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F¨v. Znt\i³ sF.F.Fkv.
FUn-äÀ

അമ്മമ�ൊഴിയും  
ഭരണ�ലയൊളവും

സുംസ് കൊരത്ിമറെ ആദി��ൊയ  
ഉറവകളില്ിന്്  ഉരുവുംമകൊണ്് , �നുഷ്യവി്ി�യ
ത്ിമറെ ചൂടും ചൂരുും ഉള്ച്ചേര്ത്്  ഒഴുകിമയത്തുന് 
പ്രവൊഹും ച�ൊമലയൊണ്  ഭൊഷകള്. അതിമറെ 
മതളി്ീര്ത്തുള്ികള് �ൊതൃ�ധുരത്ിമ്ൊപ്ും 
്മ്മുമെ ്ൊവിചലക്ിറ്ിമ്ചേത്തുന്തൊണ്   

അമ്മമ�ൊഴി.
�ലയൊളത്ിമറെ �ഹൊകവി വള്ചത്ൊള് എഴുതിയത്  

ഓര്ക്ൊും:
�ിണ്ിത്തുെങ്ൊന് ശ്ര�ിക്കുന് �ിഞ്ിളും   

         ചുണ്ിന്ച�ലമ്മിഞ്ഞപ്ൊചലൊമെൊപ്ും, 
അമ്മമയന്നുള് രണ്ക്ഷര�ല്ലചയൊ 

          സചമ്മളി്ചേീടന്മതൊന്ൊ�തൊയ് ?
ഇങ്മ് �ിറവിയിമല ്മുമക്ൊപ്ും അലിഞ്ഞുചേരുന് 

മ�ൊഴിയൊയതി്ൊലതമന് ആ ഭൊഷയില കുഞ്ഞുങ്ള്ക്്  
കൊര്യങ്ള് ചവഗും ഗ്രഹിക്ൊ്ൊകുമ�ന്തില തര്ക്�ില്ല. 
അതിനു�പ്പുറും �ൊതൃഭൊഷ ഒരു സമൂഹത്ിമറെയും സുംസ് കൊരത്ി
മറെയും സ്ൊതന്ത്യച�ൊധത്ിമറെ ജീവവൊയവൊണ് .  
അതി്ൊലൊണ്  �ൊതൃഭൊഷയമെ �രണും ആ സമൂഹത്ിമറെ 
കൂട്ൊയ് �യമെ �രണവും സ്ൊതന്ത്യ്ൊശവ�ൊമണന്്   
ഭൊഷൊസ് ച്ഹികള് കരുതുന്ത് .

ഈ കൊഴ് േപ്ൊെിമറെ അെിസ്ൊ്ത്ില  
അധ്യയ്�ൊധ്യ�വും ഒരു ജ്തയമെ ഭരണഭൊഷയും അവരുമെ 
�ൊതൃഭൊഷയിലൊകണമ�ന്്  ഇന്്  ചലൊകമ�മ്ൊടും അുംഗീകരിക്
മപ്ട്ിട്ടുണ്് . ഇക്ൊര്യങ്ളില പ്രതിജ്ൊ�ദ്ധ�ൊയ ്യങ്ളും 
്െ�െികള�ൊണ്  ഈ സര്ക്ൊര് കകമക്ൊള്ളുന്ത് . �ൊഠപുസ് ത
കങ്ളില അക്ഷര�ൊല തിരിമകയത്ി്ചേതുും സര്ക്ൊര് സര്വീസു
കളിലും മ�ൊതുച�ഖലൊസര്വീസുകളിലും ചജൊലിയില 
പ്രചവശിക്കുന്വര്ക്്  �ലയൊളഭൊഷൊ�രിജ്ൊ്ും ്ിര്�ന്ധ�ൊ
ക്ിയതുമ�ൊമക് അതിമറെ സൊക്ഷ്യങ്ളൊണ് . �ലയൊളമത് 
ഭരണതലത്ില കൂടതല വ്യൊ�ക�ൊക്കുന്തിനുള് പ്രചേൊദ്ും 
�കരുന്തി്ൊയൊണ്  ഔചദ്യൊഗികഭൊഷൊവകുപ്ിമറെ  
ച്തൃത്ത്ില സുംസ്ൊ്സര്ക്ൊര് ്വും�ര് ഒന്നുമുതല 
ഭരണഭൊഷൊവൊരൊച�ൊഷും സും�െിപ്ിക്കുന്ത് . �ലയൊളഭൊഷൊ 
ദി്ത്ിമറെയും ഭരണഭൊഷൊവൊരൊച�ൊഷത്ിമറെയും  
�ശ്ൊത്ലത്ില ഈ ലക്ും സ�കൊലിക ജ്�ഥും  
പ്രചത്യക�തിപ്ൊയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയൊണ് . പ്രമുഖരൊയ 
എഴുത്തുകൊര് അണി്ിരക്കുന് �തിപ്്  പ്രിയവൊയ്ക്ൊര് 
സ്ീകരിക്കുമ�ന്നു പ്രത്യൊശിക്കുന്നു.
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ചേര്ത്തുപിടിക്കാം  
നമ്മുടട ന്കടിടന മലയ്കളടതെ
�ിണറൊയി വിജയന്

എാം. ടി വ്കസുചേവന് ന്കയര്  
മലയ്കളതെിനു സമര്പിച്ച
ഭ്കഷ്കപ്രതിജ്ഞ

മ്കതൃഭ്കഷയ് ക്കയ്   
അക്ഷരമയൂസിയാം
വി. എന്. വൊസവന്

ഭരണഭ്കഷയുടട  
ജന്കധിപത്ാം
െി. �ത്മ്ൊഭന്

 മലയ്കളഭ്കഷ്കമ്കനകീകരണാം
എഴുതെിനുാം അച്ചടിക്ാം ഒരു രീതി
ച�ൊ. വി. �ി. ചജൊയ്  ഐ.എ.എസ് 

അമ്മടമ്കഴി  
മധുരസ് മൃതി
ച�ൊ. എും. ലീലൊവതി

സ്്കതന്ത്തെിടറെ  
ജീവവ്കയു
എും. മക. സൊനു

തുറ� മനസ്് 
സ്ചേിദൊ്ന്ദന്

ഭ്കഷയുാം പ്രകൃതിയുാം
പ്രഭൊവര്�

മ്കമലകള്കപ്പുറതെ് 
മരതകപട്ടുടുതെ് 
ഏഴൊച്ചേരി രൊ�േന്ദ്രന്

മ്കതൃഭ്കഷയുടട  
ആത്മക്കന്ികള്
വി. �ധുസൂദ്ന് ്ൊയര്

ഭ്കഷയുാം ഒരു ഇരയ്കണ് 
ചഗ്രസി

അറ്റുചപ്കകു�  
ചവരുകള്
അചശൊകന് േരുവില

പടരണാം  
ന്കട്ടുടമ്കഴികളിചലക് 
�ധു�ൊല

മറുന്കട്ിലാം  
മലയ്കളാം തട� മധുരാം
അ�ല

അചമരികയില്  
മുഴങ്ങു� മലയ്കളാം
ച�ൊ.ദര്ശ് �്യത്്  ശശി

ഭ്കഷയ് ക്  തണല്കയ്  
മലയ്കളാം സര്വകല്കശ്കല
െി. മക ജൊസിും അഹമ്മദ് 

അരനൂറ്്കണ്്  പി�ിട്  
ഭ്കഷ്കചപ്കഷണാം
ച�ൊ.എും. സത്യന്

മലയ്കളാം ആര്ക്ാം  
എങ്ങടനയുാം എഴുത്കാം
�ച്ൊജ്  മക പുതിയവിള

സ് മ്കര്ട്്കയി  
മലയ്കളാം പഠിക്കാം
മുഹമ്മദ്  �ിലൊല ഹുകസന്/ �ിനുകൃഷ് ണ

ശ്കസ് ത്ാം മലയ്കളതെില്  
അറിയുച്്കള്
മക. മക. കൃഷ് ണകു�ൊര്

േരിത്വഴികളിടല  
ഭരണ മലയ്കളാം
ച�ൊ.എും. വി. ചതൊ�സ് 
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എഴുതെച്ഛന്- ചരഖ്കേിത്ാം
വര: നമ്പൂതിരി
കടപ്കട് : സമക്കലികാം മലയ്കളാം വ്കരിക
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ഐക്യ ചകരളത്ി്് 66 വയസ്്  
തികയകയൊണ്. മതൊഴിലിനുും വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിനുും ഹിന്ദി 
ഭൊഷയിമല പ്രൊവീണ്യും ്ിര്�ന്ധ�ൊക്ണമ�ന് 
്ിര്ച്ദേശും രൊജ്യത്് ്െപ്ിലൊക്ൊന് ഒരുങ്ങുന്  
�ട്ത്ിലൊണ് ഭൊഷൊെിസ്ൊ്ത്ില രൂ�ും മകൊണ് 
്മ്മുമെ സുംസ്ൊ്ും അതിമറെ �ിറവിദി്മത് 
അഭി�ൊ്പൂര്വും മകൊണ്ൊടന്ത്.

തിരു-മകൊ്ചേി, �ല�ൊര് എന്ിങ്മ്  
വിഭജിത�ൊയ പ്രചദശങ്ളൊമക ഒചര ഭൊഷ  
സുംസൊരിക്കുന്വരുമെ ്ൊെ് എന് ്ിലയില  
ഔ�േൊരിക�ൊയി ഒരു�ി്ചേതുും ഐക്യചകരളും ആയി 
രൂ�മപ്ട്തുും 1956 ്വും�ര് ഒന്ി്ൊണ്. രൂ�ും 
മകൊണ്തു മുതല ഐക്യചകരളും എന് സങ്കല്പമത് 
അÀYവത്ൊക്കുന് രീതിയിലൊണ് ്മ്മുമെ ്ൊെ്  
വളര്ന്ത്. വര്ഗീയതയും ജൊതിവിചവേ്വും തീര്ത് 
മവല്ലുവിളികള് �റികെന്നു �തസൊചഹൊദര്യവും  
ജ്ൊധി�ത്യമൂല്യങ്ളും മുറമകപ്ിെിച്ചു മുചന്ൊട്ടു ച�ൊകൊന് 
്മുക്ൊയി. വിദ്യൊഭ്യൊസവും ആചരൊഗ്യവും ഭക്ഷണവും 
ജ്ചക്ഷ�വും ഉള്മപ്മെയള് അെിസ്ൊ്  

ആവശ്യങ്ള് മ�്ചേമപ്ട് രീതിയില ്ിറചവറ്ൊന് സൊധിച്ചു. 
അക്ൊര്യങ്ളിമലല്ലൊും ചലൊകത്ിനു തമന് �ൊതൃകയൊയി 
�ൊറൊന് ്മുക്് കഴിഞ്ഞു.

്ചവൊത്ൊ് മുചന്റ്ങ്ളും കര്ഷക-മതൊഴിലൊളി 
വര്ഗ ച�ൊരൊട്ങ്ളും തീര്ത് അെിത്റയില ചുവടറപ്ിച്ചു 
്ിന്ൊണ് ഈ ച്ട്ങ്ള് ചകരളും മകൊയ്തത്. ഇെതു�ക്ഷ 
സര്ക്ൊരുകള് ച്തൃത്ും ്ലകിയ ഭൂ�രിഷ് കരണവും 
വിദ്യൊഭ്യൊസ ്ിയ�വള്മപ്മെയള് വിപ്ലവകര�ൊയ 
�രിഷ് കൊരങ്ള് അവയ്ക് �ിന്ില േൊലകശക്ിയൊയി 
വര്ത്ിച്ചു. ഇത്രത്ില ആര്ജി്ചേ രൊഷ്ടീയ സൊമൂഹിക 
ച�ൊധ�ൊണ് ചകരളത്ിമറെ എന്ചത്യും കരുത്്. ആ 
ആര്ജവ�ൊണ്  പ്രതിസന്ധികള്ക്് മുന്ില തളര്ന്നു 
ച�ൊകൊമത ്മ്മമള കൊത്ത്.

ഐക്യചകരളത്ി്ൊയി മ�ൊരുതിയ ജ്ലക്ഷങ്ള് 
ഭൊവിചകരളമത് കുറിച്ചു കണ് സ്പ്നങ്ള് ്മ്മള് ഏമറ്ട
ചക്ണ്തുണ്്. ആ ദിശയിലള് പ്രവര്ത്്ങ്ളൊണ് ഈ 
സര്ക്ൊര് ്െപ്ൊക്കുന്ത്. സ�ഗ്രവും സര്വതലസ്പര്ശിയ
�ൊയ വികസ് പ്രവര്ത്്ങ്ള്ക്കു പുറച�  

പിണറ്കയി വിജയന് 
മുഖ്യ�ന്തി
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ചേര്ത്തുപിടിക്കാം നമ്മുടട ന്കടിടന

മലയ്കളടതെ

സൊമൂഹ്യചക്ഷ�വും വിദ്യൊഭ്യൊസ ആചരൊഗ്യച�ഖലകളിമല 
�ദ്ധതികളും �ിക്ചേ രീതിയില പ്രൊവര്ത്ിക�ൊക്കുകയൊണ്. 
വിദ്യൊഭ്യൊസത്ില, ആചരൊഗ്യസുരക്ഷയില, ക്ര�സ�ൊധൊ
്ത്ില, ഭരണ�ികവില തുെങ്ി ്ിരവധി കൊര്യങ്ളില 
രൊജ്യമത് ഏറ്വും �ിക്ചേ സുംസ്ൊ്�ൊക്ി ചകരളമത് 
�ൊറ്ി ്ൊെിമറെ യശസ്സുയര്ത്ൊന് ഇതി്കും തമന് ്മുക്് 
സൊധി്ചേിട്ടുണ്്.

എങ്കിലും, ്മ്മുമെ ്ൊെ് ഇ്ിയച�മറ മുചന്റൊനുണ്്. 
്മ്മുമെ അഭി�ൊ്ൊര്ഹ�ൊയ സവിചശഷതകള് ്ഷ്ടമപ്ട്ടു 
ച�ൊകൊമത ലഹരിവിരുദ്ധച�ൊരൊട്ത്ില ഉള്മപ്മെ 
്ൊെിമ് കൂടതല കരുത്തുറ്തൊക്കുക എന് ഭൊരി്ചേ 
ഉത്രവൊദിത്�ൊണ് ചകരളപ്ിറവി ദി്ത്ില ്മ്മള് 
മുചന്ൊട്ടു മകൊണ്ടുച�ൊചകണ്ത്. ഭിന്ിപ്ിമറെയും  
മവറുപ്ിമറെയും ശക്ികള്മക്തിമര ച�ൊരൊെി ്ൊും 
�ടത്തുയര്ത്ിയ ്ൊെൊണിത്. ആ ച�ൊരൊട്ും കൂടതല 
ഊര്ജസ്ല�ൊചക്ണ്തുണ്്.

അധ്യയ് �ൊധ്യ��ൊയി ഹിന്ദി ഭൊഷമയ അെിച്ചേലപ്ി
ക്കുന് എല്ലൊ ശ്ര�ങ്ളും രൊജ്യമത് ജ്ങ്ളില വിശിഷ്യ 
മതൊഴിലച്്ഷകരില ആശങ്കയണ്ൊക്കുന്നുണ്്. ഭൊഷ, 
സൊുംസ് കൊരികവും �ത�രവ�ൊയ കവജൊത്യങ്ള് 

എന്ിവയില ഏകത്വും സൊചഹൊദര്യവും കൊത്തുസൂക്ഷിക്കു
ന് രൊജ്യ�ൊണ് ്മ്മുചെത്. വിവിധ ഭൊഷകള്  
സുംസൊരിക്കുന് ഇന്്യയില ഏമതങ്കിലും ഒരു ഭൊഷമയ 
�ൊത്ര�ൊയി ഔചദ്യൊഗിക ഭൊഷയൊക്ി ഉയര്ത്ിക്ൊട്ടുന്ത് 
ശരിയല്ല. രൊജ്യത്് ഹിന്ദി അറിയൊത്വര്ക്്  
ചകന്ദ്രസര്ക്ൊര് മതൊഴിലവസരങ്ള് ്ിചഷധിക്മപ്ടന് 
സ്ിതിയൊണ് ഔചദ്യൊഗികഭൊഷൊ സ�ിതി ശു�ൊര്ശകള് 
്െപ്ൊക്കുന്ചതൊമെ ഉണ്ൊവക.

ചകരളത്ിമല ഏതൊണ്് 97 ശത�ൊ്ും ച�രുമെയും 
�ൊതൃഭൊഷ �ലയൊള�ൊണ്. അതുമകൊണ്ൊണ്  ഭരണഭൊഷ 
അതുതമന്യൊവണും എന് കൊര്യത്ില സര്ക്ൊരി്് 
പ്രചത്യക ്ിര്�ന്ധമുള്ത്. �ൊതൃഭൊഷമയ എല്ലൊ  
അര്Yത്ിലും എല്ലൊ തലങ്ളിലും പൂര്ണ�ൊയി അധ്യയ് 
ഭൊഷയൊക്ൊന് കഴിയണും, ഭരണഭൊഷയൊക്ൊന് 
കഴിയണും, ചകൊെതി ഭൊഷയൊക്ൊന് കഴിയണും. 
സുംസ് കൊരമത് ്മുക്് വീമണ്ടത്തു ശക്ിമപ്ടത്ൊന് 
കഴിയണും. ചകരളമത്ക്കുറിച്ചുും ഇന്്യമയക്കുറിച്ചുും 
അഭി�ൊ്ിക്കുന് ഒരു ജ്ത എന് ്ിലയ്ക്കു �ലയൊളക്രമയ, 
ഇവിടമത് ജ്ങ്മള  �ൊതൃഭൊഷയിലൂമെ ചലൊകും 
കൊണുന് ഒരു കൊലമുണ്ൊകമട്.

അധ്യയന മാധ്യമമായി ഹിന്ി 

ഭാഷയയ അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന 

എല്ാ ശ്രമങ്ങളും രാജ്യയതെ ജനങ്ങളില് 

വിശിഷ്യാ യ�ാഴിലച്നവേഷകരില് ആശങ്കയു

ണ്ാക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ ഭാഷകള് 

സുംസാരിക്കുന്ന ഇന്്യയില് 

ഏയ�ങ്കിലും ഒരു ഭാഷയയ മാത്രമായി 

ഔച്്്യാഗിക ഭാഷയാക്ി ഉയര്തെി

ക്ാട്ടുന്ന�ട് ശരിയല്
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'�ലയൊള�ൊണ്  എമറെ ഭൊഷ.
എമറെ ഭൊഷ എമറെ വീെൊണ് 
എമറെ ആകൊശ�ൊണ് 
ഞൊന് കൊണുന് ്ക്ഷത്ര�ൊണ് 
എമന്ത്ഴുകുന് കൊറ്ൊണ് 
എമറെ ദൊഹും ശ�ിപ്ിക്കുന് കുളിര്മവള്�ൊണ് 
എമറെ അമ്മയമെ തചലൊെലും ശൊസ്യ�ൊണ് 
ഏതു്ൊട്ിമലത്ിയൊലും
ഞൊന് സ്�് ്ുംകൊണുന്ത് 
എമറെ ഭൊഷയിലൊണ് 
എമറെ ഭൊഷ ഞൊന്തമന്യൊണ് '.

എാം.ടി. വ്കസുചേവന് ന്കയര് എാം.ടി. വ്കസുചേവന് ന്കയര് 
മലയ്കളതെിനു സമര്പിച്ചമലയ്കളതെിനു സമര്പിച്ച

ഭ്കഷ്കപ്രതിജ്ഞഭ്കഷ്കപ്രതിജ്ഞ
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മ്കതൃഭ്കഷയ് ക്കയ് മ്കതൃഭ്കഷയ് ക്കയ് 
അക്ഷരമയൂസിയാംഅക്ഷരമയൂസിയാം

ഭൊഷ ഒചരസ�യും ജ്തയമെ ആത്മവിശ്ൊസവും ആത്മൊവിഷ് കൊരവ�ൊണ് .  
്ദിയിമല മവള്ും വറ്ിചപ്ൊയൊല ്ദി ഇല്ലൊതൊകുന്തുച�ൊമല ഭൊഷ ്ശി്ചേൊല  

സുംസ് കൊരവും ്ശിക്കുും. സുംസ് കൊരത്ിമറെ ഈടവയ് പ്പുകള് സൂക്ഷിച്ചുവയ് ക്കുന്ത്  
ഭൊഷയിലൊണ് . �ഹൊ പ്രതിഭകളൊണ്  ്മ്മുമെ ഭൊഷയില്ിന്നുും വിശ്ും കീഴെക്ിയിട്ടുള്ത് . 

അവരുമെ ഓര്�കളും േിന്കളും പ്രവര്ത്്ങ്ളും ഭൊവിചകരളത്ി്്   
കരുത്ൊകൊന് സൊുംസ് കൊരിക വകുപ്്  എസ്  �ി സി എസില ഉള്മപ്മെ  

ഒചട്മറ �ദ്ധതികളൊണ്  ്െപ്ൊക്ി വരുന്ത് 

വി.എന്. വ്കസവന്
സഹകരണ സൊുംസ് കൊരിക രജിസ് ചരേഷന് വകുപ്്  �ന്തി

ഇന്്യയിമല ആദ്യ ഭൊഷൊ�യൂസിയും
ചകൊട്യത്്  ഒരുങ്ങുചമ്ൊള്

ചകരളത്ിമറെ സൊഹിത്യേരിത്രത്ില തിളങ്ി 
്ിലക്കുന് ഒചട്മറ പ്രതിഭകള്ക്കു തണമലൊരുക്ിയ 
പ്രസ്ൊ്�ൊണ്  1945 ഏപ്രില 30 ്്  പ്രവര്ത്്�ൊരുംഭി്ചേ 
സൊഹിത്യപ്രവത്ക സഹകരണസും�ും. ഇരു�തൊും 
നൂറ്ൊണ്ിമറെ രണ്ൊും �കുതിയിമല ചകരളത്ിമറെ 
സൊുംസ് കൊരിക വികൊസും ഈ സഹകരണ 
പ്രസ്ൊ്ത്ിലൂമെ ആയിരുന്നു. എഴുത്തുകൊമര  
പ്രസൊധകരുമെ ചൂഷണത്ില ്ിന്നുും രക്ഷമപ്ടത്തുക
മയന് ലക്ഷ്യചത്ൊമെയൊണ്  പ്രതിഭൊധ്രൊയ ഒരു 
സും�ും എസ്  �ി സി എസ്  രൂ�ീകരി്ചേത് . കൊരൂരുും  
എും.�ി ച�ൊളും �ി. ശ്രീധരന്�ിള്യും �ണ്ിറ്്   
്ൊരൊയണച�ച്ൊനുും എന്.എസ്  കൃഷ് ണ�ിള്യും  
എ.എന് ചഗൊ�ൊലന് ്ൊയരുും ചകശവചദവും  
�ി.സി കിഴചക്മുറിയും എന്.സി ഐസക്കുും  
എ.എന് ചഗൊവിന്ദന് ്ൊയരു�ൊയിരുന്നു അ�രക്ൊര്.

�ലയൊള സൊഹിത്യത്ി്്  വില�തിക്ൊ്ൊകൊത് 
സുംഭൊവ്കള് ്ലകിയ എസ്  �ി സി എസ്  ഇചപ്ൊള് 
വികസ്ത്ിമറെ പുതിയ �ൊതയിലൊണ് . അതിമറെ 
ഭൊഗ�ൊയൊണ്  �ലയൊളത്ിമറെ ക�തൃകും അടത് 
തലമുറയ് ക്്  �കര്ന്്  ്ലകൊന് എസ്  �ി സി എസ്  ചകൊട്
യത്്  എും.സി ചറൊ�രികില അക്ഷര �യൂസിയും ഒരുക്കുന്
ത് . �ലയൊള കഥൊചലൊകമത് ഭൊവകത് �രിണൊ�ത്ി്്  
ഊര്ജും  �കര്ന് കൊരൂരിമറെ ച�രിലൊണ്  �യൂസിയും 

ഒരുക്കുന്ത് . ഇന്്യയിമല ആദ്യ ഭൊഷൊ�യൂസിയ 
�ൊണിത് . ്ൊല്  �ട്�ൊയൊണ്  ്ിര്മ്മൊണും. വരയില ്ിന്്  
ചശ്രഷ് ഠതയിചലക്്  എന് ഒന്ൊും�ട്ത്ില അക്ഷരങ്ള
മെ േരിത്രവും കഥയും േിത്രീകരിക്കുും. എട്ൊും നൂറ്ൊണ്ടു 
മുതല ആരുംഭിക്കുന് ഭൊഷയമെ േരിത്രവും വിചശഷങ്ള
�ൊണ്  അക്ഷര�യൂസിയും �ിജിറ്ല സൊചങ്കതിക വിദ്യയിലൂ
മെ അടത് തലമുറയിചലക്്  �കര്ന്നു ്ലകുന്ത് . 
ചലൊകത്തുള് എല്ലൊ ഭൊഷകമളയും സും�ന്ധി്ചേ  
വിശദൊുംശങ്ള് �യൂസിയത്ില ഉണ്ൊകുും.

അക്ഷരങ്ളില ്ിന്്  സൊഹിത്യ ചലൊകചത്ക്്  
കെക്കുന്തൊണ്  രണ്ൊും�ട്ും. ഇതില �ലയൊളകവിതയമെ 
േരിത്രവഴി അെയൊളമപ്ടത്തുും. ആദ്യകൊല കവിതൊരൂ�
ങ്ളില്ിന്്  തുെങ്ി സും�കൊലവും �ഹൊകൊവ്യങ്ളും 
മുതല ആധു്ിക-സ�കൊലിക കവിതവമരയള്  
കൊവ്യേരിത്രും ഇതില പ്രതി�ൊദിക്കുും.

്ൊെന്�ൊട്് , സും�കൊല സൊഹിത്യും, കവികള്, 
ത�ിഴകും ശൊസ്ങ്ള്, ചേര ചേൊള �ൊണ്്യ  
രൊജൊക്ന്ൊരുും രൊജ്യങ്ളും തുെങ്ിയവയമെ വിവരങ്ള്, 
ചു�ര്്ചേിത്രങ്ള്, രൊ�േരിതും, തിരു്ിഴല�ൊല കൃതികള്, 
തൊളിചയൊലഗ്രന്ഥങ്ള്, �യ്യന്നൂര്�ൊട്് , ്ിരണും കൃതികള്. 
കൃഷ് ണഗൊഥ, �ണിപ്രവൊളും, േമ്പുക്ള്, സചന്ദശ  
കൊവ്യങ്ള്, കിളിപ്ൊട്് , �ൊ�ൊങ്കും ച�ൊലള് േൊചവര് 
�ൊട്ടുകള്, വഞ്ിപ്ൊട്ടുകള്, ആട്ക്ഥൊപ്ൊട്ടുകള്,  
വിലൊ�കൊവ്യും, ഖണ്കൊവ്യും തുെങ്ി ഉത്രൊധു്ിക  
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കവിതകള് വമര ഇതില ഉള്മപ്ടും. ഇവയമെമയല്ലൊും 
ദൃശ്യ, ശ്രൊവ്യ പ്രദര്ശ്വും �യൂസിയത്ില ഉണ്ൊകുും.

ഗദ്യസൊഹിത്യത്ിമറെ േരിത്രവും 
�യൂസിയത്ില അെയൊളമപ്ടത്തുും. 
കഥ, മേറുകഥ, ച്ൊവല, ്ൊെകും, 
ജീവേരിത്രും, ആത്മകഥ,  
സഞ്ൊരസൊഹിത്യും എന്ിവയമെ 
േരിത്രും ഗൊലറിയമെ മൂന്ൊും�ട്ത്ില 
ഒരുക്കുും. മൃഗ, യക്ഷിക്ഥകള്,  
�ിത്തുകള്, ഐതിഹ്യങ്ള് എന്ിവയ
മെ ഓ�ിചയൊ, വീ�ിചയൊ,  
അ്ിച�ഷന്, കൊര്ട്ടൂണ് പ്രദര്ശ്വും 
ഉണ്ൊകുും. �ലയൊളത്ില ആദ്യും 
അ്ചേെി്ചേ കഥകളമെ പ്രിറെ് �ിജിറ്ല 
പ്രദര്ശ്ത്ില ഉള്മപ്ടത്തുും. 
മ�ൊറൊട്് , കൊക്ൊരിശി, േവിട്ടു്ൊെക 
ങ്ളമെ േരിത്രും, മതയ്യും, തിറ, 
�െയണി, മുെിചയറ്് , യൊത്രക്ളി, 
കുത്ിചയൊട്ും, തീയൊട്് , �ൊഠകും, കൂത്് , 
കൂെിയൊട്ും, കഥകളി എന്ിങ്മ് 
മപ്രൊഫഷണല ്ൊെകങ്ളമെ വമര 
േരിത്രും �യൂസിയത്ില അെയൊളമപ്ട
ത്തുും. എഴുത്തുകൊരുമെ ജീവേരിത്രവും 
ഇവിമെ പ്രദര്ശിപ്ിക്കുും.

�ലയൊളിക്്  സര്ഗൊത്മക 
സൊഹിത്യുംച�ൊമല തമന് പ്രധൊ്�ൊണ്  
കവജ്ൊ്ിക സൊഹിത്യവും എന് 
ആശയത്ിമറെ വിപുലീകരണ�ൊകുും 
്ൊലൊും�ട്ും. ശൊസ് ത്രവിഷയങ്ളമെ 
�ഠ്ങ്ള്മക്ൊപ്ും േരിത്രും, ്ിയ�ും, േല്ചേിത്ര�ഠ്ും, 
തത്േിന്, ഭൂ�ിശൊസ് ത്രും തുെങ്ിയവയും ഈ �ട്ത്ില 
ഉള്മപ്ടും.

ഭൊഷൊവിജ്ൊ്ീയും, �ലയൊള വ്യൊകരണ �ഠ്ും, 
വൃത്ശൊസ് ത്രും, അലങ്കൊരശൊസ് ത്രും, ്ി�ണ്ടുക്ള്, 
വിജ്ൊ്ചകൊശും, ്ൊട്റിവ്  �ഠ്ും, േല്ചേിത്ര �ഠ്ും, 

�്ഃശൊസ് ത്രും, �തും, തത്േിന്, ഭൂ�ിശൊസ് ത്രും തുെങ്ിയവ
യമെ വിവരങ്ളും ഇവിമെ ഉണ്ൊകുും . ഭൊഷയമെയും 

സൊഹിത്യത്ിമറെയും കഥ �റയന് 
�യൂസിയത്ില വിശ്രുത സൊഹിത്യകൊര
ന്ൊരൊയ തകഴി, കവക്ും മുഹമ്മദ്  
�ഷീര്, കൊരൂര്, ലളിതൊും�ിക  
അന്ര്ജ്ും, മ�ൊന്കുന്ും വര്ക്ി 
എന്ിവരുമെ മ�ഴുകു പ്രതി�കള് 
അവരവരുമെ തറവൊട്ടുമുറ്ത്്   
സ്ൊ�ിക്കുും. ഇവിെങ്ളില സൊഹിത്യ 
സദസ്സുകള്ക്്  ചവദിമയൊരുക്കുും. 
�യൂസിയചത്ൊമെൊപ്ും കലബ്രറി, 
ആര്കക്വല-ആര്ക്ിചയൊളജിക്ല 
ചശഖരും, പുസ് തകങ്ളമെ 
പ്രഥ��തിപ്പുകളമെ ചശഖരും, ഗചവഷണ
ചകന്ദ്രും, ചകൊണ്ഫറന്സ്  ഹൊള്, 
തീചയറ്ര്, �ിജിറ്കലചസഷന് ലൊ�്  
എന്ിവയും വിഭൊവ്ും മേയ്യുന്നുണ്് .

സൊഹിത്യും വിവിധ സുംസ് കൊര 
ങ്ള് ചകൊര്ത്ിണക്കുന് ഒരു  
യൊത്രയൊണ് . ആ കൊഴ് േപ്ൊെിമറെ 
അെിസ്ൊ്ത്ില സഹകരണ വകുപ്്  
ചകൊട്യത്്  ഒരു 'ലിറ്ററി ടൂറിസും  
സര്കയൂട്്   കൂെി സ്ൊ�ിക്കുകയൊണ് .  
�ലയൊളത്ിമല ഏറ്വും �ഴക്മുള് 
�ത്രങ്ളൊയ ദീ�ിക, �ലയൊള �ച്ൊര�, 
ഇന്്യയിമല ആദ്യമത് കലൊലയ�ൊയ 
സി.എും.എസ്  ചകൊചളജ് , ചകരളത്ില 

ആദ്യും �ലയൊളും അ്ചേെി്ചേ സി.എും.എസ്  പ്രസ്് , വിശുദ്ധ 
േൊവറ കുര്യൊചക്ൊസ്  ഏലിയൊസ്  അച്ഛന് സ്ൊ�ി്ചേ 
�ൊന്ൊ്ും പ്രസ്് , കുരുന്നുകള് ആദ്യക്ഷരും 
കുറിക്ൊമ്ത്തുന് �്്ചേിക്ൊെ്  ചക്ഷത്രും തുെങ്ിയവ 
ഉള്മപ്ടത്ിയൊകുും ടൂറിസും സര്കയൂട്്  സ്ൊ�ിക്കുന്ത് .
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ും
�ലയൊള കഥൊചലൊകമത് 
ഭൊവകത് �രിണൊ�ത്ി്്  

ഊര്ജും �കര്ന്  
കൊരൂരിമറെ ച�രിലൊണ്  
�യൂസിയും ഒരുക്കുന്ത് .  

ഇന്്യയിമല ആദ്യഭൊഷൊ 
�യൂസിയ�ൊണിത്  . ്ൊല്  

�ട്�ൊയൊണ്   
്ിര്�ൊണും
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ടി. പത്മന്കഭന്
ചകരളത്ിമല �ൊതൃഭൊഷൊ�ഠ്ത്ിമറെ 

അവസ് വളമര ്ല്ലമതൊന്നു�ല്ല എന്്  എല്ലൊവര്ക്കുും 
അറിയൊും. ഇചപ്ൊഴുും ചകരളത്ില ഒന്�തൊും ക്ൊസില 
�ഠിക്കുന് വിദ്യൊര്ഥികളില ച�ൊലും �ലയൊളും അക്ഷരും 
അറിയൊത്വരുണ്് ് . ധൊരൊളും റിചപ്ൊര്ട്ടുകള്  
ഇചതക്കുറി്ചേ് ്  ്മ്മള് വൊയി്ചേിട്ടുണ്് . അക്ഷരങ്ള്ക്ല്ല, 
ആശയങ്ള്ക്ൊണ്  പ്രൊധൊ്്യും എന്്  �രസ്യ�ൊയി 
വൊദിക്കുന് �ണ്ിതരുും കവികളണ്ടു 
തൊനുും. ഏതൊനുും ആഴ് േകള്ക്്  
മുമ്ൊണ്  �ൊഠപുസ് തകത്ില �ലയൊളും 
അക്ഷര�ൊല ചേര്ക്ൊന് തുെങ്ിയത് .

കുറച്ചുകൊലും മുമ്്  വമര �ലയൊളും 
�ഠിക്ൊമത തമന് ഇവിമെ കുട്ികള്ക്്  
ഉന്തവിദ്യൊഭ്യൊസും ച്െൊന് കഴിയന് 
സൊഹേര്യ�ൊയിരുന്നു. �ലയൊളും 
ഉ്ചേരി്ചേൊല �ിഴയിടന് വിദ്യൊലയങ്ളും 
ഉണ്ൊയിരുന്നു. േിലര് �ിഴയിടന് 
രീതിയല്ല കകമക്ൊണ്ത് . �ലയൊളും 
ഉ്ചേരിക്കുകമയന് അത്യന്ും '�ലി്�ൊയ 
കുറ്ും' മേയ് ത വിദ്യൊര്ഥിമയ  
�രസ്യ�ൊയി തല മ�ൊട്യെി്ചേ ചശഷച� 
ക്ൊസില കയറ്ിയളളൂ. ചവമറ ഒരു 
സുംസ്ൊ്ത്തുും ഈ സ്ിതി ഉണ്ൊയിരു
ന്ില്ല. ചലൊകത്്  തമന്യും ഇങ്മ് 
സുംഭവി്ചേിട്ടുണ്ൊവില്ല.

ഹൊര്വൊ�് , ഓക് സ് ചഫൊ�്  തുെങ്ിയ  
സര്വകലൊശൊലകളില ്ിന്്  �ിരുദവും  
�ിരുദൊ്ന്ര �ിരുദവമ�ല്ലൊും ച്െിയ ചലൊകത്ിമല 
ഉന്തരൊയ �ല രൊഷ്ടത്ലവന്�ൊരുും ഐക്യരൊഷ്ട 
സും�െ്യില പ്രസുംഗിക്കുചമ്ൊള് സ്ന്ും ഭൊഷയിചല 
സുംസൊരിക്കൂ. സൊയിപ്ന്�ൊചരക്ൊള് ഭുംഗിയൊയി 
ഇുംഗ്ീഷ്  സുംസൊരിക്ൊന് കഴിയന്വരൊയിട്ടുും  
�ൊതൃഭൊഷചയൊടള് സ് ച്ഹവും ആദരവും  
കൊരണ�ൊണ്  ഇവര് ഇങ്മ് മേയ്യുന്ത് .

1947ല ഇുംഗ്ീഷുകൊര് ്മ്മുമെ ്ൊെ്   
വിട്ടുച�ൊമയങ്കിലും ്ൊും ഇചപ്ൊഴുും �ൊ്സിക�ൊയി 
സൊയിപ്ന്�ൊര്ക്്  അെി�മപ്ട്്  കഴിയന്വരൊണ് . 
ഇങ്മ് അെി�മപ്ട്്  കഴിയന്തില ആ്ന്ദും 
അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്് ് . ഇുംഗ്ീഷ്  �റയക, ചകൊട്ടുും 
രേരൗസറു�ിട്്  ്െക്കുക എന്തില ്മ്മള് സുഖവും 
ആ്ന്ദവും കൊണുന്നു.

സ്ൊ�ി േിന്യൊ്ന്ദന്  
ചലൊകപ്രശസ് ത്ൊയ ഒരു സ്്യൊസി 
വര്യ്ൊയിരുന്നു. അച്ദേഹത്ിമറെ 
ച�രില ഭൊരതീയ സുംസ് കൊരത്ിമറെ 
പ്രേൊരണത്ി്ൊയി സ്ൊ�ി്ചേതൊണ്  
േിന്യ �ിഷന്. ഇവര് ്ിരവധി  
സ്ൊ�്ങ്ള് ്െത്തുന്നുണ്് . എന്ൊല 
ഈ വിദ്യൊലയങ്ളിലും �ഠ്ും ഇുംഗ്ീഷി
ലൊണ് . മക എും മുന്ഷി പ്രശസ് ത്ൊയ 
ചകൊണ്ഗ്രസ്  ച്തൊവ് , വക്ീല, ചകന്ദ്ര 
�ന്തി എന്ീ ്ിലകളിമലല്ലൊും സമുന്ത 
സ്ൊ്ും ച്െിയ ആളൊണ് . അച്ദേഹും 
ആരുംഭി്ചേ ഭൊരതീയ വിദ്യൊഭവനുും 
(ഭവന്സ് ) ഭൊരതീയ സുംസ് കൊര 
പ്രേൊരണ�ൊണ്  ലക്ഷ്യ�ൊയി  
കണ്ിരുന്ത് . ഗ്രന്ഥങ്ളമെ  
പ്രസൊധ്ും ഉള്മപ്മെയള് ്ിരവധി 
പ്രവര്ത്്ങ്ള് ഇവരുും  
്െത്തുന്നുണ്് . ഭവന്സ്  ചജര്ണല 
എന് ഒരു �ൊസികയും ഉണ്് . ഭൊരതീയ 

വിദ്യയമെ പ്രേൊരണത്ി്ൊയി തുെങ്ിയ ഈ  
സ്ൊ�്ത്ിമറെ വിദ്യൊലയങ്ളിലും വിദ്യൊഭ്യൊസും 
ആുംഗചലയ ഭൊഷയിലൊണ് .

സമൂഹത്ിമറെ അെിത്ട്ിലള് ജ്വിഭൊഗങ്
ള്ക്്  ഭരണകൊര്യങ്ളിലും �റ്ും അര്ഹ�ൊയ അവസര
ങ്ളും ആനുകൂല്യങ്ളും ലഭിക്ൊന് ഔചദ്യൊഗിക 
്െ�െികളും ചകൊെതിവ്യവഹൊരവമ�ല്ലൊും �ൊതൃഭൊഷയി
ല ചവണ്തൊണ് . എമന്ൊമക് �റഞ്ഞൊലും ചകൊെതി 

ഭരണഭ്കഷയുടട  

ജന്കധിപത്ാം

ഹൊര്വൊ�് , 
ഓക് സ് ചഫൊ�്  

തുെങ്ിയ  
സര്വകലൊശൊലകളി
ല ്ിന്്  �ിരുദവും  

�ിരുദൊ്ന്ര 
�ിരുദവമ�ല്ലൊും 

ച്െിയ ചലൊകത്ിമല 
ഉന്തരൊയ �ല 

രൊഷ്ടത്ലവന്�ൊരുും 
ഐക്യരൊഷ്ട സും�െ

്യില 
പ്രസുംഗിക്കുചമ്ൊള് 
സ്ന്ും ഭൊഷയിചല 

സുംസൊരിക്കൂ. 



13സമകാലിക P\-]Yw
H-tÎm_À 2022



14 സമകാലിക P\-]Yw
H-tÎm_À 2022

്െ�െികള് ഇചപ്ൊഴുും ്െക്കുന്ത്  
ആുംഗചലയത്ിലൊണ് . �ൊവും പ്രതി 
േിലചപ്ൊമഴങ്കിലും �രിപൂര്ണ ്ിര�രൊധി 
ആകൊും. സൊഹേര്യും എതിരൊയതി്ൊല 
അവന് പ്രതിയൊക്മപ്ടന്നു. ശിക്ഷ 
വൊങ്ൊന് പ്രതിക്കൂട്ില ്ിലക്കുചമ്ൊഴുും 
വക്ീലന്�ൊര് എന്ൊണ്  �റയന്ത് , 
ജ�് ജി എന്ൊണ്  �റയന്ത്   
എമന്ൊന്നുും ഈ �ൊവും �നുഷ്യന് 
അറിയചന്യില്ല. പൂര്ണൊര്ഥത്ില ്ീതി 
ലഭ്യ�ൊക്കുന്തി്്  ചകൊെതി വ്യവഹൊര
ഭൊഷ �ലയൊളും ആകുക തമന് ചവണും.

ശാസ്ത്രപഠനവും മാതൃഭാഷയും
�ൊതൃഭൊഷക്്  എതിരൊയിട്ടുും  

ഇുംഗ്ീഷി്്  അനുകൂല�ൊയിട്ടുും ്മ്മുമെ 
വിദ്യൊഭ്യൊസ ധുരന്ധരന്�ൊര് �റയന് ഒരു 
കൊര്യമുണ്് . ്ിയ�ും, ശൊസ് ത്രും തുെങ്ിയ 
വിഷയങ്ള് ഒന്നുും ഒരിക്ലും �ലയൊള
ത്ില പ്രതി�ൊദിക്ൊന് കഴിയില്ല എന്് . 
ചലൊകത്ിമല എത്രചയൊ വലിയ  
ശൊസ് ത്രജ്ര്ക്് , മ്ൊച�ല  
പുരസ് ക്ൊരും ലഭി്ചേവര് അെക്ും, ഇുംഗ്ീഷ്  
അറിയില്ല. അവര് �ഠി്ചേതുും �ഠിപ്ി്ചേതുും 
പ്രൊക്ീസ്  മേയ് തതുമ�ല്ലൊും സ്ന്ും 
ഭൊഷയിലൊണ് . അതൊണ്  ഞൊന്  
�റഞ്ഞത്  ്ൊും ഇചപ്ൊഴുും അെി�കളൊ 
മണന്് . ച്ൊര്മവ, കേ്, റഷ്യ 
തുെങ്ിയ രൊജ്യങ്ള് അവരുമെ ഭൊഷയി
ലൊണ്  �ഠിപ്ിക്കുന്ത് . മ��ിക്ല 
�ിരുദത്ിനുും �റ്ും അവിമെ ച�ൊകുന് ്മ്മുമെ ്ൊട്ടുകൊര് 
ആദ്യമത് ്ല്ല സ�യും അവിെമത് ഭൊഷ �ഠിക്ൊ്ൊണ്  
വി്ിചയൊഗിക്കുന്ത് . അതിനു ചശഷ�ൊണ്  ശൊസ് ത്രച�ൊ 
മ��ിസിച്ൊ �ഠിക്ൊന് ആരുംഭിക്കുന്ത് . അവിെമത്  
വിഖ്യൊതരൊയ അധ്യൊ�കരുും ശൊസ് ത്രജ്രുമ�ൊന്നുും 
ഇുംഗ്ീഷ്  �ഠി്ചേവരല്ല. അവമരല്ലൊും സ്ന്ും ഭൊഷയിലൊണ്  
വിദ്യൊഭ്യൊസും മേയ് തത് .

ഭരണഭാഷാനിയമങ്ങള്
ഇചപ്ൊഴമത് ചകരളസര്ക്ൊര് 

�ൊതൃഭൊഷയമെ പ്രൊധൊ്്യും  
അുംഗീകരിച്ചു �ല ്ിയ�ങ്ളും 
മകൊണ്ടുവന്ിട്ടുണ്് . എന്ൊല 
�ലതുും ഏട്ിമല �ശുവൊയി 
പുല്ലുതിന്ൊമത കിെക്കുക 
യൊണ് . ഇത്  ്െപ്ിലൊക്ൊന് 
�ൊധ്യസ്രൊയ ഉചദ്യൊഗ
സ്ര് ഒന്നുകില അവ 
്െപ്ിലൊക്കുന്ില്ല.  
ഉമണ്ങ്കില തമന് 
പൂര്��്ചസ്ൊമെ എല്ലൊ 
തലങ്ളിലും അത്  ്െപ്ിലൊ
ക്ൊന് ശ്ര�ിക്കുന്ില്ല. 
�ിണറൊയി വിജയച്ൊ  
എും വി ചഗൊവിന്ദന് �ൊസ്റ്റചറൊ 
�ൊതൃഭൊഷക്്  എതിരല്ല.  
അവമരല്ലൊും �ൊതൃഭൊഷമയ  
സ് ച്ഹിക്കുന്വരു�ൊണ് . �ചക്ഷ 
സ് കൂളകളില �ഠിപ്ിക്കുന്തുും  

ഓഫീസുകളിലും ചകൊെതികളിലും ചജൊലി 
മേയ്യുന്തുും ഉചദ്യൊഗസ്രൊണ് . 
അവരൊണ്  ഇത്  ്െപ്ിലൊചക്ണ്ത് .

