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സായാഹ്ന എന്താണ്, എന്തല്ല?
— െക എച്. ഹുൈസൻ

സായാഹ്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനുേവണ്ടിയാെണ
ന്നും, എന്താണതിെന വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നെതന്നും ചില സു
ഹൃത്തുക്കൾക്കു മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകെള േപാെല
മനസ്സിൽ േതാന്നുന്നതും കണ്ണിൽ തടയുന്നതും പങ്കുെവ
യ്ക്കാനുെള്ളാരു പതിവുകൂട്ടമായി പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതിെന കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും
പിണങ്ങാനും പ്രേകാപിതരാകാനും ഇടയായത് ഇെത
ന്തിനുേവണ്ടിയാെണന്ന് നാം സംക്ഷിപ്തമായി ഒരിടത്തും
േക്രാഡീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ്.
സിവിആർ ഒരു േപാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല തികച്ചും
ഇൻക്ലൂഷണറിയായ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത്. മലയാളത്തിെന്റ
മുദ്രണകല (typography), പാഠവിന്യാസം (typesetting),
ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം, സ്വതന്ത്ര പകർപ്പവകാശം എന്നീ
വിരലിെലണ്ണാവുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഇതിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
േകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷാസാേങ്കതികതയിലുണ്ടാ
കുന്ന മികവ് കൺെവട്ടത്ത് െകാണ്ടുവരാനും മലയാളി
വായനക്കാെര േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താനുമാണ് പ്രഗത്ഭരുെട
രചനകളുെട െചറിയ ഖണ്ഡങ്ങൾ ദിവസവും പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുന്നത്. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ വലിെയാരു പഠന
നിരൂപണ ഭൂമികയാകാനുള്ള ഉേദ്ദശ്യം സായാഹ്നക്കില്ല.
മറിച്ച്, ഇത്തരം വിസ്തൃതിയിേലക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു െകാച്ചു
ജാലകമാണത്. വിപുലമായ സംവാദങ്ങൾക്കായി മറ്റ്
ഇടങ്ങൾ മറ്റള്ളവർ സൃഷ്ടിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലയാളം
എത്തിനിൽക്കുന്ന സാേങ്കതിക ഔന്നത്യം ഈെയാ
രു െകാച്ചുഇടത്തിലൂെട പ്രേക്ഷപിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന്
രണ്ടാഴ്ചക്കകം തെന്ന െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ
മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാനുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ, സാദ്ധ്യ
മായ മറ്റു കൂട്ടായ്മകൾ, പ്രസാധനത്തിെന്റയും വായനയുെട
യും പുതുവഴികൾ — ഇതിൽ പരിമിതെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
സായാഹ്നയുെട വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ. ദിവസവും പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പടുന്ന രചനകളാസ്പദമാക്കിയുള്ള കമന്റുകളിൽ
ആസ്വാദനേത്താെടാപ്പം അക്ഷരചിന്തകളും കടന്നുവരു
ന്നത് സായാഹ്നയുെട സാേങ്കതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഊർജ്ജം പകരുന്നുണ്ട്. സായാഹ്ന സ്വീകരിക്കെപ്പടു
ന്നതിെന്റ ആഹ്ലാദം െചറുതല്ല. അഞ്ചാറു വർഷങ്ങൾക്ക
ള്ളിൽ സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ ആർൈക്കവ് െചയ്തി
രിക്കുന്ന, സ്വതന്ത്രമായി വിതരണം െചയ്യെപ്പടുന്ന ഡിജി
റ്റൽ ഗ്രന്ഥങ്ങെള േഷാേകസ് െചയ്യുക എെന്നാരു ധർമ്മം
ഗ്രൂപ്പകളിലൂെട നിർവ്വഹിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. ക്രിേയറ്റീവ് േകാ
മൺസിെനക്കുറിച്ചും തനതുലിപിയിലുള്ള അക്ഷരവിന്യാ
സെത്ത കുറിച്ചും യൂണിേകാഡിെന കുറിച്ചും എഴുത്തകാർ
ക്കും വായനക്കാർക്കും അവേബാധമുണ്ടാക്കുകെയന്നത്
സായാഹ്നയുെട പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
ഇങ്ങെന സ്വയം ചുരുക്കെപ്പട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയതിനാലാ
ണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അയച്ചുതരുന്ന മറ്റു വിഷയസ്പർശി
കളായ വിലെപ്പട്ട ലിങ്കുകൾ, കമന്റുകൾ, തുടങ്ങിയവ നീ
ക്കംെചയ്യുവാൻ അേപക്ഷിേക്കണ്ടി വരുന്നതു്. സാമൂഹ്യ
മായ ഇടെപടലിെനതിെര, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെനതിെരയുള്ള
അരാഷ്ട്രീയമായ നടപടികളായി അതിെന കാണരുത്.
