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െക. ജി. എസ്.: ദാമു
നന്ദിനി േമേനാൻ: കാളിക്കളം, വീെടാഴിക്കുക…

ചില പുതിയ വാക്കുകൾ… പ്രേയാഗിച്ചിടത്തു്
െപാലിമേയാെട…

സച്ചിദാനന്ദൻ: ഒഴിഞ്ഞ മുറി
നന്ദിനി േമേനാൻ: അമ്മ… യുദ്ധഭൂമികളിെല

അശാന്തിയുെട നിലവിളി…
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സി. െജ. േതാമസ്: േമയ് ദിനം
കരുണാകരൻ: ഏതു് സമയത്തും സിെജെയ വാ�

യിക്കാം, കുയിലും കാക്കയും കലരുന്ന ഈ പു�
ലർെച്ചയ്ക്കും. ഈ േലഖനം തെന്ന എന്തു് ഉഷാ�
റാണു് ! ഒരു വിശ്വാസെത്ത തിരെഞ്ഞടുക്കുക
എന്നല്ല, ഒരു വിശ്വാസത്തിെന്റ കൂെട േചരുക
എന്ന ‘േവെറ വഴിയില്ലാ യുക്തി’യിേലയ്ക്കു് ആേലാ�
ചനകളുെട ഏതു് പരപ്പിെനയും ചുരുക്കുന്ന ഈ
ദിവസങ്ങളിൽ സിെജയുെട ശവത്തിെന്റ വില
ഒരുപേക്ഷ, മെറ്റാരു വില െകാടുേക്കണ്ടി വരും:
െമൗനത്തിെന്റ.

ശ്രീജിത്ത് െകാേന്നാളി: കള്ളനും
േപാലീസും
അബ്ദുൾ: ശ്രീജിത്തിെന്റ കള്ളനും േപാലീസും ലക്ഷ�

ണെമാത്ത ഒരു കഥയാണു്. േരഖീയ ആഖ്യാ�
നത്തിെന്റ ലളിത സേങ്കതത്തിൽ, സങ്കീർണ�
മായ മനുഷ്യ മനസ്സിെന്റ സന്നിഗ്ദ്ധതകൾ സാ�
ന്ദ്രമായി സന്നിേവശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് കഥാകരൻ.
അഷ് കർ ഫാരാധിയുെട സിനിമ േപാെല!

പതുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന പൂച്ചെയ െതാഴിച്ചു മാ�
റ്റാവതല്ല കള്ളനും, േപാലീസിനും, വായനക്കാ�
രനും‼



െക. ടി. ബാബുരാജ്: േലാകാവസാനം
ഗേണഷ് പുതിേയടത്തു്: െക. ടി. ബാബുരാജിെന്റ

േലാകാവസാനം വായിച്ചു. മനുഷ്യ കുലത്തിൽ
ഇന്നു് ബാധിച്ച അസ്വസ്ഥതകൾ വായനക്കാ�
രിേലക്കു് പകരാൻ കഥാകാരനു് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
എന്നാൽ സുനിൽ കുമാറിെന്റ വര കഥയ്ക്കു് േയാ�
ജിക്കാത്തതു േപാെല േതാന്നി. വീട്ടിൽ നിന്നു്
ഇറങ്ങിേയാടുേമ്പാൾ മുണ്ടു് എവിെടേയാ ഉടക്കി
എന്നു് പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും വരയിൽ പാന്റിട്ട
കഥാപാെത്രെത്തയാണു് കാണുന്നതു്.

സി. െജ. േതാമസ്: അത്രെയ്ക്കാന്നും
മാറ്റം വരുന്നില്ല
കരുണാകരൻ: ‘സായാഹ്ന’യിൽ വരുന്ന സി.െജ.

