മലയാളഭാഷയുെട
താൽക്കാലികാവസ്ഥ
സി. ഡി. േഡവിഡ്

മലയാളഭാഷയുെട താൽക്കാലികാവസ്ഥ
സി. ഡി. േഡവിഡ്
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2022, C. D. David
The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.
The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.
The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike license for free download
and usage.
Cover: Children playing after school, a painting
by Simon Durand (1838-1896). The image is taken
from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

മലയാളഭാഷയുെട
താൽക്കാലികാവസ്ഥ
ഭാഷെയ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്നു് സാമർത്ഥ്യമുള്ള
ആളുകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഏകസംഗതിെകാ
ണ്ടു് ഭാഷ നന്നാകുന്നതല്ലായ്കയാൽ അങ്ങിെനയുള്ള
മഹാന്മാർ ഭാഷെയ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്നു് േവണ്ട
തു് പ്രവൃത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കണെമന്നു് െതളിയുന്നു.
മലയാളപണ്ഡിതന്മാർ ഭാഷെയ സംബന്ധിച്ചകാര്യ
ത്തിൽ പ്രവൃത്തിേക്കണെമങ്കിൽ മുഖ്യമായി ദ്രവ്യന
ഷ്ടം ഇെല്ലന്നു് വരണം. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മു
െട നാട്ടിൽ മലയാളപണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടായിരിെക്ക
ഒരു യൂേറാപ്യമഹാൻ (Mr.Marsden) എഴുതിയ മല
യാളപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുെട സ്ക്കൂളുകളിൽ പാഠപുസ്ത
കങ്ങളായി സ്വീകരിേക്കണ്ടി വന്നതിൽ ദൃശ്യമായി
രിക്കുന്ന അഭംഗിെയപറ്റി എന്തുപറേയണ്ടു? ആ പു
സ്തകങ്ങൾതെന്നയും ഭാഷാരീതിേയയും വ്യാകരണ
സൂത്രങ്ങേളയും കൃത്യമായി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളവയാ
േണാ എന്നറിവാൻ വായിച്ചുേനാക്കീട്ടുള്ള പണ്ഡിത
ന്മാർ എന്തുപറയുന്നുെവന്നു് േകട്ടാൽെകാള്ളാം.
പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടതായി വരു
ന്ന അവസരങ്ങളിൽ പ്രേത്യകം േനാേക്കണ്ടതും
േനാക്കുന്നതും പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ എെന്ത
ല്ലാം പരീക്ഷകളാണു് ജയിച്ചിട്ടുള്ളതു് എേന്നാ, ആ
ആളുെട ഉേദ്ദ്യാഗം എെന്തേന്നാ അല്ല, കണ്ണിനു് മുൻ
പിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എത്രേത്താളം നന്നായിട്ടു
െണ്ടന്നും നന്നായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഉേദ്ദശ്യസിദ്ധിക്കു്
മതിയായിട്ടുേണ്ടാ എന്നുമാണു് എന്നുള്ള വിവരം
സകലരും അറിഞ്ഞുവശമായാൽ മലയാളപണ്ഡി
തന്മാർ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മടി
കാണിക്കുകയിെല്ലന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്. പുസ്തകം
ഉണ്ടാക്കി അച്ചടിപ്പിച്ചാൽ നഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടും വരി
കയിെല്ലന്നുള്ള നിശ്ചയം ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർക്കു്
ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം നല്ല പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
ആളുകെള പല പ്രകാരത്തിലും സഹായിക്കുകയും
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യു
ന്നതിന്നു് േവണ്ടുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കണം. പുസ്ത
കം നല്ലതാെണങ്കിൽ വിലെകാടുത്തു് വങ്ങുന്നതിന്നു്
ആളുകളുണ്ടാകുെമന്നു് വിചാരിപ്പാൻ ന്യായമുള്ളതു
െകാണ്ടു് േമൽപ്രകാരം ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാെര
ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും മറ്റും െചയ്തിെട്ടന്തുകാര്യെമന്നു്
ചിലർ പേക്ഷ, േചാദിക്കുമായിരിക്കാം. അവരവരു
െട കുടുംബങ്ങളിൽതെന്ന ശക്തിക്കു തക്കവണ്ണം
ഒരു പുസ്തകസഞ്ചിയുണ്ടായിരിക്കണെമന്നു് തീർച്ച
െപ്പടുത്തീട്ടുള്ള ആളുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാറുള്ള
തുേപാെല ഇവിടങ്ങളിലുള്ളവർ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതി
ന്നുള്ള കാലം സമീപിച്ചിട്ടില്ല, എന്നുമാത്രമല്ല ഒരു