ഒരു െചറിയ വിഷയേമഖലയിൽ കഴിയുന്നത്ര ശ്രദ്ധേക
ന്ദ്രീകരിച്ച് ഏകദിശയിൽ നീങ്ങുകെയന്നതാണ് മനസ്സി
ലുള്ളത്. വിഷയം അക്ഷരസാേങ്കതികതയായതിനാൽ
െകാച്ചുെകാച്ചു കമന്റുകളിലൂെട െവളിെപ്പടുന്ന കാഴ്ചകൾ,
ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിേനയും പരിമിതലക്ഷ്യങ്ങേളയും
അതിവർത്തിച്ച് ഭാഷയുെട, സാഹിത്യത്തിെന്റ, ജീവിത
ത്തിെന്റ, സമസ്ത േമഖലകളിേലക്കും പടരുെമന്ന വിചാരം
നമുക്കുണ്ട്. പേക്ഷ, അതു സൃഷ്ടിെച്ചടുേക്കണ്ടത് നമ്മളല്ല,
ഗ്രൂപ്പിനു പുറത്തുള്ള സർഗ്ഗാത്മകതകളാണ്.

സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം
ഇതിനിെട പകർപ്പവകാശകാലയളവു കഴിഞ്ഞ അെല്ല
ങ്കിൽ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുന്നൂേറാളം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രച
നകൾ XML േപാലുള്ള പാഠസംരക്ഷണത്തിനു പറ്റിയ
രൂപങ്ങളിൽ ഭാവിതലമുറയ്ക്കുേവണ്ടി സൂക്ഷിക്കുക, വിവിധ
ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രൈലസൻസിൽ വായന
ക്കാർക്കു വിതരണം െചയ്യുക എന്നിവയാണു മറ്റു പ്രധാന
ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ദയവായി താെഴെക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക്
സന്ദർശിക്കുക:
https://ml.sayahna.org/

ഈയിെട േലാക്ക്ഡൗൺ എന്ന ഇടിത്തീ വീണേപ്പാ
ഴാണു േഫാണിൽ വായിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള
പിഡിഎഫ് പതിപ്പുകൾ റിലീസ് െചയ്തു തുടങ്ങിയതു്. കഴി
ഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലത്തിനിടയ്ക്കു റിലീസ് െചയ്ത പുസ്തകങ്ങളു
െട ഡൗൺേലാഡ് ലിങ്കുകൾ ഇവിെട ലഭ്യമാണു്:
http://www.sayahna.org/?p=531

ഒരു പുസ്തകം സായാഹ്നയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാ
ര്യം ചിന്തിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളും അതിെന്റ
നിവാരണങ്ങളും േചാേദ്യാത്തരരീതിയിൽ താെഴെക്കാ
ടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഉപാധികളുമായി േയാജിപ്പുള്ള ഏതു
രചയിതാവിനും സായാഹ്നയുമായി ബന്ധെപ്പടാം. സമ്മ
തപത്രത്തിെന്റ പിഡിഎഫ് അയച്ചുതരാം. പൂരിപ്പിച്ച്,
ഒപ്പിട്ട്, സ്കാൻ െചയ്ത് തിരിച്ചയയ്ക്കുക. അതു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ
യുടൻ പണി തുടങ്ങുന്നതാണു്.
േചാദ്യം: സായാഹ്നയിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്താണ് െചേയ്യണ്ട
ത്?
ഉത്തരം: പുസ്തകം ക്രിേയറ്റിവ് േകാമൺസിെന്റ ഏെതങ്കി
ലും ഒരു അനുമതിപത്രമനുസരിച്ചു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
വാൻ സായാഹ്നെയ അധികാരെപ്പടുത്തുന്ന സമ്മ
തം നിശ്ചിതരൂപത്തിൽ നല്കണം. പകർപ്പവകാശം
എേപ്പാഴും ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു തെന്നയാണു്. ഇതു്
സ്വീകാര്യമാെണങ്കിൽ <info@sayahna.org> എന്ന
െമയിൽ ഐഡിയിേലയ്ക്കു് വിവരം അറിയിക്കുക. സാ
യാഹ്നയുെട എഡിേറ്റാറിയൽ േബാഡിെന്റ വിലയി
രുത്തലിനു േശഷം മാത്രേമ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
േചാദ്യം: ആെരയാണ് സമീപിപ്പിേക്കണ്ടത്?
