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ആമുഖം
കൗതുകക്കലവറയുെട താേക്കാൽ
പലതരത്തിൽ സവിേശഷതകളുള്ള ആറ് അഭിമുഖങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. ചില
തു ജീവിതംെകാണ്ട്, ചിലതു ജീവിതദർശനംെകാണ്ട്, ചിലതു കർമ്മമണ്ഡലത്തിെന്റ
വ്യത്യസ്തതെകാണ്ട്. ദൃശ്യ-അച്ചടിമാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി െചയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം അഭിമുഖ
ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൗതുകവും പ്രേചാദനവും പകരുന്നവയും കൂടുതൽേപർ വായിക്ക
ണം എന്നു േതാന്നുന്നവയും െതരെഞ്ഞടുക്കുകയാണു െചയ്തത്. ഓേരാ േചാേദ്യാ
ത്തരത്തിലും വായനക്കാർക്കു കൗതുകം േതാന്നുന്ന എെന്തങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നു േതാ
ന്നിയ അഭിമുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ആറുേപരും ആറു വ്യത്യസ്തേമഖലക
ളിൽ ഉള്ളവർ. ആദ്യം അവെര ഒന്നു പരിചയെപ്പടുത്താം.
ഡച്ച് റാണി ൈനറ്റ്ഹുഡ് പദവി നല്കി ആദരിച്ച, 30 വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും
സ്വാധീനിച്ച 15 േപരിൽ ഒരാളായി ൈചനാഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച, െനാെബയ്ൽ
സമ്മാനത്തിനു നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട, അന്ധയായ ജർമ്മൻ വനിത തിരുവന
ന്തപുരെത്ത െവള്ളായണിയിൽ വലിെയാരു സ്ഥാപനം പണിതു േലാകമാെകയു
ള്ള ദുരിതബാധിതസമൂഹങ്ങൾക്കായി സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താൻ
കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്യുന്നത് എത്രേപർക്കറിയാം! കണ്ണിൽ പതിയുന്ന തരത്തിൽ
മാത്രം േലാകം കാണാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങെളക്കാൾ എത്രേയാ ഉയെരയാണു
മനക്കണ്ണിൽ അനന്തൈവവിദ്ധ്യങ്ങേളാെട േലാകം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ
എന്നു േചാദിച്ചു നെമ്മ സ്തബ്ധയാക്കുന്ന അവർ അന്ധതെയ െവന്നു നീന്തലും കുതി
രസവാരിയും വെര അഭ്യസിച്ചതടക്കമുള്ള ആ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥ ആെരയാണു
വിസ്മയിപ്പിക്കാത്തത്! െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ എന്ന ഈ മഹതി നടത്തുന്ന
സ്ഥാപനത്തിനും അവിെട ആേണ്ടാടാണ്ടു പരിശീലനത്തിെനത്തുന്ന പരേദശികൾ
ക്കും അവെര െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന രീതികൾക്കും
േപാലുമുണ്ട് കൗതുകെപ്പാലിമ.
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിനു വന്ന േമാേട്ടാർ ന്യൂേറാൺ േരാഗം ബാധിച്ചു പാതിശ
രീരം തളർന്ന, 70-കളിെലേന്നാ മരിച്ചുേപാകുെമന്ന് ദില്ലി ഓൾ ഇൻഡ്യാ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െമഡിക്കൽ സയൻസ് വിധിെയഴുതിയ, സി.വി.ആർ. എന്ന സി.വി. രാ
ധാകൃഷ്ണനാണ് േലാകെത്ത നൂറിൽപ്പരം സമുന്നതമായ ശാസ്ത്ര, ഗണിത േജർണലു
കൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത മലയിൻകീഴിലിരുന്നു രൂപകല്പന െചയ്യുന്നത് എന്നതും
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ആ ഗ്രാമത്തിൽേപ്പാലും പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. നൂറിേലെറ ഡിൈസ
നർമാെര െടൿ എന്ന സവിേശഷ ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയർ പഠിപ്പിച്ചു െതാഴിൽ
നല്കി സി.വി.ആർ. നടത്തുന്ന ‘റിവർ വാലി’ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനംേപാലും കൗതു
കങ്ങളുെട കലവറയാണ്—അതിെന്റ നിർമ്മാണം മുതൽ പ്രവർത്തനൈശലിവെര.
േലാകത്തിനുതെന്ന പകർത്താവുന്ന പലതുമുണ്ടവിെട.
ഇൻഡ്യയിൽ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ട, അതി
െന്റ പ്രചാരണത്തിനും െടക്കിെന്റ വികാസത്തിനും അമൂല്യസംഭാവനകൾ നല്കിയ,
ഓൺൈലൻ മലയാളപ്രസാധനത്തിൽ പുതിയ വഴി തുറന്ന ‘സായാഹ്ന ഫൗ
േണ്ടഷ’െന്റ പ്രേണതാവായ ഈ നിശബ്ദവിപ്ലവകാരിയുെട ജീവിതവും പ്രവർത്ത
നങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യദർശനങ്ങളും വിശാലമാെയാരു പാഠപുസ്തകംതെന്നയാണ്.
ശാസ്ത്രീയമായ വിവരസഞ്ചയനത്തിനും മലയാളം ഭാഷാക്കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും പ്രസാധ
നത്തിനും മാർഗ്ഗദർശകമാകുന്ന ധാരാളം അറിവുകൾ സുദീർഘമായ അഭിമുഖത്തി
ലൂെട അേദ്ദഹം പങ്കുവച്ചത് എനിക്കുതെന്ന വലിയ െവളിച്ചമാണു പകർന്നത്.
സമരം െചയ്യാനും പഠിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിെട
േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച സമരങ്ങൾ മിക്കതും ഇങ്ങെന ശാസ്ത്രീയപരിശീലനം േനടി
സംഘടിപ്പിച്ചതാെണന്നുമുള്ള അറിവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എെന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ നടന്ന പൗരാവ
കാശപ്രേക്ഷാഭം (Civil Rights Movement) അവർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പലസംഘങ്ങ
ളായി ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു ഗാന്ധിജിയുെട അഹിംസാത്മകസമരരീതികൾ പഠിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി പകർത്തിയാെണന്ന് അതിൽ പങ്കാളിയായ െപ്രാഫ: േമരി എലി
സെബത്ത് കിങ് അഭിമുഖത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ആ അറിവാണു ലാറ്റിനേമരിക്കയി
െല േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു പാഠമായത്. ജർമ്മനിയുെട ഏകീകരണവും േസാവ്യറ്റ് യൂ
ണിയനിൽനിന്നുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുെട വിേമാചനവും ഫലസ്തീനിെല അനന്തമാ
യിനീളുന്ന വിേമാചനേപ്പാരാട്ടവും മുതൽ അേമരിക്കയിെല ഒക്കുൈപ്പ സമരവും മു
ല്ലപ്പൂവിപ്ലവവും ദശാബ്ദങ്ങളായി േവരുറച്ചിരുന്ന ഏകാധിപത്യങ്ങെള തകർെത്തറി
ഞ്ഞ മറ്റു സമീപകാലപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുംവെര സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത് ഗാന്ധിയൻ സമ
രരീതികൾ പുസ്തകം വച്ചു പഠിച്ചും ക്ലാസും ശില്പശാലയും നടത്തിയും സമാനസമരങ്ങ
ളിൽ പെങ്കടുത്തും പരിശീലിച്ചാെണന്നതും നമ്മിൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും പുതിയ അറിവാ
കാനാണു സാദ്ധ്യത.
ഗാന്ധിയൻ സമാധാനസമരങ്ങൾക്ക് ആറുതരം പരിസമാപ്തികൾ ഉണ്ടാകാ
െമന്നാണ് സമരം െചയ്യാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ വിലയിരു
ത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മനഃപരിവർത്തനം (conversion) എന്ന അന്ത്യം ഗാന്ധി
ജിക്കുേശഷം നടന്ന സമരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധിജി പങ്കു വഹിച്ച സമ
രങ്ങളിൽത്തെന്ന അതു സംഭവിച്ചതായി േരഖകൾ പറയുന്നതു ൈവക്കം സത്യഗ്ര
ഹത്തിൽ മാത്രം. അവിെട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതു സംഭവിേച്ചാ എന്നു പരിേശാധി
ക്കാനായിമാത്രം 15 െകാല്ലം േകരളത്തിൽ ഗേവഷണം നടത്തീ ഈ അേമരിക്കൻ
െപ്രാഫസർ! അതിെന്റ കെണ്ടത്തലുകൾ ഗേവഷണഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാെമാെക്ക പരണത്തുവച്ച ആ സമരത്തിന്! അത്രമാ
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ത്രം അക്കാദമികമായി പഠനഗേവഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയൻ സമര
ത്തിെന്റ േമഖലയിൽ.
ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ആ പുനർസന്ദർശനത്തിെനാപ്പം ഗാന്ധിവഴി
യിൽ അേമരിക്കയിൽ നടത്തിയ ‘നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന’ത്തിെന്റയും ‘നിവർ
ത്തനപ്രേക്ഷാഭ’ത്തിെന്റയും ‘കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹ’ത്തിെന്റയുെമാെക്ക കഥകൾ
േമരി കിങ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും കൗതുകകരമാണ്—വിേശഷിച്ചും അവയിൽ പെങ്കടുക്കു
കയും േനതൃദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്ത അനുഭവതീക്ഷ്ണതേയാെട. 1966-ൽ
െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിനു തെന്റ ചിന്തകൾ തിരിെകാളുത്തിയ കഥ
യും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ് ജൂനിയറിെന്റ ശിഷ്യയും സഹപ്രവർത്തകയും അേമ
രിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടറുെട സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകയും
ഉപേദഷ്ടാവും ഒെക്കയായ ഈ പ്രമുഖരാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യ
രാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു കീഴിൽ േകാസ്റ്റാ റിക്കയിലുള്ള യൂനിേവഴ്സിറ്റി േഫാർ പീസിെല പീസ്
ആൻഡ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് വിഭാഗം െപ്രാെഫസ്സറായ േലാകപ്രശസ്തസമാധാനപ്ര
വർത്തക സ്വയംതെന്ന ഒരു വിസ്മയമാണ്.
നാെമല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന, രണ്ടുവട്ടം േകരളത്തിെന്റ ധനമന്ത്രിയായ,
േതാമസ് ഐസക്കിെന്റ ജീവിതകഥ പെക്ഷ, നമ്മിൽ എത്രേപർക്കറിയാം? അതു
േകൾക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഏെതങ്കിലും േകരളീയർ ഉണ്ടാകുേമാ? പുേരാഹി
തനും േട്രഡ് യൂണിയൻ േനതാവുെമാെക്ക ആകാൻേപായയാൾ അക്കാദമീഷ്യനും
വികസനവിദഗ്ദ്ധനും മന്ത്രിയുെമാെക്കയായ സംഭവബഹുലമായ ആ കഥ ആദ്യമാ
യി വിശദമാക്കെപ്പട്ടത് എെന്റ അഭിമുഖത്തിലാണ്. സ്വന്തം അപ്പച്ചെന്റ െതാണ്ടുത
ല്ലുമില്ലിെല സമരം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത്, തെന്ന െകാല്ലാൻ വന്ന ഗൂണ്ടകളാെണന്ന
റിയാെത അവർ വന്ന കാറിൽ തലയിട്ടു േനാക്കിയത്, ആെള തിരിച്ചറിേഞ്ഞക്കും
എന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തിയ ഓട്ടമത്സരം, തെന്ന കിട്ടാെത ആ സംഘം
മെറ്റാരാെള വധിച്ചത്, െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയുെട മതിൽ ചാടിക്കടന്നത്,
സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കിടന്ന ഐ.സി.യു.വിെല കക്കൂസിൽ ഒളിച്ചത്, അടി
യന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് അല്പം േവഷെമാെക്ക മാറി നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതിനിെട
അബദ്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്, കയ്യാമം വച്ചു പരസ്യമായി നടത്തിയത്, െപാലീ
സ്മർദ്ദനം, ജയിൽവാസം, ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ ബസ്സപകടവും ഉറ്റമിത്രത്തിെന്റ
മരണവും…
ഈ കൗതുകങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനകീയാസൂത്രണകാലത്തും പിെന്ന മന്ത്രിയായ
േപ്പാൾ േലാട്ടറിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും ഒെക്കയുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ, സി.പി.ഐ.(എം.)-ൽ ഉണ്ടായ വിഭാഗീയതയും െതറ്റായ പ്രവണതകളും െതറ്റുതിരുത്തലും,
ഇ.എം.എസ്. അടക്കം പാർട്ടിയിെലയും മറ്റുരംഗങ്ങളിെലയും പ്രമുഖരുമായുള്ള
ബന്ധം, സംസ്ഥാനെത്ത ധനകാര്യം എന്നിങ്ങെന െപാതുതാത്പര്യമുള്ള ഒട്ടനവ
ധി കാര്യങ്ങളും അഭിമുഖത്തിൽ സവിസ്തരം ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്ട്. ആേരാഗ്യംേപാലും
േനാക്കാെത ഊണും ഉറക്കവും ഉേപക്ഷിച്ചു നാടിനുേവണ്ടി കഷ്ടെപ്പട്ട നാളുകളിൽ
അേമരിക്കൻ ചാരെനന്നുവെര വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാഴുണ്ടായ േവദനയും ശിഥിലമായ
കുടുംബബന്ധവും പണമില്ലാത്തതിനാൽ മക്കളുെട പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാനാ
കാെതേപായ നിസ്സഹായതയുെമാെക്ക സഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
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ആമുഖം

മെറ്റാരു അഭിമുഖം േകരളസമൂഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങ
ളും നിലപാടുകളും അടങ്ങുന്നതാണ്. സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും വിദ്യാഭ്യാസചിന്ത
കനും ശസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും എൻജിനീയറിങ് അദ്ധ്യാപകനും േകരള ശാസ്ത്രസാ
ഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റും ഒെക്കയായ േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാനാ
ണു േകരളം എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആയിേപ്പാകുന്നു എന്നു പരിേശാധി
ക്കുന്നത്. വിശ്വാസം, ൈദവം, ജാതീയത, മതാത്മകത, യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രേബാ
ധം, പരിസ്ഥിതിേബാധം, ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം, ഗേവഷണമടക്കമുള്ള ഉന്നതവിദ്യാ
ഭ്യാസം, സ്വാശ്രയക്കച്ചവടം, ഒെക്ക പരിേശാധനാവിഷയമാകുന്നു.
േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക-നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച വി
പര്യയം, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു
വശംവദരാകുന്നതിെന്റ അപകടങ്ങൾ, േകരളീയരുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തി
െല ഗുണേദാഷങ്ങൾ, സമഗ്രസമീപനമില്ലാത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, േകര
ളീയർ നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെല ശാേസ്ത്രതരരീതി, ശാ
സ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും യുക്തിവാദവും, സയൻസും ൈദവവും, ആർ.വി.ജി.യുെട
വിശ്വാസം, പുതുക്കാലപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രസകരവും
ഗൗരവതരവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആർ.വി.ജി.യുേടത്.
പ്രമുഖ നാടകപ്രവർത്തകനായ പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ ജീവിതനാടകവും
നാടകജീവിതവും ഒരുേപാെല കൗതുകകരമാണ്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഭ്രഷ്ടു കല്പിക്കെപ്പട്ടു നിലമ്പൂരിൽനിന്നു വർക്കലയിെലത്തിയ
കഥകളിേവഷക്കാരൻ രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട മൂന്നാം തലമുറക്കാരനായ, തിരു
വിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സാംസ്ക്കാരികവിഭാഗം ഡീനും കഥകളി എന്ന
ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിെന്റയും സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയുെടയും 32 േനാവലുകളുെടയും കർ
ത്താവുമായ ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട െചറുമകനും 14 ആട്ടക്കഥ എഴുതിയ, കഥക
ളിസാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനും ആയിരുന്ന െവള്ളായണി നാരായണൻ നാ
യരുെട മകനുമായ പ്രശാന്തിെന്റ രൂപെപ്പടൽതെന്ന സവിേശഷതകളുള്ളതാണ്.
െതക്കൻ, വടക്കൻ ചിട്ടകളിൽ രണ്ടിലും കളിക്കുന്ന ‘ഭാരതാന്തം’ എന്ന ആട്ടക്കഥ
പതിേനഴാം വയസിൽ എഴുതിയ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ 29 നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഛാ
യാമുഖി യിലാണ് േമാഹൻലാലും മുേകഷും അഭിനയിച്ചത്. േമാഹൻലാലിെന്റ േസ്ന
ഹാദരങ്ങൾ കാവലായിട്ടും ചില സിനിമക്കാരിൽനിന്നുണ്ടായ തിക്തമായ അനുഭ
വങ്ങൾ പ്രശാന്ത് ഇതിൽ തുറന്നുപറയുന്നു.
അമിതമദ്യപാനവും അരാജകത്വവും തകർത്ത ജീവിതവും ആസന്നമരണ
നായി േമാഹൻലാലിെന്റ കാറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതും ഓർമ്മയില്ലാ
െത ദിവസങ്ങൾ അവിെട കിടന്നതും അതിൽനിന്നുണ്ടായ രണ്ടാം ജന്മവും കർമ്മ
കാണ്ഡത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുെമാെക്ക ഇഴേചരുന്ന ആ സംഘർഷാത്മകനാടകം
ആദ്യമായി തുറെന്നഴുതെപ്പട്ടത് ഈ അഭിമുഖത്തിലാണ്. ഗുരുകുലരീതിയിലുള്ള
കഥകളിപഠനത്തിെന്റ തീവ്രാനുഭവങ്ങളും സഹപാഠികളുെടയും ചില ഗുരുനാഥ
രുെടയും ഈേഗായ്ക്കിരയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാെതേപായ സ്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമാ അനുഭവവും ചിതറിെത്തറിച്ച് ഒരുതുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലും വീഴെട്ട
എന്നു കല്പിച്ചു െറയിൽപ്പാളത്തിലൂെട നടന്നതും നാടകരംഗത്തു പിന്നിൽനിേന്നറ്റ
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കുത്തുകളുെമാെക്ക െവളിവാക്കുന്നത് കലാരംഗെത്തയും നാടകപഠനേമഖലയിെല
യും ദുഷ്പ്രവണതകൾകൂടിയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ, സംഗീത നാടക അക്കാദമി
തുടങ്ങിയവെയാെക്ക അവശ്യം ഉടച്ചുവാർേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയും വിസ്തരിച്ചു
തെന്ന ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അഭിമുഖത്തിൽ. മലയാളനാടകം ഊർജ്ജം കേണ്ടത്ത
ണ്ടതു നാട്യശാസ്ത്രത്തിലും കഥകളിയിലുമാെണന്ന് ആധികാരികതെയാെട വ്യക്ത
മാക്കുന്ന അഭിമുഖം ഛായാമുഖി, മകരദ്ധ്വജൻ, കറ, മഹാസാഗരം തുടങ്ങിയ പ്രശാന്തി
െന്റ പ്രധാനനാടകങ്ങെളയും നിരൂപണം െചയ്യുന്നു.
ആമുഖെമന്നനിലയിൽ ഒരുകാര്യം പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തമായി
നിലപാടുകൾ ഉള്ള ആെളന്ന നിലയിൽ അത് അനിവാര്യവുമാണ്. അഭിമുഖങ്ങ
ളിൽ ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും അഭിമുഖം െചയ്യെപ്പട്ടവരുേടതാണ്, െച
യ്തയാളിേന്റതല്ല. ഉത്തരപക്ഷത്തിെന്റ നിലപാടുകേളാടു േയാജിപ്പുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ
എന്നതു പരിഗണിക്കാെത അങ്ങെനതെന്ന പകർത്തുന്ന െപ്രാഫഷണൽസത്യസ
ന്ധത പാലിക്കാൻ നിഷ്ഠ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ അഭിമുഖത്തിെലാ
െക്കയുള്ള പലഭാഗങ്ങളും ഇപ്രകാരമുള്ളവയാണ്. ഒരു െപ്രാഫഷണൽ പത്രപ്രവർ
ത്തകൻ എന്നനിലയിൽ പാലിേക്കണ്ട നിർമ്മമത്വേത്താടും സത്യസന്ധതേയാടും
വസ്തുനിഷ്ഠതേയാടും ആ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുകമാത്രമാണു െചയ്തിട്ടുള്ളത്.
ചില അഭിമുഖങ്ങൾ േനരേത്ത െചയ്തവയാെണങ്കിലും അഭിമുഖം നല്കിയവരുമാ
യി ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കാലികമാേക്കണ്ടവ കാലികമാക്കിയും സംഗത
മായ പുതിയകാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തും 2021-െല അഭിമുഖങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
ആക്കിയാണ് ഇേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയവയായിത്ത
െന്ന വായിക്കാം.
ഇവെരക്കുറിച്ച് എഴുതണം എന്ന കടുത്തേപ്രരണയാൽ എഴുതിയവയാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിെല ആറ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ നാലും. കാരണം, അത്രമാത്രം ആളു
കൾ അറിേയണ്ടവരാണവർ. അത്രമാത്രം വായനെപ്പാലിമ ഉള്ളവയാണ് ആ
ജീവിതങ്ങൾ. ചിലതിനാകെട്ട അതിേലെറ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, ൈവജ്ഞാനിക
മാനങ്ങളും. സാമൂഹികസംരംഭകത്വം എന്ന ആശയം ശക്തമായി സമൂഹത്തിൽ
ഉയർേത്തണ്ടതാണ്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ പ്രേയാഗവ്യാപനവും ശാസ്ത്രീയ
മായ വിജ്ഞാനസഞ്ചയനപരിപാലനങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പ്രതിസന്ധി േനരി
ടുന്ന ഭാഷാസാേങ്കതികവിദ്യയും വിപുലമായ ചർച്ചയ്ക്കു പാത്രീഭൂതമാേകണ്ടതുണ്ട്.
വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങൾ േട്രാളുകൾ ആക്കെപ്പടുന്ന ഇൻഡ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽേപ്പാലും
വിപ്ലവപ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്ന ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികളുെട ആേഗാളപരീക്ഷണ
വിജയങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിേലെക്കല്ലാം എത്തി
േക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന തീവ്രപ്രേചാദനവും അഭിമുഖത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
േകരളീയർക്കു സുപരിചിതരായ േതാമസ് ഐസക്കിെന്റയും ആർ.വി.ജി. േമ
േനാെന്റയും അഭിമുഖങ്ങൾ ധാരാളമായി വരാറുള്ളതിനാൽ അത്തരത്തിെലാരു
ചിന്ത അവരുെട കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി െന്റ
പത്രാധിപരായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തകൻ കമൽ റാം സജീവ് ആവശ്യെപ്പടു
കയും രണ്ടിനും കൗതുകകരമായ ആംഗിളുകൾ നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവയിലും സമാനമായ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. 80-കളുെട പകുതിമു
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ആമുഖം

തൽ ഐസക്കിെനയും ആർ.വി.ജി.െയയും േനരിട്ടറിയുകയും പിന്നീട് ഏെറ അടു
ക്കുകയും െചയ്ത ആെളന്നനിലയിൽ എെന്ന ഈ ദൗത്യങ്ങൾക്കു െതരെഞ്ഞടുത്ത
സജീവിെന്റ ഉചിതജ്ഞതയും ആ അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് ആഴം പകരാൻ േപ്രരണയാ
യി. എഴുതിവന്നേപ്പാൾ രണ്ടും എഴുേതണ്ടവതെന്ന ആയിരുന്നു എന്ന േതാന്നൽ
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു. ഇതിനു നിമിത്തമായ കമൽ റാം സജീവിനും മാതൃഭൂമി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പി ൽ പത്രാധിപസമിതിയംഗമായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തക മനില സി.
േമാഹനും പ്രേത്യകനന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
അഭിമുഖങ്ങൾക്കു സഹകരിച്ച ആറു മഹാവ്യക്തികൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളുെട പത്രാധിപർമാരായ എെന്റ മുൻപത്രാധി
പർകൂടിയായ എസ്. ജയച്ചന്ദ്രൻ നായർ, ഷാജി രാമചന്ദ്രൻ, ആർ.എസ്. ബാബു,
െക.െക. ൈശലജട്ടീച്ചർ എന്നിവർക്കും േസ്നഹാദരങ്ങേളാെട നന്ദി കുറിക്കെട്ട.
ഈ പുസ്തകത്തിനു തിളക്കവും സുഗന്ധവും ചാർത്തി തിലകക്കുറിേപാെല
പ്രേശാഭിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അക്ഷരേലാകെത്ത പ്രാമാണി
കേരാടാണ് വലിയ കടപ്പാടുള്ളത്. പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുമ്മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം വായി
ച്ചുേനാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ െപ്രാഫ: െക. സച്ചിദാനന്ദൻ, ശ്രീ.
സക്കറിയ, െപ്രാഫ: എസ്. ശാരദക്കുട്ടി, േഡാ: സുനിൽ പി. ഇളയിടം, ശ്രീമതി ഇന്ദു
േമേനാൻ എന്നീ േസ്നഹധനരായ പണ്ഡിതമിത്രങ്ങൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം േസ്നഹവും
കടപ്പാടും കുറിക്കുന്നു.
പ്രേത്യകനന്ദി പറേയണ്ട മെറ്റാരാൾ സി.വി.ആറാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സായാഹ്ന യാണ് ഇതിെന്റ ഇ-പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സായാഹ്ന യുെട
ഓൺൈലൻ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ (http://www.sayahna.org/) സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാ
ശനിയമമായ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് ൈലസൻസിലാണിതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
ന്നത്. അതിനുപുറെമ, ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഉൾത്താളുകൾ രൂപകല്പന െചയ്ത
തും സി.വി.ആർ. ആണ്. േലാേകാത്തരേജർണലുകൾ അണിയിെച്ചാരുക്കുന്ന
അേദ്ദഹം അേത പ്രൗഢഭംഗിേയാെട ഇതും വാർെത്തടുത്തിരിക്കുന്നു. രൂപകല്പ
നയുെട അച്ചടക്കവും ഭംഗിയും പരമാവധി ആവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന െടൿ േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറിലാണു സി.വി.ആർ. ഇതു െചയ്തത്. മുമ്പു ഞാൻ സംസ്ഥാനസർക്കാരി
നായി െചയ്ത രണ്ടുപുസ്തകങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി െടൿ േലഔട്ട് െചയ്തുതന്നതുകൂടി
അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ട് സി.വി.ആറിേനാടുള്ള പ്രേത്യക നന്ദിയും േസ്നഹവും േരഖെപ്പടു
ത്തുന്നു. സി.വി.ആറിെന്റ നിർേദ്ദശാനുസരണം ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കമ്പയിേലഷനും
പ്രാഥമിക േല-ഔട്ടും നിർവ്വഹിച്ച അനൂപ ആൻ േജാസഫിനും െജ. എൻ. യമുന
യ്ക്കും േസ്നഹപൂർണ്ണമായ നന്ദി.
ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മേനാ
ഹരവും പ്രൗഢവുമായ മുഖപ്രസാദം ഒരുക്കിയത് മലയാളം കലിഗ്രാഫിെയ േലാക
േത്താളം ഉയർത്തിയ ഭട്ടതിരിയാണ്. എനിക്കു കുടുംബസുഹൃത്തും മുൻസഹപ്രവർ
ത്തകനും ഒേട്ടെറ സംരംഭങ്ങളിെല രൂപകല്പനാപങ്കാളിയുമാണ് ഭട്ടതിരി. സേഹാ
ദരതുല്യനായ ഭട്ടതിരിേയാടും ഹൃദയത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ കടപ്പാടറിയിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുേറക്കാലമായി ഞാൻ എന്ത് എഴുതുേമ്പാഴും അതു കാണിച്ച് അഭി
പ്രായം േതടാറുള്ള, എെന്റ എഴുത്തിെന്റ ഒന്നാന്തരം നിരൂപകയായ, ജീവിതപങ്കാ
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ളി േഡാ: പി.ആർ. സബിത, എഴുത്തിനുേവണ്ട പിന്തുണയും അന്തരീക്ഷവും ഒത്താശ
കളും െചയ്തുതരുന്ന മകൻ അമൻ എം.എസ്. എന്നിവർക്കും എഴുത്തിെന്റ രംഗേത്ത
ക്ക് എനിക്കു വഴിെയാരുക്കിയ അച്ഛനമ്മമാർ, സേഹാദരങ്ങൾ, എഴുത്തിൽ വഴികാ
ട്ടിയ ഗുരുനാഥർ തുടങ്ങിവർക്കും എെന്റ േസ്നഹാർച്ചനകൾ.
വായിപ്പിക്കുക—അതാണ് എഴുതുന്നയാളുെട അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം. വായി
ക്കാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്ന വിഷയങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക, വായിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കു
മാറു ലഭ്യമാക്കുക, വായിച്ചുതുടങ്ങാനും തുടർന്നു വായിക്കാനും േതാന്നുന്നേപാെല
എഴുതുക, വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു േകാപ്പി വാങ്ങണം എന്ന േതാന്നൽ ജനിപ്പി
ക്കുക—ഇതാണു വായനാസാമഗ്രികളുെട മഹാപ്രളയകാലത്ത് ഒരു െപ്രാഫഷണ
ലിനു െചയ്യാനാവുക. അതു മനസിൽ വച്ചുെകാണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം
വിജയേമാ പരാജയേമാ ആെണന്ന സ്വയംപരിേശാധനകൂടിയാണിത്. വിധികർ
ത്താക്കൾ നിങ്ങളാണ്. വായിച്ച് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കും ഓൺൈലൻ, ഡിജിറ്റൽ
വായനകളിൽ താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം
വീട്ടിെലത്തിക്കാം. അതാണു വായനക്കാരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േപ്രാത്സാഹ
നം. നിങ്ങളിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങൾക്കും പിന്തുണയ്ക്കുമു
ള്ള കൃതജ്ഞത മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന കുറിക്കെട്ട!
േസ്നഹാഭിവാദനേത്താെട,
തിരുവനന്തപുരം
2021 ജൂൈല 4

(ഒപ്പു്)

മേനാജ് െക. പുതിയവിള

അവതാരികാബിന്ദുക്കൾ
നിരൂപണാത്മകമായ ദീർഘാവതാരിക ആവശ്യമുള്ള സർഗ്ഗരചന അല്ലാത്തതിനാൽ ആ
പതിവ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പകരം, എഴുത്തിെന്റ ആത്മാവു കെണ്ടത്തിയ ചില പ്രാമാണി
കർ പ്രസാധനത്തിനുമുമ്പു പുസ്തകം വായിച്ചു നടത്തിയ ലഘുനിരീക്ഷണങ്ങൾ േചർക്കുന്നു:

ഉൾക്കാഴ്ചകളുെട പുസ്തകം
നല്ല അഭിമുഖങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളുെട ആഴങ്ങളിേലയ്ക്കു തുറന്നിട്ട
വാതായനങ്ങളാണ്. വിഭിന്നമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സമർപ്പിതേചതസ്സുകളായ ആറു മനീഷികളുെട ബാഹ്യേലാക
േത്തയ്ക്കും അന്തർേലാകേത്തയ്ക്കുമുള്ള വാതിലുകളാണ് മേനാജ്
െക. പുതിയവിള ഇവിെട തുറക്കുന്നത്. േക്ലശരഹിതമായ വായ
നയിലൂെട വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന പുസ്തകം.
—സച്ചിദാനന്ദൻ

അറിവുകളും തിരിച്ചറിവുകളും
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കഥ എന്നു
മേനാജ് പുതിയവിള നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നു. മലയാളികളും അല്ലാത്തവരുമായ ആറു പ്രശ
സ്തവ്യക്തികളാണ് അവരുെട ജീവിതപ്പാതകളുെട കഥ ഈ സം
ഭാഷണങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അവർ അനുഗമിച്ച ആദർശ
ങ്ങളുെടയും േനരിട്ട െവല്ലുവിളികളുെടയും അതിജീവിച്ച പ്രതിസന്ധികളുെടയും അനു
ഭേവാഷ്മളമായ ചരിത്രം വായനക്കാർക്കു സമ്മാനിക്കുന്നത് വിലേയറിയ അറിവുക
ളും തിരിച്ചറിവുകളുമാണ്. മലയാളത്തിെല ജീവിതാനുഭവസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒന്നാം
നിരയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്ഥാനം.
—സക്കറിയ

ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്
ഈ പുസ്തകത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള, മേനാജ് െക. പുതിയവിള
നടത്തിയ, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായതും വിശാലവീക്ഷണമു
ള്ളതുമായ ഒരുസംഘം വിശിഷ്ടവ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. എന്നാൽ
എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ൈവജാത്യങ്ങളും പ്രകടമാണ്. അവരു
െട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, എന്തുതെന്ന സംഭവിച്ചാലും കർമ്മനി
രതരായിരിക്കുന്നവർ എന്നതാണ്, അവെര ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം. ‘അവെര
ങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതു നിരീക്ഷിേക്കണ്ട ഒന്നല്ല’ എന്ന് അവെരല്ലാംത
െന്ന പറയുമായിരിക്കും. പെക്ഷ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇേപ്പാൾ കർമ്മപഥങ്ങ
ളിൽ സജീവമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഗൂഢമായ
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ഏകാന്തതയിൽ ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ ഒരു െവളിച്ചമായിരിക്കും. ഇതിലുംനെല്ലാരു
സുഹൃത്തില്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകം േതാന്നിപ്പിക്കും. ബുദ്ധിയുെടയും പ്രതിഭയുെടയും
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ൈവഭവവും വിലാസവും ഇവരിലുണ്ട്. അത് പുറത്തുെകാണ്ടു
വരാൻ അഭിമുഖകാരനു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
—എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

ഈ യാത്ര ൈവജ്ഞാനികം, ൈവകാരികം
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ
അനന്തമായ ൈവവിദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കുമു
ള്ള നടപ്പാതകൾ കൂടിയാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ. ധനതത്ത്വ
വിചാരവും ശാസ്ത്രഗേവഷണവും മുതൽ രംഗേവദിയുെട സൗന്ദര്യ
ശാസ്ത്രം വെരയുള്ള വിഭിന്നേലാകങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മസ്വരൂപം ഈ
അഭിമുഖങ്ങളിൽ വായനക്കാർക്കുമുന്നിൽ അനാവൃതമാകുന്നു. ഒേരസമയം ൈവ
ജ്ഞാനികവും ൈവകാരികവുമായ ഒരു യാത്രയിേലക്കാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ
നെമ്മ ൈകപിടിച്ചു നയിക്കുന്നത്.
—സുനിൽ പി. ഇളയിടം

ജീവത്പ്രകാശങ്ങൾ
കറുത്തകാലത്തു ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു പ്രത്യാശയ്ക്കും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും
െവളിച്ചമല്ലാെത ഒരു വഴിയുമില്ല. െവളിച്ചെമന്നാൽ സൂര്യെവ
ളിച്ചേമാ ചാന്ദ്രെവളിച്ചേമാ അല്ല, മനുഷ്യരുെട ആത്മാവു സ്ഫുടം
െകാണ്ടു തിളങ്ങുന്ന ആ െപാൻെവളിച്ചമാണ്. ആയിരം മനു
ഷ്യർ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ച െവറുപ്പിെന്റയും വിേദ്വഷത്തിെന്റയും പകയു
െടയും ഇരുട്ടിെന ഒരു നിമിഷംെകാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന മഹാെവളിച്ചം.
അത്തരം െവളിച്ചം പ്രവൃത്തിയിലൂെട സാദ്ധ്യമാക്കിയവർ—അവർ ആറുേപർ,
ജീവിതംെകാണ്ടു െതളിയിച്ചുകാട്ടിയവർ, ജീവിച്ചുകാട്ടി പ്രതിസന്ധികെള മറികടന്ന
വർ-അങ്ങനെത്ത ആറുേപരിേലക്കുള്ള യാത്രയാണു ‘െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്ന
വർ’. അെത, ആറു വ്യത്യസ്തമനുഷ്യർ… വ്യത്യസ്തദിശകൾ… വ്യത്യസ്തേമഖലകൾ…
വ്യത്യസ്തഭൂമികകൾ…
മേനാജ് െക. പുതിയവിള ആറുതരം ജീവത്പ്രകാശങ്ങെള മനുഷ്യേസ്നഹം
എന്ന ഒറ്റ നൂലിൽ േകാർത്ത് ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തിൽ ആവഹിക്കുന്നു. ദീർഘാഭിമുഖങ്ങ
െളന്നു േപരിട്ടുപറയുന്നുെവങ്കിലും ഇവ ജീവചരിത്രത്തിെന്റയും ആത്മഭാഷണത്തി
െന്റയും സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിേലെക്കാരു െവളിച്ചമാകുന്ന ഗ്രന്ഥം.
—ഇന്ദു േമേനാൻ
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4
േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി
പ്രേവശിക

സ്വാതന്ത്ര്യചക്രവാളത്തിൽ ഓടുന്ന യന്ത്രക്കേസര
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിെന്റ േരാഗവുമായി, പ്രവചിക്കെപ്പട്ട മരണെത്ത 43 െകാല്ലമാ
യി ചിരിപ്പാടകെല നിർത്തി കർമ്മയുദ്ധം നടത്തുന്ന സി. വി. ആർ. എന്ന സി. വി.
രാധാകൃഷ്ണൻ പലനിലകളിലും ഒരു ജീനിയസാണ്. തെന്റ അവിശ്വസനീയമായ
ജീവിതം പറയുന്നേതാെടാപ്പം, മലയാളി പിൻതള്ളെപ്പടുന്ന പല ൈവജ്ഞാനിക
സാേങ്കതികവിദ്യാേമഖലകെളപ്പറ്റിയുള്ള വിലെപ്പട്ട അറിവുകളും ചിന്തകളും പങ്കുവ
യ്ക്കുന്നു. നൂറിൽപ്പരം േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപകല്പനാേകന്ദ്രമാക്കി തിരു
വനന്തപുരെത്ത മാറ്റിയ ഈ അത്ഭുതമനുഷ്യൻ പറയുന്ന പലതും നെമ്മ ആകുല
രാക്കും; ചിലതു വിസ്മയിപ്പിക്കും. വിവരസഞ്ചയങ്ങളുെട പരിപാലനം, സംസ്ക്കരണം,
സ്വതന്ത്രവിതരണം, സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാശനിയമങ്ങൾ, പ്രസാധനം, സാേങ്ക
തികവിദ്യകൾ, ഭാഷാേസവനം, കമ്മ്യൂൺ ജീവിതം,… വിപുലവും വിചിത്രവുമാണു
സി.വി.ആറിെന്റ കർമ്മേമഖലകളും ചിന്തകളും.
ഇൻഡ്യൻ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകരിെലാരാ
ളായ സി.വി.ആറിെന്റ വീടാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തലെതാട്ടപ്പനായ റിച്ചാർഡ്
േസ്റ്റാൾമാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നാൽ ഇഷ്ടവാസസ്ഥാനം. ഗണിതം, സംഗീ
തം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ചിഹ്നവ്യവഹാരങ്ങളുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും
േജർണലുകളും രൂപകല്പന െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന സവിേശഷേസാഫ്റ്റ്െവയറാണു
സി.വി.ആറിെന്റ കളിത്തട്ട്. കീഴ്പകുതിയുെട ചലനേശഷി നഷ്ടമായി േഹാക്കിങ്ങി
െന അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രക്കേസരയിൽ മലയിൻകീഴിെല റിവർ വാലി െട
േക്നാളജീസിെന്റ സുദീർഘമായ റാമ്പിലൂെട പാറിനടക്കുന്ന സി.വി.ആറിെനാപ്പം
എത്താൻ മലയാളപ്രസാധനരംഗം ഏെറ ഓേടണ്ടിവരും.
വിവരസംരക്ഷണത്തിലും ശാസ്ത്രീയമായ പരിപാലനത്തിലുെമാെക്ക േകരള
സമൂഹം കാട്ടുന്ന ഗുരുതരമായ, അക്ഷന്തവ്യമായ അലംഭാവെത്തപ്പറ്റിെയാെക്ക
ഈ ഭാഷാേസ്നഹി പറയുേമ്പാൾ നാം പുതിയ തിരിച്ചറിവുകളാൽ അസ്വസ്ഥരാ
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കും. ഇന്നു വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഐതിഹ്യമാലയും ശബ്ദതാരവലിയും േക
രളപാണിനീയവും ഇന്ദുേലഖയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും മുതൽ ഒരുപിടി അമൂല്യ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവയ്ക്കിണങ്ങുന്ന സവിേശഷരൂപകല്പനേയാെട സൗജന്യവായനയ്ക്ക്
ഒരുക്കിത്തന്ന് അതുല്യമായ ഭാഷാേസവനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന സി.വി.ആറിെന്റ
സുദീർഘാഭിമുഖം മൂന്നു ഭാഗമായാണു തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്—ജീവിതം, സാേങ്ക
തികവിദ്യ, നിലപാട് എന്നിങ്ങെന.

േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട
രൂപശില്പി
— സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ

സി.വി.ആർ. ജീവിതം പറയുന്നു
േലാകെത്ത ഏറ്റവും മികച്ച നൂറിൽപ്പരം ശാസ്ത്ര-ഗണിത-സാേങ്കതികവിദ്യാ േജർ
ണലുകൾ അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുന്നതു േകരളത്തിലാെണന്നും അതു െചയ്യുന്നത് ഒരു
മലയാളിയാെണന്നും േകട്ടേപ്പാൾ ആദ്യം വിശ്വാസമായില്ല. പിെന്ന അറിഞ്ഞു സ്വ
തന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകൻ റിച്ചാഡ് േസ്റ്റാൾമാൻ തിരുവ
നന്തപുരത്തു വന്നാൽ താമസിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യയിെല സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്ര
സ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾകൂടിയായ ഈ ആത്മമിത്രത്തിെന്റ വീട്ടിലാ
െണന്ന്.
അക്കാദമികേലഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ സർേവ്വാത്തമമായതിനാൽ േലാക
െമമ്പാടുമുള്ള സർവ്വകലാശാലകളും മറ്റ് അക്കാദമികസ്ഥാപനങ്ങളും അക്കാദമിക
പ്രസാധകരും ൈടപ്പിങ്ങിനും െടക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിനും ഡിൈസനിങ്ങിനും ആശ്രയി
ക്കുന്ന െടക് (TEX) എന്ന േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ േലാകേത്തതെന്ന പ്രാമാണികരിൽ
ഒരാൾ. ഡിജിറ്റൽ ആർൈക്കവിങ്ങിെന്റ കാര്യത്തിലും പ്രാമാണികൻ ആെണന്നുകൂ
ടി അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആെള േനരിട്ടു കാണണെമന്ന താല്പര്യം കലശലായി. അങ്ങ
െനയാണ് സി.വി.ആർ. എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന സി.വി. രാധാകൃഷ്ണെന കാ
ണാൻ ആസൂത്രണേബാർഡ് അംഗം േഡാ: ബി. ഇക്ബാൽ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഡയറക്റ്റർ െപ്രാഫ: വി. കാർത്തിേകയൻ നായർ, ചിന്ത പബ്ലിേഷഴ്സ് ജനറൽ മാ
േനജർ െക. ശിവകുമാർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെല സി. അേശാകൻ, ഷിബു ശ്രീധർ
എന്നിവെരയുംകൂട്ടി തലസ്ഥാനനഗരപ്രാന്തത്തിെല മലയിൻകീഴിലുള്ള റിവർ വാ
ലി െടേക്നാളജീസിൽ എത്തുന്നത്. സർക്കാരിലും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം എങ്ങെന പ്രേയാജനെപ്പടുത്താം എന്ന് ആേലാചിക്കാൻകൂടി
ആയിരുന്നു ആ കൂടിക്കാഴ്ച.
ചില്ലറ ഇലേക്ട്രാണിക് നിയന്ത്രണസംവിധാനങ്ങളുള്ള യന്ത്രക്കേസരയിൽ
ഉരുണ്ടുവന്ന് നിറചിരിേയാെട വരേവറ്റ ഈ പ്രതിഭാശാലിെയ കണ്ടേപ്പാൾ ആദ്യം
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ഇടത്തുനിന്നു്: േലഖകൻ, ജനപഥം എഡിറ്റർ നാഫി മുഹമ്മദ്, സിവിആർ; സഹപ്രവർത്ത
കയായ രശ്മിയുമായി ചർച്ചയിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സിവിആർ.

ഓർമ്മവന്നത് സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിെന. യന്ത്രക്കേസരയിെല ഇരിപ്പു മാത്രമല്ല സ്റ്റീ
ഫൻ േഹാക്കിങ്ങുമായി സി.വി. രാധാകൃഷ്ണനുള്ള സാമ്യം. രണ്ടുേപർക്കും ബാധിച്ചത്
ഒേര േരാഗമാണ്. രണ്ടുേപരും ശിഷ്ടജീവിതത്തിന് ആധാരമാക്കിയത് ഇലേക്ട്രാണി
ക് വീൽ െചയറാണ്. ഇരുവരും പ്രവചിക്കെപ്പട്ട ‘ആസന്നമരണ’വുമായി അവിശ്ര
മം സ്വന്തം കർമ്മരംഗത്തു േനട്ടങ്ങൾ വിളയിച്ചു നെമ്മ അത്ഭുതെപ്പടുത്തിയവർ.
നാേലക്കറിൽ േബക്കർ മാതൃകയിൽ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുമാറു നിർമ്മിച്ച െക
ട്ടിടസമുച്ചയത്തിെന്റ ഒന്നാംനിലെപ്പാക്കത്തിെല റാമ്പിലൂെട ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽനി
ന്ന് ഓഫീസിേലക്കും േകാൺഫറൻസ് മുറിയിേലക്കും ക്യാന്റീനിേലക്കുെമാെക്ക
സി.വി.ആർ. ഉത്സാഹേയാട്ടം നടത്തുേമ്പാൾ, അഞ്ചുെകാല്ലത്തിനകം സംഭവിക്കു
െമന്ന് 1977-ൽ ദില്ലി എയിംസിെല േഡാക്റ്റർമാർ പ്രവചിച്ച മരണെത്ത കർമ്മേച
തനെകാണ്ട് അകറ്റിനിർത്തിയതിെല അത്ഭുതം മാത്രമല്ല, ‘ആസന്നമരണനിമിഷ
ങ്ങ’ളിൽ ജീവിച്ചുെകാണ്ട് േലാകെത്ത ഏറ്റവും പ്രമുഖങ്ങളായ നൂറിൽപ്പരം ശാസ്ത്ര
േജർണലുകളുെട രൂപകല്പനാേകന്ദ്രമായി േകരളതലസ്ഥാനെത്ത അടയാളെപ്പടു
ത്തിെയടുത്തതിെല വിസ്മയംകൂടിയാണു മനസിൽ നിറയുന്നത്.
എൽസ്വീയർ, േനച്ചർ, ഐഒപി പബ്ലിഷിങ് തുടങ്ങിയ േലാകെത്ത േകമരായ
അക്കാദമിക് പ്രസാധകരുെട ശാസ്ത്ര-ഗണിതേജർണലുകൾ മിക്കതും രൂപകല്പന
െചയ്യുന്നതു േകരളത്തിലാെണന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവെരല്ലാം അവിശ്വസ
നീയതേയാെടയാണു േകട്ടിട്ടുള്ളത്. സി.വി.ആറിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ അവ എത്ര
േയാ വർഷമായി േലാേകാത്തരനിലവാരേത്താെട കുറ്റമറ്റതായി ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടി
രിക്കുന്നു!
സി.വി.ആറിെന പിെന്നയും പലകുറി കണ്ടു. സംസാരിച്ചു. എഴുതാൻേവണ്ടി
ത്തെന്നയും സുദീർഘം സംസാരിച്ചു. സി.വി.ആർ. വിവരവിദ്യയിേലക്കു കടക്കുന്ന
തും റിവർ വാലി െടേക്നാളജീസ് എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതും ഇന്നെത്ത േനട്ട
ങ്ങൾ ൈകവരിക്കുന്നതുെമല്ലാം േഡാക്റ്റർമാർ ‘മരണമണി’ മുഴക്കിയേശഷമാണ്.
അെതാരു േപാരാട്ടമായിരുന്നു. അവിെട ജീവിതവും സംരംഭകത്വവും വിവരവിദ്യ
യുെമല്ലാം കൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. നിസ്സംഗതേയാെട ജീവിതെത്ത കാണാനാവു
ന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു അവിശ്വാസി തപെസ്സാത്ത ജീവിതത്തിലൂെട േനടിയ
അറിവും വികസിപ്പിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകളും പങ്കുവയ്ക്കുേമ്പാൾ ഈ സാേങ്കതികവിദ്യായുഗ
ത്തിൽ നാം അറിേയണ്ട പലതും, നമ്മുെട ധാരണ തിരുത്തുന്ന പലതും, ഉത്തരവാ
ദെപ്പട്ടവർ സ്വീകരിേക്കണ്ട പലതും അതിലുണ്ട്.
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താമ്രപർണ്ണിയിൽ നീന്തിത്തുടിച്ച ബാല്യം
മേനാജ് െക. പുതിയവിള: ‘റിവർ വാലി’. ഒരു സാേങ്കതികവിദ്യാസ്ഥാപനത്തിന്
ഇങ്ങെനെയാരു േപരു സാധാരണം അല്ലേല്ലാ?
സി.വി.ആർ.: ഇൻേഫാ, െടക്, സിസ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകെളാന്നും ഉപേയാഗിച്ചു
േപരുണ്ടാക്കാൻ താത്പര്യമില്ലായിരുന്നു. നദീതടങ്ങളാണേല്ലാ മാനവസം
സ്ക്കാരത്തിെന്റതെന്ന ഈറ്റില്ലം. ഞാൻ ജനിച്ചുവളർന്നതും ഒരു നദീതീരത്താ
ണ്—താമ്രപർണിയുെട അടുത്ത്, േകരളത്തിെന്റ െതേക്കയതിരായ കുഴിത്തുറ
യിൽ. മഴക്കാലങ്ങളിൽ നദി നീന്തിക്കടന്നാണു ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ േപായിരുന്ന
ത്. ഉടുപ്പും നിക്കറും പുസ്തകവുെമല്ലാം കൂട്ടിെക്കട്ടി ഒരുകയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു
നഗ്നരായി മറുൈകെകാണ്ടു തുഴഞ്ഞ്. വഞ്ചിയിൽ േപാകാൻ കഴിവുള്ള കുടുംബ
ങ്ങളിെല െപൺകുട്ടികെള അച്ഛനമ്മമാരാെരങ്കിലും വഞ്ചിയിൽ െകാണ്ടാക്കും.
നഗ്നരായി നീന്തുന്ന ഞങ്ങെള േനാക്കി ചില കുസൃതിക്കാരികൾ കൂകും.
(ശരീരത്തിെന്റ താേഴപ്പകുതിയുെട ചലനമറ്റു വീൽ െചയറിൽ ജീവിക്കുന്ന
സി.വി.ആറിെന്റ കണ്ണുകളിൽ ബാല്യത്തിെന്റ ചുറുചുറുക്കു പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്നു.)

മേനാജ്: ദരിദ്രകുടുംബത്തിലായിരുേന്നാ ജനനം?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. നൂറുനൂറ്റിയിരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,
ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അത്തരം േവർതിരിെവാന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.
പണമുള്ളവരും നീന്താൻ കൂടും. അെതാരു ഒരുമെപ്പടലാണ്. എട്ടാം വയ
സ്സിെലാന്നും ജാതിെയപ്പറ്റിേപ്പാലും ഒന്നും േതാന്നിയിട്ടില്ല.
മേനാജ്: ജാതിവിേവചനം കാര്യമായി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാേണാ?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. കുഴിത്തുറ പുത്തൻ ചന്തയ്ക്കു സമീപമായിരുന്നു വീട്. േറാഡിന്
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ഒരുവശം വലിയ ഭൂസ്വത്തുള്ള നായർ ജന്മിമാർ. മാടമ്പിത്തരെമാെക്ക ഉണ്ടാ
യിരുന്നവർ. ഞാൻ ജന്മംെകാണ്ട് ഈഴവനായിരുന്നു.
മേനാജ്: ജന്മംെകാണ്ട്?
സി.വി.ആർ.: അെത. ഇന്നു കർമ്മംെകാണ്ടു ജാതിയും മതവും ഇല്ല.
മേനാജ്: ജന്മംെകാണ്ടും ജാതിവിേവചനം അനുഭവിച്ചില്ല?
സി.വി.ആർ.: അത് അല്പം വിശദീകരിേക്കണ്ടിവരും. ഞങ്ങളുേടതു കൂട്ടുകുടുംബം
ആയിരുന്നു. മൂത്ത അപ്പൂപ്പൻ കർഷകൻ. രണ്ടാമെത്തയാൾ ൈവദ്യൻ. മൂന്നാ
മെത്ത അപ്പൂപ്പൻ ജ്യൗതിഷിയും. ഭൂസ്വത്തും അപ്പൂപ്പന്മാരുെട പാണ്ഡിത്യവും
കാരണമാകാം, ജാതിേഭദവും അവഗണനയും കുട്ടിക്കാലത്തു േതാന്നിയിട്ടില്ല.
ജന്മിത്തവും അയിത്താചരണവുെമാെക്ക അേപ്പാേഴക്കു നിയമംമൂലം അവ
സാനിപ്പിച്ചിരുന്നേല്ലാ. എസ്.എസ്.എൽ.സി. കഴിഞ്ഞാണു ‘താഴ്ന്നജാതി’
ആെണന്നു മനസിലാകുന്നത്.
മേനാജ്: ശരിയാണ്. ഇത്തരം ചില ഘടകങ്ങൾ ചിലർക്കു കവചം തീർത്തിരുന്നു.
പുതിയതലമുറയ്ക്ക് അപരിചിതമായ ആ കാലം ഓർത്തുപറയുന്നതിന് ആ നില
യിൽ സാംഗത്യമുണ്ടേല്ലാ. കൂട്ടുകുടുംബം ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു?
സി.വി.ആർ.: അച്ഛെന്റ ആറു സേഹാദരങ്ങളും അമ്മച്ചിയും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. 1953
ജനുവരി 20-നാണു ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. അച്ഛെന്റ േപരു വാസുേദവൻ. അമ്മ
വിശാലാക്ഷി. എനിക്ക് ഏെഴട്ടു വയസുള്ളേപ്പാൾ കുടുംബം പിരിഞ്ഞു. ഒന്നായി
ക്കിടന്ന ഭൂമി വീതംവയ്ക്കുക ആയിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ചുറ്റുവട്ടത്തുതെന്ന
ആയിരുന്നു.
ഞങ്ങളുേടെതാഴിെക എല്ലാം വിഭജിക്കെപ്പട്ടു. ഞങ്ങൾ നാല് ആണുങ്ങ
ളാണ്. നാലുേപർക്കുംകൂടി മൂന്നു കുട്ടികൾ. ഏറ്റവും ഇളയ അനുജൻ രാജാറാമി
നുമുണ്ട് അല്പം ആേരാഗ്യപ്രശ്നം. െമനൈഞ്ചറ്റിസ് വന്നതിെനത്തുടർന്ന് ഇേപ്പാ
ഴും അതിെന്റ ആസ്കിതകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. 2009-ൽ അമ്മയും 2010-ൽ അച്ഛ
നും മരിച്ചു. വസ്തുവകകൾ അങ്ങെന കിടക്കുന്നു.
അന്നവിടം കുഗ്രാമമായിരുന്നു. േപാസ്റ്റ് ഓഫീസും െപാലീസ് േസ്റ്റഷനും
ഇടത്തുനിന്നു്: കാമ്പസിെല സമൃദ്ധമായ വാഴക്കൃഷി. ഗ്രാഫിൿസ് വിഭാഗത്തിെന്റ ചുമതല
വഹിക്കുന്ന രാേജഷ് (ഇടത്തു്) ആണു് കാമ്പസിെല ഹരിതവിപ്ലവത്തിെന്റയും പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണത്തിനു്് സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ബേയാൈഡേവഴ്സിറ്റി അവാർഡ് േനടാനും
കാരണക്കാരൻ; കാമ്പസിെല പച്ചക്കറിക്കൃഷി.
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സിനിമ തീയറ്ററും ഒന്നുമില്ല. പേക്ഷ, എല്ലാവരും വിദ്യാസമ്പന്നർ, ഉയർന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥർ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു നല്ല പ്രാധാന്യമുള്ള നാട്.
മേനാജ്: അെതങ്ങെന?
സി.വി.ആർ.: നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന യൂണിയൻ ൈലബ്രറിയാണ് എെന്ന വാർത്തത്.
േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രെമാെക്ക വായിച്ചത് അവിടുന്നാണ്. േലാകസാഹിത്യം,
സംസ്കൃതകൃതികൾ ഒെക്ക. സ്കൂളിെനക്കാൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത്
അവിെടനിന്നാണ്. അദ്ധ്യാപകരുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. ഒന്നിച്ചു സ്കൂ
ളിൽ േപാകും, വരും. ഈ നടപ്പിൽ അദ്ധ്യാപകരാണു വായനയ്ക്കു േപ്രരിപ്പിച്ച
ത്. ഇെല്ലങ്കിൽ ഇങ്ങെന ആകുമായിരുന്നില്ല. ‘േഡാൺ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു’
േപാലുള്ള ക്ലാസിക്കുകെളാെക്ക സ്കൂൾക്കാലത്തുതെന്ന വായിച്ചു.
അെതാന്നും മതിയാകാഞ്ഞ് ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളായ ബാലചന്ദ്രനും
െക. വിജയകുമാരനും കൂടി ‘കൾട്ട്’ എെന്നാരു കടലാസുസംഘടന ഉണ്ടാക്കി.
അേമരിക്കൻ ൈലബ്രറിയിൽ അംഗമാകാനായിരുന്നു അത്. അംഗമാകുന്ന
സാംസ്ക്കാരികസംഘടനകൾക്ക് 50 പുസ്തകവും 50 മാസികകളുെട മുൻലക്കങ്ങ
ളും അവരുെട െചലവിൽ അയച്ചുതരും. തിരിെക അയയ്ക്കുന്നതും അവരുെട െച
ലവിൽ. ആ വഴിക്കും ധാരാളം വായിച്ചു. േകാൺക്രീറ്റ് കവിതകൾ, അസ്തിത്വ
വാദം, ആധുനികസാഹിത്യം ഒെക്ക പരിചയെപ്പട്ടു. േലാകസാഹിത്യത്തിെല
ധാരാളം എഴുത്തുകാെര അറിഞ്ഞു. പേക്ഷ, അടിയന്തരാവസ്ഥേയാെട ഇത്
അവസാനിച്ചു. ഇന്ദിര ഗാന്ധി ആവശ്യെപ്പട്ടപ്രകാരം അേമരിക്കൻ ൈലബ്രറി
യുെട ബന്ധം യൂണിേവഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകളിേലക്കായി ചുരുക്കി. പിെന്ന,
മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ, ‘സംഗം’ ൈകെയഴുത്തുമാസിക ഒെക്കയായി ഒരു
കാലം…
മേനാജ്: േകാെളജ് ജീവിതം?
സി.വി.ആർ.: േകാെളജിലും അദ്ധ്യാപകരുമായി നിരന്തരചർച്ച ആയിരുന്നു. മാർ
ത്താണ്ഡം ക്രിസ്ത്യൻ േകാെളജിൽ. അവിെട വിദ്യാർത്ഥിപ്രതിേരാധങ്ങളിൽ
പെങ്കടുത്തതിന് അധികൃതരുെട കണ്ണിൽ കരടായി. ഒടുവിൽ അവർ നല്കിയ
സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റിൽേപ്പാലും എഴുതിയത് ‘ചീത്ത’ (bad) എന്ന്! സഭയുെട
ഭദ്രാസനത്തിൽ പരാതി നല്കി. പ്രീഡിഗ്രി പ്രേവശനാഴിമതി, വളം വാങ്ങൽ
തുടങ്ങി പല ആേരാപണങ്ങളും േചർത്ത് അവർ അേന്വഷണം നടത്തി ആ
പ്രിൻസിപ്പലിെന പിരിച്ചുവിട്ടു. ആ വിേരാധത്തിന് അവർ എെന്റ അനുജനു പ്ര
േവശം നല്കിയില്ല.
പഠിച്ചതു രസതന്ത്രമാണ്. എം.എസ്.സി.ക്കു േചർന്നത് െകാല്ലം എസ്.എൻ. േകാെളജിൽ. യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെളജായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പിന്നീട് അവി
െട കിട്ടി. പെക്ഷ, അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങെന 1973-ൽ പഠനം നിർത്തി.
അെക്കാല്ലംതെന്ന െടലിേകാം വകുപ്പിൽ ക്ലർക്കായി കിട്ടി. ആറുമാസം
േജാലി െചയ്തു. അതിനിെട 1973 ഓഗസ്റ്റിൽ യു.പി.എസ്.സി. വഴി ഷിപ്പിങ്
മന്ത്രാലയത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റു നിയമനം. നല്ല ശമ്പളം. സുഖം. ദില്ലിയിൽ
ശാന്തജീവിതം. അടിയന്തരാവസ്ഥ തീരുംവെര അവിെടയായിരുന്നു. അക്കാ
ലത്താണു േരാഗം പിടികൂടുന്നത്. കാലിനു ബലക്കുറവുേതാന്നി ആശുപത്രി
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ഇടത്തുനിന്നു്: എങ്ങും പടികളില്ലാത്ത പാതകളും മുളയ്ക്കു മുൻതൂക്കം നല്കിയുള്ള പരിസ്ഥിതി
സൗഹൃദമായ നിർമ്മാണരീതിയുമാണു് കാമ്പസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്; കാമ്പസിെല കൂത്തമ്പ
ലത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരായ േഡാ. കൃഷ്ണൻ (ഇടതു്) െപ്രാഫ. െക.എസ്.എസ്. നമ്പൂരി
പ്പാടു് എന്നിവേരാെടാപ്പം സിവിആർ.

