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ഉച്ചാരണശീലം:
നിലവാരെപ്പടുത്തലും
പ്രശ്നങ്ങളും
മലയാളികൾ എഴുതുംേപാെല ഉച്ചരിക്കുന്നവരാെണന്നും
എല്ലാ ഉച്ചാരണത്തിനും നമുക്കു് എഴുത്തുണ്ടു് എന്നും തീ
െര െതറ്റായ ഒരു ധാരണ പലരും പറഞ്ഞു പരത്തുന്നു
ണ്ടു്. ഇത്തരം ഒേരർപ്പാടു് ഒരു ഭാഷയ്ക്കും ഇല്ല, ആവശ്യവും
ഇല്ല. എഴുതിക്കണ്ടാൽ ഉച്ചാരണം തിരിച്ചറിയണം ഉച്ച
രിക്കുന്നതു േകട്ടാൽ എഴുതാനും ആകണം—അത്രമതി.
അതിെനന്തു േവണം? പ്രസക്തമായ അർഥവ്യാവർത്ത
നങ്ങൾ എഴുതിക്കാൻ ഒത്ത ലിപി േവണം. പ്രസക്ത
മായ അർഥവ്യാവർത്തനങ്ങൾ എഴുതിക്കാട്ടാൻ ലിപി
ഇല്ലാത്തതാണു് ഇംഗ്ലീഷിെല എഴുത്തുരീതിയുെട ഒരു കുഴ
പ്പം. ഒറ്റസ്വരങ്ങളും ഇരട്ടസ്വരങ്ങളും േചർന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ
20 എണ്ണമുള്ളതായി ഓക്സ്ഫഡ് േലേണഴ്സ് ഡിക്ഷനറി
പറയുന്നു. ലിപികേളാ a, e, i, o, u എന്നു് അെഞ്ചണ്ണം മാ
ത്രം. ആവശ്യത്തിനു് ലിപിയില്ലാത്തതുേപാെല േവണ്ടതി
േലെറ ലിപികൾ ഉണ്ടുതാനും. Q എേപ്പാഴും u േചർേന്ന
വരൂ. Qu എന്നതിനു് ഉച്ചാരണം എേപ്പാഴും kw എന്നു
മാത്രം. X എന്നതിനു് ks എന്നതിെന്റ ഉച്ചാരണമാണു്.
മലയാളത്തിലും ഇത്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ
ഇല്ലായ്കയില്ല. കന്നിയിെല ന്ന അല്ല കുന്നിയിേലതിനു്.
ഒേര ലിപി, രണ്ടു വ്യത്യസ്തമായ ഉച്ചാരണവും. ലിപിക്കുറ
വിെന്റ കാര്യം ഇങ്ങെന. ലിപിക്കൂടുതലിെന്റ കാര്യേമാ?
എഴുതിക്കാണിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉച്ചാരണത്തിൽ
വരുന്നുേണ്ടാ എന്ന േചാദ്യത്തിെന്റ ഉത്തരത്തിനനുസ
രിച്ചിരിക്കും ഈ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം. ‘പാഠപുസ്തക
ത്തിെല കഥ’, ‘പാടപുസ്തകത്തിെല കദ’ ആയാൽ നമു
ക്കു് എത്രേയാ ലിപികൾ അനാവശ്യമാണു് എന്നുവരും.
അത്രേത്താളം േപാകുന്നില്ല, ‘പാഠ’വും ‘കഥ’യും തെന്ന
യാണു് എന്നു വന്നാലും പ്രശ്നം തീർന്നില്ല. ഖ-ഘ, ഛഝ, ഠ-ഢ, ഥ-ധ, ഫ-ഭ വ്യാവർത്തനം മലയാളികൾക്കു്
അത്യന്തം പ്രയാസമാണു്. ഇവ തമ്മിലുള്ള അർഥവ്യത്യാ
സം കാണിക്കുന്ന േജാഡികൾ തെന്ന വിരളം. ‘െപാ
രു’ളിെനക്കുറിക്കുന്ന അർത്ഥം, ‘പാതി’ക്കുള്ള അർധം
ഇവയാണു് എളുപ്പം എടുത്തുകാട്ടാവുന്നവ. ഇവ തമ്മിൽ
ഉച്ചാരണത്തിൽ എത്രയുണ്ടു് വ്യത്യാസം? ‘എെന്റ അർ
ധസമ്മതം അവർ അർഥാൽ സമ്മതമാെയടുത്തു’ എന്ന
വാക്യത്തിൽ ഉേദ്ദശിച്ചെതെന്തന്നു് പിടികിട്ടാം. പലേപ്പാ
ഴും എഴുതിക്കാണിച്ചാേല തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ. ഗ്രന്ഥത്തി
െല ‘ന്ഥ’െയ ഗാന്ധിയിെല ‘ന്ധ’യിൽ നിന്നു് എത്രേപർ
വ്യാവർത്തിപ്പിക്കും? ഇത്രേപാലും വ്യത്യാസമില്ല, പാടപീഡ ഇവയിെല ട-ഡ കൾക്കു തമ്മിൽ.