ഉത്തരം: <info@sayahna.org> അെല്ലങ്കിൽ
<ashok@sayahna.org>.

േചാദ്യം: കൃതി ഏത് േഫാണ്ടിലായിരിക്കണം ൈടപ്പ്െച
േയ്യണ്ടത്?
ഉത്തരം: ഏതു് യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടും ഉപേയാഗി
ക്കാം. utf-8 എൻേകാഡിങ്ങിലായിരിക്കണെമേന്ന
നിർബന്ധമുള്ളൂ. രചനയിലാണു് സായാഹ്നയുെട
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ വിന്യസിക്കുന്നതു്.
േചാദ്യം: നൂറ് േപജുള്ള ഒരു പുസ്തകമാെണങ്കിൽ, അതി
െന്റ ഡിജിറ്റൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ഏകേദശം
എന്ത് െചലവ് വരും?
ഉത്തരം: ഒരു െചലവുമില്ല.
േചാദ്യം: അതിെന്റ പ്രിന്റ് േകാപ്പികൾ എങ്ങെന ലഭ്യമാ
കും?
ഉത്തരം: സായാഹ്ന പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു് വിതരണം
െചയ്യാറില്ല. പെക്ഷ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു അച്ചടിച്ചു്
വിതരണം െചയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എേപ്പാഴും നി
ലനിറുത്തുന്നു. അതിനു ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു
പിഡിഎഫ് പതിപ്പു് ഗ്രന്ഥകാരനു് ആവശ്യമുെണ്ട
ങ്കിൽ നല്കുകയും െചയ്യും. അച്ചടിയും വിതരണവും ഗ്ര
ന്ഥകാരെന്റ ചുമതലയാണു്. െവബിൽ വിതരണം
െചയ്യുന്ന പിഡിഎഫ് അച്ചടിയ്ക്കു പറ്റിയതല്ല.
േചാദ്യം: പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളുെട
പി. ഡി. എഫ്. സ്വീകരിക്കുേമാ?
ഉത്തരം: സ്വീകരിക്കും. താെഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറി
യുക:
◦ സായാഹ്നയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള സമ്മ
തം തരാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
◦ ഉള്ളടക്കം മൗലികമായിരിക്കണം.

◦ വിവർത്തനമാെണങ്കിൽ മൂലഗ്രന്ഥകർത്താവി
െന്റ േരഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമുണ്ടായിരിക്കണം.
േവണ്ടിവന്നാൽ േകാടതിയുെട മുന്നിൽ ഹാജരാ
േക്കണ്ടിവരും എന്നറിയുക.

◦ ഉള്ളടക്കം നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കു് വിേധയ
മായി പ്രസിദ്ധീകരണേയാഗ്യമായിരിക്കണം.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളടങ്ങുന്ന സമ്മതപത്രം
ഒപ്പിട്ടു് നൽകുവാൻ തയ്യാറാെണങ്കിൽ പുസ്തകം
എഡിേറ്റാറിയൽ േബാർഡിെന്റ വിലയിരുത്തലി
നു് അയയ്ക്കവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<ashok@sayahna.org>.

േചാദ്യം: ജി. കുമാരപിള്ളയുെട കവിതകൾ കിട്ടുേമാ?
ഉത്തരം: അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ െപാതുസഞ്ചയത്തി
ലായിട്ടില്ല. 2060 െസപ്തംബർ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ
മാത്രേമ പകർപ്പവകാശപരിധി കടക്കുകയുള്ളു.
പകർപ്പവകാശപരിധിക്കുള്ളിെല കൃതികളുെട പകർ
പ്പുകൾ, അവയുെട വിവിധ ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ,
എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതും വിതരണം െചയ്യുന്നതും
ഉപേയാഗിക്കുന്നതും പകർപ്പവകാശനിയമത്തി
െന്റ ലംഘനമാണു്. സായാഹ്ന ഒരിക്കലും അത്തരം
പ്രവർത്തനെത്ത അനുകൂലിക്കുന്നില്ല.
സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രചനകളും ഒന്നു
കിൽ പരിധി കഴിഞ്ഞവയാണു്, അെല്ലങ്കിൽ അതാ
തു രചയിതാക്കൾ/അവകാശികൾ സ്വതന്ത്രപ്രസാ
ധനത്തിനു അനുമതി നൽകിയവയാണു്. അല്ലാത്ത
കൃതികൾ സായാഹ്നയിൽ ലഭ്യമല്ല.
