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ജനങ്ങളും ഭാഷയും

ജനങ്ങളാണു് ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് എന്നു പറയാ�
റുണ്ടു്. പഴെഞ്ചാല്ലു്, കടംകഥ, ൈശലി, നാടൻപാ�
ട്ടു് തുടങ്ങിയവ ജനങ്ങളുെട സൃഷ്ടിയാണു്; ജനങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴും ഉണ്ടേല്ലാ. എന്തുെകാണ്ടാണവർ ഇേപ്പാൾ
ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കാത്തതു്?

ജനങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നിെല്ലന്നാരു
പറഞ്ഞു?

വ്യക്തി ഒറ്റയ്ക്കല്ലാെത, അേനകം വ്യക്തികളുെട കൂട്ടാ�
യ്മയായ സമൂഹം വല്ലതും സൃഷ്ടിക്കുേമ്പാൾ അതി�
െന ‘സമൂഹസൃഷ്ടി’ എന്നു പറയുന്നു. ഇതിെനത്ത�
െന്നയാണു് ജനങ്ങളുെട സൃഷ്ടി എന്നു വിളിക്കുന്ന�
തു്. ഈ അടുത്തകാലത്തു് പുതിയ അർത്ഥം ൈക�
വന്ന െചത്തു്, കത്തിച്ചു, കലക്കി തുടങ്ങിയ പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ േനാക്കുക. ‘െചത്തു് ’ എന്ന വാക്കിനു് മൂർച്ചയു�
ള്ള ആയുധംെകാണ്ടു് കേല്ലാ മരേമാ മേറ്റാ മുറിക്കുക
എന്ന അർത്ഥം നിലനിെല്ക്കത്തെന്ന ‘ഉല്ലാസപൂർവ്വം
ചുറ്റിത്തിരിയുക’ എന്നു് പുതിെയാരർത്ഥം ഉണ്ടായി�
വന്നിരിക്കുന്നു. കത്തിച്ചു, കലക്കി എന്നിവയ്ക്കു് പഴയ
അർത്ഥം നിലനില്ക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന അതിനു് വിപ�
രീതം എന്നു പറയാവുന്ന വളെര നന്നായി, ഗംഭീര�
മായി എന്നീ താൽപര്യങ്ങൾ വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണം:

1. ഗാനേമള കത്തിച്ചു.

2. േവഷം കലക്കി.

‘അടിെപാളി’ എന്നതു് പുതിെയാരു സമസ്തപദമാ�
ണു്—േനരേത്തയുള്ള അടി, െപാളി എന്നീ പദങ്ങൾ
േചർന്നുണ്ടായതു്. അർത്ഥത്തിനു് അടിയുമാേയാ
െപാളിയുമാേയാ ബന്ധമില്ല. േനരേത്ത ‘തല്ലിെപ്പാ�
ളി’േയ ഉള്ളു. ‘അടിെപാളി’യില്ല. തല്ലിെപ്പാളിക്കുള്ള�
തിെന്റ േനർവിപരീതമാണു് അടിെപാളിയുെട അർ�
ത്ഥം—‘േജാർ’ എന്നു് ! ‘അടിെപാളി’ എന്ന വാക്കി�
നു് രൂപംെകാടുത്തതും േമൽപ്പറഞ്ഞ പദങ്ങൾക്കു്
പുതിയ അർത്ഥം കല്പിച്ചതും ഏെതങ്കിലും വ്യക്തിയ�
ല്ല, ജനങ്ങളാണു്.

ജനങ്ങൾക്കു് ഭാഷയിലുള്ള സൃഷ്ടിേശഷി െവളിെപ്പടു�
ന്ന െവെറ േമഖലകളുണ്ടു്. ചില മാതൃകകൾ

1. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ: സമരങ്ങേളാ പ്രതിേഷധങ്ങ�
േളാ ജാഥകേളാ രൂപം െകാള്ളുേമ്പാൾ ആളു�
കൾ ഒത്തുേചർന്നു് ഒരു പ്രേത്യകതാളത്തിൽ
മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും. േകട്ടുപഠിച്ചേതാ എഴു�
തിത്തയ്യാറാക്കിയേതാ ആയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ�
െക്കാപ്പം ആ സമൂഹം സഹജവാസനെകാെണ്ട�
ന്നേപാെല പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
വിളിക്കുന്നതു കാണാം. ഇതു് പിെന്ന പ്രചാരം
േനടി നിലനില്ക്കുന്നു. അരനൂറ്റാണ്ടു മുമ്പു് നടന്ന
വിേമാചനസമരകാലെത്ത ‘അങ്കമാലിക്കല്ലറ�
യിൽ ഞങ്ങെട േസാദരരുെണ്ടങ്കിൽ’ തുടങ്ങിയ
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും ജനങ്ങളുെട ഓർമ്മ�
യിലുണ്ടു്. അതിെന്റ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇെപ്പാഴും
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വാർന്നുവീഴുന്നുണ്ടു്.

