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പ്രതികരണങ്ങൾ

മേനാജ് െക. പുതിയവിള: തനതുലിപി തെന്ന
േവണം; അതുമാത്രം േപാര (തുടർച്ച)
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: 1975 ജൂൺ 25
അടിയന്തിര പ്രഖ്യാപനത്തിെന്റ 45-ാം വാർ
ഷികം.
ആ ഇരുണ്ട കാലത്തിെന്റ അവേശഷിപ്പുകൾ
വലിയ സൗഹൃദങ്ങൾക്കു വഴിെതളിയിച്ചു. ടി. എൻ.
േജായി, മുഹമ്മദലി, ഷംസു, േമാഹൻദാസ്, േഹമ
ചന്ദ്രൻ, തുളസി, ചിത്രജകുമാർ, അേശാൿകുമാർ,
സിവിആർ. മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷരങ്ങൾ വീെണ്ട
ടുക്കുന്നതിെന്റ േസ്നഹപഥങ്ങളാണവ. വർഷങ്ങേള
െറ കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്നെത്ത യുവത്വവും ആേവശവും
മാമൂലുകൾെക്കതിെരയുള്ള നിലപാടുകളും വാർദ്ധ
ക്യത്തിനു േചതനേയകുന്നു. ഇന്നും ഉടയാത്ത കൂട്ടാ
യ്മ പുതിയ വിതാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അരനൂറ്റാണ്ടടുക്കുേമ്പാൾ ഇരുൾച്ചയ്ക്കു് കനേപ്പ
റുകയാണു്. പുതിയ യുവത്വം കൂടുതൽ ധീരവും സർ
ഗ്ഗാത്മവുമാകെട്ട.
രചന േഫാണ്ട് അണിയറയിൽ രൂപംെകാള്ളു
ന്ന നാളുകളിൽ, 1999 ആദ്യം, ഒരു ദിവസം ചിത്രജ
കുമാറുെമാത്തു് െപ്രാഫ. എം. കൃഷ്ണൻനായെര കാ
ണാനായി േപായതു് ഓർക്കുന്നു. കൂെട േഹമചന്ദ്ര
നും തുളസിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെരല്ലാം യൂണി
േവഴ്സിറ്റി േകാേളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ശിഷ്യരായിരുന്നു.
പഴയലിപിയുെട വീെണ്ടടുപ്പിെനകുറിച്ചു് പറയു
േമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം എന്തായിരി
ക്കുെമന്നതിെനപ്പറ്റി ആർക്കും ഊഹമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. സാഹിത്യത്തിെല പ്രധാന എതിരനായിരുന്ന
െല്ലാ അേദ്ദഹം. എതിർപ്പാണു് പറയുന്നെതങ്കിൽ
തല്ലുപിടിക്കാനായി ചിത്രജൻ ഒരുങ്ങിനിന്നു. ഞാന
േദ്ദഹെത്ത ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു.
പഴയ ശിഷ്യെര കണ്ടേതാെട അേദ്ദഹം അത്യ
ന്തം ആഹ്ലാദവാനായി. ആഗമേനാേദ്ദശം അറി
ഞ്ഞേതാെട ആഹ്ലാദം ഇരട്ടിച്ചു. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ടിേന്റയും പ്രേബാധചന്ദ്രൻ നായരുേടയും േനതൃത്വ
ത്തിൽ അരേങ്ങറാൻ േപാകുന്ന പുതിയ െവട്ടിമുറി
ക്കൽ പ്രസ്ഥാനം (‘മലയാളത്തനിമ’) അറിഞ്ഞ
േതാെട അേദ്ദഹം േകാപാകുലനായി. വിറച്ചു.
ഇതുേപാെലയുള്ള ഒരു തീവ്രപ്രതികരണം
അതിനുമുമ്പു് കണ്ടതു് െപ്രാഫ. പന്മന രാമചന്ദ്ര
നിൽ നിന്നായിരുന്നു.
രചനയുെട സേമ്മളനം കഴിഞ്ഞേതാെട അേദ്ദ
ഹം ടി. എൻ. ജയചന്ദ്രൻ നായെര േഫാണിൽ വി
ളിച്ചു് ‘ശല്യ’െപ്പടുത്താൻ തുടങ്ങി. സമകാലികമല
യാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാരഫലം തനതു
ലിപിയിൽ തെന്ന േവണെമന്നതായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ആവശ്യം. ജയചന്ദ്രൻനായരും രചന
മൂവ്െമന്റിെന്റ ഇഷ്ടക്കാരനായിരുന്നു. അേദ്ദഹമാ
ണു് രചനയുെട വരവറിയിച്ചുെകാണ്ടുള്ള മേനാജ്
പുതിയവിളയുെട ദീർഘേലഖനം അത്യന്തം പ്രാധാ
ന്യേത്താെട പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.
െപ്രാഫ. കൃഷ്ണൻനായരുെട േലഖനം തനതു
ലിപിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിെന്റ പ്രാധാന്യം
അന്നു് വളെര വലുതായിരുന്നു. ‘വലിയ’ സാഹിത്യ
കാരന്മാരാരും ഇന്നും പരിഗണിക്കാത്ത ഒന്നാണ
തു്. അക്ഷരം ഏതു േകാലത്തിലായാലും േവണ്ടില്ല
‘സാഹിത്യം’ മഹത്തരമാകണം എേന്ന അവർക്കു്
ആേലാചനയുള്ളു. വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചാ
ണു് വാരഫലം അേദ്ദഹം മരിക്കുന്നതുവെര സമകാ
ലിക മലയാളത്തിൽ ഓേരാ ആഴ്ചയും ൈടപ്പ്െസ
റ്റ് െചയ്തിരുന്നതു്. ഇന്നെത്ത യൂണിേകാഡിെന്റ
എളുപ്പങ്ങെളാെക്ക പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്തായി
രുന്നു. ഓേരാ ആഴ്ചയും മലയാളത്തിെന്റ തനതു
ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ച താളുകൾ കാണുന്നതു് രച
നയുെട പ്രവർത്തനത്തിനു് നൽകിയ ഊർജ്ജം
വിവരണാതീതമാണു്. ഇന്നു് അേത വാരഫലം
അേത അക്ഷരങ്ങളിൽ സായാഹ്നയിൽ കാണുന്ന
തും ആേവശകരം തെന്ന.
പന്മനേയാ കൃഷ്ണൻനായേരാ ഭാഷാചിന്തക
ളുെടയും സാഹിത്യവിമർശനത്തിെന്റയും കാര്യ
ത്തിൽ അഗണ്യരായിരിക്കാം. ൈപങ്കിളി എന്നാ
ണു് അന്നും ഇന്നും അവെര കനെപ്പട്ടവർ വിേശഷി
പ്പിക്കുന്നതു്. പെക്ഷ അവർ അക്ഷരങ്ങളിലൂെട ദർ
ശിച്ച ഭാഷയുെട സൗന്ദര്യം ഇന്നും ‘മഹാന്മാരായ’
പല സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും അജ്ഞാതമാണു്.
േഡാ: ബാബു െചറിയാൻ: മാനകീകരണം (standardisation) വർണവിന്യാസക്രമത്തിനും ബാധകമാേക
ണ്ടതാണു് (വ്യക്തിഭാഷകൾ ഭാഷണതലത്തിൽ
പ്രസക്തമാണു്; ആകാം).
നിഘണ്ടുക്കൾ പദത്തിെന്റ അർഥെത്തമാത്രമ
ല്ല, രൂപെത്തയും ‘േവലിെകട്ടി’ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു
ണ്ടു്.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ‘േകരള കവിത, സമീക്ഷ, നവസാ
ഹിതി, േഗാപുരം ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഡിജി
ൈറ്റസ് െചയ്യണം’.
േകരള കവിത – അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, െക. എസ്.
നാരായണപിള്ള, സമീക്ഷ, നവ സാഹിതി, േഗാപു
രം: എം. േഗാവിന്ദൻ, സി. െജ. േതാമസ്, െക. സി.
എസ്. പണിക്കർ – ആരും ഇന്നില്ല. േകാപ്പിൈററ്റ്
പ്രശ്നം വരാനുമില്ല.
േകരള കവിത പ്രിയ ദാസിെന്റ (സംക്രമം)
കയ്യിലുണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരത്തു തെന്നയാണ
േല്ലാ.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: മാനകീകരണത്തിെനക്കുറിച്ചു്
സാഹിത്യകാരന്മാരും വായനക്കാരും അക്കാദ
മിൿ സമൂഹവും സജീവ സംവാദത്തിേലർെപ്പടുക
യും അതിലൂെട ഒരു രൂപേരഖ തയ്യാറാക്കുവാനും
കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കു് ഈ രംഗത്തു് താല്പര്യമുള്ളവ
െരെയല്ലാം പെങ്കടുപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് െവബിനാറുകൾ
നടത്തി പ്രേയാജനെപ്പടുന്ന തീരുമാനങ്ങെളടുക്കു
കയും മലയാള പ്രസാധനത്തിനു് ഉതകുന്ന ൈശ
ലീപുസ്തക രചനയിേലർെപ്പടുകയും െചയ്യാെമന്നു
സായാഹ്ന ആശിക്കുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രബന്ധങ്ങളും നീണ്ട പ്രതി
കരണങ്ങളും ഇനിയും വളെരയധികം പ്രതീക്ഷിക്കു
കയാണു്. േലഖകർ അവലംബങ്ങൾ കൂടി ഉപേയാ
ഗിക്കുകയാെണങ്കിൽ നിലപാടുകെള െചാല്ലിയുള്ള
വിവാദങ്ങൾ നമുക്കു് പറ്റുന്നിടേത്താളം ഒഴിവാക്കു
കയും ഭാഷാസമൂഹത്തിനു് പ്രേയാജനമുള്ള നിഗമ
നങ്ങളിൽ േവഗെമത്തുവാൻ കഴിയുകയും െചയ്യും.
അക്കാദമിൿ സമൂഹത്തിെന്റ സജീവപങ്കാളിത്തം
വളെരയധികം േവണ്ട ഒരു സംരംഭമാണിതു്. ഏവ
െരയും ഹാർദ്ദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു.
േലഖനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങ
ളും നമുക്കു് െവബിനാറുകേളാെടാപ്പം തെന്ന പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്യാം.

സക്കറിയ: രഹസ്യെപ്പാലീസ് (തുടർച്ച)
സുഭാഷ് കുര്യാേക്കാസ്: രഹസ്യെപ്പാലീസിെന്റ ആരം
ഭത്തിൽതെന്ന ഉമ്മ നൽകുന്ന കാമുകിയുെട ജീവി
തം ഭൂമി േപാെല ഉരുണ്ടാണിരിയ്ക്കുന്നെതന്ന വിട
പറച്ചിലിൽ കഥാന്ത്യം ഊഹിയ്ക്കാവുന്നതാൽ കഥ
സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന സക്കറിയ കഥ സഹജമായ ബഷീറിനു്
പിൻഗാമിയാകുേമാ?

