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പ'(വർ#നെ#:ുറി=ു8 ആദയെ# മലയാള കൃതി.



അEയായം 1: പ'(വർ#നെ#ാഴിൽ

പാHാതയരാജയJളിൽ നിK ്ഇ%യയിൽ െകാNുവK ്നOുപിടിQി=ിOു8
െചടികളിൽ ഒKാണ് വൃ#ാ% പ'ം. േദശസാTയകരണ#ാൽ, ഈ മറുനാടൻ
െചടി, ഇ%യൻ മWിൽ നലലവWം പിടി=ു തഴ=ു വളരുകയും െചYിരി:ുKു. ഉWുക,
ഉടു:ുക, ഉറJുക എK ഉകാര'യം മനുഷയരുെട ജീവിതര^:് എ'േയെറ
ആവശയകെമK് വിചാരി:െQOിരി:ുKുേവാ; ഈ െചടിയുെട ജ_ഭൂമിയിെല
ജനJൾ പ'വായനേയയും അ(കാരം തെK ഗണി=ിരി:ുKു. പാHാതയ
രാജയJളിൽ അKു8 േലാകവർ#മാനJൾ അറിയുKതിേല:് (തിദിന
പ'Jൾ വായി:ാെത ഉറJുവാൻ േപാകുKവർ, ജീവിത#ിൽ നിതയാവശയമായ
ഏേതാ ഒെരWം സാധി:ാെതയാണ് അKെ# കൃതയJൾ നട#ിയിരി:ുKത്
എK ചി%ാേeശ#ാൽ അസവfചി#_ാരായിരി:ുമാറുN.് ഈ fിതി:്,
േലാക#ിൽ വൃ#ാ%പ'Jൾ:ു നാൾ:ുനാൾ (ചാരവും പുgിയും
അഭിവൃEിയും കയറിവരുKതിൽ വിhയെQടുവാനിലല. ഈ ഭൂേഗാള#ിെല പേല
രാജയJളിലായി ഇേQാൾ നട#ിവരുK അേനകസഹjം വർ#മാന പ'Jളുെട
വ_ എ%ുമാ'മുെNK ്കുേറ മുkു (സിEെQടു#ി:NിരുK താെഴ പറയുK
കണ:ുെകാN് ഏകേദശം ഊഹി:ാൻ കഴിയുKതാണ്:-

"ആNുേതാറും 12,000 േകാടി പ'(തികൾ ഈ േലാക#ിൽ (ചരി:െQടുKുN്.
ഇവെയാെ: നിര#ിയിOാൽ, 10,450 ചതുരm ൈമൽ fലം മുഴുവൻ വയാപി:ും.
ഇവെയ െസ:Nിനു ഒKു വീതം എWുKുെവoിൽ, എലലാം എWി:ഴിവാൻ
മുKൂpറിമുQ#ിമൂKു െകാലലം േവNിവരും. ഇവെqാെ::ൂടി 7,91,250 ടൺ ഭാരം
കടലാസ് െചലവാകുKു (ഒരു ടൺ തൂ:ം 2,240 റാ#ൽ ആണ്). ഈ
പ'Jെളാെ: ഒKിനുേമൽ ഒKായി അടു:ിവqുKുെവoിൽ, അsൂറു ൈമൽ
െപാ:#ിൽ ഒരു പർവതമായി കുKും. ഒരുവൻ ഒരു  പ'ം വായി:ുവാൻ അtു
മിനിOു േനരം ദിവസേ%ാറും െചലവാ:ുKുെവoിൽ, ഭൂമിയിലു8 ജനJൾ
എലലാംകൂടി ഒരു െകാലല#ിൽ പ'വായന:ായി വയയം െചuുK കാലം ഒരു ല^ം
സംവൽസരം ആകും." ഈ കണ:് നാലുെകാലലം മുk്
(സിEെQടു#ി:NിരുKതാണ്. അ:ാല#ിKിQുറം, പ'Jൾ:ു
അഭിവൃEിയലലാെത ^യമുNായിOിലലതാനും.

വൃ#ാ%പ'െ=ടി ഇദം(ഥമമായി െപാOിമുള=ത് ഏതു രാജയ#ായിരുKു. ഏതു
കാല#ായിരുKു, എെKാെ: അേനവഷിേ:N ഭാരം ഈ (ബx#ിെy



ഉേzശയJളിൽ ഒKായി വിചാരി=ിOിലല. അത ്വൃ#ാ%പ'ചരി'#ിെy
വിഷയ#ിൽ ഉൾെQOതാകുKു. എKിരുKാലും, പ'Jൾ ഇേQാഴെ# നിലയിൽ
എ#ിയിരി:ുKത് ഏേതതു ദശാവിേശഷJെള കടKിOാെണKു
മന{ിലാ:ുവാൻ േവNി ചില വിവരJൾ പറയുKതു യു|മായിരി:ുെമK്
വിചാരി:ുKു. േലാക#ിൽ ഒKാമതായി പ'ം ഉNായത് ചീനരാജയ#ായിരുKു
എKു പറയെQOുകാണുKു. ചീനാ സാ}ാജയ#ിെy തലfാന നഗരിയായ
െപ:ിൻ പOണ#ിൽ പെNാരു കാല# ്രാജയകാരയ രഹസയJെള
െവളിെQടു#ുKതിൽ താൽപരയ:ാരായിരുK ചില ഉപജാപകൻമാർ ആവക
രഹസയJെള കടലാസിൽ എഴുതി ആവശയ:ാർ:ു വിpറിരുKു. സർ:ാരിെy
നിേരാധം ഉNായിരുKിOും അവരുെട (വൃ#ി:ു (ാബലയമാണുNായത്; ~േമണ
ജനJൾ:ു വർ#മാനJളറിവാൻ കൗതുകം വർEി=തായി കാണുകയാൽ അവർ
പ'ം അ=ടി=ു പുറെQടുവിQാനും തുടJി. ഇJെനയാണ് േലാക#ിെല
ആദിമവൃ#ാ%പ'മായ "െപ:ിങ് ഗജpറ്" (ചാരെQOത്. യൂേറാQിൽ
ഇ(കാരെമാരു ഉദയമമുNായത് കൃ�ാ�ം പതിനാറാം നൂpറാNിെy
ആദയഘO#ിലായിരുKു: അ:ാല# ്ഇpറലിയിലും ജർ�നിയിലും
േദശവാർ#കളടJിയ കടലാസുകൾ അ=ടി=ു (സിEെQടു#ിയിരുKു. ഇവ
േകവലം വർ#മാന:#ുകൾ ആയിരുKതലലാെത, ഇേQാഴെ# രീതി:ു8
മുഖ(സംഗJേളാ മേpറാ അടJിയവയായിരുKിലല. ഇവയുെട (ചാരം,
ഇം�ാNിെല ജനJളിൽ ചിലർ:്, വർ#മാന:ടലാസുകൾ  ഇം�ീഷുഭാഷയിൽ
പുറെQടുവി=ാൽ െകാ8ാെമK ആ�ഹെ# ജനിQി=ു. ഇJെന പതിനാറാം
നൂpറാNിെy അ%യദശയിൽ, 1588-ആം െകാലല#ിൽ, "ഇം�ീഷ് േമർ:ുറി" എK
േപരിൽ ഒKാമെ# ഇം�ീഷു വർ#മാന കടലാസും പുറെQOു. പതിേനഴാം
നൂpറാNിെy ഒKാം പാദ#ിൽ, ഇം�ാNിൽ വർ#മാന പ'ികകൾ:ു (ചാരവും
ജനJൾ:ു അവയുെട േപരിൽ താ�രയവും വർEി=ുവKിരുKതായി
േരഖെQടു#ീOുN.് എKാൽ വർ#മാനപ'ം എK നാമം അനവർ�മായി
അർഹി=ി=ിരുK ഒKാമെ# പ'ം 1623-ൽ സർേറാജർ െലേ�� ്എK ആൾ
പുറെQടുവി= "പ�ിക് ഇെyലിെജൻസർ" ആയിരുKു. അന%രം പതിെനOാം
നൂpറാNിെy ആരംഭം വേര പ'Jളുെട നട#ിQു സംബxി=ു ചില നിേരാധ
ചOJൾ ഉNാവുക നിമി#ം, അവയുെട എWം ഏെറ വർEി:ുവാൻ തരമായിലല.
കവീൻ ആൻ എK രാ�ി രാജയഭാരം ഏpറതായ 1702 മാർ=് മാസ#ിൽ ആയിരുKു
ഒKാമെ# ദിനപ'മായ "െഡയലി കുറാpന്" പുറെQOത്: ഇതിൽ ദിവസേ%ാറും
തപാൽവഴി കിOുK വാർ#കെളലലാം േചർ#ിരുKു. കുറാyിെy ജനന#ിനു മുk്



ഇം�ാNിൽ ഇരുKൂറിലധികം വർ#മാനകടലാസുകൾ ഉNായിരുKതായി
പറയെQOുകാണുKുN.് ഈ പ'Jെളാെ: വർ#മാനJൾ േശഖരി=ു
(സിEെQടു#ുK കാരയ#ിലായിരുKു (േതയക mEെവ=ിരുKത.് 1704-ആം
െകാലല#ിൽ, ഡാനിയൽ ഡിേഫാ എK സാഹിതയകാരൻ ഈ പതിവിെന ലംഘി=്
രാജയഭരണകാരയJെള വിമർശി:ുK "റിവയൂ" എK പ'ിക പ'ിക
പുറെQടുവി=ുതുടJി. ഡിേഫാ വൃ#ാ%പ'കാരയ#ിൽ ഒരു പുതിയ (fാനം
ഏർെQടു#ി; പ'ാധിപ(സംഗം എK ഉപനയാസം നടQിൽ വരു#ിയതിനും
പുറേമ അേQാഴേQാഴ8 നാOുവർ#മാനJെള പpറി നിർഭയമായി ഗുണേദാഷ
നിരൂപണം െചY് സവാഭി(ായം പറകയും. ഈ വഴി:് മർzി:െQേടNവെരെയാെ:
നിർzയം മർzി:യും െചYിരുKു. എKാൽ ഡിേഫാ അ:ാലെ# വിദവാ_ാരുെട
സംഘJളിൽ ഉൾെQOു നട:ാതിരുKതിനാൽ അവർ ഡീേഫാവിെy സാഹിതയ
പരിmമJെള നി�ി:യും, രാജയകാരയ സംബxമായ ഉപനയാസJെള
രാജയേ�ാഹേ(രകJെളKും മpറും ആേ^പം പറയുകയും  െചYിരുKു. എoിലും,
പ'Jൾ:ു കടലാെസാKിനു ഒരു െപനി വീതം തീരുവ ചുമ#ുKതായി
�pറാkാ�pറ് ഉNായതുവേര അതു നിലനിKു ആ ആ�pറ് നിമി#ം 1712 ജൂൈല 29-
ആം തീയതി "റിവയു" പ'ം െകാഴിsുവീണു. റിവയുവിെy ചരമ#ിനു മുk് 1709
ഏ(ിൽ 12-ആം തീയതി, �pറീൽ എKും അഡിസൻ എKും േപരായ
സാഹിതയകാരകൻമാർ േചർK ്ടാറ�ലർ എK ഒരു പ'ിക പുറെQടുവി=ിരുKു.
ഇതിെy മുഖയ(വർ#കൻ �pറീൽ ആയിരുKു. അ:ാല# ്ജനJളുെട
സമുദായാചാരJൾ മുതലായ നടപടികൾ ഏെറ:ുെറ ദൂഷയെQOിരുKതുകN്
ആവക സംഗതികെള പരി�രിQാൻ ഉേzശി=് പേല ഉപനയാസJൾ അതിൽ
എഴുതിവKിരുKു; വർ#മാനJളും േചർ#ിരുKു. സാഹിതയരസികതവം
കുറsിരുKുെവoിലും വായന:ാർ:് ഹിതകരമായ ഉപനയാസJൾ
അടJിയിരുK ഈ പ'ിക 1711 ജനുവരി മാസ#ിൽ നാമാവേശഷമായി.
അന%രം, രNു മാസം കഴിsു രNാളുംകൂടി "െ�േ�pറർ" എK പ'ിക
പുറെQടുവി=ു. ഇതിലും അ:ാലെ# സമുദായ നടപടികെള വിഷയീകരി=ു8
ഉപനയാസJളായിരുKു മുഖയമായി േചർ#ിരുKത.് എKാൽ സാഹിതയകാരയ#ിൽ
സരസനായ അഡിസെy (ഭാവം അധികമായിരുKതുെകാN ്െ�േ�pറർ
ടാറ�ലെറ:ാൾ അധികം ജന(ീതികരമായിരുKു. ഈ രNു പ'ികകളാലും
ഉപനയാസെമK സാഹിതയവിഭാഗ#ിK് അഭിവൃEി ഉNായതിKും പുറെമ,
അ:ാലെ# രാജഗൃഹമരയാദകേളയും സാമുദായികാചാരJേളയും
ശുEീകരി:ുവാനും, ഇം�ീഷു സാഹിതയ#ിൽ 'േനാവൽ' എK ആഖയായികയുെട



രൂപ#ിനും പരിപൂർ#ിവരു#ുവാനും സാധി=ിരുKു. �pറീലും അഡിസനും
കൂടിേ=ർKു നട#ിയ 'ഗാർഡിയൻ': പിെK 1731-ൽ എഡവർഡ് േകവ ്പുറെQടുവി=
െജyിൽമാൻസ് മാഗസിൻ; ഡാ�ർ ജാൺസൺ 1750-ൽ നട#ിയ 'റാം�ർ';
ഇതിനിട�് 1739 മുതൽ 1752 വെര നടKിരുK 'ചാkിയൻ'; '�ൂേപ�ിയpറ്';
േഹ:്സ്േവാർ# ്എK ആൾ നട#ിയ 'അെഡവൻചുറർ'; hാെളpറിെy
അധീനതയിൽ ജനഹിതവിേരാധിയായ ഒരു മ�ിെയ സഹായിQാൻ 1762-ൽ
തുടJിയ '�ിOൻ'; അതിെKതിരായി അെ:ാലലംതെK  ജാൺ വിൽ:സ് എK
ജനഹിതാേനവഷിയായ (മാണി നട#ി#ുടJിയ 'നാർ# ്�ിOൻ';
വയ#ാ%പ'Jളുെട സവാത%�യ#ിനായി ഗവർെ�Nിേനാട് മലലിOിരുK
വിൽ:{ിെന ബxി=ു കാരാഗൃഹ#ിലിOും മpറും ഉപ�വി=േQാൾ, 1769-ൽ
ജൂനിയസ് എK േലഖകെy തീ�േലഖനJൾ (സിEീകരി= 'പ�ി:്
അൈഡവർൈOസർ' ഇതയാദി പേല പ'Jൾ ഇം�ീഷു സാഹിതയേപാഷണ#ിKും,
സമുദായാചാരേദാഷ(മാർ�ന#ിKും രാജയഭരണ#ിൽ ജനസവാത%�യ
fാപന#ിനും ഏ'േമൽ സഹായി=ുOുെNK് വിhരിQാൻ ഇവിെട ആവശയമിലല.
ഇവയുെട നിര%രമായ (യ�#ാൽ, പ'Jളുെട (ചാരസവാത%�യെ#
നിേരാധി=ിരിK ചOJൾ മാpറി:യും, �ിOീഷ് പാർലെമpന് സഭയിൽ
പ'(തിനിധികൾ:ു (േവശം അനുവദിQി:യും, ~േമണ പേല വഴ:ുകൾ കൂOി,
േമൽQടി സഭാനടപടികെള പ'#ിൽ (സിEീകരിQാൻ സവാത%�യാവകാശം
ലഭി:യും െചYു. ഇേQാഴാകെO, പാർലെമpന് സഭ:് രാജാധികാരം ഉ8തായിOാണ്
'െവQ്' എoിലും, ആ അധികാരം പ'Jളുെട ൈക:ലിരി:ുKു എK
നിലയിലായിOുN.് പാർലിെമNു സാമാജികൻമാർ പേN:ാല# ്ഏെതാരു
കാരയവും കൂടിയാേലാചി=്, സവാഭി(ായJൾ ത�ിൽ െപരുമാറി
തീർ=െQടു#ിയിരുKു; ഇേQാൾ ആ വക (വൃ#ിെയാെ:, പ'Jളിൽ
ഉപനയാസJെളഴുതുK സമർ�ൻമാർ നട#ിെ:ാ8ുകയും അവരുെട
അഭി(ായJെള ജനJൾ അനുസരി:യും െചuുKതുെകാN,് സഭാ
സാമാജികൻമാർ:് സഭയിൽെവ=് ഓേരാ കാരയ#ിലും ക^ിQിരിവ ്അനുസരി=്
അനുകൂലേമാ (തികൂലേമാ ആയു8 അഭി(ായJൾ:ു സ�തിദാനം െചേuN
ഭാരമാണ് വാ�വ#ിലു8ത.് �ിOീഷു സാ}ാജയ#ിൽ ജനJളുെട രാജാധികാരം
പാർലിെമNു സഭയുെട പ:ൽ നിKു ~േമണ അപഹരിെ=ടു#ിരി:ുK
വർ#മാനപ'Jളുെട എWം െചറുതലല. ലNനിൽ മാ'ം ദിനപ'മായും,
(തിവാരപ'മായും, (തിപ^മായും, മാസികയായും മpറും നട:ുKവയുെട
(ഭാവം അന�മാണ്; ഈ fിതി:് േ�pറ് �ിെOനും ഐർലാNും കൂടിയ



രാജയ#ിൽ ഇ(കാരം നട:ുK അuാuിര#ിൽQരം പ'ികകളുെട ശ|ി
എ'േയാ  മഹ#ായിരി:ണം! ജനസമുദായെ# വഴിനട#ുK ഈ പ'ികകൾ
സമർ�ൻമാരായ പ'ാധിപൻമാരുെട അധീനതയിൽ ഇരി:ുKതുെകാNും,
ബുEിസാമർ�യമു8വർ സവാഭി(ായJെള ഇവയിേല:് എഴുതുKതുെകാNും
ആകുKു ജനJളുെടയിടയിൽ, ഭിKശ|ികൾ ത�ിൽ, രാജയ#ിKു
നാശമുNാ:ാ# വിധ#ിൽ ഇണJി:ൂടി:ഴിയുKത.് ഇേQാൾ നട:ുK
പ'Jളിൽ ഏpറവും പഴ:ംെചK 'മാർണിങ ്േപാ�pറ്' 1772-ൽ പുറെQടുവി=ു
തുടJിയതാകുKു. 'ലNൻ െഡയലി യുനിേവർസൽ െറജി�pറർ' എK േപരിൽ 1785-
ആം െകാലല#ിൽ തുടJിയ പ'മാണ് 1788 മുതൽ:് 'ൈടംസ്' എK േപരിൽ
നടKുവരുKത.് ലNനിൽ സായoാലേ%ാറും വർ#മാനJളറിയിQാനായി
ഒKാമു പുറെQടുവി=ു തുടJിയ 'േ�ാബ്' പ'#ിെy ജനനം, 1803-ലായിരുKു.
മഹാശ|ികളായ രാജയJൾ ത�ിൽ യുEJളിൽ െചKു ചാടാെത
സമാധാനെQOുേപാകുKതിന് ത: വയവfകൾ ഏർെQടു#ുവാനും,
സാമുദായികമായും രാജയകാരയവിഷയമായുമു8 ദൂഷയJെള (കാശെQടു#ി
പരിഹരിQാനും, കഴിsിരുK വിലയം േതാമസ് �െpറഡ് നട#ിയിരുKതും
ഇേQാഴും ഏെറ (ഭാവേ#ാടുകൂടി നട:ുKതുമായ 'റിവയൂ ആഫ ്റിവയൂസ്' എK
മാസികപു�കം തുടJിയത ്1890-ൽ ആയിരുKു. ഇതിൻമWം തെK
രാജയകാരയJളിൽ വളെര േ(രണശ|ിേയാടു കൂടിയ 'ൈനyീ%് െസൻചവറി അൻഡ്
ആ¢pറർ', 'കെNെkാറാറി റിവയൂ' ഇതയാദി മാസികാപു�കJളും
ഇം�ീഷുവൃ#ാ% പ'(വർ#നെ#ാഴിലിെന ഉൽകൃgമാ:ിയിരി:ുKു.

ഇ%യയിൽ, ഇം�ീഷു ഭാഷയുെട (ചാരേ#ാടുകൂടി കടKതായ വൃ#ാ%പ'ം
~േമണ േവരുറ=ു വളരുകയും, ഒരു ശ|ിയായി#ീരുകയും െചYിOുN്.
പുരാതനകാലJളിൽ, സകല ശാ�Jളുേടയും കലാവിദയകളുേടയും
വിഹാരരംഗമായി പരി�ാര#ിെy പരമകാ£െയ (ാപി=ിരുK ഇ%യാ
ഭൂഖ¤#ിൽ, വർ#മാനപ'Jളും, അവയുെട ജനനെ# സൗകരയെQടു#ുK
അ=ുകൂടJളും ഇലലായിരുKത,് പേ^ അ:ാല#ു8വർ:് 'ികാല�ാനം
എളുQ#ിൽ സാEയമായിരുKതിനാൽ  ആയിരുKിരി:ുേമാ? അതലല, ഇ:ാലെ#
വർ#മാനപ'Jളുെട fാന#,് അ:ാലJളിൽ നാരദമഹർഷി
ഉNായിരുKതിനാലായിരി:ുേമാ ? ഓേരാേരാ രാജയJളിെല ഭരണചരിതJളും,
യുEകാരയ വിവരJളും േലാകെമKും അറിയിQാനായി, നാരദമഹർഷി, പേല
േദശJളിലും എഴുK8ിയിരുKുെവKു പുരാണJൾ േഘാഷി=ിരി:ുKത,് പേ^
അKെ# 'ൈടംസ്' പ'െ# ഒരു മഹർഷിയായി സo�ി:യും അതിെy



സtാരെ# എഴുK8#ായി ഭാവനംെചqയും െചY കവിയുെട
മേനാധർ�(കടനം ആയിരി:ാേമാ? ഏെതാKായാലും, ഇേQാഴെ#
വർ#മാനപ'Jളുെട (തിമൂർ#ികളായി, ഇേQാഴെ# സ¥ദായ#ിൽ,
പുരാതനകാല# ്ഇ%യയിൽ വർ#മാനപ'Jൾ ഇലലായിരുKു എKതു
നിHയംതെK. അ=ടിെ#ാഴിലിെy ഉദയം ഇ%യയിൽ ഉNായതുകൂടിയും
പാHാതയരുെട (േവശാന%രമാണ്. വൃ#ാ%പ'െമKത് േലാകവാർ#കെളാ
ആ വാർ#കെളQpറിയ നിരൂപണJേളാ അടJിയതും, നിയതകാലJളിൽ
പുറെQടുKതും, അ=ടി=േതാ കലല=ിൽ പതി=േതാ ആയു8തും ആയ ഒരു
സാധനമാകുKു എK നിർ¦ചന#ിKു നാരദമഹർഷി യാെതാരു (കാര#ിലും
ഉദാഹരണമായിരി:ുKുമിലല. ഇ%യയിെല വൃ#ാ%പ'ം
ഇം�ീഷുവിദയാഭയാസ#ിെy സ%ാനം ആണ്, നിHയം.

ഇ%യൻ മWിൽ നലലവWം പിടി=ുവളരുവാൻ തുടJിയ ഈ
വൃ#ാ%പ'െ=ടിയുെട അഭിവൃEി ഏതു നിലയിലാെണKു േനാ:ാം:
ഇം�ീഷുവർഷം 1879-80-ൽ, ഇ%യയിൽ വർ#മാനപ'Jളുെട എWം 328
മാ'മാവും: മാസികകൾ തുടJിയ പ'�§Jളുെട എWം 322 മാ'വും
ആയിരുKു; മുQതുെകാലലം കഴിsു, 1909-10-െല കണ:ുെകാN്, ഇ%യയിൽ, 726
വർ#മാന പ'Jളും, 829 പ'�§Jളും ഉ8തായി കNിരി:ുKു. ഈ വളർ=
അതിെy സവാ¨�യ#ിനു തടവുNാ:ുK പേല നിേരാധ=OJൾ
ഏർെQടു#ിയിരുKിOുകൂടിയും ഉNായതാണ്. േമൽQറs മുQതു
െകാലല#ിനിടയിൽ, മpറേനകം പ'Jളും പ'�§Jളും തുടJുകയും
മുടJുകയും െചYിOുN്. വിേശഷി=ും, ഈ കണ:് �ിOീഷ് ഇ%യയിെല മാ'ം
പ'Jെള  സംബxി=ു8താണ്. ഇ%യയിൽ അടJിയ പര�ീസു (േദശJളിലും
േപാ#ുഗീസു (േദശJളിലും സവേദശരാജയJളിലും (സിEീകരി:ുKവയുെട
എWം കൂടി േചർ#ാൽ, ആക#ുക എ'േയാ കയറിനിൽ:ും. പ'Jളുെട ഈ
വളർ=�് അധികം അഭിവൃEി ഉNായിരുKത് േമൽQടി മുQതു െകാലല#ിെy
ആദയെ# പ#ു െകാലല:ാല#ായിരുKു: അ:ാല#ിൽ പ'Jൾ നൂpറിന്
അറുപതു വീതം വEി=ിരുKു. പ'�§Jളുെട വളർ= അധികമായിOുNായത്
ഒടുവിലെ# പ#ു െകാലല:ാല#ിലായിരുKു എK ഒരു വിേശഷമുN.്
പ'Jളിൽ ഏറിയകൂറ് നട:ുKത ്ബംബാ സംfാന#ാണ്; അവിെട 160
എWമുN് എKും; പിെK, അവേരാഹ~മ#ിൽ, യുൈനpറഡ് േ(ാവിൻസസ്,
മ�ാസ്, പtാബ,് െബംഗാൾ ഇവയും പി%ുടരുKു എKും മുൻപറs
കണ:ുെകാN് െവളിവായിOുN.്



ഇ%യയിെല വൃ#ാ%പ'Jളിൽ മുഖയമായവ ഇം�ീഷുഭാഷയിൽ
നട#െQടുKവയാണ്. അവെയ അനുകരി=് നാOുഭാഷകളിലും അേനകം പ'Jൾ
നട#െQOുവരുKുN്. ഈ ഇന#ിൽ, മലയാള രജയJളിെല മാതൃഭാഷയായ
മലയാള#ിലും ഏതാനും പ'Jൾ നട:ുKുN.് മലയാളപ'Jളുെട എWം
മലയാളമറിയുK വായന:ാരുെട ആവശയ#ിൽ കവിsിരി:ുKു എK
ആേ^പവും പറയെQടുKുN്. മലയാള#ിൽ ഇദം(ഥമമായി ഒരു പ'ം
പുറെQടുവി=ിO് അൻപതു െകാലല#ിനകേമ കാലം കഴിsിOു8ു. ഇ'യും
കാല#ിനു8ിൽ, അേനകം പ'Jൾ മുള:യും പOുേപാകയും െചYു; എKിOും,
പ'Jളുെട സംഖയ െകാലലംേതാറും വർEി=ുെകാNുതേKയിരി:ുKു.
ഇJെനയിരുKാലും, മലയാള#ിൽ പ'(വർ#ിന് ഒരു െതാഴിലിെy നിലയിൽ
fിര(തി£േയാ അഭിവൃEിേയാ (ചാരേമാ ഉNായിOുെNKു പറവാൻ
നിവൃ#ിയിലല. ഇതിKു കാരണെമ%ായിരി:ാം? പ'(വർ#നെ#ാഴിലിെy
െമൗലസിEാ%Jൾ എെ%ാെ:െയK ്അറിയും മുk് ആ െതാഴിലിൽ െചKു
ചാടുകയാൽ ഉNായ കുഴ:ായിരി:ുേമാ? മലയാള വർ#മാന പ'Jൾ
ആദയകാല#്  നട#ി#ുടJിയവർ, (ാേയണ, ഇം�ീഷു പ'Jെള,
അനുകരണ©മ#ാൽ, പി%ുടർKു എKലലാെത, ആ വക പ'Jെള നട#ുK
സ¥ദായJൾ പരിശീലി=റിsിരുKവർ ആയിരുKിലല; ഈ നയൂനത, ഏെറ:ുെറ
അെലലoിൽ നിേªഷം, ഇേQാഴും പരിഹരി:െQOിOിലല. പ'#ിൽ (�ാവിേ:N
സംഗതികെള േലഖനരൂപ#ിൽ എഴുതി അറിയിQാൻ ആവശയകമായ
സാഹിതയൈനപുണയം സkാദി=വർ പലർ മലയാള പ'Jളുെട നട#ിQിന്
സഹായമായിOുN്. എKാൽ അതിെന നി{ംശയം സഫലമാ:ുവാൻ
(േയാജനെQടുK പേല െതാഴിൽ സ¥ദയJൾ മലയാള പ'Jൾ:് ഇേQാഴും
സുലഭമായിOിലല.

മുൻകാലJളിൽ, ജനJെള െപാതുവിൽ ബാധി:ുK കാരയJളിൽ,
ഗുണേദാഷJൾ ചൂNി:ാണിQാനും, ദൂഷയJെളQpറി കഠിനമായിOുകൂെടയും
ആേ^പിQാനും മലയാളേദശJളിൽ, ഇേQാഴെ# വൃ#ാ%പ'Jൾ:ു പകരം,
ചില fാപനJൾ (േയാജകീഭവി=ിരുKു. പാഠകJൾ പറsുവK ചാകയാരും,
കഥകൾ തു8ിQാടിയിരുK തു8ൽ:വിത:ാരും, െപാതു വിഷയJളിൽ
ഇേQാൾ പ'Jൾ:ു കർ#വയമായി#ീർKിOു8 ഗുണേദാഷ(ഖയാപനെമK
(വൃ#ി നിർ¦ഹി=ിരുKു. ചാകയാരുെട കൂ#ും, തു8ൽ:ാരെy പാOും,
കാൺമാനും േകൾQാനുമായി, അതാതു (േദശJളിെല രസികജനJൾ
ഏറിയകൂറും അരJ#ു കൂടിയിരുKു. സാമാനയൻമാരാൽ



ബഹുമാനി:െQടുവാൻ ത: വിദവതവം ചാകയാർ:ും തു8ൽ:വിത:ാരനും
ഉNായിരുKതിനാൽ, ഈ വിദവ�നJളുെട അഭി(ായJൾ അവർ mEേയാെട
േകOിരുKു: അതുവഴിയായി, വർ�യJളായ നട#കെള അവർ വർ�ി:യും,
�ാഹയJളായവയിൽ (തിപ#ിവ�യും െചYിരുKു. സമുദായെ# നലല വഴി:ു
നട#ുവാൻ ഉതകിയിരുK േമൽQടി fാപനJൾ:ു കാല~മ#ിൽ (ചാരം
കുറയുകയാലും, ആദയകാലJളിെല തു8ൽ:വിത:ാരുെട 'തുറKു പറയുK
ശീല'വും ൈധരയവും പിൽ:ാലെ# കവിത:ാരിൽ േലാപി=ുേപാകയാലും,
വിേശഷി=ും, ഈ പിൽ:ാലകവിത:ാർ ധനം േമാഹി=് (താപശാലികളായ ദുg
 (ഭു:_ാരുെട ദുർനടപടികെള മറ=ുെവ=് അവർ:ിലലാ# ഗുണJൾ ഉ8തായി
വർWി=് �ുതി=് കവിതെയ വയഭിചരിQി=ു തുടJിയതിനാലും, ജനJൾ
െപാതുകാരയJളിൽ ഗുണേദാഷJൾ പറsു േകൾQാൻ ഈ വിദവാ_ാെര
ആലംബി:ാതായി#ുടJി. ഈ അവfയിൽ,
ഇം�ീഷുവിദയാഭയാസ(ചാര#ിലുNായ പാHാതയ പരി�ാര#ിെy
അനുഗാമിയായ വൃ#ാ%പ'െമK മാർ¬ം, ജനJൾ:ു
ഗുണേദാഷ(ഖയാപന#ിനു (േലാഭകമായി#ീർKിരി:ാൻ സംഗതിയുN.്
അെതJിെനയായിരുKാലും, ഈ ഉാഹ#ിൽ, പ'(വർ#നെ#ാഴിലിെല
സാഹിതയസംബxമായ ഭാഗം മാ'ം ഏെറ:ുെറ ഇം�ീഷു പ'രീതിെയ
അനുസരി:യും; mEെവ�െQടാ# മpറു ഭാഗJളിൽ മി:വാറും അപജയം
േനരിടുകയും െചYു. ഇതാണ് മലയാള പ'Jളുെട നില.

പുര പണിവാൻ വരുK ത=Qണി:ൻമാർ ത=ുശാ�ം പഠി=ു പണി ശീലി=വർ
ആയിരിേ:ണെമKും േരാഗിെയ ചികിൽസിQാൻ വരുK ൈവദയൻ ശാരീരം,
നിദാനം ഇതയാദി പഠി=ു നിHയം വരു#ിയവനായിരി:ണെമKും നിർ®xം
െചYിരി:ുേkാൾ, പ'(വർ#നെ#ാഴിൽ ശീലി=ിOിലലാ#വർ എJിെനയാണ്
മലയാളപ'Jൾ നട#ുവാൻ തുനിsത് ? ഒരു െതാഴിലിൽ (േവശി:ുKവന്
അതിേല:ാവശയമായ ശാ��ാനവും പരിശീലനവും സിEി=ിരിേ:ണെമK്
സാമാനയനിയമം പ'(വർ#നെ#ാഴിലിെന സംബxി:യിലലേയാ? വാ�വം
ഇതാണ്; പ'(വർ#നെ#ാഴിൽ, (േതയകമായ പഠിേQാ, അറിേവാ
ഇലലാെതതേK, ആർ:ും സവ¨�മായി കടKുകൂടാവുK ചുരു:ം ചില
െതാഴിലുകളിൽ ഒKാകുKു. അതിേല�ു കട#ിവിടുവാൻ മന{ു8 ഒരു
'യജമാനൻ' ഉNായിരുKാൽ ആർ:ും കടKുെചലലാം. ഈ സവാ¨�യ#ിെy
ഫലമായി, േലാക#ിൽ ഇേQാൾ അേനകല^ം ആളുകൾ
വർ#മാനപ'നട#ിQിൽ പണിെയടു:ുKുN.് േ�pറ് �ിOനും അയർലാNും



കൂടിയ �ിOീഷു മഹാരാജയ#ിനു8ിൽ#േK, വർ#മാനപ'െ#ാഴിലിൽ
ഏർെQOു നിതയവൃ#ി കഴി:ുKവരായി പതിനായിര#ിൽ  അധികം ആളുകളുN്;
ഇവർ:ു പുറെമ, പ'Jൾ:ു േലഖനJൾ, മുഖ(സംഗJൾ ഇതയാദി എഴുതി
സഹായി:ുKവരായിOും അേനകസഹjം േപരുN്. ഇവരിൽ ഒKാമെ# കൂOർ:്,
പ'നട#ിQു സംബxി=ു പണി മാ'േമ െതാഴിലായിOു8ു; രNാമെ#
കൂOർ:ു, ഈ പണി അ(ധാനമായിOു8തുമാകുKു. ഈ െതാഴിലിന് ആേരയും
കട#ിവിടാം എKു വ�യാലു8 മെpറാരു ഫലം,
പ'(വർ#നെ#ാഴിലുകാരായി പണിെയടു:ുKവരിൽ#െK അേനകം േപർ,
ഇേQാൾ അതയ%ാേപ^ിതമായി കരുതിയിരി:ുK േയാഗയതകൾ
തികsിOിലലാ#വരായി കഴിsുേപാകുKുെNKു8താണ്. ഈ ഫലJൾ
നിമി#ം, പ'(വർ#നെ#ാഴിലുകാരെy fാന#ിന് നലലവWം വയ|മായ
അതിരിടുവാനും, ആ െതാഴിലിൽ ഏർെQOിരി:ുKവർ:ു േയാഗയത:ൂടുതൽ
ഉNാേകണെമKു വയവfെQടു#ുവാനും ചില ആേലാചനകൾ നട:ുകയും,
അതനുസരി=് ഈ െതാഴിലുകാർ കൂടിേ=ർK ്ഒരു പ'(വർ#ക സംഘം
fപി:ുകയും െചYിOുN്.

ഇതാണ് ഇം�Nിൽ fാപി=ിരി:ുK 'ഇൻ�pറിറ�യൂO് ആഫ ്ജർണലി¯്സ്' എK
പ'(വർ#കസംഘ#ിെy ഉേzശം. പ'(വർ#നെ#ാഴിലിൽ കട:ുവാൻ
വരുKവർ:് അതിKു േവNതായ േയാഗയത ഏകേദശെമoിലുമുേNാ എKു
നിർWയെQടു#ാെത ആേരയും അതിേല�ു സവീകരി=ുകൂടുKതെലലK്
വയവfെQടു#ുകയാണ് മുഖയമായ ഉേzശം ആ:ിയിരി:ുKത;്
പ'(വർ#നെ#ാഴിലിൽ ഏർെQOിരി:ുKവരുെട ഹിതാവകാശJെള
പരിര^ി=ുെകാ8ുക, മെpറാരുേzശം ആകുKു. ഈ സംഘം അതിെy ഉേzശJൾ
സാധിQാനായി ചില പരീ^കൾ ഏർെQടു#ുKതിനും ആേലാചി=ിരുKു;
അതിേല:ായി ഇതിനിട:് ചില പാഠയവയവfകളും െചYിOുN്. എKാൽ
പരീ^ാവിജയെ# േയാഗയതയുെട-അളവുേകാലാ:ിയാൽ
പ'(വർ#നെ#ാഴിലിൽ അതു നിയമമാ:ിെവQാൻ പാടിെലലKാണ്
ആേ^പമു8ത.് പരീ^യിൽ വിജയിയാകുK ഒരുവൻ എേQാഴും
പ'(വർ#നെ#ാഴിലിനു േയാഗയതാപരിപൂർ#ിേയാടുകൂടിയവനായിരുKു
എKു  വരുകയിലല; പരീ^യിൽ ജയം േനടീOിലലാ# ഒരുവൻ ഏെറ േയാഗയനായും
വരാം. പ'#ിെy ഉടമfൻ ഒരുവK ്െതാഴിലിൽ സാമർ�യമുേNാ എKു
േനാ:ുKതലലാെത, പരീ^ാവിജയെ# കാരയമായി വിചാരി:യിെലലKും വരും.
എKാലും പ'െ#ാഴിലിൽ ഏർെQടുKവർ:് സാമാനയ വിദയാഭയാസം



ലഭി=ിരിേ:Nത ്ആവശയമാെണK് ആരും സ�തി:ുKുN്. േമ�ടി സംഘ
നിബxനകൾ (കാരം, സാമാജികfാനം കിOുKതിKും
സഹകാരികളായിരി:ുKതിKും ഓേരാേരാ പരീ^കളിൽ ജയി=ിരിേ:ണെമKു
വയവfെQടു#ീOുN്; ചില ഉേദയാഗJൾ:് ഉKത പരീ^ാ വിജയം
സkാദി=ിരിേ:Nത ്േയാഗയത�് മുഖയാവശയമായും നിHയം െചYിOുN്. എKാൽ
ഇവയിെലാെ: അതാതു പണി:് ആവശയെQടുേKടേ#ാളം പഠിQും ആ പണി:ു
േവNതായ സാമർ�യവും ഉNായിരുKാൽ മതിയാകും എKും,
ഉേദയാഗfാന#ിെy ഉKതിേയ അനുസരി=ു പരീ^ാവിജയേയാഗയതകൾ
നിബxി=ാൽ വിഹിതമായിരി:യിെലലKും പ^മുN്.

അെതJിെനയുമിരി:െO. പ'(വർ#നQണിയിൽ കട:ുവാൻ ഒരുവന് എ%ു
േയാഗയതകളാണ് ആവശയം േവNത?് േയാഗയതയുെട ല^ണJൾ എെ%ാെ:?
ഇതിK ്എെ%oിലുെമാരു സാമാനയമായ നിയമം കൽQി:ുവാൻ എളുQമലല.
കവികൾെ:ാQം, പ'െ#ാഴിലുകാരും, തJളുെട (വൃ#ിയിൽ ജ_നാ
സിEമായ വാസനേയാടു കൂടിയവരായിരി:ണം; അവെര, യ�#ാൽ
അ=ാണികൾ വാർെ#ടു:ുംേപാെല നിർ�ി:ാൻ കഴികയിലല. പരമാർ�മായ
പ'(വർ#നം ജ_സിEമായ അഭിരുചി ഉ8വരാലലലാെത സാധയമലല;
അനയ_ാരാൽ നട#ുK പ'(വർ#നം, കൃ'ിമസാധനJെളേKാണം, എേ%ാ
അവാചയമായ ഒരു ൈചതനയ#ിെy കുറവിെന �gമായി കാണി:ും. ഒരു
ദി:ിലിരുK് െമെലലെമെലല ഉപായാപായJൾ ചി%ി=ു സുഖമായ വഴിേനാ:ി
പണിെയടു:ുK ശീലമാണ് ഒരുവന് ഉ8െതoിൽ, അവൻ
പ'(വർ#നെ#ാഴിലിൽ കട:ുവാൻ തീെര േയാഗയനലല; മേpറെതoിലുെമാരു
െതാഴിൽ അവKു അധികം പpറും. േനേരമറി=്, അവK ്എേQാഴും
 ഊർ�ിതമായിരി:ുK നലല മേനാധർ�വും (സരിQും െചാടിെചാടിQും, ഏതു
സംഗതിയിലും വിചി'മായു8തിേനയും, (േതയകെമാരാെള (സാദിQി:ുK
സംഗതികേള:ാൾ ജനസമൂഹെ# ഒOു:ു രസിQി:ുKതായ സംഗതികേളയും,
ഔചിതയംേപാെല, ഉടനുടൻ �ഹിQാൻ ത: ബുEികൗശലവും ഉെNKിരി:ിൽ,
അവKു പ'(വർ#നെ#ാഴിലിൽ (േവശി:ുKതിേല:് ആവശയമായു8
മാനസികമായ അനു�ഹം സിEി=ിOുെNKു തീർ#ു പറയാം; എKാൽ അവKു
േയാഗയത തികവാൻ വിദയാഭയാസം ലഭി=ിരി:ുക ആവശയകവുമാണ്. ഏതു
തര#ിലു8 വിദയാഭയാസം േവണെമKു വഴിേയ (തിപാദി:ാം. വിദയാഭയാസവും
നലല മേനാധർ�വിലാസവും ഉ8വKു, പ'(വർ#നെ#ാഴിലിൽ, എ'േയാ



നിp±യാസമായി ഉKത പടവുകളിേല:ു കയറിേQാവാനും കീർ#ിയും
ബഹുമാനയതയും േനടുവാനും സാധി:ുKതാണ്. ഈ (വൃ#ി അവKു സാഹിതയ
പരിmമ#ിൽ സഹായമായിരി:ുKതും; അവെy
ബുEിസാമർ�യ#ിKനുസരി=് അവKു സാഹിതയകാര_ാരുെട സംഘ#ിൽ
²ാഘയമായ fാനം (ാപി:ുവാൻ കഴിയുKതുമാകുKു.

പ'(വർ#ന ജീവിത#ിൽ കട:ുK ഒരുവKു തെy പEതിയിൽ പേല
േeശJളും ഉNായിരി:ുKതിെKാQംതേK, പേല (േലാഭനJളും
ഉNാവാനിടയുN.് അവെy fാനം (േതയകം ചില അവകാശJളും
ബാധയതകളുമു8താകയാൽ, പേല ആളുകളുമായി ഇടപഴകാനും പേല തര:ാരുെട
നാനാ(കാരമായ നട#കെള കാ³ാനും സംഗതിവരും. ആരംഭ#ിേല അവKു
തെy അവസരJെള വിേവകപൂർ¦ം ഉപേയാഗെQടു#ാെമoിൽ അവKു
െതാഴിലിൽ ആദയകാലമ'യും വളെര കാരയJൾ �ഹിQാൻ സൗകരയമുNാകും.
അവൻ സവാർ�Jെള േനടുKതിKു േമാഹി:ാെതയും, തൻകാരയേ#:ാൾ
െപാതുജന ഹിതJെള അവശയം കർ#വയമായി കരുതിയും (വർ#ി=ാൽ,
അവെy ആരംഭദശ ശുഭമായിOുതെK കഴിsുകൂടിേയ:ും. അവKു
നാനാജനJളുമായി ഇടപഴകാനും േലാകപരിചയം ധാരാളം ഉNാകാനും
സാധി:ുെമKിരുKാലും, പേല േeശJളും  സഹിേ:Nതായും ഇരി:ും. അവെy
പണി പലേQാഴും ദുർഭരമായി േതാKിെയKു വരാം. അവൻ പലരുെട ഉലലാസJളിൽ
സേ�ളനം െചuുKവനായിരുKാലും, അവKു 'സവ%ം' എK് അവകാശെQടുവാൻ,
സമയം അൽപവും ഇലല, എKുകൂടി പറയാം. അവൻ എേQാഴും െപാതുജനJൾ:ു
േവNി േവലെചേuNവനാകയാൽ, ചില സമയJളിൽ രാ'ി
ഉറ:മിളേ:NതായിOുകൂടിയും വരും; ചില സമയJളിൽ യഥാകാലം ആഹാരം
കഴിQാൻ സാധി=ിെലലKും വരാം.

എKാൽ, ഇ'െയാെ: േeശJൾ:ുകൂെട ഇടയു8 ഈ െതാഴിലിൽ നിK ്എ%ു
(തിഫലമാണ് ലഭി:ുKത്? പ'(വർ#നെ#ാഴിൽ എ'േ#ാളം മന{ിെന
വലി=ാ´#ിെ:ാNു േപാകുKതായിരുKാലും, അ'േ#ാളം അതിൽ നിKു8
('ിഫലം തൃµികരവുമലല. 'പ':ാരൻ' എK പദെ# 'പാQര്' എK അർ�#ിൽ
പരയായമായിOുകൂടിയും, ചിലേQാൾ ശപിേ:Nതായിേ#ാKും;
മലയാളപ'Jളുെട വിഷയ#ിൽ ഇതു മി:വാറും വാ�വവുമാണ്! എKാൽ ഇതു
തെy െതാഴിലിൽ ധർ�നി£േയാടുകൂടിയിരി:ുKവരുെട
അനുഭവമാെണKലലാെത, െതാഴിലിെന വയഭിചരിQി:ുKവരുെട അനുഭവമലല.



(ഭാവശാലികളായ ക^ിQിണ::ാരുേടേയാ, (താപശാലികളായ
ദുg_ാരുേടേയാ േസവ�ുനിK,് അധർ�#ിൽ ചാടി അവരുെട ഇg#ിൻപടി
നട:ുK പ':ാരൻ പാQരായിരിേ:Nിവരികയിലല. ഇJനെ#
ധർ�ദൂഷണ#ിന് ഒരുെkടുKവർ അതിപവി'മായ പ'ചാരിത�യെ#
ധവംസി:ുKവരും വർ#മാനപ'Jൾ:ു െപാതുേവ പpറുK കീർ#ിേദാഷെ#
ഉNാ:ുKവരും ആകുKു. സതയം, നീതി, നയായം മുതലായ ധർ�തതവJെള
വിേവകേ#ാടു കൂടി അനുവർ#ി:ുK പ':ാരനു തെy േeശJൾ:ു
ത:തായ വലിയ (തിഫലം പണമായി കിOീOിെലലoിൽകൂടി, താൻ തെy ധർ�െ#
ആചരി=ുെവKും അതുവഴിയായി േലാകേ^മ#ിെy അഭിവൃEി:ു താൻ കൂെട
യഥാശ|ി പണിെയടു#ുെവKും ഉ8 ചാരിതാർ�യം പണേ#:ാൾ വിലേയറിയ
(തിഫലമായിരി:ും.  ഇം�ാNു മുതലായ പാHാതയരാജയJളിെല അവf
വിചാരി=ാൽ, പ'(വർ#നകാരയ#ിൽ 'ജൂനിയർ റിേQാർOർ' എK കുOി#രം
വൃ#ാ%നിേവദകKു, ഒരാ¶വO#ിൽ, ചുരുJിയതു പതിനtുറുQിക (തിഫലം
ലഭി:ാം; ഈ പണി:ാരൻ ~േമണ ഉയർKു പ'ാധിപരായി#ീരാൻ
സാധി:ാqയിലല; പ'ാധിപരുെട fാന#ിരുK ്ഒരു പധാനമ�ിയുെട മാസQടി
ലഭിQാനും കഴിയുKതാണ്. പേ^, ഇതു സാധാരണമായി സാമാനയ:ാർ:ും
സുസാധമെലലKു വരാം; എoിലും അവർ:ു വൃ#ാ% നിേവദന(വൃ#ിയിൽ നൂറു
നൂpറkതുറുQിക വെര ഒരാ¶വO#ിൽ ആദായം ലഭിQാൻ സാധി:ുKതാണ്. ഇതു
തീെര നി{ാരമലലേലലാ. മലയാള#ിൽ പ'െ#ാഴിലുകാരK,്--ഈ െതാഴിലിെല
േകാേവണിയുെട മുകൾQടിയിൽ എ#ിയിരി:ുK പ'ാധിപർ:ുകൂടിയും ഒരു
മാസ#ിൽ നൂറുറുQിക (തിഫലം കിOുവാൻ കഴിയുK കാലം ഇനിേമൽ
ഉNാകണം; ഇേKാളം ഉNായിOിലല. നിHയം; ഇനിേമൽ ഉNാകും എK് ആശിQാൻ
െതാഴിലിെy ഇേQാഴെ# നില ഉറQുതരുKതുമിലല. െതാഴിലിെy നിലേയാ,
െതാഴിൽ:ാരെന ആmയി=ിരി:ുKതാണേലലാ. പ'െ#ാഴിലിൽ
കടKുകൂടീOു8വരിൽ എ'േപർ ആ െതാഴിലിെy (വൃ#ിസിEാ%Jെള
�ഹി=ിOുN്? അതിേല�ു ആവശയകമായ േയാഗയതകളിൽ ഏേതെതലലാം
അവർ:ുN്? ഈ േയാഗയതകൾ തെK എ%ാണ്? (വൃ#ിയുെട സ¥ദായJളും?



അEയായം 2: വിേശഷേയാഗയതകൾ

 വൃ#ാ%പ'(വർ#ന#ിേല:ു വർ#മാനJൾ േശഖരി=് അറിയി:ുK
'റിേQാർOർ' എK വൃ#ാ%നിേവദകൻ തുടJി, േലഖനJെളാെ: േനാ:ി
(സാധനം െചYു പ'#ിെy നയെ# പരിപാലി=ുെകാ8ുK പ'ാധിപൻവെര,
പേല േജാലി:ാരും, 'അനധയായം' കൂടാെത പല (കാര#ിലും പല (കാര#ിലും
പല തര#ിലും േeശJൾ സഹി:ുKതിKു ത:വWം അവർ:ു പതിഫലം
ലഭി=ിെലലKു വKാലും, അവരുെട (വൃ#ിെ:ാQം രസകരമായി മpറു വലല
പണിയും ഉേNാ എKു സംശയമാണ്. േലാക#ിെy ഗതിേഭദJെള ഉടനുടൻ
അറിവാനും, പേല ആളുകളുമായി പരിചയെQടുവാനും,
പ'(വർ#നുെ8ടേ#ാളം സൗകരയം മെpറാരാൾ:ിലലതെK. മദയപി=ു
നിര#ിൽ കടKു 'ലഹളവ�ുK' 'വികൃതി'കളുെട 'േപ:ൂ#ുകൾ' കNു
അതിൽനിKു വലല 'വർ#മാന'വും ഉNാ:ാൻ കഴിയുേമാ എKു മന{ു
'ചുഴിയുK' വൃ#ാ%നിേവദകന്, േലാകസവഭാവJേളയും (കൃതിയുെട
വികൃതികെളയും അഭിമുഖമായി കാ³ാൻ സാധി:ുKതിെKാQം, േലഖക_ാരുെട
വർ#മാന:#ുകെളയും വിമർശേലഖനJെളയും മുഖ(സംഗെമഴു#ുകാരുെട
ഉപനയാസJെളയും പരിേശാധി=് ഓേരാേരാ ആളുകളുെട മേനാധർ�Jെള
സാരനിർWയം െചuുK പ'ാധിപ_ാർ:ു േലാകെ# മുഖേ#ാടുമുഖം കാ³ാൻ
സാധി:യിെലലKിരുKാലും, അവർ:ാർ:ും എKും ഒേര കാരയെ#Qpറി തെK
ചി%ി=ുെകാNിരുKു മുഷിേയNതായിOിലലാ. ഓേരാ മണി:ൂറിലും പുതിയ പുതിയ
സംഗതികൾ അവരുെട mE�ു വിഷയമായി#ീരുKതുെകാNു, ജീവിത#ിK്
എേQാഴും പുതുമയും, അനുഭവേയാഗയതയും േതാKുKതാണ്. എKാൽ, ഈ
െതാഴിലുകൾ നട#ുK ഇവർ:്, ആരംഭ#ിൽ വിശാലമായ വിദയാഭയാസം വലലതും
ഉNായിരുKിOാേണാ, േലാകെ# ഒെ: �ഹിQാൻത: സാമർ�യം
ഇവർ:ുNായിOു8ത?് നിHയമായും പ'(വൃ#ിയിൽ കീർ#ിേനടീOു8വരിൽ
അേനകം േപർ, ഉKതമായ വിദയാഭയാസം സിEി=വർ  ആയിരുKിOിലല. ഈ
െതാഴിലിൽ പരിചയെQടുവാൻ കട:ുK പേല െചറുQ:ാർ:ും ഈ
െതാഴിലിൽതെKയാണ് വിദയാഭയാസമാർ¬മായും തീരുKത്. എKിരുKാലും,
പ'(വൃ#ിയിൽ കട:ുKതിനു മുk് ഏതാൻ ചില വിേശഷേയാഗയതകൾ
ഉNായിരിേ:Nതും ആവശയമാണ്; ആ വക േയാഗയതകൾ ഇലലാെത കട:ുK
യാെതാരുവനും െതാഴിലിൽ ജയം കിOുകയിലല.

േയാഗയതകൾ എ%ായിരി:ാം? ഏതാൻ മാസJൾ:ുമുk്, ഒരു മലയാളപ'#ിൽ



ഇ(കാരം ഒരു പരസയം കNിരുKു: "ആവശയമുN്--ആ¶യിെലാKുവീതം
(സിEീകരി:െQടുവാൻ നിHയി=ിരി:ുK ഒരു ഇം�ീഷ് മലയാള വർ#മാന
പ'#ിെy പ'ാധിപതയം വഹി:ാൻ േയാഗയതയു8 ബി. ഏ. ബിരുധധാരിയായ
ഒരാെള ആവശയമുN്. മന{ു8വർ േയാഗയത (തിഫലം മുതലായവ വിവരി=ിOു
അടു# േമടമാസം 30-ആം തീയതി:ു8ിൽ ഞJെള അറിയി:ണെമK്
അേപ^........." ഇJെനയായിരുKു പരസയം െചYിരുKത്. േയാഗയതയു8 ബി. ഏ.
ബിരുദധാരി' എK വാചക#ാൽ, ഒരു പ'ാധിപർ:ു േവNതായ േയാഗയത
എ%ാെണKു പരസയ#ിെy കർ#ാ:_ാർെ:ാQംതെK െപാതുവിൽ ഏവരും
ധരി=ിOു8തായി അർ�ം േദയാതി:ുKുN്; എKാൽ 'േയാഗയത.....മുതലായവ
വിവരി:ണം' എK് കൂടി ആവശയെQOിരി:ുK പിൻ വാചക#ാൽ, േമ�ടി
അർ�#ിKു മാർ¬ം ഇെലലKും േതാKുKുN.് വിേശഷി=ും, 'ബി. ഏ.
ബിരുദധാരി'യായ ആൾ േവണം അേപ^െയ സാധിQാൻ എKു
പറsിരി:ുKതുെകാN ്ഈ പ'ാധിപതയQണി:ും ബി. ഏ. ബിരുദ#ിനും
ത�ിൽ എേ%ാ േചർ=േയാ ചാർ=േയാ ഉെNKുകൂടി വിചാരിേ:NിവരുKു.
പേ^, ബി. ഏ. ബിരുദകാരയം ആവശയെQOത ്അേപ^ക_ാരുെട എWെ#
ചുരു:ുവാനും പ'നടQിനു േയാഗയതയിലലാ#വരായി വിദയാഭയാസവിഷയ#ിൽ
'മുറി:ു%':ാരായി നട:ുKവർ ആരും ചാടി വരാതിരിQാനും േവNി െചY
മുൻകരുതലായിരി:ാം. ഏതായാലും, പ'ാധിപതയ(വൃ#ി:്, ബി. ഏ. ബിരുദം
അപരിതയാജയമായ േയാഗയതാംശമലല; അവശയമായ േയാഗയതകൾ ഒരുവKു
പ'(വർ#നെ#ാഴിലിൽ  സിEി=ിOു8 പരിശീലനെ#
ആmയി=ിരി:ുKേതയു8ു. ഇവ എ%ാണ്?

ഇം�ീഷ് പ'#ിേല:ു (വൃ#ിെയടുQാനാണ് ഒരുവെy ഉേzശെമoിൽ,
ഇ:ാല#,് അവKു അവശയമായും മുഖയമായും േവN േയാഗയത, "ഷാർOുഹാൻഡ്"
എKു പറയെQടുK ചുരുെ:ഴു#,് അെലലoിൽ സൂ'ലിപി,
അഭയസി=ിരിേ:ണെമKു8താണ്. വൃ#ാ%നിേവദനം െചuുK പണിയിൽ, ഈ
േയാഗയത ഇലലാ# യാെതാരാ:ും ഇേQാഴെ# കാല#ു 'േതറിേQാവാൻ'
സാധയമലല. ചുരുെ:ഴു#റിയാ#വെര ഇം�ീഷ് പ'Jളിൽ 'റിേQാർOർ'മാരായി
സവീകരി:ുKത് 'മുOിയപ^'#ിൽ ആയിരി:ും. നിതയവും നട:ുK എ'േയാ
മഹാജനJളുെട നടപടിവിവരJെള പ'Jളിേല:് എഴുതി
അറിയിേ:NറിേQാർOർമാർ:്, ആ േയാഗJളിൽ ഓേരാരു#ർ
(സംഗി:ുKെതാെ: കുറിെ=ടുQാൻ ചുരുെ:ഴു#ലലാെത എളുQമായ വഴി
േവെറ ഏതാണു8ത്? (സംഗJൾ തൽകർ#ാ:_ാർ എഴുതിെ:ാNുവKു



വായി:ുKവയായിരുKാൽ, ചുരുെ:ഴു#ിെy ആവശയം േനരിടുകയിെലലKു
വരാം, സാധാരണ ൈകെയഴു#ിൽ അവെയ പകർ#ിെ:ാNാൽ മതിയാകുമേലലാ.
എKാൽ, േയാഗാവസരJളിൽ സമേയാചിതമായി ഓേരാ സംഗതികെള വാചാ
(സംഗി:ുേkാൾ അതിെന ൈകെയഴു#ുെകാNു പിൻതുടരാൻ
സാധി:യിലലതെK; വിേശഷി=ും, മിനിOിന് ഒരു നൂpറിനുേമൽ, എKലല, ചിലരുെട
വിഷയ#ിൽ ഇരുKൂpറധികം കൂടിയും, വാ:ുകൾ (സംഗിQാൻ സാമർ�യമു8
വാ¸ികളുെട (സംഗJെള സാധാരണ ൈകെയഴു#ിൽ കുറിെ=ടുQാൻ എJെന
സാധി:ും? ചുരിെ:ഴു#ിൽ ൈനപുണയം േനടീOു8വർ:ുകൂടി, ഇത ്ചിലേQാൾ
(യാസമായി കNിOുN്. (ഖയാത_ാരായ വാ¸ികൾ െചuുK ആകhിക
(സംഗJെള പ'Jളിൽ വായിQാൻ മാ'ം സാധി:ുK ദൂരf_ാരായ
വായന:ാരുെട ആകാം^െയ നിർ¦ഹിേ:N കടമ
പ'(വർ#_ാർ:ുNായിരി:ുേkാൾ, ആ (സംഗJെള അനവാഖയാനം
െചuുKതിന് 'റിേQാർOർ':് ചുരുെ:ഴു#ുകൂടാെത കഴികയിലലതെK. എKാൽ
ചുരുെ:ഴു#ുശീലം ആർ:ും സുലഭം ആെണKിരുKാലും  റിേQാർOർ:്
സാമാനയമായ അഭയാസം േപാരാ. മിനിOിന് അറുപതു വാ:ുകൾ വീതം
കുറിെ=ടുQാൻ സാമാനയ:ാർെ:ാെ: കഴിയും; നൂേറാ നൂpറിരുപേതാ വാ:ുകൾ
എഴുതിെയടുQാൻ അതു എളുQമലല. സാമാനയ:ാർ (സംഗി:ുK വാേഗവാഗമാനം
േനാ:ിയാൽ മിനിOിന് നൂറുനൂpറിരുപതു വാ:ുകൾ കുറിെ=ടുേ:Nിയിരി:ും;
ചില വാ¸ികൾ ഇരുനൂറു വാ:ുകൾവെര എ#ും. ഇരുനൂpറിപതിമൂKു വാ:ുകൾ
ഒരു മിനിOിൽ (സംഗിQാൻ കഴിsിOു8 വാ¸ികളും, അവെയ അേതസമയം
ചുരുെ:ഴു#ിൽ കുറിെ=ടു# ്ഒQം എ#ുവാൻ കഴിsിOു8
ചുരുെ:ഴു#ുകാരും ഉNായിരുKിOുN.് പേ^, ഇത ്ഒരു വയതയ�
സംഗതിയാവാം. എKാലും, സാധാരണ ഒരു സമർ�നായ റിേQാർOർ:് മിനിOിന്
നൂpറി അkതു വാ:ുകൾ വിതം എഴുതിെയടുQാൻ കഴിവുNായിരി:ണം. ഈ
േയാഗയതെയ:രുതിമാ'ം, ചില പ'(വർ#ക_ാർ മpറു വിദയഭയാസ േയാഗയതകൾ
ഇലലാ#വെര:ൂടി, ഈ െതാഴിലിൽ കട#ിവിOുേപായിOുN.് ചിലേQാൾ,
ചുരുെ:ഴു#ിൽ കുറിെ=ടു# സംഗതികെള ഉപേയാഗി=ു പ'#ിേല:്
േലഖനJൾ എഴുതുവാൻ ത: (ാµിയിലലാ#വെരെ:ാN്
ചുരുെ:ഴു#റിവിലലാ# 'റിേQാർOർ'മാർ:ു ഉപകാരമുNാേയ:ും.
ഏെതാKായാലും, റിേQാർOർമാർ ചുരുെ:ഴു#ഭയസി=ിരിേ:Nത്
അതയ%ാേപ^ിതമായിOാണ് ഇേQാൾ പ'(വർ#ക_ാർ ഗണി=ിരി:ുKത്.

ചുരുെ:ഴു#ിെനQpറി ഇേQാൾ പറsെതാെ:, ഇം�ീഷുപ'Jെള



വിഷയീകരി=ിOാണ്. മലയാള#ിൽ ചുരുെ:ഴു#ു നടQിലായിOിലലാ: 'മലയാള
സൂ'ലിപി' എK േപരിൽ ഒരു ചുരുെ:ഴു#ുസ¥ദായം ഈയിെട ഒരു �§#ിൽ
വയവfെQടു#ി കNിOുെNoിലും, (ചാരെQടു#ി കNിOിലല. മലയാള#ിൽ
(സംഗി:ുKവരുെട വാ:ുകെള ഉടനടി കുറിെ=ടുQാൻ ആവശയെQടുമാറ്,
മലയാളപ'Jൾ സവ%ം വൃ#ാ%നിേവദക_ാെര അതിേല:്
ഉാഹിQി:ാതിരി:ുKത്; മലയാളപ'വായന:ാർ:് അJെനയു8
(സംഗJെള തൽകർ#ാവിെy വാ:ുകളിൽ തെK വായി=റിയുKതിന്
കൗതുകമിലലാsിOായിരി:ാൻ സംഗതിയിലല.  മലയാളപ'(വർ#നെ#ാഴിൽ
അതിനുത:വWം പരി�ാരെQOിOിലലാqയാലായിരി:ാം. അവസരംേപാെല കിOുK
വർ#മാനJെള, തയാജയ�ാഹയവിേവചനം െചuാെത എഴുതി:ൂOി
വർ#മാന:#ുകൾ ഉNാ:ി അയ=ു തൃµിെQടുK േലഖകൻമാരും, പണം
െകാടു#ു റിേQാർOർമാെര നിയമിQാൻ ത: ധനശ|ിയിലലാ# പ'Jളും,
മലയാളസൂ'ലിപിയുെട (ചാര#ിനു സഹായമായിരിQാൻ ഇടയുെNK്
േതാKുKിലല. എKാലും മലയാളപ'Jൾ മലയാളസൂ'ലിപി അഭയസി=
വൃ#ാ%നിേവദക_ാെരെ:ാNു അലoരി:െQടുKതിനു ഒരു കാലം
ഉNാകുെമKു ആശി:ാം. ഇം�ീഷിൽ ചുരുെ:ഴു#ു സ¥ദായം ഏർെQടു#ും
മുk്, ഇം�ീഷ് പ'Jളിൽ വാചാ(സംഗJെള അനവാഖയാനം െചYിരുKത് ഏതു
(കാരേമാ, അേത(കാരം തെKയാകുKു മലയാള#ിലും ഇേQാൾ
നട#ിവരുKത ്എKു സമാധാനെQടാം. ധാരണാശ|ി, ഗദയരചനാൈനപുണയം
എK രNും ആകുKു, മലയാള#ിൽ, (സംഗJെള അനവാഖയാനം െചuാൻ
ഇേQാൾ ഏകാmയമായിരി:ുKത്. എKാൽ ഈ സ¥ദായ#ിന് ഒരു
നയൂനതയുN്. (വാ|ാ:ളുെട വാ:ുകെള പ'മുേഖന േനരിO് േകൾ:ുവാൻ
വായ:ാർ:ു കഴിയുKിലല, എK ഈ നയൂനത അഗണയെമKു പറsുകൂടാ.
ചിലേQാൾ റിേQാർOർമാരുെട അബEധാരണ നിമി#ം (സംഗകർ#ാവിെy
ആശയJെള പ'വായന:ാർ ഒKിെനാKായി �ഹിേ:Nി വKു എKും വരാം.