Q: When I publish with Sayahna, can I concurrently
give the same book to the traditional publishers?
A: Yes please. However, the author needs to take
care of the license terms of the other publisher if
digital editions are also released. The license for
digital editions granted to other publishers shall
not violate the provisions of Creative Commons
license under which the author has permitted
Sayahna to publish his/her work.
Q: When I publish with Sayahna can I get hard
copies, say 20, from you for giving to my friends?
What will be the cost?
A: Sorry, no. Sayahna will not publish printed
editions. However, Sayahna will take care of
providing a print quality PDF to the author free
of typesetting cost if needed since the PDF’s
released in the web are not of print quality. The
author has to make arrangements for printing
and distributing the work by him/herself.
Sayahna will not appear as the publisher of
author’s printed editions for reasons of avoidable
tax liabilities.

െവബ്മിനാർ, പരിശീലനം തുടങ്ങിയവ
യൂണിേക്കാഡ്, ഭാഷാസാേങ്കതികത, പാഠനിേവശനം,
പാഠവിന്യാസം, മുദ്രണകല, സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം, പാ
ഠസംരക്ഷണം, ഇതിെലാെക്ക സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ
ഉപേയാഗിക്കുന്നതുെകാണ്ടുള്ള െമച്ചങ്ങളും സാധ്യതക
ളും എന്നു തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഗ്രൂപ്പിെല
അംഗങ്ങൾക്കു് പ്രേയാജനെപ്പടുമാറു് െവബ്മിനാർ നട
ത്തുവാൻ പരിപാടിയുണ്ടു്. അതിേലയ്ക്കായി സന്മനസ്സുള്ള
ബൗദ്ധികവിഭവമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുെട, പ്രവർത്തകരുെട
സമ്മതം സമാഹരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അതിനു
മുമ്പു് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിെല അംഗങ്ങളുെട സൗകര്യവും
ആരാേയണ്ടതുണ്ടു്. ഈ മാദ്ധ്യമത്തിൽ അംഗങ്ങളുെട
പരമാവധി എണ്ണത്തിനു് 256 എന്ന പരിമിതിയുള്ളതി
നാൽ സായാഹ്നയ്ക്കിേപ്പാൾ ഏഴു് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടു്, കൂടാെത
േഫസ്ബുക്കിലും െടലഗ്രാമിലും ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടു്. അേപ്പാൾ
എല്ലാേപർക്കും പറ്റിയ സമയത്തു് െവബ്മിനാർ നടത്താ
െമന്നു കരുതുന്നു. അല്പസമയം കൂടി സദയം തരിക.

സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അക്കാദമിൿ ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ
സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏആറിെന്റ പുസ്തകങ്ങൾ
ഏതുേവണെമങ്കിലും േകാേളജ് േകാഓപ്പേററ്റീവ് െസാ
ൈസറ്റിേക്കാ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിേനാ അച്ചടിച്ചു്
വിതരണം െചയ്യാവുന്നതാണു്. കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യയന വർ
ഷത്തിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ൈക്രസ്റ്റ് േകാേളജിെല മല
യാളവിഭാഗം ഇങ്ങെന െചയ്യുകയുണ്ടായി.
ഇങ്ങെന ഏെതങ്കിലും െസാൈസറ്റി തയ്യാറാവുകയാ
െണങ്കിൽ, അച്ചടിയ്ക്കു പറ്റിയ പിഡിഎഫ് നിർമ്മിച്ചു െകാ
ടുക്കുവാൻ സായാഹ്നയ്ക്കു് സേന്താഷേമയുള്ളു. അതിനു
പ്രതിഫലം നേല്കണ്ടതില്ല. പെക്ഷ അച്ചടിയുെടയും വി
തരണത്തിെന്റയും ഉത്തരവാദിത്തം അതതു വകുപ്പുകൾ
േക്കാ െസാൈസറ്റിേക്കാ ആണു്, മാത്രമല്ല, പ്രസാധകർ
സായാഹ്നയ്ക്കു പകരം അവരാകുന്നു.

