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കുറിപ്പു്

1958 ഒേക്ടാബർ 19-ാം തീയതിയിെല ജനയുഗം പത്ര�
ത്തിൽവന്ന രണ്ടു വ്യത്യസ്ത കുറിപ്പുകളാണു് ഇവിെട
െകാടുക്കുന്നതു്. ആദ്യെത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയു�
െട കാലത്തു് വിദ്യാഭ്യാസബില്ലിെന തുടർന്നു വന്ന
സിലബസ് പരിഷ്കരണത്തിെനതിെര നടന്ന വിമർ�
ശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളിൽ നിന്നുള്ളതാണു് ഈ
രണ്ടുകുറിപ്പുകളും. ഒന്നു് മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പി�
േന്റതും മെറ്റാന്നു് തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരേന്റതുമാണു്.
സായാഹ്ന െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനയുഗത്തിെന്റ
ഡിജിൈറ്റേസഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനിെട ശ്രദ്ധയിൽ
െപട്ടതാണു് ഇവ.

സായാഹ്ന



‘നായ’യ്ക്കല്ലഗതിേകടു്

ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

േകാഴിേക്കാടു്, ഒേക്ടാ: 15—മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കു�
റുെപ്പഴുതുന്നു:

മാതൃഭൂമിയുെട കഴിെഞ്ഞാരു ലക്കത്തിൽ മലയാള
പാഠ്യപുസ്തകങ്ങെള പരാമർശിച്ചുെകാണ്ടു് മഹാപ�
ണ്ഡിതനായ ശ്രീ: അഴിേക്കാട്ടു സുകുമാരൻ എഴു�
തിയിരുന്ന േലഖനം ആദരകൗതുകങ്ങേളാടുകൂടി
ഞാൻ വായിച്ചു. അതു മെറ്റാരാൾക്കുള്ള മറുപടിയാ�
ണു്: എന്നാലും പാഠ്യപുസ്തക രചിതാക്കളിൽ ഒരാ�
െളന്നനിലയ്ക്കു്, ഒന്നാം പാഠെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അധി�
േക്ഷപങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പറേയണ്ടതു് എെന്റ ചുമ�
തലയാെണന്നു വന്നിരിക്കുന്നു.

“ഒന്നാംപുസ്തകം ഈ െതറ്റിനു ഒന്നാം സമ്മാനംത�
െന്ന വാങ്ങിേയക്കും” എന്നു് ആ സുഹൃത്തു് ആഹ്ലാ�
ദിക്കുന്നു. സമ്മാനദാതാവു് അേദ്ദഹമല്ലേല്ലാ എന്നു�
മാത്രമാണു് ഞാൻ വിഷാദിക്കുന്നതു്. എെന്തല്ലാമാ�
െണേന്നാ െതറ്റുകൾ! “നായ അതിൽ െപാതുെവ
‘നാ’ ആണു്. ‘നായും’ ‘നായ്ക്കു’ എെന്നാെക്കയാണു്
പ്രേയാഗം” ഒന്നാംപാഠത്തിൽ ‘നാ’ എെന്നാരു നാ�
മം പ്രേയാഗിച്ചിേട്ട ഇല്ല. ‘നായ + ഉം’ ‘നായ + ക്കു് ’
ഈ പ്രകൃതി പ്രത്യയേയാഗങ്ങളിൽനിന്നാണു് ‘നാ�
യും’ ‘നായ്ക്കു് ’ ഈ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു്. ‘നായ’
എന്ന പ്രേയാഗം െതറ്റാെണന്നാണു് വാദെമങ്കിൽ
എഴുത്തച്ഛനും കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരും െപ്രാഫസ്സർ സു�
കുമാരെന്റ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ഒരിക്കൽകൂടി പി�
റേക്കണ്ടിവരുെമന്നുേതാന്നുന്നു. ‘നായ്ക്കും നരിക്കും’
എന്നു തുഞ്ചത്താചാര്യൻ എഴുതിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. ‘പാ�
ണ്ടൻ നായുെട പല്ലിനുശൗര്യം പേണ്ടേപ്പാെല ഫലി�
ക്കുന്നില്ല’ എന്നു നമ്പ്യാരും പറഞ്ഞുേപായിട്ടുണ്ടു്.
‘നായ്, നായു്, നായ’ ഈ മൂന്നു രൂപങ്ങളും സാധു�
ക്കളാെണന്നാണു് ഞങ്ങെളാെക്ക പഠിച്ചുേപായതും
ധരിച്ചുേപാന്നതും. പായ്, കായ്, വായ് ഈ നാമ�
ങ്ങൾക്കുമുണ്ടു് സംവൃേതാകാരാന്തങ്ങളും അകാരാ�
ന്തങ്ങളും ആയ രൂപാന്തരങ്ങൾ. ‘പായ്മരം’ ‘പായ
വിരിച്ചു’ ‘പായിട്ടിരുത്തിപ്പലേപർക്കു ഭക്ഷണം’ മു�
തലായ പദങ്ങളും പാദങ്ങളും യഥാസൗകര്യം ഓർ�
ക്കുന്നതു് നന്നായിരിക്കും. അേപ്പാൾ മനസ്സിലാവും
‘നായ് ’യ്ക്കല്ല ഗതിേകടു െപട്ടെതന്നു്.