െവേവ്വെറ എഴുത്തിന്നു് ഉച്ചാരണത്തിൽ ഏകീഭാവം വരു
ന്നു എന്നതിെന്റ മറുവശമാണു് എഴുെത്താന്നു് ഉച്ചാരണം
േവെറ എന്ന സ്ഥിതി. സംവാരം എന്നതിെല രണ്ടു ‘മുറു
ക്ക’ങ്ങളും (അനുസ്വാരലിപി, ‘ ം’) മകാരെത്ത കുറിക്കുന്ന
തായി നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടുമകാരങ്ങളും തമ്മിൽ
നാം വ്യത്യാസെപ്പടുത്തുന്നു. രം എന്നതിേല േകവലം
ഓഷ്ഠ്യമായുള്ളൂ, ചുണ്ടുരണ്ടും േചരുന്നുള്ളൂ. സം എന്നതിൽ
ദേന്ത്യാഷ്ഠ്യമായ വകാരത്തിനുമുമ്പായി നാം മകാരെത്ത
ദേന്ത്യാഷ്ഠ്യമായുച്ചരിക്കും—കീഴ്ച്ചുണ്ടു്േമൽ നിരപ്പല്ലിൽ
േചരും. ഈ ഉച്ചാരണേഭദം നമ്മുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപെട്ട
ന്നു വരില്ല. അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അർഥവ്യാവർ
ത്തകമല്ല എന്നതു തെന്ന കാര്യം. ഇങ്ങെന അർഥവ്യാ
വർത്തകമല്ലാത്ത ഉച്ചാരണേഭദങ്ങൾ േവെറയും പലതും
ഉണ്ടു്.
കലം-അകലം
ചാരം-ആചാരം
തിരി-മാതിരി
പത്തു്-ആപത്തു്
ഇത്തരം േജാഡികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും സ്വര
ങ്ങളുെട മധ്യത്തിൽ ഉള്ള ക-ച-ത-പ-കൾ ഗ-ജ-ദ-ബേയാടു് അടുത്തു നിൽക്കുന്നു എന്നു്.
സ്വരമധ്യത്തിെല ക-ച-ത-പ-കളുെട മാറിയ ഉച്ചാര
ണം, allophone, മെറ്റാരു പ്രശ്നത്തിനു് വഴി വയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.
മതം-മദം, ശാപം-ശാബം ഈ േജാഡികളിെല ഒന്നു്
മെറ്റാന്നിൽ നിന്നു നാം എത്ര വ്യാവർത്തിപ്പിക്കുന്നു?
ചിലേപ്പാൾ ത-ദ, പ-ബ വ്യത്യാസം സ്വരമധ്യത്തിലാ
കുേമ്പാൾ പിൻവരുന്ന അകാരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
മദം, ശാബം എന്നിവയിെല രണ്ടാമക്ഷരത്തിെല അകാ
രത്തിനു് വിവാരം അല്പം കുറഞ്ഞുവരും. മതം-ശാപം ഇവ
യിൽ അങ്ങെന അല്ലതാനും. ത-ദ, പ-ബ വ്യത്യാസം
െതളിയുന്നതു് പിൻവരുന്ന അകാരത്തിെല അല്പമായ
വ്യത്യാസത്തിൽ ഒതുങ്ങിേപ്പാകും. എന്നാൽ ‘വില മതി
ക്ക’ലിൽ ഉള്ള മതിക്കലും ‘കളിച്ചുമദിക്ക’ലിൽ ഉള്ള മദി
ക്കലും തമ്മിൽ ഇത്രെയങ്കിലും വ്യത്യാസം നാം ദീക്ഷിക്കു
ന്നുേണ്ടാ?

സൂജി (േഗാതമ്പു് )-സൂചി ഇവ തമ്മിേലാ?
സ്വരമധ്യത്തിൽ മലയാളികളും തമിഴൻമാരും െപാതു
േവ ഖരങ്ങെള (ക-ച-ട-ത-പ) മൃദുക്കൾ (ഗ-ജ-ഡ-ദ-ബ)
ആക്കും എന്നതുേപാെല അനുനാസികത്തിനുേശഷം
ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതിരിക്കും എന്നതും വസ്തു
തയാണു്. കാൾെഡ്വല്ലിനറിയാവുന്ന ഈ വസ്തുത അം
ഗീകരിക്കാൻ നമുക്കു മടിയാണു്. പേക്ഷ മന്തുള്ള മന്തൻ
മന്ദതയുള്ള മന്ദൻ അല്ല എന്നു വരുത്താൻ മന്ദനിെല
ന്ദ ‘കുന്ന’നിേപ്പാെല ന്ന (ദന്ത്യം) ആയി മന്നൻ ആയി
മാറ്റുക പതിവാണു്. അെല്ലങ്കിൽ മന്ദനിൽ രണ്ടാമക്ഷര
ത്തിെല അകാരത്തിെന്റ വ്യത്യാസം വ്യഞ്ജനത്തിലുള്ള
വ്യത്യാസമാെണന്നങ്ങു നടിക്കും. ഇന്ദുമതി, ഇന്നുമതി
ആകാെതകാക്കുന്നവർ ന്തു-ന്ദു വ്യത്യാസം എത്രേത്താ
ളം ദീക്ഷിക്കും? ‘ഇന്ദുമതി, പന്തുമതി’ എന്നുച്ചരിച്ചു േനാ
ക്കുക.
