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വിദ്യാഭ്യാസം
േലാകചരിത്രേത്തക്കുറിച്ചു നമുക്കു് എെന്തങ്കിലും
അറിയാവുന്ന കാലം മുതൽക്കു തെന്ന ബുദ്ധിമാ
ന്മാരും സാരേവദികളും ആയ ആളുകൾക്കു വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിേനക്കുറിച്ചു േബാധെപ്പട്ടിരുന്നതായി കാ
ണാം. ഹിേതാപേദശത്തിൽ വിദ്യാധനത്തിെന്റ
മാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
“ന േചാരഹാര്യം നീച രാജഹാര്യം

ന ഭ്രാതൃഭാജ്യം ന കേരാതി ഭാരം
വ്യേയ കൃേത വർദ്ധത ഏവ നിത്യം
വിദ്യാധനം സർധനാൽ പ്രധാനം.”
“ഉത്തമജനങ്ങൾക്കു,

ലഭ്യങ്ങളായ സകല
സാധനങ്ങളിലും െവ
ച്ചു് ഏറ്റവും വിശിഷ്ട
മായതു വിദ്യ ആകു
ന്നു” എന്നു േപ്ലേറ്റാ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
“സകലതിന്മകളുെട
യും ഉല്പത്തിസ്ഥാനം
അജ്ഞാനം ആകു
ന്നു” എന്നെത്ര െമാ
െണ്ടയിനി എന്ന പരി
േപ്ലേറ്റാ
ന്ത്രീസു് പണ്ഡിതെന്റ അഭിപ്രായം. അജ്ഞന്മാരു
േടയും പ്രജ്ഞന്മാരുേടയും ജീവിതങ്ങെള തട്ടിച്ചു
േനാക്കുക. അേപ്പാൾ ആദ്യേത്തതു് എത്ര രസശൂ
ന്യമായ ഒന്നാെണന്നു പ്രത്യക്ഷമാകും. െവറും നി
ത്യതാനിർവ്വഹണത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടല്ല
മനുഷ്യനു് അറിവു് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതു്, ജീവിത
െത്തത്തെന്ന അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണ
മായിട്ടാണു് എന്നുള്ള ഉപേദശം എത്ര വിലേയറി
യതാണു്. താൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു ജ്ഞാനം
സമ്പാദിക്കാനാണു് എന്നു െപറ്ററാർക്കു പറയുന്നു.
“അജ്ഞത ഈശ്വരെന്റ ശാപവും ജ്ഞാനം നമു
ക്കു സ്വർഗ്ഗേത്തയ്ക്കു പറന്നുേപാകാനുള്ള ചിറകുക
ളും ആകുന്നു” എന്നു േഷക്സ്പീയർ മഹാകവി തെന്റ
കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാെളെക്കാണ്ടു് ഒരിടത്തു പറ
യിച്ചിട്ടുള്ളതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വന്തം അഭിപ്രായം
തെന്ന ആയിരിക്കണം.
“ഭാഗ്യവാനവേനവൻ ജ്ഞാനെത്ത കെണ്ടത്തുന്നു
ഭാഗ്യവാനവേനവൻ ജ്ഞാനെത്ത ലഭിക്കുന്നു.

കേച്ചാടം െചയ്യാൻ െവള്ളിസ്സാമാനങ്ങേളക്കാലും
െമച്ചമാം ചരക്കുകൾ ജ്ഞാനസാമാനങ്ങളാം,
വ്യാപാരമതിൽനിന്നും ലഭിക്കും ലാഭേമറ്റം
േശാഭനകനകേത്തക്കാട്ടിലും െമച്ചമെത്ര.
വിദ്യയാം രത്നത്തിെന്റ വിലേയ വിചാരിച്ചാൽ
ൈവദ്യുതകാന്തി േചരും
മാണിക്കം താേണ നിൽക്കും
മനുഷ്യർക്കിച്ഛിക്കുവാൻ കഴിയും വസ്തുെവാന്നുമനഘവിദ്യേയാടു നിൽക്കില്ല തുലനയിൽ.
വലേത്തക്കരംതന്നിൽ വരമാം ദീർഘായുസ്സുമിടേത്തതിെലാ നല്ല മാനവും ധനങ്ങളും
ൈകെക്കാണ്ടു വിളങ്ങുന്ന വിദ്യയാം േദവിതെന്റ
േപാക്കുകെളല്ലാെമത്ര േമാഹനമാനന്ദദം.
അങ്ങവൾ േപാകുംവഴി സർവ്വത്ര സമാധാനം
മംഗലസുഖപൂർണ്ണമായെല്ലാ വന്നീടുന്നു.”

എന്നെത്ര സാേളാമൺ പറയുന്നതു്.