യിൽ േപാകുകയായിരുന്നു. 1975-ഓെട േരാഗം നിർണ്ണയിച്ചു—െപരനിയൽ
മസ്കുലാർ ഡിേസ്റ്റ്രാഫി (Peroneal Muscular Dystrophy) എന്ന േമാേട്ടാർ ന്യൂ
േറാൺ േരാഗം. അന്നു വയസ് 25.

മനെസാരുക്കിയ നാളുകൾ
മേനാജ്: ഓൾ ഇൻഡ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െമഡിക്കൽ സയൻസസിലേല്ല േരാഗം
നിർണ്ണയിച്ചത്? അവിെട ചികിത്സെയാന്നും െചയ്തിേല്ല?
സി.വി.ആർ.: ഇല്ല. ഇതിനു ചികിത്സെയാന്നും ഇെല്ലന്നും അഞ്ചുെകാല്ലത്തിലധികം
ജീവിക്കിെല്ലന്നുമായിരുന്നു വിധി. 1977-ൽ േജാലി രാജിവച്ചു നാട്ടിൽ വന്നു.
േജാലി രാജിവച്ചത് അച്ഛന് ഇഷ്ടമായില്ല. വഴക്കായി. േരാഗെമാന്നും അച്ഛൻ
അംഗീകരിച്ചില്ല. അങ്ങെന നാടുവിട്ടു.
മേനാജ്: അച്ഛൻ യാഥാസ്ഥികസമീപനം ഉള്ള ആളായിരുേന്നാ?
സി.വി.ആർ.: അേയ്യാ, അല്ല. തീവ്രയിടതുപക്ഷനിലപാടായിരുന്നു. അനുഭാവം മാ
ത്രം. അന്നു നാട്ടിൽ നക്സൈലറ്റായ ഒരു തങ്കപ്പൻ നായർ സാർ ഉണ്ടായിരു
ന്നു. െപാളിെടൿനിൿ അദ്ധ്യാപകൻ. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു
േകസിൽ നാടുവിട്ടു. േപരു മാറ്റി ബനാറസ് യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിൽ േഫാർമാനായി
േജാലിെചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ മരിക്കാൻ കിടന്നേപ്പാൾ നാട്ടിൽ വന്നു.
അറസ്റ്റിലായി. അന്നു ജാമ്യത്തിനു േപായത് അച്ഛനാണ്. അതിന് അച്ഛെന
പലരും വിമർശിച്ചു. അങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും എെന്റ േരാഗക്കാര്യം
അച്ഛനു േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടില്ല.
മേനാജ്: അന്നെത്ത കാലവും ചിന്താഗതികളുെമാെക്കയേല്ല. അതിരിക്കെട്ട, നാടു
വിട്ടിട്ട്?
സി.വി.ആർ.: െചൈന്നയിെലത്തി. േഹാട്ടൽ േബായ്, ഹിഗിൻ േബാതംസിൽ െസ
യിൽസ് േബായ്, പരസ്യക്കമ്പനിയിൽ കേമഴ്സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒെക്കയായി
േജാലിെചയ്തു. ഒടുവിൽ ബാത്തിൿ ആർട്ടിസ്റ്റുമായി.
മേനാജ്: അെതാരു ഗംഭീര ട്വിസ്റ്റ് ആണേല്ലാ.
സി.വി.ആർ.: അച്ഛനമ്മമാേരാടു േദഷ്യെപ്പട്ട് എടുത്തുചാടി േപായതാണേല്ലാ. മദ്രാ
സിൽ െചന്നുേചർന്നേപ്പാൾ േപാക്കറ്റ് കാലിയായിരുന്നു. ചില സുഹൃത്തുക്ക

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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േളാെടാപ്പം കൂടി. സഹായങ്ങേളാെടാപ്പം ഊഹിക്കാവുന്ന ദുരിതങ്ങളുമുണ്ടാ
യി. അർദ്ധപ്പട്ടിണിയും നിരാശതയും െചയ്തെതാെക്ക ശരിയാേണാ എന്ന
ചിന്തയും പരാജയേബാധവും ആത്മനിന്ദയും. ഒന്നും െചയ്യാനില്ലാത്തവർക്ക്
അഭയേകന്ദ്രമായിരുന്ന മറീനയിൽ ഞാനും കാലംേപാക്കി. എെന്നേപ്പാെല
തെന്ന വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ ക്വാഫ എെന്നാരു ബർമ്മാക്കാരെന ഒരിക്കൽ അവി
െട കണ്ടുമുട്ടി. ബാത്തിൿ ആർട്ടിസ്റ്റായ ക്വാഫ േചാളമണ്ഡലത്തിൽ അതിഥി
യായി കഴിയുകയാണു്. ക്വാഫയാണ് എെന്ന േചാളമണ്ഡലിൽ എത്തിക്കുന്ന
തും മറ്റു െപയിന്റർമാെര പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതും. െപാന്നാനിക്കാരൻ േഗാപി
നാഥ്, െചൈന്നയിൽ ധാരാളം മ്യൂറലുകൾ െചയ്തിട്ടുള്ള വാസുേദവ് എന്നിവെര
െയാെക്ക പരിചയെപ്പട്ടു. സഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന ‘സംഗം’ എന്ന എെന്റ വി
ദ്യാർത്ഥികാലെത്ത ൈകെയഴുത്തുമാസിക കണ്ട ക്വാഫ എെന്ന ഒരു പരസ്യ
ക്കമ്പനിയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി. ഷാവാലസ്സിെന്റെയാെക്ക കാമ്പയിനിൽ
അങ്ങെന പങ്കാളിയായി. കുേറക്കാലം അവിെട പണിെയടുത്തു.
അതിനിടയിൽ അസുഖം കുഴപ്പത്തിേലക്കു നീങ്ങുകയാേണാ എന്നു
സംശയം േതാന്നി. അങ്ങെന േകരളസർവ്വകലാശാല, േകരള, തമിഴ്നാട്
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയിൽ െടസ്റ്റ് എഴുതി. മൂന്നും
കിട്ടി. സർവ്വകലാശാലയിൽ േചർന്നു—കാര്യവട്ടത്ത്. ബേയാെകമിസ്റ്റ്രിയിൽ
അസിസ്റ്റന്റായി. 1978-ലാണത്. ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് െടസ്റ്റിേനാടുള്ള വിേരാധം
കാരണം 16 െകാല്ലം അത് എഴുതിയില്ല. അതു തട്ടിപ്പാെണന്നു കാണിച്ചു
മൂന്നുവട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തും എഴുതി. അങ്ങെന ഒേരശമ്പളത്തിൽ അവസാ
നംവെര േജാലി െചയ്തു. വായ്പെയടുത്തു നാട്ടിൽ വീടുവച്ചു. തിരിച്ചടവ് 1,100
രൂപ. ശമ്പളം 2,000 രൂപയും. േറഷനും കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ബീഡിക്കു തിക
യില്ല!
മേനാജ്: മരണം പ്രവചിക്കെപ്പട്ടിട്ടും വീെടാെക്ക വയ്ക്കാൻ മുതിർന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള
അഭിവാഞ്ഛെകാണ്ടാേണാ?
സി.വി.ആർ.: അഞ്ചുെകാല്ലം ആണേല്ലാ ൈവദ്യവിധി. േതാല്ക്കുന്ന യുദ്ധമാെണങ്കിലും
അന്തസ്സുള്ള ഒരു േപാരാട്ടം കൂടാെത വിട്ടുെകാടുേക്കെണ്ടന്നു തീരുമാനിച്ചിരു
ന്നു. ഉണർന്ന മനസും പ്രതികരിക്കാത്ത ശരീരവുമായാകും അവസാനകാലം
എന്ന േഡാക്റ്റർമാരുെട മുന്നറിയിപ്പ് എേപ്പാഴും മനസിലുണ്ടായിരുന്നു. അതി
നും തയ്യാറായിരിക്കണമേല്ലാ. ബന്ധുക്കൾെക്കാന്നും എെന്ന ശുശ്രൂഷിച്ചിരി
ക്കാൻ േനരേമാ മനേസാ ഉണ്ടാകണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഏകാന്തമായ അന്ത്യ
നാളുകളുെട ചിന്ത േവട്ടയാടി. എന്തിെലങ്കിലും ഏർെപ്പട്ടിരിക്കാനാകണം.
അങ്ങെനയാണു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ആശയം ഉദിക്കുന്നത്. സംവദിക്കാവുന്ന ഒരു
യന്ത്രമാണേല്ലാ. അതാകുേമ്പാൾ അനിഷ്ടവും മടുപ്പുെമാന്നും കാട്ടുകയുമില്ല.
േപഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിപണിയിൽ വന്നുതുടങ്ങുന്ന കാലം. ഒെരണ്ണം ഒരുവി
ധത്തിൽ സ്വന്തമാക്കി—ഒരു എക്സ്റ്റി മഷീൻ. ഇന്നെത്ത കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കുണ്ട്
അതിലും േശഷി. അതിൽ േഡാസ്, േവഡ്സ്റ്റാർ, േലാട്ടസ് 123 ഒെക്ക പഠിച്ചു.
അക്കാലെത്ത സൗഭാഗ്യമായിരുന്ന രണ്ട് എംബി റാമും 20 എംബി ഹാർഡ്
ഡിസ്കുമുള്ള ഒരു പിസി ക്രേമണ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ആർ എം എസ് എന്ന ചുരുക്കേപ്പരിൽ അറി
യെപ്പടുന്ന റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റാൾമാൻ (ജന
നം 1953). എം ഐ റ്റിയിെല നിർമ്മിതബുദ്ധി
പരീക്ഷണേകന്ദ്രത്തിൽ േജാലിെചയ്യേവ േസാ
ഫ്റ്റ്േവർ ൈലസൻസിെനക്കുറിച്ചുള്ള ആശയ
വിേയാജിപ്പുമൂലം 1984-ൽ േജാലി രാജിെവയ്ക്കു
കയും ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ്േവർ ഫൗേണ്ടഷനു രൂപം
െകാടുക്കയും െചയ്തു. അന്നുമുതൽ സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്േവറിെന്റ വ്യാപനത്തിനും സ്വകാര്യതാസംര
ക്ഷണത്തിനും പടെപാരുതുന്നു. ഗ്നു/ലിനക്സിെല
േകർണെലാഴിെകയുള്ള അനുബന്ധ േസാ
ഫ്റ്റ്േവർ ഘടകങ്ങൾ, ഈമാൿസ് എന്ന െറ്റൿ
സ്റ്റ് എഡിറ്റർ, ജിസിസി എന്ന സി കൈമ്പലർ
എന്നിവ രചിച്ചു.

ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ െടക്ക്
മേനാജ്: എങ്ങെനയാണു െടക് േസാഫ്റ്റ്െവയറിേലക്ക് എത്തുന്നത്?
സി.വി.ആർ.: യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല േജാലിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സല്ലാപവുമായി കഴിയു
േമ്പാഴാണു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപാർട്ട്െമന്റിെല നമ്പൂരിസാറിെന (െപ്രാഫ:
െക.എസ്.എസ്. നമ്പൂരിപ്പാട്) പരിചയെപ്പടുന്നത്. അഞ്ചുെകാല്ലത്തിനകം
മരിക്കും എന്ന വിവരം േകട്ട അേദ്ദഹമാണ് െടക് പഠിക്കാൻ ഉപേദശിച്ചത്.
പുസ്തകവും േസാഫ്റ്റ്െവയറും തന്നു. 14 േഫ്ലാപ്പി ഡിസ്കുകൾ. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
“സങ്കീർണ്ണമാണ്, പഠിക്കാൻ നേന്ന സമയെമടുക്കും.” എനിക്കാെണങ്കിൽ
ധാരാളമുള്ളതും അതാണ്. ബാഡ്മിന്റൻ കളി കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം േഹാസ്റ്റ
ലിൽ വരും. നാലുെകാല്ലെമടുത്തു ലാെടക്കിൽ ഒരുവിധം നന്നായി പാേക്കജും
മാേക്രാസും എഴുതാൻ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഗേവഷണപ്രബന്ധങ്ങളും സാറിെന്റ
തെന്ന പുസ്തകങ്ങളുെമാെക്ക െചയ്തു. വരുമാനമായി. പലേരാടും ൈപസ വാ
ങ്ങില്ല. എന്തുെകാണ്ടു ൈപസ വാങ്ങിക്കൂടാ എന്നു സുഹൃത്തുക്കളായ റിസർച്ച്
േസ്കാളർമാർ േചാദിക്കും. എനിക്ക് അന്ന് ഒരുമാസം 1500 രൂപയുെട ആവശ്യ
േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു കിട്ടിയാൽ ബാക്കി െചയ്യുന്നതു ഫ്രീ. അങ്ങെന ധാ
രാളം വർക്കായി. സൂേവാളജി വകുപ്പ് അവരുെട ‘എെന്റാേമാൺ’ (Entomon)
എന്ന േജർണലിെന്റ ൈടപ് െസറ്റിങ് േജാലി എെന്ന ഏല്പിച്ചു. അന്നെത്ത
മാേനജിങ് എഡിറ്ററായ േഡാ: മുരളീധരൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതുവെര (1995 –
2011) കടപ്പാെടന്ന നിലയിൽ ഞാനതു െചയ്തുെകാടുത്തിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ
എെന്റ നിലനില്പിെന്റ ആധാരമായി െടക് മാറി. നിങ്ങൾക്കു സങ്കല്പിക്കാനാവാ
ത്ത നിലയിലുള്ള മേനാവ്യഥയിലും നിരാശതയിലുംനിന്ന് അെതെന്ന വീെണ്ട
ടുത്തു.
മേനാജ്: അേപ്പാെഴാെക്ക േരാഗാവസ്ഥ എങ്ങെന ആയിരുന്നു?

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സി.വി.ആർ.: കാര്യവട്ടെത്ത താമസക്കാലം (1988 – 94) മുഴുവൻ വ്യായാമെമന്ന നി
ലയിലും കാലുകളിൽ ഉള്ള ശക്തി നിലനിറുത്താനുമായി എന്നും ശ്രീകാര്യംവ
െരയും തിരിച്ചും ൈസക്കിൾ ചവിട്ടുമായിരുന്നു.
മേനാജ്: താങ്കൾ സർവ്വകലാശാലയിൽ എത്തിയ 78 – 79 കാലെമെന്നാെക്ക പറ
യുേമ്പാൾ, ഒരുപെക്ഷ, േകരളത്തിൽ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ
അവസരം ലഭിച്ച അപൂർവ്വം ആളുകളിൽ ഒരാളായിരിക്കും, അെല്ല?
സി.വി.ആർ.: ശരിയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർതെന്നയും അതി
െന ഒരു ആധുനിക ൈടപ് ൈററ്ററായിമാത്രം കണ്ടിരുന്ന കാലമാണ്. പേക്ഷ,
ഞാൻ അതിെന്റ സാദ്ധ്യതകെളല്ലാം എക്സ്േപ്ലാർ െചയ്തു എന്നുതെന്ന പറയാം.
അക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഒബ്സർേവറ്ററിയിേലക്കു സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടി.
പത്തുമിനുട്ട് െചയ്യാനുള്ള േജാലിേയ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുെകാണ്ട്
ധാരാളം വായിച്ചു. അവിടെത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിെല ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റം േസാളാരി
സ് ആയിരുന്നു. അതും പരിചയിച്ചു. സർവ്വകലാശാലയിെല ഊർജ്ജതന്ത്ര
വിഭാഗം േമധാവി ആയിരുന്ന േഡാ: പ്രഭാകരൻ നായർ സറിനായിരുന്നു
ഒബ്സർേവറ്ററിയുെട ചുമതല. ഞാൻ 92 വെരയാണ് അവിെട ഉണ്ടായിരു
ന്നത്.

റിവർ വാലിയുെട കഥ; ഒരു ചതിയുെടയും
മേനാജ്: അതിനുേശഷമാേണാ സംരംഭകനായി പരിണമിക്കുന്നത്?
സി.വി.ആർ.: അെത. േജാലി കൂടിയേപ്പാൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു െചയ്യാൻ കഴിയാതായി.
അന്നാണു തിരുവനന്തപുരത്ത് റിസർവ്വ് ബാങ്കിനടുത്തായി േസാഫ്റ്റ്െവയർ െട
േക്നാളജി പാർക്ക് (STP) വരുന്നത്. 1994-ൽ അവിെട 200 ച. അടി സ്ഥലെമ
ടുത്ത്, രണ്ട് അനിയന്മാെരയും—രാേജന്ദ്രെനയും രാജേഗാപാലിെനയും—കൂട്ടി
ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ് സംരംഭം തുടങ്ങി. അെന്നാെക്ക എനിക്കു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന
കാലമായിരുന്നു.
ഇക്കാലത്താണ് ഇൻഡ്യൻ െടക് യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ് തുടങ്ങുന്നത്. െസബാ
സ്റ്റ്യൻ റാത്സ് ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ,
െടൿ ൈലവ് എന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷെന്റ എഡിറ്ററും CTAN എന്ന െടൿ േസാ
ഫ്റ്റ്േവറിെന്റ റിേപ്പാസിറ്ററിയുെട സ്ഥാപകരിെലാരാളും െടക്സ്റ്റ് എൻേകാഡിങ്
ഇനീഷിേയറ്റീവിെന്റ (Text Encoding Initiative—TEI) പ്രധാനപ്രവർത്തകനും
ഓക്സ്ഫഡ് സർവ്വകലാശാലയുെട കമ്പ്യൂട്ടിങ് സർവ്വീസസിലും ഐറ്റി സർവ്വീ
സസിലുെമാെക്ക ചുമതലക്കാരനും പിന്നീട് ചീഫ് േഡറ്റ ആർക്കിെടക്റ്റും ആയ
ആൾ. എക്സ്എംഎലിെന്റ പ്രാധാന്യത്തിനുേവണ്ടി വാദിക്കുകയും ആ ആശയം
പ്രചരിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത ഇവരാണ് യൂേറാപ്പിെല ആർൈക്കവ് െചേയ്യണ്ട പു
സ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർൈക്കവ് െചയ്തത്. നമ്മുെട സർവ്വകലാശാലകൾക്കും
ഇതിനുള്ള സാേങ്കതികസഹായം സൗജന്യമായി നല്കാെമന്ന് ഇവർ വാഗ്ദാനം
നല്കി. എന്നാൽ നാം അതിേനാടു പ്രതികരിച്ചില്ല!
മേനാജ്: ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബിസിനസിെന ബാധിച്ചിേല്ല?
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റിവർ വാലിയുെട മലയിൻകീഴ് കാമ്പസിെല െകട്ടിടസമുച്ചയം. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

സി.വി.ആർ.: ഇല്ല. ഇെതാെക്ക റിവർ വാലിയുെട പ്രവർത്തനത്തിന് അനുഗുണ
മായ കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ഥാപനം എസ്.റ്റി.പി.യിൽ രജിസ്റ്റർ െചയ്തതുകാ
രണം അഞ്ചുലക്ഷം േഡാളറിെന്റ കയറ്റുമതി െചയ്യണം എന്ന നിബന്ധന
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വഴികാണാെത ഇരുന്നേപ്പാഴാണ് ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു
ബിസിനസ് പങ്കാളിെയ േതടുകയായിരുന്ന കാേവ ബസർഗൻ എന്ന ഇറാൻ
വംശജനായ ബ്രിട്ടിഷ് പൗരെന്റ വരവ്. എെന്നപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്ന െസ
ബാസ്റ്റ്യൻ റാത്സ് വന്നത് ഇേദ്ദഹെത്തയും കൂട്ടിയാണ്. ഔട്ട്േസാഴ്സിങ്ങിനു
ഞങ്ങൾ കരാർ വച്ചു. അക്കാലത്ത് വഴുതക്കാട്ടുള്ള െസന്റ് േജാസഫ്സ് പ്ര
സിെന്റ മുകളിേലക്ക് സ്ഥാപനം മാറ്റി. അവിെട ആയിരുന്നു 2008 വെര റിവർ
വാലി.
2008-ഒെക്ക ആയേപ്പാേഴക്കു േരാഗം േമാശമായി ഞാൻ വീണുതുടങ്ങിയി
രുന്നു. 2009-ലാണു വീൽ െചയറിേലക്കു മാറുന്നത്. അതിനിെട ഇവിെട (മല
യിൻകീഴിനു സമീപം റിവർ വാലി െടേക്നാളജീസ് ഇേപ്പാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥലം) െസന്റിനു 18,000 രൂപ നിരക്കിൽ നാേലക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി. െകട്ടി
ടം പണിെയാെക്ക വന്നേപ്പാൾ 40 ശതമാനം ഓഹരി കാേവയ്ക്കു നല്കി പങ്കാളി
യാക്കി.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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മേനാജ്: അങ്ങെനയാേണാ ലൻഡനിൽ റിവർ വാലി തുടങ്ങുന്നത്? അതിെന്റ
െവബ്ൈസറ്റിൽ പറയുന്നത് േഡാ: ബസർഗൻ 1988-ൽ റിവർ വാലി തുടങ്ങി
എന്നാണേല്ലാ.
സി.വി.ആർ.: അതു ശരിയല്ല. ആ കമ്പനിക്കു നമ്മുെട റിവർ വാലിയുമായി ഒരു
ബന്ധവുമില്ല. അെതാരു ചതിയുെട കഥയാണ്.
മേനാജ്: ചതിേയാ?
സി.വി.ആർ.: അെത. ബസർഗെന്റ കമ്പനിയുെട േപര് േഫാക്കൽ ഇേമജ് എന്നാ
യിരുന്നു. ഏേതാ മാർക്കറ്റിങ് വിദഗ്ദ്ധരുെട ഉപേദശപ്രകാരം വാണിജ്യാവശ്യ
ത്തിനുേവണ്ടി റിവർ വാലിയുെട േപര് ഉപേയാഗിക്കാൻ അേദ്ദഹം അനുവാദം
േതടി. ഞാൻ ലൻഡനിൽ ഉള്ളേപ്പാഴായിരുന്നു. നമ്മുെട കമ്പനിബ്രാൻഡ്
ആേഗാളമായി അറിയുമേല്ലാ എന്നു കരുതി ഞാൻ അനുവാദം നല്കി. നമ്മുെട
കമ്പനി വന്ന് പത്തുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞാണത്—2004-ൽ. അേദ്ദഹം പിന്നീട്
താൻ മാത്രം ഉടമയായി റിവർ വാലി എന്ന േപരിൽ ഇംഗ്ലൻഡിൽ കമ്പനിയും
േട്രഡ് മാർക്കും രജിസ്റ്റർ െചയ്തു. ബസർഗൻ 2009-ൽ കമ്പനി സേഹാദരി മറി
യത്തിെന്റ േപരിലാക്കി. ഇെതാെക്ക ഞാൻ അറിയുന്നതു് 2011-ലാണു്. 2013
ഡിസംബറിൽ ഞാനും കാേവയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യബന്ധം പരിപൂർണ്ണ
മായും വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ ‘റിവർ വാലി’യുെട േട്രഡ്മാർക്കിനായി ഞാൻ
അേപക്ഷിച്ചു.
മേനാജ്: ബന്ധം വിേച്ഛദിക്കാൻ കാരണം?
സി.വി.ആർ.: വിേദശനാണ്യനിയന്ത്രണത്തിനായി ഇൻഡ്യാസർക്കാർ ‘ട്രാൻസ്ഫർ
ൈപ്രസിങ്’ എന്ന നിയമം െകാണ്ടുവന്നേപ്പാഴാണു വാണിജ്യബന്ധത്തിൽ
വിള്ളലുണ്ടാവുന്നത്. 25%-ൽ കൂടുതൽ ഓഹരിയുള്ള ഒരു വിേദശസ്ഥാപന
േമാ വ്യക്തിേയാ വഴിയുള്ള ബിസിനസിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിേല
നമുക്കു ബിൽ െചയ്യാനാവൂ. അേപ്പാൾ നമുക്കു കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു ബിൽ െചേയ്യ
ണ്ടിവന്നു. സാമ്പത്തികക്കുറ്റം െചയ്യാൻ ഞാൻ ഒട്ടും തയ്യാറല്ലാത്തതുെകാണ്ടു
വളെരേവഗം ഞങ്ങളുെട വാണിജ്യബന്ധം ഉലഞ്ഞു. എല്ലാ േകാൺട്രാക്റ്റും
ഇടത്തുനിന്നു്: ഉച്ചചക്ഷണത്തിനു് േശഷം അലസചർച്ചയിൽ. ഇടത്തുനിന്നു്: സി.വി. രാജ
േഗാപാൽ, േഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ െചട്ടിയാർ, േഡാ. ഇ. കൃഷ്ണൻ, െപ്രാഫ. നമ്പൂരിപ്പാടു്, പ്രിയ
ദത്ത (ശ്രീമതി നമ്പൂരിപ്പാടു്), സിവിആർ; സിവിആർ ജീവിതപങ്കാളിയായ വിദ്യേയാെടാപ്പം
തമിഴ്നാട്ടിെല ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ.
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പിൻവലിച്ചു കാേവ േവെറാരു കമ്പനി തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങി, െടേക്നാ
പാർക്കിൽ. പെത്താൻപതു ജീവെനക്കാെര അടർത്തിെയടുത്തു പൂർണ്ണമായും
അന്യനായി മാറി.
അന്നുവെര നമ്മുെട കമ്പനിയുെട ഔേദ്യാഗികനാമം ‘േഫാക്കൽ ഇേമജ്
ഇന്ത്യ’ എന്നായിരുന്നു. ബന്ധമുലഞ്ഞേപ്പാൾ ‘എസ്.ടി.എം. േഡാക്കുെമന്റ്
എൻജിനീയറിങ്’ എന്നു മാറ്റി. ‘റിവർ വാലി‘ നമ്മുെട ബ്രാൻഡ് െനയിമാണ്.
ആ േപരിലാണ് അറിയെപ്പടുന്നത്, അന്നും ഇന്നും
ഇൻഡ്യൻ കമ്പനിനിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചയ്ത സ്വതന്ത്രസ്ഥാപനം
ആയതിനാൽ നമ്മുെട പ്രവർത്തനം തടയാൻ പറ്റില്ല. അതിനാൽ നമ്മുെട
ഇടപാടുകാെര ചാക്കിടാൻ ശ്രമം നടത്തി. റിവർ വാലിക്കുേവണ്ടി അേദ്ദ
ഹമാണു കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടിരുന്നത്. അതിെന്റ ബലത്തിൽ മുഴുവൻ കരാറും
അേദ്ദഹം തുടങ്ങിയ കമ്പനിയിേലക്കു മാറ്റി. 2013-ഓെട ഞങ്ങളുെട എല്ലാ ബി
സിനസും േപായി. ആർക്കും ശമ്പളമില്ല. എല്ലാവേരാടും അയാളുെട കമ്പനി
യിൽ േചരാൻ പറഞ്ഞു. ആരും േപായില്ല. 2200 അക്കാദമിക് േജർണലുകൾ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എൽസ്വിയറും നമുെക്കാപ്പം നിന്നു. നമ്മുെട േസവന
ത്തിെന്റയും സാേങ്കതികഗുണേമന്മയുെടയും മികവ് അംഗീകരിച്ച് ആയിരുന്നു
ഇത്. ഇെതല്ലാം െടക് സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
മേനാജ്: ഞാൻ ഇടയ്ക്കു വരുേമ്പാൾ ചിലേപ്പാെഴാെക്ക സി.വി.ആർ. ലൻഡനിെല
േകസിെന്റ ഭാഗമായ ബദ്ധപ്പാടുകളിൽ ആയിരുന്നേല്ലാ. അത് ഈ കമ്പനിയു
െടയും േട്രഡ് മാർക്കിെന്റയും ഉടമാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ആയിരുേന്നാ?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. അതു മെറ്റാരു വിഷയമാണു്. ബസർഗൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു
േകാൺെസപ്റ്റ് ൈകമാറ്റം െചയ്തിരുെന്നന്നും അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണു ഞങ്ങൾ വികസനം നടത്തിയെതന്നും അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട വരുമാന
ത്തിൽ ഒരു വിഹിതം കിട്ടണെമന്നും ആവശ്യെപ്പട്ട് ബ്രിട്ടിഷ് േകാടതിയിൽ
അേദ്ദഹം േകസു െകാടുത്തു. നമുെക്കതിെര േകസുെകാടുക്കാൻ ഇവിെട വര
ണമേല്ലാ. എന്നാൽ, നമ്മൾ അവിെട െചല്ലാൻ ഇടയായാൽ േകാടതിയുെട
േനാട്ടീസ് നമുക്കു നല്കാൻ ബ്രിട്ടിഷ് നിയമപ്രകാരം അവർക്കു കഴിയും. അങ്ങ
െനവന്നാൽ, നാം പിെന്ന േകസു നടത്തണം. റിവർ വാലിയിെല രണ്ടുേപർ
ലൻഡൻ ബുക് െഫയറിനു െചന്നേപ്പാൾ വക്കീലിെനെക്കാണ്ട് േനാട്ടീസ് െകാ
ടുപ്പിച്ചു.
ഭീമമായ െചലവുവരും എന്നതിനാൽ അവിെട േകസു നടത്താെനാന്നും
നാം മുതിരിെല്ലന്നും അങ്ങെന കമ്പനി പിടിെച്ചടുക്കാെമന്നും ഉള്ള ചിന്തയി
ലായിരുന്നു നീക്കം. എന്നാൽ, അവിെട വക്കീലിെനെയാെക്ക ഏർപ്പാടാക്കി
േകസ് വാദിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. വിദഗ്ദ്ധർ വന്നു പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ
ബസർഗെന്റ ആേരാപണം ശരിയെല്ലന്നു െതളിഞ്ഞു. േകസ് െതറ്റാെണന്നു
വന്നാൽ നമുക്കു 15 േകാടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം തേരണ്ടിവരും. വിസ്താരം
തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പാെണങ്കിൽ മൂന്നുേകാടി തന്നാൽ മതി. സുഖമില്ലാത്ത ഈ
ഞാൻ വിസ്താരത്തിനായി േപാകാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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മേനാജ്: അതിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടുകെളപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാകുലതയിൽ കഴിയുേമ്പാഴാണേല്ലാ
ഞാൻ ഒടുവിൽ വന്നത്.
സി.വി.ആർ.: അെത. േപാേകണ്ടിവന്നില്ല. വിസ്താരം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അേദ്ദഹം
േകസ് പിൻവലിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം തരാെമന്നും സമ്മതിച്ചു.
ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്ത േകസിനായി കുെറ പണം പാഴാെയങ്കിലും േകസ് പിൻവ
ലിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ വലിയ സമാശ്വാസത്തിലാണു സിവിആർ. പ്രതീക്ഷയും പ്രേചാ
ദനവും പ്രസരിക്കുന്ന ആ ചിരിക്ക് ഇേപ്പാൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിെന്റയും
മനഃസമാധാനത്തിെന്റയും സൂര്യകാന്തി. സിവിആറിെന്റ റിവർ വാലിയും ‘സായാ
ഹ്ന’യുെമാെക്ക നിറെയ കൗതുകങ്ങളാണ്; സാേങ്കതികവിദ്യയും മലയാളഭാഷയു
െമാെക്കയായി ബന്ധെപ്പട്ട അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നമ്മുെട കണ്ണുതുറ
പ്പിക്കുന്ന ഒേട്ടെറ ആേഗാളദർശനങ്ങളും. മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനും വിവരസം
ബന്ധിയായ എല്ലാ ആധുനികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നതാണ് ആ
അറിവുകൾ.