അനുനാസികാൽപരം ഖര-മൃദുവ്യാവർത്തനം മലയാ
ളികൾ നടത്താറില്ല എന്നതിന്നു് പേരാക്ഷമായ െതളി
വുകൾ ഉണ്ടു്. നാം London നഗരത്തിെന്റ േപർ ലന്ദൻ
എേന്നാ ലണ്ഡൻ എേന്നാ എഴുതാെത ലണ്ടൻ എെന്നഴു
തുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു് എന്നാേലാചിക്കുക. ണ്ട എെന്നഴു
തിയാൽ ണ്ഡ എന്നുച്ചരിക്കുന്നതുെകാണ്ടേല്ല ഈ ശീലം?
മലയാളിയുെട എഴുത്തുശീലത്തിൽ engineer ഒരിക്കലും
എഞ്ജിനീയർ അല്ല, എഞ്ചിനീയർ ആണു്. -mp-ഉള്ള
stamp ഉം -mb- ഉള്ള number ഉം നാം മ്പ എന്ന ലിപി
ഉപേയാഗിെച്ചഴുതും ‘സ്റ്റാമ്പ്,’ ‘നമ്പർ’ എന്നു്. ഇതിനർ
ഥം ഇത്രമാത്രം: -mp-: -mb- വ്യാവർത്തനം നമുക്കു് ഇല്ല.
സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ അനുനാസത്തിനുേശഷം
ഖര-മൃദുവ്യാവർത്തനമില്ലാ മൃദു (നാദി-സ്പൃഷ്ടം) മാത്രേമ
ഉള്ളൂ.
മലയാളി ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചരിക്കുന്നതും മലയാളം ഉച്ചരിക്കു
ന്നതിെന്റ ഈ െപാതുശീലം മിക്കവാറും ദീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു
തെന്ന. നാം പഠിക്കുന്ന മെറ്റല്ലാഭാഷകളിേലക്കും ഇതു
വ്യാപിപ്പിക്കും. മലയാളി ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതുേപാെല
സംസ്കൃതം പറയുന്നതും ഈ ശീലംവച്ചുതെന്ന, േവദം ഉച്ച
രിക്കുന്നതും.
ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ഉച്ചാരണത്തിൽ നിലവാര
െപ്പടുത്തൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന പക്ഷമാണു് ഈ േലഖക
നു് എന്നു ധരിക്കാതിരിക്കാൻ അേപക്ഷ.
നിലവാരെപ്പടുത്തലാണു് വിഷയം, െതറ്റു തിരുത്തലല്ല.
ഈ ശ്രമം തെന്നയും വാെമാഴിയുെട സ്വാച്ഛന്ദ്യത്തിനു
േനെര നടത്തുന്ന അത്യാചാരാമായി ധരിച്ചു േപാകാം.
അതുെകാണ്ടു് ഉറപ്പിച്ചു പറയെട്ട, വിേശഷവ്യവഹാരമാ
ണു് രംഗം. വ്യാകരണസാധുത എന്നതു മെറ്റാരു വിഷയ
മാണു്. വിേശഷവ്യവഹാരത്തിൽ എത്രേത്താളം വ്യാവർ
ത്തനം ദീക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ടു്, എത്രേത്താളം സ്വാതന്ത്ര്യം
അനുവദിക്കാവുന്നതാണു് എന്നതുമാത്രം. ആസൂത്രിത
മായ ഏകീകരണത്തിനപ്പുറം ൈവവിധ്യങ്ങൾ നിലനി
ന്നു െകാള്ളും.
വിേശഷവ്യവഹാരത്തിലും മാറ്റം വരുക തെന്നെചയ്യും.
‘മാങ്കനി’യും ‘മാമ്പൂ’വും ഇരിെക്കത്തെന്ന മാങ്കായ് മാറി
മാങ്ങയായേതാർക്കുക. അന്നുപലർക്കും ഹിതം മാങ്കാ
യ് ആയിരുന്നിട്ടും അന്നെത്ത വിേശഷവ്യവഹാരെത്ത
നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഷകസമൂഹഗണം അംഗീകരിച്ചമാറ്റം
നടപ്പിലായി. ഭാഷാസൂത്രകർ വിേശഷവ്യവഹാരത്തിേല
ക്കായി രൂപങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുക്കും. അവയുെട ലക്ഷണം
വിവരിക്കയും െചയ്യും. ഭാഷ ചിലേപ്പാെഴാെക്ക ഇതിന്നു
വഴക്കിനിൽക്കാെത കുതറിേപ്പാകും. നമ്മുെട ആദ്യകാല
െത്ത ഭാഷാസൂത്രകനായ ലീലാതിലകകാരൻ ഇരണ്ടി
െല ആദ്യെത്ത ‘ഇ’ വിട്ടു് രണ്ടു് ആക്കരുെതന്നു വിധിച്ചു.