“േലാകത്തിൽ പ്രധാനമായതു ജ്ഞാനമാകുന്നു;
അതുെകാണ്ടു ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. എന്തു ലഭി
ച്ചാലും അറിവു ലഭിക്കാൻ േനാക്കുക”

ഇങ്ങെന ഒെക്കയാ
െണങ്കിലും െപാതുജ
നങ്ങളുെട ഇടയിൽ
പരെക്കയുണ്ടായിരു
ന്ന അഭിപ്രായം വിേശ
ഷിച്ചു െപൺകുട്ടികെള
സംബന്ധിച്ചു് ഇതിനു
േനേര വിപരീതമായി
രുന്നു. സ്ത്രീകളുെട ഗ്ര
ന്ഥശാല അവരുെട
മുണ്ടുെപട്ടിയാെണന്നു
െമാെണ്ടയിനി
ജർമ്മൻകാരുെട ഇടയിലും, സ്ത്രീകെള നാലു ‘സുവി
േശഷങ്ങൾക്കുള്ളിേലാ നാലു ചുവരുകൾക്കകേത്താ
സൂക്ഷിക്കണം” എന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരുെട ഇടയിലും
ഓേരാ പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ ഉണ്ടു്. പാവെപ്പട്ടവർക്കും
കുലീനന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ടു വല്ലകാര്യവും
ഉെണ്ടന്നു വിചാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടു വളെര നാളായി
ല്ല. അതു പുേരാഹിതർക്കും സന്യാസിമാർക്കും േവ
ണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ടാണു് വിചാരിക്കെപ്പട്ടു
േപാന്നിട്ടുള്ളതു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ക്ലാർക്ക് ’ എന്ന വാക്കു്
ഈ ആശയേത്തയാണു് േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു്.
എത്രയും ബുദ്ധിമാനും ഗുണവാനും ആയ ഡാക്ടർ
ജാണിസൺ തെന്ന, എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം െച
യ്താൽ പിെന്ന േലാകത്തിൽ േവണ്ട ൈകേവലകൾ
െചയ്യാൻ ആെര എങ്കിലും കാണുക അസാധ്യമായി
രിക്കും’ എന്നു് ഒരു സ്വതസിദ്ധാർത്ഥമായ തത്വമാ
യി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കു സാ
ഹിത്യകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കാ
െമങ്കിലും േവലയുെട മാഹാത്മ്യേത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദ
ഹം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.
ഇതു വിദ്യാഭ്യാസചരി
ത്രത്തിെന്റ ഒരു ഘട്ട
മായിരുന്നു. ‘വിദ്യാഭ്യാ
സകാര്യം ഒരുവെന്റ
ജീവിതവൃത്തി ഏേതാ
അതിെന ആധാരമാ
ക്കി േവണം നിശ്ചയി
ക്കാൻ’ എന്നു ജന
ങ്ങൾ വിചാരിച്ചുതുട
ങ്ങിയ കാലമാകുന്നു
േഷക്സ്പീയർ
രണ്ടാംഘട്ടം. കുട്ടികൾ
ക്കു നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ അവെര അവരു
െട നിലയിൽനിന്നു് ഉയർത്തിെവക്കാതിരിക്കാൻ
കരുേതണ്ടതാവശ്യമാണു്; വായന, കണക്കു, കെയ്യ
ഴുത്തു് ഇതു മൂന്നുെമ പാവെപ്പട്ടവരുെട കുട്ടികൾക്കു്
ആവശ്യമുള്ളൂ. എഴുത്തും വായനയും വ്യാപാരകാര്യ
ങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും എഴുത്തുകുത്തുകൾ െചയ്യാനും
കണക്കു, വരവുെചലവു കണക്കുെവക്കാനും അവർ
ക്കു് ആവശ്യമാണെല്ലാ.
വ്യാപാരത്തിെന്റ
എല്ലാ ശാഖകെള സം
ബന്ധിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ
േത്തക്കുറിച്ചുള്ള അഭി
പ്രായം ഇതായിത്തീർ
ന്നു. എൽഡൻപ്രഭു
മന്ദബുദ്ധികളായ ഒരു
ബാങ്കുകമ്പനിക്കാെര
യാണു് തെന്റ ബാങ്കു
കാരായി തിരെഞ്ഞടു
ഹാസ്ളിറ്റ്
ത്തതു്. അതിലും മന്ദബുദ്ധികളായി വല്ലവരും ഉെണ്ട
ങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇടപാടു് അവരുെട അടുക്ക
േലക്കു മാറ്റുമായിരുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹം പറകയു
ണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. വ്യാപാരത്തിൽ നിയമിക്കാൻ ഉേദ്ദശി
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികെള മെറ്റാന്നും പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ,
എന്നു ഹാസ്ളിറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. “തെന്റ തലയിൽ
മെറ്റാരു വിചാരവും ഇല്ലാത്തവെന പണമുണ്ടാക്കു”
എന്നു് അേദ്ദഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ അഭിപ്രായപ്രചാരകാലമാണു് രണ്ടാമെത്ത
ഘട്ടം.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
