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കാര്യം
കാര്യം എന്നതിെന കാര്യം എന്നു ചിലരും കാർയം
എന്നു ചിലരും എഴുതണെമന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്ന
തായി അറിയാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ടു്. ‘കാര്യം’ എെന്നഴു
തണെമന്നു അഭിപ്രായെപ്പടുന്നവരുെട യുക്തി ‘ഡു
ക്യഞ്കരേണ’ എന്നു ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുെട ഒരു
പ്രസിദ്ധീകരണം മൂലമായി അധികം പ്രചാരെപ്പട്ടി
ട്ടുള്ള പാണിനിസൂത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായിരിക്കു
ന്ന ‘കൃ’ ധാതുവിൽനിന്നുള്ള ഒരു രൂപമായ കാര്യം
എന്നതു് എഴുതെപ്പടുേമ്പാൾ അതിൽ ഉപകരണം
‘വ്യാകരണം’ മുതലായ രൂപങ്ങളിെലന്നേപാെല
‘ര’ ‘പ്രധാനമായി നില്ക്കണെമന്നും ‘യം’ എന്നുള്ള
തദ്ധിത പ്രത്യയെത്ത േചർക്കുന്നതിൽ ‘ക്യ’ ‘ച്യ’
എന്നുള്ളതുേപാെല ‘ര്യം’ എന്നു് എഴുതണെമന്നും
ആകുന്നു.
കാർയം എന്നു എഴുതാൻ താല്പര്യെപ്പടുന്നവർ സം
സ്കൃതം എഴുതുന്നതിൽ നാഗരത്തിലാകെട്ട ഗ്രന്ഥാ
ക്ഷരത്തിലാകെട്ട (ഒറ്റ)യകാരേത്താടുകൂടി ‘ൾ’ എന്ന
തിനു പതിവുള്ള കുത്തു് ഇട്ടുവരുന്ന സമ്പ്രദായെത്ത
തങ്ങളുെട വാദത്തിനു അനുകൂലമായി പറയുന്നു.
സംസ്കൃതത്തിൽ ‘ര’ പൂർണ്ണമായി എഴുതി നാഗര
ത്തിെല സമ്പ്രദായപ്രകാരം ‘യ’ േചർേത്താ ഗ്ര
ന്ഥാക്ഷരത്തിെല സമ്പ്രദായപ്രകാരം യുക്താക്ഷ
രത്തിെല ദ്വിതീയവ്യഞ്ജനത്തിനു പതിവുള്ള വള്ളി
േചർേത്താ ‘ര്യ’ എഴുതുക സന്ദിഗ്ദ്ധംതെന്ന. െതലു
ങ്കിലും കർണ്ണാടകത്തിലും ഒറ്റവ്യഞ്ജനേത്താടു ‘ർ’
എന്നതിനുള്ള ചിഹ്നവും യുക്താക്ഷരത്തിെല ദ്വി
തീയവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ചിലതിനുള്ള സേങ്കതങ്ങളും
േചർത്തുവരുന്നു എന്നാണു് എെന്റ സ്വല്പപരിചയം
െകാണ്ടുള്ള അറിവു്. മലയാളത്തിൽ സംസ്കൃതജപദ
ങ്ങളിെലന്നേപാെലതെന്ന ദ്രാവിഡജപദങ്ങളിലും
(േചർത്തു) പൂർവാക്ഷരം ഗുരുവായിരിക്കണെമന്നി
ല്ലാത്ത യുക്താക്ഷരങ്ങളുെട സംഗതിയിൽ ‘ർക്കു’
‘ർത്തു’ ‘ർത്ത’ എന്നിങ്ങെനതെന്ന എഴുതുന്നതല്ലാ
െത ‘േച’‘ർതു’ എന്നും മറ്റും എഴുതാറില്ലാത്തതി
നാൽ,തദനുസരണത്താൽ ‘കാര്യം’ ‘വർത്തനം’
എന്നിങ്ങെന ദ്വിത്വമായിത്തെന്ന എഴുതിവരുന്ന
തായിരിക്കുേമാ? ഇതു് ഒരു യുക്തിയായി േതാന്നു
ന്നു. ‘ഗ്യ’, ‘ഗ്ര’, ‘േഗ്വ’ എന്നി അക്ഷരങ്ങളിൽ ദ്വിത്വം
ഇല്ല; സംസ്കൃതജപദങ്ങളിലല്ലാെത യ, ര, വ, ഈ
വ്യഞ്ജനങ്ങൾ യുക്താക്ഷരങ്ങളിെല ദ്വിതീയഭാഗമാ
യി നില്ക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ‘ർ’ പൂർവമായി നില്ക്കുന്ന
യുക്താക്ഷരങ്ങൾക്കു പതിവുള്ള കുത്തു ‘േചർക്കു
ന്നു’ മുതലായ ദ്രാവിഡജപദങ്ങൾക്കും നടപ്പായി
േപ്പായി. എന്നുതെന്നയല്ല ‘അർക്കൻ’ എന്നും മറ്റും
ഉേള്ളടത്തു് (ഒറ്റ) ‘ക’ മതിെയന്നുവയ്ക്കാൻ എല്ലാവ
രും തയ്യാറാകുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. പഞ്ചവർഗ്ഗങ്ങ
