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പ്രതികരണങ്ങൾ

E. Madhavan: Chandralekha (Translation)
െക. വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: കരുണാകരെന്റ ‘ചന്ദ്രേലഖ’
എന്ന കഥ കാഴ്ചെയക്കാേളെറ, മണത്തിെന്റയും,
െതാടലിെന്റയും, േകൾവിയുെടയും തീക്ഷ്ണതകളിലൂ
െടയാണു്, ഓർമ്മയുെട, അനുഭവത്തിെന്റ, ഭാവത്തി
െന്റ, ഗതിവിഗതിെയ അങ്കനം െചയ്യുന്നതു്. മണത്തി
െന്റയും, ഈണത്തിെന്റയും സ്പർശത്തിെന്റയും േകൾ
വിയുെടയും ഈ സൂക്ഷ്മ വിന്യാസങ്ങെള, മങ്ങാെത,
േചാരാെത, വാടാെത, ചിലമ്പാെത, ആംഗേലയ
ത്തിൽ പകർന്നു തരുന്നു ഇ. മാധവെന്റ പരിഭാഷ.
െമാഴിമാറ്റം െചയ്യെപ്പടാെത ഇരുളിൽ കിടക്കുന്ന വി
ശിഷ്ടങ്ങളായ പല മലയാളകൃതികളും ശാപേമാക്ഷ
ത്തിനായി ഇ. മാധവെനേപ്പാെല സർഗ്ഗസമ്പന്ന
രായ പരിഭാഷകെര കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. കഥാ
കാരനും, പരിഭാഷകനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ.
ഇ. മാധവൻ: ശ്രേദ്ധയമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. നല്ല വാ
ക്കുകൾക്കു് നന്ദി!

ലളിതാ െലനിൻ, േഡാ. െക. എസ്. രവികു
മാർ: െപണ്മയുെട ജനിതകങ്ങൾ
നന്ദിനി േമേനാൻ: ശ്രീമതി ലളിത െലനിൻ കവിത
കൾ ഹൃദ്യം. മാനം… അവളുെട വിരൽത്തുമ്പു സ്പർശി
ക്കുവാനാവില്ല, വിഷത്തിെന്റ െപാള്ളൽ…

എം. എച്ച്. സുൈബർ: ഇഫ്രീത്തുകൾ
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: സുൈബറിെന്റ കഥ ൈവകിയാ
ണു വായിച്ചതു്. മതവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള
അകലം കൃത്യമായി അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന കഥ,
കബീർ കഴിഞ്ഞു് അല്ലാമ പ്രഭുവിെലത്തി നിൽക്കു
ന്ന എേന്നാടു് പൂർണ്ണമായി സംവദിച്ചു. ഞാൻ ഒമാർ
ഖയ്യാമിെനയും ഖലീൽ ജിബ്രാെനയും റൂമിെയയും
ഹാഫീസിെനയും ഓർമ്മിച്ചു: ആ ദാർശനിക സം
സ്കാരത്തിെന്റ അനുസ്യൂതി ഇവിെട ഞാൻ കാണു
ന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ: എഴുത്തുകാരനും സായാഹ്നയ്ക്കും.
നന്ദിനി േമേനാൻ: ഇഫ്രീത്തുകൾ… െചറുകഥയുെട
കയ്യടക്കമില്ല. നീണ്ടു നീണ്ട ഓർമ്മകളുെട ൈകവഴി
കളില്ലാത്ത േനർത്ത ഒഴുക്കു േപാെല… അങ്ങിെന
വായിച്ചേപ്പാൾ അതിെല പച്ചയും പതയും ഹൃദ്യമാ
യി േതാന്നി…

എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ: ജീവിതേസ്നഹം
ഇ. മാധവൻ: ഒരു നൂറ്റാണ്ടു് മുമ്പു് എഴുതിയ ഈ േലഖ
നം പ്രേമയത്തിൽ നിത്യനവവും ഭാഷാൈശലിയിൽ
ഹൃദ്യവുമായി േതാന്നുന്നു. േകരളപാണിനിയുെട ഓർ
മ്മയ്ക്കു് മുമ്പിൽ നന്ദിേയാെടയും ആദരേവാേടയും മന
സ്സു് ഏകാഗ്രമായി.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഈ പ്രൗഢപ്രബന്ധത്തിെല
ഇക്കാലത്തു് അപൂർവ്വ ദൃഷ്ടമായ ൈശലിയുെട ൈവ
ചിത്ര്യം അനാകർഷകമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇതിൽ ഉദാ
ത്തമായി ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്ന വിചിന്തനസമ്പ്രദാ
യം നെമ്മ വികർഷിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിപ്പാെത
തരമില്ല തെന്ന. ഇനി ജീവിപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന ഓേരാ
നിമിഷാർദ്ധവും തീക്ഷ്ണതേയാെട ജീവിെക്കത്തെന്ന
അേതാേരാന്നും നമുക്കു ലഭിച്ച അധികവരദാനം
മാത്രമായിക്കാണുന്നതിന്നും ഏതു നിമിഷവും ഇഹ
േലാകെത്തയും അതിെല നമുക്കു് മമതാവിഷയമായ
ചരാചരങ്ങെളയും നിർേലപതേയാെട െവടിഞ്ഞു
േപാകുന്നതിന്നും നാം ആത്മീയമായി സജ്ജനായി
രിക്കയാലാകാം ഇത്തരെമാരു പ്രതീതി നമ്മിലുള
വാകുന്നതു്. ഈ മമതാനിരാസെത്ത ധാർഷ്ട്യെമന്നു്
എണ്ണാതിരിപ്പാൻ കനിവുണ്ടാകണം.
ഇ. ദിവാകരൻ: തമ്പുരാെന വായിച്ചേപ്പാൾ എനിയ്ക്കും
േതാന്നിയതു് ഇതുതെന്ന. ജീവിതം അമൂല്യമാെണ
ന്നു് അറിയുേമ്പാഴും മരണെത്ത ഒരത്യാഹിതമായി
കാണാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മേനാഭാവം സ്വാഭാവിക
മായി വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നു.