ഇനി നിേയാജകപ്രകാരത്തിെന്റ മദ്ധ്യരൂപെത്ത�
ക്കുറിച്ചാണു്. അതു ദീർഗ്ഘാന്തമാെണന്നാണു്, സു�
കുമാരെന്റ പ്രതിജ്ഞ. അേദ്ദഹത്തിന്നു് എെന്താര�
വലംബമാണതിനുള്ളെതന്നു സ്പഷ്ടമാക്കിയിരുെന്ന�
ങ്കിൽ എനിക്കു് അതു ഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു ആ ദയ
ശ്രീ: സുകുമാരൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. കവിതയിൽ മാ�
ത്രാലാഭത്തിേനാ സ്വരൈദർഘ്യംെകാണ്ടു് േനടാവു�
ന്ന രചനാസൗകുമാര്യത്തിേനാേവണ്ടി യേഥച്ഛ ക്രി�
യാപദത്തിെല അന്ത്യസ്വരത്തിനു് നീളം വരുത്താറു�
ണ്ടു്. അതു് നിേയാജകമദ്ധ്യരൂപത്തിൽ മാത്രമല്ലതാ�
നും. ‘നന്നൂ, ശമത്സമാം’, ‘മുഴങ്ങിടുന്നൂ ഘനസഞ്ച�
യം’ എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടേല്ലാ. ‘തരൂ,
വരൂ’ എെന്നാെക്ക നിേയാജകമദ്ധ്യമക്രിയാരൂപ�
ത്തിെല ‘അേന്ത്യാകാരം’ നീട്ടുന്നതും മാത്രാലാഭത്തി�
േനാ ഗാനാത്മകതേയ്ക്കാ േവണ്ടി മാത്രമാണു്. ‘പുസ്ത�
കം വായിക്കൂ, അക്ഷരം പഠിക്കൂ, നിരൂപണം എഴു�
തൂ’ എേന്നാ ‘പുസ്തകം വായിക്കൂ. അക്ഷരം പഠിക്കൂ,
നിരൂപണം എഴുതൂ’ എെന്നാ പറേയണ്ടെതന്നു് ശ്രീ:
സുകുമാരൻതെന്ന തീർച്ചയാക്കിയാൽമതി. ‘വരു
വരു കരുണ ധാമേമ, മന്ദമന്ദം’. എന്നാണു് െകാ�
ച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, ‘േപാവെട്ട ഞാൻ വിടു, വിടില്ല
കടന്നുകൂടാ’ എന്നാണു് വള്ളേത്താളും. ‘നീ മയങ്ങു
കുേഞ്ഞ’ എന്നാണു് ഉള്ളൂരും പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
ഇെതാെക്ക അസാധുപ്രേയാഗങ്ങളാെണന്നാണു
പണ്ഡിതനായ േലഖകെന്റ വാദം? ഒന്നാംപാഠത്തി�
െല ഒരു വാക്യത്തിൽ ‘തരൂ’ എെന്നാരു മലയാള�
ക്രിയാപദം കണ്ടാൽ ഉടേന സംസ്കൃതത്തിെല ഒരു
നാമപദത്തിെന്റ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചുേപാകത്തക്കവ�
ണ്ണമുള്ള ഭാഷാശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം ഒന്നാംക്ലാസ്സിൽ
പഠിക്കുന്ന െചറിയ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുെമന്നു ഞാൻ
ഇേപ്പാഴും ഭയെപ്പടുന്നില്ല.

