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അമ്മമ�ൊഴിയും
ഭരണമലയാളവും
സം

സ്കാരത്തിന്റെ ആദിമമായ
ഉറവുകളില്നിന്ന്ഉരുവംക�ൊണ്ട്, മനുഷ്യവിനിമയ
ത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും ഉള്ച്ചേര്ത്ത്ഒഴുകിയെത്തുന്ന
പ്രവാഹം പ�ോലെയാണ്ഭാഷകള്. അതിന്റെ
തെളിനീർ�ള്ളികള് മാതൃമധുരത്തിന�ൊപ്പം
നമ്മുടെ നാവിലേക്കിറ്റിച്ചെത്തുന്നതാണ്

അമ്മമ�ൊഴി.
മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവി വള്ളത്തോള് എഴുതിയത്
ഓര്ക്കാം:
മിണ്ടിത്തുടങ്ങാന് ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം
ചുണ്ടിന്മേലമ്മിഞ്ഞപ്പാല�ോട�ൊപ്പം,
അമ്മയെന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയ�ോ
സമ്മേളിച്ചീടുന്നത�ൊന്നാമതായ്?
ഇങ്ങനെ പിറവിയിലെ നമുക്കൊപ്പം അലിഞ്ഞുചേരുന്ന
മ�ൊഴിയായതിനാല്തന്നെ ആ ഭാഷയില് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക്
കാര്യങ്ങള് വേഗം ഗ്രഹിക്കാനാകുമെന്നതില് തര്ക്കമില്ല.
അതിനുമപ്പുറം മാതൃഭാഷ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയും സംസ്ക
 ാരത്തി
ന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യബ�ോധത്തിന്റെ ജീവവായുവാണ്.
അതിനാലാണ്മാതൃഭാഷയുടെ മരണം ആ സമൂഹത്തിന്റെ
കൂട്ടായ്മയുടെ മരണവും സ്വാതന്ത്ര്യനാശവുമാണെന്ന്
ഭാഷാസ്നേഹികള് കരുതുന്നത്.
ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്
അധ്യയനമാധ്യമവും ഒരു ജനതയുടെ ഭരണഭാഷയും അവരുടെ
മാതൃഭാഷയിലാകണമെന്ന്ഇന്ന്ല�ോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്ക
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളില് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ നയങ്ങളും
നടപടികളുമാണ്ഈ സര്ക്കാര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. പാഠപുസ്ത
കങ്ങളില് അക്ഷരമാല തിരികെയത്തിച്ചതും സര്ക്കാര് സര്വീസു
കളിലും പ�ൊതുമേഖലാസര്വീസുകളിലും ജ�ോലിയില്
പ്രവേശിക്കുന്നവര്ക്ക്മലയാളഭാഷാപരിജ്ഞാനം നിര്ബന്ധമാ
ക്കിയതുമ�ൊക്കെ അതിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. മലയാളത്തെ
ഭരണതലത്തില് കൂടുതല് വ്യാപകമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രച�ോദനം
പകരുന്നതിനായാണ്ഔദ്യോഗികഭാഷാവകുപ്പിന്റെ
നേതൃത്വത്തില് സംസ്ഥാനസര്ക്കാര് നവംബര് ഒന്നുമുതല്
ഭരണഭാഷാവാരാഘ�ോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളഭാഷാ
ദിനത്തിന്റെയും ഭരണഭാഷാവാരാഘ�ോഷത്തിന്റെയും
പശ്ചാത്തലത്തില് ഈ ലക്കം സമകാലിക ജനപഥം
പ്രത്യേകപതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. പ്രമുഖരായ
എഴുത്തുകാര് അണിനിരക്കുന്ന പതിപ്പ്പ്രിയവായനക്കാര്
സ്വീകരിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
F¨v. Znt\i³ sF.F.Fkv.
FUn-äÀ
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ഐക്യ കേരളത്തിന് 66 വയസ്സ്

തികയുകയാണ്. ത�ൊഴിലിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഹിന്ദി
ഭാഷയിലെ പ്രാവീണ്യം നിര്ബന്ധമാക്കണമെന്ന
നിര്ദ്ദേശം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാന് ഒരുങ്ങുന്ന
ഘട്ടത്തിലാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് രൂപം ക�ൊണ്ട
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അതിന്റെ പിറവിദിനത്തെ
അഭിമാനപൂര്വം ക�ൊണ്ടാടുന്നത്.
തിരു-ക�ൊച്ചി, മലബാര് എന്നിങ്ങനെ
വിഭജിതമായ പ്രദേശങ്ങളാകെ ഒരേ ഭാഷ
സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നാട് എന്ന നിലയില്
ഔപചാരികമായി ഒരുമിച്ചതും ഐക്യകേരളം ആയി
രൂപപ്പെട്ടതും 1956 നവംബര് ഒന്നിനാണ്. രൂപം
ക�ൊണ്ടതു മുതല് ഐക്യകേരളം എന്ന സങ്കല്പത്തെ
അÀYവത്താക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്
വളര്ന്നത്. വര്ഗീയതയും ജാതിവിവേചനവും തീര്ത്ത
വെല്ലുവിളികള് മറികടന്നു മതസാഹ�ോദര്യവും
ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും മുറകെപ്പിടിച്ചു മുന്നോട്ടു പ�ോകാന്
നമുക്കായി. വിദ്യാഭ്യാസവും ആര�ോഗ്യവും ഭക്ഷണവും
ജനക്ഷേമവും ഉള്പ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന

ആവശ്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില് നിറവേറ്റാന് സാധിച്ചു.
അക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ല�ോകത്തിനു തന്നെ മാതൃകയായി
മാറാന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു.
നവ�ോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളും കര്ഷക-ത�ൊഴിലാളി
വര്ഗ പ�ോരാട്ടങ്ങളും തീര്ത്ത അടിത്തറയില് ചുവടുറപ്പിച്ചു
നിന്നാണ് ഈ നേട്ടങ്ങള് കേരളം ക�ൊയ്തത്. ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കാരുകള് നേതൃത്വം നല്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണവും
വിദ്യാഭ്യാസ നിയമവുള്പ്പെടെയുള്ള വിപ്ലവകരമായ
പരിഷ്കാരങ്ങള് അവയ്ക്ക് പിന്നില് ചാലകശക്തിയായി
വര്ത്തിച്ചു. ഇത്തരത്തില് ആര്ജ്ജിച്ച രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക
ബ�ോധമാണ് കേരളത്തിന്റെ എന്നത്തേയും കരുത്ത്. ആ
ആര്ജ്ജവമാണ് പ്രതിസന്ധികള്ക്ക് മുന്നില് തളര്ന്നു
പ�ോകാതെ നമ്മളെ കാത്തത്.
ഐക്യകേരളത്തിനായി പ�ൊരുതിയ ജനലക്ഷങ്ങള്
ഭാവികേരളത്തെ കുറിച്ചു കണ്ട സ്വപ്നങ്ങള് നമ്മള് ഏറ്റെടു
ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ദിശയിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഈ
സര്ക്കാര് നടപ്പാക്കുന്നത്. സമഗ്രവും സര്വതലസ്പര്ശിയു
മായ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു പുറമേ

ചേര്ത്തുപിടിക്ക

മലയാ
പിണറായി വിജയന്
മുഖ്യമന്ത്രി
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സാമൂഹ്യക്ഷേമവും വിദ്യാഭ്യാസ ആര�ോഗ്യമേഖലകളിലെ
പദ്ധതികളും മികച്ച രീതിയില് പ്രാവര്ത്തികമാക്കുകയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തില്, ആര�ോഗ്യസുരക്ഷയില്, ക്രമസമാധാ
നത്തില്, ഭരണമികവില് തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങളില്
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തെ
മാറ്റി നാടിന്റെ യശസ്സുയര്ത്താന് ഇതിനകം തന്നെ നമുക്ക്
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എങ്കിലും, നമ്മുടെ നാട് ഇനിയുമേറെ മുന്നേറാനുണ്ട്.
നമ്മുടെ അഭിമാനാര്ഹമായ സവിശേഷതകള് നഷ്ടപ്പെട്ടു
പ�ോകാതെ ലഹരിവിരുദ്ധപ�ോരാട്ടത്തില് ഉള്പ്പെടെ
നാടിനെ കൂടുതല് കരുത്തുറ്റതാക്കുക എന്ന ഭാരിച്ച
ഉത്തരവാദിത�മാണ് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തില് നമ്മള്
മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകേണ്ടത്. ഭിന്നിപ്പിന്റെയും
വെറുപ്പിന്റെയും ശക്തികള്ക്കെതിരെ പ�ോരാടി നാം
പടുത്തുയര്ത്തിയ നാടാണിത്. ആ പ�ോരാട്ടം കൂടുതല്
ഊര്ജസ്വലമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അധ്യയന മാധ്യമമായി ഹിന്ദി ഭാഷയെ അടിച്ചേല്പ്പി
ക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളില് വിശിഷ്യ
ത�ൊഴിലന്വേഷകരില് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷ,
സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ വൈജാത്യങ്ങള്

എന്നിവയില് ഏകത്വവും സാഹ�ോദര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കു
ന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. വിവിധ ഭാഷകള്
സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയെ
മാത്രമായി ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കി ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നത്
ശരിയല്ല. രാജ്യത്ത് ഹിന്ദി അറിയാത്തവര്ക്ക്
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന
സ്ഥിതിയാണ് ഔദ്യോഗികഭാഷാ സമിതി ശുപാര്ശകള്
നടപ്പാക്കുന്നത�ോടെ ഉണ്ടാവുക.
കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് 97 ശതമാനം പേരുടെയും
മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ് ഭരണഭാഷ
അതുതന്നെയാവണം എന്ന കാര്യത്തില് സര്ക്കാരിന്
പ്രത്യേക നിര്ബന്ധമുള്ളത്. മാതൃഭാഷയെ എല്ലാ
അർYത്തിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും പൂര്ണമായി അധ്യയന
ഭാഷയാക്കാന് കഴിയണം, ഭരണഭാഷയാക്കാന്
കഴിയണം, ക�ോടതി ഭാഷയാക്കാന് കഴിയണം.
സംസ്കാരത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുത്തു ശക്തിപ്പെടുത്താന്
കഴിയണം. കേരളത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും
അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്ന നിലയ്ക്കു മലയാളക്കരയെ,
ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മാതൃഭാഷയിലൂടെ ല�ോകം
കാണുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടാകട്ടെ.

്കാം നമ്മുടെ നാടിനെ

ാളത്തെ
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എം.ടി. വാസുദേവന് നായര്
മലയാളത്തിനു സമര്പ്പിച്ച

ഭാഷാപ്രതിജ്ഞ
'മലയാളമാണ്എന്റെ ഭാഷ.

എന്റെ ഭാഷ എന്റെ വീടാണ്
എന്റെ ആകാശമാണ്
ഞാന് കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ്
എന്നെ�ഴുകുന്ന കാറ്റാണ്
എന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന കുളിര്വെ�മാണ്
എന്റെ അമ്മയുടെ തല�ോടലും ശാസനയുമാണ്

ഏതുനാട്ടിലെത്തിയാലും
ഞാന് സ്വപ്നംകാണുന്നത്

എന്റെ ഭാഷയിലാണ്

എന്റെ ഭാഷ ഞാന്തന്നെയാണ്'.
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മാതൃഭാഷയ്ക്കായ്

അക്ഷരമ്യൂസിയം
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭാഷാമ്യൂസിയം
ക�ോട്ടയത്ത്ഒരുങ്ങുമ്പോള്
വി.എന്. വാസവന്

സഹകരണ സാംസ്ക
 ാരിക രജിസ്ട്രേഷന് വകുപ്പ്മന്ത്രി

ഭാഷ ഒരേസമയം ജനതയുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാവിഷ്കാരവുമാണ്.
നദിയിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയാല് നദി ഇല്ലാതാകുന്നതുപ�ോലെ ഭാഷ നശിച്ചാല്
സംസ്ക
 ാരവും നശിക്കും. സംസ്കാരത്തിെ� ഈടുവയ്പ്പുകള് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്
ഭാഷയിലാണ്. മഹാ പ്രതിഭകളാണ്നമ്മുടെ ഭാഷയില്നിന്നും വിശ്വം കീഴടക്കിയിട്ടുള്ളത്.
അവരുടെ ഓര്മകളും ചിന്തകളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഭാവികേരളത്തിന്
കരുത്താകാന് സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ്എസ്പി സി എസില് ഉള്െ�ടെ
ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണ്നടപ്പാക്കി വരുന്നത്

കേരളത്തിെ� സാഹിത്യചരിത്രത്തില് തിളങ്ങി
നില്ക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകള്ക്കു തണല�ൊരുക്കിയ

പ്രസ്ഥാനമാണ്1945 ഏപ്രില് 30 ന്പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ച
സാഹിത്യപ്രവത്തക സഹകരണസംഘം. ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെ� രണ്ടാം പകുതിയിലെ കേരളത്തിെ�
സാംസ്കാരിക വികാസം ഈ സഹകരണ
പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു. എഴുത്തുകാരെ
പ്രസാധകരുടെ ചൂഷണത്തില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക
യെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്പ്രതിഭാധനരായ ഒരു
സംഘം എസ്പി സി എസ്രൂപീകരിച്ചത്. കാരൂരും
എം.പി പ�ോളും പി. ശ്രീധരന്പിള്ളയും പണ്ഡിറ്റ്
നാരായണമേന�ോനും എന്.എസ്കൃഷ്ണപിള്ളയും
എ.എന് ഗ�ോപാലന് നായരും കേശവദേവും
ഡി.സി കിഴക്കേമുറിയും എന്.സി ഐസക്കും
എ.എന് ഗ�ോവിന്ദന് നായരുമായിരുന്നു അമരക്കാര്.
മലയാള സാഹിത്യത്തിന്വിലമതിക്കാനാകാത്ത
സംഭാവനകള് നൽകിയ എസ്പി സി എസ്ഇപ്പോള്
വികസനത്തിെ� പുതിയ പാതയിലാണ്. അതിന്റെ
ഭാഗമായാണ്മലയാളത്തിെ� പൈതൃകം അടുത്ത
തലമുറയ്ക്
 ക്പകര്ന്ന്നല്കാന് എസ്പി സി എസ്ക�ോട്ട
യത്ത്എം.സി റ�ോഡരികില് അക്ഷര മ്യൂസിയം ഒരുക്കുന്ന
ത്. മലയാള കഥാല�ോകത്തെ ഭാവുകത്വ പരിണാമത്തിന്
ഊർജം പകര്ന്ന കാരൂരിന്റെ പേരിലാണ്മ്യൂസിയം
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ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭാഷാമ്യൂസിയ
മാണിത്. നാല്ഘട്ടമായാണ്നിർ�ാണം. വരയില് നിന്ന്
ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക്എന്ന ഒന്നാംഘട്ടത്തില് അക്ഷരങ്ങളു
ടെ ചരിത്രവും കഥയും ചിത്രീകരിക്കും. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു
മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ചരിത്രവും വിശേഷങ്ങളു
മാണ്അക്ഷരമ്യൂസിയം ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂ
ടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക്പകര്ന്നു നല്കുന്നത്.
ല�ോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളെയും സംബന്ധിച്ച
വിശദാംശങ്ങള് മ്യൂസിയത്തില് ഉണ്ടാകും.
അക്ഷരങ്ങളില് നിന്ന്സാഹിത്യ ല�ോകത്തേക്ക്
കടക്കുന്നതാണ്രണ്ടാംഘട്ടം. ഇതില് മലയാളകവിതയുടെ
ചരിത്രവഴി അടയാളപ്പെടുത്തും. ആദ്യകാല കവിതാരൂപ
ങ്ങളില്നിന്ന്തുടങ്ങി സംഘകാലവും മഹാകാവ്യങ്ങളും
മുതല് ആധുനിക-സമകാലിക കവിതവരെയുള്ള
കാവ്യചരിത്രം ഇതില് പ്രതിപാദിക്കും.
നാടന്പാട്ട്, സംഘകാല സാഹിത്യം, കവികള്,
തമിഴകം ശാസനങ്ങള്, ചേര ച�ോള പാണ്ഡ്യ
രാജാക്കന്മാരും രാജ്യങ്ങളും തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരങ്ങള്,
ചുമര്ച്ചിത്രങ്ങള്, രാമചരിതം, തിരുനിഴല്മാല കൃതികള്,
താളിയ�ോലഗ്രന്ഥങ്ങള്, പയ്യന്നൂര്പാട്ട്, നിരണം കൃതികള്.
കൃഷ്ണഗാഥ, മണിപ്രവാളം, ചമ്പുക്കള്, സന്ദേശ
കാവ്യങ്ങള്, കിളിപ്പാട്ട്, മാമാങ്കം പ�ോലുള്ള ചാവേര്
പാട്ടുകള്, വഞ്ചിപ്പാട്ടുകള്, ആട്ടക്കഥാപ്പാട്ടുകള്,
വിലാപകാവ്യം, ഖണ്ഡകാവ്യം തുടങ്ങി ഉത്തരാധുനിക

സാഹിത്യപ്രവര്ത്തക
സഹകരണ സംഘം

കവിതകൾ വരെ ഇതില് ഉള്പ്പെടും. ഇവയുടെയെല്ലാം
മനഃശാസ്ത്രം, മതം, തത്വചിന്ത, ഭൂമിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ
ദൃശ്യ, ശ്രാവ്യ പ്രദര്ശനവും മ്യൂസിയത്തില് ഉണ്ടാകും.
യുടെ വിവരങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും . ഭാഷയുടെയും
ഗദ്യസാഹിത്യത്തിെ� ചരിത്രവും
സാഹിത്യത്തിെ�യും കഥ പറയുന്ന
മ്യൂസിയത്തില് അടയാളപ്പെടുത്തും.
മ്യൂസിയത്തില് വിശ്രുത സാഹിത്യകാര
കഥ, ചെറുകഥ, ന�ോവല്, നാടകം,
ന്മാരായ തകഴി, വൈക്കം മുഹമ്മദ്
ജീവചരിത്രം, ആത്മകഥ,
ബഷീര്, കാരൂര്, ലളിതാംബിക
സഞ്ചാരസാഹിത്യം എന്നിവയുടെ
അന്തര്ജനം, പ�ൊന്കുന്നം വര്ക്കി
ചരിത്രം ഗാലറിയുടെ മൂന്നാംഘട്ടത്തില്
എന്നിവരുടെ മെഴുകു പ്രതിമകള്
ഒരുക്കും. മൃഗ, യക്ഷിക്കഥകള്,
അവരവരുടെ തറവാട്ടുമുറ്റത്ത്
മിത്തുകള്, ഐതിഹ്യങ്ങള് എന്നിവയു
സ്ഥാപിക്കും. ഇവിടങ്ങളില് സാഹിത്യ
ടെ ഓഡിയ�ോ, വീഡിയ�ോ,
സദസ്സുകള്ക്ക്വേദിയ�ൊരുക്കും.
അനിമേഷന്, കാര്ട്ടൂണ് പ്രദര്ശനവും
മ്യൂസിയത്തോട�ൊപ്പം ലൈബ്രറി,
ഉണ്ടാകും. മലയാളത്തില് ആദ്യം
ആര്ക്കൈവല്-ആര്ക്കിയ�ോളജിക്കല്
അച്ചടിച്ച കഥകളുടെ പ്രി�് ഡിജിറ്റല്
ശേഖരം, പുസ്തകങ്ങളുടെ
പ്രദര്ശനത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തും.
പ്രഥമപതിപ്പുകളുടെ ശേഖരം, ഗവേഷണ
പ�ൊറാട്ട്, കാക്കാരിശി, ചവിട്ടുനാടക
കേന്ദ്രം, ക�ോണ്ഫറന്സ്ഹാള്,
മലയാള കഥാല�ോകത്തെ തീയേറ്റര്, ഡിജിറ്റലൈസേഷന് ലാബ്
ങ്ങളുടെ ചരിത്രം, തെയ്യം, തിറ,
ഭാവുകത്വ പരിണാമത്തിന് എന്നിവയും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പടയണി, മുടിയേറ്റ്, യാത്രക്കളി,
ഊർജം പകര്ന്ന
കുത്തിയ�ോട്ടം, തീയാട്ട്, പാഠകം, കൂത്ത്,
സാഹിത്യം വിവിധ സംസ്കാര
കാരൂരിന്റെ പേരിലാണ് ങ്ങള് ക�ോര്ത്തിണക്കുന്ന ഒരു
കൂടിയാട്ടം, കഥകളി എന്നിങ്ങനെ
െപ്രാഫഷണല് നാടകങ്ങളുടെ വരെ
മ്യൂസിയം ഒരുക്കുന്നത്.
യാത്രയാണ്. ആ കാഴ്ച�ാടിന്റെ
ചരിത്രം മ്യൂസിയത്തില് അടയാളപ്പെടു
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തില് സഹകരണ വകുപ്പ്
ത്തും. എഴുത്തുകാരുടെ ജീവചരിത്രവും
മ്യൂസിയമാണിത്. നാല് ക�ോട്ടയത്ത്ഒരു 'ലിറ്റററി ടൂറിസം
ഇവിടെ പ്രദര്ശിപ്പിക്കും.
ഘട്ടമായാണ്
സര്ക്യൂട്ട് കൂടി സ്ഥാപിക്കുകയാണ്.
മലയാളിക്ക്സർഗാത്മക
നിര്മാണം
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള
സാഹിത്യംപ�ോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്
പത്രങ്ങളായ ദീപിക, മലയാള മന�ോരമ,
വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും എന്ന
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കലാലയമായ
ആശയത്തിെ� വിപുലീകരണമാകും
സി.എം.എസ്ക�ോളേജ്, കേരളത്തില്
നാലാംഘട്ടം. ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളുടെ
ആദ്യം മലയാളം അച്ചടിച്ച സി.എം.എസ്പ്രസ്സ്, വിശുദ്ധ
പഠനങ്ങള്ക്കൊപ്പം ചരിത്രം, നിയമം, ചലച്ചിത്രപഠനം,
തത�ചിന്ത, ഭൂമിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയും ഈ ഘട്ടത്തില്
ചാവറ കുര്യാക്കോസ്ഏലിയാസ്അച്ഛന് സ്ഥാപിച്ച
ഉള്പ്പെടും.
മാന്നാനം പ്രസ്സ്, കുരുന്നുകള് ആദ്യക്ഷരം
ഭാഷാവിജ്ഞാനീയം, മലയാള വ്യാകരണ പഠനം,
കുറിക്കാനെത്തുന്ന പനച്ചിക്കാട്ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവ
വൃത്തശാസ്ത്രം, അലങ്കാരശാസ്ത്രം, നിഘണ്ടുക്കള്,
ഉള്പ്പെടുത്തിയാകും ടൂറിസം സര്ക്യൂട്ട്സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
വിജ്ഞാനക�ോശം, നാട്ടറിവ്പഠനം, ചലച്ചിത്ര പഠനം,
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ഭരണഭാഷയുടെ

ജനാധിപത്യം
ടി. പത്മനാഭന്

കേരളത്തിലെ മാതൃഭാഷാപഠനത്തിന്റെ

1947ല് ഇംഗ്ലീഷുകാര് നമ്മുടെ നാട്
വിട്ടുപ�ോയെങ്കിലും നാം ഇപ്പോഴും മാനസികമായി
സായിപ്പന്മാര്ക്ക്അടിമപ്പെട്ട്കഴിയുന്നവരാണ്.
ഇങ്ങനെ അടിമപ്പെട്ട്കഴിയുന്നതില് ആനന്ദം
അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്്. ഇംഗ്ലീഷ്പറയുക, ക�ോട്ടും
ട്രൗസറുമിട്ട്നടക്കുക എന്നതില് നമ്മള് സുഖവും
ആനന്ദവും കാണുന്നു.

അവസ്ഥ വളരെ നല്ലത�ൊന്നുമല്ല എന്ന്എല്ലാവര്ക്കും
അറിയാം. ഇപ്പോഴും കേരളത്തില് ഒന്പതാം ക്ലാസില്
പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില് പ�ോലും മലയാളം അക്ഷരം
അറിയാത്തവരുണ്ട്്. ധാരാളം റിപ്പോര്ട്ടുകള്
ഇതേക്കുറിച്ച്്നമ്മള് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങള്ക്കല്ല,
ആശയങ്ങള്ക്കാണ്പ്രാധാന്യം എന്ന്പരസ്യമായി
വാദിക്കുന്ന പണ്ഡിതരും കവികളുണ്ടു
താനും. ഏതാനും ആഴ്ചകള്ക്ക്
ഹാര്വാഡ്,
മുമ്പാണ്പാഠപുസ്ത
 കത്തില് മലയാളം
ഓക്സ്ഫ�ോഡ്
അക്ഷരമാല ചേര്ക്കാന് തുടങ്ങിയത്.
തുടങ്ങിയ
സര്വകലാശാലകളി
കുറ�കാലം മുമ്പ്വരെ മലയാളം
ല് നിന്ന്ബിരുദവും
പഠിക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികള്ക്ക്
ബിരുദാനന്തര
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടാന് കഴിയുന്ന
ബിരുദവുമെല്ലാം
സാഹചര്യമായിരുന്നു. മലയാളം
നേടിയ ല�ോകത്തിലെ
ഉച്ചരിച്ചാല് പിഴയിടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളും
ഉന്നതരായ പല
ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലര് പിഴയിടുന്ന
രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും
രീതിയല്ല കൈക്കൊണ്ടത്. മലയാളം
ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘട
ഉച്ചരിക്കുകയെന്ന അത്യന്തം 'മലിനമായ
നയില്
കുറ്റം' ചെയ്ത വിദ്യാര്ഥിയെ
പ്രസംഗിക്കുമ്പോള്
പരസ്യമായി തല മ�ൊട്ടയടിച്ച ശേഷമേ
സ്വന്തം ഭാഷയിലേ
ക്ലാസില് കയറ്റിയുളളൂ. വേറെ ഒരു
സംസാരിക്കൂ.
സംസ്ഥാനത്തും ഈ സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരു
ന്നില്ല. ല�ോകത്ത്തന്നെയും ഇങ്ങനെ
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.
ഹാര്വാഡ്, ഓക്സ
 ്ഫ�ോഡ്തുടങ്ങിയ
സര്വകലാശാലകളില് നിന്ന്ബിരുദവും
ബിരുദാനന്തര ബിരുദവുമെല്ലാം നേടിയ ല�ോകത്തിലെ
ഉന്നതരായ പല രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും ഐക്യരാഷ്ട്ര
സംഘടനയില് പ്രസംഗിക്കുമ്പോള് സ്വന്തം ഭാഷയിലേ
സംസാരിക്കൂ. സായിപ്പന്മാരേക്കാള് ഭംഗിയായി
ഇംഗ്ലീഷ്സംസാരിക്കാന് കഴിയുന്നവരായിട്ടും
മാതൃഭാഷയ�ോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും
കാരണമാണ്ഇവര് ഇങ്ങനെ ചെ�ുന്നത്.
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സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ
ല�ോകപ്രശസ്തനായ ഒരു സന്യാസി
വര്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
പേരിൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ
പ്രചാരണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചതാണ്
ചിന്മയ മിഷൻ. ഇവർ നിരവധി
സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ
ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പഠനം ഇംഗ്ലീഷി
ലാണ്. കെ എം മുൻഷി പ്രശസ്തനായ
ക�ോൺഗ്രസ്നേതാവ്, വക്കീൽ, കേന്ദ്ര
മന്ത്രി എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം സമുന്നത
സ്ഥാനം നേടിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹം
ആരംഭിച്ച ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനും
(ഭവൻസ്) ഭാരതീയ സംസ്കാര
പ്രചാരണമാണ്ലക്ഷ്യമായി
കണ്ടിരുന്നത്. ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ
പ്രസാധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവരും
നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭവൻസ്ജേർണൽ
എന്ന ഒരു മാസികയും ഉണ്ട്. ഭാരതീയ
വിദ്യയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി തുടങ്ങിയ ഈ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസം
ആംഗലേയ ഭാഷയിലാണ്.

സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങ
ള്ക്ക്ഭരണകാര്യങ്ങളിലും മറ്റും അര്ഹമായ അവസര
ങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാന് ഔദ്യോഗിക
നടപടികളും ക�ോടതിവ്യവഹാരവുമെല്ലാം മാതൃഭാഷയി
ല് വേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ക�ോടതി
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നടപടികള് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്
ആംഗലേയത്തിലാണ്. പാവം പ്രതി
ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പരിപൂര്ണ നിരപരാധി
ആകാം. സാഹചര്യം എതിരായതിനാല്
അവന് പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നു. ശിക്ഷ
വാങ്ങാന് പ്രതിക്കൂട്ടില് നില്ക്കുമ്പോഴും
വക്കീലന്മാര് എന്താണ്പറയുന്നത്,
ജഡ്ജി എന്താണ്പറയുന്നത്
എന്നൊന്നും ഈ പാവം മനുഷ്യന്
അറിയുന്നേയില്ല. പൂര്ണാര്ഥത്തില് നീതി
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്ക�ോടതി വ്യവഹാര
ഭാഷ മലയാളം ആകുക തന്നെ വേണം.

ശാസ്ത്രപഠനവും മാതൃഭാഷയും

ഓഫീസുകളിലും ക�ോടതികളിലും ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നതും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.
അവരാണ്ഇത്നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്.
ഈ ഘട്ടത്തില് അന്തരിച്ച മുന്
മുഖ്യന്ത്രി ഇ. കെ നായനാരെ ഓര്മിച്ചുപ�ോ
കുകയാണ്. ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുലയം
സിങ്ങ്യാദവ്ഉത്തര്പ്രദേശ്
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അന്നത്തെ കേരള
മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാര്ക്ക്ഒരു
കത്ത്അയച്ചു. തികച്ചും ഔദ്യോഗികമായ
കാര്യമായിരുന്നു. കത്തിലെ വിലാസവും
ഉള്ളടക്കവുമെല്ലാം ശുദ്ധ ഹിന്ദിയിലായി
രുന്നു. നായനാര് വലിയ മലയാള
പണ്ഡിതന�ൊന്നുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ
സ്വന്തം ഭാഷയ�ോട്ഏറെ കൂറുള്ള ഒരു
വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
നായനാര് ഒന്നാന്തരം കല്ല്യാശ്ശേരി
മലയാളത്തിലാണ്മറുപടി അയച്ചത്.
പിന്നീട്മുലയം സിങ്ങ്യാദവിന്ഈ
സുഖക്കേട്ഉണ്ടായില്ല.

പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
മാതൃഭാഷക്ക്എതിരായിട്ടും
ഇംഗ്ലീഷിന്അനുകൂലമായിട്ടും നമ്മുടെ
വിദ്യാഭ്യാസ ധുരന്ധരന്മാര് പറയുന്ന ഒരു
കാര്യമുണ്ട്. നിയമം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങള് ഒന്നും ഒരിക്കലും മലയാള
ത്തില് പ്രതിപാദിക്കാന് കഴിയില്ല എന്ന്.
ല�ോകത്തിലെ എത്രയ�ോ വലിയ
മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമന്
ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്ക്, ന�ൊബേല്
നായര്ക്കും
ഇത്തരമ�ൊരു അനുഭവമുണ്ടാ
പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ചവര് അടക്കം, ഇംഗ്ലീഷ്
യിട്ടുണ്ട്
.
കേന്ദ്രസാഹിത്യ
അക്കാദമി
അറിയില്ല. അവര് പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും
പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ച അദ്ദേഹം
പ്രാക്ടീസ്ചെയ്തതുമെല്ലാം സ്വന്തം
പുരസ്ക്കാര തുകക്കുള്ള ചെക്ക്ഒപ്പിട്ടു
ഭാഷയിലാണ്. അതാണ്ഞാന്
നല്കിയത്മലയാളത്തിലായിരുന്നു.
പറഞ്ഞത്നാം ഇപ്പോഴും അടിമകളാ
ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇത്സ്വീകരിക്കാന്
ണെന്ന്. ന�ോര്വെ, ചൈന, റഷ്യ
തയ്യാറായില്ല. ഇംഗ്ലീഷില് പേരെഴുതി
തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് അവരുടെ ഭാഷയി
ഇ.കെ. നായനാർ
ഒപ്പിട്ടാലെ കാശ്നല്കൂ എന്ന്ഉദ്യോഗ
ലാണ്പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മെഡിക്കല്
സ്ഥര്
പിടിവാശി
കാണിച്ചപ്പോള് 'കാശ്നീ തന്നെ
ബിരുദത്തിനും മറ്റും അവിടെ പ�ോകുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാര്
വെച്ചോ'
എന്ന്
പറഞ്ഞ്
ആദ്യത്തെ നല്ല സമയം അവിടത്തെ ഭാഷ പഠിക്കാനാണ്
പി. ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഈ വിവരം അന്ന്കേന്ദ്ര കാബിനറ്റില്
വിനിയ�ോഗിക്കുന്നത്. അതിനു ശേഷമാണ്ശാസ്ത്രമ�ോ
ഉണ്ടായിരുന്ന പനമ്പിള്ളി ഗ�ോവിന്ദ മേന�ോന്റെ
മെഡിസിന�ോ പഠിക്കാന് ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടത്തെ
കാതുകളില് എത്തി. മേന�ോന് വളരെ പ്രശസ്തനായ
വിഖ്യാതരായ അധ്യാപകരും ശാസ്ത്ര
 ജ്ഞരുമ�ൊന്നും
വക്കീല്, രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്എന്നതിലുപരി മാതൃഭാഷയുടെ
ഇംഗ്ലീഷ്പഠിച്ചവരല്ല. അവരെല്ലാം സ്വന്തം ഭാഷയിലാണ്
ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം
വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തത്.
പി. പ�ോകുവാന് സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങള് തേടിപ്പിടിച്ച്മാപ്പ്
പറയുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്ത്
ഭരണഭാഷാനിയമങ്ങള്
പുരസ്ക്കാര തുക വാങ്ങിച്ചു
ഇപ്പോഴത്തെ കേരളസര്ക്കാര്
ക�ൊടുത്തു. ഇത�ൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്
മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം
ഉദ്യാഗസ്ഥരുടെ അനാവശ്യ കടുംപിടുത്ത
അംഗീകരിച്ചു പല നിയമങ്ങളും
വും ഇംഗ്ലീഷിന�ോടുള്ള അന്ധമായ
ക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്
വിധേയത്വവും കാരണമാണ്. ഭരണാ
പലതും ഏട്ടിലെ പശുവായി
ധികാരികളുടെ ഭാഷാസ്നേഹം
കേന്ദ്രസ്ഥാപനങ്ങളിലെ
പുല്ലുതിന്നാതെ കിടക്കുക
ക�ൊെ�ാന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ
ത�ൊഴിലിനും
വിദ്യാഭ്യാസ
യാണ്. ഇത്നടപ്പിലാക്കാന്
മാറ്റിയെടുക്കാന് കഴിയുമെന്ന്
ത്തിനും ഹിന്ദി നിര്ബന്ധ
ബാധ്യസ്ഥരായ ഉദ്യോഗ
ത�ോന്നുന്നില്ല. അധ്യാപകരി
മാക്കുന്ന തീരുമാനം
സ്ഥര് ഒന്നുകില് അവ
ല്പ്പോലും മലയാളത്തെ
നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.
നഗ്നമായ ഏകാധിപത്യ
അകമഴിഞ്ഞ്
ഉണ്ടെങ്കില് തന്നെ
ത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്ര
സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്
പൂർ�മനസ്സോടെ എല്ലാ
മാണ്. ഞാന്
എന്നത്സംശയകരമാണ്.
തലങ്ങളിലും അത്നടപ്പിലാ
ഉറപ്പുപറയുന്നു; ഇത്
ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്യോഗസ്ഥരും
നടപ്പിലാക്കാന്
പിണറായി വിജയന�ോ
മാതൃഭാഷാസ്നേഹവും
കഴിയില്ല
എം വി ഗ�ോവിന്ദന് മാസ്റ്ററ�ോ
ഞാന് ദീര്ഘകാലം കേന്ദ്ര
മാതൃഭാഷക്ക്എതിരല്ല.
പ�ൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ എഫ്എസി
അവരെല്ലാം മാതൃഭാഷയെ
ടി ( ഫാക്ട്) ആലുവ ഉദ്യോഗമണ്ഡലില്
സ്നേഹിക്കുന്നവരുമാണ്. പക്ഷേ
ജ�ോലി
ചെയ്തവനാണ്. കമ്പനിയുടെ ഉൽ�ാദന
സ്കൂളുകളില് പഠിപ്പിക്കുന്നതും
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ത്തിനായി ധാരാളം
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്
കപ്പല് മാര്ഗമാണ്
ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത്.
ക�ൊച്ചി തുറമുഖത്തെ ആറ്
വാര്ഫ്സ്ഥിരമായി കമ്പനി
വാടകക്ക്എടുത്തിരുന്നു.
ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ ഇതില്
അധികവും താല്ക്കാലിക
മായും വാടകക്ക്എടുക്കും.
അന്നൊക്കെ ക�ൊച്ചി
തുറമുഖത്തിന്ഏറ്റവുമധികം
വരുമാനം നല്കിയിരുന്നത്
എഫ്എസിടി ആണ്.
അതുെകാണ്ട്തന്നെ
ക�ൊച്ചിന് പ�ോര്ട്ട്ട്രസ്റ്റില്
പുതിയ ചെയര്മാന് വന്നാല്
എഫ്എസിടിയിലെ ഉന്നത
ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്വിരുന്ന്
നല്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായി
രുന്നു. ഒരു തവണ
ഡ�ോ. ബാബുപ�ോള്
ആയിരുന്നു പുതിയ ചെയര്മാ
നായി വന്നത്. ഞാന് അന്ന്
മെറ്റീരിയല് ഡിവിഷന്
മാനേജര് ആണ്. എന്റെ
മേലധികാരി ഒരു മേന�ോന്
ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തി
ന�ൊപ്പമാണ്വിരുന്നിന്
പ�ോയത്. മേന�ോന്
സഹപ്രവര്ത്തകനായ
എന്നെ ഡ�ോ. ബാബുപ�ോളിന്
ഔപചാരികമായി
സായിപ്പിന്റെ ഭാഷയില്
പരിചയപ്പെടുത്തി. ഉടനെ
ബാബുപ�ോള്
അദ്ദേഹത്തോട്ച�ോദിച്ചു;
'മേന�ോനെ നിങ്ങള്
എന്താണ്ചെയ്യുന്നത്.
ടി പത്മനാഭനെ ഇംഗ്ലീഷില്
എനിക്ക്പരിചയപ്പെടുത്തി
തരികയ�ോ. ടി പത്മനാഭനെ
ഒരു മലയാളിക്ക്അറിയില്ല
എന്നുവെച്ചാല് അയാള്ക്ക്
മലയാളം അറിയില്ല
എന്നാണ്അര്ഥം'. ഇത്തരം
മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥര്
വളരെ ചുരുക്കമാണ്.
അതാണ്മലയാള ഭാഷക്ക്
ഓദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന
രീതിയില് പ്രാമുഖ്യം
കൈവരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന
തടസ്സവും.

