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എന്താണു് യുക്തിഭാഷ?
ശാസ്ത്രസാേങ്കതികസാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉന്ന
തപഠനത്തിനും ഗേവഷണത്തിനും അവശ്യം േവണ്ടതു്
ഗണിതശാസ്ത്രത്തിെല വ്യുത്പത്തിയാണു്. ഈ വിഷ
യങ്ങളിെലല്ലാമുള്ള ൈവജ്ഞാനിക പ്രസിദ്ധീകരണ
ങ്ങളിലും ചച്ച ൎകളിലും ഗണിതസമവാക്യങ്ങളും നിദ്ധൎാ
രണങ്ങളും സുലഭമായി കാണാം. തത് േമഖലകളിെല
ഉപരിപഠനത്തിൽ ആദ്യം പരിചയിക്കുന്ന ചില ഗണിത
രീതികളാണു് അവകലനം (differentiation), സമാകല
നം (integration), അനന്തേശ്രണികൾ (infinite series)
മുതലായവ. പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഐസൿ ന്യൂട്ട
നും വില്യം േഗാട്ട്ഫ്രീഡ് ൈലബ്നിറ്റ്സുമാണു് കലനം
(calculus) എന്ന ഗണിതശാഖ ഇന്നു കാണുന്ന ക്ലിപ്ത
(formal) രൂപത്തിേലക്കു് വികസിപ്പിെച്ചടുത്തതു് എന്നാ
ണു് െപാതുേവ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്.
പ്രാചീനകാലത്തു് ഈജിപ്തിലും (ക്രി. മു. 1800) ഗ്രീസി
ലും (ക്രി. മു. 400) ചീനയിലും (ക്രി. വ. 4–6 നൂറ്റാണ്ടുകൾ);
മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മദ്ധ്യപൂേവ്വ ൎഷ്യയിലും (ക്രി. വ. 950)
കലനശാസ്ത്രത്തിെല അടിസ്ഥാനരീതികേളാടു് വളെര
യധികം സാമ്യമുള്ള രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്ര
േയാഗത്തിലിരുന്നതായി െതളിവുകൾ ലഭ്യമാണു്. ആ
കൂട്ടത്തിൽ, േകരളീയഗണിതസരണി (ക്രി. വ. 14–18 നൂ
റ്റാണ്ടുകൾ) എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന വികസിതമായ
ഒരു ഗണിതപാരമ്പര്യം േകരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടാ
യിരുന്നു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിതമായ ആര്യഭടീ
യത്തിൽ നിന്നും മുേന്നാട്ടു േപായി പുതിയ ഗണിതേമ
ഖലകളും സുപ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും
കണ്ടുപിടിക്കുകയുമുണ്ടായി. തത് പരമ്പരയിൽെപ്പട്ട
1500–1610 കാലഘട്ടത്തിൽ േകരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരു
ന്നുെവന്നു് കരുതെപ്പടുന്ന േജ്യഷ്ഠേദവൻ എഴുതിയ സു
പ്രധാനമായ ഗണിതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണു് “ഗണിതന്യായ
സംഗ്രഹം” എന്നുകൂടി അറിയെപ്പടുന്ന “യുക്തിഭാഷ”.
ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വലതയും േമന്മയും ശാസ്ത്രീയതയും
കൂടാെത, “യുക്തിഭാഷ”യുെട പ്രാധാന്യം ചുരുങ്ങിയതു്
നാലു് വിധമാണു്:
1. ൈവജ്ഞാനികവും സാഹിതീയവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളും രചനകളും പ്രാേയണ വേരണ്യ ഭാഷയായ സം
സ്കൃതത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മല
യാളഭാഷയിലാണു് “യുക്തിഭാഷ” എഴുതെപ്പട്ടതു്.

