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എസ്.വി.രാമ�ണ� ി, സ�ജനിക 
മാധ�മം ദിനപ ം-‘െവളി%ം’17-1-10 
 
 

ഇനി എ+േല- കയറ�ക 
അറിവിെ1 അലമാലക2 

 
 
പരീ4യി5 െവറ�െത ജയി%ാ5 േപാര; ന8ായി ജയി9ണം; എ+ കി:ണം. ഇ;െന 
വിജയി-8തിേല അ<ഥമ�>? . ഒA സാധാരണB:ി9് ഇതി� കഴിയ� ം . അതി�േവDത് 
നE�െട ചിHാരീതിയി5 െചറിയ മാIം വAJകതെ8യാണ്.ഇK സാധി9ാL ഒAപെ4, 
ഈ BറിN് സഹായി-ം. 
 
അബിയ�ം പാJ-:ിയ�ം ചHയി5 േപായി ചQ; വി5-8 സംഭവം ബഷീ< 
വിവരി-TDേലU ാ?(പാJEയ�െട ആട്: േപജ് 75-76 ഡി.സി.ബ�9്സ്) ഈ സംഭവം 
നി;2 കാ^TഎT കAKക. (വായന-വിവരണം ഒA തര_ി5 കാഴ്%യ�ം 
ആണേലU ാ?) ഈ കാഴ്% നി;ളി5 എെHലU ാം കാര�;ളാണ് ഉണ<Jക? 
അെതാെ9െയാ8് ലിസa ്  െചയ്K േനാb. അേNാഴറിയാം നE�െട മനസc ിെ1 അടAകള�ം 
അലകള�ം. ഇK മ�ഴ� വ�ം നമ�9വശ�മ�D്. നലU  BറിN�കള�ം നലU  ഉപന�ാസ;ള�ം 
തeാറാ9ാL. വിഷയം എേHാ അവെ:. മനസc ിെല അലക2 തിരി%റിയാL , 
fേയാജനെNട� _ാL ശമി%ാ5 മതി. 
ചQ; വി5Nന സംഭവം ഉണ<J8 അലക2 എെHാെ9യ�D്? 

• ചHയ�െട വിവിധ gശ�;2 

• നE�െട ബല�കാല�ഭവ;2 (വീ:ില�ം-പ�റJം) 

• വായി%-േക: സമാനകഥക2/ കവിതക2 

• പ വാ<_ക2 

• gശ�;2 (ചി ം, േഫാേ:ാ, സിനിമ..) 

• ക%വട_ിെ1 ഭാഷ 

• കണ-j:ലിെല രീതിക2 

• ലാഭ-നഷ്ട സk5N;2 

• ബഷീറിയL ഗണിത ൈശലി 

• ബഷീ< ചാQ;െയ Bറി%�ം ചാQ മരെ_ Bറി%�ം പലേNാഴായി പറയ�8 
സംഗതിക2 

• ബഷീറിയL ക%വട;2 

• ഒA സംഭവം വിവരി-8തിെ1 ൈശലിവിേശഷ;2 
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• എHി�ം ‘സgശം’ പറയ�8 സംഭാഷണ oപം 

• ജീവിതേ_ാട�> B:ികള�െട സമീപനം 

•  

Kട;ി നിരവധി ‘അലക2’ ഈ സംഗതിയ�മയി ബpെN:് മനസc ി5 വA8ിെലU ? jട� ത5 
അ�ഭവമ�> B:ിക29് ഇതിലധികവ�ം തീ<%യായ�ം കാ^ം.ഇെതാെ9 ഉെDkി5 
പിെ8 എq fയസമാണ് ഒA BറിN് തeറാ9ാL? ഒA ആസrാദന-റിെNഴ� താL? ഒA 
ഉപന�ാസം തeാറാ9ാL? ഇNറsവയി5 fസtമായവ ആവശ�മായ േതാതി5 
വ�ാഖ�നി9ാ�ം വിവരി9ാ�ം മാ േമ നാം മനസc ിലേ9DK>? . 

