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വിദ്യാർത്ഥികളും മാതൃഭാഷയും

ഫലിതരസത്തിൽ പല ഉപന്യാസങ്ങളും കഥകളും
എഴുതുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായ ‘Jerome K. Jerome’-
എന്ന വിദ്വാേനപ്പറ്റി നിങ്ങെളാെക്ക േകട്ടിരിക്കാൻ സം�
ഗതിയുണ്ടു്. മടിയനായ ഒരാൾ പണിയില്ലാെത ദിവസം
സ്വസ്ഥനായിരിക്കുേമ്പാൾ വായിേക്കണ്ടുന്നതിനായി
ആ വിദ്വാൻ എഴുതിയ പുസ്തകവും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടു�
ണ്ടായിരിക്കണം. അതു വായിക്കാത്ത വല്ല നിർഭാഗ്യ�
വാന്മാരും ഉെണ്ടങ്കിൽ കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ അതു
വാങ്ങി വായിക്കണെമന്നു ഞാൻ ശിപാർശെചയ്യുന്നു.
ആ പുസ്തകെത്തപ്പറ്റി എന്നല്ല, ഏതു പുസതകെത്തക്കു�
റിച്ചും ഞാൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായവും അതിെന അടി�
സ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ െചയ്യുന്ന ശിപാർശും നിങ്ങൾ
വിലെവക്കുെമേന്നാ, വില െവക്കണെമേന്നാ ഞാൻ
പറയുന്നില്ല. പേക്ഷ നിയമനിർമ്മാണസഭയിെല ഒരം�
ഗമായി ബഹുമാനെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന െചയ്യുന്ന
ശിപാർശിെക്കല്ലാം വിലയുെണ്ടന്നു് ഇന്നുരാവിെലയും
എേന്നാടു് ആേരാ പറഞ്ഞു. അതാണു് ഇത്രയും ൈധ�
ര്യെപ്പട്ടതു്. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പുസ്തക�
ത്തിൽ പല ഉപന്യാസങ്ങളുമുണ്ടു്. അവ എഴുതുേമ്പാൾ
ഒരു ദിവസം എന്തിേനപ്പറ്റിയാണു് എഴുേതണ്ടെതന്ന�
റിയാെത താനങ്ങിെന കിടന്നു കുഴങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
േമ്പാൾ തെന്റ െവളുേത്തടൻ കയറിവരുന്നതു് കണ്ടു.
അവേനാടു് “ഇന്നു ഞാൻ എന്തിേനപ്പറ്റിയാണു് എഴു�
േതണ്ടെത”ന്നു േചാദിച്ചു. “ഇന്നെത്ത ശീേതാഷ്ണസ്ഥിതി�
േയപ്പറ്റി (Weather) ആവാം” എന്നവർ പറഞ്ഞു. അധി�
കവും െവയിലും മഴയുമാണെല്ലാ െവളുേത്തടെന്റ സുഖ�
ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണം. അേദ്ദഹം അങ്ങിെന തെന്ന
ആ വിഷയേത്തപ്പറ്റി എഴുതുകയും െചയ്തു.

നിങ്ങളുെട മാസികയിൽ ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതാെമ�
ന്നു സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞേശഷം മെറ്റാരു വിഷയെത്തപ്പ�
റ്റിയാണു് എഴുേതണ്ടെതന്നു വിചാരിച്ചു വിഷമിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണു് ഒരു സ്കൂൾമാസ്റ്റർ വന്നുകയറിയ�
തു്. ഞാൻ എന്തിേനപ്പറ്റിയാണു് െഹ, ഭാഷാേപാഷി�
ണിയിൽ എഴുേതണ്ടെതന്നു േചാദിച്ചു. “എന്താ സംശ�
യിക്കാൻ? വിദ്യാർത്ഥികേളക്കുറിച്ചു തെന്ന ആവെട്ട”
എന്നായി അേദ്ദഹം. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികേളക്കുറി�
ച്ചു് എന്തു പറയാനാണു്? അവർ സിഗററ്റു വലിക്കുന്നതും
ൈട െകട്ടുന്നതും മുഖം മിനുക്കുന്നതും മറ്റും പ്രസതാവി�
ച്ചു് ഈ വയസ്സുകാലത്തു് അവരുെട മുഷിച്ചിൽ സമ്പാ�
ദിക്കാെനാന്നും എനിക്കു കഴിയുകയില്ല; അെതാെക്ക
േഡാക്ടർമില്ലെറേപ്പാലുള്ള മഹാനുഭാവന്മാർ േവണ്ടതാ�
ണു്. എന്നാൽ അതിന്നു വിലയുണ്ടു്. ഞാെനങ്ങാൻ ആ
വിധം വല്ലതും പറെഞ്ഞങ്കിൽ െറൻെബന്നറ്റുകമ്പനി�
യും ഇ ഡി സ്മിത്തും വല്ലനഷ്ടവ്യവഹാരവും െകാടുെത്ത�
ങ്കിൽ അതുംെകാണ്ടു െകട്ടീവലിക്കാെനാന്നും നമുക്കു
സാധിക്കുകയില്ല. അടുത്ത അവസരത്തിൽ പൗരന്മാ�
രായി നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ േവാട്ടിന്നധികാരം സി�
ദ്ധിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികെള മുഷിപ്പിക്കാൻ
എനിക്കു േകവലം മനസ്സും ൈധര്യവുമില്ല. പേക്ഷ ആ
ഭ്രമവും ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയെത്ത പ്രാവശ്യം
അതിേലക്കുള്ള പരിശ്രമം േവണ്ടന്നുെവക്കുന്നു. അതി�
രിക്കെട്ട, മലയാളഭാഷേയാടു് അവർ കാണിക്കുന്ന
അനാദരവിേനപ്പറ്റി വല്ലതും പറയുന്നതു നന്നായിരിക്കു�
െമന്നായി നമ്മുെട മാസ്റ്റർ. അങ്ങിെന വിദ്യാർത്ഥികൾ
അനാദരവു കാണിക്കുന്നുെണ്ടാ?