2. രചനകൾ െപാതുേവ പദ്യൈശലിയിലായിരുന്ന
സമയത്തു് “യുക്തിഭാഷ” ഗദ്യൈശലിയാണു് അവ
ലംബിച്ചതു്.
3. പുരാതന–മദ്ധ്യകാല ഭാരതത്തിൽ കനെപ്പട്ട ൈവ

ജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളെര പുേരാഗമിച്ച
ഗണിത ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും കാണാ
െമങ്കിലും അവയുെട നിദ്ധൎാരണം (proof) നല്കിയി
രുന്നില്ല എന്നതു് ഒരു േപാരായ്മയായി വിമശൎിക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്—അേങ്ങയറ്റത്തു് സൂര്യസിദ്ധാന്തം െതാ
ട്ടു് ഇേങ്ങയറ്റത്തു് രാമാനുജെന്റ ൈകെയ്യഴുത്തു പുസ്ത
കം വെര. ഇവിെടയാണു്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി,
സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവയുെട നിദ്ധൎാരണവും വ്യക്ത
മായി േരഖെപ്പടുത്തി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചി
ക്കെപ്പട്ട “യുക്തിഭാഷ”, ആ അനുമാനം അത്രകണ്ടു്
ശരിയെല്ലന്നു െതളിയിക്കുന്നതു്.

4. ന്യൂട്ടനും ൈലബ്നിറ്റ്സും കെണ്ടത്തുന്നതിനും രണ്ടു

നൂറ്റാെണ്ടങ്കിലും മുമ്പു് പൗരസ്ത്യേദശത്തു് കലനം
(calculus), അനന്തേശ്രണികൾ (infinte series) മു
തലായവ ആധുനിക ശാസ്ത്രമാവശ്യെപ്പടുന്ന നിദ്ധൎാ
രണ കാക്കൎ ശ്യേത്താെട കെണ്ടത്തിയിരുന്നു എന്നും
തിരിച്ചറിയെപ്പടുന്നു. ൈവകിെയങ്കിലും, സാവധാ
നം പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രസമൂഹം പൗരസ്ത്യ ശാസ്ത്രസമൂ
ഹത്തിെന്റ സംഭാവനകെള തിരിച്ചറിയുകയും അം
ഗീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
കെണ്ടത്തൽ ഘനസ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
മാധവ–ഗ്രിഗറി േശ്രണി, മാധവ–ൈലബ്നിറ്റ്സ്
േശ്രണി, മാധവ–ന്യൂട്ടൻ േശ്രണി എന്നും കൂടിയാ
ണു് പ്രമുഖ അനന്തേശ്രണികൾ ഇേപ്പാൾ അറിയ
െപ്പടുന്നതു്.

“യുക്തിഭാഷ”യുെട വ്യാഖ്യാനസഹിതമായ മംഗേളാദ
യം പതിപ്പാണു് “സായാഹ്ന” ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്യാനവ
ലംബിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വിഷയത്തിെന്റ സ്വാഭാവികമായ
സങ്കീണ്ണൎ ത െകാണ്ടും സാേങ്കതികത െകാണ്ടും ഈ പു
സ്തകത്തിെന്റ വിന്യാസം സ്വേത ക്ലിഷ്ടമായ ഒരു പ്രവൃ
ത്തി ആയിരുന്നുെവന്നു് അനുമാനിക്കാം. ആധാരമാ
ക്കിയ പുസ്തകത്തിെന്റ വിന്യാസത്തിൽ നിന്നു െചറുെത
ങ്കിലും പ്രേയാജനകരമായ ഒരു വ്യതിചലനം സായാ
ഹ്ന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്—മൂലകൃതിയ്ക്കു അടിക്കുറിപ്പായി േചർ
ത്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങെള പ്രേത്യക നിറത്തിൽ സൂത്ര
ങ്ങളുെട സമീപം തെന്നയാണു് ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്.
വായനെയയും ഗ്രാഹ്യതെയയും ഈ മാറ്റം ഗുണപരമാ
യി സ്വാധീനിക്കും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പാഠസംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും
വിലെപ്പട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടി േചക്കൎ ാനാവുന്നതിൽ “സാ
യാഹ്ന”യുെട കൃതജ്ഞത ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളിക
ളായ ഏവക്കുൎ ം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
യുക്തിഭാഷ ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യുക.