അങ്ങെന െചയ്യുന്നതു് ‘ഒരുത്തി’ എന്നു േവണ്ടതു് ‘രുത്തി’
എന്നാക്കും േപാെലയാെണന്നുവാദിച്ചു. ക്രമികതയും യു
ക്തിഭദ്രതയുമാണു് ഭാഷാസൂത്രകനായ ൈവയാകരണ
െന്റ താൽപര്യവിഷയങ്ങൾ. അവ കണക്കിെലടുത്താൽ
ലീലാതിലകവൃത്തിക്കാരെന്റ വാദം ശരിയാണു്. ഒരുത്തി
യിൽ പ്രകൃതി ഒരു്, ഇരണ്ടിൽ ‘ഇരു് ’ എന്നും. ഇതിെന്റ
സാന്നിധ്യം കാണുക: ഇരട്ടി, ഇരുപതു്, ഇരുന്നൂറു്. ദീർ
ഘസ്വരേത്താെട ഈ(രി)രണ്ടു്, ഈരായിരം, ഈരാറു്…
എന്നും മറ്റും. ക്രമം, യുക്തി ഇവ വിട്ടു് ഭാഷകശീലം രണ്ടു്
എന്നതിൽ ഉറച്ചു. ഇരണ്ടു് അന്യമായി. േപായ വഴിേയ
െതളിക്കേയ ൈവയാകരണന്നു തരമുള്ളൂ. േതാറ്റുേപാകു
െമന്നറിഞ്ഞിട്ടും പണിെപ്പേടണ്ടി വരുന്ന ആളാണു് ഒരു
നിലയ്ക്ക് ഭാഷാസൂത്രകൻ. വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും ൈവവി
ധ്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഏകീകരണത്തിനു േവണ്ടി
യാണേല്ലാ അയ്യാളുെട പരിശ്രമമത്രയും.
ഏകീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമം ആസൂത്രകെന്റ മാത്രം ബദ്ധ
പ്പാടാേണാ? അല്ല. ഭാഷകർ അറിഞ്ഞും അറിയാെതയും
ഇതിൽ പങ്കുേചരുന്നുണ്ടു്. അടുത്ത ജില്ലയിൽ എത്തി
േച്ചർന്നാൽേപ്പാലും നാം ഭാഷണത്തിൽ ചില ഒത്തു
തീർപ്പും ക്രമെപ്പടുത്തലും സഭ്യെപ്പടുത്തലും നടത്താൻ
ഒരുക്കമാകും. ‘യ്ക്ക് ശ്ശല്യ’ മാറ്റി ‘എനിക്കറിയില്ല’ എന്നും
‘ച്ചുമാണ്ട’ മാറ്റി ‘എനിക്കുേവണ്ട’ എന്നാക്കാനും ഒരാളും
മടിക്കാറില്ല. മാന്യതയ്ക്കായിട്ടുമാത്രമല്ല, കാര്യം തിരിയാ
നും. പരിഷ്ക്കരണം സ്വീകാര്യതയ്ക്കുള്ള ശ്രമമാണു്. കടുംപി
ടിത്തമല്ലാ വഴക്കമാണാവശ്യം. ശാഠ്യമല്ലായുക്തിയാണു്
േവണ്ടതു്. ഏതുപ്രാേദശികവും ഏതുസാമൂഹികൈവവി
ധ്യവും തുല്യം സാധുവായിരിെക്ക ആസൂത്രകെന്റ വിഷയം
സാധുതയല്ല, ഏകീകരണമാണു്. ഭാഷയുെട സാമാന്യ
സ്വഭാവത്തിന്നു് നിരക്കായ്കയാണു് അസാധുത. സാധുതഅസാധുത എന്ന വകതിരിവു് ആവശ്യം തെന്നയാണു്.
വ്യാകരണസാധുത ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരിഗണനാവി
ഷയവുമാണു്.
