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വായിക്കാനറിയാത്ത
കുട്ടികൾക്കായി വായനയുെട
മസ്തിഷ്കശാസ്ത്രം
ജീവൻ േജാബ് േതാമസ്
േകരളത്തിെല പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ േമഖലയിൽ
വളെര സൂക്ഷ്മമായ ഒരു പ്രശ്നം അടുത്തകാലത്തായി
ചർച്ചകൾക്ക് വിേധയമാകുന്നുണ്ടു്. കുട്ടികൾ ബഹു
ഭൂരിപക്ഷവും പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുകയും നല്ല മാർ
ക്ക് വാങ്ങുകയുെമാെക്ക െചയ്യുന്നു. എങ്കിലും വലിയ
ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും വായിക്കാനും എഴുതാനും
ഉള്ള കഴിവു് വല്ലാെത കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി പറയ
െപ്പടുന്നു. ഇതു് പറയുന്നതു് മിക്കവാറും അദ്ധ്യാപകർ
തെന്നയാണു്. സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകേരാടു് സംസാരി
ച്ചാൽ ഒട്ടു മിക്കേപരും ആദ്യേമ പറയുന്ന ഒരു കാ
ര്യവും അതു് തെന്ന. എഴുത്തിലും വായനയിലും ഒരു
വലിയ വിഭാഗം കുട്ടികൾ സാരമായ പ്രതിസന്ധി
േനരിടുന്നു.
ഈ പ്രശ്നെത്ത കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹാ
യിക്കുന്ന ഒന്നാണു് െപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ
െസപ്തംബർ 30-നു് (2014) േകരളത്തിെല എല്ലാ
സർക്കാർ ൈപ്രമറി സ്കൂളുകളിെലയും പ്രധാന
അദ്ധ്യാപകർക്കായി എഴുതിയ കത്തു്. നമ്മുെട സ്കൂ
ളുകളിെല ഒന്നാം ക്ലാസിലും രണ്ടാം ക്ലാസിലും പഠി
ക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നവംബർ ഒന്നിനകം
ആ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് നിർവചിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉള്ള
കഴിവു് ആർജ്ജിച്ചിരിക്കണം എന്നാണു് കത്തിൽ
പറയുന്നതു്. വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിെല സൂക്ഷ്മമായ
പ്രശ്നെത്ത ഇതു് പുറത്തു െകാണ്ടുവരുന്നു എന്ന തര
ത്തിൽ വിവിധ പത്രങ്ങൾ ഈ കത്തിെന മുൻനിർ
ത്തി വിശദമായ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു.
2014-ൽ കാസർേഗാഡ് ജില്ലയിൽ വലിയ വിഭാഗം

കുട്ടികൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ല എന്ന
പരാതി ഉയർന്നേപ്പാൾ ഡയറ്റ് ഒരു പഠനം നടത്തി.
മൂന്നു മുതൽ ഏഴു വെരയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കു
ന്ന 85,332 കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ പഠനം പ്രകാരം
15,000 േപർക്കും അക്ഷരമറിയില്ല എന്നു് തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു. പിന്നീടു് ആ പ്രശ്നെത്ത പരിഹരിക്കാൻ കാ
സർേഗാഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രമായി “സാക്ഷരം 2014”
എന്ന േപരിൽ ഒരു പ്രേത്യക പദ്ധതി വിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്പു് നടപ്പിലാക്കി.
ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽ
ക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നറിയാൻ പരിചയമുള്ള ഭാഷാദ്ധ്യാ
പകെര പലെരയും വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു. അവരിൽ
നിെന്നല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു് പുതിയ
തലമുറയുെട വായിക്കാനുള്ള കഴിവിൽ സംഭവിച്ചി
രിക്കുന്ന സാരമായ പ്രശ്നമാണു്. എെന്ന പ്ലസ്ടു തല
ത്തിൽ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച പുല്ലുവഴി ജയേകരളം
സ്കൂളിെല അദ്ധ്യാപിക േമാളി എബ്രഹാം ടീച്ചർ
സ്വന്തമായി നടത്തിയ അേന്വഷണെത്ത കുറിച്ചും
പറഞ്ഞു. സ്കൂളിെല അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വെരയു
ള്ള ക്ലാസിെല മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഓണപ്പരീക്ഷ
യുെട അവസാന ദിവസം പ്രേത്യകമായി േപപ്പർ
െകാടുത്തു് മലയാളം അക്ഷരമാല എഴുതാൻ ആവ
ശ്യെപ്പട്ടു. ആയിരത്തിഅഞ്ഞൂേറാളം കുട്ടികെള െകാ
ണ്ടു് ഇങ്ങെന മലയാളം അക്ഷരമാല പരീക്ഷാ അവ
സ്ഥയിൽ എഴുതിച്ചു. ആ കുട്ടികളിൽ മൂന്നു് ബംഗാളി
കുട്ടികൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും മലയാളികൾ
തെന്നയാണു്. മലയാളം െചറിയ ക്ലാസിൽ നിന്നും
പഠിച്ചു വളർന്നവർ. ആ കുട്ടികളിൽ എൺപതു േപർ
മാത്രമാണു് കൃത്യമായി അക്ഷരമാല െതറ്റു് കൂടാെത
എഴുതിയതു്.
േമാളി ടീച്ചറുെട പഠനം ഔേദ്യാഗികമായ ഒരു കണ
ക്കായി വിലെവയ്ക്കാനാവിെല്ലങ്കിലും േകരളത്തിെല
ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഭാഷാദ്ധ്യാപകർ പറയുന്ന
കാര്യെമന്താണു് എന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായി
ക്കുന്നതാണു്. സർവകലാശാലാ തലത്തിൽ ബിരു
ദാനന്തര ബിരുദത്തിനു പഠിക്കുന്ന കുട്ടി തെന്റ േപരു്
ചന്ദ്രക്കല ഒഴിവാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നതു് കണ്ടു് വാ
യിക്കാൻ കഴിയാെത നിന്നതിെന കുറിച്ച് പറഞ്ഞ
അദ്ധ്യാപകെന കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹാ
യിക്കുന്നതാണു്. പരിചയമില്ലാത്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ
വായിക്കാൻ എഴുേന്നൽപ്പിച്ചു നിർത്തുേമ്പാൾ കുട്ടി
കളുെട മുഖെത്ത വലിഞ്ഞു മുറുകിയ ഭാവെത്ത കുറി
ച്ച് പറഞ്ഞതു് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാ
ണു്.
എന്താണു് ആത്യന്തികമായ പ്രശ്നം? വായിക്കുന്ന
തിൽ എന്തുെകാണ്ടാണു് പുതിയ കാലെത്ത കുട്ടി
കൾ കൂടിയ അളവിൽ പരാജയെപ്പടുന്നതു്? ഈ
േചാദ്യത്തിെന്റ ഉത്തരം േതേടണ്ടതു് മനുഷ്യർ എങ്ങ
െനയാണു് വായിക്കുന്നതു് എന്ന തലത്തിലാണു്
എന്നു് േതാന്നി. വായനെയ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ
മായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകെള മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ടാണു്
നമ്മുെട പഠന പദ്ധതിയിെല ഭാഷാപഠനത്തിെന്റ രീ
തിശാസ്ത്രം െമനെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ആ രീതിശാസ്ത്രം
മനുഷ്യെന്റ വായനാ പ്രക്രിയയുമായി എത്രമാത്രം
ഒത്തുേപാകുന്നതാണു് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാേക്കണ്ട
തുണ്ടു്.