മാതൃഭാഷയ്ക്ക്എതിരായിട്ടും
ഇംഗ്ലീഷിന്അനുകൂലമായിട്ടും
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസധുരന്ധര
ന്മാര് പറയുന്ന ഒരു
കാര്യമുണ്ട്. നിയമം,
ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങള് ഒന്നും ഒരിക്കലും
മലയാളത്തില്
പ്രതിപാദിക്കാന് കഴിയില്ല
എന്ന്. ല�ോകത്തിലെ
എത്രയ�ോ വലിയ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്ക്,
(ന�ൊബേല് പുരസ്ക്കാരം
ലഭിച്ചവര് അടക്കം) ഇംഗ്ലീഷ്
അറിയില്ല

തയ്യാറാക്കിയത്
ഇ.കെ.പത്മനാഭന്
ജില്ല ഇന്ഫര്മേഷന്
ഓഫീസര്, കണ്ണൂര്
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മലയാളഭാഷാമാനകീകരണം

എഴുത്തിനും അച്ചടിക്കും ഒരു രീതി
മലയാളത്തിലെ പദങ്ങളുടെ എഴുത്തുരീതിയില്ക്കാണുന്ന വ്യത്യസ്തതയും
ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പദം പലരീതിയിലെഴുതുന്നതിലൂടെ ഏതു
രൂപമാണ്ശരി എന്ന കാര്യത്തില്, പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാര്ഥികളില് സംശയമുണ്ടാകുന്നു

മാനകീകൃത മലയാളത്തിനു
ശൈലീപുസ്ത
 കം
ഡ�ോ. വി പി ജ�ോയ്ഐ എ എസ്
ചീഫ്സെക്രട്ടറി, ഭാഷാമാര്ഗനിര്ദേശക
വിദഗ്ധസമിതി അധ്യക്ഷന്

ല�ോകത്തെ ഏതു ഭാഷയുടെയും വളര്ച്ചയുടെ
പടവുകളില് ഏറെ സ്വാധീനംചെലുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളില്

മുഖ്യമായ�ൊരു സ്ഥാനം ലിപികള്ക്കുണ്ട്. ഏകീകൃത എഴുത്തു
രീതിയും ഒരു ഭാഷയുടെ സര്വത�ോന്മുഖമായ പുര�ോഗതിക്ക്
അനിവാര്യമാണ്. വാമ�ൊഴിയിലും സര്ഗാത്മകസാഹിത്യ
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ത്തിലും ഭാഷയുടെ വ്യത്യസ്തരീതികള് കാണാന് കഴിയു
മെങ്കിലും ഔദ്യോഗികരേഖകള്, നിയമഗ്രന്ഥങ്ങള്,
പാഠപുസ്തകങ്ങള്, മാധ്യമഭാഷ തുടങ്ങി ധാരാളം
മേഖലകളില് മാനകഭാഷ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
മലയാളഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന്
ലിപികളുടെ കാര്യത്തില് എഴുത്തിലും അച്ചടിയിലും

സമാനതയില്ല. മലയാളത്തിന്റെ എഴുത്തുരീതിയിലും
ഏകീകൃതസ്വഭാവമില്ല. "ആറു മലയാളിക്കു നൂറുമലയാളം,
അരമലയാളിക്കുമ�ൊരു മലയാളം, ഒരു മലയാളിക്കും
മലയാളമില്ല'' എന്നു കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്വര്ണ്ണിച്ച
ദുഃസ്ഥിതിയില്നിന്നുള്ള മ�ോചനത്തിനുവേണ്ടിയാണ്
കേരളസര്ക്കാര് 1971-ലെ ലിപിപരിഷ്കരണ ഉത്തരവ്
പുനഃപരിശ�ോധി ക്കുന്നതിനും ഏകീകൃത എഴുത്തുരീതി
രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും മറ്റുമായി 2021-ല് ഭാഷാമാര്ഗ
നിര്ദേശക വിദഗ്ധസമിതി രൂപവല്ക്കരിച്ചത്.

മലയാളഭാഷയുടെ
എഴുത്തുരീതിയില്
നിലവില്ക്കാണുന്ന
അവ്യവസ്ഥകള്ക്ക്ഒരു
പരിധിവരെ മാറ്റംവരുത്താന്
സര്ക്കാര് തന്നെ മുന്കൈ
യെടുത്ത്പുതുതായി മലയാള
ത്തിന്റെ എഴുത്തു രീതി
ശൈലീപുസ്തകം
പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു .
മാനകീകൃതമലയാളം
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിലൂടെ
ഭാഷയുടെ സാധ്യതകള്
വളര്ത്തുവാനും നമ്മുടെ
ഭാഷയെ ല�ോകഭാഷകളി
ല�ൊന്നായി ഉയര്ത്തുവാനു
മുള്ള യജ്ഞത്തില്
പങ്കുചേരാനും സാധിക്കും.

മലയാളഭാഷയില് 1971-ല് നിലവില്വന്ന
ലിപിപരിഷ്ക
 രണം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു.
ടൈപ്പ്റൈറ്റിങ്ങിലും അച്ചടിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
ലിപിബാഹുല്യം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു
പ്രധാനലക്ഷ്യം. അതില് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാല് എഴുതുന്നതിന്ഒരു രീതി, ടൈപ്പ്റൈറ്റിങ്ങിലും
അച്ചടിയിലും മറ്റൊരു രീതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള
നിര്ദേശങ്ങള് പുതിയ പഠിതാക്കളില് ലഘുവായ
പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്പ്യൂട്ടറില് മലയാളം
ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമായപ്പോള്
അച്ചടിയില് പലവിധത്തിലുള്ള ലിപിവ്യവസ്ഥ
വന്നുചേര്ന്നു. ഇപ്പോള്, 1971-ലെ ലിപിപരിഷ്കരണ
നിര്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായ ഫ�ോണ്ടുകളും അതിനു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലിപിവ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചു
തയ്യാറാക്കിയ ഫ�ോണ്ടുകളും സമ്മിശ്രരീതിയില്
തയ്യാറാക്കിയ ഫ�ോണ്ടുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളില് ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം വ്യത്യസ്തരീതിയില് അച്ചടിക്കുന്ന
പത്രങ്ങളും മാസികകളുമുണ്ട്. ഒരു ഭാഷയില്
എഴുതുന്നതിനും അച്ചടിക്കുന്നതിനും ഒര�ൊറ്റ ലിപിവ്യവസ്ഥ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതാണ്ഏറ്റവും അഭികാമ്യം.
മലയാളഭാഷയുടെ ലിപിവ്യവസ്ഥയില് സമൂലമായ
നമുക്കു കഴിയും. പുതിയ നിര്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായ
മാറ്റംവരുത്താന് ഭാഷാമാര്ഗനിര്ദേശക വിദഗ്ധ
 സമിതി
മലയാളം ഫ�ോണ്ടുകളും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. 1971 ലെ ലിപിപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
ഉ, ഊ, ഋ, ര്/റ്എന്നിവയുടെ മാത്രകള്
മലയാളത്തിലെ പദങ്ങളുടെ എഴുത്തുരീതിയില്ക്കാ
വ്യഞ്ജ
 നങ്ങളില്നിന്ന്വേര്പെടുത്തി ു, ൂ, ൃ, എന്നീ
ണുന്ന വ്യത്യസ്ത
 തയും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.
ഉപചിഹ്നങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ ലിപികളുടെ
ഒരു പദം പലരീതിയിലെഴുതുന്നതിലൂടെ ഏതു
എണ്ണം കുറയ്ക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ഇവയില് ു, ൂ
രൂപമാണ്ശരി എന്ന കാര്യത്തില്,
എന്നീ ഉപചിഹ്നങ്ങള്
പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാര്ഥികളില് സംശയമു
തുടര്ന്നുപയ�ോഗിക്കണമെന്നാണ്സമിതി
ണ്ടാകുന്നു. ഉത്പാദനം, ഉല്പ്പാദനം,
ശിപാര്ശ ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെ ഉ, ഊ
ഉല്പാദനം, ഉല്പാദനം എന്നി
നിലവില്
എന്നിവ വിവിധ വ്യഞ്ജ
 നങ്ങള�ോ
ങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുരീതി ഗുണകരമ
മലയാളഭാഷ
ട�ൊപ്പം ചേരുമ്പോള് വ്യത്യസ്തരീതി
ല്ല. ഇവയില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
യില് എഴുതുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കാന്
സ്വീകരിച്ചശേഷം ബാക്കിയുള്ളവ
ഏത�ൊരാള്ക്കും
കഴിയും. അതേസമയം, ഋ, ര്/റ്
മാനകഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട
ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റങ്ങള്
എന്നിവയുടെ ഉപചിഹ്നങ്ങള്
ഇടങ്ങളില്നിന്ന്ഒഴിവാക്കിയേ
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി
ല്ല
വ്യഞ്ജ
 നങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ചേര്ത്തു
മതിയാവൂ. അത്തരത്തില് ഏകീകൃത
എന്ന്
പയ�ോഗിക്കാനും സമിതി ശിപാര്ശ
പദാവലി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും
അനുമാനിക്കുന്നു.
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃ, പൃ, തൃ, ക്ര, പ്ര, ത്ര
ഭാഷാമാര്ഗനിര്ദേശകവിദഗ്ധസമിതി
എന്നിങ്ങനെ എഴുതുന്നത്കൈയെഴുത്തിന്
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും, മലയാളഭാഷയു
സൗകര്യപ്രദമാണെന്നു മാത്രമല്ല, ഈ
ടെ എഴുത്തുരീതിയില് നിലവില്ക്കാണുന്ന
ഉപചിഹ്നങ്ങള് എല്ലാ വ്യഞ്ജ
 നങ്ങള�ോടുമ�ൊപ്പം
അവ്യവസ്ഥകള്ക്ക്ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റംവരുത്താന്
ഒരേ രീതിയില് ചേര്ന്നുവരുന്നതിനാല് ഭാഷ പഠിച്ചുതുടങ്ങു
സര്ക്കാര് തന്നെ മുന്കൈയെടുത്ത്പുതുതായി മലയാള
ന്നവര്ക്കും സൗകര്യപ്രദമാകും. മാത്രമല്ല, ൃ (കൃ), ൄ (ക്യ),
ത്തിന്റെ എഴുത്തുരീതി ശൈലീപുസ്ത
 കം
� (�പ) എന്നീ ഉപചിഹ്നങ്ങളെഴുതുന്നതിലെ സംശയമ�ൊഴി
പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. മാനകീകൃത മലയാളം ഉപയ�ോഗി
വാക്കാനും ഇത്സഹായകമാണ്. ഇവയാണ്പ്രധാനപ്പെട്ട
ക്കുന്നതിലൂടെ ഭാഷയുടെ സാധ്യതകള് വളര്ത്തുവാനും
ലിപിമാറ്റങ്ങള്. നിലവില് മലയാളഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
നമ്മുടെ ഭാഷയെ ല�ോകഭാഷകളില�ൊന്നായി
ഏത�ൊരാള്ക്കും ഈ മാറ്റങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല എന്ന്
ഉയര്ത്തുവാനുമുള്ള യജ്ഞത്തില് പങ്കുചേരാനും
അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ, എഴുത്തിനും
സാധിക്കും.
അച്ചടിക്കും ഒരു രീതിതന്നെ ഉപയ�ോഗിക്കാന്
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അമ്മമ�ൊഴി

മധുരസ്മൃ തി
പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തില് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്'അമ്മമ�ൊഴി'
മാത്രം. അതേസമയം ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഭാഷണം ചെയ്യാന് ശീലിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
അതിനുവേണ്ട അധ്യാപകര് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലുമുണ്ടാകണം. പ്രാഥമികതലത്തില്
മാധ്യമം മാതൃഭാഷയെ ആകാവൂ എന്നു പറയുന്നത്അറിവിനും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനും
വേരുപിടിക്കണമെങ്കില് അത്അപ്രകാരമാവണമെന്ന തത്വമനുസരിച്ചാണ്

ഭരണഭാഷയ്ക്ക്
ലളിതമലയാളം
ഡ�ോ. എം. ലീലാവതി

ഇന്നേവരെ ആരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
പെരുമ മലയാളത്തിലെ 'അമ്മ' എന്ന പദത്തിലുണ്ട.്

അതിതാണ്: മനുഷ്യ�ഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നവളെയും
ഭാഷയിലെ മുഴുവന് വര്ണ്ണങ്ങളെയും അത്കുറിക്കുന്നു.
ആദ്യത്തേത്വിശദമാക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ടാമത്തെ അര്ഥം
വിശദമാക്കാം. ഉച്ചാരണസ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി
വര്ണ്ണങ്ങളെ തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായി
വർഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത ്ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളിലാണ്. 'അ'
എന്ന കണ്ഠ
 ്യം മുതല് 'മ' എന്ന ഓഷ്ഠ
 ്യം വരെ
ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്ഉച്ചാരണസ്ഥാനത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
മധ്യമങ്ങളും (യ, ര, ല, വ, ള, ഴ ,റ) ഊഷ്മാക്കളും (ശ,
ഷ, സ, ഹ) അവയ്ക്കു
 ള്ളില്പ്പെടുന്നു. അതിനാല് 'അ'
മുതല് 'മ' വരെയാണ് ഉച്ചാരണസ്ഥാനം അനുസരിച്ചുള്ള
വര്ണ്ണ സംവിധാനം. മുഴുവന് അക്ഷരങ്ങളെയും
കുറിക്കുന്നു എന്നര്ത്ഥത്തില് 'കമ' എന്ന പദം
പ്രയ�ോഗിക്കാറുണ്ട്. (കമാന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല). അത്
സ്വരങ്ങളെ ഒഴിച്ചു നിര്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഗണനമാണ്.

സ്വരങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്താല് 'അമ്മ' എന്ന സാകല്യത്തെ
ക്കുറിക്കാം. ആ പദം തന്നെ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനെ
പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീയെയും കുറിക്കുന്നുവെന്ന
സവിശേഷതയുള്ള ഭാഷയാണ് മലയാളം. ഇപ്രകാരം
വര്ണ്ണസാകല്യത്തെയും പെറ്റമ്മയെയും ഒരുമിച്ച്
അര്ഥമാക്കുന്ന പദമുള്ള ഒരേയ�ൊരു ഭാഷയാണ്മലയാളം.
'മിണ്ടിത്തുടങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേല്'
ഒന്നാമതായ്അങ്കുരിക്കുന്ന പദം 'അമ്മയെന്നല്ലയ�ോ?'
എന്ന്മഹാകവി (വള്ളത്തോള്) ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത്
വര്ണ്ണസാകല്യത്തെയും കുറിക്കുന്നുവെന്ന്അദ്ദേഹം
പ�ോലും ഉപദര്ശിക്കുകയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും അത്
വസ്തുതയാണ്.
ല�ോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ല മക്കളും സ്വന്തം ഭാഷയെ
അമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു 'അമ്മ 'എന്ന പദം
തന്നെ വര്ണ്ണമാലയെ മുഴുവന് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന മലയാള
ത്തിന്റെ മക്കളില്, അങ്ങനെയല്ലാത്തവരേറെയുണ്ടെങ്കില്
ആ വൈരുധ്യത്തിന്റെ കാരണം ആരായേണ്ടതുണ്ട്.
ആദ്യം അമ്മിഞ്ഞപ്പാലും പിന്നെ അന്നവും ക�ൊടുത്തു
പ�ോറ്റുന്നവരെയാണ് മക്കള് നല്ല അമ്മയായി കാണുക.
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അതു രണ്ടും ക�ൊടുത്തില്ലെങ്കില് അമ്മയ�ോടു
മമതയുണ്ടാവില്ല. അതുപ�ോലെയാണ്'അമ്മമ�ൊഴി'യും.
ജീവിക്കാന് വേണ്ടി മറുനാടുകളിലേക്കു കുടിയേറേണ്ടി
വരുന്നവരാണ്മലയാളികള്. അന്നത്തിനായി
മറുനാടുകളിലേക്ക്മക്കള് ഓടേണ്ടി വരുമെന്ന
വിചാരമാണ്ഇംഗ്ലീഷ്മാധ്യമത്തില് മക്കള്
പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ജനയിതാക്കളില്
ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാല് അന്നം നേടാന് ഉതകാവുന്ന
ഭാഷയും 'അമ്മമ�ൊഴിയും' ഒരുമിച്ചു പഠിക്കാന് പറ്റിയ
വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടാവുന്നതാണ്അമ്മമ�ൊഴിയ�ോടുള്ള മമത
നിലനിര്ത്താന് ഉതകുന്ന സംവിധാനം.

നല്കാവുന്നതാണ്.
മലയാളം മാധ്യമമായുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലും
ഇംഗ്ലീഷില് ഭാഷണത്തിനുള്ള കഴിവ്
കുട്ടികള്ക്കുണ്ടാവുമെന്ന വിശ്വാസം വന്നാല്, ദൂരമ�ോ
ചെലവ�ോ പരിഗണിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷ്മീഡിയത്തിലേക്ക്
നെട്ടോട്ടം വേണമെന്ന ജനയിതാക്കളുടെ മന�ോഭാവ
ത്തിനും മാറ്റം വരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തി
നുവേണ്ടി വാദിക്കാറുള്ള സാഹിത്യകാരനും വിദ്യാഭ്യാസ
വിചക്ഷണനുമായിരുന്നു യു. ആര് അനന്തമൂര്ത്തി. ഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം പണക്കാര്ക്ക്
മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപ�ോലെ കിട്ടേണ്ടതാണ്.

ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും

ഭരണഭാഷയും ജനാധിപത്യവും

ല�ോകത്തൊട്ടാകെ അംഗീകാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷും
എല്ലാ പൗരന്മാര്ക്കും മനസ്സിലാവുന്ന അമ്മമ�ൊഴിയിലാ
ഇന്ത്യയില�ൊട്ടാകെ പ്രചാരമുള്ള ഹിന്ദിയും പഠിക്കാന്
വണം ജനാധിപത്യമുള്ള ഏതു ഭാഷയിലെയും ഭരണഭാഷ
പ്രാഥമികവിദ്യാലയങ്ങളില് സംവിധാനമ�ൊരുക്കുന്നത്
എന്നതില് രണ്ടു പക്ഷമില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
അമ്മമ�ൊഴിയിലുള്ള മമത വറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാന്
പ്രാദേശികതലത്തില് ഒട്ടേറെ ഭാഷകളുള്ളതുക�ൊണ്ട്ഒരു
സഹായിക്കും.
ഘടകഭാഷ (link language ) ഉണ്ടാവേണ്ടത്അനിവാര്യ
നൂറ്റാണ്ടുകള�ോളം അനുഭവിച്ച അടിമത്തത്തില്
മാണ.്അതേസമയം സ്വന്തം ഭാഷയുടെ പരിധിയിൽ
നിന്ന്മ�ോചനം ഇച്ഛിച്ചപ്പോള് ആ ആശയങ്ങൾ
ഒതുങ്ങുന്ന ഏതു ഭരണകാര്യവും അതില്ത്തന്നെയാവണം.
പ്രചരിപ്പിക്കാന് പ്രയുക്തമായ മുഖ്യഭാഷ
ഭരണം നടക്കേണ്ടത്ഭരിക്കുന്നവരുടെ 'ക�ോയ്മ'
ഇംഗ്ലീഷാണ്. ആ ഭാഷ ഇന്ത്യന്
സ്ഥാപിക്കാനല്ല, ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ
ഭാഷകളില�ൊന്നായി മാറിയത്കാറുമൂടിയ
ആവശ്യങ്ങള് നിര്വഹിക്കാനാണ്.
ചരിത്രത്തിന്റെ ക�ൊടുമയിലും, വെളിച്ചം
അതുക�ൊണ്ട്ഭരണഭാഷ
നല്കിയ ഒരു രജതരേഖയായി
നാട്ടാര്ക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന
ട്ടാണ്കാണേണ്ടത്.
രീതിയിൽ ലളിതമായ
ഇംഗ്ലീഷ്ഇന്ത്യയില്
ഭരണഭാഷ
മാതൃഭാഷയിലായേ തീരൂ.
പ്രചരിച്ചത്ചരിത്രപരമായ
നാട്ടാര്ക്കൊക്കെ
മനസ്സിലാവാത്ത ഇംഗ്ലീഷ്
ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്.
പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത്
ആ ഭാഷ അടിമത്തത്തിന്റെ
മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ
മനസ്സിലാവാത്ത
ചിഹ്നമായല്ല വീക്ഷിക്കപ്പെ
ലളിതമായ
മാതൃഭാഷയിലാ
സംസ്കൃത പദമുപയ�ോഗി
ടേണ്ടത്. അതിനെ ഒരു
ച്ചാല് മതിയെന്ന
യേ തീരൂ. മനസ്സിലാവാത്ത
ഇന്ത്യന് ഭാഷയായി
ധാരണ മൂഢമാണ്.
അംഗീകരിക്കണം.
ഇംഗ്ലീഷ്പദങ്ങളുടെ
വായിക്കുന്നവര്ക്ക്
അതിന്വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാനത്ത്
മനസ്സി
ല
ാവാത്ത
അര്ഥം ശരിയായി
ത്തില് അര്ഹിക്കുന്ന
ഗ്രഹിക്കാന് കഴിയുന്ന
സംസ്കൃ
 ത പദമുപയ�ോഗി
സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം.
പദങ്ങള് പ്രയ�ോഗിക്കണ
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ
ച്ചാല് മതിയെന്ന ധാരണ
മെന്നതാണ്
മുഖ്യം.
ഘട്ടത്തില് എഴുതാനും
മൂഢമാണ്

സാര്വത്രിക
പ്രചാരം
വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കേ
കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏതു പദവും
ണ്ടത്'അമ്മമ�ൊഴി' മാത്രം.
പ്രയ�ോഗിക്കാം. ഏതു
അതേസമയം ഇംഗ്ലീഷും
ഭാഷയില്
നിന്നു നിഷ്പന്നമായ
ഹിന്ദിയും ഭാഷണം ചെയ്യാന്
തെന്ന്
അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല.
ശീലിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനു
വേണ്ട അധ്യാപകര് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങ
ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തില്
ളിലുമുണ്ടാകണം. പ്രാഥമികതലത്തില്
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക
മാധ്യമം മാതൃഭാഷയെ ആകാവൂ എന്നു പറയുന്നത്
പദങ്ങള്ക്കു പകരം അര്ഥമറിയാത്ത സംസ്കൃ
 ത
അറിവിനും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനും വേരുപിടിക്കണമെ
പദങ്ങള് പ്രയ�ോഗിക്കുന്നത്അനാവശ്യവും അധികഭാരം
ങ്കില് അത്അപ്രകാരമാവണമെന്ന തത്വമനുസരിച്ചാണ്.
പ�ോലുമാണ്. ഏതു ഭാഷയില് നിന്നുള്ള തത്സമശബ്ദങ്ങളെ
അന്യഭാഷാപ്രദേശങ്ങളില് പിറക്കുകയും പിറവി
യും ഉച്ചരിക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന
മുതലേ അതതു പ്രദേശത്തെ ഭാഷ കേട്ടുവളരുകയും
അക്ഷരമാലയും ലിപിമാലയും മലയാളത്തിലുണ്ട്.
ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള്ക്ക്സാഹചര്യവശാല് കേരളത്തിലെ
ഫീസിലെ (fees) ലെ 'ഫ' പ�ോലെ ചിലതിനേ
വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കെത്തേണ്ടി വന്നാല് ചില
ലിപിയില്ലാതുള്ളൂ. അവ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.
ഇളവുകളനുവദിക്കേണ്ടത്അവര�ോടു നീതിചെയ്യലാണ്.
സാര്വലൗകികങ്ങളായ സാങ്കേതിക പദങ്ങള്
പ്രാഥമികതലത്തില് മാധ്യമമായി എഴുതാനും
സമൃദ്ധമാവുന്നത്ഭാഷയെ സമ്പന്നമാക്കലാണ്. ഭാഷയുടെ
വായിക്കാനും ശീലിക്കപ്പെടുന്ന മാതൃഭാഷയുമായുള്ള മമത
തനിമകെടുത്തലല്ല. കടുംപിടുത്തങ്ങളും ശാഠ്യങ്ങളുമല്ല
അമ്മയ�ോടെന്നപ�ോലെ നിലനില്ക്കും. അധ്യേതാക്കളുടെ
പ്രായ�ോഗികതയും ഉദാരതയുമാണ ്ഏതു ഭാഷയുടെയും
താല്പര്യമനുസരിച്ച്ഭാഷണം മാത്രം ശീലിച്ച ഭാഷയില്
അര�ോഗമായ വളര്ച്ചയ്ക്കു പ്രേരകമാവുക.
പിന്നീട്എഴുതാനും വായിക്കാനും ശിക്ഷണം
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സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജീവവായു
മലയാളികള് മാതൃഭാഷ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതില് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല.
പലപ്പോഴും അധീശവര്ഗത്തിന്റെ ഭാഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഭ്രമമാണ്അവരെ
ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പണ്ട്അത്സംസ്കൃതഭാഷാഭ്രമമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണം
വന്നതിന്ശേഷം അത്ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷാഭ്രമമായി മാറി

മാതൃഭാഷയും
മലയാളിയും
എം.കെ.സാനു

മാതൃഭാഷാ സ്നേഹം അമ്മയുടെ നേര്ക്കുള്ള
സ്നേഹം പ�ോലെയാണ്. അത്എന്തെന്ന്നിര്വചിക്കാന്

ആവുകയില്ല. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലെ വിശിഷ്ടമായ ഭാവങ്ങ
ള�ൊക്കെയും ആ സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി മാതൃഭാഷാസ്നേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിന്റെ പ്രാണവായുവുമാണ്. മാതൃഭാഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു
കഴിഞ്ഞ ജനങ്ങള് അടിമകളായി മാറുന്നുവെന്നാണ്
ചരിത്രത്തില് നാം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. തലമുറകള്ക്കുശേഷം
മാത്രമേ അവര് സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നുള്ളു.
മലയാളികള് മാതൃഭാഷ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതില്
വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും അധീശവര്ഗ
ത്തിന്റെ ഭാഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഭ്രമമാണ്അവരെ
ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പണ്ട്അത്സംസ്കൃത
ഭാഷാഭ്രമമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണം വന്നതിന്ശേഷം
അത്ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷാഭ്രമമായി മാറി. അന്ന്ഭാഷാധ്യാപകര്
തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് കത്തിച്ചുവെച്ച തിരിപ�ോലെ
മലയാളത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതില് വ്യഗ്രത കാണിച്ചതിനെ
ക്കുറിച്ച്മഹാകവി ഉള്ളൂര് പ്രസ്ത
 ാവിക്കുന്നുണ്ട്.
പില്ക്കാലത്ത്മാതൃഭാഷാ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി
അനേകം സംഘങ്ങളും വ്യക്തികളും നിരന്തരം വാദിക്കാന്
തുടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത്ഇ എം എസ്ആ വാദം
സ്ഥിരമായി ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലാണ്വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്സമൂഹത്തില് മാറ്റം

ഉണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യ കൃതികള് സൃഷ്ടിച്ചത്.
ശ്രീനാരായണഗുരുവും അയ്യന്കാളിയും സഹ�ോദരന്
അയ്യപ്പനും മലയാളത്തിലൂടെയാണ്മൗലികമായ
ആശയങ്ങളുടെ ശക്തി എന്തെന്നു ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തിയത്.
എങ്കിലും മാതൃഭാഷയുടെ നേര്ക്ക്അവഗണന
കാട്ടുന്നവരുടെ സംഖ്യ കുറയുകയുണ്ടായില്ല. അനേകം
സംഘങ്ങള് ആ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ പ�ോരാടിയതിന്റെ
ഫലമായിട്ടാണ്സര്ക്കാര് അതില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താന്
തുടങ്ങിയത്. ആ ശ്രദ്ധയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നിയമം
ക�ൊണ്ടുവന്നത്പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള
സര്ക്കാരാണ്. ഇന്ന്വിദ്യാഭ്യാസത്തില് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക്
ഗണ്യമായ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന്നമുക്ക്ഉറപ്പായി പറയാം.
ആ സ്ഥാനം സ്ഥിരമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ഭാഷാസ്നേഹ
ത്തിനുവേണ്ടി യുവാക്കളില്നിന്ന്ശബ്ദം ഉയരേണ്ടതാണ്.
ഇക്കാര്യത്തില് രാഷ്ട്രീയപ്രവര്ത്തകര്ക്കുള്ള ബാധ്യത
വലുതാണ്. അവരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി മലയാളഭാഷാ
പരിപ�ോഷണശ്രമം തുടര്ന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നാല് കേരളം
തമിഴ്നാട്പ�ോലെ ഭാഷാസ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തില്
അഭിനന്ദനീയമായ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുമെന്ന
കാര്യത്തില് തര്ക്കമില്ല. മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കത്തില്
മാതൃഭാഷാസ്നേഹവും മാര്ഗദീപങ്ങളില് ഒന്നായിരിക്കട്ടെ
യെന്ന്ആശംസിക്കുന്നു.
തയ്യാറാക്കിയത്: ആര് ഗ�ോപകുമാര്.
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മലയാളം
സാര്വദേശീയ ഭാഷ
സച്ചിദാനന്ദന്

തുറന്ന മനസ്സ്
ഭാഷ എന്നാല് കേവലം വാക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമല്ല. അത്ഒരു ജനത
ജീവിതത്തെയും ല�ോകത്തെയും ന�ോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു രീതിയും ഒരു
സംസ്കാരവുമാണ്. ഭാഷയുടെ അപചയം ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ തന്നെ
അപചയമാണ്; ഭാഷയുടെ ശക്തീകരണം ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ശക്തീകരണവും
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ഒരു ഭാഷ ദുര്ബലമാവുകയ�ോ അപ്രത്യക്ഷമാവു
കയ�ോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള് പല