നിലവാരെപ്പടുത്തൽ, പരിഷ്ക്കരണം എന്നതിന്നു് ഏകീക
രണപരിശ്രമം എന്നാണാർഥം. വിഷം /െവഷം എന്നതു്
െവശം, െബസം… എെന്നാെക്ക ഉപേയാഗിക്കുന്നവർ
ഉണ്ടു്. ഈ ൈവവിധ്യങ്ങൾ ഇരിെക്കത്തെന്ന െപാതുവാ
െമാഴിയിൽ െവഷം എന്നും ഔപചാരികഭാഷണത്തിൽ
വിഷം എന്നും ൈകെക്കാള്ളുന്നു. ഇതിൽ ആർക്കാനും
വിഷമമുേണ്ടാ? ശ-ഷ-സ മാറിമറിയുന്ന വാെമാഴികെള
നിലനിറുത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന അവയുെട വ്യാവർത്തനം
ദീക്ഷിക്കുന്ന വിേശഷവ്യവഹാരം നാം പരിഗണിേക്കണ്ട
തുണ്ടു്. സകലം, ശകലമായാൽ േപാരേല്ലാ. സവിേശഷ
വും സുവിേശഷവും നമുക്കാവശ്യമുണ്ടു്. ഇതിനർഥം വാ
െമാഴികൾ തിരുത്തണെമന്നല്ല. ‘വടേക്കമാളികയ്ക്കൽ’
എന്നു് ബഡേക്കമാളിേയക്കെലന്ന വീട്ടുേപേരാ ‘വിളാക
യിൽ’ എന്നു് ബ്ലാേഹക്കാേരാ തീരുത്താൻ തയാറാവുക
യുമില്ല, േവണ്ടതാനും.
ശ-ഷ-സ വ്യാവർത്തനം, വ-ബ വ്യാവർത്തനം ഇവേപാ
െലയാണു് യ-ഴ വ്യാവർത്തനവും. ‘മഴെപയ്തു മയം വന്ന
മണ്ണി’െനപ്പറ്റി ചിലേപ്പാൾ പറേയണ്ടിവരും. വാെമാഴിക
ളിൽ മയ എന്നും മയം എന്നും പലേപ്പാഴും മതിയാകാം.
ഈ വ്യാവർത്തനയുക്തി ക-ച-ട-ത-പ ഇവയും ഖ-ഛഠ-ഥ-ഫ ഇവയും തമ്മിലുള്ള വ്യാവർത്തനവും തമ്മിൽ
ആവശ്യമാേണാ? ഗ-ജ-ഡ-ദ-ബ എന്നിവെയ ഘ-ഝഢ-ധ-ഭ എന്നിവയിൽ നിന്നു േവറുതിരിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ?
ഇത്തരം അല്പപ്രാണ-മഹാപ്രാണവ്യാവർത്തനം ഇെല്ല
ങ്കിൽ വീതിയും വീഥിയും ഒന്നാകും. മദ്യവും മധ്യവും ഒേര
ഉച്ചാരണമാകും. അേപ്പാൾ അർഥവ്യത്യാസം എഴുതിമാ
ത്രം കാണിക്കണം എന്ന നിലവരും. വ്യത്യസ്തപദങ്ങളു
െട സേമാച്ചാരണത്വം (homonymy) ഇംഗ്ലീഷിെല െസ്പ
ല്ലിങ് വ്യവസ്ഥയുെട ഒരു ദുർഘടമാണു്.
write, right, rite
peace, piece
flower, flour

(1)
(2)
(3)

ഇവ കാണുക. ഇത്തരം ദുർഘടത്തിൽെപ്പടലാേണാ
അേതാ ഇവ തമ്മിൽ വല്ലവണ്ണവും വ്യാവർത്തിപ്പിക്കയാ
േണാ നല്ലതു്? ഉത്തരം ഭാവിതലമുറ തീർമാനിച്ചു െകാ
ള്ളെട്ട.
നിലവാരെപ്പടുത്തലിൽ ചില േക്ലശങ്ങൾ സഹിേക്കണ്ടി
വരും. ആസൂത്രണം േക്ലശമില്ലാെത പറ്റുേമാ?
ഈ േലഖനത്തിെല രണ്ടുകാര്യങ്ങൾ എടുത്തുപറയെട്ട:
മലയാളത്തിെല ലിപിവിന്യാസത്തിലും െസ്പല്ലിങ് പ്രശ്ന
മുണ്ടു്. എഴുത്തിെലന്ന േപാെല ഉച്ചാരണത്തിലും മാനകീ
കരണത്തിനു സാംഗത്യമുണ്ടു്.
പരിശിഷ്ടം:

1 ഫലം, കഫം ഇവയിെല f-ഉച്ചാരണം:
ഫലം, കഫം ഇവയിെല ‘ഫ’ എന്ന ലിപി തെന്ന നാം
ഫീസും ൈഫസലും േജാസഫും എഴുതാൻ ഉപേയാഗി
ക്കുന്നു. ഈ രീതി ഇന്ത്യയിെല വിവിധലിപികളിൽ പതി
വാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഈ കുഴച്ചിൽ മറാഠിയിലും ഗുജ
റാത്തിയിലും ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ടു്. നാഗരി ലിപിയിൽ ‘f’
കാണിക്കാൻ ലിപിക്കടിയിൽ കുത്തിടുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടു്.
അതങ്ങെന സാർവത്രികമല്ല എന്നുമാത്രം.
