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മലയാള�� 
ിിേസർ്് േജർണൽ
െക.െക.ടി.എം. ഗവെ��് േകാേളജ് മലയാളവിഭാഗം  
2015 ഓഗ്് ുതൽ �സിീീകിിുന  
അർീവാർിിക ിിേസർ്് േജർണലാണ് മലയാളപ്. പകർപവകാംം 
സവതരമാിിയ മലയാളിിെല ആയയെി ിിേസർ്് േജർണൽ എന 
ബുമതി ഇതിു്്. 

തനുമലയാളലിപിയിൽ, ൂനിേകാ്് സേ�തിിൽ, ൂർണമായി അ്
ടിുനും ഓഗ്്-െ�ുവിി മാസ�ളിൽ �സിീീകിിുനുമായ 
ഈ േജർണലിെ� ഉളടിം ഭാി, സാിിതയം, സംാാിം എനീ േമഖല
കളിെല �തിയ അേനവിണ�ളാണ്. 

മലയാളപ്യിൽ �സിീീകിിിാനാരിിുന �ബധ�ൾ 
malayalapachcha@gmail.com എന വിലാസിിേല്് word format-ൽ 
ഇുപു �ിിിൽ കവിയാെത താാിാിി അയുക. ി�ിൻുകൾ
ും പിൻുിിുകൾും  
MLA ൈ്ൽ സവീകിിേി്താണ്. 





ആുംം

ഭാി ഇന് എനേിിാുേമെി സജീവമായ ഉപകിണമാംം ആംധ
മാംം ഉപേയാഗിുന ഒു ഘടിിൂെടയാണ് നാം കടുേപായിെിാ
്ിിിുനത്. മലയാളിംെട വയവിാിേലാക�ളിു്ായ അനിവാിയമായ 
വളർ്യാണ് മലയാളിിെ� വികാസിിും കാുനത്. വിവിസാേ�തി
കവിയയംെട വികാസംം ഇ�ർെന�ിെ� ലഭയതംം നവമാധയമിംഗി് വയാ
പകമായ ഭാിാ�േയാഗിിന് വിിെയാുിി. ഭിണനിർവിണിിെ� 
ൂ�തൽ ഇട�ളിൽ മലയാളം കടുവു. വാെമാിിയാംം വിെമാിിയാ
ംം തിിെമാിിയാംം മലയാളം നിിാാ�ന ഈ കാലം ഭാിാനയെി
ംം ആൂരണെിംംുിിുള ൂ�തൽ ിിതകളിേലി് നെ� നയിു
ു. ആ ിിതകളാകെട േകവലം മലയാളിിെ� അതിർിികളിൽമാരം 
ഒുിിനിുിാംന ഒനല എന് നുെട ജനാധിപതയേബാധംം ിാീീയ
ജാരതംം സായയെപ�ുു.

ഭാിംെട ആൂരണം േകവലം ഭാിെയ മാരം ബാധിുന വിിയമ
ല; അത് സംാാിിിെ�ംം േയംിിെ�ംം ൂ ടി ആൂരണമാണ്. അു
െകാുതെനയാണ് ആൂരണിിെ� ിാീീയം വി�ലമായ ിർ്്് വി
േധയമാേി്ിവുനത്. ു േനാുള അനിവാിയമായ �യാണം പേയ, ു
ടുനത് ിിിരിിൽനിനാണ് എന േബാധയം ഭാിാനയൂപീകിണിി
ും ആൂരണിിും ഒിിവാിാനാകാി ിിതയാണ്. 

ഭാിാൂരണം എന േകാാംയെി ുൻനിുിിയാണ് ഈ ലിം 
മലയാളപ് ഒുിിയിിിുനത്. ഭാിാൂരണം മലയാളിിൽ േനിെി 
ുട�ിെയ�ിും േകിളിിെല അിായമിക ിംഗി് വളെി അ�ികാ
ലിാണ് ഇ�െനെയാു വിിയെിുിി്് െഗൌിവേിാെട പിിുു
ട�ിയത്. അുെകാുതെന അിായമികേലാകി് ഈ ലിിിന് 
വലിയ സവീകാിയത ലഭിും എനാണ് കുുനത്.



ഭാിാൂരണിിെ� ിിിരം, സിീാതം, �േയാഗം എനി�െന 
വയതയത ഗണ�ളിൽ ഉൾെപ�ിാംന പി് �ബധ�ളാണ് ഇതിൽ 
ഉളത്. 2020 ഏ�ിൽ-െമയ് മാസിിലാണ് ഈ ലിിിനാംള പിിര
മ�ൾ ആിംഭി്ത് മു പല േമഖലെയംം എന േപാെല മലയാളപ്െയ
ംം േകാവി്് 19 ബാധിു. ആഗ്ിൽ ഇിേ�് �സിീീകിണം ുി്് 
ൈവകിേപായി. എനാൽ അത് ൂ�തൽ ഉൾിുുള �ബധ�ൾി് 
കാിണമായി എന് ആംവസിുു.

ഭാിാൂരണിിെ� ിാീീയമാണ് ‘േകാളനിയനതിഭാിാംാംം: ഭാ
ിാനയംം സാൂിയജനാധിപതയംം’ എന �ബധിിൽ പി. പവിരൻ 
ിർ്െിുനത്. േകാളനിഘടിിും േകാളനിയനതിഘടിിും ഭിണ
ൂട�ൾ െകാുനടുന ഭാിാനയിിും ഭാിാൂരണിിതകളിും 
അടിാാനപിമായ മാ�ം അനിവാിയമാെണന് സമർിിുകയാണ് പി. 
പവിരൻ. േകാളനിയനതിഭാിാംാംിിെ� അതർൈവാാനികസാ
ധയതകളിേലും �ബധം രീയണിുു. ഭാിാനയം, ഭാിാൂരണം 
എനീ സ�പന�ൾി് സമകാലി് വളെി വലിയ മാ��ൾ ഉ്ായിു
െ്ും ആേഗാളസാിിിയിിൽ മലയാളിിൽ ഇനിംം ൂ പെപ�േി
് ഭാിാനയംം ആൂരണംം എതായിിിിണം, എ�െനയായിിിി
ണം എും ‘ആേഗാളീകിണകാലെി മലയാളഭാിാൂരണം’ എന �
ബധിിൽ സേതാി് എ്്.െക. വിലയിുുു.

ഭാിയിെല സാേ�തികപയ�ുെട ൂ പീകിണിിുപിനിെല നയംം 
ആൂരണപീതികും എതായിുുെവന അേനവിണമാണ് സീന േജാ
ണിെ� ‘മലയാളഭാിാൂരണംം സാേ�തികപയൂപീകിണംം’ എന 
�ബധം. ഭാിാൂരണംമായി ബധെപട് സർിാർതലിിൽനടന 
ഔേയയാഗിക�വർിന�െളിാൾ അെനൌേയയാഗികംം വയിിപിംമായ 
രമ�ളാണ് മലയാളിിൽ സാേ�തികപയനിർ�ിതിയിൽ നിർണായക
മായത് എും അത് ുേിൂടി ഭാേിാുഖമായിുു എുുള വിലയിു
ിൽ രേീയമാണ്.

മലയാളിിെ� വയതയത തല�ളിൽ നടന ഭാിാൂരണിിെ� 
ിിിരഘട�െള വളെി ൂ മമായി അവതിിപിുന �ബധമാണ് എം. 
രീനാഥെ� ‘ഭാിാൂരണിിെ� മലയാളവിികൾ’. മലയാളിിെല ഭാ
ിാൂരണരമ�െളുിി്് പിിുനവർി് ഏെി സിായകമാുന 



�ബധമാണിത്. എ.ആർ. ിാജിാജവർ�ംെട ഭാിാ�വർിന�െള 
ഭാിാൂരണം എന പിികപന്കുനിുെകാ്് വിലയിുുകയാ
ണ് ുി�യ് ബിീർ തെ� �ബധിിൽ. മലയാളബിുയപിനിിനാ
യി എ.ആർ. ിാജിാജവർ� നടിിയ പിിരമ�ൾ എ�െനയാണ് ഭാ
ിംെട വികാസിിൽ നിർണായകമായി മാിിയത് എന് �ബധം സമർ
ിിുു.

ഭാിാൂരണെി �േയാഗതലിിൽ എിിുനതിുള �ധാന 
ഉപാധികളിൽ ഒന് വിയയാലയ�ളിെല ഭാിാപിനമാണ്. ആ േമഖലയിൽ 
നടന ഇടെപടുകൾ അവേലാകനം െിുന �ബധമാണ് പി. േസാമ
നാഥെ� ‘മലയാളപിനം: ഭാിാൂരണൃിിയിൽ’ എന �ബധം. ഭാിാ
ൂരണം െപൌിാവകാംിിെ� ഭാഗമാണ് എന്  േകിളിിെല ആയി
വാസിഭാികുെട ആൂരണ�ന�െളംം പീതികെളംം ുൻനിുിി 
േജാസ�് െക. േജാബ് വിലയിുുു. ഭാിാപിിാിതിെയന സ�പന
െി ുൻനിുിി മലയാളേിാെടാപം നുനപയജനതംെട ഭാികെള
ംം ഒേിേപാെല പിിഗണിുെകാുള ഭാിാനയംം ആൂരണംം എ�
െന സാധയമാും എും �ബധം അേനവിിുു. മലയാളഭാിംെട വയ
വിാിേംിി വർീിപി്തിൽ ഇടെപട ിിിരസദർഭ�െള  അടയാളെപ
�ുകയാണ് ‘തലേ�ിിേിഖകും നിഘുിും ഭാിംെട വികാസിിിര
ിിൽ’ എന �ബധിിൽ േജാസ�് ാിിയ. മലയാളിംെട ജീവിതസാ
ിിിയ�ുമായി ഇണ�ിംം പിണ�ിംം �വർിി് സംൃതം അടി
ുള പര്് ഭാികൾ അതിൽ േനിിട് ഇടെപ�കംം െിു എന് അേ�
ിം നിിീയിുു.

ഭാിണിിെല ംിിെതുകെള നിർണയിുന കാിയിിൽ സംൃ
തിീതിി് മാനയതകപിുന വിേധയതവമേനാഭാവം ഇേപാംം മലയാളിി
തകളിൽ ംിമാെണന് വായിുകയാണ് ‘ഉ്ാിണംം പാിപിയ�ും’ 
എന �ബധിിൽ സി.െജ. േജാർ്് െിുനത്. സംൃേതാ്ാിണ
�െള അവലംബിുള ുീിവിിാിിിലാണ് ഉ്ാിണപിംുകെള സം
ബധി് നുെട ധാിണകൾ ഇേപാംം �വർിിുനത് എന നിിീയ
ണം രേീയമാണ്. പി. രീുമാിിെ� ‘േകിളഭാികൾ, മലയാളഭാിണം: 
വികസനംം സമനവയംം’ എന �ബധിിൽ ഭാി, ഭാിണം എനിവ
െയുിിുള സമകാലമായ അിിവിെ� പാാിലിിൽ േകിളിിെല 
ഭാികെളംം മലയാളഭാിണെിംം അവേലാകനംെി്് േകിളിിെ� 



വികസന�ിിയയിൽ ഭാിംെട പ�് എെതന് പിിേംാധിുകയാണ് 
െിുനത്.