ഇ. പി. ഉണ്ണി: കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വിജയൻ-ഒരു പ്ര
ശ്നവിചാരം (തുടർച്ച)
െക. ജി. എസ്.: ‘രഹസ്യെപ്പാലീസ്’ െപെട്ടന്നു് വി
ട്ടയെച്ചങ്കിലും ചില വിവർത്തനക്കുരുക്കുകളിൽ
കുടുങ്ങി എെന്റ മൂന്നു് ദിവസം അന്യാധീനമായി.
സായാഹ്നയിൽ വരുന്നവ കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും
വായിക്കാൻ കഴിയാതായി. വായനക്കുടിശ്ശിക
ഒടുക്കുെമന്ന ശപഥം ഇന്നു് പുലർെച്ച പാലിച്ചു.
പുലർന്നേപ്പാൾ വിസ്മയം മുന്നിൽ: അയിഷയും
zentangle ചിത്രങ്ങളും. അയിഷ താണ്ടിയ അപൂർവ
ജ്ഞാന/സഹന/സാധന/സർഗ്ഗ/സ്വപ്ന ദൂരങ്ങളുെട
വരവഴികൾ ഞാെനാരു െസൻ ഗുരുവിെന കൂെട
ക്കൂട്ടി നടന്നു് തീർക്കാനിറങ്ങി. പടയണിേക്കാലവും
മുഗൾപ്പരവതാനികളും േഹാേങ്കാങ് ഗ്രാഫിറ്റികളും
ഓർമ്മിപ്പിച്ച സാമ്യമൂലകാലങ്കാരങ്ങൾ ഒെന്നാന്നാ
യി േവഗം മറഞ്ഞു. അയിഷയുെട നിബിഡ പ്രപ
ഞ്ചം കാഴ്ച നിറഞ്ഞു. സമയച്ചില്ലയിൽ അയിഷയു
െട ജ്ഞാനിമൂങ്ങെയ കണ്ടതും െസൻഗുരു: “അതു്
ഞാൻ തെന്ന. നീയും അതു് തെന്ന.” എന്നു് ജപിച്ചു്
കാണാമറ അണിഞ്ഞു.
തനിച്ചായ ഞാൻ വീണ്ടും ഇ. പി. ഉണ്ണിയുെട
വിജയൻവായനയിേലക്കു് മടങ്ങി. ഉണ്ണിയുെട എഴു
ത്തിനു് നല്ല നാട്ടുമൂർച്ച. ഇടയ്ക്കിെട ഫിേലാസഫി
ക്കൽ കയറ്റിറക്കങ്ങളും ചരിത്രനിരപ്പുകളുമുള്ള രസ
കരമായ െബൗദ്ധികമൂർച്ച. എഴുത്തിനും വരയ്ക്കും
മുനയും മൂർച്ചയും ഉൾക്കാഴ്ചയും നിർബ്ബന്ധം കാർ
ട്ടൂണിസ്റ്റിനു്. ചിരിപ്പിക്കലിനപ്പുറം ചിന്തിപ്പിക്കലി
േലക്കു്, ചിരിക്കണ വിദ്വാൻ ഭീകരമായതു് േകൾ
ക്കാനിരിക്കുേന്നയുെള്ളന്ന തരം െബ്രഹ്റ്റിയൻ
മുന്നറിയിപ്പുകളിേലക്കു്, പാതകേളാ പടവുകേളാ
രചനയിൽ േവണെമന്ന നിർബ്ബന്ധം. വാച്യത്തിൽ
വിരമിക്കാൻ മടിക്കുന്ന വരയും കുറിയും. ഓർക്കി
ഡുകളുേടയും മുൾെച്ചടികളുേടയും മെറ്റാരു േതാട്ട
ക്കാരൻ ഇ. പി. ഉണ്ണിയുെമന്നു് ഞാനുറപ്പിച്ചു. വിജ
യൻകാർട്ടൂണുകളുെട വരപ്രകാരവും ഉരിെപ്പാരുളും
ശക്തിശാസ്ത്രവും (െസൗന്ദര്യശാസ്ത്രെമന്നു് പറയു
ന്നതു് കാർട്ടൂണിനു് രസിക്കില്ല). ഉണ്ണിയുെട പ്രശ്ന
വിചാരത്തിൽ െതളിയുന്നതു് ലഗ്നാലും ചന്ദ്രാലും
സ്വപ്നാലും ചരിത്രാലും െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വിജയൻഗ
രിമ. നീെരാലിക്കുന്ന പാലക്കാടൻ ശിലാമൂർത്തിക
െള മഴക്കാലെത്ത ഉച്ചേത്താർച്ചയിൽ കാണുന്നതു്
േപാെല. അലിവും ദാർഢ്യവും േചർന്ന ഇണക്ക
ത്തിെന്റ പ്രാചീനഭാഷ കാലത്തിൽ മുന്നിേലെക്ക
ത്തി കണ്മുന്നിൽ എണീറ്റു് നിൽക്കുന്നതു് േപാെല.
േവരു് പാലക്കാട്ടുെണ്ടങ്കിൽ എഴുത്തിൽ നർമ്മം
ഉറെപ്പന്നുേണ്ടാ? കുഞ്ചനും ചാക്യാരും വിജയനും
വി. െക. എന്നും ഉണ്ണിയുെമാെക്ക ഒേര േദശനൂലി
േലാ? നർമ്മമർമ്മങ്ങളുെട താളം തുളുമ്പുന്ന ഒേര
മിഴാവിേലാ അവർ അധികാരവിമർശനത്തിെന്റ
പല യാമം െകാട്ടുന്നതു്?
പച്ചക്കുതിര സച്ചിക്കുതിരയായി മാന്ത്രികച്ചി
റകു് വീശി േലാകാന്തരങ്ങെള ആവാഹിച്ചു് മല
യാളത്താളിൽ െചാല്ലിയിരുത്തിയ കാലത്തു് വാ
യിച്ചേപ്പാഴും ഇ. പി. ഉണ്ണിയുെട ഈ േലഖനം െപ
രിയ ഊർജ്ജം തന്നു. ആേഗാള ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ
ട്രാൻേസ്ഫാർമറുകളായ കാർട്ടൂണുകളും സിനിമകളും
കവിതകളും ചിന്തകളും തരുന്നു നമ്മിെലെയല്ലാം
പ്രതിേരാധികൾക്കു് ഊർജ്ജം.
അന്നു് രാവിൽ ഞാൻ ആയുധങ്ങെള സ്വപ്നം
കണ്ടു. കുന്തം, കഠാര, വാൾ, അമ്പ്, വില്ല്, അണു
േബാംബ്, കുഴിേബാംബ്, നാടൻ േതാക്ക്, െമ
ഷീൻഗൺ, പുല്ലാങ്കുഴൽ, സ്വസ്തിക്, െതാപ്പികളിെല
നക്ഷത്രങ്ങൾ, പട്ടാളട്രക്കുകൾ, ടാങ്കുകൾ, മിൈസ്സ
ലുകൾ… എല്ലാം വിജയെന്റയും മറ്റും ഫാസിസിറ്റുവി
രുദ്ധ കാർട്ടൂണുകൾ വിട്ടിറങ്ങി സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു്
നിരന്നവ. അവയുെട ഓേരാ കൂർപ്പിലുമുണ്ടായിരു
ന്നു പിക്കാേസാൈശലിയിൽ ഓേരാ സമാധാന
പ്രാവ്.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ലഘുവാെയാരു വാട്സ് ആപ്പ്
െമേസ്സജ് േപാലും കവിതേയാടു് അടുപ്പിക്കുന്ന
െക. ജി. എസ്. മാഷിെന്റ എഴുത്തു് ഒരു രസം തെന്ന.

സി. സേന്താഷ് കുമാർ: സൽമ േറഡിേയാസ്
ലിസ്സി മാത്യു: “സൽമ േറഡിേയാസ്” ഇഷ്ടമായി. യു
ക്തിയുെട േമൽ ഭാവനയുെട കുടമാറ്റം, കൂടുമാറ്റം.
ആമുഖേത്താടു നീതിപുലർത്തുന്ന കഥാന്ത്യം. ജനി
മൃതികൾക്കിടയിൽ പല വാതിലുകൾ കടന്നുേപാ
കണമേല്ലാ. നഗരം, പഴയെകട്ടിടം, പിൻവാതിൽ,
പുഴേയാരം, തുറസ്സ്, ചൂണ്ട… ഇങ്ങെന െവളിച്ചത്തി
െന്റയും ഇടത്തിെന്റയും വിവിധവിന്യാസങ്ങൾ…
എന്നാൽ ‘ജരയുെട ചുളിവുകൾ’ എന്ന പ്രേയാ
ഗത്തിൽ വിേയാജിപ്പു്.
അനൂപ് നായർ: “മരിച്ച കണ്ണുകളിൽ കൂടി പരേലാക
െത്ത കാഴ്ചകൾ കണ്ടുെകാണ്ടു് അവ ശാന്തരായി
കിടന്നു”.
സേന്താഷ്കുമാറിെന്റ “സൽമ േറഡിേയാസ്”
അസ്വസ്ഥമായ ഒരു സ്വപ്നത്തിെല വിഹ്വലതയായി
മനസ്സിൽ നിറയുന്നു!
വി. െക. ആദർശ്: കഥ നന്നായി. എഞ്ചിനീയറിംഗ്
പദങ്ങൾ വളെര കയ്യടക്കേത്താെട ഉപേയാഗിച്ചി
രിക്കുന്നു. സാദാ ബൾബ് അെല്ലങ്കിൽ ഉണ്ട ബൾ
ബ് എന്നു് പറയുന്നതിനു് പകരം കൃത്യമായ ഇൻ
കാൻഡസന്റ് എന്നു്. നന്നായി.
എം. എച്ച്. സുൈബർ: സി. സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ
‘സൽമ േറഡിേയാസ്’ ഉൾക്കാമ്പുള്ള, സൂക്ഷ്മ വാ
യന അർഹിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണു്. ‘നമ്മെളാ
െക്ക ജീവിക്കുന്നതു് നമ്മുെട തെന്ന ജീവിതങ്ങളാ
ണു് എന്നതിനു് എന്താണു് ഉറപ്പുള്ളതു്’. എന്നു്
േചാദിച്ചു െകാണ്ടു് കഥാകാരൻ ഒരു തത്വ ശാസ്ത്ര
പ്രശ്നെത്ത നമുക്കായി കഥയിലൂെട വച്ചു നീട്ടുന്നു.
ഗണിത സമവാക്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം കെണ്ടത്താൻ
കഴിയാത്ത യഥാർത്ഥ-അയഥാർത്ഥ േലാകങ്ങളു
െട േവർതിരിവുകൾ, ആ േലാകങ്ങളിെല അനുഭവ
ങ്ങൾ. ഗഹനമാെയാരു വിഷയെത്ത ലളിതമായ
വാക്കുകളാൽ വരച്ചിട്ട സി. സേന്താഷ് കുമാറിനു്
അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
സായാഹ്നക്കു് നന്ദി.

E. P. Unny: Cartoons
സജിന കാവിൽ: ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തി
െന്റ യഥാർത്ഥ മുഖം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശ്രീ ഇ. പി.
ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂണിേനാെടാപ്പം എെന്റ പ്രിയവി
ദ്യാർത്ഥികളുെട പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
സായാഹ്നേയാടുള്ള ഇഷ്ടം ഏറിവരുന്നു.