ചുരുെ:ഴു#ു സ¥ദായം അഭയസി=ു നിപുണനായിരുKാലും അതുെകാNു
മാ'ം േയാഗയത തികയുകയിലല പ':ാരെy കൃതയം, അനയ_ാരുെട
വിചാരJെളയും വാ:ുകെളയും േചgകെളയും യഥായഥം പ'വായന:ാർ:ു
മന{ിലാ:ിെകാടു:ുകയാണ്. ഈ fിതി:്, അവK ്പേല വിഷയJളിലും
കുേറെª അറിവുNായിരി:ുKത ്(േയാജനകരമായിരി:ും. അവന് ഒരു
വിഷയ#ിലും അഗാധ�ാനം സkാദി=ിരിേ:N ആവശയമിലലാ: എoിലും
ഒKിലും അ�നായിരി:ുKതും വിഹിതമലല. (ദിപാദയവിഷയമായി#ീരുK



ഏെതാരാെളയും, ഏെതാരുസംഗതിേയയും, ഈഷൽ  വയതയാസം കൂടാെത
�ഹിേ:NതിK് പ':ാരK ്(ാµിയുNായിരി:ണം.

ചുരുെ:ഴു#ു സ¥ദായ(കാരമാകെO, ഓർ�ശ|ി െകാNാകെO, ഏതു
സംഗതിെയQpറിയും വിവരJൾ കുറിെ=ടു#ാൽ, പിെK േവNത,് അവെയ
വായന:ാർ:ായി പ'#ിൽ 'വിളkു'Kതിനു ത:വിധം
'പാക'െQടു#ുകയാണ്. ഇതിK ്എ%ു േയാഗയതയാണ് േവNത?് ഇതു
സംബxമായ പാകശാ�#ിൽ േലഖക_ാർ പഠി=ിരിേ:N (മാണJൾ
ഏെറയിലല. ഏതു ഭാഷയിൽ േലഖനJൾ എഴുതുKുേവാ, ആ ഭാഷെയ നലല
ചാതുരയേ#ാെട എഴുതി ഫലിQി:ാൻ (ാµി ഉNായിരി:ണം.
ഭാഷാവയാകരണവിധികെള ലംഘി:ാ# (കാര#ിൽ േവണം എഴുതുവാൻ;
കർ#ാവു8േQാൾ ~ിയ ഇലലാെതേയാ ~ിയകെളയും നാമJെളയും ത�ിൽ
സമു=യിQിേ=ാ, പൂർWവിരാമം േവെNട#് അ�വിരാമം മാ'ം െചYിേOാ, താൻ
എഴുതുKതിെy അർ�ം എെ%K ്വായന:ാരനു �ഹിQാൻ
സാധി:ാ#വിധ#ിലു8 വാചകJൾ എഴുതിയിരുKാൽ, അതുെകാN്
ഉപ�വമുNാകയലലാെത, ഉപകാരമുNാകയിലല. എഴുതുK ആളുെട ആശയJെള
സുഗമമായഭാഷയിൽ പകർ#ണം: സാധാരണ സംഭാഷണരീതിയിലു8 ഭാഷയിൽ
െചറിയ വാകയJളായി എഴുതുKതു ഉ#മം. എലലാ സംഗതികെളയും
അസ�ി¹ധാർ�മായും, (~മഭംഗം കൂടാെതയും, ഉചിത പദJെള (േയാഗി=ും,
െവളിെQടു#ണം. േലഖനെമഴുതുKവർ സാഹിതയകാരേm£_ാരാെണK
ഖയാദിെയ സkാദി:#: ഗദയരചനാൈനപുണയം സിEി=ിOു8വർ
ആയിരുKിOിെലലoിലും, ഗദയരചനയുെട (ാഥമികതതവJെള അറിs ്അതി_Wം
സുബEമായ രീതിയിൽ എഴുതുവാൻ കഴിsിരി:ണം. ഈ േയാഗയത, മലയാളപ'
േലഖക_ാർ:ു വിേശഷി=ും ആവശയമാണ്. ഇം�ീഷിൽതെKയും, ഒരു റിേQാർOർ:ു
എലലാ സമയവും ചുരുെ:ഴു#ു മാ'ംെകാNു തെy (വൃ#ി
കഴിsുേപാകയിലല. (സംഗJൾ തൽകർ#ാ:_ാരുെട വാ:ുകളിൽതെK
ആഖയാനം െചuണെമK് നിർബxമുNായിരുKാൽ റിേQാർOർ:്, തെy
വകയായി എഴുതിേ=ർേ:N മുഖവുരേയാ ഉപസംഹാര  വാചകേമാ
എഴുതിെ:ാN,് ചുരുെ:ഴു#ിെന സാധാരണ ൈകെയഴു#ിൽ
പകർ#ുകമാ'ം െചYാൽ മതിയാകും. മpറു(കാര#ിലാെണoിൽ, റിേQാർOർ:ു
എലലാ സംഗതികളും സവ%ം വാചക#ിൽ എഴുേതNിയിരി:ും. അനയ_ാരുെട
(സംഗJളും, യു|ികളും മpറുെമാെ:, റിേQാർOർവഴിയായിOാണ്
വായന:ാർ:ു ലഭിേ:Nത.് ഭാഷ വശെQOിOിലലാ#, അതാവിതു, വാ:ുകളും,



വാചകJളും എലലാം തെy ൈക:ൽ വഴJീOിലലാ#, ഒരു റിേQാർOർ
ആയിരുKാൽ, അവർ എഴുതുKെതാെ: ശരിയായിOുതെKയിരി:ുെമKു
ഉറQുപറവാൻ കഴിയുകയിലല. അവെy റിേQാർOുകെളപpറി വായന:ാർ:ു
വിശവാസവും ഉNായിരി:യിലല. അവനാണ് വായന:ാെര അതാതു
വിഷയJളിേല:് വഴികാOിെ:ാNുേപാകുKത്. വഴികാOുKതു അവെy
വാ:ുകൾെകാNും വാചകJൾെകാNുമാണ്. അതാതു വിഷയJളിെല ഊടു
വഴികളിൽ അവെര ദി�©മം കൂടാെത നട#ിെ:ാNുേപാകുവാൻ അവKു ഒേര
ആmയമായിരി:ുKത ്അവെy വാചകJളും വാ:ുകളുമാകയാൽ, അവK,്
സവഭാഷയിൽ ഗദയരചനാൈനപുണയം എ'േ#ാളം ആവശയമാെണK്
സിEമാകുKു.

ഇതിKുംപുറെമ, പ'(വൃ#ി സംബxി=ിടേ#ാ അവKു നലലവWം വയ|മായും
ശീºമായും എഴുതുവാനും വശെQOിരിേ:Nതാണ്. ൈകെയഴു#ു
വയ|മലലാതിരുKാൽ. അതു വായി=ു േനാ:ി േശാധനം െചേuN പ'ാധിപരും,
അ=ുനിരേ#N അ=ുകൂടQണി:ാരും സoടെQടും; ഒKിെനാK ്അ=ടി=ു
പുറെQടുവി:ാൻ സംഗതിയാവുകയും െചuും. ചിലേQാൾ തനി:ുതെKയും
േeശകാരണമായി#ീരും; താൻ എഴുതിവ�ുK ഓർ�:ുറിQുകൾ എ%ാെണKു
ശരിയായി �ഹിQാൻ കഴിയാെതയാേയ:ും ശീºം എഴുതുവാൻ
കഴിയാതിരുKാൽ, തെy (വൃ#ി മുേKാOു നീJുKിെലലKവWം
മ�ഗതിയായി#ീരും; ഈ മ�തയിൽ ചില സംഗതികൾ തെy mE�ു
വിഷയീഭവി:ാെത േപാെയKും വരാം. ഏതായാലും ഉടനുടൻ കഴിേയNവ
ഉടനുടൻ കഴിയാെതയും, അKK ്എഴുതി അയേ:Nവ അKK്
തuാറാകാെതയും ഏെറ:ുെറ ബുEിമുOാനിടയാകും.  സവഭാഷയിൽ
സുഗമമായവിധം േലഖനെമഴുതാൻ കഴിയുെമoിൽ, പിെK, അവശയം േവNതായ
മെpറാരു േയാഗയത ഇതരഭാഷകളിൽ പഠിQുNായിരി:യാകുKു.
മലയാളപ':ാരന് ഒഴി=ുെവ:ാൻ പാടിലലാ# ഇതരഭാഷകളിൽ മുഖയമായവ
ഇം�ീഷും സം�കൃതവും ആണ്; തമിഴ് കൂെട ഇ:ൂO#ിൽ േചർ:ുKതും
അവിഹിതമലല. (സംഗസഭകളിലും, േയാഗJളിലും േപായി നടപടികൾ:ു
'റിേQാർOു' എഴുതുവാൻ ഉേദയാഗി:ുK ഒരുവൻ ഇ:ാല#,് േമ�ടി ഭാഷകളിൽ
അ�സവ�െമoിലും പരിചയംകൂടാെതയിരി:രുത്. (സംഗംെചuുേkാൾ, ചിലർ,
ഇട�ിെട, ഇം�ീഷ് �§Jളിൽ നിേKാ, സം�കൃതകൃതികളിൽ നിേKാ തമിഴ്
പു�കJളിൽ നിേKാ, പഴെമാഴികളും സാേരാ|ികളും, (മാണJളും
എടു#ുപറയുKുNായിരി:ും. ഇവെയ ശരിയായി �ഹിQാനും ത#ുലയമായി



കുറിെ=ടുQാനും റിേQാർOർ:ു ഈ ഭാഷകളിൽ കുെറ പരിചയം കൂടാെത
കഴികയിലല. പഴെമാഴികെളയും, സാേരാ|ികെളയും, (മാണJെളയും അേത
(കാര#ിൽ പകർെ#ഴുതാൻ മാ'ം അറിsാൽ േപാരാ: ഇവ ഏേതതു
�§Jളിൽ, ആരാണ്, എേQാഴാണ്, പറsത് അെലലoിൽ എഴുതിയത,്
എെKാെ: അറിsിരി:ണം. അതിേല:് ആ �§Jളുമായി ഒരു മാതിരി
പരിചയം സkാദി=ിരി:ണം. ആ ഭാഷകളിെല (ധാനെQO കവികൾ,
ഗദയകാരക_ാർ, മുതലായ സാഹിതയകർ#ാ:_ാരുെട (ഖയാതവും
(സിEവുമായ കൃതികെള വായി=റിsിരിേ:Nത ്പ':ാരെy
േയാഗയതാപൂർ#ി:് ആവശയമാണ്. വിേശഷി=ും, ചരി'ം, ധനശാ�ം,
വിദയാഭയാസകാരയJൾ, നവീനശാ� തതവJൾ, നാടകJൾ, കാവയJൾ മുതലായ
പലവക സവഭാഷാ�§Jളും പ':ാരൻ വായി=ിരി:ണം, കുെറ
സംഗീത�ാനവും (േയാജനകരമായിരി:ും. മലയാളപ':ാരൻ, എഴു#=െy
ഭാഗവതം, ഭാരതം, രാമായണം; ഉWായിവാരയരുെട നളചരിതം കഥകളിQാO്;
കുtൻനkയാരുെട തു8ൽQാOുകൾ; േകരളവർ� വലിയ േകായി#kുരാൻ
തിരുമന{ിെല േകരളീയ ഭാഷാ ശാകു%ളം, അനയാപേദശശതകം, മയൂരസേ�ശം,
അകബ്ർ; െകാടുJലലൂർ കുsി:ുOൻതkുരാനവർകളുെട മഹാഭാരതം  ഭാഷ, ഏ.
ആർ. രാജരാജവർ� േകായി#kുരാൻ അവർകളുെട േമഘദൂത,് കുമാരസംഭവം,
ച%ുേമേനാെy ഇ�ുേലഖ, ശാരദ: ഇJെന പല (സിEെQO ഗദയപദയ�§Jൾ
വായി=ിരിേ:Nതാണ്. ഈ �§JളിൽനിKു എടു#ു പറയുK
സാേരാപേദശJൾ മുതലായവെയ ശരിയായി എഴുതിെ:ാ8ുവാൻ ഉേzശി=ു
മാ'മലലാ ഇവ വായിേ:Nത:് ഭാഷയിൽ ൈനപുണയം ഉNാകുKതിനും ഇവയുെട
പാരായണം (േയാജനകരമായിരി:ും.

നി{ംശയമായും, പ':ാരെy േയാഗയതകളിൽ മെpറാKു, തെy രാജയ#ിെy
ചരി'ം അറിsിരി:യാണ്. തെy രാജയ#ിെy മാ'മലല, അയൽരാജയJളുെടയും
ഭരണചരിതJൾ നലലവWം പഠി=ിരി:ണം. ഇKു നട:ുK പല രാജയകാരയJളും,
മുkു, എ'േയാ കാല#ിനQുറം, നടK പേല ഭരണത�Jളുെട ഫലJളാണ്.
തിരുവിതാംകൂറിെല പ'കാരന് തെy രാജയെ# fാപി= മാർ#ാ¤വർ�
മഹാരാജാവിെyേയാ, രാമuൻദളവ, രാജാേകശവദാസ്, സർ. ടി. മാധവരായർ
മുതലായ രാജയകാരയധുരxര_ാരുെടേയാ; അ'യുമലല, രാജയഭരണെ#
ദൂഷയെQടു#ിയിരുK ബാലരാമവർ� മഹാരാജാവിെyേയാ, രാജയ#ിൽ
കലഹകർ#ാ:_ാരായിരുK തkിമാരുെടേയാ എOുവീOിൽ പി8മാരുേടേയാ,



കാലെ# ചരി'Jൾ അറിsിOിെലലoിൽ, അദയതനകാലെ# ഭരണചരി'Jൾ
സു�ഹമായിരി:യിലല. അതി_Wം, െകാ=ിരാജയചരി'#ിെലയും (ധാന
സംഭവJൾ അറിsിരിേ:Nത,് ഈ അയൽരാജയJൾ ത�ിലു8 നിലെയQpറിയ
സൂ»�ാന#ിന് അവശയം തെKയാകുKു. മലബാർ പ':ാരർ പNെ#
മലബാർ ചരി'ം അവശയം അറിsിരിേ:NതാകുKു. േകാഴിേ:ാOു
സാമൂതിരിQാടും ല%:ാർ തുടJിയ വിേദശികളും ത�ിലുNായിരുK സഖയം,
ടിQുവിെy ആ~മം, സാമൂതിരിQാടും, െകാ=ിരാജാവു മുതലായ നാടുവാഴികളും
ത�ിൽ പNുNായ േപാരുകൾ; ഇJെന പല പല ചരി'Jളും
�ഹി=ിരിേ:NതായിOുN്. വിേശഷി=്; മലയാളപ':ാെരാെ: െപാതുവായി
അറിsിരിേ:N ചരി'ം ഇ%യയുെട പുരാതനവും അർ¦ാചീനവും അദയതനവും
ആയ ചരി'മാണ്. �ിOീഷ് സാ}ാജയ  ചരി'�ാനവും അവിഹിതമലലാ.
ഇവെ�ലലാpറിനും പുറെമ, മുഖയമായി അറിsിരിേ:Nത ്േലാക#ിെy
ദിേനദിേനയു8 ചരി'മാണ്; ഇതിേല:്, പ':ാരൻ അKKു (സിEീകരി:ുK
വർ#മാനപ'Jൾ വായി=ുെകാNിരി:ണം.

സവ(യ�#ാലും, േലാകഗതികെള സൂ»മായി േ(^ി=റിയുKതു വഴി:ും
സkാദി:ാവുK േയാഗയതകളാണ് േമൽപറsവ. ഇവ�ുപുറെമ, പ':ാരന്
സഹജാതമായ ചില വിശിg ഗുണJൾ ഉNായിരി:ണം. ഒKാമതായി, അവKു
ഏതു സംഗതിേയയും എളുQം മന{ിലാ:ാൻ ത: �ഹണപടുതവം
സവത{ിEമായിരി:ണം. ഒരു (സംഗ#ിെyേയാ, വലല േരഖകളുെടേയാ,
സംഭവJളുെടേയാ സാരമായ ഭാഗം ഏതാെണKു ഉൾ:WുെകാNു കNറിവാൻ
ത:ബുEികൗശലം േവണം, രNാമതായി േവNഗുണം, നി±^പാതിതവമാണ്.
പ':ാരൻ സതയം നയായം നീതി മുതലായ ധർ�തതവJളുെട (തിനിധിയാണ്;
അവൻ ഇവയിൽ നിKു െതpറിനട:ാെത (വർ#ി:ുേkാേഴ േലാകർ:ു ന_
ഉളവാകയു8ു. അതിനാൽ, അവൻ യാെതാരു സംഗതിേയയും വാ�വമായ
വിധ#ിലലലാെത വർWി:രുത.് (േതയകം ഒരു ക^ിയുെട (ാതിനിധയം വഹി:ുK
പ'മായിരുKാലും, വ�ുfിതികെള യഥാfിതരീതിയിൽ വർWി:യലലാെത,
േലാകെര െതpറിEരിQി:#:വWം വള=ും െപാള=ും തിരി=ും മറി=ും
അവാ�വവർWനം െചuരുത്. ക^ിQ'Jൾ:ു ഒരു സംഗതിൽ സവ%ം
അഭി(ായJെള ഏതു യു|ിെയ ആധാരമാ:ിെ:ാNും
(�ാവി:െമKിരുKാലും, ആ സംഗതിെയ ഒKിെനാKായി െതpറിEരിQി:ാൻ
അവകാശമിലല; അJെന െചuുKതു സതയ#ിനു വിപരീതമായ
(വൃ#ിയുമാകുKു. പ':ാരെy മെpറാരു അവശയഗുണം, അവൻ േലാക



കാരയJളിൽ സവേത വിമുഖനായിരി:രുെതKു8താണ്. അവൻ എേQാഴും
ഉാഹവാനായിരി:ണം; അവൻ േലാകരുെട ദുഃഖJളിലും സുഖJളിലും
അനുകkേയാെട മന{ിെന (േവശിQി:ണം. ഈ ഗുണം അവനിലലായിരുKാൽ,
അവKു പ'വായന:ാരായ േലാകെര യാെതാരു സംഗതിയിലും
 തൃµിെQടു#ുവാൻ സാധി:യിലല. ഇവെpറ:ാൾ ഒെ: മുഖയാവശയമായത്
ആേരാഗയമാണ്. പ':ാരെy േജാലി mമേമറിയതാെണKു മാ'ം പറsാൽ
േപാരാ; ചില സമയJളിൽ, അതയ%ം ^ീണിQി:ുKതും, ആTഹതയ�ുകൂടി
തുലയവും ആയ (വൃ#ിയാകുKു. റിേQാർOർമാർ:ാണ് ഈ കgQാടുകൾ
ഉNാവാറു8ത.് ചിലേQാൾ, നലലവWം കാpറു വീയാ#തായി ആൾ
തിJിയിരി:ുKതായി, േവNുംവWം െവളി=ം ഇലലാ#തായിOു8
(സംഗശാലകളിൽ െചK ്(സംഗJൾ കുറിെ=ടുേ:Nതായി വരും; ചിലേQാൾ,
െവയിേലാ കാേpറാ മഴേയാ സഹി=ുെകാN ്ഏെറദൂരം നടേ:Nതായി വരും; ഒരു
േയാഗ#ിെy നടപടികൾ കുറിെ=ടു# ഉടൻതെK, വിmമ#ിേKാ
വിmമകരേഭാജന#ിേനാ സമയം ലഭി:ാെത, മെpറാരു േയാഗ നടപടികൾ:്
െചെKേ#Nിയിരി:ും; ചിലേQാൾ, അടികലശൽ, ലഹള, തീQിടു#ം മുതലായ
സംഭവJളുെട ഇടയിൽ െചKുനിK ്വിവരJൾ കുറിേ:Nതായി വരാം,
ഇവെയാെ: കുറിെ=ടു#തിെy േശഷം കൂടി, രാ'ി വളെര േനരം ഇരുK്
എഴുേതNിവരും. െവെ=ഴുതാൻ േമശ ഉNായിരുKിെലലKു വരാം. ആ സമയJളിൽ
കാൽമുOിേ_േലാ, നില#ുതെKേയാ, െവ=് എഴുേതNിവരും. ഇJെന പല പല
േeശJൾ ഉNാകാം. ഇവ ഒെ: സഹി:ുKതിനു ത: െമ�രു#ും മന:രു#ും
കൂടിേയ തീരൂ. ആേരാഗയമിലലാ#വനാണ് പ':ാരൻ എKിരുKാൽ, അവKു
അധികനാൾ പണിെയടുQാൻ സാധി:യിലലാ. അ�ദിവസംെകാNു അവെy ശരീരം
തകർKുേപാേയ:ും. ഇJെനെയാെ: കgQാടുകൾ ഉNായാലും േജാലിയിൽ
കൂറു8വനാെണoിൽ, അവKു മെpറാരു വിധ#ിൽ കgപരിഹാരം
ഉNാകുKതാണ്. അവനു അനയരുെട സ%ാപ#ിൽ മാ'മലല, സേ%ാഷ#ിലും
പoുെകാ8ാം; മpറാളുകൾ:ു സവാത%�യമായി എവിെടയും കടKുെചലലാൻ
അവകാശം ഇലലാതിരി:ുേkാഴും പ':ാരനു തടവുകൂടാെത കട:ാം; അവെന
അനയർ വിശവാസപാ'മായി കരുതി പല സവകാരയJളും അവേനാടു പറയും; അവKു
പല കാരയJളിലും യേഥgം സ½:ാരJളും ലഭി:ും. 

പ'(വൃ#ിയിൽ വിജയം ഉNാവാൻ ഇJെന ചില
േയാഗയഗുണJളുNായിരിേ:Nതു ആവശയം തെKയാണ്. എKാൽ ഇ#രം
ഗുണJളിെലാെ: മുഖയമായിരിേ:N വിേശഷസംഗതികൾ മൂKുN്: ഒK,്



ഔചിതയമനുസരി=ു (വൃ#ി:ുക; മെpറാKു, താ´മയായിരി:ുക; മൂKാമതു,
കഴിയുംവWം ഉാഹി=ു പണിെയടു:ുക. ഇവയാകുKു. പ':ാരൻ തെy
േജാലിയിൽ കൂറു8വനായിരി:ണം; അതിൽ അഭിമാനവും േവണം. അവെy പണി
എ'തെK താണേതാ നികൃgേമാ ആയിരി:െO; അതിൽ അവKു എ'േമൽ
തൃµികരമായി പണിെയടു:ാേമാ അ'േമൽ സേ%ാഷേ#ാടുകൂെട േവല
െചuണം. പ':ാരെനാQം, ബഹുമാനJളുെട ന�നേ#യും നി�നേ#യും
എളുQം അർഹി:ുKവനായി മെpറാരു െതാഴിൽ:ാരനും ഇലല. അവെന അവർ
എലലാ സമയവും ഉpറുേനാ:ിയിരി:യാകുKു. നലല പണി:് അവരുെട അഭിന�നം
ലഭി:ുKതു എ' ശീºേമാ, അ' േവഗ#ിൽ, ചീ#പണി:ു ആേ^പവും
ഉNാകും. കാല(വാഹ#ിെനാQം എ#ുവാൻ ആ�ഹവും മന{ും ഇലലാ#വൻ
പ'െ#ാഴിലിൽ കട:ുകേയ അരുത.്

േയാഗയതകൾ തികsിOു8 പ^#ിൽ, പ'െ#ാഴിലിൽ കട:ുവാൻ ഉേzശമു8
ഒരു െചറുQ:ാരൻ എവിെടയാണ് ആ െതാഴിലിെy സ¥ദായതതവJൾ �ഹിQാൻ
േപാേകNത്? ഏെതoിലുെമാരു പാഠശാലയിൽ െചKു ഈ വക തതവJൾ
�ഹി:ാൻ കഴിയുേമാ? പ'(വർ#നെ#ാഴിൽ ശീലിQി:ാൻ എ' (േതയക
പാഠശാലകൾ ഉNായാലും, ഉ#മമായ പാഠശാല പ'കാരയാലയം തെKയാണ്. ഒരു
പ'കാരയാലയ#ിൽ ഏതു (കാര#ിെലoിലും ഒരു പണി:ു കടKുകൂടീO് ഈ
െതാഴിൽ ശീലി:ുേkാെല. നKാവാൻ വഴി േവെറ ഇലല. (ഖയാത_ാരായ പേല
പ':ാരും ഇJെന പണി ശീലി=് ഉയർKവരാണ്. ചിലർ ചുരുെ:ഴു#ു
സ¥ദായം ശീലി=ിരി:െകാNു മാ'ം പ'െ#ാഴിലിൽ
കടKുകൂടിയവരായിരി:ാം; മpറുചിലർ ഗുമ�Qണിയിൽ കടKവരാവാം; േവെറ
ചിലർ അ=ുകൂട#ിൽ അ=ുനിര#ു, (ൂഫ് തിരു#ൽ എKിവയിെലാരു പണി
 എടു#ിരിെ:, ഈ െതാഴിലിൽ (േതയകം അഭിരുചി ഉNാകയാൽ
കടKുകൂടിയിരി:ാം. ആകയാൽ, പ':ാരനാവാൻ കാം^ി:ുK
െചറുQ:ാർ:് ഈ െതാഴിലിൽ കട:ുKതിനു രNുമൂKു മാർ¬Jൾ ഉN്.
പ':ാരെy െതാഴിലിേല:ുതെK ശീലിQി:ണം എK വയവfേയാടുകൂടി,
പ'കാരയാലയ#ിൽ ഒരു താണതരം ഗുമ�ാവാേയാ, മേpറാ, പണിയിൽ
(േവശി:ുക അതെലലoിൽ, മpറുപണിയിലിരിെ: തെK, ചില അടിയ%ിര
സമയJളിൽ പ'Jളിേല:് വൃ#ാ%ാഖയാനം എK േജാലി ൈകേയpറ് ആ വഴി:്
െതാഴിൽ ശീലി:ുക. അതുമെലലoിൽ, പ'ം അ=ടി:ുK അ=ടിശാലയിൽ
അ=ുനിര#ു പണിയിേലാ, (ൂഫ് തിരു#ുപണിയിേലാ, (േവശി=്, ആ വഴി:്
േലഖനJൾ വായി=് അവയുെട സ¥ദായJെള മന{ിലാ:ീO്, കാല~മ#ിൽ,



റിേQാർOരായിേOാ മേpറാ പണി മാറുക. ഇ(കാരെമാരു(കാര#ിൽ,
പ'െ#ാഴിലിെy ചുവOിൽ എ#ി ഒKാംപടി കയറിയാൽ, പിെK, സവ%ം
(യ�വും സാമർഥയവും അവെന മുകൾQടികളിേല:ു ൈകപിടി=ു
കയpറിെ:ാ8ുKതാണ്. ഇതിേല:ായി അവൻ അേനവഷി=ു േപാേകN
പ'കാരയാലയം ഏതായിരിേ:ണം എKാണ് േചാദയെമoിൽ; അത ്െതാഴിൽ
മന{ിലാ:ാൻ അധികം സൗകരയമു8 പ'Jളുെടതായിരി:ണെമK് മറുപടി
പറയാം. (തിദിനപ'Jേളാ, ഒKരാടൻ ദിവസJളിൽ പുറെQടുKവേയാ,
(തയർEവാരപ'Jേളാ അതിേല:ു സൗകരയെQടുകയിലല; ഒKാംതരമായി
നട#ിവരുK (തിവാരപ'മാണ് ഏെറ ഉ#മം. വലല
(തിവാരപ'വുമായിരുKാൽ േപാരാ, നലല പ'മായിരി:തെK േവണം.
െതാഴിലിെy തതവJെള മന{ിലാ:ി (വർ#ി:ുK ഒരു നലല പ':ാരൻ
നട#ുKതെലലoിൽ, ആ പ'ംെകാN ്െതാഴിൽ ശീലിQാൻ (േയാജനെQടുകയിലല.
ഇJെനെയാരു പ'കാരയാലയ#ിൽ പണി കിOുKതിന്, േവNിവKാൽ, അേപ^
പരസയെQടു#ുകയും െചuാവുKതാണ്.



അEയായം 3: വൃ#ാ%ാഖയാനം 

കേ=രികളിലും, േകാടതികളിലും, കേkാളfലJളിലും എKു േവNാ, എJും
നിറയുKവൻ അെലലoിലും 'നിരJുK' 'സർ¦�'നായ വൃ#ാ%നിേവദകെന
ഇം�ീഷിൽ 'റിേQാർOർ' എKു വിളി:ുKു. ഈ 'വിരാൾസവരൂപം' ആകുKു
സാ^ാൽ പ':ാരൻ. വർ#മാനപ'#ിെy നെOലല ്എKലല, ഉ�#ിfാനം
കൂടിയും, റിേQാർOറാണ്. മുഖ(സംഗെമഴു#ുകാർ:് (സംഗവിഷയJൾ
ഉNാ:ിെ:ാടു:ുKതും, ഉപപ'ാധിപ_ാരുെടയും (ധാന (സാധകെyയും
പണികൾ:് ആധാരമായിരി:ുKതും ഒെ:, റിേQാർOരാണ്. വൃ#ാ%നിേവദനം
എK (വൃ#ി മാ'ം വിചാരി=ാൽ, റിേQാർOർ, േകവലം ഒരു സവന�ാഹിയ�േമാ,
പകർQുയ�േമാ ആയിരി:ാം. എKാൽ ഈ പണി:ാരെy സാമർ�യ#ിനു
നയൂനത ഉNാകാറു8തുെകാN,് ഓേരാ കാരയJളിൽ (േതയകം വിദ¾ധ്_ാരും
പ'(വർ#ന#ിന് ആmയമായി#ീർKിരി:ുKു. എKാലും, റിേQാർOറുെട
(വൃ#ി:് അധികാര അതിർ#ിയിലല; അവK ്ഏതു കാരയ#ിലും (േവശിQാൻ
അവകാശമുN.്
പ'(വർ#നെ#ാഴിൽ ശീലിQാനായി ഒരു പ'കാരയാലയ#ിൽ
(േവശി=ിരി:ുK െചറുQ:ാരന്, ആദയമായി, േമ�റs വൃ#ാ%നിേവദനം
എK പണിയാണ് നിHയി:െQOത ്എKു വിചാരി:ാം. അവൻ വാർ#കൾ
സtയിേ:Nത് എJിെന? ഒKാമതായി െചേuNത്, പ'#ിെy മുൻ
ല:Jെള-അടു#ുകഴിs ഏതാൻ ല:Jെളെയലലാം-mEവ=ു
പഠി:ുകയാകുKു. പണിയിൽ (േവശി:ുK കാല# ്തെy പ'ം പുറെQടുK
നഗര#ിൽ എെ%ാെ: സംഗതികൾ െപാതുവിൽ ജനJെള
ആകർഷി=ിരി:ുKുെNKും, അതതു കാരയJൾ എ'േ#ാളം ആയിOുെNKും,
േമലിൽ എ%ു നട:ുവാൻ ഇടയുെNKും, ഇവയിൽ ഏർെQOിOു8 ആളുകൾ
ആെരാെ:െയKും, ഇവരുെട നില  എെ%Kും സൂ»മായി അറിയുKതിന്
പ'#ിെy മുൻല:Jെള പഠിേ:NതാകുKു. വിേശഷി=ും ഈ
സംഗതികെള:ുറി=് ഏേതതു (കാര#ിലാകുKു പ'#ിൽ
(�ാവി=ിOു8െതKു മന{ിലാേ:Nത്, തെy പിKെ# (വൃ#ി:ു
വഴിെതളി:ുവാൻ ആവശയകവുമാണ്. ഓേരാ തരം വാർ#കൾ:് നടനാേONതായ
തലവാചകം ഏതു വിധ#ിലായിരിേ:ണെമKും, മുൻല:Jൾ േനാ:ിയാൽ,
�ഹി:ാൻ കഴിയും. ഈ മുൻകരുതൽ െചYിരുKാൽ, പുതിയ റിേQാർOറുെട
(വൃ#ിമാർ¬ം, ആരംഭ#ിൽ കലലും, മു8ും നീJിയതായിOുതെK കാണെQടും.



ഈ കീ´#രം റിേQാർOറുെട mEെയ ആദയമായി ആകർഷി:ുK സംഭവJൾ,
നഗര#ിൽ നട:ുK മര:ളികൾ, കായികാഭയാസ:ാ¶കൾ, നാടകം
മുതലായവയാണ്. ഇവെ�ാെ: െചെK#ുവാൻ അവKു 'ൈസ:ിൾ'
(ചവിOുവNി) ഓടി:ുKതിനു ശീലമുNായിരുKാൽ സഹായമായി. എലലാ
കളിfലJളിലും കാൽനടയായിOുതെK എ#ിെ:ാ8ാെമKു ഉറQു പറവാൻ
പാടിലലാ#വിധ#ിൽ ചില സമയJളിൽ, പെല വിേനാദ:ളികൾ നിര%രം
ഉNായിരുേK:ാം. അതിേല:് ചവിOുവNിയിൽ കയറിേQാവാൻ
ശീലി=ിരി:ുKത ്നലലതാണ്. വിേശഷി=ും, ഇത ്ഒരു കായികവയായാമവും അണേലലാ.
റിേQാർOർ:ു (േതയകം താ�രയമു8 കളികൾ ചിലതുNാവും.; അവയിൽ അവKു
സവിേശഷമായ ഉാഹവും േതാKും. മpറു കളികളിൽ (േതയകമായ താ�രയം
ഇലലാqെകാN ്അവയുെട സ¥ദായJെളQpറി അറിവുNായിOിെലലoിൽ,
കളി:ാേരാടു േചാദി=് അറിവു േനടാൻ കഴിയുKതാണ്. ഇJെന േപായി:ാണുK
കളികളുെട വിവരJെള പ'#ിേല:ു എഴുതുേkാൾ, കരുതിയിരിേ:N
മുഖയമായ കാരയം, യാെതാരു പ^#ിലും േചരാെത പരമാർ�സംഭവം മാ'ം
എഴുതുക എKു8താകുKു. ചില റിേQാർOർമാർ കളികളിൽ
താ�രയ:ാരായിരി:ുേkാൾ, ഏെതoിലുെമാരു പ^#ിൽ േചർKു കളി=ു എKു
വരാം; ഇരുപ^:ാരുെടയും മരവഴ:ുകളിൽ ഉൾെQO്, ഒരു പ^:ാർ:്
സഹായിയായിനിK്, മറുപ^:ാെര  നി�ാരണമായും മരബുEിയായും,
ഇടിെ=ഴുതിയാൽ, ഉNാകാവുK ഭവിഷയ#,് നിHയമായും �ൃഹണീയമാേയാ
അനുേമാദനീയമാേയാ ഇരി:യിലല. ചിലർ, കളി:ാരിൽ ഒKുരNാെള (േതകി=ു
�ുതി:ുകയും, മpറുചിലെരQpറി ആേ^പം പറകയും െചuാറുN്. ഈ
സ¥ദായവും തീെര വർ�ിേ:Nതാണ്. റിേQാർOരുൾെട കർ#വയം അവിടവിെട
നട:ുKതായ സംഭവJെള വാ�വാനുേരാേധന കഥി:ുകയാകുKു; കളി:ാെര
ശാസി=ു അഭയസിQി:ുകയലലാ, അJെന ഗുണേദാഷനിരൂപണം െചY് എഴുേതN
ആവശയമു8േQാഴും, അ#രം നിരൂപണം ആവശയെQടുK (േതയക
വിഷയപ'Jൾ:ും, അJെനെയഴുതാെമKെതാഴിെക, സാധാരണ
വർ#മാനപ'Jളിൽ വാർ#കൾ എഴുതുേkാൾ റിേQാർOറുെട സവ%ം
അഭി(ായJൾ േചർ:ുവാൻ നയായമിലല.
പുതിയ റിേQാർOർ:് ഗൗരവെQO കാരയJൾ പലതും പരിചയെQടാനുN്: ഇവയിൽ
മുഖയമായത് േപാലീസ് മജി�േ�pറ് േകസുകെള:ുറി=് അനവാഖയാനം െചuുK
സ¥ദായം ആകുKു. േപാലീസ്-മജി�േ�pറ്-േകാടതികളിൽ നിK ്അേനകം
കാരയJൾ �ഹിQാനുNാകും; നീതിനയമ�ാനം കുെറെയലലാം സkാദിQാൻ



കഴിയും; അതതു േകസുകളിൽ കുടുJുK ആളുകളുെടയും, വയവഹരി:ുK
വ:ീല_ാരുെടയും, സാ^ികളുെടയും സവഭാവഗതികെളയും ജീവിതJെളയും
കുറി=് അറിവാനും ആ വഴി:് േലാകകാരയJളിൽ പരിചയം അധികമുNാവാനും
ഇടയാകുKു. 'കുOി#രം' റിേQാർOർ:ു മജി�േ�pറ് േകാടതികളിെല എലലാ
േകസുകെളയും പpറി 'റിേQാർOു' െചേuN ആവശയമിലല; വളെര (ധാനെQOവേയ
േവNു. ഇവയിൽ കൂടിയും, കുെറ കുഴ:ു8 േകസുകളിൽ, പഴമപരിചയ:ാരായ
റിേQാർOർമാർ:ലലാെത, കുOി#ര:ാർ:് (വൃ#ി എളുQമലല. അ#രം
േകസുകളിൽ പഴമപരിചയ:ാർ ഏതുവിധമാണ് അനവാഖയാനം െചuുKെതK്
േനാ:ി പഠി:യാണ് കുOി#ര:ാരൻ െചേuNത്.
മജി�േ�pറ് േകാടതികളിൽ േകസ് െചKാൽ ഉടൻ റിേQാർOർ അതിെy വിവരJൾ
എലലാം കുറിെ=ടൂ:ണം.  േകസ് അവിെട എ#ുംമുkുതെK, േപാലീസുകാരുെട
വ:ലായിരുKാൽ, അതു സംബxി= േരഖകൾ േനാ:ി സാരഭാഗJൾ
കുറി=ുെകാ8ണം. േപാലീസുകാർ ഒരു സംഭവെ#Qpറി എഴുതുK 'മഹ{ർ' ആ
േകസിെy (ാരംഭ#ിലു8 വിവരJെള അട:ിയിരി:ും. ഇതിൽ നിK,് സംഭവം
നടK fലം, തീയതി, മണി:ൂറ്, അതിൽെQOിരി:ുK ആളുകൾ-എKിJെന പല
വിവരJളും ലഭി:ും. ഇതിേല:് റിേQാർOർ, േപാലീസുേദയാഗf_ാരുെട പരിചയം
സkാദി=ിരിേ:Nതാവശയമാണ്. േകാടതിയിൽ, േകസ്
വിചാരണെ:ടു:ുKതിനും കുെറ മുkായി എ#ിയിരിേ:Nതും, അKെ#
േകസുകളിൽ മുഖയമായവ എെ%ാെ:െയK ്അേനവഷി=റിs,് അവയിൽ
ലഭി:ാനുKിടേ#ാളം വിവരJൾ മുൻകൂOി കിOാൻ സാധി:ാ# േപരുകൾ
മുതലായവ, േകാടതിQണി:ാർ ഉറെ: വിളി=ുപറയുേkാൾ,
കുറി=ുെകാ8ാവുKതാണ്; അതിൽ വലല സംശയവും ഉNായാൽ
േപാലീസുേദയാഗf_ാേരാേടാ, േകാടതിയിെല മpറു ജീവന:ാേരാേടാ
േചാദി=റിsു തിരു#ിെകാേ8NതാകുKു.
േകാടതിമുkാെക സoടം േബാധിQി=ിരി:ുKവൻ അനയായഭാഗം ആെണKും;
ആെരQpറി സoടം പറsിരി:ുKുേവാ അയാൾ (തിഭാഗം ആെണKും
അറിsിരി:ണം. അനയായഭാഗം നട#ുKത ്പല സംഗതികളിലും േപാലീസ്
ഉേദയാഗf_ാർ തെKയായിരി:ും. അേQാൾ അവെര 'േ(ാസികയൂOർമാർ' എKു
പറയും; സoട:ാരെന അനയായഭാഗം സാ^ിയായി ഗണി:ുKു.
(തിഭാഗ:ാരൻ, ചില േകസുകളിൽ െവറും (തിയായിരി:യിലല; വാറNിേ_ൽ
പിടി=് ബ%വ{ിൽ െവ=ിരി:ുK (തിെയ 'പു8ി' എKു വിളി:ുKു. െവറും
സമൻസ് അനുസരി=ു െചലലുKവെന (തി എKുമാ'ം പറയുKു. ഇവെരയും



സാ^ികെളയും തിരി=റിയണം. െവറും (തിെയ പു8ി എേKാ േനെരമറിേ=ാ
െതpറിQറയരുത്. േകസിെല അനയായസാരം മുൻകൂOി അറിയാൻ കഴിയും:
അനയായഹർജിയുെട പകർQുേനാ:ിയാൽ സാരം കുറിെ=ടു:ാം. അനയായഭാഗം
െതളിവു  കഴിs ്(തി:് കുpറപ'ം െകാടു:ുേkാൾ, അവെy
േമൽചുമ#ിയിരി:ുK അപരാധം എ%ാെണK് അറിയാം. ഇതു കുറിെ=ടു:ണം.
പിെK (തിയുെട എതിവാദമാവുKു. അവൻ കുpറം സ�തി=ു
െമാഴിെകാടു:ുKതായാൽ, േകസിെy സവഭാവെ#യും, അതിെന
െതളിയി:ാനായി െകാടു#ിOു8 സംഗതികളുെട സാരെ#യു,
ശി^ാവിധിെയയും മാ'ം റിേQാർOിൽ ഉൾെQടു#ിയാൽ മതിയാകും. (തിഭാഗം
എതിെതളിവു െകാടു:#:വWം കുpറം സ�തി:ാെത േകസു
നട:ുKതായാൽ, (തിഭാഗെ#ളിവ് കുറിെ=ടു:ണം. ഇതിന് ചുരുെ:ഴു#്
േവണെമKിലല; സാധാരണ 'നീOിെയഴു#'് മതി. (ധാന സംഗതികെളയും
കുറി:Nയായിവരൂ. (തിസാ^ികളിൽ മുഖയമായു8 ആളുെട െമാഴി
കുറിെ=ടു#ാൽ, മpറു സാ^ികളുെട െമാഴികളിൽ വിേശഷാൽ വലലതും
െതളിവുകൾ ഉെNoിൽ, ഇവ മാ'ം കൂOിേ=ർേ:NതായിേO ഉNാവൂ. െമാഴികൾ
കുറി:ുേkാൾ േചാദയം എഴുേതNതിലല. ഉ#രം െകാNു േചാദയം
മന{ിലാക#:വWം കുറി:ാവുKതാണ്. േകാടതിവകയായി േചാദയം
െചuുേkാൾ അതിെy ഉ#രം കുറി:ുKത ്'േകാടതിേചാദയം' എK് എഴുതീOു
പിKാെല േവNതാണ്. ഓേരാ ഭാഗെ#:ും വ:ീല_ാർ ഉNായിരുKാൽ,
അവരുെട (സംഗJളുെട സാരവും കുറി:ണം. വിധി (�ാവി:ുേkാൾ,
േകാടതിയിൽനിK ്വിേശഷമായി വലല ഉപേദശം നൽകുകേയാ, ശാസനെചqേയാ
ഉNായാൽ, അതും വിധി:ു പുറെമ വിേശഷാലായി റിേQാർOിൽ
(�ാവി=ിരി:ണം.
േകാടതിയിെല േകസുകൾ:് റിേQാർO് തuാറാ:ുKതിന് റിേപാർOർ:്
ചുരുെ:ഴു#ു സ¥ദായം അവശയം അലലാ, നീOിെയഴു#ുെകാN് ആവശയം
സാധി:ാം. വിവരJൾ കുറിെ=ടു#ാൽ പിെK, റിേQാർെOഴുതുേkാൾ (േതകം
mE വേ�Nത,് തലവാചകെമഴുതുKതിലാണ്. എഴുതിയിരി:ുK സംഗതികൾ:ു
േയാജിQായ തലവാചകമാണ് നടനാേONത.് അതിൽതെKയും ചില അപകടJൾ
േനരിേO:ാം. ഒരു േകസ് തീർ=യാവാതിരി:ുK നിലയിൽ, അതിെല
വാ�വമിKതാെണK ് െതpറിEരിQി:#: തലവാചകം െകാടു:രുത.്
ഒരുവെy േപരിൽ അപകീ#ിെQടു#ൽകുpറം ആേരാപി=് േക{ു
നടKുെകാNിരിെ:, ആ േകസുവിവര#ിനു "അപകീർ#ിെQടു#ൽ"



എKുമാ'ം തലവാചകം െവ�ുKതു യു|മലല; ഇതു പേ^,
അപരാധവുമായിരി:ും. ഈ തലവാചക#ിൽ േകസിെy വാ�വം
അനയായഭാഗ#ുനിK് സoടെQOിരി:ുKതി_WമാെണKു, വായന:ാർ:ു,
ഏകപ^ാവലംബമായ അഭി(ായം ഉNായിേQാേയ:ും. അതിനാൽ
'അപരാധാേരാപണം' എേKാ, മേpറാ, േവണം പറവാൻ. ഈ കാരയം സൂ^ി=ു
െചYുെകാNാൽ, തലവാചകം വായന:ാെര ആകർഷി:#: ഏെതoിലും
വാ:ുകളിൽ ആകാം; െതpറിEാരണ�ു കാരണമാകരുെതേK
നി�ർഷിേ:Nതു8ു. പിെK, കരുേതNത,് റിേQാർOിെy സ¥ദായമാണ്. ഏതു
സംഗതിെയ:ുറി=ും റിേQാർOറുെട നില നി±^പാതിയും നി�രനുമായ ഒരു
നയായാധിപെy നിലയായിരി:ണം. ഒരു ക^ി:ു മനഃപൂർ¦ം ദൂഷയം
വരു#ുവാേനാ, മെpറാരു ക^ിെയ പ^പാത#ാൽ സഹായിQാേനാ, റിേQാർOർ
ഒരുJരുത.് േകസിെy വിവരJൾ എലലാം േഭദവിചാരം കൂടാെത (�ാവി:ണം;
(ധാനെQO വിവരJൾ മതി. ഇരുഭാഗJളിെലയും വാദJൾ കുറി=ിരി:ണം;
കാരയസാരം വിOുകളകയുമരുത.് ഇവ സവി�രമായിരിേ:N;
സം^ിµമായിരുKാൽ മതിയാകും. പ'പം|ിയിൽ
എ'വരികൾ:കമടJിയിരി:ണെമKു മുകൂOി നിHയമുNായിരുKാൽ,
അതിKു ത:വWം ചുരു:ിQറയാവുKതാണ്. സം�ഹി:ുKത് റിേQാർOറുെട
സാമർ�യമനുസരി=ിരി:ും. ഒരു േകസിൽ ഒരു പ^:ാെര മനപൂർ¦ം
ദൂഷയെQടു#ുവാൻ ത:വWം, ആ പ^#ിെy നയായJെള (�ാവി:ാെതയും,
മറുക^ിയുെട വാദJെള വി�രി=ും, വായന:ാർ:ു
അയഥാർ�േബാധമുNാ:ുK (കാര#ിലു8 റിേQാർOുകൾ എഴുതി
(സിEെQടു#ിയാൽ തെy പ'#ിെy േപരിൽ നgപരിഹാരേ:സുകൂടി
ഉNാേയ:ാെമKു റിേQാർOർ ഓർ#ിരിേ:Nതാണ്. 
ചില സംഗതികളിൽ, േപാലീസുകാർ സംഭവാേനവഷണം െചYു വിവരJെള
േമലാവിേല:ു അറിയി=് അJെനതെK കാരയം അവസാനിQി:ാറുമുN.്
യദൃ¨യായി േനരിടുK മരണം മുതലായ ചില സംഭവJളിൽ, മജി�േ�pറിൻ
മുkാെക േകസ് നട:ാൻ ആവശയമുNാകയിലല. ഇJനെ# സംഭവJെള
േപാലീസുകാരുെട 'മഹ{ർ' േനാ:ി വിവരJൾ കുറിെ=ടു#,് റിേQാർO്
െചേuNതായിരി:ും. അവെയ കാരയസാരം വിടാെത സംേ^പിെ=ഴുതുകയാണ്
റിേQാർOറുെട ഉേzശയമായിരിേ:Nത്. ഒരു സംഭവ#ിെy വിഷയ#ിൽ അത്
നടK fലം, തീയതി, സമയം, ആർ:ു പpറി എK് സാ^ികളുെട െമാഴിയിൽനിKു
�ഹി:ാവുK െതളിവ്, െമഡി:ൽ ഉേദയാഗഥെy സാ^യപ'ം, തീർ= അഭി(ായം



ഇതയാദി വിവരJെളാെ: സം�ഹി=ിരി:ണം; ഇ(കാരമാലലാെത, "ഏതാനും
ദിവസം മുk് ഇതിKു സമീപം ഒരു നിര#ിൽെവ=ു ഒരാൾ വNിമറിsുവീണു
മരി=ിരി:ുKു" എKിJെന അവയ|മായ ഒരു റിേQാർO് എഴുതുKതുെകാN്
(േയാജനമുെNoിൽ അതു പ'പം|ിെയ നിറ�ുക മാ'മാണ്. ഇ#രം
സംഭവJെളQpറിയു8 റിേQാർOുകൾ ഓേരാ പ'#ിനും ഓേരാ
മാതിരിയിലായിരി:ാം. എKാലും, മാതൃകയായി ഒെരWം താെഴ കുറി:ുKു.
"ഇKെല രാവിെല താലൂ:് േപാലീസ് ഇൻെ��ർ മി�pറർ........േപാലീസ്
�േpറഷനിൽവ=ു"............മി�pറർ...............രുെട മരണെ#Qpറി അേനവഷണം നട#ി
മഹ{ർ തuാറാ:ിയിരി:ുKു. സാ^ികളായി
വിളി:െQO.........െടയും........െടയും..........െടയും
െമാഴികൾെകാNുെവളിെQOിരി:ുK സംഗതികൾ ഇ(കാരമാണ്: മരി= ആൾ:ു
(ായം.......വയ{ു വരും;.......െതാഴിലായിരുKു അയാൾ,
പതിവിൻമWം.........നു........യാ¶ ൈവകുേKരം......മണി:ു തെy െതാഴിൽfലം
വിO�ടJിെQാെ�ാNിരി:ുേkാൾ വഴി:് അവെര കാണുകയും അവേരാടു
സംഭാഷണം െചqയും െചYിരുKു; കാ¶യിൽ അയാൾ:ു യാെതാരു
ശരീരസുഖേ:ടും ഉNായിരുKിലല. അവെര വിOുപിരിs ്ഏതാനും അകലം
െചKേQാൾ,  അയാൾ െപെOK ്നില#ുവീഴുകയും അത ്അവരിൽ.........ആൾ
കാണുകയും െചYു. അവർ അയാെള താJിെയടു#് അടുെ#ാരു പീടികയുംെട
മുൻ തിWയിൽ ഇരു#ി, ഡാ�ർ:ു ആളയ=ു; ഡാ�ർ വെK#ുംമുk് അയാൾ
മരി=ു യിരുKു. ഡാ�റുെട പരിേശാധനയിൽ, മരണം
ചുഴലിെകാNുNായതായിരുKു എKു അഭി(ായമാകയും, ഇൻെ��ർ അ(കാരം
േമലധികൃത_ാർ:് എഴുതുകയും െചYിരി:ുKു.
േമെലഴുതിയ റിേQാO് ഒരു െചറിയമാതൃക മാ'മാണ്. വിഷയഗൗരവം അനുസരി=ു
ഇനിയും ചില വിവരJൾ കൂOിേ=ർേ:Nതായി വേK:ും. ശവപരിേശാധന കഴി=ു
ഡാ�ർ അഭി(ായം പറയുേkാൾ, ൈവദയസംബxമായ ചില സാേoതിക പദJൾ
ഉപേയാഗി:ുKുNായിരി:ും. ഇവെയQpറി റിേപാർOർ:ു സംശയം
ഉNായിരുKാൽ ഡാ�േറാടു േചാദി=ു മന{ിലാ:ിേ:ാേ8Nതുമാണ്.
'കുOി#രം' റിേപാർOർ:ു പലേQാഴും പണിെയാഴിs അവസരJൾ
ഉNായിരി:ാം. അവെയ ചിരി=ുലലസി=ു കളവാൻ േതാKുംേപാെല, നലല വഴി:ു
ഉപേയാഗിQാൻ ആ�ഹം േതാKുകിലലായിരി:ും. എKിരുKാലും ആ
അവസരJെളയാണ് അവൻ നലലവWം വിനിേയാഗിേ:Nത.് പ'െ#ാഴിലിൽ
ഉKതfാനJെള (ാപി:ുKതിKു, റിേQാർOറുെട പടിയിൽ ചാടി:യറിയതു



െകാNുമാ'ം മതിയാകയിലല; ഉയെരേQാകാൻ ത: വിശിgേയാഗയതകൾ
സkാദിേ:ണം. (സംഗJെള സൂ'ലിപിയിൽ കുറിെ=ടു#ുംെകാN്
വർ#മാനപ'#ിൽ വിളkുKതിേല:ു ത:വWം 'പാക'െQടൂ#ുK
പണിയിൽ, അവെy ൈക=ുറു:് വർEിQി:ുവാൻ അവൻ
ഉാഹി=ുെകാNിരി:ണം, ഒരു (സംഗം കുറിെ=ടു#ാൽ, അത ്ആദയ%ം
വായി=ുേനാ:ി ആദയമായി പകുതിയാ:ി സം�ഹി:ുക; അന%രം, ഈ
സം�ഹെ##െK വീNും ചുരു:ി എഴുതുക. വീNും െചറുതാ:ി കാരയ{ാരം
സംേ^പി:ാൻ കഴിയുെമoിൽ അതും നലലതു തെK. ഇJെന വലിയ
(സംഗJെള സംേ^പിെ=ഴുതി ശീലി=ാൽ, അവKു തെy പണിയിൽ mമം
 േതാKുകയിലല. ഇേതാടുകൂടി മpറു പ'Jളിൽ അേത കാരയJെളQpറി തെK:ാൾ
പഴമപരിചയമു8വർ ഏതു വിധ#ിൽ റിേQാർOു എഴുതിയിരി:ുKു എKു
പഠി:ുKതും (േയാജനകരമായിരി:ും. ഇതുെമKിേയ, തെy
സാഹിതയൈനപുണയെ# െമ=മാ:ുവാൻ ഉാഹി=ുെകാNിരി:ുകയും േവണം.
അവൻ അതയാവശയം പഠിേ:N വിഷയJെളQpറിയു8 �§Jൾ നിര%രം
വായി:ണം. (സിE_ാരായ �§കർ#ാ:_ാരുെട കൃതികളായിരുKാൽ, അവ
അവെy വാചകഘടനാരീതിെയ നKാ:ുവാൻ ഉപകാരെQടുKതാണ്. കുOി#രം
റിേQാർOർ:ു എKു േവNാ, റിേQാOർമാർെ:ാെ:, അവശയം ആവശയകമായു8
ചില പു�കJൾ ഉN്. ഇവ അവർ:് അQഴേQാൾ സഹായമായിരി:ുമാറുN്.
ചിലേQാൾ, ഒരു വാ:ിെല അ^രJളിൽ സംശയമുNാേയ:ാം;
(fാപി:ുകേയാ, (�ാപി:ുകേയാ, (fാവി:ുകേയാ, (�ാവി:ുകേയാ
ഏതാണ് സുബEം? ഷgിപൂർ#ിേയാ, ഷ£ിപൂർ#ിേയാ? ഷgേമാ? ഷ£േമാ?
േm£േനാ േmgേനാ? കുgേമാ? കു£േമാ? ഇJെന പല സേ�ഹJളും
േനരിേO:ാം. ചില പദJളുെട അർ�ം എെ%Kു നിHയം ഉNായിരി:യിലലാ;
ഇതു േനാ:ി അറിേയNിവരും. ഇതിെKാെ: ഒരു നലല 'നിഘNു'
ൈക:ലുNായിരിേ:Nതാവശയമാണ്. എെ%Kാൽ സം�കൃതപദJൾ
(േയാഗിQാനു8 'േമാഹ'#ിൽ ചിലേQാൾ ".....താലൂ:ുകേ=രിയിെല ഗുമ�െy
േതാKയാസJെള തഹസീർദാർ ഉലലംഘിേ:N കാലം
അതി~മി=ിരി:ുKു".....എKു േലഖക_ാർ എഴുതുകയും, പ'ാധിപ_ാർ
സ�തി=ുവിടുകയും െചuുKതിനു, ഉലലംഘി:ുകയുെട അർ�ം ഒരു
നിഘNുവിൽ േനാ:ി അറിsിരുKാൽ സംഗതിയാകയിലല. നിഘ¿ുവിെനാQം
അതവശയമായ മpറു ചില പു�കJളും ഉN്; ഇവ ഇം�ീഷിലു8തുേപാെല
മലയാള#ിലിലലാ#തും മലയാളപ':ാർ:ു സoടേഹതുതെKയാണ്.



അകാരാദി~മ#ിലു8 മഹ=രിത{ം�ഹJൾ, (സിEെQO സംഭവJളുെട
തീയതികൾ, രാജയകാരയവിവരJൾ, ഇJെന അേനകവിഷയJളിൽ പ':ാരനു
എKലല, സാധാരണ വായന:ാർെ:ലലാം 'സഹായി'കൾ ആയ ശ�ഭ¤ാഗാരJൾ
പ':ാരെy ൈക:ൽ ഉNായിരി:ണം. 
േമൽQറs (കാര#ിൽ ഒരു പ'കാരയാലയ#ിൽ കടKു, കുOി#രം
റിേQാർOറുെട പണി ശീലി=ുകഴിs ഒരുവന്, സവ%ം വിേവകെ# ആmയി=ു
ചുമതലേയ½:ാവുK അടു# ഉയർK പണി ഡി��ി�് റിേQാർOറുേടതാണ്. ഈ
പണിയിൽ, ഡി��ിക് റിേQാർOർ, ആ ഡി��ി�ിെല കാരയJെള
സംബxി=ിടേ#ാളം തെy പ'#ിെy അധിപർ നിർവാഹകൻ,
വൃ#ാ%നിേവദകൻ എKീ fാനJെളെയാെ: ഒKായി
ഭരി:ുKവനായിരി:ുKു. അവKു തെy (വൃ#ികെള േനർവഴിയിൽ
നട#ുKതിേല:ു തെy യു|ായു|വിചാരബുEി മാ'േമ അടു# സഹായി
ആയിOു8ൂ. അവനു ഒKാമതായി െചേuNത്, ആ ഡി��ി�ിെല (മാണെQO
ആളുകെളQpറിയ സകലവിവരJളും �ഹിQാനും അവെര പരിചയെQടുവാനുമാണ്;
ആ ഡി��ി�ിൽ അേQാൾ നടK (ധാന കാരയJെളയും അേതാടുകൂെട
മന{ിലാേ:Nതാണ്. അവിെട നട:ുK എലലാ െപാതു:ാരയJളിലും അവൻ
ഉുകനായിരി:ണം. ആ ഡി��ി�ിേല:ു തെy പ'ം േവണം
നായകനായിരിQാൻ എKാകുKു അവൻ mEെവ=ുെകാNിരിേ:Nത.്
ഡി��ി�് റിേQാർOർ (േതയകം സൂ^ി=ു (വർ#ിേ:N സംഗതികൾ ചിലതുN്.
അവെy ആഖയാനJളിൽ യാെതാരാളുെടയും േപരുവിവരം െതpറിേQാകരുത്. െക.
രാമൻേമേനാനുപകരം എൻ. രാഘവപി8 എേKാ, മാധവൻപി8�ു പകരം
മാേതവൻപി8 എേKാ, മേpറാ എഴുതിേQാകരുത്. ചില പ':ാർ ചിലരുെട
ഭാരയമാെര:ൂടിയും 'വകമാpറം' െചYുകNിOുN.് രാമൻനായരുെട ഭാരയയുെട േപര്
പി.െക. ഭാരതി അ� എKും, കൃ7േമനവെy ഭാരയയുെട േപര് ബി. എ. ഭാരതി അ�
എKും ആയിരുKാൽ, രാമൻനായരുെട ഭാരയെയ ബി.എ. ഭാരതി അ�യായും,
കൃ7േമേനാെy ഭാരയെയ പി.െക. ഭാരതി അ�യായും െതpറിെ=ഴുതിയാലുNാകുK
മരയാദേകട ്എ%ുമാ'മായിരി:ുെമേKാർേ:Nതാണ്. ആകയാൽ, ആളുകളുെട
േപരുവിവരം വളെര സൂ»മായി അേനവഷി=റിs ്സേ�ഹJൾ നീ:ിേവണം
എഴുതുവാൻ. അതി_WംതെK, ഒരുവൻ  െചY (സംഗെ# മെpറാരാളുെട
മുഖ#ുനിKു പുറെQOതാെണKു വരു#തുത.് ആളുകൾ:ു അതു ചിലേQാൾ
"കOുേനടിയ യശ{്" ആയിOും, മpറുചിലേQാൾ അപയശ{ായിOും ഭവിേ=:ും.
സേ�ഹമു8പ^#ിൽ ഊഹെ# ആmയമാ:ിെ:ാNു എഴുതരുത;്



വാ�വെമെ%K് അേനവഷി=തിെy േശഷം മതി എഴുതുവാൻ. ഡി��ി�് റിേQാർOർ
തെy അതിരിനു8ിൽ നട:ുവാൻ േപാകുK എലലാകാരയJൾ:ും
ദിനസരി:ുറിQു െവ�യും, അതതു ദിവസJളിൽ അതതു കാരയJെള
അേനവഷി=ുെകാ8ുകയും േവNതാണ്. ചിലേQാൾ ചില (ധാനെQO സംഭവJൾ
തെy അയൽfല#ു ഉNാേയ:ാം; അവെയQpറി താൻതെK േപായിരുKു
വൃ#ാ%െമഴുതുKതിKു േപാകുവാൻ സാധി:ുകയിെലലoിൽ, ആ fല#ു8
ഒരു വിശവfെന ഭാരേമ�ി=ു റിേQാർOു വരു#ുKതു യു|മായിരി:ും.
ചിലേQാൾ, സംഭവ റിേQാർOുകൾ, (സംഗJൾ എKിJെനയു8വ കാേല:ൂOി
തuാറാ:ിOുNായിരി:ും. അവെയ മുൻകൂOിേമടി=ു സം�ഹി=ുെവ�ാം.
അതിേല:ായും മpറും അതതു ആളുകൾ:ു േനരെ# കെ#ഴുതി മറുപടി
വരു#ാവുKതാണ്. തെy ഡി��ി�ിെല ഏേതതു കാരയJെളQpറിേവണം
റിേQാർO് എഴുതുവാൻ എKു പ'ാധിപർ:ു എഴുതി വിവരം അറിsിരി:ണം.
താൻ എഴുതി അയ:ുK േലഖന#ിൽനിKു ഏെറ:ുെറ യാെതാKും
തടsുകളയാതിരിേ:ണെമoിൽ, പ'ാധിപർ:ു ആ സംഗതിെയ:ുറി=ു
മുൻകൂOി വിവരം ഉNായിരിേ:Nതാണേലലാ. തനി:് അതതു ല:#ിൽ ഇ'യി'
പം|ി ആവശയെQടുെമKും, ഇKയിK കാരയJൾ വരാൻ േപാകുKു എKും
റിേQാർOർ പ'ാധിപെര കാേലകൂOി അറിയി=ിരുKാൽ, പ'ാധിപർ അതിേല:ു
മുൻകരുതൽ െചYിരി:ും. തനി:ും തെy റിേQാർOിെന കൗതുകേ#ാെട
(തീ^ി:ുK തെy ഡി��ി�് വായന:ാർ:ും ആശാഭംഗ#ിന്
ഇടവരാതിരി:യും െചuും. ഇ:ാരയJളിെലാെ: ഡി��ി�് റിേQാർOർ
ഏെറ:ുെറ ഒരു പ'ാധിപർെ:ാQം ഗുണാഗുണവിേവചനം െചuണം. പിെK
ഒരുകാരയം ഓർ�െവേ:Nതു, റിെQാർOർ:ു പ'ാധിപെരേQാെല
അ�ാതനാമാവായിരിQാൻ സാധി:യിെലലKതാണ്.  റിേQാർOർ എേQാഴും തെy
ഡി��ി�ിെല ആളുകളുമായി ഇടപഴകി നടേ:Nവനാകയാൽ, റിേQാർOിനാൽ
േദാഷെQOുേപാവാൻ സംഗതിവരുK ആളുകളുെട വിേരാധെ#യും,
ഗുണെQടുKവരുെട സേ%ാഷെ#യും സkാദി:ാനിടയാകും. താൻ
അസതയമേയാ അസംബxമാേയാ േദാഷപൂർ¦മാേയാ വലലതും ദൂഷയെമഴുതിയാൽ,
ശ'ു:െളെ:ാNു തനി:ു ശലയമുNാേയ:ും; തെy പ'#ിനും
േദാഷംവേK�ും. റിേQാർOർ:ു താെതാരാേളാടും സവകാരയൈവരം
ഉNായിരുKിെലലoിൽകൂടി, ചിലേQാൾ ചില സവകാരയത�ര_ാരുെട കൂടു:ിൽ
െപOുേപായി എKു വരാം. ആ fിതിയിലാണ് പ^പാതിയായി#ീർK ്ശ'ു:െള
ഉNാ:ുKത.് െചറുQ:ാരായ റിേQാർOർമാർ ഇJെനെ# കുടു:ുകളിൽെപOു



വലയുവാനിടയാവുKതു അസാധാരണമലല. സവകാരയൈവരെ# (ദർശിQി:ാൻ
വർ#മാനപ'േ#ാളം സൗകരയ(ദമായ fലം മെpറാKിലല; റിേQാർOറുെട fനം
അതിേല:് എളുQമായ മാർ¬വുമാണ്. െചറുQ:ാർ തJളുെട ഈ (േലാഭനെ#
എ'യും വിേവകേ#ാെട അട:ിയിരുKാൽ, അപകടം ഉNകാെത കഴിയും.
ഡി��ി�് റിേQാർOർ വൃ#ാ%ാഖയാനം െചuുKതിനും പുറെമ, തെy
ഡി��ി�ിെല വലല വിേശഷകാരയJെളയും പpറി കുറിQുകൾ എഴുതി അയ:ുകയും,
തേzശ ജനJളുെട അഭി(ായJെള (തിഫലിQി:യും െചuുKതു തെy
െതാഴിലിൽ അഭിവൃEി:ും, പ'#ിKു ആ ഡി��ി�ിൽ fിര(തി£:ും
ഉതകുKതാണ്. താൻ പ'#ിേല:് അയ=ുെകാടു:ുK യാെതാരു േലഖനവും
വയ|മായ കu^ര#ിൽ എഴുതിയിരി:യും, അതിെല സംഗതികെള വീNും
വീNും അേലാചി=ു നിHയം വരു#ുകയും, േപരുകൾ മുതലായ വിവരJളിൽ
യാെതാരു വീ¶യും ഇെലലKു നിർWയെQടു#ുകയും െചYിരി:ണം.
പ'#ിേല�യ=ുകഴിsാൽ പിെK, അ=ടി:ുംമുk് അതു കാ³ാനും വലല
വി¶യുNായിരുKാൽ തിരു#ുവാനും തനി:ു സാധി:ുകയിെലലKു
ഓർ:ുKതായാൽ തെy mE എ'േയെറ ആവശയകമാെണKു േബാധയമാവും.
കെuഴു#ുപകർQുകെളാെ: കഴിവു8ിടേ#ാളം കാേല:ൂOി
പ'കാരയാലയ#ിൽ എ#ി=ിരുKിെലലoിൽ, അവ  വരുK ല:#ിേല:ു
ഉപേയാഗെQOിOിെലലKും, പിKെ# ല:#ിനു വളെര പഴകിേQായി എKും
ആേ^പം വേK�ും. ഇതു നിമി#ം ചിലരുെട മുഷി=ിലിനും പാ'മാേയ:ും.
ഡി��ി�് റിേപാർOറുെട (വൃ#ി വാ�വ#ിൽ, വർ#മാന
നിേവദനമായിരുKാലും, ചില പ'Jളുെട വിഷയ#ിൽ, അതിെy നി¦ാഹകെy
നിലയിൽ െചേuNതായ ചില കാരയJൾകൂെട ഉNായിരി:ും. തെy ഡി�ടി�ിെല
വരി:ാേരാടു വരിQണം േമടി=ു പ'നി¦ാഹകനു അയ=ുെകാടു:ുക. പുതിയ
വരി:ാെര േചർ:ുക എKീ (വൃ#ികൾ റിേQാർOറുെട ചുമതലയിൽ
െപOതായിവരും. വിേശഷി=ും, തെy പ'ം തുടJീOു അധികകാലം
ആയിOിലലാ#താെണoിൽ, അതിK ്ഒരു fിര(തി£ ഉNാകുംവെര ഇJെന ചില
സഹായJൾ റിേQാർOരാൽ സാധയമായിOുN്; കുെറ പഴ:ം െചK പ'Jൾ:ു
ഇJെന ഒരാവശയം റിേQാർOെരെ:ാN് നിറേവpറാൻ ഉNായിെലലKു വരും. ഒരുവൻ
ഡി��ി�് റിേQാർOരായിരി:െO. പ'കാരയാലയ#ിൽ പണിെയടു:ുK
കുOി#രം റിേQാർOരായിരി:െO; ഏതു നിലയിലായിരുKാലും പ'#ിേല:ു
പരസയJൾ േശഖരി:ുK േജാലികൂെട ചില സമയJളിൽ അവെy ചുമതലയിൽ
െപOിരി:ും. ഇതിേല:ു അവKു (േതയകം (തിഫലവും അനുവദി:െQടും.