മലയാളത്തിൽ തൽഭവരൂപീകരണത്തിൽ സംസ്കൃത
ത്തിൽ നിന്നുവന്ന പദങ്ങളിെല ഫയും മറ്റു ഭാഷകളിൽ
നിന്നുവന്ന f ഉം ഒരുേപാെല പ ആയിത്തീരും. ഫലകപലക; ഫലാഹാരം-പലഹാരം; fees-പീസ്; coffeeകാപ്പി; എസ്തഫാേനാസ്-എേത്തപ്പാൻ.
മലയാളികൾ പലരും ‘ഘർ’ എന്ന ഹിന്ദി വാക്ക് ‘ഗർ’
എന്നു് അല്പപ്രാണമാേയാ ‘ഖർ’ എന്നു് ശ്വാസിയാേയാ
ഉച്ചരിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി പരിഹാസമുതിർക്കുന്ന ഒരു ഗുജ
റാത്തി എനിക്കു് സുഹൃത്തായുണ്ടു്. ഗർ ‘വിഷ’മാെണന്നും
ഖർ ‘കഴുത’യാെണന്നും പറഞ്ഞാണു് പരിഹാസം. പേക്ഷ
അയാൾ ഫൽ എന്നതു് f ആേയ ഉച്ചരിക്കൂ!
ഫലം, ഫീസ് ഇവയിെല ‘ഫ’ വ്യത്യസ്തമായ ഉച്ചാരണ
െത്ത കുറിക്കുന്നു എന്നു ശീലിക്കുന്നതു് sch എന്ന വ്യഞ്ജ
നചിഹ്നങ്ങൾ school ൽ ഒരു മട്ടിൽ, schedule ൽ മെറ്റാ
രുമട്ടിൽ എന്നു ശീലിക്കുംേപാെലയാണു് (അേമരിക്കയി
ല്ല, ബ്രിട്ടണിൽ). ഫലത്തിൽ f അെല്ലന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞാ
ലും മറവി വന്നു കൂടാം. പ-ഫ എന്ന ക്രമം ക-ഖ, ച-ഛ,
ട-ഠ, ത-ഥ േപാെലയാെണന്നതു സത്യം. f അെല്ലന്നവാ
ദത്തിനിതു് സാധകം തെന്ന. ഭാഷാമാറ്റം ഇെതാന്നും
ഗണിച്ചുെകാള്ളണെമന്നില്ല. ഴ-ള കന്നഡത്തിൽ െവേവ്വ
െറ എഴുതിയിരുന്നു. ഇവ ഉച്ചാരണത്തിൽ അേഭദമായി
ത്തുടങ്ങിയകാലത്തുതെന്ന വ്യാകരണകാരൻമാർ താ
ക്കീതുെചയ്തിരുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ പ്രാസദീക്ഷയും പാടി
െല്ലന്നു വിധിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തരം നിർേദ്ദശങ്ങൾ കന്ന
ഡഭാഷ വിഗണിച്ചു കളഞ്ഞു.
ലിപി ഉച്ചാരണെത്ത പിടിച്ചു നടത്തുക എന്നതു് സാ
ക്ഷരസമൂഹത്തിെന്റ ഒരു ‘ശാപം’ തെന്ന. ഇംഗ്ലീഷിൽ
ഇതിന്നു് എത്രേയാ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. ‘ഹ്രിസ്തു് ’
എന്ന മട്ടിൽ ഉച്ചരിക്കാനാണു് Christ എന്ന െസ്പല്ലിങ്.
അതു് ഇംഗ്ലീഷ് ‘ൈക്രസ്റ്റ് ’ ആയി. Michael ‘മിഹാേയൽ’
ആയിരുന്നു. അതു ‘ൈമക്കൾ’ ആയി. Rachael ‘റാേഹ
ലി’െന്റ എഴുത്താണു്. ch-െന്റ ഉച്ചാരണം ഉേദ്ദശിച്ചതു്
ഇങ്ങെനെയന്നതു് മറന്നാണു് ‘െറയ്ചൽ’ എന്നു മാറിയ
തു്. ചീന എന്നുച്ചരിക്കാൻ china എന്നു ലിപിവിന്യാസം.
അതു ൈചനെയന്നായി. ഇംഗ്ലീഷിൽ വാലിൽത്തൂങ്ങി
നമുക്കും ‘ൈമക്കിളും’ ‘േറയ്ച്ചലും’ ‘ൈചന’യും കിട്ടി. മി
ഹാേയലും റാേഹലും ചീനയും നമുക്കറിയായ്കയില്ല.

2 നന്ദിേയാ നന്നിേയാ?