ഈ �ട്ത്ില അന്രി്ചേ മുന് 
മുഖ്യന്തി ഇ. മക ്ൊയ്ൊമര ഓര്�ിച്ചുച�ൊ
കുകയൊണ് . ഈയിമെ അന്രി്ചേ മുലയും 
സിങ്്  യൊദവ്  ഉത്ര്പ്രചദശ്  
മുഖ്യ�ന്തിയൊയിരിമക് അന്മത് ചകരള 
മുഖ്യ�ന്തി ഇ മക ്ൊയ്ൊര്ക്്  ഒരു 
കത്്  അയച്ചു. തികച്ചുും ഔചദ്യൊഗിക�ൊയ  
കൊര്യ�ൊയിരുന്നു. കത്ിമല വിലൊസവും 
ഉള്െക്വമ�ല്ലൊും ശുദ്ധ ഹിന്ദിയിലൊയി 
രുന്നു. ്ൊയ്ൊര് വലിയ �ലയൊള 
�ണ്ിതമ്ൊന്നു�ൊയിരുന്ില്ല. �ചക്ഷ 
സ്ന്ും ഭൊഷചയൊെ്  ഏമറ കൂറുള് ഒരു 
വ്യക്ിയൊയിരുന്നു. അതുമകൊണ്ടുതമന് 
്ൊയ്ൊര് ഒന്ൊന്രും കല്ല്യൊചശേരി 
�ലയൊളത്ിലൊണ്  �റു�െി അയ്ചേത് . 
�ിന്ീെ്  മുലയും സിങ്്  യൊദവി്്  ഈ 
സുഖചക്െ്  ഉണ്ൊയില്ല.

�ഹൊകവി �ി കുഞ്ഞിരൊ�ന് 
്ൊയര്ക്കുും ഇത്രമ�ൊരു അനുഭവമുണ്ൊ
യിട്ടുണ്് . ചകന്ദ്രസൊഹിത്യ അക്ൊദ�ി 
പുരസ് ക്ൊരും ലഭി്ചേ അച്ദേഹും 
പുരസ് ക്ൊര തുകക്കുള് മേക്്  ഒപ്ിട്ടു 
്ലകിയത്  �ലയൊളത്ിലൊയിരുന്നു. 
ഉചദ്യൊഗസ്ര് ഇത്  സ്ീകരിക്ൊന് 
തയ്യൊറൊയില്ല. ഇുംഗ്ീഷില ച�മരഴുതി 
ഒപ്ിട്ൊമല കൊശ്  ്ലകൂ എന്്  ഉചദ്യൊഗ

സ്ര് �ിെിവൊശി കൊണി്ചേചപ്ൊള് 'കൊശ്  ്ീ തമന് 
മവച്ചേൊ' എന്്  �റഞ്ഞ്   
�ി. ഇറങ്ിചപ്ൊയി. ഈ വിവരും അന്്  ചകന്ദ്ര കൊ�ി്റ്ില 
ഉണ്ൊയിരുന് �്മ്ിള്ി ചഗൊവിന്ദ ച�ച്ൊമറെ  
കൊതുകളില എത്ി. ച�ച്ൊന് വളമര പ്രശസ് ത്ൊയ 
വക്ീല, രൊഷ്ടീയ ച്തൊവ്  എന്തില�രി �ൊതൃഭൊഷയമെ 
ഏറ്വും വലിയ ഭക്നു�ൊയിരുന്നു. അച്ദേഹും  
�ി. ച�ൊകുവൊന് സൊധ്യതയള് ഇെങ്ള് ചതെിപ്ിെി്ചേ്  �ൊപ്്  
�റയകയും ഉചദ്യൊഗസ്മര ശൊസിക്കുകയും മേയ് ത്  

പുരസ് ക്ൊര തുക വൊങ്ിച്ചു 
മകൊടത്തു. ഇമതൊമക് സുംഭവിക്കുന്ത്  

ഉദ്യൊഗസ്രുമെ അ്ൊവശ്യ കടും�ിടത്
വും ഇുംഗ്ീഷിച്ൊടള് അന്ധ�ൊയ 

വിചധയത്വും കൊരണ�ൊണ് . ഭരണൊ
ധികൊരികളമെ ഭൊഷൊസ് ച്ഹും 

മകൊമണ്ാന്നുും ഉചദ്യൊഗസ്മര 
�ൊറ്ിമയടക്ൊന് കഴിയമ�ന്്  
ചതൊന്നുന്ില്ല. അധ്യൊ�കരി
ലചപ്ൊലും �ലയൊളമത് 
അക�ഴിഞ്ഞ്   
സ് ച്ഹിക്കുന് എത്ര ച�രുണ്്  
എന്ത്  സുംശയകര�ൊണ് .

ഉദ്യോഗസ്ഥരും  
മാതൃഭാഷാദനേഹവും

ഞൊന് ദീര്�കൊലും ചകന്ദ്ര 
മ�ൊതുച�ഖലൊ കമ്്ിയൊയ എഫ് എസി

െി ( ഫൊക്് ) ആലവ ഉചദ്യൊഗ�ണ്ലില 
ചജൊലി മേയ് തവ്ൊണ് . കമ്്ിയമെ ഉലപ്ൊദ്

ചകന്ദ്രസ്ൊ�്ങ്ളിമല 
മതൊഴിലിനുും വിദ്യൊഭ്യൊസ
ത്ിനുും ഹിന്ദി ്ിര്�ന്ധ

�ൊക്കുന് തീരു�ൊ്ും 
്ഗ് ്�ൊയ ഏകൊധി�ത്യ

ത്ിമറെ സൊക്ഷ്യ�ത്ര 
�ൊണ് . ഞൊന്  

ഉറപ്പു�റയന്നു; ഇത്  
്െപ്ിലൊക്ൊന്  

കഴിയില്ല

പി.കുഞ്ിര്കമന് ന്കയര്

ഇ.ടക. ന്കയന്കര്
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ത്ി്ൊയി ധൊരൊളും  
അസുംസ് കൃത വസ് തുക്ള് 
കപ്ല �ൊര്ഗ�ൊണ്   
ഇറക്കു�തി മേയ് തിരുന്ത് . 
മകൊ്ചേി തുറമുഖമത് ആറ്  
വൊര്ഫ്  സ്ിര�ൊയി കമ്്ി 
വൊെകക്്  എടത്ിരുന്നു. 
േിലചപ്ൊമഴൊമക് ഇതില 
അധികവും തൊലക്ൊലിക 
�ൊയും വൊെകക്്  എടക്കുും. 
അമന്ൊമക് മകൊ്ചേി 
തുറമുഖത്ി്്  ഏറ്വ�ധികും 
വരു�ൊ്ും ്ലകിയിരുന്ത്  
എഫ് എസിെി ആണ് . 
അതുമകൊണ്്  തമന് 
മകൊ്ചേിന് ച�ൊര്ട്് രേസ്റ്ില 
പുതിയ മേയര്�ൊന് വന്ൊല 
എഫ് എസിെിയിമല ഉന്ത 
ഉചദ്യൊഗസ്ര്ക്്  വിരുന്്  
്ലകുന് രീതി ഉണ്ൊയി 
രുന്നു. ഒരു തവണ  
ച�ൊ. �ൊബുച�ൊള്  
ആയിരുന്നു പുതിയ മേയര്�ൊ
്ൊയി വന്ത് . ഞൊന് അന്്  
മ�റ്ീരിയല �ിവിഷന് 
�ൊച്ജര് ആണ് . എമറെ 
ച�ലധികൊരി ഒരു ച�ച്ൊന് 
ആയിരുന്നു. അച്ദേഹത്ി
മ്ൊപ്�ൊണ്  വിരുന്ി്്  
ച�ൊയത് . ച�ച്ൊന്  
സഹപ്രവര്ത്ക്ൊയ 
എമന് ച�ൊ. �ൊബുച�ൊളി്്  
ഔ�േൊരിക�ൊയി  
സൊയിപ്ിമറെ ഭൊഷയില 
�രിേയമപ്ടത്ി. ഉെമ് 
�ൊബുച�ൊള്  
അച്ദേഹചത്ൊെ്  ചേൊദിച്ചു; 
'ച�ച്ൊമ് ്ിങ്ള് 
എന്ൊണ്  മേയ്യുന്ത് .  
െി �ത്മ്ൊഭമ് ഇുംഗ്ീഷില 
എ്ിക്്  �രിേയമപ്ടത്ി 
തരികചയൊ. െി �ത്മ്ൊഭമ് 
ഒരു �ലയൊളിക്്  അറിയില്ല 
എന്നുമവ്ചേൊല അയൊള്ക്്  
�ലയൊളും അറിയില്ല 
എന്ൊണ്  അര്ഥും'. ഇത്രും 
�ലയൊളി ഉചദ്യൊഗസ്ര് 
വളമര ചുരുക്�ൊണ് . 
അതൊണ്  �ലയൊള ഭൊഷക്്  
ഓചദ്യൊഗിക ഭൊഷ എന് 
രീതിയില പ്രൊമുഖ്യും  
കകവരുന്തിനുള് പ്രധൊ് 
തെസ്വും.

തയ്യൊറൊക്ിയത്  
ഇ.മക.�ത്മ്ൊഭന്  

ജില്ല ഇന്ഫര്ച�ഷന് 
ഓഫീസര്, കണ്ണൂര്

�ൊതൃഭൊഷയ്ക്്  എതിരൊയിട്ടുും 
ഇുംഗ്ീഷി്്  അനുകൂല�ൊയിട്ടുും 
്മ്മുമെ വിദ്യൊഭ്യൊസധുരന്ധര
ന്�ൊര് �റയന് ഒരു  
കൊര്യമുണ്് . ്ിയ�ും, 
ശൊസ് ത്രും തുെങ്ിയ  
വിഷയങ്ള് ഒന്നുും ഒരിക്ലും 
�ലയൊളത്ില 
പ്രതി�ൊദിക്ൊന് കഴിയില്ല 
എന്് . ചലൊകത്ിമല 
എത്രചയൊ വലിയ  
ശൊസ് ത്രജ്ന്�ൊര്ക്് , 
(മ്ൊച�ല പുരസ് ക്ൊരും 
ലഭി്ചേവര് അെക്ും)  ഇുംഗ്ീഷ്  
അറിയില്ല
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ചലൊകമത് ഏതു ഭൊഷയമെയും വളര്്ചേയമെ 
�െവകളില ഏമറ സ്ൊധീ്ുംമേലത്തുന് �െകങ്ളില 
മുഖ്യ�ൊമയൊരു സ്ൊ്ും ലി�ികള്ക്കുണ്് . ഏകീകൃത എഴുത്തു
രീതിയും ഒരു ഭൊഷയമെ സര്വചതൊന്മുഖ�ൊയ പുചരൊഗതിക്്  
അ്ിവൊര്യ�ൊണ് . വൊമ�ൊഴിയിലും സര്ഗൊത്മകസൊഹിത്യ

ത്ിലും ഭൊഷയമെ വ്യത്യസ് തരീതികള് കൊണൊന് കഴിയ
മ�ങ്കിലും ഔചദ്യൊഗികചരഖകള്, ്ിയ�ഗ്രന്ഥങ്ള്, 
�ൊഠപുസ് തകങ്ള്, �ൊധ്യ�ഭൊഷ തുെങ്ി ധൊരൊളും 
ച�ഖലകളില �ൊ്കഭൊഷ അത്യന്ൊച�ക്ഷിത�ൊണ് . 
�ലയൊളഭൊഷമയ സും�ന്ധി്ചേിെചത്ൊളും  ഇന്്   
ലി�ികളമെ കൊര്യത്ില എഴുത്ിലും അ്ചേെിയിലും  

ച�്ക. വി പി ചജ്കയ്  ഐ എ എസ് 
േീഫ്  മസക്രട്റി, ഭൊഷൊ�ൊര്ഗ്ിര്ചദശക 

വിദഗ് ധസ�ിതി അധ്യക്ഷന്

�ലയൊളത്ിമല �ദങ്ളമെ എഴുത്തുരീതിയിലക്ൊണുന് വ്യത്യസ് തതയും  
ആശയക്കുഴപ്ും സൃഷ്ടിക്കുന്തൊണ് . ഒരു �ദും �ലരീതിയിമലഴുതുന്തിലൂമെ ഏതു 
രൂ��ൊണ്  ശരി എന് കൊര്യത്ില, പ്രചത്യകിച്ചുും വിദ്യൊര്ഥികളില സുംശയമുണ്ൊകുന്നു 

മ്കനകീകൃത മലയ്കളതെിനു 
ശശലീപുസ് തകാം

മലയ്കളഭ്കഷ്കമ്കനകീകരണാം
എഴുതെിനുാം അച്ചടിക്ാം ഒരു രീതി



17സമകാലിക P\-]Yw
H-tÎm_À 2022

സ�ൊ്തയില്ല. �ലയൊളത്ിമറെ എഴുത്തുരീതിയിലും 
ഏകീകൃതസ്ഭൊവ�ില്ല. "ആറു �ലയൊളിക്കു നൂറു�ലയൊളും, 
അര�ലയൊളിക്കുമ�ൊരു �ലയൊളും, ഒരു �ലയൊളിക്കുും 
�ലയൊള�ില്ല'' എന്നു കുഞ്ഞു�ി�ൊഷ്  വര്�ി്ചേ  
ദഃസ്ിതിയില്ിന്നുള് ച�ൊേ്ത്ിനുചവണ്ിയൊണ്  
ചകരളസര്ക്ൊര് 1971-മല ലി�ി�രിഷ് കരണ ഉത്രവ്  
പു്ഃ�രിചശൊധി ക്കുന്തിനുും ഏകീകൃത എഴുത്തുരീതി 
രൂ�മപ്ടത്തുന്തിനുും �റ്�ൊയി 2021-ല ഭൊഷൊ�ൊര്ഗ 
്ിര്ചദശക വിദഗ് ധസ�ിതി രൂ�വലക്രി്ചേത് .

�ലയൊളഭൊഷയില 1971-ല ്ിലവിലവന്  
ലി�ി�രിഷ് കരണും കൊല�ട്ത്ിമറെ ആവശ്യ�ൊയിരുന്നു. 
കെപ്് കററ്ിങ്ിലും അ്ചേെിയിലും ഉണ്ൊയിരുന്  
ലി�ി�ൊഹുല്യും �രി�ിതമപ്ടത്തുകയൊയിരുന്നു  
പ്രധൊ്ലക്ഷ്യും. അതില വിജയിക്കുകയും മേയ് തു. 
എന്ൊല എഴുതുന്തി്്  ഒരു രീതി, കെപ്്  കററ്ിങ്ിലും 
അ്ചേെിയിലും �മറ്ൊരു രീതി എന്ിങ്മ്യള്  
്ിര്ചദശങ്ള് പുതിയ �ഠിതൊക്ളില ലഘുവൊയ  
പ്രശ് ്ങ്ള് സൃഷ്ടിക്കുകയണ്ൊയി. കമ്യൂട്റില �ലയൊളും 
ഉ�ചയൊഗിക്ൊവന് സൊഹേര്യും സുംജൊത�ൊയചപ്ൊള് 
അ്ചേെിയില �ലവിധത്ിലള് ലി�ിവ്യവസ്  
വന്നുചേര്ന്നു. ഇചപ്ൊള്, 1971-മല ലി�ി�രിഷ് കരണ 
്ിര്ചദശങ്ള്ക്നുസൃത�ൊയ ചഫൊണ്ടുകളും അതിനു 
മുമ്പുണ്ൊയിരുന് ലി�ിവ്യവസ്യ് ക്നുസരിച്ചു  
തയ്യൊറൊക്ിയ ചഫൊണ്ടുകളും സമ്മിശ്രരീതിയില  
തയ്യൊറൊക്ിയ ചഫൊണ്ടുകളും കമ്യൂട്റുകളില ഉ�ചയൊഗിക്കു
ന്നുണ്് . ഇപ്രകൊരും വ്യത്യസ് തരീതിയില അ്ചേെിക്കുന് 
�ത്രങ്ളും �ൊസികകളമുണ്് . ഒരു ഭൊഷയില  
എഴുതുന്തിനുും അ്ചേെിക്കുന്തിനുും ഒമരൊറ് ലി�ിവ്യവസ് 
ഉ�ചയൊഗിക്കുന്തൊണ്  ഏറ്വും അഭികൊ�്യും.

�ലയൊളഭൊഷയമെ ലി�ിവ്യവസ്യില സമൂല�ൊയ 
�ൊറ്ുംവരുത്ൊന് ഭൊഷൊ�ൊര്ഗ്ിര്ചദശക വിദഗ് ധസ�ിതി 
ശ്ര�ി്ചേിട്ില്ല. 1971 മല ലി�ി�രിഷ് കരണത്ിമറെ ഭൊഗ�ൊയി 
ഉ, ഊ, ഋ, ര് /റ്  എന്ിവയമെ �ൊത്രകള്  
വ്യഞ് ജ്ങ്ളില്ിന്്  ചവര്മ�ടത്ി ു, ൂ, ൃ, എന്ീ 
ഉ�േിഹ്നങ്ള് രൂ�മപ്ടത്ിയതിലൂമെ ലി�ികളമെ 
എ�ും കുറയ് ക്ൊന് കഴിഞ്ഞു. ഇവയില ു, ൂ 
എന്ീ ഉ�േിഹ്നങ്ള് 
തുെര്ന്നു�ചയൊഗിക്ണമ�ന്ൊണ്  സ�ിതി 
ശി�ൊര്ശ മേയ് തത് . ഇതിലൂമെ ഉ, ഊ 
എന്ിവ വിവിധ വ്യഞ് ജ്ങ്ചളൊ 
മെൊപ്ും ചേരുചമ്ൊള് വ്യത്യസ് തരീതി
യില എഴുതുന് രീതി ഒഴിവൊക്ൊന് 
കഴിയും. അചതസ�യും, ഋ, ര് /റ്  
എന്ിവയമെ ഉ�േിഹ്നങ്ള് 
വ്യഞ് ജ്ങ്ചളൊമെൊപ്ും ചേര്ത്തു 
�ചയൊഗിക്ൊനുും സ�ിതി ശി�ൊര്ശ 
മേയ് തിട്ടുണ്് . കൃ, പൃ, തൃ, ക്ര, പ്ര, ത്ര 
എന്ിങ്മ് എഴുതുന്ത്  കകമയഴുത്ി്്  
സരൗകര്യപ്രദ�ൊമണന്നു �ൊത്ര�ല്ല, ഈ 
ഉ�േിഹ്നങ്ള് എല്ലൊ വ്യഞ് ജ്ങ്ചളൊടമ�ൊപ്ും 
ഒചര രീതിയില ചേര്ന്നുവരുന്തി്ൊല ഭൊഷ �ഠിച്ചുതുെങ്ങു
ന്വര്ക്കുും സരൗകര്യപ്രദ�ൊകുും. �ൊത്ര�ല്ല, ൃ (കൃ), ൄ (ക്യ),  
� (��) എന്ീ ഉ�േിഹ്നങ്മളഴുതുന്തിമല സുംശയമ�ൊഴി
വൊക്ൊനുും ഇത്  സഹൊയക�ൊണ് . ഇവയൊണ്  പ്രധൊ്മപ്ട് 
ലി�ി�ൊറ്ങ്ള്. ്ിലവില �ലയൊളഭൊഷ ഉ�ചയൊഗിക്കുന് 
ഏമതൊരൊള്ക്കുും ഈ �ൊറ്ങ്ള് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ൊക്ില്ല എന്്  
അനു�ൊ്ിക്കുന്നു. ഈ �ൊറ്ത്ിലൂമെ, എഴുത്ിനുും  
അ്ചേെിക്കുും ഒരു രീതിതമന് ഉ�ചയൊഗിക്ൊന്  

്മുക്കു കഴിയും. പുതിയ ്ിര്ചദശങ്ള്ക്നുസൃത�ൊയ 
�ലയൊളും ചഫൊണ്ടുകളും ലഭ്യ�ൊക്കുന്തൊണ് .

�ലയൊളത്ിമല �ദങ്ളമെ എഴുത്തുരീതിയിലക്ൊ
ണുന് വ്യത്യസ് തതയും ആശയക്കുഴപ്ും സൃഷ്ടിക്കുന്തൊണ് . 

ഒരു �ദും �ലരീതിയിമലഴുതുന്തിലൂമെ ഏതു 
രൂ��ൊണ്  ശരി എന് കൊര്യത്ില, 

പ്രചത്യകിച്ചുും വിദ്യൊര്ഥികളില സുംശയമു
ണ്ൊകുന്നു. ഉത് �ൊദ്ും, ഉലപ്ൊദ്ും, 

ഉല�ൊദ്ും, ഉല് �ൊദ്ും എന്ി 
ങ്മ്യള് എഴുത്തുരീതി ഗുണകര�
ല്ല. ഇവയില ഏമതങ്കിലും ഒന്്  
സ്ീകരി്ചേചശഷും �ൊക്ിയള്വ 
�ൊ്കഭൊഷ ഉ�ചയൊഗിചക്ണ്  
ഇെങ്ളില്ിന്്  ഒഴിവൊക്ിചയ 

�തിയൊവൂ. അത്രത്ില ഏകീകൃത 
�ദൊവലി രൂ�മപ്ടത്തുന്തിനുും  

ഭൊഷൊ�ൊര്ഗ്ിര്ചദശകവിദഗ് ധസ�ിതി 
ശ്ര�ി്ചേിട്ടുണ്് . എന്ൊയൊലും, �ലയൊളഭൊഷയ

മെ എഴുത്തുരീതിയില ്ിലവിലക്ൊണുന് 
അവ്യവസ്കള്ക്്  ഒരു �രിധിവമര �ൊറ്ുംവരുത്ൊന് 

സര്ക്ൊര് തമന് മുന്കകമയടത്്  പുതുതൊയി �ലയൊള
ത്ിമറെ എഴുത്തുരീതി കശലീപുസ് തകും 
പുറത്ിറക്ിക്ഴിഞ്ഞു. �ൊ്കീകൃത �ലയൊളും ഉ�ചയൊഗി
ക്കുന്തിലൂമെ ഭൊഷയമെ സൊധ്യതകള് വളര്ത്തുവൊനുും 
്മ്മുമെ ഭൊഷമയ ചലൊകഭൊഷകളിമലൊന്ൊയി  
ഉയര്ത്തുവൊനുമുള് യജ്ത്ില �ങ്കുചേരൊനുും 
സൊധിക്കുും.

�ലയൊളഭൊഷയമെ  
എഴുത്തുരീതിയില  
്ിലവിലക്ൊണുന്  
അവ്യവസ്കള്ക്്  ഒരു 
�രിധിവമര �ൊറ്ുംവരുത്ൊന് 
സര്ക്ൊര് തമന് മുന്കക
മയടത്്  പുതുതൊയി �ലയൊള
ത്ിമറെ എഴുത്തു രീതി 
കശലീപുസ് തകും  
പുറത്ിറക്ിക്ഴിഞ്ഞു . 
�ൊ്കീകൃത�ലയൊളും 
ഉ�ചയൊഗിക്കുന്തിലൂമെ 
ഭൊഷയമെ സൊധ്യതകള് 
വളര്ത്തുവൊനുും ്മ്മുമെ 
ഭൊഷമയ ചലൊകഭൊഷകളി
മലൊന്ൊയി ഉയര്ത്തുവൊനു 
മുള് യജ്ത്ില  
�ങ്കുചേരൊനുും സൊധിക്കുും.

മലയ്കളഭ്കഷ്കമ്കനകീകരണാം
എഴുതെിനുാം അച്ചടിക്ാം ഒരു രീതി

്ിലവില  
�ലയൊളഭൊഷ  

ഉ�ചയൊഗിക്കുന് 
ഏമതൊരൊള്ക്കുും 

ഇചപ്ൊഴമത് �ൊറ്ങ്ള് 
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ൊക്ില്ല 

എന്്   
അനു�ൊ്ിക്കുന്നു. 
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ഇചന്വമര ആരുും ചൂണ്ിക്ൊട്ിയിട്ില്ലൊത് ഒരു 
മ�രു� �ലയൊളത്ിമല 'അമ്മ' എന് �ദത്ിലണ്.്  
അതിതൊണ് : �നുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്മള പ്രസവിക്കുന്വമളയും 
ഭൊഷയിമല മുഴുവന് വര്�ങ്മളയും അത്  കുറിക്കുന്നു. 
ആദ്യചത്ത്  വിശദ�ൊചക്ണ്തില്ല. രണ്ൊ�മത് അര്ഥും 
വിശദ�ൊക്ൊും. ഉ്ചേൊരണസ്ൊ്മത് ആസ് �ദ�ൊക്ി 
വര്�ങ്മള തികച്ചുും ശൊസ് ത്രീയ�ൊയി  
വര്ഗീകരി്ചേിട്ടുള്ത ്  ഇന്്യയിമല ഭൊഷകളിലൊണ് . 'അ' 
എന് കണ് ഠ്യും മുതല '�' എന് ഓഷ് ഠ്യും വമര 
ക്ര�മപ്ടത്ിയിട്ടുള്ത്  ഉ്ചേൊരണസ്ൊ്ത്ിമറെ  
അെിസ്ൊ്ത്ിലൊണ് .

�ധ്യ�ങ്ളും (യ, ര, ല, വ, ള, ഴ ,റ) ഊഷ് �ൊക്ളും (ശ, 
ഷ, സ, ഹ) അവയ് ക്കുള്ിലമപ്ടന്നു. അതി്ൊല 'അ' 
മുതല '�' വമരയൊണ് ഉ്ചേൊരണസ്ൊ്ും അനുസരിച്ചുള് 
വര്� സുംവിധൊ്ും. മുഴുവന് അക്ഷരങ്മളയും 
കുറിക്കുന്നു എന്ര്ത്ത്ില 'ക�' എന് �ദും 
പ്രചയൊഗിക്ൊറുണ്് . (ക�ൊമന്ൊരക്ഷരും �ിണ്ിയില്ല). അത്  
സ്രങ്മള ഒഴിച്ചു ്ിര്ത്ിമക്ൊണ്ടുള് ഗണ്�ൊണ് . 

സ്രങ്മള കൂട്ിച്ചേര്ത്ൊല 'അമ്മ' എന് സൊകല്യമത്
ക്കുറിക്ൊും. ആ �ദും തമന് �നുഷ്യക്കുഞ്ഞിമ് 
പ്രസവിക്കുന് സ് ത്രീമയയും കുറിക്കുന്നുമവന്  
സവിചശഷതയള് ഭൊഷയൊണ്  �ലയൊളും. ഇപ്രകൊരും 
വര്�സൊകല്യമത്യും മ�റ്മ്മമയയും ഒരു�ി്ചേ്   
അര്ഥ�ൊക്കുന് �ദമുള് ഒചരമയൊരു ഭൊഷയൊണ്  �ലയൊളും.

'�ിണ്ിത്തുെങ്ങുന് കുഞ്ഞിമറെ �ിഞ്ിളും ചുണ്ിചന്ല' 
ഒന്ൊ�തൊയ്  അങ്കുരിക്കുന് �ദും 'അമ്മമയന്ല്ലചയൊ?' 
എന്്  �ഹൊകവി (വള്ചത്ൊള്) ഓര്മ്മിപ്ിക്കുന്നു. അത്  
വര്�സൊകല്യമത്യും കുറിക്കുന്നുമവന്്  അച്ദേഹും 
ച�ൊലും ഉ�ദര്ശിക്കുകയണ്ൊയില്ല. എങ്കിലും അത്   
വസ് തുതയൊണ് .

ചലൊകത്ിമല എല്ലൊ ്ല്ല �ക്ളും സ്ന്ും ഭൊഷമയ 
അമ്മമയചപ്ൊമല സ് ച്ഹിക്കുന്നു 'അമ്മ 'എന് �ദും 
തമന് വര്��ൊലമയ മുഴുവന് ഉള്മക്ൊള്ളുന് �ലയൊള
ത്ിമറെ �ക്ളില, അങ്മ്യല്ലൊത്വചരമറയമണ്ങ്കില 
ആ കവരുധ്യത്ിമറെ കൊരണും ആരൊചയണ്തുണ്് . 
ആദ്യും അമ്മിഞ്ഞപ്ൊലും �ിമന് അന്വും മകൊടത്തു  
ച�ൊറ്ന്വമരയൊണ്  �ക്ള് ്ല്ല അമ്മയൊയി കൊണുക. 

അമ്മടമ്കഴി 
മധുരസ് മൃതി
പ്രൊഥ�ികവിദ്യൊഭ്യൊസ �ട്ത്ില എഴുതൊനുും വൊയിക്ൊനുും �ഠിപ്ിചക്ണ്ത്  'അമ്മമ�ൊഴി' 
�ൊത്രും. അചതസ�യും ഇുംഗ്ീഷുും ഹിന്ദിയും ഭൊഷണും മേയ്യൊന് ശീലിപ്ിക്ൊവന്തൊണ് . 
അതിനുചവണ് അധ്യൊ�കര് എല്ലൊ വിദ്യൊലയങ്ളിലമുണ്ൊകണും. പ്രൊഥ�ികതലത്ില 
�ൊധ്യ�ും �ൊതൃഭൊഷമയ ആകൊവൂ എന്നു �റയന്ത്  അറിവിനുും േിന്ിക്ൊനുള് കഴിവിനുും 
ചവരു�ിെിക്ണമ�ങ്കില അത്  അപ്രകൊര�ൊവണമ�ന് തത്�നുസരി്ചേൊണ് 

ച�്ക. എാം. ലീല്കവതി

ഭരണഭ്കഷയ് ക്  
ലളിതമലയ്കളാം
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അതു രണ്ടുും മകൊടത്ിമല്ലങ്കില അമ്മചയൊട  
��തയണ്ൊവില്ല. അതുച�ൊമലയൊണ്  'അമ്മമ�ൊഴി'യും.

ജീവിക്ൊന് ചവണ്ി �റു്ൊടകളിചലക്കു കുെിചയചറണ്ി 
വരുന്വരൊണ്  �ലയൊളികള്. അന്ത്ി്ൊയി  
�റു്ൊടകളിചലക്്  �ക്ള് ഓചെണ്ി വരുമ�ന്  
വിേൊര�ൊണ്  ഇുംഗ്ീഷ്  �ൊധ്യ�ത്ില �ക്ള്  
�ഠിക്ണമ�ന് ആഗ്രഹും ജ്യിതൊക്ളില  
ഉണ്ൊക്കുന്ത് . അതി്ൊല അന്ും ച്െൊന് ഉതകൊവന് 
ഭൊഷയും 'അമ്മമ�ൊഴിയും' ഒരു�ിച്ചു �ഠിക്ൊന് �റ്ിയ 
വിദ്യൊലയങ്ളണ്ൊവന്തൊണ്  അമ്മമ�ൊഴിചയൊടള് ��ത 
്ില്ിര്ത്ൊന് ഉതകുന് സുംവിധൊ്ും.

ഇുംഗ്ലീഷും ഹിന്ിയും
ചലൊകമത്ൊട്ൊമക അുംഗീകൊരമുള് ഇുംഗ്ീഷുും 

ഇന്്യയിമലൊട്ൊമക പ്രേൊരമുള് ഹിന്ദിയും �ഠിക്ൊന് 
പ്രൊഥ�ികവിദ്യൊലയങ്ളില സുംവിധൊ്മ�ൊരുക്കുന്ത്  
അമ്മമ�ൊഴിയിലള് ��ത വറ്ിചപ്ൊകൊതിരിക്ൊന്  
സഹൊയിക്കുും.

നൂറ്ൊണ്ടുകചളൊളും അനുഭവി്ചേ അെി�ത്ത്ില 
്ിന്്  ച�ൊേ്ും ഇച്ഛി്ചേചപ്ൊള് ആ ആശയങ്ള്  
പ്രേരിപ്ിക്ൊന് പ്രയക്�ൊയ മുഖ്യഭൊഷ  
ഇുംഗ്ീഷൊണ് . ആ ഭൊഷ ഇന്്യന്  
ഭൊഷകളിമലൊന്ൊയി �ൊറിയത്  കൊറുമൂെിയ 
േരിത്രത്ിമറെ മകൊട�യിലും, മവളി്ചേും 
്ലകിയ ഒരു രജതചരഖയൊയി 
ട്ൊണ്  കൊചണണ്ത്.

ഇുംഗ്ീഷ്  ഇന്്യയില 
പ്രേരി്ചേത്  േരിത്ര�ര�ൊയ 
ഒരു അനുഗ്രഹ�ൊണ്.   
ആ ഭൊഷ അെി�ത്ത്ിമറെ 
േിഹ്ന�ൊയല്ല വീക്ഷിക്മപ്
ചെണ്ത് . അതിമ് ഒരു 
ഇന്്യന് ഭൊഷയൊയി 
അുംഗീകരിക്ണും. 
അതി്്  വിദ്യൊഭ്യൊസ 
ത്ില അര്ഹിക്കുന് 
സ്ൊ്ും ഉണ്ൊവണും. 
പ്രൊഥ�ിക വിദ്യൊഭ്യൊസ 
�ട്ത്ില എഴുതൊനുും 
വൊയിക്ൊനുും �ഠിപ്ിചക് 
ണ്ത്  'അമ്മമ�ൊഴി' �ൊത്രും. 
അചതസ�യും ഇുംഗ്ീഷുും 
ഹിന്ദിയും ഭൊഷണും മേയ്യൊന് 
ശീലിപ്ിക്ൊവന്തൊണ് . അതിനു 
ചവണ് അധ്യൊ�കര് എല്ലൊ വിദ്യൊലയങ്
ളിലമുണ്ൊകണും. പ്രൊഥ�ികതലത്ില 
�ൊധ്യ�ും �ൊതൃഭൊഷമയ ആകൊവൂ എന്നു �റയന്ത്  
അറിവിനുും േിന്ിക്ൊനുള് കഴിവിനുും ചവരു�ിെിക്ണമ�
ങ്കില അത്  അപ്രകൊര�ൊവണമ�ന് തത്�നുസരി്ചേൊണ് .

അ്്യഭൊഷൊപ്രചദശങ്ളില �ിറക്കുകയും �ിറവി 
മുതചല അതതു പ്രചദശമത് ഭൊഷ ചകട്ടുവളരുകയും 
മേയ്യുന് കുട്ികള്ക്്  സൊഹേര്യവശൊല ചകരളത്ിമല 
വിദ്യൊലയങ്ളിചലമക്ചത്ണ്ി വന്ൊല േില  
ഇളവകളനുവദിചക്ണ്ത്  അവചരൊട ്ീതിമേയ്യലൊണ് .

പ്രൊഥ�ികതലത്ില �ൊധ്യ��ൊയി എഴുതൊനുും 
വൊയിക്ൊനുും ശീലിക്മപ്ടന് �ൊതൃഭൊഷയ�ൊയള് ��ത 
അമ്മചയൊമെന്ച�ൊമല ്ില്ിലക്കുും. അചധ്യതൊക്ളമെ 
തൊല�ര്യ�നുസരി്ചേ്  ഭൊഷണും �ൊത്രും ശീലി്ചേ ഭൊഷയില 
�ിന്ീെ്  എഴുതൊനുും വൊയിക്ൊനുും ശിക്ഷണും  

്ലകൊവന്തൊണ് .
�ലയൊളും �ൊധ്യ��ൊയള് വിദ്യൊലയങ്ളിലും  

ഇുംഗ്ീഷില ഭൊഷണത്ിനുള് കഴിവ്  
കുട്ികള്ക്കുണ്ൊവമ�ന് വിശ്ൊസും വന്ൊല, ദൂരച�ൊ 
മേലചവൊ �രിഗണിക്ൊമത ഇുംഗ്ീഷ്  �ീ�ിയത്ിചലക്്  
മ്ചട്ൊട്ും ചവണമ�ന് ജ്യിതൊക്ളമെ �ച്ൊഭൊവ 
ത്ിനുും �ൊറ്ും വരുും. ഇത്രത്ിലള് ഒരു സുംവിധൊ്ത്ി
നുചവണ്ി വൊദിക്ൊറുള് സൊഹിത്യകൊരനുും വിദ്യൊഭ്യൊസ 
വിേക്ഷണനു�ൊയിരുന്നു യ. ആര് അ്ന്മൂര്ത്ി. ഇുംഗ്ീഷ്  
ഭൊഷ �ഠിക്ൊനുള് അവകൊശും �ണക്ൊര്ക്്   
�ൊത്രമുള്തല്ല, എല്ലൊവര്ക്കുും ഒരുച�ൊമല കിചട്ണ്തൊണ് .

ഭരണഭാഷയും ജനാധിപതയേവും

എല്ലൊ �രൗരന്�ൊര്ക്കുും �്സ്ിലൊവന് അമ്മമ�ൊഴിയിലൊ 
വണും ജ്ൊധി�ത്യമുള് ഏതു ഭൊഷയിമലയും ഭരണഭൊഷ 
എന്തില രണ്ടു �ക്ഷ�ില്ല. എങ്കിലും ്മ്മുമെ ്ൊട്ില 
പ്രൊചദശികതലത്ില ഒചട്മറ ഭൊഷകളള്തുമകൊണ്്  ഒരു 
�െകഭൊഷ (link language ) ഉണ്ൊചവണ്ത്  അ്ിവൊര്യ 
�ൊണ.്  അചതസ�യും സ്ന്ും ഭൊഷയമെ �രിധിയില 
ഒതുങ്ങുന് ഏതു ഭരണകൊര്യവും അതിലത്മന്യൊവണും. 

ഭരണും ്െചക്ണ്ത്  ഭരിക്കുന്വരുമെ 'ചകൊയ് �' 
സ്ൊ�ിക്ൊ്ല്ല, ഭരിക്മപ്ടന്വരുമെ 

ആവശ്യങ്ള് ്ിര്വഹിക്ൊ്ൊണ്. 
അതുമകൊണ്്  ഭരണഭൊഷ  

്ൊട്ൊര്മക്ൊമക് �്സ്ിലൊവന് 
രീതിയില ലളിത�ൊയ  

�ൊതൃഭൊഷയിലൊചയ തീരൂ. 
�്സ്ിലൊവൊത് ഇുംഗ്ീഷ്  
�ദങ്ളമെ സ്ൊ്ത്്  
�്സ്ിലൊവൊത് 
സുംസ് കൃത �ദമു�ചയൊഗി
്ചേൊല �തിമയന് 
ധൊരണ മൂഢ�ൊണ് . 
വൊയിക്കുന്വര്ക്്  
അര്ഥും ശരിയൊയി 
ഗ്രഹിക്ൊന് കഴിയന് 
�ദങ്ള് പ്രചയൊഗിക്ണ 

മ�ന്തൊണ്  മുഖ്യും. 
സൊര്വത്രിക പ്രേൊരും 

കിട്ിയിട്ടുള് ഏതു �ദവും 
പ്രചയൊഗിക്ൊും. ഏതു 

ഭൊഷയില ്ിന്നു ്ിഷ് �ന്�ൊയ
മതന്്  അച്്ഷിചക്ണ്തില്ല.
ശൊസ് ത്ര വിദ്യൊഭ്യൊസത്ില 

ഇുംഗ്ീഷിലള് ശൊസ് ത്രീയ സൊചങ്കതിക 
�ദങ്ള്ക്കു �കരും അര്ഥ�റിയൊത് സുംസ് കൃത 

�ദങ്ള് പ്രചയൊഗിക്കുന്ത്  അ്ൊവശ്യവും അധികഭൊരും 
ച�ൊല�ൊണ് . ഏതു ഭൊഷയില ്ിന്നുള് തത്സ�ശബ്ദങ്മള
യും ഉ്ചേരിക്ൊനുും ചരഖമപ്ടത്ൊനുും സഹൊയിക്കുന് 
അക്ഷര�ൊലയും ലി�ി�ൊലയും �ലയൊളത്ിലണ്് .

ഫീസിമല (fees) മല 'ഫ' ച�ൊമല േിലതിച് 
ലി�ിയില്ലൊതുള്ളൂ. അവ ഉണ്ൊക്ൊവന്തൊണ് .  
സൊര്വലരൗകികങ്ളൊയ സൊചങ്കതിക �ദങ്ള്  
സമൃദ്ധ�ൊവന്ത്  ഭൊഷമയ സമ്ന്�ൊക്ലൊണ് . ഭൊഷയമെ 
ത്ി�മകടത്ലല്ല. കടും�ിടത്ങ്ളും ശൊഠ്യങ്ള�ല്ല 
പ്രൊചയൊഗികതയും ഉദൊരതയ�ൊണ ് ഏതു ഭൊഷയമെയും 
അചരൊഗ�ൊയ വളര്്ചേയ് ക്കു ചപ്രരക�ൊവക.

ഭരണഭ്കഷ  
ന്കട്്കര്ടക്കടക 

മനസ്ില്കവു� രീതിയില് 
ലളിതമ്കയ മ്കതൃഭ്കഷയില്ക
ചയ തീരൂ. മനസ്ില്കവ്കതെ 

ഇാംഗ്ീഷ്  പേങ്ങളുടട  
സ്്കനതെ്  മനസ്ില്കവ്കതെ 

സാംസ് കൃത പേമുപചയ്കഗി 
ച്ച്കല് മതിടയ� ധ്കരണ  

മൂഢമ്കണ് 
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�ൊതൃഭൊഷൊ സ് ച്ഹും അമ്മയമെ ച്ര്ക്കുള് 
സ് ച്ഹും ച�ൊമലയൊണ് . അത്  എമന്ന്്  ്ിര്വേിക്ൊന് 
ആവകയില്ല. �നുഷ്യ�ന്ധങ്ളിമല വിശിഷ്ട�ൊയ ഭൊവങ്
മളൊമക്യും ആ സ് ച്ഹവ�ൊയി �ന്ധമപ്ട്ിരിക്കുന്നു. 
എല്ലൊറ്ിനുും ഉ�രിയൊയി �ൊതൃഭൊഷൊസ് ച്ഹും സ്ൊതന്ത്യ
ത്ിമറെ പ്രൊണവൊയവ�ൊണ് . �ൊതൃഭൊഷ ്ഷ്ടമപ്ട്ടു 
കഴിഞ്ഞ ജ്ങ്ള് അെി�കളൊയി �ൊറുന്നുമവന്ൊണ്  
േരിത്രത്ില ്ൊും കണ്ിരിക്കുന്ത് . തലമുറകള്ക്കുചശഷും 
�ൊത്രച� അവര് സ്ൊതന്ത്യും വീമണ്ടക്കുന്നുള്ളു.

�ലയൊളികള് �ൊതൃഭൊഷ �രിച�ൊഷിപ്ിക്കുന്തില 
ചവണ്ത്ര ശ്രദ്ധ മേലത്ിയിട്ില്ല. �ലചപ്ൊഴുും അധീശവര്ഗ
ത്ിമറെ ഭൊഷ സ്ീകരിക്കുന്തിനുള് ഭ്ര��ൊണ്  അവമര 
�ൊധി്ചേിട്ടുള്ത് . �ണ്്  അത്  സുംസ് കൃത  
ഭൊഷൊഭ്ര��ൊയിരുന്നു. ബ്രിട്ീഷ്  ഭരണും വന്തി്്  ചശഷും 
അത്  ഇുംഗ്ീഷ്  ഭൊഷൊഭ്ര��ൊയി �ൊറി. അന്്  ഭൊഷൊധ്യൊ�കര് 
തങ്ളമെ ഹൃദയത്ില കത്ിച്ചുമവ്ചേ തിരിച�ൊമല 
�ലയൊളമത് സുംരക്ഷിക്കുന്തില വ്യഗ്രത കൊണി്ചേതിമ്
ക്കുറി്ചേ്  �ഹൊകവി ഉള്ളൂര് പ്രസ് തൊവിക്കുന്നുണ്് .  
�ിലക്ൊലത്്  �ൊതൃഭൊഷൊ സുംരക്ഷണത്ിനുചവണ്ി 
അച്കും സും�ങ്ളും വ്യക്ികളും ്ിരന്രും വൊദിക്ൊന് 
തുെങ്ി. രൊഷ്ടീയ രുംഗത്്  ഇ എും എസ്  ആ വൊദും  
സ്ിര�ൊയി ഉയര്ത്ിമക്ൊണ്ിരുന്നു. അതിമറെ അെിസ്ൊ
്ത്ിലൊണ്  വി.െി. ഭട്തിരിപ്ൊെ്  സമൂഹത്ില �ൊറ്ും 

ഉണ്ൊകുന് സൊഹിത്യ കൃതികള് സൃഷ്ടി്ചേത് . 
ശ്രീ്ൊരൊയണഗുരുവും അയ്യന്കൊളിയും സചഹൊദരന് 
അയ്യപ്നുും �ലയൊളത്ിലൂമെയൊണ്  �രൗലിക�ൊയ  
ആശയങ്ളമെ ശക്ി എമന്ന്നു ച�ൊധ്യമപ്ടത്ിയത് .

എങ്കിലും �ൊതൃഭൊഷയമെ ച്ര്ക്്  അവഗണ് 
കൊട്ടുന്വരുമെ സുംഖ്യ കുറയകയണ്ൊയില്ല. അച്കും 
സും�ങ്ള് ആ പ്രവണതയ് മക്തിമര ച�ൊരൊെിയതിമറെ 
ഫല�ൊയിട്ൊണ്  സര്ക്ൊര് അതില ശ്രദ്ധ മേലത്ൊന്  
തുെങ്ിയത് . ആ ശ്രദ്ധയമെ അെിസ്ൊ്ത്ില ്ിയ�ും 
മകൊണ്ടുവന്ത്  �ിണറൊയി വിജയമറെ ച്തൃത്ത്ിലള് 
സര്ക്ൊരൊണ് . ഇന്്  വിദ്യൊഭ്യൊസത്ില �ലയൊള ഭൊഷയ്ക്  
ഗണ്യ�ൊയ സ്ൊ്മുമണ്ന്്  ്മുക്്  ഉറപ്ൊയി �റയൊും.  
ആ സ്ൊ്ും സ്ിര�ൊക്കുന്തിനുചവണ്ി, ഭൊഷൊസ് ച്ഹ
ത്ിനുചവണ്ി യവൊക്ളില്ിന്്  ശബ്ദും ഉയചരണ്തൊണ് . 
ഇക്ൊര്യത്ില രൊഷ്ടീയപ്രവര്ത്കര്ക്കുള് �ൊധ്യത 
വലതൊണ് . അവരുും പ്രതിജ്ൊ�ദ്ധരൊയി �ലയൊളഭൊഷൊ 
�രിച�ൊഷണശ്ര�ും തുെര്ന്നുമകൊണ്ിരുന്ൊല ചകരളും 
ത�ിഴ് ്ൊെ്  ച�ൊമല ഭൊഷൊസ് ച്ഹത്ിമറെ കൊര്യത്ില 
അഭി്ന്ദ്ീയ�ൊയ സ്ൊ്ും ച്െിമയടക്കുമ�ന്  
കൊര്യത്ില തര്ക്�ില്ല. മുചന്ൊട്ടുള് ്ീക്ത്ില  
�ൊതൃഭൊഷൊസ് ച്ഹവും �ൊര്ഗദീ�ങ്ളില ഒന്ൊയിരിക്മട്
മയന്്  ആശുംസിക്കുന്നു.

തയ്്കറ്കകിയത്  : ആര് ചഗ്കപകുമ്കര്. 