ആവശ്യകതേയക്കു
റിച്ചു നാം ഇേപ്പാൾ
വാദിക്കുന്നതു്, അതു
ഒരു മനുഷ്യേന കുേറ
ക്കൂടി നല്ല ഒരു േവല
ക്കാരനായിട്ടു മാത്രമ
ല്ല, േനെര മറിച്ചു് ഒരു
വിക്ടർ ഹ്യൂേഗാ
േവലക്കാരെന േയാ
ഗ്യതേയറിയ മനുഷ്യനാക്കാനായിട്ടു കൂടിയാണു്;
എന്നുെവച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം െതാഴിലിനു് ആവശ്യ
മുള്ള അറിവുകൾ മാത്രം നൽകാനായിട്ടല്ല, മനുഷ്യ
െര എല്ലാവിധത്തിലും ഉൽകൃഷ്ടരാക്കുന്നതിനു േവ
ണ്ട അറിവുകൾ നൽകാനായിട്ടാകുന്നു. “ഒരു പാഠ
ശാല ആരംഭിക്കുന്ന ആൾ ഒരു കാരാഗൃഹത്തിെന്റ
ആവശ്യകതെയ ഇല്ലാെത ആക്കുന്നു” എന്നുള്ള വി
ക്ടർ ഹ്യൂേഗാവിെന്റ അഭിപ്രായം എത്ര േശ്രഷ്ഠമായി
ട്ടുള്ളതാകുന്നു. സ്വിറ്റ്സർലാണ്ടിെല ഒരു രാജ്യനീതി
കുശലൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നു. “ഞങ്ങളുെട കുട്ടിക
ളിൽ ഏറിയകൂറും ദരിദ്രരാകുന്നു; എന്നാൽ അവർ
അജ്ഞാനാന്ധതയിൽ വളരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ
പ്രേത്യകം കരുതുന്നുണ്ടു്.” ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇേപ്പാൾ വി
ദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ പ്രാധാന്യേത്തക്കുറിച്ചു് അറിവാൻ
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസത്താലുള്ള
സംസ്ക്കാരവും മാധുര്യ
വും ജ്ഞാനപ്രകാശ
വും എല്ലാം െവറും ബാ
ഹ്യാഡംബരമാെണ
ന്നു വിചാരിക്കുന്ന വള
െര ആളുകൾ ഇന്നും
ഉണ്ടു് എന്നു മാത്യു
ആർനാൾഡ് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ “കൾച്ചർ
മാത്യു ആർനാൾഡ്
ആൻഡ് ആനാക്കി”
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന എഴുതിയതു് 1869-ാം വർഷത്തി
ലാണു്. ഇേപ്പാൾ ആ അവസ്ഥ വളെര േഭദെപ്പട്ടു
േപായി.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസനിയമം 1870-ാമാണ്ടു നട
പ്പായി. അന്നു് അവിെട എലിെമന്ററി പാഠശാല
കളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളുെട സംഖ്യ എതാണ്ടു
പതിന്നാലു ലക്ഷമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അമ്പതു
ലക്ഷത്തിലധികമാണു്. ഇതിെന്റ ഫലെമന്താെണ
ന്നു േനാക്കാം. 1877-ാമാണ്ടു വെര ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തട
വുകാരുെട സംഖ്യ ക്രേമണ കൂടിക്കൂടിയാണു് വന്നി
രുന്നതു്. ആ ആണ്ടിൽ അതു് ഇരുപതിനായിരത്തി
എണ്ണൂറായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ അതു മുറയ്ക്കു കുറ
ഞ്ഞു് ഇേപ്പാൾ പതിമൂവായിരത്തിൽ താഴേയയുള്ളൂ.
ഈ കാലത്തിനിടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെല ജനസംഖ്യ
വളെര മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നുള്ള സംഗ
തി കൂടി ഓർമ്മിക്കണം. െചറുപ്പക്കാരായ കുറ്റക്കാ
രുെട വിഷയത്തിൽ ഈ കുറവു കുേറക്കൂടി തൃപ്തിക
രമായതാണു്. 1856-ൽ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റങ്ങൾ
െചയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുെട തുക പതിന്നാലായിരമായി
രുന്നു. അതു് ഇന്നു് അയ്യായിരത്തി ഒരുനൂറിൽ താ
ണു കുറഞ്ഞു. ഇതുേപാെല തെന്ന “പാപ്പർ” ആയ
ആളുകളുെട സംഖ്യയും വളെര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
അതിഹീനങ്ങളായ കുറ്റങ്ങളുെട സംഖ്യക്കുറവു് ഇതി
ലും അധികം തൃപ്തികരമാണു്. 1864-മാേണ്ടാടു് അവ
സാനിക്കുന്ന അഞ്ചു െകാല്ലങ്ങളിൽ കഠിനശിക്ഷ വി
ധിക്കെപ്പട്ട ആളുകളുെട ശരാശരി സംഖ്യ രണ്ടായിര
ത്തി എണ്ണൂറായിരുന്നു. ജനസംഖ്യ വളെര വർദ്ധിച്ചി
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതു് ഇന്നു നാലിെലാന്നായി കുറഞ്ഞു.
ഇതുെകാണ്ടു, വാസ്തവത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെല കാരാഗൃ
ഹങ്ങളിൽ എട്ടു് എണ്ണം ആവശ്യമില്ലാെത വരികയും
അവ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കു് ഉപേയാഗിക്കാൻ ലഭിക്കു
കയും െചയ്തു.