ശുദ്ധിശാഠ്യമുള്ള ചുള്ളവർ ചന്ദനം, നിന്ദ… ഇവേപാ
െല സംസ്കൃതമാണു് നന്ദി എന്നു കരുതി ആ പദം കു
ന്നിേപാെല ഉച്ചരിക്കുന്നതു തിരുത്തും. എന്നാൽ ‘കൃത
ജ്ഞ’താർഥകമായി സംസ്കൃതത്തിൽ നന്ദി ഇല്ല. അവി
െട അതു് ‘സേന്താഷാ’ർഥകം മാത്രം. കന്നിയിലും കുന്നി
യിലുമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഉച്ചാരണത്തിനു് ലിപിേഭദമില്ലാ
ത്ത കുഴപ്പം കാരണം കുന്ദംകുളം എന്ന മട്ടിൽ പരിഷ്ക്ക
രണം നടത്തിയതു മാത്രമാണു് നന്ദി. അതിൽ ഇരട്ടിച്ച
ദന്ത്യാനുനാസികത്തിേന ചരിത്രസാധുതയുള്ളൂ. ഫലം
f േചർത്തുച്ചരിക്കുംേപാെലയാണു് നിന്ദ േപാെല നന്ദി
ഉച്ചരിക്കുന്നതു്!

3 െവളുത്തേരഫം /കറുത്തേരഫം
ഉത്തരേകരളത്തിൽ ഒഴിച്ചു് മറ്റു പ്രേദശങ്ങലിെല മല
യാളികൾ ഗ്രാമം, ചന്ദ്രൻ, ബ്രാഹ്മണൻ… എന്നിങ്ങെന
േരഫം പിൻവരുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ ആവർണം ര് േപാ
െല ഉച്ചരിക്കും. ഇതുെവളുത്തേരഫം. എന്നാൽ ക്രമം,
മന്ത്രം, പ്രാണി… എന്നിങ്ങെനയുള്ളവയിൽ റ് േപാെല
ഉച്ചരിക്കും. ഇതു കറുത്ത േരഫം. േരഫം എവിടങ്ങളിൽ
െവളുത്തിരിക്കും എവിടങ്ങളിൽ കറുത്തിരിക്കും എന്ന
നിയമം തൽക്കാലം വിടുക. ഈ വ്യതിയാനത്തിെന്റ
ചില സ്വഭാവങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ട
ഒരു കാര്യം േരഫത്തിെന്റ െവളുപ്പും കറുപ്പും പ്രാചീനവി
വരണങ്ങളിൽ ഉേണ്ടാ എന്ന കാര്യമാണു്. ഇന്നുകിട്ടുന്ന
ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങലിേലാ പ്രാതിശാഖ്യങ്ങളിേലാ ഇത്ത
രം ഒരു േവറുപാടിെന്റ കഥ പറയുന്നേത ഇല്ല. േരഫ
ത്തിെന്റ ‘സ്ഥാനം’ വർത്സമാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നു.
ചിലർക്കതു മൂർധാവാണു്. മൂർധന്യാേദശത്തിനു കാര
ണമായിത്തീരുന്നുമുണ്ടു്. ഉച്ചാരണ‘രീതി’െയക്കുറിച്ചുള്ള
വിശദീകരണം ൈതത്തിരീയപ്രാതിശാഖ്യത്തിെന്റ ത്രി
ഭാഷ്യരത്നം വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നാണു് കിട്ടുന്നതു്. തു
ണിയും മറ്റും വലിച്ചുകീറുേമ്പാഴെത്ത ഒച്ചയ്ക്കുതുല്യമാണു്
എന്നാണവിെട പറയുന്നതു്. ‘രിഫ്യേത, വിപാടയേതവസ്ത്രാദിധ്വനിവദുച്ചാര്യേത’ എന്നു്. ഇതുപരിേശാധിച്ചാൽ
േരഫത്തിെന്റ ഉച്ചാരണം ര് എന്നതിേനക്കാൾ റ് എന്ന
തിനു നിരക്കും എന്നു വ്യക്തമാക്കും. േകരളീയപാരമ്പര്യ
ത്തിൽ, പേണ്ടാ ഇേപ്പാേഴാ സംസ്കൃേതാച്ചാരണത്തിൽ
മെറ്റങ്ങുമില്ലാത്ത സാഹചര്യനിഷ്ഠമായ ഒരു ഉച്ചാരണേഭ
ദം നമ്മുെട ര-റ മട്ടിൽ നാം പ്രേക്ഷപിച്ചതു മാത്രമാണു്
േരഫത്തിെല െവളുപ്പും കറുപ്പും.
മെറ്റാരു ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു േവറുപാടു് നാം അതിൽ
പ്രേക്ഷപിക്കുന്നെതന്തിനു്? നമ്മുെട േകൾവി ശീലത്തിൽ
െപ്പടുത്തിയാണു് നാം േലാകെത്ത േകൾക്കുന്നതു് എന്ന
തുെകാണ്ടുതെന്ന. ഇംഗ്ലീഷിെല peel എന്നതിൽ നാം
ലകാരവും pool എന്നിടത്തു് ളകാരവും േകൾക്കും. നമ്മു
െട വർണവ്യാവർത്തനങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിൽ സാഹച
ര്യനിഷ്ഠമാെയങ്കിലും നാം േകൾക്കും എന്നുസാരം.