2. സ്ഥലേപ്പരുകൾ: ഇേപ്പാഴും പുതിയ സ്ഥലേപ്പ�
രുകൾക്കു് ജനങ്ങൾ രൂപം നല്കുന്നുണ്ടു്. ഈനാം�
േപച്ചിെയ പിടിച്ചതു് വലിയ വാർത്തയായി. അതി�
െന കാണാൻേവണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ ഒരു
സ്ഥലത്തു് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ പിറവിെകാണ്ട �
ബസ്േസ്റ്റാപ്പിനു് നിമിഷംെകാണ്ടു് േപരായി �
‘ഈനാംേപച്ചിമുക്കു് ’ മതഭീകരവാദികളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ട േചകനൂർ മൗലവിയുെട ഭൗതികാ�
വശിഷ്ടങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സി.ബി.ഐ. ചുവന്ന
കുന്നിൽ മണ്ണുമാന്തുന്ന സന്ദർഭം. ധാരാളം അളു�
കൾ അതിനടുത്തു് ഇറങ്ങിയതിനാൽ അവിെട
ഒരു ബസ്േസ്റ്റാപ്പ് ഉണ്ടായി. ജനങ്ങളിട്ട േപരു്:
‘േചകനൂർപ്പടി.’ കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല�
യ്ക്കു് സമീപമുള്ള ‘പടിക്കൽ’ ബസ്േസ്റ്റാപ്പിെന്റ
െതാട്ടപ്പുറത്തു് സർക്കാർ ആയുർേവ്വദ ആശുപ�
ത്രി വന്നു. അവിെട ബസ്േസ്റ്റാപ്പ് ഉണ്ടായതും
ആളുകൾ േപരിട്ടു: ‘കഷായപ്പടി’

3. മാറ്റേപ്പരുകൾ: ചില വ്യക്തികെള ബഹുമാനി�
േച്ചാ പരിഹസിേച്ചാ ഉരുവംെകാള്ളുന്ന േപരു�
കൾ സമൂഹത്തിെന്റ രചനയാണു്.

‘സഖാവു് ’ എന്നുപറഞ്ഞാൽ പി. കൃഷ്ണപി�
ള്ളയാെണന്നും ‘ലീഡർ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
െക. കരുണാകരൻ ആെണന്നും വ്യവസ്ഥെപ്പ�
ടുത്തിയതു് ഏെതങ്കിലും വ്യക്തിേയാ പാർട്ടിേയാ
അല്ല, ആളുകളാണു്.

പണ്ടു് ഞങ്ങളുെട അയൽേദശത്തു് െതേങ്ങാ�
ലെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ‘വാച്ചും’ െകട്ടി നടക്കുന്ന
പാത്തു എെന്നാരു പിച്ചക്കാരിയുണ്ടായിരുന്നു.
അവരിടയ്ക്കിെട വാച്ച് േനാക്കും. ആർ എേപ്പാൾ
സമയം േചാദിച്ചാലും പറയും: ‘പത്തര’ അവർ�
ക്കു് ‘പത്തരപ്പാത്തു’ എന്നു് േപരായി.

മാവിൻെകാമ്പത്തു് കയറുെകട്ടി ചാവാൻ ഒരു�
ങ്ങുന്നതിനിടയിൽ രാമൻ കയറുെപാട്ടി നിലത്തു�
വീണു. ജീവിതത്തിേലക്കു് മടങ്ങിവന്ന അയാൾ
ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ ചാർത്തിെക്കാടു�
ത്ത ആ തമാശേപ്പരുമായി ജീവിേക്കണ്ടിവന്നു:
‘തൂങ്ങിച്ചത്തരാമൻ.’