ബി. മുരളി: ജഡങ്ങളിൽ നല്ലവൻ
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഒരു കഥാപാത്രം. ഒരു മൂഡ്. ഏെറ
വിശദാംശങ്ങൾ. കഥ ഇങ്ങിെനയുമാകാം. നന്നായി.
സുനിലിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ കഥ പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
രാജൻ പടുേതാൾ: ഇതു് േസവിയുെട കഥയല്ല, കട
പ്പുറത്തിെന്റ കഥയാണു്. കടപ്പുറെത്ത ‘ആൾക്കൂ
ട്ട’ത്തിേലയ്ക്കു് വായനക്കാെര കൂെട െകാണ്ടുേപാകുന്ന
ആൾ മാത്രമാണു് േസവി.
നന്ദിനി േമേനാൻ: നല്ല കഥ, േസവി കഥയിൽ കുനി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചുറ്റും േവെറ ആരുേടേയാ കഥ നടക്കു
ന്നു…
ശ്രീജിത്ത്: കടൽ സമയത്തിൽ നിന്നു് ഒപ്പിെയടുത്ത ചി
ത്രങ്ങൾ േപാെല ഒരു കഥ.
കുടൽ െപാട്ടിയ മത്തി, മണലിൽ നിന്നു് ഉയർ
ന്നു് വന്ന ശംഖു്, മുത്തിറക്കം കഴിഞ്ഞു് മടങ്ങുന്ന തിര
കൾ, മാർത്തയുെട ‘ഭംഗിയുള്ള’ േകാന്ത്രമ്പല്ലുകൾ…
ചിത്രം കഥയിേലയ്ക്കു് കടക്കും മുേമ്പയുള്ള ഉപചി
ത്രങ്ങൾ…
രണ്ടു് തിരേവളകൾക്കിെടയുള്ള ഏതാനും ഭംഗി
യുള്ള െഫ്രയ്മുകളായി കഥ കണ്ടു.

ആത്മരാമൻ: ഉഞ്ഛം (ചില ഭാഗങ്ങൾ)
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: സുജാതയുെട (േദവി) കവിതക
െളക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണു് ഏറ്റവും ശ്രേദ്ധയമായ
തു്. ആ വിവശവശ്യമായ കവിതകെളക്കുറിച്ചു് ആരും
ഇങ്ങിെന സമഗ്രമായി, ഉൾക്കാഴ്ച്ചേയാെട എഴുതി
ക്കണ്ടിട്ടില്ല.

വിനയ ൈചതന്യ: അക്കമഹാേദവി
വിനയ ൈചതന്യ: അക്കമഹാേദവിയുെട വചനങ്ങൾ
ഏതാണ്ടു് കന്നഡയിൽ നിന്നു് പദാനുപദം മലയാ
ളത്തിലാക്കിയതാണു്, ഇനി മലയാളത്തിെല കവി
കൾ നല്ല മലയാളത്തിലാക്കുെമന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഞാൻ മുേമ്പ സായാഹ്നയ്ക്കു െകാടു
ത്തിരിക്കുന്നു—തിരെഞ്ഞടുത്തവ െചയ്തതു്.
െക. ജി. എസ്.: നന്നായി. നല്ല കൃതി അർഹിക്കുന്നുണ്ടു്
ധാരാളം വിവർത്തനങ്ങൾ. ഓേരാ വിവർത്തനവും
എനിക്കു് ഓേരാ അനുഭവം. കൂടുതൽ അടുത്തു് കാ
ണാവുെന്നാരു കാലം, െതളിഞ്ഞു കാണാവുെന്നാരു
േലാകം, തുറക്കുന്നു.
ശാകുന്തളത്തിനു മലയാളത്തിൽ മുപ്പതിേലെറ
യുണ്ടു് വിവർത്തനം. പലതും വ്യത്യസ്ത സാഫല്യ
ങ്ങൾ.
സച്ചിയുെട ‘അക്കെമാഴിയുന്നു’ എന്ന കവിതയും
വരെട്ട. അക്ക അനുഭവം കൂടുതൽ ഗാഢമാവെട്ട.

(ഒൿേടാബർ 11 മുതൽ 17 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ

ലക്കത്തിലുള്ളതു് ).

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

