ഭാഷാ ദീപിക (ഭാഗം IX)
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

ഭാഷാ ദീപിക (ഭാഗം IX)
G. Sankara Kurup

(Malayalam: Grammar)

The electronic versions have been created by making
use of the production infrastructure of River Valley
Technologies.
The electronic versions were generated from sources
marked up in LATEX in a computer running gnu/linux
operating system. pdf was typeset using XƎTEX from
TEXLive 2020 and the cloud framework, Ithal (ഇതൾ).
The base font used was traditional script of Rachana,
contributed by KH Hussain, et al. and maintained by
Rachana Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp H. Poll.
The electronic versions are released under the provisions
of Creative Commons Attribution Non-commercial
ShareAlike license for free download and usage.
Cover: A composite imaginary view of Japan a painting.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

കവി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു് പിറന്ന
വ്യാകരണ പുസ്തകം
—സക്കറിയ

ൈഹസ്കൂളിലാണു് (1958–61) “ഭാഷാ ദീപിക” ആദ്യം
എെന്റ കയ്യിെലത്തുന്നതു്. വ്യാകരണം എനിക്കിഷ്ടമാ
യിരുന്നു എന്നതാണു് സത്യം. വൃത്തശാസ്ത്രവും അതുേപാ
െലതെന്ന. പൂവത്തിങ്കൽ ചാേക്കാ സാറും േതാമാ സാ
റും (േതാമാ സാറിെന്റ വീട്ടുേപർ മറന്നുേപായി—വീട്ടുേപർ
േചർത്താണു് സാറന്മാർ അറിയെപ്പട്ടിരുന്നതു്.) ആണു്
മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്—സുന്ദരമായി, സുഗമമായി,
ലളിതമായി. പഠിക്കാനുള്ള വ്യാകരണത്തിനപ്പുറത്തു്
ഞാൻ “ഭാഷാ ദീപിക”യിൽ കാടുകയറി വായിക്കും. കാ
രണം ജി ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് എല്ലാം വിശ
ദീകരിച്ചതു്—െകാച്ചു െകാച്ചു രത്നക്കല്ലുകൾ േപാെല തി
ളങ്ങുന്ന ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലുമുള്ള ഉദ്ധരണികൾ. വാ
യിൽ െവള്ളമൂറുന്ന, മധുര പലഹാരം േപാെലയുള്ള േശ്ലാ
കങ്ങൾ. ‘ആലസ്യമാണ്ട മുഖെമാട്ടു കുനിച്ചു’വും ‘അന
ന്തമജ്ഞാതമവർണ്ണനീയ’വും ‘ഉടൻ മഹാേദവിയിടത്തു
ൈകയി’ലുെമല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം കെണ്ടത്തിയതു് ‘ഭാഷാ
ദീപിക’യിലാണു്. അതായിരുന്നു ജിയുെട മന്ത്രവാദം:
കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത വ്യാകരണ നിയമങ്ങെള അേദ്ദ
ഹം ഹൃദയഹാരികളും ലളിതങ്ങളുമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ
െകാണ്ടു് എെന്നേപ്പാെലെയാരുവെന്റ തലയിൽ എെന്ന
േന്നക്കുമായി പതിച്ചു വച്ചു. മാന്ത്രികനായ കവിയായിരു
ന്ന അേദ്ദഹം നല്ല ഗദ്യത്തിെന്റയും ഉപാസകനായിരു
ന്നു. “ഭാഷാ ദീപിക”യിെല ഗദ്യെമഴുത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള
ഭാഗങ്ങളിെല ഉദാഹരണങ്ങൾ എെന്ന എത്രമാത്രമാ
ണു് െകാതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്!
ഞാൻ പഠിച്ച പുസ്തകം നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായി. പിന്നീടു് 1966ലാണു് േകാട്ടയം എൻ ബി എസിൽ നിന്നു് ‘ഭാഷാ ദീ
പിക’ (1 രൂ. 62 ൈപ.) ‘വൃത്തമഞ്ജരി’ (2 രൂ. 25 ൈപ.)
എന്നിവ വീണ്ടും വാങ്ങിയതു് എന്നു് അതിനുള്ളിലിരിക്കു
ന്ന രസീതു് പറയുന്നു. ഞാൻ ‘ഭാഷാദീപിക’ വല്ലേപ്പാഴും
എടുക്കും. േസ്നഹ സേന്താഷങ്ങേളാെട മറിച്ചു േനാക്കും.
ഇങ്ങെന മലയാളം പഠി
ക്കാനുള്ള ഒരവസരം
പിന്നീടു് വന്ന തലമുറ
കൾക്കു് ലഭിച്ചില്ലെല്ലാ
എേന്നാർത്തു് പരിതപി
ക്കും. അതിെനപ്പറ്റി ആളു
കേളാടു് പറയണെമന്നു്
ആഗ്രഹിക്കും. പേക്ഷ,
അെതങ്ങെന സാധിക്കും? അേപ്പാഴാണു് സായഹ്നയു
മായി പരിചയെപ്പട്ടതു്. ഞാൻ അേന്ന ദിവസം തെന്ന
‘ഭാഷാ ദീപിക’ എടുത്തു െകാടുത്തു: നിങ്ങളുെട സ്വതന്ത്ര
വായനാേമഖലയിേലയ്ക്കു് ഇതിെനയും കൂടി പ്രേവശിപ്പി
ക്കുക. ഇങ്ങെനയും ഹൃദയത്തിൽ െതാടുന്ന, കവി ഹൃദ
യത്തിൽ നിന്നു് പിറന്ന, ഒരു വ്യാകരണ പുസ്തകമുണ്ടായി
രുന്നു എന്നു വരും തലമുറകൾ അറിയെട്ട.
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വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽ നിന്നു
നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി പുതിയ പാഠപദ്ധതി
അനുസരിച്ചു് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഭാഷാ
ദീപിക ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ. ഒന്നാം
പുസ്തകം ൈപ്രമറി സ്കൂളുകളിെല ഉയർന്ന
ക്ലാസുകളിേലക്കും മിഡിൽ സ്കൂളുകളിേലക്കും
േവണ്ടിയുള്ളതാണു്; രണ്ടാം പുസ്തകം ൈഹ
സ്കൂൾ ക്സാസ്സുകളിേലക്കും. ഒന്നാം പുസ്തകം
ശ്രീ. ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻ പിള്ളയും രണ്ടാം
പുസ്തകം ശ്രീ. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പുമാണു് തയ്യാ
റാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. രണ്ടു പുസ്തകവും കമ്മിറ്റി
പരിേശാധിച്ചു് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണു്.
—ഗ്രന്ഥകാരൻ
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ഖണ്ഡിക
1. ഏെതങ്കിലും ഒരു വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു സംസാരിക്ക
േയാ എഴുതുകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ, പ്രതിപാദനത്തിനുേവ
ണ്ട മുഖ്യഗുണം വ്യക്തതയും ഏകാഗ്രതയും ആണു്. വി
ഷയത്തിെന്റ വിവിധ മുഖങ്ങൾ േവെറ േവെറ കാണുക.
അവ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചു്, പൂർവ്വാപരബന്ധം വി
ടാെത, വകുപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുക, യുക്തിയുക്തമായ

ചിന്തയും ഉചിതമായ ഉദാഹരണവുംെകാണ്ടു് ഓേരാ
വകുപ്പും ഹൃദയംഗമമാക്കുക, വിചാരം വ്യക്തമാകാൻ
േവണ്ടിടേത്താളം മാത്രം വാക്കുകൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു പ്ര
േയാഗിക്കുക—ഇെതല്ലാം സാധിച്ചാൽ പ്രതിപാദനരീതി
അകലുഷമായിരിക്കും. േനെരമറിച്ചു്, തുമ്പും വാലുമില്ലാ
െത, അടുക്കും ചിട്ടയും കൂടാെത, വായിൽ വന്നെതാെക്ക
പറകേയാ, കുത്തിക്കുറിക്കേയാ െചയ്താൽ സംഭാഷണ
വും േലഖനവും, ഹൃദ്യേമാ വിശദേമാ ആയിത്തീരുകയില്ല.
അതിനാൽ, ഒരു വിഷയത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങെള പ്ര
കാശിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ക്രമെപ്പടുത്തി വകുപ്പുകളാ
ക്കി തിരിെച്ചഴുതുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലിക്കണം.
ഇങ്ങെനയുള്ള വകുപ്പുകൾ ആണു്, ഖണ്ഡികകൾ.
2. ൈചനെയ പരാമർശിച്ചു പ്രശസ്തഗദ്യകാരനായ
െക. എം. പണിക്കർ എഴുതിയ ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ

നിന്നു് ഒരു ഖണ്ഡിക താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു വായിച്ചുേനാ
ക്കുക:“ൈചന ഇന്ത്യേയാളം തെന്ന പുരാതനമാണു്. അയ്യാ

യിരം വർഷത്തിൽ കവിഞ്ഞു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചീനയുെട
ചരിത്രം ഭാരതചരിത്രവുമായി പല സംഗതിെകാണ്ടും
സാമ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒന്നാമതായി, ഇന്ത്യെയന്നതു
േപാെല ചീനവും ഇടയ്ക്കിെട വിേദശീയർക്കു് അടിെപ്പട്ടു
കഴിേയണ്ടിവന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ആ നാടിെന്റ സംസ്കാര
ത്തിേനാ ജീവിതമര്യാദകൾേക്കാ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ
ൈവേദശികന്മാർക്കു് ഇതുവെര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാമ
തായി, ഭാരതീയസംസ്കാരെമന്നതുേപാെലതെന്ന ചീന
സംസ്കാരവും അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു് അവി
ടങ്ങളിെല ജീവിതെത്ത പലതരത്തിൽ രൂപാന്തരെപ്പ
ടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ജാവാ, മലയാ, സയാം,
കാംേബാജം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെല സംസ്കാരം ഇന്ത്യ
യിൽ നിന്നാെണങ്കിൽ, ജപ്പാൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ
ഇക്കാര്യത്തിൽ ൈചനേയാടാണു കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.
മൂന്നാമതായി, യൂേറാപ്യന്മാരുെട വരേവാടുകൂടി രണ്ടു രാ
ജ്യത്തിേന്റയും ശക്തി ക്ഷയിക്കയും, രണ്ടുകൂട്ടരും അവർ
ക്കു് ഒരുേപാെല വിേധയരാകയും െചയ്തു. ഇന്ത്യെയ ബ്രി
ട്ടീഷുകാർ ജയിച്ചു കീഴടക്കിയതുേപാെല, ൈചനെയ സ്വ
ന്തം സാമ്രാജ്യത്തിൽ െപടുത്തുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചി
െല്ലങ്കിലും ൈചന ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യെമന്ന േപരിൽത്ത
െന്ന കഴിഞ്ഞുവന്നുെവങ്കിലും, ആ രാജ്യത്തിെന്റ പരാധീ
നത ഇന്ത്യയുേടതിൽ കവിഞ്ഞതായിരുന്നുെവന്നുതെന്ന
പറയാം. വലിയ ഒരു നാട്ടുരാജാവിെന്റ സ്ഥിതിമാത്രമാ
ണു് ഒരുകാലത്തു ചീനചക്രവർത്തിക്കുണ്ടായിരുന്നതു്.
എല്ലാ മഹാശക്തികേളയും ഒരുേപാെല വഴേങ്ങണ്ടിവ
ന്നതിനാൽ, ബഹുഭർത്തൃകയായ ഒരു സ്ത്രീെയേപ്പാെല,
നിർല്ലജ്ജമായ ജീവിതമായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഒരു നൂറു വർ
ഷേത്തയ്ക്കു ചീന സാമ്രാജ്യത്തിനു് അനുഭവെപ്പട്ടതു്.”
ഈ ഖണ്ഡികയിെല േകന്ദ്രീഭൂതമായ ആശയം എന്താ
ണു് ? പുരാതനരാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയ്ക്കും ൈചനയ്ക്കുമുള്ള
സാദൃശ്യമാണു്, ഇതിൽ മുഖ്യമായി പരാമർശിക്കുന്നതു്.
പ്രാരംഭത്തിെല രണ്ടുവാക്യം ഈ ആശയെത്ത അവത
രിപ്പിക്കുന്നു. ൈവേദശിക സ്വാധീനശക്തിെയ രണ്ടു നാ
ട്ടിേലയും ജീവിതവും, സംസ്കാരവും, എങ്ങെന അതിജീവി
ച്ചു? ചീനയുേടയും ഇന്ത്യയുേടയും സംസ്കാരം ഏേതതു പ്ര
േദശങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു? ൈവേദശികാധിപത്യത്തിെന്റ
സ്വഭാവം രണ്ടു രാജ്യത്തും എങ്ങെനയായിരുന്നു, ഇങ്ങ
െന മുഖ്യമായ ആശയത്തിെന്റ വിപുലനത്തിനാണു പി
ന്നീടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൂർവ്വാപരബന്ധം വിടാെത വിനി
േയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ബഹുഭർത്തൃകയായ പത്നിേയാടു്
ൈചനയ്ക്കു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്യം, േപരിൽ മാത്രം സ്വ
തന്ത്രമായിരുന്ന ആ രാജ്യത്തിെന്റ ദയനീയതയും അസ്വ
സ്ഥതയും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരാശയം അവതരിപ്പി
ച്ചു് അതു വിശദമാക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിനിടയ്ക്കു് ഇതരവി
ഷയങ്ങളുെട പിന്നാെല േലഖകെന്റ ശ്രദ്ധേപാവുന്നില്ല.
ഏകാഗ്രതയും വിശദതയും ഈ ഖണ്ഡികയ്ക്കുെണ്ടന്നു സ്പ
ഷ്ടമായെല്ലാ.
അടിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘നമ്മുെട വസതി’ എന്ന േല
ഖനത്തിെല ഓേരാ ഖണ്ഡികയിേലയും മുഖ്യമായ ആശ
യം എന്താെണന്നു മനസ്സിലാക്കുക:

നമ്മുെട വസതി
“ഭൂേഗാളം നമ്മുെട ഗൃഹവും നാം ഇതിെല ഇന്നെത്ത നി
വാസികളും ആകുന്നു. വിശാലമായ ഈ വസതി ഏതു
കാലത്താണു് ഉണ്ടായതു്? ഇതു് എന്നു ജീവികൾക്കു
വസിക്കുവാൻ േയാഗ്യമായിത്തീർന്നു? ഈ േചാദ്യങ്ങൾ
ക്കും ഇനിയും ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

എങ്കിലും ഭൂമിയുെട പൂർവ്വരൂപേത്തയും അതിനു കാല
ക്രമത്തിൽ വന്ന മാറ്റേത്തയും പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല
തും ഊഹിക്കുകയും, ചിലതു് ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
അേനകം േകാടി സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു്, ഈ േഗാ
ളം കത്തിക്കാളിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു തീപ്പന്തുേപാെല
ആകാശത്തിൽ തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ചുട്ടുരുകിക്കിട
ക്കുന്ന ചില േലാഹങ്ങളും, ധാതുക്കളും, ജ്വലിക്കുന്ന ചില
വാതകങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു അന്നു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്.
അക്കാലത്തു് ഭൂമിയിൽ സസ്യേമാ, മൃഗേമാ, മനുഷ്യേനാ
ഇല്ലായിരുന്നുെവന്നു് ഊഹിക്കാമെല്ലാ. കാലം വളെര
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഭൂമണ്ഡലം ക്രമത്തിൽ തണുക്കുവാനും
ഇതിെന്റ പുറം ഉറച്ചുകട്ടിയാകുവാനും തുടങ്ങി. ഇരുമ്പു്,
ചുണ്ണാമ്പു്, ഗന്ധകം മുതലായ ധാതുക്കൾ ഇങ്ങെനയാ
ണു് ഉണ്ടായതു്. ആകാശത്തിേലയ്ക്കു് ഉയർന്നുെകാണ്ടി
രുന്ന വാതകങ്ങളുെട ചൂടു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വന്നു. അവ
കൂടിേച്ചർന്നു വായുമണ്ഡലം ആയി. ആവിയാകെട്ട, തണു
ത്തു ജലമായിത്തീർന്നു. നദി, സമുദ്രം മുതലായ ജലാശ
യങ്ങൾ അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു് ഭൂമുഖത്തുണ്ടായതു്.
ഇന്നും ഭൂേഗാളത്തിെന്റ ഉള്ളു മുഴുവൻ തണുത്തു് ഉറച്ചുകഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ല.
ജീവിതത്തിനുേവണ്ട വായു, ജലം, ധാതുക്കൾ മുതലായവ
ഇങ്ങെന ഉണ്ടായതിനുേശഷമാണു്, ഈ മഹാഗൃഹം
വാസേയാഗ്യമായിത്തീർന്നതു്. ആദിയിൽ മുളച്ചുവളർന്ന
സസ്യങ്ങേളാ ജനിച്ചു വളർന്നജീവികേളാ ഇേപ്പാൾ ഇല്ല.
അവയുെട ആകൃതിയിലും സ്വഭാവത്തിലും അേനകം നൂ
റ്റാണ്ടുകൾെകാണ്ടു പല മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അതിനാൽ
വളെര വ്യത്യാസമുള്ള മരങ്ങളും, വള്ളികളും, പക്ഷികളും
മൃഗങ്ങളും ഒെക്ക ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി. ഇന്നു കാണു
ന്ന സസ്യങ്ങളും ജീവികളും ഇങ്ങെനയാണു് ആവിർഭവി
ച്ചതു്.
നമ്മുെട ഈ പാർപ്പിടം വളെര വലുതുതെന്ന. നാം നി
ല്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു േനെര അടിയിേലയ്ക്കു ഒരു തുരങ്ക
മുണ്ടാക്കുന്നപക്ഷം അതിനു് ഏകേദശം എണ്ണായിരം
നാഴിക നീളമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ േഗാളത്തിെന്റ വലുപ്പം
ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് അത്ഭുതം േതാന്നുന്നി
േല്ല? എന്നാൽ അവസാനമില്ലാത്ത ആകാശത്തിെന്റ വി
സ്താരം വിചാരിച്ചു േനാക്കുക. അേപ്പാൾ ഈ ഭൂമി എത്ര
െചറുതാെണന്നു േതാന്നാതിരിക്കുകയില്ല. സൂര്യമണ്ഡലം
ഭൂമിേയക്കാൾ വളെര മടങ്ങു വലുപ്പമുള്ളതാകുന്നു. നമ്മു
െട ഈ ഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു േവണ്ട െവളിച്ചവും ചൂടും തരുന്ന
തു് ആ മഹാേഗാളമാണു്.
ഇനി നമുക്കു് ഈ വസതിയിെല അംഗങ്ങെളക്കുറിച്ചു
ചില സംഗതികൾ ഗ്രഹിക്കാം. െചമ്പു്, ഇരുമ്പു്, ഗന്ധ
കം മുതലായവയാണേല്ലാ ധാതുക്കൾ. അവയ്ക്കു് ഒരിടത്തു
നിന്നു സ്വയം മെറ്റാരിടേത്തയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധി
ക്കുകയില്ല. അതുേപാെലയെല്ലങ്കിലും വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളി
കളും മുളച്ച ദിക്കിൽത്തെന്നനിന്നു വളരുന്നേതയുള്ളൂ.
എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും
മറ്റും ഇച്ഛേപാെല സഞ്ചരിക്കാെമന്നു നിങ്ങൾക്കു് അറി
യാമേല്ലാ. ധാതുക്കളും സസ്യങ്ങളും അചരങ്ങളാകുന്നു.
ജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും ചരം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണു െപ
ടുന്നതു്.
മരങ്ങളും വള്ളികളും സഞ്ചരിക്കുന്നിെല്ലന്നു വിചാരിച്ചു്,
അവയ്ക്കു ജീവനിെല്ലന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അവ വായു
വിൽനിന്നും മണ്ണിൽനിന്നും േപാഷകവസ്തുക്കൾ സമ്പാ
ദിച്ചു വളരുന്നു. അവയും സ്വവംശെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കയും
നിലനിർത്തുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. വൃക്ഷലതാദികളും ജന്തു
ക്കെളേപ്പാെലതെന്ന ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, നശിക്കുന്നു.
ജന്തുക്കൾ ആഹാരത്തിനു സസ്യങ്ങെളയാണു് ആശ്രയി
ക്കുന്നതു്. സസ്യഭുക്കുകളായ ജീവികേളയും ചില മൃഗങ്ങ
ളും മനുഷ്യരും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടു്.
േലാകഗൃഹത്തിെല അംഗങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ
പ്രാധാന്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു് എന്തുെകാണ്ടാണു് ?
സിംഹത്തിനും ആനയ്ക്കും മറ്റും മനുഷ്യേനക്കാൾ ശരീര
ബലം എത്രേയാ അധികമുണ്ടു്. േദഹശക്തിെകാണ്ടല്ല.
വിേശഷബുദ്ധിെകാണ്ടാണു് മനുഷ്യൻ േശ്രഷ്ഠത സമ്പാദി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. സംഭാഷണസാമർത്ഥ്യവും അവനു മാത്ര
േമ ഉള്ളൂ. ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും മുനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാ
ണു്. കൃഷി, കച്ചവടം മുതലായവ നടപ്പാക്കിയതും പല
തരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതും അവനാകുന്നു.
മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഇന്നു ഭൂമിയിൽ
കാണുന്ന പരിഷ്കാരത്തിെന്റ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒന്നുംതെന്ന
ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധിശ
ക്തി എത്രമാത്രം അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു!”
ഏഴു ഖണ്ഡികയാണു് ഈ ഉപന്യാസത്തിലുള്ളതു്. നമ്മു
െട വസതിയായ ഭൂമിയുെട പൂർവ്വരൂപേത്തയും അതിനു
ണ്ടായ പരിണാമേത്തയും സംബന്ധിക്കുന്ന ആശയം
ഉപക്രമ ഖണ്ഡികയിൽ അവതരിപ്പിക്കയും അടുത്തതിൽ
വിസ്തരിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളുേടയും ജീ
വികളുേടയും ആവിർഭാവമാണു മൂന്നാമെത്ത വകുപ്പിൽ
സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. നാലാമേത്തതിൽ ഭൂമിയുെട വലുപ്പവും
അനന്തമായ ആകാശത്തിൽ അതിനു താരതേമ്യനയു
ള്ള ക്ഷുദ്രത്വവും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ചരവും അചരവും,—
ഈ മഹാവിഭാഗത്തിെന്റ ഉപാദിയാണു് അടുത്ത ഖണ്ഡി
കയിൽ. ആറാം വകുപ്പിൽ അചരങ്ങളായ സസ്യങ്ങളും
ജീവനുള്ളവയാെണന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്ത്യഖണ്ഡിക
മനുഷ്യെന്റ സർവ്വാതിശായിയായ മഹത്ത്വം ഓർത്തു്
അത്ഭുതെപ്പടുന്ന ഒരു വാക്യത്തിലാണു് അവസാനിക്കു
ന്നതു്. ഏകാഗ്രവും വിശദവുമായ പ്രതിപാദനത്തിനും
പൂർവ്വാപരബന്ധം വിടാെതയുള്ള ചിന്തയുെട ക്രമികമായ
പുേരാഗതിയ്ക്കും ഈ ‘നമ്മുെട വസതി’െയ അധികരിച്ചു
ള്ള േലഖനഖണ്ഡികകൾ ഉദാഹരിക്കാം. ആശയസ്വ
ഭാവമനുസരിച്ചു ചൂർണ്ണിക, സങ്കീർണ്ണകം, മഹാവാക്യം,
ഇവ ഗാഢേമാ ശിഥിലേമാ ആയ ബന്ധേത്താടുകൂടി
യേഥാചിതം പ്രേയാഗിച്ചാൽ ഖണ്ഡികയ്ക്കു ൈവചിത്ര്യം
എന്ന ഗുണവും സിദ്ധിക്കും.

അഭ്യാസം ൫൫
I ഓേരാ ഖണ്ഡിക എഴുതുക:(i) ജ്ഞാനമാണു് ശക്തി.
(ii) ജീവിതത്തിെന്റ മഹത്ത്വം ൈദർഘ്യംെകാണ്ടല്ല
തീരുമാനിക്കുന്നതു്.
(iii) പാലും പഴകിയാൽ പുളിക്കും.
(iv) ദിനരാത്രങ്ങൾ എങ്ങെന ഉണ്ടാകുന്നു?
(v) മേനാഹരമായിരുന്നു ആ സന്ധ്യ.
(vi) എന്താണു സംസ്കാരം.
(vii) ഓണത്തിെന്റ ആഗമം.
II (a) താെഴ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘മുത്തുകൾ’ എന്ന ഉപ

ന്യാസത്തിെല ഓേരാ ഖണ്ഡികയിേലയും േക
ന്ദ്രീഭൂതമായ ആശയം കണ്ടുപിടിെച്ചഴുതുക.
(b) ഈ ഖണ്ഡികകളുെട ഏകാഗ്രതയും പൂർവ്വാപര
ബന്ധവും െവളിെപ്പടുത്തുക.

മുത്തുകൾ
“എെന്റ വടിവും നിറവും നിങ്ങളുെട കണ്ണുകെള ആകർ
ഷിക്കുന്നുണ്ടു്, ഇേല്ല? എത്ര കൗതുകേത്താടുകൂടിയാണു്
നിങ്ങൾ എെന്ന േനാക്കുന്നതു് ! ഞാൻ പിറന്നതു എവി
െടയാണു് ? ആരാണു് എെന്റ അമ്മ? എങ്ങെന ഞാൻ
ഇവിെട വന്നു? നിങ്ങൾക്കു് ഇെതല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ
െക്കാള്ളാം എന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. ആ ജിജ്ഞാസ
എനിക്കു് അഭിമാനം ഉളവാക്കുന്നുണ്ടു്.

