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പ്രതികരണങ്ങൾ

സി. സേന്താഷ് കുമാർ: സൽമ േറഡിേയാ
സ് (തുടർച്ച)
നിഷ: അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി െകാണ്ടു് ആകുലെപ്പട്ട നാ
യകന്മാർ ഒരു കാലത്തു് മലയാളത്തിലും സുലഭമാ
യിരുന്നു. വായനക്കാർ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചു്
മാത്രം േനാക്കിക്കണ്ടു് അതിശയിച്ചിരുന്ന അൽഭുത
ജീവികൾ. എന്നാൽ ഇത്ര േലാലമായി ഇത്ര മൃദുല
മായി, ഇത്ര ദൃഢചിത്തനായ ഒരു അസ്തിത്വാേന്വഷി
െയ അടുത്തു നിന്നു പരിചയെപ്പടുവാനായി സൽമ
േറഡിേയാസിലൂെട. സി. സേന്താഷ് കുമാർ എത്ര
അനായാസമാണു് ഒരു എമർജൻസി റിപ്പയറിലൂെട
രണ്ടു മനുഷ്യെര പരസ്പരം മാറ്റിപ്പണിയുന്നതു്. മേനാ
ഹരമായി സൽമ േറഡിേയാസ്.

മുകുന്ദനുണ്ണി: ജാതിയും വധശിക്ഷയും: ഒരു
കർണ്ണാടക സംഗീതപാഠം
രഞ്ജിത് വർമ്മ: ഉണ്ണിയുമായി ദീർഘകാലമായി വ്യക്തി
ബന്ധമുണ്ടു്. സായാഹ്ന വഴി ഈ ഇൻറർവ്യൂ കൂടു
തൽ വായനക്കാരിേലക്കു് എത്തിച്ചതിൽ സേന്താ
ഷിക്കുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട.

Sayahna: Who’s who
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: No one is old in Sayahna!
സതീശ് ചന്ദ്രൻ: “ജൂൈല മൂന്നിെന്റ തേലന്നായിരുന്നു
ഒ. വി. വിജയെന്റ നവതി” എന്ന േപരിെലാരു കഥ
െയഴുതി “സായാഹ്ന” യ്ക്കു് അയച്ചാേലാ എന്നാേലാ
ചിച്ചു. തലെക്കട്ടു തെന്ന ധാരാളം എന്നു േതാന്നിയ
തു െകാണ്ടു് കൂടുതൽ എഴുതിയില്ല.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: രണ്ടു മൂന്നു വർഷമായി സാ
യാഹ്നയിൽ മലയാളത്തിൽ രൂപംെകാള്ളുന്ന ഒരു
ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. ‘േഗാളശാസ്ത്രം’ എന്നാണതിെന്റ
േപരു്. ഗ്രീക്ക്, അേറബ്യൻ, ൈചനീസ്, ഭാരതീയം,
െകപ്ലർ മുതൽ ഐൻസ്റ്റീൻ വെരയുള്ള ആധുനി
കവും-അദ്ഭുതകരവും വിശദവുമായ ഒരു താരതമ്യ
ആേസ്ട്രാണമിയാണതു്. അതിെന്റ രചയിതാവു് തൃ
ശ്ശൂർ െപരിഞ്ഞനംകാരൻ ഒരു അബ്ദുല്ല സാഹിബ്
ആണു്. വർഷങ്ങൾക്കുമുേമ്പ അേദ്ദഹം മൺമറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ ഷഫീക്ക് മുേഖനയാണു് പഴ
െയാരു െലറ്റർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച അതിെന്റ ആദ്യ
പ്രതി എെന്റ കയ്യിെലത്തുന്നതു്. ത്രിേകാണമിതിയി
െല സമവാക്യങ്ങളും േജ്യാമതീയ ചിത്രങ്ങളും കണ്ട
േപ്പാൾ അതിെന്റ പുനരാവിഷ്കാരത്തിനു് മലയാളം
െടക്കിേനക്കാൾ മികച്ച മെറ്റാരു ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗ്
ഇെല്ലന്നു് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ േബാദ്ധ്യമായി. സി വി
ആർ ദൗത്യം സസേന്താഷം ഏെറ്റടുത്തു.
ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗ് പുേരാഗമിക്കുന്ന േവളയിൽ
ഒരു ദിവസം അതിെനപ്പറ്റി, നാട്ടുകാരെന്റ പുസ്ത
കെത്തപ്പറ്റി യാദൃശ്ചികമായി സംസാരിച്ചേപ്പാൾ
അേശാകൻ പറഞ്ഞു, “അതാദ്യം അച്ചുനിരത്തിയ
തു് ഞാനാണു്!” അേപ്പാഴാണു് ൈടറ്റിൽ േപജിെന്റ
മറുവശത്തു് ‘ഹരിശ്രീ പ്രിേന്റഴ്സ്’ എെന്റ കണ്ണിൽെപ്പ
ട്ടതു്. അബ്ദുല്ല സാഹിബ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛെന്റ
അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. ആ പുസ്തകമുണ്ടാക്കാ
നായി അേനകായിരം മഷിപുരണ്ട േലാഹ അച്ചുകൾ
െതാട്ടുതേലാടിയും േബ്ലാക്കുകളുണ്ടാക്കിയും ൈട
പ്പ്െസറ്റുെചയ്ത േപായകാലെത്ത അേശാകൻ ഓർ
മ്മിെച്ചടുത്തു. പിന്നീടു് വിപ്ലവത്തിെന്റ നാളുകളിൽ
പലായനത്തിെന്റ ഭീതിദമാെയാരു രാത്രിയിൽ െകാ
േമ്രഡ് പി. ടി. േതാമസുെമാത്തു് മരംേകാച്ചുന്ന തണു
പ്പിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശം േനാക്കി
ക്ഷീരപഥങ്ങളിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടു് ദാരുണമായ ഭൂമിെയ
മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു് അേദ്ദഹം ഓർമ്മിച്ചു.
ഒരുപാടു് ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ചു്, പല വട്ടങ്ങളിൽ
കറങ്ങി, നാല്പതുവർഷത്തിെന്റ മെറ്റാരു പരിവൃത്തം
പൂർത്തീകരിക്കുകയാണു് അേശാൿകുമാർ സായാ
ഹ്നയിൽ.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ആ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ കാലത്തി
െലവിെടേയാ ഈയുള്ളവനുമുണ്ടു്. അേശാകൻ, സു
ബ്രഹ്മണ്യദാസിനും െവങ്കിടിക്കുെമാപ്പം (സി. എസ്.
െവങ്കിേടശ്വരൻ) എെന്റ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു.
അേശാകെന്റ പ്രസ്സിലാണു് ‘ഉത്തരം’ മാസികയും
എെന്റ കവിതകളുെട ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളുെട
ഒരു ചാപ് ബുക്കും (അന്നു് ആ വാക്കുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല) ജയശീലെന്റ ആദ്യ സമാഹാരവും:… അച്ചടിക്കു
ന്നതു്. എത്ര സായാഹ്നങ്ങൾ അവിെട ചിലവിട്ടു.
അെതാരു ദീർഘ കഥയിെല ഒരദ്ധ്യായം മാത്രം.
വി. െക. എം. സുൈബർ: ‘േഗാളശാസ്ത്രം’ പ്രതീക്ഷേയാ
െട കാത്തിരിക്കുന്നു.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: മലയാളത്തില പ്രസിദ്ധീകരണ
സാേങ്കതിക വിദ്യയുെട ആത്മാനുഭവ ചരിത്രം ഒന്നു
േരഖെപ്പടുത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു…