വിേശഷി=ും അവെy റിേQാർOർ പണി:ു8 (തിഫലം ചുരുJിയതാെണoിൽ,
ഇJെന കൂടുതൽ ആദായ#ിനു8 മാർ¬ം ഉNാ:ിെ:ാടുQാൻ
പ'നിർ¦ാഹകൻ ഒരു:മായിരി:ും. അതു പ'#ിെy നടQിനുതെK അഭിവൃEി
വരു#ുK കാരയമാണേലലാ. എKാൽ, പ'#ിനു പരസയJൾ േച#ുെവQാൻ
ത:വWം ധാരാളം അ=ുകളും, മpറു ഉപകരണJളും സംഭരി:ുKതിേല:ുേവN
മൂലധനം മുട:ിയിരി:ുKിെലലoിൽ, റിേQാർOറുെട പരസയകാരയവിഷയമായു8
പരിmമJൾ:ു സാഫലയം തൃµികരമായിെലലKു വേK�ും.
അെതJിെനയിരുKാലും റിേQാർOർമാരുെട േമൽ വർ#മാനനിേവദനെമാഴിെക,
മpറു (വൃ#ികൾ ചുമ#ുKത ്വിഹിതമെലലKാണ് പറേയNത്. ധാരാളം
മൂലധനശ|ിയു8 പ'Jൾ അJെന  ഒരു (വർ#ി െചuി:യില; മൂലധനശ|ി
ചുരുJിയ പ'Jൾ:ു അതാവശയമായി വേK�ാം.
റിേQാർOർ താ�രയേ#ാെട പണിെയടു:ുKവനായിരുKാൽ അവKു
ഡി��ി�ിെല (വൃ#ിെകാNു ഒKുരNു െകാലല#ിനു8ിൽ, പ'െ#ാഴിലിൽ
ഉയർK പടികളിേല:ു കട:ാനു8 േയാഗയത സിEി=ിരി:ും. അവൻ
പ'കാരയാലയ#ിൽനിKു അകKിരുKു (വർ#ിെയടു:ുKവനാകെകാN്,
നഗര#ിെല േeശJൾ അവനു തOുകയിലല; ഏതുകാരയവും ^മേയാെട ചി%ി=ു
തീർ=െQടു#ുവാൻ ശീലി:യും െചuും. പിെK വിേശഷകാരയJെളQpറി റിേQാർO്
എഴുതുവാനായി തെy ഡി��ി�ിൽ വKു േചരാവുK മpറു പ'Jളുെട
റിേQാർOർമാരുമായി ഇടപഴകി പുതിയ അറിവുകൾ േനടുവാനും കഴിയും.



അEയായം 4: ഖ¤േലഖനം-ഒK്

വൃ#ാ%സൂചനകൾ കുറിെ=ടു#ാൽ മാ'ം േപാരാ; അവെയ പ'#ിൽ
വിളkുKതിനു ത:വWം 'പാക'െQടു#ണം. ഇതു റിേQാർOർമാെരാെ: അവശയം
െചേY കഴിയൂ. ഏതുതരം റിേQാർOരും തെy ൈക:ലു8 വർ#മാനJെള
െചറിയ 'ഖ¤ികകൾ' ആ:ിെ:ാടുേ:Nതു പ'നട#ിൽQിൽ ഒരു (ധാന
കാരയമാണ്. ഈ ഖ¤േലഖനJൾ ആണ് പ'#ിെy അംഗJൾ. ഒരു ചുമരു
െകOുKതിന് ഇgികകൾ എJെനേയാ, ഒരു പ'ം സ�ീകരി:ുKതിനു
ഖ¤ികകൾ അേത(കാരം (മാണഘടകമായിരി:ുKു. വൃ#ാ%Jൾ
േശഖരി:ുK റിേQാർOരുെട പ:ൽനിKുെചലലുK വർ#മാന:ുറിQുകൾ:ു
പുറേമ, മെpറാരു വിധം ഖ¤േലഖനJൾ കൂടി പ'Jളിൽ കാണാറുNേലലാ;
ഇവെയ പ'ാധിപ:ുറിQുകൾ എKു വിളി:ുKു. ഈ രNുതരം
ഖ¤േലഖനJളും സവഭാവതഃ ഭിKJളാെണKു ധരിേ:NതാകുKു: രNും
െചറിയ കുറിQുകൾ ആയിരി:ുKു എK ഒരു സംഗതിെയ അവ�ു
സമാനധർ�െ# കാണി:ുKു8ു; മpറു സംഗതികളിൽ അവ ഭിK
ധർ�JളായിOു8വയാകുKു. റിേQാർOർ പാകെQടു#ി വിളkുK
ഖ¤േലഖനJൾ െവറും വർ#മാനJൾ അടJിയവയാണ്;
പ'ാധിപ:ുറിQുകൾ ആയു8 ഖ¤േലഖനJൾ പലേQാഴും
വർ#മാനJെളQpറിയു8 വിമർശനJേളാ, ചിലേQാൾ രാജയഭരണസംബxമായ
ഏതാൻ കണ:ുകൾ മാ'േമാ, ചിലേQാൾ അനയ' േചർ#ിOു8 വർ#മാനJെള
സമാഹരി=് വായന:ാരുെട ദൃgിെയ ^ണി:ുK �ാപകJേളാ ആയിരി:ും.
ഈ വിധJളിലു8 ഖ¤േലഖനJൾ ഇലലാെത ഒരു പ'വും നടKു
കാണുKിെലലKു പറയാം.
െചറിയ െചറിയ വർ#മാന:ുറിQുകൾെകാNു വായന:ാരുെട mEെയ
ആകർഷി:ുക എKുതു സാധാരണപ'Jൾെ:ാെ:, വിേശഷി=്
(തിവാരപ'Jൾ:ു, കർ#വയമായിOുകൂെട തീർKിOുN്. സരസമായും,
സാരവ#ായും, സ^ിµമായും ഉ8 വർ#മാന  ഖ¤Jൾ നിറsിരി:ുK ഒരു
വൃ#ാ%പ'േ#ാളം, തേzശവായന:ാെര സംതൃµിെQടു#ുKതിKും,
മെpറാരുതരം പ'#ിനും ശ|ിയിലലാ. സരസം, സാരവ#് എK വിേശഷണJൾ;
ചില പ'Jളിെല റിേപാർOർമാർ സഭാേയാഗനടപടികെളQpറി എഴുതുേkാൾ
ഓേരാേരാ (സംഗJെള:ുറി=് െചuുമാറു8 െവറും വിേശഷണJെളേQാെല,
വിചാരി=ുേപാകരുത്. ആ വർ#മാന:ുറിQുകൾ, വാ�വ#ിൽ സരസവും,



സാരവ#ും ആയിരി:ണം. വർ#മാനJൾ എെ%ാെ:യാവാം?
ബഹുജനJൾ:ു വിേനാദേമാ വി�ാനേമാ നൽകുKതായ ഏെതാരു
വർ#മാനവും സതയാനുേരാേധനയും സഭയമരയാദെയ അനുസരി=ും
(തിവാദി:ാവുKതാണ്. ആൾ തിJിനട:ുK ഒരു െതരുവിൽ ഒരു കാളേയാ
കുതിരേയാ വിരേNാടിയതാകെO, ഒരു പുര�ു തീ ക#ിയതാകെO, ഒരു
ആകhികമരണമുNായതാകെO, ഒരു നാടകേമാ പ%ുകളിേയാ നടKതാകെO,
ഒരുവനു ഒരു (ശംസാപ'ം ലഭി=താകെO-ഇJെന പല സംഗതികളും
വർ#മാന:ുറിQുകൾ:ു വിഷയമാകാം. ഇവെയ എഴുതി ഫലിQി:ുKതു
റിേQാർOരുെട സാമർ�യെ# ആmയി=ിരി:ും. ഒരു (േദശ#ു ഒKിലധികം
പ'Jൾ ഉNായിരുKാൽ, ഇവത�ിൽ വർ#മാനJൾ (തിപാദി:ുK
വിഷയ#ിൽ എേQാഴും മരമുNായി എKു വരാം. മpറു കാരയJളിൽ സാധാരണ
ഉNായിരി:ാവുK മരം റിേQാർOരുെട mEെയ അ'േ#ാളം അർഹി:ുKിലല.
പ'വായന:ാർ പ'ം വിടുർ#ാൽ ആദയമായി കൗതുകേ#ാെട േനാ:ുK
'സവേദശവാർ#' പം|ി കുറുകിയിരുKാൽ അതൃµിയും; എ'യും
നീNിരി:Kതായി കNാൽ അന�മായ സേ%ാഷവും ഉNാകാറുN.് ഈ
fിതി:ു, റിേQാർOർമാർ സവ%ം പ'#ിെy അഭയുദയ#ിലും സവ%ം
അഭിവൃEിയിoലും താ�രയമു8വരാെണKിരി:ിൽ, അവർ:ു വർ#മാനJൾ
േശഖരി=് വായന:െര ആകർഷി:ാൻ ത: രീതിയിൽ എഴുതി ഫലിQി:ുKതിനു
എ' വളെര mEെവ=ാലും അതു അധികമായിേQായി എKു ആേ^പം
വരുകയിലല. മരമു8േQാൾ പ'ാധിപ_ാർ റിേQാർOറുെട
വർ#മാന:ുറിQുകെള എ'േയാ സൂ»മായും നി�ർഷമായും
 പരിേശാധിQാനും, അവ മpറു പ'Jേളാടു കിടനിൽ:ുകയിെലലoിൽ അവർ:ു
റിേQാർOരുെട സാമർ�യെ#:ുറി=് അഭിമാനം കുറവാനും ഇടയാകുKതാകുKു.
ഖ¤േലഖനJൾ എഴുതുKതിേല:് ആവശയമായു8ത ്അതിൽ അടേ:Nതായ
'വക'കൾ ആകുKു. ഈ 'വക'കൾ എവിെടനിKാണ് ലഭി:ുക? പ':ാരൻ തെy
മേനാരാജയ#ിൽ സൃgി=ു വിടുKവയാേണാ? അവൻ എJെനയാണ് എലലാ
സംഗതികെളയും അറിയുKത?് പ'റിേQാർOർമാർ സർ¦�_ാരും
സർ¦സാ^ികളും ആകുKുെവK് ചിലർ:ു േതാKിേQാേയ:ാം. വാ�വം
അJെനയലല. പ'#ിൽ (�ാവി:ുK വാർ#കൾ എലലാം റിേQാർOർ സവ%ം
കWാേല കNവ ആയിരി:യിലല; പേല സംഗതികളിലും അവKു അറിവു കിOുKതു
അനയ_ാർ വഴിയായിOാണ്. എKാൽ ഇ(കാരം ലഭി:ുK അറിവുകെള
ഉപേയാഗെQടു#ുKതിൽ അവൻ നലല മുൻകരുതൽ െവ=ുെകാNിരുKാൽ, എലലാ



വാർ#കളും അവൻതെK കWാെല കN് കഥി=തുേപാല വിചാരി:ാം. ഒരു
സംഗതിെയQpറി റിേQാർOർ:ു അനുഭവ#ാൽ അറിവിെലലoിൽ, അതു
കNിOു8വെനേയാ, അതു സംബxമായ വാ�വവിവരJൾ
ൈകവശമു8വെനേയാ തിരsുപിടി=്, ആ വഴി:ു േവN വിവരJെളാെ:
�ഹിQാൻ സാധി:ുKതാണ്. അതതു സംഗതിയുെട സാരഭാഗെ# �ഹിQാൻ
ത: സാമർ�യം അവKുNായിരി:ണം; അനയ_ാരിൽനിKു ലഭി:ുK
അറിവുകളിൽ അനാവശയമായ പലതും കലർKിരി:ാം; ഇവെയ ത8ി:ളയാനും
േവNതുമാ'ം ഏടുQാനും, പ^പാതം കൂടാെതയിരിQാനും അവൻ
mEെവ=ുെകാNാൽ, തെy വർ#മാന:ുറിQുകെളQpറി പ'ാധിപർേ:ാ
വായന:ാർേ:ാ െവറുQു േതാKാൻ കാരണമുNായിരി:യിലല.
ഖ¤േലഖനJൾ:ു വകകൾ സംഭരിQാൻ, റിേQാർOർ:്, സർ:ാർ
ജീവന:ാരുമായി നിHയമായും പരിചയമുNായിരി:ണം. േപാലീസ്
ജീവന:ാരുമായി വിേശഷി=ും ഇടപഴകണം. െപാതുവിൽ സംബxി:ുK
കാരയJൾ ആരുെടെയാെ: പ:ൽനിK ്അറിയാൻ കഴിയുേമാ, അവെരെയാെ:
ദിവസംേതാറും കN് (Àം െചuണം. െപാലീസ് �േpറഷൻ, മജി�േ�pറ്  േകാടതി,
റവനയൂകേ=രി, ആശുപ'ി, തീവNി ആQീസ്, മpറു െപാതുവക fപനJൾ-
ഇJെന നാനാfലJളിലും െചK,് അവയിെല ജീവന:രുമായി സംഭാഷണം
െചY്, പുതിയ വാർ#കൾ �ഹിQാൻ എേQാഴും താ�രയേ#ാടുകൂടിയിരി:ണം.
ആ ജീവന:ാെര അവരുെട ആQീസുകളിൽ െചKു കാണുKതു യു|ം
അെലലKിരി:ുേkാൾ, അവരുെട ഗൃഹJളിൽ േപായി അവരുെട അവസരം
േനാ:ി:Nു സംസാരി:ണം. ചിലർ യാെതാരു ഭയവും കൂടാെത, വാർ#കൾ
പറയുKുNായിരി:ും; ചിലർ ഭയശീല_ാരായിOു തുറKു പറകയിലല. മpറുചിലർ
വാ�വെ# മറ=ുെവ�ും; േവെറ ചിലർ മനഃപൂർ¦ം വാ�വ#ിKു വിപരീതമായി
പറയും; ഇനിയും ചിലർ േകൾവിെയ മാ'ം അധി£ാനമാ:ിെ:ാN ്അവയ|മായി
വലലതും പറയും. ഇ#ര#ിൽ പല മാതിരി ആളുകേളാെടാെ: സംസാരി=ുേവണം
വാ�വം ഇ', അവാ�വം ഇ', എKു വിേവചിQാൻ ത: ബുEികൗശലം
റിേQാർOർ:ു ഇെലലKിരി:ിൽ, അവനും പ'വും എ' എളുQ#ിൽ
അബE:ുNിൽ പതി:ുKതാണ്! ആളുകളുെട സവഭാവJെള മന{ിലാ:ാനു8
ബുEിചാതുരയം റിേQാർOർ:് ഉNായിരുKാൽ, അബE#ിൽ െചKു ചാടുകയിലല.
വാ�വം പറയുK ശീലമു8വേരാടു (Àം െചuുേkാൾ ഉടൻ മറുപടി
കിOുKതുെകാNു തൃµിെQടാം; സേ�ഹെQടാൻ ആവശയമിലല. തുറKുപറയാൻ
മടി:ുKവേരാടു കുേറ:ൂെട (ÀJൾ െചY് വാ�വJൾ ഒെ: പുറെമ



വരു#ാം. ചിലേരാടു കുെറ അധികം സംസാരിേ:NിവേK:ും ഒരു
സംഗതിെയQpറി അ�സവ�ം വലല അറിവും കിOിയിരുKാൽ മുഴുവൻ അറിവാനും
വാ�വനിWയം െചuാനും, ചില തര:ാേരാടു താൻ േകOിOു8തിK ്േനെര
വിപരീതമായ ഒരു സംഭവെ# സംഭാവനം െചYുംെകാNു (Àം
െചേuNതായിരി:ും. ചിലേരാടു ഇലലാ# സംഗതികെളQpറി േചാദി:ുേkാൾ
അവർ ആ അവാ�വ സംഗതി പ'#ിൽ കാണരുതേലലാ എKു വിചാരി=ു, വാ�വം
െകാNു അവാ�വെ# നിേഷധി:ും. ചിലേരാടു സവകാരയസംഗതികേളQpറി
സംസാരി:ാൻ ഏർെQOിO്  ~േമണ സർ:ാർ കാരയJളിൽ കടKുകൂടാം. ഇJെന
പലമാതിരി (കൃതി:ാേരാടും െപരുമാേറN സ¥ദായJെളാെ:
ശീലി=വനായിരി:ുK പ^ം, റിേQാർOർ:് തെy (വൃ#ിയിൽ വിജയം
ലഭി:ുവാൻ (യാസമിലല. ഇതിേല:് സാമർ�യമിലലാ#വെനെ:ാN്,
വർ#മാനJൾ േശഖരിQാൻ െകാ8ുകയിലല; െവറും സവന�ാഹിയ�#ിെKാQം,
സഭാേയാഗJളിെല (സംഗJൾ തുടJിയ നടപടികെള (തിഫലിQി:ാേന
െകാ8ൂ. ഏതുവിധ#ിലായാലും, വർ#മാന:ുറിQുകൾ:ു8 'വക'കൾ
േശഖരി:ുേkാൾ, കാരയസാര#ിൽ കടKു െചലലുവാനു8 സാമർ�യം
റിേQാOർ:ു പഴമപരിചയ#ാൽ സിEിേ:Nതാണ്. അതു �ഹിQാൻ കഴിയാെത,
സവകാരയത�ര_ാരായ ആളുകളുെട കുടു:ിൽ െപടുവാനിടവരുKതു ആശംസയമലല.
ജനmുതികെള നിHയഗർഭമായ വിധ#ിൽ (�ാവി:ുകേയാ; നിHയമായ
സംഗതികെള ജനmുതിയായി പറകേയാ െചuുKതു യു|മലലതാനും. ചിലേQാൾ
സംശയ��മായ സംഗതികെള േകൾവികളായി (�ാവി:ുKതും തീെര
അവിഹിതമായ സ¥ദായമാണ്. "രാമേമേനാൻ മരി=ുേപായതായി േകൾ:ുKു"-
എെKാരു വാർ# വാ�വാനുേരാേധന ഉ8തായിരുKാൽ, 'േകൾ:ുKു'വിKു
ആവശയമിലല; സംശയ��മാെണoിൽ ഇ' ഗൗരവെQO ഒരു സംഗതിെയ
സംശയനിവാരണം വരു#ിയതിനുേമൽ (�ാവി=ാൽമതിയാകും. അലലാെത ആ
വാർ#യുെട വാ�വാവfെയ ഭാഗയപരി^�ു അധീനെQടു#ുKതു ഒരി:ലും
യു|മലല; നയായവുമലല.
വൃ#ാ%ഖ¤ികകൾ അെലലoിൽ, വർ#മാന:ുറിQുകൾ എഴുതുKതിേല:ു8
വകകൾ േശഖരി=ുകഴിsാൽ പിKീടു െചേuNത്, വർ#മാനെ# ഒരു
ഉചിതമായ രൂപ#ിൽ (തിബിംബി:ുകയാണ്. സംഗതികെളാെ:, നടK~മ#ിൽ
വിവരി:ണം. പറേയNെതാെ: അനയൂനമായി െവളിെQടു#ുവാൻ കഴിയുK
വാകയJൾ ഉപേയാഗി:ണം. വാകയJെളാെ: സം^ിµസാരമായും
രമണീയമായും ഇരി:ണം. ഖ¤ിക�ു േചർKതായ ഒരു തലവാചകവും



ഉപേയാഗി:ണം. ഈ തലവാചകം വരിയുെട നടുവിലലലാ നാേONത;് വരിയുെട
 ആരംഭ#ിൽ ഇട#pറ#ു എഴുതി, ഒരു േരാധിനിചിÁമായ ചിറിയ വരയിO്
അതിെന തുടർK ്വർ#മാനം എഴുതുകയാണ് സാധാരണമായി
സവീകരി:െQOിരി:ുK സ¥ദായം. തലവാചകം, വർ#മാന#ിെy
സവഭാവം.ഇKതാെണKു (ഥമതഃ േതാKി:ുമാേറാ അെലലoിൽ വായന:ാെര
അതിേല:ു ആകർഷി:ുമാേറാ ആയിരി:ണം. ഒരുവൻ െവ8#ിൽവീണ്
മുJിമരി=ു എK സംഭവെ# ദഥി:ുKതാെണoിൽ, അതിനു 'മുJിമരണം-' എK
രീതിയിൽ തലവാചകം എഴുതുകയലലാെത, 'ഒരു വിേശഷം' എേKാ 'ജല~ീഡ' എേKാ
മെpറാ അസംബxമായിOു8 തലവാചകം വ�രുത.് 'എKാൽ' എoിലും ' വീNും'
മുതലായ പദJൾ വാചകJളുെട മുkിൽെവ=ു െതാടു#ുെകOി വർ#മാനെ#
ദുർ�ഹമായ വിധ#ിൽ വള=ുെപാള=ു പറയുK സ¥ദായം തീെര വർ�യമാണ്.
സവഭാഷാപദJൾ യേഥ¨ം ലഭി:ുെKട#ു അനയഭാഷാപദJെള
കു#ിെ=ലു#ിയും ഭംഗി:ുേവNി അനാവശയമായ പഴെമാഴികൾ നിറ=ും
വർ#മാനെമഴുതുKതു തീെര അേ^പേയാഗയമാകുKു. ഇതാ പകർ:ുK
വർ#മാന:ുറിQുകെള േനാ:ുക:
"mീവർEനപുരം.
കാലാവf
"േവനലിെy കാഠിനയം പരിതµമായിരി:ുKു. ജനJളുെട േദഹസൗഖയം അ'
സുഗമമലല. കൂപതടാകJളിൽ ജലം കർzമസ�ിളിതമായിOാണ് കാണെQടുKത.്
േതJ അേനകദുർലലഭമായിരി:ുKു. തKിമി#ം െവളിെ=Wാദികൾ:ും
വിലകൂടുതലാണ്. ആടുമാടുകളും അഹാരപ'Jൾ കിOാെത
ശേ�ാൽപാദന#ിKു േപാലും ശ|ിെയKിെയ ഉറ:ം തൂJുKു..........."

('സുജനാന�ിനി'--1906--െഫ. 2-ആംനു)

"എറണാകുളം.
"(ിയപ'ാധിപ{ാെറ, ന�ുെട മാരുതഭഗവാെy ഉപ�വം ഈയിെട ഇവിെട കുെറ
കലശലുതെKയാണ്. ഇേzഹം അധികമായി ഉപ�വി:ുKത ്ഡർബാർ
േറാഡിKരുകിൽ പടിsാേറാOഭിമുഖമായി ഇരി:ുK  ഷാQുകാെരയും മpറുമാണ്,
കാരണം എ%ാെണK് സാററിsുേവാ? മി�pറർ വായുവിെy ശ|ി
തടു:ുKതിനായി നിK െതJുകെളെയലലാം ഉ_ൂലനാശം െചYിേലല? പിെK



അേzഹ#ിെy ഇgം േപാെല തു8രുെത? കാെളജു െകOിടJളുെട പഴയ ഓടുകൾ
താൻ കുെറ അധികം പുതുതാ:ി=ു. മഴയും ഒOും കുറവലല."
('േകരളതാരക'--1911 ജൂൺ 30-നു)

"അkലQുഴ.
"മഴയുെട ഉപ�വ#ാൽ വളെര നgJൾ സംഭവി:ുKുN്. തണുേQാ
അസഹനീയമായിരി:ുKു. ഇേQാഴും െവ8ം െപാJിവരുKതു
പാ'#ിൽനിKും അടുQിൽ എK സ¥ദായ#ിലാണ് കലാശി:ുKത.്........."
('മലയാളി'--1911 ജൂൈല 26-നു)

ഇ:ാണി=വയിൽ, ഒKാമേ#തു, തൽ:ർ#ാവിനു
സം�കൃതപദ(േയാഗ#ിoൽ 'േമാഹം' ഉNായിO് പദാർ��ാനം ഇലലാെത,
വാചകപുgി:ുേവNി സം�കൃതപദJൾ നിറ=് പ¤ിതമാനിതെയ
കാണി=ിരി:ുK േലഖനമാണ്. രNാമേ#തിൽ, തൽ:ർ#ാവു ഫലിതമായി
എഴുതുKു എKു ©മി=്, ചില േഗാgികൾ കാണി=ിരി:ുKു. മൂKാമേ#തിൽ,
ഇം�ീഷിെല ഒരു പഴെമാഴിെയ മലയാള#ിൽ തർ�മ െചY്, വാചകഭംഗി:ു
ഉതകുെമKു വിചാരി=്, അസംബxമായ വിധ#ിൽ (േയാഗി=ിരി:ുKു; ഇതിെy
അർ�ം വായന:ാർ:് സു�ഹവുമലല. 'സാെറ', പ'ാധപേ=Oാ', 'അനിയ',
േഹേഹപ'ാധിപർ{ാേറ, 'ഓേഹാ െപാKുേചOാ', 'േകOിേലലസാെറ', 'എ%ാെണKെലല
സാെറ', എKിJെനയു8 'പാuാര'വാ:ുകെള േചർ# ്വർ#മാന:ുറിQുകൾ
രചി:ുKതും, അവെയ അേതവിധം (സിEീകരി:ുKതും, പ'#ിൽ
സാഹിതയരസികതെയ േപാഷിQി:ുKതായിരി:യിലല; സാഹിതയദൂഷകമായിരി:ും
താനും. 
ഒരു വർ#മാന:ുറിQ ്ഏതു രീതിയിെലoിലും എഴുതി#8ിയാൽ മതിെയKു
വിചാരി:രുത;് ഒരു ഉപനയാസെ# എ' വിചി'മായ രീതിയിൽ രചിേ:ണെമK്
നി�ർഷയുേNാ, അതി_Wം തെK, ഒരു െചറിയ വർ#മാന:ുറിQും
വിചി'ബxമായിരി:ണം ചി'െമഴു#ുരവിവർ�#kുരാെy ചി'പടJെള
കാണുേkാൾ മന{ിന് എെ%ാരു ആÂാദം, ഉNാകുKുേവാ അേത(കാരം ഉ8
ഒരു ആÂാദം, ഒരു നലല ഉപനയാസം വായി:ുേkാഴും, ഉNാേകNതാണ്.
അേzഹ#ിെy ചി'െമഴു#് വിദയാൈനപുണയ#ിെനാQം,
ഉപനയാസകർ#ാവിKു ഗദയരചനാൈനപുണയം ഉNായിരി:ണം. അേzഹം ഒരു
ചി'പട#ിൽ ഒരpറ#ു ഒരു െചറിയ താമരQൂേവാ ലതേയാ വര=ാൽ അതുകൂടി



മേനാ�മായിരി:ുKുെവoിൽ, പ'#ിെല ഒരു വർ#മാന:ുറിQിേനയും
മേനാ�ം ആ:ുവാൻ കഴിയുKതാണ്. ചി'േലഖന#ിെനാQംതെK
പ'േലഖനവും ഒരു കലാവിദയയാെണKു ധരിേ:Nതും, ആ വിദയയുെട
(ഖയാതി:ുതെK പ'േലഖക_ാർ mമിേ:Nതും ആകുKു. ചി'േലഖകൻ
ഒരാളുെട സവരൂപം വര:ുേkാൾ, കW്, മൂ:്, െചവി മുതലായ അംഗJൾ:ു
ഉചിതമായ പരിമാണJെള നിHയി:ുKു; അതി_Wം, പ'േലഖക_ാരും
തJളുെട േലഖനJളിെല വിഷയവിഭാഗJൾ:ു ത�ിൽ േചർ=യുNായിരിQാൻ
mEെവ:ണം. ചി'േലഖകൻ ഒരു സവരൂപ#ിKു കേuാ, കാേലാ, കേWാ, മൂേ:ാ,
മpറു ഏെതoിലുെമാരു അംഗേമാ ഇലലാെത വര=ുെവ=ാൽ അതു എ'
ദുർzർശനമായി കാണുേമാ, അതി_WംതെK ഒരു പ'േലഖകൻ തെy
ഉപനയാസെ# വിഷയപരിപൂർ#ിവരു#ാെത എഴുതിയാൽ, അതു വായിQാൻ
െകാ8രുതാ#തായി#ീരുKു. പിെKയും ഒരു ചി'േലഖകൻ തെy വർWJെള
േചരുംപടി േച#ിOിെലലoിൽ ആ ചി'ം വാ�വെ# (തിബിംബി:ാ#താേയാ,
മെpറാKിെന ആശoിQി:ുKതാേയാ വരാവുKതുേപാെല, ഒരു പ'േലഖകൻ
തെy വാകയJളിൽ ഉചിതപദJെളയലലാ (േയാഗി=ിരി:ുKെതoിൽ,
വർ#മാന#ിെy സവഭാവം മാറിേയാ മറിേsാ അർ�മാേയ:ുെമKും
ഓർ�െവേ:Nതാണ്. മാതൃകയായ ഒരു  ഖ¤േലഖന#ിൽ, പറേയN
സംഗതികെളെയാെ:, സംഭവ~മ#ിൽ, ഉചിതപദJളാൽ, പറsിരി:ണം;
വാകയJൾ സം^ിµJളായുമിരി:ണം; വാ:ുകെള ചുരു:ുക നിമി#ം
അർ�#ിനു യാെതാരു ഹാനിയും വKിരി:രുത;് പരിവാഹിതവേദാഷെ#
ഉ�ാദി:ുമാറു8 അനാവശയപദJേളാ വാചകJേളാ കൂOിേ=ർ#ിരി:യുമരുത.്
െകാ=ുകുOികൾ ആളാനപൂ=കളുെട രൂപJെള ചുമരിൽ വര�ുK സ¥ദായം
ഇതിേല:ു പpറുകയിലല; ചി'െമഴു#ുവിദയയുെട (മാണതതവJെള
പഠി=ുശീലി=ിOു8വരുെട സ¥ദായമാണ് ആവശയം; അതിKു
സാഹിതയശാ�തതവJളുെട അറിവും, എഴുതിªീലവും ഉNായാേല, സാധയമാവൂ.
വർ#മാന:ുറിQുകൾ എഴുതുK റിേQാർOറുെട സാമർ�യെ# പരീ^ിQാൻ
ഉ#മമായ മാർ¬ം, ചിലേQാൾ അകhാൽ സംഭവി:ാറു8 കുതിരQിണ:ം,
വNിമറിsപകടം മുതലായ ആപ#ുകെള വിവരിെ=ഴുതുകയാണ്. ഈവക
അപകടJൾ നഗരJളിൽ സാധാരണമായി സംഭവി:ാറുN.് റിേQാർOർ ഈ
അപകടJെളQpറി ശരിയായ അറിവുകേളാെ: �ഹി=ിOുേNാ എKും, അതിെല
മുഖയകാരയJൾ ഇKവെയKു മന{ിലാ:ീOുേNാ എKും, അവ വായന:ാെര
ആകർഷി:#: രീതിയിൽ എഴുതീOുേNാ എKും, േലഖനം വായി:ുേkാൾ ആ



അപകടം വായന:ാരെy കൺമുkിൽ സംഭവി=തുേപാെല അവനു അർ��ഹം
ഉNാകുേമാ എKും വർ#മാന:ുറിQുെകാNു നിർWയെQടു#ാവുKതാണ്.
താെഴ േചർ:ുK ഖ¤േലഖനം േനാ:ുക:
"വീണു െഞരിsു--െചാ¦ാ¶ ൈവകിയതിൽ പിെK പു#ൻകേ=രി:ു സമീപമു8
പഴയ േറാOിെy തിരിവിൽെവ=ു ഒരു അപകടം സംഭവി=ിരി:ുKു. േനരം
ഇരുOി#ുടJിയിരുKതിനാൽ, അപകടം കുെറ ഭയoരമായിOുതെK തീർKിരുKു.
അതിൽെപOവർ:ു ഏെറ കgQാടിനും കാരണമായിOുN.് അപകടം പpറിയത്
മി�pറർ േഗാവി�Qി8�ായിരുKു. അേQാൾ, മി�pറർ പി8 കേ=രി വിOു
മടJിേQാകയായിരുKു;  േമ�റs പഴയ േറാOിെy തിരിവിൽ എ#ിയേQാൾ,
മി�pറർ പി8യുെട വNിയിൽ പൂOിയിരുK കുതിര ആ തിരിവിൽ നാOീOു8
വഴികാOി�ംഭം കN് െപOKു പരി©മി=ു വിരേNാടി അടുെ#ാരു കuാലയിൽ
െചKു കയറി വNിയും െകാNു മറിയുകയും വNി:ക#ിരുK മി�pറർ പി8
ഊേ:ാെട താഴ#ുവീഴുകയും െചYു. എKിOും, കുതിര പിടി=ടി=ു എഴുേKpറു
തകർK വNിയും വലി=ിഴ=ുെകാNു ഓടി വീNും തOിമുOി വീണു. രNാമതു
വീണതു ഒരു പിലാമര#ിൽെ=Kു മുOിയതുനിമി#മായിരുKു. ഇേതാടുകൂടി
വNി തവിടുെപാടിയായി. ഇതിനിട�ു, േവെറാരു വNി പിറെക വKുേചർKു.
അതിെല വNി:ാരൻ ശoു എKവൻ േറാOിൽ മി�pറർ േഗാവി�Qി8
കിട:ുKതുകN,് മി�pറർ പി8െയ താJിെയടു#്, തെy വNി:ക#ു
കിട#ി. മി�pറർ പി8യുെട വീട ്േമേ:പO#ു വിശവനാഥപുര#ു ആണ്;
മൂKുനാഴിക ദൂരമുN.് മി�pറർ പി8െയ ഡാ�ർ വKുകN് വളെര സൂ^ി=്
mEി=ു പരിേശാധി=് ചികിി:ുKു. പരിേശാധനയിൽ, മി�pറർ പി8�ു വളെര
കഠിനമായ മുറിവുകൾ തലയിലും പുറ#ും ഉNായിOുെNKാണ് ഡാ�ർ
കNിരി:ുKത.്"
ഇ#രം വർ#മാന:ുറിQുകൾ പലേQാഴും പ'Jളിൽ കാണാറുN്. ഇതിെy
നയൂനതകെള പരിഹരി=് തിരു#ി എഴുതുംമുkായി ചില ആേ^പJൾ
ചൂNി:ാണി:ാം. വർ#മാന:ുറിQുകൾ എഴുതുേkാൾ േലഖക_ാർ
ഒKാമതായി െചേuNതു വായന:ാെര ആകർഷി:ുവാൻ ത:തും
വിഷയ#ിനു േചർKതുമായ ഒരു തലവാചകം െവ�ുകയാണ് എK് മുk്
പറsിOുNേലലാ. ഇവിെട കാണി=തായ ഖ¤േലഖന#ിെy തലവാചകം
"വീണുെഞരിsു" എKാണ്. ഇതു വായി=ാൽ, അപകടം സംഭവി= ആളുെട
േപരിൽ അനുകk ഉദി:ുKതിലധികം ഹാസയരസം േതാKുവാനാണ്
എളുQമു8ത്. േഗാവി�Qി8�ു പpറിയ ആപ#ാണ് ഇവിെട



മുഖയസംഗതിയായിരി:ുKത്; അതു തലവാചക#ാൽ സൂചിQി:ുKുെNKു
പറsുകൂടാ. പിെK വNിതകർKത ് െഞര=ലാെണKു വിചാരിQാനും നയായമിലല.
"ൈവകിയതി�ിെK" ആെണKു പറsിOു8 fിതി:്, "േനരം
ഇരുOി#ുടJിയതിനാൽ' എK് പുനരു|ം െചേuNിയിരുKിലല. അപകടംപpറിയ
േഗാവി�Qി8െയ ആദയവാചക#ിൽ തെK വായന:ാരുെട മുkിൽ
(േവശിQിേ:NിയിരുKു; േഗാവി�Qി8 ആരാെണKും എവിെട
പാർ:ുKവനാെണKും ആദയേമ അറിയി:ുKിലല. വാസfലം ഒടുവിലാണ്
പറsിരി:ുKത്. "അേQാൾ" മുതലായി ചില അനാവശയപദJളും,
നിരർ�വാചകJളും േലഖനെ# വീർQി=ിരി:ുKു. "െപെOKു പരി©മി=ു"
വിരേNാടി എKു വർWിേ:N വിേശഷാവശയെമ%്? വിരേNാടുKതു
െപെOKലലാെത ~േമണ ആേണാ? വിരളുKതു പരി©മ#ാലുമാണേലലാ?
േഗാവി�Qി8 താഴ#ു വീണതിെy േശഷം അയാളുെട അവf എ%ായിരുKു
എKു അറിവാൻ േലഖന#ിെy അവസാന#ിൽ േപാേകNിവരുKു;
അതിനിടയിൽ കുതിരയുെടയും വNിയുെടയും പിKാെലയാണ് വായന:രെന
ഓടി:ുKത്. കുതിര േഗാവി�Qി8െയ താഴ#് ത8ി:ളsിO് ഓടിയ വഴി:് മpറു
വലല ആേളയും അപകട#ിൽ െപടു#ിയിരുKുെവoിൽ േഗാവി�Qി8െയ വിO് ആ
ആളുെട അപകടെ# അറിവാനായി വായന:ാരെന കൂOിെ:ാNുേപായതു
യു|മായിരി:ുമായിരുKു. ഡാ�ർ "വളെര സൂ^ി=ു mEി=ു" പരിേശാധി=ു
എKു വിേശഷണം െചേuN ആവശയമിലലയിരുKു; പരിേശാധന സൂ^ി=ും
mEി=ും െചuുK കൃതയമാണേലലാ. മുറിവുകൾ 'ഉNായിOുN'് എKു
വർWി:ുെKട#ു "ഉNാവുക"െയ:ാൾ ഉചിതതരമായ പദം "പpറുക"േയാ,
"െപടുക"േയാ ഏൽ:ുക"േയാ ആകുKു. ഈ ഖ¤ികെയ അടി=ുട=ു വാർ:ാം.
"ഭയoരമായ ആപ#്--ഇ:ഴിs െചാ¦ാ¶ സായoാല#ു, േമേ:പOം
വിശവനാഥപുരെ# മി�pറർ േഗാവി�Qിള കേ=രിയിൽനിKു
മടJിെപാെ�ാNിരുKേQാൾ ഒരു അപകടം േനരിOു. പു#ൻകേ=രി:ു
സമീപ#ു8 പഴയ േറാOിെy തിരിവിൽ എ#ിയേQാൾ അേzഹം
കയറിയേQായിരുK വNിയിെല കുതിര ഒരു  വഴികാOി�ംഭം കN് വിരേNാടി
അടുെ#ാരു കuാലയിൽ െചKുമുOി, വNിേയാടുകൂെട മറിsു. അേzഹം
േറാOിൽ വീണുേപായി. പിറെക വKിരുK ഒരു വNിയിെല (ശoു എK) വNി:ാരൻ
അേzഹെ# കാണുകയും, എട#ു തെy വNിയിലാ:ി അേzഹ#ിെy വീOിേല:്
െകാNുേപാകുയും െചYു. ഡാ�െറ വരു#ി േനാ:ി=തിൽ മി�pറർ പി8�ു
തലയും പുറവും കഠിനമായി മുറിെQOിരി:ുKതായി കNിരി:ുKു.



വിരേNാടിവീണ കുതിരേയാ, പിട=ടിെ=ണീpറു വീNും വNിയും
വലി=ിഴ=ുെകാNു ഓടി ഒരു പിലാമര#ിൽ മുOി; വNി തീെര തകർKുേപാകയും
െചYു".
ഇ'യും െകാNു സംഭവ#ിെy സം^ിµമായ വിവരണം ആയിOുN.് േമQടി
ആപ#ിെല (ധാന സംഗതികൾ ഒെ: ഇതിൽ അട:ീOുമുN.് സംഭവം നടK
കാലം, ആൾ, അപകടം, സ�ർഭം, കാരണം പരിണാമം--എKിതുകൾ ഓേരാKും
സംഭവി= ~മ#ിൽ (തിപാദി:െQOിOുമുN്. പ'#ിൽ എഴുതി പഴമപരിചയം
വKിOു8 േലഖക_ാർ, മുkു കാണി= മാതിരി ആേ^പാർഹമായ വിധ#ിൽ
സംഭവകഥനം െചqയിലല എKു സമാധാനെQടാം; കുOി#ര:ാർ:ാണ് വീ¶വരാറ്.
വർ#മാനJെള വിഷയമാ:ി ഖ¤േലഖനJൾ എഴുതുKതു എ'മാ'ം നീളാം?
ഇതിനു നിHിതമായ വയവfെയാKും ക�ി=ിOിലലാ. വിഷയം നാനാമുഖമായി
(തിപാദി:െQേടNതെലലoിൽ, െചറിയ അ^ര#ിൽ മുQതു നാ�തു വരിവെര
നീളുKതിൽ തരേ:ടിലല. എKാൽ, അതിലധികം നീNാൽ തലവാചകം നടുവിൽ
നാOി, ഒരു െചറിയ ഉപനയാസ#ിെy രീതിയിൽ നിറു#ാം. വിഷയം
നാനാമുഖമായിരി:യും ഒKിലധികം Ã¤ികകൾ ആയി
പിരിെ=ഴുേതNിവരുകയും െചuുKതായാൽ, തലവാചകം നടനാOി, ഓേരാ
ഖ¤ിക�ും െവേ¦െറ തലവാചകJൾ െവേ=ാ െവ�ാെതേയാ, വർWി:ുക
യു|മായിരി:ും. അÄിബാധ, തിവNി അപകടം, ലഹള മുതലായ പേല
 സംഭവJളും സവി�രം വിവരിേ:Nവയായിരി:ും; ഇJെനയു8 വർWനകൾ
ദീഘേലഖനമായുമിരി:ും.
ഖ¤േലഖനെമഴുതുKതു സരസമാ:ാനാണ് റിേQാർOർമാർ mമിേ:Nത്.
എKാൽ േനരേkാ:ിലലാെ#ട#ു േനരേkാ:ു വലി=ിഴ=ുെകാNു െവ�രുത്.
ഫലിതം സ�ർേഭാചിതവും േലഖനെ# അധികം ആസവാദയമാ:ുKതും
ആയിരി:ണം. േലഖനം വായി:ുKവർ:ു അവസര#ിന് അനുചിതമായും
ഫലിതം (േയാഗി=ാൽ അതു കാതിൽ തരിവള െകOി#ൂ:ുKതിെനാQം
നീരസകാരണമായി#ീരുKതാണ്, എKു േലഖക_ാർ ഓർ�െവേ�NതാകുKു.
പെ^, ഫലിതമായി എഴുതാൻ എലലാവർ:ും (ാµിയുNായിരി:യിലല; അതിേല:ു
സവഭാേവന തെK ഒരു 'വാസന'യും രസികതയും േലഖകKു ഉNയിരി:ണം.
ഫലിതമായി എഴുതുേkാൾ, േലഖനകർ#ാവു മുkിൽ പാടി നി½:ാൻ mമി:രുത്.
േലഖനവിഷയെ# മുേkാOു െകാNുവK ്അധികം േശാഭി:ാനാണ്
ഉാഹിേ:Nത്.
ആളുകളുെട സവകാരയനട#െയേയാ ആകാരവിേശഷെ#േയാ ദുഷി=ു എഴുതാൻ



സാധാരണ െചറുQ:ാർ:ു (േലാഭനം ഉNാകാറുN.് ഇJെന എഴുതുKതിനാൽ
അനയ_ാെര അപകീർ#ിെQടു#ുക എK അപരാധം േലഖനകർ#ാവിെy േമൽ
കയറും. ഒരാളുെട നട#യിൽ ഏതാണ് സവകാരയമായു8ത്, ഏതാണ്, പ':ാരെy
നിരൂപണ#ിനു വിഷയമാ:ാൻ ത:വWം െപാതുജനബാധകമായു8ത,് എK്
പരിേ¨ദിQാൻ (യാസമുെNKു സ�തിേ= തീരൂ. െപാതുജന
ബാധമായു8താെണKു നലലവWം േബാധയം ആയാൽ, അ#രം (വൃ#ികൾ,
ഒരുവൻ സവകാരയ#ിൽ െചYവയായിരുKാലും എഴുതുKത് അകർ#വയേമാ
അയു|േമാ ആയിരി:ുകയിലല. എKാൽ അJിെന നലല േബാധയം ആവാ#ിട#ു,
േലഖക_ാർ പ'ാധിപെര അറിയി=് പ'ാധിപരുെട യു|ംേപാെല െചuാൻ
വിOുെകാടു:ുകയാണ് ഉ#മം. ഇതു ഒരു സവകാരയപുരുഷെന
സംബxി=ിടേ#ാളം നിർബxിതനയമായുമിരി:ണം. െപാതുജനകാരയJളിൽ
 ഏർെQO് ജനതയുെട ദൃgി:ു വിഷയമായിരി:ുK ഒരുവെy സവകാരയനട#,
െപാതുജനJെള ബാധി:ുK തര#ിലു8തായിരി:ിൽ, അതിെനQpറി
പ'#ിൽ ആേ^പം പറേയNതു ജനസമുദായ#ിെy േ^മ#ിK്
അധി£ാനമായ ധർ�െ# ര^ിQാൻ ആവശയകമാെണK സിEാ%ം,
േm£_ാരായ പേല പ'(വർ#ക_ാർ ൈകെ:ാNു നടKിOുN,്
നട:ുKുമുN.് ഈ fിതി:്, അ#രം നട#െയ െവളിെQടു#ുKതു
പ'മരയാദെയ ലംഘി:ുK (വൃ#ിയലല. സവകാരയJൾ െപാലീസധികൃത_ാരുെട
mEെയ അർഹി:ുKവയാെണoിേലാ, അവെയ (�ാവി:ുKതിൽ
അധർ�ശoേയ േവNാ.



അEയായം 5: ഖ¤േലഖനം (2) 

ഖ¤േലഖനJളിൽ മെpറാരിനം പ'ധപ:ുറിQുകളാെണKു പറsിOുNേലലാ.
ഇവ വർ#മാനJൾ േശഖരി:ുK റിേപാർOരുെട ചുമതലയിൽ െപOതലല. എoിലും,
ഇവെയ രചി:ുK സ¥ദായം, മുkു പറs വർ#മാന:ുറിQുകൾ
എഴുതുേkാൾ ഓർ�െവേ�Nതായ സാഹിതയശാ�തതവJെള
ആmയി:ുKതാകെകാNു, ഇവയുെട രീതിെയ:ുറി=ും അ�ം വിചി%നം െചuാം.
പ'ാധിപ:ുറിQുകളിൽ േലാകവാർ#കൾ വിഷയമായി വരുെമoിലും, അവെയ
(തിപാദി:ുK സ¥ദായ#ിനു േഭദമുN്. വർ#മാന:ുറിQുകളിൽ ഓേരാ
സംഭവJൾ നടKേപാെല വിവരി:േയ േവNു; റിേQാർOർമാർ ആ
വാർ#കെള:ുറി=ു തJൾ:ു8 അഭി(ായംJെള
(�ാവി:രുതാ#താകുKു. അഭി(ായം പറയുേkാൾ വൃ#ാ%കഥനം എKതു
മാറി ആഭി(ായ(കടനം ആയി#ീരുKു. ഒരു സംഗതിെയQpറി അഭി(ായം
പുറെQടുവിെ=ഴുതുKതാണ് പ'ാധിപ:ുറിQ്. വർ#മാന:ുറിQിെന
സംഭവാഖയാനം എKും പ'ാധിപ:ുറിQിെന സം^ിµവിവരെമKും പറയാം.
പ'#ിെy അഭി(ായJെളയാണ് പ'ാധിപ:ുറിQുകളിേലാ,
പ'ാധിപ(സംഗJളിേലാ (കാശിQി:ുKത.് െവറും വർ#മാനJൾ എഴുതുക
റിേQാർOറുെട കൃതയം; ഈവക കുറിQുകൾ, പ'ാധിപ:ുറിQുകൾ:ു
വിഷയമായി#ീരാവുKതാണുതാനും. അേQാൾ പ'ാധിപ:ുറിെQഴുതുK ആൾ
ആ വാർ#കെള ഏെറ:ുെറ പരാമർശി:യും അതിേ_ൽ ഗുണേദാഷനിരൂപണം
െചY് അഭി(ായJൾ പുറെQടുവി:യും െചuുKു. ചില സംഗതികളിൽ,
പ'ാധിപ:ുറിQുകൾ വർ#മാനJെളQpറിയു8 വിമർശനJൾ
അടJിയവയായിരി:യിലല; രാജയഭരണസംബxമായ വലല കണ:ുകേളാ,
വയവfകേളാ, ക�നകേളാ ഉEരിെ=ഴുതിയിOു8താവാം. ഇതിെലാെ: മുഖയമായി
അറിsിരിേ:N കാരയം, പ'ധിപ:ുറിQുകൾ ഒരി:ലും െവറും
സംഭവകഥനമായിരി:രുെതKു8താണ്. പിെK വർ#മാനJെള
 വർ#മാനപം|ിയിൽ േവണം എഴുതുവാൻ, എKും ഓർ#ിരി:ണം.
പ'ാധിപ:ുറിQുകെളഴുതുKവർ ഓർ�െവേ:Nതായ മുഖയകാരയം തJളുെട
ശ�(ളയംെകാNു വായന:ാെര ഉപ�വി:രുെതKതാണ്. ഒരു
സംഗതിെയ:ുറി=ു പ'ാധിപ:ുറിെQഴു#ുകാരെy അഭി(ായJെള
വായന:ാരുെട ഉ8ിൽ ഫലിQി:ാൻ േവNി മാ'ം ആവശയമു8 വാകയJേള
ഉപേയാഗി:ാവു. ചിലേQാൾ, യു|ിപദJെള മാ'ം (തിപാദി=ാൽ മതിയാകും;



അനുമാനം വായന:ാർ:ു സുഗമമാണിoിൽ, ആ (വൃ#ി
പ'ാധിപ:ുറിQുകാരൻ െചേuNതിലല. ആേരാഗയവാനായിരി:ുK ഒരുവനു
േചാറും കറിയും വിളkിെ:ാടു#ാൽ മതി, അവർ ഉരുളയാ:ി ഉNുെകാ8ും.
ഉരുള ഉരുOി അവെy വാ�ു8ിൽ ത8ി അKകുലയയിേല:ു കു#ിയിറേ:N
ആവശയമിലല. േചാറുരുOി#8ിയാൽ അവെy പലലുകൾ െചേuNിയിരുK പണി
ആമാശയ#ാൽ സാധിേ:Nതായും, പേ^, ദീപനേ:ടുNായി അവKു
ആേരാഗയം ^യി:ുവാൻ ഇടയാ:ിയതായും വേK:ും. ഇതി_Wം തെKയാണ്
പ'വായന:ാരേനാടും വർ#ിേ:Nത.് അവKു സവയം ചി%ി=ു
സവാഭി(ായJെള സവരൂപി:ുവാൻ ശ|ിയു8േQാൾ, അവെy
ശിര{ിKു8ിേല:ു, പ':ാരൻ സവാഭി(ായJെള കൂOി:ുഴ=് ഓേരാ
സംഗതികെള ഉരുള ഉരുOി#8ുവാൻ ധൃgനാകരുത്. ആേലാചന�ു ആഹാരമായ
സംഗതികെള പാകെQടു#ി വിളേkN കൃതയേമ പ':ാനൻ െചേuNൂ; അവെയ
അേലാചി=് അഭി(ായJൾ സവരൂപി=് തെy മന{ിൽ അംഗികരി:ുവാൻ
വായ:ാരKു കഴിയുെമoിൽ ആ (വൃ#ി അവൻ നട#ിെ:ാ8ും. അവKു
േചാറു ദഹി:ുKതിേല:് ഉമിനീരിള:ുവാനും സവാദു േതാKി:ുവാനും
ഷഡ്രസJൾ േചർK കറികൾ വിളkിെ:ാടു:ുംേപാെല, അഭി(ായJെള
സവരൂപി:ുKതിേല:ു സഹായമായി പ':ാരൻ അ�സവ�ം ചില വിമർശJൾ
െചYുെകാ8ാം, തരേ:ടിലല. എKാൽ, പ':ാരൻ, ഒരി:ലും, യാെതാരു
സംഗതിെയQpറിയും, വായന:ാർ:ുേവNി,  അവർ:ുപകരം താൻ തെK
ചി%ി=്, ചില അഭി(ായJൾ സവരൂപി=േശഷം, ആ അഭി(ായJെള അവരുെട
മന{ിേല:ു ത8ി:യpറരുത്. ഈ തതവം പ'ധിപ:ുറിെQഴുതുKവർ
ഓർ#ിരിേ:Nതാകയാൽ ആണ് ഇവിെട (�ാവി=ത്. (തിപാദി:ുK
സംഗതിയുെട സാരം എെ%Kു വായന:ാരKു എളുQം കാ³ാൻ
സാധി:ാ#വിധ#ിൽ ശ�േമഘJളാൽ മൂടി ഇരുളട= പ'ാധിപ:ുറിQുകൾ
പ'Jളിൽ പലേQാഴും കാണാറുN;് അതുകൾ എഴുതുKവർ വായന:ാരുെട
നിലയിൽനിK ്അവെയ േനാ:ുKതായാൽ, സവകൃതികെളQpറി ല�േയാ
വിhയേമാ േതാKുKതാണ്. ഉദാഹരണ#ിനു താെഴ പകർ:ുK
ഖ¤േലഖനെ# സാര(കാശമാകുംവWം സംേ^പിെ=ഴുതാൻ കഴികയിലലേയാ
എKു പരീ^ി:ാം.
"പൂനയിൽ fാപി:െQOിരി:ുK കൃഷി ശാ�കാേളജ് തുറK അവസര#ിൽ,
ഇ:ഴിs ജൂൈല 18-ന് ബാംെബ ഗവർണർ ബഹുമാനെQO സർ. ജാർജ് eാർ:്
െചY സാരവ#ായ (സംഗ#ിൽ ഇ%യയിെല കൃഷി പരി�ാരവിഷയ#ിൽ



mEയു8വർ അവശയം അറിsിരിേ:N പല സംഗതികളും അടJീOു8തായി
കാണുKു. അേzഹം ഇ%യയിെല രാജയകാരയകുശലനായ ഒരു പൗരനായിരുKു
എoിൽ കൃഷിപരി�ാര#ിനും കൃഷിവിദയാഭയാസ(ചാര#ിനും കൂടുതൽ ധനം
വയയംെചuുKതിനായി ഗവൺെമyിെന എേQാഴും
ബുEിമുOി=ുെകാNിരി:ുെമK് ഇേzഹം (�ാവി=ിരി:ുKു. ഇതു
അർ�ഗർഭമായ ഒരു (�ാവനയാെണKു പറേയNതിലലേലലാ.
കൃഷിപരി�ാരവിഷയ#ിൽ ഇ%യയിൽ ഇേQാൾ പലവിധ പരിmമJളും
െചYുവരുKുെNoിലും ആശാസയJളായ പല സംഗതികളും ഇേതവെര
ആരംഭി:െQOിOുേപാലുെമെലലKു8ത് േശാചനീയമായ ഒരു വാ�വമാണ്.
ഗവൺെമpന് ഇതിേല:ുേവNിയാണ് കൂടുതൽ ധനം വയയംെചY് വയവfകൾ
ഏർെQടുേ#Nത്. ഇ%യയിെല മWിെy സവഭാവം ഇതര രാജയJളിലു8 മWിെന
അേപ^ി=് ഒരു (േതയകം രീതിയിലു8താകയാൽ, നവീനകൃഷിസ¥ദായJെള
പരീ^ി=റികയാണ് ആദയമായി  േവNെതKും, കൃഷി(േയാഗേതാOJൾ
രാജയ#ിെy നാനാഭാഗJളിലും fാപിേ:NതാെണKും (�ുത(സംഗമേധയ
സർ ജാർ�് eാർ:് (�ാവി=ു കാണുKത ്mEാർഹമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.
നാOുപുറJളിൽ കൃഷിവിഷയ(സംഗJൾ െചuുKതിനും, പരീ^ണJൾ
കാണി=ുെകാടു:ുKതിKും അധികം േപെര നിHയി=് നവീനസ¥ദായJൾ
കൃഷി:ാർ:ു മന{ിലാ:ിേ:ാടുേ:NതിKും അവെര
ജാഗരൂക_ാരാ:ുKതിനും mമിേ:NതാെണKും മഹാനായ (�ുത
(ാസംഗികൻ അഭി(ായെQOുകാണുKത ്കൃഷിപരി�ാരവിഷയ#ിൽ ഒരു
(ധാനെQO സംഗതിയാെണKു8തിKു സംശയമിലല. നാOുപുറJളിൽ (ാഥമിക
കൃഷിപാഠശാലകൾ fാപി=് കൃഷിശാ�#ിെല ആദയമപാഠJെള
പഠിQിേ:Nതിെy ആവശയകതെയQpറി സർ ജാർജ് eാർ:് പുറെQടുവി=ു
കാണുK അഭി(ായവും mEാർഹമായ ഒKാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈ തരം
(ാഥമിക പാഠശാലകൾ fാപിേ:NതാെണKു കൃഷിഡയറ�pറർ
ഗവൺെമNിെന ധരിQി:ുകയുNാെയoിലും, ഗവൺെമN് ആ അഭി(ായെ#
സവീകരി:ാതിരി:ുകയാണുNായെതKു ഞJൾ അറിsിOുN.്
കൃഷിഡയറ�റുെട ശുപാർശെയ ഗവൺെമN് സവീകരി=ു (വർ#ി=ിരുKുെവoിൽ
അതു (േയാജനകരമായിരി:ുമായിരുKുെവKു8തിനു സംശയമിലല."
ഈ പ'ാധിപ:ുറിQിെന:ുറി=ു പറായാനു8 ആേ^പJളിൽ ഒKാമേ#തായി
നി½:ുKത,് സർ ജാർ�് eാർ:ിെy (സംഗ#ിൽനിKു എടുെ#ഴുതിയ
സാരഭാഗം മൂലാർ�#ിൽനിKു ഭിKമായിരി:ുKു എKു8താണ്. അേzഹം



(�ാവി=താണിത്:-
"If I were an Indian Politician, I should worry Government in season and out of season to spend
more money upon the improvement of agriculture and the acquisition and spread of knowledge. We
require more research work, because problems of India are her own and the careful investigations
carried on in other countries may be value less in  our special conditions. We want more
demonstation farms where the cultivators can receive object lessons by which the advantages of
improved methods can be brought home to their minds. I should like to see many more lecturers
employed in going about among the villages to instil new ideas and to awaken interest. I think we
should also establish rural schools where the elements of practical agriculture could be taught in the
vernacular."
ഇതിെy അർ�ം ഇ(കാരമാണ്: "ഞാൻ ഒരു ഇ%യൻ രാജയകാരയപരായണൻ
ആയിരുKു എoിൽ, കൃഷി പരി�ാര#ിKായും (കൃഷിസംബxി=)
അറിവുNാ:ിെ:ാടു:ുKതിനായും അതിെy (ചാര#ിനായും
ഇേQാഴേ#തിലും അധികം പണം െചലവാ:ുവാൻ, കാലാകാലേഭദവിചാരം
കൂടാെത ഗവെ³yിേനാടലOിെ:ാNിരി:ുമായിരുKു. ന�ൾ കൃഷിസംബxമായ
തതവാേനവഷണമാർ¬#ിൽ പൂർ¦ാധികം (വൃ#ിേ:Nിയിരി:ുKു;
എ%ുെകാെNKാൽ, ഇ%യൻ കൃഷിവിഷയകാരയJൾ ഇ%യ�ു
(േതയകമായിOു8വയാണ്; മറുനാടുകളിൽ നട#ിവKിരി:ുK mEാപൂർ¦മായ
അേനവഷണJൾ ഈ നാOിെy വിേശഷാവf�ു തീെര ഗണനാർഹമലല.
പരി�ൃതസ¥ദായJെളെ:ാNുNാകുK ഗുണJൾ എെ%ാെ:െയKു
സാധനപാഠJൾ മുേഖന കൃഷി:ാർ:ു മന{ിലാ:ിെ:ാടു:ുവാൻ ന�ൾ:ു
ഇേQാഴേ#തിലുമധികം കൃഷി(േയാഗേ#ാOJൾ േവണം. �ാമ(േദശJളിൽ
െചKു ജനJൾ:ു പുതിയ തതവJെള ഉപേദശി:യും അവയിൽ ത�രയം
ജനിQി:യും െചuുKതിേല�ിേQാഴേ#തിലുമധികം (സംഗകർ#ാ:_ാെര
ഏർെQടു#ി:ാ³ാനും എനി:ു ആ�ഹമുN.് കൃഷി(വൃ#ി
നട#ുKതിെനQpറിയു8 മൂല തതവJൾ നാOുഭാഷയിൽ പഠിQി:ുവാൻ നാം
�ാമJൾ േതാറും പാഠശാലകൾ ഏർെQടുേ#NതാെണKും ഞാൻ
വിചാരി:ുKു."--ഇതാണ് സർ. ജാർജിെy (സംഗ#ാൽ അർ�മാ:ീOു8ത്.
േമ�ടി പ'ാധിപ:ുറിQിൽ പറയുK സംഗതികൾ പേല ഘOJളിൽ ഇതിൽനിKു
ഭിKമായിരി:ുKു എK് �gമാണ്.  ഇനി, ഈ പ'ധിപ:ുറിQിെy മpറു
േദാഷJെള േനാ:ാം. പ'ാധിപ(സംഗJളിൽ ചില സ�ർഭJളിൽ
ഉപേയാഗി:ാറു8, "േശാചനീയമായ വാ�വമാണ്", "mEാർഹമായ



അഭി(ായമാണ്", ഇതയാദി നി�നരൂപേമാ ന�നരൂപേമാ ആയ വചനJൾ ഔചിതയം
അനുസരി=ുേവണം (േയാഗിQാൻ. ഇവ ചിലേQാൾ ദീർഘ(സംഗJളിൽ
വായന:ാരുെട ബുEി:ു വിmമകരമായും, ചില സംഗതികളിൽ വാചകJൾ:ു
ഭംഗികാരകമായും, ഇരി:ുെമK വ�ുതെയ വിസ�തി:ുKിലല. എKാൽ,
ഖ¤േലഖനJളിൽ ഇ#രം അഭിന�നവചനJൾ നിര%മായി വാകയാ%Jളിൽ
(േയാഗി:ുKത ്തീെര അഭംഗിയായും ദുmവമായും, നിരർ�മായും,
വായന:ാരുെട ബുEിെയ കുഴ:ുKതായും വരും. േമ�ടി കുറിQിൽ, ഇ(കാരം
തെKയാണ് ഇവയുെട (വൃ#ി. അതിരി:െO, പൂനയിൽ തുറKത്
കൃഷിശാ�കാേളജ് എK fാപനമലല; േമൽQടി കാേളജ് നട#ുവാനായി െകOിയ
പുതിയ എടുQാണ്. സാർ ജാർജ് eാർ:ിെy (സംഗെ#യാണേലലാ
പുര�കരി=ിരി:ുKത്. അതിെy സ�ർഭെ# പറയുംമുk്, അത ്ഏതുനാളിൽ
ആയിരുKു എKു പറേയNിയിരുKു. അേzഹ#ിെy (സംഗ#ിൽ
അറിsിരിേ:N പല സംഗതികളും അടJിയിരുKു എKു പറയുK fിതി:ു
(സംഗം "സാരവ#ായ" എK് വിേശഷിQിേ:N ആവശയവുമിലല. പല സംഗതികളും
അടJീOുN് എKു നിHയമാെണoിൽ, "അടJീOു8തായി:ാണുKു" എKു
പറയുKത് അസംബxംതെKയാണ്. രാജയകാരയJളിൽ താൽപരയംെവ=്
(സംഗി:ുകയും ആേ^പJൾ ചൂNി:ാണി:ുകയും മpറും െചuുK ഒരുവKും,
രാജയകാരയJെള നിർ¦ഹി:ുK (വൃ#ിയിൽ കുശലനായ ഒരുവKും ത�ിൽ
അ%രമു8 അവf�് രാജയകാരയകുശലൻ എK പദ(േയാഗം ഉചിതേമ അലലതെK.
"അേzഹം........ പൗരനായിരുKുെവoിൽ.......... ബുEിമുOി=ുെകാNിരി:ും
എKിേzഹം (�ാവി=ിരി:ുKു"--എK വാകയ#ിൽ ~ിയാപദJളുെട
കാലJൾ:ു ത�ിൽ െപാരു#ം ഇലലാ#തിനും പുറെമ; 'അേzഹം' 'ഇേzഹം'
എKിവ രNും ഒരാെള തെK പരാമർശി:ുK fിതി:ു, ഒKിൽ ദൂരാർ�കമായ
 'ആ'യും, മേpറതിൽ സമീപാർ�കമായ 'ഈയും' െകാNു വയതിേരകം
വരു#ിയിരി:ുKതും അബEം ആകുKു. "ഇതു അർ�ഗർഭമായ
(�ാവനയാെണKു പറേയNതിലലേലലാ"--എK വാകയം തീെര നിരർ�കം
തെKയാണ്. 'പറേയNതിലല' എKിരുKാൽ, പറകേയ േവNായിരുKു. അഥവാ
'അർ�ഗർഭമായ (�ാവനയാണ് എK ഒരു വ�ുതെയ വായന:ാെര
ധരിQിേ:ണെമKു മാ'േമ ഉേzശമു8ു എoിൽ, 'എKു പറേയNതിലലേലലാ' എK
പദJൾ:ു ഒരർ�വും ഇലല. ഈ വാകയംെകാNു മുൻവാകയ#ിൽ പറs
അഭി(ായെ# വഴിേയ (കാശിQി:ുKുെNKു വായന:ാരെy mEെയ
ആകർഷി=ിരി:യാെണoിൽ, അതിേല:ും ഈ വാകയം കൂടാെത



കഴി:ാവുKതാണ്: അഭി(ായ(കാശകമായ വിവരണം മുറ�ു െചYുെകാNാൽ
മതിയാകും. എKാൽ, അടു# വാകയJൾ ഈ അഭി(ായെ# (കാശിQി:ുKിലല:
േനെരമറി=ു, മJി:ുKേത ഉ8ൂ. എ%ുെകാNാണ് കൃഷികാരയ#ിൽ കൂടുതൽ
ധനവയയം െചേuNത് എKു അടു# വാകയJൾ വയ|മായി പറയുKിലല.
"ആശാസയJളായ പല സംഗതികളും ഇേതവെര ആരംഭി:െQOിOുേപാലുമിലല" എKു
മാ'േമ പറയുKു8ു. ഈ ഒടുവിൽ േചർ# വാകയംെകാNു, ആ "പല സംഗതികൾ
അതിെy പിKാെല വരുK വാകയJെള വിവരി:ുവാൻ േപാവുKുെNKു ഒരു
(തീ^�ു ഇടയുNാകുKു. എKാൽ അതും വയ|മായി വിവരി:ുKിലല:
(സംഗ#ിെല മpറു അഭി(ായJെള ഉEരി:ുKേത ഉ8ു. പിെKയും
"ആശാസയJളായ" പല സംഗതികൾ എKാൽ, എ%ർ�മാണ് വിവ^ി:ുKത?്
"പലവിധപരിmമJളും െചYുവരുKുN"്, "എoിലും ആശാസയJളായ പല
സംഗതികളും ഇേതവെര ആരംഭി:െQOിOുേപാലുമിലല."--എKു പറയുേkാൾ,
പരിmമJെളയും ആശാസയJളായ സംഗതികേളയും, പര�രം
നിവാരകJളാ:ി:ാണി:ുKു; ഇേQാഴെ# പരിmമJൾ ആശാസയJളലല എKു
അർ�ം േദയാതി:ുകയും െചuും. ഇനി, ആശാസയJളായ പല സംഗതികൾ
ആരംഭി:െQOിOിെലലKു8തു വ�ുതയാെണoിൽ, അതിെന വാ�വെമK്
വിേശഷിQിേ:N ആവശയമിലല; അതു കൂടാെതയും ആശാസയമായു8ത്
ആരംഭി:ാെതയിരി:ുK അവf  അവശയം േശാചനീയമാകയാൽ, അതിെന
േശാചനീയം ആെണKും വിേശഷിQിേ:N വിേശഷാവശയമിലല. "ഇ%യൻ മWിെy
സവഭാവം ഇതര രാജയJളിലു8 മWിെന അേപ^ി=് ഒരു (േതയക
രീതിയിലു8താ"ണ്--എK വാചക#ിൽ, ഇതരരാജയJളിലു8 മWിെന അേപ^ി=്
എK പദJൾ നിരർ�കJൾ തെK. '(േതയകരീതി' എKു പറയുേkാൾ,
ഇതരവ�ു:െള തയജി=ിരി:ുKതായി അർ�മാകുKു. പിെKയും,
'അേപ^ി:ുക' എK പദം താരതമയേ#േയാ തുലനേ#േയാ
അർ�മാ:ുേkാഴാണ് ഉപേയാഗിേ:Nത;് ഇവിെട താരതമയെQടു#ുKുമിലല.
തുലനം െചuുKുമിലല. "നവീനകൃഷിസ¥ദായJെള പരീ^ി=റിയുകയാണ്
ആദയമായി േവNത"്--എേKട#്, 'പരീ^ി:'യലലാ ഉചിതമായ പദം,
ശാ��ാനസിEി:ു േ(^ണം, (േയാഗം എK രNു ഉപായJൾ ഉ8വയിൽ,
േ(^ണം തെKയാണ് പരീ^ണം; സ¥ദായJെള (േയാഗി=റികയാണ് ഇവിെട
ഉേzശമായിരി:ുKത്. "(�ുത (സംഗമേധയ സർ ജാർജ് eാർ:്
(�ാവി=ുകാണുKത ്mEാർഹമായ ഒരു സംഗതിയാണ്"--mEാർഹമായ സംഗതി
ഏതാണ്? (�ാവി=ുകാണുKേതാ? സർ ജാർജ് eാർ:ിെy അഭി(ായJേളാ?