മഹാലക്ഷ്മി ജനിച്ചതു സമുദ്രത്തിൽനിന്നാണെത്ര. അതു
വാസ്തവമാേണാ എന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എെന്റ
ജന്മഗൃഹം സമുദ്രമാകുന്നു. സിംഹളം, അെല്ലങ്കിൽ ലങ്ക,
എെന്നാരു ദ്വീപിെനപ്പറ്റി നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം.
അതിനു് അടുത്തുള്ള കടലിലായിരുന്നു, എെന്ന ജനിപ്പിച്ച
അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നതു്. മിനുസമുള്ള ചിപ്പിയുെട അകത്തു
മൃദുലമായ േദഹേത്താടുകൂടിയ ചില െചറിയ ജീവികൾ
സമുദ്രത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി താമസിക്കു
ന്നുണ്ടു്. “മുക്തകൾ” എന്നാണു അവയ്ക്കു േപരു്. ഒരു മുക്ത
യിൽ നിന്നാണു ഞാൻ പിറന്നതു്.
എെന്റ പിറവിെയക്കുറിച്ചു് ഒരിക്കൽ അമ്മ എേന്നാടു
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പലരും കൂട്ടം
കൂടി കരയിൽനിന്നു കുറച്ചകെല നീന്തിക്കളിക്കുകയായി
രുന്നു. െപെട്ടന്നു ഒരു മണൽത്തരി എെന്റ േദഹത്തിൽ
തറച്ചുകയറി. എനിക്കു വല്ലാത്ത അസ്വാസ്ഥ്യമാണു് കു
െറ േനരേത്തയ്ക്കു േതാന്നിയതു്. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അതി
െന ഉടലിൽ നിന്നു കളയുവാൻ എനിക്കു സാധിച്ചില്ല.
അേപ്പാൾ എെന്റ േദഹത്തിെല ഒരു ദ്രവവസ്തുെകാണ്ടു
ഞാനതു െപാതിഞ്ഞു. ആ മൺതരിയുെട പുറത്തു് ആ
േലപം ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ചു. ഇങ്ങെനയാണു തിളക്കവും മി
നുക്കവും ഉള്ള നീ ഉണ്ടായതു്. നീ എെന്റ സന്താനമല്ല;
എെന്റ ഒരു സൃഷ്ടിയാണു്.” എങ്കിലും ഏെറക്കാലം ചുമന്നു
െകാണ്ടു നടന്ന ആ മുക്തെയ അമ്മയായിട്ടാണു് ഞാൻ
വിചാരിച്ചുേപാരുന്നതു്.
എങ്ങെന ഞാൻ കരയ്ക്കു വന്നു എന്നു് അറിയാനായിരി
ക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയാടുകൂടി ഇനിയും എെന്റ മുഖേത്ത
യ്ക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടു നില്ക്കുന്നതു്. മനുഷ്യരുെട ൈധര്യ
േത്തയും ഉത്സാഹേത്തയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു,
എന്നാൽ, അവരുെട ക്രൂരതയും അത്യാഗ്രഹവും ഓർ
ക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു വിേരാധമാണു േതാന്നുന്നതു്. ഒരി
ക്കൽ ഒന്നുരണ്ടു െപരുംവഞ്ചികൾ, എെന്റ അമ്മയും കൂ
ട്ടുകാരും ൈസ്വരമായി വിഹരിച്ചിരുന്ന സമുദ്രഭാഗത്തി
െന്റ മുകളിൽ എത്തി. അവെരല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചുെവന്നു
പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. അല്പേനരത്തിനിടയ്ക്കു് അറ്റത്തു കല്ലു
െകട്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്നു നാലു കയറുകൾ കടലിെന്റ അടിയി
െലയ്ക്കു ഇറങ്ങുന്നതു കണ്ടു. ഓേരാ കയറിേന്റയും കൂെട
ഓേരാ ആളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അരിെക എത്തിയ ഉടെന
ചിപ്പികേളാടു കൂടിയ മുക്തകെള വാരി അവർ ഒരു വല
യിലിടുവാൻ തുടങ്ങി. ആ സാഹസികന്മാർ എെന്താരു
തിടുക്കമാണു് കാണിച്ചിരുന്നതു്. അവർക്കു ശ്വാസം മുട്ടി
ത്തുടങ്ങിയിരുന്നുെവന്നു േതാന്നും. മനുഷ്യർ േകമന്മാർ
തെന്ന. പേക്ഷ, അവർക്കു മത്സ്യങ്ങെളേയാ മുക്തകെള
േയാ േപാെല െവള്ളത്തിനടിക്കു വളെര േനരം ജീവി
ക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഉടൻ അവർ കയർ പിടിച്ചു ഒന്നു് അനക്കി. വഞ്ചിയിൽ
നിന്നിരുന്നവർ ആ ചങ്ങാതികെള കയർ പിടിച്ചു മുകളി
േലയ്ക്കു വലിച്ചു തുടങ്ങി. എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഉപരിതല
ത്തിെലത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. “ഷാർക്കു് ” എന്നു േപരായ
ഒരു ഭയങ്കര മത്സ്യം ഒരാെള കടിെച്ചടുത്തു െകാണ്ടു െപാ
യ്ക്കളഞ്ഞു. ദുരാഗ്രഹംെകാണ്ടു പരേദ്രാഹത്തിനു് ഉദ്യമിക്കു
ന്നവരിൽ ചിലർെക്കങ്കിലും ഇങ്ങെന ശിക്ഷകിട്ടാതിരു
ന്നാൽ കഷ്ടമേല്ല? നിങ്ങൾക്കു് ആ സാധുവിേനാടു് അനു
കമ്പേതാന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വലയിലായിരുന്ന മുക്ത
കൾക്കു് എന്തു േതാന്നിയിരിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ ആേലാ
ചിച്ചു േനാക്കുന്നുേണ്ടാ?
കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ നഷ്ടെപ്പട്ടതുെകാണ്ടുള്ള വിഷാദേത്താ
ടുകൂടിയാണു് വഞ്ചിക്കാർ അന്നു കരയിേലയ്ക്കു മടങ്ങിയ
തു്. “വരാനുള്ളതു വഴിയിൽത്തങ്ങുേമാ? അവെന്റ േയാ
ഗമാണു്. മുത്തിനുേവണ്ടി േപഴ്സ്യൻ കടലിൽേപ്പാലും
നമ്മെളാെക്ക മുങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടിേല്ല? അന്നു് ആെരങ്കി
ലും ‘ഷാർക്കു് ’ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുേവാ?” എന്നു സംഭാഷ
ണത്തിനിടയ്ക്കു് ആ തടിയന്മാരിൽ ഒരുവൻ പറയുന്നതു
േകട്ടു.
തീരത്തു െചന്നതിനുേശഷം ആ നിർദ്ദയന്മാർ മുക്തകളി
രിക്കുന്ന ചിപ്പികൾ മുഴുവൻ െവയിലത്തു കുന്നുേപാെല
കൂട്ടിയിട്ടു. ചിപ്പിയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവികൾ മുഴുവൻ ചത്തു. ആ
ഓടുകൾ നല്ലേപാെല ഉണങ്ങി. എല്ലാ മുക്തകളിലും മു
ത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. നൂറും ഇരുന്നൂറും എണ്ണം പരിേശാ
ധിക്കുേമ്പാഴാണു് ഒരു മുത്തു് അവർക്കു കിട്ടിയിരുന്നതു്.
എെന്റ വാത്സല്യവതിയായ അമ്മയുെട മൃതേദഹത്തിൽ
നിന്നു് ഒടുവിൽ അവർ എെന്നയും എടുത്തു. എെന്ന വി
റ്റാൽ നല്ല വില കിട്ടുെമന്നു േതാന്നിയതുെകാണ്ടായിരിക്ക
ണം അവരുെട മുഖം അേപ്പാൾ അത്ര െതളിഞ്ഞതു്.
ഈജിപ്തിെല ഒരു മഹാരാജ്ഞിയുെട വാത്സല്യപാത്രമാ
യിരുന്നു എെന്റ വർഗ്ഗത്തിെല ഒരു പൂർവ്വികൻ. അനവ
ധി രത്നവും സ്വർണ്ണവും സംഭരിച്ചുവച്ചിരുന്ന ആ മഹതി
അമൂല്യമായ ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണു് ആ മുത്തിെന കരുതി
യിരുന്നതു്. പത്തു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക െകാടുത്താൽത്തെന്ന
അതിെന വില്ക്കുവാൻ രാജ്ഞി സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല!
എനിക്കത്രെയാന്നും വിലയുെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ െതറ്റിദ്ധരി
ക്കരുതു്.
കൃത്രിമങ്ങളായ ചില മുത്തുകളുണ്ടു്. അവെയപ്പറ്റിക്കൂടി നി
ങ്ങേളാടും രണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. വളെരക്കാ
ലം മുൻപു്, ചീനയിെല ധേനച്ഛ മുഴുത്ത ചില േകമന്മാർ മു
ക്തകെള ചിപ്പിേമൽ കടുത്ത മണൽത്തരി ഇട്ടു മുത്തുവി
ളയിക്കാൻ േനാക്കി. അവരുെട പ്രയത്നം വിഫലമായി
ല്ല. എങ്കിലും അങ്ങെനയുണ്ടാകുന്ന കൃത്രിമമുത്തുകൾക്കു്
എെന്റ വർഗ്ഗത്തിെന്റ നന്മേയാ േമന്മേയാ ഇല്ല; വിലയും
കുറയും.”

42
ഉപന്യാസം
1. ഏെതങ്കിലും വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് മാതൃഭാഷയിൽ

ഏകാഗ്രതേയാടുകൂടി വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുവാനു
ള്ള ശിക്ഷണവും പരിചയവും വിദ്യാർത്ഥികൾ സമ്പാദി
ച്ചിരിക്കണം. അതിനു്, ഒന്നാമതു േവണ്ടതു് പ്രതിപാദ്യവ
സ്തുവിെനപ്പറ്റി തികഞ്ഞ അറിവാണു്. നമുക്കു ജ്ഞാനം
സിദ്ധിക്കുന്നതു് എങ്ങെനയാണു് ? ജ്ഞാനലബ്ധിക്കു് ഒരു
മാർഗ്ഗം സ്വാനുഭവമാകുന്നു. പാൽ ഹൃദ്യമായ ഒരു േപയ
ദ്രവ്യമാണു് എന്നു നമുക്കു് അനുഭവമുണ്ടു്. അതു് േദഹേപാ
ഷകമാെണന്നും അനുഭവെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്രമാത്രം
െകാണ്ടു് അതിെനക്കുറിെച്ചാരു ഉപന്യാസം രചിക്കുവാൻ
നമുക്കു സാധിക്കുേമാ? ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുെട സ്വഭാ
വവും അതിൽ ആവശ്യം അടങ്ങിയിരിേക്കണ്ട മുഖ്യഘട
കങ്ങളും ആേരാഗ്യത്തിനും ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥത്തിനും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധവും മറ്റും നല്ലേപാെല മനസ്സിലാവണെമ
ങ്കിൽ അവ വിവരിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ േകൾക്കുകേയാ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകേയാ തെന്ന േവണ്ടിവരും. ആ
അറിവിെല്ലങ്കിൽ പാലിെനക്കുറിച്ചധികെമാന്നും നമുക്കു
പറയുവാനുണ്ടാവുകയില്ല. നിദ്രാഭംഗം െചയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷു
ദ്രകീടമാണു െകാതുെകന്നും അതു പല േരാഗങ്ങളും മനു
ഷ്യർക്കുണ്ടാക്കുന്നുെവന്നും നമുക്കനുഭവമുണ്ടു്. പേക്ഷ,
അവയുെട ശരീരപ്രകൃതി, ജീവിതരീതി, അവ േരാഗം സം
ക്രമിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം, അവെയ ഉന്മൂലനം െചയ്യാനുള്ള
ഉപായം, ഇെതല്ലാമറിയണെമങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ
വിസ്തരിക്കുന്ന ഭാഷണങ്ങേളേയാ പുസ്തകങ്ങേളേയാ
ആശ്രയിക്കണമെല്ലാ. അനുഭവജ്ഞാനെത്ത അന്യ
ജ്ഞാനംെകാണ്ടു ഇങ്ങെന പൂർണ്ണമാക്കിയാൽ ഏതു
വിദ്യാർത്ഥിക്കും പല വിഷയങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി ഉപ
ന്യാസം രചിക്കാനുള്ള നിറവു് മനസ്സിനുണ്ടാക്കാം.
2. രണ്ടാമതായി േവണ്ടതു വിശദവും ആകർഷകവുമായ
രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമാകുന്നു. സു

പ്രസിദ്ധന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാെരേപ്പാെല കലാഭം
ഗി തികഞ്ഞ േലഖനങ്ങൾ രചിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്കു സാധിച്ചുെവന്നുവരില്ല. അതു വാസനയും പരിചയ
വും ശിക്ഷണവും സമഗ്രജ്ഞാനവുംെകാണ്ടു ക്രമത്തിൽ
സാധ്യമാവാെമേന്നയുള്ളൂ. വ്യക്തമായി, ഒരടുേക്കാടുകൂടി,
അന്യവിഷയങ്ങളിേലക്കു ബുദ്ധി പാളാെത, സരളഭാഷ
യിൽ ലഘൂപന്യാസം എഴുതുവാൻ േപാകുന്ന വിഷയത്തി
െന്റ സ്വഭാവം ഉള്ളുെകാണ്ടു് ഒന്നു കാണുകയും അതിെന്റ
വിവിധ മുഖങ്ങൾ സ്വയം വിശകലനം െചയ്കയുമാണു്,
ആദ്യം േവണ്ടതു്. അങ്ങെന വിഭജിച്ച പ്രതിപാദ്യത്തിെന്റ
ഓേരാേരാ അംശങ്ങൾ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചു്, പൂർവ്വാപ
രബന്ധം വിടാെത, കുറിച്ചിടുന്നതു് ഏകാഗ്രതേയാടുകൂ
ടിയ പ്രതിപാദനത്തിനു സഹായമാവും. എഴുതിത്തുടങ്ങു
േമ്പാൾ ഉണർന്ന ബുദ്ധിയിൽ പുതുതായി ഉയരുന്ന ചിന്ത
കളും യേഥാചിതം കലർത്താവുന്നതാണു്. വിദ്യാർത്ഥി
കൾക്കുേവണ്ടി െകാതുവിെനക്കുറിെച്ചഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു
ലഘൂപന്യാസം അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഓേരാ വകുപ്പി
ലും ഏതു മുഖ്യമായ ആശയഭാഗമാണു് െവളിെപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന്നതു് എന്നു േനാക്കി മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വയം
കുറിച്ചിടുകയും െചയ്യണം.

