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പ്രതികരണങ്ങൾ

എം. കൃഷ്ണൻനായർ: സാഹിത്യവാരഫലം
(തുടർച്ച)
അഷ്റഫ്: കണ്ണടയില്ലാെത വീഴാെത നടക്കാൻ വര
മ്പു േപാലും കാണാൻ കഴിയാത്ത നരൻ, െതറ്റും
ശരിയും േവർതിരിക്കുന്ന േനർത്ത വരയിൽ െത
ന്നിവീഴുന്നതു് കാണുേമ്പാൾ അല്ല നാം ചിരിേക്ക
ണ്ടതു്, മറിച്ചു് െതേറ്റാ ശരിേയാ എന്നു് നമ്മളിൽ
തെന്ന ഒരുത്തൻ ‘വിധി’ പറയുേമ്പാൾ ആകണം
നാം െപാട്ടിച്ചിരിേക്കണ്ടതു് എന്ന ഇടേശ്ശരിയുെട
കവിത, സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ ഈ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ ഓർമ വരുന്നു.
െബന്നി: സാഹിത്യചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ െക
ല്പുള്ളതല്ല സാഹിത്യവാരഫലം. പേക്ഷ, ഭജനപ്പാട്ടു
കാേരക്കാൾ േഭദമാണു്.
സാഹിറ റഹ്മാൻ: “നർമ്മേബാധം” is the ability
to laugh at oneself too not merely indulge in
malicious laughter.

നിരഞ്ജൻ: അറ്റ്ലാന്റിൿ മുതൽ അണിേക്കാ
ട് മുക്കു വെര
നന്ദിനി േമേനാൻ: അറ്റ്ലാന്റിക് മുതൽ അണിേക്കാ
ടു മുക്കു വെര…
വ്യാധികളുെട േലാകേത്തക്കു് കപ്പലടുപ്പിക്കുന്ന
തും കാത്തിരുന്ന ദിനങ്ങൾ… േനാഹയുെട േപടകം
േപാെലാന്നുണ്ടാക്കി വ്യാധി പ്രളയം തുഴഞ്ഞു കയ
റുകയായിരുന്നു േവണ്ടിയിരുന്നതു്, മുരിങ്ങെടലേശ്ശ
രിയും േകാണിപ്പടികളിെല കാണാ അകലങ്ങളും
പായ മടക്കുന്നു…

സക്കറിയ: േയശുവിെന്റ ചില ദിവസങ്ങൾ
െസന്തിൽ: െസൻ സ്പർശം െകാണ്ടു് ഉയിർെകാള്ളുന്ന
കഥയാണു് സക്കറിയയുെട “േയശുവിെന്റ ചില ദി
വസങ്ങൾ”. സാധാരണതയുെട അസാധാരണത.
നിസ്സാരതയിെല സാരത. വർത്തമാന നിമിഷത്തി
െല അനുഭവങ്ങളുെട അനുസ്യൂതവും ൈനസർഗ്ഗിക
വുമായ ഒഴുക്കു് സുന്ദരമായി സക്കറിയ ആവിഷ്കരി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിടത്തു േപാലും േയശുവിെന്റ മനസ്സ്
കഴിഞ്ഞതിേലേക്കാ വരാൻ േപാകുന്നതിേലേക്കാ
കടക്കുന്നില്ല. നിമിഷങ്ങേളാേരാന്നും പൂർണമായി
വിരിഞ്ഞു പുഷ്പിക്കുന്നു. െവള്ളി കീറുേമ്പാൾ ഉണ
രുന്ന േയശു രാത്രി ഉറങ്ങാൻ േപാകുന്നിടത്താണു്
കഥയവസാനിക്കുന്നതു്. ഉറങ്ങുന്നതിനു് മുൻപ് േയ
ശു മൂങ്ങയുെട മൂളൽ േകൾക്കുന്നു “ഗും ഗും ഗും”. ബാ
േഷാവിെന്റ െസൻ ൈഹക്കുവിെന ഓർമ്മിപ്പിക്കു
ന്നുണ്ടതു്:
The old pond,
A frog jumps in:.
Plop!

