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പ്രതികരണങ്ങൾ

വി.സനിൽ: ശാസ്ത്രീയമായി മരിേക്കണ്ടെത�
ങ്ങെന?—െകാേറാണേയാെടാപ്പം

ദാേമാദർപ്രസാദ്: ട്രമ്പും േബാൽസണാേരാവിെന
േപാെല ഒന്നു രണ്ടു അലവലാതികൾ ഒഴിച്ചാൽ േമാ�
ഡി മുതൽ നമ്മുെട പല ഭരണാധികാരികളും ഉദാ�
ത്തമായ മനുഷ്യ േസ്നഹത്തിൽ നിന്നാണു് േലാക്ക്
ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതു്. മരണത്തിനു് മനുഷ്യെന വി�
ട്ടുെകാടുക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞതു്.
മരണവുമായാണു് ആധുനിക ഭരണകൂടങ്ങൾ േപാ�
രാടിയതു്. സാമ്പത്തികമല്ല മനുഷ്യെന്റ ജീവനാണു്
പ്രധാനെമന്നു പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടതു്. ഇതു് പ്രഖ്യാ�
പിക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രെമന്ന നിലയിലും
സംസ്ഥാനെമന്ന നിലയിലും സ്വയം എൻേക്ലാസ്
െചയ്യുകയായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇന്നു് േകാവിഡ് വ്യാ�
പനം രൂക്ഷമാവുകയും സമ്പർക്കം വഴി പകർച്ച
വല്ലാെതയാവുകയും മരണസംഖ്യ ഉയരുകയും െച�
യ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, മനുഷ്യ േസ്നഹത്തിനുേമൽ
സാമ്പത്തിക യുക്തി തെന്ന േമൽേക്കായ്മ സ്ഥാപി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈെയാരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടിയാണു് വി. സനി�
ലിെന്റ എഴുത്തു് വായിക്കുന്നതു്.

അത്യാവശ്യം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ചിന്താപരമായ
പ്രേകാപനങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും, സനിൽ ഇങ്ങെനയാ�
ണു് േലഖനത്തിൽ ഒരിടത്തു പറയുന്നതു്:

“ചുരുക്കത്തിൽ ൈവദ്യനിരാസം ചികിത്സയ്ക്കും
മരുന്നിനും പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കലല്ല, മറിച്ചു് വ്യവ�
സ്ഥാപിത ഗേവഷണ രീതി ശാസ്ത്രങ്ങളുെട ഉറപ്പിെന
േവെണ്ടന്നുെവച്ചു് ൈവദ്യത്തിെല അറിവിേനാടും പ്ര�
േയാഗേത്താടും മൂല്യബദ്ധവും ജാഗ്രത്തുമായ പുതിയ
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണു്”…

ഒരു മനുഷ്യെന േപാലും മരണത്തിേലക്കു് വി�
ടാെത രക്ഷിെച്ചടുക്കാനുള്ള ആധുനിക ൈവദ്യത്തി�
െന്റ ആധുനിക ഭരണകൂടത്തിെന്റയും സദുേദ്ദശെത്ത
വി.സനിൽ നിേഷധിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഈ അറിവു് എത്രമാത്രം ലഘൂകരിക്ക�
െപ്പട്ടതാെണന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാനു�
ള്ള വിമുഖത പ്രകടമാണു് ആധുനിക ൈവദ്യത്തിെന്റ
പ്രേയാക്താക്കളിൽ. പകരം പലേപ്പാഴും ഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ ഭയം—ഭയെപ്പടുത്തൽ രീതികൾ തെന്ന
അതിെന്റ ഔേദ്യാഗിക വക്താക്കൾ അവലംബിച്ചി�
രുന്നതു് നമ്മെളല്ലാം കണ്ടതാണു്.

എന്തായാലും, വി.സനലിെന്റ മൗലികമായ ചി�
ന്തെയ ആതുര േസവന രംഗത്തു് പ്രവർത്തിക്കുന്ന�
വർ എങ്ങെന സമീപിക്കുന്നു എന്നറിയാനാണു് കൗ�
തുകം.

ആതുര േസവനെമന്നതു് കുറച്ചു വിശാലടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ കാണാവുന്നതാണു്. ആധുനികം മുതൽ
പ്രാചീന ൈവദ്യം വെര അതിൽെപ്പടും.

പേക്ഷ, ആതുര േസവനെത്ത േകാളനീകരിക്കാ�
നുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഉപാധികളായാണു് േമാേഡൺ െമ�
ഡിസിനും അതിെന്റ വിശ്വാസികളായ പ്രേയാക്താ�
ക്കളിൽ പലരും ഒേര മട്ടിലുള്ള മീം (meme) എന്ന
േപാെല പ്രതികരിച്ചു കണ്ടതു്—വിമർശനങ്ങേളാടും
ഇതര ചികിത്സാരീതികേളാടും.

അതുെകാണ്ടു്, അതിെന്റ പ്രാക്ടീഷേനഴ്സിൽ തെന്ന
ആെരങ്കിലും ൈവദ്യശാസ്ത്ര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു
വിമതശബ്ദമുയർത്തിയാൽ മത-േഗാത്ര വിഭാഗ�
ത്തിൽ പ്രകടമാകും വിധത്തിലുള്ള െപെട്ടന്നുള്ള ചു�
രുങ്ങലും—closing of rank and file—പറഞ്ഞയാെള
വിചാരണകൂടാെത കുരിശേലറ്റാനുളള വ്യഗ്രതയും
കണ്ടതാണു്. എന്നിട്ടും കുലംകുത്തികളായ േഡാക്ടർ�
മാർ ഉണ്ടാകുന്നുെവന്നതു് ആധുനിക ൈവദ്യ പഠന�
ത്തിൽ തെന്ന ധാർമ്മികതയുെട ഒരുപാടു് അംശ�
ങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നതു് െകാണ്ടാകാം.