മേനാജ് െക. പുതിയവിള: തനതുലിപി തെന്ന
േവണം; അതുമാത്രം േപാര
നന്ദിനി േമേനാൻ: മേനാജ് പുതിയവിളയുെട തനതു
ലിപി… ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങു
ന്നതു് A B എന്നല്ല, standing line, leaning line,
sleeping line, curve ഇവ കുട്ടികെള െകാണ്ടു് വര
പ്പിച്ചാണു്. അെതാരു കളി േപാലാണു്, ഇതു നാലും
ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിെല എല്ലാ അക്ഷരങ്ങ
ളും എഴുതാം. എെന്റ മകൻ ഇതുേപാെല വളെര
അനായാസം അക്ഷരമാല എഴുതുന്നതു് േനരിൽ
കണ്ടറിവു്.
മഞ്ജു: മേനാജ് പുതിയവിളയുെട ‘തനതുലിപി തെന്ന
േവണം; അതു മാത്രം േപാര’ എന്ന േലഖനം വി
ഷയ പ്രാധാന്യം െകാണ്ടും ആ േലഖനം അച്ചടിച്ച
രീതിെകാണ്ടും ശ്ലാഘനീയം തെന്ന. ‘ഭാഷാവിദ
ഗ്ദ്ധർ’ ഭാഷാവിദഗ്ധർ ആകുന്നതും അദ്ധ്യാപകൻ
– അധ്യാപകൻ, മദ്ധ്യവർത്തി – മധ്യവർത്തിയാ
കുന്നതും പുതിയ ലിപി പരിഷ്കരണത്തിെന്റ ഭാഗം
തെന്നയെല്ല? അക്ഷരങ്ങളുെട ഉച്ചാരണ വ്യത്യാ
സങ്ങളിൽ ‘ദ’യും ‘ധ’ യും ‘ഗ’യും ‘ഘ’യും േവർ
തിരിച്ചറിയാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്കു് സാധിക്കാെത
േപാകുന്നുണ്ടു്. ‘അദ്ധ്യാപകൻ – അധ്യാപകൻ’
ആകുേമ്പാൾ ‘ദയ’ ഇല്ലാതാവുകയും ‘ധനം’ മാത്രം
നിലനില്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു എന്നു് വായിച്ച ഓർമ്മ
പങ്കു വയ്ക്കുന്നു. ചന്ദ്രക്കല ഒഴിവാക്കി അക്ഷരങ്ങൾ
കൂട്ടി എഴുതുന്നതു േപാെല പ്രാധാന്യം ഇത്തരം
അക്ഷര േലാപങ്ങൾക്കിെല്ല? എന്ന സംശയവും
ഉടെലടുക്കുന്നു. യൂണിേക്കാഡിെന്റ സാധ്യത ഇത്ത
രം പദങ്ങളുെട കാര്യത്തിലും സ്വീകരിേക്കണ്ടത
െല്ല? ഒരു ഗേവഷക എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രബ
ന്ധത്തിൽ ഒേര വാക്കു് രണ്ടു രീതിയിൽ എഴുതരുതു്
ഉദാ: ‘അദ്ധ്യാപകൻ – അധ്യാപകൻ’. എന്നാൽ
ഇവയിേലെതങ്കിലുെമാന്നുറപ്പിച്ച് തുടർ എഴുത്തു
കൾ നടത്താം. ഈ പദത്തിെന്റ ശരിയായ രൂപം
എതാണു്? ‘തനതുലിപി’ എന്ന പ്രേയാഗത്തിൽ
ഇത്തരം പദങ്ങൾ ഏതു രൂപത്തിലാണു് സ്വീകരി
ക്കെപ്പടുക എന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നു.
ചാരു മഞ്ജു: അച്ചടിെയ കുറിച്ചും ലിപിെയ കുറിച്ചും
പഠനം നടത്തുന്നവർക്കു് ഉപകാരപ്രദമായ േല
ഖനമാണു് മേനാജ് പുതിയവിളയുേടതു്. കഥകൾ
മാത്രമല്ലാെത േലഖനങ്ങളും ഉൾെപ്പടുത്തുന്നതു്
നല്ലതാണു്.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സായാഹ്ന കഥകൾക്കു് മുൻതൂ
ക്കം െകാടുക്കുന്നു എന്ന സൂചന െതറ്റു്. ഇതുവെര
പ്രസാധനം െചയ്തതു് വർഗ്ഗം തിരിച്ചു് കാണുക:
12 കഥ
24 േലഖനം
15 കവിത
23 സാഹിത്യവാരഫലം
13 ഐതിഹ്യമാല
4 കാർട്ടൂൺ സമാഹരണം
6 പലവക
ആെക: 97
സാക്ഷ്യം: www.sayahna.org
ടി. ജിേതഷ്: ഈ േലഖനം േനരേത്തതെന്ന വായിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. പരിഷ്കരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് വളെര നന്നാ
യിട്ടുണ്ടു്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ലിപി പരിഷ്കരണവുമാ
യി ബന്ധെപ്പട്ടു് അനിവാര്യമായും നടേക്കണ്ട കാ
ര്യങ്ങൾ തികച്ചും യുക്തിയുക്തമായി ചർച്ച െചയ്തിരി
ക്കുന്നു.
ഭാഷാപരമായ അവ്യവസ്ഥകെളക്കുറിച്ചുള്ള
ചിന്ത ലിപിയുെട ഉചിതമായ രൂപെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ചർച്ചയിൽത്തെന്ന തുടങ്ങുന്നുെവന്നു് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. പഴയ കൃതികൾ മുതലിേങ്ങാ
ട്ടുള്ളവയുെട അച്ചടിരൂപം പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾെക്കാണ്ടു
തെന്നയാണു് അവേയാേരാന്നും േരഖെപ്പടുത്തെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളെതന്നതിൽ സംശയമില്ല. തനതുലിപിെയ
സംബന്ധിക്കുന്ന കൃത്യമായ നിലപാടു് സർക്കാ
രുകൾക്കും മലയാളഭാഷാപഠനവിഭാഗങ്ങൾക്കും
ഉണ്ടാേവണ്ടതാണു്. മാത്രമല്ല, നിർബന്ധമായും
അതിേലക്കു് ഭാഷാപഠിതാക്കൾ എത്തുകയും േവ
ണം. പുതിയ കാലം ആവശ്യെപ്പടുന്നതും അതു
തെന്നയാണു്. ഏതുതരം ഗാഡ്ജറ്റിലും ഒേരേപാ
െല തടസ്സമില്ലാെത ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന
രീതിയിേലക്കു് മാറണെമന്ന നിർേദ്ദശം ഔേദ്യാഗി
കതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുേപാലും നല്ലതാെണ
ന്നു് ചിലേപ്പാൾ േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. അത്രമാത്രം വ്യ
വസ്ഥയില്ലായ്മ സാേങ്കതികവിദ്യയുെട കാര്യത്തി
േലക്കു വരുേമ്പാൾ ഭാഷയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു
ണ്ടു്. എഴുത്തിനും അച്ചടിക്കും ഒരു െപാതുമാതൃക
ഉണ്ടാേവണ്ടതു് അനിവാര്യമാണു്. മാനകീകരണം
തെന്ന.
ഒരഭിപ്രായം – രണ്ടാം ഭാഷയായി മലയാളം
പഠിക്കുന്നവർക്കു് റ-ന-ത രീതിയാണു് നല്ലെതന്നാ
ണു് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളതു്. അതു് ലിപിപഠ
നത്തിനു് അനുേയാജ്യമായ രീതിയാണു്. ഒന്നാം
ഭാഷക്കാർ ഭാഷ പരിചയിച്ചു വരുന്നതിനാലും സം
സാരിക്കാൻ അറിയുന്നതിനാലും പഠനരീതി വ്യ
ത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരു മണിക്കൂർ വീതമുള്ള പത്തു
ക്ലാസുകൾ െകാണ്ടുതെന്ന അന്യസംസ്ഥാനക്കാ
രായ വിദ്യാർത്ഥികൾ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ െപാ
തുെവ പൂർണ്ണമായും പരിചയെപ്പടാറുണ്ടു്. അക്ഷര
പഠനം, സംസാരഭാഷയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഡ്രില്ലു
കൾ എന്നിവയടക്കമാണു് ഇതു സാധിക്കുന്നതു്.
എന്നാൽ രണ്ടുതരം ലിപിരീതികളും പരിചയെപ്പ
ടുേത്തണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയും ഇേതാെടാപ്പം
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടു്. എഴുതാനും വായിക്കാനും
കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർ പരിചയത്തിലൂെട ഈ
വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിെയടുക്കുന്നതു് പലേപ്പാ
ഴും അത്ഭുതെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷ ഉപേയാഗിച്ചു
തുടങ്ങുേമ്പാൾ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സ്വാഭാവികതക
െള ഉൾെക്കാണ്ടുതെന്നയേല്ല നാം വായിക്കുന്നതും
ആസ്വദിക്കുന്നതും…
മുരളി മംഗലത്ത്: പി ഡി എഫ് േവർഡ് േഫാമാറ്റി
േലയ്ക്കു് പരിവർത്തനം െചയ്യുേമ്പാൾ മറ്റു ഭാഷകൾ
ശരിയായ രൂപത്തിൽത്തെന്ന കിട്ടും. മലയാളം
കിട്ടാറില്ല. ആധുനിക സാേങ്കതിക േലാകം മലയാ
ളത്തിനു് ഇതുവെര േവണ്ട രീതിയിൽ കീഴടക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിെന്റ ഉദാഹരണമായിട്ടാണു്
ഈ പ്രയാസെത്ത ഞാൻ കാണുന്നതു്. എല്ലാവ
രും ഒരുേപാെല ഉപേയാഗിക്കുന്ന യുണീേക്കാഡ്
ലിപിയുെട അഭാവത്തിേലക്കാണു് ഇതു വിരൽ ചൂ
ണ്ടുന്നതു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിേന്റതടക്കം
െമാത്തം മലയാളി േകന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു് കൂട്ടായ
യത്നം അത്യാവശ്യമാണു്.
നമ്മൾ പണ്ടുെതാേട്ട ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള
തനതു ലിപിയിേലക്കുള്ള തിരിച്ചുേപാക്കു് ക്ഷിപ്ര
സാധ്യമാെണന്നു് മേനാജ് െക. പുതിയവിള വിശ
ദമാക്കിയിട്ടുള്ളതു് സാേങ്കതികരംഗെത്ത വർധിച്ച
മുേന്നറ്റെത്ത മുന്നിൽ കണ്ടാെണന്നു് വ്യക്തമാണു്.
ഈ അറിവുകൾ മലയാളത്തിെന്റ പൂർവകാലപ്ര
താപം നില നിർത്താൻ പ്രേയാജനെപ്പടുേത്ത
ണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാെണന്ന കാര്യം ആർക്കും
േബാധ്യെപ്പടുന്നില്ലേല്ലാ എന്ന ധർമ്മസങ്കടമാണു്
എെന്ന നിരാശെപ്പടുത്തുന്നതു്. മേനാജ് തെന്ന ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടുന്നതുേപാെല മലയാളമേല്ല, ഇെതാെക്ക
മതി എന്ന വിചാരമാേണാ ഇതിനു കാരണെമന്നു്
ഞാൻ ആശങ്കെപ്പടുന്നു. എന്തായാലും ഈ സ്ഥി
തി മാറാൻ േബാധപൂർവമുള്ള ശ്രമം എല്ലാ ഭാഗ
ത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണെമന്നു് തീവ്രമായിത്തെന്ന
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയിെല പരിമിത
ജ്ഞാനമാണു് പുതിയ ലിപിയിൽ എെന്ന തളച്ചി
ടുന്നതു് എന്നതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു.
പഴയ ലിപിയുെടയും പുതിയ ലിപിയുെടയും
സങ്കരക്കടലിൽെപ്പട്ടു് എെന്റ വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങി
െപ്പാങ്ങിവലയുന്നതു് നിത്യവും കണ്ടു് സങ്കടെപ്പടുന്ന
ഒരധ്യാപകനാണു് ഞാൻ. അവെര അതിൽനിന്നു
കര കയറ്റാൻ എെന്തങ്കിലും െചയ്യണെമന്ന േമാ
ഹത്തിനു് സമർത്ഥമായ ഒരു വഴി െതളിയുെമന്നു്
മേനാജിെന്റ േലഖനം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. കള്ളു
ഷാപ്പ്, തൽക്കാലം, ഉൽഘാടനം തുടങ്ങിയ പദ
ങ്ങൾ ഒേരേപാെല എഴുതുന്ന ഒരു കാലം അതിവി
ദൂരമല്ല എന്നാശിക്കെട്ട.
ഇംഗ്ലീഷിൽ ABC എളുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തു
ടങ്ങാൻ അവർക്കാകുന്നുെണ്ടങ്കിലും എഴുതിപ്പഠി
ക്കുന്നതിൽ മലയാളത്തിൽ റ നല്ല തുടക്കമാണു്
എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങ
ളും ക്രമത്തിൽത്തെന്ന വായിൽ ഉറപ്പിച്ചേശഷം
‘റ’യിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങെട്ട. റ അടിസ്ഥാന ലിപി
രൂപമാെയടുത്തു് അതിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി
മറ്റക്ഷരങ്ങളിേലയ്ക്കു് എങ്ങെന സഞ്ചരിക്കാം എന്നു
കുട്ടികൾ പരിശീലിക്കുന്നതിൽ െതെറ്റാന്നും ഉെണ്ട
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശരിയാവ
ണെമന്നില്ല. എങ്കിലും ചില വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു
എന്നു കരുതിയാൽ മതി.
പി. േതാമസ്: ശ്രീ മേനാജ് പുതിയവിളയുെട േലഖനം
വായിച്ചു നിയതമായ െസ്പല്ലിംഗിെനക്കുറിച്ച് കണ്ടു.
അങ്ങിെന എന്നും അങ്ങെന എന്നും എഴുതാേമാ.
ൈക ഇല്ലാെത ൈകയ്യക്ഷരം എഴുതാേമാ. േലഖന
െത്ത സർവ്വാത്മനാ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
അഷ്റഫ്: അന്നെത്ത അവസ്ഥയിൽ ‘സാവാഫ’
ഒരു സാഹിത്യ‘ഗൂഗിൾ’ ആയിരുന്നു. ആധുനിക
േവഗത്തിൽ, പല സൗകര്യങ്ങേളാെട അറിവിെന്റ
പുതിയ ലക്കങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ, പഴയവ വിലയി
രുത്തുന്നതിൽ ഇേപ്പാഴെത്ത അളവുേകാലുകൾ
ഇടേങ്കാലാവരുതു് എന്നു് മാത്രം.
വായനക്കാരുെട മതിപ്പുകൾ പലതുമാകാം.
അവ പങ്കിടാൻ നെല്ലാരു േവദി സായാഹ്ന സൃഷ്ടിച്ചു.
കടന്നു േപാന്നവ ഒരു ചരിത്രെമന്ന നിലയിൽ
മലയാളത്തനിമയിൽ സൂക്ഷിച്ചുെവക്കാൻ സായാ
ഹ്ന എടുത്ത തീരുമാനം പ്രശംസനീയമാണു്.
(െവങ്കിടിയുെട െമയ് 21 െല സായാഹ്ന െമ
േസ്സജ് െറഫർ െചയ്യാവുന്നതാണു്).