പുസ്തകം എത്രേമൽ നല്ലതായിരുന്നാലും അതു് നല്ല
താെണന്നുള്ള തത്ത്വം സകലരും ഗ്രഹിച്ചു് പുസ്തകം
വാങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നതിന്നു് അധികം നാൾ േവണ്ടിവ
രുെമന്നുകൂടി വേന്നക്കാം. ഇങ്ങിെന ഇരിക്കയാൽ
പുസ്തകം നല്ലതായിരുന്നാലും ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്നു്
തല്ക്കാലം നഷ്ടേമാ മേറ്റാ വേന്നക്കാെമന്നു് പറയു
ന്നതിൽ ഇവിെട ഒന്നുെകാണ്ടും അൈധര്യെപ്പടുവാ
നില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു് പുസ്തകമുണ്ടാകണെമന്നുള്ള
വിചാരം മലയാളപണ്ഡിതന്മാരിൽ അത്യധികം പ്ര
ബലെപ്പടത്തക്കവണ്ണം അവെര സഹായിക്കയും
ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ
ണെമന്നു് ഇവിെട പറയാതിരുന്നാൽ ഞാെനെന്റ
ചുമതലെയ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഉേപക്ഷ
കാണിച്ചതായി വിചാരിക്കെപ്പടുെമന്നാണു് എെന്റ
ഉത്തമവിശ്വാസെമന്നു് സവിനയം വീണ്ടും അറിയി
േക്കണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു.
മലയാളപണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളമുണ്ടാകയും പുസ്തകമു
ണ്ടാക്കുന്നതിന്നു് അവർ സന്നദ്ധന്മാരായിരിക്കയും
െചയ്തതുെകാണ്ടായില്ല. മലയാളഭാഷയിൽ ഇല്ലാ
ത്തതും ഭാഷാേപാഷണത്തിന്നത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള
തുമായ പുസ്തകങ്ങൾ എെന്തല്ലാെമന്നു് തീർച്ചെപ്പടു
ത്തി അതാതുകാലങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിവു
െകാടുപ്പാൻ ഒരു സഭയുണ്ടായാൽ വളെര നന്നാ
യിരിക്കും. പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സഭയുെട നിശ്ചയ
പ്രകാരം പുസ്തകമുണ്ടാക്കുകയും സഭ ആയതു് പരി
േശാധനകഴിച്ചു് നന്നായിട്ടുെണ്ടന്നു് കാണെപ്പടുന്ന
പക്ഷം അച്ചടിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നതായാൽ നമ്മുെട
ഭാഷയിെല ഗ്രന്ഥദൗർല്ലഭ്യം ക്രേമണ നീങ്ങുന്നതാ
ണു്. ഇങ്ങിെനയുള്ള ഏർപ്പാടുകെളാന്നും ഇല്ലായ്ക
യാലാണു്, ഒേരതരത്തിൽതെന്നയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ
വളെരയുണ്ടായതായും െനല്ലുകൾക്കിടയിൽ കളക
െളന്നേപാെല പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്ഷുദ്രപുസ്ത
കങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതായും കാണ്മാനിടവന്നിട്ടുള്ളതു്.
ഓേരാ തരത്തിൽ ഓേരാ പുസ്തകം വീതം ഉണ്ടായ
തിന്നുേശഷം, ഒരു തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം പുസ്തക
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണു് അധികം നല്ലതു് എന്നു് മാ
ത്രേമ ഇവിെട പറയുന്നുള്ളു.
ക്ഷുദ്രപുസ്തകങ്ങളുെട പ്രേവശനെത്ത തീെര തടുക്കു
കയും നല്ല പുസ്തകങ്ങളുെട സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുക
യും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങിെനയുള്ള കാര്യ
ങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്നവർക്കു് ഐകമത്യവും ക്ഷമയും
അത്യാവശ്യമാണു്.
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അഭ്യസിച്ചു് ഉയർന്നതരം പരീക്ഷ
കൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുെട ആളുകൾ, മലയാളം സം
സാരിക്കുേമ്പാൾ പതിനഞ്ചുവീതം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കു
കൾ േചർക്കാറുെണ്ടന്നുള്ള ജനവാദം േനരായിട്ടുള്ള
താെണങ്കിൽ, മലയാളഭാഷ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ല
ണ്ടുകാർ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, അവർ ഇംഗ്ലീഷ് വാ
ക്കുകൾക്കിടയിൽ മലയാളവാക്കുകൾ േചർക്കാറു
േണ്ടാ എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ
ന്നറിയിേക്കണ്ടതാവശ്യെമന്നു് േതാന്നുന്നു. മേനാവി
ചാരെത്ത പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമായും പറഞ്ഞറിയി
േക്കണ്ടതിന്നു തക്ക വാക്കുകൾ മലയാളഭാഷയിൽ
ഇല്ലായ്ക നിമിത്തം ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ േചർക്കുന്ന
താെണന്നു് ചിലർ പറയുമായിരിക്കാം. പിഴയ്ക്കാെത
സംസാരിപ്പാനും മറ്റും നമുക്കു് കഴിവില്ലാതിരുന്ന കാ
