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അദ്ധ്യായം 1 - പ വർത്തനെത്താഴിൽ

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ െകാ വന്ന് ന പിടിപ്പിച്ചി ള്ള
െചടികളിൽ ഒന്നാണ് വൃത്താന്ത പ ം. േദശസാത്മ്യകരണത്താൽ, ഈ
മറുനാടൻ െചടി, ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നല്ലവണ്ണം പിടി തഴ വളരുകയും
െചയ്തിരി . ഉ ക, ഉടു ക, ഉറ ക എന്ന ഉകാര യം മനുഷ്യരുെട
ജീവിതരക്ഷക്ക് എ േയെറ ആവശ്യകെമന്ന് വിചാരിക്കെപ്പട്ടിരി േവാ;
ഈ െചടിയുെട ജന്മഭൂമിയിെല ജനങ്ങൾ പ വായനേയയും അ കാരം
തെന്ന ഗണിച്ചിരി . പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അ ള്ള േലാകവർത്തമാ 
നങ്ങൾ അറിയുന്നതിേലക്ക് തിദിന പ ങ്ങൾ വായിക്കാെത ഉറ വാൻ
േപാകുന്നവർ, ജീവിതത്തിൽ നിത്യാവശ്യമായ ഏേതാ ഒെരണ്ണം സാധിക്കാെത 
യാണ് അന്നെത്ത കൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയിരി ന്നത് എന്ന ചിന്താേ ശത്താൽ
അസ്വസ്ഥചിത്തന്മാരായിരി മാറുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിക്ക്, േലാകത്തിൽ
വൃത്താന്തപ ങ്ങൾ നാൾ നാൾ ചാരവും പുഷ്ടിയും അഭിവൃദ്ധിയും കയറി 
വരുന്നതിൽ വിസ്മയെപ്പടുവാനില്ല. ഈ ഭൂേഗാളത്തിെല പേല രാജ്യങ്ങളിലായി
ഇേപ്പാൾ നടത്തിവരുന്ന അേനകസഹ ം വർത്തമാന പ ങ്ങളുെട വന്മ
എ മാ മുെണ്ടന്ന് കുേറ മു സിദ്ധെപ്പടുത്തിക്കണ്ടിരുന്ന താെഴ പറയുന്ന
കണ െകാണ്ട് ഏകേദശം ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്:-
”ആ േതാറും 12,000 േകാടി പ തികൾ ഈ േലാകത്തിൽ ചരിക്കെപ്പടു 

ണ്ട്. ഇവെയാെക്ക നിരത്തിയിട്ടാൽ, 10,450 ചതുര ൈമൽ സ്ഥലം മുഴുവൻ
വ്യാപി ം. ഇവെയ െസക്കണ്ടിനു ഒ വീതം എ െവങ്കിൽ, എല്ലാം
എണ്ണിക്കഴിവാൻ മു റ്റിമുപ്പത്തിമൂ െകാല്ലം േവണ്ടിവരും. ഇവെയ്കാെക്ക ടി
7,91,250 ടൺ ഭാരം കടലാസ് െചലവാകു (ഒരു ടൺ തൂക്കം 2,240 റാത്തൽ
ആണ്  ). ഈ പ ങ്ങെളാെക്ക ഒന്നിനുേമൽ ഒന്നായി അടുക്കിവ െവങ്കിൽ,
അ റു ൈമൽ െപാക്കത്തിൽ ഒരു പർവതമായി കു ം. ഒരുവൻ ഒരു പ ം
വായി വാൻ അ മിനി േനരം ദിവസേന്താറും െചലവാ െവങ്കിൽ,
ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി ഒരു െകാല്ലത്തിൽ പ വായനക്കായി വ്യയം
െച ന്ന കാലം ഒരു ലക്ഷം സംവൽസരം ആകും.” ഈ കണക്ക് നാലുെകാല്ലം
മുമ്പ് സിദ്ധെപ്പടുത്തിക്കണ്ടിരുന്നതാണ്. അക്കാലത്തിന്നി റം, പ ങ്ങൾ
അഭിവൃദ്ധിയല്ലാെത ക്ഷയമുണ്ടായിട്ടില്ലതാനും.
വൃത്താന്തപ െച്ചടി ഇദം ഥമമായി െപാട്ടിമുളച്ചത് ഏതു രാജ്യത്തായിരു 

. ഏതു കാലത്തായിരു , എെന്നാെക്ക അേന്വഷിേക്കണ്ട ഭാരം ഈ
ബന്ധത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അത് വൃത്താന്തപ 

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 6

ചരി ത്തിെന്റ വിഷയത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടതാകു . എന്നിരുന്നാലും, പ ങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴെത്ത നിലയിൽ എത്തിയിരി ന്നത് ഏേതതു ദശാവിേശഷങ്ങെള
കടന്നിട്ടാെണ മനസ്സിലാ വാൻ േവണ്ടി ചില വിവരങ്ങൾ പറയുന്നതു യുക്ത 
മായിരി െമന്ന് വിചാരി . േലാകത്തിൽ ഒന്നാമതായി പ ം ഉണ്ടായത്
ചീനരാജ്യത്തായിരു എ പറയെപ്പ കാണു . ചീനാ സാ ാജ്യത്തിെന്റ
തലസ്ഥാന നഗരിയായ െപക്കിൻ പട്ടണത്തിൽ പെണ്ടാരു കാലത്ത് രാജ്യ 
കാര്യ രഹസ്യങ്ങെള െവളിെപ്പടു ന്നതിൽ താൽപര്യക്കാരായിരുന്ന ചില
ഉപജാപകൻമാർ ആവക രഹസ്യങ്ങെള കടലാസിൽ എഴുതി ആവശ്യക്കാർ
വിറ്റിരു . സർക്കാരിെന്റ നിേരാധം ഉണ്ടായിരുന്നി ം അവരുെട വൃത്തി

ാബല്യമാണുണ്ടായത്; േമണ ജനങ്ങൾ വർത്തമാനങ്ങളറിവാൻ കൗതു 
കം വർദ്ധിച്ചതായി കാണുകയാൽ അവർ പ ം അച്ചടി പുറെപ്പടുവിപ്പാനും
തുടങ്ങി. ഇങ്ങെനയാണ് േലാകത്തിെല ആദിമവൃത്താന്തപ മായ ”െപക്കിങ്
ഗജറ്റ് ” ചാരെപ്പട്ടത്. യൂേറാപ്പിൽ ഇ കാരെമാരു ഉദ്യമമുണ്ടായത് കൃസ്താബ്ദം
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിലായിരു : അക്കാലത്ത് ഇറ്റലിയിലും
ജർമ്മനിയിലും േദശവാർത്തകളടങ്ങിയ കടലാസുകൾ അച്ചടി സിദ്ധെപ്പ 
ടുത്തിയിരു . ഇവ േകവലം വർത്തമാനക്ക കൾ ആയിരുന്നതല്ലാെത,
ഇേപ്പാഴെത്ത രീതി ള്ള മുഖ സംഗങ്ങേളാ മേറ്റാ അടങ്ങിയവയായിരുന്നില്ല.
ഇവയുെട ചാരം, ഇം ാണ്ടിെല ജനങ്ങളിൽ ചിലർക്ക്, വർത്തമാനക്കടലാ 
സുകൾ ഇം ീഷുഭാഷയിൽ പുറെപ്പടുവിച്ചാൽ െകാള്ളാെമന്ന ആ ഹെത്ത
ജനിപ്പി . ഇങ്ങെന പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അന്ത്യദശയിൽ, 1588-ആം
െകാല്ലത്തിൽ, ”ഇം ീഷ് േമർ റി” എന്ന േപരിൽ ഒന്നാമെത്ത ഇം ീഷു
വർത്തമാന കടലാസും പുറെപ്പ . പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഒന്നാം പാദത്തിൽ,
ഇം ാണ്ടിൽ വർത്തമാന പ ികകൾ ചാരവും ജനങ്ങൾ അവയുെട
േപരിൽ താ ര്യവും വർദ്ധി വന്നിരുന്നതായി േരഖെപ്പടുത്തീ ണ്ട്. എന്നാൽ
വർത്തമാനപ ം എന്ന നാമം അന്വർത്ഥമായി അർഹിച്ചിച്ചിരുന്ന ഒന്നാമെത്ത
പ ം 1623-ൽ സർേറാജർ െലേ ഞ്ജ് എന്ന ആൾ പുറെപ്പടുവിച്ച ”പ ിക്
ഇെന്റലിെജൻസർ” ആയിരു . അനന്തരം പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭം
വേര പ ങ്ങളുെട നടത്തി സംബന്ധി ചില നിേരാധ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക
നിമിത്തം, അവയുെട എണ്ണം ഏെറ വർദ്ധി വാൻ തരമായില്ല. ക്വീൻ ആൻ
എന്ന രാജ്ഞി രാജ്യഭാരം ഏറ്റതായ 1702 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആയിരു
ഒന്നാമെത്ത ദിനപ മായ ”െഡയ്ലി കുറാന്റ് ” പുറെപ്പട്ടത്: ഇതിൽ ദിവസേന്താറും
തപാൽവഴി കി ന്ന വാർത്തകെളല്ലാം േചർത്തിരു . കുറാന്റിെന്റ ജനനത്തിനു
മുമ്പ് ഇം ാണ്ടിൽ ഇരു റിലധികം വർത്തമാനകടലാസുകൾ ഉണ്ടായിരു 
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ന്നതായി പറയെപ്പ കാണു ണ്ട്. ഈ പ ങ്ങെളാെക്ക വർത്തമാനങ്ങൾ
േശഖരി സിദ്ധെപ്പടു ന്ന കാര്യത്തിലായിരു േത്യക ദ്ധെവച്ചിരു 
ന്നത്. 1704-ആം െകാല്ലത്തിൽ, ഡാനിയൽ ഡിേഫാ എന്ന സാഹിത്യകാരൻ
ഈ പതിവിെന ലംഘിച്ച് രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങെള വിമർശി ന്ന ”റിവ ” എന്ന
പ ിക പ ിക പുറെപ്പടുവി തുടങ്ങി. ഡിേഫാ വൃത്താന്തപ കാര്യത്തിൽ
ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം ഏർെപ്പടുത്തി; പ ാധിപ സംഗം എന്ന ഉപന്യാസം
നടപ്പിൽ വരുത്തിയതിനും പുറേമ അേപ്പാഴേപ്പാഴള്ള നാ വർത്തമാനങ്ങെള പറ്റി
നിർഭയമായി ഗുണേദാഷ നിരൂപണം െചയ്ത് സ്വാഭി ായം പറകയും. ഈ വഴി 
ക്ക് മർദ്ദിക്കെപ്പേടണ്ടവെരെയാെക്ക നിർദ്ദയം മർദ്ദിക്കയും െചയ്തിരു . എന്നാൽ
ഡിേഫാ അക്കാലെത്ത വിദ്വാന്മാരുെട സംഘങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പ നടക്കാതിരു 
ന്നതിനാൽ അവർ ഡീേഫാവിെന്റ സാഹിത്യ പരി മങ്ങെള നിന്ദിക്കയും,
രാജ്യകാര്യ സംബന്ധമായ ഉപന്യാസങ്ങെള രാജ്യേ ാഹേ രകങ്ങെള ം മ ം
ആേക്ഷപം പറയുകയും െചയ്തിരു . എങ്കിലും, പ ങ്ങൾ കടലാെസാന്നിനു
ഒരു െപനി വീതം തീരുവ ചുമ ന്നതായി സ്റ്റാമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായതുവേര അതു
നിലനി ആ ആക്റ്റ് നിമിത്തം 1712 ജൂൈല 29-ആം തീയതി ”റിവ ” പ ം
െകാഴി വീണു. റിവ വിെന്റ ചരമത്തിനു മുമ്പ് 1709 ഏ ിൽ 12-ആം തീയതി,
സ്റ്റീൽ എ ം അഡിസൻ എ ം േപരായ സാഹിത്യകാരകൻമാർ േചർന്ന്
ടാറ്റ്ലർ എന്ന ഒരു പ ിക പുറെപ്പടുവിച്ചിരു . ഇതിെന്റ മുഖ്യ വർത്തകൻ
സ്റ്റീൽ ആയിരു . അക്കാലത്ത് ജനങ്ങളുെട സമുദായാചാരങ്ങൾ മുതലായ
നടപടികൾ ഏെറ െറ ദൂഷ്യെപ്പട്ടിരുന്നതുകണ്ട് ആവക സംഗതികെള
പരിഷ്കരിപ്പാൻ ഉേദ്ദശിച്ച് പേല ഉപന്യാസങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിവന്നിരു ;
വർത്തമാനങ്ങളും േചർത്തിരു . സാഹിത്യരസികത്വം കുറഞ്ഞിരു െവങ്കിലും
വായനക്കാർക്ക് ഹിതകരമായ ഉപന്യാസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുന്ന ഈ പ ിക
1711 ജനുവരി മാസത്തിൽ നാമാവേശഷമായി. അനന്തരം, ര മാസം കഴി
രണ്ടാളുംകൂടി ”െ േക്ടറ്റർ” എന്ന പ ിക പുറെപ്പടുവി . ഇതിലും അക്കാ 
ലെത്ത സമുദായ നടപടികെള വിഷയീകരി ള്ള ഉപന്യാസങ്ങളായിരു
മുഖ്യമായി േചർത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ സാഹിത്യകാര്യത്തിൽ സരസനായ
അഡിസെന്റ ഭാവം അധികമായിരുന്നതുെകാണ്ട് െ േക്ടറ്റർ ടാറ്റ്ലെറക്കാൾ
അധികം ജന ീതികരമായിരു . ഈ ര പ ികകളാലും ഉപന്യാസെമന്ന
സാഹിത്യവിഭാഗത്തിന്ന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായതി ം പുറെമ, അക്കാലെത്ത
രാജഗൃഹമര്യാദകേളയും സാമുദായികാചാരങ്ങേളയും ശുദ്ധീകരി വാനും,
ഇം ീഷു സാഹിത്യത്തിൽ ’േനാവൽ’ എന്ന ആഖ്യായികയുെട രൂപത്തിനും
പരിപൂർത്തിവരു വാനും സാധിച്ചിരു . സ്റ്റീലും അഡിസനും കൂടിേച്ചർ

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 8

നടത്തിയ ’ഗാർഡിയൻ’: പിെന്ന 1731-ൽ എഡ്വർഡ് േകവ് പുറെപ്പടുവിച്ച
െജന്റിൽമാൻസ് മാഗസിൻ; ഡാക്ടർ ജാൺസൺ 1750-ൽ നടത്തിയ ’റാം ർ’;
ഇതിനിടയ്ക്ക് 1739 മുതൽ 1752 വെര നടന്നിരുന്ന ’ചാമ്പിയൻ’; ’ േപ ിയറ്റ് ’;
േഹക്ക്സ് േവാർത്ത് എന്ന ആൾ നടത്തിയ ’അെഡ്വൻചുറർ’; സ്മാെളറ്റിെന്റ
അധീനതയിൽ ജനഹിതവിേരാധിയായ ഒരു മ ിെയ സഹായിപ്പാൻ 1762-ൽ
തുടങ്ങിയ ’ ിട്ടൻ’; അതിെന്നതിരായി അെക്കാല്ലംതെന്ന ജാൺ വിൽക്കസ്
എന്ന ജനഹിതാേന്വഷിയായ മാണി നടത്തി ടങ്ങിയ ’നാർത്ത് ിട്ടൻ’;
വ്യത്താന്തപ ങ്ങളുെട സ്വാത ്യത്തിനായി ഗവർെമ്മണ്ടിേനാട് മല്ലിട്ടിരുന്ന
വിൽക്കസ്സിെന ബന്ധി കാരാഗൃഹത്തിലി ം മ ം ഉപ വിച്ചേപ്പാൾ, 1769-ൽ
ജൂനിയസ് എന്ന േലഖകെന്റ തീ േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധീകരിച്ച ’പ ിക്ക്
അൈഡ്വർൈട്ടസർ’ ഇത്യാദി പേല പ ങ്ങൾ ഇം ീഷു സാഹിത്യേപാഷ 
ണത്തി ം, സമുദായാചാരേദാഷ മാർജ്ജനത്തി ം രാജ്യഭരണത്തിൽ
ജനസ്വാത ്യ സ്ഥാപനത്തിനും ഏ േമൽ സഹായി െണ്ടന്ന് വിസ്മരിപ്പാൻ
ഇവിെട ആവശ്യമില്ല. ഇവയുെട നിരന്തരമായ യത്നത്താൽ, പ ങ്ങളുെട

ചാരസ്വാത ്യെത്ത നിേരാധിച്ചിരിന്ന ചട്ടങ്ങൾ മാറ്റിക്കയും, ിട്ടീഷ്
പാർലെമന്റ് സഭയിൽ പ തിനിധികൾ േവശം അനുവദിപ്പിക്കയും,

േമണ പേല വഴ കൾ കൂട്ടി, േമൽപ്പടി സഭാനടപടികെള പ ത്തിൽ
സിദ്ധീകരിപ്പാൻ സ്വാത ്യാവകാശം ലഭിക്കയും െച . ഇേപ്പാഴാകെട്ട,

പാർലെമന്റ് സഭക്ക് രാജാധികാരം ഉള്ളതായിട്ടാണ് ’െവപ്പ് ’ എങ്കിലും, ആ
അധികാരം പ ങ്ങളുെട ൈകക്കലിരി എന്ന നിലയിലായി ണ്ട്. പാർലി 
െമ സാമാജികൻമാർ പേണ്ടക്കാലത്ത് ഏെതാരു കാര്യവും കൂടിയാേലാചിച്ച്,
സ്വാഭി ായങ്ങൾ തമ്മിൽ െപരുമാറി തീർച്ചെപ്പടുത്തിയിരു ; ഇേപ്പാൾ ആ
വക വൃത്തിെയാെക്ക, പ ങ്ങളിൽ ഉപന്യാസങ്ങെളഴുതുന്ന സമർത്ഥൻമാർ
നടത്തിെക്കാ കയും അവരുെട അഭി ായങ്ങെള ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കയും
െച ന്നതുെകാണ്ട്, സഭാ സാമാജികൻമാർക്ക് സഭയിൽെവച്ച് ഓേരാ കാ 
ര്യത്തിലും കക്ഷിപ്പിരിവ് അനുസരിച്ച് അനുകൂലേമാ തികൂലേമാ ആയുള്ള
അഭി ായങ്ങൾ സമ്മതിദാനം െചേയ്യണ്ട ഭാരമാണ് വാസ്തവത്തിലുള്ളത്.

ിട്ടീഷു സാ ാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങളുെട രാജാധികാരം പാർലിെമ സഭയുെട
പക്കൽ നി േമണ അപഹരിെച്ചടുത്തിരി ന്ന വർത്തമാനപ ങ്ങളുെട
എണ്ണം െചറുതല്ല. ലണ്ടനിൽ മാ ം ദിനപ മായും, തിവാരപ മായും,

തിപക്ഷമായും, മാസികയായും മ ം നട ന്നവയുെട ഭാവം അന മാ 
ണ്; ഈ സ്ഥിതിക്ക് േ റ്റ് ിെട്ടനും ഐർലാ ം കൂടിയ രാജ്യത്തിൽ
ഇ കാരം നട ന്ന അയ്യായ്യിരത്തിൽപ്പരം പ ികകളുെട ശക്തി എ േയാ
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മഹത്തായിരിക്കണം! ജനസമുദായെത്ത വഴിനട ന്ന ഈ പ ികകൾ
സമർത്ഥൻമാരായ പ ാധിപൻമാരുെട അധീനതയിൽ ഇരി ന്നതുെകാ ം,
ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമുള്ളവർ സ്വാഭി ായങ്ങെള ഇവയിേലക്ക് എഴുതുന്നതുെകാ 

ം ആകു ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ, ഭിന്നശക്തികൾ തമ്മിൽ, രാജ്യത്തി
നാശമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇണങ്ങി ടിക്കഴിയുന്നത്. ഇേപ്പാൾ നട ന്ന
പ ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കംെചന്ന ’മാർണിങ് േപാസ്റ്റ് ’ 1772-ൽ പുറെപ്പടുവി
തുടങ്ങിയതാകു . ’ലണ്ടൻ െഡയ്ലി യുനിേവർസൽ െറജിസ്റ്റർ’ എന്ന േപരിൽ
1785-ആം െകാല്ലത്തിൽ തുടങ്ങിയ പ മാണ് 1788 മുതൽക്ക് ’ൈടംസ് ’ എന്ന
േപരിൽ നട വരുന്നത്. ലണ്ടനിൽ സായങ്കാലേന്താറും വർത്തമാനങ്ങളറി 
യിപ്പാനായി ഒന്നാമു പുറെപ്പടുവി തുടങ്ങിയ ’േ ാബ് ’ പ ത്തിെന്റ ജനനം,
1803-ലായിരു . മഹാശക്തികളായ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ െച
ചാടാെത സമാധാനെപ്പ േപാകുന്നതിന് തക്ക വ്യവസ്ഥകൾ ഏർെപ്പടു വാനും,
സാമുദായികമായും രാജ്യകാര്യവിഷയമായുമുള്ള ദൂഷ്യങ്ങെള കാശെപ്പടുത്തി
പരിഹരിപ്പാനും, കഴിഞ്ഞിരുന്ന വില്യം േതാമസ് െസ്റ്റഡ് നടത്തിയിരുന്നതും
ഇേപ്പാഴും ഏെറ ഭാവേത്താടുകൂടി നട ന്നതുമായ ’റിവ ആഫ് റിവ സ് ’
എന്ന മാസികപുസ്തകം തുടങ്ങിയത് 1890-ൽ ആയിരു . ഇതിൻമണ്ണം തെന്ന
രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ വളെര േ രണശക്തിേയാടു കൂടിയ ’ൈനന്റീന്ത് െസൻച്വറി
അൻഡ് ആഫ്റ്റർ’, ’കെണ്ടെമ്പാറാറി റിവ ’ ഇത്യാദി മാസികാപുസ്തകങ്ങളും
ഇം ീഷുവൃത്താന്ത പ വർത്തനെത്താഴിലിെന ഉൽകൃഷ്ടമാക്കിയിരി .
ഇന്ത്യയിൽ, ഇം ീഷു ഭാഷയുെട ചാരേത്താടുകൂടി കടന്നതായ വൃത്താന്തപ ം

േമണ േവരുറ വളരുകയും, ഒരു ശക്തിയായിത്തീരുകയും െചയ്തി ണ്ട്.
പുരാതനകാലങ്ങളിൽ, സകല ശാ ങ്ങളുേടയും കലാവിദ്യകളുേടയും വിഹാരരം 
ഗമായി പരിഷ്കാരത്തിെന്റ പരമകാഷ്ഠെയ ാപിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ,
വർത്തമാനപ ങ്ങളും, അവയുെട ജനനെത്ത സൗകര്യെപ്പടു ന്ന അ കൂ 
ടങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നത്, പേക്ഷ അക്കാല ള്ളവർക്ക് ികാലജ്ഞാനം
എളുപ്പത്തിൽ സാദ്ധ്യമായിരുന്നതിനാൽ ആയിരുന്നിരി േമാ? അതല്ല,
ഇക്കാലെത്ത വർത്തമാനപ ങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത്, അക്കാലങ്ങളിൽ നാരദ 
മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലായിരി േമാ ? ഓേരാേരാ രാജ്യങ്ങളിെല
ഭരണചരിതങ്ങളും, യുദ്ധകാര്യ വിവരങ്ങളും േലാകെമ ം അറിയിപ്പാനായി,
നാരദമഹർഷി, പേല േദശങ്ങളിലും എഴുന്നള്ളിയിരു െവ പുരാണങ്ങൾ
േഘാഷിച്ചിരി ന്നത്, പേക്ഷ അന്നെത്ത ’ൈടംസ് ’ പ െത്ത ഒരു മഹർഷിയാ 
യി സങ്ക ിക്കയും അതിെന്റ സഞ്ചാരെത്ത എഴുന്നള്ളത്തായി ഭാവനംെചയ്കയും
െചയ്ത കവിയുെട മേനാധർമ്മ കടനം ആയിരിക്കാേമാ? ഏെതാന്നായാലും,

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 10

ഇേപ്പാഴെത്ത വർത്തമാനപ ങ്ങളുെട തിമൂർത്തികളായി, ഇേപ്പാഴെത്ത
സ ദായത്തിൽ, പുരാതനകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വർത്തമാനപ ങ്ങൾ ഇല്ലാ 
യിരു എന്നതു നിശ്ചയംതെന്ന. അച്ചടിെത്താഴിലിെന്റ ഉദയം ഇന്ത്യയിൽ
ഉണ്ടായതുകൂടിയും പാശ്ചാത്യരുെട േവശാനന്തരമാണ്. വൃത്താന്തപ െമന്നത്
േലാകവാർത്തകെളാ ആ വാർത്തകെളപ്പറ്റിയ നിരൂപണങ്ങേളാ അടങ്ങിയതും,
നിയതകാലങ്ങളിൽ പുറെപ്പടുന്നതും, അച്ചടിച്ചേതാ കല്ലച്ചിൽ പതിച്ചേതാ
ആയുള്ളതും ആയ ഒരു സാധനമാകു എന്ന നിർവ്വചനത്തി നാരദമഹർഷി
യാെതാരു കാരത്തിലും ഉദാഹരണമായിരി മില്ല. ഇന്ത്യയിെല വൃത്താന്ത 
പ ം ഇം ീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ സന്താനം ആണ്, നിശ്ചയം.
ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നല്ലവണ്ണം പിടി വളരുവാൻ തുടങ്ങിയ ഈ വൃത്താന്തപ  
െച്ചടിയുെട അഭിവൃദ്ധി ഏതു നിലയിലാെണ േനാക്കാം: ഇം ീഷുവർഷം
1879-80-ൽ, ഇന്ത്യയിൽ വർത്തമാനപ ങ്ങളുെട എണ്ണം 328 മാ മാവും:
മാസികകൾ തുടങ്ങിയ പ ന്ഥങ്ങളുെട എണ്ണം 322 മാ വും ആയിരു ;
മുപ്പതുെകാല്ലം കഴി , 1909-10-െല കണ െകാണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ, 726 വർത്ത 
മാന പ ങ്ങളും, 829 പ ന്ഥങ്ങളും ഉള്ളതായി കണ്ടിരി . ഈ വളർച്ച
അതിെന്റ സ്വാച്ഛന്ദ്യത്തിനു തടവുണ്ടാ ന്ന പേല നിേരാധച്ചട്ടങ്ങൾ ഏർെപ്പടു 
ത്തിയിരുന്നി കൂടിയും ഉണ്ടായതാണ്. േമൽപ്പറഞ്ഞ മുപ്പതു െകാല്ലത്തിനിടയിൽ,
മറ്റേനകം പ ങ്ങളും പ ന്ഥങ്ങളും തുട കയും മുട കയും െചയ്തി ണ്ട്.
വിേശഷി ം, ഈ കണക്ക് ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിെല മാ ം പ ങ്ങെള സംബന്ധി 

ള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അടങ്ങിയ പര ീസു േദശങ്ങളിലും േപാ ഗീസു
േദശങ്ങളിലും സ്വേദശരാജ്യങ്ങളിലും സിദ്ധീകരി ന്നവയുെട എണ്ണം കൂടി

േചർത്താൽ, ആക ക എ േയാ കയറിനിൽ ം. പ ങ്ങളുെട ഈ വളർച്ചയ്ക്ക്
അധികം അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നത് േമൽപ്പടി മുപ്പതു െകാല്ലത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത
പ െകാല്ലക്കാലത്തായിരു : അക്കാലത്തിൽ പ ങ്ങൾ നൂറ്റിന് അറുപതു
വീതം വദ്ധിച്ചിരു . പ ന്ഥങ്ങളുെട വളർച്ച അധികമായി ണ്ടായത് ഒടുവില 
െത്ത പ െകാല്ലക്കാലത്തിലായിരു എന്ന ഒരു വിേശഷമുണ്ട്. പ ങ്ങളിൽ
ഏറിയകൂറ് നട ന്നത് ബംബാ സംസ്ഥാനത്താണ്; അവിെട 160 എണ്ണമുണ്ട്
എ ം; പിെന്ന, അവേരാഹ മത്തിൽ, യുൈനറ്റഡ് േ ാവിൻസസ്, മ ാസ്,
പഞ്ചാബ്, െബംഗാൾ ഇവയും പി ടരു എ ം മുൻപറഞ്ഞ കണ െകാണ്ട്
െവളിവായി ണ്ട്.
ഇന്ത്യയിെല വൃത്താന്തപ ങ്ങളിൽ മുഖ്യമായവ ഇം ീഷുഭാഷയിൽ നടത്തെപ്പ 
ടുന്നവയാണ്. അവെയ അനുകരിച്ച് നാ ഭാഷകളിലും അേനകം പ ങ്ങൾ
നടത്തെപ്പ വരു ണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ, മലയാള രജ്യങ്ങളിെല മാതൃഭാഷയായ
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മലയാളത്തിലും ഏതാനും പ ങ്ങൾ നട ണ്ട്. മലയാളപ ങ്ങളുെട എണ്ണം
മലയാളമറിയുന്ന വായനക്കാരുെട ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞിരി എന്ന
ആേക്ഷപവും പറയെപ്പടു ണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഇദം ഥമമായി ഒരു പ ം
പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ട് അൻ പതു െകാല്ലത്തിനകേമ കാലം കഴിഞ്ഞി . ഇ യും
കാലത്തിനുള്ളിൽ, അേനകം പ ങ്ങൾ മുളക്കയും പ േപാകയും െച ; എന്നി 
ം, പ ങ്ങളുെട സംഖ്യ െകാല്ലംേതാറും വർദ്ധി െകാ തേന്നയിരി .

ഇങ്ങെനയിരുന്നാലും, മലയാളത്തിൽ പ വർത്തിന് ഒരു െതാഴിലിെന്റ
നിലയിൽ സ്ഥിര തിഷ്ഠേയാ അഭിവൃദ്ധിേയാ ചാരേമാ ഉണ്ടായി െണ്ട
പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതി കാരണെമന്തായിരിക്കാം? പ വർത്ത 
നെത്താഴിലിെന്റ െമൗലസിദ്ധാന്തങ്ങൾ എെന്താെക്കെയന്ന് അറിയും മുമ്പ് ആ
െതാഴിലിൽ െച ചാടുകയാൽ ഉണ്ടായ കുഴക്കായിരി േമാ? മലയാള വർ 
ത്തമാന പ ങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് നടത്തി ടങ്ങിയവർ, ാേയണ, ഇം ീഷു
പ ങ്ങെള, അനുകരണ മത്താൽ, പി ടർ എന്നല്ലാെത, ആ വക പ ങ്ങ 
െള നട ന്ന സ ദായങ്ങൾ പരിശീലിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നവർ ആയിരുന്നില്ല; ഈ
ന നത, ഏെറ െറ അെല്ലങ്കിൽ നിേശ്ശഷം, ഇേപ്പാഴും പരിഹരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
പ ത്തിൽ സ്താവിേക്കണ്ട സംഗതികെള േലഖനരൂപത്തിൽ എഴുതി അറി 
യിപ്പാൻ ആവശ്യകമായ സാഹിത്യൈനപുണ്യം സമ്പാദിച്ചവർ പലർ മലയാള
പ ങ്ങളുെട നടത്തിപ്പിന് സഹായമായി ണ്ട്. എന്നാൽ അതിെന നിസ്സംശയം
സഫലമാ വാൻ േയാജനെപ്പടുന്ന പേല െതാഴിൽ സ ദയങ്ങൾ മലയാള
പ ങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാഴും സുലഭമായിട്ടില്ല.
മുൻകാലങ്ങളിൽ, ജനങ്ങെള െപാതുവിൽ ബാധി ന്ന കാര്യങ്ങളിൽ, ഗു 
ണേദാഷങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പാനും, ദൂഷ്യങ്ങെളപ്പറ്റി കഠിനമായി കൂെടയും
ആേക്ഷപിപ്പാനും മലയാളേദശങ്ങളിൽ, ഇേപ്പാഴെത്ത വൃത്താന്തപ ങ്ങൾ
പകരം, ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ േയാജകീഭവിച്ചിരു . പാഠകങ്ങൾ പറ 

വന്ന ചാക്യാരും, കഥകൾ തുള്ളിപ്പാടിയിരുന്ന തുള്ളൽക്കവിതക്കാരും,
െപാതു വിഷയങ്ങളിൽ ഇേപ്പാൾ പ ങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിത്തീർന്നി ള്ള
ഗുണേദാഷ ഖ്യാപനെമന്ന വൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിരു . ചാക്യാരുെട കൂ ം,
തുള്ളൽക്കാരെന്റ പാ ം, കാൺമാനും േകൾപ്പാനുമായി, അതാതു േദശങ്ങളി 
െല രസികജനങ്ങൾ ഏറിയകൂറും അരങ്ങ കൂടിയിരു . സാമാന്യൻമാരാൽ
ബഹുമാനിക്കെപ്പടുവാൻ തക്ക വിദ്വത്വം ചാക്യാർ ം തുള്ളൽക്കവിതക്കാരനും
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ഈ വിദ്വജ്ജനങ്ങളുെട അഭി ായങ്ങൾ അവർ  
ദ്ധേയാെട േകട്ടിരു : അതുവഴിയായി, വർജ്ജ്യങ്ങളായ നടത്തകെള അവർ
വർജ്ജിക്കയും, ാഹ്യങ്ങളായവയിൽ തിപത്തിവയ്ക്കയും െചയ്തിരു . സമുദാ 
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യെത്ത നല്ല വഴി നട വാൻ ഉതകിയിരുന്ന േമൽപ്പടി സ്ഥാപനങ്ങൾ
കാല മത്തിൽ ചാരം കുറയുകയാലും, ആദ്യകാലങ്ങളിെല തുള്ളൽക്കവിത 
ക്കാരുെട ’തുറ പറയുന്ന ശീല’വും ൈധര്യവും പിൽക്കാലെത്ത കവിതക്കാരിൽ
േലാപി േപാകയാലും, വിേശഷി ം, ഈ പിൽക്കാലകവിതക്കാർ ധനം േമാ 
ഹിച്ച് താപശാലികളായ ദുഷ്ട ഭുക്കന്മാരുെട ദുർനടപടികെള മറ െവച്ച്
അവർക്കില്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായി വർണ്ണിച്ച് തിച്ച് കവിതെയ വ്യഭി 
ചരിപ്പി തുടങ്ങിയതിനാലും, ജനങ്ങൾ െപാതുകാര്യങ്ങളിൽ ഗുണേദാഷങ്ങൾ
പറ േകൾപ്പാൻ ഈ വിദ്വാന്മാെര ആലംബിക്കാതായി ടങ്ങി. ഈ
അവസ്ഥയിൽ, ഇം ീഷുവിദ്യാഭ്യാസ ചാരത്തിലുണ്ടായ പാശ്ചാത്യ പരി 
ഷ്കാരത്തിെന്റ അനുഗാമിയായ വൃത്താന്തപ െമന്ന മാർഗ്ഗം, ജനങ്ങൾ
ഗുണേദാഷ ഖ്യാപനത്തിനു േലാഭകമായിത്തീർന്നിരിക്കാൻ സംഗതിയുണ്ട്.
അെതങ്ങിെനയായിരുന്നാലും, ഈ ഉത്സാഹത്തിൽ, പ വർത്തനെത്താഴിലി 
െല സാഹിത്യസംബന്ധമായ ഭാഗം മാ ം ഏെറ െറ ഇം ീഷു പ രീതിെയ
അനുസരിക്കയും; ദ്ധെവയ്ക്കെപ്പടാത്ത മ ഭാഗങ്ങളിൽ മിക്കവാറും അപജയം
േനരിടുകയും െച . ഇതാണ് മലയാള പ ങ്ങളുെട നില.
പുര പണിവാൻ വരുന്ന തച്ചപ്പണിക്കൻമാർ ത ശാ ം പഠി പണി ശീലിച്ചവർ
ആയിരിേക്കണെമ ം േരാഗിെയ ചികിൽസിപ്പാൻ വരുന്ന ൈവദ്യൻ ശാരീരം,
നിദാനം ഇത്യാദി പഠി നിശ്ചയം വരുത്തിയവനായിരിക്കണെമ ം നിർ 
ബ്ബന്ധം െചയ്തിരി േമ്പാൾ, പ വർത്തനെത്താഴിൽ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ
എങ്ങിെനയാണ് മലയാളപ ങ്ങൾ നട വാൻ തുനിഞ്ഞത് ? ഒരു െതാഴിലിൽ

േവശി ന്നവന് അതിേലക്കാവശ്യമായ ശാ ജ്ഞാനവും പരിശീലനവും
സിദ്ധിച്ചിരിേക്കണെമന്ന് സാമാന്യനിയമം പ വർത്തനെത്താഴിലിെന
സംബന്ധിക്കയില്ലേയാ? വാസ്തവം ഇതാണ്; പ വർത്തനെത്താഴിൽ,

േത്യകമായ പഠിേപ്പാ, അറിേവാ ഇല്ലാെതതേന്ന, ആർ ം സ്വച്ഛന്ദമായി
കട കൂടാവുന്ന ചുരുക്കം ചില െതാഴിലുകളിൽ ഒന്നാകു . അതിേല കടത്തി 
വിടുവാൻ മന ള്ള ഒരു ’യജമാനൻ’ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ആർ ം കട െചല്ലാം.
ഈ സ്വാച്ഛന്ദ്യത്തിെന്റ ഫലമായി, േലാകത്തിൽ ഇേപ്പാൾ അേനകലക്ഷം
ആളുകൾ വർത്തമാനപ നടത്തിപ്പിൽ പണിെയടു ണ്ട്. േ റ്റ് ിട്ടനും
അയർലാ ം കൂടിയ ിട്ടീഷു മഹാരാജ്യത്തിനുള്ളിൽത്തേന്ന, വർത്തമാനപ 

െത്താഴിലിൽ ഏർെപ്പ നിത്യവൃത്തി കഴി ന്നവരായി പതിനായിരത്തിൽ
അധികം ആളുകളുണ്ട്; ഇവർ പുറെമ, പ ങ്ങൾ േലഖനങ്ങൾ, മുഖ  
സംഗങ്ങൾ ഇത്യാദി എഴുതി സഹായി ന്നവരായി ം അേനകസഹ ം
േപരുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒന്നാമെത്ത കൂട്ടർക്ക്, പ നടത്തി സംബന്ധി പണി
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മാ േമ െതാഴിലായി ; രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടർ , ഈ പണി അ ധാനമായി 
ള്ളതുമാകു . ഈ െതാഴിലിന് ആേരയും കടത്തിവിടാം എ വയ്ക്കയാലുള്ള

മെറ്റാരു ഫലം, പ വർത്തനെത്താഴിലുകാരായി പണിെയടു ന്നവരിൽത്ത 
െന്ന അേനകം േപർ, ഇേപ്പാൾ അത്യന്താേപക്ഷിതമായി കരുതിയിരി ന്ന
േയാഗ്യതകൾ തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരായി കഴി േപാകു െണ്ട ള്ളതാണ്.
ഈ ഫലങ്ങൾ നിമിത്തം, പ വർത്തനെത്താഴിലുകാരെന്റ സ്ഥാനത്തിന്
നല്ലവണ്ണം വ്യക്തമായ അതിരിടുവാനും, ആ െതാഴിലിൽ ഏർെപ്പട്ടിരി ന്ന 
വർ േയാഗ്യത ടുതൽ ഉണ്ടാേകണെമ വ്യവസ്ഥെപ്പടു വാനും ചില
ആേലാചനകൾ നട കയും, അതനുസരിച്ച് ഈ െതാഴിലുകാർ കൂടിേച്ചർന്ന്
ഒരു പ വർത്തക സംഘം സ്ഥപി കയും െചയ്തി ണ്ട്.
ഇതാണ് ഇം ണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരി ന്ന ’ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് ആഫ് ജർണലിസ്റ്റ്സ് ’
എന്ന പ വർത്തകസംഘത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം. പ വർത്തനെത്താഴിലിൽ
കട വാൻ വരുന്നവർക്ക് അതി േവണ്ടതായ േയാഗ്യത ഏകേദശെമങ്കിലു 
മുേണ്ടാ എ നിർണ്ണയെപ്പടുത്താെത ആേരയും അതിേല സ്വീകരി കൂടുന്ന 
തെല്ലന്ന് വ്യവസ്ഥെപ്പടു കയാണ് മുഖ്യമായ ഉേദ്ദശം ആക്കിയിരി ന്നത്;
പ വർത്തനെത്താഴിലിൽ ഏർെപ്പട്ടിരി ന്നവരുെട ഹിതാവകാശങ്ങ 
െള പരിരക്ഷി െകാ ക, മെറ്റാരുേദ്ദശം ആകു . ഈ സംഘം അതിെന്റ
ഉേദ്ദശങ്ങൾ സാധിപ്പാനായി ചില പരീക്ഷകൾ ഏർെപ്പടു ന്നതിനും ആേലാ 
ചിച്ചിരു ; അതിേലക്കായി ഇതിനിടക്ക് ചില പാഠ്യവ്യവസ്ഥകളും െചയ്തി ണ്ട്.
എന്നാൽ പരീക്ഷാവിജയെത്ത േയാഗ്യതയുെട-അളവുേകാലാക്കിയാൽ
പ വർത്തനെത്താഴിലിൽ അതു നിയമമാക്കിെവപ്പാൻ പാടിെല്ലന്നാണ്
ആേക്ഷപമുള്ളത്. പരീക്ഷയിൽ വിജയിയാകുന്ന ഒരുവൻ എേപ്പാഴും പ  
വർത്തനെത്താഴിലിനു േയാഗ്യതാപരിപൂർത്തിേയാടുകൂടിയവനായിരു എ
വരുകയില്ല; പരീക്ഷയിൽ ജയം േനടീട്ടില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഏെറ േയാഗ്യനായും
വരാം. പ ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഒരുവന്ന് െതാഴിലിൽ സാമർത്ഥ്യമുേണ്ടാ എ
േനാ ന്നതല്ലാെത, പരീക്ഷാവിജയെത്ത കാര്യമായി വിചാരിക്കയിെല്ല ം
വരും. എന്നാലും പ െത്താഴിലിൽ ഏർെപ്പടുന്നവർക്ക് സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം
ലഭിച്ചിരിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാെണന്ന് ആരും സമ്മതി ണ്ട്. േമ ടി
സംഘ നിബന്ധനകൾ കാരം, സാമാജികസ്ഥാനം കി ന്നതി ം സഹകാ 
രികളായിരി ന്നതി ം ഓേരാേരാ പരീക്ഷകളിൽ ജയിച്ചിരിേക്കണെമ
വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തീ ണ്ട്; ചില ഉേദ്യാഗങ്ങൾക്ക് ഉന്നത പരീക്ഷാ വിജയം സമ്പാ 
ദിച്ചിരിേക്കണ്ടത് േയാഗ്യതയ്ക്ക് മുഖ്യാവശ്യമായും നിശ്ചയം െചയ്തി ണ്ട്. എന്നാൽ
ഇവയിെലാെക്ക അതാതു പണിക്ക് ആവശ്യെപ്പടുേന്നടേത്താളം പഠി ം ആ
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പണി േവണ്ടതായ സാമർത്ഥ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതിയാകും എ ം,
ഉേദ്യാഗസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉന്നതിേയ അനുസരി പരീക്ഷാവിജയേയാഗ്യതകൾ
നിബന്ധിച്ചാൽ വിഹിതമായിരിക്കയിെല്ല ം പക്ഷമുണ്ട്.
അെതങ്ങിെനയുമിരിക്കെട്ട. പ വർത്തനപ്പണിയിൽ കട വാൻ ഒരുവന്
എ േയാഗ്യതകളാണ് ആവശ്യം േവണ്ടത്? േയാഗ്യതയുെട ലക്ഷണങ്ങൾ
എെന്താെക്ക? ഇതിന്ന് എെന്തങ്കിലുെമാരു സാമാന്യമായ നിയമം കൽപ്പി 

വാൻ എളുപ്പമല്ല. കവികൾെക്കാപ്പം, പ െത്താഴിലുകാരും, തങ്ങളുെട
വൃത്തിയിൽ ജന്മനാ സിദ്ധമായ വാസനേയാടു കൂടിയവരായിരിക്കണം;

അവെര, യ ത്താൽ അച്ചാണികൾ വാർെത്തടു ംേപാെല നിർമ്മിക്കാൻ
കഴികയില്ല. പരമാർത്ഥമായ പ വർത്തനം ജന്മസിദ്ധമായ അഭിരുചി
ഉള്ളവരാലല്ലാെത സാധ്യമല്ല; അന്യന്മാരാൽ നട ന്ന പ വർത്തനം,
കൃ ിമസാധനങ്ങെളേന്നാണം, എേന്താ അവാച്യമായ ഒരു ൈചതന്യത്തിെന്റ
കുറവിെന ഷ്ടമായി കാണി ം. ഒരു ദിക്കിലിരുന്ന് െമെല്ലെമെല്ല ഉപാ 
യാപായങ്ങൾ ചിന്തി സുഖമായ വഴിേനാക്കി പണിെയടു ന്ന ശീലമാണ്
ഒരുവന് ഉള്ളെതങ്കിൽ, അവൻ പ വർത്തനെത്താഴിലിൽ കട വാൻ
തീെര േയാഗ്യനല്ല; മേറ്റെതങ്കിലുെമാരു െതാഴിൽ അവ അധികം പ ം.
േനേരമറിച്ച്, അവന്ന് എേപ്പാഴും ഊർജ്ജിതമായിരി ന്ന നല്ല മേനാധർമ്മവും

സരി ം െചാടിെചാടി ം, ഏതു സംഗതിയിലും വിചി മായുള്ളതിേനയും,
േത്യകെമാരാെള സാദിപ്പി ന്ന സംഗതികേളക്കാൾ ജനസമൂഹെത്ത

ഒ രസിപ്പി ന്നതായ സംഗതികേളയും, ഔചിത്യംേപാെല, ഉടനുടൻ
ഹിപ്പാൻ തക്ക ബുദ്ധികൗശലവും ഉെണ്ടന്നിരിക്കിൽ, അവ പ വർ 

ത്തനെത്താഴിലിൽ േവശി ന്നതിേലക്ക് ആവശ്യമായുള്ള മാനസികമായ
അനു ഹം സിദ്ധിച്ചി െണ്ട തീർ പറയാം; എന്നാൽ അവ േയാഗ്യത
തികവാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരി ക ആവശ്യകവുമാണ്. ഏതു തരത്തിലുള്ള
വിദ്യാഭ്യാസം േവണെമ വഴിേയ തിപാദിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല
മേനാധർമ്മവിലാസവും ഉള്ളവ , പ വർത്തനെത്താഴിലിൽ, എ േയാ
നി യാസമായി ഉന്നത പടവുകളിേല കയറിേപ്പാവാനും കീർത്തിയും ബഹു 
മാന്യതയും േനടുവാനും സാധി ന്നതാണ്. ഈ വൃത്തി അവ സാഹിത്യ
പരി മത്തിൽ സഹായമായിരി ന്നതും; അവെന്റ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തിന്നനു 
സരിച്ച് അവ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട സംഘത്തിൽ ാഘ്യമായ സ്ഥാനം

ാപി വാൻ കഴിയുന്നതുമാകു .
പ വർത്തന ജീവിതത്തിൽ കട ന്ന ഒരുവ തെന്റ പദ്ധതിയിൽ
പേല േ ശങ്ങളും ഉണ്ടായിരി ന്നതിെന്നാപ്പംതേന്ന, പേല േലാഭനങ്ങളും
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ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. അവെന്റ സ്ഥാനം േത്യകം ചില അവകാശങ്ങളും ബാധ്യ 
തകളുമുള്ളതാകയാൽ, പേല ആളുകളുമായി ഇടപഴകാനും പേല തരക്കാരുെട
നാനാ കാരമായ നടത്തകെള കാണ്മാനും സംഗതിവരും. ആരംഭത്തിേല
അവ തെന്റ അവസരങ്ങെള വിേവകപൂർവ്വം ഉപേയാഗെപ്പടുത്താെമങ്കിൽ
അവ െതാഴിലിൽ ആദ്യകാലമ യും വളെര കാര്യങ്ങൾ ഹിപ്പാൻ സൗ 
കര്യമുണ്ടാകും. അവൻ സ്വാർത്ഥങ്ങെള േനടുന്നതി േമാഹിക്കാെതയും,
തൻകാര്യേത്തക്കാൾ െപാതുജന ഹിതങ്ങെള അവശ്യം കർത്തവ്യമായി
കരുതിയും വർത്തിച്ചാൽ, അവെന്റ ആരംഭദശ ശുഭമായി തെന്ന കഴി കൂടി 
േയ ം. അവ നാനാജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാനും േലാകപരിചയം ധാരാളം
ഉണ്ടാകാനും സാധി െമന്നിരുന്നാലും, പേല േ ശങ്ങളും സഹിേക്കണ്ടതായും
ഇരി ം. അവെന്റ പണി പലേപ്പാഴും ദുർഭരമായി േതാന്നിെയ വരാം. അവൻ
പലരുെട ഉല്ലാസങ്ങളിൽ സേമ്മളനം െച ന്നവനായിരുന്നാലും, അവ ’സ്വ 
ന്തം’ എന്ന് അവകാശെപ്പടുവാൻ, സമയം അൽപവും ഇല്ല, എ കൂടി പറയാം.
അവൻ എേപ്പാഴും െപാതുജനങ്ങൾ േവണ്ടി േവലെചേയ്യണ്ടവനാകയാൽ,
ചില സമയങ്ങളിൽ രാ ി ഉറക്കമിളേക്കണ്ടതായി കൂടിയും വരും; ചില സമയ 
ങ്ങളിൽ യഥാകാലം ആഹാരം കഴിപ്പാൻ സാധിച്ചിെല്ല ം വരാം.
എന്നാൽ, ഇ െയാെക്ക േ ശങ്ങൾ കൂെട ഇടയുള്ള ഈ െതാഴിലിൽ നിന്ന്
എ തിഫലമാണ് ലഭി ന്നത്? പ വർത്തനെത്താഴിൽ എ േത്താളം
മനസ്സിെന വലിച്ചാഴ്ത്തിെക്കാ േപാകുന്നതായിരുന്നാലും, അ േത്താളം അതിൽ
നി ള്ള ിഫലം തൃപ്തികരവുമല്ല. ’പ ക്കാരൻ’ എന്ന പദെത്ത ’പാപ്പര് ’
എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പര്യായമായി കൂടിയും, ചിലേപ്പാൾ ശപിേക്കണ്ടതായി 
േത്താ ം; മലയാളപ ങ്ങളുെട വിഷയത്തിൽ ഇതു മിക്കവാറും വാസ്തവവുമാണ്!
എന്നാൽ ഇതു തെന്റ െതാഴിലിൽ ധർമ്മനിഷ്ഠേയാടുകൂടിയിരി ന്നവരുെട
അനുഭവമാെണന്നല്ലാെത, െതാഴിലിെന വ്യഭിചരിപ്പി ന്നവരുെട അനുഭവമ 
ല്ല. ഭാവശാലികളായ കക്ഷിപ്പിണക്കക്കാരുേടേയാ, താപശാലികളായ
ദുഷ്ടന്മാരുേടേയാ േസവ നിന്ന്, അധർമ്മത്തിൽ ചാടി അവരുെട ഇഷ്ടത്തിൻ 
പടി നട ന്ന പ ക്കാരൻ പാപ്പരായിരിേക്കണ്ടിവരികയില്ല. ഇങ്ങനെത്ത
ധർമ്മദൂഷണത്തിന് ഒരുെമ്പടുന്നവർ അതിപവി മായ പ ചാരി ്യെത്ത ധ്വം 
സി ന്നവരും വർത്തമാനപ ങ്ങൾ െപാതുേവ പ ന്ന കീർത്തിേദാഷെത്ത
ഉണ്ടാ ന്നവരും ആകു . സത്യം, നീതി, ന്യായം മുതലായ ധർമ്മതത്വങ്ങെള
വിേവകേത്താടു കൂടി അനുവർത്തി ന്ന പ ക്കാരനു തെന്റ േ ശങ്ങൾ
തക്കതായ വലിയ തിഫലം പണമായി കിട്ടീട്ടിെല്ലങ്കിൽകൂടി, താൻ തെന്റ
ധർമ്മെത്ത ആചരി െവ ം അതുവഴിയായി േലാകേക്ഷമത്തിെന്റ അഭിവൃ 
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ദ്ധി താൻ കൂെട യഥാശക്തി പണിെയടു െവ ം ഉള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം
പണേത്തക്കാൾ വിലേയറിയ തിഫലമായിരി ം. ഇം ാ മുതലായ
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിെല അവസ്ഥ വിചാരിച്ചാൽ, പ വർത്തനകാര്യത്തിൽ
’ജൂനിയർ റിേപ്പാർട്ടർ’ എന്ന കുട്ടിത്തരം വൃത്താന്തനിേവദക , ഒരാ വട്ടത്തിൽ,
ചുരുങ്ങിയതു പതിന റുപ്പിക തിഫലം ലഭിക്കാം; ഈ പണിക്കാരൻ േമണ
ഉയർ പ ാധിപരായിത്തീരാൻ സാധിക്കായ്കയില്ല; പ ാധിപരുെട സ്ഥാന 
ത്തിരുന്ന് ഒരു പധാനമ ിയുെട മാസപ്പടി ലഭിപ്പാനും കഴിയുന്നതാണ്. പേക്ഷ,
ഇതു സാധാരണമായി സാമാന്യക്കാർ ം സുസാധമെല്ല വരാം; എങ്കിലും
അവർ വൃത്താന്ത നിേവദന വൃത്തിയിൽ നൂറു നൂറ്റമ്പതുറുപ്പിക വെര ഒരാ വ 
ട്ടത്തിൽ ആദായം ലഭിപ്പാൻ സാധി ന്നതാണ്. ഇതു തീെര നിസ്സാരമല്ലേല്ലാ.
മലയാളത്തിൽ പ െത്താഴിലുകാരന്ന്,–ഈ െതാഴിലിെല േകാേവണിയുെട
മുകൾപ്പടിയിൽ എത്തിയിരി ന്ന പ ാധിപർ കൂടിയും ഒരു മാസത്തിൽ
നൂറുറുപ്പിക തിഫലം കി വാൻ കഴിയുന്ന കാലം ഇനിേമൽ ഉണ്ടാകണം;
ഇേന്നാളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിശ്ചയം; ഇനിേമൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ആശിപ്പാൻ
െതാഴിലിെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത നില ഉറ തരുന്നതുമില്ല. െതാഴിലിെന്റ നില 
േയാ, െതാഴിൽക്കാരെന ആ യിച്ചിരി ന്നതാണേല്ലാ. പ െത്താഴിലിൽ
കട കൂടീ ള്ളവരിൽ എ േപർ ആ െതാഴിലിെന്റ വൃത്തിസിദ്ധാന്തങ്ങെള

ഹിച്ചി ണ്ട്? അതിേല ആവശ്യകമായ േയാഗ്യതകളിൽ ഏേതെതല്ലാം
അവർ ണ്ട്? ഈ േയാഗ്യതകൾ തെന്ന എന്താണ്? വൃത്തിയുെട സ ദായ 
ങ്ങളും?
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അദ്ധ്യായം 2 - വിേശഷേയാഗ്യതകൾ

വൃത്താന്തപ വർത്തനത്തിേല വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരിച്ച് അറിയി ന്ന
’റിേപ്പാർട്ടർ’ എന്ന വൃത്താന്തനിേവദകൻ തുടങ്ങി, േലഖനങ്ങെളാെക്ക േനാക്കി

സാധനം െച പ ത്തിെന്റ നയെത്ത പരിപാലി െകാ ന്ന പ ാധി 
പൻവെര, പേല േജാലിക്കാരും, ’അനധ്യായം’ കൂടാെത പല കാരത്തിലും
പല കാരത്തിലും പല തരത്തിലും േ ശങ്ങൾ സഹി ന്നതി തക്കവണ്ണം
അവർ പതിഫലം ലഭിച്ചിെല്ല വന്നാലും, അവരുെട വൃത്തിെക്കാപ്പം
രസകരമായി മ വല്ല പണിയും ഉേണ്ടാ എ സംശയമാണ്. േലാകത്തിെന്റ
ഗതിേഭദങ്ങെള ഉടനുടൻ അറിവാനും, പേല ആളുകളുമായി പരിചയെപ്പടുവാനും,
പ വർത്തനുെള്ളടേത്താളം സൗകര്യം മെറ്റാരാൾക്കില്ലതെന്ന. മദ്യപി
നിരത്തിൽ കട ’ലഹളവ ന്ന’ ’വികൃതി’കളുെട ’േപ കൾ’ ക അതിൽ 
നി വല്ല ’വർത്തമാന’വും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുേമാ എ മന ’ചുഴിയുന്ന’
വൃത്താന്തനിേവദകന്, േലാകസ്വഭാവങ്ങേളയും കൃതിയുെട വികൃതികെളയും
അഭിമുഖമായി കാണ്മാൻ സാധി ന്നതിെന്നാപ്പം, േലഖകന്മാരുെട വർത്ത 
മാനക്ക കെളയും വിമർശേലഖനങ്ങെളയും മുഖ സംഗെമഴു കാരുെട
ഉപന്യാസങ്ങെളയും പരിേശാധിച്ച് ഓേരാേരാ ആളുകളുെട മേനാധർമ്മങ്ങെള
സാരനിർണ്ണയം െച ന്ന പ ാധിപന്മാർ േലാകെത്ത മുഖേത്താടുമുഖം
കാണ്മാൻ സാധിക്കയിെല്ലന്നിരുന്നാലും, അവർക്കാർ ം എ ം ഒേര കാ 
ര്യെത്തപ്പറ്റി തെന്ന ചിന്തി െകാണ്ടിരു മുഷിേയണ്ടതായിട്ടില്ലാ. ഓേരാ
മണി റിലും പുതിയ പുതിയ സംഗതികൾ അവരുെട ദ്ധ വിഷയമായി 
ത്തീരുന്നതുെകാ , ജീവിതത്തിന്ന് എേപ്പാഴും പുതുമയും, അനുഭവേയാഗ്യതയും
േതാ ന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഈ െതാഴിലുകൾ നട ന്ന ഇവർക്ക്, ആരംഭ 
ത്തിൽ വിശാലമായ വിദ്യാഭ്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടാേണാ, േലാകെത്ത
ഒെക്ക ഹിപ്പാൻതക്ക സാമർത്ഥ്യം ഇവർ ണ്ടായി ള്ളത്? നിശ്ചയമായും
പ വൃത്തിയിൽ കീർത്തിേനടീ ള്ളവരിൽ അേനകം േപർ, ഉന്നതമായ വി 
ദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവർ ആയിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ െതാഴിലിൽ പരിചയെപ്പടുവാൻ
കട ന്ന പേല െചറുപ്പക്കാർ ം ഈ െതാഴിലിൽതെന്നയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ 
മാർഗ്ഗമായും തീരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പ വൃത്തിയിൽ കട ന്നതിനു
മുമ്പ് ഏതാൻ ചില വിേശഷേയാഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതും ആവശ്യമാണ്;
ആ വക േയാഗ്യതകൾ ഇല്ലാെത കട ന്ന യാെതാരുവനും െതാഴിലിൽ ജയം
കി കയില്ല.
േയാഗ്യതകൾ എന്തായിരിക്കാം? ഏതാൻ മാസങ്ങൾ മുമ്പ്, ഒരു മല 
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യാളപ ത്തിൽ ഇ കാരം ഒരു പരസ്യം കണ്ടിരു : ”ആവശ്യമുണ്ട്–
ആ യിെലാ വീതം സിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന ഒരു
ഇം ീഷ് മലയാള വർത്തമാന പ ത്തിെന്റ പ ാധിപത്യം വഹിക്കാൻ േയാ 
ഗ്യതയുള്ള ബി. ഏ. ബിരുധധാരിയായ ഒരാെള ആവശ്യമുണ്ട്. മന ള്ളവർ
േയാഗ്യത തിഫലം മുതലായവ വിവരിച്ചി അടുത്ത േമടമാസം 30-ആം
തീയതി ള്ളിൽ ഞങ്ങെള അറിയിക്കണെമന്ന് അേപക്ഷ.........” ഇങ്ങെന 
യായിരു പരസ്യം െചയ്തിരുന്നത്. േയാഗ്യതയുള്ള ബി. ഏ. ബിരുദധാരി’
എന്ന വാചകത്താൽ, ഒരു പ ാധിപർ േവണ്ടതായ േയാഗ്യത എന്താെണ
പരസ്യത്തിെന്റ കർത്താക്കന്മാർെക്കാപ്പംതെന്ന െപാതുവിൽ ഏവരും ധരി 
ച്ചി ള്ളതായി അർത്ഥം േദ്യാതി ണ്ട്; എന്നാൽ ’േയാഗ്യത.....മുതലായവ
വിവരിക്കണം’ എന്ന് കൂടി ആവശ്യെപ്പട്ടിരി ന്ന പിൻ വാചകത്താൽ, േമ ടി
അർത്ഥത്തി മാർഗ്ഗം ഇെല്ല ം േതാ ണ്ട്. വിേശഷി ം, ’ബി. ഏ.
ബിരുദധാരി’യായ ആൾ േവണം അേപക്ഷെയ സാധിപ്പാൻ എ പറഞ്ഞിരി 

ന്നതുെകാണ്ട് ഈ പ ാധിപത്യപ്പണി ം ബി. ഏ. ബിരുദത്തിനും തമ്മിൽ
എേന്താ േചർച്ചേയാ ചാർച്ചേയാ ഉെണ്ട കൂടി വിചാരിേക്കണ്ടിവരു . പേക്ഷ,
ബി. ഏ. ബിരുദകാര്യം ആവശ്യെപ്പട്ടത് അേപക്ഷകന്മാരുെട എണ്ണെത്ത ചുരു 

വാനും പ നടപ്പിനു േയാഗ്യതയില്ലാത്തവരായി വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ
’മുറി ന്ത’ക്കാരായി നട ന്നവർ ആരും ചാടി വരാതിരിപ്പാനും േവണ്ടി െചയ്ത
മുൻകരുതലായിരിക്കാം. ഏതായാലും, പ ാധിപത്യ വൃത്തിക്ക്, ബി. ഏ.
ബിരുദം അപരിത്യാജ്യമായ േയാഗ്യതാംശമല്ല; അവശ്യമായ േയാഗ്യതകൾ
ഒരുവ പ വർത്തനെത്താഴിലിൽ സിദ്ധിച്ചി ള്ള പരിശീലനെത്ത ആ  
യിച്ചിരി ന്നേതയു . ഇവ എന്താണ്?
ഇം ീഷ് പ ത്തിേല വൃത്തിെയടുപ്പാനാണ് ഒരുവെന്റ ഉേദ്ദശെമങ്കിൽ,
ഇക്കാലത്ത്, അവ അവശ്യമായും മുഖ്യമായും േവണ്ട േയാഗ്യത, ”ഷാർ 
ഹാൻഡ് ” എ പറയെപ്പടുന്ന ചുരുെക്കഴുത്ത്, അെല്ലങ്കിൽ സൂ ലിപി,

അഭ്യസിച്ചിരിേക്കണെമ ള്ളതാണ്. വൃത്താന്തനിേവദനം െച ന്ന പണി 
യിൽ, ഈ േയാഗ്യത ഇല്ലാത്ത യാെതാരാ ം ഇേപ്പാഴെത്ത കാല
’േതറിേപ്പാവാൻ’ സാധ്യമല്ല. ചുരുെക്കഴുത്തറിയാത്തവെര ഇം ീഷ് പ ങ്ങ 
ളിൽ ’റിേപ്പാർട്ടർ’മാരായി സ്വീകരി ന്നത് ’മുട്ടിയപക്ഷ’ത്തിൽ ആയിരി ം.
നിത്യവും നട ന്ന എ േയാ മഹാജനങ്ങളുെട നടപടിവിവരങ്ങെള പ  
ങ്ങളിേലക്ക് എഴുതി അറിയിേക്കണ്ടറിേപ്പാർട്ടർമാർക്ക്, ആ േയാഗങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തർ സംഗി ന്നെതാെക്ക കുറിെച്ചടുപ്പാൻ ചുരുെക്കഴുത്തല്ലാെത
എളുപ്പമായ വഴി േവെറ ഏതാണുള്ളത്? സംഗങ്ങൾ തൽകർത്താക്ക 
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ന്മാർ എഴുതിെക്കാ വ വായി ന്നവയായിരുന്നാൽ, ചുരുെക്കഴുത്തിെന്റ
ആവശ്യം േനരിടുകയിെല്ല വരാം, സാധാരണ ൈകെയഴുത്തിൽ അവെയ
പകർത്തിെക്കാണ്ടാൽ മതിയാകുമേല്ലാ. എന്നാൽ, േയാഗാവസരങ്ങളിൽ
സമേയാചിതമായി ഓേരാ സംഗതികെള വാചാ സംഗി േമ്പാൾ അതിെന
ൈകെയഴു െകാ പിൻതുടരാൻ സാധിക്കയില്ലതെന്ന; വിേശഷി ം, മിനിട്ടി 
ന് ഒരു നൂറ്റിനുേമൽ, എന്നല്ല, ചിലരുെട വിഷയത്തിൽ ഇരു റ്റധികം കൂടിയും,
വാ കൾ സംഗിപ്പാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ള വാഗ്മികളുെട സംഗങ്ങെള സാധാ 
രണ ൈകെയഴുത്തിൽ കുറിെച്ചടുപ്പാൻ എങ്ങെന സാധി ം? ചുരിെക്കഴുത്തിൽ
ൈനപുണ്യം േനടീ ള്ളവർ കൂടി, ഇത് ചിലേപ്പാൾ യാസമായി കണ്ടി ണ്ട്.

ഖ്യാതന്മാരായ വാഗ്മികൾ െച ന്ന ആകസ്മിക സംഗങ്ങെള പ ങ്ങളിൽ
വായിപ്പാൻ മാ ം സാധി ന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ വായനക്കാരുെട ആകാംക്ഷെയ
നിർവ്വഹിേക്കണ്ട കടമ പ വർത്തന്മാർ ണ്ടായിരി േമ്പാൾ, ആ സം 
ഗങ്ങെള അന്വാഖ്യാനം െച ന്നതിന് ’റിേപ്പാർട്ടർ’ക്ക് ചുരുെക്കഴു കൂടാെത
കഴികയില്ലതെന്ന. എന്നാൽ ചുരുെക്കഴു ശീലം ആർ ം സുലഭം ആെണന്നി 
രുന്നാലും റിേപ്പാർട്ടർക്ക് സാമാന്യമായ അഭ്യാസം േപാരാ. മിനിട്ടിന് അറുപതു
വാ കൾ വീതം കുറിെച്ചടുപ്പാൻ സാമാന്യക്കാർെക്കാെക്ക കഴിയും; നൂേറാ
നൂറ്റിരുപേതാ വാ കൾ എഴുതിെയടുപ്പാൻ അതു എളുപ്പമല്ല. സാമാന്യക്കാർ

സംഗി ന്ന വാേഗ്വാഗമാനം േനാക്കിയാൽ മിനിട്ടിന് നൂറുനൂറ്റിരുപതു വാ 
കൾ കുറിെച്ചടുേക്കണ്ടിയിരി ം; ചില വാഗ്മികൾ ഇരുനൂറു വാ കൾവെര

എ ം. ഇരുനൂറ്റിപതിമൂ വാ കൾ ഒരു മിനിട്ടിൽ സംഗിപ്പാൻ കഴി 
ഞ്ഞി ള്ള വാഗ്മികളും, അവെയ അേതസമയം ചുരുെക്കഴുത്തിൽ കുറിെച്ചടുത്ത്
ഒപ്പം എ വാൻ കഴിഞ്ഞി ള്ള ചുരുെക്കഴു കാരും ഉണ്ടായിരുന്നി ണ്ട്.
പേക്ഷ, ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്ത സംഗതിയാവാം. എന്നാലും, സാധാരണ ഒരു
സമർത്ഥനായ റിേപ്പാർട്ടർക്ക് മിനിട്ടിന് നൂറ്റി അമ്പതു വാ കൾ വിതം എഴു 
തിെയടുപ്പാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ േയാഗ്യതെയക്കരുതിമാ ം, ചില
പ വർത്തകന്മാർ മ വിദ്യഭ്യാസ േയാഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവെര ടി, ഈ
െതാഴിലിൽ കടത്തിവി േപായി ണ്ട്. ചിലേപ്പാൾ, ചുരുെക്കഴുത്തിൽ കുറിെച്ചടു 
ത്ത സംഗതികെള ഉപേയാഗി പ ത്തിേലക്ക് േലഖനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ തക്ക

ാപ്തിയില്ലാത്തവെരെക്കാണ്ട് ചുരുെക്കഴുത്തറിവില്ലാത്ത ’റിേപ്പാർട്ടർ’മാർ
ഉപകാരമുണ്ടാേയ ം. ഏെതാന്നായാലും, റിേപ്പാർട്ടർമാർ ചുരുെക്കഴുത്തഭ്യസി 
ച്ചിരിേക്കണ്ടത് അത്യന്താേപക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇേപ്പാൾ പ വർത്തകന്മാർ
ഗണിച്ചിരി ന്നത്.
ചുരുെക്കഴുത്തിെനപ്പറ്റി ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞെതാെക്ക, ഇം ീഷുപ ങ്ങെള വിഷ 
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യീകരിച്ചിട്ടാണ്. മലയാളത്തിൽ ചുരുെക്കഴു നടപ്പിലായിട്ടില്ലാ: ’മലയാള
സൂ ലിപി’ എന്ന േപരിൽ ഒരു ചുരുെക്കഴു സ ദായം ഈയിെട ഒരു

ന്ഥത്തിൽ വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തി കണ്ടി െണ്ടങ്കിലും, ചാരെപ്പടുത്തി കണ്ടിട്ടില്ല.
മലയാളത്തിൽ സംഗി ന്നവരുെട വാ കെള ഉടനടി കുറിെച്ചടുപ്പാൻ ആവ 
ശ്യെപ്പടുമാറ്, മലയാളപ ങ്ങൾ സ്വന്തം വൃത്താന്തനിേവദകന്മാെര അതിേലക്ക്
ഉത്സാഹിപ്പിക്കാതിരി ന്നത്; മലയാളപ വായനക്കാർക്ക് അങ്ങെനയുള്ള  
സംഗങ്ങെള തൽകർത്താവിെന്റ വാ കളിൽ തെന്ന വായിച്ചറിയുന്നതിന് കൗ 
തുകമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാൻ സംഗതിയില്ല. മലയാളപ വർത്തനെത്താഴിൽ
അതിനുതക്കവണ്ണം പരിഷ്കാരെപ്പട്ടിട്ടില്ലായ്കയാലായിരിക്കാം. അവസരംേപാെല
കി ന്ന വർത്തമാനങ്ങെള, ത്യാജ്യ ാഹ്യവിേവചനം െചയ്യാെത എഴുതി ട്ടി
വർത്തമാനക്ക കൾ ഉണ്ടാക്കി അയ തൃപ്തിെപ്പടുന്ന േലഖകൻമാരും, പണം
െകാടു റിേപ്പാർട്ടർമാെര നിയമിപ്പാൻ തക്ക ധനശക്തിയില്ലാത്ത പ ങ്ങളും,
മലയാളസൂ ലിപിയുെട ചാരത്തിനു സഹായമായിരിപ്പാൻ ഇടയുെണ്ടന്ന്
േതാ ന്നില്ല. എന്നാലും മലയാളപ ങ്ങൾ മലയാളസൂ ലിപി അഭ്യസിച്ച
വൃത്താന്തനിേവദകന്മാെരെക്കാ അലങ്കരിക്കെപ്പടുന്നതിനു ഒരു കാലം ഉണ്ടാ 
കുെമ ആശിക്കാം. ഇം ീഷിൽ ചുരുെക്കഴു സ ദായം ഏർെപ്പടു ം
മുമ്പ്, ഇം ീഷ് പ ങ്ങളിൽ വാചാ സംഗങ്ങെള അന്വാഖ്യാനം െചയ്തിരുന്നത്
ഏതു കാരേമാ, അേത കാരം തെന്നയാകു മലയാളത്തിലും ഇേപ്പാൾ നട 
ത്തിവരുന്നത് എ സമാധാനെപ്പടാം. ധാരണാശക്തി, ഗദ്യരചനാൈനപുണ്യം
എന്ന ര ം ആകു , മലയാളത്തിൽ, സംഗങ്ങെള അന്വാഖ്യാനം െചയ്യാൻ
ഇേപ്പാൾ ഏകാ യമായിരി ന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ ദായത്തിന് ഒരു
ന നതയുണ്ട്. വാക്താക്കളുെട വാ കെള പ മുേഖന േനരിട്ട് േകൾ വാൻ
വായക്കാർ കഴിയുന്നില്ല, എന്ന ഈ ന നത അഗണ്യെമ പറ കൂടാ. ചി 
ലേപ്പാൾ റിേപ്പാർട്ടർമാരുെട അബദ്ധധാരണ നിമിത്തം സംഗകർത്താവിെന്റ
ആശയങ്ങെള പ വായനക്കാർ ഒന്നിെനാന്നായി ഹിേക്കണ്ടി വ എ ം
വരാം.
ചുരുെക്കഴു സ ദായം അഭ്യസി നിപുണനായിരുന്നാലും അതുെകാ
മാ ം േയാഗ്യത തികയുകയില്ല പ ക്കാരെന്റ കൃത്യം, അന്യന്മാരുെട വിചാ 
രങ്ങെളയും വാ കെളയും േചഷ്ടകെളയും യഥായഥം പ വായനക്കാർ
മനസ്സിലാക്കിെകാടു കയാണ്. ഈ സ്ഥിതിക്ക്, അവന്ന് പേല വിഷയങ്ങളി 
ലും കുേറെശ്ശ അറിവുണ്ടായിരി ന്നത് േയാജനകരമായിരി ം. അവന് ഒരു
വിഷയത്തിലും അഗാധജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലാ: എങ്കിലും
ഒന്നിലും അജ്ഞനായിരി ന്നതും വിഹിതമല്ല. ദിപാദ്യവിഷയമായിത്തീരു 
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ന്ന ഏെതാരാെളയും, ഏെതാരുസംഗതിേയയും, ഈഷൽ വ്യത്യാസം കൂടാെത
ഹിേക്കണ്ടതിന്ന് പ ക്കാരന്ന് ാപ്തിയുണ്ടായിരിക്കണം.