വായന എന്നതു് ഒരു മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനമാണ
േല്ലാ. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങെള സൂക്ഷ്മമായി അവ
േലാകനം െചയ്യാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ സാേങ്കതിക
മായി വികസിച്ചു വന്നിട്ടു് കാലം അധികം ആയില്ല.
െതാണ്ണൂറുകളുെട മദ്ധ്യേത്താെട വികസിച്ചു വന്ന സ്കാ
നിംഗ് സേങ്കതങ്ങളുെട വികാസം ആണു് ന്യൂേറാസ
യൻസിെന കരുത്തുറ്റ ഒരു േമഖലയാക്കി വളർത്തി
യതു്. ആ വഴികളിലൂെട മനുഷ്യെന്റ വായന എന്ന
പ്രക്രിയ എങ്ങെനയാണു് നടക്കുന്നതു് എന്നു് തിരി
ച്ചറിയെപ്പടുന്നതു് വളെര അടുത്ത കാലത്താണു്.
അങ്ങെന തിരിച്ചറിയെപ്പട്ട അറിവുകെള നമ്മുെട
സമകാലീന വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിെല വായന
െയ സംബന്ധിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രവുമായി താരതമ്യം
നടത്തുക എന്ന വഴി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാ
ണു്.
നമ്മൾ പറയുന്ന ഓേരാ ശബ്ദെത്തയും െചറിയ െചറിയ
യൂണിറ്റുകളായി തരംതിരിക്കാെമന്നും അടിസ്ഥാനപരമാ
യി നിലനിൽക്കുന്ന കുെറ യൂണിറ്റുകളുെട അേനകായിരം
വ്യത്യസ്തതരം വിന്യാസങ്ങൾ ആണു് നമ്മൾ സംസാരി
ക്കുന്ന ഭാഷ എന്നതുമായിരുന്നു ആ കെണ്ടത്തൽ. ആ
അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകെള സൂചിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള
ചിഹ്നങ്ങെള നിർവചിക്കുകയായിരുന്നു ആ കെണ്ടത്തലിെന്റ
ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനഭാഗം. േകൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും
എഴുതുന്ന ഭാഷയിേലക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെല വായി
ക്കാനാകുന്ന ഭാഷയിേലക്കും ഉള്ള പരിണാമം സംഭവിച്ചതു്
അങ്ങെനയാണു്. അക്ഷരമാലയാണു് ഈ കെണ്ടത്തൽ.

നമ്മുെട െപാതുവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ വായന
െയ സംബന്ധിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളെര പ്രധാന
െപ്പട്ട ഒരു വ്യതിയാനം െതാണ്ണൂറുകളുെട അവസാനം
സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഡി. പി. ഇ. പി.-യുെട ആരംഭേത്താ
െട പഠനെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന തത്വചിന്ത തെന്ന
പരിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടു. പിന്നീടു് സർവ്വ ശിക്ഷാ അഭി
യാൻ വന്നേതാെട ആ തത്വചിന്ത കൂടുതൽ വ്യക്ത
മായ േബാധേത്താെട നടപ്പാക്കെപ്പടുകയായിരുന്നു.
പഠനെത്ത കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥി േകന്ദ്രീകൃതമാക്കുക
എന്ന ആശയെത്ത മുൻനിർത്തിയാണു് ആ തത്വചി
ന്ത വികസിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. മനഃശാസ്ത്രപരമായി കാ
ലങ്ങളായി പലവിധത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പഠന
െത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രെത്ത നിർണ്ണയി
ക്കുന്നതായി വികസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഡി. പി. ഇ. പി.
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു് പാരമ്പര്യമായി ഇവിെട
നിലനിന്നിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതിെയ ബീേഹവ്യറി
സം (Behaviourism) എന്നു് വിളിക്കാവുന്ന മനഃശാ
സ്ത്ര സാദ്ധ്യതയുമായാണു് ഏറ്റവും അധികം ഇണ
ക്കി േചർക്കാവുന്നതു്. കുട്ടികെള ശാരീരിക പീഡനം
േപാലും ഏൽപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അദ്ധ്യാപകർക്ക് അപ്ര
മാദിത്വമുള്ള അധികാരം നൽകിയിരുന്ന രീതിയാ
യിരുന്നു അതു്. വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഈ
രീതിെയ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം (Constructivism)
എന്നു് വിളിക്കാവുന്ന ആശയ പദ്ധതി െകാണ്ടാണു്
പകരംവച്ചതു്. പഠിതാവിെന ഒരു സാമൂഹിക ജീവി
യായി കണ്ടു് നിരന്തരം സാമൂഹിക ഇടെപടലിലൂെട
അറിവു് േനടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയായി
ട്ടാണു് ആ രീതിശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിയുന്നതു്. അതുെകാ
ണ്ടു് തെന്ന ക്ലാസ് മുറിയിെല പഠനം വ്യക്തിയുെട
ൈനസർഗ്ഗികമായ ൈജവേചാദനയുെട സ്വാഭാവി
കമായ വിപുലീകരണമായി കാണുന്നു. 2005-ൽ പു
റത്തിറക്കിയ നാഷണൽ കരിക്കുലം േഫ്രംവർക്കും
(National Curriculam Framework) 2007-ൽ പുറ
ത്തിറക്കിയ േകരള കരിക്കുലം േഫ്രംവർക്കും േസാ
ഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിൽ ഊന്നിയ പുതിയ
പാഠ്യപദ്ധതിെയ വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ പാഠ്യപദ്ധതി വായനെയ സമീപിക്കുന്നതു് പര
മ്പരാഗതമായി നിലനിന്നിരുന്ന രീതിയിൽനിന്നും
വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണു്. േഹാൾ ലാങ്േഗ്വജ് അേപ്രാച്ച്
(Whole Language Approach) എന്ന േപരിൽ അറി
യെപ്പടുന്ന ഭാഷാപഠന രീതിയാണു് ഇതു്. പരമ്പരാ
ഗതമായി നമുക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭാഷാപ
ഠന രീതിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
സമീപനമാണു് ഈ രീതി. ഈ രീതികളിെല വ്യത്യാ
സങ്ങളും അവ രണ്ടും നമ്മുെട തലേച്ചാറിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന രീതിയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇന്നു് നില
നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിെന്റ കാരണത്തിേലക്ക് നമുക്ക്
ഒരു ചൂണ്ടുപലക കിട്ടും.
അക്ഷരങ്ങളിലൂെടയുള്ള ആശയ വിനിമയം ആരംഭി
ക്കുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന രൂപംെകാണ്ടതാണു് എഴു
ത്തിലൂെടയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിെന്റ രീതി. ചി
ത്രേലഖനത്തിെന്റ രീതിയായിരുന്നു അതു്. നമുക്ക്
കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന വസ്തുക്കെളയും പ്രവർ
ത്തികെളയും വിവിധ ചിഹ്നചിത്രങ്ങളായി അടയാ
ളെപ്പടുത്തി ഉപേയാഗിക്കുകയായിരുന്നു ആ രീതി.
എന്നാൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ പല ആശയങ്ങെള
യും ആ വിധത്തിൽ ചിത്രമാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരി
ക്കും. ഉദാഹരണത്തിനു് ‘നല്ലതു്’, ‘ചീത്ത’, ‘നീതി’,
‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങെള ചിഹ്നവൽ
ക്കരിക്കുേമ്പാൾ അതു് എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെല
മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല. ആയിരക്കണക്കിനു് ചി
ഹ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആശയലിപി രൂപം െകാണ്ടതു് ഇങ്ങ
െനയാണു്. പുരാതന ഈജിപ്തിെല ഹീേറാഗ്ലിഫ്സ്
ഇത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തു് രീതിയാണു്. ഈ ആശയ
ലിപി ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാനാകില്ലായി
രുന്നു. അതിനു സവിേശഷമായ പഠനപദ്ധതിയിലൂ
െട തെന്ന കടന്നു േപാേകണ്ടിയിരുന്നു. എഴുത്തും
വായനയും സമൂഹത്തിെല ഉന്നത േശ്രണിയിൽ
ഉള്ളവർക്കു് മാത്രമായി പരിമിതെപട്ടു നിന്നിരുന്നു.