ഓഫീസുകളും ഉള്പ്പെടെയുള്ളവയുടെ പല വ്യവഹാരങ്ങ
ളിലും മലയാളം വേണ്ടത്ര ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
സമകാലീന വിജ്ഞാനം മുഴുവന് ഉള്ക്കൊള്ളാന് റഷ്യന്, ചൈനീസ്മുതലായ ഭാഷകള് പ�ോലെ-നമ്മുടെ
ഭാഷയ്ക്ക്ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാഗ്യവശാല് മാധ്യമ
ങ്ങള്, പുസ്തകപ്രസാധനം, എഴുത്ത്, വായന, സംവാദ
സംസ്കാരം ഇവയും ഇതരഭാഷകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങ
ളും മലയാളത്തെ ജീവിപ്പിച്ചു നിര്ത്താൻ സഹായിക്കു
ന്നുണ്ട്. ഒപ്പം മലയാളം മിഷന് മുതലായ സംഘടന
കളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സര്ക്കാര്ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള
ചില മുന്കൈകളും ഭാഷാ വ്യാപനത്തെ
പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഷ
സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങള്ക്ക്വംശനാശം
സംഭവിക്കുക, ഇതരജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാന്
പ്രയാസമായ ഒരു ചെറിയ ഭൂവിഭാഗത്തില്- ദ്വീപ്,
മലയിടുക്ക്ഇങ്ങിനെ- കുടുങ്ങിപ്പോവുക
എന്നതെല്ലാമാണ്. ഭാഷ വികസിച്ച സാഹചര്യങ്ങള്
(വായന, എഴുത്ത്, സംവാദങ്ങള്, പത്രങ്ങള്,
ആനുകാലികങ്ങള്, അന്യ ഭാഷകളുമായുള്ള സമ്പര്ക്കം
മുതലായവ) ഇല്ലാതാകുക, ഭാഷാപഠനം ഭൗതികമായ
നേട്ടത്തിന്( ജ�ോലി, ബിസിനസ്, ധനസമ്പാദനം )
ഉതകാതെ വരിക, ജീവിതസാഹചര്യം മാറുക
ശാപവും അനുഗ്രഹവും
(ജനങ്ങള് പ്രവാസികള്
ആകുന്നതു പ�ോലെ), ഒരു
മലയാളത്തിന്റെ ഒരു
വ്യവസ്ഥ നഷ്ടമാവുക ( ഉദാ:
സവിശേഷത അത്സ്വയം
കാര്ഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
തന്നെ ഘടന ക�ൊണ്ട്ഒരു
മാറുമ്പോള് അതുമായി
നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഈ തുറന്ന
സാര്വദേശീയഭാഷയാണ്
ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട്
എന്നതാണ്. അറബി മുതല്
മനസ്സിനെ നാം അംഗീകരി
വാക്കുകളും ഉപയ�ോഗത്തില്
ഇംഗ്ലീഷ്വരെയുള്ള
ക്കുക തന്നെ വേണം; ഇംഗ്ലീഷ്
നിന്ന്മറഞ്ഞുപ�ോകുന്നു),
ഭാഷകളില് നിന്നുള്ള
ഓര�ോ തലമുറയും സാവധാനം
വാക്കുകള് അതിനെ സമ്പന്ന
പ�ോലുള്ള ഭാഷകളും
ആ ഭാഷയില് നിന്ന്അകലുക,
മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്ഒരു
കടമെടുപ്പിലൂടെയാണ്
ഇതരഭാഷകള് മേല്ക്കൈ
കാരണം നമ്മുടെ ചരിത്രവും
നേടുകയും ഒരു ഭാഷ സംസാരി
ശക്തമായത്. എന്നാല് മറ്റു
ഭൂമിശാസ്ത്രവും തന്നെയാണ്.
ക്കുന്നവര് തന്നെ മറ്റൊരു
വിശാലമായ കടല്ത്തീരം,
ഭാഷകള്
നമ്മുടെ
ഭാഷയെ
ഭാഷയെ കൂടുതല് വരേണ്യ
തുറമുഖങ്ങള്, അവയിലൂടെ
ദുര്ബലമാക്കുമ്പോള് നാം
മായി കാണുകയും ചെയ്യുക,
നടന്ന വാണിജ്യം,
ക്ഷാമം മുതലായവ മൂലം വലിയ
ജാഗരൂകരാവുകയും വേണം.
പ�ോര്ച്ചുഗീസ്, ഡച്ച്, അറബി,
ജനപ്രയാണങ്ങള്
ഇംഗ്ലീഷ്തുടങ്ങിയ ഭാഷകള്
തമിഴരെപ്പോലെ നാം
സംഭവിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസ
സംസാരിക്കുന്നവരുടെ
ഭാഷാമൗലികവാദികള്
വ്യവസ്ഥയിലും സാമാന്യവ്യവ
ആഗമനം ഇതെല്ലാം ഈ
ഹാരങ്ങളിലും ഭരണസംബന്ധ
ആകണം എന്ന്എനിക്കഭിപ്രായ സമ്പന്നതയ്ക്
 ക്പിറകിലുണ്ട്.
മായ കാര്യങ്ങളിലും ആ
ഒരു
ശാപത്തെ
അങ്ങനെ
മില്ല, എങ്കിലും ഭാഷാപരമായ
ഭാഷയ്ക്ക്ഒന്നാം സ്ഥാനം
നമ്മുടെ ഭാഷ അനുഗ്രഹമായി
ജാഗ്രതയും ഭാഷാസ്നേഹവും
നല്കപ്പെടാതിരിക്കുക,
മാറ്റി എന്ന്പറയാം. ഇപ്പോഴാ
വാക്കിനു മറുവാക്കുകള്
കട്ടെ ഹിന്ദിയും ബംഗാളിയും
ഭാഷയെ ശക്തീകരിക്കാനുള്ള
ഇല്ലാതാവുക, ഭാഷയുടെ
ഒറിയയും മറ്റും സംസാരിക്കുന്ന
നിരന്തരപ്രയത്ന
 വും
ഭിന്നതലങ്ങള്,
വരും ജ�ോലി തേടി വന്നു
(സംസാരഭാഷകള്, സമുദായ
പ്രധാനമാണ്
ചേര്ന്നിരിക്കുന്നു- ഇതിന്റെ
ഭാഷകള്, വാമ�ൊഴികള്,
പ്രത്യാഘാതം അളക്കാന്
പത്രഭാഷ, വിജ്ഞാനഭാഷ,
സമയമായിട്ടില്ലെങ്കിലും.
പണ്ഡിതഭാഷ മുതലായവ)
ക്ഷയിക്കുക, മറ്റൊരു ഭാഷ
നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഈ
സംസാരിക്കുന്നവര് ഒരു ഭാഷ
തുറന്ന മനസ്സിനെ നാം
സംസാരിക്കുന്നവരെ ശക്തിക�ൊണ്ട്കീഴടക്കുകയും
അംഗീകരിക്കുക തന്നെ വേണം; ഇംഗ്ലീഷ്പ�ോലുള്ള
സ്വന്തം ഭാഷ നിര്ബന്ധമായി അടിച്ചേല്�ിക്കുകയും
ഭാഷകളും കടമെടുപ്പിലൂടെയാണ്ശക്തമായത്.
ചെയ്യുക, സമകാലീനജീവിതവും വിജ്ഞാനവും
എന്നാല് മറ്റു ഭാഷകള് നമ്മുടെ ഭാഷയെ
ആവിഷ്കരിക്കാന് ഭാഷ അപര്യാപ്ത
 മാവുക: ഇതെല്ലാം
ദുര്ബലമാക്കുമ്പോള് നാം ജാഗരൂകരാവുകയും വേണം.
ഭാഷയുടെ അപചയത്തിന�ോ മരണത്തിനു തന്നെയ�ോ
തമിഴരെപ്പോലെ നാം ഭാഷാമൗലികവാദികള് ആകണം
കാരണമാകാം.
എന്ന്എനിക്കഭിപ്രായമില്ല, എങ്കിലും ഭാഷാപരമായ
ജാഗ്രതയും ഭാഷാസ്നേഹവും ഭാഷയെ ശക്തീകരിക്കാ
ഇവയില് ചിലതെങ്കിലും മലയാളത്തിനും
നുള്ള നിരന്തരപ്രയത്നവും പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ
ബാധകമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു കൂടാ. മറ്റു ഭാഷകളെ (ഇംഗ്ലീഷ്/
ഉപകരണങ്ങള്ക്കും യന്ത്രങ്ങള്ക്കും മലയാളം
ഹിന്ദി) കൂടുതല് ബഹുമാന്യമായി കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം
കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കില് തന്നെ, ഏതു വിജ്ഞാന
വര്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാല്
മേഖലയിലായാലും പരികല്പനകള്ക്കും ആശയങ്ങ
ഏറെപ്പേര്ക്കു പ്രവാസികള് ആകേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്.
ള്ക്കും ആവശ്യമായ വിചാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷ വികസി
സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങള് തീവ്രമാക്കിയിട്ടും ക�ോടതിയും
പ്പിക്കേണ്ടത്അനിവാര്യമാണ്.
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ഭാഷയും പ്രകൃതിയും
ഭാഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ നിർ�യിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളില�ൊന്നായി
ആധുനികകാലത്തു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്അതിന്റെ
ശബ്ദസ്വഭാവ(Phonetic)മാണ്. ഇതു മാനദണ്ഡമാക്കിയാല് ഇംഗ്ലീഷിനെ
ക്കാള് ശ്രേഷ്ഠ
 മായ ഭാഷയാണു മലയാളം എന്നുകാണാം. ഉച്ചരിക്കുന്ന
വിധത്തില് എഴുതാന് കഴിയുക. എഴുതുന്നതുപ�ോലെ ഉച്ചരിക്കാന് കഴിയുക.
ഇതാണ്ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളില�ൊന്ന്. ഈ മികവ്ല�ോകത്ത്
അപൂർവം ഭാഷകള്ക്കേയുള്ളു. അതില�ൊന്നു നമ്മുടെ മലയാളമാണ്

ജീവിതത്തെ
അനുശീലിച്ചുള്ളതാവണം
മാതൃഭാഷാസ്നേഹം
പ്രഭാവര്മ്മ

പൂച്ച എന്ന്എഴുതാം. പൂച്ച എന്നുതന്നെ
വായിക്കാം. ഉച്ഛൃംഖലത എന്ന്എഴുതാം. അത്

അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷില�ോ?
സി എ ടി എന്ന്എഴുതണം ക്യാറ്റ്എന്നു
വായിക്കണം. ഈസ്ല
 ാന്ഡ്എന്നു എഴുതണം.
ഐലന്റ്എന്നു വായിക്കണം. ക�ോള�ോണല് എന്ന്
എഴുതണം. കേണല് എന്നു വായിക്കണം.
ഡെബ്രിസ്എന്ന്എഴുതണം. ഡെബ്രി എന്നു
വായിക്കണം. എഴുത്ത്ഒരു വഴിക്ക്, ഉച്ചാരണം
മറ്റൊരു വഴിക്ക്! ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഈ വകതിരിവില്ലാ
യ്മയെ കാണിക്കാന് ജ�ോര്ജ്ബെര്ണാഡ്ഷാ
രൂപപ്പെടുത്തിയ വാക്കാണ്GHOTI. വിശേഷിച്ച്
അര്ഥമ�ൊന്നുമുള്ള പദമല്ലത്. GHOTI
എന്നെഴുതിയാല് Fish എന്നാണ്വായിക്കേണ്ടത്
എന്ന്ഷാ പറഞ്ഞു. അത്എന്തുക�ൊണ്ട്എന്ന്
ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. Laugh ല്
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gh എന്നതില് ഉച്ചാരണം ഫ എന്ന്. Women ല് O
ക്ക്ഉച്ചാരണം ഇ എന്ന്. Nation ല് ti ക്ക്ഉച്ചാരണം
ഷ്എന്ന്. അപ്പോള് Ghoti എന്നത്ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്
Fish എന്നല്ലേ? എഴുത്ത്ഒരു വഴിക്കും ഉച്ചാരണം
മറ്റൊരു വഴിക്കുമാവുന്നതു ഭാഷയുടെ പ�ോരായ്മയാ
ണെന്നതില് സംശയമില്ല. രണ്ടും ചേര്ത്തുക�ൊണ്ടു
പ�ോവാന് കഴിയുന്നത്മികവാണുതാനും. മലയാള
ത്തിന്ഇതുണ്ട്. ഇത്രമേല് മികവുള്ള ഭാഷയാണു
നമ്മുടേത്എന്ന അഭിമാന ബ�ോധം നമുക്കുണ്ടോ?
അതില്ലതാനും! ഇംഗ്ലീഷില് എന്തിനും ഏതിനും 'Love'
ആണ്. മലയാളത്തില�ോ? അതിന്വ്യത്യസ്ത

അർഥച്ഛായകളുള്ള എത്രയ�ോ പദങ്ങളുണ്ട്.
സ്നേഹം, മമത, പ്രേമം, പ്രണയം, രാഗം,
അനുരാഗം എന്നിങ്ങനെ. ഓര�ോ സന്ദര്ഭത്തിനനു
സരിച്ച്ഓര�ോന്ന്, ഓര�ോ വ്യക്തി ബന്ധത്തിന്റെ
സവിശേഷതക്കനുസരിച്ച്ഓര�ോന്ന്. ഇങ്ങനെ
ന�ോക്കിയാലും എത്രയ�ോ മേലെയാണു മലയാളം.

പക്ഷേ, ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠത ചേര്ന്ന
ഭാഷയാണു നമ്മുടേത്എന്ന്അഭിമാനിക്കാന് നമുക്കു
കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല തന്നെ!

ഭരണം നടന്നിട്ടില്ലേ? മലയാള അക്ഷരങ്ങള് തന്നെ
കൂട്ടിയെഴുതാന് വിഷമമുള്ള പാവപ്പെട്ടവന്
ഹൈക്കോടതിയില് ഹര്ജിക�ൊടുക്കാന് ഇംഗ്ലീഷ്
അറിയാവുന്നവനെ തേടിപ്പോകണം. അവിടെ
ജഡ്ജിക്കും വക്കീലിനും ഇടയില് നടക്കുന്നതെന്താ
ണെന്ന്ഒട്ടു മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. വല്ലാത്ത
ദൈന്യമാണിത്.

മാതൃഭാഷയ്ക്കു
 വേണ്ടി വാരമാചരിക്കുന്ന
വരാണു നമ്മള്. ല�ോകത്ത്മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു
ജനത ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവര്ക്കൊക്കെ
യറിയാം പ്രത്യേക വാരമാചരിച്ചല്ല, ജീവിതത്തില്
അനുശീലിച്ചാണ്ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന്.
ല�ോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു ചെന്നാലും
വര്ഷത്തില് ഒരു ദിവസം മാതൃഭാഷാ സംരക്ഷണ
നമ്മുടെ മേല്വിലാസം മലയാളമാണ്എന്നതു
ത്തിന്; ബാക്കി 364 ദിവസങ്ങള് അതിനെ
മറന്നാല�ോ? മാതൃഭാഷ തെറ്റുകൂടാതെ ഉച്ചരിക്കാനറി
ഇല്ലാതാക്കാനും! മാതൃഭാഷ അറിയില്ല എന്ന്വികല
യാത്തവനെ ല�ോകം പുച്ഛത്തോടെയേ കാണൂ
മായ മാതൃഭാഷയില് പറയാന് മടിയില്ലാത്തവര്
എന്നതു മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാല�ോ?
ല�ോകത്തു മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ്
അറിവിന്റെ പര്യായമായി ഇംഗ്ലീഷിനെ
അറിയാമെങ്കില് യ�ോഗ്യത, സ്പാനിഷ�ോ, ഫ്രഞ്ചോ,
കാണേണ്ടതില്ല. 1 + 1 = 2. ഇത്അറിവാണ്. ഈ
ചൈനീസ�ോ ഒക്കെ അറിയാമെങ്കില് അധിക
അറിവ്എതു ഭാഷയിലൂടെയും പകരാം. അതു
യ�ോഗ്യത, മലയാളം അറിയാമെന്നു വന്നാല്
മാതൃഭാഷയിലായാല�ോ? എങ്കില് കൂടുതല്
അയ�ോഗ്യത! തമിഴര്
മധുരതരമായി. സ്വതന്ത്ര
ക്യാബിനറ്റ്സെക്രട്ടറിയായാലും
ഇന്ത്യയില് വളര്ന്നുവന്ന
വീട്ടില് തമിഴേ പറയൂ. ബംഗാളി
പ്രഗത്ഭമതികളെ
ഏത്ഉയര്ന്ന പദവിയിലെത്തി
എടുത്തുന�ോക്കൂ.
മാതൃഭാഷ ഉറച്ചാല് മറ്റ്
യാലും വീട്ടില് ബംഗാളിയെ
എ പി ജെ അബ്ദുള് കലാം,
ഏതു ഭാഷയും അനായാ
പറയൂ. മലയാളി പത്താംക്ലാസു
കെ ആര് നാരായണന്,
സേന ഉറപ്പാക്കാം.
കഴിഞ്ഞ്ഫരിദാബാദില�ോ
ടി എന് ശേഷന്,
ജ�ോലിക്ക്
മറ്റോ ചെന്നാല് മലയാളിയ�ോടു
ആര് വെങ്കിട്ടരാമന്, കസ്തൂരി
ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കു
ഹിന്ദിയേ പറയൂ. ഒരു നേരത്തെ
രംഗന്,
മാധവ്ഗാഡ്ഗില്...
ചെല്ലുന്നവര് ആറു മാസം
ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി
ഇവര�ൊക്കെ അനായാസം
ക�ൊണ്ടു ഹിന്ദി പഠിച്ചു
മലയാളിക്കു പണയം
ഇംഗ്ലീഷ്കൈകാര്യം ചെയ്ത
സംസാരിക്കുന്നില്ലേ?
വെക്കാനുള്ള ആദ്യവസ്തു
വരാണ്. എന്നാല് മാതൃഭാഷ
ഇങ്ങനെ ഏതു ഭാഷയും
മലയാളമാണ്!
ആദ്യമേ
തന്നെ ഉറപ്പിച്ചവരു
സ്വായത്തമാക്കാം.
മാണ്. മാതൃഭാഷ ഉറച്ചാല് മറ്റ്
അതിന്പ്രൈമറി
അധൄയന ഭാഷ
ഏതു ഭാഷയും അനായാസേന
ക്ലാസിലേ
ഏതാവണമെന്ന്ഏഴര
ഉറപ്പാക്കാം. ജ�ോലിക്ക്
മലയാളത്തെ
പതിറ്റാണ്ടായ ഘട്ടത്തിലും ചര്ച്ച
ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കു ചെല്ലുന്ന
കൈയ�ൊഴിയണമെന്നില്ല
ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
വര് ആറു മാസംക�ൊണ്ടു ഹിന്ദി
ജനത വേറെ എവിടെയെങ്കിലു
പഠിച്ചു സംസാരിക്കുന്നില്ലേ?
മുണ്ടോ? ഏതിലായാലും
ഇങ്ങനെ ഏതു ഭാഷയും
മാതൃഭാഷയില് വേണ്ടയെന്ന
സ്വായത്തമാക്കാം. അതിന്
കാര്യത്തില് പലര്ക്കും നിര്ബന്ധമുണ്ട്.
പ്രൈമറി ക്ലാസിലേ മലയാളത്തെ കൈയ�ൊഴിയണ
ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനു ഇംഗ്ലീഷും, ഫ്രാന്സുകാരനു ഫ്രഞ്ചും, മെന്നില്ല. എല് കെ ജിയിലേ ഇംഗ്ലീഷ്
ചൈനാക്കാരനു ചൈനീസുമാണ്
തുടങ്ങണമെന്നുമില്ല. എല് പി സ്കൂളിലെത്തുന്ന
പഠനഭാഷയാകേണ്ടത്എന്ന കാര്യത്തില്
കുഞ്ഞിന�ോട്വഴിയില് കണ്ട ഒരു പൂവിനെക്കുറിച്ചു
സംശയമ�ൊന്നുമില്ല. സംശയം ഇവിടെ
പറയാന് പറഞ്ഞുന�ോക്കൂ. കുഞ്ഞ്ഏറെ വിശദമായി
മാത്രമേയുള്ളൂ. ഭരണഭാഷയുടെ കാര്യവും
പറയും. അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലേ പറയാവൂ എന്നു
ഇതുതന്നെ. നിയമമ�ൊക്കെ പാസാക്കി
ശഠിച്ചാല�ോ? കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ
വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭരണം ഇംഗ്ലീഷിലായാലേ
തകര്ന്നുപ�ോവും. അപകര്ഷബ�ോധത്തിലേക്കാവും
തൃപ്തിയുള്ളൂ. ക�ോടതിഭാഷയുടെ കഥയും ഇതുതന്നെ. ആ കുഞ്ഞു ചെന്നുവീഴുന്നത്.
ജനാധിപത്യത്തില് തങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടതാര്എന്നു
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സങ്കല്പന ശേഷിയെ
തീരുമാനിക്കാനേ ജനങ്ങള്ക്കവകാശമുള്ളു.
ആകാശത്തോളം ഉയര്ത്തുന്ന എത്രയ�ോ കുഞ്ഞു
ഭരിക്കേണ്ടത്ഏതു ഭാഷയില് എന്നു നിശ്ചയിക്കാന്
കവിതകള്, കഥകള് നമുക്കുണ്ട്. ഻ആനത്തലയ�ോളം
അധികാരമില്ല. ഭരണഭാഷയാവാനുള്ള യ�ോഗ്യത
വെണ്ണതരാമെടാ഻ എന്ന പാട്ടു പാടിക്കൊടുത്താല്
ഇംഗ്ലീഷിനേയുള്ളു എന്നാണ്ധരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ളത്.
'ആനത്തലയ�ോളം വെണ്ണ' സങ്കല്പിച്ചു ക�ൊള്ളും
ഇംഗ്ലീഷ്ഇല്ലാത്തതുക�ൊണ്ട്ഫ്രാന്സിലും ജര്മ്മനി
കുഞ്ഞ്. അങ്ങനെയാണു കുഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ
യിലും ചൈനയിലും ഒന്നും ഭരണം നടക്കുന്നില്ലേ?
ഭാവനാശേഷി വളരേണ്ടത്. ഏത്ശാസ്ത്ര നേട്ട
ബ്രിട്ടീഷുകാര് വരുന്നതിനു മുന്പ്കേരളത്തില്
ത്തേയും നയിക്കുന്നത്സങ്കല്പനശേഷിയാണെന്ന്
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ഓര്ക്കുക. ഒരിക്കല് ഏത�ോ മനസ്സില് സങ്കല്പമായിരുന്ന ഉപയ�ോഗിച്ചു വളരുക തന്നെയാണ്. ഇന്റര്നെറ്റിന്റെ
തല്ലേ ശാസ്ത്രം യാഥാർഥൄമാക്കിയ ചാന്ദ്രയാത്രപ�ോലും!
കാലത്ത്മലയാളത്തിന്എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു പലരും
കുഞ്ഞുങ്ങള് 'ജാക്ക്ആന്റ്ജില്' പഠിച്ചോട്ടെ, ഒപ്പം
ഭയന്നു. എന്നാല്, ഇംഗ്ലീഷില് പരിമിതപ്പെട്ടുനിന്നിരുന്ന
'ഇത്തരിപ്പൂവേ ചുവന്നപൂവേ' എന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ പാട്ടു സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം മലയാളം എഴുതാവുന്ന
കൂടി പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കണം. 'ജാക്ക്ആന്റ്ജില്' എന്ന
അവസ്ഥയിലേക്കു നാം വളര്ന്നു. നാട്ടിലെ വായനശാല
പാട്ടില് അവരിരുവരും മലകയറിപ�ോയി എന്നേയുള്ളൂ.
യില് കിട്ടാത്ത 'മാട മഹീശശതകം, ചക്രവാകസന്ദേശം,
'ഇത്തിരിപ്പൂവേ'യില് മറ്റുള്ള പൂക്കളെ കാത്തിരിക്കണം
കാന്തവൃത്തം ക�ൊളമ്പ്യാത്രാവിവരണം,
എന്ന ജീവിതപാഠം കൂടിയുണ്ട്.
ശതമുഖരാമായണം' തുടങ്ങിയ പ്രാചീന കൃതികള്
അപരനെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലിന്റെ ജീവിതപാഠമാണത്.
വിക്കിപീഡിയാ ഗ്രന്ഥപ്പുരയില് നിന്നു വായിക്കാമെന്ന
മാതൃഭാഷയിലൂടെ ഊറിയെത്തേണ്ട സംസ്കാരത്തിന്റെ
സ്ഥിതി വന്നു.
ആ ബാലപാഠം കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കു നിഷേധിച്ചുകൂട.
എന്നാല്, ഇതുക�ൊണ്ടാന്നും മൂര്ക്കോത്തു
'പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല, പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി' എന്നു
കുഞ്ഞപ്പയുടെ പ്രവചനം ഫലിക്കില്ല എന്നു പറയുക വയ്യ.
തുടങ്ങുന്നതിലാകട്ടെ, ഈ സസ്യപ്രകൃതിയാകെയുണ്ട്.
പുതിയ തലമുറ മലയാളത്തെ ഏറ്റെടുക്കില്ലെങ്കില്,
പൂക്കള�ോടും ചെടികള�ോടും കുഞ്ഞിലേ ഉണ്ടാവേണ്ട
ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികജ്ഞാനത്തിനാവശ്യമായ
സ്നേഹമാണ്സഹജാതര�ോടാകെയുള്ള സ്നേഹമായി
ഇംഗ്ലീഷ്പദങ്ങള്ക്കു സമാനമായ മലയാള പദങ്ങള്
ഭാവിയില് കുരുന്നുകളില് വളര്ന്നുവരേണ്ടത്. അതിന്റെ
കണ്ടെത്തി ജ്ഞാനഭാഷ എന്ന നിലയില് മലയാളത്തെ
അഭാവത്തിലാണ്പഠനമികവുണ്ടായാലും കരുണയില്ലാത്ത ഉയര്ത്തുന്നില്ലെങ്കില്, ഈ ഭാഷ മൃതഭാഷയായിപ്പോവും.
വരായി പുതുതലമുറ വളരുന്നത്.
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ജ്ഞാന
തകര്ന്നു വീഴുന്ന പാലങ്ങളുണ്ടാ
മാകെ മലയാളത്തിലേക്കാക്കി
ക്കുന്ന എഞ്ചിനീയര്മാരെയും
യെടുക്കുന്നതു പ�ോകട്ടെ, കേവല
ര�ോഗി മരിക്കുന്ന വിധത്തില്
വ്യവഹാരത്തിനാവശ്യമായ
ചികിത്സ നടത്തുന്ന
വാക്കുകള് പ�ോലും ഇവിടെ
ഡ�ോക്ടര്മാരെയുമല്ലല്ലോ നമുക്കു
മ�ൊഴിമാറ്റപ്പെടുന്നില്ല. സി. ഡി
വേണ്ടത്! അതിന്ഓര്ക്കിഡും
വന്നപ്പോള് തമിഴന് 'തട്ട്' എന്ന
ആന്തൂറിയവും മാത്രമല്ല,
വാക്കുണ്ടാക്കി. നമ്മള�ോ?
മുക്കുറ്റിപ്പൂവും, കാശിത്തെറ്റിപ്പൂവും
ക�ോണ്വെക്സ്ലെന്സ്,
വിഷ്ണു
 ക്രാന്തിയും ഒക്കെക്കൂടി
സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്, ക്ലോണിങ്,
കണ്ടാല് തിരിച്ചറിയുന്നവരായി
മൗസ്, ബ്രൗസിങ്ങ്, കമ്പ്യൂട്ടര്
കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളര്ത്തണം.
ചിപ്പ്, നാന�ോ ടെക്ന�ോളജി
മിക്കി മൗസും ഡിസ്നി അഡ്വഞ്ചേ
തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ
ഴ്സും മാത്രമല്ല, ഐതിഹ്യമാലയും
എന്താണു മലയാളം? സമാനപദ
പഞ്ചതന്ത്രവും ഒക്കെക്കൂടിയു
ങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നില്ലെങ്കില്
ണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കണം.
മലയാളഭാഷ എങ്ങനെ കാലാനു
April is the Cruellest month
സൃതമായി നവീകരിക്കപ്പെടും?
എന്ന്ടി എസ്എലിയറ്റ്
എങ്ങനെ വിജ്ഞാന
എഴുതിയതു മാത്രമല്ല, 'ഏപ്രില്
ഭാഷയാവും? ആധുനികവിജ്ഞാ
എനിക്കറിയില്ല നിന് ക്രൂരത'
നത്തെ പകര്ന്നു ക�ൊടുക്കാന്
എന്ന്ഒരു മലയാള കവി
പ്രാപ്തമല്ലാതെ വന്നാല് ഈ
എഴുതിയതുമുണ്ട്എന്ന്അറിയിച്ചു
ഭാഷയെങ്ങനെ നിലനില്ക്കും?
ക�ൊടുക്കണം. Moon എന്നു
ല�ോകത്തിന്റെ പലഭാഗ
മാത്രമല്ല, അമ്പിളിയമ്മാവന്
ത്തും ഭാഷകള് മരിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നുകൂടി പറയാന് പഠിപ്പിച്ചു
രണ്ടു ഭാഷാ സര്വേകള്ക്കിടയി
ഇ.എം.എസ്
ക�ൊടുക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ
ലുള്ള 80 വര്ഷങ്ങള്ക്കിടയില്
ത�ൊടികളിലേക്കു തുറന്നുവിടണം.
ഇന്ത്യയില് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
പൂക്കളെക്കണ്ടും ശലഭങ്ങളെ
ഭാഷകളില് ഇരുപതു ശതമാനം
സ്നേഹിച്ചും പൂമ്പാറ്റക്കു പിന്നാലെ ഓടിയും അരുവിയുടെ
അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്സര്വേ ഓഫ്
കളകള ശബ്ദം കേട്ടും, നിലാവില് കുളിച്ചും ഒക്കെ അവര്
ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. 1652 ഭാഷകള്, പ്രാദേശിക
പ്രകൃതിയെ അറിയട്ടെ; മലയാളത്തെ അറിയട്ടെ, മാതൃഭാഷ ഡയലക്റ്റുകളടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് 310 എണ്ണം
യുടെ ഈണവും താളവും ച�ൊല്വഴക്കങ്ങളും അറിയട്ടെ.
ഇല്ലാതായി. ഈ അപകടം മലയാളത്തിനുണ്ടാവാതിരി
അങ്ങനെ മലയാളത്തിന്റെ മണവും രുചിയും നിറവും
ക്കട്ടെ! മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ച്അഭിമാനമില്ലാത്ത ജനത
കനവും രുചിച്ചു വളരട്ടെ! കുഞ്ഞുങ്ങള് മണ്ണിന്റെ ഈര്പ്പവും ഏത്അധിനിവേശ ശക്തിക്കുമുമ്പിലും വളരെ വേഗം
ആകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചവും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന
കീഴടങ്ങും. സംസ്കാരവും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കണ
ബാല്ക്കണിച്ചെടികളാവാതിരിക്കട്ടെ.
മെന്ന ബ�ോധമില്ലാത്തവര്ക്ക്അതു മരിച്ചാലെന്താ!
മലയാളഭാഷ വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളില്
'തമിഴനെന്നു ച�ൊല്ലെടാ
മരിച്ചുപ�ോവുമെന്ന്1955 ല് തന്നെ മൂര്ക്കോത്ത്
തലയെടുത്തു നില്ലെടാ' എന്ന തമിഴന്റെ
കുഞ്ഞപ്പ എഴുതിയിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഏഴു
ആത്മാഭിമാനം, നമുക്കെന്നു സ്വന്തമാക്കാനാവും?
പതിറ്റാണ്ടോളമാവുകയായി. ഭാഷ മരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നു
ഐക്യകേരളപ്പിറവിക്കു ശേഷം ഉണ്ടായ ആദ്യ
മാത്രമല്ല, പുതിയ കാലത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക
മന്ത്രിസഭതന്നെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിച്ചു.
സംവിധാനങ്ങളില് ഞെരിഞ്ഞുപ�ോകാതെ, അതിനെക്കൂടി സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെയും
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നടപടിയടക്കമുള്ള ഭരണകാര്യങ്ങള് മലയാളത്തിലാക്കു
ഇരുപതിനായിരത്തോളം പദങ്ങളും അവയുടെ മലയാളവും
മെന്ന്അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.എം.എസ്. പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ചേര്ത്ത്ഭരണമലയാളം എന്ന പേരില് ഒരു ഓണ്ലൈന്
അതേത്തുടര്ന്നാണ്ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കുന്ന
നിഘണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ മ�ൊബൈല്
തിനെക്കുറിച്ച്പഠിക്കാന് ക�ോമാട്ടില് അച്യുതമേന�ോന്
ആപ്ലിക്കേഷനുമുണ്ട്. ഭരണഭാഷാ പരിശീലനം മലയാളം
അധൄക്ഷനായുള്ള ഒരു സമിതിയെ നിയ�ോഗിച്ചത്.
കംപ്യൂട്ടിംഗ്പരിശീലനം എന്നിവ സര്ക്കാര് തന്നെ
ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട്ബന്ധമുള്ള 17
ഏര്പ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭരണഭാഷ ഇപ്പോഴും
വകുപ്പുകളില് ഉടന്തന്നെ ഔദ്യോഗിക
പൂര്ണമായും മലയാളമാകുന്നില്ല എന്നതാണ്
ഭരണഭാഷ മലയാളമാക്കാവുന്ന
സ്ഥിതി.
താണ്എന്ന്ആ കമ്മിറ്റി
ശുപാര്ശ ചെയ്തെങ്കിലും ആ
പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി
മന്ത്രിസഭ ത�ൊട്ടുപിന്നാലെ
രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു സംസ്കൃതി
ഐക്യകേരളപ്പിറവിക്കു
പ�ോയി. ഔദ്യോഗിക ഭാഷ
യുടെ അടിത്തറയില് നമ്മുടെ
ശേഷം ഉണ്ടായ ആദ്യ
മലയാളമാക്കിക്കൊണ്ട്ഒരു
ഭാഷ വിറയാര്ന്നു നില്ക്കുന്ന
മന്ത്രിസഭതന്നെ മലയാളത്തി
നിയമം പ്രാബല്യത്തില്
സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.
ന്റെ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിച്ചു.
വരാന് പിന്നെയും ഒരു
ഇതിനു കാരണങ്ങള്
സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ
പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം
പലതുണ്ടാവാം. പുതിയ
യും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെയും
കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു
സാങ്കേതിക ജ്ഞാന
നടപടിയടക്കമുള്ള
രണ്ടാം ഇ എം എസ്
സംസ്കാരം, ഭാഷാപരമായ
ഭരണകാര്യങ്ങള് മലയാള
സര്ക്കാരിന്റെ കാലം
അതിരുകളെ
ത്തിലാക്കുമെന്ന്അന്നത്തെ
വരെ.
അതിലംഘിച്ചുള്ള
മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.എം.എസ്.
മാതൃഭാഷയായ
ഉദ്യോഗാർഥിപ്രവാഹങ്ങള്,
പ്രഖ്യാപിച്ചു
മലയാളം പഠിക്കാന്
സാമൂഹികം എന്ന ആശയത്തെ
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക്നിയമപരമായ
ത്തന്നെ പകരം വയ്ക്കുന്ന
അവകാശം നല്കുന്നതിന്റെ
കമ്പോള നിയന്ത്രിത ഭാഷയുടെ
തുടക്കമായ ഒരു നിയമം
രൂപപ്പെടല്, സമാന്തരമായി വളര്ന്നു
വന്നതുപ�ോലും എത്രയ�ോ പതിറ്റാണ്ടു
വരുന്നതും ടി വിയിലും മറ്റും
കള്ക്കുശേഷം 2017 ലാണ്. ക്ലാസ്സില്
പ്രകടമാകുന്നതുമായ മിശ്രഭാഷയുടെ രൂപീകര
മലയാളം പറഞ്ഞാല് ശിക്ഷിക്കും എന്ന അവസ്ഥയ്ക്
 ക്
ണം, ഭാഷയെ മറികടക്കുന്ന ശരീര ഭാഷയുടെ വ്യാപനം,
അറുതിവന്നതുപ�ോലും അപ്പോഴാണ്. മലയാളം പഠിക്കാതെ പുതിയ ഉച്ചാരണ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ
ബിരുദമെടുക്കാമെന്ന അവസ്ഥ മാറിയതും അപ്പോള്
ഇതിനു കാരണങ്ങളാവാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം,
മാത്രമാണ്. എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും
'മര്ത്ത്യന്നു പെറ്റമ്മ തന് ഭാഷതാന്' എന്ന ബ�ോധത്തിന്റെ
ഭരണഭാഷ മലയാളമായിരിക്കണമെന്ന്വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത
യും അതിലുറച്ച ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും അഭാവം
ശേഷവും ഫയലുകളില് ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതുന്ന സ്ഥിതി
തന്നെയാണ്.
ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണ രംഗത്ത്
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മാമലകള്ക്കപ്പുറത്ത്

മരതകപ്പട്ടുടുത്ത്
ക്രിസ്തുപുരാണം അവലംബമാക്കി മഹാകാവ്യം എഴുതിയ പ്രവിത്താനം
പി എം ദേവസ്യ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മഹാകവിയാണ്. കട്ടക്കയത്തില് ചെറിയാന്
മാപ്പിളക്ക്തുല്യം ഇദ്ദേഹത്തെയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്ഞങ്ങള് കേരളപ്പിറവി ദിനം
ആഘ�ോഷമാക്കാന് തീരുമാനിച്ചപ്പോള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം തേടി

ആദ്യത്തെ
കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിന്റെ
സജീവമായ ഓര്മ്മ
ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്

