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മാന്യംഅമാന്യം:
മലയാളവഴികൾ

അർഹതയ്ക്കു് ഇവിെട വളെര
പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. അനർഹരാ�
യവെര ബഹുമാനിക്കുന്നതു്
അമാന്യമാെണന്നും മലയാളി�
ക്കറിയാം. സമൂഹത്തിെല മറ്റു്
അംഗങ്ങേളാടുള്ള െപരുമാറ്റമാ�
ണു് മാന്യതെയ നിശ്ചയിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങളിെലാന്നു്; അമാ�
ന്യമുെണ്ടങ്കിേല മാന്യമുള്ളൂ.

‘എടാ നിന്ദക്കഴുേവ�
റീ, ഇവൻ നിമിത്തം
ഒരു കാര്യത്തിൽ മന�
സ്സിരുത്തുവാൻ പാടി�
െല്ലന്നായെല്ലാ. കേച്ച�
രിക്കു േപാകുന്ന കാ�
ര്യം അേന്വഷിേക്കണ്ട�
വർ നീേയാ ഞാേനാ?
എെന്തടാ? കഴുേവ�

റി, പറ. ഇനിക്കറിഞ്ഞുകൂേട അതിനുള്ള േനരം? നി�
െന്ന ഇങ്ങെന കൂെടക്കൂെട ഇതിെന്റ മുകളിേലക്കു്
വലിച്ചുെകാണ്ടു വരേണാ?’ സാഹിത്യത്തിെന്റ പു�
തിയ െപാതുമണ്ഡലവും ജനപ്രിയസംസ്കാരത്തിെന്റ
െപാതുമണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളും പി�
രിമുറുക്കങ്ങളും നിറഞ്ഞകാലഘട്ടത്തിൽ, അച്ചടിയു�
െടയും എഴുത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യവൽക്കരണ�
ഘട്ടത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ട1 ‘നാലുേപരിെലാരുത്തൻ
അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം’ എന്ന േപരിൽ സി.
അന്തപ്പായി എഴുതിയ േനാവൽ ആരംഭിക്കുന്നതു്
കിഴേക്കസ്രാമ്പിയിൽ കരുണാകരേമേനാൻ എന്ന
കഥാപാത്രം ഇപ്രകാരം ഭൃത്യെന െതറി പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടാണു്. മാന്യേര… മാന്യമഹാജനങ്ങേള, മാ�
ന്യവായനക്കാേര എന്നിങ്ങെനയുള്ള സംേബാധന�
കൾേകട്ടു തഴമ്പിച്ച മലയാളികളുെട കാതുകളിലാ�
ണു് ഇതുവന്നുവീഴുന്നതു്. സ്വാമി-ഭൃത്യബന്ധത്തിൽ
അധിഷ്ഠിതമായ അധികാര-വിേധയത്വത്തിെന്റ കാ�
ലഘട്ടത്തിൽ െതറി പറഞ്ഞുെകാെണ്ടാരു േനാവൽ
ആരംഭിക്കുകെയന്നതു് അമാന്യമായി കാണാനിട�
യില്ലേല്ലാ. സാഹിത്യത്തിെന്റ നിലവാരം കുറയുന്നതു്
അമാന്യമാെണന്നു് കരുതി, നിലവാരംകുറഞ്ഞ നാ�
ടകങ്ങേളാടുള്ള പ്രതിേഷധമായി എഴുതെപ്പട്ട ഈ
േനാവൽ ആരംഭിക്കുന്നതുതെന്ന അമാന്യമായ രീ�
തിയിലാെണന്നു് കരുതുന്നവരുണ്ടാകാം. അങ്ങെന�
യല്ലാത്തവരും കാണാം. മാന്യാമാന്യവിേവചനം
എങ്ങെന ഉൾെക്കാള്ളുന്നുെവന്നതാണു് ഈ േതാ�
ന്നലുകൾക്കു് അടിസ്ഥാനം.

1. ഉദയകുമാർ, 2013 ‘േകരളീയനേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഭൂ�
മിക, പെത്താമ്പതാം, നൂറ്റാണ്ടിെല മലയാളേനാവലു�
കൾ ഇന്നു് വായിക്കുേമ്പാൾ’ എന്ന േപരിൽ നാലിെലാ�
രുത്തൻ… എന്ന േനാവലിനു് എഴുതിയ അവതാരിക
കാണുക.

മാന്യവുംഅമാന്യവും
ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന സ്വഭാവേമാ പ്രവൃത്തി�
േയാ ആണു് മാന്യം. അങ്ങെനയല്ലാത്തവ അമാ�
ന്യം. ധനം, ബന്ധുബലം, പ്രായം, ധർമ്മാചാരം,
േവദാർഥജ്ഞാനം എന്നിവയാണു് മാന്യതാേഹ�
തുക്കെളന്നു് ശബ്ദതാരാവലി.2 മാന്യം /അമാന്യം
എന്ന സങ്കല്പത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഏെറക്കുെറ
ആേപക്ഷികവും സന്ദർഭാധിഷ്ഠിതവുമാണു്. സംസ്കാ�
രത്തിനനുസരിച്ചും കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായും
മാന്യതാസങ്കല്പങ്ങൾ മാറും.

2. ശ്രീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള, 2010, ശബ്ദതാരാവ�
ലി, േകാട്ടയം ഡി.സി. ബുക്സ്.

മാന്യമായ െപരുമാറ്റമാണു് അഭികാമ്യം. മറ്റുള്ളവ�
െര അേലാസരെപ്പടുത്താെത, ശരീരേചഷ്ടകളും
വാക്കും നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടുള്ള െപരുമാറ്റമാണു്
മാന്യമായി കല്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. സ്വയം ബഹുമാന�
വും മറ്റുള്ളവർക്കു് അവർ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ
െകാടുക്കുന്ന ബഹുമാനവുമാണു് മാന്യം. അർഹത�
യ്ക്കു് ഇവിെട വളെര പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. അനർഹരായവ�
െര ബഹുമാനിക്കുന്നതു് അമാന്യമാെണന്നും മലയാ�
ളിക്കറിയാം. സമൂഹത്തിെല മറ്റു് അംഗങ്ങേളാടുള്ള
െപരുമാറ്റമാണു് മാന്യതെയ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടക�
ങ്ങളിെലാന്നു്; അമാന്യമുെണ്ടങ്കിേല മാന്യമുള്ളൂ.

മാന്യം /അമാന്യം എന്ന ദ്വന്ദ്വകല്പന സാമൂഹിക�
േബാധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപെപ്പടുന്ന
വർഗ്ഗീകരണത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരമാണു്. അതുെകാ�
ണ്ടുതെന്ന അതു് നമ്മുെട സമൂഹത്തിൽ എപ്രകാരം
രൂപെപ്പട്ടുെവന്നു് അേന്വഷിക്കുന്നതു് കൗതുകകര�
മാണു്. ദായക്രമത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചി�
ന്തിക്കുേമ്പാൾ ‘അമ്മ വഴി’ വന്നതാേണാ ‘അച്ഛൻ
വഴി’ വന്നതാേണാ എന്ന േചാദ്യം പ്രസക്തമാണു്.
മെറ്റാരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മക്കത്തായമാേണാ
മരുമക്കത്തായമാേണാ ഇതിനു് അടിസ്ഥാനെമ�
ന്നർത്ഥം.

ജാതി മാത്രമല്ല അധികാ�
രെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതു
േശ്രണീകരണനിദാനങ്ങളും
മാന്യ-അമാന്യതകെള നിർ�
ണ്ണയിക്കുന്നു. അതിനാൽ
ലിംഗം, മതം, സമ്പത്തു്,
വിദ്യാഭ്യാസം, െതാഴിൽ,
കുടിേയറ്റം എന്നിങ്ങെനയുള്ള
സാമൂഹികചരങ്ങളും ഈ
ചരങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
രൂപെപ്പടുന്ന െപരുമാറ്റവും
ൈലംഗികത, ൈവകല്യം, േരാ�
ഗം, വിശപ്പു്, പക്ഷി-മൃഗാദികൾ,
കല, താളം എന്നിവയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട മേനാഭാവവും മറ്റു്
ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയും മാ�
ന്യ-അമാന്യസങ്കല്പങ്ങെള നിർ�
ണ്ണയിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് കാണാം.

ദായക്രമെത്തക്കുറിച്ചു്
രാഘവവാരിയർ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്ര�
സക്തമാകുന്നു. ‘അമ്മ�
വഴിെയത്തെന്ന അനു�
സരിക്കുന്നതാണു് മല�
യാളികളുെട കുടുംബ�
വ്യവസ്ഥ. അതു് അവ�
െന്റ ഉല്പാദനബന്ധ�
ങ്ങേളാടും ജീവിതരീ�
തിേയാടും ബന്ധെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു. അേനകം
തായ് വഴികളടങ്ങു�
ന്ന ഒന്നാണു് തറവാടു്
എന്ന ഘടന. തായ്
വഴി (താവഴി എന്നു േലാപം) എന്ന േപരുതെന്ന
േനാക്കൂ. തായിെന്റ /അമ്മയുെട വഴിയാണു്. തന്ത�
വഴിക്കാരായ ചിലരും മുഖ്യതറവാട്ടിെല ശാഖക്കാ�
െര താവഴിക്കാെരന്നുതെന്നയാണു് വ്യവഹരിക്കുക.
മലയാളിയുെട ഭാഷയും മസ്തിഷ്കവും അങ്ങെനയാ�
ണു് രൂപെപ്പടുന്നെതന്നു സാരം’.3 ആൺേകായ്മ�
െയ മലയാളികളുെട തറവാട്ടുസ്വത്തായി പരിഗണി�
േക്കണ്ടതിെല്ലന്ന ഈ അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചാൽ
‘അമ്മവഴി വന്നതാണു് ’ മാന്യ /അമാന്യങ്ങളുെട
വഴികൾ എന്നു പറയാം. ഇവേരാെടാപ്പം അമ്മാവ�
െനയും േചർക്കണം. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ‘അമ്മ’,
‘അച്ഛൻ’, ‘അമ്മാവൻ’ എന്നിവർ വഴിയാണു് മാ�
ന്യം /അമാന്യം സങ്കല്പങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ സ്ഥാ�
നം പിടിച്ചെതന്നു് വരും. അമ്മാവന്മാർക്കു് അമ്മ�
വഴിയിൽ അർഹിക്കുന്ന പദവിയുണ്ടു്. ‘അമ്മവഴി
ആങ്ങളമാരുെട വഴി’യുമാണു്. ഇതിെന്റ അടയാ�
ളം ഭാഷയിൽതെന്നയുണ്ടു്. ‘ആങ്ങള’ എന്ന പദംത�
െന്ന സ്ത്രീകളുെട സ്വന്തമാണു്. സംേബാധന െചയ്യാ�
നും പരാമർശിക്കാനും സ്ത്രീകൾമാത്രേമ ‘ആങ്ങള’
എന്ന പദം ഉപേയാഗിക്കൂ. അതായതു് ഒരു പുരു�
ഷൻ സേഹാദരെന ‘ആങ്ങള’ എന്നു് പരാമർശിക്കു�
കേയാ സംേബാധന െചയ്യുകേയാ ഇല്ല.

3. രാഘവവാരിയർ, എം.ആർ. 2006 അമ്മ വഴി േകരളം,
തൃശൂർ: േകരളസാഹിത്യ അക്കാദമി.