കഥയിലുടനീളം േയശു പ്രകൃതിയുമായി േയാഗത്തി
ലാവുന്നതു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. കടലിൽ നീന്തി പി
െന്ന അങ്ങിെന െവറുെത മലർന്നു കിടക്കുന്നതും
ആകാശത്തിെല നക്ഷത്രങ്ങെള േനാക്കുന്നതും കാ
ക്കകളുെട കരച്ചിൽ േകൾക്കുന്നതും അങ്ങിെന േയ
ശു എല്ലാം പൂർണമായി അനുഭവിക്കുകയാണു്. ഒരു
പേക്ഷ എല്ലാമായി മാറുകയാണു്.
ലാസർ ഉറങ്ങുകയാണു് എന്നു് പറയുന്ന േയ
ശു ലാസറിെന ഉണർത്തുന്നുണ്ടു്. പേത്രാസ് പറ
ഞ്ഞിട്ടു് പേത്രാസിേനാെടാപ്പം മറിയയുെട വീടു് േത
ടി േപാകുന്ന േയശു വഴി െതറ്റുേമ്പാൾ മറിയ ഉറങ്ങ
െട്ട എന്നു് പറഞ്ഞു സ്വയം ഉറങ്ങാൻ േപാകുന്നിട
ത്തു കഥയവസാനിക്കുന്നു.
ഋജുവായ ആഖ്യാനം. ആഴങ്ങെള െപാതിയു
ന്ന ലാളിത്യം.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: സക്കറിയയുെട ലളിത വാക്യങ്ങ
ളിൽ േയശു മനുഷ്യപുത്രനും കവിയുമാകുന്നതു് പി
െന്നയും കണ്ടു. അവെന ഒരു കഥയും വായിക്കാതി
ല്ല. ചില പഴയ കഥകൾ വീണ്ടും വായിക്കാൻ േതാ
ന്നുന്നു. അ എന്ന േവട്ടക്കാരനും േയശു പുരം ൈല
ബ്രറിെയപ്പറ്റി ഒരു പരാതിയും മറ്റും. എെന്റ പുസ്തക
േശഖരം െഡൽഹിയിലും ഞാൻ െകാടുങ്ങല്ലൂരുമാ
യതിനാൽ കെയ്യത്തിച്ചു് ‘ഒരിടത്തും’ ‘േതനും’ എടു
ക്കാനാവുന്നില്ല. ‘സായാഹ്ന, ഇെതല്ലാം െകാത്തി
പ്പറന്നു െകാണ്ടുവരുന്നതിൽ ആഹ്ലാദം’.
ശ്രീേദവി കർത്താ: സക്കറിയയുെട ഈ കഥയിൽ
നിന്നു േയശു, ശിഷ്യന്മാർ, ഗാഗുൽത്താ, ചാവുക
ടൽ തുടങ്ങി ബിബ്ലിക്കൽ ഇേമജുകൾ മുഴുവൻ മാറ്റി
പകരം ഒരു സാധാരണ േതാമേസാ രാഘവേനാ
ആണു് നായകർ എങ്കിലും ഈ കഥയുെട സാധാ
രണത്വത്തിെല അസാധാരണത്വം നിലനിൽക്കും.
കാരണം ഈ കഥയുെട അന്തസ്സത്ത അതിെന്റ
ചുറ്റുപാടുകളിെല സൂക്ഷമമായ ഗുരുത്വസാന്നിധ്യ
മാണു്. അതിേനാടു് പ്രതികരിച്ചു േപാകുന്ന ഒരു
െസൻസിറ്റീവ് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണു് ഇതിൽ േയ
ശു… പ്രകൃതിയും ആ മനുഷ്യനും േചരുന്ന ലയന
മൂഹൂർത്തെത്ത ആണു് മൂങ്ങ ഗുരു എന്നു് വിളിച്ചു
േപാകുന്നതു്.
താര കിഴേക്കവീടു്: സായാഹ്നയിലൂെട വായിച്ചേപ്പാ
ഈ കഥക്കു് കൂടുതൽ ചന്തം!
സാന്ദ്ര സി. േജാർജ്ജ്: സക്കറിയയുെട ‘േയശുവിെന്റ
ചില ദിവസങ്ങൾ’ എന്ന െചറുകഥയിൽ വളെര
മേനാഹരമായി േയശുെവന്ന സാധാരണക്കാര
െന ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. സൗഹൃദവും േസ്നഹവും
വാൽസല്യവും കരുണയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മനു
ഷ്യൻ. കൂട്ടുകാരെന്റ മരണത്തിൽ േവദനിച്ച മനു
ഷ്യൻ. പുലർെച്ച മുതൽ രാത്രി വെര േയശു പ്രകൃതി
േയാടു് േചർന്നു് ജീവിച്ചു. പ്രകൃതി മാത്രം മതി ഒരു
മനുഷ്യനു് ജീവിക്കാൻ എന്നേദ്ദഹം സമർത്ഥമായി
കാട്ടിത്തന്നു.
പ്രദീപ്: സക്കറിയയുെട േയശുവിെന്റ ചില ദിവസ
ങ്ങൾ എന്ന കഥ സാധാരണ മനുഷ്യെന്റ േസ്നഹ
ചിത്രണവും, മനുഷ്യ-പ്രകൃതി ഗാഢബന്ധവും മേനാ
ഹരമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചു.
രാമൻ, പി.: സക്കറിയയുെട മേനാഹരമായ ഈ കഥ
മുമ്പു മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നേപ്പാൾ അവസാനഭാഗം
ഇങ്ങെനയായിരുന്നില്ല എെന്നാേരാർമ്മ (എെന്റ
േതാന്നലാേണാ?)
െസബാസ്റ്റ്യൻ, െക.: േതാന്നലിൽ െതെറ്റാന്നുമിെല്ല
ന്നു േതാന്നുന്നു. എഴുതിയതു് സക്കറിയ ആെണങ്കി
ലും വായിക്കുന്നതു് നമ്മളാണേല്ലാ.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: െവള്ളക്കാരൻ ൈകവശെപ്പടു
ത്തിയ േയശുവിെന്റ പ്രതിനിധാനങ്ങൾെക്കതിെര
യുള്ള കനത്ത പ്രതിേഷധം ബ്ലാക്ക് ൈലവസ് മാ
റ്റർ സാമൂഹ്യ പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ ഭാഗമായി ഉയർന്നു
വരികയുണ്ടായി.
കാന്റർബറി ബിഷപ് തെന്ന ബി ബി സി ചാ
നൽ േഫാറിനു് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഈ പ്രതി
േഷധം േരഖെപ്പടുത്തി.
മേധ്യഷ്യക്കാരനും യഹൂദനുമായ േയശുവിെന്റ