എ

ങ്ങനെയെന്നാല് -ഏഴാച്ചേരി നാഷണല്
ലൈബ്രറി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തില് 1956 നവംബര്
ഒന്നിന്ഒരു സംഘഗാനം അവതരിപ്പിക്കാന് നിശ്ചയിച്ചു.
ഒപ്പം നാടകം ഉള്പ്പെടെ ഒത്തിരി കലാപരിപാടികളും.
ഇവയുടെ തുടക്കത്തില് പാടാനുള്ള സംഘഗാനം രചിച്ചത്
മുകളില് പറഞ്ഞ മഹാകവിയായിരുന്നു. 'ജയ്ജയ്ജയ
കേരളമേ' എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഈ സംഘഗാനം ഞങ്ങള്
ചിലര് ചേര്ന്ന്ആലപിച്ചു. നാഷണല് ലൈബ്രറിയുടെ
സജീവ പ്രവര്ത്തകനായിരു� എം കെ ജവഹരി എന്ന
അധ്യാപകനായിരുന്നു ഗായകസംഘത്തിന്റെ ചുമതല.
ആദ്യത്തെ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിന്റെ
സജീവമായ ഓര്മ്മ ഒട്ടും ഒളിമങ്ങാതെ ഇന്നും
ഹൃദയത്തില് ഹരിതാഭയ�ോടെ നിലനില്ക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയുടെ ചുമതലയില്
പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന നാഷണല് ആര്ട്സ്ക്ലബ്ആണ്
കലാപരിപാടികള് അവതരിപ്പിച്ചത്.
അന്നത്തെ ഒളിമങ്ങാത്ത സ്മരണകളില്
സജീവമായത്വയലാര് രാമവര്മ്മയുടെ 'മറുനാട്ടിലെ
കുഞ്ഞന്മേന�ോനും തങ്കമ്മയ്ക്കും' എന്ന കവിതയായിരു
ന്നു. കേരളപ്പിറവിയ�ോട്അനുബന്ധിച്ച്പ്രസിദ്ധീകൃതമായ
ഏത�ോ ഒരു വാര്ഷികപതിപ്പിലാണ്ഈ കവിത
ഉണ്ടായിരുന്നത്. കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ കൗമുദിയാകാം
ഈ വാര്ഷിക പതിപ്പ്.
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''വരണ്ടു കിടക്കുന്ന വയല്സീമയിലൂടെ
തിരിച്ചു തീവണ്ടിയില് പ�ോരുമ്പോള് ഞാന് ഓര്മ്മിച്ചു
മറുനാട്ടില് കുഞ്ഞന്മേന�ോനും തങ്കമ്മയ്ക്കും
മഠയന് ജ�ോണിക്കുമാണൈക്യകേരളം നാളെ''.
ഇതാണ്കവിതയുടെ അവസാന വരികള്.
അക്കാലം കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളിലാകെ ഈ കവിത
എത്തിച്ചത്കഥാപ്രസംഗകരായിരുന്നു. ബ�ോംബെയിലെ
മലബാര് ഹില്ലില് ഒരു സായന്തനത്തില് കണ്ടുമുട്ടിയ
കുഞ്ഞന്മേന�ോന് എന്ന ആലുവാക്കാരനായ കഥാപാത്ര
വുമായി കവിയ്ക്കു
 ള്ള ബന്ധമാണ്കവിതയുടെ
ഇതിവൃത്തം. ആലുവായ്ക്കടുത്തു നിന്നും
വര്ഷങ്ങള്ക്കപ്പുറം ബ�ോംബെയില് കുടിയേറിയ കുഞ്ഞന്
മേന�ോന്റെ
കെട്ടിയ പെണ്ണും കുഞ്ഞും വീടുവിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി
പട്ടണം തെരുവിലും ബീച്ചിലും നടക്കുന്നു.
ഒടുവില് മലബാര് ഹില്ലിലെ പഞ്ചാബി വേശ്യാലയ
ത്തില് കുഞ്ഞന്മേന�ോന്റെ മകള് തങ്കമ്മയെ കവി
കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എങ്ങനെ താന് ഇവിടെയെത്തിയെന്ന കഥ
അവള് വിവരിക്കുന്നു. മഹാകവി വള്ളത്തോള് ഉള്പ്പെടെ
അന്നത്തെ പ്രമുഖ കവികള�ൊക്കെ കേരളപ്പിറവിയെക്കുറി
ച്ചുള്ള കവിത ചമച്ചു. എന്നാല് വയലാറിന്റെ ഈ കവിത

യ�ോളം ഹൃദയവര്ജകമായില്ല ഇവയൊന്നും എന്നതാണ്
നേര്. നേരിലും നേരായ നേര്.
മൈലാഞ്ചി ഇലകളെ കത്രിച്ച്മൈനയെ
നിര്മ്മിക്കുന്ന ഉദ്യാനപാലകനായ കുഞ്ഞന് മേന�ോന്
തന്നെയാണ്മകളുടെ സവിധത്തില് കവിയെ
എത്തിക്കുന്നത്. ആലുവായ്ക്കടുത്തുനിന്ന്ബ�ോംബെയിലെ
ത്തിയ കുഞ്ഞന്മേന�ോന്റെയും തങ്കമ്മയുടെയും
ഹൃദയസ്പര്ശിയായ ജീവിതകഥ ചുരുക്കം വരികളില്
രചിച്ച വയലാര് കേരളപ്പിറവിക്കായി സമര്പ്പിച്ച ഈ
കാവ്യോപഹാരം അവിസ്മരണീയമാണ്.
''വെള്ളിലക്കാടിനുള്ളില് പൗര്ണമി വളര്ത്തുന്ന
പുള്ളിമാന് കടലിന്റെ കൈകളില് ഉറങ്ങുമ്പോള്''
എന്നിങ്ങനെയാണ്കവിതയുടെ തുടക്കം. മഹാകവി
കളായ വള്ളത്തോളും ജിയും പാലായും ഉള്പ്പെടെ ഒട്ടുമിക്ക
കവികളും കേരളപ്പിറവിയെ ആസ്പദമാക്കി കാവ്യം
രചിച്ചു. ബ�ോംബെയില് ചെന്ന്വേശ്യയായി പുലരുന്ന
തങ്കമ്മയ്ക്ക്മുന്നില് എത്തിച്ചേരുന്ന അച്ഛന് കുഞ്ഞന്
മേന�ോനും കവിയും ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വികാരപ്രപഞ്ചം അനുപമമാണ്. കേരളപ്പിറവിയുടെ
ഓര്മ്മ പെരുന്നാള് വേളയില് മലയാളിക്ക്ചെയ്യാന്
കഴിയുന്ന ചേതമില്ലാത്ത അനുസ്മരണം ഈ വയലാര്
കവിതയെ ഉള്ളിലിരുത്തി ഒരുവട്ടം
ഗൃഹസദസ്സില് ഒന്നു വായിച്ചു സമര്പ്പിക്കുക
തന്നെയാണ്എന്ന്എനിക്ക്ത�ോന്നുന്നു.
അത്രമേല് ഹൃദയദ്രവീകരണക്ഷമമാണ്
ഈ ലഘു കവിത. പ്രമുഖ പ്രസംഗകര്
വിയര്ത്തു കുളിച്ച്മണിക്കൂറുകള്
പ്രസംഗിച്ചാലും ഈ കവിത സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ദേശീയ�ോല്ഗ്രഥന രമ്യദൗത്യം
മറ്റൊന്നിനും സാധിക്കുകയില്ലെന്ന്
കരുതട്ടെ. ബ�ോംബെയില് നിന്നുള്ള
മടക്കത്തിരക്കിനിടയില്
''എന്റെ പ�ോക്കറ്റില് കയ്യി
ട്ടൊരുത്തന് ബസ്റ്റോപ്പില് വെ
ച്ചെന് മണിപ്പേഴ്സും ക�ൊണ്ടാ
ത്തിരക്കില് കടന്നുപ�ോയി
നാലഞ്ചു സുഹൃത്തുക്ക
ളവനെപ്പിടിച്ചെന്റെ
ചാരത്തുനിര്ത്തി പ�ോലീ
സ�ോടിവന്നെത്തും മുന്പേ
ച�ൊല്ലിനാനവള് എന്നെ
പ�ോലീസിലേല്പ്പിക്കല്ലേ
ക�ൊല്ലത്തുകാരന് ജ�ോണി
ക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കണേ''

എകെജിയും കെ പി കേശവമേന�ോനും കേളപ്പനും
ഇഎംഎസ്സും ഉള്പ്പെടെയുളള മഹാത്മാക്കളുടെ ഒരു
മഹനീയ സ്വപ്നത്തിന്റെ തിരുപ്പിറവി കൂടിയായിരുന്നല്ലോ
കേരളപ്പിറവി. അദ്യത്തെ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തില് ഇത്
എഴുതുന്ന ആള് യുപി സ്കൂളിലേക്ക്കടന്നിരുന്നില്ല.
എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വായനാശാലയുടെ
ദിനാചരണത്തില് വള്ളി നിക്കറുമിട്ട്കേരളപ്പിറവിഗാനം
പാടാന് വിറയ�ോടെ ചെന്നുനിന്നത്ഇപ്പോഴും ഓര്ക്കുന്നു.
മൂന്നായ്മുറിഞ്ഞു കിടന്ന കേരളം ഒന്നാകേണ്ടതിന്റെ
അനിവാര്യതയിലേക്ക്വിരല്ചൂണ്ടുന്ന ഒത്തിരി
ഏകാങ്കങ്ങളും സംഘഗാനങ്ങളുമ�ൊക്കെ അന്നുണ്ടായി
രുന്നു. അവയുടെ സാംഗത്യമ�ോ പ്രാധാന്യമ�ോ ഒന്നും
തെല്ലുേമതിരിച്ചറിയാത്ത അന്ന്അവയ�ൊക്കെ
ഉറക്കനെപ്പാടിനടന്നതിന്റെ വീരപുളകം എന്റെ
പ്രാണതന്തികളില് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.
''ഏല ഏല�ോം ഏല ഏല�ോം
മാമലമേലെ
ചേലില�ൊരു ചെങ്കതിരിന്
പൂവിടരുന്നേ''.
എന്ന ഉശിരന് വിപ്ലവഗാനം അന്ന്കേരളമാകെ
പാടിയിരുന്നു. ഈ പ�ോരാട്ട�ാട്ടിന്റെ അന്തരാത്മാവ്
ചെന്നുത�ൊട്ടുനിന്നതും ഐക്യകേരളം എന്ന
ജീവബിന്ദുവില് തന്നെയാണ്. കേരള കര്ഷക
സംഘത്തിന്റെ ക�ോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം
അക്കാലം പാലായില് നടന്നു. മുതിര്ന്ന
സഹ�ോദരന്മാര് അതില് പങ്കെടുത്തു
മടങ്ങിവന്നു സംസാരിച്ചത്എകെജി
യുടെ പ്രസംഗത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്മിക്കവാറും
ഐക്യകേരളത്തിെന്റ അനിവാര്യതയെ
പ്പറ്റിയായിരുന്നത്രേ.

വയലാര് രാമവര്മ്മ

കവിതയുടെ കണ്ണായ ഭാഗം ഇതാണ്. മറ്റു വയലാര്
കവിതകള്ക്കൊപ്പം ഈ കവിത ചര്ച്ചാവിഷയമായില്ലെന്ന്
ത�ോന്നുന്നു. ഈ കവിത പ�ൊതുവേദികളിൽ അവതരിപ്പി
ക്കുക തന്നെയാവും കേരളപ്പിറവി ദിനാഘ�ോഷച്ചടങ്ങില്
വയലാറിനെ സ്മരിക്കാന്�ൂടി കൂടുതല്
ഉപകരിക്കപ്പെടുക. കേരളം പിറന്നതിനു ശേഷം പിറന്നു
വീണ പുതുതലമുറയ്ക്
 ക്പ�ോയകാല മേച്ചില്�റങ്ങളിലൂടെ
ഒന്നു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കൂടി ഈ
കവിതാവായനയിലൂടെ കിട്ടുമെങ്കില് അതും ഏറെനന്ന്.

''മിഴി കവര്ന്നൊരഴകിലാകെ
മുഴുകിടുന്ന കേരളം
മലകള് മഞ്ഞിന് പുളകമാര്ന്നു
കുളിര�ൊഴുകും കേരളം

യുപി സ്കൂളിലെ സാഹിത്യസമാജം യ�ോഗങ്ങളില്
ഈ പാട്ട്പലതവണ പാടിയത�ോര്ക്കുന്നു. ടീച്ചര് പഠിപ്പിച്ചു
തന്നതാണ്ഇത്കേരളപ്പിറവിസ്തവം തന്നെയായിരുന്നു.
ശീമയില് നിന്നാദ്യമായി
ഭൂമിചുറ്റി വന്ന കപ്പല്
ഗാമ കരയ്ക്കടിപ്പിച്ച
ദേശമെന് ദേശം''
അന്നു ച�ൊല്ലിയിരുന്ന കേരളസ്തവങ്ങളില്
ഇങ്ങനെയ�ൊരു കവിതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓര്മ്മയുടെ
മണ്ണടരുകള്ക്കു മേലെ പിന്നെയും ഈരില നീട്ടി
മുളച്ചുപ�ൊന്തുന്ന ഇത്തരം ഒത്തിരി ഈരടികള്ക്കു
തണലില് എന്റെ കേരളപ്പിറവിസ്മൃതിയും നിലനില്ക്കുമ�ോ
ആവ�ോ. ഒരു കാര്യം നേരാണ്. സമൂഹവിരുദ്ധര് എത്രയ�ൊ
ക്കെ ശ്രമിച്ചാലും വിഭാഗീയതകള് എത്രമേല്
രാസായുധ�ലി തുള്ളിയാലും മലയാള മനസ്സ്ഒരുമയുടെ
ഈ സര്ഗസംഗീതമന്ത്രത്തെ എന്നെന്നും
വ്രതശുദ്ധിയ�ോടെ കാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
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മാതൃഭാഷയുടെ

ആത്മകാന്തികള്
മാതൃഭാഷ, അതിന്റെ അനേകമനേകം ധാരകളിലൂടെ, സമകാല മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല,
സമീപസ്ഥമനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, സര്വകാല മനുഷ്യരെയും അതിദൂരമനുഷ്യരെയും ഒരേ
ഭാവശ്രുതിസംഗീതത്തില് ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ്അതിരുകള്ക്കപ്പുറത്തേക്ക്
മനസ്സ്വികസിക്കുന്നത്. വികസിത മനസ്സുകളില് മറ്റെല്ലാ മനസ്സുകള്ക്കും മറ്റെല്ലാ
മ�ൊഴികള്ക്കും ഇടമുണ്ട്. അന്യത്വമില്ല, അപരിചിതത്വമില്ല, അനാഥത്വമില്ല,
അസമത്വമില്ല. അനാദരമ�ോ അനധികാരമ�ോ ഇല്ല. സമദര്ശനവും
സ്വതന്ത്രതാശക്തിയും സര്ഗസിദ്ധിയുമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സഞ്ജീവനത്തിന്
മാതൃഭാഷ പ�ോലെ മറ്റൊന്ന്സഹായിക്കില്ല. അതറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടുതന്നെയാവണം
കേരള സര്ക്കാര് മാതൃഭാഷാപരിപാലനത്തിന്മുന്കൈയെടുക്കുന്നത്

മാതൃഭാഷാപരിപാലനത്തിന്റെ
പ്രസക്തി
വി. മധുസൂദനന് നായര്

ഭാ

ഷയെപ്പോലെ നിത്യനൂതനമായ
മഹാപുരാവസ്തു
 , മഹാപുരാണ ജന്മം, മറ്റൊന്നുണ്ടാവില്ല.
പ�ോയ യുഗങ്ങളുടെയെല്ലാം ഹൃദയസ്പന്ദതരംഗങ്ങള്
സദാ ഊഷ്മളമായി നിലനില്ക്കുന്ന നിത്യജീവിതസംഗീത
ധാരയാണത്. ധ്വനികള�ൊരുപാട്ഉള്ളില്പ്പേറുന്ന ചരിത്ര
കാവ്യമാണത്. എന്നും അത്ജീവിക്കുന്നു, ജീവിപ്പിക്കുന്നു,
ഓര്മ്മിക്കുന്നു, ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഉണര്ത്തുന്നു,
ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഷയിലൂടെത്തന്നെയാണ്ഒരു സമൂഹം
സമൂഹമായി നിലനില്ക്കുന്നത്. ഭാഷയിലൂടെ മാത്രമാണ്
ഒരു സമൂഹം ഒരുമിച്ചുച്ചരിക്കുന്നത്. ഭാഷയിലൂടെ മാത്രം
തന്നെയാണ്സമൂഹത്തിനും വ്യക്തിക്കും ആത്മവിശ്വാസ
വും ആത്മബ�ോധവും അതിലൂടെ ആത്മബലവും
കൈവരുന്നത്.
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അതുക�ൊണ്ട്, അതറിയിക്കാന് കൂടെയാണ്മലയാള
നാടിന്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഭാഷാപ്രതിജ്ഞ
ഇങ്ങനെയായത്.
മലയാളമാണ്എന്റെ ഭാഷ
എന്റെ ഭാഷ എന്റെ വീടാണ്
എന്റെ ആകാശമാണ്
ഞാന് കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ്
എന്നെ തഴുകുന്ന കാറ്റാണ്
എന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന കുളിര്വെള്ളമാണ്
എന്റെ അമ്മയുടെ തല�ോടലും ശാസനയുമാണ്
ഏതു നാട്ടിലെത്തിയാലും ഞാന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്
എന്റെ ഭാഷയിലാണ്
എന്റെ ഭാഷ ഞാന് തന്നെയാണ്

മലയാളത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണാക്ഷരവും
പുണ്യാക്ഷരവുമായ
എം.ടി വാസുദേവന് നായര്, എന്റെ
എളിയ അപേക്ഷയനുസരിച്ച്, എന്റെ
അധ്യക്ഷതയിലുള്ള 'മലയാളം
പള്ളിക്കൂട'ത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
മുന്നില്വച്ച്, ഏതാണ്ടൊരു മിനിട്ടിനു
ള്ളില് എഴുതിയതാണിത്. ഞാനും
സഹപ്രവര്ത്തകരായ
ഗ�ോപിനാരായണനും ജെസ്സി
നാരായണനും കൂടിയാല�ോചിച്ച്, ഇത്
കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക
ഭാഷാപ്രതിജ്ഞയാക്കണമെന്ന്
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന�ോ
ടഭ്യര്ഥിച്ചു. ജനഹൃദയജ്ഞനായ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള
സര്ക്കാര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
പരിഗണിച്ച്, ഔദ്യോഗിക
നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി, 2018
ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് ഈ
പ്രതിജ്ഞയെ കേരളനാടിന്റെ
ഔദ്യോഗിക ഭാഷാപ്രതിജ്ഞയാക്കി
ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഔദ്യോഗിക
ഭാഷാവിദഗ്ധ
 ന്
ശിവകുമാര് ക�ോഴിക്കോട്ടു ചെന്ന്
എം.ടി യെ നേരിട്ടുകണ്ടാണ്
ഇതിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സമ്മതം വാങ്ങിയതെന്ന്
കൃതജ്ഞതാപൂര്വ്വം ഓര്ക്കുന്നു.
സ്നേഹമെന്ന വികാരം,
സ്വന്തമെന്ന ബ�ോധം, സ്വാഭിമാനം,
സൗന്ദര്യാനുഭവം, വിശ്വാസസമൂഹ
ബ�ോധം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വാച്ഛന്ദ്യം,
സ്വപ്നം, സ്മൃതിപരമ്പര, സര്ഗാത്മ
കത, സ്വാത്മാവിഷ്കാരം ഇവയെല്ലാം ധ്വനിക്കുന്ന ലളിതവും
ഗഹനവും സര്വ്വസ്പര്ശിയുമായ
പ്രതിജ്ഞ. 'എന്റെ ഭാഷ എന്റെ
വീടാണ്' എന്നതില്, ജന്മഗൃഹമായ
മാതൃഗര്ഭം മുതല് കര്മ്മഭവനമായ
സമൂഹഗര്ഭം വരെ എല്ലാമടങ്ങുന്നു.
'എന്റെ ഭാഷ എന്റെ അമ്മയുടെ
തല�ോടലും ശാസനയുമാണ്'
എന്നതില്, സമൂഹത്തിന്റെയും
സര്ക്കാരിന്റെയും ഭരണപരിപാലന
ങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തി -സമൂഹമനസ്സ്
എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നും
അതിന്മാതൃഭാഷ എത്രത്തോളം
ശക്തമാകുന്നുവെന്നും ധ്വനിക്കുന്നു.
'ഞാന് ഞാന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്
എന്റെ ഭാഷയിലാണ്' എന്നതിലൂടെ
കല്പനാശേഷിയും സര്ഗശേഷിയും
വളരുന്നത്സ്വന്തം ഭാഷയിലാണെന്ന്
അറിയാനാവുന്നു. ഈ ആത്മകാന്തിക
ള് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ്എന്റെ ഭാഷ
ഞാന് തന്നെയാണ്എന്ന ഉള്ളറിവ്,
നേരറിവ്, സ്വത്വജ്ഞാനം, ഉദിക്കുന്നത്.
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ഭാഷ എല്ലാരുടേതുമാണ്, എല്ലാരും
വിധേയമാവുന്ന സമൂഹം സമൂഹമല്ല. അടിമയാണ്.
കൂടെച്ചേരുന്നതുമാണ്. ഇന്നലത്തേതും ഇന്നത്തേതും
അപകര്ഷത മാത്രമാണ്അതിന്റെ നേട്ടം. മാതൃഭാ
നാളേക്കുള്ളതുമാണ്. (നാളേക്കുവച്ച വിളപ്പൊലി
ഷയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമൂഹം അപകര്ഷത
വിത്തുകള്) എല്ലാരുടെയും എന്നത്തേതുമായ ഭാഷ
മാത്രമുള്ള അടിമയായ സമൂഹമാണ്.
അത്ഞാന് തന്നെയാണ്എന്ന അനുഭവജ്ഞാന
ആര�ോ ഒക്കെ നമ്മെ ധരിപ്പിച്ച്പ�ോന്നു,
മുണ്ടാകുമ്പോള് വ്യക്തിമനസ്സില് സമൂഹപുരുഷന്
നമ്മുടെ മലയാളഭാഷ
ഉണര്ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ്മനസ്സൊരുമ. ഇതാണ് ദരിദ്രമാണെന്ന്. പുതിയത�ൊന്നും
മഹാമനസ്സിന്റെ വികാസം. ഇതാണ്ഏറ്റവും വലിയ
ഉള്ക്കൊള്ളാനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനും
സാമൂഹിക പ്രക്രിയ. മാതൃഭാഷ, അതിന്റെ
കഴിയാത്ത ഭാഷയാണെന്ന്. നാമതു
അനേകമനേകം ധാരകളിലൂടെ, സമകാല മനുഷ്യ
വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസം നമ്മെ കൂടുതല് ആശ്രയ
രെ മാത്രമല്ല, സമീപസ്ഥമനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല,
ബുദ്ധിയുള്ള നിസ്വന്മാരാക്കി.
സര്വകാല മനുഷ്യരെയും അതിദൂരമനുഷ്യരെയും
മലയാളം നിസ്വവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഷയല്ല.
ഒരേ ഭാവശ്രുതിസംഗീതത്തില് ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു.
ദാസദാസന്മാരുടെ ഭാഷയല്ല. മറ്റേത�ൊരു സംസ്കാ
ഇങ്ങനെയാണ്അതിരുകള്ക്കപ്പുറത്തേക്ക്മനസ്സ്
രത്തെയും പ�ോലെ, ഒരുവേള അതിനും മേലെ,
വികസിക്കുന്നത്. വികസിത മനസ്സുകളില് മറ്റെല്ലാ
സമ്പന്നവും ബലിഷ്ഠ
 വുമായ സംസ്കാരമാണ്
മനസ്സുകള്ക്കും മറ്റെല്ലാ മ�ൊഴികള്ക്കും ഇടമുണ്ട്.
മലയാളിയുടെതും.
അന്യത്വമില്ല, അപരിചിതത്വമില്ല, അനാഥത്വ
കാണാപ്പാഠം പകര്ത്തിവെച്ച്മാര്ക്കു
മില്ല, അസമത്വമില്ല. അനാദരമ�ോ
മാത്രം നേടിയെടുക്കാന്
അനധികാരമ�ോ ഇല്ല. സമദര്ശന
പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ
വും സ്വതന്ത്രതാശക്തിയും
തലമുറയുടെ ബ�ോധത്തില്
സര്ഗ്ഗസിദ്ധിയുമുള്ള സമൂഹ
സ്വന്തം സംസ്കാര
സമദര്ശനവും സ്വതന്ത്ര
ത്തിന്റെ സഞ്ജ
 ീവനത്തിന്
ശക്തിയെ ഉറപ്പിക്കാന്
താശക്തിയും സര്ഗ്ഗസിദ്ധി
മാതൃഭാഷ പ�ോലെ
പ�ോന്നവിധം
യുമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ
മറ്റൊന്ന്സഹായിക്കില്ല.
വിദ്യാഭ്യാസരീതികളി
സഞ്ജ
 ീവനത്തിന്
അതറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടു
ലും പഠനഗവേഷണ
മാതൃഭാഷ പ�ോലെ മറ്റൊന്ന്
തന്നെയാവണം കേരള
ങ്ങളിലും പ�ൊതുജന
സഹായിക്കില്ല. അതറിഞ്ഞു
സര്ക്കാര് മാതൃഭാഷാ
സമ്പര്ക്കത്തിലും
ക�ൊണ്ടുതന്നെയാവണം
പരിപാലനത്തിന്
അന്യോനസ്പര്ധ
കേരള സര്ക്കാര്
മുന്കൈയെടുക്കുന്നത്.
ഉണ്ടാകാത്തവിധം,
മാതൃഭാഷാപരിപാലനത്തി
മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്
ന്
മുന്കൈയെടുക്കുന്നത്.
ആര�ോ നമ്മെ
ആവശ്യം വേണ്ടതെന്ന്
പഠിപ്പിച്ച, ആശയം
ത�ോന്നുന്നു
കൈമാറാനുള്ള ഉപാധിയാണ്
അതിനുതകുന്ന മട്ടില്
ഭാഷ എന്ന്. അത�ോടെ
സമൂഹജീവിതമുണ്ടാകേണ്ടത്
ഭാഷയിലൂടെ തന്റെയും സമൂഹത്തി
പ്രാഥമികാവശ്യമാണ്.
ന്റെയും ഭാഷയുടെയും ആത്മകാന്തി
പാരസ്പര്യവും സമദര്ശനവും
അറിയാനുള്ള മനസ്സ്നമുക്ക്നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശരീരം
വളര്ത്തുന്ന ഒരു സമൂഹവ്യവസ്ഥ നമുക്ക്
നിത്യവും സ്വയം പുതുക്കി ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വത്വം
നഷ്ടമാകുന്നു. മനുഷ്യരില് പുതിയതരം വര്ഗീകരണ
കളയാതെ അതു തന്നെയാണ്പ്രകൃതിസ്വഭാവം.
ങ്ങള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാണ്യവിളകളുടെ
അതുപ�ോലെ, സജീവമായ ഭാഷയും സജീവമായ
തനിത�ോട്ടങ്ങള് പ�ോലെയാണ്ഇപ്പോഴിപ്പോള്
സമൂഹവും സ്വത്വനഷ്ടം വരാതെ സ്വയം നവീകരിച്ചു
മനുഷ്യവാസഗൃഹങ്ങളുടെ ത�ോട്ടങ്ങള്. ഒരു ത�ോട്ട
ക�ൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റുള്ളവയെ സ്വാംശീകരിച്ച്സ്വയം
ത്തില് മറ്റൊരു സത്യത്തിന�ോ വൃക്ഷത്തിന�ോ
ആവിഷ്കരിക്കും. മാതൃഭാഷയെ വെടിഞ്ഞ്മറ്റൊന്നി ഇടമില്ല. പുതിയ പുതിയ ഫ്ളാറ്റുകളും
നെ പൂര്ണമായി ആശ്രയിച്ച്അതിന്
ഗൃഹസമുച്ചയങ്ങളും ഒന്നിന�ൊന്നു ബന്ധം കുറഞ്ഞ
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മനുഷ്യത്തോട്ടങ്ങളാണ്. അഞ്ചു ക�ോടിയും മൂന്ന്
ക�ോടിയും മറ്റും വിലയുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളില്
വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതവും ഭാഷയുമല്ല
തീരെത്താണ വീടുകളിലുള്ളവരുടേത്. ഈ
അന്തരങ്ങള് പെരുകുന്തോറും മനസ്സുകളിലും
അന്തരങ്ങള് ഏറിവരും. അയല്പക്കങ്ങള്
ഇപ്പോഴേ ഇല്ലല്ലോ. പരസ്പര
സമ്പര്ക്കം തത്കാലാവശ്യത്തിനുമാത്രം.
ഭാഷയിലും ഇത്മാറ്റം വരുത്തും. സാമൂഹിക
ബ�ോധം നശിക്കും. സമൂഹജീവിതവും സ്വന്തമായ
ഉത്പന്നങ്ങളുമുള്ളിടത്തേ സ്വന്തം ഭാഷ തളിരിട്ടു വരൂ.
കുട്ടികള്ക്ക്ഒരുമിച്ചു കളിക്കാനും കുളിക്കാനും
കൂടിയിരിക്കാനും പ�ൊതുവായ ഇടങ്ങള് ഒട്ടുമേ
ഇല്ലാതാവുന്ന നാട്ടില്, കളിസ്ഥലങ്ങള് സ്വകാര്യക്ക
ച്ചവടമായിച്ചുരുങ്ങിയ നാട്ടില്, സ്വന്തം
കൃഷിയിടങ്ങള് ഇല്ലാതായിത്തീര്ന്ന നാട്ടില്,
പുഴയ�ൊഴുക്കുകള് മറന്നുപ�ോയ നാട്ടില് സമൂഹജീവി
തം ഉണ്ടായിവരില്ല.
തുമ്പയ�ോടും തുമ്പിയ�ോടും ചങ്ങാത്തമുണ്ടായി
രുന്ന കാലത്താണ്'ഒന്നാനാം ക�ൊച്ചുതുമ്പി' എന്ന
ഇണക്കത്തിന്റെ ഈണം ഉണ്ടായത്. സമൂഹജീവിതം
ഇല്ലാത്ത മണ്ണില് സമൂഹവികാരവും സമൂഹഭാഷയും
സമൂഹസ്വപ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. അതുണ്ടായാല്
മാതൃഭാഷയെന്ന മഹാമാതാവുതന്നെ പാലൂട്ടണം.
ഒരുമിക്കാനും അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചാദരിക്കാനും
ഉദാരതയുള്ള മനസ്സില് നിന്നാണ്എല്ലാവര്ക്കും
മധുരമായ ഭാഷയും ഭാഷണവും ഊറിയുറന്നു
വരുന്നത്. അത്സമൂഹപുരുഷന്റെ സംഗീതമാണ്.
വിദ്യാലയങ്ങളില് മാതൃഭാഷയായ മലയാളം
നിര്ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട്ഒരുത്തരവ്
പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള
മുന്സര്ക്കാര് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അത്
എത്രത്തോളം സഫലമായി നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു
എന്നറിയില്ല. ആ ഉത്തരവ്പുറപ്പെട്ട കാലത്ത്
അതിന്മുന്കൈയെടുത്ത പിണറായി വിജയന്നൂറ്
പൂച്ചെണ്ടുകള് നല്കാന് മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിലെ
നൂറു കുട്ടികളെയും നയിച്ച്മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയി
ലേക്ക്പ�ോയത�ോര്ക്കുന്നു.ഡ�ോ.ബാബു പ�ോള്, അടൂര്
ഗ�ോപാലകൃഷ്ണ
 ന്, കാനായി, വി കെ. പ്രശാന്ത്
(മേയര്) തുടങ്ങിയവര് ഒപ്പമുണ്ടായിരന്നു. അതിനുമെ
ത്രയ�ോ മുന്പ്1991 കാലത്ത്മലയാളഭാഷയ്ക്കു

വേണ്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലേക്ക്
ഒ.എന്.വി കുറുപ്പ്, പ്രൊഫസര് വി. എന്. മുരളി,
പ്രൊഫസര് അലിയാര് തുടങ്ങിയവര�ോട�ൊപ്പം ഒരു
ബ�ോധനയാത്ര നടത്തിയതും ഓര്ക്കുന്നു. അന്ന്
ഈയുള്ളവന് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തില്,
സ്റ്റാറ്റൄൂട്ട്ഓഫ് പ്ലീഡിംഗ്എന്ന നിയമം നടപ്പാക്കി
യാണ്ഇംഗ്ലണ്ടില് എലിമെന്ററി സ്കൂ
 ളിലും ക�ോടതി
കളിലും ഇംഗ്ലീഷ്എന്ന നാട്ടുഭാഷ ഉപയ�ോഗിച്ചു
തുടങ്ങിയതെന്ന്പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ്
ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷ വളരാന് തുടങ്ങിയത്.
കേരള നിയമസഭ മലയാളഭാഷയ്ക്കു വേണ്ടി
ഒരു ബില് പാസാക്കിയിട്ട്എഴെട്ട്വര്ഷം കഴിഞ്ഞു.
എന്താണതിന്റെ അവസ്ഥയെന്ന്ഇപ്പോഴുമറിയില്ല.
ഡ�ോ. പുതുശ്ശേരിയും ഡ�ോ.നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണ
നുമെല്ലാം പരിശ്രമിച്ച്മലയാളത്തിന്ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ
പദവി കൈവന്നുവെങ്കിലും, വളരെ വൈകി ഒരു
മലയാളം സർവകലാശാല ഉണ്ടായെങ്കിലും വഞ്ചി
തിരുനക്കരത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്
രക്ഷിതാക്കള്, അധ്യാപകര് തുടങ്ങിയവരുടെ
മനസ്സാണ്ഉണരേണ്ടത്.
അമ്മയും അമ്മ മ�ൊഴിയും ഏത്
കുഞ്ഞുമനസ്സിന്റെ ജീനിലുമുണ്ട്. 1985 മുതലെങ്കിലും
കവിത പാടി നടക്കുന്ന ഈയുള്ളവന്കുട്ടികള്
ആവേശപൂര്വം തായ്മ�ൊഴിക്കവിതയിലേക്ക്ഓടിയടു
ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോള് ബ�ോധ്യപ്പെട്ടതാണിത്. പൈപ്പ്
വെള്ളത്തേക്കാള്, കുപ്പിവെള്ളത്തേക്കാള്,
ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനിടവരാവുന്ന വിദേശവെള്ളത്തേ
ക്കാള് സഞ്ജ
 ീവനശക്തി നാട്ടുമലകളിലുറവെടുക്കു
ന്ന ഊറ്റുവെള്ളത്തിനും പുഴവെള്ളത്തിനും മഴ
വെള്ളത്തിനുമാണ്. ആ ധാതുബലം നഷ്ടപ്പെടുത്താവു
ന്നതല്ല. അതുപ�ോലെയാണ്അമ്മമ�ൊഴിയുടെ
ഉള്ളൊഴുക്കുകളും നെഞ്ചൊഴുക്കുകളും മഴയ�ൊഴുക്കുക
ളും. ഉടഞ്ഞുപെയ്യാനും ഉണര്ന്നൊഴുകാനും
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക്കഴിയണമെങ്കില് അവരുടെ
മാനസാകാശങ്ങളില് നാട്ടുസംസ്കാരത്തിന്റെ
മേഘമാലകളുണ്ടാവണം.
നമ്മുടെ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളില് അക്ഷരമാല
വീണ്ടും നിരന്നു കഴിഞ്ഞു. അത്സംസ്കാരാക്ഷരങ്ങ
ളുടെ ഭദ്രമായ ഉച്ചാരണത്തിലേക്കും ആ
ഉച്ചാരണങ്ങള് പുതിയ മേഘവര്ഷങ്ങളുടെ
ധ്വനിസംഗീതത്തിലേും വളര്ന്നുചെല്ലുമാറാവട്ടെ.
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ഭാഷയും ഒരു ഇരയാണ്
ഒരു ജനതയുടെ സ്വന്തം ഭാഷ നശിക്കുക എന്നാല് സ്വന്തം
സംസ്കാരം നശിക്കുക എന്ന്തന്നെയാണ്അര്ഥം. ഭാഷയും
സംസ്കാരവും തമ്മില് അത്രയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ
ഭൂമിയില് അതിലെ ജീവിതവും ഏതുവിധത്തില് ന�ോക്കിയാലും
കൂടുതല് കൂടുതല് നാശ�ോന്മുഖമായിത്തീരുകയാണ്.
അതിന്റെ പൂർ� ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യന്മാത്രമാണെന്നത്
ഭയാനകമായ ഒരു സത്യമാണ്

ഭാഷ
ഇരയാകാതിരിക്കാനുള്ള
വഴികള്
ഗ്രേസി

ആറാം ക്ലാസിലാണ്ഞാന്
ഇംഗ്ലീഷ്പഠിക്കാന് തുടങ്ങിയത്. അതിനു

മുന്നേ തന്നെ മാതൃഭാഷയുടെ അടിത്തറ
ബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. എന്തെന്നാല്
മാതൃഭാഷയുടെ അടിത്തറയ്ക്ക്വേണ്ടത്ര
ബലം ഉണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ മറ്റു
ഭാഷകളുടെ എടുപ്പുകള് പടുത്തുയര്ത്താന്
കഴിയുകയുള്ളൂ. പത്താം ക്ലാസ്കഴിഞ്ഞ
പ്പോഴേക്കും മലയാളം ഭംഗിയായും ഇംഗ്ലീഷ്
തെറ്റ്കൂടാതെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാന്
സാധിച്ചത്അതുക�ൊണ്ടുതന്നെയാണ്.
എന്നാല് ഇന്നത്തെ പത്താം
ക്ലാസുകാരില് ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ്
എന്നല്ല മലയാളം പ�ോലും തെറ്റില്ലാതെ
പ്രയ�ോഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല.
ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്
 ക്കുട്ടികളെ മാത്രം
കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട്കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ
വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പാടെ
മാറിപ്പോയി. പണ്ട്ആശാന് കളരിയില്
അക്ഷരമാല എഴുതിപഠിപ്പിച്ചു
കൂട്ടിവായിക്കാന് തുടങ്ങിയതിനുശേഷം
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ആണ്കുട്ടികള് ഒന്നാം ക്ലാസില്
എത്തുക. നമ്മള് പുര�ോഗമിച്ചപ്പോള്
ആശാന് കളരികള്
അപ്രത്യക്ഷമായി. അത്തീര്ത്തും പ്രാകൃത
മായ ഒരു ഏര്പ്പാടാണെന്ന്
പുതിയകാലത്ത്വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണ
ന്മാര് വിധിയെഴുതി.
അക്ഷരമാലയെത്തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തില്
പാഠപുസ്തകത്തില് നിന്നും പുകച്ച്
പുറത്തുചാടിച്ചു.
എന്തിനും ഏതിനും കുട്ടികളുടെ
മനഃശാസ്ത്രത്തെ പിടിച്ച്
മുന്നണിപ്പോരാളിയാക്കി. ശാസ്ത്രീയമായ
ഒരു അപഗ്രഥത്തിനും വഴങ്ങാത്തത്ര
അതീവ സങ്കീര്ണമാണ്മനുഷ്യമനസ്സ്
എന്ന യാഥാർഥൄത്തിന്നേരെ കണ്ണടച്ചു.
അടിത്തറ ബലപ്പെടുത്താതെ എടുപ്പുകള്
പടുത്തുയര്ത്തി. ഫലത്തില് മൂന്നാം
ക്ലാസില് എത്തിയിട്ടും കുട്ടികള്ക്ക്
മാതൃഭാഷ വായിക്കാന് അറിയില്ല
എന്നായി.
ഇന്നത്തെ കുട്ടികളില്

ഭൂരിപക്ഷത്തിനും മാതൃഭാഷയ�ോട്തീരെ
മമതയില്ല. അത്തിരിച്ചുപിടിക്കാന്
അധ്യാപകരുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന്എളിയ�ൊരു
ശ്രമം പ�ോലുമില്ലാതായി. തന്നെയുമല്ല മാതൃഭാഷ
യ�ോട്വെറുപ്പുള്ളവാക്കാന് പ�ോരുന്ന തരത്തിലുള്ള
പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന് ഉത്സാഹിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകള്ക്ക്
ഏകീകൃതമായ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയില്ല.
രണ്ടുക�ൊല്ലം മുമ്പ്ആറാം ക്ലാസില് പഠിക്കുന്ന
പേരക്കുട്ടിയുടെ മലയാള പാഠപുസ്തകം കണ്ട്
ഞാന് ഞെട്ടിപ്പോയി. കവിത്വ സിദ്ധി
ത�ൊട്ടുതെറിക്കാത്ത ആരുടെയ�ോ ഒരു
രചനാഭാസം പാഠപുസ്തകത്തില്
നുഴഞ്ഞുകയറി മുട്ട മുട്ട ചീമുട്ട എന്ന്മുദ്രാവാക്യം
വിളിച്ച്ദുര്ഗന്ധം പരത്തുന്നു.