ചുരുെക്കഴു സ ദായ കാരമാകെട്ട, ഓർമ്മശക്തി െകാണ്ടാകെട്ട, ഏതു സം 
ഗതിെയപ്പറ്റിയും വിവരങ്ങൾ കുറിെച്ചടുത്താൽ, പിെന്ന േവണ്ടത്, അവെയ വായ 
നക്കാർക്കായി പ ത്തിൽ ’വിള ’ന്നതിനു തക്കവിധം ’പാക’െപ്പടു കയാണ്.
ഇതിന്ന് എ േയാഗ്യതയാണ് േവണ്ടത്? ഇതു സംബന്ധമായ പാകശാ  
ത്തിൽ േലഖകന്മാർ പഠിച്ചിരിേക്കണ്ട മാണങ്ങൾ ഏെറയില്ല. ഏതു ഭാഷയിൽ
േലഖനങ്ങൾ എഴുതു േവാ, ആ ഭാഷെയ നല്ല ചാതുര്യേത്താെട എഴുതി ഫലി 
പ്പിക്കാൻ ാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഷാവ്യാകരണവിധികെള ലംഘിക്കാത്ത

കാരത്തിൽ േവണം എഴുതുവാൻ; കർത്താവുള്ളേപ്പാൾ ിയ ഇല്ലാെതേയാ
ിയകെളയും നാമങ്ങെളയും തമ്മിൽ സമുച്ചയിപ്പിേച്ചാ, പൂർണ്ണവിരാമം േവെണ്ട 

ടത്ത് അ വിരാമം മാ ം െചയ്തിേട്ടാ, താൻ എഴുതുന്നതിെന്റ അർത്ഥം എെന്തന്ന്
വായനക്കാരനു ഹിപ്പാൻ സാധിക്കാത്തവിധത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ എഴു 
തിയിരുന്നാൽ, അതുെകാണ്ട് ഉപ വമുണ്ടാകയല്ലാെത, ഉപകാരമുണ്ടാകയില്ല.
എഴുതുന്ന ആളുെട ആശയങ്ങെള സുഗമമായഭാഷയിൽ പകർത്തണം: സാധാ 
രണ സംഭാഷണരീതിയിലുള്ള ഭാഷയിൽ െചറിയ വാക്യങ്ങളായി എഴുതുന്നതു
ഉത്തമം. എല്ലാ സംഗതികെളയും അസന്ദിഗ്ധാർത്ഥമായും, മഭംഗം
കൂടാെതയും, ഉചിത പദങ്ങെള േയാഗി ം, െവളിെപ്പടുത്തണം. േലഖനെമ 
ഴുതുന്നവർ സാഹിത്യകാരേ ഷ്ഠന്മാരാെണന്ന ഖ്യാദിെയ സമ്പാദിക്കത്തക്ക
ഗദ്യരചനാൈനപുണ്യം സിദ്ധിച്ചി ള്ളവർ ആയിരുന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും, ഗദ്യരചന 
യുെട ാഥമികതത്വങ്ങെള അറിഞ്ഞ് അതിന്മണ്ണം സുബദ്ധമായ രീതിയിൽ
എഴുതുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ േയാഗ്യത, മലയാളപ േലഖകന്മാർ
വിേശഷി ം ആവശ്യമാണ്. ഇം ീഷിൽതെന്നയും, ഒരു റിേപ്പാർട്ടർ എല്ലാ
സമയവും ചുരുെക്കഴു മാ ംെകാ തെന്റ വൃത്തി കഴി േപാകയി 
ല്ല. സംഗങ്ങൾ തൽകർത്താക്കന്മാരുെട വാ കളിൽതെന്ന ആഖ്യാനം
െചയ്യണെമന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നാൽ റിേപ്പാർട്ടർക്ക്, തെന്റ വകയായി
എഴുതിേച്ചർേക്കണ്ട മുഖവുരേയാ ഉപസംഹാരവാചകേമാ എഴുതിെക്കാണ്ട്,
ചുരുെക്കഴുത്തിെന സാധാരണ ൈകെയഴുത്തിൽ പകർ കമാ ം െചയ്താൽ
മതിയാകും. മ കാരത്തിലാെണങ്കിൽ, റിേപ്പാർട്ടർ എല്ലാ സംഗതികളും
സ്വന്തം വാചകത്തിൽ എഴുേതണ്ടിയിരി ം. അന്യന്മാരുെട സംഗങ്ങളും,
യുക്തികളും മ െമാെക്ക, റിേപ്പാർട്ടർവഴിയായിട്ടാണ് വായനക്കാർ ലഭി 
േക്കണ്ടത്. ഭാഷ വശെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത, അതാവിതു, വാ കളും, വാചകങ്ങളും
എല്ലാം തെന്റ ൈകക്കൽ വഴങ്ങീട്ടില്ലാത്ത, ഒരു റിേപ്പാർട്ടർ ആയിരുന്നാൽ,
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അവർ എഴുതുന്നെതാെക്ക ശരിയായി തെന്നയിരി െമ ഉറ പറവാൻ
കഴിയുകയില്ല. അവെന്റ റിേപ്പാർ കെളപറ്റി വായനക്കാർ വിശ്വാസവും
ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. അവനാണ് വായനക്കാെര അതാതു വിഷയങ്ങളിേലക്ക്
വഴികാട്ടിെക്കാ േപാകുന്നത്. വഴികാ ന്നതു അവെന്റ വാ കൾെകാ ം
വാചകങ്ങൾെകാ മാണ്. അതാതു വിഷയങ്ങളിെല ഊടു വഴികളിൽ അവെര
ദിക് മം കൂടാെത നടത്തിെക്കാ േപാകുവാൻ അവ ഒേര ആ യമായിരി 

ന്നത് അവെന്റ വാചകങ്ങളും വാ കളുമാകയാൽ, അവന്ന്, സ്വഭാഷയിൽ
ഗദ്യരചനാൈനപുണ്യം എ േത്താളം ആവശ്യമാെണന്ന് സിദ്ധമാകു .
ഇതി ംപുറെമ, പ വൃത്തി സംബന്ധിച്ചിടേത്താ അവ നല്ലവണ്ണം വ്യ 
ക്തമായും ശീ മായും എഴുതുവാനും വശെപ്പട്ടിരിേക്കണ്ടതാണ്. ൈകെയഴു
വ്യക്തമല്ലാതിരുന്നാൽ. അതു വായി േനാക്കി േശാധനം െചേയ്യണ്ട പ ാ 
ധിപരും, അ നിരേത്തണ്ട അ കൂടപ്പണിക്കാരും സങ്കടെപ്പടും; ഒന്നിെനാന്ന്
അച്ചടി പുറെപ്പടുവിക്കാൻ സംഗതിയാവുകയും െച ം. ചിലേപ്പാൾ തനി  
തെന്നയും േ ശകാരണമായിത്തീരും; താൻ എഴുതിവ ന്ന ഓർമ്മ റി കൾ
എന്താെണ ശരിയായി ഹിപ്പാൻ കഴിയാെതയാേയ ം ശീ ം എഴു 
തുവാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ, തെന്റ വൃത്തി മുേന്നാ നീ ന്നിെല്ലന്നവണ്ണം
മന്ദഗതിയായിത്തീരും; ഈ മന്ദതയിൽ ചില സംഗതികൾ തെന്റ ദ്ധ വിഷ 
യീഭവിക്കാെത േപാെയ ം വരാം. ഏതായാലും ഉടനുടൻ കഴിേയണ്ടവ ഉടനുടൻ
കഴിയാെതയും, അന്നന്ന് എഴുതി അയേക്കണ്ടവ അന്നന്ന് തയ്യാറാകാെതയും
ഏെറ െറ ബുദ്ധിമുട്ടാനിടയാകും. സ്വഭാഷയിൽ സുഗമമായവിധം േലഖന 
െമഴുതാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ, പിെന്ന, അവശ്യം േവണ്ടതായ മെറ്റാരു േയാഗ്യത
ഇതരഭാഷകളിൽ പഠി ണ്ടായിരിക്കയാകു . മലയാളപ ക്കാരന് ഒഴി െവ 
ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇതരഭാഷകളിൽ മുഖ്യമായവ ഇം ീഷും സം തവും ആണ്;
തമിഴ് കൂെട ഇ ട്ടത്തിൽ േചർ ന്നതും അവിഹിതമല്ല. സംഗസഭകളിലും,
േയാഗങ്ങളിലും േപായി നടപടികൾ ’റിേപ്പാർ ’ എഴുതുവാൻ ഉേദ്യാഗി ന്ന
ഒരുവൻ ഇക്കാലത്ത്, േമ ടി ഭാഷകളിൽ അ സ്വ െമങ്കിലും പരിചയംകൂടാെത 
യിരിക്കരുത്. സംഗംെച േമ്പാൾ, ചിലർ, ഇടയ്ക്കിെട, ഇം ീഷ് ന്ഥങ്ങളിൽ
നിേന്നാ, സം തകൃതികളിൽ നിേന്നാ തമിഴ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിേന്നാ, പഴ 
െമാഴികളും സാേരാക്തികളും, മാണങ്ങളും എടു പറയു ണ്ടായിരി ം.
ഇവെയ ശരിയായി ഹിപ്പാനും ത ല്യമായി കുറിെച്ചടുപ്പാനും റിേപ്പാർട്ടർ
ഈ ഭാഷകളിൽ കുെറ പരിചയം കൂടാെത കഴികയില്ല. പഴെമാഴികെളയും,
സാേരാക്തികെളയും, മാണങ്ങെളയും അേത കാരത്തിൽ പകർെത്തഴുതാൻ
മാ ം അറിഞ്ഞാൽ േപാരാ: ഇവ ഏേതതു ന്ഥങ്ങളിൽ, ആരാണ്, എേപ്പാ 
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ഴാണ്, പറഞ്ഞത് അെല്ലങ്കിൽ എഴുതിയത്, എെന്നാെക്ക അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
അതിേലക്ക് ആ ന്ഥങ്ങളുമായി ഒരു മാതിരി പരിചയം സമ്പാദിച്ചിരിക്ക 
ണം. ആ ഭാഷകളിെല ധാനെപ്പട്ട കവികൾ, ഗദ്യകാരകന്മാർ, മുതലായ
സാഹിത്യകർത്താക്കന്മാരുെട ഖ്യാതവും സിദ്ധവുമായ കൃതികെള വായി 
ച്ചറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടത് പ ക്കാരെന്റ േയാഗ്യതാപൂർത്തിക്ക് ആവശ്യമാണ്.
വിേശഷി ം, ചരി ം, ധനശാ ം, വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങൾ, നവീനശാ
തത്വങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ, കാവ്യങ്ങൾ മുതലായ പലവക സ്വഭാഷാ ന്ഥങ്ങളും
പ ക്കാരൻ വായിച്ചിരിക്കണം, കുെറ സംഗീതജ്ഞാനവും േയാജനകരമായി 
രി ം. മലയാളപ ക്കാരൻ, എഴുത്തച്ചെന്റ ഭാഗവതം, ഭാരതം, രാമായണം;
ഉണ്ണായിവാര്യരുെട നളചരിതം കഥകളിപ്പാട്ട്; കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽപ്പാ  
കൾ; േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല േകരളീയ ഭാഷാ
ശാകുന്തളം, അന്യാപേദശശതകം, മയൂരസേന്ദശം, അക് ബർ; െകാടുങ്ങ ർ
കുഞ്ഞി ട്ടൻത രാനവർകളുെട മഹാഭാരതം ഭാഷ, ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
േകായിത്ത രാൻ അവർകളുെട േമഘദൂത്, കുമാരസംഭവം, ച േമേനാെന്റ
ഇ േലഖ, ശാരദ: ഇങ്ങെന പല സിദ്ധെപ്പട്ട ഗദ്യപദ്യ ന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിരി 
േക്കണ്ടതാണ്. ഈ ന്ഥങ്ങളിൽനി എടു പറയുന്ന സാേരാപേദശങ്ങൾ
മുതലായവെയ ശരിയായി എഴുതിെക്കാ വാൻ ഉേദ്ദശി മാ മല്ലാ ഇവ വാ 
യിേക്കണ്ടത്: ഭാഷയിൽ ൈനപുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇവയുെട പാരായണം

േയാജനകരമായിരി ം.
നിസ്സംശയമായും, പ ക്കാരെന്റ േയാഗ്യതകളിൽ മെറ്റാ , തെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ
ചരി ം അറിഞ്ഞിരിക്കയാണ്. തെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ മാ മല്ല, അയൽരാജ്യ 
ങ്ങളുെടയും ഭരണചരിതങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇ നട ന്ന
പല രാജ്യകാര്യങ്ങളും, മു , എ േയാ കാലത്തിന റം, നടന്ന പേല ഭരണത 

ങ്ങളുെട ഫലങ്ങളാണ്. തിരുവിതാംകൂറിെല പ കാരന് തെന്റ രാജ്യെത്ത
സ്ഥാപിച്ച മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റേയാ, രാമയ്യൻദളവ, രാജാേക 
ശവദാസ്, സർ. ടി. മാധവരായർ മുതലായ രാജ്യകാര്യധുരന്ധരന്മാരുെടേയാ;
അ യുമല്ല, രാജ്യഭരണെത്ത ദൂഷ്യെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാ 
ജാവിെന്റേയാ, രാജ്യത്തിൽ കലഹകർത്താക്കന്മാരായിരുന്ന തമ്പിമാരുെടേയാ
എ വീട്ടിൽ പിള്ളമാരുേടേയാ, കാലെത്ത ചരി ങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽ,
അദ്യതനകാലെത്ത ഭരണചരി ങ്ങൾ സു ഹമായിരിക്കയില്ല. അതിന്മണ്ണം,
െകാച്ചിരാജ്യചരി ത്തിെലയും ധാന സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടത്,
ഈ അയൽരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിലെയപ്പറ്റിയ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനത്തിന് അവ 
ശ്യം തെന്നയാകു . മലബാർ പ ക്കാരർ പണ്ടെത്ത മലബാർ ചരി ം
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അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാകു . േകാഴിേക്കാ സാമൂതിരിപ്പാടും ലന്ത 
ക്കാർ തുടങ്ങിയ വിേദശികളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സഖ്യം, ടി വിെന്റ ആ മം,
സാമൂതിരിപ്പാടും, െകാച്ചിരാജാവു മുതലായ നാടുവാഴികളും തമ്മിൽ പ ണ്ടായ
േപാരുകൾ; ഇങ്ങെന പല പല ചരി ങ്ങളും ഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതായി ണ്ട്.
വിേശഷിച്ച്; മലയാളപ ക്കാെരാെക്ക െപാതുവായി അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട ചരി 

ം ഇന്ത്യയുെട പുരാതനവും അർവ്വാചീനവും അദ്യതനവും ആയ ചരി മാണ്.
ിട്ടീഷ് സാ ാജ്യചരി ജ്ഞാനവും അവിഹിതമല്ലാ. ഇവെയ്ക്കല്ലാറ്റിനും പുറെമ,

മുഖ്യമായി അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടത് േലാകത്തിെന്റ ദിേനദിേനയുള്ള ചരി മാണ്;
ഇതിേലക്ക്, പ ക്കാരൻ അന്ന സിദ്ധീകരി ന്ന വർത്തമാനപ ങ്ങൾ
വായി െകാണ്ടിരിക്കണം.
സ്വ യത്നത്താലും, േലാകഗതികെള സൂക്ഷ്മമായി േ ക്ഷിച്ചറിയുന്നതു വഴി 

ം സമ്പാദിക്കാവുന്ന േയാഗ്യതകളാണ് േമൽപറഞ്ഞവ. ഇവ പുറെമ,
പ ക്കാരന് സഹജാതമായ ചില വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒന്നാമതായി, അവ ഏതു സംഗതിേയയും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക

ഹണപടുത്വം സ്വതസ്സിദ്ധമായിരിക്കണം. ഒരു സംഗത്തിെന്റേയാ, വല്ല
േരഖകളുെടേയാ, സംഭവങ്ങളുെടേയാ സാരമായ ഭാഗം ഏതാെണ ഉൾക്ക  
െകാ കണ്ടറിവാൻ തക്കബുദ്ധികൗശലം േവണം, രണ്ടാമതായി േവണ്ടഗുണം,
നിഷ്പക്ഷപാതിത്വമാണ്. പ ക്കാരൻ സത്യം ന്യായം നീതി മുതലായ ധർ 
മ്മതത്വങ്ങളുെട തിനിധിയാണ്; അവൻ ഇവയിൽ നി െതറ്റിനടക്കാെത

വർത്തി േമ്പാേഴ േലാകർ നന്മ ഉളവാകയു . അതിനാൽ, അവൻ
യാെതാരു സംഗതിേയയും വാസ്തവമായ വിധത്തിലല്ലാെത വർണ്ണിക്കരുത്.

േത്യകം ഒരു കക്ഷിയുെട ാതിനിധ്യം വഹി ന്ന പ മായിരുന്നാലും,
വ സ്ഥിതികെള യഥാസ്ഥിതരീതിയിൽ വർണ്ണിക്കയല്ലാെത, േലാകെര െതറ്റി 
ദ്ധരിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം വള ം െപാള ം തിരി ം മറി ം അവാസ്തവവർണ്ണനം
െചയ്യരുത്. കക്ഷിപ്പ ങ്ങൾ ഒരു സംഗതിൽ സ്വന്തം അഭി ായങ്ങെള
ഏതു യുക്തിെയ ആധാരമാക്കിെക്കാ ം സ്താവിക്കെമന്നിരുന്നാലും, ആ
സംഗതിെയ ഒന്നിെനാന്നായി െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ല; അങ്ങെന
െച ന്നതു സത്യത്തിനു വിപരീതമായ വൃത്തിയുമാകു . പ ക്കാരെന്റ
മെറ്റാരു അവശ്യഗുണം, അവൻ േലാക കാര്യങ്ങളിൽ സ്വേത വിമുഖനായിരി 
ക്കരുെത ള്ളതാണ്. അവൻ എേപ്പാഴും ഉത്സാഹവാനായിരിക്കണം; അവൻ
േലാകരുെട ദുഃഖങ്ങളിലും സുഖങ്ങളിലും അനുകമ്പേയാെട മനസ്സിെന േവശി 
പ്പിക്കണം. ഈ ഗുണം അവനില്ലായിരുന്നാൽ, അവ പ വായനക്കാരായ
േലാകെര യാെതാരു സംഗതിയിലും തൃപ്തിെപ്പടു വാൻ സാധിക്കയില്ല. ഇവ 

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 25

െറ്റക്കാൾ ഒെക്ക മുഖ്യാവശ്യമായത് ആേരാഗ്യമാണ്. പ ക്കാരെന്റ േജാലി
മേമറിയതാെണ മാ ം പറഞ്ഞാൽ േപാരാ; ചില സമയങ്ങളിൽ, അത്യ 

ന്തം ക്ഷീണിപ്പി ന്നതും, ആത്മഹത്യ കൂടി തുല്യവും ആയ വൃത്തിയാകു .
റിേപ്പാർട്ടർമാർക്കാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ചിലേപ്പാൾ,
നല്ലവണ്ണം കാ വീയാത്തതായി ആൾ തിങ്ങിയിരി ന്നതായി, േവ ംവണ്ണം
െവളിച്ചം ഇല്ലാത്തതായി ള്ള സംഗശാലകളിൽ െചന്ന് സംഗങ്ങൾ കുറിെച്ച 
ടുേക്കണ്ടതായി വരും; ചിലേപ്പാൾ, െവയിേലാ കാേറ്റാ മഴേയാ സഹി െകാണ്ട്
ഏെറദൂരം നടേക്കണ്ടതായി വരും; ഒരു േയാഗത്തിെന്റ നടപടികൾ കുറിെച്ചടുത്ത
ഉടൻതെന്ന, വി മത്തിേന്നാ വി മകരേഭാജനത്തിേനാ സമയം ലഭിക്കാെത,
മെറ്റാരു േയാഗ നടപടികൾക്ക് െചെന്നേത്തണ്ടിയിരി ം; ചിലേപ്പാൾ, അടി 
കലശൽ, ലഹള, തീപ്പിടുത്തം മുതലായ സംഭവങ്ങളുെട ഇടയിൽ െച നിന്ന്
വിവരങ്ങൾ കുറിേക്കണ്ടതായി വരാം, ഇവെയാെക്ക കുറിെച്ചടുത്തതിെന്റ േശഷം
കൂടി, രാ ി വളെര േനരം ഇരുന്ന് എഴുേതണ്ടിവരും. െവെച്ചഴുതാൻ േമശ
ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല വരാം. ആ സമയങ്ങളിൽ കാൽമുട്ടിേന്മേലാ, നില ത 
െന്നേയാ, െവച്ച് എഴുേതണ്ടിവരും. ഇങ്ങെന പല പല േ ശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
ഇവ ഒെക്ക സഹി ന്നതിനു തക്ക െമയ്ക്കരു ം മനക്കരു ം കൂടിേയ തീരൂ.
ആേരാഗ്യമില്ലാത്തവനാണ് പ ക്കാരൻ എന്നിരുന്നാൽ, അവ അധികനാൾ
പണിെയടുപ്പാൻ സാധിക്കയില്ലാ. അ ദിവസംെകാ അവെന്റ ശരീരം തകർ 

േപാേയ ം. ഇങ്ങെനെയാെക്ക കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായാലും േജാലിയിൽ
കൂറുള്ളവനാെണങ്കിൽ, അവ മെറ്റാരു വിധത്തിൽ കഷ്ടപരിഹാരം ഉണ്ടാകു 
ന്നതാണ്. അവനു അന്യരുെട സന്താപത്തിൽ മാ മല്ല, സേന്താഷത്തിലും
പ െകാള്ളാം; മറ്റാളുകൾ സ്വാത ്യമായി എവിെടയും കട െചല്ലാൻ
അവകാശം ഇല്ലാതിരി േമ്പാഴും പ ക്കാരനു തടവുകൂടാെത കടക്കാം; അവെന
അന്യർ വിശ്വാസപാ മായി കരുതി പല സ്വകാര്യങ്ങളും അവേനാടു പറയും;
അവ പല കാര്യങ്ങളിലും യേഥഷ്ടം സല്ക്കാരങ്ങളും ലഭി ം.
പ വൃത്തിയിൽ വിജയം ഉണ്ടാവാൻ ഇങ്ങെന ചില േയാഗ്യഗുണങ്ങളുണ്ടാ 
യിരിേക്കണ്ടതു ആവശ്യം തെന്നയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളിെലാെക്ക
മുഖ്യമായിരിേക്കണ്ട വിേശഷസംഗതികൾ മൂ ണ്ട്: ഒന്ന്, ഔചിത്യമനുസ 
രി വൃത്തി ക; മെറ്റാ , താഴ്മയായിരി ക; മൂന്നാമതു, കഴിയുംവണ്ണം
ഉത്സാഹി പണിെയടു ക. ഇവയാകു . പ ക്കാരൻ തെന്റ േജാലിയിൽ
കൂറുള്ളവനായിരിക്കണം; അതിൽ അഭിമാനവും േവണം. അവെന്റ പണി
എ തെന്ന താണേതാ നികൃഷ്ടേമാ ആയിരിക്കെട്ട; അതിൽ അവ എ േമൽ
തൃപ്തികരമായി പണിെയടുക്കാേമാ അ േമൽ സേന്താഷേത്താടുകൂെട േവല
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െചയ്യണം. പ ക്കാരെനാപ്പം, ബഹുമാനങ്ങളുെട നന്ദനേത്തയും നിന്ദനേത്തയും
എളുപ്പം അർഹി ന്നവനായി മെറ്റാരു െതാഴിൽക്കാരനും ഇല്ല. അവെന
അവർ എല്ലാ സമയവും ഉ േനാക്കിയിരിക്കയാകു . നല്ല പണിക്ക് അവരുെട
അഭിനന്ദനം ലഭി ന്നതു എ ശീ േമാ, അ േവഗത്തിൽ, ചീത്തപണി
ആേക്ഷപവും ഉണ്ടാകും. കാല വാഹത്തിെനാപ്പം എ വാൻ ആ ഹവും
മന ം ഇല്ലാത്തവൻ പ െത്താഴിലിൽ കട കേയ അരുത്.
േയാഗ്യതകൾ തികഞ്ഞി ള്ള പക്ഷത്തിൽ, പ െത്താഴിലിൽ കട വാൻ
ഉേദ്ദശമുള്ള ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ എവിെടയാണ് ആ െതാഴിലിെന്റ സ ദായത 
ത്വങ്ങൾ ഹിപ്പാൻ േപാേകണ്ടത്? ഏെതങ്കിലുെമാരു പാഠശാലയിൽ െച
ഈ വക തത്വങ്ങൾ ഹിക്കാൻ കഴിയുേമാ? പ വർത്തനെത്താഴിൽ ശീ 
ലിപ്പിക്കാൻ എ േത്യക പാഠശാലകൾ ഉണ്ടായാലും, ഉത്തമമായ പാഠശാല
പ കാര്യാലയം തെന്നയാണ്. ഒരു പ കാര്യാലയത്തിൽ ഏതു കാരത്തിെല 
ങ്കിലും ഒരു പണി കട കൂടീട്ട് ഈ െതാഴിൽ ശീലി േമ്പാെല. നന്നാവാൻ
വഴി േവെറ ഇല്ല. ഖ്യാതന്മാരായ പേല പ ക്കാരും ഇങ്ങെന പണി ശീലിച്ച്
ഉയർന്നവരാണ്. ചിലർ ചുരുെക്കഴു സ ദായം ശീലിച്ചിരിക്കെകാ മാ ം
പ െത്താഴിലിൽ കട കൂടിയവരായിരിക്കാം; മ ചിലർ ഗുമസ്തപ്പണിയിൽ
കടന്നവരാവാം; േവെറ ചിലർ അ കൂടത്തിൽ അ നിര , ഫ് തിരുത്തൽ
എന്നിവയിെലാരു പണി എടുത്തിരിെക്ക, ഈ െതാഴിലിൽ േത്യകം അഭി 
രുചി ഉണ്ടാകയാൽ കട കൂടിയിരിക്കാം. ആകയാൽ, പ ക്കാരനാവാൻ
കാംക്ഷി ന്ന െചറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ െതാഴിലിൽ കട ന്നതിനു ര മൂ
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ ക്കാരെന്റ െതാഴിലിേല തെന്ന ശീലിപ്പിക്കണം എന്ന
വ്യവസ്ഥേയാടുകൂടി, പ കാര്യാലയത്തിൽ ഒരു താണതരം ഗുമസ്താവാേയാ,
മേറ്റാ, പണിയിൽ േവശി ക അതെല്ലങ്കിൽ, മ പണിയിലിരിെക്ക തെന്ന,
ചില അടിയന്തിര സമയങ്ങളിൽ പ ങ്ങളിേലക്ക് വൃത്താന്താഖ്യാനം എന്ന
േജാലി ൈകേയറ്റ് ആ വഴിക്ക് െതാഴിൽ ശീലി ക. അതുമെല്ലങ്കിൽ, പ ം
അച്ചടി ന്ന അച്ചടിശാലയിൽ അ നിര പണിയിേലാ, ഫ് തിരു  
പണിയിേലാ, േവശിച്ച്, ആ വഴിക്ക് േലഖനങ്ങൾ വായിച്ച് അവയുെട
സ ദായങ്ങെള മനസ്സിലാക്കീട്ട്, കാല മത്തിൽ, റിേപ്പാർട്ടരായിേട്ടാ മേറ്റാ
പണി മാറുക. ഇ കാരെമാരു കാരത്തിൽ, പ െത്താഴിലിെന്റ ചുവട്ടിൽ
എത്തി ഒന്നാംപടി കയറിയാൽ, പിെന്ന, സ്വന്തം യത്നവും സാമർഥ്യവും അവ 
െന മുകൾപ്പടികളിേല ൈകപിടി കയറ്റിെക്കാ ന്നതാണ്. ഇതിേലക്കായി
അവൻ അേന്വഷി േപാേകണ്ട പ കാര്യാലയം ഏതായിരിേക്കണം എന്നാ 
ണ് േചാദ്യെമങ്കിൽ; അത് െതാഴിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അധികം സൗകര്യമുള്ള
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പ ങ്ങളുെടതായിരിക്കണെമന്ന് മറുപടി പറയാം. തിദിനപ ങ്ങേളാ, ഒന്ന 
രാടൻ ദിവസങ്ങളിൽ പുറെപ്പടുന്നവേയാ, ത്യർദ്ധവാരപ ങ്ങേളാ അതിേല
സൗകര്യെപ്പടുകയില്ല; ഒന്നാംതരമായി നടത്തിവരുന്ന തിവാരപ മാണ്
ഏെറ ഉത്തമം. വല്ല തിവാരപ വുമായിരുന്നാൽ േപാരാ, നല്ല പ മായിരിക്ക 
തെന്ന േവണം. െതാഴിലിെന്റ തത്വങ്ങെള മനസ്സിലാക്കി വർത്തി ന്ന ഒരു
നല്ല പ ക്കാരൻ നട ന്നതെല്ലങ്കിൽ, ആ പ ംെകാണ്ട് െതാഴിൽ ശീലിപ്പാൻ

േയാജനെപ്പടുകയില്ല. ഇങ്ങെനെയാരു പ കാര്യാലയത്തിൽ പണി കി ന്ന 
തിന്, േവണ്ടിവന്നാൽ, അേപക്ഷ പരസ്യെപ്പടു കയും െചയ്യാവുന്നതാണ്.
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അദ്ധ്യായം 3 - വൃത്താന്താഖ്യാനം

കേച്ചരികളിലും, േകാടതികളിലും, കേമ്പാളസ്ഥലങ്ങളിലും എ േവണ്ടാ,
എ ം നിറയുന്നവൻ അെല്ലങ്കിലും ’നിര ന്ന’ ’സർവ്വജ്ഞ’നായ വൃത്താന്തനി 
േവദകെന ഇം ീഷിൽ ’റിേപ്പാർട്ടർ’ എ വിളി . ഈ ’വിരാൾസ്വരൂപം’
ആകു സാക്ഷാൽ പ ക്കാരൻ. വർത്തമാനപ ത്തിെന്റ നെട്ടല്ല് എന്നല്ല,
ഉ ത്തിസ്ഥാനം കൂടിയും, റിേപ്പാർട്ടറാണ്. മുഖ സംഗെമഴു കാർക്ക് സം 
ഗവിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു ന്നതും, ഉപപ ാധിപന്മാരുെടയും ധാന

സാധകെന്റയും പണികൾക്ക് ആധാരമായിരി ന്നതും ഒെക്ക, റിേപ്പാർട്ടരാ 
ണ്. വൃത്താന്തനിേവദനം എന്ന വൃത്തി മാ ം വിചാരിച്ചാൽ, റിേപ്പാർട്ടർ,
േകവലം ഒരു സ്വന ാഹിയ േമാ, പകർ യ േമാ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ
ഈ പണിക്കാരെന്റ സാമർത്ഥ്യത്തിനു ന നത ഉണ്ടാകാറുള്ളതുെകാണ്ട്, ഓേരാ
കാര്യങ്ങളിൽ േത്യകം വിദഗ്ദ് ധന്മാരും പ വർത്തനത്തിന് ആ യ 
മായിത്തീർന്നിരി . എന്നാലും, റിേപ്പാർട്ടറുെട വൃത്തിക്ക് അധികാര
അതിർത്തിയില്ല; അവന്ന് ഏതു കാര്യത്തിലും േവശിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ട്.
പ വർത്തനെത്താഴിൽ ശീലിപ്പാനായി ഒരു പ കാര്യാലയത്തിൽ േവശി 
ച്ചിരി ന്ന െചറുപ്പക്കാരന്, ആദ്യമായി, േമ റഞ്ഞ വൃത്താന്തനിേവദനം എന്ന
പണിയാണ് നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടത് എ വിചാരിക്കാം. അവൻ വാർത്തകൾ
സഞ്ചയിേക്കണ്ടത് എങ്ങിെന? ഒന്നാമതായി െചേയ്യണ്ടത്, പ ത്തിെന്റ മുൻ
ലക്കങ്ങെള-അടു കഴിഞ്ഞ ഏതാൻ ലക്കങ്ങെളെയല്ലാം- ദ്ധവ പഠി  
കയാകു . പണിയിൽ േവശി ന്ന കാലത്ത് തെന്റ പ ം പുറെപ്പടുന്ന
നഗരത്തിൽ എെന്താെക്ക സംഗതികൾ െപാതുവിൽ ജനങ്ങെള ആകർഷി 
ച്ചിരി െണ്ട ം, അതതു കാര്യങ്ങൾ എ േത്താളം ആയി െണ്ട ം,
േമലിൽ എ നട വാൻ ഇടയുെണ്ട ം, ഇവയിൽ ഏർെപ്പട്ടി ള്ള ആളുകൾ
ആെരാെക്കെയ ം, ഇവരുെട നില എെന്ത ം സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നതിന്
പ ത്തിെന്റ മുൻലക്കങ്ങെള പഠിേക്കണ്ടതാകു . വിേശഷി ം ഈ സംഗതി 
കെള റിച്ച് ഏേതതു കാരത്തിലാകു പ ത്തിൽ സ്താവിച്ചി ള്ളെത
മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്, തെന്റ പിന്നെത്ത വൃത്തി വഴിെതളി വാൻ ആവശ്യ 
കവുമാണ്. ഓേരാ തരം വാർത്തകൾക്ക് നടനാേട്ടണ്ടതായ തലവാചകം ഏതു
വിധത്തിലായിരിേക്കണെമ ം, മുൻലക്കങ്ങൾ േനാക്കിയാൽ, ഹിക്കാൻ കഴി 
യും. ഈ മുൻകരുതൽ െചയ്തിരുന്നാൽ, പുതിയ റിേപ്പാർട്ടറുെട വൃത്തിമാർഗ്ഗം,
ആരംഭത്തിൽ ക ം, മു ം നീങ്ങിയതായി തെന്ന കാണെപ്പടും.
ഈ കീഴ്ത്തരം റിേപ്പാർട്ടറുെട ദ്ധെയ ആദ്യമായി ആകർഷി ന്ന സംഭവങ്ങൾ,
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നഗരത്തിൽ നട ന്ന മത്സരക്കളികൾ, കായികാഭ്യാസക്കാ കൾ, നാടകം
മുതലായവയാണ്. ഇവെയ്ക്കാെക്ക െചെന്ന വാൻ അവ ’ൈസക്കിൾ’
(ചവി വണ്ടി) ഓടി ന്നതിനു ശീലമുണ്ടായിരുന്നാൽ സഹായമായി. എല്ലാ
കളിസ്ഥലങ്ങളിലും കാൽനടയായി തെന്ന എത്തിെക്കാള്ളാെമ ഉറ പറ 
വാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ, പെല വിേനാദക്കളികൾ
നിരന്തരം ഉണ്ടായിരുേന്നക്കാം. അതിേലക്ക് ചവി വണ്ടിയിൽ കയറിേപ്പാവാൻ
ശീലിച്ചിരി ന്നത് നല്ലതാണ്. വിേശഷി ം, ഇത് ഒരു കായികവ്യായാമവും
അണേല്ലാ. റിേപ്പാർട്ടർ േത്യകം താ ര്യമുള്ള കളികൾ ചിലതുണ്ടാവും.;
അവയിൽ അവ സവിേശഷമായ ഉത്സാഹവും േതാ ം. മ കളികളിൽ

േത്യകമായ താ ര്യം ഇല്ലായ്കെകാണ്ട് അവയുെട സ ദായങ്ങെളപ്പറ്റി
അറിവുണ്ടായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, കളിക്കാേരാടു േചാദിച്ച് അറിവു േനടാൻ കഴിയുന്ന 
താണ്. ഇങ്ങെന േപായിക്കാണുന്ന കളികളുെട വിവരങ്ങെള പ ത്തിേല
എഴുതുേമ്പാൾ, കരുതിയിരിേക്കണ്ട മുഖ്യമായ കാര്യം, യാെതാരു പക്ഷത്തി 
ലും േചരാെത പരമാർത്ഥസംഭവം മാ ം എഴുതുക എ ള്ളതാകു . ചില
റിേപ്പാർട്ടർമാർ കളികളിൽ താ ര്യക്കാരായിരി േമ്പാൾ, ഏെതങ്കിലുെമാരു
പക്ഷത്തിൽ േചർ കളി എ വരാം; ഇരുപക്ഷക്കാരുെടയും മത്സരവഴ  
കളിൽ ഉൾെപ്പട്ട്, ഒരു പക്ഷക്കാർക്ക് സഹായിയായിനിന്ന്, മറുപക്ഷക്കാെര
നിഷ്കാരണമായും മത്സരബുദ്ധിയായും, ഇടിെച്ചഴുതിയാൽ, ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭവി 
ഷ്യത്ത്, നിശ്ചയമായും ഹണീയമാേയാ അനുേമാദനീയമാേയാ ഇരിക്കയില്ല.
ചിലർ, കളിക്കാരിൽ ഒ രണ്ടാെള േതകി തി കയും, മ ചിലെരപ്പറ്റി
ആേക്ഷപം പറകയും െചയ്യാറുണ്ട്. ഈ സ ദായവും തീെര വർജ്ജിേക്കണ്ട 
താണ്. റിേപ്പാർട്ടരുൾെട കർത്തവ്യം അവിടവിെട നട ന്നതായ സംഭവങ്ങെള
വാസ്തവാനുേരാേധന കഥി കയാകു ; കളിക്കാെര ശാസി അഭ്യസിപ്പി ക 
യല്ലാ, അങ്ങെന ഗുണേദാഷനിരൂപണം െചയ്ത് എഴുേതണ്ട ആവശ്യമുള്ളേപ്പാഴും,
അത്തരം നിരൂപണം ആവശ്യെപ്പടുന്ന േത്യക വിഷയപ ങ്ങൾ ം, അങ്ങ 
െനെയഴുതാെമന്നെതാഴിെക, സാധാരണ വർത്തമാനപ ങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ
എഴുതുേമ്പാൾ റിേപ്പാർട്ടറുെട സ്വന്തം അഭി ായങ്ങൾ േചർ വാൻ ന്യായമില്ല.
പുതിയ റിേപ്പാർട്ടർക്ക് ഗൗരവെപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ പലതും പരിചയെപ്പടാനുണ്ട്:
ഇവയിൽ മുഖ്യമായത് േപാലീസ് മജിേ റ്റ് േകസുകെള റിച്ച് അന്വാഖ്യാനം
െച ന്ന സ ദായം ആകു . േപാലീസ്-മജിേ റ്റ്-േകാടതികളിൽ നിന്ന്
അേനകം കാര്യങ്ങൾ ഹിപ്പാനുണ്ടാകും; നീതിനയമജ്ഞാനം കുെറെയല്ലാം
സമ്പാദിപ്പാൻ കഴിയും; അതതു േകസുകളിൽ കുടു ന്ന ആളുകളുെടയും, വ്യ 
വഹരി ന്ന വക്കീലന്മാരുെടയും, സാക്ഷികളുെടയും സ്വഭാവഗതികെളയും
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ജീവിതങ്ങെളയും കുറിച്ച് അറിവാനും ആ വഴിക്ക് േലാകകാര്യങ്ങളിൽ പരിച 
യം അധികമുണ്ടാവാനും ഇടയാകു . ’കുട്ടിത്തരം’ റിേപ്പാർട്ടർ മജിേ റ്റ്
േകാടതികളിെല എല്ലാ േകസുകെളയും പറ്റി ’റിേപ്പാർ ’ െചേയ്യണ്ട ആവശ്യമില്ല;
വളെര ധാനെപ്പട്ടവേയ േവ . ഇവയിൽ കൂടിയും, കുെറ കുഴ ള്ള േകസു 
കളിൽ, പഴമപരിചയക്കാരായ റിേപ്പാർട്ടർമാർക്കല്ലാെത, കുട്ടിത്തരക്കാർക്ക്

വൃത്തി എളുപ്പമല്ല. അത്തരം േകസുകളിൽ പഴമപരിചയക്കാർ ഏതുവിധമാണ്
അന്വാഖ്യാനം െച ന്നെതന്ന് േനാക്കി പഠിക്കയാണ് കുട്ടിത്തരക്കാരൻ െചേയ്യ 
ണ്ടത്.
മജിേ റ്റ് േകാടതികളിൽ േകസ് െചന്നാൽ ഉടൻ റിേപ്പാർട്ടർ അതിെന്റ
വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കുറിെച്ചടൂക്കണം.േകസ് അവിെട എ ംമു തെന്ന,
േപാലീസുകാരുെട വക്കലായിരുന്നാൽ, അതു സംബന്ധിച്ച േരഖകൾ േനാക്കി
സാരഭാഗങ്ങൾ കുറി െകാള്ളണം. േപാലീസുകാർ ഒരു സംഭവെത്തപ്പറ്റി എഴുതു 
ന്ന ’മഹസ്സർ’ ആ േകസിെന്റ ാരംഭത്തിലുള്ള വിവരങ്ങെള അടക്കിയിരി ം.
ഇതിൽ നിന്ന്, സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം, തീയതി, മണി റ്, അതിൽെപ്പട്ടിരി  
ന്ന ആളുകൾ-എന്നിങ്ങെന പല വിവരങ്ങളും ലഭി ം. ഇതിേലക്ക് റിേപ്പാർട്ടർ,
േപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട പരിചയം സമ്പാദിച്ചിരിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.
േകാടതിയിൽ, േകസ് വിചാരണെക്കടു ന്നതിനും കുെറ മുമ്പായി എത്തി 
യിരിേക്കണ്ടതും, അന്നെത്ത േകസുകളിൽ മുഖ്യമായവ എെന്താെക്കെയന്ന്
അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ്, അവയിൽ ലഭിക്കാനുന്നിടേത്താളം വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി
കിട്ടാൻ സാധിക്കാത്ത േപരുകൾ മുതലായവ, േകാടതിപ്പണിക്കാർ ഉറെക്ക
വിളി പറയുേമ്പാൾ, കുറി െകാള്ളാവുന്നതാണ്; അതിൽ വല്ല സംശയവും
ഉണ്ടായാൽ േപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാേടാ, േകാടതിയിെല മ ജീവനക്കാേരാ 
േടാ േചാദിച്ചറി തിരുത്തിെകാേള്ളണ്ടതാകു .
േകാടതിമുമ്പാെക സങ്കടം േബാധിപ്പിച്ചിരി ന്നവൻ അന്യായഭാഗം ആെണ 

ം; ആെരപ്പറ്റി സങ്കടം പറഞ്ഞിരി േവാ അയാൾ തിഭാഗം ആെണ ം
അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അന്യായഭാഗം നട ന്നത് പല സംഗതികളിലും
േപാലീസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ തെന്നയായിരി ം. അേപ്പാൾ അവെര ’േ ാ 
സിക ട്ടർമാർ’ എ പറയും; സങ്കടക്കാരെന അന്യായഭാഗം സാക്ഷിയായി
ഗണി . തിഭാഗക്കാരൻ, ചില േകസുകളിൽ െവറും തിയായിരിക്കയി 
ല്ല; വാറണ്ടിേന്മൽ പിടിച്ച് ബന്തവസ്സിൽ െവച്ചിരി ന്ന തിെയ ’പുള്ളി’ എ
വിളി . െവറും സമൻസ് അനുസരി െച ന്നവെന തി എ മാ ം
പറയു . ഇവെരയും സാക്ഷികെളയും തിരിച്ചറിയണം. െവറും തിെയ പുള്ളി
എേന്നാ േനെരമറിേച്ചാ െതറ്റിപ്പറയരുത്. േകസിെല അന്യായസാരം മുൻകൂട്ടി
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അറിയാൻ കഴിയും: അന്യായഹർജിയുെട പകർ േനാക്കിയാൽ സാരം കുറിെച്ച 
ടുക്കാം. അന്യായഭാഗം െതളിവുകഴിഞ്ഞ് തിക്ക് കുറ്റപ ം െകാടു േമ്പാൾ,
അവെന്റ േമൽചുമത്തിയിരി ന്ന അപരാധം എന്താെണന്ന് അറിയാം. ഇതു
കുറിെച്ചടുക്കണം. പിെന്ന തിയുെട എതിവാദമാവു . അവൻ കുറ്റം സമ്മതി
െമാഴിെകാടു ന്നതായാൽ, േകസിെന്റ സ്വഭാവെത്തയും, അതിെന െതളിയി 
ക്കാനായി െകാടുത്തി ള്ള സംഗതികളുെട സാരെത്തയു, ശിക്ഷാവിധിെയയും
മാ ം റിേപ്പാർട്ടിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയാൽ മതിയാകും. തിഭാഗം എതിെത 
ളിവു െകാടുക്കത്തക്കവണ്ണം കുറ്റം സമ്മതിക്കാെത േകസു നട ന്നതായാൽ,

തിഭാഗെത്തളിവ് കുറിെച്ചടുക്കണം. ഇതിന് ചുരുെക്കഴുത്ത് േവണെമന്നില്ല;
സാധാരണ ’നീട്ടിെയഴുത്ത് ’ മതി. ധാന സംഗതികെളയും കുറിക്കണ്ടയായി 
വരൂ. തിസാക്ഷികളിൽ മുഖ്യമായുള്ള ആളുെട െമാഴി കുറിെച്ചടുത്താൽ, മ
സാക്ഷികളുെട െമാഴികളിൽ വിേശഷാൽ വല്ലതും െതളിവുകൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഇവ
മാ ം കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതായിേട്ട ഉണ്ടാവൂ. െമാഴികൾ കുറി േമ്പാൾ േചാദ്യം
എഴുേതണ്ടതില്ല. ഉത്തരം െകാ േചാദ്യം മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം കുറി 
ക്കാവുന്നതാണ്. േകാടതിവകയായി േചാദ്യം െച േമ്പാൾ അതിെന്റ ഉത്തരം
കുറി ന്നത് ’േകാടതിേചാദ്യം’ എന്ന് എഴുതീ പിന്നാെല േവണ്ടതാണ്. ഓേരാ
ഭാഗെത്ത ം വക്കീലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, അവരുെട സംഗങ്ങളുെട സാര 
വും കുറിക്കണം. വിധി സ്താവി േമ്പാൾ, േകാടതിയിൽനിന്ന് വിേശഷമായി
വല്ല ഉപേദശം നൽകുകേയാ, ശാസനെചയ്കേയാ ഉണ്ടായാൽ, അതും വിധി
പുറെമ വിേശഷാലായി റിേപ്പാർട്ടിൽ സ്താവിച്ചിരിക്കണം.
േകാടതിയിെല േകസുകൾക്ക് റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാ ന്നതിന് റിേപാർട്ടർക്ക്
ചുരുെക്കഴു സ ദായം അവശ്യം അല്ലാ, നീട്ടിെയഴു െകാണ്ട് ആവശ്യം
സാധിക്കാം. വിവരങ്ങൾ കുറിെച്ചടുത്താൽ പിെന്ന, റിേപ്പാർെട്ടഴുതുേമ്പാൾ

േതകം ദ്ധ വേയ്ക്കണ്ടത്, തലവാചകെമഴുതുന്നതിലാണ്. എഴുതിയിരി ന്ന
സംഗതികൾ േയാജിപ്പായ തലവാചകമാണ് നടനാേട്ടണ്ടത്. അതിൽതെന്ന 
യും ചില അപകടങ്ങൾ േനരിേട്ടക്കാം. ഒരു േകസ് തീർച്ചയാവാതിരി ന്ന
നിലയിൽ, അതിെല വാസ്തവമിന്നതാെണന്ന് െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കത്തക്ക തലവാച 
കം െകാടുക്കരുത്. ഒരുവെന്റ േപരിൽ അപകീത്തിെപ്പടുത്തൽകുറ്റം ആേരാപിച്ച്
േക നട െകാണ്ടിരിെക്ക, ആ േകസുവിവരത്തിനു ”അപകീർത്തിെപ്പടുത്തൽ”
എ മാ ം തലവാചകം െവ ന്നതു യുക്തമല്ല; ഇതു പേക്ഷ, അപരാധവുമായി 
രി ം. ഈ തലവാചകത്തിൽ േകസിെന്റ വാസ്തവം അന്യായഭാഗ നിന്ന്
സങ്കടെപ്പട്ടിരി ന്നതിന്മണ്ണമാെണ , വായനക്കാർ , ഏകപക്ഷാവലംബ 
മായ അഭി ായം ഉണ്ടായിേപ്പാേയ ം. അതിനാൽ ’അപരാധാേരാപണം’
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എേന്നാ, മേറ്റാ, േവണം പറവാൻ. ഈ കാര്യം സൂക്ഷി െച െകാണ്ടാൽ,
തലവാചകം വായനക്കാെര ആകർഷിക്കത്തക്ക ഏെതങ്കിലും വാ കളിൽ
ആകാം; െതറ്റിദ്ധാരണ കാരണമാകരുെതേന്ന നിഷ്കർഷിേക്കണ്ടതു . പി 
െന്ന, കരുേതണ്ടത്, റിേപ്പാർട്ടിെന്റ സ ദായമാണ്. ഏതു സംഗതിെയ റി ം
റിേപ്പാർട്ടറുെട നില നിഷ്പക്ഷപാതിയും നിമ്മത്സരനുമായ ഒരു ന്യായാധിപെന്റ
നിലയായിരിക്കണം. ഒരു കക്ഷി മനഃപൂർവ്വം ദൂഷ്യം വരു വാേനാ, മെറ്റാരു
കക്ഷിെയ പക്ഷപാതത്താൽ സഹായിപ്പാേനാ, റിേപ്പാർട്ടർ ഒരുങ്ങരുത്. േകസി 
െന്റ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം േഭദവിചാരം കൂടാെത സ്താവിക്കണം; ധാനെപ്പട്ട
വിവരങ്ങൾ മതി. ഇരുഭാഗങ്ങളിെലയും വാദങ്ങൾ കുറിച്ചിരിക്കണം; കാര്യസാരം
വി കളകയുമരുത്. ഇവ സവിസ്തരമായിരിേക്കണ്ട; സംക്ഷിപ്തമായിരുന്നാൽ
മതിയാകും. പ പംക്തിയിൽ എ വരികൾക്കകമടങ്ങിയിരിക്കണെമ മു കൂട്ടി
നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നാൽ, അതി തക്കവണ്ണം ചുരുക്കിപ്പറയാവുന്നതാണ്.
സം ഹി ന്നത് റിേപ്പാർട്ടറുെട സാമർത്ഥ്യമനുസരിച്ചിരി ം. ഒരു േകസിൽ
ഒരു പക്ഷക്കാെര മനപൂർവ്വം ദൂഷ്യെപ്പടു വാൻ തക്കവണ്ണം, ആ പക്ഷത്തിെന്റ
ന്യായങ്ങെള സ്താവിക്കാെതയും, മറുകക്ഷിയുെട വാദങ്ങെള വിസ്തരി ം, വാ 
യനക്കാർ അയഥാർത്ഥേബാധമുണ്ടാ ന്ന കാരത്തിലുള്ള റിേപ്പാർ കൾ
എഴുതി സിദ്ധെപ്പടുത്തിയാൽ തെന്റ പ ത്തിെന്റ േപരിൽ നഷ്ടപരിഹാരേക്ക 
സുകൂടി ഉണ്ടാേയക്കാെമ റിേപ്പാർട്ടർ ഓർത്തിരിേക്കണ്ടതാണ്.
ചില സംഗതികളിൽ, േപാലീസുകാർ സംഭവാേന്വഷണം െച വിവരങ്ങെള
േമലാവിേല അറിയിച്ച് അങ്ങെനതെന്ന കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്.
യദൃച്ഛയായി േനരിടുന്ന മരണം മുതലായ ചില സംഭവങ്ങളിൽ, മജിേ റ്റിൻ
മുമ്പാെക േകസ് നടക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടാകയില്ല. ഇങ്ങനെത്ത സംഭവങ്ങെള
േപാലീസുകാരുെട ’മഹസ്സർ’ േനാക്കി വിവരങ്ങൾ കുറിെച്ചടുത്ത്, റിേപ്പാർട്ട് െച 
േയ്യണ്ടതായിരി ം. അവെയ കാര്യസാരം വിടാെത സംേക്ഷപിെച്ചഴുതുകയാണ്
റിേപ്പാർട്ടറുെട ഉേദ്ദശ്യമായിരിേക്കണ്ടത്. ഒരു സംഭവത്തിെന്റ വിഷയത്തിൽ
അത് നടന്ന സ്ഥലം, തീയതി, സമയം, ആർ പറ്റി എന്ന് സാക്ഷികളുെട
െമാഴിയിൽനി ഹിക്കാവുന്ന െതളിവ്, െമഡിക്കൽ ഉേദ്യാഗഥെന്റ സാക്ഷ്യ 
പ ം, തീർച്ച അഭി ായം ഇത്യാദി വിവരങ്ങെളാെക്ക സം ഹിച്ചിരിക്കണം;
ഇ കാരമാല്ലാെത, ”ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഇതി സമീപം ഒരു നിരത്തിൽ 
െവ ഒരാൾ വണ്ടിമറി വീണു മരിച്ചിരി ” എന്നിങ്ങെന അവ്യക്തമായ
ഒരു റിേപ്പാർട്ട് എഴുതുന്നതുെകാണ്ട് േയാജനമുെണ്ടങ്കിൽ അതു പ പംക്തിെയ
നിറ ക മാ മാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള റിേപ്പാർ കൾ ഓേരാ
പ ത്തിനും ഓേരാ മാതിരിയിലായിരിക്കാം. എന്നാലും, മാതൃകയായി ഒെരണ്ണം
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താെഴ കുറി .
”ഇന്നെല രാവിെല താലൂക്ക് േപാലീസ് ഇൻെ ക്ടർ മിസ്റ്റർ........േപാലീസ്
േസ്റ്റഷനിൽവ ”............മിസ്റ്റർ...............രുെട മരണെത്തപ്പറ്റി അേന്വഷണം
നടത്തി മഹസ്സർ തയ്യാറാക്കിയിരി . സാക്ഷികളായി വിളിക്കെപ്പ 
ട്ട.........െടയും........െടയും..........െടയും െമാഴികൾെകാ െവളിെപ്പട്ടിരി  
ന്ന സംഗതികൾ ഇ കാരമാണ്: മരിച്ച ആൾ ായം.......വയ
വരും;.......െതാഴിലായിരു അയാൾ, പതിവിൻമണ്ണം.........നു........യാ
ൈവകുേന്നരം......മണി തെന്റ െതാഴിൽസ്ഥലം വിട്ടമ്മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാ 
ണ്ടിരി േമ്പാൾ വഴിക്ക് അവെര കാണുകയും അവേരാടു സംഭാഷണം െചയ്കയും
െചയ്തിരു ; കാ യിൽ അയാൾ യാെതാരു ശരീരസുഖേക്കടും ഉണ്ടായി 
രുന്നില്ല. അവെര വി പിരിഞ്ഞ് ഏതാനും അകലം െചന്നേപ്പാൾ, അയാൾ
െപെട്ടന്ന് നില വീഴുകയും അത് അവരിൽ.........ആൾ കാണുകയും െച .
അവർ അയാെള താങ്ങിെയടുത്ത് അടുെത്താരു പീടികയുംെട മുൻ തിണ്ണയിൽ
ഇരുത്തി, ഡാക്ടർ ആളയ ; ഡാക്ടർ വെന്ന ംമുമ്പ് അയാൾ മരി യിരു .
ഡാക്ടറുെട പരിേശാധനയിൽ, മരണം ചുഴലിെകാ ണ്ടായതായിരു എ
അഭി ായമാകയും, ഇൻെ ക്ടർ അ കാരം േമലധികൃതന്മാർക്ക് എഴുതുകയും
െചയ്തിരി .
േമെലഴുതിയ റിേപ്പാട്ട് ഒരു െചറിയമാതൃക മാ മാണ്. വിഷയഗൗരവം
അനുസരി ഇനിയും ചില വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതായി വേന്ന ം.
ശവപരിേശാധന കഴി ഡാക്ടർ അഭി ായം പറയുേമ്പാൾ, ൈവദ്യസംബന്ധ 
മായ ചില സാേങ്കതിക പദങ്ങൾ ഉപേയാഗി ണ്ടായിരി ം. ഇവെയപ്പറ്റി
റിേപാർട്ടർ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഡാക്ടേറാടു േചാദി മനസ്സിലാക്കി 
േക്കാേള്ളണ്ടതുമാണ്.
’കുട്ടിത്തരം’ റിേപാർട്ടർ പലേപ്പാഴും പണിെയാഴിഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവെയ ചിരി ല്ലസി കളവാൻ േതാ ംേപാെല, നല്ല
വഴി ഉപേയാഗിപ്പാൻ ആ ഹം േതാ കില്ലായിരി ം. എന്നിരുന്നാ 
ലും ആ അവസരങ്ങെളയാണ് അവൻ നല്ലവണ്ണം വിനിേയാഗിേക്കണ്ടത്.
പ െത്താഴിലിൽ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങെള ാപി ന്നതി , റിേപ്പാർട്ടറുെട
പടിയിൽ ചാടിക്കയറിയതു െകാ മാ ം മതിയാകയില്ല; ഉയെരേപ്പാകാൻ
തക്ക വിശിഷ്ടേയാഗ്യതകൾ സമ്പാദിേക്കണം. സംഗങ്ങെള സൂ ലിപിയിൽ
കുറിെച്ചടു ംെകാണ്ട് വർത്തമാനപ ത്തിൽ വിള ന്നതിേല തക്കവണ്ണം
’പാക’െപ്പടൂ ന്ന പണിയിൽ, അവെന്റ ൈക റുക്ക് വർദ്ധിപ്പി വാൻ അവൻ
ഉത്സാഹി െകാണ്ടിരിക്കണം, ഒരു സംഗം കുറിെച്ചടുത്താൽ, അത് ആദ്യന്തം
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വായി േനാക്കി ആദ്യമായി പകുതിയാക്കി സം ഹി ക; അനന്തരം, ഈ
സം ഹെത്തത്തെന്ന വീ ം ചുരുക്കി എഴുതുക. വീ ം െചറുതാക്കി കാര്യസ്സാ 
രം സംേക്ഷപിക്കാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ അതും നല്ലതു തെന്ന. ഇങ്ങെന വലിയ

സംഗങ്ങെള സംേക്ഷപിെച്ചഴുതി ശീലിച്ചാൽ, അവ തെന്റ പണിയിൽ മം
േതാ കയില്ല. ഇേതാടുകൂടി മ പ ങ്ങളിൽ അേത കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി തെന്ന 
ക്കാൾ പഴമപരിചയമുള്ളവർ ഏതു വിധത്തിൽ റിേപ്പാർ എഴുതിയിരി
എ പഠി ന്നതും േയാജനകരമായിരി ം. ഇതുെമന്നിേയ, തെന്റ സാഹി 
ത്യൈനപുണ്യെത്ത െമച്ചമാ വാൻ ഉത്സാഹി െകാണ്ടിരി കയും േവണം.
അവൻ അത്യാവശ്യം പഠിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ന്ഥങ്ങൾ നിരന്തരം
വായിക്കണം. സിദ്ധന്മാരായ ന്ഥകർത്താക്കന്മാരുെട കൃതികളായിരുന്നാൽ,
അവ അവെന്റ വാചകഘടനാരീതിെയ നന്നാ വാൻ ഉപകാരെപ്പടുന്നതാണ്.
കുട്ടിത്തരം റിേപ്പാർട്ടർ എ േവണ്ടാ, റിേപ്പാട്ടർമാർെക്കാെക്ക, അവശ്യം
ആവശ്യകമായുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ അവർക്ക് അപ്പഴേപ്പാൾ
സഹായമായിരി മാറുണ്ട്. ചിലേപ്പാൾ, ഒരു വാക്കിെല അക്ഷരങ്ങളിൽ
സംശയമുണ്ടാേയക്കാം; സ്ഥാപി കേയാ, സ്താപി കേയാ, സ്ഥാ 
വി കേയാ, സ്താവി കേയാ ഏതാണ് സുബദ്ധം? ഷഷ്ടിപൂർത്തിേയാ,
ഷഷ്ഠിപൂർത്തിേയാ? ഷഷ്ടേമാ? ഷഷ്ഠേമാ? േ ഷ്ഠേനാ േ ഷ്ടേനാ? കുഷ്ടേമാ?
കുഷ്ഠേമാ? ഇങ്ങെന പല സേന്ദഹങ്ങളും േനരിേട്ടക്കാം. ചില പദങ്ങളുെട അർ 
ത്ഥം എെന്ത നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലാ; ഇതു േനാക്കി അറിേയണ്ടിവരും.
ഇതിെന്നാെക്ക ഒരു നല്ല ’നിഘ ’ ൈകക്കലുണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.
എെന്തന്നാൽ സം തപദങ്ങൾ േയാഗിപ്പാനുള്ള ’േമാഹ’ത്തിൽ ചിലേപ്പാൾ
”.....താലൂ കേച്ചരിയിെല ഗുമസ്തെന്റ േതാന്ന്യാസങ്ങെള തഹസീർദാർ ഉല്ലം 
ഘിേക്കണ്ട കാലം അതി മിച്ചിരി ”.....എ േലഖകന്മാർ എഴുതുകയും,
പ ാധിപന്മാർ സമ്മതി വിടുകയും െച ന്നതിനു, ഉല്ലംഘി കയുെട അർ 
ത്ഥം ഒരു നിഘ വിൽ േനാക്കി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ സംഗതിയാകയില്ല.
നിഘണ്ഠുവിെനാപ്പം അതവശ്യമായ മ ചില പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട്; ഇവ
ഇം ീഷിലുള്ളതുേപാെല മലയാളത്തിലില്ലാത്തതും മലയാളപ ക്കാർ
സങ്കടേഹതുതെന്നയാണ്. അകാരാദി മത്തിലുള്ള മഹച്ചരിതസ്സം ഹങ്ങൾ,

സിദ്ധെപ്പട്ട സംഭവങ്ങളുെട തീയതികൾ, രാജ്യകാര്യവിവരങ്ങൾ, ഇങ്ങെന
അേനകവിഷയങ്ങളിൽ പ ക്കാരനു എന്നല്ല, സാധാരണ വായനക്കാർെക്ക 
ല്ലാം ’സഹായി’കൾ ആയ ശബ്ദഭണ്ഡാഗാരങ്ങൾ പ ക്കാരെന്റ ൈകക്കൽ
ഉണ്ടായിരിക്കണം.
േമൽപ്പറഞ്ഞ കാരത്തിൽ ഒരു പ കാര്യാലയത്തിൽ കട , കുട്ടിത്തരം റി 
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േപ്പാർട്ടറുെട പണി ശീലി കഴിഞ്ഞ ഒരുവന്, സ്വന്തം വിേവകെത്ത ആ യി
ചുമതലേയല്ക്കാവുന്ന അടുത്ത ഉയർന്ന പണി ഡി ിക്ട് റിേപ്പാർട്ടറുേടതാണ്. ഈ
പണിയിൽ, ഡി ിക് റിേപ്പാർട്ടർ, ആ ഡി ിക്ടിെല കാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ചി 
ടേത്താളം തെന്റ പ ത്തിെന്റ അധിപർ നിർവാഹകൻ, വൃത്താന്തനിേവദകൻ
എന്നീ സ്ഥാനങ്ങെളെയാെക്ക ഒന്നായി ഭരി ന്നവനായിരി . അവ
തെന്റ വൃത്തികെള േനർവഴിയിൽ നട ന്നതിേല തെന്റ യുക്തായുക്ത 
വിചാരബുദ്ധി മാ േമ അടുത്ത സഹായി ആയി . അവനു ഒന്നാമതായി
െചേയ്യണ്ടത്, ആ ഡി ിക്ടിെല മാണെപ്പട്ട ആളുകെളപ്പറ്റിയ സകലവിവരങ്ങ 
ളും ഹിപ്പാനും അവെര പരിചയെപ്പടുവാനുമാണ്; ആ ഡി ിക്ടിൽ അേപ്പാൾ
നടന്ന ധാന കാര്യങ്ങെളയും അേതാടുകൂെട മനസ്സിലാേക്കണ്ടതാണ്. അവിെട
നട ന്ന എല്ലാ െപാതുക്കാര്യങ്ങളിലും അവൻ ഉ കനായിരിക്കണം. ആ
ഡി ിക്ടിേല തെന്റ പ ം േവണം നായകനായിരിപ്പാൻ എന്നാകു അവൻ

ദ്ധെവ െകാണ്ടിരിേക്കണ്ടത്.
ഡി ിക്ട് റിേപ്പാർട്ടർ േത്യകം സൂക്ഷി വർത്തിേക്കണ്ട സംഗതികൾ
ചിലതുണ്ട്. അവെന്റ ആഖ്യാനങ്ങളിൽ യാെതാരാളുെടയും േപരുവിവരം െത 
റ്റിേപ്പാകരുത്. െക. രാമൻേമേനാനുപകരം എൻ. രാഘവപിള്ള എേന്നാ,
മാധവൻപിള്ള പകരം മാേതവൻപിള്ള എേന്നാ, മേറ്റാ എഴുതിേപ്പാകരുത്.
ചില പ ക്കാർ ചിലരുെട ഭാര്യമാെര ടിയും ’വകമാറ്റം’ െച കണ്ടി ണ്ട്.
രാമൻനായരുെട ഭാര്യയുെട േപര് പി.െക. ഭാരതി അമ്മ എ ം, കൃഷ്ണേമ 
നവെന്റ ഭാര്യയുെട േപര് ബി. എ. ഭാരതി അമ്മ എ ം ആയിരുന്നാൽ,
രാമൻനായരുെട ഭാര്യെയ ബി.എ. ഭാരതി അമ്മയായും, കൃഷ്ണേമേനാെന്റ
ഭാര്യെയ പി.െക. ഭാരതി അമ്മയായും െതറ്റിെച്ചഴുതിയാലുണ്ടാകുന്ന മര്യാദേകട്
എ മാ മായിരി െമേന്നാർേക്കണ്ടതാണ്. ആകയാൽ, ആളുകളുെട േപരു 
വിവരം വളെര സൂക്ഷ്മമായി അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ് സേന്ദഹങ്ങൾ നീക്കിേവണം
എഴുതുവാൻ. അതിന്മണ്ണംതെന്ന, ഒരുവൻ െചയ്ത സംഗെത്ത മെറ്റാരാളുെട
മുഖ നി പുറെപ്പട്ടതാെണ വരുത്തതുത്. ആളുകൾ അതു ചിലേപ്പാൾ
”ക േനടിയ യശസ്സ് ” ആയി ം, മ ചിലേപ്പാൾ അപയശസ്സായി ം ഭവിേച്ച ം.
സേന്ദഹമുള്ളപക്ഷത്തിൽ ഊഹെത്ത ആ യമാക്കിെക്കാ എഴുതരുത്;
വാസ്തവെമെന്തന്ന് അേന്വഷിച്ചതിെന്റ േശഷം മതി എഴുതുവാൻ. ഡി ിക്ട്
റിേപ്പാർട്ടർ തെന്റ അതിരിനുള്ളിൽ നട വാൻ േപാകുന്ന എല്ലാകാര്യങ്ങൾ ം
ദിനസരി റി െവയ്ക്കയും, അതതു ദിവസങ്ങളിൽ അതതു കാര്യങ്ങെള അേന്വ 
ഷി െകാ കയും േവണ്ടതാണ്. ചിലേപ്പാൾ ചില ധാനെപ്പട്ട സംഭവങ്ങൾ
തെന്റ അയൽസ്ഥല ഉണ്ടാേയക്കാം; അവെയപ്പറ്റി താൻതെന്ന േപായിരു
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വൃത്താന്തെമഴുതുന്നതി േപാകുവാൻ സാധി കയിെല്ലങ്കിൽ, ആ സ്ഥല ള്ള
ഒരു വിശ്വസ്ഥെന ഭാരേമ ി റിേപ്പാർ വരു ന്നതു യുക്തമായിരി ം. ചില 
േപ്പാൾ, സംഭവ റിേപ്പാർ കൾ, സംഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ളവ കാേല ട്ടി
തയ്യാറാക്കി ണ്ടായിരി ം. അവെയ മുൻ കൂട്ടിേമടി സം ഹി െവയ്ക്കാം.
അതിേലക്കായും മ ം അതതു ആളുകൾ േനരെത്ത കെത്തഴുതി മറുപടി
വരുത്താവുന്നതാണ്. തെന്റ ഡി ിക്ടിെല ഏേതതു കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിേവണം റി 
േപ്പാർട്ട് എഴുതുവാൻ എ പ ാധിപർ എഴുതി വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
താൻ എഴുതി അയ ന്ന േലഖനത്തിൽനി ഏെറ െറ യാെതാ ം തട  
കളയാതിരിേക്കണെമങ്കിൽ, പ ാധിപർ ആ സംഗതിെയ റി മുൻകൂട്ടി
വിവരം ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണേല്ലാ. തനിക്ക് അതതു ലക്കത്തിൽ ഇ യി 

പംക്തി ആവശ്യെപ്പടുെമ ം, ഇന്നയിന്ന കാര്യങ്ങൾ വരാൻ േപാകു
എ ം റിേപ്പാർട്ടർ പ ാധിപെര കാേലകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നാൽ, പ ാധിപർ
അതിേല മുൻകരുതൽ െചയ്തിരി ം. തനി ം തെന്റ റിേപ്പാർട്ടിെന കൗതുക 
േത്താെട തീക്ഷി ന്ന തെന്റ ഡി ിക്ട് വായനക്കാർ ം ആശാഭംഗത്തിന്
ഇടവരാതിരിക്കയും െച ം. ഇക്കാര്യങ്ങളിെലാെക്ക ഡി ിക്ട് റിേപ്പാർട്ടർ ഏെറ 

െറ ഒരു പ ാധിപർെക്കാപ്പം ഗുണാഗുണവിേവചനം െചയ്യണം. പിെന്ന
ഒരുകാര്യം ഓർമ്മെവേക്കണ്ടതു, റിെപ്പാർട്ടർ പ ാധിപെരേപ്പാെല അജ്ഞാ 
തനാമാവായിരിപ്പാൻ സാധിക്കയിെല്ലന്നതാണ്. റിേപ്പാർട്ടർ എേപ്പാഴും തെന്റ
ഡി ിക്ടിെല ആളുകളുമായി ഇടപഴകി നടേക്കണ്ടവനാകയാൽ, റിേപ്പാർട്ടിനാൽ
േദാഷെപ്പ േപാവാൻ സംഗതിവരുന്ന ആളുകളുെട വിേരാധെത്തയും, ഗുണെപ്പ 
ടുന്നവരുെട സേന്താഷെത്തയും സമ്പാദിക്കാനിടയാകും. താൻ അസത്യമേയാ
അസംബന്ധമാേയാ േദാഷപൂർവ്വമാേയാ വല്ലതും ദൂഷ്യെമഴുതിയാൽ, ശ ക്കെള 
െക്കാ തനി ശല്യമുണ്ടാേയ ം; തെന്റ പ ത്തിനും േദാഷംവേന്ന ം.
റിേപ്പാർട്ടർ താെതാരാേളാടും സ്വകാര്യൈവരം ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽകൂടി,
ചിലേപ്പാൾ ചില സ്വകാര്യത രന്മാരുെട കൂടുക്കിൽ െപ േപായി എ വരാം.
ആ സ്ഥിതിയിലാണ് പക്ഷപാതിയായിത്തീർന്ന് ശ ക്കെള ഉണ്ടാ ന്നത്.
െചറുപ്പക്കാരായ റിേപ്പാർട്ടർമാർ ഇങ്ങെനെത്ത കുടു കളിൽെപ വലയുവാ 
നിടയാവുന്നതു അസാധാരണമല്ല. സ്വകാര്യൈവരെത്ത ദർശിപ്പിക്കാൻ
വർത്തമാനപ േത്താളം സൗകര്യ ദമായ സ്ഥലം മെറ്റാന്നില്ല; റിേപ്പാർട്ടറുെട
സ്ഥനം അതിേലക്ക് എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗവുമാണ്. െചറുപ്പക്കാർ തങ്ങളുെട ഈ