E. P. Unny: Cartoons
െക. ജി. എസ്.: ഇ. പി. ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂൺ
പക്ഷിവംശമാണു് കാർട്ടൂണുകൾ. ചിറകില്ലാത്ത,
ഇരിപ്പിൽ പറക്കലില്ലാത്ത, കൂർത്ത െകാക്കില്ലാത്ത,
ആഴത്തിേലക്കു് േനാട്ടത്തിെന്റ മൂർച്ചെയത്താത്ത,
ഒറ്റയിൽ പറ്റം േതാന്നിക്കാത്ത, കാർട്ടൂണില്ല. വരക്ക
ളിയല്ല ഉൾക്കാഴ്ചയുെട വരക്കാര്യമാണു് കാർട്ടൂണു
കളിെല ചലനഭാഷ. ആംഗികം ലയിച്ച വാചികം.
പക്ഷികെളേപ്പാെല കാർട്ടൂണുകൾക്കുമില്ല രൂപാ
വർത്തനത്തിൽ േവവലാതി. കൂത്തും കൂടിയാട്ടവുെമ
ല്ലാം ഒേര കൂത്തമ്പലത്തിൽ. മാറുന്നതു് അരങ്ങല്ല
കഥയാണു് കാർട്ടൂണിലും. മാറി മാറി വേരണ്ടതില്ല
മാധവചാക്യാേരാ നസീറുദ്ദീൻ ഷാേയാ സഞ്ജീവ്
കുമാേറാ ഇർഫാൻഖാേനാ ഒമർെഷറീേഫാ സുകു
മാരിേയാ ലളിതേയാ േപാെല കാർട്ടൂൺ നായകരും
പ്രതിനായകരും. മാറിയാലും അത്യാഹിതെമാന്നു
മില്ല. എങ്കിലും കണ്ടതു് തെന്ന കാണുന്നതിലും േക
ട്ടതു് തെന്ന േകൾക്കുന്നതിലും കുടിച്ചതു് തെന്ന കുടി
ക്കുന്നതിലും രസിക്കുന്നുണ്ടു്, ആസ്വാദനത്തിലൂെട
ആവുന്നത്ര ചരിത്രേപ്രാട്ടീൻ എടുക്കുന്നുണ്ടു്, നമ്മി
െല രസ െമഷീൻ. ഇന്നു് രാവിെല സായാഹ്നയിൽ
ഇ. പി. ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂൺ കണ്ടേപ്പാൾ ഞാനിങ്ങ
െന കാടു് േകറി.
ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്കു് മൂന്നു് സുഹൃത്തുക്കൾ. ഒരാൾ
ജയശങ്കർ. എന്നും രാവിെല ജയശങ്കർ ഇ. പി. ഉണ്ണി
യുെട കാർട്ടൂൺ അയച്ചുതരും. ഞായർ കാർട്ടൂൺ
മുടക്കം. അതിനാൽ തിങ്കൾ രണ്ടു് കാർട്ടൂൺ. മുഴു
വൻ ഉണരാൻ രാവിെല ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂണും കൂടി
വരണം എെന്നാരഡിക്ഷൻ െതണർത്തു് തുടങ്ങു
ന്നുേണ്ടാ മനസ്സിെലന്നു് ശങ്കയില്ലാതില്ല. െക. എം.
മധുസൂദനെന്റ െചമ്മൺതരികൾ ചിതറിവീണ നില
െത്ത വരകളാണു് മെറ്റാരുദയ വരവു്. ആഴത്തിേല
ക്കു്, ചരിത്രത്തിേലക്കു്, രണ്ടു് വഴി. രണ്ടു് സഞ്ചാരം.
ഇേപ്പാൾ സായാഹ്നയും. ഒരു േഫാക്-ക്ലാസിക്കൽേമാേഡൺ ഫ്യൂഷൻ നേരറ്റീവായാണു് എനിക്കി
േപ്പാൾ േനരം െവളുക്കുന്നതു്.
ഉറ്റ ചങ്ങാതിെയേപ്പാെലയാണു് ഇ. പി. ഉണ്ണിയുെട
കാർട്ടൂൺ. വിടില്ല. പിടിച്ചു് നിർത്തും. അെല്ലങ്കിൽ
കൂെടേപ്പാരും. പറഞ്ഞും കാണിച്ചും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു്
േപാകും. പണ്ടു് കണ്ട കാർട്ടൂണുകൾ ആ യാത്രയിൽ
കൂെടേച്ചരും. ഭൂമിയുെട കഴുത്തിൽ കനത്ത കാൽ
മുട്ടമർത്തി െഞരിക്കുന്ന ട്രമ്പ്, അറ്റ്ലസിെന്റയും
േലാകരക്ഷകരുേടയും അന്തകൻ, നിൽക്കുന്നതു്
കാണിച്ചു് മുെമ്പാരു നാൾ; െനയ്േവലിയിേലയും വി
ശാഖിേലയും ധർമ്മത്താഴുകളുെട തകർച്ച കാണിച്ചു്
ഇന്നു്; ഉണ്ണി െകാണ്ടു് േപായതു് ആലീസ് േപായതി
ലും ആഴത്തിേലക്കു്. ലിപികൾെക്കല്ലാം മുമ്പെത്ത
എഴുത്തുവടിവുകളുെട ആദിയൂരിെല കാലടയാളങ്ങ
ളിേലക്കു്. ചിത്രങ്ങൾെക്കല്ലാം മുമ്പെത്ത ഗുഹാേരഖ
കളുെട േഗാത്രത്തിേലക്കു്. അവയുെട പ്രാചീനമായ
ഇണക്കത്തിേലക്കു്. നവീനമായ ലംഘനങ്ങളിലൂെട
യും വിമർശനങ്ങളിലൂെടയും അവ േനടുന്ന െവളിവി
െന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കു്. കാഴ്ച തെന്ന സ്പർശമാ
വുന്ന പുതിയ ൈമദാസ് ടച്ചിേലക്കു്. പുതിയതിെല
ല്ലാം മുന നീട്ടുന്ന പ്രാകൃതത്തിേലക്കു്. ഫാക്ടറിക്കു്
മുന്നിൽ ചിതറിയ കാലടയാളങ്ങേളയുള്ളൂ. കാലുക
ളില്ല. കാലുകൾ മാഞ്ഞു േപായി. പഴയേതാ പുതി
യേതാ ആയ ദുരന്തത്തിൽ. ആൾവടിവു് ബാക്കി
െവക്കാെത. ചിരിപ്പിക്കണെമന്നു് യാെതാരു നിർബ
ന്ധവുമില്ല ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂണിനു്. എവിെടയാണു്
എന്തു് ജീവിതമാണു് നാം ജീവിക്കുന്നെതന്നു് കാണി
ക്കണെമന്നു് നേല്ലാണമുണ്ടു് ആ വരെമാഴികൾക്കു്.
െവറുെമാരു നർമ്മച്ചതുരമല്ല കാർട്ടൂൺ എന്നു് എല്ലാ