െകാതു

“രാത്രികാലത്തു്, ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാെത, മൂളിപ്പാട്ടുമാ

യി നമ്മുെട േചാര കുടിക്കുവാൻ വരുന്ന െകാതു മനുഷ്യ
െന്റ മഹാശത്രുവാണു്. പകൽസമയത്തു്, െവളിച്ചമില്ലാ
ത്ത വല്ല മൂലയ്ക്കും ആ ക്ഷുദ്രജീവി പതുങ്ങിക്കൂടും. രാവാകു
േമ്പാൾ രക്തത്തിനുള്ള െകാതി മൂത്തു തുടങ്ങും. നമ്മുെട
സിരകൾ െകാതുവിനു ദാഹം തീർക്കാനുള്ള േചാലകളാ
െണന്നാണു് അതിെന്റ ഭാവം.

ആൺെകാതുക്കൾ രക്തപാനം െചയ്യുകയില്ലെത്ര. സസ്യ
ങ്ങളിൽ പറ്റിക്കൂടി ഇലകളിൽനിന്നു് ചാറു വലിച്ചുകുടിക്കു
കയാണു് അവയുെട ജീവസന്ധാരണമാർഗ്ഗം. െപൺ
െകാതുക്കൾക്കു പിെന്ന എങ്ങെന ഈ രാക്ഷസപ്രകൃ
തിയുണ്ടായി? മുട്ടയിടുന്നതും വംശാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കു
ന്നതും അവയാണെല്ലാ. അണ്ഡം വിരിയുന്നതുവെര,
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വളരുവാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണസാ
ധനം ആ അമ്മമാർക്കു് അതിൽ സംഭരിക്കണം. അതു
െകാണ്ടു കൂടുതൽ േപാഷകവസ്തു കലർന്ന ആഹാരം
േവണമെല്ലാ. രക്തപാനത്തിനുള്ള വാസന തന്മൂലമാ
ണു െപൺെകാതുക്കൾക്കു പ്രകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്നതു്
എന്നു അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
നമ്മുെട രക്തം കവരുന്നതു േപാവെട്ട. െകാതു േരാഗാ
ണുക്കൾ നമ്മളിൽ കുത്തിവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരു േരാ
ഗിയുെട േദഹത്തിൽ നിന്നു േചാര വലിെച്ചടുക്കുേമ്പാൾ,
കുെറ േരാഗാണുക്കൾ കൂടി അതിനു ലഭിക്കുമെല്ലാ. മെറ്റാ
രു മനുഷ്യെന്റ ശരീരത്തിൽ െചന്നിരുന്നു്, ആ െകാതു
രക്തം കുത്തിക്കവർെന്നടുക്കുേമ്പാൾ, േരാഗബീജങ്ങൾ
അയാളിൽ സംക്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന േരാഗങ്ങെള പ്രച
രിപ്പിക്കയും ആേരാഗ്യെത്ത ക്ഷയിപ്പിക്കുകയുമാണു െകാ
തുക്കൾ എന്നും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. മലമ്പനി, മന്തു്
മുതലായ േരാഗങ്ങളുെട അണുക്കൾ െകാതുക്കെള സ്വ
ന്തം വാഹനങ്ങളായിട്ടാണു് വച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു േതാന്നുന്നു.
മലമ്പനി പരത്തുന്ന െകാതുക്കെള മറ്റുള്ളവയിൽനിന്നു്
ആകൃതിേഭദംെകാണ്ടു തിരിച്ചറിയാം.
ഈച്ചെയ്ക്കന്നേപാെല മനുഷ്യേദ്രാഹിയായ െകാതുകിനും
രണ്ടു ചിറകുണ്ടു്. അതില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നമുക്കു് എത്ര
നന്നായിരുന്നു! േരാഗാണുക്കെള വിതയ്ക്കാൻ അതിങ്ങ
െന സർവ്വത്ര പറെന്നത്തുമായിരുന്നില്ലെല്ലാ. ഉടലിൽ
രണ്ടു ഭാഗത്തും െകാതുകിനു മുമ്മൂന്നു നീണ്ട കാലുകൾ
കാണാം. കണ്ണുകളും െതാട്ടറിയാനുള്ള െകാമ്പുകളും തല
യിലാണു്. ഉദരം പല കണ്ണികൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തുണ്ടാക്കി
യതുേപാെല ഇരിക്കും. ശരീരത്തിൽ കുത്തിയിറക്കാൻ
സൂചിേപാെലയുള്ള ചില ഉപാംഗങ്ങളും രക്തം വലിെച്ച
ടുക്കാനുള്ള ഒരു നാളവും െകാതുകിെന്റ വായിലുണ്ടു്. പര
രക്തം കുത്തിക്കവർന്നു ജീവിക്കാൻ കരുതിത്തെന്നയാ
ണു് പ്രകൃതി ഈ വർഗ്ഗെത്ത സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു
േതാന്നിേപ്പാകും.
ശത്രുക്കെള ജയിക്കുവാൻ അവെരസ്സംബന്ധിക്കുന്ന മുഖ്യ
സംഗതികെളല്ലാം അറിയുകയാണെല്ലാ ഒന്നാമതായി
േവണ്ടതു്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ മനുേഷ്യാപദ്രവികളുെട
ജീവിതവും സ്വഭാവവും ചിരകാലെത്ത നിരീക്ഷണംെകാ
ണ്ടു ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. െകട്ടിക്കിടക്കുന്ന െവള്ളത്തി
ലാണു് െകാതു മുട്ടയിടുന്നതു്. നൂറും ഇരുന്നൂറും മുട്ടകൾ
േചർന്നു കുടിലേപാെല ജലാശയത്തിെന്റ ഉപരിതല
ത്തിൽ െപാങ്ങിക്കിടക്കും. പേക്ഷ, അവ അതി സൂക്ഷ്മ
ങ്ങളാകയാൽ നമ്മുെട കണ്ണിൽെപ്പടുവാൻ വിഷമമാണു്.
ആ അണ്ഡങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു കീടങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു.
വാൽ മുകളിേലയ്ക്കും കനത്ത തല താേഴയ്ക്കുമായി അവ
നീന്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും. െവള്ളത്തിലുള്ള അല്പപ്രാണിക
െള കാർന്നുതിന്നാണു് ആ കീടങ്ങൾ വളരുന്നതു്. അവ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നു വായു ശ്വസിക്കുന്നു; അവയുെട
ശ്വസേനന്ദ്രിയം ആ ദശയിൽ വാലിന്നറ്റത്താണു്. തന്മൂ
ലമാണു് ആ ഭാഗം ജലത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിലായിരി
ക്കത്തക്കവണ്ണം അവ സഞ്ചരിക്കുന്നതു്. അേപ്പാൾ അവ
െയ നശിപ്പിക്കുക എളുപ്പമാകുന്നു. മെണ്ണണ്ണ ആ െവള്ള
ത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ അതു് ഉപരിതലത്തിൽ പരന്നു് ഒരു പാ
ടേപാെല ആയിത്തീരും. തന്മൂലം, ശ്വസിക്കുവാൻ േവണ്ട
വായു കീടങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാതാവുകയും അവ നശിച്ചുേപാ
വുകയും െചയ്യും.
വളരുവാൻ ഇടെകാടുത്താൽ, കീടങ്ങളുെട രൂപം ക്രമ
ത്തിൽ മാറിത്തുടങ്ങുന്നതുകാണാം. തല ഉരുണ്ടു തടി
ക്കും, ഉടലിനു വളവു വരും. ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസത്തിനുള്ള
അവയവം അേപ്പാൾ പിന്നറ്റത്തിലായിരിക്കയില്ല. തല
യ്ക്കു് അരികിലായിരിക്കും ശ്വാസനാളം. ഈ മൂന്നാമെത്ത
രൂപത്തിൽ ഏതാനും ദിവസം കഴിയുേമ്പാൾ പുറം ചർ
മ്മം െപാട്ടുകയും ചിറേകാടുകൂടിയ മനുഷ്യശത്രു പ്രത്യക്ഷ
മാവുകയും െചയ്യും. െകാതുക്കൾ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന
വയല്ല. അന്തരീക്ഷവായുവിൽ പാറി നടന്നു സസ്യങ്ങളി
ലും നമ്മുെട ഭവനങ്ങളിലും അവ വന്നുകൂടുന്നു. ഇങ്ങെന
നാലു ദശകൾ െകാതുകിനുെണ്ടന്നും നാലാമെത്ത ദശ
പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുൻപു അതിെന ധ്വംസിക്കുക സുകര
മാെണന്നും വ്യക്തമായെല്ലാ.
െകാതുക്കളുെട ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ, ധനികന്മാർ കിടക്കു
േമ്പാൾ, െകാതുവല ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. അവെയ നശി
പ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം ദ്രാവകം ചുമരുകളിൽ തളിക്കയും
പതിവുണ്ടു്. ഇെതാന്നും ദരിദ്രന്മാർക്കു സാധിക്കാവുന്നത
ല്ല; ശരിയായ പരിഹാരമാർഗ്ഗവുമല്ല. െചളി കൂടിക്കിടക്കാ
േതയും െവള്ളം െകട്ടിനിൽക്കാേതയും ഗൃഹപരിസരങ്ങ
െള വൃത്തിയാക്കിെവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു് േവണ്ടതു്.
െവള്ളം െകട്ടിനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്, മുൻപു
നിർേദ്ദശിച്ചതുേപാെല, മെണ്ണണ്ണ ഒഴിക്കുകയും േവണം.
എന്നാൽ, നമ്മുെട ആേരാഗ്യെത്ത സംഹരിക്കുന്ന ഈ
ക്രൂരവർഗ്ഗം െപരുകി വരികയില്ല.”
3. ഈ െചറിയ ഉപന്യാസത്തിൽ ഏഴു ഖണ്ഡികയുണ്ടു്.
ഓേരാന്നിേലയും മുഖ്യമായ ആശയം താെഴ കുറിക്കാം.
ശരിയേല്ല എന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു േനാക്കുക.
1. നിദ്രാഭംഗം െചയ്യുന്ന െകാതു; അതിെന്റ രക്തദാഹം.
2. ആൺെകാതുക്കൾ സസ്യരസേമ കുടിക്കൂ, െപൺ
െകാതുക്കൾക്കു േചാരതെന്നേവണം കുടിക്കാൻ.
3. രക്തം കുടിേച്ചാെട്ട; േരാഗം സംക്രമിപ്പിക്കുന്നതാണു്
ദുസ്സഹം.
4. െകാതുവിനു ചിറകില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ, ഇത്ര ശല്യം
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.
5. െകാതുക്കൾ എവിെട, എങ്ങെന വളരുന്നു?
6. െകാതുവിെന്റ രൂപപരിണാമം.
7. െകാതുവിെന്റ ശല്യം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം.
4. വാക്യങ്ങേളയും ഖണ്ഡികകേളയും വിവരിക്കുന്ന പ്രകര
ണങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത, വിശദത, ൈവചിത്ര്യം, ഈ മൂന്നു

ഗുണം അവയ്ക്കത്യന്താേപക്ഷിതമാെണന്നു വ്യക്തമാക്കി
യിട്ടുണ്ടു്. വാക്യങ്ങൾ േചർന്നാണു ഖണ്ഡികകളുണ്ടാവുന്ന
തു്; ഖണ്ഡികകൾ േചർന്നുപന്യാസവും. വാക്യങ്ങൾക്കും
ഖണ്ഡികകൾക്കും, ഈ മുഖ്യഗുണം ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഉപന്യാ
സത്തിനും അെതാെട്ടാെക്ക സിദ്ധമാവും എന്നുപറയാം.
പേക്ഷ, അവിഭാജ്യബന്ധമില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ േചർ
ത്തു ഖണ്ഡികകളാക്കി തുടർച്ചയായി എഴുതിേപ്പായാൽ
ഉപന്യാസത്തിനു് ഏകാഗ്രതയും ആകർഷകതയും േപാ
രാെതവരും. അതുെകാണ്ടാണു് വിഷയവിശകലനം െച
യ്തു് കുറിപ്പുകൾ ആദ്യേമ െതയ്യാറാക്കുന്നതു് ആശാസ്യമാ
യിരിക്കും എന്നു് ഉപേദശിച്ചതു്. ആേലാചിച്ചു വിചാരഗ
തി ചിട്ടെപ്പടുത്തിെക്കാേണ്ട എഴുതിത്തുടങ്ങാവൂ. േപന നി
ങ്ങളുെട സങ്കല്പെത്തയാണു് അനുഗമിേക്കണ്ടതു്; സങ്കല്പം
േപനെയയല്ല.