ത്തിരിക്കുന്നവരാണ്ഏറെയും. ഏതു
ബിരുദത്തിനും പ്രവേശനം നല്കുന്നതിന്മുമ്പ്
ഒരു യ�ോഗ്യതാ നിര്ണയ പരീക്ഷ നടത്തുക വഴി
ഈ പ്രതിസന്ധി ഒട്ടൊക്കെ തരണം ചെയ്യാന്
കഴിയും.
ലിപിപരിഷ്ക
 രണം മലയാളഭാഷ നേരിട്ട
മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്അക്ഷരങ്ങളെ
അപേക്ഷിച്ചു മലയാള അക്ഷരങ്ങളുടെ ചിത്രണം
ദുഷ്കരമാണത്രേ. ലിപി പരിഷ്കരിച്ചപ്പോഴാകട്ടെ
മൂട്ടിന്മുട്ടിന്ക�ൊളുത്തു തൂക്കി വേഗ�ട്ടിടുകയും
ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പലപല പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ
പിടിയില് അമര്ന്ന ഒരു ഇരയാണ്മലയാള ഭാഷ.
ഭരണഭാഷ മലയാളമാക്കുന്നതില് പൂര്ണ്ണത
വരുത്താനും നമുക്ക്കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിന�ൊക്കെ പുറമേയാണ്കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ
ഭാഷാനയം ഇടിത്തീ പ�ോലെ നമ്മുടെ തലയില്
ഇത്പഠിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാവുന്ന
വന്നുവീഴുന്നത്.
കുട്ടികള് ആയുഷ്കാലം മുഴുവന് മലയാള കവിത
ഹിന്ദി അടിച്ചേല്പ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഓര�ോ
കണ്ടാല് പാഞ്ഞൊളിക്കും ആശാന്, ഉള്ളൂര്
സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും മാതൃഭാഷയെ എന്നെന്നേ
തുടങ്ങിയ പഴയ കവികളും ചില പുതിയ കവികളും
ക്കുമായി നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള നീക്കവും
എഴുതിയ അതിമന�ോഹരങ്ങളായ
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നടത്തുന്നുണ്ട്. മാതൃഭാഷ
കുട്ടിക്കവിതകളുടെ സ്ഥാനമാണ്
ഒന്നാം ഭാഷയാക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ്
ഇതുപ�ോലുള്ള ചീമുട്ട�വിതകള്
രണ്ടാം ഭാഷയാക്കുകയുമാണ്
ഭാഷയും
അപഹരിക്കുന്നത്എന്ന്
വിവേകമുള്ള
സംസ്ക
 ാരവും
ഓര്ക്കണം.
ഭരണാധികാരികള്
തമ്മില് അത്രയേറെ
ചെയ്യേണ്ടത്. അന്താരാഷ്ട്ര
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ
വസ്തു
 താപരമായ
ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിനെ
ഭൂമിയും അതിലെ ജീവിതവും
തെറ്റും മലയാള പാഠപുസ്ത
പാടെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള
ഏതുവിധത്തില്
കങ്ങളില് കടന്നു കൂടാറുണ്ട്
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ
ന�ോക്കിയാലും കൂടുതല്
ഡ�ോ. സുവര്ണ്ണ നാലപ്പാട്ട്
തീരുമാനം ആത്മഹത്യാപര
കൂടുതല്
നാശ�ോന്മുഖമായി
ബാലാമണിയമ്മയുടെ
മാണ്. തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരെ
ത്തീരുകയാണ്
മകളാണെന്ന്ആര�ോ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാകട്ടെ
കണ്ടുപിടിച്ചത്ഒരു ഉദാഹരണം
ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാള് വിദേശിയാണ്
മാത്രം. കുട്ടികള്ക്ക്മലയാളഭാഷ
ഹിന്ദി എന്നതും ഒരു യാഥാർഥൄം
യ�ോട്ഇഷ്ടം ത�ോന്നിക്കുന്ന
മാത്രമാണ്.
തരത്തിലുള്ള കവിതകളും കഥകളും ഓര്മ്മക്കുറി
പ്പുകളും ഒക്കെ ഉള്ക്കൊള്ളിച്ച്പാഠപുസ്ത
 കങ്ങള്
തമിഴ്നാട്ടില്നിന്ന്എതിര് ശബ്ദം
തയ്യാറാക്കുകയാണ്വേണ്ടത്. പകരം
ഉയര്ന്നുകഴിഞ്ഞു. 60 കളില് തെക്കേ ഇന്ത്യ
പിന്വാതില്വഴി കയറിക്കൂടുന്ന
പലയിടത്തും ആളിക്കത്തിയത്ഈ ഭാഷാ
ദുര്ഭഗസന്തതികള് മലയാളഭാഷാപഠനത്തെ
പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണെ�ന്ന്ചരിത്രം
പാതാളത്തോളം ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയാണ്.
ഭരണാധികാരികള് മറന്നുപ�ോയിരിക്കുന്നു.
മലയാളം പഠിപ്പിക്കാന് അത്ഐച്ഛികമായി
ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
പഠിപ്പിച്ചവര് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്ന്
സംസ്ഥാനങ്ങള് രൂപീകൃതമായത്എന്ന സത്യം
വരുന്നത്സ്ഥിതിഗതികള് കൂടുതല്
നിഷേധിക്കാനാവുമ�ോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ
വഷളാക്കുകയേ ഉള്ളൂ.
നീക്കം ഭരണഘടനയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനം
കൂടിയാണ്.
മലയാളഭാഷയില് ഉന്നത ബിരുദം
നേടിയവര് തന്നെയും ഹൃസ്വം, അല�ോരസം,
ഒരു ജനതയുടെ സ്വന്തം ഭാഷ നശിക്കുക
വിളറി പിടിക്കുക, കരസ്ഥമാക്കുക എന്നൊക്കെ
എന്നാല് സ്വന്തം സംസ്കാരം നശിക്കുക എന്ന്
തെറ്റായി പ്രയ�ോഗിക്കുന്നത്കാണുമ്പോഴാണ്
തന്നെയാണ്അര്ഥം. ഭാഷയും സംസ്കാരവും
നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ ദയനീയാവസ്ഥ
തമ്മില് അത്രയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ
കൂടുതലായി വെളിപ്പെടുന്നത്. ഈ
ഭൂമിയും അതിലെ ജീവിതവും ഏതുവിധത്തില്
ബിരുദധാരികളും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായ ന�ോക്കിയാലും കൂടുതല് കൂടുതല് നാശ�ോന്മുഖമാ
ത്തിന്റെ ഇരകള് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു വിഷയ
യിത്തീരുകയാണ്. അതിന്റെ പൂര്ണ
ത്തിലും തുടര്പഠനത്തിന്സാധ്യത തെളിയാതെ
ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യന്മാത്രമാണെന്നത്
വരുമ്പോള് മലയാളഭാഷാപഠനത്തിന്ഇറങ്ങി
ഭയാനകമായ ഒരു സത്യം തന്നെയല്ലേ.
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അറ്റുപ�ോവുന്ന

വേരുകള്

ഒരു ജനതയെ സംബന്ധി�ിടത്തോളം മാതൃഭാഷയുടെ നഷ്ടം കേവലം
സാങ്കേതികപ്രശ്നമല്ല. അത്ചരിത്രവും സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യവുമായി
വേരറ്റ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ്മനുഷ്യനെ നയിക്കുക

മാതൃഭാഷയും
ല�ോകഭാഷയും
അശ�ോകന് ചരുവില്

മതങ്ങളും വംശങ്ങളും എ�പ�ോലെ ഭാഷകള്

തമ്മിലെ സംഘര്ഷവും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ജനാധിപത്യേതരശക്തികള്ക്ക്രാഷ്ട്രീയാധികാരം
നേടാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയാണല്ലോ വിഭജനം. ഒ�ായി
നില്ക്കു� സാമൂഹികജീവിതത്തെ തമ്മില്
സ്പര്ധയുണ്ടാക്കി വിഭജിച്ച്സംഘര്ഷമുണ്ടാക്കി
അധികാരത്തിലെത്തു�തിന്ജനങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസ
ത്തെയാണ്പ്രധാനമായും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുത്. വിവിധ
ഭാഷാവിഭാഗങ്ങള് ഒത്തുചേര്�് രൂപീകരിക്കപ്പെ�
ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളില് ഭാഷയേയും
വിഭജനത്തിനായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തു�ു.
ഭൂരിപക്ഷത്തെ കയ്യിലെടുക്കാന് ന്യൂനപക്ഷത്തെ
അടിച്ചമര്ത്തുക എ�ത്ചിരകാലമായി പ്രയ�ോഗത്തിലുള്ള
ഒരു രാഷ്ട്രീയതന്ത്രമാണ്. ഒരു രാജ്യത്ത്കൂടുതല് ജനങ്ങള്
സംസാരിക്കു� ഭാഷയെ പരിലാളിച്ച്ന്യൂനപക്ഷ
പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ അവഗണിക്കു�ത്ഈ
തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഹിന്ദിയെ മുന്നിര്ത്തി ചില
വിഭാഗങ്ങള് ചെയ്യു�ത്ഇക്കാര്യമാണ്. പ�ികയില്
പെ�തും അല്ലാത്തതുമായ നൂറുകണക്കിനു ഭാഷകള്
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പ്രയ�ോഗത്തിലിരിക്കു� രാജ്യമാണ്നമ്മുടേത്.
ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഓര�ോ ഭാഷയ്്ക്കും
അതിന്റേതായ സാംസ്കാരിക ജീവിതമുണ്ട്. അമ്മയുടെ
മുലപ്പാല് പ�ോലെ വിശിഷ്ടമായി�ാണ്മാതൃഭാഷയെ
മനുഷ്യന് കാണുത്. നിത്യസഞ്ചാരികളായ ഗ�ോത്രസമൂഹ
ങ്ങള് പ�ോലും സ്വന്തം ഭാഷയെ വെടിഞ്ഞുകണ്ടി�ില്ല. ഒരു
ജനതയെ സംബന്ധി�ിടത്തോളം മാതൃഭാഷയുടെ നഷ്ടം
കേവലം സാങ്കേതിക പ്രശ്നമല്ല. അത്ചരിത്രവും
സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യവുമായി വേരറ്റ ഒരവസ്ഥയിലേ
ക്കാണ്മനുഷ്യനെ നയിക്കുക. അവലംബം
നഷ്ടപ്പെ�തിന്റെ മാനസികാഘാതം ജീവിതത്തിലുടനീളം
അവനെ ബാധിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അന്യഭാഷാമാധ്യമം
എ� വിദ്യാഭ്യാസനരകത്തിലേക്കു തള്ളിവിടു�
രക്ഷകര്ത്താക്കള്ക്ക്ചിങ്ങം ഒ�ിന�ോ നവംമ്പര്
ഒ�ിന�ോ മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ച്സംസാരിക്കാന്
അവകാശമില്ല.

പ്രാദേശികഭാഷകളുടെ കരുത്ത്

ഇംഗ്ലീഷിനെയും ഹിന്ദിയെയും മേധാവിത്വത്തില്
നിര്ത്തി പ്രാദേശികഭാഷകളെയും അതുസംസാരിക്കു�

ജനതയെയും പടിക്കുപുറത്തു നിര്ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്
ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി വാക്കുകള് ഉണ്ടായിരിക്കു�തില് തെറ്റില്ല.
പലതവണ ഇന്ത്യയില് നട�ി�ുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം
ഒപ്പം അതില് നമ്മുടെ മലയാളവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
സംഘര്ഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടായി�ുണ്ട്.
പ�ോര; വയനാ�ിലെയും ഇടുക്കിയിലെയും
അടിച്ചേല്പ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് സംസ്കാരമെ�പ�ോലെ
ആഫ്രിക്കയിലെയും ഗ�ോത്രജനത വീ�ില് സംസാരിക്കു�
ഭാഷയെയും മനുഷ്യര് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. എല്ലാ
ഭാഷയും അതില് ഉള്ച്ചേര്�ിരിക്കണം.
ഭാഷകള്ക്കും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യവും കരുത്തും
എന്തായിരിക്കണം ഒരാളുടെ മതം എ�തിനെപ്പറ്റി
സൗന്ദര്യവുമുണ്ട്. ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും വലിയ
നാരായണഗുരു പറഞ്ഞത്ഇങ്ങനെയാണ്:
സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളെ
എല്ലാവരും എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിക്കണം. എല്ലാ
പ്രതിനിധീകരിക്കു� ഭാഷകളാണ്.
മതങ്ങളും പഠിച്ചശേഷം ഒരു വ്യക്തിയുടെ
സാമൂഹികപുര�ോഗതിയില് വലിയ പങ്ക്
മനസ്സില് ഉരുത്തിരിയു� ആശയം
അവ വഹിച്ചി�ുണ്ട്. ആ ഭാഷകള്
എന്തായിരിക്കുമ�ോ അതായിരിക്കണം
മലയാളി പഠിക്കു�ത്ഉചിതമായ
അവന്റെ മതം. ഏകമതം എ�
കാര്യമാണ്. അതുപ�ോലെ
ആശയമാണ്ഗുരു
ആദരവും പൂജയുമല്ല
സഹ�ോദരഭാഷകളായ തമിഴും
അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരമ�ൊരു
ഭാഷക്ക്വേണ്ടത്.
തെലുങ്കും ക�ഡയും
സംവാദാത്മകതയും സമന്വയ
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വും ഭാഷാരംഗത്തും
ല�ോകത്തിലെ സമസ്ത
ത�ൊഴിലിനെ മുന്നിര്ത്തി
ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി
വിജ്ഞാനവും
അറബ്അത്യാവശ്യമാണ്.
ഭാഷകള് അവയുടെ വാതിലു
വിനിമയം ചെയ്യാനുള്ള
എത്രയ�ോ കുു�ികള്
കൾ തുറ�ിടണം.
പ്രാപ്തിയാണ്അത്
ജര്മ്മന്ഭാഷ പഠിച്ച്ജീവിതം
മേധാവിത്വം ഉപേക്ഷിക്കണം.
കൈവരിക്കേണ്ടത്
കണ്ടെത്തുു�ു. വിവിധ
ഭാഷാമൗലികവാദം ഉപേക്ഷിച്ച്
ഭാഷകളിലുള്ള അറിവ്ഏതു
ക�ൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും
സമ്പത്തിനേക്കാളും
തയ്യാറാവണം.
പ്രധാനപ്പെ�താണ്.
കാലാന്തരത്തില് ല�ോകത്തെ
ഇ�് അധുനിക സാങ്കേതിക
മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരു ഭാഷയില്
വിദ്യയുടെ സാധ്യതകള് ഉപയ�ോഗിച്ച്
സംസാരിക്കു�ത്നമുക്ക്സ്വപ്നം കാണാ
പ്രാദേശികഭാഷകള് ജീവന് വീണ്ടെടുത്തു
വു�താണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ അതിനുള്ള
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെക്ന�ോളജി ഉപയ�ോഗപ്പെ
സഹായം നല്കും. പക്ഷേ അത്ഏതുഭാഷ എതാണ്
ടുത്തി വളരാനും വികസിക്കാനും നമ്മുടെ മലയാളത്തിനും
പ്രശ്നം. അധികാരമുള്ളവരുടെ ഭാഷ ല�ോകഭാഷയാ
കഴിയണം. ആദരവും പൂജയുമല്ല ഭാഷയ്ക്ക്വേണ്ടത്.
വണം എ� നിലപാട്മനുഷ്യരായിരിക്കു�വര്
ല�ോകത്തിലെ സമസ്തവിജ്ഞാനവും വിനിമയം
അംഗീകരിക്കില്ല. ഒരു ല�ോകഭാഷ ജനാധിപത്യപരമായി
ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയാണ്അത്കൈവരിക്കേണ്ടത്.
ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരേണ്ടതാണ്. ആ ഭാഷയില് ഇ�ത്തെ
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പടരണം
നാട്ടുമ�ൊഴികളിലേക്ക്
മലയാളം വളരുവാന് നാം നമ്മുടെ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിലെ
തീര്ത്തും പ്രാദേശികമായ വാക്കുകള് പ�ോലും കണ്ടെത്തി പ്രയ�ോഗത്തില്
ഉള്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത്മാത്രമാണ് പ�ോംവഴി

സിനിമയിലെ ഭാഷയും
മലയാളഭാഷയുടെ വളര്ച്ചയും
മധുപാല്

സംവിധായകന്, നടന്

മലയാളസിനിമയില് ആരംഭകാലം മുതല്
നാടകീയത കലര്ന്ന അച്ചടി സ്വഭാവമുള്ള ഒരു

ഭാഷാസംസ്കാരമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്
കുറെക്കൂടി കഴിയുമ്പോള് എം ടി വാസുദേവന് നായര്
തിരക്കഥകള് എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോള് അത്വള്ളുവനാടന്
ഭാഷയിലേക്ക്പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക്വന്നതായി
കാണാം. മുറപ്പെണ്ണ്, ഓളവും തീരവും പ�ോലുള്ള സിനിമക
ള�ൊക്കെ ഇതിന്റെ തുടക്കമാണ്.
മലയാളസാഹിത്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി
വലിയത�ോതില് കഥകള് സിനിമകളിലേക്ക്
മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോള് അതിലെ ശൈലികള് സിനിമയിലെ
സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് മാറിയതാകാം കാരണം.
ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സംസാര
ഭാഷ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്ഉപയ�ോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു
സമീപനം കാണുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ തെക്കേയറ്റം
മുതല് വടക്കേയറ്റം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷകള്
ഒരു പരിധിവരെ കൃത്യമായി സിനിമകളില് വരുന്നു.
എന്നാല് സിനിമയിലെ ഭാഷ കേരളീയര്ക്ക്ഒരു
പ�ൊതുദേശഭാഷ ഒരുക്കുന്നതിന്സഹായകമായിട്ടുണ്ടോ
എന്ന്ച�ോദിച്ചാല് അങ്ങനെ ഒരു പ�ൊതുദേശഭാഷ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം നൂറ്ഭാഷാസ്വഭാവം, നൂറ്
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സംസാരഭാഷാസ്വഭാവം തന്നെയാണ്. ജാതി അടിസ്ഥാന
ത്തില് പ�ോലും ഭാഷകള്, വാക്കുകള് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു
പ്രദേശമാണ്. ല�ോകമെങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
മലയാളഭാഷയില് മാത്രമല്ല, വടക്കേയറ്റത്ത്പറയുന്ന
വാക്കുകള് പലതും തെക്കേയറ്റത്ത്ഉള്ളവര്ക്ക്തീര്ച്ചയാ
യിട്ടും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട്ഒരു
പ�ൊതുദേശഭാഷ എന്ന്പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം സ്വാഭാവി
കമായിട്ടും സിനിമയിലെ ഭാഷ ക�ൊണ്ട്
ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും തിരക്കഥകള്
എഴുതുമ്പോള് ഇത്തെക്ക്മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കില്
വടക്ക്മനസ്സിലാവില്ല എന്ന്പറയാറുണ്ട്.

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളിലെ ഭാഷ

ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളിലാകട്ടെ സംസ്കൃതം കലര്ന്ന
മലയാളം തന്നെയാണ്പ�ൊതുവേ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.
അടുത്തകാല�ായി അന്വര് അലിയുടെ കമ്മട്ടിപ്പാടം
പ�ോലെയുളള ചിത്രങ്ങളിലെ പാട്ടെഴുത്തില് ഒരു
പരിധിവരെ നാടന് പ്രയ�ോഗങ്ങള്, പ്രാദേശിക സ്വഭാവ
ത്തിലുള്ള വാക്കുകള് സിനിമാഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക്
എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പാട്ടുകളുടെ ജനപ്രിയതയെ
ആസ്പദമാക്കിയാണ്സിനിമാ രംഗത്ത്ലഭിക്കുന്ന
പ്രോത്സാഹനവും. പാട്ടുകള് എപ്പോഴും ഈണത്തെക്കൂടി

ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. വാക്കുകള് ക�ൊണ്ടു മാത്രം
പാട്ട്ഹിറ്റാകണമെന്നില്ല. അത്വളരെ കുറവാണ്.
എന്നാല് ഈണം ക�ൊണ്ട്ചില പാട്ടുകള് വലിയ ഹിറ്റായി
ട്ടുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട്ചലച്ചിത്രനിര്മാണശാഖയില്
മലയാളഭാഷ ഒരു പ�ൊതുസ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കാന്
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ച�ോദ്യം വരുമ്പോള് ശ്രമങ്ങള്
ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പലയിടങ്ങളിലും എന്ന്പറയേണ്ടിവരും.
ആരംഭ കാലങ്ങളില് ഏറെ പ്രശസ്തമായ ന�ോവലു
കള് ചലച്ചിത്ര ഭാഷയിലേക്ക്മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോള് പ�ോലും
അതിലെ പ്രാദേശികഭാഷയേക്കാള് കൂടുതല് അതിന�ൊരു
പ�ൊതുഭാഷ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്കാണുന്നത്. തകഴിയുടെ
ഏണിപ്പടികളായാലും കേശവദേവിന്റെ ഓടയില്നിന്ന്
ആയാലും എല്ലാത്തിലും കൃത്യമായ ഒരു പ�ൊതുസ്വാഭാവം
വരുത്താന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. എല്ലായിടത്തും
മനസ്സിലാവണം എന്ന അര്ഥത്തില്. ത�ോപ്പില് ഭാസിയുടെ
നാടകങ്ങളില് നിന്നും മലയാള സിനിമയിലക്കേു മാറിയ
പ്പോഴും നാടകങ്ങളിലെ നാടകീയത കലര്ന്നുള്ള
വാക്കുകള് തന്നെയായിരുന്നു ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടത്.
മലയാളിയുടെ അടിസ്ഥാനസ്വഭാവം, സംസാരിക്കു
മ്പോള് ഇംഗ്ളീഷ്കലര്ന്ന വാക്കുകള് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്
എന്നതാണ്. എന്നാല് തമിഴില് ഇംഗ്ലീഷ്വാക്കുകള്

സിനിമ: കമ്മട്ടിപ്പാടം

തീര്ത്തും ഒഴിവാക്കി തത്തുല്യമായ തമിഴ്വാക്കുകള്
ഉണ്ടാക്കാന് ശ്രമങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്ഭാഷയിലാണ്
ഏറ്റവും കൂടുതല് പുതിയ വാക്കുകള്
കണ്ടെത്തപ്പെടാറുള്ളത്. നമുക്ക്പ�ൊതുവേ അത്തരം
രീതികള് കുറവാണ്. സിനിമയില് മാത്രമല്ല
സാഹിത്യത്തിലും അത്ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.
അതിനാല് സിനിമയും മലയാളഭാഷയുടെ
വളര്ച്ചയുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള് സിനിമ
യ്ക്കു
 വേണ്ടി ഒരു ഭാഷ, മലയാളത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്കു
വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രീതി എന്നൊന്നും കരുതേണ്ടതില്ല .
ചില വാക്കുകള്, നാടന് പ്രയ�ോഗത്തിലുള്ള പല
വാക്കുകളും ആ രീതിയില് വീണ്ടും ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടത്
ആവശ്യമാണ്എന്ന്ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കേ മലബാറി
ന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലെയും ഗ്രാമീണമായ ഭാഷാപ്രയ�ോഗ
ങ്ങളുടെ നിഘണ്ടു ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്അവിടുത്തെ സാഹി
ത്യപ്രവര്ത്തകരും വിദ്യാർഥികളുമ�ൊക്കെ നടത്തുന്ന
ശ്രമങ്ങള് ഉദാഹരണം. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ മലയാളം
വളരുവാന് നാം നമ്മുടെ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും
അതിലെ തീര്ത്തും പ്രാദേശികമായ വാക്കുകള് പ�ോലും
കണ്ടെത്തി പ്രയ�ോഗത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
എന്നത്മാത്രമാണ്ഒരു പ�ോംവഴി.
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മറുനാട്ടിലും മലയാളം
തന്നെ മധുരം
ഓണം ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ കേരളീയ ഉത്സവങ്ങളും ഇവിടെ മലയാളികള്
ആഘ�ോഷിക്കുന്നു. മാതൃഭാഷയില് ചിന്തിച്ച്, മലയാളത്തില് എഴുതി, അതില്
സന്തോഷിച്ച്ഞാനും എന്റെ കേരളത്തെ, എന്റെ മലയാളത്തെ ജപ്പാനില്
സജീവമാക്കുന്നു

ജപ്പാനിലെ
മലയാളി എഴുത്തുകാരന്റെ
ജീവിതാനുഭവം
അമല്

കഥാകൃത്ത്്

മറുനാട്ടില് മലയാളത്തെ കുറിച്ച്എഴുതാനിരി
ക്കുമ്പോള് അവസാനമായി എഴുതിയ ജപ്പാനീസ്ഭാഷാ

പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷയുടെ ഫലം എന്റെ മുന്നിലുണ്ട്.
ഇത്തവണയും ത�ോറ്റിരിക്കുന്നു. അഞ്ചു തവണയായി
JLPT (Japanese language proficiency test) എന്ന
ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു. വ്യാകരണ അപഗ്രഥനം,
വായിക്കുവാനുള്ള ശേഷി, കേട്ട്മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
ശേഷി എന്നിവയാണ്ഈ പരീക്ഷ ജയിച്ച്എനിക്ക്
തെളിയിക്കേണ്ടത്. എന്നാല് ജപ്പാനില് ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു
തരത്തിലും എനിക്ക്പിടി തരാതെ ജപ്പാന് ഭാഷ മാറി
നില്ക്കുകയാണ്. അതില് അത്ഭുതവും ഇല്ല.
ഹിരാകാന, കത്താകാന, കാഞ്ചി അങ്ങനെ മൂന്നുതരം
ലിപികളാണ്ഈ ഭാഷയില് ഉള്ളത്. അതില് കാഞ്ചി
എന്ന ചൈനീസ്ചിത്രഭാഷ ലിപിക്ക്പത്തായിരം
ചിത്രാക്ഷരങ്ങള് ഉണ്ട്. അതില് ഓര�ോ ചിത്രത്തിനും
പലതരം അർഥങ്ങളും ഉച്ചാരണവും വേറെ. ഇത�ൊക്കെ
ആര്പഠിക്കാന്?
രണ്ടുവര്ഷത്തോളം ജപ്പാനീസ്ഭാഷ സ്കൂളില്
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പഠിക്കാന് ചേര്ന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഭാഷ
പഠിക്കുന്നതിനു പകരം, ഞാന് മറ്റു വിദേശ
വിദ്യാർഥികളെ നിരീക്ഷിച്ചും വല്ല കഥയും വീണു കിട്ടുമ�ോ
എന്ന്ന�ോക്കിയും മറ്റും നടക്കുകയായിരുന്നു. ഭാഷ
പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കെനിയാസാന്, ഹന എന്നീ കഥകള്
എഴുതിയത്തന്നെ നേട്ടം. പിന്നെ ആ സ്കൂള്
പഠനകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്ഇന്നേവരെ പുസ്തകം തുറന്ന്
ജപ്പാനീസ്പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്സത്യം. അത്
എങ്ങനെ സാധ്യമാകാനാണ്, കുറച്ചു സമയം
കിട്ടിയാല് ഞാന് ഉടനെ നാട്ടില് നിന്ന്ക�ൊണ്ടുവന്ന
ഏതേലും മലയാള പുസ്തകം വായിക്കാന് ന�ോക്കും.
അല്ലെങ്കില് മാഗ്സ്റ്റോറില് പത്രങ്ങളും മലയാളം
വാരികകളും മാസികകളും മറിക്കും.
കേരളക്കരയില് എന്തു നടക്കുന്നു
എന്നറിയാനുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള
ദൈനംദിന അന്വേഷണം എന്നെ ഒരു സമൂഹമാധ്യമ
അടിമയാക്കിയിരിക്കുകയാണ�ോ എന്നും സംശയമുണ്ട്.
സമയം കണ്ടെത്തി മലയാളത്തില് ഇറങ്ങുന്ന

പരമാവധി സിനിമകളും കാണാന് ശ്രമിക്കും. ഒക്കെയും
മലയാളം. മറ്റൊരു ശീലം തുടങ്ങിയത്യൂട്യൂബ്
കാണലാണ്. ടിവിയും നാട്ടിലെ മലയാളം ചാനലുകളും
ഒന്നും കിട്ടാത്തതിനാലാണ്യൂട്യൂബിലേക്ക്തിരിഞ്ഞത്.
സ്ഥിരമായി കാണുന്ന പെപ്സ
 ിസുകള്, തമാശ
ക�ോമഡികള് പ്രഭാഷണങ്ങള്, സാംസ്ക
 ാരിക
പരിപാടികള്, ദിവസ വാര്ത്തകള് അങ്ങനെ
അങ്ങനെ സമയം ഉരുകി തീര്ന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കും.
ഇതിനിടെ ജപ്പാന് ഭാഷാപഠനത്തെ കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കാന് കൂടി ശ്രമിക്കാറില്ല.

കുഴപ്പവുമില്ല. മലയാളത്തില് എഴുതാനും അച്ചടിച്ച്
വരാനും കഴിയുന്നതു തന്നെയാണ്ഏറ്റവും
പ്രധാനമായി കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ സമയം
പറയുന്നത്ല�ോകം മുഴുവന് ഒന്നാണ്എന്നാണല്ലോ.
ഏക ഭാഷ ഏക ല�ോകം ഏക സംസ്കാരം.
അതിനുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഗൂഗിള് ട്രാന്സിലേറ്റര്.
അതിന�ോട്മല്ലിടാന് മലയാളത്തിന്റെ കരുത്ത്തന്നെ
ധാരാളം.