ഭാഷയിലും എഴുതി െവച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ അറിയിപ്പ്
പലക ഏതു് നല്ല കാർട്ടൂണിലും കാണാം. ചരിത്രം,
നീതിവിചാരം, പ്രതിേരാധം, ജനാധിപത്യദർശന
വും െകാളുത്തി വീശി േവണം ഇന്നു് കാർട്ടൂണിൽ
വഴി നടക്കാൻ. ശങ്കർ, കുട്ടി, വിജയൻ, അരവിന്ദൻ,
അബു, ആർ. െക. ലക്ഷ്മൺ, ഉണ്ണി, േഗാപീകൃഷ്ണൻ,
സാമുവൽ, എന്നിവരും യൂേറാപ്യൻ അേമരിക്കൻ
കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളും വസിക്കുന്ന േപാസ്റ്റ് െകാേളാണി
യൽ അതിജാഗ്രതാവാർഡിൽ പ്രേത്യകിച്ചും.
വരയ്ക്കുേമ്പാൾ ൈക വിറയ്ക്കുന്നതു് െകാണ്ടു് മാത്ര
മാണു് അബുവിെന്റ രൂപങ്ങളിൽ അസ്ഥിരതയുെട
ഓളം േതാന്നുന്നെതെന്നാരാൾ പറഞ്ഞു. അചഞ്ച
ലം അതിെന്റ ഉള്ളു്; അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കാലം ചൂ
ണ്ടിപ്പറഞ്ഞു. ഒപ്പിടാൻ ഇനിയും ഓർനൻസുകൾ
ബാക്കിയുെണ്ടങ്കിൽ പ്ലീസ് െവയിറ്റ് എന്ന ഫക്രുദീൻ
അലി അഹമ്മദിെന്റ ബാത്ടബ് സീൻ ആരു് മറ
ക്കാൻ.
എനിെക്കാരു ൈചനീസ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റിെന കാ
ണണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജനിക്കുെമ്പാേഴ കാർ
ട്ടൂൺ രൂപങ്ങളായ വ്യാളിയും പുരാവൃത്തങ്ങളായ
േനതാക്കളും ചരിത്രവുമുള്ള രാജ്യമുെണ്ടങ്കിൽ അതും
കാണണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കാണും മുേമ്പ െവങ്കിടി വെന്നെന്ന െക എൽ
എഫി േലക്കു് കൂട്ടിെക്കാണ്ടു് േപായി. നമുക്കിത്തിരി
കടലു കാണാന്നു് പറഞ്ഞു. കണ്ടു. ഉണ്ണിയുെട കൃതി
കൾ കിട്ടി. ഉണ്ണി വായിച്ച േകരള/േലാകത്തിരകൾ
കണ്ടു. കുറച്ചപ്പുറത്തു് കുന്നു് കണ്ടു. കനകക്കുന്നു്. കു
ന്നിൻ പുറത്തു് നിന്നു് ഇ. പി. ഉണ്ണി സംസാരിക്കുന്നു.
ഫാസിസ്റ്റുകൾ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകെള പീഡിപ്പിക്കുന്നതി
െനതിേര േരാഷം, പ്രതിേഷധം.
െമാൈബലിൽ എനിെക്കാരു വിളി വന്നു. യന്ത്ര
വുമായി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി. കഥയും കവിതയും
േപാെല കാർട്ടൂണും ആദരിക്കെപ്പടാനാണു് ഈ
ഉത്സവത്തിനു് ‘ക’ എന്നു് ഞങ്ങൾ േപരിട്ടെതന്നു്
െമാൈബൽ.
അങ്ങെന ഇന്നെത്ത കാടുേകറ്റം സമാപ്തം.
െവങ്കിേടഷ് രാമകൃഷ്ണൻ: ഹാ… മേനാഹരം. ഈ കാടു
കയറൽ
ഇ. പി. ഉണ്ണി: ഉണ്ണി പാല‘ക്കാടു’ നിന്നറിയിക്കുന്നു
െക. ജി. എസ്.-നു പാല‘ക്കാടു’ കയറിയവെന്റ
നന്ദി. ഗ്രൂപ്പിൽ േപാസ്റ്റ് െചയ്യാൻ സഭാകമ്പം.
ലിസ്സി മാത്യു: നമ്മൾക്കിെതാെക്ക കമ്പമാണു്
അതുെകാണ്ടു് സഭാകമ്പം േവണ്ട
അഷ്റഫ്: വലിയ സംഗീതജ്ഞർ അവരവർക്കു് േവ
ണ്ടി മൂളുന്ന പാട്ടിെന്റ ഇമ്പം കൂടിയാണു്, വലിയ എഴു
ത്തുകാർ ഇങ്ങെന കാടു് കയറുേമ്പാൾ അനുവാച
കർക്കു് കിട്ടുന്ന രസം…‼
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: െക. ജി. എസ്. കവിതെയ്ക്കാപ്പം
കൂടുതൽ ഗദ്യവും എഴുതിയിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് ആ
െകാതിപ്പിക്കുന്ന ഗദ്യം കാണുേമ്പാെഴാെക്ക േതാ
ന്നും.
റാണി സാന്റി േജാസഫ്: ചിരിപ്പിക്കുന്നതും അതിേല
െറ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമാണു് ശ്രീ ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂ
ണുകൾ. അതു് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു് സത്യത്തിൽ
സായാഹ്നായിലൂെടയാണു്. െക. ജി. എസ്. അതി
െനഴുതിയ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പു് അദ്ഭുതെപ്പടുത്തി.
കാർട്ടൂണിനും ഇങ്ങെന ചില വ്യക്തിത്വമുെണ്ടന്നതു്
വലിെയാരു തിരിച്ചറിവാണു്. ഇേപ്പാൾ അതങ്ങെന
പക്ഷിയായി എനിക്കു് ചുറ്റും ചിറകടിക്കുന്നു. ചുറ്റും
െകാേറാണയുെട ഭീകരനൃത്തമുണ്ടു്. അതിനപ്പുറ
മാണു് സായാഹ്നയുെട വ്യത്യസ്തമായ ഈ വിഭവം.
നന്ദി.