നിറം കറുപ്പാകാൻ വഴിയില്ല. എന്നാൽ തീർച്ച
യായും അതു് െവളുപ്പല്ല. തവിട്ടു നിറേത്താടാണു്
സാമ്യം.
േയശുവിെന്റ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ച
യാവുന്ന േവളയിലാണു് സക്കറിയയുെട േയശുവി
െന്റ ഒരു ദിവസം വായിക്കുന്നതു്.
രഹസ്യ േപാലീസ് ഈ തവണ വായിച്ച സമ
യത്തു് ഫഹദ് ഫാസിലിെന്റ രൂപത്തിലാണു് േഗാ
പിനാഥൻ നായർ/േജാർജ് േജാസഫ് മനസ്സിൽ
െതളിഞ്ഞതു്. എെന്തങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുേമാ എന്ന
റിയാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി വായിച്ചു േനാക്കി. ഫഹദ്
ഫാസിൽ മാറുന്നില്ല.
െനക്ക്ലസ് മുതൽ െതാണ്ടിമുതൽ വെരയുള്ള
ഫഹദിെന്റ ഭിന്നഭാവങ്ങളാകാം േഗാപിനാഥൻ നാ
യർക്കു് ആ ഛായ പകർന്നു കിട്ടാൻ കാരണം.
സക്കറിയേയാടു് ഈക്കാര്യം സ്വകാര്യമായി
ഷയർ െചയ്തു. േയശുവിെന്റ ഒരു ദിവസം പ്രസിദ്ധീ
കരിക്കുേമ്പാൾ പറഞ്ഞതു് േയശുവിനു് ഫഹദിെന്റ
ഒരു കട്ട് േവണെമന്നാണെത്ര. ലിേജാ പല്ലിേശരി
യുെട ആേമനിലാണു് ഫഹദിെന്റ ഒരു ക്രിസ്തു രൂപം
കണ്ടെതന്നാെണെന്റ ഓർമ.
കണ്ണാടി കാേണ്മാളവും എഴുതിയേപ്പാൾ ലൂയി
ബുനുേവലിെന്റ നസാറിനിെല പാതിരിയായിരുന്നു
പ്രേചാദനെമന്നു് സക്കറിയ പറഞ്ഞതു് ഓർക്കുന്നു.
പ്രതിനിധാനത്തിെന്റ കാര്യമായിരുന്നു.
െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് എത്തിക്സ് എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചാ
ലും പാശ്ചാത്ത്യ വ്യവസായിക മുതലാളിത്തതിെന്റ
ൈദവം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവെന മാത്രം കടാക്ഷിക്കു
ന്ന ൈദവമാണു്. അദ്ധ്വാനെത്ത കുറിച്ചു് കാഠിന്യ
േമറിയ സങ്കല്പമാണതു്.
സക്കറിയയുെട കഥയിെല ൈദവപുത്രനായ
േയശു പ്രകൃതിേയാടു് ഇണങ്ങി നില്ക്കുന്ന സൗമ്യവാ
നും േസ്നഹസമ്പന്നനും എന്നാൽ വ്യവസായിക
അദ്ധ്വാനശീലേത്താടു് ഒട്ടും മതിപ്പില്ലാത്ത യുവാവാ
ണു്. ഉപേഭാഗ ആക്രാന്തത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗമ്യ
മായ പിൻവാങ്ങലുണ്ടെല്ലാ അതു് ഈ േകാവിഡ്
ബാധിത േലാകത്തു് അതിജീവന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉഴ
ലുന്ന നമ്മൾക്കു് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നല്കുന്നു.
നന്ദിനി േമേനാൻ: േയശുവിെന്റ ചില ദിവസങ്ങൾ…
െവള്ളം വായു മണ്ണു് തീ ആകാശം…
പ്രകൃതിെയന്ന മനുഷ്യൻ…
വത്സൻ: േഫാണിൽ അനായാസം വായിക്കാനാ
വും വിധം ക്രമെപ്പടുത്തിയ പി.ഡി.എഫ്. ൈശലി
നന്നായി…
Mary Asha: The very name ‘Jesus’ brings to mind
the picture of a man clad in a long robe with a
halo around the head—personification of God
himself. Seldom thought of Jesus as ‘Son of
Man’. The author Paul Zacharia in the short
story brings out the picture of Jesus as any other
normal human being performing his morning
ablutions, enjoying the beauty of nature, getting into the water to get his feet nibbled by
little fish—probably a crude version of today’s
pedicure treatment using live fish. Story carries with it message that to enjoy the beauty of
dawn is akin to enjoying the beauty of a flower.
A different way of getting closer to the Supreme
Being. Getting closer to nature one will feel its
tranquility. This tranquility is perhaps God for
a believer and Goodness for an atheist. Yesuvinte chila divasangal is a call to get closer to
nature and ultimately Goodness which we call
the Supreme Being. Thanks to Sayahna for a
light reading on a lazy rainy Sunday.
Senthil: Obsession with god without being good is
a form of lunacy.