േതാമസ്സിെന്റ കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ
വായിക്കുേമ്പാൾ എഴുത്തുകാരുെട, േപ്രത സന്ദർ�
ശനങ്ങളല്ലാത്ത സന്ദർശനങ്ങെള പ്പറ്റിയാണു്
ആേലാചിക്കാറു്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മരി�
ച്ചതിനുേശഷവും നടക്കാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
ആൾ തെന്ന. ഒരു േദശത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക
ജീവിതെത്ത തെന്റ ആയുസ്സിേലക്കു് േചക്കാ�
റാൻ, െതരുവിെല മരം േപാെല, അനുവദിയ്ക്കു�
കയായിരുന്നു സി.െജ. എന്ന് േതാന്നും, ചില�
േപ്പാൾ. സി.െജ. ചർച്ച െചയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ,
ആ െചറിയ ആയുസ്സിനും പുറേത്തയ്ക്കു് അത്ര�
യ്ക്കു് കര കവിയുന്നു. ജനാധിപത്യജീവിതെത്ത
നെല്ലാരു പരിധി അംഗീകരിക്കുേമ്പാഴും, എഴു�
ത്തുകാർ, ഉടനീളം ‘പ്രജ’കളാവുന്ന സന്ദർഭ�
മുണ്ടു്: രാജാവിെന്റ, പുേരാഹിതെന്റ, പിെന്ന�
പ്പിെന്ന ഭരണകൂടങ്ങളുെട. ഒരു വിഷദംശന�
െത്ത പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതി�
േനാടുള്ള സിെജയുെട ‘കുതറൽ’ ഈ എഴുത്തു�
കളിെലല്ലാം കാണാം. അത് ’അനാർക്കിക് ’
ആേണാ എന്നറിയില്ല, പേക്ഷ, അങ്ങെന എരി�
യുന്ന ഒരാളായിരുന്നുേവാ എന്നു് േതാന്നിേപ്പാ�
വുന്നു. പ്രസിദ്ധങ്ങളായ എല്ലാ ആശയാശ്രിത�
ത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ചില െവളിപാടു് േപാെല
സി.െജ. കുതറുന്നതു കാണുന്നതു് സേന്താഷം
തരുന്നു.

സി.െജ.-യുെട നാടകങ്ങൾ മാത്രം സ്വീ�
കരിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിചാരേലാക�
െത്ത േബാധപൂർവ്വം അവഗണിയ്ക്കുകയുമായിരു�
ന്നുേവാ, പിൽക്കാലം?



സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
മറ്റു ചർച്ചകൾ:
സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ: സുഹൃത്തുക്കെള,

സായാഹ്ന മെറ്റാരു ദിശ സ്വീകരിക്കുയാണു്.
സായാഹ്നയുെട സ്വന്തം െസർവർ ഉപേയാ�
ഗിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു ചർച്ചാേവദി (discussion
group) ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതുെകാണ്ടു് പ്രധാന�
മായും ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് ഇേപ്പാൾ വാട്  സാപ്പ് /
െടലഗ്രാം തുടങ്ങിയവെയ ആശ്രയിച്ചുള്ള വി�
വിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമുക്കുള്ള അംഗങ്ങെളയും
അവരുെട പ്രതികരണങ്ങെളയും ഒെരാറ്റ ഇട�
െത്തയ്ക്കു് ഏേകാപിപ്പിക്കാനും അങ്ങെന നമ്മു�
െട ദിേനനയുള്ള വായനെയ െപാതുവായ ഒരി�
ടെത്തയ്ക്കു് മാറ്റുക എന്നുമാണു്. ഇേപ്പാൾ പല�
യിടങ്ങളിലായി ചിതറി കിടക്കുന്ന അംഗങ്ങ�
െളയും അവരുെട സർഗ്ഗാത്മക സംഭാവനക�
െളയും ഒരു സ്ഥലത്തു് കാണുെമന്നാണു്: ഒരു
വിർച്ച ്വൽ ഹാളിൽ എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നു
എന്നു് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിെല ഭംഗി തെന്ന!
തീർച്ചയായും അംഗങ്ങളുെട സ്വകാര്യതെയ
ഒരു തരത്തിലും ഹനിക്കാെതയായിരിക്കും
ഇെതല്ലാം െചയ്യുക.