നിസാർ അഹമ്മദ്: മലയാളിയുെട ഗൃഹ
സ്ഥാശ്രമവും വാസ്തു ഉയർത്തുന്ന േചാദ്യങ്ങളും
രജീഷ്: നിസാർ അഹമ്മദിെന്റ േലഖനത്തിെല ഒരു
(ഒേരെയാരു) അക്ഷരെത്തറ്റു് വീണ്ടും യൂണിേകാഡ്
സ്റ്റാൻേഡഡിെല ‘ന്റ’ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിെന്റ എൻ
േകാഡിങ് പ്രശ്നെത്തക്കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കുവാൻ േപ്ര
രിപ്പിച്ചു. “ഓൻറി ലഫവ്ര” (Henri Lefebvre) എന്ന
ചിന്തകെന്റ േപരിെന്റ ആദ്യഭാഗം ഉച്ചരിക്കുന്നതു്
(എഴുതുന്നതും) “ൻ + റ” എന്നാണു്. മലയാളത്തിൽ
ആ കൂട്ടക്ഷരം വരുന്ന വാക്കുകളില്ല, നമുക്കു് “ന്റ” (നു്
+ റ) മാത്രേമയുള്ളൂ. “ൻറ” എെന്നഴുതിയാൽ സന്ദർ
ഭമനുസരിച്ചു് nta എേന്നാ nra എേന്നാ വായിക്കാൻ
നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടു്, എന്നാൽ ന്റ (stacked form)
എെന്നഴുതിയാൽ മലയാളി nta എന്നുമാത്രേമ (ശരി
യായി) വായിക്കുകയുള്ളൂ.
യുണിേകാഡിൽ “ന്റ” േകാഡീകരിച്ചതിലുള്ള
അവ്യവസ്ഥകൾ (ൻ + ് + റ) ഇതിനകം വിമശൎനവി
േധയമായിട്ടുണ്ടു്; അതു് യുണിേകാഡിെന്റ പുതിയ
പതിപ്പു് (13.0) േപാലും തിരുത്തിയിട്ടില്ല (അവലം
ബം: യുണിേകാഡ് സ്റ്റാൻേഡഡ് 13.0, അദ്ധ്യായം
12.9, പട്ടിക 12–41). അടുത്ത പതിപ്പിൽ ഈ പ്രശ്നം
തിരുത്താനുള്ള നിർേദ്ദശം ഉെണ്ടന്നാണറിഞ്ഞതു്.
എന്നാൽ തനതുലിപിയിൽ (സായാഹ്ന ഉപ
േയാഗിക്കുന്നതു് തനതുലിപി േഫാണ്ടാണു്) “ൻ + റ”
എെന്നഴുതിയാൽ ‘ൻറ’ (horizontal) എന്നും, “നു് +
റ” എെന്നഴുതിയാൽ ‘ന്റ’ (stacked) എന്നും ശരിയാ
യി കാണിക്കും.
“ഓന്റി” എന്നതു് “ഓൻറി” എന്നു് േലഖനത്തിൽ
തിരുത്തുമേല്ലാ.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: സംകല്പങ്ങൾ, സംകല്പനങ്ങൾ,
സംകീർണ്ണം, സംകുചിതം… മലയാളഗദ്യത്തിെന്റ മാ
നകീകരണത്തിനു് കടമ്പകേളെറയുെണ്ടന്നാണു് നി
സാറിെന്റ എഴുത്തു് തരുന്ന സൂചനകൾ. പാർപ്പിട
ത്തിൽനിന്നും പുരയിടം േപായതുേപാെല, കുടുംബ
ത്തിൽ ഗൃഹം വാസമുറപ്പിച്ചതുേപാെല ഉത്തരാധു
നികപദാവലികെള പ്രേത്യകം കുടിയിരുേത്തണ്ടി
വരും.

