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പ്രതികരണങ്ങൾ

െക. അരവിന്ദാക്ഷൻ: അവസാനെത്ത
സന്ദർശക
രാജലക്ഷ്മി: െക. അരവിന്ദാക്ഷൻ എഴുതിയ അവസാ
നെത്ത സന്ദർശക വായിച്ചു. അപരിചിതമായ
കഥാസന്ദർഭങ്ങളിലൂെട, വായനക്കാരിൽ ഉത്ക്ക
ണ്ഠയുണർത്തുന്ന ൈശലി. കഥാകാരനു് അഭിനന്ദ
നങ്ങൾ.

E. P. Unny: Cartoons
ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ: ഒരു സമയത്തു് ഒ. വി. വിജ
യെന്റ കാർട്ടൂണുകൾ, ആ കാലഘട്ടത്തിെല രാ
ഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുെട െപാളിെച്ചഴുത്തായിരുന്നു.
ഇന്നു് ഉണ്ണി ആ നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. കാർ
ട്ടൂണുകളുെട ചാരുത നഷ്ടെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ഈ കാലത്തു് മനസ്സറിഞ്ഞു് ആസ്വദിക്കാനാകുന്നു
ണ്ടു് ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂണുകൾ.
സാന്റി േജാസഫ്: സായാഹ്നയുെട േപാസ്റ്റുകൾ ഞാൻ
കൗതുകേത്താെട വായിക്കാറുണ്ടു് എല്ലാ ദിവസ
വും. പുതുമയും ൈവവിധ്യവുമുള്ള വിഭവങ്ങൾ. താല്പ
ര്യം േതാന്നാത്ത േമഖലയിലുള്ള രചനകൾ േപാ
ലും കുേറെശ്ശയായി ആകർഷകമായി കിട്ടുേമ്പാൾ
വായിച്ചുേപാകും. കഥകളും കവിതകളുെമാെക്ക
ഇഷ്ടമാണു്. ക്യൂബൻ യാത്ര നന്നായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ കാർട്ടൂണുകളും വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.
നന്ദി.

എൻ. അജയകുമാർ, െക. ജി. എസ്.:
നാം നെമ്മ േനരിടും േനരം, കവിതകൾ
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ഭട്ടതിരിയുെട കാലിഗ്രഫിയിൽ
കവിതകളുെട തലെക്കട്ടുകൾ െപർേഫാം െചയ്യുക
യാണു്. അക്ഷരങ്ങളുെട താളാത്മക നൃത്തം. വര
കളിെല ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾെക്കാണ്ടു് (crests and
troughs) പുതിെയാരു ആകർഷണീയത സാധ്യമാ
ക്കുന്നു.
കാലിഗ്രഫി ആശാൻ ഭട്ടതിരിക്കു് നന്ദി.
കണ്ണൻ സിദ്ധാർത്ഥ്: െക. ജി. എസ്. വാക്കിെന്റ
വടവൃക്ഷം.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: എന്നും പുതുതായ െക. ജി. എസ്.
കവിതകൾ ഒന്നു കൂടി പുതുതായ േപാെല.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: കാലിഗ്രഫിയ്ക്കു െകാറിയയിൽ നി
ന്നുള്ള േലാക പ്രശസ്ത Cheongju Jikji International
Calligraphy Award ഭട്ടതിരിക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ
േവളയിൽ സി. എസ്. െവങ്കിേടശ്വരൻ ദ ഹിന്ദുവിൽ
ഭട്ടതിരിയുെട കാലിഗ്രഫിെയ കുറിച്ചു് ഒരു േലഖനം
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ ലിങ്ക് ലഭ്യമല്ല, പേക്ഷ
െടക്സ്റ്റ് ഉണ്ടു്. മലയാളത്തിലാക്കി സായാഹ്നയ്ക്കു്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണു്.