ഇേപ്പാൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും െമ�
യ് 31-നു പിരിച്ചുവിടും, ഒപ്പം പുതിയ േവദിയുെട
പ്രവർത്തനവും അറിയിപ്പുകളും ഈ േവദിയിലൂ�
െട മാത്രമാകും. ഈ േവദിയിലൂെട ഉള്ള എല്ലാ
പ്രകാശനങ്ങളും െസൗജന്യമായി വായിക്കാൻ
ഇേതാെട അംഗങ്ങൾക്കു് അവരുെട സ്മാർട്ട്
ഉപകരണങ്ങൾ/െഡസ്ക്/ലാപ്  േടാപ് എന്നിവ�
യിലൂെട സാധിക്കുകയും െചയ്യും. അതിനായി
നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതു് താെഴ നൽകിയ ലിങ്കിൽ
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക എന്നാണു്. എെന്തങ്കിലും കൂടു�
തൽ അറിയാൻ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടുമേല്ലാ.
https://forum.sayahna.org/entry/register

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: പുരാതന ഇന്ത്യയിെല
ൈവദിക സംസ്കൃതസൂക്തങ്ങളുെട ഒരു േശഖര�
മാണു് ഋേഗ്വദം. ഹിന്ദുമതത്തിനു് അടിസ്ഥാന�
മായി കരുതെപ്പടുന്ന ചതുർ േവദങ്ങളിൽ ആദ്യ�
േത്തതായ ഋേഗ്വദത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ,
അഗ്നി, വായു, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയ േദവതകളുെട
സ്തുതികൾ തുടങ്ങി േസാമരസം എന്ന പാനീയ�
ത്തിെന്റ നിർമ്മിതിെയക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം
വെര ഉെണ്ടന്നാണു് പറയെപ്പടുന്നതു്.

വള്ളേത്താളിെന്റ ഋേഗ്വദസംഹിത മലയാ�
ളത്തിൽ ഋേഗ്വദത്തിനു് പദ്യരൂപത്തിലുള്ള പരി�
ഭാഷയാണു്. നാലുഭാഗങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തക�
ത്തിെല മിക്കവാറും എല്ലാ സൂക്തങ്ങൾക്കും
സി. േഗാവിന്ദക്കുറുപ്പു് എഴുതിയ വ്യഖ്യാനവുമു�
ണ്ടു്. ഇതടക്കമുള്ള ആദ്യ ഭാഗത്തിെന്റ (അഷ്ട�
കങ്ങൾ: 2; അദ്ധ്യായങ്ങൾ: 13; മണ്ഡലങ്ങൾ:
1; അനുവാകങ്ങൾ: 24; സൂക്തങ്ങൾ: 191; പുറ�
ങ്ങൾ: 435; വലിപ്പം: 2 MB) പിഡിഎഫ് ആണു്
സായാഹ്ന ഇന്നു വായനക്കാർക്കു് സമ്മാനിക്കു�
ന്നതു്. ഇതു് അന്തിമരൂപമല്ല, മറിച്ചു് അന്തിമരൂ�
പത്തിൽ പ്രസാധനം െചയ്യും മുമ്പു് വായനക്കാ�
രുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കായാണു് ഈ പതിപ്പു്
ഇേപ്പാൾ റിലീസ് െചയ്യുന്നതു്.

മൂലത്തിൽ നിന്നും വിന്യാസ സംബന്ധി�
യായ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ സുഗമമായ വായ�
നെയ ഉേദ്ദശിച്ചു് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്:

1. മൂലത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ഥമായി ഓേരാ സൂ�
ക്തവും പുതിയ താളിലാണു് തുടങ്ങുന്നതു്.