മലയാളഭാഷയ്ക്കു് ഇേപ്പാൾ അഭിവൃദ്ധിയാെണാ? അഭി�
വൃദ്ധിയാെണങ്കിൽ അതിനു കാരണം ആരാണു്? തു�
ഞ്ചെന്റയും കുഞ്ചെന്റയും കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിൽ
അധികമായ അഭിവൃദ്ധി ഒരിക്കലും നമ്മുെട ഭാഷക്കു�
ണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു് ഇതിനിെട ഒരാൾ ഒരു പത്രത്തിെലഴു�
തി കണ്ടു. അതു മുഴുവെന േനരാെണന്നു വിശ്വസിക്കാൻ
എനിെക്കത്ര ൈധര്യം വരുന്നില്ല. എഴുത്തച്ഛെന്റ കിളി�
പ്പാട്ടുകെള അതിശയിക്കുന്ന കിളിപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ
ആർക്കും ഇതുവെര സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. മന്ദാടി�
യാർക്കും ശാമുേമേനാനും കൂടി അതു സാധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു
സമ്മതിക്കാം. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുെട തുള്ളലുകേളക്കാൾ
െപാന്തിയ തുള്ളലുകൾ തുള്ളാനും ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടി�
െല്ലന്നു സമ്മതിക്കാം. അതുെകാണ്ടു ഭാഷയ്ക്കു് അഭിവൃദ്ധി
ഉണ്ടായിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടുന്നതല്ല. െഷക്ക്സ്പീയരുെട
നാടകങ്ങേളക്കാൾ നല്ല നാടകങ്ങൾ പിെന്ന ഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു സർവ്വസമ്മതമാെണങ്കി�
ലും അതു നിമിത്തം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്കു െഷക്ക് സ്പീയരുെട
മരണത്തിനുേശഷം അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു ∗ ∗ ∗
താമസിക്കാൻ നിയമപ്രകാരം അനുവദിക്കെപ്പട്ടവരാ�
രും അഭിപ്രായെപ്പടുകയില്ല. നല്ല പദ്യകവിതകൾ ഭാ�
ഷയുെട ആരംഭകാലത്താണു് ഉണ്ടാകുക എന്നതിനു
േലാകത്തിലുള്ള സർവ്വ ഭാഷാചരിത്രങ്ങളും സാക്ഷിക�
ളാണു്. ഭാഷ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുവരുന്നതനുസരിച്ചു
പദ്യങ്ങൾ ക്രേമണ ചുരുങ്ങി അവയുെട സ്ഥാനങ്ങളിൽ
ഗദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിവരുന്നതു സാധാരണയാണു്. അതു
േനരാെണങ്കിൽ േകരളഭാഷയ്ക്കു് അഭിവൃദ്ധിയല്ല ഉള്ളെത�
ന്നു് ആരും പറകയില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല മഹാഭാരതം
വാത്മീകിരാമായണം എന്നീ കാവ്യങ്ങളുെട വൃത്താനു�
വൃത്തം പരിഭാഷയും, ശാകുന്തളത്തിനു് നാലഞ്ചുവിധം
തർജ്ജിമകളും, മറ്റേനകം സംസ്കൃതങ്ങളുെട ‘നാനാ�
വിധ’ത്തിലുള്ള മണിപ്രവാളീകരണവും മറ്റും ഭാഷയുെട
അഭിവൃദ്ധിെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നിെല്ലേന്നാ ഭാഷയ്ക്കു് അഭിവൃ�
ദ്ധിയുണ്ടായിട്ടിെല്ലേന്നാ പറഞ്ഞാൽ െവണ്മണിനമ്പൂ�
തിരിപ്പാടന്മാർ, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, ചാത്തുക്കുട്ടി�
മന്ദാടിയാർ, നടുവത്തച്ഛൻനമ്പൂതിരി മുതലായവരുെട
േപ്രതങ്ങൾക്കു കൂടി ൈസ്വരമുണ്ടാകയിെല്ലന്നു് ഓർമ്മി�
േക്കണ്ടതാണു്.