ഗേവികർും മു വിയയാർിികൾും വളെി സിായകമാുന ഈ 
ലിിിെല �ബധ�ൾ ഓേിാും അിായമികിംഗി് ു ടർപിന�ൾ
ുള സാധയതകൾ ധാിാളം ുിനി�ു്്.

ഈ ലിിിെ� നിർ�ിതിംമായി ബധെപടിർ്കളിൽ ഇടെപ�ക
ംം �ബധ�ൾ സമയബധിതമായി അയുതിികംം െി് ഓേിാുി
േിാ�ം വളെി നദിം്്. ഈ ലിം പിയർ ിിവു നടുനതിൽ സിായി
് േ്ാ. െക. േജായ് േപാൾ, േ്ാ. മിിയ േപാൾ എനിവർും ഈ ലിം 
എ്ിുെിാാൻ എനിി് അവസിം തന െക.െക.ടി.എം. േകാേളജ് മലയാ
ളവിഭാഗിിെല അീയാപകകർും നദി.

േ്ാ.സി.വി.ുധീർ

ഇുു എിിറർ

.
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എ.ആർ. ിാജിാജവർ�ംെട ഭാിാൂരണപീതി 
ുി�യ് ബിീർ െക.െക. 116

മലയാളപിനം: ഭാിാൂരണൃിിയിൽ 
േസാമനാഥൻ പി.  140
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േജാസ�് ാിിയ 173

ഉ്ാിണംം പാിപിയ�ും 
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മലയാളപ്യിൽ �സിീീകിിുന �ബധ�ുെട  
ൂർണ ഉിിവായിിം അതു േലഖകിിൽമാരം നിയിതമാണ്



ോ�ാളിിാിംിാാാാാാംം:  
ാാാാിാംം ിാൂയയജിാിിപയയംം

പി.പിിരൻ
ൊ�ൊഫസർ, മലാൊളിിാൊംം, ീീശകാൊാൊായ സംൃത സർികലൊശൊല, തിൂർ 

�ൊേ�ശികേകംം.

�ബധസംരംം

ഭാിാൂരണം എനത് നുെട സാിിിയിിൽ േകവലം അിായമിക 
തലിിൽ നടുന �ിിയയല എും അത് േകാളനീകിണകാലെി 
നയിിെ� ുടർ്യായി ഭിണതല�ളിുൾെപെട മാൃഭാിേയാ�ള 
വിേവിനെി സംേബാധന െിുന ിാീീയ�നം തെനയാെണും 
ൂ്ിിാുനതാണ് ഈ �ബധം. ഭാിാൂരണം എനതിെനിാൾ 
ഭാിാനയം എന സ�പമാണ് ഇവിെട ൂ�തൽ �സിം. ഭാിാംാം
പിന�ൾ േകിളിിൽ പെിാപതാം ൂ �ാു ു തൽ ഈ ിാീീയെി 
ഉൾെിാ്ിുു എും ഇടിാലു മാരമാണ് ഈ േമഖലയിൽനിന് 
ഈ സമീപനം ൈകേമാംം വനെതും വയിമാുു. അിായമിക 
േമഖലംം സനീ�വർിനംം േയാജിുന സമീപനമാണ് നുി് 
േവ്ത്.
താേ�ാൽവാുകൾ: കുി ഭാിാംാംം (Black Linguistics), 
േകാളനിയനതിഭാിാംാംം (Post-colonial linguistics), നിേിധാ
മക ഭാിാനയം (Negative Language Policy), നിേിധാമക ഭാിാ
ൂരണം (Negative Language Planning), ധനാമക ഭാിാനയം 
(Positive Language Policy), ധനാമക ഭാിാൂരണം (Positive 
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Language Planning), �തിേിാധ ഭാിാംാംം (Preventive 
Linguistics), ഭാിാ�ാാന�ൾ (Language Movements), ഭാിാ
സനീ�വർിനം (Language Activism), ഭാിാസാാാജയതവം 
(Linguistic Imperialism), ഭാിാൂരണം (Language Planning), 
സാൂിയജനാധിപതയം (Social Democracy), ു മതല ഭാിാൂരണം 
(Micro Language Planning), ൂലതല ഭാിാൂരണം (Macro 
Language Planning)

‘േിായയം േിായിുന വിമതും സംഘടിത�വർികും �തയയംാംപ
ിമായി ംലയം െിുനവും ഇെല�ിൽ എലാ ഉയാിമായ ആംയ�ും 
േബാർ്ിെല േിാുെപാടിയായി അവേംിിും’–േടാ്് ഗി�്ലിൻ1

ഭാിാൂരണം എന വാി് ഭാിാംാംിിൽ പിിിിതമാുനത് 
1950-കുെട ഒ�വിലാെണ�ിും എലാ ഭാിാസൂി�ളിും ആ �ിിയ 
േനിെി ആിംഭി്ിു്്. ഭാിെയ മാനകീകിിുക, വയാകിണരഥ�ും 
നിഘുിും വിാാനേകാം�ും മും നിർമിുക ു ട�ിയ കാിയ�െള
യാണ് ഭാിാൂരണം എന സ�പംെകാ്് അന് ഉേ�ംി്ത്. ൂ ിിപയം 
ജന�ുെടംം വയവിാിഭാിതെന ഭിണൂടഭാിംം വിയയാഭയാസമാധയമ
ംമായ ആുനിക ൂേിാപയൻ സാിിിയിിൽ ഇിിം ഒു നിർവിനം 
താത്കാലികമായി പിയാതമാെണു പിയാം.

േജാവാൻ ൂബിും ബിേയാ എ്് െജർുംം േിർന് 1971-ൽ 
‘ഭാിെയ ആൂരണം െിാാൻ കിിംേമാ’ എന േിായയം േിായിുനതി
ുുെപ എൻ.വി. ൃണവാിിയർ ഈ �നം േകിളിിൽ ഉനയിുെവു 
മാരമല, അതിുള േജാലി ുടുകംം െി്ിുു. യഥാർഥിിൽ 
ൂ�ാുകൾ ുുതെന പലയിടും ഈ നിലയിുള �വർിനം 
ആിംഭി്ിുു. ിാീമീമാംസ എന ംാഖ ൂപെപ�നതിുുെപ ിാീീയ
�ിിയംളുേപാെലിെന ഭാിാൂരണം എന വിിയം അിായമിക 
േമഖലയിൽ ജനിുനതിും എരേയാ ു ുതെന ഭാിാൂരണം സൂി
നിർമാണിിെ� ഭാഗമായി നിലനിനിുു.

ഭാിെയ ഭാിാംാംം എന അിായമിക വിിയിിന് �ിേി
െി�ി് സാൂിയജീവിതിിെ�ംം ിാീീയജീവിതിിെ�ംം ഭാഗമായി 
കാണാൻ രമി്ാൽ ഭാിാൂരണം ൂേിാപിൽിെന വളെി പിിം 
െിന കാിയമാെണു കാണാം. മിാനായ ആൽര്് എനിിയെപ�ന 
എ.്ി 9-ാം ൂ�ാ്ിൽ ഇംല്് ഭിി്ിുന ിാജാവ് ലിീു പകിം 
അനെി ഇംലീിിെന (�ാിീന ഇംലീി് ) വളർിിെിാുവിാൻ 
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േബാധൂർവം രമി്തായി കാണാം. �ധാന ലിീൻ ൃതികൾ ഇംലീ
ിിേലി് വിവർിനം െിാാും �ാഥമികവിയയാഭയാസം ലിീു പകിം 
ഇംലീിിൽിെന നടിാും അേ�ിം രമിു. എ.്ി 1066-ൽ രു 
സംസാിിുന േനാർമൻകാർ ഇംല്ിെന കീിടിിയേപാൾ അവിടെി 
ഭിണ, വിയയാഭയാസേമഖലകളിൽ ഉപേയാഗിിെപ�ന ഭാി രാായി. 
ൂ�ാുകളിൂെടംള േബാധൂർവമായ �വർിനിിെ� ഭാഗമായാണ് 
രാിും ലിീും പകിം ഇംലീി് ഭിണ-വിയയാഭയാസേമഖലകളിും േകാട
തികാിയിിുെമാെി ഉപേയാഗിിാെമു വനത്. 1731-ൽ ഇനി ഇംല
്ിെല േകാടതികളിൽ ആെി�ിും രോാ ലിീേനാ ഉപേയാഗി്ാൽ 
അപു പവൻ പിി എന നിയമം തെന ിാജാവിന് �ിെപ�വിേി്ി 
വു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇംല്ിൽ വയാകിണരഥ�ും നിഘുിും 
ൂപെപ�നും.

1960-കളിൽ സാൂിയഭാിാംാംം എന േമഖല പിിുംുേപ 
ഘടനാവായിീതിയിൽ പിിംീലനം കിടിയ ഭാിാംാംാർ ഊനിയത് 
ഭാിയിൽ സംഭവി് ആൂരേണതിമാ��ളിലായിുു എും ഭാിയിും 
വിനിമയിിും ഇടെപ�നതിെന അവർ ‘നി�ുെട ഭാിെയ െവുെത 
വിൂ’ എന ുാാവാകയിിെ� അടിാാനിിൽ തളിിളാിുു 
എും ജിിി െനകവാപിൽ നിിീയിുു്് (871). 1959-ൽ എാാർ േിാജൻ 
േനാർെവയിൽ ഭാിാൂരണം എന സ�പം ഉപേയാഗിുേപാൾ ഏകഭാ
ിാസൂിെിയാണ് ു നിൽ ക്ത്. ഇ�െനയാണ് അേ�ിം അതിെന 
നിർവിി്ത്: ‘ഒേി ഭാിണസൂിിിെല എംുകാർും ഭാികർും 
േവ്ി മാനകമായ ഉ്ാിണം, വയാകിണം, നിഘു എനിവ താാിാു
ന കർമപീതി2 ‘(Jernudd: 16). അേ�ിം 1966-ൽ ഉയർിിപിടി്ത് 
ഭാിാൂരണെി വാെമാിിേഭയ�ളിൽനിന് മാനകഭാിയിേലുള 
മാ�ിിെ� വിവിധ ഘട�ളായി കാുന സമീപനമാണ്. ഇത് വിെമാ
ിിി് വാെമാിിംെട േമുള ആധികാിികതംമായി ബധെപട ിർ്ാേമ
ഖലകളിേലു ൂടി നയിുനതായിുു. ഈ നിലയിൽ ഭാിാൂരണം 
എന വിിയം അിായമികമായി അവതിിപി് ഭാിാംാംാർ കു
തിയുേപാെല വയാകിണനിർമാണംം നിഘു നിർമാണംം മാനകീകി
ണംം മാരമാേണാ ഭാിാൂരണം? നിലവിുള ഭാിാൂരണം എന 
സ�പം മതിയാുേമാ നുെട ഭാിാേമഖലകളിെല �ന�ൾ സംേബാധന 
െിാാൻ?
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ാൊാൊൂരണിിൽിി്് ാൊാൊിാിിേല്്
ഭാിംെട മാനകീകിണം, ലിപി, അനയഭാിാപയ�ൾ സവീകിിുനതി
െല�േി് നിലപാ�കൾ ുട�ിയവ ഭാിാംാംാർി് അഭി�ായം 
പിയാംന േമഖലകളാെണനതിൽ സംംയമില. എനാൽ, ഭാിംം ഒു 
സൂിിിെ� ജീവിതംമായി �ലർുന ബധ�ൾ ഇ�െന പിിമിത
െപ�ിാനാകില.