2. മൂലത്തിൽ സൂക്തങ്ങളുെട പാഠം തുടങ്ങുന്നതു്
“സൂക്തം <നമ്പ്ര>” എന്ന ശീർഷകേത്താടുകൂടി�
യാണു്. അതുേപാെല തെന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
തുടങ്ങുന്നതും അേത ശീർഷകം ആവർത്തിച്ചു�
െകാണ്ടാണു്. സായാഹ്ന പതിപ്പിൽ, രണ്ടാ�
മെത്ത ശീർഷകെത്ത “കുറിപ്പുകൾ: സൂക്തം
<നമ്പ്ര>” എന്നു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടു്, കൂടാെത കുറി�
പ്പുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഒരു േപായിന്റ ്
കുറഞ്ഞ േഫാണ്ട് (രചന) ഉപേയാഗിച്ചാണു്.

3. അഷ്ടകം, അദ്ധ്യായം, മണ്ഡലം എന്നിവയി�
െലാന്നിേന്റേയാ പലതിേന്റേയാ നമ്പറുകൾ
മാറുകയാെണങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ േപജിൽ വ്യാ�
പിച്ചുകിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ ഖണ്ഡങ്ങളു�
െട തൽസ്ഥിതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഈ മാറ്റങ്ങൾ വായനെയ കൂടുതൽ എളുപ്പ�
മാക്കുെമന്നു കരുതുന്നു. വായനക്കാരുെട നിർ�
േദ്ദശങ്ങൾ എേപ്പാഴും സ്വാഗതം.

ഡൗൺേലാഡ് കണ്ണി:

1. ഋേഗ്വദസംഹിത ഭാഗം 1

2. ഋേഗ്വദസംഹിത ഭാഗം 2

3. ഋേഗ്വദസംഹിത ഭാഗം 3

4. ഋേഗ്വദസംഹിത ഭാഗം 4

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: സായാഹ്നയിൽ നിന്നു�
ള്ള പ്രേത്യക അറിയിപ്പു്: ഇതു് പരമാവധി പ്ര�
ചരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ വായനക്കാേരാടും അഭ്യർ�
ത്ഥിക്കുന്നു. പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ
സേന്താഷം.
1. െഡസ്ക് േടാപ്പിൽ വായിക്കാനും െമയിലിൽ

പങ്കിടാനും A4 വലുപ്പത്തിലുള്ളതു്
2. േഫാൺ പതിപ്പു്
3. േഫസ് ബുക്കിൽ ഉപയാഗിക്കാൻ ചതുരവലു�

പ്പത്തിൽ (png)

4. െപാതുവായി ഉപയാഗിക്കാൻ ചതുരവലുപ്പ�
ത്തിൽ (pdf)

(ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ െമയ് 29 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാ�
ണു് ഈ ലക്കത്തിലുള്ളതു് .)

https://forum.sayahna.org/entry/register
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rgveda-samhita-web-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rgveda-samhita-web-2.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rgveda-samhita-web-3.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rgveda-samhita-web-4.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/appeal-a4.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/appeal-a4.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/appeal-ph.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/appeal-sq-1.png
http://books.sayahna.org/ml/pdf/appeal-sq-1.png
http://books.sayahna.org/ml/pdf/appeal-sq.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/appeal-sq.pdf


ശബ്ദതാരാവലി ഗ്രൂപ്പ്

സായാഹ്നയുെട ശബ്ദതാരാവലി ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന തിര�
െഞ്ഞടുത്ത ചില പ്രതികരണങ്ങൾ

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ,
330 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന “പാവ�
ങ്ങൾ” എന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം ഇത്രേവഗം
പരിേശാധിച്ചു തീരുെമന്നു ഒട്ടും കരുതിയതല്ല.
ഈ സംരംഭത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് വിജയിപ്പിച്ച
ഏവർക്കും ഹാർദ്ദമായ നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തെട്ട.