അേzഹം '(�ുത(സംഗമേധയ'യാണ് (�ാവി=െതKു, ഈ പ'ാധിപ:ുറിQിെy
(ാരംഭ#ിൽ (സംഗവിഷയെ# പുര�കരി=ിരി:യാൽതെK
�gമായിരി:െകാNു, ഈ പദJൾ നിരർ�കJൾ തെKയാണ്. പിെKയും
(സംഗം സർ ജാർജ് eാർ:ിേyതാെണKും മുkു (�ാവി=ിOു8 fിതി:ു,
അേzഹ#ിെy നാമം ആവർ#ി:ാെത കഴി:ാം; നിർബxമാെണoിൽ,
'അേzഹം' എK ഒരു പദം (േയാഗി=്, ആ വഴി:്, '..........േവNെതKും',
'ആെണKും' എK അഭി(യJളുെട ചുമതല:ാരനാെരK സംശയേ#യും
നിവാരണം െചuാം. 'പരീ^ണJൾ കാണി=ുെകാടു:ുKതിനു' എKതു
മൂല#ിൽ ഇലലാ#താണ്; 'പരീ^ണJെള കാണി:ുക; അസംബxവുമാണ്.
'നവീനസ¥ദായJൾ മന{ിലാ:ിെ:ാടു:ുവാൻ' അലലാ, നവീനതതവJൾ
ഉപേദശിQാനാണ് (സംഗകർ#ാവു പറsിOു8തും, "അവെര
ജാഗരൂക_ാരാ:ുKതിനും"--ഏതു  കാരയ#ിൽ ജാഗരൂക_ാരാ:ുKതിന്?
(സംഗകർ#ാവു പറയുKത്, കൃഷിവിഷയസംബxമായ പുതിയ തതവJളിൽ
അവർ:ു താ�രയം ജനിQിേ:ണെമKാണ്. ഒരുവൻ വൃഥാ ഉണർKിരി:ുKതും
അവെy മന{ിന് ഒരു വിഷയ#ിൽ താ�രയം വരു#ുKതും ത�ിൽ വയതയാസെQO
~ിയകളലലേയാ? "എKു മഹാനായ (�ുത (ാസംഗികൻ അഭി(ായെQOു
കാണുKത ്കൃഷിപരി�ാരവിഷയ#ിൽ ഒരു (ധാനെQO
സംഗതിയാണിKു8തിനു സംശയമിലല." എK വാകയ#ിനു വിേശഷമായ
അർ�െമാKുമിലല: ഈ പദJെളാെ:, കുpറം െചuാ#വെന പിടി=ു വിലJിOു
മWു ചുമQി:ുK സ¥ദായ#ിൽ, വായന:ാരെy തലേ=ാറിെനെ:ാNു മWു
ചുമQി:ുKു എKുേവണം പറവാൻ. 'നാOുപുറJളിൽ
(ാഥമികകൃഷിപാഠശാലകൾ' fാപി:ണെമKേലല (സംഗ#ിൽ പറയുKത്;
കൃഷിശാ�#ിെല ആദിമപാഠJെള പഠിQി:ണെമKുമലല. കൃഷി(വൃ#ി
നട#ുKതുസംബxി= മൂലതതവJെള പഠിQിQാൻ �ാമേദശJളിൽ
വിദയാശാലകൾ ഏർെQടുേ#ണെമK ്പറsിരി:ുKതിെy അർ�ം,
�ാമവിദയാശാലകളിെല വിദയാർ�ികെള കൃഷി(വൃ#ിയിൽ ശീലിQി:ണെമKാണ്;
'ശാ�പാഠJൾ' ഉരുവിടുKതിനു �ാമേദശJളിൽ തെKേവണം വിദയാശാലകൾ
fാപിQാൻ, എKു നിർബxമിലലേലലാ. 'തിരുവിതാംകൂറിൽ' എKു തുടJിയ
വാകയJൾ, ഈ പ'ാധിപ:ുറിQിെy മുഖയവിഷയ#ിലാവശയെQടാെത
'മുറിsുതൂJുK വാലു' േപാെല പിറകിൽ കിടKിഴയുKു. 'ഈ തരം' എKു
പറകയാൽ, '(ാഥമിക' ശ�ം ആവശയമലല. 'ധരിQി:ുക' എKതിെy ഉേzശയം
'േബാധിQി=ു' എKാെണKു േതാKുKു. അതിKു 'ഉണർ#ി' എേKാ



'േബാധിQി=ു' എേKാ പറകയാണു ഉചിതം; ഇതായാേല, സവീകരി:ാതിരുKു
എKതിനു േചർ=യായിരി:ൂ. 'ധരിQി:ുക'�ു കുെറ അധികം fായിതവം ഉN്;
ഇതു സവീകരണ#ിെy അടു:െല#ുകയും െചuും. വിേശഷി=ും ഡയറ�ർ
ധരിQി:ുകയലലാ െചYത്. 'ശിപാർശ' െചqയായിരുKു. എKു അടു#
വാകയ#ിലും പറയുKു. സവീകരി=ു (വർ#ി=ിരുKു എoിൽ അതു
(േയാജനകരം  ആയിരി:ുമായിരുKു'--എKു പറവാൻ ഇവിെട എ%ു
നയായJളാണു കNിOു8ത?് സർ ജാർജ് eാർ:ിെy (സംഗ#ിനു
(േയാജനകരമായിരി:ുമായിരുKു. എേKാ? കൃഷി:ാർ:ു
(േയാജനകരമായിരി:ുമായിരുKു എKാെണoിൽ എ%ിനു (േയാജനകരം? ഈ
വാകയം െവറും 'പായ�യ്ാരം' ആകുKു എKും. ഇതും വൃഥാ fൂലമൂലകവും
വായന:ാരെy തലേ=ാറിെനെ:ാNു മWു ചുമQി:ുKതും ആെണKു പറയാം..
േമ�റs ആേ^പJൾ സാധാരണ ആർ:ും അ�ം ചി%ി=ാൽ
േബാധയമാകുKവയാണ്. തയാജയതയാഗം െചYും, അർ�േദാഷJെള നീ:ിയും,
ശുEമാ:ി എഴുതുKതായാൽ, േമ�ടി പ'ാധിപ:ുറിQിെന, വാകയJൾ:ു
ഏെറെയാKും േഭദഗതിെചuാെത, താെഴ കാണി:ും(കാരം സംേ^പി:ാം.
"പൂനയിൽ പുതുതായി fാപി:െQO കൃഷിശാ�കാേളജ് െകOിടം ഈ ജൂൈല 18-
നു ആദയമായി തുറK അവസര#ിൽ, ബാംെബ ഗവർണർ ബഹുമാനെQO സർ
ജാർജ് eാർ:് െചYിരുK (സംഗം, ഇ%യയിെല കൃഷിപരി�ാരകാരയ#ിൽ
താ�രയമു8വർ അവശയം അറിsിരിേ:Nതായ അേനകം സംഗതികൾ
അടJിയതായിരുKു. അേzഹം ഒരു ഇ%യൻ രാജയകാരയപരായണനായിരുKിരുKു
എoിൽ, കൃഷിപരി�ാര#ിനും കൃഷിവിദയാഭയാസ(ചാര#ിനും കൂടുതലായി പണം
െചലവുെചuാൻ ഗവൺെമyിേനാടു കാലാകാലേഭദം വിചാരി:ാെത
അലOിെ:ാNിരി:ുമായിരുKു, എKു (�ാവി=ിരി:ുKു. കൃഷിപരി�ാരാർ�ം
ഇ%യയിൽ ഇേQാൾ പലവിധം പരിmമJൾ െചYുവരുKുN;് എKാലും, ഇനിയും
പല കാരയJൾ അവശയം നടേ#NതായിOുN.് ഇതിേല:ു േവN വയവfകൾ
െചuുവാനാണ് ഗവൺെമpന് കൂടുതലായി പണം െചലവു െചേuNത്. ഇ%യയിെല
ഭൂസവഭാവം ഒരു (േതയക മാതിരിയിലു8താകയാൽ നവീന കൃഷിസ¥ദായJെള
(േയാഗി=റിേയNിയിരി:ുKു എKും, ഇതിേല:ു രാജയ#ിെy
നാനാഭാഗJളിലും കൃഷി(േയാഗേ#ാOJൾ fാപിേ:NതാെണKും അേzഹം
 അഭി(ായെQOിരി:ുKു. നാOുപുറJളിൽ െചKു കൃഷി:ാർ:ു പുതിയ
തതവJെള ഉപേദശി:ുവാനും അവർ:ു അതിൽ താ�രയം ജനിQി:ുവാനും
ഇേQാഴേ#തിലും അധികം കൃഷിവിഷയ (സംഗകർ#ാ:_ാെര



നിHയിേ:NതാെണKു അേzഹം ഉപേദശി=ിരി:ുKു. �ാമJൾേതാറും
കൃഷിപാഠശലകൾ fാപി=് കൃഷിവിദയ അഭയസിQിേ:N ആവശയകതേയയും
അേzഹം ചൂNി:ാണി:ുക ഉNായി. (തിരുവിതാംകൂറിലും, ഇ#രം പാഠശാലകൾ
fാപി:ുവാൻ കൃഷിഡയറ�ർ ഇതിKു മുkുതെK ഗവൺെമNിേനാടു
ശിപാർശിെചYിരുKതായി ഞJൾ അറിsിOുN;് ശിപാർശി ഫലി=ിലലേലലാ എKു
ഞJൾ വയസനി:ുKു").
സംേ^പിെ=ഴുതിയിരി:ുK ഈ പ'ാധിപ:ുറിQിൽ, വായന:ാർ:ു സർ
ജാർജ് eാർ:ിെy (സംഗ#ിെല സാരഭാഗെ#Qpറി നൽേകNിയ
സംഗതികെളാെ: അട:ീOുN.് ഇതിൽ കഴിയുKതും മുൻകാണി= കുറിQിെല
വാകയJെള തെK ഉപേയാഗെQടു#ീOുമുN;് ആ കുറിQ ്എഴുതിയ ആൾ
(സംഗ#ിെല ഏേതതു സംഗതികൾ എടു#ുപറsിOുേNാ അവെയ മാ'േമ
പുതിയ കുറിQിൽ ഉൾെQടു#ീOു8ു. നിരർ�കപദJേളയും
വിവ^ിതാർ�െ# ദുർ¬മമാ:ിയിരി:ുK വാചകJേളയും
വർ�ി=തുെകാNു, വായന:ാരKു �ഹിേ:N ഭാഹJെളാെ: കാടു
െവOിെ#ളിsുകിOുKുെNKു വിശവസി:ുKു. േമ�ടി കുറിQിൽ
തിരുവിതാംകൂർ കാരയം ഉൾെQടുേ#N ഔചിതയമുെNKു
വിചാരി:ുKിലലാqയാൽ, ആവക (�ാവെ# ഒടുവിൽ
വലയJൾ:ു8ിലാ:ി#8ിയിരി:ുKു; ആവശയമുെNKു േതാKുKതായാൽ,
വലയJെള നീ:ി:ളകയും െചuാമേലലാ. എKാലും, പ'ാധിപ:ുറിQിെy
വിഷയം സർ ജാർജ് eാർ:ിെy കൃഷി:ാരയ(സംഗമാകയാൽ, അതിേനാടു
തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിഡയറ�റുെട ശിപാർശകൾ ഗവൺെമNിനാൽ
നിരാകരി:െQOു എK സംഗതിെയ കൂOിെ:OുKതു യു|മലല.
േമെലഴുതിയ പ'ാധിപ:ുറിQിൽ ആേ^പി:െQO ഒരു സംഗതി, അതിൽ
അനാവശയമായി അേനകം പദJളും  വാചകJളും കു#ിനിറ=് വായന:ാരുെട
ബുEിെയ കുഴ:ിയിരി:ുKു എKു8താണേലലാ. േലഖനെമഴുതുKവർ
വിേശഷി=ു ഓേ:Nകാരയമിതാണ്: അർ�#ിKു ആവശയമു8തിലധികം പദJൾ
കു#ിെ=ലു#രുെതKു മാ'ം. ഈ സ¥ദായം, ന�ുെട ശരീരേപാഷണ#ിKു
ആവശയമായ ആഹാരപദാർ�Jൾ:ു പുറെമ, ചില ആളുകൾ താളും തകരയും,
ച:യും മാJയും, േചkും കാ=ിലും ഒെ: അരിsുകൂOി പുഴുJി വയറു
നിറ�ുKതിെKാQം, അസവാfയകാരണമാകുKു. അനാവശയപദാർ�Jൾ
ഭ^ി=ാൽ ഉദരേവദനയും ചിലേQാൾ വയpറിള:വും ഉNാകുെമoിൽ,
അനാവശയപദJളുെട അർ�ം വിചാരി=് വായന:ാരKു മേനാേവദനയും



ചിലേQാൾ ബുEിയിള:വും ഉNാകുെമKു ധരി:ണം. പറയാനു8തു െതളി=ു
പറവാൻ കഴികയിെലലoിൽ പറയാതിരി:യാണ് ഉ#മം. കുെറേയെറ വാ:ുകൾ
കൂOിെ:OിയതുെകാNു മാ'ം അർ�മുNാകയിലല.
"ചുരു:ിെ=ാൽവേതാർ#ീടിൽ
സാരസയ#ിൻനിദാനമാം"--എKും,
വാ:ുകളിലകൾെ:ാ:ും,
തി:ും ദി:ിൽ ഫലം കുറsുവരും"--
എKും, കവിവചനJൾ ഓർ�യിലിരി:െO.



അEയായം 6: അ=ടി:ാരയം 

പ':ാര_ാെരാെ: അവശയം പരിചയി=ിരിേ:Nതായ മെpറാരു കാരയം,
അ=ടിസംബxമായ വിവരJൾ ഏതാനുെമoിലും അറിsു നട:ുകയാണ് ഇതു
പ'#ിേല:ു േലഖനJൾ എഴുതുKവർ:ു എ'കNു െതാഴിലിൽ
സഹായമായിരി:ുേമാ; അ=ുകൂട#ിേല:ു ൈകെയഴു#ു പകർQ്
തuാറാ:ുKവർെ:ാെ:, ഏകേദശം അ'േ#ാളം
(േയാജനകരമായിരി:ുKതാണ്. പ'കാരയാലയ#ിൽ പണിെയടു:ുK
റിേQാർOർമാർ ഈ വിവരJളുമായി പരിചയെQേO കഴിയൂ; അകെലയിരുKു
േലഖനJൾ എഴുതി അയ:ുKവർ ഈ വിവരJൾ അറിയാsു പലേQാഴും
പ'Jെളയും തJെള#െKയും അബE:ുNിൽ ചാടി:ാറുN.് ചിലേQാൾ
േലഖക_ാർ:ു ഇ¨ാഭംഗ#ിKും സംഗതിയാകുKു. 'േലഖനJൾ വയ|മായും
വൃ#ിയായും കടലാസിെy ഒരു വശ#ു മാ'ം എഴുതി അയ�ണം. കറു#
മഷിയിൽ എഴുതിയിരിേ:NതാകുKു. "വരി അകpറി എഴുതണം" എKു
പ'ാധിപ_ാർ ആവശയെQO് 'അറിയിQുകൾ' െകാടു#ിരുKാൽകൂടി, അതു
അർ�മിലലാ# വി�ാപനമാെണKു ത8ി:ളയുKവരുN്. അ=ടി സംബxി=
വിവരJൾ അറിsിരുKാൽ ഇJെന ഉേപ^ വിചാരി:യിലല. ഈ അറിവിലലാÅമ
നിമി#ം, ചിലേQാൾ േലഖനJൾ മുഴുവൻ നിരസി:െQOു എKും, മpറു ചിലേQാൾ
വിചാരി=ിരി:ാ# വിധ#ിൽ െതpറായി അ=ടി=ു പുറെQടുവി=ു എKും
വരാറുN്. പ'കാരയാലയ#ിലിരുK് പണിെയടു:ുKവർ:ു ഇJെനയു8
ഇ¨ാഭംഗേമാ, അതൃµിേയാ ഉNാവാനിലലതാനും.
പ':ാരനു ഈ അ=ടി:ാരയ�ാനം കൂടാെത കഴി:രുേതാ? അ=ുകൂടJൾ
പ':ാരെy സൗകരയവും ആവശയവുമനുസരി=ു (വർ#ിേ:Nതലലാെത,
പ':ാരൻ അ=ുകൂട#ിെy സൗകരയവും ആവശയവും അറിsു
നടേ:NതിെലലKു ചിലർ:ു േതാKിേയ:ാം.  അ=ുകൂടവും പ'കാരയാലയവും
ഒKായിേ=ർ#ു നട#ുKവർ:ു അവരുെട സൗകരയവും ആവശയവും
അ=ുകൂട:ാർ അറിsു നടKുെകാേ8ണെമKു പറവാൻ
സാധിേ=:ുമായിരി:ാം. എKാൽ പല പ'Jളും അവരുെട (വർ#ക_ാരുെട
സവ%മായ അ=ുകൂട#ിലലല അ=ടിQി:ുKത;് അ=ുകൂടവും പ'കാരയാലയവും
ഒേര െകOിട#ിൽ ആയിരി:ുKതുമിലല. അ=ുകൂടം പ':ാരKു
അധീനമായിരുKാൽ കൂടി, അവKു അ=ടിസംബxമായ വിവരJൾ
പരിചയെQOിരി:ുKത് െതാഴിലിൽ വളെര ഉപകാരെQടും. അ=ടിQണി:ാരുെട



(വൃ#ി ലഘുെQടു#ുവാൻ ത: വിധ#ിൽ ൈകെയഴു#ുപകർQു
തuാറാ:ുKതുെകാNു ഒേOെറ േeശJൾ ഇരുകൂOർ:ും ഉNാവാെത
കഴിയുKതുമാണ്.
പ':ാര_ാെരലലാവരും അ=ടിവിദയ ശീലി=ിരിേ:ണെമKു നിർബxമിലലാ; അതു
സംബxി=ു ചില അവശയകാരയJൾ അറിsു നടേ:ണെമേK
ആവശയെQടുKു8ു. അ=ടിവിദയയുെട നാനാ(വൃ#ികളും പരിചയെQOിരുKാൽ,
പ':ാരെy േയാഗയത�ു കുേറ:ൂെട തികവുNായി എKു
അഭിന�ി:ാവുKതാണ്. റിേQാർOരാേയാ മേpറാ പ'(വൃ#ിയിൽ (േവശി:ുK
ഒരു െചറുQ:ാരKു, തെy പ'#ിൽ ഇ' പം|ി നിറവാൻ ഇ'ഭാഗം
ൈകെuഴു#ുപകർQു തuാറാ:ിെ:ാടുേ:Nിയിരി:ും എKു നിHയം
ഉNാേകണെമoിൽ, ഒരു 'പം|ിയിൽ' എ' 'വരി'കൾ അടJുെമKും; ഒരു വരിയിൽ
എ' 'അ^ര'Jൾ നിൽ:ുെമKും; വരിയുെട നീളം എ' 'എമ'് ആെണKും; തെy
ൈകെuഴു#ുപകർQിെല എ' വരികൾ േചർKാൽ അ=ടിയിൽ ഒരു '�pറി:്'
അടJുെമKും, മpറുമു8 വിവരJൾ പരിചയെQOിരിേ:Nത് ആവശയമാണ്.
അ=ുകൂടേ#ാടു േചർKു പ'കാരയാലയം െവ=ു നട#ുK
പ'(വർ#ക_ാർ:ുകൂടിയും, പലേQാഴും േഫാർമാൻ വKിO്, 'മാpറർ'
തികsിലല, ഇനി രNു '�pറി:്' എഴുതി:ിOണം, വർ#മാനJളിൽനിK ്നാലു
'വരി' കുറ=ാൽ ആ 'േകാളം' (പം|ി) മുOിനിൽ:ും, എേKാേരാKു പറയുKതു
േകൾ:ാം. പ'ാധിപർ അതിKു ത:വWം വയവf െചuണം. രNു  �pറി:്'
എഴുതി:ിOണെമKു പറsാൽ, അ'�ുമാ'ം എഴുതുവാൻ എJെനയാണ്
വശെQടുKത?് ഒേKാ രേNാ വരി അധികമായാേലാ; അഥവാ, ഒKുരNു വരി
േപാരാെത വKാേലാ--എെKാെ: എഴു#ുകാരെy ഉ8ിൽ ശo േതാKാെത
സൂ»ം രNു '�pറി:്' എഴുതിെ:ാടുQാൻ പരിചയ#ാേല സാധി:ൂ. ഒ=ിഴs്
അ^രെമഴുതുKതുേപാെല, ഭാഗയവശാൽ രNു '�pറി:്' തികsിരുKു എKു
വേK:ാം; ഇJെന ഭാഗയം പരീ^ി:ാൻ പ':ാരK ്അവകാശമിലല; പ'ം
പുറെQടുKതിന് അ�േനരെമ കഴിേയNിയിരി:ു; ആ സമയ#ിനിട�്
ആവശയെQOടേ#ാളം എഴുതിെകാടു:ാൻ, ഒരു മേനാനിHയം വKിരി:ണം.
അ=ു നിര#ുേkാൾ ഒKുരNു വരി അധികമായിേQായാൽ, എ%ു െചuും? ആ
പം|ിയുെട നീളം അധികമാ:ാേമാ? അ=ടിപരിചയമു8വർ ഇJെനെയാരു
കാരയേമ hരി:യിലല. ഒരു പം|ി:് 18 അംഗുലം നീളവും, അടു# പം|ി:ു 19
അംഗുലം നീളവും ആയി 'േഫാറം' തuാറാ:ാൻ നിവൃ#ിയിലല. ഒKു രNുവരി
കുറവായി:Nാൽ 'െലഡ്' ഇO് 'അകpറി' 'േകാളം' തിക�ുവാൻ പറയാം. അതിനാൽ



ഇ' '�pറി:്' എKു നിHയെQടു#ി 'പകർQു' അെലലoിൽ 'താേയട്' െകാടുQാൻ
എഴു#ുകാരൻ തെy കെuഴു#ു പകർQിെy വയാµി എ'േ#ാളം വരുെമKു
പരിചയ#ാൽ അറിsിരിേ:NതാകുKു. ഇം�ീഷിലായിരുKാൽ പേല
വാ:ുകൾ നീOിെയഴുതാെത സേoതJളാൽ കാണി:ാം; ഇJെന സംേ^പി=ു
കാണി:ാവുK പേല പദJൾ:ും പOികയും തuാറാ:ീOുN്. മലയാള#ിൽ,
സാധാരണയായി, നീOിെയഴുതുകതെK േവNിയിരി:ുKു; ചില സംേ^പJൾ
ഇെലലKുമിലല. 'േമ�ടി':ു ടി എKും മുൻസിQുേകാടതി വ:ീൽ എKതിന് മു.െകാ.വ.
എKും മജി�േ�pറിനു മജി. എKും 'ബഹുമാനെQO' ബഹു. എKും; മpറും പല
പദJേളയും സം�ഹി=ു കാണി:ാറുN.് ഇവ അ=ടിയിൽ പൂർWരൂപ#ിൽതെK
അ=ുനിര#ിയിരിേ:Nതുമാണ്. പദJെള സംേ^പിെ=ഴുതിയിരുKാൽ, അ=ു
നിര#ുേkാൾ എ' വരിയുNാവും എKു നിHയം വരാൻ സാധാരണ
േവNതിലധികം പരിചയവും േനാOവും ആവശയമാണ്. 
റിേQാർOർ തെy വർ#മാനസൂചനകെള പാകെQടു#ി ഖ¤േലഖനJളാ:ി
തെy േമലാവിെന ഏ�ി:ുKു എKു വിചാരി:ുക. േമലാവ,് പ'Jളുെട
ഉേദയാഗf_ാരിൽെവ=് 'ചീഫ് റിേQാർO'േരാ; ഉപപ'ാധിപേരാ;
(ധാനപ'ാധിപേരാ, ആയിരി:ാം. േമലാവ ്േലഖനം പരിേശാധി=്, അ=ു
നിര#ുKതിേല:ായി, അ=ുകൂട#ിേല�യ:ുKു. അവിെട അത്
'കേkാസിpറർ'മാർ എKു ഇം�ീഷിൽ േപരു പറയുK 'അ=ുനിര#ുകാരൻ'മാരുെട
ൈകയിൽ െചKുേചരുKു. ഈ നിലയിൽ, േലഖന#ിന് ഇം�ീഷിൽ 'േകാQി' എKും
മലയാള#ിൽ 'താേയടു' അെലലoിൽ 'പകർQ '് എKും േപരാകുKു. ഏതുതരം
േലഖനമായാലും ശരി; പ'ാധിപ(സംഗേമാ, പ'ാധിപ:ുറിേQാ, പരസയേമാ,
വർ#മാന:ുറിേQാ, പ'സംവാദേലഖനേമാ ആയിരുേKാെO; ഇവെയാെ:, അ=ു
നിര#ുKതിKു കിOി:ഴിsാൽ, 'േകാQി' ആയി. ഇത,് അ=ുനിര#ുകാരൻ തെy
പണി നട#ുK 'േകസ്' എK 'െപOി'യുെട മീെത, തെy കWിനുമുkാെക, വ�ുKു.
'േകസ്' എKത്, അ=ാണികൾ ഇനംതിരി=് െവ=ുെകാNിരി:ുK വലിയ
അറെQOിയാണ്. മലയാള#ിൽ സാധാരണമായി രNു െപOികൾ കൂOീO് ഒരു
മുഴുെQOി ആകുKു; ഇവ ഒK ്കീഴെ# െപOിയും, മെpറാK് േമലെ# െപOിയും
ആണ്. ഇം�ീഷിലും ഈ വിധം വിഭാഗം ഉN്. അ=ു നിര#ുേkാൾ അധികം
ഉപേയാഗെQടുKതും നിര%രം എടു#ുെകാNിരിേ:Nതുമായ അ=ാണികൾ
കീഴെ# െപOിയിൽ സൂ^ി:ുKു. അപൂർ¦മായി മാ'ം ആവശയെQടുK
അ=ാണികെള േമലെ# െപOിയിൽ സൂ^ി:ുKു. മലയാള#ിൽ കൂO^രJൾ
ഏറിയകൂറും േമലേ#തിലാണ്; വ8ി, പു8ി, മീ#ൽ, അകാരാദി സവരവയ�നJൾ



മി:വയും കീഴേ#തിലുമാണ്. ഇം�ീഷിൽ, 'കയാQിpറൽ' എKു പറയുK വലിയ
ലിപികളുെട തെK 'ലാർജ്' (വലിയ) എKും, 'hാൾ' (െചറിയ) എKും ഉ8 ഇനJളും,
അ:Jൾ മുതലായ പലതും േമലേ#തിലും; സാധാരണയായി വാ:ുകൾ
എഴുതുK 'hാൾ' എK െചറിയ ലിപികളും വിരാമാദി ചിÁJളും ചില
കൂO^രJളും കീഴേ#തിലും സൂ^ി:ുKു. ഈ അ=ാണികൾ ഇനംതിരി=്,
ഓേരാ 'അറ'കളിൽ (അെലലoിൽ 'ക8ി'  കളിൽ) ഇOിരി:ുKതിനാൽ, പകർQിെല
ഒര^ര#ിKു പകരം െപOിയിെല ഒരറയിൽനിK ്ആ അ^രം പതി:ുK അ=ാണി
െപറു:ി എടു:ാൻ എളുQമുN.് അ=ുനിര#ുകാരൻ, തെy ൈകയിൽ
എ#ിയിരി:ുK 'പകർQ '് (േകാQി) തെy മുkാെക േമലെ# െപOി:ു മീെതേയാ,
തെy �pറി:ിൽകൂെട 'േകാQിeിQ'് ('പിടി=ുമുറു:ി') എK ഉപകരണ#ിേലാ
െവ=ുെകാN,് അതു വായി=്, അറകളിൽനിK ്ഓേരാേരാ അ=ാണികൾ െപറു:ി
എടു#ു തെy ൈകയിലു8 '�pറി:്' എK ഉപകരണ#ിൽ നിര#ുKു. �pറി:്
എKത് അ=ാണികെള അടു:ി നിറ�ാനു8 ഒരു െചറിയ േലാഹെQOിയാണ്; ഇതിK്
േമൽമൂടിയിലല; നാലുവശJളിൽ ഒKു മാ'ം തുറKിOുമുN്; ൈകയിൽ
പിടി=ുെവ=ുെകാൾവാൻ േവNിയും, ആവശയംേപാെല നീളം കൂOുKതിKായും,
അടി#Oും ഒരു വശവും നീOിയിരി:ുKു. പ'#ിേല:ു അ=ു നിര#ുേkാൾ,
�pറി:് െപOിയുെട നീളം പ'പം|ിയുെട വീതി:ു സമമാ:ിയിരി:ും.
ഇതിKു8ിൽ, സാധാരണമായി, പ#ു പ�Nു വരി അ=ാണികൾ നിര#ാം.
പകർQിെല ഓേരാ അ^ര#ിനും പകരം ഓേരാ അ=ാണി എടു#ു നിര#ുകയും,
~േമണ ഓേരാ വാ:ുകൾ തികയുകയും, �pറി:് നിറയുകയും െചuുKു. ഈ
അ=ുനിര#ു പണി:ു ഇേQാൾ പരി�ൃതയ�Jളും ഏർQാടിൽ ആയിOുN;് ഇത,്
വളെര മൂലധനശ|ിയു8 പ'Jൾ അ=ടി:ുK അ=ുകൂടJളിൽ
കാണാവുKതാണ്. '�pറി:്' നിറsു കഴിsാൽ, അ'യും അ=ാണി:ൂO#ിന്
'മാpറർ' എKു േപരു പറയുKു; ഇത ്�pറി:ിൽനിK ്ഇള:ി, ഒരു 'ഗാലി'യിൽ
'ഇറ:ുKു'. 'ഗാലി' എKതു, നീN ്വീതി ചുരുJിയ ഒരു ചതുരmമായ പാ'മാണ്;
ഇത,് മരQലകയാേലാ, പി#ള തുടJിയ ചില േലാഹJളിൽ ഉ8 തകിടിനാേലാ
നിർ�ി:ുKതാണ്. അടി#Oും, രNു നീN വശJളിലും ഒരു കുറുകിയ
വശ#ിലും മര=OJളും, െവ=ുമുറു:ിയ പാ'മാണിത്. ചOJൾ:് അ=ാണിയുെട
മു:ാേലാളം എകരേമ ആകാവൂ. ഈ പാ'#ിെy വീതി പലതര#ിലാണ്:
പ'പം|ിയുെട വീതിയിൽ അ�ം കുറേsാ ചിലത് ഇരOിേ=ാ ഇരി:ാം.
േമൽവിവരി= (കാരം, അ=ുനിര#ി,  �pറി:് നിറsിO്, 'മാpറർ' ഗാലിയിൽ ഇറ:ി,
ഗാലിയുെട നീളം മുഴുവൻ എ#ുകേയാ, േലഖനം അതിനുമുkുതെK



അവസാനി:േയാ െചYാൽ, നിര#ിയെതാെ: ഒരു ഗാലിെ({് എK
അമർ#ുയ�#ിൽ െകാNുെവ=ു '(ൂഫ്' എടു:ുKു. അ=ു പതിsേശഷവും
ഇരുഭാഗ#ും കുെറ 'െവ8' ഉNായിരി:ുമാറ് വീതിയിലും, ഗാലിയുെട നീള#ിലും
കടലാസ് ചീ%ിെവ=ിOാണ് '(ൂഫ്' എടു:ാറു8ത്. ഇനി '(ൂഫ്'
േനാ:ി#ിരു#ുകയാണ് െചേuNത്. ഇതിേല:്, ഒരാൾ 'താേയടു' െവ=ു
വായി:യും, മെpറാരാൾ ആ '(ൂഫ്' േനാ:ി, പിഴകെള, കടലാസിെല
രNരികിലുമു8 'െവ8'കളിൽ തിരു#ിെയഴുതുകയും െചuണം. 'െവ8' എKത്
അ=ടി=തു കഴിെകയു8-അതാവിത ്അ=ാണികൾ പതിsിOിലലാ#-ഭാഗമാണ്.
തിരു#ിയ (ൂഫ്, അതു നിര#ിയ അ=ുനിര#ുകാരെy ൈകയിേല�ുതെK
തിരിെയ എ#ി:ുKു. അവൻ നിര#ിെവ=ിരി:ുK അ=ാണികളിൽ ആവശയെQO
േഭദഗതികൾ െചuുKു. വീNും ഒരു (ൂഫ് എടു#ു മുkെ# (ൂഫുമായി
തിരു#ുകാരെy അടു:െല#ി:ുKു. ഇവ രNും െവ=ു ഒ#ുേനാ:ുകയും;
ഇനിയും പിഴകൾ ഉNായിരുKാൽ, രNാം (ൂഫിൽ തിരു#ി:ാണി:യും
െചuുKു. ഇതും തിരു#ി ശരിെQടു#ി:ഴിsാൽ ഗാലിയിെല 'മാpറർ' 'േകാളം'
ആ:ി െകOി ഒരു ഒ#നിരQായ േമശQുറ# ്ഇറ:ുKു. ഇJെന, പ'#ിെy
'പുറം' തികയുKതു വെര 'ഗാലി'കൾ ഒഴി:ുKു. ഒേKാരേNാ പുറ#ിനു േവNതു
തികsാൽ ഉടൻ അ'യും ഒരു 'േചസി'നക#ാ:ി, 'മുറു:ുKു'.
േകാളJൾ:ിട�്, അ=ാണികളുെട െപാ:#ിലു8 'റൂൾ' (പി#ല ഓല) െവ�േയാ,
അതിലും എകരം കുറs 'ചീളി'േയാ, 'െലഡ്' തുNുകേളാ ഇടുകേയാ െചuാം.
'േചസ്' എKതു ഇരുkിേലാ, മര#ിേലാ ഉ8 ചതുരm=O:ൂടാണ്. ഇതിനു8ിൽ
'മാpറർ' ഇOു മുറു:ുKത്, അ=ാണികളുെട ചുpറും 'കk'കൾ, 'ചരിവുകO'കൾ എKിവ
േചർ#ുെവ=ും, അവ�ും ചO#ിനും മേധയ, 'പൂൾ' ത8ി:യpറിയും ആണ്.
ഇ(കാരം, അ=ടിയ�#ിൽ െകാ8ാവുKതിKനുസരി=് ഒേKാ രേNാ
അധികേമാ പുറJൾ ഇOു മുറു:ിയാൽ ഒരു  'േഫാറം' ആയി. ഇതുതെKേയാ;
ഇതിെyേമൽ ചില (േയാഗJൾ െചYു �pറീരിേയാ ൈടQ '് ഉNാ:ിെയടു#ു
'�pറീരിേയാ'വിേനേയാ അ=ടിയ�#ിൽ കയpറി അ=ടി:ുKു. '�pറീരിേയാ'
എKത് ഉNാ:ുKതായാൽ, മുk് നിര#ിെവ=ിOു8 അ=ാണികൾ,
അ=ടിയ�#ിൽ െവ=് അടിെപടാെത, െപാളിെ=ടു#ുെകാ8ാവുKതാണ്.
മുറു:ിയ േഫാറം തെK അ=ടി:ുKതായാൽ, അ=ാണികൾ:ു ~േമണ
േതÅമാനം വരും. ചിലേQാൾ, അ=ടി നട:ുേkാേഴാ, െപാളിെ=ടു:ുേkാേഴാ,
അ=ാണികൾ ഉടsു വീണുേപാേയ:ാം. ഇJെന വീണുേപാകുK
അ=ാണികൾ:് ഇം�ീഷിൽ "ൈപ" എKു േപരു പറയുKു. 'ൈപ' വീഴുKതിെനാQം



അ=ടിQണി:ാർ:ു േeശകരമായ സംഭവം മെpറാKിലല; അതു 'തിരിവാൻ' വളെര
സoടമു8 കാരയമാണ്.
ൈകെയഴു#ു പകർQ ്അ=ു നിര#ുKതിേല:ായി ഏ�ി:ുKതു തുടJി,
അ=ടി=ു പുറെമ അയ�ുKതുവെര, അ=ുകൂട#ിൽ എെ%ാെ: ചടJുകൾ
അനു£ിേ:NതായിOുെNKു േമെലഴുതിയ വിവരJളാൽ �gമായിOുNേലലാ.
ഇവയിൽ എെ%oിലുെമാരു വീ¶ കNാൽ, അത ്ഇK
കാരണ#ാലുNായതാെണKു ഉടനടി നിർWയിQാനും, അതിനു പരിഹാരം
ക�ിQാനും, ഈ ചടJുകളുമായി പരിചയം േവNതാെണKും വയ|മായിരി:ുKു.
പേ^, ഈവക േനാOJൾ, അ=ുകൂടQണികളിൽ േമൽവിചാരം െചuുK ആേളാ,
ഉപപ'ാധിപേരാ, (ൂഫ് തിരു#ുകാരേനാ നട#ിെ:ാ8ുമായിരി:ും;
എKിരുKാലും, റിേQാർOർ കൂെട അവിെട പണിെയടു:ുK ആളാെണoിൽ, തെy
േലഖനJളുെട (ൂഫ് േനാ:ി ശരിെQടു#ി:ുK ചുമതല റിേQാOർ തെK
വഹി:ുKതു േമലിൽ ഗുണകരമായിരി:ുKതാണ്. അവെy േലഖന#ിKു (ൂഫ്
എടു#ു കിOുKതിനിട�ു, പേല വീ¶കൾ ഉNായിേQായിരി:ാം. അവൻ തെK
എഴുതിയ പകർQിൽ ബEQാടുനിമി#ം വലല പിഴകളും വരു#ിയിരുKിരി:ാം.
അ=ുനിര#ുകാരൻ ശ�നിHയം ഇലലാെത ഒKിെനാKു ധരി=ു േഭദഗതിെചYു
േചർ#ിരി:ാം; അറകളിൽ അ=ാണികൾ ഇനംമാറി കിടKിരുKതുനിമി#ം,
അ^രമാpറJൾ  വKിരി:ാം; (ൂഫ് എടു:േവ വലല അ=ാണിയും ഊർKു
േപായിരി:ാം. പകർQുവായി=ുേകൾQി:ുK ആൾ െതpറിEാരണ നിമി#ം വലല
പദവും മെpറാരുവിധം വായി=ിരി:ാം. ഇ(കാരം പേല വീ¶കൾ (ൂഫ്
തിരു#ി:ഴിയുKതിനിട�്, കNുപിടി:ാൻ കഴിയുKതാണ്. ചിലേQാൾ, (ൂഫ്
േനാ:ുK സമയം കാണുK ചില പിഴകൾ അസാമാനയമായ േeശ#ിനു
കാരണമാകും; അവെയ ഏറിയ (യ�ം കൂടാെത തിരു#ിേ=ർQാൻ റിേQാർOർ
ബുEികൗശലം (േയാഗിേ:Nതായും വരും. സ�ർഭൗചിതയം അനുസരി=് ഒരു
പദ#ിനു പകരം മെpറാരു പദം െവ�േയാ, ഒരു െചറിയ വാ:ിനു പകരം വലിയ
വാ:് ഉപേയാഗി=് മpറു ചില പദJൾ നീ:ി:ളകേയാ, മേpറാ െചേuNി വേK:ും.
ഇെതാെ:, റിേQാർOരുെട േനാO#ിoീഴിലായാൽ, അധികം എളുQ#ിൽ
നടേK:ും.
കാരയവിവരവും പഠിQുമു8വനാണ് അ=ുനിര#ുകാരെനoിൽ, (ൂഫിൽ ഏെറ
പിഴകൾ ഉNായിരി:യിലല; തീെര അ^ര�ാനമിലലാ#
അ=ുനിര#ുകാെരെകാN് ഉNാകാവുK േeശJൾ, പ':ാർ:്, നൂറിരOി=ു
കാണും. പകർQു നിേªഷം ശുEമായും വൃ#ിയായും വയ|മായും



എഴുതിയിരുKാൽ, (ൂഫിൽ െതpറുകൾ ചുരുJിയിരി:ുെമKു
ആശി:ാവുKതാണ്; എKാൽ, 'മര#ല'കളായ അ=ുനിര#ുകാർ:ു, എലലാം
ഒQംതെKയാണ്; അവർ അറെQOികളിൽ അ=ാണികൾ ഇനം മാറി
തിരിsിടുകനിമി#ം (ൂഫ് ഒേOെറ, കുഴQ#ിലാ:ിയിരി:ും. (ൂഫ്
തിരു#ലിൽ കNുപിടി:ാവുK പിഴകൾ പലമാതിരിയുN്. ചിലതു,
അറമാറിേQാകയാൽ വരുK അ^രമാpറമായിരി:ും. 'അവൻ ഇരുളിൽ മറsു'-
എKതിK്, 'അവൾ ഇരുളിൽ പറsു'-എKു നിര#ിയിരി:ാം. ചിലേQാൾ
അ=ാണികൾ ത�ിൽ അ�മായു8 േഭദെ# സൂ»മായി കNറിയാെത വരു#ുK
െതpറാവാം. "അനയായ:ാരൻ കുള#ിൽ കുളി=ുനിKിരുKേQാഴാണ് (തി
തലലിയത.്"-എKതിെന "........കള#ിൽ കളി=ു നിKിരുKേQാഴാണ്........" എKു
േചർ#ിരി:ാം. ചിലേQാൾ, അ=ാണി തിരിേsാ മറിേsാ ഇരി:ും. 'രാമൻ'
എKത്  "" എKായിേQായിരി:ും. ചില സംഗതികളിൽ, വിരാമാദിചിÁJൾ
ഒKിെനാK ്മാറിേQായിരി:ും; ചില പദJൾ െതpറായി വായി=ുേപായിരി:ും;
'വിഷWൻ' 'വിഷ¤ൻ' ആയിേQായിരി:ും; ചിലേQാൾ, വാ:ുകൾ
വിOുേപായിരി:ാം; മpറു ചില സംഗതികളിൽ, അടു#ടു#വരികൾ ഒേര പദം
െകാNു ആരംഭി:ുKവയായിരുKാൽ, വരിപിണJി വീ¶വരാം. ചിലേQാൾ,
അ=ുകൾ തരം മാറിവKിരി:ാം; ൈപ:�ു പകരം േ�pറ് ൈ(മേറാ,
hാൾൈപ:േയാ കുടുJിയിരി:ും. ചിലേQാൾ, ഇട േവNട#ു ഇലലാെതയും;
േവNാ#ിട#ു ഉNായും ഇരി:ാം. "രാമൻ േമനവെyൈകuിലു8പു�കെ#"-
ഇ(കാരം വKിരി:ാം. ചിെലട#്, ഖ¤ിക െവേ¦െറ തിരിേ:N ഭാഗJൾ
കൂOിേ=ർ# ്നിര#ിയിരി:ാം; േനെരമറി=്, തുടർKുേപാേകN ഭാഗJെള
െവേ¦െറ ഖ¤ികകളാ:ിയിരി:ാം. ഇ#രം പേല മാതിരി പിഴകളും (േതയകം
ഓേരാേരാ സേoതJൾെകാNാണ് തിരു#ി:ാണി:ാറു8ത്. ഇം�ീഷിലു8
സേoതJൾതെKയാണ് മലയാള#ിലും ഉപേയാഗി=ുവരുKത.് അ=ുകൂട#ിൽ
അയ=് അ=ുനിരേ#NതിKായി പകർQുകൾ എഴുതുKവെരാെ:, ഈ
സേoതJെള പരിചയി=ിരുKാൽ, തJളുെട പകർQിൽതെKയും തിരുേ#N
ഭാഗJെള േമ�ടി സേoതJൾെകാN ്തിരു#ി:ാണിQാൻ കഴിയുKതും,
ശുEമായ േവെറ പകർQ ്എഴുതാെതകൂടിയും ആവശയം സാധി:ാവുKതും
ആകുKു. ഇവയിൽ ചില സേoതJൾ വിേശഷി=ു പലേQാഴും
ആവശയെQടുKവയാണ്.
അ=ുനിര#ുകാരും പകർQുവായി:ുK 'ഒ#ുേനാ:ു'കാരും മpറും കൂടിേ=ർK,്
സാധാരണയായി, എ%ുമാ'ം െതpറുകൾ വരു#ി:ൂOുമാറുെNK്



പ'വായന:ാർ അറിയാറിലല. പ'Jളിൽ കാണുK ഒേKാരേNാ അ^രവീ¶കൾ
മാ'ം വായി=ിO്, അ=ുകൂടQണി:ാെരാെ: ഏെറ:ുെറ സമർ�_ാരാെണK്
വായന:ാർ വിചാരി=ുേപാേയ:ാം. അ=ുനിര#ുകാരുെട
"ൈപ#ിയാറ#ന"Jൾ (ൂഫ് തിരു#ുകാരനും പ'ാധിപരും കാണുേkാെല
മpറു8വർ കാണാറിലല; ചില െതpറുകൾ മാ'ം ബീഭമായ വിധ#ിൽ
 വായന:ാരുെട ദൃgിയിൽെപടുKതിനിടായാേയ:ും. ഈ െതpറുകളിൽ
(ധാനമായവ (1) ഒരു വാ:ിെല അ^രം ഒKിെനാKു െതpറിവായി=ു
നിര#ുകയാലും, (2) ഒരു പദ#ിനു പകരം മെpറാKു െതpറിEരി:യാലും, (3) ഒരു
വലിയ വാകയ#ിെല അ%ർ¬തവാകയJെള തിരി=ുകാണിQാനായി
ഉപേയാഗി:ുK ചിÁJെള വിOുകളകേയാ ഒKിെനാKായിേOാ,
േവNാെ#ടേ#ാ െവ�ുേയാ െചuുKതിനാലും ഉNാകുKവയാകുKു.
ചിലേQാൾ, (ൂഫിൽ തിരു#ൽ െചuുKതിേനാടുകൂടി അ=ുനിര#ുകാരKു വലല
�ാപകേമാ ശാസനേയാ കുറി=ിരുKാൽ, അതുംകൂടി തിരു#ലിൽ ഉൾെQടു#ി
അ=ടി=ു വിടാറുN.് ഇവയിൽ 1-ഉം 2-ഉം, ൈകെയഴു#ു പകർQിെല
നയൂനതനിമി#ം ഉNാകുK (മാദJളാണ്. മലയാള#ിൽ ൈകെയഴുട#്
എേQാഴും ശുEമായിരി:ാറിലല. ചില സമയJളിൽ, പ, വ; ന, ഹ; ത, ന; റ, ഠ; ഇ, ള;
തി, '; വി, ഹ; സ, ഡ; #, ആ; ഇJെന പല അ^രJളും ത�ിൽ
മാറിേ#ാKിേയ:ും. ആ സ�ർഭJളിലാണ് അ=ുനിര#ുകാർ, 'മുഖവുര'െയ
'മുഖപുര'യാ:ിയും; 'അവ ഇരി:െO'െയ 'അവളിരി:െO'യാ:ിയും; 'ഹവിൽദാർ'
'വിവിദൻ' ആ:ിയും; 'ഡാറ'െയ ' 'സാറ'യാ:ിയും മpറും കൂ#ുകൾ കാOുKത.്
മൂKാമേ#ത്, മി:വാറും, േലഖകെy അmEയാൽ ഉNാകുKതാെണKു
പറയാം. വലിയ വാകയJൾ എഴുതുേkാൾ, ഇടവാചകJളിെല ഒരു വാ:ിെന
അേJാേOാ ഇേJാേOാ േചർ#ുവായി:ാൻ സൗകരയമുNായാൽ, ഇ#രം
െതpറുകൾ വരാവുKതാണ്; ഇട�ു േതാOി േപാെല അർ�െ# പിടി=ു
നിർ#ുവാൻ ഉപേയാഗി:ുK അoുശചിÁം വിOുേപായാൽ, പദം ഇളകി, അർ�ം,
േതാKിയവഴി:ു േപാേയ:ും. അ=ുനിര#ുകാരനു നൽകുK സൂചനകെള:ൂെട
േലഖന#ിനു8ിൽ േചർ#ു അ=ടി:ാനിടയാകുKത,് മുഖയമായും, അവെy
േഭാഷ##ിെy ഫലമാണ്. അ=ടിയിൽ ഇKതരം അ^രം ഉപേയാഗി:ണം
എKു സൂചിQി=് "െചറുകരു:ൾ ഉപേയാഗി:ണം" എKു ഒരു കുറിQ ്പകർQിൽ
എഴുതിയിരുKതുകൂടി ഒരു തലവാചകമായി േചർ# ്അ=ടി=ിരി:ുK ഒരു
ഉദാഹരണം ഈയിെട ഒരു പ'#ിൽ കാണുകയുNായി. എKാൽ, ഈ വക
(മാദJൾ:്  ഒെ:യും, അവെയ സൂ»മായി#ിരു#ി അ=ടിQിേ:Nതിനു



ചുമതലെQOവർ അപരാധികളാണ്. അ=ുനിരുഅ#ുകാരൻ, തെy ബEQാടിൽ,
വാ:ുകളുെട അർ�െമെ%Kു വിചാരി=ുെകാNലലാ അ=ുനിര#ുKത;് അവെy
(ഥമേനാO#ിനു എJെന േതാKുKുേവാ അതിൻമWം അ=ുെപറു:ി
നിര#ുKു. വാ:ുകളുെട അർ�ംകൂടി േനാ:ുKിെലലoിൽ, വാകയJളുെട
അർ�െ#Qpറി അവKു യാെതാരു േബാധവുമുNാകുKിലലെതെK. അവൻ,
മരJെള േനാ:ി േനാ:ിേQാകനിമി#ം വനെ# കാണുKിലലാ#തുേപാെല,
അ^രJൾ മാ'ം േനാ:ുക േഹതുവായി വാ:ുകേളാ അർ�േമാ �ഹി:ുKിലല.
പിഴ േപാ:ിേവണം അ=ടി=ു പുറേമ വിടുവാൻ, എKു നിർബxം െവ�ുKതു
ആവശയമാണ്. അതിേല:ു, ഏതു േലഖനവും, അതിെy കർ#ാവായ റിേQാർOേരാ,
ചുമതല:ാരനായ പ'ാധിപേരാ സ�തി= േശഷേമ അ=ടി:ാൻ തുടJാവൂ എKു
നിബxയുNായിരി:ണം. ഇJെനയിരുKാലും, പ'ം പുറെQടുവി:ാൻ സമയം
ൈവകുേkാേഴ:ും അ=ുനിര#ുകാർ:ു ദു�രമായ വിധ#ിലു8
തിരു#ലുകൾ എഴുതിെ:ാടു:രുത്. ഈ തിരു#ൽ പേ^ േലഖന#ിനു ഭംഗി
കൂOുമായിരി:ാം; എKാലും, പ'ം പുറെQേടN സമയമായി എKിരി:ിൽ ഈ
പരി�ാരം കൂടാെത കഴികയാണ് ഉ#മം. പരി�ാരം െചuുKെതാെ: ആദയേമ
പകർQിൽതെK ആകാമായിരുKു. അ=ടി:ാൻ കാലമാകുേkാൾ, ഒരു വരി ഇട�ു
ത8ി:ളയണെമേKാ, ചില വാ:ുകൾ ഇട�ു കു#ി#ിരുകണെമേKാ; രNു
ഖ¤ികകൾ കൂOിേ=ർ# ്ഒKാ:ണെമേKാ, ആവശയെQOാൽ, എളുQം
സാധി:യലല. ഗാലിയിൽ ഇരി:യാെണoിൽകൂടി, 'മാpറർ' ഇട�ു വിടർ#ിെയടു#്
"കട#ു"കേവNിവേK:ും; അ=ടിയ�#ിൽ കയpറിയേശഷം, അതു ദു�രവും,
സാമാനയ#ിൽ പ#ിരOി സമയം േവNിവരുKതും ആകുKു. ഇ#രം
സ�ർഭJളിൽ, റിേQാർOേരാ, പ'ാധിപേരാ അ=ുനിര#ുകാരെന
േeശിQി:ാെതയും, പ'ം അ=ടിQാൻ കാലം അതി~മി:ാെതയും
ഇരി:#:വWം ബുEികൗശലം  (േയാഗി=്, എളുQമായ മെpറാരുവിധം
തിരു#ൽ െചuുകയാണ് യു|ം.
"........േലാക#ിൽ നട:ുK സംഗതികെള:ുറി=ു യാെതാരു
അനുഭവ�ാനവുമിലലാ# തതവ�ാനിെയKാണർ�ം.
േമൽ പറയെQO അഭി(ായെ#Qpറി ഒരു വിമർശനം െചuുKതിKു മുkായി
ദാരിദ�യം എKു പറയുKതു എ%ാെണKു മന{ിലാേ:Nിയിരി:ുKു."
ഈ കാണി= രNു ഖ¤Jേളയും ഒKാ:ുകയും, ഒരു വരി കുറ�ുകയും
െചuണെമKു വിചാരി:ുക. അ=ുകൂടQണി:ാരനു േeശം തOാെതയും,
അ=ടിQാൻ കാലം ൈവകി:ാെതയും, അർ�#ിKു ഹാനി പpറാെതയും, ഇതു



എJെന സാധി:ാം? രNാം ഖ¤ികയിെല "േമൽപറയെQO" എടു#ു കളs്
പകരം, "ഈ" െവ�ുകയും, അടു# വരിയിെല ആരംഭ#ിലു8 "pറി"െയ മുൻ
വരിയുെട ഒടുവിേല:ു 'കട#ു'കയും െചY് ഒKാം ഖ¤ികയുെട
അവസാനവരിയിലു8 ഒഴിs ഭാഗെ#:് കയpറിയാൽ, രNു ഖ¤ികകളും
ഒKായിേ=ർ#ു കഴിsു. പിെK, "ഒരു വമർശനം െചuുKതിKു മുkായി
ദാരിദ�യം എKു പറയുKത് എ%ാെണKു" "ഒരു", "Kതിന്", "ആയി", "എKു
പറയുKത്" - ഇവെയ വിOു കളs്, "വിമർശനം െചuുംമുk്, ദാരിദ�യം
എ%ാെണK്"-എKു സംേ^പി=ാൽ, ഒരു വരി കുറയുകയും ആയി. ഇJെന ഒരു
േഭദഗതി െചuുവാൻ, (യാസമിലല; അ=ാണികൾ എടു#ുകളവാനാണ്
ആവശയെQടുKത,് ഇട�ു കു#ി#ിരുകുവാനലല. ഈ വിധം െചuാെത രNു
ഖ¤ികകേളയും കൂOിേ=ർ:ണെമoിൽ, രNാം ഖ¤ികയിെല വരികെളെയലലാം
കട#ിേ:ാNുേപാകയും, ഒടുവിൽ വരി കുറ�ാൻ േeശെQടുകയും,
െചേuNിവരും. ഇ#രം പേല വിഷമഘOJൾ പലേQാഴും എനി:്
അനുഭവമായിOുN.് ചിലേQാൾ രN^രJൾ മാ'ം ഒരു വരിയിൽ
അവസാനി:യും, ആവശയ#ിൽ കവിsു ഒരു വരി  ഉNായിരി:യും െചuും.
മുൻവരികളിെലവാ:ുകൾ യാെതാKും നീ:ുവാനും നിവൃ#ികാണുകയിലല.
അേQാൾ "േ�സ്" (ഇട) എടു#ുകളകേയാ ചുരു:ുകേയാ െചYിേOാ, മുൻ
വാ:ുകളിൽ നിKു അർ�#ിKു േഭദം വരു#ാെത ചില അ^രJൾ
തOി:ളsിേOാ കാരയം സാധി:ാം. ഇതിെന:ാൾ വിഷമമാണ് ഒരു േലഖന#ിെy
ഇട�ു8 ഖ¤ം, "േകാളം" ആ:ുേkാൾ, (മാദ#ാൽ മെpറാരു ഭാഗ#ു
അfന#ിൽ എടു#ുെവ=ു മുറു:ിയിരുKാൽ ഉNാകുK േeശം. ഈ (മാദം,
'മാpറർ' ഗാലിയിൽ തെKയിരി:ുേkാൾ ഉNായതായിരുKാൽ ഗാലിയിൽ
െവ=ുതെK ശരിെQടു#ാം. എKാൽ അ=ടിQാനായി "േഫാറം" മുറു:ി,
അ=ടിയ�#ിൽ കയpറിയിOിരി:ുേkാഴാണ് കാണുKെതoിൽ, എ%ാണ് െചq?
ചില സംഗതികളിൽ, േഫാറം താഴ#ിറേ:Nി വേK:ും. ചിലേQാൾ,
ബുEികൗശലം ഉെNoിൽ സമേയാചിതംേപാെല ഉപായം േതാKും. എെy
അനുഭവ#ിൽ െപOിരുK വിഷമഘOJളിൽ ഒK ്താെഴ പറയും (കാരം
ചാടി:ടKതായി ഞാൻ ഓർ:ുKുN്. രേNമു:ാൽ "േകാളJൾ" വരുK ഒരു
േലഖന#ിൽ, ഒKാം 'േകാള'#ിെy അവസാനഘO#ിൽ 4-ആം വകുQിൽ േചർKു
നി½േ:Nതായ ഉേzശം കാേല അര�ാൽ "േകാളം" വക "മാpറർ", േഫാർമാെy
(മാദ#ാൽ േലഖന#ിെy അവസാന#ിൽ 10-ആം വകുQിേനാടു േചർ#ു
മുറു:ിയിരുKു. ഇതു, പ'ം അ=ടി=് പുറെQടുവി:ും മുkു8 "െ(സ് (ൂഫ്"



വKേQാളാണു കNത.് േഫാറം ഇറ:ി െപാളിെ=ടു#് ശരിയാ:ുക എKാൽ, ഒരു
മണി:ൂേറാളം സമയം ൈവകുകയും പ'ം അKു പുറെQടുവി:ാൻ സാധി:ാെത
േപാകയും െചuുമായിരുKു. േഫാർമാൻ വിഷWനായി േഫാറം ഇറ:ാൻ ഭാവി=ു.
ആ സമയം എനി:ു േതാKിയ ഉപായം ഇതായിരുKു. അfാന#ിൽ വK
ഭാഗെ# "4-ആം വകുQിൽ കൂOിേ=ർQാൻ" എK ഒരു തലവാചകം നടനാOി
േവറാ:ി:ാണി=ു. േലഖനം ഒരു െറഗുേലഷെy നഖൽ ആയിരുKതിനാൽ, ഈ
അ%യഘOം ആ നഖലിൽ കൂOിേ=ർQാനായി പിKാെല എഴുതിേ=ർ# ഒരു
പരി�ാരമാെണKു വായന:ാർ ധരിQാനും, ആ വിധ#ിൽ അതിെല
സ�ർഭൈവഷമയം നീJാനും സംഗതിയായി.



അEയായം 7: േകാടതികൾ: മഹാജനേയാഗJൾ

 വൃ#ാ%നിേവദന(വൃ#ിയിൽ കുെറ പരിചയം ഉNായാൽ പിെK, കുOി#രം
റിേQാർOർ:ു, മുേKാOു കട:ുവാൻ വിേരാധമിലല. മജി�േ�pറ് േകാടതിയിെലയും
െപാലീസ് കേ=രിയിെലയും വർ#മാനJൾ േശഖരിQാൻ േവNിവരുKതിലധികം
കാരയേശഷിയും നിപുണതയും ആവശയെQടുK fാപനJളുN.് ഇവ
സിവിൽേകാടതികൾ, െസഷൻേകാടതികൾ, ൈഹേ:ാടതി, നഗരപരിപാലകസഭകൾ
എKി#രം വയവfാപനJളാണ്. ഇവയിൽ ഓേരാKിലും െപാതുവിൽ
ജനJൾ:ു കൗതുകമു8 പേല സംഗതികൾ നട:ുKുNായിരി:ും. ഈ
നടപടികെള ആവശയ#ിKനുസരി=് കുറിെ=ടു# ്റിേQാർO് എഴുതുവാൻ കുെറ
പഴകി#ുടJിയ ൈകേ: എളുQം സാധയമാവൂ. ഒKാമതായി, ഓേരാKിനും
ഇ'യി' പ'fലേമ വിനിേയാഗി:ാവൂ എKു നിHയം ഉNായിരുേK:ാം.
അതിKുത:വWം എഴുതുവാൻ മുൻ അധയായ#ിൽ വിവരി=ിOു8
രചനാസ¥ദായJൾ ശീലി=ിരി:ണം. ഈ വിഷയ#ിൽ, ഒരു റിേQാർOിെന ഇ'
വരിയിൽ നിർേ#ണെമKു ചിലേQാൾ നി�ർഷം െചuാൻ പാടിെലലoിലും, ഒരു
സംഗതിെയ:ുറി=ു (കൃത#ിനു ഉചിതമായു8 സാരഭാഗJെള മാ'ം
എടുെ#ഴുതുവാൻ ശീലി=ിരുKാൽ, അതു ഏെറ:ുെറ ഉപകാരമായി#ീരും.
സിവിൽേകാടതികളിെല വയവഹാരJെളQpറി റിേQാർOു െചേuNിവരുേkാൾ ഈ
പരിചയം ഏെറ (േയാജനെQടുKതാണ്.