കുറ്റങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസവിഹീനതയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള
അടുത്ത സംബന്ധം കാണിക്കാൻ ഒരു കണക്കു
കൂടി ഇവിെട കാണിക്കാം. തടവുശിക്ഷ വിധിക്ക
െപ്പട്ട ഒരുലക്ഷത്തി അമ്പേത്തഴായിരം ആളുകളിൽ
അയ്യായിരേത്താളം ആളുകൾക്കു മാത്രേമ എഴുതാ
നും വായിക്കാനും അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാ
സം ലഭിച്ചവർ എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം ഇരുനൂറ്റ
മ്പതിലധികം േപർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലതാനും.
കാരാഗൃഹങ്ങൾക്കും േപാലീസ് ഏർപ്പാടുകൾക്കും
േവണ്ടിവരുന്ന െചലവു, വിദ്യാഭ്യാസവിതരണത്തിൽ
െചലവു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം, ക്രേമണ കുറയ്ക്കാ
വുന്നതാണു്. രണ്ടാമെത്ത െചലവു, നല്ല വിഷയ
ത്തിൽ, എെന്നാരു േശ്രഷ്ഠതയ്ക്കു് അർഹവും ആണു്.
അജ്ഞത വിദ്യാഭ്യാസേത്തക്കാൾ അധികെച്ചലവി
നു കാരണഭൂതമാണു്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തു
നടക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ ഒരു െചറിയ അംശം മാത്രേമ
വിചാരപൂർവ്വമായ ദൗഷ്ട്യത്തിൽനിേന്നാ അപ്രതി
ഹതമായ പ്രേലാഭനത്തിൽനിേന്നാ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ.
കുറ്റങ്ങളുെട പ്രധാനജന്മഭൂമി മദ്യപാനവും അജ്ഞ
തയും ആകുന്നു. ഇേപ്പാൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള േശ്രഷ്ഠഫലം
കുട്ടികൾ പാഠശാലകളിൽനിന്നു പഠിക്കുന്ന നല്ല
കാര്യങ്ങളും ശുചിത്വേത്തയും ശുദ്ധതേയയും എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും രീതിേയയും അനുവർത്തിക്കുകയും
ആദരിക്കയും െചയ്യുന്ന സ്വഭാവവുംെകാണ്ടു മാത്രം
ഉണ്ടായതല്ല. േനെര മറിച്ചു് അവർ െതരുവുകളിൽ
നിന്നു ദുർഗുണങ്ങെള അഭ്യസിക്കാെതയിരിക്കയും,
കുറ്റക്കാരുെടയും ഒരു േജാലിയും ഇല്ലാെത അല
ഞ്ഞുനടക്കുന്നവരുേടയും ഉപേദശങ്ങളിലും ദൃഷ്ടാ
ന്തങ്ങളിലും നിന്നു രക്ഷിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നതും
ഈ ഫലത്തിനു നിദാനമാകുന്നു.
എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് ഏറ്റവും േശ്രഷ്ഠമായ
രീതി ഇതുവെര നാം കണ്ടു പിടിേച്ചാ എന്നുള്ളതു്
സംശയമാണു്, ജീവിതത്തിൽ നാം കൂടക്കൂെട ഉത്ത
രം പറേയണ്ടതായി വരുന്ന മൂന്നു വലിയ േചാദ്യ
ങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ശരിേയാ, െതേറ്റാ; സത്യേമാ, അസ
ത്യേമാ; നല്ലേതാ, ചീത്തേയാ; ഇവയാകുന്നു ആ
മൂന്നു േചാദ്യങ്ങൾ. നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസം ഈ േചാ
ദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം പറയാൻ നേമ്മ സഹായിക്കത്ത
ക്കതായിരിക്കണം.
എഴുത്തും വായനയും കണക്കും വ്യാകരണവും പഠി
ക്കുന്നതു വിദ്യാഭ്യാസമാെണന്നു പറയുന്നതു് ഇല
യും പാത്രങ്ങളും േചർന്നാൽ ഭക്ഷണമായി എന്നു
പറയുന്നതുേപാെലയാണു്. ഏബ്രഹാം, ഐസക്കു,
േജക്കബ് ഇവർക്കു് എഴുതാേനാ വായിക്കാേനാ
കഴിവില്ലായിരുന്നു; ഒരുപേക്ഷ, ൈത്രരാശികക്ക
ണക്കും അവർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുന്നിരിക്കണം.
എന്നാൽ അവർ വിദ്വാന്മാരല്ലായിരുന്നു എന്നു പറ
യാേമാ?