അടുത്ത തിരുത്തൽ യജ്ഞം രണ്ടുമൂന്നു ദി�
വസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കു് തുടങ്ങാനാവുെമന്നു
കരുതുന്നു. സഞ്ജയെന്റ ഹാസ്യേലഖനങ്ങളാ�
ണു് ഉള്ളടക്കം. ആയിരത്തി ഇരുന്നൂേറാളം പു�
റങ്ങളുണ്ടു്. ഈ സമാഹാരം കൂടാെത, 1956
ജൂൺ മുതൽ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ പി�
രിച്ചുവിടെപ്പടുന്നതുവെരയുള്ള ജനയുഗം പത്ര�
ത്തിെല വാർത്തകളും മുഖേലഖനങ്ങളും എഡി�
േറ്റാറിയലും നിേവശനം നടത്തിെവച്ചിരിക്കു�
ന്നു. നമ്മുെട നാടിെന്റ ഏറ്റവും ശബ്ദായമാന�
മായ ഒരു കാലത്തിെന്റ ചരിത്രം കൂടിയാണിതു്.
അതും തിരുത്തുവാനും ടാഗ് െചയ്യുവാനും പാഠം
തയ്യാറായി വരുന്നു. അതിനു് പ്രേത്യകം േസാ�
ഫ്റ്റ്  േവറും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഏെറ താമസിയാെത നമുക്കു വീണ്ടും കണ്ടു�
മുട്ടാം. ഏവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽകൂടി നന്ദി!

ലിസി മാത്യു: പ്രിയമുള്ളവേര,
അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി 330 അധ്യായങ്ങളുള്ള

പാവങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസം െകാണ്ടു് പ്രൂഫ്
തിരുത്താൻ കൂെടനിന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയ�
പൂർവ്വം നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു .

സിവിആർ: ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ െഡസ്ൿേടാപ് കമ്പ്യൂ�
ട്ടർ ഉള്ളവർക്കു് “പാവങ്ങളു”െട പാഠം തിരുത്തു�
വാൻ താല്പര്യമുെണ്ടങ്കിൽ അറിയിക്കുക. ബ്രൗ�
സറിൽ അധിഷ്ഠിതമായ “ഇതൾ” എന്ന ഒരു
ചട്ടക്കൂടു് ഉപേയാഗിച്ചാണു് പരിേശാധകർ തി�
രിച്ചു തന്ന പിഡിഎഫ് േനാക്കി പാഠത്തിൽ
മാറ്റങ്ങൾ വരുേത്തണ്ടതു്. േനാവലായതിനാൽ
അദ്ധ്യായത്തിെന്റ ശീർഷകം ഒഴിെക േവെറ�
ങ്ങും േകാഡിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമില്ല. െവറും െറ്റൿ�
സ്റ്റ് ഫയലാണു്. തിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരു�
ത്തുന്നയാൾക്കു് ഒരു ബട്ടണിെന്റ ക്ലിക്കിലൂെട
േഫാൺ പിഡിഎഫ് പുനർനിർമ്മിച്ചു തിരുത്ത�
ലുകൾ വന്നുേവാ എന്നു േവണെമങ്കിൽ പരി�
േശാധിക്കാവുന്നതാണു്.

വിഡിേയാ ട്യൂേട്ടാറിയലും ഗൂഗ്  ൾ മീറ്റിലൂെട�
യുള്ള പരിശീലനവും നൽകുന്നതാണു്. താല്പര്യ�
മുള്ളവർ സ്വന്തം ഇ-െമയിൽ ഐഡി
<cvr@sayahna.org>-േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: Thank you, CVR. മെറ്റാ�
രു കാര്യം—laptop-ൽ ഇതൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ
minimum system requirements എെന്താെക്ക�
യാണു്?