സിവിആർ സാേങ്കതികവിദ്യ പറയുന്നു
േകരളം ഇങ്ങെനെയാന്നും േപാെരന്നാണു സി.വി.ആറിെന്റ അഭിപ്രായം. നിലവാ
രമുള്ള സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരതയും േലാകെത്തങ്ങുമില്ലാത്തത്ര മാദ്ധ്യമബഹുലതയും
വായനയും ജനസംഖ്യെയക്കാൾ മൂന്നിെലാന്നിലധികം കൂടുതൽ െസൽ േഫാൺ
കണൿഷനും അതിെനാത്ത എണ്ണം സ്മാർട്ട് േഫാണും ഇന്റർെനറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും
മുക്കിനുമുക്കിന് എൻജിനീയറിങ് േകാെളജുെമല്ലാമുള്ള േകരളം അതിെന്റ െപാതു
ജീവിതത്തിൽ വിവരസാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും ഇന്റർെനറ്റിെന്റയും സാദ്ധ്യതകൾ
സാദ്ധ്യമായതിെന്റ െചറിയയംശംേപാലും ഉപേയാഗിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു സമ
സ്യയാണേല്ലാ. ഉപേയാഗിക്കുന്നതാകെട്ട, കഴിയുന്നത്ര േമാശെപ്പട്ട നിലയിലും.
അെല്ലങ്കിൽ നമ്മുെട കുട്ടികൾ ഇത്രയും ഭാരം ചുമന്നു സ്കൂളിൽ േപാകേണാ? പാഠപു
സ്തകെമല്ലാം ഇ-ബുക്കാക്കിയാൽ ഒരു ടാബുമായി േപായാൽേപ്പാെര? േനാട്ടുകളും
ടാബിൽ എഴുതാം. മറ്റു പഠനസാമഗ്രികളായ പടവും വീഡിേയായും ആനിേമഷ
നും പസിലും െഗയിമുെമല്ലാം അതിൽ കാണാം. അേപ്പാഴേല്ല ക്ലാസുമുറിേപാെല
കുട്ടികളും സ്മാർട്ടാകൂ. ലക്ഷക്കണക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.
അത്യദ്ധ്വാനം നിറഞ്ഞ പുസ്തകവിതരണം ഒഴിവാക്കാം. സമയത്തു പുസ്തകം കി
ട്ടാത്ത സ്ഥിതി വരില്ല. പുസ്തകവും ബുക്കുെമല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ െവട്ടിനശിപ്പിക്കുന്ന
മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം. മാത്രവുമല്ല, അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്ക
ളുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും കൂടും. അങ്ങെന എെന്തല്ലാം െമച്ചങ്ങൾ!
ഇെതാെക്ക എത്രേയാ വർഷം മുേമ്പ നമുക്കു സാധിക്കാമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
േപ്പാലും നമുക്കെതാന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. ആേലാചനയിൽേപ്പാലും വരുന്നില്ല.
(ഈ അഭിമുഖം നടന്ന 2017-െല സ്ഥിതിയാണ്. 2019—20-ഓെട പാഠപുസ്തക
ങ്ങൾക്ക് ഇ-ബുക് പതിപ്പ് ഉണ്ടായി.) പാഠപുസ്തകം ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്.
ഒെട്ടല്ലാ രംഗത്തും ഇതുതെന്നയാണു സ്ഥിതി. എവിെടയാണു േകരളീയർക്ക് ഈ
േബ്ലാക്ക്?
സി.വി.ആറിേനാടുതെന്ന േചാദിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ഇടത്തുനിന്നു്: ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസുേദവൻ നമ്പൂതിരി കാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ; റിവർ വാലി
കാമ്പസിെല മഴെവള്ള സംഭരണി.

മേനാജ്: എവിെടയാണു േബ്ലാക്ക്?
സി.വി.ആർ.: അതു സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടതാണ്. പ്രധാനപ്ര
ശ്നം സാേങ്കതികവിദ്യയുെട സാദ്ധ്യതകൾ മനസിലാക്കി പ്രേയാജനെപ്പടുത്താ
നുള്ള വിമുഖതയാണ് എന്നു േതാന്നുന്നു. പാഠപുസ്തകത്തിെന്റ കാര്യം എടു
ക്കാം. മലയാളം യൂണിേക്കാഡു നിലവിൽവന്ന് ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടായിട്ടും പുസ്ത
കരൂപകല്പന യൂണിേക്കാഡിലായില്ല. യൂണിേക്കാഡിൽ രൂപകല്പന െചയ്താ
േല ഇ-ബുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റൂ. ഇ-ബുക്കാക്കിയാൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്കു ശബ്ദ
മായി േകട്ടുപഠിക്കാം. കാഴ്ചയും േകഴ്വിയുമില്ലാത്തവർക്കു െബ്രയിലാക്കി നല്കാം.
വിേശഷിെച്ചാരു പണെച്ചലവുമില്ലാത്ത, ധനലാഭം മാത്രമുള്ള ഈ കാര്യത്തി
നു തടസം നിന്നത് േപജ്േമക്കർ എന്ന കാലഹരണെപ്പട്ട ഡിൈസനിങ്
േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽനിന്നു മാറാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത എസ്.സി.ഇ.ആർ.റ്റി.യിെല
ഏതാനും ഡിൈസനർമാരും ഏതു േഫാണ്ടു േവണെമന്ന കാര്യം തീരുമാനി
ക്കുന്നതിൽ ഒരു േറാളും ഇല്ലാത്ത അദ്ധ്യാപകസംഘടനകളുമാെണന്നാണു
ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നത്. പിെന്ന, അധികൃതരുെട ഇച്ഛാശക്തിയില്ലായ്മയും.
ഇതിലുണ്ട് ആ േചാദ്യത്തിെന്റ ഉത്തരം. ഇത്തരം കുെറ ദുഷ്പ്രവണതകളാണു
േകരളത്തിെന്റ േബ്ലാക്ക്.
മേനാജ്: പുസ്തകരൂപകല്പനയ്ക്ക് ഉപേയാഗിച്ചുവന്ന േസാഫ്റ്റ്െവയറായ േപജ്േമക്ക
റിൽ യൂണിേക്കാഡ് സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ലേല്ലാ.
സി.വി.ആർ.: ഇല്ല. പേക്ഷ കമ്പനിതെന്ന വർഷങ്ങൾക്കുമുേമ്പ ആ ഉത്പന്നം പിൻ
വലിച്ചു പുതിയ ഉത്പന്നം ഇറക്കി. അത് യ്യൂണിേക്കാഡ് കമ്പാറ്റിബിൾ ആണ്.
അതും െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറാണ്. ശാസ്ത്ര, ഗണിതപുസ്തകങ്ങളടക്കം
എല്ലാം മേനാഹരമായി െചയ്യാവുന്ന സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഉള്ളേപ്പാൾ
സർക്കാർ എന്തിനു െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിനു പിറെക േപാകണം?
സർക്കാർതെന്ന പിന്തുടരുന്നതു് സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ നയമേല്ല? ചില
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ആേറഴുെകാല്ലം മുമ്പ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ െടൿ എന്ന
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഉപേയാഗിച്ചു യൂണിേക്കാഡിൽ െചയ്തു നല്കിയിരുന്നു.
എന്നിട്ടും അതു വീണ്ടും ആസ്കി േഫാണ്ടിേലക്കും േപജ്േമക്കറിേലക്കും മാറ്റി. െട
ക്കിൽ കമാൻഡുകളിലൂെട ഇട്ടിരുന്ന ചിഹ്നങ്ങളും അതിെന്റയടിസ്ഥാനത്തിൽ
ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും അേതാെട സ്ഥാനം െതറ്റി. പു
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സ്തകങ്ങൾ ആ െതറ്റുകേളാെട അച്ചടിെച്ചന്നു ചരിത്രം. വളെര വിചിത്രമാണു
നമ്മുെട കാര്യങ്ങൾ.
മേനാജ്: ആ സംഭവത്തിൽ എനിക്കും ഇടെപേടണ്ടിവന്നിരുന്നു. പഴയലിപി േവ
േണാ പുതിയലിപി േവേണാ എന്ന തർക്കമാണ് അന്ന് ആ പരിശ്രമം അട്ടി
മറിക്കാൻ ചിലർ ഉപേയാഗിച്ചത്. യൂണിേക്കാഡിലും പഴയലിപി േഫാണ്ട്
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അവ ഭംഗിയുള്ള േലഔട്ടിനു േയാഗ്യമായി അതു െച
യ്തവർക്കു േതാന്നാഞ്ഞതിനാൽ പഴയലിപിയിലാണു പുസ്തകങ്ങൾ െചയ്തത്.
ഇതു ചിലർക്കു സ്വീകാര്യമാകാഞ്ഞതാണ് അന്ന് അത് ഉേപക്ഷിക്കാൻ കാര
ണെമന്നാണു ഞാൻ മനസിലാക്കിയത്. പണ്ട് മലയാളം അക്ഷരങ്ങെളല്ലാം
ൈടപ് ൈററ്ററിെന്റയും േഫാേട്ടാ കേമ്പാസിങ് മഷീെന്റയും കീേബാർഡിൽ
ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായേപ്പാൾ അക്ഷരങ്ങൾ മുറിച്ചും സ്വരച്ചി
ഹ്നങ്ങൾ േവർെപടുത്തിയും ലിപിപരിഷ്ക്കരണം നടത്തിയ ഉത്തരവ് ആ പ്രതി
സന്ധിഘട്ടെമല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും, എല്ലാ അക്ഷരവും ൈടപ് െചയ്യാവുന്ന നില
വന്നിട്ടും, പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. അതിെന്റ ബലത്തിലായിരുന്നു അത്. അക്ഷ
രബാഹുല്യം ഭാഷാപഠനത്തിനു തടസമാെണന്നതാണ് പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപിക്കു
േവണ്ടി ഉയർത്തിയ വാദം. ഐറ്റി@സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുവന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ
കുട്ടികൾ പഴയലിപി എഴുതിപ്പഠിക്കാൻ താത്പര്യെമടുക്കുന്നു എന്നെതാന്നും
പരിഗണിച്ചില്ല.
സി.വി.ആർ.: അെത. ഒരുകൂട്ടം ഭാഷാസാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധർ ദിവസങ്ങൾ െമനെക്ക
ട്ടാണു പുസ്തകങ്ങൾ യൂണിേക്കാഡിൽ തയ്യാറാക്കിയത്. യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെള
ജിൽനിന്നു വിരമിച്ച േഡാ: കൃഷ്ണനാണു ഗണിതപുസ്തകം അതീവസൂക്ഷ്മതേയാ
െട െടക്കിൽ േലഔട്ട് െചയ്തത്. അെതല്ലാം പ്രസുകാർ മാറ്റി. അവസാനനിമി
ഷം നടത്തിയ േഫാണ്ടുമാറ്റവും േസാഫ്റ്റ്െവയർമാറ്റവും മൂലം വന്ന െതറ്റുകേളാ
െട അച്ചടിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ പാഴാകുകയും െചയ്തതായാണ്
അറിഞ്ഞത്.

െടക്കും ലാെടക്കും
മേനാജ്: ഇപ്പറഞ്ഞ െടക്കിലേല്ല സി.വി.ആർ. ശാസ്ത്രേജർണലുകൾ െചയ്യുന്നത് ?
െടക്കിെനപ്പറ്റി ഒന്നു ചുരുക്കി പറയാേമാ?
സി.വി.ആർ.: െടൿ ഒരു ൈടപ്പ് െസറ്റിങ് സംവിധാനമാണ്. െടക്കിൽ എഴുതിയ
‘േഡാക്യുെമന്റ് മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജാ’ണ് ലാെടൿ. െടൿ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുെമ
ങ്കിലും െസ്പല്ലിങ് TEX എന്നാണ്. ഇത് എഴുേതണ്ടത് ഇങ്ങെനയല്ല. E അല്പം
താഴ്ന്നു നില്ക്കണം—TEX—ഇങ്ങെന. ലാെടൿ എന്ന് എഴുതുന്നതും ഇതുേപാെല
യാണ്. A അല്പം െചറുതായി L-െന്റ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കും. പുതിയ േവർ
ഷെന്റ േപരായ LATEX2ε -ൽ ഇറ്റാലിക്സിൽ ഒരു എപ്സിേലാണും ഉണ്ട്. ഇങ്ങെന
െയാെക്ക അനായാസം ൈടപ്പ് െസറ്റ് െചയ്യാൻ െടക്കിൽ കഴിയും എന്നു കാ
ണിക്കാൻതെന്നയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എഴുതുന്നത്. കാരണം അതാണ് െട
ക്കിെന്റ പ്രേത്യകതയും ഉപേയാഗവും.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ശാസ്ത്ര-ഗണിതചിഹ്നങ്ങൾ, സങ്കീർണ്ണമായ സമവാക്യങ്ങൾ, മ്യൂസിക്
േസ്കാറുകൾ, െചസ് നീക്കങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന സാധാരണ േവഡ് േപ്രാസസറു
കളിേലാ െടൿസ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളിേലാ െചയ്യാൻ കഴിയാത്തതും േപജിേനഷൻ,
ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളിൾ പണിെപ്പട്ടുമാത്രം െചയ്യാവുന്നതുമായ കാ
ര്യങ്ങൾ കീേബാർഡ് കമാൻഡുകളിലൂെട അനായാസം ൈടപ്െസറ്റ് െചയ്യാം
എന്നതാണ് ഇതിെന്റ ഒരു പ്രേത്യകത. േഫാണ്ട്, വലിപ്പം, ൈസ്റ്റൽ, േസ്പസി
ങ്, േകണിങ്, ലിേഗച്ചർ, ഊന്നൽ, ൈടറ്റിലിങ്, ഉപൈടറ്റിലിങ്, പട്ടികകൾ,
േഡറ്റയിൽനിന്നു രൂപെപ്പടുത്തുന്ന ഡയഗ്രങ്ങൾ, ബിബ്ലിേയാഗ്രഫി, ഇൻെഡ
ക്സ്, വരിയും േപജും മുറിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവെയാെക്ക
യും ൈടപ്പ് െചയ്യുന്ന േവളയിൽത്തെന്ന കമാൻഡായി ൈടപ്പ് െചയ്തു േപാകാം.
ൈടപ് െചയ്തിട്ട് ഇവേയാേരാന്നും െതരെഞ്ഞടുത്ത് പ്രേത്യകമായി േഫാർമാറ്റ്
നല്കാൻ ഓേരാതവണയും കമാൻഡ് വിൻേഡായിേലക്കും തിരിെക െടൿസ്റ്റി
േലക്കും വേരണ്ട. അതുെകാണ്ടുതെന്ന അക്കാദമികപ്രബന്ധങ്ങൾ, േജണ
ലുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, ഓൺൈലൻ വായനസാമഗ്രികൾ എന്നിവെയല്ലാം
തയ്യാറാക്കാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുേയാജ്യം.

ഇടത്തു്: െപ്രാഫ. െഡാണാൾഡ് ഇർവിൻ ക്നുത് (1938-ൽ ജനനം), സ്റ്റാൻേഫാർഡ് യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അദ്ധ്യാപകൻ, ഗണിതശാസ്തജ്ഞൻ. “ആർട്ട് ഓഫ്
കമ്പ്യൂട്ടർ േപ്രാഗ്രാമിങ്” എന്ന ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥ പരമ്പര ൈടപ്െസറ്റ് െചയ്യുവാനായി എഴു
പതുകളിൽ െടൿ എന്ന പാഠവിന്യാസക്രമം വികസിപ്പിച്ചു. അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
േസാഫ്റ്റ്േവറുകൾ ഗണിതസമവാക്യങ്ങളും സംജ്ഞകളും വിന്യസിക്കാൻ അപര്യാപ്തമായി
രുന്നു. വലത്തു്: െസബാസ്ത്യൻ റാറ്റ്സ് (1955–2016). ഓക്െഫഡ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി കമ്പ്യൂ
ട്ടിങ് െസർവീസസിൽ ചീഫ് ഡാറ്റാ ആർക്കിെടക്ടായിരിെക്ക ദിവംഗതനായി. നിരവധി
െടൿ ൈലബ്രറികളുെട കർത്താവു്, െടൿ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ എഡിറ്റർ, സിറ്റാൻ സ്ഥാപകൻ,
റ്റിഇഐ എക്സ്എംഎൽ, ഓക്സ്േഫാർഡ് െറ്റൿസ്റ്റ് ആർൈക്കവ് എന്നീ സംരഭങ്ങളിെല
സജീവപ്രവർത്തകൻ, ഇന്ത്യൻ െടൿ യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിെന്റ ഉദ്ഘാടകൻ.
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ഇടത്തുനിന്നു്: പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ കാതറീൻ ലീ കാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ; റി
വർ വാലിയിൽ ഇടയ്ക്കിെട എൽേസവിയർ നടത്തുന്ന െടൿേനാളജി ഓഡിറ്റുകളിൽ ഒന്നു്.

ഇടയ്ക്കു വായനക്കാേരാടു പറയെട്ട, ഞാനും െടക്കിെന്റ ഒരു ഗുണേഭാക്താവായി.
പബ്ലിക് റിേലഷൻസ് വകുപ്പിനുേവണ്ടി ‘സർക്കാർധനസഹായപദ്ധതികൾ’ എന്ന
പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് െടക്കിലാണ്. സി.വി.ആർ. അതു സൗജന്യമായി െചയ്തുത
രികയായിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിെന്റ ക്ലാസിക്കൽ െകട്ടും മട്ടും മാത്രമല്ല, ആദ്യന്തം
പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഏകതാനതയും എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. ഉള്ളടക്കത്തിൽ
നിന്നു ജനേററ്റ് െചയ്ത അകാരാദിക്രമത്തിലുള്ള പദസൂചിക (index) വിസ്മയിപ്പിച്ചു
കളഞ്ഞു. പുസ്തകത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട മുഴുവൻ പദ്ധതികളുെടയും േപര് അകാരാദിക്ര
മത്തിൽ െടക്കുതെന്ന അടുക്കി േപജുനമ്പരും േചർത്തു തന്നു. ഇത് ഉപേഭാക്താ
ക്കൾക്കു വലിയ സഹായമായി. പുസ്തകെത്ത കൂടുതൽ ഉപേഭാക്തൃസൗഹൃദമാക്കി.
സി.വി.ആർ.: ഇൻഡിൈസൻ ഒെക്ക േപാലുള്ള േപജിേനഷൻ േസാഫ്റ്റ്െവയറുക
ളിൽ പദസൂചിക തയ്യാറാക്കുന്ന പണി നമ്മൾ െചയ്യണം. േവണ്ട ഓേരാ
പദത്തിനും നമ്പരിട്ടു േപാകണം. ഇവ ഓേരാന്നും അക്ഷരക്രമത്തിൽ പട്ടിക
യാക്കണം. േല ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവ ഓേരാന്നും ഉള്ള േപജുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച്
ആ നമ്പരുകൾ േചർത്ത് ൈടപ്പ് െചയ്ത് പദസൂചിക തയ്യാറാക്കണം. ഇത്രയു
െമാെക്ക കഴിഞ്ഞ് ആദ്യഭാഗെത്ത കുെറ ഖണ്ഡികകൾ ഒഴിവാേക്കണ്ടിവന്നാ
േലാ? ആ ഖണ്ഡികകളിൽനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്കുകൾ പദസൂചികയിൽ
നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ആദ്യം കുേറ ഭാഗം േപാകുേമ്പാൾ പദസൂചികയിെല
പദങ്ങളുെടെയല്ലാം ക്രമനമ്പരുകളും േപജുനമ്പരുകളും മാറുമേല്ലാ. അവയും
ആദിമുതൽ വീണ്ടും േനാക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം. പദസൂചികയിൽ അവ മുഴുവൻ
തിരുത്തണം. ഒഴിവായപദങ്ങൾ സൂചികയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു നീക്കണം. ഫുട്
േനാട്ടുകളുെടയുംമറ്റും ക്രമനമ്പരും േപജും മാറും. അവ മുഴുവൻ അതതു േപജിൽ
േപ്പായി തിരുത്തണം. എെന്താരു അദ്ധ്വാനമാെണന്നു േനാക്കൂ. എന്നാൽ,
െടക്കിലാെണങ്കിൽ എത്ര ഭാഗം എടുത്തുകളഞ്ഞാലും കൂട്ടിേച്ചർത്താലും െഞാ
ടിയിടയിൽ അതു സ്വയം എല്ലാം ശരിയാക്കിത്തരും.
ഗഹനമായ അക്കാദമികപ്രബന്ധങ്ങെളാെക്ക എഴുതുേമ്പാൾ ഖണ്ഡിക
കളും പട്ടികകളും പടങ്ങളുംമറ്റും ഒഴിവാക്കുകേയാ കൂട്ടിേച്ചർക്കുകേയാ സ്ഥാനം
മാറ്റുകേയാ ഒെക്ക െചേയ്യണ്ടിവരുമേല്ലാ. അേപ്പാൾ, ഇൻഡക്സും ഫൂട്ട് േനാട്ടും
അദ്ധ്യായം, പട്ടിക, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുെടെയാെക്ക നമ്പരുകളുെമല്ലാം
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മാറും. െടക്കിലല്ല െചയ്യുന്നെതങ്കിൽ ഇെതാെക്ക ശരിെപ്പടുത്താനും േഫാർ
മാറ്റിങ്ങിനുമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ശ്രദ്ധ മാേറ്റണ്ടിവരുന്നത് എഴുത്തിെന്റ ഒഴുക്കിെന
ബാധിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടു. ഇതുമൂലം നമ്മുെട സാദ്ധ്യതകൾ പരിമിതെപ്പടു
െന്നന്നും ഗുണനിലവാരം താഴുെന്നന്നും അേമരിക്കൻ നാഷണൽ സയൻസ്
ഫൗേണ്ടഷൻ കെണ്ടത്തി. അവർ വലിെയാരു െപ്രാജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. പ്രബന്ധ
ങ്ങൾ െടക്കിൽ നല്കണം എന്നു നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. ഗേവഷകർ സ്വയമാണു ൈടപ്പി
ങ്. ഒരു പ്രേത്യക േഫാണ്ട് തെന്റ പ്രബന്ധത്തിന് ആവശ്യമാെണന്നുവന്നാൽ
അയാൾക്കുതെന്ന െടക്കിൽ അതു തയ്യാറാക്കാം. ഇെതാെക്കെക്കാണ്ട് അേമ
രിക്കയിലും മറ്റുമുള്ള സർവ്വകലാശാലകൾ ഗേവഷണം തുടങ്ങും മുമ്പു ഗേവ
ഷകർ െടൿ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നതു നിർബ്ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപേക്ഷ,
നമ്മുെട നാട്ടിൽ മാത്രേമ ഇെതാന്നും ഇല്ലാെതയുണ്ടാകൂ എന്നു േതാന്നുന്നു.
ഇവിെട പ്രബന്ധങ്ങൾ യൂണിേക്കാഡിലും െടൿസ്റ്റ് േഫാർമാറ്റിലും െവബ്ബിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻതെന്ന സർവ്വകലാശാലകൾക്കു ൈവമുഖ്യമേല്ല! ഗേവഷ
ണങ്ങളുെട നിലവാരവും ആ നിലേയ്ക്ക ഉള്ളേല്ലാ.

െടൿസ്റ്റിെന്റ ൈജത്രയാത്ര
മേനാജ്: െടക്കും മറ്റു െടൿസ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

കാമ്പസിെല കാലിെത്താഴുത്തു്, മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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താത്വികനായ പി േഗാവിന്ദപ്പിള്ള കാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ.

സി.വി.ആർ.: ഇതു മനസിലാകണെമങ്കിൽ െടൿസ്റ്റിെന്റ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രേയാഗങ്ങൾ
പറയണം. ൈടപ്പ് ൈററ്ററിൽനിന്നുള്ള പുേരാഗതി ആയിരുന്നു േവഡ് േപ്രാ
സസറുകൾ. ൈടപ്പ് ൈററ്റർ േപാെല േവഡ് േപ്രാസസറുകളും ൈവകാെത
കാലഹരണെപ്പടും. അവയിൽ െചയ്തുവച്ചിട്ടുള്ള സകല ആർൈക്കവും നഷ്ടമാ
കും.
മേനാജ്: അല്പംകൂടി വിശദീകരിക്കാേമാ?
സി.വി.ആർ.: ആസ്കി േഫാണ്ടിലുള്ള മലയാളം െടൿസ്റ്റ് േനാട്ട് പാഡിൽ വായി
ക്കാൻ പറ്റുേമാ? ഇല്ല. അേതസമയം യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ട് വായിക്കാം.
േനാട്ട് പാഡിൽ a b c എന്ന് അടിച്ചാൽ ഏതു കമ്പ്യൂട്ടറിലും a b c എന്നു കാ
ണാം. അതിനപ്പുറം ഇറ്റാലിക്സും േബാൾഡും ഒന്നുമായി കാണില്ല. േവഡ് േപ്രാ
സസർ വന്നേപ്പാൾ ഇെതാെക്ക സാദ്ധ്യമായി. േഫാണ്ടുകൾ യേഥഷ്ടം മാറ്റാം.
ഈ ഓേരാ മാറ്റത്തിനും ഓേരാ കമാൻഡുണ്ട്. മാറ്റം വരുത്തിയ ഭാഗത്തിനു
മുന്നിലും പിന്നിലും കമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇത് ഓേരാ േവഡ് േപ്രാസസറിനും അതി
െന്റതെന്ന ഓേരാ പതിപ്പിനും വ്യത്യസ്തമാകും. അതു ൈബനറി ആയി മാറും.
അതിനാൽ നമുക്കതു ദൃശ്യമാവുകയുമില്ല.
ഇങ്ങെന േപ്രാസസ് െചയ്ത ഡാറ്റ എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും എടുത്ത്
അേതരൂപത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാം എന്ന അബദ്ധധാരണയാണു പലർക്കും
ഉള്ളത്. േസാളാരിസ്, െമയിൻ െഫ്രയിം തുടങ്ങിയവയിേലെക്കാെക്ക മാറ്റി
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യാൽ േഫാർമാറ്റിെങ്ങാന്നും കിട്ടില്ല. േലാകെത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളിെലല്ലാം വിൻ
േഡാസ് ആെണന്ന ധാരണയിൽനിന്നാണു മുഴുവൻ കുഴപ്പവും ഉണ്ടായത്.
േവഡിെല െടൿസ്റ്റ് ഇന്റർെനറ്റിേലക്കു പകർത്തിേനാക്കൂ. േനാട്ട് പാഡിെല
േപ്പാെലേയ വരൂ. െനറ്റിലും മറ്റു സിസ്റ്റങ്ങളിലും സംരക്ഷിക്കുന്ന േശഖരങ്ങളി
ലുെമാെക്ക ഇതാണു സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതു തിരിെക േവഡിേലക്കു വീണ്ടും
പകർത്തിയാേലാ? േവഡിൽ ആദ്യം െചയ്തിരുന്ന േഫാർമാറ്റിെങ്ങാന്നും ഉണ്ടാ
വില്ല. െടൿസ്റ്റ് എഡിറ്ററിെന്റ ൈബനറിയിലുള്ള േഫാർമാറ്റിങ് കമാൻഡുകൾ
നഷ്ടമായി അസംസ്കൃതമായ െടൿസ്റ്റ് മാത്രം േശഷിക്കും.
േസാഫ്റ്റ്െവയറുകൾ മാറുന്നു, േവഡ് േപ്രാസസറുകൾ മാറുന്നു, പുതിയ
പതിപ്പുകൾ വരുന്നു, അവയുെട പല സ്വഭാവവിേശഷവും േപാകുന്നു, ചിലതു
മാറുന്നു… അതിെന്റ കുഴപ്പം നാം മനസിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്തുപന്ത്ര
ണ്ടുെകാല്ലത്തിനിെടയാണ്. വികസിതരാജ്യങ്ങൾ േനരേത്ത മനസിലാക്കി.
അവിടങ്ങളിൽ മാനകീകരണത്തിനു ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. േഡറ്റാ എന്ററി
ങ്ങിനും സംസ്കരണത്തിനും െവേവ്വെറ പ്രക്രിയ ആേക്കണ്ടിവന്നു.
െടൿസ്റ്റ് എങ്ങെന ദൃശ്യമാകണെമന്ന നിർേദ്ദശം അസംസ്കൃതമായ െടൿ
സ്റ്റ് തെന്നയായി േചർക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം. ഇതിനു മാർക്
അപ് എന്നു പറയും. കാേണണ്ടരൂപത്തിൽ ദൃശ്യമാക്കുേമ്പാൾ മാത്രം ഇതു
മറയും. മാർക്കപ്പിനുപകരം അതുെകാണ്ട് ഉേദ്ദശിച്ച രൂപമാറ്റം ദൃശ്യമാകും.
മാർക്കപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് പാഠെത്ത ദൃശ്യവത്ക്ക
രിക്കാനുള്ള േസാഫ്റ്റ്േവർകൂടി ഈ രീതിയുെട ഭാഗമായതിനാലാണ് ഇതു
സാധിക്കുന്നത്.
ഈ േഡറ്റ എത്രകാലം കഴിഞ്ഞാലും നാം നല്കിയ രൂപഘടനയിൽ കാ
ണാം, ഉപേയാഗിക്കാം. േകാഡുകൾകൂടി മാനകീകരിച്ചാൽ േലാകത്ത് എവി
െടയും ഏതു സിസ്റ്റത്തിലും ഏതു േസാഫ്റ്റ്െവയറിലും സംസ്കരിച്ച രൂപത്തിൽ
ത്തെന്ന അതു കാണാം. അങ്ങെനയാണ് SGML-ഉം XML-ഉം ഉണ്ടായത്.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഇവിെട പാഠനിേവശനവും പാഠത്തിെന്റ ദൃശ്യവത്ക്കരണവും
രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളായി േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണു് െവബ്ൈസറ്റുകളിൽ നമ്മൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന HTML രൂപത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ. മാനകീകരിച്ച മാർ
ക്കപ് േകാഡുകളാണു് HTML പാഠത്തിനായി ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. േലാകത്ത്
ഏവർക്കും ആ േകാഡുകൾ മാത്രേമ ഉപേയാഗിക്കാനാവുകയുള്ളു. എന്നിട്ടും
എല്ലാ െവബ്േപജുകളും കാഴ്ചയ്ക്കു വ്യത്യസ്തമാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഈ
മാർക്കപ് ഉപേയാഗിച്ചു പാഠെത്ത ബ്രൗസറിൽ എങ്ങിെന ദൃശ്യവത്ക്കരി
ക്കണെമന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു് CSS (Cascading Style Sheet) എന്ന േസാ
ഫ്റ്റ്േവറാണു്. അേപ്പാൾ ഈ CSS-െന േവെറാരു ൈശലിയിൽ എഴുതിയാൽ
അേത െവബ്േപജിെന (പാഠെത്ത) പുതിയ രീതിയിൽ ദൃശ്യവത്ക്കരിക്കാൻ
കഴിയും.
മേനാജ്: വീണ്ടും വിശദീകരണം േവണ്ടിവരുന്നു. SGML, XML ഒെക്ക?