പ്രാചീനഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതു് വിദ്യാഭ്യാസത്തി
െന്റ മുഖ്യഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നു തെന്നയാണു്. അതു്
ഉേപക്ഷിക്കേയാ അതിെന്റ വില താഴ്ത്തി പറകേയാ
െചയ്യുന്നതു ശുദ്ധയബദ്ധവുമാണു്. എന്നാൽ അതു
െകാണ്ടു പൂർണ്ണവിദ്യാഭ്യാസമായി എന്നു വിചാരിക്കു
ന്നതു തീെര െതറ്റു തെന്നയാണു് എന്നിട്ടും നമ്മുെട
വിദ്യാഭ്യാസം. ചാറൽസ്ബക്ട്സ്ടൻ പറയുന്നതുേപാ
െല ഇേപ്പാൾ രണ്ടായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുെമ്പ
ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന വാക്കു
കെള ഉരുവിട്ടു പഠിക്ക മാത്രമാെണന്നു പലരും വി
ചാരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ േവെണ്ടന്നുെവക്കു
ന്നതു് ഒരുവൻ അവെന്റ ഇടത്തുവശെത്ത േനാക്കാ
െത വലത്തുഭാഗെത്ത മാത്രം രക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ആകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുെട പ്രാചീനഭാക്ഷാഭ്യസ
നം തെന്ന േവണ്ടേപാെല ആേണാ? കാവ്യങ്ങളി
െല വ്യാകരണകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണു് ശ്രദ്ധയിലും
സമയത്തിലും അധികം ഭാഗം ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.
അതിനാൽ ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ആശേയാേദ്ദശങ്ങെള
മിക്കവാറും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നു. വ്യാകരണം ശാ
സ്ത്രങ്ങളുെട ഒരു ശാഖയാണു്. അതു തെന്ന മിക്കവാ
റും ശാസ്ത്രീയമായ വിധത്തിെലാ രസകരമായ വിധ
ത്തിെലാ അല്ല പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതു്. ഇനിയും ഒന്നു
പറയാനുള്ളതു് ഇേപ്പാഴെത്ത സമ്പ്രദായത്താൽ വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ആ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാനുള്ള
പാടവം ലഭിക്കുന്നില്ല.
ഈ സമ്പ്രദായം പ്രാചീനഭാഷകേളാടു നമുക്കു പ്ര
ണയം േതാന്നിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. ഇതു
സംബന്ധിച്ചു താക്കേറ എന്ന പ്രസിദ്ധ ആഖ്യായി
കാകാരെന്റ ഒരു ഫലിതം ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കാം. കാ
റൺഹിൽ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു കയേറാ എന്ന
സ്ഥലേത്തക്കുള്ള യാത്രേയക്കുറിച്ചുള്ള അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കു
ന്നു. “വഴിക്കു ഗ്രീക്കുകാവ്യേദവത എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു് ആത്തൻസ് വന്നു കാണാൻ എനിക്കു കൗതു
കം ഇേല്ല എന്നു േചാദിച്ചു. േലാകിയത്തിനടുത്തത
െല്ലങ്കിലും സത്യമായി മറുപടി പറയാനാണു് എനി
ക്കു േതാന്നിയതു്. ‘േദവി, െചറുപ്പത്തിൽ അവിടു
െത്ത സഹവാസം എനിക്കു നൽകെപ്പട്ടതു വളെര
പണിെപ്പടത്തക്കവിധത്തിലും തീെര രുചികരമായ
വിധത്തിലും അല്ലായ്കയാൽ ഈ വയസ്സുകാലത്തു്
അവിടുേത്താടു് ഇണങ്ങാൻ എനിക്കു തീെര മനസ്സു
വരുന്നില്ല’ എന്നായിരുന്നു എെന്റ മറുപടി.”
പ്രാചീനഭാഷകൾ പ്രധാനങ്ങളാെണങ്കിലും അവ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഒരു വശമേത്ര ആകുന്നുള്ളൂ. വി
ദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യരുെട അനുകമ്പേയാടു്—അതാവിതു
മനുഷ്യെന മനുഷ്യേനാടു സംബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിശാ
ലമായ ചാർച്ചേയാടു് അനുബന്ധിച്ചതായിരിക്കണം.
പുസ്തകങ്ങൾ ആേലാചനയാലും യുക്തിവിചാരണ
കളാലും ലഭിക്കാവുന്ന സകലസഹായങ്ങേളാടു
േചർന്നിട്ടായാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഒരു അംശ
േത്ത തരാേന ശക്തങ്ങളാകും. പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം
പഠിച്ചവനും പ്രകൃതിേയക്കുറിച്ചും നാം അധിവസി
ക്കുന്ന ഭൗതികേലാകേത്തക്കുറിച്ചും ഒരു വസ്തു രൂ
പമില്ലാത്തവനും ആയ ഒരുവൻ എത്ര പഠിത്തം
ഉള്ളവനായാലും പ്രാചീനഭാഷകളിൽ എത്ര വലിയ
പണ്ഡിതനായാലും അവൻ ഒരു മുറിവിദ്വാൻ മാത്ര
മാണു്.