െക. സച്ചിദാനന്ദൻ, െക. ജി. എസ്.: പനി,
ബംഗാൾ
ഐറിസ് േകായ്ലിേയാ: തിണ്ണംെവച്ചു് ഉറച്ചുേപായ
േലാഹക്കൂട്ടിെന ഉരുക്കിത്തിളപ്പിക്കും കനൽെമാഴി
കളാണു് പനിയും ബംഗാളും.
വായനയുെട സംേവദനതലങ്ങെള പുനർനിർ
വചിച്ചുെകാണ്ടു് േലാകം ഒരു കിളിക്കൂടായി മാറ്റുന്ന
ഭാവുകത്വം… ഓേരാ വായനയും ഓേരാ പുതിയ മു
റിപ്പാടാകുന്നു…
എത്രേയാ വട്ടം, അനുഭവങ്ങളുെട പുതിയ പട
വുകളിൽ ഇവ വായിച്ചിരിക്കുന്നു.
മകളുെട പനിക്കിടക്കയ്ക്കു് ഇരുപുറവുമിരുന്നു്
േലാകൈദന്യങ്ങൾ കണ്ടും േകട്ടും േപാരാട്ടങ്ങളു
െട, വിപ്ലവങ്ങളുെട പനിമൂർച്ഛകൾ പകർന്നു് വിറച്ചു്
കാതരമായി പനിച്ചുെപാള്ളുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും…
ഇന്നു് സായാഹ്ന പകരുന്നതും ഈ വായനെയന്ന
പനിയാണു്…
‘ബംഗാൾ’ എത്ര കരുേത്താെടയാണു് മറവി
ലും ഒളിവിലും പനിച്ചു മരിക്കുന്ന കീഴാളത, േസ്വ
ച്ഛാധികാരാന്ധതെയ ചുഴറ്റിെയറിയുന്നെതന്നു് വീ
ണ്ടും വീണ്ടും കാട്ടുന്നു. ഇന്നു് ബംഗാൾ പുതിയ രാ
ഷ്ട്രാനുഭവങ്ങൾ പകരുന്നു. ആയിരം ൈമലുകൾ
നടന്നു വിണ്ട പാദങ്ങൾ കരിയിലകളായി ഒത്തുകൂ
ടുന്നു… ഒരു ചുഴലിയായി ഓർക്കാപ്പുറത്തു് മറുപടി
പറയാൻ…
പനി, ബംഗാൾ – വായനയും അധിപാഠങ്ങളും
പിൻതുടരുന്ന തീയമ്പുകൾ!
ഒരു േഖദം മാത്രം… പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്
ക്ലാസുമുറികളിൽ ഈ െമാഴിക്കടലുകൾ കടഞ്ഞ
േപ്പാൾ ഇന്നിെന്റ പാഠം കൂടി പകരാനായില്ലേല്ലാ…
ഇന്നു് വായിക്കുേമ്പാൾ ജീവിതം ഈ പനിക
ളിലൂെട എത്ര തഴച്ചുവളർന്നു എന്നു് ഉള്ളിെലാരു മി
ന്നൽനടുക്കം!
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: പുസ്തകത്തിൽ ബംഗാൾ കവിതയു
െട െനറുകയിൽ ലുഷൂണിെന്റ ഒരു ഉദ്ധരണിയുണ്ടു്.
ഉഗ്രമായ ഉദ്ധരണി. കവിത ശരിക്കും അവിടന്നാ
ണു് തുടങ്ങുന്നതു്. ഉപരിവർഗത്തിെന്റ സിരകളിൽ
ആത്മൈശഥല്യത്തിെന്റ വിഷം നിറയ്ക്കുന്നു. അവർ
േവേഗന അന്ധരാകുന്നു എന്നാണതിലുള്ളതു്.
Revolution cannot be televised എന്നു പറ
യും. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ, കൗതുകകരമായ
ഒരു മാധ്യമ ദർശനമുണ്ടു് െക. ജി. എസിെന്റ ‘ബം
ഗാൾ’ കവിതയിൽ. നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രകടമായ
കാര്യങ്ങൾ ഇതാണു്: സഞ്ജയൻ ആദിമ റിേപ്പാർ
ട്ടറാണു്. ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ന അന്ധനായ രാജാവി
നു് കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് ദിവ്യദൃഷ്ടിയാൽ ൈല
വ് െചയുകയാണു്.
ഈ ദിവ്യദൃഷ്ടി ഇേപ്പാഴും ചില മാധ്യമ പ്രവർ
ത്തകർക്കുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നു. മാധ്യമ ഉടമകളും
അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും മനസ്സിൽ എന്ത
ഭിലഷിക്കുന്നുേവാ അതു് ദിവ്യദൃഷ്ടിയാൽ തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു് േപ്രക്ഷകരിേലക്കു് എത്തിക്കുന്ന വലിയ കഴി
വുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണു്.
‘ബംഗാളി’ൽ മാധ്യമം ഒരു trope ആണു്. മാ
ധ്യമവും അധികാരവും തമ്മിലുളള ‘ൈവരുദ്ധ്യാത്മ
കമായ’ പരസ്പര ധാരണയുെട അകത്തു കടന്നു്
അതു് എന്താെണന്നു് അനാവരണം െചയ്യുന്നുണ്ടു്
‘ബംഗാൾ’.
കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഴുപതുകളിൽ നമു
ക്കിന്നു് അനുഭവേവദ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ മാധ്യ
മസ്ഥിതമായിരുന്നിരിക്കില്ല ജീവിതം. മാധ്യമങ്ങ
െള െപാതുവിൽ ആദരേവാെടയായിരിക്കും കണ്ടി
രിക്കുക. വലിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരു
ന്ന കാലവുമാണതു്. അടിയന്തിരാവസ്ഥ അർദ്ധ
പ്രാണനാക്കിയ മാധ്യമങ്ങേളാടു് സഹതാപവും
കേണ്ടക്കാം.
അതുെകാണ്ടു് കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാല
േത്തക്കാൾ ‘ബംഗാളി’െല മാധ്യമ ദർശനം ഇന്നി
േന്റതാണു്.
റിേപ്പാർട്ടർ സഞ്ജയൻ ഇതിൽ േശ്രാതാവാ
ണു്. ഏകഭാഷണം േകാർപേററ്റ് ഫാമിലി ബിസി
നസ് തലവനായ ധൃതരാഷ്ട്രരുേടതാണു്. അധി
കാരികളുെട ഏറ്റവും വ്യക്തിഗതമായ ഉൽകണ്ഠ
കൾ പങ്കുെവയ്ക്കുന്നതു് അനുചരരായ മാധ്യമ പ്രവർ
ത്തകേരാടാണു്. ഏതു് േകാർപേററ്റ് േമധാവിക്കും
സ്വന്തം ശിങ്കിടിയായ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനു
ണ്ടാകും. ഇവരാണു് േകൾവിക്കാർ. വാർത്ത മാധ്യ
മങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ് െചേയണ്ടവർ.
അധികാരികേളാടു് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക
നും ഇന്നു് േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാറില്ല. അധികാരി
കൾ െപാതു ഇടങ്ങളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാൽ
അഭിമുഖീകരിക്കെപ്പടാൻ നിന്നു െകാടുക്കാറുമില്ല.
മാധ്യമങ്ങളിന്നു് േപ്രക്ഷകർ എെന്നാരു അസം
ഘടിത ജനസാമാന്യത്തിനു േനേര കുെറ േചാദ്യ
ങ്ങൾ ഉതിർത്തു് േപാവുകയാണു് പതിവു്.
സത്യാനന്തര കാലെത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്ത
കൻ നിശ്ശബ്ദനാണു്. അധികാരിയാണു് സംസാരി
ച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുക. ധൃതരാഷ്ട്രെരേപ്പാെല തനി
ക്കു് കുറച്ചു മാത്രേമ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നു
പറയുകയും എന്നാൽ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നു
യരുന്ന ചുഴലിെയ ദീർഘ ദർശനം െചയാൻ പറ്റു
ന്നുമുണ്ടു്.
വാർത്തകെളാന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാകുല
െപ്പടുന്നതു് മാധ്യമങ്ങൾ ഭരണകൂടത്താൽ െസൻ
സർ െചയ്യെപ്പടുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ സ്വയം െസൻ
സർ െചയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥേയാ ആണു്.
വിപ്ലവകാലം മാധ്യമങ്ങളും ഭരണകൂടവും െസൻ
സർഷിപ്പ് ഏർെപ്പടുത്തുന്ന കാലമാണു്.
വിപ്ലവം െടലികാസ്റ്റ് െചയ്യാൻ സാധ്യമല്ല!
സൂക്ഷ്മ വിപ്ലവങ്ങളുെടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതി
േരാധത്തിെന്റയും പുതിയ പാഠങ്ങളുൾെക്കാണ്ട
ഈക്കാലത്തു് ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരുെട ആകുലതകൾ
ശ്രവിക്കാനും സത്യെത്തക്കുറിച്ചു് നിശ്ശബ്ദമാകാനും
ശീലിപ്പിക്കെപ്പട്ടതാണു് മാധ്യമങ്ങൾ.
വാസ്തവത്തിൽ ഇവിെട ‘ബംഗാൾ’ വായനക്കാ
േരാടു് റിേപ്പാർട്ടു് െചയ്യുന്നതു് ധൃതരാഷ്ട്രരുേടയും
സഞ്ജയെന്റയും അവസ്ഥെയ േഭദിക്കുന്ന യാഥാർ
ത്ഥ്യെത്തയാണു്.
സർഗ്ഗാത്മക രചന, ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും സഞ്ജ
യനും അപ്പുറേത്തക്കു്, അവരുെട ആകുലതക
േളയും നിശ്ശബ്ദെത്തയും അവതരിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു
തെന്ന, ഇന്ത്യനവസ്ഥകളുെട യാഥാർത്ഥ്യെത്ത,
വായനക്കാർക്കു് അനുഭവേവദ്യമാക്കുന്നു.
പത്രം േറഡിേയാ െടലിവിഷൻ
ആരും േനരുപറയുന്നില്ല
അവിെട എേന്താ നടക്കുന്നുണ്ടു്—കാലം പഴയതല്ല.
…