അതുെകാണ്ടു ഭാഷയ്ക്കു ക്രേമണ അഭിവൃദ്ധി തെന്നയാ�
ണു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളെതന്നു തെന്ന നാം വിശ്വസിക്കുകയും
സമ്മതിക്കുകയും െചയ്യുക. ഈ അഭിവൃദ്ധിക്കു സഹായി�
ച്ച അേനകം സംഗതികളിൽ രെണ്ടണ്ണെത്തപ്പറ്റി മാത്ര�
െമ ഈ അവസരത്തിൽ നാം ആേലാചിേക്കണ്ടതുള്ളൂ.
ഒന്നു സർവ്വകലാശാലക്കാർ; രണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച മല�
യാളികൾ. സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഈ രണ്ടും ഒന്നിെന്റ വകേഭദ�
മാെണേന്ന വിചാരിേക്കണ്ടതുള്ളൂ.

സർവ്വകലാശാലക്കാർ മലയാളഭാഷെയ കൂടി ഉപഭാ�
ഷയായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഭാഷയ്ക്കു് ഇേപ്പാൾ
കാണുന്ന അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതല്ലായിരുന്നുെവന്നു്
എവിെട േവണെമങ്കിലും സത്യം െചയ്യാൻ ആരും മടി�
േക്കണ്ടതില്ല. രാമായണവും ഭാരതവും കൃഷ്ണഗാഥയും
ഓേരാരുത്തർക്കു ഓേരാഭാഗെമങ്കിലും അറിവാൻ ഇട�
യായതു് സർവ്വകലാശാലക്കാരുെട കാരുണ്യം െകാ�
ണ്ടാെണന്നതിനു സംശയമില്ല. കർക്കടകത്തിൽ ദാരി�
ദ്ര്യവും പട്ടിണിയും പനിയും മഴയും സമൃദ്ധിയായ അവ�
സരത്തിൽ തനിെയ വന്നുേചരുന്ന ഈശ്വരഭക്തിെയ
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടതിനു പാരായണം
െചയ്യുന്നവരല്ലാെത മറ്റാരും രാമായണാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വായിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട തുള്ള�
ലുകളും ഉണ്ണായിവാര്യരുെട കഥകളിപ്പാട്ടുകളിെല ചില
പദങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ മൂളൻപാട്ടായി പാടാെനങ്കിലും
നമുക്കു് ഉപകരിച്ചതിന്നു േഹതുഭൂതന്മാർ സർവ്വകലാ�
ശാലക്കാർ തെന്നയാണു്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പേഞ്ചന്ദ്രി�
യങ്ങളും അഷ്ടദിക്പാലന്മാരും സപ്തരസങ്ങളും സമുദ്ര�
ങ്ങളും നവരസങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എന്നല്ല ഈേരഴുപതി�
നാലു േലാകങ്ങളും എന്താെണന്നു നമ്മുെട മുൻഷിമാർ
പരീക്ഷയടുക്കുന്ന കാലെത്തങ്കിലും ഉരുവിട്ടു പഠിച്ചിരു�
െന്നങ്കിൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും അവേയപ്പറ്റി യാെതാരു
ഗന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലന്നു സമ്മതിേച്ച കഴിയു. ഇവ�
െയാെക്ക ആവണെക്കണ്ണെയാ േവെറ വല്ല വിേരചന�
ൈതലെമാ േസവിക്കുേമ്പാെല പ്രാണസങ്കടേത്താടുകൂ�
ടി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നവരിൽ ആയിരത്തിൽ ഒരാൾ�
െക്കങ്കിലും ഭാഗ്യവശാൽ മാതൃഭാഷേയാടു കുെറ പക്ഷ�
പാതം ഉണ്ടാകുകയും അവർ പരീക്ഷകെളാെക്ക ജയിച്ച�
തിന്നു േശഷം പിെന്നയും ഭാഷാഭിവൃദ്ധിക്കായി ഉദ്യമിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നു. ഗദ്യെമഴുത്തുകാരിൽ അദ്വിതീെയെന�
ന്നു നിസ്സംശയം അഭിപ്രായെപ്പടാവുന്ന സി അച്ചുതേമ�
േനാൻ അവർകൾ, ടി െക കൃഷ്ണേമേനാൻ അവർകൾ,
കുണ്ടൂർ നാരായണേമേനാൻ അവർകൾ, ഒടുവിൽ കു�
ഞ്ഞികൃഷ്ണേമേനാൻ അവർകൾ മുതലായ ഭാഷാഭിമാ�
നികൾ ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണു്. മറ്റുള്ള േയാഗ്യന്മാരുെട
േപരുകൾ പറയാെത ഇവരുെട േപർ ഞാൻ പ്രേത്യ�
കം എടുത്തുപറഞ്ഞതു ഭാഷാഭിവൃദ്ധിക്കായി ‘േമേനാ�
ന്മാർ’ െചയ്യുന്ന ഉദ്യമം പ്രേത്യകം എടുത്തുകാണിേക്ക�
ണ്ടതിനാണു്. േകരളപത്രികാപത്രാധിപരായ കുഞ്ഞി�
രാമേമേനാൻ അവർകൾ, ചന്തുേമേനാൻ അവർകൾ
എന്നിവെര കൂടി ഇതിൽ ഉൾെപ്പടുത്താൻകഴിഞ്ഞാൽ
‘േമേനാന്മാർ’ ഭാഷയ്കക്കുേവണ്ടി െചയ്ത ഉദ്യമങ്ങൾ സ്പ�
ഷ്ടമാകുന്നതാണു്. സാഹിത്യത്തിനു ജാതിേഭദമില്ല. നം�
പൂരിെയന്നും, നായെരന്നും, പട്ടെരന്നും, പറയെനന്നും
വർണ്ണസ്വരൂപിണിയായ സരസ്വതിക്കു വ്യത്യാസമില്ല.