ലത്തു് നമ്മുെട മാതാപിതാക്കന്മാർ നെമ്മ തള്ളിക
ളയാെത വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കയും മറ്റും െചയ്തപ്രകാ
രംതെന്ന നാം നമ്മുെട ഭാഷ ഇേപ്പാൾ അപരിഷ്കൃത
യാെണന്നു് നിശ്ചയിച്ചു് ധിക്കരിക്കാെത ഭാഷയുെട
േപാഷണത്തിന്നു് േവണ്ടെതല്ലാം പ്രവൃത്തിച്ചു് ഭാഷ
െയ നല്ല സ്ഥിതിയിലാേക്കണ്ടതാണു്. നമ്മുെട ഭാ
ഷയുെട അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥ സൂക്ഷ്മത്തിൽ നമ്മുെട
അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥെയയെത്ര െതളിയിക്കുന്നതും.
ഇംഗ്ലീഷുകാർ തങ്ങൾ െചല്ലുന്ന ദിക്കുകളിെലല്ലാം
ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ
യ്ക്കു് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കയും െചയ്തിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു്
നാെമന്താണു് മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു് ? ഭാഷകളുെട
രാജ്ഞി എേന്നാ അറിവിെന്റ താേക്കാൽ എേന്നാ
പറയെപ്പടാവുന്ന നിലയിൽ ഇേപ്പാൾ എത്തിയിരി
ക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, ഒരു കാലത്തു് നമ്മുെട ഭാഷ
എന്നേപാെല, അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു
കിടന്നിരുന്നതു് എന്നു് ഓർക്കുകയും ആ ഭാഷ ഉന്ന
തനിലയിൽ എത്തിയതു് എങ്ങിെന എന്നുള്ളതി
െനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കയും െചയ്യുന്ന മതിമാന്മാർ നമ്മുെട
ഭാഷെയ പരിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രകാര
ത്തിലും മേഗ്നാത്സാഹന്മാരായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. ഇം
ഗ്ലണ്ടുകാർ തങ്ങളുെട ഭാഷെയ േസ്നഹിക്കുന്നപ്രകാ
രം നാമും നമ്മുെട ഭാഷെയ േസ്നഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നതായാൽ നമ്മുെട ഭാഷ, ഒരു കാലത്തു്, ഉൽകൃഷ്ട
ഭാഷകളിൽ ഒെന്നന്നു് ഗണിക്കെപ്പടും നിശ്ചയം. ഭാ
ഷാേപാഷണെമന്നതു് ചിലരുെട ശ്രമംെകാേണ്ടാ,
ഏതാനും സംവത്സരംെകാേണ്ടാ, നിഷ്പ്രയാസമായി
സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതുെകാണ്ടു് സ്വ
േദശഗവർേമ്മണ്ടുകളുേടയും ധനവാന്മാരുേടയും മറ്റും
സഹായം അത്യന്താേപഷിതെമന്നു് പറേയണ്ടതി
ല്ലേല്ലാ.
ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്കനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥല
െത്ത (10 ഭാഗെത്ത) ഞാൻ അതിക്രമിച്ചതായി കാ
ണെപ്പടുന്നപക്ഷം ദയാപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണെമന്ന
േപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് “ഭാഷയുെട ഐകരീത്യ”െത്തപ്പറ്റി
അല്പം പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
ഭാഷയ്ക്കു് ഐകരീത്യം വരുേത്തണെമന്നു് പറയുന്ന
തായിട്ടല്ലാെത അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെളെന്തല്ലാെമ
ന്നു് ആേലാചിച്ചു് േവണ്ടേപാെല പ്രവൃത്തിച്ചതായി
ഓർക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്ക മാ
ത്രം െചയ്തതുെകാണ്ടു് എന്തുപ്രേയാജനമാണുള്ളതു് ?
‘പേരാപേദശ പാണ്ഡിത്യം സർേവ്വഷാം സുകരം
നൃണാം’ എന്നുള്ളതു് ഇവിെട ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു.
ഭാഷയ്ക്കു് ഐകരീത്യം വരുത്തുവാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ
ളിൽ ചിലതു് പറയാം.
• സർവ്വസമ്മതമായുള്ള ഒരു വ്യാകരണം നമുക്കാ
വശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മലയാളരാ
ജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള പണ്ഡിതവര്യ
ന്മാർ േയാജിച്ചു് പ്രവൃത്തിക്കണം.
• ഒരു നിഘണ്ഡു ആവശ്യമാണു്. മലയാളരാജ്യ
െത്തങ്ങും ഒരുേപാെല നടപ്പുള്ള മലയാളപദ
ങ്ങൾ എല്ലാം ഈ നിഘണ്ഡുവിൽ ഉണ്ടായിരി
ക്കണം. ഈ നിഘണ്ഡു േനാക്കി അതിൽനിന്നു്
പദങ്ങൾ എടുത്തു് വാചകം എഴുതുന്നതായാൽ,
മലയാളരാജ്യെത്തങ്ങും ഒരുേപാെല നടപ്പുള്ള
വാക്കുകൾ മാത്രേമ ആ വാചകങ്ങളിൽ കാണ
െപ്പടുകയുള്ളു എന്നു് വരത്തക്കവിധത്തിൽ ഒരു
നിഘണ്ഡു ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നാണു് ഇവിെട
പറയുന്നതു്.