ഭാിാൂരണെി ിിലർ ൂ ലം, ൂ മം (മാേിാ, ൈമേിാ) എും 
വിഭജിുു്്. ഭാിെയ മാരം ു ൻനിർിിംള ആൂരണമാണ് ൂ മം. 
ഇതി വിാാനംാഖകുമായി ഭാിാൂരണം �ലർുന ബധെി
ൂടി കണിിെല�ുേപാിാണ് അതിെന ൂലം എു വിളിുനത്. 
ഭാിംെട ഇതി േമഖലകുമാംള ബധെി ൂിിപിുനതിനാൽ 
ഇവിെട മാേിാ എു പിാത് ബുതലുളും ൈമേിാ എു 
പിാത് േിഖീയംമാണ്. ൂലം എു വിളി്താണ് യഥാർഥിിൽ 
ൂമതല ബധ�െള സംേബാധന െിുനത് എു കാണാം. ഭാിെയ 
സൂിെി ുൻനിർിി പിിുനതിന് ൈമേിാ എും സൂിെി 
ഭാിെയ ുൻനിർിി പിിുനതിന് മാേിാ എും വിേംിിപിിാം 
എും കുുു്് (Kennedy: 264).

ാൊാൊിാം-ാൊാൊൂരണിിുമുംം
ുിുൂടി വയിമാണ് െിയിൻസ് േ�ാസ് നടിിയ മെ�ാു വിഭജനം. 

1. പയവി ആൂരണം (Status planning), 
2 ഭാിാംിീിിിൂനിയ ആൂരണം (Corpus planning), 
3 ഭാിാേംിീവികസനപിമായ ആൂരണം (Acqusition planning) 

എനി�െനംള േഭയ�ളാണ് േ�ാസ് 1969-ൽ നിർേ�ംി്ത്. ഉ്ാിണം 
ുതൽ വാകയതലം വെിംള, തികും വയാകിണപിംം ഭാിാംാംപിെമ
ു പിയാംന, കാിയ�ളാണ് ഭാിാംിീിിിുള ആൂരണം എനു
െകാുേ�ംി്ത്. ഇിാിയിിൽ മാരമാണ് പിപിാഗതമായ നുെട 
ഭാിാംാംപിനം രീ െിുുനത്. എനാൽ ഇതിൽനിു വയതയത
മായി പയവി ആൂരണംം ഭാിാേംിീവികസനപിമായ ആൂരണംം 
വയിമാംം േകാളനിയനതിവായപിമായ സമീപനം ആവംയെപ�ു്്. 
ഭാിാൂരണം എന പിിമിതമായ സ�പനെി മിികടന് ഭാിാനയം 
(Language Policy) എന ിാീീയസ�പിിേലി് നയിുനതാണ് 
ഈ േമഖല. �ംിഭാിാംാംിിെ� അിായമികപിിമിതികുെട 
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ുാകൾ േപുനതാണ് ഭാിാൂരണം എന സ�പെമ�ിൽ ഭാിാനയം 
എനത് ൂ�തൽ വിംാലമായ ഒു ിാീീയ �ിിയെയ ുിിുനതാണ്. 
ഒു സൂിിിന് അതിെ� ഭാിാജീവിതിിെ� എലാേമഖലകളിും 
ഇടെപടാൻ കിിംക എനുമായാണ് ഭാിാനയം ബധെപടിിിുനത്. 
െകാേളാണിയൽ സാിിിയ�ളിൽ സവതം ിാീീയ-സാപിികജീവിത
െി നിയരി്ിുനത് അധിനിേവംകിാണേലാ. ഭാിംെട പയവിെയംം 
അവർ തെനയാണ് നിയരി്ത്. അതിനാൽ അധിനിേവംവിുീ സമി
ിിൂെട ഒു സൂിം പിമാധികാിം േനടിെയ�ുന �ിിയംെട ഭാഗം 
തെനയാണ് സവതം ഭാി്് നയം ൂ പീകിിിും. അവുെട ജനാധിപതയ
സ�പിിെ� ുഖയഘടകമാണത്.

ഈ വിംാലതയിേലി് കടിണെമ�ിൽ അിായമികമായ ുമു
കൾിുിി് ജനജീവിതിിെ� വിവിധ േമഖലകളിൽ ഭാി �ലർുന 
അധികാിബധം വിംകലനം െിോ്ി വും. ഭാിംം ഇതിേമഖല
കും ത�ിുള അതർൈവാാനികബധം വയിമാുേപാിാണ് 
നിലവിുള ഭാിാൂരണം എന സ�പിിെ� പിിമിതി തിിി്ിിംക. 
പയവി ആൂരണം, േംിീവികസനപിമായ ആൂരണം എനീ സ�പ
ന�ൾ അിായമികവയവിാിിിെ�ംം അിായമികവിനിമയിിെ�ംം 
ഭാഗെമന നിലയിൽ നുി് സവീകിിിാം. ഇവ ിുുൾെപ�ന ഭാിാനയം 
എന പിികപന ഭാിംം ിാീീയനയംം ത�ിുള ബധെി േനിിട് 
എ�ുകാണിുകംം െിും. അതിനാൽ ംിീിാൂരണം, പയവി 
ആൂരണം എന ിു ഗണ�ൾെകാ്് േകവലമായ ഭാിാൂരണംം 
ഭാിാനയംം ത�ിുള അടിാാനപിമായ വയതയാസം വയിമാിാൻ 
കിിംം. െകാേളാണിയലിസിിെ� അവംിി�ൾ േപുന നുെട 
സൂിിിൽ അിായമികേമഖലെയ ഈ കാചപാേടാെട എ�ിെന �നർ
നിർവിിിാം എനാണ് നാം ഇനി അേനവിിേി്ത്. േകാളനിയനതിസ
ൂിിിെല ഭാിാംാംപിനിിന് ഉ്ാേക് ഊനലിെ� വയതയാസം 
എതായിിിിണം എും അിായമികമായി വിംയീകിിേി്ു്്.

േകൊളിിാിതാാൊാൊശൊംം അതർൈിാൊിികമൊണ്
േകാളനിയനതി സമീപനം േകാളനിയനതി ഭാിാനയിിേലി് 

നയിുു. േകാളനിവൽിിണിിെ� ബാിിപരംം നവേകാളനീകിണ
ിിെ� വർിമാനംം േിർനതാണ് നുെട ഭാിാനയംമായി ബധെപട 
കാിയ�ൾ. േകാളനിയനതി ഭാിാംാംം (Post- colonial Linguistics) 
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എന േപിിൽിെന ഇന് �തിയ പിനംാഖെയ ൂപെപ�ിാുള 
രമം നടുു്്. സാപിികംാംം, ിാീീയം, ിിിരം ുട�ി വിവിധ 
വിാാനംാഖകുമായി അതർൈവാാനികബധം ൂ യിുനതാണ് 
േകാളനിയനതിഭാിാംാംം. േനിെി ൂ ിിപി്േപാെല അത് േകവലം 
ഭാിെയ ഒു ംിീിമായി കാുന ിീതിയല. അേനകം വയവിാി�ുമായി 
ബധെപടാണ് േകാളനിയനതിഭാിാംാംം ഭാിെയ ാാനെപ�ു
നത്. ഇിിിിൽ ബുവിിയ�ളിൽ ധാിണേയാ നിലപാേടാ ഇലാെത 
ഭാിാൂരണെി സമീപി്ാൽ അത് ുകമായ പാിിതയ�കടനം 
മാരമായിിിും. അിാീീയമായ ഈ സമീപനം ഭാിാൂരണം ഒു 
ിാീീയ�ിിയയാെണു കാുനതിൽ പിാജയെപ�ു.

േലാകിിെല 80 ംതമാനം �േയം�ും ഏെത�ിും ഘടിിൽ 
േകാളനീകിണിിൂെട കടുേപായതാണ് എന വുത തിിി്ിിാാൽ 
നുെട ഭാിാ�നെി അതർേ�ംീയ തലിിൽെവ് ്േനാിിിാണാും 
കിിംം. അത് േകാളനീകിണിിൂെട കടുേപായ സൂി�ുെട െപാു
�നമാണ്. സാപിികംം ിാീീയംമായ തലംം അതിു്്. േകാളനീക
ിണേിാെട ഇതയയിെല ഉപായനേമഖലയിൽ സംഭവി് മാ�െി ബിപൻ 
ിാ വിവിിുനത് ഇുമായി േിർുനിർിാം. ഇംല്ിൽ വയവസായ 
വിലവം വനേതാെട ഇതയയിെല ഉപന�ൾ ിിടനിേലി് കയ�ിയയ
ുക എന അുവെി ുടർന ിീതി അടിമിിിെപു. ഇംല്ിെല �തിയ 
വയവസായിവർഗിിെ� താത്പിയം മെ�ാനായിുു. ‘ഈ വർഗിിെ� 
ലാഭം ക്വടിിൽനിനലാെത ഉത്പായനിിൽനിന് ലഭി്ുെകാ്്, 
േ�ാാാിിപിിാൻ ആരിി്ത് ഇതയയിൽനിന് നിർമിതവുിുെട 
ഇിുമതിയല, മിി്് ത�ുെട ഉത്പന�ൾ ഇതയയിേലി് കയുമതി 
െിുനും ഇതയയിൽനിന് പുിിേപാെലംള അസംൃത വുിൾ 
ഇിുമതി െിുനുമാണ് ’ (ബിപൻ ിാ: 98). ഒു ഘടിിൽ നുെട 
നാടിൽനിുള അസംൃത വുിെള ഇവിെടനിുതെന വയവസായ 
ഉപനമാിി ഇംലുൾെപെടംള വിേയംിാജയ�ളിേലി് കയ�ി അയു
കയാണ് െി്ിുനത്. ിിടനിെല വയവസായവിലവം ഈ �ിിയെയ 
അടിമിിു. അേതാെട ഇതയയിെല അസംൃതവുിെള അവയായിി
െന കയ�ി അയു. ഇവിെട സവകീയമായി വയാവസായികസംിംഭ�ൾ 
ുടുനതിന് പലയിടും വിലും ഏർെപ�ിി. േകാളനിഭിണകാലി് 
സാപിികേമഖലയിൽ ഇതയിാുെട ഉപായനയമതംം വളർ്ംം 
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േബാധൂർവം ഇലാതാിിയുേപാെലിെനയാണ് ഭാിംെട ഉപായന
യമതംം വളർ്ംം ഇലാതാുനത്. വിയയാഭയാസമാധയമം ഇംലീിാുന 
1835-െല െമിാെള േനാട് വയിമാംം ിിടീി് സാപിികനയിിെ� 
സാംാാിികഭാിയം തെനയായിുു.

