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പ്രതികരണങ്ങൾ

പി.എഫ്.മാത്യൂസ്: വനജ

അല്ലുക്കഅബ്ദുൽഗഫൂർ: പി.എഫ്.മാത്യൂസിെന്റ
‘വനജ’ എന്നിൽ ഒരുപാടു് ബാല്യകാല സ്മര�
ണകൾ ഉണർത്തി. െസന്റ് ആൽബർട്സും,
കേച്ചരിപ്പടിയും, കസബയും, േകാമ്പാറയും, പി�
െന്ന ആ വലിയ ബംഗ്ലാവും എനിക്കു് പരിചിത�
മാണു്. അമ്പതുകളുെട അവസാനവും, അറുപ�
തുകളുെട തുടക്കത്തിലുമായി കുറച്ചു് വർഷങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ ആ പരിസരത്തു് താമസിച്ചിരുന്നു. മാ�
ത്യൂസ് പറയുന്ന ഇേന്താ-പാക് യുദ്ധത്തിനു് മുൻ�
പു് 62-െല ൈചനീസ് ആക്രമണത്തിെനതിേര
നടന്ന പ്രതിേഷധ റാലിയിൽ െതക്കു് നിന്നു് ചി�
റ്റൂർ േറാഡിലൂെട കേച്ചരിപ്പടിയിെലത്തിയവരു�
െട കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനായിരുന്ന
ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. മാത്യൂസിനു് നന്ദി.
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ദാേമാദർപ്രസാദ്:ആമേസാൺ
—ആരുെടആത്മനിർഭരത

െക.ജി.എസ്.: ഇന്നെല വന്ന ദാേമാദർ പ്രസാ�
ദിെന്റ ‘ആമേസാൺ—ആരുെട ആത്മനിർഭ�
രത’ ഇന്നു് വായിച്ചു. ഇന്നു് വായിച്ചിരിേക്കണ്ട
െവളിവു്.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: ദാേമാദർ പ്രസാദി�
െന്റ േലഖനം ശ്രേദ്ധയം. ഇരുപത്തിെയാന്നാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ േപാകു�
ന്ന െതാഴിൽജീവന സംസ്കൃതിയുെട അന്ത്യം.
നമ്മുെട അതിജീവനേപാരാട്ടങ്ങൾ വീെണ്ടടു�
േക്കണ്ടതുണ്ടു്, നമ്മുെട മഹത്തായ കർഷകസ�
മരത്തിെലന്നേപാെല.

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: നമ്മുെട മസ്തിഷ്കെത്ത, ൈദ�
നംദിന ജീവിതെത്ത, ഇച്ഛെയ, സ്വപ്നങ്ങെള,
രുചികെള, താല്പര്യങ്ങെള, േകാളനീകരിക്കു�
ന്ന നവീനമായ ഒരു അധിനിേവശ വാഴ്ചെയ�
പ്പറ്റിയുള്ള െഞട്ടിക്കുന്ന െവളിെപ്പടലുകളാണു്
ദാേമാദർ പ്രസാദിെന്റ േലഖനം. െതാഴിലുക�
െള, െതാഴിൽ സംസ്ക്കാരങ്ങെള, മാനുഷികമായ
പാരസ്പര്യങ്ങെള, ഉന്മൂലനം െചയ്തുെകാണ്ടു്, ഉപ�
േഭാക്താവിെന അടിമയാക്കുന്ന, േഡറ്റയുെട
തമ്പുരാക്കന്മാരും ൈദവങ്ങളുമായി നാം കണ�
ക്കാക്കുന്ന, ആമേസാൺ, ഗൂഗിൾ, േഫസ് ബു�
ക്, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ആേഗാള േകാർപ്പേററ്റ്
ഭീമന്മാർ േനതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ നവ സാ�
മ്രാജ്യവ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിെര സമരമുഖങ്ങൾ തുറ�
ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മുഖ്യ ശക്തി ഉപേഭാക്താ�
ക്കൾ തെന്നയാെണന്നു് പ്രസാദ് നിർേദ്ദശിക്കു�
ന്നു. ‘ആത്മ നിർഭരത’ എന്ന േമാദിയുെട മുദ്രാ�
വാക്യത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം ആത്മ�
ദാസ്യത്തിേലക്കു് നയിക്കുന്ന ‘േകാർപേററ്റ്-
നിർഭരത’യാണു് എന്നു് പ്രസാദ് സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നു. സമകാലീന മുതലാളിത്ത-അധികാര വാ�
ഴ്ചയുെട മർമ്മ പ്രക്രിയകളിേലയ്ക്കും, മൗലികമായ
പ്രതിേരാധത്തിെന്റയും വിേമാചനത്തിെന്റയും
രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകെളപ്പറ്റിയും ഉൾക്കാഴ്ച നൽ�
കുന്നുണ്ടു് പ്രസാദിെന്റ േലഖനം. അഭിനന്ദന�
ങ്ങൾ.



