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പ്രതികരണങ്ങൾ

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: “ജനസഞ്ചയ”
ത്തിെന്റ മാന്ത്രികാഖ്യാനങ്ങൾ

രഞ്ജിത് വർമ്മ: അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗൗര�
വമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണു് ഉന്നയിക്കുന്നതു്.

Dr.M.M. Khan: This is to my friend Vinod Chan-
dran, what would be your alternative to
those who reject the two readings (both
you and B. Rajeevan) on “independence
struggle” (Swathantrya Samaram). The anti-
colonial struggle or the national movement
is appropriated in a unproblematic fashion
as both of you never paid attention to the
sentiments of people, who consistently op-
posed the nationalist project of “indepen-
dence struggle” and its pitfalls.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: വിേനാദ് ചന്ദ്രെന്റ
‘ജനസഞ്ചത്തിെന്റ മാന്ത്രികാഖ്യാനങ്ങൾ’ എന്ന
േലഖനം അതിെന്റ ഉൾക്കരുത്തുെകാണ്ടും ദാർ�
ശനിക ആഴംെകാണ്ടും വിേശ്ലഷണമികവുെകാ�
ണ്ടും ശ്രേദ്ധയമായി.

കർഷകസമരെത്ത രണ്ടാം സ്വതന്ത്ര്യസമ�
രമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിെല ന്യൂേനാക്തിെയ
അേദ്ദഹം ഭംഗിയായി തുറന്നു കാണിക്കുന്നുെവ�
ന്നു മാത്രമല്ല കാർഷികസമരെത്ത മാർക്സിയൻ
െസ്റ്റ്രയിറ്റ്ജാക്കറ്റിൻ കുറ്റിയിൽ തളച്ചിടാനുള്ള
ശ്രമേത്തയും അേദ്ദഹം നിർവീര്യമാക്കുന്നുണ്ടു്.

െപ്രാ.അഭയ് േകാശി: ശ്രീ വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ എഴു�
തിയ ജനസഞ്ചയത്തെന്റ മാന്ത്രിക ആഖ്യാന�
ങ്ങൾ എന്ന േലഖനം ഉയർത്തുന്ന വിമർശന�
ങ്ങൾ സാധുവാണു്. െനഗ്രിെയയും ഹർതിെന�
യും േകന്ദ്രീകരിച്ചു് താൻ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന
െലൻസ് ഉപേയാഗിച്ചു് കർഷക സമരെത്തയും
പൗരത്വബില്ലിെനതിെരയുള്ള സമരെത്തയും
അങ്ങെന സർവ്വ സംഭവ വികാസങ്ങെളയും
യാന്ത്രികമായി പഠിക്കാൻ രാജീവൻ മാഷ് ശ്ര�
മിച്ചാൽ അവിെടെയല്ലാം ജനസഞ്ചയ രൂപീക�
രണമാണു് ഉണ്ടാവുന്നതു് എന്ന കാൽപനിക�
മായ കാഴ്ച മാത്രേമ കാണാൻ ആവുകയുള്ളൂ.

സി.െജ. േതാമസ്:സർക്കാരും
സംസ്കാരവും

േജാണി,എം.എൽ. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ െചാല്ലി�
ക്കലഹിച്ചു മാനം െകട്ടുെവങ്കിലും സർക്കാരി�
െന്റ മൂടുതാങ്ങി നടക്കുന്നവർ നാല്പത്തിരണ്ടാമ�
െത്ത വയസ്സിനുള്ളിൽ പറയാനുള്ളതു് പറഞ്ഞു
കടന്നു േപായ സി.െജ.-െയ വായിച്ചിരുെന്ന�
ങ്കിൽ…
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സായാഹ്നഗ്രൂപ്പുമായിബന്ധെപ്പട്ട
മറ്റു ചർച്ചകൾ:

സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ: ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പു് രചി�
ക്കെപ്പട്ട ശബ്ദതാരാവലി കാേലാചിതമായി
പരിഷ്ക്കരിേക്കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടു്. മുൻപു പരിേശാ�
ധകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ധാരാ ളം സംശയങ്ങ�
ളിൽ തീരുമാനെമടുക്കണം. ഇതിെനക്കുറിച്ചു്
ഷംസുദ്ദീൻ മുമ്പു് േപാസ്റ്റ് െചയ്ത കുെറ കാര്യ�
ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണു്:

• ഒരു വാക്കു തെന്ന രണ്ടു തരത്തിൽ പ്ര�
േയാഗിച്ചു കാണുന്നു.
ഉദാ: ൈദവിക ശക്തി – ൈദവീകശക്തി;

സാംസ്കാ രികം – സാംസ്ക്കാരികം
• മൂലത്തിൽ തെന്ന വന്ന െതറ്റുകൾ
• പംക്, നംപൂതിരി തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ
• അതു, െചറുതു, വലുതു എന്നിവ അതു്, െച�

റുതു്, വലുതു് എന്നിങ്ങെന മാറ്റേണാ
• മുൻപു നിലവിലുള്ളതും ഇക്കാലത്തു് ഉപ�

േയാഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ പദങ്ങൾ
• അക്കങ്ങൾ മലയാളേമാ അറബിേയാ

ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതു്
• ഹീനജാതിക്കാർ തുടങ്ങിയ ഇക്കാലത്തി�

നു േയാജിക്കാത്ത പദങ്ങൾ
• എന്നു തുടങ്ങി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ…

പത്രാധിപസമിതി തീരുമാനെമടുത്തതിനു
േശഷം നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനനുസരിച്ചു
വായിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ ഈ പതിപ്പിൽ വരുത്തുക
എന്നതാണു ലക്ഷ്യം.

െലേക്സാണമി െസർവറിൽ ഇേപ്പാൾ ഉള്ള�
ടക്കം െചയ്തിരിക്കുന്ന ശബ്ദതാരാവലിയുെട
പാഠത്തിെന്റ ഒരു പകർെപ്പടുത്തു് അതിെന
“നവതാരാവലി” എന്നു് നാമകരണം െചയ്തു
ഉപേയാക്താക്കൾക്കു് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. (കുറ�
ച്ചുകൂടി നല്ല േപരു് േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ നിർേദ്ദ�
ശിക്കുക.) ഈ കണ്ണി സന്ദർശിച്ചാലും:

https://dict.sayahna.org/stv-new
പത്രാധിപസമിതിയുമായി ചർച്ചയിേലർ�

െപ്പട്ടു് ഈ പാഠെത്ത പരിഷ്ക്കരിക്കുവാനും കൂടു�
തൽ പദങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാനും തയ്യാറുള്ള�
വർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തങ്ങളുെട സമ്മതം അറി�
യിക്കുക. സാേങ്കതികമായി ഇതിനു പ്രാപ്തിയു�
േണ്ടാ എന്നു് സ്വയം വിലയിരുത്തുവാൻ താെഴ�
പ്പറയുന്ന താൾ സന്ദർശിക്കുക:

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

െലൿേസാണമി െസർവറിെനക്കുറിച്ചു്
ഒരു ലഘുവിവരണം ഇവിെടയുണ്ടു്. കുെറക്കൂ�
ടി വിസ്തരിച്ചുള്ള വിവരണം താെഴപ്പറയുന്ന �
കണ്ണിയിലുണ്ടു്:

https://www.lexonomy.eu/docs/intro
ഈ രണ്ടു് താളുകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങ�

ളുെട െവളിച്ചത്തിൽ തിരുത്താനുള്ള സാേങ്ക�
തികപ്രാപ്തി ഉെണ്ടന്നു വിശ്വാസമുള്ള ആർക്കും
ഇതിൽ പെങ്കടുക്കാം. അവർ സ്വന്തം ഇ-െമയിൽ
ഐഡി <cvr@sayahna.org>-േലയ്ക്കു് അയച്ചു�
െകാടുക്കുക.

തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നവർ ഒേരാ െസ�
ഷൻ അവസാനിക്കുേമ്പാഴും പത്രാധിപസമി�
തിയ്ക്കു് തിരുത്തിയ പദങ്ങളുെട (keywords only)
ഒരു പട്ടിക അയച്ചുെകാടുേക്കണ്ടതാണു്.

(മാർച്ച് 14 മുതൽ 20 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ
ലക്കത്തിലുള്ളതു്.)

https://dict.sayahna.org/stv-new
https://stv.sayahna.org/lexonomy-intro.html
https://stv.sayahna.org/lexonomy-intro.html
https://www.lexonomy.eu/docs/intro
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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