1. ചHയ�െട gശ�;2 ബഷീ< പറയ�8തിനN�റം നമ�9് കാണാനാവിേലU ? മI�  

ക%വട;2, ബഹള;2, തിര9്….Kട;ിയവ. ബഷീ< പറയ�8 ‘സgശം’ 
vwിേ%ാ? ആനകള�െട നട� വി5 എലിBs�;2.. വL ക%വട9Aെട ഇടയ്9് 
Bs� ക%വട9ാ< എ8േലU  ഇത്? എ8ാ5 ആന/ എലി Kട;ിയ സ? ചക2 
േനാb. ആന വല�െതkില�ം ചലനxകത Bറവ്. എലികെളാ ചലനേശഷി jട� ത5. 
ക%വട_ിെല ജീവL ചലനxകതയാണ്. രീതികളി5 പ�Kമയ�ം സ്പീഡ� ം 
B:ികള�െട ക%വട_ിലാെണ8േലU  ബഷീ< സ? ചിNി-8ത്. ചര-ം 
സവിേശഷതയ�>ത്; ചാQ;. ഒരവശ�വസ്KവലU . ഉപേഭാഗവസ്K. അKം 
അേകരളീയം. ച9, മാ; എ8ിവ പരിഗണി9ാെത ചാQ;. ചാQ; പD് 
ബഷീ< തളിയാേ98് BA െകാD�വ8് മ�ളNി%് വള<_ിയത്. അKം ഒA 
ജാെ9ാബയിI് yസ്ത�ാനി വീ:ി5 നി8്. ഒA വിേദശ ചര9് േപാെല 
േതാ8ിNി-8ിേലU ?  അKെകാD�തെ8 വിജയി-8 കചവടം ആണിവAെട 
എ8 േബാധ�വ� ം ബഷീറി8ിേലU ?’ആന’ വQL ക%വടം/ B_ക9%വടം/ 
പഴ9മ�> സzപനം Kട;ിയ സംഗതിക2 ച? Dി9ാ:�T. ‘എലി’ വിജയി-8 
Instant ബിസിനസ� ം. പാരQര�വ� ം പഴ9വ�ം ക%വട_ി5 മ? ല�;ളലU . പ�Kമയ�ം 
േവഗതയ�ം തെ8 ക%വട വിജയം.അബിയ�െട ക%വട പരസ�ം തെ8 ultra 
morden ആണ്.ഇ8് കടകളി5 െച� േനാb. ഒA കിേലാ പ�സാര9് ഒA വില 
(അK ചിലേNാ2 േറഷL/ സ്െപഷ5/ ഒെ9 ആയിരി-ം) അട� _ കിേലാക29് 
മെIാAവില. ഒA സാരി9് ഒA വില അേതേപാല�> മെIാA സാരി9് മെIാAവില 
എ8തി5 ആ<-ം ഇT അ�തമിലU . ഇതിെ1 മെIാA മ�ഖം ആണേലU ാ ഓേരാ 
സാരിയ� ം ഇ8് സ്െപഷ5 എഡീഷL ആവ�8ത്. ക%വട_ിെല ഈ മാIം അബി 
േനരെ_ പഠി%ിരി9ണം. അെലkില�ം B:ിക2 ഭാവിെയ മ��:ി 
ദ<ശി-8വരണേലU ാ. ൈവേലാNി>ി ‘മാQഴ‘ _ി5 ഇK കDി:�D് :  
‘വാ-ക2 j:ിെ%ാലU ാL വeാ_ കിടാ;േള 
ദീ<ഘദ<ശനം െചe�ം ൈദവ�രേലU ാ നി;2’. 