പുരാതന ൈചനീസ് സംസ്കാരം അതിെന്റ ആശയ
വിനിമയത്തിനായി അൻപതിനായിരത്തിലധികം
ആശയചിഹ്നങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. അതിൽ
അയ്യായിരേത്താളം എണ്ണം ഇന്നും ആ ഭാഷയിൽ
നിലനിൽക്കുന്നു. അതികഠിനമായ പ്രക്രിയയായിരു
ന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള ആശയലിപി വഴിയുള്ള വായ
നയും എഴുത്തും അഭ്യസിക്കൽ.

ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹീേറാഗ്ലിഫ്സ്

ഇതു് 2000 ബിസിയ്ക്ക് മുൻപുള്ള കാര്യം. പുരാതന
ഈജിപ്തിെല ഫിനീഷ്യ എന്ന സ്ഥലത്തു് നിന്നുമാണു്
കൂടുതൽ നൂതനമായ ഭാഷെയ സംബന്ധിച്ച ആശ
യം ഉത്ഭവിച്ചതു്. ആരാണു് ആദ്യമായി ഇതു് കെണ്ട
ത്തിയതു് എെന്നാന്നും അറിയില്ല. പെക്ഷ, കെണ്ട
ത്തിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതു് സംസാരഭാഷയു
െട അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു സ്വഭാവമാണു്. നമ്മൾ
പറയുന്ന ഓേരാ ശബ്ദെത്തയും െചറിയ െചറിയ
യൂണിറ്റുകളായി തരംതിരിക്കാെമന്നും അടിസ്ഥാ
നപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന കുെറ യൂണിറ്റുകളുെട
അേനകായിരം വ്യത്യസ്തതരം വിന്യാസങ്ങൾ ആണു്
നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്നതുമായിരുന്നു
ആ കെണ്ടത്തൽ. ആ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകെള
സൂചിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചിഹ്നങ്ങെള നിർവ
ചിക്കുകയായിരുന്നു ആ കെണ്ടത്തലിെന്റ ഏറ്റവും
അടിസ്ഥാനഭാഗം. േകൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും
എഴുതുന്ന ഭാഷയിേലക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാ
െല വായിക്കാനാകുന്ന ഭാഷയിേലക്കും ഉള്ള പരി
ണാമം സംഭവിച്ചതു് അങ്ങെനയാണു്. അക്ഷരമാല
യാണു് ഈ കെണ്ടത്തൽ. ഒരു പെക്ഷ, മനുഷ്യച
രിത്രത്തിെല ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ കെണ്ടത്തൽ
അക്ഷരമാലയുെട കെണ്ടത്തലായിരിക്കും. ആശയ
ലിപിയിൽ നിന്നും അക്ഷരമാലയിേലയ്ക്കുള്ള പരിണാ
മമാണു് മനുഷ്യെന്റ ബൗദ്ധിക പുേരാഗതിയുെട േവ
ഗത വർധിപ്പിച്ചതു്. ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യയിലുള്ള
എല്ലാവർക്കും വായിക്കാനും എഴുതാനും പാകത്തി
നുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയതു് അക്ഷരമാലയിലുള്ള
എഴുത്തു് രീതിയാണു്.
ഈ അക്ഷരമാലാക്രമ
െത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടു
ത്തിയാണു് പാരമ്പര്യമാ
യി തെന്ന എല്ലാ സംസ്കാര
ങ്ങളിെലയും വായനയുെട
യും എഴുത്തിെന്റയും പഠ
നസംസ്കാരം വികസിച്ച
തു്. അക്ഷരമാല പറഞ്ഞും
എഴുതിയും പഠിച്ചു തല
േനാം േചാംസ്കി
േച്ചാറിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ േശഷം ആ അക്ഷ
രങ്ങൾെകാണ്ടു് നിർമ്മിക്കുന്ന വാക്കുകെള പഠിക്കു
കയും അതിനു േശഷം അവെയ െകാണ്ടു് വരികെള
നിർമ്മിക്കുന്ന വിദ്യെയ പഠിക്കുകയുമാണു് െചയ്തിരു
ന്നതു്. ഈ രീതിക്കാണു് േഫാണിക്സ് (Phonics)
രീതി എന്നു് പറയുന്നതു്. എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിൽ ഈ രീതിയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഭാ
ഷാപഠന ആശയങ്ങൾ വികസിച്ചു വരുകയുണ്ടായി.
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം േനടിയ ആശയം േനാം
േചാംസ്കിയുെട ഭാഷാസിദ്ധാന്തെത്ത മുൻനിർ
ത്തി വികസിപ്പിക്കെപ്പട്ടതാണു്. 1955-ലാണു് േചാം
സ്കിയുെട Logical Stucture of Lingustic Theory
പുറത്തു വരുന്നതു്. ഭാഷാപഠനം എന്നതു് മനുഷ്യ
െന്റ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ ൈജവപ്രക്രിയാണു്
എന്നു് ആ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അേദ്ദഹം സമർത്ഥിച്ചു.
അരിേസാണ സർവകലാശാലയിെല െകന്നത്തു്
ഗുഡ്മാൻ എന്ന ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ ആശയ
െത്ത മുൻനിർത്തിയാണു് േഹാൾ ലാേഗ്വജ് അേപ്രാ
ച്ച് (Whole language approach) എന്ന ആശയം
അവതരിപ്പിച്ചതു്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി അേമരിക്ക
യിൽ ൈസറ്റ് ൈബസ്ഡ് േലണിങ്ങ് (Sight Based
Learning) എന്ന േപരിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആശ
യെത്ത മെറ്റാരു തരത്തിേലക്കു് മാറ്റി അവതരിപ്പി
ക്കുകയായിരുന്നു അതു്. സംസാരഭാഷ േപാെല
തെന്ന സ്വാഭാവികമായി നമ്മുെട ഉള്ളിൽ നിലനിൽ
ക്കുന്ന സാദ്ധ്യതയാണു് എഴുത്തും എന്നാണു് ലളി
തവൽകരിച്ച രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ േഹാൾ ലാ
േഗ്വജ് അേപ്രാച്ച് . നിരന്തരം ശബ്ദങ്ങളുമായുള്ള ഇട
പഴകലാണു് നമ്മളിൽ സംസാരഭാഷ വികസിപ്പി
ക്കുന്നതു്. അതിനു കാരണം ജനിതകമായി തെന്ന
നമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംസാരത്തിെന്റ സാദ്ധ്യ
തയാണു്. എഴുത്തിെന്റ സാദ്ധ്യതയും അങ്ങെന നില
നിൽക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ നിരന്തരം എഴുതിയ ലിപികളു
മായുള്ള ഇടപഴകൽ വായിക്കാനുള്ള േശഷി നമ്മ
ളിൽ വികസിച്ചു വരും എന്നാണു് ഈ സിദ്ധാന്തം
പറയുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന േഹാൾ ലാേഗ്വ
ജ് അേപ്രാച്ച് േഫാണിക്സ് അേപ്രാച്ചിെന പൂർണ്ണ
മായും തള്ളിക്കളയുന്നു. േഫാണിക്സ് അേപ്രാച്ചി
െന്റ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂലതലത്തിേലയ്ക്കു
ള്ള പഠനപ്രക്രിയെയ അതു് തള്ളികളയുന്നു. പകരം
മനുഷ്യർ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതു് വാക്കുകെള മുഴുവനാ
യും ഒരുമിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണു് എന്നും
പിന്നീടു് അതിെന്റ ഘടകങ്ങെള സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ച
റിയുകയുമാണു് െചയ്യുന്നതു് എന്നും അതു് സമർത്ഥി
ക്കുന്നു. അക്ഷരമാലയുെട പരിണാമപ്രക്രിയ മന
സ്സിലാക്കിയാൽ മനുഷ്യചരിത്രം അങ്ങെന തെന്ന
യാണു് അക്ഷരമാലെയ തിരിച്ചറിഞ്ഞതു് എന്നു് കാ
ണാനാകും. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരു
ന്ന േഫാണിക്സ് രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതി
െന്റ തലതിരിഞ്ഞുള്ള രീതിയിലൂെടയാണു് കുട്ടികെള
അഭ്യസിച്ചു വളർത്തിയിരുന്നതു് എന്നു് െകന്നത്ത് ഗു
ഡ്മാെനേപ്പാെലയുള്ളവർ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ കാ
ഴ്ച്ചപ്പാടിെന്റ പിൻബലത്തിലാണു് േസാഷ്യൽ കൺ
സ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിെന്റ ഭാഷാശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടു് വിക
സിച്ചതു്.