അയിഷ ശശിധരൻ: ZENTANGLES
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: രാവിെല പതിവുള്ള േയാഗ കഴി
ഞ്ഞാണു് അയിഷയുെട രചനകൾ കണ്ടതു്.
അേപ്പാൾ ധ്യാനവുമായി.
െക. ജി. എസ്.: അയിഷയുെട ജ്ഞാനി മൂങ്ങ എങ്ങും
േപായിട്ടില്ല േപാകുന്നില്ല േപാവുകയുമില്ല ഞാെന
ന്നിരിക്കുന്നതു് ഒരു നിശ്ചല സമയച്ചില്ലയിൽ.
കാതങ്ങൾ ആ ചില്ല കാറ്റിലാടിയ ദൂരെമല്ലാം
അയിഷയുെട വരകളിൽ വളഞ്ഞും നിവർന്നും വി
ടർന്നും െകാഴിഞ്ഞും അറിഞ്ഞും മറന്നും കുരുങ്ങി
യും െതളിഞ്ഞും, പലതായി പലരായി ജനിച്ചു്, സമ
യച്ചില്ലയിലിരുന്നു്, നേമ്മാടു് കടംകഥ പറയുന്നു.
നന്ദിനി േമേനാൻ: ആയിഷ ശശിധരൻ കറുത്ത േലാ
കത്തു് െവളുത്ത മഷി െകാെണ്ടഴുതിയ മേനാഹര
ചിത്രങ്ങൾ…
േഡാ. താര: സുന്ദരമായ ചിത്രങ്ങൾ! ചിത്രങ്ങളുെട
അടിക്കുറിപ്പുകളും ധ്യാനത്തിനു േപ്രരകം. സായാ
ഹ്നയ്ക്കും,… നന്ദി!
Ashraf: Ayisha sketches – entangled zentangles of
poetry with striking sharpness of patience…!
Chithrasenan: johnyml.blogspot.com/2020/06/ayishasasidharans-zentangles
Here is a fantastic evaluation of “Ayisha’s
Zentangles” by Johny, M. L., an art critic. Take
a look for an indepth study of today’s release by
Sayahna.
Damodar Prasad: This is a very interesting note
to understand and appreciate zentangle pictographic art. It is also quite interesting to note
the fusion of two contradictory ideas – Zen and
Tangle – that creates a meditative art. Tangle
actually means a confused sort of state or all
messed up. Applying Zen Philosophy into it
creates a new dimension of aesthetic.
Beauty also lies in the patterning of curves,
lines and also in foregrounding certain images
at the surfacial plane.
I have not seen much of Zentangle art. But
today after seeing this I visited a few sites and
tried to get an awe of it. What striked me in
Ayesha Sasidharan’s Zentangle pictography is
the ethnic motifs and owl being one such representative of a kind with an eastern mystic aura.
I also liked the first picture which is quite
different from the rest in which you have a vertical surfacial urbanscape merging into an infinite skyscape littered with stars.

വി. െക. സുൈബദ: ഇരിപ്പ്-നടപ്പ്
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: പി. പി. രാമചന്ദ്രനുമായുള്ള അഭിമു
ഖം ഉചിതവും പ്രസക്തവുമായി. ബാലചന്ദ്രെന്റയും
മറ്റും തീവ്ര കവിതകൾക്കു േശഷം മലയാള കവിത
യിൽ ഗുണാത്മകമായ ഒരു മാറ്റം പി. പി. രാമചന്ദ്രനും
പി. രാമനും അൻവറും അനിതയുമുൾെപ്പട്ട ഒരു തല
മുറയാണു് െകാണ്ടുവരുന്നതു്. വ്യക്തിയുേടതായ
സാമൂഹികത, ഭാഷാശ്രദ്ധ, ബിംബശ്രദ്ധ, പ്രത്യ
ക്ഷരാഷ്ട്രീയേത്താടുള്ള വിരക്തി ഇെതല്ലാം ഈ
ഇടത്തലമുറയുെട സവിേശഷതകളായിരുന്നു.
നന്ദിനി േമേനാൻ: പി. പി. ആറുമായുള്ള അഭിമുഖം, കാ
വ്യാത്മകം. അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ തലമുറകളുെട വി
ടവു് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതുക്കാലത്തിൽ സ്വയം പരിഷ്ക്ക
രിച്ചുെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിെന്റ പ്രസക്തി, മാത്രമല്ല
അതു ചിന്തകളിലുണ്ടാക്കുന്ന െവടിപ്പു്.
സന്ധിെചയ്യാത്ത പിണക്കങ്ങളുെട കാലങ്ങ
ളിൽ നിന്നു് സമരസെപ്പടലിെന്റ പുത്തൻ സമ
യങ്ങളിേലക്കു സ്വാഭാവികമായി െപാരുത്തെപ്പ
ട്ട കവിതകൾ, കയ്പ്പു കുറഞ്ഞിരിക്കാം പെക്ഷ
ഏറിയ മധുരമില്ല, കുതറൽ കുറഞ്ഞിരിക്കാം പെക്ഷ
കുതിപ്പില്ലാെതയുമില്ല.
സംഭാഷണത്തിലുടനീളം തിരെഞ്ഞടുത്ത വാ
ക്കുകൾ…