ദായക്രമമാണു് ചാർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
മാന്യ-അമാന്യങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്. ചാർച്ച
(രക്തബന്ധം) കൂടാെത ജാതിയുെട അടിസ്ഥാ�
നത്തിലുള്ള സാമൂഹികേശ്രണീകരണവും മാന്യ-
അമാന്യങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകമാണു്. ജാ�
തി മാത്രമല്ല അധികാരെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതു
േശ്രണീകരണനിദാനങ്ങളും മാന്യ-അമാന്യതകെള
നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അതിനാൽ ലിംഗം, മതം, സമ്പ�
ത്തു്, വിദ്യാഭ്യാസം, െതാഴിൽ, കുടിേയറ്റം എന്നി�
ങ്ങെനയുള്ള സാമൂഹികചരങ്ങളും ഈ ചരങ്ങളു�
െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപെപ്പടുന്ന െപരുമാറ്റവും
ൈലംഗികത, ൈവകല്യം, േരാഗം, വിശപ്പു്, പക്ഷി-
മൃഗാദികൾ, കല, താളം എന്നിവയുമായി ബന്ധെപ്പ�
ട്ട മേനാഭാവവും മറ്റു് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയും മാ�
ന്യ-അമാന്യസങ്കല്പങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്നുെണ്ടന്നു്
കാണാം.

മാന്യ-അമാന്യങ്ങെള ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനു് മല�
യാളത്തിൽ രണ്ടു് വഴികളുണ്ടു്. അമാന്യരൂപങ്ങെള
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന വിലക്കുെചാല്ലുകളും വിലക്കുെചാ�
ല്ലുകെള മാന്യമാക്കുന്ന ശിേഷ്ടാക്തികളുമാണവ.

വിലക്കുെചാല്ലുകൾ
മറച്ചുെവയ്ക്കണെമന്നു് സമൂഹം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ചില
അവയവങ്ങൾ ശരീരത്തിലുള്ളതുേപാെല മാന്യതയു�
െട േപരിൽ മറച്ചുെവയ്ക്കുന്ന ചില പദങ്ങളും ൈശ�
ലികളും എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുണ്ടു്. ഇവെയ ‘വില�
ക്കുെചാല്ലുകൾ’ എന്നു് മലയാളത്തിലും ‘ടാബൂേവർ�
ഡ്സ് ’ എന്നു് ഇംഗ്ലീഷിലും വ്യവഹരിക്കുന്നു. ൈലം�
ഗികത, മരണം, ഭക്ഷണം, ചില ആചാരങ്ങൾ, ദുര�
ന്തം, കഠിനേരാഗം എന്നിവെയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദ�
ങ്ങൾ േനരിട്ടു് ഉപേയാഗിക്കരുെതന്നു് സമൂഹം വില�
ക്കു് കല്പിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണിവ വിലക്കുെചാല്ലു�
കൾ എന്നറിയെപ്പടുന്നതു്. വിലക്കുെചാല്ലുകെള ശാ�
പം, ശകാരം, മതനിന്ദ, ൈദവനിന്ദ, മൃഗനിന്ദ എന്നി�
ങ്ങെന പലതായി തിരിക്കാം. വിേവചനം കാണി�
ക്കാനും നിന്ദിക്കാനും ആഭാസം പറയാനും ശകാരി�
ക്കാനും വിലക്കുെചാല്ലുകൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നു.

ശകാരപദാവലി
വിലക്കുെചാല്ലുകളിൽ പ്രധാനം ശകാരപദാവലിയാ�
ണു്. ഒരു പദം െതറിയായി മാറുന്നതിനു് പല കാര�
ണങ്ങളുമുണ്ടു്. ശ്ലീലം /അശ്ലീലം, മാന്യം /അമാന്യം,
നല്ല /ചീത്ത എന്നിങ്ങെനയുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ അശ്ലീ�
ലം, അമാന്യം, ചീത്ത എന്നിങ്ങെന ഓേരാ സമൂഹ�
വും ആേരാപിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണു് െതറിപ്പദങ്ങ�
ളുെട പ്രധാന നിദാനങ്ങൾ. വ്യക്തിയുെട സാമൂഹി�
കനിലയും മാനസികനിലയുമായി ഇവ ബന്ധെപ്പ�
ടുന്നു. വ്യക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുച്ഛവും ശകാരമായി
മാറുന്നുണ്ടു്.

തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വിളിക്കുന്നതും മാമാവിളിയും
ചാർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപെപ്പടുന്ന ശകാ�
രപദങ്ങളാകുന്നു. വ്യക്തിയുെട ജാതിെയ പുച്ഛിക്കു�
േമ്പാഴാണു് ‘െകാശവനും’ ‘െചറുമനും’ ‘പറയനും’
സവർണ്ണരുെട ‘െതറി’കളായി മാറുന്നതു്. െതാഴി�
ലിെന്റ മാന്യാമാന്യാവസ്ഥയിൽ ‘േതാട്ടി’യും ‘േവ�
ശ്യ’യും ‘അമ്പട്ടനും’ െതറിപ്പദങ്ങളാകുന്നു. ദാരിദ്ര്യ�
വും സമ്പന്നെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അശ്ലീലാ�
വസ്ഥയാകുന്നതുെകാണ്ടാണു് ‘െതണ്ടി’യും ‘െപറു�
ക്കി’യും ‘െചറ്റ’യും ‘പുറേമ്പാക്കും’ െതറിപ്പദങ്ങളാ�
യി മാറുന്നതു്.

‘പാണ്ടി’, ‘ജപ്പാൻ’, ‘അണ്ണാച്ചി’
എന്നിവ േദശത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ രൂപെപ്പടുന്ന
െതറിപ്പദങ്ങളാണു്. പാര�
മ്പര്യമില്ലാത്തതും െതറിക്കു്
അടിസ്ഥാനമാകുന്നുണ്ടു്.
‘ഇന്നെല മുളച്ച തകര’യും,
‘ഇന്നെല വന്നവനും’ ഈ
ഗണത്തിൽെപടുന്ന ശകാ�
രവാക്കുകളാണു്. താളവും
ശകാരപദങ്ങൾക്കു് അടി�
സ്ഥാനമാകുന്നുണ്ടു്. തരികിട,
തിത്തിേത്താ എന്നീ പദങ്ങളും
െചണ്ട െകാട്ടിയ്ക്കും ആെരയും,
ശ്രുതിഭംഗം, അപശ്രുതി എന്നീ
ൈശലികളും ഉദാഹരണങ്ങൾ.

ലിംഗവിേവചനത്തിെന്റ
േമൽ-കീഴു പരിഗണി�
ക്കുേമ്പാൾ ‘ആണുെപ�
ണ്ണും െകട്ടവൻ’, ‘ഒമ്പ�
തു് ’, ‘ഹിജഡ’, ‘ശിഖ�
ണ്ഡി’ എന്നിവ െതറി�
വാക്കുകളായി മാറുന്നു.
(ഇവെയാന്നും തെന്ന
സ്ത്രീകെള കുറിക്കാൻ
ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല).
ശാരീരകവും മാനസി�
കവുമായ ൈവകല്യ�
ങ്ങളും ശകാരത്തിനു്
അടിസ്ഥാനമാകുന്നു�
ണ്ടു്. ‘െഞാണ്ടി’യും

‘മുച്ചുണ്ടനും’ ‘മൂക്കുചപ്പി’യും ‘േകാങ്കണ്ണനും’ ‘മന്ദബു�
ദ്ധി’യും ‘െനാസ്സും’ ‘ഭ്രാന്തനും’ ‘ഭ്രാന്തി’യുെമാെക്ക
അങ്ങെന വരുന്നവയാണു്. ഉയരക്കുറവും അസാ�
മാന്യമായ ഉയരവും മലയാളികൾ മാനിക്കാറില്ല.
‘കള്ളെന നമ്പിയാലും കുള്ളെന നമ്പരുതു് ’ എന്നാ�
ണു് പഴെമാഴി. ഇതിെന പ്രതിേരാധിക്കുകയുമാ�
വാം. ‘െപാക്കമില്ലായ്മയാെണെന്റ െപാക്കെമന്ന�
റിയുന്നു ഞാൻ’ എന്നു് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് പറയുന്നതു്
അതുെകാണ്ടാണു്. െപാക്കേത്താെടാപ്പം ഊക്കി�
നും പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. അേപ്പാഴാണു് ‘കയ്യൂക്കുള്ളവൻ
കാര്യക്കാരനാകുന്നതു് ’. ശക്തി കുറഞ്ഞവൻ ‘കുഴ�
ഞ്ഞാടി’േയാ ‘ശവ’േമാ ആണു്.

‘എനിക്കു് െപാക്കം കുറവാ
െണെന്ന െപാക്കാതിരിക്കുവിൻ
എനിക്കൂക്കു് കുറവാെണെന്ന
ത്താങ്ങാതിരിക്കുവിൻ’

എന്നും കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ചിലരുെട
കണ്ണിൽ വിശക്കുന്നുെവന്നറിയിക്കലും ഭക്ഷണം കൂ�
ടുതൽ ആവശ്യെപ്പടുന്നതും മാന്യമായ ഏർപ്പാട�
ല്ല; കാശു െകാടുത്തു വാങ്ങുേമ്പാൾേപാലും. ഭക്ഷ�
ണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശകാരപദങ്ങളുണ്ടു്.
‘കഞ്ഞി’, ‘ശാപ്പാട്ടുരാമൻ’, ‘െകാതിയൻ’, ‘നുണ�
യൻ’, ‘ആർത്തി പണ്ടാരം’, ‘തീറ്റ ഭ്രാന്തൻ’ എന്നി�
ങ്ങെന.

‘പിണറായി വിജയെനയും
വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദെനയും
പാർട്ടിയിൽനിന്നു് പുറത്താ�
ക്കണം. മാന്യൻമാർ എന്നു
നടിക്കുന്ന ഇവർ പരസ്പരം
ചീത്ത പറഞ്ഞു നടക്കുകയാ�
ണു്. ഇവെര മാന്യൻമാർ
എന്നു വിളിക്കുന്നതുതെന്ന
ഗതിേകടാണു്. ജനങ്ങേളാ�
ടു് ഇവർ മാപ്പു് പറയണം’.

കുടിേയറ്റവും ശകാര�
ത്തിനു് അടിസ്ഥാനമാ�
ണു്. ‘െതക്കൻ’, ‘വട�
ക്കൻ’, ‘വരുത്തൻ’,
‘പുറേമ്പാക്കു് ’ എന്നി�
ങ്ങെനയുള്ള ശകാ�
രപദങ്ങൾ കുടിേയ�
റ്റം ആധാരമാക്കിയു�
ണ്ടായവയാണു്. പ്രാ�
യമാണു് ശകാരത്തി�
െന്റ മെറ്റാരു നിദാനം. ‘േലാകത്തിെലല്ലാവർക്കും /
പ്രായെമാപ്പമാണേല്ലാ’ എന്നു് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് പറ�
ഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും സംഗതി അങ്ങെനയല്ല. ‘കിളവ�
നും കിളവിയും’, ‘മുതുക്കനും മുതുക്കിയും’, ‘വയസ്സ�
നും വയസ്സിയും’ പ്രായത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
രൂപെപ്പടുന്ന ശകാരവാക്കുകളാകുന്നു. ‘പാണ്ടി’,
‘ജപ്പാൻ’, ‘അണ്ണാച്ചി’ എന്നിവ േദശത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ രൂപെപ്പടുന്ന െതറിപ്പദങ്ങളാണു്.
പാരമ്പര്യമില്ലാത്തതും െതറിക്കു് അടിസ്ഥാനമാകു�
ന്നുണ്ടു്. ‘ഇന്നെല മുളച്ച തകര’യും, ‘ഇന്നെല വന്ന�
വനും’ ഈ ഗണത്തിൽെപടുന്ന ശകാരവാക്കുകളാ�
ണു്. താളവും ശകാരപദങ്ങൾക്കു് അടിസ്ഥാനമാ�
കുന്നുണ്ടു്. തരികിട, തിത്തിേത്താ എന്നീ പദങ്ങളും
െചണ്ട െകാട്ടിയ്ക്കും ആെരയും, ശ്രുതിഭംഗം, അപശ്രു�
തി എന്നീ ൈശലികളും ഉദാഹരണങ്ങൾ. ആട്ടക്കാ�
രിയും കൂത്താടിയും കൂത്തച്ചിയും െപാട്ടൻെതയ്യവും
കലയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു രൂപെപ്പട്ട ശകാരവാക്കുക�
ളാണു്.