ആധുനിക ൈവദ്യം പ്രാക്ടീസ് െചയ്യുന്ന േഡാ�
ക്ടർമാർ അവർ ഉള്ളിലാക്കിയ അറിവിെന െവച്ചു�
െക്കാണ്ടു് കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാെത
അവർ ശാസ്ത്രജ്ഞരല്ല. അവർ പുതിെയാരു ഗേവ�
ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർെപ്പടുന്നില്ല. േകാവി�
ഡിെന്റ പ്രേത്യക സന്ദർഭത്തിൽ കാണുന്നതു് അധി�
കവും െമഡിക്കൽ അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റഴ്സിെനയാണു്.
അവർക്കു് ൈവദ്യ ശാസ്ത്ര ബിരുദമുണ്ടന്നതല്ലാെത
അവർ ശാസ്ത്ര ഗേവഷണത്തിൽ തരിമ്പും ഏർെപ്പ�
ടുന്നില്ല. ഇവർ ആശുപത്രികളിൽ േപാലും േപാകു�
ന്നില്ല. നല്ല മാേനജെമന്റ് സ്കിലുളള വ്യക്തിക്കു് ഭംഗി�
യായി, ഒരു പേക്ഷ, കുറച്ചു കൂടി കാര്യക്ഷമതേയാെട
നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാണു്. െമഡിക്കൽ അഡ്മിനി�
േസ്ട്രഷനാണു് അേപ്പാൾ കാര്യങ്ങളുെട നടത്തിപ്പു്
നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു്, ആതുര േസവന�
ത്തിൽ പ്രധാനമായ കാരുണ്യം, അനുകമ്പ, സഹാ�
നുഭൂതിക്കു് പകരം ഭരണകൂടത്തിെന്റ ആയുധമായ
ഭയം-ഭയെപ്പടുത്തൽ-പിപ്പിടികാട്ടെലടുത്തു പ്രേയാ�
ഗിക്കുന്നതു്.

വ്യക്തിഗത മരണങ്ങെളയാണു് ആധുനിക
ൈവദ്യവും സവിേശഷമായി പരിഗണിക്കുന്നതു്.
ആധുനിക ൈവദ്യം എന്നാൽ ഒരു ൈവജ്ഞാനിക-
പ്രേയാഗങ്ങളുെട സമുച്ചയമാണു്. പകർച്ചവ്യാധിക�
ളിലും മറ്റും സംഭവിക്കുന്ന കൂട്ടമരണങ്ങളുെട മുമ്പിൽ
ആധുനിക ൈവദ്യം അതിെന്റ “ശാസ്ത്രീയത” യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ ഭരണ നിർവ്വഹണം േപാെലെയാന്നായി
മാറുകയാണു്.

ഭരണനിർവ്വഹണം ഇങ്ങെന തെന്ന മാത്രേമ
നടക്കുകയുള്ളൂ. തത്വചിന്തയിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന
േപാെല മരണം ഒരു സാധ്യതയായി അംഗീകരി�
ക്കാൻ പറ്റില്ല. പേക്ഷ, നമ്മൾ ഇവിെട േനരിടുന്നതു്
പകർച്ചവ്യാധിെയയാണു്. അതു് ആധുനിക ൈവദ്യ�
ത്തിെന്റ മാത്രം പ്രശ്നമെല്ലന്നു് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
വിനീതത്വം ആധുനികമായ ഏേതാരു അറിവു് വ്യ�
വസ്ഥയ്ക്കും േവണ്ടതാണു്. കാരണം, പ്രകൃതിയുെട
പ്രതിഭാസപരമായ പല ഘടകങ്ങളും ൈവറസി�
െന്റ ഉത്ഭവും മുതൽ വ്യാപനം വെരയുള്ളതിൽ അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനു പകരം, െവള്ളാനകളുെട
നാട്ടിെല സുൈലമാൻ ൈഡ്രവറിെന അനുകരിച്ചു
“ഞാനിേപ്പാ ശരിയാക്കി തരാം” എന്നു അടിക്കടി
വീരവാദം മുഴേക്കണ്ടതില്ല.

നമ്മെളല്ലാം ആശ്രയിക്കുക ആധുനിക ൈവ�
ദ്യെത്ത തെന്ന അതിെന്റ പരിമിതികൾ അറിഞ്ഞു�
െക്കാണ്ടു തെന്ന…

ഭരണകൂടങ്ങളുെടയും ഭരണകർത്താക്കളുെടയും
മനുഷ്യ േസ്നഹേമാ അതിലും ഉദാരം.

പകർച്ചവ്യാധിേയക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ, കാര്യ�
ക്ഷമമായി തടയാൻ കഴിയുന്ന മരണങ്ങളും കൂട്ടമര�
ണങ്ങളുമുണ്ടു്. ഒരു മനുഷ്യെന േപാലും മരണത്തിനു്
വിട്ടുെകാടുക്കില്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല നട�
പ്പാക്കാനും പറ്റുന്നതു്…

അതു് വർഗീയ കലാപങ്ങളാണു്… രാഷ്ട്രീയ
െകാലപാതകങ്ങളാണു്…

അപരേസ്നഹവും മനുഷ്യേസ്നഹവും എത്രയും
ഉദാരമായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർ�
ഭങ്ങൾ…

സദുേദ്ദശെത്ത നിേഷധിക്കുന്നു എന്നതുെകാ�
ണ്ടു് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതു് ‘ശാസ്ത്രീയത’യുെട പരിമിതി
എന്ന അർത്ഥത്തിൽ…

മരണെത്തക്കുറിച്ചു് രസകരമായ ഒരു സംഗതി�
യുള്ളതു് മാർേക്വസിെന്റ ലൗ ഇൻ ൈടം ഓഫ് േകാ�
ളറയിലാണു്.

േരാഗ പ്രതിേരാധത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പി�
ച്ച േഡാ ഉർബിേനാ പറന്നുേപായ തത്തെയ പിടി�
ക്കാൻ മരത്തിെന്റ മണ്ടയിേലക്കു് െപാത്തി പിടിച്ചു
കയറിയതായിരുന്നു. അവിെട നിന്നു് താെഴ വീണാ�
ണു് മരിക്കുന്നതു്. ആ മനുഷ്യനു് ഒരിക്കലും അങ്ങെന
സംഭവിക്കരുതായിരുന്നു‼
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ടി.െക.രാമചന്ദ്രൻ: വി.െക.എൻ. േലാക�
ത്തിെന്റ ‘ആരിഹുഎന്തുഹു’

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ടി.െക-യുെട ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ�
േലഖനങ്ങൾക്കു് മുഖവുര എഴുതുകയാണു്. പ്രസക്ത�
മായി. ആ സൂക്ഷ്മതയും ജാഗ്രതയും തീർത്തും നഷ്ട�
മായ ഒരിടതുപക്ഷ തലമുറേയാടു് ആ സേഹാദരൻ
ദീർഘകാലം സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.