ജപ്പാനില് എന്റെ അറിവില് 1500 ഓളം മലയാളി
കള് ഉണ്ട്. നിഹ�ോണ് കൈരളി ഉള്പ്പെടെ മലയാളിക
ദിവസവും മലയാളത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ വരി
ളുടെ സംഘടനകളും സജീവമാണ്. അവരില്
എങ്കിലും എഴുതാന് ശ്രമിക്കും. വഴിയില് വച്ച്ഹിന്ദി
പലരെയും എനിക്ക്നല്ല പരിചയമുണ്ട്. നേരിട്ട്
സംസാരിക്കുന്നവരെ ഇടയ്ക്ക്കാണും. ഹിന്ദി അറിയാ കാണുന്നത്കുറവെങ്കിലും വാട്സ്ആപ്പ്ഗ്രൂപ്പുകളില്
ത്തതുക�ൊണ്ട്അവര�ോട�ൊന്നും സംസാരിക്കാന്
ഇവിടത്തെ മലയാളികളുടെയും മലയാളത്തിന്റെയും
കഴിയില്ല. കുറച്ച്ഇംഗ്ലീഷ്അറിയാം. അത്തന്നെ
വാര്ത്തകള് എപ്പോഴും അറിയാം. ഓണം ഉള്പ്പെടെ
എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന്എനിക്ക്മാത്രം അറിയാം.
എല്ലാ കേരളീയ ഉത്സവങ്ങളും ഇവിടെ മലയാളികള്
ബംഗാളില് പഠിക്കവേ കുറച്ചു ബംഗാളി പഠിക്കാന്
ആഘ�ോഷിക്കുന്നു. മാതൃ ഭാഷയില് ചിന്തിച്ച്, മലയാള
ശ്രമിച്ചു. ഒട്ടും പഠിക്കാന് സാധിച്ചില്ല. നല്ല ബ�ോധ്യമുള്ളത് ത്തില് എഴുതി, അതില് സന്തോഷിച്ച്ഞാനും എന്റെ
ആകെ അറിയാവുന്നത്മലയാളം മാത്രമാണ്
കേരളത്തെ, എന്റെ മലയാളത്തെ ജപ്പാനില്
എന്നാണ്. ഏതു ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു
സജീവമാക്കുന്നു.
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അമേരിക്കയില്
മുഴങ്ങുന്ന മലയാളം

നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും കേരളപഠനത്തിനുമായി വിദേശമണ്ണില്
ഇടം ഒരുക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ്ടെക്സസ്അറ്റ്
ഓസ്റ്റിനിലെ മലയാളവിഭാഗത്തെ അറിയാം

ഭാഷാധ്യാപനത്തിലെ
അഭിമാനനിമിഷങ്ങൾ
ഡ�ോ. ദര്ശന മനയത്ത്ശശി

മലയാളം പ്രൊഫസര്, ടെക്സസ്സര്വകലാശാല

1981

മുതല് മലയാള ഭാഷ അധ്യയന
വിഷയമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ്
ടെക്സസ്അറ്റ്ഓസ്റ്റിനില്, ഇന്റര്വ്യൂ ഒക്കെയും
കഴിഞ്ഞ്, മലയാളഭാഷാ അധ്യാപികയായി 2014
ഓഗസ്റ്റില്
അമേരിക്കയിലേക്ക്വിമാനം കയറുമ്പോള് അതിയായ
അഭിമാനം ആയിരുന്നു. മലയാളം അധ്യാപികയായി
ഈ സര്വകലാശാലയില് അവസരം ലഭിച്ച ഭാഗ്യനിമി
ഷം തന്നെയായിരുന്നു അത്.
ഡ�ോ. റ�ോഡ്നി മ�ോഗും ഡ�ോ. മാധവന്
ഉണ്ണിത്താനും ഇരുന്ന കസേരയിലേക്ക്അധ്യാപികയാ
യി എത്തുമ്പോള്, മലയാളം പ്രോഗ്രാം രണ്ടു വര്ഷത്തെ
ബിരുദ ക്ളാസുകളും, കൂടാതെ രണ്ട്ഗവേഷണ
വിദ്യാർഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതു വിഷയമാണ�ോ ആ
വിഷയത്തിന്റെ സിലബസ്തുടങ്ങി പരീക്ഷയും എല്ലാം
നടത്തി അവസാന ഗ്രേഡ്വരെ സമര്പ്പിക്കുക
പ്രസ്തുത വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികരുടെ
തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഓര�ോ ക്ലാസിനും ഉചിത
മായ സിലബസും അതിനുള്ള പഠനവസ്തുക്കളും
തയ്യാറാക്കുന്നതുമ�ൊക്കെ എന്റെ ആദ്യ ചുമതലയില്
പെട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അന്ന്ഗവേഷണ വിദ്യാർഥി
ആയിരുന്ന ആരണ് ഷെറാടന്പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന
ത്ലീലാതിലകം എട്ടാം ശില്പം ആയിരുന്നു. ആദ്യ
സെമസ്റ്ററിലെ രാത്രികളുടെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ലീലാതില
കം ഓര�ോ ഭാഗവും സ്വയം പഠിക്കുകയും അത്ഇംഗ്ലീഷി
ല് വിവരിച്ച്ഓര�ോ ഉദാഹരണ ശ്ലോകത്തിന്റെയും
മന�ോഹാരിത മനസിലാക്കി നല്കലും ശ്രമകരമായ
അഭ്യാസം തന്നെ ആയിരുന്നു.
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സവിശേഷമായ ഭാഷാപഠനം

ഒരു വൈദേശികഭാഷ പഠിക്കുക എന്നത്ബിരുദ
വിദ്യാർഥികള്ക്ക്പാഠ്യപദ്ധതിയില് പ്രധാനമാണ്.
പ്രധാന വിഷയം മെഡിസിന�ോ, ബിസിനസ്സോ, സാഹിത്യ
മ�ോ, സയന്സോ ഒക്കെ ആയാലും ഒരു വിദേശ ഭാഷ
നിര്ബന്ധമാണ്. അത്ഏകദേശം ഒരു അധ്യയനവര്ഷം
എങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാല് ചില വിഷയങ്ങ
ള്ക്ക്ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടുന്നത്അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കി
ല്പോലും താല്പര്യാര്ഥം വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക്ഭാഷാ
ക്ലാസും എടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും മൂന്ന്വിഭാഗ
ത്തിലുള്ള വിദ്യാര്ഥികളാണ്ഭാഷാക്ലാസില് കണ്ടുവരുന്ന
ത്- ഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതിയില് നിര്ബന്ധമായവര്,
മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും
താല്പര്യമുള്ളവര്, ഗവേഷണ പഠനവുമായി എത്തുന്നവ
ര്. ഈ മൂന്ന്വിഭാഗവും താല്പര്യപൂര്വം ഭാഷാക്ള
 ാസില്
ചെലവഴിക്കുന്നതായാണ്കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതി
യില് നിര്ബന്ധമായുള്ളവര്ക്ക്ഏകദേശം ഒരു വര്ഷ
ത്തെ ഭാഷാജ്ഞാനം മതിയെങ്കില്പോലും, അവരും മൂന്ന്
വര്ഷത്തോളം ക്ളാസ്എടുക്കുകയും, മലയാളം ഒരു
'മൈനര് സബ്ജ
 ക്റ്റ്' ആയി കരിക്കുലത്തില് ചേര്ക്കുക
യും ചെയ്യും. അതിലേക്ക്വിദ്യാര്ഥികളുടെ താല്പര്യം
ഉള്ച്ചേര്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനഘടകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്
വൈവിധ്യമാര്ന്ന ഭാഷാപാഠ്യപദ്ധതിയാണെന്നുള്ളത്
പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
മലയാളി കൂട്ടായ്മയിലെ മാതാപിതാക്കള് തങ്ങളുടെ
മക്കള് മലയാളം ആണ്ഇവിടെ ഒരു വിഷയമായി
എടുത്തതെന്ന്അറിയുമ്പോള് `അയ്യോ എന്തിനാണ്

മലയാളം എടുത്തത്? രണ്ട്വര്ഷം ആയാല്പോലും നീ
അക്ഷരം മുഴുവന് പഠിച്ചുതീരില്ല` എന്ന്ആശങ്കിക്കുമെന്ന്
വിദ്യാര്ഥികള് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു
മാസത്തെ ക്ള
 ാസ്കഴിയുമ്പോള് തന്നെ വിദ്യാര്ഥികള്
മലയാളം സ്വന്തമായി വായിക്കുമ്പോള് അതേ
മാതാപിതാക്കള് അതിശയപ്പെടുന്നതും അവര്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്ഏഷ്യന് സ്റ്റഡീസ്ആണ്.
ഈസ്റ്റ്ഏഷ്യന് ഭാഷകളും സൗത്ത്ഏഷ്യന് ഭാഷകളും
ആണ്ഈ വിഭാഗത്തില് വരുന്നത്. സൗത്ത്ഏഷ്യന്
ഭാഷാവിഭാഗത്തില് ആണ്മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ,
തെലുഗു, ഹിന്ദി, ബംഗ്ലാ, സംസ്കൃതം, ഉറുദു എന്നിവ ഉള്ളത്.
മലയാളവും തമിഴും കന്നഡയും ഒക്കെ ഫെഡറല് ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെയും യുണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഫണ്ട്ഉപയ�ോഗി
ച്ചാണ്നടക്കുന്നത്. അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം
കേരളസംസ്കാരത്തെ അറിഞ്ഞ്
മാത്രമല്ല കുട്ടികള്ക്കുള്ള സ്ക�ോളര്ഷിപ്പുക
ഗവേഷണ വിദ്യാര്ഥികള് കേരളപഠ
ള്ക്കും ഒരു പരിമിത ഫണ്ട്എല്ലാ വര്ഷവും
നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്
ഈ ഓര�ോ വിഷയത്തിനുമായി അവര്
ഇവിടെ ജനിച്ചു
എടുക്കാറുള്ളത്. എങ്കില്പ്പോലും അവര്
നീക്കി വെക്കാറുണ്ട്.
വളര്ന്ന ഇന്ത്യന്
ആദ്യ രണ്ടു വര്ഷം ബിരുദ ക്ലാസില്
വംശജര് മാത്രമല്ല
ഓണാഘ�ോഷവും
തുടക്കക്കാരുടെ കൂടെയിരുന്ന്ഭാഷ
സ്പ
 ാനിഷും ഇംഗ്ലീഷും
കേരളയാത്രയും
വംശജര�ൊക്കെക്കൂടി
പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമ
അടങ്ങിയ
യം കൂടുതല് മണിക്കൂറുകള് ചെലവ
ഇവിടെ ജനിച്ചു വളര്ന്ന
വൈവിധ്യപൂര്ണ്ണമായ
ഴിച്ചുക�ൊണ്ട്സംസാരഭാഷയും ഒരു
ഇന്ത്യ
ന്
വംശജര് മാത്രമല്ല
ഒരു കൂട്ടായ്മ
 യാണ്
വിധം നന്നായി മെച്ചപ്പെടുത്തുക
സ്
പാന
ിഷും
ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ
ഞങ്ങളുടെ മലയാളം
എന്നത്പ്രധാനമാണ്. രണ്ടുവര്ഷത്തി
വംശജര് അടങ്ങിയ വൈവിധ്യ
�ാസുകള്
നുശേഷം നിരൂപണവും കഥകളും
പൂര്ണ്ണമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്
കവിതകളും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം
ഞങ്ങളുടെ മലയാളം �ാസുകള്.
പഠിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്, ഒരുപക്ഷെ
കലാലയത്തില് ഞങ്ങള് ഓണം ആഘ�ോഷി
അവരുടെ ഗവേഷണവിഷയവുമായി അത്ര
ക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും ഏതെങ്കി
ബന്ധമില്ലെങ്കില്പോലും. അതിന്കാരണം, മലയാളഭാഷാ ലും ഒരു ഇന്ത്യന് റസ്റ്ററന്റിലേക്ക്ഊണ്കഴിക്കാനുള്ള
ശൈലിയും സംസ്കാരവും അവര് മനസിലാക്കി എടുക്കുക
യാത്രയും സിലബസില്ത്തന്നെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നതാണ്. ഇപ്പോള് മലയാളത്തില് ഗവേഷണം
സാംസ്കാരികമായ കാര്യങ്ങളില് പങ്കുചേരുന്നതിനു
നടത്തുന്ന മൈക്കിള് ഫൈഡന് കഴിഞ്ഞവ
അവര്ക്ക്പ�ോയിന്റുകള് ഉള്ളതാണ്. ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല,
ര്ഷം വൈല�ോപ്പിള്ളിയുടെ
അതിന്റെ സംസ്കാരവും ജീവിതരീതിയും ഒക്കെ
'കന്നിക്കൊയ്ത്ത്' വിവര്ത്തനം ചെയ്തിരുന്നു.
അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട്പഠിക്കുക എന്നതാണ്പ്രധാനം.
സാധാരണ അമേരിക്കക്കാരായുള്ളവർ
അതുക�ൊണ്ട്തന്നെ എല്ലാ വേനലവധിക്കും രണ്ടുമാ
തന്നെയാണ്ഗവേഷണത്തിനായി
സം വരെ, സ്ക�ോളര്ഷിപ്പോടുകൂടി പ്രസ്തുത ഭാഷ
വരാറുള്ളത്.
സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യത്തുപ�ോയി അവിടവുമായി
ഇടപഴകി മനസിലാക്കി പഠിക്കുവാനുള്ള
തികച്ചും പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേ
അവസരവും വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക്ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ക്ക്പറിച്ചു നടപ്പെടുന്ന ഏത�ൊരു വ്യക്തി
മലയാളത്തിന്എല്ലാ വേനലവധിക്കും അമേരിക്കയി
ക്കും നല്കുന്നതുപ�ോലെതന്നെ,
ല് നിന്ന്വിദ്യാര്ഥികള് കേരളത്തില് എത്താറുണ്ട്.
എനിക്കും ഒരു അഡ്വൈസര് ഉണ്ടായിരു
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷങ്ങള് ക�ൊണ്ടുതന്നെ
ന്നു. അവിടെ ഡ�ോ. ഡ�ൊണാള്ഡ്ആര്
ഭാഷാ-സാഹിത്യവിഭാഗത്തിന്മെച്ചപ്പെട്ട
ഡേവിസിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിര്ദേശ
വളര്ച്ചയാണ്ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോള് നാല്
ങ്ങളും ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ
വര്ഷം വരെയുള്ള ബിരുദത്തിനും, ബിരുദാനന്തര
നിലയില് മലയാള�ിന് പാഠ്യപദ്ധതി
ബിരുദത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും ഉള്ള അവസരം
രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതില് ഏറെ
നല്കുന്നുണ്ട്. മലയാള വിഭാഗത്തിനായി ഒരു
സഹായിച്ചിരുന്നു.
ചെയര് പ്രോഗ്രാം സ്ഥാപിക്കുക ഞങ്ങളുടെ
ആത്യന്തികലക്ഷ്യമാണ്.
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'മാതൃഭാഷയിലൂടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം'
എന്ന അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യത്തിലൂന്നി സമസ്ത


വിജ്ഞാനവും മലയാളത്തില് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാ
നുമുള്ള ഇടമെന്ന നിലയിലാണ്ഭാഷാ പിതാവിന്റെ
പേരിലുള്ള മലയാള സര്വകലാശാല മറ്റ്സര്വക
ലാശാലകളില് നിന്നും വേറിട്ടുനില്ക്കുന്നത്.

യുള്ള മികവുകേന്ദ്രം മലയാളസര്വകലാശാലയി
ലാണ്ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളഭാഷയെ സമകാല
സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്ശക്തീകരിക്കാനും
മലയാളകൃതികളെ മറ്റ്ഇന്ത്യന് ഭാഷയിലേക്കും
വിദേശഭാഷകളിലേക്കും തര്ജമ ചെയ്യാനും കൂടുതല്
ഉയര്ന്ന ഗവേഷണപഠനങ്ങള് നിര്വഹിക്കാനും
ഉദ്ദേശിച്ചാണ്മികവുകേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കേവലം മലയാള ഭാഷാ, സാഹിത്യപഠനം
പൈതൃകമ്യൂസിയവും
മാത്രമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം
നേടാന് വൈദേശിക ഭാഷകള് തന്നെ വേണമെന്ന പൈതൃകസര്വേയും
ശാഠ്യവും ഇവിടെയില്ല. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക്അവരുടെ
കാര്ഷികം, നരവംശം, സാംസ്കാരികം,
ഇഷ്ടവിഷയത്തില് മലയാളത്തില്തന്നെ
സാഹിത്യം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ കേരള
ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളും ഡ�ോക്ടറേറ്റും
ത്തിന്റെ പൗരാണിക പാരമ്പര്യം പ്രതിനിധാനം
വരെ നേടാനുള്ള അവസരമ�ൊരുക്കുന്നുണ്ട്മലപ്പുറം
ചെയ്യുന്നതാണ്മലയാള സര്വകലാശാല
ജില്ലയിലെ തിരൂരിലുള്ള തുഞ്ചത്ത്
കാമ്പസിലെ പൈതൃക മ്യൂസിയം. ഓര�ോ
എഴുത്തച്ഛന് മലയാള സര്വകലാ
ജില്ലയിലെയും പുരാവസ്തുക്കളും
ശാല. ഈ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
സ്മാരകങ്ങളും പുരാരേഖകളും
കേന്ദ്രത്തെ മലയാളത്തിന്
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന്
ഒരു സര്വകലാശാല
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക്
എന്നല്ല, മലയാളത്തില്
സഹകരണത്തോടെ
അവരുടെ ഇഷ്ടവിഷയ
ഒരു സര്വകലാശാല
യാണ്മലയാള
ത്തില് മലയാളത്തില്തന്നെ
എന്ന്വിശേഷിപ്പിക്കാ
സര്വകലാശാല
ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര
നാണ്ഞങ്ങള്
പൈതൃകസര്വേ
ബിരുദങ്ങളും ഡ�ോക്ടറേറ്റും
ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്
നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
വരെ നേടാനുള്ള അവസര
വൈസ്ചാന്സലര്
വിശദമായ ഫ�ോട്ടോ
മ�ൊരുക്കുന്നുണ്ട്മലപ്പുറം
ഡ�ോ. അനില്
ഡ�ോക്യുമെന്റേഷനും
ജില്ലയിലെ തിരൂരിലുള്ള
വള്ളത്തോള് പറയുന്നു.
സംരക്ഷണ പരിപാടി
തുഞ്ചത്ത്എഴുത്തച്ഛന്
കളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി
മലയാള
കേരള സര്ക്കാരി
നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവില്
സര്വകലാശാല
ന്റെ ഉത്തരവിന്റെ
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ
അടിസ്ഥാനത്തില് 2012
പൈതൃക സര്വേ
നവംബര് ഒന്നിനാണ്മലയാള
പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2016
സര്വകലാശാല പിറവിയെടുക്കുന്ന
ഏപ്രിലില് വയനാട്ജില്ലയില്
ത്. മാതൃഭാഷയെ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്ന
പൈതൃകസര്വേ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ത�ോട�ൊപ്പം സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, മാനവിക
തുടര്ന്ന്മറ്റു ജില്ലകളിലും പൈതൃക സര്വേ നടത്തും.
വിഷയങ്ങള്, സാമൂഹികശാസ്ത്രം,
സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെല്ലാം മലയാള മാധ്യമ
ഭാഷാ ടെക്ന�ോളജി കേന്ദ്രം
ത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുക, മലയാളഭാഷ,
താരതമ്യസാഹിത്യം, മലയാള വിമര്ശനം,
സംസ്കാര-പൈതൃകം, ദക്ഷിണേന്ത്യന് ഭാഷകളു
മലയാളഭാഷാ പ�ോഷണത്തിനുതകുന്ന
ടെ ലിപി പരിണാമം, ഗ�ോത്രഭാഷകള്, പ്രാദേശിക
അടിസ്ഥാന ഡിജിറ്റല് വിഭവവികസനമാണ്
ഭാഷകള്, മലയാള കവിത, ചെറുകഥ, ന�ോവല്,
ഭാഷാടെക്ന�ോളജി കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.
കേരളീയ നവ�ോത്ഥാനം, ചരിത്രം, കേരളത്തിന്റെ
മലയാള ഭാഷയുടെ യന്ത്രഗ്രാഹ്യത വര്ധിപ്പിക്കാനു
വൈജ്ഞാനികപാരമ്പര്യം, പുരാതത്വവിജ്ഞാനം,
തകുന്ന സാങ്കേതിക വിഭവങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതി
മ്യൂസിയപഠനം, പരിഭാഷ എന്നിവ മുന്നിര്ത്തി
നായി വിവിധ ഭാഷാസ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകള്,
സവിശേഷ പഠനങ്ങള് നിര്വഹിക്കുക എന്നിവയും
ഡിജിറ്റല് പദക�ോശം, ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറി
മലയാള സര്വകലാശാലയുടെ സ്ഥാപിത
എന്നിവയ്ക്കു
 പുറമെ ഭാഷാപഠനം
ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
സുഗമമാക്കാനുള്ള ആപ്പുകളും ഭാഷാസാങ്കേതിക
സര്വകലാശാല പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളില്
ഗവേഷണവും പുസ്ത
 കങ്ങള്, ജേണലുകള്
എന്നിവയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്രമാനവ വിഭവശേഷി വികസന വകുപ്പിന്റെ
ആഭിമുഖ്യത്തില് ക്ലാസ്സിക്കല് മലയാളത്തിനുവേണ്ടി

കേന്ദ്രം നിര്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയ
മലയാളഭാഷയുടെ സമ്പൂര്ണ ഡിജിറ്റല്
സ്വനസഞ്ചയം ഗവേഷകര്ക്കും സ�ോഫ്റ്റ്വെയര്
നിര്മ്മാതാക്കള്ക്കും ഭാഷയുടെ സ്വനിമഘടന
കൃത്യമായി ഉള്ക്കൊള്ളാന് സഹായിക്കുന്ന
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വിധത്തിലാണ്ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭാഷാ ടെക്ന�ോളജി
കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ മറ്റൊരു ഉല്പന്നമാണ്അക്ഷര
ഭേദിനി. സാങ്കേതികവിദ്യാസഹായികള�ോടെ ഭാഷാപഠനം
സുഗമമാക്കാനുള്ള പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി 'മലയാളപാഠം'
എന്ന പേരില് കേന്ദ്രം നിര്മിച്ച ഭാഷാപഠന ആപ്പ്
പ്ലേ സ്റ്റോറില് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നളചരിതം
ആട്ടക്കഥയുടെ
സമ്പൂര്ണ്ണ
ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

സര്വകലാശാലയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തില് ഉണ്ണായി
വാര്യരുടെ നളചരിതം
ആട്ടക്കഥയുടെ സമ്പൂര്ണ്ണ
ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ്ഒരുക്കിയിട്ടു
ള്ളത്. പദ്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം
ഗ�ോപി ആശാന് ഉള്പ്പെടെ
പ്രഗത്ഭരായ ഒരു കൂട്ടം കലാകാര
ന്മാരാണ്44 മണിക്കൂര്
ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഈ വീഡിയ�ോ
പതിപ്പില്. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്
ഉപശീര്ഷകങ്ങളുമുണ്ട്.

കളരിപ്പയറ്റിന്
ല�ോകശ്രദ്ധ

കളരിപ്പയറ്റിന്
യുനെസ്ക�ോയുടെതുള്പ്പെടെ
അന്തര്ദേശീയതലത്തിലുള്ള
അംഗീകാരങ്ങള് നേടിയെടുക്കുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട്
പുസ്തകങ്ങളും ഒരു
ഡ�ോക്യൂമെന്ററിയും തയ്യാറാക്കാ
നുള്ള ചുമതല സംസ്ഥാന കായിക
വകുപ്പ്മലയാള സര്വകലാശാല
യ്ക്കാണ്നല്കിയിട്ടുള്ളത്.
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വൈജ്ഞാനികഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ
സൂചിക തയ്യാറാക്കല്

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്മുതല് പല മേഖലകളിലാ
യി മലയാളത്തില് രചിക്കപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക
ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിവരണാത്മകസൂചിക വിഷയാടിസ്ഥാന
ത്തില് തയ്യാറാക്കുന്നു. ഗവേഷകര്ക്കും മറ്റും
വലിയത�ോതില് സഹായകരമാകുന്ന സൂചിക ഭാവിയില്
വൈജ്ഞാനിക കൃതികള്
പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോള് ഏത്
മേഖലക്കാണ്ഊന്നല് നല്കേണ്ട
തെന്നതിലേക്ക്വെളിച്ചം വീശും.

വൈജ്ഞാനിക
ഗ്രന്ഥരചനാപദ്ധതി

ഡ�ോ. അനില് വള്ളത്തോള്,
വൈസ്ചാന്സലര്,
മലയാളം സര്വകലാശാല

സര്വകലാശാല ആരംഭിച്ചതി
ന്റെ ദശവാര്ഷികം സമാഗതമായ
ഈ സന്ദര്ഭത്തില് ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങ
ളുടെ പട്ടികയാണ്പ�ൊതുസമൂഹത്തി
നു മുന്നില് സമര്പ്പിക്കാനുള്ളത്.
മലയാളമാധ്യമത്തിലൂടെ ഏത്
പഠനമേഖലയില് ഗവേഷണം
നടത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും
വലിയ�ൊരു താങ്ങായി മാറുന്നതിന്
ഇന്ന്സര്വകലാശാലക്ക്സാധ്യമാ
യിട്ടുണ്ട്. അസാപ്,
ആര�ോഗ്യസര്വകലാശാല,
മലയാളം മിഷന് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപന
ങ്ങള് അവരുടെ ഭാഷാവിഷയക
മായ പരിപ�ോഷണങ്ങള്ക്കായി
സഹകരണം തേടിക്കഴിഞ്ഞു. വിവിധ
സര്വകലാശാലകള്ക്കായുള്ള
സ്റ്റൈല്ബുക്ക്, വിജ്ഞാനക�ോശ
ങ്ങള്, വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്
എന്നിവ നിര്മിക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളും
മുന്നോട്ടുപ�ോവുന്നു.

വിദേശഭാഷകളില്
നിലനില്ക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക
അറിവുകള് മാതൃഭാഷയില്
അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്
വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥരചനാ
പദ്ധതി. ഇതിലൂടെ സാമൂഹികശാ
സ്ത്ര-മാനവിക വിഷയങ്ങള്
പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനഗ്ര
ന്ഥങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഒരു
പരിധിവരെയെങ്കിലും
കുറയ്ക്
 കാനാകും.
ഭാഷാശാസ്ത്രം, സാഹിത്യ
പഠനം, സാഹിത്യരചന,
സംസ്കാരപൈതൃക പഠനം,
മാധ്യമ പഠനം, പരിസ്ഥിതി പഠനം,
വികസന പഠനവും തദ്ദേശ
വികസനവും, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം,
ചരിത്ര പഠനം, ചലച്ചിത്ര പഠനം,
വിവര്ത്തന പഠനം, താരതമ്യ
സാഹിത്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളി
ലാണ്നിലവില് മലയാള സര്വക
ലാശാല പി.ജി, ഗവേഷണക�ോഴ്സു
കള് നടത്തുന്നത്. യു.ജി.സി.യുടെ
12 ബി അംഗീകാരം നേടിയ
സര്വകലാശാല നാക്
അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാനുള്ള
ശ്രമത്തിലാണ്.

അരനൂറ്റാണ്ട്പിന്നിട്ട

ഭാഷാപ�ോഷണം

മലയാളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്അഭിമാനാര്ഹമായ പ്രവര്ത്തനമാണ്
അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയില് കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൄൂട്ട്നിര്വഹിച്ചത്

മലയാളഭാഷയുടെ ഉന്നതിയും
കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും
ഡ�ോ. എം. സത്യന്

ഡയറക്ടര്, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റൄൂട്ട്

കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികചരിത്രത്തില്

അവിസ്മരണീയമായ സ്ഥാനമാണ് കേരള ഭാഷാ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനുള്ളത്. 1968 സെപ്റ്റംബര് 16-നാണ് കേന്ദ്ര
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡ�ോ. ത്രിഗുണസെന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
പ്രവര്ത്തനം തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന്
ക�ൊട്ടാരത്തില് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് പ�ോലീസ്
ട്രെയിനിങ് ക�ോളേജിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ
കെട്ടിടത്തില് അതേ വര്ഷം സെപ്റ്റംബര് ഒന്നിനുതന്നെ

പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഉദ്ഘാടന വേദിയില്
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനുമാ
യിരുന്ന ഇ. എം. എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയ
മാണ് 'അധ്യാപനം മാതൃഭാഷയില് നടത്തണമ�ോ
വേണ്ടയ�ോ എന്ന തര്ക്കത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു.'
മാതൃഭാഷയ്ക്കു മേല് ഹിന്ദി അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്
നടക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇ. എം. എസിന്റെ ദീര്ഘവീക്ഷണം
എത്ര പ്രസക്തമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. അധ്യയന
മാധ്യമം മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം
ഉദ്ഘാടകനായ ഡ�ോ. ത്രിഗുണസെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
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പ്രസംഗത്തില് എടുത്തുപറഞ്ഞു. 'ഏതു വിഷയവും
തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു.'
ആഴത്തില് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നത്
വാസ്തവത്തില് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത
പ്രാദേശികഭാഷയിലൂടെയാണ്.' ഇന്ത്യയെപ്പോലെ
ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതില് ചരിത്രപരമായ ഈ തീരുമാനത്തിന്
സാംസ്കാരികമായും ഭാഷാപരമായും വൈവിധ്യമാര്ന്ന
വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇതിനെത്തുടര്ന്നാണ് പ്രാദേശിക
ഒരു രാജ്യത്ത് അധ്യയനമാധ്യമം എന്തായിരിക്കണം
ഭാഷകളുടെ വികസനത്തിന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നല്കിയ
എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സുവ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള
ഒരു ക�ോടി രൂപ മുതല്മുടക്കി കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ദേശീയനേതാക്കളാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അക്കാദമികളും സ്ഥാപിച്ച്
മലയാളത്തില്
		
അധ്യയനമാധ്യമം മാതൃഭാഷയിലാക്കുന്ന
ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദയം
തിനുവേണ്ടി നിലക�ൊണ്ടത്.
ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികശാസ്ത്രം,
''ആധുനികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ
മാനവികശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ
എല്ലാ ശാഖകളിലും മലയാളത്തില്
ളില് പാഠപുസ്തകങ്ങള് നിര്മിച്ചുക�ൊണ്ട്
സർവകലാശാലാനിലവാരത്തിലുള്ള
മലയാളം അധ്യയനമാധ്യമമാക്കുന്നതിന്
ആധികാരികഗ്രന്ഥങ്ങള് നിര്മിച്ചു
കരുത്തുള്ള ഭാഷയാണെന്ന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോ
തെളിയിച്ചു. സര്വകലാശാലകളിലും
ടെയാണ് ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ക�ോളേജുകളിലും വിഷയങ്ങള്
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. സര്വകലാശാലാ
ഇംഗ്ലീഷില് പഠിപ്പിച്ചു ശീലിച്ച
തലത്തില് മലയാളം അധ്യയനഭാഷയാ
അധ്യാപകരെ മലയാളത്തില്
ക്കുക എന്നതും മലയാളിയെ ഒരു
പഠിപ്പിക്കാന് പരിശീലനം നല്കി.
വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമാക്കി മാറ്റിയെടു
എന്നാല് ഇതിന് ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക
ക്കുക എന്നതും ആധുനികവിജ്ഞാനം
പദാവലി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ പദാവലികള് നിര്മിക്കുന്നതിന്
കേരളീയരുടെ ഇടയില്
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് രൂപം നല്കിയ സ്ഥിരം
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് സുശക്തമായ ഒരു
കമ്മിഷന്റെ (സി. എസ്. ടി. ടി.) ശബ്ദാവലി
മാധ്യമമായിത്തീരത്തക്കവിധം മലയാള
ത്രിഗുണസെന്
കള് (ഇംഗ്ലീഷ് - ഹിന്ദി) മാതൃകയാക്കി
ഭാഷയെ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതും
മലയാളത്തിലും നിർ�ിക്കപ്പെട്ടു.
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപനലക്ഷ്യങ്ങ
വിജ്ഞാന ശബ്ദാവലിയും ഭരണശബ്ദാവ
ളായിരുന്നു.'' (കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് :
ലിയും ഇക്കൂട്ടത്തില്പ്പെടുന്നു. 1969 മെയ്
പശ്ചാത്തലവും പ്രവര്ത്തനവും, പ്രൊഫ.
19 ന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആദ്യമായി
കെ. എ.വാസുക്കുട്ടന്, 1991).
തയാറാക്കിയ രണ്ടു ശബ്ദാവലികള്
ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ
പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രകാശനം
മനസ്സിലാക്കുന്നവര്ക്കുമാത്രം
ചെയ്തു. ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ
ലഭ്യമായാല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ശാസ്ത്ര
അധ്യക്ഷന് പി. ടി. ഭാസ്ക്കരപ്പണിക്ക
സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഒരു വന് ശക്തി
ര്ക്ക് പുസ്തകങ്ങള് നല്കിക്കൊണ്ടായിരു
യായി വികസിക്കുവാന് കഴിയുകയില്ല
ന്നു പ്രകാശനം. വിജ്ഞാനശബ്ദാവലി
ല്ലോ. ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം സാമാന്യ
ഒന്നാം വാല്യത്തില് സസ്യശാസ്ത്രം,
ജനങ്ങള്ക്കാകെ ലഭ്യമാകുമ്പോള്
രസതന്ത്രം, ഭുമിശാസ്ത്രം, ഭൂവിജ്ഞാനം,
മാത്രമേ ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരി
ഗണിതം, ഭൗതികം, ജന്തുശാസ്ത്രം എന്നീ
ക്കാന് കഴിയൂ.
വിഷയങ്ങളിലുള്ള നാല്പതിനായിര
പ്രാദേശികഭാഷകള്ക്ക് ഉന്നത
പി. ടി. ഭാസ്ക്കരപ്പണിക്കര് ത്തോളം വൈജ്ഞാനിക - സാങ്കേതിക
വിദ്യാഭ്യാസത്തില് നല്കേണ്ട സ്ഥാന
ശബ്ദങ്ങളാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ത്തെ സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള്ക്കും
സംവാദങ്ങള്ക്കും ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തോളം
ചരിത്രം, പുരാതത്വം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്
ബിരുദതലത്തിലുള്ള ഒമ്പതിനായിരത്തിലേറെ പദങ്ങള്
പഴക്കമുണ്ട്. ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴില് സ്വാതന്ത്ര്യ
ലബ്ധിക്കായി അണിനിരന്ന ജനങ്ങളുടെ ആശയാഭിലാഷ മാനവികശബ്ദാവലിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി.
തിരുവനന്തപുരം സെനറ്റ് ഹാളില് സംഘടിപ്പിച്ച
ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉയര്ന്നുവന്ന ദേശീയവികാരമായി
ശബ്ദാവലികളുടെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷനായി
രുന്നു അത്. 1964-66 കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ
രുന്ന അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
ക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ശുപാര്ശ നല്കാന് നിയ�ോഗിച്ച
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 'മലയാളഭാഷയുടെ വളര്ച്ചയില് ഈ
ക�ോത്താരി കമ്മിഷന് രാജ്യത്ത് പ്രാദേശികഭാഷകള്
ശബ്ദാവലി വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു നേട്ടമാണ്.
അധ്യയനമാധ്യമമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ശുപാര്ശ
എന്നാല് ഗ്രന്ഥരചനയില് ഇത് എത്രത്തോളം സഹായ
നല്കി.
കമാകുമെന്ന് ആല�ോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും പരിഭാഷ
''ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ
കള�ോ മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങള�ോ തയാറാക്കുന്ന അവസരങ്ങളി
ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
ല് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകള് തന്നെ പ്രയ�ോഗിക്കുവാന്
പ്രഥമ ഡയറക്ടര് എന്. വി. കൃഷ്ണവാരിയര് എഴുതി.
സാധിച്ചു എന്നു വരില്ല. ഭാഷയുടെ ഒഴുക്കിനും ശൈലിക്കും
'1968 ഏപ്രില് മാസത്തില് ദില്ലിയില് കൂടിയ
ഇണങ്ങുമാറ് അനുഭവത്തില്്നിന്നു ലഭിച്ച വാക്കുകള്
സംസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ പത്താമതു
തന്നെ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാലും ഉന്നതമായ
സമ്മേളനം ക�ോത്താരി കമ്മിഷന് മുന്നോട്ടുവച്ച
ഗവേഷണത്തിനും ഭാഷയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും
പുര�ോഗമനപരമായ ഈ നിര്ദേശം പരിഗണിക്കുകയും
ശരിയായ വളര്ച്ചയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമെന്ന നിലയ്ക്ക്
സര്വകലാശാലാ നിലവാരത്തില് അധ്യയനമാധ്യമം
ശബ്ദാവലികള് വലിയ നേട്ടമാകുന്നു.'
പ്രാദേശികഭാഷയിലായിരിക്കണമെന്ന
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ശബ്ദാവലികള് പ്രകാശനംചെയ്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി
പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്. 'ശാസ്ത്ര - സാങ്കേതിക മണ്ഡല
ത്തില് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനികചലനങ്ങ
ള്ക്കൊപ്പം വളരാന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകള്ക്ക്
സാധിക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ സംയ�ോജിതമായ വളര്ച്ചയിലും
വികസനത്തിലും ഇന്ത്യന് ഭാഷകള് മഹത്തായ പങ്ക്
വഹിക്കുന്നുണ്ട്.'
തുടര്ന്ന് കൃഷി ശബ്ദാവലി, എഞ്ചിനീയറിങ്
ശബ്ദാവലി, മാനവികശബ്ദാവലി രണ്ടാം ഭാഗം, ഭാഷാ
ശാസ്ത്ര ശബ്ദാവലി, ഭരണശബ്ദാവലി, വിജ്ഞാനശബ്ദാവലി
രണ്ടാം ഭാഗം, കാലാവസ്ഥാശബ്ദാവലി, വൈദ്യുത
ശബ്ദാവലി, സാഹിത്യശബ്ദാവലി, വാണിജ്യ ശബ്ദാവലി
എന്നിവ പുറത്തിറക്കി വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യപ്രസാധ
നത്തില് കുതിപ്പുണ്ടാക്കാന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു കഴിഞ്ഞു.
തുടര്ന്ന് സി.എസ്.ടി.ടിയുമായി സഹകരിച്ച് വിഷയാടിസ്ഥാ
നത്തില് ശബ്ദാവലികള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിഘണ്ടുവിന്റെയും ഡിജിറ്റല് പകര്�വകാശം
ഓക്സ്ഫോഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ് വാങ്ങിയിരുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഓക്സ്ഫോഡ് സര്വകലാശാല
പ�ോലുള്ള വിദേശ സര്വകലാശാലകളുമായി സഹകരിച്ചു
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കഴിയുന്നതാണ്.