സിവിൽ േകാടതികളിൽ നട:ുK വയവഹാരJൾ എലലാം െപാതുവിൽ ജനJൾ:ു
കൗതുകെQOവയായിരി:യിലല. ചിലവയവഹാരJളിൽ, നിയമസംബxമായ
വിേശഷവാദപദJേളാ, െപാതുെവ ബാധി:ുK വലല തർ:Jേളാ,
ഉൾെQOിരി:ാം. ഇവെയQpറി റിേQാർO് എഴുതുKതു വിഹിതമായിരി:ും.
റിേQാർOർ:ു ഇരു ക^ികളുെടയും വാദJൾ മന{ിലാ:ുവാൻ, അവരുെട
വ:ീല_ാർ െചuുK (സംഗJൾ േകOാൽ എളുQം  സാധി:ും. അവയിൽ
സാരമായ ഭാഗJൾ മാ'ം കുറിെ=ടു:യും, വായന:ാർ:ു സു�ഹമാകുംവWം
ഇരു ക^ികളുെടയും വാദJൾ സം�ഹിെ=ഴുതുകയും െചuണം. നയായാധിപതി
അതിേ_ൽ െചYിOു8 തീർQിേനയും അസ�ി¹ധാർ�മായും സുഗമമായുമു8
വാചകJളിൽ (�ാവി:ണം.

െസഷൻസ് േകാടതികളിൽ നട:ുK ~ിമിനൽേ:സുകൾ എലലാം
കൗതുകകരമായിരി:യിലല. ചിലെതാെ: 'ഒ=െQടാെത' തെK കഴിയുKതാണ്.



എKാൽ, െകാലപാതകം, ലഹള, തീെവQ,് െകാ8, വയാജ(മാണനിർ�ാണം,
ക8:�ിOം, മുതലായ മഹാപാതകസംഗതികളിൽ ജനJൾ ഏെറ:ുെറ
mEെവ=ു േനാ:ിെ:ാNിരി:ുKുNായിരി:ും. ഇവയാണ് 'ഒ=െQO'
േകസുകളായി#ീരുKത.് ഇവയുെട നടപടികൾ:ു റിേQാർOു തuാറാ:ാൻ
െപാലീസ്-മജി�േ�pറ്-കേ=രികളിെല പരിചയം വളെര സഹായമായിരി:ുKതാണ്.
നടപടിരീതികൾ:ു വയതയാസമുNായിരി:ുെമoിലും േകസ് വി�ാരം െചuുേkാൾ,
സാ^ികളുെട െമാഴികൾ കുറിെ=ടു:ുKതും മpറും മജി�േ�pറ് േകാടതിയിൽെവ=ു
പരിചയി= സ¥ദായമനുസരി=ു മതിയാകുKതാണ്. സർ:ാർ ഭാഗം വ:ീൽ േകസ്
ആരംഭി:ുേkാൾ നട#ുK (സംഗ#ിൽനിKു സാരഭാഗJൾ കുറിെ=ടു#ാൽ
േകസിെy സം�ഹമായ വിവരം എഴുതാൻ സാധി:ും. ഓേരാ ഭാഗെ#യും
സാ^ികേളയും വ:ീല_ാേരയും േവറുതിരി=റിെsഴുതുവാൻ റിേQാർOർ
(േതയകം mEെവേ�Nതാണ്. േകസ് നട#ുKതു സർ:ാരാകയാൽ
അനയായഭാഗം സർ:ാരാണ്. (തിഭാഗ#ുനിൽ:ുKവെy േമലാണ് കുpറം
ചുമ#ി വി�ാരം നട#ുKത.് (തിെയ ഒരു മജി�േ�pറ് േകാടതിയിൽനിKു കുpറം
ചുമ#ി വി�ാര#ിനായി െസഷൻസിേല:യ=തായിരി:ുേkാൾ, ഏതു
മജി�േ�pറാണ് 'ക�ിpറ്' െചYതു എKും മpറുമു8 വിവരJൾ റിേQാർOിൽ
(�ാവി=ിരി:ണം. സാ^ിവി�ാരം കഴിsു, ഇരുഭാഗം വ:ീല_ാരുെടയും
വാദJളും, പിെK, നയായാധിപതിയുെട വിധിനയായവും, അതിേ_ൽ,
േകാടതിയികൂടിയിOു8 ബഹുജനJളുെടയിടയിലുNാകുK
 സേ%ാഷസ%ാപാദിഭാവJളും, റിേQാർOർ, വഴിെതpറി:ാ#വിധ#ിൽ
കഥിേ:Nതിനു നിപുണനായിരി:ണം. നയായാധിപതി വിധി(�ാവി=ിOിെലലoിൽ
എേQാൾ (�ാവി:ുെമKു അേനവഷി=റിs ്പ'#ിൽ പറകയും, ആ സമയം
വിധി(�ാവം േകൾQാൻ േകാടതിയിൽ എ#ിയിരി:യും േവണം. െസഷൻസ്
േകാടതിയിലു8േപാെല 'ഒ=െQO' േകസുകൾ ൈഹേ:ാടതിയിലും ഉNായിരി:ും;
അവെയQpറിയും ഇതി_Wം റിേQാർO് എഴുേതNതാണ്. ൈഹേ:ാടതിയിൽ,
സാധാരണ, അQീൽ വുചാരണ�ു, സാ^ിവി�രി:ാറിലല; കീ´േകാടതിയീൽ
നടKവെയQpറി നിരൂപണം െചuുകയാണ് മി:ാവാറും നട:ുKെതoിലും, ചില
സംഗതികളിൽ, കൂടുതലായി സാ^ികെള വിളിQി=് െമാഴി േമടി=് െതളിവിെy
ബലാബലനിർWയം െചuാറുN്. ഈ സംഗതികളിൽ, വിേശഷാൽ വിളിQി=
സാ^ികളുെട െമാഴികെള റിേQാർOിൽ (തിപാദി:ണം. അലÆാ്# സംഗതികളിൽ
ഇരുക^ികളുെട (വ:ീല_ാരുെടയും) വാദJൾ സം�ഹിെ=ഴുതുകയും,
നയായാധിപതിമാരുെട ഏകക¿മാേയാ ഭിKമാേയാ ഉ8 തീർ=ക�നകെള



അവസാന#ിൽ യഥാവൽ (�ാവി:യും െചuുKതു മതിയാകും.
ൈഹേ:ാടതിയിൽ, ~ിമിനൽേ:സ് അQീലിൻ പുറെമ, പലവക ഹർജികളും,
സിവിൽേകസ് അQീലുകളും. പ'(�ാവേയാഗയമായ ഇനിയും പേല
കാരയJളുമുN്; ഇവെയപpറിയും ഉചിതമായ വിധം റിേQാർO് െചേuNതാകുKു.

േദശേ^മെ# അേനവഷി=് പരിപാലനം െചuുK സഭകൾ പലതുN്. ഇവയിൽ
അതതു കാലJളിൽ ആേലാചി:ുK കാരയJെളQpറി ബഹുജനJൾ:് അറിവു
നൽേകNത ്പ':ാരെy കടമകളിൽ ഒKാണ്. ഈ വക സഭകൾ ചിലത്
നഗരപരിപാലനസഭകളായും, മpറുചിലത ്താലൂ:് േ^മ(വർ#ക സംഘJളായും
ഇരി:ുKു. ഇവ�്, 'മുൻസിQാൾ കൗൺസിൽ', 'കാർെQാേറഷൻ',
'ടൗൺകൗൺസിൽ', ടൗൺഇം(ൂവ്െമpന് ക�pറി', 'താലൂ:് േബാർഡ്', 'ഡി��ി�്
േബാർഡ്'- എKിJെന പല േപരുകൾ യേഥാചിതം പറsുവരുമാറുN.് ഇവയിെല
നടപടികെളQpറി റിേQാർO് െചuാൻ  േപാകുK കുOി#ര:ാരനായ റിേQാർOർ
തുട:#ിൽ കുെറ കുഴJിേയ:ും. എ%ാണ് കുറിെ=ടുേ:Nത,് ഏതാണ്
ഉേപ^ിേ:Nത്, എKു നിHയമിലലാെത അവൻ അkരKിരി:ുേkാൾ,
പഴമപരിചയ:ാരനായ റിേQാർOർ തീെര വാOംതOാെത സാരഭാഗJൾ
കുറിെ=ടു:ുKുNായിരി:ും. ഇJെന കുഴJിേQാവാതിരിേ:NതിK,്
റിേQാർOർ െചേuNതായ മുൻകരുതൽ, േമ�ടിസഭകളുെട കഴിs േയാഗJളിൽ
നടK ആേലാചനകളുെടയും മpറും റിേQാർOുകൾ വായി=ു മന{ിലാ:ുകയും,
അKെ# (വൃ#ികൾ എ%ാെണKു മുൻകൂOി അറിയുകയും ആകുKു.
മുൻേയാഗനടപടികെളQpറി തെy പ'#ിൽ തെKയും (�ാവി=ിരിKിരി:ും.
ഇവെയാെ: �ഹി=ിരുKാൽ, താൻ ഹാജരാകുK േയാഗ#ിെല നടപടികെള
എളുQം പി%ുടരാം: മുkെ# റിേQാർOുകെള തുടർKുെകാNുേപാവാൻ േവNിയ
വിവരJൾ മാ'ം കുറിെ=ടു:ുകയും െചuാം. ചിലേQാൾ, സഭവക
നടപടിവിവരJൾ:്, 'റിേQാർOുകൾ' സഭയിൽനിKുതെK അ=ടിQി=്
തuാറാ:ിയിരി:ും; ഇവയിൽ ഒരു (തി കിOിയാൽ, റിേQാർOർ:ു
ചുരുെ:ഴു#ിൽ കുറിെ=ടുേ:N പണി കൂടാെത കഴിയും. എഴുതി വായി:ുK
േരഖകെളാKും, വായി:ുേkാൾ, ചുരുെ:ഴു#ിൽ സം�ഹി:ാെത കഴി:ാം;
അവ പിKാെല കുറിെ=ടു:ാം. വാചാ(സംഗി:ുK സംഗതികെളേയാ
സംേ^പിെ=ഴുതിേ:ാേ8Nു. സഭകളിൽ ഓേരാേരാ നിHയJൾ സമർQി:യും
(സംഗി:യും െചuുKവെര തിരി=റിയണം; േപര് നിHയമിെലലoിൽ, സൂചനകൾ
കുറി:ുേkാൾ, അവരുെട അഭി�ാനം ഉNാ:#: വലല അടയാളവും
കുറി=ുെകാ8ുകയും, േയാഗം കഴിsേശഷം, േവN സംശയനിവാരണം



െചYുെകാ8ുകയും േവണം. 'നര= കറുQൻ', 'കുടവÇി', 'കWട:ാരൻ', 'െചമK
തലQാവു'--ഇതയാദി ഓേരാ അടയാളേQരുപേയാഗി:ാവുKതാണ്.
യാെതാരാളുെടയും േപര് മാറിQറയരുത;് അതുേപാെലതെK, യാെതാരുവെyയും
അഭി(ായം മെpറാരുവെy വകയായിOും റിേQാർOിൽ േചർ:രുത്. ആരാെy
കുOികളുെട അ¨നാണു താൻ, എK് അവാ�വ വാർ# പര#ുKതിന്
 യാെതാരുവനും സ�തം ഉNാകയിലല; അJെന െതpറിQറsിരുKാൽ,
സേ%ാഷമുNായിരി:യിലല.

ചില സഭകളിലും, േകാടതികളിലും, ചില സ�ർഭJളിൽ നട:ുK സംഗതികൾ
െപാതുജനJെള അറിയി:ുKത ്വിഹിതമെലലK ്അധികൃത_ാർ നിHയി=ിരി:ാം.
ആ സ�ർഭJളിൽ പ' (തിനിധികെള അവിെട കട#ി വിടുമാറിലല; റിേQാർOർമാർ
ഹാജരായിരി:ുേkാഴാണ് ഇJെനെയാരു സ�ർഭം വരുKെതoിൽ ആ സമയം
റിേQാർOർമാേരാടു വിവരം പറയുകയും, അവർ പുറെമ േപാകയും െചuുKു. പേ^
അവിെട ഇരുKാൽ കൂടി വിവരJൾ റിേQാർOിൽ േചർ:യിലല. േകാടതികളിൽ
സാധാരണ, ഏതു േകസും െപാതുജനJൾ:റിവാൻ ത: വിധ#ിലാണ് വിചാരണ
െചuുKത്. ചില േകസുകളിൽ െപാതുജനഹിത#ിനു ഹാനികരമായ സംഗതികൾ
ഉNായിരുKാൽ, അവെയ പ'Jളിൽ (തിപാദി:രുെതK് നയായാധിപതിമാർ
ആ�ാപി:ുKതിെന റിേQാർOർ അനുസരിേ:Nതാണ്. േകാടതിയുെട
ക�നെയ ലംഘി:ുK റിേQാർOർമാർ അവരുെടയും പ'#ിെyയും നിലെയ
അപകടെQടു#ുKതായിവരും. മpറു ചില സംഘJൾ ഉN്: ഇവ നഗര പരിപാലന
സഭകൾെ:ാQം േദശഭരണകാരയJൾ:ായി ഏർെQടു#െQOവയായിരി:യിലല;
െപാതുജനJൾ:് ഇവയുെട നട#ിQിെനQpറി അറിsിരിQാൻ
അവകാശമുNായിരി:ുെമoിലും, ഇവ പകുതിേയാളം സവകാരയമായും, േശഷം മാ'ം
പരസയമായും നടപടികൾ നട#ുKവയാകയാൽ, ഇവയുെട നടപടികെളQpറി
റിേQാർOു െചuുKതു കുെറ കരുതി െചേuN (വൃ#ിയാണ്. ഒരു
കൂOുവയാപാരസംഘ#ിെല ഓഹരി:ാരുെട േയാഗJൾ, പtായ#ുേയാഗJൾ
മുതലായവ ഇ#ര#ിലു8വയാണ്. ഇവയിൽ പ'(തിനിധികൾ:് (േവശനം
ഇലല എKു വലലവരും പറയുKതിെന േകO് േയാഗ#ിൽ ഹാജരാകാെത
പി%ിരിയരുത്. പ':ാരെy (വൃ#ി അനുസരി=്, േയാഗfല#ു
കൂസൽകൂടാെത കട:ണം. േയാഗം കൂടുKവരിൽ ചിലർ പ'(തിനിധികെള
അവിെട ഇരു#ി:ൂടുKതെലലKു വിേരാധം പറയുമായിരി:ും. അത്
ഗണയമാേ:N. േയാഗം ഐകയകേ¿യന ആവശയെQടുKത ് ആയാൽ അവിെട നിKു
േപാരുKെതാഴിെക, ആരുെടയും ഭീഷണിെയ വിലെവ�രുത.് പേ^,



പ'(തിനിധികൾ:് (േവശം അനുവദി:ാേമാ എK േചാദയം
േയാഗ#ിൻമുkാെക സഭാംഗJളിൽ വലലവരും േചാദി:ുമായിരി:ും. അേQാൾ,
ഭൂരിപ^ം, പ'(തിനിധികൾ:് അനുകൂലമായിരുKു എKു വരാം. എKാൽ,
േയാഗനടപടികെളQpറി റിേQാർെOഴുതുേkാൾ, ഒരു മുഖയകാരയം ഓർ�യിൽ േവണം:
േയാഗാംഗJളിൽ വലലവരും ഒരാെളQpറി അപകീർ#ികരമായ വലല സംഗതിയും
(സംഗി=ിരുKാൽ അത ്റിേQാർOിൽ േച:രുത്; അപകീർ#ിെQടു#െQO ആൾ
സഭാംഗെ# വിOുകളs ്പ':ാരെy േപരിൽ മാനനg#ിന്
വയവഹാരെQടുകേയാ, അപകീർ#ിെQടു#ൽകുpറം ആേരാപി=് ~ിമിനൽേകസ്
ആ:ുകേയാ െചേY:ാം. സഭാംഗJൾ അJെന (സംഗി=ു എK സമാധാനം ഈ
സഗതികളിൽ സവീകാരയമായിരി:യിലല. േകാടതികൾ:ു8ിൽ വയവഹാരJൾ
സംബxി=് വ:ീല_ാർ നട#ുK (സംഗJൾ, അ¦ിധം തെK ക^ികളുെട
സതവാÈമൂലമായ ഹർജികൾ, സാ^ികളുെട െമാഴികൾ, നയായാധിപതിയുെട
ക�നകൾ, വിധികൾ എKിവ മെpറാരാൾ:് എ'േമൽ
അപകീർ#ികരമായിരുKാലും, പ':ാരൻ മുറ(കാരം അവെയ
(�ാവി:ുKതുെകാN ്അവെy േപരിൽ അപകീർ#ിെQടു#ൽകുpറം
ആേരാപി:ാൻ നയായമിലല. ആ സ�ർഭJൾ നിയമ#ാൽ (േതയകം
അനുവദി:െQOിOി8 സ�ർഭJളാണ്. അതുേപാെലയു8 സ�ർഭJളലലാ
സവകാരയസവഭാവ#ിലു8 പtായ#ു മുതലായവയുെട േയാഗJൾ, എK്
റിേQാർOർ അറിsിരിേ:Nതാണ്. പ'ാധിപfാനെ##ുവാൻ ആ�ഹമു8
റിേQാർOർ േമ�റs (കാര#ിലു8 മുൻകരുതേലാടുകൂടിയും
വിേവകപൂർ¦മായും (വർ#ി=ു ശീലി:ുKത ്അവK്
ഉപകാര(ദമായിOുതെKയിരി:ുKതാണ്.

െപാതുജനേ^മകാരയJൾ ആേലാചിQാൻ കൂടുK േമ�റs സഭാേയാഗJൾ:്
പുറെമ, മെpറാരുവിധം െപാതുേയാഗJൾ ഉN്. ഇവ�ും അവ�ും ത�ിൽ വയതയാസം
എെ%K ്പറയാം. ഇവയിൽ ജനJളുെട കാരയJെളQpറി അവർ തെK ആേലാചന
നട#ുKു; അവയിൽ  ആകെO, ജനJളുെട (തിനിധികളാണ് കാരയാേലാചന
നട#ുKത.് ഒരു നാOിെല ജനJൾ:് െപാതുവിൽ േദാഷകരമായ വലല
വയവfകളും ആ നാOിെല സർ:ാർ ഏർെQടു#ുKു എKിരി:െO, അെലലoിൽ,
ഒരു താലൂ:ുകാർ കൃഷിQിഴ നിമി#ം കരം െകാടുQാൻ എKലല, ഉപജീവനം
കഴിQാൻകൂടി, കgെQടുKു എKിരി:െO; ഇ#രം സംഗതികളിൽ,
െപാതുജനJളുെട സoടJെളQpറി പറവാനും സർ:ാരിേനാടു സൗജനയം
അേപ^ിQാനുമായി അവർ തെK േയാഗം കൂടുKു. ഈ മഹാജനേയാഗJൾ



അവയവfയിൽ കൂടുKതാകെകാN,് നഗരപരിപാലനസഭ തുടJിയ
െപാതുfാപനJളുെട േയാഗനടപടികെളQpറി റിേQാർOു െചuാൻ ഉNാകാറു8
സൗകരയം ഇവയിൽ ഉNാകാറിലല. അതിനാൽ, േയാഗം കൂടുKതിKും കുേറ േനരം
മുkു േയാഗfല# ്എ#ിയിരിQാൻ ആണ് റിേQാOർ ഒKാമതായി
ഉാഹിേ:Nത്. കാേല:ൂOി എ#ിയാൽ േയാേഗാേzശJൾ എ%ാെണKും,
േയാഗ#ിൽ ആെരാെ: (സംഗിQാൻ നിHയി=ിOുെNKും, എെ%ലലാം
(േമയJെളQpറി നിHയJൾ െചയ്വാൻ ആേലാചി=ിOുെNKും മുൻകൂOി
അറിവാൻ കഴിയും. (സംഗകർ#ാ:_ാരുെട േപരുകൾ, അവർ (സംഗിQാൻ
നിHയി=ിരി:ുK (േമയJൾ, േയാഗസമ^ം വായിQാൻ െവ=ിOു8 േരഖകൾ
എKിതുകെളാെ: പകർെ#ഴുതി െവ�ാം. ൈവകി എ#ിയാൽ ഇതിKു
സാധി:യിലല; പേ^, സംഗതികൾ കുറിെ=ടു:ുKതിനു സൗകരയെQO fാനം
ലഭി=ിെലലKും വരും.

മഹാജനേയാഗJളിൽ ഹാജറായി നടപടികൾ കുറിെ=ടു:ുKത ്ഏെറ:ുെറ
mമാവഹമായ പണിയാണ്. േയാഗJളിൽ േചരുവാൻ ഇ'െയWം ആളുകെള
ഉNാവൂ എKു വയവfയിലല; ആയരേമാ, അuായിരേമാ, പതിനായിരേമാ ആൾ
േചരുKാNായിരി:ാം. ഇവെരെയാെ: െകാ8ുവാൻ ത: (സംഗശാലകൾ
ഉNായിരുKിെലലoിൽ, ൈമതാനJളിേലാ, മpറു െവളിQുറJളിേലാ േയാഗം േചർKു
എKു വരാം. സമു�#ിൽ അലയടി=ുകയറും േപാെല, ജനസമൂഹം
തി:ി#ിര:ി:യറുKുNായിരി:ാം. ഇവരുെട ഇടയിൽ കടK ്എJെനയാണ്
നടപടി  കൾ കുറി:ുക? വലല െകOിട#ിനു8ിലും ആയിരുKാൽ, ചിലേQാൾ,
അധയ^െyയും (വ|ാ:ളുെടയും സമീപ#ുതെK റിേQാർOർ:ു കസാലയും
േമശയും െകാടു#ിരുKിരി:ും; ചിേQാൾ, േമശ ഉNായിരുKിെലലKും വരാം; ആ
സമയJളിൽ, കാൽമുOിേ_േലാ, ഒpറ:uിേ_േലാ െവെ=ഴുതാേന
മാർ¬മുNായിരി:ൂ. െവളിQുറJളിേലാ, അധയ^Kുകൂടിയും കസാല
ഉNായിരി:യിലലാ; റിേQാർOരുെട കഥേയാ, പിെK, പറവാനിലലേലലാ?
(സംഗകർ#ാ:_ാരുെടയും അധയ^െyയും സമീപം ചുpറിQpറിെ:ാ8ാൻ
കഴിയാ# റിേQാർOർ, കടൽനടുവിൽ വീണതുേപാെല, കര കാണാെത
കുഴJിേQാവും. അവരുെട അരികിൽ ചുpറിQpറിയാൽ കൂടിയും േയാഗനടപടികെള
പേ^, തെy മുKിൽ നിൽ:ുKവെy പുറം േമശയാ:ീ െവ=ുെoാN്
കുറിെ=ടു:ുവാേന സൗകരയമുNായിരി:ൂ. തിJിനി½:ുK ആൾ:ൂO#ിൽ, ആ
വിധ#ിെലoിലും കുറിെ=ടുQാൻ റിേQാർOർ കുെറേയെറ
മിടു:ു8വനായിരി:ണം.



ഏതു വിധ#ിലായാലും, ഒരു മഹാേയാഗ#ിെyേയാ, ദർബാർ (കൂടി:ാ¶),
തീൻവിരുK ്(ബാെoവpറ്) എKിവയുെടേയാ, വിവരJൾ:ു റിേQാർOു
െതuാറാ:ുKതിൽ, ഒKാമതായി േവNത ്അതിൽ (മാണികളുെട േപരുകൾ
കുറി:ുകയാണ്; പിെK, േയാഗനടപടികൾ എഴുതുകയാകുKു. പ'#ിൽ,
ഇതിKായി എ'പം|ി അനുവദി=ിOുേNാ, അതിലടJി നിൽ:#:വWം
േവണം റിേQാർO് എഴുതുവാൻ, േയാഗം വളെര മുഖയമായ കാരയJെള
സംബxി=ായിരുKാൽ, പ'fലം കുെറ അധികം േവNി വേK:ും. ഇ#രം
േയാഗറിേQാർOുകളിൽ, (സംഗJൾ കഴിയുKതും മുഴുവൻ
െകാടുേ:Nിയിരി:ും; ഇട�ിെട അ(ധാനമായ വാകയJേളാ വാ:ുകേളാ
വിOുകളയാം. ഒരു വിഷയെ#Qpറി മുkനായി നിൽ:ുK (വ|ാവിെy (സംഗം
മുഴുവൻ എടു#ാൽ പിെK, േശഷംേപരുെട (സംഗJളിൽ വിെശഷസംഗതികൾ
ഉ8വ മാ'ം കുറി=ാൽ മതിയാകും, സാധാരണമായി കാരയവിവരേ#ാടും
ഭാഷാനിപുണതേയാടും വ|ൃതവവിദയയിൽ സാമർ�േ#ാടും കൂടി
(സംഗി:ുKവരുെട (സംഗJൾ കുറിെ=ടുQാൻ  mമം േതാKുകയിലല. ഇവർ
തJളുെട (സംഗവിഷയെ# സഭയജനJളുെട ഉ8ിൽ പതിQി:ാൻ ത:
കൗശലം അറിsവരാകയാൽ, അതിെല ഓേരാ യു|ിപദJളും ~മമായി
െതളിsുവരും. ഉഷ{ിൽ സൂരയെy െവളി=ം െതളിsുവരുേkാൾ താമരകൾ
ഏതു(കാരം െമെലലെമെലല വിടർKു വരുേമാ, അതി_WംതെK ഈ
(വ|ാ:ളുെട ഉ8ിൽ നിKു ഒരു വിഷയെ#Qpറി യു|ികൾ ~േമണ
ഉയർKുവരുേ%ാറും േmാതാ:ളുെട മന{ും വിടർKുെകാ8ും. ഈ fിതി:്
ഇ#രം (സംഗJെള പിൻതുടർെKഴുതാൻ േeശംേതാKുകയിലല. എKാൽ മpറു
ചില (സംഗകർ#ാ:_ാരുN്: ഇവർ (സംഗJെള മുൻകൂOി എഴുതിപഠി=്,
സഭമുkാെക 'കാണാQാഠം' പറയുKവരാണ്. ഇവെര പി%ുടരുവാൻ കുെറ
ൈവഷമയമുNു്. വീOിലിരുK ്പേല�§Jൾ േനാ:ി മുറിേ²ാകJളും കണ:ുകളും
പഴെമാഴികളും മpറും പകർെ#ടു# ്(സംഗ#ിനു8ിൽ കു#ി#ിരുകി
"ഛർzി:ുക"യായിരി:ും ഇവർ െചuുKത്. റിേQാർOർ ഇ#ര:ാരുെട
കാരയ#ിൽ കുെറ നലലവWം mEെവ=ിരി:ണം. ഇവർ:ു ഒരു വിഷയെ#
(തിപാദിQാൻ ഏതു ഭാഗം തുടJി േവണം എെKാKും
പരിചയമുNായിരി:യിലല. അതു നിമി#ം, ഒരു സംഗതി (�ാവി=ാൽ പിെK
അതിെന പിൻതുടർKു വരുKതു ഏതായിരി:ുെമKു ഏകേദശെമoിലും മുൻകൂOി
ഊഹിQാൻ േmാതാ:ൾ:ു മാർ¬േമയിലല. റിേQാർOർ അതിനാൽ, എലലാ
സംഗതികേളയും കുറിെ=ടു:ാൻ ഏെറ േeശി:ും. വലല ഭാഗവും വിOുേപാകേയാ,



സംശയ��മായി േതാKുകേയാ െചYാൽ (സംഗകർ#ാവിേനാടു േയാഗാന%രം
േചാദി=ു ശരിെQടു#ിെ:ാ8ണം. ഇതിനിട�് വലല കേ#ാ, േവെറ േരഖേയാ
വായി=ിരുKാൽ അവെയ കുറിെ=ടുQാൻ കഴിsിെലലoിൽ, െചറുതാെയാരു
സൂചനെകാടു#ിരി:ണം. (സംഗJളിൽ ഉൾെQടു#ുK ക#ുകൾ,
നിHയJൾ, േ²ാകJൾ, മുതലായവ (േതയകം ഖ¤ികയായിേ=ർ:ണം;
പഴെമാഴികൾ, പദയJൾ മുതലായവ വിOുകളsാൽ, ചിലേQാൾ (സംഗJളുെട
താ�രയം പൂർ#ിയായി മന{ിലാ:ാൻ കഴിsിെലലKു വേK:ും. ഇ#രം
പദയJൾ, പഴെമാഴികൾ മുതലായവ റിേQാർOർ:ു  പരിചയെQOിരിേ:ണെമKും,
അതിേല:ായി അവൻ സാഹിതയ�§Jൾ പരിശീലിേ:ണെമKും മുൻപ്
പറsിOുN.് അവെy സാഹിതയപരിചയം ഈവക കാരയJളിൽ
സഹായമായി#ീരുKതാണ്. ഒരു (സംഗകർ#ാവ ്ഒരുപദയേമാ, പഴെമാഴിേയാ,
മpറുസംഗതികേളാ ശരിയലലാ#വിധം പറsിരുKാൽ, റിേQാർOർ അേത
വിധ#ിൽ െതpറുതേK എഴുേതണേമാ, അതിെന ശരിെQടു#ി എഴുേതണേമാ,
ഏതാണ് െചേuNത്? നി{ാര_ാരായും കൃതയmEയിലലാ#വരായുമു8
(സംഗകർ#ാ:_ാർ:ു, അവരുെട െതpറുകെള തിരു#ിയാലും ഇെലലKാലും,
ഒKും ദൂഷയമായി വരാനിലല. (മാണികളായു8വർ (മാദ#ാൽ പറയുK
െതpറുകെള അേതവിധം (�ാവി=ിരുKാൽ, െതpറിേQായത് (മാണികൾ:ലല,
റിേQാർOർ:ാണ്, എേK പ'വായന:ാർ ഗണി:യു8ൂ. ആകയാൽ, െതpറുകെള
തിരു#ി എഴുതുകയാണ് റിേQാർOരുെടയും പ'#ിെyയും േയാഗയതെയ
ര^ിQാൻ െചേuNത്. എKാൽ, (േതയകമായ ഉേzശേ#ാടുകൂടി ഒരു
(സംഗകർ#ാവ ്വലല പദയെ#േയാ പഴെമാഴിെയേയാ, േഭദെQടു#ി
പറയുKതായിരുKാൽ, അതിെന മാpറി, ശരിെQടു#ിെയഴുതരുത.് േ²ാകJേളാ
പാOുകേളാ, മpറു പദയകൃതികേളാ എടുെ#ഴുതുേkാൾ, മൂലം ഓർ�യിെലലoിൽ,
അവയുെട അർ�ം സവ%വാ:ിൽ എഴുതുക എK പരാവർ#നം െചuാൻ
തുനിയരുത്; അവെയ വിOുകളsാലും ൈവഷമയമുNാകയിലല. സവ%വാചക#ിൽ
അർ�െമഴുതിയാൽ അബEം പിണsു എKു വരാം.

(സംഗം നടKുെകാNിരി:ുേkാൾ, ഇട�ിെട ആÂാദസൂചകമാേയാ,
നി�ാസൂചകമാേയാ, അനുേമാദനാർ�മാേയാ, ഓേരാേരാ ശ�Jൾ േmാതാ:ൾ
പുറെQടുവി:ുKുെNoിൽ, അവ യഥാfാനം കുറി:ണം. സദ{ിെy വലല
മൂലകളിലുമിരുK് വിേരാധപ^:ാർ, നി�ാഗർഭമായി ഒേKാ രേNാ ൈകെകാOുക.
ചിരി:ുക, ചില വയാേ^പക ശ�Jൾ പുറെQടുവി:ുക ഇവ�ും; സദസയർ ഒKായി



ഉാഹാർ�ം ൈകെകാOിെ:ാNിരിെ:, ഇട�ിെട 'േകൾQിൻ' 'േകൾQിൻ' എKു
അനുകൂലാഭി(ായസൂചകമായി പറക, ഇവ�ും  ത�ിലു8 വയതയാസJെള
റിേQാർOർ വളെര സൂ»മായി അറിsിരി:ണം. ഇ#രം ശ�Jൾ യഥാfാനം
കുറി=ിരിേ:Nതിെy ആവശയം, ആ (സംഗെ# സദസയർ എJെനയാണ്
ൈകെ:ാNെതK് അറിയിQാനായിO് മാ'മലല, (സംഗ#ിെy ചില ഘOJൾ
ഇവെയ:ൂടാെത അർ�മാ:ാൻ സാധി:യിലല; (സംഗകർ#ാവിെy വാ:ുകൾ
തെy അഭി(ായെ#യും വഹി=ുെകാN് ധടധടാ ഒഴുകിവരുേkാൾ, സദസയരുെട
ഇടയിൽനിKുNാകുK ശ�JൾെകാN,് ആ വാ�(വാഹ#ിെy േമലാലെ#
ഗതി:് മാpറമുNാേയ:ാം. ഈ ഗതിേഭദം എ%ുെകാNുNായി എKു �ഹിQാൻ,
പ'വായന:ാരന്, േമQടി വയാേ^പകശ�Jളുെട സഹായംകൂടാെത
സാധി:യിലല.

സഭാേയാഗJൾ ദിവസേ%ാറും ഉNായിരി:യും അവ പല പല കാരയJെള
സംബxി=ായിരി:യും, െചuുേkാഴാണ് പ':ാരൻ ബുEിമുOുKത.്
അേQാഴേQാഴു8 േയാഗനടപടികൾ അതതുകാല#ുതെK പ'#ിൽ
(�ാവിേ:Nിയിരി:െകാN്, (സംഗJൾ സംേ^പിെ=ഴുതാെത കഴികയിലല.
ഇവിെടയാണ് റിേQാർOരുെട സാമർ�യം അറിേയNത.് ഒരു േയാഗ#ിെല
(സംഗJൾ തേKയും ആേറഴു പം|ി നിറയാനുNായിരുKാൽ, പിെK
മpറു8വെ�ാെ: fലെമവിെട കിOുവാൻേപാകുKു? ഒരു രNു മണി:ൂറു
േനരെ# േയാഗ#ിന് 'ഒേKാ രേNാ പം|ിയിലധികം റിേQാർO് നീളുവാൻ പാടിലല.
ഇതിേല:്, (സംഗJെള, സംേ^പിേ:NെതJെനയാണ്? ഒരു (സംഗം ഒരു
പം|ി:ക#ടJുെമoിൽ, മു:ാേലാ, അേരഅര�ാേലാ പം|ിവരുവാൻ
ത:വWം ചുരു:ുKതിന് ഇട�ിട�ുനിK ്ചില വാ:ുകൾ തOി:ളയാം, ചില
ഭാഗJൾ പുനരു|മാേയാ, പരിവാഹമാേയാ, വൃഥാ fൂലമാേയാ ഇരി:ുേkാൾ
അതുകൾ ത8ി:ളയുKതുെകാN് ദൂഷയം ഉNാകയിലല. എKാൽ, അേത (സംഗം
ഒരു അർEപം|ിയിേലാ, അതിലും ചുരുJിയ fല#ിേലാ
അട:ണെമKായാൽ, (സംഗ#ിെല സാരഭാഗJൾ േതടിQിടി:യാണ് അവശയം
െചേuNത്. ഒരു േയാഗ#ിൽ അധയ^േനയും (ധാന (സംഗകർ#ാവിേനയും
 കൂടാെത, മൂKുനാലു േപർ ഉപ(സംഗJൾ െചuുKുNായിരുKാൽ,
ഇവരുെടെയാെ: (സംഗJൾ ഏതു (കാര#ിലാണ് സംേ^പിേ:Nത?്
സഭാേയാഗെ#Qpറിയു8 വിവരJൾ തീെര ചുരു:ിയും, (സംഗവിവരJൾ
ചിലരുെടതു മാ'ം വി�രി=ും, മpറു8വ ഒേKാ രേNാ വരിയിൽ അട:ിയും
എഴുതുKത് യു|മായ സ¥ദായമലല.".....സഭ........യുെട അ�ാസനാധിപതയ#ിൽ



കൂടുകയും, ആ േയാഗ#ിൽ.......... 'സംഘവും സംേഘാേzശയവും' എK വിഷയെ#
സംബxി=ു സരസവും സാരഗർഭവുമായ ഒരു ഉപനയാസം എഴുതിവായി:യും,
അതിെന പി%ുടർKു പല മഹാ_ാരും അഭി(ായJൾ പുറെQടുവി:യും, െചYു.
അന%രം െഹഡ്മാ�pറർ അ�േനരം െചY വാചാ(സംഗം ഈ സംഘ#ിെy ഭാവി
േmയ{ിന് ഏpറവും ഉതകുKതാെണKു നിർ�രബുEികളായ ഏവരും
ഐകകേ¿യന അഭി(ായെQടുKതാണ്. പിKീട് േയാഗ#ിെy
േമൽനട#ിQിേല:ുേവNി തൽ:ാലം ഒരു fിര(സിഡNിെനയും
സി~Oറിെയയും നിയമി=ും, േശഷം ഉേദയാഗf_ാെര അടു# േയാഗ#ിൽ
നിയമി:ുKതാെണKു വയവfെചYും (സിഡNിെy വിലേയറിയ
ഉപസംഹാര(സംഗം കഴിsും മഹാരാജാവു തിരുമന{ിേല:ു
ആയുരാേരാഗയസkൽസമൃEിെയ കാം^ി=ും ആറുമണിേയാടുകൂടി േയാഗം
പിരിsു........." ഇJെന റിേQാർO് എഴുതുKതുെകാN് (സംഗJെളQpറി
യാെതാരു വിവരവും വായന:ാർ:ുNാകയിലല. "സരസം", "സാരഗർഭം"
"mEാർഹം", "വിലേയറിയത"്, "ഗണനീയം", എKി(കാരം ഓേരാ വിേശഷണം
െചYുെകാNുമാ'ം, (സംഗ#ിെy സാരവും വിലയും, രസവും, ഗണനീയതയും,
mEാർഹതവവും, മpറും, മpറും, വായന:ാരുെട ഉ8ിൽ പതികയിലല. ഇ#രം
റിേQാർOുകൾ:ു പ'പം|ി ഉപേയാഗി:ുKത ്പാെ¶ലവാണ്. റിേQാർOർ നടK
സംഗതികെള ആഖയാനം െചuുകയാണു േവNത;് അഭി(ായം പറകയലല. േയാഗം,
(സംഗJൾ, മുതലായ പേല ചടJുകേളയും പര�രം േചർ=യായിരി:ുംവWം
വർWി:ുKതിന് കുെറ ബുEി കൗശലം ഉപേയാഗിേ:Nിവരും. ഒരു ഒKര
പം|ിയിൽ അടേJN റിേQാർOിൽ, േയാഗ(ാരംഭം,  അധയ^െy ഉപ~മ(സംഗം,
ക#ുകൾ വായി=ിരുKാൽ ആ വിവരം ഇവെയാെ: കാൽപം|ിയിൽ
നിറു#ണം; (ധാന (സംഗകർ#ാവിെy (സംഗ#ിനായി മു:ാൽ പം|ിയും;
േശഷമു8വരുെട (സംഗJൾ:ും ഉപസംഹാര#ിനുമായി അര പം|ിയും
വിനിേയാഗി:ണം. ഈ ~മ#ിലായാൽ, റിേQാർO് േചർ=യായിരി:ും.
(സംഗJൾ സംേ^പി:ുേkാൾ ഓർ�െവേ�N രNുകാരയJൾ (1)
(സംഗകർ#ാവിെy ആശയJൾ �ഹി:ുകയും, (2) കഴിയുെKടേ#ാളം
ചുരു:മായിOുമാ'ം കടലാസും െപൻസിലും ഉപേയാഗെQടു#ുകയും ആകുKു.
(സംഗം ചുരുെ:ഴു#ിൽ കുറിെ=ടു#തുെകാNായിലലാ; അതിെy സാരം
�ഹി=ിOിലലാsാൽ സംേ^പിെ=ഴുതാൻ സാധയമലല. അതി_Wം തെK, ഒേOെറ
സൂചനകൾ എഴുതിെവ=ുെകാN ്അവെയ വായി=ു േeശെQടു#ുKതിെന:ാൾ,
ആവശയമായ സാരഭാഗം മാ'ം കുറി=ിരുKാൽ, mമം കുറയും. പ#ുവരിയിൽ



സംേ^പി:ുKതിന് മുQതുവരി സൂചനകൾ എഴുതിെയടു:രുത.് ഒരു (സംഗം
നടKുെകാNിരി:േവതെK, അതിെല സാരഭാഗJൾ കുറി=ുെകാ8ുക റിേQാർOു
എഴുതിെ:ാ8ുക-ഈ രNു (വൃ#ിയും ഒKായി െചuാൻ ശീലമു8വരുN.് ഇത്
നലലവWം പഴമപരിചയ#ാൽ വശെQേടNതാണ്. മന{ിെന ഒരു
കാരയ#ിൽ#െK പിടി=ുനിർ#ി ശീലിQി=ാേല ഇ(കാരം സാധയമാവൂ. പിെK,
റിേQാർOർ ഓർ�വേ�N മെpറാരു കാരയം, ഒരു (സംഗം ചുരുെ:ഴു#ിൽ
എഴുതിെയടു:ുേkാൾ തെK മുഖയമായ ഘOJൾ (േതയകം വരയിO്
അടായാളെQടു#ിെ:ാ8ൂകയാകുKു. റിേQാർെOഴുതുK സമയം (സംഗം
മുഴുവൻ വീNും വായി=ുേനാ:ുKതിനു പകരം, സംേ^പിQാൻ കഴിയുKതാണ്.
എലലാ (സംഗJളും ഒേര വിധ#ിൽ സംേ^പിേ:N ആവശയമുNായിരി:യിലല.
ചില (സംഗJെളQpറി രNുമൂKു '�pറി:്' അടJുK റിേQാർേO ആവശയെQടൂ.
ഈ സംഗതിയിൽ യാെതാKും കുറി=ുെവQാൻ ഉദയമി:രുത്; mEെവ=ു േകO്
ഓർ�യിൽ നിKു എഴുതണം. ഇ(കാരം ശീലി=ാൽ, സാരഭാഗJൾ അവധാരണം
 െചuുKതിൽ സാമർ�യം വർEി:ുKതിനും ഓർ�ശ|ി
ബലെQടു#ുKതിനും കഴിയുKതാണ്.

(സംഗJൾ എലലാം (വ|ാവിെy വാ:ായിOുതെK
പതിഫലിQിേ:Nതായിരി:യിലല. പലതും റിേQാർOരുെട സവ%ം വാ:ിൽ
കഥി=ാൽ മതിയാകും. ഇതിK,് റിേQാർOർ, വാകയരചനയിൽ 'സാ^ാൽസംഭാഷണം'
'അനവാഖയാതസംഭാഷണം' എKീ സ¥ദായJെള പരിചയി=ിരി:ണം. അതിേല:ു,
വയാകരണവിധികളിൽ കാലം, പുരുഷൻ എKിതുകെള സംബxി=് (േതയകം
mEയും െവ=ിരി:ണം. "മാനയസദസയേര ഞാൻ ഇേQാൾ ഇവിെട വKിരി:ുKത്
ഈ സഭയുെട കാരയദർശിെയ യാെതാരു വിധ#ിലും ഒഴികഴിവു പറsയQാൻ
നിർ¦ാഹമിലലാsിOാകുKു"-എK് ഒരു (സംഗകർ#ാവ ്പറsിരുKാൽ, അത്
റിേQാർOരുെട വാ:ിൽ അനവാഖയാതസംഭാഷണമായി പറയുേkാൾ, "ആ
മാനയസദസയെര സംേബാധനം െചYുെoാNു (സംഗകർ#ാവു
പറsെതെ%Kാൽ, അേzഹം അേQാൾ അവിെട െചKിരുKതു ആ സഭയുെട
കാരയദർശിെയ യാെതാരു വിധ#ിലും ഒഴികഴിവു പറsയQാൻ
നിർ¦ാഹമിലലാsിOായിരുKു എKായിരുKു"-എK രീതിയിൽ എഴുതണം.
അ(കാരമലലാെത, ഇട�ു (ഥമപുരുഷനും, ഇട�ു ഉ#മപുരുഷനുമായി
ഐകരൂപയമിലലാെതയും, വർ#മാനകാലവും ഭൂതകാലവും ത�ിൽ
വയതയാസെQടു#ാെതയും കഥനം െചuരുത്. സാ^ാൽ സംഭാഷണം േവണെമKു
േമലാവിെy (േതയകാ� ഇലലാ#പ^#ിൽ, വിഷയഗൗരവം േപാെല, വളെര



(മാണെQOവരുെട (സംഗJൾ ഒഴി=് മെpറാെ: അനവാഖയാതസംഭാഷണമായി
പറകയാണ് നടQ.് ഏതു (കാര#ിലായാലും, റിേQാർOർ പ^പാതമായി
(വർ#ി:രുത.് തെy പ^:ാർ:് എതിരായവരുെട (സംഗ#ിK് നി�ാരണം
അപവാദം വരു#ാൻ, അവാ�വവർWനം െചuുകേയാ, ഒരുവെy (സംഗം തെy
പ^:ാരനായ മെpറാരുവൻ നിേªഷം ഖ¤ി=ു എേKാ സദസയർ നി�ി=ു എേKാ
മേpറാ ആേ^പം പറകേയാ െചuുKത്, റിേQാർOറുെട കർ#വയകർ�ധർ�#ിKു
േയാജി=തലല.  ഒരുവെy (സംഗ#ിൽ അടJിയ വാദJൾ അസംബxേമാ
യു|ിരഹിതേമാ ആയിരുKാൽ, അത ്വായന:ാർ �ഹി=ുെകാ8ും. ആ
വാദJെള ഖ¤ി:ുK യു|ികൾ മെpറാരുവൻ (സംഗി=ിരുKാൽ, ഇവെy
(സംഗം മുkെ#തിെy ഖ¤നമായിരുKു എKും വായന:ാർ
മന{ിലാ:ിെ:ാ8ും. ഇതി_Wം തെK, ഒരുവെy (സംഗം �ുതയർഹേമാ,
സാരഗർഭേമാ, യു|ിയു|േമാ ആയിരുKാൽ, അതും വായന:ാർ
നിർWയി=ുെകാ8ും; റിേQാർOർ അJെന ഒരു അഭി(ായം സകാരണമാേയാ
നിരാധാരമാേയാ സവരൂപി=് വായന:ാരെy തല�ു8ിേല:് ത8ി:യേpറN
ആവശയമിലല.



അEയായം 8: വർWനം 

വിേനാദകളികൾ, േകാടതിയിെല വയവഹാരJൾ, സഭാേയാഗJൾ എKിJെന പേല
സംഗതികെളയും പpറി വർ#മാനJൾ േശഖരി=ു പ'#ിേല:ു അനവാഖയാനം
െചയ്വാൻ സാമാനയം ആർ:ും പരിശീലന#ാൽ കഴിയുKതാണ്. ഇവെയ:ാOിൽ
ഒെ: mമേമറിയ ഒരു (വൃ#ി റിേQാർOർമാരുെട ചുമതലയിൽ ഉN്. ഇത,്
ഓേരാേരാ സംഭവJെള:ുറി=് വർWനകൾ എഴുതുK (വൃ#ിയാണ്. ഒരു
അÄിബാധേയാ, വലിയ ഉവാേഘാഷേമാ, തീവNിവയാപേ#ാ, മpറു വിേശഷ
സംഭവേമാ ഉNായാൽ അതിെനQpറി, വായന:ാരുെട ഉ8ിൽ പതിയ#:തായ
ഒരു ചി'ം എഴുതി:ാണിQാൻ സാധാരണ_ാർ:ു സാധി:യിലല. അതിേല:്,
(േതയകം ചില മേനാധർ�Jൾ േലഖകന് ഉNായിരി:ണം. ആ സംഭവ#ിൽ
വിചി'മായത ്കNറിക, താൻ കN കാ¶കെള ആ�ദമാ:ിെ:ാN് പേല
സംഗതികൾ വിഭാവനം െചq, അനയരുെട ഹൃദയം ഇള:#:വിധ#ിൽ അവരുെട
ഉ8ിൽ കടK ്അവരുെട ഹൃദയേവദനJളുെട ഗതി അറിക-ഇ(കാരെമാെ: ചില
മേനാഗുണJൾ റിേQാർOർ:ു അവശയം ഉNായിരി:ണം. ഇവ
കവികൾെ:Kേപാെല, േലഖകKും, അനു�ഹമായി കിOിയിരി:ണം, എKുകൂടി
പറയാം. ഒരു കലയാണQ%ൽ വർWി:യായിരുKാൽ, സദിർQ%ൽ
െതേ:ഭാഗ#,് ആOQ%ൽ വടേ:ഭാഗ#്, മുലലQ%ൽ കിഴേ:ഭാഗ#്,
സദയQ%ൽ പടിsാറ്, എKിJെന ആറും നാലും പ# ്എKു പറയുK
കൂO#ിൽ (�ാവി=ാൽ അ#രം വർWന ആരുെടയും ഹൃദയെ#
ആÂാദിQി:യിലല. ഒരു ചി'െമഴു#ുകാരനു തെy ൈകയിലു8 വർWJെള
േചർ# ്േമ�ടി കലയാണQ%ലിെന, മേനാഹരമായ വിധ#ിൽ (തിഫലിQി:ാൻ
കഴിയുKേപാെല, േലഖകKും തെy ൈകവശമു8 വാ:ുകളാൽ
കലയാണQ%ലിെന (തിഫലിQി=ുകാണി:ണെമoിൽ, ൈവചിത�യെ#
�ഹിQാനു8 ശ|ി അവെy ദൃgികൾ:ും,  ത#ുലയമായി കടലാസിൽ
പകർ#ാനു8 ശ|ി അവെy വാ:ുകൾ:ും സവഭാവസിEമായിരി:ണം.
ഒരു േലഖകൻ ഏെതാരു സംഗതിയും വർWിQാൻ, അതു താൻതെK
കNിരി:േയാ, അതുമായി അ'േ#ാളം അടു# പരിചയമുNായിരി:േയാ
ആവശയമാണ്. വലല േകാണിലുംനിK ്ഒK ്ഒളിsുേനാ:ിയിരുKാൽ േപാരാ;
മുഴുവൻ വഴിേപാെല കNു പരിചയെQടാനും, അനയ_ാർ കNറിsിOിലലാ# പേല
വിേശഷJൾ അതിൽ േനാ:ി മന{ിലാ:ാനും സൗകരയമുNാ:ുK ഒരു
മEയfാന#ുനിKു േവണം േനാ:ുവാൻ. ഇതിേല:ു, പേല െപാതുവക



സംഗതികളിലും, പ'(തിനിധികൾ:ായി (േതയകfാനം ഒഴിsിOിരി:ാറുN്.
അേQാൾ അവർ കാേലകൂOി എ#ിയിരി:യും, ആവശയം േപാെല പ'
(തിനിധിയാെണKതിKു സാ^യപ'Jൾ ൈക:ൽെവ=ുെകാ8ുകയും
േവNതാകുKു. എKാൽ ഇ#രം സൗകരയJൾ ദർബാറിേKാ, വലിയ
തീൻവിരുKുകൾേ:ാ, മേpറാ ഉNായിരി:ാവുKതലലാെത, സാധാരണയായി,
വർWേലഖനJൾ എഴുേതNിവരുKത്, അÄിബാധ, തീവNി അപകടം, മുതലായ
വിേശഷവയാപ#ുകളുNാകുേkാഴാകയാൽ, ഈ സംഗതികളിൽ, പ':ാരന്
(േതയക സൗകരയെമാKും സിEി:ാൻ മാർ¬മിലല. മലെവ8:ു#ുേപാെല
ആളുകൾ െതര:ി:ൂടിെ:ാNിരി:ുെkാഴും, "ആപ#ിൽ കുടുJിയവെര
ര^െQടു#ാനായി ഓേരാരു#ർ അേJാOുമിേJാOും ഓടിനട:ുേkാഴും,
സവ#ിKും ജീവKും ര^െയ കരുതി േപാലിസ് അധികൃത_ാർ ചുpറി:ൂടുേkാഴും,
പ':ാരന് ഒേരട# ്കാലുറQി=ു നി½:ുവാൻ സാധി:യിലലതെK. അവൻ
െപാലീസധികൃത_ാരുമായി പരിചിതനായിരുKിെലലoിൽ, പലേQാഴും തി:ിൽെപO്
പിKാ:ം ത8െQOു എKു വേK:ും. അതിനാൽ, അവൻ താനാരാെണK്
അവെര അറിയിQാൻ ത:തായ ല^യJെളാെ: കരുതിെവ=ിരി:ണം. ഇവ
കാണി=ാൽ, നിർബാധം കടKുേപാവാൻ സാധി:ും. എKാൽ, ൈവകിെയ#ുK
പ':ാരKു േനരിടുK (തിബxം മുഖയമായും ആൾ:ൂOമാണ്. തി:ും തിര:ും
കടK ്ഉ8ിൽ പpറി:ൂടുവാൻ ഒരു ഭാഗ#ു സാധയമായിെലലoിൽ,  മെpറാരു
ഭാഗ#ുേപായി (േവശദവാരമുNാ:ാൻ mമി:ണം. ഈ സ�ർഭJളിലാണ്
അവKു െപാലീസുകാരുെട സഹായം അതയ%ം ആവശയെQടുKത.് "കാpറു8േQാൾ
തൂpറിെ:ാൾക" എK തതവം അവൻ നലലവWം ഓർ�ി=ുെകാ8ണം. തരംേപാെല
ഉ8ിൽ കടKുകൂടി തനിെ:േ#Nട#് എ#ുവാൻ ചില അധികൃത_ാരുെട
പിKാെല പpറിേQാേകNതായുമിരി:ും. ഇJെനെയലലാം കരുതി(വർ#ി=ാേല,
തനി:ു േവNതായ വിവരJെളാെ: ലഭി:ൂ. എKാൽ, ഒരു സംഭവെ#Qpറി
വിവരമറിവാൻ പpറി:ൂടിയാൽ മാ'ംേപാരാ: അവിെട നട:ുK സംഗതികെളാെ:,
(േതയകം അനുകkേയാടുകൂടിയ താ�രയം െവ=ു േവണം, േനാ:ി അറിവാൻ. ഒരു
ഉവേഘാഷയാ' കാണുേkാൾ അനയേരാെടാQം ആÂാദിQാേനാ; ഒരു
അÄിബാധയിൽ, സഹതപിQാേനാ; ഒരു തീവNി അപകട#ിൽ, ആപK_ാെരQpറി
വയാകുലെQടുവാേനാ കഴിയാെതയിരി:ുK ഹൃദയ#ിK ്ഇ#രം വർWനകൾ
എഴുതി ഫലിQി:ാൻ കഴിയുKതലല.
വലിയ ആപ#ുകൾ, ലഹളകൾ മുതലായ ഗൗരവെQO സംഭവJളുെട വാർ#
പ':ാരെy െചവി:്, േപാർ:ള#ിേല:ു പുറെQേടNതിKായി ഭടെy



െചവികൾ:ു8ിൽ തറ�ുK കാഹളധവനിയായി#ീരുKു. അവൻ തെy വീOിൽ
കള'പു'ാദികെളാരുമി=് രാവിെല ആഹാരം കഴി=ുെകാN്
ഉലലസി=ിരി:േവയാണ് ഒരു മഹാലഹളയുെട ആരംഭെ#Qpറി കർWാകർWികയാ
അറിയുKത ്എKു വിചാരി:ുക. കർ#വയകർ�#ിൽ നി£യു8 പ':ാരൻ
ഉടൻ ഭ^ണം മതിയാ:ി എണീpറ്, തെy ഉപകരണJളുെമടു#,് ഒരുJിയിറJി
ലഹളfലെ#:ു പാെs#ുKു. അവിെട എ#ുേkാേഴ:ും േപാലീസുകാർ,
പOാള:ാർ എKിവർ നാലുപാടും വളs് പുറെമനിK് ആെരയും അകേ#:ു
വിടുKിലല. ചുpറും ആൾ:ൂOം വർEി:ുKു. പ':ാരൻ അക#ു കട:ാൻ
സൗകരയം കിOാs ്അJുമിJും േപായി മുOുKു. ലഹളfല#ുനിKു, ഒരു
െകOിട#ിെല േമ�ുരക#ി പുകെപാJുKത ്അവൻ കാണുKു. അവൻ എ'
മനഃേeശേ#ാടുകൂടിയാണ് ഇത ്േനാ:ിനിൽ:ുKെതKു മpറു8വർ
അറിയുKിലല. പ':ാരെനKു  അറിയുK ആളുകളും സർ:ാരധികൃത_ാരും,
അവെന ഒരുവിധ#ിൽ കാണുകയും, അവKു അതു നിമി#ം അക#ുേപാവാൻ
സാധി:യും െചuുKു അവൻ അവിെട കാണുKെത%്? ഒരു േപാലീസ് �േpറഷെന
തീെവ=ു നശിQി:ാൻ ആേരാ യ�ി=തിെന അധികൃത_ാർ ഒരു വിധ#ിൽ
തടു:ുകയാകുKു. സർ:ാരധികൃത_ാർ പുരെപാളി:ുKു; ഉ8ിൽ കടK്
തടവുമുറിയിെല പു8ികെള ര^െQടു#ാൻ mമി:ുKു; ചിലർ തീ െകടു#ുKു.
അവരുെട േമൽ കൽ:ഷണJൾ വർഷി:െQടുKു. ഇതിനിെട, മെpറാരു fല#ു
ആൾ:ൂOം വർEി=് െകാOാരെ# അതി~മിQാൻ ഒരുJുKതായി പ':ാരൻ
േകൾ:ുKു. അവൻ ശീºം അവിേട:ു ഓടുKു. അവിെട ഒേOെറ ആളുകൾ
കൂടീOുN.് ചിലർ െകാOാര#ിെy േനർ:ു കെലലറിയുKു. ചിലർ നിലവിളി കൂOുKു.
പ':ാരൻ സർ:ാരധികൃത_ാരുെട പിറെകകൂടി എ#ി ഇെതാെ: കാണുKു.
ഈ സമയെമാെ:യും, അവെy ഒരു ൈകയിെല െപൻസിലും മെpറ ൈകയിെല
ഓർ�:ുറിQു പു�കവുമായി പല കുറി ത�ിൽ േചരുKുN്. അവൻ യഥാശ|ി
വിവരJൾ കുറി:യാണ് െചuുKത്. അതാ മജി�േ�O് കുpറ:ാെര പിടിQാൻ
േപാലീസിK ്അധികാരം െകാടു:ുKു. അവർ അJിേJാടുKു. ചിലെര ബxി=ു
േപാലീസ് �േpറഷനിൽ െകാNുേപാകുKതായി പ':ാരൻ േകൾ:ുKു. അവൻ
ഒരു നിമിഷേനരംെകാN് �േpറഷനിൽ എ#ുKു. അതാ ഒരുവെന ചില
കാൺ�pറബിൾമാർ െചKു ൈകവിലJുെവ=ു ഉ%ിയും ത8ിയും െകാNു
വരുKു; മെpറാരുവെന േവെറ ഒരു കൂOർ ബxി=ുെകാNുവരുK ബഹളം മെpറാരു
ഭാഗ#.് പിടി:െQOവെര കാൺ�pറബിൾമാർ അടി:ുKു, ഇടി:ുKു, ചവിOുKു.
ഗദെകാNു (ഹരി:ുKു. ഇതയാദി പലതും കഴിയുKു. േപാലീസുകാരും



പOാള:ാരും രാജപാതകളിൽനിKു ആളുകെളെയാെ: അകpറി:ളയുKു.
ലഹളയുെട ബഹളവും ശമി:ുKു. പ':ാരെy നില അവിെട ഉറ�ുKിലല. അവൻ
വായുേവഗ#ിൽ പാs ്കkിയാQീസിൽ എ#ുKു. "ഇKു രാവിെല..........മണി
സമയം.....fല#ു ഒരു മഹാലഹള നടKിരി:ുKു.  അവിടെ# േപാലീസ്
�േpറഷനു തീെവ=ു. ചിലഭാഗം െവ%ു. ലഹള:ാർ െകാOാരെ# ആ~മിQാൻ
ഉദയമി=ു; കടKിലല. കേലലറുNായി. േപാലീസുകാർ ചിലെര കുpറ:ാരായി സംശയി=ു
പിടി=ു. അേനവഷണം നട:ുKു" എK് ചുരു:#ിൽ ഒരു കkിവാർ# തെy
പ'#ിേല:യ�ുKു. പിെK, ലഹളയുെട പേല വിവരJേളയും വഴി:ുവഴിയായി
വർWി=ു ദീർഘേലഖനം എഴുതുKു. അവൻ എഴുതിേQാകുേ%ാറും, "പാലാഴി
തKിൽ തിരമാലകെളKേപാെല" അവെy ഉ8ിൽനിK ്തൂവൽ#ുkു വഴിയായി
സരസവും ഉചിതവുമായ പദാവലികൾ കടലാ{ിൽ ത8ി#8ിQര:ുKു. ഇട�ിട,
കൂടുതലായി വിവരJൾ അറിയുേ%ാറും പുതിയ കkിവാർ#കൾ അയ�ുKു.
പിKീടു േലഖനം തുടരുKു. തീരുKതുതീരുKതു ലേ:ാOിലാ:ി
തQാലിെല:യ�ുKു. ഇ(കാരം, ലഹളവാർ#കൾ മുഴുവൻ കഴിയുംവെരയും
പ':ാരൻ എഴുതിെയഴുതി#8ുKു. അവെy ശ|ിയും എഴുേതN വിഷയവും
അവസാനി:ുKു. ഇJെനയാണ് ഒരു സാ^ാൽ പ':ാരൻ െചuുKത്. അവKു
രാവിെല ആഹാരം മുഴുവൻ കഴിേ:ണെമKും, പിെK സവജനJളുമായി
കൂടിയിരുKു സലലപി=ു വിmമിേ:ണെമKും, അതും കഴിsിOു ലഹളവാർ#
അേനവഷി=ുേപാകാെമKും വിചാരമാണു8െതoിൽ അവെനെ:ാN്
പ':ാരനായിരിQാൻ ആവുകയിലല.
അവK ്എെQാഴും ഇ#രം ഭയoര സംഭവJെള ഉNാകുമാറു8ു എKു
വിചാരി:രുത.് ചിലെQാെഴാെ: ഉവകാരയJൾ:ും കൂടാം. ഏെതാKായാലും,
അവKു നലല േ(^ാശ|ിയും, താൻ കNറിsത ്പറsു ഫലിQി:ാൻ ത:
വാൈഗവഭവവും ഉNായിരുKിെലലoിൽ, അവെy mമം നിp±േയാജനമായി#ീരും,
നിHയം. അവൻ നടK വ�ുfിതികെള രസകരമായവിധം വർWി=ിOിെലലoിൽ
അത,് വായന:ാരുെട ഉ8ിൽ തOുകയിലല. അതു അവർ:ു േകവലം
ശൂÊ:തൃണേkാെല േതാKും. അവെy മന{ിൽ പതിsതായ
ആശയJെളാെ: നലലവWം (തിഫലിQി:ണം. ഈ (വൃ#ി ഒരുവൻ തനിേയ
െചuുെKടേ#ാളം പലർകൂടി ഒ#ു  േചർKു െചYാൽ ഫലി:യിലല. ഒരു
േഘാഷയാ'െയ വർWിQാനായി ഓേരാ ഭാഗJളിൽ ഓേരാ പ'(ധിനിധികെള
നിേയാഗി=ിരി:ുKു എKു വിചാരി:ുക; ഇവെരാെ: ഒേര "ഉK"േ#ാടുകൂടി
എഴുതുKവരായിരി:യിലല. അവനവെy ഭാഗെ#Qpറി എഴുതുKവൻ,



മെpറാരുവെy ഉേzശയെ# അനുവർ#ി:ുKിലല. ഇJെന െചuുേkാൾ
വർWന�ാകQാെട രസനീയത ചുരുJിേQാകുKു. ഒരാൾ തനിേയ ഒരു
വിഷയെ#Qpറി എഴുതുേkാൾ, അയാൾ ഒേര ഒരു ഉേzശെ# സാധിQാനായി
mEെവ=ുെoാN് താൻ എഴുതുK എലലാ വിവിധ ഭാഗJേളയും ആ
ഉേzശ#ിെല:ുതെK വഴി നട#ി:ുKു; ഇതാണു, വർWനകളിൽ mEെവ=്
അറിേയNതായ കാരയം. ഒരു മഹാേയാഗ#ിൽ, വിഖയാതനായ ഒരു വ|ാവ്
(സംഗി:ുേkാൾ, അയാളുെട (സംഗ#ിെy ഓേരാ ഘOം ഓേരാ റിേQാർOർ
കുറിെ=ടുെ#ഴുതുKതുേപാെല ഫലിQി:ാവുKതലല വർWനകൾ. ഇവിെട
ഒരാളുെട മന{ിൽ ഉദി:ുK വിചാരJളലല മെpറാരാളുെട മന{ിൽ േതാKുക;
എKാൽ (സംഗം പകർ#ുേKട#ാകെO, അതിെനQpറി റിേQാർOർമാരുെട
മന{ിൽ േതാKുK അഭി(ായJെളയലലാ എഴുതുKത്; മെpറാരുവെy
വാ:ുകെളയാണ്. വർWനം െചuുKതിനു േലഖകൻ അവശയം കരുതിയിരിേ:N
ഒരു കാരയമുN്. നടK സംഗതികെള യഥാസംഭവ~മം കുറി=ുെവ=ുെoാNു േവണം
വർWിQാൻ. ഇJെനെയാരു ആസൂ'ണം (Ëാൻ) െചYുെവ=ുെകാNാൽ, താൻ
എഴുതുK വിവരJെള യഥാ~മം വരു#ാൻ എളുQമുN.് അതെലലoിൽ, വർWന
വായി:ുKവർ 'വാലും തലയും' തിരി=റിയാൻ കഴിയാെത കുഴJിേQാവും.
ഒരു ചി'െമഴു#ുകാരൻ, മന{o�#ാേലാ, (കൃതിവിലാസ#ിെy
പകർQായിേOാ, ഒരു ചി'െമഴുതുവാൻ ഉദയമി:ുേkാൾ, ആദയമായി, എതു നിലയിൽ
നിKു േനാ:ുേkാഴു8 രംഗവിധാനമാണ് രമണീയമായി േതാKുKെതKു
നിHയി=ു ആ നിലെയ ഉറQി:ുKു; പിKീട് പട#ിൽ അടേ:Nതായ രൂപJൾ
ഇK~മ#ിനു വരണെമKു കുറി:ുKു. അന%രം, േചരുംപടി:ു8 വർWJെള
യഥാfാനം പതി:ുKു. ഒരു  ആപത്സംഭവെ#േയാ, ഉവാേഘാഷെ#േയാ
വർWി=ു േലഖനെമഴുതാൻ ഉദയമി=ി:ുK പ':ാരനും, ആദയമായി, തനി:് രംഗം
മുഴുവൻ നലല ചമÌാരകാരകമായി േതാKി:ാവുK നിലയിൽനിK ്നടK
സംഗതികെള യഥാ~മം കുറി=ുെoാN്, ഇവെയ വായന:ാർ:ു ആകർഷകമായി
വരുംവിധ#ിൽ വർWനം െചuുKതിനു ത: വാഗവിലാസെ# (േയാഗി:ുKു.
എKാൽ, പ':ാെരാെ: എേQാഴും നിർേzാഷമായ ഭാഷ എഴുതുKവരലല;
ചിലർമാ'ം ഭാഷാശുEിെയയും പദJളുെട ശ�ാർ�വിഷയമായ ഭംഗിേയയും
േനാ:ി ബഹുചമൽകാരമായി എഴുതുKു. മpറു8വർ ഗദയരചനയിൽ
നിപുണ_ാരലലാെത, വലല പദJളും വലല (കാരവും കൂOിQിടിQി=്, േലഖനെമഴുതി,
വായന:ാർ:ു അേരാചകം േതാKി:യും, 'പ'ഭാഷ' എെKാരു പരിഹാസ
വചന#ിന് സംഗതിയാ:ുകയും െചuുKു. 'പ'ഭാഷ' എKു വിദവാ_ാർ