സഞ്ജയൻ: ആ വമ്പിച്ച േപ്രരണ, കള്ളവാ
ക്കുകൾ
ഉണ്ണി: നന്ദി. സാഹിത്യ നികഷം കൂടി േനാക്കണം.
സി. സി. െജ. േജാർജ്ജ്: “കള്ളവാക്കുകൾ” എന്ന കുറി
പ്പു് നമ്മുെട സാേങ്കതികപദനിർമ്മാണ ശാലകൾക്കു്
െവളിച്ചമാകെട്ട.
മുകുന്ദനുണ്ണി: െതളിവാർന്ന (ആേക്ഷപ) ഹാസ്യം!

െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: കബീറിെന്റ ലഘുകവി
തകൾ
െക. ജി. എസ്.: കബീർ െതളിമലയാളത്തിെലഴുതി
സച്ചിദാനന്ദെന ഏല്പിച്ചതു് േപാെല. കുളിർപ്പുലരി
യിൽ ആഴക്കുളിർ. ഉചിതം സാരസാന്ദ്രം ആത്മഹരം.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: സച്ചി കബീർ എന്ന പി ഡി എഫി
െന്റ നാമകരണം രസകരമായി. കബീർ കവിതയു
െട െമാഴിമാറ്റത്തിനു് പ്രേത്യക മിഴിവു് നല്കുന്നു േമാഹ
നെന്റ ചിത്രങ്ങൾ.
എസ്. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: നന്ദി… മേനാഹരമാണു് ഈ
െമാഴിമാറ്റങ്ങൾ.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: മുഖവുരയിൽ ആദി ഗ്രന്ഥത്തിെല
പഠനങ്ങൾ എന്നു കണ്ടു, പാഠങ്ങൾ ആണു്. (texts,
not studies)