സ്്കതന്ത്തെിടറെ ജീവവ്കയു

എാം.ടക.സ്കനു

�ലയൊളികള് �ൊതൃഭൊഷ �രിച�ൊഷിപ്ിക്കുന്തില ചവണ്ത്ര ശ്രദ്ധ മേലത്ിയിട്ില്ല. 
�ലചപ്ൊഴുും അധീശവര്ഗത്ിമറെ ഭൊഷ സ്ീകരിക്കുന്തിനുള് ഭ്ര��ൊണ്  അവമര 

�ൊധി്ചേിട്ടുള്ത് . �ണ്്  അത്  സുംസ് കൃതഭൊഷൊഭ്ര��ൊയിരുന്നു. ബ്രിട്ീഷ്  ഭരണും  
വന്തി്്  ചശഷും അത്  ഇുംഗ്ീഷ്  ഭൊഷൊഭ്ര��ൊയി �ൊറി

�ൊതൃഭൊഷയും 
�ലയൊളിയും
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തുറന്ന മനസ്് 
ഭൊഷ എന്ൊല ചകവലും വൊക്കുകളമെ ഒരു കൂട്�ല്ല. അത്  ഒരു ജ്ത  
ജീവിതമത്യും ചലൊകമത്യും ച്ൊക്ിക്ൊണുന് ഒരു രീതിയും ഒരു  
സുംസ് കൊരവ�ൊണ് . ഭൊഷയമെ അ�േയും ഒരു സുംസ് കൊരത്ിമറെ തമന്  
അ�േയ�ൊണ് ; ഭൊഷയമെ ശക്ീകരണും ഒരു സുംസ് കൊരത്ിമറെ ശക്ീകരണവും

സച്ചിേ്കനന്ദന്

�ലയൊളും  
സൊര്വചദശീയ ഭൊഷ
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ഒരു ഭൊഷ ദര്�ല�ൊവകചയൊ അപ്രത്യക്ഷ�ൊവ 
കചയൊ മേയ്യുന്തിമറെ കൊരണങ്ള് �ല  
ഭൊഷൊശൊസ് ത്രജ്രുും ചൂണ്ിക്ൊണി്ചേിട്ടുണ്് . ആ ഭൊഷ 
സുംസൊരിക്കുന് ജ്ങ്ള്ക്്  വുംശ്ൊശും  
സുംഭവിക്കുക, ഇതരജ്ങ്ള�ൊയി �ന്ധമപ്െൊന് 
പ്രയൊസ�ൊയ ഒരു മേറിയ ഭൂവിഭൊഗത്ില- ദ്ീ�് , 
�ലയിടക്്  ഇങ്ിമ്- കുടങ്ിചപ്ൊവക  
എന്മതല്ലൊ�ൊണ് . ഭൊഷ വികസി്ചേ സൊഹേര്യങ്ള് 
(വൊയ്, എഴുത്് , സുംവൊദങ്ള്, �ത്രങ്ള്,  
ആനുകൊലികങ്ള്, അ്്യ ഭൊഷകള�ൊയള് സമ്ര്ക്ും 
മുതലൊയവ) ഇല്ലൊതൊകുക, ഭൊഷൊ�ഠ്ും ഭരൗതിക�ൊയ 
ച്ട്ത്ി്്  ( ചജൊലി, �ിസി്സ് , ധ്സമ്ൊദ്ും ) 
ഉതകൊമത വരിക, ജീവിതസൊഹേര്യും �ൊറുക  
(ജ്ങ്ള് പ്രവൊസികള് 
ആകുന്തു ച�ൊമല), ഒരു 
വ്യവസ് ്ഷ്ട�ൊവക ( ഉദൊ: 
കൊര്ഷിക സമ്ദ് വ്യവസ് 
�ൊറുചമ്ൊള് അതു�ൊയി 
�ന്ധമപ്ട് ഒരു�ൊെ്   
വൊക്കുകളും ഉ�ചയൊഗത്ില 
്ിന്്  �റഞ്ഞുച�ൊകുന്നു),  
ഓചരൊ തലമുറയും സൊവധൊ്ും 
ആ ഭൊഷയില ്ിന്്  അകലക, 
ഇതരഭൊഷകള് ച�ലകക് 
ച്ടകയും ഒരു ഭൊഷ സുംസൊരി
ക്കുന്വര് തമന് �മറ്ൊരു 
ഭൊഷമയ കൂടതല വചരണ്യ 
�ൊയി കൊണുകയും മേയ്യുക, 
ക്ഷൊ�ും മുതലൊയവ മൂലും വലിയ 
ജ്പ്രയൊണങ്ള്  
സുംഭവിക്കുക, വിദ്യൊഭ്യൊസ 
വ്യവസ്യിലും സൊ�ൊ്്യവ്യവ
ഹൊരങ്ളിലും ഭരണസും�ന്ധ
�ൊയ കൊര്യങ്ളിലും ആ 
ഭൊഷയ് ക്്  ഒന്ൊും സ്ൊ്ും 
്ലകമപ്െൊതിരിക്കുക, 
വൊക്ിനു �റുവൊക്കുകള് 
ഇല്ലൊതൊവക, ഭൊഷയമെ 
ഭിന്തലങ്ള്,  
(സുംസൊരഭൊഷകള്, സമുദൊയ 
ഭൊഷകള്, വൊമ�ൊഴികള്, 
�ത്രഭൊഷ, വിജ്ൊ്ഭൊഷ,  
�ണ്ിതഭൊഷ മുതലൊയവ) 
ക്ഷയിക്കുക, �മറ്ൊരു ഭൊഷ 
സുംസൊരിക്കുന്വര് ഒരു ഭൊഷ 
സുംസൊരിക്കുന്വമര ശക്ിമകൊണ്്  കീഴെക്കുകയും 
സ്ന്ും ഭൊഷ ്ിര്�ന്ധ�ൊയി അെിച്ചേല്പ്ിക്കുകയും 
മേയ്യുക, സ�കൊലീ്ജീവിതവും വിജ്ൊ്വും  
ആവിഷ് കരിക്ൊന് ഭൊഷ അ�ര്യൊ�് ത�ൊവക: ഇമതല്ലൊും 
ഭൊഷയമെ അ�േയത്ിച്ൊ �രണത്ിനു തമന്ചയൊ 
കൊരണ�ൊകൊും.

ഇവയില േിലമതങ്കിലും �ലയൊളത്ിനുും  
�ൊധക�മല്ലന്നു �റഞ്ഞു കൂെൊ. �റ് ഭൊഷകമള (ഇുംഗ്ീഷ് /
ഹിന്ദി) കൂടതല �ഹു�ൊ്്യ�ൊയി കൊണുന്വരുമെ എ�ും 
വര്ധിക്കുന്നുണ്് . സൊമ്ത്ിക കൊരണങ്ളൊല  
ഏമറചപ്ര്ക്കു പ്രവൊസികള് ആചകണ്ിവരുന്നുണ്് . 
സര്ക്ൊരിമറെ ശ്ര�ങ്ള് തീവ്ര�ൊക്ിയിട്ടുും ചകൊെതിയും 

ഓഫീസുകളും ഉള്മപ്മെയള്വയമെ �ല വ്യവഹൊരങ്
ളിലും �ലയൊളും ചവണ്ത്ര ഉ�ചയൊഗിക്മപ്ടന്ില്ല. 
സ�കൊലീ് വിജ്ൊ്ും മുഴുവന് ഉള്മക്ൊള്ൊന് - 
റഷ്യന്, കേ്ീസ്  മുതലൊയ ഭൊഷകള് ച�ൊമല-്മ്മുമെ 
ഭൊഷയ് ക്്  ഇ്ിയും കഴിഞ്ഞിട്ില്ല. ഭൊഗ്യവശൊല �ൊധ്യ�
ങ്ള്, പുസ് തകപ്രസൊധ്ും, എഴുത്് , വൊയ്, സുംവൊദ
സുംസ് കൊരും ഇവയും ഇതരഭൊഷകള�ൊയള് �ന്ധങ്
ളും �ലയൊളമത് ജീവിപ്ിച്ചു ്ിര്ത്ൊന്  സഹൊയിക്കു 
ന്നുണ്് . ഒപ്ും �ലയൊളും �ിഷന് മുതലൊയ സും�െ് 
കളമെ പ്രവര്ത്്ങ്ളും സര്ക്ൊര്ഭൊഗത്തു്ിന്നുള് 
േില മുന്കകകളും ഭൊഷൊ വ്യൊ�്മത്  
�ിന്തുണയ് ക്കുന്നുണ്് .

ശ്കപവുാം അനുഗ്രഹവുാം
�ലയൊളത്ിമറെ ഒരു 

സവിചശഷത അത്  സ്യും 
തമന് �െ് മകൊണ്്  ഒരു 
സൊര്വചദശീയഭൊഷയൊണ്  
എന്തൊണ് . അറ�ി മുതല 
ഇുംഗ്ീഷ്  വമരയള്  
ഭൊഷകളില ്ിന്നുള് 
വൊക്കുകള് അതിമ് സമ്ന്
�ൊക്ിയിട്ടുണ്് . അതി്്  ഒരു 
കൊരണും ്മ്മുമെ േരിത്രവും 
ഭൂ�ിശൊസ് ത്രവും തമന്യൊണ് . 
വിശൊല�ൊയ കെലത്ീരും, 
തുറമുഖങ്ള്, അവയിലൂമെ 
്െന് വൊണിജ്യും,  
ച�ൊര്ച്ചുഗീസ് , �്ചേ് , അറ�ി, 
ഇുംഗ്ീഷ്  തുെങ്ിയ ഭൊഷകള് 
സുംസൊരിക്കുന്വരുമെ 
ആഗ�്ും ഇമതല്ലൊും ഈ 
സമ്ന്തയ് ക്്  �ിറകിലണ്് . 
ഒരു ശൊ�മത് അങ്മ് 
്മ്മുമെ ഭൊഷ അനുഗ്രഹ�ൊയി 
�ൊറ്ി എന്്  �റയൊും. ഇചപ്ൊഴൊ
കമട് ഹിന്ദിയും �ുംഗൊളിയും 
ഒറിയയും �റ്ും സുംസൊരിക്കുന്
വരുും ചജൊലി ചതെി വന്നു 
ചേര്ന്ിരിക്കുന്നു- ഇതിമറെ 
പ്രത്യൊ�ൊതും അളക്ൊന് 
സ�യ�ൊയിട്ിമല്ലങ്കിലും.

്മ്മുമെ ഭൊഷയമെ ഈ 
തുറന് �്സ്ിമ് ്ൊും 

അുംഗീകരിക്കുക തമന് ചവണും; ഇുംഗ്ീഷ്  ച�ൊലള് 
ഭൊഷകളും കെമ�ടപ്ിലൂമെയൊണ്  ശക്�ൊയത് . 
എന്ൊല �റ് ഭൊഷകള് ്മ്മുമെ ഭൊഷമയ 
ദര്�ല�ൊക്കുചമ്ൊള് ്ൊും ജൊഗരൂകരൊവകയും ചവണും. 
ത�ിഴമരചപ്ൊമല ്ൊും ഭൊഷൊ�രൗലികവൊദികള് ആകണും 
എന്്  എ്ിക്ഭിപ്രൊയ�ില്ല, എങ്കിലും ഭൊഷൊ�ര�ൊയ 
ജൊഗ്രതയും ഭൊഷൊസ് ച്ഹവും ഭൊഷമയ ശക്ീകരിക്ൊ
നുള് ്ിരന്രപ്രയത് ്വും പ്രധൊ്�ൊണ് . എല്ലൊ 
ഉ�കരണങ്ള്ക്കുും യന്തങ്ള്ക്കുും �ലയൊളും  
കമണ്ത്ൊ്ൊയിമല്ലങ്കില തമന്, ഏതു വിജ്ൊ് 
ച�ഖലയിലൊയൊലും �രികല് �്കള്ക്കുും ആശയങ്
ള്ക്കുും ആവശ്യ�ൊയ വിേൊരത്ിമറെ ഒരു ഭൊഷ വികസി
പ്ിചക്ണ്ത്  അ്ിവൊര്യ�ൊണ് .

നമ്മുടട ഭ്കഷയുടട ഈ തുറ� 
മനസ്ിടന ന്കാം അാംഗീകരി
ക്ക തട� ചവണാം; ഇാംഗ്ീഷ്  
ചപ്കലള്ള ഭ്കഷകളുാം  
കടടമടുപിലൂടടയ്കണ്   
ശക്തമ്കയത് . എ�്കല് മറ്റു 
ഭ്കഷകള് നമ്മുടട ഭ്കഷടയ 
ദുര്ബലമ്കക്ച്്കള് ന്കാം  
ജ്കഗരൂകര്കവുകയുാം ചവണാം. 
തമിഴടരചപ്കടല ന്കാം  
ഭ്കഷ്കമൗലികവ്കേികള് 
ആകണാം എ�്  എനികഭിപ്ര്കയ
മില്ല, എങ്ിലാം ഭ്കഷ്കപരമ്കയ  
ജ്കഗ്രതയുാം ഭ്കഷ്കസ് ചനഹവുാം 
ഭ്കഷടയ ശക്തീകരിക്കനുള്ള 
നിരന്രപ്രയത് നവുാം  
പ്രധ്കനമ്കണ് 
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പൂ്ചേ എന്്  എഴുതൊും. പൂ്ചേ എന്നുതമന് 
വൊയിക്ൊും. ഉച്ുംഖലത എന്്  എഴുതൊും. അത്  
അങ്മ് തമന് വൊയിക്ൊും. ഇുംഗ്ീഷിചലൊ?  
സി എ െി എന്്  എഴുതണും ക്യൊറ്്  എന്നു  
വൊയിക്ണും. ഈസ് ലൊന്�്  എന്നു എഴുതണും. 
ഐലറെ്  എന്നു വൊയിക്ണും. ചകൊചളൊണല എന്്  
എഴുതണും. ചകണല എന്നു വൊയിക്ണും. 
മ�ബ്രിസ്  എന്്  എഴുതണും. മ�ബ്രി എന്നു 
വൊയിക്ണും. എഴുത്്  ഒരു വഴിക്് , ഉ്ചേൊരണും 
�മറ്ൊരു വഴിക്് ! ഇുംഗ്ീഷിമറെ ഈ വകതിരിവില്ലൊ
യ് �മയ കൊണിക്ൊന് ചജൊര്ജ്  മ�ര്ണൊ�്  ഷൊ 
രൂ�മപ്ടത്ിയ വൊക്ൊണ്  GHOTI. വിചശഷി്ചേ്  
അര്ഥമ�ൊന്നുമുള് �ദ�ല്ലത് . GHOTI  
എമന്ഴുതിയൊല Fish എന്ൊണ്  വൊയിചക്ണ്ത്  
എന്്  ഷൊ �റഞ്ഞു. അത്  എന്തുമകൊണ്്  എന്്  
ഇങ്മ് വിശദീകരിക്കുകയും മേയ് തു. Laugh ല 

gh എന്തില ഉ്ചേൊരണും ഫ എന്് . Women ല O 
ക്്  ഉ്ചേൊരണും ഇ എന്് . Nation ല ti ക്്  ഉ്ചേൊരണും 
ഷ്  എന്് . അചപ്ൊള് Ghoti എന്ത്  ഉ്ചേരിചക്ണ്ത്  
Fish എന്ചല്ല? എഴുത്്  ഒരു വഴിക്കുും ഉ്ചേൊരണും 
�മറ്ൊരു വഴിക്കു�ൊവന്തു ഭൊഷയമെ ച�ൊരൊയ് �യൊ
മണന്തില സുംശയ�ില്ല. രണ്ടുും ചേര്ത്തുമകൊണ്ടു 
ച�ൊവൊന് കഴിയന്ത്  �ികവൊണുതൊനുും. �ലയൊള
ത്ി്്  ഇതുണ്് . ഇത്രച�ല �ികവള് ഭൊഷയൊണു 
്മ്മുചെത്  എന് അഭി�ൊ് ച�ൊധും ്മുക്കുചണ്ൊ? 
അതില്ലതൊനുും! ഇുംഗ്ീഷില എന്ിനുും ഏതിനുും 'Love' 
ആണ് . �ലയൊളത്ിചലൊ? അതി്്  വ്യത്യസ് ത 
അര്ഥച്ഛൊയകളള് എത്രചയൊ �ദങ്ളണ്് . 
സ് ച്ഹും, ��ത, ചപ്ര�ും, പ്രണയും, രൊഗും, 
അനുരൊഗും എന്ിങ്മ്. ഓചരൊ സന്ദര്ഭത്ി്നു
സരി്ചേ്  ഓചരൊന്് , ഓചരൊ വ്യക്ി �ന്ധത്ിമറെ 
സവിചശഷതക്നുസരി്ചേ്  ഓചരൊന്് . ഇങ്മ് 
ച്ൊക്ിയൊലും എത്രചയൊ ച�മലയൊണു �ലയൊളും. 

ഭ്കഷയുാം പ്രകൃതിയുാം
ഭൊഷയമെ ചശ്രഷ് ഠതമയ ്ിര്�യിക്കുന് �െകങ്ളിമലൊന്ൊയി  
ആധു്ികകൊലത്തു �രിഗണിക്മപ്ടന്ത്  അതിമറെ  
ശബ്ദസ്ഭൊവ(Phonetic)�ൊണ് . ഇതു �ൊ്ദണ്�ൊക്ിയൊല ഇുംഗ്ീഷിമ്
ക്ൊള് ചശ്രഷ് ഠ�ൊയ ഭൊഷയൊണു �ലയൊളും എന്നുകൊണൊും. ഉ്ചേരിക്കുന് 
വിധത്ില എഴുതൊന് കഴിയക. എഴുതുന്തുച�ൊമല ഉ്ചേരിക്ൊന് കഴിയക. 
ഇതൊണ്  ചശ്രഷ് ഠതയമെ �ൊ്ദണ്ങ്ളിമലൊന്് . ഈ �ികവ്  ചലൊകത്്  
അപൂര്വും ഭൊഷകള്ചക്യള്ളു. അതിമലൊന്നു ്മ്മുമെ �ലയൊള�ൊണ് 

പ്രഭ്കവര്മ്മ

ജീവിതമത്  
അനുശീലിച്ചുള്തൊവണും 

�ൊതൃഭൊഷൊസ് ച്ഹും



25സമകാലിക P\-]Yw
H-tÎm_À 2022

�ചക്ഷ, ഇങ്മ്മയൊമക്യള് ചശ്രഷ് ഠത ചേര്ന് 
ഭൊഷയൊണു ്മ്മുചെത്  എന്്  അഭി�ൊ്ിക്ൊന് ്മുക്കു 
കഴിയന്നുചണ്ൊ? ഇല്ല തമന്!

�ൊതൃഭൊഷയ് ക്കുചവണ്ി വൊര�ൊേരിക്കുന് 
വരൊണു ്മ്മള്. ചലൊകത്്  �ചറ്മതങ്കിലും ഒരു 
ജ്ത ഇങ്മ് മേയ്യുന്നുചണ്ൊ? അവര്മക്ൊമക്
യറിയൊും പ്രചത്യക വൊര�ൊേരി്ചേല്ല, ജീവിതത്ില 
അനുശീലി്ചേൊണ്  ഭൊഷമയ സുംരക്ഷിചക്ണ്മതന്് . 
വര്ഷത്ില ഒരു ദിവസും �ൊതൃഭൊഷൊ സുംരക്ഷണ
ത്ി്് ; �ൊക്ി 364 ദിവസങ്ള് അതിമ്  
ഇല്ലൊതൊക്ൊനുും! �ൊതൃഭൊഷ അറിയില്ല എന്്  വികല
�ൊയ �ൊതൃഭൊഷയില �റയൊന് �െിയില്ലൊത്വര് 
ചലൊകത്തു �മറ്വിമെമയങ്കിലമുചണ്ൊ? ഇുംഗ്ീഷ്  
അറിയൊമ�ങ്കില ചയൊഗ്യത, സ് �ൊ്ിചഷൊ, ഫ്രചഞ്ൊ, 
കേ്ീചസൊ ഒമക് അറിയൊമ�ങ്കില അധിക 
ചയൊഗ്യത, �ലയൊളും അറിയൊമ�ന്നു വന്ൊല 
അചയൊഗ്യത! ത�ിഴര്  
ക്യൊ�ി്റ്്  മസക്രട്റിയൊയൊലും 
വീട്ില ത�ിചഴ �റയൂ. �ുംഗൊളി 
ഏത്  ഉയര്ന് �ദവിയിമലത്ി
യൊലും വീട്ില �ുംഗൊളിമയ 
�റയൂ. �ലയൊളി �ത്ൊുംക്ൊസു 
കഴിഞ്ഞ്  ഫരിദൊ�ൊദിചലൊ 
�ചറ്ൊ മേന്ൊല �ലയൊളിചയൊട 
ഹിന്ദിചയ �റയൂ. ഒരു ച്രമത് 
ആഹൊരത്ിനുചവണ്ി  
�ലയൊളിക്കു �ണയും  
മവക്ൊനുള് ആദ്യവസ് തു 
�ലയൊള�ൊണ് !

അധൄയ് ഭൊഷ  
ഏതൊവണമ�ന്്  ഏഴര 
�തിറ്ൊണ്ൊയ �ട്ത്ിലും േര്്ചേ 
മേയ് തുമകൊണ്ിരിക്കുന് ഒരു 
ജ്ത ചവമറ എവിമെമയങ്കില
മുചണ്ൊ? ഏതിലൊയൊലും 
�ൊതൃഭൊഷയില ചവണ്മയന് 
കൊര്യത്ില �ലര്ക്കുും ്ിര്�ന്ധമുണ്് .  
ഇുംഗ്ണ്ടുകൊരനു ഇുംഗ്ീഷുും, ഫ്രൊന്സുകൊരനു ഫ്രഞ്ും, 
കേ്ൊക്ൊരനു കേ്ീസു�ൊണ്   
�ഠ്ഭൊഷയൊചകണ്ത്  എന് കൊര്യത്ില  
സുംശയമ�ൊന്നു�ില്ല. സുംശയും ഇവിമെ  
�ൊത്രച�യള്ളൂ. ഭരണഭൊഷയമെ കൊര്യവും  
ഇതുതമന്. ്ിയ�മ�ൊമക് �ൊസൊക്ി  
വ്ചേിട്ടുമണ്ങ്കിലും ഭരണും ഇുംഗ്ീഷിലൊയൊചല  
തൃ�് തിയള്ളൂ. ചകൊെതിഭൊഷയമെ കഥയും ഇതുതമന്. 
ജ്ൊധി�ത്യത്ില തങ്മള ഭരിചക്ണ്തൊര്  എന്നു 
തീരു�ൊ്ിക്ൊച് ജ്ങ്ള്ക്വകൊശമുള്ളു. 
ഭരിചക്ണ്ത്  ഏതു ഭൊഷയില എന്നു ്ിശ്യിക്ൊന് 
അധികൊര�ില്ല. ഭരണഭൊഷയൊവൊനുള് ചയൊഗ്യത 
ഇുംഗ്ീഷിച്യള്ളു എന്ൊണ്  ധരിച്ചുവ്ചേിട്ടുള്ത് . 
ഇുംഗ്ീഷ്  ഇല്ലൊത്തുമകൊണ്്  ഫ്രൊന്സിലും ജര്മ്മ്ി
യിലും കേ്യിലും ഒന്നുും ഭരണും ്െക്കുന്ിചല്ല? 
ബ്രിട്ീഷുകൊര് വരുന്തിനു മുന്�്  ചകരളത്ില 

ഭരണും ്െന്ിട്ിചല്ല? �ലയൊള അക്ഷരങ്ള് തമന് 
കൂട്ിമയഴുതൊന് വിഷ�മുള് �ൊവമപ്ട്വന്  
കഹചക്ൊെതിയില ഹര്ജിമകൊടക്ൊന് ഇുംഗ്ീഷ്  
അറിയൊവന്വമ് ചതെിചപ്ൊകണും. അവിമെ 
ജ�് ജിക്കുും വക്ീലിനുും ഇെയില ്െക്കുന്മതന്ൊ
മണന്്  ഒട്ടു �്സ്ിലൊവകയ�ില്ല. വല്ലൊത്  
കദ്്യ�ൊണിത് .

ചലൊകത്ിമറെ ഏതു ഭൊഗത്തു മേന്ൊലും 
്മ്മുമെ ച�ലവിലൊസും �ലയൊള�ൊണ്  എന്തു 
�റന്ൊചലൊ? �ൊതൃഭൊഷ മതറ്കൂെൊമത ഉ്ചേരിക്ൊ്റി
യൊത്വമ് ചലൊകും പുച്ഛചത്ൊമെചയ കൊണൂ 
എന്തു �്സ്ിലൊക്ൊതിരുന്ൊചലൊ?

അറിവിമറെ �ര്യൊയ�ൊയി ഇുംഗ്ീഷിമ് 
കൊചണണ്തില്ല. 1 + 1 = 2. ഇത്  അറിവൊണ് . ഈ 
അറിവ്  എതു ഭൊഷയിലൂമെയും �കരൊും. അതു 
�ൊതൃഭൊഷയിലൊയൊചലൊ? എങ്കില കൂടതല  

�ധുരതര�ൊയി. സ്തന്ത 
ഇന്്യയില വളര്ന്നുവന് 
പ്രഗത്ഭ�തികമള  
എടത്തുച്ൊക്കൂ.  
എ �ി മജ അ�്ദള് കലൊും, 
മക ആര് ്ൊരൊയണന്,  
െി എന് ചശഷന്,  
ആര് മവങ്കിട്രൊ�ന്, കസ് തൂരി 
രുംഗന്, �ൊധവ്  ഗൊ�് ഗില... 
ഇവമരൊമക് അ്ൊയൊസും 
ഇുംഗ്ീഷ്  കകകൊര്യും മേയ് ത 
വരൊണ് . എന്ൊല �ൊതൃഭൊഷ 
ആദ്യച� തമന് ഉറപ്ി്ചേവരു 
�ൊണ് . �ൊതൃഭൊഷ ഉറ്ചേൊല �റ്്  
ഏതു ഭൊഷയും അ്ൊയൊചസ് 
ഉറപ്ൊക്ൊും. ചജൊലിക്്   
ഉത്ചരന്്യയിചലക്കു മേല്ലുന് 
വര് ആറു �ൊസുംമകൊണ്ടു ഹിന്ദി 
�ഠിച്ചു സുംസൊരിക്കുന്ിചല്ല? 
ഇങ്മ് ഏതു ഭൊഷയും 
സ്ൊയത്�ൊക്ൊും. അതി്്  

കപ്ര�റി ക്ൊസിചല �ലയൊളമത് കകമയൊഴിയണ
മ�ന്ില്ല. എല മക ജിയിചല ഇുംഗ്ീഷ്  
തുെങ്ണമ�ന്നു�ില്ല. എല �ി സ് കൂളിമലത്തുന് 
കുഞ്ഞിച്ൊെ്  വഴിയില കണ് ഒരു പൂവിമ്ക്കുറിച്ചു 
�റയൊന് �റഞ്ഞുച്ൊക്കൂ. കുഞ്ഞ്  ഏമറ വിശദ�ൊയി 
�റയും. അമതല്ലൊും ഇുംഗ്ീഷിചല �റയൊവൂ എന്നു 
ശഠി്ചേൊചലൊ? കുഞ്ഞിമറെ ആത്മവിശ്ൊസും തമന് 
തകര്ന്നുച�ൊവും. അ�കര്ഷച�ൊധത്ിചലക്ൊവും 
ആ കുഞ്ഞു മേന്നുവീഴുന്ത് .

കുഞ്ഞുങ്ളമെ സങ്കല് �് ചശഷിമയ 
ആകൊശചത്ൊളും ഉയര്ത്തുന് എത്രചയൊ കുഞ്ഞു 
കവിതകള്, കഥകള് ്മുക്കുണ്് . ഻ആ്ത്ലചയൊളും 
മവ�തരൊമ�െൊ഻ എന് �ൊട്ടു �ൊെിമക്ൊടത്ൊല 
'ആ്ത്ലചയൊളും മവ�' സങ്കല് �ിച്ചു മകൊള്ളുും 
കുഞ്ഞ് . അങ്മ്യൊണു കുഞ്ഞു �്സ്ിമറെ 
ഭൊവ്ൊചശഷി വളചരണ്ത് . ഏത്  ശൊസ് ത്ര ച്ട്
ചത്യും ്യിക്കുന്ത്  സങ്കല് �്ചശഷിയൊമണന്്  

�ൊതൃഭൊഷ ഉറ്ചേൊല �റ്്  
ഏതു ഭൊഷയും അ്ൊയൊ

ചസ് ഉറപ്ൊക്ൊും. 
ചജൊലിക്്   

ഉത്ചരന്്യയിചലക്കു  
മേല്ലുന്വര് ആറു �ൊസും 

മകൊണ്ടു ഹിന്ദി �ഠിച്ചു  
സുംസൊരിക്കുന്ിചല്ല? 

ഇങ്മ് ഏതു ഭൊഷയും  
സ്ൊയത്�ൊക്ൊും. 
അതി്്  കപ്ര�റി 

ക്ൊസിചല  
�ലയൊളമത്  

കകമയൊഴിയണമ�ന്ില്ല
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ഓര്ക്കുക. ഒരിക്ല ഏചതൊ �്സ്ില സങ്കല് ��ൊയിരുന്
തചല്ല ശൊസ് ത്രും യൊഥൊര്ഥൄ�ൊക്ിയ േൊന്ദ്രയൊത്രച�ൊലും!

കുഞ്ഞുങ്ള് 'ജൊക്്  ആറെ്  ജില' �ഠിച്ചേൊമട്, ഒപ്ും 
'ഇത്രിപ്പൂചവ ചുവന്പൂചവ' എന് ്മ്മുമെ ഭൊഷയിമല �ൊട്ടു 
കൂെി �റഞ്ഞുമകൊടക്ണും. 'ജൊക്്  ആറെ്  ജില' എന് 
�ൊട്ില അവരിരുവരുും �ലകയറിച�ൊയി എചന്യള്ളൂ. 
'ഇത്ിരിപ്പൂചവ'യില �റ്ള് പൂക്മള കൊത്ിരിക്ണും 
എന് ജീവിത�ൊഠും കൂെിയണ്് .  
അ�രമ്ക്കുറിച്ചുള് കരുതലിമറെ ജീവിത�ൊഠ�ൊണത് . 
�ൊതൃഭൊഷയിലൂമെ ഊറിമയചത്ണ് സുംസ് കൊരത്ിമറെ 
ആ �ൊല�ൊഠും കുഞ്ഞുങ്ള്ക്കു ്ിചഷധിച്ചുകൂെ.  
'പൂക്കുന്ിതൊ മുല്ല, പൂക്കുന്ിലഞ്ഞി' എന്നു 
തുെങ്ങുന്തിലൊകമട്, ഈ സസ്യപ്രകൃതിയൊമകയണ്് . 
പൂക്ചളൊടും മേെികചളൊടും കുഞ്ഞിചല ഉണ്ൊചവണ്  
സ് ച്ഹ�ൊണ്  സഹജൊതചരൊെൊമകയള് സ് ച്ഹ�ൊയി 
ഭൊവിയില കുരുന്നുകളില വളര്ന്നുവചരണ്ത് . അതിമറെ 
അഭൊവത്ിലൊണ്  �ഠ്�ികവണ്ൊയൊലും കരുണയില്ലൊത് 
വരൊയി പുതുതലമുറ വളരുന്ത് . 
തകര്ന്നു വീഴുന് �ൊലങ്ളണ്ൊ
ക്കുന് എഞ്ി്ീയര്�ൊമരയും 
ചരൊഗി �രിക്കുന് വിധത്ില 
േികിത്സ ്െത്തുന്  
ച�ൊക്ര്�ൊമരയ�ല്ലചല്ലൊ ്മുക്കു 
ചവണ്ത് ! അതി്്  ഓര്ക്ിഡും 
ആന്തൂറിയവും �ൊത്ര�ല്ല, 
മുക്കുറ്ിപ്പൂവും, കൊശിമത്റ്ിപ്പൂവും 
വിഷ് ണുക്രൊന്ിയും ഒമക്ക്കൂെി 
കണ്ൊല തിരി്ചേറിയന്വരൊയി  
കുഞ്ഞുങ്മള വളര്ത്ണും. 
�ിക്ി �രൗസുും �ിസ് ്ി അ�്ചഞ്
ഴ് സുും �ൊത്ര�ല്ല, ഐതിഹ്യ�ൊലയും 
�ഞ്തന്തവും ഒമക്ക്കൂെിയ 
മണ്ന്നു �റഞ്ഞുമകൊടക്ണും. 
April is the Cruellest month 
എന്്  െി എസ്  എലിയറ്്   
എഴുതിയതു �ൊത്ര�ല്ല, 'ഏപ്രില 
എ്ിക്റിയില്ല ്ിന് ക്രൂരത' 
എന്്  ഒരു �ലയൊള കവി 
എഴുതിയതുമുണ്്  എന്്  അറിയിച്ചു
മകൊടക്ണും. Moon എന്നു 
�ൊത്ര�ല്ല, അമ്ിളിയമ്മൊവന് 
എന്നുകൂെി �റയൊന് �ഠിപ്ിച്ചു 
മകൊടക്ണും. കുഞ്ഞുങ്മള 
മതൊെികളിചലക്കു തുറന്നുവിെണും. 
പൂക്മളക്ണ്ടുും ശലഭങ്മള 
സ് ച്ഹിച്ചുും പൂമ്ൊറ്ക്കു �ിന്ൊമല ഓെിയും അരുവിയമെ 
കളകള ശബ്ദും ചകട്ടുും, ്ിലൊവില കുളിച്ചുും ഒമക് അവര് 
പ്രകൃതിമയ അറിയമട്; �ലയൊളമത് അറിയമട്, �ൊതൃഭൊഷ
യമെ ഈണവും തൊളവും മേൊലവഴക്ങ്ളും അറിയമട്. 
അങ്മ് �ലയൊളത്ിമറെ �ണവും രുേിയും ്ിറവും 
ക്വും രുേിച്ചു വളരമട്! കുഞ്ഞുങ്ള് ��ിമറെ ഈര്പ്വും 
ആകൊശത്ിമറെ മവളി്ചേവും ്ിചഷധിക്മപ്ടന്  
�ൊലക്ണിമ്ചേെികളൊവൊതിരിക്മട്.

�ലയൊളഭൊഷ വര്ഷങ്ള്ക്കുള്ില  
�രിച്ചുച�ൊവമ�ന്്  1955 ല തമന് മൂര്ചക്ൊത്്   
കുഞ്ഞപ് എഴുതിയിരുന്നു. അതിനു ചശഷും ഏഴു  
�തിറ്ൊചണ്ൊള�ൊവകയൊയി. ഭൊഷ �രി്ചേിട്ില്ല. എന്നു 
�ൊത്ര�ല്ല, പുതിയ കൊലത്ിമറെ ശൊസ് ത്ര സൊചങ്കതിക 
സുംവിധൊ്ങ്ളില മഞരിഞ്ഞുച�ൊകൊമത, അതിമ്ക്കൂെി 

ഉ�ചയൊഗിച്ചു വളരുക തമന്യൊണ് . ഇറെര്മ്റ്ിമറെ 
കൊലത്്  �ലയൊളത്ി്്  എന്തു സുംഭവിക്കുമ�ന്നു �ലരുും 
ഭയന്നു. എന്ൊല, ഇുംഗ്ീഷില �രി�ിതമപ്ട്ടു്ിന്ിരുന് 
സൊമൂഹ്യ�ൊധ്യ�ങ്ളിലെക്ും �ലയൊളും എഴുതൊവന് 
അവസ്യിചലക്കു ്ൊും വളര്ന്നു. ്ൊട്ിമല വൊയ്ശൊല 
യില കിട്ൊത് '�ൊെ �ഹീശശതകും, േക്രവൊകസചന്ദശും,  
കൊന്വൃത്ും മകൊളമ്്  യൊത്രൊവിവരണും,  
ശതമുഖരൊ�ൊയണും' തുെങ്ിയ പ്രൊേീ് കൃതികള്  
വിക്ി�ീ�ിയൊ ഗ്രന്ഥപ്പുരയില ്ിന്നു വൊയിക്ൊമ�ന് 
സ്ിതി വന്നു.

എന്ൊല, ഇതുമകൊണ്ൊന്നുും മൂര്ചക്ൊത്തു  
കുഞ്ഞപ്യമെ പ്രവേ്ും ഫലിക്ില്ല എന്നു �റയക വയ്യ. 
പുതിയ തലമുറ �ലയൊളമത് ഏമറ്ടക്ിമല്ലങ്കില, 
ആധു്ിക ശൊസ് ത്ര സൊചങ്കതികജ്ൊ്ത്ി്ൊവശ്യ�ൊയ 
ഇുംഗ്ീഷ്  �ദങ്ള്ക്കു സ�ൊ്�ൊയ �ലയൊള �ദങ്ള്  
കമണ്ത്ി ജ്ൊ്ഭൊഷ എന് ്ിലയില �ലയൊളമത്  
ഉയര്ത്തുന്ിമല്ലങ്കില, ഈ ഭൊഷ മൃതഭൊഷയൊയിചപ്ൊവും. 

ശൊസ് ത്ര സൊചങ്കതിക ജ്ൊ്
�ൊമക �ലയൊളത്ിചലക്ൊക്ി
മയടക്കുന്തു ച�ൊകമട്, ചകവല 
വ്യവഹൊരത്ി്ൊവശ്യ�ൊയ 
വൊക്കുകള് ച�ൊലും ഇവിമെ 
മ�ൊഴി�ൊറ്മപ്ടന്ില്ല. സി. �ി 
വന്ചപ്ൊള് ത�ിഴന് 'തട്് ' എന് 
വൊക്കുണ്ൊക്ി. ്മ്മചളൊ? 
ചകൊണ്മവക് സ്  മലന്സ് , 
ചസൊഫ് റ്് മവയര്, ചക്ൊണിങ് , 
�രൗസ് , ബ്രരൗസിങ്് , കമ്യൂട്ര് 
േിപ്് , ്ൊച്ൊ മെക് ച്ൊളജി 
തുെങ്ിയവയ് മക്ൊമക് 
എന്ൊണു �ലയൊളും? സ�ൊ്�ദ
ങ്ള് കമണ്ത്തുന്ിമല്ലങ്കില 
�ലയൊളഭൊഷ എങ്മ് കൊലൊനു
സൃത�ൊയി ്വീകരിക്മപ്ടും? 
എങ്മ് വിജ്ൊ് 
ഭൊഷയൊവും? ആധു്ികവിജ്ൊ
്മത് �കര്ന്നു മകൊടക്ൊന് 
പ്രൊ�് ത�ല്ലൊമത വന്ൊല ഈ 
ഭൊഷമയങ്മ് ്ില്ിലക്കുും?

ചലൊകത്ിമറെ �ലഭൊഗ
ത്തുും ഭൊഷകള് �രിക്കുന്നുണ്് . 
രണ്ടു ഭൊഷൊ സര്ചവകള്ക്ിെയി
ലള് 80 വര്ഷങ്ള്ക്ിെയില 
ഇന്്യയില ്ിലവിലണ്ൊയിരുന് 
ഭൊഷകളില ഇരു�തു ശത�ൊ്ും 

അപ്രത്യക്ഷ�ൊയി എന്ൊണു ലിുംഗ്ിസ്റ്റിക് സ്  സര്ചവ ഓഫ്  
ഇന്്യ കമണ്ത്ിയിട്ടുള്ത് . 1652 ഭൊഷകള്, പ്രൊചദശിക 
�യലക് റ്കളെക്ും ഉണ്ൊയിരുന്നു. ഇതില 310 എ�ും 
ഇല്ലൊതൊയി. ഈ അ�കെും �ലയൊളത്ിനുണ്ൊവൊതിരി 
ക്മട്! �ൊതൃഭൊഷമയക്കുറി്ചേ്  അഭി�ൊ്�ില്ലൊത് ജ്ത 
ഏത്  അധി്ിചവശ ശക്ിക്കുമുമ്ിലും വളമര ചവഗും 
കീഴെങ്ങുും. സുംസ് കൊരവും ക�തൃകവും സുംരക്ഷിക്ണ
മ�ന് ച�ൊധ�ില്ലൊത്വര്ക്്  അതു �രി്ചേൊമലന്ൊ!

'ത�ിഴമ്ന്നു മേൊമല്ലെൊ 
തലമയടത്തു ്ിമല്ലെൊ' എന് ത�ിഴമറെ  

ആത്മൊഭി�ൊ്ും, ്മുമക്ന്നു സ്ന്�ൊക്ൊ്ൊവും?
ഐക്യചകരളപ്ിറവിക്കു ചശഷും ഉണ്ൊയ ആദ്യ 

�ന്തിസഭതമന് �ലയൊളത്ിമറെ പ്രൊധൊ്്യും അുംഗീകരിച്ചു. 
സുംസ്ൊ് ്ിയ�സഭയമെയും മസക്രചട്റിയറ്ിമറെയും 

  ഇ.എാം.എസ് 
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്െ�െിയെക്മുള് ഭരണകൊര്യങ്ള് �ലയൊളത്ിലൊക്കു
മ�ന്്  അന്മത് മുഖ്യ�ന്തി ഇ.എും.എസ് . പ്രഖ്യൊ�ിച്ചു. 
അചതത്തുെര്ന്ൊണ്  ഔചദ്യൊഗിക ഭൊഷ �ലയൊള�ൊക്കുന്
തിമ്ക്കുറി്ചേ്  �ഠിക്ൊന് ചകൊ�ൊട്ില അേയുതച�ച്ൊന് 
അധൄക്ഷ്ൊയള് ഒരു സ�ിതിമയ ്ിചയൊഗി്ചേത് . 
ജ്ങ്ള�ൊയി ച്രിട്്  �ന്ധമുള് 17  
വകുപ്പുകളില ഉെന്തമന് ഔചദ്യൊഗിക 
ഭരണഭൊഷ �ലയൊള�ൊക്ൊവന് 
തൊണ്  എന്്  ആ കമ്മിറ്ി 
ശു�ൊര്ശ മേയ് മതങ്കിലും ആ 
�ന്തിസഭ മതൊട്ടു�ിന്ൊമല 
ച�ൊയി. ഔചദ്യൊഗിക ഭൊഷ 
�ലയൊള�ൊക്ിമക്ൊണ്്  ഒരു 
്ിയ�ും പ്രൊ�ല്യത്ില 
വരൊന് �ിമന്യും ഒരു 
�തിറ്ൊണ്ിചലമറക്ൊലും 
കൊത്ിരിചക്ണ്ിവന്നു 
രണ്ൊും ഇ എും എസ്  
സര്ക്ൊരിമറെ കൊലും 
വമര.

�ൊതൃഭൊഷയൊയ 
�ലയൊളും �ഠിക്ൊന്  
കുഞ്ഞുങ്ള്ക്്  ്ിയ��ര�ൊയ 
അവകൊശും ്ലകുന്തിമറെ 
തുെക്�ൊയ ഒരു ്ിയ�ും  
വന്തുച�ൊലും എത്രചയൊ �തിറ്ൊണ്ടു 
കള്ക്കുചശഷും 2017 ലൊണ് . ക്ൊസ്ില 
�ലയൊളും �റഞ്ഞൊല ശിക്ഷിക്കുും എന് അവസ്യ് ക്്  
അറുതിവന്തുച�ൊലും അചപ്ൊഴൊണ് .  �ലയൊളും �ഠിക്ൊമത 
�ിരുദമ�ടക്ൊമ�ന് അവസ് �ൊറിയതുും അചപ്ൊള് 
�ൊത്ര�ൊണ് . എല്ലൊ വകുപ്പുകളിലും സ്ൊ�്ങ്ളിലും 
ഭരണഭൊഷ �ലയൊള�ൊയിരിക്ണമ�ന്്  വ്യവസ് മേയ് ത
ചശഷവും ഫയലകളില ഇുംഗ്ീഷില എഴുതുന് സ്ിതി 
ഇചപ്ൊഴുും ്ില്ിലക്കുന്നുണ്് . ഭരണ രുംഗത്്   

ഇരു�തി്ൊയിരചത്ൊളും �ദങ്ളും അവയമെ �ലയൊളവും 
ചേര്ത്്  ഭരണ�ലയൊളും എന് ച�രില ഒരു ഓണ്കലന് 
്ി�ണ്ടു ഉണ്ൊക്ിയിട്ടുണ്് . ആവശ്യ�ൊയ മ�ൊക�ല 
ആപ്ലിചക്ഷനുമുണ്് . ഭരണഭൊഷൊ �രിശീല്ും �ലയൊളും 
കും�യൂട്ിുംഗ്  �രിശീല്ും എന്ിവ സര്ക്ൊര് തമന് 

ഏര്പ്ൊെൊക്ിയിട്ടുണ്് . എങ്കിലും ഭരണഭൊഷ ഇചപ്ൊഴുും 
പൂര്ണ�ൊയും �ലയൊള�ൊകുന്ില്ല എന്തൊണ്  

സ്ിതി.

�ല നൂറ്ൊണ്ടുകളൊയി 
രൂ�മപ്ട്ടു വന് ഒരു സുംസ് കൃതി

യമെ അെിത്റയില ്മ്മുമെ 
ഭൊഷ വിറയൊര്ന്നു ്ിലക്കുന് 
സൊഹേര്യും ഇചപ്ൊഴുമുണ്് . 
ഇതിനു കൊരണങ്ള് 
�ലതുണ്ൊവൊും. പുതിയ 
സൊചങ്കതിക ജ്ൊ് 
സുംസ് കൊരും, ഭൊഷൊ�ര�ൊയ 
അതിരുകമള  

അതിലും�ിച്ചുള്  
ഉചദ്യൊഗൊര്ഥിപ്രവൊഹങ്ള്, 

സൊമൂഹികും എന് ആശയമത്
ത്മന് �കരും വയ് ക്കുന് 

കചമ്ൊള ്ിയന്തിത ഭൊഷയമെ 
രൂ�മപ്െല, സ�ൊന്ര�ൊയി  വളര്ന്നു

വരുന്തുും െി വിയിലും �റ്ും 
പ്രകെ�ൊകുന്തു�ൊയ �ിശ്രഭൊഷയമെ രൂ�ീകര

ണും, ഭൊഷമയ �റികെക്കുന് ശരീര ഭൊഷയമെ വ്യൊ�്ും, 
പുതിയ ഉ്ചേൊരണ സുംസ് കൊരും തുെങ്ിയവമയൊമക് 
ഇതിനു കൊരണങ്ളൊവൊും. ഏറ്വും പ്രധൊ്മപ്ട് കൊരണും, 
'�ര്ത്്യന്നു മ�റ്മ്മ തന് ഭൊഷതൊന്' എന് ച�ൊധത്ിമറെ
യും അതിലറ്ചേ ആത്മൊഭി�ൊ്ത്ിമറെയും അഭൊവും 
തമന്യൊണ് .

ഐക്യചകരളപ്ിറവിക്കു 
ചശഷും ഉണ്ൊയ ആദ്യ 

�ന്തിസഭതമന് �ലയൊളത്ി
മറെ പ്രൊധൊ്്യും അുംഗീകരിച്ചു. 
സുംസ്ൊ് ്ിയ�സഭയമെ
യും മസക്രചട്റിയറ്ിമറെയും 

്െ�െിയെക്മുള്  
ഭരണകൊര്യങ്ള് �ലയൊള

ത്ിലൊക്കുമ�ന്്  അന്മത് 
മുഖ്യ�ന്തി ഇ.എും.എസ് . 