ഇനിയും കാണിക്കുന്നുണ്ടു്, വലിെയാരു െതറ്റു്; ‘ൈകത
നില്ക്കുന്നു’ എന്ന വാക്യത്തിലാണതു്. ൈകത നില്ക്കുക�
യും കിടക്കുകയുംമറ്റും െചയ്യുേമാ എന്നാണു സംശ�
യം. ‘മുറ്റത്തു മാവുനില്ക്കുന്നു’, ‘വഴിയിൽ ഒരു മാവു വീ�
ണുകിടക്കുന്നു’ എെന്നാെക്ക മലയാളികൾ പറയാ�
റുണ്ടു്. മലയാളികൾക്കു് അർത്ഥേബാധമുണ്ടാകാറുമു�
ണ്ടു്. ‘മാവു് ഇറയത്തുകയറി ഇരുന്നുകളയുേമാ’, ‘മാ�
വു് എഴുേന്നറ്റു െപായ്ക്കളയുേമാ’ എെന്നാന്നു ആരും
ശങ്കിക്കാറുമില്ല. ഇെതാെക്ക സാമാന്യജനങ്ങളുെട
സാമാന്യബുദ്ധിെയക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവമാെണന്നു
ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
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തലെക്കട്ടുതെന്ന െതറ്റു്,
പിന്നേല്ല-ഉള്ളടക്കം!

കേത്താലിക്കാേനതാക്കളുെട വിമർശനത്തിെന്റ

തനിനിറം െവളിച്ചത്തു്

തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ

ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ നിരൂപണം േകൾേക്കണ്ടിവ�
ന്നതു് ബഷീറിെന്റ ‘ന്റുപ്പാപ്പാെക്കാരാേനണ്ടാർന്നു’
എന്ന പുസ്തകമാണു്. പ്രസ്തുത േനാവൽ മലയാള�
ത്തിെല ഒരനശ്വരകലാസൃഷ്ടിയാെണന്നു് സാഹി�
ത്യം എെന്തന്നറിയാവുന്നവെരല്ലാം സമ്മതിക്കും.
ഈ മേനാഹര കലാശില്പെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരാസ്വാദന�
േമാ നിരൂപണേമാ  എഴുതുക ഇവിെട സാദ്ധ്യമല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസമൂല്യം, സാഹിത്യമൂല്യം, സാംസ്കാരിക�
മൂല്യം, ധാർമ്മികമൂല്യം എന്നീ നാലു മൂല്യങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് ഈ ഉപപാഠപുസ്തകെത്ത
കേത്താലിക്കാ േകാൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നതു്. ഭാ�
ഷാപഠനത്തിൽ ഒരു ഉപപാഠപുസ്തകത്തിെന്റ പങ്കു്
എന്താെണന്നകാര്യം വിസ്മരിച്ചു െകാണ്ടാണു് നിരൂ�
പകന്മാർ ഈ നാലു മൂല്യങ്ങളുേടയും മാനദണ്ഡം
െകാണ്ടു് ഈ പുസ്തകെത്ത വിമർശിക്കാൻ ഒരുെമ്പ�
ട്ടതു്. അതും മതത്തിേന്റതായ ഒരു വീക്ഷണേകാൺ
അവലംബിച്ചുെകാണ്ടു്.