പ്രതികരണങ്ങൾക്കു് ഏെറ നന്ദി. കുറുക്കിപ്പറ
യാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ചില ദുരൂഹ സംയുക്തങ്ങൾ
വന്നിരിക്കാം, വീണ്ടും േനാക്കാം.
കബീർ മലയാളത്തിലല്ലാ എഴുതിയെതന്നതിനു്
െതളിവുകളില്ല, കബീറിെനക്കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങ
െളയും കഥകെളയും േപാെല. അേദ്ദഹം തിരുമൂലെര
പരിഭാഷ െചയ്തതാെണന്നും വരാം. െനയ്ത്തുകാർ െന
യ്തു െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു, തൂക്കണാംകുരുവി മുതൽ
കബിരാ സാഹിബാ വെര.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: സന്ത് കബീറിെന്റ പ്രധാനെപ്പട്ട പി
ന്തുടർച്ചക്കാരിെലാരാൾ മലയാളിയെല്ല?
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഒന്നല്ല. എങ്കിലും ശ്രീനാരായണ
ഗുരുവിെന്റ ദാർശനിക സമീപനം പൂന്താനെത്തയും
എഴുത്തച്ഛെനയുംകാൾ കബീറിേനാടു് അടുത്തു നിൽ
ക്കുന്നു – ൈവഷ്ണവ/നിർഗുണ – ൈശവ വ്യത്യാസ
ങ്ങൾക്കുമപ്പുറം.
ലിസ്സി മാത്യു: എഴുത്തച്ഛെനയും കബീറിെനയും ദാർശ
നികമായി ഒന്നിപ്പിക്കാനാകുേമാ.
എസ്. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ:
“പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ൈദവേമാ?
നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട
ധർമ്മേമാ?
പരേമശപവിത്ര പുത്രേനാ?
കരുണാവാൻ നബി
മുത്തുരത്നേമാ?”
(ശ്രീ നാരായണ ഗുരു: അനുകമ്പാദശകം: 7)
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഒരതിരു വെര. രണ്ടു േപരും രാമ
ഭക്തർ. ശൂദ്രനായ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളികളുെട േവ
ദാചാര്യനായി, സംസ്കൃതത്തിൽ വ്യുത്പത്തിയുണ്ടാ
യിട്ടും മലയാളത്തിെലഴുതി (േമല്പത്തൂരിെനേപ്പാെല
സംസ്കൃതത്തിെലഴുതിയില്ല) തെന്റ രാമായണം യാ
ചകർക്കും ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഋതുമതികൾ
ക്കുെമല്ലാം ഒരു േപാെല പാരായണം െചയ്യാെമന്നു്
ആ കാവ്യത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ തെന്ന പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ കബീറിെനേപ്പാെല പ്രത്യക്ഷമായി പൗ
േരാഹിത്യത്തിനും ദുരാചാരങ്ങൾക്കുെമതിെര സം
സാരിക്കേയാ മതാശ്രിതമല്ലാത്ത ഒരാത്മീയത പ്ര
കടമായി മുേന്നാട്ടു െവയ്ക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. എന്നാൽ
അൈദ്വതസ്വാധീനം (മായ, ഏകബ്രഹ്മം, ജീവാത്മപരമാത്മൈദ്വതത്തിെന്റ നിരാകരണം…) രണ്ടു േപ
രിലുമുണ്ടു്, ജനകീയമായ ഒരാത്മീയത ഇരുവരും മു
േന്നാട്ടു െവയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഇരുവരുെടയും രാമസങ്കല്പം
ആത്യന്തികമായ ഒരു ൈദവേത്താടടുത്തു നിൽക്കു
ന്നു; ഇരുവരിലും നരസി േമത്തയിലും സൂർദാസിലും
ഒറിയാ മുസ്ലീം ഭക്തകവി സലേബഗായിലും മീരയി
ലും (പിന്നീടു് ഗാന്ധിയിലും) കണ്ട ൈവഷ്ണവത്വം മു
ന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു. കബീറിൽ സൂഫി സമാനമായ
ഒരു സമീപനം—മാദ്ധ്യസ്ഥമില്ലാെത അള്ളാേയാടു
സംസാരിക്കുക, അനുഭൂതിെയ പുസ്തക ജ്ഞാനത്തി
നു മുകളിൽ െവയ്ക്കുക—കാണാം, അതിെന്റ പ്രഭവം
വ്യക്തമെല്ലങ്കിലും ഗുരുക്കെളയും പീർമാെരയും കുറി
ച്ചു് കബീർ ആദരേവാെട സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു്—മതം
ഉപജീവനമാക്കിയ ബ്രാഹ്മണേരാടും മുല്ലാമാേരാ
ടും ഒട്ടും ബഹുമാനമില്ല താനും) പല താരതമ്യങ്ങളും
െകാണ്ടുവരാനുള്ള പ്രേലാഭനം അടക്കിെവയ്ക്കുന്നു.
ലിസ്സി മാത്യു: കൂടുതൽ അറിവുകൾ/താരതമ്യം പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നു സാർ.
കൗതുകകരം!
ശ്രീേദവി കർത്താ: മനന സാധ്യതയുള്ള സാഖികൾ
ഒറ്റയടിക്കു് വായിക്കാനാകില്ല… ഇന്നേത്തക്കു് ഇതു്
മതി
“ആർക്കുേമ തിരിയുകില്ലാ
എൻ കിഴക്കൻ േപച്ച്,