േലാഭനെത്ത എ യും വിേവകേത്താെട അടക്കിയിരുന്നാൽ, അപകടം
ഉണ്ടകാെത കഴിയും. ഡി ിക്ട് റിേപ്പാർട്ടർ വൃത്താന്താഖ്യാനം െച ന്നതിനും
പുറെമ, തെന്റ ഡി ിക്ടിെല വല്ല വിേശഷകാര്യങ്ങെളയും പറ്റി കുറി കൾ എഴു 
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തി അയ കയും, തേദ്ദശ ജനങ്ങളുെട അഭി ായങ്ങെള തിഫലിപ്പിക്കയും
െച ന്നതു തെന്റ െതാഴിലിൽ അഭിവൃദ്ധി ം, പ ത്തി ആ ഡി ിക്ടിൽ
സ്ഥിര തിഷ്ഠ ം ഉതകുന്നതാണ്. താൻ പ ത്തിേലക്ക് അയ െകാടു ന്ന
യാെതാരു േലഖനവും വ്യക്തമായ കയ്യക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കയും, അതിെല
സംഗതികെള വീ ം വീ ം അേലാചി നിശ്ചയം വരു കയും, േപരുകൾ
മുതലായ വിവരങ്ങളിൽ യാെതാരു വീ യും ഇെല്ല നിർണ്ണയെപ്പടു കയും
െചയ്തിരിക്കണം. പ ത്തിേലയ്ക്കയ കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന, അച്ചടി ംമുമ്പ് അതു
കാണ്മാനും വല്ല വി യുണ്ടായിരുന്നാൽ തിരു വാനും തനി സാധി ക 
യിെല്ല ഓർ ന്നതായാൽ തെന്റ ദ്ധ എ േയെറ ആവശ്യകമാെണ
േബാധ്യമാവും. കെയ്യഴു പകർ കെളാെക്ക കഴിവുള്ളിടേത്താളം കാേല ട്ടി
പ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, അവ വരുന്ന ലക്കത്തിേല
ഉപേയാഗെപ്പട്ടിട്ടിെല്ല ം, പിന്നെത്ത ലക്കത്തിനു വളെര പഴകിേപ്പായി എ ം
ആേക്ഷപം വേന്ന ം. ഇതു നിമിത്തം ചിലരുെട മുഷിച്ചിലിനും പാ മാേയ ം.
ഡി ിക്ട് റിേപാർട്ടറുെട വൃത്തി വാസ്തവത്തിൽ, വർത്തമാന നിേവദനമായിരു 
ന്നാലും, ചില പ ങ്ങളുെട വിഷയത്തിൽ, അതിെന്റ നിവ്വാഹകെന്റ നിലയിൽ
െചേയ്യണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾകൂെട ഉണ്ടായിരി ം. തെന്റ ഡിസ്ടിക്ടിെല
വരിക്കാേരാടു വരിപ്പണം േമടി പ നിവ്വാഹകനു അയ െകാടു ക. പു 
തിയ വരിക്കാെര േചർ ക എന്നീ വൃത്തികൾ റിേപ്പാർട്ടറുെട ചുമതലയിൽ
െപട്ടതായിവരും. വിേശഷി ം, തെന്റ പ ം തുടങ്ങീ അധികകാലം ആയിട്ടി 
ല്ലാത്തതാെണങ്കിൽ, അതിന്ന് ഒരു സ്ഥിര തിഷ്ഠ ഉണ്ടാകുംവെര ഇങ്ങെന ചില
സഹായങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ടരാൽ സാധ്യമായി ണ്ട്; കുെറ പഴക്കം െചന്ന പ ങ്ങൾ 

ഇങ്ങെന ഒരാവശ്യം റിേപ്പാർട്ടെരെക്കാണ്ട് നിറേവറ്റാൻ ഉണ്ടായിെല്ല
വരും. ഒരുവൻ ഡി ിക്ട് റിേപ്പാർട്ടരായിരിക്കെട്ട. പ കാര്യാലയത്തിൽ പണി 
െയടു ന്ന കുട്ടിത്തരം റിേപ്പാർട്ടരായിരിക്കെട്ട; ഏതു നിലയിലായിരുന്നാലും
പ ത്തിേല പരസ്യങ്ങൾ േശഖരി ന്ന േജാലികൂെട ചില സമയങ്ങളിൽ
അവെന്റ ചുമതലയിൽ െപട്ടിരി ം. ഇതിേല അവ േത്യകം തി 
ഫലവും അനുവദിക്കെപ്പടും. വിേശഷി ം അവെന്റ റിേപ്പാർട്ടർ പണി ള്ള

തിഫലം ചുരുങ്ങിയതാെണങ്കിൽ, ഇങ്ങെന കൂടുതൽ ആദായത്തിനുള്ള
മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുപ്പാൻ പ നിർവ്വാഹകൻ ഒരുക്കമായിരി ം. അതു
പ ത്തിെന്റ നടപ്പിനുതെന്ന അഭിവൃദ്ധി വരു ന്ന കാര്യമാണേല്ലാ. എന്നാൽ,
പ ത്തിനു പരസ്യങ്ങൾ േച െവപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ധാരാളം അ കളും, മ
ഉപകരണങ്ങളും സംഭരി ന്നതിേല േവണ്ട മൂലധനം മുടക്കിയിരി ന്നിെല്ല 
ങ്കിൽ, റിേപ്പാർട്ടറുെട പരസ്യകാര്യവിഷയമായുള്ള പരി മങ്ങൾ സാഫല്യം
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തൃപ്തികരമായിെല്ല വേന്ന ം. അെതങ്ങിെനയിരുന്നാലും റിേപ്പാർട്ടർമാരുെട
േമൽ വർത്തമാനനിേവദനെമാഴിെക, മ വൃത്തികൾ ചുമ ന്നത് വിഹിതമ 
െല്ലന്നാണ് പറേയണ്ടത്. ധാരാളം മൂലധനശക്തിയുള്ള പ ങ്ങൾ അങ്ങെന ഒരു

വർത്തി െചയ്യിക്കയില; മൂലധനശക്തി ചുരുങ്ങിയ പ ങ്ങൾ അതാവശ്യമാ 
യി വേന്നയ്ക്കാം.
റിേപ്പാർട്ടർ താ ര്യേത്താെട പണിെയടു ന്നവനായിരുന്നാൽ അവ ഡി 

ിക്ടിെല വൃത്തിെകാ ഒ ര െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ, പ െത്താഴിലിൽ
ഉയർന്ന പടികളിേല കടക്കാനുള്ള േയാഗ്യത സിദ്ധിച്ചിരി ം. അവൻ പ  
കാര്യാലയത്തിൽനി അകന്നിരു വർത്തിെയടു ന്നവനാകെകാണ്ട്,
നഗരത്തിെല േ ശങ്ങൾ അവനു ത കയില്ല; ഏതുകാര്യവും ക്ഷമേയാെട ചിന്തി 

തീർച്ചെപ്പടു വാൻ ശീലിക്കയും െച ം. പിെന്ന വിേശഷകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
റിേപ്പാർട്ട് എഴുതുവാനായി തെന്റ ഡി ിക്ടിൽ വ േചരാവുന്ന മ പ ങ്ങളുെട
റിേപ്പാർട്ടർമാരുമായി ഇടപഴകി പുതിയ അറിവുകൾ േനടുവാനും കഴിയും.
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അദ്ധ്യായം 4 - ഖണ്ഡേലഖനം-ഒന്ന്

വൃത്താന്തസൂചനകൾ കുറിെച്ചടുത്താൽ മാ ം േപാരാ; അവെയ പ ത്തിൽ
വിള ന്നതിനു തക്കവണ്ണം ’പാക’െപ്പടുത്തണം. ഇതു റിേപ്പാർട്ടർമാെരാെക്ക
അവശ്യം െചേയ്ത കഴിയൂ. ഏതുതരം റിേപ്പാർട്ടരും തെന്റ ൈകക്കലുള്ള വർത്ത 
മാനങ്ങെള െചറിയ ’ഖണ്ഡികകൾ’ ആക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടതു പ നടത്തിൽപ്പിൽ
ഒരു ധാന കാര്യമാണ്. ഈ ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ ആണ് പ ത്തിെന്റ
അംഗങ്ങൾ. ഒരു ചുമരു െക ന്നതിന് ഇഷ്ടികകൾ എങ്ങെനേയാ, ഒരു പ ം
സജ്ജീകരി ന്നതിനു ഖണ്ഡികകൾ അേത കാരം മാണഘടകമായിരി 

. വൃത്താന്തങ്ങൾ േശഖരി ന്ന റിേപ്പാർട്ടരുെട പക്കൽനി െച ന്ന
വർത്തമാന റി കൾ പുറേമ, മെറ്റാരു വിധം ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ കൂടി
പ ങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ടേല്ലാ; ഇവെയ പ ാധിപ റി കൾ എ വിളി 

. ഈ ര തരം ഖണ്ഡേലഖനങ്ങളും സ്വഭാവതഃ ഭിന്നങ്ങളാെണ
ധരിേക്കണ്ടതാകു : ര ം െചറിയ കുറി കൾ ആയിരി എന്ന ഒരു
സംഗതിെയ അവ സമാനധർമ്മെത്ത കാണി ; മ സംഗതികളിൽ
അവ ഭിന്ന ധർമ്മങ്ങളായി ള്ളവയാകു . റിേപ്പാർട്ടർ പാകെപ്പടുത്തി വിള ന്ന
ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ െവറും വർത്തമാനങ്ങൾ അടങ്ങിയവയാണ്; പ ാധിപ  
റി കൾ ആയുള്ള ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ പലേപ്പാഴും വർത്തമാനങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
വിമർശനങ്ങേളാ, ചിലേപ്പാൾ രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ ഏതാൻ കണ കൾ
മാ േമാ, ചിലേപ്പാൾ അന്യ േചർത്തി ള്ള വർത്തമാനങ്ങെള സമാഹരിച്ച്
വായനക്കാരുെട ദൃഷ്ടിെയ ക്ഷണി ന്ന ജ്ഞാപകങ്ങേളാ ആയിരി ം. ഈ വി 
ധങ്ങളിലുള്ള ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ ഇല്ലാെത ഒരു പ വും നട കാണുന്നിെല്ല
പറയാം.
െചറിയ െചറിയ വർത്തമാന റി കൾെകാ വായനക്കാരുെട ദ്ധെയ
ആകർഷി ക എ തു സാധാരണപ ങ്ങൾെക്കാെക്ക, വിേശഷിച്ച്  
തിവാരപ ങ്ങൾ , കർത്തവ്യമായി കൂെട തീർന്നി ണ്ട്. സരസമായും,
സാരവത്തായും, സക്ഷിപ്തമായും ഉള്ള വർത്തമാന ഖണ്ഡങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരി ന്ന
ഒരു വൃത്താന്തപ േത്താളം, തേദ്ദശവായനക്കാെര സംതൃപ്തിെപ്പടു ന്നതി 

ം, മെറ്റാരുതരം പ ത്തിനും ശക്തിയില്ലാ. സരസം, സാരവത്ത് എന്ന
വിേശഷണങ്ങൾ; ചില പ ങ്ങളിെല റിേപാർട്ടർമാർ സഭാേയാഗനടപടിക 
െളപ്പറ്റി എഴുതുേമ്പാൾ ഓേരാേരാ സംഗങ്ങെള റിച്ച് െച മാറുള്ള െവറും
വിേശഷണങ്ങെളേപ്പാെല, വിചാരി േപാകരുത്. ആ വർത്തമാന റി കൾ,
വാസ്തവത്തിൽ സരസവും, സാരവ ം ആയിരിക്കണം. വർത്തമാനങ്ങൾ
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എെന്താെക്കയാവാം? ബഹുജനങ്ങൾ വിേനാദേമാ വിജ്ഞാനേമാ നൽ 
കുന്നതായ ഏെതാരു വർത്തമാനവും സത്യാനുേരാേധനയും സഭ്യമര്യാദെയ
അനുസരി ം തിവാദിക്കാവുന്നതാണ്. ആൾ തിങ്ങിനട ന്ന ഒരു െതരുവിൽ
ഒരു കാളേയാ കുതിരേയാ വിരേണ്ടാടിയതാകെട്ട, ഒരു പുര തീ കത്തിയതാ 
കെട്ട, ഒരു ആകസ്മികമരണമുണ്ടായതാകെട്ട, ഒരു നാടകേമാ പ കളിേയാ
നടന്നതാകെട്ട, ഒരുവനു ഒരു ശംസാപ ം ലഭിച്ചതാകെട്ട-ഇങ്ങെന പല
സംഗതികളും വർത്തമാന റി കൾ വിഷയമാകാം. ഇവെയ എഴുതി
ഫലിപ്പി ന്നതു റിേപ്പാർട്ടരുെട സാമർത്ഥ്യെത്ത ആ യിച്ചിരി ം. ഒരു േദ 
ശ ഒന്നിലധികം പ ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, ഇവതമ്മിൽ വർത്തമാനങ്ങൾ

തിപാദി ന്ന വിഷയത്തിൽ എേപ്പാഴും മത്സരമുണ്ടായി എ വരാം. മ
കാര്യങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന മത്സരം റിേപ്പാർട്ടരുെട ദ്ധെയ
അ േത്താളം അർഹി ന്നില്ല. പ വായനക്കാർ പ ം വിടുർത്താൽ ആദ്യ 
മായി കൗതുകേത്താെട േനാ ന്ന ’സ്വേദശവാർത്ത’ പംക്തി കുറുകിയിരുന്നാൽ
അതൃപ്തിയും; എ യും നീണ്ടിരിക്കന്നതായി കണ്ടാൽ അന മായ സേന്താഷവും
ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതി , റിേപ്പാർട്ടർമാർ സ്വന്തം പ ത്തിെന്റ അഭ ദയ 
ത്തിലും സ്വന്തം അഭിവൃദ്ധിയിങ്കലും താ ര്യമുള്ളവരാെണന്നിരിക്കിൽ, അവർ
വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരിച്ച് വായനക്കെര ആകർഷിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ
എഴുതി ഫലിപ്പി ന്നതിനു എ വളെര ദ്ധെവച്ചാലും അതു അധികമായി 
േപ്പായി എ ആേക്ഷപം വരുകയില്ല. മത്സരമുള്ളേപ്പാൾ പ ാധിപന്മാർ
റിേപ്പാർട്ടറുെട വർത്തമാന റി കെള എ േയാ സൂക്ഷ്മമായും നിഷ്കർഷമായും
പരിേശാധിപ്പാനും, അവ മ പ ങ്ങേളാടു കിടനിൽ കയിെല്ലങ്കിൽ അവർ
റിേപ്പാർട്ടരുെട സാമർത്ഥ്യെത്ത റിച്ച് അഭിമാനം കുറവാനും ഇടയാകുന്നതാകു 

.
ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നതിേലക്ക് ആവശ്യമായുള്ളത് അതിൽ അടേക്ക 
ണ്ടതായ ’വക’കൾ ആകു . ഈ ’വക’കൾ എവിെടനിന്നാണ് ലഭി ക?
പ ക്കാരൻ തെന്റ മേനാരാജ്യത്തിൽ സൃഷ്ടി വിടുന്നവയാേണാ? അവൻ
എങ്ങെനയാണ് എല്ലാ സംഗതികെളയും അറിയുന്നത്? പ റിേപ്പാർട്ടർമാർ
സർവ്വജ്ഞന്മാരും സർവ്വസാക്ഷികളും ആകു െവന്ന് ചിലർ േതാന്നിേപ്പാ 
േയക്കാം. വാസ്തവം അങ്ങെനയല്ല. പ ത്തിൽ സ്താവി ന്ന വാർത്തകൾ
എല്ലാം റിേപ്പാർട്ടർ സ്വന്തം കണ്ണാേല കണ്ടവ ആയിരിക്കയില്ല; പേല സംഗ 
തികളിലും അവ അറിവു കി ന്നതു അന്യന്മാർ വഴിയായിട്ടാണ്. എന്നാൽ
ഇ കാരം ലഭി ന്ന അറിവുകെള ഉപേയാഗെപ്പടു ന്നതിൽ അവൻ നല്ല
മുൻകരുതൽ െവ െകാണ്ടിരുന്നാൽ, എല്ലാ വാർത്തകളും അവൻതെന്ന കണ്ണാ 
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െല കണ്ട് കഥിച്ചതുേപാല വിചാരിക്കാം. ഒരു സംഗതിെയപ്പറ്റി റിേപ്പാർട്ടർ
അനുഭവത്താൽ അറിവിെല്ലങ്കിൽ, അതു കണ്ടി ള്ളവെനേയാ, അതു സംബ 
ന്ധമായ വാസ്തവവിവരങ്ങൾ ൈകവശമുള്ളവെനേയാ തിര പിടിച്ച്, ആ
വഴി േവണ്ട വിവരങ്ങെളാെക്ക ഹിപ്പാൻ സാധി ന്നതാണ്. അതതു
സംഗതിയുെട സാരഭാഗെത്ത ഹിപ്പാൻ തക്ക സാമർത്ഥ്യം അവ ണ്ടാ 
യിരിക്കണം; അന്യന്മാരിൽനി ലഭി ന്ന അറിവുകളിൽ അനാവശ്യമായ
പലതും കലർന്നിരിക്കാം; ഇവെയ തള്ളിക്കളയാനും േവണ്ടതുമാ ം ഏടുപ്പാനും,
പക്ഷപാതം കൂടാെതയിരിപ്പാനും അവൻ ദ്ധെവ െകാണ്ടാൽ, തെന്റ വർത്ത 
മാന റി കെളപ്പറ്റി പ ാധിപർേക്കാ വായനക്കാർേക്കാ െവറു േതാന്നാൻ
കാരണമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ വകകൾ സംഭരിപ്പാൻ,
റിേപ്പാർട്ടർക്ക്, സർക്കാർ ജീവനക്കാരുമായി നിശ്ചയമായും പരിചയമുണ്ടാ 
യിരിക്കണം. േപാലീസ് ജീവനക്കാരുമായി വിേശഷി ം ഇടപഴകണം.
െപാതുവിൽ സംബന്ധി ന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരുെടെയാെക്ക പക്കൽനിന്ന്
അറിയാൻ കഴിയുേമാ, അവെരെയാെക്ക ദിവസംേതാറും കണ്ട് ശ്നം െചയ്യണം.
െപാലീസ് േസ്റ്റഷൻ, മജിേ റ്റ് േകാടതി, റവന കേച്ചരി, ആശുപ ി, തീവണ്ടി
ആപ്പീസ്, മ െപാതുവക സ്ഥപനങ്ങൾ-ഇങ്ങെന നാനാസ്ഥലങ്ങളിലും െചന്ന്,
അവയിെല ജീവനക്കരുമായി സംഭാഷണം െചയ്ത്, പുതിയ വാർത്തകൾ ഹി 
പ്പാൻ എേപ്പാഴും താ ര്യേത്താടുകൂടിയിരിക്കണം. ആ ജീവനക്കാെര അവരുെട
ആപ്പീസുകളിൽ െച കാണുന്നതു യുക്തം അെല്ലന്നിരി േമ്പാൾ, അവരുെട
ഗൃഹങ്ങളിൽ േപായി അവരുെട അവസരം േനാക്കിക്ക സംസാരിക്കണം.
ചിലർ യാെതാരു ഭയവും കൂടാെത, വാർത്തകൾ പറയു ണ്ടായിരി ം; ചിലർ
ഭയശീലന്മാരായി തുറ പറകയില്ല. മ ചിലർ വാസ്തവെത്ത മറ െവ ം;
േവെറ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം വാസ്തവത്തി വിപരീതമായി പറയും; ഇനിയും
ചിലർ േകൾവിെയ മാ ം അധിഷ്ഠാനമാക്കിെക്കാണ്ട് അവ്യക്തമായി വല്ലതും
പറയും. ഇത്തരത്തിൽ പല മാതിരി ആളുകേളാെടാെക്ക സംസാരി േവണം
വാസ്തവം ഇ , അവാസ്തവം ഇ , എ വിേവചിപ്പാൻ തക്ക ബുദ്ധികൗശ 
ലം റിേപ്പാർട്ടർ ഇെല്ലന്നിരിക്കിൽ, അവനും പ വും എ എളുപ്പത്തിൽ
അബദ്ധ ണ്ടിൽ പതി ന്നതാണ്! ആളുകളുെട സ്വഭാവങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാ 
നുള്ള ബുദ്ധിചാതുര്യം റിേപ്പാർട്ടർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, അബദ്ധത്തിൽ െച
ചാടുകയില്ല. വാസ്തവം പറയുന്ന ശീലമുള്ളവേരാടു ശ്നം െച േമ്പാൾ ഉടൻ
മറുപടി കി ന്നതുെകാ തൃപ്തിെപ്പടാം; സേന്ദഹെപ്പടാൻ ആവശ്യമില്ല. തുറ  
പറയാൻ മടി ന്നവേരാടു കുേറ െട ശ്നങ്ങൾ െചയ്ത് വാസ്തവങ്ങൾ ഒെക്ക
പുറെമ വരുത്താം. ചിലേരാടു കുെറ അധികം സംസാരിേക്കണ്ടിവേന്ന ം ഒരു
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സംഗതിെയപ്പറ്റി അ സ്വ ം വല്ല അറിവും കിട്ടിയിരുന്നാൽ മുഴുവൻ അറിവാനും
വാസ്തവനിണ്ണയം െചയ്യാനും, ചില തരക്കാേരാടു താൻ േകട്ടി ള്ളതിന്ന് േനെര
വിപരീതമായ ഒരു സംഭവെത്ത സംഭാവനം െച ംെകാ ശ്നം െചേയ്യണ്ട 
തായിരി ം. ചിലേരാടു ഇല്ലാത്ത സംഗതികെളപ്പറ്റി േചാദി േമ്പാൾ അവർ
ആ അവാസ്തവ സംഗതി പ ത്തിൽ കാണരുതേല്ലാ എ വിചാരി , വാസ്തവം
െകാ അവാസ്തവെത്ത നിേഷധി ം. ചിലേരാടു സ്വകാര്യസംഗതികേളപ്പറ്റി
സംസാരിക്കാൻ ഏർെപ്പട്ടിട്ട് േമണ സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ കട കൂടാം.
ഇങ്ങെന പലമാതിരി കൃതിക്കാേരാടും െപരുമാേറണ്ട സ ദായങ്ങെളാെക്ക
ശീലിച്ചവനായിരി ന്ന പക്ഷം, റിേപ്പാർട്ടർക്ക് തെന്റ വൃത്തിയിൽ വിജയം
ലഭി വാൻ യാസമില്ല. ഇതിേലക്ക് സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവെനെക്കാണ്ട്,
വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരിപ്പാൻ െകാ കയില്ല; െവറും സ്വന ാഹിയ  
ത്തിെന്നാപ്പം, സഭാേയാഗങ്ങളിെല സംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നടപടികെള

തിഫലിപ്പിക്കാേന െകാ . ഏതുവിധത്തിലായാലും, വർത്തമാന റി കൾ 
ള്ള ’വക’കൾ േശഖരി േമ്പാൾ, കാര്യസാരത്തിൽ കട െച വാനുള്ള

സാമർത്ഥ്യം റിേപ്പാട്ടർ പഴമപരിചയത്താൽ സിദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്. അതു
ഹിപ്പാൻ കഴിയാെത, സ്വകാര്യത രന്മാരായ ആളുകളുെട കുടുക്കിൽ െപടു 

വാനിടവരുന്നതു ആശംസ്യമല്ല. ജന തികെള നിശ്ചയഗർഭമായ വിധത്തിൽ
സ്താവി കേയാ; നിശ്ചയമായ സംഗതികെള ജന തിയായി പറകേയാ

െച ന്നതു യുക്തമല്ലതാനും. ചിലേപ്പാൾ സംശയ സ്തമായ സംഗതികെള
േകൾവികളായി സ്താവി ന്നതും തീെര അവിഹിതമായ സ ദായമാ 
ണ്. ”രാമേമേനാൻ മരി േപായതായി േകൾ ”-എെന്നാരു വാർത്ത
വാസ്തവാനുേരാേധന ഉള്ളതായിരുന്നാൽ, ’േകൾ ’വി ആവശ്യമില്ല; സം 
ശയ സ്തമാെണങ്കിൽ ഇ ഗൗരവെപ്പട്ട ഒരു സംഗതിെയ സംശയനിവാരണം
വരുത്തിയതിനുേമൽ സ്താവിച്ചാൽമതിയാകും. അല്ലാെത ആ വാർത്തയുെട
വാസ്തവാവസ്ഥെയ ഭാഗ്യപരിക്ഷ അധീനെപ്പടു ന്നതു ഒരിക്കലും യുക്തമല്ല;
ന്യായവുമല്ല.
വൃത്താന്തഖണ്ഡികകൾ അെല്ലങ്കിൽ, വർത്തമാന റി കൾ എഴുതുന്നതിേല 

ള്ള വകകൾ േശഖരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടു െചേയ്യണ്ടത്, വർത്തമാനെത്ത
ഒരു ഉചിതമായ രൂപത്തിൽ തിബിംബി കയാണ്. സംഗതികെളാെക്ക,
നടന്ന മത്തിൽ വിവരിക്കണം. പറേയണ്ടെതാെക്ക അന നമായി െവളി 
െപ്പടു വാൻ കഴിയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കണം. വാക്യങ്ങെളാെക്ക
സംക്ഷിപ്തസാരമായും രമണീയമായും ഇരിക്കണം. ഖണ്ഡിക േചർന്നതായ
ഒരു തലവാചകവും ഉപേയാഗിക്കണം. ഈ തലവാചകം വരിയുെട നടുവിലല്ലാ
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നാേട്ടണ്ടത്; വരിയുെട ആരംഭത്തിൽ ഇടത്തറ്റ എഴുതി, ഒരു േരാധിനി 
ചിഹ്നമായ ചിറിയ വരയിട്ട് അതിെന തുടർന്ന് വർത്തമാനം എഴുതുകയാണ്
സാധാരണമായി സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന സ ദായം. തലവാചകം, വർത്ത 
മാനത്തിെന്റ സ്വഭാവം.ഇന്നതാെണ ഥമതഃ േതാന്നി മാേറാ അെല്ലങ്കിൽ
വായനക്കാെര അതിേല ആകർഷി മാേറാ ആയിരിക്കണം. ഒരുവൻ
െവള്ളത്തിൽവീണ് മുങ്ങിമരി എന്ന സംഭവെത്ത ദഥി ന്നതാെണങ്കിൽ,
അതിനു ’മുങ്ങിമരണം-’ എന്ന രീതിയിൽ തലവാചകം എഴുതുകയല്ലാെത,
’ഒരു വിേശഷം’ എേന്നാ ’ജല ീഡ’ എേന്നാ മെറ്റാ അസംബന്ധമായി ള്ള
തലവാചകം വയ്ക്കരുത്. ’എന്നാൽ’ എങ്കിലും ’ വീ ം’ മുതലായ പദങ്ങൾ
വാചകങ്ങളുെട മുമ്പിൽെവ െതാടു െകട്ടി വർത്തമാനെത്ത ദുർ ഹമായ
വിധത്തിൽ വള െപാള പറയുന്ന സ ദായം തീെര വർജ്ജ്യമാണ്. സ്വഭാഷാ 
പദങ്ങൾ യേഥച്ഛം ലഭി െന്നട അന്യഭാഷാപദങ്ങെള കുത്തിെച്ചലുത്തിയും
ഭംഗി േവണ്ടി അനാവശ്യമായ പഴെമാഴികൾ നിറ ം വർത്തമാനെമഴുതുന്നതു
തീെര അേക്ഷപേയാഗ്യമാകു . ഇതാ പകർ ന്ന വർത്തമാന റി കെള
േനാ ക:
” ീവർദ്ധനപുരം. കാലാവസ്ഥ
”േവനലിെന്റ കാഠിന്യം പരിതപ്തമായിരി . ജനങ്ങളുെട േദഹസൗഖ്യം
അ സുഗമമല്ല. കൂപതടാകങ്ങളിൽ ജലം കർദ്ദമസമ്മിളിതമായിട്ടാണ്
കാണെപ്പടുന്നത്. േതങ്ങ അേനകദുർല്ലഭമായിരി . തന്നിമിത്തം െവളിെച്ച 
ണ്ണാദികൾ ം വിലകൂടുതലാണ്. ആടുമാടുകളും അഹാരപ ങ്ങൾ കിട്ടാെത
ശേബ്ദാൽപാദനത്തി േപാലും ശക്തിെയന്നിെയ ഉറക്കം തൂ ...........”
(’സുജനാനന്ദിനി’–1906–െഫ. 2-ആംനു)

”എറണാകുളം.
” ിയപ ാധിപസ്സാെറ, ന െട മാരുതഭഗവാെന്റ ഉപ വം ഈയിെട ഇവിെട
കുെറ കലശലുതെന്നയാണ്. ഇേദ്ദഹം അധികമായി ഉപ വി ന്നത് ഡർബാർ
േറാഡിന്നരുകിൽ പടിഞ്ഞാേറാട്ടഭിമുഖമായി ഇരി ന്ന [ 49 ] ഷാ കാെരയും
മ മാണ്, കാരണം എന്താെണന്ന് സാററി േവാ? മിസ്റ്റർ വായുവിെന്റ
ശക്തി തടു ന്നതിനായി നിന്ന െത കെളെയല്ലാം ഉ ലനാശം െചയ്തിേല്ല?
പിെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടം േപാെല തുള്ളരുെത? കാെളജു െകട്ടിടങ്ങളുെട
പഴയ ഓടുകൾ താൻ കുെറ അധികം പുതുതാക്കി . മഴയും ഒ ം കുറവല്ല.”
(’േകരളതാരക’–1911 ജൂൺ 30-നു)
”അമ്പല ഴ.
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”മഴയുെട ഉപ വത്താൽ വളെര നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവി ണ്ട്. തണുേപ്പാ അസ 
ഹനീയമായിരി . ഇേപ്പാഴും െവള്ളം െപാങ്ങിവരുന്നതു പാ ത്തിൽനി ം
അടുപ്പിൽ എന്ന സ ദായത്തിലാണ് കലാശി ന്നത്..........” (’മലയാളി’–1911
ജൂൈല 26-നു)
ഇക്കാണിച്ചവയിൽ, ഒന്നാമേത്തതു, തൽക്കർത്താവിനു സം തപദ േയാ 
ഗത്തിങ്കൽ ’േമാഹം’ ഉണ്ടായിട്ട് പദാർത്ഥജ്ഞാനം ഇല്ലാെത, വാചകപുഷ്ടി 

േവണ്ടി സം തപദങ്ങൾ നിറച്ച് പണ്ഡിതമാനിതെയ കാണിച്ചിരി ന്ന
േലഖനമാണ്. രണ്ടാമേത്തതിൽ, തൽക്കർത്താവു ഫലിതമായി എഴുതു
എ മിച്ച്, ചില േഗാഷ്ടികൾ കാണിച്ചിരി . മൂന്നാമേത്തതിൽ, ഇം ീ 
ഷിെല ഒരു പഴെമാഴിെയ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ െചയ്ത്, വാചകഭംഗി
ഉതകുെമ വിചാരിച്ച്, അസംബന്ധമായ വിധത്തിൽ േയാഗിച്ചിരി ;
ഇതിെന്റ അർത്ഥം വായനക്കാർക്ക് സു ഹവുമല്ല. ’സാെറ’, പ ാധപേച്ചട്ടാ’,
’അനിയ’, േഹേഹപ ാധിപർസ്സാേറ, ’ഓേഹാ െപാ േചട്ടാ’, ’േകട്ടിേല്ലസാെറ’,
’എന്താെണന്നെല്ല സാെറ’, എന്നിങ്ങെനയുള്ള ’പായ്യാര’വാ കെള േചർത്ത്
വർത്തമാന റി കൾ രചി ന്നതും, അവെയ അേതവിധം സിദ്ധീകരി  
ന്നതും, പ ത്തിൽ സാഹിത്യരസികതെയ േപാഷിപ്പി ന്നതായിരിക്കയില്ല;
സാഹിത്യദൂഷകമായിരി ം താനും.
ഒരു വർത്തമാന റിപ്പ് ഏതു രീതിയിെലങ്കിലും എഴുതിത്തള്ളിയാൽ മതി 
െയ വിചാരിക്കരുത്; ഒരു ഉപന്യാസെത്ത എ വിചി മായ രീതിയിൽ
രചിേക്കണെമന്ന് നിഷ്കർഷയുേണ്ടാ, അതിന്മണ്ണം തെന്ന, ഒരു െചറിയ വർത്ത 
മാന റി ം വിചി ബന്ധമായിരിക്കണം ചി െമഴു രവിവർമ്മത്ത രാെന്റ
ചി പടങ്ങെള കാണുേമ്പാൾ മനസ്സിന് എെന്താരു ആ ാദം, ഉണ്ടാകു േവാ
അേത കാരം ഉള്ള ഒരു ആ ാദം, ഒരു നല്ല ഉപന്യാസം വായി േമ്പാഴും,
ഉണ്ടാേകണ്ടതാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചി െമഴുത്ത് വിദ്യാൈനപുണ്യത്തി 
െനാപ്പം, ഉപന്യാസകർത്താവി ഗദ്യരചനാൈനപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അേദ്ദഹം ഒരു ചി പടത്തിൽ ഒരറ്റ ഒരു െചറിയ താമര േവാ ലതേയാ
വരച്ചാൽ അതുകൂടി മേനാജ്ഞമായിരി െവങ്കിൽ, പ ത്തിെല ഒരു വർത്ത 
മാന റിപ്പിേനയും മേനാജ്ഞം ആ വാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ചി േലഖന 
ത്തിെനാപ്പംതെന്ന പ േലഖനവും ഒരു കലാവിദ്യയാെണ ധരിേക്കണ്ടതും,
ആ വിദ്യയുെട ഖ്യാതി തെന്ന പ േലഖകന്മാർ മിേക്കണ്ടതും ആകു .
ചി േലഖകൻ ഒരാളുെട സ്വരൂപം വര േമ്പാൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, െചവി മുതലായ
അംഗങ്ങൾ ഉചിതമായ പരിമാണങ്ങെള നിശ്ചയി ; അതിന്മണ്ണം,
പ േലഖകന്മാരും തങ്ങളുെട േലഖനങ്ങളിെല വിഷയവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ
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േചർച്ചയുണ്ടായിരിപ്പാൻ ദ്ധെവക്കണം. ചി േലഖകൻ ഒരു സ്വരൂപത്തി
കേയ്യാ, കാേലാ, കേണ്ണാ, മൂേക്കാ, മ ഏെതങ്കിലുെമാരു അംഗേമാ ഇല്ലാെത
വര െവച്ചാൽ അതു എ ദുർദ്ദർശനമായി കാണുേമാ, അതിന്മണ്ണംതെന്ന
ഒരു പ േലഖകൻ തെന്റ ഉപന്യാസെത്ത വിഷയപരിപൂർത്തിവരുത്താെത
എഴുതിയാൽ, അതു വായിപ്പാൻ െകാള്ളരുതാത്തതായിത്തീരു . പിെന്നയും
ഒരു ചി േലഖകൻ തെന്റ വർണ്ണങ്ങെള േചരുംപടി േചത്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ആ
ചി ം വാസ്തവെത്ത തിബിംബിക്കാത്തതാേയാ, മെറ്റാന്നിെന ആശങ്കിപ്പി 

ന്നതാേയാ വരാവുന്നതുേപാെല, ഒരു പ േലഖകൻ തെന്റ വാക്യങ്ങളിൽ
ഉചിതപദങ്ങെളയല്ലാ േയാഗിച്ചിരി ന്നെതങ്കിൽ, വർത്തമാനത്തിെന്റ സ്വ 
ഭാവം മാറിേയാ മറിേഞ്ഞാ അർത്ഥമാേയ െമ ം ഓർമ്മെവേക്കണ്ടതാണ്.
മാതൃകയായ ഒരു ഖണ്ഡേലഖനത്തിൽ, പറേയണ്ട സംഗതികെളെയാെക്ക,
സംഭവ മത്തിൽ, ഉചിതപദങ്ങളാൽ, പറഞ്ഞിരിക്കണം; വാക്യങ്ങൾ സം 
ക്ഷിപ്തങ്ങളായുമിരിക്കണം; വാ കെള ചുരു ക നിമിത്തം അർത്ഥത്തിനു
യാെതാരു ഹാനിയും വന്നിരിക്കരുത്; പരിവാഹിത്വേദാഷെത്ത ഉ ാദി  
മാറുള്ള അനാവശ്യപദങ്ങേളാ വാചകങ്ങേളാ കൂട്ടിേച്ചർത്തിരിക്കയുമരുത്.
െകാ കുട്ടികൾ ആളാനപൂച്ചകളുെട രൂപങ്ങെള ചുമരിൽ വര ന്ന സ ദാ 
യം ഇതിേല പ കയില്ല; ചി െമഴു വിദ്യയുെട മാണതത്വങ്ങെള
പഠി ശീലിച്ചി ള്ളവരുെട സ ദായമാണ് ആവശ്യം; അതി സാഹിത്യശാ 

തത്വങ്ങളുെട അറിവും, എഴുതിശ്ശീലവും ഉണ്ടായാേല, സാധ്യമാവൂ.
വർത്തമാന റി കൾ എഴുതുന്ന റിേപ്പാർട്ടറുെട സാമർത്ഥ്യെത്ത പരീക്ഷിപ്പാൻ
ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം, ചിലേപ്പാൾ അകസ്മാൽ സംഭവിക്കാറുള്ള കുതിരപ്പിണക്കം,
വണ്ടിമറിഞ്ഞപകടം മുതലായ ആപ കെള വിവരിെച്ചഴുതുകയാണ്. ഈവക
അപകടങ്ങൾ നഗരങ്ങളിൽ സാധാരണമായി സംഭവിക്കാറുണ്ട്. റിേപ്പാർട്ടർ
ഈ അപകടങ്ങെളപ്പറ്റി ശരിയായ അറിവുകേളാെക്ക ഹിച്ചി േണ്ടാ എ ം,
അതിെല മുഖ്യകാര്യങ്ങൾ ഇന്നവെയ മനസ്സിലാക്കീ േണ്ടാ എ ം, അവ
വായനക്കാെര ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എഴുതീ േണ്ടാ എ ം, േലഖനം
വായി േമ്പാൾ ആ അപകടം വായനക്കാരെന്റ കൺമുമ്പിൽ സംഭവിച്ചതു 
േപാെല അവനു അർത്ഥ ഹം ഉണ്ടാകുേമാ എ ം വർത്തമാന റി െകാ
നിർണ്ണയെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. താെഴ േചർ ന്ന ഖണ്ഡേലഖനം േനാ ക:
”വീണു െഞരി –െചാവ്വാ ൈവകിയതിൽ പിെന്ന പുത്തൻകേച്ചരി
സമീപമുള്ള പഴയ േറാട്ടിെന്റ തിരിവിൽെവ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിരി .
േനരം ഇരുട്ടി ടങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ, അപകടം കുെറ ഭയങ്കരമായി തെന്ന
തീർന്നിരു . അതിൽെപട്ടവർ ഏെറ കഷ്ടപ്പാടിനും കാരണമായി ണ്ട്.
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അപകടം പറ്റിയത് മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കായിരു . അേപ്പാൾ, മിസ്റ്റർ
പിള്ള കേച്ചരി വി മടങ്ങിേപ്പാകയായിരു ; േമ റഞ്ഞ പഴയ േറാട്ടിെന്റ
തിരിവിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, മിസ്റ്റർ പിള്ളയുെട വണ്ടിയിൽ പൂട്ടിയിരുന്ന കുതിര
ആ തിരിവിൽ നാട്ടീ ള്ള വഴികാട്ടിസ്തംഭം കണ്ട് െപട്ട പരി മി വിരേണ്ടാ 
ടി അടുെത്താരു കയ്യാലയിൽ െച കയറി വണ്ടിയും െകാ മറിയുകയും
വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന മിസ്റ്റർ പിള്ള ഊേക്കാെട താഴ വീഴുകയും െച .
എന്നി ം, കുതിര പിടിച്ചടി എഴുേന്ന തകർന്ന വണ്ടിയും വലിച്ചിഴ െകാ
ഓടി വീ ം തട്ടിമുട്ടി വീണു. രണ്ടാമതു വീണതു ഒരു പിലാമരത്തിൽെച്ച
മുട്ടിയതുനിമിത്തമായിരു . ഇേതാടുകൂടി വണ്ടി തവിടുെപാടിയായി. ഇതി 
നിട , േവെറാരു വണ്ടി പിറെക വ േചർ . അതിെല വണ്ടിക്കാരൻ ശ
എന്നവൻ േറാട്ടിൽ മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള കിട ന്നതുകണ്ട്, മിസ്റ്റർ പിള്ളെയ
താങ്ങിെയടുത്ത്, തെന്റ വണ്ടിക്കക കിടത്തി. മിസ്റ്റർ പിള്ളയുെട വീട്
േമേക്കപട്ട വിശ്വനാഥപുര ആണ്; മൂ നാഴിക ദൂരമുണ്ട്. മിസ്റ്റർ പിള്ളെയ
ഡാക്ടർ വ കണ്ട് വളെര സൂക്ഷിച്ച് ദ്ധി പരിേശാധിച്ച് ചികിത്സി .
പരിേശാധനയിൽ, മിസ്റ്റർ പിള്ള വളെര കഠിനമായ മുറിവുകൾ തലയിലും
പുറ ം ഉണ്ടായി െണ്ടന്നാണ് ഡാക്ടർ കണ്ടിരി ന്നത്.”
ഇത്തരം വർത്തമാന റി കൾ പലേപ്പാഴും പ ങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇതി 
െന്റ ന നതകെള പരിഹരിച്ച് തിരുത്തി എഴുതുംമുമ്പായി ചില ആേക്ഷപങ്ങൾ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. വർത്തമാന റി കൾ എഴുതുേമ്പാൾ േലഖകന്മാർ ഒന്നാമ 
തായി െചേയ്യണ്ടതു വായനക്കാെര ആകർഷി വാൻ തക്കതും വിഷയത്തിനു
േചർന്നതുമായ ഒരു തലവാചകം െവ കയാണ് എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
ഇവിെട കാണിച്ചതായ ഖണ്ഡേലഖനത്തിെന്റ തലവാചകം ”വീണുെഞരി ”
എന്നാണ്. ഇതു വായിച്ചാൽ, അപകടം സംഭവിച്ച ആളുെട േപരിൽ അനുകമ്പ
ഉദി ന്നതിലധികം ഹാസ്യരസം േതാ വാനാണ് എളുപ്പമുള്ളത്. േഗാവിന്ദ 
പ്പിള്ള പറ്റിയ ആപത്താണ് ഇവിെട മുഖ്യസംഗതിയായിരി ന്നത്; അതു
തലവാചകത്താൽ സൂചിപ്പി െണ്ട പറ കൂടാ. പിെന്ന വണ്ടിതകർ 
ന്നത് െഞരച്ചലാെണ വിചാരിപ്പാനും ന്യായമില്ല. ”ൈവകിയതി ിെന്ന”
ആെണ പറഞ്ഞി ള്ള സ്ഥിതിക്ക്, ”േനരം ഇരുട്ടി ടങ്ങിയതിനാൽ’ എന്ന്
പുനരുക്തം െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നില്ല. അപകടംപറ്റിയ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ ആദ്യ 
വാചകത്തിൽ തെന്ന വായനക്കാരുെട മുമ്പിൽ േവശിപ്പിേക്കണ്ടിയിരു ;
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ആരാെണ ം എവിെട പാർ ന്നവനാെണ ം ആദ്യേമ
അറിയി ന്നില്ല. വാസസ്ഥലം ഒടുവിലാണ് പറഞ്ഞിരി ന്നത്. ”അേപ്പാൾ”
മുതലായി ചില അനാവശ്യപദങ്ങളും, നിരർത്ഥവാചകങ്ങളും േലഖനെത്ത
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വീർപ്പിച്ചിരി . ”െപെട്ട പരി മി ” വിരേണ്ടാടി എ വർണ്ണിേക്കണ്ട
വിേശഷാവശ്യെമന്ത്? വിരേണ്ടാടുന്നതു െപെട്ടന്നല്ലാെത േമണ ആേണാ? വി 
രളുന്നതു പരി മത്താലുമാണേല്ലാ? േഗാവിന്ദപ്പിള്ള താഴ വീണതിെന്റ േശഷം
അയാളുെട അവസ്ഥ എന്തായിരു എ അറിവാൻ േലഖനത്തിെന്റ അവസാ 
നത്തിൽ േപാേകണ്ടിവരു ; അതിനിടയിൽ കുതിരയുെടയും വണ്ടിയുെടയും
പിന്നാെലയാണ് വായനക്കരെന ഓടി ന്നത്. കുതിര േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ
താഴത്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഓടിയ വഴിക്ക് മ വല്ല ആേളയും അപകടത്തിൽ
െപടുത്തിയിരു െവങ്കിൽ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ വിട്ട് ആ ആളുെട അപകടെത്ത
അറിവാനായി വായനക്കാരെന കൂട്ടിെക്കാ േപായതു യുക്തമായിരി മായി 
രു . ഡാക്ടർ ”വളെര സൂക്ഷി ദ്ധി ” പരിേശാധി എ വിേശഷണം
െചേയ്യണ്ട ആവശ്യമില്ലയിരു ; പരിേശാധന സൂക്ഷി ം ദ്ധി ം െച ന്ന
കൃത്യമാണേല്ലാ. മുറിവുകൾ ’ഉണ്ടായി ണ്ട് ’ എ വർണ്ണി െന്നട ”ഉണ്ടാ 
വുക”െയക്കാൾ ഉചിതതരമായ പദം ”പ ക”േയാ, ”െപടുക”േയാ ഏൽ ക”േയാ
ആകു . ഈ ഖണ്ഡികെയ അടി ട വാർക്കാം.
”ഭയങ്കരമായ ആപത്ത്–ഇക്കഴിഞ്ഞ െചാവ്വാ സായങ്കാല , േമേക്കപട്ടം
വിശ്വനാഥപുരെത്ത മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പിള കേച്ചരിയിൽനി മടങ്ങിെപാെയ്ക്കാ 
ണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു അപകടം േനരി . പുത്തൻകേച്ചരി സമീപ ള്ള
പഴയ േറാട്ടിെന്റ തിരിവിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം കയറിയേപ്പായിരുന്ന
വണ്ടിയിെല കുതിര ഒരു വഴികാട്ടിസ്തംഭം കണ്ട് വിരേണ്ടാടി അടുെത്താരു കയ്യാ 
ലയിൽ െച മുട്ടി, വണ്ടിേയാടുകൂെട മറി . അേദ്ദഹം േറാട്ടിൽ വീണുേപായി.
പിറെക വന്നിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയിെല (ശ എന്ന) വണ്ടിക്കാരൻ അേദ്ദഹെത്ത
കാണുകയും, എട തെന്റ വണ്ടിയിലാക്കി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിേലക്ക് െകാ 

േപാകുയും െച . ഡാക്ടെറ വരുത്തി േനാക്കിച്ചതിൽ മിസ്റ്റർ പിള്ള തലയും
പുറവും കഠിനമായി മുറിെപ്പട്ടിരി ന്നതായി കണ്ടിരി . വിരേണ്ടാടിവീണ
കുതിരേയാ, പിടച്ചടിെച്ചണീ വീ ം വണ്ടിയും വലിച്ചിഴ െകാ ഓടി ഒരു
പിലാമരത്തിൽ മുട്ടി; വണ്ടി തീെര തകർ േപാകയും െച ”.
ഇ യും െകാ സംഭവത്തിെന്റ സംക്ഷിപ്തമായ വിവരണം ആയി ണ്ട്. േമപ്പടി
ആപത്തിെല ധാന സംഗതികൾ ഒെക്ക ഇതിൽ അടക്കീ മുണ്ട്. സംഭവം
നടന്ന കാലം, ആൾ, അപകടം, സന്ദർഭം, കാരണം പരിണാമം–എന്നിതുകൾ
ഓേരാ ം സംഭവിച്ച മത്തിൽ തിപാദിക്കെപ്പട്ടി മുണ്ട്. പ ത്തിൽ
എഴുതി പഴമപരിചയം വന്നി ള്ള േലഖകന്മാർ, മു കാണിച്ച മാതിരി ആേക്ഷ 
പാർഹമായ വിധത്തിൽ സംഭവകഥനം െചയ്കയില്ല എ സമാധാനെപ്പടാം;
കുട്ടിത്തരക്കാർക്കാണ് വീ വരാറ്.
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വർത്തമാനങ്ങെള വിഷയമാക്കി ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നതു എ മാ ം
നീളാം? ഇതിനു നിശ്ചിതമായ വ്യവസ്ഥെയാ ം ക ിച്ചിട്ടില്ലാ. വിഷയം
നാനാമുഖമായി തിപാദിക്കെപ്പേടണ്ടതെല്ലങ്കിൽ, െചറിയ അക്ഷരത്തിൽ
മുപ്പതു നാ തു വരിവെര നീളുന്നതിൽ തരേക്കടില്ല. എന്നാൽ, അതിലധികം
നീണ്ടാൽ തലവാചകം നടുവിൽ നാട്ടി, ഒരു െചറിയ ഉപന്യാസത്തിെന്റ രീതി 
യിൽ നിറുത്താം. വിഷയം നാനാമുഖമായിരിക്കയും ഒന്നിലധികം ഖ്ണ്ഡികകൾ
ആയി പിരിെച്ചഴുേതണ്ടിവരുകയും െച ന്നതായാൽ, തലവാചകം നടനാട്ടി,
ഓേരാ ഖണ്ഡിക ം െവേവ്വെറ തലവാചകങ്ങൾ െവേച്ചാ െവയ്ക്കാെതേയാ, വർ 
ണ്ണി ക യുക്തമായിരി ം. അഗ്നിബാധ, തിവണ്ടി അപകടം, ലഹള മുതലായ
പേല സംഭവങ്ങളും സവിസ്തരം വിവരിേക്കണ്ടവയായിരി ം; ഇങ്ങെനയുള്ള
വർണ്ണനകൾ ദീഘേലഖനമായുമിരി ം.
ഖണ്ഡേലഖനെമഴുതുന്നതു സരസമാക്കാനാണ് റിേപ്പാർട്ടർമാർ മിേക്കണ്ടത്.
എന്നാൽ േനരേമ്പാക്കില്ലാെത്തട േനരേമ്പാ വലിച്ചിഴ െകാ െവയ്ക്കരു 
ത്. ഫലിതം സന്ദർേഭാചിതവും േലഖനെത്ത അധികം ആസ്വാദ്യമാ ന്നതും
ആയിരിക്കണം. േലഖനം വായി ന്നവർ അവസരത്തിന് അനുചിതമായും
ഫലിതം േയാഗിച്ചാൽ അതു കാതിൽ തരിവള െകട്ടി ന്നതിെനാപ്പം
നീരസകാരണമായിത്തീരുന്നതാണ്, എ േലഖകന്മാർ ഓർമ്മെവേയ്ക്കണ്ടതാകു 

. പെക്ഷ, ഫലിതമായി എഴുതാൻ എല്ലാവർ ം ാപ്തിയുണ്ടായിരിക്കയില്ല;
അതിേല സ്വഭാേവന തെന്ന ഒരു ’വാസന’യും രസികതയും േലഖക
ഉണ്ടയിരിക്കണം. ഫലിതമായി എഴുതുേമ്പാൾ, േലഖനകർത്താവു മുമ്പിൽ പാടി
നില്ക്കാൻ മിക്കരുത്. േലഖനവിഷയെത്ത മുേമ്പാ െകാ വന്ന് അധികം
േശാഭിക്കാനാണ് ഉത്സാഹിേക്കണ്ടത്.
ആളുകളുെട സ്വകാര്യനടത്തെയേയാ ആകാരവിേശഷെത്തേയാ ദുഷി എഴു 
താൻ സാധാരണ െചറുപ്പക്കാർ േലാഭനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇങ്ങെന
എഴുതുന്നതിനാൽ അന്യന്മാെര അപകീർത്തിെപ്പടു ക എന്ന അപരാധം
േലഖനകർത്താവിെന്റ േമൽ കയറും. ഒരാളുെട നടത്തയിൽ ഏതാണ് സ്വ 
കാര്യമായുള്ളത്, ഏതാണ്, പ ക്കാരെന്റ നിരൂപണത്തിനു വിഷയമാക്കാൻ
തക്കവണ്ണം െപാതുജനബാധകമായുള്ളത്, എന്ന് പരിേച്ഛദിപ്പാൻ യാസമു 
െണ്ട സമ്മതിേച്ച തീരൂ. െപാതുജന ബാധമായുള്ളതാെണ നല്ലവണ്ണം
േബാധ്യം ആയാൽ, അത്തരം വൃത്തികൾ, ഒരുവൻ സ്വകാര്യത്തിൽ െചയ്തവ 
യായിരുന്നാലും എഴുതുന്നത് അകർത്തവ്യേമാ അയുക്തേമാ ആയിരി കയില്ല.
എന്നാൽ അങ്ങിെന നല്ല േബാധ്യം ആവാത്തിട , േലഖകന്മാർ പ ാധിപെര
അറിയിച്ച് പ ാധിപരുെട യുക്തംേപാെല െചയ്യാൻ വി െകാടു കയാണ്
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ഉത്തമം. ഇതു ഒരു സ്വകാര്യപുരുഷെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നിർബന്ധിത 
നയമായുമിരിക്കണം. െപാതുജനകാര്യങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ട് ജനതയുെട ദൃഷ്ടി
വിഷയമായിരി ന്ന ഒരുവെന്റ സ്വകാര്യനടത്ത, െപാതുജനങ്ങെള ബാധി ന്ന
തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കിൽ, അതിെനപ്പറ്റി പ ത്തിൽ ആേക്ഷപം പറേയണ്ടതു
ജനസമുദായത്തിെന്റ േക്ഷമത്തിന്ന് അധിഷ്ഠാനമായ ധർമ്മെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ
ആവശ്യകമാെണന്ന സിദ്ധാന്തം, േ ഷ്ഠന്മാരായ പേല പ വർത്തക 
ന്മാർ ൈകെക്കാ നടന്നി ണ്ട്, നട മുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിക്ക്, അത്തരം
നടത്തെയ െവളിെപ്പടു ന്നതു പ മര്യാദെയ ലംഘി ന്ന വൃത്തിയല്ല. സ്വ 
കാര്യങ്ങൾ െപാലീസധികൃതന്മാരുെട ദ്ധെയ അർഹി ന്നവയാെണങ്കിേലാ,
അവെയ സ്താവി ന്നതിൽ അധർമ്മശങ്കേയ േവണ്ടാ.
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അദ്ധ്യായം 5 - ഖണ്ഡേലഖനം

ഖണ്ഡേലഖനങ്ങളിൽ മെറ്റാരിനം പ ധപ റി കളാെണ പറഞ്ഞി  
ണ്ടേല്ലാ. ഇവ വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരി ന്ന റിേപാർട്ടരുെട ചുമതലയിൽ
െപട്ടതല്ല. എങ്കിലും, ഇവെയ രചി ന്ന സ ദായം, മു പറഞ്ഞ വർത്തമാന 

റി കൾ എഴുതുേമ്പാൾ ഓർമ്മെവേയ്ക്കണ്ടതായ സാഹിത്യശാ തത്വങ്ങെള
ആ യി ന്നതാകെകാ , ഇവയുെട രീതിെയ റി ം അ ം വിചിന്ത 
നം െചയ്യാം. പ ാധിപ റി കളിൽ േലാകവാർത്തകൾ വിഷയമായി
വരുെമങ്കിലും, അവെയ തിപാദി ന്ന സ ദായത്തിനു േഭദമുണ്ട്. വർത്ത 
മാന റി കളിൽ ഓേരാ സംഭവങ്ങൾ നടന്നേപാെല വിവരിക്കേയ േവ ;
റിേപ്പാർട്ടർമാർ ആ വാർത്തകെള റി തങ്ങൾ ള്ള അഭി ായംങ്ങെള

സ്താവിക്കരുതാത്തതാകു . അഭി ായം പറയുേമ്പാൾ വൃത്താന്തകഥനം
എന്നതു മാറി ആഭി ായ കടനം ആയിത്തീരു . ഒരു സംഗതിെയപ്പറ്റി
അഭി ായം പുറെപ്പടുവിെച്ചഴുതുന്നതാണ് പ ാധിപ റിപ്പ്. വർത്തമാന റി 
പ്പിെന സംഭവാഖ്യാനം എ ം പ ാധിപ റിപ്പിെന സംക്ഷിപ്തവിവരെമ ം
പറയാം. പ ത്തിെന്റ അഭി ായങ്ങെളയാണ് പ ാധിപ റി കളിേലാ,
പ ാധിപ സംഗങ്ങളിേലാ കാശിപ്പി ന്നത്. െവറും വർത്തമാനങ്ങൾ
എഴുതുക റിേപ്പാർട്ടറുെട കൃത്യം; ഈവക കുറി കൾ, പ ാധിപ റി കൾ
വിഷയമായിത്തീരാവുന്നതാണുതാനും. അേപ്പാൾ പ ാധിപ റിെപ്പഴുതുന്ന
ആൾ ആ വാർത്തകെള ഏെറ െറ പരാമർശിക്കയും അതിേന്മൽ ഗുണേദാഷ 
നിരൂപണം െചയ്ത് അഭി ായങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കയും െച . ചില സംഗ 
തികളിൽ, പ ാധിപ റി കൾ വർത്തമാനങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ
അടങ്ങിയവയായിരിക്കയില്ല; രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ വല്ല കണ കേളാ,
വ്യവസ്ഥകേളാ, ക നകേളാ ഉദ്ധരിെച്ചഴുതിയി ള്ളതാവാം. ഇതിെലാെക്ക
മുഖ്യമായി അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട കാര്യം, പ ധിപ റി കൾ ഒരിക്കലും െവറും
സംഭവകഥനമായിരിക്കരുെത ള്ളതാണ്. പിെന്ന വർത്തമാനങ്ങെള വർത്ത 
മാനപംക്തിയിൽ േവണം എഴുതുവാൻ, എ ം ഓർത്തിരിക്കണം.
പ ാധിപ റി കെളഴുതുന്നവർ ഓർമ്മെവേക്കണ്ടതായ മുഖ്യകാര്യം തങ്ങളുെട
ശബ്ദ ളയംെകാ വായനക്കാെര ഉപ വിക്കരുെതന്നതാണ്. ഒരു സംഗതി 
െയ റി പ ാധിപ റിെപ്പഴു കാരെന്റ അഭി ായങ്ങെള വായനക്കാരുെട
ഉള്ളിൽ ഫലിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി മാ ം ആവശ്യമുള്ള വാക്യങ്ങേള ഉപേയാ 
ഗിക്കാവു. ചിലേപ്പാൾ, യുക്തിപദങ്ങെള മാ ം തിപാദിച്ചാൽ മതിയാകും;
അനുമാനം വായനക്കാർ സുഗമമാണിങ്കിൽ, ആ വൃത്തി പ ാധിപ  
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റി കാരൻ െചേയ്യണ്ടതില്ല. ആേരാഗ്യവാനായിരി ന്ന ഒരുവനു േചാറും
കറിയും വിളമ്പിെക്കാടുത്താൽ മതി, അവർ ഉരുളയാക്കി ഉ െകാ ം. ഉരുള
ഉരുട്ടി അവെന്റ വാ ള്ളിൽ തള്ളി അന്നകുല്യയിേല കുത്തിയിറേക്കണ്ട
ആവശ്യമില്ല. േചാറുരുട്ടിത്തള്ളിയാൽ അവെന്റ പ കൾ െചേയ്യണ്ടിയിരുന്ന
പണി ആമാശയത്താൽ സാധിേക്കണ്ടതായും, പേക്ഷ, ദീപനേക്കടുണ്ടായി
അവ ആേരാഗ്യം ക്ഷയി വാൻ ഇടയാക്കിയതായും വേന്ന ം. ഇതി 
ന്മണ്ണം തെന്നയാണ് പ വായനക്കാരേനാടും വർത്തിേക്കണ്ടത്. അവ
സ്വയം ചിന്തി സ്വാഭി ായങ്ങെള സ്വരൂപി വാൻ ശക്തിയുള്ളേപ്പാൾ,
അവെന്റ ശിരസ്സി ള്ളിേല , പ ക്കാരൻ സ്വാഭി ായങ്ങെള കൂട്ടി ഴച്ച്
ഓേരാ സംഗതികെള ഉരുള ഉരുട്ടിത്ത വാൻ ധൃഷ്ടനാകരുത്. ആേലാചന
ആഹാരമായ സംഗതികെള പാകെപ്പടുത്തി വിളേമ്പണ്ട കൃത്യേമ പ ക്കാനൻ
െചേയ്യ ; അവെയ അേലാചിച്ച് അഭി ായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് തെന്റ മനസ്സിൽ
അംഗികരി വാൻ വായക്കാര കഴിയുെമങ്കിൽ ആ വൃത്തി അവൻ നട 
ത്തിെക്കാ ം. അവ േചാറു ദഹി ന്നതിേലക്ക് ഉമിനീരിള വാനും സ്വാദു
േതാന്നി വാനും ഷഡ് രസങ്ങൾ േചർന്ന കറികൾ വിളമ്പിെക്കാടു ംേപാെല,
അഭി ായങ്ങെള സ്വരൂപി ന്നതിേല സഹായമായി പ ക്കാരൻ അ സ്വ 

ം ചില വിമർശങ്ങൾ െച െകാള്ളാം, തരേക്കടില്ല. എന്നാൽ, പ ക്കാരൻ,
ഒരിക്കലും, യാെതാരു സംഗതിെയപ്പറ്റിയും, വായനക്കാർ േവണ്ടി, അവർ 

പകരം താൻ തെന്ന ചിന്തിച്ച്, ചില അഭി ായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചേശഷം,
ആ അഭി ായങ്ങെള അവരുെട മനസ്സിേല തള്ളിക്കയറ്റരുത്. ഈ തത്വം
പ ധിപ റിെപ്പഴുതുന്നവർ ഓർത്തിരിേക്കണ്ടതാകയാൽ ആണ് ഇവിെട  
സ്താവിച്ചത്. തിപാദി ന്ന സംഗതിയുെട സാരം എെന്ത വായനക്കാര
എളുപ്പം കാണ്മാൻ സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽ ശബ്ദേമഘങ്ങളാൽ മൂടി ഇരുള 
ടച്ച പ ാധിപ റി കൾ പ ങ്ങളിൽ പലേപ്പാഴും കാണാറുണ്ട്; അതുകൾ
എഴുതുന്നവർ വായനക്കാരുെട നിലയിൽനിന്ന് അവെയ േനാ ന്നതായാൽ,
സ്വകൃതികെളപ്പറ്റി ലജ്ജേയാ വിസ്മയേമാ േതാ ന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു
താെഴ പകർ ന്ന ഖണ്ഡേലഖനെത്ത സാര കാശമാകുംവണ്ണം സംേക്ഷപിെച്ച 
ഴുതാൻ കഴികയില്ലേയാ എ പരീക്ഷിക്കാം.
”പൂനയിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന കൃഷി ശാ കാേളജ് തുറന്ന അവസ 
രത്തിൽ, ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൈല 18-ന് ബാംെബ ഗവർണർ ബഹുമാനെപ്പട്ട
സർ. ജാർജ് ാർക്ക് െചയ്ത സാരവത്തായ സംഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല
കൃഷി പരിഷ്കാരവിഷയത്തിൽ ദ്ധയുള്ളവർ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട
പല സംഗതികളും അടങ്ങീ ള്ളതായി കാണു . അേദ്ദഹം ഇന്ത്യയിെല
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രാജ്യകാര്യകുശലനായ ഒരു പൗരനായിരു എങ്കിൽ കൃഷിപരിഷ്കാരത്തി 
നും കൃഷിവിദ്യാഭ്യാസ ചാരത്തിനും കൂടുതൽ ധനം വ്യയംെച ന്നതിനായി
ഗവൺെമന്റിെന എേപ്പാഴും ബുദ്ധിമുട്ടി െകാണ്ടിരി െമന്ന് ഇേദ്ദഹം സ്താ 
വിച്ചിരി . ഇതു അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു സ്താവനയാെണ പറേയ 
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. കൃഷിപരിഷ്കാരവിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇേപ്പാൾ പലവിധ
പരി മങ്ങളും െച വരു െണ്ടങ്കിലും ആശാസ്യങ്ങളായ പല സംഗതികളും
ഇേതവെര ആരംഭിക്കെപ്പട്ടി േപാലുെമെല്ല ള്ളത് േശാചനീയമായ ഒരു വാ 
സ്തവമാണ്. ഗവൺെമന്റ് ഇതിേല േവണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ധനം വ്യയംെചയ്ത്
വ്യവസ്ഥകൾ ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടത്. ഇന്ത്യയിെല മണ്ണിെന്റ സ്വഭാവം ഇതര
രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മണ്ണിെന അേപക്ഷിച്ച് ഒരു േത്യകം രീതിയിലുള്ളതാകയാൽ,
നവീനകൃഷിസ ദായങ്ങെള പരീക്ഷിച്ചറികയാണ് ആദ്യമായി േവണ്ടെത ം,
കൃഷി േയാഗേതാട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിേക്കണ്ടതാ 
െണ ം ത സംഗമേധ്യ സർ ജാർജ്ജ് ാർക്ക് സ്താവി കാണുന്നത്

ദ്ധാർഹമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. നാ പുറങ്ങളിൽ കൃഷിവിഷയ സംഗ 
ങ്ങൾ െച ന്നതിനും, പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണി െകാടു ന്നതി ം അധികം
േപെര നിശ്ചയിച്ച് നവീനസ ദായങ്ങൾ കൃഷിക്കാർ മനസ്സിലാക്കിേക്കാടു 
േക്കണ്ടതി ം അവെര ജാഗരൂകന്മാരാ ന്നതിനും മിേക്കണ്ടതാെണ ം
മഹാനായ ത ാസംഗികൻ അഭി ായെപ്പ കാണുന്നത് കൃഷിപരിഷ്കാ 
രവിഷയത്തിൽ ഒരു ധാനെപ്പട്ട സംഗതിയാെണ ള്ളതി സംശയമില്ല.
നാ പുറങ്ങളിൽ ാഥമിക കൃഷിപാഠശാലകൾ സ്ഥാപിച്ച് കൃഷിശാ ത്തിെല
ആദ്യമപാഠങ്ങെള പഠിപ്പിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയപ്പറ്റി സർ ജാർജ്

ാർക്ക് പുറെപ്പടുവി കാണുന്ന അഭി ായവും ദ്ധാർഹമായ ഒന്നാണ്. തി 
രുവിതാ ംകൂറിൽ ഈ തരം ാഥമിക പാഠശാലകൾ സ്ഥാപിേക്കണ്ടതാെണ
കൃഷിഡയറക്റ്റർ ഗവൺെമണ്ടിെന ധരിപ്പി കയുണ്ടാെയങ്കിലും, ഗവൺെമണ്ട്
ആ അഭി ായെത്ത സ്വീകരിക്കാതിരി കയാണുണ്ടായെത ഞങ്ങൾ
അറിഞ്ഞി ണ്ട്. കൃഷിഡയറക്ടറുെട ശുപാർശെയ ഗവൺെമണ്ട് സ്വീകരി

വർത്തിച്ചിരു െവങ്കിൽ അതു േയാജനകരമായിരി മായിരു െവ ള്ള 
തിനു സംശയമില്ല.”
ഈ പ ാധിപ റിപ്പിെന റി പറായാനുള്ള ആേക്ഷപങ്ങളിൽ ഒന്നാ 
മേത്തതായി നി ന്നത്, സർ ജാർജ്ജ് ാർക്കിെന്റ സംഗത്തിൽനി
എടുെത്തഴുതിയ സാരഭാഗം മൂലാർത്ഥത്തിൽനി ഭിന്നമായിരി എ ള്ള 
താണ്. അേദ്ദഹം സ്താവിച്ചതാണിത്:-
”If I were an Indian Politician, I should worry Government in season and out
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of season to spend more money upon the improvement of agriculture and
the acquisition and spread of knowledge. We require more research work,
because problems of India are her own and the careful investigations carried
on in other countries may be value less in [ 61 ] our special conditions. We
want more demonstation farms where the cultivators can receive object
lessons by which the advantages of improved methods can be brought
home to their minds. I should like to see many more lecturers employed in
going about among the villages to instil new ideas and to awaken interest. I
think we should also establish rural schools where the elements of practical
agriculture could be taught in the vernacular.”
ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഇ കാരമാണ്: ”ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാജ്യകാര്യപരായ 
ണൻ ആയിരു എങ്കിൽ, കൃഷി പരിഷ്കാരത്തിന്നായും (കൃഷിസംബന്ധിച്ച)
അറിവുണ്ടാക്കിെക്കാടു ന്നതിനായും അതിെന്റ ചാരത്തിനായും ഇേപ്പാഴ 
േത്തതിലും അധികം പണം െചലവാ വാൻ, കാലാകാലേഭദവിചാരം കൂടാെത
ഗവെണ്മന്റിേനാടലട്ടിെക്കാണ്ടിരി മായിരു . നമ്മൾ കൃഷിസംബന്ധമായ
തത്വാേന്വഷണമാർഗ്ഗത്തിൽ പൂർവ്വാധികം വൃത്തിേക്കണ്ടിയിരി ;
എ െകാെണ്ടന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ കൃഷിവിഷയകാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ േത്യക 
മായി ള്ളവയാണ്; മറുനാടുകളിൽ നടത്തിവന്നിരി ന്ന ദ്ധാപൂർവ്വമായ
അേന്വഷണങ്ങൾ ഈ നാട്ടിെന്റ വിേശഷാവസ്ഥ തീെര ഗണനാർഹമല്ല.
പരി തസ ദായങ്ങെളെക്കാ ണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എെന്താെക്കെയ സാ 
ധനപാഠങ്ങൾ മുേഖന കൃഷിക്കാർ മനസ്സിലാക്കിെക്കാടു വാൻ നമ്മൾ
ഇേപ്പാഴേത്തതിലുമധികം കൃഷി േയാഗേത്താട്ടങ്ങൾ േവണം. ാമ േദശ 
ങ്ങളിൽ െച ജനങ്ങൾ പുതിയ തത്വങ്ങെള ഉപേദശിക്കയും അവയിൽ
ത ര്യം ജനിപ്പിക്കയും െച ന്നതിേലയ്ക്കിേപ്പാഴേത്തതിലുമധികം സംഗകർ 
ത്താക്കന്മാെര ഏർെപ്പടുത്തിക്കാണ്മാനും എനി ആ ഹമുണ്ട്. കൃഷി വൃത്തി
നട ന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള മൂല തത്വങ്ങൾ നാ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പി വാൻ
നാം ാമങ്ങൾ േതാറും പാഠശാലകൾ ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടതാെണ ം ഞാൻ
വിചാരി .”–ഇതാണ് സർ. ജാർജിെന്റ സംഗത്താൽ അർത്ഥമാക്കീ ള്ള 
ത്. േമ ടി പ ാധിപ റിപ്പിൽ പറയുന്ന സംഗതികൾ പേല ഘട്ടങ്ങളിൽ
ഇതിൽനി ഭിന്നമായിരി എന്ന് ഷ്ടമാണ്. ഇനി, ഈ പ ധിപ 

റിപ്പിെന്റ മ േദാഷങ്ങെള േനാക്കാം. പ ാധിപ സംഗങ്ങളിൽ ചില
സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിക്കാറുള്ള, ”േശാചനീയമായ വാസ്തവമാണ് ”, ”  
ദ്ധാർഹമായ അഭി ായമാണ് ”, ഇത്യാദി നിന്ദനരൂപേമാ നന്ദനരൂപേമാ ആയ
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വചനങ്ങൾ ഔചിത്യം അനുസരി േവണം േയാഗിപ്പാൻ. ഇവ ചിലേപ്പാൾ
ദീർഘ സംഗങ്ങളിൽ വായനക്കാരുെട ബുദ്ധി വി മകരമായും, ചില
സംഗതികളിൽ വാചകങ്ങൾ ഭംഗികാരകമായും, ഇരി െമന്ന വ തെയ
വിസമ്മതി ന്നില്ല. എന്നാൽ, ഖണ്ഡേലഖനങ്ങളിൽ ഇത്തരം അഭിനന്ദനവചന 
ങ്ങൾ നിരന്തമായി വാക്യാന്തങ്ങളിൽ േയാഗി ന്നത് തീെര അഭംഗിയായും
ദു വമായും, നിരർത്ഥമായും, വായനക്കാരുെട ബുദ്ധിെയ കുഴ ന്നതായും വരും.
േമ ടി കുറിപ്പിൽ, ഇ കാരം തെന്നയാണ് ഇവയുെട വൃത്തി. അതിരിക്കെട്ട,
പൂനയിൽ തുറന്നത് കൃഷിശാ കാേളജ് എന്ന സ്ഥാപനമല്ല; േമൽപ്പടി കാേളജ്
നട വാനായി െകട്ടിയ പുതിയ എടുപ്പാണ്. സാർ ജാർജ് ാർക്കിെന്റ സം 
ഗെത്തയാണേല്ലാ പുര രിച്ചിരി ന്നത്. അതിെന്റ സന്ദർഭെത്ത പറയുംമുമ്പ്,
അത് ഏതുനാളിൽ ആയിരു എ പറേയണ്ടിയിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ

സംഗത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട പല സംഗതികളും അടങ്ങിയിരു എ
പറയുന്ന സ്ഥിതി സംഗം ”സാരവത്തായ” എന്ന് വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ട
ആവശ്യവുമില്ല. പല സംഗതികളും അടങ്ങീ ണ്ട് എ നിശ്ചയമാെണങ്കിൽ,
”അടങ്ങീ ള്ളതായിക്കാണു ” എ പറയുന്നത് അസംബന്ധംതെന്നയാണ്.
രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യംെവച്ച് സംഗി കയും ആേക്ഷപങ്ങൾ ചൂണ്ടി 
ക്കാണി കയും മ ം െച ന്ന ഒരുവ ം, രാജ്യകാര്യങ്ങെള നിർവ്വഹി ന്ന

വൃത്തിയിൽ കുശലനായ ഒരുവ ം തമ്മിൽ അന്തരമുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് രാജ്യ 
കാര്യകുശലൻ എന്ന പദ േയാഗം ഉചിതേമ അല്ലതെന്ന. ”അേദ്ദഹം........
പൗരനായിരു െവങ്കിൽ.......... ബുദ്ധിമുട്ടി െകാണ്ടിരി ം എന്നിേദ്ദഹം

സ്താവിച്ചിരി ”–എന്ന വാക്യത്തിൽ ിയാപദങ്ങളുെട കാലങ്ങൾ
തമ്മിൽ െപാരുത്തം ഇല്ലാത്തതിനും പുറെമ; ’അേദ്ദഹം’ ’ഇേദ്ദഹം’ എന്നിവ
ര ം ഒരാെള തെന്ന പരാമർശി ന്ന സ്ഥിതി , ഒന്നിൽ ദൂരാർത്ഥകമായ
’ആ’യും, മേറ്റതിൽ സമീപാർത്ഥകമായ ’ഈയും’ െകാ വ്യതിേരകം വരുത്തി 
യിരി ന്നതും അബദ്ധം ആകു . ”ഇതു അർത്ഥഗർഭമായ സ്താവനയാെണ
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ”–എന്ന വാക്യം തീെര നിരർത്ഥകം തെന്നയാണ്. ’പറേയ 
ണ്ടതില്ല’ എന്നിരുന്നാൽ, പറകേയ േവണ്ടായിരു . അഥവാ ’അർത്ഥഗർഭമായ

സ്താവനയാണ് എന്ന ഒരു വ തെയ വായനക്കാെര ധരിപ്പിേക്കണെമ
മാ േമ ഉേദ്ദശമു എങ്കിൽ, ’എ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ’ എന്ന പദങ്ങൾ
ഒരർത്ഥവും ഇല്ല. ഈ വാക്യംെകാ മുൻവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അഭി ായെത്ത
വഴിേയ കാശിപ്പി െണ്ട വായനക്കാരെന്റ ദ്ധെയ ആകർഷിച്ചി 
രിക്കയാെണങ്കിൽ, അതിേല ം ഈ വാക്യം കൂടാെത കഴിക്കാവുന്നതാണ്:
അഭി ായ കാശകമായ വിവരണം മുറ െച െകാണ്ടാൽ മതിയാകും.
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എന്നാൽ, അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ ഈ അഭി ായെത്ത കാശിപ്പി ന്നില്ല:
േനെരമറി , മങ്ങി ന്നേത ഉ . എ െകാണ്ടാണ് കൃഷികാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ
ധനവ്യയം െചേയ്യണ്ടത് എ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല.
”ആശാസ്യങ്ങളായ പല സംഗതികളും ഇേതവെര ആരംഭിക്കെപ്പട്ടി േപാലുമി 
ല്ല” എ മാ േമ പറയു . ഈ ഒടുവിൽ േചർത്ത വാക്യംെകാ , ആ
”പല സംഗതികൾ അതിെന്റ പിന്നാെല വരുന്ന വാക്യങ്ങെള വിവരി വാൻ
േപാവു െണ്ട ഒരു തീക്ഷ ഇടയുണ്ടാകു . എന്നാൽ അതും വ്യക്തമായി
വിവരി ന്നില്ല: സംഗത്തിെല മ അഭി ായങ്ങെള ഉദ്ധരി ന്നേത ഉ .
പിെന്നയും ”ആശാസ്യങ്ങളായ” പല സംഗതികൾ എന്നാൽ, എന്തർത്ഥമാണ്
വിവക്ഷി ന്നത്? ”പലവിധപരി മങ്ങളും െച വരു ണ്ട് ”, ”എങ്കിലും ആശാ 
സ്യങ്ങളായ പല സംഗതികളും ഇേതവെര ആരംഭിക്കെപ്പട്ടി േപാലുമില്ല.”–എ
പറയുേമ്പാൾ, പരി മങ്ങെളയും ആശാസ്യങ്ങളായ സംഗതികേളയും, പര രം
നിവാരകങ്ങളാക്കിക്കാണി ; ഇേപ്പാഴെത്ത പരി മങ്ങൾ ആശാസ്യങ്ങ 
ളല്ല എ അർത്ഥം േദ്യാതി കയും െച ം. ഇനി, ആശാസ്യങ്ങളായ പല
സംഗതികൾ ആരംഭിക്കെപ്പട്ടിട്ടിെല്ല ള്ളതു വ തയാെണങ്കിൽ, അതിെന
വാസ്തവെമന്ന് വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല; അതു കൂടാെതയും ആശാസ്യമാ 
യുള്ളത് ആരംഭിക്കാെതയിരി ന്ന അവസ്ഥ അവശ്യം േശാചനീയമാകയാൽ,
അതിെന േശാചനീയം ആെണ ം വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ട വിേശഷാവശ്യമില്ല.
”ഇന്ത്യൻ മണ്ണിെന്റ സ്വഭാവം ഇതര രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മണ്ണിെന അേപക്ഷിച്ച്
ഒരു േത്യക രീതിയിലുള്ളതാ”ണ്–എന്ന വാചകത്തിൽ, ഇതരരാജ്യങ്ങ 
ളിലുള്ള മണ്ണിെന അേപക്ഷിച്ച് എന്ന പദങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങൾ തെന്ന.
’ േത്യകരീതി’ എ പറയുേമ്പാൾ, ഇതരവ ക്കെള ത്യജിച്ചിരി ന്നതായി
അർത്ഥമാകു . പിെന്നയും, ’അേപക്ഷി ക’ എന്ന പദം താരതമ്യേത്തേയാ
തുലനേത്തേയാ അർത്ഥമാ േമ്പാഴാണ് ഉപേയാഗിേക്കണ്ടത്; ഇവിെട താ 
രതമ്യെപ്പടു മില്ല. തുലനം െച മില്ല. ”നവീനകൃഷിസ ദായങ്ങെള
പരീക്ഷിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യമായി േവണ്ടത് ”–എേന്നടത്ത്, ’പരീക്ഷിക്ക’യല്ലാ
ഉചിതമായ പദം, ശാ ജ്ഞാനസിദ്ധി േ ക്ഷണം, േയാഗം എന്ന ര
ഉപായങ്ങൾ ഉള്ളവയിൽ, േ ക്ഷണം തെന്നയാണ് പരീക്ഷണം; സ ദാ 
യങ്ങെള േയാഗിച്ചറികയാണ് ഇവിെട ഉേദ്ദശമായിരി ന്നത്. ” ത

സംഗമേധ്യ സർ ജാർജ് ാർക്ക് സ്താവി കാണുന്നത് ദ്ധാർഹമായ ഒരു
സംഗതിയാണ് ”– ദ്ധാർഹമായ സംഗതി ഏതാണ്? സ്താവി കാണുന്ന 
േതാ? സർ ജാർജ് ാർക്കിെന്റ അഭി ായങ്ങേളാ? അേദ്ദഹം ’ ത സം 
ഗമേധ്യ’യാണ് സ്താവിച്ചെത , ഈ പ ാധിപ റിപ്പിെന്റ ാരംഭത്തിൽ
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സംഗവിഷയെത്ത പുര രിച്ചിരിക്കയാൽതെന്ന ഷ്ടമായിരിക്കെകാ ,
ഈ പദങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങൾ തെന്നയാണ്. പിെന്നയും സംഗം സർ ജാർജ്

ാർക്കിേന്റതാെണ ം മു സ്താവിച്ചി ള്ള സ്ഥിതി , അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നാമം ആവർത്തിക്കാെത കഴിക്കാം; നിർബന്ധമാെണങ്കിൽ, ’അേദ്ദഹം’ എന്ന
ഒരു പദം േയാഗിച്ച്, ആ വഴിക്ക്, ’..........േവണ്ടെത ം’, ’ആെണ ം’ എന്ന
അഭി യങ്ങളുെട ചുമതലക്കാരനാെരന്ന സംശയേത്തയും നിവാരണം െചയ്യാം.
’പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണി െകാടു ന്നതിനു’ എന്നതു മൂലത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്;
’പരീക്ഷണങ്ങെള കാണി ക; അസംബന്ധവുമാണ്. ’നവീനസ ദായങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കിെക്കാടു വാൻ’ അല്ലാ, നവീനതത്വങ്ങൾ ഉപേദശിപ്പാനാണ്

സംഗകർത്താവു പറഞ്ഞി ള്ളതും, ”അവെര ജാഗരൂകന്മാരാ ന്നതിനും”–
ഏതു കാര്യത്തിൽ ജാഗരൂകന്മാരാ ന്നതിന്? സംഗകർത്താവു പറയുന്നത്,
കൃഷിവിഷയസംബന്ധമായ പുതിയ തത്വങ്ങളിൽ അവർ താ ര്യം ജനി 
പ്പിേക്കണെമന്നാണ്. ഒരുവൻ വൃഥാ ഉണർന്നിരി ന്നതും അവെന്റ മനസ്സിന്
ഒരു വിഷയത്തിൽ താ ര്യം വരു ന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസെപ്പട്ട ിയകളല്ല 
േയാ? ”എ മഹാനായ ത ാസംഗികൻ അഭി ായെപ്പ കാണുന്നത്
കൃഷിപരിഷ്കാരവിഷയത്തിൽ ഒരു ധാനെപ്പട്ട സംഗതിയാണി ള്ളതിനു
സംശയമില്ല.” എന്ന വാക്യത്തിനു വിേശഷമായ അർത്ഥെമാ മില്ല: ഈ
പദങ്ങെളാെക്ക, കുറ്റം െചയ്യാത്തവെന പിടി വിലങ്ങി മ ചുമപ്പി ന്ന
സ ദായത്തിൽ, വായനക്കാരെന്റ തലേച്ചാറിെനെക്കാ മ ചുമപ്പി  

എ േവണം പറവാൻ. ’നാ പുറങ്ങളിൽ ാഥമികകൃഷിപാഠശാലകൾ’
സ്ഥാപിക്കണെമന്നേല്ല സംഗത്തിൽ പറയുന്നത്; കൃഷിശാ ത്തിെല ആദി 
മപാഠങ്ങെള പഠിപ്പിക്കണെമ മല്ല. കൃഷി വൃത്തി നട ന്നതുസംബന്ധിച്ച
മൂലതത്വങ്ങെള പഠിപ്പിപ്പാൻ ാമേദശങ്ങളിൽ വിദ്യാശാലകൾ ഏർെപ്പടു 
േത്തണെമന്ന് പറഞ്ഞിരി ന്നതിെന്റ അർത്ഥം, ാമവിദ്യാശാലകളിെല
വിദ്യാർത്ഥികെള കൃഷി വൃത്തിയിൽ ശീലിപ്പിക്കണെമന്നാണ്; ’ശാ പാ 
ഠങ്ങൾ’ ഉരുവിടുന്നതിനു ാമേദശങ്ങളിൽ തെന്നേവണം വിദ്യാശാലകൾ
സ്ഥാപിപ്പാൻ, എ നിർബന്ധമില്ലേല്ലാ. ’തിരുവിതാംകൂറിൽ’ എ തുടങ്ങിയ
വാക്യങ്ങൾ, ഈ പ ാധിപ റിപ്പിെന്റ മുഖ്യവിഷയത്തിലാവശ്യെപ്പടാെത
’മുറി തൂ ന്ന വാലു’ േപാെല പിറകിൽ കിടന്നിഴയു . ’ഈ തരം’ എ
പറകയാൽ, ’ ാഥമിക’ ശബ്ദം ആവശ്യമല്ല. ’ധരിപ്പി ക’ എന്നതിെന്റ ഉേദ്ദ 
ശ്യം ’േബാധിപ്പി ’ എന്നാെണ േതാ . അതി ’ഉണർത്തി’ എേന്നാ
’േബാധിപ്പി ’ എേന്നാ പറകയാണു ഉചിതം; ഇതായാേല, സ്വീകരിക്കാതിരു
എന്നതിനു േചർച്ചയായിരി . ’ധരിപ്പി ക’ കുെറ അധികം സ്ഥായിത്വം
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ഉണ്ട്; ഇതു സ്വീകരണത്തിെന്റ അടുക്കെല കയും െച ം. വിേശഷി ം ഡയ 
റക്ടർ ധരിപ്പി കയല്ലാ െചയ്തത്. ’ശിപാർശ’ െചയ്കയായിരു . എ അടുത്ത
വാക്യത്തിലും പറയു . സ്വീകരി വർത്തിച്ചിരു എങ്കിൽ അതു േയാജ 
നകരം ആയിരി മായിരു ’–എ പറവാൻ ഇവിെട എ ന്യായങ്ങളാണു
കണ്ടി ള്ളത്? സർ ജാർജ് ാർക്കിെന്റ സംഗത്തിനു േയാജനകരമായിരി 

മായിരു . എേന്നാ? കൃഷിക്കാർ േയാജനകരമായിരി മായിരു
എന്നാെണങ്കിൽ എന്തിനു േയാജനകരം? ഈ വാക്യം െവറും ’പായ ്യാരം’
ആകു എ ം. ഇതും വൃഥാ ലമൂലകവും വായനക്കാരെന്റ തലേച്ചാറിെന 
െക്കാ മ ചുമപ്പി ന്നതും ആെണ പറയാം..
േമ റഞ്ഞ ആേക്ഷപങ്ങൾ സാധാരണ ആർ ം അ ം ചിന്തിച്ചാൽ േബാ 
ധ്യമാകുന്നവയാണ്. ത്യാജ്യത്യാഗം െച ം, അർത്ഥേദാഷങ്ങെള നീക്കിയും,
ശുദ്ധമാക്കി എഴുതുന്നതായാൽ, േമ ടി പ ാധിപ റിപ്പിെന, വാക്യങ്ങൾ
ഏെറെയാ ം േഭദഗതിെചയ്യാെത, താെഴ കാണി ം കാരം സംേക്ഷപി 
ക്കാം.
”പൂനയിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട കൃഷിശാ കാേളജ് െകട്ടിടം ഈ
ജൂൈല 18-നു ആദ്യമായി തുറന്ന അവസരത്തിൽ, ബാംെബ ഗവർണർ
ബഹുമാനെപ്പട്ട സർ ജാർജ് ാർക്ക് െചയ്തിരുന്ന സംഗം, ഇന്ത്യയിെല
കൃഷിപരിഷ്കാരകാര്യത്തിൽ താ ര്യമുള്ളവർ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട 
തായ അേനകം സംഗതികൾ അടങ്ങിയതായിരു . അേദ്ദഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ
രാജ്യകാര്യപരായണനായിരുന്നിരു എങ്കിൽ, കൃഷിപരിഷ്കാരത്തിനും
കൃഷിവിദ്യാഭ്യാസ ചാരത്തിനും കൂടുതലായി പണം െചലവുെചയ്യാൻ ഗവൺ 
െമന്റിേനാടു കാലാകാലേഭദം വിചാരിക്കാെത അലട്ടിെക്കാണ്ടിരി മായിരു ,
എ സ്താവിച്ചിരി . കൃഷിപരിഷ്കാരാർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ ഇേപ്പാൾ
പലവിധം പരി മങ്ങൾ െച വരു ണ്ട്; എന്നാലും, ഇനിയും പല കാര്യങ്ങൾ
അവശ്യം നടേത്തണ്ടതായി ണ്ട്. ഇതിേല േവണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ െച വാ 
നാണ് ഗവൺെമന്റ് കൂടുതലായി പണം െചലവു െചേയ്യണ്ടത്. ഇന്ത്യയിെല
ഭൂസ്വഭാവം ഒരു േത്യക മാതിരിയിലുള്ളതാകയാൽ നവീന കൃഷിസ ദാ 
യങ്ങെള േയാഗിച്ചറിേയണ്ടിയിരി എ ം, ഇതിേല രാജ്യത്തിെന്റ
നാനാഭാഗങ്ങളിലും കൃഷി േയാഗേത്താട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിേക്കണ്ടതാെണ ം
അേദ്ദഹം അഭി ായെപ്പട്ടിരി . നാ പുറങ്ങളിൽ െച കൃഷിക്കാർ
പുതിയ തത്വങ്ങെള ഉപേദശി വാനും അവർ അതിൽ താ ര്യം ജനിപ്പി  
വാനും ഇേപ്പാഴേത്തതിലും അധികം കൃഷിവിഷയ സംഗകർത്താക്കന്മാെര
നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാെണ അേദ്ദഹം ഉപേദശിച്ചിരി . ാമങ്ങൾേതാറും
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കൃഷിപാഠശലകൾ സ്ഥാപിച്ച് കൃഷിവിദ്യ അഭ്യസിപ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യകതേയ 
യും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി ക ഉണ്ടായി. (തിരുവിതാംകൂറിലും, ഇത്തരം
പാഠശാലകൾ സ്ഥാപി വാൻ കൃഷിഡയറക്ടർ ഇതി മു തെന്ന ഗവൺെമ 
ണ്ടിേനാടു ശിപാർശിെചയ്തിരുന്നതായി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞി ണ്ട്; ശിപാർശി
ഫലിച്ചില്ലേല്ലാ എ ഞങ്ങൾ വ്യസനി ”).
സംേക്ഷപിെച്ചഴുതിയിരി ന്ന ഈ പ ാധിപ റിപ്പിൽ, വായനക്കാർ
സർ ജാർജ് ാർക്കിെന്റ സംഗത്തിെല സാരഭാഗെത്തപ്പറ്റി നൽേകണ്ടിയ
സംഗതികെളാെക്ക അടക്കീ ണ്ട്. ഇതിൽ കഴിയുന്നതും മുൻകാണിച്ച കുറിപ്പിെല
വാക്യങ്ങെള തെന്ന ഉപേയാഗെപ്പടുത്തീ മുണ്ട്; ആ കുറിപ്പ് എഴുതിയ ആൾ

സംഗത്തിെല ഏേതതു സംഗതികൾ എടു പറഞ്ഞി േണ്ടാ അവെയ
മാ േമ പുതിയ കുറിപ്പിൽ ഉൾെപ്പടുത്തീ . നിരർത്ഥകപദങ്ങേളയും വിവക്ഷി 
താർത്ഥെത്ത ദുർഗ്ഗമമാക്കിയിരി ന്ന വാചകങ്ങേളയും വർജ്ജിച്ചതുെകാ ,
വായനക്കാര ഹിേക്കണ്ട ഭാഹങ്ങെളാെക്ക കാടു െവട്ടിെത്തളി കി 

െണ്ട വിശ്വസി . േമ ടി കുറിപ്പിൽ തിരുവിതാംകൂർ കാര്യം
ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ട ഔചിത്യമുെണ്ട വിചാരി ന്നില്ലായ്കയാൽ, ആവക സ്താ 
വെത്ത ഒടുവിൽ വലയങ്ങൾ ള്ളിലാക്കിത്തള്ളിയിരി ; ആവശ്യമുെണ്ട
േതാ ന്നതായാൽ, വലയങ്ങെള നീക്കിക്കളകയും െചയ്യാമേല്ലാ. എന്നാലും,
പ ാധിപ റിപ്പിെന്റ വിഷയം സർ ജാർജ് ാർക്കിെന്റ കൃഷിക്കാര്യ സം 
ഗമാകയാൽ, അതിേനാടു തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിഡയറക്ടറുെട ശിപാർശകൾ
ഗവൺെമണ്ടിനാൽ നിരാകരിക്കെപ്പ എന്ന സംഗതിെയ കൂട്ടിെക്ക ന്നതു
യുക്തമല്ല.
േമെലഴുതിയ പ ാധിപ റിപ്പിൽ ആേക്ഷപിക്കെപ്പട്ട ഒരു സംഗതി, അതിൽ
അനാവശ്യമായി അേനകം പദങ്ങളും വാചകങ്ങളും കുത്തിനിറച്ച് വായനക്കാ 
രുെട ബുദ്ധിെയ കുഴക്കിയിരി എ ള്ളതാണേല്ലാ. േലഖനെമഴുതുന്നവർ
വിേശഷി ഓേക്കണ്ടകാര്യമിതാണ്: അർത്ഥത്തി ആവശ്യമുള്ളതിലധികം
പദങ്ങൾ കുത്തിെച്ചലുത്തരുെത മാ ം. ഈ സ ദായം, ന െട ശരീ 
രേപാഷണത്തി ആവശ്യമായ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ പുറെമ, ചില
ആളുകൾ താളും തകരയും, ചക്കയും മാങ്ങയും, േച ം കാച്ചിലും ഒെക്ക അരി 

കൂട്ടി പുഴുങ്ങി വയറു നിറ ന്നതിെന്നാപ്പം, അസ്വാസ്ഥ്യകാരണമാകു .
അനാവശ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ ഉദരേവദനയും ചിലേപ്പാൾ വയറ്റിളക്കവും
ഉണ്ടാകുെമങ്കിൽ, അനാവശ്യപദങ്ങളുെട അർത്ഥം വിചാരിച്ച് വായനക്കാര
മേനാേവദനയും ചിലേപ്പാൾ ബുദ്ധിയിളക്കവും ഉണ്ടാകുെമ ധരിക്കണം. പറ 
യാനുള്ളതു െതളി പറവാൻ കഴികയിെല്ലങ്കിൽ പറയാതിരിക്കയാണ് ഉത്തമം.

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 59

കുെറേയെറ വാ കൾ കൂട്ടിെക്കട്ടിയതുെകാ മാ ം അർത്ഥമുണ്ടാകയില്ല.
”ചുരുക്കിെച്ചാൽവേതാർത്തീടിൽ സാരസ്യത്തിൻനിദാനമാം”–എ ം, വാ ക 
ളിലകൾെക്കാ ം, തി ം ദിക്കിൽ ഫലം കുറ വരും”–
എ ം, കവിവചനങ്ങൾ ഓർമ്മയിലിരിക്കെട്ട.
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അദ്ധ്യായം 6 - അച്ചടിക്കാര്യം

പ ക്കാരന്മാെരാെക്ക അവശ്യം പരിചയിച്ചിരിേക്കണ്ടതായ മെറ്റാരു കാര്യം,
അച്ചടിസംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഏതാനുെമങ്കിലും അറി നട കയാണ്
ഇതു പ ത്തിേല േലഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നവർ എ ക െതാഴിലിൽ
സഹായമായിരി േമാ; അ കൂടത്തിേല ൈകെയഴു പകർപ്പ് തയ്യാറാ  
ന്നവർെക്കാെക്ക, ഏകേദശം അ േത്താളം േയാജനകരമായിരി ന്നതാണ്.
പ കാര്യാലയത്തിൽ പണിെയടു ന്ന റിേപ്പാർട്ടർമാർ ഈ വിവരങ്ങളുമായി
പരിചയെപ്പേട്ട കഴിയൂ; അകെലയിരു േലഖനങ്ങൾ എഴുതി അയ ന്നവർ
ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയാ പലേപ്പാഴും പ ങ്ങെളയും തങ്ങെളത്തെന്നയും
അബദ്ധ ണ്ടിൽ ചാടിക്കാറുണ്ട്. ചിലേപ്പാൾ േലഖകന്മാർ ഇച്ഛാഭംഗത്തി 

ം സംഗതിയാകു . ’േലഖനങ്ങൾ വ്യക്തമായും വൃത്തിയായും കടലാസിെന്റ
ഒരു വശ മാ ം എഴുതി അയയ്ക്കണം. കറുത്ത മഷിയിൽ എഴുതിയിരിേക്ക 
ണ്ടതാകു . ”വരി അകറ്റി എഴുതണം” എ പ ാധിപന്മാർ ആവശ്യെപ്പട്ട്
’അറിയി കൾ’ െകാടുത്തിരുന്നാൽകൂടി, അതു അർത്ഥമില്ലാത്ത വിജ്ഞാ 
പനമാെണ തള്ളിക്കളയുന്നവരുണ്ട്. അച്ചടി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇങ്ങെന ഉേപക്ഷ വിചാരിക്കയില്ല. ഈ അറിവില്ലായ്മ നിമി 
ത്തം, ചിലേപ്പാൾ േലഖനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിരസിക്കെപ്പ എ ം, മ ചിലേപ്പാൾ
വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ െതറ്റായി അച്ചടി പുറെപ്പടുവി എ ം
വരാറുണ്ട്. പ കാര്യാലയത്തിലിരുന്ന് പണിെയടു ന്നവർ ഇങ്ങെനയുള്ള
ഇച്ഛാഭംഗേമാ, അതൃപ്തിേയാ ഉണ്ടാവാനില്ലതാനും.
പ ക്കാരനു ഈ അച്ചടിക്കാര്യജ്ഞാനം കൂടാെത കഴിക്കരുേതാ? അ കൂടങ്ങൾ
പ ക്കാരെന്റ സൗകര്യവും ആവശ്യവുമനുസരി വർത്തിേക്കണ്ടതല്ലാെത,
പ ക്കാരൻ അ കൂടത്തിെന്റ സൗകര്യവും ആവശ്യവും അറി നടേക്ക 
ണ്ടതിെല്ല ചിലർ േതാന്നിേയക്കാം. അ കൂടവും പ കാര്യാലയവും
ഒന്നായിേച്ചർ നട ന്നവർ അവരുെട സൗകര്യവും ആവശ്യവും അ കൂട 
ക്കാർ അറി നട െകാേള്ളണെമ പറവാൻ സാധിേച്ച മായിരിക്കാം.
എന്നാൽ പല പ ങ്ങളും അവരുെട വർത്തകന്മാരുെട സ്വന്തമായ അ കൂട 
ത്തിലല്ല അച്ചടിപ്പി ന്നത്; അ കൂടവും പ കാര്യാലയവും ഒേര െകട്ടിടത്തിൽ
ആയിരി ന്നതുമില്ല. അ കൂടം പ ക്കാര അധീനമായിരുന്നാൽ കൂടി, അവ 

അച്ചടിസംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ പരിചയെപ്പട്ടിരി ന്നത് െതാഴിലിൽ
വളെര ഉപകാരെപ്പടും. അച്ചടിപ്പണിക്കാരുെട വൃത്തി ലഘുെപ്പടു വാൻ തക്ക
വിധത്തിൽ ൈകെയഴു പകർ തയ്യാറാ ന്നതുെകാ ഒേട്ടെറ േ ശങ്ങൾ
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ഇരുകൂട്ടർ ം ഉണ്ടാവാെത കഴിയുന്നതുമാണ്.
പ ക്കാരന്മാെരല്ലാവരും അച്ചടിവിദ്യ ശീലിച്ചിരിേക്കണെമ നിർബന്ധമില്ലാ;
അതു സംബന്ധി ചില അവശ്യകാര്യങ്ങൾ അറി നടേക്കണെമേന്ന ആവ 
ശ്യെപ്പടു . അച്ചടിവിദ്യയുെട നാനാ വൃത്തികളും പരിചയെപ്പട്ടിരുന്നാൽ,
പ ക്കാരെന്റ േയാഗ്യത കുേറ െട തികവുണ്ടായി എ അഭിനന്ദിക്കാ 
വുന്നതാണ്. റിേപ്പാർട്ടരാേയാ മേറ്റാ പ വൃത്തിയിൽ േവശി ന്ന
ഒരു െചറുപ്പക്കാര , തെന്റ പ ത്തിൽ ഇ പംക്തി നിറവാൻ ഇ ഭാഗം
ൈകെയ്യഴു പകർ തയ്യാറാക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടിയിരി ം എ നിശ്ചയം
ഉണ്ടാേകണെമങ്കിൽ, ഒരു ’പംക്തിയിൽ’ എ ’വരി’കൾ അട െമ ം; ഒരു
വരിയിൽ എ ’അക്ഷര’ങ്ങൾ നിൽ െമ ം; വരിയുെട നീളം എ ’എമ് ’
ആെണ ം; തെന്റ ൈകെയ്യഴു പകർപ്പിെല എ വരികൾ േചർന്നാൽ
അച്ചടിയിൽ ഒരു ’സ്റ്റിക്ക് ’ അട െമ ം, മ മുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിചയെപ്പട്ടി 
രിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അ കൂടേത്താടു േചർ പ കാര്യാലയം െവ
നട ന്ന പ വർത്തകന്മാർ കൂടിയും, പലേപ്പാഴും േഫാർമാൻ വന്നിട്ട്,
’മാറ്റർ’ തികഞ്ഞില്ല, ഇനി ര ’സ്റ്റിക്ക് ’ എഴുതിക്കിട്ടണം, വർത്തമാനങ്ങളിൽ 
നിന്ന് നാലു ’വരി’ കുറച്ചാൽ ആ ’േകാളം’ (പംക്തി) മുട്ടിനിൽ ം, എേന്നാേരാ
പറയുന്നതു േകൾക്കാം. പ ാധിപർ അതി തക്കവണ്ണം വ്യവസ്ഥ െചയ്യണം.
ര സ്റ്റിക്ക് ’ എഴുതിക്കിട്ടണെമ പറഞ്ഞാൽ, അ മാ ം എഴുതുവാൻ
എങ്ങെനയാണ് വശെപ്പടുന്നത്? ഒേന്നാ രേണ്ടാ വരി അധികമായാേലാ;
അഥവാ, ഒ ര വരി േപാരാെത വന്നാേലാ–എെന്നാെക്ക എഴു കാരെന്റ
ഉള്ളിൽ ശങ്ക േതാന്നാെത സൂക്ഷ്മം ര ’സ്റ്റിക്ക് ’ എഴുതിെക്കാടുപ്പാൻ പരിചയ 
ത്താേല സാധി . ഒച്ചിഴഞ്ഞ് അക്ഷരെമഴുതുന്നതുേപാെല, ഭാഗ്യവശാൽ ര
’സ്റ്റിക്ക് ’ തികഞ്ഞിരു എ വേന്നക്കാം; ഇങ്ങെന ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ
പ ക്കാരന്ന് അവകാശമില്ല; പ ം പുറെപ്പടുന്നതിന് അ േനരെമ കഴിേയണ്ടി 
യിരി ; ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ആവശ്യെപ്പട്ടടേത്താളം എഴുതിെകാടുക്കാൻ,
ഒരു മേനാനിശ്ചയം വന്നിരിക്കണം. അ നിര േമ്പാൾ ഒ ര വരി
അധികമായിേപ്പായാൽ, എ െച ം? ആ പംക്തിയുെട നീളം അധികമാക്കാ 
േമാ? അച്ചടിപരിചയമുള്ളവർ ഇങ്ങെനെയാരു കാര്യേമ സ്മരിക്കയില്ല. ഒരു
പംക്തിക്ക് 18 അംഗുലം നീളവും, അടുത്ത പംക്തി 19 അംഗുലം നീളവും
ആയി ’േഫാറം’ തയ്യാറാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒ ര വരി കുറവായിക്ക 
ണ്ടാൽ ’െലഡ് ’ ഇട്ട് ’അകറ്റി’ ’േകാളം’ തിക വാൻ പറയാം. അതിനാൽ ഇ
’സ്റ്റിക്ക് ’ എ നിശ്ചയെപ്പടുത്തി ’പകർ ’ അെല്ലങ്കിൽ ’താേയട് ’ െകാടുപ്പാൻ
എഴു കാരൻ തെന്റ കെയ്യഴു പകർപ്പിെന്റ വ്യാപ്തി എ േത്താളം വരുെമ 
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പരിചയത്താൽ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാകു . ഇം ീഷിലായിരുന്നാൽ
പേല വാ കൾ നീട്ടിെയഴുതാെത സേങ്കതങ്ങളാൽ കാണിക്കാം; ഇങ്ങെന
സംേക്ഷപി കാണിക്കാവുന്ന പേല പദങ്ങൾ ം പട്ടികയും തയ്യാറാക്കീ ണ്ട്.
മലയാളത്തിൽ, സാധാരണയായി, നീട്ടിെയഴുതുകതെന്ന േവണ്ടിയിരി ;
ചില സംേക്ഷപങ്ങൾ ഇെല്ല മില്ല. ’േമ ടി’ ടി എ ം മുൻസി േകാടതി
വക്കീൽ എന്നതിന് മു.െകാ.വ. എ ം മജിേ റ്റിനു മജി. എ ം ’ബഹുമാ 
നെപ്പട്ട’ ബഹു. എ ം; മ ം പല പദങ്ങേളയും സം ഹി കാണിക്കാറുണ്ട്.
ഇവ അച്ചടിയിൽ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽതെന്ന അ നിരത്തിയിരിേക്കണ്ടതുമാണ്.
പദങ്ങെള സംേക്ഷപിെച്ചഴുതിയിരുന്നാൽ, അ നിര േമ്പാൾ എ വരിയു 
ണ്ടാവും എ നിശ്ചയം വരാൻ സാധാരണ േവണ്ടതിലധികം പരിചയവും
േനാട്ടവും ആവശ്യമാണ്.
റിേപ്പാർട്ടർ തെന്റ വർത്തമാനസൂചനകെള പാകെപ്പടുത്തി ഖണ്ഡേലഖനങ്ങളാ 
ക്കി തെന്റ േമലാവിെന ഏ ി എ വിചാരി ക. േമലാവ്, പ ങ്ങളുെട
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽെവച്ച് ’ചീഫ് റിേപ്പാർട്ട’േരാ; ഉപപ ാധിപേരാ; ധാ 
നപ ാധിപേരാ, ആയിരിക്കാം. േമലാവ് േലഖനം പരിേശാധിച്ച്, അ
നിര ന്നതിേലക്കായി, അ കൂടത്തിേലയ്ക്കയ . അവിെട അത് ’കേമ്പാ 
സിറ്റർ’മാർ എ ഇം ീഷിൽ േപരു പറയുന്ന ’അ നിര കാരൻ’ മാരുെട
ൈകയിൽ െച േചരു . ഈ നിലയിൽ, േലഖനത്തിന് ഇം ീഷിൽ ’േകാപ്പി’
എ ം മലയാളത്തിൽ ’താേയടു’ അെല്ലങ്കിൽ ’പകർപ്പ് ’ എ ം േപരാകു .
ഏതുതരം േലഖനമായാലും ശരി; പ ാധിപ സംഗേമാ, പ ാധിപ റിേപ്പാ,
പരസ്യേമാ, വർത്തമാന റിേപ്പാ, പ സംവാദേലഖനേമാ ആയിരുേന്നാെട്ട;
ഇവെയാെക്ക, അ നിര ന്നതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ’േകാപ്പി’ ആയി.
ഇത്, അ നിര കാരൻ തെന്റ പണി നട ന്ന ’േകസ് ’ എന്ന ’െപട്ടി’യുെട
മീെത, തെന്റ കണ്ണിനുമുമ്പാെക, വ . ’േകസ് ’ എന്നത്, അച്ചാണികൾ
ഇനംതിരിച്ച് െവ െകാണ്ടിരി ന്ന വലിയ അറെപ്പട്ടിയാണ്. മലയാളത്തിൽ
സാധാരണമായി ര െപട്ടികൾ കൂട്ടീട്ട് ഒരു മുഴുെപ്പട്ടി ആകു ; ഇവ ഒന്ന്
കീഴെത്ത െപട്ടിയും, മെറ്റാന്ന് േമലെത്ത െപട്ടിയും ആണ്. ഇം ീഷിലും ഈ
വിധം വിഭാഗം ഉണ്ട്. അ നിര േമ്പാൾ അധികം ഉപേയാഗെപ്പടുന്നതും
നിരന്തരം എടു െകാണ്ടിരിേക്കണ്ടതുമായ അച്ചാണികൾ കീഴെത്ത െപട്ടി 
യിൽ സൂക്ഷി . അപൂർവ്വമായി മാ ം ആവശ്യെപ്പടുന്ന അച്ചാണികെള
േമലെത്ത െപട്ടിയിൽ സൂക്ഷി . മലയാളത്തിൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഏറിയകൂറും
േമലേത്തതിലാണ്; വള്ളി, പുള്ളി, മീത്തൽ, അകാരാദി സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾ മി 
ക്കവയും കീഴേത്തതിലുമാണ്. ഇം ീഷിൽ, ’ക്യാപ്പിറ്റൽ’ എ പറയുന്ന വലിയ
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ലിപികളുെട തെന്ന ’ലാർജ് ’ (വലിയ) എ ം, ’സ്മാൾ’ (െചറിയ) എ ം ഉള്ള
ഇനങ്ങളും, അക്കങ്ങൾ മുതലായ പലതും േമലേത്തതിലും; സാധാരണയായി
വാ കൾ എഴുതുന്ന ’സ്മാൾ’ എന്ന െചറിയ ലിപികളും വിരാമാദി ചിഹ്നങ്ങളും
ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും കീഴേത്തതിലും സൂക്ഷി . ഈ അച്ചാണികൾ ഇനംതി 
രിച്ച്, ഓേരാ ’അറ’കളിൽ (അെല്ലങ്കിൽ ’കള്ളി’ കളിൽ) ഇട്ടിരി ന്നതിനാൽ,
പകർപ്പിെല ഒരക്ഷരത്തി പകരം െപട്ടിയിെല ഒരറയിൽനിന്ന് ആ അക്ഷരം
പതി ന്ന അച്ചാണി െപറുക്കി എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അ നിര കാരൻ,
തെന്റ ൈകയിൽ എത്തിയിരി ന്ന ’പകർപ്പ് ’ (േകാപ്പി) തെന്റ മുമ്പാെക േമല 
െത്ത െപട്ടി മീെതേയാ, തെന്റ സ്റ്റിക്കിൽകൂെട ’േകാപ്പി ിപ്പ് ’ (’പിടി മുറുക്കി’)
എന്ന ഉപകരണത്തിേലാ െവ െകാണ്ട്, അതു വായിച്ച്, അറകളിൽനിന്ന്
ഓേരാേരാ അച്ചാണികൾ െപറുക്കി എടു തെന്റ ൈകയിലുള്ള ’സ്റ്റിക്ക് ’
എന്ന ഉപകരണത്തിൽ നിര . സ്റ്റിക്ക് എന്നത് അച്ചാണികെള അടുക്കി
നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു െചറിയ േലാഹെപ്പട്ടിയാണ്; ഇതിന്ന് േമൽമൂടിയില്ല; നാലു 
വശങ്ങളിൽ ഒ മാ ം തുറന്നി മുണ്ട്; ൈകയിൽ പിടി െവ െകാൾവാൻ
േവണ്ടിയും, ആവശ്യംേപാെല നീളം കൂ ന്നതിന്നായും, അടിത്ത ം ഒരു വശവും
നീട്ടിയിരി . പ ത്തിേല അ നിര േമ്പാൾ, സ്റ്റിക്ക് െപട്ടിയുെട
നീളം പ പംക്തിയുെട വീതി സമമാക്കിയിരി ം. ഇതി ള്ളിൽ, സാ 
ധാരണമായി, പ പ വരി അച്ചാണികൾ നിരത്താം. പകർപ്പിെല
ഓേരാ അക്ഷരത്തിനും പകരം ഓേരാ അച്ചാണി എടു നിര കയും, േമണ
ഓേരാ വാ കൾ തികയുകയും, സ്റ്റിക്ക് നിറയുകയും െച . ഈ അ നിര
പണി ഇേപ്പാൾ പരി തയ ങ്ങളും ഏർപ്പാടിൽ ആയി ണ്ട്; ഇത്, വളെര
മൂലധനശക്തിയുള്ള പ ങ്ങൾ അച്ചടി ന്ന അ കൂടങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.
’സ്റ്റിക്ക് ’ നിറ കഴിഞ്ഞാൽ, അ യും അച്ചാണി ട്ടത്തിന് ’മാറ്റർ’ എ
േപരു പറയു ; ഇത് സ്റ്റിക്കിൽനിന്ന് ഇളക്കി, ഒരു ’ഗാലി’യിൽ ’ഇറ ’.
’ഗാലി’ എന്നതു, നീണ്ട് വീതി ചുരുങ്ങിയ ഒരു ചതുര മായ പാ മാണ്; ഇത്,
മരപ്പലകയാേലാ, പിത്തള തുടങ്ങിയ ചില േലാഹങ്ങളിൽ ഉള്ള തകിടിനാേലാ
നിർമ്മി ന്നതാണ്. അടിത്ത ം, ര നീണ്ട വശങ്ങളിലും ഒരു കുറുകിയ വശ 
ത്തിലും മരച്ചട്ടങ്ങളും, െവ മുറുക്കിയ പാ മാണിത്. ചട്ടങ്ങൾക്ക് അച്ചാണിയുെട
മുക്കാേലാളം എകരേമ ആകാവൂ. ഈ പാ ത്തിെന്റ വീതി പലതരത്തിലാണ്:
പ പംക്തിയുെട വീതിയിൽ അ ം കുറേഞ്ഞാ ചിലത് ഇരട്ടിേച്ചാ ഇരിക്കാം.
േമൽവിവരിച്ച കാരം, അ നിരത്തി, സ്റ്റിക്ക് നിറഞ്ഞിട്ട്, ’മാറ്റർ’ ഗാലിയിൽ
ഇറക്കി, ഗാലിയുെട നീളം മുഴുവൻ എ കേയാ, േലഖനം അതിനുമു തെന്ന
അവസാനിക്കേയാ െചയ്താൽ, നിരത്തിയെതാെക്ക ഒരു ഗാലിെ സ്സ് എന്ന
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അമർ യ ത്തിൽ െകാ െവ ’ ഫ് ’ എടു . അ പതിഞ്ഞേശഷ 
വും ഇരുഭാഗ ം കുെറ ’െവള്ള’ ഉണ്ടായിരി മാറ് വീതിയിലും, ഗാലിയുെട
നീളത്തിലും കടലാസ് ചീന്തിെവച്ചിട്ടാണ് ’ ഫ് ’ എടുക്കാറുള്ളത്. ഇനി ’  
ഫ് ’ േനാക്കിത്തിരു കയാണ് െചേയ്യണ്ടത്. ഇതിേലക്ക്, ഒരാൾ ’താേയടു’
െവ വായിക്കയും, മെറ്റാരാൾ ആ ’ ഫ് ’ േനാക്കി, പിഴകെള, കടലാസിെല
രണ്ടരികിലുമുള്ള ’െവള്ള’കളിൽ തിരുത്തിെയഴുതുകയും െചയ്യണം. ’െവള്ള’
എന്നത് അച്ചടിച്ചതു കഴിെകയുള്ള-അതാവിത് അച്ചാണികൾ പതിഞ്ഞിട്ടില്ലാ 
ത്ത-ഭാഗമാണ്. തിരുത്തിയ ഫ്, അതു നിരത്തിയ അ നിര കാരെന്റ
ൈകയിേല തെന്ന തിരിെയ എത്തി . അവൻ നിരത്തിെവച്ചിരി ന്ന
അച്ചാണികളിൽ ആവശ്യെപ്പട്ട േഭദഗതികൾ െച . വീ ം ഒരു ഫ്
എടു മുമ്പെത്ത ഫുമായി തിരു കാരെന്റ അടുക്കെലത്തി . ഇവ
ര ം െവ ഒ േനാ കയും; ഇനിയും പിഴകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, രണ്ടാം

ഫിൽ തിരുത്തിക്കാണിക്കയും െച . ഇതും തിരുത്തി ശരിെപ്പടുത്തി 
ക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാലിയിെല ’മാറ്റർ’ ’േകാളം’ ആക്കി െകട്ടി ഒരു ഒത്തനിരപ്പായ
േമശ റത്ത് ഇറ . ഇങ്ങെന, പ ത്തിെന്റ ’പുറം’ തികയുന്നതു വെര
’ഗാലി’കൾ ഒഴി . ഒേന്നാരേണ്ടാ പുറത്തിനു േവണ്ടതു തികഞ്ഞാൽ ഉടൻ
അ യും ഒരു ’േചസി’നകത്താക്കി, ’മുറു ’. േകാളങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക്, അച്ചാണി 
കളുെട െപാക്കത്തിലുള്ള ’റൂൾ’ (പിത്തല ഓല) െവയ്ക്കേയാ, അതിലും എകരം
കുറഞ്ഞ ’ചീളി’േയാ, ’െലഡ് ’ തു കേളാ ഇടുകേയാ െചയ്യാം. ’േചസ് ’ എന്നതു
ഇരുമ്പിേലാ, മരത്തിേലാ ഉള്ള ചതുര ച്ചട്ട ടാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ ’മാറ്റർ’
ഇ മുറു ന്നത്, അച്ചാണികളുെട ചു ം ’കമ്പ’കൾ, ’ചരിവുകട്ട’കൾ എന്നിവ
േചർ െവ ം, അവ ം ചട്ടത്തിനും മേധ്യ, ’പൂൾ’ തള്ളിക്കയറ്റിയും ആണ്.
ഇ കാരം, അച്ചടിയ ത്തിൽ െകാള്ളാവുന്നതിന്നനുസരിച്ച് ഒേന്നാ രേണ്ടാ
അധികേമാ പുറങ്ങൾ ഇ മുറുക്കിയാൽ ഒരു ’േഫാറം’ ആയി. ഇതുതെന്നേയാ;
ഇതിെന്റേമൽ ചില േയാഗങ്ങൾ െച സ്റ്റീരിേയാ ൈടപ്പ് ’ ഉണ്ടാക്കിെയടു
’സ്റ്റീരിേയാ’വിേനേയാ അച്ചടിയ ത്തിൽ കയറ്റി അച്ചടി . ’സ്റ്റീരിേയാ’
എന്നത് ഉണ്ടാ ന്നതായാൽ, മുമ്പ് നിരത്തിെവച്ചി ള്ള അച്ചാണികൾ, അച്ച 
ടിയ ത്തിൽ െവച്ച് അടിെപടാെത, െപാളിെച്ചടു െകാള്ളാവുന്നതാണ്.
മുറുക്കിയ േഫാറം തെന്ന അച്ചടി ന്നതായാൽ, അച്ചാണികൾ േമണ
േതയ്മാനം വരും. ചിലേപ്പാൾ, അച്ചടി നട േമ്പാേഴാ, െപാളിെച്ചടു േമ്പാേഴാ,
അച്ചാണികൾ ഉട വീണുേപാേയക്കാം. ഇങ്ങെന വീണുേപാകുന്ന അച്ചാണി 
കൾക്ക് ഇം ീഷിൽ ”ൈപ” എ േപരു പറയു . ’ൈപ’ വീഴുന്നതിെനാപ്പം
അച്ചടിപ്പണിക്കാർ േ ശകരമായ സംഭവം മെറ്റാന്നില്ല; അതു ’തിരിവാൻ’
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വളെര സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്.
ൈകെയഴു പകർപ്പ് അ നിര ന്നതിേലക്കായി ഏ ി ന്നതു തുടങ്ങി,
അച്ചടി പുറെമ അയ ന്നതുവെര, അ കൂടത്തിൽ എെന്താെക്ക ചട കൾ
അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതായി െണ്ട േമെലഴുതിയ വിവരങ്ങളാൽ ഷ്ടമായി ണ്ട 
േല്ലാ. ഇവയിൽ എെന്തങ്കിലുെമാരു വീ കണ്ടാൽ, അത് ഇന്ന കാരണത്താലു 
ണ്ടായതാെണ ഉടനടി നിർണ്ണയിപ്പാനും, അതിനു പരിഹാരം ക ിപ്പാനും,
ഈ ചട കളുമായി പരിചയം േവണ്ടതാെണ ം വ്യക്തമായിരി . പേക്ഷ,
ഈവക േനാട്ടങ്ങൾ, അ കൂടപ്പണികളിൽ േമൽവിചാരം െച ന്ന ആേളാ,
ഉപപ ാധിപേരാ, ഫ് തിരു കാരേനാ നടത്തിെക്കാ മായിരി ം;
എന്നിരുന്നാലും, റിേപ്പാർട്ടർ കൂെട അവിെട പണിെയടു ന്ന ആളാെണങ്കിൽ,
തെന്റ േലഖനങ്ങളുെട ഫ് േനാക്കി ശരിെപ്പടുത്തി ന്ന ചുമതല റിേപ്പാട്ടർ
തെന്ന വഹി ന്നതു േമലിൽ ഗുണകരമായിരി ന്നതാണ്. അവെന്റ േലഖന 
ത്തി ഫ് എടു കി ന്നതിനിട , പേല വീ കൾ ഉണ്ടായിേപ്പായിരിക്കാം.
അവൻ തെന്ന എഴുതിയ പകർപ്പിൽ ബദ്ധപ്പാടുനിമിത്തം വല്ല പിഴകളും വരുത്തി 
യിരുന്നിരിക്കാം. അ നിര കാരൻ ശബ്ദനിശ്ചയം ഇല്ലാെത ഒന്നിെനാ
ധരി േഭദഗതിെച േചർത്തിരിക്കാം; അറകളിൽ അച്ചാണികൾ ഇനംമാറി
കിടന്നിരുന്നതുനിമിത്തം, അക്ഷരമാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം; ഫ് എടുക്കേവ
വല്ല അച്ചാണിയും ഊർ േപായിരിക്കാം. പകർ വായി േകൾപ്പി ന്ന
ആൾ െതറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം വല്ല പദവും മെറ്റാരുവിധം വായിച്ചിരിക്കാം.
ഇ കാരം പേല വീ കൾ ഫ് തിരുത്തിക്കഴിയുന്നതിനിടയ്ക്ക്, ക പിടിക്കാൻ
കഴിയുന്നതാണ്. ചിലേപ്പാൾ, ഫ് േനാ ന്ന സമയം കാണുന്ന ചില പിഴകൾ
അസാമാന്യമായ േ ശത്തിനു കാരണമാകും; അവെയ ഏറിയ യത്നം കൂടാെത
തിരുത്തിേച്ചർപ്പാൻ റിേപ്പാർട്ടർ ബുദ്ധികൗശലം േയാഗിേക്കണ്ടതായും വരും.
സന്ദർഭൗചിത്യം അനുസരിച്ച് ഒരു പദത്തിനു പകരം മെറ്റാരു പദം െവയ്ക്കേയാ,
ഒരു െചറിയ വാക്കിനു പകരം വലിയ വാക്ക് ഉപേയാഗിച്ച് മ ചില പദങ്ങൾ
നീക്കിക്കളകേയാ, മേറ്റാ െചേയ്യണ്ടി വേന്ന ം. ഇെതാെക്ക, റിേപ്പാർട്ടരുെട
േനാട്ടത്തിങ്കീഴിലായാൽ, അധികം എളുപ്പത്തിൽ നടേന്ന ം.
കാര്യവിവരവും പഠി മുള്ളവനാണ് അ നിര കാരെനങ്കിൽ, ഫിൽ ഏെറ
പിഴകൾ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല; തീെര അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത അ നിര  
കാെരെകാണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന േ ശങ്ങൾ, പ ക്കാർക്ക്, നൂറിരട്ടി കാണും.
പകർ നിേശ്ശഷം ശുദ്ധമായും വൃത്തിയായും വ്യക്തമായും എഴുതിയിരുന്നാൽ,

ഫിൽ െത കൾ ചുരുങ്ങിയിരി െമ ആശിക്കാവുന്നതാണ്; എന്നാൽ,
’മരത്തല’കളായ അ നിര കാർ , എല്ലാം ഒപ്പംതെന്നയാണ്; അവർ അറ 
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െപ്പട്ടികളിൽ അച്ചാണികൾ ഇനം മാറി തിരിഞ്ഞിടുകനിമിത്തം ഫ് ഒേട്ടെറ,
കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരി ം. ഫ് തിരുത്തലിൽ ക പിടിക്കാവുന്ന പിഴകൾ
പലമാതിരിയുണ്ട്. ചിലതു, അറമാറിേപ്പാകയാൽ വരുന്ന അക്ഷരമാറ്റമായിരി 

ം. ’അവൻ ഇരുളിൽ മറ ’-എന്നതിന്ന്, ’അവൾ ഇരുളിൽ പറ ’-എ
നിരത്തിയിരിക്കാം. ചിലേപ്പാൾ അച്ചാണികൾ തമ്മിൽ അ മായുള്ള േഭദെത്ത
സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടറിയാെത വരു ന്ന െതറ്റാവാം. ”അന്യായക്കാരൻ കുളത്തിൽ
കുളി നിന്നിരുന്നേപ്പാഴാണ് തി തല്ലിയത്.”-എന്നതിെന ”...കളത്തിൽ
കളി നിന്നിരുന്നേപ്പാഴാണ്...” എ േചർത്തിരിക്കാം. ചിലേപ്പാൾ, അച്ചാണി
തിരിേഞ്ഞാ മറിേഞ്ഞാ ഇരി ം. ’രാമൻ’ എന്നത് ”Raman invert.png” എന്നാ 
യിേപ്പായിരി ം. ചില സംഗതികളിൽ, വിരാമാദിചിഹ്നങ്ങൾ ഒന്നിെനാന്ന്
മാറിേപ്പായിരി ം; ചില പദങ്ങൾ െതറ്റായി വായി േപായിരി ം; ’വിഷണ്ണൻ’
’വിഷണ്ഡൻ’ ആയിേപ്പായിരി ം; ചിലേപ്പാൾ, വാ കൾ വി േപായിരിക്കാം;
മ ചില സംഗതികളിൽ, അടുത്തടുത്തവരികൾ ഒേര പദം െകാ ആരംഭി 

ന്നവയായിരുന്നാൽ, വരിപിണങ്ങി വീ വരാം. ചിലേപ്പാൾ, അ കൾ തരം
മാറിവന്നിരിക്കാം; ൈപക്ക പകരം േ റ്റ് ൈ മേറാ, സ്മാൾൈപക്കേയാ
കുടുങ്ങിയിരി ം. ചിലേപ്പാൾ, ഇട േവണ്ടട ഇല്ലാെതയും; േവണ്ടാത്തിട
ഉണ്ടായും ഇരിക്കാം. ”രാമൻ േമനവെന്റൈകയ്യിലുള്ളപുസ്തകെത്ത”-ഇ കാരം
വന്നിരിക്കാം. ചിെലടത്ത്, ഖണ്ഡിക െവേവ്വെറ തിരിേക്കണ്ട ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർ 
ത്ത് നിരത്തിയിരിക്കാം; േനെരമറിച്ച്, തുടർ േപാേകണ്ട ഭാഗങ്ങെള െവേവ്വെറ
ഖണ്ഡികകളാക്കിയിരിക്കാം. ഇത്തരം പേല മാതിരി പിഴകളും േത്യകം
ഓേരാേരാ സേങ്കതങ്ങൾെകാണ്ടാണ് തിരുത്തിക്കാണിക്കാറുള്ളത്. ഇം ീ 
ഷിലുള്ള സേങ്കതങ്ങൾതെന്നയാണ് മലയാളത്തിലും ഉപേയാഗി വരുന്നത്.
അ കൂടത്തിൽ അയച്ച് അ നിരേത്തണ്ടതിന്നായി പകർ കൾ എഴുതുന്നവെരാ 
െക്ക, ഈ സേങ്കതങ്ങെള പരിചയിച്ചിരുന്നാൽ, തങ്ങളുെട പകർപ്പിൽതെന്നയും
തിരുേത്തണ്ട ഭാഗങ്ങെള േമ ടി സേങ്കതങ്ങൾെകാണ്ട് തിരുത്തിക്കാണിപ്പാൻ
കഴിയുന്നതും, ശുദ്ധമായ േവെറ പകർപ്പ് എഴുതാെതകൂടിയും ആവശ്യം സാധി 
ക്കാവുന്നതും ആകു . ഇവയിൽ ചില സേങ്കതങ്ങൾ വിേശഷി പലേപ്പാഴും
ആവശ്യെപ്പടുന്നവയാണ്.
അ നിര കാരും പകർ വായി ന്ന ’ഒ േനാ ’കാരും മ ം കൂടിേച്ചർന്ന്,
സാധാരണയായി, എ മാ ം െത കൾ വരുത്തി മാറുെണ്ടന്ന് പ വായ 
നക്കാർ അറിയാറില്ല. പ ങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒേന്നാരേണ്ടാ അക്ഷരവീ കൾ
മാ ം വായിച്ചിട്ട്, അ കൂടപ്പണിക്കാെരാെക്ക ഏെറ െറ സമർത്ഥന്മാ 
രാെണന്ന് വായനക്കാർ വിചാരി േപാേയക്കാം. അ നിര കാരുെട

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 67

”ൈപത്തിയാറത്തന”ങ്ങൾ ഫ് തിരു കാരനും പ ാധിപരും കാണുേമ്പാ 
െല മ ള്ളവർ കാണാറില്ല; ചില െത കൾ മാ ം ബീഭത്സമായ വിധത്തിൽ
[ 78 ] വായനക്കാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽെപടുന്നതിനിടായാേയ ം. ഈ െത കളിൽ

ധാനമായവ (1) ഒരു വാക്കിെല അക്ഷരം ഒന്നിെനാ െതറ്റിവായി നി 
ര കയാലും, (2) ഒരു പദത്തിനു പകരം മെറ്റാ െതറ്റിദ്ധരിക്കയാലും, (3)
ഒരു വലിയ വാക്യത്തിെല അന്തർഗ്ഗതവാക്യങ്ങെള തിരി കാണിപ്പാനായി
ഉപേയാഗി ന്ന ചിഹ്നങ്ങെള വി കളകേയാ ഒന്നിെനാന്നായിേട്ടാ, േവണ്ടാ 
െത്തടേത്താ െവ േയാ െച ന്നതിനാലും ഉണ്ടാകുന്നവയാകു . ചിലേപ്പാൾ,

ഫിൽ തിരുത്തൽ െച ന്നതിേനാടുകൂടി അ നിര കാര വല്ല ജ്ഞാപ 
കേമാ ശാസനേയാ കുറിച്ചിരുന്നാൽ, അതുംകൂടി തിരുത്തലിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി
അച്ചടി വിടാറുണ്ട്. ഇവയിൽ 1-ഉം 2-ഉം, ൈകെയഴു പകർപ്പിെല ന  
നതനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന മാദങ്ങളാണ്. മലയാളത്തിൽ ൈകെയഴുടത്ത്
എേപ്പാഴും ശുദ്ധമായിരിക്കാറില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ, പ, വ; ന, ഹ; ത, ന;
റ, ഠ; ഇ, ള; തി, ; വി, ഹ; സ, ഡ; ത്ത, ആ; ഇങ്ങെന പല അക്ഷരങ്ങളും
തമ്മിൽ മാറിേത്താന്നിേയ ം. ആ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അ നിര കാർ, ’മു 
ഖവുര’െയ ’മുഖപുര’യാക്കിയും; ’അവ ഇരിക്കെട്ട’െയ ’അവളിരിക്കെട്ട’യാക്കിയും;
’ഹവിൽദാർ’ ’വിവിദൻ’ ആക്കിയും; ’ഡാറ’െയ ’ ’സാറ’യാക്കിയും മ ം കൂ കൾ
കാ ന്നത്. മൂന്നാമേത്തത്, മിക്കവാറും, േലഖകെന്റ അ ദ്ധയാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാ 
െണ പറയാം. വലിയ വാക്യങ്ങൾ എഴുതുേമ്പാൾ, ഇടവാചകങ്ങളിെല ഒരു
വാക്കിെന അേങ്ങാേട്ടാ ഇേങ്ങാേട്ടാ േചർ വായിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായാൽ,
ഇത്തരം െത കൾ വരാവുന്നതാണ്; ഇട േതാട്ടി േപാെല അർത്ഥെത്ത പിടി
നിർ വാൻ ഉപേയാഗി ന്ന അ ശചിഹ്നം വി േപായാൽ, പദം ഇളകി,
അർത്ഥം, േതാന്നിയവഴി േപാേയ ം. അ നിര കാരനു നൽകുന്ന
സൂചനകെള െട േലഖനത്തിനുള്ളിൽ േചർ അച്ചടിക്കാനിടയാകുന്നത്,
മുഖ്യമായും, അവെന്റ േഭാഷത്തത്തിെന്റ ഫലമാണ്. അച്ചടിയിൽ ഇന്നതരം
അക്ഷരം ഉപേയാഗിക്കണം എ സൂചിപ്പിച്ച് ”െചറുകരുക്കൾ ഉപേയാഗിക്ക 
ണം” എ ഒരു കുറിപ്പ് പകർപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നതുകൂടി ഒരു തലവാചകമായി
േചർത്ത് അച്ചടിച്ചിരി ന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഈയിെട ഒരു പ ത്തിൽ
കാണുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഈ വക മാദങ്ങൾക്ക് ഒെക്കയും, അവെയ സൂ 
ക്ഷ്മമായിത്തിരുത്തി അച്ചടിപ്പിേക്കണ്ടതിനു ചുമതലെപ്പട്ടവർ അപരാധികളാണ്.
അ നിരുഅ കാരൻ, തെന്റ ബദ്ധപ്പാടിൽ, വാ കളുെട അർത്ഥെമെന്ത
വിചാരി െകാണ്ടല്ലാ അ നിര ന്നത്; അവെന്റ ഥമേനാട്ടത്തിനു എങ്ങെന
േതാ േവാ അതിൻമണ്ണം അ െപറുക്കി നിര . വാ കളുെട അർത്ഥം 
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കൂടി േനാ ന്നിെല്ലങ്കിൽ, വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥെത്തപ്പറ്റി അവ യാെതാരു
േബാധവുമുണ്ടാകുന്നില്ലെതെന്ന. അവൻ, മരങ്ങെള േനാക്കി േനാക്കിേപ്പാകനി 
മിത്തം വനെത്ത കാണുന്നില്ലാത്തതുേപാെല, അക്ഷരങ്ങൾ മാ ം േനാ ക
േഹതുവായി വാ കേളാ അർത്ഥേമാ ഹി ന്നില്ല.
പിഴ േപാക്കിേവണം അച്ചടി പുറേമ വിടുവാൻ, എ നിർബന്ധം െവ ന്നതു
ആവശ്യമാണ്. അതിേല , ഏതു േലഖനവും, അതിെന്റ കർത്താവായ റിേപ്പാർ 
ട്ടേരാ, ചുമതലക്കാരനായ പ ാധിപേരാ സമ്മതിച്ച േശഷേമ അച്ചടിക്കാൻ
തുടങ്ങാവൂ എ നിബന്ധയുണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങെനയിരുന്നാലും, പ ം
പുറെപ്പടുവിക്കാൻ സമയം ൈവകുേമ്പാേഴ ം അ നിര കാർ ദുഷ്കരമായ
വിധത്തിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ എഴുതിെക്കാടുക്കരുത്. ഈ തിരുത്തൽ പേക്ഷ
േലഖനത്തിനു ഭംഗി കൂ മായിരിക്കാം; എന്നാലും, പ ം പുറെപ്പേടണ്ട സമയമാ 
യി എന്നിരിക്കിൽ ഈ പരിഷ്കാരം കൂടാെത കഴികയാണ് ഉത്തമം. പരിഷ്കാരം
െച ന്നെതാെക്ക ആദ്യേമ പകർപ്പിൽതെന്ന ആകാമായിരു . അച്ചടിക്കാൻ
കാലമാകുേമ്പാൾ, ഒരു വരി ഇട തള്ളിക്കളയണെമേന്നാ, ചില വാ കൾ
ഇട കുത്തിത്തിരുകണെമേന്നാ; ര ഖണ്ഡികകൾ കൂട്ടിേച്ചർത്ത് ഒന്നാക്ക 
ണെമേന്നാ, ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ, എളുപ്പം സാധിക്കയല്ല. ഗാലിയിൽ ഇരിക്കയാ 
െണങ്കിൽകൂടി, ’മാറ്റർ’ ഇട വിടർത്തിെയടുത്ത് ”കട ”കേവണ്ടിവേന്ന ം;
അച്ചടിയ ത്തിൽ കയറ്റിയേശഷം, അതു ദുഷ്കരവും, സാമാന്യത്തിൽ പത്തിരട്ടി
സമയം േവണ്ടിവരുന്നതും ആകു . ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, റിേപ്പാർട്ടേരാ,
പ ാധിപേരാ അ നിര കാരെന േ ശിപ്പിക്കാെതയും, പ ം അച്ചടിപ്പാൻ
കാലം അതി മിക്കാെതയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം ബുദ്ധികൗശലം േയാഗിച്ച്,
എളുപ്പമായ മെറ്റാരുവിധം തിരുത്തൽ െച കയാണ് യുക്തം.
”...േലാകത്തിൽ നട ന്ന സംഗതികെള റി യാെതാരു അനുഭവജ്ഞാനവു 
മില്ലാത്ത തത്വജ്ഞാനിെയന്നാണർത്ഥം.
േമൽ പറയെപ്പട്ട അഭി ായെത്തപ്പറ്റി ഒരു വിമർശനം െച ന്നതി മുമ്പായി
ദാരി ്യം എ പറയുന്നതു എന്താെണ മനസ്സിലാേക്കണ്ടിയിരി .”
ഈ കാണിച്ച ര ഖണ്ഡങ്ങേളയും ഒന്നാ കയും, ഒരു വരി കുറ കയും
െചയ്യണെമ വിചാരി ക. അ കൂടപ്പണിക്കാരനു േ ശം തട്ടാെതയും,
അച്ചടിപ്പാൻ കാലം ൈവകിക്കാെതയും, അർത്ഥത്തി ഹാനി പറ്റാെതയും,
ഇതു എങ്ങെന സാധിക്കാം? രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിെല ”േമൽപറയെപ്പട്ട” എടു
കളഞ്ഞ് പകരം, ”ഈ” െവ കയും, അടുത്ത വരിയിെല ആരംഭത്തിലുള്ള
”റ്റി”െയ മുൻ വരിയുെട ഒടുവിേല ’കട ’കയും െചയ്ത് ഒന്നാം ഖണ്ഡികയുെട
അവസാനവരിയിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗെത്തക്ക് കയറ്റിയാൽ, ര ഖണ്ഡികകളും
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ഒന്നായിേച്ചർ കഴി . പിെന്ന, ”ഒരു വമർശനം െച ന്നതി മുമ്പായി
ദാരി ്യം എ പറയുന്നത് എന്താെണ ” ”ഒരു”, ”ന്നതിന് ”, ”ആയി”, ”എ
പറയുന്നത് ” - ഇവെയ വി കളഞ്ഞ്, ”വിമർശനം െച ംമുമ്പ്, ദാരി ്യം
എന്താെണന്ന് ”-എ സംേക്ഷപിച്ചാൽ, ഒരു വരി കുറയുകയും ആയി. ഇങ്ങെന
ഒരു േഭദഗതി െച വാൻ, യാസമില്ല; അച്ചാണികൾ എടു കളവാനാണ്
ആവശ്യെപ്പടുന്നത്, ഇട കുത്തിത്തിരുകുവാനല്ല. ഈ വിധം െചയ്യാെത ര
ഖണ്ഡികകേളയും കൂട്ടിേച്ചർക്കണെമങ്കിൽ, രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിെല വരികെള 
െയല്ലാം കടത്തിേക്കാ േപാകയും, ഒടുവിൽ വരി കുറയ്ക്കാൻ േ ശെപ്പടുകയും,
െചേയ്യണ്ടിവരും. ഇത്തരം പേല വിഷമഘട്ടങ്ങൾ പലേപ്പാഴും എനിക്ക്
അനുഭവമായി ണ്ട്. ചിലേപ്പാൾ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാ ം ഒരു വരിയിൽ അവ 
സാനിക്കയും, ആവശ്യത്തിൽ കവി ഒരു വരി ഉണ്ടായിരിക്കയും െച ം.
മുൻ വരികളിെലവാ കൾ യാെതാ ം നീ വാനും നിവൃത്തികാണുകയില്ല.
അേപ്പാൾ ”േ സ് ” (ഇട) എടു കളകേയാ ചുരു കേയാ െചയ്തിേട്ടാ, മുൻ
വാ കളിൽ നി അർത്ഥത്തി േഭദം വരുത്താെത ചില അക്ഷരങ്ങൾ
തട്ടിക്കളഞ്ഞിേട്ടാ കാര്യം സാധിക്കാം. ഇതിെനക്കാൾ വിഷമമാണ് ഒരു േല 
ഖനത്തിെന്റ ഇട ള്ള ഖണ്ഡം, ”േകാളം” ആ േമ്പാൾ, മാദത്താൽ മെറ്റാരു
ഭാഗ അസ്ഥനത്തിൽ എടു െവ മുറുക്കിയിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന േ ശം.
ഈ മാദം, ’മാറ്റർ’ ഗാലിയിൽ തെന്നയിരി േമ്പാൾ ഉണ്ടായതായിരുന്നാൽ
ഗാലിയിൽ െവ തെന്ന ശരിെപ്പടുത്താം. എന്നാൽ അച്ചടിപ്പാനായി ”േഫാറം”
മുറുക്കി, അച്ചടിയ ത്തിൽ കയറ്റിയിട്ടിരി േമ്പാഴാണ് കാണുന്നെതങ്കിൽ,
എന്താണ് െചയ്ക? ചില സംഗതികളിൽ, േഫാറം താഴത്തിറേക്കണ്ടി വേന്ന ം.
ചിലേപ്പാൾ, ബുദ്ധികൗശലം ഉെണ്ടങ്കിൽ സമേയാചിതംേപാെല ഉപായം േതാ 

ം. എെന്റ അനുഭവത്തിൽ െപട്ടിരുന്ന വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് താെഴ പറയും
കാരം ചാടിക്കടന്നതായി ഞാൻ ഓർ ണ്ട്. രേണ്ടമുക്കാൽ ”േകാളങ്ങൾ”

വരുന്ന ഒരു േലഖനത്തിൽ, ഒന്നാം ’േകാള’ത്തിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ 4 -ആം
വകുപ്പിൽ േചർ നിേല്ക്കണ്ടതായ ഉേദ്ദശം കാേല അരയ്ക്കാൽ ”േകാളം” വക
”മാറ്റർ”, േഫാർമാെന്റ മാദത്താൽ േലഖനത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ 10-ആം
വകുപ്പിേനാടു േചർ മുറുക്കിയിരു . ഇതു, പ ം അച്ചടിച്ച് പുറെപ്പടുവി ം
മു ള്ള ”െ സ് ഫ് ” വന്നേപ്പാളാണു കണ്ടത്. േഫാറം ഇറക്കി െപാളിെച്ച 
ടുത്ത് ശരിയാ ക എന്നാൽ, ഒരു മണി േറാളം സമയം ൈവകുകയും പ ം
അ പുറെപ്പടുവിക്കാൻ സാധിക്കാെത േപാകയും െച മായിരു . േഫാർമാൻ
വിഷണ്ണനായി േഫാറം ഇറക്കാൻ ഭാവി . ആ സമയം എനി േതാന്നിയ
ഉപായം ഇതായിരു . അസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന ഭാഗെത്ത ”4-ആം വകുപ്പിൽ
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കൂട്ടിേച്ചർപ്പാൻ” എന്ന ഒരു തലവാചകം നടനാട്ടി േവറാക്കിക്കാണി . േലഖനം
ഒരു െറഗുേലഷെന്റ നഖൽ ആയിരുന്നതിനാൽ, ഈ അന്ത്യഘട്ടം ആ നഖലിൽ
കൂട്ടിേച്ചർപ്പാനായി പിന്നാെല എഴുതിേച്ചർത്ത ഒരു പരിഷ്കാരമാെണ വായ 
നക്കാർ ധരിപ്പാനും, ആ വിധത്തിൽ അതിെല സന്ദർഭൈവഷമ്യം നീങ്ങാനും
സംഗതിയായി.
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അദ്ധ്യായം 7 - േകാടതികൾ: മഹാജനേയാഗങ്ങൾ