സുന്ദരെമാെയാരുകലാസൃഷ്ടി
പാഠപുസ്തകങ്ങളുെട പഠനം െകാണ്ടു വിദ്യാർത്ഥി�
കൾ േനടിയ പരിജ്ഞാനം സ്വയം പ്രേയാഗിക്കാ�
നും വാക്യരചനാപരിശീലനത്തിനുമാണു പ്രധാന�
മായും ഉപപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപേയാഗെപ്പേടണ്ടതു്.

അതുെകാണ്ടാണു േനാവലുകേളാ അവയുെട സം�
ഗ്രഹങ്ങേളാ ഉപപാഠപുസ്തകങ്ങളായി പ്രാേയണ
അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നതും. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
േനാക്കിയാൽ ബഷീറിെന്റ േനാവലിനു് ഒരു ഉപപാ�
ഠപുസ്തകമാക്കാൻ തികച്ചും അർഹതയുണ്ടു്. മുസ്ലീം
സമുദായത്തിെന്റ പുതുമയുള്ള അന്തരീക്ഷവും സാ�
ഹിത്യത്തിലും വായനക്കാരുെട ഓർമ്മയിലും ഇന്നും
ജീവിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ആെകക്കൂടി ഒരു സ്വാ�
ഭാേവാക്ത്യാലങ്കാരംേപാെല ഹൃദയസ്പർശിയായി
ഋജുവായി വികസിക്കുന്ന കഥാഗാത്രവും സസൂക്ഷ്മ�
മായ ജീവിതനിരീക്ഷണവും സമഞ്ജസമായി സം�
േയാജിച്ചുള്ള ഈ േനാവൽ ഒരു വിലെപ്പട്ട സംഭാ�
വനയായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കരുതും. സന്ദർഭങ്ങളു�
െട വിശദാംശേമാ കഥാപാത്രങ്ങളുെട ചിത്രീകരണ�
േമാ എഴുതാൻ അവേരാടാവശ്യെപ്പട്ടാൽ അദ്ധ്യാപ�
കെന്റ ഭീഷണിെയാന്നുമില്ലാെത അവരതു േവണ്ടും�
വണ്ണം നിർവഹിക്കുകയുംെചയ്യും. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ മലയാളത്തിെല സുന്ദരമായ ഒരു കലാസൃ�
ഷ്ടി ഉപപാഠപുസ്തകമായി കിട്ടുകെയന്ന വല്ലേപ്പാഴും
മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണു്. ഇെതാെക്കയാ�
ണു് ഒരു ഉപപാഠപുസ്തകത്തിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസപര�
വും സാഹിത്യപരവുമായ മൂല്യം.

േദശ്യപ്രേയാഗങ്ങൾ
ഇെതാരു നല്ല േനാവലായതുെകാണ്ടു് കഥാപാത്ര�
ങ്ങൾ അവരുെട സ്വന്തം ഭാഷയിലാണു സംസാരി�
ക്കുന്നതു്. തന്മയത്വംതികഞ്ഞ, സജീവമായ ആ പ്രാ�
േദശിക സംഭാഷണ ൈശലിെയ ഏറ്റവും വലിയ
ഒരു േദാഷമായിട്ടാണു് കേത്താലിക്കാ േകാൺഗ്ര�
സുകാർ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതു്. ഇെതാരു േദാഷ�
മല്ല. േകരളത്തിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളായിരുന്നിട്ടുള്ള
പല േനാവലുകളിലും ഈ പ്രേത്യകത കാണാം.
ഉദാഹരണത്തിനു ദൂെരെയങ്ങും േപാേകണ്ടതില്ല.
11-ാം സ്റ്റാൻേഡർഡിൽ കഴിഞ്ഞെകാല്ലം ഉപപാഠ�
പുസ്തകമായിരുന്ന ‘മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’ േനാക്കുക.
ശ്രീ.സി.വി. രാമൻപിള്ളയുെട എല്ലാ േനാവലുക�
ളിലും ഇതു കാണാം. ഒരു േനാവലിസ്റ്റ് എന്ന നില�
യിൽ ശ്രീ.സി.വി.-യ്ക്കുണ്ടായ വിജയത്തിെന്റ നെല്ലാ�
രു പങ്കു് ഈ േദശ്യപ്രേയാഗങ്ങളുെട തന്മയത്വത്തി�
നു കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േദശ്യസംഭാഷണൈശലി�
കൾ ധാരാളമുള്ളതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആരും നിേഷധിച്ചിട്ടില്ല.
പിെന്നേന്ത ബഷീറിെന്റ പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു പറയു�
േമ്പാൾമാത്രം ആ പ്രേത്യകതയിൽ ഇങ്ങെന തൂങ്ങി�
ക്കിടക്കാൻ?