പുരുഷേമധാവിത്വസങ്കല്പനഘടനയിൽ ലിംഗാവ�
സ്ഥയിൽ പുരുഷനാണു് മുകളിൽ. അതിനാൽ പുരു�
ഷത്വത്തിെന്റ പതനെത്ത സ്ത്രീയുെട അവസ്ഥെകാ�
ണ്ടു് സൂചിപ്പിച്ചും മലയാളികൾ അശ്ലീലമുണ്ടാക്കുന്നു.
അവേയാെടാപ്പം ൈലംഗികാവയവങ്ങളും ൈലം�
ഗികപ്രവൃത്തിസൂചകപദങ്ങളും ആംഗ്യങ്ങളും ശകാ�
രത്തിനുപേയാഗിക്കാം. പുരുഷൻ ഉപേയാഗിക്കു�
ന്ന വസ്തുക്കൾ മാന്യവും സ്ത്രീകൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
വസ്തുക്കൾ അമാന്യവുമാെണന്നു് കുട്ടികൾക്കുേപാ�
ലും അറിയാം. ‘അേയ്യ അതു് െപണ്ണുങ്ങളുെട േബ�
ഗാണു്, അെല്ലങ്കിൽ െപണ്ണുങ്ങളുെട െചരിപ്പാണു് ’
എെന്നാെക്ക ആൺകുട്ടികൾ പറയുന്നതു് ശ്രദ്ധി�
ക്കുക. ജാതിേശ്രണീബദ്ധമായ സാമൂഹികേബാധ�
മാണു് കീഴാളജാതികൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നെതന്തും
വേരണ്യരുെട കണ്ണിൽ അമാന്യമാക്കുന്നതു്. ‘പറ�
ച്ചിയുെട മാതിരിയുണ്ടു് കാണാൻ’ എന്നുപറയുന്നതും
‘െചറുമച്ചാള’, ‘െചറുമക്കളുെട നിറം’ എെന്നാെക്ക
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതും അതുെകാണ്ടാണു്.

െപാതുമണ്ഡലവും
വിലക്കുെചാല്ലുകളും
മാന്യ /അമാന്യതലങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്നതു് സ്വ�
കാര്യം /െപാതു എന്നീ ഘടകങ്ങളാണു്. രാഷ്ട്രീയവും
സാഹിത്യവും സിനിമയും െപാതുമണ്ഡലെത്ത പ്രതി�
നിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ വിലക്കുെചാല്ലുകൾ അവി�
െടയും പ്രസക്തമാകുന്നു. െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ
നിരന്തരമായി ഇടെപടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാന്യത
ൈകെവടിയരുതു് എന്നാണു് െവയ്പു്. േകരളത്തിൽ
കാണുന്നതു് ഇതിനു് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണു്.
‘പിണറായി വിജയെനയും വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദ�
െനയും പാർട്ടിയിൽനിന്നു് പുറത്താക്കണം. മാന്യൻ�
മാർ എന്നു നടിക്കുന്ന ഇവർ പരസ്പരം ചീത്ത പറ�
ഞ്ഞു നടക്കുകയാണു്. ഇവെര മാന്യൻമാർ എന്നു
വിളിക്കുന്നതുതെന്ന ഗതിേകടാണു്. ജനങ്ങേളാടു്
ഇവർ മാപ്പു് പറയണം’. സി.പി.എം. മാന്യന്മാരു�
െട പാർട്ടിയാെണന്ന ധ്വനിേയക്കാൾ െപാതുപ്ര�
വർത്തകർ ഉപേയാഗിേക്കണ്ട ഭാഷ എപ്രകാര�
മായിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിലാണു്, ജസ്റ്റിസ്
കൃഷ്ണയ്യരുെട ഈ അഭിപ്രായം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്.
പ്രതിേലാമപരമായ ഓേരാ രാഷ്ട്രീയസംഭവവും രൂ�
പംെകാള്ളുേമ്പാൾ മലയാളികളുെട െപാതുഭാഷ
ശകാരഭാഷയായി മാറുകയാണു്. ക്രൂരമായ് െകാ�
ലെചയ്യെപ്പട്ട ടി.പി. ചന്ദ്രേശഖരെന ‘കുലംകുത്തി’
എന്നു് പിണറായി വിജയൻ പരാമർശിക്കുേമ്പാൾ,
‘ഡാേങ്കയ്ക്കു് സംഭവിച്ചതുേപാെല പിണറായി വിജയ�
നും സംഭവിക്കു’െമന്നു് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ
സൂചിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, പിണറായിെയ ‘മാടമ്പി’െയന്നു്
വിമതർ വിേശഷിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
സി.പി.എമ്മിെന ‘ക്വേട്ടഷൻ സംഘ’െമന്നു് പരാ�
മർശിക്കുേമ്പാൾ, ലീഗിെന്റ അഞ്ചാം മന്ത്രിപദവി�
െയ കളിയാക്കി, ‘അഞ്ചാം മന്ത്രിയും പട്ടിെയ്ക്കാരു
പാർട്ടി’യും എന്ന േപാസ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ,
െപാതുഭാഷ, േപാരാട്ടത്തിനുള്ള ശകാരഭാഷയായി
മാറുകയാണു്.4

4. പി.എം. ഗിരീഷ്, സമകാലിക മലയാളം വാരിക, 2012
െമയ്.

യഥാർഥത്തിൽ നന്നായി
ശകാരിക്കാൻ അറിയുക
എന്നാൽ നന്നായി ഭാഷ
പ്രേയാഗിക്കാനറിയുക എന്നാ�
െണന്നു് ഇവരിൽ ചിലർ
കരുതുന്നു. െതറിമലയാളമാണു്
െതളിമലയാളത്തിേലക്കുള്ള
വഴിെയന്നും ഇവർക്കറിയാം.

മിമിക്രി ആസ്വദിക്കു�
ന്നതുേപാെല ശകാ�
രഭാഷ ആസ്വദി�
ക്കാൻ െപാതുജന�
ങ്ങളും ആേഘാഷി�
ക്കാനും പ്രചരിപ്പി�
ക്കാനും മാധ്യമങ്ങളും
സജീവമായി ശ്രമിക്കു�

ന്നു. ഇേതാെടാപ്പം മാന്യമല്ലാത്ത ഭാഷാപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ ആരുെട ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാലും പ്രതിക�
രിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. ഇവ വ്യത്യസ്ത മേനാഭാവങ്ങെള
കാണിക്കുന്നു.

മാന്യാമാന്യസങ്കല്പവും ഭാവുകത്വവും
മാന്യാമാന്യസങ്കല്പങ്ങൾ സാഹിത്യഭാവുകത്വെത്ത�
യും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പ്രാചീനകൃതികൾ മുതൽ പുതു�
സാഹിത്യം വെര ഇതുകാണാം. സാഹിത്യത്തിലും
സിനിമയിലും ശകാരഭാഷയുെട വിവിധവഴികൾ
മലയാളികൾക്കു് പരിചയമുണ്ടു്. അമാന്യെത്ത മാ�
ന്യമാക്കുകയാണിവരിൽ പലരും. യഥാർഥത്തിൽ
നന്നായി ശകാരിക്കാൻ അറിയുക എന്നാൽ നന്നാ�
യി ഭാഷ പ്രേയാഗിക്കാനറിയുക എന്നാെണന്നു്
ഇവരിൽ ചിലർ കരുതുന്നു. െതറിമലയാളമാണു്
െതളിമലയാളത്തിേലക്കുള്ള വഴിെയന്നും ഇവർക്ക�
റിയാം.

അനൂപ് േമേനാെന്റ ‘ട്രിവൻഡ്രം േലാഡ്ജ് ’ എന്ന
സിനിമ മാന്യ-അമാന്യങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്നതി�
നു് നല്ല ഉദാഹരണമാണു്. സർവ്വത്ര ൈലംഗികമയ�
മായ േകരളെത്തയാണു് അതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന�
തു്. ‘എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടു്. എനിക്കുമാത്രം ഒന്നു�
മില്ല. രാത്രിയാകുമ്പം സങ്കടം വരും’ (അബ്ദു എന്ന
കഥാപാത്രം പറയുന്നതു് ) െപണ്ണിെന അത്താഴത്തി�
നുേശഷമുള്ള െതാട്ടുകൂട്ടലായി കാണുന്ന ആണിെന്റ
ആത്മഗതം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അേത സിനിമയിൽ
തെന്നയാണു് ’നിെന്ന കിടക്കയിേലക്കു് വലിച്ചിടാൻ
എളുപ്പമാണു്. അതു് േവെണ്ടന്നു് വയ്ക്കാനാണു് വിഷ�
മം. ഞാൻ േവെണ്ടന്നു് വയ്ക്കുന്നു് ’ (ധ്വനി നമ്പ്യാേരാടു്
പറയുന്നതു് ). ഇതിലാകെട്ട ൈലംഗികാഭിരുചിയുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ട മാന്യ /അമാന്യേഭഭങ്ങെള നിർണ്ണ�
യിക്കുകയാണു്. ‘ക്യാൻ ഐ ഹാവ് െസക്സ് വിത്ത്
യൂ’ എന്നു് േനരിട്ടു് സ്ത്രീേയാടു് േചാദിക്കുന്നതും ‘ഞാൻ
നിങ്ങൾ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതുേപാെല കന്യകയെല്ല’ന്നു്
സ്ത്രീ പറയുന്നതും പുതുതരംഗസിനിമകളുെട മാന്യവ�
ഴികളാണു്. ‘ഒന്നു മുറുക്കാൻ തരുേമാ’ എന്നു് സ്ത്രീെയ
േനാക്കി ഇേത അർത്ഥത്തിൽ വടക്കൻപാട്ടിെല പു�
രുഷന്മാരും േചാദിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ.

അമാന്യെമന്നു് പറഞ്ഞു്
നിേരാധിച്ച പലതും പിൽ�
ക്കാലത്തു് തിരിച്ചുവന്നിട്ടുമുണ്ടു്.
ഇരയമ്മൻതമ്പിയുെട ‘പ്രാണ�
നാഥെനനിക്കു് നൽകിയ…
’ എന്ന കൃതി ചലച്ചിത്ര�
ഗാനമായി മാറിയേപ്പാൾ
ആകാശവാണി അതു പ്രേക്ഷ�
പണംെചയ്യുകയും പിന്നീടു്
നിേരാധിക്കുകയും ഇേപ്പാൾ
വീണ്ടും പ്രേക്ഷപണം െചയ്യുക�
യും െചയ്യുന്നതു് ഉദാഹരണം.

ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും
കൂടുതൽ അശ്ലീലം ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നതു് സാ�
ഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന�
വരാെണന്നു് പറയാ�
റുണ്ടു്. ചില സാഹിത്യ�
വിമർശകർ എഴുത്തു�
കാെര തങ്ങൾക്കു് ശാ�
സിക്കാനുള്ള വിദ്യാർ�
ഥികളായി കാണുന്നു.
(മലയാളസാഹിത്യം
മാത്രമല്ല ഉേദ്ദശ്യം) അവർ നിരൂപകരാകുേമ്പാൾ
സാഹിത്യഭാഷ ‘ശകാരം പറയലാകുന്നു’. േകാപ്പി�
യടിച്ചിട്ടാണു് തനിക്കു് ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെതന്നു്
ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടിേയാടു് പറയുന്നതുേപാെല, സർ�
ഗ്ഗധനരായ എഴുത്തുകാെര അവർ േമാഷ്ടാക്കളാക്കു�
ന്നു. അങ്ങെന ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന വി�
ശ്വസാഹിത്യകാരൻ ഇവർക്കു് അശ്ലീല എഴുത്തുകാ�
രേനാ േമാഷ്ടാേവാ ആകുന്നു. അേപ്പാൾ ബഷീറിനും
പറേയണ്ടി വരുന്നു: ‘വാക്കുകൾ ആരുെടയും അമ്മ�
യ്ക്കു് സ്ത്രീധനമായി കിട്ടിയതെല്ലന്നു് ’. ഇങ്ങെന പറ�
ഞ്ഞും പറയിപ്പിച്ചുമാണു് െപാതുഭാഷ അസ്വസ്ഥത�
യുെട ഭാഷയായി പരിണമിക്കുന്നതു്.

വിലക്കുെചാല്ലുകളിെല പ്രധാനവിഭാഗമായ ആഭാ�
സം, സാഹിത്യഭാവുകത്വത്തിൽ നിർണ്ണയാകഘ�
ടകമായി തീരുന്നുണ്ടു്. സമൂഹെത്ത െഞട്ടിക്കുക
എന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താെട എഴുതെപ്പട്ട ആധുനിക
സാഹിത്യത്തിൽ ഇതു് നന്നായി ഉപേയാഗിക്ക�
െപ്പട്ടു. ഒ.വി. വിജയെന്റ ‘ധർമപുരാണ’ത്തിെല
‘പ്രജാപതിക്കു് തൂറാൻ മുട്ടി’ എന്ന പ്രേയാഗം ഓർ�
ക്കുക. ഇത്തരം എഴുത്തിെന മാന്യേമാ അമാന്യ�
േമാ എന്നുതീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പല ഘടകങ്ങളും
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്.

ബഷീറിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി
കൃഷിയുെടയും അദ്ധ്വാന�
ത്തിെന്റയും മഹത്വെത്ത
കാണുന്നതാണു് മാന്യെമ�
ന്നു് ഇടേശ്ശരി കരുതുന്നു.
അതല്ലാെത പാരമ്പര്യെത്ത
േഘാഷിച്ചു് അദ്ധ്വാനെത്ത
തള്ളിപ്പറയുന്നതു് അമാന്യ�
മാണു്. ‘ആന െമലിഞ്ഞാലും
െതാഴുത്തിൽ െകട്ടില്ല’ എന്ന
പഴെമാഴി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
അമാന്യമാകുന്നു. മറിച്ചു് ‘എല്ലു�
മുറിേയ പണിെയടുത്താൽ
പല്ലുമുറിേയ തിന്നാ’െമന്ന
െചാല്ലു് മാന്യമാകുന്നു.

അമാന്യെമന്നു് പറ�
ഞ്ഞു് നിേരാധിച്ച പല�
തും പിൽക്കാലത്തു്
തിരിച്ചുവന്നിട്ടുമുണ്ടു്.
ഇരയമ്മൻതമ്പിയുെട
‘പ്രാണനാഥെനനി�
ക്കു് നൽകിയ…’ എന്ന
കൃതി ചലച്ചിത്രഗാന�
മായി മാറിയേപ്പാൾ
ആകാശവാണി അതു
പ്രേക്ഷപണംെചയ്യു�
കയും പിന്നീടു് നിേരാ�
ധിക്കുകയും ഇേപ്പാൾ
വീണ്ടും പ്രേക്ഷപണം

െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നതു് ഉദാഹരണം. (ഇതിെന്റ
ആലാപനത്തിനു് പി. മാധുരിക്കു് നല്ല ഗായികയ്ക്കു�
ള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാറിെന്റ അവാർഡും ലഭിച്ചിരു�
ന്നു). വി.െക.എൻ. എഴുതിയ അധികാരം എന്ന കൃ�
തിയും േതാമസ് മാെന്റ മാറ്റിെവച്ച തലകൾ (വിവ)
എന്ന കൃതിയും സിലബസിൽ വന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടായ
േകാലാഹലം ഓർക്കുക. അേപ്പാഴും മണിപ്രവാ�
ളവും െവണ്മണികവിതകളും പാഠ്യവിഷയമായി
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു്. സ്ത്രീശരീരവർണ്ണന
മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാവുകത്വഘടനയുെട
അവിഭാജ്യഘടകമാണു്. പേക്ഷ, കാണുന്ന രീതിയ്ക്കു്
അനുസരിച്ചു് അവ മാന്യവും അമാന്യവുമാകുന്നു.

‘ആറ്റിൽ കിടന്നു ചില കന്യകമാർ കുളിച്ചു
നിന്നിെന്റ േനരെമാരു നീരജേലാചനായാ
കാണാമിരുണ്ടുതുടതൻ നടുേവ കറുത്തി-
ട്ടിന്ദീവരത്തിന്നിതളെല്ലാരുമീനുമല്ല’

എന്ന വരികേളക്കാൾ മാന്യം ഇവിെട െകാടുക്കുന്ന
വള്ളേത്താളിെന്റ വരികളാെണന്നു് േതാന്നാം:

െവണ്ണ േതാൽക്കുമുടലിൽ സുഗന്ധിയാ-
െമണ്ണ േതച്ചരയിെലാറ്റ മുണ്ടുമായ്
തിണ്ണേമലമരുമാ നതാംഗി മു-
ക്കണ്ണേനകി മിഴികൾെക്കാരുത്സവം.

സാഹിത്യെത്ത ൈലംഗികാകർഷണത്തിെന്റ ആവി�
ഷ്കാരമായും അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപാധിയായും കണ്ട
വേരണ്യസാഹിത്യത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണിവ.
‘ശൃംഗാരേശ്ലാകങ്ങളും സ്ത്രീശരീരങ്ങളുെട വർണ്ണന�
യും കാമവികാരങ്ങളുെടയും രതിക്രീഡകളുെടയും
പ്രതിപാദനവുെമാെക്ക സാംസ്കാരികമായി താണ
അവസ്ഥയുെട ചിഹ്നങ്ങളായി കാണുന്നരീതി ആധു�
നികതയുെടതെന്ന ലക്ഷണമായി പല എഴുത്തുകാ�
രും പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽതെന്ന കണ്ടിരു�
ന്നു. സംബന്ധെത്ത നായർ വിവാഹരീതിയായിക്ക�
ണ്ടു് ന്യായീകരിച്ച ചന്തുേമേനാെന്റ ഇന്ദുേലഖതെന്ന
ഇതിനു് െതളിവാെണന്നു് ’ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ടു്.5 സമൂഹം കല്പിക്കുന്ന മാന്യാമാന്യവഴികളും രാ�
ഷ്ട്രീയം പ്രേമയഘടനയിൽ എങ്ങെനയുൾെക്കാള്ളു�
െമന്ന യുക്തിയുെട ആവിഷ്കാരംകൂടിയാണിതു്. ഈ
വേരണ്യവർഗ്ഗ ൈലംഗികാഭിരുചിയാണു് ഈയിെട
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിഷ്ണുപ്രസാദിെന്റ ‘ലിംഗവിശപ്പു് ’
എന്ന കവിതയിലും കാണുന്നതു്.

ഒന്നു് പണിയാൻ തരുേമാ എന്നു്
അവേളാടു് േചാദിക്കാഞ്ഞതിെന്റ േഖദം
ഇന്നും തീർന്നിട്ടില്ല

(ലിംഗവിശപ്പു് ) വിഷ്ണുപ്രസാദ്6 കാമവിശപ്പിെന പര�
സ്യെപ്പടുത്തുെവന്നു് കുറ്റെപ്പടുത്തുന്ന ഈ കവിത
െചന്നുനിൽക്കുന്നതു്, ഉണ്ണായിവാര്യരുെട നളചരിത�
ത്തിെല

‘ആകൃതികണ്ടാൽ അതിരംേഭയം
ആരാൽ ഇവളുെട അധരംേപയം’

എന്ന അഭിരുചിയിലാണു്.

5. ഉദയകുമാർ, 2013 േകരളീയനേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഭൂ�
മിക, പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല മലയാളേനാവലു�
കൾ ഇന്നു് വായിക്കുേമ്പാൾ എന്ന േപരിൽ നാലിെലാ�
രുത്തൻ… എന്ന േനാവലിനു് എഴുതിയ അവതാരിക
കാണുക.

6. സമകാലിക മലയാളം വാരിക, ഒേക്ടാബർ, 2013–25.