നംപൂരിമാരും നംപൂരിമാരുെട സന്താനങ്ങളായ എഴു�
ത്തച്ഛൻ മുതലായവരും ഭാഷയ്ക്കുെചയ്ത ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റി
വിവരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളൂർ എസ് പരേമശ്വര�
യ്യരവർകൾ, പി ജി രാമയ്യർ അവർകൾ മുതലായ ബ്രാ�
ഹ്മണരും േകരളഭാഷെയ േസ്നഹിച്ചു േപാഷിപ്പിക്കാൻ
വളെര യത്നിക്കുന്നുണ്ടു്. വറുഗീസുമാപ്പിള അവർകൾ
തുടങ്ങിയതിെന ∗ ∗ ∗ അനുഗമിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനി�
കൾ വളെരയുെണ്ടന്നു കാണുന്നതു സേന്താഷകരം
തെന്ന. തിരുവിതാംകൂറിൽ നല്ല ഭാഷാകവികളായ തീ�
യ്യർ പലരുമുണ്ടു്. വടേക്ക മലയാളത്തിൽ മൂർേക്കാത്തു�
കുമാരൻ നെല്ലാരു ഗദ്യെമഴുത്തുകാരനാെണന്നുള്ളതു
പരസമ്മതമാണെല്ലാ. തലേശ്ശരിയിൽ മലയാളപത്ര�
ങ്ങൾ വായിക്കാനും മലയാളപത്രങ്ങളിൽ എഴുതാനും
മലയാളഭാഷാസംഘങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്താനും പരിശ്രമി�
ക്കുന്നവരിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നവേരപറ്റി ഒരേന്വഷണം
െചയ്യുന്നതായാൽ അവരിൽ മുഹമ്മദ്ദീയയുവാക്കളാ�
ണു് ഈ കാലത്തു വളെര ഉത്സാഹികെളന്നു കാണു�
ന്നതാണു്. ഇങ്ങെന ജാതിമതവ്യത്യാസം കൂടാെത ഭാ�
ഷാഭിവൃദ്ധിക്കു പലരും യത്നിക്കാൻ സർവ്വകലാശാല�
ക്കാർ സംഗതി വരുത്തീട്ടുെണ്ടങ്കിലും പാഠപ്പുസ്തകങ്ങെള
തിരെഞ്ഞടുത്തു നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും മലയാളപരീക്ഷ�
കൾ നടത്തുന്നതിലും സർവ്വകലാശാലക്കാർ കുേറക്കൂടി
ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ േകരളഭാഷ ഇതിനു മു�
േമ്പതെന്ന വളെര േയാഗ്യത പ്രാപിക്കുന്നതായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികളും െകാ�
ച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നിവിടങ്ങളിെല വിദ്യാർത്ഥിക�
ളും മാതൃഭാഷയിൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധിയുെട
വ്യത്യാസം പലർക്കും വിേവചിച്ചറിവാൻ സംഗതിവ�
ന്നിരിക്കണം. ഈ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള മുഖ്യസംഗതി
താണതരം ക്ലാസുകളിെല പാഠപുസ്തകങ്ങളാകുന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിൽ മൂന്നാം േഫാറത്തിൽ എത്തുന്നതി�
നു മുമ്പു തെന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുത്തച്ഛെന്റയും കു�
ഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെടയും മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങളും നല്ല
ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളും മറ്റും വായിച്ചു പഠിക്കുന്നു. അവരിൽ
ചിലർ സംഗതിവശാൽ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിെല ൈഹ�
സ്കൂൾക്ലാസുകളിൽ െചന്നു േചേരണ്ടിവരുേമ്പാൾ അവിടു�
െത്ത മലയാളപാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വിേശഷവിധിയായി
യാെതാന്നും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഇെല്ലന്നു കാ�
ണുന്നു. തലേശ്ശരി സ്കൂളുകളിൽ ചില തിരുവിതാംകൂർ
വിദ്യാർത്ഥികൾ േചർന്നു പഠിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇന്റർമീഡിയ�
റ്റുക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്നവേരക്കാൾ ഭാഷാപരിജ്ഞാ�
നമുള്ളവരാെണന്നു അനുഭവം െകാണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു േസ്ന�
ഹിതൻ ഇതിനിെട എേന്നാടു പറയുകയുണ്ടായി. തി�
രുവിതാംകൂറിെല െടക്സ്റ്റ് ബുക്കുകമ്മറ്റിേയയാണു് ഈ
കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദിേക്കണ്ടതു്. ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ
മൂന്നാം േഫാറം വെരയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന�
തു ചില സായ്പന്മാരും മറ്റും ചമച്ചതായ ചില പാഠപ്പുസ്ത�
കങ്ങളാണു്. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കു് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ
പഠിക്കാേനാ, പേക്ഷ വായിക്കാെനങ്കിലുേമാ നിർഭാഗ്യ�
മുള്ളവരായിരിക്കാൻ സംഗതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.
സായ്പന്മാർക്കു മലയാളപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ
അധികാരവും അവകാശവും സിദ്ധിച്ചതു് എങ്ങെനയാ�
െണന്നു സത്യമായിട്ടു് എനിക്കിന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
ആവക പുസ്തകങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളായി സ്വീകരി�
ക്കാൻ േയാഗ്യന്മാരായ മലയാളികൾ സമ്മതിക്കുന്ന�
െതങ്ങെനെയന്നും എനിക്കു മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതി�
െല വാചകങ്ങളിൽ വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കനുസരി�
ച്ചു് അബദ്ധങ്ങളായവ അധികമിെല്ലങ്കിലും മലയാളം
ൈശലികെള (Idioms) നിർദയം വിരൂപമാക്കിയും പല�
േപ്പാഴും െകാലെപ്പടുത്തിയും പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളവ പഠി�
ച്ചറിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നീടു് എങ്ങെനയാണു്
നല്ലഭാഷ എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും േയാഗ്യതയു�
ള്ളവരായിത്തീരുക? അവയിൽ ചില സംസ്കൃതവാക്കു�
കൾ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളവ വായിച്ചാൽ വാക്കുകൾക്കു
േവണ്ടി വാചകങ്ങൾ എഴുതിയവയാെണന്നു േതാന്നും.
പദ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപേയാഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും പ്ര�
േയാഗങ്ങളും ആണു് അധികവുമുള്ളതു്. അവയിലുള്ള
അബദ്ധങ്ങെള പ്രേത്യകം കുറിെച്ചടുത്തു നിങ്ങെള അറി�
യിേക്കണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കു തെന്ന ആ പു�
സ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ആവക അബദ്ധങ്ങൾ അറി�
വാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. അരയുകാരെമന്നും മുറ്റുകാര�
െമന്നും പഴയ വ്യാകരണങ്ങളിലും സംവൃേതാകാരെമ�
ന്നും വിവൃേതാകാരെമന്നും പുതിയ വ്യാകരണങ്ങളിലും
കാണുന്ന പ്രേയാഗങ്ങൾക്കു് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ യാ�
െതാരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല. സന്ധിയുെട വ്യവസ്ഥക്കുറവു
ധാരാളം കാണാം. ചില െപാട്ടേശ്ലാകങ്ങൾ, ഏതു വി�
ദ്വാൻ ഉണ്ടാക്കിയെതാ, ഇതിൽ എടുത്തു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്.
അവെയാെക്കയാണു് നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥികെള കുരു�
ട്ടുപാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. താണതരം ക്ലാസുകളിേലയ്ക്കു
പാഠപുസ്തകമാകത്തക്ക നല്ല മലയാളഗദ്യപദ്യപുസ്തക�
ങ്ങൾ പലതുമുണ്ടു്. ഇതിനിെട േകരളവർമ്മ വലിയേകാ�
യിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിെല ഉത്സാഹത്തിേന്മൽ ബി
വി ബുക്കുഡിേപ്പാക്കാർ∗ ∗ ∗ പദ്യപാഠപുസ്തകങ്ങളും,
ടി.സി.കല്ല്യാണി അമ്മയുെട ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളും ∗ ∗ ∗
ക്ലാസുകളിേലക്കു വളെര പറ്റിയവയാകുന്നു. േവെറയും
പല നല്ല പുസ്തകങ്ങ∗ ∗ ∗ അവെയാെക്ക പാഠപുസ്തക�
ങ്ങൾ ആക്കാെത ദുർല്ലഭം ചിലരുെട പണസഞ്ചിെയ
∗ ∗ ∗ മലയാളഭാഷെയയും വിദ്യാർത്ഥികേളയും കഷ്ട�
െപ്പടുത്തുന്നതു വലിയ സാഹസം തെന്ന. മലയാള പാ�
ഠപുസ്തകങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ േവണ്ടുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ
വരുത്താൻ ആരും ശ്രമിക്കാെത അതിെന സമ്മതിച്ച
സർവ്വകാര്യങ്ങളും ഒേന്നാ രേണ്ടാ ആെള മാത്രം ഏല്പി�
ക്കുന്നതു് ഒരിക്കലും ന്യായമല്ല. സർവ്വകലാശാലയുെട
പുതിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വന്ന േശഷം സ്വേദശഭാ�
ഷയുെട കാര്യം കുെറ അമാന്തമായിത്തീർന്നിട്ടുെണ്ടന്നു
സമ്മതിക്കാം. ഇതിനു കാരണം േകവലം ആ നിയമ�
ങ്ങളല്ല. അവെയ അനുസരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാകുന്നു.
സ്കൂൾ ൈഫനൽ പരീക്ഷയ്ക്കു് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വ�
േദശഭാഷകളിൽ ഒന്നു ഉപഭാഷയായി പഠിക്കണെമ�
ന്നില്ല. ശരിതെന്ന. എന്നാൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു�
ന്നവർ പഠിേക്കണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ േനാക്കിയാൽ ആ
പരീക്ഷയുെട ആവിർഭാവത്തിനു േശഷം പാഠപുസ്തക�
ങ്ങളായി മട്രിക്കുേലഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കായി െകാല്ലംേതാ�
റും അേനകം അക്ഷരപ്പിഴകെളാെക്ക കൂടി മദിരാശിയി�
െല ഒരു മുദ്രാലയക്കാർ അച്ചടിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകവും
അതിനു പുറെമ ഒരു കഥാപുസ്തകവും ആണു് നിയമി�
ക്കുന്നതു്. ഈ കഥാപുസ്തകങ്ങൾ ഒരു കഥയാെണന്നു
നിങ്ങെളാെക്ക കണ്ടിരിക്കാം. മറ്റു നല്ല പുസ്തകങ്ങളില്ലാ�
ഞ്ഞിട്ടാെണാ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതു്?
ഈ േചാദ്യത്തിനു ശരിയായും പക്ഷപാതരഹിതമാ�
യും ഒരുത്തരം പറയുന്നതായാൽ അതു പലരുെടയും
മുഖം കറുപ്പിക്കുെമന്നു് എനിക്കറിയാം. അേനകായിരം
വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഗുണത്തിനുതേകണ്ടുന്ന ഈ കാര്യ�
ത്തിൽ അധികൃതന്മാർ േകവലം ആേലാചനയില്ലാെത
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു മഹാപാപമാെണേന്ന ഞാൻ പറ�
യുന്നുള്ളൂ. മട്രിക്കുേലഷൻപാഠപുസ്തകെമന്നും പറഞ്ഞു്
ഒരു പാഠപുസ്തകം സർവ്വകലാശാലക്കാർ അച്ചടിേക്ക�
ണ്ടുന്ന ആവശ്യെമന്തു്? പെണ്ടെത്ത കഥകളിപ്പാട്ടുകളി�
ലും, ഓട്ടം തുള്ളലുകളിലും മറ്റും ഇക്കാലെത്ത പരിഷ്കാ�
രത്തിനു് അനുകൂലിക്കാെത സേഭ്യതരങ്ങളായ ചില
ഭാഗങ്ങളുള്ളവെയ ഒഴിേക്കണ്ടുന്നതിനു് അവെയ ഒഴിച്ചു�
െകാണ്ടുള്ള പ്രേത്യകപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിേക്കണ്ടതായി
വന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇൻറർമീഡിയറ്റുപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള
ആ വിധം പാഠപ്പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങെന െചയ്തുകാണു�
ന്നില്ല. ആവക സേഭ്യതരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ േകവലം
ഇല്ലാത്തെതാ വളെര കുറഞ്ഞേതാ ആയി അേനകം
പുസ്തകങ്ങളുണ്ടു്. അവ പാഠപ്പുസ്തകങ്ങളാക്കി നിശ്ചയി�
ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയിലും വൃത്തിയിലും അച്ചടിക്കാനും
അച്ചടിപ്പിക്കാനും ഇക്കാലം ആളുകളുണ്ടു്. സേഭ്യതര�
ങ്ങളായ സംഗതികേളക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ മാർഡൻ�
സായ്പിെന്റ പാഠപ്പുസ്തകങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നു. അതിൽ
ഏഴാം പാഠത്തിൽ ഒരു ബുക്കിൽ ഹിന്ദുശാസ്ത്രപ്രകാരമു�
ള്ള ദ്വാദശപുത്രന്മാേരപ്പറ്റി ഒരു സൂചനകണ്ടു. ദ്വാദശപു�
ത്രന്മാേരക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം മാസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥി�
കൾക്കു പറഞ്ഞുെകാടുക്കണെമന്നുേദ്ദശിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ
അതില്പരം സേഭ്യതരമായ ഒരു വിവരണം ഉണ്ടാവാൻ
പാടുേണ്ടാ?