ക%വട_ിെ1 �മികയി5  മാ�ഷികതേയ9ാ2 �ഗീയത9്തെ8 ആധിപത�ം. ‘ആനയ�ം 

എലിയ�ം ‘ ബഷീ< ഇെ8ഴ� തിയിATെവkി5 ‘കാളbI�ാAം കരടി-:�ാAം’ 

ആയിരി-ം.  
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2. നE�െട ബാല�കാലാ�ഭവ;ളി5 ഇ;െനയ�> ക%വടം ഇേലU ? പ�ളി�Aവ�ം, 

മാ;യ�ം ക�വDിയ�ം െപLസില�ം ഒെ9 വാ;�കയ�ം വി5-കയ�ം െചയ്തിേലU ? 
വിലപറയ�കയ�ം പരസ�ം പറയ�കയ�ം െചയ്തിെലU ? എ േയാ 
അ�ഭവ;2.പണമ�പേയാഗി%�> ക%വടേ_9ാ2 ‘ബാ<:<‘ സം�ദായം 
അേലU  പിqട<8ത്?‘ ഒA ൈക%്’ എ8തിെ1 വകേഭദമായിA8ിേലU  ‘ഒA കടി9്’ 
എ8ത്? നലU  ചിന% മാ; ഒA ‘കടി9്’ 10 ൈപസ9് വിIി:ിേലU ? ഒA 
െപLസിലിT പകരം ഒA പിടി B8ി-A െകാട� _ി:ിേലU ? 
വീട� കളി5 ഇ_രം ക%വട;2 കDി:ിേലU ? പാല�ം മ�:യ� ം അരിയ� ം ച9യ�ം 
നാളിേകരവ�ം ഒെ9 വി5Nന%ര9ായിA8ിേലU ? കടകളി5 േപായി സാധന;2 
വാ;ിയി:ിേലU ? ഒA കിേലാ പ�സാര9് പകരം ആ കാ�പേയാഗി%� 800 �ാം 
പ�സരയ�ം ബാ9ി മിഠായിയ� ം വാ;ി അEമാെര കബളിNി%ി:ിേലU ? വഴിവാണിഭം 
കD് സേHാഷി%ി:ിേലU ? വളയ�ം മാലയ�ം ബല�^ം വാ;ി നട8ി:ിേലU ? 
വീട� കളി5 വT വി5Nന നടJ8 ആള�കെള അറിയാമേലU ാ? അപ? <വ 
വസ്K92 (പലKം ദ��പU ിേ9I�ം  നിലവാരം BറsKം ) െകാD�വ8് വീ:�കാെര 
പറs� മയ9ി വിI�േപായി:ിേലU ? അവ< േപായതിT പി8ാെല പIിയ കളിNീര് 
േബാധ�െN:ി:ിേലU ? 
 

3. വഴിവാണിഭം/ B:ികള�െട ക%വടം എ8ിവ ഉ>ട9മായ കഥക2/ പാ:�ക2 
എ8ിവ വായി%ി:� േDാ? കഥക2 പറs�േക:ി:� േDാ? െചറിയ കU ാസ�കളി5 
പഠി%വ ഓ<െ_ട� 9േമാ? പ_ാം കU ാസിെല  ‘മ<%െ1 ഓഫ് െവനീസ്’ ക%വടം 
പ�ാ_ലമാ9ിയ കഥയേലU ? മാല വി5-8 െപ�B:ിയ�െട കഥ ച;Q�ഴ 
എഴ� തിയത് േക:ി:�DാവിേലU ? സിനിമാNാ:�ക2 ഓ<െ_ട� 9ാേമാ?  

4. പ വാ<_ക2, റിേNാ<:�ക2, പരസ�;2, കബളിNി9ല�ക2, 

േകസ�j:;2…ചി ;2 എ8ിവയ�െട ബഹളം നിത�വ� ം കാ^8ിേലU ? 
മാ�ിക_കിട� ക2, മATക2 എ8ിവയ�െട പരസ�;2 പ മാധ�മ;ളി5 
എTം നിറയ�കയേലU ? സാധനം വാ;ി �ണം കി:ിയിെലU kി5 പണം 
തിരി%�െകാട� -െമTേപാല�ം വായി%ി:ിേലU ? ഇെതാെ9 കD് വാ;ാL 
േതാ8ിയി:ിേലU ? ഇെതാെ9 വ;ാതിരി-നത് മ? ഢതrെമTം േതാ8ിയി:ിേലU ? 
സrയം ല� േതാ8ിയി:ിേലU ? 