പരിഹസി:ുേkാൾ 'പ':ാരൻ' പരിഭവെQേടN നയായമിലല. വാ�വ#ിൽ,
എ'േയാ േലഖനJൾ, ഒരുവക നപുംസകഭാഷയിെലഴുതി, പ'പം|ികൾ നിറ=്
വായന:ാർ:ു, ഭാഷാദൂഷണ#ാൽ മനªലയമുNാ:ുK പ':ാർ ഉN്.
അവർ:ു പദJളുെട അർ�നിർWയേമാ, രൂപനിർWയേമാ; പദാവലികളുെട
ഭംഗിേയാ അഭംഗിേയാ; പദ(േയാഗJളുെട ഔചിതയം സംബxി= അറിേവാ, ഇലല.
ചിലേQാൾ, േലഖകെy അ�തെകാNും, ചിലേQാൾ േലഖകെy ശ�ഭ¤ാഗാരം
തീെര അ�ി£മായിരി:െകാNും, അവൻ വെലലട#ും കNിOു8 പദJേളാ
വാചകJേളാ ഔചിതയം കൂടാെത എഴുതിേQാകാറുN്. നടQു8 ഒരു െചറിയ
പദംെകാNു അർ�ം വരു#ാവുെKട#് (ചാരെQടാ# വലിയ പദം
എഴുതിയും; സുശ�Jൾ ഇരിെ: �ാമയപദJൾ (േയാഗി=ും; ഒരർ�െ#
പരയായപദJളാൽ ആവർ#ി:ാവുെKട# ്അJെനെചY് ശ�ൈവചിത�യം
വരു#ാെത ഒേര പദം വീNുംവീNും എഴുതിയും; ചിലേQാൾ പുനരു|ം െചYും
പല(കാര#ിൽ ഉപനയാസം വഷളാ:ുമാറുN.് ചിലർ (ാസംെചYു
ഗദയെമഴുതുKതാണ് രസകരെമK് വിചാരി:ുKു. ഒരു അÄിബാധെയ
വർWിQാൻ, "കാലാÄിയുമലലിതു; കാലാരിയുെട  ഫാലാÄിയുമലലിതു,
മൂലാÄിയുമലലിതു........." ഇതയാദി (ാസ(യു|ഗദയം ഒരു കാല#ു മലയാള
പ'Jളിൽ കNിരുKു. ഇJെനെയാെ: േലഖനJളിൽ 'ഭാഷാേഗാgികൾ'
കാണി:ുKത ്മി:വാറും കുOി#രം േലഖക_ാരാണ്; ചിലേQാൾ, ഒരുവക '©മം'
മുഴു#ിOു8 പഴയ േലഖക_ാർകൂടി തJളുെട ചാOവും മറി=ിലും ഞാണിേ_ൽ
ദ¤ിQും പദJൾെകാNു തെK (ദർശിQി:ുKുNായിരി:ും. ഇവെയലലാം
തടsുകളയാൻ പ'ാധിപ_ാർ:ു േeശം അ�മലല; ചിലർ ഇതുകെള
എഴുതിവK(കാര#ിൽതെK പ'#ിൽ കട#ിവിടുKതിനാലാണു 'പ'ഭാഷ'
എK അപവാദം ഉNാകുKത.് ഇJെന പ'Jളിൽ കാണാറു8
ഭാഷാേദാഷJെളെയാെ: എടു#് ഉദാഹരി:ാൻ സൗകരയമിലലാ. അവെയ
വായന:ാർ കNറിsുെകാ8ുെമKു വിശവസി:ുKു. അനവീകൃതം, പുനരു|ം,
ചയുതസം�:ാരം, ദുp±തീതി, ഭÄ(~മം, വിരുEമതികൃ#;് എKിJെന പേല
സാഹിതയേദാഷJൾ േലഖക_ാർ മന{ിലാ:ിയിരിേ:Nതാണ്. ഇതിK ്എ. ആർ.
രാജരാജവർ� എം. എ. അവർകളുെട "ഭാഷാഭൂഷണം" എK സാഹിതയശാ��§ം
ഏെറ ഉപകാരെQടുKതാണ്. പദസk#് ചുരുJിയവർ, ഭാഷാനിഘNുവിെല
പദJൾ ഉpറു പഠി:ുKതുെകാNു ഗുണമുNാകും; അേതാടുകൂടി നലല
�§കാര_ാരുെട കൃതികൾ പരിചയി:ണം. ഗദയ�§Jളിൽ, േകരളവർ�
വലിയേകായി#kുരാൻ തിരുമന{ുെകാNു തിരുവിതാംകൂർ സർ:ാർ



പാഠപു�കസംഘാധയ^നായിരുK ്എഴുതീOു8 'അകബ്ർ', 'േലാക#ിെy
ൈശശവാവf', 'വി�ാനമ�രി', 'ധനത#വനിരൂപണം', 'മൂKാം പാഠപു�കം',
'ഇ%യാചരി'ം', 'ഇം�Nുചരി'ം', 'തിരുവിതാംകൂർ ചരി'ം', 'മഹ=രിതസം�ഹം', ഒ.
ച%ുേമേനാെy 'ഇ�ുേലഖ', 'ശാരദ', ടി. എം. അQുെനടുJാടിയവർകളുെട
'(ാചീനാരയാവർ#ം', 'ചÍഹാസൻ'; േവJയിൽ കുsുരാമൻ നയനാരവർകളുെട
'േകസരി' േലഖനJൾ; മുതലായ പേല പു�കJൾ മലയാള#ിലുN;്
fലകാലവർWനകൾ (ശ�മായവിധം അടJീOു8 ചില മലയാള നവയ
 ഗദയകാവയJൾ ഉ8വ വായി:ുKതുെകാN,് േലഖകെy വിഭാവനാശ|ിെയ
േപാഷിQി:ാൻ കഴിയും. ഇവ�ും പുറെമ, ഭാഷയിൽ നട#ുK പ'Jളിലും
പ'�§Jളിലും െവ=ു വാചകശുEി പദഭംഗി മpറു സാഹിതയഗുണJൾ ഇവയിൽ
(േതയകം mEെവ=ിOു8വ മാ'ം നിയേമന വായി:ുകയും േവണം. നലല
ഗദയെമഴു#ുകാരുെട േലഖനJേളാ മpറു കൃതികേളാ വായി:ുKതിനാലുNാവുK
ഗുണം െചറുതലല; 'വാേ¾വീ സവയം വശയ' ആകാെത ആ േദവിെയ ബലാൽകാേരണ
പിടി=ുവലി=ിഴ=ുെകാNുവK ്േeശിQി:ുKവരുെട ഗദയം ഒരി:ലും വായി:രുത.്
ഇവർ:ു, പേ^, സവീയ(ാഭവം െകാN ്(മാണികൾ ചിലർ
കീർ#ിെവ=ുെകOിയിരുKാലും, ഇവെര ഗണയേകാടിയിൽ േചർ:രുത;്
സവതഃസിEമായ സാഹിതയവാസനയു8വർ കീർ#ി:ായി ഇരേകാർ# ്ബളിശം
എറിsിരി:യിെലലoിലും അവരുെട കൃതികൾ അേനവഷി=ു പിടി=ു
പരിചയെQടണം. ഇ#ര#ിൽ നലല �§കർ#ാ:_ാരുെടയും,
ഗദയേലഖനകർ#ാ:_ാരുെടയും കൃതികൾ വായി:ുേkാൾ, സരസമാേയാ
ഫലിതമാേയാ അവസേരാചിതമാേയാ േതാKുK പദJൾ, വാചകJൾ,
ചതുേരാ|ികൾ മുതലായവ (േതയകം കുറിെ=ടു#ുെവ=് പഠി:ുKതുെകാNും
ഗുണമുNാകും. പദശുEി, ശ�ഭംഗി, വാചകപുgി, ഗാംഭീരയം ഇതയാദി ഗുണJൾ:്
േകരളവർ�ാവലിയേകായി#kുരാൻ തിരുമന{ിേലയും ഊർ�സവലത, (ൗഢി,
(സാദം ഇവ:് സി. അ=ുതേമേനാൻ അവർകളുെടയും, മാധുരയ#ിനും
ച%ുേമേനാൻ, കുsിരാമൻ നായനാർ എKി#ര:ാരുേടയും
ഗദയ(ബxJേളയും, വർWനാചാതുരയം മന{ിലാ:ാൻ 'മാർ#ാ¤വർ�',
'ഇ�ുേലഖ', 'കു�ലത', 'പാറQുറം', 'ദുർേ¬ശന�ിനി', 'ഉദയഭാനു', ഇതയാദി
നവയകഥാ�§Jെളയും വായി:ുKതു ഉ#മമാകുKു. വയാകരണ�ാനം
ലഭിQാൻ എ. ആർ. രാജരാജവർ�ാ അവർകളുെട 'േകരളപാണിനീയം' തുടJിയ
വയാകരണ�§Jളും; സാഹിതയരചനാത#വJൾ:് ഇേzഹ#ിെy
'സാഹിതയസാഹയ'വും വായി=ിരിേ:NതാകുKു.  എKാൽ, േമ�റs �§Jൾ



വായി:ുKത ്രചനാരീതി അെലലoിൽ ഭാഷാസരണി
സkാദിQാനായിരി:രുെതKു (േതയകം ഉപേദശിേ:Nിയിരി:ുKു.
വിഖയാത_ാരായ സാഹിതയകാര_ാരുെട �§Jൾ വായി=് അവരുെട
ഭാഷാസരണിെയ പകർെ#ടു:ാം എKു വിചാരി:ുKവർ ചിലരുN്; ഈ വിചാരം
തീെര അസംബxം എKാണ് എനി:് പറവാനു8ത.് ഒരുവെy ഭാഷാസരണിെയ
അനുകരി:ാൻ മെpറാരുവനു കഴിയാ# വിധ#ിൽ, ഭാഷാസരണി എKത്
അതാതാളുകൾ:് സവഭാവജനയമായിOു8താകുKു എKു നാം ഓർ�െവ�ണം.
ഒരുവെy അനുഭവJേളയും പരിചയJേളയും അവെy
മേനാഗതി:നുസരി=ിOാകുKു ഭാഷാരൂപമായി (കാശിQി:ുKത;്
അേത(കാര#ിലു8 മേനാഗതി ഉNാകുവാൻ, മെpറാരുവൻ,
അേത(കാര#ിലു8 അനുഭവJേളയും പരിചയJേളയും അേത അവfയിൽ
(ാപി:ുKവനായിരി:ണം. ഇതു സാEയമലല തെK. (ഖയാത_ാരായ
�§കർ#ാ:_ാെരാെ: അവരവരുെട (കൃതിദ#മായ മേനാഗതി
രീതിയനുസരി=ാകുKു അവരവർ:ു (േതയകമായു8 ഭാഷാസരണികളിൽ
എഴുതീOു8ത്. ഈ ഭാഷാസരണി എKാെല%ാണ്?
ഇതിെല%ാണടJിയിരി:ുKെതKു േനാ:ി നിർWയെQടു#ി പറവാൻ
സാധി:ാ# വിധ#ിൽ, ഇത,് ^ണ(ഭാചtലവും അവിഭാവയമാനവും ആയ
എേ%ാ ഒKാകുKു, എKലലാെത ഇതിെന നിർവചിQാൻ (യാസമാകുKു.
ഉപനയാസകർ#ാവിെy വിഭാവനശ|ിേയയും രസ�തേയയും കൂOിേ=ർ#്
സഹൃദയഹൃദയാÂാദകമാംവWം വാ:ുകെള ഉപേയാഗി=് വാകയJൾ രചി:ുK
രീതിയാണിെതKു പറsാൽ ഭാഷാസരണിയുെട ഒരു fൂലമായ �ാനം കിOി
എKു വരാം. ഇതു വിലേയറിയ ഒരുവരം ആെണKു വിചാരി:ണം; പഠിQുെകാേNാ
പരിശീലനം െകാേNാ ലഭി:ാവുK വരമലല; േകവലം (കൃതിദ#മാണ്.
വിശിg_ാരായ സാഹിതയകാര_ാരുെട കൃതികൾ വായിേ:Nത,് ഭാഷാസരണിെയ
പകർെ#ടുേ:NതിനായിOലല; അതിKു സാധി:യിലല. പിെKേയാ? അവർ
ഓേരാേരാ ആശയJെള എJെനയാണ് വാ:ുകൾെകാNു  ചമയി=ു
ബഹുജനJളുെട മുkിൽ (ദർശിQി:ുKെതKു �ഹിQാനായിOുേവണം.
ഇതിേല�ു (േതയകം mEയും അഭിരുചിയും ഉNായിരി:ണം.
പഴമപരിചയംെകാN് ഒരാൾ:് ഭാഷാസരണിെയ പരി�രി:ാെമKലലാെത
തനി:ിലലാ# ഒരു രീതിെയ പകർെ#ടു:ാൻ സാധി:യിലല. പകർെ#ടു:ാൻ
തുനിsാൽ ഉNാവുK ഫലം, 'കാകൻ അKനട' ശീലി=തിെKാQം ചിലർ
പ'Jളിൽ എഴുതി:ൂOാറു8മാതിരി ബീഭൽസJളായ വാചകJളായിരി:ും.



തനി:ു ഒരു (േതയകാTാവുെNKും, തെy (േതയകതവം (ബലെQടു#ി
കാണിQാൻ തനി:ും കഴിയുെമKും ഉ8 വിചാരേ#ാടു കൂടി
ആTൈfരയപൂർ¦ം പരിmമി=ാൽ, സവ%മായ ഒരു ഭാഷാസരണി
തനി:ുNായിെ:ാ8ും; അതു മpറാർ:ും അനുകരിQാൻ സാധി:യുമിലല. എെy
അനുഭവംെകാNു പറവാൻ എനി:് അവകാശമു8തിെKാQം ഉപേദശിQാൻ
അധികാരം കൂെട ഉNായിരുKാൽ, ഞാൻ ഇ(കാരം പറയുമായിരുKു:
വിഖയാത_ാരായ സാഹിതയകാര_ാരുെട കൃതികെള വായി:ുക; എKാൽ അത്
അവരുെട ഭാഷാസരണിെയ ൈകവശെQടു#ാെമK ഉേzശേ#ാടുകൂെടയരുത.്
ഞാൻ ഏെതoിലുെമാരു വാചകം മലയാളപ'#ിൽ ആദയമായി എഴുതീO് ഒരു
പതിനtുെകാലലം വരും; അ:ാല# ്എഴുതീOു8 േലഖനJൾ േനാ:ിയാൽ,
ഇേQാൾ എനി:ുതെKയും അവയുെട കർ#ൃതവെ#Qpറി സേ�ഹം
ഉNാേയ:ും. ഈ പതിനtു െകാലല#ിനു8ിൽ, ഒരു ഭാഷാസരണി
ൈകവശെQടു#ുവാൻേവNി ഞാൻ യാെതാരു വിേശഷ പരിmമവും െചYിOിലല;
മലയാള ഭാഷയിെല മി: �§Jളും mEെവ=ു വായി=ിOുമിലല. ശ�Jളുെട
ശുEാശുEതെയQpറി നിർWയം വരു#ിെ:ാൾവാൻ േവNി,
ശ�ാഗമേബാധമു8 പ¤ിത_ാരുെട കൃതികൾ വായി=ിOുെNoിൽ, അവരുെട
ഭാഷാസരണിെയ സവീകരിQാൻ കരുതിയിരുKിOിലലതാനും. ഇേതവിധം അനുഭവം
തെK പലർ:ുമുNായിരി:ാൻ സംഗതിയുN.് ആകയാൽ ഒരു ഭാഷാസരണി
ൈകവശെQടു#ുവാൻ ഉേzശി=് അനയ_ാരുെട കൃതികെള ഉരുവിOു
പഠി:ുKവേരാടു ഉപേദശിQാനു8തിതാണ്: നിJൾ വായി= �§കാര_ാരുെട
വാചകJെള മറKുകളവിൻ;  അവർ അവരുെട ആശയJെള (കടീകരി=ിരി:ുK
സ¥ദായ#ിെy ആ%രമായ ൈവഭവെ# മാ'ം ഓർ�െവQിൻ. നിJൾ:ു
പറവാനു8െതാെ: നിJളുെട ഉ8ിൽ നിKു തെK നിJെള വയാപരിQി:ുK
ൈചതനയവിേശഷ#ിെy സം�ാപനJൾ അനുസരി=ു പറsുെകാ8ുവിൻ.
അJെനെയാരു ൈചതനയം നിJെള േ(രിQി:ുKതിനു ത:വWം (കടമായ
ഉKതാശയJളും രസികതയും നിJൾ:ിെലലoിൽ (േതയകെമാരു ഭാഷാസരണി
fാപിQാനായി നിJൾ mമിേ:Nാ; സാഹിതയകാര_ാരുെട വരിേയാലയിൽ
നിJളുെട േപരുകൂെട എഴുതി:ാ³ാൻ ആശി:യും േവN. എKാൽ ഈ ഒടുവിൽ
പറsതായ ആശേയാടുകൂടിയലലാ വിഖയാത_ാരയ സാഹിതയ കർ#ാ:_ാർ
(വർ#ി=ിOു8െതKു ഓർ�െവ:ണം. അവർ മി:വാറും (തിഫേല¨ കൂടാെത
േലാേകാപകാരാർ�മായി മാ'ം പണിെയടു#ിരുKവരാണ്.
ചുരു:#ിൽ ഓർ�െവേ:Nതായ മൂKു കാരയJളുN്.



അ%{ാരവിഹീനമായതു ഉപേയാഗി:ാതിരി:, �gമായു8തു പറയാതിരി:ുക.
സവ%മലലാ# രീതി തുടരാതിരി:ുക. ഈ വക മൂKു പാപJളും
പpറാതിരി:ുKതിKു അവശയം േവNത,് തെy ഉ8ിെനാ#ു സംസാരി:ുേkാെല
തെK എഴുതുകയും െചuുകയാകയാകുKു. കപടേവഷവും കപടഭാഷയും
അപകടെമKു ധരി:ണം.



അEയായം 9: വിമർശനം 

സംഭവവർWനകൾ എഴുതുK വൃ#ാ%നിേവദകനു ചില സമയJളിൽ
ഗുണേദാഷ നിരൂപണ(വൃ#ികൂെട െചuാനുNാകും. തെy നില അറിയുKവനു
ഇതു ദു�രേമാ അനർ�കരേമാ ആകയിലല. ഗുണേദാഷJൾ തിരി=റിവാൻ
(ാµിയിലലാ#വർ അതിേല:ു തുനിയുേkാഴാണ് 'വിÇിേവഷം' െകOുKതു.
അനയ_ാരുെട (വൃ#ികളിൽ ഗുണവും േദാഷവും കNു പറവാൻ തുനിയുKവർ
അവരുെട (വൃ#ികളുെട ഗുണേദാഷJെള സൂ»മായി അറിയണം. ഈ
വിഷയ#ിൽ അവKു ആ അനയ_ാേരാളെമoിലും അറിവു ആ സംഗതിയിൽ
ഉNായിരി:ണം. സാധാരണമായി പ'േലഖക_ാർ െചേuNിവരുK
ഗുണേദാഷനിരൂപണJൾ നാടകാഭിനയം, സംഗീതം, ചി'(ദർശനം ഇതയാദി
കലാവിദയാ(കടനJെളQpറി ആയിരി:ും. ഇവെയ:ുറി=ു േലഖക_ാരും
പ'ാധിനാഥ_ാരും അറിsിരിേ:N മുഖയവിവരJൾ താെഴ പറയുKു.
െകാലല#ിൽ മുKൂpറിഅറുപ#tു ദിവസം മുഴുവൻ ഇെലലoിലും ഏറിയ കൂറും
നാളുകളിൽ നാടകാഭിനയJൾ നടKുെകാNിരി:ുK മഹാനഗരJളുN.്
അവിടJളിെല പ'Jളിലാണു നാടകാഭിനയവർWനJൾ ഒരു (ധാന
കാരയമായിരി:ുKത.് ഈ (വൃ#ി:് സമർ�_ാെരKു നടി:ുK േലഖക_ാർ
പലരുN്. ലNനിെല പ'കാരയാലയJളിൽ പണി കിOുവാൻ അേപ^ി:ുK
േലഖക_ാർ പ#ിെനാkതു വീതം നാടകാഭിനയ നിരൂപണ#ിനു (േതയകം
േയാഗയതയു8വരാെണKു തെK#ാൻ േയാഗയതാവർWനം
െചuുKവരാണുേപാൽ. ഇJെനയായിരുKാലും, വാ�വ#ിൽ തJളുെട
നിരൂപണേലഖനJൾെകാNു നാടക:ാരുെടേയാ ബഹുജനJളുെടേയാ തൃµിെയ
അർഹി:ുKവർ എ'േയാ ചുരു:മാണ്. ലNനിൽ നാടകശാലകേളാ അേനകം;
വർ#മാനപ'Jൾ അതിെല'േയാ അധികം. നാടകശാലകളിൽ േപാകുK
ജനJെള അതിേല:ു േ(രിQി:ുകേയാ, അതിൽനിKു  പിൻതിരിQി:േയാ
െചuുKത് പ'Jളിൽ ആ നാടകശാലകളിെല അഭിനയെ#Qpറി
പറsുകാണുK േലഖനJൾ മുേഖനയാെണKു പറയാവുKതാകുKു. ഈ
fിതി:് ജനJൾ പ'Jളിൽ നാടകാഭിനയ വിവരJെള
േനാ:ിെ:ാNിരി:ുKതും അവരുെട കൗതുകെ# സാധിQാൻ പ':ാർ
നാടകശാലയിേല:ു േലഖക_ാെര അയ:ുKതും അഭിനയവർWനം
(സിEീകരി:ുKതും, എലലാ, സവാഭാവികം തെKയാണ്. എKാൽ
നാടകാഭിനയനിരൂപണം െചuുKവൻ തെy പണിയിൽ നിപുണനെലലoിൽ,



പ'#ിന് ഇടി=ലും, നാടക:ാർ:് ആശാഭംഗവും, ജനJൾ:ു
മുഷി=ലുമുNാേയ:ും. അവൻ എെ%ാെ:യാണ് അറിsിരിേ:Nത?് ഒരു
നാടക ശാലയിൽ അഭിനയി:ുK നാടകെ#Qpറി 'ഉ8െതാെ:' അറിവാൻ
ബഹുജനJൾ:ു കൗതുകമുെNKു േലഖകൻ ആദയേമ ഓർ�െവ�ണം.
േലാകർ:റിേയN സംഗതികൾ: (1) നാടകം കാ³ാൻ െകാ8ാവുKതാേണാ? (2)
അതു കാ³ാൻ േപാകുKതിനുത:വWം അതിെy േയാഗയതകൾ:ു
അധി£ാനെമ%്? (3) എ%ുമാതിരി സംഗതിയാണ് അതിലു8ത?് (4) േകളിേകO
നട_ാരുേNാ? േകളി െകOവരുമുേNാ? (5) നാടകകഥതെKെയ%ാണ്?
ഇJെനെയാെ:യാകുKു. ഈ ഒടുവിൽ പറs സംഗതിയിലാണ് േലഖക_ാർ
കുഴJുKത്? നാടകകഥ എJെനെയഴുതിയാലാണ് വായന:ാർ രസി:ുക?
എJെനെയഴുതിയാലാണ് മുഷിയുക? ഇതു തിരി=റിവാൻ കുെറ പണിയുN്. ഒരു
നാടക#ിൽ പറയുK സംഗതികൾ വാ�വ#ിൽ നടK സംഭവJൾ അെലലKു
ഒKാമതായി ഓർ:ണം. അവ വാ�വ#ിൽ നടKവയായിരുKാൽ അവെയ
വർWിെ=ഴുതുK േലഖനം വായന:ാർ:ു രുചി=ു എKു വരും. െവറും
ഭാവനാസൃgമായ കഥെയ മുഴുവൻ വിവരി=് േലഖനമുേഖന കാ³ാൻ
വായന:ാർ:ു ^മയുNാകയിലല. നാടകശാലയിൽ നടKെത%ാണ്? ഏതാനും
ആളുകൾ ഒKായിേ=ർKു, നാടകകർ#ാവായും, നടനായും, രംഗവിധാന
കർ#ാവായും, ഗായകനായും, മpറും അവരവരുെട കലാവിദയകെള (േയാഗി=്,
സദസയർ:ു രസി:#:വWം, അെലലoിൽ മുഷിവുNാക#:വWം,
സേ%ാഷം, ഉലലാസം, ആശ, സ%ാപം ഇതയാദി മേനാവികാരJെള രംഗ#ിൽ
(കടിQി=ു;  ഇതാണ് അവർ നട#ിയത.് േലഖകെy കർ#വയേമാ, ഈവകെയ
വർWി:ുകയാണ്. നാടകാഭിനയം സഫലമാകേയാ വിഫലമാകേയാ െചYതിKു
േഹതുവായ സംഗതികെളെ%ാെ:യാെണKു ആദയേമ �ഹി:ണം. മുഖയമായ
സംഗതി നാടകകഥയാണ്; കഥ മുഴുവൻ വിവരിQാൻ പ'പം|ികൾ എ'േയാ
അധികം ആവശയെQടും. നാനാ(കാരJളിലു8 മpറു പേല കാരയJൾ
പറേയNിയിരിെ:, അ'േയെറ പ'പം|ി നാടകകഥ�ായി വിനിേയാഗി:ാൻ
നിർ¦ാഹമിലല. വിേശഷി=ും, കഥ മുഴുവൻ എഴുതിയാൽ വായന:ാർ:ു
അേരാചകവും േതാKും. ആകയാൽ കഥയിൽ മുഖയമായ ഘOJൾ മാ'ം
എടുെ#ഴുതുകയാണാവശയം; നാടകം സഫലേമാ വിഫലേമാ ആവാൻ കാരണമായ
കഥാഘOJൾ ഏവ എKു fാപി:ുKതിനു ത:വിധ#ിലും, വായന:ാർ
കഥയുെട മർ�Jൾ അറിsു രസി:ാൻ ത:വWവും, (ധാനമായ ആ ചില
ഘOJൾ മാ'ം േചരുംപടി േചർ#ു അഭിനയവർWനം െചuണം. കഥെയ ഇJെന



സദസയർ:ു ക³ുkിൽ (തിബിംബിQി:ാൻ, നട_ാർ ഏതുവിധം അഭിനയി=ു
എKും, രംഗവിധാനം എJെന േമാടി പിടിQി=ിരുKു എKും, സദസയർ
എJെനയായിരുKു അഭിനയെ# ന�ി=ത ്അെലലoിൽ നി�ി=ത ്എKും മpറും
അവശയം പറേയNെതാെ: പറsാൽ മതി; നാടകാഭിനയവർWനം പൂർ#ിവKു.
ഇ'െയാ:േയ പ'Jൾ:് ആവശയമു8ു. എKാൽ, ഇനി രNുതരം നിരൂപണം
ഈ വിഷയ#ിലുN:് ഒK,് നാടയകലാവിദയയുെട േതാതുകൾ െവ=ുെoാNു
നാടകാഭിനയെ# അളKു തിOെQടു#ുക, ഇതു പ':ാരെy
(വൃ#ിയിലുൾെQOതലല; മെpറാKു, സദസയരുെട ഗണ#ിൽ ഉൾെQO ഒരുവKു
നാടകം കNേQാൾ ഉNായ അഭി(ായെമെ%Kു വിവരി:ുക; ഇത,്
സാധാരണയായി അഭിനയവർWന#ിനു (േതയക േലഖക_ാരിലലാ# പ^#ിേല
ഉപേയാഗെQടു#ാറു8ൂ; അതു തെKയും േലഖകെy സവ%ം േപരുവ=ു
(സിEെQടു#ുകയാണ് നടQ.് ഏെതാKായാലും, നാടകശാലയിൽ
നട_ാരുെടയും കൂOുകാരുെടയും പണികെളQpറി (േതയകം കൂേറാടു
കൂെടയിരി:ുവാൻ കഴിയാ#വെരെ:ാN് യഥാർ�മായ വിമർശനം സാധയമലല.
എKിരുKാലും, േലഖകൻ തെy  കടമെയ നട#ുKത്
അവഹിതനായിOായിരി:രുത,് അവെന ബാധി:ാവുK സംഗതികൾ ചിലതുN്.
അവൻ നാടകശാലാധികാരികളുെട പ^#ിൽെപO് അവരുെട (വൃ#ിെയ
അനർഹമായി �ുതി:രുത്; അതി_WംതെK, പ'#ിൽ കൂലി:ായി നാടക
പരസയJൾ േചർ:ുK ആളുെട ഭീഷണിേയാ ശിപാർശേയാ ഗണയമാ:ിെ:ാN ്ഒരു
നാടക#ിെy ദൂഷയഭാഗJൾ ഒളി=ുവ�യുമരുത്. േലഖകൻ െപാതുജനഭൃതയനാണ്.
ജനJൾ തJളുെട ഹിതാഹിതJെള േനാ:ിെ:ാൾവാൻ േലഖകെന
വിശവസിേ=ൽQി=ിരി:ുKു. അവർ:ു സ_ാർഗനി£യിൽ േദാഷകരമായ ഒരു
നാടകാഭിനയം കാ³ാൻ അവെര േ(രിQി:ുമാറു8 അവാ�വവർWനം െചYാൽ,
അവർ അറിയാെത സ_ാർ¬ദൂഷകമായ സംഗതികളിൽ ചാടി പാപ:ുNിൽ
പതിേ=:ും. ഇJെന വരാതിരിQാൻ േനാേ:Nത ്പ':ാരെy ചുമതലയിൽ
ഉൾെQO കാരയമാകുKു.
നാടകാഭിനയേ#ാടു കൂടിേ=ർേKാ, തനിെയേയാ േപാകുK ഒരു ഏർQാടാണ്
സംഗീതം. സംഗീതനാടകJൾ ഉNായിവരുK fിതി:് ഈ വിഷയ#ിൽ
മലയാളപ':ാർ (േതയകം mEവേ�NതായിOുN്. സംഗീത(േയാഗെ#Qpറി
ഗുണാഗുണവിേവചനം െചuാൻ േലഖക_ാർ:ാർ:ും സാധി:ുെമKാണു ചിലർ
വിചാരി=ു േപാരുKത്. 'െചkട' എKും 'കാപി' എKും 'ആദിതാളം' എKും,
'മധയമതാളം' എKും, 'റവ' എKും, 'സംഗതി' എKും പല പല സാേoതിക ശ�Jൾ



േലഖന#ിനു8ിൽ കു#ിനിറ=്, സാധാരണ വായന:ാര_ാർ:ു മന{ിലാകാ#
വിധ#ിൽ, വള=ുെപാള=ു വലലതുെമഴുതിയാൽ സംഗീത നിരൂപണമായി എKാണു
അവരുെട വിചാരം. ഈ ശ�Jെളാെ: ആവശയകം അെലലKു പറയുKിലല. സംഗീത
നിരൂപകൻ എKു േവN, കലാവിദയകളിൽ ഏെതാKിേനയും നിരൂപി:ുKവെരലലാം,
അതാതു കലകളിെല സാേoതിക പദJളിൽ പരിചയെQOിരിേ:Nതാവശയമാണ്.
ആ വക പദJൾ േലഖന#ിൽ (േയാഗിേ:Nതും ആവശയം; എKാൽ മുഖയമായ
ആവശയം അതലല: സംഗീതനാടക:ാരുെടേയാ സംഗീത  സംഘ:ാരുെടേയാ
(േയാഗം എJെനയായിരുKു എKു വായന:ാെര അറിയി:യാണ് േവNത.്
ഇതിേല:്, േലഖകന് അവരുെട സവകാരയമായ അഭിനയJൾ മുൻകൂOി:ാ³ാൻ
കഴിsിരുKാൽ, അഭി(ായം സവരൂപിQാൻ കുെറ എളുQമുNായിരി:ും. േലഖകൻ
അ:ൂOരിൽ (മാണികെളQpറി ചില വിവരJൾ റിേQാർOിൽ േചർ:ുKത്
അനുചിതമാകയിലല. പാOുകളുെട കർ#ാവ ്ഇK മOുകാരനാണ്, േദശികമേOാ,
േസാപാനമേOാ, തയാഗരാജശിഷയേനാ, ദീ^ിതശിഷയേനാ, പാ´സിനാടകമOുകാരേനാ,
തമി´മOുകാരേനാ എെKാെ: വായന:ാെര �ഹിQി:ണം. പാOുകാർ:ും
ൈവണിക_ാർ:ും ഫിഡിൽകാരർ:ും മpറു കൂOർ:ും വലല (േതയക
േഗാ£ികളുമുേNാ എKറിയുKത് അവരുെട ഗാന(േയാഗവിേശഷ#ിെy
കാരണJെള അറിവാൻ ഉപകരി:ും. നാടക#ിലാെണoിൽ, പാOുകൾ
സ�ർേഭാചിതJളായിരി:ുKുേNാ, ആവശയ#ിൽ കവിs ്ദീർഘമായിOുേNാ,
േ�ാഭം ശരിയായി പുറെQടുവി:ുKുേNാ, നടെy അഭിനയ#ിനു പാOു നിമി#ം
േeശം തOുKുേNാ, എെKലലാം, സൂ^ി=റിsു പറയണം. സംഗീത നിരൂപകൻ
അവശയം mEിേ:Nിയ കാരയJൾ: (1) സംഗീതെ#Qpറി വിമർശനം
െചേuNതിെy ഉേzശയെമ%് എK് വയ|മായി ധരി=ിരി:ുക. (2) സംഗീതകല
സംബxി=ു8 ഓേരാ (േമയJളിൽ തനി:ു (േതയകമായു8 മേനാഗതിയും
ശീലവും എ%ാെണKു തിരി=റിsിരി:ുക-ഈ രNുമാണ്. ഇവയിൽ
ഒKാമെ#തായ സംഗീതവിമർശന#ിന് ഉേzശയം മുഖയമായി രNുN:് ഒK,് തെy
േലഖനം വായിQാനിടയാകുKവർ:ു സംഗീതശാലയിൽ എ#ിയിരുKുെവoിൽ
ഇKയിKവിധം രസി:ാമായിരുKു എKു ഒരു അഭി(ായം േതാK#:വWം ആ
സംഗീത(കടനെ#Qpറി ശരിയായും വിശദമായുമു8 ഒരു വിവരണം െകാടു:ുക;
രNാമത്, ആ സംഗീത(കടനെ#Qpറി െപാതുജനJൾ അഭിന�ി:േയാ
നി�ി:േയാ െചേuNെതK് തനി:ു േതാKുK അഭി(ായെ# പറക. ഇവയിൽ
ഒKാമെ#തിന്, സംഗീതകലയിൽ പരി�ാനവും, പാOിെy ഗുണാഗുണJെള
ഉടനുടൻ തിരി=റിവാൻ ത:വWം mവേണÍിയ#ിനു പരിശീലനവും



സിEി=ിരി:ണം. ഇതുNായാേല സംഗീത(കടനെ#Qpറി ശരിയായും
വിശദമായും  വർണിQാൻ സാധി:ൂ. ഈ േയാഗയത ഇലലാ#വർ എ'തെK
േകാലാഹലം കൂOിെയഴുതിയാലും, അതു യഥാർ�മായ സംഗീതനിരൂപണമാകയിലല.
നിരൂപണകർ#ാവു പാOു േകOിരി:ുേkാൾ 'ബേല' വിളി=തുെകാേNാ,
'തലകുലു:ി'യതുെകാേNാ മാ'ം പാOു െമ=മായി എKു നിർWയിQാൻ പാടിലല.
ഗാനകർ#ാവിെy ആശയെമെ%Kറിവാനും, അറിsാൽകൂടി സാധാരണ
ഭാഷയിൽ പറsറിയിQാനും, എേQാഴും സാധയമലല. സംഗീതേമാ,
മനുഷയഹൃദയവികാരJെള പുറെമ അറിയി:ുK സ¥ദായം ആകുKു എKു നാം
അറിയണം. സാധാരണ ഭാഷയിലു8 വാ:ുകൾ േകOാൽ ഇളകാ# എ'േയാ
ചി#ം സംഗീതധവനിയുെട mവണ#ാൽ അലിsുേപാകുമാറുN.്
േഹരയവികാരJെള പറsറിയി:ുKതിനു വാ:ുകൾ
ഉപേയാഗെQടു#ുKതിനു പകരം സംഗീതെ# ഉപേയാഗെQടു#ുK ഒരു കാലം
ഉNാകും എKുകൂെട ചില മാനസശാ��_ാർ:ു അഭി(ായമായിരി:ുKു.
എ' മഹ#ായ സംഗീതെ# നിരൂപണം െചuാൻ പുറെQടുKവർ പാOിെല
പദJെളേയാ, മാതൃകാമOിെനേയാ, മേpറാ കNു മാ'ം േകാലാഹലം
കൂOിെയഴുതുKതുെകാNു കാരയമാകയിലല; സ�ർഭൗചിതയെ#യും,
േmാതാ:ളുെട ഹൃദയെ# ഇള:ി മറിQാനു8 ശ|ിെയയും, അനിർവാചയമായും
സർേ¦ാപരി£മായുമു8 ഒരാന�മനുഭവിQി:ുKതിനു8 ൈചതനയെ#യും ആ
പാOിൽ കാ³ാൻ കഴിയണം. ഇ#രം പാOിെന ശരിയായും വിശദമായും
വർWി=ുകാണി=ാൽ പിെK രNാമെ# ഉേzശയം, േലഖകന് അതിെനQpറി
േതാKിയിOു8 അഭി(ായം പറകയാണ് എKു പറsുവേലലാ. ഇതിൽ രNു
പ^:ാരുN:് ഒരുകൂOർ, സംഗീതം ബുEി:ു പരി�ാരം വരു#ുKുേNാ എKു
േനാ:ുKവരും. മറുകൂOർ, സംഗീതം ഹൃദയവികാരജനകമായലിരി:ുKുേNാ എKു
അേനവഷി:ുKവരും ആണ്. ഇവരിൽ ഏതു പ^മാേണാ േലഖകനു ഹിതമായു8ത്,
അതു േനാ:ി അതിKു ത:തായ അഭി(ായെമഴുതുKതിൽ വിേരാധെമാKുമിലല.
എKാൽ മറുപ^:ാെര വൃഥാ വാ:ുകൾ െകാNു ശകാരി:ാതിരി:ണം.
േലഖകൻ നീതിനയായാധിപെy നിലയിൽ നിൽ:ുകയലലാെത വ:ീലിെy നിലയിൽ
നിKു വാദി:രുെതKു (േതയകം ഓർ�െവ�യുംേവണം. 
ചി'(ദർശനെ# സംബxി= നിരൂപണ#ിന് അതയാവശയമായി േവNത,്
ചി'കലാപരി�ാനമാണ്. ഇതിലലാെത ഒരു ചി'െ# കN് വലല അഭി(ായവും
എഴുതാൻ ആർ:ും കഴിയും. നാം എ'േയാ പു�കJൾ ദിവസേ%ാറും
വായി:ുKു; അവയിൽ ഇKതു നലലതു, ഇKതു ചീ# എKു ഉടനടി ഒരഭി(ായം



പറവാൻ തuാറലല. പറsാൽ കൂടിയും, അതിKു ആധാരെമെ%Kു പറവാൻ
അറികവuാ. ഇതി_Wം പേല ചി'Jളും നാം േമടി:ുKു; ഇവ എ%ു
(മാണമനുസരി=ാണ് െതരെsടു:ുKത?് (േതയകിെ=ാരു േതാതും നാം
കNിOിലല. വി½:ുKവൻ തരുKു, നാം േമടി:ുKു; അ'മാ'ം. (മാണ#ാൽ
അധി£ാനെQടു#ാ# ഇ#രം അഭി(ായJളലലാ ചി'നിരൂപകനായ േലഖകൻ
അറിയിേ:Nത.് എKാൽ, ചി'കലാ (മാണJൾ അറിs ആളുകൾ:ു ഒരു
ചി'െ#Qpറിയ ഗുണേദാഷJൾ വാ:ുകളാൽ എഴുതി അറിയിQാൻ ശ|ിയിലല
എKും വരും. പ'േലഖന തൂവലും ചി'േലഖന തൂലികയും ഒേര(കാരം
ൈനപുണയേ#ാെട (േയാഗി:ുKതിനു കഴിവു8വർ അവരവരുെട സവ%ം
പEതികളിൽ പ^പാതികളായുമിരി:ും. ഏതായാലും, ചി'JെളQpറി
ഗുണാഗുണനിരൂപണം െചuുK േലഖകന് സാധാരണമായി ഒരു ചി'കലാ
നിപുണന് അവശയം േവNതായ കലാവി�ാനവും കലാപരിശീലനവും
ഉNായിരി:ണം; ഈ േയാഗയത ഇലല#വർ നിരൂപണ (വൃ#ി:് പുറെQടരുത്.
ഗുണേദാഷനിരൂപണ#ിനു വിഷയമായ മെpറാരു വകുQ ്പു�കJൾ ആകുKു;
മെpറാരു എKലല, ഇേQാൾ എലലാ വകുQുകളിലും മുഖയമായിOു8തും ഏെറ
വലുQമു8തും ഇതാെണKു പറയാം. േലാക#ിൽ സകലസംഗതികളും
പു�കJൾ:ു വിഷയമാകുK fിതി:്, ഈ വകുQ ്ഇ'േയെറ
മഹ#ായിരി:ുKത് യു|ം തെKയാണ്. സാഹിതയരസിക_ാർ ധാരാളമായും,
പു�ക(സിEീകർ#ാ:_ാരും �§കർ#ാ_ാരും അതിെKാQം എW#ിൽ
ഏറിയും വരുK രാജയJളിൽ, നാൾ:ുനാൾ അേനകം പുതിയ പു�കJൾ
പുറെQടുKതു സവാഭാവികം ആണേലലാ. അ#രം (േദശJളിെല പ'Jൾ:്
അഭി(ായ (കടനാർ�ം കിOുK പു�കJെളQpറി ഗുണാഗുണ നിരൂപണം
 െചuാൻ ഒരു കടമകൂെട ഉെNKു പ'(വർ#ക_ാർ അറിയണം. പു�കJൾ
െപാതുവിൽ ജനJൾ വായിQാൻ ഉേzശി:െQOവയും, അവർ വായി=ു
േപാകാവുKവയും ആകെകാN്, അവയുെട സൽ:ാര#ിനാേയാ
നിരാകരണ#ിനാേയാ ജനJളുെട മന{ിെന സ�മാ:ിെ:ാൾവാൻ
പ':ാരൻ ഒരുെkOിOിെലലoിൽ, ചിലേQാൾ ^ു�കൃതികൾ െപാതുജന മധയ#ിൽ
പരK ്േദാഷബീജJെള പര#ിെയKു വേK:ും. പു�കനിരൂപണം രNു
മാർ¬#ിൽ ഉNാകാം: ഒK,് പു�കJളുെട സവരൂപകർ#ാ:_ാേരാ
(സിEീകർ#ാ:_ാേരാ അവയുെട ഗുണേദാഷചി%ന#ിനായി (േതയകം
ആവശയെQO് അവെയ പ':ാരന് അയ=ുെകാടു:ുക വഴിയായിOും; മെpറാK്,
അവർ ആവശയെQടാെത തെK അനയ_ാർ സവയേമ അവെയ നിരൂപണം െചYിേOാ



െചuാനായിേOാ അയ:ുക വഴിയായിOും, രNു(കാര#ിൽ വേK:ാം. ഏതു
(കാര#ിലായാലും ഒരു പു�കെമKത് ഒരുവെy (വൃ#ിയാകെകാN ്ആ
(വൃ#ിെയ എേQാൾ െപാതുജനJളറിവാൻ േവNി പുറെമ കാOുKുേവാ
അേQാൾ തുടJി അതിെനQpറി ഗുണേദാഷJൾ ചി%ി=് അഭി(ായം പറവാൻ
െപാതുജനJളിലാർ:ും അവകാശമു8തിനാൽ, അതിെy നിരൂപണം
അനയായകർ�ം ആയി ഗണി:െQOുകൂടാ. സാധാരണമായി,
പു�കകർ#ാ:_ാേരാ തൽ(സിEീകർ#ാ:_ാേരാ, േനരിOുതെK,
പ'Jളിൽ അഭി(കടനാർ�ം പു�കJൾ അയ=ുെകാടു:ുKത ്അവരുെട
െതാഴിലുകെളQpറി അധികം ജനJൾ അറിയുKതിനുകൂെട ഒരു
വഴിയായി#ീരുKതാണ്. ഇJെന കിOുK പു�കJൾ േനാ:ി ഗുണാഗുണJൾ
വിേവചി=് അഭി(ായം പറേയN ചുമതല പ':ാരനു8താെണKിരുKാലും,
പു�കം ഒേKാ രേNാ എWമായിരുKാൽ:ൂടിയും, അേനകം
കൃതയJളിൽെപOുഴലുK പ'ാധിപർ ഉടനടി അവെയQpറി ഗുണേദാഷനിരൂപണം
െചuാൻ ശ|നായി എKു വരികയിലല. പിെK, ദിേന ദിേന അേനകം പു�കJൾ
പുറെQടലുവി:ുK വലിയ നഗരJളിൽ പ'Jൾ:് എ'േയാ ഏെറ പു�കJൾ
കിOുേkാൾ ഇവെയാെ: എJെനയാണ് ഒരാൾ പരിേശാധി:ുക? ലNൻ മുതലായ
നഗരJളിൽ പ'ാധിപ_ാർ  തെK പു�കനിരൂപണം െചuുക എK നടQ്
ഏെറ:ുെറ ഇെലലKു പറയാം; �§പരിേശാധക_ാെരKു
കീർ#ിെQOിOു8വെരേയാ, അതുതെK െതാഴിലാ:ിയിരി:ുK
േലഖക_ാെരേയാ ഏ�ി=ിOാണ് ഗുണേദാഷനിരൂപണം െചuുKത്. ചില
പ'കാരയാലയJളിൽ നിK ്ഓേരാ േലഖക_ാർ ചുമടുചുമടായി പു�കJൾ
െകOിേQറി നട:ാറുെNKു പറയുേkാൾ അതിശേയാ|മായി േതാKിേയ:ാം;
എKാൽ വാ�േവാ|മാെണKു ഉറQു പറയുKു. പു�കാഭി(ായം എഴുതാൻ
(യാസമിെലലKാണ് ഇതുെകാNു േതാKിേQാകുKത;് സാധാരണ പ'Jളിൽ
കാണുKതായ അഭി(ായേലഖനJൾ വായി=ാൽ, അവ തീെര (യാസം
കൂടാെതെയഴുതിയവയാെണKു മന{ിലാകും. അതാതു വിഷയJളിൽ (േതയകം
പഠിQു8വരായ വിദ¾ൻമാർ എഴുതുK നിരൂപണJൾ:ു8 വിശിgത (േതയകം
തെKയാണ്. ഏെതാKായാലും, പു�കനിരൂപണം െചuുവാൻ (േതയകം
സാമർ�യം ഉNാേകണെമoിൽ ഒരുവൻ, സാധാരണ:ാെര:ാെളലലാം ഏ'േയാ
ഏെറ �§പാരായണം െചuുകയും, േലാകഗതികെള േ(^ി:യും
െചYിരി:േവണം; ഈ ഗുണം ഉNായിരുKാേല �§കർ#ാവിേനാ
വായന:ാർേ:ാ (േയാജനെQടുK ഒരു സഭി(ായം എഴുതുവാൻ കഴിയൂ.



പു�കേശാധന#ിന് പരിേശാധകൻ (േതയകം ഒരു വിഷയ#ിൽ കഴിയുK'
വിദÏനായിരിേ:Nതാവശയമാണ്. അതിേല:്, അവൻ സാമാനയ:ാേര:ാൾ
അധികം സാഹിതയപാരായണനായിരി:ണം; അവേര:ാൾ അധികം
പഠിQു8വനായിരി:ണം; വിേശഷി=ും, സാഹിതയ#ിൽ, (േതയകം ഒരു ഭാഗം
അവെy മുഖയമായ പഠനവിഷയമാ:ിയിരി:യും േവണം. എലലാ വിഷയJളിലും
പഠിQു േനടീOിെലലoിലും ഒരു വിഷയ#ിൽ ഏകാ�ചി#നായിരുKു
പഠി=ിOുNായിരുKാൽ ആ വിഷയ#ിൽ വരുK ഏതു പു�കെ#Qpറിയും
അഭി(ായം പറവാൻ അവK ്വിേശഷേയാഗയതയുെNKു മpറു8വർ സ�തി:ും.
ആ വിഷയ#ിൽ തെKയും, സാധാരണ:ാരായ പു�കേശാധക_ാർ
എഴുതുKതിലും െമ=മായ കാരയJൾ പറവാൻ കഴികയിെലലoിൽ, പു�ക
േശാധന(വൃ#ി:് പുറെQടാതിരി:ുകയാണ് ഉചിതം.  �§േശാധകെy കൃതയം
മുഖയമായും, കലാകുശലെy ചിOകെള (സംഗിQാേനാ, ബഹുജനJെള
വിേനാദിQി:ാേനാ, അലലാ-ഭാഷയകാരനായിരുK ്വയാഖയാനിQാനാണ്, എKു
ഓർ�െവ�ണം. അതാതു വിഷയJളിൽ പരി�ാനവും, തെy അഭി(ായJെള
എഴുതി ഫലിQി:ാനു8 ൈനപുണയവും മാ'ം ഉNായിരുKാൽ േപാരാ;
�§വിഷയെ# അഴി=ുപിരി=്, വകയും തുകയും തിരി=് മേനാദൃgി:ു മുkിൽ
നിര#ിെവQാൻ ത: മേനാധർ�വും, അതിേല:ുേവN അ^ീണമായ
കരുണസവഭാവവും ഉNായിരി:ണം. �§കർ#ാവിെy അഥവാ ഒരു ചി'കാരെy
തെKയാകെO ഉേzശയം എ%ാെണKു കNുപിടിQാൻ പരിേശധകKു ഈ
അ^ീണമായ കരുണ സവഭാവം മുഖയാവശയമാണ്; ഇതിലലിsാൽ, പരിേശാധകൻ
എ' വളെര മിടു:ു �§വിഷയാപ�ഥനകാരയ#ിൽ (കടിQി=ാലും, നിരൂപണം
ഒKാ%രമാകയിലല. 'കുറവും കുpറവും േനാ:ിQറവാൻ' (യാസെമാOുമിലല; അത്
ഏതു േഭാഷനും കഴിയും; ബുEിമാനായിരുKാൽ അതു രസകരമായും
ഉേ#ജകമായുമു8 വിധ#ിൽ പറയുവാൻ സാധി:ും. പിെK ആശാരിയുെട
അളവുേകാലിന് അളKുേനാ:ി നീളം കുറsുെവേKാ, ഏറിേQായി എേKാ,
ആേ^പം പറവാനും, രാസേശാധകെy േശാധന:ുഴലിൽ ആ:ി ഓേരാേരാ
�ാവകJളുെട (േയാഗംെകാN ്ഇKയിK തതവപദാർ�JളടJിയിOുെNKും
ഇKതിKതിെലലKും നിർWയി=ു വിധിQാനും ഇ:ാലെ# പു�ക പരിേശാധകൻ
ബുEി ചുഴിയുകയും േവNാ. ഗുണേദാഷ നിരൂപണം െകാN ്ഒരുവെന
ഹനി:ുKതിനലലാ, അവെന നKാ:ുവാനാണ് ഉേzശിേ:Nത.് ഇതിK ്അവെy
നിലെയെ%Kറിയുക അതയാവശയമാകുKു. ഒരുവൻ ഒരു ജനസംഘമേധയ
(സംഗി:ുKു എKും, അവെy (സംഗെ#Qpറി ഗുണാഗുണനിരൂപണം



െചേuNിയിരി:ുKു എKും വിചാരി:ുക. (സംഗ#ിെല വാചകJൾ വയാകരണ
നിയമJൾ:് വിരുEമായിരുKു എേKാ, അതിൽ യു|ിയിലലാ എേKാ, മേpറാ
നിേഷധം െചuുKതുെകാNു കാരയമാകയിലല; അവെy (സംഗ#ിന് ജനJെള
ആകർഷിQാൻ ശ|ിയുNായിരുKുേവാ, ഇലലായിരുKുേവാ? അതിനു
കാരണെമ%്? ഇതാണ് നിരൂപണം  െചYറിയിേ:Nത്. ഇതിേല:് (സംഗ#ിെy
ഉ8ിൽ കടKുേനാ:ണം. ഇതി_WംതെK, �§കർ#ാവിെy ഉേzശയJെളയും,
അയാൾ ആർ:ായിOു തെy അനുഭവJെളേയാ അഭി(ായJെളേയാ
പു�കമുേഖന പറsുെകാടു:ുKുേവാ അവരുെട നിലേയയും നലലവWം
ഓർ�െവ=ുെകാNുേവണം പരിേശാധകൻ അയാളുെടയും വായന:ാരുെടയും
mEെയ �§#ിെy ആേ^പാർഹഭാഗJളിേല:ു ^ണി:ുവാൻ. ഒരുവൻ
സാധാരണ കൂലിേവല:ാേരാടു (സംഗി:ുേkാൾ ഉപേയാഗെQടു#ുK
ഭാഷയും ഭാവJളും വിദവാ_ാർ:ു അ�വും രുചി:യിെലലKു വരും; പേ^ അവർ
അവെയ നി�യെമKുകൂടിയും വിചാരിേ=:ാം. േനെരമറി=ു, ഒരു വിദവദ{ിൽ
(സംഗി:ുേkാൾ ഉപേയാഗി:ുK ഭാഷ വിദവാ_ാർ:ു സ�തമായിരുKാലും,
സാധാരണ:ാർ:ു 'അേശഷംഗീർവാണം' ആയി േതാKുകയും െചuും. എKാൽ,
(സംഗകർ#ാവു അതാതു സഭകളിൽ സഫലമായി (സംഗി=ു എKു ഓേരാ
കൂOരും (ശംസി:#:വWം സാമർ�യം (കടി=ിരി:ാം. ഈ വിജയ#ിെy
കാരണെമെ%Kു നിർWയി:ുവാൻ പരിേശാധകൻ ഒേര േതാതലല
ഉപേയാഗി:ുKെതKു നിHയംതെK. �§േശാധന#ിലും ഇ(കാരമു8
ഔചിതയവിചാരേ#ാടു കൂടീOായിരി:ണം അഭി(ായം പറവാൻ. �§േശാധകെy
മുഖയമായ ഉേzശയം പു�ക കർ#ാവിെy ആശയെ# സകരുണം
വയാഖയാനി:ുകയായിരി:ണം എKു സൂചിQി=ുവേലലാ; ഇതിേല:് ഒരു �§െ#
തൽകർ#ാവിെy നിലയിൽ നിKു േനാ:ി അയാളുെട mമെമ%ുമാ'െമKു
മന{ിലാ:ുക ആവശയമാകുKു. എKാൽ അയാൾ എെ%oിലും mമം
െചYിOുNേലലാ എKു വിചാരി=് �§#ിന് അർഹതയിലലാ# (ശംസ
െചYുെകാേളളണെമKു ഇതിനാൽ അർ�മാ:രുത്. �§േശാധന#ിൽ, ഇK
സംഗതികെളQpറിേവണം ഗുണേദാഷJൾ കNുപിടി=ു പറവാൻ എKാകെO,
�§#ിൽ ഗുണമിKത് േദാഷമിKത ്എKു നിർWയിേ:N നിയമം
എ%ാെണKാകെO (തിപാദി:ുKത് സാഹിതയശാ�#ിൽ ഉൾെQOതാകയാൽ
ഇവിെട അവെയ വിവരി:ുKിലല.



അEയായം 10: സംവാദം കഥെയഴു#:് 

1. സംവാദം

വാർ#കൾ േതടിേQാകുK റിേQാർOർമാർ പലേQാഴും വർ#മാനJൾ
േശഖരി:ുവാൻ അനയ_ാെര കാേണNിയിരി:ും എKു മുkു പറsിOുNേലലാ.
താൻ കNതായ കാ¶െയ:ുറി=് എഴുതുവാൻ റിേQാർOർ:് അനയാേപ^ കൂടാെത
കഴി:ാം. എKാൽ, മെpറാരാളുെട ഉ8ിലിരി:ുK അറിവുകെള
പകർെKടു:ുKതിനു അയാെളതെK െചKുകാണാെത കഴികയിലല. ഈ
സ�ർശന സ¥ദായം പരി�ാരെQO് ഇേQാൾ മെpറാരുവക േലഖനJൾകൂടി
പ'പം|ികളിൽ കടKു വKിരി:ുKു. ഇവയാണു സംവാദം എKു പറയുK
അനവാഖയാനJൾ. ഇവ ഇേQാൾ പ'Jളിൽ വളെര മുഖയമായ
ഘടകമായി#ീർKിOുN.്
ഒരു സംഗതിെയQpറി പലേQാഴും പൂർWമാേയാ പരമാർ�മാേയാ ഉ8 വിവരJൾ
പുറെമ പരKിOിെലലKിരി:ാം. ബഹുജനJൾ:ു ആവക വിവരJൾ അറിവാൻ
കൗതുകവുമുNായിരി:ാം. ഇവ േശഖരി=് പ'#ിൽ (�ാവിQാൻ പ':ാരൻ
താൽപരയമു8വനായിരിേ:Nത ്അവെy പ'#ിKു (ചാരവും (ാബലയവും
കൂടുവാൻ ആവശയമായുമിരി:ും. എJെനയാണ് ഈ വിവരJൾ സംഭരിേ:Nത?്
ഒരുകാരയം നിHയം. ഈ വിവരJൾ ൈക:ലു8 ആെള കNു േചാദി=ാലലലാെത,
സൂ»സംഗതികൾ അറികയിലല. അതിനാൽ, അതു സംബxി=ു8വരിൽ
(മാണികെള സ�ർശി:യാണ് പ':ാരൻ ഒKാമതായി െചേuNത്. അവേരാടു
േചാദി=ാൽ, അവർ ഒഴിവുകഴിവു കൂടാെത എലലാ വിവരJളും
തുറKുപറയുKപ^ം, പ':ാരൻ കൃതാർ�നാകാം. എKാൽ, എലലാവരും
ഇ#രം േചാദയJൾ:ു മറുപടി പറവാൻ മന{ു8വായിരി:യിലല; സംഗതി കുെറ
സവകാരയസവഭാവ#ലു8തായിരുKാൽ പറവാൻ നിHയമായും മടി:ും. അതു
േലാക സവഭാവം തെK  ആണ്. ഈ നിലയിൽ പ':ാരനു അവേരാട്
പരിഭവെQടാൻ നയാെമാKുമിലല; അവൻകൂടിയും അേത അവfയിൽ െപOിരുKാൽ,
സവകാരയം പുറ#ാ:ുവാൻ മടി:ും. എKാലിനി എ%ാണു ഒരു നിവൃ#ിമാർ¬ം?
സംഗതി സവകാരയമായിOു8തായിരുKാലും അതിെനQpറി പരെ: (�ാവം
ഉെNKും, ആകയാൽ ആളുകൾ:ു ദുªoേയാ സംശയേമാ ഉ8െതാെ:
നീ:ുKതിനും അെതാKും ഉNാകാെത കഴി�ുKതിനും വാ�വവിവരJൾ
െവളിെQടു#ുകയാണ് ഉചിതെമKും, ഇJെന െചYാൽ



അവാ�വവർWനംെകാNുNാകാവുK േeശJെള നിവാരണം െചuാെമKും,
റിേQാർOർ അവെര േബാധെQടു#ണം. ബുEിഗുണമു8വർ ഉടനടി േവN
വിവരJെളലലാം െവളിവിൽ പറയും; പ':ാരനു തെy അേപ^ സാധി=ു എK
സംതൃµിയും ഉNാകും.
വർ#മാനJൾ േശഖരി:ുKതിനും പുറെമ, ഒരാൾ ഒരു വിഷയ#ിൽ
(ഖയാതനായിരി:ുേkാൾ, ആ വിഷയെ#Qpറിയ അയാളുെട
അഭി(ായJെളെ%KറിയുKതിനും, സ�ർശനസ¥ദായം
(േയാജനെQടുമാറുN്. പലവിഷയJളിൽ കുേറª അറിവു8വരായ
പ':ാര_ാർ അേനകം ഉNായിരി:ാം; അവർ:ുകൂടിയും, (േതയകെമാരു
വിഷയ#ിൽ-സാഹിതയശാ�കലാതികളിൽ ഒKിൽ-വിദ¾_ാെരKു
കീർ#ിെQOവരുെട �ാനഭ¤ാഗാര#ിൽനിKു കടം േമടി:ുKതു
അയു|മായിരി:യിലല. ഈ വിദÏൻമാർ പ':ാര_ാർെ:ാQം
േലഖനെമഴുതുവാൻ ശീലി=ിOു8വരായിരി:യിെലലKു വരാം; എoിലും, അവർ:ു
േലാകെര ഗുണെQടു#ുKതിനു ഉതുകK അഭി(ായJൾ
ൈക:ലുNായിരി:ും. ഇവെയ േശഖരിQാൻ പ':ാരൻ
ഉാഹി:ുKതുെകാNു ഗുണമുNാകുKതലലാെത േദാഷമുNാകുKതലല. ഒരു
(മാണി ഒരു ദി:ിൽ െചKാൽ, അയാൾ:ു ആ ദി:ിെനQpറി േതാKുK
അഭി(ായJൾ എെ%Kറിവാൻ പ':ാർ ഉാഹി:ാറുN്. ചിലേQാൾ, നാOിൽ
ആേലാചനാവിഷയമായി#ീർKിരി:ുK വലല കാരയെ#:ുറി=ും, മുk_ാരുെട
അഭി(ായJൾ അറിവാൻ, അവെര, തരംകിOുേKട#ുവ=് അഭിമുഖം കN്
േചാദിQാനും പ':ാരർ വിചികീർഷേയാടുകൂടിയിരി:ും.  ഇം�Nിൽ, പാർലിെമpന്
സഭാേയാഗ#ിൽ നടപടികൾ കുറിെ=ടു#ു റിേQാർെOഴുതാനായി േപാകുK
പ'(തിനിധികൾ പലരും, സാമാജിക_ാരിൽ (മാണികെള 'ഒരു നിമിഷേനരം' കNു
സംസാരി=് സംവാദനവാഖയാനം െചuുമാറുN്; െപാതുജനമഹാേയാഗJളിൽ
(സംഗിQാേനാ മേpറാ െചലലുK (മാണികെളയും ഇJെന 'പിടികൂടാറുN് '.
േമ�റs സ�ർശനJൾ മി:വാറും റിേQാർOർമാർ സവ%ം (വൃ#ിയുെട
അംഗമായി നട#ുKവയാണ്. ചില സമയJളിൽ, സ�ർശനJൾ മുൻകൂOി
വയവfെചY് അതി_Wം നട#ുKു; പ'ാധിപേരാ, േലഖനകർ#ാവുതKേയാ,
അേപ^ി=് സ�ർശന#ിന് അനുവാദം ലഭി:ുKു. ഈ സ�ർഭJളിൽ,
സÍgാവായ പ'(തിനിധി നലല വകതിരിേവാടും mEേയാടുംകൂെട
(വർ#ിേ:Nതാണ്; അയാൾ 'പിടി' കൂടുK 'പു8ി'േയാടു എെ%%ു േചാദയJൾ
ഏേതതു(കാര#ിൽ, േചാദിേ:ണെമKു മുൻകൂOി ചി%ി=ുറ�ണം. േചാദയJൾ



എഴുതി#uാറാ:ി ൈകവശംെവ=് െകാ8ുകയും േവണം. സÍgാവ് രസികനും
നയ�നും സൂ»�ാഹിയും ആയിരിേ:Nതാവശയമാണ്. അയാൾ തെy
'പു8ി'േയാട ്ഓേരാ േചാദയം െചuുേkാൾ ഉNാകുK മറുപടികൾ, 'പു8ി'യുെട
മുഖഭാവേഭദം, മുതലായവെയാെ: ഉടനുടൻ കുറി:േയാ, ഓർ�െവ�േയാ
െചYുെകാ8ണം. മറുപടിെകാN ്ഇട�ു സ�ർേഭാചിതമായ വിേശഷേചാദയJൾ
േതാKിയാൽ അവേയയും േചാദി:ുക; മറുപടിയും കുറി:ുക. (കൃത
വിഷയ#ിനു േചരാ#േതാ, 'പു8ിയുെട' അധികാരെ# കവിsേതാ ആയു8
സംഗതികൾ മറുപടിയിൽ 'വKുചാടി'േQായാൽ, അവെയ ത8ി:ളയുക.
സംവാദവിവരJെളQpറി എഴുതുK േലഖനJൾ 'പു8ി'യുെട സ�തേ#ാടുകൂടി
േവണം അ=ടി=ു പുറെQടുവിQാൻ. എെ%Kാൽ, അയാളുെട (മാദ#ാൽ വലല
അസംബxകാരയവും പറsുേപായിരുKാൽ, അതു കNുപിടി=് പിഴേപാ:ുവാൻ
അയാൾ:ും സൗകരയം ലഭി:ും. അJെന െചuുേkാൾ, അയാെള:ുറി=്
 വായന:ാർ:് അനയഥാ ധരിQാൻ കാരണമിലലാതാകയും െചuും. അതിനാലാണ്
േലഖനം അ=ടി:ുംമുk് അയാെള കാണി=ിരിേ:ണെമKു നിബxന െചuുKത്.
കാണിേ:Nതു പ'ധർ�#ിൽെപO ഒരു മരയാദയാണ്; കാണി=ിരി:ുKതു
ഉ#മം. എKാൽ എെQാഴും ഇതു സാധി=തായി വരുകയിലല. 'പു8ി'
അകെലQാർ:ുK ആളായാൽ, കാണിQാൻ അസാധയംതെK. ഈ വിഷമദശയിൽ
േലഖനകർ#ാവു നലലവWം യു|ായു|വിേവചനംെചY് തയാജയതയാഗം
നട#ിെ:ാNാൽ മതി.
ഇ#രം സംവാദേലഖനJളിൽ എെ%ാെ:യാണു എഴുതാവുKതു?
എെ%ഴുതണം? എെ%ാെ: 'പു8ി'െയ കാണി=ു സ�തിQി:ണം?
സാധാരണമായി, സംവാദേലഖന#ിൽ രNു ഭാഗJളുN,് ഒK,് 'പു8ി'െയQpറി
ചരി'മാേയാ, കാ¶�ു േതാKുK അഭി(ായമാേയാ, മേpറാ എഴുതിേ=ർ:ുK
ആമുഖവാചകJൾ: ഈ ഭാഗം 'പു8ി'െയ കാണിേ:Nതലല; മെpറാK്, 'പു8ി'യുെട
ൈക:ൽനിKു ലഭി= വാർ#കൾ: ഇവ സാ^ാൽ സംഭാഷണരീതിേ:ാ,
അനവാഖയാത സംഭാഷണരീതിേ:ാ, സം^ിµമായിേOാ എഴുതിയിരി:ാം. ഈ ഭാഗം
'പു8ി'യുെട അനുമതിേയാടുകൂടി േവണം (സിEമാ:ുവാൻ. അതിനാൽ ഇതു
മാ'േമ, 'പു8ി'യുെട മുkാെക െവയ്േ:Nു. ഒKാമതു പറs
ജീവചരി'രൂപമാേയാ മേpറാ ഉ8 ഭാഗJളിൽ, േലഖനകർ#ാവ ്മന{ാ^ി:ു
അനുേരാധമായ അഭി(ായം ഏതും (�ാവി:ാെമKാണ് 'െവÐും നടQും'. ഒരു
പു�കെ#Qpറി ഗുണേദാഷനിരൂപണംെചYു പറവാൻ ഒരുവന് എ'
സവാത%�യാവകാശമുേNാ, അതിെലാOും താഴാ# അവകാശം



ഒരുെപാതുജനകാരയ (സ|നായ ആെളQpറി അഭി(ായംപറവാനും പ':ാരന്
അനുവദി=ിOുN്. അഭി(ായം പറവാനാണ്; അലലാെത വ�ുfിതികെള പറയുK
വിഷയ#ിൽ, ഇലലാ# സംഗതികൾ ഉNാ:ിQറവാേനാ, ഉ8തു മറ=ുെവ=ു
െതpറിധരിQിQാേനാ, അലല-എKു ഓർ#ിരി:ണം. ഉ#മ വിശവാസയമായി
അഭി(ായം പറsു േകൾQാൻ ചിലർ:ു സേ%ാഷം ഉNാകയിലലായിരി:ാം;
എKാലും, വൃഥാ  �ുതിെയ:ാൾ നലലത ്തെy ഗുണേദാഷJെളQpറി സൂ»ം
�ഹി=ുപറയുKതാണ്, എK് അവർ മന{ിലാ:ിയാൽ, ഇ:ാരയ#ിൽ
പ':ാരേനാടു പരിഭവംേതാKുവാൻ നയായമിെലലKു േബാധയെQടും.
അെത%ായാലും, സÍgാവ് പഴമ പരിചയ:ാരനെലലKിരുKാൽ, തെy
'പു8ി'െയQpറി നിÊ:രുണമാേയാ വിേവകരഹിതമാേയാ, അകീർ#ികരമാേയാ
യാെതാKും എഴുതിേQാകരുത്; (ശംസി:ുെKട#ും, വാ�വമായ
(ശംസയാണു ഉേzശി=ിരി:ുKെതKു വായന:ാർ:ു േബാധയമാകണം. നാലു
പാദJൾ അടി=ുകൂOി പദയJൾ നിർ�ി:ുKവെരലലാം 'യഥാർ� കവി'കളും
'മഹാകവി'കളും അവരുെട കൃതികളിൽ കാണുKതു 'സാ^ാൽ കവിത'കളും അവ
നിസർ¬സു�ര'Jളും; ഏെതാരു#ിയും 'മഹാവിദുഷി' അെലലoിൽ '�ീര�'വും;
ഏെതാരഭി(ായമായാലും അതു 'ആദരണീയ'വും 'യു|ിയു|'വും മpറും മpറും;
ആയിരുKാൽ, പിെK, അവെര:ാളും അവെയ:ാളും ഉയർK പടിയിൽ
നിൽ:ുKു എK വിേശഷെ# കുറിQാൻ വിേശഷണപദ#ിനു നിഘNു
േതടിേQാകാെമKു കരുതുK േലഖനകർ#ാ:_ാെര സാമാനയബുEികൾ
കൂടിയും പു¨ി:ുെമKറിയണം. സംവാദനവാഖയാനJളിൽ സÍgാവ് എെQാഴും
അ(ധാനനായി പിറകിൽനിKുെകാ8ുകയും, തെy 'പു8ി'െയ മഹാജനസമ^ം
(കാശിQി:യും െചuുകയാണു േവNെതKും യു|െമKും പ'(തിനിധികൾ
ഓർ#ിരി:ണം.
സ�ർശനാവസര#ിൽ, പ'(തിനിധി തനി:ു കിOുK വിവരJെള കുറിQാൻ
'പണിേ:ാQുകൾ' എടു#ു നിര#ണേമാ? നിര#ുKതു മരയാദേയാ? ഒരുവെy
'വായിൽനിKു വീഴുK' വകകെള 'െപറു:ി'െയടുQാൻ കടലാസും െപൻസിലും
െകാNുവKിOുെNKു കാണുേkാൾതെK, ചിലർ:ു മന{ിനു
ൈസവരേ:ടുNാകും. അJെന 'പു8ി'കെളെ:ാNു 'െമാഴി' പറയി=ു
എഴുതിെയടു:ുKതു മരയാദേകടായിOാണു വിചാരി:ാറു8ത.് ആകയാൽ,
സÍgാവ് ആദയമാദയം യാെതാKും എഴിതിെയടു:ാൻ ഉാഹി:രുത്;
'പു8ി'യുമായി അധികം 'േലാകയ'മായി:ഴിയുേkാൾ  അയാളുെട സേoാചJൾ
ഒതുJിയിരി:ും; അേQാേഴ:ും, അയാൾ, േനാ:ുെകാേNാ വാ:ുെകാേNാ,



സÍgാവിെy 'പണിേ:ാQു'കൾ ഉപേയാഗെQടു#ിെ:ാൾവാൻ സ�തി=ു എKു
വരാം. എKാൽ പിെK കാണുKതും േകൾ:ുKതുെമാെ: ശരിയായിOും
വിOുവീ¶കൂടാെതയും കുറിെ=ടു#ുെകാ8ണം. കടലാസും െപൻസിലും
ഉപേയാഗെQടു#ുKത ്വിഹിതമെലലKിരി:ിൽ, സÍgാവിനു എലലാ സംഗതികളും
ഓർ�യിൽ േശഖരി=ുെവ=ുെകാ8ുകയലലാെത ഗതയ%രമിലല. ഏതായാലും,
ഏകാ�ചി#_ാരായിരുKു ഓർ�ശ|ിെയ േപാഷിQി=ിOു8വരാണ്
സ�ർശനവിവരJൾ എഴുതുKതിൽ അധികം സമർ�_ാരായി#ീരുKത്.