പ്രഖ്യൊ�ിച്ചു
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എങ്മ്മയന്ൊല -ഏഴൊച്ചേരി ്ൊഷണല 
കലബ്രറി ചകരളപ്ിറവി ദി്ത്ില 1956 ്വും�ര് 
ഒന്ി്്  ഒരു സും�ഗൊ്ും അവതരിപ്ിക്ൊന് ്ിശ്യിച്ചു. 
ഒപ്ും ്ൊെകും ഉള്മപ്മെ ഒത്ിരി കലൊ�രി�ൊെികളും. 
ഇവയമെ തുെക്ത്ില �ൊെൊനുള് സും�ഗൊ്ും രേി്ചേത്  
മുകളില �റഞ്ഞ �ഹൊകവിയൊയിരുന്നു. 'ജയ്  ജയ്  ജയ 
ചകരളച�' എന്ൊരുംഭിക്കുന് ഈ സും�ഗൊ്ും ഞങ്ള് 
േിലര് ചേര്ന്്  ആല�ിച്ചു. ്ൊഷണല കലബ്രറിയമെ 
സജീവ പ്രവര്ത്ക്ൊയിരുന് എും മക ജവഹരി എന് 
അധ്യൊ�ക്ൊയിരുന്നു ഗൊയകസും�ത്ിമറെ ചു�തല. 
ആദ്യമത് ചകരളപ്ിറവി ദി്ത്ിമറെ  
സജീവ�ൊയ ഓര്മ്മ ഒട്ടുും ഒളി�ങ്ൊമത ഇന്നുും 
ഹൃദയത്ില ഹരിതൊഭചയൊമെ ്ില്ിലക്കുന്നു.  
ഞങ്ളമെ കലബ്രറിയമെ ചു�തലയില 
പ്രവര്ത്ി്ചേിരുന് ്ൊഷണല ആര്െ് സ്  ക്�്  ആണ്  
കലൊ�രി�ൊെികള് അവതരിപ്ി്ചേത് .

അന്മത് ഒളി�ങ്ൊത് സ് �രണകളില  
സജീവ�ൊയത്  വയലൊര് രൊ�വര്മ്മയമെ '�റു്ൊട്ിമല 
കുഞ്ഞന്ച�ച്ൊനുും തങ്കമ്മയ് ക്കുും' എന് കവിതയൊയിരു
ന്നു. ചകരളപ്ിറവിചയൊെ്  അനു�ന്ധി്ചേ്  പ്രസിദ്ധീകൃത�ൊയ 
ഏചതൊ ഒരു വൊര്ഷിക�തിപ്ിലൊണ്  ഈ കവിത  
ഉണ്ൊയിരുന്ത് . മക �ൊലകൃഷ് ണമറെ കരൗമുദിയൊകൊും 
ഈ വൊര്ഷിക �തിപ്് .

''വരണ്ടു കിെക്കുന് വയലസീ�യിലൂമെ
തിരിച്ചു തീവണ്ിയില ച�ൊരുചമ്ൊള് ഞൊന് ഓര്മ്മിച്ചു
�റു്ൊട്ില കുഞ്ഞന്ച�ച്ൊനുും തങ്കമ്മയ് ക്കുും
�ഠയന് ചജൊണിക്കു�ൊകണക്യചകരളും ്ൊമള''.

ഇതൊണ്  കവിതയമെ അവസൊ് വരികള്. 
അക്ൊലും ചകരളീയ ഗ്രൊ�ങ്ളിലൊമക ഈ കവിത 
എത്ി്ചേത്  കഥൊപ്രസുംഗകരൊയിരുന്നു. ച�ൊുംമ�യിമല 
�ല�ൊര് ഹില്ലില ഒരു സൊയന്്ത്ില കണ്ടുമുട്ിയ 
കുഞ്ഞന്ച�ച്ൊന് എന് ആലവൊക്ൊര്ൊയ കഥൊ�ൊത്ര
വ�ൊയി കവിയ് ക്കുള് �ന്ധ�ൊണ്  കവിതയമെ  
ഇതിവൃത്ും. ആലവൊയ് ക്ടത്തു ്ിന്നുും  
വര്ഷങ്ള്ക്പ്പുറും ച�ൊുംമ�യില കുെിചയറിയ കുഞ്ഞന് 
ച�ച്ൊമറെ

മകട്ിയ മ�ണ്ും കുഞ്ഞുും വീടവിട്ിറങ്ിചപ്ൊയി
�ട്ണും മതരുവിലും �ീ്ചേിലും ്െക്കുന്നു.

ഒടവില �ല�ൊര് ഹില്ലിമല �ഞ്ൊ�ി ചവശ്യൊലയ
ത്ില കുഞ്ഞന്ച�ച്ൊമറെ �കള് തങ്കമ്മമയ കവി 
കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എങ്മ് തൊന് ഇവിമെമയത്ിമയന് കഥ 
അവള് വിവരിക്കുന്നു. �ഹൊകവി വള്ചത്ൊള് ഉള്മപ്മെ 
അന്മത് പ്രമുഖ കവികമളൊമക് ചകരളപ്ിറവിമയക്കുറി
ച്ചുള് കവിത േ�ച്ചു. എന്ൊല വയലൊറിമറെ ഈ കവിത

മ്കമലകള്കപ്പുറതെ് 
മരതകപട്ടുടുതെ് 

ക്രിസ് തുപുരൊണും അവലും��ൊക്ി �ഹൊകൊവ്യും എഴുതിയ പ്രവിത്ൊ്ും  
�ി എും ചദവസ്യ ഞങ്ളമെ ്ൊട്ിമല �ഹൊകവിയൊണ് . കട്ക്യത്ില മേറിയൊന് 
�ൊപ്ിളക്്  തുല്യും ഇച്ദേഹമത്യും �രിഗണിക്കുന്നുണ്്  ഞങ്ള് ചകരളപ്ിറവി ദി്ും 

ആച�ൊഷ�ൊക്ൊന് തീരു�ൊ്ി്ചേചപ്ൊള് ഇച്ദേഹത്ിമറെ സഹൊയും ചതെി

ആദ്യമത്  
ചകരളപ്ിറവി ദി്ത്ിമറെ  

സജീവ�ൊയ ഓര്മ്മ

ഏഴ്കചച്ചരി ര്കമേന്ദ്രന്
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ചയൊളും ഹൃദയവര്ജക�ൊയില്ല ഇവമയൊന്നുും എന്തൊണ്  
ച്ര് . ച്രിലും ച്രൊയ ച്ര് .

ക�ലൊഞ്ി ഇലകമള കത്രി്ചേ്  ക�്മയ  
്ിര്മ്മിക്കുന് ഉദ്യൊ്�ൊലക്ൊയ കുഞ്ഞന് ച�ച്ൊന് 
തമന്യൊണ്  �കളമെ സവിധത്ില കവിമയ  
എത്ിക്കുന്ത് . ആലവൊയ് ക്ടത്തു്ിന്്  ച�ൊുംമ�യിമല
ത്ിയ കുഞ്ഞന്ച�ച്ൊമറെയും തങ്കമ്മയമെയും  
ഹൃദയസ് �ര്ശിയൊയ ജീവിതകഥ ചുരുക്ും വരികളില 
രേി്ചേ വയലൊര് ചകരളപ്ിറവിക്ൊയി സ�ര്പ്ി്ചേ ഈ 
കൊചവ്യൊ�ഹൊരും അവിസ് �രണീയ�ൊണ് .

''മവള്ിലക്ൊെിനുള്ില �രൗര്ണ�ി വളര്ത്തുന്
പുള്ി�ൊന് കെലിമറെ കകകളില ഉറങ്ങുചമ്ൊള്''

എന്ിങ്മ്യൊണ്  കവിതയമെ തുെക്ും. �ഹൊകവി
കളൊയ വള്ചത്ൊളും ജിയും �ൊലൊയും ഉള്മപ്മെ ഒട്ടു�ിക് 
കവികളും ചകരളപ്ിറവിമയ ആസ് �ദ�ൊക്ി കൊവ്യും 
രേിച്ചു. ച�ൊുംമ�യില മേന്്  ചവശ്യയൊയി പുലരുന് 
തങ്കമ്മയ് ക്്  മുന്ില എത്ിച്ചേരുന് അച്ഛന് കുഞ്ഞന് 
ച�ച്ൊനുും കവിയും ഉള്മപ്മെയള്വര് സൃഷ്ടിക്കുന് 
വികൊരപ്ര�ഞ്ും അനു���ൊണ് . ചകരളപ്ിറവിയമെ 
ഓര്മ്മ മ�രുന്ൊള് ചവളയില �ലയൊളിക്്  മേയ്യൊന് 
കഴിയന് ചേത�ില്ലൊത് അനുസ് �രണും ഈ വയലൊര് 
കവിതമയ ഉള്ിലിരുത്ി ഒരുവട്ും 
ഗൃഹസദസ്ില ഒന്നു വൊയിച്ചു സ�ര്പ്ിക്കുക 
തമന്യൊണ്  എന്്  എ്ിക്്  ചതൊന്നുന്നു. 
അത്രച�ല ഹൃദയദ്രവീകരണക്ഷ��ൊണ്  
ഈ ലഘു കവിത. പ്രമുഖ പ്രസുംഗകര് 
വിയര്ത്തു കുളി്ചേ്  �ണിക്കൂറുകള് 
പ്രസുംഗി്ചേൊലും ഈ കവിത സൃഷ്ടിക്കുന് 
ചദശീചയൊലഗ്രഥ് ര�്യദരൗത്യും 
�മറ്ൊന്ിനുും സൊധിക്കുകയിമല്ലന്്  
കരുതമട്. ച�ൊുംമ�യില ്ിന്നുള് 
�െക്ത്ിരക്ി്ിെയില

''എമറെ ച�ൊക്റ്ില കയ്യി
മട്ൊരുത്ന് �ചസ്റ്റൊപ്ില മവ
മ്ചേന് �ണിചപ്ഴ് സുും മകൊണ്ൊ
ത്ിരക്ില കെന്നുച�ൊയി
്ൊലഞ് സുഹൃത്തുക്
ളവമ്പ്ിെിമ്ചേമറെ
േൊരത്തു്ിര്ത്ി ച�ൊലീ
ചസൊെിവമന്ത്തുും മുന്ച�
മേൊല്ലി്ൊ്വള് എമന്
ച�ൊലീസിചലലപ്ിക്ചല്ല
മകൊല്ലത്തുകൊരന് ചജൊണി
ക്കുട്ിമയ രക്ഷിക്ചണ''

കവിതയമെ ക�ൊയ ഭൊഗും ഇതൊണ് . �റ് വയലൊര് 
കവിതകള്മക്ൊപ്ും ഈ കവിത േര്്ചേൊവിഷയ�ൊയിമല്ലന്്  
ചതൊന്നുന്നു. ഈ കവിത മ�ൊതുചവദികളില അവതരിപ്ി
ക്കുക തമന്യൊവും ചകരളപ്ിറവി ദി്ൊച�ൊഷ്ചേെങ്ില 
വയലൊറിമ് സ് �രിക്ൊന്ക്ൂെി കൂടതല  
ഉ�കരിക്മപ്ടക. ചകരളും �ിറന്തിനു ചശഷും �ിറന്നു
വീണ പുതുതലമുറയ് ക്്  ച�ൊയകൊല ച�്ചേിലപ്പുറങ്ളിലൂമെ 
ഒന്നു സഞ്രിക്ൊനുള് സരൗഭൊഗ്യും കൂെി ഈ  
കവിതൊവൊയ്യിലൂമെ കിട്ടുമ�ങ്കില അതുും ഏമറ്ന്് .

എമകജിയും മക �ി ചകശവച�ച്ൊനുും ചകളപ്നുും 
ഇഎുംഎസ്സുും ഉള്മപ്മെയളള �ഹൊത്മൊക്ളമെ ഒരു 
�ഹ്ീയ സ്�് ്ത്ിമറെ തിരുപ്ിറവി കൂെിയൊയിരുന്ചല്ലൊ 
ചകരളപ്ിറവി. അദ്യമത് ചകരളപ്ിറവി ദി്ത്ില ഇത്  
എഴുതുന് ആള് യ�ി സ് കൂളിചലക്്  കെന്ിരുന്ില്ല. 
എന്ിട്ടുും ഞങ്ളമെ വൊയ്ൊശൊലയമെ  
ദി്ൊേരണത്ില വള്ി ്ിക്റു�ിട്്  ചകരളപ്ിറവിഗൊ്ും 
�ൊെൊന് വിറചയൊമെ മേന്നു്ിന്ത്  ഇചപ്ൊഴുും ഓര്ക്കുന്നു.

മൂന്ൊയ്  മുറിഞ്ഞു കിെന് ചകരളും ഒന്ൊചകണ്തിമറെ 
അ്ിവൊര്യതയിചലക്്  വിരലചൂണ്ടുന് ഒത്ിരി  
ഏകൊങ്കങ്ളും സും�ഗൊ്ങ്ളമ�ൊമക് അന്നുണ്ൊയി 
രുന്നു. അവയമെ സൊുംഗത്യച�ൊ പ്രൊധൊ്്യച�ൊ ഒന്നുും 
മതല്ലുച�തിരി്ചേറിയൊത് അന്്  അവമയൊമക്  
ഉറക്മ്പ്ൊെി്െന്തിമറെ വീരപുളകും എമറെ  
പ്രൊണതന്ികളില ഇചപ്ൊഴുമുണ്് .

''ഏല ഏചലൊും ഏല ഏചലൊും
�ൊ�ലച�മല
ചേലിമലൊരു മേങ്കതിരിന്
പൂവിെരുചന്''.

എന് ഉശിരന് വിപ്ലവഗൊ്ും അന്്  ചകരള�ൊമക 
�ൊെിയിരുന്നു. ഈ ച�ൊരൊട്പ്ൊട്ിമറെ അന്രൊത്മൊവ്  

മേന്നുമതൊട്ടു്ിന്തുും ഐക്യചകരളും എന് 
ജീവ�ിന്ദുവില തമന്യൊണ് . ചകരള കര്ഷക 

സും�ത്ിമറെ ചകൊട്യും ജില്ലൊ സചമ്മള്ും 
അക്ൊലും �ൊലൊയില ്െന്നു. മുതിര്ന് 
സചഹൊദരന്ൊര് അതില �മങ്കടത്തു 
�െങ്ിവന്നു സുംസൊരി്ചേത്  എമകജി 
യമെ പ്രസുംഗമത് �റ്ിയൊയിരുന്നു. 
അച്ദേഹും സുംസൊരി്ചേത്  �ിക്വൊറുും 
ഐക്യചകരളത്ിമറെ അ്ിവൊര്യതമയ 
പ്റ്ിയൊയിരുന്ചത്ര.

''�ിഴി കവര്മന്ൊരഴകിലൊമക
മുഴുകിടന് ചകരളും

�ലകള് �ഞ്ഞിന് പുളക�ൊര്ന്നു
കുളിമരൊഴുകുും ചകരളും

യ�ി സ് കൂളിമല സൊഹിത്യസ�ൊജും ചയൊഗങ്ളില 
ഈ �ൊട്്  �ലതവണ �ൊെിയചതൊര്ക്കുന്നു. െീ്ചേര് �ഠിപ്ിച്ചു 
തന്തൊണ്  ഇത്  ചകരളപ്ിറവിസ് തവും തമന്യൊയിരുന്നു.

ശീ�യില ്ിന്ൊദ്യ�ൊയി
ഭൂ�ിചുറ്ി വന് കപ്ല
ഗൊ� കരയ് ക്െിപ്ി്ചേ
ചദശമ�ന് ചദശും''

അന്നു മേൊല്ലിയിരുന് ചകരളസ് തവങ്ളില 
ഇങ്മ്മയൊരു കവിതയും ഉണ്ൊയിരുന്നു. ഓര്മ്മയമെ 
��െരുകള്ക്കു ച�മല �ിമന്യും ഈരില ്ീട്ി 
മുളച്ചുമ�ൊന്തുന് ഇത്രും ഒത്ിരി ഈരെികള്ക്കു 
തണലില എമറെ ചകരളപ്ിറവിസ് മൃതിയും ്ില്ിലക്കുച�ൊ 
ആചവൊ. ഒരു കൊര്യും ച്രൊണ് . സമൂഹവിരുദ്ധര് എത്രമയൊ
മക് ശ്ര�ി്ചേൊലും വിഭൊഗീയതകള് എത്രച�ല  
രൊസൊയധക്ലി തുള്ിയൊലും �ലയൊള �്സ്്  ഒരു�യമെ 
ഈ സര്ഗസുംഗീത�ന്തമത് എമന്ന്നുും 
വ്രതശുദ്ധിചയൊമെ കൊക്കുക തമന് മേയ്യുും.

വയലൊര് രൊ�വര്മ്മ
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ഭൊഷമയചപ്ൊമല ്ിത്യനൂത്�ൊയ  
�ഹൊപുരൊവസ് തു, �ഹൊപുരൊണ ജന്ും, �മറ്ൊന്നുണ്ൊവില്ല. 
ച�ൊയ യഗങ്ളമെമയല്ലൊും ഹൃദയസ് �ന്ദതരുംഗങ്ള് 
സദൊ ഊഷ് �ള�ൊയി ്ില്ില് ക്കുന് ്ിത്യജീവിതസുംഗീത
ധൊരയൊണത് . ധ്്ികമളൊരു�ൊെ്  ഉള്ിലചപ്റുന് േരിത്ര
കൊവ്യ�ൊണത് . എന്നുും അത്  ജീവിക്കുന്നു, ജീവിപ്ിക്കുന്നു, 
ഓര്മ്മിക്കുന്നു, ഓര്മ്മിപ്ിക്കുന്നു. ഉണര്ത്തുന്നു,  
ഉചത്ജിപ്ിക്കുന്നു. ഭൊഷയിലൂമെത്മന്യൊണ്  ഒരു സമൂഹും 
സമൂഹ�ൊയി ്ില്ിലക്കുന്ത് . ഭൊഷയിലൂമെ �ൊത്ര�ൊണ്  
ഒരു സമൂഹും ഒരു�ിച്ചു്ചേരിക്കുന്ത് . ഭൊഷയിലൂമെ �ൊത്രും 
തമന്യൊണ്  സമൂഹത്ിനുും വ്യക്ിക്കുും ആത്മവിശ്ൊസ
വും ആത്മച�ൊധവും അതിലൂമെ ആത്മ�ലവും  
കകവരുന്ത് .

അതുമകൊണ്് , അതറിയിക്ൊന് കൂമെയൊണ്  �ലയൊള
്ൊെിമറെ ഒരു ഔചദ്യൊഗിക ഭൊഷൊപ്രതിജ്  
ഇങ്മ്യൊയത് .

�ലയൊള�ൊണ്  എമറെ ഭൊഷ
എമറെ ഭൊഷ എമറെ വീെൊണ് 
എമറെ ആകൊശ�ൊണ് 
ഞൊന് കൊണുന് ്ക്ഷത്ര�ൊണ് 
എമന് തഴുകുന് കൊറ്ൊണ് 
എമറെ ദൊഹും ശ�ിപ്ിക്കുന് കുളിര്മവള്�ൊണ് 
എമറെ അമ്മയമെ തചലൊെലും ശൊസ്യ�ൊണ് 
ഏതു ്ൊട്ിമലത്ിയൊലും ഞൊന് സ്�് ്ും കൊണുന്ത് 
എമറെ ഭൊഷയിലൊണ് 
എമറെ ഭൊഷ ഞൊന് തമന്യൊണ് 

മ്കതൃഭ്കഷയുടട
ആത്മക്കന്ികള്

വി. മധുസൂേനന് ന്കയര്

�ൊതൃഭൊഷ, അതിമറെ അച്ക�ച്കും ധൊരകളിലൂമെ, സ�കൊല �നുഷ്യമര �ൊത്ര�ല്ല, 
സ�ീ�സ്�നുഷ്യമര �ൊത്ര�ല്ല, സര്വകൊല �നുഷ്യമരയും അതിദൂര�നുഷ്യമരയും ഒചര 
ഭൊവശ്രുതിസുംഗീതത്ില ഒരു�ിപ്ിക്കുന്നു. ഇങ്മ്യൊണ്  അതിരുകള്ക്പ്പുറചത്ക്്  
�്സ്്  വികസിക്കുന്ത് . വികസിത �്സ്സുകളില �മറ്ല്ലൊ �്സ്സുകള്ക്കുും �മറ്ല്ലൊ 
മ�ൊഴികള്ക്കുും ഇെമുണ്് . അ്്യത്�ില്ല, അ�രിേിതത്�ില്ല, അ്ൊഥത്�ില്ല,  
അസ�ത്�ില്ല. അ്ൊദരച�ൊ അ്ധികൊരച�ൊ ഇല്ല. സ�ദര്ശ്വും  
സ്തന്തതൊശക്ിയും സര്ഗസിദ്ധിയമുള് സമൂഹത്ിമറെ സഞ് ജീവ്ത്ി്്  
�ൊതൃഭൊഷ ച�ൊമല �മറ്ൊന്്  സഹൊയിക്ില്ല. അതറിഞ്ഞുമകൊണ്ടുതമന്യൊവണും 
ചകരള സര്ക്ൊര് �ൊതൃഭൊഷൊ�രി�ൊല്ത്ി്്  മുന്കകമയടക്കുന്ത് 

മാതൃഭാഷാപരിപാലനത്ിന്റെ  
പ്രസക്ി
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�ലയൊളത്ിമറെ പൂര്�ൊക്ഷരവും 
പുണ്യൊക്ഷരവ�ൊയ  
എും.െി വൊസുചദവന് ്ൊയര്, എമറെ 
എളിയ അച�ക്ഷയനുസരി്ചേ് , എമറെ 
അധ്യക്ഷതയിലള് '�ലയൊളും 
�ള്ിക്കൂെ'ത്ിമല കുഞ്ഞുങ്ളമെ  
മുന്ിലവ്ചേ് , ഏതൊമണ്ൊരു �ി്ിട്ിനു
ള്ില എഴുതിയതൊണിത് . ഞൊനുും 
സഹപ്രവര്ത്കരൊയ  
ചഗൊ�ി്ൊരൊയണനുും മജസ്ി  
്ൊരൊയണനുും കൂെിയൊചലൊേി്ചേ് , ഇത്  
ചകരള സര്ക്ൊരിമറെ ഔചദ്യൊഗിക 
ഭൊഷൊപ്രതിജ്യൊക്ണമ�ന്്  
മുഖ്യ�ന്തി �ിണറൊയി വിജയച്ൊ 
െഭ്യര്ഥിച്ചു. ജ്ഹൃദയജ്്ൊയ 
അച്ദേഹത്ിമറെ ച്തൃത്ത്ിലള് 
സര്ക്ൊര് എല്ലൊ കൊര്യങ്ളും  
�രിഗണി്ചേ് , ഔചദ്യൊഗിക  
്െ�െിക്ര�ങ്ള് പൂര്ത്ിയൊക്ി, 2018 
മഫബ്രുവരി �തി്ൊറി്്   ഈ  
പ്രതിജ്മയ ചകരള്ൊെിമറെ 
ഔചദ്യൊഗിക ഭൊഷൊപ്രതിജ്യൊക്ി 
ഉത്രവ്  പുറമപ്ടവിച്ചു. ഔചദ്യൊഗിക 
ഭൊഷൊവിദഗ് ധന്  
ശിവകു�ൊര് ചകൊഴിചക്ൊട്ടു മേന്്   
എും.െി മയ ച്രിട്ടുകണ്ൊണ്   
ഇതി്ൊയള് അച്ദേഹത്ിമറെ 
സമ്മതും വൊങ്ിയമതന്്   
കൃതജ്തൊപൂര്വും ഓര്ക്കുന്നു.

സ് ച്ഹമ�ന് വികൊരും, 
സ്ന്മ�ന് ച�ൊധും, സ്ൊഭി�ൊ്ും, 
സരൗന്ദര്യൊനുഭവും, വിശ്ൊസസമൂഹ
ച�ൊധും, സ്ൊതന്ത്യും, സ്ൊച്ഛന്ദ്യും, 
സ്�് ്ും, സ് മൃതി�രമ്ര, സര്ഗൊത്മ
കത, സ്ൊത്മൊവിഷ് കൊരും -  
ഇവമയല്ലൊും ധ്്ിക്കുന് ലളിതവും 
ഗഹ്വും സര്വസ് �ര്ശിയ�ൊയ  
പ്രതിജ്. 'എമറെ ഭൊഷ എമറെ 
വീെൊണ് ' എന്തില, ജന്ഗൃഹ�ൊയ 
�ൊതൃഗര്ഭും മുതല കര്മ്മഭവ്�ൊയ 
സമൂഹഗര്ഭും വമര എല്ലൊ�െങ്ങുന്നു. 
'എമറെ ഭൊഷ എമറെ അമ്മയമെ 
തചലൊെലും ശൊസ്യ�ൊണ്  ' 
എന്തില, സമൂഹത്ിമറെയും 
സര്ക്ൊരിമറെയും ഭരണ�രി�ൊല്
ങ്ളിലൂമെ വ്യക്ി -സമൂഹ�്സ്്  
എങ്മ് രൂ�മപ്ടന്നുമവന്നുും 
അതി്്  �ൊതൃഭൊഷ എത്രചത്ൊളും 
ശക്�ൊകുന്നുമവന്നുും ധ്്ിക്കുന്നു. 
'ഞൊന് ഞൊന് സ്�് ്ും കൊണുന്ത്  
എമറെ ഭൊഷയിലൊണ് ' എന്തിലൂമെ 
കല് �്ൊചശഷിയും സര്ഗചശഷിയും 
വളരുന്ത്  സ്ന്ും ഭൊഷയിലൊമണന്്  
അറിയൊ്ൊവന്നു. ഈ ആത്മകൊന്ിക
ള് അനുഭവിക്കുചമ്ൊഴൊണ്  എമറെ ഭൊഷ 
ഞൊന് തമന്യൊണ്  എന് ഉള്റിവ് , 
ച്രറിവ് , സ്ത്ജ്ൊ്ും, ഉദിക്കുന്ത് . 
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ഭൊഷ എല്ലൊരുചെതു�ൊണ് , എല്ലൊരുും 
കൂമെച്ചേരുന്തു�ൊണ് . ഇന്ലചത്തുും ഇന്ചത്തുും 
്ൊചളക്കുള്തു�ൊണ് . (്ൊചളക്കുവ്ചേ വിളമപ്ൊലി 
വിത്തുകള്) എല്ലൊരുമെയും എന്ചത്തു�ൊയ ഭൊഷ 
അത്  ഞൊന് തമന്യൊണ്  എന് അനുഭവജ്ൊ് 
മുണ്ൊകുചമ്ൊള് വ്യക്ി�്സ്ില സമൂഹപുരുഷന് 
ഉണര്ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊണ്  �്മസ്ൊരു�. ഇതൊണ്  
�ഹൊ�്സ്ിമറെ വികൊസും. ഇതൊണ്  ഏറ്വും വലിയ 
സൊമൂഹിക പ്രക്രിയ. �ൊതൃഭൊഷ, അതിമറെ  
അച്ക�ച്കും ധൊരകളിലൂമെ, സ�കൊല �നുഷ്യ
മര �ൊത്ര�ല്ല, സ�ീ�സ്�നുഷ്യമര �ൊത്ര�ല്ല, 
സര്വകൊല �നുഷ്യമരയും അതിദൂര�നുഷ്യമരയും 
ഒചര ഭൊവശ്രുതിസുംഗീതത്ില ഒരു�ിപ്ിക്കുന്നു. 
ഇങ്മ്യൊണ്  അതിരുകള്ക്പ്പുറചത്ക്്  �്സ്്  
വികസിക്കുന്ത് . വികസിത �്സ്സുകളില �മറ്ല്ലൊ 
�്സ്സുകള്ക്കുും �മറ്ല്ലൊ മ�ൊഴികള്ക്കുും ഇെമുണ്് . 
അ്്യത്�ില്ല, അ�രിേിതത്�ില്ല, അ്ൊഥത്
�ില്ല, അസ�ത്�ില്ല. അ്ൊദരച�ൊ 
അ്ധികൊരച�ൊ ഇല്ല. സ�ദര്ശ്
വും സ്തന്തതൊശക്ിയും 
സര്ഗ്ഗസിദ്ധിയമുള് സമൂഹ
ത്ിമറെ സഞ് ജീവ്ത്ി്്  
�ൊതൃഭൊഷ ച�ൊമല 
�മറ്ൊന്്  സഹൊയിക്ില്ല. 
അതറിഞ്ഞുമകൊണ്ടു 
തമന്യൊവണും ചകരള 
സര്ക്ൊര് �ൊതൃഭൊഷൊ 
�രി�ൊല്ത്ി്്  
മുന്കകമയടക്കുന്ത് .

ആചരൊ ്മമ്മ 
�ഠിപ്ി്ചേ, ആശയും  
കക�ൊറൊനുള് ഉ�ൊധിയൊണ്  
ഭൊഷ എന്് . അചതൊമെ  
ഭൊഷയിലൂമെ തമറെയും സമൂഹത്ി
മറെയും ഭൊഷയമെയും ആത്മകൊന്ി 
അറിയൊനുള് �്സ്്  ്മുക്്  ്ഷ്ടമപ്ട്ടു. ശരീരും 
്ിത്യവും സ്യും പുതുക്ി മകൊണ്ിരിക്കുന്നു. സ്ത്ും 
കളയൊമത അതു തമന്യൊണ്  പ്രകൃതിസ്ഭൊവും. 
അതുച�ൊമല, സജീവ�ൊയ ഭൊഷയും സജീവ�ൊയ 
സമൂഹവും സ്ത്്ഷ്ടും വരൊമത സ്യും ്വീകരിച്ചു
മകൊണ്ിരിക്കുും. �റ്ള്വമയ സ്ൊുംശീകരി്ചേ്  സ്യും 
ആവിഷ് കരിക്കുും. �ൊതൃഭൊഷമയ മവെിഞ്ഞ്  �മറ്ൊന്ി
മ് പൂര്ണ�ൊയി ആശ്രയി്ചേ്  അതി്്   

വിചധയ�ൊവന് സമൂഹും സമൂഹ�ല്ല. അെി�യൊണ് . 
അ�കര്ഷത �ൊത്ര�ൊണ്  അതിമറെ ച്ട്ും. �ൊതൃഭൊ
ഷമയ ഉച�ക്ഷിക്കുന് സമൂഹും അ�കര്ഷത 
�ൊത്രമുള് അെി�യൊയ സമൂഹ�ൊണ് .

ആചരൊ ഒമക് ്മമ്മ ധരിപ്ി്ചേ്  ച�ൊന്നു, 
്മ്മുമെ �ലയൊളഭൊഷ  
ദരിദ്ര�ൊമണന്് . പുതിയമതൊന്നുും  
ഉള്മക്ൊള്ൊനുും പ്രകൊശിപ്ിക്ൊനുും  
കഴിയൊത് ഭൊഷയൊമണന്് . ്ൊ�തു  
വിശ്സിച്ചു. ആ വിശ്ൊസും ്മമ്മ കൂടതല ആശ്രയ 
ബുദ്ധിയള് ്ിസ്ന്ൊരൊക്ി.

�ലയൊളും ്ിസ്വര്ഗ്ഗത്ിമറെ ഭൊഷയല്ല. 
ദൊസദൊസന്ൊരുമെ ഭൊഷയല്ല. �ചറ്മതൊരു സുംസ് കൊ
രമത്യും ച�ൊമല, ഒരുചവള അതിനുും ച�മല, 
സമ്ന്വും �ലിഷ് ഠവ�ൊയ സുംസ് കൊര�ൊണ്  

�ലയൊളിയമെതുും.  
കൊണൊപ്ൊഠും �കര്ത്ിമവ്ചേ്  �ൊര്ക്കു 

�ൊത്രും ച്െിമയടക്ൊന്  
�രിശീലിപ്ിക്മപ്ടന് പുതിയ 

തലമുറയമെ ച�ൊധത്ില 
സ്ന്ും സുംസ് കൊര 

ശക്ിമയ ഉറപ്ിക്ൊന് 
ച�ൊന്വിധും  
വിദ്യൊഭ്യൊസരീതികളി
ലും �ഠ്ഗചവഷണ
ങ്ളിലും മ�ൊതുജ്
സമ്ര്ക്ത്ിലും 
അച്്യൊ്സ് �ര്ധ 
ഉണ്ൊകൊത്വിധും, 

�ൊറ്ും വരുത്തുകയൊണ്  
ആവശ്യും ചവണ്മതന്്  

ചതൊന്നുന്നു  
അതിനുതകുന് �ട്ില 

സമൂഹജീവിതമുണ്ൊചകണ്ത് 
പ്രൊഥ�ികൊവശ്യ�ൊണ് . 

�ൊരസ് �ര്യവും സ�ദര്ശ്വും 
വളര്ത്തുന് ഒരു സമൂഹവ്യവസ് ്മുക്്  

്ഷ്ട�ൊകുന്നു. �നുഷ്യരില പുതിയതരും വര്ഗീകരണ
ങ്ള് ഉണ്ൊയിമക്ൊണ്ിരിക്കുന്നു. ്ൊണ്യവിളകളമെ 
ത്ിചതൊട്ങ്ള് ച�ൊമലയൊണ്  ഇചപ്ൊഴിചപ്ൊള് 
�നുഷ്യവൊസഗൃഹങ്ളമെ ചതൊട്ങ്ള്. ഒരു ചതൊട്
ത്ില �മറ്ൊരു സത്യത്ിച്ൊ വൃക്ഷത്ിച്ൊ 
ഇെ�ില്ല. പുതിയ പുതിയ ഫ് ളൊറ്കളും 
ഗൃഹസമു്ചേയങ്ളും ഒന്ിമ്ൊന്നു �ന്ധും കുറഞ്ഞ 

സ�ദര്ശ്വും സ്തന്ത
തൊശക്ിയും സര്ഗ്ഗസിദ്ധി

യമുള് സമൂഹത്ിമറെ 
സഞ് ജീവ്ത്ി്്  

�ൊതൃഭൊഷ ച�ൊമല �മറ്ൊന്്  
സഹൊയിക്ില്ല. അതറിഞ്ഞു

മകൊണ്ടുതമന്യൊവണും 
ചകരള സര്ക്ൊര്  

�ൊതൃഭൊഷൊ�രി�ൊല്ത്ി
്്  മുന്കകമയടക്കുന്ത് .
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�നുഷ്യചത്ൊട്ങ്ളൊണ് . അഞ് ചകൊെിയും മൂന്്  
ചകൊെിയും �റ്ും വിലയള് ഫ് ളൊറ്കളില 

വസിക്കുന്വരുമെ ജീവിതവും ഭൊഷയ�ല്ല 
തീമരത്ൊണ വീടകളിലള്വരുചെത് . ഈ 
അന്രങ്ള് മ�രുകുചന്ൊറുും �്സ്സുകളിലും 
അന്രങ്ള് ഏറിവരുും. അയല�ക്ങ്ള് 
ഇചപ്ൊചഴ ഇല്ലചല്ലൊ. �രസ് �ര 
സമ്ര്ക്ും തത് കൊലൊവശ്യത്ിനു�ൊത്രും. 
ഭൊഷയിലും ഇത്  �ൊറ്ും വരുത്തുും. സൊമൂഹിക 

ച�ൊധും ്ശിക്കുും. സമൂഹജീവിതവും സ്ന്�ൊയ 
ഉത് �ന്ങ്ളമുള്ിെചത് സ്ന്ും ഭൊഷ തളിരിട്ടു വരൂ. 
കുട്ികള്ക്്  ഒരു�ിച്ചു കളിക്ൊനുും കുളിക്ൊനുും 
കൂെിയിരിക്ൊനുും മ�ൊതുവൊയ ഇെങ്ള് ഒട്ടുച� 
ഇല്ലൊതൊവന് ്ൊട്ില, കളിസ്ലങ്ള് സ്കൊര്യക്
്ചേവെ�ൊയിച്ചുരുങ്ിയ ്ൊട്ില, സ്ന്ും 
കൃഷിയിെങ്ള് ഇല്ലൊതൊയിത്ീര്ന് ്ൊട്ില, 
പുഴമയൊഴുക്കുകള് �റന്നുച�ൊയ ്ൊട്ില സമൂഹജീവി
തും ഉണ്ൊയിവരില്ല.

തുമ്ചയൊടും തുമ്ിചയൊടും േങ്ൊത്മുണ്ൊയി 
രുന് കൊലത്ൊണ്  'ഒന്ൊ്ൊും മകൊച്ചുതുമ്ി' എന് 
ഇണക്ത്ിമറെ ഈണും ഉണ്ൊയത് . സമൂഹജീവിതും 
ഇല്ലൊത് ��ില സമൂഹവികൊരവും സമൂഹഭൊഷയും 
സമൂഹസ്�് ്വും ഉണ്ൊവില്ല. അതുണ്ൊയൊല 
�ൊതൃഭൊഷമയന് �ഹൊ�ൊതൊവതമന് �ൊലൂട്ണും. 
ഒരു�ിക്ൊനുും അച്്യൊ്്യും സ് ച്ഹി്ചേൊദരിക്ൊനുും 
ഉദൊരതയള് �്സ്ില ്ിന്ൊണ്  എല്ലൊവര്ക്കുും 
�ധുര�ൊയ ഭൊഷയും ഭൊഷണവും ഊറിയറന്നു 
വരുന്ത് . അത്  സമൂഹപുരുഷമറെ സുംഗീത�ൊണ് .

വിദ്യൊലയങ്ളില �ൊതൃഭൊഷയൊയ �ലയൊളും 
്ിര്�ന്ധ�ൊക്ിമക്ൊണ്്  ഒരുത്രവ്   
�ിണറൊയി വിജയമറെ ച്തൃത്ത്ിലള് 
മുന്സര്ക്ൊര് പുറമപ്ടവി്ചേിരുന്നു. അത്   
എത്രചത്ൊളും സഫല�ൊയി ്െപ്ൊക്മപ്ട്ടു  
എന്റിയില്ല. ആ ഉത്രവ്  പുറമപ്ട് കൊലത്്  
അതി്്  മുന്കകമയടത് �ിണറൊയി വിജയ്്  നൂറ്  
പൂമ്ചേണ്ടുകള് ്ലകൊന് �ലയൊളും �ള്ിക്കൂെത്ിമല 
നൂറു കുട്ികമളയും ്യി്ചേ്  മുഖ്യ�ന്തിയമെ വസതിയി
ചലക്്  ച�ൊയചതൊര്ക്കുന്നു.ച�ൊ.�ൊബു ച�ൊള്, അടൂര് 
ചഗൊ�ൊലകൃഷ് ണന്, കൊ്ൊയി, വി മക. പ്രശൊന്്  
(ച�യര്) തുെങ്ിയവര് ഒപ്മുണ്ൊയിരന്നു. അതിനുമ�
ത്രചയൊ മുന്�്  1991 കൊലത്്  �ലയൊളഭൊഷയ് ക്കു 

ചവണ്ി മസക്രചട്റിയറ്ിനു മുന്ിചലക്്   
ഒ.എന്.വി കുറുപ്്  , മപ്രൊഫസര് വി. എന്. മുരളി,  
മപ്രൊഫസര് അലിയൊര് തുെങ്ിയവചരൊമെൊപ്ും ഒരു 
ച�ൊധ്യൊത്ര ്െത്ിയതുും ഓര്ക്കുന്നു. അന്്  
ഈയള്വന് എഴുതിയ ഒരു ചലഖ്ത്ില,  
സ് റ്ൊറ്ൄൂട്്  ഓഫ് പ്ലീ�ിുംഗ്  എന് ്ിയ�ും ്െപ്ൊക്ി
യൊണ്  ഇുംഗ്ണ്ില എലിമ�റെറി സ് കൂളിലും ചകൊെതി
കളിലും ഇുംഗ്ീഷ്  എന് ്ൊട്ടുഭൊഷ ഉ�ചയൊഗിച്ചു 
തുെങ്ിയമതന്്  �റഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുചശഷ�ൊണ്  
ഇുംഗ്ീഷ്  ഭൊഷ വളരൊന് തുെങ്ിയത് .

ചകരള ്ിയ�സഭ �ലയൊളഭൊഷയ് ക്കു ചവണ്ി 
ഒരു �ില �ൊസൊക്ിയിട്്  എമഴട്്  വര്ഷും കഴിഞ്ഞു. 
എന്ൊണതിമറെ അവസ്മയന്്  ഇചപ്ൊഴു�റിയില്ല. 
ച�ൊ. പുതുചശേരിയും ച�ൊ.്ടവട്ും ചഗൊ�ൊലകൃഷ് ണ
നുമ�ല്ലൊും �രിശ്ര�ി്ചേ്  �ലയൊളത്ി്്  ചശ്രഷ് ഠഭൊഷൊ 
�ദവി കകവന്നുമവങ്കിലും, വളമര കവകി ഒരു 
�ലയൊളും സര്വകലൊശൊല ഉണ്ൊമയങ്കിലും വഞ്ി 
തിരു്ക്രത്മന് ്ിലക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്ില 
രക്ഷിതൊക്ള്, അധ്യൊ�കര് തുെങ്ിയവരുമെ 
�്സ്ൊണ്  ഉണചരണ്ത് .

അമ്മയും അമ്മ മ�ൊഴിയും ഏത്  
കുഞ്ഞു�്സ്ിമറെ ജീ്ിലമുണ്് . 1985 മുതമലങ്കിലും 
കവിത �ൊെി ്െക്കുന് ഈയള്വ്്  കുട്ികള് 
ആചവശപൂര്വും തൊയ് മ�ൊഴിക്വിതയിചലക്്  ഓെിയട
ക്കുന്തു കണ്ചപ്ൊള് ച�ൊധ്യമപ്ട്തൊണിത് . ക�പ്്  
മവള്ചത്ക്ൊള്, കുപ്ിമവള്ചത്ക്ൊള്,  
ഇറക്കു�തി മേയ്യൊ്ിെവരൊവന് വിചദശമവള്ചത്
ക്ൊള് സഞ് ജീവ്ശക്ി ്ൊട്ടു�ലകളിലറമവടക്കു
ന് ഊറ്മവള്ത്ിനുും പുഴമവള്ത്ിനുും �ഴ 
മവള്ത്ിനു�ൊണ് . ആ ധൊതു�ലും ്ഷ്ടമപ്ടത്ൊവ
ന്തല്ല. അതുച�ൊമലയൊണ്  അമ്മമ�ൊഴിയമെ 
ഉമള്ൊഴുക്കുകളും മ്മഞ്ൊഴുക്കുകളും �ഴമയൊഴുക്കുക
ളും. ഉെഞ്ഞുമ�യ്യൊനുും ഉണര്മന്ൊഴുകൊനുും  
കുഞ്ഞുങ്ള്ക്്  കഴിയണമ�ങ്കില അവരുമെ 
�ൊ്സൊകൊശങ്ളില ്ൊട്ടുസുംസ് കൊരത്ിമറെ 
ച���ൊലകളണ്ൊവണും.

്മ്മുമെ �ൊഠ്യപുസ് തകങ്ളില അക്ഷര�ൊല 
വീണ്ടുും ്ിരന്നു കഴിഞ്ഞു. അത്  സുംസ് കൊരൊക്ഷരങ്
ളമെ ഭദ്ര�ൊയ ഉ്ചേൊരണത്ിചലക്കുും ആ  
ഉ്ചേൊരണങ്ള് പുതിയ ച��വര്ഷങ്ളമെ  
ധ്്ിസുംഗീതത്ിചലുും വളര്ന്നുമേല്ലു�ൊറൊവമട്.
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ഭ്കഷയുാം ഒരു ഇരയ്കണ് 
ഒരു ജ്തയമെ സ്ന്ും ഭൊഷ ്ശിക്കുക എന്ൊല സ്ന്ും 
സുംസ് കൊരും ്ശിക്കുക എന്്  തമന്യൊണ്  അര്ഥും. ഭൊഷയും  
സുംസ് കൊരവും തമ്മില അത്രചയമറ �ന്ധമപ്ട്ിരിക്കുന്നു. ഈ 
ഭൂ�ിയില അതിമല ജീവിതവും ഏതുവിധത്ില ച്ൊക്ിയൊലും 
കൂടതല കൂടതല ്ൊചശൊന്മുഖ�ൊയിത്ീരുകയൊണ് .  
അതിമറെ പൂര്� ഉത്രവൊദിത്ും �നുഷ്യ്്  �ൊത്ര�ൊമണന്ത്   
ഭയൊ്ക�ൊയ ഒരു സത്യ�ൊണ് 

ആറൊും ക്ൊസിലൊണ്  ഞൊന് 
ഇുംഗ്ീഷ്  �ഠിക്ൊന് തുെങ്ിയത് . അതിനു 
മുചന് തമന് �ൊതൃഭൊഷയമെ അെിത്റ 
�ലമപ്ട്ിട്ടുണ്ൊവണും. എമന്ന്ൊല 
�ൊതൃഭൊഷയമെ അെിത്റയ് ക്്  ചവണ്ത്ര 
�ലും ഉമണ്ങ്കില �ൊത്രച� �റ്  
ഭൊഷകളമെ എടപ്പുകള് �ടത്തുയര്ത്ൊന് 
കഴിയകയള്ളൂ. �ത്ൊും ക്ൊസ്  കഴിഞ്ഞ
ചപ്ൊചഴക്കുും �ലയൊളും ഭുംഗിയൊയും ഇുംഗ്ീഷ്  
മതറ്്  കൂെൊമതയും കകകൊര്യും മേയ്യൊന് 
സൊധി്ചേത്  അതുമകൊണ്ടുതമന്യൊണ് . 
എന്ൊല ഇന്മത് �ത്ൊും 
ക്ൊസുകൊരില ഭൂരി�ക്ഷത്ിനുും ഇുംഗ്ീഷ്  
എന്ല്ല �ലയൊളും ച�ൊലും മതറ്ില്ലൊമത 
പ്രചയൊഗിക്ൊനുള് കഴിവില്ല.

ഈ ദരവസ്യ് ക്്  കുട്ികമള �ൊത്രും 
കുറ്ും �റഞ്ഞിട്്  കൊര്യ�ില്ല. ്മ്മുമെ 
വിദ്യൊഭ്യൊസ സമ്പ്രദൊയും �ൊമെ  
�ൊറിചപ്ൊയി. �ണ്്  ആശൊന് കളരിയില  
അക്ഷര�ൊല എഴുതി�ഠിപ്ിച്ചു 
കൂട്ിവൊയിക്ൊന് തുെങ്ിയതിനുചശഷും 

ആണ്  കുട്ികള് ഒന്ൊും ക്ൊസില 
എത്തുക. ്മ്മള് പുചരൊഗ�ി്ചേചപ്ൊള് 
ആശൊന് കളരികള്  
അപ്രത്യക്ഷ�ൊയി. അത്  തീര്ത്തുും പ്രൊകൃത
�ൊയ ഒരു ഏര്പ്ൊെൊമണന്്   
പുതിയകൊലത്്  വിദ്യൊഭ്യൊസ വിേക്ഷണ
ന്ൊര് വിധിമയഴുതി.  
അക്ഷര�ൊലമയത്മന് ഒരു �ട്ത്ില 
�ൊഠപുസ് തകത്ില ്ിന്നുും പുക്ചേ്  
പുറത്തുേൊെിച്ചു.

