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എഴുത്തുകാർ

കഴിഞ്ഞപ്രാവശ്യം ഞാൻ കേമ്പാസിറ്റർമാേരപ്പ�
റ്റി എഴുതിയതു്. പല അച്ചുനിരത്തുകാർക്കും അത്ര
രസിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഷാേപാഷിണിപത്രാധിപർ മുഖാ�
ന്തിരം ഒരു കേമ്പാസിറ്റർ എനിക്കയച്ചുതന്ന കത്തു
ചുവെട േചർക്കുന്നു:-

“സർ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള ആേക്ഷപിച്ചും, പത്രങ്ങളി�
ലും മാസികകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റും കാണുന്ന
െതറ്റുകൾക്കു് മുഴുവൻ ഉത്തരവാദികൾ ഞങ്ങളാ�
െണന്നു സമർത്ഥിച്ചും എഴുതിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.
അതു വലിയ സങ്കടമായിേപ്പായി. ഞങ്ങളുെട െതാ�
ഴിലിെന ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ആരു െച�
യ്താലും അതിെന പ്രതിേഷധിക്കാതിരിക്കുവാൻ
നിവൃത്തില്ല. ഇന്നെത്ത െതാഴിലാളി യൂണിയേനാ,
എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗേമാ േപാെല ഒരു സം�
ഘടന ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഈ പ്ര�
സ്താവനെയ എതിർക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ മഹാ�
േയാഗങ്ങൾ കൂടുകയും പ്രതിേഷധനിശ്ചയങ്ങൾ
പാസ്സാക്കി അധികൃതസ്ഥാനങ്ങളിൽ അയയ്ക്കുക�
യും െചയ്യുമായിരുന്നു. അച്ചടിെത്തറ്റുകൾക്കു പ്രധാ�
നകാരണക്കാർ എഴുത്തുകാരാണു്; അേത, അതുറ�
പ്പിച്ചു, സർവ്വശക്തികളുമുപേയാഗിച്ചു തെന്ന പറയു�
വാൻ എനിക്കു കഴിയും. അടിസ്ഥാനരഹിതമായി
െവറുെത പറയുന്നതല്ലയിതു്. പല എഴുത്തുകാരുേട�
യും ൈകയക്ഷരം വായിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ�
ത്തവിധം അത്രമാത്രം ചീത്തയാണു്. കാക്കക്കാ�
ലു വരച്ചിരിക്കുകയാെണന്നു േതാന്നും. ചിലരുെട
എഴുത്തു് െവറും തലയിെലഴുത്തായിരിക്കും. അങ്ങു�
മിങ്ങും ചില വരകളും ഒരു ചുറ്റിെക്കട്ടി െകാക്കപ്പുഴു�
വിെന്റ തലേപാെല ചില അടയാളങ്ങളും മാത്രെമ
കാണുകയുള്ളൂ. അെതല്ലാം ഉള്ളതുേപാെല വായി�
ച്ചു് കേമ്പാസ് െചയ്യുകെയന്നുള്ളതു എന്തു് പ്രയാസ�
മാെണന്നു്, ഉപഗുപ്തൻ സാെറ താങ്കൾക്കറിഞ്ഞുകൂ�
ടായിരിക്കും. വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അക്ഷരവ�
ടിവിെന്റ കൂെട ചില െവട്ടും തിരുത്തലും കൂടിയാകു�
േമ്പാൾ സുമാറായി. ചിലേപ്പാൾ ചില അക്ഷരങ്ങൾ
കാണുകേയ ഇല്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള ൈകെയഴുത്തു�
കൾ വായിച്ചു േചർക്കുന്ന ഞങ്ങെളപ്പറ്റി ഇത്ര ദയ�
യില്ലാെത പ്രസ്താവിച്ചതു സങ്കടമായിേപ്പായി…”

ഈ കത്തിെല ഓേരാ വാക്കും ശരിയാണു്. എെന്റ
പ്രസ്താവന വല്ല കേമ്പാസിറ്റർമാർക്കും മേനാേവ�
ദനക്കു കാരണമായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതിനു ക്ഷമാ�
യാചനം െചയ്യത്തക്ക ഹൃദയവിശാലത ഉപഗുപ്ത�
നുണ്ടു്.

എഴുത്തുകാർ—സാഹിത്യെമഴുത്തുകാെരയും പത്രെമ�
ഴുത്തുകാെരയും മാത്രമാണിവിെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്.
അവർ എഴുതിെയഴുതി, കുളിപ്പിച്ച കുളിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞി�
െല്ലന്നു പറയുന്ന വിധമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. മനസ്സിലി�
രിക്കുന്നെതാന്നു്, എഴുതുന്നതു മെറ്റാന്നു്, വായിേക്ക�
ണ്ടതു് േവെറാന്നു്—ഇങ്ങെനയായിട്ടുണ്ടു് ഇവരുെട
എഴുത്തിെന്റ വിേശഷം.