നാം ഇേപ്പാൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന
തിൽ അധികം ഭാഗവും പുെച്ചടികൾ വളരുന്നതി
നുേവണ്ടി പാക്കുസ്ഥലെത്ത സസ്യവിജ്ഞാനീയം
സംബന്ധിച്ച ഒരു ഉപന്യാസം വായിച്ചുേകൾപ്പിക്കു
ന്നതുേപാെല ആകുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വള
െര ന്യായമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നമുക്കു േമൽ വളെര
പഠിക്കാനുണ്ടു്. മുമ്പു പഠിച്ചതിൽ പലതും അഴിച്ചു
പഠിക്കാനുമുണ്ടു്. ഇങ്ങെന പറയുന്നതിൽ ഉപാദ്ധ്യാ
യന്മാേരാടു കൃതഘ്നത സൂചിപ്പിക്കയല്ല, അവരുെട
െതാഴിൽേപാെല ഇത്ര പ്രയാസേമറിയതും ശ്രമാവ
ഹമായതും ആയ മെറ്റാരു െതാഴിലും ഇല്ല. കുഞ്ഞു
ങ്ങേളാടു് ഒരുമിച്ചു കളിക്കുന്നതുേപാെല ആഹ്ലാദക
രമായി മെറ്റാന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവെര പഠിപ്പിക്കു
ന്ന കാര്യേമാ?—ഇത്ര കഷ്ടെപ്പട്ട േജാലിയും േവെറ
ഒന്നും ഇല്ല.
വ്യാകരണവും കണക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നതു് ഒരുപ
േക്ഷ, ഏതാണ്ടു് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണു്. “അെത,
അതു് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതു തെന്ന, എന്നാൽ ബാ
ലാത്മാവിെന സഹായിക്കയും അതിനു കരുത്തു
വർദ്ധിപ്പിക്കയും അതിൽ ആശേയയും വിശ്വാസ
േത്തയും അങ്കുരിപ്പിക്കുകയും അതിെന പ്രേയാജന
കരങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളിേലക്കു െതളിക്കയും പുതിയ
ചിന്തകളും സ്ഥിരപ്രവൃത്തികളുംെകാണ്ടു പറ്റിയ േതാ
ലിെയ വീെണ്ടടുക്കുകയും െചയ്ക ഒട്ടും എളുപ്പമായ
പ്രവൃത്തിയല്ല അതു ദിവ്യരായ ആളുകൾേക്ക സാധി
ക്കൂ.” എന്നെത്ര എെമഴ്സൻ പറയുന്നതു്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
സാക്ഷാൽ ഉേദ്ദശം
വക്കീലന്മാെരേയാ
പുേരാഹിതന്മാേര
േയാ പട്ടാളക്കാെര
േയാ അദ്ധ്യാപകന്മാ
െരേയാ കൃഷിക്കാെര
േയാ മറ്റു െതാഴിലാളി
കേളെയാ സൃഷ്ടിക്കുക
അല്ല, മനുഷ്യെര “മനു
മിൽടൻ
ഷ്യർ” ആക്കുകയാണു്. “സമാധാനകാലേത്തയും
യുദ്ധകാലേത്തയും സ്വകാര്യേത്തയും െപാതുകാര്യ
േത്തയും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കൃത്യങ്ങേളയും ന്യായ
തേയാടും സാമർത്ഥ്യേത്താടും ഉദാരമനസ്കതേയാ
ടും കൂടി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു് ഒരുവെന സന്നദ്ധനാ
ക്കുന്നതു യാെതാന്നാേണാ അതാണു് പൂർണ്ണവും
ഉദാരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം” എന്നാകുന്നു മഹാകവി
മിൽടെന്റ അഭിപ്രായം.
ഭൂതാർത്ഥസംഗതികെള േകവലം വാഗ്വ്യവഹാര
ങ്ങളാൽ തീരുമാനിക്കാെമന്നു തത്വജ്ഞാനികൾ
വിചാരിച്ചുേപാന്നു. അതു് അത്ര ആേലാചിച്ചിട്ടു െച
യ്തതല്ല എന്നു കാണാം. ഇതിെന കാണിക്കാൻ പ്ലാ
ട്ടാർക്ക് എന്ന പ്രാചീനപണ്ഡിതൻ “േകാഴിെയാ മു
ട്ടേയാ ഏതാണു് മുെമ്പ ഉണ്ടായതു്” എന്ന വിഷയ
േത്തക്കുറിച്ച േനരേമ്പാക്കായി ഒരു വാദപ്രതിവാ
ദം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അതിെല വാദമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നു്
“േകാഴിയാണു് മുെമ്പ ഉണ്ടായതു്, എെന്തന്നാൽ ആ
േകാഴിയുെട മുട്ട എന്നല്ലാെത ആ മുട്ടയുെട േകാഴി”
എന്നാരും പറയാറില്ല എന്നാകുന്നു.
വിറ്റിയർ പറയുന്നതാവിതു്: “പാറകളിലും വൃക്ഷങ്ങ
ളിലും കായലുകളിലും മലകളിലും ആ അതിദിവ്യേത
േജാവിേശഷത്തിെന്റ സ്ഥൂലാകൃതിെയ ആരാഞ്ഞു
കാണുവാൻ ചിത്രകലാകുശലെന്റ േനത്രങ്ങൾക്കു
സൂഷ്മശക്തി നൽകുന്ന മഹിമേയറിയ കുശലതേയ
ക്കുറിച്ചു് അജ്ഞന്മാരായീ വളരാൻ നമ്മുെട കുട്ടികൾ
ക്കു സംഗതിവരുത്തുന്നതു ശരിയല്ല.”