ഈ നാടൻ സംഭാഷണ ൈശലികൾെക്കതിെര
ബഷീർ എന്ന േനാവെലഴുത്തുകാരെന്റ സ്വന്തം
ഗദ്യൈശലി അങ്ങെന െവട്ടിത്തിളങ്ങി നിൽക്കു�
ന്നതു കണ്ടുകൂേട? “ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രതിപാദനരീ�
തി ലളിതവും ശാലീനവും” ആെണന്നു് കേത്താലി�
ക്കാ േകാൺഗ്രസുകാരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
ബഷീറിെന്റ ആ മണിെകട്ടിയ ഭാഷാൈശലിയാ�
ണു്, അല്ലാെത മുസ്ലീം കാവ്യപാത്രങ്ങളുെട സംഭാ�
ഷണരീതിയല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുകരിക്കാൻ
ഇടയുള്ളതു്. “ആഴത്തിൽ മുങ്ങിെയടുേക്കണ്ട ഭാ�
ഷാവിജ്ഞാനം” ഈ കൃതിയിൽനിന്നു ലഭിക്കുക�
യിെല്ലന്നാണു പരാതിെയങ്കിൽ ആ ന്യൂനത പരിഹ�
രിക്കാൻ േവെറ പാഠാവലികൾ ഉെണ്ടന്നു സമാധാ�
നെപ്പടാം. ഭാഷാവിജ്ഞാനത്തിനു് ആഴത്തിൽ മു�
ങ്ങിേനാേക്കണ്ടതു് ഉപപാഠപുസ്തകങ്ങളിലല്ല. “ഒരു
െടക്സ്റ്റു ബുെക്കന്നതുേപാെല, പഠിപ്പിെച്ചങ്കിേല
അതു ഗ്രഹിക്കാനാവൂ” എന്നു് ഏഴാംസ്റ്റാൻേഡർ�
ഡിെല ഉപപാഠപുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു് കുറ്റം പറഞ്ഞ
കേത്താലിക്കാ േകാൺഗ്രസുകാർ ആ വസ്തുത ഇവി�
െടയും ഓർമ്മിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.

ധാർമ്മികമൂല്യം
ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംസ്ക്കാരികവും ധാർമ്മികവു�
മായ മൂല്യം കമ്മിയാെണന്നു പറയുന്നതും ശരിയ�
ല്ല. േവദപുരാേണതിഹാസങ്ങളിെല സാംസ്ക്കാരിക�
േമാ ധാർമ്മികേമാ ആയ മൂല്യം ഇതിൽ ഇെല്ലന്ന�
തു വാസ്തവമാണു്. ഇെതാരു േനാവലാണു്, പതി�
െനാന്നാം സ്റ്റാൻേഡർഡിെല ഉപപാഠപുസ്തകവു�
മാണു്. ഒരു നല്ല േനാവൽ വായിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന
സാംസ്ക്കാരിക-ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ അവയുെട മുഴു�
വൻേതാതിൽ ഇതിൽ നിന്നു ലഭിക്കും. നല്ല കഥാ�
പാത്രങ്ങേളാടു തന്മയീഭാവം പ്രാപിച്ചു് അവരുെട
സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്തു് ആ കഥാപാത്രങ്ങ�
ളായിത്തെന്ന ജീവിക്കുേമ്പാൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു്
എന്തു മാനസികവികാസവും ആനന്ദവും ഉണ്ടാകു�
േമാ അതുതെന്നയാണു് ഇതിെന്റ സംസ്ക്കാരികമൂല്യം.
അന്ധവിശ്വാസങ്ങേളാടും പാരമ്പര്യെത്തെച്ചാല്ലി�
യുള്ള അർത്ഥശൂന്യമായ േമനിനടിക്കലിേനാടും
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് എെന്തങ്കിലും എതിർപ്പുേതാന്നു�
െമങ്കിൽ അതുതെന്നയാണു് ഇതിെന്റ ധാർമ്മികമൂ�
ല്യം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാന്തരം േനാവൽ
ഒെരാന്നാന്തരം ഉപപാഠപുസ്തകവുമാണു്. സംശ�
യമുള്ളവർ അല്പം ക്ഷമിക്കെട്ട. ഈ വിദ്യാലയവർ�
ഷത്തിെന്റ ഒടുവിൽ നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥികൾ അതു
െതളിയിക്കും.