ആർക്കതു തിരിേയുമാ ആ
ആൾ കിഴക്കൻ തെന്ന”
(േബാലീ ഹമരീ പൂരബീ)

എസ്. എ. ഷുജാദ്: സൂഫി കവിതാധാരകെള പരിച
യെപ്പടണെമങ്കിൽ റൂമി, നാമയുൾെപ്പെടയുള്ളവരു
െട വിവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വായിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
സച്ചിദാനന്ദെന്റ മികച്ച പരിഭാഷയും നന്ദി.

സി. സേന്താഷ് കുമാർ: ഒരു െതങ്ങുകയറ്റ
ക്കാരെന്റ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആറു ഖണ്ഡ
ങ്ങൾ
സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ: അസ്സൽ കഥ… തരളവും
സരളവുമായ ആഖ്യാനം… െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പടാ
ത്ത ദാർശനികത… ഒരു ഡസൻ കഥകൾക്കു േമൽ
എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത, ഞാൻ ഇതിനുമുൻപു് വായിച്ചി
ട്ടില്ലാത്ത ഈ കഥാകൃത്തു് നിറസമൃദ്ധിേയാെട കുല
ച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ െതങ്ങു േപാെല വായന
ക്കാർക്കു മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നതായി
േതാന്നുന്നു… സേന്താഷവും നന്ദിയും, സായാഹ്നയു
െട ഈ കെണ്ടത്തലിനു്… എല്ലാ പ്രിയങ്കരർക്കും
േസ്നഹപ്രഭാതം േനർന്നുെകാണ്ടു്…

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു ചർച്ച
കൾ:
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: പതിനഞ്ചുവർഷങ്ങൾക്കു േശ
ഷം രചന േഫാണ്ടു് റീഡിൈസൻ െചയ്തു് സി വി
ആറിനു് അയച്ചുെകാടുത്തു. RIT-Rachana എന്നു് േപ
രിൽ രജീഷ് അതു് നിർമ്മിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
അക്ഷരങ്ങൾ എത്ര േഭദെപ്പട്ടു എന്നു് അേശാകൻ
തീർച്ചെപ്പടുത്തണം. എന്നാെല സായാഹ്നയിൽ
അതു് പ്രത്യക്ഷെപ്പടൂ.
ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.
If you optimize everything,
you will always be unhappy.
DONALD KNUTH