എന്ിനുും ഏതിനുും കുട്ികളമെ 
�്ഃശൊസ് ത്രമത് �ിെി്ചേ്  
മുന്ണിചപ്ൊരൊളിയൊക്ി. ശൊസ് ത്രീയ�ൊയ 
ഒരു അ�ഗ്രഥത്ിനുും വഴങ്ൊത്ത്ര 
അതീവ സങ്കീര്ണ�ൊണ്  �നുഷ്യ�്സ്്  
എന് യൊഥൊര്ഥൄത്ി്്  ച്മര ക�െച്ചു. 
അെിത്റ �ലമപ്ടത്ൊമത എടപ്പുകള് 
�ടത്തുയര്ത്ി. ഫലത്ില മൂന്ൊും 
ക്ൊസില എത്ിയിട്ടുും കുട്ികള്ക്്  
�ൊതൃഭൊഷ വൊയിക്ൊന് അറിയില്ല 
എന്ൊയി.

ഇന്മത് കുട്ികളില  

ചഗ്രസി

ഭൊഷ  
ഇരയൊകൊതിരിക്ൊനുള്  

വഴികള്
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ഭൂരി�ക്ഷത്ിനുും �ൊതൃഭൊഷചയൊെ്  തീമര  
��തയില്ല. അത്  തിരിച്ചു�ിെിക്ൊന്  
അധ്യൊ�കരുമെ �ക്ഷത്തു്ിന്്  എളിമയൊരു 
ശ്ര�ും ച�ൊല�ില്ലൊതൊയി. തമന്യ�ല്ല �ൊതൃഭൊഷ
ചയൊെ്  മവറുപ്പുള്വൊക്ൊന് ച�ൊരുന് തരത്ിലള് 
�ൊഠ്യ�ദ്ധതി തയ്യൊറൊക്ൊന് ഉത്സൊഹിക്കുകയും 
മേയ്യുന്നു. സി�ിഎസ് ഇ സ് കൂളകള്ക്്   
ഏകീകൃത�ൊയ ഒരു �ൊഠ്യ�ദ്ധതിയില്ല.  
രണ്ടുമകൊല്ലും മുമ്്  ആറൊും ക്ൊസില �ഠിക്കുന് 
ച�രക്കുട്ിയമെ �ലയൊള �ൊഠപുസ് തകും കണ്്  
ഞൊന് മഞട്ിചപ്ൊയി. കവിത് സിദ്ധി  
മതൊട്ടുമതറിക്ൊത് ആരുമെചയൊ ഒരു  
രേ്ൊഭൊസും �ൊഠപുസ് തകത്ില  
നുഴഞ്ഞുകയറി മുട് മുട് േീമുട് എന്്  മുദ്രൊവൊക്യും 
വിളി്ചേ്  ദര്ഗന്ധും �രത്തുന്നു.

ഇത്  �ഠിക്ൊന് ്ിര്�ന്ധിതരൊവന് 
കുട്ികള് ആയഷ് കൊലും മുഴുവന് �ലയൊള കവിത 
കണ്ൊല �ൊമഞ്ഞൊളിക്കുും ആശൊന്, ഉള്ളൂര് 
തുെങ്ിയ �ഴയ കവികളും േില പുതിയ കവികളും 
എഴുതിയ അതി�ച്ൊഹരങ്ളൊയ 
കുട്ിക്വിതകളമെ സ്ൊ്�ൊണ്  
ഇതുച�ൊലള് േീമുട്ക്വിതകള് 
അ�ഹരിക്കുന്ത്  എന്്  
ഓര്ക്ണും.

വസ് തുതൊ�ര�ൊയ 
മതറ്ും �ലയൊള �ൊഠപുസ് ത
കങ്ളില കെന്നു കൂെൊറുണ്്  
ച�ൊ. സുവര്� ്ൊലപ്ൊട്്  
�ൊലൊ�ണിയമ്മയമെ 
�കളൊമണന്്  ആചരൊ  
കണ്ടു�ിെി്ചേത്  ഒരു ഉദൊഹരണും 
�ൊത്രും. കുട്ികള്ക്്  �ലയൊളഭൊഷ
ചയൊെ്  ഇഷ്ടും ചതൊന്ിക്കുന്  
തരത്ിലള് കവിതകളും കഥകളും ഓര്മ്മക്കുറി
പ്പുകളും ഒമക് ഉള്മക്ൊള്ി്ചേ്  �ൊഠപുസ് തകങ്ള് 
തയ്യൊറൊക്കുകയൊണ്  ചവണ്ത് . �കരും  
�ിന്വൊതിലവഴി കയറിക്കൂടന് 
ദര്ഭഗസന്തികള് �ലയൊളഭൊഷൊ�ഠ്മത് 
�ൊതൊളചത്ൊളും േവിട്ിത്ൊഴ് ത്തുകയൊണ് . 
�ലയൊളും �ഠിപ്ിക്ൊന് അത്  ഐച്ഛിക�ൊയി 
�ഠിപ്ി്ചേവര് തമന് ചവണമ�ന്ില്ല എന്്  
വരുന്ത്  സ്ിതിഗതികള് കൂടതല  
വഷളൊക്കുകചയ ഉള്ളൂ.

�ലയൊളഭൊഷയില ഉന്ത �ിരുദും  
ച്െിയവര് തമന്യും ഹൃസ്ും, അചലൊരസും, 
വിളറി �ിെിക്കുക, കരസ്�ൊക്കുക എമന്ൊമക് 
മതറ്ൊയി പ്രചയൊഗിക്കുന്ത്  കൊണുചമ്ൊഴൊണ്  
്മ്മുമെ �ൊതൃഭൊഷയമെ ദയ്ീയൊവസ്  
കൂടതലൊയി മവളിമപ്ടന്ത് . ഈ  
�ിരുദധൊരികളും ്മ്മുമെ വിദ്യൊഭ്യൊസ സമ്പ്രദൊയ
ത്ിമറെ ഇരകള് തമന്യൊണ് . �മറ്ൊരു വിഷയ
ത്ിലും തുെര്�ഠ്ത്ി്്  സൊധ്യത മതളിയൊമത  
വരുചമ്ൊള് �ലയൊളഭൊഷൊ�ഠ്ത്ി്്  ഇറങ്ി

ത്ിരിക്കുന്വരൊണ്  ഏമറയും. ഏതു  
�ിരുദത്ിനുും പ്രചവശ്ും ്ലകുന്തി്്  മുമ്്  
ഒരു ചയൊഗ്യതൊ ്ിര്ണയ �രീക്ഷ ്െത്തുക വഴി 
ഈ പ്രതിസന്ധി ഒമട്ൊമക് തരണും മേയ്യൊന് 
കഴിയും.

ലി�ി�രിഷ് കരണും �ലയൊളഭൊഷ ച്രിട് 
�മറ്ൊരു ദരന്�ൊണ് . ഇുംഗ്ീഷ്  അക്ഷരങ്മള 
അച�ക്ഷിച്ചു �ലയൊള അക്ഷരങ്ളമെ േിത്രണും 
ദഷ് കര�ൊണചത്ര. ലി�ി �രിഷ് കരി്ചേചപ്ൊഴൊകമട് 
മൂട്ി്്  മുട്ി്്  മകൊളത്തു തൂക്ി ചവഗപ്പൂട്ിടകയും 
മേയ് തു. ഇങ്മ് �ല�ല �രിഷ് കരണങ്ളമെ 
�ിെിയില അ�ര്ന് ഒരു ഇരയൊണ്  �ലയൊള ഭൊഷ. 
ഭരണഭൊഷ �ലയൊള�ൊക്കുന്തില പൂര്�ത 
വരുത്ൊനുും ്മുക്്  കഴിചയണ്തുണ്് .  
ഇതിമ്ൊമക് പുറച�യൊണ്  ചകന്ദ്രസര്ക്ൊരിമറെ  
ഭൊഷൊ്യും ഇെിത്ീ ച�ൊമല ്മ്മുമെ തലയില  
വന്നുവീഴുന്ത് .

ഹിന്ദി അെിച്ചേലപ്ിക്കുക �ൊത്ര�ല്ല ഓചരൊ 
സുംസ്ൊ്ത്ിമറെയും �ൊതൃഭൊഷമയ എമന്ചന്
ക്കു�ൊയി ്ിശബ്ദ�ൊക്ൊനുള് ്ീക്വും  

ചകന്ദ്രസര്ക്ൊര് ്െത്തുന്നുണ്് . �ൊതൃഭൊഷ 
ഒന്ൊും ഭൊഷയൊക്കുകയും ഇുംഗ്ീഷ്  

രണ്ൊും ഭൊഷയൊക്കുകയ�ൊണ്   
വിചവകമുള്  

ഭരണൊധികൊരികള്  
മേചയ്യണ്ത് . അന്ൊരൊഷ്ട 
ഭൊഷയൊയ ഇുംഗ്ീഷിമ് 
�ൊമെ ഒഴിവൊക്ൊനുള് 
ചകന്ദ്രസര്ക്ൊരിമറെ 
തീരു�ൊ്ും ആത്മഹത്യൊ�ര
�ൊണ് . മതചക് ഇന്്യക്ൊമര 

സും�ന്ധി്ചേിെചത്ൊള�ൊകമട് 
ഇുംഗ്ീഷിച്ക്ൊള് വിചദശിയൊണ്  

ഹിന്ദി എന്തുും ഒരു യൊഥൊര്ഥൄും 
�ൊത്ര�ൊണ് .

ത�ിഴ് ്ൊട്ില്ിന്്  എതിര് ശബ്ദും  
ഉയര്ന്നുകഴിഞ്ഞു. 60 കളില മതചക് ഇന്്യ 
�ലയിെത്തുും ആളിക്ത്ിയത്  ഈ ഭൊഷൊ 
പ്രശ് ്ത്ിമറെ ച�രിലൊമണന്ന്്  േരിത്രും 
ഭരണൊധികൊരികള് �റന്നുച�ൊയിരിക്കുന്നു.

ഭൊഷയമെ അെിസ്ൊ്ത്ിലൊണ്   
സുംസ്ൊ്ങ്ള് രൂ�ീകൃത�ൊയത്  എന് സത്യും 
്ിചഷധിക്ൊ്ൊവച�ൊ? ചകന്ദ്രത്ിമറെ പുതിയ 
്ീക്ും ഭരണ�െ്യമെ ്ഗ് ്�ൊയ ലും�്ും 
കൂെിയൊണ് .

ഒരു ജ്തയമെ സ്ന്ും ഭൊഷ ്ശിക്കുക 
എന്ൊല സ്ന്ും സുംസ് കൊരും ്ശിക്കുക എന്്  
തമന്യൊണ്  അര്ഥും. ഭൊഷയും സുംസ് കൊരവും 
തമ്മില അത്രചയമറ �ന്ധമപ്ട്ിരിക്കുന്നു. ഈ 
ഭൂ�ിയും അതിമല ജീവിതവും ഏതുവിധത്ില 
ച്ൊക്ിയൊലും കൂടതല കൂടതല ്ൊചശൊന്മുഖ�ൊ
യിത്ീരുകയൊണ് . അതിമറെ  പൂര്ണ  
ഉത്രവൊദിത്ും �നുഷ്യ്്  �ൊത്ര�ൊമണന്ത്  
ഭയൊ്ക�ൊയ ഒരു സത്യും തമന്യചല്ല.

ഭൊഷയും  
സുംസ് കൊരവും  

തമ്മില അത്രചയമറ 
�ന്ധമപ്ട്ിരിക്കുന്നു. ഈ 

ഭൂ�ിയും അതിമല ജീവിതവും 
ഏതുവിധത്ില  

ച്ൊക്ിയൊലും കൂടതല 
കൂടതല  

്ൊചശൊന്മുഖ�ൊയി 
ത്ീരുകയൊണ് 
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അറ്റുചപ്കവുന്ന 
ചവരുകള്

�തങ്ളും വുംശങ്ളും എന്ച�ൊമല ഭൊഷകള് 
തമ്മിമല സും�ര്ഷവും േരിത്രത്ിമറെ ഭൊഗ�ൊണ് . 
ജ്ൊധി�ചത്യതരശക്ികള്ക്്  രൊഷ്ടീയൊധികൊരും 
ച്െൊനുള് കുറുക്കുവഴിയൊണചല്ലൊ വിഭജ്ും. ഒന്ൊയി 
്ിലക്കുന് സൊമൂഹികജീവിതമത് തമ്മില  
സ് �ര്ധയണ്ൊക്ി വിഭജി്ചേ്  സും�ര്ഷമുണ്ൊക്ി  
അധികൊരത്ിമലത്തുന്തി്്  ജ്ങ്ളമെ �തവിശ്ൊസ
മത്യൊണ്  പ്രധൊ്�ൊയും ഉ�ചയൊഗമപ്ടത്തുത് . വിവിധ 
ഭൊഷൊവിഭൊഗങ്ള് ഒത്തുചേര്ന്് രൂ�ീകരിക്മപ്ട്  
ഇന്്യമയചപ്ൊലള് ചദശരൊഷ്ടങ്ളില ഭൊഷചയയും 
വിഭജ്ത്ി്ൊയി ഉ�ചയൊഗമപ്ടത്തുന്ു.

ഭൂരി�ക്ഷമത് കയ്യിമലടക്ൊന് ്യൂ്�ക്ഷമത് 
അെി്ചേ�ര്ത്തുക എന്ത്  േിരകൊല�ൊയി പ്രചയൊഗത്ിലള് 
ഒരു രൊഷ്ടീയതന്ത�ൊണ് . ഒരു രൊജ്യത്്  കൂടതല ജ്ങ്ള് 
സുംസൊരിക്കുന് ഭൊഷമയ �രിലൊളി്ചേ്  ്യൂ്�ക്ഷ  
പ്രൊചദശിക ഭൊഷകമള അവഗണിക്കുന്ത്  ഈ  
തന്തത്ിമറെ ഭൊഗ�ൊണ് . ഹിന്ദിമയ മുന്്ിര്ത്ി േില 
വിഭൊഗങ്ള് മേയ്യുന്ത്  ഇക്ൊര്യ�ൊണ് . �ട്ികയില 
മ�ട്തുും അല്ലൊത്തു�ൊയ നൂറുകണക്ിനു ഭൊഷകള് 

പ്രചയൊഗത്ിലിരിക്കുന് രൊജ്യ�ൊണ്  ്മ്മുചെത് .  
മേറുതൊകമട് വലതൊകമട് ഇവിടമത് ഓചരൊ ഭൊഷയ് ് ക്കുും 
അതിചറെതൊയ സൊുംസ് കൊരിക ജീവിതമുണ്് . അമ്മയമെ 
മുലപ്ൊല ച�ൊമല വിശിഷ്ട�ൊയിട്ൊണ്  �ൊതൃഭൊഷമയ 
�നുഷ്യന് കൊണുത് . ്ിത്യസഞ്ൊരികളൊയ ചഗൊത്രസമൂഹ
ങ്ള് ച�ൊലും സ്ന്ും ഭൊഷമയ മവെിഞ്ഞുകണ്ിട്ില്ല. ഒരു 
ജ്തമയ സും�ന്ധി്ചേിെചത്ൊളും �ൊതൃഭൊഷയമെ ്ഷ്ടും 
ചകവലും സൊചങ്കതിക പ്രശ് ്�ല്ല. അത്  േരിത്രവും  
സൊുംസ് കൊരിക�ൊരമ്ര്യവ�ൊയി ചവരറ് ഒരവസ്യിചല
ക്ൊണ്  �നുഷ്യമ് ്യിക്കുക. അവലും�ും  
്ഷ്ടമപ്ട്തിമറെ �ൊ്സികൊ�ൊതും ജീവിതത്ിലെ്ീളും 
അവമ് �ൊധിക്കുും. കുഞ്ഞുങ്മള അ്്യഭൊഷൊ�ൊധ്യ�ും  
എന് വിദ്യൊഭ്യൊസ്രകത്ിചലക്കു തള്ിവിടന്  
രക്ഷകര്ത്ൊക്ള്ക്്  േിങ്ും ഒന്ിച്ൊ ്വുംമ്ര് 
ഒന്ിച്ൊ �ൊതൃഭൊഷമയക്കുറി്ചേ്  സുംസൊരിക്ൊന്  
അവകൊശ�ില്ല.

പ്രൊചദശികഭൊഷകളമെ കരുത്് 
ഇുംഗ്ീഷിമ്യും ഹിന്ദിമയയും ച�ധൊവിത്ത്ില 

്ിര്ത്ി പ്രൊചദശികഭൊഷകമളയും അതുസുംസൊരിക്കുന് 

അചശ്കകന് േരുവില്

ഒരു ജ്തമയ സും�ന്ധി്ചേിെചത്ൊളും �ൊതൃഭൊഷയമെ ്ഷ്ടും ചകവലും 
സൊചങ്കതികപ്രശ് ്�ല്ല. അത്  േരിത്രവും സൊുംസ് കൊരിക�ൊരമ്ര്യവ�ൊയി 
ചവരറ് ഒരവസ്യിചലക്ൊണ്  �നുഷ്യമ് ്യിക്കുക

�ൊതൃഭൊഷയും  
ചലൊകഭൊഷയും
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ജ്തമയയും �െിക്കുപുറത്തു ്ിര്ത്ൊനുള് ശ്ര�ങ്ള് 
�ലതവണ ഇന്്യയില ്െന്ിട്ുണ്് . അചപ്ൊമഴല്ലൊും 
സും�ര്ഷഭരിത�ൊയ അന്രീക്ഷമുണ്ൊയിട്ുണ്് .  
അെിച്ചേല് പ്ിക്ൊന് ശ്ര�ി്ചേൊല സുംസ് കൊരമ�ന്ച�ൊമല 
ഭൊഷമയയും �നുഷ്യര് സ്ീകരിക്കുകയില്ല. എല്ലൊ  
ഭൊഷകള്ക്കുും അതിചറെതൊയ പ്രൊധൊ്്യവും കരുത്തുും 
സരൗന്ദര്യവമുണ്് . ഹിന്ദിയും ഇുംഗ്ീഷുും വലിയ  
സൊുംസ് കൊരിക സവിചശഷതകമള 
പ്രതി്ിധീകരിക്കുന് ഭൊഷകളൊണ് .  
സൊമൂഹികപുചരൊഗതിയില വലിയ �ങ്ക്  
അവ വഹി്ചേിട്ുണ്് . ആ ഭൊഷകള് 
�ലയൊളി �ഠിക്കുന്ത്  ഉേിത�ൊയ  
കൊര്യ�ൊണ് . അതുച�ൊമല 
സചഹൊദരഭൊഷകളൊയ ത�ിഴുും 
മതലങ്കുും കന്�യും  
അറിഞ്ഞിരിചക്ണ്തുണ്് . 
മതൊഴിലിമ് മുന്്ിര്ത്ി 
അറ�്  അത്യൊവശ്യ�ൊണ് . 
എത്രചയൊ കുുട്ികള്  
ജര്മ്മന്ഭൊഷ �ഠി്ചേ്  ജീവിതും 
കമണ്ത്തുുന്ു. വിവിധ 
ഭൊഷകളിലള് അറിവ്  ഏതു 
സമ്ത്ിച്ക്ൊളും 
പ്രധൊ്മപ്ട്തൊണ് .

കൊലൊന്രത്ില ചലൊകമത് 
�നുഷ്യമരല്ലൊവരുും ഒരു ഭൊഷയില 
സുംസൊരിക്കുന്ത്  ്മുക്്  സ്�് ്ും കൊണൊ
വന്തൊണ് . സൊചങ്കതികവിദ്യ അതിനുള് 
സഹൊയും ്ലകുും. �ചക്ഷ അത്  ഏതുഭൊഷ എതൊണ്  
പ്രശ് ്ും. അധികൊരമുള്വരുമെ ഭൊഷ ചലൊകഭൊഷയൊ 
വണും എന് ്ില�ൊെ്  �നുഷ്യരൊയിരിക്കുന്വര്  
അുംഗീകരിക്ില്ല. ഒരു ചലൊകഭൊഷ ജ്ൊധി�ത്യ�ര�ൊയി 
ഉരുത്ിരിഞ്ഞുവചരണ്തൊണ് . ആ ഭൊഷയില ഇന്മത് 

ഇുംഗ്ീഷ് , ഹിന്ദി വൊക്കുകള് ഉണ്ൊയിരിക്കുന്തില മതറ്ില്ല. 
ഒപ്ും അതില ്മ്മുമെ �ലയൊളവും ഉണ്ൊയിരിക്ണും. 
ച�ൊര; വയ്ൊട്ിമലയും ഇടക്ിയിമലയും  
ആഫ്രിക്യിമലയും ചഗൊത്രജ്ത വീട്ില സുംസൊരിക്കുന് 
ഭൊഷയും അതില ഉള്ച്ചേര്ന്ിരിക്ണും.

എന്ൊയിരിക്ണും ഒരൊളമെ �തും എന്തിമ്പ്റ്ി 
്ൊരൊയണഗുരു �റഞ്ഞത്  ഇങ്മ്യൊണ് :  

എല്ലൊവരുും എല്ലൊ �തങ്ളും �ഠിക്ണും. എല്ലൊ 
�തങ്ളും �ഠി്ചേചശഷും ഒരു വ്യക്ിയമെ 

�്സ്ില ഉരുത്ിരിയന് ആശയും 
എന്ൊയിരിക്കുച�ൊ അതൊയിരിക്ണും 

അവമറെ �തും. ഏക�തും എന് 
ആശയ�ൊണ്  ഗുരു  

അവതരിപ്ി്ചേത് . ഇത്രമ�ൊരു  
സുംവൊദൊത്മകതയും സ�്്യ
വും ഭൊഷൊരുംഗത്തുും  
ഉണ്ൊകണും. അതിനുചവണ്ി 
ഭൊഷകള് അവയമെ വൊതില
കള് തുറന്ിെണും.  
ച�ധൊവിത്ും ഉച�ക്ഷിക്ണും. 
ഭൊഷൊ�രൗലികവൊദും ഉച�ക്ഷി്ചേ്  

മകൊടക്ൊനുും വൊങ്ൊനുും 
തയ്യൊറൊവണും.

ഇന്് അധു്ിക സൊചങ്കതിക 
വിദ്യയമെ സൊധ്യതകള് ഉ�ചയൊഗി്ചേ്  

പ്രൊചദശികഭൊഷകള് ജീവന് വീമണ്ടത്തു 
മകൊണ്ിരിക്കുകയൊണ് . മെക് ച്ൊളജി ഉ�ചയൊഗമപ്

ടത്ി വളരൊനുും വികസിക്ൊനുും ്മ്മുമെ �ലയൊളത്ിനുും 
കഴിയണും. ആദരവും പൂജയ�ല്ല ഭൊഷയ്ക്  ചവണ്ത് . 
ചലൊകത്ിമല സ�സ് തവിജ്ൊ്വും വി്ി�യും  
മേയ്യൊനുള് പ്രൊ�് തിയൊണ്  അത്  കകവരിചക്ണ്ത് .

ആദരവും പൂജയ�ല്ല 
ഭൊഷക്്  ചവണ്ത് . 

ചലൊകത്ിമല സ�സ് ത
വിജ്ൊ്വും 

വി്ി�യും മേയ്യൊനുള് 
പ്രൊ�് തിയൊണ്  അത്  
കകവരിചക്ണ്ത് 



38 സമകാലിക P\-]Yw
H-tÎm_À 2022

�ലയൊളസി്ി�യില ആരുംഭകൊലും മുതല 
്ൊെകീയത കലര്ന് അ്ചേെി സ്ഭൊവമുള് ഒരു  
ഭൊഷൊസുംസ് കൊര�ൊയിരുന്നു ഉണ്ൊയിരുന്ത് . എന്ൊല 
കുമറക്കൂെി കഴിയചമ്ൊള് എും െി വൊസുചദവന് ്ൊയര് 
തിരക്ഥകള് എഴുതി തുെങ്ിയചപ്ൊള് അത്  വള്ളുവ്ൊെന് 
ഭൊഷയിചലക്്  പ്രൊചദശിക ഭൊഷയിചലക്്  വന്തൊയി 
കൊണൊും. മുറമപ്�് , ഓളവും തീരവും ച�ൊലള് സി്ി�ക
മളൊമക് ഇതിമറെ തുെക്�ൊണ് .

�ലയൊളസൊഹിത്യമത് ആസ് �ദ�ൊക്ി  
വലിയചതൊതില കഥകള് സി്ി�കളിചലക്്   
�ൊറ്മപ്ട്ചപ്ൊള് അതിമല കശലികള് സി്ി�യിമല 
സുംഭൊഷണങ്ളിചലക്് �ൊറിയതൊകൊും കൊരണും.  
ഇചപ്ൊഴമത് അവസ് പ്രൊചദശിക�ൊയിട്ടുള് സുംസൊര
ഭൊഷ വളമര കൃത്യ�ൊയിട്്  ഉ�ചയൊഗിച്ചുവരുന് ഒരു 
സ�ീ�്ും കൊണുന്തൊണ് . ചകരളത്ിമല മതചക്യറ്ും 
മുതല വെചക്യറ്ും വമരയള് പ്രചദശങ്ളിമല ഭൊഷകള് 
ഒരു �രിധിവമര കൃത്യ�ൊയി സി്ി�കളില വരുന്നു.

എന്ൊല സി്ി�യിമല ഭൊഷ ചകരളീയര്ക്്  ഒരു 
മ�ൊതുചദശഭൊഷ ഒരുക്കുന്തി്്  സഹൊയക�ൊയിട്ടുചണ്ൊ 
എന്്  ചേൊദി്ചേൊല അങ്മ് ഒരു മ�ൊതുചദശഭൊഷ 
ഉണ്ൊയിട്ില്ല. കൊരണും നൂറ്  ഭൊഷൊസ്ഭൊവും, നൂറ്   

സുംസൊരഭൊഷൊസ്ഭൊവും തമന്യൊണ് . ജൊതി അെിസ്ൊ്
ത്ില ച�ൊലും ഭൊഷകള്, വൊക്കുകള് ഉണ്ൊയിട്ടുള് ഒരു 
പ്രചദശ�ൊണ് . ചലൊകമ�ങ്ങുും അങ്മ് തമന്യൊണ് . 
�ലയൊളഭൊഷയില �ൊത്ര�ല്ല, വെചക്യറ്ത്്  �റയന് 
വൊക്കുകള് �ലതുും മതചക്യറ്ത്്  ഉള്വര്ക്്  തീര്്ചേയൊ
യിട്ടുും �്സ്ിലൊകണമ�ന്ില്ല. അതുമകൊണ്്  ഒരു  
മ�ൊതുചദശഭൊഷ എന്്  �റയന് ഒരു സങ്കല് �ും സ്ൊഭൊവി
ക�ൊയിട്ടുും സി്ി�യിമല ഭൊഷ മകൊണ്്   
ഉണ്ൊവണമ�ന്ില്ല. �ലചപ്ൊഴുും തിരക്ഥകള്  
എഴുതുചമ്ൊള് ഇത്  മതക്്  �്സ്ിലൊവില്ല അമല്ലങ്കില 
വെക്്  �്സ്ിലൊവില്ല എന്്  �റയൊറുണ്് .

ചലച്ിത്രഗാനങ്ങളിന്ല ഭാഷ
േല്ചേിത്ര ഗൊ്ങ്ളിലൊകമട് സുംസ് കൃതും കലര്ന് 

�ലയൊളും തമന്യൊണ്  മ�ൊതുചവ ഉ�ചയൊഗിക്മപ്ടന്ത് . 
അടത്കൊലത്ായി അന്വര് അലിയമെ കമ്മട്ിപ്ൊെും 
ച�ൊമലയളള േിത്രങ്ളിമല �ൊമട്ഴുത്ില ഒരു  
�രിധിവമര ്ൊെന് പ്രചയൊഗങ്ള്, പ്രൊചദശിക സ്ഭൊവ
ത്ിലള് വൊക്കുകള് സി്ി�ൊഗൊ്ങ്ളിചലയ് ക്്   
എത്ിയിട്ടുണ്് . ഇത്രും �ൊട്ടുകളമെ ജ്പ്രിയതമയ 
ആസ് �ദ�ൊക്ിയൊണ്  സി്ി�ൊ രുംഗത്്  ലഭിക്കുന് 
ചപ്രൊത്സൊഹ്വും. �ൊട്ടുകള് എചപ്ൊഴുും ഈണമത്ക്കൂെി 

പടരണാം
ന്കട്ടുടമ്കഴികളിചലക് 

മധുപ്കല്
സുംവിധൊയകന്, ്െന്

സി്ി�യിമല ഭൊഷയും  
�ലയൊളഭൊഷയമെ വളര്്ചേയും

�ലയൊളും വളരുവൊന് ്ൊും ്മ്മുമെ ഭൊഷമയ സ് ച്ഹിക്കുകയും അതിമല 
തീര്ത്തുും പ്രൊചദശിക�ൊയ വൊക്കുകള് ച�ൊലും കമണ്ത്ി പ്രചയൊഗത്ില 
ഉള്മപ്ടത്തുകയും മേയ്യുക എന്ത്  �ൊത്ര�ൊണ്   ച�ൊുംവഴി



39സമകാലിക P\-]Yw
H-tÎm_À 2022

ആസ് �ദ�ൊക്ിയിട്ടുള്തൊണ് . വൊക്കുകള് മകൊണ്ടു �ൊത്രും 
�ൊട്്  ഹിറ്ൊകണമ�ന്ില്ല. അത്  വളമര കുറവൊണ് . 
എന്ൊല ഈണും മകൊണ്്  േില �ൊട്ടുകള് വലിയ ഹിറ്ൊയി
ട്ടുണ്് . അതുമകൊണ്്  േല്ചേിത്ര്ിര്�ൊണശൊഖയില 
�ലയൊളഭൊഷ ഒരു മ�ൊതുസ്ഭൊവും ഉണ്ൊക്ൊന് 
ശ്ര�ിക്കുന്നുചണ്ൊ എന് ചേൊദ്യും വരുചമ്ൊള് ശ്ര�ങ്ള് 
ഉണ്ൊവന്നുണ്് , �ലയിെങ്ളിലും എന്്  �റചയണ്ിവരുും.

ആരുംഭ കൊലങ്ളില ഏമറ പ്രശസ് ത�ൊയ ച്ൊവല
കള് േല്ചേിത്ര ഭൊഷയിചലക്്  �ൊറ്മപ്ട്ചപ്ൊള് ച�ൊലും 
അതിമല പ്രൊചദശികഭൊഷചയക്ൊള് കൂടതല അതിമ്ൊരു 
മ�ൊതുഭൊഷ ഉണ്ൊക്കുന്തൊണ്  കൊണുന്ത് . തകഴിയമെ 
ഏണിപ്െികളൊയൊലും ചകശവചദവിമറെ ഓെയില്ിന്്  
ആയൊലും എല്ലൊത്ിലും കൃത്യ�ൊയ ഒരു മ�ൊതുസ്ൊഭൊവും 
വരുത്ൊന് ശ്ര�ി്ചേിട്ടുമണ്ന്നു കൊണൊും. എല്ലൊയിെത്തുും 
�്സ്ിലൊവണും എന് അര്ഥത്ില. ചതൊപ്ില ഭൊസിയമെ 
്ൊെകങ്ളില ്ിന്നുും �ലയൊള സി്ി�യിലചക്ു �ൊറിയ
ചപ്ൊഴുും ്ൊെകങ്ളിമല ്ൊെകീയത കലര്ന്നുള്  
വൊക്കുകള് തമന്യൊയിരുന്നു ഉ�ചയൊഗിക്മപ്ട്ത് .

�ലയൊളിയമെ അെിസ്ൊ്സ്ഭൊവും, സുംസൊരിക്കു
ചമ്ൊള് ഇുംഗ് ളീഷ്  കലര്ന് വൊക്കുകള് ഉണ്ൊകൊറുണ്്  
എന്തൊണ് . എന്ൊല ത�ിഴില ഇുംഗ്ീഷ്  വൊക്കുകള് 

തീര്ത്തുും ഒഴിവൊക്ി തത്തുല്യ�ൊയ ത�ിഴ്  വൊക്കുകള് 
ഉണ്ൊക്ൊന് ശ്ര�ങ്ള് ്െക്കുന്നുണ്് . ത�ിഴ്  ഭൊഷയിലൊണ്  
ഏറ്വും കൂടതല പുതിയ വൊക്കുകള്  
കമണ്ത്മപ്െൊറുള്ത് . ്മുക്്  മ�ൊതുചവ അത്രും 
രീതികള് കുറവൊണ് . സി്ി�യില �ൊത്ര�ല്ല  
സൊഹിത്യത്ിലും അത്  ഉ�ചയൊഗിക്മപ്ചെണ്തൊണ് .

അതി്ൊല സി്ി�യും �ലയൊളഭൊഷയമെ  
വളര്്ചേയ�ൊയള് �ന്ധമത്പ്റ്ി �റയചമ്ൊള് സി്ി�
യ് ക്കുചവണ്ി ഒരു ഭൊഷ, �ലയൊളത്ിമറെ വളര്്ചേയ് ക്കു 
ചവണ്ി ഒരു പ്രചത്യക രീതി എമന്ൊന്നുും കരുചതണ്തില്ല . 
േില വൊക്കുകള്, ്ൊെന് പ്രചയൊഗത്ിലള് �ല  
വൊക്കുകളും ആ രീതിയില വീണ്ടുും മകൊണ്ടുവചരണ്ത്   
ആവശ്യ�ൊണ്  എന്്  ചതൊന്ിയിട്ടുണ്് . വെചക് �ല�ൊറി
മറെ �ല ഭൊഗങ്ളിമലയും ഗ്രൊ�ീണ�ൊയ ഭൊഷൊപ്രചയൊഗ
ങ്ളമെ ്ി�ണ്ടു ഉണ്ൊക്ിമക്ൊണ്്  അവിടമത് സൊഹി
ത്യപ്രവര്ത്കരുും വിദ്യൊര്ഥികളമ�ൊമക് ്െത്തുന് 
ശ്ര�ങ്ള് ഉദൊഹരണും. അതുമകൊണ്ടുതമന് �ലയൊളും 
വളരുവൊന് ്ൊും ്മ്മുമെ ഭൊഷമയ സ് ച്ഹിക്കുകയും 
അതിമല തീര്ത്തുും പ്രൊചദശിക�ൊയ വൊക്കുകള് ച�ൊലും 
കമണ്ത്ി പ്രചയൊഗത്ില ഉള്മപ്ടത്തുകയും മേയ്യുക 
എന്ത്  �ൊത്ര�ൊണ്  ഒരു ച�ൊുംവഴി.

സി്ി�: കമ്മട്ിപ്ൊെും
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�റു്ൊട്ില �ലയൊളമത് കുറി്ചേ്  എഴുതൊ്ിരി
ക്കുചമ്ൊള് അവസൊ്�ൊയി എഴുതിയ ജപ്ൊ്ീസ്  ഭൊഷൊ 
പ്രൊവീണ്യ �രീക്ഷയമെ ഫലും എമറെ മുന്ിലണ്് . 
ഇത്വണയും ചതൊറ്ിരിക്കുന്നു. അഞ് തവണയൊയി 
JLPT (Japanese language proficiency test) എന് 
ഈ �രീക്ഷ എഴുതുന്നു. വ്യൊകരണ അ�ഗ്രഥ്ും, 
വൊയിക്കുവൊനുള് ചശഷി, ചകട്്  �്സ്ിലൊക്ൊനുള് 
ചശഷി എന്ിവയൊണ്  ഈ �രീക്ഷ ജയി്ചേ്  എ്ിക്്  
മതളിയിചക്ണ്ത് . എന്ൊല ജപ്ൊ്ില ജീവി്ചേിട്ടുും ഒരു 
തരത്ിലും എ്ിക്്  �ിെി തരൊമത ജപ്ൊന് ഭൊഷ �ൊറി 
്ിലക്കുകയൊണ് . അതില അത്ഭുതവും ഇല്ല. 
ഹിരൊകൊ്, കത്ൊകൊ്, കൊഞ്ി അങ്മ് മൂന്നുതരും 
ലി�ികളൊണ്  ഈ ഭൊഷയില ഉള്ത് . അതില കൊഞ്ി 
എന് കേ്ീസ്  േിത്രഭൊഷ ലി�ിക്്  �ത്ൊയിരും 
േിത്രൊക്ഷരങ്ള് ഉണ്് . അതില ഓചരൊ േിത്രത്ിനുും 
�ലതരും അര്ഥങ്ളും ഉ്ചേൊരണവും ചവമറ. ഇമതൊമക് 
ആര്  �ഠിക്ൊന്?

രണ്ടുവര്ഷചത്ൊളും ജപ്ൊ്ീസ്  ഭൊഷ സ് കൂളില 

�ഠിക്ൊന് ചേര്ന്ിട്ടുണ്് . �ചക്ഷ അവിമെ ഭൊഷ 
�ഠിക്കുന്തിനു �കരും, ഞൊന് �റ് വിചദശ  
വിദ്യൊര്ഥികമള ്ിരീക്ഷിച്ചുും വല്ല കഥയും വീണു കിട്ടുച�ൊ 
എന്്  ച്ൊക്ിയും �റ്ും ്െക്കുകയൊയിരുന്നു. ഭൊഷ 
�ഠി്ചേിമല്ലങ്കിലും മക്ിയൊസൊന്, ഹ് എന്ീ കഥകള് 
എഴുതിയത്  തമന് ച്ട്ും. �ിമന് ആ സ് കൂള്  
�ഠ്കൊലും കഴിഞ്ഞിട്്  ഇചന്വമര പുസ് തകും തുറന്്  
ജപ്ൊ്ീസ്  �ഠി്ചേിട്ില്ല എന്തൊണ്  സത്യും. അത്  
എങ്മ് സൊധ്യ�ൊകൊ്ൊണ് , കുറച്ചു സ�യും  
കിട്ിയൊല ഞൊന് ഉെമ് ്ൊട്ില ്ിന്്  മകൊണ്ടുവന് 
ഏചതലും �ലയൊള പുസ് തകും വൊയിക്ൊന് ച്ൊക്കുും. 
അമല്ലങ്കില �ൊഗ് ചസ്റ്റൊറില �ത്രങ്ളും �ലയൊളും 
വൊരികകളും �ൊസികകളും �റിക്കുും.

ചകരളക്രയില എന്തു ്െക്കുന്നു  
എന്റിയൊനുള് സമൂഹ �ൊധ്യ�ങ്ളിലൂമെയള് 
കദ്ുംദി് അച്്ഷണും എമന് ഒരു സമൂഹ�ൊധ്യ� 
അെി�യൊക്ിയിരിക്കുകയൊചണൊ എന്നുും സുംശയമുണ്് . 
സ�യും കമണ്ത്ി �ലയൊളത്ില ഇറങ്ങുന്  

മറുന്കട്ിലാം മലയ്കളാം 
തടന്ന മധുരാംതടന്ന മധുരാം

അമല്
കഥൊകൃത്് ്

ജപ്ൊ്ിമല  
�ലയൊളി എഴുത്തുകൊരമറെ  

ജീവിതൊനുഭവും

ഓണും ഉള്മപ്മെ എല്ലൊ ചകരളീയ ഉത്സവങ്ളും ഇവിമെ �ലയൊളികള് 
ആച�ൊഷിക്കുന്നു. �ൊതൃഭൊഷയില േിന്ി്ചേ് , �ലയൊളത്ില എഴുതി, അതില 
സചന്ൊഷി്ചേ്  ഞൊനുും എമറെ ചകരളമത്, എമറെ �ലയൊളമത് ജപ്ൊ്ില 
സജീവ�ൊക്കുന്നു
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�ര�ൊവധി സി്ി�കളും കൊണൊന് ശ്ര�ിക്കുും. ഒമക്യും 
�ലയൊളും. �മറ്ൊരു ശീലും തുെങ്ിയത്  യൂെയൂ�്  
കൊണലൊണ് . െിവിയും ്ൊട്ിമല �ലയൊളും േൊ്ലകളും 
ഒന്നുും കിട്ൊത്തി്ൊലൊണ്  യൂെയൂ�ിചലക്്  തിരിഞ്ഞത് . 
സ്ിര�ൊയി കൊണുന് മ��് സിസുകള്, ത�ൊശ 
ചകൊ��ികള് പ്രഭൊഷണങ്ള്, സൊുംസ് കൊരിക  
�രി�ൊെികള്, ദിവസ വൊര്ത്കള് അങ്മ് 
അങ്മ് സ�യും ഉരുകി തീര്ന്നു മകൊണ്ിരിക്കുും.
ഇതി്ിമെ ജപ്ൊന് ഭൊഷൊ�ഠ്മത് കുറി്ചേ്   
േിന്ിക്ൊന് കൂെി ശ്ര�ിക്ൊറില്ല.

ദിവസവും �ലയൊളത്ില ഒചന്ൊ രചണ്ൊ വരി 
എങ്കിലും എഴുതൊന് ശ്ര�ിക്കുും. വഴിയില വ്ചേ്  ഹിന്ദി 
സുംസൊരിക്കുന്വമര ഇെയ് ക്്  കൊണുും. ഹിന്ദി അറിയൊ
ത്തുമകൊണ്്  അവചരൊമെൊന്നുും സുംസൊരിക്ൊന് 
കഴിയില്ല. കുറ്ചേ്  ഇുംഗ്ീഷ്  അറിയൊും. അത്  തമന് 
എത്ര�ൊത്രും വലതൊമണന്്  എ്ിക്്  �ൊത്രും അറിയൊും. 
�ുംഗൊളില �ഠിക്ചവ കുറച്ചു �ുംഗൊളി �ഠിക്ൊന് 
ശ്ര�ിച്ചു. ഒട്ടുും �ഠിക്ൊന് സൊധി്ചേില്ല. ്ല്ല ച�ൊധ്യമുള്ത്  
ആമക അറിയൊവന്ത്  �ലയൊളും �ൊത്ര�ൊണ്  
എന്ൊണ് . ഏതു ഭൊഷ അറിയിമല്ലങ്കിലും ഒരു 

കുഴപ്വ�ില്ല. �ലയൊളത്ില എഴുതൊനുും അ്ചേെി്ചേ്  
വരൊനുും കഴിയന്തു തമന്യൊണ്  ഏറ്വും  
പ്രധൊ്�ൊയി കൊണുന്ത് . �ിമന് ഇന്മത് സ�യും 
�റയന്ത്  ചലൊകും മുഴുവന് ഒന്ൊണ്  എന്ൊണചല്ലൊ. 
ഏക ഭൊഷ ഏക ചലൊകും ഏക സുംസ് കൊരും.  
അതിനുള് സ്ല�ൊണചല്ലൊ ഗൂഗിള് രേൊന്സിചലറ്ര്. 
അതിച്ൊെ്  �ല്ലിെൊന് �ലയൊളത്ിമറെ കരുത്്  തമന് 
ധൊരൊളും.

ജപ്ൊ്ില എമറെ അറിവില 1500 ഓളും �ലയൊളി
കള് ഉണ്് . ്ിചഹൊണ് കകരളി ഉള്മപ്മെ �ലയൊളിക
ളമെ സും�െ്കളും സജീവ�ൊണ് . അവരില 
�ലമരയും എ്ിക്്  ്ല്ല �രിേയമുണ്് . ച്രിട്്   
കൊണുന്ത്  കുറമവങ്കിലും വൊെ് സ് ആപ്്  ഗ്രൂപ്പുകളില 
ഇവിെമത് �ലയൊളികളമെയും �ലയൊളത്ിമറെയും 
വൊര്ത്കള് എചപ്ൊഴുും അറിയൊും. ഓണും ഉള്മപ്മെ 
എല്ലൊ ചകരളീയ ഉത്സവങ്ളും ഇവിമെ �ലയൊളികള് 
ആച�ൊഷിക്കുന്നു. �ൊതൃ ഭൊഷയില േിന്ി്ചേ് , �ലയൊള
ത്ില എഴുതി, അതില സചന്ൊഷി്ചേ്  ഞൊനുും എമറെ 
ചകരളമത്, എമറെ �ലയൊളമത് ജപ്ൊ്ില  
സജീവ�ൊക്കുന്നു.
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1981 മുതല �ലയൊള ഭൊഷ അധ്യയ്  
വിഷയ�ൊയി �ഠിപ്ിക്കുന് ദി യൂണിചവഴ് സിറ്ി ഓഫ്  
മെക് സസ്  അറ്്  ഓസ്റ്റി്ില, ഇറെര്വയൂ ഒമക്യും 
കഴിഞ്ഞ് , �ലയൊളഭൊഷൊ അധ്യൊ�ികയൊയി 2014 
ഓഗസ്റ്റില  
അച�രിക്യിചലക്്  വി�ൊ്ും കയറുചമ്ൊള് അതിയൊയ 
അഭി�ൊ്ും ആയിരുന്നു. �ലയൊളും അധ്യൊ�ികയൊയി 
ഈ സര്വകലൊശൊലയില അവസരും ലഭി്ചേ ഭൊഗ്യ്ി�ി
ഷും തമന്യൊയിരുന്നു അത് .

ച�ൊ. ചറൊ�് ്ി ച�ൊഗുും ച�ൊ. �ൊധവന്  
ഉ�ിത്ൊനുും ഇരുന് കചസരയിചലക്്  അധ്യൊ�ികയൊ
യി എത്തുചമ്ൊള്, �ലയൊളും ചപ്രൊഗ്രൊും രണ്ടു വര്ഷമത് 
�ിരുദ ക് ളൊസുകളും, കൂെൊമത രണ്്  ഗചവഷണ  
വിദ്യൊര്ഥികളും ഉണ്ൊയിരുന്നു. ഏതു വിഷയ�ൊചണൊ ആ 
വിഷയത്ിമറെ സില�സ്  തുെങ്ി �രീക്ഷയും എല്ലൊും 
്െത്ി അവസൊ് ചഗ്ര�്  വമര സ�ര്പ്ിക്കുക 
പ്രസ് തുത വിഷയും �ഠിപ്ിക്കുന് അധ്യൊ�ികരുമെ 
തമന് ഉത്രവൊദിത്�ൊണ് . ഓചരൊ ക്ൊസിനുും ഉേിത
�ൊയ സില�സുും അതിനുള്  �ഠ്വസ് തുക്ളും 
തയ്യൊറൊക്കുന്തുമ�ൊമക് എമറെ ആദ്യ ചു�തലയില 
മ�ട്ിരുന്നു. �ൊത്ര�ല്ല, അന്്  ഗചവഷണ വിദ്യൊര്ഥി 
ആയിരുന് ആരണ് മഷറൊെ്്  �ഠിക്ൊനുണ്ൊയിരുന്
ത്  ലീലൊതിലകും എട്ൊും ശില് �ും ആയിരുന്നു. ആദ്യ 
മസ�സ്റ്ററിമല രൊത്രികളമെ ഒരു ്ല്ല ഭൊഗും ലീലൊതില
കും ഓചരൊ ഭൊഗവും സ്യും �ഠിക്കുകയും അത്  ഇുംഗ്ീഷി
ല വിവരി്ചേ്  ഓചരൊ ഉദൊഹരണ ച്ൊകത്ിമറെയും 
�ച്ൊഹൊരിത �്സിലൊക്ി ്ലകലും ശ്ര�കര�ൊയ 
അഭ്യൊസും തമന് ആയിരുന്നു.