ഭരണശബ്ദാവലി

ഭരണഭാഷ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിന് സഹായക
മായ ഭരണശബ്ദാവലിയുടെ മ�ൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷന്
വികസിപ്പിച്ച് സൗജന്യമായി നല്കിവരുന്നു.
മലയാളത്തില് സ്പെല്ചെക്കര് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിഡാക്കിന്റെ സാങ്കേതികസഹായത്തോടെയാണ്
സ്പെല്ചെക്കര് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തില്
ആലങ്കാരിക ഫ�ോണ്ടുകള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗായത്രി, അഞ്ജന എന്നീ
രണ്ടു ഫ�ോണ്ടുകളാണ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വതന്ത്രമലയാളം
കമ്പ്യൂട്ടിങ് (എസ്. എം. സി), സിഡാക്ക് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ ഫ�ോണ്ടുക
ആധികാരികം
ള് പുറത്തിറക്കിയി ട്ടുള്ളത്. ടൈപ്പ്റൈറ്റ
വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്
ര് വന്നപ്പോള് കീബ�ോര്ഡ്
അന്തര്േദശീയതലത്തില്
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
ലിപിപരിഷ്കരണത്തിന് നേതൃത്വം
ആര്ജിക്കപ്പെട്ടതും വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ട
നല്കിയതും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിരുന്നു.
തുമായ വിജ്ഞാനത്തെ മലയാളഭാഷാ
യൂണിക്കോഡ് ലിപികള്
സമൂഹത്തിന്റെ ദൈനംദിന ഇടപെടലു
പ്രചരിപ്പി
ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
കളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതില് സംഭവിക്കുന്ന
വീണ്ടുമ�ൊരു
ലിപിപരിഷ്ക
 രണം
പ�ോരായ്മകളെ പരിഹരിക്കുകയും
കേരളസര്ക്കാരിന്റെ
നേതൃത്വ
ത്തില്
ഉചിതവും പ്രായ�ോഗികവുമായ വ്യവഹാര
നടത്തി
യ
ിരിക്കുകയാണ്
.
കേരള
ഭാഷാ
രീതികള് വളര്ത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ
ആധികാരിക
പരിഭാഷ
എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്
യ്ക്കുള്ള ഏജന്സിയായി സര്ക്കാര്
കേരളഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ലക്ഷ്യം
നാളിതുവരെ കേരള ഭാഷാ
സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വിവിധ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
അയ്യായിരത്തില്പ്പരം
എൻ.വി.കൃഷ്ണ
 വാര്യർ
ജ്ഞാനമണ്ഡലങ്ങളില് അനേകം
പുസ്തകങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതിന�ോടകം
സര്വകലാശാലാനിലവാരത്തില്് പാഠപുസ്തകങ്ങളും
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വൈജ്ഞാനികവിസ�്ഫോടന
അധികവായനയ്ക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ജനകീയ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ
ത്തിന്റെ ഈ കാലത്ത് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മലയാള
ങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പൂര്വാധികം
പരിഭാഷയും പ്രസിദ്ധീകരണവും ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.
ശക്തിയായി തുടരാനുള്ള പുതിയ പരിപാടികള് ആവിഷ്ക
സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലുള്പ്പെടെ, ശാസ്ത്രസത്യം എന്ന
രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റല് പുസ്തകങ്ങളുടെ വിപണിയിലേക്കും
വ്യാജേന അസംബന്ധരചനകള് പ്രചരിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുസ്തക
ക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് യഥാര്ഥ ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനത്തെ
ങ്ങള് ആമസ�ോണ് കിന്ഡിലിലൂടെയും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്നത് ചരിത്രപരമായ
സൈറ്റിലൂടെയും വാങ്ങാന് കഴിയും. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കടമയാണ്. അത് ഏറ്റെടുക്കുവാന് കേരളഭാഷാ
ആദ്യകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആയിരം പുസ്തകങ്ങളുടെ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
ഡിജിറ്റല് ക�ോപ്പികള് വായനക്കാര്ക്ക് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
പിന്നോട്ട് ന�ോക്കുമ്പോള് അഭിമാനാര്ഹമായ
പ�ോര്ട്ടലിലൂടെ ഉടന്തന്നെ സൗജന്യമായി വായിക്കാന്
കഴിയും. വരുന്ന അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ട് ശാസ്ത്ര, തത്വചിന്ത
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയില്
മേഖലകളിലെ ല�ോകപ്രശസ്തങ്ങളായ 365 വൈജ്ഞാ
മാതൃഭാഷാ വികസനത്തില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കാഴ്ചവയ്ക്കാന്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാസാഹിത്യ വിഷയങ്ങളില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിക ഗ്രന്ഥങ്ങള് വിവര്ത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
ഒരു ബൃഹദ് പദ്ധതി 'വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിന്റെ
പുറത്തിറക്കിയ പല പുസ്തകങ്ങളും സര്വകലാശാലകളുടെ
അഞ്ച് വിവര്ത്തന വര്ഷങ്ങള്' എന്ന പേരില് ഭാഷാ
പാഠപുസ്തകങ്ങള�ോ അധികവായനക്കുള്ള
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശികഭാഷകളുടെ
പുസ്തകങ്ങളായ�ോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികള് തിരഞ്ഞെടുത്തി
മേല്് ഹിന്ദി അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ
രുന്നു. ഗദ്യശില്പത്തിന്റെ പതിനായിരക്കണക്കിനു
പ്രാദേശികഭാഷകള് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുത്തന്നെ
പുസ്തകങ്ങള് വിറ്റഴിക്കാന് ഇതിലൂടെ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്
നാം നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്
സാധിച്ചു. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരള
ഇതിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാനാകും.
ഭാഷാനിഘണ്ടുവിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം ഉച്ചാരണ
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മലയാളം ആര്ക്കും

എങ്ങനെയും എഴുതാം
എത്ര പദങ്ങളാണു ത�ോന്നുംപടി ഓര�ോരുത്തരും എഴുതുന്നത്. അതിനാല്, പദങ്ങള്
എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നതിനു ഭാഷയ്ക്
 കാകെ ഒരു ശൈലീപുസ്തകമേ പാടുള്ളൂ

മാധ്യമങ്ങളിലെ
മലയാളം
മന�ോജ്കെ. പുതിയവിള

ആറു മലയാളിക്കു നൂറു മലയാളം എന്നത്

പഴമ�ൊഴിയാണല്ലോ. സംസാരഭാഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
ഉണ്ടായ ച�ൊല്ല്എഴുത്തിനും ഇണങ്ങാന് തുടങ്ങിയത്
അടുത്തകാലത്താണ്. എഴുത്തില് 1971-മുതല്
പലപ്പോഴായി നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഫ�ോട്ടോ
കമ്പോസിങ്ങും ഡിറ്റിപിയുമ�ൊക്കെ വന്ന കാലത്ത്
മലയാളം അറിയാത്തവര് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ�ോണ്ടുകൾ ആണ്
ആ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത്.
അതിനുംമുമ്പ്മലയാളം എഴുത്തില് ഭേദങ്ങള്
ക�ൊണ്ടുവന്നത്പത്രങ്ങളാണ്. ആശുപത്രിയും ആസ്പത്രി
യും ഓഫീസും ആഫീസും ആപ്പീസും പൂനയും പുണെയും
പാലസ്തീനും ഫലസ്തീനും ഡ�ൊണാള്ഡും ഡ�ോണള്ഡും
ഒക്കെയായി ശൈലീപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഓര�ോ പത്രവും
ഒന്നായ നിന്നെയിഹ രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെയായി കാണിച്ചു
തന്നു.തനതായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന ഭാഷയുടെ ദേശഭേ
ദങ്ങള്ക്കപ്പുറം അവരവര് ആല�ോചിച്ചു തീരുമാനിച്ച
പ്രയ�ോഗഭേദങ്ങള് ആണ്ഇവയില് നല്ലപങ്കും. 'പത്രഭാഷ'
എന്ന പേരില് കേരള പ്രസ്അക്കാദമി മുമ്പ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തില് എന്. വി. കൃഷ്ണവാരൄര്
അടക്കമുള്ളവര് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളില് ഈ വിഷയം
ചര്ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഭാഷാമാനകീകരണം നടന്നപ്പോള് മാനകഭാഷ
യായി ഉറച്ച എഴുത്തുരീതി പ�ൊതുവ്യവഹാരങ്ങള്ക്ക്
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ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ഭാഷാഭേദങ്ങള് സര്ഗരചനകളിലും
ആവശ്യമായ മറ്റ്എല്ലായിടത്തും ഉപയ�ോഗിക്കുകയും
ചെയ്യുക എന്ന പ�ൊതുസമീപനം നിലനിൽക്കെയാണ്
ശൈലീപുസ്തകങ്ങളില് ഈ വ്യത്യസ്തതകള്. ഓര�ോ
പദവും ഓര�ോ തരത്തില് എഴുതുന്നത്ആശയക്കുഴപ്പം
ഉണ്ടാക്കും എന്നത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. ഈ ഡിജിറ്റല്ക്കാ
ലത്ത്സേര്ച്ചിങ്, സ�ോര്ട്ടിങ്, സ്പെല് ചെക്ക്, തര്ജമ,
ലിപ്യന്തരണം (transliteration), യന്ത്രവായന,
ആര്ക്കൈവിങ്ങും റിട്രീവലും തുടങ്ങിയ ഭാഷാസാങ്കേതിക
വിദ്യാപ്രയുക്തികള്ക്ക് പലതിനും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട്ഉണ്ടാക്കും.
മാധ്യമങ്ങള് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശൈലിക്കാര്യ
ത്തില് പരിഗണിക്കണമെന്നു ത�ോന്നുന്നു.

മാനകീകരണം തുടരണ�ോ?

തിരുവിതാംകൂര്, തിരു-ക�ൊച്ചി, കേരള ഗസറ്റുകളില്
'കള്ളുഷാപ്പ്' എന്ന പദം പതിനഞ്ചു തരത്തിലെങ്കിലും
അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്അവയുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്
നിര്വ്വഹിച്ച വിദഗ്ധര് പറഞ്ഞത്- കള്ള്ഷാപ്പ്,
കള്ള്ഷാപ്പ്, കള്ളുഷാപ്പ്, കള്ളു ഷാപ്പ്, കള്ളുഷാപ്, കള്ളു
ഷാപ്, കള്ള്ഷാപ്, കള്ള്ഷാപ്, കള്ള്ഷ�ോപ്പ്, കള്ള്ഷ�ോപ്പ്,
കള്ളു ഷ�ോപ്, കള്ളുഷ�ോപ്... എന്നിങ്ങനെ!
അക്ഷരങ്ങള്ക്കിടയിലെ സ്പേസ്പ�ോലും അക്ഷരം
പ�ോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനു ഡിജിറ്റല് ക�ോഡാണ്. സേര്ച്ചിങ്ങില്
ഈ ഓര�ോ തരത്തിലും ടൈപ്പ്ചെയ്തുന�ോക്കിയാലേ

മുഴുവന് ഫലങ്ങളും കിട്ടൂ. മദ്യനയം, മദ്യ നയം രണ്ടിന്റെയും
ഡിജിറ്റല് മൂല്യം രണ്ടാണ്.
മാനകഭാഷയിലുള്ള എഴുത്തുരീതി ഒരുപ�ോലെ
ആക്കുക എന്നത്ഇന്നു ദുഃസാധ്യമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ
യാണു പരിഹാരം. ഭിന്നരൂപമെല്ലാം ഒന്നാണെന്നു
കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആല്ഗരിതം ഉണ്ടാക്കുക
യാണത്. പക്ഷെ, എത്ര വാക്കുകള്ക്ക്ഇതു പറ്റും? ഓര�ോ
വാക്കിനും നാം ദിവസവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ത�ോന്ന്യെഴുത്തുകള് മുഴുവന് കണ്ടുപിടിച്ച്ആല്ഗരിത
ത്തില് ചേര്ക്കാനാകുമ�ോ? വിവിധ പത്രങ്ങളുടെയും
പ്രസാധകരുടെയും ശൈലീപുസ്തകങ്ങള് വച്ച്
അവയിലെ ഭേദരൂപങ്ങള് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ,
അതിനെല്ലാം പുറത്ത്ഓര�ോ മലയാളിയും ദിവസേന
എഴുതിക്കൂട്ടുന്ന ഭിന്നരൂപങ്ങള് ഈ പരിശ്രമത്തെപ്പോലും
നിഷ്ഫലമാക്കും.
ശശി തരൂര് അടുത്തകാലത്ത് പ്രയ�ോഗിച്ച്
ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച Floccinaucinihilipilificationഎന്ന
പദത്തിന്റെ സ്പെല്ലിങ്സങ്കീര്ണ്ണമാണ്. എന്നുകരുതി
ആരെങ്കിലും അത്അവര്ക്കു ത�ോന്നിയതുപ�ോലെ
എഴുതുമ�ോ? ല�ന് ടൈംസ്മുതല് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ്
പത്രങ്ങൾവരെ ഒരേ രീതിയിലല്ലേ എഴുതുന്നത്?
 അക്ഷരം
തെറ്റിയാല് ഒന്നുകില് കമ്പ്യൂട്ടര് തിരുത്തും, അല്ലെങ്കില്
ചുവന്ന വരയിട്ടു കാണിക്കും. മൗസ്ത�ൊട്ടാല് 'ശരി'രൂപം
കാട്ടിത്തരികയും ചെയ്യും. എന്നുവച്ചാല്, ഇംഗ്ലിഷിലെ ഒരു
പദവും ആര്ക്കും ത�ോന്നിയപ�ോലെ എഴുതാനാവില്ല.
പക്ഷെ, മലയാളത്തില�ോ? ആര്ക്കും ഏതു പദവും
എങ്ങനെയും എഴുതാം! ശരിരൂപം എഴുതൂ എന്നു പറഞ്ഞു

ന�ോക്കൂ! അപ്പോള് വരും ച�ോദ്യം - കാര്യം മനസ്സിലായാല്
പ�ോരേ എന്ന്. ഭാഷയെയ�ോ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തെയ�ോ
അതിന്റെ സാങ്കേതികപ്രയ�ോഗങ്ങളെയ�ോപറ്റി കാര്യമായ
ധാരണകള് ഇല്ലാത്തവരാണ്ഈ കുതര്ക്കക്കാരില്
പലരും. ഇംഗ്ലിഷിന്റെ കാര്യത്തില് ഈ വാദം ഇവര്
പറയുകയുമില്ല. വാസ്തവത്തില്, ഭാഷാഭേദങ്ങളെയ�ോ
ഭാഷാസമൂഹങ്ങളെയ�ോ ബഹുസ്വരതയെയ�ോ ഒന്നും
നിഷേധിക്കലല്ല ആ വിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയിലെല്ലാം
ഒരുപ�ോലെ എത്തേണ്ട ആശയങ്ങള് മാനകരീതിയില്
എഴുതണം എന്നത്.

സ്പെല്ചെക്കറിന്റെ പ്രസക്തി

മലയാളത്തില് സ്പെല് ചെക്ക്വന്നാല് ആധുനിക
എഴുത്തുസംവിധാനങ്ങളില് ഈ പ്രശ്നത്തിനു
പരിഹാരമാകും. പക്ഷെ, മലയാളത്തില് പദങ്ങള് സന്ധി
ചേര്ന്നും സമാസിച്ചും പലതരത്തില് കൂടിച്ചേര്ന്നു ചങ്ങല
പ�ോലെ നീളും. ഇംഗ്ലിഷിലെപ്പോലെ സ�ോഫ്�്െവയറില്
മുഴുവന് പദങ്ങളും സന്നിവേശിപ്പിച്ചാല് പ�ോരാ. പദങ്ങള്
കൂട്ടിച്ചേരുന്ന നിയമങ്ങൾ കൂടി ആല്ഗരിതത്തില്
ഉള്ച്ചേര്ക്കണം. ഇതു ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ. ഇതിനുള്ള
ശ്രമമാണ്മലയാളം മ�ോര്ഫോളജി അനലൈസര്
(https://morph.smc.org.in/) എന്ന പ്രൊജക്റ്റ്. സ്പെല്
ചെക്കര് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വതന്ത്ര മലയാളം
കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങി(SMC)ന്റെ ഈ പദ്ധതി സന്തോഷ്
ത�ോട്ടിങ്ങലിന്റെ ചുമതലയില് പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്.

പ്രൂഫ്റീഡര്മാര് ഇല്ലാതായി

പ്രൂഫ്റീഡര്മാര് ഇല്ലാതായത�ോടെ ശൈലീപുസ്തക
ത്തില്നിന്നുതന്നെ പത്രഭാഷ നിരന്തരം വ്യതിചലിക്കുന്നതു
പതിവാണ്. ഓണ്ലൈന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും മറ്റും

P\-]Yw
H-tÎm_À 2022

സമകാലിക

51

പത്രപ്രവര്ത്തകര് അടിയ്ക്കടി മാറുന്നതും തനതുശൈലി
ഏതാണ്ട്അസാധ്യമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. പുതുതായി വരുന്നവര്
ശൈലീപുസ്തകം പഠിച്ചു പാലിക്കുന്നു എന്ന്ഉറപ്പാക്കാനും
ആവില്ല.

ലിപിയിലും പ്രശ്നങ്ങള്

ലിപികാര്യത്തിലേക്കു വന്നാല് 'റ്റ', 'ററ' എന്നു രണ്ടു
രൂപത്തില് ഒരേ അക്ഷരം എഴുതുന്നു. മീറററില് എന്നത്
മീറ്ററില�ോ മീററ്റില�ോ എന്നറിയാന് കമ്പ്യൂട്ടറിനു നമുക്കുള്ള
ബ�ോധവും ഭാഷായുക്തികളും വേണ്ടിവരും! ഓര�ോ
ലിപിരൂപങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്ഉണ്ടാകുന്നത്
എന്നൊന്നും മന�ിലാക്കാതെ ലിപികളുടെ ആകൃതി
എങ്ങനെയെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ
ആദ്യഡിജിറ്റല് ഫ�ോണ്ടുകള് ഉണ്ടാക്കിയ മലയാളികള്
അല്ലാത്തവര് ചെയ്ത
 ത്. റ്റ കിട്ടാന് രണ്ടു റ ടൈപ്പ്
ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഇന്ന്ഉപയ�ോഗത്തി
ല് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലിപിരൂപം ഉണ്ടായിരുന്ന റ്റ-യ്ക്ക്ഈ
രൂപം പിന്നെ വന്നതാണ്. റ്റ ററ ആയതു ലിപിപരിഷ്ക്ക
രണകാലത്തും.

എന്നു മനസ്സിലാക്കിയാലല്ലേ ഇതു സാധിക്കൂ? 'നായര്'
എന്നതിലെ ര് ൪ ആയാല് ആകെ നായന്മാരെ തിട്ടപ്പെടു
ത്തണമെങ്കിലും പ്രശ്നമാകും. ഈ അക്ഷരങ്ങള്
ഉള്ളവരില് ആരുടെയെങ്കിലും പേരുകള് തെറ്റായാണു
ടൈപ്പ്ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കില് അവര്ക്കു സ്വന്തം പേരു
തിരഞ്ഞുകണ്ടുപിടിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുപ�ോലും വരാം.
അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ചു
തന്നെ ആ വിവരശേഖരം ശുദ്ധമാക്കേണ്ടിവരും.
ചുരുക്കത്തില്, മലയാളം എങ്ങനെയും എഴുതാം എന്ന
വാദം അത്ര നിര്ദോഷമല്ല.

വേണം പ�ൊതുവേദി

വിദ്യുച്ഛക്തി, വൈദ്യുതി ഇതില് ഏത്എഴുതണം
എന്നത്ഓര�ോ പത്രത്തിനും തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ, ഒരു
പദം ഞങ്ങള് പ്രത്യേകരീതിയിലേ എഴുതൂ എന്ന നിലപാട്
യുക്തിസഹമല്ല. മലയാളത്തിലെ പദങ്ങള്ക്ക്ഏറ്റവും
ശരിയായ രൂപങ്ങള് പ�ൊതുവില് അംഗീകരിക്കുകയും
അത്എല്ലാവരും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാകും ഉചിതം.
ഇന്നു രൂപഭേദങ്ങള് കാണുന്ന മറ്റൊരു
വിഭാഗം മലയാളമായിത്തന്നെ ഉപയ�ോഗി
അതുതന്നെയാണ്ന്റ-യുടെ
ക്കുന്ന ചില ഇംഗ്ലീഷ്പദങ്ങളാണ്.
കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത്. ന്- യും
ഓഫീസ്, ആഫീസ്, ആപ്പീസ്
റ്റ-യും ചേരേണ്ടതിനു പകരം
എന്നിവയ�ൊക്കെ ഉദാഹരണം.
അച്ചടിച്ച
ന്-ഉം റ-യും ടൈപ്പ്ചെയ്താല്
ആഗ�ോളീകരണത്തിന്റെയും
സാമഗ്രികളുടെ കാലം
ഇംഗ്ലിഷിനു സമൂഹത്തില്
ന്റ കിട്ടും എന്ന യുക്തി കമ്പ്യൂട്ടര്
കഴിയുകയാണ്എന്ന്ഏറെക്കാല
വര്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തി
ടൈപ്പിങ്ങില് വന്നു. യൂണി
മായി കേള്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ന്റെയും ശരിയായ
ക്കോഡിന്റെ കാലത്ത്
അടുത്തകാലത്താണ്ഓണ്ലൈന്
ആംഗല�ോച്ചാരണം
ഭാഷാനിയമങ്ങള്
വായന പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയത്.
പരിചയിക്കാന് കൈവന്നിരി
അനുസരിച്ചു ഫ�ോണ്ടുകള്
കടലാസില് വായിച്ചുശീലിച്ച
ക്കുന്ന അവസരത്തിന്റെയും
ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോള് ന്+റ
മുതിര്ന്ന തലമുറയ്ക്
 ക്ആവശ്യം
ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തില്
എന്ന പഴയ രീതിയില് ടൈപ്പ്
ഉള്ളിടത്തോളം തുടര്ന്നേക്കാവുന്ന
ഇതിന്റെ മറുവാദവും പ്രസക്ത
ചെയ്യുമ്പോള് ന്റ-യ്ക്കു പകരം
അച്ചടിവായനാസാമഗ്രികള്
മാണ്. ഏതു പദവും മൂലഭാഷയി
ൻറ ആണു വരുന്നത്.
ഏതായാലും
ലെ ഉച്ചാരണത്തോട്ഏറ്റവും
തമിഴിലെ 'നിൻറയ' എന്നൊ
പിന്വാങ്ങലിന്റെ
അടുത്തുനില്ക്കു
 ന്ന തരത്തില്
ക്കെ പറയുന്നതിലെ ഉച്ചാരണം.
മുന്നിലാണ്
ഉച്ചരിക്കുകയും എഴുതുകയും
ഇപ്പോള് ൻറ-യ്ക്ക്ന്റ എന്നും
ചെയ്യുന്നതാണ്ശരി. അങ്ങനെ
യൂണിക്കോഡ്എന്കോഡിങ്
തന്നെയാണ്മാറേണ്ടതും. നിലവില്
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഫ�ോണിലും മറ്റും
മലയാളത്തിലെ എഴുത്തില് കാര്യമായ
ഇതു വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഭേദമുള്ള ആംഗലപദങ്ങള് കണ്ടെത്തി
കൂടുതല് ശരിയായ എഴുത്തിലേക്കു മാറ്റണ�ോ
ട്രാന്സ്ലിറ്ററേഷനും മെഷീന് ട്രാന്സ്ലേഷനും
എന്നത്ഭാഷാവിദഗ്ധരും പ്രയ�ോക്തൃസമൂഹവും കൂടിയാ
ഒക്കെ വന്ന സാഹചര്യത്തില് t എന്നതിന്റ്റ്എന്നും d
ല�ോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. അങ്ങനെ
എന്നതിന്ഡ്എന്നും എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്
തീരുമാനിക്കുന്ന പദരൂപങ്ങളും മേല്പ്പറഞ്ഞ ഓണ്ലൈന്
nd വരുന്നിടത്ത്'ന്ഡ്' ഉം nt വരുന്നിടത്ത്'ന്റ്' ഉം
പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമില് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യണം.
എഴുതണം. ആന്ഡ്, ആന്റ്എന്നിവയും ലാന്ഡ്, ലാന്റ്
എന്നിവയും സന്ദര്ഭം ന�ോക്കി നമുക്ക്ഊഹിച്ചെടുക്കാമെങ്കി
ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്ക്കു എന്താണു പരിഹാരം
ലും കമ്പ്യൂട്ടറിനു രണ്ടുതന്നെയാണ്.
എന്ന്അറിയില്ല. അച്ചടിച്ച സാമഗ്രികളുടെ കാലം കഴിയുക
യാണ്എന്ന്ഏറെക്കാലമായി കേള്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
മറ്റൊരു എഴുത്തുപ്രശ്നം ര് എന്നതിന്മലയാളം
അടുത്തകാലത്താണ്ഓണ്ലൈന് വായന പ്രചുരപ്രചാരം
അക്കത്തിലെ ൪ (4)ഉം ന്-ന്൯ (9)ഉം ടൈപ്പ്ചെയ്യുന്നതാ
ണ്. ശരിയായ കീയും ടൈപ്പിങ്ങും അറിയാത്തവരെ ഡേറ്റാ നേടിയത്. കടലാസില് വായിച്ചുശീലിച്ച മുതിര്ന്ന
തലമുറയ്ക്
 ക്ആവശ്യം ഉള്ളിടത്തോളം തുടര്ന്നേക്കാവുന്ന
എന്ട്രി ഏല്പിക്കുന്നതുമൂലം നമ്മുടെ പല വിവരശേഖരങ്ങ
ളിലും ഇതു ധാരാളം കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. വ�ോട്ടര്പ്പട്ടികയുടെ അച്ചടിവായനാസാമഗ്രികള് ഏതായാലും പിന്വാങ്ങലി
ന്റെ മുന്നിലാണ്. എങ്കിലും പൂര്ണ്ണമായും ശബ്ദവും ദൃശ്യവും
യ�ോ റേഷന് കാര്ഡിന്റെയ�ോ ആധാറിന്റെയ�ോ
മാത്രമായി മാധ്യമങ്ങള് മാറുന്ന പ്രവചിതകാലം ത�ൊട്ടടു
വിവരശേഖരത്തില് പുരുഷന് എന്നതിലെ ന്-നുപകരം
ത്തല്ല. ഡിജിറ്റല് വായനയ്ക്കുള്ള സാമഗ്രികള് കുറേക്കാ
കുറേയിടത്ത്അക്കമായ ൯ ആണ്ടൈപ്പ്ചെയ്തതെ
ലം ഏതായാലും തുടരും. അക്കാലത്തോളം ഇക്കാര്യങ്ങള്
ങ്കില് ആ ഡേറ്റാബേസില് 'പുരുഷന്' എത്ര എന്നറിയാന്
പ്രസക്തവും ആയിരിക്കും.
രണ്ടുതരത്തിലും ടൈപ്പ്ചെയ്ത്എണ്ണമെടുത്തു
കൂട്ടിന�ോക്കേണ്ടിവരും. ഇങ്ങനെ പിശക്ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
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സ്മാര്ട്ടായി മലയാളം പഠിക്കാം
എല്ലാം ഓണ്ലൈനായി മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഭാഷാ പഠനത്തിനും ഓണ്ലൈന് സാധ്യതകള് ഏറെയാണ്.
പുതിയ�ൊരു ഭാഷ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുടെ ഓണ്ലൈന് കൂട്ടായ്മകളും സംരംഭങ്ങളും
ഇന്ന്അനേകമുണ്ട്. പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് ഡുവ�ോലിങ്കോ, ലിങ്ക്വോഡ�ോ പ�ോലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ
വിജയത്തെ പിന്തുടര്ന്ന്മലയാളമുള്പ്പെടെയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ പ്രാദേശികഭാഷകള് പഠിക്കുന്നതിനും
പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കായി ഒട്ടേറെ ആപ്പുകള് ഇന്ന്പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഗൂഗിള് പ്ലേ സ്റ്റോറില്
മലയാളം 'പഠിപ്പിക്കുന്ന' ചില ആപ്പുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

മുഹമ്മദ്ബിലാല് ഹുസൈന് /
ബിനുകൃഷ്ണ


നിഘണ്ടുവാണ്ഓളം. ആപ്പിനുള്ളില് ആവശ്യമുള്ള
പദങ്ങള് തിരയാന് സാധിക്കും.
മലയാളം ഡിക്ഷ്ണറി അള്ട്ടിമേറ്റ്
ഇംഗ്ലീഷ്വാക്കുകള് തിരഞ്ഞ്അതിന്റെ വിപുലമായ
മലയാള അര്ഥം മനസ്സിലാക്കാന് ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന
മറ്റൊരു മലയാളം നിഘണ്ടു ആപ്പാണ്മലയാളം
ഡിക്ഷ്ണറി അള്ട്ടിമേറ്റ്.
ഓര്ക്കിഡ്മലയാളം
ഡിക്ഷ്ണറി
ഇംഗ്ലീഷില് നിന്നും മലയാളത്തി
ലേക്കും തിരിച്ചും വാക്കുകളുടെ അര്ഥം
കണ്ടെത്താന് സാധിക്കുന്ന ആപ്പാണ്
ഓര്ക്കിഡ്മലയാളം ഡിക്ഷ്ണറി.
മലയാള പദങ്ങള് തിരയാന് ആപ്പിനു
ള്ളില് തന്നെ മലയാളം കീബ�ോര്ഡ്
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അര്ഥം
ഗൂഗിള് പ്ലേ സ്റ്റോറില് ലഭ്യമായിട്ടു
ള്ള മറ്റൊരു നിഘണ്ടു ആപ്പാണ്
'അര്ഥം'. മലയാള പദങ്ങള് തിരയാന്
കഴിയില്ല എന്ന പരിമിതിയുണ്ട്
മലയാളം അക്ഷരമാല ആപ്പ്
(Malayalam Aksharamala App),
മലയാളം ആല്ഫബെറ്റ്സ്(Malayalam
Alphabets), റൈറ്റ്മലയാളം ആല്ഫ
ബെറ്റ്സ്(Write Malayalam
Alphabets) എന്നിങ്ങനെ മലയാളം
അക്ഷരമാല മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന
ആപ്പുകളും അനവധിയുണ്ട്.