2. കഥെയഴു#്

ക�ിതകഥകൾ വർ#മാനപ'Jളിലും മാസികാപു�കJളിലും സാധാരണമായി
േചർ#ുവരുKുN്. ഇവയിൽെവ=്, വർ#മാനപ'Jളിൽ കാണാറു8 കഥകൾ
(ാേയണ െചറിയവയും അതതു ല:JളിൽതേK കഴിയുKവയുമാകുKു; മാസിക
പു�കJളിൽ ഇ#രം െചറിയ കഥകൾ േചർ:ുKുെNoിലും, മുഖയമായു8ത്
ഖ¤ശഃ(കടീകരി:ുK വലിയ കഥകളാണ്. എJെനയായാലും, ക�ിത
കഥെയഴു#ു സാഹിതയശാ�വിഷയ#ിൽ ഉൾെQടുKതലലാെത, വാ�വ#ിൽ,
വൃ#ാ%പ'(വർ#ന#ിൽ ഉൾെQടുKവകയലല എKിരി:ിലും, പ'Jളിൽ
കഥകെളഴുതുK നടQ ്(ബലെQOുവKിരി:െകാN,് ഈ വിഷയെ#Qpറി ചില
സംഗതികൾ എടു#ുപറേയNതായിOുN്.
ഒരു െചറിയ ക�ിതകഥ എഴുതി ഫലിQി:ുവാൻ ആർ:ും കഴിയും എKു
വിചാരിേ:N. അതിKു, വിേശഷമായ ഒരു മേനാധർ�ം, ക�നാശ|ി, ഇതിKു
പുറെമ, തെy ൈക:ലു8 വിഷയെ# ഉചിതരൂപ#ിൽ
വാർെ#ാഴി:ുKതിനു8 ൈക#ഴ:ം,-ഇവ കഥെയഴു#ുകാരനു
സിEി=ിരി:ണം. കഥയിൽ മുഖയമായി േവNത,് ഇം�ീഷിൽ േËാO് എKു പറയുK,
വ�ുരചനം ആകുKു; ഇതു മന{ുെകാN്  സുസo�ിതമായിരിേ:Nതാണ്.
കഥാബx#ിൽ അവശയം ആവശയകമായതു വായന:ാരുെട ഉ8ിെന കവരുവാൻ
ത:വWം വിhയാവഹമായ ഒരു സംഭവവും, ഫലിതമായ (കാര#ിലു8
അതിെy പരിണാമവും ആകുKു. കഥെയഴുതി ഫലിQി:ുKതിനു
ഉപേയാഗെQടു#ുK ഭാഷാരീതി എ'യും ലളിതമായും, കഥാപാ'Jൾ
സംസാരി:ുK (കാര#ിൽ സാ^ാൽ സംഭാഷണമായും ഇരിേ:Nതും,
കഥാംശJെള വി�രി:ാെത കഴിേ:NതുമാകുKു. വിേശഷെQO ഭാഷാസരണി
ൈകവശമു8പ^ം, അതിെന (കടിQാനായി േവെറ വിഷയം



േതടിേQാകയാണു#മം. ക�ിതകഥകളിൽ വായന:ാർ ആവശയെQടുKതും
അേനവഷി:ുKതും കഥാവ�ുവിെന ആകുKു എKു എഴു#ുകാരൻ
ഓർ�െവ:ണം. എKാൽ, മാസിക പ'�§JളിെലഴുതുK കഥകൾ:ു
വ�ുമാ'ം േനാ:ിയാൽേപാരാ; കഥ�ു മേനാഹരമായ രൂപം ഉNായിരി:യും,
അതു ചില നിബxനകൾ:ടിമെQOിരി:യും േവണം.
ഒKാമതായി, കഥയുെട ഏതു ഭാഗവും സം^ിµസാരമായി പറsിരി:ണം;
എഴുതുK വാകയJളിെലാെKoിലും നിരർ�മായിരി:രുത.് 'നിരർ�ം' എKു
ആേ^പി:ുേkാൾ ചില കവികൾ അവരുെട പദയJളിെല വാ:ുകൾ:ു
നിരർഥകതവേദാഷമിെലലKു fാപിQാൻ നിഘ¤ു േനാ:ിയാൽ അർ�ം കാണും,
എKു പറയുേkാെല സമാധാനെQOുെകാേ8Nതലല. ഓേരാ വരിയിലും
കഥാംശ#ിെy സാKിധയമുNായിരി:ണം. എKാൽ ഇJെന
സംേ^പിെ=ഴുതുേkാൾ കഥയിെല സംഗതികെള
തി:ി#ിര:ിേ=ർ#ിരി:യുമരുത.് ചില ഭാഗJൾ വീർQി=ും ചിലഭാഗJൾ
െമലിQി=ും എഴുതിയാൽ, കഥാംശJൾ:ു
ഐകരൂപയമിലലാെതയാവുെമKറിേയNതാകുKു. കഥയിെല ഓേരാ സംഗതിയും
അതിെy പൂർവസംഗതിയിൽനിKു സവാഭാവികമായി െപാOിമുള=ു
വരുKതാെണKു േതാK#:(കാര#ിൽ േവണം എഴുതുവാൻ. ഇതിേല:ു
എഴു#ുകാരനു ഒേര ആmയം, േലാകഗതികെള േ(^ി=റിക എഴുതിªീലി:ുക
ഇവയാകുKു. ഹൃദയെ# ഇള:ിമറി:ുവാൻ ത: ശ|ിയു8തും
ഹൃദയാവർ�കവുമായ  ഒരു സംഭവെ#, സം^ിµസാരമാംവWം,
രNുമൂവായിരം വാ:ുകൾെകാNു പറsുതീർQാൻ എലലാവർ:ും സാധി:യിലല:
കഥെയഴു#ിൽ ൈനപുണയം സkാദി=വർ:ാെണoിൽ, ഇതു നിp±യാസം
കഴിയും. കഥാംശJെള ഒതു:മായി അടു:ിെവQാൻ ഏറ:ുെറ പഴമ
പരിചയംെകാേN സാധി:ൂ.
സംേ^പിെ=ഴുതുക. വശെQOിOുെNoിൽ, രNാമതായി േവNതു, കഥയിെല
സംഭവJെളാെ: വായന:ാരെy നിലയിൽനിKു േനാ:ി കഥ മുഴുവൻ തെy
മേനാദൃgിയിൽ കാ³ാനു8 ശ|ി ആകുKു. ഈ സംഭാവനാശ|ി േകവലം
അനു�ഹമായി ലഭി:ുKതാെണKു നിരാശെQേടNാ; (ാµിയു8വനു, ഈ
ശ|ി, അഭയാസ#ാൽ ൈകവശെQടു#ുകയും, ഉപേയാഗെQടു#ുകയും
െചuാം. യാെതാരു കഥെയഴു#ുകാരനും താെനഴുതുK കഥെയ േമ�റs
സംഭാവനാശ|ി െകാN ്തെy മേനാദൃgിയിൽ വയ|മായി കാണുകയും,
അJെന കNിO് അനാവശയെമKു േബാധയെQടുK വാചകJെളേയാ



വാ:ുകെളേയാ ഒെ: നീ:ി:ളയുകയും െചYതിനു േമലലലാെത, പ'#ിൽ
േചർQാനായി യാെതാരു പ'ാധിപരുെടയും മുkാെക ത8ിയയ�രുത്. ഫലിതമായ
വാചകം എേKാ, നായികയുെട അംഗഭംഗിെയQpറിയു8 സരസമായ
വർWെനെയേKാ, മേpറാവലല ഭാഗെ#:ുറി=ും കഥെയഴു#ുകാരനുതെK
(ശംസ േതാKുKുെNoിൽ അതു ഗണയമാേ:Nാ; ആ ഭാഗം കഥയുെട
സാÍത�ു ആവശയകമെലലKിരി:ിൽ, അതു ത8ി:ളകതെK േവണം.
കഥയുെട രൂപം എJെനയാണു മേനാഹരമാ:ുക? ഇതിേല:ും, വായന:ാരുെട
ഹൃദയം അറിവാൻ സാമർ�യം ഉNായിരി:ണം. കഥാരംഭഘO#ിെല എOു പ#ു
വാകയJൾെകാNു മാ'ം പ'(സാധകെy മന{ിെന ആവർ�ിQാൻ
കഴിsാൽ, കാരയം ജയി=ു. ഇതിKായി മി: കഥെയഴു#ുകാരും
ൈകെ:ാNിരി:ുK സ¥ദായം, കഥയിെല സംഭവJളിൽ വളേര മുഖയമായ
ഒKിെന കഥാരംഭ#ിൽ െകാNുവKു ഘടിQി:ുകയാകുKു. ഈ വഴി�ു
വായന:ാരെy കൗതുകെ#  ഇള:ിയാൽ പിെK, ആ സംഭവെ#േയാ
കഥാപാ'Jെളേയാ സംബxി=ു പറേയNുK വിവരJൾ അതിൽ
തുടർ#ിെ:ാNുേപാകുKു. എKാൽ, ഇ'മാ'ംെകാN ്കഥയുെട രൂപം
ഹൃദയാÂാദകമായി എKു കരുതരുത.് കഥാരംഭ വാകയJൾ കഴിsാൽപിെK,
ഏെറ (യാസമായ കാരയം, കഥെയ ഉ#േരാ#രം ഉൽകർഷകമായ (കാര#ിൽ
നട#ിെ:ാNു േപാവാനാണ്. പഴമപരിചയ:ാർ:് ഇതിലും mമം േതാKാറിലല.
േ²ാകJെളഴുതുേkാൾ, നാലാംപാദം ആദയേമ വിചാരി=ുെവ=ുെoാN്
സംസയാപൂരണെമKവിധം മpറു പാദJൾ നിർ�ി:ുകയാണ് ചില മലയാള കവികൾ
െചuാറു8 സ¥ദായം. ഇതി_Wം തെKയാകുKു ഈ കഥെയഴു#ുകാരും
െചuുKത്. അവർ കഥയുെട ഉ#േരാ#രമായ ഉൽകർഷെ# ഏതുമാർ¬#ിൽ
സാധി:ാെമKു ആദയേമ ചി%ി=ുറ�ുKു; പിKീടു അതിെനാ#ു എഴുതി
ഫലിQി:ുKു. ഒരു േ²ാക#ിെy അ%യപാദം െമ=മായിരുKാൽ, േ²ാക#ിെy
ഓജ{ിനു ആേ^പം പറവാൻ വകയുNാവിലല എKു കരുതിെ:ാNാണു
മുൻപറs (സിEകവികൾ, നാലാംപാദം നിർ�ി=ുെoാN് ബാ:ി പാദJെള
പൂരിQി:ുKതു; ഇതിനു പകരം, തനി:ു പറവാനു8തു ആദയെ# രNുമൂKു
പാദJൾെകാNു കഴി=ിOു പാദപൂരണ#ിനായി നാലാംപാദ#ിൽ ഏതാനും
വാ:ുകൾ കൂOിQിടിQി=ാൽ, േ²ാകം മുഴുവൻ വിരൂപമായിേQാകുെമKതു
നിHയമേലലാ. ഇതി_Wം, കഥയുെട പരമകാ£യിെലേ#N ഉപായം
ഇK(കാരമായിരി:ണെമKു മുൻകൂOി ചി%ി=ുറQി:ാെത, 'വായിൽ
േതാKിയതു േകാത�ു പാO്' എK മOിൽ കഥെയഴുതിയാൽ, അതിെy അവസാനം



തീെര ശിഥിലബxമായിേQാേയ:ും എKു എഴു#ുകാരൻ ഓർ#ിരി:ണം.
ഇJെന വരുേkാൾ കഥ�ു ഫലിതെമK ഗുണം കുറയുെമKും
അറിേയNതാകുKു. ഒരു െചറിയ ക�ിതകഥ വായി=ു കഴിയുേkാൾ
വായന:ാരെy ഉ8ിലുNാേകN ധാരണ ആ കഥയിൽ യാെതാരു കുറവും
വKിOിെലലKായിരി:ണം; പറേയNെതാെ: പറsുകഴിsിരി:ുKു എK ഒരു
േബാധം താനറിയാ#വിധ#ിൽ വായന:ാരെy ഉ8ിൽ കുടിെകാ8ണം.
എഴുതി:ഴിsിരി:ുK കഥയിൽ ഏതാനും വാ:ുകൾ  കൂടുതലായി
എഴിതിQിടിQി:േയാ, ഉ8തിൽനിKു ഏതാനും വാ:ുകൾ എടു#ുകളകേയാ
െചuുKതായാൽ കഥയുെട സവാരസയ#ിനു ഭംഗം വരുെമKുകൂടി വായന:ാരനു
േതാK#: വിധ#ിലായിരി:ണം കഥെയഴുതി:ഴിQാൻ. എJെനയായാലും,
(തിഫല#ിനു േയാഗയമായ ഒരു ക�ിതകഥെയഴുതുവാൻ തൽകർ#ാവു
മന{ുെകാNു നലലവWം പണിെയടു:ാെത സാധി:യിലല; തെy
ക�നാശ|ിേയയും വിേവചനസാമർ�യെ#യും ഉചിതമായ (കാരം
ഉപേയാഗെQടു#ാെത, തൂവൽ#ുk#ു ചാടിവരുK കുെറ വാ:ുകെള
കൂOിQിടിQി=് കഥെയഴിതി#8ുKവർ, തJളുെട മാ'മലലാ,
പ'ാധിപ_ാരുെടയും വിലേയറിയ സമയം നgെQടു#ുKേതയു8ു എKു
അറിയണം.
െചറിയ കഥകൾ എഴുതി:ിOുവാൻ പ':ാരും മാസിക:ാരും ആ�ഹി:ുമാറുN.്
ഇം�Nു മുതലായ പാHാതയരാജയJളിൽ ഇ#രം കഥെയഴു#ുകാർ:ു മതിയായ
(തിഫലവും കിOാറുN.് രNായിരം വാ:ുകൾ:ു ഒKു മുതൽ അേtാ
പേ#ാവേര ഗിനിയാണു സാധാരണ (തിഫലം. പ'(സാധകനു
േകOുപരിചയമിലലാ# ഒരു പുതിയ എഴു#ുകാരനാണ് ഒരു മാസിക�ു
കഥയയ=ിരി:ുKെതoിൽ, അയാൾ:ു, ചുരുJിയതു ആറു പവൻ തുടJി
കവിsതു പതിനtു പവൻ വെര (തിഫലം (തീ^ി:ാം. എKാൽ, ഇJെന
കഥെയഴുതി കാലേ^പം കഴി:ാെമKു വിചാരി=ിരുKാൽ അതിലും ദുർഘടമുN:്
ചില (സിEെQO പ'�§Jൾ:ു അയ=ുകിOുK കഥകെളQpറി, അതുകൾ
ൈകQpറിയിരി:ുKുെവേKാ ഉേQ^ി=ിരി:ുKുെവേKാ, ഒരു മറുപടി
അയ=ുെകാടുQാൻ പ'ാധിപ_ാർ:് ഉടനടി സാധി:യിലല; ഒരു െകാലലേ#ാളം
ൈവകിെയKു വരാം. അ'േയെറ കഥകൾ പ'ാധിപരുെട മുkിൽ
എ#ുKുNായിരി:ും. ഒരു െകാലല#ിനു8ിൽ ഇതുപതിനായിരം െചറിയ കഥകൾ
ഇം�Nിെല ഒരു പ'�§#ിനു അയ=ുകിOിയിരുKതായി തൽപ'ാധിപർ തെK
(�ാവി=ിരി:ുKു; സവീകരി=ു (സിEെQടു#ിയ കഥകളുെട എWം, ഇവയിൽ,



എഴുപ#ിരNു  മാ'ം ആയിരുKുതാനും. ബാ:ിെയലലാം ഉേപ^ി:െQOു.
ഒെരാpറ പ'�§#ിനു തേK ഇ'േയെറ കഥകൾ കിOിയ അവf�ു, മpറു
പ'Jൾെ:ാെ::ൂടി എ'െയ' ഇരുപതിനായിരം കിOിയിരിQാൻ
സംഗതിയുN!് ഇവയിൽ ഉേപ^ി:െQO ഓേരാ പെ#ാkതിനായിര#ിൽQരം
കഥകളും തീെര (സിEീകരണേയാഗയതയിലലാ#വയായിരി:യിലല; കുെറെയാെ:
നലല കഥകളായിരി:ാം. എKാൽ ഇവെയ അJാടിയറിയാെത വാണിഭ#ിനു
െകാNു െചKതിനാൽ വിpറഴിയാെത മട:ിെ:ാNുേപാേരNിവKതാണ്. താൻ
എഴുതിയുNാ:ിയ കഥ ഏതു പ'�§#ിേല:ാണു പpറുKെതKു നിർWയം
വരു#ിെ:ാNു ആ പ'�§#ിേല:ു അയ=ുെകാടു:ുKതിനുപകരം, തെy
െചവിയിൽ േപരുേകOതായ ഏെതoിലുെമാരു പ'�§#ിേല:ു െകOിയയ=ു
ഭാഗയം പരീ^ി:ുKതു വിേവകപൂർ¦മായ സ¥ദായമലല.
ഇേQാൾ പറsെതലലാം െചറിയ കഥകെള:ുറി=ാണ്. മാസികപു�കJളിലാകെO,
(തിവാരപ'�§JളിലാകെO ഖ¤ംഖ¤മായി ~മശഃ (സിEെQടു#ുK
മെpറാരുതരം ക�ിതകഥകളുN.് ഇവ അതതു സമയെ# േദശകാരയJളിേലാ
സമുദായ കാരയJളിേലാ ഉ8 മുഖയ സംഭവJെള:ൂെട ഉൾെQടു#ി
എഴുതുKവയായിരി:ുKു. ഇ#രം കഥകെളഴുതിെ:ാടുQാൻ പ'ാധിപൻമാർ
കഥെയഴു#ുകാരനും ചിലേQാൾ (േതയകം മാസQടിെയKവWം (തിഫലം
നിHയി=ിരി:ും. ഒരു െകാലല#ിൽ ഒരായിരം പവൻ (തിഫലം കിOുവാൻ
െഞരു:മിലല; ഇതിലിരOി കിOുKവരുമുN്.
ഈ മാതിരി കഥകെളഴുതുKതിനു കഥെയഴു#ുകാരൻ തെy മാ'ം
മേനാധർ�െ# ആmയിേ:NതായിOിലല. കഥയുെട ബീജം േതടിQിടി=ു
െകാടു:ുവാൻ പ'ാധിപർ:ാണു ബEQാട്. പ'ാധിപർ പ'വായന:ാരായ
ബഹുജനJളുെട അേQാഴെ# നിലെയ മന{ിലാ:ിെ:ാNു അവരുെട
ഹൃദയJെള ഇള:ുKതിനും മാpറുKതിനും മറി:ുKതിനും ത:തായ ഒരു
വിഷയം നിHയി:ുKു. പ'ാധിപരുെട ആശയം  ഇKതാെണKു ഉറQി=തിെy
േശഷം, അയാൾ, തെy കൂOുപണി:ാരിൽെവ=് അധികം മിടു:ു8വെര
വിളി=ുവരു#ി, അവരുമായി ആേലാചി:ുKു. അവർ ഓേരാരു#രും ആ
ആശയെ#Qpറി പറയാവുK ആേ^പJെളാെ: പറകയും. പുതിയ
അഭി(ായJൾ സുചിQി:യും െചയുKു. ഇJെന പലർകൂടി പതിരു
പാpറി:ളsു നലല െന_ണി തിരിെ=ടു:യും പുതിയതായി ചില െന_ണികൾകൂെട
േചർ:ുയും െചYതിെy േശഷമാണ് സാ^ാൽ കഥെയഴു#ുകാരൻ അരJ#ു
വരുKത.് പ'ാധിപർ, താനും കൂOരുംകൂടി ആേലാചി=ുറQി=ിOു8 കഥയുെട



സൂ'JെളJെനെയാെ:െയKു കഥെയഴു#ുകാരെന �ഹിQി:ുKു. ഇയാളും
തെy അഭി(ായ#ിൽ കഥ�ു െമ=മുNാ:ുK സംഗതികെള സൂചിQി:ുKു.
ഇതുവരും കൂടിയിരുKു, കഥയുെട പരിേപാഷണം ഏതു (കാര#ിൽ
ആയിരിേ:ണെമKു, ത�ിൽ വാദ(തിവാദം െചYു തീർ=െQടു#ുKു.
ഇ'യുമായാൽ പിെK, കഥെയഴു#ുകാരൻ തെy ൈക:ൽ ഏ�ി:െQO
കഥാബീജെ# പ'ാധിപർ പറsിOു8 (കാര#ിൽ നOുനന=ു മുളQി=്
കാ¶:ാർ:ു േചത{മാകർഷകമാകുംവWം വളർ#ിെ:ാNു വരുവാൻ േവN
mമം െചuുKു. ആദയമായി, കഥെയഴു#ുകാരൻ പ'ാധിപരുെട പ:ൽനിKു
കിOിയ സൂചനകേളയും ആശയJെളയും ഉപേയാഗെQടു#ി കഥാവ�ുവിെy
സംേ^പം എഴുതി#uാറാ:ുKു. കഥാരംഭം വായന:ാരുെട മന{ിെന
ആവർ�ി:ുവാൻ ത:വWം കഥയിൽ മുഖയമായ ഒരു സംഭവെ# ആരംഭ#ിൽ
എടു#ുെവ�ുKു. (ാരംഭാധയായJൾ, വൃഥാfൂലJൾ ആവാതിരിQാൻ കരുതി,
പല കുറി പുതു:ിെയഴുതി ശരിെQടു#ിയതിനു േമേല, പ'#ിൽ
അ=ടി:ുKതിനായി അയ�ാറു8ു. ഒരു നാടക#ിെലJെനേയാ,
നാനാരസJളും േ�ാഭJളും, ഇള:#:വWം, കവിയുെട മേനാധർ�ം
(േയാഗി:ുKു, അJെനതെK ഇ#രം ക�ിതകഥയുെട (ാരംഭഘOJളിലും
േലാകരുെട ഹൃദയരഹസയJെള (കാശിQി=ിരി:ണം. ഇ(കാരം െചYാൽ
കഥാ(ാരംഭഘOJൾ വായന:ാരെy മന{ിെന അവനറിയാെത തെK ബഹുദൂരം
 ആകർഷി=ുെകാNുേപാകും. ഈ മാതിരി കഥകളുെട സവഭാവം ഇതാണ്:
(ാരംഭഘO#ിൽ കഥാപാ'Jൾ ഓേരാേരാ കുഴ:ുകളിൽ കുടുJുKതായും;
അന%രാധയായJളിൽ, അവർ ആ കുഴ:ുകളിൽ നിKു പുറേമയിറJി
ര^െQടുവാൻ mമി=ു സാധി:ുKതായും കഥാംശJെള ബxി=ിരി:ുകയാണ്.
ഒരു ല:#ിൽ കഥ വായി=ു തുടJിയാൽ വായന:ാരൻ പ'#ിെy അടു#
ല:Jൾ വായിQാൻ ^മേകേടാെട (തീ^ി:ണം. അതിKു ത:വിധ#ിലാണു
കഥയുെട ഓേരാ അEയായവും എഴുതി ഫലിQിേ:Nത്. ഇതിേല:ു,
കഥെയഴു#ുകാരനു, പ'ാധിപരുെട ഉപേദശJൾ അെQാഴേQാൾ
കിOുമായിരുKാലും, മഹാജനJളുെട ആ�ഹJെള േ(^ി=റിsു
അതിKനുസരി=് കഥയിൽ ആവശയംേപാെല ഓേരാ സംഗതികൾ
കൂOിേ=ർ#ുെകാ8ുവാൻ ത: ബുEിഗുണം ഉNായിരി:ണം.
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പ'(സാധന#ിoൽ മുഖയചുമതല:ാരായ ഉേദയാഗfൻമാർ ചീÑിേQാർOർ
അെലലoിൽ നിേവദകാധയ^ൻ, സബ ്എഡിpറർ അെലലoിൽ ഉപപ'ാധിപർ, ചീഫ്
എഡിpറർ അെലലoിൽ (ധാന (സാധകൻ എKിവരാണ്. വളെര
ധനശ|ിേയാടുകൂടി നട#ുK (തിദിനപ'Jൾ:് ഈ വിവിധ (വൃ#ികൾ
നിർവഹിQാൻ േവെറ േവെറ ആളുകൾ ഉNായിരി:ും. എKാൽ സാമാനയനിലയിൽ
നട:ുK (തിവാരപ'Jൾ:ു ഇവയിൽ രേNാ അതിേലെറേയാ പണികൾ
ഒരാൾതെK വഹി=ുെകാ8ുKു. ഒരു (തിവാരപ'#ിKു
നിേവദകാധയ^നായും ഉപപ'ാധിപരായും ഇരിQാൻ ഒpറ ഒരാൾ:ു സാധി:ും.
ചിലേQാൾ ഇയാൾതെK (ധാന(സാധകനായും പണിെയടു#ുെകാ8ും.
(തിദിനപ'Jളിൽ (വൃ#ി പലതു8തിനാൽ, ഓേരാKിനും െവേ¦െറ ആെള
നിHയി:ുKത ്പണിനടQാൻ സൗകരയമായിരി:ുKതാകെകാN്, േമ�റs പല
ഉേദയാഗfൻമാരും ഉNായിരി:ാൻ ആവശയമുN്.
ഇവരിൽ, നിേവദകാധയ^െy (വൃ#ി, തെy കീഴിലു8 റിേQാർOർമാർ:ു
അKKെ# പണികൾ നിHയി:യും, അവരുെട വൃ#ാ%ാഖയാനJെള
പരിേശധി:യും, താന കൂെട ചില സംഗതികൾ:് സKിഹിതനായിരുK്
അവെയQpറി റിേQാർOുകൾ എഴുതുകയും ആണ്. കീഴിലു8വെര ഓേരാ പണികൾ:്
നിേയാഗി:ുേkാൾ, ഔചിതയം േനാ:ിേവണം അവെര നിHയിQാൻ.
സംഗീത#ിൽ അഭിരുചിയു8വെന േകാടതിയിൽ വയവഹാരം േകൾ:ുKതിനും;
നിയമകാരയJളിൽ താ�രയമു8വെന നാടകസംഗീതാദി വിേനാദJൾ:ും;
പ%ുകളി:ാരെന സഭാേയാഗ#ിനും നിേയാഗി=ാൽ, അവരുെട റിേQാർOുകൾ
െവ8#ിൽനിK ്കര�ുപിടി=ിO മൽസയ#ിെy നീ%ൽേപാെല ആയിേQാേയ:ും.
അവെര അവരുെട അഭിരുചി അനുസരി=് നിHയിേ:NതിKുംപുറെമ, അവരുെട
േeശJെള അധയ^ൻ  അറികയും േവണം. ഉലലസിQാനു8 സ�ർഭJെളലലാം
തനി:ും, േഖദJെളാെ: കീ´#ര:ാർ:ുമായി വീതി:ുK നിേവദകാEയ^െy
സവാർ�(തിപ#ി പ'നടQിK് ചിലേQാൾ അസവരസകാരണമായി#ീർേK:ും.
കീ´#ര:ാെര കരുണെവ=ു െകാNുനട#ുKതായാൽ, അവർ ഏതു
കാരയ#ിലും േമലുേദയാഗfെന സഹായി:ാൻ ഒരു:മായിരി:ും.
ഉപപ'ാധിപരുെട (വൃ#ി എ' കgQാടു8താെണK ്പുറേമയു8വർ
അറിയാറിലല. ഇJെനെയാരു പണി:ാരൻ പ'കാരയാലയ#ിൽ ഉെNKുകൂടി
പ'വായന:ാർ അറിsിരി:യിലല. വൃ#ാ%നിേവദക_ാർ



അവിെടയുെമവിെടയും ഓടിെയ#ി വർ#മാനJൾ േശഖരി:ുKു,
അവെയെയാെ:, (സാധകൻ അെലലoിൽ പ'ാധിപർ എെKാരു സവരൂപം
അ=ടിQി=ു പുറെQടുവി:ുKു, എKായിരി:ും ചിലർ വിചാരി:ുKത.് എKാൽ,
(ധാന (സാധകന് അ'േയെറ പണിെയാKുമിലല; പ'#ിെy നിലെതpറാെത
െകാNുനട#ുക, മുഖ(സംഗJൾ:ു വിഷയJൾ നിHയി: അവയിൽ
ഇKസംഗതികൾ അടJിയിരി:ണെമK ്ഉപേദശി:, ആവശയംവKാൽ
താൻതെK മുഖ(സംഗം എഴുതുക, പ'#ിെy വകയായി പുറെQടുവി:ുK
അഭി(ായJൾെ:ാെ: ഉ#രവാദിയായി നിൽ:ുക--ഇJെന ചില പണികെള
(ധാന പ'ാധിപർ:ു8ു. ഈ ഉേദയാഗfെനഴുതുK ഉപനയാസJളും
(േതയകവയവfകളിൽ (മാണികൾ എഴുതി അയ�ാറു8 വിശിേgാപനയാസJളും
കഴി=ാൽ, പ'#ിലു8 മpറു സകല േലഖനJളും ഉപപ'ാധിപരുെട ൈകയിൽ
കൂെട കടKുേവണം േപാവാൻ. വർ#മാനJൾ സേ�ശJൾ മുതലായവെയലലാം
പരിേശാധി=ുവിടുKതും, പ'#ിെy ഉ8ട:Jൾ എ'േ#ാളമായി എK്
അേനവഷി=ുെകാ8ുKതും, മpറു പേല കാരയJളും ഉപപ'ാധിപരുെട
ചുമതലയിലാണ്. ഈ ഉേദയാഗfെy േeശJൾ ഒKു രNലല, താലൂ:ു േതാറുമു8
േലഖക_ാരുെട വർ#മാന:#ുകൾ, കkിവാർ#കൾ, നഗരവാർ#കൾ,
വയവഹാര വാർ#കൾ മുതലായ നാനാ(കാേരണയു8 േലഖനJെളാെ: വK്
കുKുേപാെല കൂടിയിരി:ും.  ഇവെയലലാം അേതവിധ#ിൽ അ=ടിQി: എKു
വ=ാൽ, ഒരു തവണ�ും കഴിs ്ധാരാളം അവേശഷി:ും. വിഷയഗൗരവവും
സ�ർഭ രസികതയും വഹുജന താൽപരയവും േനാ:ുേkാൾ, ഇതുകൾ
ത8ി:ളവാേനാ നീ:ിെവQാേനാ പാടിെലലKും ഇരി:ും. ആ നിലയിൽ ഇതുകെള
സംേ^പി=ു െകാടു:ണം. മൂKു പം|ി നിറെയ വരുK േലഖനം െവOി:ുറ=് ഒരു
പം|ിയാ:ുക; ഒരു പം|ി വരുKത ്ഒരു �pറി:ാ:ുക; പലമതിരി
ൈകയ^രJളും മന{ിലാ:ി#ിരു#ുക; ഇട�് തടsുകളs ഘOJൾ:ു
പകരം ഔചിതയം േപാെല ഒKുരNു വരി എഴുതിേ=ർ:ുക-ഇ(കാരം പല
പണികളും നട#ിയാൽ മാതം േപാരാ; ഈ േലഖനJൾെകാN ്പ'#ിെy എ'
ഭാഗം കഴിsു എK് അേQാഴേQാൾ അേനവഷി:ണം. ചില സമയJളിൽ അ=ു
നിര#ിയത ്അളKുേനാ:ുേkാൾ രNുമൂKു പം|ി അധികമായിരി:ും. ഏതു
േലഖനമാണ് നിറുേ#Nത,് ഏത ്ഇനിയും െവOി:ുറ�ാവുKത,് എെKാെ:
േeശെQേടNിവരും. ഇതിനിടയിൽ, വളെര (േ^ാഭജനകമായ ഒരു
സംഭവെ#Qpറി വർ#മാനം കിOുKു എKു വിചാരി:ാം. അതിK ്കുെറെയoിലും
fലം ഉNാ:ണം; അതു (�ാവി:ാെതയിരുKു കൂടേലലാ. ഈ ദുർ¹ഘട



ഘOJളിൽ ഔചിതയം േപാെല ഉപായം േതാKണം. പിെK താൻ സ�തി=ു വിടുK
േലഖനJളിൽ അപകീർ#ികരമായി യാെതാKും ഉNായിരി:രുെതK്
mEെവ�ണം. അപകീർ#ികരമായ സംഗതികൾ േലഖന#ിെy ഉ8ിൽ
ഉNായിരുKിെലലoിൽ കൂടി, ചിലേQാൾ തലവാചകം
അപകീർ#ികരമായിരുേK:ാം. ഇതിെലാെ: ഉപപ'ാധിപരുെട േനാOം
എ#ണം. പിെK, അനയ പ'Jൾ, മാസികകൾ, മുതലായവ വായി=്, തെy
വായന:ാർ:ു രുചി:ുKതായ ഖ¤Jൾ അവയിൽ നിK ്എടു:ുK പണിയും
ഉപപ'ാധിപർ:ു നട#ാനുNാകും. (ധാന പ'ാധിപരുെട
ചുമതലയിൽെQOതായ മുഖ(സംഗം കഴിsാൽ, പിെK, പ'ാധിപ:ുറിQായും
ഉപ(സംഗമായും േലഖനJൾ എഴുതുKതും, ഉപപ'ാധിപരുെട (വൃ#ിയിൽ
ഉൾെQOിരി:ും. വലിയ നിലയിൽ നട#ുK (തിദിനപ'Jൾ:്, ഓേരാ
വിഷയ#ിന് ചുമതല:ാരായി  ഓേരാ ഉപപ'ാധിപ_ാർ ഉNായിരി:ുമാറുN്.
വർ#മാന ക#ുകൾ:് ഒരാൾ; കkി വാർ#കൾ:് ഒരാൾ; നിയമകാരയJൾ:്
ഒരാൾ; ഇJെന പല പല വകുQുകളും (േതയകം ഓേരാ ആളുെട
അധീനതയിലായിരി:ും.
ഇവർെ:ലലാവർ:ും േമലാവാണ് (ധാന (സാധകൻ. ഒരുപ'#ിെy (ധാന
(സാധകനാവാൻ മുഖയമയി േവNത ്പഴമ പരിചയമാണ്. കുOി#രം റിേQാർOർ:ു
കൂടിയും (സധകെy ഗുണJൾ കുേറª ഉNായിരിേ:Nത് ആവശയമാകയാൽ,
ഈ താണതരം (വൃ#ിയിലിരുK് േമൽQടി ഗുണJൾ അഭിവൃEിെQടു#ി
~േമണ പ'ാധിപfാനെ##ുവാൻ സാധി:ുKതാണ്. ചില പ'Jൾ:്
(ധാന പ'ാധിപർ തെKയാണ് ഉപപ'ാധിപരുേടയും നിേവദകാധയ^െyയും
പണികൾകൂെട നട#ിെ:ാ8ുKത.് െചറുQ:ാരനായ ഒരു പ':ാരന്
പ'ാധിപfാനം കിOുവാൻ സംഗതി വരുേkാൾ, അവൻ ആവശയം
അറിsിരിേ:N ചില മുഖയകാരയJൾ ഉN്. ഒKാമതായി, വർ#മാനJൾ
അ=ുനിര#ി:ുKതിലും, അവ�് ഉചിതfാനം നിHയി:ുKതിലും ഒരു വയവf
ശീലി:ണം. ഇKയിKതരം അ=ിൽ േവണം ഇKയിK വകകൾ േചർ:ുവാൻ എK്
ഒരു നിHയം െചYാൽ, ആ വയവf ൈകവിടാെതയിരി:ണം.
വർ#മാന:#ുകൾ ഇKഭാഗ#്, മുഖ(സംഗം ഇK പം|ിയിൽ,
പ'ാധിപ:ുറിQുകൾ ഇK പം|ിയിൽ, നഗരവാർ#കൾ ഇK ഭാഗ#,്
'േലഖനJൾ' ഇK പം|ിയിൽ, അനയപ'(�ാവJൾ ഇെKട#,് പരസയJൾ
ഇെKട#,് എK് ഒരി:ൽ നിHയം െചYുെകാNാൽ, പിെK അ=ുനിര#ുകരുെട
നിര%രമായ േചാദയJൾ ഉNാവാെത കഴി:ാം. രNാമത്, പ'ാധിപർ:്



അ=ടിQണിയിൽ പരിശീലനം ഉNായിOിെലലoിൽ, തെy അ=ുകൂട#ിെല
അ=ുനിര#ുകാർ എ' പം|ികൾ നിര#ുെമK നിHയം ഉNായിരി:ണം;
അവർ എ'മാ'ം നിര#ീOുെNKും ഇനി എ'പം|ി:ു 'പകർQു' േവണെമKും,
നിര#ിയതു ആവശയ#ിൽ കവിsിOുെNoിൽ എ'യുെNKും അെQാഴേQാൾ
അേനവഷി:ണം. ഈ രNു മുൻകരുതലുകളും ഇലലായിരുKാൽ, പ'ം
(സിEെQടുേ#NുK  സമയ#ു ൈനരാശയെQടാേനാ, മനം കുഴJാേനാ
ഇടയാവുKതാണ്. പ'ാധിപർ mEെവ=ുെകാNിരിേ:Nതായ മെpറാരു കാരയം,
പ'#ിൽ അ=ടി=ിരി:ുK യാെതാരു േലഖനവും ആർ:ും അപകീർ#ികരേമാ
ശലയകാരണേമാ ആയിരി:രുെതKു8താണ്. വർ#മാന:#ുകളിൽ മാ'മലല,
'േലഖനJൾ' എK വകകളിലും ഇ#രം ദൂഷയJൾ ഉNാവാറുN.് "േലഖക_ാരുെട
അഭി(ായJൾ:ും വീ¶കൾ:ും പ'ാധിപർ ഉ#രവാദിയാകുKതലല"-എKു
േലഖനJളുെട മുകളിൽ പ'ാധിപർ (�ാവി:ാറു8തിനു വിേശഷമായ വില
ഒKുമിലല. ഇതിെy അർ�ം, പ'ാധിപർ ആ അഭി(ായJേളയും വീ¶കേളയും
ശരിെവ=ിരി:ുKു എKു വായന:ാരും വിചാരി:രുേത, എKു മാ'മാണ്;
അലലാെത, അ#രം േലഖനJളിൽ അപകീർ#ികരമായി വലലതും ഉNായിരുKാൽ
അതിKു പ'ാധിപർ ഉ#രവാദിയലല, എKലലാ. അപകീർ#ികരമയ ഏെതാരു
സംഗതിയും, മുഖ(സംഗ#ിലാകെO, പരസയ#ിലാകെO, ഉNായിരുKാൽ, അതു
(സിEെQടു#ുKവെരാെ: അതിന് ഉ#രവാദികളാണ്. അവയുെട-ആ
(സംഗJളുെടേയാ, വർ#മാന:#ുകളുെടേയാ, േലഖനJളുേടെയാ
പരസയ#ിെyേയാ-കർ#ാ:_ാർേ:ാ നിയമം ബാധകമായിരി:ൂ എKും,
പ'നാഥ_ാർ:് ബാധകമലലാ, എKും വിചാരി=ുേപാകരുത്. 'ഈ േലഖനം
(സിEീകരി:ുKതിൽെവ=് അപകീർ#ിേ:{് വKാൽ, ഞാൻ ഉ#രം
പറsുെകാ8ാം, നിJെള ബാധി:യിലല'-എK് േലഖക_ാർ കെ#ഴുതി
ഉറQുെകാടു:ുKത,് അവരുെട അ�തവ#ാൽ ആെണേK കരുേതNു.
ആകയാൽ േമ�റs പ'ാധിപ(�ാവംെകാN ്പ'ാധിപർ യാെതാരു
പ^#ിലും ചാsുനി½:ുKിെലലKറിയി:ാെമKലലാെത, നിയമബാധയിൽനിK്
ഒഴിയുKിെലലK ്എെQാഴും ഓർ#ിരിേ:NതാകുKു. പഴമപരിചയമിലലാ#
പ':ാരൻ തെy പ'#ിേല:ു8 പണി:ാരുെട (വൃ#ികെളെയലലാം
ഇടവിടാെത പരയേവ^ണം െചYുെകാNിരി:ണം. അ=ുനിര#ുകാരുെട
വീ¶യാൽ പേല െതpറുകൾ (ൂഫിൽ ഉNാേയ:ാം; അതു തിരു#ുK ആളുെട
(മാദ#ാൽ ചില  േപരുകൾ:ുകൂടി മാpറം വKുേപാേയ:ാം, ഇതുകൾ േനാ:ി
പിഴ േപാ:ണം. േലഖനJളിൽ സാഹിതയസംബxമായ ഭംഗിേയാ ശുEിേയാ



േപാരാെതയിരുKാൽ, അതും ശരിെQടു#ാൻ കഴിയും. ഇJെന നിര%രം
േമൽേനാOം െവ=ുെകാNിരുKാൽ, പ'ം തീെര നിർേzാഷമാ:ാൻ
സാധി:ുKതാണ്.
(തിദിനപ'Jളിൽ പ'ാധിപർ:ു എലലാpറിെyയും േമൽേനാOമാണു മുഖയമായ
പണി എKു മുkു പറsിOുNേലലാ. മുഖ(സംഗJൾ എഴുതുവാൻ (േതയകം
വിദവാ_ാരുNായിരി:ും; ഇവർ പേല fലJളിൽ പാർ:ുKവരായിരി:ാം.
പ'ാധിപരുെട േവല ഈ (സംഗJെള തെy പ'#ിKു നിHയി=ിOു8
നയമനുസരി=ു േശാധനെചYു ശരിെQടു#ി (സിEെQടു#ി:യാണ്.
ഒര^രംകൂെട എഴുതിെ:ാടു:ാെത കഴി:ാം. എKാൽ (തിവാര പ'Jൾ:ു
ഇJിെന മുഖ(സംഗെമഴു#ുകാെര േവെറ നിHയി=ുംെകാN ്പ'ാധിപർ
എെKാരു സവരൂപെ#, പണിെയാKുമിലലാെത, െവ=ുംെകാNിരിQാൻ
സാധി:യിലല. ഇവ�ു മുഖ(സംഗJൾ എഴുതുKത് മി:വാറും
പ'ാധിപർതെKയാണ്. മുഖ(സംഗJൾ മാ'മലലാ, ഉപ(സംഗJൾ,
പ'ാധിപ:ുറിQുകൾ, േലാകവാർ#കൾ, മുതലായ പലതും പ'ാധിപർതെK
എഴുേതNിയിരി:ും. രാജയകാരയJളിൽ യാെതാരു ക^ിയുേടയും (ാതിനിധയം
വഹി:ാ#തായ പ'മായിരുKാൽ, അതിKു മുഖ(സംഗJൾ
നാനാവിഷയJളിൽ ആകാം. എKാൽ രാജയഭരണകാരയJളിൽ ഒരു ക^ിെയ
പിൻതാJുK പ'മായിരുKാൽ, അതിെല മുഖ(സംഗJൾ രാജയകാരയ
വിഷയമായിOുതെKയിരി:ുകയാണ് നടQ.് ഇതിൽെവ=ു ചില േദാഷJൾ
ഇലലാqയുമിലല. സമുദായ കാരയJൾ വയവസായ കാരയJൾ എKിJിെന
നാനാവിഷയJെള ഇട�ിട�ു (തിപാദി=ുെകാNിരി:ുKതാകയാൽ,
വായന:ാർ:ു രാജയകാരയ(സംഗJൾ വായിQാൻ അധികം രുചി
േതാKുKതാണ് എെKാരു വലുതായ ഗുണമുN.്
മുഖ(സംഗം ഏതു വിധ#ിലയിരി:ും? ഇതിേല:ു നി�ൃgമായ നിബxനകൾ
പറവാൻ  മാർ¬മിലല. അതാതു സമയJളിൽ െപാതുജനJളുെട mE�ു
വിഷയമയി#ീർKിരി:ുK സംഗതികെള:ുറി=ു മുഖ(സംഗJൾ
െചuുKതാണു യു|മായു8ത്. ഇവയിൽ ജനസമൂഹ#ിെy അഭി(ായഗതികൾ
വിചാരJൾ, ശoകൾ, നി�നJൾ, മുതലായവെയാെ: (തിഫലിQി=ിരി:ണം.
ഭാഷ�ു എ'േമൽ സൗ£വം ആകാേമാ അ'യും വരു#ണം. വായന:ാരെന
താൻ അറിയാെത ബഹുദൂരം ആകർഷി=ുെകാNു േപാക#: രചനാസാമർ�യം
മുഖ(സംഗ#ിൽ (േയാഗി=ിരി:ണം. മുഖ(സംഗെമഴുതുകെയKതു ഒരു
കലാവിദയയാെണKു ധരി=ുേവണം എഴുതുവാൻ. (സംഗം വായി=ുകഴിയുേkാൾ,



വായന:ാരെy ഉ8ിൽ (സംഗവിഷയം നലലവWം പതിsിരി:#:
വാചകJേള ഉപേയാഗി:ാവൂ. അവെy �ഹണശ|ിെയ ശിഥിലമാ:ുK
(കാര#ിൽ അർ�െ# കവിs ്വാ:ുകൾ ഉപേയാഗെQടു#രുത്.
ഇതിേലെ:ാെ:, മുഖ(സംഗെമഴു#ുകാരKു അവശയം േവNതായ ഗുണം,
െപാതുജനJളുെട ഉ8ിെന അറിയുക എKു8താണ്. മുഖ(സംഗം എഴുതുK
ആൾ മന{o�#ാൽ ബഹുജനJളുെട ഉ8ിൽ കടKുെചKു, അവിെട ആ
വിഷയെ#QpറിയുNാകുK വിചാരJേളയും േവദനJേളയും കNറിs ്തെy
ഉ8ിൽ പകർ#ണം. ഈ നിലയിലുരുKുെകാNും എഴുതുേkാൾ മാ'െമ,
മുഖ(സംഗം പ'വായന:ാരുെട ചി#Jെള ആകർഷി=ു ഇള:ിമറി�ു. ഇJെന
എഴുതുKവKു അവശയ#ിലധികമായ വാ:ുകൾ തൂവൽതുk#ു
വKുേചരുകയിലല. േനെരമറി=ു ഏതാനും പദJൾ ഉരുവിOുെവ=ുെoാNു, അവെയ
മുഖ(സംഗJളിൽ ഉപേയാഗിQാൻ നിHയി=് വിഷയം േതടിQിടി=ിO്, ആ
വിഷയ#ിെy ഓേരാ ഭാഗJൾ ഓേരാേരാ പദാവലി:രുവിൽ
വാർെ#ാഴി=ുെകാNിരുKാൽ പ'വായ:ാർ:ു മന{ുമടുQുNാകും.
മുഖ(സംഗെമഴുേതN സ¥ദായെമ%ാണ്? വിേശഷാൽ ഒരു സ¥ദായവും
ചOമാ:ീOിലല എKു ഉ#രം പറയാം. സാധാരണമായി ഒരു വിഷയെ#Qpറി ഒരു
 ഉപനയാസെമഴുതുേkാൾ ഇKയിK ~മ#ിനു ഓേരാ സംഗതികൾ
(തിപാദിേ:ണെമKു സാഹിതയശാ�(കാരം ചില ചിOകൾ ഉN്. ഏെറ:ുെറ ആ
രീതി:ു തെKയാണു മുഖ(സംഗJൾ എഴുതുKത്. വിദയാലയJളിലാെണoിൽ,
ഒരു വിഷയെ#:ുറി=ു എഴുതുK ഉപനയാസെ# (�ാവന, വാദം, ഉപസംഹാരം
എKു മൂKു ഭാഗമായി പിരി:#: രീതിയിൽ േവണം (തിപാദനം െചuാൻ,
എKു സാഹിതയശാ� നിബxന െചYുകാണാം. ഈ രീതിയിൽ തെKയാണ് ഏതു
വിഷയെ#യും (തിപാദിേ:Nത്. മുഖ(സംഗJളും ഈ രീതിെ:ഴുതാം.
എKാൽ ഇതിെKാരു ദൂഷയമുN.് (സംഗJൾ ഒേര മOിലാരംഭി=് ഒേര മാതിരി
കരുവിലൂെട കടKു േപാകുKതായി േതാKും: സാഹിതീരസം കുറയുകയും െചuും.
ഭാഷാസരണി�ും (തിപാദനരീതി�ും ൈവചിത�യം േവണെമKു ആ�ഹമു8
പ'ാധിേപാപനയാസകർ#ാ:_ാർ േമ�ടി സാഹിതയശാ�നിബxനകളിൽതെK
കുടുJി:ിടKുെകാ8ണെമKു നിയമമിലല. അവർ:ു േസവ¨േപാെല അഭി(ായം
സവരൂപി:ാൻ അവകാശമു8തി_WംതെK ഉപനയാസ#ിെy രൂപേ#യും
ഇgംേപാെല േഭദെQടു#ാം. സാഹിതയരസ#ിKു ഭംഗം
വരു#ാെതയിരിേ:ണെമേK േനാേ:Nതു8ൂ. '(�ാവന' എെKാരു ഭാഗേമ
േവNാ എKു െവ�ുക; സാധാരണമായി 'ഞJൾ പറsിOു8തു വായന:ാർ



ഓർ�ി:ുമേലലാ'-ഇതയാദി വാചകJെളെ:ാNു അവസാനിQി:ുK
(ാരംഭവാകയJളും, ഇതുേപാെലയു8 മുഖവുരകളും മുഖ(ഷംഗJളുെട
മുഖ(കാശ#ിKു മJലുNാ:ുKവയാകുKു. ഇവേയ
ഉേപ^ി:ുKതിൽെവ=ു ദൂഷയെമാKും വരാനിലല. ഇJെന, (�ാവനെയ
ത8ി:ളsേശഷം, താൻ (തിപാദിQാൻ േപാകുK സംഗതികളിൽ
ഉപസംഹാരെ#െയടു#് ഉപനയാസാരംഭ#ിൽ െവ�ുക; എKിO്, അതിെല
അഭി(ായെ# fപിQാൻേവN വാദJെള വഴി:ു വഴിയായി ഉപനയസി:ുക.
ഈ സ¥ദായ#ാലു8 ഗുണം, ഉപനയാസകർ#ാവിനു തെy (സംഗ#ിെല
(ാരംഭവാകയJൾെകാNു തെK താൻ പറവാൻ േപാകുKെത%ാെണKു
വായന:ാെര  �ഹിQി�ാനും, അതുവഴി അവKു ആ ഉപനയാസം മുഴുവൻ
വായിQാൻ താÒപരയമുNാ:ുവാനും കഴിയും, എKു8താകുKു.
ഒരു പ'#ിെy മുഖ(സംഗെമKലല, ഏെതാരു ഉപനയാസവും അതിെല
(ാരംഭഘOംെകാNു വായന:ാരെy മന{ിെന ഹഠാൽ ആകർഷിQാൻ ത:വWം
ഒKാമെ# വാകയം സാരംെകാNും ഊർ�സവലതെകാNും െമ=മായിരി:ണം;
ഇതിേല:ാണു ഉപനയാസകർ#ാ:_ാർ (േതയകം ഉാഹിേ:Nത്. ഒരു
ഉപനയാസെമKത് സാഹിതയമഹാർWവ#ിൽ ഇറ:ിവിടുK ഒരു ഓടമാെണKു
വിചാരി:ാം. ഓടം പണിെചYാൽപിെK, കരയിൽനിKു ഇറ:ിവിടുവാൻ
ൈവഷമയം കുെറെയാKുമലല. േവലിേയpറമിറ:Jൾ േനാ:ി, തിരയുെട തരംേപാെല
ഉ%ി#8ി െവ8#ിലിറ:ി:ഴിsാൽ, തിര തിരി=ടി=് കര�ു കയpറീOിെലലoിൽ,
ഓടം ദുർഘടം കൂടാെത ഓടിെ:ാ8ും. ഒരു വിഷയെ#:ുറി=ു പറേയN
അഭി(ായJൾ മന{ിൽെവ=ു സവരൂപി=് അവെയ സാഹിതയ:ടലിൽ
(േവശിQി:ുKതിനു കര�ുനിKു ഇറ:ിവിടുK (ാരംഭഘOം
സുഗമമായിരുKാൽ, ഉപനയാസം മറുഭാഗJളിൽ സുഖമായി സtരി=ുെകാ8ും.
ഇതിേല:ു, സാഹിതയരസ�_ാർ ഉപനയാസെ# തിരി=ടി=് കര�ു കയpറി
െപാളി=ുവിടാതിരി:ാൻത:വWം, തരംേനാ:ിെയഴുതിെ:ാNാൽ മതി.
ഉപനയാസ#ിെല ആരംഭ#ിലു8 രNുമൂKു വാകയJൾെകാNു വായന:ാരുെട
മന{ിെന ആകർഷി:ാെമoിൽ, മpറു ഭാഗJൾ മുറ�ു നടKുെകാ8ും. മുഖയമായി
േവNതു, ഉപനയാസം തുടJുേkാൾതെK (തിപാദയവിഷയ#ിൽ േനേര
കട:ുക, വാÈമുഖം ഉേപ^ി:ുക, (തിപാദയമായ കാരയെമെ%Kും fാപിQാൻ
േപാകുK അഭി(ായെമെ%Kുകൂടിയും ഒKാം വാകയംെകാNുതെK
വായന:ാരനു മന{ിലാകുക-ഇ'യുമാകുKു എKു ചുരു:ിQറയാം.
ഒരു വിഷയെ#:ുറി=ു (സംഗിQാൻ വിചാരി:ുേkാൾ താൻ പറയാൻേപാകുK



അഭി(ായJൾ ഏെറ:ുെറ മpറു പലർ:ും ഉ8തായും, അവർ
പറsുകഴിsതായും, കാണും. ഇതിൽ േeശിQാെന%ു8ു? അtും  മൂKും
കൂOിേ=ർ#ാൽ ഫലം എOാെണKിരി:ിൽ, ആ സംഗതി സാധാരണ:ാെരാെ:
അറിsിരി:ുKതിൽ അÓുതെQടാനുമിലല. എKാൽ, ഇJിെന
അഭി(ായJൾ:ു വയതയാസമിലലാതിരുKാലും, അtും മൂKും കൂOിേ=ർ#ാൽ
എOാകുKു എKു fാപി:ുവാൻ ഓേരാരു#ൻ ഓേരാ സ¥ദായെ#
(േയാഗി:ുKു. ഇത:് നKായിേOാ, ചീ#യായിേOാ, ഇട#രമായിേOാ
(തിപാദി=ിരി:ാം. (തിപാദനരീതി�ു8 വയതയാസ#ിനു കാരണം
അതാതാളുകളുെട സാമർ�വിേശഷ#ിനു8 ഏpറ:ുറ=ൽതേK, എKു
സ�തിേ= കഴിയൂ. സാധാരണമായി, ഒരു വിഷയെ#Qpറി പേല പ'Jൾ
മുഖ(സംഗം െചuുKുN.് അവയിലട:ിയിരി:ുK അഭി(ായJെള
അേപ^ിേ=ടേ#ാളം, (സംഗJൾ:ു ത�ിൽ വയതയാസമിെലലKും പറയാം.
എKാൽ പിെK എ%ാണ് ചില (സംഗJൾ മാ'ം രസകരമായിരി:ുKു എKും,
വായന:ാരർ പറയുKത്? mEെവ=ു പണിെയടു#ാൽ ഉപനയാസം
ഒKാ%രമാ:ാെമKു8 വിചാരം െവറും ©മമാെണKു മന{ിലാേ:Nതാണ്.
േm£നായ ഒരു സാഹിതയകാരകനലലാെത, േm£മായ ഒരു ഉപനയാസം രചി:ുവാൻ
മെpറാരാളാൽ കഴികയിലല. അയാളുെട സവാഭി(ായJേളേയാ, മേനാഭാവനകേളേയാ,
അനയ_ാർ:ു ലഭി:#:തായ സംഗതികേളാ (തിപാദി=തുെകാNലലാ
ഉപനയാസം േmgമായി#ീർKിOു8ത ്ആ ഉപനയാസമാകെO, അയാളുെട മന{ു
സാമാേനയന ഏേതതു കരുവിൽ ഒഴികിെ=Kു വീണ് ഓേരാേരാ രൂപJെള
ൈകെ:ാ8ും എKതിെy (കടനം ആകുKു എKു ധരി:ണം. േm£_ാരായ
ഉപനയാസകർ#ാ:_ാരുെട ഉപനയാസJെള ഓർ�ി=ുേവാ:ുക; അവരുെട
ആശയJെളയലല നാം hരി:ുKത്; അവെര:ുറി=ു നാം മന{ിൽ സo�#ാൽ
(തി£ി=ിOു8 അവരുെട ഓേരാ സവരൂപJെള നാം ഓർ:ുKു. അവരുെട
ഉപനയാസJളിെലാെ: അനിർവചനീയമായ 'എേ%ാ ഒKു' ഉN്. ഈ 'എേ%ാ ഒKു'-
ഈ വയ|ിതവം, ഈ ഇÍജാലൈവഭവം, ഈ വശീകരണശ|ി-ചിലർ:ുN്; മpറു
ചിലർ:് ഇലല; ഈ വയതയാസമാണ് ഉപനയാസJളുെട ന_തി_കൾ:ും കാരണം. 
ഒരു സംഗതിെയ:ുറി=ു (സംഗിേ:Nതിനു ഒരു അ%ർഹിതമായ ൈചതനയം
തെK ഇള:ിമറി:ുKിെലലoിൽ, ഒരുവനും ആ സംഗതിെയQpറി
എഴുതാനായിOിരി:രുെതKാെണനി:ു പറവാനു8ത.് തെy ൈകവശമു8
പദJെള (ദർശിQി:ാനായി എെ%oിലം സംഗതികൾ ആ പദJൾ:ു8ിൽ
കുടു:ുKതുെകാN ്(േയാജനം ഉNാകുKുെNoിൽ അത ്പ'പം|ി