സഞ്ജയാ, എന്താണവിെട നടക്കുന്നതു്.
എന്താണു് എന്താണു്?

പി. േമാഹനൻ: സംസാരസാഗരത്തിെല
നക്ഷത്രമത്സ്യം
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: േമാഹനെന്റ ഗദ്യം എത്ര േമാ
ഹകം. ഒരു കാലം ഒരു ൈചനീസ് േസ്ക്രാളിെലന്ന
േപാെല ചുരുൾ നിവർന്ന അനുഭവം. അറിയുമായി
രുന്നു മുഹമ്മദാലിെയ. േഹാമിക്കെപ്പട്ട യൗവ്വനങ്ങ
െള ഓർക്കുേമ്പാൾ സങ്കടമാേണാ േരാഷമാേണാ
പശ്ചാത്താപമാേണാ മുന്നിൽ എന്നറിയുന്നില്ല.

ഉദയചന്ദ്രൻ, സി. പി.: രണ്ടു കവിതകൾ
നന്ദിനി േമേനാൻ: പുഷ്പിണിയായ മകെള പഠിപ്പി
ക്കണം…
സഹജീവി പരിഗണന
ഉറച്ച തീരുമാനം
ഉയർന്ന പ്രതികരണം നിരാശ്രിതത്വം
കുറുക്കുവഴികൾ ഒഴിവാക്കാൻ െകണികൾ കെണ്ട
ത്താൻ
ഒറ്റക്കു നടക്കാൻ
നല്ല പുരുഷ സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാൻ…
ആെണന്ന േകാക്കാച്ചിെയ കാട്ടി േപടിെപ്പടുത്തി
എത്ര കാലം വളർത്തും…? ആണിനും െപണ്ണിനും
രണ്ടു േലാകങ്ങൾ തീർക്കുന്നതു വെരേയാ…?

സക്കറിയ: അച്ചടിദാസൻ
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: സക്കറിയയുെട ആത്മകഥാപര
മായ േലഖനം ഒരുപാടു് ഓർമ്മകൾ െകാണ്ടുവന്നു.
അൻപതു വർഷെത്ത മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൂഫ്
റീഡിങ്ങിെന്റ ഓർമ്മകൾ. തൃശൂരിെല പി. െക. എ.
റഹീമിെന്റ െബസ്റ്റ് പ്രിേന്റഴ്സ് മുതൽ േകന്ദ്ര സാഹി
ത്യ അക്കാദമി വെരയും പിന്നീടും. ഒരച്ചടിെത്തറ്റു്—
കുത്തും േകാമയുമുൾെപ്പെട—കണ്ടാൽ വലിെയാരു
കുറ്റകൃത്യം കണ്ടയാളുെട മേനാനിലയാണു്. അതി
നു് ഞാൻ തെന്നയാണു് കാരണക്കാരെനങ്കിൽ
ആത്മഘാതകെന്റയും. ആത്മഹത്യക്കും െകാല
യ്ക്കുമിടയിലൂെടയാണു് ഓേരാ അച്ചടിത്താളും കടന്നു
േപാവുന്നെതന്നു ചുരുക്കം. മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ
ശരിെക്കഴുതാവുന്ന എഴുത്തുകാരുെട എണ്ണം കുറ
ഞ്ഞു വരുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം അറിയാ
ത്തവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കവികളായി സ്വയം പ്രഖ്യാപി
ക്കുന്നതുമായ ഇക്കാലത്തു് ഈ നർമ്മമധുരമായ
ഓർമ്മകൾ ഏെറ പ്രസക്തം.
േവണു: ഈ കുറിപ്പിെന്റ ഒടുവിൽ മാഷ് പറഞ്ഞതു്
ഇന്നെത്ത മാത്രമല്ല എന്നേത്തയും ചിന്താവിഷയ
മായി മാേറണ്ടതാണു്!
നന്ദിനി േമേനാൻ: നല്ല വായന…