• ബ്രിട്ടീഷിലും െകാച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും
ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ടുെമണ്ടിെല േമലധി
കാരികൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി മലയാള പാഠപുസ്തക
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ മൂന്നു രാജ്യത്തുമുള്ള
സകല പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും ആ പുസ്തകങ്ങൾ മാ
ത്രെമ മലയാളപാഠപുസ്തകങ്ങളുെട സ്ഥാനത്തു്
പഠിപ്പിച്ചുകൂടൂ എന്നു് തീർച്ചെപ്പടുത്തുകയും െച
യ്യുക ആവശ്യമാണു്. മലയാളരാജ്യെത്തങ്ങും
ഒരുേപാെല നടപ്പുള്ള മലയാളപദങ്ങൾ മാത്ര
െമ ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കാണെപ്പടാവൂ.

• ഇേപ്പാൾ പലരും ഗദ്യെമഴുതുകയും പദ്യഗ്രന്ഥങ്ങ
ളുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി കാണെപ്പടുന്ന
സ്ഥിതിക്കു്, അവരുെട ആഗ്രഹം സജ്ജനസമ്മ
തമാംവണ്ണം നിവർത്തിച്ചതായി കണ്ടു് സേന്താ
ഷിപ്പാൻ അവർക്കും, അനുേമാദിപ്പാൻ മറ്റുള്ള
വർക്കും, സംഗതി വരണെമങ്കിൽ, ഏെതല്ലാം
പുസ്തകങ്ങെളയാണു് ഉത്തമമാതൃകകളായി സ്വീ
കരിേക്കണ്ടതു് എന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തിെവക്കുക
അത്യാവശ്യമാകുന്നു.
• പത്രാധിപർ പുസ്തകങ്ങെളക്കുറിച്ചു് അഭിപ്രായം
പറയുന്ന സമയങ്ങളിെലാെക്കയും, ഒരു പ്രേത്യ
കദിക്കിൽ മാത്രം നടപ്പുള്ളതായി പുസ്തകങ്ങ
ളിൽ കാണുന്ന പദങ്ങെള പ്രേത്യകം എടുത്തു
കാട്ടുകയും അങ്ങിെനയുള്ള പദങ്ങൾ ആരും പ്ര
േയാഗിക്കാതിരിപ്പാൻ താല്പര്യേത്താടുകൂടി ഉപ
േദശിക്കയും െചയ്താൽ െകാള്ളാം.

• പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും പ്രസിദ്ധം െച
യ്വാനായി അയക്കെപ്പടുന്ന േലഖനങ്ങളിൽ
േദശഭാഷാപദങ്ങൾ കലർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണ
െപ്പട്ടാൽ, അങ്ങിെനയുള്ള േലഖനങ്ങൾ ഉേപ
ക്ഷിച്ചുകളകേയാ, അപ്രകാരമുള്ള പദങ്ങൾ നീ
ക്കി അതിന്നു പകരമായി സർവ്വസാധാരണ
പദങ്ങൾ1 േചർത്തു് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകേയാ
െചയ്താൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. േലഖ
കന്മാർ എഴുതി അയക്കുന്ന ഉപന്യാസങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചു്

1. അേത അർത്ഥത്തിൽ സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ പദ

ങ്ങൾ ഇല്ലാെത വന്നാൽ എന്തുവഴിയാണു് ഉപന്യാസ
കൻ കരുതീട്ടുള്ളതന്നു് അറിയുന്നില്ല.
ര.ര.പ.

ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്കു്, പത്രാധിപേല
ഖനങ്ങളിൽ േമൽപ്രകാരമുള്ള പദങ്ങൾ അേശഷം
കാണെപ്പടരുെതന്നു് പറേയണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ലേല്ലാ.
ഇങ്ങിെനയുള്ള ഓേരാ സംഗതികെളക്കുറിച്ചു് പര്യാ
േലാചനെചയ്തു് ശ്ലാഘ്യമായ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ, ഒരുകാലത്തു്, നമ്മുെട ഭാഷ
യ്ക്കു് “സാർവ്വത്രികമായ ഐകരൂപ്യം” ഭവിച്ചു എന്നു്
വരാവുന്നതാണു്.
ഭാഷാേപാഷണപടുക്കളായ മഹാന്മാർ, േമൽപ
റഞ്ഞ സംഗതികെളക്കുറിച്ചു് ആേലാചിച്ചു് നമ്മുെട
ഭാഷ, പരിഷ്കൃതഭാഷകളിൽ ഒെന്നന്നു് എണ്ണെപ്പേട
ണ്ടതിന്നു് േവണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങെളല്ലാമുണ്ടാക്കുകയും
ഭാഷയ്ക്കു് ഐകരൂപ്യം വരുത്തുകയും െചയ്യുെമന്നു് വി
ചാരിക്കാതിരിപ്പാൻ മാർഗ്ഗം ഒന്നും കാണുന്നില്ല.
നമ്മുെട ഭാഷയുെട താൽക്കാലികാവസ്ഥെയക്കുറി
ച്ചുള്ള അേന്വഷണം, ഭാഷെയ പരിഷ്കരിേക്കണ്ടുന്ന
കാര്യത്തിൽ എെന്തല്ലാം എങ്ങിെനെയല്ലാം പ്രവൃ
ത്തിക്കണെമന്നുള്ള േയാഗ്യമായ ആേലാചനയിൽ
നിന്നുത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി വിചാരിക്കാവുന്നതിനാൽ,
നമ്മുെട ഭാഷയുെട ഭാഗ്യകാലം സമീപിച്ചിരിക്കു
ന്നു എന്നു് പറയാെമന്നുള്ള സേന്താഷവാർത്തെയ
സഹർഷം അറിയിച്ചുെകാണ്ടു് വിരമിക്കുന്നു.
□

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.