പാഠസംരക്ഷണം
സായാഹ്നയുെട ആവിർഭാവം മെറ്റാരു സാേങ്കതിക
കാരണത്താലാണു്. എഴുപതിനായിരത്തിൽപരം പു
സ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്
എന്നാണു് ഒരു ഏകേദശകണക്കു്. ഒരുപെക്ഷ അതി
ലും കൂടുതൽ വരുമായിരിക്കും. ഈ പുസ്തകങ്ങെളാന്നും
തെന്ന ദീർഘകാല സംരക്ഷണത്തിനു പറ്റിയ ഡിജിറ്റൽ
രൂപങ്ങളിലാക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
പാഠെത്ത ഏെതങ്കിലും ഒരു േവഡ്േപ്രാസസ്സർ രൂപ
ത്തിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിൈറ്റേസഷെന്റ ദൗത്യം
പൂർത്തിയായി എന്നും അതു് കാലഘട്ടങ്ങെള െവല്ലുവിളിച്ചു
െകാണ്ടു് നിലനിൽക്കുെമന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാലും
ഉപേയാഗക്ഷമത നഷ്ടെപ്പടാെത സൂക്ഷിക്കാെമന്നുമാണു്
സാേങ്കതികവിജ്ഞാനം േനടിയവർ േപാലും കരുതുന്ന
തു്.
ഈ സങ്കൽപ്പം െവറും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന
താണു്. േവഡ്േപ്രാസസ്സർ പ്രവർത്തകനിബന്ധിയായ
(operating system dependent) ഒരു പ്രേയാഗമാണു്
(application). മാത്രവുമല്ല, പാഠം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്
അതതു് പ്രേയാഗത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാക്കൾ വിഭാവനം െചയ്യു
ന്ന രീതിയിലുള്ള ആന്തരികസാേങ്കതികഘടനയിലാണു്.
അതു് െപാതുസമൂഹത്തിനു് അപ്രാപ്യമാണു്, ഒരിക്കലും
സുതാര്യവുമാവാനും േപാകുന്നില്ല. അക്കാരണം െകാ
ണ്ടുതെന്ന പ്രേയാഗത്തിെന്റ പതിപ്പുകൾ മാറുകേയാ
പ്രവർത്തകം മാറുകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ പാഠം ഉപേയാ
ക്താവിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നും അകലുക തെന്ന െചയ്യും,
പിെന്ന വീണ്ടും വരുതിയിൽ െകാണ്ടുവരണെമങ്കിൽ പ്ര
േയാഗത്തിെന്റ പുതിയ പതിപ്പു് വാങ്ങണം. അെതാരു
വിപണനതന്ത്രത്തിെന്റ സാേങ്കതിക െകണിയായി തു
ടർന്നുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ പാഠസംരക്ഷണം
െവറുെമാരു അബദ്ധേബാധമായി അവേശഷിക്കുകേയ
നിർവാഹകമുള്ളു. േവഡ്േപ്രാസസ്സറിെന ആശ്രയിക്കു
ന്നവർക്കു് െവറും മൂന്നു-നാലു െകാല്ലങ്ങൾക്കകം സംഭ
വിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണിവെയാെക്ക. അേപ്പാൾ പിെന്ന
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു് അപ്പുറെത്ത കഥ പറയാനുമില്ലേല്ലാ.
ഏറ്റവും വലിയ ൈവരുദ്ധ്യെമെന്തന്നാൽ, സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തക്കുറിച്ചു് ഊറ്റം െകാള്ളുേമ്പാൾ നമ്മൾ ഡി
ജിൈറ്റസ് െചയ്ത പാഠത്തിനു് താളിേയാലയുെട ആയുർ
ൈദർഘ്യം േപാലും അവകാശെപ്പടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല
എന്നതെത്ര!
ഈ സാേങ്കതികപരിസരത്തിലാണു് സായാഹ്ന എന്ന
ആശയം ആവിർഭവിക്കുന്നതു്. നിത്യെതാഴിലായി െചയ്തി
രുന്നതു്, ഗണിതശാസ്ത്രനിബന്ധിയായ ഗേവഷണപ്രബ
ന്ധങ്ങൾ ദീർഘകാലസംരക്ഷണത്തിനായും ഭാവിയിൽ
അന്നു് നിലവിലുള്ള സാേങ്കതികയ്ക്കു് അനുസൃതമായി പുന
രുപേയാഗിക്കുവാൻ പാകത്തിനു രൂപെപ്പടുത്തുന്ന പണി
യായിരുന്നു. ഭാഷയിൽ ഒട്ടും തെന്ന നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
കാര്യവും അതുതെന്ന.
സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷെന്റ പ്രധാന ഉേദ്ദശം ഭാഷാകൃ
തികെള ഈ സംരക്ഷണസാേങ്കതികതയ്ക്കുള്ളിൽ െകാ
ണ്ടുവരിക; ആർൈക്കവൽ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു് ഉത്തമ
മാതൃകകൾ കാണിച്ചുെകാടുക്കുക; പുതുതായി രൂപെപ്പ
ട്ടുവരുന്ന വായേനാപകരണങ്ങൾക്കു് ഉപേയാഗിക്കാവു
ന്ന രീതിയിൽ ഭാഷാകൃതികെള മാറ്റിെയടുക്കുക; പാഠവി
ന്യാസത്തിനു് ഇന്നു ആശ്രയിക്കുന്ന പഴഞ്ചൻരീതികെള
ഉേപക്ഷിച്ചു് യൂണിേക്കാഡിലധിഷ്ഠിതമായ നൂതനസാ
േങ്കതികവിദ്യകൾ ഉപേയാഗിച്ചു് പാശ്ചാത്യേലാകത്തിൽ
ഇറങ്ങുന്ന അച്ചടിപ്പതിപ്പുകേളാടു് കിടപിടിക്കുന്ന പതി
പ്പുകൾ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക; ഇതിനു് േവണ്ട
േസാഫ്റ്റ്െവയർ േശഖരങ്ങൾ സ്വതേന്ത്രാപേയാഗത്തി
നായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നിവയാണു്.
ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ െചയ്തുതീർക്കാനു
ണ്ടു്. പലതും ഇനിയും തുടങ്ങുകേപാലും െചയ്തിട്ടില്ല. വിര
ലിെലണ്ണാവുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുെട പരിമിതമായ
വിഭവേശഷിയാണു് കാരണം. അക്കാദമിക് സമൂഹത്തി
െന്റ സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവുമില്ലാെത ഇത്തരം
കാര്യങ്ങളിൽ മുേന്നാട്ടു േപാവുക സാദ്ധ്യവുമല്ല. മറ്റുരാജ്യ
ങ്ങളിൽ യൂണിേവഴ്സിറ്റികളാണു് ഈ ദൗത്യം ഏെറ്റടുത്ത
തു്. യൂേറാപ്യൻ യൂണിയനിെല പാഠസംരക്ഷണത്തിെന്റ
സാേങ്കതികേനതൃത്വം നൽകിയതു് ഓക്സ്േഫാർഡ് സർ
വ്വകലാശാല േകന്ദ്രമായിട്ടുള്ള െടക്സ്റ്റ് എൻേകാഡിംഗ്
ഇനിഷിേയറ്റീവ് (Text Encoding Initiative) എന്ന സന്ന
ദ്ധസംഘടനയാണു്. അതുേപാലുള്ള അക്കാദമിക് ആർ
ജ്ജവേത്താടുകൂടി എന്നാണു് നമ്മുെട യൂണിേവഴ്സിറ്റികൾ
രംഗത്തിറങ്ങുക? സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷനു് അതിെനാരു
നിമിത്തമാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചരി
താർത്ഥരാണു്.

ഭാഷാപഠനം േനരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ
ലിസി ടീച്ചറുെട സായാഹ്ന-3ൽ, ശില്പ എഴുതിയ കുറിപ്പ്
മലയാളം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുെട സാമൂഹ്യാവസ്ഥ
കെള സംക്ഷിപ്തെമങ്കിലും ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കു
ന്നു — അമ്മ കുടകളും കറിപൗഡറുകളും വീടുകൾേതാറും
കയറി വിറ്റ് െസാരുക്കൂട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുെട അനുഭവസാ
ക്ഷ്യം വിദ്യാർത്ഥികളുെട വല്ലായ്മകേളക്കാൾ ഭാഷാപ
ഠനം ഇന്ന് േനരിടുന്ന അടിഞ്ഞ അവസ്ഥകെളയാണ്
െവളിവാക്കുന്നത്. പുസ്തകം വായിക്കാൻ െകാതിച്ചിട്ടും
വാങ്ങാൻ കഴിയാെത, ൈലബ്രറിയിൽ െചന്ന് ആവശ്യ
െപ്പട്ടാലും കിട്ടാൻ കഴിയാെത ഭാഷയുെട അനുഗ്രഹങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അകറ്റെപ്പടുന്നത്.
ഇതിെനാരു പരിഹാരം ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകങ്ങളാെണന്ന്
ശില്പ കെണ്ടത്തുന്നുണ്ട്. സായാഹ്നയുെട പുസ്തകേശഖ
രം കാണാനിടയായ അത്ഭുതവും ആനന്ദവും ആ കുട്ടി
മറച്ചുെവക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ, ഇനിയും കൂടുതൽ കെയ്യത്താ
വുന്ന അകലത്തിൽ അവയുണ്ടാേകണ്ട ആവശ്യം ശില്പ
ഉന്നയിക്കുന്നു.