ശകാരവും പാരമ്പര്യവുംസാഹിത്യ�
ത്തിൽ
മാന്യം /അമാന്യം എന്നിവയിൽ പാരമ്പര്യത്തിനു
വളെരയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. പാരമ്പര്യമുള്ള കു�
ടുംബത്തിനും സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിൽ മാ�
ന്യത കല്പിക്കെപ്പട്ടുേപാരുന്നുണ്ടു്. വ്യക്തിമഹിമേയ�
ക്കാൾ തറവാടു് മഹിമയ്ക്കാണു് വിവാഹാേലാചന�
കളിൽ പ്രാമുഖ്യം. പാരമ്പര്യമഹിമെയ ഊന്നിപ്പ�
റയുന്ന കാര്യത്തിൽ മലയാളത്തിെല സാഹിത്യ�
കൃതികളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. എന്നാൽ മുസ്ലീം സമു�
ദായത്തിെല അനാചാരങ്ങെള എതിർത്തു, പാര�
മ്പര്യെത്ത മെറ്റാരു രീതിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണു് ൻറുപ്പുപ്പാെക്കാരാേനണ്ടാർന്നു് എന്ന
േനാവലിൽ, ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നടത്തുന്ന�
തു്. ആഷറിനു് ബഷീർ എഴുതിയ കത്തിൽ ഇപ്ര�
കാരം പറയുന്നു: ‘ഇസ്ലാമിെന്റ പഴയ പ്രൗഢിെയ
വരച്ചുകാട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എെന്റ ഉേദ്ദശ്യം.
അേതാെടാപ്പം ഭൂതകാലത്തിെന്റ ചുമടും താങ്ങി�
െക്കാണ്ടു് ഇക്കാലത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ വർത്തമാനകാ�
ലജീവിതേത്താടു് െപാരുത്തെപ്പടാൻ കഴിയാെത
വീർപ്പുമുട്ടുന്നതിെനയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. പിച്ചക്കാരായാലും ശരി, അറവുകാരായാലും
ശരി, മഹാനായ അക്ബറുെട േനർതാവഴിയാണു്
ഞങ്ങൾ എന്നു് അവകാശെപ്പടുന്നവരാണധികവും.
ആന ഭൂതകാലത്തിെന്റ പാരമ്പര്യത്തിെന്റ ചിഹ്ന�
മാണു്.7 കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മയുെട കണ്ണിലാകെട്ട മാ�
ന്യം, അമാന്യമായി മാറുേമ്പാൾ േലാകം അവസാ�
നിക്കും. ‘ഈ േലാകം ഒരിക്കൽ നശിക്കും. അതു്
േനരെത്ത അറിയുന്നതിനു ചില അടയാളങ്ങളുണ്ടു്.
അതു് കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മ വിസ്തരിച്ചു പറയും. താണവർ
ഉയരും. ഉയർന്നവർ താഴും’. ഇവിെട പറയുന്ന ‘താ�
ഴ്ന്നവർ’ക്കു് മാന്യതയില്ലാത്തവർ എന്നർത്ഥമാണു്
സന്ദർഭംെകാണ്ടു ലഭിക്കുക. അല്ലാെത സാമൂഹി�
കേശ്രണീകരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തഴ�
യെപ്പട്ടവരല്ല. അമാന്യർക്കു് ലഭിക്കുന്ന അനർഹ�
മായ അംഗീകാരം േലാകെത്ത മൂല്യച്യുതിയിേലയ്ക്കു്
നയിക്കുെമന്നും അതു് േലാകാവസാനത്തിെലത്തി�
ക്കുെമന്നുമാണു് അർത്ഥമാേക്കണ്ടതു്. ‘പിച്ചക്കാർ’,
‘അറവുകാർ’ തുടങ്ങിയവർ പാരമ്പര്യം അവകാശ�
െപ്പടാൻ േയാഗ്യരെല്ലന്ന ധ്വനി ഈ വാക്യത്തിലു�
െണ്ടങ്കിലും ഇടേശ്ശരിെയേപാെല (ഇത്തറവാടിത്ത
േഘാഷണെത്തേപ്പാെല /വൃത്തിെക്കട്ടിട്ടില്ല മെറ്റാ�
ന്നുമൂഴിയിൽ—കറുത്തെചട്ടിച്ചികൾ) ബഷീറും തറവാ�
ടിത്തേഘാഷണെത്തത്തെന്നയേല്ല ശകാരിക്കുന്ന�
െതന്നു േതാന്നാം. പേക്ഷ, രണ്ടുവഴികളിലാെണന്നു�
മാത്രം. ഒേര വർഷമിറങ്ങിയതാണു് (1951) രണ്ടു കൃ�
തികെളന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക. ബഷീറിൽനിന്നു്
വ്യത്യസ്തമായി കൃഷിയുെടയും അദ്ധ്വാനത്തിെന്റയും
മഹത്വെത്ത കാണുന്നതാണു് മാന്യെമന്നു് ഇടേശ്ശരി
കരുതുന്നു. അതല്ലാെത പാരമ്പര്യെത്ത േഘാഷി�
ച്ചു് അദ്ധ്വാനെത്ത തള്ളിപ്പറയുന്നതു് അമാന്യമാണു്.
‘ആന െമലിഞ്ഞാലും െതാഴുത്തിൽ െകട്ടില്ല’ എന്ന
പഴെമാഴി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അമാന്യമാകുന്നു.
മറിച്ചു് ‘എല്ലുമുറിേയ പണിെയടുത്താൽ പല്ലുമുറിേയ
തിന്നാ’െമന്ന െചാല്ലു് മാന്യമാകുന്നു. നമ്മുെട പഴ�
െഞ്ചാല്ലുകൾ പരിേശാധിച്ചാൽ മാന്യാമാന്യങ്ങളുെട
വലിെയാരു പ്രപഞ്ചംതെന്ന കാണാനാകും.

7. മലയാളസാഹിത്യപഠനങ്ങൾ, 1989 വിവ െക.എം. പ്ര�
ഭാകരവാരിയർ, േകാട്ടയം: ഡി.സി. ബുക്സ്.

വ്യാകരണസംവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് െകാടുക്കുന്ന ഉദാഹ�
രണങ്ങളിൽേപാലും മാന്യം അമാന്യം എന്ന ദ്വന്ദ്വ�
കല്പന കടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. ൈവയാകാരണരുെട
മേനാഭാവെത്തയാണു് ഇതു കാണിക്കുന്നതു്. േക�
രളപാണിനീയത്തിൽ അവ്യയെത്തക്കുറിച്ചു് വിവ�
രിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഉദാഹരണം. േദ്യാതകം എന്ന
ഇനത്തിൽെപ്പട്ട പദങ്ങൾ നിപാതം, അവ്യയം
ഇങ്ങെന രണ്ടുതരത്തിലുണ്ടു്. അതിൽ നിപാതങ്ങ�
െളല്ലാം സ്വഭാവത്താൽത്തെന്ന േദ്യാതകങ്ങളാകു�
ന്നു. അവ്യയങ്ങൾ ആദികാലത്തിൽ വാചകങ്ങളാ�
യിരുന്ന ചില പദങ്ങൾ കാലക്രമത്തിൽ അക്ഷര�
േലാപം വന്നിട്ടും വിഭക്തികൾ േചർക്കാെത പ്രേയാ�
ഗിച്ചുവന്നിട്ടും വാചകത്വംേപായി േദ്യാതകങ്ങളായി�
ത്തീർന്നവയാണു്. വാചകം എന്ന വർഗ്ഗത്തിലാണു്
ജനിച്ചെതങ്കിലും ചില ൈവകല്യങ്ങൾവന്നതുനിമി�
ത്തം ആ വാചകത്വധർമ്മം േപായി േദ്യാതകവർഗ്ഗ�
ത്തിൽ േചർന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ അവ്യയങ്ങൾ എന്നു
ചുരുക്കം. ബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരാ�
െണങ്കിലും ൈവകല്യംെകാണ്ടു ബ്രാഹ്മണ്യംേപാ�
യി ചണ്ഡാലവർഗ്ഗത്തിൽ േചർന്നിട്ടുള്ളവെരേപ്പാ�
െലയാണു് അവ്യയങ്ങളുെട സ്ഥിതി.8 ജാത്യാടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ള മാന്യതാേബാധമാണു് ഇവിെട
വർത്തിക്കുന്നതു്. സവർണ്ണരുേടെതല്ലാം മാന്യവും
കീഴാളെന്റ അവസ്ഥ അമാന്യവുമാെണന്നു് വ്യക്ത�
മാക്കുകയാണിവിെട. ഏ. ആറിെന്റ ഈ പ്രത്യയ-
ഉൽപത്തിേബാധം ജാതി ഉൽപത്തിേബാധവുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടുകിടക്കുന്നതാണു്. ബ്രഹ്മാവിെന്റ
മുഖത്തുനിന്നു് ബ്രാഹ്മണരും മാറിൽനിന്നു് ക്ഷത്രി�
യരും അരയിൽനിന്നു് ൈവശ്യരും പാദത്തിൽനി�
ന്നു് ശൂദ്രരും ഉണ്ടായി. ഈ നാലു് ജാതികളിൽ പല�
കാലത്തിൽ പലതരത്തിൽ പതിത്വം വന്നു് മറ്റുജാ�
തികൾ ഉണ്ടായി. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രേബാധം ഏ.
ആറിെന്റ ചിന്തയുെട േസ്രാതസ്സായി നിൽക്കുന്നതു്
കാണാം.

തീണ്ടാരിയായവൾ രജ�
സ്വലേയാ ഋതുമതിേയാ
പുഷ്പവതിേയാ മലിനിേയാ
ആകുന്നു. തീണ്ടാരിയായവൾ,
മിക്ക പ്രേദശത്തും, സാമൂഹിക�
വിലക്കുള്ളവളാണു്. അവളുെട
മാസമുറ, ‘പീരിയിഡ്സാ’യാൽ
മാന്യമായി. ഇെതാരു സാർ�
വ്വലൗകികപ്രതിഭാസമാണു്.

ഇപ്രകാരം േനാക്കു�
േമ്പാൾ േകരളീയരുെട
സംസ്കാരത്തിനു മര്യാദ
കുറയുന്നതുേപാെല ഭാ�
ഷയ്ക്കും മാന്യതയിെല്ല�
ന്നു് നിരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. ‘മാനുഷികസ്വത്വം�
തെന്ന മലയാളത്തിനി�
െല്ലന്നാണു് ചിലരുെട
നിലപാടു്. ഉച്ചനീചത്വത്തിെന്റ അേനകലക്ഷം പട�
വുകളാൽ രൂപംനൽകെപ്പട്ടതും ഓേരാ ജാതിക്കും
പ്രേത്യകം പ്രേത്യകമായ സർവ്വനാമങ്ങളും അഭി�
സംേബാധനാക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും നിർേദ്ദശി�
ക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭാഷയാണു് മലയാളം. മാനുഷി�
കസമത്വം എന്ന സങ്കല്പംതെന്ന ഈ ഭാഷയുെട
ശ്വസിക്കുന്ന ജീവവായുവിനു വിരുദ്ധമായിട്ടായിരു�
ന്നു ഇന്നെലവെരയുള്ള നില, ഒരതിരുവെര ഇന്നും’9
വിലക്കുെചാല്ലുകെളക്കുറിച്ചുമാത്രം ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ
സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണു് ബാലകൃഷ്ണെന്റ വാക്കുക�
ളിെലന്നു് കാണാം. വിലക്കുെചാല്ലുകെള വിദഗ്ദ്ധമാ�
യി മറച്ചുെവയ്ക്കാനും ഭാഷയിൽ വഴികളുണ്ടു്; ആ വഴി�
യാണു് ശിേഷ്ടാക്തിയുെടതു്.

8. രാജരാജവർമ്മ. ഏ.ആർ. 1982 േകരളപാണിനീയം,
േകാട്ടയം: ഡി.സി. ബുക്സ്.

9. ബാലകൃഷ്ണൻ, പി.െക. 2008 / 2004 േകരളീയതയും
മറ്റും, േകാട്ടയം: ഡി.സി. ബുക്സ്.

ശിേഷ്ടാക്തി
വിലക്കുെചാല്ലുകളിെല അമാന്യമായവ ഒഴിവാക്കി,
മാന്യമാക്കിയതിനുേശഷം, അേത അർത്ഥങ്ങളിലു�
ള്ള, മറ്റു പദങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷാതന്ത്രമാ�
ണു് ഭാഷകസമൂഹം അവലംബിക്കുന്നതു്. ഇതിെന
ശിേഷ്ടാക്തി (Etymology) എന്നു വിളിക്കാം. സാ�
മൂഹികവിലക്കുള്ളതും പ്രതിേലാമപരവുമായ കാ�
ര്യങ്ങൾ തുറന്നു െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു് അമാന്യമായി
ഓേരാ സമൂഹവും കരുതിേപ്പാരുന്നു. ‘തീട്ട’െത്ത
‘മല’മാക്കിയാൽ മാന്യമായി, വിസർജ്ജ്യവസ്തുെവ�
ന്നാക്കിയാൽ കൂടുതൽ മാന്യമായി. ഇതുേപാെല
ൈലംഗികാവയവങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർ�
ഭം വരുേമ്പാൾ ശിേഷ്ടാക്തിെയന്ന ഭാഷാപരമായ
‘വളഞ്ഞ വഴി’യാണു് മാന്യസമൂഹം സ്വീകരിക്കുക.
പലേപ്പാഴും അന്യഭാഷാപദങ്ങെളയാണു് ഇതിനാ�
യി ആശ്രയിക്കുന്നതു്. ഏെറയും സംസ്കൃതപദങ്ങ�
േളാ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങേളാ ആണു് ശിേഷ്ടാക്തിക്കാ�
യി മലയാളം ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. അേപ്പാൾ ലിം�
ഗവും േയാനിയും നിതംബവും മാന്യമാകുന്നു. ഇേത
സന്ദർഭത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു്
കൂടുതൽ മാന്യരാകാം. തീണ്ടാരിയായവൾ രജസ്വ�
ലേയാ ഋതുമതിേയാ പുഷ്പവതിേയാ മലിനിേയാ
ആകുന്നു. തീണ്ടാരിയായവൾ, മിക്ക പ്രേദശത്തും,
സാമൂഹികവിലക്കുള്ളവളാണു്. അവളുെട മാസമുറ,
‘പീരിയിഡ്സാ’യാൽ മാന്യമായി. ഇെതാരു സാർ�
വ്വലൗകികപ്രതിഭാസമാണു്.