ഇസെബല െലലിസംം െബനി� മിെ�ംം ‘ഭാിംം േകാളനീകി
ണംം’ എന േലഖനിിൽ ഈ േമഖലയിെല ുൻകാല സമീപന�ൾ 
വയിമാുന ിിതകെി എ�ു കാുു്്. അെ� സിസയർ, രാ�്സ് 
�ാനൻ, െ�ൻസർ, ൈവ�്ലി, കാൽെവ�്, അ്െബ, ബാംഗ്േബാസ്, 
ുേമാ്്, എൻുഗി വാ തിഓംേഗാ എനിവിിേലിാണവർ രീ തിിിു
നത് 3. സമകാലികിായ െപനിൂി്, േിാബർട് �ിലിസൻ എനിവെിംം 
ൂ്ിിാുു. ഇവയിൽ പലും ഭാിാംാംെി സംബധി് അിായമിക 
വയവിാി�ളിൽ വിാി േപുകളാണ് . അവർ േകാളനി വിുീസമിം
മാംം ിാീമീമാംസംമാംം ബധെപടാണ് ൂ�തൽ അിിയെപ�നത്. 
േകാളനിവിുീസമിിിെ� അതർൈവാാനികബധെിഇത് 
എ�ുകാുു. നുെട അിായമികേലാകിിന് ഭാിാൂരണിർ്െയ 
ഭാിാനയിർ്യായി വികസിപിിണെമ�ിൽ േകാളനിവിുീസമി�ൾ 
ഏർെപട വിവിധ ൈവാാനികബധ�െള തിിി്ിിേയ്ിവും. േയംീ
യസമികാലെിംം നേവാിാനകാലെിംം വിേമാിനൂലയ�െള 
അിായമികേമഖലയിൽ ാാപിെ്�ുക എന �ിിയ തെനയാണിത്. 
ൂേിാേകാിതംം േിഖീയംമായ ഭാിാംിീി ആൂരണംിിുളിൽ 
ുീ അിായമിുകളായി നിലെകാുനിടേിാളം അവർി് ഭാിംെട 
ഈ ബുതലബധം വയിമാിാേനാ ഈ യൌതയം ഏെ��ിാേനാ 
കിിയില.

േകാളനിയനതിവായപിമായ സമീപനം അിായമിക േമഖലയിൽ 
േവുിുനതിെ� ൂിനകൾ ഈയ�ി കാലി് വയിമാണ്. േകാള
നിയനതിഭാിാംാം േജണൽ (Post-colonial Linguistics) എന ഒു 
�സിീീകിണം തെന ആിംഭി്ിിിുു. ഭാിാനയെി സംബധി് 
കാംിിജ് ൈകുതക (The Cambridge Handbook of Language 
Policy, 2012) ിിൽ േകാളനീകിണംമായി ബധെപട നാു േലഖന�ൾ 
േിർിിുളും അിായമികേമഖലയിൽ േകാളനിയനതിവായം െിു
ുന സവാധീനം വയിമാുനതാണ് 4. അന ്ൂബെമർട് ുട�ിയവർ 
േിർന് എ്ിു െി് േകാളനീകിണപിംം അപേകാളനീകിണപിംമായ 
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ഭാിാംാംം (Colonial and Decolonial Linguistics, 2020) േകാളനീ
കിണ സദർഭിിെല ഭാിാംാംിിെ� �േയാഗം ിർ് െിുനതാണ്. 
ഇതയംം ആരിിംെമലാം ിർ്ംെട ഭാഗമാണ്. പേയ േകാളനിയനത
ിവായിിെ� ഒു വംം ൂ തകാലിിെല ഊനലാണ്. ഈ സമീപനിിൽ 
നിന് ഈ �തകംം സവതരമല. എനാൽ അത് േകാളനീകിണെമന 
യാഥാർഥയെി ഭാിാംാംംമായി ബധിപിു കാുു എനതിനാൽ 
അിായമിക േമഖലയിൽ �സിമാണ്. ഇേപാൾ ൂപെപ�േി്ും 
ഭാവിയിൽ ലയയമാേി്ുമായ ഭാിാനയെമതാകണം എനതിേലി് 
ഈ ിർ്കൾ എിിേ്േി്ു്്. ഭാിാപിമായ േകാളനീകിണംം 
അപേകാളനീകിണംം ഒുേപാെല ിർ് െിോ്ു്്. കുിഭാിാ
ംാംെമും �തിേിാധഭാിാംാംെമും വിളിുനത് ഈ സമീപന
െിയാണ്.5

േകൊളിീകാണംം ിിോാൊമക ാൊാൊിാംം
ഭാിംെടേയാ ഭാികുെടേയാ ഉപേയാഗിിൽ േബാധൂർവം ഇടെപ�
നതാണ് ഭാിാൂരണം എന് നിർവിിുു്േലാ(Kennedy : 264). 
അ�െനെയ�ിൽ ഇന് നാം ിർ് െിുന കാിയ�ൾ മാരമല അതിെ� 
പിിധിയിൽ വിിക. േകാളനീകിണഘടം ു തൽ �കടമാംം നുെട നാടിൽ 
ഭാിാൂരണം നടനിു്് എും ഭാിാംാംംമായി ബധെപടല, 
െകാേളാണിയലായ ിാീീയ�ിിയംെട ഭാഗമായാണത് ഉ്ായത് എു
ുള തിിി്ിിവിേലി് അത് എിിും. േകാളനീകിണ ഘടിിൽ കീി
ടിെപട ജനതകുെട ഭാികുെടേമൽ നടിിയ അതിിമ�െളലാം 
അതിുളിൽ വും.

ഭാിാപിമായ േകാളനീകിണ�ിിയയിൽ ിു �വണതകൾ 
രാ് ഭാിാംാംാനായ ൂയി ജീൻ കാൽെവ�് കെ്�ുനതായി 
ഇസെബല െലലിെസംം െബനി� മിെ�ംം എ�ുപിംു (5).

1. ലംബമൊിം
ഭാിംെട സാൂിയമായ വയാപനെിയാണ് ഈ ിീതി ൂിിപിുനത്. 
ൂേിാപയൻഭാി ആയയമായി േകാളനി ജനതയിെല ‘ഉപിിവർഗ�െള’ സവാ
ധീനിു. അതിുേംിം മാരമാണ് ‘താണവർഗ’�ളിേലി് പടർനത്.
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2. തിാീീിം
ൂമിംാംപിമായ വയാപനെിയാണിത് ൂിിപിുനത്. തലാാന
�ളിൽനിന് രാമ�ളിേലി് അധിനിേവംഭാി വയാപിുു. ലംബത
ലിിും തിിാീനതലിിുുള ഈ വയാപനിിെ� ഒു ഉപകിണം 
വിയയാഭയാസം തെനയാണ്. സുലനമിലാി ഒു സാൂിയ�തയയംാംം 
ാാപിിാൻ െകാേളാണിയൽ ംിികൾ വിയയാഭയാസവയവായിൂെട 
പിിരമിു. സാൂിയംം ഭാിാപിംമായ പലതിം �േയാഗ�ളിൂെട അത് 
ഉിപിെ്�ു. അതിെ� ഭാഗമായി അധിനിേവംകെ� ഭാിയാണ് ഏ�ംം 
ഉിമം എു വു. ഓേിാ േകാളനിയിെലംം ഭിണപിംം വാണിജയപിം
മായ േമഖലകളിൽ അധിനിേവംഭാി ആധിപതയം േനടി.

സാൂിയമായ ഒിസമതവെി അത് ാാപിെ്�ു എനതാണ് 
നുി് ഇതിൽനിു്ാേക് തിിി്ിിവ്. നഗിേിാ�ം ഭിണൂടേിാ�ം 
േിർുനിുന വർഗിിന് േമൽൈി ലഭിു. ഇത് മിിവാും പിപിാഗ
തമായി അധികാിം കാാളിയിുന വർഗം തെനയായിുു. സാൂിയമായ 
അസമതവെി വികസിപിുന ഈ സമീപനം ജനാധിപതയവിുീമാണ്. 
ൂ ൂൾ ഇതയയിെല ഉപിിവർഗെി അധികാിാാനി് നിലനിർ
ുനതിൽ എ�െന ഇടെപു എും മുുള പിന�ുമാംം ഇതിെന 
േിർുെവിാം.6 ഭാിാനയിിന് നിേിധാമകംം ുണപിംമായ 
വം�ു്ാകാെമു വുു. ഭാിാൂരണെി ധനാമകെമും ഋണാ
മകെമും േടാവ് ുട്നാബ്-കാംഗാസിെനേപാുള ിില പിിതാിൾ 
നടുന തിംതിിിവ് ഈ �ിിയെയ വിംയീകിിിാൻ പിയാതമാണ്.7

ഭാിംെട േംിി വികസിിാുള ആൂരണെി ധനാമക ആൂ
രണെമും േംിി ുിിാേനാ ഇലാതാിാേനാ ഉള ആൂരണെി 
ഋണാമക ആൂരണെമും വിളിുു. ഇവ ഭിണൂടനയ�ുമായി 
േിർു നിുനതായുെകാ്് നിേിധാമകഭിാനയെമും ധനാമക
മായ ഭാിാനയെമുമാണ് യഥാർഥിിൽ വിളിിെപേട്ത്.

ിാമണാധിപതയിിെ� ഭാഗമായി സംൃതം വയാപിുകംം മലയാ
ളുൾെപെടംള ഭാികെള അേപയി്് അതാണ് വേിണയം എന ധാിണ 
ംിിെപ�കംം െി് ഘടിിൽ മാൃഭാിേയാ� സവീകിി്ത് നിേിധാ
മകമായ നയമായിുു. ജാതിഘടനയിെല േരണീേബാധം സംൃതം/
മലയാളം എന േമൽകീി് ബധമായി �തീകവൽിിിിെപ�കയായി
ുു. സംൃതെി േകാീകിി്ായിുു ഈ ആധിപതയേബാധെമ�ിൽ 
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പാാാതയിാജയ�ുെട േകാളനീകിണേിാെട അത് ൂ േിാപയൻഭാികെള 
ുൻനിർിി �തയയമായ ആധിപതയമായി മാിി.