എം. കൃഷ്ണൻനായർ: സാഹിത്യവാരഫലം
ഇ. വി. രാമകൃഷ്ണൻ: സായാഹ്ന എത്തിക്കുന്ന രചന
കൾ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. എന്നാൽ കൃ
ഷ്ണൻ നായരുെട സാഹിത്യ വാരഫലത്തിനു് കല്പി
ച്ചു െകാടുക്കുന്ന ക്ലാസിക്ക് പദവി അതു് അർഹിക്കു
ന്നില്ല എന്ന സത്യം വിനയപൂർവ്വം ഇവിെട േരഖ
െപ്പടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മലയാളിെയ ചിന്താ
ജാഡ്യത്തിേലക്കാണു് ഈ േകാളം നയിച്ചതു്. വാ
യനാസുഖത്തിെന്റ േപരിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതി
േലാമസമീപനങ്ങൾ സ്വീകാര്യത േനടി. അേദ്ദഹം
പറയുന്ന വിശ്വസാഹിത്യം ചതിക്കുഴികൾ നിറഞ്ഞ
വർഗീകരണമാണു്, അന്നും ഇന്നും. പ്രജ്ഞാവിരു
ദ്ധതെയ അേദ്ദഹം ആേഘാഷിച്ചതു് മലയാളിയുെട
ബുദ്ധിജീവിവിരുദ്ധത ഏെറ്റടുത്തു. ആശയങ്ങളിൽ
സൗന്ദര്യമുണ്ടു് എന്നു് നാം തിരിച്ചറിയണം. ഒരു
വലിയ േനാവേലാ ചിത്രേമാ െചറിയ കവിതേയാ
പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിൽ അതിെന്റ സൗന്ദ
ര്യവും ഉണ്ടു്. അതിലുള്ള പലതരം േചരുവകളിൽ
പ്രധാനം അതിെന്റ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രജ്ഞ
തെന്നയാണു്. അലസവായനയിലൂെട കിട്ടുന്ന സി
നിക്കൽ സമീപനങ്ങൾ െകാണ്ടു് േലാകെത്ത അള
ക്കാൻ മലയാളിെയ േപ്രരിപ്പിച്ച ഈ േകാളത്തിനു്
നമ്മുെട ഇന്നെത്ത സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രസക്തി
യും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.
െക. ജി. എസ്.: ഒരു സാധുമനുഷ്യെന്റ അസാധുപ്ര
വർത്തനമാേയ സാഹിത്യവാരഫലെത്ത ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.
ഇ. വി. രാമകൃഷ്ണനും ചിത്രഭാനുവും സച്ചിയും
സക്കറിയയും മെറ്റത്രേയാ േപരും അതിെല ശൂ
ന്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഏെതങ്കിലുെമാരു ചകി
തമനസ്സിെന്റ ഗൃഹാതുരത കാരണം സായാഹ്ന
യിൽ ഈ പഴങ്കാല പാവത്തരം വന്നു് േപാകുന്ന
താെണേന്ന ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ. സനിൽ, വി.
വാരഫലെത്തപ്പറ്റി എഴുതിയ േലഖനം ഇവിെട
െകാടുക്കാവുന്നതാണു്. ഭാവുകത്വമരവിപ്പിനു് സാ
ഹിത്യവാരഫലം കനത്ത സംഭാവന െകാടുത്തി
ട്ടുണ്ടു്. അന്യസാഹിത്യ വാഴ്ത്തു് ധാര േകാരുന്നതാ
ണു് മലയാളത്തിെല എഴുത്തിൽ അേദ്ദഹം കണ്ട
വിളർച്ച, ദർശനമാന്ദ്യം, മഹത്വക്കുറവു്, എന്നിവ
മാറാനും ഓജസ്സും സൗന്ദര്യവും ധാതുപുഷ്ടിയും എഴു
ത്തിൽ െപരുകാനും, കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ സ്വീക
രിച്ച ചികിത്സാക്രമം. വായനാവികൃതിയാേയ, ഏറി
യാൽ വായനാ വിേനാദമാേയ, അതു് ഫലിച്ചുള്ളൂ.
അേതൽപ്പിച്ച സാംസ്കാരികപ്പരിക്കു് അത്ര നിസ്സാര
മല്ല.
ഇ. ദിവാകരൻ: െക. ജി. എസ്സിെന്റ അഭിപ്രായേത്താടു്
നൂറുശതമാനം േയാജിയ്ക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന, സായാ
ഹ്നയുെട ജനാധിപത്യപരമായ മൂല്യേബാധേത്താ
ടു് ആദരവു് േരഖെപ്പടുത്താൻ അതിയായ സേന്താ
ഷമുണ്ടു്.
െസന്തിൽ: കൃഷ്ണൻ നായെരക്കുറിച്ചു് രാമകൃഷ്ണൻ നട
ത്തിയ നിരീക്ഷണം പൂർണമായി ശരിയല്ല. 80മുതേല വാരഫലെത്ത വിമർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാ
ണു് ഞാൻ. ഇന്റർെനറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു
സമയത്തു് പാശ്ചാത്യ എഴുത്തുകാെരയും ചിന്തക
െരയും മറ്റും െപ്രാഫ. എം. കൃഷ്ണൻ നായർ മലയാ
ളിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി. നല്ല കാര്യം തെന്നയാ
ണതു്. പേക്ഷ വളെര biased ആയിരുന്നു കൃഷ്ണൻ
നായർ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈശലിയാവെട്ട യാഥാ
സ്ഥിതികവും. ലിറ്റററി േജർണലിസം മാത്രമാണു്
തെന്റ പംക്തി എന്നു് അേദ്ദഹം തെന്ന സമ്മതി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പലേപ്പാഴും തരം താണ േഗാസിപ്പുകൾ
അതിലുണ്ടായിരുന്നു. വി. സി. ഹാരിസ്, കൃഷ്ണൻ
നായരുെട സാഹിത്യ സമീപനെത്ത വിമർശിച്ചു്
എഴുതിയേതാർക്കുന്നു. ഇന്നെത്ത കാലത്തു് വാര
ഫലത്തിനു് പ്രസക്തിയുേണ്ടാ എന്നതു് ചർച്ചയ്ക്കു്
പറ്റിയ വിഷയമാണു്.
Chitrabhanu; What Sri. Ramakrishnan told about
Sahithyavarabhalam is exactly correct. I always
wondered why Sayahna is giving importance
to this column. In most of the cases I find his
views were superficial or shallow.
Resmi Revindran: Senthil, what you are saying
regarding Krishnan Nair’s Sahithya Varaphalam is mostly spot on. Some of the content in
these columns are petty and prejudiced and often quite derogatory and that is to say nothing of his snide remarks regarding women! But
see, there is also the fact that there has never
been something quite like it in Malayalam before; atleast simply for the range of works and
the span of writers that have been covered.
Also, Sayahna’s publication of SVP is mostly
intended as a digital preservation initiative.
Even though written from a myopic point of
view, SVP is still a record of some of the major literary happenings of that period in history. Moreover, it is still undeniable that for
the average Malayali, the chances of reading
about a reclusive writer in Uruguay or a short
story about a bus in Ghana through SVP is more
than her/him digging it out from the internet.
Of course, some of the readers in the Sayahna
groups are probably familiar with the column
already and we understand that being presented
the content all over again with its apparent superficiality can be quite exacting. But for the
younger and new readers, knowing such a column existed in Malayalam is still a revelation.
So for their sake, we only hope that the senior,
more experienced readers like you will bear
with this inclusion a bit longer. Anyway, much
love for sharing your feedback as I am sure it
reflects the opinion of many members of the
group! We have put it up for consideration with
the Sayahna editorial board.
Damodar Prasad: One refraining accusation against
Prof. M. Krishnan Nair is ‘prejudice’ and ‘bias’.
They are not synonyms. Very interesting indeed‼ As if Malayalam literary criticism pre and
post Krishnan Nair is bereft of bias and free of
prejudice‼!

പക്ഷപാതം സിദ്ധാന്തമാക്കിയ ചരിത്രമാണു്
മലയാള സാഹിത്യ വിമർശനത്തിേന്റതു്!

Is there no single person to speak for Prof.
Krishnan Nair just for the even the sake of being contrarian and moving against the main
current views.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ
ലിബറൽ ജനകീയമൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണു്.
ഇതിെന്റ പ്രവർത്തകെര അറിയുന്ന ആരും തെന്ന
സാഹിത്യവാരഫലം മുേന്നാട്ടു് െവയ്ക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ
സ്ത്രീവിരുദ്ധനിലപാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവരാെണന്നു്
വിശ്വസിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. എന്നിരിക്കിലും
സാഹിത്യവാരഫലം തുടർച്ചയായി എന്തുെകാണ്ടു്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നതിനു് ഒരു വിശദീകരണം
ഇേപ്പാൾ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു.
• 36 െകാല്ലക്കാലം മുടങ്ങാെത (കണ്ണു ശസ്ത്രക്രിയ
യുെട കാലെമാഴിച്ചു്) നടന്ന ഒരു പംക്തിയാണു്
സാഹിത്യവാരഫലം. രശ്മി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേപാെല
അെതാരു കാലഘട്ടത്തിെന്റ കലാസാംസ്കാരിക
സംഭവങ്ങളുെട േരഖയാണു്. മറ്റാരും ഈ ദൗത്യം
ഇത്ര നീണ്ടകാലം ഇത്ര ശുഷ്കാന്തിേയാെട െചയ്ത
തായി അറിവില്ല. ചരിത്രേരഖകൾ ഭാവനാശൂന്യ
വും ആശയദാരിദ്ര്യം േനരിടുന്നതാെണങ്കിൽേപ്പാ
ലും തലമുറകൾക്കുേവണ്ടി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതു്
നമ്മുെട കടമയാണു്.
• സാഹിത്യവാരഫലം േപാെല സംരക്ഷിക്കെപ്പേട
ണ്ട ചില സാഹിത്യസംഭവങ്ങളുണ്ടു്: എഴുപതുക
ളിൽ മലയാളനാടു് വാരികയിൽ ഏതാണ്ടു് ഒന്നര
െകാല്ലക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന “മലയാളസാഹിത്യം
എേങ്ങാട്ടു്?” എന്ന ചർച്ചാപരമ്പര. അന്നെത്ത
രണ്ടു് തലമുറകളിൽെപട്ട എല്ലാ എഴുത്തുകാരും
പെങ്കടുത്ത സജീവചർച്ചയായിരുന്നു. പിെന്നാന്നു്
ടി എൻ ജയചന്ദ്രൻ മലയാളത്തിെല മിക്കവാറും
എഴുത്തുകാരുമായി നടത്തിയ ദീർഘസംഭാഷണ
ങ്ങൾ (മാതൃഭൂമി വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്
എന്നാണു് ഓർമ്മ).

• ഇവ മൂന്നും ഇന്നെത്ത വായേനാപകരണങ്ങളിൽ
എത്തിച്ചാൽ മാത്രേമ നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിെന്റ
വികാസചരിത്രം നമ്മുെട കുട്ടികൾക്കു് പ്രാപ്യമാവു
കയുള്ളൂ. അവർക്കു് ദിശാേബാധം നഷ്ടെപ്പടാതി
രിക്കുവാൻ ഇതുേപാലുള്ള െപാതുചർച്ചയും അതി
െന്റ േഡാക്കുെമേന്റഷനും സഹായിക്കും എന്നാണു്
സായാഹ്ന കരുതുന്നതു്.
• സായാഹ്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗ്രന്ഥശാലയാണു്.
അവിെട എല്ലാം സൂക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു, വിേവചനപൂർ
വ്വം െകാേള്ളണ്ടതും തേള്ളണ്ടതും വായനക്കാരാ
ണു്.

• പ്രഫ എം കൃഷ്ണൻ നായർ മുേന്നാട്ടു് െവയ്ക്കുന്നതു്
ഏതാനും ആശയങ്ങളാണു്. ഏതു ആശയങ്ങളും
കാലത്തിെന്റ കൂടി സൃഷ്ടിയാെണന്നും അവെയ
ശരിയായി വിലയിരുത്തുന്നതു് പിൻതലമുറകളാ
െണന്നും സായാഹ്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. ആശയങ്ങ
ളുെട അർത്ഥശൂന്യതേപാലും പുറത്തുെകാണ്ടുവരു
വാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം അതു െപാതുവായനയ്ക്കും
െപാതുചർച്ചയ്ക്കും വിേധയമാക്കുക എന്നതാണു്.
അങ്ങിെന മാത്രേമ തലമുറകളുെട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയുള്ളു. തമസ്കരണം നമുക്കു്
േചർന്നതല്ല.
• മെറ്റല്ലാ വിേയാജിപ്പുകളും നിലനിൽെക്ക അപ്രധാ
നെമങ്കിലും വളെരയധികം േയാജിപ്പുള്ള ഒന്നു രണ്ടു
കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറേയണ്ടതുണ്ടു്:

◦ തനതുലിപി ഡിജിറ്റൽ ൈടപ്െസറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു
വന്ന കാലത്തു് അതിനുേവണ്ടി വാശിപിടിച്ചു് സാ
ഹിത്യവാരഫലം തനതുലിപിയിൽ അച്ചടിച്ചു പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ നായർക്കു് കഴിഞ്ഞു.
ഇന്നു േപാലും പല എഴുത്തുകാർക്കും ആഗ്രഹമു
െണ്ടങ്കിലും അതു നടക്കുന്നില്ല.
◦ 2013-ൽ സായാഹ്ന പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച കാല
ത്തു സ്വതന്ത്രപ്രകാശനത്തിനു േവണ്ട ഉള്ളടക്കത്തി
നായി സമീപിച്ചേപ്പാൾ സായാഹ്നയ്ക്കു മുഴുവൻ കൃതി
കളും നൽകി അത്ഭുതെപ്പടുത്തിയ രണ്ടുേപരാണു്:
ഈയിെട അന്തരിച്ച ശ്രീ ഇ ഹരികുമാർ, പിെന്ന
പ്രഫ എം കൃഷ്ണൻ നായരുെട അവകാശികൾ. സ്വ
തന്ത്രപ്രകാശനം ഇന്നും അത്രയ്ക്കു സ്വീകാര്യത േനടി
യിട്ടില്ല എന്നതു് ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണു്.
◦ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യെപ്പടുന്നവ
യാണു് വാരഫലത്തിെന്റ പിഡിഎഫുകൾ, ഇന്നും
അവ ജനകീയാംഗീകാരം നിലനിറുത്തുന്നു.
ഒ. വി. ഉഷ: ഞാൻ േയാജിക്കുന്നു.
ലിസ്സി: സാഹിത്യവാരഫലം എെന്റ ജീവിതെത്ത വഴി
തിരിച്ചുവിട്ട ഒന്നാണു്. മെണ്ണണ്ണവിളക്കും ആകാ
ശവാണിയും ആഡംബരമായി അനുഭവിച്ചിരുന്ന
ഒരു കാലത്തു് െനരൂദെയയും കവാബത്തേയയും
മാർേകസിേനയുെമാെക്ക ആരു കാണിച്ചുതരാൻ?
െപാതു ഇടങ്ങളും വായനശാലയും സംവാദ േവദി
കളും ൈവകുേന്നരങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കു് അന്യമായി
രുന്നു. കൃഷ്ണൻനായർ സ്പൂണിൽ േകാരിത്തന്നെതാ
െക്ക പിന്നീടു് േതടിപ്പിടിച്ചു വായിച്ചു.
ആ എഴുത്തിനു് പരിമിതികളുണ്ടാവാം. സ്ത്രീവിരു
ദ്ധതയും ആഴക്കുറവും വ്യക്തി അധിേക്ഷപവുെമാ
െക്ക അതിൽ കാണാം. അന്നു് അധിേക്ഷപിക്ക
െപ്പട്ടവരിൽ പലരും ഇന്നു് സാംസ്കാരിക രംഗത്തു്
മുൻനിരയിൽ ഉള്ളവരാണു്. അെതാരു പ്രശ്നമായി
ചിലേപ്പാൾ േതാന്നിേയക്കാം പേക്ഷ അതു് കുറവാ
യി കാേണണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു കാലെത്ത ത്രസി
പ്പിച്ച ആ ചിന്തകൾ വായനക്കാർക്കു മുമ്പിൽ അവ
തരിപ്പിക്കുന്ന സായാഹ്നേയാടു് േചർന്നു നിൽക്കു
ന്നു… But the caravan moves.
മേനാജ് പുതിയവിള: ചർച്ചയുെട ഭാഗമായി കുറിക്കുന്ന
തല്ല, ഒരു ഓർമ്മ പങ്കുവയ്ക്കൽ മാത്രം.
നിലപാടുപരമായ വിേയാജിപ്പുകൾ ഉള്ളേപ്പാ
ഴും മലയാളത്തിെല സാംസ്കാരിക-സാഹിത്യ പ്ര
സിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വായിക്കെപ്പട്ട പം
ക്തി ഒരുപെക്ഷ, സാഹിത്യവാരഫലം ആയിരു
ന്നു. രണ്ടുമൂന്നു െകാല്ലത്തിേലെറ അതുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ടു പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ആൾ
(സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ േജാലി െച
യ്യുേമ്പാൾ) എന്നനിലയിൽ എെന്ന അത്ഭുതെപ്പ
ടുത്തിയതു് അക്കാര്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ സർ
പുലർത്തിയ നിഷ്ഠയാണു്. എഴുതിയയച്ചുതരുന്ന
ത്തിെല നിഷ്ഠെയപ്പറ്റി CVR പറഞ്ഞു. അതല്ല, ഒരു
െചറിയ െതറ്റുേപാലും അേദ്ദഹത്തിനു് അസഹ്യമാ
യിരുന്നു. വാരിക കയ്യിൽ കിട്ടിയാലുടൻ നിഷ്കൃഷ്ടമാ
യി പരിേശാധിച്ചു് എെന്തങ്കിലും പിശകു കണ്ടാൽ
അേപ്പാൾ വിളിക്കും. അേദ്ദഹത്തിനുതെന്ന പറ്റിയ
പിഴവാെണങ്കിൽ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ സ്വയം തി
രുത്തായി േചർക്കും. അെതാെക്കെക്കാണ്ടുതെന്ന
പത്രാധിപർ ജയച്ചന്ദ്രൻ നായർ സർ ‘അതിപാ
വനത്വ’േത്താെടയാണു് അതു പരിഗണിച്ചിരുന്ന
െതന്നതും ഓർക്കുന്നു. മൂന്നും ചിലേപ്പാൾ നാലും
തവണ പ്രൂഫ് േനാക്കിച്ചും നമ്മൾ െതരെഞ്ഞടുക്കു
ന്ന ലീഡും ബ്ലർബ്ബുകളുെമാെക്ക േനരിട്ടു േനാക്കി
േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടുേമ എഡിറ്റർ അച്ചടിക്കുമായിരുന്നു
ള്ളൂ. അന്നു പ്രൂഫ് റീഡറായിരുന്ന േവണു ബാലകൃ
ഷ്ണൻ അതു് ആസ്വദിച്ചു നിർവ്വഹിച്ചിരുെന്നങ്കിലും
എനിക്കായിരുന്നു മിക്കെപ്പാഴും മൂന്നാംവായനയു
െടയും ലീഡ്/ബ്ലർബ് എഴുതുന്നതിെന്റയും അധി
കച്ചുമതല. (അന്നു് M V െബന്നിയും V R േജ്യാതി
ഷും എഡിേറ്റാറിയൽ വിഭാഗത്തിലുണ്ടു്. അവരും
ഇെതാെക്ക നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു). മലയാളത്തിെന്റ
സമ്പൂർണ്ണലിപിസഞ്ചയം ഡിജിറ്റൽ അച്ചടിയിൽ
സാദ്ധ്യമായേപ്പാൾ തെന്റ പംക്തി അതിൽത്ത
െന്ന േവണെമന്നു് അേദ്ദഹം നിഷ്കർഷിച്ചതു് വളെര
സേന്താഷമുണ്ടാക്കിെയങ്കിലും യൂണിേക്കാഡിനു
മുമ്പെത്ത അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും അതു നിർ
വഹിക്കാൻ ൈടപ്പ് െസറ്റിങ് വിഭാഗം (ഹരിദാസും
േഗാപകമാറും) അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രയാസങ്ങളും
ഓർക്കുന്നു. K H ഹുൈസെനെയാെക്ക ഇടയ്ക്കിെട വി
ളിച്ചുവരുേത്തണ്ടി വരുമായിരുന്നു. പംക്തീകാരെന്റ
നിലപാടുകേളാടു കൃത്യമായ വിേയാജിപ്പുള്ള കാല
ത്തുതെന്നയാണു് ഇെതാെക്കെയങ്കിലും അതിെല
േലാകസാഹിത്യം പരിചയെപ്പടുത്തലും എന്താണു
(നല്ല) സാഹിത്യം എന്ന േബാദ്ധ്യെപടുത്തലും ‘ക്ഷു
ദ്ര’ സാഹിത്യത്തിെനതിരായ ആക്രമണവും (വി
േയാജിപ്പുകൾ ഉണ്ടു്) ഒെക്ക പ്രസക്തമായിത്തെന്ന
േതാന്നിയിരുന്നു. മലയാളം ആനുകാലികങ്ങളുെട
ചരിത്രത്തിെല സംരക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ട ഒരു ഏടു
തെന്നയാണതു്.
അബ്ദുൾ റസാൿ: സാഹിത്യവാരഫലം അതു് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതു മുതൽ ഞങ്ങളുെട തലമുറ
വായിച്ചിരുന്നു. അതിനു േവണ്ടി കാത്തിരുന്നിരുന്നു
എന്നു പറയുന്നതാണു് കൂടുതൽ ശരി. അതിേന
ക്കാൾ ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ട മെറ്റാരു പംക്തി മലയാളനാ
ടു് വാരികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒ. വി. വിജയെന്റ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം.
െസന്തിൽ: എൺപതുകളുെട തുടക്കത്തിൽ തിരുവ
നന്തപുരം പബ്ലിക് ൈലബ്രറിയിെല വായനമുറി
യിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ആദ്യം ൈകകൾ െചെന്ന
ത്തുന്നതു് എേപ്പാഴും “മലയാളനാട്” വാരികയി
േലക്കാവും. അതിൽ തെന്ന ആദ്യം വായിക്കുന്ന
തു് പ്രഫ. എം. കൃഷ്ണൻ നായരുെട “സാഹിത്യവാ
രഫലവും”, ഒ. വി. വിജയെന്റ “ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥവും”,
എസ്. െക. നായരുെട ഓർമക്കുറിപ്പുകളും ആവും.
എസ്െക-യുെട ഭാഷ അതിസുന്ദരമായിരുന്നു. വി
ജയൻ ആവെട്ട ഭാഷെയ െപാളിെച്ചഴുതി തനതു
ൈശലിയിൽ ഏെറ തീക്ഷണമായി സാമൂഹ്യ, രാ
ഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങെള അപഗ്രഥിക്കുമായിരുന്നു.
“സാഹിത്യവാരഫലം” ഏെറ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ
തു് പാശ്ചാത്യ എഴുത്തുകാെരയും ചിന്തകെരയും
മലയാളിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിയതിനാലാണു്.
പുസ്തകശാലകൾ കുറവായിരുന്ന ഒരു കാലത്തു്,
ഇന്റർെനറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്തു്, കൃഷ്ണൻ
നായർ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു് അവെയ കു
റിച്ചു് എഴുതിയതു് ഏെറ സഹായകമായി. സറിെന്റ
ചില പ്രസ്താവങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങ
ളും പലേപ്പാഴും പലെരയും അേലാസരെപ്പടുത്തി.
വിശ്വസാഹിത്യത്തിെല വിശിഷ്ടമായ കൃതികൾക്ക
ടുെത്തങ്ങും മലയാളത്തിൽ എഴുതെപ്പടുന്ന കൃതി
കൾ എത്തുന്നില്ല എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിഗമ
നം പലെരയും നിരാശരാക്കി, ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും
ക്ഷുഭിതരാക്കി.
അപ്രിയകരെമങ്കിലും തനിക്കു പറയുവാനുള്ള
തു് തുറന്നു പറയാനുള്ള മനഃസ്ഥിതി കൃഷ്ണൻ നാ
യർ സറിനു് ഉണ്ടായിരുന്നു. െബർട്രണ്ട് റസ്സൽ
ഒരു എഴുത്തുകാരനു് വിേശഷിച്ചും ഒരു ചിന്തകനു്
അവശ്യം ഉണ്ടാേവണ്ട “intellectual honesty”-െയ
കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതു് സർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
മായിരുന്നു.
സാഹിത്യവാരഫലം “ലിറ്റററി ക്രിട്ടിസിസം”
ആേണാ അേതാ “ലിറ്റററി േജർണലിസം” ആേണാ
എന്ന േചാദ്യം പലരും ഉയർത്തി. പ്രഫ കൃഷ്ണൻ
നായർക്ക് ഒരു “നയം” (policy) ഉണ്ടായിരുന്നു.
സാഹിത്യെത്ത സമീപിേക്കണ്ട ഒരു നയം. അത്ത
രത്തിൽ സാഹിത്യ വാരഫലം ഒരു “ലിറ്റററി േപാ
ലീസിംഗ്”-ഉം (literary policing), “ലിറ്റററി േപാളി
സീയിംഗ്”-ഉം (literary policy-ing) ആയിരുന്നു.
അേദ്ദഹവുമായി എനിക്കു് വർഷങ്ങളുെട പരി
ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം േനരിട്ടു് കണ്ടു സംസാ
രിക്കുന്നതു് 1980-ൽ ആവണം. ഏെറ േസ്നഹിച്ച,
ഏെറ അറിവു് പകർന്നു തന്ന മനുഷ്യൻ. സറിെന
മരുതംകുഴിയിെല വീട്ടിലും ജവഹർ നഗറിെല വീ
ട്ടിലും വച്ച് പല തവണ കണ്ടു് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കടന്നു േപാകുന്നതിനു് കുെറ നാൾ മുമ്പും േഫാണി
ലൂെട സംസാരിച്ചിരുന്നു. കുെറ നല്ല ഓർമ്മകൾ
ഉണ്ടു്. പിന്നീടു് പങ്കു െവക്കാം.
മഞ്ജു: സാഹിത്യ വാരഫലം സായാഹ്നയിൽ വരുന്ന
തിെനക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നതിനാൽ സായാ
ഹ്നയുെട വായനക്കാരി എന്ന നിലയിൽ, ആ കൃ
തി ഇങ്ങെന ഓേരാ ഭാഗങ്ങളായി വരുന്നതു െകാ
ണ്ടു തെന്ന വായന നടന്നു േപാകുന്നു. ആ കാല
ഘട്ടത്തിൽ അപ്രാപ്യമായ കൃതികെള എങ്ങെന
യാണു് അത്രയും പരിമിതമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ
എം. കൃഷ്ണൻ നായർ മലയാളി വായനക്കാെര പരി
ചയെപ്പടുത്തിയതു് എന്നതു് ഞങ്ങളുെട ഈ തലമു
റയിലുള്ളവർക്കു് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിലൂെട സാ
ധിക്കുന്നു. സാഹിത്യ വാരഫലെമടുത്തു് ഒറ്റയിരു
പ്പിൽ വായിച്ചു തീർക്കുക എന്നതു് അസാധ്യമായ
കാര്യമാണു്. മുകളിൽ ചർച്ച െചയ്യെപ്പട്ട കുെറേയ
െറ പ്രശ്നങ്ങൾ വായനക്കിടയിൽ രൂപെപ്പടുന്നുെണ്ട
ങ്കിലും, വായന നടക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനു് സായാഹ്ന
യ്ക്കു് നന്ദി.
േഡാ. ആഷ്ലി േമരി േബബി: സാഹിത്യവാരഫലം
ആദ്യമായി വായിക്കുന്നതു് സായാഹ്നയിലൂെടയാ
ണു്. മലയാളം വായന സജീവമായതിൽ സേന്താ
ഷമുണ്ടു്. ഇന്നലെത്ത സാഹിത്യവാരഫലത്തിൽ
കൃഷ്ണൻ നായർ പറയുന്നതു് പുതിയ കാലെത്ത കാ
ര്യങ്ങൾ തെന്ന ആെണന്നു് േതാന്നിേപ്പായി. നല്ല
േപാസ്റ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
െപ്രാഫ. എസ്. െക. വസന്തൻ: സാഹിത്യ വാരഫല
െത്ത എതിർക്കുന്നവർ ഓർക്കാത്ത ഒരു കാര്യം
ഉണ്ടു് – ഒേട്ടെറ ചവറുകൾ അരങ്ങിൽ എത്താതിരു
ന്നതു് കൃഷ്ണൻ നായെര േപടിച്ചാണു്. ഇന്നു് കൃഷ്ണൻ
നായർ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ “േകാവർ കവിത
കൾ” ഇത്രയധികം ശല്യം െചയ്യുമായിരുന്നില്ല.
സന്ദീപ്, െക. പി. എം കൃഷ്ണൻ നായർ, വാരഫലം
എഴുതിയിരുന്ന കാലത്തു് ധാരാളം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു—ഏതാെണ്ടല്ലാവരും സാഹിത്യകാരന്മാർ—
അവർ െടലിേഫാണിൽ വിളിച്ചു െതറി പറയുമാ
യിരുന്നു എന്നും മറ്റു ചിലർ ഊമക്കത്തുകൾ അയ
ക്കുമായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്—
ബഷീറിെന കുറിച്ചും ഒ വി വിജയെനക്കുറിച്ചും അേദ്ദ
ഹം േമാഷണമാേരാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്—ഇന്നു് എം കൃഷ്ണൻ
നായർെക്കതിെര ആളുകൾ വിളറി പിടിക്കുന്നതു്
കാണുേമ്പാൾ, അേദ്ദഹം അവരുെട സ്വപ്നത്തിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു അവരുെട സൃഷ്ടികെള കരുണയി
ല്ലാെത വിമർശിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നു് േവണം കരു
താൻ.
Sreeprakash: He was a great inspiration and an in
gate to world classics, for me. I do remember
those days waiting for weekly Sahityavarabhalam in my school-college days with gratitude as
I learned a lot from his writings, not only literature but also about history, fine arts etc. Writers
move with time, but the people like him are unmatchable. Here in Andamans we are facing
internet problems and frequent reading using
links given in Sayahna is difficult. However,
thanks.