അഭ്യാസം ൫൬

1. പാലിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘൂപന്യാസം അടിയിൽ
േചർത്തിരിക്കുന്നു:- അതിൽ എത്ര ഖണ്ഡികയുണ്ടു് ? ഓേരാ
ഖണ്ഡികയിേലയും േകന്ദ്രീഭൂതമായ ആശയം എന്താണു് ?
ആ ഉപന്യാസം വായിച്ചു്, അതിെനാരു വിഷയവിശകല
നം െചയ്ത കുറിപ്പു െതയ്യാറാക്കുക:-

പാൽ

“അമ്മയുെട മുലപ്പാൽ കുടിച്ചാണു് െകാച്ചുകുട്ടികൾ വള
രുന്നതു് എന്നു നമുക്കു് അറിയാമേല്ലാ. അതാണു് അവർ
ക്കു് ഏറ്റവും ഹിതമായ ആഹാരപദാർത്ഥം. ശിശുവിെന്റ
അസ്ഥി, മാംസം, രക്തം മുതലായവയ്ക്കു േവണ്ടുന്ന േപാഷ
കാംശങ്ങൾ എല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതു

െകാണ്ടാണു് കുട്ടികളുെട ആേരാഗ്യത്തിനും േപാഷണ
ത്തിനും മുലപ്പാൽ ഉപകരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഏെതങ്കി
ലും കാരണം െകാണ്ടു് മുലപ്പാൽ െകാടുക്കാൻ സാധിച്ചി
െല്ലന്നു വരാം. അേപ്പാൾ പകരം ആട്ടിൻപാേലാ, പശു
വിൻപാേലാ െകാടുക്കുന്നു.

കുട്ടികൾക്കു മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ആടു്, പശു, എരുമ
ഇവയുെട പാൽ ഉത്തമമായ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണു്. കു
തിര, ഒട്ടകം, കഴുത മുതലായ മൃഗങ്ങളുെട ക്ഷീരം കറ
െന്നടുത്തു് മറ്റു ചില നാടുകളിെല ജനങ്ങൾ ഉപേയാഗി
ക്കാറുണ്ടു്. നമുക്കു പശുവിൻ പാൽ എന്നേപാെല, അവർ
ക്കു് അതും ഹൃദ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പാലിനുേവണ്ടി
മനുഷ്യർ പല മൃഗങ്ങെള ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നു മന
സ്സിലായെല്ലാ.
പാൽ ആേരാഗ്യം ഉളവാക്കുന്നതും േദഹം േപാഷിപ്പിക്കു
ന്നതും ആയ ഒരു വസ്തുവാെണങ്കിലും േരാഗമുള്ള ജീവി
കളിൽനിന്നു കറെന്നടുത്തതായാൽ, ഫലം വിപരീതമാ
യിരിക്കും. അങ്ങെനയുള്ള പാലിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന
േരാഗ ബീജങ്ങൾ അതു പാനംെചയ്യുന്ന ആളുകേളയും
േരാഗികളാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണു്. നല്ല ഭക്ഷണസാധ
നങ്ങൾ െകാടുത്തു്, കറക്കുവാനുള്ള പശുവിേനയും ആടി
േനയും മറ്റും േപാറ്റണം. െവടുപ്പുള്ള െതാഴുത്തുകളിലും
ആലകളിലും ആയിരിക്കണം അവെയ െകട്ടുന്നതു്.
കറവക്കാരെന്റ കയ്യും കറവപ്പാത്രവും മലിനമായിരുന്നാ
ലും പാലിനു മാലിന്യം വരും. അതിനാൽ ശുചിത്വമുള്ള
പാത്രത്തിൽ മാത്രേമ പാൽ കറെന്നടുക്കാവൂ. പാല്പാ
ത്രം അടച്ചുെവക്കാതിരുന്നാൽ അഴുക്കും, െപാടിയും,
േരാഗാണുക്കളും പാലിൽ പകരുെമന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ചി
രിക്കണം. അമിതമായ ലാഭം േമാഹിച്ചു് ചിലർ പാലിൽ
െവള്ളം േചർത്തു വിൽക്കാറുണ്ടു്. അതു സമുദായേത്താ
ടു െചയ്യുന്ന േദ്രാഹമാെണന്നും വഞ്ചനയാെണന്നും ദു
ഗ്ദ്ധവ്യാപാരികൾ അറിയുന്നില്ല.
ദുഗ്ദ്ധത്തിെന്റ മഹിമെയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൗരാണിക
കഥയുണ്ടു്. ദുർവ്വാസാവു എന്ന മഹർഷിയുെട ശാപത്താൽ
േദവന്മാർക്കു ജരയും നരയും പിടിെപട്ടുവെത്ര. അവർ
അത്യന്തംവിഷണ്ണരായി ആ മുനിവര്യേനാടു് ക്ഷമായാച
നം െചയ്തു. പാലാഴി കടഞ്ഞു അമൃെതടുത്തു ഭക്ഷിച്ചാൽ
വാർദ്ധക്യബാധ നീങ്ങുെമന്നാണു് മഹർഷി ശാപേമാ
ക്ഷം െകാടുത്തതു്. േദവന്മാർ അസുരസഹായേത്താടുകൂ
ടി സമുദ്രം മഥിക്കയും ആ ദിവ്യപദാർത്ഥം േനടുകയും െച
യ്തു. അതുപാനം െചയ്തേപ്പാൾ അവർക്കു വീണ്ടും യൗവ്വ
നം ലഭിച്ചു; അവർ അജരാമരന്മാരായി; അസുരന്മാർക്കു
േദവന്മാർ അമൃതം നൽകിയില്ല; അവർക്കു് അമർത്ത്യ
ത്വം സിദ്ധിക്കയുമുണ്ടായില്ല. പുരാണത്തിൽ വർണ്ണിച്ചി
രിക്കുന്ന ആ അമൂല്യവസ്തു എന്താെണന്നു നമുക്കു് അറി
ഞ്ഞുകൂട. പാലും അതിൽനിെന്നടുക്കുന്ന െവണ്ണയും േദഹ
ത്തിനു ശക്തിയും ആേരാഗ്യവും നല്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ
ആകുന്നു.
പാൽ നല്ലേപാെല തിളപ്പിച്ചു േവവിച്ചതിനുേശഷം, അതിൽ
േമാെരാഴിച്ചു തയിരാക്കുകയും അതു കലക്കി െവണ്ണെയ
ടുക്കുകയുമാണു് നമ്മുെട ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന സമ്പ്രദാ
യം. പാലിലുള്ള െകാഴുപ്പാണു് പാട. ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവ
സംെകാണ്ടു് പാല്പാട പുളിക്കും, അതിെന്റ കട്ടി കൂടിക്കൂടി
വരികയും െചയ്യും. ആ തയിർക്കട്ട പാത്രത്തിലിട്ടു കുെറ
േനരം ചുറ്റിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ െവണ്ണ കിട്ടും. എന്നാൽ
നൂറും നൂറ്റമ്പതും പശുക്കെള കറക്കുവാനുള്ള ക്ഷീരവ്യവ
സായികൾക്കു് ൈകെകാണ്ടു െവണ്ണ കടെഞ്ഞടുക്കുക
എളുപ്പമല്ലെല്ലാ. അവർ നവീനമായ ഒരു യന്ത്രമാണു െവ
ണ്ണെയടുക്കുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.
ഇങ്ങെന പാലിൽനിന്നു െനയ്യു മുഴുവനും എടുത്താലും,
അതിൽ പിെന്നയും പല േപാഷകാംശങ്ങൾ അവേശ
ഷിക്കും. അതിനാലാണു് േമാരും ആേരാഗ്യദായകമായ
ഒരു പദാർത്ഥമാെണന്നു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുെട ഗുണ
ങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചിട്ടുള്ള അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു്.
മനുഷ്യശരീരത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു ജന്തുക്കളുെട െകാഴുപ്പു
കൾ കൂടിേയ കഴിയൂ. പശുവിൻെവണ്ണയാണു് നമുക്കു
ലഭിക്കാവുന്ന മൃഗെക്കാഴുപ്പുകളിൽെവച്ചു് ഏറ്റവും വിേശ
ഷെപ്പട്ടതു്. െവണ്ണ അേതരൂപത്തിൽ അധികം ദിവ
സം ചീത്തയാകാെത െവച്ചുെകാള്ളുവാൻ കഴികയില്ല.
തന്മൂലം അതു് ഉരുക്കി ജലാശം നീക്കി അരിെച്ചടുത്തു
സൂക്ഷിക്കുന്നു. നറുെനയ്യു കൂട്ടിയ േചാറിനു് എെന്താരു
രുചിയാണു് !”
പ്രകൃതേലഖനത്തിെല പ്രഥമഖണ്ഡികയും ദ്വിതീയ ഖണ്ഡി
കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദമാക്കാൻ ‘കുട്ടികൾക്കു
മാത്രമല്ല’ എന്നവ വാക്യഭാഗം എങ്ങെന ഉപകരിക്കു
ന്നു? ദ്വിതീയ ഖണ്ഡികയിെല ആശയത്തിെന്റ തുടർച്ചയാ
ണു് തൃതീയഖണ്ഡികെയന്നു വിശദമാക്കാൻ മൂന്നാമെത്ത
ഖണ്ഡികയിെല പ്രഥമവാക്യത്തിലുള്ള ‘എങ്കിലും’ എന്ന
ഘടകെമങ്ങെന സഹായിക്കുന്നു?
ഉപന്യാസത്തിനു േവണെമന്നു പറഞ്ഞ വാക്യൈവചി
ത്ര്യവും ഖണ്ഡികാവിഭാഗവും എല്ലാ േലഖനങ്ങൾക്കും േവ
ണ്ടതുതെന്ന. ഏകാഗ്രതയും വിശദതയും ഭംഗിയുമതുെകാ
ണ്ടാണെല്ലാ മുഖ്യമായി സിദ്ധിക്കുന്നതു്. കഥാകഥനത്തി
െന്റ രൂപത്തിൽ സംഭവങ്ങെള അനുക്രമം വിവരിക്കുന്ന
രീതിയിൽ എഴുതുന്നതു് ആഖ്യാനമാകുന്നു. ഒരുദാഹര
ണം താെഴ േചർക്കാം:-