ിു തിിിൽ േകാളനിംിികൾ നാുകാുെട ഭാിെയ ഇലാതാ
ിൻ രമി്ിുെ്ു കാണാം:

1. േനിിട് നിേിാധനം വിി (േപാർുഗീുകാർ േഗാവയിൽ െകാ�ണി
േയാട് െി്ത് ഉയാിിണം).

2. വയവാാപിതമായി, ആധികാിിക ാാന�ളിൽനിന് നാുഭാി
കുെട പയവി എ�ുകളുെകാ്് (െമിാെളംെട നയംവിി 
ിിടീി് ഇതയയിൽ െി്ുേപാെല).

ഇതയയിൽ ഭാിംെട േമുള േകാളനീകിണിിെ� ആയയ സദർഭം 
േപാർുഗീസ് ഘടിിൽ തെന ആിംഭിുു്്. 1510-ൽ അൽുിർി് 
ആയിൽിായിൽനിന് േഗാവ പിടിെ്�ുനത് ഇതയയിെല േകാളനീകി
ണിിെ� ുടിമാെണു പിയാം. േപാർുഗീുകാർ േഗാവംെട േമൽ 
േനടിയ ൈസനികമായ ആധിപതയം പിനീട് ഭാിാേമഖലയിേലു ൂടി 
വയാപിു. േപാർുഗീസ് ൈവേ�ായിയായ രാൻസിോാ ് ി ടേവാിയാണ് 
1684- ൽ േഗാവയിൽ െകാ�ണി ഭാി നിേിാധിുനത്. െപാുാല�ളി
ും വിയയാഭയാസിിും മതകാിയ�ളിുെമാും െകാ�ണി ഉപേയാഗിി
ുെതു വു. ബല�േയാഗിിൂെട ിാീീയാധികാിം ാാപിിാും 
മതപിിവർിനം നടിാുമാണ് േപാർുഗീുകാർ രമി്ത്.

േകാളനീകിണം ൃിി് നിേിധാമകമായ ഭാിാനയെി ധനാ
മകമായ നയംെകാ്് തിുുകംം അതിനുൃതമായി ഭാിാൂരണം 
നടുകംം െിുകയാണ് േവ്ത്. എൻൂമംം ഗാധിജിംുൾെപെട
ംളവുെട ജനകീയ സമി�ുെട ുടർ്യിലാണത് നിുനത്. ഒ�െപട 
അിായമിക പിിതില, സംഘടിത ജനതയാണ് ഈ നയംമാ�ിിന് 
പിനിെല ംിി. ജനാധിപതയിിെ�ംം സാൂിയനീതിംെടംം വികസന
ിിെ�ംം വിഭവാധികാിിിെ�ംം ആിിിുള �നമായാണ് ൂനാം
േലാകി് അത് തിിി്ിിയെപടിുളത്. ഈ സാമാനയ പാാിലിിൽ 
നിന് മലയാളിിെ� സാിിിയിിേലി് കടിാം.

ാിൊമക ാൊാൊിാം–മലാൊളിിൊ� ഘടങൾ
ഭാിാനയംമായി ബധെപട് മലയാളിിെ� ിിിരെി എി് ഘട�ളാ
ിി തിിിിാംനതാണ്.
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1. ഭാിാമേനാഭാവംം മലയാളിിെ� േവർതിിിവിെനുിിുള 
േബാധംം ൂപെപ�ു

2. മിിണിി ഭാിാനയം

3. തേ�ംീയമായ നയൂപീകിണം

4. തേ�ം ഭിണൂടനയം

5. േകാളനി വിുീ, േയംീയ സമി�ൾ

6. �ാേയംിക ിാീീയ �ാാന�ൾ

7. ഭാിു േവ്ിംള �ാാന�ൾ
ഭാിേയാ�ള മേനാഭാവ (Language Attitude) മാണ് ഭാിെയ നില
നിർിേണാ വികസിപിിേണാ അതിുേവ്ി പിിരമിിേണാ എന
തിെനെയലാം നിായിുനത്. സംൃതിിൽനിന് ജനി്താണ് എലാ 
ഇതയൻ ഭാികുെമന െത�ിീാിണ്് ിാമണേമധാവിിിിെ� 
�തയയംാം പിൻബലംു്ായിുനേലാ. സംൃതനാടകമായ ൂടിയാട
ിിൽ ഉിമകഥാപാര�ൾ സംൃതം പിംകംം അലാിവർ �ാൃതം 
പിംകംം െിുനതിും ഇു്്. അവിെട വിൂികനാണ് മലയാളെി 
�തിനിധീകിി്ത്. ൂ താനിിെ� പ്മലയാളൃതി പിിേംാധിിാുള 
േമൽപൂിിെ� ൈവമനസയിിന് കാിണംം ഈ മേനാഭാവം തെന. 
പതിൂു ുതൽ പതിനാു വെിംള ൂ�ാുകളിെല മലയാളിിെ� 
സാിിതയഭാിെയന നിലയിും വിാാനഭാിെയന നിലയിുുള 
വികാസിിെ� ിിിരം ഈ മേനാഭാവേിാ�ള ഏുുടലിെ�ംം 
വിജയിിെ�ംം ിിിരമാണ്. സംൃതിിൽനിന് േവിിട് എനാൽ 
അതിൽനിന് സവീകിിിാംനത് സവീകിി്് ു േനിിയതിെ� ിിിരമാണത്. 
സംൃതെി മാരമല, അിബിംം ു ിിയാനിംുൾെപെടംള ഭാിയിൽ
നിുള പയ�െളംം സവീകിിു. ഊിിയിൽ െിിിയവർി് അിിംമാി് 
ഉി െിുന ിാമിിിതകാിൻ ുതൽ ഭടജന�ുെട ന�വിൽ േകിളഭാി
ുേവ്ി നിന ു ാൻ നപയാർവെി മേനാഭാവെി �തിനിധീകിിുു. 
അധികാിേിാ�ം അധിനിേവംേിാ�ം െിുുനിന് സവതം ജനതംെട 
ംംം േകൾപിിാുള സമി�ളിലായിുു ഇവെിലാം ഏർെപടത്. 
ഇതയയിലാകമാനം േനാിിയാൽ ഭിി�ാാനം മാൃഭാിയിൂനിയ 
ഈ �തിേിാധെിയാണ് �തിനിധീകിി്ത്.
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മിാിംി ാൊാൊിാം–മേിൊാൊിിിൽിി്് ആൂരണിിേലം്
ലീലാതിലകം ുതൽ ൂിിപിിാുള മലയാളം എന ഭാിംെട േവർ
തിിിവിെനുിിുള േബാധം നിർണായകമായ മാ�ിിെലുനത് 
പെിാപതാം ൂ�ാ്ിൽ എ�്.്ുു. എലിസിെ� ാാവി്െിളിവ് 
എന സ�പെിംം ുടർന് േിാബർട് കാൾ്വലിെ� 1856-ൽ വന 
ാാവി്ഭാിാവയാകിണിിെ�ംം �സിീീകിണേിാെടംമാണ്. ഒേി 
സമയം ഭാിാംിീി ആൂരണിിേലും ഭാിാനയിിേലും വിക
സിിാുള സാധയതകൾ ഇവുെട സമീപനിിു്ായിുു. കാിണം 
സംൃതെി ഉയർിിിാടി മലയാളെി താിിെിുന മലയാളികുെട 
ഭാിാമേനാഭാവെിൂടിയാണ് എലിസ് വിമർംി്ത്. ഈ വിമർംനം 
കാൾ്വും ാാവി്സദർഭിിൽ വികസിപിുു്്.

േപാർുഗീുകാർ കുതിയുേപാെല ബല�േയാഗിിൂെടംള 
മതപിിവർിനിിൽനിന് വയതയതമായി മതപിിവർിനെമനാൽ 
മനപിിവർിനം തെനയാണ് എന നിലപാടാണ് മിിണിിമാർ സവീകിി
്ത്. േപാർുഗീസ് േകാളനിയായ േഗാവയിൽിെന പിൽിാലി് ഈ 
മാ�ംവനു കാണാം. േപാർുഗലിെല ിാീീയ കാലാവാ മാിിയേപാ
ിാണ് േഗാവയിെല ഭാിാനയംം മാുനത്. േപാർുഗലിൽ 1820-ൽ നടന 
ലിബിൽ വിലവിിു േംിം േപാർുഗീസ് അധികാിികൾ േഗാവൻഭാി
േയാ�ം സംാാിേിാ�ം �തിയ സമീപനമാണ് �ലർിിയത്. 1857-ൽ 
ഗവർണർ ജനിലിെ� െസിടിിയായിുന ു ാ ിിവാി (Cunha Rivara) 
െകാ�ണി ഭാിെയ തിിിുെകാു വുനതിും ആുനികീകിിുനതിും 
വലിയ പു വിിു. സവയം ഒു െകാ�ണി പിിതനലാി അേ�ിിി
െ� ിാീീയനയമാണ് ആ ഭാിംെട �േിാഗതിി് ഊർ്ം നൽകിയത്. 
െകാ�ണിയിൽ ആുകാലിക�ൾ വു. 1890-ൽ െകാ�ണിയിെല ആയയ
േനാവും �ിിിി�ി.

േകാളനിവിുീസമിിിെ� ഭാഗമായല മിിണിിമാർ മാൃഭാിെയ 
ുേനാുെവ്ത്. മാൃഭാിയിലാണ് മന്് ൂപീകിിിെപ�നത് എന 
ലിബിൽ ഉൾിാച മിിണിിമാർു്ായിുു. ആതിികംം ഭാവപിം
മായ പിിണാമമാണ് അവർ വയിിയിൽ ഉ്ാിാൻ രമി്ത്. അതിനാൽ 
അവുെട രീ മാൃഭാിയിേലി് തിിിു. തേ�ംീയ ജനതെയ 
അിിയാൻ അവുെട ഭാിംം വയാകിണംം അിിേയ്ു്ായിുു. 
തേ�ംീയ ജനത്് മിിണിിമാർ ഉ്ാിിയ �തിയ സംാാിസ�പംമായി 
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സംവയിിാൻ സവതം ഭാിയിൽ ആുനിക സാിിതയൂപ�ും ഉ്ാേി
്ിയിുു.