കാലിഗ്രഫിയ്ക്കു് ഗംഭീരമായ ചരിത്രമുണ്ടു്. അറ
ബിക്ക്-േപഴ്സ്യൻ കാലിഗ്രഫി ഖുറാെന്റ മികച്ച പതി
പ്പുകളുെട നിർമ്മാണത്തിെന്റ കൗശല വിദ്യയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്. മേനാഹരമായ കാലിഗ്രഫിക്കു്
പ്രതിനിധാനങ്ങൾ മധ്യകാലെത്ത കുറിച്ചുള്ള ചരി
ത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം. ഓർഹാൻ പാമുക്ക്
കാലിഗ്രഫിെയ കുറിച്ചു് പറയുന്നിേല്ല?
നമ്മുെട ഇക്കാലത്തു് കാലിഗ്രഫി െപാളിറ്റി
ക്കൽ ആർട്ടാണു്. ഷഹീൻ ബാഗ് സമരത്തിൽ
ഗ്രാഫിറ്റികളുെട ഗംഭീര ആവിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി
രുന്നു. പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും വിഡിേയാ
കളിലും അതു് കാണാമായിരുന്നു. ആ ഗ്രാഫിറ്റി
യുെട സവിേശഷ ഘടകങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നു
കാലിഗ്രഫി.
ഉറുദു അതി മേനാഹരമായ രീതിയിൽ കാലിഗ്ര
ഫിക്കു് കലയ്ക്കു് മിഴിവു് നല്കുന്ന ഭാഷയാണു്.
ഷഹിൻ ബാഗിൽ ഉറുദു ഭാഷയിെല കാലിഗ്ര
ഫിക്കു് പ്രതിനിധാനങ്ങൾ ചുവരുകെള സമേരാത്സു
കമാക്കി.
മലയാള ഭാഷയിലും കാലിഗ്രഫിയിൽ നൂതന
പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടു്. ഭട്ടതിരി അതിെലാ
രു പ്രധാന ആശാനാണു്.
ന്യൂമിഡീയ ആർട്ടിേലക്കു് ഭട്ടതിരി വിദഗ്ദമായി
കാലിഗ്രഫിെയ ഇന്റേഗ്രറ്റ് െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
ഡിജിറ്റലും കാലിഗ്രഫിയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി
േകാഴിേക്കാട് സർവകലാശാലയിൽ ഭട്ടതിരിയുെട
കാലിഗ്രഫിക് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
െക. ജി. എസിെന്റ കവിതകൾക്കുള്ള ഭട്ടതിരി
യുെട കാലിഗ്രഫിക്ക് ൈടറ്റിലുകൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന
േപ്പാൾ ഇെതാെക്ക ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു േപാകുന്നു.
അത്രമാത്രം.
എൽ. േജാൺസൺ: ‘ആ ൈചനക്കാരൻ വൃദ്ധെന്റ
പിന്മുറക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ /കുലപർ
വ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിത്താണു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.’
നക്സൽ വിപ്ലവം ഇേപ്പാൾ െകാേറാണവിപ്ലവത്തി
േലക്കു്.
െക. ജി. എസിെന്റ കവിത അജയകുമാറിെന്റ
പഠനേത്താെടാപ്പം നന്നായി വായിച്ചു. േദശീയത
യ്ക്കും പ്രാേദശികതയ്ക്കുമിടയിൽ ഒരു കവിതാസഞ്ചാരം.
ഇഷ്ടമായി.

മധുസൂദനൻ: ഒറ്റക്കണ്ണു്
വി. എം. ഗിരിജ: നമസ്കാരം.
ഞാൻ വി. എം. ഗിരിജ.
സായാഹ്നയിെല കുറിപ്പു് വളെര നന്നായി.
ഇത്രയും മിതമായും എന്നാൽ അഗാധ സത്യവും
വികാരവും ഉൾെക്കാള്ളിച്ചുെമഴുതാൻ പ്രയാസം.