നിറ�ുവാൻ മാ'മാകുKു. ഇ#ര:ാരാണ് തJളുെട പ:ലു8 ഏതാൻ ചില
പദJെള തിരി=ും മറി=ും, മറി=ും തിരി=ും ഉപേയാഗി=്, വാകയJെള മി:വാറും
ഒേരവിധ#ിൽ തുടJുകയും, ഒേരവിധ#ിൽ അവസാനിQി:യും െചuുKത്.
ഇവർ:് ഏതു കാരയവും 'അഭിലഷണീയ'േമാ 'അനഭിലഷണീയ'േമാ; 'ആശാസയ'േമാ
'അനാശാസയ'േമാ ആയിരി:ും. ഏതഭി(ായവും, 'സാരഗർഭ'േമാ, 'mEാർഹ'േമാ
'ആദരണീയ'േമാ 'അഭിന�നീയ'േമാ ആയിരി:ും; ഏതു വാ�വവും
'വിhരണീയ'േമാ, 'അവിhരണീയ'േമാ, 'അവിതർ:ിത'േമാ '(േതയകം പറേs തീരു
എKിലലാ'#േതാ, 'വയസനകര'േമാ ആയിരി:ും. ഏ%ിേനെറ? ഇവരുെട
മുഖ(സംഗJളിൽ ഒെരWെമoിലും രചനാൈവചിത�യമു8തായിരി:യിലല.
ഇവരുെട (ിയെQO ചില പദJളും വാചകJളും 'ഈ അവസര#ിൽ
(�ാവി:ാതിരി:ാൻ നിവൃ#ിയിലല'; 'അനുകരണീയമായ വിധം
(ശ�തരമായിരി:ുKുN്'; 'അനുഭാവപൂർവകവും ആേ^പാർഹവുമായ നയം';
'ആശാസയമായ േഭദഗതികൾ', '(േതയകം (�ാവേയാഗയമാണ്', 'സാർവ'ികമായ
അതൃµി', 'fാനം ആശാസയമായ ഒKായിരി:ുKിലല'; 'എ' (ാവശയം പറsാലും
മതിയാകുKതലല'; 'ഏpറവും അÓുതജനകമായിരി:ുKു എK് ഈ അവസര#ിൽ
വീNും (�ാവി:ാതിരി:ാൻ നിർവാഹമിലല'; 'അഭിലഷണീയവും ആവശയകവുമായ
ഒരു കാരയമാണ്'; 'യാെതാരു#െരയും (േതയകം അറിയിേ= തീരൂ എKിലലാ# ഒരു
വാ�വമാണ്'; 'വർEന�് പരയാµJളായിരി:ുKിലല'; '(േതയകം പറേയNതിലല';
'വളർ=െയ തടയുKതിന് പരയാµJളായ വയവfകൾ'; 'അനാശയാസവും
ആേ^പാർഹവുമായ ഒരു (തിേലാമനയം'; 'അനുചിതവും അനാദരണീയവുമായ
ഒരു (വൃ#ി';  'സർവവിദിതമാണ്'; 'അയു|വും ആേ^പാർഹവുമാണ്';
'അനുചിതJളും അനഭിലഷണീയJളും ആയ വയവf'; 'ഗണയതരJളായ
പരി�ാരJൾ'; 'ഒരു വിധ#ിലും നീതീകരി:#:തലല; 'അഭി(ായം mEാർഹമായ
ഒKാെണKു8തിന് സംശയമിലല'; 'അവിതർ:ിതമായ ഒരു വാ�വം'; 'ഫലം
ആശാസയമായിരി:ുKുN'്; 'അവിhരണീയമായ ഒരു വാ�വമാണ്';
'അനഭിലഷണീയJളായ വയവfകൾ'; 'അനഭിലഷണീയമായ വിധം';
'അനുചിതJളും അനഭിലണീയJളുമാെണKു8 അഭി(ായെ# മാർ�നം
െചuുKതിന് സാധി:യിലല'; 'നാമാവേശഷJളാ:ുKു'; 'ഈ അഭി(ായം എ'യും
ആദരണീയമാെണK് (േതയകം (�ാവിേ:NതുെNK ്േതാKുKിലല'-ഇതയാദി
അേനകം ഉN്. ഇവയിൽ ചില പദJളും വാചകJളും അടു#ടു# വാകയJളിൽ
ഒേര മOിൽ (േയാഗി:ുKതിന് കൂടിയും ഇവർ:ു മടിയിലല. ഇതിനിെട 55 വാകയJൾ
അടJിയ ഒരു മുഖ(സംഗ#ിൽ, 21-എW#ിൽ, 'കാണുKു' എK



~ിയാപദ#ിെy ഒരു രൂപം വാകയാ%#ിൽ (േയാഗി=ിരി:ുKതായി ഞാൻ
കNു; ഇവ പലതും െതാOുെതാOിരി:ുK വാകയJളിലാണുതാനും! വാകയJളുെട
എWം ~മ#ിനു പറയാം: 3-5-6-8-9-10-12-16-19-24-25-29-31-34-35-37-38-42-50-51-54.
ഇവയിൽ അവസാന ഭാഗJളിൽ (േയാഗി=ിരുK ശ�രൂപJൾ, യഥാ~മം
എഴുതാം:- ആയി:ാണുKു; ആണു കാണുKത;് എKും കാണുKുN്; എKു
കാണുKു; എKു കാണുKത;് കാണുK; ആയും കാണുKു; കാണാവുKതാണ്;
ആയും കാണുKുN്; എKു കാണുKു; ആയി:ാണുKു; ആയി:ാണുKു;
ആയി:ാണുKു; എKും കാണുKത;് ആയി:ാണുKത;് ആയും കാണുKു; എKു
കാണുKത;് ആയി:ാണുKുN;് ആയി:ാണുKു; എKും കാണുKുN്;
കാണുKത ്- ഇ(കാരം ഏകരൂപമായി അവസാനി:ുK വാകയJെളെ:ാNു ഒരു
(സംഗം നിറ=ാൽ, വായന:ാർ:ു് നീരസം േതാKുKതിൽ അÓുതെമ%ു8ു?
വാകയJൾ:് ൈവചിത�യം ഇെലലoിൽ, ഉപനയാസം, വരN് കOെവടി=്
കീറി:ിട:ുK തറെയKവWമിരി:ും. അ#രം തറ േനാ:ിെ:ാNിരിQാൻ
ആർ:ും കൗതുകമുNാകയിലല.  ഇട�ിട പല നിറ#ിലു8 പൂെ=ടികൾ നOുനന=്
പിടിQി=ിരി:ുK േതാOം ആ:ിയാൽ കാ³ാൻ എ'േയാ സേ%ാഷമാണ്.
മുഖ(സംഗJൾ നീOിവലിെ=ഴുതുK സ¥ദായം ഇേQാൾ മാറി#ുടJീOുN്.
െചറിയ െചറിയ ഖ¤ികകെളെ:ാN് പ'ാധിപ(സംഗപം|ി നിറ�ുകയാണ്
ഉ#മം എെKാരഭി(ായമുN.് എoിലും പൂർവാചാര#ിൽനിKു പിൻതിരിവാൻ
എലലാവർ:ും സ�തമായിOിലല. എKാലും, ഓേരാേരാ മുഖയസംഗതികെള:ുറി=ു
സരസവും സം^ിµവുമായ പ'ാധിപ:ുറിQുകൾ എഴുതി വായന:ാെര
ആകർഷിQാൻ സാമർ�യമ8വെരQpറിയാണ് പ'നട#ിQുകാർ:് അധികം
താൽപരയമുNാകുKത.് ഇ#രം ഖ¤േലഖനJൾ ഒേര വിഷയെ# മാ'ം
(തിപാദി=ാൽ േപാരാ എKും; പേല വിഷയJെളQpറി
പറയുKവയായിരിേ:ണെമKും, അറിേയNതാകുKു. എKുമാ'മലല; ഇവ സവയം
വിചാരി=് എഴുതുKവയായിരി:ണം. ആേ^പം പറേയെNട#് ആേ^പി:ുക;
ഉാഹിQിേ:െNെട#് ഉൽസാഹിQി:ുക; ഫലിതമായിരിേ:െNെട#ു
ഫലിതം പറക-ഇJെന നാനാ(കാരമായിരി:ണം. സവകേപാലക�ിതമായ
ഉപനയാസJൾ എഴുതുവാൻ ഉാഹി:ുKവർ, അവരുെട അറിവിൽ
അെQാഴേQാൾ എ#ുKതായ ഫലിതകഥകൾ, സാരസംഗതികൾ,
വിേശഷസംഭവJൾ എKിതുകെളാെ: ഒരു പു�ക#ിൽ കുറി=ു
സൂ^ി=ുെവ=ിരുKാൽ, േലഖനJളിൽ യേഥാചിതം കൂOിേ=ർQാൻ
(േയാജനെQടും; േലഖനവിഷയJെള ഫലിതകഥകൾെകാNു



ദൃgാ%െQടു#ിെയഴുതുKതു പലേQാഴും കൗതുകകരമായിരി:ുമാറുN.്
സാരസoരമായ ഇ#രം പു�കം പിൽ:ാല#ു വിലേയറിയ ര�ാകരമായും
ഉപകാരെQടും.
പ'ാധിപരുെട പണികളിൽ ഒK ്�§നിരൂപണമാണ്. അഭി(ായം പറവാനായി
ഓേരാരു#ർ അയ:ുK പു�കJളുെട ഗുണേദാഷJൾ നിരൂപി:ുവാൻ
പ':ാരൻ സമർ�നായിരി:ണം. നിരൂപണം െചuാൻ പ'ാധിപർ:ു സമയേമാ
സൗകരയേമാ ഇെലലKിരി:ിൽ,  അതിേല:് (േതയകം മിടു:ു8
േലഖകൻമാെരെ:ാN ്ആ ആവശയം നിർവഹി:ാറുെNK ്മുkു
പറsിOുNേലലാ. എJിെനയായാലും, �§Jെള നിരൂപി:ുKതുെകാN്
പ'#ിനു വിേശഷ ഗുണമുNാകും. വായന:ാർ ഭിKരുചികളായിരി:ുേkാൾ,
സാഹിതയ#ിൽ കൗതുകമു8വരും അവരുെട കൂO#ിൽ ഉNാവാം. അവരുെട
ഹിത#ിനായും, ഭാഷാഭിവൃEി:ായിOും, �§നിരൂപണം ആവശയകവും
ഉചിതവുമാകുKു. എKാൽ, വർ#മാനപ'Jളിൽ പു�കാഭി(ായം പറയുKത്,
സാഹിതയവിഷയJെള (േതയകമായി (തിപാദി:ുK പ'�§Jളിേലാ
പ'Jളിേലാ നിരൂപണം െചuുKതിെKാQം സവി�രമായിരിേ:Nാ;
ചുരു:#ിൽ പറsാൽ മതി. പു�കെ#Qpറി വായന:ാരുെട കൺമുkിൽ
െവേ�N (ധാനെQO സംഗതികൾ മാ'ം സം�ഹി=ിരി:യാണ് ആവശയമായ
കാരയം. ഇJെനയിരുKാലും, ഭാഷ�ും ജനസമുദായ#ിKും, രാജയേ^മ#ിKും
അഭിവൃEി വരാൻ ഉപേയാഗെQടുK �§Jെള ^ു�കൃതികളിൽ നിKു
േവർതിരി=റിവാനും, അവ�ു (ചാരം വരു#ുവാനും, അവയിൽ നയൂനതകൾ
ഉെNoിൽ ചൂNി:ാണിQാനും നിരൂപണകർ#ാവ്
സാഹിതയകുശലനായിരി:ണം. �§കർ#ാവിെy േപരു മാ'ം േനാ:ിെ:ാN്
ഒരു കൃതിെയ (ശംസി:േയാ, നി�ി:േയാ െചuുKതുെകാN്
യാെതാരുപകാരവും േലാകർ:ു സിEി:യിലല; അJെന െചuുKത്
യു|ി©മ#ിK് ഉദാഹരണമായിരി:ും താനും. �§#ിൽ (തിപാദി=ിരി:ുK
വിഷയെ#യും സാഗിതയരചനാ ഗുണJെളയും േവണം നിരൂപിQാൻ. ഇതിനു
പകരം പു�ക#ിെy 'മുഖവുര'യിൽനിK ്ഏതാൻ സംഗതികെള �ഹി=ുെകാN്
മുഖവുരയിെല വാകയJെള#െK തOിയുട=ു വാർ# ്അഭി(ായെമഴുതുK
സ¥ദായം തീെര ജുഗുÔിതമായിOു8താകുKു. ഈ വിഷയെ#Qpറി കൂടുതൽ
വിവരJൾ മുൻ ഒരു അEയായ#ിൽ എഴുതീOു8തിനാൽ ഇവിെട
ആവർ#ി:ുKിലല.



അEയായം 12: പലവക 

ഒരു പ'കാരയാലയ#ിൽ പണിേയpറിരി:ുK വൃ#ാ%നിേവദകെy (തിഫലം
െചറിയ തുകയായിരിQാനാണ് സംഗതിയു8െതoിലും, അവK ്മറുവഴി:് ആദായം
ഉNാ:ുവാൻ സൗകരയമുN.് തെy പ'#ിേല:ായി േശഖരി:ുK
വർ#മാനJൾ മpറു പ'Jൾ:ും ഉപേയാഗെQടു#ുവാൻ കഴിയുKതാണേലലാ.
അനയദി:ുകളിൽ നിKു പുറെQടുK പ'Jൾ:ു േലഖനJളയ:ുവാേനാ,
(തിദിന പ'Jളിേല:് വർ#മാനJൾ എഴുതിെ:ാടുQുവാേനാ അവK്
സാധി:ുKതാണ്; ഇവ�് (േതയകം ആദായവും ലഭി:ും. എKാൽ ഈ ഏർQാട്
സർ¦സാമാനയമായി ആദരി:െQടുമാറിലല. ഒരുവൻ ഏെതാരു പ'#ിെy
അധീനതയിൽ പണിെയടു:ുKുേവാ ആ പ'ം പുറെQടുK fല#ുതെKേയാ,
അയൽേദശേ#ാ ഉ8 പ'Jൾ:്, അവൻ സഹായി:രുെതKു ഒരു
നിബxനയുN.് കിടമൽസരമു8 പ'JളായിരുKാൽ, ഇത ്നി�ർഷമായി
അനു£ിേ:NുKതുമാണ്. അകേലനിK ്പുറെQടുKവ�് േലഖനJെളഴുതുK
കാരയ#ിൽ അവെന വിേരാധി:ാറിലലാ. (തിദിനപ'Jൾ:് വാർ#കൾ എഴുതി
അയ=ാൽ അവ സവീകരി=് (സിEെQടു#ുKവെ�ാെ: (തിഫലം
നൽകുKതാണ്. ഇം�ാNിൽ, വരി ഒKിന് രNണ വീതം കിOുവാൻ മാർ¬മുN്;
സാധാരണ ഒരണ വീതമാണ് (തിഫലം െകാടു:ാറു8ത.് മpറു പ'Jൾ:്
േലഖനJെളഴുതിെ:ാടു:ുKതിK ്േവെറ ആദായം ലഭി:ുKതാണ്. പ'Jൾ:്
േലഖനJൾ അയ:ുവാൻ ഉൽസാഹി:ുേkാൾ, അവൻ േനാേ:Nത,് ആ
പ'Jൾ:് ഏേതതു വിഷയJളിലാണ് അധികം താൽപരയമു8െതKാകുKു.
പ'Jളുെട അഭിരുചിയും നയവും അറിs ്അതിെKാ# ്എഴുതിെ:ാNാൽ
അ#രം േലഖനJൾ:് (തിഫലം കിOിെ:ാ8ും. ഒരുവൻ പുതിയതായിOാണ് ഒരു
റിേQാർOർfാന#ു വKെതoിൽ, തെy മുൻവാ¶:ാരൻ ഏേതതു
പ'Jളിേല:് േലഖനJൾ അയ=ിരുKു എK് അേനവഷി=റിs,് ആ
 പ'Jളുമായി ഏർQാടു െചuാൻ mമി:ണം. ഇJെന വാരം (തിേയാ
രNാ¶യിെലാരി:േലാ, േലഖനJളയ=ുെകാടു:ുKതിന് ഒരു മാസേ#േ:ാ,
മൂKു മാസേ#േ:ാ, ആറു മാസം കൂടുേkാേഴാ, ഒരു െകാലലേ#േ:ാ ഇ'യി'
(തിഫലം നൽകുെമKു വയവfയുNായിരി:ും. എKാൽ, അയ:ുK വകയിൽ
സവീകരി=വ�ു വരിെയWി (തിഫലം െകാടു:ുK വയവf ഭാഗയാധീനെമേK
പറവാനു8ു. ഈ വിഷയ#ിൽ േലഖകൻ കുെറേയെറ
മുൻകരുതലു8വനായിരി:ണം. താൻ അയ:ുK വാർ#കൾ ഒരു പ'ം



സവീകരി:#:തായിരിQാൻ കരുതീOിെലലoിൽ അവKു തQാൽ:ൂലിേയാ,
ചിലേQാൾ കkിെ=ലേവാ നgമായി#ീരുKതിKും പുറെമ, ആദായം ഒKും
ലഭി=ിെലലKും വരാം. ഒേര വാർ#കൾ തെK ഒKിലധികം പ'Jൾ:ു
െകാടു#ാൽ, അവയിൽ ഒേKാ അധികേമാ പ'Jൾ സവീകരി=ുെവKു വരും. ഈ
സംഗതിയിൽ അവKു നgമുNായിരി:യിലല. എKാൽ, ചില പ'Jൾ:്
അതതുfലJളിൽ (േതയകമായി സവ%ം േലഖക_ാരു8തിനാലും,
വർ#മാനJൾ േശഖരി=് എ#ിQാൻ (േതയകം സംഘJൾ
ഏർെQOിOു8തിനാലും, ഇതിെലാKിലും ബxമിലലാ# േലഖകKു ഭാഗയം
പരീ^ിQാൻ സൗകരയം ചുരുJും. റൂOരുെട കkി എKിJെന ചില സംഘ:ാർ
(േതയക വയവfയിൽ കkിവഴി വാർ#യയ:ുKത ്വായന:ാർ
അറിsിരിQനിടയുN.് ഇ#രം സംഘ:ാർ:ു േലാക#ിൽ പേല ദി:ുകളിലും
(തിനിധികൾ ഉN്. അതതു ദി:ിൽ നട:ുK വിേശഷ വാർ#കെള (തിനിധികൾ
ഉടനുടൻ അറിയി=ുെകാടു:ുKതുെകാN ്അവരുെട ക�ൽ എ#ാ#േതാ,
അവർ വിOുേപായേതാ ആയ വാർ#കൾ മാ'ം യേഥാചിതം
അയ=ുെകാടു:ുവാൻ mEെവ�ുകയാണ് മpറു േലഖക_ാർ
െചേuNിയിരി:ുKത്. വാർ#കൾ എഴുതി തപാലിൽ അയ�ുKതിലുമധികം
പണെ=ലവു കkിവഴി അയ�ുKതിനാകയാൽ, ഇതിൽ കുെറ:ൂടി
mEേവNതാണ്. ഒേരകkി വാർ#െയ ഒKിലധികം പ'Jൾ:യQാൻ (േതയകം
സൗജനയമായ കൂലിനിര:ുN:് ഒKാമേ#തിKു മുഴു:ൂലി െകാടു#ാൽ പിെK
ഓേരാ ഇരOി:ും ചുരുJിയ തുക പകർ#ുകൂലിേയ േവNിയിരി:ൂ. ആകയാൽ,
 ഒKിലധികം പ'Jൾ:ു കkി അയ�ുKതുെകാN;് ഏെതoിലുെമാരു പ'ം
സവീകരി=ു (തിഫലം െകാടു#ുെവKു വരും. പേ^, എലലാ പ'Jളൂം
സവീകരി:യും അവ ഓേരാKും െവേ¦െറ ആദായം നൽകുകയും െചYു എKും
വരാം. ഇKയിK പ'Jൾ:് ഇKയിK സംഗതികെളQpറിയു8 വാർ#കൾ
സവീകരയJളായിരി:ുെമK ്അറിsിരുKാൽ, (തിദിനപ'Jളിേല�യ�ുK
കkികൾ:് പുറെമ, ചില (തിവാര പ'Jൾ:ു വിേശഷേലഖനJളയ=്
ആദായമുNാ:ാനും കഴിയുKതാണ്. കkി അയ�ുK കാരയ#ിൽ,
പ'ാധിപരുമായി മുൻകൂOി ഏർQാടു െചuുKത് ഏെറ ഉ#മം. ഇK
സംഗതിെയ:ുറി=് ഇ' പം|ി കkിവാർ# അയ=ുതരുക എK് ഒരു പ'ാധിപർ
സ�തി=ിരുKാൽ കkിവാർ# അയ=ുെകാടു:ുക; അതു
(സിEെQടു#ിയാലും ഇെലലoിലും, (തിഫലം അയ=ുതരും. ഇJെന പല
പ'Jൾ:ു പല (കാര#ിലു8 കkി അയേ�NിയിരുKാൽ, (സംഗJൾ



ചുരുെ:ഴു#ിൽ കുറിെ=ടു:ുേkാൾ സാരഭാഗJെള (േതയകം
അടയാളെQടു#ിെ:ാ8ുK സ¥ദായം സൗകരയസkാദകമായിരി:ും. ഓേരാ
വിധ#ിേല�ു േവNത ്ഓേരാ (കാര#ിൽ അടയാളെQടു#ുKതായാൽ, തീെര
mമം കൂടാെത ഒേര കാല#ുതെK എലലാpറിKും കkി അയ�ുവാൻ സാധി:ും.
(തിഫല#ിKു പുറെമ, കkി അയ�ുK വക െചലവും പ'ാധികാരി തരും.
ചിലേQാൾ, അകാലJളിൽ കkി അയേ�NിവKാൽ വിേശഷാൽ കൂലി
െകാടുേ:NിവേK:ും; ഈ കാരയJെളാെ: ഇം�ീഷ് പ'Jളുെട വിഷയ#ിൽ
ഉ8വയാണ്; മലയാളപ'Jൾ:് ഇതിേല�ു8 ഭാഗയം ഇേQാൾ ഉNായിOിലല;
േമലിൽ ഉNാകുെമKു ആശി:ാം.
പ'Jൾ:ു േലഖനJൾ എഴുതിെ:ാടു:ുKവർ രNിനമായി പിരിയുKു എKു
പറsിOുNേലലാ: ഒKു, പ'കാരയാലയ#ിൽ#െK, മാസQടി:ാരായി
പണിെയടു:ുKവർ; മെpറാK്, ഇJെന പ'കാരയാലയ#ിൽ ഇരുKു
പണിെയടു:ാ#വരായും, പ'#ിKു േലഖനെമഴുതി സഹായി=് അതിKു
മാ'മു8 (തിഫലം  വാJിെ:ാ8ുKവരായും ഉ8 എഴു#ുകാർ. ഈ
രNാമിന:ാർ:ു ൈവതനികൻ എKർ�മാകുK 'Ñീലാൻസ്' എKു ഇം�ീഷിൽ
േപരു വിളി:ുKു. ഈ നില ഒരു (കാര#ിൽ സവത�മാെണoിലും,
ഇ#ര:ാർ:ു തJളുെട (യ�#ിന് എെ%oിലും (തിഫലം കിOുവാൻ
സാമാനയ#ിലധികം mEെവ=ുെകാNിരിേ:NതുN.് താൻ
എഴുതിെ:ാടു:ുK േലഖനJൾ:ു നയായമായി കിOാവുK (തിഫലം
േമടി=ുെകാNിരി:ാെമKു കരുതുKവർ അറിsു നടേ:N ചില കാരയJളുN്.
ഒKാമതു, താൻ എഴുതാൻ പുറെQടുംമുkു തെy ചര:ു വി½േ:Nിയ അJാടി
ഏെതKു ചി%ി:ുക. ഏ' വളെര ബുEിശാലിയായിരുKാലും, പOിണി കിട:ാൻ
ആ�ഹമിെലലKിരി:ിൽ, ഈ മാർ¬ം അവലംബിേ= തീരൂ. മുഖ(സംഗേമാ കഥേയാ,
മpറു വലല വിശിേgാപനയാസേമാ എഴുതി#uാറാ:ിെവ=ുെകാN്,
ഏതുപ'#ിേല�യേ:Nു എKു നിHയമിലലാെത. ആദയം മന{ിൽ േതാKിയ
ഒരു പ'#ിന് അയ=ുെകാടു:ുകയും, അത ്ഉേപ^ി=ാൽ പിെK മpറു പ'Jെള
േതടിേQാകയും, ഒടുവിൽ ഏെതoിലുെമാരു പ'#ിൽ സവീകരി:യും െചuുK
സ¥ദായം ²ാഘയമാെണKു വിചാരി=ുകൂടാ. അനിHിതമായ ഒരു മാർ¬െ#
ആmയി:യാേണാ നലലത?് ഏതു മാർ¬മാണു േവNെതKു മുൻകൂOി
നിർWയെQടു#ാൻ കഴികയിലല, പണം കിOാൻ ൈവകുെമoിൽ
പOിണികിടKുകളയാം-എKു സമാധാനെQടുKപ^ം, പOിണി കിടQാൻ
അ'േയെറ സാമർ�യം േലശവും ആവശയമിെലലK ്ഓർ:ണം. അതിനാൽ, താൻ



െചuുK (വൃ#ി:ു കഴിയുKതും േനരേ# (തിഫലം
കിേOണെമKാ�ഹി:ുKുെവoിൽ, വാണിഭ#ിനു ത:തായ അJാടി
അറിേയNതാവശയം. അJാടിയിൽ പല മാതിരി സാധനJൾ വി�ാനും വാJാനും
ആളുകൾ െചലലുKുN്; വാJാനാവശയ:ാരായവരിൽ ആെരoിലുെമാരാൾ
വാJ#:തായ ഒരു സാധനം നിർ�ി=ു െകാNുെചKാൽ അതിK ്ഉടനടി
വിലയും കിOും. ഏതു പ'#ിേല�ു േലഖനമയQാൻ വിചാരി:ുKുേവാ ആ
പ'#ിെy മുൻ ല:Jൾ വായി=ുേനാ:ി അതിേല�് ഏതു മാതിരി േലഖനJൾ
പpറും എKു നിർWയി:ണം. എKിOുേവണം,  അതിേല�ു േലഖനെമഴുതി
അയQാൻ. 'Ñീലാൻസു'കാരൻ (ൈവതനികൻ) അറിsുനടേ:N രNാമെ#
കാരയം ഇതാണ്: അJാടിയിൽ വി½:ാൻ െകാNു െചേലലN സാധനJൾ:്
എ'േമൽ 'ജാതയം' േവണെമKു നിÊ:ർഷയുേNാ, അ'േമൽ
ജാÒÅെQടു#ുവാൻ ഉൽസാഹി:ുക. േലഖനJൾ തിരു#ിയും, േഭദഗതി
െചYും, കൂടുതൽ കാരയം േചർ#ും പുതു:ിെയഴുതി, േത=ുമിനു:ി,
േലഖനകർ#ാവുതെK തൃµിെQടണം; കുറി:ുതെK െകാ8ി=ുെവoിൽ പിെK
ദുªoകൾ:വകാശമിലല. മൂKാമതായി, തെy (വൃ#ിയിൽ മൂKു നാലു
മാസ:ാലേ#െ�oിലും െചാടി#േ#ാടുകൂടിയിരി:യും, തെy േമലാലെ#
കാരയJൾ:ു േയാഗയമായ നടപടി~മം ശീലി:ുകയും െചuണം.
ൈവതനികനായിരുKു പ'(വർ#ന#ിൽ ശീലിQാൻ തലേ=ാറു മാ'ം േപാരാ
എKും നട#കൂെട ആവശയം എKും അറിയണം. ഇതിേല:്, (ാരംഭകാലJളിൽ
കൂOർകൂടി നട:ാെതയും, സമയം പാഴായി:ളയാെതയിരിേ:Nതാണ്;
അനയ_ാരുമായി പരിചയെQOതുെകാNു വിേശഷാൽ ഗുണമുNാകയിലല;
അവെരQpറിയ അറിവുെകാNലലാ, തെKയും തെy (ാµിെയയും പpറിയ
അറിവുെകാNാണു തെy (വൃ#ി:ു ഗുണമുNാവുKത.് നിJൾ:ിലലാ#
(ാµി മെpറാരുവനാൽ ഉNാ:ി#രാൻ കഴികയിെലലKറിയുക. നാലാമതായി,
പ'#ിെy അധിപെരQpറി ചി%ി:ുക: പ'ാധിപ_ാർ:ു മനുഷയസാധാരണമായ
നയൂനതകൾ പലതും ഉNാവാം; അവരുെട നയവും ഹിതവും, അറിsിരുKാൽ
അവരുെട അ(ീതി സkാദി:ാെത കഴി:ാം. േലഖനJൾ നലല കÐടയിൽ
വൃ#ിയായി എഴുതിയിരുKാൽ, അവ വായി=ുേനാ:ാനിരി:ുK പ'ാധിപർ:ു
മന{ു മടു:ുകയിലല. പിെK ചില പ'കാരയാലയJളിൽ കിOുK പകർQുകൾ
ചിലേQാൾ കNിെലലKു വേK:ും. ഈ നിലയിൽ േലഖനകർ#ാവിK്
ഇ¨ാഭംഗവും േനരിടും; ആകയാൽ, വിശിgേലഖനJൾ:ു തൽകർ#ാ:_ാരുെട
ക�ൽ ഒരു പകർQു െവ=ുെകാ8ുKത ്ഉ#മം. ൈവതനികൻ അവശയം െചേuN



മെpറാരു കാരയം, ദിവസംേതാറും രാ'ി ഉറJാൻ േപാകുംമുkു, പിെpറKാൾ താൻ
െചuാൻ വിചാരി:ുK (വൃ#ികൾ:ു ഒരു ഓർ�:ുറിQു എഴുതി  വ�ുകയാണ്.
തനി:ു യഥാശ|ി െചYുതീർ:ാൻ കഴിയുK (വൃ#ികേള േവNു;
അസാEയമായവ ആവശയമിലല. അ'യുമലല, ഒരു പ'#ിേല�ു േലഖനമയQാൻ
ഒരുJുേkാൾ, ആ പ'#ിെy നടപടി(കാരം ആവശയെQടുKുെNoിലലലാെത,
ഒരി:ലും, താൻ ഇKയിKെതഴുതി അയ:ുKതു സവീകരി:ുേമാ എKു മുൻകൂOി
പ'ാധിപർെ:ഴുതി സ�തം േചാദി:രുത്; േലഖനമയ=ുംെകാN് അെതാKി=് ഒരു
ക#യേ�NതിൻവWം െചYാൽ മതി. പ'ാധിപർ:് നിJൾ എെ%ഴുതാൻ
വിചാരി:ുKു എKറിേയN ആവശയമിലല; നിJെളഴുതി അയ�ുK േലഖനം
സവീകാരയേയാഗയേമാ എKു നിർWയിQാൻ വായി=ുേനാേ:N ആവശയേമയു8ു.
ഏെതാരു കാരയവും പ'ഭാരവാഹിയായ പ'ാധിപേരാേടാ പ'മാേനജേരാേടാ
ഉടമfേരാേടാ േനരിOു േചാദി:ുകയലലാെത, താണതര:ാരായ ജീവന:ാേരാട്
േചാദി:രുത്.
പ':ാർ അവശയം അനു£ിേ:Nതായ ചില നീതികെളQpറി പറയുംമുk്,
േലഖക_ാർ വൃ#ാ%സംഭരണ(വൃ#ിയിൽ അറിsു നടേ:N ചില മാർ¬Jൾ
ഉ8വ (�ാവി:ാം. ഒരു സംഗതിെയQpറി റിേQാർO് തuാറാ:ുേkാൾ,
എെ%ാെ:യാണ് അതിൽ ഉൾെQടു#ിയിരിേ:Nത്? ഏതു
~മ#ിനനുസരി=ാണ് എഴുേതNത?് ഇവയിൽ ചില വിവരJൾ മുk്
സൂചിQി=ിOുN.് എKാൽ, സാധാരണ, (ദർശനം, പ%ുകളി, കലയാണം മുതലായ
സംഗതികെളQpറി ചില സൂചനJൾ അറിsിരി:ാനുN.്
ഒരു റിേQാർOെറ േമ�റs വലല കാരയ#ിനായും നിേയാഗി=ിരുKാൽ, അയാൾ
ആദയമായി െചേuNത് അതുസംബxി=് മുൻകൂOി ലഭി:ാവുെKടേ#ാളം
വിവരJൾ അറിയുകയാണ്. പ'#ിെy മുൻല:Jളിൽ അതിെനQpറി
(�ാവി=ിരുKാൽ, അെതാെ: വായി=് മന{ിലാ:ണം. അതിെലലoിൽ, അതിെല
നടപടി വിവരJൾ:് വയവfാപ'ം തuാറാ:ിയിരുKാൽ, അതിെലാരു (തി
േമടി=് വിവരJൾ �ഹി:ണം. ഒരു സംഗതിെയQpറി ഏെതാെ: നിലകളിൽ നിK്
േനാ:ി അറിേയണേമാ അെതാെ: നട#ിയിOു േവണം റിേQാർO് എഴുതുവാൻ. 
കായികാഭയാസ:ളികൾ, പ%ുകളി മുതലായവെയQpറി റിേQാർO്
തuാറാേ:NിയിരുKാൽ, മുkെ#കുറി എെ%ാെ:, എJെന, നടKിരുKു
എK് പ'#ിെy മുൻല:Jൾ വായി=ു മന{ിലാ:ുക. ഓേരാ വക കളികളും
ഇKയിK സമയJളിൽ നടKു, ഇK ആളുകൾ ജയി=ു, ഇK ആളുകൾ േചർK്
േയാഗയതാനിർWയം െചYു, ഇKയിK സ�ാനJൾ നിHയി=ു എKിവെയലലാം



എഴുതണം. എലലാ മുഖയവിവരJളും അട:ിയിരിേ:Nതാവശയം; കളി:ാരിൽ
(ഖയാത_ാരായി ആെരoിലുമുNായിരുKാൽ അവരുെട േപരുവിവരവും പറയണം.
ഓേരാ കളി:ും അതിK ്(േതയകമായ േപരുകൾ ഉNായിരി:ും. ഇവെയ ശരിയായി
മന{ിലാ:ിയിരി:ണം. കളിെയQpറി എഴുതുേkാൾ, കളി:ാർ ഉപേയാഗി:ുK
സാേoതികപദJൾ (േയാഗി:ുKതിKുപകരം േലഖകK്
േതാKിയെതഴുതിയാൽ, റിേQാർO് നിp±േയാജനമായി#ീരും.
കൃഷി(ദർശന#ിൽ പേല കൗതുകകരമായ സംഗതികളുN.് മുkെ# കുറി നടK
(ദർശന#ിെy വിവരJൾ പ'#ിൽ (�ാവി=ിരുKുെവoിൽ, അവ
വായി=ുേനാ:ുക. കാ¶{ാധനJൾ, സ�ാനവിവരJൾ, മുതലായവെയQpറി,
വി�ാപനം (സിEീകരി=ിOുെNoിൽ, അത ്കുറിെ=ടു:ുക. (ദർശനശാലയിൽ
കാേല:ൂOി എ#ുക; സവാഗത വചനJേളാ മു�ാവാകയJേളാ
ഏഴുതിQpറി=ിരുKാൽ, അതുകൾ കുറിെ=ടു:ുക; പിെK, േനെര,
(ദർശനകാരയദർശിയുെട അടു:േല:ു േപാവുക; കാ¶{ാധന വിവരJൾ:ും
മpറും പOിക തuാറാ:ിയിരുKാൽ ഒരു (തി വാJുക. കഴിs െകാലലJളിെല
(ദർശനJെള അേപ^ി=് ഇേQാഴേ#ത ്എ' വയതയാസെQOിOുെNK്
കാരയദർശിേയാടു േചാദി=റിയുക. ഇതു നിർWയിQാൻ കണ:ുകളുെNoിൽ,
കുറിെ=ടു:ുക. ഏേതതു വകുQുകളിൽ അഭിവൃEിയുNായിOുെNKും,
ഏേതതിൽ താ¶യാെണKും, ഇവയുെട കാരണെമെ%Kും അേനവഷി:ുക.
കാ¶Q%ലിൽ ചുpറിനടK് ഓേരാ ഭാഗ#ും കാണുK വയവfകളുെട വിവരJൾ
കുറി:ുക. ഓേരാ വകുQും വി�രിെ=ഴുതാനാണ് വിചാരെമoിൽ, അതതു
 വകുQിെy ചുമതല:ാെര:N് േവNവിവരJൾ േചാദി=റികയും,
വിേശഷസ�ാനJൾ:ു േയാഗയതയു8 ഉരു:ളുെട വിവരJൾ കുറിെ=ടു:യും
െചq. കാ¶സാധനQOികയിൽ സ�ാനാർഹമായ ഓേരാKിെനയും
അടയാളെQടു#ുക. വിേശഷ സ�ാനJൾ െകാടു#ുകഴിയുേkാൾ, സ�ാനം
കിOിയവരുെട േപരുവിവരJളും, മുk് എവിെടെവെ=oിലും സ�ാനം ലഭി=ിരുKാൽ
ആ വിവരവും േചാദി=് കുറിെ=ടു:ണം. കാ¶ ഒരു ദിവസംെകാNു
കഴിsിOിെലലKിരി:ിൽ, അടു# ദിവസേ#�് ഉ8െതാെ: എ%ാെണK്
സൂചനം െചq. ഈ േവലകളിൽ ചിലത് മpറു പ'റിേQാർOർമാരുമായി
പoിOുെചuാവുKതും, ത�ിൽ വിവരJൾ ൈകമാpറാവുKതുമാകുKു.
േവNെതലലാം കുറിെ=ടു#തിെyേശഷം, താെഴQറയുK ~മ#ിൽ
റിേQാർെOഴുതുക: (�ാവന; fാപന#ിെy േപരു ചരിതം, അഭിവൃEി;
കാരയനിർവാഹക_ാരുെട േപരുവിവരം; സ�ാന#ുക; വിേശഷസ�ാനJൾ,



മുൻെകാലലJെള അേപ^ി=് കാ¶{ാധനJളിലും മpറും ഉNായിOു8 വർEന;
(ദർശനം കാ³ാൻ എ#ുKവെര സൽകരി:ുKതിനായി െചYിOു8
വയവfകൾ; കാലാവf; (ാരംഭസമയം കാ¶:ാരായി കൂടിയവരുെട സംഖയ;
കാ¶fല#ിെy വർWനം; ഓേരാ വകുQിെyയും വർWന-ആട,് മാട്, കുതിര,
േപാ#്, പKി, േകാഴി, കൃഷിേ:ാQുകൾ, ധാനയJൾ, മുതലായ വകുQുകെളാെ:
വർWി:ണം-വിmമകരേഭാജനം, (സംഗJൾ, ഇവയുെNoിൽ മാ'ം-വിേശഷി=്
വലല കായികാഭയാസJേളാ കളികേളാ ഉNായിരുKാൽ അവ, പകൽ െവയിേലാ
മഴേയാ മൂടേലാ എJെനയായിരുKു എKു; ആെക കൂടിയ കാ¶:ാരുെട എWം;
(േവശനം അനുവദി:യാൽ കിOിയ ആദായം; സ�ാനവിവരJൾ. ഈ
സ¥ദായJൾ തെK മpറു കാ¶േവല റിേQാർOുകൾ:ും പpറുKതാണ്.
വിവാഹാേഘാഷJൾ:് വധൂവര_ാെരയും അവരുെട കുടുംബJളുെട
ചരിതJെളയുംപpറി മുൻകൂOിതെK വിവരJൾ േശഖരി=ിരിേ:Nതാണ്. ഇതിKും
പുറെമ വിവാഹം എവിെടെവ=് നട#ുKു; വിവാഹ#ിKു8  ഒരു:Jൾ
എെ%ാെ:; (മാണികൾ ആെരാെ: ഹാജരായി; സദയയുെട വിഭവJൾ എJെന,
ഇ(കാരം പല വിവരJളും റിേQാർOിൽ ഉൾെQടു#ിയിരി:ണം.
സംfാനഭരണാധിപ_ാർ മുതലായ മഹാ(സിE ജനJളുെട
ആഗമനാേഘാഷJളുNായാൽ, അതു സംബxി= നടപടി~മപ'Jൾ മുൻകൂOി
നിർവാഹകസംഘ:ാേരാട ്േമടി:ുക; മംഗളപ'Jൾ സമർQി:ുKുെNoിൽ
അവയുെട പകർQുകൾ സkാദി:ുക; (േവശന#ിന് (േത�യക അനുവാദം
േവNിയിരുKാൽ അതും േമടി=ിരി:ുക; ആേഘാഷJളിൽ ഉNാകുK
വിേശഷJെളലലാം കുറി:ുക ഇ'യും അതയാവശയമാണ്.
അÄിബാധ, െകാലപാതകം, തീവNി അപകടം, ലഹള മുതലായവയിൽ
േപാലീസുകാരുെട സഹായം കൂടാെത കഴികയിലല. ഒരു വീട ്െവ%ാൽj അത്
ആരുേടത,് ആർ പാർ#ിരുKു, എ%ു സാമാനJൾ നശി=ു, നgം എ' വരും, വലല
ബീമ ഉടkടികളും ഉേNാ, എെKാെ:യു8 വിവരJൾ േപാലീസുകാരിൽനിK്
ലഭി:ും. പിെK, തീെ:ടു#ുKതിന് അധികൃത_ാരും ജനJളും െചY യ�Jൾ
എ%ായിരുKു എKും വർWി:ണം. െകാലപാതകസംഗതിയിൽ വിവരJൾ
അറിവാൻ േപാലീസുകാെരയും, െകാലെചuെQO ആളുെട ബxു:െളയും
ഭൃതയ_ാെരയും, അയൽ:ാെരയും കN് വിവരJൾ േചാദി=റിയണം.
െകാലപാതക~ിയെയ:ുറി=ും, കുpറ:ാരനായി പിടി=ിരി:ുKവെന:ുറി=ും,
െകാലെചuെQO ആെള:ുറി=ും സാ^യം പറയാൻ കഴിയുKവരായി
ആെരലലാമുെNK് അറിവു കിOുKപ^ം, അതും പറയണം. എKാൽ െതളിവിൽ



വരാ# യാെതാരു സംഗതിയും ഉറQി=ു പറയരുത്. തീവNി അപകടമായിരുKാൽ,
ഏതു വNി:ാണ് ആപ#ു പpറിയത്, ആ വNി മുൻ �േpറഷനിൽനിKു എേQാൾ
പുറെQOു, അപകടം പpറിയതു ഏതു fല#ുെവ=്; അവിെട ഏതു സമയം
എേ#NതായിരുKു, എK് അേനവഷി=റിയണം. അപകട#ിെy കാരണം, ഫലം,
എKിവെയQpറി, യാ':ാേരാടു േചാദി=റിയണം. സമീപ#ു തീവNിQാത
േവല:ാരുNായിരുKാൽ അവേരാടും േചാദി=റിയുക. അപകടസംഭവെ#Qpറി
എ'യും വിവരമായും, ആദി  മുതൽ അവസാനംവെര യാെതാരു സംഗതിയും
വിടാെതയും എഴുേതNതാവശയമാകുKു. ലഹളകെള സംബxി=ു,
െപാലീസുകാേരാടു വിവരJൾ അേനവഷി=റിക. ലഹള നട:ുK fലം, കാലം,
ആൾ:ൂOം, അ~മ (വൃ#ികൾ, ഫലJൾ എKിവെയലലാം
എഴുതിയിരിേ:NതാകുKു. ഇ:ാരയJളിെലാെ:യും, വർ#മാനJൾ
േശഖരിQാൻ േപാകുK പ':ാരന് അസാമാനയമായ ബുEിെകൗശലവും
നേയാപായവും ഉNായിരി:ണം. അവKു ഏതു ഭാഗ#ുനിKാേണാ വിവരJൾ
കിേONത ്ആ ഭാഗ#ുതെK അവൻ എ#ിേ=ർKിരി:ണം. മpറു8 ജനJൾ
അറിയുംമുk് വിവരJൾ �ഹി:യും ഉപായ#ിൽ fലം വിO് അതിശീºം
പ'#ിേല:് റിേQാർO് െകാടു:യും േവണം. ഇതിേല:്, പ':ാരൻ
സർ:ാരുേദയാഗf_ാേരാടും െപാതുജനകാരയJളിൽ ഏർെQOിരി:ുK
ഇതര_ാേരാടും വിശവാസയനായി ഇടപഴേകNതുമാണ്.
സഭാേയാഗJൾ മുതലായവ�് റിേQാർOർ കൃതയമസമയ#ിനുമുkു തെK
എ#ിയിരിേ:Nതുകൂടാെത, ആവശയെQO ഉപകരണJളും കരുതിയിരി:ണം.
എഴുതുവാൻ േപനെയ:ാൾ സൗകരയെQടുKത ്െപൻസിലാണ്. (സംഗJൾ
കുറിെ=ടു:ുKതിന്, രേNാ മൂേKാ െപൻസിൽ, ഇരുതലയും െച#ി:ൂർkി=്
കരുതിെവ�ണം. കുറി:ാനു8 പു�കJൾ ൈകയിലടJ#:വയായിരി:ണം;
നീളവും വീതിയും അധികമായു8വ ശലയകാരണമായി േതാKും; (സംഗJൾ
കുറി:ുേkാൾ, മുൻവാചക#ിെy അ%യഭാഗം വിടാെതയും ഓർ�െവ=ുംേവണം
അടു# വാചകെമഴുതുവാൻ. ചിലേQാൾ ഇരുO#ിരുK് കുറിേ:Nതായി വരും:
ആ അവസരJളിൽ വരികൾ ഒKിനുേമൽ ഒKായി എഴുതാതിരിQാൻ,
ഇട#ുൈകവിരൽെകാN ്വരിയുെട ആരംഭെമവിെടെയK്
ല^യെQടു#ിെ:ാ8ാവുKതാണ്.
ഒരു പ'#ിെy റിേQാർOർ മpറു പ'Jളുെട റിേQാർOർമാരുമായി
സേഹാദരേÕഹേ#ാടുകൂടിയിരിേ:Nത് മുഖയമായ ആവശയമാണ്. ഒേരദിവസം
(സിEെQടു#ുK ഒKിലധികം പ'Jളുെട റിേQാർOർമാർ  ഒരു



സഭാേയാഗ#ിേyേയാ മേpറാ വിവരJൾ:് റിേQാർO് എഴുതാൻ വKിരുKാൽ,
അവരിൽ ഒരാളുെട പ:ൽ വളെര മുഖയമായ ഒരു േരഖ കിOുKപ^ം, അത്
മpറു8വർ:് കാൺമാേനാ പകർെ#ടു:ാേനാ െകാടു:ാെത, തെy
പ'#ിേല:ായി െകാNുേപാകുK സ¥ദായം കിടമര#ാൽ
അനുവദി:െQടുമായിരുKാലും സാമാേനയന ആദരണീയമലല. പ':ാർ എലലാവരും
ഒേര ഉേzശ#ിനായിOാണേലലാ േവലെചേuNത്. േലാകേ^മാർ�ം
േവലെചuുേkാൾ, ഒരാൾ മെpറാരുവെന പിKിൽ നിറുേ#ണെമKിലല.
സമദൃgിയായി (വർ#ി=ാൽ, വളെര കാരയJൾ നിp±യാസം സാധി:ാൻ
കഴിയുKതുമാണ്. പ':ാർ ത�ിലു8 'സൗ©ാ'ം' അെലലoിൽ സൗഹാർzം
ഇേQാൾ വർEി=ുവരുകയാണ്. ഒരു േയാഗ#ിൽ നട:ുK (സംഗം വളെര
ദീർഘമായിരി:ുേkാൾ, പല പ'Jളുെടയും റിേQാർOർമാർ ഒ#ുേചർK,്
ഓേരാരു#ൻ ഓേരാ ഘOം കുറി:യും മെpറാരുവൻ അതുംെവ=ുംെകാNു
കkിവാർ#െയഴുതുകയും മെpറാരുവൻ റിേQാർO് തuാറാ:ുകയും െചuുKത്
ഇേQാൾ നടQായി#ീർKിOുN.്
പ'ാധിപർ തുടJി വൃ#ാ%േലഖകൻവെരയു8 പല ഇനം പ':ാെരാെ:യും
ഒേര (കാര#ിൽ അനു£ിേ:Nതായ ചില സദാചാര ത#വJൾ ഉN്. ഇവയിൽ
ഒK,് അനയ_ാേരാടു നയാuബുEിയായിരി:െമKു8താകുKു. ഒരു േലഖന#ിൽ
ആെരQpറി പറയുKുേവാ ആ ആെള നി�ാരണമായി േവദനെQടു#ുവാൻ
യ�ി:രുത്. ആ ആൾ ദുgത (വർ#ി=ിരുKാൽ, അയാളുെട േമൽ
വൃഥാേദാഷാേരാപം െചuരുത്. വിേശഷി=ും, ക^ിവഴ:ുകൾ ഉ8 സ�ർഭJളിൽ,
ഒരുവെന അനയായമായി നി�ി:േയാ മെpറാരുവെന, അനർഹമായി �ുതി:േയാ
െചuുKത് സതയ#ിKും നീതി:ും വിപരീതമാണ്. ചിലേQാൾ, പ':ാരൻ
ശ'ു:ളുെട േദവഷ#ിൽ കുടുJാനുമിടയാകും. എKാൽ താൻ പറയുKത്
സതയ#ിK് അനുസരണമായിരുKാൽ, അതുനിമി#ം ഉNാകുK ശ'ു:െള
ഗണയമാേ:Nതിലല. സദാചാരകാരയമായ മെpറാK്,  എേQാഴും,
ബുEിൈfരയേ#ാടുകൂടിയിരി:ുകയാകുKു. ഇതിെy അർ�ം, ബുEി:്
വിËവം ഉNാ:ുKതായ യാെതാKും േസവി:രുെതKാണ്. പ':ാരെy പണി
വളെര േeശകരമാെണKിരി:യാൽ, േeശJൾ അറിയാെതയിരി:ുKതിനുേവNി,
ലഹരിേപയJൾ േസവി:ുKത ്നലലതാെണKു ചിലർ കരുതുമാറുN.്
മദയേസവെകാNു, ബുEിശ|ി:ു ^യം തOുKതും, ഗുണാഗുണനിർWയം
െചuാൻ സാധയമലലാെതയാകുKതുമാണ്. പ':ാരൻ ഏകാ�ചി#നായിരുKു
തെy (വൃ#ിെയ ഒരു നയായാധിപെKാQം നടേ#Nവനാകയാൽ, നയായാനയായ



വിചാരണശ|ിെയ ശിഥിലമാ:ുK ദുªീലJൾ:ു വഴിെQOുകൂടാ#താകുKു.
ഇവെ�ലലാpറിനും മീെത നിൽ:ുK ഒരു സദാചാരകാരയമാണ് ൈക:ൂലിെയ
സംബxി=ു8ത.് തെy ദൂഷയJെള മറ�ുവാേനാ എതിരാളിെയ മറി�ുവാേനാ
തനി:ിലലാ#തായ ഗുണJെള ഉ8താ:ി �ുതിQാേനാ, അനയെy േമൽ േദാഷം
ആേരാപിQാേനാ, പ':ാരK ്ൈക:ൂലി െകാടു#ാൽ സാധയമാകും എK്
വിചാരി:ുKവർ ഉN്. ഇJെന വിചാരി:ുവാൻ പ':ാരർ ചിലർ
സംഗതിയുNാ:ാറുമുN്. ൈക:ൂലി പല തര#ിലാവാം. ഒരു
സർ:ാരുേദയാഗfെyേയാ (ഭാവശാലിയായ മെpറാരുവെyേയാ സംഗതിയിൽ,
പ':ാരK ്പണം െകാടു:ുKതായ് വരാം; അവെy സവ%ം കാരയJൾ
ഫലെQടു#ിെ:ാടു:ുKതായ് വരാം; അവന് ആദായമുNാ:#: പണികൾ
ഏൽപി=ുെകാടു:ുKതായ് വരാം; കൂലികിOുKതായു8 സർ:ാർവക പരസയJൾ
അവെy പ'#ിെല:യ=ുെകാടു:ുKതായ് വരാം; ചിലേQാൾ പ':ാരK്
സാQാടും 'ൈകമട:ു'കളും െകാടു:ുKതായ് വരാം; ചിലേQാൾ അവന്
വീരശൃംഖലേയാ, േമാതിരേമാ, വളേയാ സ�ാനമായിO് െകാടുQി:ുKതായ് വരാം;
ചിലേQാൾ, അവെന സർ:ാരുേദയാഗfെy ഒQം െകാNുനട:ുKതായ് വരാം.
ഇ(കാരമു8 ൈക:ൂലിെകാN് പ':ാെര പാOിലാ:ി, െപാതുജനകാരയJൾ,
ജനതയുെട ഹിത#ിനു വിപരീതമായി, (വർ#ിQി:ുKവരും, അതിKായി
ആ�ഹി:ുKവരും മലയാള രാജയJളിൽ സാധാരണമാെണKു പറയുKത്
നിേªഷം അവാ�വമേലലാ. ജനJൾ  പ':ാരെന തJളുെട (തിനിധിയായി
കരുതി വിശവസി:ുKു; പ':ാരൻ അവരുെട വിശവാസെ# ലംഘി:ാെത
നടേ#NതിKു കടമെQOിരി:ുKു. അവൻ, പണാദായെ# െകാതി=്,
ജനഹിത#ിനു വിപരീതമായി ജനേ�ാഹികളായവേരാടു േചർK,് ൈക:ൂലി േമടി=്
ജനവtന െചuുേkാൾ, പ'ധർ�#ിKും ജനJൾ:ും േലാകേ^മ#ിKും
േ�ാഹം െചuുKവനായി#ീരുKു. പണേമാഹ#ാൽ ദുരാTാ:ളുെട വലയിൽ
കുടുJി, െപാതുജനവിശവാസഘാതം െചY്, ജനJളാൽ നി�ി:െQOിO്, ഒടുവിൽ
ദുഃഖി:ാൻ സംഗതിവKിOു8 ഒKിലധികം പ':ാരുെട കഥ മലയാളികളായ
പ'വായന:ാർ അറിsിരിQാൻ ഇടയുN.് ഇ#ര:ാർ പ'#ിെy മഹ#ായ
പദവിെയ കളoെQടു#ുകയും, േലാക#ിൽ അധർ�#ിKും അധർ�ികൾ:ും
വളരുവാൻ സൗകരയമുNാ:ിെ:ാടു:ുയും െചuുKവരാണ്. െപാതുജനJളുെട
അഭി(ായ#ിKും ഹിത#ിKും വിേരാധമായി നട:ാതിരി:ാനാണ്
പ'(വർ#കൻമാർ mE വേ�Nത.്
പ'സവാമിയായ ഉടമfെy നില എ%ായിരി:ണം. അയാളും പ'ാധിപരും ത�ിൽ



ഏതുവിധം െപരുമാറണം? പ'ാധിപർ ഉടമfരുെട ആ�കെള ശിരസാവഹി=ു
നടേ#Nവൻ മാ'േമാ? പ'#ിൽ (തിബിംബിQിേ:Nത് പ'ാധിപരുെട
അഭി(ായേമാ, ഉടമfരുേടേതാ? പ'ാധിപർ എേQാഴും െപാതുജനJളുെട
ഹിത#ിKായി കരുതി(വർ#ിേ:Nവനാണ്. െപാതുജനJൾ:് ഇKതു
േദാഷെമKും ഇKതു ഗുണെമKും അവർ:ഭി(ായമുെNoിൽ അതിെന
(തിഫലിQിേ:Nതേ' പ'ാധിപരുെട കടമ; ഈ സംഗതിയിൽ ഉടമfന്
എJെനേയാ അഭി(ായമുNായിരുേKാെO; അയാളുെട അഭി(ായം ഗണയമെലലoിൽ
ത8ി:ളയണം. എKാൽ, പ'ാധിപരുെട ആ�ഹം െപാതുജനഹിത#ിനും
െപാതുജനാഭി(ായ#ിനും (തികൂലമായിരുKാേലാ, അയാൾ േസവ¨ാചാരിയായി
തെy ഇgം നട#രുത.് അJെന നട#ിയാൽ, വായന:ാർ:് പ'#ിെy
േപരിൽ അതൃµി േതാKുവാനും പ'#ിന് ഇടി=ലുNാവാനും സംഗതിയാവും.
ആകയാൽ, പ'ാധിപർ  പ'#ിെy അഭയുദയെ#:ൂടി േനാ:ിേവണം തെy
(വൃ#ി നട#ാൻ. െപാതുജനJളുെട ഹിതെ#യും അഭി(ായെ#യും
അനുഗമി:ുKേതാടുകൂടി, അവരുെട അഭി(ായെ# വരുoാലേ#:ു
േയാജി:#:വWം സവരൂപിQാനും പ'ാധിപർ:ു കഴിയണം; അയാൾ ഏകേദശം
ഒരു ദീർഘദർശിെയേKാണം േവണം െപാതുജനകാരയJളിൽ ജനJെള
ഉപേദശി:ുവാൻ. ഈ fിതി:് പ'ാധിപർ ഒരി:ലും ഉടമfരുെട
ആ�ാകരനായിരി:രുത.് ഇJെന ആ�ാപി:ുവാൻതെKയും
ഉടമfൻമാർ:് േയാഗയത എ%ു8ൂ? കുെറ പണം ൈക:ലിരുKത ്പ'ം
നട#ാനായി മുട:ിയിOു എേKാ, അ=ുകൂടം തെy വകയായി നട#ുKു എേKാ,
മേpറാ സംഗതികെള ആധാരമാ:ിെ:ാN് പ'#ിെy ഉടമfെനKു
െഞളിയുKവരുN;് ഇ#ര:ാർ:് എJെനയും പണമുNാ:ണെമK്
േമാഹമായിരി:ുേkാൾ, പ'Jൾ:് സവാത%�യം എവിെടയുNാകാൻേപാകുKു.
പ'നട#ിQുകാരൻ സവത�നായിതെK കഴിsുകൂടുവാൻ
ആ�ഹി:ുKുെവoിൽ, താപസനായിരിേ:Nിവരും; എKിരുേKാെO. എoിലും
പ'െoാN് സമുദായ#ിലും, രാജയകാരയJളിലും, സവാർ�Jൾ േനടിെ:ാ8ാം
എKു കരുതുKവെര അതിേല:് അനുവദിേ:ണേമാ? സർ:ാർ കാരയJളിൽ
ഉേദയാഗ:യpറം മുതലായ (സാദJൾ ലഭിQാനായി mമി:ുKവർ:ും
സാഹിതയകാരയJളിൽ താൻ േകമെനKും തെy കൃതികൾ നിർേzാഷJെളKും
െകാOിേഘാഷിQാൻ ആ�ഹി:ുKവർ:ും, ഇ(കാരം മpറു പേല കൃ'ിമ:ാർ:ും
പ'ം സഹായമായിരുKാൽ, െപാതുജനഹിതെമവിെട നിൽ:ും! ഉടമfൻ എെy
ഇgനാണ്, ഞാൻ അേപ^ി:ുേkാെല പ'#ിൽ (�ാവി:ും, - എKും മpറും



അനയെനാരുവK് വിചാരം ഉNാവാൻ ത:വWം പ' ഉടമfൻ അനയൻമാേരാട്
കൂOുകൂടരുത;് വിേശഷി=ും, രാജയകാരയJളിൽ ഇടെപOിരി:ുKവരുമായി
ഇJനെ# സഖയേമ യു|മലല. പ':ാരെy കർ#വയJളിെലാK്
വർ#മാനJൾ േശഖരി=ു (സിEെQടു#ുവാനാണ്; രാജയകാരയJളിൽ
ഏർെQOിരി:ുK ചിലർ:് ചില വാർ#കൾ പ'#ിൽ (സിEെQടു#രുെതK്
ഉൽ:¿യുNായിരി:ും; അത ്സാധിQാൻ േവNി  അവർ പ':ാരെന
പാOിൽവ�ും; ഏറിവKാൽ, ൈക:ൂലിയും െകാടു:ും. ഉടമfൻ ഇതിൽ
അടിമെQOാൽ അയാളുെട പ'ംെകാN ്എ%ാണ് െപാതുജേനാപകാരം? അയാൾ
ബഹുജനJൾ അറിേയNിയ വർ#മാനJെള മറ=ുവ�ുക നിമി#ം അവെര
വtി:ുകയേലല െചuുKത്? ഇതിലുമQുറം, അയാൾ ഒരു സർ:ാർ
ഉേദയാഗfെyേയാ, രാജയകാരയ(സ|െyേയാ േസവ�ു നിK ്വാ�വ#ിനു
വിരുEമായ (കാരം (�ാവി=ാലു8 വtന എ'േയാ വലുതാണ്. ഇനി മെpറാരു
ദൂഷയമുN:് പ'-ഉടമfൻ, "eബ്" എKു പറയുK വിേനാദവിmമ സംഘJളിൽ
അംഗമായിേചർK ്ആ വഴി:ും ദൂഷിതനാവാൻ ഇടയുN.് പ'#ിെy ശ|ി
എ'േയെറേയാ, അ'േയെറ ഊേ:ാടു കൂടിയായിരി:ും പ'#ിൽ പറയുK
ആേ^പJൾ ഓേരാരു#രുെടേമൽ തറ�ുKത്. ഇ#രം അനുഭവം
ഒഴി=ുെവQാൻ ഉേദയാഗf_ാർ തുടJിയവർ പ'-ഉടമfെy ഇgം
സkാദി:ുKതിന് eബിൽ കൂടുകയും, ഉടമfെന വശീകരി:ുകയും െചuും.
ഉടമfൻ ഈ െകണിയിൽ കുടുJാതിരി:ണം; അതിേല:് ഉ#മമായ ഉപായം
സംഘ#ിൽ അംഗമായി േചരാതിരി:ുകതെKയാണ്. പ':ാരൻ െവടിേയN
മെpറാരു കാരയമുN്: പണ:=വട:ാരായും, റ®ർ:kനി മുതലായ
കൂOുവയാപാര:ാരായും, േനരിേOാ, മpറു (കാര#ിേലാ, യാെതാരുസഖയവും അരുത;്
അ#രം വയാപാരJളിൽ േചർKുനട:യുമരുത.്
ഇവെയാെ: നടQിലലാ# നിബxനകളാെണK് ചിലർ:ു േതാKിേയ:ാം;
സാധിQാനും (യാസമാവാം. എoിലും െതാഴിലിെy പവി'തെയ പാലിQാൻ
അതയ%ാേപ^ിതമായ ഇ:ാരയ#ിൽ പ':ാരന് എ%ുതെK കgQാടുകൾ
േനരിOാലും, അവന് െപാതുജനേ^മെ#:രുതി (വർ#ി=ു എK്
കൃതാർ�നാകുവാൻ അവകാശമുN.് അവെy പുരുഷാർ�Jൾ സതയം, നയായം,
നീതി എK ധർ�'യം ആയിരി:ും; ഇതിoൽ അവK ്ഈശവരസഹായം
ഉNായിരി:ുെമK വിശവാസം ധർ�ഭ|ിെയ വർEിQി=് ൈധരയം നൽകുKതും;
അവന് േeശപാശ ബx#ിൽ നിK ്േമാ^ം സിEി:ുKതുമാകുKു.



അണിയറയിൽ

മലയാളം വി:ി�§ശാലയിേല:് സംഭാവന െചY േലാകെമkാടുമു8 നിരവധി
മലയാളം വി:ി�§ശാല (വർ#കരാണു് ഈ ഇ-പു�ക#ിെy പിKിൽ.
ഓേരാരു#െരയായി േപെരടു#് പറയാൻ സാേoതിക പരിമിതിയും ഈ ഇ-പു�കം
നിർ�ി:ാെനടു# കുറs സമയവും അനുവദി:ുKിലല. വി:ി�§ശാല
(വർ#കർ:് പുറെമ, മലയാളം വി:ി�§ശാലയുെട (ാധാനയം കNറിs്
പു�കJളുെട ഡിജിpറൽ പകർQ ്പoു െവ=വർ, കൃതികൾ �§ശാല�് അക#ും
പുറ#ും സംേശാധനം ((ൂഫ് റീഡ്) െചYവർ, അJെന നിരവധി േപരുെട
സംഭാവന ഈ ഇ-പു�ക#ിെy പിറകിൽ ഉN്. ഓേരാ കൃതി�ും പിറകിൽ
(വർ#ി=വർ ആെരാെ:െയK് കാണാൻ വി:ി�§ശാലയിൽ ഈ കൃതിയുെട
സംവാദം താൾ േനാ:ുകേയാ, (�ുത കൃതിയിൽ ഉൾെQടുK താളുകളുെട
നാൾവഴി കാണുകേയാ െചuുക.

മലയാളം വി:ി�§ശാലയുെട ആദയെ# ഇ-പു�കം പുറ#ിറ:ുKതിൽ
സഹകരി= എലലാവർ:ും അകമഴിs ന�ി േരഖെQടു#ുKു.

മലയാളം വി:ി�§ശാല ഉപേയാ|ൃസമൂഹം 
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ഈ ഇ-പു�ക#ിെy പകർQവകാശം

ഈ ഇ-പു�ക#ിെy ഉ8ട:ം െമാ#മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ~ിേയpറീവ്
േകാമൺസ് ആ�ിബയൂഷൻ െഷയർ-എൈലക് അൺേപാർOഡ് 3.0 അനുവാദപ'ം
(കാരം പകർെQടു:ാനും, വിതരണം െചuാനും, പoു് െവ:ാനും താoൾ:ു്
അനുമതിയുNു്. 



ബാEയതാ നിരാകരണം

ഈ ഇ-പു�ക#ിെy പിKിൽ (വർ#ി=വർ സാധുത സംബxി= യാെതാരു
ഉ#രവാദി#വും വഹി:ുKിലല

മലയാള ഭാഷയിേലാ ലിപിയിേലാ െപാതു സtയ#ിലു8 പു�കJൾ, മpറ്
സവത� കൃതികൾ എKിവ െപാതുേശഖരം എK ഉേzശേ#ാെട
സKEേസവകരായ വയ|ികൾ സഹകരി=ു് സൃgി=ു െകാNിരി:ുK സവത�
ഓൺൈലൻ �§േശഖരമാണു് വി:ി�§ശാല. വി:ി�§ശാലയിെല സവത�
�§േശഖര#ിെല ഒരു പു�കം മാ'മാണ് ഭാഗമാണ് ഇത.് ഇyർെനpറ്
സൗകരയമു8 ആർ:ും തിരു#ാവുK വിധ#ിലാണ് വി:ി�§ശാലയുെട ഘടന.
അതുെകാN് ഇതിലു8 �§Jൾ വിദÏർ പരിേശാധി= പൂർWവും, സൂ»വും,
വിശവാസേയാഗയവുമായ വിവരJളായിരി:ണെമKിലല.

േമൽQറsിരി:ുKതിനർ�ം ഇതിൽ നിKു് താoൾ:് മൂലയമു8തും
കൃതയവുമായ വിവരJൾ ലഭി:ുകയിലല എKലല; മറി=് താoൾ:ാവശയമായ
വിവരJള'യും ഇവിെട നിK ്ലഭി:ാനുമിടയുN്. എKിരുKാലും ഈ
പു�ക#ിെy ഡിജിൈpറേസഷനു പിKിൽ (വർ#ി= മലയാളം വി:ി�§ശാല
സമൂഹം ഈ പു�ക#ിലു8 വിവരJളുെട യാെതാരു ഗുണേമ_ാ
ഉ#രവാദി#വും വഹി:ുKതലല. ഈ പു�ക#ിലു8 വിവരJൾ താoൾ:്
ഉപേയാഗെQടുKുെNoിൽ നലലത,് ഇെലലoിൽ അതിനു് ആരും ഉ#രവാദികളലല.
മpറ് സമാന സംരംഭJളും ഇേതേപാലു8 നിരാകരണJൾ നൽകുKുെNKു്
mEി:ുക.  
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