ശില്പയുെട ആവശ്യേത്തക്കാേളെറ, സായാഹ്നയുെട ഒരു
ബാദ്ധ്യതയായി ഇത് മാറുന്നുണ്ട്. കടമയും കർത്തവ്യവു
മായത് പരിവർത്തനെപ്പടുന്നു.
അക്കാദമീഷ്യന്മാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രവാസികൾ
ക്കുെമാെക്കയായി രണ്ടാഴ്ചകൾക്കള്ളിൽ രൂപംെകാണ്ട
സായാഹ്നയുെട വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പകളുെട ചുവടുപിടിച്ച് മല
യാളം ബിഎ, എംഎ കുട്ടികൾക്കായി Sayahna BAMA
നാം ഉടെന ആരംഭിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾതെന്ന സായാഹ്നയുെട ഡിജിറ്റൽ േശഖരം കു
െറെയാെക്ക നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആർൈക്കവ്െചയ്ത
പുസ്തകങ്ങെളല്ലാം ഇേപ്പാഴെത്ത െമാൈബൽ പിഡിഎ
ഫിേലക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂെട സായാഹ്ന-ഭാമയ്ക്ക് നന്നായി
മുേന്നറാൻ കഴിയും. ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ, വിദ്യാർത്ഥികളുേട
യും അദ്ധ്യാപകരുേടയും അദ്ധ്യയനങ്ങളിൽ ചർച്ചകളിൽ
അതുണ്ടാക്കുന്ന ഓളം ഊഹിക്കാവുന്നേതയുള്ളു.
ഇതിേനാെടാപ്പം േചർത്തുെവയ്ക്കാവുന്ന ചിലതുണ്ട്.
പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വരുന്ന െടക്സ്റ്റുകൾ പബ്ലിക് െഡാ
ൈമനിലാകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പാഴ്ജീവിതമാണ്.
ഓപ്പൺ-െനറ്റ് ക്ലാസ്സുകെളകുറിച്ച് ഗവെണ്മന്റ് പ്രതി
നിധികളും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയും വലിയവായാെല ഉരു
വിടുന്നുെണ്ടങ്കിലും പാഠപുസ്തകങ്ങെളല്ലാം ഇേപ്പാഴും
ആസ്കിയിൽ (ASCII) േപജ്േമക്കറിൽചുരുണ്ടുകൂടി കിട
പ്പാണ്. എസ്സിആർടിയും (SCERT) സർവ്വകലാശാലക
ളുെട പ്രസാധനവിഭാഗങ്ങളും യൂണിേകാെഡന്ന് േക
ട്ട് പനിപിടിച്ച് വിറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം അഞ്ചു
കഴിഞ്ഞു. അവരുണ്ടാക്കുന്ന പിഡിഎഫിന് സായാ
ഹ്നയുെട പിഡിഎഫിനുള്ള ൈജവികതയില്ല. നിശ്ചല
വും ചത്തതുമായ പിഡിഎഫ് ഉപേയാഗിച്ചാണ് നമ്മു
െട ക്ലാസ്സ് റൂമുകൾ സ്മാർട്ടും വിദൂരവുമാകാൻ േപാകുന്ന
ത് ! കുട്ടികൾക്കുേവണ്ട പുസ്തകങ്ങളും റഫറൻസുക
ളും ‘ഫ്രീ’യാകാനുള്ള, ൈഹപ്പർെടക്സ്റ്റാകാനുള്ള ഒരു
ഔേദ്യാഗിക വഴിയും ഇന്ന് െതളിഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. ൈട
സൺ മാഷ് ഉന്നയിച്ച ഒരു സബ്മിഷനു മറുപടിയായി
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇത് സംശയേലശെമെന്യ പ്രസ്താവി
ച്ചിട്ട് അധികം കാലമായില്ല. ഐടി-അറ്റ്-സ്കൂൾ േമധാവി
അൻവർ സാദത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ‘തുറന്ന’ നിസ്സഹായാ
വസ്ഥയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
പെക്ഷ സ്വതന്ത്രമനസ്സുള്ള അദ്ധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കുന്ന
േനാട്ടുകളും പഠനങ്ങളും മികച്ച നിലവാരത്തിൽ അണി
യിെച്ചാരുക്കാനും കുട്ടിൾക്കായി സ്വതന്ത്രമായി വിതരണം
െചയ്യാനും സായാഹ്നയുെട െടൿേനാളജിക്കും സമീപന
ങ്ങൾക്കും കഴിയും. ഇതിെന്റ സ്വീകാര്യതയും ആഹ്ലാദവു
മാണ് ശില്പ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് െമാൈബലിൽ ലഭ്യ
മാക്കുക മാത്രമല്ല, േകരളത്തിെല മെറ്റാരു പ്രസാധകനും
കഴിയാത്തവിധം അച്ചടിക്കാനും േകാപ്പിെയടുക്കാനുമു
ള്ള പരുവത്തിൽ പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കാനും കഴിയും.