ബാലാമണിയമ്മയുെട േഡാക്യു കണ്ടിട്ടില്ല. കാ
ണാൻ പറ്റുേമാ? േതാന്നയ്ക്കൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ
േവെറയും ഉേണ്ടാ… വളെര സേന്താഷം… അതു്
വായിച്ചു് എേന്താ… കണ്ണു് നിറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ കൂടി
നമസ്കാരം. ഈ എഴുത്തിനു് മാത്രം അല്ല സൂക്ഷ്മത
യും ജാഗ്രതയും ഉള്ള കലാേബാധത്തിനും.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
എല്ലാ പിഡിഎഫുകളും (അച്ചടിക്കു േവണ്ടി നിർ
മ്മിക്കുന്നവെയാഴിെക) ഈ പ്രമാണരൂപത്തിെന്റ
വായനാസുഖത്തിനായി നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
എല്ലാ െസ്പസിഫിേക്കഷനും പാലിച്ചുെകാണ്ടു് നിർ
മ്മിക്കെപ്പട്ടവയാണു്. െടക് േപാലുള്ള സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ്െവയറിനു ഇതിനുള്ള കഴിവുകൾ സ്വകാര്യ
േസാഫ്റ്റ്െവയറുകെളക്കാൾ കൂടുതലായുണ്ടു്, ഒരുപ
െക്ഷ ഉപേയാക്താക്കൾ മറിച്ചാണു കരുതുന്നെത
ങ്കിലും.
അതുെകാണ്ടു് സായാഹ്ന പിഡിഎഫുകൾ
എല്ലാം തെന്ന എവിെടെയല്ലാം ൈഹപ്പർലിങ്ക്
െചയ്യേണാ അെതാെക്കയും െചയ്താണു നിർമ്മി
ക്കുന്നതു്. ശീർഷകങ്ങെളാഴിെക, നിറമുള്ള വാക്കു
കെളല്ലാം തെന്ന എെന്തങ്കിലുെമാരു ൈഹപ്പർ
ലിങ്കിെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു (file link, URL link, cite
link, reference link, action link). നിറമുള്ള വാക്കു
കളിൽ അമർത്തിയാൽ ബന്ധെപ്പട്ട ലിങ്കിേലയ്ക്കു
േപാകാനാവും.
ഇനി വി. എം. ഗിരിജയുെട സംശയത്തിേലയ്ക്കു
വരാം. “ബാലാമണിയമ്മ” എന്ന പദം ഇരുണ്ട
ഓറഞ്ചു നിറത്തിലാണു് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു്, അതി
നർത്ഥം ആ പദം ൈഹപ്പർലിങ്ക്ഡ് ആെണന്നാ
ണു്. അതിൽ അമർത്തിയാൽ രചയിതാവു ഉേദ്ദ
ശിച്ച ലിങ്കിേലയ്ക്കു വായനക്കാരനു അനായാേസന
എത്തുവാനാവും.
നീലനിറത്തിൽ അടിവരയുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ
ലിങ്ക് ആവുകയുള്ളൂ എന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കു
മുണ്ടു്. ലിങ്കുകൾ എന്തു നിറത്തിലുമാവാം. ഉദാഹ
രണത്തിനു, വാരഫലത്തിൽ ൈഹപ്പർലിങ്കുകെള
ല്ലാം തെന്ന കവറിലുപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിറത്തി
ലാണു്. നിറങ്ങൾ എത്രേത്താളം കുറയ്ക്കാേമാ അത്ര
േമൽ ലാളിത്യവും സൗന്ദര്യവും കൂടുെമന്ന മുദ്രണക
ലയിെല അടിസ്ഥാനപ്രമാണമാണു് സായാഹ്ന പി
ന്തുടരുന്നതു്.
െക. ജി. എസ്.:
ഒറ്റക്കണ്ണ്.
ഒരുപാട് േനാട്ടങ്ങൾ.
ഒരായിരം കാഴ്ചകൾ.
അവസാനിക്കിെല്ലന്ന് േതാന്നിക്കുന്ന
ഉൾക്കാഴ്ചകൾ.
അവയുെട ഫ്രയിമുകൾ.
നിറം തെന്ന നിറവ്.
മധുവിെന്റ എഴുത്ത്,
‘അക’െത്ത െവളിച്ചം കാണുന്ന
േതാന്നക്കെല ആ േതാന്നൽ േപാെല.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: മധുവിെന്റ മറ്റു കുറിപ്പുകളും ഇവി
െട കാണാൻ താത്പര്യം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു-മൂന്നു മാ
സമായി എെന്റ പുലരികെള, സായാഹ്നേയാെടാ
പ്പം, സമൃദ്ധമാക്കുന്നതു് മധുവിെന്റ പുതിയ ചിത്രങ്ങ
ളും കുറിപ്പുകളുമാണു്.