മലയാളികെളേപാെല ആഫ്രിക്കയിെല േയാറൂബ
സമൂഹത്തിനും തീണ്ടാരിെയക്കുറിക്കാൻ ധാരാളം
ശിേഷ്ടാക്തികൾ ഉണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ കക്കൂസിെനസൂ�
ചിപ്പിക്കാൻ ശിേഷ്ടാക്തികൾ ധാരാളമുണ്ടു്. സമൂഹ�
ത്തിെന്റ മാന്യതാസങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചു് കക്കൂസി�
െനക്കുറിക്കാനുള്ള ശിേഷ്ടാക്തികളും മാറുന്നു. അങ്ങ�
െന ‘ലാവറ്ററിയിൽ’ തുടങ്ങി, ‘െടായ്  െലറ്റിലൂെട’ ‘െറ�
സ്റ്റ് റൂമിെലത്തിയ’ ഇംഗ്ലീഷുകാരിേപ്പാൾ ഫ്രഞ്ചിൽ�
നിന്നു് കടെമടുത്ത ‘ലൂ’വിലും ‘െനറ്റി’ലും എത്തിയി�
രിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ചിെല സ്ഥലം എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള
‘lieu’, ‘nettoyer’ എന്നീ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണിവ
രൂപംെകാണ്ടതു്. കക്കൂസിൽനിന്നു് മലയാളിയും
െമെല്ല ‘െറസ്റ്റ് റൂമിലൂെട’ ‘ലൂ’വിേലക്കു് നടന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ‘ലണ്ടൻ’ എന്ന പ്രേയാഗം മല�
യാളിയുെട കക്കൂസിനു് പേണ്ടയുണ്ടു്. കുട്ടികേളാടു്
പറയുേമ്പാൾ ‘അപ്പിയിട’ലാണു്. ഇത്തരത്തിൽ
പറയാൻ പാടിെല്ലന്നു് വിലക്കുള്ളവെയ്ക്കല്ലാം ‘ശിശു�
ഭാഷ’യിൽതെന്ന ശിേഷ്ടാക്തികളുണ്ടു്. മുതിർന്നവർ
പകർന്നുെകാടുക്കുന്നതാണു് ഇവ.

സാമൂഹികമായ ശിേഷ്ടാക്തി
െപാതുവിടങ്ങളിൽ ഇത്രയും
പ്രബലമായ രീതിയിൽ ആദ്യം
നടത്തിയതു് ഗാന്ധിജി തെന്ന�
യായിരിക്കണം. ഭാഷയിലൂെട�
യുള്ള സാമൂഹികവിലക്കുകെള
ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധി�
ജി. തങ്ങെള ഹരിജനങ്ങൾ
എന്നുവിേശഷിപ്പിക്കരുെതന്നു്
ഒരു കൂട്ടം ദളിതർ പറയു�
േമ്പാൾ ശിേഷ്ടാക്തിെയ
േചാദ്യം െചയ്യുകയാണു്.

ജാതിേശ്രണീബദ്ധമായ
സാമൂഹികാവസ്ഥ�
െയ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന
ആചാരഭാഷയിലും
ശിേഷ്ടാക്തികൾ കാ�
ണാം. മരണവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ശിേഷ്ടാ�
ക്തികൾക്കു് ഉദാഹര�
ണം: തമ്പുരാക്കന്മാ�
രുെട മരണം ‘നാടുനീ�
ങ്ങ’ലും ‘തീെപ്പടു’കയും

നമ്പൂതിരിമാരുേടതു് ‘മുടിെഞ്ഞഴുന്നള്ള’ലും ആയിരു�
ന്നു. ഇേപ്പാഴും ബിഷപ്പ് തിരുേമനിമാർ ‘കാലം െച�
യ്യുക’യാണു്. ഇത്തരം ആചാരപദങ്ങളിലല്ലാെത
വാെമാഴിയിലും മരണെമന്ന അസുഖകരമായകാ�
ര്യെത്ത േനരിട്ടു സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണു് നാം
ശ്രമിക്കുക. അതിനാൽ മരണെത്തക്കുറിക്കുന്ന ശി�
േഷ്ടാക്തികൾ ധാരാളമായി കാണാം. സാമൂഹിക�
ക്രമം മാറുേമ്പാൾ ശിേഷ്ടാക്തികൾ ലുപ്തപ്രചാരങ്ങ�
ളാകുെമന്നു് ആചാരഭാഷയിെല ശിേഷ്ടാക്തികൾ
കാണിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു് കടെമടുത്ത ‘േനാ
േമാർ’, ‘പാസ്ഡ് എേവ’ എന്നിവയും മരണസൂചക�
ങ്ങളായ ശിേഷ്ടാക്തികളാണു്. കൂടാെത, ‘ആളുേപാ�
യി’, ‘വിട്ടുപിരിഞ്ഞു’, ‘ഓർമ്മയായി’, ‘പരേലാകം
പൂകി’, ‘േദഹം െവടിഞ്ഞു’ തുടങ്ങി ഒേട്ടെറ പദങ്ങൾ
മലയാളത്തിൽ േവെറയുമുണ്ടു്.

ശിേഷ്ടാക്തികൾക്കു് ഇേപ്പാൾ പല സാമൂഹികമാന�
ങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സാമൂഹിക�
മായ വിേവചനത്തിനു് എതിരായും ശിേഷ്ടാക്തികൾ
ഉപേയാഗിക്കാം. െതാട്ടുകൂടാത്തവെരന്നും തീണ്ടി�
ക്കൂടാത്തവെരന്നും ദളിതെര വിേശഷിപ്പിക്കരുെത�
ന്നു് കരുതി ദളിതർക്കു് ഗാന്ധിജി െകാടുത്ത ‘ഹരി�
ജൻ’ എന്ന പദം ഇത്തരം വിേവചനങ്ങൾക്കു് എതി�
രായുള്ള ശിേഷ്ടാക്തിക്കു് ഉദാഹരണമാണു്. സാമൂ�
ഹികമായ ശിേഷ്ടാക്തി െപാതുവിടങ്ങളിൽ ഇത്രയും
പ്രബലമായ രീതിയിൽ ആദ്യം നടത്തിയതു് ഗാന്ധി�
ജി തെന്നയായിരിക്കണം. ഭാഷയിലൂെടയുള്ള സാമൂ�
ഹികവിലക്കുകെള ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധി�
ജി. തങ്ങെള ഹരിജനങ്ങൾ എന്നുവിേശഷിപ്പിക്ക�
രുെതന്നു് ഒരു കൂട്ടം ദളിതർ പറയുേമ്പാൾ ശിേഷ്ടാ�
ക്തിെയ േചാദ്യം െചയ്യുകയാണു്. ഇങ്ങെന വിലക്കു�
െചാല്ലുകൾക്കു് എതിരായി രൂപംെകാള്ളുന്നവെയ
േപാർെചാല്ലുകൾ എന്നു വിളിക്കാം.

മനുഷ്യാവകാശസംരക്ഷണം, സ്ത്രീ-ദളിത് വിേമാ�
ചനം, പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം എൽ.ജി.ബി. ടി.
അവകാശസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവ എത്രേത്താ�
ളം ജനാധിപത്യപരമാെണന്നു് ശിേഷ്ടാക്തികൾ
പരിേശാധിച്ചാൽ അറിയാനാകും. അതുവഴി േകരളീ�
യെപാതുമണ്ഡലം എത്രേത്താളം ജനാധിപത്യപര�
മാെണന്നും കാണാനാകും.

േവശ്യെയ ‘ൈലംഗികെത്താഴിലാളി’യാക്കുേമ്പാൾ
അമാന്യമായിക്കരുതിേപ്പാന്ന െതാഴിലിെന മാന്യ�
മാക്കുകയാണു്. അതു് മാന്യമാകുേമ്പാൾ തങ്ങളുെട
അവകാശസമരങ്ങൾക്കായി െപാതു ഇടങ്ങളിൽ
തുറന്ന േപാരാട്ടം നടത്താൻ അവർക്കു് കഴിയുന്നു.
നളിനി ജമീലെയേപാലുള്ളവർക്കു് ആത്മകഥ എഴു�
തുവാനും കഴിയുന്നു.

േകാളനിരാജ്യങ്ങെള കുറിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപ�
േയാഗിച്ച പല പദങ്ങളും വിേവചനമുള്ളതാകയാൽ
കൂടുതൽ ജനാധിപത്യസ്വഭാവമുള്ളതാക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ അവരുെട ഭാഗത്തുനിന്നും കാണാനാ�
കുന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടാണു് ‘ബാക്ക്  േവഡ് ’ സമൂ�
ഹം, നാൽപതുകളിൽ ‘അണ്ടർ െഡവലപ്െമന്റ് ’
സമൂഹമായതു്. അമ്പതുകളിൽ അതു് ‘െലസ്സ് െഡ�
വലപ്െമന്റ് ’ സമൂഹവും അറുപതുകളിൽ ‘െഡവല�
പ്പിങ് ’ സമൂഹവും ഇേപ്പാൾ ‘എേമർജിങ് ’ സമൂഹ�
വുമായി മാറി. െകാേളാണിയൽ ഭൂതാേവശെത്ത
ഉന്മൂലനം െചയ്യാനുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുെട തീവ്രശ്രമങ്ങ�
ളും വിേവചനങ്ങെള ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദങ്ങൾ
േതടുന്നു. അംഗൈവകല്യമുള്ളവെര കുറിക്കാൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭിന്നേശഷിയുള്ളവർ എന്നിങ്ങ�
െനയുള്ള പുതുപദങ്ങൾ ഇതിനു് ഉദാഹരണങ്ങ�
ളാണു്. ‘ഒമ്പതു് ’ എന്നു് വിളിച്ചു് സമൂഹം കളിയാ�
ക്കിയിരുന്ന ‘ഹിജഡകൾ’, ‘ട്രാൻസ്െജൻഡർ’
ആകുന്നതു് നാം വിേവചനരഹിതമായ മാന്യഭാഷ
േതടുന്നതുെകാണ്ടാണു്.10

10. പി.എം.ഗിരീഷ്: The Language Café,
www.saikatham.com.

ഭർത്താവിെന്റ േപരു് വിളിക്കുന്നതും പരാമർശിക്കു�
ന്നതും സംേബാധനെചയ്യുന്നതും വിലക്കായുള്ള
സമൂഹത്തിൽ ലിംഗപരമായ സമത്വത്തിനുേവണ്ടി�
യുള്ള, അതായതു് ലിംഗവിേവചനരഹിതമായ ഭാ�
ഷയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള പദങ്ങൾ നമ്മൾ അേന്വഷിച്ചു്
കെണ്ടത്തുന്നു.