ആശയങ്ങെള പേല പുസ്തകങ്ങളിൽ കെണ്ടടുക്കാ
െമന്നു വല്ലവരും വിചാരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ ഇച്ഛാഭം
ഗമായിരിക്കും ഫലം. “ആശയങ്ങളുെട അധിവാസ
സ്ഥലങ്ങൾ അരുവികൾ, ഊറ്റുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ,
സമുദ്രം, സൂര്യപ്രകാശം, കാറ്റു മുതലായ പ്രകൃതിയു
െട അവയവങ്ങളാകുന്നു” എന്നാണു് ജാേഫ്രസ് പറ
യുന്നതു്. എന്നാൽ ഭാഗ്യേദാഷത്താൽ നദികളും
സമുദ്രവും കാടുകളും സൂര്യരശ്മിയും വായുവും നമുക്കു്
ഇച്ഛിക്കാവുന്നിടേത്താളം പ്രേവശ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നി
ല്ല, എന്നു മാത്രമല്ല പുസ്തകങ്ങളിലും ആശയങ്ങൾ
അധിവസിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. അതുെകാണ്ടു പുസ്തക
ങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ
അതു വിേവകപൂർവ്വം േവണ്ടതാകുന്നു. ഭാഷ നമ്മു
െട അന്തർഗ്ഗതങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിനു വള
െര അപൂർണ്ണമായ ഒരു ഉപകരണേമ ആകുന്നുള്ളൂ.
എല്ലാ കുട്ടിയും പുരുഷത്വം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. കണക്കു
ശാസ്ത്രത്തിെല തത്വങ്ങേളയും കരുതേലാടു കൂടിേയ
ഉപേയാഗിക്കാവൂ!
പാഠശാല വിട്ടതിനു േശഷം എെതങ്കിലും ഒരു പദ്ധ
തി അനുസരിച്ചു സ്വയംവിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യുന്നതിനു്
ഇത്ര വളെര ആളുകൾക്കു കഴിയാെത േപാകുന്നതു
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസ
സംബ്രദായത്തിെന്റ ൈവകല്യം മൂലം ആയിരിക്കാം.
നാം ആമരണം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്തുെകാണ്ടാണു്
ഇരിക്കുന്നതു് എന്നുള്ളതിനു സംശയം ഇല്ലെല്ലാ.
“ജീവിക്ക പഠിക്ക” എന്നാണു് ഒരു പഴയ പഴെഞ്ചാ
ല്ലു പറയുന്നതു്. എന്നാൽ വല്ല വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങ
ളിൽനിേന്നാ വല്ല കഥാപുസ്തകങ്ങളിൽനിേന്നാ ഒരു
രീതിേയാ നിയമേമാ ഇല്ലാെത അങ്ങുമിങ്ങും നിന്നു
യദൃച്ഛയാ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനശകലങ്ങൾ മൂലം വി
ദ്യാഭ്യാസം െചയ്കേയാ അേതാ ആത്മപരിശീലനവും
വിദ്യാഭ്യാസവും എന്നു ന്യായമായി വിളിക്കെപ്പടാവു
ന്ന വല്ല ഒരു പദ്ധതിേയയും നാം ശരിയായി അനു
വർത്തിക്കേയാ േവണ്ടതു് എന്നാകുന്നു ഇവിെട പ്ര
തിപാദ്യമായ വിഷയം.
വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങ
െന ഇരിക്കണെമന്നു
ള്ളതിേനക്കുറിച്ചു െപ്രാ
ഫസ്സർ ഹക്സിലിയുെട
അഭിപ്രായം ഇവിെട
പകർത്താം.
“നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസം

പതിനഞ്ചു പതിനാ
റു വയസ്സു പ്രായമായ
സാധാരണബുദ്ധിശ
ഹക്സിലി
ക്തിയുള്ള ഒരു കുട്ടി
െയ സ്വന്തഭാഷ െതറ്റുകൂടാെതയും നിഷ്പ്രയാസമായും
േശ്രഷ്ഠഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട കൃതികൾ പഠിക്കുന്നതി
നാൽ ഉളവാകുന്നു് സാഹിത്യാവിഷയകമായി സു
ഷ്ഠവായ ജ്ഞാനേത്താടു കൂടിയും എഴുതാനും വാ
യിക്കാനും ശക്തനായി തീർക്കുന്നതായിരിക്കണം.