4. ഫലിതങ്ങൾ: ഇേപ്പാഴും ഫലിതങ്ങൾക്കു് സമൂ�
ഹം രൂപംെകാടുക്കുന്നുണ്ടു് എന്നതിനു് ‘സീതി�
ഹാജിക്കഥകൾ’ െതളിവുതരും. അവയിൽ മഹാ�
ഭൂരിപക്ഷവും സീതിഹാജിെയ കഥാപാത്രമാക്കി
സമൂഹം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണു്.

ഒരുദാഹരണം: മുസ്ലിംലീഗിെന്റ ഒരു കമ്മിറ്റി�
േയാഗം. എെന്തങ്കിലും സമരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ
മാത്രേമ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ജനശ്രദ്ധ
കിട്ടൂ എന്നു് യൂത്ത്  ലീഗുകാർ വാദിച്ചു: “കഴിഞ്ഞ�
യാഴ്ച ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ.ക്കാർ െറയിൽ തട�
ഞ്ഞിരുന്നു. അതുേപാെല വല്ലതും.”

ഉടെന അധ്യക്ഷൻ സീതിഹാജി ചാടിെയണീ�
റ്റു: “ജ്ജി ആ വർത്തമാനം മാത്രം പറ്യണ്ടാ. കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റുകാെര േചാന്ന െകാടി കണ്ടാലു് വണ്ടി
ആെട നിക്കും. ഞമ്മെള പച്ചെക്കാടി കണ്ടാലു്
വണ്ടി ങ്ങട്ടു് ബർആ െചയ്യാ ആ സമരം ഞമ്മക്ക്
മാണ്ട.”

ഇതുേപാെല സമൂഹത്തിനു് ഭാഷാപ്രേയാഗങ്ങളി�
ലുള്ള സർഗ്ഗസാമർത്ഥ്യം െവളിെപ്പടുന്ന േവളകൾ
അനവധിയാണു്. അത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ പല�
തും ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരിെക്ക, ജനങ്ങൾ ഇന്നു് ഭാഷ
സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്നു് എങ്ങെന പറയും?

□
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എം.എൻ. കാരേശ്ശരി
മലയാളത്തിെല എഴുത്തുകാരനും ഭാ�
ഷാപണ്ഡിതനും സാമൂഹിക നിരീക്ഷ�
കനും. മുഴുവൻ േപരു്: മുഹ് യുദ്ദീൻ നടു�
ക്കണ്ടിയിൽ. േകാഴിേക്കാട് ജില്ലയി�
െല കാരേശ്ശരിയിൽ 1951 ജൂൈല 2-
നു് എൻ.സി. മുഹമ്മദ് ഹാജിയുെടയും

െക.സി. ആയിശക്കുട്ടിയുെടയും മകനായി ജനിച്ചു. േകാ�
ഴിേക്കാട് മാതൃഭൂമിയിൽ സഹപത്രാധിപരായി േജാലി
െചയ്തിട്ടുണ്ടു് (1976–78). 1978-ൽ, േകാഴിേക്കാട് ഗവൺ�
െമന്റ് ആർട് സ് ആന്റ് സയൻസ് േകാേളജ് മലയാള
വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനായി. തുടർന്ന് േകാടേഞ്ച�
രി ഗവെണ്മന്റ് േകാേളജ്, േകാഴിേക്കാട്, ഗവെണ്മന്റ്
ഈവനിങ് േകാേളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപക�
നായിരുന്നു. 1993-ൽ കാലിക്കറ്റ് സർ വ്വകലാശാലയിൽ
നിന്നു േഡാക് റ്റേററ്റ് ലഭിച്ചു. 1986 മുതൽ കാലിക്കറ്റ്
സർ വ്വകലാശാല മലയാളവിഭാഗത്തിൽ അദ്ധ്യാപകനാ�
യിരുന്നു. അലീഗഡ് സർവകലാശാലയിെല േപർഷ്യൻ
സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗത്തിൽ വിസിറ്റിങ് പ്രഫസറായി പ്രവർ�
ത്തിച്ചു.

മാപ്പിള സാഹിത്യം, മാപ്പിള ഫലിതം, മതം, വർഗീയത,
മേതതരത്വം, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങെള അധി�
കരിച്ചു് ആനുകാലികങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും േലഖന�
ങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ടു്. എഴുപതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ രചി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭാര്യ: ഖദീജ. മക്കൾ: നിശ, ആഷ് ലി, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്.
മരുമക്കൾ: ഷാജി, അശ്വതി േസനൻ, ൈറഷ. േപരക്കു�
ട്ടികൾ: അസീം, ഹംറാസ്, സൽമ.



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 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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