അങ്ങെനയാണു് നമ്മുെട
െപാതുവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധ
തിയിൽ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന
കാര്യത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളാ
യി നിലവിലിരുന്ന രീതി
ശാസ്ത്രെത്ത പിന്തള്ളി പു
തിയ കാഴ്ചപ്പാടു് മുേന്നാട്ടു
വരുന്നതു്. ആ രീതിക്കനു
സരിച്ച് അക്ഷരമാല അടി
െകൻ ഗുഡ്മാൻ
യുറച്ച് വാക്കുകളിേലക്കും,
വാക്കുകൾ അടിയുറച്ച് വായനയിേലക്കും എഴുത്തി
േലക്കും എത്തുന്നതിനു പകരം വാക്കുകൾ ആദ്യം
കുട്ടിയുെട മുന്നിേലക്കു് ആശയങ്ങളായി എത്തുകയാ
ണു്. ‘മഴ’ എന്നു് എഴുതി പഠിക്കുന്നതിനു പകരം മഴ
െയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഒെക്ക
ക്ലാസിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുകയും ആ ആശയെത്ത പ്രതി
നിധീകരിക്കുന്ന ചിഹ്നമായി ‘മഴ’ എന്ന വാക്ക് കുട്ടി
യുെട മസ്തിഷ്കത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിയുകയും െച
യ്യും എന്നാണു് പാഠ്യപദ്ധതി വിഭാവനം െചയ്യുന്നതു്.
െടലിവിഷനിൽ ഒരു കുട്ടി െകാെക്കാേകാളയുെട പര
സ്യം കാണുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട. നിരന്തരം പരസ്യം
കാണുന്നതിലൂെട െകാെക്കാേകാള എന്ന ആശയ
ത്തിലൂെട ആ വാക്കുകെള തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇങ്ങെന
വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നതിലൂെട വാക്കുകളുെട കൂട്ടമായ
വരികൾ വായിക്കാൻ കുട്ടികൾ പ്രാപ്തമാകുന്ന പദ്ധ
തിയാണു് േഹാൾ ലാേഗ്വജ് അേപ്രാച്ചിലൂെട നമ്മുെട
പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചതു്.
ഈ രണ്ടു സാദ്ധ്യതകെളയും
അവയുെട കാര്യക്ഷമതയു
െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ തി
രിച്ചറിയണെമങ്കിൽ വായന
എന്ന പ്രക്രിയ നമ്മുെട തല
േച്ചാറിൽ എങ്ങെനയാണു്
നടക്കുന്നതു് എന്നു് സൂക്ഷ്മമാ
യി തിരിച്ചറിയണം. ഒരു കുട്ടി
െദെഹയ്ൻ
എങ്ങെനയാണു് അക്ഷരങ്ങ
െള തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നും, പഠനത്തിെന്റ യഥാർ
ത്ഥ മസ്തിഷ്ക വഴികൾ എന്താണു് എന്നും തിരിച്ചറിയാ
നുള്ള സാഹചര്യം ഇന്നു് നിലവിലുണ്ടു്. പ്രമുഖ ഫ്രഞ്ച്
േകാഗ്നിറ്റീവ് സയന്റിസ്റ്റ് (Cognitive scientist)
ആയ സ്റ്റാനിസ്ലാസ് െദെഹയ്ൻ (Stanislas
Dehaene) ന്യൂേറാഇെമജിങ്ങിെന്റ ആരംഭകാലം മു
തൽ തെന്ന ഈ േമഖലയിൽ പഠനം നടത്തിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണു്. വായന മസ്തിഷ്കത്തിൽ നട
ക്കുന്നതു് എങ്ങെന എന്നതിെന കുറിച്ച് വിവിധങ്ങ
ളായ ന്യൂേറാഇേമജിംഗ് സേങ്കതങ്ങളിലൂെട അേദ്ദ
ഹം അേനകം പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയി
രുന്നു. 2009-ൽ ആ ആശയങ്ങെള മുഴുവനും വിശദ
മായി േക്രാഡീകരിച്ച Reading in the Brain എന്ന
പുസ്തകം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. Reading in
Brain ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ തലത്തിൽ വായന എന്ന
പ്രക്രിയ മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിൽ എങ്ങെനയാണു് നട
ക്കുന്നതു് എന്നു് വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ന്യൂേറാശാസ്ത്രകാരന്മാർ മുഴുവ
നും പറയുന്നതു് വായനയ്ക്കും
എഴുത്തിനും ആയി പ്രേത്യക
മായി നമ്മുെട മസ്തിഷ്കത്തിൽ
ഇടങ്ങൾ ഒന്നും വികസിച്ചു
വന്നിട്ടില്ല എന്നാണു്. കാര
ണം മനുഷ്യപരിണാമത്തിൽ
വളെര െചറിയ കാലയളേവ
ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ കഴിവുകൾ നമ്മൾ വികസിപ്പിെച്ച
ടുത്തിട്ടു്. ഭൂമിയിലൂെട ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാലത്തു്
യാത്രാപഥങ്ങെളയും സ്ഥലങ്ങെളയും സമയെത്ത
യും വസ്തുക്കെളയും വസ്തുതകെളയും ശബ്ദങ്ങെളയും
ശബ്ദവ്യത്യാസങ്ങെളയും എല്ലാം ഓർമ്മിച്ചു െവയ്ക്കാ
നായി നമ്മുെട തലേച്ചാറിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങൾ
അതിസൂക്ഷ്മമായ തരത്തിൽ വികസിച്ചുവന്നിരുന്നു.
ആ മസ്തിഷ്കഭാഗങ്ങെള വായനയും എഴുത്തും േപാ
െലയുള്ള കഴിവു് വികസിച്ചേതാെട റീൈസക്കിൾ
െചയ്തു് ഉപേയാഗിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ െചയ്ത
തു്. മസ്തിഷ്കത്തിെല ഈ സവിേശഷഭാഗങ്ങൾക്ക്
തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചാൽ വായനക്കും എഴുത്തി
നുെമല്ലാമുള്ള കഴിവുകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ േനരിടുകയും െചയ്യും.