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഇടത്തു്: േഡാ. ചാൾസ് േഗാൾഡ്ഫാർബ്, ഐബിഎമ്മിെന്റ അൽമാേദൻ ഗേവഷണ
േകന്ദ്രത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ 1969-ൽ െജനറൈലസ്ഡ് മാർക്ക
പ് ലാംേഗ്വജ് (GML) എന്ന രീതിക്കു് രൂപം നല്കി. 1979-ൽ അേദ്ദഹം തെന്ന േനതൃത്വം
െകാടുത്ത ഐഎസ്ഓ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ് ജിഎംഎലിെന സ്റ്റാന്റാർഡ് ജനറൈലസ്ഡ്
മാർക്കപ് ലാംേഗ്വജ് (SGML) എന്ന േപരിൽ മാനകീകരിച്ചു. ഇന്നു് െവബിെന ഭരിക്കുന്ന
എച്റ്റിഎംഎൽ (HTML) എന്ന മാർക്കപ് സമ്പ്രദായം എസ്ജിഎംഎലിെന്റ ഏറ്റവും വിജ
യിച്ച പ്രേയാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. വലത്തു്: െപ്രാഫ. െക. എസ്. എസ്. നമ്പൂരിപ്പാടു് (1935–
2020), േലാകം ആരരിക്കുന്ന േകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ, േകരള സർവ്വ
കലാശാല ഗണിതവിഭാഗം േമധാവിയായി വിരമിച്ചു. െസമിഗ്രൂപ്പ് സിദ്ധാന്തത്തിലൂന്നിയ
ൈബഓർഡ്ഡ് െസറ്റ് എന്ന സരണിയുെട ഉപജ്ഞാതാവു്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്േവറിെന്റയും
െടക്കിെന്റയും വ്യാപനത്തിനായി അനവരതം പ്രയത്നിച്ചു. ഇന്ത്യൻ െടൿ യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ്പി
െന്റ സ്ഥാപകപ്രസിഡന്റ്.

സി.വി.ആർ.: പറയാം. അല്പം പഴയകാര്യം പറേയണ്ടിവരും. ഐ.ബി.എമ്മിെന്റ
െമയിൻ െഫ്രയിം കമ്പ്യൂട്ടറിെന്റ സാേങ്കതികേരഖകൾ (technical documentation) പത്തുലക്ഷം േപജായിരുന്നു! കമ്പ്യൂട്ടർ വില്ക്കുേമ്പാൾ ഈ േരഖയും
നല്കും. േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽ നവീകരണം വരുേമ്പാെഴല്ലാം ഈ േരഖയുെട പു
തിയ പതിപ്പു നല്കണം. വളെര േവഗം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നവീകരണം നടക്കുന്ന
തിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പതിപ്പ് അച്ചടിച്ചു വിതരണം െചയ്യുന്നതിെല
ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കെണ്ടത്തിയ മാർഗ്ഗമാണ് ഈ േരഖകൾ ഒരു േക
ന്ദ്രെസർവ്വറിൽ ഇട്ട് െനറ്റ്വർക്കുവഴി ലഭ്യമാക്കുക എന്നത്. ചാൾസ് േഗാൾ
ഡ്ഫാർബ് (Charles Goldfarb) ഇതിന് ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കി. ഈ വിവരങ്ങൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നവർക്കു കാണാം. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുേമ്പാൾ അപ്പേപ്പാൾ
എടുക്കുകയും െചയ്യാം.
എഴുത്തും മാർക്കപ്പും െവേവ്വെറ ആക്കിയ ഈ രീതി വന്നേതാെട, ഏറ്റ
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

വും വിപുലമായ േഡറ്റ ൈകവശമുള്ള അേമരിക്കൻ അേസാസിേയഷൻ ഓഫ്
പബ്ലിേഷഴ്സ് ചാടിവീണു. ഐബിഎമ്മിൽനിന്ന് ആ മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജ്
(IML) വാങ്ങി ജനറിൿ മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജ് (GML) അവർ ഉണ്ടാക്കി. േഗാൾ
ഡ്ഫാർബ് നല്കിയ േപരാണത്. ൈവകാെത പലതരം ജിഎംഎലുകളായി.
ഒന്നും പരസ്പരം െപാരുത്തെപ്പടില്ല. അങ്ങെനയാണു മാനകീകരണം (standardisation) േവണ്ടിവന്നത്. ഐഎസ്ഒയ്ക്കു െപ്രാേപ്പാസൽ നല്കി. 1979-ൽ കമ്മി
റ്റിയായി. േഗാൾഡ്ഫാർബ് തെന്ന ആയിരുന്നു അദ്ധ്യക്ഷൻ. എല്ലാ രാജ്യ
െത്തയും പ്രസാധകരുെട പ്രതിനിധികൾ അംഗങ്ങളും. അങ്ങെന ആദ്യമായി
സ്റ്റാൻേഡഡ് ജനറൈലസ്ഡ് മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജ് (SGML) ഉണ്ടായി.
ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുേമ്പാൾ എസ്ജിഎംഎേല ഉള്ളൂ. എക്സ്എംഎൽ വന്നിട്ടി
ല്ല. എസ്ജിഎംഎൽ വളെര കർക്കശവും സങ്കീർണ്ണവും ആളുകെള പിന്തിരി
പ്പിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. െതാണ്ണൂറു ശതമാനം സങ്കീർണ്ണതയും മാറ്റി വികസി
പ്പിച്ചതാണ് എക്സ്െറ്റൻസിബിൾ മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജ് എന്ന എക്സ്എംഎൽ.
2000-േത്താെടയാണ് പ്രസാധകർ എക്സ്എംഎലിേലക്കു വരുന്നത്. േക
രളത്തിൽ ഇേപ്പാഴും നാം ഇേതപ്പറ്റിെയാന്നും ആേലാചിക്കുന്നതായിേപ്പാലും
അറിയില്ല. ഡി.സി. ബുക്സ് ഇേപ്പാൾ ഈ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചതായി അറിയു
ന്നു. പാഠപുസ്തകം അടക്കമുള്ള എല്ലാ പുസ്തകവും ഈ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കു
ന്നതാണു നാം ആേലാചിേക്കണ്ടത്.

േഡറ്റ എന്നാൽ എക്സ്എംഎൽ
മേനാജ്: േവഡ് േപ്രാസസറിൽനിന്ന് ഇതിനുള്ള െമച്ചം എന്താണ്?
സി.വി.ആർ.: െവബ്ബിെല എച്ഛ്റ്റിഎംഎൽ ഒെക്ക എസ്ജിഎംഎലി(SGML)ൽനിന്നു
രൂപെപ്പടുത്തിയതാണ്. െവബ്േപജുകൾ ഒേരരീതിയിൽ േലാകം മുഴുവൻ കാ
ണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുെകാണ്ടാെണന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. ഇതുേപാെലതെന്ന
എക്സ്എംഎലിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫയലുകൾ എവിെടയും ഏതുകാലത്തും ഒേര
േപാെല കാണാം. ഇപ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ അച്ചടിക്കു തയ്യാറാ
ക്കിയ പുസ്തകം അേത രൂപത്തിൽ വീണ്ടും അച്ചടിക്കാൻ കഴിയും. മാർക്കപ്
നിർേദ്ദശങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ േപജുകളും പുസ്തകവും പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിൽ
ആക്കാനും കഴിയും. േസാഫ്റ്റ്െവയർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലഹരണെപ്പടി
ല്ല. കാരണം, േവഡ് േപ്രാസസറുകളിെലേപ്പാെല ൈബനറിയായല്ല ഇതിൽ
േകാഡുകൾ ഇരിക്കുന്നത്; ആസ്കി (ASCII) ആയാണ്. െടൿസ്റ്റിേലക്ക് ഉരുകി
േച്ചരാെത േകാഡ് സ്വതന്ത്രമായി നില്ക്കുന്നു. നിർേദ്ദശേക്കാഡുകൾ മാറ്റി െവറും
െടൿസ്റ്റായും ഇത് ഉപേയാഗിക്കാം.
ആേറഴുെകാല്ലത്തിനിെട േവഡ് േപ്രാസസറും ൈബനറിയിൽനിന്നു മാർ
ക്കപ്പിേലക്കു മാറി. േകാഡ് നമുക്കു കാണാൻപറ്റില്ല എന്നുമാത്രം.
മേനാജ്: േവഡ് െപ്രാസസറും എക്സ്എംഎൽ രീതിയിലാെയങ്കിൽ പിെന്ന എന്തിനു
നാം അതിൽനിന്നു മാറണം?
സി.വി.ആർ.: ഈ മാറ്റം വന്നത് .docx-ലാണ്. ഇതിെല x എക്സ്എംഎലിെന്റ സൂച
കമാണ്. പേക്ഷ, ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് െറൻഡറിങ് മാത്രമാണ്. അതിലു
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പരി ഘടനെപ്പടുത്തൽകൂടിയാണു നാം ലക്ഷ്യംവച്ചത്. െടൿസ്റ്റിെന അവാന്ത
രവിഭാഗങ്ങളായി െചറുെചറുതലങ്ങളിേലക്കു തിരിക്കാം. േലാജിക്കൽ സ്റ്റ്രൿച
റിങ് എന്നു പറയാം. ഇത് േവഡിനു വിഷയമല്ല. എക്സ്എംഎലിൽ പറ്റുന്നതു
േപാെലാന്നും അതിൽ പറ്റില്ല. ഏെറക്കാലേത്തക്കു സൂക്ഷിക്കാനും ആവില്ല.
ഗസറ്റിെന്റ കാര്യം എടുക്കാം. പൂർണ്ണമായും ഘടനെപ്പടുത്തി എടുക്കാം. െറൻ
ഡറിങ്ങിനു മാത്രമുള്ള േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽ െചയ്താൽ പലതരം സൂക്ഷിക്കൽ, വീ
െണ്ടടുക്കൽ സാദ്ധ്യതകൾ ഇല്ലാതാകും. അേപ്പാഴെത്ത ആവശ്യം നടക്കും.
പേക്ഷ, വിവരത്തിെന്റ ഉടമകൾക്ക് അതിെന്റ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും
അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ.
മേനാജ്: അങ്ങെനെയങ്കിൽ നമ്മുെട ഭാഷയിൽ ഇേപ്പാഴുള്ള അതിവിപുലമായ വി
വരേശഖരങ്ങൾ എങ്ങെന എക്സ്എംഎലിേലക്കു മാറ്റും? അെതാരു ഭഗീരഥപ്ര
യത്നം ആകുമേല്ലാ!
സി.വി.ആർ.: മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് ഈ ആവശ്യേബാധം ഉണ്ടായേപ്പാൾ അവർ
ഐഐറ്റിേയാടു േചാദിച്ച േചാദ്യമാണിത്. അവർ അതിനുത്തരം േതടുകയാ
ണ്. െസക്രേട്ടറിയറ്റ്, േകാടതികൾ, നിയമസഭ, മറ്റനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ
എന്നിവെയാെക്ക ഈ െവല്ലുവിളി േനരിടാൻേപാകുകയാണ്. കമ്മിറ്റികൾ,
േകാഴിേക്കാടു് സർവ്വകലാശാല സംഘടിപ്പിച്ച പ്രബന്ധരചനയുെട സാേങ്കതികതെയക്കുറി
ച്ചുള്ള ശില്പശാലയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ േഡാ. താണു പത്മനാഭേനാെടാപ്പം സിവിആർ.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

േയാഗതീരുമാനങ്ങൾ, റിേപ്പാർട്ടുകൾ, അവേലാകനം, നിരീക്ഷണം, കുറിപ്പു
കൾ, ഡ്രാഫ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയവെയ്ക്കല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു േസാഫ്റ്റ്െവയർ വികസി
പ്പിക്കുകയാണു പരിഹാരം; േവണ്ട ഘടനയിൽ (structure) ആക്കിക്കിട്ടുന്ന
െടംേപ്ലറ്റിങ് രീതി ഉള്ളത്. ബ്രൗസറധിഷ്ഠിതമായ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ െടംേപ്ലറ്റ്
വന്നു നില്ക്കും. അതിൽ െടൿസ്റ്റ് ഇടണം. എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും കാണാം.
കാേണണ്ടവർക്കു മാത്രം കാണാവുന്ന രീതിയിലും െചയ്യാം. സർക്കാരുകളി
െല ഫയൽപരിപാലനസംവിധാനെമാെക്ക ഈ രീതിയിലാണ്.
സൂക്ഷിേക്കണ്ട േരഖകൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം, ഇന്നെത്ത
കമ്പ്യൂട്ടറുപകരണങ്ങേളാ േസാഫ്റ്റ്െവയറുകേളാ ഒന്നും കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞാൽ
ഉണ്ടാകണെമന്നില്ല.
മേനാജ്: പ്രസാധകർക്ക് ഇത് എങ്ങെനയാണു ബാധകമാകുക?
സി.വി.ആർ.: അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യമാണിത്. ‘എക്സ്എംഎൽഫസ്റ്റ്-വർക്ക്േഫ്ലാ’ (XML-first-workflow) എന്നാണ് എക്സ്എംഎലിെന പറ
യുന്നതുതെന്ന. എന്തും എക്സ്എംഎൽ തയ്യാറാക്കി അതിൽനിേന്ന മറ്റു പ്രക്രി
യകളും െറൻഡറിങ്ങുെമല്ലാം െചയ്യാവൂ. എന്നിട്ട് ഹൗസ് ൈസ്റ്റൽ അനുസരിച്ചു
പിഡിഎഫിേലക്കു മാറ്റാം. ഏത് ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റം വന്നാലും ഉപകരണം
വന്നാലും ഈ എക്സ്എംഎൽ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താം. േഡറ്റ എന്നാൽ ഇന്ന്
എക്സ്എംഎൽ എന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞു.
മേനാജ്: േസാഫ്റ്റ് രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയും േപജിേനഷൻ േസാഫ്റ്റ്െവ
യറിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയവയുമായ പുസ്തകങ്ങളുെട കാര്യത്തിേലാ? അെതാരു
വലിയ പ്രശ്നമേല്ല?
സി.വി.ആർ.: വൻകിടപ്രസാധകെരല്ലാം പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ െചയ്തുവച്ച
തിൽനിന്ന് എക്സ്എംഎൽ ആക്കുന്ന പണി വ്യാപകമായി െചയ്യുകയാണ്.
ഇംഗ്ലണ്ടിെല െടയ്ലർ ഫ്രാൻസിസ്, ആർ.െക.പി. തുടങ്ങിയവെരാെക്ക ഇൻ
ഡ്യയിലും പലേരാടും ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഞങ്ങേളാടുെമാെക്ക േചാദിച്ചു. പലരും
െചയ്യുന്നു.
ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂെട്ടാെക്ക െചേയ്യണ്ടത് അതാണ്. ൈടപ്പ് െസറ്റിങ്ങി
നു െകാടുത്താൽ എക്സ്എംഎലും പിഡിഎഫും ആവശ്യെപ്പടുക. രണ്ടിനും
മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം. അേപ്പാൾ വരാവുന്ന അധികെച്ചലവ് അച്ച
ടിയും കടലാസുവിലയും കടത്തുകൂലിയും വില്പനെച്ചലവുെമാെക്കയായി േനാക്കു
േമ്പാൾ എത്രേയാ തുച്ഛമാണ്. രണ്ടാം എഡിഷൻ മുതൽ ഡിൈസൻെചലവ്
ഇല്ലതാനും.
മേനാജ്: എക്സ്എംഎലിൽനിന്നു മറ്റു േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളിേലക്കു മാറ്റണെമങ്കിേലാ?
സി.വി.ആർ.: ഇതിന് എക്സ്എസ്എൽറ്റി (XSLT) എെന്നാരു ലാങ്േഗ്വജ് ഉണ്ട്. ഇതു
പേയാഗിച്ചു് എക്സ്എഎലിെന്റ മറ്റു ഡി.റ്റി.ഡി.-കളിേലയ്യ് മാറ്റാം. എക്സ്എസ്എൽ
ഫ്േളാ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന േഫാർമറ്റിങ് രൂപത്തിേലയ്ക്കു് മാറ്റാം. േഫാർമാറ്റിങ്
നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കു േഷാർട്ട് കട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. െമാത്തത്തിൽ 1200-ഓളം
േകാഡുകളുണ്ട്. എലെമന്റുകൾ എന്നാണ് ഇവയ്ക്കു പറയുന്നത്. ഏെറ പ്രചാ
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രമുള്ള ഡി.റ്റി.ഡി.കൾ ഇതുപേയാഗിച്ചാണു പാഠെത്ത സൂക്ഷ്മമായരീതിയിൽ
സ്ട്രൿചർ െചയ്യുന്നത്.
മേനാജ്: ഡി.റ്റി.ഡി.കൾ? അെതന്താണ്?
സി.വി.ആർ.: േഡാക്യുെമന്റ് ൈടപ്പ് െഡഫനിഷൻ എന്നതിെന്റ ചുരുക്കമാണ്.
മേനാജ്: വ്യക്തതയ്ക്കുേവണ്ടി ചില പ്രധാന ഡി.റ്റി.ഡി.കൾ പരിചയെപ്പടുത്താേമാ?
സി.വി.ആർ.: പല േമഖലയ്ക്കും പല ഡിറ്റിഡികളാണുള്ളത്. അേമരിക്കയിെല നാഷ
ണൽ ൈലബ്രറി ഓഫ് െമഡിസിെന്റ എൻഎൽഎം ആണ് ഒന്ന്. ഓക്സ്ഫഡ്
സർവ്വകലാശാല ആസ്ഥാനമായി െപാതുവുടമസ്ഥതയിലുള്ള കൺേസാർ
ഷ്യമായ െടൿസ്റ്റ് എൻേകാഡിങ് ഇനീഷിേയറ്റീവ് (TEI) ആണു മെറ്റാന്ന്.
സാേങ്കതികവിഷയങ്ങൾക്കുള്ളതാണു േഡാക് ബുക്. പലതരം കൺേവർ
ഷനുകൾ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ലിനക്സിെലാെക്ക ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. അക്കാദ
മികേജർണലുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുേയാജ്യമായ ഡി.റ്റി.ഡി. എൽസ്വിയർ
(Elsevier) ആണ്. േജർണൽ പ്രബന്ധങ്ങൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾക്കും പറ്റുന്ന
ഇത് സൗജന്യമായ ഉടമാേസാഫ്റ്റ്െവയറാണ്.
ഇവെയല്ലാം സാർവ്വലൗകികമായതിനാൽ ഇവയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന
സാമഗ്രികൾ ആർക്കും അയയ്ക്കാം. അതുെകാണ്ട്, ഇത്തരം ഡി.റ്റി.ഡി.കൾ
പഠിക്കുന്നത് േകാഴ്സുകളുെട ഭാഗമാക്കണം. ഐറ്റി അറ്റ് സ്കൂൾ വിചാരിച്ചാൽ
ഹയർെസക്കൻഡറി തലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാം.

വിവരസംസ്കരണവും പരിപാലനവും
മേനാജ്: സർക്കാരുത്തരവുകെളാെക്ക െവബ്ൈസറ്റിൽ ഇടുന്നത് പിഡിഎഫായാ
ണ്. അവെയാെക്ക എഡിറ്റുെചയ്യാവുന്ന േഫാർമാറ്റുകളിൽ ഇടുന്നതു ദുരുപ
േയാഗത്തിനു കാരണമാവിേല്ല?
(സിവിആർ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.)
സി.വി.ആർ.: പിഡിഎഫിൽ ഇട്ടാലും ഒരാൾക്ക് അേത േഫാണ്ടിലും വലിപ്പത്തിലും
ഡിൈസനിലും അതു ൈടപ്പ് െചയ്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൂെട? ഇന്നു പിഡിഎഫുകൾ
േപാലും എഡിറ്റ് െചയ്യാമേല്ലാ. അെതാെക്ക ഇേപ്പാഴും പറ്റും. പെക്ഷ, നിങ്ങ
ളുെട ൈസറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം മെറ്റാരാൾക്കു തിരുത്താനാവില്ലേല്ലാ.
സാേങ്കതികവിദ്യെയപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്കുള്ള െതറ്റു
ധാരണകളാണ് അെതാെക്ക.
വാസ്തവത്തിൽ, കാലാകാലം േഭദഗതി െചയ്യെപ്പടുന്ന നിയമങ്ങൾ, മാർ
ഗ്ഗേരഖകൾ, ഉത്തരവുകൾ തുടങ്ങിയവെയാെക്ക ആർൈക്കവ് െചയ്യുന്നതിന്
എക്സ്എംഎലാണ് ഏറ്റവും അനുേയാജ്യം. ഇന്നു നാം ആദ്യനിയമം (Bare act)
അച്ചടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. െവബ്ബിൽ ഉള്ളതു പിഡിഎഫും. േഭദഗതികെളാെക്ക
കണ്ടാൽ ഒരു എത്തുംപിടിയും കിട്ടില്ല. ആ വാക്കിനു പകരം ഈ വാക്കാക്കി;
ആ വാക്യത്തിെല ഇന്ന ഭാഗം ഇങ്ങെന മാറ്റി എെന്നാെക്കേയ േഭദഗതിയിൽ
പറയൂ. േഭദഗതികൾ ഉൾെപ്പടുത്തി പരിഷ്ക്കരിച്ച രൂപവും െവബ്ബിൽ വരും. നാം
ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തതാേണാ അവസാനേഭദഗതിേയാടുകൂടിയത് എന്നറി

134

അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

യാൻ നിയമേഭദഗതികെളപ്പറ്റിെയല്ലാം നന്നായി അറിയുന്നവർക്കല്ലാെത
സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്നു മാർഗ്ഗമില്ല.
അേതസമയം എക്സ്എംഎലിൽ ഇട്ടാൽ െബയർ ആക്റ്റും എല്ലാ േഭദഗ
തികളും ഓേരാ േഭദഗതിക്കും മുമ്പുള്ളതും േശഷമുള്ളതുെമാെക്ക ഒറ്റ േഡാക്യു
െമന്റിൽ കാണാം. ഒരു നിയമത്തിെന്റ വികാസപരിണാമചരിത്രെമാെക്ക
അതിൽനിന്നു മനസിലാക്കാം. ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാർ ഇതു ഭംഗിയായി െചയ്യു
ന്നുണ്ട്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിൿ േപാളിസി ആൻഡ് പ്ലാനിങ്ങി
െല അജയ് ഷായാണ് ഇക്കാര്യം എെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപടുത്തിയത്. േകന്ദ്രം
ഇതിേലക്കു മാറാൻ ശ്രമിച്ച 2010 – 11 കാലത്ത് പാർലെമന്റിൽ അവത
രിപ്പിേക്കണ്ട ബില്ലുകൾ എക്സ്എംഎലാക്കി രൂപെപ്പടുത്താൻ അവർ എെന്റ
ഉപേദശവും സഹായവും േതടിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം ഘടനെപ്പടുത്തൽ വളെര
സങ്കീർണ്ണമാണ്. അണുവിട മാറ്റാനാവാത്ത ഘടനയാണ്. നമ്പരിടലിൽ
ആദ്യം േറാമൻ, പിെന്ന ആൽഫ എന്നിങ്ങെനെയാെക്കയാണ്. അതുമായി
േനാക്കുേമ്പാൾ ഗണിതെമാെക്ക എത്രേയാ എളുപ്പം! ഇേപ്പാൾ അവിെട
എല്ലാവർക്കും നന്നായി െടൿ ഉപേയാഗിക്കാൻ അറിയാം. ഏെതാെക്ക തല
ത്തിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥർ ഓേരാന്നും കാണണം എെന്നാെക്ക തീരുമാനിക്കാം.
ഡിജിറ്റൽ സിേഗ്നച്ചെറാെക്ക സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കാം. എല്ലാത്തരത്തിലും
നല്ലത്.
മേനാജ്: പത്രങ്ങൾക്കും ആനുകാലികങ്ങൾക്കുെമാെക്ക ഇത് എങ്ങെനയാണു പ്ര
േയാജനെപ്പടുക?
സി.വി.ആർ.: ‘ദ് ഹിന്ദു’ പത്രവും മറ്റും ബായ്ക്ക് എൻഡ് എക്സ്എംഎലിലാണു െചയൂ
ന്നത്. അതുെകാണ്ടാണ് ഇ-േപപ്പർ നന്നായിരിക്കുന്നത്. മാഗസീനുകളും
എക്സ്എംഎലായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. േഫാേട്ടാകൾ ലിേങ്കാടുകൂടി പ്രേത്യകം കി
ടക്കും. ഹൗസ് ൈസ്റ്റൽ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന ‘ദ് എക്കേണാമിസ്റ്റ്’ േപാ
ലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു േപജിൽ ഇത്ര വാക്ക് എന്നുവെര ഉണ്ട്.
അവർക്കു പടവും െടൿസ്റ്റുെമല്ലാം േപജതിരിനുള്ളിൽ നിർത്തണം. ഒെക്ക
സാദ്ധ്യമാണ്.
ഗണിതേജർണലുകൾ സമവാക്യങ്ങെളാെക്ക േകാഡ് െചയ്യുന്നത് ‘മാ
ത്ത് എംഎൽ’ (MathML)-ൽ ആണ്. ഇെതാെക്ക ഒരുേപാെല െറൻഡർ
െചയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബ്രൗസറുകൾക്കുേവണ്ടി സമവാക്യങ്ങൾ ബാഹ്യലി
ങ്കുകളിൽ ചിത്രങ്ങളാക്കിക്കൂടി സൂക്ഷിക്കും. ശാസ്ത്രപ്രസാധകെരല്ലാം ഇതാണു
െചയ്യുന്നത്.
മേനാജ്: മുെമ്പാെക്ക രൂപകല്പന കഴിഞ്ഞാൽ പിഡിഎഫാക്കി നല്കുകയായിരുന്ന
േല്ലാ. േകരളത്തിൽ ആ നിലയ്ക്കു െപാതുവിൽ മാറ്റെമാന്നും വന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും
അച്ചടി അല്ലാെതയുള്ള ആധുനികാവശ്യങ്ങൾക്കു പല െഡറിേവറ്റീവുകൾ േവ
ണമേല്ലാ. വിേദശേജർണലുകൾക്ക് എെന്താെക്കയാണു റിവർ വാലി നല്കുന്ന
ത്?
സി.വി.ആർ.: ഇേപ്പാൾ എക്സ്എംഎൽ, െവബ്ബിനും അച്ചടിക്കുമുള്ള പിഡിഎഫുകൾ,
െജെപേഗ്ഗാ ജിേഫാ ആയ ഇേമജ് എന്നിവയാണു നേല്കണ്ടത്. ചിലർക്ക് പട്ടി