േവണു എടക്കഴിയൂർ: മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നിരുന്ന ടി. എൻ.
ജയചന്ദ്രെന്റ അഭിമുഖങ്ങൾ അക്കാലത്തു് തെന്ന
എൻ. ബി. എസ്സിെന്റ പുസ്തകമായിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദ
ഹം എം. ടിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം ജനയുഗ
ത്തിലാണു് വന്നതു്. താൻ എഡിറ്റർ ആയിരിെക്ക
തെന്നക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖം മാതൃഭൂമിയിൽ വരു
ന്നതു് അനുചിതമാണു് എന്നു് എം. ടി. പറഞ്ഞതു
െകാണ്ടായിരുന്നു അതു് എന്നു് അതിെന്റ ആമുഖ
ത്തിൽ ഉണ്ടു്.
േമാഹൻ കാക്കനാടൻ: രാമകൃഷ്ണൻ സർ പറഞ്ഞതി
േനാടു് അൽപം വിേയാജിപ്പുണ്ടു്. ബൗദ്ധികമായി
ആ േകാളം അധികെമാന്നും പ്രദാനം െചയ്തിെല്ല
ങ്കിലും എെന്റ തലമുറെയ േലാകസാഹിത്യവുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അതിനായി എന്നു തെന്നയാെണ
െന്റ വിശ്വാസം. ലാറ്റിനേമരിക്കയിെലയും യൂേറാപ്പി
െലയും പുതിയ എഴുത്തുകൾ ഞങ്ങളിെലത്തിച്ചതി
െന്റ െക്രഡിറ്റ് തീർച്ചയായും കൃഷ്ണൻ നായർ സാറി
നുണ്ടു്. ഒട്ടനവധി എഴുത്തുകാെര പരിചയെപ്പടാൻ
അതു് സഹായിച്ചു.
ആലുക്ക അബ്ദുൾ ഗഫൂർ: സാഹിത്യ വാരഫലം പലർ
ക്കും പല രീതിയിൽ ആണു് ഉൾെക്കാള്ളാനായതു്.
ഞാൻ വർഷങ്ങേളാളം വായിച്ചിരുന്ന ഒരു പംക്തി.
പലർക്കും എതിർ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം, എങ്കി
ലും അന്നെത്ത മലയാള വായനക്കാർക്കിടയിൽ
സമ്മതി േനടിയ ഒന്നു് എന്ന നിലയിൽ അതു് പരി
ഗണിക്കെപ്പേടണ്ടതു് തെന്നയാണു്.
ഇ. പി. ഉണ്ണി: വന്ന കാലത്തു് വാരഫലത്തിെനതിെര
രണ്ടു് വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒന്നു്: കനെപ്പട്ട നിരൂപണെത്ത പുറംതള്ളി.
രണ്ടു്: ആനുകാലികങ്ങൾ ഇതുേപാലെത്ത
പംക്തികളിേലക്കു് തിരിയും.
ആദ്യെത്ത കാര്യം കൃഷ്ണൻ നായരുെട സാ
ന്നിദ്ധ്യം െകാണ്ടു് മാത്രം നടന്നതാവണെമന്നില്ല.
രണ്ടാമേത്തതു് നടന്നിട്ടില്ല. അതുേപാെല മറ്റാരും
എഴുതിയിട്ടില്ല.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: കൃഷ്ണൻ നായർക്കു് നാലഞ്ചു് അനു
കർത്താക്കളുണ്ടായി. ഇേപ്പാഴും രണ്ടു ആനുകാ
ലികങ്ങളിൽ പംക്തികളുണ്ടു്. പേക്ഷ കൃഷ്ണൻ നാ
യർക്കുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്കില്ല,
പരന്ന വായന, നർമ്മേബാധം, അെനക് േഡാട്ടുക
ളിൽ കാണിച്ച ആഖ്യാന പാടവം.
േപരുകൾ പറയുന്നില്ല. ഇേപ്പാഴും എഴുത്തു്
എന്ന െചറു മാസികയിലും േകരള സാഹിത്യ അക്കാ
ദമി മാസികയിലും (genre-wise) തുടരുന്നുണ്ടു്. കലാ
കൗമുദിയിലും ഒരാൾ എഴുതുന്നു. മെറ്റാരാൾ സർഗ്ഗ
രചനയിേലയ്ക്കു ‘വളർന്നു’.
ജമാൽ: നേല്ലാണം ആസ്വദിച്ചാണു് വാരഫലം വായി
ച്ചതു്.
അതുേപാെലത്തെന്ന നേല്ലാണം ആസ്വദിച്ചാ
ണു് വി. സി. ഹാരിസിെന്റ വാരഫലം നിരൂപണം –
കിടിേലാൽക്കിടിലം – വായിച്ചതു്.
വായനാസുഖം ഒരസുഖമാേണാ േഡാക്ടർ?
ജനകീയമായതിേനാെടാെക്ക ഒരു തരം പുളി
ച്ച സമീപനം ഇല്ലാത്തതു് ബുദ്ധി കുറവിെന്റ ലക്ഷ
ണമാേണാ േഡാക്ടർ?
െക. ജി. എസ്.: അക്കാദമിയുെട സാഹിത്യ ചക്രവാളം
ആ ൈവറസിൽ നിന്നു് തൽക്കാലം മുക്തം.
പ്രദീപ് പനങ്ങാട്: എഴുത്തുമാസികയും ൈവറസ് വിമു
ക്തമായി എന്നു് േതാന്നുന്നു.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: തെന്റ ആരാധകവൃന്ദത്തിെന്റ
മനസ്സിൽ എം. കൃഷ്ണൻ നായർക്കു് ഒരു സാഹിത്യ
േദ്രാഹ വിചാരകെന്റ രൂപവും ദൗത്യവുമായിരുന്നു
െവന്നു േതാന്നുന്നു. വലിെയാരു ഫാൻ േബസുള്ള
േകാളമിസ്റ്റായിരുന്നു എം. കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇത്രയ
ധികം ആരാധകവൃന്ദമുള്ള മെറ്റാരു േകാളമിസ്റ്റും
അേദ്ദഹത്തിനു് മുമ്പും േശഷവും (ഇതുവെര) ഉണ്ടാ
യിട്ടില്ല.
അത്ര കൃത്യമായ ഓർമ്മയിെല്ലങ്കിലും, ഒ. വി. വി
ജയെന്റ മഹത് രചന കടൽതീരത്തു് അലൻ േപ
റ്റണിെന്റ ൈക്ര, ദ ബിലവഡ് കണ്ട്രിയുെട അനുക
രണെമന്നു് ആേരാപിച്ചു െകാണ്ടു് േലഖനം വന്ന
പത്രത്തിെന്റ സപ്ലിെമന്റ് േപജിൽ ഒ. വി. വിജയൻ
പ്രതികൂട്ടിൽ നില്കുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു വരച്ചു െവച്ചിട്ടു
ണ്ടായിരുന്നുെതന്നു േതാന്നുന്നു.
വിചാരണയായിരുന്നു എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
അവലംബിച്ച രീതി. ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നതും ഐപി
സി ചട്ടപ്രകാരം. േമാശം കഥേയാ കവിതേയാ
എഴുതുന്നതു് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണു്.
എം. കൃഷ്ണൻ നായർ തെന്ന ഇൻവസ്റ്റിേഗഷൻ
നടത്തും, വിചാരണ െചയ്യും, ശിക്ഷാ വിധി പ്രഖ്യാ
പിക്കും.
ഈെയാരു േദ്രാഹ വിചാരണ രീതിയും ഭാഷ
യുമാണു് ആരാധകവൃന്ദെത്ത കൃഷ്ണൻ നായരിേല
ക്കു് ആകർഷിച്ചെതന്നു് േതാന്നുന്നു. അതിെലാ
രു വധശിക്ഷയുെട spectacle കാണുന്ന സുഖവും
സേന്താഷവും അവർ അനുഭവിച്ചിരിക്കണം.
ഇതു് േപാെല െസമി േപാൺ രീതിയിലുള്ള തി
കച്ചും െസക്സിസ്റ്റായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ—ഇതും ഒരു
ആകർഷകമായ കാര്യമാണു് പലർക്കും.
ഇന്നായിരുെന്നങ്കിൽ എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
വല്ലാെത ബുദ്ധിമുട്ടി േപാകുമായിരുന്നു. െപെണ്ണഴു
ത്തു് േപാലുള്ള െതാണ്ണൂറുകളിൽ മലയാളത്തിൽ
അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ട പുതിയ സങ്കല്പനങ്ങേളാെടാ
െക്ക യാഥാസ്ഥിതികമായ അവജ്ഞയായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിനു്.
ഇന്നായിരുന്നുെവങ്കിൽ, സ്ത്രീവാദ നിലപാടിൽ
നിന്നു് എഴുതുകയും ഇടെപടുകയും െചയ്യുന്നവർ
എം. കൃഷ്ണൻ നായെര ശരിക്കും എതിരിട്ടിട്ടുണ്ടാകുമാ
യിരുന്നു.
കൃഷ്ണൻ നായരുെട അനുകർത്താക്കൾ ഇന്നു്
വ്യവഹരിക്കുന്ന േലാകം വല്ലാെത മാറി േപായ
ഒന്നാണു്.
ലാറ്റിൻ അേമരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിെല കട്ടി
ങ്ങ് എഡ്ജിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു േനാവൽ വായിച്ചു്
െതാട്ടപ്പുറെത്ത നിമിഷം മലയാളത്തിൽ ചങ്ങമ്പു
ഴയുെട കവിതയുെട അനുഭൂതി തലത്തിൽ ഒതുങ്ങി
നില്ക്കുന്ന െസൻസിബിലിറ്റിയുമായി പുതിയ എഴുത്തു
കാെര െകാല്ലാെകാല െചയ്യും എം. കൃഷ്ണൻ നായർ.
അതും ഇന്നു് സാധ്യമല്ല.
ഇെതാെക്ക തെന്നയാെണങ്കിലും, എം. കൃഷ്ണൻ
നായർ പുതിയ രചനകെള മലയാളത്തിനു് പരിച
യെപ്പടുത്തുന്നതിൽ നല്ല വായനക്കാർക്കു് പുതുവഴി
തുറന്നു െകാടുത്ത ലിറ്റററി േജർണലിസ്റ്റാണു്.
ഈയിെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ അസാന്നിധ്യം
ഓർക്കാൻ ഇടയായി. അതു് സ്പാനിഷ് േനാവലിസ്റ്റ്
കാൾ റുയി സാേഫാൺ മരിച്ച വാർത്ത അറിഞ്ഞ
േപ്പാഴാണു്.
സാേഫാണിെന്റ Shadow of the Wind പല
നല്ല വായനക്കാർ േപാലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നു് മന
സ്സിലായി. ഒരു വരി അനുേശാചനം എവിെടയും
കണ്ടില്ല.
ഒരു പേക്ഷ, എം. കൃഷ്ണൻ നായർ ജീവിച്ചിരിക്കു
ന്നുെവങ്കിൽ പുസ്തക വായനയും േസ്നഹ ബന്ധങ്ങ
െളാെക്ക േചരുവയായി വരുന്ന ഒരു മലയാള േനാ
വൽ എഴുതുകയാെണങ്കിൽ തെന്റ േപ്രരണ സാ
േഫാണായിരിക്കുെമെന്നങ്കിലും എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
കെണ്ടത്തി പറയുമായിരുന്നു എെന്നാരു േതാന്നൽ
േനാവലിസ്റ്റിനു് ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല.
പേക്ഷ, കൃഷ്ണൻ നായരുെട അനുകർത്താക്കൾ
എന്നു പറയുന്നവർ ഒരു വസ്തുവും വായിക്കാത്തവ
രാെണന്ന ഉത്തമ േബാധ്യത്തിൽ േപ്രരണ േപാ
െട്ട െമാത്തത്തിൽ പകർത്തിയാൽ േപാലും അതു്
പുറത്തുെകാണ്ടുവരാനുള്ള സാഹിത്യ േഫാറൻ
സിൿ വിദഗ്ദർ ഒന്നും ഇല്ലാെതയായി എന്നതു് ചി
ലർെക്കങ്കിലും ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണു്.