വായന അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂെട നാം െചയ്യുന്നതു്
നമ്മുെട വാചിക ഭാഷെയ കാഴ്ച എന്ന കഴിവുെകാ
ണ്ടു് മനസ്സിലാക്കുകയാണു്. ശരിക്കും പരിണാമചരി
ത്രത്തിെല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയാ
ണു് അതു്. വാചികഭാഷെയ കാഴ്ചെകാണ്ടു് മനസ്സിലാ
േക്കണ്ട ഗതി മെറ്റാരു പരിണാമസാഹചര്യത്തിലും
ഒരു ജീവിക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശബ്ദങ്ങെള ചിഹ്നഘ
ടകങ്ങൾ ആയി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതു് ഡീേകാഡ്
െചയ്യുക എന്നതാണു് വായനയുെട പ്രക്രിയ. ആ
സമയത്തു് നമ്മുെട തലേച്ചാറിെല വിഷ്വൽ േപ്രാ
സസിംഗ് ഇടങ്ങെള കുറച്ചു േനരേത്തയ്ക്ക് ഭാഷയുെട
േപ്രാസസിംഗ് ഭാഗങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഇന്റർേഫ
സിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടു്. നമ്മുെട തലേച്ചാറിെന്റ ഇട
തുപകുതിയിെല േകാർട്ടിക്കൽ ഭാഗത്താണു് പ്രധാ
നമായും വായിക്കുേമ്പാഴും വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
േകൾക്കുേമ്പാഴും സജീവമായിരിക്കുന്നതു്. അവെയ
ല്ലാം വായനയ്ക്ക് മാത്രമായി സജീവമാകുന്ന ഭാഗമ
ല്ല. നമ്മുെട സംസാരഭാഷയുെടയും കാഴ്ചയുെടയും
കാര്യങ്ങൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കൂടിയാണു്
അവ. രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് തെന്റ
അമ്മയുെട സംഭാഷണം േകട്ടു തുടങ്ങുേമ്പാൾ മുതൽ
ഈ മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങൾ സജീവമായി തുടങ്ങും എന്നു്
കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. കുട്ടികൾ എഴുത്തും വായനയും
പഠിക്കാനായി സ്കൂളിേലയ്ക്ക് പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന അവരുെട തലേച്ചാറിൽ ഭാഷയുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ട വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഘട
കങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കും.
വാക്കുകെളയും, ഭാഷയുെട രൂപശാസ്ത്രം, ഛന്ദസ്സു്,
വാക്യഘടന, വാക്കുകളുെട അത്ഥം ഇത്യാതി കാര്യ
ങ്ങെളയും മനസ്സിലാക്കാനായി കാര്യങ്ങൾ േപ്രാസ
സ് െചയ്യുന്ന മസ്തിഷ്ക വഴികൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു കഴി
ഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നീടു് േവണ്ടത് കാഴ്ചെകാണ്ടു് ലഭ്യമാ
കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന ചിഹ്നങ്ങെള ഈ പറഞ്ഞ
വ്യവസ്ഥകളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുക എന്നതാണു്.
വായനയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ന്യൂേറാഇേമജിംഗ് പഠ
നങ്ങളിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന ഫലം
ഒരു വാക്കിെന േപ്രാസസ് െചയ്യാനായി മസ്തിഷ്കം
ഉപേയാഗിക്കുന്ന പ്രേദശം കെണ്ടത്തി എന്നതാണു്.
െദെഹയ്നും കൂട്ടരും 2000-ത്തിൽ “െബ്രയ്ൻ” േജർ
ണലിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ പ്രബന്ധത്തിലാണു്
വിഷ്വൽ േവഡ് േഫാം ഏരിയ (Visual Word Form
Area (vwfa)) എന്ന േപരിൽ തലേച്ചാറിെല ഇടതു
അർദ്ധേഗാളത്തിലുള്ള െവൻട്രൽ വിഷ്വൽ േകാർ
ട്ടക്സിെല ഭാഗെത്ത അടയാളെപ്പടുത്തി അവത
രിപ്പിച്ചതു്. വായന അഭ്യസിക്കാത്ത ആളിലും കൃത്യ
മായി കാഴ്ചയുെട സാദ്ധ്യതെകാണ്ടു് സജീവമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു േമഖലയാണിതു്. അക്ഷര
ങ്ങളുെട ഒരു കൂട്ടം, അഥവാ വാക്ക്, കണ്ടാൽ ഈ
േമഖലയിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കും. ആ വാക്കിനു്
പ്രേത്യകിച്ച് അർത്ഥം ഇെല്ലങ്കിൽ േപാലും ഈ പ്ര
വർത്തനം നടക്കും. അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവ
രുെട തലേച്ചാറിലും അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളവരുെട
തലേച്ചാറിെല vwfa ഭാഗത്തിനു് സാരമായ തക
രാറുകൾ പറ്റിയാൽ അവർക്കു് വാക്കുകെള വായി
ക്കാൻ ആകുകയുമില്ല. ഒരു വ്യക്തി അക്ഷരാഭ്യാസം
േനടുന്നേതാെട തലേച്ചാറിെല ഈ ഭാഗം കൂടുതൽ
സ്െപഷ്യൈലസ് െചയ്യുന്നതായി പിന്നീടു് അേത
ഗേവഷകർ തെന്ന കെണ്ടത്തുകയുണ്ടായി. അതാ
യതു് അക്ഷരാഭ്യാസം ഉള്ളവരുെട തലേച്ചാറിെല
vwfa ഭാഗം പരിചയിച്ച ഭാഷയിെല വാക്കുകൾ കാ
ണുേമ്പാഴും പരിചയമില്ലാെത്ത ഭാഷയിെല വാക്കു
കൾ കാണുേമ്പാഴും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണു് പ്രവർത്തി
ക്കുക. പരിചയമുള്ള ഭാഷയിെല വാക്കുകൾ കാണു
േമ്പാൾ അവ കൂടുതൽ ആക്ടീവ് ആയി പ്രതികരി
ക്കുകയും െചയ്യും.

വിഷ്വൽ േവഡ് േഫാം ഏരിയ

vwfa ഭാഗത്തിെന്റ വികാസം വായനയുെട കഴിവു്

ആർജിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ വളെര പ്രധാനെപ്പ
ട്ട പങ്ക് പരിണാമപരമായി വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണു്
എന്നു് സ്റ്റാനിസ്ലാസ് െദെഹയ്നും കൂട്ടരും സമർ
ത്ഥിക്കുന്നു. ൈപ്രേമറ്റ് പരിണാമത്തിെന്റ കാലഘ
ട്ടത്തിൽ നമ്മുെട തലേച്ചാറു് ആർജിച്ച മൂന്നു് വിവിധ
ഗുണങ്ങൾെകാണ്ടാണു് തലേച്ചാറിെല ഈ ഭാഗ
ത്തിനു് ഈ സവിേശഷ സിദ്ധി ആർജിക്കാനായതു്
എന്നാണു് അവരുെട സിദ്ധാന്തം. അതിൽ ആദ്യ
േത്തതു് കണ്ണിെല െററ്റിനയിെല ഏറ്റവും വിേശ്ലഷ
ണം കൂടിയ ഭാഗമായ േഫാവിയ എന്ന പ്രേദശത്തി
െന്റ വികാസമാണു്. സൂക്ഷ്മമായി അക്ഷരങ്ങെള തി
രിച്ചറിയാൻ സഹായകമായതു് ഈ േശഷിയാണു്.