ഈ പുസ്തകപരമ്പരകളിൽ ശാസ്ത്രീയമായി അനവധി
വിഷയങ്ങളുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങെള
ആണു് ചുരുക്കി കുറുക്കി വിവരിക്കുന്നതു്. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള
സാേങ്കതികശബ്ദങ്ങൾെക്കാെക്ക ഒരു വിധം പരിഭാഷ�
യും െകാടുത്തിരുന്നു. അവയുെട ഇംഗ്ലീഷുപര്യായങ്ങൾ
അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കു് ആ വാക്കുകേളെക്കാണ്ടു യാ�
െതാരർത്ഥവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ആ നിലയിൽ ഇംഗ്ലീ�
ഷിെന്റ ഗന്ധം കൂടി ഇല്ലാത്ത നമ്മുെട മുൻഷിമാർ ആ
വക പാഠങ്ങൾ എങ്ങെനയാണു് കുട്ടികെള പറഞ്ഞു
ധരിപ്പിക്കുക എന്നു ഈശ്വരന്മാർ മാത്രം അറിയും.

ഇന്റർമീഡിയറ്റുപരീക്ഷയ്ക്കു മാതൃഭാഷയിൽ പ്രബന്ധര�
ചന നിർബന്ധം ആണെല്ലാ. ഇേപ്പാൾ േകാേളജുക�
ളിൽ എങ്ങെനയാണു് പ്രബന്ധരചന പഠിക്കുന്നെത�
ന്നുള്ളതു് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭാഷയിൽ ജ്ഞാ�
നമില്ലാത്തവർ എങ്ങെനയാണു് പ്രബന്ധം എഴുതുക.
സ്കൂൾ ൈഫനൽപരീക്ഷയ്ക്കു മലയാളം കൂടി പഠിക്കാത്ത
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു അഞ്ചാം ഫാറത്തിൽ പഠിച്ചതു മാ�
ത്രേമ ഉള്ളൂ. അതിൽ പിെന്ന അവർക്കു മലയാളപാഠ�
പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച അപരാധം തെന്ന ഇല്ല. അങ്ങ�
െനയുള്ളവർ ഇന്റർമീഡിയറ്റുക്ലാസിൽ എന്തു പ്രബന്ധം
എഴുതുവാനാണു്? അവെര പ്രബന്ധം എഴുതി പഠിപ്പി�
ക്കുന്ന മുൻഷിമാരിൽ പലരും പ്രബന്ധെമന്താെണന്നു്
എന്നു തെന്ന നിശ്ചയമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. ചില
േകാേളജുകളിൽ ബി ഏ, എൽ ടി എന്നീ പരീക്ഷകൾ
ജയിച്ച ചില മാസ്റ്റർമാരാണു് പ്രബന്ധരചന പഠിപ്പിക്കു�
ന്നതു്. അവർക്കു മലയാളവും നല്ല പരിചയമുണ്ടാകില്ല.
അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതു് ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയാണെത്ര!