കരുണാകരൻ: പലരും പരീക്ഷിക്കുകയും വിജയിക്കുക�
യും നമ്മൾ രസിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ‘ഫ്യൂഷൻ’ സം�
ഗീതം േകൾക്കുന്നതു് കുെറ േപർക്കു് ഇഷ്ടമാണു്.
അതിെല ജനപ്രിയത അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടതാണു്:
േലാകം നിങ്ങെള അർഹമായ ഒച്ചയിൽ പ്രതിഷ്ടിച്ചി�
രിക്കുന്നു എന്നു് വിചാരിക്കത്തക്കവിധം. എന്നാൽ,
സംഗീതെത്ത ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ചിലർെക്കങ്കിലും ‘ഫ്യൂ�
ഷൻ’ വിപ്രതിപത്തിയ്ക്കു് കാരണമാവാറുണ്ടു്. പല കാ�
രണങ്ങൾെകാണ്ടു്. അങ്ങെന ഒരു വിപ്രതിപത്തി
വി.െക.എന്നിെന്റ ഒട്ടുമിക്ക എഴുത്തിേനാടും ആ
സാഹിത്യ സമീപനേത്താടു് െപാതുെവ ഉള്ള ഒരു
“വള്ളുവനാട്ടുകാര”നാണു് ഞാൻ. അതിെന്റ രുചി�
യിെല പ്രകടമായ ആൺ കാഴ്ച്ചെകാണ്ടല്ല; അതി�
െല ‘പദവിയും മാന്യതയും’ േനടിയ നായർ േനാട്ടം
െകാണ്ടല്ല; അതിെല ആവർത്തിക്കുന്ന ജീവിതചിട്ട�
കൾെകാണ്ടല്ല; മറിച്ചു് തെന്റ സാഹിത്യെമഴുത്തിൽ
വി.െക.എൻ ‘വിജയിപ്പിെച്ചടുത്ത’ ‘അധികാര വി�
മർശത്തിെന്റ ഫ്യൂഷൻ’ കാരണം.

ടി.െക. രാമചന്ദ്രൻ ഈ േലഖനത്തിൽ ചർ�
ച്ചയ്ക്കു് എടുക്കുന്ന കഥകളും സന്ദർഭങ്ങളും േനാക്കൂ:
അവയിൽ ചരിത്രെമഴുത്തിെന്റ ഫ്യൂഷൻ കാണാം.
വിദഗ്ദ്ധമായ ഒരു കഴിവിെന്റ (ഇവിെട അതു് ചരി�
ത്രജ്ഞാനമാകാം) പരമാവധി ഉപേയാഗമാണു്
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഫ്യൂഷൻ െകാണ്ടു് സാധിക്കുന്നതു്.
‘ഹിറ്റ്ലറുെട െകാച്ചുനാണി’യിൽ ഉള്ളതുേപാെല.
യൂേറാപ്പിെല അസുഖകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭ�
ത്തിേലക്കു്, അതിെന്റ കഠിനമായ ഓർമ്മയിേലക്കു്
വി.െക.എൻ. തെന്റ പ്രഖ്യാതമായ രുചിയുെട േച�
ങ്ങില കലർത്തുന്നു: പിയാേനായിൽ വായിക്കുന്ന
ഒരു മുഹൂർത്തം േചങ്ങില േചർത്തു് ‘വിസ്തരിക്കുന്നു’.

വി.െക.എന്നിെന്റ സാഹിത്യത്തിെല അധി�
കാര വിമർശെത്ത അതിലളിതമായാണു് നമ്മുെട
മധ്യവർത്തികളും മാർക്സിസ്റ്റ് വർത്തികളും സമീപി�
ച്ചിട്ടുള്ളതു്. ടി.െക. രാമചന്ദ്രെന്റ സമീപനം അതി�
െന്റ ടിപ്പിക്കൽ ഉദാഹരണമാണു്. പരമ്പരാഗത
(നവീന) മാർക്സിസ്റ്റ് ലാവണ്യസങ്കൽപ്പംെകാണ്ടു്
വി.െക.എന്നിെന്റ അധികാര വിമർശെത്ത പ്രശം�
സിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രനിൽനിന്നു് അകന്നു (നിന്നിരുന്ന�
ത് ) നിൽക്കുന്നതു് ഇന്ത്യയുെട തെന്ന (പരിണമിക്കു�
ന്ന) ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയവും അധികാര ഘടനയും
അതിെല തെന്ന ജാതിയും വർണ്ണവും അടക്കമുള്ള
അംശങ്ങളുമാണു്. ആ അകൽച്ച വി.െക.എൻ.
എഴുത്തിലും എന്തുമാത്രം പ്രകടമാണു് എന്നു് കഥ�
കളിെല ഉദ്ധരണികൾ വായിക്കുേമ്പാൾ മനസ്സി�
ലാവും. എത്രമാത്രം Textual ആണു് ഈ േലഖന�
ത്തിൽ തെന്ന രാമചന്ദ്രൻ! തെന്റ പ്രത്യയശാസ്ത്ര
േബാധ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവൻ േനടുക മാത്രമാണു്
അേപ്പാൾ വി.െക.എന്നിെന്റ കഥകൾ.

വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതി�
റ്റാണ്ടിെല രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം സങ്കൽപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
നമ്മൾ ചർച്ച െചയ്യുന്ന ഫാഷിസെത്ത കണ്ടു േനാ�
ക്കൂ. മിക്ക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഫാഷിസത്തിെനതി�
രാണു്, ഇന്നെത്ത ഭരണകക്ഷിേപാലും ജനാധിപത്യ�
െത്ത കുറിച്ചു് സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇവയുെട
ഒെക്കയും കാറ്റു് കളയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, ജനാധി�
പത്യത്തിനു േവണ്ടിയും ഫാഷിസത്തിെനതിെരയും
സംഭവിക്കുന്നതു്, ഈ കക്ഷികൾക്കു് പുറത്തു് നമ്മു�
െട തെന്ന ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ചില ഉറവകെളയും
മൂല്യങ്ങെളയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലാ�
ണു്—െപൗരത്വ േഭദഗതിയ്ക്കു് എതിെര ഉണ്ടായ വി�
ദ്യാർത്ഥി-യുവജന സമരങ്ങൾ േപാെല. ഇത്തരം
അവസരങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിനും നമ്മൾ നൽക�
ണം. ‘അധികാര’വും ‘കാവി’യും നമ്മുെട തെന്ന രാ�
ഷ്ട്രീയ രുചികളുെട ഫ്യൂഷൻ ആേഘാഷിക്കുന്ന മുഹൂർ�
ത്തങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നു് വരുേമ്പാൾ വീണ്ടും ഒന്നു�
കൂടി െചന്നു േനാക്കണം, അെല്ലങ്കിൽ അതു് നമ്മുെട
തെന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിമിതിയാവാനും മതി. നമ്മുെട
പല നല്ല മാർക്സിസ്റ്റ് െസൗന്ദര്യവിമർശകരിലും സംഭ�
വിക്കുന്നേപാെല.

ദാേമാദർപ്രസാദ്: െപാട്ടിചിരിക്കു് മുമ്പുള്ള ഒരു െസ�
ക്കന്റ് ഫ്ലാഷ്—ഇ.പി. ഉണ്ണിയുെട വി.െക.എൻ വര
പുറേത്തക്കു് വരും മുേമ്പയുള്ള ഉൾേസ്ഫാടനെത്തയാ�
ണു് പിടിെച്ചടുത്തിരിക്കുന്നെതന്നു് േതാന്നുന്നു…

ഹബീബ്എംഎച്ച്: ടി.െക.ഹാസ്യാത്മക ൈശലി�
യിലൂെട തെന്ന വി.െക.എന്നിെന്റ സാമൂഹിക പ്ര�
തിബദ്ധതെയ അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു. അേഡാണയു�
െടയും ഗ്രാംഷിയുെടയും ലുകാച്ചിെന്റയുെമാെക്ക ചി�
ന്തകൾ സഗൗരവം പറയുകയും എഴുതുകയും െചയ്യു�
ന്ന ടി.െക., ഇവിെട തെന്റ ശബ്ദത്തിെന്റ മാധുര്യവും
വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയും കൂടി നെമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഇതിനു മുമ്പു് ഇതു് പരീക്ഷിച്ച ഒരി�
ടതുപക്ഷക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
എന്നായിരുന്നു നാമേധയം, കലക്കത്തു് എന്നു വീ�
ട്ടു േപർ വന്നതു് ഫ്യൂഷൻ പരീക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടാകാം.
അേതാ ഇെതാരു കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമാവുേമാ?
ശിവ ശിവ!

കരുണാകരൻ: ഹഹഹ! സച്ചിയുെട കമ്മന്റ് മെറ്റാന്നു്
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു: തുഞ്ചനും കുഞ്ചനും എന്നു് േവർപിരിച്ചു്
പറഞ്ഞു് “ഹാസ്യത്തിെന്റ പ്രകാശേഗാപുരം” എന്നു്
വി.െക.എന്നിെന്ന ‘പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന’ നിരൂപ�
ണങ്ങൾ. എന്തു് എളുപ്പം! ഒരു ൈഹേവയിെല രണ്ടു
േബാർഡുകൾ വായിച്ചു് ഒെരാറ്റ ‘മണ്ണി’െന്ന എന്നു്
യാത്രാകുറിപ്പു് ഉണ്ടാക്കലാണതു്. കലക്കെത്ത ആദ്യ�
െത്ത പാർട്ടി െമമ്പറും നമ്പ്യാർ ആയിരുന്നുെവന്നു്
ഇനി ഈ ൈഹേവയിൽ നിന്നും ഒരു ഉരസി ഇറങ്ങ�
ലും ഉണ്ടാവുേമാ! ശിവ! ശിവ!

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഞാൻ പറഞ്ഞതു് മനസ്സിലാക്കാ�
നുള്ള ഒരു ശ്രമം േപാലും ഉണ്ടായിെല്ലന്നതു് ഒന്നു�
കിൽ േബാധപൂർവ്വമാകാം, അെല്ലങ്കിൽ നമ്പ്യാെര
വായിക്കാത്തതിനാലാകാം. നമ്പ്യാർ കൃത്യമായും
ഈ ഫ്യൂഷൻ വി.െക.എന്നിനും മുേമ്പ പരീക്ഷിച്ച�
യാളാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലാകത്തു് ൈദവങ്ങളും
മനുഷ്യരും ഇടകലരുന്നു, പുരാണാഖ്യാനങ്ങളിൽ
നായരും പട്ടരും നമ്പൂരിയും കടന്നു വരുന്നു. രണ്ടു
േലാകങ്ങളുെട fusion-ലൂെടയുള്ള ഈ deliberate
sacrilege ആണു് നമ്പ്യാരും വി.െക.എന്നും തമ്മിലു�
ള്ള താരതമ്യത്തിെന്റ അടിത്തറ, സാമാന്യവത്കര�
ണമല്ല.

Muraleedharan Ramakrishana: I write this as a sen-
timental fool. In a way, I am still that.

Back in 1979, I was a student in the then
REC Calicut—there was a seminar in which, if
I remember correctly, T. K., Sachi, John Abraham
and Prem Nazir were invited speakers.

It was the hey days of post emergency politi-
cal mobilization.

T. K. remains in my mind as someone who
said “the language of symbolism arises when
freedom is curtailed”. I was a nineteen year old
carried away by that… now a sixty one year old
reminiscing that.

We need not be sentimental, but by all means,
don’t be sacrilegious.

ദാേമാദർപ്രസാദ്: ഫ്യൂഷൻ എന്ന്വച്ചാൽ വി.െക.എ�
ന്നിൽ ടി.െക.െയയും ടി.െക.യിൽ വി.െക.എന്നി�
െനയും കാണാെമന്നു്.

ടി.െക.െയ അടുത്തുപരിചയമുള്ളവർക്കു് അറി�
യാം ടി.െക.യുെട ഫലിതേബാധം. ഉഗ്രൻ തമാശ�
കൾ അടിച്ചിരുന്നു. ഉറെക്ക ചിരിക്കുകയും െചയ്തിരു�
ന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല േഗാസിപ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു�
െവന്നതാണു്, അതും പ്രേത്യകിച്ചു് സാംസ്കാരിക നാ�
യകെരക്കുറിച്ചും, ൈസദ്ധാന്തികെരക്കുറിച്ചും.

