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പ്രതികരണങ്ങൾ

അയ്മനം േജാൺ: െവയിലത്തു
െപയ്യുന്നമഴ

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: എെന്താരു കഥ! രണ്ടു തല�
മുറകളുെട മുഴുവൻ കഥയും അതിലുണ്ടു്. േചർന്ന
ചിത്രങ്ങളും.

കരുണാകരൻ:എല്ലാആണുങ്ങളും
അവരുെടഅൻപത്തിെയാന്നാം
വയസ്സിൽആദ്യമായി മരിക്കുന്നു

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: വായിച്ചതാണു്. ഓേരാ വാ�
യനയിലും പുതുതു്. പിെന്ന ചിത്രങ്ങളും ശീർഷ�
കവും.

മധുസൂദനൻ:അടിത്തട്ടു്

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: മധു കണ്ടതും വായിച്ചതും
േകട്ടതും ബന്ധെപ്പടുത്തുന്ന രീതി വിസ്മയകര�
മാണു്. കവിതകളിേല അതു് ഇത്ര സാന്ദ്രമായി
കാണാറുള്ളൂ.
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സായാഹ്നഗ്രൂപ്പുമായിബന്ധെപ്പട്ട
മറ്റു ചർച്ചകൾ:

സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ: ശബ്ദതാരാവലി മൗ�
നം േഭദിച്ചു പുറത്തുവരികയാണു് ! താെഴെക്കാടു�
ത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണികൾ സന്ദർശിക്കുക:

1. http://stv1.sayahna.org (draft web
site)

2. https://dict.sayahna.org/stv (lexonomy
server)

1. െവബ് െസർവർ: ആദ്യപതിപ്പാണു്,
ഇനിയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. എല്ലാ കണ്ണികളും
പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. വായനക്കാരുെട നിർ�
േദ്ദശങ്ങളനുസരിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിനു�
േശഷം ഇതു് https://stv.sayahna.org ഇന്ത്യയ്ക്കു
പുറത്തുള്ള ഒരു ഡാറ്റെസന്ററിൽ സ്ഥാനം പി�
ടിക്കും (stv1.sayahna.org will continue as a
fallback server).

2. െലേക്സാണമി െസർവർ: എക്സ്എംഎൽ
േകാർപ്പസ് വഹിക്കുന്ന നിഘണ്ടു െസർവറാ�
ണു്. േനരിട്ടു് എക്സ്  എംഎൽ പതിപ്പിൽ മാറ്റ�
ങ്ങൾ വരുത്താനും, പുതിയ വാക്കുകൾ കൂട്ടി�
േച്ചർക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അതിനുള്ള അനു�
വാദം ഉള്ളവർക്കു മാത്രേമ കഴിയുകയുള്ളു.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശബ്ദതാരാവലി പത്രാധിപസ�
മിതി അംഗങ്ങൾക്കു മാത്രേമ ആ അവകാശം
നൽകുന്നുള്ളൂ. അതില്ലാത്തവർക്കു വാക്കുകൾ
െതരയുവാനും അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും
കഴിയും.

ശബ്ദതാരാവലിയുെട എക്സ്എംഎൽ േകാർ�
പ്പസ് സ്വതന്ത്രൈലസൻസിൽ ആർക്കു േവണ�
െമങ്കിലും ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തു എന്താവശ്യ�
ത്തിനും (വാണിജ്യമടക്കം) ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന�
താണു്.

അഞ്ചു െകാല്ലം നീണ്ടുനിന്ന ഈ സംരഭ�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്ത എല്ലാേപർക്കും സായാഹ്ന
ഹാർദ്ദമായി നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

ശബ്ദതാരാവലിയുെട െവബ് ൈസറ്റ് പൂർ�
ണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുന്നു:

https://stv.sayahna.org
െലേക്സാണമിെയക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കു�

വാൻ ഉതകുന്ന ഒരു താൾ കൂടി ഇേപ്പാൾ േചർ�
ത്തിട്ടുണ്ടു്.