അചമരികയില്  
മുഴങ്ങുന്ന മലയ്കളാം
്മ്മുമെ ഭൊഷയ് ക്കുും സൊഹിത്യത്ിനുും ചകരള�ഠ്ത്ിനു�ൊയി വിചദശ��ില 
ഇെും ഒരുക്കുന് അച�രിക്യിമല യൂണിചവഴ് സിറ്ി ഓഫ്  മെക് സസ്  അറ്്  
ഓസ്റ്റി്ിമല �ലയൊളവിഭൊഗമത് അറിയൊും

ച�്ക. േര്ശന മനയതെ്  ശശി
�ലയൊളും മപ്രൊഫസര്, മെക് സസ്  സര്വകലൊശൊല

ഭ്കഷ്കധ്്കപനതെിടല  
അഭിമ്കനനിമിഷങ്ങള്

സവിദശഷമായ ഭാഷാപഠനും
ഒരു കവചദശികഭൊഷ �ഠിക്കുക എന്ത്  �ിരുദ 

വിദ്യൊര്ഥികള്ക്്  �ൊഠ്യ�ദ്ധതിയില പ്രധൊ്�ൊണ് . 
പ്രധൊ് വിഷയും മ��ിസിച്ൊ, �ിസി്ചസ്ൊ, സൊഹിത്യ
ച�ൊ, സയന്ചസൊ ഒമക് ആയൊലും ഒരു വിചദശ ഭൊഷ 
്ിര്�ന്ധ�ൊണ് . അത്  ഏകചദശും ഒരു അധ്യയ്വര്ഷും 
എങ്കിലും മേയ് തിരിക്ണും. എന്ൊല േില വിഷയങ്
ള്ക്്  ഭൊഷ �ഠിചക്ണ്ടുന്ത്  അത്യൊവശ്യും അമല്ലങ്കി
ലച�ൊലും തൊല�ര്യൊര്ഥും വിദ്യൊര്ഥികള്ക്്  ഭൊഷൊ 
ക്ൊസുും എടക്ൊവന്തൊണ് . പ്രധൊ്�ൊയും മൂന്്  വിഭൊഗ
ത്ിലള് വിദ്യൊര്ഥികളൊണ്  ഭൊഷൊക്ൊസില കണ്ടുവരുന്
ത്  - ഭൊഷ �ൊഠ്യ�ദ്ധതിയില ്ിര്�ന്ധ�ൊയവര്, 
�ലയൊളും എഴുതൊനുും വൊയിക്ൊനുും സുംസൊരിക്ൊനുും 
തൊല�ര്യമുള്വര്, ഗചവഷണ �ഠ്വ�ൊയി എത്തുന്വ
ര്. ഈ മൂന്്  വിഭൊഗവും തൊല�ര്യപൂര്വും ഭൊഷൊക് ളൊസില 
മേലവഴിക്കുന്തൊയൊണ്  കണ്ിട്ടുള്ത് . ഭൊഷ �ൊഠ്യ�ദ്ധതി
യില ്ിര്�ന്ധ�ൊയള്വര്ക്്  ഏകചദശും ഒരു വര്ഷ
മത് ഭൊഷൊജ്ൊ്ും �തിമയങ്കിലച�ൊലും, അവരുും മൂന്്  
വര്ഷചത്ൊളും ക് ളൊസ്  എടക്കുകയും, �ലയൊളും ഒരു 
'ക�്ര് സ�് ജക് റ്് ' ആയി കരിക്കുലത്ില ചേര്ക്കുക
യും മേയ്യുും. അതിചലക്്  വിദ്യൊര്ഥികളമെ തൊല�ര്യും 
ഉള്ച്ചേര്ക്കുന്തിമറെ പ്രധൊ്�െക�ൊയി ശ്രദ്ധി്ചേിട്ടുള്ത്  
കവവിധ്യ�ൊര്ന് ഭൊഷൊ�ൊഠ്യ�ദ്ധതിയൊമണന്നുള്ത്  
�റചയണ്ിയിരിക്കുന്നു.

�ലയൊളി കൂട്ൊയ് �യിമല �ൊതൊ�ിതൊക്ള് തങ്ളമെ 
�ക്ള് �ലയൊളും ആണ്  ഇവിമെ ഒരു വിഷയ�ൊയി 
എടത്മതന്്  അറിയചമ്ൊള് `അചയ്യൊ എന്ി്ൊണ്  
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�ലയൊളും എടത്ത് ? രണ്്  വര്ഷും ആയൊലച�ൊലും ്ീ 
അക്ഷരും മുഴുവന് �ഠിച്ചുതീരില്ല` എന്്  ആശങ്കിക്കുമ�ന്്  
വിദ്യൊര്ഥികള് തമന് �റയൊറുണ്് . �മക്ഷ ഏകചദശും ഒരു 
�ൊസമത് ക് ളൊസ്  കഴിയചമ്ൊള് തമന് വിദ്യൊര്ഥികള് 
�ലയൊളും സ്ന്�ൊയി വൊയിക്കുചമ്ൊള് അചത  
�ൊതൊ�ിതൊക്ള് അതിശയമപ്ടന്തുും അവര്  
�റഞ്ഞിട്ടുണ്് . 

ദകരളസുംസ്ാരന്ത് അറിഞ്് 
ഗചവഷണ വിദ്യൊര്ഥികള് ചകരള�ഠ

്വ�ൊയി �ന്ധമപ്ട് വിഷയങ്ളൊണ്  
എടക്ൊറുള്ത് . എങ്കിലചപ്ൊലും അവര് 
ആദ്യ രണ്ടു വര്ഷും �ിരുദ ക്ൊസില 
തുെക്ക്ൊരുമെ കൂമെയിരുന്്  ഭൊഷ 
�ഠിമ്ചേടചക്ണ്തുണ്് . അചതസ�
യും കൂടതല �ണിക്കൂറുകള് മേലവ
ഴിച്ചുമകൊണ്്  സുംസൊരഭൊഷയും ഒരു 
വിധും ്ന്ൊയി മ�്ചേമപ്ടത്തുക 
എന്ത്  പ്രധൊ്�ൊണ് . രണ്ടുവര്ഷത്ി
നുചശഷും ്ിരൂ�ണവും കഥകളും 
കവിതകളും ഒമക് അത്യൊവശ്യും 
�ഠിചക്ണ്തുും പ്രധൊ്�ൊണ് , ഒരു�മക്ഷ 
അവരുമെ ഗചവഷണവിഷയവ�ൊയി അത്ര 
�ന്ധ�ിമല്ലങ്കിലച�ൊലും. അതി്്  കൊരണും, �ലയൊളഭൊഷൊ
കശലിയും സുംസ് കൊരവും അവര് �്സിലൊക്ി എടക്കുക 
എന്തൊണ് . ഇചപ്ൊള് �ലയൊളത്ില ഗചവഷണും 
്െത്തുന് ക�ക്ിള് കഫ�ന് കഴിഞ്ഞവ
ര്ഷും കവചലൊപ്ിള്ിയമെ  
'കന്ിമക്ൊയ് ത്് ' വിവര്ത്്ും മേയ് തിരുന്നു. 
സൊധൊരണ അച�രിക്ക്ൊരൊയള്വര് 
തമന്യൊണ്  ഗചവഷണത്ി്ൊയി  
വരൊറുള്ത് .

തികച്ചുും പുതിയ സൊഹേര്യത്ിചല
ക്്  �റിച്ചു ്െമപ്ടന് ഏമതൊരു വ്യക്ി
ക്കുും ്ലകുന്തുച�ൊമലതമന്, 
എ്ിക്കുും ഒരു അക�്സര് ഉണ്ൊയിരു
ന്നു. അവിമെ ച�ൊ. മ�ൊണൊള്�്  ആര് 
ച�വിസിമറെ ഉ�ചദശങ്ളും ്ിര്ചദശ
ങ്ളും ഏറ്വും ഉ�കൊരപ്രദ�ൊയ 
്ിലയില �ലയൊളത്ി്്  �ൊഠ്യ�ദ്ധതി  
രൂ�കല്പ് മേയ്യുന്തില ഏമറ 
സഹൊയി്ചേിരുന്നു.

ഞങ്ളമെ �ിപ്ൊര്ട്് മ�റെ്  ഏഷ്യന് സ്റ്റ�ീസ്  ആണ് . 
ഈസ്റ്റ്  ഏഷ്യന് ഭൊഷകളും സരൗത്്  ഏഷ്യന് ഭൊഷകളും 
ആണ്  ഈ വിഭൊഗത്ില വരുന്ത് . സരൗത്്  ഏഷ്യന് 
ഭൊഷൊവിഭൊഗത്ില ആണ്  �ലയൊളും, ത�ിഴ് , കന്�, 
മതലഗു, ഹിന്ദി, �ുംഗ്ൊ, സുംസ് കൃതും, ഉറുദ എന്ിവ ഉള്ത് . 
�ലയൊളവും ത�ിഴുും കന്�യും ഒമക് മഫ�റല ഗവ
ണ്മ�റെിമറെയും യണിചവഴ് സിറ്ിയമെയും ഫണ്്  ഉ�ചയൊഗി

്ചേൊണ്  ്െക്കുന്ത് . അധ്യൊ�കരുമെ ശമ്ളും 
�ൊത്ര�ല്ല കുട്ികള്ക്കുള് സ് ചകൊളര്ഷിപ്പുക

ള്ക്കുും ഒരു �രി�ിത ഫണ്്  എല്ലൊ വര്ഷവും 
ഈ ഓചരൊ വിഷയത്ിനു�ൊയി അവര് 

്ീക്ി മവക്ൊറുണ്് .

ഓണാദ�ാഷവും  
ദകരളയാത്രയും

ഇവിമെ ജ്ിച്ചു വളര്ന് 
ഇന്്യന് വുംശജര് �ൊത്ര�ല്ല 
സ് �ൊ്ിഷുും ഇുംഗ്ീഷുും ഒമക് 

വുംശജര് അെങ്ിയ കവവിധ്യ 
പൂര്��ൊയ ഒരു കൂട്ൊയ് �യൊണ്   

ഞങ്ളമെ �ലയൊളും ക്ൊസുകള്. 
കലൊലയത്ില ഞങ്ള് ഓണും ആച�ൊഷി

ക്ൊറുണ്് . കൂെൊമത എല്ലൊ മസ�സ്റ്ററിലും ഏമതങ്കി
ലും ഒരു ഇന്്യന് റസ്റ്റററെിചലക്്  ഊണ്  കഴിക്ൊനുള് 
യൊത്രയും സില�സിലത്മന് ഉള്മപ്ടത്ിയിട്ടുണ്് . 
സൊുംസ് കൊരിക�ൊയ കൊര്യങ്ളില �ങ്കുചേരുന്തിനു 

അവര്ക്്  ച�ൊയിന്റുകള് ഉള്തൊണ് . ഒരു ഭൊഷ �ൊത്ര�ല്ല, 
അതിമറെ സുംസ് കൊരവും ജീവിതരീതിയും ഒമക് 
അറിഞ്ഞുമകൊണ്്  �ഠിക്കുക എന്തൊണ്  പ്രധൊ്ും. 
അതുമകൊണ്്  തമന് എല്ലൊ ചവ്ലവധിക്കുും രണ്ടു�ൊ
സും വമര, സ് ചകൊളര്ഷിചപ്ൊടകൂെി പ്രസ് തുത ഭൊഷ  
സുംസൊരിക്കുന് രൊജ്യത്തുച�ൊയി അവിെവ�ൊയി 
ഇെ�ഴകി �്സിലൊക്ി �ഠിക്കുവൊനുള്  
അവസരവും വിദ്യൊര്ഥികള്ക്്  ലഭിക്കുന്നുണ്് . 
�ലയൊളത്ി്്  എല്ലൊ ചവ്ലവധിക്കുും അച�രിക്യി
ല ്ിന്്  വിദ്യൊര്ഥികള് ചകരളത്ില എത്ൊറുണ്് .

കഴിഞ്ഞ ഏതൊനുും വര്ഷങ്ള് മകൊണ്ടുതമന് 
ഭൊഷൊ-സൊഹിത്യവിഭൊഗത്ി്്  മ�്ചേമപ്ട്  
വളര്്ചേയൊണ്  ഉണ്ൊയിട്ടുള്ത് . ഇചപ്ൊള് ്ൊല്  
വര്ഷും വമരയള് �ിരുദത്ിനുും, �ിരുദൊ്ന്ര 
�ിരുദത്ിനുും ഗചവഷണത്ിനുും ഉള് അവസരും 
്ലകുന്നുണ്് . �ലയൊള വിഭൊഗത്ി്ൊയി ഒരു 
മേയര് ചപ്രൊഗ്രൊും സ്ൊ�ിക്കുക ഞങ്ളമെ  
ആത്യന്ികലക്ഷ്യ�ൊണ് .

ഇവിടട ജനിച്ചു  
വളര്� ഇന്്ന് 

വാംശജര് മ്കത്മല്ല 
സ് പ്കനിഷാം ഇാംഗ്ീഷാം 
വാംശജടര്കടകക്കൂടി 

അടങ്ങിയ  
ശവവിധ്പൂര്ണ്ണമ്കയ 

ഒരു കൂട്്കയ് മയ്കണ്  
ഞങ്ങളുടട മലയ്കളാം 

�്കസുകള്
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ഭ്കഷയ് ക്  തണല്കയ് ഭ്കഷയ് ക്  തണല്കയ് 
മലയ്കളാം  മലയ്കളാം  
സര്വകല്കശ്കലസര്വകല്കശ്കല

ടി. ന്ക ജാസിും അഹമ്മ ്് 

മ്കതൃഭ്കഷയിലൂടട ഉന്നതവിേ്്കഭ്്കസാം എന്ന ലക്ഷ്വുമ്കയി  മ്കതൃഭ്കഷയിലൂടട ഉന്നതവിേ്്കഭ്്കസാം എന്ന ലക്ഷ്വുമ്കയി  
േശ്കബ്ാം പിന്നിടുന്ന മലയ്കള സര്വകല്കശ്കലേശ്കബ്ാം പിന്നിടുന്ന മലയ്കള സര്വകല്കശ്കല
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'�ൊതൃഭൊഷയിലൂമെ ഉന്തവിദ്യൊഭ്യൊസും' 
എന് അെിസ്ൊ് ലക്ഷ്യത്ിലൂന്ി സ�സ് ത 
വിജ്ൊ്വും �ലയൊളത്ില �ഠിക്ൊനുും �ഠിപ്ിക്ൊ
നുമുള് ഇെമ�ന് ്ിലയിലൊണ്  ഭൊഷൊ �ിതൊവിമറെ 
ച�രിലള് �ലയൊള സര്വകലൊശൊല �റ്്  സര്വക
ലൊശൊലകളില ്ിന്നുും ചവറിട്ടു്ിലക്കുന്ത് .

ചകവലും �ലയൊള ഭൊഷൊ, സൊഹിത്യ�ഠ്ും 
�ൊത്ര�ല്ല ഇവിമെ ്െക്കുന്ത് . ഉന്തവിദ്യൊഭ്യൊസും 
ച്െൊന് കവചദശിക ഭൊഷകള് തമന് ചവണമ�ന് 
ശൊഠ്യവും ഇവിമെയില്ല. വിദ്യൊര്ഥികള്ക്്  അവരുമെ 
ഇഷ്ടവിഷയത്ില �ലയൊളത്ിലതമന്  
�ിരുദ-�ിരുദൊ്ന്ര �ിരുദങ്ളും ച�ൊക്ചററ്ും 
വമര ച്െൊനുള് അവസരമ�ൊരുക്കുന്നുണ്്  �ലപ്പുറും 
ജില്ലയിമല തിരൂരിലള് തുഞ്ത്്  
എഴുത്ച്ഛന് �ലയൊള സര്വകലൊ
ശൊല. ഈ ഉന്തവിദ്യൊഭ്യൊസ 
ചകന്ദ്രമത് �ലയൊളത്ി്്  
ഒരു സര്വകലൊശൊല 
എന്ല്ല, �ലയൊളത്ില 
ഒരു സര്വകലൊശൊല 
എന്്  വിചശഷിപ്ിക്ൊ
്ൊണ്  ഞങ്ള് 
ആഗ്രഹിക്കുന്മതന്്  
കവസ്  േൊന്സലര് 
ച�ൊ. അ്ില 
വള്ചത്ൊള് �റയന്നു.

ചകരള സര്ക്ൊരി
മറെ ഉത്രവിമറെ  
അെിസ്ൊ്ത്ില 2012 
്വും�ര് ഒന്ി്ൊണ്  �ലയൊള 
സര്വകലൊശൊല �ിറവിമയടക്കുന്
ത് . �ൊതൃഭൊഷമയ �രിച�ൊഷിപ്ിക്കുന്
ചതൊമെൊപ്ും സൊഹിത്യും, ശൊസ് ത്രും, �ൊ്വിക 
വിഷയങ്ള്, സൊമൂഹികശൊസ് ത്രും,  
സൊചങ്കതികവിദ്യ എന്ിവമയല്ലൊും �ലയൊള �ൊധ്യ�
ത്ിലൂമെ �ഠിപ്ിക്കുക, �ലയൊളഭൊഷ,  
തൊരത�്യസൊഹിത്യും, �ലയൊള വി�ര്ശ്ും,  
സുംസ് കൊര-ക�തൃകും, ദക്ഷിചണന്്യന് ഭൊഷകള
മെ ലി�ി �രിണൊ�ും, ചഗൊത്രഭൊഷകള്, പ്രൊചദശിക 
ഭൊഷകള്, �ലയൊള കവിത, മേറുകഥ, ച്ൊവല, 
ചകരളീയ ്ചവൊത്ൊ്ും, േരിത്രും, ചകരളത്ിമറെ 
കവജ്ൊ്ിക�ൊരമ്ര്യും, പുരൊതത്വിജ്ൊ്ും, 
�യൂസിയ�ഠ്ും, �രിഭൊഷ എന്ിവ മുന്്ിര്ത്ി 
സവിചശഷ �ഠ്ങ്ള് ്ിര്വഹിക്കുക എന്ിവയും 
�ലയൊള സര്വകലൊശൊലയമെ സ്ൊ�ിത  
ലക്ഷ്യങ്ളൊണ് .

സര്വകലൊശൊല പ്രധൊ്മപ്ട് ച�ഖലകളില 
ഗചവഷണവും പുസ് തകങ്ള്, ചജണലകള് 
എന്ിവയമെ പ്രസിദ്ധീകരണവും ആരുംഭി്ചേിട്ടുണ്് . 
ചകന്ദ്ര�ൊ്വ വിഭവചശഷി വികസ് വകുപ്ിമറെ 
ആഭിമുഖ്യത്ില ക്ൊസ്ിക്ല �ലയൊളത്ിനുചവണ്ി

യള് �ികവചകന്ദ്രും �ലയൊളസര്വകലൊശൊലയി 
ലൊണ്  ആരുംഭി്ചേിട്ടുള്ത് . �ലയൊളഭൊഷമയ സ�കൊല 
സൊഹേര്യത്ി്നുസരി്ചേ്  ശക്ീകരിക്ൊനുും 
�ലയൊളകൃതികമള �റ്്  ഇന്്യന് ഭൊഷയിചലക്കുും 
വിചദശഭൊഷകളിചലക്കുും തര്ജ� മേയ്യൊനുും കൂടതല 
ഉയര്ന് ഗചവഷണ�ഠ്ങ്ള് ്ിര്വഹിക്ൊനുും 
ഉച്ദേശി്ചേൊണ്  �ികവചകന്ദ്രും സ്ൊ�ി്ചേിട്ടുള്ത് .

പപതൃകമയൂസിയവും  
പപതൃകസരദവയും

കൊര്ഷികും, ്രവുംശും, സൊുംസ് കൊരികും, 
സൊഹിത്യും തുെങ്ി വിവിധ ച�ഖലകളിമല ചകരള
ത്ിമറെ �രൗരൊണിക �ൊരമ്ര്യും പ്രതി്ിധൊ്ും 
മേയ്യുന്തൊണ്  �ലയൊള സര്വകലൊശൊല  

കൊമ്സിമല ക�തൃക �യൂസിയും. ഓചരൊ 
ജില്ലയിമലയും പുരൊവസ് തുക്ളും 

സ് �ൊരകങ്ളും പുരൊചരഖകളും 
അെയൊളമപ്ടത്തുന്തി്്  

തച്ദേശസ്ൊ�്ങ്ളമെ 
സഹകരണചത്ൊമെ 
യൊണ്  �ലയൊള  
സര്വകലൊശൊല 
ക�തൃകസര്ചവ  
്െപ്ിലൊക്കുന്ത് . 
വിശദ�ൊയ ചഫൊചട്ൊ 
ച�ൊകയുമ�ചറെഷനുും 
സുംരക്ഷണ �രി�ൊെി 

കളും ഇതിമറെ ഭൊഗ�ൊയി 
്െത്തുന്നുണ്് . ്ിലവില 

�ലപ്പുറും ജില്ലയിമല 
ക�തൃക സര്ചവ 

പൂര്ത്ിയൊയിട്ടുണ്് . 2016 
ഏപ്രിലില വയ്ൊെ്  ജില്ലയില 

ക�തൃകസര്ചവ ആരുംഭി്ചേിട്ടുണ്് . 
തുെര്ന്്  �റ് ജില്ലകളിലും ക�തൃക സര്ചവ ്െത്തുും.

ഭാഷാ മെക് ദനാളജി ദകന്ദും

�ലയൊളഭൊഷൊ ച�ൊഷണത്ിനുതകുന് 
അെിസ്ൊ് �ിജിറ്ല വിഭവവികസ്�ൊണ്  
ഭൊഷൊമെക് ച്ൊളജി ചകന്ദ്രത്ിമറെ മുഖ്യലക്ഷ്യും. 
�ലയൊള ഭൊഷയമെ യന്തഗ്രൊഹ്യത വര്ധിപ്ിക്ൊനു 
തകുന് സൊചങ്കതിക വിഭവങ്ള് ്ിര്�ിക്കുന്തി 
്ൊയി വിവിധ ഭൊഷൊചസൊഫ് റ്് മവയറുകള്,  
�ിജിറ്ല �ദചകൊശും, �ിജിറ്ല കലബ്രറി 
എന്ിവയ് ക്കു പുറമ� ഭൊഷൊ�ഠ്ും 
സുഗ��ൊക്ൊനുള് ആപ്പുകളും ഭൊഷൊസൊചങ്കതിക 
ചകന്ദ്രും ്ിര്�ിക്കുന്നുണ്് . ഇവിമെ തയ്യൊറൊക്ിയ 
�ലയൊളഭൊഷയമെ സമ്പൂര്ണ �ിജിറ്ല  
സ്്സഞ്യും ഗചവഷകര്ക്കുും ചസൊഫ് റ്്  മവയര് 
്ിര്മ്മൊതൊക്ള്ക്കുും ഭൊഷയമെ സ്്ി��െ് 
കൃത്യ�ൊയി ഉള്മക്ൊള്ൊന് സഹൊയിക്കുന്  

ഭ്കഷയ് ക്  തണല്കയ് ഭ്കഷയ് ക്  തണല്കയ് 
മലയ്കളാം  മലയ്കളാം  
സര്വകല്കശ്കലസര്വകല്കശ്കല

വിദ്യൊര്ഥികള്ക്്   
അവരുമെ ഇഷ്ടവിഷയ 

ത്ില �ലയൊളത്ിലതമന് 
�ിരുദ-�ിരുദൊ്ന്ര 

�ിരുദങ്ളും ച�ൊക്ചററ്ും 
വമര ച്െൊനുള് അവസര

മ�ൊരുക്കുന്നുണ്്  �ലപ്പുറും 
ജില്ലയിമല തിരൂരിലള് 
തുഞ്ത്്  എഴുത്ച്ഛന് 

�ലയൊള  
സര്വകലൊശൊല
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വിധത്ിലൊണ്  ഒരുക്ിയിട്ടുള്ത് . ഭൊഷൊ മെക് ച്ൊളജി 
ചകന്ദ്രും തയ്യൊറൊക്ിയ �മറ്ൊരു ഉല�ന്�ൊണ്  അക്ഷര 
ചഭദി്ി. സൊചങ്കതികവിദ്യൊസഹൊയികചളൊമെ ഭൊഷൊ�ഠ്ും 
സുഗ��ൊക്ൊനുള് ചപ്രൊജക്ിമറെ ഭൊഗ�ൊയി '�ലയൊള�ൊഠും' 
എന് ച�രില ചകന്ദ്രും ്ിര്�ി്ചേ ഭൊഷൊ�ഠ് ആപ്്   
ചപ്ല ചസ്റ്റൊറില ലഭ്യ�ൊക്ിയിട്ടുണ്് .

്ളേരിതും  
ആട്ക്ഥയമെ 
സമ്പൂര്� 
ദൃശ്യൊവിഷ് കൊരും

സര്വകലൊശൊലയമെ 
ആഭിമുഖ്യത്ില ഉ�ൊയി  
വൊര്യരുമെ ്ളേരിതും  
ആട്ക്ഥയമെ സമ്പൂര്�  
ദൃശ്യൊവിഷ് കൊര�ൊണ്  ഒരുക്ിയിട്ടു
ള്ത് . �ദ് �ശ്രീ കലൊ�ണ്ലും 
ചഗൊ�ി ആശൊന് ഉള്മപ്മെ 
പ്രഗത്ഭരൊയ ഒരു കൂട്ും കലൊകൊര
ന്ൊരൊണ്  44 �ണിക്കൂര്  
കദര്�്യമുള് ഈ വീ�ിചയൊ 
�തിപ്ില. �ലയൊളും, ഇുംഗ്ീഷ്   
ഉ�ശീര്ഷകങ്ളമുണ്് .

കളരിപ്പയറ്ിന്   
ദലാകശ്രദ്ധ

കളരിപ്യറ്ി്്  
യമ്സ് ചകൊയമെതുള്മപ്മെ 
അന്ര്ചദശീയതലത്ിലള് 
അുംഗീകൊരങ്ള് ച്െിമയടക്കുന്
തിമറെ ഭൊഗ�ൊയി രണ്്   
പുസ് തകങ്ളും ഒരു  
ച�ൊകയൂമ�റെറിയും തയ്യൊറൊക്ൊ 
നുള് ചു�തല സുംസ്ൊ് കൊയിക
വകുപ്്  �ലയൊള സര്വകലൊശൊല
യ് ക്ൊണ്  ്ലകിയിട്ടുള്ത് .

പവജ്ാനികഗ്രന്ഥങ്ങളുന്ട  
സൂചിക തയ്ാറാക്കല്

�മത്ൊമ്തൊും നൂറ്ൊണ്്  മുതല �ല ച�ഖലകളിലൊ
യി �ലയൊളത്ില രേിക്മപ്ട് കവജ്ൊ്ിക 
ഗ്രന്ഥങ്ളമെ വിവരണൊത്മകസൂേിക വിഷയൊെിസ്ൊ്
ത്ില തയ്യൊറൊക്കുന്നു. ഗചവഷകര്ക്കുും �റ്ും  
വലിയചതൊതില സഹൊയകര�ൊകുന് സൂേിക ഭൊവിയില 

കവജ്ൊ്ിക കൃതികള് 
പ്രകൊശിപ്ിക്കുചമ്ൊള് ഏത്  
ച�ഖലക്ൊണ്  ഊന്ല ്ലചകണ്
മതന്തിചലക്്  മവളി്ചേും വീശുും.

പവജ്ാനിക  
ഗ്രന്ഥരചനാപദ്ധതി

വിചദശഭൊഷകളില  
്ില്ിലക്കുന് കവജ്ൊ്ിക 
അറിവകള് �ൊതൃഭൊഷയില 
അവതരിപ്ിക്കുന്തൊണ്   
കവജ്ൊ്ിക ഗ്രന്ഥരേ്ൊ 
�ദ്ധതി. ഇതിലൂമെ സൊമൂഹികശൊ
സ് ത്ര-�ൊ്വിക വിഷയങ്ള് 
�ഠിപ്ിക്കുവൊനുള് അെിസ്ൊ്ഗ്ര
ന്ഥങ്ളമെ അ�ര്യൊ�് തത ഒരു 
�രിധിവമരമയങ്കിലും 
കുറയ് ക്ൊ്ൊകുും.

ഭൊഷൊശൊസ് ത്രും, സൊഹിത്യ 
�ഠ്ും, സൊഹിത്യരേ്,  
സുംസ് കൊരക�തൃക �ഠ്ും, 
�ൊധ്യ� �ഠ്ും, �രിസ്ിതി �ഠ്ും, 
വികസ് �ഠ്വും തച്ദേശ 
വികസ്വും, സൊമൂഹ്യശൊസ് ത്രും, 
േരിത്ര �ഠ്ും, േല്ചേിത്ര �ഠ്ും, 
വിവര്ത്് �ഠ്ും, തൊരത�്യ 
സൊഹിത്യും എന്ീ വിഷയങ്ളി 
ലൊണ്  ്ിലവില �ലയൊള സര്വക
ലൊശൊല �ി.ജി, ഗചവഷണചകൊഴ് സു
കള് ്െത്തുന്ത് . യ.ജി.സി.യമെ 
12 �ി അുംഗീകൊരും ച്െിയ 
സര്വകലൊശൊല ്ൊക്  
അുംഗീകൊരും ച്െിമയടക്ൊനുള് 
ശ്ര�ത്ിലൊണ് .

സര്വകലൊശൊല ആരുംഭി്ചേതി
മറെ ദശവൊര്ഷികും സ�ൊഗത�ൊയ 
ഈ സന്ദര്ഭത്ില ഒചട്മറ ച്ട്ങ്
ളമെ �ട്ികയൊണ്  മ�ൊതുസമൂഹത്ി
നു മുന്ില സ�ര്പ്ിക്ൊനുള്ത് .

�ലയൊള�ൊധ്യ�ത്ിലൂമെ ഏത്  
�ഠ്ച�ഖലയില ഗചവഷണും 
്െത്ൊന് ആഗ്രഹിക്കുന്വര്ക്കുും 
വലിമയൊരു തൊങ്ൊയി �ൊറുന്തി്്  
ഇന്്  സര്വകലൊശൊലക്്  സൊധ്യ�ൊ
യിട്ടുണ്് . അസൊ�് ,  
ആചരൊഗ്യസര്വകലൊശൊല,  
�ലയൊളും �ിഷന് തുെങ്ിയ സ്ൊ�്
ങ്ള് അവരുമെ ഭൊഷൊവിഷയക
�ൊയ �രിച�ൊഷണങ്ള്ക്ൊയി 
സഹകരണും ചതെിക്ഴിഞ്ഞു. വിവിധ 
സര്വകലൊശൊലകള്ക്ൊയള് 
സ് കറ്ലബുക്് , വിജ്ൊ്ചകൊശ
ങ്ള്, കവജ്ൊ്ിക ഗ്രന്ഥങ്ള് 
എന്ിവ ്ിര്�ിക്ൊനുള് ഉദ്യ�ങ്ളും 
മുചന്ൊട്ടുച�ൊവന്നു.

ച�ൊ. അ്ില വള്ചത്ൊള്, 
കവസ്  േൊന്സലര്, 

�ലയൊളും സര്വകലൊശൊല
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അരനൂറ്്കണ്്  പിന്നിട്  
ഭ്കഷ്കചപ്കഷണാം
�ലയൊളത്ിമറെ വികസ്ത്ി്്  അഭി�ൊ്ൊര്ഹ�ൊയ പ്രവര്ത്്�ൊണ്  
അരനൂറ്ൊണ്ി്ിെയില ചകരള ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്ൄൂട്്  ്ിര്വഹി്ചേത് 

ചകരളത്ിമറെ സൊുംസ് കൊരികേരിത്രത്ില 
അവിസ്മരണീയ�ൊയ സ്ൊ്�ൊണ് ചകരള ഭൊഷൊ  
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിനുള്ത്. 1968 മസ�്റ്ും�ര് 16-്്കണ്  ചകന്ദ്ര 
വിദ്യൊഭ്യൊസ �ന്തി ച�ൊ. ത്രിഗുണമസന് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിമറെ 
പ്രവര്ത്്ും തിരുവ്ന്പുരും ക്കക്കുന്്  
മകൊട്ൊരത്ില ഔ�േൊരിക�ൊയി ഉദ്�ൊെ്ും  
മേമയ്തങ്കിലും തിരുവ്ന്പുരും കതക്ൊെ് ച�ൊലീസ് 
മരേയി്ിങ് ചകൊചളജി്ടത്തുള് ഒരു മേറിയ  
മകട്ിെത്ില അചത വര്ഷും മസ�്റ്ും�ര് ഒന്ിനുതമന് 

പ്രവര്ത്്ും ആരുംഭി്ചേിരുന്നു. ഉദ്�ൊെ് ചവദിയില 
ചകരള മുഖ്യ�ന്തിയും ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിമറെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനു�ൊ
യിരുന് ഇ. എും. എസ് ്മ്പൂതിരിപ്ൊെ് �റഞ്ഞത് ശ്രചദ്ധയ
�ൊണ് 'അധ്യൊ�്ും �ൊതൃഭൊഷയില ്െത്ണച�ൊ 
ചവണ്ചയൊ എന് തര്ക്ത്ിമറെ കൊലും കഴിഞ്ഞു.' 
�ൊതൃഭൊഷയ്ക്കു ച�ല ഹിന്ദി അെിച്ചേലപ്ിക്ൊനുള് ശ്ര�ങ്ള് 
്െക്കുന് ഇക്ൊലത്് ഇ. എും. എസിമറെ ദീര്�വീക്ഷണും 
എത്ര പ്രസക്�ൊമണന്് ്ൊും തിരി്ചേറിയന്നു. അധ്യയ്
�ൊധ്യ�ും �ൊതൃഭൊഷയിലൊയിരിചക്ണ്തിമറെ പ്രൊധൊ്്യും 
ഉദ്�ൊെക്ൊയ ച�ൊ. ത്രിഗുണമസന്നുും അച്ദേഹത്ിമറെ 

ച�്ക. എാം. സത്ന്
�യറക്ര്, ചകരള ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്ൄൂട്് 

മലയ്കളഭ്കഷയുടട ഉ�തിയുാം  
ചകരള ഭ്കഷ്ക  ഇന്സ്റിറ്യൂട്ടുാം
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പ്രസുംഗത്ില എടത്തു�റഞ്ഞു. 'ഏതു വിഷയവും  
ആഴത്ില �ഠിക്ൊനുും �ഠിപ്ിക്ൊനുും കഴിയന്ത് 
പ്രൊചദശികഭൊഷയിലൂമെയൊണ്.' ഇന്്യമയചപ്ൊമല  
സൊുംസ് കൊരിക�ൊയും ഭൊഷൊ�ര�ൊയും കവവിധ്യ�ൊര്ന് 
ഒരു രൊജ്യത്് അധ്യയ്�ൊധ്യ�ും എന്ൊയിരിക്ണും 
എന്തിമ് സും�ന്ധി്ചേ് സുവ്യക്�ൊയ കൊഴ്ചപ്ൊടള് 
ചദശീയച്തൊക്ളൊണ് പ്രൊചദശിക ഭൊഷകളില  
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ടുകളും അക്ൊദ�ികളും സ്ൊ�ി്ചേ്  
അധ്യയ്�ൊധ്യ�ും �ൊതൃഭൊഷയിലൊക്കുന്
തിനുചവണ്ി ്ിലമകൊണ്ത്.

''ആധു്ികവിജ്ൊ്ത്ിമറെ 
എല്ലൊ ശൊഖകളിലും �ലയൊളത്ില 
സര്വകലൊശൊലൊ്ിലവൊരത്ിലള് 
ആധികൊരികഗ്രന്ഥങ്ള് ്ിര്�ിച്ചു 
പ്രസിദ്ധമപ്ടത്തുക എന് ലക്ഷ്യചത്ൊ
മെയൊണ് ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് 
സ്ൊ�ിക്മപ്ട്ത്. സര്വകലൊശൊലൊ 
തലത്ില �ലയൊളും അധ്യയ്ഭൊഷയൊ
ക്കുക എന്തുും �ലയൊളിമയ ഒരു 
കവജ്ൊ്ിക സമൂഹ�ൊക്ി �ൊറ്ിമയട
ക്കുക എന്തുും ആധു്ികവിജ്ൊ്ും 
ചകരളീയരുമെ ഇെയില 
പ്രേരിപ്ിക്കുന്തി്് സുശക്�ൊയ ഒരു 
�ൊധ്യ��ൊയിത്ീരത്ക്വിധും �ലയൊള
ഭൊഷമയ വികസിപ്ിക്കുക എന്തുും 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിമറെ സ്ൊ�്ലക്ഷ്യങ് 
ളൊയിരുന്നു.'' (ചകരള ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് : 
�ശ്ൊത്ലവും പ്രവര്ത്്വും, മപ്രൊഫ. 
മക. എ.വൊസുക്കുട്ന്, 1991).

ശൊസ്ത്രവിജ്ൊ്ും ഇുംഗ്ീഷുഭൊഷ 
�്സ്ിലൊക്കുന്വര്ക്കു�ൊത്രും  
ലഭ്യ�ൊയൊല ്മ്മുമെ രൊജ്യത്ി്് ശൊസ്ത്ര 
സൊചങ്കതിക രുംഗത്് ഒരു വന്  ശക്ി
യൊയി വികസിക്കുവൊന്  കഴിയകയില്ല
ചല്ലൊ. ശൊസ്ത്രവിജ്ൊ്ും സൊ�ൊ്്യ 
ജ്ങ്ള്ക്ൊമക ലഭ്യ�ൊകുചമ്ൊള് 
�ൊത്രച� ഈ ലക്ഷ്യും സൊക്ഷൊത്കരി 
ക്ൊന് കഴിയൂ.

പ്രൊചദശികഭൊഷകള്ക്് ഉന്ത 
വിദ്യൊഭ്യൊസത്ില ്ലചകണ് സ്ൊ്
മത് സും�ന്ധി്ചേ േര്്ചേകള്ക്കുും  
സുംവൊദങ്ള്ക്കുും ചദശീയസ്ൊതന്ത്യപ്രസ്ൊ്ചത്ൊളും 
�ഴക്മുണ്്. ചദശീയപ്രസ്ൊ്ത്ിമറെ കീഴില സ്ൊതന്ത്യ 
ല�്ധിക്ൊയി അണി്ിരന് ജ്ങ്ളമെ ആശയൊഭിലൊഷ
ങ്ളമെ ഭൊഗ�ൊയി ഉയര്ന്നുവന് ചദശീയവികൊര�ൊയി 
രുന്നു അത്. 1964-66 കൊലത്് വിദ്യൊഭ്യൊസരുംഗമത് 
ക്കുറി്ചേ് �ഠി്ചേ് ശു�ൊര്ശ ്ലകൊന് ്ിചയൊഗി്ചേ 
ചകൊത്ൊരി കമ്മിഷന് രൊജ്യത്് പ്രൊചദശികഭൊഷകള് 
അധ്യയ്�ൊധ്യ��ൊയി സ്ീകരിക്ണമ�ന് ശു�ൊര്ശ 
്ലകി. 

''ഈ തീരു�ൊ്മത്ക്കുറിച്ചുും അതിമറെ  
േരിത്ര�ര�ൊയ പ്രൊധൊ്്യമത്ക്കുറിച്ചുും ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിമറെ 
പ്രഥ� �യറക്ര് എന്. വി. കൃഷ്ണവൊരിയര് എഴുതി.

'1968 ഏപ്രില �ൊസത്ില ദില്ലിയില കൂെിയ 
സുംസ്ൊ്വിദ്യൊഭ്യൊസ �ന്തി�ൊരുമെ �ത്ൊ�തു  
സചമ്മള്ും ചകൊത്ൊരി കമ്മിഷന് മുചന്ൊട്ടുവ്ചേ  
പുചരൊഗ�്�ര�ൊയ ഈ ്ിര്ചദശും �രിഗണിക്കുകയും 
സര്വകലൊശൊലൊ ്ിലവൊരത്ില അധ്യയ്�ൊധ്യ�ും 
പ്രൊചദശികഭൊഷയിലൊയിരിക്ണമ�ന്  

തീരു�ൊ്മ�ടക്കുകയും മേയ്തു.'
വൊസ്തവത്ില ഇന്്യയമെ അഖണ്ത  

ഊട്ിയറപ്ിക്കുന്തില േരിത്ര�ര�ൊയ ഈ തീരു�ൊ്ത്ി്് 
വലിയ പ്രൊധൊ്്യമുണ്്. ഇതിമ്ത്തുെര്ന്ൊണ് പ്രൊചദശിക
ഭൊഷകളമെ വികസ്ത്ി്് ചകന്ദ്ര സര്ക്ൊര് ്ലകിയ 
ഒരു ചകൊെി രൂ� മുതലമുെക്ി ചകരള ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് 
സ്ൊ�ിക്മപ്ട്ത്.  
  മലയാളത്ില്  

ശാസ്ത്രസാഹിതയേത്ിന്റെ ഉ്യും
ശൊസ്ത്രും, സൊചങ്കതികശൊസ്ത്രും, 

�ൊ്വികശൊസ്ത്രും തുെങ്ിയ വിഷയങ് 
ളില �ൊഠപുസ്തകങ്ള് ്ിര്�ിച്ചുമകൊണ്് 
�ലയൊളും അധ്യയ്�ൊധ്യ��ൊക്കുന്തി്് 
കരുത്തുള് ഭൊഷയൊമണന്് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് 
മതളിയിച്ചു. സര്വകലൊശൊലകളിലും 
ചകൊചളജുകളിലും വിഷയങ്ള്  
ഇുംഗ്ീഷില �ഠിപ്ിച്ചു ശീലി്ചേ  
അധ്യൊ�കമര �ലയൊളത്ില  
�ഠിപ്ിക്ൊന് �രിശീല്ും ്ലകി. 
എന്ൊല ഇതി്് ശൊസ്ത്രസൊചങ്കതിക 
�ദൊവലി കമണ്ചത്ണ്തുണ്ൊയിരുന്നു. 
ഈ �ദൊവലികള് ്ിര്�ിക്കുന്തി്് 
ചകന്ദ്രസര്ക്ൊര് രൂ�ും ്ലകിയ സ്ിരും 
കമ്മിഷമറെ (സി. എസ്. െി. െി.) ശബ്ദൊവലി
കള് (ഇുംഗ്ീഷ് - ഹിന്ദി) �ൊതൃകയൊക്ി 
�ലയൊളത്ിലും ്ിര്മ്മിക്മപ്ട്ടു. 
വിജ്ൊ് ശബ്ദൊവലിയും ഭരണശബ്ദൊവ
ലിയും ഇക്കൂട്ത്ിലമപ്ടന്നു. 1969 മ�യ് 
19 ്് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്്  ആദ്യ�ൊയി  
തയൊറൊക്ിയ രണ്ടു ശബ്ദൊവലികള് 
പ്രധൊ്�ന്തി  ഇന്ദിരൊഗൊന്ധി പ്രകൊശ്ും 
മേയ്തു. ശൊസ്ത്രസൊഹിത്യ �രിഷത്ിമറെ 
അധ്യക്ഷന് �ി. െി. ഭൊസ് ക്രപ്ണിക്
ര്ക്് പുസ്തകങ്ള് ്ലകിമക്ൊണ്ൊയിരു
ന്നു പ്രകൊശ്ും. വിജ്ൊ്ശബ്ദൊവലി 
ഒന്ൊും വൊല്യത്ില സസ്യശൊസ്ത്രും, 
രസതന്തും, ഭു�ിശൊസ്ത്രും, ഭൂവിജ്ൊ്ും, 
ഗണിതും, ഭരൗതികും, ജന്തുശൊസ്ത്രും എന്ീ 
വിഷയങ്ളിലള് ്ൊല�തി്ൊയിര
ചത്ൊളും കവജ്ൊ്ിക - സൊചങ്കതിക 
ശബ്ദങ്ളൊണ് ഉള്മപ്ടത്ിയിരിക്കുന്ത്. 

േരിത്രും, പുരൊതത്ും, രൊഷ്ടതന്തും എന്ീ വിഷയങ്ളില 
�ിരുദതലത്ിലള് ഒമ്തി്ൊയിരത്ിചലമറ �ദങ്ള് 
�ൊ്വികശബ്ദൊവലിയില ഉള്മപ്ടത്ി.

തിരുവ്ന്പുരും മസ്റ്് ഹൊളില സും�െിപ്ി്ചേ 
ശബ്ദൊവലികളമെ പ്രകൊശ്്ചേെങ്ില അധ്യക്ഷ്ൊയി 
രുന്  അന്മത് മുഖ്യ�ന്തി ഇ. എും. എസ്. ്മ്പൂതിരിപ്ൊെ് 
ഇങ്മ് �റഞ്ഞു. '�ലയൊളഭൊഷയമെ വളര്്ചേയില ഈ 
ശബ്ദൊവലി വില�തിക്ൊ്ൊവൊത് ഒരു ച്ട്�ൊണ്. 
എന്ൊല ഗ്രന്ഥരേ്യില  ഇത് എത്രചത്ൊളും സഹൊയ
ക�ൊകുമ�ന്് ആചലൊേിചക്ണ്തുണ്്. �ലചപ്ൊഴുും �രിഭൊഷ
കചളൊ �രൗലികഗ്രന്ഥങ്ചളൊ തയൊറൊക്കുന് അവസരങ്ളി
ല േിട്മപ്ടത്ിയ വൊക്കുകള് തമന് പ്രചയൊഗിക്കുവൊന് 
സൊധിച്ചു എന്നു വരില്ല. ഭൊഷയമെ ഒഴുക്ിനുും കശലിക്കുും 
ഇണങ്ങു�ൊറ് അനുഭവത്ില്്ിന്നു ലഭി്ചേ വൊക്കുകള് 
തമന് ഉ�ചയൊഗിചക്ണ്ിവരുും. എന്ൊലും ഉന്ത�ൊയ 
ഗചവഷണത്ിനുും ഭൊഷയമെയും ശൊസ്ത്രത്ിമറെയും 
ശരിയൊയ വളര്്ചേയ്ക് അെിസ്ൊ്മ�ന് ്ിലയ്ക്  
ശബ്ദൊവലികള് വലിയ ച്ട്�ൊകുന്നു.'

ത്ിഗുണടസന്

പി. ടി. ഭ്കസ് കരപണികര്
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ശബ്ദൊവലികള് പ്രകൊശ്ുംമേയ്ത് ഇന്ദിരൊഗൊന്ധി 
�റഞ്ഞത് ഇപ്രകൊര�ൊണ്. 'ശൊസ്ത്ര - സൊചങ്കതിക �ണ്ല
ത്ില ഉണ്ൊയിമക്ൊണ്ിരിക്കുന് ആധു്ികേല്ങ്
ള്മക്ൊപ്ും വളരൊന് ഇന്്യയിമല പ്രൊചദശിക ഭൊഷകള്ക്് 
സൊധിക്ണും. ഇന്്യയമെ സുംചയൊജിത�ൊയ വളര്്ചേയിലും 
വികസ്ത്ിലും ഇന്്യന് ഭൊഷകള് �ഹത്ൊയ �ങ്ക് 
വഹിക്കുന്നുണ്്.'