ളിൽ ഖരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ
‘ർ’ േചർന്നു യുക്താക്ഷരം വന്നാൽ ആ പദം സംസ്കൃ
തജമാെണന്നു നിശ്ചയിക്കാം. പഞ്ചവർഗ്ഗങ്ങളിൽ
േചരാത്ത വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു് മുമ്പിൽ ‘ർ’ േചർന്നു
ണ്ടാകുന്ന യുക്താക്ഷരങ്ങളും സംസ്കൃതജപദങ്ങളിൽ
മാത്രേമ കാണുകയുള്ളു. ഇതുെകാണ്ടായിരിക്കണം
‘േചർത്തു’ എന്നും ‘സർപ്പം’ എന്നും എഴുതുന്നതിൽ
ദ്വിത്വാക്ഷരംതെന്ന പ്രേയാഗിക്കുന്ന തമിഴിൽ ‘സർ
പ്പം’ എെന്നഴുതുന്നതിൽ ‘ർ’ കഴിഞ്ഞു ഒരു ‘വ’ മാ
ത്രം എഴുതുന്നതു്. ഭാഷയ്ക്കു ശാസ്ത്രം ഉള്ളതു സർവ
വിഭിതമായിരിെക്ക പദരൂപങ്ങളുെട രീതികൾക്കു
കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു അസാംഗത്യമ
ല്ല; അവെയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു ഹാസാവഹവുമ
ല്ല. ‘അർഹം’ എന്നതിനു നാം രണ്ടു ‘ഹ’ എഴുതു
ന്നില്ലെല്ലാ; േപാെരങ്കിൽ ‘വർഷ’വും ‘ദർശന’വും
േനാക്കുക. അതുേപാെല പൂർവാക്ഷരം ഗുരുവായി
ത്തീരത്തക്കവിധത്തിൽ സംസ്കൃതജപദങ്ങളിൽമാ
ത്രം വരുന്നവയായ ‘ർ’ ഖരമല്ലാത്ത വ്യഞ്ജനങ്ങെള
യുക്താക്ഷരങ്ങളിൽ ദ്വിത്വമായി എഴുതണെമന്നി
െല്ലന്നു വയ്ക്കുന്നതിൽ യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല.
എന്നാൽ നടപ്പിെന േഭദെപ്പടുത്തുന്നതു ശീഘ്രസാ
ദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ. സാദ്ധ്യം, അർത്ഥം, അർദ്ധം ഇവയിൽ
നാഗരത്തിലും മറ്റും ‘ധ’ ‘ഗ’ ഈ അക്ഷരങ്ങെള മാ
ത്രേമ ഉപേയാഗിക്കുന്നുള്ളു എന്നു വച്ചു മലയാളത്തി
ലും മുഴുവൻ അങ്ങെന സാധിക്കുേമാ?
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രസികരഞ്ജിനി
ഭാഷാേപാഷണത്തിനു് മാതൃകാപ
രമായ ഒരു ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീ
കരണം ആവശ്യമാെണന്നു കണ്ടു്
രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ആരം
ഭിച്ച മാസികയാണു് രസികരഞ്ജി
നി. 1902-ൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞി
ക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ പത്രാധിപത്യ
ത്തിൽ അതിെന്റ ആദ്യലക്കം പുറത്തുവന്നു. വിഷയൈവ
വിധ്യത്തിലും ആശയപുഷ്ടിയിലും ൈശലീൈവചിത്ര്യത്തി
ലും ഭാഷാശുദ്ധിയിലും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
രസികരഞ്ജിനി സമാനപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു് ഒരു മാ
തൃകയായിത്തീർന്നു. രസികരഞ്ജിനി ഭാഷാസാഹിത്യ
ത്തിനു െചയ്തിട്ടുള്ള േസവനങ്ങൾ അമൂല്യമാണു്. ഉണ്ണുനീ
ലിസേന്ദശം ആദ്യം െവളിച്ചം കണ്ടതു് ഈ മാസികയി
ലൂെടയാണു്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികേക്ലശം മൂലം 1907ഓടുകൂടി അതിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തിവേയ്ക്കണ്ട
തായി വന്നു.

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.