https://stv.sayahna.org/lexonomy-
intro.html

പാഠത്തിെന്റ XML ആർൈക്കവ് ലഭ്യമാ�
ക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പ്രധാനതാളിെല അവസാനഭാഗ�
ത്തുള്ള കണ്ണികൾ സന്ദർശിക്കുക. ഈ േകാർ�
പ്പസ് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഭാഷാസാേങ്ക�
തിക വിദഗ്ദ്ധർക്കും അക്കാദമിൿ സമൂഹത്തി�
നും പ്രേയാജനെപ്പടുെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ സംരംഭത്തിൽ പെങ്കടുത്തവരുെട വി�
വരങ്ങൾ ഇവിെട കാണുക:

https://stv.sayahna.org/participants.html

ഇ.മാധവൻ: ഇതിനു് േവണ്ടി പ്രയത്നിച്ച, നിസ്വാർ�
ത്ഥ േസവനം നടത്തിയ ഭാഷാ േസ്നഹികേളാടു്
വലിയ ആദരവാണു് േതാന്നുന്നതു്. സ്വന്തംഭാ�
ഷെയ മുങ്ങിേപ്പാകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന
ദൃഢപ്രതിജ്ഞെയടുവർ.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: വലിയ സേന്താഷം. അഭിന�
ന്ദനം.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: എല്ലാവർക്കും ഉപ�
േയാഗപ്രദമായ വലിയ സംരംഭം. അഭിനന്ദനം.

മധുസൂദനൻ: ഗംഭീരം! നല്ല േല ഔട്ട്… ഓേരാ
വാക്കുകളും ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തിെന്റ ഇലകൾ
േപാെല…

എൻ.പി.രാേജന്ദ്രൻ: മഹാ സംഭവമാണു്. ഹാർ�
ദ്ദമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

ഹബീബ്എം. എച്ച്.: സാേങ്കതികവിദ്യ പരിമിത�
മായ ഒരു കാലത്തു് ഒരായുസ്സു് മുഴുവൻ “സുഖം”
എെന്തന്നറിയാെത ശ്രീകേണ്ടശ്വരം പണിത
മാതൃഭാഷയുെട ഈ അടിത്തറ ഇന്നു് പുതിയ
തലമുറ ശബ്ദതാരാവലിയുെട ശതാബ്ദി (2023)
ആേഘാഷിക്കാൻ േപാകുന്ന ഈ േവളയിൽ
ആധുനിക സാേങ്കതികവിദ്യയുെട മണിമഞ്ച�
ലിൽ െവച്ചു് മലയാളഭാഷാേദവിക്കു് സമർപ്പിച്ചി�
രിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ഞാനും അഭിമാനം െകാള്ളുന്നു.

ദാേമാദർപ്രസാദ്: അച്ചടിയുെട തെന്ന ആദിമ
മുദ്രണ രീതികളുെട കാലത്തു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിെന്റ ശബ്ദതാരാവലിയുെട
‘ഒറിജിനിലിെന’ ഡിജിറ്റലാക്കിയ സായാഹ്ന�
യും അണിയറ പ്രവർത്തകരും െചയ്ത ‘വിശുദ്ധ’
അഭിനന്ദിക്കുകേയാ…

…അച്ചടിെയ ആധികാരികമായി കാണുന്ന
മലയാള സാംസ്കാരിക േലാകം. േകാപിൈറ�
റ്റ്ഡ് അച്ചടിയാെണങ്കിൽ അതിലും ആധികാ�
രികം. കുത്തക പ്രസാധകരുെട അതിൽപ്പരം
ആധികാരികവും െകേങ്കമമായി മെറ്റാന്നുമില്ല�
താനും.

ഡിജിറ്റൽ എന്നു േകട്ടാേലാ അപരാധപൂർ�
വ്വമാകണം അന്തരംഗം. ഓൺൈലൻ ക്ലാസ്സി�
െന്റ ആഘാതെത്തേയാർത്തു് അശരണെപ്പട്ട
മഹാ പാരമ്പര്യ സിദ്ധന്മാർ ആത്മനിർവൃതി�
ക്കും ആത്മ പ്രചരണത്തിനും ഇേത സാേങ്ക�
തികവിദ്യ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇരട്ടത്താപ്പു് അവരുെട സ്വഭാവിക പ്രവൃത്തി�
പഥമായിരിെക്ക ആരും തെന്ന ഓൺൈലൻ
പഠന വിരുദ്ധതയ്ക്കു് െചവി െകാടുക്കാൻ േപായി�
ല്ല, ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ
േപാലും, ഭാഗ്യത്തിനു്.

പറഞ്ഞു വന്നതു് എന്തായാലും അതിെന�
ക്കുറിച്ചല്ല.