േഡാ. ഇ. എം. സുരജ: സായാഹ്നയുെട േകരളപാണി
നീയം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു് േനാക്കാൻ സാധിച്ച
തു്. കയ്യിൽ അച്ചടിപ്പതിപ്പുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടുകൂ
ടിയാണു് ഇതു്. എന്നാൽ, ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ
പലർക്കും ഇേപ്പാൾ േകരളപാണിനീയം വാങ്ങിക്കാ
േനാ ൈലബ്രറിയിൽ നിെന്നടുക്കാേനാ പറ്റാത്തതു
െകാണ്ടാണു് ഇ-പതിപ്പിെനക്കുറിച്ചു് അേന്വഷിച്ചതു്.
ഏറ്റവും മേനാഹരമായും െതറ്റുകളില്ലാെതയും
സംവിധാനം െചയ്ത സായാഹ്നയുെട േകരളപാണി
നീയം ഏെറ പ്രേയാജനെപ്പട്ടു എന്നു് സേന്താഷ
േത്താെട അറിയിയ്ക്കെട്ട.
ൈഹപ്പർ െടക്സ്റ്റ് ആയതുെകാണ്ടു്, ആവശ്യമുള്ള
േപജുകളിേലയ്ക്കു് എളുപ്പത്തിൽ േപാകാം എന്ന സൗ
കര്യവുമുണ്ടു്.
ഒരിക്കൽക്കൂടി, എെന്റയും വിദ്യാർത്ഥികളുേടയും
േപരിലുള്ള നന്ദി.
ലിസ്സി മാത്യു: നമ്മുെട കാമ്പസുകളിൽ ഓൺൈലൻ
കാലത്തു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേയാജനെപ്പടുത്താവു
ന്നതാണു് സായാഹ്നപുസ്തകങ്ങൾ.
അനുപ: സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന േഫാൺ പതി
പ്പുകളിൽ ൈഹപ്പർലിങ്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടു്. (െടക്സ്റ്റിൽ
കാണുന്ന നിറമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ൈഹപ്പർ ലിങ്കുക
ളാണു്. വായനക്കാരിൽ കുെറ േപെരങ്കിലും ഇതുപ
േയാഗെപ്പടുത്തുന്നില്ല എന്ന നിരീക്ഷണമാണു് ഈ
അറിയിപ്പിനു കാരണം). പാഠത്തിനിടയിൽ ൈഹ
ൈലറ്റ് െചയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിലൂെട ആ വാക്കു
കളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ൈസറ്റുകളിേലയ്ക്കു േപാകാൻ
കഴിയും. സാഹിത്യവാരഫലം േപാെലയുള്ള പ്രസി
ദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുെട
േപരിെനാപ്പം ഈ സൗകര്യമുണ്ടു്. നിങ്ങൾക്കു പ്രിയ
െപ്പട്ട വിഷയെത്തക്കുറിേച്ചാ രചയിതാവിെനക്കുറി
േച്ചാ കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ സൗകര്യം പ്രേയാജ
നെപ്പടുത്താവുന്നതാണു്.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സായാഹ്നയിൽ ആദ്യ പ്രൂഫു
കൾ തയ്യാറാവുന്നതു് ഉച്ചയ്ക്കുേശഷം നാലു മണിേയാ
ടുകൂടിയാണു്. ഇവ പിന്നീടു് പ്രൂഫ് വായിക്കാനായി
പ്രവർത്തകരുെട അടുെത്തത്തുന്നു. രണ്ടു പ്രവർത്ത
കരാണു് ഇേപ്പാൾ ഈ േസവനത്തിനുള്ളതു്. പല
േപ്പാഴും അവരുെട നിത്യെതാഴിലിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങ
ളിൽെപട്ടു് കൃത്യമായി അവരുെട േസവനം കിട്ടണ
െമന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് പൂർണ്ണമായും െതറ്റുകളില്ലാ
ത്ത പതിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
എന്ന സത്യമറിയുക. വായനക്കാർ ഈ േസവന
ത്തിനായി മുേന്നാട്ടു വരികയാെണങ്കിൽ നമുക്കു് െത
റ്റുകൾ തീെരയില്ലാത്ത പതിപ്പുകൾ നൽകാൻ കഴി
യും. താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂെട അറിയിക്കുക.
വരി നമ്പ്ര മാർജിനിൽ െകാടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകൾ
ലഭ്യമാക്കാം. െതറ്റുകൾ റഫർ െചയ്യാൻ വളെര എളു
പ്പമായിരിക്കും. പ്രൂഫിങ്ങിനു പ്രേത്യകം ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടി
ക്കുകയും അതുവഴി തിരുത്തുകൾ അറിയിക്കുകയും
െചയ്യാം. െവറും മുപ്പതു-നാല്പതു് മിനിട്ടുെകാണ്ടു് പൂർ
ത്തിയാക്കാവുന്ന പണിയാണിതു്. ഈ ജനകീയപ്ര
സാധന പരിപാടിയിൽ വായനക്കാർ സജീവമായി
പെങ്കടുക്കണെമന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
(ജൂൈല 05 മുതൽ 11 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക

ത്തിലുള്ളതു്).

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും 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 ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