ആൻസി േജാൺ: കാർബൺ േകാപ്പി
സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ: ആൻസി േജാണിെന്റ
മേനാഹരമായ ഓർമ്മക്കുറിപ്പു് വായിച്ചിട്ടാണു്
ഇെന്നെന്റ ദിവസം തുടങ്ങുന്നതു്… നടവയൽ ബസ്
യാത്രയും കഥാപാത്രങ്ങളും സേമ്മളിക്കുന്ന ഹൃദ്യത
ഈ കുറിപ്പിനുണ്ടു്… ആൻസിെക്കാപ്പം നമ്മളും നട
വയൽ വെര, ആടിയുലയുന്ന ആ ബസ്സിൽ യാത്ര
െചയ്യുന്ന അനുഭവം പകർന്നു തരാൻ ആൻസിക്കു
കഴിഞ്ഞു… ആ ഉമ്മയുെട നിഷ്ക്കളങ്കമായ ഓർമ്മക
ളിലൂെടയും വാക്കുകളിലൂെടയും ഓനച്ചെന്റ മുഖവും
രൂപവും മനസ്സിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഒരു പഴയ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് ൈവറ്റ് േഫാ
േട്ടാെയങ്കിലും നൽകിയിരുെന്നങ്കിൽ ഈ കുറിപ്പു്
കുേറക്കൂടി സാർത്ഥകമാേയെന…! സായാഹ്ന സു
ഹൃത്തുക്കൾക്കു് േസ്നഹാശംസകേളാെട സതീഷ്
ബാബു പയ്യന്നൂർ.
നന്ദിനി േമേനാൻ: ആൻസിയുെട കുറിപ്പു് മനസു
െതാടുന്നു…

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു ചർ
ച്ചകൾ
േമാഹനകൃഷ്ണൻ: ഈ ഗ്രൂപ്പുകെളല്ലാം കൂടി ഒറ്റ െടല
ഗ്രാം ഗ്രൂപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുേമാ?
രാധാകൃഷ്ണൻ: അതു നടക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അം
ഗങ്ങെളല്ലാേപരും െടലഗ്രാമിെന്റ ഉപേയാക്താക്ക
ളാവണം. അതു നടക്കാത്ത കാര്യമാണു്.
ഹരികൃഷ്ണൻ: കൂടുതൽ േപർ െടലിഗ്രാം ഉപേയാഗിച്ചു
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നടക്കാവുന്ന കാര്യമാണു്.
രാധാകൃഷ്ണൻ: ഇേപ്പാൾ തെന്ന സായാഹ്നയ്ക്കു് െറ്റല
ഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ടു്. താങ്കൾക്കു േവണെമങ്കിൽ അവിെട
േചരാം. ചർച്ചെയാന്നുമില്ലാത്ത ശുഷ്കമായ ഒന്നാ
ണു് ആ ഗ്രൂപ്പ്.
255-െന്റ പരിമിതിക്കു ചില ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടു്.
അനാവശ്യമായ എേമാജികൾ കണ്ടു സഹിക്കണ്ട.
ഒന്നിച്ചായാൽ ഇന്നേത്തതിെന്റ ഏഴു മടങ്ങാവും!
െചറിയ ഗ്രൂപ്പാവുേമ്പാൾ ചർച്ച കുെറക്കൂടി േഫാക്ക
സ്ഡ് ആയി നടക്കും. അനാവശ്യ ചർച്ചകൾ (വ്യ
ക്തിനിഷ്ഠമായവ) മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിേലയ്ക്കു് പകർത്തണ്ട,
ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം മതി. അങ്ങെന പലതും.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: അവസാന പാരഗ്രാഫിൽ പ്രേത്യ
കമാെയടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇേമാജി പ്രളയത്തി
െന്റ ഭീഷണിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണത്തിനു് ഒരു
ൈകയടി. (ഇേമാജി ഒഴിവാക്കി െകാണ്ടു്).
സ്മിത: എല്ലാ ദിവസവും രാവിെല തെന്ന സായാഹ്ന
നൽകുന്ന ഈ വായനാ ഊർജ്ജം വളെര വലുതാ
ണു്. നന്ദി.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: അറിയെപ്പടുന്ന ശാസ്ത്രസാ
ഹിത്യകാരനായ പി േകശവൻ നായർ ഇേപ്പാൾ
അച്ചടിപ്പതിപ്പു മാത്രമുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ 15 പു
സ്തകങ്ങൾ സായാഹ്നയിലൂെട വിവിധ ഡിജിറ്റൽ
രൂപങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനത്തിനു് സന്ന
ദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു് സാദ്ധ്യമാക്കിയ
തു് കണ്ണൻ ഷൺമുഖത്തിെന്റ പ്രവർത്തനമാണു്.
ഉചിതമായ ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂെട ശ്രീ േകശവൻ
നായർ െചയ്യുന്ന േസവനം മറ്റു എഴുത്തുകാർക്കും
പ്രേചാദനമാവെട്ട എന്നു ആശിക്കുന്നതിേനാെടാ
പ്പം രണ്ടുേപർക്കും സായാഹ്നയുെട കൃതജ്ഞത
േരഖെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നു.