സായാഹ്നയുെട ഏറ്റവും പ്രശംസനീയ�
മായ പ്രവർത്തനം സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ ഡിജിറ്റൽ�
വല്ക്കരണമാണു്. അതും എങ്ങെന? േകാമൺസ്
എന്ന സങ്കല്പത്തിനാധാരമാക്കി. അല്ലാെത,
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ േപാലുള്ള േകാ�
മൺസിെന ഒരു ഓൺൈലൻ ചരക്കാക്കി
അമിത കാശു് ഈടാക്കുന്ന പണിയല്ല ഇെത�
ന്നു് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിെന്റ ശബ്ദതാരാവലി,
ഒേരാ ആണ്ടുേത്താറും ഒേരാരുത്തെരെക്കാണ്ടു്
പരിഷ്ക്കരിപ്പിച്ചു് ആയിരത്തി അഞ്ഞുറു് രൂപയ്ക്കും
ചിലേപ്പാൾ അതിലും കൂടുതൽ രൂപയ്ക്കു് വിൽക്കു�
ന്ന കുത്തക പ്രസാധാകരുെട വരുമാനേസ്രാ�
തസ്സിെന കടയ്ക്കൽ ഡിജിറ്റൽ കത്തിെവച്ച സാ�
യാഹ്നയുെട വിശുദ്ധപാപം െപാറുക്കെപ്പടുക�
യില്ല!

ഒറിജിനൽ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരമാണു് ഇേപ്പാൾ
ഡിജിറ്റലിൽ വന്നിരിക്കുന്നതു്. പരിഷ്ക്കരിക്കെപ്പ�
ട്ട അേനകം പതിപ്പുകളിൽ നിന്നു് ഏറ്റവും േല�
റ്റസ്റ്റായ ശബ്ദതാരാവലിയുെട ഡിജിറ്റൽ േവർ�
ഷെന്റ േമന്മ ഭാഷാ വിദഗ്ദർ വിശദീകരിച്ചാൽ
നന്നായിരിക്കും.

മലയാളം വാക്കു് തിരയുന്നവർക്കു് െവ�
ബിൽ സായാഹ്നയുെട ഈ പ്രവർത്തനം വള�
െര ഉപകാരെപ്പടും. വിപ്ലവകരമായ പ്രവർ�
ത്തനം.

േകരളത്തിെല വലിയ എഴുത്തുകാർ മുതൽ
മലയാളത്തിെന്റ മഹാ നടൻ മമ്മൂട്ടി വെര ഇതി�
െന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി. ഡി�
ജിറ്റൽ മാധ്യമം അച്ചടിയുെട ഓേഥാറിയൽ
(authorial) വ്യക്തി േകന്ദ്രിത സർഗ്ഗാത്മകത�
േയക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം നല്കുന്നതു് കളക്റ്റീവായ പ്ര�
വർത്തനങ്ങൾക്കാണു്. വ്യക്തികളുെട നിസ്വാർ�
ത്ഥത അതിൽ പ്രധാനമാണു്. സാംസ്കാരിക
േകരളത്തിനു് അത്രെയാന്നും പരിചതമായിരി�
ക്കില്ല ഈ നിസ്വാർത്ഥത.

അേശാൿ കുമാറിൽ നിന്നു് ഞാൻ മനസ്സി�
ലാക്കുന്നതു്, ഇത്ര ഭംഗിേയാെടയുള്ള ശബ്ദതാ�
രാവലിയുെട ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിെന്റ സാക്ഷാ�
ത്ക്കാരത്തിനു പിറകിൽ കളക്റ്റീവായ പ്രവർ�
ത്തനം നടന്നിരുന്നു എന്നതിേനാെടാപ്പം അതി�
നു േനതൃത്വം നല്കിയ സായാഹ്നയുെട സി വി
ആറിെന്റ സമർപ്പിതമായ പ്രയത്നവും എടുത്തു
പറേയണ്ടതാണു്.

ഇതു് ഭാഷയുെട തെന്ന ഭാവിയിേലക്കുള്ള
ചൂണ്ടുപലകയാണു്.

പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുതിയ പുസ്ത�
കങ്ങളും സായാഹ്ന ഇറക്കാൻ േപാകുന്നുെവ�
ന്നാണു്.

അതു േപാെല പ്രിന്റ ് ഓൺ ഓർഡർ സം�
വിധാനവും െകാണ്ടു വരാവുന്നതാണു്.