5. ‘ഒA ൈക%് കാലണ…’ ഇെതാA ക%വട ഭാഷയാണ്. മലയാളഭാഷയാെണkില�ം 

ഒA തരം േകാഡ�ഭാഷ. ഒAകeിെല 5 വിര5…അതായത് 5 ചാQ;9് കാലണ 
എ8 വ�ാഖ�ാനം കി:ിയിെലU kി5 ഈ േകാഡ്ഭാഷ നമ�9് മനസc ിലാവിലU . 
ക%വട9ാ< മ�ഴ� വL സംസാരി-8ത് ഈ േകാഡ�ഭാഷയി5 തെ8. ഇെതാA തരം 
ഭാഷാേഭദം േപാല�മാണ്. കചവട_ിെല സrകാര�തയാണിത്. ഈ സrകാര�തയാണ് 
ക%വട_ി8് സ്പീഡ� ം ലാഭവ� ം ന5B8ത്. മരNണി9ാര8് മരNണി9ാരെ1 
ഭാഷ. ൈ�വ<9് ൈ�വറ�െട ഭാഷ. Bs�ണ� ിമാഷ് പറsേപാെല 
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‘ആറ�മലയാളി9് �റ�  മലയളം.‘കവിയ�െട ഭാഷയാ^ കവിത.കവിതാസrദനം ഈ 
േകാഡ് - ഡീേകാഡ് െചeാL കഴിവ�േനടലാണ്. 

6. മഹാസാഹിത�കാരനായ നെലU ാA ഗണിതശാസ്ത്ര്�L jടിയായിAT. ‘ ഒTം 
ഒTം j:ിയാ5 ഇEിണി വലിയ ഒT’ എ8 സമവാക�ം കD�പിടി%ത് 
ഇേ�ഹമയിAT. ഈ ഗണിത_ിെ1 Kട<ചതെ8യാണ് ‘ഒA ൈക9് കാലണ; 
മേIകeി�ം ഒ8ി�ം േകാെട കലണ’എ8 പരസ�ം. അെലU kില�ം അബി 
സാQ_ികമായി ചില സാമ<ഥ�;2 ഉ>വL തെ8. കീശയി5 െവ%ിA8 
അരയണ ആട� തി8തി5 കരയ�T. ആ:ിLകാ:ം എQട� ം ആള�കെള െവ%� 
തിരയി-T.  

7. 5 ചാQ;9് കാലണയ�ം 5+1 ചQ;9് മെIാA കാലണയ�ം വാ;�8വ�ം 
വി5-8വ�ം ലാഭം തെ8. ഈ ലാഭസാധ�ത ഉDാBേQാഴാണ് ക%വടം 
ഉഷാറാBക. ചാQ;യ�െട യഥാ<ഥ ഉടമ ബഷീെറ8ിരിെ9 അബി9് സQ? <ണ�  
ലാഭം തെ8. അബിയ�ം പാJB:ിയ� ം jടി ചാQ; േശഖരി-ക മാ മാണേലU ാ 
െചയ്തത്. അK ഉ5N8_ിെ1 വിലയി5 Bറവ�വA_ിയി:� േDാ എ8റിയിലU ; 
(മാ<9Iിെല ചQ;വില ആAം പറയ�8ിലU ) B:ികള�െട അധrാന_ിെ1 വില 
മാ മായിരി9ാം കാലണ. ഉ5N8_ിെ1 വില എT പറയ�8ത് 
fyതിവിഭവ;ളി5 േച<_ മ�ഷ�ാധrാന_ിെ1 വിലയണേലU ാ.  

ഇതി യ�ം വിശദമാ9ിയത് സാധ�മായ ചിHാേരഖക2 സ? ചിNി9ാനാണ്. ഓേരാ 
േചാദ�;2-ം ഉ_രസാധ�തക2 അലമാലകളായി ചിHയി5, മനസc ി5 
തിരയിള9ണം. േവDെതാTം വി:� േപാകാെത ആസrാദന-റിേNാ, 

വ�ഖ�ാന-റിേNാ…എq എഴ� താL കഴിയണം.അ;െന സാധ�തക2 പരമാവധി 
യ�tിയ�tം േച<9ാനാവ�േQാഴാ^ എ+ െ1 പടവ�ക2 കയറനാവ�ക. 

 
 

 
 
 

 

 
 