ൈലംഗികചുവയുള്ള അശ്ലീലം പറയുന്നതിനു് ശി�
േഷ്ടാക്തികെള ചിലർ ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. ദ്വയാർ�
ത്ഥപ്രകടനെമന്നു് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ േതാന്നുന്ന കാ�
ര്യമാണിതു്. ഇതിനു് ഉദാഹരണമാണു്: ഒരു സ്കൂളി�
െല സ്റ്റാഫ്റൂമിൽ വില്പനയ്ക്കു് െകാണ്ടുവന്ന സാരി വാ�
ങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേറാടു് വരാന്തയിൽ നിന്നു്
ഒരു അധ്യാപകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു: ‘ടീച്ചെറ ആ
സാരിെയാന്നു് െപാക്കി കാണിക്കൂ’. ടീച്ചറടക്കമുള്ള
ആളുകൾ ആ ഫലിതം ആസ്വദിച്ചു. ഇവിെട അശ്ലീ�
ലെത്ത േനരിട്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഉപേയാ�
ഗിക്കാെത തെന്ന അശ്ലീലം പറഞ്ഞു. അതായതു്
ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്വയാർത്ഥപ്രകടനങ്ങൾക്കു് ശി�
േഷ്ടാക്തികൾ ധാരാളമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്.

ജാതി-ലിംഗ-വരുമാന-വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ സാ�
മൂഹികവിേവചനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശിേഷ്ടാക്തി�
കൾക്കാകും. അതു സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങ�
ളിൽ വിലക്കുെചാല്ലുകൾക്കു് എതിരായി േപാർെച്ചാ�
ല്ലുകൾ ഉടെലടുക്കുന്നു.

ചില ശിേഷ്ടാക്തികൾ സാമൂഹികമായ അംഗീകാ�
രം േനടി നിഘണ്ടുവിൽ പുതു അർത്ഥമായി നില�
െകാള്ളും. ഉദാഹരണത്തിനു് ഇംഗ്ലീഷിെല െകയർ�
േടക്കറിനു് ‘ശവസംസ്കാരക്രിയ െചയ്യുന്നവൻ’, ‘ശ്മ�
ശാനം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ’ എെന്നാെക്കയായിരുന്നു
അർത്ഥം. ഇേപ്പാൾ ‘കാര്യങ്ങൾ േനാക്കി നടത്തു�
ന്നയാ’ളായി. സാമൂഹികമേനാഭാവത്തിെന്റ പ്രകട�
നങ്ങൾെക്കാപ്പം ഭാഷയും മാറുന്നു. സാമൂഹികചല�
നക്ഷമതെയ ആദ്യം ഏറ്റു വാങ്ങുന്നതു് ഭാഷയാണു്.
അതിനു് ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണു്, സാമൂഹികചലന�
േത്താെടാപ്പം പരിണമിച്ചുെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ശിേഷ്ടാ�
ക്തികൾ.

അല്പംഅർത്ഥവിചാരം

വാച്യാർത്ഥെത്തേപാലും
ശകാരവാക്കാക്കുന്നതു്
ഈണമാണു്. ചില മൂളലുകൾ
അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതും
ദുരർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും
ഈണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യ�
െത്തയാണു് കാണിക്കുന്നതു്.

ശകാരവാക്കുകളുെട
ഭാഷാസ്വഭാവം പരി�
ഗണിക്കുേമ്പാൾ മന�
സ്സിലാക്കാവുെന്നാരു
കാര്യം ആദത്തപദ�
ങ്ങളായി ധാരാളം പദ�
ങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ
വരുന്നുണ്ടു്. അറബിക്, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി മു�
തലായവയിൽനിന്നുള്ള സ്വാംശീകരണം മലയാ�
ളത്തിെല ശകാരവാക്കുകളിലുമുെണ്ടന്നു് കാണാം.
‘സുവറും’ ‘പുറേമ്പാക്കും’ ‘കച്ചറാേലാകവും’ ‘ചപ്രാ�
സിയും’ ‘ഫക്കും’ ‘ബാസ്റ്റാർഡു’െമാെക്ക അങ്ങെന
വന്നവയാണു്. ഇവകൂടാെത ൈലംഗികാവയവങ്ങ�
െള സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങേളാടു് ലിംഗപ്രത്യയം േചർ�
ത്തും വിലക്കുെചാല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, കുണ്ണൻ, പൂറി
എന്നിങ്ങെന. (സമസ്തപദത്തിൽ വരുേമ്പാൾ ചില
പദങ്ങൾ െതറിയല്ലാെതയും വരും.)

ഉദാ: 1. നാറി എന്നതു് ൈകനാറി, നറുംെനയ്യ്, 2.
മയിരു് (െചമ്മയിരാട് ), ‘െചാപ്പ’ (മദാമ്മ െചാപ്പ)
ഇവെയല്ലാം എങ്ങെന ഒരുകാര്യം മനസ്സിലാക്കി�
െയടുക്കുന്നുെവന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപ�
െപ്പടുന്നതാണു്.

ശകാരത്തിെന്റ തീവ്രത കൂട്ടാനും അതിെന ശിേഷ്ടാ�
ക്തിയാക്കാനും ആദത്തപദങ്ങൾക്കു് കഴിയുന്നു. വാ�
ക്കുകൾെക്കാണ്ടുള്ള ക്ഷതമാണു് ശാപവാക്കുകൾ.
‘നീ ചത്തുേപാെട്ട’, ‘പണ്ടാറടക്കേട്ട’, ‘തുലഞ്ഞുേപാ�
െട്ട’, ‘ഇടിത്തീവീഴേട്ട’ എന്നിങ്ങെന. (ഈണവും
ശകാരപദങ്ങളുെട തീവ്രത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടക�
മാണു് ). ൻറുപ്പാപ്പെക്കാരാേനണ്ടാർന്നു എന്ന േനാ�
വലിൽ കുഞ്ഞുതാച്ചുമ്മ കുഞ്ഞുപാത്തുമ്മെയ ശപി�
ക്കുന്നതു് ഇങ്ങെന: ‘ഹറാമ്പിറേന്നാേള എേമ്പാക്കി
അപരാതി നിെന്ന കാലപാമ്പു് കടിക്കും’.

വാച്യാർത്ഥെത്തേപാലും ശകാരവാക്കാക്കുന്ന�
തു് ഈണമാണു്. ചില മൂളലുകൾ അസ്വസ്ഥതയു�
ണ്ടാക്കുന്നതും ദുരർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഈണ�
ത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യെത്തയാണു് കാണിക്കുന്നതു്.
ശിേഷ്ടാക്തികളും വിലക്കുെചാല്ലുകളും ൈവകാരി�
കാർത്ഥത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണു്. ഇവ െവറും
വാർത്താനിേവദനങ്ങളല്ല. മെറ്റാരാളുെട െപരുമാ�
റ്റെത്തയും വീക്ഷണെത്തയും സ്വാധീനിക്കുന്നതി�
നാൽ ഇവയ്ക്കു് നിേയാജകധർമ്മമാണുള്ളതു്, വില�
ക്കുെചാല്ലുകൾ വക്തൃപക്ഷെത്തയും ശിേഷ്ടാക്തി
അന്യെരയുമാണു് സാമാന്യമായി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു്.
വിലക്കുെചാല്ലുകൾ അഭിധാർത്ഥത്തിെന്റ അപച�
യമാെണന്നു് കാണാം. അതിെന ഭംഗിെപ്പടുത്തുക�
യാണു് ശിേഷ്ടാക്തികൾ. വിലക്കുെചാല്ലുകൾക്കു്
സമൂഹം വിലക്കു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവ പ്ര�
േയാഗിക്കുന്നതു് അമാന്യമാണു്. എന്നാൽ അവയി�
െല അമാന്യഘടകങ്ങെള ഒഴിവാക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ
ശിേഷ്ടാക്തിയായി; അതു് മാന്യവുമായി. ഇവ രണ്ടും
സങ്കല്പനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവയാണു്. ഒരു വ്യക്തി
തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങെള മനസ്സിലാക്കിെയടു�
ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണു് സങ്കല്പനം. ഭൗതികയാഥാർ�
ത്ഥ്യത്തിൽ േവേരാട്ടമുള്ള മാനസികപ്രതിഭാസമാ�
ണിതു്. ഭാഷാർത്ഥവും മനുഷ്യെന്റ ധിഷണയും തമ്മി�
ലുള്ള അേഭദ്യമായ ബന്ധത്തിെന്റ വിവിധമാനങ്ങ�
ളാണു് ഇവയിൽ പ്രകടമാകുന്നതു്. അർത്ഥപൂർണ്ണ�
മായ ആശയഗ്രഹണത്തിനു് അടിസ്ഥാനം സമഗ്ര�
തയാണു്. ദൃശ്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും സ്വമനസ്സിെന്റ
ചില അംശങ്ങളും കൂട്ടിക്കലർത്തി നാം േലാകെത്ത
മനസ്സിലാക്കുകയാണു്. മനുഷ്യൻ കാണുന്നതും ചി�
ന്തിക്കുന്നതും ഒരു സന്ദർഭത്തിെന്റ സമഗ്രതയിൽ
വ്യഖ്യാനിക്കെപ്പേടണ്ടതാണു്. അംശേത്തക്കാൾ
സാകല്യത്തിനാണു് ഇവിെട പ്രാധാന്യം.

നമ്മുെട സങ്കല്പനരീതിയാണു് ശകാരഭാഷയ്ക്കും നി�
ദാനെമന്നതിനാൽ എന്തും നമുക്കു് പച്ചെത്തറിേയാ
ചുട്ടെതറിേയാ ആക്കിമാറ്റാം. ഉദാഹരണത്തിനു്:
ഇേപ്പാൾ ‘മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ആശാെന്റ
നളിനിയല്ല നളിനിജമീലമാരാണുള്ളതു് ’ എന്നു്
ഒരാൾ പറയുേമ്പാൾ ‘നളിനിജമീല’ എന്ന വ്യക്തി�
നാമം െതറിപദമായി മാറുകയാണു്. സാമൂഹികാ�
വസ്ഥകെള വ്യക്തികൾ എങ്ങെന സങ്കല്പനം െച�
യ്യുന്നുെവന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് ശ്ലീലവും
അശ്ലീലവും രൂപെപ്പടുന്നതു്. അവ ഭാഷയിേലക്കു്
ആവിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണു് പിന്നീടു് നടക്കു�
ന്നതു്. അതിനാൽ അസ്വസ്ഥതകളുെടയും േകാപ-
താപനിലകളുെടയും േതാതനുസരിച്ചു് െമറ്റഫറുകൾ
രൂപെപ്പടുന്നു.

വസ്തുപശ്ചാത്തലം
വസ്തു-പശ്ചാത്തലബന്ധം, അടുപ്പം, സാദൃശ്യം, തു�
ടർച്ച, അടച്ചുകാണൽ, താരതമ്യം തുടങ്ങിയവെയ�
ല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വ്യ�
ക്തിെയ സഹായിക്കുന്നു. സമഗ്രവീക്ഷണമാണു് വ്യ�
ക്തിയുെട ഉൾക്കാഴ്ചക്കു് നിദാനം. വ്യക്തിയും ചുറ്റുപാ�
ടും കൂടിക്കലർന്ന ഒരു തലം രൂപെപ്പട്ടുവരുന്നു. ഈ
തലം മനസ്സിലാക്കി അതിെന ക്രേമണ േയാജിപ്പി�
ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണു് ഉൾക്കാഴ്ച.

ജാതി, മതം, ലിംഗം, സമ്പത്തു്, അറിവു് എന്നിങ്ങ�
െനയുള്ളവ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപെപ്പടുന്ന േശ്ര�
ണീകരണവും അതുവഴി വരുന്ന അധികാരേബാധ�
വുമാണു് ശകാരവാക്കുകളുെട പശ്ചാത്തലം. വസ്തു
ശകാരവാക്കുകൾതെന്ന. വേരണ്യവർഗ്ഗത്തിനു്
സമൂഹെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമാണു് ശിേഷ്ടാക്തി�
യുെട പശ്ചാത്തലം. വസ്തു ശിേഷ്ടാക്തിയും. ഇക്കാ�
ര്യെത്ത സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒന്നാണു്,
ശകാരവാക്കുകൾ പലതും മുൻപു് സൂചിപ്പിച്ചതുേപാ�
െല െമറ്റഫർ അഥവാ ലക്ഷകമാണു്.