അതുമാത്രമല്ല, വി.െക.എന്നുമായി ഫാഷിസ�
റ്റുവല്ക്കരണെത്തപ്പറ്റി ടി.െക. ഒേര ആകുലതകളും
സേന്ദഹങ്ങളും പങ്കിട്ടിരുന്നു.

വി.െക.എന്നും ടി.െക.യും ഹിന്ദു വർഗീയത�
േയാടും, അതിെന്റ അദ്ധ്യാത്മികെമന്നു േതാന്നിപ്പി�
ക്കുന്ന വ്യാജ പ്രതീതികേളാടും പ്രതീകങ്ങേളാടും
കർക്കശമായ രീതിയിൽ തെന്ന വിദ്ധ്വംസകതേയാ�
െട എതിരിട്ടിരുന്നു.

സ്ഥാനേമാഹങ്ങൾ—െതല്ലും രണ്ടു േപേരയും
ഏശിയിരുന്നില്ല എന്നതുെക്കാണ്ടു് അധികാര വിമർ�
ശനത്തിൽ അമാന്തെപ്പട്ടിട്ടില്ല.

ഒരു പ്രേത്യകത്തരം കൂസലില്ലായ്മ ടി.െക.യിലും
വി.െക.എന്നിലും ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു േതാന്നുന്നു.
ലഹരിക്കമ്പമാണതു്. അതിെനക്കുറിച്ചു് കുടൂതൽ
അറിയില്ല.

രണ്ടുേപർക്കും ആരാധക വൃന്ദമുണ്ടായിരുന്നു.
ടി.െക. അതു് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്നു് വ്യക്തം. പല
ആരാധകന്മാരും ആന േബാറന്മാരായിരുന്നിട്ടും
സഹിച്ചതു് ആരാധകർക്കു് പ്രേത്യക മൂല്യം കല്പിച്ച�
തുെക്കാണ്ടാകണം. ആരാധകരിൽ ചിലെരങ്കിലും
ചൂഷണം െചയാനും ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരാണു്.

സ്വന്തമാെയാരു ആരാധകവൃന്ദെത്ത തീറ്റിേപാ�
റ്റുക എന്നതു് അബ്കാരി മുതലാളിമാർ ഗുണ്ടകെള
മധുശാലയുെട നിലനില്പിനായി നിലനിർത്തുന്നതു
േപാെല വലുതും െചറുതും വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതു�
മായ സാംസ്ക്കാരിക േകാനാതിരിമാരും െചയ്തുവരു�
ന്നു. ഇവെര ഇറക്കിയാണു് േസാഷ്യൽ മിഡീയ െറ�
യ്ഞ്ച് േലലത്തിൽ പിടിക്കുന്നതു് !

പേക്ഷ, ടി.െക.യും വി.െക.എന്നും അതിെന്റ
ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുെട ൈകയിൽ
ശരിക്കുള്ള േകാപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

ടി.െക. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പണ്ഡിതെര ഉദ്ധരിച്ചി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, ക്വേട്ടഷൻ ഭാരമായിട്ടല്ല, വായിച്ചറി�
ഞ്ഞും ആേലാചിച്ചതിനും േശഷമാണു്. അതായി�
രുന്നു ടി.െക.യുെട ക്രിട്ടിക്കൽ െലഫ്റ്റ് േസ്ക്കാളർഷിപ്പ്.
അേഡാേണാ ഒരു ക്വേട്ടഷനല്ല, ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു.

വി.െക.എന്നിേലാ—മലയാളത്തിൽ ഇത്രമാ�
ത്രം ആഴത്തിൽ േലാകചരിത്രെത്ത മനസ്സിലാക്കിയ
േവെറെയഴുത്തുകാരൻ ആരായിരിക്കും… ചരിത്രം മാ�
ത്രമല്ല ഭൂഭാഗവിശദീകരണവും കൃത്യം മനസ്സിലാക്കി�
യിരുന്നു എന്നു േവണം മനസ്സിലാക്കാൻ.

വി.െക.എന്നിെന്റ അധികാര വിമർശനം
ഈെയാരു ചരിത്രജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു വരുന്ന�
താണു്…

ഹബീബ്എംഎച്ച്: കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പും േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനും തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടും ടി.െക. ഒന്നു് കുലു�
ങ്ങിയതു് േപാലും ഇല്ല. എല്ലാം താല്കാലികം എന്നാ�
ണു് ടി.െക. പറഞ്ഞതു്.



സാബുഹരിഹരൻ: മൂന്നാമെത്തകഥ

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: സാബുവിെന്റ കഥ അഥവാ കഥ�
യുെട കഥ നന്നായി. വിനയകുനിയൻ നല്ല പ്രേയാ�
ഗം. ആ വംശം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു.

അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളി: സമൂഹം എന്ന േമാർച്ചറി.
‘ജീവിതത്തിെന്റ േനർക്കാഴ്ചകൾ വിരസവും സാ�

ധാരണവുമാണു് ’ എന്ന ഡയറിക്കുറിേപ്പാെട അവ�
സാനിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമെത്ത കഥ എന്ന സാബു
ഹരിഹരെന്റ കഥ വായിച്ചു. തികച്ചും സ്വാഭാവിക�
മായ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ച കഥ അസാധാരണമായ
രീതിയിൽ വികസിച്ചു് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ മനു�
ഷ്യജീവിതത്തിെന്റ ഗതിവിഗതികെള വിവരിച്ചു് അവ�
സാനിക്കുന്നു. കുടുംബവും സമൂഹവും കഥെയഴുത്തു�
കാരനും േമാർച്ചറി േപാെല തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കു�
ന്നതു് എത്ര സ്വാഭാവികമായാണു് കഥാകൃത്തു് കഥ�
യിൽ രൂപെപ്പടുത്തിയതു് ! കഥ േപാെല സംഭവിക്കു�
ന്ന വാർത്തകൾ. നാം രൂപെപ്പടുത്തിെയടുത്തതിര�
ക്കുകൾ; അതിൽത്തെന്ന സ്വയം െഞരിഞ്ഞമരുന്ന
നമ്മൾ. സാബു ഹരിഹരനു് അഭിനന്ദനങ്ങൾ…

കുട്ടീസ്: നല്ല കഥ.