അതിഥി

യഹൂദന്മാരുെട നായകനായിരുന്നു, അബ്രഹാം. മഹാ
ഭക്തനായ ആ വന്ദ്യപുരുഷെന “ൈദവത്തിെന്റ മിത്രം”
എന്നാണു് ജനങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നതു്. ദയാലുവും ഉദാര
നും ആയിരുന്നു അേദ്ദഹം. എങ്കിലും അന്യമതക്കാരുെട
േനെര അേദ്ദഹത്തിനു സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം അബ്രഹാം തെന്റ വസതി
യുെട മുൻഭാഗത്തുവന്നു പടിക്കേലയ്ക്കു േനാക്കി. ഒരു കി
ഴവനായ വഴിേപാക്കൻ, തളർന്നു വടികുത്തി നടന്നു
വരുന്നതു് അേദ്ദഹം കണ്ടു. വിശപ്പും ദാഹവും വഴിയാ
ത്രെകാണ്ടുള്ള ക്ഷീണവും മൂലം അവശനായ ആ അപരി
ചിതെന അബ്രഹാം അനുകമ്പേയാടുകൂടി ഭക്ഷണത്തിനു
ക്ഷണിച്ചു.
പഥികനു് അസാമാന്യമായ സേന്താഷവും ആശ്വാസവും
േതാന്നി. നന്ദിേയാടുകൂടിയാണു് അയാൾ ആഹാരം കഴി
ക്കുവാൻ ഇരുന്നതു്. യഹൂദന്മാരുെട സമ്പ്രദായം അനുസ
രിച്ചുള്ള ൈദവപ്രാർത്ഥന െചയ്യാെത അതിഥി ഭക്ഷിക്കു
വാൻ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അബ്രഹാമിനു രസിച്ചില്ല.
അബ്രഹാം േചാദിച്ചു: “എന്താണു് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതു് ?
നിങ്ങൾ യഹൂദനേല്ല? ൈദവവിശ്വാസമിേല്ല?” അതിഥി
മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ യഹൂദനല്ല. അഗ്നിെയ മാത്രേമ
ഞാൻ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ.”
വിശന്നു വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വൃദ്ധേനാടു് അബ്രഹാമി
നു് അനുകമ്പേതാന്നി. എങ്കിലും തെന്റ ൈദവെത്ത വി
ശ്വസിക്കാത്ത അന്യമതക്കാരെന സൽക്കരിക്കുന്നതും
സഹായിക്കുന്നതും ധർമ്മമല്ല എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ വിശ്വാസം. അതുെകാണ്ടു് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു:
“എന്നാൽ നിങ്ങെള ഭക്ഷണത്തിനു ക്ഷണിച്ചതു െതറ്റി.
ഇവിെട വിശ്രമിക്കാൻ ഇടം തരുന്നതിനും നിവൃത്തിയി
ല്ല. എനിക്കു ദയ േതാന്നുന്നുണ്ടു്; പേക്ഷ, എെന്റ ൈദവ
െത്ത വിശ്വസിക്കാത്തവെര സഹായിക്കുന്നതു് എനിക്കു്
അധർമ്മമാണു്. നിങ്ങൾക്കുേപാകാം.”
പഥികൻ ഭക്ഷണസാധനം െതാട്ടുേനാക്കാെത തെന്ന
അവിടന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പായി. ആ വൃദ്ധനു് അടുെത്തങ്ങും
വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുകയിെല്ലന്നു് അബ്രഹാമിനു്
അറിയാമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം അസ്വസ്ഥനായി, മിണ്ടാ
െത േനാക്കിനിന്നു.
അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു. ആഗതൻ എവിെടേയാ േപായി
മറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ അബ്രഹാമിനു് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാ
യി. ൈദവം പ്രത്യക്ഷനായി േചാദിച്ചു: “ആ അപരിചി
തൻ എവിെട?”
അബ്രഹാം അറിയിച്ചു: “പിതാേവ! ആ വൃദ്ധൻ അഗ്നി
െയ ആരാധിക്കുന്നവനാണെത്ര. അവിടെത്ത ആരാ
ധിക്കുന്നവർക്കു മാത്രേമ എെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ആതിഥ്യം
നൽകാറുള്ളൂ. ആ അവിശ്വാസി വഴിയിൽ ഇരുട്ടത്തു്
അലയുകയായിരിക്കും.”
ൈദവം അരുളിെചയ്തു: “കഷ്ടം! നിെന്റ പ്രവൃത്തി എത്ര
ക്രൂരമായിേപ്പായി! എെന്റ േലാകത്തിൽ ആ മനുഷ്യനു്
എത്ര കാലമായി ഞാൻ ഇടം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു! ഒരു
രാത്രി നിെന്റ ഭവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ നീ അനുവാ
ദം നൽകിയില്ലെല്ലാ.”
ആഖ്യാനം പലതരത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുണ്ടു്. ശിശുക്കൾ
ക്കു രസിക്കുവാനും അവർക്കു സന്മാർഗ്ഗേബാധം വളർ
ത്തുവാനുമുള്ള ധാത്രീകഥകളും ഹിേതാപേദശകഥകളും
മുതൽ നവീനരീതിയിലുള്ള െചറുകഥകളും േനാവലുക
ളും ആഖ്യായികകളും വെര വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അതിെന്റ
പരിധി അത്യന്തം വിപുലമാണു്. കഥാകഥനരൂപമായ
ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും, മഹാകാവ്യങ്ങളും, ഇതിഹാസങ്ങളും
മറ്റും ആഖ്യാനങ്ങൾ തെന്നയാകുന്നു. ഒരാഖ്യാനത്തിൽ
പ്രാസംഗികമായി വന്നുേചരുന്ന ഉപകഥയ്ക്കു് ഉപാഖ്യാനം
എന്നുപറയാം. നളചരിതവും ശാകുന്തളവും മറ്റും മഹാഭാ
രതത്തിലുള്ള ഉപാഖ്യാനങ്ങളാകുന്നു.

അഭ്യാസം ൫൭
I ആഖ്യാനരൂപത്തിെലഴുതുക:i. െചറുപ്പത്തിൽ േകട്ടിട്ടു നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ

പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രേണ്ടാ മൂേന്നാ ധാത്രീകഥ
കളും യക്ഷികഥകളും.
ii. ഈേസാപ്പുകഥകേളാ ഹിേതാപേദശ കഥകേളാ
പഞ്ചതന്ത്രകഥകേളാ വായിച്ചിട്ടിേല്ല? അവയിൽ
ഏതിെലങ്കിലും നിന്നു രണ്ടു കഥകൾ.
iii. താെഴ എഴുതുന്ന പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ അർത്ഥവത്തു
കളാക്കുന്ന ഓേരാ കഥ—
‘താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻതെന്ന ചാടും.’
‘അപ്പനു കുത്തിയ പാള മുത്തപ്പനും’
‘െചാട്ടയിെല ശീലം ചുടല വെര.’
II നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിേലേയാ

ലഘുകഥകളിേലേയാ സംഭവങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി
രണ്ടു കഥെയഴുതുക.

III ൈബബിളിേലാ രാമായണാദികളായ ഇതിഹാസങ്ങ

ളിേലാ ഭാഗവതം മുതലായ പുരാണങ്ങളിേലാ നിന്നു
മൂന്നു കഥെയഴുതുക.

IV ഒരു േനാവലിെല മുഖ്യകഥ ആഖ്യാനരൂപത്തിൽത്ത
െന്ന സംേക്ഷപിക്കുക.
V ആഖ്യാനത്തിനുദാഹരിച്ച കഥ അബ്രഹാേമാ, ആ

പഥികേനാ സ്വയം പറയുന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റിെയഴു
തുക.

ഉപന്യാസെത്തക്കുറിച്ചു് വിവരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള രണ്ടു മാതൃകകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട
െല്ലാ. ഒന്നു െകാതുവിെനപ്പറ്റിയാണു്; മേറ്റതു് പാലിെന
പ്പറ്റിയും. രണ്ടും കഥാകഥനരൂപത്തിലല്ലാത്തതിനാൽ
ആഖ്യാനങ്ങളല്ല. രണ്ടാമെത്ത മാതൃകയിൽ ‘പാലാഴി
മഥന’ത്തിെന്റ ഒരു സൂചനം ഉണ്ടു്. മറ്റു രീതികളിലുള്ള
പ്രതിപാദനത്തിലും ഇടയ്ക്കു് ആഖ്യാനം വരാം. ‘െകാതു’,
‘പാൽ’, ഈ രണ്ടു േലഖനവും പ്രതിപാദ്യവസ്തുവിെന്റ സ്വ
ഭാവം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ഇങ്ങെന പ്രതിപാദ്യവിഷയ
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന േലഖനങ്ങൾ വിവര
ണങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണു് േചരുന്നതു്.
ആഖ്യാനത്തിലും വിവരണം വരാം. ഏതു വിഭാഗത്തി
ലാണു് േചർേക്കണ്ടെതന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതു പ്രാധാന്യം
അനുസരിച്ചാകുന്നു.
വിവരണത്തിനു മെറ്റാരുദാഹരണം

ആഹാരം

“നമ്മുെട മനസ്സും ശരീരവും എേപ്പാഴും പ്രവർത്തിച്ചുെകാ
ണ്ടുതെന്ന ഇരിക്കുന്നു. കളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ശരീ
രവും, പഠിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ മനസ്സുമാണു് കൂടുതൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. മനസ്സിനു ചിലേപ്പാൾ യാെതാരു
പ്രവൃത്തിയും െചയ്യാെത ഇരിക്കുവാൻ കഴിയും. യാെതാ

ന്നും ചിന്തിക്കാെത ഇരിക്കുേമ്പാൾ മനസ്സു കർമ്മരഹിത
മായിത്തീരുമെല്ലാ. അതുേപാെലതെന്ന ഗാഢനിദ്രയി
ലും മനസ്സു പ്രവൃത്തിശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ശരീ
രമാകെട്ട അേപ്പാഴും അല്പമായിെട്ടങ്കിലും പ്രവൃത്തി െച
യ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. ശ്വസനം, രക്തപരിവാഹം എന്നിവ
സുഷുപ്തിയിലും ശരീരം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങെന
േനാക്കുേമ്പാൾ, ശരീരം സർവ്വദാ പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നുെവന്നു കാണാം. ഈ നിരന്തരവ്യാപാരം മൂലം
അതിെന്റ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും േതമാനം, അഥവാ, ക്ഷ
യം സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ന്യൂനത നികത്തു
വാൻ നാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
അതിനുേവണ്ടിയുള്ള േപ്രരണയാണു വിശപ്പു്.
നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ദഹേനന്ദ്രിയ
ങ്ങളുെട വ്യാപാരത്താൽ ദഹിക്കുകയും അവയിെല േപാ
ഷകാംശം രക്തത്തിൽക്കൂടി േദഹമാസകലം വ്യാപിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന ഭക്ഷണം ശരീരാംശമായി മാ
റുന്നതുെകാണ്ടാണു്, ശരീരത്തിെന്റ പ്രവർത്തനത്തിനു്
ആവശ്യമായ ചൂടു ലഭിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഹിതമായ
ആഹാരസാധനം േദഹാവയവങ്ങളുെട േകടുപാടുകൾ
തീർക്കുന്നതിനും േദഹത്തിനു ശക്തിയും പുഷ്ടിയും നൽകു
ന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്നു.
ആഹാരവിഷയത്തിൽ നാം പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിക്കുവാനു
ള്ള രണ്ടു തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടു്: ഹിതവും മിതവും ആയിരി
ക്കണം അതു്, നമുക്കു തൃപ്തിയില്ലാത്ത യാെതാരാഹാര
വും നാം കഴിക്കരുതു്. ആേരാഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായ
പദാർത്ഥങ്ങേളയും നാം പരിത്യജിേക്കണ്ടതു തെന്നയാ
ണു്. മദ്യം മുതലായ മാദകദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരശക്തിെയ
െകടുത്തുന്നവയെത്ര. അവ ആേരാഗ്യെത്ത ക്ഷയിപ്പിക്കു
ന്നു; േരാഗങ്ങൾ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്നു; ആത്മാവി
െന അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു.
മിതത്വം ഏതു കാര്യത്തിലും സ്വീകരിേക്കണ്ട ഒരു ഗുണ
മാണു്. ‘മിതമാെയങ്കിേല സർവ്വം ഹിതമായി വരൂ ദൃ
ഢം’ എന്നുണ്ടേല്ലാ. രസനയുെട ദാസന്മാരാണു് ഇതിനു്
വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചു േരാഗങ്ങെള ക്ഷണിച്ചുവ
രുത്തുന്നതു്. േചാറു മുതലായ ഘനപദാർത്ഥങ്ങൾെകാ
ണ്ടു വയറിെന്റ പകുതിഭാഗവും, പാനീയപദാർത്ഥങ്ങൾ
െകാണ്ടു കാൽഭാഗവും മാത്രേമ നിറയ്ക്കാവൂ എന്നാണു്
ആേരാഗ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ നിയ
മം ആദരിച്ചു് നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായാൽ നമ്മു
െട ആേരാഗ്യത്തിനു യാെതാരു ഹാനിയും സംഭവിക്കു
ന്നതല്ല. ഒരു നിയമവും ക്രമവുമില്ലാെത കിട്ടിയെതല്ലാം
േതാന്നുെമ്പാെഴാെക്ക ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കു് അജീർണ്ണം,
അതിസാരം, ജ്വരം മുതലായ േരാഗങ്ങൾ പിടിെപ്പടുവാ
െനളുപ്പമുണ്ടു്. എന്നാൽ, ശാരീരികമായ േപാഷണത്തിനു
േവണ്ടിടേത്താളം ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കാെത
വരുന്നതു് ആേരാഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാണു്. ബാല്യത്തി
നും യൗവനത്തിലുമാണു് മനുഷ്യനു കൂടുതൽ ആഹാരം
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശരീരം
വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു; അതിനു പ്രവൃത്തിയും അധി
കമുണ്ടായിരിക്കും. വൃദ്ധന്മാരുെട േദഹത്തിനു വളർച്ചയി
ല്ല; അവർക്കു പ്രയത്നശക്തിയും കുറഞ്ഞിരിക്കുമെല്ലാ.
േതനും പാലും ഒഴുകുന്ന രാജ്യെമന്നു പ്രകീർത്തിക്കെപ്പട്ടി
രുന്ന നമ്മുെട ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു േനരെത്ത ആഹാര
ത്തിനുേപാലും വകയില്ലാെത എത്ര ദരിദ്രന്മാരാണു് ഇന്നു
ജീവിക്കുന്നതു് ! അവരുെട ബുദ്ധിശക്തിയും ശരീരശക്തി
യും ക്ഷയിച്ചുവരുന്നതിൽ അത്ഭുതെപ്പടുവാനുേണ്ടാ?”
മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ലഘുേലഖനത്തിൽ എന്താണു്
വിശപ്പു്, ആഹാരം ശരീരത്തിൽ എങ്ങെന പ്രവൃത്തിക്ഷ
മമായ ൈചതന്യമുണ്ടാക്കുന്നു, എങ്ങെന േദഹാവയവ
ങ്ങളുെട േതമാനം തീർക്കുന്നു, പത്ഥ്യമായ ഭക്ഷണത്തി
െന്റ സ്വഭാവെമന്താണു്, അമിതഭക്ഷണം എന്തുെകാണ്ടു്
അനാശാസ്യമാകുന്നു, ഈ സംഗതികൾ വ്യക്തമാക്കി
യിരിക്കുന്നു. അമിതഭക്ഷണത്തിെന്റ അപഹാസ്യതേയാ
ആപൽക്കരതേയാ െതളിയിക്കാനുപകരിക്കുന്ന ഒരു
െചറിയ ഉദാഹരണം ആഖ്യാനരൂപത്തിൽ ഈ വിവര
ണത്തിെന്റ അംഗമായി േവണെമങ്കിൽ േചർക്കാം. വിവ
രണേത്താടുകൂടി യുക്തിയുക്തമായ പ്രതിപാദനത്താൽ
ഒരഭിപ്രായം സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുേമ്പാൾ, അതു്
‘ഉപപാദനം’ ആയിത്തീരുന്നു. ‘മദ്യപാനം നിയമവിരു
ദ്ധമാേക്കണ്ടതാണു് ’, എന്നാണു് അഭിപ്രായെമങ്കിൽ,
അതു സാമുദായിക ജീവിതത്തിൽ വലിെയാരു േദാഷമാ
യിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നു സമർത്ഥിക്കണമെല്ലാ. മദ്യപാ
നം താൽക്കാലികമായ ഉേന്മഷം ഉളവാക്കുെന്നങ്കിലും
ശരീരസിരകെള എങ്ങെന ക്രമത്തിൽ ശക്തിരഹിതങ്ങ
ളാക്കുന്നു, മദ്യമത്തന്മാർ േബാധശൂന്യരായി എെന്തല്ലാം
സാഹസങ്ങളും ചാപല്യങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു, കുടുംബജീ
വിതെത്ത അെതങ്ങെന അശാന്തവും ദുഃഖകലുഷവുമാ
ക്കുന്നു, ഇത്യാദി പല സംഗതികൾ േശ്രാതാക്കൾക്കു
വിശ്വാസം േതാന്നത്തക്കവണ്ണം പ്രതിപാദിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
യുക്തിയുക്തമായ സ്വമതസ്ഥാപേനാദ്യമേത്താടുകൂടിയ
വിവരണമാണു് ഉപപാദനം എന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്ര
ഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