സിവിആർ: പ്രേത്യകിച്ചു് ഒന്നും ഇല്ല. ഏതു് െച�
റിയ, വിലകുറഞ്ഞ ലാപ്  േടാപ്പിലും ഇതൾ വള�
െര നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴി�
യും. ജിെമയിൽ നടക്കുെമങ്കിൽ, ഇതൾ അതി�
െനക്കാൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. ഗൂഗ്  ൾ
േക്രാം ബ്രൗസർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു് അഭികാ�
മ്യം, പുതിയ പതിപ്പാെണങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നു്.
വളെര പഴയ ബ്രൗസർ ചിലേപ്പാൾ പ്രശ്നങ്ങളു�
ണ്ടാക്കും. പിെന്ന മലയാളം നിേവശിക്കാനുള്ള
പ്രവർത്തകനിബന്ധിയായ സംവിധാനങ്ങളും
(operating system dependent input scheme)
േഫാണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായതു് മല�
യാള ലിപിയിൽ പാഠനിേവശനം നടത്തുവാ�
നും തിരുത്തുവാനും ലാപ്  േടാപ്പിൽ കഴിയുെമ�
ങ്കിൽ ഇതളിനു് മെറ്റാന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതൾ
െവറുെമാരു െടൿസ്റ്റ് എഡിറ്ററും, അണിയറ�
യിൽ െടൿ ഉപേയാഗിച്ചു് എഡിറ്ററിെല പാഠ�
ത്തിൽ നിന്നും പിഡിഎഫ് നിർമ്മിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന ഏതാണ്ടു് ജിെമയിൽ േപാലുള്ള ഒരു
േഫ്രംവർക്ക് മാത്രമാണു്. ഉപേയാക്താവിെന്റ
ലാപ്  േടാപ്പിൽ െടൿ േസാഫ്റ്റ്  േവേറാ അതിെന്റ
ൈലബ്രറികേളാ ഒന്നും തെന്ന േവണ്ട എന്ന�
താണു് ഇവിടെത്ത സവിേശഷത. അെതാെക്ക
ഇതളിെന്റ െസർവറിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസ�
രണം ലഭ്യമാക്കിെക്കാള്ളും. ഇനിയും എെന്തങ്കി�
ലും സംശയങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ സദയം േചാദി�
ക്കുക.

േസാജി: ഉത്പന്നം ഉൽപന്നം ഉലു്പ്പന്നം—ഇവ�
യിൽ ഏതാണു് ശരി?

ദീപ: ഉത്പന്നം. ഉൽപന്നം ഉത്പന്നത്തിെന്റ രൂപ�
േഭദമാണു്.
ഉതു് + സവം = ഉത്സവം
തതു് + സമയം = തത്സമയം
മതു് + സരം = മത്സരം
തൽക്കാലം
താൽക്കാലികം
ആനുകാലികം
അനുേപഷണീയം

കൃപ പ്രകാശ്: അനുേപക്ഷണനീയം.

ദീപ: അേപക്ഷ × ഉേപക്ഷ
അനുേപക്ഷണീയം ഉേപക്ഷിക്കുവാനാകാത്ത�
തു്. മംഗ്ലീഷിൽ അടിച്ചേപ്പാൾ വന്നെതറ്ററിഞ്ഞില്ല

േമാഹനകുമാർ: ഉല്പന്നം െതറ്റു്. ഉത് എന്ന ഉപ�
സർഗമാണിവിെട. ഉത് > ഉല് എന്നാകുന്നതു്
ലകാരം പരമാകുേമ്പാൾ മാത്രം:
ഉത് + ലല = ഉല്ലല
ഉത് + േലഖ = ഉേല്ലഖ
ഉത് + ലാസ = ഉല്ലാസ
ഉത്പന്നം (ഉൽപന്നം ശരിെയങ്കിലും ഉല്പന്നം
എന്നുച്ചരിക്കരുതു്. അതാണു് ഉത്പന്നം ശരി�
െയന്നു ഞാൻ എഴുതിയതു്.)
തിരെഞ്ഞടുപ്പു് (തിരയുക = അേന്വഷിക്കുക)
തിരിെഞ്ഞടുപ്പു് (തിരിയുക = നല്ലതും ചീത്തയും
േവർെപടുത്തുക)
െതരെഞ്ഞടുപ്പു് െതറ്റു്

മൻസൂർ ഇലാഹി: കർമം /കർമ്മം, ഓർമ /ഓർമ്മ
ഏതാണു് ശരി?