നിർമ്മിതി വിവരങ്ങൾ
നമ്മുെട അറിവിൽ വിക്കി
ഗ്രന്ഥശാല ആണു് യുക്തി
ഭാഷയുെട ഡിജിറ്റൽ പതി
പ്പിനായി ആദ്യമായി ശ്രമി
ച്ച സ്ഥാപനം. മംഗേളാദ
യത്തിനുേശഷം അച്ചടിപ്പ
തിപ്പിറക്കാൻ സാഹിത്യ
പ്രവർത്തക സഹകരണ
സംഘം (എസ്പിസിഎസ്)
ശ്രമിച്ചു എന്നറിയാൻ കഴി
ഞ്ഞു. രണ്ടു ശ്രമങ്ങളും പല
കാരണങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഇന്നും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തി
യിട്ടില്ല. രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ, അഖിേലശ്വരയ്യർ എന്നി
വരുെട വ്യാഖ്യാന സഹിതം മംഗേളാദയം െകാല്ല
വർഷം 1128-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അച്ചടിപ്പതിപ്പാണു്
വിക്കി ഗ്രന്ഥശാല മൂലേസ്രാതസ്സായി സ്വീകരിച്ചതു്
(എസ്പിസിഎസ് സ്വീകരിച്ച േസ്രാതസ്സിെനക്കുറിച്ചു്
അറിവില്ല). സായാഹ്നയും മംഗേളാദയം പതിപ്പിെന
തെന്നയാണു് ആശ്രയിച്ചതു്. സാേങ്കതികമികവു് ഇന്നു
ള്ളയത്ര ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ േലാഹ
അച്ചു നിരത്തി ഗണിതസമവാക്യങ്ങളും സംജ്ഞകളുമ
ടങ്ങുന്ന അതിസങ്കീർണ്ണമായ പാഠം വിന്യസിച്ച അന്ന
െത്ത മനുഷ്യരുെട സൗന്ദര്യേബാധെത്തയും പ്രയത്നി
ക്കാനുള്ള മേനാഭാവെത്തയും എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും
മതിയാവില്ല. ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികതയുെടയും ൈട
പ്െസറ്റിങ്ങിെന്റയും പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടുകൂടി വിക്കി ഗ്ര
ന്ഥശാലയ്ക്കും എസ്പിസിഎസിനും “യുക്തിഭാഷ”യുെട
പാഠനിേവശനേമാ പാഠവിന്യാസേമാ പൂർത്തിയാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ
വിേശഷിച്ചും.
മംഗേളാദയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യാഖ്യാനസഹിതമുള്ള
പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണു യുക്തിഭാഷയുെട പാഠനിേവ
ശനം നടത്തിയതു്. വ്യാഖ്യാതാക്കൾ േജ്യഷ്ഠേദവെന്റ
ഗണിതസിദ്ധാന്തങ്ങെള ആധുനിക ഗണിതശാസ്ത്രത്തി
െന്റ സഹായേത്താടുകൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണുണ്ടായ
തു്. ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആദ്യ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ അടി
ക്കുറിപ്പായും അവസാന അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിെടയു
ള്ള നിേവശനങ്ങളായിട്ടുമാണു് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. അടിക്കു
റിപ്പുകൾ പലേപ്പാഴും ഒന്നിലധികം പുറങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു
കിടക്കുന്നവയാണു്. ഈ വിന്യാസരീതി വായനെയ തട
സ്സെപ്പടുത്തുന്നതായും വായനക്കാരുെട ഗ്രഹണശക്തി
െയ പരീക്ഷിക്കുന്നതുമായാണു് അനുഭവെപ്പട്ടതു്. അതു
െകാണ്ടു് വ്യാഖ്യാനങ്ങെള അതാതു് ഇടങ്ങളിൽ ഇളം
കറുപ്പു് നിറത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണു്
സായാഹ്ന പതിപ്പിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
ഉദാഹരണമായി േസ്രാതസ്സിെല പതിെനാന്നാം പുറം
കാണുക:

ഇവിെട രണ്ടാമെത്ത വരിയിൽ “ഊഹിച്ചുെകാള്ളൂ”
എന്ന അവസാന പദത്തിനുേശഷം ഒരു വ്യാഖ്യാനം
അടിക്കുറിപ്പായി െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് സായാഹ്ന പതി
പ്പിൽ പതിമൂന്നാം നമ്പർ വ്യാഖ്യാനമായി െതാട്ടു താ
െഴത്തെന്ന െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. “അനന്തരം ഗുണകാര
െത്ത . . .” എന്നു തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത ഖണ്ഡിക ഈ വ്യാ
ഖ്യാനം പൂർണ്ണമായതിനു േശഷമാണു് െകാടുത്തിട്ടുള്ള
തു്. സായാഹ്ന പതിപ്പിെല ഈ താളിെന്റ ചിത്രം ചുവ
െട േചർത്തിരിക്കുന്നതു് വായനക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക:
9
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അനന്തരം ഗുണഗുണ്യങ്ങളിൽ െചറിയതിൽ വലിെയാരിഷ്ടം കൂട്ടൂ; വലിയതിങ്ക
ന്നു െചറിെയാരിഷ്ടം കളയൂ. പിെന്ന ഇവ തങ്ങളിൽ ഗുണിച്ചൂെവങ്കിൽ അവിെടെയ
ത്രകൂട്ടി അത്ര വരി ഏറിേപ്പായി. എത്രയുണ്ടു മേറ്റതിങ്കന്നു കളഞ്ഞതു് അത്രച്ച വരിയി
െല ഖണ്ഡസംഖ്യയും കുറഞ്ഞും േപായി. ഇങ്ങെന ഇരിെപ്പാന്നു് അേക്ഷത്രം. അവി
െട വലിയ ഗുണ്യത്തിങ്കന്നു കുറെഞ്ഞാരു സംഖ്യ കളഞ്ഞതു്, െചറിയ ഗുണകാരത്തി
ങ്കൽ ഏറിയസംഖ്യ കൂട്ടിയതു് എന്നു കല്പിക്കുേമ്പാൾ ഇഷ്ടം േപായഗുണ്യേത്താളന്നീ
ളമുള്ള വരികൾ ഏറിയതു്. അവിെട പിേന്നയും ഗുണകാരത്തിങ്കെല ഇഷ്ടേത്താളം
വരികൾ ഏറി. എന്നിട്ടു ഗുണകാരത്തിങ്കൽ കൂട്ടിയ ഇഷ്ടെത്തെക്കാണ്ടു ഇഷ്ടം േപാ
യഗുണ്യെത്ത ഗുണിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഈ േക്ഷത്രത്തിങ്കന്നു കളേയണം. പിെന്ന ഗുണ്യത്തി
ങ്കെല ഇഷ്ടേത്താളം വിലങ്ങുള്ള വരികൾ കൂേട്ടണ്ടുവതു്. ആകയാൽ േകവലഗുണകാ
രെത്ത ഗുണ്യത്തിങ്കെല ഇഷ്ടെത്തെക്കാണ്ടു ഗുണിച്ചു കൂേട്ടണ്ടൂ. എന്നിങ്ങെന സ്ഥിത
മിതു്. ഈവണ്ണം ഗുണഗുണ്യങ്ങളിൽ രണ്ടിങ്കലും ഇഷ്ടെത്ത കൂട്ടുകതാൻ കളകതാൻ
െചയ്യുേന്നടത്തും ഊഹിച്ചുെകാള്ളൂ. 13
വ്യാഖ്യാനം 13: ഗുണ്യം = 9; ഗുണകാരം = 5; ഗുണ്യത്തിൽ കളഞ്ഞ ഇഷ്ടം = 2;
ഗുണകാരത്തിൽ കൂട്ടിയ ഇഷ്ടം = 3.

പരിേലഖം (5)
9 × 5 = സ രി ഗ മ ;
(9 − 2) × 5 = സ നി ത മ .
(9 − 2) × (5 + 3) = സ നി ധ പ .
സ രി ഗ മ = സ നി ധ പ + നി ര ി ഗ ത − മ ത ധ പ
9 × 5 = (9 − 2)(5 + 3) + 2 × 5 − 3 × (9 − 2)

അനന്തരം ഗുണകാരെത്ത ഏതാനും ഒരിഷ്ടെത്തെക്കാണ്ടു ഹരിച്ച ഫലെത്ത
തന്നിൽ തെന്ന കൂട്ടി പിെന്ന അതിെനെക്കാണ്ടു ഗുണ്യെത്ത ഗുണിപ്പൂ എങ്കിൽ അതി
ങ്കന്ന് എത്ര കളേയണ്ടൂ എന്ന്. അവിെട ഗുണകാരസംഖ്യ പന്ത്രണ്ടു് എന്നു കല്പിപ്പൂ.
പന്ത്രണ്ടിൽ തെന്ന ഹരിച്ച ഫലം ഒന്നും കൂട്ടിയതു് എന്നും കല്പിപ്പൂ. പിെന്ന ഇതി
െനെക്കാണ്ടു ഗുണിപ്പൂ ഗുണ്യെത്ത. എന്നാൽ ഗുണ്യേത്താളന്നീളമുള്ള പതിമ്മൂന്നുവ
രികൾ ഉണ്ടാകും. അവിടുന്നു ഒരുവരി േപാവാനായിെക്കാണ്ടു പതിമ്മൂന്നിൽ ഹരിച്ച