ലേണ് മലയാളം ക്വിക്ക്ലി
പ്ലേ സ്റ്റോറില് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പുകളില്
ഏറ്റവും പ്രമുഖമാണ്ലേണ് മലയാളം ക്വിക്ക്ലി ആപ്പ്. 2019
ജൂണില് പുറത്തുവന്ന ഈ ആപ്പ്ഇതുവരെ ദശലക്ഷ
ത്തില് പരം ആളുകള് ഡൗണ്ലോഡ്ചെയ്തുകഴിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. പത്തൊമ്പത്ഭാഷകളിലൂടെ മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള
അവസരമാണ്ഈ ആപ്പ്ഒരുക്കുന്നത്.
ഹ�ോം പേജില് സാഹചര്യാനുസരണം
ഉപയ�ോഗിക്കാ
വുന്ന വാക്കുകളും, പ്രയ�ോഗങ്ങളും
ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓര�ോന്നും
മലയാളത്തിലും മംഗ്ലീഷിലും വായിക്കാനും
ഓഡിയ�ോ കേള്ക്കാനും കഴിയും. ഇത്
ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ ക�ോപ്പി ചെയ്യാനും
ഷെയര് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പഠിച്ച
കാര്യങ്ങള് പരീക്ഷിക്കാനായി
ക്വിസുകളും ആപ്പിനുള്ളിലുണ്ട്.
സ്പ
 ീക്ക്മലയാളം 360
വളരെ ലളിതമായ രീതിയില്
ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആപ്പില്
ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ മാത്രമാണ്മലയാളം
പഠിക്കാനാവുക. കൂടാതെ അടിസ്ഥാന
മലയാളം പദങ്ങളും പ്രയ�ോഗങ്ങളും
വീഡിയ�ോ ക്ലാസുകളും ആപ്പിനുള്ളിലുണ്ട്.
പഠിച്ചത്പയറ്റിന�ോക്കാന് പ്രാക്ടീസ്
എന്ന ഓപ്ഷ
 ന് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താം.
ലിങ്
മലയാളം മിഷന്
'ഭൂമിമലയാളം' - മലയാളം
മലയാളമുള്പ്പെടെ അറുപതിലേറെ
രൂപകല്പന ചെയ്ത

ഭാഷകള് പഠിക്കാന് അവസരം
മിഷന്റെ സൗജന്യ മലയാളം
ഓണ്ലൈന് ക�ോഴ്സാണ്
ഒരുക്കുന്ന ആപ്പാണ്ലിങ്.
'ഭൂമിമലയാളം'.
ക�ോഴ്്സ്
ലാങ്ഗ്വജ്കറി
ഇരുപത്തഞ്ച്ലെവലിലായി
സംസ്ഥാനസര്ക്കാരിന്റെ
ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് ആവശ്യമാ
സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്കീഴിലുള്ള
യി വരുന്ന മലയാള വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും
മലയാളം മിഷന് രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ഓണ്ലൈന്
ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളം വീഡിയ�ോ ക്ലാസുകളും
ക�ോഴ്സാണ്'ഭൂമിമലയാളം'. ഭൂമിമലയാളത്തിന്റെ
ലഭ്യമാണ്.
വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഈ ക�ോഴ്സിനായി സൗജന്യമായി
ബ്ലൂ ബേര്ഡ്മലയാളം
രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനാവും. മികച്ച രീതിയില് രൂപകല്പന
മലയാളം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു അന്താരാഷ്ട്ര
ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ 30 ദിവസത്തെ ഓണ്ലൈന്
ആപ്പാണ്ഇത്. തീര്ത്തും സൗജന്യമായ 'ഡെയ്ലി
ക�ോഴ്സിലൂടെ പ്രായപരിധിയില്ലാതെ ആര്ക്കും മലയാളം
ലെസണ്സ്' തുടങ്ങി വന്തുക ഫീസ്ആയി നല്കി
പഠിക്കാം. ക�ോഴ്സ്പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഓണ്ലൈന്
പഠിക്കാവുന്ന പേഴ്സ
 ണലൈസ്ഡ്ക�ോഴ്സു
 കള് വരെ
പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്വിജയകരമായി
ആപ്പിലുണ്ട്.
പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവര്ക്ക്മലയാളം മിഷന് നല്കുന്ന
ഓളം
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്ലഭിക്കും.
ഇന്റര്നെറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ്
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ശാസ്ത്രം

മലയാളത്തില് അറിയുമ്പോള്

അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ്ഭാഷയും പുതിയ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും
കൂടി ചേരുമ്പോള് സാധ്യമാവുന്നത്. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയും യന്ത്രവിവര്ത്തനവും
മറ്റും ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ടുപ�ോയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ
നമ്മുടെ ഭാഷാവികസനം സാധ്യമാവില്ല

ശാസ്ത്രപദങ്ങളും
മലയാളവും
കെ. കെ. കൃഷ്ണകുമാര്

ജനകീയശാസ്ത്രപ്രവര്ത്തകൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ

സാമൂഹികശാസ്ത്ര ജ്ഞരും ഭാഷാശാസ്ത്ര
ജ്ഞരുമെല്ലാം വളരെക്കാലം മുന്പുതന്നെ പഠനം

മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചി
രുന്നു. ഇത്നയം എന്ന നിലയില് അംഗീകരിക്കപ്പെടുക
യുമുണ്ടായി. എങ്കിലും പഠനവും ഭരണവും ഇപ്പോഴും
പൂര്ണമായും മാതൃഭാഷയിലല്ല എന്നത്സങ്കടകരമായ
വസ്തുതയാണ്. സമൂഹത്തിന്കാര്യങ്ങള് കൂടുതല്
നന്നായി മനസ്സിലാക്കാന്, ജനാധിപത്യത്തിന്കൂടുതല്
വികാസമുണ്ടാകാന് ഭരണവും പഠനവും
മാതൃഭാഷയിലാകേണ്ടതുണ്ട്.
ശാസ്ത്രബ�ോധം നമുക്ക്അനിവാര്യമാണ്. അത്
മന:പാഠമായി പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല. മറിച്ച്ജീവിതത്തി
ന്റെ ഓര�ോ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞു
ക�ൊണ്ട്മുന്നോട്ടുപ�ോകണം. അത്സ്വന്തം
ഭാഷയിലാവുന്നതാണ്ഏറ്റവും അഭികാമ്യം.
ഭാഷാശുദ്ധതാവാദവും ഇംഗ്ലീഷ്ഭ്രമവും
ഒരുപ�ോലെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ
പഠനമാധ്യമമായി മാതൃഭാഷ മാറേണ്ടത്പ്രധാനമാണ്.
ഇംഗ്ലീഷ്വിരുദ്ധമാകണം എന്നൊരു അര്ഥം
അതിനില്ല. ഗണിതവും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും
മാതൃഭാഷയില് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം ഒരു ഭാഷ
എന്ന നിലയില് ഇംഗ്ലീഷും തുടക്കം മുതല് തന്നെ
പഠിപ്പിക്കണം.
മലയാളഭാഷയില് ഏത�ൊരു വിഷയവും
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്സാധിക്കും.
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ജ്യോതിശാസ്ത്രം പ�ോലുള്ളവയില് ധാരാളം
ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. പുതിയ
വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവുംവിധം ഭാഷയെ
പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ്വേണ്ടത്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്ആ വിഷയങ്ങളില്
ധാരാളം പുസ്തകങ്ങള് ഉണ്ടാവണം. കമ്പ്യൂട്ടര്
സയന്സിലും മറ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ േപാലും പുസ്തകങ്ങള്
എഴുതപ്പെട്ടിട്ട്അധികം കാലമായില്ലെന്ന്ഓര്ക്കുക.
ഭാഷാവികസനത്തിന്പുതിയ വാക്കുകളും
പദപ്രയ�ോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയെന്നത്കഠിനമാണ്.
അത്പലതരം ആക്ഷേപങ്ങള് ക്ഷണിച്ചു
വരുത്തിയേക്കാം, സംസ്കൃതജടിലമാണെന്നും പകരം
ഇംഗ്ലീഷ്തന്നെ ഉപയ�ോഗിച്ചാല്
പ�ോരേയെന്നുമ�ൊക്കെ.
ഞാന് ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റി�ൄൂട്ടില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
സമയത്ത്ഡയറക്ടര് ആയിരുന്ന
എന്. വി. കൃഷ്ണവാര്യര് പറഞ്ഞിരുന്നത്ഇത�ൊരു
പ്രക്രിയ ആണെന്നാണ്. പുതിയ പദങ്ങള് വരികയും
പ�ോവുകയും ചെയ്തേക്കാം. ചില വാക്കുകള് മാഞ്ഞു
പ�ോവും, ചിലത്നിലനില്ക്കും, ചിലത്
പരിഷ്കരിക്കപ്പെടും.

ക്വഥനാങ്കവും തിളനിലയും

സുപരിചിതമായ ബ�ോയിലിങ്പ�ോയിന്റ് എന്ന
വാക്കുതന്നെ ഉദാഹരണമായി പറയാം. മലയാളത്തില്
സംസ്കൃത സ്വാധീനമുള്ള 'ക്വഥനാങ്കം' എന്ന

വാക്കാണ്ബ�ോയിലിങ്പ�ോയിന്റിന്പകരമായി ആദ്യം
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക, മാനവിക വിഷയങ്ങളില്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് തിളനില എന്ന
പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത്അത്യാവശ്യമാണ്.
വാക്കുവന്നപ്പോള് ക്വഥനാങ്കം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.
മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളും തര്ജമകളും വേണം. ഇത്തരം പുസ്തക
ഇങ്ങനെ ചിലത്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോള്
ങ്ങള് തയ്യാറാക്കാന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദഗ്ധരെ
പുതിയ വാക്കുകള്ക്ക്പകരം നിലവിലുള്ളവ അതേപടി
പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവരെ നന്നായി
നിലനിര്ത്താനും സാധിക്കും.
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. ല�ോകത്തിന്റെ നാനാ
ശാസ്ത്രസാങ്കേതികപദങ്ങള് തര്ജമ
ഭാഗങ്ങളില് മലയാളി വിദഗ്ധര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ചെയ്യുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഷാപ�ോഷണ പദ്ധതികളില്
അവ വായനക്കാരുമായി സംവദിക്കുന്നു എന്ന്
പങ്കാളികളാക്കാന് നവസാങ്കേതിക വിദ്യകള്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തണം.
പദങ്ങള് സങ്കീര്ണമാവുന്നത്ഒരു
പ്രശ്നമായിത്തീരുന്നത്മനസിലാ
ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക
ക്കാതെ അത്തരം പദങ്ങള് ഉപയ�ോഗി
പദസമിതി
ക്കാറുണ്ട്. പരമാവധി സരളമാക്കാനുള്ള
ശാസ്
ത്ര
സാങ്കേതിക
ശ്രമം നടക്കണം, അതെ സമയം
ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിഷയ
പദങ്ങള് തര്ജമ
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൃത്യത നിലനിര്ത്തു
ങ്ങളില് പുസ്തകങ്ങള് തയ്യാറാക്കാന്
ചെയ്യുമ്പോള്
കയും വേണം. കൃത്യതയും സാരള്യവും
പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
ഏറ്റവും
മതിയാംവിധം ചേര്ന്ന ഭാഷയായിരിക്ക
ശബ്ദാവലികള് തുടര്ച്ചയായി മെച്ചപ്പെടു
പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം
ണം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഭാഷ.
ത്തുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും വേണം.
അവ വായനക്കാരുമായി
വിഷയം നന്നായി അറിയുന്ന
ഈ രംഗത്ത്ഒട്ടേറെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
സംവദിക്കുന്നു എന്ന്
ആളുകള്ക്ക്ഇത്സാധ്യമാണ്.
കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റി�ൄൂട്ടിന്റെ
ഉറപ്പുവരുത്തലാണ്.
നേതൃത്വത്തില് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം
പലപ്പോഴും പദങ്ങള്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം കൂട്ടിയേ
എല്ലാം
സങ്കീര്ണമാവുന്നത്ഒരു
മതിയാവൂ. വിക്കിപീഡിയ മാതൃകയിലുള്ള
മലയാളത്തിലാക്കണ�ോ?
പ്രശ്ന
 മായിത്തീരുന്നത്
സ്വതന്ത്ര ഓണ്ലൈന് ഗ്ലോസറികള്
മനസിലാക്കാതെ
എല്ലാം മലയാളത്തിലാക്കണ
വികസിപ്പിക്കാന് ഇന്സ്റ്റി�ൄൂട്ടിന്റെ
അത്തരം പദങ്ങള്
മെന്ന്ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭാഷാശുദ്ധതാ
നേതൃത്വത്തില് പരിശ്രമം നടക്കണം.
ഉപയ�ോഗിക്കാറുണ്ട്
വാദികളുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യമു
കേന്ദ്രതലത്തില് ഏറെക്കാലമായി ഒരു
ണ്ടെന്ന്ത�ോന്നുന്നില്ല. കംപ്യൂട്ടര് എന്ന
ശാസ്ത്ര സങ്കേതികപദ സമിതിയുണ്ട്.
വാക്കിന്മലയാളം പദം വേണ്ടതില്ല.
അേത മാതൃകയില് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ
ക�ൊടുക്കല് വാങ്ങല് എല്ലാ ഭാഷയിലും
ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പദനിര്മ്മാണ
ഉണ്ടാവണം. അതേ സമയം പുതിയ വാക്കുകളുടെ
ത്തിന്റെ പുര�ോഗതി വിലയിരുത്താനും പരമാവധി
പരീക്ഷണം ബ�ോധപൂര്വം തന്നെ തുടരുകയും വേണം.
വേഗത്തില് ആ പ്രവര്ത്തനം തുടര്ച്ചയായി നിര്വഹി
ആ പരീക്ഷണത്തില് സമൂഹത്തിന്അംഗീകരിക്കാന്
ക്കാനും ഒരു സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികപദസമി
കഴിയുന്നവ നിലനില്ക്കും. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ കുറെക്കാ തി രൂപീകരിക്കുന്നത്ഗുണംചെയ്യും. കേരള ഭാഷാ
ലമായി ഇത്തരം ബ�ോധപൂര്വമായ പരീക്ഷണങ്ങള്
ഇന്സ്റ്റി�ൄൂട്ടിന്റെ ചുമതലയില് നമ്മുടെ സര്വകലാശാല
മലയാളത്തില് നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്സംശയിക്കേണ്ടി
കളുടെയും മറ്റു വൈജ്ഞാനിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
യിരിക്കുന്നു.
സഹായത്തോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതാധികാര
ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങള്
സമിതിയാവാം ഇത്.
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ചരിത്രവഴികളിലെ
ഭരണമലയാളം
ഭരണം ജനകീയഭാഷയില് ആയിരിക്കുക എന്നത്ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്.
അവിടെ ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും ജനങ്ങള് ആകയാല് ഭരണഭാഷ
ജനങ്ങളുടെ ഭാഷ ആവുക സ്വാഭാവികവും അനിവാര്യവുമാണ്.
ബ്രിട്ടന്, ഫ്രാന്സ്, ജര്മ്മനി, ചൈന, റഷ്യ, ജപ്പാന് തുടങ്ങി പല ല�ോക രാജ്യങ്ങളിലും
ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ വ്യവഹാരഭാഷയ്ക്കാണ്ഭരണഭാഷാപദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എന്നാല് രണ്ടാം ല�ോകമഹായുദ്ധത്തിന്ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഏഷ്യയിലെയും
ആഫ്രിക്കയിലെയും ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളില് ജനാധിപത്യസംവിധാനം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജനകീയഭാഷകള്ക്ക്പൂര്ണ്ണമായ ഭരണഭാഷാപദവി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ഭരണഭാഷയും
സർ�ാർ നിയമങ്ങളും
ഡ�ോ.എം. വി ത�ോമസ്
ഗ്രന്ഥകാരന്

ക�ൊള�ോണിയല് ഭരണാധികാരികളുടെ
ഭാഷയ�ോടുള്ള വിധേയത്വം ആ നാടുകളില് ഇപ്പോഴും

ഏറെക്കുറെ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യ,
പാകിസ്ഥാന്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ
ദക്ഷിണേന്ത്യന് രാജ്യങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക്ത�ൊട്ടു മുന്പ്ബ്രിട്ടീഷ്ഇന്ത്യയില് 17
പ്രവിശ്യകളാണ്ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളില്
ഇംഗ്ലീഷാണ്ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്.
ബ്രിട്ടീഷ്മേല്ക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ച്രാജ്യം ഭരിച്ച
രാജാക്കന്മാരുടെ അധീനതയില് ഉള്പ്പെട്ട 584
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നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇക്കാലത്ത്ഇന്ത്യയില് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ രാജ്യങ്ങളില് ആഭ്യന്തരതലത്തില് നാട്ടുഭാഷകളും
ദേശീയതലത്തില് ബന്ധുഭാഷ എന്ന നിലയില് ഇംഗ്ലീഷും
ആണ്ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്.
ബ്രിട്ടീഷ്പ്രവിശ്യകളിലും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷാ
വൈവിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറില് തെക്കു
ഭാഗത്ത്തമിഴും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളില് (ചെങ്കോട്ട ഒഴികെ)
മലയാളവുമാണ്പ്രധാനമായും ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്.
മദ്രാസ്പ്രവിശ്യയിലാണ്മലബാര് എന്ന മലയാള പ്രദേശം
ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നത്. അവിടെ തമിഴിനും മലയാളത്തിനും

കേരളം എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അതിര്ത്തികള്
വടക്ക്ഗ�ോകര്ണവും തെക്ക്കന്യാകുമാരിയും കിഴക്ക്
സഹ്യപര്വ്വതവും പടിഞ്ഞാറ്അറബിക്കടലും ആയിരുന്നു.
ഈ അതിര്ത്തികള്ക്കുള്ളില് ജനങ്ങള് ഭാഷ മുഖേനയ
ല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായി ഒരിക്കലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നിരുന്നില്ല.
അതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ്ഭരണഘടനാവ്യവസ്ഥക
ളുടെയും സംസ്ഥാന പുനസംഘടനാവ്യവസ്ഥകളുടെയും
അടിസ്ഥാനത്തില് കേരളസംസ്ഥാനം ഭരണത്തിലെ
എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇവിടത്തെ 96 ശതമാനം ജനങ്ങളു
ടെയും മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന്
ആവശ്യമായ നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
1969ലെ കേരള ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ (നിയമനിര്മ്മാണം)
നിയമം ആണ്ഇവയില് ആദ്യത്തേത്. ഭരണഘടനയുടെ
345-ാം വകുപ്പ്പ്രകാരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയില്
ബില്ലുകള്, ആക്ടുകള്, ഓര്ഡിനന്സുകള്, അനുബന്ധ
നിയമ നിര്മ്മാണം എന്നിവയ്ക്
 ക്പ്രാദേശിക ഭാഷ
ഭരണമലയാളം
മലയാളം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിലേക്കും അംഗീകരിക്കുന്നതി
ലേക്കുമുള്ള നിയമമാണത്. ഈ നിയമത്തിലെ ചില
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക്ത�ൊട്ടുമുന്പ്വരെ കേരളം
പ�ോരായ്മകള് പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 1973 ല് കേരള
എന്ന്വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന തിരു, ക�ൊച്ചി, മലബാര്
നിയമസഭ പാസാക്കിയ ഭേദഗതി നിയമം
പ്രദേശങ്ങളില് ഔദ്യോഗികവും അനൗദ്യോ
പ്രത്യേക ഔദ്യോഗികാവശ്യങ്ങള്ക്ക്
ഗികവുമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക്അധികമാ
മലയാളമ�ോ ഇംഗ്ലീഷ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കു
യും ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്മലയാളം
ന്നതിന്വിജ്ഞാപനം
ആയിരുന്നു. തിരുവിതാം
പിഎസ്

സി
പുറപ്പെടുവിക്കുവാന് സര്ക്കാരി
കൂറിലും ക�ൊച്ചിയിലും തദ്ദേശീയ
നെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.
പരീക്ഷകളില് ബിരുദതലം
രും ഭാഷാ സ്നേഹികളുമായ
വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികള്ക്ക്
രാജാക്കന്മാര് രാജ്യത്തിന
ഇതിന്റെ
ഇംഗ്ലീഷിനു പുറമേ മലയാളത്തില്
കത്ത്ഭരണകാര്യങ്ങ
അടിസ്ഥാനത്തില്
കൂടി
ച�ോദ്യപേപ്പറുകള്
ലഭ്യമാക്കാനും
ള്ക്ക്ജനങ്ങളുടെ
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ
വ്യവഹാരഭാഷയായ
മലയാളത്തില് ഉത്തരം എഴുതാന്
ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലും
മലയാളമാണ്പരമാവ
അവര്ക്ക്അവസരം നല്കാനും
സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളിലും
ധി ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്.
ഇപ്പോഴത്തെ സര്ക്കാര് നടപടി
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന
വൈകി മാത്രം ബ്രിട്ടീഷ്
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാര്
ഇന്ത്യയില് ഉള്പ്പെട്ട
ങ്ങളിലും തദ്ദേശ സ്വയം
സര്വീസിലും പ�ൊതുമേഖലാ
മലബാറിലും മലയാളത്തി
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും
സര്വീസുകളിലും ജ�ോലിയില്
ന്ഭരണതലത്തില്
നിര്ബന്ധമായും
മലയാളം
പ്രവേശിക്കുന്നവര്ക്ക്
ഗണ്യമായ സ്ഥാനം
ഉപയ�ോഗിക്കണമെന്ന്
മലയാളഭാഷാ
ലഭിച്ചിരുന്നു. തിരു-ക�ൊച്ചിസര്ക്കാര് വിജ്ഞാപനം
പരിജ്ഞാനവും
സര്ക്കാര്
മലബാര് പ്രദേശങ്ങളില്
ചെയ്
തിട്ടുണ്ട്. ഏത്സിലബസ്
നിര്ബന്ധമാക്കി
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുമുമ്പ്
പ്രകാരം പഠിച്ചാലും പത്താം
കീഴ്േ�ാടതികളിലെ മാധ്യമവും
ക്ലാസ്വരെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും
മലയാളമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരായ
നിര്ബന്ധിതമായി മലയാളം പഠിക്കണ
ജഡ്ജിമാര് ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ചുകള് കേസു
മെന്ന്വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന മലയാള ഭാഷാ
കേട്ടിരുന്ന അവസരങ്ങളില് പ�ോലും തിരുവിതാം
(പഠന) നിയമം 2017 കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠ്യേന
കൂര് ഹൈക്കോടതിയിലെ മിക്ക വിധികളും മലയാളത്തില്
പാസാക്കി. മലയാളഭാഷാ (വ്യാപനവും പരിപ�ോഷണവും)
ലഭ്യമായിരുന്നു. സി വി രാമന് പിള്ളയെ പ�ോലെയുള്ള
ബില് 2015 ഐകകണ്ഠ്യേന തന്നെ നിയമസഭ പാസാ
പ്രഗത്ഭമതികളാണ്വിധികള് മലയാളത്തിലേക്ക്വിവ
ക്കിയെങ്കിലും ഗവര്ണര് ബില് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാര
ര്ത്തനം ചെയ്തിരുന്നത്. മലയാളത്തില് വക്കീല് പരീക്ഷ
ത്തിനായി അയച്ചു. ബില്ലിന്ഇതുവരെയും രാഷ്ട്രപതിയുടെ
എഴുതിയാണ് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയെപ്പോലെ പല
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പിഎസ്സി പരീക്ഷകളില്
പ്രഗത്ഭരും അഭിഭാഷകവൃത്തി
ബിരുദതലം വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികള്ക്ക്ഇംഗ്ലീഷിനു
സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.
പുറമേ മലയാളത്തില് കൂടി ച�ോദ്യപേപ്പറുകള് ലഭ്യമാക്കാ
സംസ്ഥാനവും ഭരണഭാഷയും
നും മലയാളത്തില് ഉത്തരം എഴുതാന് അവര്ക്ക്
അവസരം
നല്കാനും ഇപ്പോഴത്തെ സര്ക്കാര് നടപടി
മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവര്ക്ക്വേണ്ടി 1956 ൽ
സ്വീ
ക
രിച്ചിട്ടുണ്ട്
. സര്ക്കാര് സര്വീസിലും പ�ൊതുമേഖലാ
രൂപവത്ക
 രിച്ച കേരളസംസ്ഥാനത്ത്ഇന്ന്
സര്വീസുകളിലും
ജ�ോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്നവര്ക്ക്
തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കന്യാകുമാരി ജില്ലയും ചെങ്കോട്ടയും
മലയാളഭാഷ പരിജ്ഞാനവും സര്ക്കാര് നിര്ബന്ധമാക്കി.
ഒഴികെയുള്ള തിരുവിതാംകൂര് ക�ൊച്ചി സംസ്ഥാനവും
ഇതെല്ലാം ഭരണമലയാളത്തിനുള്ള ശ�ോഭനഭാവിയുടെ
അന്നത്തെ മലബാര് ജില്ലയും തെക്കന് കര്ണാടക
അടയാളങ്ങളാകട്ടെ.
ജില്ലയിലെ കാസര്ഗോഡ്താലൂക്കും ആണ്
ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നത്.
പുറമേ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി തെലുങ്ക്, കന്നട, ഒഡിയ,
തുളു എന്നീ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നു.
1905ല് ബംഗാള് വിഭജനത്തെ എതിര്ത്തുക�ൊണ്ട്
ദേശീയ നേതാക്കള് രംഗത്ത്വന്നത�ോടെയാണ് ഭാഷയും
സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യമായി
ഇന്ത്യയില് ബഹുജന ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്. 1908ല്
ബീഹാറിലും 1917ല് ആന്ധ്രയിലും ക�ോണ്ഗ്രസ്
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് പ്രവിശ്യാ കമ്മിറ്റികള്ക്ക്രൂപം
നല്കി. അന്ന്കേരളം എന്നൊരു സംസ്ഥാനം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും 1920ല് നാഗ്പൂരില് ചേര്ന്ന
ക�ോണ്ഗ്രസ്സമ്മേളനം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് പ്രവശ്യാ
കമ്മിറ്റികള് ഉണ്ടാക്കാന് തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച്മലയാള
ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി അഖില
കേരളാടിസ്ഥാനത്തില് കേരള പ്രദേശ്ക�ോണ്ഗ്രസ്
കമ്മിറ്റി (കെ.പി.സി.സി) രൂപവത്കരിച്ചു.
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മലയാളമാകണം

ക�ോടതിഭാഷയും
ആര്ക്കുവേണ്ടിയാണ�ോ സംവിധാനങ്ങള് രൂപകല്പന ചെയ്യപ്പെട്ടത്, ആരുടെ
പേരിലാണ�ോ അവ നിലനിര്ത്തപ്പെടുന്നത്അവരെ അകറ്റിനിര്ത്തുന്നത്ഭരണഘടനാ
വിരുദ്ധമാണെന്നേ പറയാനാവൂ. അതിനാല് കേരളത്തിലെ അംഗീകൃതന്യൂനപക്ഷഭാഷാ
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്നിലവിലുള്ള അവകാശം നിലനിര്ത്തി, ഹൈക്കോടതിക്കു കീഴില്വരുന്ന
എല്ലാ ക�ോടതികളിലും എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും മലയാളത്തിലാവേണ്ടത്അനിവാര്യമാണ്

നിയമഭാഷയും
മാതൃഭാഷയും
ആര്. ശിവകുമാര്
ഭാഷാവിദഗ്ധ
 ന്,
ഔദ്യോഗികഭാഷാവകുപ്പ്

ആധുനികജനാധിപത്യത്തിന്റെ ബലിഷ്ഠമായ

തൂണുകളില�ൊന്നായാണ്നാം നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയെയും
ക�ോടതികളെയും കണക്കാക്കിപ്പോരുന്നത്. എന്നാല്
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ
പൂര്ണമായും ജനാധിപത്യവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ക�ോടതി
നടപടികള് ജനങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിലല്ല
എന്നതാണ്അതിനുകാരണം. താന് കക്ഷിയായ
കേസില് എന്തൊക്കെയാണ്നടക്കുന്നതെന്ന്വ്യക്തമായി
മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയാത്ത സാധാരണജനങ്ങളുടെ
നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഭാഷാപരമായ മനുഷ്യാവകാശലംഘന
ത്തെയാണ്വെളിവാക്കുന്നത്. സമര്പ്പിക്കപ്പെടുന്ന
രേഖകളും (രേഖകളില് ഭൂരിഭാഗവും) വിസ്താരങ്ങളും
മലയാളത്തിലായിരിക്കെ വാദവും വിധിയും ഇംഗ്ലീഷിലാകു
ന്നത്ശരിയല്ല. ഇത്സാധാരണജനങ്ങളെ നീതിന്യായ
സംവിധാനങ്ങളില്നിന്ന്ബഹുദൂരം അകറ്റി നിറുത്തുന്നു.
സാമൂഹികസംവിധാനങ്ങളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
അടുപ്പമാണ്ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂലമന്ത്രം.
'ആര്ക്കുവേണ്ടിയാണ�ോ സംവിധാനങ്ങള്
രൂപകല്പന ചെയ്യപ്പെട്ടത്, ആരുടെ പേരിലാണ�ോ അവ
നിലനിര്ത്തപ്പെടുന്നത്അവരെ അകറ്റിനിര്ത്തുന്നത്
ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നേ പറയാനാവൂ'.
അതിനാല് കേരളത്തിലെ അംഗീകൃത
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ന്യൂനപക്ഷഭാഷാവിഭാഗങ്ങള്ക്ക്നിലവിലുള്ള അവകാശം
നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ട്, കേരളസംസ്ഥാനത്തെ
ഹൈക്കോടതിക്കു കീഴില്വരുന്ന എല്ലാ സിവില്/
ക്രിമിനല്/റവന്യൂ/കുടുംബക�ോടതികളിലും, മറ്റെല്ലാ
ക�ോടതികളിലും ട്രൈബ്യൂണലുകളിലും കമ്മിഷനുകളിലും
അപ്പലേറ്റ്അത�ോറിറ്റികളിലും കേരളസംസ്ഥാന
ഗവണ്മെന്റ്രൂപവല്ക്കരിച്ചതും ഇനി രൂപവല്ക്കരി
ക്കുന്നതുമായ ക�ോടതികളിലും ട്രൈബ്യൂണലുകളിലും വാദം,
വിസ്താരം, വിധിന്യായം എന്നിവയുള്പ്പെടെ എല്ലാ
നടപടിക്രമങ്ങളും മലയാളത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
2013 നവംബര് 12 ന്ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച
നിയമസഭാസമിതി സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് നമ്മുടെ
സംസ്ഥാനത്തെ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ പൂര്ണമായും
ജനകീയവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്ആര�ോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്ഭരണപരമായ ഏറ്റവും വലിയ തടസം നമ്മുടെ
ക�ോടതിനടപടികള് മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിലല്ല
എന്നതാണ്. അറിയാനുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യത്തി
ന്റെ ആണിക്കല്ലാണ്. എന്ത്നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങ
ളിലൂടെയാണ്തങ്ങളെ വിധേയരാക്കുന്നതെന്ന്
വ്യക്തമായി അറിയാതെ നിരവധിപേര് ശിക്ഷാനടപടി
കള്ക്ക്അടിപ്പെട്ടു കഴിയുന്നുണ്ട്. വളരെക്കുറച്ചുപേര്ക്കു
മാത്രം അറിയുന്ന ഭാഷയില് ക�ോടതിനടപടികള്
നടത്തുമ്പോള് കാര്യങ്ങള് അറിയാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ

അവകാശമാണ്നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത്.` അതിനാല്
കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയ്ക്കു കീഴിലുള്ള ക�ോടതിക
ളില് വാദം,വിസ്താരം,വിധിന്യായം തുടങ്ങി സകലനടപടി
കളും മലയാളത്തിലാകണമെന്ന്ഔദ്യോഗികഭാഷാസമിതി
ശിപാര്ശ ചെയ്തു. എന്നാല് 1973 മുതല് ക�ോടതിഭാഷ
മലയാളമാക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികള്ക്കു
പകരം, ജഡ്ജിമാര് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന
വിധിന്യായങ്ങള്മാത്രം മലയാളത്തില് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി
നല്കിയാല് ക�ോടതിഭാഷ മലയാളമാകില്ല;
ക�ോടതിയിലെ ഒരു രേഖമാത്രമേ മലയാളത്തിലാകൂ.
കേരളത്തില് ഹൈക്കോടതിക്കുകീഴിലുള്ള
സിവില്-ക്രിമിനല് ക�ോടതികളില് വിധിന്യായം എഴുതുന്ന
തുള്പ്പെടെയുള്ള ഏതുനടപടികള്ക്കും മലയാളം ഉപയ�ോ
ഗിക്കാം എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങള് പുറപ്പെടു
വിച്ചത്ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ്. ഇതിനെത്തുടര്ന്ന്
കുറച്ചുകാലം സംസ്ഥാനത്തെ ചില കീഴ്ക്കോടതികള്

ഏതാനും വിധിന്യായങ്ങളും മറ്റും മലയാളത്തില്
എഴുതിയെങ്കിലും കാലക്രമേണ ആ സമ്പ്രദായം
ഇല്ലാതായി. ഭരണഭാഷാമാറ്റത്തിനുവേണ്ടി സര്ക്കാര്
അംഗീകരിച്ച്1978 ല് ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ച അഞ്ചുവര്ഷ
പരിപാടിയിലെ ഒരിനം ക�ോടതിഭാഷ മലയാളമാക്കുകയാ
യിരുന്നു. 1978-79 ലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അവല�ോകനം
ചെയ്ത്1979-80 ല് താലൂക്കുതലം ഉള്പ്പെടെയുള്ള
ഓഫീസുകളിലും ക�ോടതികളിലും ഔദ്യോഗികഭാഷ
പൂര്ണമായും മലയാളത്തിലായിട്ടുണ്ടെന്ന്ഉറപ്പുവരുത്ത
ണമെന്നും ജില്ലാതലത്തിലുള്ള ക�ോടതികളില് ഔദ്യോഗിക
ഭാഷ മലയാളമാക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനങ്ങള്
പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും 1980-81 ല് ഇതു നടപ്പാക്കണ
മെന്നും 1981-82-ല് സംസ്ഥാനത്തെ ക�ോടതിഭാഷ
മലയാളമാണെന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും 1978 ജൂലൈ 4
നു പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാല് അഞ്ചുവര്ഷപരിപാടിയനുസരിച്ച്ക�ോടതിഭാഷ
മലയാളത്തിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. കേരളത്തിലെ ക�ോടതി
ഭാഷാമാറ്റത്തിന്കീഴ്ക്കോടതികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ്ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്വിശദമായി
പഠിക്കാന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ്
കെ.കെ.നരേന്ദ്രന് അധ്യക്ഷനായ ഒരു സമിതിയെ

കേരളസര്ക്കാര് നിയ�ോഗിച്ചത്ഈ പശ്ചാത്തലത്തി
ലാണ്. കേരളത്തില് ഇതിനകം പലവകുപ്പുകളിലും
മലയാളം ഔദ്യോഗികഭാഷയാക്കിയതുപ�ോലെ നീതിന്യായ
ഭരണത്തിലും ഇതു നടപ്പാക്കേണ്ടത്കാലഘട്ടത്തിന്റെ
ആവശ്യമാണെന്നാണ്സമിതി കണ്ടെത്തിയത്.
എന്നാല് ക�ോടതിഭാഷ മലയാളമാക്കുന്നതിനു മുമ്പ്
നിയമവിദ്യാഭ്യാസം മലയാളത്തിലാക്കണമെന്ന നിര്ദ്ദേശം
സുചിന്തിതമല്ല. ക�ോടതിഭാഷ മലയാളമാക്കുന്നതിന്
നിയമവിദ്യാഭ്യാസം മലയാളത്തിലായാലേ കഴിയൂ എന്നുപറ
യുന്നത്ഭരണഭാഷ മലയാളത്തിലാക്കാന് വിദ്യാഭ്യാസം
പൂര്ണമായും മലയാളമാധ്യമത്തിലാകണം എന്നു പറയുന്ന
തുപ�ോലെയാണ്. പഠനമാധ്യമം നിര്ബന്ധിക്കാന് കഴിയി
ല്ലെന്ന സുപ്രീംക�ോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്
നിയമവിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ണമായും മലയാളമാധ്യമത്തിലാ
കണം എന്നു നിര്ബന്ധിക്കാന് കഴിയില്ല. അതേസമയം,
മലയാളം ഒരു വിഷയമായി നിയമവിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്പ്പെടു
ത്തുന്നതിന്തടസ്സമില്ല. ഈ
പേപ്പറില് മലയാളവും
ക�ോടതിനടപടികളും
സംബന്ധിച്ച ലേഖനങ്ങള്,
ന�ോവല്ഭാഗങ്ങള്, ചെറുകഥ
കള് തുടങ്ങിയവ ഉള്പ്പെടു
ത്തിയാല് നിയമകാര്യങ്ങള്
സൗന്ദര്യാത്മകതലത്തില്
വിദ്യാർഥികള് സ്വാംശീകരിച്ചു
ക�ൊള്ളും. മലയാളികളായ
നിയമവിദ്യാര്ഥികളെ
നിയമഭാഷ (legal method,
legal language &legal
writing) എന്ന പേപ്പര്
മലയാളത്തില് പഠിപ്പിക്കാവു
ന്നതുമാണ്. മാത്രമല്ല, നിയമ
ക�ോഴ്സുകളിലെ പരീക്ഷകള്
മലയാളത്തിലെഴുതുന്നതിനു
ള്ള അവസരവും കേരളത്തി
ലെ പഠിതാക്കള്ക്കു (താല്പര്യ
മുള്ളവര്ക്ക്) ലഭ്യമാക്കണം.
ഹൈക്കോടതിക്കു
കീഴിലുള്ള ക�ോടതികളിലെ വാദം, വിസ്താരം, വിധിന്യാ
യം എന്നിവ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
കേരളത്തിലെ ജുഡീഷ്യല് ഓഫീസര്മാര്ക്ക്പരിശീലനവും
അനിവാര്യമാണ്. ജ്യൂഡീഷ്യലാഫീസര്മാര്ക്ക്പരിശീലന
ത്തിനുപരി പ്രോത്സാഹനവും നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുവേ
ണ്ടി മലയാളത്തില് വിധിന്യായങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന
ജുഡീഷ്യല് ഓഫീസര്മാര്ക്ക്പുരസ്കാരം
ഏര്പ്പെടുത്തണം. അവരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള
ഉപാധികളില�ൊന്നായി മലയാളത്തിലുള്ള ക�ോടതി
നടപടികളും പരിഗണിക്കണം.
കേരളത്തിലെ ക�ോടതികളിലെ വാദം, വിസ്താരം,
വിധിന്യായം തുടങ്ങിയ നടപടിക്രമങ്ങള് മലയാളത്തി
ലാക്കിയാണ്ക�ോടതിക്കാര്യങ്ങള് ജനകീയവല്ക്കരിക്കേ
ണ്ടത്. കേരളത്തില് ഹൈക്കോടതിയ്ക്കുകീഴിലുള്ള
ക�ോടതികളിലെ നടപടികള് മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തി
ലാകേണ്ടത്കേരളജനതയുടെ സാമൂഹികവും ഭാഷാപര
വും ജനാധിപത്യപരവുമായ ആവശ്യമാണ്; അവകാശമാ
ണ്. അതിനുവേണ്ടി സര്ക്കാരും ഹൈക്കോടതി
രജിസ്ട്രാറും ഇപ്പോള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികള് ഏറെ
പ്രതീക്ഷ നല്കു
 ന്നവയാണ്.

P\-]Yw
H-tÎm_À 2022

സമകാലിക

59

60

സമകാലിക P\-]Yw

H-tÎm_À 2022