തുെര്ന്് കൃഷി ശബ്ദൊവലി, എഞ്ി്ീയറിങ്  
ശബ്ദൊവലി, �ൊ്വികശബ്ദൊവലി രണ്ൊും ഭൊഗും, ഭൊഷൊ 
ശൊസ്ത്ര ശബ്ദൊവലി, ഭരണശബ്ദൊവലി, വിജ്ൊ്ശബ്ദൊവലി 
രണ്ൊും ഭൊഗും, കൊലൊവസ്ൊശബ്ദൊവലി, കവദയുത 
ശബ്ദൊവലി, സൊഹിത്യശബ്ദൊവലി, വൊണിജ്യ ശബ്ദൊവലി 
എന്ിവ പുറത്ിറക്ി  കവജ്ൊ്ിക സൊഹിത്യപ്രസൊധ
്ത്ില കുതിപ്പുണ്ൊക്ൊന് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിനു കഴിഞ്ഞു. 
തുെര്ന്് സി.എസ്.െി.െിയ�ൊയി സഹകരി്ചേ് വിഷയൊെിസ്ൊ
്ത്ില ശബ്ദൊവലികള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്തിനുും 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ി്് സൊധി്ചേിട്ടുണ്്.

ആധികാരികും 
പവജ്ാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്

അന്ര്ചദശീയതലത്ില  
ആര്ജിക്മപ്ട്തുും വി്ി�യും മേയ്യമപ്ട്
തു�ൊയ വിജ്ൊ്മത് �ലയൊളഭൊഷൊ 
സമൂഹത്ിമറെ കദ്ുംദി് ഇെമ�െല 
കളമെ ഭൊഗ�ൊക്കുന്തില സുംഭവിക്കുന് 
ച�ൊരൊയ്�കമള �രിഹരിക്കുകയും 
ഉേിതവും പ്രൊചയൊഗികവ�ൊയ വ്യവഹൊര
രീതികള് വളര്ത്ിമയടക്കുകയും മേയ്യുക 
എന് ഉച്ദേശ്യചത്ൊമെയൊണ്  
ചകരളഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് 
സ്ൊ�ിക്മപ്ട്ത്. ഈ ലക്ഷ്യും  
സൊക്ഷൊത്കരിക്കുന്തി്് വിവിധ 
ജ്ൊ്�ണ്ലങ്ളില അച്കും 
ഗ്രന്ഥങ്ള് ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് ഇതിച്ൊെകും 
പ്രസിദ്ധീകരി്ചേിട്ടുമുണ്്. കവജ്ൊ്ികവിസ്ചഫൊെ് 
ത്ിമറെ ഈ കൊലത്് ശൊസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ളമെ �ലയൊള 
�രിഭൊഷയും പ്രസിദ്ധീകരണവും ഏമറ പ്രസക്�ൊണ്. 
സൊമൂഹിക�ൊധ്യ�ങ്ളിലള്മപ്മെ, ശൊസ്ത്രസത്യും എന് 
വ്യൊചജ് അസും�ന്ധരേ്കള് പ്രേരിച്ചുമകൊണ്ിരി 
ക്കുന് ഇക്ൊലത്് യഥൊര്ഥ ശൊസ്ത്രീയവിജ്ൊ്മത് 
ജ്ങ്ളിചലക്് എത്ിക്കുകമയന്ത് േരിത്ര�ര�ൊയ 
കെ�യൊണ്. അത് ഏമറ്ടക്കുവൊന് ചകരളഭൊഷൊ  
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് പ്രതിജ്ൊ�ദ്ധ�ൊണ്.

�ിചന്ൊട്് ച്ൊക്കുചമ്ൊള് അഭി�ൊ്ൊര്ഹ�ൊയ 
പ്രവര്ത്്ങ്ള് കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്ൊണ്ി്ിെയില 
�ൊതൃഭൊഷൊ വികസ്ത്ില ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ി്് കൊഴ്ചവയ്കൊന് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. ഭൊഷൊസൊഹിത്യ വിഷയങ്ളില ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്്  
പുറത്ിറക്ിയ �ല പുസ്തകങ്ളും സര്വകലൊശൊലകളമെ 
�ൊഠപുസ്തകങ്ചളൊ അധികവൊയ്ക്കുള്  
പുസ്തകങ്ളൊചയൊ യൂണിചവഴ്സിറ്ികള് തിരമഞ്ഞടത്ി 
രുന്നു. ഗദ്യശില�ത്ിമറെ �തി്ൊയിരക്ണക്ിനു 
പുസ്തകങ്ള് വിറ്ഴിക്ൊന് ഇതിലൂമെ ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ി്് 
സൊധിച്ചു. ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് പ്രസിദ്ധീകരി്ചേ ചകരള  
ഭൊഷൊ്ി�ണ്ടുവിമറെയും ഇുംഗ്ീഷ് - �ലയൊളും ഉ്ചേൊരണ 

്ി�ണ്ടുവിമറെയും �ിജിറ്ല �കര്പ്വകൊശും  
ഓക്ചഫൊ�് യൂണിചവഴ്സിറ്ി പ്രസ് വൊങ്ിയിരുന്നു. 
വിദ്യൊഭ്യൊസരുംഗത്് ഓക്ചഫൊ�് സര്വകലൊശൊല 
ച�ൊലള് വിചദശ സര്വകലൊശൊലകള�ൊയി സഹകരിച്ചു 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്തി്് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ി്് കഴിയന്തൊണ്. 

ഭരണശബ്ാവലി
ഭരണഭൊഷ �ലയൊളത്ിലൊക്കുന്തി്് സഹൊയക

�ൊയ ഭരണശബ്ദൊവലിയമെ മ�ൊക�ല ആപ്ലിചക്ഷന് 
വികസിപ്ി്ചേ് സരൗജ്്യ�ൊയി ്ലകിവരുന്നു.  
�ലയൊളത്ില മസ്പലമേക്ര് വികസിപ്ി്ചേിട്ടുണ്്. 
സി�ൊക്ിമറെ സൊചങ്കതികസഹൊയചത്ൊമെയൊണ് 
മസ്പലമേക്ര് വികസിപ്ി്ചേിട്ടുള്ത്. �ലയൊളത്ില 
ആലങ്കൊരിക ചഫൊണ്ടുകള് വികസിപ്ിക്കുന്തിനുും 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. ഗൊയത്രി, അഞ്ജ് എന്ീ 
രണ്ടു ചഫൊണ്ടുകളൊണ് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് സ്തന്ത�ലയൊളും 
കമ്യൂട്ിങ് (എസ്. എും. സി), സി�ൊക്് എന്ീ സ്ൊ�്ങ്

ള�ൊയി സഹകരി്ചേൊണ്  ഈ ചഫൊണ്ടുക
ള് പുറത്ിറക്ിയി ട്ടുള്ത്. കെപ്്കററ്
ര് വന്ചപ്ൊള്  കീച�ൊര്�് 
�രിഷ് കരിക്കുന്തിമറെ ഭൊഗ�ൊയി 
ലി�ി�രിഷ് കരണത്ി്് ച്തൃത്ും 
്ല്ിയതുും ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ൊയിരുന്നു. 

യൂണിചക്ൊ�് ലി�ികള് 
പ്രേരിപ്ിക്കുന്തിമറെ ഭൊഗ�ൊയി 
വീണ്ടുമ�ൊരു ലി�ി�രിഷ് കരണും 
ചകരളസര്ക്ൊരിമറെ ച്തൃത്ത്ില 
്െത്ിയിരിക്കുകയൊണ്. ചകരള ഭൊഷൊ 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിമ് ആധികൊരിക �രിഭൊഷ
യ്ക്കുള് ഏജന്സിയൊയി സര്ക്ൊര് 
പ്രഖ്യൊ�ി്ചേിട്ടുണ്് . 

്ൊളിതുവമര ചകരള ഭൊഷൊ 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് അയ്യൊയിരത്ിലപ്രും 
പുസ്തകങ്ള് പ്രസിദ്ധീകരി്ചേിട്ടുണ്്. 

സര്വകലൊശൊലൊ്ിലവൊരത്ില് �ൊഠപുസ്തകങ്ളും 
അധികവൊയ്യ്ക്കുള് പുസ്തകങ്ളും ജ്കീയ ശൊസ്ത്രഗ്രന്ഥ
ങ്ളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന് ലക്ഷ്യും പൂര്വൊധികും 
ശക്ിയൊയി തുെരൊനുള് പുതിയ �രി�ൊെികള് ആവിഷ് ക
രി്ചേിട്ടുണ്്. �ിജിറ്ല പുസ്തകങ്ളമെ വി�ണിയിചലക്കുും 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് പ്രചവശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിമറെ പുസ്തക
ങ്ള് ആ�ചസൊണ് കിന്�ിലിലൂമെയും ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിമറെ  
കസറ്ിലൂമെയും വൊങ്ൊന് കഴിയും. ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്്  
ആദ്യകൊലത്് പ്രസിദ്ധീകരി്ചേ ആയിരും പുസ്തകങ്ളമെ 
�ിജിറ്ല ചകൊപ്ികള്  വൊയ്ക്ൊര്ക്് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ിമറെ 
ച�ൊര്ട്ലിലൂമെ ഉെന്തമന് സരൗജ്്യ�ൊയി വൊയിക്ൊന് 
കഴിയും. വരുന് അഞ്വര്ഷും മകൊണ്് ശൊസ്ത്ര, തത്േിന് 
ച�ഖലകളിമല ചലൊകപ്രശസ്തങ്ളൊയ 365 കവജ്ൊ
്ിക ഗ്രന്ഥങ്ള് വിവര്ത്്ും മേയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന് 
ഒരു ബൃഹദ് �ദ്ധതി 'കവജ്ൊ്ിക സൊഹിത്യത്ിമറെ 
അഞ്് വിവര്ത്് വര്ഷങ്ള്' എന് ച�രില ഭൊഷൊ 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്് തയൊറൊക്ിയിട്ടുണ്്. പ്രൊചദശികഭൊഷകളമെ 
ച�ല് ഹിന്ദി അെിച്ചേലപ്ിക്കുന് പ്രവണതമയ്കതിമര 
പ്രൊചദശികഭൊഷകള് ശക്ിമപ്ടത്ിമക്ൊണ്ടുത്മന് 
്ൊും ച്രിചെണ്തുണ്്. ചകരള ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ി്് 
ഇതിമറെ ച്തൃത്ും ഏമറ്ടക്ൊ്ൊകുും.

എന്.വി.കൃഷ് ണവ്കര്ര്
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ആറു �ലയൊളിക്കു നൂറു �ലയൊളും എന്ത്  
�ഴമ�ൊഴിയൊണചല്ലൊ. സുംസൊരഭൊഷമയ അെിസ്ൊ്�ൊക്ി 
ഉണ്ൊയ മേൊല്ല്  എഴുത്ിനുും ഇണങ്ൊന് തുെങ്ിയത്  
അടത്കൊലത്ൊണ് . എഴുത്ില 1971-മുതല  
�ലചപ്ൊഴൊയി ്െത്ിയ �രിഷ് കൊരങ്ളും ചഫൊചട്ൊ 
കചമ്ൊസിങ്ങുും �ിറ്ി�ിയമ�ൊമക് വന് കൊലത്് 
�ലയൊളും അറിയൊത്വര് ഉണ്ൊക്ിയ ചഫൊണ്ടുകള് ആണ്   
ആ അവസ് സൃഷ്ടി്ചേത് .

അതിനുുംമുമ്്  �ലയൊളും എഴുത്ില ചഭദങ്ള് 
മകൊണ്ടുവന്ത്  �ത്രങ്ളൊണ് . ആശു�ത്രിയും ആസ് �ത്രി
യും ഓഫീസുും ആഫീസുും ആപ്ീസുും പൂ്യും പുമണയും 
�ൊലസ് തീനുും ഫലസ് തീനുും മ�ൊണൊള്ഡും ച�ൊണള്ഡും 
ഒമക്യൊയി കശലീപുസ് തകങ്ളിലൂമെ ഓചരൊ �ത്രവും 
ഒന്ൊയ ്ിമന്യിഹ രണ്ടുും മൂന്നുും ഒമക്യൊയി കൊണിച്ചു 
തന്നു.ത്തൊയി ഉരുത്ിരിഞ്ഞുവരുന് ഭൊഷയമെ ചദശചഭ
ദങ്ള്ക്പ്പുറും അവരവര് ആചലൊേിച്ചു തീരു�ൊ്ി്ചേ 
പ്രചയൊഗചഭദങ്ള് ആണ്  ഇവയില ്ല്ല�ങ്കുും. '�ത്രഭൊഷ' 
എന് ച�രില ചകരള പ്രസ്  അക്ൊദ�ി മുമ്്  
പ്രസിദ്ധീകരി്ചേ പുസ് തകത്ില എന്. വി. കൃഷ് ണവൊരൄര് 
അെക്മുള്വര് എഴുതിയ ചലഖ്ങ്ളില ഈ വിഷയും 
േര്്ചേ മേയ് തിട്ടുണ്് .

ഭൊഷൊ�ൊ്കീകരണും ്െന്ചപ്ൊള് �ൊ്കഭൊഷ 
യൊയി ഉറ്ചേ എഴുത്തുരീതി മ�ൊതുവ്യവഹൊരങ്ള്ക്്  

ഉ�ചയൊഗിക്കുകയും ഭൊഷൊചഭദങ്ള് സര്ഗരേ്കളിലും 
ആവശ്യ�ൊയ �റ്്  എല്ലൊയിെത്തുും ഉ�ചയൊഗിക്കുകയും 
മേയ്യുക എന് മ�ൊതുസ�ീ�്ും ്ില്ിലമക്യൊണ്  
കശലീപുസ് തകങ്ളില ഈ വ്യത്യസ് തതകള്. ഓചരൊ 
�ദവും ഓചരൊ തരത്ില എഴുതുന്ത്  ആശയക്കുഴപ്ും 
ഉണ്ൊക്കുും എന്ത് �ൊത്ര�ല്ല പ്രശ് ്ും. ഈ �ിജിറ്ലക്ൊ 
ലത്്  ചസര്്ചേിങ് , ചസൊര്ട്ിങ് , സ് മ�ല മേക്് , തര്ജ�, 
ലി�്യന്രണും (transliteration), യന്തവൊയ്,  
ആര്കക്വിങ്ങുും റിരേീവലും തുെങ്ിയ ഭൊഷൊസൊചങ്കതിക
വിദ്യൊപ്രയക്ികള്ക്് �ലതിനുും ഇത് ബുദ്ധിമുട്്  ഉണ്ൊക്കുും. 
�ൊധ്യ�ങ്ള് ഇത്രും കൊര്യങ്ള് കൂെി കശലിക്ൊര്യ 
ത്ില �രിഗണിക്ണമ�ന്നു ചതൊന്നുന്നു.

മാനകലീകരണും തുടരദണാ?
തിരുവിതൊുംകൂര്, തിരു-മകൊ്ചേി, ചകരള ഗസറ്കളില 

'കള്ളുഷൊപ്് ' എന് �ദും �തി്ഞ് തരത്ിമലങ്കിലും 
അ്ചേെി്ചേിട്ടുമണ്ന്ൊണ്  അവയമെ �ിജികറ്ചസഷന് 
്ിര്വഹി്ചേ വിദഗ് ധര് �റഞ്ഞത്  - കള്്  ഷൊപ്് ,  
കള്് ഷൊപ്് , കള്ളുഷൊപ്് , കള്ളു ഷൊപ്് , കള്ളുഷൊ�് , കള്ളു 
ഷൊ�് , കള്് ഷൊ�് , കള്്  ഷൊ�് , കള്്  ചഷൊപ്് , കള്് ചഷൊപ്് , 
കള്ളു ചഷൊ�് , കള്ളുചഷൊ�് ... എന്ിങ്മ്!  
അക്ഷരങ്ള്ക്ിെയിമല സ് ച�സ്  ച�ൊലും അക്ഷരും 
ച�ൊമല കമ്യൂട്റിനു �ിജിറ്ല ചകൊ�ൊണ് . ചസര്്ചേിങ്ില 
ഈ ഓചരൊ തരത്ിലും കെപ്്  മേയ് തുച്ൊക്ിയൊചല 

മലയ്കളാം ആര്ക്ാം
എങ്ങടനയുാം എഴുത്കാം
എത്ര �ദങ്ളൊണു ചതൊന്നുും�െി ഓചരൊരുത്രുും എഴുതുന്ത് . അതി്ൊല, �ദങ്ള് 
എങ്മ് എഴുതണും എന്തിനു ഭൊഷയ് ക്ൊമക ഒരു കശലീപുസ് തകച� �ൊടള്ളൂ

മചന്കജ്  ടക. പുതിയവിള

മാധയേമങ്ങളിന്ല  
മലയാളും
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മുഴുവന് ഫലങ്ളും കിട്ടൂ. �ദ്യ്യും, �ദ്യ ്യും രണ്ിമറെയും 
�ിജിറ്ല മൂല്യും രണ്ൊണ് .

�ൊ്കഭൊഷയിലള് എഴുത്തുരീതി ഒരുച�ൊമല 
ആക്കുക എന്ത്  ഇന്നു ദഃസൊധ്യ�ൊണ് . സൊചങ്കതികവിദ്യ
യൊണു �രിഹൊരും. ഭിന്രൂ�മ�ല്ലൊും ഒന്ൊമണന്നു  
കമ്യൂട്റിമ് �ഠിപ്ിക്കുന് ആലഗരിതും ഉണ്ൊക്കുക 
യൊണത് . �മക്ഷ, എത്ര വൊക്കുകള്ക്്  ഇതു �റ്ും?  ഓചരൊ 
വൊക്ിനുും ്ൊും ദിവസവും ഉണ്ൊക്ിമക്ൊണ്ിരിക്കുന് 
ചതൊമന്്യഴുത്തുകള് മുഴുവന് കണ്ടു�ിെി്ചേ്  ആലഗരിത 
ത്ില ചേര്ക്ൊ്ൊകുച�ൊ? വിവിധ �ത്രങ്ളമെയും 
പ്രസൊധകരുമെയും കശലീപുസ് തകങ്ള് വ്ചേ്  
അവയിമല ചഭദരൂ�ങ്ള് കണ്ടു�ിെിക്ൊും. �മക്ഷ, 
അതിമ്ല്ലൊും പുറത്്  ഓചരൊ �ലയൊളിയും ദിവചസ്  
എഴുതിക്കൂട്ടുന് ഭിന്രൂ�ങ്ള് ഈ �രിശ്ര�മത്ചപ്ൊലും 
്ിഷ് ഫല�ൊക്കുും.

ശശി തരൂര് അടത്കൊലത്് പ്രചയൊഗി്ചേ്  
ജ്ങ്മള മഞട്ി്ചേ Floccinaucinihilipilificationഎന് 
�ദത്ിമറെ സ് മ�ല്ലിങ്  സങ്കീര്��ൊണ് . എന്നുകരുതി 
ആമരങ്കിലും അത്  അവര്ക്കു ചതൊന്ിയതുച�ൊമല 
എഴുതുച�ൊ? ലണ്ന് കെുംസ്  മുതല ്മ്മുമെ ഇുംഗ്ീഷ്  
�ത്രങ്ള്വമര ഒചര രീതിയിലചല്ല എഴുതുന്ത് ? അക്ഷരും 
മതറ്ിയൊല ഒന്നുകില കമ്യൂട്ര് തിരുത്തുും, അമല്ലങ്കില 
ചുവന് വരയിട്ടു കൊണിക്കുും. �രൗസ്  മതൊട്ൊല 'ശരി'രൂ�ും 
കൊട്ിത്രികയും മേയ്യുും. എന്നുവ്ചേൊല, ഇുംഗ്ിഷിമല ഒരു 
�ദവും ആര്ക്കുും ചതൊന്ിയച�ൊമല എഴുതൊ്ൊവില്ല.

�മക്ഷ, �ലയൊളത്ിചലൊ? ആര്ക്കുും ഏതു �ദവും 
എങ്മ്യും എഴുതൊും! ശരിരൂ�ും എഴുതൂ എന്നു �റഞ്ഞു

ച്ൊക്കൂ! അചപ്ൊള് വരുും ചേൊദ്യും - കൊര്യും �്സ്ിലൊയൊല 
ച�ൊചര എന്് . ഭൊഷമയചയൊ ഭൊഷൊശൊസ് ത്രമത്ചയൊ 
അതിമറെ സൊചങ്കതികപ്രചയൊഗങ്മളചയൊ�റ്ി കൊര്യ�ൊയ 
ധൊരണകള് ഇല്ലൊത്വരൊണ്  ഈ കുതര്ക്ക്ൊരില 
�ലരുും. ഇുംഗ്ിഷിമറെ കൊര്യത്ില ഈ വൊദും ഇവര് 
�റയകയ�ില്ല. വൊസ് തവത്ില, ഭൊഷൊചഭദങ്മളചയൊ 
ഭൊഷൊസമൂഹങ്മളചയൊ �ഹുസ്രതമയചയൊ ഒന്നുും 
്ിചഷധിക്ലല്ല ആ വിഭൊഗങ്ള്ക്ിെയിമലല്ലൊും 
ഒരുച�ൊമല എചത്ണ് ആശയങ്ള് �ൊ്കരീതിയില 
എഴുതണും എന്ത് .

ന്പെല്ന്ചക്കറിന്റെ പ്രസക്ി
�ലയൊളത്ില സ് മ�ല മേക്്  വന്ൊല ആധു്ിക 

എഴുത്തുസുംവിധൊ്ങ്ളില ഈ പ്രശ് ്ത്ിനു  
�രിഹൊര�ൊകുും. �മക്ഷ, �ലയൊളത്ില �ദങ്ള് സന്ധി
ചേര്ന്നുും സ�ൊസിച്ചുും �ലതരത്ില കൂെിച്ചേര്ന്നു േങ്ല
ച�ൊമല ്ീളും. ഇുംഗ്ിഷിമലചപ്ൊമല ചസൊഫ് റ്്മവയറില 
മുഴുവന് �ദങ്ളും സന്ിചവശിപ്ി്ചേൊല ച�ൊരൊ. �ദങ്ള് 
കൂട്ിച്ചേരുന് ്ിയ�ങ്ള് കൂെി ആലഗരിതത്ില  
ഉള്ച്ചേര്ക്ണും. ഇതു ക്ഷിപ്രസൊദ്ധ്യ�ല്ലചല്ലൊ. ഇതിനുള് 
ശ്ര��ൊണ്  �ലയൊളും ച�ൊര്ചഫൊളജി അ്കലസര്  
(https://morph.smc.org.in/)  എന് മപ്രൊജക് റ്് . സ് മ�ല 
മേക്ര് വികസിപ്ിക്ൊനുള് സ്തന്ത �ലയൊളും  
കമ്യൂട്ിങ്ി(SMC)മറെ ഈ �ദ്ധതി സചന്ൊഷ്   
ചതൊട്ിങ്ലിമറെ ചു�തലയില പുചരൊഗ�ിക്കുകയൊണ് .

പ്രൂഫ്  റലീഡരമാര ഇല്ാതായി
പ്രൂഫ്  റീ�ര്�ൊര് ഇല്ലൊതൊയചതൊമെ കശലീപുസ് തക

ത്ില്ിന്നുതമന് �ത്രഭൊഷ ്ിരന്രും വ്യതിേലിക്കുന്തു 
�തിവൊണ് . ഓണ്കലന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ളിലും �റ്ും 
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�ത്രപ്രവര്ത്കര് അെിയ് ക്െി �ൊറുന്തുും ത്തുകശലി 
ഏതൊണ്്  അസൊധ്യ�ൊക്ിയിട്ടുമുണ്് . പുതുതൊയി വരുന്വര് 
കശലീപുസ് തകും �ഠിച്ചു �ൊലിക്കുന്നു എന്്  ഉറപ്ൊക്ൊനുും 
ആവില്ല.

ലിപിയിലും പ്രശ്നങ്ങള്
ലി�ികൊര്യത്ിചലക്കു വന്ൊല 'റ്', 'ററ' എന്നു രണ്ടു 

രൂ�ത്ില ഒചര അക്ഷരും എഴുതുന്നു. �ീറററില എന്ത്  
�ീറ്റിചലൊ �ീററ്ിചലൊ എന്റിയൊന് കമ്യൂട്റിനു ്മുക്കുള് 
ച�ൊധവും ഭൊഷൊയക്ികളും ചവണ്ിവരുും! ഓചരൊ  
ലി�ിരൂ�ങ്ളും എങ്മ്യൊണ്  ഉണ്ൊകുന്ത്   
എമന്ൊന്നുും �്സ്ിലൊക്ൊമത ലി�ികളമെ ആകൃതി 
എങ്മ്മയങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുക എന്തൊയിരുന്നു ്മ്മുമെ 
ആദ്യ�ിജിറ്ല ചഫൊണ്ടുകള് ഉണ്ൊക്ിയ �ലയൊളികള് 
അല്ലൊത്വര് മേയ് തത് . റ് കിട്ൊന് രണ്ടു റ കെപ്്  
മേയ്യുന് രീതി അങ്മ് വന്തൊണ് . ഇന്്  ഉ�ചയൊഗത്ി
ല ഇല്ലൊത് ഒരു ലി�ിരൂ�ും ഉണ്ൊയിരുന് റ്-യ് ക്്  ഈ 
രൂ�ും �ിമന് വന്തൊണ് . റ് ററ ആയതു ലി�ി�രിഷ് ക്
രണകൊലത്തുും.

അതുതമന്യൊണ്  റെ-യമെ 
കൊര്യത്ിലും സുംഭവി്ചേത് . ്് -യും 
റ്-യും ചേചരണ്തിനു �കരും 
ന്-ഉും റ-യും കെപ്്  മേയ് തൊല 
റെ കിട്ടുും എന് യക്ി കമ്യൂട്ര് 
കെപ്ിങ്ില വന്നു. യൂണി
ചക്ൊ�ിമറെ കൊലത്്  
ഭൊഷൊ്ിയ�ങ്ള്  
അനുസരിച്ചു ചഫൊണ്ടുകള് 
ആവിഷ് കരി്ചേചപ്ൊള് ന്+റ 
എന് �ഴയ രീതിയില കെപ്്  
മേയ്യുചമ്ൊള് റെ-യ് ക്കു �കരും 
ന്റ ആണു വരുന്ത് . 
ത�ിഴിമല '്ിന്റയ' എമന്ൊ
മക് �റയന്തിമല ഉ്ചേൊരണും. 
ഇചപ്ൊള് ന്റ-യ് ക്്  റെ എന്നുും 
യൂണിചക്ൊ�്  എന്ചകൊ�ിങ്  
ഉണ്ൊയിരിക്കുന്നു. ചഫൊണിലും �റ്ും 
ഇതു വന്ിട്ടുണ്് .

രേൊന്സിറ്ചറഷനുും മ�ഷീന് രേൊന്ചസഷനുും 
ഒമക് വന് സൊഹേര്യത്ില t എന്തി്്  റ്്  എന്നുും d 
എന്തി്്  �്  എന്നുും എഴുചതണ്തുണ്് . ഉദൊഹരണത്ി്്  
nd വരുന്ിെത്്  'ന്�് ' ഉും nt  വരുന്ിെത്്  'റെ് ' ഉും 
എഴുതണും. ആന്�് , ആറെ്  എന്ിവയും ലൊന്�് , ലൊറെ്  
എന്ിവയും സന്ദര്ഭും ച്ൊക്ി ്മുക്്  ഊഹിമ്ചേടക്ൊമ�ങ്കി
ലും കമ്യൂട്റിനു രണ്ടുതമന്യൊണ് .

�മറ്ൊരു എഴുത്തുപ്രശ് ്ും ര് എന്തി്്  �ലയൊളും 
അക്ത്ിമല ൪ (4)ഉും ന്-്്  ൯ (9)ഉും കെപ്്  മേയ്യുന്തൊ
ണ് . ശരിയൊയ കീയും കെപ്ിങ്ങുും അറിയൊത്വമര ച�റ്ൊ 
എന്രേി ഏല് �ിക്കുന്തുമൂലും ്മ്മുമെ �ല വിവരചശഖരങ്
ളിലും ഇതു ധൊരൊളും കെന്നുകൂെിയിട്ടുണ്് . ചവൊട്ര്പ്ട്ികയമെ
ചയൊ ചറഷന് കൊര്�ിമറെചയൊ ആധൊറിമറെചയൊ  
വിവരചശഖരത്ില പുരുഷന് എന്തിമല ന്-നു�കരും 
കുചറയിെത്്  അക്�ൊയ ൯ ആണ്  കെപ്്  മേയ് തമത 
ങ്കില ആ ച�റ്ൊച�സില 'പുരുഷന്' എത്ര എന്റിയൊന് 
രണ്ടുതരത്ിലും കെപ്്  മേയ് ത്  എ�മ�ടത്തു 
കൂട്ിച്ൊചക്ണ്ിവരുും. ഇങ്മ് �ിശക്  ഉണ്ൊയിട്ടുണ്്  

എന്നു �്സ്ിലൊക്ിയൊലചല്ല ഇതു സൊധിക്കൂ? '്ൊയര്' 
എന്തിമല ര് ൪ ആയൊല ആമക ്ൊയന്ൊമര തിട്മപ്ട
ത്ണമ�ങ്കിലും പ്രശ് ്�ൊകുും. ഈ അക്ഷരങ്ള്  
ഉള്വരില ആരുമെമയങ്കിലും ച�രുകള് മതറ്ൊയൊണു 
കെപ്്  മേയ് തിട്ടുള്മതങ്കില അവര്ക്കു സ്ന്ും ച�രു 
തിരഞ്ഞുകണ്ടു�ിെിക്ൊന് കഴിഞ്ഞിമല്ലന്നുച�ൊലും വരൊും. 
അ�ദ്ധും തിരി്ചേറിഞ്ഞൊല സൊചങ്കതികവിദ്യ ഉ�ചയൊഗിച്ചു
തമന് ആ വിവരചശഖരും ശുദ്ധ�ൊചക്ണ്ിവരുും.  
ചുരുക്ത്ില, �ലയൊളും എങ്മ്യും എഴുതൊും എന് 
വൊദും അത്ര ്ിര്ചദൊഷ�ല്ല.

ദവണും ന്പാതുദവ്ി
വിദയുച്ഛക്ി, കവദയുതി ഇതില ഏത്  എഴുതണും 

എന്ത്  ഓചരൊ �ത്രത്ിനുും തീരു�ൊ്ിക്ൊും. �മക്ഷ, ഒരു 
�ദും ഞങ്ള് പ്രചത്യകരീതിയിചല എഴുതൂ എന് ്ില�ൊെ്  
യക്ിസഹ�ല്ല. �ലയൊളത്ിമല �ദങ്ള്ക്്  ഏറ്വും 
ശരിയൊയ രൂ�ങ്ള് മ�ൊതുവില അുംഗീകരിക്കുകയും 

അത്  എല്ലൊവരുും �ിന്തുെരുകയും മേയ്യുന്തൊകുും ഉേിതും.
ഇന്നു രൂ�ചഭദങ്ള് കൊണുന് �മറ്ൊരു 

വിഭൊഗും �ലയൊള�ൊയിത്മന് ഉ�ചയൊഗി
ക്കുന് േില ഇുംഗ്ീഷ്  �ദങ്ളൊണ് . 

ഓഫീസ് , ആഫീസ് , ആപ്ീസ്  
എന്ിവമയൊമക് ഉദൊഹരണും. 

ആചഗൊളീകരണത്ിമറെയും 
ഇുംഗ്ിഷിനു സമൂഹത്ില 
വര്ധിച്ചുവരുന് സ്ൊധീ്ത്ി
മറെയും ശരിയൊയ  
ആുംഗചലൊ്ചേൊരണും  
�രിേയിക്ൊന് കകവന്ിരി
ക്കുന് അവസരത്ിമറെയും 
ഒമക് �ശ്ൊത്ലത്ില 
ഇതിമറെ �റുവൊദവും പ്രസക്
�ൊണ് . ഏതു �ദവും മൂലഭൊഷയി

മല ഉ്ചേൊരണചത്ൊെ്  ഏറ്വും 
അടത്തു്ില് ക്കുന് തരത്ില 

ഉ്ചേരിക്കുകയും എഴുതുകയും 
മേയ്യുന്തൊണ്  ശരി. അങ്മ് 

തമന്യൊണ്  �ൊചറണ്തുും. ്ിലവില 
�ലയൊളത്ിമല എഴുത്ില കൊര്യ�ൊയ 

ചഭദമുള് ആുംഗല�ദങ്ള് കമണ്ത്ി 
കൂടതല ശരിയൊയ എഴുത്ിചലക്കു �ൊറ്ചണൊ 

എന്ത്  ഭൊഷൊവിദഗ് ധരുും പ്രചയൊക്തൃസമൂഹവും കൂെിയൊ
ചലൊേിച്ചു തീരു�ൊ്ിക്കുന്തൊകുും ്ല്ലത് . അങ്മ് 
തീരു�ൊ്ിക്കുന് �ദരൂ�ങ്ളും ച�ലപ്റഞ്ഞ ഓണ്കലന് 
പ്ലൊറ്് ചഫൊ�ില പ്രസിദ്ധും മേയ്യണും.

ഇത്രും വിഷയങ്ള്ക്കു എന്ൊണു �രിഹൊരും 
എന്്  അറിയില്ല. അ്ചേെി്ചേ സൊ�ഗ്രികളമെ കൊലും കഴിയക
യൊണ്  എന്്  ഏമറക്ൊല�ൊയി ചകള്ക്കുന്നുമണ്ങ്കിലും 
അടത്കൊലത്ൊണ്  ഓണ്കലന് വൊയ് പ്രചുരപ്രേൊരും 
ച്െിയത് . കെലൊസില വൊയിച്ചുശീലി്ചേ മുതിര്ന്  
തലമുറയ് ക്്  ആവശ്യും ഉള്ിെചത്ൊളും തുെര്ചന്ക്ൊവന് 
അ്ചേെിവൊയ്ൊസൊ�ഗ്രികള് ഏതൊയൊലും �ിന്വൊങ്ലി
മറെ മുന്ിലൊണ് . എങ്കിലും പൂര്��ൊയും ശബ്ദവും ദൃശ്യവും 
�ൊത്ര�ൊയി �ൊധ്യ�ങ്ള് �ൊറുന് പ്രവേിതകൊലും മതൊട്ട
ത്ല്ല. �ിജിറ്ല വൊയ്യ് ക്കുള് സൊ�ഗ്രികള് കുചറക്ൊ
ലും ഏതൊയൊലും തുെരുും. അക്ൊലചത്ൊളും ഇക്ൊര്യങ്ള് 
പ്രസക്വും ആയിരിക്കുും.

അ്ചേെി്ചേ  
സൊ�ഗ്രികളമെ കൊലും  

കഴിയകയൊണ്  എന്്  ഏമറക്ൊല
�ൊയി ചകള്ക്കുന്നുമണ്ങ്കിലും 

അടത്കൊലത്ൊണ്  ഓണ്കലന് 
വൊയ് പ്രചുരപ്രേൊരും ച്െിയത് . 

കെലൊസില വൊയിച്ചുശീലി്ചേ 
മുതിര്ന് തലമുറയ് ക്്  ആവശ്യും 

ഉള്ിെചത്ൊളും തുെര്ചന്ക്ൊവന് 
അ്ചേെിവൊയ്ൊസൊ�ഗ്രികള് 

ഏതൊയൊലും  
�ിന്വൊങ്ലിമറെ  

മുന്ിലൊണ് 
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ബിനുകൃഷ് ണ

ചലണ് മലയ്കളാം ക്ിക് ലി
ചപ്ല ചസ്റ്റൊറില �ലയൊളും �ഠിപ്ിക്കുന് ആപ്പുകളില 

ഏറ്വും പ്രമുഖ�ൊണ്  ചലണ് �ലയൊളും ക്ിക്് ലി ആപ്് . 2019 
ജൂണില പുറത്തുവന് ഈ ആപ്്  ഇതുവമര ദശലക്ഷ 
ത്ില �രും ആളകള് �രൗണ്ചലൊ�്  മേയ് തുകഴിഞ്ഞി 
ട്ടുണ്് . �മത്ൊമ്ത്  ഭൊഷകളിലൂമെ �ലയൊളും �ഠിക്ൊനുള് 
അവസര�ൊണ്  ഈ ആപ്്  ഒരുക്കുന്ത് . 
ചഹൊും ച�ജില സൊഹേര്യൊനുസരണും 
ഉ�ചയൊഗിക്ൊ 
വന് വൊക്കുകളും, പ്രചയൊഗങ്ളും 
ഉള്മപ്ടത്ിയിട്ടുണ്് . ഓചരൊന്നുും 
�ലയൊളത്ിലും �ുംഗ്ീഷിലും വൊയിക്ൊനുും 
ഓ�ിചയൊ ചകള്ക്ൊനുും കഴിയും. ഇത്  
ഒറ് ക്ിക്ിലൂമെ ചകൊപ്ി മേയ്യൊനുും 
മഷയര് മേയ്യൊനുും സൊധിക്കുും. �ഠി്ചേ 
കൊര്യങ്ള് �രീക്ഷിക്ൊ്ൊയി  
ക്ിസുകളും ആപ്ിനുള്ിലണ്് .

സ് പീക്  മലയ്കളാം 360
വളമര ലളിത�ൊയ രീതിയില 

ഒരുക്ിയിട്ടുള് ഈ ആപ്ില  
ഇുംഗ്ീഷിലൂമെ �ൊത്ര�ൊണ്  �ലയൊളും 
�ഠിക്ൊ്ൊവക. കൂെൊമത അെിസ്ൊ് 
�ലയൊളും �ദങ്ളും പ്രചയൊഗങ്ളും 
വീ�ിചയൊ ക്ൊസുകളും ആപ്ിനുള്ിലണ്് . 
�ഠി്ചേത്  �യറ്ിച്ൊക്ൊന് പ്രൊക്ീസ്  
എന് ഓ�് ഷന് ഉ�ചയൊഗമപ്ടത്ൊും.

 ലിങ് 
�ലയൊളമുള്മപ്മെ അറു�തിചലമറ 

ഭൊഷകള് �ഠിക്ൊന് അവസരും 
ഒരുക്കുന് ആപ്ൊണ്  ലിങ് .

ല്കങ് ഗ്ജ്  കറി 
ഇരു�ത്ഞ്്  മലവലിലൊയി 

കദ്ുംദി് ജീവിതത്ില ആവശ്യ�ൊ
യി വരുന് �ലയൊള വൊക്കുകളും വൊക്യങ്ളും 
ക്ര�ീകരി്ചേിട്ടുണ്് . �ലയൊളും വീ�ിചയൊ ക്ൊസുകളും 
ലഭ്യ�ൊണ് .

ബ്ലൂ ചബര്�്  മലയ്കളാം
�ലയൊളും �ഠിക്കുന്തിനുള് �മറ്ൊരു അന്ൊരൊഷ്ട 

ആപ്ൊണ്  ഇത് . തീര്ത്തുും സരൗജ്്യ�ൊയ 'മ�യ് ലി 
മലസണ്സ് ' തുെങ്ി വന്തുക ഫീസ്  ആയി ്ലകി 
�ഠിക്ൊവന് ച�ഴ് സണകലസ് �്  ചകൊഴ് സുകള് വമര 
ആപ്ിലണ്് .

ഓളാം
ഇറെര്മ്റ്ിമല ഏറ്വും �ിക്ചേ �ലയൊളും - ഇുംഗ്ീഷ്  

്ി�ണ്ടുവൊണ്  ഓളും. ആപ്ിനുള്ില ആവശ്യമുള് 
�ദങ്ള് തിരയൊന് സൊധിക്കുും. 

മലയ്കളാം �ിക്ഷ് ണറി അള്ട്ിചമറ്് 
ഇുംഗ്ീഷ്  വൊക്കുകള് തിരഞ്ഞ്  അതിമറെ വിപുല�ൊയ 

�ലയൊള അര്ഥും �്സ്ിലൊക്ൊന് ഉ�ചയൊഗിക്ൊവന് 
�മറ്ൊരു �ലയൊളും ്ി�ണ്ടു ആപ്ൊണ്  �ലയൊളും  
�ിക്ഷ് ണറി അള്ട്ിച�റ്് .

ഓര്കി�്  മലയ്കളാം  
�ിക്ഷ് ണറി

ഇുംഗ്ീഷില ്ിന്നുും �ലയൊളത്ി
ചലക്കുും തിരിച്ചുും വൊക്കുകളമെ അര്ഥും 
കമണ്ത്ൊന് സൊധിക്കുന് ആപ്ൊണ്  
ഓര്ക്ി�്  �ലയൊളും �ിക്ഷ് ണറി. 
�ലയൊള �ദങ്ള് തിരയൊന് ആപ്ിനു
ള്ില തമന് �ലയൊളും കീച�ൊര്�്  
ഒരുക്ിയിട്ടുണ്് .

അര്്ാം 
ഗൂഗിള് ചപ്ല ചസ്റ്റൊറില ലഭ്യ�ൊയിട്ടു

ള് �മറ്ൊരു ്ി�ണ്ടു ആപ്ൊണ്  
'അര്ഥും'. �ലയൊള �ദങ്ള് തിരയൊന് 
കഴിയില്ല എന് �രി�ിതിയണ്് 

�ലയൊളും അക്ഷര�ൊല ആപ്്  
(Malayalam Aksharamala App), 
�ലയൊളും ആലഫമ�റ്് സ് (Malayalam 
Alphabets), കററ്്  �ലയൊളും ആലഫ
മ�റ്് സ്  (Write Malayalam 
Alphabets) എന്ിങ്മ് �ലയൊളും 
അക്ഷര�ൊല �ൊത്രും �ഠിപ്ിക്കുന് 
ആപ്പുകളും അ്വധിയണ്് .

'ഭൂമിമലയാളും' - മലയാളും 
മിഷന്റെ സൗജനയേ മലയാളും 
ദകാഴ് സ്  ്

സുംസ്ൊ്സര്ക്ൊരിമറെ 
സൊുംസ് കൊരിക വകുപ്ി്്  കീഴിലള് 

�ലയൊളും �ിഷന് രൂ�കലപ്് മേയ് ത ഓണ്കലന് 
ചകൊഴ് സൊണ്  'ഭൂ�ി�ലയൊളും'. ഭൂ�ി�ലയൊളത്ിമറെ  
മവ�് കസറ്ിലൂമെ ഈ ചകൊഴ് സി്ൊയി സരൗജ്്യ�ൊയി 
രജിസ്റ്റര് മേയ്യൊ്ൊവും. �ിക്ചേ രീതിയില രൂ�കല്പ് 
മേയ് തിട്ടുള് ഈ 30 ദിവസമത് ഓണ്കലന്  
ചകൊഴ് സിലൂമെ പ്രൊയ�രിധിയില്ലൊമത ആര്ക്കുും �ലയൊളും 
�ഠിക്ൊും. ചകൊഴ് സ്  പൂര്ത്ിയൊക്ിയ ചശഷും ഓണ്കലന് 
�രീക്ഷ എഴുചതണ്തുണ്് . ഇത്  വിജയകര�ൊയി 
പൂര്ത്ിയൊക്കുന്വര്ക്്  �ലയൊളും �ിഷന് ്ലകുന് 
സര്ട്ിഫിക്റ്്  ലഭിക്കുും.

സ് മ്കര്ട്്കയി മലയ്കളാം പഠിക്കാം
എല്ലൊും ഓണ്കല്ൊയി �ൊറുന് കൊല�ട്ത്ില ഭൊഷൊ �ഠ്ത്ിനുും ഓണ്കലന് സൊധ്യതകള് ഏമറയൊണ് . 

പുതിമയൊരു ഭൊഷ �ഠിക്ൊനുും �ഠിപ്ിക്ൊനുും തൊല�ര്യമപ്ടന്വരുമെ ഓണ്കലന് കൂട്ൊയ് �കളും സുംരുംഭങ്ളും 
ഇന്്  അച്കമുണ്് . പുറമ� അന്ൊരൊഷ്ട തലത്ില ഡചവൊലിചങ്കൊ, ലിചങ്ക്ൊച�ൊ ച�ൊലള് സുംരുംഭങ്ളമെ 
വിജയമത് �ിന്തുെര്ന്്  �ലയൊളമുള്മപ്മെയള് മേറുതുും വലതു�ൊയ പ്രൊചദശികഭൊഷകള് �ഠിക്കുന്തിനുും 

പ്രൊവീണ്യും ച്ടന്തിനുും ആഗ്രഹിക്കുന്വര്ക്ൊയി ഒചട്മറ ആപ്പുകള് ഇന്്  പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. ഗൂഗിള് ചപ്ല ചസ്റ്റൊറില 
�ലയൊളും '�ഠിപ്ിക്കുന്' േില ആപ്പുകമള �രിേയമപ്െൊും.

 �ലയൊളും �ിഷന്  
രൂ�കല്പ് മേയ് ത 

ഓണ്കലന് ചകൊഴ് സൊണ്  
'ഭൂ�ി�ലയൊളും'. 
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സൊമൂഹികശൊസ് ത്രജ്രുും ഭൊഷൊശൊസ് ത്ര
ജ്രുമ�ല്ലൊും വളമരക്ൊലും മുന്പുതമന് �ഠ്ും 
�ൊതൃഭൊഷയിലൊയിരിക്ണമ�ന് അഭിപ്രൊയും ഉന്യി്ചേി
രുന്നു. ഇത്  ്യും എന് ്ിലയില അുംഗീകരിക്മപ്ടക
യമുണ്ൊയി. എങ്കിലും �ഠ്വും ഭരണവും ഇചപ്ൊഴുും 
പൂര്ണ�ൊയും �ൊതൃഭൊഷയിലല്ല എന്ത്  സങ്കെകര�ൊയ 
വസ് തുതയൊണ് . സമൂഹത്ി്്  കൊര്യങ്ള് കൂടതല 
്ന്ൊയി �്സ്ിലൊക്ൊന്, ജ്ൊധി�ത്യത്ി്്  കൂടതല 
വികൊസമുണ്ൊകൊന് ഭരണവും �ഠ്വും  
�ൊതൃഭൊഷയിലൊചകണ്തുണ്് .

ശൊസ് ത്രച�ൊധും ്മുക്്  അ്ിവൊര്യ�ൊണ് . അത്  
�്:�ൊഠ�ൊയി �ഠിചക്ണ്ടുന് ഒന്ല്ല. �റി്ചേ്  ജീവിതത്ി
മറെ ഓചരൊ സന്ദര്ഭങ്ളിലും ശൊസ് ത്രും അറിഞ്ഞു 
മകൊണ്്  മുചന്ൊട്ടുച�ൊകണും. അത്  സ്ന്ും  
ഭൊഷയിലൊവന്തൊണ്  ഏറ്വും അഭികൊ�്യും.