ആ വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ അവന്നു സ്വരാജ്യചരിത്ര
േത്താടും മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ സാമുദായികാവ
സ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള മൂലപ്രമാണങ്ങേളാടും സാ
മാന്യമായ പരിചയം ലഭിക്കണം മാനസികശാസ്ത്ര
ത്തിേന്റയും പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിേന്റയും പ്രധാനതത്വ
ങ്ങേളക്കുറിച്ചു് അറിവുണ്ടാകണം; കണക്കിേലയും
േക്ഷത്രഗണിതത്തിേലയും അദിപാഠങ്ങളിൽ ഒരു
വിധം നല്ല ഗ്രാഹ്യം കിട്ടണം. തർക്കശാസ്ത്രവുമായി
ഉപേദശമാർഗ്ഗമായിട്ടുള്ളതിേനക്കാൾ ഉദാഹരണ
മാർഗ്ഗമായിട്ടു പരിചയം സിദ്ധിക്കണം. സംഗീതവും
ചിത്രെമഴുത്തും ആയിട്ടും ഏതാണ്ടു പരിചയം സമ്പാ
ദിേക്കണ്ടതും അതു പ്രവൃത്തിക്കു സഹായിക്കുന്നതി
േനക്കാൾ മാനസികാനന്ദാനുഭവത്തിനു് ഉതകുന്ന
തും ആയിരിക്കും.”
ഇങ്ങെനയുള്ള ജ്ഞാ
നം വളെര രസകരമാ
യിട്ടുള്ളതു തെന്നയാ
ണു്. “ഞാൻ ഒരു കുട്ടി
യായിരുന്ന കാലത്തു
േമഘങ്ങേളയും പുല്ലുക
േളയും കുറിച്ചു് അറിയ
ണെമന്നും ഇലെകാ
ജാൺ ഹണ്ടർ
ഴിയും കാലത്തു് ഇലകളുെട നിറം മാറുന്നതു് എന്താ
െണന്നു മനസ്സിലാക്കണെമന്നും എനിക്കു േമാഹ
മുണ്ടായി. എറുമ്പുകൾ, േതനീച്ചകൾ, പക്ഷികൾ,
തവളകൾ, പുഴുക്കൾ ഇവെയ ഞാൻ സൂഷ്മതേയാ
െട പരിേശാധിച്ചു. ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവ
േയാ എെന്തങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു് ആരും ഒട്ടും
ശ്രദ്ധിക്കാത്തവേയാ ആയ സംഗതികെളക്കുറിച്ചു
േചാദിച്ചു േചാദിച്ചു ഞാൻ ആളുകെള വളെര കുഴക്കി
യിട്ടുണ്ടു് ” എന്നു് ഒരു വലിയ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞനായ
ജാൺ ഹണ്ടേറേപ്പാെല പറയുന്നതിനു കഴിയാൻ
ആർക്കാണു് ആഗ്രഹം േതാന്നാത്തതു്.
ലാക്ക് എന്ന മഹാൻ വിദ്യാഭ്യാസേത്തക്കുറിച്ചുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപന്യാസത്തിൽ ഇങ്ങെന പറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “പുസ്തകങ്ങേളക്കുറിച്ചു ഞാൻ ഒരു
സംഗതിെയ പറയുന്നുള്ളൂ. പുസ്തകപാരായണമല്ല
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ പ്രധാനഭാഗം. അതിേനാടു
േയാജിപ്പിേക്കണ്ടതു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടു്.
അവ രണ്ടും നമ്മുെട ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിക്കു് ഉതവി
െചയ്യുന്നതിൽ പങ്കാളികൾ ആകുന്നു. അവയിൽ
ഒന്നു് ആേലാചനയും മറ്റതു വാദപ്രതിവാദവും ആകു
ന്നു. വായനയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ പാകം
െചയ്യാത്ത തനിഉല്പത്തിവർഗ്ഗങ്ങേളേപ്പാെല ഉള്ള
വയാകുന്നു. അവയിൽ പലതും ഉപേയാഗമില്ലാത്ത
വയായി ഉേപക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതായി വരും. അവ
േയക്കുറിച്ചു് ആേലാചിക്കുന്നതു് വിദ്യാഭ്യാസമഹാഗൃ
ഹത്തിനു് ആ തനിഉല്പത്തിസാധനങ്ങെള െചത്തി
േച്ചർത്തും െകാത്തി ശരിെപ്പടുത്തിയും ഉപേയാഗി
ക്കുന്നതിനു തക്കതാക്കുകയും േസ്നഹിതന്മാരുമായി
ട്ടുള്ള സംഭാഷണം ആ ഗൃഹത്തിെന്റ അവയവങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള േയാജിപ്പിേനയും അനുരൂപ്യേത്തയും
േനാക്കി അറിയുകയും പണികളുെട ൈവകല്യങ്ങ
േളയും ഉറപ്പിേനയും പരിേശാധിക്കയും േപാരാത്ത
തു കണ്ടുപിടിച്ചു േനേരയാക്കാനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗ
െത്ത കണ്ടുപിടിക്കയും െചയ്യുന്നതുേപാെല ആകു
ന്നു. ഇതിന്നു പുറെമ പരമാർത്ഥങ്ങെള കണ്ടുപിടിച്ചു
നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കാനും അതു നേമ്മ
സഹായിക്കുന്നു.
□

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.