മെറ്റാന്നു് േകാർെട്ടക്സിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഫ്യൂ
സിേഫാം ൈജറസ് എന്നു് വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്തിെന്റ
സവിേശഷ പരിണാമം ആണു്. ആ ഭാഗം കൂടുതൽ
സവിേശഷമായി പരിണമിച്ചതു് െകാണ്ടാണു് നമുക്ക്
t, y, l, f േപാെലയുള്ള അക്ഷരരൂപങ്ങെള തിരിച്ച
റിയാനാകുന്നതു്. വരകൾ പരസ്പരം േചരുന്ന േജാ
യിന്റ് നിലനിൽക്കുന്ന രൂപങ്ങെള സൂക്ഷ്മമായി തി
രിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതു് ഫ്യൂസിേഫാം ൈജറ
സ് vwfa-യുമായി ഒത്തുേചർന്നു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്
െകാണ്ടാണു്. േലാകെത്ത എല്ലാ അക്ഷരമാലകളി
ലും ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടു് എന്നതു് ശ്ര
േദ്ധയമാണു്. vwfa-െയ സവിേശഷമായി പരിണ
മിപ്പിച്ച മൂന്നാമെത്ത ഘടകം ശബ്ദെത്ത േപ്രാസസ്
െചയ്യുന്ന ഭാഗവുമായി അതിനുള്ള ബന്ധം രൂപെപട്ടു
വന്നതാണു്.
ഓേരാ വാക്കിെനയും േപ്രാസസ് െചയ്യുന്ന vwfa
ഭാഗെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന പഠനം നമുക്കു് വളെര
ആഴത്തിലുള്ള ചില അറിവുകൾ പകർന്നു തരുന്നു
ണ്ടു്. ഒറ്റ ഒരു വാക്കിെന്റ മാത്രം വായനയിൽ ഇട
െപടുന്നതു് േശ്രണീബദ്ധമായി ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടു
ള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനു് ന്യൂേറാണുകൾ ബന്ധെപ്പട്ടു
െകാണ്ടാണു്. അതിസങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ആർക്കി
െടക്ചറിലൂെടയാണു് നമുക്ക് വാക്കിെന്റ കാഴ്ചെയ
ശബ്ദത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥയുമായി കൂട്ടിയിണക്കി വാ
യന സാദ്ധ്യമാകുന്നതു്. പെക്ഷ, അതിേവഗത്തിൽ
നടക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ പലേപ്പാഴും ഒരു അബദ്ധ
ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണു് എന്നതാണു്
സത്യം. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാക്കിനകെത്ത ഒേരാ
അക്ഷരെത്തയും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകമായി തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു െകാണ്ടല്ല, മറിച്ച് വാക്കിെന ഒന്നിച്ചാണു് എന്ന
താണു് ആ അബദ്ധധാരണ. അക്ഷരെത്ത ശബ്ദമാ
യി ഡീേക്കാഡ് െചയ്തുെകാണ്ടു് വാക്കിെന വായിെച്ച
ടുക്കുന്ന രീതിെയ േകവലമായ േനാട്ടത്തിലൂെട തിരി
ച്ചറിയുക വളെര പ്രയാസമാണു്. കാരണം നമ്മുെട
ചിന്തയുെട േവഗതയുെട ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവ
സ്ഥയാണതു്. സൂക്ഷ്മമായ ന്യൂേറാസാേങ്കതിക പഠ
നങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ നമുക്ക് അതിെന തിരിച്ചറിയാ
നാകൂ. അതായത് േഹാൾ േവഡ് അേപ്രാച്ചിലൂെട
യാണു് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതു് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിെന
േകാഗ്നിറ്റീവ് ന്യൂേറാസയൻസിെന്റ വഴികളിലൂെടയു
ള്ള അേന്വഷണങ്ങൾ പാെട തള്ളിക്കളയുന്നു.
െബ്രയിൻ ഇേമജിംഗ് പഠനങ്ങൾ നമ്മുെട തലേച്ചാ
റിെല േകാർെട്ടക്സിെല വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അക്ഷ
രാഭ്യാസം േനടുേമ്പാൾ എങ്ങെനെയാെക്കയാണു്
മാറുന്നതു് എന്നു് സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടു്. നമ്മു
െട തലേച്ചാറിെന്റ ഏറ്റവും സവിേശഷമായ പ്രേത്യ
കതയായ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി (neuroplasticity) എന്ന ഗു
ണം െകാണ്ടാണു് നമുക്ക് വായന സാദ്ധ്യമാകുന്നതു്.
സാക്ഷരനായ ഒരാളുെട തലേച്ചാറും നിരക്ഷരനായ
ഒരാളുെട തലേച്ചാറും തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കു
കെള േപ്രാസസ് െചയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ വ്യ
ത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. vwfa നിലനിൽക്കുന്ന
വ്യാപ്തം തെന്ന വ്യത്യാസം വരുന്നതായി കെണ്ടത്തി
യിരിക്കുന്നു. വാക്കിെന ഭാഷെകാണ്ടു് തിരിച്ചറിയുന്നി
ടത്തുനിന്നും കാഴ്ചെകാണ്ടു് തിരിച്ചറിയുന്നിടം വെരയു
ള്ള മസ്തിഷ്ക ആർക്കിെടക്ചറിൽ തെന്ന വലിയ മാറ്റ
ങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. പഠനപ്രവർത്തങ്ങൾ െകാ
ണ്ടു് സംഭവിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക മാറ്റങ്ങളാണു് അവ. െബ്ര
യിൻ ഇേമജിംഗ് പഠനങ്ങളുെട ഒരു വലിയ നിരത
െന്ന ഇതിെന വിശദമാക്കാനായി നമുക്കു് കെണ്ട
ത്താനാകും.
വായന ആത്യന്തികമായി ഒരു ൈജവിക പ്രക്രിയയ
ല്ല എന്നു് ആ പഠനങ്ങൾ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി സ്ഥാപി
ക്കുന്നുണ്ടു്. കുട്ടികൾ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കു
േമ്പാെല സ്വാഭാവികമായി എഴുതാനും വായിക്കാ
നും പഠിക്കും എന്ന ചിന്ത ഒരു മിഥ്യയാണു്. വളെര
സമീപകാലത്തു് മാത്രം രൂപെപ്പട്ട പ്രക്രിയയായ
വായനയ്ക്കും എഴുത്തിനും േവണ്ട സവിേശഷ ന്യൂറൽ
വ്യവസ്ഥകൾ നമുക്കില്ല. മറ്റുള്ള വ്യവസ്ഥകെള അതി
നായി പരിണമിപ്പിക്കുകയാണു് തലേച്ചാറു് െചയ്യു
ന്നതു്. അതു് േബാധപൂർവ്വമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണു്.
വായനെയ സാദ്ധ്യമാക്കിെയടുക്കാൻ ഓേരാ കുട്ടി
യുെടയും തലേച്ചാറിൽ വളെര വലിയ അളവിലുള്ള
മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സ്റ്റാനിസ്ലാസ്
െദെഹയ്നും കൂട്ടരും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠനങ്ങ
ളിൽ ഒരിടത്തു് “rat” “brat” “car” എന്നിങ്ങെനയുള്ള
വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനുള്ള
സ്വാഭാവിക സാഹചര്യം നിരക്ഷരനായ ഒരാളുെട
തലേച്ചാറിനില്ല എന്നു് കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അക്ഷ
രാഭ്യാസം അതിെന്റ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക തലത്തിൽ
നടത്തിയാൽ മാത്രേമ ആ വ്യത്യാസം സൂക്ഷ്മതല
ത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത മസ്തിഷ്കത്തിനു് കര
ഗതമാകൂ എന്നു് െബ്രയിൻ ഇെമജിങ്ങിെന്റ പിൻബ
ലത്തിൽ െതളിയിക്കെപ്പടുന്നു. അക്ഷരങ്ങെളയും
അവെയ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങെളയും ഏറ്റവും
സൂക്ഷ്മമായ തലത്തിൽ തെന്ന കുട്ടികളിേലയ്ക്കു് േബാ
ധപൂർവം അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ മാത്രേമ നമ്മുെട തല
േച്ചാറിനു അതിെന ഉൾെക്കാള്ളാനാകൂ എന്നു് ഈ
പഠനങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നു.