‘രാമെനാരു ബിജുരാധാകൃ�
ഷ്ണനാെണന്നു് ’ പറഞ്ഞാൽ
‘രാമൻ’ അമാന്യനാണു്.
പേക്ഷ, അതു് അറിയണെമ�
ങ്കിൽ ‘ബിജുരാധാകൃഷ്ണൻ’
എന്ന ആെളയും പ്രവൃത്തി�
യും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
അതു് അറിയാത്ത ഒരാെള
സംബന്ധിച്ചു് അെതാരു
വ്യക്തിനാമം മാത്രമാണു്.

ഒന്നിെന മെറ്റാന്നി�
േനാടു് ബന്ധെപ്പടുത്തി
ചിന്തിക്കാനുള്ള നമ്മു�
െട കഴിവിെന്റ പ്രതി�
ഫലനമാണു് െമറ്റഫർ
അഥവാ സങ്കല്പനല�
ക്ഷകങ്ങൾ. അലങ്കാ�
രശാസ്ത്രത്തിെല രൂപ�
കത്തിൽനിന്നു് വ്യത്യ�
സ്തമാണു് ൈധഷണി�

കഭാഷാശാസ്ത്രത്തിെന്റ െമറ്റഫറിെനക്കുറിച്ചുള്ള വീ�
ക്ഷണം എന്നതിനാലാണു് അവരുെട ‘conceptual
metaphor’ എന്ന ആശയെത്ത കുറിക്കാൻ ഇവി�
െട സങ്കല്പനലക്ഷകം എന്നു് ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.
നമ്മൾ േലാകെത്ത എങ്ങെന മനസ്സിലാക്കുന്നുെവ�
ന്നതിെന്റ ആവിഷ്കാരമാണു് സങ്കല്പനലക്ഷകം. പരി�
ചിതമായ അർത്ഥത്തിെന്റയും (േസ്രാതസ്തലത്തി�
െന്റയും) പുതുവർത്ഥത്തിെന്റയും (ലക്ഷ്യതലത്തിെന്റ�
യും) മാനസികമായ അടയാളെപ്പടുത്തലാണു് സങ്ക�
ല്പനലക്ഷകത്തിൽ നടക്കുന്നതു്. ഉദാഹരണത്തിനു്
‘പുഷ്ടി എന്നാൽ പച്ചപ്പാണു് ’ എന്ന സങ്കല്പനത്തി�
െന്റ ലക്ഷകാവിഷ്കാരമാണു് ‘നീ ഒന്നു പച്ച പിടിച്ച�
േല്ലാ’ എന്ന പ്രേയാഗം. സസ്യേലാകമാണു് ഇവിെട
േസ്രാതസ്തലം. മനുഷ്യെന്റ സാമ്പത്തികമായ ഉന്ന�
മനമാണു് ലക്ഷ്യതലം. മുമ്പു് ക്ഷയിച്ചുേപായ ആേരാ�
ഗ്യമുള്ള ഒരാളുെട െമച്ചെപ്പട്ട ആേരാഗ്യനിലെയ കാ�
ണിക്കുവാനും ഇതു പ്രേയാഗിക്കാം.

വിലക്കുെചാല്ലിൽ ലക്ഷകംവരുന്നതിനു് ഉദാഹര�
ണം: 1. എഴുത്തുകാർ കുരച്ചാൽ നടക്കില്ല, 2. അേമ�
രിക്കൻ നക്കി, 3. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്ന കരിമ്പാ�
റയിൽ കടിച്ചു പല്ലുകളയുന്നവൻ. നായയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടകാര്യമാണു് മൂന്നുവാക്യങ്ങളിലുമുള്ളതു്.
അതിനാൽ േസ്രാതസ്തലം നായയുെട േലാകമാണു്.
വിവരേക്കടു് കാഷ്ടിക്കുക എന്നിടത്തു് േസ്രാതസ്ത�
ലം പക്ഷിയാകുന്നു. വിവരേക്കടു് എഴുെന്നള്ളിക്കൽ
ആകുേമ്പാൾ ഉത്സവേലാകം അതിെന്റ േസ്രാതസ്ത�
ലമാകുന്നു.

കൂടാെത വിലക്കുെചാല്ലുകളും ശിേഷ്ടാക്തികളും
മനസ്സിലാക്കുന്നതു് സർവ്വവിജ്ഞാനപരതയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്. വാച്യാർത്ഥേത്തക്കാൾ
ലക്ഷ്യാർത്ഥമാണു് പ്രാഥമികെമന്നകാര്യം ശിേഷ്ടാ�
ക്തിയിൽനിന്നു് വ്യക്തമാകും. ‘രാമെനാരു ബിജുരാ�
ധാകൃഷ്ണനാെണന്നു് ’ പറഞ്ഞാൽ ‘രാമൻ’ അമാന്യ�
നാണു്. പേക്ഷ, അതു് അറിയണെമങ്കിൽ ‘ബിജുരാ�
ധാകൃഷ്ണൻ’ എന്ന ആെളയും പ്രവൃത്തിയും അറിഞ്ഞി�
രിക്കണം. അതു് അറിയാത്ത ഒരാെള സംബന്ധിച്ചു്
അെതാരു വ്യക്തിനാമം മാത്രമാണു്. ഈ അറിവി�
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എന്തും െത�
റിയാകും. വാച്യാർത്ഥം െതറിയാകുന്നതിനു് ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക: നായർ എന്ന ജാതി�
നാമം—‘നിെന്റ അേമ്മെട നായരാകു’േമ്പാൾ ശകാ�
രവാക്കാകുന്നു. അതുേപാെല ‘മലപ്പുറം’ എന്ന േദ�
ശനാമം ‘നിെന്റ തേന്തെന്റ മലപ്പുറമാകു’േമ്പാഴും
ശകാരവാക്കാകുന്നു. ഭാഷയ്ക്കുപരിയായി അവ സമൂ�
ഹത്തിെന്റ നിലപാടായി നിൽക്കുന്നതുെകാണ്ടാ�
ണു്. അങ്ങെനയാണു് അതു് സങ്കല്പഘടനയുമായി
ബന്ധെപ്പടുന്നതു്. ഇക്കാര്യെത്ത സങ്കല്പനലക്ഷക�
ങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നുെവന്നുമാത്രം.
സാമൂഹികബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലും
അധികാരത്തിെന്റ അസമത്വങ്ങൾ ഉള്ളടങ്ങിയ ഭാ�
ഷയാണിതു്. സവർണ്ണരുെട ജീവിതസങ്കല്പത്തിനു്
ആദരവുെകാടുത്തുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാന്യതാസങ്ക�
ല്പമാണു് മലയാളത്തിൽ ഏെറയും. എങ്കിലും ഇവ
മുകളിൽനിന്നു് താേഴക്കുമാത്രം പ്രസരിക്കുന്നതാ�
െണന്നു് കരുതുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

ഉപസംഹാരം
ദായക്രമത്തിേന്റയും നാടുവാഴിത്തത്തിേന്റയും അധി�
നിേവശത്തിേന്റയും അധികാരവ്യവസ്ഥകളും േപാ�
രാട്ടങ്ങളുമാണു് മലയാളത്തിെല മാന്യ-അമാന്യ�
വഴികെള നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. അധിനിേവശാനന്തര�
സമൂഹമാകെട്ട മെറ്റാരുതരത്തിൽ ചില മാനദണ്ഡ�
ങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ടു്. വിലക്കുെചാല്ലുകൾക്കു്
സാമൂഹികവും ൈധഷണികവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടു്.
കൂടുതൽ മാന്യരാകുക, സുതാര്യമാകുക എന്നതാണു്
െപാതുതാല്പര്യം. അതുെകാണ്ടാണു് രാഷ്ട്രീയപ്ലീന�
ങ്ങൾേപാലും വ്യക്തിശുദ്ധിയുെട പ്രാധാന്യെത്തക്കു�
റിച്ചുപറയുന്നതു്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യയശാസ്ത്ര�
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യതിരിക്തമാെണങ്കി�
ലും കൂടുതൽ മാന്യമാകുകെയന്നതാണു് സ്വീകാര്യം.
അതു എത്രേത്താളം പ്രാവർത്തികമാകുന്നുെവന്ന�
റിയാൻ ഭാഷയിേലയ്ക്കു് േനാക്കിയാൽ മതി. െതറി�
മലയാളം െതളിമലയാളമാകുന്നതും െതളിമലയാ�
ളം മാന്യമലയാളമാകുന്നതും മനസ്സിലാക്കാനാകും.
മാത്രമല്ല എത്രേത്താളം ജനാധിപത്യസ്വഭാവം പു�
ലർത്തുന്നതാണു് നമ്മുെട സമൂഹെമന്നറിയാൻ വില�
ക്കുെചാല്ലുകളും ശിേഷ്ടാക്തികളും പരിേശാധിച്ചാൽ
അറിയാനാകും.
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േഡാ.പി.എം.ഗിരീഷ്
ജനനം: േകാഴിേക്കാടു് പി.െക. രാജാ�
മണി അയ്യരുെടയും പി.െക. ചന്ദ്രികയു�
െടയും മകൻ. േകാഴിേക്കാടു് ഗവ. ആർ�
ട്സ് ആന്റ് സയൻസ് േകാെളജ്, കാലി�
ക്കറ്റ് സർവകലാശാല മലയാളവിഭാഗം

എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം. ഭാഷാശാസ്ത്ര�
ത്തിൽ േഡാക്ടേററ്റ്. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല മല�
യാളവിഭാഗത്തിൽ േപ്രാജക്ട് െഫേല്ലാ ആയിരുന്നു. സം�
സ്കൃത സർവകലാശാല കാലടി, െസൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാങ്േഗ്വജസ്, ൈമസൂർ റീജണൽ ഇൻ�
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂേക്കഷൻ, ൈമസൂർ എന്നിവിടങ്ങ�
ളിൽ അധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ മദ്രാസ്
സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗത്തിെല അസി. െപ്രാ�
ഫസറും വകുപ്പധ്യക്ഷനും.

പ്രധാന പഠനകൃതികൾ: േകരളത്തിെല ആചാരഭാഷ
(1998 / 2008), അധികാരവും ഭാഷയും (2000 / 2015),
Critical Discourse Analysis: Linguistic Studies in
Malayalam (LAP, Germany 2010), അറിവും ഭാഷയും-
ൈധഷണികഭാഷാശാസ്ത്രം: ആമുഖം (2012), മലയാളം:
സ്വത്വവും വിനിമയവും (2013), മലയാളം-തായ്  േവരുകൾ
പുതുനാമ്പുകൾ (സഹ.എഡി: 2015), േജാർജ് ലേക്കാ�
ഫ് ഭാഷയുെട രാഷ്ട്രീയമനസ്സു് (2017). അറിവും ഭാഷ�
യും-ൈധഷണികഭാഷാശാസ്ത്രം ആമുഖം എന്ന കൃതിയ്ക്കു്
േകരളസാഹിത്യ അക്കാദമി ഐ.സി. ചാേക്കാ എൻ�
േഡാവ്െമന്റ ് അവാർഡ് (2017), മദ്രാസ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി
െബസ്റ്റ് റിേസർച്ചർ അവാർഡ് (2017) എന്നീ അംഗീകാ�
രങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBRARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
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