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മലയാളം അകാരാദി

മലയാളഭാഷയിൽ നവീനമായി ഒരു നിഘണ്ടുവു�
ണ്ടാേകണ്ടതാവശ്യമാവശ്യമാെണന്നും അതിെന്റ
നിർമ്മാണത്തിന്നു പ്രധാനമായി ആേലാചിേയ്ക്ക�
ണ്ടുന്ന സംഗതികളിന്നിന്നിവയാെണന്നും മറ്റും പ്ര�
സ്താവിച്ചു സി. കുഞ്ഞിരാമൻേമേനാൻ അവർകൾ
കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു േലഖനം
ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഇേപ്പാൾ കണ്ടുവരു�
ന്ന മലയാളം അകാരാദികളിൽ ഒന്നാമേത്തതിൽ
പദങ്ങൾ നന്ന ചുരുക്കവും ഉള്ളവ തെന്ന സംസ്കൃ�
തപദങ്ങളുമാണു്. എന്നാൽ അർത്ഥകാഠിന്യമുള്ള
സംസ്കൃതപദങ്ങൾ അവയിൽ കാണുക തെന്ന പ്ര�
യാസം. മലയാളഭാഷയിൽ ഉപേയാഗിച്ചുവരുന്ന
അർത്ഥഗൗരവമുള്ള പദങ്ങെളാ തീെര ഇെല്ലന്നു
തെന്ന പറേയണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുെട
ഭാഷയ്ക്കു നല്ല ഒരു നിഘണ്ടുവിെന്റ ആവിർഭാവം ഒരു
നിധിലാഭസദൃശമായി തീരുെമന്നുള്ളതിേലയ്ക്കു രണ്ടു
പക്ഷമുണ്ടാകുന്നതല്ല. പേക്ഷ, മലയാളം ഒരു സമ്മി�
ശ്രഭാഷയാകയാലും മറ്റും പ്രസ്തുത അകാരാദിയുെട
രചനാകാര്യത്തിൽ ചില സംഗതികളും കൂടി ഓർമ്മ�
െവേയ്ക്കണ്ടതുെണ്ടന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്. മനുഷ്യർക്കു�
ള്ളതുേപാെല ഭാഷയ്ക്കും പരിഷ്ക്കാേരാന്നതികളുെണ്ട�
ന്നു പ്രാചീന നവീനഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മെള ഉപേദശി�
യ്ക്കുന്നുണ്ടെല്ലാ. കലിവർഷം 25000 മുതൽ െകാല്ല�
വർഷാരംഭം വെര പഴയ മലയാളകാലവും, അതു
മുതൽ 600 െകാല്ലം വെര മദ്ധ്യകാലവുമാണു്. െകാ�
ല്ലവർഷം 600-മാണ്ടു മുതലാണു് നവീന മലയാള�
കാലം ആരംഭിയ്ക്കുന്നതു്. േകരളത്തിെന്റ െതക്കും വട�
ക്കും മദ്ധ്യഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളഭാഷ എഴുത്തിലും
സംസാരത്തിലും ആദിമുതേല്ക്ക വ്യത്യാസെപ്പട്ടാണു്
കണ്ടുവരുന്നതു്. എന്നു മാത്രമല്ല, േമല്പറഞ്ഞ മൂന്നു
കാലങ്ങളിലും നമ്മുെട മാതൃഭാഷ മൂന്നു സ്ഥിതിയി�
ലാണു് പ്രേശാഭിച്ചിരുന്നതും േശാഭിയ്ക്കുന്നതും എന്നു്
ആ കാലങ്ങളിെല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൂലം നമുക്കു ഇന്നും
അറിവാൻ കഴിയുന്നതാണു്. മലയാളരാജ്യത്തിെന്റ
ഈ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഒരു ദിക്കിെല ഭാഷ
മെറ്റാരിടെത്താ ഒരു കാലെത്തതു േവെറാരു കാല�
െത്താ ജനങ്ങൾക്കു പരസ്പരം മുഴുവനും അറിവാൻ
ശക്യമാകുന്നില്ല. ഓേരാ പ്രേദശങ്ങളിൽ അതാതു
കാലങ്ങളിൽ നടപ്പുള്ള പദങ്ങളാണു് ആ ദിക്കുകളി�
ലുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അവരുെട രചനയിൽ ഉപ�
േയാഗിയ്ക്കുന്നതു്. േകരളരാജ്യത്തിെന്റ ദക്ഷിണഭാഗ�
ങ്ങളിലുള്ള ഭാഷ തമിഴിെന്റയും വടക്കുഭാഗങ്ങളിൽ
കർണ്ണാടകത്തിെന്റയും മദ്ധ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംസ്കൃ�
തത്തിെന്റയും സംസർഗ്ഗത്താലാണു് പൂർണ്ണയൗവ�
നെത്ത പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പഴയ മലയാളത്തിലുള്ള
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ചുരുക്കമായിേട്ട കാണുന്നുള്ളൂ�
െവങ്കിലും മദ്ധ്യകാലങ്ങളിേലവ സുലഭമാണു്. ആ
വക ഗ്രന്ഥങ്ങളിെല മിക്ക പദങ്ങളുെട അർത്ഥവും
അറിവാൻ പ്രയാസമായിട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നതു്. 2700-ാം
കലിവർഷത്തിന്നു മുമ്പുതെന്ന ദ്രാവിഡഭാഷകൾ
മലയാളെത്ത സഹായിപ്പാൻ തുടങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നു ചരി�
ത്രങ്ങളിൽ നിന്നറിയുന്നുണ്ടു്. അതിൽ േകരളഭാഷ�
യ്ക്കു തമിഴിേനാടാണു് അധികം അടുപ്പമുള്ളതായി
കാണുന്നതു്. അതു സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും പല
അക്ഷരങ്ങളും പദങ്ങളും കടം വാങ്ങീട്ടുണ്ടു്. കാല�
േദശാഭിേഭദങ്ങളാൽ മലയാളഭാഷയ്ക്കു വന്നിട്ടുള്ള
വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒറ്റവാക്കുകളിൽ വർണ്ണപരിണാമ�
ങ്ങളിലും അക്ഷരേലാപങ്ങളിലും ഭിന്നവാക്കുകളിലും
പദങ്ങളിലുള്ള ഭിന്നങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളിലുമാണു്
കണ്ടുവരുന്നതു്. ചില ദിക്കിൽ ‘െനഞ്ചു് ’ എന്നതിനു
പകരം ‘െനഞ്ഞു് ’; ‘േചണി, ചകുണി’, ‘മുളത്തിൽ,
ചക്കയരക്കു,’ ‘വാഴപ്പിണ്ടി, വാഴത്തട’ എന്നിങ്ങിെന
വാെയ്മാഴികളിലും വരെമാഴികളിലും പ്രേയാഗിച്ചു�
കാണുന്നുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കു് പ്രകൃതിയിൽേഭദമിെല്ലങ്കിലും
അർത്ഥത്തിൽ േദശവ്യത്യാസത്താൽ േഭദമുള്ളതാ�
യി കാണുന്നുണ്ടു്. ചില ദിക്കിൽ ‘േപായി’ എന്നർ�
ത്ഥത്തിൽ ‘കിയിഞ്ഞു (കിഴിഞ്ഞു)’ എന്നുപേയാഗി�
യ്ക്കുന്നതിന്നു പകരം മറ്റു ചില ദിക്കുകളിൽ ‘അഴിഞ്ഞു
(കീറി)’ എന്നുപേയാഗിച്ചു വരുന്നതു സാധാരണയാ�
ണേല്ലാ. പ്രാകൃതഭാഷകളിൽനിന്നും പല പദങ്ങൾ
മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇതു മഹാകവി കാളിദാ�
സൻ മുതലായ ചില പ്രധാന കവികളുെട നാടകാ�
ദികളിൽനിന്നു തെന്ന െതളിയുന്നുണ്ടു്. ഇതുകൂടാെത
അറബി, പർഷ്യൻ, ഹിന്തുസ്താനി, േപാർത്തുഗീസ്സു
മുതലായ ചില ഭാഷകളിലുള്ള അനവധി പദങ്ങൾ
മലയാളഭാഷെയ സഹായിക്കുന്നുണ്ടു്. അറബിയിൽ�
നിന്നു അസ്സൽ, ഒസ്യത്തു്, കത്തു, കയ്പീത്തു്, തക�
രാർ, മാപ്പു്, മാമൂൽ, മുക്തിയാർ, ജാമ്യം, വക്കത്തു,
ഹർജി, ഹിന്തുസ്താനിയിൽനിന്നു അമ്പാരി, തപ്പാൽ,