ദാേമാദരൻ: കർമം എന്നതിനു് ഇരട്ടിച്ചു് േവണ്ട.
സംസ്കൃത പദമായതിനാൽ ഇരട്ടിപ്പില്ലാെതയാ�
ണു് എഴുതുക. എന്നാൽ ഓർമ മലയാള പദമാ�
യതിനാൽ ഓർമ്മിക്കുക എന്നാണു് എഴുതുക
ഉച്ചാരണവും ഇരട്ടിപ്പിച്ചിട്ടേല്ല?
ഇെതാെക്കപ്പറെഞ്ഞങ്കിലും െതരെഞ്ഞടുപ്പു്,
തിരെഞ്ഞടുപ്പു് എന്ന പ്രേയാഗങ്ങേള ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓേരാന്നിേന്റയും അർത്ഥം, പ്രേയാ�
ഗം വ്യക്തമാക്കാേമാ?

േമാഹനകുമാർ:

1. തിരഞ്ഞു് = അേന്വഷിച്ചു്—േനടുന്നതു് തിര�
െഞ്ഞടുപ്പു് (െതരെഞ്ഞടുപ്പു് െതറ്റു് )

2. തിരിഞ്ഞു് = ഇനംതിരിച്ചു്—എടുക്കുന്നതു് തി�
രിെഞ്ഞടുപ്പു്

അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്ര�
േയാഗങ്ങളിൽ തിരിെഞ്ഞടുപ്പു് ഇല്ല.
അച്ചടിയിേലാ, സംഭാഷണത്തിേലാ ഇതുവെര
േകട്ടിട്ടില്ല. പ്രാേദശിക േഭദമായിരിക്കാം. എനി�
ക്ക് പ്രായം 67. സ്ഥലം െകാടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശൂർ.

േമാഹനകുമാർ: െപട്ടിയിൽക്കിടക്കുന്ന പച്ചക്കറി�
കളിൽ /മീനുകളിൽ നല്ലതുമാത്രം േനാക്കി (തി�
രഞ്ഞല്ല, തിരിഞ്ഞു്—sort െചയ്തു് ) തിരിെഞ്ഞടു�
ക്കുക.

അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: Select, Elect, Sort.
ഇതു മൂന്നിനും കൃത്യമായ മലയാള പദം പറ�
ഞ്ഞു തരൂ, സർ. പലേപ്പാഴും confusion ഉണ്ടാ�
കുന്നു.

കൃപ: Select—തിരിെഞ്ഞടുക്കുക
Elect—െതെരെഞ്ഞടുക്കുക
Sort—േവർതിരിെച്ചടുക്കുക

ദാേമാദരൻ: തിരയുക = തിരെഞ്ഞടുക്കുക; തിരി�
യുക = turn തിരിെഞ്ഞടുക്കുക െതറ്റു്.

േമാഹനകുമാർ: തിരിയുക: 1. turn (വലേത്താട്ടു
തിരിഞ്ഞാൽ വീടു കാണാം) 2. sort (തരംതിരി�
ക്കുക).

ഒരു ചാക്കു് െചറുനാരങ്ങാ കുടഞ്ഞിട്ടു്, െച�
റുതും വലുതും ഇടത്തരവും ചീഞ്ഞതും ഉണങ്ങി�
യതും തരം തിരിച്ചു് മാറ്റിവയ്ക്കുക. അെല്ലങ്കിൽ, കൂ�
ട്ടത്തിൽ നല്ലതുമാത്രം തിരിഞ്ഞു് (Sort) മാറ്റിവ�
യ്ക്കുക.

േവേറ നല്ല നാരങ്ങായിരിപ്പുേണ്ടാ എന്നു്
അകെത്ത േഗാഡൗണിൽേപ്പായി തിരയണം
(അേന്വഷിക്കണം).

ആവണി: െതെരെഞ്ഞടുക്കുക⁇ അങ്ങെന ഒരു
വാക്കു് ഉേണ്ടാ?