ഇങ്ങെനയുള്ള സംഗതികൾ ആേലാചിച്ചാൽ എങ്ങെന�
യാണു് നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥികൾ മലയാളഭാഷ എഴുതു�
വാൻ ശീലിക്കുക-ഈശ്വേരാ രക്ഷതു്.

(ഭാഷാേപാഷിണി—1914 ആഗസ്റ്റ്– െസപ്തംബർ)

കുറിപ്പു്: പാഠത്തിനിടയിൽ ∗ ∗ ∗ അടയാളം െകാടുത്തി�
രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു് നഷ്ടെപ്പട്ടതി�
നാൽ ഇവിെട േരഖെപ്പടുത്താനായിട്ടില്ല.
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േകസരി േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
െകാല്ലവർഷം 1036 തുലാമാസത്തിൽ
(1860 ഒേക്ടാ-നവം) തളിപ്പറമ്പ് െവരി�
ഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിെല ചവനപ്പുഴ മുേണ്ടാ�
ട്ട് പുളിയപ്പടമ്പ് ഹരിദാസൻ േസാമ�
യാജിപ്പാടിെന്റയും, കുഞ്ഞാക്കമ്മയുെട�
യും രണ്ടാമെത്ത മകനായി േവങ്ങയിൽ
കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ ജനിച്ചു. െസ�

യ്ദാേപ്പട്ട കാർഷിക േകാളജിൽ േചർന്ന് കൃഷിശാസ്ത്രത്തിൽ
ബിരുദെമടുത്തു. ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ച് കൃഷിയിേലർെപ്പ�
ട്ട ഒന്നാമെത്ത മലബാറുകാരൻ ജന്മിയും കൃഷിക്കാരനുമാണ്
കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ. േകായമ്പത്തൂർ കൃഷി വിദ്യാശാല�
യിെല അംഗമായും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർ�
ത്ഥികളുെട േക്ഷമ പ്രവർത്തനത്തിനുേവണ്ടി രൂപവത്ക്കരി�
ച്ച ഉപേദശകസമിതിയിൽ അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1912-ൽ നായനാർ മദിരാശി നിയമസഭയിൽ അംഗമായി.
മലബാർ, ദക്ഷിണ കർണ്ണാടകം എന്നീ ജില്ലകളിെല ജന്മിമാ�
രുെട പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നിയമസഭാംഗമായി േപായത്.
1914 നവംബർ 14-ന് നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചുെകാണ്ടിരി�
െക്ക അേദ്ദഹം ഹൃദയസ്തംഭനത്താൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു.

േകസരി േവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ ‘വാസനാവി�
കൃതി’യിലൂെട മലയാളത്തിെല ആദ്യെചറുകഥാകൃത്തു് എന്നു്
പ്രസിദ്ധനായി. പത്രാധിപർ, നിയമസഭാംഗം, െചറുകഥാകൃ�
ത്തു്, ഉപന്യാസകാരൻ, ഇങ്ങെന പലനിലകളിൽ േശാഭിച്ച
അേദ്ദഹം മാതൃഭാഷയ്ക്കുേവണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തി. നിരവധി േല�
ഖനങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലുമായി മലയാളി മാതൃഭാഷെയ
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറ�
ഞ്ഞു. നമ്മുെട മാതൃഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസെത്തക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസക്തമായി നി�
ലെകാള്ളുന്നു. ഇന്നെത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുെടയും അദ്ധ്യാപക�
രുെടയും മുന്നിൽ േകസരിെയ അവതരിപ്പിക്കെട്ട.

കൃതികൾ

• വാസനാവികൃതി
• ദ്വാരക
• േമേനാക്കിെയ െകാന്നതാരാണ്?
• മദിരാശിപ്പിത്തലാട്ടം
• െപാട്ടബ്ഭാഗ്യം
• കഥെയാന്നുമല്ല



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക് േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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