ഭാിാൂരണംമായി ബധെപട് മലയാളിിെല ഭാിാനേവാിാ
നിിെ� ആിംഭബിുവായി എ�ുകാണിിാംന പലും മിിണിി 
�വർിനംമായി േനിിേടാ അലാെതേയാ ബധെപടതാണ്. ഭാിാ
സാേ�തികതംെട ആയയഘടിിൽ അവുെട സംഭാവന നിർണായക
മാണ്. സംേയപേവയാർിിിെ� �സിീീകിണം ഒു സദർഭമാണ്. 
ഭാിാസാേ�തികതംെട തലിിെലംം നിർണായക േവർതിിിവ് 
െബാമിൻ െബയിലിേയാെടയാെണു പിയാം. സാേ�തികമായ ഈ 
ആൂരണെിെയലാം ഭാിാംിീിപിമായ ആൂരണം (േകാർപസ് 
ലാനിംഗ് ) എു വിളിിാം. സമാതിമായി സംഭവി് നിഘു നിർമാണംം 
വയാകിണിിനംെമലാം ഇതിൽെപ�ിാം. ു്ർുൾെപെടംളവുെട 
�വർിന�െള ഈ നിലയിൽ വിലയിുിാും കിിംം. ഉയയംേപ
ൂർ ൂനിേയാസിെ� കാേനാനകൾേപാെല പലും അേബാധമായി 
മുനിലയിൽ ഭാിംെട വളർ്യിൽ പ�ാളികളായി. പാിേമായയംം 
ിാജയസമാിാിംം ാാനനിേയപംം മും ഭാിാേംിീ വികസനിിും 
വലിയ പു വിിു. ിവ.േിാ്് വർിിെ� വിഭിപയസംരിം (1861) 
പയേകാംനിർമാണിിേലുള ുടിംമായി.

തേ�ശീാമൊാ മേിൊാൊിമൊറംം ഇടൊ�ടുകംം
മിിണിിമാർ ുിുവിട മാൃഭാിംെട ൂതംിി ഏെത�ിുെമാു 
മതിിെ� അതിർിികളിൽ ഒുുനതായിുനില. അത് ഭാവിയിേല
ുൂടി േനാുനതായിുു. വിേയംമിിണിിമാിിൽനിന് തേ�ംീയ 
�േിാിിതിിേലും ൈവയാകിണാാിിേലും വുേപാൾ ഇു ൂ �തൽ 
വയിംമാണ്.

മാൃഭാിേയാ�ള ിാമിിിതം ുതുള കവികുെട ധനാമക 
മേനാഭാവെി ആൂരണംിിയിേലി് വികസിപിുനത് പെിാ
പതാം ൂ�ാ്ിെല വയാകിണപിിതുൾെപെടംള ഭാിാേപാിണ 
�വർികിാണ്. േജാർ്് മാിൻ ുതുളവർ ഏെ��ിത് അപേകാ
ളനീകിണപിംം ധനാമകംമായ ഈ ഭാിാൂരണമാണ്. ഇംലീു
മായി മലയാളെി താിതമയം െി്് മലയാളിിെ� മികംൂടി േജാർ്് 
മാിൻ എ�ുകാണിുു്്. ‘വു, വേന, വി്േന എുള ഭാവേഭയ
�ൾ എംലീിിൽ വുുവാൻ രമി്ാൽ സാധിിയില. എംതിേിാു, 
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എംതിിിിു, എംതിേയു, എംതിേപായി എനി�െനംള ഭാവന
�െള ആ ഭാിയിൽ വുിണം എ�ിൽ ബുു�ിെിു േവ്ിയിിിുു’ 
(സാുവൽ: 444).

മലയാളം തമിിിെലംുനതിെനംം േജാർ്് മാിൻ വിമർംിു
ു്്. തമിിയിം ബുജന�ൾു അനയമായിിിുു എു മാരമല, 
മലയാ�ു െകാുനുമല എന് വിമർംിുു.

1864-െല ഒു �തക നിൂപണിിൽ ഭിണഭാിെയ സംബധി
് വിമർംനം അേ�ിം ഉനയിുു്്: രഥായിംം തമിിയിം
മല മലയാളമാണ് േവ്ത് എു വായിുു. ൂമമായി രീി്ാൽ 
ഭാിാംിീിിിെ� ആൂരണംം നിേിധാമകഭാിാനയിിൽനിന് 
ധനാമകമായ നയിിേലുള മാ�ംം ഒു േിർനാണ് നിലനിനത് 
എു കാണാം. േജാർ്് മാിൻ േകിളീയനായ ആയയെി വയാകിണ
ിിയിതാം മാരമല ധനാമകമായ ഒു ഭാിാനയം ൂേനാുെവ് ആൾ 
ൂടിയാണ്.

സാേ�തികമായ ആുനികീകിണം ഒു നയമായി മാുനത് േജാർ്് 
മാിേനാൂ ൂടിയാെണു പിയാം. വിയയാഭയാസംം ഭിണംം േകാടതിംം 
മലയാളിിലാകണെമന �ഖയാപനം 1867-ൽ ബാലാഭയസനെിുിിു
ള ഒു �സംഗിിൽ �ഖയാപിുേപാൾ അത് വയിമായ ഭാിാനയം 
തെനയായി മാുകയാണ്. െമിാെളയിൽനിന് ഭിനമായ സവിമാണിത്. 
മലയാളേനാവലി്ായ ആർ്് ്ീിൻ േകാംിയിും ഈ നിലപാട് 
കാണാം. ഭാിാംിീിെി ുൻനിർിിംള ആൂരണം ധനാമകമായ 
ഭാിാനയമായി വികസിുകയാണ്. മിിണിിമാും �േിാിിതും ഉന
യി് ഭാിാേബാധം ിിുമതിിൽ ഒു�ി നിനില. മതവിയയാഭയാസുൾ
െപെട എലാം മാൃഭാിയിലാണ് നിർവിിേി്ത് എന് സനാംലാ 
മിിത�ൾ പിംേപാൾ ഇത് ിിുമതിിെ� പിിധിിുിേിും 
കടുെവന് വയിമാണ്.

േജാർ്് മാിെ� ുടർ്യാണ് എ.ആർ. ിാജിാജവർ�യിും 
കാുനത്. േകിളപാണിനീയം വയാകിണ രഥിിനുിി് ഭാിാൂ
രണിിേലുൂടി കണയുന ൃതിയാണ്. അേ�ിിിെ� തെന 
ഭാിാൂിണംം ൃിമജിിംുൾെപെടംള ൃതികൾ ഭാിാനയ
ിിെ� ഭാഗമാംള ഭാിാേംിീവികസനം എന സമീപനെിയാണ് 
എ�ുകാുനത്. ു്ർടിെ�ുൾെപെടംള മിിണിിമാുെട നിഘു 
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നിർമാണിിൽനിന് രീകേ�ംവിിിെ� ംംതാിാവലിയിേലെിു
േപാൾ ഭാിംെട േംിീവികസനിിൂനിയ ആൂരണംിിയാണ് 
�വർിി്ത്. ഭാിംെട േംിീവികസനം പെിാപതാം ൂ�ാ്ിെ� 
ി്ാം പുതിയിെല േകിളീയെപാുമിലിിെ� െപാുവായ അജ്
യായിുു. അത് ഭിണൂടനയ�ളിേലും കടുകയിി.

നേവാിാനഘടിിൽ ൂപെപട ഭാിാേപാിിണിസഭംം 
ഭാിാേപാിിണി എന �സിീീകിണംം ഭാിാനയം എന സമരകാചപാ
�തെന �ലർിിയതായി കാണാം. വിാാനഭാിയിും ഭിണഭാിയിും 
അവർ ംിമായ നിലപാട് സവീകിി്ിുു. ൈപേലാേപാൾ വിാാ
നപയേകാംം ുടർ്യായി �സിീീകിി്ത് ഭാിാേപാിണിയിലാണ്. 
ഇതിെ� ുടർ് 1927-ൽ ൂപീകിി് സമതേകിള സാിിതയപിിിിി
ും കാണാം.

തേ�ശീാാാണൂടം–ുതിാ ാൊാൊിാം
മിിണിിമാിിും തേ�ംീയപിിതിിും മാരമല, ഭിണൂടിിും 
ഭാിാൂരണംം ഭാിാനയംം സവാധീനം െിുുു്ായിുു. 
പെിാപതാം ൂ�ാ്ിൽ തേ�ംീയ ഭിണസംവിധാന�ൾ ആുനിക
വൽിിിിെപ�ു്ായിുു. �തിയ ഉേയയാഗാസംവിധാന�ും 
ആുനികമായ അിിംപായനംം നടേി് ആവംയംം ഉയർു വനിു
ു. േംിീവികസനിിൽ പിനവുിുെട നിർമാണം �ധാനമാുു. 
സാിിതയേമഖലയിും വിാാനേമഖലയിും ഒു ഭാിെയ വികസിപിു
നതിുള േബാധൂർവമായ രമ�ൾ ഇതിെ� ഭാഗമാണ്. 1867-ൽ തിു
വിതാംൂർ പാി�തക ക�ി�ി മലയാള പാി�തക�ൾ ഉ്ാുനത് 
ഇതാണ് കാണിുനത്. േജാർ്് മാിെനയാണ് ക�ി�ിംെട ആയയ 
അധയയനായി പിിഗണി്ത് എു ൂടി ആേലാിിുേപാൾ �തിയ 
ഭാിാമേനാഭാവിിു ലഭി് സാർവരികത വയിമാുകയാണ്. തിുവി
താംൂിിൽ തമിിിന് പകിം മലയാളം ഭിണഭാിയാേക് ആവംയകത 
േജാർ്് മാിൻ ഊുേപാൾ അത് വിാനിിിുന മലയാളി െമേ�ാിി
യലിേലുള ഒു തിി�ീല ഉയർിൽ ൂടിയാണ്. തേ�ംീയഭിണൂടംം 
ജനതംം ത�ിൽ ഭാിംെട കാിയിിൽ പി�ിം ംിിെപ�ുന ഒു 
സമീപമാു്ായിുനത്. ഭാിാേപാിിണിംെട നിിവധി ലി�ളിൽ 
ഉയർിിയ ഭാിാ�നം ഭിണഭാിംൾെപെടംള ഭാിാനയ�െള ുൻ
നിർിിൂടിംളതായിുു.
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സൊൂംയജിൊാി�തയിിേലം്–ജൊതി-മതിേിൊാൊി�ാൊിങംം 
ാൊാൊിാംം
സംൃതംം മലയാളംം ത�ിുള വയതയാസിിൽ സാൂിയവിഭാഗ�ൾ 
ത�ിുള അധികാിിിെ�ംം തലു്്. ിാമണും ഇതി ജാതി-മതസ
ൂി�ും ത�ിുള അധികാിിിെ� ബധമാണ് അതിുൾേ്ുനത്. 
സാൂിയജീവിതിിെ�ംം ൈവാാനികജീവിതിിെ�ംം ഭാി മലയാ
ളമാിിെിാു മാരേമ േകിളിിൽ സാൂിയജനാധിപതയം സാധയമാൂ. 
േകിളിിെല കീിാളനേവാിാനിിെ� മാധയമം മലയാളമാകാുള 
കാിണം അതാണ്.8സംൃതിിുള മേരാ്ാിണ�േളാ� ൂടി ിാമ
ണിക അതിീയിിൽ നടുന ബിംബ�തിഠ്് പകിം നാിായണുു 
മലയാളെിയാണ് ജനകീയ ഭിിംെട വിനിമയഭാിയായി ക്ത്. 
‘ജാതിേഭയം മതേയവിം ഏുമിലാെത സർവും േസായിേതവന വാംന 
മാൃകാാാനമാണിത് ’ എന് എംതിയേപാൾ അത് വയിമായിുു. 
ിാമണുെട േവയുികെയ എതിർി ിടപി സവാമികൾ മലയാ
ളിിെ� മാിാമയം അപം അതിംേയാിിപിമായി തെന ുേനാു
െവു. െപാകയിൽ അപ്ും അാ�ാളിംം എലാം മലയാളെിയാണ് 
ആംയേ�ാതംം ംിിംമായി ക്ത്. ‘മാൃഭാിംെട അഭിൃീിമാർഗം’ 
(1935) എന സേിായിൻ അാപെ� േലഖനിിൽ �കടമാുനത് ഈ 
നിലപാടിെ� കാപാണ്. ിാീീയ ജനാധിപതയം ൂർണമാകണെമ�ിൽ 
സവർണാധിപതയം ഇലാതാിണെമന സാൂിയജനാധിപതയ ുാാവാ
കയെി ഭാിയിേലുൂടി വയാപിപിുകയാണ് സേിായിൻ അാപൻ 
െി്ത്.