ശ്രീേദവി കർത്ത: സൗമ്യനും മഹാ പ്രതിഭയുമായി
രുന്ന ആ സാധാരണക്കാരനായ അസാധാരണ
കലാകാരെന ഇതിേനക്കാൾ സുന്ദരമായി ഒരു
സുഹൃത്തിനു അടയാളെപ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല… രാ
ധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നു് േപായ േപാെല…
ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഒരു ചായ കുടിച്ചതു് േപാെല.

എം. കൃഷ്ണൻനായർ: സാഹിത്യവാരഫലം
സുേരഷ് പുതിയവീട്ടിൽ: സാഹിത്യവാരഫലം ആദ്യാ
യിട്ടാണു് വായിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ നായ
െരക്കുറിച്ചു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. പഴയതേല്ല എന്നു് കരുതി
മടിച്ചാണു് വായിച്ചതു്. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വലിയ സേന്താഷം േതാന്നി. േകട്ടതു് േപാെലയല്ല
നായർ. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ േചർത്തതിനും നല്ല വായന
യ്ക്കു് അവസരം തന്നതിനും നന്ദി.
സക്കറിയ: ഹഹഹഹ! നല്ല സത്യസന്ധത!
ബാലൻ തളിയിൽ: ഒരു കാലത്തു് സാഹിത്യേലാക
ത്തു് കടന്നുവരാൻ ആർക്കാണു് അവകാശെമന്നു്
സൂചിപ്പിച്ചതു് വാരഫലക്കാരനായിരുന്നു. ശങ്കേയാ
െടയാണു് അക്കാലെത്ത പുതുമുറക്കാർ എഴുത്തി
േലക്കു് പ്രേവശിച്ചുള്ളൂ എന്നതാണു് വാസ്തവം…
റഫീഖ് അഹമ്മദ്: ചില മാഷമ്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
േവലുക്കുട്ടി മാസ്റ്റെറേപ്പാെല. അവർ പഴയവരാ
ണു്. അദ്ധ്യാപനം, വിദ്യാർത്ഥിത്വം, പഠനം മുത
ലായ കാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ചുള്ള അവേബാധം
നാൾക്കുനാൾ വികസിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുകയും പല
സങ്കൽപ്പങ്ങളും അടിമുടി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയു
മാെണങ്കിലും ആ പഴയ േവലുക്കുട്ടി മാഷ്ക്കു് എേന്താ
ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടു് എന്നു് ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും നമു
ക്കു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. ആ മാഷ് ഇല്ലായിരുെന്ന
ങ്കിൽ നാം ഗുണേകാഷ്ഠം മനഃപാഠമാക്കുകയില്ലാ
യിരുന്നു. കാലത്തു് േനരെത്ത എഴുേന്നറ്റു് കുളിച്ച
േശഷേമ വിദ്യാലയത്തിേലക്കു് വരാവൂ എന്ന ചൂ
രൽ ശാസന പിൽക്കാലെത്ത നല്ല ശീലമായി
മാറില്ലായിരുന്നു. അടുത്തിരിക്കുന്നവെന േകാപ്പി
യടിച്ചു് പകർത്തിെവച്ചു് മാർക്കടിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃ
ത്തിക്കു് ചന്തിയ്ക്കു് ചൂരലടി കിട്ടുകേയാ പിൽക്കാല
ത്തു് അത്തരം എളുപ്പ വിദ്യകളിൽ നിന്നു് വിട്ടു നിൽ
ക്കാൻ അവെന പ്രാപ്തനാക്കുകേയാ െചയ്യില്ലായി
രുന്നു. കളവു പറയരുതു് എന്ന കാര്യം ഇത്രയും
േനർക്കുേനെര മനസ്സിൽ തറയുകയില്ലായിരുന്നു.