േഹാൾ ലാംേഗ്വജ് അേപ്രാച്ചിെന അേപക്ഷിച്ച് േഫാ
ണിക്സ് അേപ്രാച്ച് തെന്നയാണു് ഭാഷാപഠനത്തി
െന്റ ശരിയായ രീതി എന്നു് ഈ മസ്തിഷ്ക പഠനങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതിെന രണ്ടിെനയും താരതമ്യ
െപടുത്തിെക്കാണ്ടു് തെന്ന നടത്തിയ സ്റ്റാനിസ്ലാസ്
െദെഹയ്െന്റ പഠനങ്ങളും ഇതിനു െതളിവായി മു
േന്നാട്ടു വയ്ക്കാവുന്നതാണു്. നമ്മുെട തലേച്ചാറിെല
vwfa ഭാഗെത്ത ആവശ്യത്തിനു് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ക്കാൻ േഹാൾ ലാംേഗ്വജ് അേപ്രാച്ചിനു സാധിക്കു
ന്നില്ല എന്നു് ഈ താരതമ്യ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു
ണ്ടു്. അേതേപാെല തെന്ന േഫാണിക്സ് അേപ്രാ
ച്ചിലൂെട പഠിച്ചവർ േനടുന്ന േവഗത്തിൽ വായന
യിൽ ഉള്ള കാര്യക്ഷമത േഹാൾ ലാേങ്വജ് അേപ്രാ
ച്ചിലൂെട അഭ്യസിച്ചവർ ആർജിക്കുന്നില്ല എന്നും െത
ളിയിക്കെപ്പടുന്നു.
അതായതു് േഹാൾ ലാംേഗ്വജ് അേപ്രാച്ച് എന്ന
ആശയം തെന്ന പൂർണ്ണമായും ഒരു മിഥ്യാധാരണ
യുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് രൂപെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.
അങ്ങെന രൂപെപ്പട്ട ഒരു പഠനവ്യവസ്ഥയിലൂെട
വായന അഭ്യസിക്കുന്നതു് വായനയിൽ സ്വാഭാവിക
മായും വളെര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ
ആണു് േകരളത്തിെല െപാതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു്
കുട്ടികളുെട വായനാേശഷിയുെട കുറവുെകാണ്ടു് െവ
ളിവാക്കെപ്പടുന്നതു്.
നമ്മൾ ഇന്നു് എഴുതുകയും വായിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
ലിപിവ്യവസ്ഥ രൂപംെകാണ്ടതു് ശബ്ദങ്ങെള സൂക്ഷ്മ
ഘടകങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങളാക്കി വിഘടിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടാണു്. ആ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂലതല
ത്തിേലക്കുള്ള വളർച്ചയിലൂെട നടത്തുന്ന വായനാ
ഭ്യസനത്തിെന്റ ചരിത്രം ആയിരക്കണക്കിനു് വർ
ഷങ്ങളുെട പാരമ്പര്യമുള്ളതാണു്. ആ അഭ്യസന രീ
തിയുെട സവിേശഷതെയ ഒഴിവാക്കുന്നതു് വളെര
വലിയ വില നൽേകണ്ടിവരുന്ന അനുഭവങ്ങെളയാ
വും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നു് നമ്മൾ തിരിച്ചറിേയണ്ടതുണ്ടു്.
അത്തരം ഒരു അനുഭവസാക്ഷ്യം േലാകത്തിനു മു
ന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ടു്.
വായനയിൽ കുട്ടികൾ പരാ
ജയെപ്പടുന്ന അവസ്ഥെയ
ഡിസ്ലക്സിയ എന്നു് വി
ളിക്കും. ഡിസ്ലക്സിയ
ശരിക്കും മസ്തിഷ്കത്തിെല
തകരാറുകൾ െകാണ്ടാണു്
ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ അേമ
രിക്കയിൽ ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യപകുതി
ഓർട്ടൺ
യിൽ വലിയ അളവിൽ കുട്ടികളിൽ വായനാേശഷി
നശിച്ചിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽെപട്ടിരുന്നു. ലക്ഷ
ക്കണക്കിനു് കുട്ടികളിൽ ഡിസ്ലക്സിയ പരക്കുന്ന
തിെന കുറിച്ച് വ്യാപകമായി പത്രങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ട്
െചയ്തിരുന്നു. ആ കാലത്തു് തെന്റ മുന്നിെലത്തിയ
അേനകം ഡിസ്ലക്സിയ േരാഗികളായ കുട്ടിക
െള പരിേശാധിച്ചതിൽനിന്നും ഇേയാവ സ്േറ്ററ്റ് യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റിയിെല ന്യൂേറാളജിസ്റ്റായിരുന്ന സാമു
വൽ ടി ഓർട്ടൺ നടത്തിയ ഒരു നിഗമനം അക്കാ
ലത്തു് ആരും കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാെത കിടന്നിരു
ന്നു. 1929 അേദ്ദഹം േജർണൽ ഓഫ് എജ്യുേക്കഷൻ
ൈസേക്കാളജിയിൽ തെന്റ കെണ്ടത്തൽ പ്രബന്ധ
മായി അവതരിപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കെണ്ടത്തൽ
ആ കുട്ടികളുെട വായനാേശഷിയിെല തകരാറു് ഒരു
േരാഗമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അക്കാലത്തു് അേമരിക്ക
യിൽ തുടക്കം കുറിച്ച പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി
യാണു് അതിെന്റ കാരണം എന്നായിരുന്നു. അേമരി
ക്കയിൽ ആ കാലത്താണു് ആദ്യമായി അക്ഷരമാല
യിലും േഫാണിക്സ് രീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമല്ലാെത
ൈസറ്റ് േബസ്ഡ് റീഡിംഗ് (Sight based reading)
എന്ന േപരിൽ പുതിയ ഭാഷാപഠനരീതി ആരംഭിച്ച
തു്. ൈസറ്റ് േബസ്ഡ് റീഡിംഗ് ആത്യന്തികമായി
േഹാൾ ലാംേഗ്വജ് അേപ്രാച്ച് തെന്നയാണു്. വാക്കു
കെളയാണു് നമ്മൾ കാണുന്നതു് അക്ഷരങ്ങെളയ
ല്ല എന്ന ആശയത്തിെന്റ പിൻബലത്തിൽ തെന്ന
രൂപംെകാണ്ട പഠനപദ്ധതി. പെക്ഷ, ആ പഠനപ
ദ്ധതി വിദ്യാസമ്പന്നരായ അേനകം നിരക്ഷരെര
സൃഷ്ടിച്ചതിെന്റ ചരിത്രം േലാകത്തിനു മുന്നിൽ സാമു
വൽ ഓർട്ടൺ അവതരിപ്പിച്ചു.