േകൊളിിിിുധസമാം
നിേിധാമകമായ സമീപിിൽനിന് വയതയതമായി നാുഭാിേയാട് 
ധനാമകമായ സമീപനം സവീകിി്തിൽ ഏ�ംം നിർണായകമായത് 
േകാളനിവിുീസമി�ൾ തെനയാണ്. ഭാിാംിീിെി ആൂരണം 
െിുനതിനുിി് ഭാിാനയംതെന െപാളിെ്ംതാുള സമീപനമാണ് 
ൂനാംേലാകിിെല േകാളനിവിുീ സമി�ൾ ുേനാുെവ്ത്.

േകാളനിിാജയ�ളിെല ിാീീയസമിിിെ� ഭാഗം തെനയായിുു 
അവിട�ളിെല ഭാിാനയിിെല മാ��ും. െവും ഭിണസൌകിയിിു 
േവ്ിംള വിഭജനം എന െകാേളാണിയൽ കാചപാ�വിട് ഇതയെയ 
ഭാിാടിാാനിിുള സംാാന�ളായി വിഭജിിണെമന ആവംയം 
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േയംീയ �ാാനമാണ് ഉനയി്ത്. േകാളനിവിുീ സമീപനേിാ� 
ൂടി ഭാിാൂരണെി സംേബാധന െിുേപാൾ സവാഭാവികമാംം 
അത് ഭാിാനയിർ്യായി മാും. അതിെ� ിാീീയംം സാംാാിികംം 
സാപിികംമായ ലയയംം വയിമാിെപ�ം. കാിണം െമിാെളംെട 
ഭാിാനയം �കടമാംം ിാീീയംം സാപിികംം സാംാാിികംമായ 
ഒു യൌതയം ുേനാുെവ്ിുു. േയംീയവിേമാിന സമിിിൽ ഭാി ൂടി 
�നമായതിെ� കാിണംം മെ�ാനല. േയംീയ സവാതരയിിെ� ുടർ്
ംം ിാീനിർമാണിിെ� ഭാഗംം ആയി ഭാിാൂരണെി അേപാൾ 
കാേണ്ി വും.

േയംീയ �ാാനകാലി് ഗാധിയൻ സമീപനിിെ� ഭാഗമാംം 
അലാെതംം മാൃഭാിയിൂനിയ ഭിണംം വിയയാഭയാസംം എന ആംയം 
വയാപകമായിുു. �സിീ ഭൌതികംാംാനായ സേതയാനാഥേബാസ് 
പെിാപതാം ൂ�ാ്ിെ� ആയയപുതിയിൽ കൽിി സർവകലാ
ംാലയിൽ എം.എസ്.സി �ാുകൾ ബംഗാളി ഭാിയിെല�ിത് തെന 
ഉയാിിണം. ഭാിാസംാാനം, ഭാിാ ഉപേയംീയതാ സ�പം എനിവ 
ഇതയൻ നാിണൽ േകാരും ഇതയൻ ക�ൂണി്് പാർടിംം േസാിയ
ലി്് പാർടിംം ഉൾെപെടംള �ാാന�ും അംഗീകിി്ിുു. ഭിണ
ഘടനയിൽ വയിമാംം ഇതയൻ ൂനിയെ� ഭാിാനയം �ഖയാപി്ിു്്. 
ിിദിെയ ഒേയയാഗികഭാിയാുനത്, ഇംലീിിെ� ാാനം, സംാാന
െി ഭിണിിെല ഭാികെളതാകണം എനത്, േകാടതി ഭാികൾ എലാം 
ഭിണഘടന നിർവിി്ിു്്. ഭാിാനൂനപയ�ുെട അവകാം�ൾ 
സംിയിുനതിുള വുുകും ഉ്്.

1948-ൽ േ്ാ.എസ്. ിാധാൃണെ� േനൃതവിിുള ഉനത വിയയാ
ഭയാസ ക�ിിൻ ഇതയൻ ഭാികളാണ് വിയയാഭയാസമാധയമമായിിിേി്ത് 
എു പിംു. 1964-66 െല േകാിാിി ക�ിിും ഇതയൻ ഭാിാമാധയമ
മായിിിിണം എലാ തല�ളിെലംം വിയയാഭയാസമാധയമം എുിപിുു.

സാേ�തിക പയ�ൾ ഇതയൻ ഭാികളിൽ വികസിപിിാൻ സി.എസ്.
ടി.ടി. (ക�ിിൻ േ�ാർ ൈസ�ി�ിക് ആ�് െടിിിൽ െടർമിേനാളജി) 
എന ാാപനം 1961 ഒേ�ബർ 1-ന് ആിംഭിുു. ഭിണഘടനംെട 
344-ാം അുേ�യിിെല 44-ാം വുപ് �കാിമാണ് ഇത് ാാപിിെപടത്. 
1961-ൽ ുേനാുെവ് ൂൾ വിയയാഭയാസേമഖലയിെല രിഭാിാപീതി 
1968-ഓെട അംഗീകിിിെപു.
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ഇതയൻ സാൂിയിിിരിിെലനേപാെല ഭാിാിിിരിിും നിർ
ണായകമായ വിേ�യം സംാാന�െള 1956-ൽ ഭാിാടിാാനിിൽ 
�ന്ംഘടിപി്താണ്. ഇനി വിാനിിിുന ഭാിാനയെിംം ഭാിാൂ
രണെിംം ഇതിെനിാൾ സവാധീനി് മെ�ാു ഘടകംമില.
അതായത് ിു തിിിൽ ഭാിാ�ാാന�ൾ ഭാിാനയിിൽ ഇടെപ
ടതായി കാണാം.

1. േയംീയ സമിിിെ� ഭാഗമായി േയംീയ �ാാനം-ഇതയൻ 
നാിണൽ േകാരസിെ�ംം ഇതയൻ ക�ൂണി്് പാർടിംെടംം 
ഇതയൻ േസാിയലി്് പാർടിംെടംം മും ഭാിാനയം.

2. ഭാിെയംം �േയംെിംം ു ൻനിർിി ൂ പെപട ിാീീയ �ാാ
ന�ൾ. ഏ�ംം നല ഉയാിിണം ാാവി് ുേന� കികം തെന. 
അവുെട ിാീീയിിെ� അടിാാന�ളിെലാന് മാൃഭാിാ 
�നമായിുനേലാ.

േകാളം - ാൊീീാംം ാൊാൊ�ാംമൊാ സമാങൾ തിിൽ േിടര 
കിിോർംൊ�ടൊൊത േ�ൊാത്
1920-ൽ ഇതയൻ നാിണൽ േകാരസ് അതിെ� ഘടക�െള ഭാിാ
ടിാാനിിൽ �ന്ംഘടിപിിാൻ തീുമാനിു. 1921-ൽ ഒ�പാലി് 
നടന ആയയെി അഖിലേകിളാടിാാനിിുള േകാരസ ്സേ�ളനം 
ജാതിും മതിിും ലിംഗിിും അുിി് മലയാളി ഒുൂടിയ ആയയ
സദർഭമാണ്.

1956-ൽ േകിള സംാാനൂപീകിണിിേലെിിിയത് ഈ സാൂ
ിയസംഘാടനിിെ� ു ടർ്യായി ഐകയേകിള �ാാനിിൽ അണി
േിർനവർ പല നിലകളിൽ നടിിയ ിാീീയ സമി�ളാണ്. എനാൽ ഈ 
ിാീീയസമിെി േനിെി ൂിിപി് ഭാിാ�േിാഗതിു േവ്ിംള 
സമി�ുമായി േവ്ര കണിേിർിാൻ കിിാിെലനത് വുതയായി 
അവേംിിുു. ഭാിാേപാിണിസഭ ുതൽ സമതേകിള സാിിതയ 
പിിിി് വെിംള അേനകം സംഘടനകൾ ു േനാുെവ് ഭാിാനയെി 
ിാീീയ സവാതരയംമായി േവ്ര കണിേിർിാൻ കിിാില. ഭിണഘ
ടനയിൽ ലയയമാിിയ ഭാിാവകാം�േളാ അഖിേലതയാതലിിൽ മു 
സംാാന�ളിൽ നടപിലായ ഭാിാനിയമ�േളാ േകിളിിൽ േവ്ര 
നടപാകാെത േപായത് ഈ ബധമിലാ� െകാ്ാണ്. േയംീയ�ാാ
നകാലി് ിിദിി് ലഭി് സവീകാിയത അേത ിാീീയസദർഭിിൽ 
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മലയാളിിും ലഭിേി്തായിുു. ഗാധിജി വയിിതലിിൽ പിാ 
അഭി�ായ�ൾിുിി് േകിളിിൽ േയംീയ �ാാനിിന് മാൃഭാിാ 
അജ് ഉ്ായിുനില-വളേിാൾ ഉൾെപെടംള പലും ി്ിെനംം 
ബധിപിിാൻ രമി്ിുെന�ിും.

തമിി് നാടിൽ ഇത് സാധിുെവനതാണ് അവുെട ിാീീയേബാധ
ിിൽ ഭാിാേബാധം ഉൾേ്ർനിിിുനതിെ� അടിാാനം. ിാീീയ 
�ാാന�ുെട അജ്യിൽ ഭാിാനയം കടുവേി്തിെ�ംം അതി
ലാിിട�ളിൽ സവതമായി ഭാിാ�ാാന�ൾ ൂ പെപേട്തിെ�ംം 
സാധയതകളിേലിാണിത് വിിൽ ൂുനത്.