കാര്യെമാെക്ക ശരി തെന്ന എങ്കിലും േവലുക്കു
ട്ടി മാഷ് ഒരു പഴഞ്ചനായ അദ്ധ്യാപകനാണു്. വി
ദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായെത്ത സംബന്ധിച്ചു്, അദ്ധ്യാ
പനെത്ത സംബന്ധിച്ചു്, അദ്ധ്യാപക-വിദ്യാർത്ഥി
ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു് മാഷിെന്റ ധാരണകൾ കാലഹ
രണെപ്പട്ടവയായിരുന്നു. സംശയമില്ല.
എന്നിട്ടും ചിലേപ്പാൾ ഒരു േവലുക്കുട്ടി മാസ്റ്റർ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥ
മായി ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടു്. എം. കൃഷ്ണൻ നായരും
സാഹിത്യ വാരഫലവും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു്
വിചാരിക്കുന്നതു േപാെല.
നന്ദിനി േമേനാൻ: വാരഫലം പഴയ ലക്കങ്ങളിലൂ
െട കടന്നു േപാകുേമ്പാൾ േവലുക്കുട്ടി മാഷ് വലിയ
ശരിെയന്നു േതാന്നിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു…
േവണു എടക്കഴിയൂർ: േവലുക്കുട്ടി മാഷെട പ്രസക്തി
നാൾക്കു് നാൾ വർദ്ധിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഹക്കിം െപരുമ്പിലാവു്: ആ പൂച്ചക്കു് നെല്ലാരു മണി
െകട്ടാൻ ആരുമില്ലാത്തതിൽ വല്ലായ്മയുണ്ടു്… മണി
യുണ്ടായിട്ടും പലരും ആ ദൗത്യത്തിനു മുതിരാത്ത
തിൽ കാരണങ്ങൾ ഏെറയുെണ്ടന്നു് കട്ടായം.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: സംസ്ക്കാരെമന്നതു് എന്താണു് മാ
ഷും കുേട്ട്യാളും കളിേയാ?
ഭാവുകത്വെമന്നതു് സ്ക്കൂളും എഴുത്തുകാർ വിദ്യാർ
ത്ഥികളും നിരൂപകന്മാരു് മാഷമ്മാരും. എെന്താരു
വിചിത്ര സങ്കല്പങ്ങളാണു്. സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ അക
ത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധതയും അതിൽ നിന്നു്
െതളിയുന്ന ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങളും സംസ്ക്കാ
രെത്തയും ഭാവുകത്വെത്തയും മാഷന്മാരുെട പ്രീ
ൈപ്രമറി വിദ്യാഭ്യാസമായി കാണുെമന്നു് േതാന്നു
ന്നില്ല.
അെതാെക്ക ചളപള കാല്പനികതയാണു്.
ഏേതാ ഒരു ഫ്യൂഡൽ സാന്മാർഗികതെയ
നന്മയുെട പ്രതീതിയായി, മറ്റു് ഉപേഭാഗ ജീവിത
ത്തിൽ അത്യന്താധുനികനായിരിെക്ക തെന്ന, ഉള്ളിൽ
േപറി നടക്കുന്നതു് മലയാളികളുെട സ്പ്ലിറ്റ് േപഴ്സ
ണാലിറ്റിയുെട ഒരു ലക്ഷണമാകണം.
അത്തരത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ സാന്മാർഗിക
തയുെട ഭാവനയിൽ നിന്നാണു് എം. കൃഷ്ണൻ നാ
യെര, കൃഷ്ണൻ നായർ തെന്ന ഒരു പേക്ഷ സ്വയം
സങ്കല്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഈവ്വിധം മാഷായി പ്ര
തിഷ്ഠിക്കുന്നതു്.
ഇവിെട പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എം. കൃഷ്ണൻ നായ
രുെട വാരഫലത്തിെന്റ മൂന്നാമെത്ത പിഡിഎഫ്
ഒന്നു േനാക്കുക. കൾച്ചറിെന്റ േപാപ്പുലർ പ്രതിനി
ധാനത്തിെന്റ പ്രേത്യകമായ ൈവവിധ്യം കാണാം.