സാമുവൽ ഓർട്ടൺ നട
ത്തിയ നിഗമനങ്ങൾ
പെക്ഷ അന്നു് ആരും
കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരു
ന്നില്ല. നാസി കാലത്തു്
ആസ്ട്രിയയിൽനിന്നും
പാലായനം െചയ്തു് അേമ
രിക്കയിെലത്തി െകാളം
ബിയ സർവ്വകലാശാല
യിൽനിന്നും േഡാക്േട്രറ്റ്
എടുത്തു് ഭാഷാപഠനത്തിൽ കാര്യമായ മുേന്നറ്റങ്ങൾ
നടത്തിയ റുേഡാൾഫ് ഫ്ലച്ച് ഇക്കാര്യം 1955-ൽ
അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ആണു് അേമരിക്ക ഇക്കാര്യം
കൂടുതൽ ഗൗരവേത്താെട േകട്ടതു്. ഫ്ലച്ച് എഴുതിയ
“Why Johny can’t read?” എന്ന പുസ്തകം അേമരി
ക്കയിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടു. ആ പുസ്ത
കം ൈസറ്റ് േബസ്ഡ് റീഡിംഗ് എങ്ങെനയാണു് കു
ട്ടികെള വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാക്കി മാറ്റുന്നതു്
എന്നതിെന്റ വസ്തുതകൾ നിരത്തി. േഫാണിക്സ്
രീതിെയ ഒഴിവാക്കി കാഴ്ച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തി
ലുള്ള രീതിെയ പകരം െവയ്ക്കുന്നതു്, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക
പ്പുറത്തു് ആധുനിക എഴുത്തിെന്റയും വായനയുെട രീ
തി വികസിക്കും മുൻപു് നിലവിലിരുന്ന രീതിെയ പുന
സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണു് എന്നു് ഫ്ലച്ച് കൃത്യ
മായി അവതരിപ്പിച്ചു. ൈചനീസ് വായിക്കുന്ന രീതി
യിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതു് വലിയ
വിഭാഗം കുട്ടികളിലും വായനയുെട പ്രതിസന്ധി സൃ
ഷ്ടിക്കുണ്ടു് എന്നു് അേദ്ദഹം വിശകലനം െചയ്തു.
ഇത്തരം വസ്തുതകെള കണ്ടുെകാണ്ടു് േവണം നമ്മൾ
േകരളത്തിെല കുട്ടികൾ വായനയിൽ പിേന്നാക്കം
േപാകുന്നു എന്ന കാര്യെത്ത സമീപിേക്കണ്ടതു്. നൂ
റ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു തനതായ അക്ഷരാ
ഭ്യാസ സംസ്കാരം ഉള്ള സമൂഹമാണു് നമ്മുേടതു്.
അതിനു പലതരത്തിലുള്ള കുറവുകളും ഉണ്ടാകാം.
പെക്ഷ, കാലങ്ങളിലൂെട പരിഷ്കരിക്കെപ്പട്ട കാര്യേശ
ഷിയുെട കരുത്തു് കൂടി അതിനുണ്ടു് എന്നതു് നമുക്ക്
വിസ്മരിക്കാനാകില്ല. ഇന്നു് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള
മാനവസംസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്തു് തുടങ്ങിയ
വിദ്യാഭ്യാസന രീതിയാണു് അതു്. ലിപികൾ ഉണ്ടാ
ക്കിയ വിദ്യ തെന്നയാണു് പുതിയ തലമുറയിേലക്ക്
അതിെന പകർന്നു നൽകാനും ഉള്ള രീതി നിർവ
ചിച്ചതു്. അതു് െകാണ്ടാണു് അതു് േഫാണിക്സ്
രീതിയിൽ രൂപെപ്പട്ടു വന്നതു്. ആധുനിക മസ്തിഷ്ക
പഠനങ്ങളും ആ രീതിെയ ശരിെവയ്ക്കുന്നതിെന്റ കാ
രണം മനുഷ്യെന്റ സ്വാഭാവിക പരിണാമത്തിെന്റ
ഭാഗമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ രീതിയാണു് അതു് എന്ന
തു് െകാണ്ടാണു്. അതിെന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ
ഒരു പുതിയ രീതിെകാണ്ടു് പകരം വയ്ക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാ
കാവുന്ന വലിയ അപകടത്തിെന്റ െചറിയ സൂചനക
ളാണു് ഇന്നു നാം കാണുന്ന വായനാേശഷിയിലുള്ള
ഇടിവു്. കുട്ടികളിൽ വായനയുെട േശഷിയിൽ കുറവു
വരുന്നതിെന്റ ഒരു പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നതു് യാ
ഥാർത്ഥ്യമാണു് എങ്കിൽ അതിെന്റ കാരണം േതടി
മെറ്റങ്ങും േപാേകണ്ട, പരിഷ്കരിക്കെപ്പട്ട പഠനരീതി
യുെട കുറവുകെള സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്താൻ
നമ്മുെട സമൂഹം തയ്യാറായാൽ മാത്രം മതി. പിഴ
വുകെള യാഥാർത്ഥ്യേബാധേത്താെട തിരിച്ചറിഞ്ഞു്
പരിഹാരം കെണ്ടത്താനായിെല്ലങ്കിൽ ഒരുപെക്ഷ,
ഭാവിയിൽ നമ്മുെട സമൂഹത്തിൽ വലിയ വിഭാഗം
വായിക്കാനറിയാത്ത സാക്ഷരർ ഉള്ള ഒരു സമൂഹ
മായിട്ടായിരിക്കും പരിണമിക്കെപ്പടുക.
(മാതൃഭൂമി വാരിക, 2015 നവംബർ 22–28 ലക്കത്തിൽ “െവ

ള്ളച്ചാട്ടം അറിയാം, ‘െവള്ളച്ചാട്ടം’ എന്നു് വായിക്കാനറിയില്ല”
എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ േലഖനം.)

ജീവൻ േജാബ് േതാമസ്
എറണാകുളം ജില്ലയിെല
െവേങ്ങാലയിൽ 1979-ൽ
ജനനം. മഹാത്മാ ഗാന്ധി
സർവ്വകലാശാലയിൽ നി
ന്നു് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ
േഡാക്ടേററ്റ് േനടിയേശഷം
േകാഴിേക്കാടു് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െടൿ
േനാളജിൽ രണ്ടുെകാല്ലക്കാലം അദ്ധ്യാപനവൃത്തി.
ഇേപ്പാൾ പഠനത്തിലും എഴുത്തിലും വ്യാപൃതൻ.
വിവിധ ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ 2006
മുതൽ േലഖനങ്ങെളഴുതി വരുന്നു. 2013-ൽ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച “രതിരഹസ്യം” എന്ന കൃതി മനുഷ്യെന്റ ൈലം
ഗികതെയക്കുറിച്ചു് മറ്റു ശാസ്തമാനവിക വിഷയങ്ങളു
മായി ബന്ധെപ്പടുത്തി ജീവൻ േതാമസ് നടത്തിയ
അതിഗഹനമായ പഠനമാണു്. “നിദ്രാേമാഷണം”
എന്ന േനാവൽ മനശാസ്ത്രപരമായ തില്ലർ ആണു്.
2016-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “മരണത്തിെന്റ ആയിരം മു
ഖങ്ങൾ” മരണാനുബന്ധിയായ പഠനമാണു്. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു:
1. വിശ്വാസത്തിെന്റ ശരീരശാസ്ത്രം (േലഖനങ്ങൾ)
2. പരിണാമസിദ്ധാന്തം—പുതിയ വഴികൾ, കെണ്ട
ത്തലുകൾ (േലഖനസമാഹാരം)
3. പ്രപഞ്ചവും മനുഷനും തമ്മിെലന്തു്? (േലഖനസ
മാഹാരം)
4. രതിരഹസ്യം
5. നിദ്രാേമാഷണം (േനാവൽ)
6. മരണത്തിെന്റ ആയിരം മുഖങ്ങൾ
7. ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ (തിരക്കഥ)
8. േതനീച്ചറാണി (േനാവൽ)
9. സർേഗാന്മാദം (പഠനം)

വിക്കിപ്പീഡിയ േപജ്

□

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 കൃ
തികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60
മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –
കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖ
ങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു
തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.
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