അഭ്യാസം ൫൮
I വിവരണരൂപമായ ഓേരാ ഖണ്ഡിക എഴുതുക:a
(1) ഭാഷ
(3) ആഖ്യാനം

(2) വ്യാകരണം
(4) ഉപപാദനം

b
(1) േമഘം
(3) േകരളം

(2) െപരിയാറു്
(4) കുടിൽവ്യവസായം

c
(1) വായനശാല
(3) നഗരസഭ

(2) മൃഗശാല
(4) ജനസഭ

d
(1)
(2)
(3)
(4)

ഓണത്തിെന്റ ആഗമം
േകരളത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
രാവും പകലും എങ്ങെന ഉണ്ടാകുന്നു
നമ്മുെട കായലുകൾ

II വിവരണപ്രധാനമായ ലഘൂപന്യാസെമഴുതുക:a (1)
(2)
(3)
(4)

എനിക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കളി
എെന്ന ഏറ്റവും രസിപ്പിച്ച കഥ
ഞാൻ സന്ദർശിച്ച നൂൽക്കമ്പനി
അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളുെട വരവുെകാണ്ടുണ്ടായ
ഗുണം.
b (1) ഗ്രന്ഥപാരായണം
(2) സാഹിത്യെമന്നാെലന്തു് ?
(3) പേരാപകാരം
(4) അഹിംസ
(5) സ്വേദശേസ്നഹം
c ഉപപാദിക്കുക:(1) കൃഷിേയാ വ്യവസായേമാ പ്രധാനം?
(2) ജാതിേഭദം ഗുണകരമല്ല, േദാഷകരമാണു്.
(3) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മനസ്സംസ്കാരം മാത്രം
േപാരാ, െതാഴിലുകൾ െചയ്വാനുള്ള കഴി
വുകൂടി േവണം.
(4) ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞാനം െകാണ്ടു േലാക
ത്തിനു േദാഷേത്തക്കാൾ വളെരയധികം
ഗുണമാണുണ്ടായതു്.
(5) യുദ്ധം േലാകപുേരാഗതിക്കു പ്രതിബന്ധ
മാണു്.
ആഖ്യാനം, വിവരണം, ഉപപാദനം, എന്നിങ്ങെന സ്വ
ഭാവമാസ്പദമാക്കി മൂന്നു വിഭാഗം പരിചയെപ്പടുത്തിക്കഴി
ഞ്ഞു. നാലാമെതാന്നുകൂടിയുണ്ടു്, അതാണു വർണ്ണനം.
ആഖ്യാനത്തിലും വിവരണത്തിലും വർണ്ണനപ്രധാന
ങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങൾ സുലഭമായിരിക്കും. വിവരണം
ഒരു വസ്തുവിേന്റേയാ വ്യവസ്ഥയുേടേയാ മേറ്റാ യഥാതഥ
മായ അറിവാണു് നമുക്കു തരുന്നതു്. വർണ്ണനം വക്താ
വിെന്റ ഹൃദയത്തിൽപ്പതിഞ്ഞ ഒരു ദൃശ്യെത്ത, അേത
രൂപത്തിൽ േശ്രാതാവിെന്റ മനസ്സിൽ ചിത്രണം െചയ്യു
ന്ന രീതിയാകുന്നു. ‘മകരത്തിെല മരംേകാച്ചുന്ന തണുപ്പു്.
പാതിര കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഷ്ടമിനാളെത്ത ചന്ദ്രൻ
വിളർത്തു േപ്രതം േപാെല മലമുകളിൽ മുഖമുയർത്തിക്ക
ഴിഞ്ഞു. ഒച്ചയുമനക്കവുമില്ലാെത, ജനശൂന്യമായി നീണ്ടുവ
ളഞ്ഞു േപാകുന്ന പാതയുെട രണ്ടു വക്കുകളിലും ഇടവിട്ടു
നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുെട ഇലകളിൽ നിന്നു െവള്ളം ഇറ്റുവി
ഴുന്നുണ്ടു്. ഉടുമുണ്ടല്ലാെത േദഹത്തിെലാന്നുമില്ലാതിരുന്ന
ആ വഴിയാത്രക്കാരെന്റ ൈകകാലുകൾ മരവിയ്ക്കുന്നതാ
യിേത്താന്നി’—നിർജ്ജനമായ ഒരു പ്രേദശെത്ത ആ പാ
തയുേടയും അന്തരീക്ഷത്തിേന്റയും പഥികേന്റയും രൂപം
നമ്മുെട ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഈ
വർണ്ണനത്തിനു കഴിയുന്നുണ്ടേല്ലാ. നമ്മുെട ആഖ്യായികാ
കാരന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ സി. വി. രാമൻപിള്ളയുെട
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, േപ്രമാമൃതം, രാമരാജ ബഹദൂർ
മുതലായ കൃതികൾ വായിച്ചുേനാക്കൂ. ആളുകളുേടയും,
സ്ഥലങ്ങളുേടയും സംഭവങ്ങളുേടയും മേനാഹരങ്ങളായ
വാക്ചിത്രങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എത്ര വളെരയുെണ്ട
േന്നാ! അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല തെന്ന പ്രശസ്തനായ ചന്തു
േമേനാെന്റ ഇന്ദുേലഖ, ശാരദ മുതലായ േനാവലുകളിലും
ഭംഗിയുള്ള വർണ്ണനമനവധിയുണ്ടു്.

അഭ്യാസം ൫൯
A (1) നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളിൽ നിേന്നാ യാ

ത്രാ വിവരണങ്ങളിൽ നിേന്നാ കവിതകളിൽ
നിേന്നാ വിഭിന്നവസ്തുക്കേളയും രംഗങ്ങേളയും കു
റിക്കുന്ന വർണ്ണനം ഉദ്ധരിക്കുക.
(2) അപ്പൻ തമ്പുരാെന്റ ‘ഭൂതരായരി’െല െചങ്കാളി
മലകളുേടയും േവടർക്കരചെന്റ പാർപ്പിടത്തിേന്റ
യും വർണ്ണനം പകർത്തിെയഴുതുക.
(3) നമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽക്കവികളിൽനിന്നു് ഏെത
ങ്കിലും ഒരു സദ്യയുേടയും പൂങ്കാവനത്തിേന്റയും
നായാട്ടിേന്റയും വർണ്ണനം എടുത്തു് എഴുതുക.

B വർണ്ണിക്കുക:(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

വിദ്യാലയത്തിെല വാർഷിേകാത്സവം
നാട്ടുമ്പുറെത്ത െകായ്ത്തുകാലം
കായലുകളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു േബാട്ടുയാത്ര
നദിയിൽ കൂടിയുള്ള വഞ്ചിയാത്ര
നാട്ടുമ്പുറെത്ത ഒരു െവള്ളെപ്പാക്കം
ഓണക്കാലെത്ത ആേഘാഷങ്ങൾ
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ചിഹ്നനം
1. വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥം സുഗമമാകാൻ ചിഹ്നനം

എങ്ങെന ഉപകരിക്കുെമന്നു് അന്യത്ര വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട
െല്ലാ. ബിന്ദു, അർദ്ധവിരാമം, ഉദ്ധരണി, കാകു, വിേക്ഷ
പണി എന്നീ ചിഹ്നങ്ങളുെട ഉപേയാഗവും െവളിെപ്പടു
ത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പൂർണ്ണവാക്യം, ആശ്ചര്യാദിഭാവങ്ങ
െള സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്നേതാ േചാദ്യരൂപത്തിലുള്ളേതാ അെല്ല
ങ്കിൽ, അവസാനിക്കുേമ്പാൾ പൂർണ്ണവിരാമചിഹ്നമായ
ബിന്ദുേചർക്കണം എേന്ന ആ ചിഹ്നത്തിെന്റ ഉപേയാഗ
െത്തക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പദങ്ങൾക്കു പകരം അവ
യുെട ആദ്യാക്ഷരം മാത്രം എളുപ്പത്തിനുേവണ്ടി എഴുതാ
റുണ്ടു്. ആ അക്ഷരം പദത്തിനു പകരമാണു് എന്നു കുറി
ക്കുവാനും ബിന്ദുതെന്ന േചർക്കുകയാണു് പതിവു്. ‘േകര
ളപത്രിക’യിൽ നിന്നു േലഖനഭാഗേമാ അഭിപ്രായേമാ
ഉദ്ധരിക്കുന്ന േലഖകൻ ഉദ്ധാരണത്തിെന്റ അടിയിൽ
േക. പ. എന്നു എഴുതും. ഭാഷാഭൂഷണത്തിെല ഒരു കാ
രിക സ്വാഭിപ്രായം സ്ഥാപിക്കാൻ എടുത്തുേചർക്കുന്ന
നിരൂപകൻ അതിനിടയിൽ ഭാ. ഭൂഷണം എന്നു േചർ
െത്തന്നുവരാം.
േവെറ ഉദാഹരണം
സ.

േക.

സാ.

നി.
ഒ.
സ്വ.

നി.
േല.
േല.

സഭ.