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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കകളുെട ഇേമജ് ഫയലും േവണം. പത്തും ഇരുപതുെമാെക്ക േപജു വരുന്ന
പട്ടികകൾ വെര ഉണ്ടാകും. പതിനായിരം ഇേമജുകൾ വെരയുള്ള േലഖന
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒെക്ക ഞങ്ങൾ െചയ്യുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് 21 ദിവസംവെര ഒരു
േജണലിനു തരുമായിരുന്നത് ഇേപ്പാൾ അഞ്ചു ദിവസമായി കുറച്ചു! സാേങ്കതി
കവിദ്യയിെല മാറ്റമാണു സമയം കുറച്ചത്.
ഏതു വിദ്യാഭ്യാസ-ഗേവഷണപ്രസിദ്ധീകരണവും കണ്ണുകാണാത്തവർ
ക്കു േകൾക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണു വികസിതേലാകത്തു നിയമം. ഗണിത
െത്ത ശബ്ദമാക്കാനുള്ള േസാഫ്റ്റ്െവയർ ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതിനുമാ
ത്രം ഇളവുണ്ട്. ഇതും ൈവകാെത വരും. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയമല്ലാത്ത വിഭാഗം
പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഇതു നിർബ്ബന്ധമാക്കും. ഇൻഡ്യയിലും ൈവകാെത ഇെതാ
െക്ക നടപ്പാകും. അതിെനാെക്ക ഒത്തവണ്ണം മാറാൻ േകരളീയപ്രസാധനരം
ഗവും നിർബ്ബന്ധിതമാകും.
പുസ്തകങ്ങൾക്കുംമറ്റും ഇന്നു ഞങ്ങൾ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനുകളു
െട വലിപ്പത്തിലുള്ള പിഡിഎഫുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാെത ഇ-ബുക്കുകളും
തയ്യാറാക്കുന്നു. ‘ഇ.പബ്’ എന്നതരം ഫയലാണ് ഇ-ബുക്ക്. മുെമ്പാെക്ക നമ്മു
െട പത്രങ്ങളും പ്രസാധകരുംമറ്റും ഇ-േപപ്പർ, ഇ-ബുക്ക് എെന്നല്ലാം പറഞ്ഞു
നല്കിയിരുന്നത് പിഡിഎഫുകൾ ആയിരുന്നു.
ഇന്നു പിഡിഎഫിന് ഐഎസ്ഒ സ്റ്റാൻഡാർഡ് ഉണ്ട്—X1, X2, X3, X4,
X5 എന്നിങ്ങെന. ഇന്നു പിഡിഎഫ് തുറന്ന് എഡിറ്റ് െചയ്യാം. മാർക്കും കമന്റും
ൈഹൈലറ്റും ഒെക്ക െചയ്യാം. ൈഹപ്പർ ലിങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്ററാക്റ്റി
വാണത്. അച്ചടിക്കു െകാടുക്കുന്ന പിഡിഎഫുകൾ പ്രസുകാർ തുറന്ന് എഡിറ്റ്
െചയ്യാത്ത തരത്തിൽ േലാക്ക് െചയ്തുേവണം െകാടുക്കാൻ. തിരുത്തുെണ്ടങ്കിൽ
നാംതെന്ന െചയ്തു െകാടുക്കണം. അതാണു നല്ല രീതി.
മേനാജ്: പ്രസാധനരംഗത്തു വളെരെപ്പെട്ടന്നാണു മാറ്റങ്ങൾ വന്നത്. 90-കളുെട
പകുതിവെരെയാെക്ക ഞങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ വാർത്ത േപനെകാണ്ട്
എഴുതി നല്കുകയായിരുന്നു. ഡിറ്റിപിെയാെക്ക പ്രേത്യക വിഭാഗമാണ്. കമ്പ്യൂട്ട
റിൽ ഡിൈസൻ െചയ്യെലാന്നും ഇല്ല. ൈടപ്പ് െസറ്റ് െചയ്തു പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്തു
െവട്ടിെയാട്ടിച്ചാണു േപജു തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്.
സി.വി.ആർ.: അെത. 93-ൽ ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുേമ്പാൾ പിഡിഎെഫാന്നും
പ്രചാരത്തിൽ ആയിട്ടില്ല. അന്ന് കെയ്യഴുത്തായാണു മാറ്റർ കിട്ടുക. അതു ൈട
പ്പ് െചയ്യും. പ്രൂഫ് തിരുത്തും. എന്നിട്ടു േഫാർമാറ്റ് െചയ്ത് േപാസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റായാ
ണു നല്കിയിരുന്നത്. പിെന്ന പിഡിഎഫായി. പിന്നീടു രണ്ടുതരം പിഡിഎഫ്
രണ്ടാവശ്യത്തിനു നല്കണം എന്നായി—അച്ചടിക്കും െവബ്ബിനും. അച്ചടിക്കുള്ള
തിൽ ചിത്രവും ഗ്രാഫിക്സുെമല്ലാം ഉയർന്ന െറസല്യൂഷനിൽ േവണം. ലിങ്കുകൾ
േവണ്ടാ, ൈഹപ്പർ ലിങ്കു േവണ്ടാ…
2000-ൽ എത്തുന്നേതാെട എസ്ജിഎംഎൽ വന്നു. േജർണൽ മുഴുവൻ
പിഡിഎഫിൽ േവണം. പെക്ഷ, തുടക്കഭാഗവും ബിബ്ലിേയാഗ്രഫിയും മറ്റും അട
ങ്ങുന്ന അവസാനഭാഗവും മാത്രം എസ്ജിഎംഎലിൽ േവണം. പിെന്നപ്പിെന്ന
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കാമ്പസിൽ പാലിനുേവണ്ടി വളർത്തുന്ന പശുക്കൾ. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

മറ്റു ഭാഗങ്ങളും എസ്ജിഎംഎൽ ആയി. 2004 ആയേപ്പാൾ മിക്ക പ്രസിദ്ധീ
കരണങ്ങളും എക്സ്എംഎലിേലക്കു വന്നു. മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാർക്കപ്പും ഈ
സമയത്ത് ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങി. മാത്ത് എംഎൽ 1999-ൽ തുടങ്ങിെയങ്കിലും
അതിെന്റ െസ്പസിഫിേക്കഷൻസ് ഇറങ്ങുന്നത് 2000-ൽ ആണ്. 2004-ൽ വ്യാ
പകമായി. ഇേപ്പാൾ എല്ലാവരും അതിേലക്കു വന്നു. ഞങ്ങളുെട അന്താരാഷ്ട്ര
ഉപേയാക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്നമുറയ്ക്ക് ഓേരാ പുതിയ രീതിയും ഞങ്ങൾ
നടപ്പാക്കിവരികയാണ്.
മേനാജ്: എക്സ്എംഎൽ, എസ്റ്റിഎംഎൽ, മാത്ത് എംഎൽ എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞ
േല്ലാ. ഇെതല്ലാം ആരാണു വികസിപ്പിക്കുന്നത്?
സി.വി.ആർ.: ഈ മൂന്നു മാർക്കപ്പുകളുെടയും െസ്പസിഫിേക്കഷനുകൾ എഴുതുന്നതും
പരിപാലിക്കുന്നതും പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതുെമല്ലാം േവൾഡ് ൈവഡ് െവബ് കൺ
േസാർഷ്യം (WWWC) ആണ്. െവബ്ബുംമറ്റുെമല്ലാം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് ഗണിതജ്ഞ
രാെണങ്കിലും ഗണിതം െവബ്ബിൽ വന്നത് അവസാനമാണ്!

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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െടൿ സംഘകാലവും മലയാളിപ്പുലികളും
മേനാജ്: െടൿസ്റ്റിെന്റ കഥ അവിെട നില്ക്കെട്ട. നമുക്കു െടക്കിേലക്കു മടങ്ങിവരാം.
െടൿ എങ്ങെനയാ, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാേണാ?
സി.വി.ആർ.: ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം. പാലായിൽ ഒരു െചറുകിടപ്രസാധകനു
ണ്ട്—േറായി. അേദ്ദഹത്തിനു െടക്കിേലക്കു മാറണെമന്നു വലിയ ആഗ്രഹ
മായിരുന്നു. അതിനായി, അേദ്ദഹം പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന മകൻ
അരവിന്ദുമായാണു് വന്നത്. ഒരുനാൾെകാണ്ടു് അരവിന്ദ് േറായ് സാമാന്യം
നന്നായി െടൿ സ്വയം ഉപേയാഗിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പ്രാവീണ്യം േനടി
മടങ്ങിേപ്പായി. ‘ഇതൾ’ ആണു് അരവിന്ദ് പഠിക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ചത്. അര
വിന്ദ് ഇേപ്പാൾ നന്നായി േജാലി െചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇേത്ര ഉള്ളൂ. േപാണ്ടിേച്ചരി
സർവ്വകലാശാലയിെല െപ്രാഫസർ മേഹഷ് മംഗലാട്ട് അടുത്തിെട വന്ന്
ഒരാഴ്ച താമസിച്ച് നന്നായിത്തെന്ന പഠിച്ചു േപായി. പരിശീലനം നല്കിയാൽ
നല്ല െതാഴിൽവിഭവം വികസിപ്പിക്കാനാകും.
മേനാജ്: അരവിന്ദ് പഠിച്ചത് ഇതൾ ഉപേയാഗിച്ചാെണന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. എന്താ
ണ് ഇതൾ?
സി.വി.ആർ.: െടൿ പഠിക്കാനും െടക്കിൽ േപജുകൾ രൂപകല്പന െചയ്യാനും സഹാ
യിക്കാനായി ഞങ്ങളുെട സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള െവബ്ബധി
ഷ്ഠിതസൗകര്യമാണ് ഇതൾ. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ െടൿ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യാെതതെന്ന
മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ഇതിൽ അനായാസം ൈടപ്പ്െസറ്റ് െചയ്യാം. ഇതുപ
േയാഗിച്ച് ആർക്കും െടക്കിൽ ഡിൈസൻ നടത്താം.
മേനാജ്: പിെന്ന എന്താണിെതാെക്ക നമ്മുെട നാട്ടിൽ പ്രചാരം േനടാത്തത്?
സി.വി.ആർ.: ആരും മുൻൈക എടുക്കാത്തതുെകാണ്ടു മാത്രമാണ്. െടക്കിെനപ്പറ്റി
മനസിലാക്കുന്നവർ മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. േകാഴിേക്കാട് േപരാമ്പ്രയിൽ
ഡി.റ്റി.പി. നടത്തുന്ന സുഗീഷാണു നല്ല ഉദാഹരണം. ഇേദ്ദഹം നിർബ്ബന്ധപൂർ
വ്വം െടക്കിേലക്കു മാറി. പ്രമുഖ ഡിൈസനറായ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുട്
േനാെട്ടാെക്ക െചയ്യാൻ ഇൻഡിൈസനിൽ വലിയ പ്രയാസമാെണന്ന്. െട
ക്കിൽ ലളിതമാണ്. േകരളപാണിനീയം െചയ്തേപ്പാൾ രണ്ടുേപജിെലാെക്ക
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഫൂട് േനാട്ടുവെര അനായാസം വന്നു.
ഇന്നു ‘െടൿ സ്റ്റുഡിേയാ’ ഒെക്ക ലഭ്യമാണ്. അതിൽ രണ്ടു ജാലകം ഉള്ള
തിൽ ഒന്നിൽ േകാഡുനല്കി േഡറ്റ ഇൻപുട്ട് െചയ്താൽ അച്ചടിയിൽ വരുന്ന രൂ
പം മേറ്റ വിൻേഡായിൽ കാണാം. ഇതിന് WYSWYG എന്നു പറയും. What
You See is What You Get എന്നതിെന്റ ചുരുക്കമാണത്. െമയിൻ െഫ്രയി
മും ആൻേഡ്രായിഡും അടക്കം എല്ലാ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലും െടൿ ഉണ്ട്.
എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കും. അത്ര ശക്തമാണത്.
tug.org എന്ന ൈസറ്റിൽ െടൿ പഠിക്കാനുള്ള ട്യൂേട്ടാറിയലുണ്ട്. െടൿ
ഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത് ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യാം. അതു സ്വതന്ത്രവും സൗജ
ന്യവുമാണ്. െടൿ പാഠപുസ്തകത്തിെന്റ പിഡിഎഫും കിട്ടും. കൂടാെത േകാംപ്രി
െഹൻസീവ് െടൿ ആർൈക്കവ് െനറ്റ്വർക്ക് എന്ന CTAN-ൽ info എന്ന
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േപജിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു േപജുകളുണ്ട്. െടക്കിെന്റ അടിസ്ഥാനകാര്യ
ങ്ങൾ എങ്ങെന പഠിക്കണം എന്നുതുടങ്ങി ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രേയാ
ഗങ്ങൾവെര ഇതിലുണ്ട്.
പഠിേക്കണ്ടവർക്ക് ആവശ്യംേപാെല ലാെടൿ പുസ്തകങ്ങൾ വിക്കി ബു
ക്സിൽ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച െടൿ പാഠപുസ്തകത്തി
െന്റ പതിപ്പ് മലയാളിയായ കൃഷ്ണൻ മാഷ് തയ്യാറാക്കിയതാണ്.
മേനാജ്: മലയാളികളാേണാ െടക്കിെല പുലികൾ?
സി.വി.ആർ.: മറ്റിടങ്ങളിെലേപ്പാെല ഇൻഡ്യയിലും െടക്കിനു ഉപേയാക്തൃഗ്രൂപ്പുണ്ട്.
1997-ൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പത്തിരുനൂറുേപരുള്ള ഒരു െടൿ ഡിവിഷനിൽ
നിന്നാണു തുടക്കം. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു നൂറുേപേരാളം വന്നു.
ഒബ്സർേവറ്ററിയിലാണു കൂടിയത്. പ്രാഥമികതലത്തിലുള്ള േരഖ േവണെമ
ന്ന ആവശ്യം വന്നു. ആദ്യം ഓൺൈലനായാണു തയ്യാറാക്കിയത്, ആഴ്ചയിൽ
ഒരദ്ധ്യായംവീതം. അങ്ങെന യൂസർ ഗ്രൂപ്പിൽ ആേറഴായിരം അംഗങ്ങളായി.
പ്രധാന ഗേവഷണസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഡിൈസനിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാത്ര
മുള്ളവർ. എണ്ണായിരം അംഗങ്ങളുള്ള ജർമ്മൻ ഗ്രൂപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണു
രണ്ടാമത്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതാണു മാനുവൽ. ആവശ്യം ഉയർന്നേപ്പാൾ
പുസ്തകമാക്കി. വിേദശസർവ്വകലാശാലകൾ ഇതു പാഠപുസ്തകമായി ഉപേയാ
ഗിക്കുന്നു. വിക്കി ബുക്സിലും ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗേണ്ടഷനിലുെമാെക്ക ഇത്
എടുത്തു.
കൃഷ്ണൻമാഷിെന്റ മെറ്റാരു സംഭാവനയാണു പിഎസ് ട്രിക്സ് എന്ന േപാ
സ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സൂത്രങ്ങൾ. േപജിെല മഷിയുെട വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റ
വും ഫലപ്രദമായ േസാഫ്റ്റ്െവയറാണു െടൿ. അതിെന്റ പ്രേയാജനം ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണു പിഎസ് ട്രിക്സ്. നാലുലക്ഷം ഡൗൺേലാഡാണ്
ഇതിനുണ്ടായത്! കൃഷ്ണൻമാഷിെന്റ ഭാഷയുെടയും സമർപ്പണത്തിെന്റയും വിജ
യം!
മേനാജ്: അെന്നല്ലാം സി.വി.ആർ. വളെര സജീവമായിരുന്നു, അെല്ല?
സി.വി.ആർ.: അെത, 1997 – 2000 കാലത്തു വളെര സജീവമായിരുന്നു.
മേനാജ്: അന്നെല്ല സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ രംഗെത്താെക്ക ഇടെപട്ടതും സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചതുെമാെക്ക?
സി.വി.ആർ.: അെത. അെന്നാെക്ക ആ േമഖലകളിൽ ഇടെപടാൻ വലിയ ആേവ
ശമായിരുന്നു, എനിക്കു മാത്രമല്ല, ഇെതാെക്ക തലയ്ക്കു പിടിച്ച എല്ലാവർക്കും.
വീൽ െചയറിലാെണങ്കിലും ആേവശത്തിെനാന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. ചിലെതാെക്ക
മറ്റുള്ളവെര ഏല്പിച്ചു വഴിമാറിയ സി.വി.ആർ. ഇേപ്പാൾ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനത്തിനു
േവണ്ടിയും േപാരാട്ടം തുടരുകയാണ്, സ്വകർമ്മത്തിലൂെട. വിവരത്തിെന്റയും അതു
ൈകകാര്യം െചയ്യാനുള്ള ഉപാധികളുെടയും െപാതുവുടമാവകാശെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
നിലപാടുകളും ആ േമഖലകളിൽ സി.വി.ആർ. നിറഞ്ഞാടിയ കാലവും േരഖെപ്പടു
ത്തെപ്പേടണ്ടതും നാം അറിേയണ്ടതുമാണ്.
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സിവിആർ നിലപാടു പറയുന്നു
ചരിത്രം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് വിവരങ്ങൾ എക്കാലേത്ത
ക്കും സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിെന്റ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്ന സി.വി. രാധാകൃഷ്ണെന്റ വാ
ക്കുകൾക്കു പ്രസക്തി ഏെറയാണ്. സംരക്ഷിക്കൽ മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും
എേപ്പാഴും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാെത ലഭ്യമാക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാെണന്നു സിവി
ആർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിനായുള്ള സന്നദ്ധപരിശ്രമത്തിനാണു മുഴുവൻ ഒഴിവു
സമയവും ഈ കർമ്മേയാഗി വിനിേയാഗിക്കുന്നത്.
ഇതിനായി തുടങ്ങിയ സന്നദ്ധസ്ഥാപനമാണു ‘സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ’.
കഴിയുന്നത്ര മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്തു വായനക്കാർക്കു സൗജന്യ
മായി ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണു സായാഹ്ന യുെട ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി സായാഹ്ന യ്ക്കു
െവബ്ൈസറ്റുണ്ട്: www.sayahna.org. അതു തുറന്നാൽ േകരളസാഹിത്യചരിത്രം,
േകരളപാണിനീയം, ഐതിഹ്യമാല, വൃത്തമഞ്ജരി, സി.വി. രാമൻ പിള്ളയുെട കൃതി
കൾ (മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, ധർമ്മരാജ, രാമരാജാ ബഹദൂർ ), എം. കൃഷ്ണൻ നായരുെട
സാഹിത്യവാരഫലം, റിൽെക്കയുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകളു െട പരിഭാഷ, എം.പി.
േപാളിെന്റ സൗന്ദര്യദർശനം, ഫ്രഞ്ചു പ്രണയഗീതങ്ങൾ, െക. േവണുവിെന്റ പ്രപഞ്ച

റിവർ വാലിയുെട മലയിൻകീഴ് കാമ്പസിെല െകട്ടിടസമുച്ചയത്തിെന്റ മെറ്റാരു കാഴ്ച. (കട
പ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

വും മനുഷ്യനും, വി.വി.െക. വാലത്ത്—കവിയും ചരിത്രകാരനും എന്നുതുടങ്ങി ഇന്നു പു
സ്തകശാലകളിൽ കിട്ടാത്ത ഒരുപിടി പുസ്തകങ്ങൾ കാണാം. ൈവവിദ്ധ്യമാർന്ന
േമഖലകളിലുള്ളവ. ശബ്ദതാരാവലിയും പൂർണ്ണരൂപത്തിലുള്ള ഇന്ദുേലഖ യും ഉടൻ
എത്തും. എല്ലാം സൗജന്യമായി വായിക്കാം; ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യാം. ഒരു പകർ
പ്പവകാശപ്രശ്നവുമില്ല. നല്ല വായനക്കാരനും ഭാഷാേസ്നഹിയുമായ സിവിആറിെന്റ
കൗതുകകരമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിേലക്കു സംഭാഷണം വഴിതിരിഞ്ഞു.

സായാഹ്ന എന്ന പുതുപുലരി
മേനാജ്: ഇങ്ങെനെയാരു പരിശ്രമത്തിെന്റ േപ്രരണ?
സി.വി.ആർ.: മലയാളത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം നേന്ന കുറവായിരുന്ന േവള
യിൽ അതിെനാരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു മാതൃക എന്നനിലയിലാണതു
തുടങ്ങുന്നത്. അതായിരുന്നു േപ്രരണ. ഒബ്രി േമനെന്റ പരിഭാഷെയാെക്ക
െചയ്തിട്ടുള്ള സുന്ദർ ആയിരുന്നു പ്രധാനവക്താവ്. കമ്പനിയിെല ചില ജീവ
നക്കാരും സന്നദ്ധേസവനം െചയ്തു. െസർവ്വർ േസ്പസ് എടുത്ത് ൈടപ്െസറ്റ്
െചയ്ത് ഇടുക, അതിനു പ്രചാരം െകാടുക്കുക. ഇതായിരുന്നു രീതി. ‘മീഡിയ
വിക്കി’യുെട മാതൃകയിൽ അനായാസം െതരയാനും വായിക്കാനുമുള്ള സൗ
കര്യേത്താെടയാണു സായാഹ്ന യുെട ൈസറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്.
സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാശേത്താെട സ്വന്തം കൃതികൾ ഓൺൈലനിൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നവരുെട രചനകളും പകർപ്പവകാശകാലാവ
ധി കഴിഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണ് ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്തത്. ഡിജിൈറ്റ
സ് െചയ്യുക എന്നാൽ സ്കാൻ െചയ്തു പിഡിഎഫ് ആക്കലല്ല, യൂണിേക്കാഡിൽ
ൈടപ്പ് െചയ്തു േചർക്കുകതെന്നയാണ്.
ടാബിനും ഐപാഡിനും പറ്റുന്ന പതിപ്പുകൾ, അഞ്ചിഞ്ചു േഫാണിനും 16:9
സ്ക്രീനളവുള്ള േഫാണിനും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം പതിപ്പുകൾ, കിന്റിൽ പതിപ്പ്,
ഇ-പബ്, വിക്കി പതിപ്പ് എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ഓേരാ പുസ്തകവും രൂപകല്പന െച
യ്യും. അവെയാെക്ക ആർക്കും യേഥഷ്ടം ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തു വായിക്കാം; പ്ര
ചരിപ്പിക്കാം.
േകരളപാണിനീയ വും വൃത്തമഞ്ജരി യുെമാെക്ക അതിെല പ്രേത്യകചിഹ്ന
ങ്ങളും ഫൂട് േനാട്ടുകളും പദസൂചികയും കാരികസൂചികയും േപജ് നമ്പരും സൂ
ചനനമ്പരും ഒെക്കയായി െടക്കിൽ െചയ്യുന്നതുേപാെല മെറ്റാന്നിലും പറ്റില്ല.
ൈടപ് െചയ്യുേമ്പാൾ മാർക് െചയ്തു േപായാൽ ഇെതല്ലാം തനിെയ തയ്യാ
റാകും. രണ്ടുേപജിേലക്കു വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഫൂട്േനാെട്ടാെക്ക െടക്ക് സ്വയം
ക്രമീകരിച്ചുെകാള്ളും. മൂേന്നാ നാേലാ തരം ഇൻഡക്സ് ഒേരസമയം ഉണ്ടാക്കാം.
അച്ചടിക്കു െതാട്ടുമുമ്പ് വ്യാപകമായ മാറ്റിമറിച്ചിലുകൾ നടത്തിയാലും ഇവെയ
ല്ലാം െനാടിയിടയിൽ തയ്യാറാകും. കുറഞ്ഞപക്ഷം ഹൃേദ്രാഗം വരാതിരിക്കും.
വ്യാകരണപുസ്തകമായിട്ടും േകരളപാണിനീയ െമാന്നും ആരും ഇതുേപാെല
ഇേപ്പാൾ അച്ചടിക്കുന്നില്ല. െടക്കിൽ െചയ്ത പുസ്തകങ്ങൾക്കു ഭംഗി ഒന്നു േവെറ
തെന്നയാണ്.
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മേനാജ്: അെത. ഐതിഹ്യമാല കണ്ടു. മറ്റ് ആര് ഇറക്കിയതിലും മേനാഹരം!
ഒന്നാന്തരം ചിത്രങ്ങളും!
സി.വി.ആർ.: പാലക്കാട് പാടൂർസ്വേദശി അഭിജിത് എന്ന 16-കാരൻ വിദ്യാർത്ഥി
വരച്ചതാണു ചിത്രങ്ങൾ. 126 കഥകൾക്കുംകൂടി 270 ചിത്രം! ഇേപ്പാൾ ഇന്ദു
േലഖ യ്ക്കു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. െടൿ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ്. േനരേത്ത േഫ
സ്ബുക്കിെല അറിയിപ്പു കണ്ട് ശബ്ദതാരാവലി 50 േപജ് എന്റർ െചയ്തു തന്നി
രുന്നു. അഭിജിത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ 19-കാരൻ ഗൗതം െഫാേട്ടാഗ്രാഫറാണ്.
ജാതിയും മതവും ൈദവവുെമാന്നും ഇല്ലാത്ത കുടുംബമാണ്. ഇടെയ്ക്കാെക്ക
വരും.
മേനാജ്: പകർപ്പവകാശം ഉേപക്ഷിച്ച് ഓൺൈലനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാെനാ
െക്ക നമ്മുെട എഴുത്തുകാർ തയ്യാറാകുന്നുേണ്ടാ? അത്തരത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ
കിട്ടുന്നുേണ്ടാ?
സി.വി.ആർ.: അതിെന്റ സാദ്ധ്യത മനസിലാക്കുന്നവർ തരുന്നുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദ
െന്റ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്—ഗാന്ധി യും െതരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകളും. ആനന്ദ്,
സി.വി. ബാലകൃഷ്ണൻ, ഇ. സേന്താഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി പലരുെടയും രചനകളു
ണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദനും എസ്. എസ്. മാധവനും സുനിൽ പി. ഇളയിടവും േപാ
ലുള്ളവർ പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രപ്രസാധനത്തിേലക്കു വരണം. മറ്റു വരുമാനം
ഇല്ലാത്തവർ അതിെന്റ െമച്ചം േബാദ്ധ്യെപ്പടുന്നതുവെര തത്ക്കാലം െചയ്യ
ണ്ടാ.
പകർപ്പവകാശം േവണെമന്നുള്ളവർക്ക് ഓൺൈലനിെല സ്വതന്ത്രപ്ര
സാധനത്തിലും പകർപ്പവകാശത്തിനുള്ള വകുപ്പുകളുണ്ട്. ഓൺൈലനിെല
പകർപ്പവകാശനിയമങ്ങളായ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസിന് ആറുതരം ൈല
സൻസുകളുണ്ട്. ഇതിൽ മൂെന്നണ്ണമാണു വാണിേജ്യതരം. ഒരാൾ എഴുതിയാൽ
അേത ൈലസൻസിൽ ആർക്കും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരം നല്കുന്ന
താണ് ആദ്യേത്തത്. പെക്ഷ, ഈ അനുവാദം െപ്രാൈപ്രറ്ററി താല്പര്യം ഉള്ള
വർക്കല്ല. എല്ലാ അനുമതിയും നല്കി െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
ഈ ൈലസൻസ് വീെണ്ടടുക്കാവുന്നതല്ല. ഇതുമുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളവവ
െര ഉണ്ട് ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസിൽ. ആറാമേത്തതിൽ ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തു
വായിക്കാൻ മാത്രമാണ് അവകാശം. ലംഘിച്ചാൽ ഇടെപടാെനാെക്ക സം
വിധാനമുണ്ട്. വാണിജ്യതാത്പര്യത്തിൽ ആരും പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്ന
വ്യവസ്ഥേയാെടയാണ് ഇ. ഹരികുമാറിെന്റ 27 പുസ്തകവും െവബ്ൈസറ്റിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

വില്പന കൂട്ടുന്ന സ്വതന്ത്രൻ!
മേനാജ്: പകർപ്പവകാശം സംരക്ഷിച്ചാലും ഓൺൈലനിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചാൽ ആളുകൾ സൗജന്യമായി വായിക്കിേല്ല, അേപ്പാൾ എഴുത്തുകാർ
ക്ക് എന്താണു വരുമാനം?
സി.വി.ആർ.: ഈ സംശയം സാമാന്യബുദ്ധിയിൽ േതാന്നാം. എന്നാൽ അനുഭവം
മറിച്ചാണ്. അടുത്തിെട അന്തരിച്ച പ്രമുഖകഥാകൃത്ത് ഇ. ഹരികുമാറിെന്റ 27
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പിന്നിൽ ഇടത്തുനിന്നു്: ജനയുഗം പത്രാധിപർ രാജാജി മാത്യു േതാമസ്, സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്േവർ പ്രവർത്തകൻ െക.വി. രജീഷ്, രചന തുടങ്ങിയ സ്വതന്ത്രേഫാണ്ടുകളുെട രചയിതാ
വായ െക.എച്. ഹുൈസൻ, ൈസ്ക്രബസ് സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്േവർ േപ്രാജക്ടിെല പ്രധാന േപ്രാ
ഗ്രാമറായ ഫഹദ് അൽ ൈസദി (മുന്നിൽ വലത്തു്) എന്നിവേരാെടാപ്പം സിവിആർ.

പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങെനയാണു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്—സായാഹ്ന യിലും ഹരികുമാ
രിെന്റ െവബ്ൈസറ്റിലും. ഒടുവിൽ അവെയല്ലാം സമാഹരിച്ച് ‘ഹരികുമാറിെന്റ
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ’ എന്ന േപരിൽ 12 വാള ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 3200 രൂപ
വില. വമ്പിച്ച വില്പനയാണുണ്ടായെതന്ന് ഹരികുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹം േഫസ്ബുക്കിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
െജ. േദവികയുെട ‘കുലസ്ത്രീയും ചന്തെപ്പണ്ണും’ ആദ്യം അച്ചടിച്ചിറക്കിയ
േപ്പാൾ സാധാരണ വില്പനേയ ഉണ്ടായുള്ളൂ. എന്നാൽ, അത് വിക്കി ഗ്രന്ഥ
ശാലയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചേതാെട പുസ്ത
കത്തിെന്റ വില്പന ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. അതിേവഗം മൂന്ന് എഡിഷൻ ഇറ
േക്കണ്ടിവന്നു. അത്ഭുതകരമാണ് ഈ പ്രവണത.
ഞങ്ങൾ ഐതിഹ്യമാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ മൂന്നുദിവസത്തിനിെട
ഉണ്ടായത് 14,000 ഡൗൺേലാഡാണ്! രഞ്ജിത് കണ്ണൻകാട്ടിലിെന്റ ‘കിൻസു
കി-ഹൃദയം പുണരുന്ന മുറിവുകൾ ’ എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിനു രണ്ടുദിവ
സംെകാണ്ടുണ്ടായത് മൂവായിരം ഡൗൺേലാഡ്. മൂവായിരം ഡൗൺേലാഡ്
എന്നാൽ ആറായിരം േപെരങ്കിലും അറിയും. അതിന് ആനുപാതികമായി
അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിനു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും. ഡിജിറ്റലായി പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിട്ടു പുസ്തകം ആക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി. ധാരാളം ഓർഡർ വരും.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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കാമ്പസിെല ആൽവൃക്ഷം. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ 50 േകാപ്പി വില്ക്കുേമാ ഒരുദിവസം?
പ്രചാരണത്തിൽ സമൂഹമാദ്ധ്യമം വലിയ സാദ്ധ്യതയാണ്.
മേനാജ്: അതു കൗതുകകരമാണേല്ലാ. പെക്ഷ, എഴുതിയയാൾ മരിച്ച് 60 െകാല്ലം
കഴിഞ്ഞാലേല്ല പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതാകൂ? ഇത്തരം പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ
ക്കു കാലം െചല്ലുേമ്പാൾ ലഭ്യതയും ആവശ്യവും കുറയുന്നതാണേല്ലാ അനുഭവം.
സി.വി.ആർ.: അെത. അതാണു പ്രശ്നം. പഴയ രചനകളിൽ പകർപ്പവകാശക്കാലം
കഴിഞ്ഞവേയ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. പകർപ്പവകാശം ൈകവശമുള്ള പ്ര
സാധകർ പുസ്തകത്തിന് ആവശ്യം കുറയുേമ്പാൾ അവ അച്ചടിക്കാൻ മടിക്കും.
അങ്ങെന മികച്ച പല രചനകളും വിസ്മൃതിയിേലക്കു േപാകുന്നുണ്ട്. അേതസമ
യം, ഓൺൈലനിൽ സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യമാകുേമ്പാൾ അവയ്ക്കു വലിയ സ്വീകാ
രം വരികയും െചയ്യുന്നു. അതിനർത്ഥം ആ പുസ്തകത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഇല്ലാ
തായിട്ടില്ല എന്നാണ്. ദൃശ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിസ്മൃതിയിൽ ആകുന്നതാണ്.
അത് പകർപ്പവകാശത്തിെന്റ അപകടമാണ്. ഇന്നു പകർപ്പവകാശേത്താെട
ഇറക്കുന്ന പല പുസ്തകത്തിനും ആ ഗതി വരാം. അറുപതുെകാല്ലെമാെക്ക കഴി
ഞ്ഞ് ആെരങ്കിലും ഓർെത്തടുത്ത് ഓൺൈലനിൽ ആക്കിയാൽ മാത്രമാകും
പുനർജന്മം. ഇനി അഥവാ അധികം ആവശ്യക്കാർ ഇെല്ലങ്കിലും, ഓർഡറനു
സരിച്ച് 50 – 100 േകാപ്പിെയാെക്ക അച്ചടിച്ചുെകാടുക്കാവുന്ന പ്രിന്റ് ഓൺ ഡി
മാൻഡ് സമ്പ്രദായം ഉള്ളതിനാൽ അച്ചടിച്ചുവച്ചു നഷ്ടം വരുെമന്ന ആശങ്കയും
േവണ്ട.
മേനാജ്: കുറച്ചു േകാപ്പി അച്ചടിക്കുന്നതു നഷ്ടമാെണന്നാണേല്ലാ പറയാറ്?
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സി.വി.ആർ.: ആയിരുന്നു മുമ്പ്. പുതിയതരം പ്രസ് വന്നേപ്പാഴാണു പ്രിന്റ് ഓൺ
ഡിമാൻഡ് സമ്പ്രദായം വന്നത്. ഇത്തരം പ്രസിൽ അച്ചടിക്കൂലി കുറവുമാ
ണ്. ഇരുനൂറിൽത്താെഴ േകാപ്പിേയ അടിക്കുന്നുെള്ളങ്കിൽ കവറിെന്റ െചലവ്
അധികമായി വഹിേക്കണ്ടിവരും.
അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ പരമാവധി വില കുറച്ചാണു പുസ്തകം വില്ക്കുന്നത്.
ആ വിലതെന്ന ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയല്ല. അതിൽ അച്ചടി, തപാൽ െചലവു
കഴിഞ്ഞുള്ള തുകയുെട അഞ്ചു ശതമാനം വീതം സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗ
േണ്ടഷൻ, െടക് യൂസർ ഗ്രൂപ്പ്, സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, പുസ്തകത്തിൽ ഉപ
േയാഗിച്ച േഫാണ്ട് രൂപകല്പന െചയ്ത ആൾ, ചിത്രങ്ങൾക്കും മുഖച്ചിത്രത്തിനും
മറ്റും ആശ്രയിക്കുന്ന വിക്കി േകാമൺസ് എന്നിവയ്ക്കു നല്കും. പത്തുശതമാനം
എഡിറ്റർക്കും. രചിതാവുള്ള പുസ്തകമാെണങ്കിൽ 20 ശതമാനം ആ ആൾക്കും
നല്കും. ഇെതല്ലാം േചർത്താണു വിലയിടുക. രചിതാവ് ഇെല്ലങ്കിൽ അതു വില
യിൽ കുറയ്ക്കും. േകരളപാണിനീയ െമാെക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിലാ
ണു നല്കാറ്.
മേനാജ്: എങ്ങെനയാണ് ഇതിെന്റ വിപണനസമ്പ്രദായം?
സി.വി.ആർ.: അച്ചടി ഏല്പിക്കുന്ന കമ്പനിക്കു പിഡിഎഫ് നല്കും. പുസ്തകം ആവശ്യ
െപ്പടാനുള്ള േഫാം െവബ്ൈസറ്റിൽ ഇടും. അതു പൂരിപ്പിച്ചു ക്ലിൿ െചയ്താൽ
അച്ചടി ഏല്പിച്ച കമ്പനിയിേലക്ക് ഓർഡർ േപാകും. അവർ അച്ചടിച്ച് എത്തി
ച്ചുെകാള്ളും. അേമരിക്കയിലും മറ്റും ഇതാണിേപ്പാൾ രീതി.
മേനാജ്: സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം പരമ്പരാഗതപ്രസാധനെത്ത ബാധിക്കിെല്ല?
സി.വി.ആർ.: അെതാരു അബദ്ധധാരണയാണ്.
മേനാജ്: ഇ-ബുക്ക് വന്നിട്ടും അച്ചടിപ്പുസ്തകവിപണി വളരുകയാണേല്ലാ. അച്ചടിപ്പു
സ്തകത്തിനു പ്രിയം കൂടുകയാേണാ? അെതന്താണങ്ങെന?
സി.വി.ആർ.: അെത, ആവശ്യം കൂടുന്നതായാണു കാണുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പു
സൗജന്യമായതിനാൽ ഉള്ളടക്കം േനാക്കിയിട്ടു വാങ്ങിയാൽ മതി. വിപുല
മായ െതരെഞ്ഞടുക്കൽ സാദ്ധ്യതയാണു മെറ്റാന്ന്. ഞങ്ങളുെട പുസ്തകങ്ങളു
െട വിലക്കുറവും അതു െപെട്ടന്നു കിട്ടുന്നു എന്നതും ആകർഷണീയതയാണ്.
സർേവ്വാപരി ഒേട്ടെറ കമ്മ്യൂണിറ്റികെള സഹായിക്കുന്ന സംരംഭമാണു സായാ
ഹ്ന എന്ന പരിഗണനയും ഉണ്ടാകാം.

സ്വതന്ത്രതയുെട ആരാധകൻ
മേനാജ്: പ്രസാധനത്തിെന്റയും േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റയും കാര്യത്തിെലന്നേപാെല
വിവരങ്ങളുെടയും അറിവുകളുെടയും കാര്യത്തിലും താങ്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യവാദി
ആണേല്ലാ. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകളുെട ആദ്യകാലപ്രേയാക്താക്കളിലും
പ്രചാരകരിലും ഒരാളായ താങ്കൾ ഇൻഡ്യയിെല സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾകൂടി ആെണന്ന് അറിയാം. േലാക
േത്തതെന്ന ഒരു പ്രധാനപ്രചാരകൻ എന്നാണു വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നത്.
റിച്ചാർഡ് േസ്റ്റാൾമാൻ േകരളത്തിൽ വന്നാൽ തങ്ങാറുള്ളത് താങ്കേളാെടാ
പ്പമാെണന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനവുമായുള്ള ഈ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ബന്ധമാേണാ വിവരങ്ങളുെട സ്വതന്ത്രാവകാശം സംബന്ധിച്ച ചിന്തയ്ക്കു േപ്രര
കം?
സി.വി.ആർ.: അറിവിെന്റേമൽ കുത്തകാവകാശം എന്നത് യുക്തിരഹിതമാണ്.
പുതിയകാലത്തു വികസിച്ചുവരുന്ന ദർശനമാണിത്. പ്രസാധനവ്യവസായം
വരുന്നതിനുമുമ്പും അതങ്ങെന ആയിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛനും പൂന്താനവുെമാെക്ക
എഴുതിയതു േപരിനും പണത്തിനുമാേണാ? അവരുെടെയാെക്ക േപരുേപാ
ലും നമുക്കറിയില്ല.
സർക്കാരിെന്റ വിവരങ്ങളടക്കം െപാതുവായ വിവരങ്ങെളല്ലാം െപാതു
മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യമാക്കുകതെന്ന േവണം. സർക്കാരിെന്റ
എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സ്വതന്ത്രൈലസൻസിങ്ങിൽ ആകണം. പാഠപു
സ്തകങ്ങെളാെക്ക ഇങ്ങെനയാകണം. അതിൽ സർഗ്ഗാത്മകരചനകേളാമേറ്റാ
ഉണ്ടായാൽത്തെന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ലഘുരചനയുെട അവകാശമേല്ല േപാകൂ?
കർത്തൃത്വം േപാകുന്നുമില്ല. അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകാൻ! കൂടുതൽ
േപരിൽ എത്തുന്നിടത്തേല്ല രചനയുെട വിജയം. കവിക്കു വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുകയും െചയ്യാം. പ്രധാനേചാദ്യം ഇതാണ്. കവിേയാ ജനേമാ വലുത്?
കവിെയങ്കിൽ േവെറ കവിെയ േനാക്കുക, അത്രതെന്ന. പകർപ്പവകാശവാദം
ഉയർത്തിയതുമുതൽ ഇളയരാജയുെട സംഗീതം േകൾക്കുന്നതു ഞാൻ നിർ
ത്തി; മറ്റു പലരും.
െടക്കിനുേവണ്ടി ഞാൻ വികസിപ്പിച്ച ഇരുപേതാളം േസാഫ്റ്റ്െവയറുണ്ട്.
എല്ലാം CTAN-ൽ സൗജന്യമായാണു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയത്. എനിക്കു ബി
സിനസ് കൂടുകയാണുണ്ടായത്. നമുക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടും. സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ സേന്ദശമാണത്. േവദം േകട്ടാൽ െചവിയിൽ ഈയം ഉരു
ക്കിെയാഴിക്കുമായിരുന്നതുെകാണ്ടാണു േവദങ്ങൾ പിേന്നാട്ടുേപായത്. ശൂദ്രർ
മുതൽ ദളിതരടക്കമുള്ളവർക്ക് അക്ഷരം വിലക്കി വിജ്ഞാനവികസനത്തിൽ
സംഭാവന െചയ്യാനുള്ള അവസരം ആ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനു നൂറ്റാണ്ടുകേളാ
ളം നിേഷധിച്ചതാണേല്ലാ ഇൻഡ്യെയ പിേന്നാട്ടടിച്ചത്. ഇന്നു േകാൺഫറൻ
സുകൾ നടത്തി േപപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ
ആശയങ്ങൾ വളരുന്നു. അതാണു വ്യത്യാസം.
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഡിറ്റിപിക്കാെരയടക്കം വ്യാപകമായി പഠിപ്പി
ക്കാനുള്ള പരിശ്രമം േവണം. ഇതിനായി ക്രാഷ് േകാഴ്സ് നടത്തണം.

ഡി.റ്റി.പി. രംഗെത്ത പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരവും
മേനാജ്: ഡിറ്റിപികെളല്ലാംതെന്ന െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിലാണു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നത്.
സി.വി.ആർ.: അതു മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം, ഇന്ന് അവർ െചയ്യുന്ന എല്ലാ
േജാലിക്കും പറ്റുന്ന സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകളുണ്ട്. ഓപ്പൺ ഓഫീസിലാ
െണങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയിെലേപാെല േഫാണ്ട് പ്രശ്നെമാന്നും ഇല്ല. മലയാളം യൂ
ണിേക്കാഡിൽ ൈടപ് െചയ്യാൻ പഴയ ആസ്കി േഫാണ്ടിൽ ൈടപ് െചയ്യാൻ
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ഉപേയാഗിച്ച ഐ.എസ്.എം. േപാലുള്ള ഇടനിലേസാഫ്റ്റ്െവയറും ആവശ്യമി
ല്ല. ഇേപ്പാൾ ൈടപ് െചയ്യുന്ന അേത രീതിയിൽ ൈടപ് െചയ്താൽ മതിതാനും.
ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, െഫാെണറ്റിൿ, െറമിങ്ടൺ എന്നീ കീേബാർഡുകെളല്ലാം അതി
ലും പറ്റും. എല്ലാനിലയിലും എളുപ്പവും സൗകര്യവും സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറും
യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടുമാണ്. ജി-മാർട്ടിെലാെക്ക െചയ്യുന്നതുേപാെലെയ
ല്ലാം ലിനക്സിലും പറ്റും. വിൻേഡാസിലും മാക്കി(Mac)ലും പറ്റണം. വിൻേഡാ
സിെല േനാട്ട് പാഡ് േപാെല ലിനക്സിൽ ജിഎഡിറ്റ് ഉണ്ട്. േവെറയും ഉെണ്ട
ങ്കിലും മലയാളത്തിനു കൂടുതൽ നല്ലത് ജിഎഡിറ്റാണ്. യൂണിേക്കാഡിലാകു
േമ്പാൾ ഇംഗ്ലിഷും മലയാളവും ഹിന്ദിയുെമല്ലാം തുടർച്ചയായി ൈടപ് െചയ്തു
േപാകാം. േഫാണ്ടു മാറ്റിയാലും അതതു ഭാഷകൾ അങ്ങെനതെന്ന നില്ക്കും.
ഇെതാന്നും മേറ്റതിൽ പറ്റില്ല.
ഡിറ്റിപിക്കാെരല്ലാം ഉപേയാഗിച്ചുവന്ന െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയർ
അതിെന്റ നിർമ്മാതാക്കൾ 2007-ൽത്തെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചതാണ്. അവർ ഇറ
ക്കിയ പുതിയ േസാഫ്റ്റ്െവയറിനു വലിയ വിലയാണ്. മാത്രവുമല്ല, േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറുകൾ ഉത്പന്നം എന്നതു മാറ്റി േസവനം ആക്കുകയാണ്. ഒപ്പം
വലിയ വിലയും ഈടാക്കുന്നു. ഓൺൈലൻ പതിപ്പാണ് അവർ വ്യാപകമാ
യി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ലൗഡിെല േസ്പസടക്കം നല്കി, വിവിധ േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറുകൾ പാേയ്ക്കജാക്കി പ്രേത്യക സ്വീറ്റ് എന്ന നിലയിൽ. പാേയ്ക്കജിെല
ചില ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കും എല്ലാംകൂടിേയ വാങ്ങാൻ പറ്റൂ.
പഴയ േസാഫ്റ്റ്െവയറും പുതിയതിെന്റ വ്യാജപതിപ്പും ഉപേയാഗിക്കുന്നതു
വ്യാപകമായി പരിേശാധന നടത്തി കെണ്ടത്തി പിഴ ഈടാക്കാനും തുട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. െപാതുവിൽ ഡി.റ്റി.പി. രംഗം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിേലക്കു
വീഴുകയാണ്.
മേനാജ്: എന്നിട്ടും എന്താണ് അവർ ഓപ്പൺ േസാഫ്റ്റ്െവയറിേലക്കു മാറാത്തത്?
സി.വി.ആർ.: മാറാനുള്ള മനഃപ്രയാസവും നല്ല ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഇല്ലാ
ത്തതുമാണ് അവെര നിരുത്സാഹരാക്കുന്നത്. ശീലിച്ചതിെന്റ സുഖത്തിലാണ
വർ. പലതിനും െടംേപ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ൈടപ്
െചയ്താൽ മതി. സംഗതി എളുപ്പം. ഇന്നെത്ത അവസ്ഥ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിെല്ല?
െപാതുജനമാെക ഉപേയാഗിക്കുന്നത് യൂണിേക്കാഡ്, ഡി.റ്റി.പി.ക്കാർമാത്രം
ആസ്കിയിൽ!
മേനാജ്: അടുത്തിെട ൈസ്ക്രബസ് എന്ന സ്വതന്ത്ര ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയർ മല
യാളത്തിനു പാകത്തിൽ വികസിപ്പിക്കെപ്പട്ടേല്ലാ. ഓേരാരുത്തരും ശീലിച്ച
െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ അേത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള
കസ്റ്റൈമേസഷൻ ഇതിൽ െചയ്യാനാകുെമന്നും അതു രൂപെപ്പടുത്തിയവർ
പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണു േവണ്ടത്?
സി.വി.ആർ.: ഇന്നുള്ള മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണെമല്ലാം ൈസ്ക്രബസിൽ രൂപക
ല്പന െചയ്യാം. പ്രേത്യക ചിഹ്നങ്ങളും മറ്റും േവണ്ട സംഗീതചന്ദ്രിക, േകരളപാ
ണിനീയം, ഗണിതപുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ െടക്കിലും െചയ്യാം. അവ അവർ
ശീലിച്ച െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽ െചയ്യുക ഇേപ്പാഴും ദുഃസാദ്ധ്യമാണ്.
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ജീവനക്കാരുെട ശിശുക്കൾക്കായി പണിത െക്രഷ്. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

പെക്ഷ, ഇതിന് അവെര മുഴുവൻ ൈസ്ക്രബസും െടക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ
ക്രാഷ് േകാഴ്സ് നടത്തണം. െതാഴിൽവകുപ്പ് ക്യാമ്പയിനായി ഇതു െചയ്യണം.
എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിേക്കഷൻ േകാഴ്സിലും ഇവ നിർബ്ബന്ധമാക്കണം. സർ
ക്കാരിൽ ഇവേയ പാടുള്ളൂ എന്നു നിഷ്ക്കർഷിക്കണം. സർക്കാേരാഫീസുകളും
ഐറ്റി@സ്കൂളിെന്റ ശിക്ഷണം കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്െവയർ ഉപേയാഗിക്കുന്നവരായിട്ടും മറ്റ് ഉപേയാക്താക്കൾ അതിേലക്കു
േവണ്ടത്ര വരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരും െപ്രാഫഷണൽ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളും പ്രേത്യകതാത്പര്യംതെന്ന ഇതിന് എടുേക്കണ്ടതുണ്ട്.

സ്വാതന്ത്ര്യം നട്ടുനനച്ച്
മേനാജ്: സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനെമാെക്ക ഉണ്ടായിട്ടും ഇതാണു സ്ഥിതി
എന്നത് ചിന്തിേക്കണ്ട വിഷയമാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഇൻഡ്യയിെല
ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അതിനായി െചയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി
പറയാേമാ?
സി.വി.ആർ.: ഞാൻ അതിൽ സജീവമായിരുന്നത് 1997 – 2005 കാലത്താണ്.
അന്ന് സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകളും അതിെന്റ ട്യൂേട്ടാറിയലുകളും മറ്റു സഹാ
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ഇടത്തുനിന്നു്: െക എച് ഹുൈസൻ, സി വി രാജേഗാപാൽ; ഭിന്നേശഷി സൗഹൃദമായ കാ
മ്പസിെലവിെടയും വീൽെചയറിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാം.

യേസവനങ്ങളുെമാെക്ക വിതരണത്തിനായി േഹാസ്റ്റ് െചയ്യാൻ sarovar.org
എെന്നാരു െവബ് േപാർട്ടൽ ഞാൻ തുടങ്ങി. അനിൽ കുമാർ, രാജ്കുമാർ
തുടങ്ങിയവരും സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത േപാർ
ട്ടൽ. േസാഫ്റ്റ്െവയർ വികസനം അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര േസ്പസ്
േവണെമങ്കിലും തരും. ധാരാളം മിറർ െസർവ്വറുകളും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു.
എേപ്പാഴും അപ്േഡറ്റിങ്. ആർക്കും എവിെടയും എേപ്പാഴും ഡൗൺേലാഡ്
െചയ്യാം. അന്ന് ഒരുലക്ഷം ഉപേയാക്താക്കളും മുപ്പതിനായിരം െപ്രാജക്റ്റുകളും
ഒെക്ക ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതിലൂെട ധാരാളം െടൿ ഉത്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്ക
െപ്പട്ടു. സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് (SMC) ഒെക്ക ഉണ്ടായത് ഇതിലായിരു
ന്നു. െസാളാരീസിെന്റ ഓപ്പൺ െസാളാരീസ് േപാലും സേരാവറിൽ ആയി
രുന്നു. സവാനയും (Savannah) ജർമ്മനിയുെട െബർലിേയാസും (Berlios)
കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതു സേരാവർ ആയിരുന്നു.
മേനാജ്: എന്നിട്ട്? ഇേപ്പാൾ അതിേല്ല?
സി.വി.ആർ.: ഇല്ല. പരിപാലനം നിർവ്വഹിച്ചുവന്ന ഗ്രൂപ്പ് തിരക്കുമൂലം സമയത്തു െച
യ്യാതായി. എസ്.എം.സി. സവാനയിേലക്കു മാറി. േഡറ്റാ െസർവ്വർ വാടകത
െന്ന മാസം 12,000 രൂപ ആയിരുന്നു. അതിനിെട ആപ്പിളിനു സമാനമായ ഒരു
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ േഹാസ്റ്റ് െചയ്തതിനു വക്കീൽേനാട്ടീസ് വന്നു. പിൻ
വലിേച്ച പറ്റൂ എന്ന സ്ഥിതി. കാലിേഫാർണിയ െടൿേനാളജീസിെല ആന
ന്ദ് ബാബു ബംഗളൂരുവിലുള്ള സ്വന്തം െസർവ്വറിൽ േഹാസ്റ്റ് െചയ്തു. ഒന്നും െച
യ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗേണ്ടഷനും സഹായിച്ചില്ല.
മേനാജ്: അെന്നല്ലാം താങ്കൾതെന്ന ആയിരുന്നിേല്ല ഫൗേണ്ടഷെന്റ ഇവിടുെത്ത
ഭാരവാഹി?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. മലയാളിയായ എം. അരുൺ, േബാംേബയിൽനിന്നു നാഗാർ
ജ്ജുന, ബംഗളൂരുവിൽനിന്നു േഗാപിനാഥ്, തുടങ്ങി ആറുേപരായിരുന്നു അന്ന
െത്ത ഫൗേണ്ടഷെന്റ സാരഥികൾ. ഞാൻ ഇൻഡ്യൻ െടക് യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലാ
ണു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു്. െക.എസ്.എസ്. നമ്പൂതിരി പ്രസിഡന്റും ഞാൻ െസ
ക്രട്ടറിയും (1997 മുതൽ). ഭാരവാഹികളിൽ േകന്ദ്രധനമന്ത്രാലയത്തിൽനിന്നു
ള്ള രണ്ടുേപെരാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർലെമന്റിൽ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവറ്റർ
വന്നത് അങ്ങെനയാണ്. 2002-ൽ രാജ്യാന്തരഗ്രൂപ്പ് അവരുെട േയാഗം തിരു
വനന്തപുരം െടൿേനാപാർക്കിൽ നടത്താൻ തയ്യാറായി. ആ സമയത്താണു
െസക്രട്ടറിപദം സതീഷ് ബാബുവിെന ഏല്പിച്ചു ഞാൻ പിന്മാറുന്നത്.
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മേനാജ്: ലിനക്സ് ഗ്രൂപ്പിലും സജീവമായിരുന്നിേല്ല? അത് എന്നാണ്?
സി.വി.ആർ.: ഏതാണ്ട് ഇേതകാലത്തു ലിനക്സ് ഗ്രൂപ്പും തുടങ്ങി. ദില്ലി, ബംഗളൂരു േക
ന്ദ്രങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. െപ്രാൈപ്രറ്ററി കമ്പനികളിൽനിന്നു വലിയ പ്രതി
േരാധം ഉണ്ടായി. അവെയ അതിജീവിച്ചു പ്രാേദശിക യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരുവ
നന്തപുരത്തും ഉണ്ടായി.
ലിനക്സിെന്റ ഇൻസ്റ്റേലഷെനാന്നും ഇന്നെത്തേപ്പാെല ലളിതമായിരുന്നി
ല്ല. അതുെകാണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. 2000 ആയേപ്പാ
േഴക്കു ഗ്രൂപ്പു വളെര ശക്തമായി. അെന്നാന്നും നല്ല ബ്രൗസറില്ല, േവഡ് േപ്രാ
സസറില്ല, െസ്പ്രഡ് ഷീറ്റില്ല, ഓഫീസ് സ്വീറ്റില്ല. 2005-ഓെട ഇെതല്ലാം ഉണ്ടാ
യി. സ്വീകാരം കൂടി. അവെയാന്നും േവണ്ടാത്ത താടിക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു
അന്നെത്ത ഉപേയാക്താക്കൾ. ഇന്ന് ആൻേഡ്രായിഡുകൂടി വന്നേതാെട ലി
നക്സ് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതായി.
ലിനക്സ് എങ്ങെന ഇങ്ങെനയായി എന്നത് അത്ഭുതമാണ്. അേമരിക്കയി
ലും മറ്റും െഡൽ ഒെക്ക ലിനക്സ് പ്രീേലാഡ് െചയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറക്കുന്നു. ഇനി
പ്രതിേരാധിക്കാനാവില്ല.
മേനാജ്: ഇവിെട ഇേപ്പാഴും എല്ലാം െപ്രാൈപ്രറ്ററി ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റവുമായാണ
േല്ലാ കിട്ടുന്നത്?
സി.വി.ആർ.: അെത. ഇവിെട എല്ലാ സിസ്റ്റവും വരുന്നത് ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ് വിൻ
േഡാസ് പ്രീേലാഡ് െചയ്താണ്. അവർ തമ്മിൽ ഉടമ്പടിയാണ്. അതു േവണ്ടാ
എന്നു ശക്തമായി വാദിച്ചേപ്പാൾ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാെത തരാൻ പറ്റി
െല്ലന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് ബൂട്ട് െചയ്യാൻ മാത്രമുള്ള േഡാസിെന്റ (DOS) ഓപ്പേറ
റ്റിങ് സിസ്റ്റം മാത്രം ഇട്ടുതന്നു. േസവനത്തിനും പരിപാലനത്തിനും സംവിധാ
നം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവർക്കു തരില്ല.
മേനാജ്: അേപ്പാൾപ്പിെന്ന വ്യാപിപ്പിക്കാൻ എന്തു െചയ്യണം?
സി.വി.ആർ.: ചില സമീപനങ്ങളാണു പ്രശ്നം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഐറ്റി@സ്കൂളിൽ
ആധാരം സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ആെണങ്കിലും അതിെന്റ സിലബസിൽ C,
C++ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റിെന്റ സി-കമ്പയിലറാണ്
ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. അതുകാരണം, ലിനക്സ് പഠിക്കുേമ്പാൾ C, C++ പഠി
ക്കാൻ കുട്ടികൾക്കു വിൻേഡാസിേലക്കു കടേക്കണ്ടിവരും. അതിെല ഗ്രാഫി
ക്കൽ ലാളിത്യം അവരുെട പഠനെത്ത േദാഷമായി ബാധിക്കും. ഇത് ഉടൻ
മാറ്റണം.
മേനാജ്: പകരം?

ലിനക്സ് വളർന്ന വഴി
സി.വി.ആർ.: ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗേണ്ടഷെന്റ കമ്പയിലറുണ്ട്. ലിനക്സിെന്റ
ജി.സി.സി. (Gnu Compiler Collection) ആണു ഏറ്റവും മികച്ചെതന്നു േലാ
കം അംഗീകരിച്ചത്. അതിനാൽ കുട്ടികൾ ഇതു പഠിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത
സൃഷ്ടിക്കുകയാണു് േവണ്ടതു്. ഉണ്ടാക്കുന്ന േപ്രാഗ്രാം പരീക്ഷിക്കാനും െമച്ച
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