െക. ദാേമാദരെന്റ പുസ്തകങ്ങളുെട െപാതു
സഞ്ചയത്തിേലയ്ക്കുള്ള സമർപ്പണെത്തക്കു
റിച്ചു്:
ഋഷി: പ്രിയേര,
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാര
നും രാജ്യസഭാംഗവും േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട േനതാവുമായിരുന്ന െക ദാേമാദര
െന്റ പുസ്തകങ്ങളുെട െപാതുസഞ്ചയത്തിേലയ്ക്കുള്ള
സമർപ്പണം ഔപചാരികമായി സ: കാനം രാേജ
ന്ദ്രൻ (സിപിഐ സംസ്ഥാന െസക്രട്ടറി) നാെള
(ജൂൈല 3, 2020) ൈവകുേന്നരം 6 മണിയ്ക്ക് നിർവ
ഹിക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും. ഓൺൈലനായി നടക്കുന്ന
ഈ ചടങ്ങിൽ താെഴ പറയുന്നവർ പെങ്കടുക്കുന്ന
താണു്.
1. രാജാജി മാത്യൂ േതാമസ്
2. സി ദിവാകരൻ
3. ഹനീഫാ റാവുത്തർ
4. െക സച്ചിദാനന്ദൻ
5. െക ജി എസ്
6. േപാൾ സക്കറിയ
7. ഇ പി ഉണ്ണി
8. െവങ്കിേടഷ് രാമകൃഷ്ണൻ
9. സി എസ് െവങ്കിേടശ്വരൻ
10. ഹുൈസൻ െക എച്
11. സി വി രാധാകൃഷ്ണൻ

ഈ ഓൺൈലൻ സംരംഭത്തിനു ഗൂഗിൾ മീറ്റ്
എന്ന േസാഫ്റ്റ്െവയറാണു ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. പ്ര
സ്തുത േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ പരിമിതിമൂലം നിർഭാഗ്യ
വശാൽ 250 േപർക്കു മാത്രേമ ചടങ്ങിൽ പെങ്കടു
ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ചടങ്ങിൽ പെങ്കടുക്കാൻ താല്പര്യമുെണ്ടങ്കിൽ
നാെള പത്തു് മണിക്കു മുൻപായി നിങ്ങളുെട സമ്മ
തം ഈ സേന്ദശത്തിനു മറുപടിയായി അയയ്ക്കുക.
ആദ്യം മറുപടി അയയ്ക്കുന്ന 230 േപർക്കു മീറ്റിങ്ങിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുെട െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാഗിേച്ചാ
അെല്ലങ്കിൽ കംപ്യൂട്ടർ വഴിേയാ ആണു് മീറ്റിങ്ങിൽ
പെങ്കടുേക്കണ്ടതു്. െമാൈബൽ േഫാൺ ആെണ
ങ്കിൽ അതിൽ “Google Meet” ആപ്ലിേക്കഷൻ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നു് ഉറപ്പാക്കുക.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ആശംസകൾ.
െക. ദാേമാദരെന്റ എഴുത്തുകൾ േകാമൺസാ
യി ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നതു്
വലിയ കാര്യമാണു്.
െക. ദാേമാദരെന്റ ചിന്തകളും പൂർത്തീകരിക്കാ
െത േപായ അേന്വഷണങ്ങളും (ഉദാ: േകരള ചരി
ത്രം) കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ചിന്താ േകാമൺ
സിെന്റ ഭാഗമാണു്.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഇന്നെല നടന്ന െക. ദാേമാദരെന്റ
സമാഹൃതകൃതികളുെട പ്രകാശനത്തിൽ പെങ്കടു
ക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിൽ േഖദമുണ്ടു്. ഞാനും
ബിന്ദുവും െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല എെന്റ ജന്മഗൃഹത്തിൽ
ക്വാറന്റീനിലാണു്. ക്വാറന്റീൻ സമയം കഴിയും മുമ്പു്
സ്വാബ് െടസ്റ്റ് നിർബ്ബന്ധെമന്നു് ആരും പറഞ്ഞി
രുന്നില്ല. ഇന്നെല താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ നിന്നു
വിളിച്ചു് നാലു മണി എന്ന സമയം തന്നു. അേപ്പാ
ഴും ഗൂഗ്ൾ മീറ്റിൽ പെങ്കടുക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയു
ണ്ടായിരുന്നു. പെക്ഷ പിന്നീടു് വിളിച്ചു് അഞ്ചര കഴി
േഞ്ഞ ആംബുലൻസിനു വരാനാവൂ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇവിെട വന്നു് സ്വാബ് എടുക്കുെമന്നു വിചാരിച്ചിരി
ക്കയായിരുന്നു. പേക്ഷ അവിെട െചല്ലണെമന്നു്
െപെട്ടന്നാണറിഞ്ഞതു്. പിെന്ന മാസ്ക്, െഫയ്സ്
ഷീൽഡ്, കയ്യുറ – ഒരുക്കങ്ങൾ. തിരിെച്ചത്തിയ
േപ്പാൾ ഏഴു് പതിനഞ്ചു്. ദാേമാദരെന്റ എല്ലാ കൃ
തികളും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നം
മുേന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഴുവൻ വായിക്കാെത ഒരു
പുസ്തകവും പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വായിച്ചതു
െവച്ചു് ചിലതു് പറയാെമന്നു കരുതിയിരുന്നു.
1. ദാേമാദരെന്റ എട്ടു ഭാഷകളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യ
വും കുറച്ചു കാലെത്ത ഉത്തേരന്ത്യൻ ജീവിത
വും സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലും കൂടി കിട്ടിയ ദർ
ശന പാരമ്പര്യ പരിചയവും എങ്ങിെന അേദ്ദ
ഹെത്ത പല മലയാളിക്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുെടയും
കൂപമണ്ഡൂകപരിേപ്രക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നു േമാചി
പ്പിച്ചു,
2. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന സങ്കല്പത്തിനു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംഭാവനകൾ,
3. ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മവിമർശം, അതുണ്ടാ
ക്കിയ നിരാശത ഉൾെപ്പെട,
4. മാർക്സിസത്തിെന്റ നവ പരിണതികൾ െവച്ചു

േനാക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം അഭിമുഖീകരിച്ച ചി
ന്താ പരിമിതികൾ,

5. ജാതി-ലിംഗാദി പ്രശ്നങ്ങളിൽ മറ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കാർെക്കാപ്പം പങ്കിട്ട യാഥാസ്ഥിതികമായ
ആന്ധ്യം,

6. അവേശഷിക്കുന്നതും മുേന്നാട്ടു േപാകാൻ
സഹായിക്കുന്നതുമായ ഘടകങ്ങൾ. കൃതികൾ

വായിച്ച േശഷം ഇവെയക്കുറിച്ചു് എഴുതാെമ
ന്നു കരുതുന്നു, ഇൻശാള്ളാ.