(സമസ്ത േകരള

പരിഷത്തു്

സാഹിത്യ പരിഷത്തു്)
(നിയമനിർമ്മാണസഭ)
(ഒരു േലഖകൻ)
(സ്വന്തം േലഖകൻ)

2. േചാദ്യരൂപങ്ങളായ വാക്യങ്ങളുെട അവസാനത്തിേല
‘കാകു’ േചർേക്കണ്ടതുള്ളൂ. ‘താതകണ്വൻ തിരിച്ചുവരു
േമ്പാൾ എന്തുപറയുേമാ എന്നു് ഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നു’ എന്ന
വാക്യത്തിെന്റ ഒടുവിൽ ബിന്ദു േചർത്താൽമതി. ‘എന്തു
പറയുേമാ’ എന്ന വാക്യഭാഗത്തിനുേശഷം ഇടയ്ക്കു് ‘കാകു’
േവണ്ട.
3. വാക്യത്തിെന്റ ഇടയ്ക്കു് അല്പമായ നിർത്തൽ േവണ്ട
ദിക്കിൽ ഇേടണ്ടതു േകാമ, അെല്ലങ്കിൽ അങ്കുശം, ആകു
ന്നു. ഇതാണു് ആ ചിഹ്നത്തിെന്റ രൂപം. അരദ്ധവിരാമ

ചിഹ്നമായ േരാധിനിയുെട മുകളിലിടുന്ന െചറിയ ബിന്ദു
നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ അല്പവിരാമം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അങ്കുശ
മായി.
േരാധിനി
അങ്കുശം

;
,

മഹാവാക്യങ്ങളിെല അംഗിവാക്യങ്ങൾ േവർതിരിക്കാ
നാണു് േരാധിനി ഉപേയാഗിക്കുന്നെതന്നു മുൻപു പഠി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘േരാധിനി’യുെട ആവശ്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞും
അങ്കുശത്തിെന്റ ഉപേയാഗം കൂടിക്കൂടിയും വരികയാണു്.
‘ഏഴുത്തച്ഛൻ ഒരു മഹാകവി മാത്രമല്ല, ഒരാചാര്യൻ കൂ
ടിയാണു് ’ എന്ന വാക്യം േനാക്കുക. ‘മാത്രമല്ല’ എന്നതി
നുേശഷം േരാധിനിയല്ല, അങ്കുശമാണു േചർത്തിരിക്കുന്ന
തു്. അതുമതിതാനും. എന്നാലും േരാധിനിെയ നിേശ്ശഷം
നിരുപേയാഗമാക്കുന്നതിനു് ഈ ചിഹ്നത്തിനു കഴികയി
ല്ല. ‘ജനനം െകാണ്ടു ഭാഷാസേന്ദശകാവ്യങ്ങളിൽ പ്ര
ഥമസ്ഥാനം ഉണ്ണുനീലി സേന്ദശത്തിനാണു്; എന്നാൽ,
സാഹിത്യഗുണംെകാണ്ടു് ആ പദവി മയൂരസേന്ദശത്തി
നാകുന്നു’, ഈ മഹാവാക്യത്തിൽ രണ്ടു വാക്യത്തിേലയും
ഉേദ്ദശ്യം രണ്ടാകയാൽ അംഗിവാക്യം തിരിക്കുന്നതിനു്
‘േരാധിനി’തെന്നയാണു േചർത്തിരിക്കുന്നതു്.
4.
(a) സങ്കീർണ്ണവാക്യം ആരംഭിക്കുന്നതു ക്രിയാവിേശഷ
ണമായ അംഗവാക്യേത്താടുകൂടിയാെണങ്കിൽ, ആ

അംഗത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ അങ്കുശം ഇടുന്നതു
നന്നു്.
ഉദാ:-

(i) ജനനംെകാണ്ടു് അഗ്രിമസ്ഥാനം െകാട്ടാരക്കര
ത്തമ്പുരാെന്റ ആട്ടക്കഥകൾക്കാെണങ്കിൽ, അഭി

നയ േയാഗ്യതയും സാഹിത്യഭംഗിയുംെകാണ്ടു് ആ
നില േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ കൃതികൾക്കുാകുന്നു.
(ii) രണ്ടാമെത്ത പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പ്രാേയാഗിക
മായിത്തീർന്നാൽ, എനിക്കു സംശയമില്ല, ഇന്ത്യ
യുെട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളെര െമച്ചെപ്പടും.
(b) ഒരു വിചാരധാരയ്ക്കിടയ്ക്കു്, അതിെന്റ അംഗമായ മെറ്റാ
ന്നു വരുന്നപക്ഷം, ആ ഭാഗം അങ്കുശംെകാണ്ടു േവർ
തിരിക്കയാണു് ഉചിതമാവുക.

ഉദാ:(i) സീതാേദവി, വാല്മീകിമഹർഷി േസ്നഹാനുകമ്പ
കേളാെട നിർബന്ധിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആശ്രമ

ത്തിൽ നിന്നു ഭർത്തൃസന്നിധിയിേലയ്ക്കു് േപാകുമാ
യിരുന്നില്ല.
(ii) കാളിദാസൻ, ഒരു നിരൂപകൻ പറയുംേപാെല,
കാലത്തിെന്റ ദാസനായിരുെന്നന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
(c) സാധാരണമായി സംേബാധനയ്ക്കുേശഷം വിേക്ഷപ
ണിയല്ല, അങ്കുശമാണു േയാജിക്കുക:

ഉദാ:(i) മഹാന്മാേര, മഹതികേള,
(ii) പ്രിയ സുഹൃേത്ത, പ്രിയെപ്പട്ട പിതാേവ, പ്രിയ
സേഹാദരാ,
‘അങ്കുശ’ത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ചില സ്ഥാനം നിർേദ്ദശിച്ചു
െവേന്നയുള്ളൂ. സമാനാധികരണങ്ങളായ പദങ്ങൾക്കു്

ഇടയ്ക്കും സാജാത്യമുള്ള ആഖ്യാതപരിച്ഛദങ്ങളുെട ഒടുവി
ലും യേഥാചിതം ഈ ചിഹ്നം തെന്ന വരും.
ഉദാ:(i) ബിന്ദു, േരാധിനി, അങ്കുശം, ഭിത്തിക, ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ

വിരാമസമയത്തിെന്റ ൈദർഘ്യം ആസ്പദമാക്കിക്കല്പി
ച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്.

(ii) വിമാനങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്നു േബാംബുകളും, പട
ക്കപ്പലുകൾ സമുദ്രത്തിൽനിന്നു െവടിയുണ്ടകളും, നഗ

രത്തിെന്റ േനെര െചാരിഞ്ഞു െകാണ്ടു് ആക്രമണം തു
ടങ്ങി.

5. സമ പ്രധാനങ്ങളായ രണ്ടു് ആശയങ്ങളുെട മദ്ധ്യ
ത്തിൽ ഭിത്തിക വരും. : ഭിത്തിക
(i) പ്രവൃത്തി ആദ്യം: പ്രസംഗം പിെന്ന.
(ii) രേണ്ടാ മൂേന്നാ കവികൾ: രേണ്ടാ മൂേന്നാ കാവ്യങ്ങൾ

ഉത്തരവാക്യഭാഗം ആദ്യേത്തത്തിെന്റ വിശദീകരണമാ
വുേമ്പാൾ അതിനു മുൻപു ഭിത്തിക േചർക്കാം.
ഉദാ:വാക്യബന്ധം രണ്ടു വിധമാണു്: ദൃഢം, ശിഥിലം.
അന്യഭാഷണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുേമ്പാൾ ഭിത്തികയ്ക്കു േശ
ഷമാണു് ഉദ്ധരണി േചർേക്കണ്ടതു്. പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്കു്
അദ്ധ്യക്ഷൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു: “േദശഭാഷകേളയും അവ
യിെല സാഹിത്യേത്തയും അവഗണിക്കുന്നതു് അനാശാ
സ്യമാെണന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്ര
ഭാഷ ‘അടിേച്ചല്പിക്കുന്നു’ എന്ന ആേക്ഷപം ശ്രേദ്ധയമല്ല.
ഇന്ത്യയ്ക്കു് ഒരു െപാതുഭാഷകൂടിേയ കഴിയൂ. അതു് ഒരു ഭാ
രതീയ ഭാഷ തെന്നയായിരിക്കണം. ഹിന്ദി െപാതുഭാഷ
യായി നാം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണു് ”.
ഉദ്ധാരണത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഉദ്ധാരണം അടയാ
ളെപ്പടുത്തുന്നെതങ്ങെനെയന്നു് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ
നിന്നുതെന്ന ഗ്രഹിക്കാം. ‘അടിേച്ചല്പിക്കുന്നു’ എന്ന ഭാഗം
അദ്ധ്യക്ഷെന്റ വാക്യമല്ല. പരാഭിപ്രായത്തിെന്റ ഉദ്ധരണ
മാകുന്നു.
6. ഒരു വാക്യത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ േവെറ വാക്യം വന്നാൽ
അതു വലയത്തിൽ ആക്കുകയാണു നല്ലതു്. ( വലയം.

ഉദാഹരണം:അേദ്ദഹം നായാട്ടിനു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ, (ആ ദർശനം
അവസാനേത്തതാവുെമന്നു് ആരു വിചാരിച്ചിരുന്നു!)
ഞാൻ വളെര ൈവമനസ്യേത്താടുകൂടിയാണു് േതാെക്കടു
ത്തു െകാടുത്തയച്ചതു്.
7. ശൃംഖല—

താെഴ എഴുതുന്ന ഈരടി േനാക്കുക:‘വാനേമ, ഗഗനേമ,
േവ്യാമേമ, സുരസിദ്ധസ്ഥാനേമ, വിഹായേസ്സ,
നമേസ്ത, നമസ്കാരം!’

ഒന്നാമെത്ത പാദം ‘സുരസിദ്ധ’ എന്ന പദഭാഗത്തിലാ
ണവസാനിക്കുന്നതു്. അവിെട ആ സമസ്തപദം കഴിയു
ന്നില്ല. ‘സുരസിദ്ധസ്ഥാനേമ’ എന്നതു് ഒറ്റപ്പദമാണെല്ലാ.
ഒന്നാം പാദത്തിൽ പദം മുറിയാത്തതിനാൽ അടുത്ത
പാദം േചർത്തു വായിക്കണെമന്നു സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ‘ശൃം
ഖല’ എന്ന ചിഹ്നം േചർത്തിരിക്കുന്നു.
േവെറ ഉദാഹരണം
േകരളത്തിെല പ്രാചീന കവികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ
തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ സ്മാരകമായി മലബാറിൽ ഒരു
സ്ഥാപനം ഏർെപ്പടുത്തണെമന്നു് ഈ േയാഗം ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു.
8. േരഖ—

സംേക്ഷപിച്ചു പറഞ്ഞതു വിവരിക്കുന്നു എന്നു സൂചിപ്പി
ക്കാൻ ഈ ചിഹ്നം ഉപേയാഗിക്കാം.
ഉദാഹരണം:ആ ഗർജ്ജനം ഭയങ്കരമായിരുന്നു—ഇടിമുഴക്കം േപാെല
ഭയങ്കരം.
9. വിേശ്ലഷം ’—

പദങ്ങളുെട ചില അക്ഷരങ്ങൾ സംഭാഷണ ഭാഷയി
ലും മറ്റും േലാപിച്ചുേപാകും. എഴുതുേമ്പാൾ അതു സൂചി
പ്പിക്കാൻ വിട്ട അക്ഷരത്തിെന്റ മുകളിൽ ഈ ചിഹ്നം
േചർക്കുന്നു.
ഉദാഹരണം:ഇന്നെല വരാ’ന്നു വിചാരിച്ചു. തരാ’യില്ല. നിങ്ങ’െട നാ
ട്ടിൽ നല്ല മേഴ’േണ്ടാ ഇേപ്പാ’?
(വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സംഭാഷണൈശലി ഉപന്യാസ
ങ്ങളിൽ അനുകരിക്കരുതു്. ‘ഇന്നെല വരാെമന്നു വിചാ
രിച്ചു. തരമായില്ല. നിങ്ങളുെട നാട്ടിൽ നല്ല മഴ ഉേണ്ടാ
ഇേപ്പാൾ’ എന്നു പദങ്ങളുെട പൂർണ്ണരൂപം അവർ പ്ര
േയാഗിക്കണം.)

അഭ്യാസം ൬൦
I േവണ്ട ദിക്കിൽ അങ്കുശം ഇടുക:-

പദ്യം ഗദ്യം എന്നു രൂപം പ്രമാണിച്ചു് സാഹിത്യെത്ത
രണ്ടായി വിഭജിക്കാം.
‘അേമ്മ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിേക്കണേമ’
വിശ്വാസം സമ്മതിക്കുന്നു യുക്തി സംശയിക്കുന്നു
അജ്ഞത വാശിപിടിക്കുന്നു.
II യഥാസ്ഥാനം ഭിത്തികയും ഉദ്ധരണിയും േചർക്കുക:-

അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചു പ്രാേദശികവും
ജാതീയവും ഭാഷാപരവുമായ േഭദവാസന ഭാരതീയർ
പരിവർജ്ജിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അൈനക്യം നമ്മുെട ഭാവി
െയ വികലമാക്കും.
III േവണ്ടദിക്കിൽ ശൃംഖല േചർക്കുക:‘േവറാശയ്ക്കിടമില്ല നിങ്ങൾ െചാരിയും
െവൺപൂക്കെളത്തൽബ്ബലി-

േച്ചാറാേയാർത്തു കനിഞ്ഞു കാക്കകളിനി
െക്കാത്തീടുേമാർത്തീടുവിൻ!’
□
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം I)
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം II)
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം III)
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം IV)
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം V)
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം VI)
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം VII)

(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം VIII)

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
മലയാളത്തിെല പ്രശസ്തനായ കവിയും ഉപ
ന്യാസകാരനും സർവ്വകലാശാല അദ്ധ്യാപ
കനുമായിരുന്ന ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 1901 ജൂൺ
3-നു് െനല്ലിക്കാമ്പളളി വാര്യത്ത് ശങ്കരവാര്യ
രുേടയും വടക്കിനി മാരാത്ത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മാ
രാസ്യാരുേടയും മകനായി എറണാകുളം ജില്ലയിെല കാലടി
ക്കടുത്തുള്ള നായേത്താട് എന്ന സ്ഥലത്തു് ജനിച്ചു. 17-ാം വയ
സ്സിൽ െഹഡ് മാസ്റ്ററായി േജാലിയിൽ പ്രേവശിച്ചു. 1937-ൽ
എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1956-ൽ അദ്ധ്യാപക േജാലിയിൽ നിന്നും വി
രമിച്ചു. േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ്, േകന്ദ്ര സാ
ഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം, രാജ്യസഭാംഗം എന്നീ നിലകളിൽ
േസവനം അനുഷ്ടിച്ചു. 1978 െഫബ്രുവരി 2-നു് അന്തരിച്ചു.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