െപ്പടുത്താനുെമല്ലാം ഉള്ള എക്സർൈസസുകൾ െചയ്യാൻ നല്ലത് ജി.സി.സി.
ആണ്.
ഇത്തരം പല കുരുക്കുകൾ പലയിടത്തും കിടക്കുന്നു. ഇെതാെക്ക കെണ്ട
ത്തി പരിഹരിച്ചാൽ പ്രേയാഗം വ്യാപിപ്പിക്കാം. പതിനഞ്ചു വയസിൽ പുറത്തി
റങ്ങുന്ന കുട്ടികെള ശരിയാക്കിയാൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.
വ്യാപാരികൾക്ക് കണക്കുസൂക്ഷിപ്പിനും ഇൻെവന്ററിക്കും േസാഫ്റ്റ്െവയർ
േവണം. ഇത്തരം േമഖലകൾ കെണ്ടത്തി എന്തുെകാണ്ടു സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്െവയറിൽ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തുകൂടാ? അെതാെക്ക െചയ്യണം. ഐ.സി.
േഫാസ് ആണു െചേയ്യണ്ടത്. പെക്ഷ, െചയ്യുന്നില്ല. ചാല മുതൽ പാളയം വെര
എത്ര വ്യാപാരികളുണ്ട്? െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിനു രണ്ടുലക്ഷം രൂപ
െകാടുക്കണം. എത്ര പണമാണു നാടിനു നഷ്ടമാകുന്നത്! നമുക്ക് ഓറക്കിെളാ
ന്നും േവണ്ടാ. ലളിതമായ ബില്ലിങ് േസാഫ്റ്റ്െവയർ മതി. നികുതി റിേട്ടണുകൾ
ഫയൽ െചയ്യാനുള്ള സഹാേയാപാധികൾ അടക്കം ഇതുണ്ടാക്കാൻ നികു
തിവകുപ്പു മുൻൈക എടുക്കണം. ധാരാളം തട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാം. പ്ലസ് ടൂ
കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നവെരെക്കാണ്ടു െചയ്യിക്കാവുന്നേതയുള്ളൂ. ഐറ്റി@സ്കൂളിെന്റ
ഇടത്തുനിന്നു്: യാൻ വാെനൿ (െചൿ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള േപ്രാഗ്രാമർ), ഹാൻ െത താൻ
(പിഡിഎഫ് െടൿ (pdfTEX) എന്ന സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്േവറിെന്റ രചയിതാവു്) കാമ്പസ് സന്ദർ
ശിച്ചേപ്പാൾ. ഇവർ സായാഹ്നയുെട സാേങ്കതികറ്റീമിെന്റ ഭാഗമാണു്.
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അനുബന്ധസംരംഭമായി ഇതു വികസിപ്പിക്കാം. സർവ്വീസ് നല്കൽ വഴി ധാരാ
ളം െതാഴിലവസരവും ഉണ്ടാക്കാം.
മേനാജ്: ശരിയാണ്. ഞാനും പലേപ്പാഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലനിലയ്ക്കും െമച്ചമായ
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകൾ േകരളം േപാെലാരു പുേരാഗമനരാഷ്ട്രീയസമൂഹ
ത്തിൽേപ്പാലും അതിനനുസരിച്ചു വ്യാപകമാകാത്തെതെന്തന്ന്.
സി.വി.ആർ.: എന്തല്ലാം െമച്ചങ്ങൾ! ഹാക്കിങ്ങിനു സാദ്ധ്യത കുറവാണ്. ഒരു
സ്ഥാപനം അല്ലേല്ലാ, േലാകമാെക വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം തെന്നയേല്ല
ഇവയുെട പരിപാലകർ. അതുെകാണ്ട്, ഒരുവിഭാഗം ഹാക്കിങ്ങിനു ശ്രമിച്ചാൽ
എതിർവിഭാഗം ശക്തമായി പ്രതിേരാധിക്കും, െമച്ചെപ്പടുത്തും. േസാഴ്സ് േകാഡു
കൾ കണ്ടാൽ കുഴപ്പങ്ങൾ േവഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റും.
വൻകിട ജർമ്മൻ ബാങ്കായ േഡാഷ് ബാങ്ക് (Deutche Bank) ബാങ്കിങ്
േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഓപ്പൺ ആക്കി. നമ്മുെട പണം ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതേല്ല.
അതു സുതാര്യമാകേണ്ട? േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താൻ കഴിയേണ്ട? െപാതുപരിേശാ
ധന േവേണ്ട? പരിഷ്കൃതസമൂഹം അങ്ങെനെയാെക്കയാണു ചിന്തിക്കുന്നത്.
േഡാഷ് ബാങ്ക് െചറിയ കൂട്ടെരാന്നുമല്ലേല്ലാ. നാമും അനുകരിക്കണം. ബാങ്കി
ങ് േസാഫ്റ്റ്െവയർ ആൻേഡ്രായിഡിൽ ആണേല്ലാ. േവാെട്ടടുപ്പിനുള്ള േസാ
ഫ്റ്റ്െവയെറാെക്ക ഇങ്ങെന ഓഡിറ്റബിൾ ആകണം. എല്ലാറ്റിനും തടസം
മേനാഭാവമാണ്. അതു മാറണം.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ആരൂഢം
മേനാജ്: ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമേനാഭാവം റിവർ വാലിയുെട ഈ ക്യാമ്പസിലും ജഗതി
യിെല വീട്ടിലുെമാെക്ക കാണാനും അനുഭവിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. നഗരപ്രാന്ത
ത്തിൽ ഇത്രയും വിശാലവും പ്രശാന്തവുമായ ക്യാമ്പസ് ശരിക്കും അത്ഭുതമാ
ണ്. വലിെയാരു കുളവും െചറുകുളങ്ങളും അരുവിയുെമാെക്ക കണ്ടു. എെന്താ
െക്കയാണ് ഇവിെടയുള്ളത്?
സി.വി.ആർ.: നാല് ഏക്കറുണ്ട് ആെക. വലിയ കുളത്തിനു നൂറുമീറ്റർ നീളവും 20 മീ
റ്റർ വീതിയും നൂറടി ആഴവുമുണ്ട്. വിവിധ ഇനത്തിൽെപ്പട്ട ഒരുലക്ഷേത്താളം
മീനുകളുണ്ട് അതിൽ. കരിമീനും െകാഞ്ചുെമാെക്കയുണ്ട് െചറിയ കുളങ്ങളിൽ.
അതതു ഭാഗെത്ത ജലേസചനത്തിനുള്ളതാണു െചറുകുളങ്ങൾ. മുഴുവൻ മഴയും
ഇവയിൽ സംഭരിച്ച് ഉപേയാഗിക്കും. വർഷം മുഴുവൻ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും
ക്യാമ്പസിൽ െവള്ളമുണ്ടാകും. 200 േകാഴിയും 50 താറാവും ഉണ്ട്. പത്തു് പശു
ക്കളുണ്ടു്. അൻപതിനം വാഴ, കാരറ്റ്, മുട്ടേക്കാസ് (കാേബജ്),… ഏതാെണ്ടല്ലാ
പച്ചക്കറിയും ഉണ്ട്. ധാരാളം ഔഷധസസ്യങ്ങളൂം ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അരിമാ
ത്രം വാങ്ങും. കുറച്ച് വയൽ ഒരാേളാടു േചാദിച്ചിരുന്നു. തന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ തരാ
െമന്നു പറയുന്നു.
മേനാജ്: അരിയും പാലുെമാഴിെക സ്വയംപര്യാപ്തമാണ്?
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സി.വി.ആർ.: ജീവനക്കാരിൽ 40 േപർ ക്യാന്റീൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാന്റീനിൽ
ഉപേയാഗിക്കുന്നതു മുഴുവൻ ക്യാമ്പസ് ഉത്പന്നങ്ങളാണ്. പാലും മുട്ടയും പച്ച
ക്കറിയും മീനുെമാെക്ക ജീവനക്കാർക്കും െകാടുക്കും. ബാക്കിവരുന്നതു വില്ക്കും.
മേനാജ്: കൃഷി ഏതുരീതിയിലാണ്?
സി.വി.ആർ.: പൂർണ്ണമായും ൈജവകൃഷിയാണ്. പച്ചക്കറി വളർത്താൻ േപാളിഹൗ
സ് ഉണ്ട്. ഫംഗസ് ബാധ ഒഴിവാകും. കാരറ്റിന് അൾട്രാവയലറ്റ് പാടില്ല. അതു
തടയാൻ േപാളിമർ ഫിൽറ്ററുണ്ട്. കീടനാശിനി ഇല്ല. ൈജവനിയന്ത്രണമാ
ണ്. ഇര-ഇരപിടിയർ ബാലൻസ് ഇേപ്പാൾ കൃത്യമാണ്. പത്തുശതമാനെമാ
െക്കേയ കീടം കയറി േപാകാറുള്ളൂ.
മേനാജ്: ധാരാളം മയിലുകെള കണ്ടേല്ലാ. ഇടയ്ക്കിെട കൂവലും േകൾക്കാം. വളർത്തു
ന്നതാേണാ?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. ക്യാമ്പസിൽ ധാരാളം പാമ്പുണ്ട്. അതാണേല്ലാ ഇഷ്ടഭക്ഷണം.
അതുെകാണ്ടു പാർപ്പുറപ്പിച്ചവരാ.
പരിസ്ഥിതിയ്ക്കിണങ്ങുന്ന െകട്ടിടങ്ങളാണ് എല്ലാം. നല്ല വായൂസഞ്ചാരമാണ്. ഫാ
നുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പിേക്കണ്ടിവരുന്നില്ല. ധാരാളം െവളിച്ചം

കാമ്പസിെല പ്രധാനജലസംഭരണി. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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കടന്നുവരുന്നതിനാൽ പകൽ ൈലറ്റ് ഇേടണ്ടിവരാറില്ല. എൽ.ഇ.ഡി. ൈലറ്റുകളാ
ണ് എല്ലാം. അവതെന്ന െവളിച്ചം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചു െതളിഞ്ഞുവരുന്ന, െസൻ
സിറ്റിവിറ്റി വഴി നിയന്ത്രിക്കുന്ന, തരമാണ്. ൈവദ്യുതിക്കു പകരം സൗേരാർജ്ജം
ആക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണിേപ്പാൾ.
മുള കാര്യമായി ഉപേയാഗിച്ചുള്ളതാണു നിർമ്മാണം. നാല്പതുെകാല്ലമാണ്
അതിെന്റ ആയുസ്സ്; സ്റ്റീലിേനാളം. സ്റ്റീൽ ൈകവരികൾ കിളിക്കാട്ടം വീണുംമറ്റും
ദ്രവിച്ചിട്ടും മുള കുഴപ്പമില്ലാെത നില്ക്കുന്നു!
ഭിന്നേശഷീസൗഹൃദമാണു നിർമ്മാണം. ഒരുനിലെപ്പാക്കത്തിലാണു റാമ്പ്.
ഒരറ്റെത്ത ക്വാർേട്ടഴ്സിൽനിന്നു മേറ്റയറ്റെത്ത കുളത്തിൽവെര വീൽ െചയറിൽ േപാ
കാം. എല്ലാ െകട്ടിടത്തിൽനിന്നും പടി കയറാെത പ്രധാനേഗറ്റുവെരയും വഴിയുണ്ട്.
മൂന്നുഭാഗമായി അഞ്ചു േബ്ലാക്കുകളാണ് ആെക െകട്ടിടങ്ങൾ. പ്രധാനെകട്ടിട
ത്തിന് അഞ്ചു നിലയുണ്ട്. അതിൽ ലിഫ്റ്റുണ്ട്. പ്രധാനെകട്ടിടത്തിെല ഒന്നും രണ്ടും
നിലകളിലായി 250 േപർക്കു േജാലിെചയ്യാം. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലിഷിലുമുള്ള ധാ
രാളം പുസ്തകമുള്ള നെല്ലാരു ൈലബ്രറിയുമുണ്ട്. അവിടെത്ത വായനക്കാർ കൂടുതലും
താണതലത്തിലുള്ള േജാലികൾ െചയ്യുന്നവരാെണന്നു സി.വി.ആർ പറഞ്ഞു.
മെറ്റാരുഭാഗത്ത് രണ്ടു ദമ്പതിമാർക്കുവീതം താമസിക്കാവുന്ന നാലു ഗസ്റ്റ് ഹൗ
സുണ്ട്. െകയർ േടക്കർക്കുള്ള പാർപ്പിടവും അവിെടയാണ്. സിവിആർ ചിലേപ്പാ
െഴാെക്ക അവിടയാണു തങ്ങിയിരുന്നത്. ഇേപ്പാൾ ആേരാഗ്യം വീണ്ടുെമാന്നു പിണ
ങ്ങിയേപ്പാൾ അവിെടയായി സ്ഥിരതാമസം.
ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്കും നടുവിലാണു ഭക്ഷണശാല. വിശാലമായ അടുക്കള.
രണ്ടു നിലകളിലായി രണ്ടു ഭക്ഷണശാലകളിൽ 250 േപർക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കാം.
മേനാജ്: ക്യാന്റീനും പൂർണ്ണമായും ൈജവമാേണാ?
സി.വി.ആർ.: അെത. വറുത്ത ഭക്ഷണം കഴിവതും ഒഴിവാക്കും. ആഴ്ചയിൽ ഒരുദി
വസം വടേയാ വാഴയ്ക്കാപ്പേമാ ഉണ്ടാകും. അവൽ, െതരളി, അവേലാസുെപാ
ടി, െകാഴുക്കട്ട, അട തുടങ്ങിയവെയാെക്കയാണു സാധാരണ. കൃസ്ത്യൻവിഭവ
മായ ‘ഇൻറിയപ്പ’വും ഉണ്ടാക്കും. നാടൻ േകാഴിയിറച്ചിെയാെക്കയുണ്ട് െമനു
വിൽ. ആഴ്ചയിൽ മൂന്നുദിവസം മീനുണ്ട്. ഒരുദിവസം വറുത്തതാണ്. െവള്ളി
യാഴ്ചകളിൽ പരിപ്പും പപ്പടവും പായസവും ഒരുക്കും. തീയൽ േപാലുള്ള വിഭ
വങ്ങെളാെക്ക ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. െവണ്ടയ്ക്കാേത്താരൻ ബഹുവിേശഷമാണ്. സാ
യിപ്പന്മാർെക്കാെക്ക വലിയ ഇഷ്ടം. ധാരാളം കൂട്ടുകാർ വരും. ജർമ്മനിയിൽ
നിന്നും മറ്റുമുള്ള െടൿ െഡവലപ്പർമാരും വരും. േകരളീയഭക്ഷണെത്തപ്പറ്റി
വലിയ മതിപ്പാണ് അവർെക്കല്ലാം.
മാസത്തിൽ ഒരുദിവസം സദ്യയുണ്ട്. 90-95 േപർ കഴിക്കും. ഭക്ഷണെമ
ല്ലാം 65 ശതമാനം സബ്സിഡി കുറച്ചാണു നല്കുന്നത്. ആവശ്യക്കാർക്കു സ്വ
ന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽനിന്ന് ഓർഡർ നല്കാം. മാസാവസാനം ബില്ലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ
വരും.

െതാഴിലാളീസൗഹൃദവും
മേനാജ്: ക്യാന്റീൻ നടത്തിപ്പ്?
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വർൿ േസ്റ്റഷനുകളും ജീവനക്കാരും പ്രവർത്തനസ്ഥലവും.

(കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

സി.വി.ആർ.: െതാഴിൽക്കരാറാണ്. പാത്രവും ഇന്ധനവും മറ്റു സൗകര്യവുെമല്ലാം
നമ്മൾ നല്ക്കും. സ്ത്രീകളുെട െതാഴിൽപ്രസ്ഥാനമായ േസവയ്ക്കാണു കരാർ. ഏഴു
ജീവനക്കാരുണ്ട്. അവർക്കും െപ്രാവിഡന്റ് ഫെണ്ടാെക്ക നല്കും. ശമ്പളത്തിനു
പുറെമ വിലയുെട പത്തു ശതമാനം അവർക്കു നല്കും. അവധിദിവസവും ശമ്പ
ളം നല്കും. ബന്ദുദിവസം വരണ്ടാ. അവെരല്ലാം ഹാപ്പിയാണ്. മൂന്നുെകാല്ലം
കൂടുേമ്പാൾ അവർക്കു േസവയുെട മറ്റു കരാർസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു സ്ഥലംമാറ്റം
ഉെണ്ടങ്കിലും അവർക്ക് ഇവിടമാണിഷ്ടം.
മേനാജ്: റിവർ വാലിയിെല ജീവനക്കാേരാടും ഇതുതെന്നയാകും സമീപനം, അേല്ല?
സി.വി.ആർ.: അെത. പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ േതാന്നാത്ത ശമ്പളമാണു നല്കുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് ആരും അധികേജാലി ഏെറ്റടുക്കാറില്ല. അല്ലാെതതെന്ന എല്ലാ
വർക്കും കുട്ടികെള നല്ല വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനും വണ്ടി, വീട് ഒെക്ക
പരിപാലിക്കാനും കഴിയും.
ഓേരാദിവസെത്തയും േജാലി കണക്കാക്കി അവധിദിവസം േജാലി െച
യ്യേണാ എന്നത് േവാട്ടിനിടും. ഭൂരിപക്ഷവും അനുകൂലിച്ചാൽമാത്രം െചയ്യും.
അതിന് ഇരട്ടി േവതനവും ഒരു ദിവസെത്ത പകരം അവധിയും നല്കും. ചുരുക്ക
ത്തിൽ ഒരു അവധിദിനേജാലിക്കു മൂന്നുദിവസെത്ത ശമ്പളം. ബന്ദിനു പകരം
മെറ്റാരു അവധിദിനം പ്രവൃത്തിദിനമാക്കും. അവധിദിനപ്രവൃത്തികൾ െതാ
ഴിൽവകുപ്പിെന അറിയിക്കും. ഒരു െതാഴിൽനിയമവും ലംഘിക്കില്ല. പണി
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തീർന്നാൽ ആഴ്ചക്കണക്കിൽ േനരേത്ത േപാകാം. ചിലർ നാലുമണിക്കൂറിൽ
ത്താെഴേയ െചയ്യാറുള്ളൂ. േജാലി നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട്. പെക്ഷ,
ബിഗ് ബ്രദർ ആകരുെതന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അത് അത്രയ്ക്കു േനാക്കാറില്ല.
വീട്ടിലിരുന്നു േജാലി െചയ്യാനുള്ള അനുമതി പേണ്ട ഉണ്ട്. മിക്കവർക്കും
ലാപ്േടാപ് ഉണ്ട്. േകാവിഡ് 19 അടച്ചിടൽക്കാലത്ത് ഇതാണു തുണയായത്.
ലാപ്േടാപ് ഇല്ലാത്തവർക്കുകൂടി അതു നല്കാനും അത് അവസരമായി.
നാലുലക്ഷം രൂപയുെട െമഡിക്കൽ ഫണ്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് അവകാ
ശേബാധം േതാന്നാൻേവണ്ടിമാത്രം േബാണസിെല ഒരു സംഭാവന ഇതിൽ
ഇടുവിക്കും. ജീവകാരുണ്യം േപാലുള്ള ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിത്തമാെണന്ന് ആർ
ക്കും േതാേന്നണ്ടേല്ലാ. ബാക്കി കമ്പനി ഇടുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്ന് അടിയ
ന്തരസഹായം നല്കും. ഇ.എസ്.ഐ. കിട്ടുേമ്പാൾ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. അതി
നായി കാത്തു വിഷമിേക്കണ്ട എന്നതാണു െമച്ചം. എല്ലാവർക്കും ആേരാഗ്യ
ഇൻഷ്വറൻസും ഉണ്ട്.
മേനാജ്: ഇേപ്പാൾ എത്രേപർ േജാലിെചയ്യുന്നുണ്ട്?
സി.വി.ആർ.: ഒടുവിൽ 134 േപർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 85 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്.
50 – 50 അനുപാതത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറ
പ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
മേനാജ്: റിവർ വാലിക്കു േവെറയും േകന്ദ്രങ്ങൾ ഇേല്ല?
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

സി.വി.ആർ.: ഉണ്ട്. നാലു േകന്ദ്രങ്ങൾ. െചറിയ സംവിധാനങ്ങളാണ്. തൃശ്ശിനാപ്പ
ള്ളിയിൽമാത്രം 30 േപർ. െകാച്ചിയിൽ അഞ്ചുേപരും േകാഴിേക്കാട്ടു് 18 േപരും
കണ്ണൂരിൽ നാലു േപരും. ഒരു കരുതൽ സംവിധാനം കൂടിയാണത്. പ്രളയ
േമാ ഭൂമികുലുക്കേമാ േപാെല എെന്തങ്കിലും ഉണ്ടായാലും കണക്റ്റിവിറ്റി േപാ
യാലും മറ്റു േകന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും. രാജ്യാന്തരനിലവാര
മുള്ള സ്ഥാപനങ്ങെളാെക്ക ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന പല േകന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കാറുണ്ട്.
െസർവ്വറുകെളാെക്ക അങ്ങെനയാണേല്ലാ. മിറർ െസർവ്വറുകൾ േവെറ ഭൂഭാഗ
ങ്ങളിൽ വയ്ക്കും. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിെന്റെയാെക്ക ഗുണം അതാണ്. ഞങ്ങളുെട
േഡറ്റ എല്ലാം ക്ലൗഡിലാണ്. ഇവിെട സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾതെന്ന ഇല്ല.
മേനാജ്: അെത. അതു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. േചാദിക്കണെമന്നു കരുതിയതുമാണ്.
എന്താണാ സംവിധാനം?
സി.വി.ആർ.: െഡസ്ക്േടാപ്പിനു പകരം 3500 രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള റാസ്പ്െബറി
(Raspberry) ആണ് എല്ലാ േടബിളിലും. 750 വാട്ട്സ് ൈവദ്യുതിയുെട സ്ഥാന
ത്ത് അഞ്ചുവാട്ട്സ് മതി. അതിെല ബാറ്ററിയിൽ 23 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പി
ക്കാം. ഒരു കീേബാർഡും എൽസിഡി േമാനിറ്ററും മാത്രം മതി. ആവശ്യെമ
ങ്കിൽ പ്രിന്ററും ബന്ധിപ്പിക്കാം. േസവ് െചയ്യുന്നെതല്ലാം ക്ലൗഡ് െസർവ്വറിൽ
ആയതിനാൽ പാസ്േവഡുള്ള ആർക്കും എവിെടയിരുന്നും എേപ്പാഴും അത്
എടുത്ത് ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയും. മൂലധനെച്ചലവു നേന്ന കുറച്ചുമതി.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ കമ്മ്യൂൺ
മേനാജ്: മെറ്റാരു പ്രധാനകാര്യം—ഒരുപെക്ഷ, ഏറ്റവും കൗതുകകരവും—േചാദി
ക്കാനുള്ളത് താങ്കളുെട കമ്മ്യൂൺ പരീക്ഷണെത്തപ്പറ്റിയാണ്.
(സി.വി.ആർ. ആർത്താർത്തു ചിരിച്ചു. ശരീരത്തിെല ആേവശം മുഴുവൻ
മുഖേത്തക്ക്. െപാടുന്നെന അേദ്ദഹം കൂടുതൽ വാചാലനായി.)
മേനാജ്: എന്തായിരുന്നു പ്രേചാദനം?
സി.വി.ആർ.: കൂട്ടുകുടുംബം ആയിരുന്ന എെന്റ കുടുംബംതെന്നയാണു േപ്രരണ. കൂട്ടു
കുടുംബത്തിനു േകാട്ടങ്ങൾേപാെലതെന്ന ചില േനട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിക്കു സു
ഖമില്ലാതായാൽ അച്ഛനമ്മമാർ േബജാറാേകണ്ട കാര്യമില്ല. ഇേന്നാ? അതു
േപാെലതെന്ന പ്രായമായവരുെട കാര്യവും. എെന്റ അച്ഛനമ്മമാെര ഞാൻ
നിർബ്ബന്ധിച്ചു െകാണ്ടുവേരണ്ടിവന്നു, സംരക്ഷിക്കാൻ. താത്പര്യമില്ലാത്തത്
സമപ്രായക്കാർ ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്. മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും കുട്ടികളു
മായുമുള്ള ബന്ധവുമില്ല. പരസ്പരമുള്ള കരുതലില്ലായ്മ. അേതാെടാപ്പം സാം
സ്കാരികപാരമ്പര്യവും നഷ്ടമാകുന്നു. ആർദ്രത, സഹാനുഭൂതി ഒെക്ക അങ്ങെന
പകർന്നുകിേട്ടണ്ടവയാണ്. പഞ്ചതന്ത്രം കഥെയാെക്ക എത്ര തലമുറ പറഞ്ഞ
താണ്. അവ നഷ്ടമായേപ്പാൾ കുട്ടികൾ വിേനാദത്തിനു യന്ത്രങ്ങളിേലക്കു തി
രിയുന്നു. അവർക്കു വിേവചനമില്ല.
അതുേപാെലയാണു വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയവരുെട കാര്യവും. അവ
രുെട ആവശ്യം അനായാേസനയുള്ള മരണമാണ്. അതിൽ എത്രമാത്രം
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സഹായിക്കാനാകും? അവരവരുെട വാർദ്ധക്യം അവരവർ ആസൂത്രണം
െചയ്തു കൃത്യതേയാെട നടപ്പാക്കുക എന്നതു സാദ്ധ്യമാകണം. നല്ല വിദ്യാഭ്യാ
സം കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന േജാലികൾ നഗരങ്ങളിൽ ആകയാൽ കുട്ടികൾക്കും
അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ സാദ്ധ്യത കുറയും. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം
കിട്ടാത്തവർക്കാകെട്ട, അതിനുള്ള േശഷി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. ചിലേപ്പാൾ മന
സും. ചിലർ അക്രമികളാെയാെക്ക മാറാം. അങ്ങെനെയാെക്കയാണേല്ലാ
കാണുന്നത്.
ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും ക്ഷയിക്കുന്നതും ചലനേശഷി കുറയുന്നതുമാണ് വാർ
ദ്ധക്യത്തിെല പ്രശ്നങ്ങൾ. രണ്ടിനും ഇന്നു ശാസ്ത്രീയപരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. പേക്ഷ,
അവ വ്യക്തിപരമയി േനടാൻ പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിനു കക്കൂസിൽ േപാകാ
നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. പരിഹാരം ഉണ്ട്. പേക്ഷ, ഒരാൾക്കായി ആ െചലവു താങ്ങാ
നാവില്ല. ഒരു സമൂഹമായി വാങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഉപേയാഗിക്കാം. ‘ഗു
സാരിസ്’ (Guzaarish) എന്ന സിനിമയിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. എട്ടുപ
ത്തുലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഒരു ഉപകരണത്തിന്. അെതാരു ‘പ്ലഷറാ’ണ്.
അതുേപാെല, െപാതു അടുക്കള, ജലസംഭരണി, ഇന്റർെനറ്റ് കേഫ, കളി
സ്ഥലം, വേയാജനങ്ങൾക്കു ശമ്പളത്തിൽ നഴ്സുമാർ തുടങ്ങി എല്ലാ െപാതുസൗ
കര്യവുമുള്ള, പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദമായ, അത്തരം അവേബാധങ്ങളുള്ള ഒരു കൂ
ട്ടുജീവിതമാണ് ഞാൻ വിഭാവനം െചയ്തത്.
മേനാജ്: പെക്ഷ, കൂട്ടുകുടുംബം പലനിലയ്ക്കും ആേരാഗ്യകരം ആയിരുന്നിെല്ലന്നാണ
േല്ലാ ചരിത്രവിശകലനങ്ങളും എം.റ്റി.െയേപ്പാലുള്ളവരുെട രചനകളും വ്യക്ത
മാക്കിയിട്ടുള്ളത്?
സി.വി.ആർ.: അെത. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെയാെക്ക ഒഴിവാ
ക്കിയ, ആധുനികകാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുസൃതവും ജനാധിപത്യപൂർണ്ണവുമായ
ഒരു പ്രാേദശിക സ്വാശ്രിതസമൂഹമായാണ് ഞാൻ അതിെന വിഭാവനം െച
യ്തത്. ഓേരാരുത്തർക്കും അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ സംരക്ഷിക്കണം. താ
ത്പര്യങ്ങൾ എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യും എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അതു ചർച്ച െച
യ്യണം. കുട്ടികളുെട കാര്യത്തിൽ തല്ല്, ശാസന, ഭീഷണിെപ്പടുത്തൽ തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികളുെട പ്രണയെത്ത എങ്ങെന സമീപിക്കണം? അവർ
ൈലംഗികമാെയാെക്ക ഇടെപടാം. അെതാെക്ക എങ്ങെന േസ്നഹപൂർവ്വം,
യാഥാർത്ഥ്യേബാധേത്താെട ൈകകാര്യം െചയ്യാം? ജാതിേക്കാമരങ്ങളുെട
സ്വാധീനത്തിൽനിന്നു സംവിധാനെത്ത എങ്ങെന മുക്തമാക്കാം. ഇങ്ങെന
വിപുലമാണു േമഖലകൾ.
(സി.വി.ആറിെന്റ കമ്മ്യൂൺ സങ്കല്പം അേദ്ദഹത്തിെന്റ േബ്ലാഗിൽ അവതരിപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. സുസ്ഥിരസമൂഹം (Sustainable Community) എന്നാണ് അതിനു നല്കിയി
ട്ടുള്ള േപര്. (http://cvr.cc/?p=35) അതിേന്മൽ കാര്യമായ ചർച്ച നടന്നിട്ടുമുണ്ട്.)

മേനാജ്: പാരീസ് കമ്മ്യൂണാേണാ പ്രേചാദനം?
സി.വി.ആർ.: തീർച്ചയായും അതുണ്ട്. പെക്ഷ, അതിനു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന
േല്ലാ. ഇസ്രായീലിെല കിബ്ബുത്സ് (Kibbutz) േപാെല ഒന്നാണ് എെന്റ സങ്ക
ല്പത്തിെല കമ്മ്യൂൺ.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

മേനാജ്: ആ വഴിക്കു ചില പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തിയേല്ലാ. എെന്താെക്ക ആയിരുന്നു
അത്?
സി.വി.ആർ.: ഇതിൽ താത്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങെള കെണ്ടത്തുക, കമ്മ്യൂൺ സ്ഥാ
പിക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങുക, അവിെട െപാതുസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, പരിപാ
ലനസംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിങ്ങെന പലതും േവണ്ടിയിരുന്നു. കിള്ളി
എന്ന സ്ഥലത്ത് 14 ഏക്കർ സ്ഥലം കെണ്ടത്തി. കമ്പനിയിലുള്ളവർക്കു വീ
ട്ടിലിരുന്നു േജാലി െചയ്യാനുള്ള സാദ്ധ്യത പരിേശാധിച്ചു. ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ
ഓഫീസിൽ വരിക. സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ േതാന്നുേമ്പാൾ അതു കഴിയ
ണം. പഴയ കൃഷിപ്പണിേപാെല. കമ്പനിയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന
കുടുംബാസൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. കുട്ടികെള േനാക്കൽ, അച്ഛനമ്മമാ
െര െകാണ്ടുവരൽ, അവരുെട കാര്യങ്ങൾ േനാക്കൽ ഒെക്ക മനഃേക്ലശമില്ലാ
െത നടക്കണം. േവർപിരിയൽ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വിവാഹപൂർവ്വ-കുടുംബ
കൗൺെസലിങ് ഒെക്ക ആേലാചിച്ചു.
പെക്ഷ, വസ്തുവിെന്റ ഉടമകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ബ്രിട്ടിഷ്
പങ്കാളിയുെട കുത്തിത്തിരിപ്പും ഒെക്ക കാരണം അന്നതു നടന്നില്ല. പിന്നീട് സ്വ
ന്തം സേഹാദരങ്ങെളയും കുടുംബങ്ങെളയും േചർത്തു ലഘുമാതൃകയും ആേലാ
ചിച്ചു. എങ്കിലും നമ്മുെട പാരമ്പര്യത്തിെല ‘ഫ്യൂഡലും ൈട്രബലുമായ’ സ്വഭാ
വവിേശഷങ്ങൾ തുടക്കത്തിേല അതും തല്ലിെക്കടുത്തി. എന്നാലും ആ സ്വപ്നം
ആർെക്കങ്കിലും പ്രേചാദനമാകുെന്നങ്കിൽ, ആെരങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ മുതിരു
െന്നങ്കിൽ, ആകെട്ട എന്നു കരുതിയാണ് അതു േബ്ലാഗിൽ വിശദമായിത്തെന്ന
ഇട്ടത്.
സി.വി.ആർ. തെന്റ www.cvr.cc എന്ന േബ്ലാഗിൽ http://cvr.cc/?p=60 എന്ന താ
ളിൽ ‘എെന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ’ (My Dreams) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ രണ്ടു സ്വപ്നങ്ങളിൽ
ഒന്നാമേത്തതായി പറയുന്നത് കമ്മ്യൂൺ സ്ഥാപനമാണ്. 1973 മുതൽ ഇേദ്ദഹം
ഇതിനായി സംസാരിക്കുന്നു. യുേട്ടാപ്യൻ എന്ന് ഒരുേവള േതാന്നിയ ഈ സ്വപ്ന
ത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ സി.വി.ആർ. ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ, ആധുനികമാനവികമൂല്യങ്ങളുെട, വക്താവും പ്രേയാക്താ
വുമായ സി.വി.ആർ. തെന്റ ആശയങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും സമൂ
ഹത്തിലും നടപ്പാക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന അപൂർവ്വമാതൃകയാണ്. സി.വി.ആറിെന്റ പ്രവൃത്തികളും മാതൃകകളാണ്.
നെല്ലാരു നാേളയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാതൃകകൾ. ശാരീരികമായ പരിമിതി
യാൽ മുച്ചക്രക്കേസരയിൽ തളയ്ക്കെപ്പട്ട ശരീരത്തിൽ ആ വിശ്വമനസ് ചക്രവാള
ങ്ങളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു; അവയുെട സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിെന്റ
സാദ്ധ്യതകൾ േതടുന്നു. ആ വഴിയിൽ നമ്മളാലാവുന്നതു െചയ്യുക എന്നതാണ് ഈ
മനുഷ്യേസ്നഹിക്കുള്ള സമർപ്പണം.
മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ

159

1. ‘േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി സി.വി.ആർ. ജീവിതം പറയുന്നു’, മീഡിയ മാസിക,
2019 ഒേക്റ്റാബർ.
2. ‘െടക്കിെന്റ ൈജത്രയാത്രയും പുറംതിരിഞ്ഞു നാമും’, മീഡിയ മാസിക, 2019 നവംബർ – ഡിസം
ബർ.
3. ‘അറിവുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ആേഘാഷം’, പ്രസാധകൻ മാസിക 2020 ജൂൺ.

Please write to ⟨info@sayahna.org⟩to file bugs/problem reports, feature requests and
to get involved.Sayahna Foundation • jwRa 34, Jagathy • Trivandrum 695014 • india