ചിലമ്പി, േവല, ഠാണ, തൂക്കുടി, ഹുണ്ടി; പർഷ്യൻ ഭാ�
ഷയിൽനിന്നു് ഉറുമാൽ, കമാൻ, കാേനഷുമാരി, േഗാ�
ലി, ജമിൻദാർ, ദർക്കാസ്സും, ബേന്താവസ്ത്; േപാർ�
ത്തുഗീസ്സിൽ നിന്നു േലലം, കേസര, േകാപ്പ, വാര,
വിശാഗരി, പിന്താരം മുതലായ അസംഖ്യം പദങ്ങൾ
ഇങ്ങിെന മലയാളത്തിൽ വന്നു മലയാളപദങ്ങളാ�
യി തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഈ സംഗതികെളല്ലാം ആേലാചി�
യ്ക്കുന്നതായാൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു നിഘണ്ടു രചി�
യ്ക്കുവാനാരംഭിയ്ക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു മലയാളഭാഷയുെട
ആദികാലം മുതൽ േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളി�
ലുമുണ്ടായിട്ടുള്ള സൽഗ്രന്ഥങ്ങെള േശഖരിച്ചു് അവ�
യിൽ അടങ്ങിട്ടുള്ള ഒരർത്ഥഗാംഭീര്യമുള്ള പദങ്ങെള
എടുക്കുകെയാ അെല്ലങ്കിൽ ആ ഭാരം അതാതിടങ്ങ�
ളിലുള്ള വിദ്വജ്ജനങ്ങെള ഏല്പിയ്ക്കുകെയാ െചയ്യുന്ന�
തു കൂടാെത േവദശാസ്ത്രപുരാേണതിഹാസാദികളിൽ
ഉള്ള അർത്ഥശക്തി കൂടുന്ന പദങ്ങൾ സംഗ്രഹിയ്ക്കു�
കയും അമരേകാശം ഒരു അമരമായി പിടിയ്ക്കുകയു�
മാണു് േവണ്ടതു്. വ്യാകരണനിയമസാമ്യെത്തപ്പറ്റി
ആേലാചിയ്ക്കുന്നതായാൽ മലയാളത്തിനു തമിഴി�
േനാടാണു് അധികം േചർച്ചയുള്ളതായി കാണുന്ന�
തു്. ഈ സംഗതിയാലും, അതാതു ഭാഷയ്ക്കു മാത്രം
അതിലുള്ള വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ േചരുന്നതുെകാ�
ണ്ടും മലയാളഭാഷ ഒരു സമ്മിശ്രഭാഷയാകമൂലവും,
അതാതു പദങ്ങളുെട അടുെക്ക നാമം, ക്രിയ, അവ്യ�
യം ഇത്യാദിയിൽ ഇന്നെതന്നു തിരിച്ചറിവാനുള്ള
അടയാളങ്ങളും േചർക്കുന്നതു നന്നായിരിയ്ക്കും. മല�
യാളഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരുേട�
യും അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണ്മാൻ കാംക്ഷിച്ചും പ്രാർ�
ത്ഥിച്ചും പ്രതീക്ഷിച്ചും െകാണ്ടു തൽക്കാലം ഈ േല�
ഖനം ഇവിെട അവസാനിപ്പിച്ചുെകാള്ളുന്നു.

□
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മംഗേളാദയം
േകരളത്തിെല പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്ര�
സാധനാലയം ആണു് മംഗേളാദയം.
അപ്പൻതമ്പുരാനാണു് സ്ഥാപകൻ.
പഴയതും പുതിയതുമായ നിരവധി ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. അധ്യാ�
ത്മരാമായണം, കൃഷ്ണഗാഥ, കുഞ്ചൻ
നമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ, നാ�
ടൻ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയതു് വായനക്കാെര ആകർഷിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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