സനിൽ, വി.: വായന ജീവിതം തെന്ന
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: മലയാള ഗ്രന്ഥസൂചിെയ രൂ
പകല്പനെചയ്ത െക. എം. േഗാവിെയ സുകുമാർ
അഴീേക്കാട് പരിഹസിച്ചതു് ‘പുസ്തകേപ്പരുകാരൻ’
എന്നാണു്. കാൽനൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം അേദ്ദഹമി
േപ്പാൾ ‘മലയാളത്തിെന്റ ൈപതൃകസൂക്ഷിപ്പുകാ
രൻ’ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. (ശ്രീകുമാർ, എ. ജി.,
പിഎച്ച്ഡി പ്രബന്ധം).
എം. കൃഷ്ണൻനായർ ഭൂരിപക്ഷം എഴുത്തുകാർ
ക്കും സാഹിത്യചിന്തകർക്കും അന്നും ഇന്നും െവ
റുെമാരു ‘കാറ്റേലാഗർ’ മാത്രമാണു്. ഗീതാഹിര
ണ്യൻ മരണേത്താടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റ
വും ആഗ്രഹിച്ചതു് അേദ്ദഹവുമായി േഫാണിെലാ
ന്നു് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു. ഒെരാറ്റ സ്നാപ്പിൽ
ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നതല്ലെല്ലാ അവരുെട വിചാര
ങ്ങൾ. വായനക്കാരനുമായി എേപ്പാഴും കൂെട നട
ന്നവെനന്നു് എം. കൃഷ്ണൻനായെര സനിൽ പുനർ
വായനയിൽ കെണ്ടത്തുേമ്പാഴും അേദ്ദഹം എഴുത്തു
കാരുേടയും സഹചാരിയായിരുന്നു – വൻകരക
ളിൽ എഴുത്തുകാെരേത്തടി എേപ്പാഴുമലഞ്ഞ യാ
ത്രികൻ. അേദ്ദഹം വായനക്കാെര എഴുത്തുകാർക്കു്
ഒറ്റുെകാടുക്കാത്ത മെറ്റാെരഴുത്തുകാരനായിരുന്നു.
ഒരു എം. കൃഷ്ണൻനായെര പുതിയകാലം ആവ
ശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ജീവിതം തെന്ന ചവറും ഭാവുക
ത്വം മായയും ആകുന്ന െകട്ടകാലത്തു് ‘ഭാവുകത്വ
മരവിപ്പി’െന്റ സർവ്വ കാരണങ്ങളും അേദ്ദഹത്തി
നുേമൽ മാത്രം െകട്ടിെവക്കാൻ പറ്റാത്ത അവ
സ്ഥയിേലക്കു് കാര്യങ്ങളിന്നു് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പത്തുനാല്പതു വർഷെത്ത എഴുത്തുകാരുെട ജീവി
തവും സത്യസന്ധതയും എം. കൃഷ്ണൻനായെര കു
റ്റവിമുക്തനാക്കുന്നുണ്ടു്. മുട്ടത്തുവർക്കിെയ പരിഹ
സിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിലുള്ള അവാർ
ഡും പണവും വാങ്ങുന്നവർ നിർമ്മിെച്ചടുത്ത ഒരു
േലാകെത്ത േനാക്കി ഏറ്റവും നന്നായി ഇന്നു് ചി
രിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹമായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻനായെര
കൂട്ടുപിടിെച്ചങ്കിലും നമ്മുെട കുട്ടികൾ സനിൽ കൃത്യ
മായി കെണ്ടത്തുന്ന വായനയുെട ജനാധിപത്യം
തിരിച്ചുപിടിക്കെട്ട.
സ്വന്തം കൃതികൾ ഒന്നു പകർത്തി പങ്കുെവ
ക്കാൻേപാലും നിേഷധിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുെട
േകാപ്പിൈററ്റ് ഏകാധിപത്യത്തിൽനിന്നുള്ള േമാ
ചനം വായനക്കാർ ഇന്നു് ആവശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
ഡിജിറ്റൽ കാലം അതു് സാദ്ധ്യമാക്കുന്നുമുണ്ടു്. െത
രുവിെല മനുഷ്യരുെട സൃഷ്ടിപരതയായി അതു മാ
റിയിരിക്കുന്നു – Creative Commons. അഞ്ചുവർഷം
െകാണ്ടു് ആയിരം േകാപ്പിയിലൂെടയുള്ള വിതരണം
ഒറ്റദിവസംെകാണ്ടു് പതിനായിരം േപരിേലക്കുള്ള
വ്യാപനമായി മാറുന്നതിെന്റ ആദ്യകൃതികളിെലാ
ന്നു് സാഹിത്യവാരഫലമാകുന്നതിൽ ഒരു കാവ്യനീ
തിയുണ്ടു്. ജനാധിപത്യ വായനയുെട േപ്രാദ്ഘാട
നമാണു് ദിവേസന സായാഹ്നയിലൂെട അരേങ്ങറു
ന്നതു്; സനിലിേന്റതു് കനെപ്പട്ട ഒരു ആമുഖവും.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: സമകാലീന കവിതയുെട ലക്കങ്ങ
ളും ഡിജിറ്റൈലസ് െചയ്തിട്ടില്ല എന്നാണു് മനസ്സി
ലാക്കുന്നതു്.
െക. ജി. എസ്. എഡിറ്റു െചയ്തിരുന്ന ഈ കവി
തയ്ക്കു മാത്രമായുള്ള േജർണലിൽ ഇന്നിേപ്പാൾ യൗ
വനം താണ്ടിയ യുവ കവികൾ എഴുതിയിരുന്നു.
സമകാലീന കവിത എെന്നാരു േജർണൽ വി
സ്മൃതമായതു േപാെല.
പ്രത്യക്ഷ രാഷ്ട്രീയേത്താടു് മാത്രമല്ല പ്രത്യക്ഷ
ചരിത്രേത്താടും വിമുഖമായിരിക്കുന്നതിെന്റ സുഖം
ഒന്നു േവേറ തെന്നയാണു്.
ദിലീപ് രാജും എസ്. സഞ്ജീവും എഡിറ്റ് െച
യ്തിരുന്ന പച്ചക്കുതിര മാസികയിൽ 2005 ലാണു്
വി. സനിലിെന്റ വായന തെന്ന ജീവിതം എന്ന േല
ഖനം ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.
(ജൂൺ 21 മുതൽ 27 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക

ത്തിലുള്ളതു്).

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