ഇതാണു് േരഫത്തിെല കറുപ്പുെവളുപ്പുകളുെട സത്യസ്ഥി
തി എങ്കിൽ റകാരച്ഛായയിൽ ചന്ദ്രൻ ഉച്ചരിച്ചുേകട്ടാൽ
അതിനുേനെര പരിഹാസം ഉതിർക്കരുതു്.
□

ടി. ബി. േവണുേഗാപാലപ്പണിക്കർ
അദ്ധ്യാപകൻ, ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ൈവയാകരണൻ എന്നീ
നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ ടി ബി േവണുേഗാപാലപ്പണിക്കർ
1945 ഓഗസ്റ്റ് 2-നു് വടക്കൻ പരവൂരിനടുത്തു് ഏഴിക്കരയിൽ ഉള
നാട്ടു് ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരുേടയും തറേമൽ മീനാക്ഷിക്കുഞ്ഞ
മ്മയുേടയും 8 മക്കളിൽ ഇളയവനായി ജനിച്ചു.
മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽനിന്നും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബി
രുദവും (1966) മലയാളത്തിൽ എം. എ. ബിരുദവും (1968) എടു
ത്തു. തുടർന്നു് അണ്ണാമൈല സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു് ഭാ
ഷാശാസ്ത്രത്തിൽ ഒന്നാം റാേങ്കാെട ബിരുദാനന്തരബിരുദം. സു
കുമാർ അഴിേക്കാടിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ േക
രളപാണിനീയത്തിെന്റ പീഠിക—ഒരു വിമർശനാത്മകപഠനം
(A critical study of Pitika of Keralapanineeyam) എന്ന പ്ര
ബന്ധത്തിനു് 1981-ൽ കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു്
േഡാക്ടേററ്റ് ലഭിച്ചു.
1971-ൽ മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാലയിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റാ
യി േജാലിയിൽ പ്രേവശിച്ചു. 1973 ജനുവരി 4-നു് കാലിക്കറ്റ്
സർവ്വകലാശാലയിൽ മലയാളവിഭാഗം അദ്ധ്യാപകൻ. 2003–
2005 കാലത്തു് അവിടെത്ത വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷൻ. കണ്ണൂർ സർവ

കലാശാലയിൽ ഭാഷാ സാഹിത്യവിഭാഗത്തിെന്റ ഡീനായും
ഇേദ്ദഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ജർമ്മനിയിെല േകാളൻ സർവകലാശാല സ്റ്റട്ഗർടിൽ നട
ത്തിയ ഒന്നാമതു് അന്താരാഷ്ട്ര ദ്രവീഡിയൻ െസമിനാർ (2003)
ഉൾെപ്പെട 100 േലെറ േദശീയ അന്തർേദശീയ െസമിനാറുക
ളിൽ പ്രബന്ധങ്ങളവതരിപ്പിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപ് േസാേഷ്യാ റിസർച്ച്
കമ്മിഷനിൽ അംഗമായിരുന്നു. മദ്രാസ്, അലിഗർ, േകരള, എം
ജി, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലകൾ യു പി എസ് സി, യു. ജി. സി
എന്നിവയുെട പരീക്ഷാ േബാർഡുകളിലും തഞ്ചാവൂർ തമിഴ് യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യൻ ലാംേഗ്വജ് ഫാക്കൽറ്റിയിലും അംഗ
മായിരുന്നു. േനാം േചാംസ്കി ഇന്ത്യയിൽ വന്നേപ്പാൾ ൈകരളി
ചാനലിനു േവണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

രചനകൾ
1. സ്വനമണ്ഡലം (1981)
2. േനാം േചാസ്കി (1987)
3. ഭാഷാർത്ഥം (1998)
4. വാക്കിെന്റ വഴികൾ (1999)
5. ചിതറിേപ്പായ സിംഹനാദവും ചില ഭാഷാ വിചാരങ്ങളും
(2006)
6. ഭാഷാേലാകം (2006)
7. Studies on Malayalam Language (2006)
8. ലീലാതിലകം: സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ (എസ്. വി.
ഷണ്മുഖം-തമിഴ്) വിവർത്തനം (1995)
9. കൂനൻ േതാപ്പു് (േതാപ്പിൽ മുഹമ്മദ് മീരാൻ-തമിഴ്) വിവർ
ത്തനം (2003)
10. െപ്രാഫ എൽ. വി. രാമസ്വാമി അയ്യരുെട A Primer of
Malayalam Phonology (2004) (എഡിറ്റർ)
11. വ്യാകരണ പഠനങ്ങൾ(1996) ( മലയാള വിമർശം എഡി
റ്റർ)

ഭാഷാർത്ഥം എന്ന കൃതിക്കു് േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട
ഐ. സി. ചാേക്കാ എൻേഡാവ്െമന്റ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു (2000).
വിവർത്തനത്തിനുള്ള 2006-െല േകന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി
അവാർഡ് കൂനൻേതാപ്പു് എന്ന തമിേഴ്നാവലിെന്റ മലയാള പരി
ഭാഷയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കീപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