ടാഗൂർ മുതൽ കിസ്സിേലാവ്സ്കിയുെട ത്രീ കേള
ഴ്സ് വെര ഒരു ലക്കത്തിൽ വരുന്നു. അതിനിടയിൽ
ആത്മഭാഷണമുണ്ടു്. തനി െസക്സിസ്റ്റ് വർത്തമാന
മുണ്ടു്. എം. കൃഷ്ണൻ നായർക്കു് എഴുത്തിെന ജനപ്രി
യമാക്കാനുള്ള പ്രേത്യകമായ ടാക്റ്റ് ൈകവശമുണ്ടാ
യിരുന്നു. അതു് വാസ്തവത്തിൽ േമാേഡൺ േജർ
ണലിസത്തിെന്റ അനുഭവ ധാരണകളിൽ നിന്നു് കൃ
ഷ്ണൻ നായർ ഉൾെക്കാണ്ടിട്ടുള്ളതാണു്.
എം. കൃഷ്ണൻ നായെര ഏേതാ വിദൂര കാല
െത്ത പ്രീൈപ്രമറി മാഷായി സങ്കല്പിക്കുന്നതു് നമ്മൾ
ഇന്നു് കൃഷ്ണൻ നായെര വായിച്ചിട്ടല്ല എന്നു െകാണ്ടു
മാത്രമല്ല, നമ്മുെട മനസ്സിൽ എങ്ങെനേയാ ഇം
പ്രിന്റഡായ ഏേതാ ഒേരാ പാവം പഴയ മാെഷ
കൃഷ്ണൻ നായരിേലക്കു് ഡിേസാൾവ് െചയ്യിക്കുകയു
മാണു്.
കൃഷ്ണൻ നായെര കുറിച്ചുള്ള ആ വിചിത്ര സങ്ക
ല്പേത്തക്കാൾ ആ ദൂതാനുഭവ ക്ലാസ്സ് മുറിയിെല ശി
ക്ഷണ-ശാസന രീതികെള ഇങ്ങെന ഉദാത്തവല്ക്കരി
ക്കുന്നതാണു് അത്ഭുതെപ്പടുത്തിയതു്.
അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: അന്നെത്ത യുവാക്കളുെട
വായനെയ നല്ല േപാെല സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
പംക്തിയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായരുേടതു്.
ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ: എെന്റ കൗമാരകാലത്തും, െച
റുപ്പകാലത്തും, സാഹിത്യ രചനകെളക്കാെളാെക്ക
വായിക്കാനിഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നതു് എം. കൃഷ്ണൻ നായരു
െട സാഹിത്യവിമർശനങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ വിമർശനങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ ക്രൂരമായും
േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. പെക്ഷ ഇന്നു് അങ്ങെനാരു സാ
ഹിത്യ വിമർശകൻ നമുക്കില്ല. പലരും െപയ്ഡ്
വിമർശകരായിട്ടാണു് േതാന്നിയിട്ടുള്ളതു്.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ഏതായാലും, ആ ദയാലുവായ
െപരുമാറ്റ ശാസകെന്റ സാഹിത്യ േകാച്ചിങ്ങ് ക്ലാ
സ്സിൽ ആൺ അപ്പികെള മാത്രേമ ഭാവന െചയ്തിട്ടു
ള്ളൂ. ഭാഗ്യത്തിനു് അത്രയും ഉദാത്തേതയുള്ളൂ. മിക്സ
ഡ് ഇനിയും എത്തിേച്ചരാത്ത സ്ഥലകാലമായിരി
ക്കാം. െപൺകുട്ടികളുെട സാഹിത്യ വാസന ഒരു
പേക്ഷ ആ പഴയ ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ അവികസിതാ
വസ്ഥയിലാണു്. കൃഷ്ണൻ നായർക്കും അങ്ങെന
ചില ബലം പിടുത്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േതാ
ന്നുന്നു, കമലാദാസിെന്റ എഴുത്തു് ഒഴിച്ചു നിർത്തി
യാൽ.
ഒരു കാര്യം കൂടി: ഇക്കാലത്തു് ഏറ്റവും അവി
ശ്വസിേക്കണ്ടതും നിരാകരിേക്കണ്ടതുമായ സങ്കല്പ
മാണു് “ദയാലുവായ ശാസകേന്റതു് ”, അതു് എതു്
പരിവർത്തിത രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാലും.