വൃത്താന്തനിേവദന വൃത്തിയിൽ കുെറ പരിചയം ഉണ്ടായാൽ പിെന്ന, കു 
ട്ടിത്തരം റിേപ്പാർട്ടർ , മുേന്നാ കട വാൻ വിേരാധമില്ല. മജിേ റ്റ്
േകാടതിയിെലയും െപാലീസ് കേച്ചരിയിെലയും വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരിപ്പാൻ
േവണ്ടിവരുന്നതിലധികം കാര്യേശഷിയും നിപുണതയും ആവശ്യെപ്പടുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇവ സിവിൽേകാടതികൾ, െസഷൻേകാടതികൾ, ൈഹ 
േക്കാടതി, നഗരപരിപാലകസഭകൾ എന്നിത്തരം വ്യവസ്ഥാപനങ്ങളാണ്.
ഇവയിൽ ഓേരാന്നിലും െപാതുവിൽ ജനങ്ങൾ കൗതുകമുള്ള പേല സംഗ 
തികൾ നട ണ്ടായിരി ം. ഈ നടപടികെള ആവശ്യത്തിന്നനുസരിച്ച്
കുറിെച്ചടുത്ത് റിേപ്പാർട്ട് എഴുതുവാൻ കുെറ പഴകി ടങ്ങിയ ൈകേക്ക എളുപ്പം
സാധ്യമാവൂ. ഒന്നാമതായി, ഓേരാന്നിനും ഇ യി പ സ്ഥലേമ വിനിേയാഗി 
ക്കാവൂ എ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുേന്നക്കാം. അതി തക്കവണ്ണം എഴുതുവാൻ
മുൻ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചി ള്ള രചനാസ ദായങ്ങൾ ശീലിച്ചിരിക്കണം.
ഈ വിഷയത്തിൽ, ഒരു റിേപ്പാർട്ടിെന ഇ വരിയിൽ നിർേത്തണെമ
ചിലേപ്പാൾ നിഷ്കർഷം െചയ്യാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും, ഒരു സംഗതിെയ റി

കൃതത്തിനു ഉചിതമായുള്ള സാരഭാഗങ്ങെള മാ ം എടുെത്തഴുതുവാൻ ശീലി 
ച്ചിരുന്നാൽ, അതു ഏെറ െറ ഉപകാരമായിത്തീരും. സിവിൽേകാടതികളിെല
വ്യവഹാരങ്ങെളപ്പറ്റി റിേപ്പാർ െചേയ്യണ്ടിവരുേമ്പാൾ ഈ പരിചയം ഏെറ

േയാജനെപ്പടുന്നതാണ്.
സിവിൽ േകാടതികളിൽ നട ന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ എല്ലാം െപാതുവിൽ
ജനങ്ങൾ കൗതുകെപ്പട്ടവയായിരിക്കയില്ല. ചിലവ്യവഹാരങ്ങളിൽ, നി 
യമസംബന്ധമായ വിേശഷവാദപദങ്ങേളാ, െപാതുെവ ബാധി ന്ന വല്ല
തർക്കങ്ങേളാ, ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കാം. ഇവെയപ്പറ്റി റിേപ്പാർട്ട് എഴുതുന്നതു വിഹിതമാ 
യിരി ം. റിേപ്പാർട്ടർ ഇരു കക്ഷികളുെടയും വാദങ്ങൾ മനസ്സിലാ വാൻ,
അവരുെട വക്കീലന്മാർ െച ന്ന സംഗങ്ങൾ േകട്ടാൽ എളുപ്പം സാധി ം.
അവയിൽ സാരമായ ഭാഗങ്ങൾ മാ ം കുറിെച്ചടുക്കയും, വായനക്കാർ സു ഹ 
മാകുംവണ്ണം ഇരു കക്ഷികളുെടയും വാദങ്ങൾ സം ഹിെച്ചഴുതുകയും െചയ്യണം.
ന്യായാധിപതി അതിേന്മൽ െചയ്തി ള്ള തീർപ്പിേനയും അസന്ദിഗ്ധാർത്ഥമായും
സുഗമമായുമുള്ള വാചകങ്ങളിൽ സ്താവിക്കണം.
െസഷൻസ് േകാടതികളിൽ നട ന്ന ിമിനൽേക്കസുകൾ എല്ലാം കൗതു 
കകരമായിരിക്കയില്ല. ചിലെതാെക്ക ’ഒച്ചെപ്പടാെത’ തെന്ന കഴിയുന്നതാണ്.
എന്നാൽ, െകാലപാതകം, ലഹള, തീെവപ്പ്, െകാള്ള, വ്യാജ മാണനിർ 
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മ്മാണം, കള്ളക്കമ്മിട്ടം, മുതലായ മഹാപാതകസംഗതികളിൽ ജനങ്ങൾ
ഏെറ െറ ദ്ധെവ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി ണ്ടായിരി ം. ഇവയാണ്
’ഒച്ചെപ്പട്ട’ േകസുകളായിത്തീരുന്നത്. ഇവയുെട നടപടികൾ റിേപ്പാർ
തയ്യാറാക്കാൻ െപാലീസ്-മജിേ റ്റ്-കേച്ചരികളിെല പരിചയം വളെര സഹാ 
യമായിരി ന്നതാണ്. നടപടിരീതികൾ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരി െമങ്കിലും
േകസ് വിസ്താരം െച േമ്പാൾ, സാക്ഷികളുെട െമാഴികൾ കുറിെച്ചടു ന്നതും
മ ം മജിേ റ്റ് േകാടതിയിൽെവ പരിചയിച്ച സ ദായമനുസരി മതിയാ 
കുന്നതാണ്. സർക്കാർ ഭാഗം വക്കീൽ േകസ് ആരംഭി േമ്പാൾ നട ന്ന

സംഗത്തിൽനി സാരഭാഗങ്ങൾ കുറിെച്ചടുത്താൽ േകസിെന്റ സം ഹ 
മായ വിവരം എഴുതാൻ സാധി ം. ഓേരാ ഭാഗെത്തയും സാക്ഷികേളയും
വക്കീലന്മാേരയും േവറുതിരിച്ചറിെഞ്ഞഴുതുവാൻ റിേപ്പാർട്ടർ േത്യകം  
ദ്ധെവേയ്ക്കണ്ടതാണ്. േകസ് നട ന്നതു സർക്കാരാകയാൽ അന്യായഭാഗം
സർക്കാരാണ്. തിഭാഗ നിൽ ന്നവെന്റ േമലാണ് കുറ്റം ചുമത്തി വിസ്താരം
നട ന്നത്. തിെയ ഒരു മജിേ റ്റ് േകാടതിയിൽനി കുറ്റം ചുമത്തി വി 
സ്താരത്തിനായി െസഷൻസിേലക്കയച്ചതായിരി േമ്പാൾ, ഏതു മജിേ റ്റാണ്
’കമ്മിറ്റ് ’ െചയ്തതു എ ം മ മുള്ള വിവരങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ടിൽ സ്താവിച്ചിരിക്കണം.
സാക്ഷിവിസ്താരം കഴി , ഇരുഭാഗം വക്കീലന്മാരുെടയും വാദങ്ങളും, പിെന്ന,
ന്യായാധിപതിയുെട വിധിന്യായവും, അതിേന്മൽ, േകാടതിയികൂടിയി ള്ള
ബഹുജനങ്ങളുെടയിടയിലുണ്ടാകുന്ന സേന്താഷസന്താപാദിഭാവങ്ങളും, റിേപ്പാർ 
ട്ടർ, വഴിെതറ്റിക്കാത്തവിധത്തിൽ കഥിേക്കണ്ടതിനു നിപുണനായിരിക്കണം.
ന്യായാധിപതി വിധി സ്താവിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ എേപ്പാൾ സ്താവി െമ
അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ് പ ത്തിൽ പറകയും, ആ സമയം വിധി സ്താവം
േകൾപ്പാൻ േകാടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കയും േവണം. െസഷൻസ് േകാടതി 
യിലുള്ളേപാെല ’ഒച്ചെപ്പട്ട’ േകസുകൾ ൈഹേക്കാടതിയിലും ഉണ്ടായിരി ം;
അവെയപ്പറ്റിയും ഇതിന്മണ്ണം റിേപ്പാർട്ട് എഴുേതണ്ടതാണ്. ൈഹേക്കാടതിയിൽ,
സാധാരണ, അപ്പീൽ വുചാരണ , സാക്ഷിവിസ്തരിക്കാറില്ല; കീേഴ്കാടതിയീൽ
നടന്നവെയപ്പറ്റി നിരൂപണം െച കയാണ് മിക്കാവാറും നട ന്നെതങ്കിലും,
ചില സംഗതികളിൽ, കൂടുതലായി സാക്ഷികെള വിളിപ്പിച്ച് െമാഴി േമടിച്ച്
െതളിവിെന്റ ബലാബലനിർണ്ണയം െചയ്യാറുണ്ട്. ഈ സംഗതികളിൽ, വിേശ 
ഷാൽ വിളിപ്പിച്ച സാക്ഷികളുെട െമാഴികെള റിേപ്പാർട്ടിൽ തിപാദിക്കണം.
അല്ല്ലാത്ത സംഗതികളിൽ ഇരുകക്ഷികളുെട (വക്കീലന്മാരുെടയും) വാദങ്ങൾ
സം ഹിെച്ചഴുതുകയും, ന്യായാധിപതിമാരുെട ഏകകണ്ഠമാേയാ ഭിന്നമാേയാ
ഉള്ള തീർച്ചക നകെള അവസാനത്തിൽ യഥാവൽ സ്താവിക്കയും െച ന്നതു
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മതിയാകും. ൈഹേക്കാടതിയിൽ, ിമിനൽേക്കസ് അപ്പീലിൻ പുറെമ, പലവക
ഹർജികളും, സിവിൽേകസ് അപ്പീലുകളും. പ സ്താവേയാഗ്യമായ ഇനിയും
പേല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്; ഇവെയപറ്റിയും ഉചിതമായ വിധം റിേപ്പാർട്ട് െചേയ്യണ്ട 
താകു .
േദശേക്ഷമെത്ത അേന്വഷിച്ച് പരിപാലനം െച ന്ന സഭകൾ പലതുണ്ട്.
ഇവയിൽ അതതു കാലങ്ങളിൽ ആേലാചി ന്ന കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ബഹുജന 
ങ്ങൾക്ക് അറിവു നൽേകണ്ടത് പ ക്കാരെന്റ കടമകളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ വക
സഭകൾ ചിലത് നഗരപരിപാലനസഭകളായും, മ ചിലത് താലൂക്ക് േക്ഷമ  
വർത്തക സംഘങ്ങളായും ഇരി . ഇവയ്ക്ക്, ’മുൻസിപ്പാൾ കൗൺസിൽ’,
’കാർെപ്പാേറഷൻ’, ’ടൗൺകൗൺസിൽ’, ടൗൺഇം വ് െമന്റ് കമ്മറ്റി’, ’താലൂക്ക്
േബാർഡ് ’, ’ഡി ിക്ട് േബാർഡ് ’- എന്നിങ്ങെന പല േപരുകൾ യേഥാചിതം
പറ വരുമാറുണ്ട്. ഇവയിെല നടപടികെളപ്പറ്റി റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യാൻ േപാകുന്ന
കുട്ടിത്തരക്കാരനായ റിേപ്പാർട്ടർ തുടക്കത്തിൽ കുെറ കുഴങ്ങിേയ ം. എന്താണ്
കുറിെച്ചടുേക്കണ്ടത്, ഏതാണ് ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടത്, എ നിശ്ചയമില്ലാെത
അവൻ അമ്പരന്നിരി േമ്പാൾ, പഴമപരിചയക്കാരനായ റിേപ്പാർട്ടർ തീെര
വാട്ടംതട്ടാെത സാരഭാഗങ്ങൾ കുറിെച്ചടു ണ്ടായിരി ം. ഇങ്ങെന കു 
ഴങ്ങിേപ്പാവാതിരിേക്കണ്ടതിന്ന്, റിേപ്പാർട്ടർ െചേയ്യണ്ടതായ മുൻകരുതൽ,
േമ ടിസഭകളുെട കഴിഞ്ഞ േയാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ആേലാചനകളുെടയും മ ം
റിേപ്പാർ കൾ വായി മനസ്സിലാ കയും, അന്നെത്ത വൃത്തികൾ എന്താ 
െണ മുൻകൂട്ടി അറിയുകയും ആകു . മുൻേയാഗനടപടികെളപ്പറ്റി തെന്റ
പ ത്തിൽ തെന്നയും സ്താവിച്ചിരിന്നിരി ം. ഇവെയാെക്ക ഹിച്ചിരു 
ന്നാൽ, താൻ ഹാജരാകുന്ന േയാഗത്തിെല നടപടികെള എളുപ്പം പി ടരാം:
മുമ്പെത്ത റിേപ്പാർ കെള തുടർ െകാ േപാവാൻ േവണ്ടിയ വിവരങ്ങൾ
മാ ം കുറിെച്ചടു കയും െചയ്യാം. ചിലേപ്പാൾ, സഭവക നടപടിവിവരങ്ങൾക്ക്,
’റിേപ്പാർ കൾ’ സഭയിൽനി തെന്ന അച്ചടിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിരി ം; ഇവ 
യിൽ ഒരു തി കിട്ടിയാൽ, റിേപ്പാർട്ടർ ചുരുെക്കഴുത്തിൽ കുറിെച്ചടുേക്കണ്ട
പണി കൂടാെത കഴിയും. എഴുതി വായി ന്ന േരഖകെളാ ം, വായി േമ്പാൾ,
ചുരുെക്കഴുത്തിൽ സം ഹിക്കാെത കഴിക്കാം; അവ പിന്നാെല കുറിെച്ചടുക്കാം.
വാചാ സംഗി ന്ന സംഗതികെളേയാ സംേക്ഷപിെച്ചഴുതിേക്കാേള്ള .
സഭകളിൽ ഓേരാേരാ നിശ്ചയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കയും സംഗിക്കയും െച ന്ന 
വെര തിരിച്ചറിയണം; േപര് നിശ്ചയമിെല്ലങ്കിൽ, സൂചനകൾ കുറി േമ്പാൾ,
അവരുെട അഭിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കത്തക്ക വല്ല അടയാളവും കുറി െകാ കയും,
േയാഗം കഴിഞ്ഞേശഷം, േവണ്ട സംശയനിവാരണം െച െകാ കയും േവ 
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ണം. ’നരച്ച കറുപ്പൻ’, ’കുടവഡ്ഢി’, ’കണ്ണടക്കാരൻ’, ’െചമന്ന തലപ്പാവു’–ഇത്യാദി
ഓേരാ അടയാളേപ്പരുപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. യാെതാരാളുെടയും േപര് മാറി 
പ്പറയരുത്; അതുേപാെലതെന്ന, യാെതാരുവെന്റയും അഭി ായം മെറ്റാരുവെന്റ
വകയായി ം റിേപ്പാർട്ടിൽ േചർക്കരുത്. ആരാെന്റ കുട്ടികളുെട അച്ഛനാണു
താൻ, എന്ന് അവാസ്തവ വാർത്ത പര ന്നതിന് യാെതാരുവനും സമ്മതം
ഉണ്ടാകയില്ല; അങ്ങെന െതറ്റിപ്പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, സേന്താഷമുണ്ടായിരിക്കയില്ല.
ചില സഭകളിലും, േകാടതികളിലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നട ന്ന സംഗ 
തികൾ െപാതുജനങ്ങെള അറിയി ന്നത് വിഹിതമെല്ലന്ന് അധികൃതന്മാർ
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കാം. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ തിനിധികെള അവിെട കട 
ത്തി വിടുമാറില്ല; റിേപ്പാർട്ടർമാർ ഹാജരായിരി േമ്പാഴാണ് ഇങ്ങെനെയാരു
സന്ദർഭം വരുന്നെതങ്കിൽ ആ സമയം റിേപ്പാർട്ടർമാേരാടു വിവരം പറയുകയും,
അവർ പുറെമ േപാകയും െച . പേക്ഷ അവിെട ഇരുന്നാൽ കൂടി വിവര 
ങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ടിൽ േചർക്കയില്ല. േകാടതികളിൽ സാധാരണ, ഏതു േകസും
െപാതുജനങ്ങൾക്കറിവാൻ തക്ക വിധത്തിലാണ് വിചാരണ െച ന്നത്. ചില
േകസുകളിൽ െപാതുജനഹിതത്തിനു ഹാനികരമായ സംഗതികൾ ഉണ്ടായി 
രുന്നാൽ, അവെയ പ ങ്ങളിൽ തിപാദിക്കരുെതന്ന് ന്യായാധിപതിമാർ
ആജ്ഞാപി ന്നതിെന റിേപ്പാർട്ടർ അനുസരിേക്കണ്ടതാണ്. േകാടതിയു 
െട ക നെയ ലംഘി ന്ന റിേപ്പാർട്ടർമാർ അവരുെടയും പ ത്തിെന്റയും
നിലെയ അപകടെപ്പടു ന്നതായിവരും. മ ചില സംഘങ്ങൾ ഉണ്ട്: ഇവ
നഗര പരിപാലന സഭകൾെക്കാപ്പം േദശഭരണകാര്യങ്ങൾക്കായി ഏർെപ്പടു 
ത്തെപ്പട്ടവയായിരിക്കയില്ല; െപാതുജനങ്ങൾക്ക് ഇവയുെട നടത്തിപ്പിെനപ്പറ്റി
അറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ടായിരി െമങ്കിലും, ഇവ പകുതിേയാളം
സ്വകാര്യമായും, േശഷം മാ ം പരസ്യമായും നടപടികൾ നട ന്നവയാ 
കയാൽ, ഇവയുെട നടപടികെളപ്പറ്റി റിേപ്പാർ െച ന്നതു കുെറ കരുതി
െചേയ്യണ്ട വൃത്തിയാണ്. ഒരു കൂ വ്യാപാരസംഘത്തിെല ഓഹരിക്കാരുെട
േയാഗങ്ങൾ, പഞ്ചായ േയാഗങ്ങൾ മുതലായവ ഇത്തരത്തിലുള്ളവയാണ്.
ഇവയിൽ പ തിനിധികൾക്ക് േവശനം ഇല്ല എ വല്ലവരും പറയുന്ന 
തിെന േകട്ട് േയാഗത്തിൽ ഹാജരാകാെത പിന്തിരിയരുത്. പ ക്കാരെന്റ

വൃത്തി അനുസരിച്ച്, േയാഗസ്ഥല കൂസൽകൂടാെത കടക്കണം. േയാഗം
കൂടുന്നവരിൽ ചിലർ പ തിനിധികെള അവിെട ഇരുത്തി ടുന്നതെല്ല
വിേരാധം പറയുമായിരി ം. അത് ഗണ്യമാേക്കണ്ട. േയാഗം ഐക്യകേണ്ഠ്യന
ആവശ്യെപ്പടുന്നത് ആയാൽ അവിെട നി േപാരുന്നെതാഴിെക, ആരുെട 
യും ഭീഷണിെയ വിലെവയ്ക്കരുത്. പേക്ഷ, പ തിനിധികൾക്ക് േവശം
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അനുവദിക്കാേമാ എന്ന േചാദ്യം േയാഗത്തിൻമുമ്പാെക സഭാംഗങ്ങളിൽ വല്ല 
വരും േചാദി മായിരി ം. അേപ്പാൾ, ഭൂരിപക്ഷം, പ തിനിധികൾക്ക്
അനുകൂലമായിരു എ വരാം. എന്നാൽ, േയാഗനടപടികെളപ്പറ്റി റിേപ്പാർെട്ട 
ഴുതുേമ്പാൾ, ഒരു മുഖ്യകാര്യം ഓർമ്മയിൽ േവണം: േയാഗാംഗങ്ങളിൽ വല്ലവരും
ഒരാെളപ്പറ്റി അപകീർത്തികരമായ വല്ല സംഗതിയും സംഗിച്ചിരുന്നാൽ അത്
റിേപ്പാർട്ടിൽ േചക്കരുത്; അപകീർത്തിെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ആൾ സഭാംഗെത്ത
വി കളഞ്ഞ് പ ക്കാരെന്റ േപരിൽ മാനനഷ്ടത്തിന് വ്യവഹാരെപ്പടുകേയാ,
അപകീർത്തിെപ്പടുത്തൽകുറ്റം ആേരാപിച്ച് ിമിനൽേകസ് ആ കേയാ
െചേയ്തക്കാം. സഭാംഗങ്ങൾ അങ്ങെന സംഗി എന്ന സമാധാനം ഈ
സഗതികളിൽ സ്വീകാര്യമായിരിക്കയില്ല. േകാടതികൾ ള്ളിൽ വ്യവഹാര 
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വക്കീലന്മാർ നട ന്ന സംഗങ്ങൾ, അവ്വിധം തെന്ന
കക്ഷികളുെട സതവാങ്മൂലമായ ഹർജികൾ, സാക്ഷികളുെട െമാഴികൾ, ന്യാ 
യാധിപതിയുെട ക നകൾ, വിധികൾ എന്നിവ മെറ്റാരാൾക്ക് എ േമൽ
അപകീർത്തികരമായിരുന്നാലും, പ ക്കാരൻ മുറ കാരം അവെയ സ്താവി  
ന്നതുെകാണ്ട് അവെന്റ േപരിൽ അപകീർത്തിെപ്പടുത്തൽകുറ്റം ആേരാപിക്കാൻ
ന്യായമില്ല. ആ സന്ദർഭങ്ങൾ നിയമത്താൽ േത്യകം അനുവദിക്കെപ്പട്ടിട്ടിള്ള
സന്ദർഭങ്ങളാണ്. അതുേപാെലയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളല്ലാ സ്വകാര്യസ്വഭാവത്തിലുള്ള
പഞ്ചായ മുതലായവയുെട േയാഗങ്ങൾ, എന്ന് റിേപ്പാർട്ടർ അറിഞ്ഞിരിേക്ക 
ണ്ടതാണ്. പ ാധിപസ്ഥാനെത്ത വാൻ ആ ഹമുള്ള റിേപ്പാർട്ടർ േമ റഞ്ഞ

കാരത്തിലുള്ള മുൻകരുതേലാടുകൂടിയും വിേവകപൂർവ്വമായും വർത്തി
ശീലി ന്നത് അവന്ന് ഉപകാര ദമായി തെന്നയിരി ന്നതാണ്.
െപാതുജനേക്ഷമകാര്യങ്ങൾ ആേലാചിപ്പാൻ കൂടുന്ന േമ റഞ്ഞ സഭാേയാഗ 
ങ്ങൾക്ക് പുറെമ, മെറ്റാരുവിധം െപാതുേയാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ ം അവ ം
തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എെന്തന്ന് പറയാം. ഇവയിൽ ജനങ്ങളുെട കാര്യങ്ങെള 
പ്പറ്റി അവർ തെന്ന ആേലാചന നട ; അവയിൽ ആകെട്ട, ജനങ്ങളുെട

തിനിധികളാണ് കാര്യാേലാചന നട ന്നത്. ഒരു നാട്ടിെല ജനങ്ങൾക്ക്
െപാതുവിൽ േദാഷകരമായ വല്ല വ്യവസ്ഥകളും ആ നാട്ടിെല സർക്കാർ ഏർെപ്പടു 

എന്നിരിക്കെട്ട, അെല്ലങ്കിൽ, ഒരു താലൂ കാർ കൃഷിപ്പിഴ നിമിത്തം കരം
െകാടുപ്പാൻ എന്നല്ല, ഉപജീവനം കഴിപ്പാൻകൂടി, കഷ്ടെപ്പടു എന്നിരിക്കെട്ട;
ഇത്തരം സംഗതികളിൽ, െപാതുജനങ്ങളുെട സങ്കടങ്ങെളപ്പറ്റി പറവാനും സർ 
ക്കാരിേനാടു സൗജന്യം അേപക്ഷിപ്പാനുമായി അവർ തെന്ന േയാഗം കൂടു .
ഈ മഹാജനേയാഗങ്ങൾ അവ്യവസ്ഥയിൽ കൂടുന്നതാകെകാണ്ട്, നഗരപരിപാ 
ലനസഭ തുടങ്ങിയ െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളുെട േയാഗനടപടികെളപ്പറ്റി റിേപ്പാർ
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െചയ്യാൻ ഉണ്ടാകാറുള്ള സൗകര്യം ഇവയിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല. അതിനാൽ,
േയാഗം കൂടുന്നതി ം കുേറ േനരം മു േയാഗസ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിപ്പാൻ
ആണ് റിേപ്പാട്ടർ ഒന്നാമതായി ഉത്സാഹിേക്കണ്ടത്. കാേല ട്ടി എത്തിയാൽ
േയാേഗാേദ്ദശങ്ങൾ എന്താെണ ം, േയാഗത്തിൽ ആെരാെക്ക സംഗിപ്പാൻ
നിശ്ചയിച്ചി െണ്ട ം, എെന്തല്ലാം േമയങ്ങെളപ്പറ്റി നിശ്ചയങ്ങൾ െചയ് വാൻ
ആേലാചിച്ചി െണ്ട ം മുൻകൂട്ടി അറിവാൻ കഴിയും. സംഗകർത്താക്കന്മാ 
രുെട േപരുകൾ, അവർ സംഗിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന േമയങ്ങൾ,
േയാഗസമക്ഷം വായിപ്പാൻ െവച്ചി ള്ള േരഖകൾ എന്നിതുകെളാെക്ക പകർ 
െത്തഴുതി െവയ്ക്കാം. ൈവകി എത്തിയാൽ ഇതി സാധിക്കയില്ല; പേക്ഷ,
സംഗതികൾ കുറിെച്ചടു ന്നതിനു സൗകര്യെപ്പട്ട സ്ഥാനം ലഭിച്ചിെല്ല ം വരും.
മഹാജനേയാഗങ്ങളിൽ ഹാജറായി നടപടികൾ കുറിെച്ചടു ന്നത് ഏെറ െറ

മാവഹമായ പണിയാണ്. േയാഗങ്ങളിൽ േചരുവാൻ ഇ െയണ്ണം ആളുകെള
ഉണ്ടാവൂ എ വ്യവസ്ഥയില്ല; ആയരേമാ, അയ്യായിരേമാ, പതിനായിരേമാ
ആൾ േചരുന്നാണ്ടായിരിക്കാം. ഇവെരെയാെക്ക െകാ വാൻ തക്ക സംഗ 
ശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ൈമതാനങ്ങളിേലാ, മ െവളി റങ്ങളിേലാ
േയാഗം േചർ എ വരാം. സമു ത്തിൽ അലയടി കയറും േപാെല,
ജനസമൂഹം തിക്കിത്തിരക്കിക്കയറു ണ്ടായിരിക്കാം. ഇവരുെട ഇടയിൽ
കടന്ന് എങ്ങെനയാണ് നടപടികൾ കുറി ക? വല്ല െകട്ടിടത്തിനുള്ളിലും
ആയിരുന്നാൽ, ചിലേപ്പാൾ, അധ്യക്ഷെന്റയും വക്താക്കളുെടയും സമീപ  
തെന്ന റിേപ്പാർട്ടർ കസാലയും േമശയും െകാടുത്തിരുന്നിരി ം; ചിേപ്പാൾ,
േമശ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല ം വരാം; ആ സമയങ്ങളിൽ, കാൽമുട്ടിേന്മേലാ,
ഒറ്റക്കയ്യിേന്മേലാ െവെച്ചഴുതാേന മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരി . െവളി റങ്ങളിേലാ,
അധ്യക്ഷ കൂടിയും കസാല ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലാ; റിേപ്പാർട്ടരുെട കഥേയാ,
പിെന്ന, പറവാനില്ലേല്ലാ? സംഗകർത്താക്കന്മാരുെടയും അധ്യക്ഷെന്റയും
സമീപം ചുറ്റിപ്പറ്റിെക്കാള്ളാൻ കഴിയാത്ത റിേപ്പാർട്ടർ, കടൽനടുവിൽ വീണതു 
േപാെല, കര കാണാെത കുഴങ്ങിേപ്പാവും. അവരുെട അരികിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാൽ
കൂടിയും േയാഗനടപടികെള പേക്ഷ, തെന്റ മുന്നിൽ നിൽ ന്നവെന്റ പുറം
േമശയാക്കീ െവ െങ്കാണ്ട് കുറിെച്ചടു വാേന സൗകര്യമുണ്ടായിരി . തിങ്ങി 
നി ന്ന ആൾ ട്ടത്തിൽ, ആ വിധത്തിെലങ്കിലും കുറിെച്ചടുപ്പാൻ റിേപ്പാർട്ടർ
കുെറേയെറ മിടു ള്ളവനായിരിക്കണം.
ഏതു വിധത്തിലായാലും, ഒരു മഹാേയാഗത്തിെന്റേയാ, ദർബാർ (കൂടിക്കാ ),
തീൻവിരുന്ന് (ബാെങ്ക്വറ്റ് ) എന്നിവയുെടേയാ, വിവരങ്ങൾ റിേപ്പാർ െത 
യ്യാറാ ന്നതിൽ, ഒന്നാമതായി േവണ്ടത് അതിൽ മാണികളുെട േപരുകൾ
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കുറി കയാണ്; പിെന്ന, േയാഗനടപടികൾ എഴുതുകയാകു . പ ത്തിൽ,
ഇതിന്നായി എ പംക്തി അനുവദിച്ചി േണ്ടാ, അതിലടങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക 
വണ്ണം േവണം റിേപ്പാർട്ട് എഴുതുവാൻ, േയാഗം വളെര മുഖ്യമായ കാര്യങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചായിരുന്നാൽ, പ സ്ഥലം കുെറ അധികം േവണ്ടി വേന്ന ം.
ഇത്തരം േയാഗറിേപ്പാർ കളിൽ, സംഗങ്ങൾ കഴിയുന്നതും മുഴുവൻ െകാടുേക്ക 
ണ്ടിയിരി ം; ഇടയ്ക്കിെട അ ധാനമായ വാക്യങ്ങേളാ വാ കേളാ വി കളയാം.
ഒരു വിഷയെത്തപ്പറ്റി മുമ്പനായി നിൽ ന്ന വക്താവിെന്റ സംഗം മുഴുവൻ
എടുത്താൽ പിെന്ന, േശഷംേപരുെട സംഗങ്ങളിൽ വിെശഷസംഗതികൾ
ഉള്ളവ മാ ം കുറിച്ചാൽ മതിയാകും, സാധാരണമായി കാര്യവിവരേത്താടും
ഭാഷാനിപുണതേയാടും വ ത്വവിദ്യയിൽ സാമർത്ഥേത്താടും കൂടി സം 
ഗി ന്നവരുെട സംഗങ്ങൾ കുറിെച്ചടുപ്പാൻ മം േതാ കയില്ല. ഇവർ
തങ്ങളുെട സംഗവിഷയെത്ത സഭ്യജനങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ പതിപ്പിക്കാൻ തക്ക
കൗശലം അറിഞ്ഞവരാകയാൽ, അതിെല ഓേരാ യുക്തിപദങ്ങളും മമായി
െതളി വരും. ഉഷസ്സിൽ സൂര്യെന്റ െവളിച്ചം െതളി വരുേമ്പാൾ താമര 
കൾ ഏതു കാരം െമെല്ലെമെല്ല വിടർ വരുേമാ, അതിന്മണ്ണംതെന്ന ഈ

വക്താക്കളുെട ഉള്ളിൽ നി ഒരു വിഷയെത്തപ്പറ്റി യുക്തികൾ േമണ ഉയർ 
വരുേന്താറും േ ാതാക്കളുെട മന ം വിടർ െകാ ം. ഈ സ്ഥിതിക്ക്

ഇത്തരം സംഗങ്ങെള പിൻതുടർെന്നഴുതാൻ േ ശംേതാ കയില്ല. എന്നാൽ
മ ചില സംഗകർത്താക്കന്മാരുണ്ട്: ഇവർ സംഗങ്ങെള മുൻകൂട്ടി എഴുതി 
പഠിച്ച്, സഭമുമ്പാെക ’കാണാപ്പാഠം’ പറയുന്നവരാണ്. ഇവെര പി ടരുവാൻ
കുെറ ൈവഷമ്യമു ്. വീട്ടിലിരുന്ന് പേല ന്ഥങ്ങൾ േനാക്കി മുറിേ ാകങ്ങ 
ളും കണ കളും പഴെമാഴികളും മ ം പകർെത്തടുത്ത് സംഗത്തിനുള്ളിൽ
കുത്തിത്തിരുകി ”ഛർദ്ദി ക”യായിരി ം ഇവർ െച ന്നത്. റിേപ്പാർട്ടർ
ഇത്തരക്കാരുെട കാര്യത്തിൽ കുെറ നല്ലവണ്ണം ദ്ധെവച്ചിരിക്കണം. ഇവർ
ഒരു വിഷയെത്ത തിപാദിപ്പാൻ ഏതു ഭാഗം തുടങ്ങി േവണം എെന്നാ ം
പരിചയമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. അതു നിമിത്തം, ഒരു സംഗതി സ്താവിച്ചാൽ പി 
െന്ന അതിെന പിൻതുടർ വരുന്നതു ഏതായിരി െമ ഏകേദശെമങ്കിലും
മുൻകൂട്ടി ഊഹിപ്പാൻ േ ാതാക്കൾ മാർഗ്ഗേമയില്ല. റിേപ്പാർട്ടർ അതിനാൽ,
എല്ലാ സംഗതികേളയും കുറിെച്ചടുക്കാൻ ഏെറ േ ശി ം. വല്ല ഭാഗവും വി േപാ 
കേയാ, സംശയ സ്തമായി േതാ കേയാ െചയ്താൽ സംഗകർത്താവിേനാടു
േയാഗാനന്തരം േചാദി ശരിെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളണം. ഇതിനിടയ്ക്ക് വല്ല കേത്താ,
േവെറ േരഖേയാ വായിച്ചിരുന്നാൽ അവെയ കുറിെച്ചടുപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ,
െചറുതാെയാരു സൂചനെകാടുത്തിരിക്കണം. സംഗങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടു ന്ന
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ക കൾ, നിശ്ചയങ്ങൾ, േ ാകങ്ങൾ, മുതലായവ േത്യകം ഖണ്ഡികയായി 
േച്ചർക്കണം; പഴെമാഴികൾ, പദ്യങ്ങൾ മുതലായവ വി കളഞ്ഞാൽ, ചിലേപ്പാൾ

സംഗങ്ങളുെട താ ര്യം പൂർത്തിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ല
വേന്ന ം. ഇത്തരം പദ്യങ്ങൾ, പഴെമാഴികൾ മുതലായവ റിേപ്പാർട്ടർ
പരിചയെപ്പട്ടിരിേക്കണെമ ം, അതിേലക്കായി അവൻ സാഹിത്യ ന്ഥങ്ങൾ
പരിശീലിേക്കണെമ ം മുൻപ് പറഞ്ഞി ണ്ട്. അവെന്റ സാഹിത്യപരിചയം
ഈവക കാര്യങ്ങളിൽ സഹായമായിത്തീരുന്നതാണ്. ഒരു സംഗകർത്താവ്
ഒരുപദ്യേമാ, പഴെമാഴിേയാ, മ സംഗതികേളാ ശരിയല്ലാത്തവിധം പറഞ്ഞിരു 
ന്നാൽ, റിേപ്പാർട്ടർ അേത വിധത്തിൽ െത തേന്ന എഴുേതണേമാ, അതിെന
ശരിെപ്പടുത്തി എഴുേതണേമാ, ഏതാണ് െചേയ്യണ്ടത്? നിസ്സാരന്മാരായും കൃത്യ 

ദ്ധയില്ലാത്തവരായുമുള്ള സംഗകർത്താക്കന്മാർ , അവരുെട െത കെള
തിരുത്തിയാലും ഇെല്ലന്നാലും, ഒ ം ദൂഷ്യമായി വരാനില്ല. മാണികളായു 
ള്ളവർ മാദത്താൽ പറയുന്ന െത കെള അേതവിധം സ്താവിച്ചിരുന്നാൽ,
െതറ്റിേപ്പായത് മാണികൾക്കല്ല, റിേപ്പാർട്ടർക്കാണ്, എേന്ന പ വായനക്കാർ
ഗണിക്കയു . ആകയാൽ, െത കെള തിരുത്തി എഴുതുകയാണ് റിേപ്പാർട്ട 
രുെടയും പ ത്തിെന്റയും േയാഗ്യതെയ രക്ഷിപ്പാൻ െചേയ്യണ്ടത്. എന്നാൽ,

േത്യകമായ ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി ഒരു സംഗകർത്താവ് വല്ല പദ്യെത്തേയാ
പഴെമാഴിെയേയാ, േഭദെപ്പടുത്തി പറയുന്നതായിരുന്നാൽ, അതിെന മാറ്റി,
ശരിെപ്പടുത്തിെയഴുതരുത്. േ ാകങ്ങേളാ പാ കേളാ, മ പദ്യകൃതികേളാ എടു 
െത്തഴുതുേമ്പാൾ, മൂലം ഓർമ്മയിെല്ലങ്കിൽ, അവയുെട അർത്ഥം സ്വന്തവാക്കിൽ
എഴുതുക എന്ന പരാവർത്തനം െചയ്യാൻ തുനിയരുത്; അവെയ വി കളഞ്ഞാലും
ൈവഷമ്യമുണ്ടാകയില്ല. സ്വന്തവാചകത്തിൽ അർത്ഥെമഴുതിയാൽ അബദ്ധം
പിണ എ വരാം.

സംഗം നട െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, ഇടയ്ക്കിെട ആ ാദസൂചകമാേയാ, നിന്ദാ 
സൂചകമാേയാ, അനുേമാദനാർത്ഥമാേയാ, ഓേരാേരാ ശബ്ദങ്ങൾ േ ാതാക്കൾ
പുറെപ്പടുവി െണ്ടങ്കിൽ, അവ യഥാസ്ഥാനം കുറിക്കണം. സദസ്സിെന്റ വല്ല
മൂലകളിലുമിരുന്ന് വിേരാധപക്ഷക്കാർ, നിന്ദാഗർഭമായി ഒേന്നാ രേണ്ടാ ൈക 
െകാ ക. ചിരി ക, ചില വ്യാേക്ഷപക ശബ്ദങ്ങൾ പുറെപ്പടുവി ക ഇവ ം;
സദസ്യർ ഒന്നായി ഉത്സാഹാർത്ഥം ൈകെകാട്ടിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, ഇടയ്ക്കിെട
’േകൾപ്പിൻ’ ’േകൾപ്പിൻ’ എ അനുകൂലാഭി ായസൂചകമായി പറക, ഇവ ം
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെള റിേപ്പാർട്ടർ വളെര സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനം കുറിച്ചിരിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യം, ആ  
സംഗെത്ത സദസ്യർ എങ്ങെനയാണ് ൈകെക്കാണ്ടെതന്ന് അറിയിപ്പാനായിട്ട്
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മാ മല്ല, സംഗത്തിെന്റ ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഇവെയ ടാെത അർത്ഥമാക്കാൻ
സാധിക്കയില്ല; സംഗകർത്താവിെന്റ വാ കൾ തെന്റ അഭി ായെത്തയും
വഹി െകാണ്ട് ധടധടാ ഒഴുകിവരുേമ്പാൾ, സദസ്യരുെട ഇടയിൽനി ണ്ടാ 
കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾെകാണ്ട്, ആ വാക് വാഹത്തിെന്റ േമലാലെത്ത ഗതിക്ക്
മാറ്റമുണ്ടാേയക്കാം. ഈ ഗതിേഭദം എ െകാ ണ്ടായി എ ഹിപ്പാൻ,
പ വായനക്കാരന്, േമപ്പടി വ്യാേക്ഷപകശബ്ദങ്ങളുെട സഹായംകൂടാെത
സാധിക്കയില്ല.
സഭാേയാഗങ്ങൾ ദിവസേന്താറും ഉണ്ടായിരിക്കയും അവ പല പല കാര്യങ്ങ 
െള സംബന്ധിച്ചായിരിക്കയും, െച േമ്പാഴാണ് പ ക്കാരൻ ബുദ്ധിമു ന്നത്.
അേപ്പാഴേപ്പാഴുള്ള േയാഗനടപടികൾ അതതുകാല തെന്ന പ ത്തിൽ സ്താ 
വിേക്കണ്ടിയിരിക്കെകാണ്ട്, സംഗങ്ങൾ സംേക്ഷപിെച്ചഴുതാെത കഴികയില്ല.
ഇവിെടയാണ് റിേപ്പാർട്ടരുെട സാമർത്ഥ്യം അറിേയണ്ടത്. ഒരു േയാഗത്തിെല

സംഗങ്ങൾ തേന്നയും ആേറഴു പംക്തി നിറയാനുണ്ടായിരുന്നാൽ, പിെന്ന
മ ള്ളവെയ്ക്കാെക്ക സ്ഥലെമവിെട കി വാൻേപാകു ? ഒരു ര മണി റു
േനരെത്ത േയാഗത്തിന് ’ഒേന്നാ രേണ്ടാ പംക്തിയിലധികം റിേപ്പാർട്ട് നീളുവാൻ
പാടില്ല. ഇതിേലക്ക്, സംഗങ്ങെള, സംേക്ഷപിേക്കണ്ടെതങ്ങെനയാണ്?
ഒരു സംഗം ഒരു പംക്തിക്കകത്തട െമങ്കിൽ, മുക്കാേലാ, അേരഅരയ്ക്കാേലാ
പംക്തിവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ചുരു ന്നതിന് ഇടയ്ക്കിട നിന്ന് ചില വാ കൾ
തട്ടിക്കളയാം, ചില ഭാഗങ്ങൾ പുനരുക്തമാേയാ, പരിവാഹമാേയാ, വൃഥാ ല 
മാേയാ ഇരി േമ്പാൾ അതുകൾ തള്ളിക്കളയുന്നതുെകാണ്ട് ദൂഷ്യം ഉണ്ടാകയില്ല.
എന്നാൽ, അേത സംഗം ഒരു അർദ്ധപംക്തിയിേലാ, അതിലും ചുരുങ്ങിയ
സ്ഥലത്തിേലാ അടക്കണെമന്നായാൽ, സംഗത്തിെല സാരഭാഗങ്ങൾ േതടിപ്പി 
ടിക്കയാണ് അവശ്യം െചേയ്യണ്ടത്. ഒരു േയാഗത്തിൽ അധ്യക്ഷേനയും ധാന

സംഗകർത്താവിേനയും കൂടാെത, മൂ നാലു േപർ ഉപ സംഗങ്ങൾ െച  
ണ്ടായിരുന്നാൽ, ഇവരുെടെയാെക്ക സംഗങ്ങൾ ഏതു കാരത്തിലാണ്

സംേക്ഷപിേക്കണ്ടത്? സഭാേയാഗെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ തീെര ചുരുക്കി 
യും, സംഗവിവരങ്ങൾ ചിലരുെടതു മാ ം വിസ്തരി ം, മ ള്ളവ ഒേന്നാ രേണ്ടാ
വരിയിൽ അടക്കിയും എഴുതുന്നത് യുക്തമായ സ ദായമല്ല.”.....സഭ........യുെട
അ ാസനാധിപത്യത്തിൽ കൂടുകയും, ആ േയാഗത്തിൽ.......... ’സംഘവും സം 
േഘാേദ്ദശ്യവും’ എന്ന വിഷയെത്ത സംബന്ധി സരസവും സാരഗർഭവുമായ
ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതിവായിക്കയും, അതിെന പി ടർ പല മഹാന്മാ 
രും അഭി ായങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കയും, െച . അനന്തരം െഹഡ് മാസ്റ്റർ
അ േനരം െചയ്ത വാചാ സംഗം ഈ സംഘത്തിെന്റ ഭാവി േ യസ്സിന്
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ഏറ്റവും ഉതകുന്നതാെണ നിർമ്മത്സരബുദ്ധികളായ ഏവരും ഐകകേണ്ഠ്യന
അഭി ായെപ്പടുന്നതാണ്. പിന്നീട് േയാഗത്തിെന്റ േമൽനടത്തിപ്പിേല േവ 
ണ്ടി തൽക്കാലം ഒരു സ്ഥിര സിഡണ്ടിെനയും സി ട്ടറിെയയും നിയമി ം,
േശഷം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര അടുത്ത േയാഗത്തിൽ നിയമി ന്നതാെണ
വ്യവസ്ഥെച ം സിഡണ്ടിെന്റ വിലേയറിയ ഉപസംഹാര സംഗം കഴി ം
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല ആയുരാേരാഗ്യസമ്പൽസമൃദ്ധിെയ കാംക്ഷി ം
ആറുമണിേയാടുകൂടി േയാഗം പിരി ....” ഇങ്ങെന റിേപ്പാർട്ട് എഴുതുന്നതു 
െകാണ്ട് സംഗങ്ങെളപ്പറ്റി യാെതാരു വിവരവും വായനക്കാർ ണ്ടാകയില്ല.
”സരസം”, ”സാരഗർഭം” ” ദ്ധാർഹം”, ”വിലേയറിയത് ”, ”ഗണനീയം”, എന്നി 

കാരം ഓേരാ വിേശഷണം െച െകാ മാ ം, സംഗത്തിെന്റ സാരവും
വിലയും, രസവും, ഗണനീയതയും, ദ്ധാർഹത്വവും, മ ം, മ ം, വായനക്കാരുെട
ഉള്ളിൽ പതികയില്ല. ഇത്തരം റിേപ്പാർ കൾ പ പംക്തി ഉപേയാഗി ന്ന 
ത് പാെ ലവാണ്. റിേപ്പാർട്ടർ നടന്ന സംഗതികെള ആഖ്യാനം െച കയാണു
േവണ്ടത്; അഭി ായം പറകയല്ല. േയാഗം, സംഗങ്ങൾ, മുതലായ പേല
ചട കേളയും പര രം േചർച്ചയായിരി ംവണ്ണം വർണ്ണി ന്നതിന് കുെറ
ബുദ്ധി കൗശലം ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിവരും. ഒരു ഒന്നര പംക്തിയിൽ അടേങ്ങണ്ട
റിേപ്പാർട്ടിൽ, േയാഗ ാരംഭം, അധ്യക്ഷെന്റ ഉപ മ സംഗം, ക കൾ
വായിച്ചിരുന്നാൽ ആ വിവരം ഇവെയാെക്ക കാൽപംക്തിയിൽ നിറുത്തണം;

ധാന സംഗകർത്താവിെന്റ സംഗത്തിനായി മുക്കാൽ പംക്തിയും; േശ 
ഷമുള്ളവരുെട സംഗങ്ങൾ ം ഉപസംഹാരത്തിനുമായി അര പംക്തിയും
വിനിേയാഗിക്കണം. ഈ മത്തിലായാൽ, റിേപ്പാർട്ട് േചർച്ചയായിരി ം.

സംഗങ്ങൾ സംേക്ഷപി േമ്പാൾ ഓർമ്മെവേയ്ക്കണ്ട ര കാര്യങ്ങൾ (1)
സംഗകർത്താവിെന്റ ആശയങ്ങൾ ഹി കയും, (2) കഴിയുെന്നടേത്താളം

ചുരുക്കമായി മാ ം കടലാസും െപൻസിലും ഉപേയാഗെപ്പടു കയും ആകു .
സംഗം ചുരുെക്കഴുത്തിൽ കുറിെച്ചടുത്തതുെകാണ്ടായില്ലാ; അതിെന്റ സാരം
ഹിച്ചിട്ടില്ലാഞ്ഞാൽ സംേക്ഷപിെച്ചഴുതാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന്മണ്ണം തെന്ന,

ഒേട്ടെറ സൂചനകൾ എഴുതിെവ െകാണ്ട് അവെയ വായി േ ശെപ്പടു ന്ന 
തിെനക്കാൾ, ആവശ്യമായ സാരഭാഗം മാ ം കുറിച്ചിരുന്നാൽ, മം കുറയും.
പ വരിയിൽ സംേക്ഷപി ന്നതിന് മുപ്പതുവരി സൂചനകൾ എഴുതിെയടുക്ക 
രുത്. ഒരു സംഗം നട െകാണ്ടിരിക്കേവതെന്ന, അതിെല സാരഭാഗങ്ങൾ
കുറി െകാ ക റിേപ്പാർ എഴുതിെക്കാ ക-ഈ ര വൃത്തിയും ഒന്നായി
െചയ്യാൻ ശീലമുള്ളവരുണ്ട്. ഇത് നല്ലവണ്ണം പഴമപരിചയത്താൽ വശെപ്പേടണ്ട 
താണ്. മനസ്സിെന ഒരു കാര്യത്തിൽത്തെന്ന പിടി നിർത്തി ശീലിപ്പിച്ചാേല
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ഇ കാരം സാധ്യമാവൂ. പിെന്ന, റിേപ്പാർട്ടർ ഓർമ്മവേയ്ക്കണ്ട മെറ്റാരു കാര്യം,
ഒരു സംഗം ചുരുെക്കഴുത്തിൽ എഴുതിെയടു േമ്പാൾ തെന്ന മുഖ്യമായ
ഘട്ടങ്ങൾ േത്യകം വരയിട്ട് അടായാളെപ്പടുത്തിെക്കാ കയാകു . റിേപ്പാർ 
െട്ടഴുതുന്ന സമയം സംഗം മുഴുവൻ വീ ം വായി േനാ ന്നതിനു പകരം,
സംേക്ഷപിപ്പാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എല്ലാ സംഗങ്ങളും ഒേര വിധത്തിൽ സം 
േക്ഷപിേക്കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ചില സംഗങ്ങെളപ്പറ്റി ര മൂ
’സ്റ്റിക്ക് ’ അട ന്ന റിേപ്പാർേട്ട ആവശ്യെപ്പടൂ. ഈ സംഗതിയിൽ യാെതാ ം
കുറി െവപ്പാൻ ഉദ്യമിക്കരുത്; ദ്ധെവ േകട്ട് ഓർമ്മയിൽ നി എഴുതണം.
ഇ കാരം ശീലിച്ചാൽ, സാരഭാഗങ്ങൾ അവധാരണം െച ന്നതിൽ സാമർ 
ത്ഥ്യം വർദ്ധി ന്നതിനും ഓർമ്മശക്തി ബലെപ്പടു ന്നതിനും കഴിയുന്നതാണ്.

സംഗങ്ങൾ എല്ലാം വക്താവിെന്റ വാക്കായി തെന്ന പതിഫലിപ്പിേക്ക 
ണ്ടതായിരിക്കയില്ല. പലതും റിേപ്പാർട്ടരുെട സ്വന്തം വാക്കിൽ കഥിച്ചാൽ
മതിയാകും. ഇതിന്ന്, റിേപ്പാർട്ടർ, വാക്യരചനയിൽ ’സാക്ഷാൽസംഭാഷണം’
’അന്വാഖ്യാതസംഭാഷണം’ എന്നീ സ ദായങ്ങെള പരിചയിച്ചിരിക്കണം.
അതിേല , വ്യാകരണവിധികളിൽ കാലം, പുരുഷൻ എന്നിതുകെള സം 
ബന്ധിച്ച് േത്യകം ദ്ധയും െവച്ചിരിക്കണം. ”മാന്യസദസ്യേര ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ ഇവിെട വന്നിരി ന്നത് ഈ സഭയുെട കാര്യദർശിെയ യാെതാരു
വിധത്തിലും ഒഴികഴിവു പറഞ്ഞയപ്പാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാകു ”-എന്ന്
ഒരു സംഗകർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, അത് റിേപ്പാർട്ടരുെട വാക്കിൽ
അന്വാഖ്യാതസംഭാഷണമായി പറയുേമ്പാൾ, ”ആ മാന്യസദസ്യെര സംേബാ 
ധനം െച െങ്കാ സംഗകർത്താവു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ, അേദ്ദഹം
അേപ്പാൾ അവിെട െചന്നിരുന്നതു ആ സഭയുെട കാര്യദർശിെയ യാെതാ 
രു വിധത്തിലും ഒഴികഴിവു പറഞ്ഞയപ്പാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരു
എന്നായിരു ”-എന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം. അ കാരമല്ലാെത, ഇട

ഥമപുരുഷനും, ഇട ഉത്തമപുരുഷനുമായി ഐകരൂപ്യമില്ലാെതയും, വർ 
ത്തമാനകാലവും ഭൂതകാലവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസെപ്പടുത്താെതയും കഥനം
െചയ്യരുത്. സാക്ഷാൽ സംഭാഷണം േവണെമ േമലാവിെന്റ േത്യകാജ്ഞ
ഇല്ലാത്തപക്ഷത്തിൽ, വിഷയഗൗരവം േപാെല, വളെര മാണെപ്പട്ടവരുെട

സംഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മെറ്റാെക്ക അന്വാഖ്യാതസംഭാഷണമായി പറകയാണ്
നടപ്പ്. ഏതു കാരത്തിലായാലും, റിേപ്പാർട്ടർ പക്ഷപാതമായി വർത്തി 
ക്കരുത്. തെന്റ പക്ഷക്കാർക്ക് എതിരായവരുെട സംഗത്തിന്ന് നിഷ്കാരണം
അപവാദം വരുത്താൻ, അവാസ്തവവർണ്ണനം െച കേയാ, ഒരുവെന്റ സംഗം
തെന്റ പക്ഷക്കാരനായ മെറ്റാരുവൻ നിേശ്ശഷം ഖണ്ഡി എേന്നാ സദസ്യർ
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നിന്ദി എേന്നാ മേറ്റാ ആേക്ഷപം പറകേയാ െച ന്നത്, റിേപ്പാർട്ടറുെട കർ 
ത്തവ്യകർമ്മധർമ്മത്തി േയാജിച്ചതല്ല. ഒരുവെന്റ സംഗത്തിൽ അടങ്ങിയ
വാദങ്ങൾ അസംബന്ധേമാ യുക്തിരഹിതേമാ ആയിരുന്നാൽ, അത് വായന 
ക്കാർ ഹി െകാ ം. ആ വാദങ്ങെള ഖണ്ഡി ന്ന യുക്തികൾ മെറ്റാരുവൻ

സംഗിച്ചിരുന്നാൽ, ഇവെന്റ സംഗം മുമ്പെത്തതിെന്റ ഖണ്ഡനമായിരു
എ ം വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കിെക്കാ ം. ഇതിന്മണ്ണം തെന്ന, ഒരുവെന്റ

സംഗം ത്യർഹേമാ, സാരഗർഭേമാ, യുക്തിയുക്തേമാ ആയിരുന്നാൽ, അതും
വായനക്കാർ നിർണ്ണയി െകാ ം; റിേപ്പാർട്ടർ അങ്ങെന ഒരു അഭി ായം
സകാരണമാേയാ നിരാധാരമാേയാ സ്വരൂപിച്ച് വായനക്കാരെന്റ തല ള്ളിേല 
ക്ക് തള്ളിക്കയേറ്റണ്ട ആവശ്യമില്ല.
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അദ്ധ്യായം 8 - വർണ്ണനം

വിേനാദകളികൾ, േകാടതിയിെല വ്യവഹാരങ്ങൾ, സഭാേയാഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങ 
െന പേല സംഗതികെളയും പറ്റി വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരി പ ത്തിേല
അന്വാഖ്യാനം െചയ് വാൻ സാമാന്യം ആർ ം പരിശീലനത്താൽ കഴിയുന്ന 
താണ്. ഇവെയക്കാട്ടിൽ ഒെക്ക മേമറിയ ഒരു വൃത്തി റിേപ്പാർട്ടർമാരുെട
ചുമതലയിൽ ഉണ്ട്. ഇത്, ഓേരാേരാ സംഭവങ്ങെള റിച്ച് വർണ്ണനകൾ
എഴുതുന്ന വൃത്തിയാണ്. ഒരു അഗ്നിബാധേയാ, വലിയ ഉത്സവാേഘാഷേമാ,
തീവണ്ടിവ്യാപേത്താ, മ വിേശഷ സംഭവേമാ ഉണ്ടായാൽ അതിെനപ്പറ്റി,
വായനക്കാരുെട ഉള്ളിൽ പതിയത്തക്കതായ ഒരു ചി ം എഴുതിക്കാണിപ്പാൻ
സാധാരണന്മാർ സാധിക്കയില്ല. അതിേലക്ക്, േത്യകം ചില മേനാധർ 
മ്മങ്ങൾ േലഖകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സംഭവത്തിൽ വിചി മായത്
കണ്ടറിക, താൻ കണ്ട കാ കെള ആ ദമാക്കിെക്കാണ്ട് പേല സംഗതികൾ വി 
ഭാവനം െചയ്ക, അന്യരുെട ഹൃദയം ഇളക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അവരുെട ഉള്ളിൽ
കടന്ന് അവരുെട ഹൃദയേവദനങ്ങളുെട ഗതി അറിക-ഇ കാരെമാെക്ക ചില
മേനാഗുണങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ടർ അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവ കവികൾെക്ക 
ന്നേപാെല, േലഖക ം, അനു ഹമായി കിട്ടിയിരിക്കണം, എ കൂടി പറയാം.
ഒരു കല്യാണപ്പന്തൽ വർണ്ണിക്കയായിരുന്നാൽ, സദിർപ്പന്തൽ െതേക്കഭാഗ 
ത്ത്, ആട്ടപ്പന്തൽ വടേക്കഭാഗത്ത്, മുല്ലപ്പന്തൽ കിഴേക്കഭാഗത്ത്, സദ്യപ്പന്തൽ
പടിഞ്ഞാറ്, എന്നിങ്ങെന ആറും നാലും പത്ത് എ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ

സ്താവിച്ചാൽ അത്തരം വർണ്ണന ആരുെടയും ഹൃദയെത്ത ആ ാദിപ്പിക്കയില്ല.
ഒരു ചി െമഴു കാരനു തെന്റ ൈകയിലുള്ള വർണ്ണങ്ങെള േചർത്ത് േമ ടി
കല്യാണപ്പന്തലിെന, മേനാഹരമായ വിധത്തിൽ തിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന 
േപാെല, േലഖക ം തെന്റ ൈകവശമുള്ള വാ കളാൽ കല്യാണപ്പന്തലിെന

തിഫലിപ്പി കാണിക്കണെമങ്കിൽ, ൈവചി ്യെത്ത ഹിപ്പാനുള്ള ശക്തി
അവെന്റ ദൃഷ്ടികൾ ം, ത ല്യമായി കടലാസിൽ പകർത്താനുള്ള ശക്തി
അവെന്റ വാ കൾ ം സ്വഭാവസിദ്ധമായിരിക്കണം.
ഒരു േലഖകൻ ഏെതാരു സംഗതിയും വർണ്ണിപ്പാൻ, അതു താൻതെന്ന
കണ്ടിരിക്കേയാ, അതുമായി അ േത്താളം അടുത്ത പരിചയമുണ്ടായിരിക്കേയാ
ആവശ്യമാണ്. വല്ല േകാണിലുംനിന്ന് ഒന്ന് ഒളി േനാക്കിയിരുന്നാൽ േപാരാ;
മുഴുവൻ വഴിേപാെല ക പരിചയെപ്പടാനും, അന്യന്മാർ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
പേല വിേശഷങ്ങൾ അതിൽ േനാക്കി മനസ്സിലാക്കാനും സൗകര്യമുണ്ടാ ന്ന
ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥാന നി േവണം േനാ വാൻ. ഇതിേല , പേല െപാതുവക
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സംഗതികളിലും, പ തിനിധികൾക്കായി േത്യകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിട്ടിരി 
ക്കാറുണ്ട്. അേപ്പാൾ അവർ കാേലകൂട്ടി എത്തിയിരിക്കയും, ആവശ്യം േപാെല
പ തിനിധിയാെണന്നതി സാക്ഷ്യപ ങ്ങൾ ൈകക്കൽെവ െകാ ക 
യും േവണ്ടതാകു . എന്നാൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ദർബാറിേന്നാ, വലിയ
തീൻവിരു കൾേക്കാ, മേറ്റാ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതല്ലാെത, സാധാരണയായി,
വർണ്ണേലഖനങ്ങൾ എഴുേതണ്ടിവരുന്നത്, അഗ്നിബാധ, തീവണ്ടി അപകടം,
മുതലായ വിേശഷവ്യാപ കളുണ്ടാകുേമ്പാഴാകയാൽ, ഈ സംഗതികളിൽ,
പ ക്കാരന് േത്യക സൗകര്യെമാ ം സിദ്ധിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. മലെവള്ള 

േപാെല ആളുകൾ െതരക്കി ടിെക്കാണ്ടിരി െമ്പാഴും, ”ആപത്തിൽ
കുടുങ്ങിയവെര രക്ഷെപ്പടുത്താനായി ഓേരാരുത്തർ അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം ഓടിന 
ട േമ്പാഴും, സ്വത്തി ം ജീവ ം രക്ഷെയ കരുതി േപാലിസ് അധികൃതന്മാർ
ചുറ്റി ടുേമ്പാഴും, പ ക്കാരന് ഒേരടത്ത് കാലുറപ്പി നി വാൻ സാധിക്കയി 
ല്ലതെന്ന. അവൻ െപാലീസധികൃതന്മാരുമായി പരിചിതനായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
പലേപ്പാഴും തിക്കിൽെപട്ട് പിന്നാക്കം തള്ളെപ്പ എ വേന്ന ം. അതിനാൽ,
അവൻ താനാരാെണന്ന് അവെര അറിയിപ്പാൻ തക്കതായ ലക്ഷ്യങ്ങെളാെക്ക
കരുതിെവച്ചിരിക്കണം. ഇവ കാണിച്ചാൽ, നിർബാധം കട േപാവാൻ
സാധി ം. എന്നാൽ, ൈവകിെയ ന്ന പ ക്കാര േനരിടുന്ന തിബന്ധം
മുഖ്യമായും ആൾ ട്ടമാണ്. തി ം തിര ം കടന്ന് ഉള്ളിൽ പറ്റി ടുവാൻ ഒരു
ഭാഗ സാധ്യമായിെല്ലങ്കിൽ, മെറ്റാരു ഭാഗ േപായി േവശദ്വാരമുണ്ടാക്കാൻ

മിക്കണം. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അവ െപാലീസുകാരുെട സഹായം
അത്യന്തം ആവശ്യെപ്പടുന്നത്. ”കാ ള്ളേപ്പാൾ തൂറ്റിെക്കാൾക” എന്ന തത്വം
അവൻ നല്ലവണ്ണം ഓർമ്മി െകാള്ളണം. തരംേപാെല ഉള്ളിൽ കട കൂടി
തനിെക്കേത്തണ്ടടത്ത് എ വാൻ ചില അധികൃതന്മാരുെട പിന്നാെല പറ്റി 
േപ്പാേകണ്ടതായുമിരി ം. ഇങ്ങെനെയല്ലാം കരുതി വർത്തിച്ചാേല, തനി
േവണ്ടതായ വിവരങ്ങെളാെക്ക ലഭി . എന്നാൽ, ഒരു സംഭവെത്തപ്പറ്റി വിവരമ 
റിവാൻ പറ്റി ടിയാൽ മാ ംേപാരാ: അവിെട നട ന്ന സംഗതികെളാെക്ക,

േത്യകം അനുകമ്പേയാടുകൂടിയ താ ര്യം െവ േവണം, േനാക്കി അറിവാൻ.
ഒരു ഉത്സവേഘാഷയാ കാണുേമ്പാൾ അന്യേരാെടാപ്പം ആ ാദിപ്പാേനാ;
ഒരു അഗ്നിബാധയിൽ, സഹതപിപ്പാേനാ; ഒരു തീവണ്ടി അപകടത്തിൽ,
ആപന്നന്മാെരപ്പറ്റി വ്യാകുലെപ്പടുവാേനാ കഴിയാെതയിരി ന്ന ഹൃദയത്തിന്ന്
ഇത്തരം വർണ്ണനകൾ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
വലിയ ആപ കൾ, ലഹളകൾ മുതലായ ഗൗരവെപ്പട്ട സംഭവങ്ങളുെട വാർ 
ത്ത പ ക്കാരെന്റ െചവിക്ക്, േപാർക്കളത്തിേല പുറെപ്പേടണ്ടതിന്നായി
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ഭടെന്റ െചവികൾ ള്ളിൽ തറ ന്ന കാഹളധ്വനിയായിത്തീരു . അവൻ
തെന്റ വീട്ടിൽ കള പു ാദികെളാരുമിച്ച് രാവിെല ആഹാരം കഴി െകാണ്ട്
ഉല്ലസിച്ചിരിക്കേവയാണ് ഒരു മഹാലഹളയുെട ആരംഭെത്തപ്പറ്റി കർണ്ണാകർ 
ണ്ണികയാ അറിയുന്നത് എ വിചാരി ക. കർത്തവ്യകർമ്മത്തിൽ നിഷ്ഠയുള്ള
പ ക്കാരൻ ഉടൻ ഭക്ഷണം മതിയാക്കി എണീറ്റ്, തെന്റ ഉപകരണങ്ങളു 
െമടുത്ത്, ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി ലഹളസ്ഥലെത്ത പാെഞ്ഞ . അവിെട
എ േമ്പാേഴ ം േപാലീസുകാർ, പട്ടാളക്കാർ എന്നിവർ നാലുപാടും വളഞ്ഞ്
പുറെമനിന്ന് ആെരയും അകേത്ത വിടുന്നില്ല. ചു ം ആൾ ട്ടം വർദ്ധി .
പ ക്കാരൻ അക കടക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടാഞ്ഞ് അ മി ം േപായി
മു . ലഹളസ്ഥല നി , ഒരു െകട്ടിടത്തിെല േമ രകത്തി പുകെപാ 

ന്നത് അവൻ കാണു . അവൻ എ മനഃേ ശേത്താടുകൂടിയാണ് ഇത്
േനാക്കിനിൽ ന്നെത മ ള്ളവർ അറിയുന്നില്ല. പ ക്കാരെന അറിയുന്ന
ആളുകളും സർക്കാരധികൃതന്മാരും, അവെന ഒരുവിധത്തിൽ കാണുകയും,
അവ അതു നിമിത്തം അക േപാവാൻ സാധിക്കയും െച അവൻ
അവിെട കാണുന്നെതന്ത്? ഒരു േപാലീസ് േസ്റ്റഷെന തീെവ നശിപ്പിക്കാൻ
ആേരാ യത്നിച്ചതിെന അധികൃതന്മാർ ഒരു വിധത്തിൽ തടു കയാകു .
സർക്കാരധികൃതന്മാർ പുരെപാളി ; ഉള്ളിൽ കടന്ന് തടവുമുറിയിെല പുള്ളി 
കെള രക്ഷെപ്പടുത്താൻ മി ; ചിലർ തീ െകടു . അവരുെട േമൽ
കൽക്കഷണങ്ങൾ വർഷിക്കെപ്പടു . ഇതിനിെട, മെറ്റാരു സ്ഥല ആൾ 

ട്ടം വർദ്ധിച്ച് െകാട്ടാരെത്ത അതി മിപ്പാൻ ഒരു ന്നതായി പ ക്കാരൻ
േകൾ . അവൻ ശീ ം അവിേട ഓടു . അവിെട ഒേട്ടെറ ആളുകൾ
കൂടീ ണ്ട്. ചിലർ െകാട്ടാരത്തിെന്റ േനർ കെല്ലറിയു . ചിലർ നിലവിളി
കൂ . പ ക്കാരൻ സർക്കാരധികൃതന്മാരുെട പിറെകകൂടി എത്തി ഇെതാെക്ക
കാണു . ഈ സമയെമാെക്കയും, അവെന്റ ഒരു ൈകയിെല െപൻസിലും
മെറ്റ ൈകയിെല ഓർമ്മ റി പുസ്തകവുമായി പല കുറി തമ്മിൽ േചരു ണ്ട്.
അവൻ യഥാശക്തി വിവരങ്ങൾ കുറിക്കയാണ് െച ന്നത്. അതാ മജിേ ട്ട്
കുറ്റക്കാെര പിടിപ്പാൻ േപാലീസിന്ന് അധികാരം െകാടു . അവർ അങ്ങി 
േങ്ങാടു . ചിലെര ബന്ധി േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ െകാ േപാകുന്നതായി
പ ക്കാരൻ േകൾ . അവൻ ഒരു നിമിഷേനരംെകാണ്ട് േസ്റ്റഷനിൽ
എ . അതാ ഒരുവെന ചില കാൺസ്റ്റബിൾമാർ െച ൈകവില െവ
ഉന്തിയും തള്ളിയും െകാ വരു ; മെറ്റാരുവെന േവെറ ഒരു കൂട്ടർ ബന്ധി  
െകാ വരുന്ന ബഹളം മെറ്റാരു ഭാഗത്ത്. പിടിക്കെപ്പട്ടവെര കാൺസ്റ്റബിൾമാർ
അടി , ഇടി , ചവി . ഗദെകാ ഹരി . ഇത്യാദി പലതും
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കഴിയു . േപാലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും രാജപാതകളിൽനി ആളുകെള 
െയാെക്ക അകറ്റിക്കളയു . ലഹളയുെട ബഹളവും ശമി . പ ക്കാരെന്റ
നില അവിെട ഉറ ന്നില്ല. അവൻ വായുേവഗത്തിൽ പാഞ്ഞ് കമ്പിയാപ്പീസിൽ
എ . ”ഇ രാവിെല..........മണി സമയം.....സ്ഥല ഒരു മഹാലഹള
നടന്നിരി . അവിടെത്ത േപാലീസ് േസ്റ്റഷനു തീെവ . ചിലഭാഗം െവ .
ലഹളക്കാർ െകാട്ടാരെത്ത ആ മിപ്പാൻ ഉദ്യമി ; കടന്നില്ല. കേല്ലറുണ്ടായി.
േപാലീസുകാർ ചിലെര കുറ്റക്കാരായി സംശയി പിടി . അേന്വഷണം
നട ” എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കമ്പിവാർത്ത തെന്റ പ ത്തിേലക്കയ  

. പിെന്ന, ലഹളയുെട പേല വിവരങ്ങേളയും വഴി വഴിയായി വർണ്ണി
ദീർഘേലഖനം എഴുതു . അവൻ എഴുതിേപ്പാകുേന്താറും, ”പാലാഴി തന്നിൽ
തിരമാലകെളന്നേപാെല” അവെന്റ ഉള്ളിൽനിന്ന് തൂവൽ വഴിയായി
സരസവും ഉചിതവുമായ പദാവലികൾ കടലാസ്സിൽ തള്ളിത്തള്ളിപ്പര .
ഇടയ്ക്കിട, കൂടുതലായി വിവരങ്ങൾ അറിയുേന്താറും പുതിയ കമ്പിവാർത്തകൾ
അയ . പിന്നീടു േലഖനം തുടരു . തീരുന്നതുതീരുന്നതു ലേക്കാട്ടിലാക്കി
തപ്പാലിെലക്കയ . ഇ കാരം, ലഹളവാർത്തകൾ മുഴുവൻ കഴിയുംവെര 
യും പ ക്കാരൻ എഴുതിെയഴുതിത്ത . അവെന്റ ശക്തിയും എഴുേതണ്ട
വിഷയവും അവസാനി . ഇങ്ങെനയാണ് ഒരു സാക്ഷാൽ പ ക്കാരൻ
െച ന്നത്. അവ രാവിെല ആഹാരം മുഴുവൻ കഴിേക്കണെമ ം, പിെന്ന
സ്വജനങ്ങളുമായി കൂടിയിരു സല്ലപി വി മിേക്കണെമ ം, അതും കഴി 
ഞ്ഞി ലഹളവാർത്ത അേന്വഷി േപാകാെമ ം വിചാരമാണുള്ളെതങ്കിൽ
അവെനെക്കാണ്ട് പ ക്കാരനായിരിപ്പാൻ ആവുകയില്ല.
അവന്ന് എെപ്പാഴും ഇത്തരം ഭയങ്കര സംഭവങ്ങെള ഉണ്ടാകുമാറു എ വിചാ 
രിക്കരുത്. ചിലെപ്പാെഴാെക്ക ഉത്സവകാര്യങ്ങൾ ം കൂടാം. ഏെതാന്നായാലും,
അവ നല്ല േ ക്ഷാശക്തിയും, താൻ കണ്ടറിഞ്ഞത് പറ ഫലിപ്പിക്കാൻ
തക്ക വാൈഗ്വഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, അവെന്റ മം നി േയാജന 
മായിത്തീരും, നിശ്ചയം. അവൻ നടന്ന വ സ്ഥിതികെള രസകരമായവിധം
വർണ്ണിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അത്, വായനക്കാരുെട ഉള്ളിൽ ത കയില്ല. അതു അവർ 

േകവലം ശൂഷ്ക്കതൃണേമ്പാെല േതാ ം. അവെന്റ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതായ
ആശയങ്ങെളാെക്ക നല്ലവണ്ണം തിഫലിപ്പിക്കണം. ഈ വൃത്തി ഒരുവൻ
തനിേയ െച െന്നടേത്താളം പലർകൂടി ഒ േചർ െചയ്താൽ ഫലിക്കയില്ല.
ഒരു േഘാഷയാ െയ വർണ്ണിപ്പാനായി ഓേരാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓേരാ പ  
ധിനിധികെള നിേയാഗിച്ചിരി എ വിചാരി ക; ഇവെരാെക്ക ഒേര
”ഉന്ന”േത്താടുകൂടി എഴുതുന്നവരായിരിക്കയില്ല. അവനവെന്റ ഭാഗെത്തപ്പറ്റി
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എഴുതുന്നവൻ, മെറ്റാരുവെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്ത അനുവർത്തി ന്നില്ല. ഇങ്ങെന
െച േമ്പാൾ വർണ്ണനയ്ക്കാകപ്പാെട രസനീയത ചുരുങ്ങിേപ്പാകു . ഒരാൾ
തനിേയ ഒരു വിഷയെത്തപ്പറ്റി എഴുതുേമ്പാൾ, അയാൾ ഒേര ഒരു ഉേദ്ദശെത്ത
സാധിപ്പാനായി ദ്ധെവ െങ്കാണ്ട് താൻ എഴുതുന്ന എല്ലാ വിവിധ ഭാഗങ്ങേള 
യും ആ ഉേദ്ദശത്തിെല തെന്ന വഴി നടത്തി ; ഇതാണു, വർണ്ണനകളിൽ