അഭിമന്യു: സാബു ഹരിഹരെന്റ കഥ വായിച്ചു അവസാ�
നമായേപ്പാൾ േമാർച്ചറിയിൽ മരിച്ചു കിടന്നതു മേനാ�
ജ് കുമാറല്ല അതു് ഞാനായിരുന്നു എന്നു് െവറുെത�
െയങ്കിലും േതാന്നി…



കരുണാകരൻ: ചന്ദ്രേലഖ

ലിസി മാത്യു: കരുണാകരെന്റ ‘ചന്ദ്രേലഖ’ മുറിവിെല
ഔഷധേലപനംേപാെല ആശ്വാസം നല്കുന്ന അനു�
ഭവമായി. ഭാരതി കാമാട്ടിപുരയിെല വൃദ്ധയായ േവ�
ശ്യെയ ‘അവൾ’ എന്നല്ല ‘അവർ’ എേന്ന പറയാവൂ
എന്നു മകനു് നൽകുന്ന നിർേദ്ദശം ഈ കഥയുെട
താേക്കാൽ വാക്കാണു്. േതവിടിശ്ശിയായാലും കുല�
സ്ത്രീയായാലും പ്രായമുള്ളവെര ബഹുമാനിക്കണെമ�
ന്ന തിരിച്ചറിവു് േവറിട്ട അനുഭവമായി മാറുന്നു. ‘കു�
ന്നുമ്മൽ ശാന്തയുെട വീട്ടിേലക്കുള്ള ഒളിച്ചുേപാക്കു് ’
പൗരുഷത്തിെന്റ ചാനൽ െവളിച്ചമായി ചിതറിെത്ത�
റിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു് അവമതിയും അവേഹളനവും
ഏൽേക്കണ്ടിവരുന്ന സ്ത്രീജന്മങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവു�
കൂടിയാണു് ഭാരതി നല്കുന്നതു്. കുന്നുമ്മൽ ശാന്തെയ
ആേഘാഷിക്കുന്നവർക്കു് ചന്ദ്രേലഖയിൽനിന്നു് ഭാ�
രതിയിേലക്കുള്ള അകലം മനസ്സിലാവില്ല. മിനാറി�
െന്റ കുമ്പസാരെപ്പയ്ത്തിൽ അയാളുെട യൗവനകാല�
െത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിെന്റയും പക്വതയുെടയും
കരുത്തുണ്ടു്. നന്മയുെടയും േസ്നഹത്തിെന്റയും ആഴം
ഭാരതിയുെട സ്പർശനത്തിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കു�
ന്നു. മെറ്റാന്നും പറയാനില്ല.

നന്മെവളിച്ചത്തിൽ കണ്ണുനിറയുന്നു.

ഇ.മാധവൻ: വളെര ഹൃദയസ്പർശിയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന�
തുമായ കഥ. ചന്ദ്രേലഖ ഇഷ്ടെപ്പട്ടതു കാരണം മാ�
ത്രം ഇഗ്ലീഷിേലക്കു് വിവർത്തനം െചയ്തിരുന്നു. മേനാ�
ഹരമായ ഈ കഥ ഇവിെട വായിക്കാൻ സാധിച്ച�
തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നു.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ചന്ദ്രേലഖ വീണ്ടും വായിക്കുേമ്പാ�
ഴും ആദ്യം വായിച്ചേപാെല ഞാൻ േതങ്ങുന്നു. ഇയ്യി�
െട വിജയെന്റ തലമുറയ്ക്കു േശഷം താങ്കൾക്കു് പ്രിയ�
െപ്പട്ട മൂന്നു െചറുകഥാകൃത്തുകളുെട േപരു പറയാ�
േമാ എന്നു േചാദിച്ച അഭിമുഖകാരിേയാടു് ഞാൻ
പറഞ്ഞു, േമതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, എൻ.എസ്. മാ�
ധവൻ, കരുണാകരൻ. അഞ്ചു് എന്നു േചാദിച്ചാൽ
ഞാൻ രണ്ടു േപരുകൾ കൂടി േചർക്കുമായിരുന്നു.
ഏേഴാ ഒൻപേതാ വെര പട്ടിക വളർത്താനും കഴി�
യും. പേക്ഷ, ഈ മൂന്നു തെന്നയാവും ആദ്യം—ആദ്യ�
െത്ത രണ്ടു േപരുെടയും നല്ല കഥകൾ ഓർമ്മ മാത്ര�
മാെയങ്കിലും. കരുണാകരൻ എെന്റ ഏറ്റവും പ്രിയങ്ക�
രരായ കവികളിലും ഒരാളാണു്—അഥവാ കവിതയും
കഥയും നാം കരുതുന്നത്ര ഒന്നിേനാെടാന്നു് അക�
െലയാേണാ, മിനാർ? കത്തും?

ദാേമാദർപ്രസാദ്: സച്ചി മാെഷ്ട അഞ്ചുേപരുെട ലിസ്റ്റ്
അപൂർണ്ണം. മൂന്നു േപെര മാത്രേമ മാഷ് റാങ്ക് െചയ്തി�
ട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി രണ്ടു േപർ ൈബ്ലൻഡ് േസ്പാട്ടിൽ നി�
ല്ക്കുകയാണു്. മാധവാനന്തര, േമതിലാനന്തര തലമു�
റയിൽെപട്ടവരാെണങ്കിൽ അവർക്കു് അതു് സായൂ�
ജ്യമാകുമായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ നല്ല കഥകെളാ�
െക്ക എഴുതെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് എന്നാണു് എെന്റ പരിമിത�
മായ അറിവു്.

സക്കറിയ ഒ.വി.വിജയൻ തലമുറയിലായിരിക്കു�
മെല്ലാ. അതിനുേശഷം മലയാളത്തിൽ നല്ല കഥക�
െളാെക്ക…

വി.എച്ച്.നിഷാദ്: കരുണാകരെന്റ കഥ വിഷാദത്തിൽ
െപാതിഞ്ഞ ഒരു തൂവാലയാെണന്നു് േതാന്നി. മിനാ�
റും ചന്ദ്രേലഖയും ഭാരതിയുെമല്ലാം ഉള്ളിൽ ഏെറ
അനങ്ങിെക്കാണ്ടു് നിൽക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ പ്രേമ�
യം. വായന ഒരു അനുഭവമാക്കാൻ കഥാകൃത്തിനു
കഴിഞ്ഞു. നന്ദി!