കേത്താലിക്കാ േകാൺഗ്രസുകാേരാടു് ഒരു കാര്യ�
ത്തിൽ നാം നന്ദിപറയണം. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ
കമ്മ്യൂണിസം കുത്തിത്തിരുകിയിരിക്കുന്നു എന്നു െത�
ളിയിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ട അവർക്കു് ഈ ഏഴു�
പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ഒെരാറ്റവരിയിൽേപാലും
കമ്മ്യൂണിസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

തലെക്കട്ടുതെന്ന െതറ്റു്
ഒരേപക്ഷെയങ്കിലും കേത്താലിക്കാ േകാൺഗ്രസു�
കാർ സദയം സ്വീകരിക്കണം. പാഠപുസ്തകങ്ങളിെല
ചില പ്രേയാഗങ്ങളുെട ഭാഷാശുദ്ധിെയ അവർ േചാ�
ദ്യം െചയ്യുകയുണ്ടായേല്ലാ. ഭാഷാപരമായ പരിചയ�
ക്കുറവുെകാണ്ടു് അവർ അങ്ങെന െചയ്തുേപായതാ�
ണു് സാരമില്ല. അവരുെട നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിെല
ഭാഷാശുദ്ധിെയക്കുറിച്ചു് ഇവിെടാന്നും പറയുന്നില്ല,
പറയാൻ ഇടമില്ല. എങ്കിലും പുസ്തകത്തിെന്റ തല�
െക്കട്ടിൽ കാണുന്നതും ഉടനീളം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള�
തുമായ ആ െതെറ്റങ്കിലും തിരുത്തണം നമ്മുെട വി�
ദ്യാർത്ഥികളിൽ ആെരങ്കിലും അതു കാണാൻ ഇട�
വന്നാൽ അവർ എന്തുവിചാരിക്കും. ‘പാഠപ്പുസ്തകം’
എെന്നഴുതരുതു്. പാഠപുസ്തകം എന്നുമതി. അങ്ങി�
െന പ്രേയാഗിക്കാവൂ. തലെക്കട്ടുതെന്ന അബദ്ധമാ�
െണങ്കിൽ ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കാര്യം പിെന്ന പറയാ�
നുേണ്ടാ!

□
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ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
മലയാളത്തിെല ഒരു കവിയും ഉപന്യാസ�
കാരനും സർവ്വകലാശാല അദ്ധ്യാപക�
നുമായിരുന്നു ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. ജ്ഞാന�
പീഠ പുരസ്കാരം േനടുന്ന ആദ്യ മലയാള
സാഹിത്യകാരനാണു് ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