Sayahna Foundation: Who’s who
T.M. Manoharan: Very well drafted and presented.

ഉണ്ണി: നന്ദി. രാപകൽ പണിയുണ്ട് ഒരു നല്ല സായാ
ഹ്നത്തിനു പിന്നിൽ.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: സായാഹ്നയുെട അണിയറ പ്രവർ
ത്തകെരയും പ്രവർത്തനരീതികെളയും പരിചയ
െപ്പടുത്തിയതിനു് താങ്ക് യു!
ഇ വായനയുെടയും സ്വതന്ത്ര പ്രസാധനത്തി
െന്റയും കാലത്തു് സായാഹ്നയുെട സംരംഭം മാതൃ
കാപരം തെന്ന.
ഒരു നൂറു് സായാഹ്നങ്ങൾ ഇതു േപാെല ഉയർ
ന്നു വരെട്ട.
സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിെന കുറിച്ചുളള വലിയ
കാഴ്ചപ്പാടും, കൂട്ടായ്മയും, സമാഹൃത അദ്ധ്വാനവുമാ
ണു് സായാഹ്നെയ വ്യത്യസ്തവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാ
ക്കുന്നെതന്നു് അേശാൿ കുമാറിെന്റ കുറിപ്പിൽ നി
ന്നു് മനസ്സിലാവുന്നു.
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണു് സായാഹ്ന
യുെട പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നെതന്ന വിവരവും പു
തിയ കാലെത്ത collaborative work-െന കുറിച്ചു
ള്ള ഒരു കാഴ്ച തരുന്നു.
സായാഹ്നയുെട ഒരു വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ
െമമ്പറാകുന്നതിനു് മുമ്പു തെന്ന സായാഹ്ന പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച പി ഡി എഫ് കിട്ടിയിരുന്നു.
ഷയർ െചയ്തു കിട്ടിയ പി ഡി എഫ് പിെന്നയും
ഞാൻ മറ്റു് സുഹൃത്തുകൾക്കു് ഷയർ െചയ്തു.
ഇ വായനയുെട ഷയർ ക്യാപിറ്റലാണു് സംഭരി
ക്കെപ്പടുന്നതു്.
ഇതു് പഴയ മൂലധന സംഭരണമല്ല. വിജ്ഞാന
വിതരണത്തിെന്റ പുതു സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ ഭാഗമായു
ള്ള resourcefulness ആണു്. ഒരു സവിേശഷമായ
ഗിഫ്റ്റ് ഇേക്കാണമി ഈെയാരു വിതരണ സംസ്കാ
രത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്. ഒന്നു ഷയർ െചയ്താൽ മെറ്റാ
ന്നു് ഷയർ െചയ്തു കിട്ടും.
േലാകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മലയാളി
ഡയേസ്പാറയാണു് സായാഹ്നയുെട വായനാ സമൂ
ഹം. പുതിയ വായനയും അഭിപ്രായം പങ്കുെവയ്ക്കലു
െമാെക്ക ഭാവുകത്വം രൂപെപ്പടുന്നതിലും അതിെന്റ
പ്രസരണത്തിലും സായാഹ്നയ്ക്കു് നല്ല പങ്കു് വഹി
ക്കാനാേയക്കും.
സായാഹ്ന േപാെല വളെര വ്യക്തമായ പ്രസാ
ധന സ്വഭാവമുള്ള ഇ വായനയുെട രംഗത്തു് മറ്റു സം
രംഭങ്ങളുേണ്ടാ എന്നറിയില്ല.
സായാഹ്ന പുതിയ വഴികൾ ഇ വായനയിൽ
തുറക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം, ഇതു് മാതൃകയാക്കി പുതി
യവ കിളിർത്തു വരാനിരിക്കുന്നു.
ഒരു കാര്യം േചാദിേച്ചാെട്ട…
സായാഹ്ന – എന്താണു് ആ േപരിനു് കാരണം.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരിൽ
ഭൂരിഭാഗംേപരും ജീവിതസായാഹ്നത്തിെലത്തിയ
വരായിരുന്നു. പിെന്ന ഇന്നു് സായാഹ്നത്തിെലത്തി
നില്ക്കുന്ന ഒട്ടനവധി എഴുത്തുകാരുെട കൃതികൾ ഒരു
രാവു താണ്ടി പുതിയ തലമുറയുെട പ്രഭാതത്തിെല
ത്തിേക്കണ്ട ചുമതല ഈ തലമുറയ്ക്കുണ്ടു്. അതു് ശരി
യായരീതിയിൽ ശരിയായ ദിശയിൽ നയിക്കുവാൻ
സായാഹ്നത്തിെലത്തി നില്ക്കുന്ന കുെറ വൃദ്ധന്മാർ കൂ
ട്ടം േചരുന്നു – സായാഹ്ന, അങ്ങെനയാണു് ഈ
േപർ സ്വീകരിക്കുന്നതു്.
സി. വി. രാേജന്ദ്രൻ: പല സായാഹ്നങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പ
ടുത്തിയേപ്പാൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനു സായാഹ്ന
എന്ന േപരേല്ല േചരുക. Intuitive എന്ന് സാധാ
രണ പറയാറുള്ള ഒരു േവറിട്ട അനുഭവം.

(ജൂൺ 28 മുതൽ ജൂൈല 4 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ

ലക്കത്തിലുള്ളതു്).

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