മംഗേളാദയത്തിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ നാലു് പുറങ്ങൾ
നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ശുദ്ധിപത്രമുണ്ടു്. അതിൽ േരഖെപ്പടു
ത്തിയ എല്ലാ െതറ്റുകളും സായാഹ്ന പതിപ്പിൽ തിരു
ത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ശുദ്ധിപത്രം ഈ പതിപ്പിൽ
ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ േചർത്തിട്ടില്ല. ഈ രണ്ടു വ്യ
തിയാനങ്ങളാണു് ഈ പതിപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതു്.
വായനക്കാർക്കു് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഗുണകരമായിരിക്കും
എന്നു കരുതുന്നു.

വളെര വിഷമകരമായ ഈ പാഠനി
േവശന-പാഠവിന്യാസ പ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം സംഭാവന
നല്കിയതു് സുജിത്, ശ്രീേദവി, ബി
നിത എന്ന മൂന്നു പ്രവർത്തകരാണു്.
സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്നു്
വ്യത്യസ്തമായി ഗണിതത്തിൽ ഇം
സുജിത്
ഗ്ലീഷ്/ഗ്രീക്ക് അക്ഷരങ്ങൾക്കു പക
രം മലയാള അക്ഷരങ്ങളാണു് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഉപ
േയാഗിച്ചതു്. അതു് ഗണിതസമവാക്യങ്ങളുെട നിേവശ
േജ്യഷ്ഠേദവൻ
: യുക്തിഭാഷാ
നെത്ത
കൂടുതൽ
സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയാണു് ഉണ്ടായതു്.
ലിപി
സംബന്ധിയായ
ചില സാേങ്കതിക കാരണങ്ങ
പരിദ്ധ്യാനയനപ്രകാരാന്തരങ്ങൾ
ളാൽ
മലയാള
അക്ഷരങ്ങൾ
ഗണിത
സംജ്ഞകളായി
ഇേപ്പാൾ ഇതിന്നു തക്കവണ്ണം പരിധിെയ
വരുത്താം
. അതിെന്റ പ്രകാരെത്ത
ഉപേയാഗിക്കുവാൻ
പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്ര
ല്ലുന്നൂ.
ശ്നങ്ങെള സാേങ്കതികമായി
“സമപഞ്ചാഹതേയാ യാമറികടന്നു് പാഠനിേവശനം
രൂപാദ്യയുജാഞ്ചതുർഘ്നമൂലയുതാഃ
|
സാദ്ധ്യമാക്കിയേപ്പാൾ
പതിവിൽക്കവിഞ്ഞ
പ്രയത്നവും
താഭിേഷാഡശഗുണിതാൽ
സൂക്ഷ്മതയും നിേവശനത്തിനു് ആവശ്യമായി വന്നു. കൂ
വ്യാസാൽ പൃഥഗാഹേതഷു വിഷമയുേതഃ ||
ടാെത, ഗണിതമുദ്രണത്തിൽ
സമഫലയുതിമപഹായ ഇേപ്പാഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
സ്വാദിഷ്ടവ്യാസസംഭവഃ
പരിധിഃ” മാത്തമാറ്റിക്കൽ
| ഇതി
അേമരിക്കൻ
െസാ
മാനകീകരണം
ൈസറ്റിയുേടതാണു്. അതിെല മാർഗ്ഗേരഖകൾ(തന്ത്രസംഗ്രഹം
മനസ്സി
ഇവിെട പരിധി
വരുത്തുവൻ അതിെന്റരീതിയിൽ
പ്രകാരെത്തനിേവശ
െചാല്ലുന്നൂ. ഇവിെ
ലാക്കുകയും
അതിനനുസൃതമായ
യികമായിരിക്കുന്ന പരിധിക്കു് ഇസ്സംസ്കാരം ൈചതാൽ ഇത്ര സ്ഥൗല്യമുെണ്ട
നം
നടത്തുവാനുള്ള പ്രാവീണ്യം േനടുകയും െചയ്യുവാൻ
ഞ്ഞാൽ അതു കൂട്ടീതാകിൽ ഏറിേപ്പായി എന്നാലതിനു മീെത്ത വിഷമസംഖ
സുജിത്തിെന്റ
ആേവശേത്താടുകുടിയ
ണ്ടു് ഉണ്ടാക്കിയ സംസ്കാരഫലം
കളഞ്ഞാൽ ഒട്ടുസമീപനം
സൂക്ഷ്മമാകും. വളെര
പിന്നയും പിന്ന
സംസ്കാരംസഹായിച്ചു
ൈചതാൽ സൂക്ഷ്മമാകും
എന്നു വന്നിരിക്കുേമ്പാൾ
ആദിയിങ്കന്നു തുട
യധികം
. സമവാക്യങ്ങളിെല
സങ്കീർണ്ണത
തെന്ന ഈ സംസ്കാരം
ൈചതുെകാണ്ടാലും
. പരിധി
സൂക്ഷ്മമാകുെമന്നു
വരും.
അറിയാൻ
ഒരു ഉദാഹരണം
ചുവെട
േചർക്കുന്നു
:
ഇതിന്നു് ഉപപത്തി.