സി.െജ. േതാമസ്: നമ്മുെട േദശീയ�
പത്രങ്ങൾ

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: സി.െജ.-യുെട കുറിപ്പു് വായി�
ച്ചേപ്പാൾ ഓർമ്മിച്ചതു് സത്യം മരിക്കുന്ന നാലു
വഴികെളക്കുറിച്ചു് വിേക്താർ െക്ലംപറർ എഴുതി�
യതാണു് (The Language of the Third Reich,
1947) 1. നുണ, അതായതു് വസ്തുതകൾ നിർ�
മ്മിെച്ചടുക്കൽ, 2. ആവർത്തനം, 3. അേന്യാന്യ
വിരുദ്ധമായ—ഒന്നു് മെറ്റതിെന അസാദ്ധ്യമാ�
ക്കുന്ന—വാഗ്ദാനങ്ങൾ, 4. അന്ധമായ വിശ്വാ�
സം (trust) ഇെതല്ലാം ഇന്നും അേത പടി തു�
ടരുന്നു. ദൃശ്യമാദ്ധ്യമങ്ങളും മാദ്ധ്യമമത്സരവും
ഭരണകൂടെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കാനുള്ള അവ�
യുെട മത്സരവും അവയുെട ഉടമസ്ഥതയുെട
വർഗ്ഗ സ്വഭാവവും ഇെതല്ലാം ശത ഗുണീകരി�
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു മാത്രം. ഒരു പാർട്ടിയും പത്രവും
ചാനലും അപവാദമെല്ലന്നായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
കാണാറുള്ള ഒേരെയാരു ചാനൽ ND TV ആയി�
രുന്നു. എന്നാൽ അതു േപാലും കർഷക സമരം
ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന രീതി എെന്ന ഹതാശനാ�
ക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാെത വയ്യ. ഞാൻ
ചില സമര ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ളതുെകാണ്ടു മാത്രമാ�
ണു് സത്യം അറിയുന്നതു്.

എൻ.പി.രാേജന്ദ്രൻ: സി.െജ. േതാമസ്സിെന്റ േല�
ഖനം എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. ഇന്നെല എഴു�
തിയതു് േപാെല ഒരു ഭാഷയിൽ എട്ടു പതിറ്റാ�
േണ്ടാളം മുമ്പു് എഴുതുക! ഭാഷ എത്ര ആധുനിക�
മാണു്. ആേഗാള സംഭവങ്ങേളാടുള്ള മലയാള
പത്രങ്ങളുെട പ്രതികരണം എത്ര വിഭാഗീയ�
വും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ താല്പര്യ േപ്രരിതവും
ആെണന്നു് േതാമസ് േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്നു. കാ�
മ്പുള്ള ഇത്തരം കൂടുതൽ േലഖനങ്ങൾക്കു് കാ�
ത്തിരിക്കുന്നു…

കരുണാകരൻ: സി.െജ.-യുെട േലഖനം വായി�
ക്കുേമ്പാൾ സുന്ദരരാമ സ്വാമിയുെട െജ.െജ.
ചില കുറിപ്പുകൾ (വിവ: ആറ്റൂർ രവി വർമ്മ)
എന്ന േനാവലും ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ�
യ്ക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനും മുമ്പാണു് സി.െജ.
ഈ േലഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. ഇേപ്പാഴും,
ഒരുപേക്ഷ, ഇനിയുള്ള കാലത്തും, പത്രധർമ്മ�
െത്ത പ്രതിയാവും ഈ േലഖനം പ്രസക്തമാ�
വുക. (ഗദ്യത്തിെന്റ ഭംഗി എെന്താരു ഭംഗി!).
അെല്ലങ്കിലും ആ വാക്കും കൃത്യവും േനാക്കു:
“ധർമ്മം”. എേപ്പാഴും േമഘാവൃതമാെയാരു
വാക്കാണു് അതു്. ചിലേപ്പാൾ െവളിച്ചത്തിൽ
പലേപ്പാഴും ഇരുളിൽ. അതിനാൽ എക്കാല�
ത്തും അങ്ങെനെയാരു സമയെത്തപ്പറ്റി പറ�
യാൻ ആെരങ്കിലും ഉണ്ടാകും. െജ.െജ. ചില
കുറിപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നതു് മെറ്റാരു എഴുത്തുകാര�
െന്റ /പത്രപ്രവർത്തകെന്റ കൂടി ഓർമ്മയിലാ�
ണു്: ആൽേബർ കാമ്യുവിെന്റ. ഇേപ്പാഴും തീരാ�
ത്ത ഒരു ജീവിതത്തിെന്റ വളെര മുേമ്പ നടന്ന
അകാല മരണം, സി.െജ.-യുെടതുേപാെല,
ഓർമ്മിയ്ക്കുന്നു—രണ്ടും 1960-ൽ.

(ജനുവരി 31 മുതൽ െഫബ്രുവരി 6 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങ�
ളാണു് ഈ ലക്കത്തിലുള്ളതു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

