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പ്രതികരണങ്ങൾ

െക.ജി.എസ്.:ബാക്കി

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: രണ്ടു ദിവസം ഒരു മരണവര�
യുമായി-െഡഡ് ൈലൻ-െപാരുതുകയായിരുന്നു.
െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിതകൾസത്യത്താൽ വിശു�
ദ്ധം. പറേയണ്ടതു പറയാെത മരിക്കുന്നവർക്കിട�
യിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട വ്യഥ.അനിവാര്യമായ
േരാഷം. മൃതിയുമായുള്ളഅഭിമുഖം. േമാഹനെന്റ നി�
റങ്ങളും. നന്നായി.

സി.സേന്താഷ് കുമാർ:അങ്കമാലിയിെല
പ്രധാനമന്ത്രി

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: സേന്താഷ് കുമാറിെന്റആദ്യസമാ�
ഹാരം കാത്തിരിക്കുന്നു. മികച്ച ക്രാഫ്റ്റ്. െതളിഞ്ഞ
ഭാവന.

പി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ: വടക്കൻപാട്ടുസി�
നിമ;സാംസ്കാരികവിശകലനം

ഒ.അരുൺകുമാർ: ഒേട്ടെറ പുതുമകൾസമ്മാനിച്ച എഴു�
ത്തുകാരനാണു പി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ. ബാലരമ
മുതൽ ചരിത്രേരഖകൾവെര റഫർ െചയ്തുെകാണ്ടു�
ള്ളഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വിവരണാത്മകതഅടിമുടി
വിശകലനാത്മകമാണു്. കലയുെട വിനിമയസന്ദർ�
ഭങ്ങൾ ഇത്രആഴത്തിൽ മുൻപു പഠിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
വടക്കിൽ ഒരു േകരളെത്തആേരാപിച്ചുണ്ടാക്കുക�
യായിരുന്നു വടക്കൻപാട്ടു സിനിമകൾഎന്നനിരീ�
ക്ഷണംതെന്നഎത്രതൂക്കമുള്ളതാണു്.

ബി.െജയേമാഹൻ: നിറെപാലി

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: രാവിലെത്തസദ്യ ബഹുേകമം.
െജയേമാഹനും രാമനും ഉഗ്രൻ േദഹണ്ഡക്കാർ.
എല്ലാം നള പാകം. (േനാവെലങ്കിൽ ഭീമ പാകം
എന്നുപറേഞ്ഞെന.)

ഒ.അരുൺകുമാർ: എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തുറന്നുകി�
ട്ടുന്നതിെന്റ സുഖമുണ്ടു്. ‘ഒ’ണക്കഗദ്യം അെല്ലന്നു
ചുരുക്കം.
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സച്ചിദാനന്ദൻ: ഗാന്ധി

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: മുപ്പതു വർഷത്തിനുേശഷംഞാൻ
ഈനാടകം വീണ്ടും വായിച്ചു. ഇന്നാെണങ്കിൽ
ഞാൻഎെന്തങ്കിലും തിരുത്തൽ വരുത്തുമായിരു�
േന്നാ എന്നറിയാൻ. ഇല്ല.അന്ത്യരംഗത്തിെല പ്ര�
ത്യാശയ്ക്കു് മങ്ങേലറ്റിട്ടുണ്ടു്—കാരണം കണ്ണിെലഈർ�
പ്പമാകാം,അഥവാഞാൻ കൂടുതൽ വൃദ്ധനായതാ�
കാം. ഇല്ല, ഒന്നും മാറ്റിെയഴുതില്ല. മധുവിനും സേന്താ�
ഷിനും ഭട്ടതിരിക്കും സായാഹ്നെയ്ക്കാപ്പം, നന്ദി.

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടു്: മാേഷ , മനസ്സു് െതാട്ടു…

കരുണാകരൻ: അങ്ങെനയാണു്, മുപ്പതുവർഷത്തിനു
േശഷം സച്ചിദാനന്ദെന്റ “ഗാന്ധി” വീണ്ടും വായിക്കു�
ന്നു. ഒരുപേക്ഷ,അന്നെത്തക്കാൾ തീവ്രതേയാെട
ഈനാടകം ഇന്നു് വായിക്കുന്നതു് ഇേപ്പാൾ നമ്മൾ
അകെപ്പട്ട രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭം െകാണ്ടുതെന്നയാണു്.
നാടകത്തിെന്റഅന്ത്യെമത്തുേമ്പാൾ നാം വായി�
ക്കുന്നപ്രതീക്ഷയും പ്രതിജ്ഞയുംഅരങ്ങിെല ഒരു
മൂടൽമഞ്ഞിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ േകൾക്കുന്നു.
അന്നു്ഈനാടകം വായിക്കുേമ്പാൾഞാൻഅധി�
കവും ശ്രദ്ധിച്ചതു്ഈനാടകത്തിെന്റ രൂപമായിരു�
ന്നു.അക്കാലത്തു് ഞാൻ വായിക്കുന്നബ്രഹ്ത്തി�
യൻ നാടകങ്ങളുെട രീതിയും അക്കാലത്തു് മെറ്റാരു
ഉണർവു് പകർന്നിരുന്ന ‘തനത് ’ നാടകസങ്കൽ�
പ്പവും അവതരണവുംഈനാടകത്തിനു് നൽകുന്ന
ഉേന്മഷം,ഇേപ്പാഴും, വായനയിൽ,അേതേപാെല
നിൽക്കുന്നു. തെന്റ ജീവിതെത്ത ഒരു െപാതുസ്വ�
ത്തു് എന്ന വിധം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാന്ധിജി, ഒരു
“കലാവസ്തു”ആവുന്നതും പ്രകടമായഅേതഅടയാ�
ളങ്ങൾ തന്നുെകാണ്ടാണു്. ചരിത്രമായും ജീവിതമാ�
യും.ഈനാടകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നേപാെല.
കവിതയും കഥയും നാടകവും ചിത്രവും ഗാന്ധിെയ
അപരിചിതമാക്കുന്നില്ല.അത്ര ‘ൈപ്ലൻ’ആണു് ഗാ�
ന്ധി കലയിലും.അങ്ങെനൈപ്ലൻആയിെക്കാണ്ടു്,
ഗാന്ധി കലയ്ക്കും െവല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു.
അച്ഛൻഈേറാഡിൽ േജാലി െചയ്തിരുന്ന കാ�

ലത്തു് സ്കൂൾഅവധിയ്ക്കു് അവിെട േപാകുേമ്പാൾ പട്ട�
ണത്തിെല ജംഗ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധി പ്രതി�
മയുെട അരികിൽ േപായി ഞാൻ നിൽക്കുമായിരു�
ന്നു. ഗാന്ധിെയ കാണാൻ. നീലനിറം തീണ്ടിയആ
കല്ലുടലിൽഅങ്ങെനഅല്ലാത്ത ഒന്നു്ആ കണ്ണടയാ�
യിരുന്നു. ചില്ലുകൾ ഇല്ലാത്തഅലുമിനിയത്തിെന്റ
ഒരു െഫ്രയിം.ആകണ്ണടഎനിക്കു് സങ്കടം തന്നി�
രുന്നു.അതു് ഗാന്ധിയുെടയല്ലഎന്ന േതാന്നലായി�
രുന്നുഅന്നു്. ഇന്നതു് എത്ര കലാവിരുദ്ധമായിരുന്നു�
െവന്നു് ഓർക്കുേമ്പാൾ േരാഷവും വരും.അതുെകാ�
ണ്ടാണു് ഇേപ്പാൾഎവിെട ഗാന്ധിെയ കാണുേമ്പാ�
ഴും ആ കണ്ണടഎങ്ങെനഎന്നു്ആദ്യം തിരയുന്നു.
നാടകത്തിെനാപ്പം കാണുന്നഈചിത്രങ്ങളിലും.
ഗാന്ധി എന്നനാടകത്തിെന്റ തലെക്കട്ടിൽ േപാലും.



സായാഹ്നഗ്രൂപ്പുമായിബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

അേശാൿകുമാർ,പി.െക.: Sayahna Authors Group.
സായാഹ്നയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നകൃതിക�

ളിൽ എഴുത്തുകാരുെട ചിത്രവും ലഘുജീവിതേരഖയും
നിർബ്ബന്ധമായി െകാടുക്കാറുണ്ടു്. പലേപ്പാഴും വി�
ക്കി പീഡിയയിൽനിന്നും മറ്റും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ
െതറ്റുകേളാ അപ്രസക്തെമന്നുകരുതുന്നേതാആയ
വിവരങ്ങളാണു കിട്ടുക.
െക.ജി.എസ്. ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ െകാ�

ടുക്കുന്നതിൽ തീർത്തും താല്പര്യമില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പലഎഴുത്തുകാെര സംബന്ധിച്ചും ഇതാവും അവ�
സ്ഥഎന്നു േതാന്നിയതിനാൽസായാഹ്നഎഴുത്തു�
കാരുെട ഒരു വിവരേശഖരണസംരംഭം തുടങ്ങാെമ�
ന്നു കരുതുന്നു.
എഴുത്തുകാർക്കും ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും

ഇതിൽ പെങ്കടുക്കാം.
എഴുത്തുകാരെന്റ /കാരിയുെട േപരും േചർക്കാ�

നാഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും േഫാട്ടാഗ്രാഫുകളും താ�
െഴെകാടുത്ത ലിങ്ക് വഴി ഗ്രൂപ്പിൽ േചർന്നു് അതിൽ
േപാസ്റ്റ് െചയ്യാവുന്നതാണു്.
ഇങ്ങെന കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾഎഴുത്തുകാരുെട

വിശദമായ പരിേശാധനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും വി�
േധയമായി സായാഹ്ന വിക്കിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കു�
കയും പുതുക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യാം.
ഈഡിറക്ടറി േഫാൺ പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീക�

രിക്കുകയും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന മാറ്റ�
ങ്ങൾക്കുവിേധയമാക്കുകയും െചയ്യാം.
https://chat.whatsapp.com/K0rPWXEL0uJCXe4
UXz34bF

—സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ

സി വി രാധാകൃഷ്ണൻ: സായാഹ്നയുെട െസപ്റ്റംബർ
കാറ്റേലാഗ് ഇവിെട: http://books.sayahna.org/ml/
pdf/releases-sep-20.pdf

(െസപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ ഒൿേടാബർ 3 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാ�
ണു്ഈലക്കത്തിലുള്ളതു്).

https://chat.whatsapp.com/K0rPWXEL0uJCXe4UXz34bF
https://chat.whatsapp.com/K0rPWXEL0uJCXe4UXz34bF
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-sep-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-sep-20.pdf


പിൻകുറിപ്പു്

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

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

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

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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