േമാഹനകുമാർ: ഇല്ല.

അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: ആെക കൺഫ്യൂഷൻ
ആയി. േമാഹൻ കുമാർ സർ പറഞ്ഞതു് ശരി�
യാെണന്നു് കരുതുന്നു. എങ്കിലും, തിരിെഞ്ഞടു�
പ്പു് എന്നു് സാധാരണയായി എഴുത്തിേലാ, സം�
ഭാഷണത്തിേലാ േകട്ടിട്ടില്ല. Sort എന്ന അർ�
ത്ഥത്തിൽ തിരിയുകയാവാം. പേക്ഷ, തിരിയുക
എന്നതിനു് സാധാരണയായി turn എന്നാണു്
ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുളളതു്. തിരെഞ്ഞടുക്കുക.

മൻസൂർ ഇലാഹി: തൂലികാനാമം പ്രവൃത്തിപഥം
ഒെക്ക ഒറ്റ വാക്കേല്ല? ഒറ്റവാക്കും ഒറ്റ വാക്കാ�
േണാ?

ദാേമാദരൻ: തൂലികാനാമം രണ്ടു വാക്കു കൂടി േചർ�
ന്നതാണു് അതിനു സമസ്തപദെമന്നു പറയുന്നു.
അതുേപാെല പ്രവൃത്തിപഥവും.

മൻസൂർ ഇലാഹി: കുടുംബബന്ധം കുടുംബസംഗ�
മം ഒെക്ക ഒറ്റവാക്കേല്ല?

ദാേമാദരൻ: അല്ല.

സുധീർ: ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം നൽകാെത കാര�
ണമടക്കം വിവരിച്ചാൽ കാര്യം കുേറക്കൂടി വ്യ�
ക്തമാകും. സാധ്യമാേണാ?

രതീഷ് കുമാർ: വിഭക്തിക്കുറികൂടാെത പദേയാഗം
സമാസം സമാസിച്ചവ?

അബ്ബാസ്: േചർെത്തഴുതിയതു് ശരിയാണു് ഒറ്റവാ�
ക്കല്ല, സമസ്തപദം. രണ്ടു വാക്കുകൾ േചർന്നതു്.

രതീഷ് കുമാർ: േചർന്നതു്. അെതങ്ങെന രണ്ടുവാ�
ക്കാവും?

ദാേമാദരൻ: കുടുംബം എന്ന പദവും ബന്ധം എന്ന
പദവും േചർന്നു ഒറ്റ പദമായി എഴുതുന്നു.

സുധീർ: ഈ യുക്തിയനുസരിച്ചു്, കണ്ണുകടി, കുല�
സ്ത്രീ എന്നിങ്ങെനയുള്ള പദങ്ങളും ഒറ്റവാക്കല്ല
എന്നു പറേയണ്ടി വരിേല്ല? ഒറ്റവാക്കു് എന്നതു�
െകാണ്ടു് സമസ്തപദം എന്നേല്ല അർഥമാക്കുന്ന�
തു്? അേതാ അതുക്കും അപ്പുറേമാ?

മൻസൂർ ഇലാഹി:
തീരുമാനങ്ങെള കുറിച്ചും
തീരുമാനങ്ങെളക്കുറിച്ചും
അവെന കുറിച്ചു്
അവെനക്കുറിച്ചു്
ഏതായിരിക്കും ശരി?

പ്രത്യുഷ്: തീരുമാനങ്ങെളക്കുറിച്ചും അവെനക്കുറിച്ചു്

േമാഹനകുമാർ: പ്രതിഗ്രാഹികയ്ക്കു പരമായി (േശ�
ഷം) വരുന്ന ദൃഢവ്യഞ്ജനം ഇരട്ടിക്കും:

എെന്നക്കുറിച്ചു്
എെന്നപ്പറ്റി
എെന്നസ്സംബന്ധിച്ചു്
എെന്നക്കണ്ടു
എെന്ന േനാക്കി

□
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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
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