കട്ടികെളഴുതുന്നവയിൽ മികച്ചവ തിരെഞ്ഞടുത്ത് ഇതി
ലൂെട പ്രചരിപ്പിക്കാം, അടുത്ത വർഷങ്ങൾക്കായി േചർ
ത്തുെവക്കാം. ഒറിജിനൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ/ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഡിജിറ്റലായി കിട്ടാെതവരുന്ന ദുരവസ്ഥെയ അദ്ധ്യാപ
കരുേടയും കുട്ടികളുേടയും കൂട്ടായ്മയിലൂെട സമർത്ഥമായി
പ്രതിേരാധിക്കുകതെന്ന േവണം. വിക്കിഗ്രന്ഥത്തിന്
സമാന്തരമാെയാരു പ്രവർത്തനമാണിത് — കൂടുതൽ
സൗകര്യവും ൈവവിദ്ധ്യമാർന്നതുമായ ഡിജിറ്റൽ േഫാർ
മാറ്റുകളിൽ, അക്ഷരങ്ങളിൽ നമ്മുെട കുട്ടികൾ ദാരിദ്രെത്ത
മറികടക്കെട്ട. നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷടക്ക
മുള്ള ഭാഷാപഠനത്തിൽ ഇതിേനക്കാൾ സുപ്പീരിയറാ
െയാരു ഭാഷാസാേങ്കതികതയിെല്ലന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്
കുട്ടികേളയും അദ്ധ്യാപകേരയും കൂടുതൽ അഭിമാനിക
ളാക്കി മാറ്റും. കൂടുതൽ വിസ്തൃതമായ, സ്വതന്ത്രമായ െട
ലഗ്രാംേപാലുള്ള ഇടങ്ങളിേലക്ക് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകെള
ആനയിേക്കണ്ടതുമുണ്ട്.
ബിഎയ്ക്കും എംഎയ്ക്കും കുട്ടികൾ േകാേളജിൽ േചരുന്ന
അേതദിവസം സായാഹ്ന-ഭാമയിലും േചരുന്ന ആേഘാ
ഷെത്തയാണ് ഞാൻ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്. ശില്പമാരുെട
നിസ്സഹായാവസ്ഥകെള സ്വതന്ത്രഭാഷാസാേങ്കതിക
തെകാണ്ട് മറികടക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. ആറുവർഷ
ങ്ങൾക്കുമുമ്പ് സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷന് അടിത്തറപാ
കേമ്പാൾ സിവിആർ ഈെയാരു കാലത്തിന് വിത്തി
ടുകയായിരുന്നു. ലിസി ടീച്ചർ ഈെയാരു യത്നത്തിന്
മുൻകെയ്യടുക്കണം. മലയാളം സർവ്വകലാശാലയിെല
ടി. വി. സുനീത, െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ േകാേള
ജിെല സുൈബദ ടീച്ചർ, ഉഷാകുമാരി, മഹാരാജാസി
െല സുമി, കാര്യവട്ടെത്ത ഷീബ, ൈമന ഉൈമബാൻ,
സേന്താഷ്, സുനിൽ, പവിത്രൻ, വത്സലൻ,… അങ്ങെന
ഒേട്ടെറേപ്പർ മനസ്സിലുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങെളല്ലാം ഇേപ്പാഴ
െത്ത െമാൈബൽ പിഡിഎഫിേലക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂെട
സായാഹ്ന-ഭാമയ്ക്ക് നന്നായി മുേന്നറാൻ കഴിയും. ക്ലാസ്സ്
മുറികളിൽ, വിദ്യാർത്ഥികളുേടയും അദ്ധ്യാപകരുേടയും
അദ്ധ്യയനങ്ങളിൽ ചർച്ചകളിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഓളം
ഊഹിക്കാവുന്നേതയുള്ളു.
□

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 പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. 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 ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.
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