വ്യാഖ്യാനം:

4വ്യ
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ഇത്രയും സങ്കീർണ്ണമായ പാഠത്തിൽ
സ്വാഭാവികമായി വരാവുന്ന എല്ലാ
െതറ്റുകളും കെണ്ടത്തി, വളെര ക്ഷ
മാപൂർവ്വം തിരുത്തി, വീണ്ടും പരി
േശാധിച്ചു് െതറ്റില്ല എന്നുറപ്പുവരു
ശ്രീേദവി
ത്തിയതു് ശ്രീേദവി എന്ന അസാധാ
രണമായ സൂക്ഷ്മതയും, ക്ഷമയും, നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള
പ്രവർത്തകയാണു്. അതുേപാെല തെന്ന മൂലഗ്രന്ഥത്തി
െല ശുദ്ധിപത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ െതറ്റുകളും പുറം വരി
എന്നിവ സായാഹ്ന പതിപ്പിൽ മാറിയിട്ടുേപാലും ക്ഷമാ
പൂർവ്വം കെണ്ടത്തി തിരുത്തുവാൻ ശ്രീേദവി െചലവഴിച്ച
മനുഷ്യപ്രയത്നം അളവറ്റതാണു്, എങ്ങെനയാണു് അതി
നു നന്ദി പറേയണ്ടതു് എന്നറിയില്ല.
സായാഹ്നയുെട പതിപ്പിെല എടുത്തു
പറേയണ്ട മെറ്റാരു സവിേശഷത
ഇതിെല ചിത്രങ്ങളുെട വൃത്തിയും
െവടിപ്പും കുറ്റമറ്റ ആേലഖനവുമാണു്.
ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ ഗൗരവം അർഹി
ബിനിത
ക്കുന്ന തരത്തിൽ അക്കാദമിൿ ലാ
ളിത്യവും ചാരുതയും ഒന്നുേപാെല ഒത്തിണങ്ങിയ ഈ
ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ രചിച്ചതു് സായാഹ്നയിെല ബിനിത
എന്ന പ്രവർത്തകയാണു്.
ഈ മൂന്നു പ്രവർത്തകേരാടും സായാഹ്ന എന്തുമാത്രം
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ എളുപ്പമല്ല. അതു
േപാെല തെന്ന TEX എന്ന പാഠവിന്യാസത്തിനു്, പ്ര
േത്യകിച്ചു് ഗണിതപാഠവിന്യാസത്തിനു് ആേഗാളതല
ത്തിൽ ഇന്നു സാർവ്വജനീനമായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന സ്വ
തന്ത്രേസാഫ്റ്റ്േവറും ഗ്നു/ലിനക്സ് ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റം
ഉപേയാഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമാണു് സായാഹ്ന ഈ
പുസ്തകനിർമ്മിതിയ്ക്കു് ഉപേയാഗിച്ചതു്. സ്വതന്ത്ര േസാ
ഫ്റ്റ്േവർ നീണാൾ വാഴെട്ട! രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ൈടേപ്പാഗ്രഫി സംരക്ഷിക്കുന്ന രചന ലിപിസഞ്ചയമാ
ണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുടനീളം ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്
എന്നതും എടുത്തു പറേയണ്ട ഒരു കാര്യമാണു്.
□
യുക്തിഭാഷ ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യുക.

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
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും 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.