കരുണാകരൻ: ഏറ്റവും “പുതിയ തലമുറ”യിെല ഒരു
കഥാകൃത്തു് ഉണ്ടു്, സുേരഷ് പി. േതാമസ്—അയാളുെട
കഥകൾ വളെര ഇഷ്ടമാണു്. തീർച്ചയായും നല്ല കഥ�
കൾ പിെന്നയും ഉണ്ടായി.

ദാേമാദർപ്രസാദ്: പില്ക്കാല തലമുറയിൽ മലയാള
കഥയുെട വംശശുദ്ധി നഷ്ടെപ്പടുത്തിയ കുറച്ചു കഥാ�
കാരന്മാരുണ്ടു്.

ഉദാ: േജാണി മിറാൻഡ.
േകരള പാണിനീയം വശമാകാത്തതിെന്റ ഭാഷ

പ്രശ്നവുമുണ്ടു്.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: നല്ല കഥ. ഹൃദ്യം. കവറും
ചിത്രീകരണവും ഗംഭീരം.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: മൂന്നു േപരുകൾ േചാദിച്ചാൽ
പത്തു േപരുകൾ പറയാൻ പറ്റില്ലേല്ലാ. ഉണ്ണിയും
സുഭാഷും സേന്താഷ് എച്ചിക്കാനും സേന്താഷ് കുമാ�
റും മുതൽ ഹരീഷും വിനയ് േതാമസും ഫ്രാൻസിസ്
െനാ െറാണയും വെര എത്രേയാ േപർ. േപരുകളു�
െട ചർച്ച അനന്തമാകും. ജനാധിപത്യമാണേല്ലാ,
പലർക്കും പല ഇഷ്ടങ്ങൾ. കരുണാകരൻ ഒരു ചീ�
ത്ത കഥയും എഴുതിക്കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നു മാത്രം.

എച്ചിക്കാനവും.

ദാേമാദർപ്രസാദ്: അങ്ങെനയല്ല. മൂന്നു േപെര േഷാർ�
ട്ട് ലിസ്റ്റ് െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു േപരു കൂടി പറയാമായിരു�
ന്നു എന്നാണു് മാഷ് എഴുതിയതു്. അതാണു് േചാദി�
ച്ചതു്. മൂന്നു േപരുെട തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ റാങ്കി�
ങ്ങ് ക്രമത്തിൽ.



സായാഹ്നഗ്രൂപ്പുമായിബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

സി വി രാധാകൃഷ്ണൻ: ഭാഷാ ദീപികയുെട േഫാൺ പി�
ഡിഎഫ് (എല്ലാ അദ്ധ്യായങ്ങളും)
http://books.sayahna.org/ml/pdf/bhashadeepika-
p.pdf

ഭാഷാ ദീപികയുെട െവബ് പിഡിഎഫ് (എല്ലാ
അദ്ധ്യായങ്ങളും)
http://books.sayahna.org/ml/pdf/bhashadeepika-
w.pdf

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെട എട്ടാം
ഭാഗം ഒറ്റ െവബ് പിഡിഎഫ് ആയും 29 അദ്ധ്യാ�
യങ്ങളുെട പ്രേത്യകം പിഡിഎഫുകളായും ഇവിെട
ലഭ്യമാണു്:

http://www.sayahna.org/?page_id=115

സി വി രാധാകൃഷ്ണൻ: സായഹ്നെയ മെറ്റാരു മാദ്ധ്യമ�
ത്തിൽ ടി വി സുനീത പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു (പുതിയ
കാര്യെമാന്നുമില്ല, എന്നിരിക്കിലും ഇതിെന്റ പ്രവർ�
ത്തകർക്കു് േപ്രാത്സാഹനം നൽകുന്നതാണു് ):

ഇവിെട മലയാളത്തിൽ ഒരു നിശബ്ദഗംഭീര വി�
പ്ലവം അരേങ്ങറുകയാണു്. സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ
പകർപ്പവകാശകാലയളവു കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ
അെല്ലങ്കിൽ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന എഴു�
ത്തുകാരുെട രചനകൾ എന്നിവ XML േപാലുള്ള പാ�
ഠസംരക്ഷണത്തിനു പറ്റിയ രൂപങ്ങളിൽ ഭാവിതലമു�
റയ്ക്കുേവണ്ടി സൂക്ഷിക്കുക, വിവിധ ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങ�
ളിൽ സ്വതന്ത്രൈലസൻസിൽ വായനക്കാർക്കു വി�
തരണം െചയ്യുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങേളാെട നടത്തുന്ന
ഓൺൈലൻ പ്രസാധനം ആണു് അതു്. ഇതിനിെട
നിരവധി മികച്ച പുസ്തകങ്ങളും േലഖനങ്ങളും കാർട്ടൂ�
ണുകളും ഈ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
താെഴെക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക:

https://ml.sayahna.org/
േലാക്ക്ഡൗൺ വന്നേതാെട േഫാണിൽ വായി�

ക്കുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പിഡിഎഫ് പതിപ്പു�
കൾ റിലീസ് െചയ്തു തുടങ്ങി.

ഓഗസ്റ്റ് 2020 വെര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േഫാൺ
പതിപ്പുകളുെട കാറ്റേലാഗ് ഈ കണ്ണിയിൽ:
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-aug-
20.pdf

ഒൻപതു് വിഭാഗങ്ങളിലായി 197 േഫാൺ പതി�
പ്പുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 31 വെര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വായ�
നക്കാർ ഇതിെന ആേഘാഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു.