െവബ് ശബ്ദതാരാവലിയുെട പ്രചരണാർ�
ത്ഥം െചയ്യാവുന്നതു് സക്കറിയ, െക.ജി.എസ്.,
സച്ചി മാഷു്, മമ്മൂട്ടി… ശബ്ദതാരാവലിയുെട െവ�
ബ് ആവിഷ്ക്കാരെത്ത കുറിച്ചു് ഒരു വിഡിേയാ െച�
യുന്നതു് നല്ലതായിരിക്കാം.

യുട്യൂബ് വിഡിേയാ അച്ചടിേയക്കാളും േപാ�
പുലിസ്റ്റാണു്.

അല്ലുക്കഅബ്ദുൽഗഫൂർ: ഈ മഹദ് യജ്ഞ�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും
എെന്റ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒറ്റെയ്ക്കാരാൾ പരിശ്ര�
മിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബൃഹദ്  ഗ്രന്ഥത്തിനു് ഒേട്ട�
െറേപ്പർ കൂടി നടത്തിയ ഒരു ശുദ്ധീകരണം.
അന്നെത്ത കാലത്തു് ശ്രീകണ്ഠശ്വരം ഒറ്റയ്ക്കു് നട�
ത്തിയ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി േലാകെത്തവിെട�
െയങ്കിലും മെറ്റാരാൾ നടത്തിയതായി എെന്റ
അറിവിലില്ല.

അഷ്റഫ്: നിശബ്ദം കടന്നു വന്ന സായാഹ്നയുെട
ഈ ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദതാരാവലി മലയാളഭാഷ�
യ്ക്കു് പുതിയ കാലത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ സംഭാ�
വനയായി വിലയിരുത്തെപ്പടും. വളെരയധികം
സേന്താഷം.

അഞ്ജുഷഎൻ.പി.: മാതൃഭാഷെയ ഇത്രേമൽ
േസ്നഹിച്ച ഭാഷയ്ക്കു് േവണ്ടി േജാലി രാജിെവച്ചു്
പദങ്ങൾ പരതിനടന്നു് അർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മി�
െച്ചടുത്ത മഹാപണ്ഡിതൻ ശ്രീകേണ്ഠശ്വരം ജി.
പത്മനാഭപ്പിള്ള. തെന്റ ജീവിതത്തിെല വില�
െപ്പട്ട 35 വർഷങ്ങൾ ആണു് അേദ്ദഹം ഇങ്ങ�
െന ഒരു മഹാനിഘണ്ടുവിനായി മാറ്റിെവച്ചതു്.
ആവശ്യത്തിനു് കടലാസുേപാലും ഇല്ലാതിരുന്ന
കാലത്താണു് ഇങ്ങെന ഒരു ഉദ്യമത്തിനേദ്ദഹം
തയ്യാറായതു്. ‘സുഖം’ എന്ന പദം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ശബ്ദതാരാവലിയിൽ മാത്രെമ കാണുവാൻ
കഴിയൂ. ജീവിതത്തിൽ അേദ്ദഹം അങ്ങെന�
െയാന്നു് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ശബ്ദതാരാവലിയുെട
മുഖവുരയിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷ�
യ്ക്കു് േവണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും പവിത്രമായ ആത്മ
സമർപ്പണത്തിനു് മുന്നിൽ ശിരസുനമിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് മാതൃഭാഷയിെല ആധികാരിക നിഘണ്ടു�
വിെന ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാക്കിമാറ്റിയ സായാ�
ഹ്നഫൗേണ്ടഷനും അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും
അഭിനന്ദനങ്ങൾ േനരുന്നു.

ഒപ്പം തെന്ന ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥ�
െത്ത ഏറ്റവും എളുപ്പം െെകകാര്യം െചയ്യുവാൻ
െെസബറിടത്തിൽ സാധ്യത തുറന്നുെവച്ചതിനു്
നന്ദിയും േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

ആശ: അഭിമാനത്തിൻ ധന്യ നിമിഷങ്ങൾ… ഈ
ഉദ്യമത്തിനു് ചുക്കാൻ പിടിച്ച സി.വി. രാധാകൃ�
ഷ്ണൻ സാറിനും സായാഹ്നയുെട അണിയറ പ്ര�
വർത്തകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

(െഫബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 13 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങ�
ളാണു് ഈ ലക്കത്തിലുള്ളതു് ).

http://stv1.sayahna.org
https://dict.sayahna.org/stv
https://stv.sayahna.org
https://stv.sayahna.org
https://stv.sayahna.org/lexonomy-intro.html
https://stv.sayahna.org/lexonomy-intro.html
https://stv.sayahna.org/participants.html
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് 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://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