ഭൊഷൊശുദ്ധതൊവൊദവും ഇുംഗ്ീഷ്  ഭ്ര�വും 
ഒരുച�ൊമല ഉച�ക്ഷിചക്ണ്തുണ്് . കുട്ികളമെ 
�ഠ്�ൊധ്യ��ൊയി �ൊതൃഭൊഷ �ൊചറണ്ത്  പ്രധൊ്�ൊണ് . 
ഇുംഗ്ീഷ്  വിരുദ്ധ�ൊകണും എമന്ൊരു അര്ഥും  
അതി്ില്ല. ഗണിതവും �റ് ശൊസ് ത്രങ്ളും  
�ൊതൃഭൊഷയില �ഠിപ്ിക്കുന്തിച്ൊമെൊപ്ും ഒരു ഭൊഷ 
എന് ്ിലയില ഇുംഗ്ീഷുും തുെക്ും മുതല തമന് 
�ഠിപ്ിക്ണും.

�ലയൊളഭൊഷയില ഏമതൊരു വിഷയവും 
കകകൊര്യും മേയ്യുന്തി്്  സൊധിക്കുും.  

ചജ്യൊതിശൊസ് ത്രും ച�ൊലള്വയില ധൊരൊളും 
ഗ്രന്ഥങ്ള് ഇവിമെ ഉണ്ൊയിട്ടുണ്ചല്ലൊ. പുതിയ 
വിഷയങ്ളും കകകൊര്യും മേയ്യൊ്ൊവുംവിധും ഭൊഷമയ 
പ്രൊ�് ത�ൊക്കുകയൊണ്  ചവണ്ത് . എല്ലൊ വിഷയങ്ളും 
കകകൊര്യും മേയ്യുന്തി്്  ആ വിഷയങ്ളില 
ധൊരൊളും പുസ് തകങ്ള് ഉണ്ൊവണും. കമ്യൂട്ര് 
സയന്സിലും �റ്ും ഇുംഗ്ീഷില ച�ൊലും പുസ് തകങ്ള് 
എഴുതമപ്ട്ിട്്  അധികും കൊല�ൊയിമല്ലന്്  ഓര്ക്കുക.

ഭൊഷൊവികസ്ത്ി്്  പുതിയ വൊക്കുകളും 
�ദപ്രചയൊഗങ്ളും ഉണ്ൊക്കുകമയന്ത്  കഠി്�ൊണ് . 
അത്  �ലതരും ആചക്ഷ�ങ്ള്  ക്ഷണിച്ചു  
വരുത്ിചയക്ൊും, സുംസ് കൃതജെില�ൊമണന്നുും �കരും 
ഇുംഗ്ീഷ്  തമന് ഉ�ചയൊഗി്ചേൊല  
ച�ൊചരമയന്നുമ�ൊമക്.

ഞൊന് ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്ൄൂട്ില പ്രവര്ത്ിക്കുന് 
സ�യത്്  �യറക്ര് ആയിരുന്  
എന്. വി. കൃഷ് ണവൊര്യര് �റഞ്ഞിരുന്ത്  ഇമതൊരു 
പ്രക്രിയ ആമണന്ൊണ് . പുതിയ �ദങ്ള് വരികയും 
ച�ൊവകയും മേയ് ചതക്ൊും. േില വൊക്കുകള് �ൊഞ്ഞു
ച�ൊവും, േിലത്  ്ില്ിലക്കുും, േിലത്   
�രിഷ് കരിക്മപ്ടും.

ക്വഥനാങ്കവും തിളനിലയും
സു�രിേിത�ൊയ ച�ൊയിലിങ്  ച�ൊയിറെ് എന് 

വൊക്കുതമന് ഉദൊഹരണ�ൊയി �റയൊും. �ലയൊളത്ില 
സുംസ് കൃത സ്ൊധീ്മുള് 'ക്ഥ്ൊങ്കും' എന് 

ശ്കസ് ത്ാം  
മലയ്കളതെില് അറിയുച്്കള്
അത്ഭുതകര�ൊയ �ൊറ്ങ്ളൊണ്  ഭൊഷയും പുതിയ വിവര സൊചങ്കതിക വിദ്യയും അത്ഭുതകര�ൊയ �ൊറ്ങ്ളൊണ്  ഭൊഷയും പുതിയ വിവര സൊചങ്കതിക വിദ്യയും 
കൂെി ചേരുചമ്ൊള് സൊധ്യ�ൊവന്ത് . ്ിര്മ്മിത ബുദ്ധിയും യന്തവിവര്ത്്വും കൂെി ചേരുചമ്ൊള് സൊധ്യ�ൊവന്ത് . ്ിര്മ്മിത ബുദ്ധിയും യന്തവിവര്ത്്വും 
�റ്ും ഏമറ ദൂരും മുചന്ൊട്ടുച�ൊയിക്ഴിഞ്ഞു. ഇക്ൊര്യും കണക്ിമലടക്ൊമത �റ്ും ഏമറ ദൂരും മുചന്ൊട്ടുച�ൊയിക്ഴിഞ്ഞു. ഇക്ൊര്യും കണക്ിമലടക്ൊമത 
്മ്മുമെ ഭൊഷൊവികസ്ും സൊധ്യ�ൊവില്ല്മ്മുമെ ഭൊഷൊവികസ്ും സൊധ്യ�ൊവില്ല

ടക. ടക. കൃഷ് ണകുമ്കര്
ജ്കീയശൊസ് ത്രപ്രവര്ത്കന്, ഗ്രന്ഥകൊരന്

ശൊസ് ത്ര�ദങ്ളും 
�ലയൊളവും
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വൊക്ൊണ്  ച�ൊയിലിങ്  ച�ൊയിറെി്്  �കര�ൊയി ആദ്യും 
ഉ�ചയൊഗി്ചേിരുന്ത് . എന്ൊല തിള്ില എന്  
വൊക്കുവന്ചപ്ൊള് ക്ഥ്ൊങ്കും ഉച�ക്ഷിക്മപ്ട്ടു. 
ഇങ്മ് േിലത്  �ൊമെ ഉച�ക്ഷിക്മപ്ടന്നു. േിലചപ്ൊള് 
പുതിയ വൊക്കുകള്ക്്  �കരും ്ിലവിലള്വ അചത�െി 
്ില്ിര്ത്ൊനുും സൊധിക്കുും.

ശൊസ് ത്രസൊചങ്കതിക�ദങ്ള് തര്ജ�  
മേയ്യുചമ്ൊള് ശ്രദ്ധിചക്ണ് ഏറ്വും പ്രധൊ്മപ്ട് കൊര്യും 
അവ വൊയ്ക്ൊരു�ൊയി സുംവദിക്കുന്നു എന്്   
ഉറപ്പുവരുത്തുന്തൊണ്. �ലചപ്ൊഴുും 
�ദങ്ള് സങ്കീര്ണ�ൊവന്ത്  ഒരു 
പ്രശ് ്�ൊയിത്ീരുന്ത്  �്സിലൊ 
ക്ൊമത അത്രും �ദങ്ള് ഉ�ചയൊഗി
ക്ൊറുണ്് . �ര�ൊവധി സരള�ൊക്ൊനുള് 
ശ്ര�ും ്െക്ണും, അമത സ�യും 
ശൊസ് ത്രത്ിമറെ കൃത്യത ്ില്ിര്ത്തു
കയും ചവണും. കൃത്യതയും സൊരള്യവും 
�തിയൊുംവിധും ചേര്ന് ഭൊഷയൊയിരിക്
ണും ശൊസ് ത്ര സൊചങ്കതിക ഭൊഷ. 
വിഷയും ്ന്ൊയി അറിയന്  
ആളകള്ക്്  ഇത്  സൊധ്യ�ൊണ് .

എല്ാും  
മലയാളത്ിലാക്കദണാ?

എല്ലൊും �ലയൊളത്ിലൊക്ണ 
മ�ന്്  ആവശ്യമപ്ടന് ഭൊഷൊശുദ്ധതൊ
വൊദികളണ്് . അതിമറെ ആവശ്യമു 
മണ്ന്്  ചതൊന്നുന്ില്ല. കും�യൂട്ര് എന് 
വൊക്ി്്  �ലയൊളും �ദും ചവണ്തില്ല. 
മകൊടക്ല വൊങ്ല എല്ലൊ ഭൊഷയിലും 
ഉണ്ൊവണും. അചത സ�യും പുതിയ വൊക്കുകളമെ 
�രീക്ഷണും ച�ൊധപൂര്വും തമന് തുെരുകയും ചവണും. 
ആ �രീക്ഷണത്ില സമൂഹത്ി്്  അുംഗീകരിക്ൊന് 
കഴിയന്വ ്ില്ിലക്കുും. എന്ൊല കഴിഞ്ഞ കുമറക്ൊ
ല�ൊയി ഇത്രും ച�ൊധപൂര്വ�ൊയ �രീക്ഷണങ്ള് 
�ലയൊളത്ില ്െക്കുന്നുചണ്ൊമയന്്  സുംശയിചക്ണ്ി
യിരിക്കുന്നു.

ഉയര്ന് ്ിലവൊരത്ിലള് ധൊരൊളും ഗ്രന്ഥങ്ള് 

ശൊസ് ത്ര സൊചങ്കതിക, �ൊ്വിക വിഷയങ്ളില 
പ്രസിദ്ധീകരിചക്ണ്ത്  അത്യൊവശ്യ�ൊണ് . 
മൂലഗ്രന്ഥങ്ളും തര്ജ�കളും ചവണും. ഇത്രും പുസ് തക
ങ്ള് തയ്യൊറൊക്ൊന് ്മ്മുമെ ്ൊട്ിമല വിദഗ് ധമര 
ചപ്രരിപ്ിക്കുകയും അവമര ്ന്ൊയി 
ചപ്രൊത്സൊഹിപ്ിക്കുകയും ചവണും. ചലൊകത്ിമറെ ്ൊ്ൊ 
ഭൊഗങ്ളില �ലയൊളി വിദഗ് ധര് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്് . 
അവമര എല്ലൊും ്മ്മുമെ ഭൊഷൊച�ൊഷണ �ദ്ധതികളില 
�ങ്കൊളികളൊക്ൊന് ്വസൊചങ്കതിക വിദ്യകള്  

പ്രചയൊജ്മപ്ടത്ണും.

ശ്കസ് ത്സാദങ്കതിക  
പ്സമിതി

ശൊസ് ത്രസൊചങ്കതികവിഷയ 
ങ്ളില പുസ് തകങ്ള് തയ്യൊറൊക്ൊന് 
പ്രസ് തുത വിഷയങ്ള�ൊയി �ന്ധമപ്ട് 
ശബ്ദൊവലികള് തുെര്്ചേയൊയി മ�്ചേമപ്ട
ത്തുകയും �രിഷ് കരിക്കുകയും ചവണും. 
ഈ രുംഗത്്  ഒചട്മറ പ്രവര്ത്്ങ്ള് 
ചകരള ഭൊഷൊ ഇന്സ്റ്റിറ്ൄൂട്ിമറെ 
ച്തൃത്ത്ില ്െന്ിട്ടുണ്് . അത്രും 
പ്രവര്ത്്ങ്ളമെ ഗതിചവഗും കൂട്ിചയ 
�തിയൊവൂ. വിക്ി�ീ�ിയ �ൊതൃകയിലള് 
സ്തന്ത ഓണ്കലന് ചഗ്ൊസറികള് 
വികസിപ്ിക്ൊന് ഇന്സ്റ്റിറ്ൄൂട്ിമറെ 
ച്തൃത്ത്ില �രിശ്ര�ും ്െക്ണും. 
ചകന്ദ്രതലത്ില ഏമറക്ൊല�ൊയി ഒരു 
ശൊസ് ത്ര സചങ്കതിക�ദ സ�ിതിയണ്് . 
അചത �ൊതൃകയില ്മ്മുമെ ഭൊഷയമെ 
ശൊസ് ത്രസൊചങ്കതിക �ദ്ിര്മ്മൊണ

ത്ിമറെ പുചരൊഗതി വിലയിരുത്ൊനുും �ര�ൊവധി 
ചവഗത്ില ആ പ്രവര്ത്്ും തുെര്്ചേയൊയി ്ിര്വഹി
ക്ൊനുും ഒരു സുംസ്ൊ് ശൊസ് ത്ര സൊചങ്കതിക�ദസ�ി
തി രൂ�ീകരിക്കുന്ത്  ഗുണുംമേയ്യുും. ചകരള ഭൊഷൊ 
ഇന്സ്റ്റിറ്ൄൂട്ിമറെ ചു�തലയില ്മ്മുമെ സര്വകലൊശൊല
കളമെയും �റ് കവജ്ൊ്ിക സ്ൊ�്ങ്ളമെയും 
സഹൊയചത്ൊമെ പ്രവര്ത്ിക്കുന് ഒരു ഉന്തൊധികൊര 
സ�ിതിയൊവൊും ഇത് .

ശ്കസ് ത്സ്കചങ്തിക 
പേങ്ങള് തര്ജമ  

ടേയ്യുച്്കള് 
ശ്രദ്ിചകണ് ഏറ്വുാം 
പ്രധ്കനടപട് ക്കര്ാം 

അവ വ്കയനക്കരുമ്കയി 
സാംവേിക്ന്നു എ�്  
ഉറപ്പുവരുതെല്കണ് . 
പലചപ്കഴുാം പേങ്ങള് 

സങ്ീര്ണമ്കവു�ത്  ഒരു 
പ്രശ് നമ്കയിതെീരു�ത്  

മനസില്കക്കടത 
അതെരാം പേങ്ങള് 
ഉപചയ്കഗിക്കറുണ്് 
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മകൊചളൊണിയല ഭരണൊധികൊരികളമെ 
ഭൊഷചയൊടള് വിചധയത്ും ആ ്ൊടകളില ഇചപ്ൊഴുും 
ഏമറക്കുമറ ്ില്ിലക്കുന്നുണ്് . ഈ പ്രതിഭൊസും ഇന്്യ, 
�ൊകിസ്ൊന്, �ുംഗ്ൊചദശ് , ശ്രീലങ്ക തുെങ്ിയ  
ദക്ഷിചണന്്യന് രൊജ്യങ്ളിലും കൊണൊവന്തൊണ് . 
സ്ൊതന്ത്യല�്ധിക്്  മതൊട്ടു മുന്�്  ബ്രിട്ീഷ്  ഇന്്യയില 17 
പ്രവിശ്യകളൊണ്  ഉണ്ൊയിരുന്ത് . ഈ പ്രചദശങ്ളില 
ഇുംഗ്ീഷൊണ്  ഔചദ്യൊഗിക ഭൊഷയൊയി ഉ�ചയൊഗി്ചേിരുന്ത് . 
ബ്രിട്ീഷ്  ച�ലചക്ൊയ് � അുംഗീകരി്ചേ്  രൊജ്യും ഭരി്ചേ 
രൊജൊക്ന്ൊരുമെ അധീ്തയില ഉള്മപ്ട് 584  

്ൊട്ടുരൊജ്യങ്ളും ഇക്ൊലത്്  ഇന്്യയില ഉണ്ൊയിരുന്നു. 
ഈ രൊജ്യങ്ളില ആഭ്യന്രതലത്ില ്ൊട്ടുഭൊഷകളും 
ചദശീയതലത്ില �ന്ധുഭൊഷ എന് ്ിലയില ഇുംഗ്ീഷുും 
ആണ്  ഉ�ചയൊഗി്ചേിരുന്ത് .

ബ്രിട്ീഷ്  പ്രവിശ്യകളിലും ്ൊട്ടുരൊജ്യങ്ളിലും ഭൊഷൊ
കവവിധ്യും ഉണ്ൊയിരുന്നു. തിരുവിതൊുംകൂറില മതക്കു 
ഭൊഗത്്  ത�ിഴുും �റ് പ്രചദശങ്ളില (മേചങ്കൊട് ഒഴിമക) 
�ലയൊളവ�ൊണ്  പ്രധൊ്�ൊയും ഉ�ചയൊഗി്ചേിരുന്ത് . 
�ദ്രൊസ്  പ്രവിശ്യയിലൊണ്  �ല�ൊര് എന് �ലയൊള പ്രചദശും 
ഉള്മപ്ട്ിരുന്ത് . അവിമെ ത�ിഴിനുും �ലയൊളത്ിനുും 

േരിത്വഴികളിടല 
ഭരണമലയ്കളാം

ച�്ക.എാം. വി ചത്കമസ് 
ഗ്രന്ഥകൊരന്

ഭരണും ജ്കീയഭൊഷയില ആയിരിക്കുക എന്ത്  ജ്ൊധി�ത്യത്ിമറെ മുഖമുദ്രയൊണ് . 
അവിമെ ഭരിക്കുന്വരുും ഭരിക്മപ്ടന്വരുും ജ്ങ്ള് ആകയൊല ഭരണഭൊഷ  

ജ്ങ്ളമെ ഭൊഷ ആവക സ്ൊഭൊവികവും അ്ിവൊര്യവ�ൊണ് .  
ബ്രിട്ന്, ഫ്രൊന്സ് , ജര്മ്മ്ി, കേ്, റഷ്യ, ജപ്ൊന് തുെങ്ി �ല ചലൊക രൊജ്യങ്ളിലും 

ഭൂരി�ക്ഷും ജ്ങ്ളമെ വ്യവഹൊരഭൊഷയ്കൊണ്  ഭരണഭൊഷൊ�ദവി ലഭി്ചേിട്ടുള്ത് . 
എന്ൊല രണ്ൊും ചലൊക�ഹൊയദ്ധത്ി്്  ചശഷും സ്ൊതന്ത്യും ച്െിയ ഏഷ്യയിമലയും 

ആഫ്രിക്യിമലയും ഒചട്മറ രൊജ്യങ്ളില ജ്ൊധി�ത്യസുംവിധൊ്ും  
ഉണ്ൊയിട്ടുമണ്ങ്കിലും ജ്കീയഭൊഷകള്ക്്  പൂര്��ൊയ ഭരണഭൊഷൊ�ദവി ലഭി്ചേിട്ില്ല

ഭരണഭ്കഷയുാം  
സര്കൊര് നിയമങ്ങളുാം
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പുറച� വിവിധ ഭൊഗങ്ളിലൊയി മതലങ്ക് , കന്െ, ഒ�ിയ, 
തുള എന്ീ പ്രൊചദശിക ഭൊഷകളും ഉ�ചയൊഗി്ചേിരുന്നു.

1905ല �ുംഗൊള് വിഭജ്മത് എതിര്ത്തുമകൊണ്്  
ചദശീയ ച്തൊക്ള് രുംഗത്്  വന്ചതൊമെയൊണ്  ഭൊഷയും 
സുംസ്ൊ്ങ്ളും തമ്മിലള് �ന്ധും ആദ്യ�ൊയി  
ഇന്്യയില �ഹുജ് ശ്രദ്ധയിലമപ്ട്ത് . 1908ല 
�ീഹൊറിലും 1917ല ആന്ധ്രയിലും ചകൊണ്ഗ്രസ്   
ഭൊഷൊെിസ്ൊ്ത്ില പ്രവിശ്യൊ കമ്മിറ്ികള്ക്്  രൂ�ും 
്ലകി. അന്്  ചകരളും എമന്ൊരു സുംസ്ൊ്ും  
ഉണ്ൊയിരുന്ില്ല. എങ്കിലും 1920ല ്ൊഗ് പൂരില ചേര്ന് 
ചകൊണ്ഗ്രസ്  സചമ്മള്ും ഭൊഷൊെിസ്ൊ്ത്ില പ്രവശ്യൊ
കമ്മിറ്ികള് ഉണ്ൊക്ൊന് തീരു�ൊ്ി്ചേതനുസരി്ചേ്  �ലയൊള
ഭൊഷ സുംസൊരിക്കുന് പ്രചദശങ്ള് ഉള്മപ്ടത്ി അഖില 
ചകരളൊെിസ്ൊ്ത്ില ചകരള പ്രചദശ്  ചകൊണ്ഗ്രസ്  
കമ്മിറ്ി (മക.�ി.സി.സി) രൂ�വത് കരിച്ചു.

ഭരണമലയാളും
സ്ൊതന്ത്യല�്ധിക്്  മതൊട്ടുമുന്�്  വമര ചകരളും 

എന്്  വ്യവഹരിക്മപ്ടന് തിരു, മകൊ്ചേി, �ല�ൊര് 
പ്രചദശങ്ളില ഔചദ്യൊഗികവും അ്രൗചദ്യൊ
ഗികവ�ൊയ കൊര്യങ്ള്ക്്  അധിക�ൊ
യും ഉ�ചയൊഗി്ചേിരുന്ത്  �ലയൊളും  
ആയിരുന്നു. തിരുവിതൊും 
കൂറിലും മകൊ്ചേിയിലും തച്ദേശീയ
രുും ഭൊഷൊ സ് ച്ഹികള�ൊയ 
രൊജൊക്ന്ൊര് രൊജ്യത്ി്
കത്്  ഭരണകൊര്യങ്
ള്ക്്  ജ്ങ്ളമെ 
വ്യവഹൊരഭൊഷയൊയ 
�ലയൊള�ൊണ്  �ര�ൊവ
ധി ഉ�ചയൊഗി്ചേിരുന്ത് . 
കവകി �ൊത്രും ബ്രിട്ീഷ്  
ഇന്്യയില ഉള്മപ്ട്  
�ല�ൊറിലും �ലയൊളത്ി
്്  ഭരണതലത്ില 
ഗണ്യ�ൊയ സ്ൊ്ും 
ലഭി്ചേിരുന്നു. തിരു-മകൊ്ചേി- 
�ല�ൊര് പ്രചദശങ്ളില 
സ്ൊതന്ത്യല�്ധിക്കുമുമ്്  
കീഴ് ചക്ൊെതികളിമല �ൊധ്യ�വും 
�ലയൊള�ൊയിരുന്നു. ബ്രിട്ീഷുകൊരൊയ 
ജ�് ജി�ൊര് ഉള്മപ്ട് മ�ഞ്കള് ചകസു 
ചകട്ിരുന് അവസരങ്ളില ച�ൊലും തിരുവിതൊും
കൂര് കഹചക്ൊെതിയിമല �ിക് വിധികളും �ലയൊളത്ില 
ലഭ്യ�ൊയിരുന്നു. സി വി രൊ�ന് �ിള്മയ ച�ൊമലയള് 
പ്രഗത്ഭ�തികളൊണ്  വിധികള് �ലയൊളത്ിചലക്്  വിവ
ര്ത്്ും മേയ് തിരുന്ത് . �ലയൊളത്ില വക്ീല �രീക്ഷ 
എഴുതിയൊണ്   തകഴി ശിവശങ്കരപ്ിള്മയചപ്ൊമല �ല 
പ്രഗത്ഭരുും അഭിഭൊഷകവൃത്ി  
സ്ീകരി്ചേിരുന്ത് .

സുംസ്ഥാനവും ഭരണഭാഷയും
�ലയൊളും സുംസൊരിക്കുന്വര്ക്്  ചവണ്ി 1956 ല 

രൂ�വത് കരി്ചേ ചകരളസുംസ്ൊ്ത്്  ഇന്്   
ത�ിഴ് ്ൊട്ിലള് ക്്യൊകു�ൊരി ജില്ലയും മേചങ്കൊട്യും 
ഒഴിമകയള് തിരുവിതൊുംകൂര് മകൊ്ചേി സുംസ്ൊ്വും 
അന്മത് �ല�ൊര് ജില്ലയും മതക്ന് കര്ണൊെക 
ജില്ലയിമല കൊസര്ചഗൊ�്  തൊലൂക്കുും ആണ്   
ഉള്മപ്ട്ിരുന്ത് .

ചകരളും എന് ഭൂപ്രചദശത്ിമറെ അതിര്ത്ികള് 
വെക്്  ചഗൊകര്ണവും മതക്്  ക്്യൊകു�ൊരിയും കിഴക്്  
സഹ്യ�ര്വതവും �െിഞ്ഞൊറ്  അറ�ിക്െലും ആയിരുന്നു. 
ഈ അതിര്ത്ികള്ക്കുള്ില ജ്ങ്ള് ഭൊഷ മുചഖ്യ 
ല്ലൊമത രൊഷ്ടീയ�ൊയി ഒരിക്ലും ഒറ്മക്ട്ൊയി ്ിന്ിരുന്ില്ല.

അതുകൂെി �രിഗണി്ചേൊണ്  ഭരണ�െ്ൊവ്യവസ്ക
ളമെയും സുംസ്ൊ് പു്സും�െ്ൊവ്യവസ്കളമെയും 
അെിസ്ൊ്ത്ില ചകരളസുംസ്ൊ്ും ഭരണത്ിമല 
എല്ലൊ തലങ്ളിലും ഇവിെമത് 96 ശത�ൊ്ും ജ്ങ്ള 
മെയും �ൊതൃഭൊഷയൊയ �ലയൊളമത് പ്രതിഷ് ഠിക്കുന്തി്്  
ആവശ്യ�ൊയ ്ിയ�്ിര്മ്മൊണങ്ള് ്െത്ിയിട്ടുള്ത് . 
1969മല ചകരള ഔചദ്യൊഗിക ഭൊഷൊ (്ിയ�്ിര്മ്മൊണും) 
്ിയ�ും ആണ്  ഇവയില ആദ്യചത്ത് . ഭരണ�െ്യമെ 
345-ൊും വകുപ്്  പ്രകൊരും സുംസ്ൊ് ്ിയ�സഭയില 
�ില്ലുകള്, ആക്ടുകള്, ഓര്�ി്ന്സുകള്, അനു�ന്ധ 
്ിയ� ്ിര്മ്മൊണും എന്ിവയ് ക്്  പ്രൊചദശിക ഭൊഷ 
�ലയൊളും ഉ�ചയൊഗിക്കുന്തിചലക്കുും അുംഗീകരിക്കുന്തി
ചലക്കുമുള് ്ിയ��ൊണത് . ഈ ്ിയ�ത്ിമല േില 
ച�ൊരൊയ് �കള് �രിഹരിക്കുന്തിനുചവണ്ി 1973 ല ചകരള 

്ിയ�സഭ �ൊസൊക്ിയ ചഭദഗതി ്ിയ�ും 
പ്രചത്യക ഔചദ്യൊഗികൊവശ്യങ്ള്ക്്  

�ലയൊളച�ൊ ഇുംഗ്ീചഷൊ ഉ�ചയൊഗിക്കു
ന്തി്്  വിജ്ൊ�്ും 

പുറമപ്ടവിക്കുവൊന് സര്ക്ൊരി
മ് അധികൊരമപ്ടത്തുന്നു.

ഇതിമറെ  
അെിസ്ൊ്ത്ില 
സുംസ്ൊ്മത് എല്ലൊ 
�യറക്ചററ്കളിലും 
സര്ക്ൊര് വകുപ്പുകളിലും  
മ�ൊതുച�ഖലൊ സ്ൊ�്
ങ്ളിലും തച്ദേശ സ്യും 
ഭരണ സ്ൊ�്ങ്ളിലും 

്ിര്�ന്ധ�ൊയും �ലയൊളും 
ഉ�ചയൊഗിക്ണമ�ന്്  

സര്ക്ൊര് വിജ്ൊ�്ും 
മേയ് തിട്ടുണ്് . ഏത്  സില�സ്  

പ്രകൊരും �ഠി്ചേൊലും �ത്ൊും 
ക്ൊസ്  വമര എല്ലൊ വിദ്യൊര്ഥികളും 

്ിര്�ന്ധിത�ൊയി �ലയൊളും �ഠിക്ണ
മ�ന്്  വ്യവസ് മേയ്യുന് �ലയൊള ഭൊഷൊ 

(�ഠ്) ്ിയ�ും 2017 ചകരള ്ിയ�സഭ ഐകകണ് ചഠ്യ് 
�ൊസൊക്ി. �ലയൊളഭൊഷൊ (വ്യൊ�്വും �രിച�ൊഷണവും) 
�ില 2015 ഐകകണ് ചഠ്യ് തമന് ്ിയ�സഭ �ൊസൊ
ക്ിമയങ്കിലും ഗവര്ണര് �ില രൊഷ്ട�തിയമെ അുംഗീകൊര
ത്ി്ൊയി അയച്ചു. �ില്ലി്്  ഇതുവമരയും രൊഷ്ട�തിയമെ 
അുംഗീകൊരും ലഭി്ചേിട്ില്ല. �ിഎസ്  സി �രീക്ഷകളില 
�ിരുദതലും വമരയള് ഉചദ്യൊഗൊര്ഥികള്ക്്  ഇുംഗ്ീഷിനു 
പുറച� �ലയൊളത്ില കൂെി ചേൊദ്യച�പ്റുകള് ലഭ്യ�ൊക്ൊ
നുും �ലയൊളത്ില ഉത്രും എഴുതൊന് അവര്ക്്  
അവസരും ്ലകൊനുും ഇചപ്ൊഴമത് സര്ക്ൊര് ്െ�െി 
സ്ീകരി്ചേിട്ടുണ്് . സര്ക്ൊര് സര്വീസിലും മ�ൊതുച�ഖലൊ 
സര്വീസുകളിലും ചജൊലിയില പ്രചവശിക്കുന്വര്ക്്  
�ലയൊളഭൊഷ �രിജ്ൊ്വും സര്ക്ൊര് ്ിര്�ന്ധ�ൊക്ി. 
ഇമതല്ലൊും ഭരണ�ലയൊളത്ിനുള് ചശൊഭ്ഭൊവിയമെ  
അെയൊളങ്ളൊകമട്.

�ിഎസ്  സി  
�രീക്ഷകളില �ിരുദതലും  

വമരയള് ഉചദ്യൊഗൊര്ഥികള്ക്്  
ഇുംഗ്ീഷിനു പുറച� �ലയൊളത്ില 

കൂെി ചേൊദ്യച�പ്റുകള് ലഭ്യ�ൊക്ൊനുും 
�ലയൊളത്ില ഉത്രും എഴുതൊന് 
അവര്ക്്  അവസരും ്ലകൊനുും 
ഇചപ്ൊഴമത് സര്ക്ൊര് ്െ�െി 

സ്ീകരി്ചേിട്ടുണ്് . സര്ക്ൊര്  
സര്വീസിലും മ�ൊതുച�ഖലൊ  

സര്വീസുകളിലും ചജൊലിയില 
പ്രചവശിക്കുന്വര്ക്്   

�ലയൊളഭൊഷൊ  
�രിജ്ൊ്വും സര്ക്ൊര്  

്ിര്�ന്ധ�ൊക്ി
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ആധു്ികജ്ൊധി�ത്യത്ിമറെ �ലിഷ് ഠ�ൊയ 
തൂണുകളിമലൊന്ൊയൊണ്  ്ൊും ്ീതി്്യൊയവ്യവസ്മയയും 
ചകൊെതികമളയും കണക്ൊക്ിചപ്ൊരുന്ത് . എന്ൊല 
്മ്മുമെ സുംസ്ൊ്മത് ്ീതി്്യൊയവ്യവസ് 
പൂര്ണ�ൊയും ജ്ൊധി�ത്യവലക്രിക്മപ്ട്ിട്ില്ല. ചകൊെതി
്െ�െികള് ജ്ങ്ളമെ �ൊതൃഭൊഷയൊയ �ലയൊളത്ിലല്ല 
എന്തൊണ്  അതിനുകൊരണും. തൊന് കക്ഷിയൊയ 
ചകസില എമന്ൊമക്യൊണ്  ്െക്കുന്മതന്്  വ്യക്�ൊയി 
�്സ്ിലൊക്ൊന് കഴിയൊത് സൊധൊരണജ്ങ്ളമെ 
്ിസ്ഹൊയൊവസ് ഭൊഷൊ�ര�ൊയ �നുഷ്യൊവകൊശലും�്
മത്യൊണ്  മവളിവൊക്കുന്ത് . സ�ര്പ്ിക്മപ്ടന് 
ചരഖകളും (ചരഖകളില ഭൂരിഭൊഗവും) വിസ് തൊരങ്ളും 
�ലയൊളത്ിലൊയിരിമക് വൊദവും വിധിയും ഇുംഗ്ീഷിലൊകു
ന്ത്  ശരിയല്ല. ഇത്  സൊധൊരണജ്ങ്മള ്ീതി്്യൊയ
സുംവിധൊ്ങ്ളില്ിന്്  �ഹുദൂരും അകറ്ി ്ിറുത്തുന്നു.

സൊമൂഹികസുംവിധൊ്ങ്ളും ജ്ങ്ളും തമ്മിലള് 
അടപ്�ൊണ്  ജ്ൊധി�ത്യത്ിമറെ മൂല�ന്തും.

'ആര്ക്കുചവണ്ിയൊചണൊ സുംവിധൊ്ങ്ള്  
രൂ�കല് �് മേയ്യമപ്ട്ത് , ആരുമെ ച�രിലൊചണൊ അവ 
്ില്ിര്ത്മപ്ടന്ത്  അവമര അകറ്ി്ിര്ത്തുന്ത്  
ഭരണ�െ്ൊവിരുദ്ധ�ൊമണചന് �റയൊ്ൊവൂ'.  
അതി്ൊല ചകരളത്ിമല അുംഗീകൃത 

്യൂ്�ക്ഷഭൊഷൊവിഭൊഗങ്ള്ക്്  ്ിലവിലള് അവകൊശും 
്ില്ിര്ത്ിമക്ൊണ്് , ചകരളസുംസ്ൊ്മത്  
കഹചക്ൊെതിക്കു കീഴിലവരുന് എല്ലൊ സിവില/ 
ക്രി�ി്ല/റവ്യൂ/കുടും�ചകൊെതികളിലും, �മറ്ല്ലൊ 
ചകൊെതികളിലും കരേ�യൂണലകളിലും കമ്മിഷനുകളിലും 
അപ്ചലറ്്  അചതൊറിറ്ികളിലും ചകരളസുംസ്ൊ് 
ഗവമമെറെ്  രൂ�വലക്രി്ചേതുും ഇ്ി രൂ�വലക്രി 
ക്കുന്തു�ൊയ ചകൊെതികളിലും കരേ�യൂണലകളിലും വൊദും, 
വിസ് തൊരും, വിധി്്യൊയും എന്ിവയള്മപ്മെ എല്ലൊ 
്െ�െിക്ര�ങ്ളും �ലയൊളത്ിലൊയിരിചക്ണ്തൊണ് .

2013 ്വും�ര് 12 ്്  ഔചദ്യൊഗികഭൊഷ സും�ന്ധി്ചേ 
്ിയ�സഭൊസ�ിതി സ�ര്പ്ി്ചേ റിചപ്ൊര്ട്ില ്മ്മുമെ 
സുംസ്ൊ്മത് ്ീതി്്യൊയവ്യവസ് പൂര്ണ�ൊയും 
ജ്കീയവലക്രിക്മപ്ട്ിട്ിമല്ലന്്  ആചരൊ�ി്ചേിട്ടുണ്് . 
ഇതി്്  ഭരണ�ര�ൊയ ഏറ്വും വലിയ തെസും ്മ്മുമെ 
ചകൊെതി്െ�െികള് �ൊതൃഭൊഷയൊയ �ലയൊളത്ിലല്ല 
എന്തൊണ് . അറിയൊനുള് അവകൊശും ജ്ൊധി�ത്യത്ി
മറെ ആണിക്ല്ലൊണ് . എന്്  ്ിയ��ര�ൊയ ്െ�െിക്ര�ങ്
ളിലൂമെയൊണ്  തങ്മള വിചധയരൊക്കുന്മതന്്   
വ്യക്�ൊയി അറിയൊമത ്ിരവധിച�ര് ശിക്ഷൊ്െ�െി 
കള്ക്്  അെിമപ്ട്ടു കഴിയന്നുണ്് . വളമരക്കുറച്ചുച�ര്ക്കു 
�ൊത്രും അറിയന് ഭൊഷയില ചകൊെതി്െ�െികള്  
്െത്തുചമ്ൊള് കൊര്യങ്ള് അറിയൊനുള് ജ്ങ്ളമെ 

മലയ്കളമ്കകണാം  
ചക്കടതിഭ്കഷയുാം

ആര്. ശിവകുമ്കര്
ഭൊഷൊവിദഗ് ധന്,  

ഔചദ്യൊഗികഭൊഷൊവകുപ്് 

ആര്ക്കുചവണ്ിയൊചണൊ സുംവിധൊ്ങ്ള് രൂ�കല് �് മേയ്യമപ്ട്ത് , ആരുമെ 
ച�രിലൊചണൊ അവ ്ില്ിര്ത്മപ്ടന്ത്  അവമര അകറ്ി്ിര്ത്തുന്ത്  ഭരണ�െ്ൊ 
വിരുദ്ധ�ൊമണചന് �റയൊ്ൊവൂ. അതി്ൊല ചകരളത്ിമല അുംഗീകൃത്യൂ്�ക്ഷഭൊഷൊ
വിഭൊഗങ്ള്ക്്  ്ിലവിലള് അവകൊശും ്ില്ിര്ത്ി, കഹചക്ൊെതിക്കു കീഴിലവരുന് 
എല്ലൊ ചകൊെതികളിലും  എല്ലൊ ്െ�െിക്ര�ങ്ളും �ലയൊളത്ിലൊചവണ്ത്  അ്ിവൊര്യ�ൊണ് 

നിയമഭ്കഷയുാം 
മ്കതൃഭ്കഷയുാം
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അവകൊശ�ൊണ്  ്ിചഷധിക്മപ്ടന്ത് .` അതി്ൊല 
ചകരളത്ിമല കഹചക്ൊെതിയ് ക്കു കീഴിലള് ചകൊെതിക
ളില വൊദും,വിസ് തൊരും,വിധി്്യൊയും തുെങ്ി സകല്െ�െി
കളും �ലയൊളത്ിലൊകണമ�ന്്  ഔചദ്യൊഗികഭൊഷൊസ�ിതി 
ശി�ൊര്ശ മേയ് തു. എന്ൊല 1973 മുതല ചകൊെതിഭൊഷ 
�ലയൊള�ൊക്കുന്തി്ൊയി സ്ീകരി്ചേ ്െ�െികള്ക്കു 
�കരും, ജ�് ജി�ൊര് പുറമപ്ടവിക്കുന്  
വിധി്്യൊയങ്ള്�ൊത്രും �ലയൊളത്ില �രിഭൊഷമപ്ടത്ി 
്ലകിയൊല ചകൊെതിഭൊഷ �ലയൊള�ൊകില്ല;  
ചകൊെതിയിമല ഒരു ചരഖ�ൊത്രച� �ലയൊളത്ിലൊകൂ.

ചകരളത്ില കഹചക്ൊെതിക്കുകീഴിലള്  
സിവില-ക്രി�ി്ല ചകൊെതികളില വിധി്്യൊയും എഴുതുന്
തുള്മപ്മെയള് ഏതു്െ�െികള്ക്കുും �ലയൊളും ഉ�ചയൊ
ഗിക്ൊും എന്നു വ്യക്�ൊക്കുന് വിജ്ൊ�്ങ്ള് പുറമപ്ട
വി്ചേത്  ആഭ്യന്ര വകുപ്ൊണ് . ഇതിമ്ത്തുെര്ന്്  
കുറച്ചുകൊലും സുംസ്ൊ്മത് േില കീഴ് ചക്ൊെതികള് 

ഏതൊനുും വിധി്്യൊയങ്ളും �റ്ും �ലയൊളത്ില  
എഴുതിമയങ്കിലും കൊലക്രച�ണ ആ സമ്പ്രദൊയും  
ഇല്ലൊതൊയി. ഭരണഭൊഷൊ�ൊറ്ത്ിനുചവണ്ി സര്ക്ൊര് 
അുംഗീകരി്ചേ്  1978 ല ഉത്രവ പുറമപ്ടവി്ചേ അഞ്വര്ഷ
�രി�ൊെിയിമല ഒരി്ും ചകൊെതിഭൊഷ �ലയൊള�ൊക്കുകയൊ
യിരുന്നു. 1978-79 മല പ്രവര്ത്്ങ്ള് അവചലൊക്ും 
മേയ് ത്  1979-80 ല തൊലൂക്കുതലും ഉള്മപ്മെയള് 
ഓഫീസുകളിലും ചകൊെതികളിലും ഔചദ്യൊഗികഭൊഷ 
പൂര്ണ�ൊയും �ലയൊളത്ിലൊയിട്ടുമണ്ന്്  ഉറപ്പുവരുത് 
ണമ�ന്നുും ജില്ലൊതലത്ിലള് ചകൊെതികളില ഔചദ്യൊഗിക
ഭൊഷ �ലയൊള�ൊക്കുന്തിനുള് വിജ്ൊ�്ങ്ള് 
പുറമപ്ടവിക്ണമ�ന്നുും 1980-81 ല ഇതു ്െപ്ൊക്ണ 
മ�ന്നുും 1981-82-ല സുംസ്ൊ്മത് ചകൊെതിഭൊഷ 
�ലയൊള�ൊമണന്്  ഉറപ്പുവരുത്ണമ�ന്നുും 1978 ജൂകല 4 
നു പുറമപ്ടവി്ചേ ഉത്രവില വ്യക്�ൊക്ിയിരുന്നു. 
എന്ൊല അഞ്വര്ഷ�രി�ൊെിയനുസരി്ചേ്  ചകൊെതിഭൊഷ 
�ലയൊളത്ിലൊക്ൊന് കഴിഞ്ഞില്ല. ചകരളത്ിമല ചകൊെതി
ഭൊഷൊ�ൊറ്ത്ി്്  കീഴ് ചക്ൊെതികമള സജ�ൊക്കുന്തിനു
ചവണ്ി എമന്ൊമക്യൊണ്  മേചയ്യണ്മതന്്  വിശദ�ൊയി 
�ഠിക്ൊന് കഹചക്ൊെതി ജ�് ജിയൊയ ജസ്റ്റിസ്   
മക.മക.്ചരന്ദ്രന് അധ്യക്ഷ്ൊയ ഒരു സ�ിതിമയ 

ചകരളസര്ക്ൊര് ്ിചയൊഗി്ചേത്  ഈ �ശ്ൊത്ലത്ി 
ലൊണ് . ചകരളത്ില ഇതി്കും �ലവകുപ്പുകളിലും 
�ലയൊളും ഔചദ്യൊഗികഭൊഷയൊക്ിയതുച�ൊമല ്ീതി്്യൊയ
ഭരണത്ിലും ഇതു ്െപ്ൊചക്ണ്ത്  കൊല�ട്ത്ിമറെ 
ആവശ്യ�ൊമണന്ൊണ്  സ�ിതി കമണ്ത്ിയത് .

എന്ൊല ചകൊെതിഭൊഷ �ലയൊള�ൊക്കുന്തിനു മുമ്്  
്ിയ�വിദ്യൊഭ്യൊസും �ലയൊളത്ിലൊക്ണമ�ന് ്ിര്ച്ദേശും 
സുേിന്ിത�ല്ല. ചകൊെതിഭൊഷ �ലയൊള�ൊക്കുന്തി്്  
്ിയ�വിദ്യൊഭ്യൊസും �ലയൊളത്ിലൊയൊചല കഴിയൂ എന്നു�റ
യന്ത്  ഭരണഭൊഷ �ലയൊളത്ിലൊക്ൊന് വിദ്യൊഭ്യൊസും 
പൂര്ണ�ൊയും �ലയൊള�ൊധ്യ�ത്ിലൊകണും എന്നു �റയന്
തുച�ൊമലയൊണ് . �ഠ്�ൊധ്യ�ും ്ിര്�ന്ധിക്ൊന് കഴിയി
മല്ലന് സുപ്രീുംചകൊെതി വിധിയമെ അെിസ്ൊ്ത്ില 
്ിയ�വിദ്യൊഭ്യൊസും പൂര്ണ�ൊയും �ലയൊള�ൊധ്യ�ത്ിലൊ 
കണും എന്നു ്ിര്�ന്ധിക്ൊന് കഴിയില്ല. അചതസ�യും, 
�ലയൊളും ഒരു വിഷയ�ൊയി ്ിയ�വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിലള്മപ്ട

ത്തുന്തി്്  തെസ്�ില്ല. ഈ 
ച�പ്റില �ലയൊളവും 
ചകൊെതി്െ�െികളും  
സും�ന്ധി്ചേ ചലഖ്ങ്ള്, 
ച്ൊവലഭൊഗങ്ള്, മേറുകഥ
കള് തുെങ്ിയവ ഉള്മപ്ട
ത്ിയൊല ്ിയ�കൊര്യങ്ള് 
സരൗന്ദര്യൊത്മകതലത്ില 
വിദ്യൊര്ഥികള് സ്ൊുംശീകരിച്ചു
മകൊള്ളുും. �ലയൊളികളൊയ 
്ിയ�വിദ്യൊര്ഥികമള 
്ിയ�ഭൊഷ (legal method, 
legal language &legal 
writing) എന് ച�പ്ര് 
�ലയൊളത്ില �ഠിപ്ിക്ൊവ
ന്തു�ൊണ് . �ൊത്ര�ല്ല, ്ിയ� 
ചകൊഴ് സുകളിമല �രീക്ഷകള് 
�ലയൊളത്ിമലഴുതുന്തിനു
ള് അവസരവും ചകരളത്ി
മല �ഠിതൊക്ള്ക്കു (തൊല് �ര്യ
മുള്വര്ക്് ) ലഭ്യ�ൊക്ണും.

കഹചക്ൊെതിക്കു 
കീഴിലള് ചകൊെതികളിമല വൊദും, വിസ് തൊരും, വിധി്്യൊ
യും എന്ിവ �ലയൊളത്ിലൊക്കുന്തു�ൊയി �ന്ധമപ്ട്്  
ചകരളത്ിമല ജു�ീഷ്യല ഓഫീസര്�ൊര്ക്്  �രിശീല്വും 
അ്ിവൊര്യ�ൊണ് . ജയൂ�ീഷ്യലൊഫീസര്�ൊര്ക്്  �രിശീല്
ത്ിനു�രി ചപ്രൊത്സൊഹ്വും ്ലചകണ്തുണ്് . ഇതിനുചവ
ണ്ി �ലയൊളത്ില വിധി്്യൊയങ്ള് പുറമപ്ടവിക്കുന് 
ജു�ീഷ്യല ഓഫീസര്�ൊര്ക്്  പുരസ് കൊരും  
ഏര്മപ്ടത്ണും. അവരുമെ സ്ൊ്ക്യറ്ത്ിനുള് 
ഉ�ൊധികളിമലൊന്ൊയി �ലയൊളത്ിലള് ചകൊെതി 
്െ�െികളും �രിഗണിക്ണും.

ചകരളത്ിമല ചകൊെതികളിമല വൊദും, വിസ് തൊരും, 
വിധി്്യൊയും തുെങ്ിയ ്െ�െിക്ര�ങ്ള് �ലയൊളത്ി 
ലൊക്ിയൊണ്  ചകൊെതിക്ൊര്യങ്ള് ജ്കീയവലക്രിചക്
ണ്ത് . ചകരളത്ില കഹചക്ൊെതിയ് ക്കുകീഴിലള് 
ചകൊെതികളിമല ്െ�െികള് �ൊതൃഭൊഷയൊയ �ലയൊളത്ി
ലൊചകണ്ത്  ചകരളജ്തയമെ സൊമൂഹികവും ഭൊഷൊ�ര
വും ജ്ൊധി�ത്യ�രവ�ൊയ ആവശ്യ�ൊണ് ; അവകൊശ�ൊ
ണ് . അതിനുചവണ്ി സര്ക്ൊരുും കഹചക്ൊെതി 
രജിസ് രേൊറുും ഇചപ്ൊള് സ്ീകരി്ചേിട്ടുള് ്െ�െികള് ഏമറ 
പ്രതീക്ഷ ്ല് കുന്വയൊണ് .
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