1901 ജൂൺ 3-നു്, െനല്ലിക്കാമ്പള്ളി വാര്യത്ത് ശങ്കരവാ�
ര്യരുേടയും വടക്കിനി മാരാത്ത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വാരാസ്യാരു�
േടയും മകനായി എറണാകുളം ജില്ലയിെല കാലടിക്കടു�
ത്തുള്ള നായേത്താട് എന്ന സ്ഥലത്തു് ജനിച്ചു. 17-ആം
വയസ്സിൽ െഹഡ് മാസ്റ്ററായി േജാലിയിൽ പ്രേവശി�
ച്ചു. 1937-ൽ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ
അദ്ധ്യാപകനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1956-ൽ അദ്ധ്യാപക�
േജാലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. േകരള സാഹിത്യ അക്കാ�
ദമി പ്രസിഡന്റ്, േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം,
രാജ്യസഭാംഗം എന്നീ നിലകളിൽ േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.
1978 െഫബ്രുവരി 2-നു് അന്തരിച്ചു.

• 1901 ജനനം
• 1921 ൈവക്കം േകാൺെവന്റ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ
• 1926 തൃശൂർ െട്രയിനിങ് േകാേളജിൽ
• 1937 എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ

അധ്യാപകൻ
• 1961 േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം
• 1963 േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്
• 1965 ജ്ഞാനപീഠം
• 1978 മരണം

1961-ൽ േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, 1963-
ൽ േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് എന്നിവ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വദർശനം എന്ന കൃതിക്കു് ലഭിച്ചു.
ആദ്യെത്ത ജ്ഞാനപീഠം േജതാവായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
1967-ൽ േസാവിയറ്റ് ലാന്റ ് െനഹ്റു അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
1965-ൽ ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്കാണു് അേദ്ദഹത്തിനു്
ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചതു്. കൂടാെത പദ്മഭൂഷൺ ബഹുമതി�
യും അേദ്ദഹത്തിനു് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ
1924 ഒേക്ടാബർ 8-നു് െകാല്ലം താലൂ�
ക്കിൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽത്തീരഗ്രാമമായ
െപരിനാട് പി.െക. പത്മനാഭെന്റയും
എൻ. ലക്ഷ്മിയുെടയും മകനായാണു് തി�
രുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ ജനിച്ചതു്. പ്രാ�
ഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കൃതപഠനവും ഒന്നിച്ചായിരു�
ന്നു. എസ് . എൽ.സി.-ക്കു് പ്രാക്കുളം എൻ.എസ് . എസ് .
ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിലും ബി.എ.-യ്ക്കു് െകാല്ലം എസ് . എൻ.
േകാേളജിലും പഠിച്ചു.

ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദം േനടിയ ഇേദ്ദഹ ം െകാല്ലം എസ് .
എൻ. േകാേളജിൽ മലയാളം ട്യൂട്ടറായാണു് ഔേദ്യാഗിക�
ജീവിതം ആരംഭിച്ചതു്. ഒരു വർഷം േജാലി െചയ്തു. 1954-
ൽ യൂണിേവഴ് സിറ്റി േകാേളജിൽ നിന്നു് മലയാള സാഹി�
ത്യത്തിൽ എം.എ. േനടി. ആ വർഷം തെന്ന േകാേള�
ജ് അദ്ധ്യാപകനായി സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ പ്രേവശി�
ച്ചു. ആദ്യെത്ത മൂന്നുവർഷം ഗവ. ആർട് സ് േകാേളജിലും
അതിനുേശഷം 1975 വെര യൂണിേവഴ് സിറ്റി േകാേളജി�
ലും. 1975-ൽ േകരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അം�
ഗമായി. 1981-ൽ ഔേദ്യാഗിക ജീവിതത്തിൽനിന്നു് വിര�
മിച്ചു.

തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരെന്റ കവിതകൾ എന്ന സമാ�
ഹാരത്തിനു് 1985-െല ആശാൻ പുരസ്കാരവും 1988-െല
വയലാർ അവാർഡും ലഭിച്ചു. ഗ്രീഷ്മ സന്ധ്യകൾക്കു് മൂ
ലൂർ അവാർഡും അബുദാബി ശക്തി അവാർഡും ലഭിച്ചു.
േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട സമഗ്ര സംഭാവനാപു�
രസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
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