1. കഥ, േനാവൽ, നാടകം,… (27)

2. േലഖനം, നിരൂപണം, ജീവചരിത്രം, അഭിമുഖം,…
(53)

3. കവിത (22)

4. ഭാഷാശാസ്ത്രം, വ്യാകരണം (9)

5. കല, കാർട്ടൂൺ, കലിഗ്രാഫി (17)
6. പ്രതികരണങ്ങൾ (14)

7. സാഹിത്യവാരഫലം (36)

8. ഐതിഹ്യമാല (13)

9. പലവക (6)

ഇതിനു് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർ�
ക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ…

ഇരുപതു് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഭാഷാസാേങ്കതി�
കേമഖലയിെല പരീക്ഷണങ്ങളുേടയും പരിശ്രമങ്ങളു�
േടയും ഫലമായാണു് നിങ്ങളുെട ൈകത്തലത്തിൽ
ഈ കൃതികെളത്തുന്നതു്. ഗൗരവപൂർണ്ണമായ വായ�
നക്കായുള്ള ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ മാത്രമല്ലിതു്, മല�
യാളകൃതികളുെട ഭാവിയിേലക്കുള്ള കുറ്റമറ്റ സൂക്ഷി�
പ്പുകൾ കൂടിയാണിതു്. ൈഹപ്പർ വായനയുെട കാല�
ത്തു് പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിത വായനെയ തിരിച്ചുപിടിക്കാ�
നുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാതൃകയുമാണിതു്.

ഇതിെന്റ വളർച്ചയിലും വ്യാപനത്തിലും സു�
ഹൃത്തുക്കളുെട വിപുലമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാക�
ണം—വായനയിൽ മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടികളിലും പങ്കിട�
ലിലും. അർത്ഥപൂർണ്ണമായ നിർേദ്ദശങ്ങളും ആസ്വാ�
ദനങ്ങളും േപ്രാത്സാഹനങ്ങളുമായി നമുക്കു് ഒപ്പം
നിൽക്കാം.

ആശംസകൾ.

െക.എച്ച്.ഹുൈസൻ: നന്ദി, േഡാ. സുനീത.
‘രചന’യുെട ജന്മദിനം 1999 ജൂൈല 7 മുതൽ

നിങ്ങളും രചനേയാെടാപ്പം കൂടി. പിന്നീടു് പതിനഞ്ചു�
വർഷം നീണ്ടുനിന്ന േപാരാട്ടത്തിൽ  നാം സഹയാ�
ത്രികരായി. രചനയുെട ചരിത്ര പ്രാധാന്യം കണ്ടറി�
ഞ്ഞ വിരലിെലണ്ണാവുന്ന മലയാളം അക്കാദമീഷ്യ�
ന്മാരിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്നു. രചനയ്ക്കു േവണ്ടി പല
േവദികളിലും വീേറാെട വാദിച്ചു…

എത്ര േപാരാട്ടങ്ങൾ! എത്ര ഓർമ്മകൾ!
അഞ്ചുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ‘സായാഹ്ന’യിൽ

രചന എത്തിെപ്പടുന്നേതാെട നമ്മുെട ഒറ്റയാൾ
േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു് ഏതാണ്ടു് അറുതിയായി. ഇന്നതു്
ആരാലും േതാല്പിക്കാനാകാത്തവിധം വിജയത്തി�
െന്റ പാതയിലാണു്. അതു് നമ്മുെട വിജയമല്ല, മാ�
തൃഭാഷയുെട വിജയമാണു്. നിശ്ശബ്ദവിപ്ലവം ഇന്നു്
ശബ്ദായമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ മു�
ഴക്കത്തിൽ നിന്നു് ആർക്കും—അക്കാദമികതയ്ക്കും
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എഴുത്തുകാർക്കും പ്രസാധകർ�
ക്കും പുസ്തകങ്ങൾക്കും പത്രങ്ങൾക്കും ഒന്നാം പാഠപു�
സ്തകത്തിനും ആർക്കും ഇനി രക്ഷെപ്പടാനാകില്ല.

ഇന്നെല നാം സംസാരിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട 
േഫസ്  ബുക്കിനു കിട്ടിയ പ്രതികരണെത്തകുറിച്ചു് 
പറഞ്ഞു. അതിേലെറയും സായാഹ്നെയകുറിച്ചു്
ആദ്യമായി േകൾക്കുന്നതിെന കുറിച്ചു്, അതിെന്റ
ആഹ്ലാദെത്ത കുറിച്ചു്, പരിചയെപ്പടുത്തിയതിെന്റ
നന്ദി പങ്കുെവച്ചതിെന കുറിെച്ചാെക്കയായിരുന്നു.
നല്ല വാർത്തകൾ പലതും ൈവറലാകില്ലെല്ലാ. എങ്കി�
ലും സായാഹ്ന പതുെക്ക പതുെക്ക പടരുകയാണു്.
രചനയുെട നമ്മുെട കാമ്പയിൻ, െതരുവുപ്രസംഗ�
ങ്ങൾ, കലഹങ്ങൾ, െവല്ലുവിളികൾ…  എല്ലാം  അവ�
സാനിക്കുകയാണു്. മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് നമ്മുെട
വീറുറ്റ േപാരാളിയായിരുന്ന െപ്രാ. പന്മന രാമച�
ന്ദ്രൻ േഹമചന്ദ്രേനാടും എേന്നാടും പറഞ്ഞു, “2019
ആകുേമ്പാേഴക്കും ഇരുപതു വർഷം തികയുകയ�
െല്ല? നമുക്കു് രചനയുെട ഒരു സമാപന സേമ്മളനം
നടത്തണം!”

ഇനി അതിെന്റ ആവശ്യം ഉെണ്ടന്നു് േതാന്നു�
ന്നില്ല. സുനീത സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല ‘നിശ്ശബ്ദ വി�
പ്ലവ’ത്തിനു് ഔപചാരികതകളുെട അലങ്കാരങ്ങൾ
ആവശ്യമില്ല.   മലയിൻകീഴു് വന്നു് സി വി രാധാകൃ�
ഷ്ണെന കാണണെമന്നു് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടു. അടുത്തുതെന്ന തീർച്ചയായും വരാെമന്നു്
സുനീത പ്ലാനും ഇട്ടു. െകാേറാണ എല്ലാം മാറ്റിവച്ചി�
രിക്കുന്നു. ഇന്നു് നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിെവക്കാ�
ത്ത ഒന്നു് സായാഹ്ന മാത്രമാണു്.

(െസപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ 19 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ
ലക്കത്തിലുള്ളതു് ).

http://books.sayahna.org/ml/pdf/bhashadeepika-p.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/bhashadeepika-p.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/bhashadeepika-w.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/bhashadeepika-w.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=115
https://ml.sayahna.org/
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-aug-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-aug-20.pdf


പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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