ദ്ധെവച്ച് അറിേയണ്ടതായ കാര്യം. ഒരു മഹാേയാഗത്തിൽ, വിഖ്യാതനായ
ഒരു വക്താവ് സംഗി േമ്പാൾ, അയാളുെട സംഗത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടം
ഓേരാ റിേപ്പാർട്ടർ കുറിെച്ചടുെത്തഴുതുന്നതുേപാെല ഫലിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല വർ 
ണ്ണനകൾ. ഇവിെട ഒരാളുെട മനസ്സിൽ ഉദി ന്ന വിചാരങ്ങളല്ല മെറ്റാരാളുെട
മനസ്സിൽ േതാ ക; എന്നാൽ സംഗം പകർ േന്നടത്താകെട്ട, അതിെനപ്പ 
റ്റി റിേപ്പാർട്ടർമാരുെട മനസ്സിൽ േതാ ന്ന അഭി ായങ്ങെളയല്ലാ എഴുതുന്നത്;
മെറ്റാരുവെന്റ വാ കെളയാണ്. വർണ്ണനം െച ന്നതിനു േലഖകൻ അവശ്യം
കരുതിയിരിേക്കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നടന്ന സംഗതികെള യഥാസംഭവ മം
കുറി െവ െങ്കാ േവണം വർണ്ണിപ്പാൻ. ഇങ്ങെനെയാരു ആസൂ ണം ( ാൻ)
െച െവ െകാണ്ടാൽ, താൻ എഴുതുന്ന വിവരങ്ങെള യഥാ മം വരുത്താൻ എളു 
പ്പമുണ്ട്. അതെല്ലങ്കിൽ, വർണ്ണന വായി ന്നവർ ’വാലും തലയും’ തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിയാെത കുഴങ്ങിേപ്പാവും.
ഒരു ചി െമഴു കാരൻ, മനസ്സങ്ക ത്താേലാ, കൃതിവിലാസത്തിെന്റ പകർ 
പ്പായിേട്ടാ, ഒരു ചി െമഴുതുവാൻ ഉദ്യമി േമ്പാൾ, ആദ്യമായി, എതു നിലയിൽ
നി േനാ േമ്പാഴുള്ള രംഗവിധാനമാണ് രമണീയമായി േതാ ന്നെത
നിശ്ചയി ആ നിലെയ ഉറപ്പി ; പിന്നീട് പടത്തിൽ അടേക്കണ്ടതായ രൂ 
പങ്ങൾ ഇന്ന മത്തിനു വരണെമ കുറി . അനന്തരം, േചരുംപടി ള്ള
വർണ്ണങ്ങെള യഥാസ്ഥാനം പതി . ഒരു ആപത് സംഭവെത്തേയാ, ഉത്സ 
വാേഘാഷെത്തേയാ വർണ്ണി േലഖനെമഴുതാൻ ഉദ്യമിച്ചി ന്ന പ ക്കാരനും,
ആദ്യമായി, തനിക്ക് രംഗം മുഴുവൻ നല്ല ചമല്കാരകാരകമായി േതാന്നിക്കാവുന്ന
നിലയിൽനിന്ന് നടന്ന സംഗതികെള യഥാ മം കുറി െങ്കാണ്ട്, ഇവെയ
വായനക്കാർ ആകർഷകമായി വരുംവിധത്തിൽ വർണ്ണനം െച ന്നതിനു
തക്ക വാഗ്വിലാസെത്ത േയാഗി . എന്നാൽ, പ ക്കാെരാെക്ക എേപ്പാഴും
നിർേദ്ദാഷമായ ഭാഷ എഴുതുന്നവരല്ല; ചിലർമാ ം ഭാഷാശുദ്ധിെയയും പദ 
ങ്ങളുെട ശബ്ദാർത്ഥവിഷയമായ ഭംഗിേയയും േനാക്കി ബഹുചമൽകാരമായി
എഴുതു . മ ള്ളവർ ഗദ്യരചനയിൽ നിപുണന്മാരല്ലാെത, വല്ല പദങ്ങളും വല്ല

കാരവും കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ച്, േലഖനെമഴുതി, വായനക്കാർ അേരാചകം േതാ 
ന്നിക്കയും, ’പ ഭാഷ’ എെന്നാരു പരിഹാസ വചനത്തിന് സംഗതിയാ കയും
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െച . ’പ ഭാഷ’ എ വിദ്വാന്മാർ പരിഹസി േമ്പാൾ ’പ ക്കാരൻ’
പരിഭവെപ്പേടണ്ട ന്യായമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, എ േയാ േലഖനങ്ങൾ, ഒരുവക
നപുംസകഭാഷയിെലഴുതി, പ പംക്തികൾ നിറച്ച് വായനക്കാർ , ഭാഷാ 
ദൂഷണത്താൽ മനശ്ശല്യമുണ്ടാ ന്ന പ ക്കാർ ഉണ്ട്. അവർ പദങ്ങളുെട
അർത്ഥനിർണ്ണയേമാ, രൂപനിർണ്ണയേമാ; പദാവലികളുെട ഭംഗിേയാ അഭംഗി 
േയാ; പദ േയാഗങ്ങളുെട ഔചിത്യം സംബന്ധിച്ച അറിേവാ, ഇല്ല. ചിലേപ്പാൾ,
േലഖകെന്റ അജ്ഞതെകാ ം, ചിലേപ്പാൾ േലഖകെന്റ ശബ്ദഭണ്ഡാഗാരം
തീെര അ ിഷ്ഠമായിരിക്കെകാ ം, അവൻ വെല്ലട ം കണ്ടി ള്ള പദങ്ങേളാ
വാചകങ്ങേളാ ഔചിത്യം കൂടാെത എഴുതിേപ്പാകാറുണ്ട്. നട ള്ള ഒരു െചറിയ
പദംെകാ അർത്ഥം വരുത്താവുെന്നടത്ത് ചാരെപ്പടാത്ത വലിയ പദം
എഴുതിയും; സുശബ്ദങ്ങൾ ഇരിെക്ക ാമ്യപദങ്ങൾ േയാഗി ം; ഒരർത്ഥെത്ത
പര്യായപദങ്ങളാൽ ആവർത്തിക്കാവുെന്നടത്ത് അങ്ങെനെചയ്ത് ശബ്ദൈവചി 

്യം വരുത്താെത ഒേര പദം വീ ംവീ ം എഴുതിയും; ചിലേപ്പാൾ പുനരുക്തം
െച ം പല കാരത്തിൽ ഉപന്യാസം വഷളാ മാറുണ്ട്. ചിലർ ാസംെച 

ഗദ്യെമഴുതുന്നതാണ് രസകരെമന്ന് വിചാരി . ഒരു അഗ്നിബാധെയ
വർണ്ണിപ്പാൻ, ”കാലാഗ്നിയുമല്ലിതു; കാലാരിയുെട [ 104 ] ഫാലാഗ്നിയുമല്ലിതു,
മൂലാഗ്നിയുമല്ലിതു...” ഇത്യാദി ാസ യുക് തഗദ്യം ഒരു കാല മലയാള പ  
ങ്ങളിൽ കണ്ടിരു . ഇങ്ങെനെയാെക്ക േലഖനങ്ങളിൽ ’ഭാഷാേഗാഷ് ടികൾ’
കാണി ന്നത് മിക്കവാറും കുട്ടിത്തരം േലഖകന് മാരാണ്; ചിലേപ്പാൾ, ഒരുവക
’ മം’ മുഴുത്തി ള്ള പഴയ േലഖകന് മാർകൂടി തങ്ങളുെട ചാട്ടവും മറിച്ചിലും ഞാണി 
ന് േമൽ ദണ് ഡി ം പദങ്ങൾെകാ തെന്ന ദർശിപ്പി ണ്ടായിരി ം.
ഇവെയല്ലാം തട കളയാൻ പ ാധിപന് മാർ േ ശം അല് പമല്ല; ചിലർ
ഇതുകെള എഴുതിവന്ന കാരത്തിൽതെന്ന പ ത്തിൽ കടത്തിവിടുന്നതിനാ 
ലാണു ’പ ഭാഷ’ എന്ന അപവാദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങെന പ ങ്ങളിൽ
കാണാറുള്ള ഭാഷാേദാഷങ്ങെളെയാെക്ക എടുത്ത് ഉദാഹരിക്കാൻ സൗകര്യ 
മില്ലാ. അവെയ വായനക്കാർ കണ്ടറി െകാ െമ വിശ്വസി .
അനവീകൃതം, പുനരുക് തം, ച തസംസ് ക്കാരം, ദുഷ് തീതി, ഭഗ് ന മം,
വിരുദ് ധമതികൃത്ത്; എന്നിങ്ങെന പേല സാഹിത്യേദാഷങ്ങൾ േലഖകന് മാർ
മനസ് സിലാക്കിയിരിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിന്ന് എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
എം. എ. അവർകളുെട ”ഭാഷാഭൂഷണം” എന്ന സാഹിത്യശാസ് ന് ഥം
ഏെറ ഉപകാരെപ്പടുന്നതാണ്. പദസമ്പത്ത് ചുരുങ്ങിയവർ, ഭാഷാനിഘ  
വിെല പദങ്ങൾ ഉ പഠി ന്നതുെകാ ഗുണമുണ്ടാകും; അേതാടുകൂടി നല്ല

ന് ഥകാരന്മാരുെട കൃതികൾ പരിചയിക്കണം. ഗദ്യ ന് ഥങ്ങളിൽ, േകരളവർ 
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മ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ തിരുമനസ് സുെകാ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ
പാഠപുസ് തകസംഘാധ്യക്ഷനായിരുന്ന് എഴുതീ ള്ള ’അക് ബർ’, ’േലാകത്തി 
െന്റ ൈശശവാവസ് ഥ’, ’വിജ് ഞാനമജ് ജരി’, ’ധനതത്ത്വനിരൂപണം’, ’മൂന്നാം
പാഠപുസ് തകം’, ’ഇന്ത്യാചരി ം’, ’ഇം ചരി ം’, ’തിരുവിതാംകൂർ ചരി ം’,
’മഹച്ചരിതസം ഹം’, ഒ. ച േമേനാെന്റ ’ഇ േലഖ’, ’ശാരദ’, ടി. എം. അ  
െനടുങ്ങാടിയവർകളുെട ’ ാചീനാര്യാവർത്തം’, ’ച ഹാസൻ’; േവങ്ങയിൽ
കു രാമൻ നയനാരവർകളുെട ’േകസരി’ േലഖനങ്ങൾ; മുതലായ പേല
പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലുണ്ട്; സ് ഥലകാലവർണ്ണനകൾ ശസ് തമായവിധം
അടങ്ങീ ള്ള ചില മലയാള നവ്യഗദ്യകാവ്യങ്ങൾ ഉള്ളവ വായി ന്നതുെകാണ്ട്,
േലഖകെന്റ വിഭാവനാശക്തിെയ േപാഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇവ ം പുറെമ,
ഭാഷയിൽ നട ന്ന പ ങ്ങളിലും പ ന്ഥങ്ങളിലും െവ വാചകശുദ്ധി പദ 
ഭംഗി മ സാഹിത്യഗുണങ്ങൾ ഇവയിൽ േത്യകം ദ്ധെവച്ചി ള്ളവ മാ ം
നിയേമന വായി കയും േവണം. നല്ല ഗദ്യെമഴു കാരുെട േലഖനങ്ങേളാ മ
കൃതികേളാ വായി ന്നതിനാലുണ്ടാവുന്ന ഗുണം െചറുതല്ല; ’വാേഗ്ദവീ സ്വയം
വശ്യ’ ആകാെത ആ േദവിെയ ബലാൽകാേരണ പിടി വലിച്ചിഴ െകാ വന്ന്
േ ശിപ്പി ന്നവരുെട ഗദ്യം ഒരിക്കലും വായിക്കരുത്. ഇവർ , പേക്ഷ,
സ്വീയ ാഭവം െകാണ്ട് മാണികൾ ചിലർ കീർത്തിെവ െകട്ടിയിരുന്നാലും,
ഇവെര ഗണ്യേകാടിയിൽ േചർക്കരുത്; സ്വതഃസിദ്ധമായ സാഹിത്യവാസന 
യുള്ളവർ കീർത്തിക്കായി ഇരേകാർത്ത് ബളിശം എറിഞ്ഞിരിക്കയിെല്ലങ്കിലും
അവരുെട കൃതികൾ അേന്വഷി പിടി പരിചയെപ്പടണം. ഇത്തരത്തിൽ
നല്ല ന്ഥകർത്താക്കന്മാരുെടയും, ഗദ്യേലഖനകർത്താക്കന്മാരുെടയും കൃതി 
കൾ വായി േമ്പാൾ, സരസമാേയാ ഫലിതമാേയാ അവസേരാചിതമാേയാ
േതാ ന്ന പദങ്ങൾ, വാചകങ്ങൾ, ചതുേരാക്തികൾ മുതലായവ േത്യകം
കുറിെച്ചടു െവച്ച് പഠി ന്നതുെകാ ം ഗുണമുണ്ടാകും. പദശുദ്ധി, ശബ്ദഭംഗി,
വാചകപുഷ്ടി, ഗാംഭീര്യം ഇത്യാദി ഗുണങ്ങൾക്ക് േകരളവർമ്മാവലിയേകായി 
ത്ത രാൻ തിരുമനസ്സിേലയും ഊർജ്ജസ്വലത, ൗഢി, സാദം ഇവക്ക് സി.
അ തേമേനാൻ അവർകളുെടയും, മാധുര്യത്തിനും ച േമേനാൻ, കുഞ്ഞിരാമൻ
നായനാർ എന്നിത്തരക്കാരുേടയും ഗദ്യ ബന്ധങ്ങേളയും, വർണ്ണനാചാതുര്യം
മനസ്സിലാക്കാൻ ’മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’, ’ഇ േലഖ’, ’കുന്ദലത’, ’പാറ റം’, ’ദുർ 
േഗ്ഗശനന്ദിനി’, ’ഉദയഭാനു’, ഇത്യാദി നവ്യകഥാ ന്ഥങ്ങെളയും വായി ന്നതു
ഉത്തമമാകു . വ്യാകരണജ്ഞാനം ലഭിപ്പാൻ എ. ആർ. രാജരാജവർ 
മ്മാ അവർകളുെട ’േകരളപാണിനീയം’ തുടങ്ങിയ വ്യാകരണ ന്ഥങ്ങളും;
സാഹിത്യരചനാതത്ത്വങ്ങൾക്ക് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ’സാഹിത്യസാഹ്യ’വും വാ 

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 90

യിച്ചിരിേക്കണ്ടതാകു . എന്നാൽ, േമ റഞ്ഞ ന്ഥങ്ങൾ വായി ന്നത്
രചനാരീതി അെല്ലങ്കിൽ ഭാഷാസരണി സമ്പാദിപ്പാനായിരിക്കരുെത േത്യ 
കം ഉപേദശിേക്കണ്ടിയിരി . വിഖ്യാതന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട

ന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് അവരുെട ഭാഷാസരണിെയ പകർെത്തടുക്കാം എ
വിചാരി ന്നവർ ചിലരുണ്ട്; ഈ വിചാരം തീെര അസംബന്ധം എന്നാണ്
എനിക്ക് പറവാനുള്ളത്. ഒരുവെന്റ ഭാഷാസരണിെയ അനുകരിക്കാൻ മെറ്റാ 
രുവനു കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ, ഭാഷാസരണി എന്നത് അതാതാളുകൾക്ക്
സ്വഭാവജന്യമായി ള്ളതാകു എ നാം ഓർമ്മെവയ്ക്കണം. ഒരുവെന്റ
അനുഭവങ്ങേളയും പരിചയങ്ങേളയും അവെന്റ മേനാഗതിക്കനുസരിച്ചിട്ടാകു
ഭാഷാരൂപമായി കാശിപ്പി ന്നത്; അേത കാരത്തിലുള്ള മേനാഗതി
ഉണ്ടാകുവാൻ, മെറ്റാരുവൻ, അേത കാരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങേളയും പരിചയ 
ങ്ങേളയും അേത അവസ്ഥയിൽ ാപി ന്നവനായിരിക്കണം. ഇതു സാദ്ധ്യമല്ല
തെന്ന. ഖ്യാതന്മാരായ ന്ഥകർത്താക്കന്മാെരാെക്ക അവരവരുെട കൃതി 
ദത്തമായ മേനാഗതി രീതിയനുസരിച്ചാകു അവരവർ േത്യകമായുള്ള
ഭാഷാസരണികളിൽ എഴുതീ ള്ളത്. ഈ ഭാഷാസരണി എന്നാെലന്താണ്?
ഇതിെലന്താണടങ്ങിയിരി ന്നെത േനാക്കി നിർണ്ണയെപ്പടുത്തി പറവാൻ
സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ, ഇത്, ക്ഷണ ഭാചഞ്ചലവും അവിഭാവ്യമാനവും
ആയ എേന്താ ഒന്നാകു , എന്നല്ലാെത ഇതിെന നിർവചിപ്പാൻ യാസമാ 
കു . ഉപന്യാസകർത്താവിെന്റ വിഭാവനശക്തിേയയും രസജ്ഞതേയയും
കൂട്ടിേച്ചർത്ത് സഹൃദയഹൃദയാ ാദകമാംവണ്ണം വാ കെള ഉപേയാഗിച്ച്
വാക്യങ്ങൾ രചി ന്ന രീതിയാണിെത പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാസരണിയുെട ഒരു

ലമായ ജ്ഞാനം കിട്ടി എ വരാം. ഇതു വിലേയറിയ ഒരുവരം ആെണ
വിചാരിക്കണം; പഠി െകാേണ്ടാ പരിശീലനം െകാേണ്ടാ ലഭിക്കാവുന്ന വരമല്ല;
േകവലം കൃതിദത്തമാണ്.
വിശിഷ്ടന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട കൃതികൾ വായിേക്കണ്ടത്, ഭാഷാസര 
ണിെയ പകർെത്തടുേക്കണ്ടതിനായിട്ടല്ല; അതി സാധിക്കയില്ല. പിെന്നേയാ?
അവർ ഓേരാേരാ ആശയങ്ങെള എങ്ങെനയാണ് വാ കൾെകാ ചമയി
ബഹുജനങ്ങളുെട മുമ്പിൽ ദർശിപ്പി ന്നെത ഹിപ്പാനായി േവണം.
ഇതിേല േത്യകം ദ്ധയും അഭിരുചിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പഴമ 
പരിചയംെകാണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭാഷാസരണിെയ പരിഷ്കരിക്കാെമന്നല്ലാെത
തനിക്കില്ലാത്ത ഒരു രീതിെയ പകർെത്തടുക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. പകർെത്തടു 
ക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലം, ’കാകൻ അന്നനട’ ശീലിച്ചതിെന്നാപ്പം
ചിലർ പ ങ്ങളിൽ എഴുതി ട്ടാറുള്ളമാതിരി ബീഭൽസങ്ങളായ വാചകങ്ങ 
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ളായിരി ം. തനി ഒരു േത്യകാത്മാവുെണ്ട ം, തെന്റ േത്യകത്വം
ബലെപ്പടുത്തി കാണിപ്പാൻ തനി ം കഴിയുെമ ം ഉള്ള വിചാരേത്താടു കൂടി

ആത്മൈസ്ഥര്യപൂർവ്വം പരി മിച്ചാൽ, സ്വന്തമായ ഒരു ഭാഷാസരണി തനി 
ണ്ടായിെക്കാ ം; അതു മറ്റാർ ം അനുകരിപ്പാൻ സാധിക്കയുമില്ല. എെന്റ

അനുഭവംെകാ പറവാൻ എനിക്ക് അവകാശമുള്ളതിെന്നാപ്പം ഉപേദശിപ്പാൻ
അധികാരം കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, ഞാൻ ഇ കാരം പറയുമായിരു :
വിഖ്യാതന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട കൃതികെള വായി ക; എന്നാൽ
അത് അവരുെട ഭാഷാസരണിെയ ൈകവശെപ്പടുത്താെമന്ന ഉേദ്ദശേത്താടുകൂ 
െടയരുത്. ഞാൻ ഏെതങ്കിലുെമാരു വാചകം മലയാളപ ത്തിൽ ആദ്യമായി
എഴുതീട്ട് ഒരു പതിന െകാല്ലം വരും; അക്കാലത്ത് എഴുതീ ള്ള േലഖനങ്ങൾ
േനാക്കിയാൽ, ഇേപ്പാൾ എനി തെന്നയും അവയുെട കർ ത്വെത്തപ്പറ്റി
സേന്ദഹം ഉണ്ടാേയ ം. ഈ പതിന െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു ഭാഷാസ 
രണി ൈകവശെപ്പടു വാൻേവണ്ടി ഞാൻ യാെതാരു വിേശഷ പരി മവും
െചയ്തിട്ടില്ല; മലയാള ഭാഷയിെല മിക്ക ന്ഥങ്ങളും ദ്ധെവ വായിച്ചി മില്ല.
ശബ്ദങ്ങളുെട ശുദ്ധാശുദ്ധതെയപ്പറ്റി നിർണ്ണയം വരുത്തിെക്കാൾവാൻ േവണ്ടി,
ശബ്ദാഗമേബാധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുെട കൃതികൾ വായിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ, അവരു 
െട ഭാഷാസരണിെയ സ്വീകരിപ്പാൻ കരുതിയിരുന്നിട്ടില്ലതാനും. ഇേതവിധം
അനുഭവം തെന്ന പലർ മുണ്ടായിരിക്കാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ആകയാൽ ഒരു
ഭാഷാസരണി ൈകവശെപ്പടു വാൻ ഉേദ്ദശിച്ച് അന്യന്മാരുെട കൃതികെള
ഉരുവി പഠി ന്നവേരാടു ഉപേദശിപ്പാനുള്ളതിതാണ്: നിങ്ങൾ വായിച്ച  
ന്ഥകാരന്മാരുെട വാചകങ്ങെള മറ കളവിൻ; അവർ അവരുെട ആശയങ്ങെള

കടീകരിച്ചിരി ന്ന സ ദായത്തിെന്റ ആന്തരമായ ൈവഭവെത്ത മാ ം
ഓർമ്മെവപ്പിൻ. നിങ്ങൾ പറവാനുള്ളെതാെക്ക നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ നി
തെന്ന നിങ്ങെള വ്യാപരിപ്പി ന്ന ൈചതന്യവിേശഷത്തിെന്റ സംജ്ഞാപന 
ങ്ങൾ അനുസരി പറ െകാ വിൻ. അങ്ങെനെയാരു ൈചതന്യം നിങ്ങെള
േ രിപ്പി ന്നതിനു തക്കവണ്ണം കടമായ ഉന്നതാശയങ്ങളും രസികതയും
നിങ്ങൾക്കിെല്ലങ്കിൽ േത്യകെമാരു ഭാഷാസരണി സ്ഥാപിപ്പാനായി നിങ്ങൾ

മിേക്കണ്ടാ; സാഹിത്യകാരന്മാരുെട വരിേയാലയിൽ നിങ്ങളുെട േപരുകൂെട
എഴുതിക്കാണ്മാൻ ആശിക്കയും േവണ്ട. എന്നാൽ ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതായ
ആശേയാടുകൂടിയല്ലാ വിഖ്യാതന്മാരയ സാഹിത്യ കർത്താക്കന്മാർ വർത്തി 
ച്ചി ള്ളെത ഓർമ്മെവക്കണം. അവർ മിക്കവാറും തിഫേലച്ഛ കൂടാെത
േലാേകാപകാരാർത്ഥമായി മാ ം പണിെയടുത്തിരുന്നവരാണ്.
ചുരുക്കത്തിൽ ഓർമ്മെവേക്കണ്ടതായ മൂ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അന്തസ്സാരവി 
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ഹീനമായതു ഉപേയാഗിക്കാതിരിക്ക, ഷ്ടമായുള്ളതു പറയാതിരി ക.
സ്വന്തമല്ലാത്ത രീതി തുടരാതിരി ക. ഈ വക മൂ പാപങ്ങളും പറ്റാതിരി  
ന്നതി അവശ്യം േവണ്ടത്, തെന്റ ഉള്ളിെനാ സംസാരി േമ്പാെല തെന്ന
എഴുതുകയും െച കയാകയാകു . കപടേവഷവും കപടഭാഷയും അപകടെമ
ധരിക്കണം.
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അദ്ധ്യായം 9 - വിമർശനം

സംഭവവർണ്ണനകൾ എഴുതുന്ന വൃത്താന്തനിേവദകനു ചില സമയങ്ങളിൽ ഗുണ 
േദാഷ നിരൂപണ വൃത്തികൂെട െചയ്യാനുണ്ടാകും. തെന്റ നില അറിയുന്നവനു
ഇതു ദുഷ്കരേമാ അനർത്ഥകരേമാ ആകയില്ല. ഗുണേദാഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിവാൻ

ാപ്തിയില്ലാത്തവർ അതിേല തുനിയുേമ്പാഴാണ് ’വിഡ്ഢിേവഷം’ െക ന്നതു.
അന്യന്മാരുെട വൃത്തികളിൽ ഗുണവും േദാഷവും ക പറവാൻ തുനിയുന്നവർ
അവരുെട വൃത്തികളുെട ഗുണേദാഷങ്ങെള സൂക്ഷ്മമായി അറിയണം. ഈ
വിഷയത്തിൽ അവ ആ അന്യന്മാേരാളെമങ്കിലും അറിവു ആ സംഗതിയിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാധാരണമായി പ േലഖകന്മാർ െചേയ്യണ്ടിവരുന്ന ഗുണ 
േദാഷനിരൂപണങ്ങൾ നാടകാഭിനയം, സംഗീതം, ചി ദർശനം ഇത്യാദി
കലാവിദ്യാ കടനങ്ങെളപ്പറ്റി ആയിരി ം. ഇവെയ റി േലഖകന്മാരും
പ ാധിനാഥന്മാരും അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട മുഖ്യവിവരങ്ങൾ താെഴ പറയു .
െകാല്ലത്തിൽ മു റ്റിഅറുപത്ത ദിവസം മുഴുവൻ ഇെല്ലങ്കിലും ഏറിയ കൂറും
നാളുകളിൽ നാടകാഭിനയങ്ങൾ നട െകാണ്ടിരി ന്ന മഹാനഗരങ്ങളുണ്ട്.
അവിടങ്ങളിെല പ ങ്ങളിലാണു നാടകാഭിനയവർണ്ണനങ്ങൾ ഒരു ധാന കാ 
ര്യമായിരി ന്നത്. ഈ വൃത്തിക്ക് സമർത്ഥന്മാെര നടി ന്ന േലഖകന്മാർ
പലരുണ്ട്. ലണ്ടനിെല പ കാര്യാലയങ്ങളിൽ പണി കി വാൻ അേപക്ഷി 

ന്ന േലഖകന്മാർ പത്തിെനാമ്പതു വീതം നാടകാഭിനയ നിരൂപണത്തിനു
േത്യകം േയാഗ്യതയുള്ളവരാെണ തെന്നത്താൻ േയാഗ്യതാവർണ്ണനം

െച ന്നവരാണുേപാൽ. ഇങ്ങെനയായിരുന്നാലും, വാസ്തവത്തിൽ തങ്ങളുെട
നിരൂപണേലഖനങ്ങൾെകാ നാടകക്കാരുെടേയാ ബഹുജനങ്ങളുെടേയാ
തൃപ്തിെയ അർഹി ന്നവർ എ േയാ ചുരുക്കമാണ്. ലണ്ടനിൽ നാടക 
ശാലകേളാ അേനകം; വർത്തമാനപ ങ്ങൾ അതിെല േയാ അധികം.
നാടകശാലകളിൽ േപാകുന്ന ജനങ്ങെള അതിേല േ രിപ്പി കേയാ,
അതിൽനി പിൻതിരിപ്പിക്കേയാ െച ന്നത് പ ങ്ങളിൽ ആ നാടകശാല 
കളിെല അഭിനയെത്തപ്പറ്റി പറ കാണുന്ന േലഖനങ്ങൾ മുേഖനയാെണ
പറയാവുന്നതാകു . ഈ സ്ഥിതിക്ക് ജനങ്ങൾ പ ങ്ങളിൽ നാടകാഭിനയ
വിവരങ്ങെള േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി ന്നതും അവരുെട കൗതുകെത്ത സാധിപ്പാൻ
പ ക്കാർ നാടകശാലയിേല േലഖകന്മാെര അയ ന്നതും അഭിനയവർ 
ണ്ണനം സിദ്ധീകരി ന്നതും, എല്ലാ, സ്വാഭാവികം തെന്നയാണ്. എന്നാൽ
നാടകാഭിനയനിരൂപണം െച ന്നവൻ തെന്റ പണിയിൽ നിപുണനെല്ലങ്കിൽ,
പ ത്തിന് ഇടിച്ചലും, നാടകക്കാർക്ക് ആശാഭംഗവും, ജനങ്ങൾ മുഷിച്ച 
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ലുമുണ്ടാേയ ം. അവൻ എെന്താെക്കയാണ് അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടത്? ഒരു
നാടക ശാലയിൽ അഭിനയി ന്ന നാടകെത്തപ്പറ്റി ’ഉള്ളെതാെക്ക’ അറിവാൻ
ബഹുജനങ്ങൾ കൗതുകമുെണ്ട േലഖകൻ ആദ്യേമ ഓർമ്മെവയ്ക്കണം. േലാ 
കർക്കറിേയണ്ട സംഗതികൾ: (1) നാടകം കാണ്മാൻ െകാള്ളാവുന്നതാേണാ?
(2) അതു കാണ്മാൻ േപാകുന്നതിനുതക്കവണ്ണം അതിെന്റ േയാഗ്യതകൾ
അധിഷ്ഠാനെമന്ത്? (3) എ മാതിരി സംഗതിയാണ് അതിലുള്ളത്? (4)
േകളിേകട്ട നടന്മാരുേണ്ടാ? േകളി െകട്ടവരുമുേണ്ടാ? (5) നാടകകഥതെന്നെയ 
ന്താണ്? ഇങ്ങെനെയാെക്കയാകു . ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ സംഗതിയിലാണ്
േലഖകന്മാർ കുഴ ന്നത്? നാടകകഥ എങ്ങെനെയഴുതിയാലാണ് വായനക്കാർ
രസി ക? എങ്ങെനെയഴുതിയാലാണ് മുഷിയുക? ഇതു തിരിച്ചറിവാൻ
കുെറ പണിയുണ്ട്. ഒരു നാടകത്തിൽ പറയുന്ന സംഗതികൾ വാസ്തവത്തിൽ
നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അെല്ല ഒന്നാമതായി ഓർക്കണം. അവ വാസ്തവത്തിൽ
നടന്നവയായിരുന്നാൽ അവെയ വർണ്ണിെച്ചഴുതുന്ന േലഖനം വായനക്കാർ
രുചി എ വരും. െവറും ഭാവനാസൃഷ്ടമായ കഥെയ മുഴുവൻ വിവരിച്ച്
േലഖനമുേഖന കാണ്മാൻ വായനക്കാർ ക്ഷമയുണ്ടാകയില്ല. നാടകശാലയിൽ
നടന്നെതന്താണ്? ഏതാനും ആളുകൾ ഒന്നായിേച്ചർ , നാടകകർത്താവായും,
നടനായും, രംഗവിധാന കർത്താവായും, ഗായകനായും, മ ം അവരവരുെട
കലാവിദ്യകെള േയാഗിച്ച്, സദസ്യർ രസിക്കത്തക്കവണ്ണം, അെല്ലങ്കിൽ
മുഷിവുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം, സേന്താഷം, ഉല്ലാസം, ആശ, സന്താപം ഇത്യാദി
മേനാവികാരങ്ങെള രംഗത്തിൽ കടിപ്പി ; ഇതാണ് അവർ നടത്തിയത്.
േലഖകെന്റ കർത്തവ്യേമാ, ഈവകെയ വർണ്ണി കയാണ്. നാടകാഭിനയം
സഫലമാകേയാ വിഫലമാകേയാ െചയ്തതി േഹതുവായ സംഗതികെളെന്താ 
െക്കയാെണ ആദ്യേമ ഹിക്കണം. മുഖ്യമായ സംഗതി നാടകകഥയാണ്;
കഥ മുഴുവൻ വിവരിപ്പാൻ പ പംക്തികൾ എ േയാ അധികം ആവശ്യെപ്പടും.
നാനാ കാരങ്ങളിലുള്ള മ പേല കാര്യങ്ങൾ പറേയണ്ടിയിരിെക്ക, അ േയെറ
പ പംക്തി നാടകകഥയ്ക്കായി വിനിേയാഗിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. വിേശഷി ം,
കഥ മുഴുവൻ എഴുതിയാൽ വായനക്കാർ അേരാചകവും േതാ ം. ആകയാൽ
കഥയിൽ മുഖ്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ മാ ം എടുെത്തഴുതുകയാണാവശ്യം; നാടകം
സഫലേമാ വിഫലേമാ ആവാൻ കാരണമായ കഥാഘട്ടങ്ങൾ ഏവ എ
സ്ഥാപി ന്നതിനു തക്കവിധത്തിലും, വായനക്കാർ കഥയുെട മർമ്മങ്ങൾ
അറി രസിക്കാൻ തക്കവണ്ണവും, ധാനമായ ആ ചില ഘട്ടങ്ങൾ മാ ം
േചരു ംപടി േചർ അഭിനയവർണ്ണനം െചയ്യണം. കഥെയ ഇങ്ങെന സദ 
സ്യർ ക മ്പിൽ തിബിംബിപ്പിക്കാൻ, നടന്മാർ ഏതുവിധം അഭിനയി
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എ ം, രംഗവിധാനം എങ്ങെന േമാടി പിടിപ്പിച്ചിരു എ ം, സദസ്യർ
എങ്ങെനയായിരു അഭിനയെത്ത നന്ദിച്ചത് അെല്ലങ്കിൽ നിന്ദിച്ചത് എ ം
മ ം അവശ്യം പറേയണ്ടെതാെക്ക പറഞ്ഞാൽ മതി; നാടകാഭിനയവർണ്ണനം
പൂർത്തിവ . ഇ െയാക്കേയ പ ങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമു . എന്നാൽ, ഇനി
ര തരം നിരൂപണം ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്: ഒന്ന്, നാട്യകലാവിദ്യയുെട
േതാതുകൾ െവ െങ്കാ നാടകാഭിനയെത്ത അള തിട്ടെപ്പടു ക, ഇതു പ  
ക്കാരെന്റ വൃത്തിയിലുൾെപ്പട്ടതല്ല; മെറ്റാ , സദസ്യരുെട ഗണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട
ഒരുവ നാടകം കണ്ടേപ്പാൾ ഉണ്ടായ അഭി ായെമെന്ത വിവരി ക; ഇത്,
സാധാരണയായി അഭിനയവർണ്ണനത്തിനു േത്യക േലഖകന്മാരില്ലാത്ത പക്ഷ 
ത്തിേല ഉപേയാഗെപ്പടുത്താറു ; അതു തെന്നയും േലഖകെന്റ സ്വന്തം േപരുവ

സിദ്ധെപ്പടു കയാണ് നടപ്പ്. ഏെതാന്നായാലും, നാടകശാലയിൽ നടന്മാ 
രുെടയും കൂ കാരുെടയും പണികെളപ്പറ്റി േത്യകം കൂേറാടു കൂെടയിരി വാൻ
കഴിയാത്തവെരെക്കാണ്ട് യഥാർത്ഥമായ വിമർശനം സാധ്യമല്ല. എന്നിരുന്നാ 
ലും, േലഖകൻ തെന്റ കടമെയ നട ന്നത് അവഹിതനായിട്ടായിരിക്കരുത്,
അവെന ബാധിക്കാവുന്ന സംഗതികൾ ചിലതുണ്ട്. അവൻ നാടകശാലാധികാരി 
കളുെട പക്ഷത്തിൽെപട്ട് അവരുെട വൃത്തിെയ അനർഹമായി തിക്കരുത്;
അതിന്മണ്ണംതെന്ന, പ ത്തിൽ കൂലിക്കായി നാടക പരസ്യങ്ങൾ േചർ ന്ന
ആളുെട ഭീഷണിേയാ ശിപാർശേയാ ഗണ്യമാക്കിെക്കാണ്ട് ഒരു നാടകത്തി 
െന്റ ദൂഷ്യഭാഗങ്ങൾ ഒളി വയ്ക്കയുമരുത്. േലഖകൻ െപാതുജനഭൃത്യനാണ്.
ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട ഹിതാഹിതങ്ങെള േനാക്കിെക്കാൾവാൻ േലഖകെന
വിശ്വസിേച്ചൽപ്പിച്ചിരി . അവർ സന്മാർഗനിഷ്ഠയിൽ േദാഷകരമായ
ഒരു നാടകാഭിനയം കാണ്മാൻ അവെര േ രിപ്പി മാറുള്ള അവാസ്തവവർണ്ണനം
െചയ്താൽ, അവർ അറിയാെത സന്മാർഗ്ഗദൂഷകമായ സംഗതികളിൽ ചാടി പാപ 

ണ്ടിൽ പതിേച്ച ം. ഇങ്ങെന വരാതിരിപ്പാൻ േനാേക്കണ്ടത് പ ക്കാരെന്റ
ചുമതലയിൽ ഉൾെപ്പട്ട കാര്യമാകു .
നാടകാഭിനയേത്താടു കൂടിേച്ചർേന്നാ, തനിെയേയാ േപാകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാ 
ടാണ് സംഗീതം. സംഗീതനാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിവരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ
വിഷയത്തിൽ മലയാളപ ക്കാർ േത്യകം ദ്ധവേയ്ക്കണ്ടതായി ണ്ട്. സംഗീ 
ത േയാഗെത്തപ്പറ്റി ഗുണാഗുണവിേവചനം െചയ്യാൻ േലഖകന്മാർക്കാർ ം
സാധി െമന്നാണു ചിലർ വിചാരി േപാരുന്നത്. ’െചമ്പട’ എ ം ’കാപി’
എ ം ’ആദിതാളം’ എ ം, ’മധ്യമതാളം’ എ ം, ’റവ’ എ ം, ’സംഗതി’
എ ം പല പല സാേങ്കതിക ശബ്ദങ്ങൾ േലഖനത്തിനുള്ളിൽ കുത്തിനിറച്ച്,
സാധാരണ വായനക്കാരന്മാർ മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ, വള െപാള
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വല്ലതുെമഴുതിയാൽ സംഗീത നിരൂപണമായി എന്നാണു അവരുെട വിചാരം.
ഈ ശബ്ദങ്ങെളാെക്ക ആവശ്യകം അെല്ല പറയുന്നില്ല. സംഗീത നിരൂപകൻ
എ േവണ്ട, കലാവിദ്യകളിൽ ഏെതാന്നിേനയും നിരൂപി ന്നവെരല്ലാം,
അതാതു കലകളിെല സാേങ്കതിക പദങ്ങളിൽ പരിചയെപ്പട്ടിരിേക്കണ്ടതാവ 
ശ്യമാണ്. ആ വക പദങ്ങൾ േലഖനത്തിൽ േയാഗിേക്കണ്ടതും ആവശ്യം;
എന്നാൽ മുഖ്യമായ ആവശ്യം അതല്ല: സംഗീതനാടകക്കാരുെടേയാ സംഗീ 
തസംഘക്കാരുെടേയാ േയാഗം എങ്ങെനയായിരു എ വായനക്കാെര
അറിയിക്കയാണ് േവണ്ടത്. ഇതിേലക്ക്, േലഖകന് അവരുെട സ്വകാര്യമായ
അഭിനയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിക്കാണ്മാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ, അഭി ായം സ്വരൂപി 
പ്പാൻ കുെറ എളുപ്പമുണ്ടായിരി ം. േലഖകൻ അ ട്ടരിൽ മാണികെളപ്പറ്റി
ചില വിവരങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ടിൽ േചർ ന്നത് അനുചിതമാകയില്ല. പാ കളുെട
കർത്താവ് ഇന്ന മ കാരനാണ്, േദശികമേട്ടാ, േസാപാനമേട്ടാ, ത്യാഗരാജ 
ശിഷ്യേനാ, ദീക്ഷിതശിഷ്യേനാ, പാഴ്സിനാടകമ കാരേനാ, തമിഴ്മ കാരേനാ
എെന്നാെക്ക വായനക്കാെര ഹിപ്പിക്കണം. പാ കാർ ം ൈവണികന്മാർ ം
ഫിഡിൽകാരർ ം മ കൂട്ടർ ം വല്ല േത്യക േഗാഷ്ഠികളുമുേണ്ടാ എന്നറി 
യുന്നത് അവരുെട ഗാന േയാഗവിേശഷത്തിെന്റ കാരണങ്ങെള അറിവാൻ
ഉപകരി ം. നാടകത്തിലാെണങ്കിൽ, പാ കൾ സന്ദർേഭാചിതങ്ങളായിരി  

േണ്ടാ, ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് ദീർഘമായി േണ്ടാ, േസ്താഭം ശരിയായി
പുറെപ്പടുവി േണ്ടാ, നടെന്റ അഭിനയത്തിനു പാ നിമിത്തം േ ശം ത  
േണ്ടാ, എെന്നല്ലാം, സൂക്ഷിച്ചറി പറയണം. സംഗീത നിരൂപകൻ അവശ്യം

ദ്ധിേക്കണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ: (1) സംഗീതെത്തപ്പറ്റി വിമർശനം െചേയ്യണ്ട 
തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമന്ത് എന്ന് വ്യക്തമായി ധരിച്ചിരി ക. (2) സംഗീതകല
സംബന്ധി ള്ള ഓേരാ േമയങ്ങളിൽ തനി േത്യകമായുള്ള മേനാഗതി 
യും ശീലവും എന്താെണ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരി ക-ഈ ര മാണ്. ഇവയിൽ
ഒന്നാമെത്തതായ സംഗീതവിമർശനത്തിന് ഉേദ്ദശ്യം മുഖ്യമായി ര ണ്ട്: ഒന്ന്,
തെന്റ േലഖനം വായിപ്പാനിടയാകുന്നവർ സംഗീതശാലയിൽ എത്തിയി 
രു െവങ്കിൽ ഇന്നയിന്നവിധം രസിക്കാമായിരു എ ഒരു അഭി ായം
േതാന്നത്തക്കവണ്ണം ആ സംഗീത കടനെത്തപ്പറ്റി ശരിയായും വിശദമായുമുള്ള
ഒരു വിവരണം െകാടു ക; രണ്ടാമത്, ആ സംഗീത കടനെത്തപ്പറ്റി െപാതുജ 
നങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കേയാ നിന്ദിക്കേയാ െചേയ്യണ്ടെതന്ന് തനി േതാ ന്ന
അഭി ായെത്ത പറക. ഇവയിൽ ഒന്നാമെത്തതിന്, സംഗീതകലയിൽ പരി 
ജ്ഞാനവും, പാട്ടിെന്റ ഗുണാഗുണങ്ങെള ഉടനുടൻ തിരിച്ചറിവാൻ തക്കവണ്ണം

വേണ ിയത്തിനു പരിശീലനവും സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഇതുണ്ടായാേല
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സംഗീത കടനെത്തപ്പറ്റി ശരിയായും വിശദമായും വർണിപ്പാൻ സാധി .
ഈ േയാഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ എ തെന്ന േകാലാഹലം കൂട്ടിെയഴുതിയാലും,
അതു യഥാർത്ഥമായ സംഗീതനിരൂപണമാകയില്ല. നിരൂപണകർത്താവു പാ
േകട്ടിരി േമ്പാൾ ’ബേല’ വിളിച്ചതുെകാേണ്ടാ, ’തലകുലുക്കി’യതുെകാേണ്ടാ
മാ ം പാ െമച്ചമായി എ നിർണ്ണയിപ്പാൻ പാടില്ല. ഗാനകർത്താവിെന്റ
ആശയെമെന്തന്നറിവാനും, അറിഞ്ഞാൽകൂടി സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ 
റിയിപ്പാനും, എേപ്പാഴും സാധ്യമല്ല. സംഗീതേമാ, മനുഷ്യഹൃദയവികാരങ്ങെള
പുറെമ അറിയി ന്ന സ ദായം ആകു എ നാം അറിയണം. സാ 
ധാരണ ഭാഷയിലുള്ള വാ കൾ േകട്ടാൽ ഇളകാത്ത എ േയാ ചിത്തം
സംഗീതധ്വനിയുെട വണത്താൽ അലി േപാകുമാറുണ്ട്. േഹരയവികാര 
ങ്ങെള പറഞ്ഞറിയി ന്നതിനു വാ കൾ ഉപേയാഗെപ്പടു ന്നതിനു പകരം
സംഗീതെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടു ന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാകും എ കൂെട ചില മാന 
സശാ ജ്ഞന്മാർ അഭി ായമായിരി . എ മഹത്തായ സംഗീതെത്ത
നിരൂപണം െചയ്യാൻ പുറെപ്പടുന്നവർ പാട്ടിെല പദങ്ങെളേയാ, മാതൃകാമട്ടിെന 
േയാ, മേറ്റാ ക മാ ം േകാലാഹലം കൂട്ടിെയഴുതുന്നതുെകാ കാര്യമാകയില്ല;
സന്ദർഭൗചിത്യെത്തയും, േ ാതാക്കളുെട ഹൃദയെത്ത ഇളക്കി മറിപ്പാനുള്ള
ശക്തിെയയും, അനിർവാച്യമായും സർേവ്വാപരിഷ്ഠമായുമുള്ള ഒരാനന്ദമനുഭവിപ്പി 

ന്നതിനുള്ള ൈചതന്യെത്തയും ആ പാട്ടിൽ കാണ്മാൻ കഴിയണം. ഇത്തരം
പാട്ടിെന ശരിയായും വിശദമായും വർണ്ണി കാണിച്ചാൽ പിെന്ന രണ്ടാമെത്ത
ഉേദ്ദശ്യം, േലഖകന് അതിെനപ്പറ്റി േതാന്നിയി ള്ള അഭി ായം പറകയാണ്
എ പറ വേല്ലാ. ഇതിൽ ര പക്ഷക്കാരുണ്ട്: ഒരുകൂട്ടർ, സംഗീതം
ബുദ്ധി പരിഷ്കാരം വരു േണ്ടാ എ േനാ ന്നവരും. മറുകൂട്ടർ, സം 
ഗീതം ഹൃദയവികാരജനകമായ്ലിരി േണ്ടാ എ അേന്വഷി ന്നവരും
ആണ്. ഇവരിൽ ഏതു പക്ഷമാേണാ േലഖകനു ഹിതമായുള്ളത്, അതു േനാക്കി
അതി തക്കതായ അഭി ായെമഴുതുന്നതിൽ വിേരാധെമാ മില്ല. എന്നാൽ
മറുപക്ഷക്കാെര വൃഥാ വാ കൾ െകാ ശകാരിക്കാതിരിക്കണം. േലഖകൻ
നീതിന്യായാധിപെന്റ നിലയിൽ നിൽ കയല്ലാെത വക്കീലിെന്റ നിലയിൽ
നി വാദിക്കരുെത േത്യകം ഓർമ്മെവയ്ക്കയുംേവണം.
ചി ദർശനെത്ത സംബന്ധിച്ച നിരൂപണത്തിന് അത്യാവശ്യമായി േവ 
ണ്ടത്, ചി കലാപരിജ്ഞാനമാണ്. ഇതില്ലാെത ഒരു ചി െത്ത കണ്ട് വല്ല
അഭി ായവും എഴുതാൻ ആർ ം കഴിയും. നാം എ േയാ പുസ്തകങ്ങൾ ദിവസ 
േന്താറും വായി ; അവയിൽ ഇന്നതു നല്ലതു, ഇന്നതു ചീത്ത എ ഉടനടി
ഒരഭി ായം പറവാൻ തയ്യാറല്ല. പറഞ്ഞാൽ കൂടിയും, അതി ആധാരെമെന്ത 
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പറവാൻ അറികവയ്യാ. ഇതിന്മണ്ണം പേല ചി ങ്ങളും നാം േമടി ;
ഇവ എ മാണമനുസരിച്ചാണ് െതരെഞ്ഞടു ന്നത്? േത്യകിെച്ചാരു
േതാതും നാം കണ്ടിട്ടില്ല. വി ന്നവൻ തരു , നാം േമടി ; അ മാ ം.

മാണത്താൽ അധിഷ്ഠാനെപ്പടുത്താത്ത ഇത്തരം അഭി ായങ്ങളല്ലാ ചി നി 
രൂപകനായ േലഖകൻ അറിയിേക്കണ്ടത്. എന്നാൽ, ചി കലാ മാണങ്ങൾ
അറിഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു ചി െത്തപ്പറ്റിയ ഗുണേദാഷങ്ങൾ വാ കളാൽ
എഴുതി അറിയിപ്പാൻ ശക്തിയില്ല എ ം വരും. പ േലഖന തൂവലും ചി  
േലഖന തൂലികയും ഒേര കാരം ൈനപുണ്യേത്താെട േയാഗി ന്നതിനു
കഴിവുള്ളവർ അവരവരുെട സ്വന്തം പദ്ധതികളിൽ പക്ഷപാതികളായുമിരി ം.
ഏതായാലും, ചി ങ്ങെളപ്പറ്റി ഗുണാഗുണനിരൂപണം െച ന്ന േലഖകന്
സാധാരണമായി ഒരു ചി കലാ നിപുണന് അവശ്യം േവണ്ടതായ കലാവി 
ജ്ഞാനവും കലാപരിശീലനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം; ഈ േയാഗ്യത ഇല്ലത്തവർ
നിരൂപണ വൃത്തിക്ക് പുറെപ്പടരുത്.
ഗുണേദാഷനിരൂപണത്തിനു വിഷയമായ മെറ്റാരു വകുപ്പ് പുസ്തകങ്ങൾ ആകു ;
മെറ്റാരു എന്നല്ല, ഇേപ്പാൾ എല്ലാ വകു കളിലും മുഖ്യമായി ള്ളതും ഏെറ
വലുപ്പമുള്ളതും ഇതാെണ പറയാം. േലാകത്തിൽ സകലസംഗതികളും
പുസ്തകങ്ങൾ വിഷയമാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, ഈ വകുപ്പ് ഇ േയെറ മഹത്താ 
യിരി ന്നത് യുക്തം തെന്നയാണ്. സാഹിത്യരസികന്മാർ ധാരാളമായും,
പുസ്തക സിദ്ധീകർത്താക്കന്മാരും ന്ഥകർത്താന്മാരും അതിെന്നാപ്പം എണ്ണ 
ത്തിൽ ഏറിയും വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, നാൾ നാൾ അേനകം പുതിയ
പുസ്തകങ്ങൾ പുറെപ്പടുന്നതു സ്വാഭാവികം ആണേല്ലാ. അത്തരം േദശങ്ങളിെല
പ ങ്ങൾക്ക് അഭി ായ കടനാർത്ഥം കി ന്ന പുസ്തകങ്ങെളപ്പറ്റി ഗുണാഗുണ
നിരൂപണം െചയ്യാൻ ഒരു കടമകൂെട ഉെണ്ട പ വർത്തകന്മാർ അറിയ 
ണം. പുസ്തകങ്ങൾ െപാതുവിൽ ജനങ്ങൾ വായിപ്പാൻ ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടവയും,
അവർ വായി േപാകാവുന്നവയും ആകെകാണ്ട്, അവയുെട സൽക്കാരത്തിനാ 
േയാ നിരാകരണത്തിനാേയാ ജനങ്ങളുെട മനസ്സിെന സജ്ജമാക്കിെക്കാൾവാൻ
പ ക്കാരൻ ഒരുെമ്പട്ടിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, ചിലേപ്പാൾ കൃതികൾ െപാതുജന മധ്യ 
ത്തിൽ പരന്ന് േദാഷബീജങ്ങെള പരത്തിെയ വേന്ന ം. പുസ്തകനിരൂപണം
ര മാർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടാകാം: ഒന്ന്, പുസ്തകങ്ങളുെട സ്വരൂപകർത്താക്കന്മാേരാ

സിദ്ധീകർത്താക്കന്മാേരാ അവയുെട ഗുണേദാഷചിന്തനത്തിനായി േത്യകം
ആവശ്യെപ്പട്ട് അവെയ പ ക്കാരന് അയ െകാടു ക വഴിയായി ം; മെറ്റാന്ന്,
അവർ ആവശ്യെപ്പടാെത തെന്ന അന്യന്മാർ സ്വയേമ അവെയ നിരൂപണം
െചയ്തിേട്ടാ െചയ്യാനായിേട്ടാ അയ ക വഴിയായി ം, ര കാരത്തിൽ
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വേന്നക്കാം. ഏതു കാരത്തിലായാലും ഒരു പുസ്തകെമന്നത് ഒരുവെന്റ വൃ 
ത്തിയാകെകാണ്ട് ആ വൃത്തിെയ എേപ്പാൾ െപാതുജനങ്ങളറിവാൻ േവണ്ടി
പുറെമ കാ േവാ അേപ്പാൾ തുടങ്ങി അതിെനപ്പറ്റി ഗുണേദാഷങ്ങൾ ചിന്തിച്ച്
അഭി ായം പറവാൻ െപാതുജനങ്ങളിലാർ ം അവകാശമുള്ളതിനാൽ, അതി 
െന്റ നിരൂപണം അന്യായകർമ്മം ആയി ഗണിക്കെപ്പ കൂടാ. സാധാരണമായി,
പുസ്തകകർത്താക്കന്മാേരാ തൽ സിദ്ധീകർത്താക്കന്മാേരാ, േനരി തെന്ന,
പ ങ്ങളിൽ അഭി കടനാർത്ഥം പുസ്തകങ്ങൾ അയ െകാടു ന്നത് അവരുെട
െതാഴിലുകെളപ്പറ്റി അധികം ജനങ്ങൾ അറിയുന്നതിനുകൂെട ഒരു വഴിയായിത്തീ 
രുന്നതാണ്. ഇങ്ങെന കി ന്ന പുസ്തകങ്ങൾ േനാക്കി ഗുണാഗുണങ്ങൾ വിേവചിച്ച്
അഭി ായം പറേയണ്ട ചുമതല പ ക്കാരനുള്ളതാെണന്നിരുന്നാലും, പുസ്തകം
ഒേന്നാ രേണ്ടാ എണ്ണമായിരുന്നാൽ ടിയും, അേനകം കൃത്യങ്ങളിൽെപ ഴലുന്ന
പ ാധിപർ ഉടനടി അവെയപ്പറ്റി ഗുണേദാഷനിരൂപണം െചയ്യാൻ ശക്തനായി
എ വരികയില്ല. പിെന്ന, ദിേന ദിേന അേനകം പുസ്തകങ്ങൾ പുറെപ്പട്ലു 
വി ന്ന വലിയ നഗരങ്ങളിൽ പ ങ്ങൾക്ക് എ േയാ ഏെറ പുസ്തകങ്ങൾ
കി േമ്പാൾ ഇവെയാെക്ക എങ്ങെനയാണ് ഒരാൾ പരിേശാധി ക? ലണ്ടൻ മു 
തലായ നഗരങ്ങളിൽ പ ാധിപന്മാർ തെന്ന പുസ്തകനിരൂപണം െച ക എന്ന
നടപ്പ് ഏെറ െറ ഇെല്ല പറയാം; ന്ഥപരിേശാധകന്മാെര കീർത്തി 
െപ്പട്ടി ള്ളവെരേയാ, അതുതെന്ന െതാഴിലാക്കിയിരി ന്ന േലഖകന്മാെരേയാ
ഏ ിച്ചിട്ടാണ് ഗുണേദാഷനിരൂപണം െച ന്നത്. ചില പ കാര്യാലയങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഓേരാ േലഖകന്മാർ ചുമടുചുമടായി പുസ്തകങ്ങൾ െകട്ടിേപ്പറി നടക്കാ 
റുെണ്ട പറയുേമ്പാൾ അതിശേയാക്തമായി േതാന്നിേയക്കാം; എന്നാൽ
വാസ്തേവാക്തമാെണ ഉറ പറയു . പുസ്തകാഭി ായം എഴുതാൻ യാ 
സമിെല്ലന്നാണ് ഇതുെകാ േതാന്നിേപ്പാകുന്നത്; സാധാരണ പ ങ്ങളിൽ
കാണുന്നതായ അഭി ായേലഖനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, അവ തീെര യാസം
കൂടാെതെയഴുതിയവയാെണ മനസ്സിലാകും. അതാതു വിഷയങ്ങളിൽ േത്യ 
കം പഠി ള്ളവരായ വിദഗ്ദൻമാർ എഴുതുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ള്ള വിശിഷ്ടത

േത്യകം തെന്നയാണ്. ഏെതാന്നായാലും, പുസ്തകനിരൂപണം െച വാൻ
േത്യകം സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടാേകണെമങ്കിൽ ഒരുവൻ, സാധാരണക്കാെരക്കാ 

െളല്ലാം ഏ േയാ ഏെറ ന്ഥപാരായണം െച കയും, േലാകഗതികെള
േ ക്ഷിക്കയും െചയ്തിരിക്കേവണം; ഈ ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നാേല ന്ഥകർ 
ത്താവിേനാ വായനക്കാർേക്കാ േയാജനെപ്പടുന്ന ഒരു സഭി ായം എഴുതുവാൻ
കഴിയൂ. പുസ്തകേശാധനത്തിന് പരിേശാധകൻ േത്യകം ഒരു വിഷയത്തിൽ
കഴിയുന്ന വിദഗ്ദ്ധനായിരിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. അതിേലക്ക്, അവൻ സാമാ 
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ന്യക്കാേരക്കാൾ അധികം സാഹിത്യപാരായണനായിരിക്കണം; അവേരക്കാൾ
അധികം പഠി ള്ളവനായിരിക്കണം; വിേശഷി ം, സാഹിത്യത്തിൽ, േത്യ 
കം ഒരു ഭാഗം അവെന്റ മുഖ്യമായ പഠനവിഷയമാക്കിയിരിക്കയും േവണം.
എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പഠി േനടീട്ടിെല്ലങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏകാ  
ചിത്തനായിരു പഠിച്ചി ണ്ടായിരുന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ വരുന്ന ഏതു
പുസ്തകെത്തപ്പറ്റിയും അഭി ായം പറവാൻ അവന്ന് വിേശഷേയാഗ്യതയുെണ്ട
മ ള്ളവർ സമ്മതി ം. ആ വിഷയത്തിൽ തെന്നയും, സാധാരണക്കാരായ
പുസ്തകേശാധകന്മാർ എഴുതുന്നതിലും െമച്ചമായ കാര്യങ്ങൾ പറവാൻ കഴിക 
യിെല്ലങ്കിൽ, പുസ്തക േശാധന വൃത്തിക്ക് പുറെപ്പടാതിരി കയാണ് ഉചിതം.

ന്ഥേശാധകെന്റ കൃത്യം മുഖ്യമായും, കലാകുശലെന്റ ചിട്ടകെള സംഗിപ്പാ 
േനാ, ബഹുജനങ്ങെള വിേനാദിപ്പിക്കാേനാ, അല്ലാ-ഭാഷ്യകാരനായിരുന്ന്
വ്യാഖ്യാനിപ്പാനാണ്, എ ഓർമ്മെവയ്ക്കണം. അതാതു വിഷയങ്ങളിൽ പരി 
ജ്ഞാനവും, തെന്റ അഭി ായങ്ങെള എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ൈനപുണ്യവും
മാ ം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ േപാരാ; ന്ഥവിഷയെത്ത അഴി പിരിച്ച്, വകയും
തുകയും തിരിച്ച് മേനാദൃഷ്ടി മുമ്പിൽ നിരത്തിെവപ്പാൻ തക്ക മേനാധർമ്മവും,
അതിേല േവണ്ട അക്ഷീണമായ കരുണസ്വഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ന്ഥകർത്താവിെന്റ അഥവാ ഒരു ചി കാരെന്റ തെന്നയാകെട്ട ഉേദ്ദശ്യം
എന്താെണ ക പിടിപ്പാൻ പരിേശധക ഈ അക്ഷീണമായ കരുണ
സ്വഭാവം മുഖ്യാവശ്യമാണ്; ഇതില്ലിഞ്ഞാൽ, പരിേശാധകൻ എ വളെര
മിടു ന്ഥവിഷയാപ ഥനകാര്യത്തിൽ കടിപ്പിച്ചാലും, നിരൂപണം
ഒന്നാന്തരമാകയില്ല. ’കുറവും കുറ്റവും േനാക്കിപ്പറവാൻ’ യാസെമാ മില്ല;
അത് ഏതു േഭാഷനും കഴിയും; ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാൽ അതു രസകരമായും
ഉേത്തജകമായുമുള്ള വിധത്തിൽ പറയുവാൻ സാധി ം. പിെന്ന ആശാരിയുെട
അളവുേകാലിന് അള േനാക്കി നീളം കുറ െവേന്നാ, ഏറിേപ്പായി എേന്നാ,
ആേക്ഷപം പറവാനും, രാസേശാധകെന്റ േശാധന ഴലിൽ ആക്കി ഓേരാേരാ

ാവകങ്ങളുെട േയാഗംെകാണ്ട് ഇന്നയിന്ന തത്വപദാർത്ഥങ്ങളടങ്ങിയി  
െണ്ട ം ഇന്നതിന്നതിെല്ല ം നിർണ്ണയി വിധിപ്പാനും ഇക്കാലെത്ത പുസ്തക
പരിേശാധകൻ ബുദ്ധി ചുഴിയുകയും േവണ്ടാ. ഗുണേദാഷ നിരൂപണം െകാണ്ട്
ഒരുവെന ഹനി ന്നതിനല്ലാ, അവെന നന്നാ വാനാണ് ഉേദ്ദശിേക്കണ്ടത്.
ഇതിന്ന് അവെന്റ നിലെയെന്തന്നറിയുക അത്യാവശ്യമാകു . ഒരുവൻ ഒരു
ജനസംഘമേധ്യ സംഗി എ ം, അവെന്റ സംഗെത്തപ്പറ്റി ഗുണാഗു 
ണനിരൂപണം െചേയ്യണ്ടിയിരി എ ം വിചാരി ക. സംഗത്തിെല
വാചകങ്ങൾ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരു എേന്നാ, അതിൽ

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 101

യുക്തിയില്ലാ എേന്നാ, മേറ്റാ നിേഷധം െച ന്നതുെകാ കാര്യമാകയില്ല;
അവെന്റ സംഗത്തിന് ജനങ്ങെള ആകർഷിപ്പാൻ ശക്തിയുണ്ടായിരു  
േവാ, ഇല്ലായിരു േവാ? അതിനു കാരണെമന്ത്? ഇതാണ് നിരൂപണം
െചയ്തറിയിേക്കണ്ടത്. ഇതിേലക്ക് സംഗത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ കട േനാക്ക 
ണം. ഇതിന്മണ്ണംതെന്ന, ന്ഥകർത്താവിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങെളയും, അയാൾ
ആർക്കായി തെന്റ അനുഭവങ്ങെളേയാ അഭി ായങ്ങെളേയാ പുസ്തകമുേഖന
പറ െകാടു േവാ അവരുെട നിലേയയും നല്ലവണ്ണം ഓർമ്മെവ െകാ 

േവണം പരിേശാധകൻ അയാളുെടയും വായനക്കാരുെടയും ദ്ധെയ
ന്ഥത്തിെന്റ ആേക്ഷപാർഹഭാഗങ്ങളിേല ക്ഷണി വാൻ. ഒരുവൻ സാ 

ധാരണ കൂലിേവലക്കാേരാടു സംഗി േമ്പാൾ ഉപേയാഗെപ്പടു ന്ന ഭാഷയും
ഭാവങ്ങളും വിദ്വാന്മാർ അ വും രുചിക്കയിെല്ല വരും; പേക്ഷ അവർ അവ 
െയ നിന്ദ്യെമ കൂടിയും വിചാരിേച്ചക്കാം. േനെരമറി , ഒരു വിദ്വത്സദസ്സിൽ

സംഗി േമ്പാൾ ഉപേയാഗി ന്ന ഭാഷ വിദ്വാന്മാർ സമ്മതമായിരുന്നാ 
ലും, സാധാരണക്കാർ ’അേശഷംഗീർവാണം’ ആയി േതാ കയും െച ം.
എന്നാൽ, സംഗകർത്താവു അതാതു സഭകളിൽ സഫലമായി സംഗി
എ ഓേരാ കൂട്ടരും ശംസിക്കത്തക്കവണ്ണം സാമർത്ഥ്യം കടിച്ചിരിക്കാം.
ഈ വിജയത്തിെന്റ കാരണെമെന്ത നിർണ്ണയി വാൻ പരിേശാധകൻ
ഒേര േതാതല്ല ഉപേയാഗി ന്നെത നിശ്ചയംതെന്ന. ന്ഥേശാധനത്തി 
ലും ഇ കാരമുള്ള ഔചിത്യവിചാരേത്താടു കൂടീട്ടായിരിക്കണം അഭി ായം
പറവാൻ. ന്ഥേശാധകെന്റ മുഖ്യമായ ഉേദ്ദശ്യം പുസ്തക കർത്താവിെന്റ ആശ 
യെത്ത സകരുണം വ്യാഖ്യാനി കയായിരിക്കണം എ സൂചിപ്പി വേല്ലാ;
ഇതിേലക്ക് ഒരു ന്ഥെത്ത തൽകർത്താവിെന്റ നിലയിൽ നി േനാക്കി
അയാളുെട മെമ മാ െമ മനസ്സിലാ ക ആവശ്യമാകു . എന്നാൽ
അയാൾ എെന്തങ്കിലും മം െചയ്തി ണ്ടേല്ലാ എ വിചാരിച്ച് ന്ഥത്തിന്
അർഹതയില്ലാത്ത ശംസ െച െകാേളളണെമ ഇതിനാൽ അർത്ഥമാക്ക 
രുത്. ന്ഥേശാധനത്തിൽ, ഇന്ന സംഗതികെളപ്പറ്റിേവണം ഗുണേദാഷങ്ങൾ
ക പിടി പറവാൻ എന്നാകെട്ട, ന്ഥത്തിൽ ഗുണമിന്നത് േദാഷമിന്നത്
എ നിർണ്ണയിേക്കണ്ട നിയമം എന്താെണന്നാകെട്ട തിപാദി ന്നത്
സാഹിത്യശാ ത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടതാകയാൽ ഇവിെട അവെയ വിവരി ന്നില്ല.
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അദ്ധ്യായം 10 - സംവാദം കഥെയഴുത്ത്

1. സംവാദം
വാർത്തകൾ േതടിേപ്പാകുന്ന റിേപ്പാർട്ടർമാർ പലേപ്പാഴും വർത്തമാനങ്ങൾ േശ 
ഖരി വാൻ അന്യന്മാെര കാേണണ്ടിയിരി ം എ മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
താൻ കണ്ടതായ കാ െയ റിച്ച് എഴുതുവാൻ റിേപ്പാർട്ടർക്ക് അന്യാേപക്ഷ
കൂടാെത കഴിക്കാം. എന്നാൽ, മെറ്റാരാളുെട ഉള്ളിലിരി ന്ന അറിവുകെള
പകർെന്നടു ന്നതിനു അയാെളതെന്ന െച കാണാെത കഴികയില്ല. ഈ
സന്ദർശന സ ദായം പരിഷ്കാരെപ്പട്ട് ഇേപ്പാൾ മെറ്റാരുവക േലഖനങ്ങൾകൂടി
പ പംക്തികളിൽ കട വന്നിരി . ഇവയാണു സംവാദം എ പറയുന്ന
അന്വാഖ്യാനങ്ങൾ. ഇവ ഇേപ്പാൾ പ ങ്ങളിൽ വളെര മുഖ്യമായ ഘടകമായി 
ത്തീർന്നി ണ്ട്.
ഒരു സംഗതിെയപ്പറ്റി പലേപ്പാഴും പൂർണ്ണമാേയാ പരമാർത്ഥമാേയാ ഉള്ള വിവര 
ങ്ങൾ പുറെമ പരന്നിട്ടിെല്ലന്നിരിക്കാം. ബഹുജനങ്ങൾ ആവക വിവരങ്ങൾ
അറിവാൻ കൗതുകവുമുണ്ടായിരിക്കാം. ഇവ േശഖരിച്ച് പ ത്തിൽ സ്താവി 
പ്പാൻ പ ക്കാരൻ താൽപര്യമുള്ളവനായിരിേക്കണ്ടത് അവെന്റ പ ത്തി

ചാരവും ാബല്യവും കൂടുവാൻ ആവശ്യമായുമിരി ം. എങ്ങെനയാണ്
ഈ വിവരങ്ങൾ സംഭരിേക്കണ്ടത്? ഒരുകാര്യം നിശ്ചയം. ഈ വിവരങ്ങൾ
ൈകക്കലുള്ള ആെള ക േചാദിച്ചാലല്ലാെത, സൂക്ഷ്മസംഗതികൾ അറികയില്ല.
അതിനാൽ, അതു സംബന്ധി ള്ളവരിൽ മാണികെള സന്ദർശിക്കയാണ്
പ ക്കാരൻ ഒന്നാമതായി െചേയ്യണ്ടത്. അവേരാടു േചാദിച്ചാൽ, അവർ
ഒഴിവുകഴിവു കൂടാെത എല്ലാ വിവരങ്ങളും തുറ പറയുന്നപക്ഷം, പ ക്കാരൻ
കൃതാർത്ഥനാകാം. എന്നാൽ, എല്ലാവരും ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾ മറുപടി
പറവാൻ മന ള്ളവായിരിക്കയില്ല; സംഗതി കുെറ സ്വകാര്യസ്വഭാവത്തലു 
ള്ളതായിരുന്നാൽ പറവാൻ നിശ്ചയമായും മടി ം. അതു േലാക സ്വഭാവം
തെന്ന ആണ്. ഈ നിലയിൽ പ ക്കാരനു അവേരാട് പരിഭവെപ്പടാൻ
ന്യാെമാ മില്ല; അവൻകൂടിയും അേത അവസ്ഥയിൽ െപട്ടിരുന്നാൽ, സ്വകാര്യം
പുറത്താ വാൻ മടി ം. എന്നാലിനി എന്താണു ഒരു നിവൃത്തിമാർഗ്ഗം?
സംഗതി സ്വകാര്യമായി ള്ളതായിരുന്നാലും അതിെനപ്പറ്റി പരെക്ക സ്താവം
ഉെണ്ട ം, ആകയാൽ ആളുകൾ ദുശ്ശങ്കേയാ സംശയേമാ ഉള്ളെതാെക്ക
നീ ന്നതിനും അെതാ ം ഉണ്ടാകാെത കഴി ന്നതിനും വാസ്തവവിവരങ്ങൾ
െവളിെപ്പടു കയാണ് ഉചിതെമ ം, ഇങ്ങെന െചയ്താൽ അവാസ്തവവർണ്ണ 
നംെകാ ണ്ടാകാവുന്ന േ ശങ്ങെള നിവാരണം െചയ്യാെമ ം, റിേപ്പാർട്ടർ
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അവെര േബാധെപ്പടുത്തണം. ബുദ്ധിഗുണമുള്ളവർ ഉടനടി േവണ്ട വിവരങ്ങ 
െളല്ലാം െവളിവിൽ പറയും; പ ക്കാരനു തെന്റ അേപക്ഷ സാധി എന്ന
സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകും.
വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരി ന്നതിനും പുറെമ, ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ

ഖ്യാതനായിരി േമ്പാൾ, ആ വിഷയെത്തപ്പറ്റിയ അയാളുെട അഭി ായ 
ങ്ങെളെന്തന്നറിയുന്നതിനും, സന്ദർശനസ ദായം േയാജനെപ്പടുമാറുണ്ട്.
പലവിഷയങ്ങളിൽ കുേറശ്ശ അറിവുള്ളവരായ പ ക്കാരന്മാർ അേനകം ഉണ്ടാ 
യിരിക്കാം; അവർ കൂടിയും, േത്യകെമാരു വിഷയത്തിൽ-സാഹിത്യശാ  
കലാതികളിൽ ഒന്നിൽ-വിദഗ്ദന്മാെര കീർത്തിെപ്പട്ടവരുെട ജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാ 
രത്തിൽനി കടം േമടി ന്നതു അയുക്തമായിരിക്കയില്ല. ഈ വിദഗ്ദ്ധൻമാർ
പ ക്കാരന്മാർെക്കാപ്പം േലഖനെമഴുതുവാൻ ശീലിച്ചി ള്ളവരായിരിക്കയിെല്ല 

വരാം; എങ്കിലും, അവർ േലാകെര ഗുണെപ്പടു ന്നതിനു ഉതുകന്ന
അഭി ായങ്ങൾ ൈകക്കലുണ്ടായിരി ം. ഇവെയ േശഖരിപ്പാൻ പ ക്കാരൻ
ഉത്സാഹി ന്നതുെകാ ഗുണമുണ്ടാകുന്നതല്ലാെത േദാഷമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഒരു

മാണി ഒരു ദിക്കിൽ െചന്നാൽ, അയാൾ ആ ദിക്കിെനപ്പറ്റി േതാ ന്ന
അഭി ായങ്ങൾ എെന്തന്നറിവാൻ പ ക്കാർ ഉത്സാഹിക്കാറുണ്ട്. ചിലേപ്പാൾ,
നാട്ടിൽ ആേലാചനാവിഷയമായിത്തീർന്നിരി ന്ന വല്ല കാര്യെത്ത റി ം,
മുമ്പന്മാരുെട അഭി ായങ്ങൾ അറിവാൻ, അവെര, തരംകി േന്നട വച്ച്
അഭിമുഖം കണ്ട് േചാദിപ്പാനും പ ക്കാരർ വിചികീർഷേയാടുകൂടിയിരി ം.
ഇം ണ്ടിൽ, പാർലിെമന്റ് സഭാേയാഗത്തിൽ നടപടികൾ കുറിെച്ചടു റി 
േപ്പാർെട്ടഴുതാനായി േപാകുന്ന പ തിനിധികൾ പലരും, സാമാജികന്മാരിൽ

മാണികെള ’ഒരു നിമിഷേനരം’ ക സംസാരിച്ച് സംവാദന്വാഖ്യാനം
െച മാറുണ്ട്; െപാതുജനമഹാേയാഗങ്ങളിൽ സംഗിപ്പാേനാ മേറ്റാ െച ന്ന

മാണികെളയും ഇങ്ങെന ’പിടികൂടാറുണ്ട് ’.
േമ റഞ്ഞ സന്ദർശനങ്ങൾ മിക്കവാറും റിേപ്പാർട്ടർമാർ സ്വന്തം വൃത്തിയു 
െട അംഗമായി നട ന്നവയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ, സന്ദർശനങ്ങൾ
മുൻകൂട്ടി വ്യവസ്ഥെചയ്ത് അതിന്മണ്ണം നട ; പ ാധിപേരാ, േലഖന 
കർത്താവുതന്നേയാ, അേപക്ഷിച്ച് സന്ദർശനത്തിന് അനുവാദം ലഭി .
ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സ ഷ്ടാവായ പ തിനിധി നല്ല വകതിരിേവാടും

ദ്ധേയാടുംകൂെട വർത്തിേക്കണ്ടതാണ്; അയാൾ ’പിടി’ കൂടുന്ന ’പുള്ളി’േയാടു
എെന്ത േചാദ്യങ്ങൾ ഏേതതു കാരത്തിൽ, േചാദിേക്കണെമ മുൻകൂട്ടി ചി 
ന്തി റയ്ക്കണം. േചാദ്യങ്ങൾ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കി ൈകവശംെവച്ച് െകാ കയും
േവണം. സ ഷ്ടാവ് രസികനും നയജ്ഞനും സൂക്ഷ്മ ാഹിയും ആയിരിേക്ക 
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ണ്ടതാവശ്യമാണ്. അയാൾ തെന്റ ’പുള്ളി’േയാട് ഓേരാ േചാദ്യം െച േമ്പാൾ
ഉണ്ടാകുന്ന മറുപടികൾ, ’പുള്ളി’യുെട മുഖഭാവേഭദം, മുതലായവെയാെക്ക
ഉടനുടൻ കുറിക്കേയാ, ഓർമ്മെവയ്ക്കേയാ െച െകാള്ളണം. മറുപടിെകാണ്ട്
ഇട സന്ദർേഭാചിതമായ വിേശഷേചാദ്യങ്ങൾ േതാന്നിയാൽ അവേയയും
േചാദി ക; മറുപടിയും കുറി ക. കൃത വിഷയത്തിനു േചരാത്തേതാ,
’പുള്ളിയുെട’ അധികാരെത്ത കവിഞ്ഞേതാ ആയുള്ള സംഗതികൾ മറുപടിയിൽ
’വ ചാടി’േപ്പായാൽ, അവെയ തള്ളിക്കളയുക.
സംവാദവിവരങ്ങെളപ്പറ്റി എഴുതുന്ന േലഖനങ്ങൾ ’പുള്ളി’യുെട സമ്മതേത്താടുകൂ 
ടി േവണം അച്ചടി പുറെപ്പടുവിപ്പാൻ. എെന്തന്നാൽ, അയാളുെട മാദത്താൽ
വല്ല അസംബന്ധകാര്യവും പറ േപായിരുന്നാൽ, അതു ക പിടിച്ച് പി 
ഴേപാ വാൻ അയാൾ ം സൗകര്യം ലഭി ം. അങ്ങെന െച േമ്പാൾ,
അയാെള റിച്ച് വായനക്കാർക്ക് അന്യഥാ ധരിപ്പാൻ കാരണമില്ലാതാകയും
െച ം. അതിനാലാണ് േലഖനം അച്ചടി ംമുമ്പ് അയാെള കാണിച്ചിരിേക്ക 
ണെമ നിബന്ധന െച ന്നത്. കാണിേക്കണ്ടതു പ ധർമ്മത്തിൽെപട്ട
ഒരു മര്യാദയാണ്; കാണിച്ചിരി ന്നതു ഉത്തമം. എന്നാൽ എെപ്പാഴും ഇതു
സാധിച്ചതായി വരുകയില്ല. ’പുള്ളി’ അകെലപ്പാർ ന്ന ആളായാൽ, കാണി 
പ്പാൻ അസാധ്യംതെന്ന. ഈ വിഷമദശയിൽ േലഖനകർത്താവു നല്ലവണ്ണം
യുക്തായുക്തവിേവചനംെചയ്ത് ത്യാജ്യത്യാഗം നടത്തിെക്കാണ്ടാൽ മതി.
ഇത്തരം സംവാദേലഖനങ്ങളിൽ എെന്താെക്കയാണു എഴുതാവുന്നതു? എെന്ത 
ഴുതണം? എെന്താെക്ക ’പുള്ളി’െയ കാണി സമ്മതിപ്പിക്കണം? സാധാര 
ണമായി, സംവാദേലഖനത്തിൽ ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന്, ’പുള്ളി’െയപ്പറ്റി
ചരി മാേയാ, കാ േതാ ന്ന അഭി ായമാേയാ, മേറ്റാ എഴുതിേച്ചർ ന്ന
ആമുഖവാചകങ്ങൾ: ഈ ഭാഗം ’പുള്ളി’െയ കാണിേക്കണ്ടതല്ല; മെറ്റാന്ന്,
’പുള്ളി’യുെട ൈകക്കൽനി ലഭിച്ച വാർത്തകൾ: ഇവ സാക്ഷാൽ സംഭാ 
ഷണരീതിേക്കാ, അന്വാഖ്യാത സംഭാഷണരീതിേക്കാ, സംക്ഷിപ്തമായിേട്ടാ
എഴുതിയിരിക്കാം. ഈ ഭാഗം ’പുള്ളി’യുെട അനുമതിേയാടുകൂടി േവണം

സിദ്ധമാ വാൻ. അതിനാൽ ഇതു മാ േമ, ’പുള്ളി’യുെട മുമ്പാെക
െവയ് േക്ക . ഒന്നാമതു പറഞ്ഞ ജീവചരി രൂപമാേയാ മേറ്റാ ഉള്ള ഭാഗ 
ങ്ങളിൽ, േലഖനകർത്താവ് മനസ്സാക്ഷി അനുേരാധമായ അഭി ായം ഏതും

സ്താവിക്കാെമന്നാണ് ’െവ ം നട ം’. ഒരു പുസ്തകെത്തപ്പറ്റി ഗുണേദാഷനിരൂ 
പണംെച പറവാൻ ഒരുവന് എ സ്വാത ്യാവകാശമുേണ്ടാ, അതിെലാ ം
താഴാത്ത അവകാശം ഒരുെപാതുജനകാര്യ സക്തനായ ആെളപ്പറ്റി അഭി 

ായംപറവാനും പ ക്കാരന് അനുവദിച്ചി ണ്ട്. അഭി ായം പറവാനാണ്;
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അല്ലാെത വ സ്ഥിതികെള പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ, ഇല്ലാത്ത സംഗതികൾ
ഉണ്ടാക്കിപ്പറവാേനാ, ഉള്ളതു മറ െവ െതറ്റിധരിപ്പിപ്പാേനാ, അല്ല-എ
ഓർത്തിരിക്കണം. ഉത്തമ വിശ്വാസ്യമായി അഭി ായം പറ േകൾപ്പാൻ
ചിലർ സേന്താഷം ഉണ്ടാകയില്ലായിരിക്കാം; എന്നാലും, വൃഥാ തിെയക്കാൾ
നല്ലത് തെന്റ ഗുണേദാഷങ്ങെളപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മം ഹി പറയുന്നതാണ്, എന്ന്
അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ പ ക്കാരേനാടു പരിഭവംേതാ 

വാൻ ന്യായമിെല്ല േബാധ്യെപ്പടും. അെതന്തായാലും, സ ഷ്ടാവ് പഴമ
പരിചയക്കാരനെല്ലന്നിരുന്നാൽ, തെന്റ ’പുള്ളി’െയപ്പറ്റി നിഷ്ക്കരുണമാേയാ
വിേവകരഹിതമാേയാ, അകീർത്തികരമാേയാ യാെതാ ം എഴുതിേപ്പാകരുത്;

ശംസി െന്നട ം, വാസ്തവമായ ശംസയാണു ഉേദ്ദശിച്ചിരി ന്നെത
വായനക്കാർ േബാധ്യമാകണം. നാലു പാദങ്ങൾ അടി കൂട്ടി പദ്യങ്ങൾ
നിർമ്മി ന്നവെരല്ലാം ’യഥാർത്ഥ കവി’കളും ’മഹാകവി’കളും അവരുെട
കൃതികളിൽ കാണുന്നതു ’സാക്ഷാൽ കവിത’കളും അവ നിസർഗ്ഗസുന്ദര’ങ്ങളും;
ഏെതാരുത്തിയും ’മഹാവിദുഷി’ അെല്ലങ്കിൽ ’ ീരത്ന’വും; ഏെതാരഭി ായ 
മായാലും അതു ’ആദരണീയ’വും ’യുക്തിയുക്ത’വും മ ം മ ം; ആയിരുന്നാൽ,
പിെന്ന, അവെരക്കാളും അവെയക്കാളും ഉയർന്ന പടിയിൽ നിൽ എന്ന
വിേശഷെത്ത കുറിപ്പാൻ വിേശഷണപദത്തിനു നിഘ േതടിേപ്പാകാെമ
കരുതുന്ന േലഖനകർത്താക്കന്മാെര സാമാന്യബുദ്ധികൾ കൂടിയും പുച്ഛി െമന്ന 
റിയണം. സംവാദന്വാഖ്യാനങ്ങളിൽ സ ഷ്ടാവ് എെപ്പാഴും അ ധാനനായി
പിറകിൽനി െകാ കയും, തെന്റ ’പുള്ളി’െയ മഹാജനസമക്ഷം കാശി 
പ്പിക്കയും െച കയാണു േവണ്ടെത ം യുക്തെമ ം പ തിനിധികൾ
ഓർത്തിരിക്കണം.
സന്ദർശനാവസരത്തിൽ, പ തിനിധി തനി കി ന്ന വിവരങ്ങെള കുറി 
പ്പാൻ ’പണിേക്കാ കൾ’ എടു നിരത്തണേമാ? നിര ന്നതു മര്യാദേയാ?
ഒരുവെന്റ ’വായിൽനി വീഴുന്ന’ വകകെള ’െപറുക്കി’െയടുപ്പാൻ കടലാസും
െപൻസിലും െകാ വന്നി െണ്ട കാണുേമ്പാൾതെന്ന, ചിലർ മനസ്സി 
നു ൈസ്വരേക്കടുണ്ടാകും. അങ്ങെന ’പുള്ളി’കെളെക്കാ ’െമാഴി’ പറയി
എഴുതിെയടു ന്നതു മര്യാദേകടായിട്ടാണു വിചാരിക്കാറുള്ളത്. ആകയാൽ,
സ ഷ്ടാവ് ആദ്യമാദ്യം യാെതാ ം എഴിതിെയടുക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കരുത്;
’പുള്ളി’യുമായി അധികം ’േലാക്യ’മായിക്കഴിയുേമ്പാൾ അയാളുെട സേങ്കാചങ്ങൾ
ഒതുങ്ങിയിരി ം; അേപ്പാേഴ ം, അയാൾ, േനാ െകാേണ്ടാ വാ െകാേണ്ടാ,
സ ഷ്ടാവിെന്റ ’പണിേക്കാ ’കൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാൾവാൻ സമ്മതി
എ വരാം. എന്നാൽ പിെന്ന കാണുന്നതും േകൾ ന്നതുെമാെക്ക ശരിയായി ം
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വി വീ കൂടാെതയും കുറിെച്ചടു െകാള്ളണം. കടലാസും െപൻസിലും ഉപേയാ 
ഗെപ്പടു ന്നത് വിഹിതമെല്ലന്നിരിക്കിൽ, സ ഷ്ടാവിനു എല്ലാ സംഗതികളും
ഓർമ്മയിൽ േശഖരി െവ െകാ കയല്ലാെത ഗത്യന്തരമില്ല. ഏതായാലും,
ഏകാ ചിത്തന്മാരായിരു ഓർമ്മശക്തിെയ േപാഷിപ്പിച്ചി ള്ളവരാണ് സന്ദർ 
ശനവിവരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ അധികം സമർത്ഥന്മാരായിത്തീരുന്നത്.
2. കഥെയഴുത്ത്
ക ിതകഥകൾ വർത്തമാനപ ങ്ങളിലും മാസികാപുസ്തകങ്ങളിലും സാധാരണ 
മായി േചർ വരു ണ്ട്. ഇവയിൽെവച്ച്, വർത്തമാനപ ങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള
കഥകൾ ാേയണ െചറിയവയും അതതു ലക്കങ്ങളിൽതേന്ന കഴിയുന്നവയുമാകു 

; മാസിക പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇത്തരം െചറിയ കഥകൾ േചർ െണ്ടങ്കിലും,
മുഖ്യമായുള്ളത് ഖണ്ഡശഃ കടീകരി ന്ന വലിയ കഥകളാണ്. എങ്ങെനയായാ 
ലും, ക ിത കഥെയഴു സാഹിത്യശാ വിഷയത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതല്ലാെത,
വാസ്തവത്തിൽ, വൃത്താന്തപ വർത്തനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നവകയല്ല എന്നിരി 
ക്കിലും, പ ങ്ങളിൽ കഥകെളഴുതുന്ന നടപ്പ് ബലെപ്പ വന്നിരിക്കെകാണ്ട്,
ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി ചില സംഗതികൾ എടു പറേയണ്ടതായി ണ്ട്.
ഒരു െചറിയ ക ിതകഥ എഴുതി ഫലിപ്പി വാൻ ആർ ം കഴിയും എ
വിചാരിേക്കണ്ട. അതി , വിേശഷമായ ഒരു മേനാധർമ്മം, ക നാശക്തി,
ഇതി പുറെമ, തെന്റ ൈകക്കലുള്ള വിഷയെത്ത ഉചിതരൂപത്തിൽ വാർെത്താ 
ഴി ന്നതിനുള്ള ൈകത്തഴക്കം,-ഇവ കഥെയഴു കാരനു സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം.
കഥയിൽ മുഖ്യമായി േവണ്ടത്, ഇം ീഷിൽ േ ാട്ട് എ പറയുന്ന, വ രചനം
ആകു ; ഇതു മന െകാണ്ട് സുസങ്ക ിതമായിരിേക്കണ്ടതാണ്. കഥാബ 
ന്ധത്തിൽ അവശ്യം ആവശ്യകമായതു വായനക്കാരുെട ഉള്ളിെന കവരുവാൻ
തക്കവണ്ണം വിസ്മയാവഹമായ ഒരു സംഭവവും, ഫലിതമായ കാരത്തിലുള്ള
അതിെന്റ പരിണാമവും ആകു . കഥെയഴുതി ഫലിപ്പി ന്നതിനു ഉപേയാഗ 
െപ്പടു ന്ന ഭാഷാരീതി എ യും ലളിതമായും, കഥാപാ ങ്ങൾ സംസാരി ന്ന

കാരത്തിൽ സാക്ഷാൽ സംഭാഷണമായും ഇരിേക്കണ്ടതും, കഥാംശങ്ങെള
വിസ്തരിക്കാെത കഴിേക്കണ്ടതുമാകു . വിേശഷെപ്പട്ട ഭാഷാസരണി ൈകവശമു 
ള്ളപക്ഷം, അതിെന കടിപ്പാനായി േവെറ വിഷയം േതടിേപ്പാകയാണുത്തമം.
ക ിതകഥകളിൽ വായനക്കാർ ആവശ്യെപ്പടുന്നതും അേന്വഷി ന്നതും കഥാവ 

വിെന ആകു എ എഴു കാരൻ ഓർമ്മെവക്കണം. എന്നാൽ, മാസിക
പ ന്ഥങ്ങളിെലഴുതുന്ന കഥകൾ വ മാ ം േനാക്കിയാൽേപാരാ; കഥ
മേനാഹരമായ രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കയും, അതു ചില നിബന്ധനകൾക്കടിമെപ്പട്ടി 
രിക്കയും േവണം.
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ഒന്നാമതായി, കഥയുെട ഏതു ഭാഗവും സംക്ഷിപ്തസാരമായി പറഞ്ഞിരിക്കണം;
എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളിെലാെന്നങ്കിലും നിരർത്ഥമായിരിക്കരുത്. ’നിരർത്ഥം’
എ ആേക്ഷപി േമ്പാൾ ചില കവികൾ അവരുെട പദ്യങ്ങളിെല വാ  
കൾ നിരർഥകത്വേദാഷമിെല്ല സ്ഥാപിപ്പാൻ നിഘ േനാക്കിയാൽ
അർത്ഥം കാണും, എ പറയുേമ്പാെല സമാധാനെപ്പ െകാേള്ളണ്ടതല്ല. ഓേരാ
വരിയിലും കഥാംശത്തിെന്റ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇങ്ങെന
സംേക്ഷപിെച്ചഴുതുേമ്പാൾ കഥയിെല സംഗതികെള തിക്കിത്തിരക്കിേച്ചർത്തിരി 
ക്കയുമരുത്. ചില ഭാഗങ്ങൾ വീർപ്പി ം ചിലഭാഗങ്ങൾ െമലിപ്പി ം എഴുതിയാൽ,
കഥാംശങ്ങൾ ഐകരൂപ്യമില്ലാെതയാവുെമന്നറിേയണ്ടതാകു . കഥയിെല
ഓേരാ സംഗതിയും അതിെന്റ പൂർവസംഗതിയിൽനി സ്വാഭാവികമായി
െപാട്ടിമുള വരുന്നതാെണ േതാന്നത്തക്ക കാരത്തിൽ േവണം എഴുതുവാൻ.
ഇതിേല എഴു കാരനു ഒേര ആ യം, േലാകഗതികെള േ ക്ഷിച്ചറിക
എഴുതിശ്ശീലി ക ഇവയാകു . ഹൃദയെത്ത ഇളക്കിമറി വാൻ തക്ക ശക്തി 
യുള്ളതും ഹൃദയാവർജ്ജകവുമായ ഒരു സംഭവെത്ത, സംക്ഷിപ്തസാരമാംവണ്ണം,
ര മൂവായിരം വാ കൾെകാ പറ തീർപ്പാൻ എല്ലാവർ ം സാധി 
ക്കയില്ല: കഥെയഴുത്തിൽ ൈനപുണ്യം സമ്പാദിച്ചവർക്കാെണങ്കിൽ, ഇതു
നി യാസം കഴിയും. കഥാംശങ്ങെള ഒതുക്കമായി അടുക്കിെവപ്പാൻ ഏറ െറ
പഴമ പരിചയംെകാേണ്ട സാധി .
സംേക്ഷപിെച്ചഴുതുക. വശെപ്പട്ടി െണ്ടങ്കിൽ, രണ്ടാമതായി േവണ്ടതു, കഥയി 
െല സംഭവങ്ങെളാെക്ക വായനക്കാരെന്റ നിലയിൽനി േനാക്കി കഥ മുഴുവൻ
തെന്റ മേനാദൃഷ്ടിയിൽ കാണ്മാനുള്ള ശക്തി ആകു . ഈ സംഭാവനാശക്തി േക 
വലം അനു ഹമായി ലഭി ന്നതാെണ നിരാശെപ്പേടണ്ടാ; ാപ്തിയുള്ളവനു,
ഈ ശക്തി, അഭ്യാസത്താൽ ൈകവശെപ്പടു കയും, ഉപേയാഗെപ്പടു കയും
െചയ്യാം. യാെതാരു കഥെയഴു കാരനും താെനഴുതുന്ന കഥെയ േമ റഞ്ഞ
സംഭാവനാശക്തി െകാണ്ട് തെന്റ മേനാദൃഷ്ടിയിൽ വ്യക്തമായി കാണുകയും,
അങ്ങെന കണ്ടിട്ട് അനാവശ്യെമ േബാധ്യെപ്പടുന്ന വാചകങ്ങെളേയാ വാ 

കെളേയാ ഒെക്ക നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തതിനു േമലല്ലാെത, പ ത്തിൽ
േചർപ്പാനായി യാെതാരു പ ാധിപരുെടയും മുമ്പാെക തള്ളിയയയ്ക്കരുത്. ഫലി 
തമായ വാചകം എേന്നാ, നായികയുെട അംഗഭംഗിെയപ്പറ്റിയുള്ള സരസമായ
വർണ്ണെനെയേന്നാ, മേറ്റാവല്ല ഭാഗെത്ത റി ം കഥെയഴു കാരനുതെന്ന

ശംസ േതാ െണ്ടങ്കിൽ അതു ഗണ്യമാേക്കണ്ടാ; ആ ഭാഗം കഥയുെട
സാ ത ആവശ്യകമെല്ലന്നിരിക്കിൽ, അതു തള്ളിക്കളകതെന്ന േവണം.
കഥയുെട രൂപം എങ്ങെനയാണു മേനാഹരമാ ക? ഇതിേല ം, വായനക്കാ 
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രുെട ഹൃദയം അറിവാൻ സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കഥാരംഭഘട്ടത്തിെല
എ പ വാക്യങ്ങൾെകാ മാ ം പ സാധകെന്റ മനസ്സിെന ആവർ 
ജ്ജിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, കാര്യം ജയി . ഇതിന്നായി മിക്ക കഥെയഴു കാരും
ൈകെക്കാണ്ടിരി ന്ന സ ദായം, കഥയിെല സംഭവങ്ങളിൽ വളേര മുഖ്യമായ
ഒന്നിെന കഥാരംഭത്തിൽ െകാ വ ഘടിപ്പി കയാകു . ഈ വഴി
വായനക്കാരെന്റ കൗതുകെത്ത ഇളക്കിയാൽ പിെന്ന, ആ സംഭവെത്തേയാ
കഥാപാ ങ്ങെളേയാ സംബന്ധി പറേയ ന്ന വിവരങ്ങൾ അതിൽ തു 
ടർത്തിെക്കാ േപാകു . എന്നാൽ, ഇ മാ ംെകാണ്ട് കഥയുെട രൂപം
ഹൃദയാ ാദകമായി എ കരുതരുത്. കഥാരംഭ വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽപി 
െന്ന, ഏെറ യാസമായ കാര്യം, കഥെയ ഉത്തേരാത്തരം ഉൽകർഷകമായ

കാരത്തിൽ നടത്തിെക്കാ േപാവാനാണ്. പഴമപരിചയക്കാർക്ക് ഇതിലും
മം േതാന്നാറില്ല. േ ാകങ്ങെളഴുതുേമ്പാൾ, നാലാംപാദം ആദ്യേമ വിചാരി 

െവ െങ്കാണ്ട് സംസ്യാപൂരണെമന്നവിധം മ പാദങ്ങൾ നിർമ്മി കയാണ്
ചില മലയാള കവികൾ െചയ്യാറുള്ള സ ദായം. ഇതിന്മണ്ണം തെന്നയാകു
ഈ കഥെയഴു കാരും െച ന്നത്. അവർ കഥയുെട ഉത്തേരാത്തരമായ
ഉൽകർഷെത്ത ഏതുമാർഗ്ഗത്തിൽ സാധിക്കാെമ ആദ്യേമ ചിന്തി റ ;
പിന്നീടു അതിെനാ എഴുതി ഫലിപ്പി . ഒരു േ ാകത്തിെന്റ അന്ത്യപാദം
െമച്ചമായിരുന്നാൽ, േ ാകത്തിെന്റ ഓജസ്സിനു ആേക്ഷപം പറവാൻ വകയുണ്ടാ 
വില്ല എ കരുതിെക്കാണ്ടാണു മുൻപറഞ്ഞ സിദ്ധകവികൾ, നാലാംപാദം
നിർമ്മി െങ്കാണ്ട് ബാക്കി പാദങ്ങെള പൂരിപ്പി ന്നതു; ഇതിനു പകരം, തനി
പറവാനുള്ളതു ആദ്യെത്ത ര മൂ പാദങ്ങൾെകാ കഴിച്ചി പാദപൂരണ 
ത്തിനായി നാലാംപാദത്തിൽ ഏതാനും വാ കൾ കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചാൽ, േ ാകം
മുഴുവൻ വിരൂപമായിേപ്പാകുെമന്നതു നിശ്ചയമേല്ലാ. ഇതിന്മണ്ണം, കഥയുെട
പരമകാഷ്ഠയിെലേത്തണ്ട ഉപായം ഇന്ന കാരമായിരിക്കണെമ മുൻകൂട്ടി
ചിന്തി റപ്പിക്കാെത, ’വായിൽ േതാന്നിയതു േകാത പാട്ട് ’ എന്ന മട്ടിൽ കഥെയ 
ഴുതിയാൽ, അതിെന്റ അവസാനം തീെര ശിഥിലബന്ധമായിേപ്പാേയ ം എ
എഴു കാരൻ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇങ്ങെന വരുേമ്പാൾ കഥ ഫലിതെമന്ന
ഗുണം കുറയുെമ ം അറിേയണ്ടതാകു . ഒരു െചറിയ ക ിതകഥ വായി കഴി 
യുേമ്പാൾ വായനക്കാരെന്റ ഉള്ളിലുണ്ടാേകണ്ട ധാരണ ആ കഥയിൽ യാെതാരു
കുറവും വന്നിട്ടിെല്ലന്നായിരിക്കണം; പറേയണ്ടെതാെക്ക പറ കഴിഞ്ഞിരി 

എന്ന ഒരു േബാധം താനറിയാത്തവിധത്തിൽ വായനക്കാരെന്റ ഉള്ളിൽ
കുടിെകാള്ളണം. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞിരി ന്ന കഥയിൽ ഏതാനും വാ കൾ
കൂടുതലായി എഴിതിപ്പിടിപ്പിക്കേയാ, ഉള്ളതിൽനി ഏതാനും വാ കൾ എടു 
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കളകേയാ െച ന്നതായാൽ കഥയുെട സ്വാരസ്യത്തിനു ഭംഗം വരുെമ കൂടി
വായനക്കാരനു േതാന്നത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കണം കഥെയഴുതിക്കഴിപ്പാൻ.
എങ്ങെനയായാലും, തിഫലത്തിനു േയാഗ്യമായ ഒരു ക ിതകഥെയഴുതുവാൻ
തൽകർത്താവു മന െകാ നല്ലവണ്ണം പണിെയടുക്കാെത സാധിക്കയില്ല;
തെന്റ ക നാശക്തിേയയും വിേവചനസാമർത്ഥ്യെത്തയും ഉചിതമായ കാരം
ഉപേയാഗെപ്പടുത്താെത, തൂവൽ മ്പ ചാടിവരുന്ന കുെറ വാ കെള കൂട്ടിപ്പി 
ടിപ്പിച്ച് കഥെയഴിതിത്ത ന്നവർ, തങ്ങളുെട മാ മല്ലാ, പ ാധിപന്മാരുെടയും
വിലേയറിയ സമയം നഷ്ടെപ്പടു ന്നേതയു എ അറിയണം.
െചറിയ കഥകൾ എഴുതിക്കി വാൻ പ ക്കാരും മാസികക്കാരും ആ ഹി മാ 
റുണ്ട്. ഇം മുതലായ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം കഥെയഴു കാർ
മതിയായ തിഫലവും കിട്ടാറുണ്ട്. രണ്ടായിരം വാ കൾ ഒ മുതൽ
അേഞ്ചാ പേത്താവേര ഗിനിയാണു സാധാരണ തിഫലം. പ സാധകനു
േക പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ എഴു കാരനാണ് ഒരു മാസിക കഥയയ 
ച്ചിരി ന്നെതങ്കിൽ, അയാൾ , ചുരുങ്ങിയതു ആറു പവൻ തുടങ്ങി കവിഞ്ഞതു
പതിന പവൻ വെര തിഫലം തീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ, ഇങ്ങെന
കഥെയഴുതി കാലേക്ഷപം കഴിക്കാെമ വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ അതിലും ദുർഘ 
ടമുണ്ട്: ചില സിദ്ധെപ്പട്ട പ ന്ഥങ്ങൾ അയ കി ന്ന കഥകെളപ്പറ്റി,
അതുകൾ ൈകപ്പറ്റിയിരി െവേന്നാ ഉേപ്പക്ഷിച്ചിരി െവേന്നാ, ഒരു
മറുപടി അയ െകാടുപ്പാൻ പ ാധിപന്മാർക്ക് ഉടനടി സാധിക്കയില്ല; ഒരു
െകാല്ലേത്താളം ൈവകിെയ വരാം. അ േയെറ കഥകൾ പ ാധിപരുെട
മുമ്പിൽ എ ണ്ടായിരി ം. ഒരു െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപതിനായിരം
െചറിയ കഥകൾ ഇം ണ്ടിെല ഒരു പ ന്ഥത്തിനു അയ കിട്ടിയിരുന്നതായി
തൽപ ാധിപർ തെന്ന സ്താവിച്ചിരി ; സ്വീകരി സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
കഥകളുെട എണ്ണം, ഇവയിൽ, എഴുപത്തിര മാ ം ആയിരു താനും. ബാ 
ക്കിെയല്ലാം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പ . ഒെരാറ്റ പ ന്ഥത്തിനു തേന്ന ഇ േയെറ
കഥകൾ കിട്ടിയ അവസ്ഥ , മ പ ങ്ങൾെക്കാെക്ക ടി എ െയ ഇരു 
പതിനായിരം കിട്ടിയിരിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ട്! ഇവയിൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട
ഓേരാ പെത്താമ്പതിനായിരത്തിൽപ്പരം കഥകളും തീെര സിദ്ധീകരണേയാ 
ഗ്യതയില്ലാത്തവയായിരിക്കയില്ല; കുെറെയാെക്ക നല്ല കഥകളായിരിക്കാം.
എന്നാൽ ഇവെയ അങ്ങാടിയറിയാെത വാണിഭത്തിനു െകാ െചന്നതിനാൽ
വിറ്റഴിയാെത മടക്കിെക്കാ േപാേരണ്ടിവന്നതാണ്. താൻ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ
കഥ ഏതു പ ന്ഥത്തിേലക്കാണു പ ന്നെത നിർണ്ണയം വരുത്തിെക്കാ
ആ പ ന്ഥത്തിേല അയ െകാടു ന്നതിനുപകരം, തെന്റ െചവിയിൽ
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േപരുേകട്ടതായ ഏെതങ്കിലുെമാരു പ ന്ഥത്തിേല െകട്ടിയയ ഭാഗ്യം
പരീക്ഷി ന്നതു വിേവകപൂർവ്വമായ സ ദായമല്ല.
ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞെതല്ലാം െചറിയ കഥകെള റിച്ചാണ്. മാസികപുസ്തക 
ങ്ങളിലാകെട്ട, തിവാരപ ന്ഥങ്ങളിലാകെട്ട ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി മശഃ

സിദ്ധെപ്പടു ന്ന മെറ്റാരുതരം ക ിതകഥകളുണ്ട്. ഇവ അതതു സമയെത്ത
േദശകാര്യങ്ങളിേലാ സമുദായ കാര്യങ്ങളിേലാ ഉള്ള മുഖ്യ സംഭവങ്ങെള െട
ഉൾെപ്പടുത്തി എഴുതുന്നവയായിരി . ഇത്തരം കഥകെളഴുതിെക്കാടുപ്പാൻ
പ ാധിപൻമാർ കഥെയഴു കാരനും ചിലേപ്പാൾ േത്യകം മാസപ്പടിെയ 
ന്നവണ്ണം തിഫലം നിശ്ചയിച്ചിരി ം. ഒരു െകാല്ലത്തിൽ ഒരായിരം പവൻ

തിഫലം കി വാൻ െഞരുക്കമില്ല; ഇതിലിരട്ടി കി ന്നവരുമുണ്ട്.
ഈ മാതിരി കഥകെളഴുതുന്നതിനു കഥെയഴു കാരൻ തെന്റ മാ ം മേനാധർമ്മ 
െത്ത ആ യിേക്കണ്ടതായിട്ടില്ല. കഥയുെട ബീജം േതടിപ്പിടി െകാടു വാൻ
പ ാധിപർക്കാണു ബദ്ധപ്പാട്. പ ാധിപർ പ വായനക്കാരായ ബഹുജന 
ങ്ങളുെട അേപ്പാഴെത്ത നിലെയ മനസ്സിലാക്കിെക്കാ അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള
ഇള ന്നതിനും മാ ന്നതിനും മറി ന്നതിനും തക്കതായ ഒരു വിഷയം
നിശ്ചയി . പ ാധിപരുെട ആശയം ഇന്നതാെണ ഉറപ്പിച്ചതിെന്റ
േശഷം, അയാൾ, തെന്റ കൂ പണിക്കാരിൽെവച്ച് അധികം മിടു ള്ളവെര
വിളി വരുത്തി, അവരുമായി ആേലാചി . അവർ ഓേരാരുത്തരും ആ
ആശയെത്തപ്പറ്റി പറയാവുന്ന ആേക്ഷപങ്ങെളാെക്ക പറകയും. പുതിയ അഭി 

ായങ്ങൾ സുചിപ്പിക്കയും െചയു . ഇങ്ങെന പലർകൂടി പതിരു പാറ്റിക്കള
നല്ല െനന്മണി തിരിെച്ചടുക്കയും പുതിയതായി ചില െനന്മണികൾകൂെട േചർ 

യും െചയ്തതിെന്റ േശഷമാണ് സാക്ഷാൽ കഥെയഴു കാരൻ അരങ്ങ
വരുന്നത് . പ ാധിപർ, താനും കൂട്ടരുംകൂടി ആേലാചി റപ്പിച്ചി ള്ള കഥയു 
െട സൂ ങ്ങെളങ്ങെനെയാെക്കെയ കഥെയഴു കാരെന ഹിപ്പി .
ഇയാളും തെന്റ അഭി ായത്തിൽ കഥ െമച്ചമുണ്ടാ ന്ന സംഗതികെള
സൂചിപ്പി . ഇതുവരും കൂടിയിരു , കഥയുെട പരിേപാഷണം ഏതു കാര 
ത്തിൽ ആയിരിേക്കണെമ , തമ്മിൽ വാദ തിവാദം െച തീർച്ചെപ്പടു .
ഇ യുമായാൽ പിെന്ന, കഥെയഴു കാരൻ തെന്റ ൈകക്കൽ ഏ ിക്കെപ്പട്ട
കഥാബീജെത്ത പ ാധിപർ പറഞ്ഞി ള്ള കാരത്തിൽ ന നന മുളപ്പിച്ച് കാ 
ക്കാർ േചതസ്സമാകർഷകമാകുംവണ്ണം വളർത്തിെക്കാ വരുവാൻ േവണ്ട

മം െച . ആദ്യമായി, കഥെയഴു കാരൻ പ ാധിപരുെട പക്കൽനി
കിട്ടിയ സൂചനകേളയും ആശയങ്ങെളയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി കഥാവ വിെന്റ
സംേക്ഷപം എഴുതിത്തയ്യാറാ . കഥാരംഭം വായനക്കാരുെട മനസ്സി 
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െന ആവർജ്ജി വാൻ തക്കവണ്ണം കഥയിൽ മുഖ്യമായ ഒരു സംഭവെത്ത
ആരംഭത്തിൽ എടു െവ . ാരംഭാധ്യായങ്ങൾ, വൃഥാ ലങ്ങൾ ആവാ 
തിരിപ്പാൻ കരുതി, പല കുറി പുതുക്കിെയഴുതി ശരിെപ്പടുത്തിയതിനു േമേല,
പ ത്തിൽ അച്ചടി ന്നതിനായി അയയ്ക്കാറു . ഒരു നാടകത്തിെലങ്ങെനേയാ,
നാനാരസങ്ങളും േസ്താഭങ്ങളും, ഇളക്കത്തക്കവണ്ണം, കവിയുെട മേനാധർമ്മം

േയാഗി , അങ്ങെനതെന്ന ഇത്തരം ക ിതകഥയുെട ാരംഭഘട്ടങ്ങ 
ളിലും േലാകരുെട ഹൃദയരഹസ്യങ്ങെള കാശിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഇ കാരം
െചയ്താൽ കഥാ ാരംഭഘട്ടങ്ങൾ വായനക്കാരെന്റ മനസ്സിെന അവനറിയാെത
തെന്ന ബഹുദൂരം ആകർഷി െകാ േപാകും. ഈ മാതിരി കഥകളുെട സ്വ 
ഭാവം ഇതാണ്: ാരംഭഘട്ടത്തിൽ കഥാപാ ങ്ങൾ ഓേരാേരാ കുഴ കളിൽ
കുടു ന്നതായും; അനന്തരാധ്യായങ്ങളിൽ, അവർ ആ കുഴ കളിൽ നി
പുറേമയിറങ്ങി രക്ഷെപ്പടുവാൻ മി സാധി ന്നതായും കഥാംശങ്ങെള
ബന്ധിച്ചിരി കയാണ്. ഒരു ലക്കത്തിൽ കഥ വായി തുടങ്ങിയാൽ വാ 
യനക്കാരൻ പ ത്തിെന്റ അടുത്ത ലക്കങ്ങൾ വായിപ്പാൻ ക്ഷമേകേടാെട

തീക്ഷിക്കണം. അതി തക്കവിധത്തിലാണു കഥയുെട ഓേരാ അദ്ധ്യായവും
എഴുതി ഫലിപ്പിേക്കണ്ടത് . ഇതിേല , കഥെയഴു കാരനു, പ ാധിപരുെട
ഉപേദശങ്ങൾ അെപ്പാഴേപ്പാൾ കി മായിരുന്നാലും, മഹാജനങ്ങളുെട ആ ഹ 
ങ്ങെള േ ക്ഷിച്ചറി അതിന്നനുസരിച്ച് കഥയിൽ ആവശ്യംേപാെല ഓേരാ
സംഗതികൾ കൂട്ടിേച്ചർ െകാ വാൻ തക്ക ബുദ്ധിഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
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അദ്ധ്യായം 11 - പ സാധനം

പ സാധനത്തിങ്കൽ മുഖ്യചുമതലക്കാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാർ ചീഫ്റി 
േപ്പാർട്ടർ അെല്ലങ്കിൽ നിേവദകാധ്യക്ഷൻ, സബ് എഡിറ്റർ അെല്ലങ്കിൽ
ഉപപ ാധിപർ, ചീഫ് എഡിറ്റർ അെല്ലങ്കിൽ ധാന സാധകൻ എന്നി 
വരാണ്. വളെര ധനശക്തിേയാടുകൂടി നട ന്ന തിദിനപ ങ്ങൾക്ക് ഈ
വിവിധ വൃത്തികൾ നിർവഹിപ്പാൻ േവെറ േവെറ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരി ം.
എന്നാൽ സാമാന്യനിലയിൽ നട ന്ന തിവാരപ ങ്ങൾ ഇവയിൽ
രേണ്ടാ അതിേലെറേയാ പണികൾ ഒരാൾതെന്ന വഹി െകാ . ഒരു

തിവാരപ ത്തി നിേവദകാധ്യക്ഷനായും ഉപപ ാധിപരായും ഇരിപ്പാൻ
ഒറ്റ ഒരാൾ സാധി ം. ചിലേപ്പാൾ ഇയാൾതെന്ന ധാന സാധകനായും
പണിെയടു െകാ ം. തിദിനപ ങ്ങളിൽ വൃത്തി പലതുള്ളതിനാൽ,
ഓേരാന്നിനും െവേവ്വെറ ആെള നിശ്ചയി ന്നത് പണിനടപ്പാൻ സൗകര്യമായി 
രി ന്നതാകെകാണ്ട്, േമ റഞ്ഞ പല ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാരും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ
ആവശ്യമുണ്ട്.
ഇവരിൽ, നിേവദകാധ്യക്ഷെന്റ വൃത്തി, തെന്റ കീഴിലുള്ള റിേപ്പാർട്ടർമാർ
അന്നന്നെത്ത പണികൾ നിശ്ചയിക്കയും, അവരുെട വൃത്താന്താഖ്യാനങ്ങെള
പരിേശധിക്കയും, താന കൂെട ചില സംഗതികൾക്ക് സന്നിഹിതനായിരുന്ന്
അവെയപ്പറ്റി റിേപ്പാർ കൾ എഴുതുകയും ആണ്. കീഴിലുള്ളവെര ഓേരാ
പണികൾക്ക് നിേയാഗി േമ്പാൾ, ഔചിത്യം േനാക്കിേവണം അവെര നി 
ശ്ചയിപ്പാൻ. സംഗീതത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ളവെന േകാടതിയിൽ വ്യവഹാരം
േകൾ ന്നതിനും; നിയമകാര്യങ്ങളിൽ താ ര്യമുള്ളവെന നാടകസംഗീതാദി
വിേനാദങ്ങൾ ം; പ കളിക്കാരെന സഭാേയാഗത്തിനും നിേയാഗിച്ചാൽ,
അവരുെട റിേപ്പാർ കൾ െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കര പിടിച്ചിട്ട മൽസ്യത്തിെന്റ
നീന്തൽേപാെല ആയിേപ്പാേയ ം. അവെര അവരുെട അഭിരുചി അനുസരിച്ച്
നിശ്ചയിേക്കണ്ടതി ംപുറെമ, അവരുെട േ ശങ്ങെള അധ്യക്ഷൻ അറിക 
യും േവണം. ഉല്ലസിപ്പാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങെളല്ലാം തനി ം, േഖദങ്ങെളാെക്ക
കീഴ്ത്തരക്കാർ മായി വീതി ന്ന നിേവദകാദ്ധ്യക്ഷെന്റ സ്വാർത്ഥ തിപത്തി
പ നടപ്പിന്ന് ചിലേപ്പാൾ അസ്വരസകാരണമായിത്തീർേന്ന ം. കീഴ്ത്തരക്കാെര
കരുണെവ െകാ നട ന്നതായാൽ, അവർ ഏതു കാര്യത്തിലും േമലുേദ്യാഗ 
സ്ഥെന സഹായിക്കാൻ ഒരുക്കമായിരി ം.
ഉപപ ാധിപരുെട വൃത്തി എ കഷ്ടപ്പാടുള്ളതാെണന്ന് പുറേമയുള്ളവർ അറി 
യാറില്ല. ഇങ്ങെനെയാരു പണിക്കാരൻ പ കാര്യാലയത്തിൽ ഉെണ്ട കൂടി
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പ വായനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കയില്ല. വൃത്താന്തനിേവദകന്മാർ അവിെടയു 
െമവിെടയും ഓടിെയത്തി വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരി , അവെയെയാെക്ക,

സാധകൻ അെല്ലങ്കിൽ പ ാധിപർ എെന്നാരു സ്വരൂപം അച്ചടിപ്പി പുറ 
െപ്പടുവി , എന്നായിരി ം ചിലർ വിചാരി ന്നത്. എന്നാൽ, ധാന

സാധകന് അ േയെറ പണിെയാ മില്ല; പ ത്തിെന്റ നിലെതറ്റാെത
െകാ നട ക, മുഖ സംഗങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്ക അവയിൽ
ഇന്നസംഗതികൾ അടങ്ങിയിരിക്കണെമന്ന് ഉപേദശിക്ക, ആവശ്യംവന്നാൽ
താൻതെന്ന മുഖ സംഗം എഴുതുക, പ ത്തിെന്റ വകയായി പുറെപ്പടുവി 

ന്ന അഭി ായങ്ങൾെക്കാെക്ക ഉത്തരവാദിയായി നിൽ ക–ഇങ്ങെന
ചില പണികെള ധാന പ ാധിപർ . ഈ ഉേദ്യാഗസ്ഥെനഴുതുന്ന
ഉപന്യാസങ്ങളും േത്യകവ്യവസ്ഥകളിൽ മാണികൾ എഴുതി അയയ്ക്കാറുള്ള
വിശിേഷ്ടാപന്യാസങ്ങളും കഴിച്ചാൽ, പ ത്തിലുള്ള മ സകല േലഖനങ്ങളും
ഉപപ ാധിപരുെട ൈകയിൽ കൂെട കട േവണം േപാവാൻ. വർത്തമാന 
ങ്ങൾ സേന്ദശങ്ങൾ മുതലായവെയല്ലാം പരിേശാധി വിടുന്നതും, പ ത്തിെന്റ
ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എ േത്താളമായി എന്ന് അേന്വഷി െകാ ന്നതും, മ പേല
കാര്യങ്ങളും ഉപപ ാധിപരുെട ചുമതലയിലാണ്. ഈ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ
േ ശങ്ങൾ ഒ രണ്ടല്ല, താലൂ േതാറുമുള്ള േലഖകന്മാരുെട വർത്തമാനക്ക  
കൾ, കമ്പിവാർത്തകൾ, നഗരവാർത്തകൾ, വ്യവഹാര വാർത്തകൾ മുതലായ
നാനാ കാേരണയുള്ള േലഖനങ്ങെളാെക്ക വന്ന് കു േപാെല കൂടിയിരി ം.
ഇവെയല്ലാം അേതവിധത്തിൽ അച്ചടിപ്പിക്ക എ വച്ചാൽ, ഒരു തവണ ം
കഴിഞ്ഞ് ധാരാളം അവേശഷി ം. വിഷയഗൗരവവും സന്ദർഭ രസികതയും
വഹുജന താൽപര്യവും േനാ േമ്പാൾ, ഇതുകൾ തള്ളിക്കളവാേനാ നീക്കി 
െവപ്പാേനാ പാടിെല്ല ം ഇരി ം. ആ നിലയിൽ ഇതുകെള സംേക്ഷപി
െകാടുക്കണം. മൂ പംക്തി നിറെയ വരുന്ന േലഖനം െവട്ടി റച്ച് ഒരു പംക്തി 
യാ ക; ഒരു പംക്തി വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റിക്കാ ക; പലമതിരി ൈകയക്ഷരങ്ങളും
മനസ്സിലാക്കിത്തിരു ക; ഇടയ്ക്ക് തട കളഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങൾ പകരം ഔചി 
ത്യം േപാെല ഒ ര വരി എഴുതിേച്ചർ ക-ഇ കാരം പല പണികളും
നടത്തിയാൽ മാതം േപാരാ; ഈ േലഖനങ്ങൾെകാണ്ട് പ ത്തിെന്റ എ
ഭാഗം കഴി എന്ന് അേപ്പാഴേപ്പാൾ അേന്വഷിക്കണം. ചില സമയങ്ങളിൽ
അ നിരത്തിയത് അള േനാ േമ്പാൾ ര മൂ പംക്തി അധികമായിരി 

ം. ഏതു േലഖനമാണ് നിറുേത്തണ്ടത്, ഏത് ഇനിയും െവട്ടി റയ്ക്കാവുന്നത്,
എെന്നാെക്ക േ ശെപ്പേടണ്ടിവരും. ഇതിനിടയിൽ, വളെര േക്ഷാഭജനകമായ
ഒരു സംഭവെത്തപ്പറ്റി വർത്തമാനം കി എ വിചാരിക്കാം. അതിന്ന്
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കുെറെയങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കണം; അതു സ്താവിക്കാെതയിരു കൂടേല്ലാ.
ഈ ദുർഗ്ഘട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഔചിത്യം േപാെല ഉപായം േതാന്നണം. പിെന്ന
താൻ സമ്മതി വിടുന്ന േലഖനങ്ങളിൽ അപകീർത്തികരമായി യാെതാ ം
ഉണ്ടായിരിക്കരുെതന്ന് ദ്ധെവയ്ക്കണം. അപകീർത്തികരമായ സംഗതികൾ
േലഖനത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ കൂടി, ചിലേപ്പാൾ തലവാചകം
അപകീർത്തികരമായിരുേന്നക്കാം. ഇതിെലാെക്ക ഉപപ ാധിപരുെട േനാട്ടം
എത്തണം. പിെന്ന, അന്യ പ ങ്ങൾ, മാസികകൾ, മുതലായവ വായിച്ച്,
തെന്റ വായനക്കാർ രുചി ന്നതായ ഖണ്ഡങ്ങൾ അവയിൽ നിന്ന് എടു ന്ന
പണിയും ഉപപ ാധിപർ നടത്താനുണ്ടാകും. ധാന പ ാധിപരുെട
ചുമതലയിൽെപ്പട്ടതായ മുഖ സംഗം കഴിഞ്ഞാൽ, പിെന്ന, പ ാധിപ  
റിപ്പായും ഉപ സംഗമായും േലഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നതും, ഉപപ ാധിപരുെട

വൃത്തിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരി ം. വലിയ നിലയിൽ നട ന്ന തിദിനപ  
ങ്ങൾക്ക്, ഓേരാ വിഷയത്തിന് ചുമതലക്കാരായി ഓേരാ ഉപപ ാധിപന്മാർ
ഉണ്ടായിരി മാറുണ്ട്. വർത്തമാന ക കൾക്ക് ഒരാൾ; കമ്പി വാർത്തകൾക്ക്
ഒരാൾ; നിയമകാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ; ഇങ്ങെന പല പല വകു കളും േത്യകം
ഓേരാ ആളുെട അധീനതയിലായിരി ം.
ഇവർെക്കല്ലാവർ ം േമലാവാണ് ധാന സാധകൻ. ഒരുപ ത്തിെന്റ

ധാന സാധകനാവാൻ മുഖ്യമയി േവണ്ടത് പഴമ പരിചയമാണ്. കുട്ടിത്തരം
റിേപ്പാർട്ടർ കൂടിയും സധകെന്റ ഗുണങ്ങൾ കുേറശ്ശ ഉണ്ടായിരിേക്ക 
ണ്ടത് ആവശ്യമാകയാൽ, ഈ താണതരം വൃത്തിയിലിരുന്ന് േമൽപ്പടി
ഗുണങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തി േമണ പ ാധിപസ്ഥാനെത്ത വാൻ
സാധി ന്നതാണ്. ചില പ ങ്ങൾക്ക് ധാന പ ാധിപർ തെന്നയാണ്
ഉപപ ാധിപരുേടയും നിേവദകാധ്യക്ഷെന്റയും പണികൾകൂെട നടത്തിെക്കാ 

ന്നത്. െചറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പ ക്കാരന് പ ാധിപസ്ഥാനം കി വാൻ
സംഗതി വരുേമ്പാൾ, അവൻ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട ചില മുഖ്യകാ 
ര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാമതായി, വർത്തമാനങ്ങൾ അ നിരത്തി ന്നതിലും,
അവയ്ക്ക് ഉചിതസ്ഥാനം നിശ്ചയി ന്നതിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ ശീലിക്കണം.
ഇന്നയിന്നതരം അച്ചിൽ േവണം ഇന്നയിന്ന വകകൾ േചർ വാൻ എന്ന് ഒരു
നിശ്ചയം െചയ്താൽ, ആ വ്യവസ്ഥ ൈകവിടാെതയിരിക്കണം. വർത്തമാനക്ക 

കൾ ഇന്നഭാഗത്ത്, മുഖ സംഗം ഇന്ന പംക്തിയിൽ, പ ാധിപ റി കൾ
ഇന്ന പംക്തിയിൽ, നഗരവാർത്തകൾ ഇന്ന ഭാഗത്ത്, ’േലഖനങ്ങൾ’ ഇന്ന
പംക്തിയിൽ, അന്യപ സ്താവങ്ങൾ ഇെന്നടത്ത്, പരസ്യങ്ങൾ ഇെന്നടത്ത്,
എന്ന് ഒരിക്കൽ നിശ്ചയം െച െകാണ്ടാൽ, പിെന്ന അ നിര കരുെട
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നിരന്തരമായ േചാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാെത കഴിക്കാം. രണ്ടാമത്, പ ാധിപർക്ക്
അച്ചടിപ്പണിയിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, തെന്റ അ കൂടത്തിെല
അ നിര കാർ എ പംക്തികൾ നിര െമന്ന നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം;
അവർ എ മാ ം നിരത്തീ െണ്ട ം ഇനി എ പംക്തി ’പകർ ’ േവണ 
െമ ം, നിരത്തിയതു ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞി െണ്ടങ്കിൽ എ യുെണ്ട ം
അെപ്പാഴേപ്പാൾ അേന്വഷിക്കണം. ഈ ര മുൻകരുതലുകളും ഇല്ലായിരു 
ന്നാൽ, പ ം സിദ്ധെപ്പടുേത്ത ന്ന സമയ ൈനരാശ്യെപ്പടാേനാ, മനം
കുഴങ്ങാേനാ ഇടയാവുന്നതാണ്. പ ാധിപർ ദ്ധെവ െകാണ്ടിരിേക്കണ്ട 
തായ മെറ്റാരു കാര്യം, പ ത്തിൽ അച്ചടിച്ചിരി ന്ന യാെതാരു േലഖനവും
ആർ ം അപകീർത്തികരേമാ ശല്യകാരണേമാ ആയിരിക്കരുെത ള്ളതാണ്.
വർത്തമാനക്ക കളിൽ മാ മല്ല, ’േലഖനങ്ങൾ’ എന്ന വകകളിലും ഇത്തരം
ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ”േലഖകന്മാരുെട അഭി ായങ്ങൾ ം വീ കൾ ം
പ ാധിപർ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല”-എ േലഖനങ്ങളുെട മുകളിൽ പ ാധി 
പർ സ്താവിക്കാറുള്ളതിനു വിേശഷമായ വില ഒ മില്ല. ഇതിെന്റ അർത്ഥം,
പ ാധിപർ ആ അഭി ായങ്ങേളയും വീ കേളയും ശരിെവച്ചിരി എ
വായനക്കാരും വിചാരിക്കരുേത, എ മാ മാണ്; അല്ലാെത, അത്തരം
േലഖനങ്ങളിൽ അപകീർത്തികരമായി വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതി
പ ാധിപർ ഉത്തരവാദിയല്ല, എന്നല്ലാ. അപകീർത്തികരമയ ഏെതാരു
സംഗതിയും, മുഖ സംഗത്തിലാകെട്ട, പരസ്യത്തിലാകെട്ട, ഉണ്ടായിരുന്നാൽ,
അതു സിദ്ധെപ്പടു ന്നവെരാെക്ക അതിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. അവയുെട 
-ആ സംഗങ്ങളുെടേയാ, വർത്തമാനക്ക കളുെടേയാ, േലഖനങ്ങളുേടെയാ
പരസ്യത്തിെന്റേയാ-കർത്താക്കന്മാർേക്കാ നിയമം ബാധകമായിരി എ ം,
പ നാഥന്മാർക്ക് ബാധകമല്ലാ, എ ം വിചാരി േപാകരുത്. ’ഈ േലഖനം

സിദ്ധീകരി ന്നതിൽെവച്ച് അപകീർത്തിേക്കസ്സ് വന്നാൽ, ഞാൻ ഉത്തരം
പറ െകാള്ളാം, നിങ്ങെള ബാധിക്കയില്ല’-എന്ന് േലഖകന്മാർ കെത്തഴുതി
ഉറ െകാടു ന്നത്, അവരുെട അജ്ഞത്വത്താൽ ആെണേന്ന കരുേത . ആക 
യാൽ േമ റഞ്ഞ പ ാധിപ സ്താവംെകാണ്ട് പ ാധിപർ യാെതാരു പക്ഷ 
ത്തിലും ചാ നി ന്നിെല്ലന്നറിയിക്കാെമന്നല്ലാെത, നിയമബാധയിൽനിന്ന്
ഒഴിയുന്നിെല്ലന്ന് എെപ്പാഴും ഓർത്തിരിേക്കണ്ടതാകു . പഴമപരിചയമില്ലാത്ത
പ ക്കാരൻ തെന്റ പ ത്തിേല ള്ള പണിക്കാരുെട വൃത്തികെളെയല്ലാം
ഇടവിടാെത പര്യേവക്ഷണം െച െകാണ്ടിരിക്കണം. അ നിര കാരുെട
വീ യാൽ പേല െത കൾ ഫിൽ ഉണ്ടാേയക്കാം; അതു തിരു ന്ന ആളുെട

മാദത്താൽ ചില േപരുകൾ കൂടി മാറ്റം വ േപാേയക്കാം, ഇതുകൾ േനാ 
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ക്കി പിഴ േപാക്കണം. േലഖനങ്ങളിൽ സാഹിത്യസംബന്ധമായ ഭംഗിേയാ
ശുദ്ധിേയാ േപാരാെതയിരുന്നാൽ, അതും ശരിെപ്പടുത്താൻ കഴിയും. ഇങ്ങെന
നിരന്തരം േമൽേനാട്ടം െവ െകാണ്ടിരുന്നാൽ, പ ം തീെര നിർേദ്ദാഷമാക്കാൻ
സാധി ന്നതാണ്.

തിദിനപ ങ്ങളിൽ പ ാധിപർ എല്ലാറ്റിെന്റയും േമൽേനാട്ടമാണു മു 
ഖ്യമായ പണി എ മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. മുഖ സംഗങ്ങൾ എഴുതുവാൻ

േത്യകം വിദ്വാന്മാരുണ്ടായിരി ം; ഇവർ പേല സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർ ന്നവ 
രായിരിക്കാം. പ ാധിപരുെട േവല ഈ സംഗങ്ങെള തെന്റ പ ത്തി
നിശ്ചയിച്ചി ള്ള നയമനുസരി േശാധനെച ശരിെപ്പടുത്തി സിദ്ധെപ്പടുത്തി 
ക്കയാണ്. ഒരക്ഷരംകൂെട എഴുതിെക്കാടുക്കാെത കഴിക്കാം. എന്നാൽ തിവാര
പ ങ്ങൾ ഇങ്ങിെന മുഖ സംഗെമഴു കാെര േവെറ നിശ്ചയി ംെകാണ്ട്
പ ാധിപർ എെന്നാരു സ്വരൂപെത്ത, പണിെയാ മില്ലാെത, െവ ംെകാ 
ണ്ടിരിപ്പാൻ സാധിക്കയില്ല. ഇവ മുഖ സംഗങ്ങൾ എഴുതുന്നത് മിക്കവാറും
പ ാധിപർതെന്നയാണ്. മുഖ സംഗങ്ങൾ മാ മല്ലാ, ഉപ സംഗങ്ങൾ,
പ ാധിപ റി കൾ, േലാകവാർത്തകൾ, മുതലായ പലതും പ ാധിപർ 
തെന്ന എഴുേതണ്ടിയിരി ം. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ യാെതാരു കക്ഷിയുേടയും

ാതിനിധ്യം വഹിക്കാത്തതായ പ മായിരുന്നാൽ, അതി മുഖ സം 
ഗങ്ങൾ നാനാവിഷയങ്ങളിൽ ആകാം. എന്നാൽ രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ
ഒരു കക്ഷിെയ പിൻതാ ന്ന പ മായിരുന്നാൽ, അതിെല മുഖ സംഗങ്ങൾ
രാജ്യകാര്യ വിഷയമായി തെന്നയിരി കയാണ് നടപ്പ്. ഇതിൽെവ ചില
േദാഷങ്ങൾ ഇല്ലായ്കയുമില്ല. സമുദായ കാര്യങ്ങൾ വ്യവസായ കാര്യങ്ങൾ
എന്നിങ്ങിെന നാനാവിഷയങ്ങെള ഇടയ്ക്കിട തിപാദി െകാണ്ടിരി ന്നതാ 
കയാൽ, വായനക്കാർ രാജ്യകാര്യ സംഗങ്ങൾ വായിപ്പാൻ അധികം രുചി
േതാ ന്നതാണ് എെന്നാരു വലുതായ ഗുണമുണ്ട്.
മുഖ സംഗം ഏതു വിധത്തിലയിരി ം? ഇതിേല നി ഷ്ടമായ നിബന്ധന 
കൾ പറവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. അതാതു സമയങ്ങളിൽ െപാതുജനങ്ങളുെട ദ്ധ
വിഷയമയിത്തീർന്നിരി ന്ന സംഗതികെള റി മുഖ സംഗങ്ങൾ െച  
ന്നതാണു യുക്തമായുള്ളത്. ഇവയിൽ ജനസമൂഹത്തിെന്റ അഭി ായഗതികൾ
വിചാരങ്ങൾ, ശങ്കകൾ, നിന്ദനങ്ങൾ, മുതലായവെയാെക്ക തിഫലിപ്പിച്ചി 
രിക്കണം. ഭാഷ എ േമൽ സൗഷ്ഠവം ആകാേമാ അ യും വരുത്തണം.
വായനക്കാരെന താൻ അറിയാെത ബഹുദൂരം ആകർഷി െകാ േപാകത്തക്ക
രചനാസാമർത്ഥ്യം മുഖ സംഗത്തിൽ േയാഗിച്ചിരിക്കണം. മുഖ സംഗെമഴു 
തുകെയന്നതു ഒരു കലാവിദ്യയാെണ ധരി േവണം എഴുതുവാൻ. സംഗം
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വായി കഴിയുേമ്പാൾ, വായനക്കാരെന്റ ഉള്ളിൽ സംഗവിഷയം നല്ലവണ്ണം
പതിഞ്ഞിരിക്കത്തക്ക വാചകങ്ങേള ഉപേയാഗിക്കാവൂ. അവെന്റ ഹണശ 
ക്തിെയ ശിഥിലമാ ന്ന കാരത്തിൽ അർത്ഥെത്ത കവിഞ്ഞ് വാ കൾ
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തരുത്. ഇതിേലെക്കാെക്ക, മുഖ സംഗെമഴു കാര അവ 
ശ്യം േവണ്ടതായ ഗുണം, െപാതുജനങ്ങളുെട ഉള്ളിെന അറിയുക എ ള്ളതാണ്.
മുഖ സംഗം എഴുതുന്ന ആൾ മനസ്സങ്ക ത്താൽ ബഹുജനങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ
കട െച , അവിെട ആ വിഷയെത്തപ്പറ്റിയുണ്ടാകുന്ന വിചാരങ്ങേളയും
േവദനങ്ങേളയും കണ്ടറിഞ്ഞ് തെന്റ ഉള്ളിൽ പകർത്തണം. ഈ നിലയി 
ലുരു െകാ ം എഴുതുേമ്പാൾ മാ െമ, മുഖ സംഗം പ വായനക്കാരുെട
ചിത്തങ്ങെള ആകർഷി ഇളക്കിമറി . ഇങ്ങെന എഴുതുന്നവ അവശ്യത്തില 
ധികമായ വാ കൾ തൂവൽതുമ്പ വ േചരുകയില്ല. േനെരമറി ഏതാനും
പദങ്ങൾ ഉരുവി െവ െങ്കാ , അവെയ മുഖ സംഗങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിപ്പാൻ
നിശ്ചയിച്ച് വിഷയം േതടിപ്പിടിച്ചിട്ട്, ആ വിഷയത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗങ്ങൾ
ഓേരാേരാ പദാവലിക്കരുവിൽ വാർെത്താഴി െകാണ്ടിരുന്നാൽ പ വായക്കാർ 

മന മടു ണ്ടാകും.
മുഖ സംഗെമഴുേതണ്ട സ ദായെമന്താണ്? വിേശഷാൽ ഒരു സ ദായവും
ചട്ടമാക്കീട്ടില്ല എ ഉത്തരം പറയാം. സാധാരണമായി ഒരു വിഷയെത്തപ്പറ്റി
ഒരു ഉപന്യാസെമഴുതുേമ്പാൾ ഇന്നയിന്ന മത്തിനു ഓേരാ സംഗതികൾ തി 
പാദിേക്കണെമ സാഹിത്യശാ കാരം ചില ചിട്ടകൾ ഉണ്ട്. ഏെറ െറ
ആ രീതി തെന്നയാണു മുഖ സംഗങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. വിദ്യാലയങ്ങളി 
ലാെണങ്കിൽ, ഒരു വിഷയെത്ത റി എഴുതുന്ന ഉപന്യാസെത്ത സ്താവന,
വാദം, ഉപസംഹാരം എ മൂ ഭാഗമായി പിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ േവണം

തിപാദനം െചയ്യാൻ, എ സാഹിത്യശാ നിബന്ധന െച കാണാം.
ഈ രീതിയിൽ തെന്നയാണ് ഏതു വിഷയെത്തയും തിപാദിേക്കണ്ടത്.
മുഖ സംഗങ്ങളും ഈ രീതിെക്കഴുതാം. എന്നാൽ ഇതിെന്നാരു ദൂഷ്യമുണ്ട്.