അതിേനാടു് അനുകമ്പ േതാന്നുന്നവർക്കു് േതാ
ന്നിേക്കാെട്ട…
വിേയാജിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല!
സതീശ് ചന്ദ്രൻ: മരിച്ചുേപായ അയ്യപ്പൻ പരേലാക
ത്തു് വിളക്കും കാൽ ചാരിയിരുന്നു് കുത്തിക്കുറിച്ച
വരികൾ.
“ഞാൻ നിെന്റ പുറം െചാറിയാം

പകരം നീെയെന്റ പുറം െചാറിയുക
െപയ്ഡ് എന്ന വാക്കു് മിണ്ടരുതു്
ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം…”
സമ്പാദകൻ—സതീശ് ചന്ദ്രൻ
െക. വി. ഷനീപ്: സാഹിത്യവാരഫലം പണ്ടു് വായി
ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും ചില ഓർമകൾ ഉണർ
ത്താൻ സായാഹ്നയിെല കുറിപ്പിനു് സാധിച്ചു. അന്നു്
എഴുതുന്നവരും എഴുതി തുടങ്ങുന്നവരും കൃഷ്ണൻ നാ
യരുെട നെല്ലാരു പരാമർശം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു…
അേദ്ദഹത്തിെല കേസര ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു…
സായാഹ്നയ്ക്കു് ആശംസകൾ…

ഉണ്ണി ആർ., െബന്യാമിൻ: സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
െന്റ മാനിെഫേസ്റ്റാ
പി. പി. രാമചന്ദ്രൻ: ഇത്രയധികം ഉള്ളടക്കമുള്ള പതി
പ്പു് മുപ്പേതാ നാൽപ്പേതാ മിനുട്ടിൽ വായിക്കാനാ
വില്ല. േഫാൺ പതിപ്പുകൾക്കു് സായാഹ്ന തുടക്ക
ത്തിൽ അവലംബിച്ച മാതൃകയാണു് അഭികാമ്യം
എന്നു േതാന്നുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാനിെഫ
േസ്റ്റാ േപാലുള്ളവെയ സാവകാശവായനയ്ക്കുള്ള പ്ര
േത്യക പതിപ്പുകളാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: താങ്കൾ പറഞ്ഞതു് വളെര
ശരിയാണു്. എങ്കിലും ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും ഇങ്ങെന
െചേയ്യണ്ടിവരും. മാനിെഫേസ്റ്റായിലാെണങ്കിൽ
േവഗം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന നിരവധി േലഖനങ്ങ
ളാണു്. എല്ലാം ഒറ്റയടിക്കു വായിക്കണെമന്നില്ല.
മുൻഗണനയനുസരിച്ചു് പലേപ്പാഴായി വായിക്കുക
യുമാവാം. സമാഹൃതപതിപ്പു് ഉടൻ തെന്ന ലഭ്യമാ
ക്കുന്നതാണു്.
എസ്. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: എെന്റ ശനിയാഴ്ച പ്രഭാത
െത്ത സാർത്ഥകമാക്കി ഈ പതിപ്പു്. ഒറ്റയിരിപ്പിനു്
മുഴുവൻ വായിക്കാനങ്ങു് തീരുമാനിക്കുകയായിരു
ന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിേലക്കു് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല.
മിക്കവയും ഇഷ്ടെപ്പട്ടു, പ്രസക്തം. വലിയ അഭിനന്ദ
നങ്ങൾ… നന്ദി.

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:
ഹർഷിത: വായന മരിക്കുന്നു എന്നു് പറയുന്ന ഈ
ഒരു കാലത്തു് ഇങ്ങെന ഒരു വാട്ട്സ് ആപ്പ് കൂട്ടാ
യ്മ വളെരേയെറ ഉപകാരപ്രദമാണു് പ്രേത്യകിച്ചും
ഒരു ദിവസത്തിെന്റ തുടക്കവും അവസാനവും െമാ
ൈബലിലൂെടയാവുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്കു്. ഇങ്ങെന
െയാരു ആശയത്തിനു് ആശംസകൾ. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ വായന മരിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.

(ജൂൈല 19 മുതൽ 25 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