ഉവ്വു്, എനിക്കറിയാം ചില എഴുത്തുകാെര, എെന്റ
സ്വഭാവം എനിക്കുതെന്ന പിടിക്കുകയില്ല എന്നു
പറയുന്നവെരക്കാൾ ദയനീയമാണിവരുെട കാ�
ര്യം. എെന്തന്നാൽ അവരുെട എഴുത്തു് അവർക്കു�
തെന്ന വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലേപാലും.
ഇന്നിേപ്പാൾ െപൻഷൻപറ്റി വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മാ�
ന്യൻ ഒരു വലിയ അച്ചടിശാലയിേലക്കു് ഒരു കത്ത�
യച്ചു. ആ കത്തിെല നിർേദ്ദശം വായിച്ചു മനസ്സിലാ�
ക്കിയേപ്പാൾ, കത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനു് ൨൪ റാത്തൽ
അക്ഷരയാണികൾ കിട്ടിയേപ്പാൾ, ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
അമ്പരന്നുേപായി. അേദ്ദഹം അതു തിരിെയ െകാടു�
ത്തയച്ചു. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നതു് ഒരു
“ഇരുപത്തിനാലുവൃത്ത”മായിരുന്നു.

വലിെയാരു പണക്കാരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനു
വളെര അടിയന്തിരമായി ഒരു കത്തയച്ചു. കത്തു വാ�
യിച്ച മകൻ രണ്ടു േമാട്ടർ വണ്ടികളുമായി പിതൃസ�
വിധത്തിേലക്കു പാഞ്ഞു. അവിെട െചന്നേപ്പാൾ,
“എന്തിനാണു് രണ്ടു കാറുകളും െകാണ്ടു വന്നിരി�
ക്കുന്നെത”ന്നു് പിതാവു േചാദിച്ചു. “അച്ഛെന്റ എഴു�
ത്തിൽ അങ്ങെനെയഴുതിയിരുന്നെല്ലാ” എന്നു പു�
ത്രൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ എഴുത്തു് ആവശ്യ�
െപ്പട്ടു. അതിൽ എഴുതിയിരുന്നതു വളെര സൂക്ഷിച്ചു�
വായിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ, രണ്ടുമണിേയാടുകൂടിവര�
ണം എന്നാണു് എഴുതിയിരിക്കുന്നെതന്നു മനസ്സിലാ�
യി. രണ്ടു മണിെയന്നുള്ളതു് രണ്ടു വണ്ടിെയന്നാണു
മകൻ ഗ്രഹിച്ചതു്.

കേമ്പാസിറ്റർമാർക്കു് അവരുെട കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന
“മാറ്റർ” അേതപടി േചർക്കണെമന്നാണു അലി�
ഖിതനിയമം. യാെതാന്നും വിട്ടുകളയുവാേനാ കൂ�
ട്ടിേച്ചർക്കുവാേനാ അവർക്കധികാരമില്ല. അതി�
നാൽ എഴുത്തുകാർ എെന്തഴുതിെക്കാടുക്കുന്നുേവാ
അതു കേമ്പാസ് െചയ്തു വയ്ക്കുക മാത്രമാണു് അവ�
രുെട െതാഴിൽ. വല്ലതും വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു വല്ലതു�
െമഴുതുന്ന ചില എഴുത്തുകാരുണ്ടു്. അവെരയാണു്
പിശകുകൾക്കു് കുറ്റെപ്പടുേത്തണ്ടതു്. പത്രെമഴുത്തു�
കാരാെണന്നും പറഞ്ഞു് ഒരു കൂട്ടരുണ്ടു്. അവരുെട
ൈകെയഴുത്തു കാേണണ്ടതു തെന്നയാണു്. അവ
േചർക്കുന്ന കേമ്പാസിറ്റർമാെര നമസ്ക്കരിക്കണം.
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ഭാഷാേപാഷിണി
മലയാള മേനാരമ പ്രസിദ്ധീകരിക്കു�
ന്ന സാഹിത്യ മാസികയാണു് ഭാ�
ഷാേപാഷിണി. ആദ്യ പത്രാധിപർ
കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള. 1891
ആഗസ്റ്റ് 29-നു് (െകാല്ലവർഷം 1097
ചിങ്ങമാസം 14-നു് ) േകാട്ടയത്തുെവ�
ച്ചു് മലയാള മേനാരമയുെട സ്ഥാപ�
കപത്രാധിപരായിരുന്ന കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള�
യുെട ഉത്സാഹത്തിൽ േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്ത�
മ്പുരാൻ അദ്ധ്യക്ഷനായി ‘കവിസമാജം’ എന്ന േപരിൽ
ഒരു സംഘടന രൂപം െകാണ്ടു. േകരളത്തിെല ആദ്യ�
െത്ത സാഹിത്യസഭയായിരുന്നു ഇതു്. ആദ്യസേമ്മളന�
ത്തിൽ െവച്ചുതെന്ന സംഘടനയുെട േപരു് ‘ഭാഷാേപാ�
ഷിണി സഭ’ എന്നാക്കി മാറ്റാനും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’
എന്ന േപരിൽ ഒരു പത്രിക ആരംഭിക്കാനും തീരുമാന�
മായി. മലയാളത്തിെല ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിെന്റ വികാസ�
ത്തിൽ ഭാഷാേപാഷിണിക്കു് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ടു്.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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