സംഗങ്ങൾ ഒേര മട്ടിലാരംഭിച്ച് ഒേര മാതിരി കരുവിലൂെട കട േപാകു 
ന്നതായി േതാ ം: സാഹിതീരസം കുറയുകയും െച ം. ഭാഷാസരണി ം

തിപാദനരീതി ം ൈവചി ്യം േവണെമ ആ ഹമുള്ള പ ാധിേപാ 
പന്യാസകർത്താക്കന്മാർ േമ ടി സാഹിത്യശാ നിബന്ധനകളിൽതെന്ന
കുടുങ്ങിക്കിട െകാള്ളണെമ നിയമമില്ല. അവർ േസ്വച്ഛേപാെല അഭി 

ായം സ്വരൂപിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതിന്മണ്ണംതെന്ന ഉപന്യാസത്തിെന്റ
രൂപേത്തയും ഇഷ്ടംേപാെല േഭദെപ്പടുത്താം. സാഹിത്യരസത്തി ഭംഗം
വരുത്താെതയിരിേക്കണെമേന്ന േനാേക്കണ്ടതു . ’ സ്താവന’ എെന്നാരു
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ഭാഗേമ േവണ്ടാ എ െവ ക; സാധാരണമായി ’ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞി ള്ളതു വായ 
നക്കാർ ഓർമ്മി മേല്ലാ’-ഇത്യാദി വാചകങ്ങെളെക്കാ അവസാനിപ്പി ന്ന

ാരംഭവാക്യങ്ങളും, ഇതുേപാെലയുള്ള മുഖവുരകളും മുഖ ഷംഗങ്ങളുെട മുഖ  
കാശത്തി മങ്ങലുണ്ടാ ന്നവയാകു . ഇവേയ ഉേപക്ഷി ന്നതിൽെവ
ദൂഷ്യെമാ ം വരാനില്ല. ഇങ്ങെന, സ്താവനെയ തള്ളിക്കളഞ്ഞേശഷം, താൻ

തിപാദിപ്പാൻ േപാകുന്ന സംഗതികളിൽ ഉപസംഹാരെത്തെയടുത്ത് ഉപന്യാ 
സാരംഭത്തിൽ െവ ക; എന്നിട്ട്, അതിെല അഭി ായെത്ത സ്ഥപിപ്പാൻേവണ്ട
വാദങ്ങെള വഴി വഴിയായി ഉപന്യസി ക. ഈ സ ദായത്താലുള്ള ഗുണം,
ഉപന്യാസകർത്താവിനു തെന്റ സംഗത്തിെല ാരംഭവാക്യങ്ങൾെകാ
തെന്ന താൻ പറവാൻ േപാകുന്നെതന്താെണ വായനക്കാെര ഹിപ്പിയ്ക്കാനും,
അതുവഴി അവ ആ ഉപന്യാസം മുഴുവൻ വായിപ്പാൻ താത്പര്യമുണ്ടാ വാനും
കഴിയും, എ ള്ളതാകു .
ഒരു പ ത്തിെന്റ മുഖ സംഗെമന്നല്ല, ഏെതാരു ഉപന്യാസവും അതിെല

ാരംഭഘട്ടംെകാ വായനക്കാരെന്റ മനസ്സിെന ഹഠാൽ ആകർഷിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം ഒന്നാമെത്ത വാക്യം സാരംെകാ ം ഊർജ്ജസ്വലതെകാ ം
െമച്ചമായിരിക്കണം; ഇതിേലക്കാണു ഉപന്യാസകർത്താക്കന്മാർ േത്യകം
ഉത്സാഹിേക്കണ്ടത്. ഒരു ഉപന്യാസെമന്നത് സാഹിത്യമഹാർണ്ണവത്തിൽ
ഇറക്കിവിടുന്ന ഒരു ഓടമാെണ വിചാരിക്കാം. ഓടം പണിെചയ്താൽപിെന്ന,
കരയിൽനി ഇറക്കിവിടുവാൻ ൈവഷമ്യം കുെറെയാ മല്ല. േവലിേയറ്റ 
മിറക്കങ്ങൾ േനാക്കി, തിരയുെട തര ംേപാെല ഉന്തിത്തള്ളി െവള്ളത്തിലിറ 
ക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തിര തിരിച്ചടിച്ച് കര കയറ്റീട്ടിെല്ലങ്കിൽ, ഓടം ദുർഘടം
കൂടാെത ഓടിെക്കാ ം. ഒരു വിഷയെത്ത റി പറേയണ്ട അഭി ായങ്ങൾ
മനസ്സിൽെവ സ്വരൂപിച്ച് അവെയ സാഹിത്യക്കടലിൽ േവശിപ്പി ന്നതിനു
കര നി ഇറക്കിവിടുന്ന ാരംഭഘട്ടം സുഗമമായിരുന്നാൽ, ഉപന്യാസം മറുഭാ 
ഗങ്ങളിൽ സുഖമായി സഞ്ചരി െകാ ം. ഇതിേല , സാഹിത്യരസജ്ഞന്മാർ
ഉപന്യാസെത്ത തിരിച്ചടിച്ച് കര കയറ്റി െപാളി വിടാതിരിക്കാൻതക്കവണ്ണം,
തരംേനാക്കിെയഴുതിെക്കാണ്ടാൽ മതി. ഉപന്യാസത്തിെല ആരംഭത്തിലുള്ള
ര മൂ വാക്യങ്ങൾെകാ വായനക്കാരുെട മനസ്സിെന ആകർഷിക്കാെമ 
ങ്കിൽ, മ ഭാഗങ്ങൾ മുറ നട െകാ ം. മുഖ്യമായി േവണ്ടതു, ഉപന്യാസം
തുട േമ്പാൾതെന്ന തിപാദ്യവിഷയത്തിൽ േനേര കട ക, വാങ്മുഖം
ഉേപക്ഷി ക, തിപാദ്യമായ കാര്യെമെന്ത ം സ്ഥാപിപ്പാൻ േപാകുന്ന
അഭി ായെമെന്ത കൂടിയും ഒന്നാം വാക്യംെകാ തെന്ന വായനക്കാരനു
മനസ്സിലാകുക-ഇ യുമാകു എ ചുരുക്കിപ്പറയാം.
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ഒരു വിഷയെത്ത റി സംഗിപ്പാൻ വിചാരി േമ്പാൾ താൻ പറയാൻ 
േപാകുന്ന അഭി ായങ്ങൾ ഏെറ െറ മ പലർ ം ഉള്ളതായും, അവർ
പറ കഴിഞ്ഞതായും, കാണും. ഇതിൽ േ ശിപ്പാെന ? അ ം മൂ ം
കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ ഫലം എട്ടാെണന്നിരിക്കിൽ, ആ സംഗതി സാധാരണക്കാ 
െരാെക്ക അറിഞ്ഞിരി ന്നതിൽ അ തെപ്പടാനുമില്ല. എന്നാൽ, ഇങ്ങിെന
അഭി ായങ്ങൾ വ്യത്യാസമില്ലാതിരുന്നാലും, അ ം മൂ ം കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ
എട്ടാകു എ സ്ഥാപി വാൻ ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ സ ദായെത്ത

േയാഗി . ഇത്: നന്നായിേട്ടാ, ചീത്തയായിേട്ടാ, ഇടത്തരമായിേട്ടാ
തിപാദിച്ചിരിക്കാം. തിപാദനരീതി ള്ള വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം

അതാതാളുകളുെട സാമർത്ഥവിേശഷത്തിനുള്ള ഏറ്റ റച്ചൽതേന്ന, എ
സമ്മതിേച്ച കഴിയൂ. സാധാരണമായി, ഒരു വിഷയെത്തപ്പറ്റി പേല പ ങ്ങൾ
മുഖ സംഗം െച ണ്ട്. അവയിലടക്കിയിരി ന്ന അഭി ായങ്ങെള അേപ 
ക്ഷിേച്ചടേത്താളം, സംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമിെല്ല ം പറയാം.
എന്നാൽ പിെന്ന എന്താണ് ചില സംഗങ്ങൾ മാ ം രസകരമായിരി
എ ം, വായനക്കാരർ പറയുന്നത്? ദ്ധെവ പണിെയടുത്താൽ ഉപന്യാസം
ഒന്നാന്തരമാക്കാെമ ള്ള വിചാരം െവറും മമാെണ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതാ 
ണ്. േ ഷ്ഠനായ ഒരു സാഹിത്യകാരകനല്ലാെത, േ ഷ്ഠമായ ഒരു ഉപന്യാസം
രചി വാൻ മെറ്റാരാളാൽ കഴികയില്ല. അയാളുെട സ്വാഭി ായങ്ങേളേയാ,
മേനാഭാവനകേളേയാ, അന്യന്മാർ ലഭിക്കത്തക്കതായ സംഗതികേളാ

തിപാദിച്ചതുെകാണ്ടല്ലാ ഉപന്യാസം േ ഷ്ടമായിത്തീർന്നി ള്ളത് ആ ഉപ 
ന്യാസമാകെട്ട, അയാളുെട മന സാമാേന്യന ഏേതതു കരുവിൽ ഒഴികിെച്ച
വീണ് ഓേരാേരാ രൂപങ്ങെള ൈകെക്കാ ം എന്നതിെന്റ കടനം ആകു
എ ധരിക്കണം. േ ഷ്ഠന്മാരായ ഉപന്യാസകർത്താക്കന്മാരുെട ഉപന്യാസ 
ങ്ങെള ഓർമ്മി േവാ ക; അവരുെട ആശയങ്ങെളയല്ല നാം സ്മരി ന്നത്;
അവെര റി നാം മനസ്സിൽ സങ്ക ത്താൽ തിഷ്ഠിച്ചി ള്ള അവരുെട ഓേരാ
സ്വരൂപങ്ങെള നാം ഓർ . അവരുെട ഉപന്യാസങ്ങളിെലാെക്ക അനിർവ 
ചനീയമായ ’എേന്താ ഒ ’ ഉണ്ട്. ഈ ’എേന്താ ഒ ’-ഈ വ്യക്തിത്വം, ഈ
ഇ ജാലൈവഭവം, ഈ വശീകരണശക്തി-ചിലർ ണ്ട്; മ ചിലർക്ക് ഇല്ല;
ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഉപന്യാസങ്ങളുെട നന്മതിന്മകൾ ം കാരണം.
ഒരു സംഗതിെയ റി സംഗിേക്കണ്ടതിനു ഒരു അന്തർഹിതമായ ൈച 
തന്യം തെന്ന ഇളക്കിമറി ന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഒരുവനും ആ സംഗതിെയപ്പറ്റി
എഴുതാനായിട്ടിരിക്കരുെതന്നാെണനി പറവാനുള്ളത്. തെന്റ ൈകവ 
ശമുള്ള പദങ്ങെള ദർശിപ്പിക്കാനായി എെന്തങ്കിലം സംഗതികൾ ആ
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പദങ്ങൾ ള്ളിൽ കുടു ന്നതുെകാണ്ട് േയാജനം ഉണ്ടാകു െണ്ടങ്കിൽ അത്
പ പംക്തി നിറ വാൻ മാ മാകു . ഇത്തരക്കാരാണ് തങ്ങളുെട പക്കലുള്ള
ഏതാൻ ചില പദങ്ങെള തിരി ം മറി ം, മറി ം തിരി ം ഉപേയാഗിച്ച്,
വാക്യങ്ങെള മിക്കവാറും ഒേരവിധത്തിൽ തുട കയും, ഒേരവിധത്തിൽ അവ 
സാനിപ്പിക്കയും െച ന്നത്. ഇവർക്ക് ഏതു കാര്യവും ’അഭിലഷണീയ’േമാ
’അനഭിലഷണീയ’േമാ; ’ആശാസ്യ’േമാ ’അനാശാസ്യ’േമാ ആയിരി ം. ഏതഭി 

ായവും, ’സാരഗർഭ’േമാ, ’ ദ്ധാർഹ’േമാ ’ആദരണീയ’േമാ ’അഭിനന്ദനീയ’േമാ
ആയിരി ം; ഏതു വാസ്തവവും ’വിസ്മരണീയ’േമാ, ’അവിസ്മരണീയ’േമാ, ’അവി 
തർക്കിത’േമാ ’ േത്യകം പറേഞ്ഞ തീരു എന്നില്ലാ’ത്തേതാ, ’വ്യസനകര’േമാ
ആയിരി ം. ഏന്തിേനെറ? ഇവരുെട മുഖ സംഗങ്ങളിൽ ഒെരണ്ണെമങ്കിലും
രചനാൈവചി ്യമുള്ളതായിരിക്കയില്ല. ഇവരുെട ിയെപ്പട്ട ചില പദങ്ങളും
വാചകങ്ങളും ’ഈ അവസരത്തിൽ സ്താവിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല’;
’അനുകരണീയമായ വിധം ശസ്തതരമായിരി ണ്ട് ’; ’അനുഭാവപൂർവകവും
ആേക്ഷപാർഹവുമായ നയം’; ’ആശാസ്യമായ േഭദഗതികൾ’, ’ േത്യകം

സ്താവേയാഗ്യമാണ് ’, ’സാർവ ികമായ അതൃപ്തി’, ’സ്ഥാനം ആശാസ്യമായ
ഒന്നായിരി ന്നില്ല’; ’എ ാവശ്യം പറഞ്ഞാലും മതിയാകുന്നതല്ല’; ’ഏറ്റവും
അ തജനകമായിരി എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ വീ ം സ്താവി 
ക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല’; ’അഭിലഷണീയവും ആവശ്യകവുമായ ഒരു
കാര്യമാണ് ’; ’യാെതാരുത്തെരയും േത്യകം അറിയിേച്ച തീരൂ എന്നില്ലാത്ത
ഒരു വാസ്തവമാണ് ’; ’വർദ്ധനയ്ക്ക് പര്യാപ്തങ്ങളായിരി ന്നില്ല’; ’ േത്യകം
പറേയണ്ടതില്ല’; ’വളർച്ചെയ തടയുന്നതിന് പര്യാപ്തങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകൾ’;
’അനാശ്യാസവും ആേക്ഷപാർഹവുമായ ഒരു തിേലാമനയം’; ’അനുചിതവും
അനാദരണീയവുമായ ഒരു വൃത്തി’; ’സർവവിദിതമാണ് ’; ’അയുക്തവും ആേക്ഷ 
പാർഹവുമാണ് ’; ’അനുചിതങ്ങളും അനഭിലഷണീയങ്ങളും ആയ വ്യവസ്ഥ’;
’ഗണ്യതരങ്ങളായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ’; ’ഒരു വിധത്തിലും നീതീകരിക്കത്തക്കതല്ല;
’അഭി ായം ദ്ധാർഹമായ ഒന്നാെണ ള്ളതിന് സംശയമില്ല’; ’അവിതർക്കി 
തമായ ഒരു വാസ്തവം’; ’ഫലം ആശാസ്യമായിരി ണ്ട് ’; ’അവിസ്മരണീയമായ
ഒരു വാസ്തവമാണ് ’; ’അനഭിലഷണീയങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകൾ’; ’അനഭിലഷണീയ 
മായ വിധം’; ’അനുചിതങ്ങളും അനഭിലണീയങ്ങളുമാെണ ള്ള അഭി ായെത്ത
മാർജ്ജനം െച ന്നതിന് സാധിക്കയില്ല’; ’നാമാവേശഷങ്ങളാ ’; ’ഈ
അഭി ായം എ യും ആദരണീയമാെണന്ന് േത്യകം സ്താവിേക്കണ്ടതു 
െണ്ടന്ന് േതാ ന്നില്ല’-ഇത്യാദി അേനകം ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ചില പദങ്ങളും
വാചകങ്ങളും അടുത്തടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ ഒേര മട്ടിൽ േയാഗി ന്നതിന്
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കൂടിയും ഇവർ മടിയില്ല. ഇതിനിെട 55 വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു മുഖ  
സംഗത്തിൽ, 21-എണ്ണത്തിൽ, ’കാണു ’ എന്ന ിയാപദത്തിെന്റ ഒരു രൂപം
വാക്യാന്തത്തിൽ േയാഗിച്ചിരി ന്നതായി ഞാൻ ക ; ഇവ പലതും െതാ 
െതാട്ടിരി ന്ന വാക്യങ്ങളിലാണുതാനും! വാക്യങ്ങളുെട എണ്ണം മത്തിനു

പറയാം: 3-5-6-8-9-10-12-16-19-24-25-29-31-34-35-37-38-42-50-51-54.
ഇവയിൽ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ േയാഗിച്ചിരുന്ന ശബ്ദരൂപങ്ങൾ, യഥാ മം
എഴുതാം:- ആയിക്കാണു ; ആണു കാണുന്നത്; എ ം കാണു ണ്ട്; എ
കാണു ; എ കാണുന്നത്; കാണുന്ന; ആയും കാണു ; കാണാവുന്നതാണ്;
ആയും കാണു ണ്ട്; എ കാണു ; ആയിക്കാണു ; ആയിക്കാണു ;
ആയിക്കാണു ; എ ം കാണുന്നത്; ആയിക്കാണുന്നത്; ആയും കാണു ;
എ കാണുന്നത്; ആയിക്കാണു ണ്ട്; ആയിക്കാണു ; എ ം കാണു ണ്ട്;
കാണുന്നത് - ഇ കാരം ഏകരൂപമായി അവസാനി ന്ന വാക്യങ്ങെള 
െക്കാ ഒരു സംഗം നിറച്ചാൽ, വായനക്കാർ ് നീരസം േതാ ന്നതിൽ
അ തെമ ? വാക്യങ്ങൾക്ക് ൈവചി ്യം ഇെല്ലങ്കിൽ, ഉപന്യാസം, വരണ്ട്
കട്ടെവടിച്ച് കീറിക്കിട ന്ന തറെയന്നവണ്ണമിരി ം. അത്തരം തറ േനാക്കി 
െക്കാണ്ടിരിപ്പാൻ ആർ ം കൗതുകമുണ്ടാകയില്ല. ഇടയ്ക്കിട പല നിറത്തിലുള്ള
പൂെച്ചടികൾ ന നനച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരി ന്ന േതാട്ടം ആക്കിയാൽ കാണ്മാൻ
എ േയാ സേന്താഷമാണ്.
മുഖ സംഗങ്ങൾ നീട്ടിവലിെച്ചഴുതുന്ന സ ദായം ഇേപ്പാൾ മാറി ടങ്ങീ ണ്ട്.
െചറിയ െചറിയ ഖണ്ഡികകെളെക്കാണ്ട് പ ാധിപ സംഗപംക്തി നിറ  
കയാണ് ഉത്തമം എെന്നാരഭി ായമുണ്ട്. എങ്കിലും പൂർവാചാരത്തിൽനി
പിൻതിരിവാൻ എല്ലാവർ ം സമ്മതമായിട്ടില്ല. എന്നാലും, ഓേരാേരാ മുഖ്യസം 
ഗതികെള റി സരസവും സംക്ഷിപ്തവുമായ പ ാധിപ റി കൾ എഴുതി
വായനക്കാെര ആകർഷിപ്പാൻ സാമർത്ഥ്യമള്ളവെരപ്പറ്റിയാണ് പ നടത്തി  
കാർക്ക് അധികം താൽപര്യമുണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരം ഖണ്ഡേലഖനങ്ങൾ ഒേര
വിഷയെത്ത മാ ം തിപാദിച്ചാൽ േപാരാ എ ം; പേല വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി
പറയുന്നവയായിരിേക്കണെമ ം, അറിേയണ്ടതാകു . എ മാ മല്ല; ഇവ
സ്വയം വിചാരിച്ച് എഴുതുന്നവയായിരിക്കണം. ആേക്ഷപം പറേയെണ്ടടത്ത്
ആേക്ഷപി ക; ഉത്സാഹിപ്പിേക്കെണ്ടെടത്ത് ഉൽസാഹിപ്പി ക; ഫലിതമാ 
യിരിേക്കെണ്ടെട ഫലിതം പറക-ഇങ്ങെന നാനാ കാരമായിരിക്കണം.
സ്വകേപാലക ിതമായ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ഉത്സാഹി ന്നവർ,
അവരുെട അറിവിൽ അെപ്പാഴേപ്പാൾ എ ന്നതായ ഫലിതകഥകൾ, സാ 
രസംഗതികൾ, വിേശഷസംഭവങ്ങൾ എന്നിതുകെളാെക്ക ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
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കുറി സൂക്ഷി െവച്ചിരുന്നാൽ, േലഖനങ്ങളിൽ യേഥാചിതം കൂട്ടിേച്ചർപ്പാൻ
േയാജനെപ്പടും; േലഖനവിഷയങ്ങെള ഫലിതകഥകൾെകാ ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടു 

ത്തിെയഴുതുന്നതു പലേപ്പാഴും കൗതുകകരമായിരി മാറുണ്ട്. സാരസങ്കരമായ
ഇത്തരം പുസ്തകം പിൽക്കാല വിലേയറിയ രത്നാകരമായും ഉപകാരെപ്പടും.
പ ാധിപരുെട പണികളിൽ ഒന്ന് ന്ഥനിരൂപണമാണ്. അഭി ായം
പറവാനായി ഓേരാരുത്തർ അയ ന്ന പുസ്തകങ്ങളുെട ഗുണേദാഷങ്ങൾ നി 
രൂപി വാൻ പ ക്കാരൻ സമർത്ഥനായിരിക്കണം. നിരൂപണം െചയ്യാൻ
പ ാധിപർ സമയേമാ സൗകര്യേമാ ഇെല്ലന്നിരിക്കിൽ, അതിേലക്ക് േത്യ 
കം മിടു ള്ള േലഖകൻമാെരെക്കാണ്ട് ആ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാറുെണ്ടന്ന്
മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. എങ്ങിെനയായാലും, ന്ഥങ്ങെള നിരൂപി ന്നതു 
െകാണ്ട് പ ത്തിനു വിേശഷ ഗുണമുണ്ടാകും. വായനക്കാർ ഭിന്നരുചികളാ 
യിരി േമ്പാൾ, സാഹിത്യത്തിൽ കൗതുകമുള്ളവരും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉണ്ടാവാം. അവരുെട ഹിതത്തിനായും, ഭാഷാഭിവൃദ്ധിക്കായി ം, ന്ഥനിരൂ 
പണം ആവശ്യകവും ഉചിതവുമാകു . എന്നാൽ, വർത്തമാനപ ങ്ങളിൽ
പുസ്തകാഭി ായം പറയുന്നത്, സാഹിത്യവിഷയങ്ങെള േത്യകമായി തിപാ 
ദി ന്ന പ ന്ഥങ്ങളിേലാ പ ങ്ങളിേലാ നിരൂപണം െച ന്നതിെന്നാപ്പം
സവിസ്തരമായിരിേക്കണ്ടാ; ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. പുസ്തകെത്തപ്പറ്റി
വായനക്കാരുെട കൺമുമ്പിൽ െവേയ്ക്കണ്ട ധാനെപ്പട്ട സംഗതികൾ മാ ം
സം ഹിച്ചിരിക്കയാണ് ആവശ്യമായ കാര്യം. ഇങ്ങെനയിരുന്നാലും, ഭാഷ ം
ജനസമുദായത്തി ം, രാജ്യേക്ഷമത്തി ം അഭിവൃദ്ധി വരാൻ ഉപേയാഗെപ്പടുന്ന

ന്ഥങ്ങെള കൃതികളിൽ നി േവർതിരിച്ചറിവാനും, അവ ചാരം
വരു വാനും, അവയിൽ ന നതകൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പാനും നി 
രൂപണകർത്താവ് സാഹിത്യകുശലനായിരിക്കണം. ന്ഥകർത്താവിെന്റ
േപരു മാ ം േനാക്കിെക്കാണ്ട് ഒരു കൃതിെയ ശംസിക്കേയാ, നിന്ദിക്കേയാ
െച ന്നതുെകാണ്ട് യാെതാരുപകാരവും േലാകർ സിദ്ധിക്കയില്ല; അങ്ങെന
െച ന്നത് യുക്തി മത്തിന്ന് ഉദാഹരണമായിരി ം താനും. ന്ഥത്തിൽ

തിപാദിച്ചിരി ന്ന വിഷയെത്തയും സാഗിത്യരചനാ ഗുണങ്ങെളയും േവണം
നിരൂപിപ്പാൻ. ഇതിനു പകരം പുസ്തകത്തിെന്റ ’മുഖവുര’യിൽനിന്ന് ഏതാൻ
സംഗതികെള ഹി െകാണ്ട് മുഖവുരയിെല വാക്യങ്ങെളത്തെന്ന തട്ടിയുട
വാർത്ത് അഭി ായെമഴുതുന്ന സ ദായം തീെര ജുഗുപ്സിതമായി ള്ളതാകു .
ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മുൻ ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ എഴുതീ  
ള്ളതിനാൽ ഇവിെട ആവർത്തി ന്നില്ല.
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അദ്ധ്യായം 12 - പലവക

ഒരു പ കാര്യാലയത്തിൽ പണിേയറ്റിരി ന്ന വൃത്താന്തനിേവദകെന്റ  
തിഫലം െചറിയ തുകയായിരിപ്പാനാണ് സംഗതിയുള്ളെതങ്കിലും, അവന്ന്
മറുവഴിക്ക് ആദായം ഉണ്ടാ വാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. തെന്റ പ ത്തിേലക്കായി
േശഖരി ന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ മ പ ങ്ങൾ ം ഉപേയാഗെപ്പടു വാൻ
കഴിയുന്നതാണേല്ലാ. അന്യദി കളിൽ നി പുറെപ്പടുന്ന പ ങ്ങൾ
േലഖനങ്ങളയ വാേനാ, തിദിന പ ങ്ങളിേലക്ക് വർത്തമാനങ്ങൾ എഴുതി 
െക്കാടു വാേനാ അവന്ന് സാധി ന്നതാണ്; ഇവയ്ക്ക് േത്യകം ആദായവും
ലഭി ം. എന്നാൽ ഈ ഏർപ്പാട് സർവ്വസാമാന്യമായി ആദരിക്കെപ്പടുമാറില്ല.
ഒരുവൻ ഏെതാരു പ ത്തിെന്റ അധീനതയിൽ പണിെയടു േവാ ആ
പ ം പുറെപ്പടുന്ന സ്ഥല തെന്നേയാ, അയൽേദശേത്താ ഉള്ള പ ങ്ങൾക്ക്,
അവൻ സഹായിക്കരുെത ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്. കിടമൽസരമുള്ള പ ങ്ങ 
ളായിരുന്നാൽ, ഇത് നിഷ്കർഷമായി അനുഷ്ഠിേക്ക ന്നതുമാണ്. അകേലനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്നവയ്ക്ക് േലഖനങ്ങെളഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ അവെന വിേരാധിക്കാറില്ലാ.

തിദിനപ ങ്ങൾക്ക് വാർത്തകൾ എഴുതി അയച്ചാൽ അവ സ്വീകരിച്ച്
സിദ്ധെപ്പടു ന്നവെയ്ക്കാെക്ക തിഫലം നൽകുന്നതാണ്. ഇം ാണ്ടിൽ, വരി

ഒന്നിന് രണ്ടണ വീതം കി വാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ട്; സാധാരണ ഒരണ വീതമാണ്
തിഫലം െകാടുക്കാറുള്ളത്. മ പ ങ്ങൾക്ക് േലഖനങ്ങെളഴുതിെക്കാടു 
ന്നതിന്ന് േവെറ ആദായം ലഭി ന്നതാണ്. പ ങ്ങൾക്ക് േലഖനങ്ങൾ

അയ വാൻ ഉൽസാഹി േമ്പാൾ, അവൻ േനാേക്കണ്ടത്, ആ പ ങ്ങൾക്ക്
ഏേതതു വിഷയങ്ങളിലാണ് അധികം താൽപര്യമുള്ളെതന്നാകു . പ ങ്ങളുെട
അഭിരുചിയും നയവും അറിഞ്ഞ് അതിെന്നാത്ത് എഴുതിെക്കാണ്ടാൽ അത്തരം
േലഖനങ്ങൾക്ക് തിഫലം കിട്ടിെക്കാ ം. ഒരുവൻ പുതിയതായിട്ടാണ്
ഒരു റിേപ്പാർട്ടർസ്ഥാന വന്നെതങ്കിൽ, തെന്റ മുൻവാ ക്കാരൻ ഏേതതു
പ ങ്ങളിേലക്ക് േലഖനങ്ങൾ അയച്ചിരു എന്ന് അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ്, ആ
പ ങ്ങളുമായി ഏർപ്പാടു െചയ്യാൻ മിക്കണം. ഇങ്ങെന വാരം തിേയാ
രണ്ടാ യിെലാരിക്കേലാ, േലഖനങ്ങളയ െകാടു ന്നതിന് ഒരു മാസേത്ത 
േക്കാ, മൂ മാസേത്തേക്കാ, ആറു മാസം കൂടുേമ്പാേഴാ, ഒരു െകാല്ലേത്തേക്കാ
ഇ യി തിഫലം നൽകുെമ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരി ം. എന്നാൽ, അയ 

ന്ന വകയിൽ സ്വീകരിച്ചവ വരിെയണ്ണി തിഫലം െകാടു ന്ന വ്യവസ്ഥ
ഭാഗ്യാധീനെമേന്ന പറവാനു . ഈ വിഷയത്തിൽ േലഖകൻ കുെറേയെറ
മുൻകരുതലുള്ളവനായിരിക്കണം. താൻ അയ ന്ന വാർത്തകൾ ഒരു പ ം
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സ്വീകരിക്കത്തക്കതായിരിപ്പാൻ കരുതീട്ടിെല്ലങ്കിൽ അവ തപ്പാൽ ലിേയാ,
ചിലേപ്പാൾ കമ്പിെച്ചലേവാ നഷ്ടമായിത്തീരുന്നതി ം പുറെമ, ആദായം ഒ ം
ലഭിച്ചിെല്ല ം വരാം. ഒേര വാർത്തകൾ തെന്ന ഒന്നിലധികം പ ങ്ങൾ
െകാടുത്താൽ, അവയിൽ ഒേന്നാ അധികേമാ പ ങ്ങൾ സ്വീകരി െവ
വരും. ഈ സംഗതിയിൽ അവ നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ, ചില
പ ങ്ങൾക്ക് അതതുസ്ഥലങ്ങളിൽ േത്യകമായി സ്വന്തം േലഖകന്മാരുള്ള 
തിനാലും, വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരിച്ച് എത്തിപ്പാൻ േത്യകം സംഘങ്ങൾ
ഏർെപ്പട്ടി ള്ളതിനാലും, ഇതിെലാന്നിലും ബന്ധമില്ലാത്ത േലഖക ഭാഗ്യം
പരീക്ഷിപ്പാൻ സൗകര്യം ചുരു ം. റൂട്ടരുെട കമ്പി എന്നിങ്ങെന ചില സംഘ 
ക്കാർ േത്യക വ്യവസ്ഥയിൽ കമ്പിവഴി വാർത്തയയ ന്നത് വായനക്കാർ
അറിഞ്ഞിരിപ്പനിടയുണ്ട്. ഇത്തരം സംഘക്കാർ േലാകത്തിൽ പേല ദി ക 
ളിലും തിനിധികൾ ഉണ്ട്. അതതു ദിക്കിൽ നട ന്ന വിേശഷ വാർത്തകെള

തിനിധികൾ ഉടനുടൻ അറിയി െകാടു ന്നതുെകാണ്ട് അവരുെട കയ്ക്കൽ
എത്താത്തേതാ, അവർ വി േപായേതാ ആയ വാർത്തകൾ മാ ം യേഥാചിതം
അയ െകാടു വാൻ ദ്ധെവ കയാണ് മ േലഖകന്മാർ െചേയ്യണ്ടിയിരി 

ന്നത്. വാർത്തകൾ എഴുതി തപാലിൽ അയ ന്നതിലുമധികം പണെച്ചലവു
കമ്പിവഴി അയ ന്നതിനാകയാൽ, ഇതിൽ കുെറ ടി ദ്ധേവണ്ടതാണ്.
ഒേരകമ്പി വാർത്തെയ ഒന്നിലധികം പ ങ്ങൾക്കയപ്പാൻ േത്യകം സൗജന്യ 
മായ കൂലിനിര ണ്ട്: ഒന്നാമേത്തതി മുഴു ലി െകാടുത്താൽ പിെന്ന ഓേരാ
ഇരട്ടി ം ചുരുങ്ങിയ തുക പകർ കൂലിേയ േവണ്ടിയിരി . ആകയാൽ,
ഒന്നിലധികം പ ങ്ങൾ കമ്പി അയ ന്നതുെകാണ്ട്; ഏെതങ്കിലുെമാരു പ ം
സ്വീകരി തിഫലം െകാടു െവ വരും. പേക്ഷ, എല്ലാ പ ങ്ങളൂം സ്വീക 
രിക്കയും അവ ഓേരാ ം െവേവ്വെറ ആദായം നൽകുകയും െച എ ം വരാം.
ഇന്നയിന്ന പ ങ്ങൾക്ക് ഇന്നയിന്ന സംഗതികെളപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ സ്വീ 
കര്യങ്ങളായിരി െമന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ, തിദിനപ ങ്ങളിേലയ്ക്കയ ന്ന
കമ്പികൾക്ക് പുറെമ, ചില തിവാര പ ങ്ങൾ വിേശഷേലഖനങ്ങളയ 
ച്ച് ആദായമുണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. കമ്പി അയ ന്ന കാര്യത്തിൽ,
പ ാധിപരുമായി മുൻകൂട്ടി ഏർപ്പാടു െച ന്നത് ഏെറ ഉത്തമം. ഇന്ന സംഗതി 
െയ റിച്ച് ഇ പംക്തി കമ്പിവാർത്ത അയ തരുക എന്ന് ഒരു പ ാധിപർ
സമ്മതിച്ചിരുന്നാൽ കമ്പിവാർത്ത അയ െകാടു ക; അതു സിദ്ധെപ്പടുത്തി 
യാലും ഇെല്ലങ്കിലും, തിഫലം അയ തരും. ഇങ്ങെന പല പ ങ്ങൾ പല

കാരത്തിലുള്ള കമ്പി അയേയ്ക്കണ്ടിയിരുന്നാൽ, സംഗങ്ങൾ ചുരുെക്കഴുത്തിൽ
കുറിെച്ചടു േമ്പാൾ സാരഭാഗങ്ങെള േത്യകം അടയാളെപ്പടുത്തിെക്കാ ന്ന
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സ ദായം സൗകര്യസമ്പാദകമായിരി ം. ഓേരാ വിധത്തിേല േവണ്ടത്
ഓേരാ കാരത്തിൽ അടയാളെപ്പടു ന്നതായാൽ, തീെര മം കൂടാെത ഒേര
കാല തെന്ന എല്ലാറ്റി ം കമ്പി അയ വാൻ സാധി ം. തിഫലത്തി
പുറെമ, കമ്പി അയ ന്ന വക െചലവും പ ാധികാരി തരും. ചിലേപ്പാൾ,
അകാലങ്ങളിൽ കമ്പി അയേയ്ക്കണ്ടിവന്നാൽ വിേശഷാൽ കൂലി െകാടുേക്ക 
ണ്ടിവേന്ന ം; ഈ കാര്യങ്ങെളാെക്ക ഇം ീഷ് പ ങ്ങളുെട വിഷയത്തിൽ
ഉള്ളവയാണ്; മലയാളപ ങ്ങൾക്ക് ഇതിേല ള്ള ഭാഗ്യം ഇേപ്പാൾ ഉണ്ടായിട്ടി 
ല്ല; േമലിൽ ഉണ്ടാകുെമ ആശിക്കാം.
പ ങ്ങൾ േലഖനങ്ങൾ എഴുതിെക്കാടു ന്നവർ രണ്ടിനമായി പിരിയു
എ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ: ഒ , പ കാര്യാലയത്തിൽത്തെന്ന, മാസപ്പടി 
ക്കാരായി പണിെയടു ന്നവർ; മെറ്റാന്ന്, ഇങ്ങെന പ കാര്യാലയത്തിൽ
ഇരു പണിെയടുക്കാത്തവരായും, പ ത്തി േലഖനെമഴുതി സഹായിച്ച്
അതി മാ മുള്ള തിഫലം വാങ്ങിെക്കാ ന്നവരായും ഉള്ള എഴു കാർ.
ഈ രണ്ടാമിനക്കാർ ൈവതനികൻ എന്നർത്ഥമാകുന്ന ’ ീലാൻസ് ’ എ
ഇം ീഷിൽ േപരു വിളി . ഈ നില ഒരു കാരത്തിൽ സ്വത മാെണ 
ങ്കിലും, ഇത്തരക്കാർ തങ്ങളുെട യത്നത്തിന് എെന്തങ്കിലും തിഫലം
കി വാൻ സാമാന്യത്തിലധികം ദ്ധെവ െകാണ്ടിരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. താൻ
എഴുതിെക്കാടു ന്ന േലഖനങ്ങൾ ന്യായമായി കിട്ടാവുന്ന തിഫലം േമടി 

െകാണ്ടിരിക്കാെമ കരുതുന്നവർ അറി നടേക്കണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഒന്നാമതു, താൻ എഴുതാൻ പുറെപ്പടുംമു തെന്റ ചര വിേല്ക്കണ്ടിയ അങ്ങാടി
ഏെത ചിന്തി ക. ഏ വളെര ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നാലും, പട്ടിണി
കിടക്കാൻ ആ ഹമിെല്ലന്നിരിക്കിൽ, ഈ മാർഗ്ഗം അവലംബിേച്ച തീരൂ.
മുഖ സംഗേമാ കഥേയാ, മ വല്ല വിശിേഷ്ടാപന്യാസേമാ എഴുതിത്തയ്യാ 
റാക്കിെവ െകാണ്ട്, ഏതുപ ത്തിേലയ്ക്കയേക്ക എ നിശ്ചയമില്ലാെത.
ആദ്യം മനസ്സിൽ േതാന്നിയ ഒരു പ ത്തിന് അയ െകാടു കയും, അത് ഉേപ 
ക്ഷിച്ചാൽ പിെന്ന മ പ ങ്ങെള േതടിേപ്പാകയും, ഒടുവിൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു
പ ത്തിൽ സ്വീകരിക്കയും െച ന്ന സ ദായം ാഘ്യമാെണ വിചാരി 

കൂടാ. അനിശ്ചിതമായ ഒരു മാർഗ്ഗെത്ത ആ യിക്കയാേണാ നല്ലത്? ഏതു
മാർഗ്ഗമാണു േവണ്ടെത മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയെപ്പടുത്താൻ കഴികയില്ല, പണം
കിട്ടാൻ ൈവകുെമങ്കിൽ പട്ടിണികിട കളയാം-എ സമാധാനെപ്പടുന്നപ 
ക്ഷം, പട്ടിണി കിടപ്പാൻ അ േയെറ സാമർത്ഥ്യം േലശവും ആവശ്യമിെല്ലന്ന്
ഓർക്കണം. അതിനാൽ, താൻ െച ന്ന വൃത്തി കഴിയുന്നതും േനരേത്ത

തിഫലം കിേട്ടണെമന്നാ ഹി െവങ്കിൽ, വാണിഭത്തിനു തക്കതായ
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അങ്ങാടി അറിേയണ്ടതാവശ്യം. അങ്ങാടിയിൽ പല മാതിരി സാധനങ്ങൾ
വി ാനും വാങ്ങാനും ആളുകൾ െച ണ്ട്; വാങ്ങാനാവശ്യക്കാരായവരിൽ
ആെരങ്കിലുെമാരാൾ വാങ്ങത്തക്കതായ ഒരു സാധനം നിർമ്മി െകാ െച 
ന്നാൽ അതിന്ന് ഉടനടി വിലയും കി ം. ഏതു പ ത്തിേല േലഖനമയപ്പാൻ
വിചാരി േവാ ആ പ ത്തിെന്റ മുൻ ലക്കങ്ങൾ വായി േനാക്കി അതിേലയ്ക്ക്
ഏതു മാതിരി േലഖനങ്ങൾ പ ം എ നിർണ്ണയിക്കണം. എന്നി േവണം,
അതിേല േലഖനെമഴുതി അയപ്പാൻ. ’ ീലാൻസു’കാരൻ (ൈവതനികൻ)
അറി നടേക്കണ്ട രണ്ടാമെത്ത കാര്യം ഇതാണ്: അങ്ങാടിയിൽ വില്ക്കാൻ
െകാ െചേല്ലണ്ട സാധനങ്ങൾക്ക് എ േമൽ ’ജാത്യം’ േവണെമ നിഷ്ക്കർ 
ഷയുേണ്ടാ, അ േമൽ ജാത്യ്െപ്പടു വാൻ ഉൽസാഹി ക. േലഖനങ്ങൾ
തിരുത്തിയും, േഭദഗതി െച ം, കൂടുതൽ കാര്യം േചർ ം പുതുക്കിെയഴു 
തി, േത മിനുക്കി, േലഖനകർത്താവുതെന്ന തൃപ്തിെപ്പടണം; കുറി തെന്ന
െകാള്ളി െവങ്കിൽ പിെന്ന ദുശ്ശങ്കകൾക്കവകാശമില്ല. മൂന്നാമതായി, തെന്റ

വൃത്തിയിൽ മൂ നാലു മാസക്കാലേത്തെയ്ക്കങ്കിലും െചാടിത്തേത്താടുകൂടി 
യിരിക്കയും, തെന്റ േമലാലെത്ത കാര്യങ്ങൾ േയാഗ്യമായ നടപടി മം
ശീലി കയും െചയ്യണം. ൈവതനികനായിരു പ വർത്തനത്തിൽ
ശീലിപ്പാൻ തലേച്ചാറു മാ ം േപാരാ എ ം നടത്തകൂെട ആവശ്യം എ ം
അറിയണം. ഇതിേലക്ക്, ാരംഭകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടർകൂടി നടക്കാെതയും,
സമയം പാഴായിക്കളയാെതയിരിേക്കണ്ടതാണ്; അന്യന്മാരുമായി പരിചയെപ്പ 
ട്ടതുെകാ വിേശഷാൽ ഗുണമുണ്ടാകയില്ല; അവെരപ്പറ്റിയ അറിവുെകാണ്ടല്ലാ,
തെന്നയും തെന്റ ാപ്തിെയയും പറ്റിയ അറിവുെകാണ്ടാണു തെന്റ വൃത്തി
ഗുണമുണ്ടാവുന്നത്. നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ാപ്തി മെറ്റാരുവനാൽ ഉണ്ടാക്കിത്ത 
രാൻ കഴികയിെല്ലന്നറിയുക. നാലാമതായി, പ ത്തിെന്റ അധിപെരപ്പറ്റി
ചിന്തി ക: പ ാധിപന്മാർ മനുഷ്യസാധാരണമായ ന നതകൾ പലതും
ഉണ്ടാവാം; അവരുെട നയവും ഹിതവും, അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അവരുെട അ ീ 
തി സമ്പാദിക്കാെത കഴിക്കാം. േലഖനങ്ങൾ നല്ല ക ടയിൽ വൃത്തിയായി
എഴുതിയിരുന്നാൽ, അവ വായി േനാക്കാനിരി ന്ന പ ാധിപർ മന
മടു കയില്ല. പിെന്ന ചില പ കാര്യാലയങ്ങളിൽ കി ന്ന പകർ കൾ
ചിലേപ്പാൾ കണ്ടിെല്ല വേന്ന ം. ഈ നിലയിൽ േലഖനകർത്താവിന്ന്
ഇച്ഛാഭംഗവും േനരിടും; ആകയാൽ, വിശിഷ്ടേലഖനങ്ങൾ തൽകർത്താക്കന്മാ 
രുെട കയ്ക്കൽ ഒരു പകർ െവ െകാ ന്നത് ഉത്തമം. ൈവതനികൻ അവശ്യം
െചേയ്യണ്ട മെറ്റാരു കാര്യം, ദിവസംേതാറും രാ ി ഉറങ്ങാൻ േപാകുംമു ,
പിെറ്റന്നാൾ താൻ െചയ്യാൻ വിചാരി ന്ന വൃത്തികൾ ഒരു ഓർമ്മ റി
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എഴുതി വ കയാണ്. തനി യഥാശക്തി െച തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന വൃത്തി 
കേള േവ ; അസാദ്ധ്യമായവ ആവശ്യമില്ല. അ യുമല്ല, ഒരു പ ത്തിേല
േലഖനമയപ്പാൻ ഒരു േമ്പാൾ, ആ പ ത്തിെന്റ നടപടി കാരം ആവശ്യ 
െപ്പടു െണ്ടങ്കിലല്ലാെത, ഒരിക്കലും, താൻ ഇന്നയിന്നെതഴുതി അയ ന്നതു
സ്വീകരി േമാ എ മുൻകൂട്ടി പ ാധിപർെക്കഴുതി സമ്മതം േചാദിക്കരുത്;
േലഖനമയ ംെകാണ്ട് അെതാന്നിച്ച് ഒരു കത്തയേയ്ക്കണ്ടതിൻവണ്ണം െചയ്താൽ
മതി. പ ാധിപർക്ക് നിങ്ങൾ എെന്തഴുതാൻ വിചാരി എന്നറിേയണ്ട
ആവശ്യമില്ല; നിങ്ങെളഴുതി അയ ന്ന േലഖനം സ്വീകാര്യേയാഗ്യേമാ എ
നിർണ്ണയിപ്പാൻ വായി േനാേക്കണ്ട ആവശ്യേമയു . ഏെതാരു കാര്യവും
പ ഭാരവാഹിയായ പ ാധിപേരാേടാ പ മാേനജേരാേടാ ഉടമസ്ഥേരാേടാ
േനരി േചാദി കയല്ലാെത, താണതരക്കാരായ ജീവനക്കാേരാട് േചാദിക്കരു 
ത്.
പ ക്കാർ അവശ്യം അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതായ ചില നീതികെളപ്പറ്റി പറയുംമുമ്പ്,
േലഖകന്മാർ വൃത്താന്തസംഭരണ വൃത്തിയിൽ അറി നടേക്കണ്ട ചില
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളവ സ്താവിക്കാം. ഒരു സംഗതിെയപ്പറ്റി റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാ 

േമ്പാൾ, എെന്താെക്കയാണ് അതിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിേക്കണ്ടത്? ഏതു
മത്തിനനുസരിച്ചാണ് എഴുേതണ്ടത്? ഇവയിൽ ചില വിവരങ്ങൾ മുമ്പ്

സൂചിപ്പിച്ചി ണ്ട്. എന്നാൽ, സാധാരണ, ദർശനം, പ കളി, കല്യാണം
മുതലായ സംഗതികെളപ്പറ്റി ചില സൂചനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുണ്ട്.
ഒരു റിേപ്പാർട്ടെറ േമ റഞ്ഞ വല്ല കാര്യത്തിനായും നിേയാഗിച്ചിരുന്നാൽ,
അയാൾ ആദ്യമായി െചേയ്യണ്ടത് അതുസംബന്ധിച്ച് മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കാവു 
െന്നടേത്താളം വിവരങ്ങൾ അറിയുകയാണ്. പ ത്തിെന്റ മുൻലക്കങ്ങളിൽ
അതിെനപ്പറ്റി സ്താവിച്ചിരുന്നാൽ, അെതാെക്ക വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം.
അതിെല്ലങ്കിൽ, അതിെല നടപടി വിവരങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥാപ ം തയ്യാറാ 
ക്കിയിരുന്നാൽ, അതിെലാരു തി േമടിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഹിക്കണം. ഒരു
സംഗതിെയപ്പറ്റി ഏെതാെക്ക നിലകളിൽ നിന്ന് േനാക്കി അറിേയണേമാ
അെതാെക്ക നടത്തിയി േവണം റിേപ്പാർട്ട് എഴുതുവാൻ.
കായികാഭ്യാസക്കളികൾ, പ കളി മുതലായവെയപ്പറ്റി റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാ 
േക്കണ്ടിയിരുന്നാൽ, മുമ്പെത്തകുറി എെന്താെക്ക, എങ്ങെന, നടന്നിരു എന്ന്
പ ത്തിെന്റ മുൻലക്കങ്ങൾ വായി മനസ്സിലാ ക. ഓേരാ വക കളികളും
ഇന്നയിന്ന സമയങ്ങളിൽ നട , ഇന്ന ആളുകൾ ജയി , ഇന്ന ആളുകൾ
േചർന്ന് േയാഗ്യതാനിർണ്ണയം െച , ഇന്നയിന്ന സമ്മാനങ്ങൾ നിശ്ചയി
എന്നിവെയല്ലാം എഴുതണം. എല്ലാ മുഖ്യവിവരങ്ങളും അടക്കിയിരിേക്കണ്ട 
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താവശ്യം; കളിക്കാരിൽ ഖ്യാതന്മാരായി ആെരങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നാൽ
അവരുെട േപരുവിവരവും പറയണം. ഓേരാ കളി ം അതിന്ന് േത്യകമായ
േപരുകൾ ഉണ്ടായിരി ം. ഇവെയ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.
കളിെയപ്പറ്റി എഴുതുേമ്പാൾ, കളിക്കാർ ഉപേയാഗി ന്ന സാേങ്കതികപദങ്ങൾ

േയാഗി ന്നതി പകരം േലഖകന്ന് േതാന്നിയെതഴുതിയാൽ, റിേപ്പാർട്ട്
നി േയാജനമായിത്തീരും.
കൃഷി ദർശനത്തിൽ പേല കൗതുകകരമായ സംഗതികളുണ്ട്. മുമ്പെത്ത കുറി
നടന്ന ദർശനത്തിെന്റ വിവരങ്ങൾ പ ത്തിൽ സ്താവിച്ചിരു െവങ്കിൽ,
അവ വായി േനാ ക. കാ സ്സാധനങ്ങൾ, സമ്മാനവിവരങ്ങൾ, മുതലായ 
വെയപ്പറ്റി, വിജ്ഞാപനം സിദ്ധീകരിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ, അത് കുറിെച്ചടു ക.

ദർശനശാലയിൽ കാേല ട്ടി എ ക; സ്വാഗത വചനങ്ങേളാ മു ാവാ 
ക്യങ്ങേളാ ഏഴുതിപ്പറ്റിച്ചിരുന്നാൽ, അതുകൾ കുറിെച്ചടു ക; പിെന്ന, േനെര,

ദർശനകാര്യദർശിയുെട അടുക്കേല േപാവുക; കാ സ്സാധന വിവരങ്ങൾ 
ം മ ം പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരുന്നാൽ ഒരു തി വാ ക. കഴിഞ്ഞ

െകാല്ലങ്ങളിെല ദർശനങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് ഇേപ്പാഴേത്തത് എ വ്യത്യാ 
സെപ്പട്ടി െണ്ടന്ന് കാര്യദർശിേയാടു േചാദിച്ചറിയുക. ഇതു നിർണ്ണയിപ്പാൻ
കണ കളുെണ്ടങ്കിൽ, കുറിെച്ചടു ക. ഏേതതു വകു കളിൽ അഭിവൃദ്ധിയു 
ണ്ടായി െണ്ട ം, ഏേതതിൽ താ യാെണ ം, ഇവയുെട കാരണെമെന്ത ം
അേന്വഷി ക. കാ പ്പന്തലിൽ ചുറ്റിനടന്ന് ഓേരാ ഭാഗ ം കാണുന്ന വ്യ 
വസ്ഥകളുെട വിവരങ്ങൾ കുറി ക. ഓേരാ വകു ം വിസ്തരിെച്ചഴുതാനാണ്
വിചാരെമങ്കിൽ, അതതു വകുപ്പിെന്റ ചുമതലക്കാെരക്കണ്ട് േവണ്ടവിവരങ്ങൾ
േചാദിച്ചറികയും, വിേശഷസമ്മാനങ്ങൾ േയാഗ്യതയുള്ള ഉരുക്കളുെട വിവ 
രങ്ങൾ കുറിെച്ചടുക്കയും െചയ്ക. കാ സാധനപ്പട്ടികയിൽ സമ്മാനാർഹമായ
ഓേരാന്നിെനയും അടയാളെപ്പടു ക. വിേശഷ സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു കഴിയു 
േമ്പാൾ, സമ്മാനം കിട്ടിയവരുെട േപരുവിവരങ്ങളും, മുമ്പ് എവിെടെവെച്ചങ്കിലും
സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നാൽ ആ വിവരവും േചാദിച്ച് കുറിെച്ചടുക്കണം. കാ
ഒരു ദിവസംെകാ കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നിരിക്കിൽ, അടുത്ത ദിവസേത്തയ്ക്ക്
ഉള്ളെതാെക്ക എന്താെണന്ന് സൂചനം െചയ്ക. ഈ േവലകളിൽ ചിലത് മ
പ റിേപ്പാർട്ടർമാരുമായി പങ്കി െചയ്യാവുന്നതും, തമ്മിൽ വിവരങ്ങൾ ൈകമാ 
റ്റാവുന്നതുമാകു . േവണ്ടെതല്ലാം കുറിെച്ചടുത്തതിെന്റേശഷം, താെഴപ്പറയുന്ന

മത്തിൽ റിേപ്പാർെട്ടഴുതുക: സ്താവന; സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപരു ചരിതം,
അഭിവൃദ്ധി; കാര്യനിർവാഹകന്മാരുെട േപരുവിവരം; സമ്മാന ക; വിേശ 
ഷസമ്മാനങ്ങൾ, മുൻെകാല്ലങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് കാ സ്സാധനങ്ങളിലും മ ം
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ഉണ്ടായി ള്ള വർദ്ധന; ദർശനം കാണ്മാൻ എ ന്നവെര സൽകരി ന്നതി 
നായി െചയ്തി ള്ള വ്യവസ്ഥകൾ; കാലാവസ്ഥ; ാരംഭസമയം കാ ക്കാരായി
കൂടിയവരുെട സംഖ്യ; കാ സ്ഥലത്തിെന്റ വർണ്ണനം; ഓേരാ വകുപ്പിെന്റയും
വർണ്ണന-ആട്, മാട്, കുതിര, േപാത്ത്, പന്നി, േകാഴി, കൃഷിേക്കാ കൾ,
ധാന്യങ്ങൾ, മുതലായ വകു കെളാെക്ക വർണ്ണിക്കണം-വി മകരേഭാജനം,

സംഗങ്ങൾ, ഇവയുെണ്ടങ്കിൽ മാ ം-വിേശഷിച്ച് വല്ല കായികാഭ്യാസങ്ങ 
േളാ കളികേളാ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവ, പകൽ െവയിേലാ മഴേയാ മൂടേലാ
എങ്ങെനയായിരു എ ; ആെക കൂടിയ കാ ക്കാരുെട എണ്ണം; േവശനം
അനുവദിക്കയാൽ കിട്ടിയ ആദായം; സമ്മാനവിവരങ്ങൾ. ഈ സ ദായങ്ങൾ
തെന്ന മ കാ േവല റിേപ്പാർ കൾ ം പ ന്നതാണ്.
വിവാഹാേഘാഷങ്ങൾക്ക് വധൂവരന്മാെരയും അവരുെട കുടുംബങ്ങളുെട ചരിത 
ങ്ങെളയുംപറ്റി മുൻകൂട്ടിതെന്ന വിവരങ്ങൾ േശഖരിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതി ം
പുറെമ വിവാഹം എവിെടെവച്ച് നട ; വിവാഹത്തി ള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ
എെന്താെക്ക; മാണികൾ ആെരാെക്ക ഹാജരായി; സദ്യയുെട വിഭവങ്ങൾ
എങ്ങെന, ഇ കാരം പല വിവരങ്ങളും റിേപ്പാർട്ടിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.
സംസ്ഥാനഭരണാധിപന്മാർ മുതലായ മഹാ സിദ്ധ ജനങ്ങളുെട ആഗമനാ 
േഘാഷങ്ങളുണ്ടായാൽ, അതു സംബന്ധിച്ച നടപടി മപ ങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി
നിർവാഹകസംഘക്കാേരാട് േമടി ക; മംഗളപ ങ്ങൾ സമർപ്പി െണ്ട 
ങ്കിൽ അവയുെട പകർ കൾ സമ്പാദി ക; േവശനത്തിന് േ ്യക
അനുവാദം േവണ്ടിയിരുന്നാൽ അതും േമടിച്ചിരി ക; ആേഘാഷങ്ങളിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന വിേശഷങ്ങെളല്ലാം കുറി ക ഇ യും അത്യാവശ്യമാണ്.
അഗ്നിബാധ, െകാലപാതകം, തീവണ്ടി അപകടം, ലഹള മുതലായവയിൽ
േപാലീസുകാരുെട സഹായം കൂടാെത കഴികയില്ല. ഒരു വീട് െവന്താൽj അത്
ആരുേടത്, ആർ പാർത്തിരു , എ സാമാനങ്ങൾ നശി , നഷ്ടം എ
വരും, വല്ല ബീമ ഉടമ്പടികളും ഉേണ്ടാ, എെന്നാെക്കയുള്ള വിവരങ്ങൾ േപാ 
ലീസുകാരിൽനിന്ന് ലഭി ം. പിെന്ന, തീെക്കടു ന്നതിന് അധികൃതന്മാരും
ജനങ്ങളും െചയ്ത യത്നങ്ങൾ എന്തായിരു എ ം വർണ്ണിക്കണം. െകാലപാത 
കസംഗതിയിൽ വിവരങ്ങൾ അറിവാൻ േപാലീസുകാെരയും, െകാലെചയ്യെപ്പട്ട
ആളുെട ബ ക്കെളയും ഭൃത്യന്മാെരയും, അയൽക്കാെരയും കണ്ട് വിവരങ്ങൾ
േചാദിച്ചറിയണം. െകാലപാതക ിയെയ റി ം, കുറ്റക്കാരനായി പിടിച്ചി 
രി ന്നവെന റി ം, െകാലെചയ്യെപ്പട്ട ആെള റി ം സാക്ഷ്യം പറയാൻ
കഴിയുന്നവരായി ആെരല്ലാമുെണ്ടന്ന് അറിവു കി ന്നപക്ഷം, അതും പറയണം.
എന്നാൽ െതളിവിൽ വരാത്ത യാെതാരു സംഗതിയും ഉറപ്പി പറയരുത്.
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തീവണ്ടി അപകടമായിരുന്നാൽ, ഏതു വണ്ടിക്കാണ് ആപ പറ്റിയത്,
ആ വണ്ടി മുൻ േസ്റ്റഷനിൽനി എേപ്പാൾ പുറെപ്പ , അപകടം പറ്റിയതു
ഏതു സ്ഥല െവച്ച്; അവിെട ഏതു സമയം എേത്തണ്ടതായിരു , എന്ന്
അേന്വഷിച്ചറിയണം. അപകടത്തിെന്റ കാരണം, ഫലം, എന്നിവെയപ്പറ്റി,
യാ ക്കാേരാടു േചാദിച്ചറിയണം. സമീപ തീവണ്ടിപ്പാത േവലക്കാരുണ്ടാ 
യിരുന്നാൽ അവേരാടും േചാദിച്ചറിയുക. അപകടസംഭവെത്തപ്പറ്റി എ യും
വിവരമായും, ആദി മുതൽ അവസാനംവെര യാെതാരു സംഗതിയും വിടാെതയും
എഴുേതണ്ടതാവശ്യമാകു . ലഹളകെള സംബന്ധി , െപാലീസുകാേരാടു
വിവരങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചറിക. ലഹള നട ന്ന സ്ഥലം, കാലം, ആൾ ട്ടം,
അ മ വൃത്തികൾ, ഫലങ്ങൾ എന്നിവെയല്ലാം എഴുതിയിരിേക്കണ്ടതാകു .
ഇക്കാര്യങ്ങളിെലാെക്കയും, വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരിപ്പാൻ േപാകുന്ന പ ക്കാ 
രന് അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിെകൗശലവും നേയാപായവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അവ ഏതു ഭാഗ നിന്നാേണാ വിവരങ്ങൾ കിേട്ടണ്ടത് ആ ഭാഗ തെന്ന
അവൻ എത്തിേച്ചർന്നിരിക്കണം. മ ള്ള ജനങ്ങൾ അറിയുംമുമ്പ് വിവരങ്ങൾ

ഹിക്കയും ഉപായത്തിൽ സ്ഥലം വിട്ട് അതിശീ ം പ ത്തിേലക്ക് റിേപ്പാർട്ട്
െകാടുക്കയും േവണം. ഇതിേലക്ക്, പ ക്കാരൻ സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടും
െപാതുജനകാര്യങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരി ന്ന ഇതരന്മാേരാടും വിശ്വാസ്യനായി
ഇടപഴേകണ്ടതുമാണ്.
സഭാേയാഗങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് റിേപ്പാർട്ടർ കൃത്യമസമയത്തിനുമു തെന്ന
എത്തിയിരിേക്കണ്ടതുകൂടാെത, ആവശ്യെപ്പട്ട ഉപകരണങ്ങളും കരുതിയിരി 
ക്കണം. എഴുതുവാൻ േപനെയക്കാൾ സൗകര്യെപ്പടുന്നത് െപൻസിലാണ്.

സംഗങ്ങൾ കുറിെച്ചടു ന്നതിന്, രേണ്ടാ മൂേന്നാ െപൻസിൽ, ഇരുതലയും
െചത്തി ർമ്പിച്ച് കരുതിെവയ്ക്കണം. കുറിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ൈകയിലടങ്ങ 
ത്തക്കവയായിരിക്കണം; നീളവും വീതിയും അധികമായുള്ളവ ശല്യകാരണമായി
േതാ ം; സംഗങ്ങൾ കുറി േമ്പാൾ, മുൻവാചകത്തിെന്റ അന്ത്യഭാഗം വി 
ടാെതയും ഓർമ്മെവ ംേവണം അടുത്ത വാചകെമഴുതുവാൻ. ചിലേപ്പാൾ
ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് കുറിേക്കണ്ടതായി വരും: ആ അവസരങ്ങളിൽ വരികൾ
ഒന്നിനുേമൽ ഒന്നായി എഴുതാതിരിപ്പാൻ, ഇട ൈകവിരൽെകാണ്ട് വരിയുെട
ആരംഭെമവിെടെയന്ന് ലക്ഷ്യെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളാവുന്നതാണ്.
ഒരു പ ത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ടർ മ പ ങ്ങളുെട റിേപ്പാർട്ടർമാരുമായി സേഹാ 
ദരേസ്നഹേത്താടുകൂടിയിരിേക്കണ്ടത് മുഖ്യമായ ആവശ്യമാണ്. ഒേരദിവസം

സിദ്ധെപ്പടു ന്ന ഒന്നിലധികം പ ങ്ങളുെട റിേപ്പാർട്ടർമാർ ഒരു സഭാ 
േയാഗത്തിേന്റേയാ മേറ്റാ വിവരങ്ങൾക്ക് റിേപ്പാർട്ട് എഴുതാൻ വന്നിരുന്നാൽ,
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അവരിൽ ഒരാളുെട പക്കൽ വളെര മുഖ്യമായ ഒരു േരഖ കി ന്നപക്ഷം,
അത് മ ള്ളവർക്ക് കാൺമാേനാ പകർെത്തടുക്കാേനാ െകാടുക്കാെത, തെന്റ
പ ത്തിേലക്കായി െകാ േപാകുന്ന സ ദായം കിടമത്സരത്താൽ അനുവദി 
ക്കെപ്പടുമായിരുന്നാലും സാമാേന്യന ആദരണീയമല്ല. പ ക്കാർ എല്ലാവരും
ഒേര ഉേദ്ദശത്തിനായിട്ടാണേല്ലാ േവലെചേയ്യണ്ടത്. േലാകേക്ഷമാർത്ഥം
േവലെച േമ്പാൾ, ഒരാൾ മെറ്റാരുവെന പിന്നിൽ നിറുേത്തണെമന്നില്ല. സമ 
ദൃഷ്ടിയായി വർത്തിച്ചാൽ, വളെര കാര്യങ്ങൾ നി യാസം സാധിക്കാൻ
കഴിയുന്നതുമാണ്. പ ക്കാർ തമ്മിലുള്ള ’സൗ ാ ം’ അെല്ലങ്കിൽ സൗഹാർദ്ദം
ഇേപ്പാൾ വർദ്ധി വരുകയാണ്. ഒരു േയാഗത്തിൽ നട ന്ന സംഗം വളെര
ദീർഘമായിരി േമ്പാൾ, പല പ ങ്ങളുെടയും റിേപ്പാർട്ടർമാർ ഒ േചർന്ന്,
ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ ഘട്ടം കുറിക്കയും മെറ്റാരുവൻ അതുംെവ ംെകാ
കമ്പിവാർത്തെയഴുതുകയും മെറ്റാരുവൻ റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാ കയും െച ന്നത്
ഇേപ്പാൾ നടപ്പായിത്തീർന്നി ണ്ട്.
പ ാധിപർ തുടങ്ങി വൃത്താന്തേലഖകൻവെരയുള്ള പല ഇനം പ ക്കാെരാെക്ക 
യും ഒേര കാരത്തിൽ അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതായ ചില സദാചാര തത്ത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്.
ഇവയിൽ ഒന്ന്, അന്യന്മാേരാടു ന്യായ്യബുദ്ധിയായിരിക്കെമ ള്ളതാകു . ഒരു
േലഖനത്തിൽ ആെരപ്പറ്റി പറയു േവാ ആ ആെള നിഷ്കാരണമായി േവദനെപ്പടു 

വാൻ യത്നിക്കരുത്. ആ ആൾ ദുഷ്ടത വർത്തിച്ചിരുന്നാൽ, അയാളുെട േമൽ
വൃഥാേദാഷാേരാപം െചയ്യരുത്. വിേശഷി ം, കക്ഷിവഴ കൾ ഉള്ള സന്ദർഭ 
ങ്ങളിൽ, ഒരുവെന അന്യായമായി നിന്ദിക്കേയാ മെറ്റാരുവെന, അനർഹമായി

തിക്കേയാ െച ന്നത് സത്യത്തി ം നീതി ം വിപരീതമാണ്. ചിലേപ്പാൾ,
പ ക്കാരൻ ശ ക്കളുെട േദ്വഷത്തിൽ കുടുങ്ങാനുമിടയാകും. എന്നാൽ താൻ
പറയുന്നത് സത്യത്തിന്ന് അനുസരണമായിരുന്നാൽ, അതുനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന
ശ ക്കെള ഗണ്യമാേക്കണ്ടതില്ല. സദാചാരകാര്യമായ മെറ്റാന്ന്, എേപ്പാഴും,
ബുദ്ധിൈസ്ഥര്യേത്താടുകൂടിയിരി കയാകു . ഇതിെന്റ അർത്ഥം, ബുദ്ധിക്ക്
വി വം ഉണ്ടാ ന്നതായ യാെതാ ം േസവിക്കരുെതന്നാണ്. പ ക്കാരെന്റ
പണി വളെര േ ശകരമാെണന്നിരിക്കയാൽ, േ ശങ്ങൾ അറിയാെതയിരി 

ന്നതിനുേവണ്ടി, ലഹരിേപയങ്ങൾ േസവി ന്നത് നല്ലതാെണ ചിലർ
കരുതുമാറുണ്ട്. മദ്യേസവെകാ , ബുദ്ധിശക്തി ക്ഷയം ത ന്നതും, ഗു 
ണാഗുണനിർണ്ണയം െചയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാെതയാകുന്നതുമാണ്. പ ക്കാരൻ
ഏകാ ചിത്തനായിരു തെന്റ വൃത്തിെയ ഒരു ന്യായാധിപെന്നാപ്പം
നടേത്തണ്ടവനാകയാൽ, ന്യായാന്യായ വിചാരണശക്തിെയ ശിഥിലമാ ന്ന
ദുശ്ശീലങ്ങൾ വഴിെപ്പ കൂടാത്തതാകു . ഇവെയ്ക്കല്ലാറ്റിനും മീെത നിൽ ന്ന

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 132

ഒരു സദാചാരകാര്യമാണ് ൈക ലിെയ സംബന്ധി ള്ളത്. തെന്റ ദൂഷ്യങ്ങെള
മറ വാേനാ എതിരാളിെയ മറി വാേനാ തനിക്കില്ലാത്തതായ ഗുണങ്ങെള ഉള്ള 
താക്കി തിപ്പാേനാ, അന്യെന്റ േമൽ േദാഷം ആേരാപിപ്പാേനാ, പ ക്കാരന്ന്
ൈക ലി െകാടുത്താൽ സാധ്യമാകും എന്ന് വിചാരി ന്നവർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങെന
വിചാരി വാൻ പ ക്കാരർ ചിലർ സംഗതിയുണ്ടാക്കാറുമുണ്ട്. ൈക ലി
പല തരത്തിലാവാം. ഒരു സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥെന്റേയാ ഭാവശാലിയായ
മെറ്റാരുവെന്റേയാ സംഗതിയിൽ, പ ക്കാരന്ന് പണം െകാടു ന്നതായ്
വരാം; അവെന്റ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഫലെപ്പടുത്തിെക്കാടു ന്നതായ് വരാം;
അവന് ആദായമുണ്ടാക്കത്തക്ക പണികൾ ഏൽപി െകാടു ന്നതായ് വരാം;
കൂലികി ന്നതായുള്ള സർക്കാർവക പരസ്യങ്ങൾ അവെന്റ പ ത്തിെലക്കയ  
െകാടു ന്നതായ് വരാം; ചിലേപ്പാൾ പ ക്കാരന്ന് സാപ്പാടും ’ൈകമട ’കളും
െകാടു ന്നതായ് വരാം; ചിലേപ്പാൾ അവന് വീരശൃംഖലേയാ, േമാതിരേമാ,
വളേയാ സമ്മാനമായിട്ട് െകാടുപ്പി ന്നതായ് വരാം; ചിലേപ്പാൾ, അവെന
സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ഒപ്പം െകാ നട ന്നതായ് വരാം. ഇ കാരമുള്ള
ൈക ലിെകാണ്ട് പ ക്കാെര പാട്ടിലാക്കി, െപാതുജനകാര്യങ്ങൾ, ജനത 
യുെട ഹിതത്തിനു വിപരീതമായി, വർത്തിപ്പി ന്നവരും, അതിന്നായി
ആ ഹി ന്നവരും മലയാള രാജ്യങ്ങളിൽ സാധാരണമാെണ പറയുന്നത്
നിേശ്ശഷം അവാസ്തവമേല്ലാ. ജനങ്ങൾ പ ക്കാരെന തങ്ങളുെട തിനി 
ധിയായി കരുതി വിശ്വസി ; പ ക്കാരൻ അവരുെട വിശ്വാസെത്ത
ലംഘിക്കാെത നടേത്തണ്ടതി കടമെപ്പട്ടിരി . അവൻ, പണാദായെത്ത
െകാതിച്ച്, ജനഹിതത്തിനു വിപരീതമായി ജനേ ാഹികളായവേരാടു േചർന്ന്,
ൈക ലി േമടിച്ച് ജനവഞ്ചന െച േമ്പാൾ, പ ധർമ്മത്തി ം ജനങ്ങൾ ം
േലാകേക്ഷമത്തി ം േ ാഹം െച ന്നവനായിത്തീരു . പണേമാഹത്താൽ
ദുരാത്മാക്കളുെട വലയിൽ കുടുങ്ങി, െപാതുജനവിശ്വാസഘാതം െചയ്ത്, ജനങ്ങ 
ളാൽ നിന്ദിക്കെപ്പട്ടിട്ട്, ഒടുവിൽ ദുഃഖിക്കാൻ സംഗതിവന്നി ള്ള ഒന്നിലധികം
പ ക്കാരുെട കഥ മലയാളികളായ പ വായനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ ഇട 
യുണ്ട്. ഇത്തരക്കാർ പ ത്തിെന്റ മഹത്തായ പദവിെയ കളങ്കെപ്പടു കയും,
േലാകത്തിൽ അധർമ്മത്തി ം അധർമ്മികൾ ം വളരുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടാ 
ക്കിെക്കാടു യും െച ന്നവരാണ്. െപാതുജനങ്ങളുെട അഭി ായത്തി ം
ഹിതത്തി ം വിേരാധമായി നടക്കാതിരിക്കാനാണ് പ വർത്തകൻമാർ

ദ്ധ വേയ്ക്കണ്ടത്.
പ സ്വാമിയായ ഉടമസ്ഥെന്റ നില എന്തായിരിക്കണം. അയാളും പ ാധിപരും
തമ്മിൽ ഏതുവിധം െപരുമാറണം? പ ാധിപർ ഉടമസ്ഥരുെട ആജ്ഞകെള ശി 
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രസാവഹി നടേത്തണ്ടവൻ മാ േമാ? പ ത്തിൽ തിബിംബിപ്പിേക്കണ്ടത്
പ ാധിപരുെട അഭി ായേമാ, ഉടമസ്ഥരുേടേതാ? പ ാധിപർ എേപ്പാ 
ഴും െപാതുജനങ്ങളുെട ഹിതത്തിന്നായി കരുതി വർത്തിേക്കണ്ടവനാണ്.
െപാതുജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നതു േദാഷെമ ം ഇന്നതു ഗുണെമ ം അവർക്കഭി ാ 
യമുെണ്ടങ്കിൽ അതിെന തിഫലിപ്പിേക്കണ്ടതേ പ ാധിപരുെട കടമ; ഈ
സംഗതിയിൽ ഉടമസ്ഥന് എങ്ങെനേയാ അഭി ായമുണ്ടായിരുേന്നാെട്ട; അയാ 
ളുെട അഭി ായം ഗണ്യമെല്ലങ്കിൽ തള്ളിക്കളയണം. എന്നാൽ, പ ാധിപരുെട
ആ ഹം െപാതുജനഹിതത്തിനും െപാതുജനാഭി ായത്തിനും തികൂലമായി 
രുന്നാേലാ, അയാൾ േസ്വച്ഛാചാരിയായി തെന്റ ഇഷ്ടം നടത്തരുത്. അങ്ങെന
നടത്തിയാൽ, വായനക്കാർക്ക് പ ത്തിെന്റ േപരിൽ അതൃപ്തി േതാ വാനും
പ ത്തിന് ഇടിച്ചലുണ്ടാവാനും സംഗതിയാവും. ആകയാൽ, പ ാധിപർ
പ ത്തിെന്റ അഭ ദയെത്ത ടി േനാക്കിേവണം തെന്റ വൃത്തി നടത്താൻ.
െപാതുജനങ്ങളുെട ഹിതെത്തയും അഭി ായെത്തയും അനുഗമി ന്നേതാടു 
കൂടി, അവരുെട അഭി ായെത്ത വരുങ്കാലേത്ത േയാജിക്കത്തക്കവണ്ണം
സ്വരൂപിപ്പാനും പ ാധിപർ കഴിയണം; അയാൾ ഏകേദശം ഒരു ദീർഘദർ 
ശിെയേന്നാണം േവണം െപാതുജനകാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങെള ഉപേദശി വാൻ.
ഈ സ്ഥിതിക്ക് പ ാധിപർ ഒരിക്കലും ഉടമസ്ഥരുെട ആജ്ഞാകരനായിരി 
ക്കരുത്. ഇങ്ങെന ആജ്ഞാപി വാൻതെന്നയും ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക് േയാഗ്യത
എ ? കുെറ പണം ൈകക്കലിരുന്നത് പ ം നടത്താനായി മുടക്കിയി
എേന്നാ, അ കൂടം തെന്റ വകയായി നട എേന്നാ, മേറ്റാ സംഗതികെള
ആധാരമാക്കിെക്കാണ്ട് പ ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥെന െഞളിയുന്നവരുണ്ട്;
ഇത്തരക്കാർക്ക് എങ്ങെനയും പണമുണ്ടാക്കണെമന്ന് േമാഹമായിരി േമ്പാൾ,
പ ങ്ങൾക്ക് സ്വാത ്യം എവിെടയുണ്ടാകാൻേപാകു . പ നടത്തി  
കാരൻ സ്വത നായിതെന്ന കഴി കൂടുവാൻ ആ ഹി െവങ്കിൽ,
താപസനായിരിേക്കണ്ടിവരും; എന്നിരുേന്നാെട്ട. എങ്കിലും പ െങ്കാണ്ട്
സമുദായത്തിലും, രാജ്യകാര്യങ്ങളിലും, സ്വാർത്ഥങ്ങൾ േനടിെക്കാള്ളാം എ
കരുതുന്നവെര അതിേലക്ക് അനുവദിേക്കണേമാ? സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ
ഉേദ്യാഗക്കയറ്റം മുതലായ സാദങ്ങൾ ലഭിപ്പാനായി മി ന്നവർ ം
സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിൽ താൻ േകമെന ം തെന്റ കൃതികൾ നിർേദ്ദാഷങ്ങ 
െള ം െകാട്ടിേഘാഷിപ്പാൻ ആ ഹി ന്നവർ ം, ഇ കാരം മ പേല
കൃ ിമക്കാർ ം പ ം സഹായമായിരുന്നാൽ, െപാതുജനഹിതെമവിെട നിൽ 

ം! ഉടമസ്ഥൻ എെന്റ ഇഷ്ടനാണ്, ഞാൻ അേപക്ഷി േമ്പാെല പ ത്തിൽ
സ്താവി ം, - എ ം മ ം അന്യെനാരുവന്ന് വിചാരം ഉണ്ടാവാൻ തക്കവണ്ണം

https://thalilakkam.in/



വൃത്താന്തപ വർത്തനം - സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള 134

പ ഉടമസ്ഥൻ അന്യൻമാേരാട് കൂ കൂടരുത്; വിേശഷി ം, രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ
ഇടെപട്ടിരി ന്നവരുമായി ഇങ്ങനെത്ത സഖ്യേമ യുക്തമല്ല. പ ക്കാരെന്റ
കർത്തവ്യങ്ങളിെലാന്ന് വർത്തമാനങ്ങൾ േശഖരി സിദ്ധെപ്പടു വാനാണ്;
രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരി ന്ന ചിലർക്ക് ചില വാർത്തകൾ പ ത്തിൽ

സിദ്ധെപ്പടുത്തരുെതന്ന് ഉൽക്കണ്ഠയുണ്ടായിരി ം; അത് സാധിപ്പാൻ േവണ്ടി
അവർ പ ക്കാരെന പാട്ടിൽവ ം; ഏറിവന്നാൽ, ൈക ലിയും െകാടു ം.
ഉടമസ്ഥൻ ഇതിൽ അടിമെപ്പട്ടാൽ അയാളുെട പ ംെകാണ്ട് എന്താണ് െപാ 
തുജേനാപകാരം? അയാൾ ബഹുജനങ്ങൾ അറിേയണ്ടിയ വർത്തമാനങ്ങെള
മറ വ ക നിമിത്തം അവെര വഞ്ചി കയേല്ല െച ന്നത്? ഇതിലുമ റം,
അയാൾ ഒരു സർക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റേയാ, രാജ്യകാര്യ സക്തെന്റേയാ
േസവ നിന്ന് വാസ്തവത്തിനു വിരുദ്ധമായ കാരം സ്താവിച്ചാലുള്ള വഞ്ചന
എ േയാ വലുതാണ്. ഇനി മെറ്റാരു ദൂഷ്യമുണ്ട്: പ -ഉടമസ്ഥൻ, ” ബ് ” എ
പറയുന്ന വിേനാദവി മ സംഘങ്ങളിൽ അംഗമായിേചർന്ന് ആ വഴി ം
ദൂഷിതനാവാൻ ഇടയുണ്ട്. പ ത്തിെന്റ ശക്തി എ േയെറേയാ, അ േയെറ
ഊേക്കാടു കൂടിയായിരി ം പ ത്തിൽ പറയുന്ന ആേക്ഷപങ്ങൾ ഓേരാരുത്ത 
രുെടേമൽ തറ ന്നത്. ഇത്തരം അനുഭവം ഒഴി െവപ്പാൻ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
തുടങ്ങിയവർ പ -ഉടമസ്ഥെന്റ ഇഷ്ടം സമ്പാദി ന്നതിന് ബിൽ കൂടുകയും,
ഉടമസ്ഥെന വശീകരി കയും െച ം. ഉടമസ്ഥൻ ഈ െകണിയിൽ കുടുങ്ങാ 
തിരിക്കണം; അതിേലക്ക് ഉത്തമമായ ഉപായം സംഘത്തിൽ അംഗമായി
േചരാതിരി കതെന്നയാണ്. പ ക്കാരൻ െവടിേയണ്ട മെറ്റാരു കാര്യമുണ്ട്:
പണക്കച്ചവടക്കാരായും, റബ്ബർക്കമ്പനി മുതലായ കൂ വ്യാപാരക്കാരായും,
േനരിേട്ടാ, മ കാരത്തിേലാ, യാെതാരുസഖ്യവും അരുത്; അത്തരം വ്യാപാര 
ങ്ങളിൽ േചർ നടക്കയുമരുത്.
ഇവെയാെക്ക നടപ്പില്ലാത്ത നിബന്ധനകളാെണന്ന് ചിലർ േതാന്നിേയ 
ക്കാം; സാധിപ്പാനും യാസമാവാം. എങ്കിലും െതാഴിലിെന്റ പവി തെയ
പാലിപ്പാൻ അത്യന്താേപക്ഷിതമായ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ ക്കാരന് എ തെന്ന
കഷ്ടപ്പാടുകൾ േനരിട്ടാലും, അവന് െപാതുജനേക്ഷമെത്തക്കരുതി വർത്തി
എന്ന് കൃതാർത്ഥനാകുവാൻ അവകാശമുണ്ട്. അവെന്റ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ
സത്യം, ന്യായം, നീതി എന്ന ധർമ്മ യം ആയിരി ം; ഇതിങ്കൽ അവന്ന്
ഈശ്വരസഹായം ഉണ്ടായിരി െമന്ന വിശ്വാസം ധർമ്മഭക്തിെയ വർദ്ധിപ്പിച്ച്
ൈധര്യം നൽകുന്നതും; അവന് േ ശപാശ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് േമാക്ഷം
സിദ്ധി ന്നതുമാകു .
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