1957-െല ഇ.എം.എസിെ� ആയയമരിസഭ തെന െതിൊ�പ് 
�കടനപരികയിൽ വിാാനേകാംനിർമാണംവെി ഉൾെപ�ുകംം 
േകാമാടിൽ അിൂതേമേനാൻ ക�ി�ിെയ ഭിണഭാി മാൃഭാിയാുന 
കാിയം പിിിാനായി നിയമിുകംം െി്ിുെന�ിും പീനീട് ഈ 
രമ�ൾി് ംിി നിെപടതായാണ് കാുനത്. വയിിതലിിൽ 
ഭാിംെട ിാീീയം ഉയർിിപിടി്വർും ആ സമീപനം സവതം ിാീീ
യകയിംെട ുഖയപിിഗണനാവിിയമാിി േവ്ര വികസിപിിാൻ 
കിിാിടില എനാണിത് വയിമാുനത്. സംാാന താത്പിയ�െള 
ുൻനിർിി �വർിിുന തമിാാടിെല ാാവി്കയിംെട േകിളപ
തിപായി പിയാംന േകിളേകാരുേപാും േകിളിിെല മാൃഭാ
ിാ�നെി സംേബാധന െി്ിേട ഇല. ഒു ിാീീയ�ാാനം എന 
നിലയിൽ േകിളിിൽ ഭാിാ�നം, അും ു ഖയമായി ഭിണഭാിംെട �നം 
ഉയർിിപിടി്ത് േലാനപൻ നപാടെ� േസാിയലി്് േകിളേകാരസ് 
മാരമാണ്. ഒ�െപട ിില �വർിന�ൾ േലാിയംെട അുയായികളായ 
േസാിയലിുകും നടിിയതായി കാണാം. െ�്ിലിസെി ഉയർിി
പിടി് മിായി മാൂിാുൾെപെടംളവർ േനൃതവം നൽകിയ േകിള 
േസാിയലി്് പാർടിും െ�്ിലിസം എന ിാീീയ ുാാവാകയെി 
മാൃഭാിാവകാംംമാംം അതിൂനിയ വികസനംമാംം ബധിപിിാൻ 
കിിാില.

ാൊാൊ�ാൊിങംൊടംം സമാങംൊടംം അിിിൊായത
എലാ ഭിണൂട ിാീീയനയ�ുെടംം മാ��ൾ ിിിരിിൽ സംഭവി
്ത് ജനകീയ�ാാന�ുെട ഇടെപടലിൂെടയാണ്. ഭാിാനയിി
െ� കാിയംം ഇതിൽനിന് വയതയതമല. ൂേിാപിൽ ഭിണൂടഭാിംം 
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ൂിിപയം ജനതംെട ഭാിംം ത�ിൽ ൈവുീയമിലാിതിനാൽ അവിെട 
മാൃഭാിയിൂനിയ നയം മാുനുമായി ബധെപട് ആുനിക കാലി് 
ജനകീയ�ാാന�ു്ായില.

േയംീയസമിേിാെടാപം ഭാിാ�ാാന�ും വികസിുവനിട�
ളിലാണ് മാൃഭാിു േവ്ിംള േബാധൂർവമായ നയ�ും ൂ പെപടത്. 
േഗാവ േപാർുഗീസ് �േയംമായിുെന�ിും ിീടീി് വിുീ േയംീയസമ
ിിിെ� ഊർ്ം േഗാവയിും സാംാാിിക ിലന�ു്ാിിയിുു. 
1942-ൽ അഖിേലതയാ െകാ�ണി പിിിി് ാാപിിെപടേതാെടയാണ് 
െകാ�ണിംെട �േിാഗതിി് വയിമായ പീതികു്ാുനത്. േപാർ
ുഗലിൽനിന് േഗാവ വിേമാിിപിിെപടതിുേംിം 1970-ൽ െകാ�ണി 
േഗാവയിെല ഔേയയാഗികഭാിയായിിീുകംം െിു. എവിെടവിെട ഭാി
ുേവ്ിംള �ാാന�ൾ ംിിയാർ്ിുുേവാ അവിട�ളിൽ 
മാരേമ ഭാിാപിമായ ജനാധിപതയം ൂപെപ�കംൂ.

1960-കളിൽ അഖിേലതയാതലിിൽ ഭാിാനയിിു്ായ മാ�
ിിൽ നിർണായകമായത് ിിദി അടിേ്പിുനതിെനതിെി തമിാാടിൽ 
നടന ഭാിാസമിം തെനയാെണു കാണാം. തമിാാടിൽ നടന ഭാിാ
സമി�ൾ ഇതയൻ ഭാികെള ൂ�തൽ അംഗീകിിിാൻ ഭിണൂടെി 
നിർബധിുനതായിുു. ിിദി-തമിി് �നമായാണ് ബാിയതലിിൽ 
അുഭവെപടെത�ിും അത് എലാ ഇതയൻ ഭാികുെടംം �ാധാനയെി 
ഉയർിിപിടിിാൻ േ�ിിപിുനതായിുു. സിവിൽ സർവീുൾെപെട 
ഇതയൻ ഭിണഘടനയിെല എടാംപടികയിൽെപട ഭാികളിെലംതാെമു 
വുനത് ഇതിെനുടർനാണ്.

1964-66 കാലെി േകാിാിി ക�ിിൻ ഉനത വിയയാഭയാസുൾ
െപെട മാൃഭാിാ മാധയമിിലായിിിിണെമന് നിർേ�ംി്ത് വലിെയാു 
ഉേിജനമായിുു. ഈ നയംം അതിെ� പിുടർ്ംമാണ് സർവകലാ
ംാലാതലിിുള പാി�തക�ൾ മലയാളിിൽ �സിീീകിിിാുള 
ാാപനെമന നിലയിൽ ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂടിെ� ാാപനിിെലിി
്ത്. 1968-ൽ ൂപീകിി് േകിളഭാിാ ഇൻ്ി�ൂും അതിെ� ആയയ ്യി
�ിായ എൻ.വി.ൃണവാിിയുെട വയിിപിമായ ുൻകുമാണ് 1968-1975 
കാലി് വിാാനഭാിംെടംം ഭിണഭാിംെടംം കാിയിിുള പല 
ഇടെപടുകുെടംം പിനിെല ഊർ്ം.

1958-െല േകാമാടിൽ അിുതേമേനാൻ ക�ി�ിംെട ുപാർം്് 
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ജീവൻ െവുനത് ആ ഘടിിലാണ്. അതിുേംിമാണ് േകിളിിെല 
ആയയെി ഔേയയാഗികഭാിാനിയമം 1969-ൽ നിയമസഭ പാ്ാിിയത് 
എേനാർുക.

ഭാിാനയം ൂ �തൽ വിംാലംം ജനാധിപതയ�ിിയംെട ഭാഗംമാണ.് 
അത് ഭാി്കെി കാിയമലാിുെകാ്ാണ് ജനകീയ �ാാന�ൾ 
ഈ �നം ഉയർിിപിടിുനത്. ഭാിാനയെി സംബധി് ഭിണൂട
നിലപാ�കൾ തിുുക എന ിാീീയമാണ് അവുനയിുനത്. ഭാിംം 
ഭിണൂട അധികാിംം ത�ിുള ബധെി അിിുപണിയലാണത്. 
െതാിിുൾെപെടംള വിഭവ�ുെട േമുള ജനകീയ അധികാിംമായി 
അത് ബധെപ�ു. മാൃഭാിംം വികസനംം ത�ിുള േനർബധം 
മലയാളിിെ� ഭാവിയിൽ െക. േസുിാമൻ വയിമാിിയിു്േലാ.

േകിളിിെല െപാുമിലിിെ� പിിമിതി ംിമായ അിിം 
�ാാന�ുെട അഭാവമാണ്. െകാേളാണിയൽ കാലം ുതൽ ുടർു
വുനും �ുേകാളനീകിണേിാെട ംിിെപ�നുമായ നിേിധാ
മകമായ ഭാിാനയെി തിുിാും സാൂിയജനാധിപതയിിേലി് 
ജനതെയ നയിിാും അിിം �ാാന�ൾ അനിവാിയമാണ്. േകിള
ൂപീകിണിിുേംിം ഭാിാേപാിണിിുള ജനകീയ രമ�ൾി് 
ംിി നിെപ�കയാു്ായത്. 1957-ൽ ൂപീകിി് ംാംസാിിതയ 
സമിതിെയ ുടർന് 1962-ൽ ൂപീകിി് ംാംസാിിതയപിിിിാണ് 
വലിെയാിളേവാളം ംാം വിാാനം ജന�ളിെലിിുക എന കാച
പാടിെ� അടിാാനിിൽ വിാാനഭാിയായി മലയാളെി വികസി
പിുനതിൽ ഇടെപടത്.

1990-െല ഒു വിാാനൈകിളി പതിപിൽ ഇ.എം.എുൾെപെട 
കയിിാീീയവയതയാസമിലാെത അന് േകിളിിെല െപാുമിലിി
ു്ായിുനവർ മാൃഭാിുേവ്ി ഒു ബുജന�ാാനം ൂപീക
ിിിെപേട്തിെ� അനിവാിയത ൂ്ിിാടിയിുു. േമിി കേിാൾ 
േകാംബ്ും ൂസൻ െപൻ�ീൽംം അേമിിിയിെല തേ�ംീയഭാിാസം
ിയണിിെ� പാാിലിിെലംതിയ ‘ഭാിാസനീ�വർിനംം 
ഭാിാനയംം’ എന േലഖനിിൽ ഭാിാനയ ൂ പീകിണിിൽ �ാാന
പിമായ �വർിന�ൾുള പ�് വളെി വിംയമായി ിർ് െിുു്്. 
ഭാിുേവ്ിംള �വർിനം പല ൂ പിിൽ നിലനിുുെ്ും അവ 
ഭാിാനയിിൽ മാ��ു്ാുകംം െിുുെ്ും പിംന അവർ 
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ഭാിാനയ ിർ്കളിൽ ഇിിം ഇടെപടുകെള െപാുെവ അവഗണിു
കയാണ് െിാാി് എും നിിീയിുു.

ാൊാൊശാീാ�ഠിിിൽിി്് ാൊാൊിാിിേലം് ിികസിേംടതിൊ� 
അിിിൊായത
ഭാിാംിീി ആൂരണംം പയവി ആൂരണംം േംിീവികസനിിനാ
ംള ആൂരണംം ഭാിനയസ�പംം ഒനിുേപാുനതാണ് േജാർ്് 
മാിൻ ുതൽ നാം കാുനത്. നയപിമായ ആൂരണസ�പം 
പിനീടാണ് മലയാളിി് നിെപ�നത്. േകവല അിായമിക പാിിതയം 
മാരമായി ഭാിാംാംപിനം മാിിയ ഘടിിലാണ് ഈ േംാിണം 
സംഭവിുനത്. അതിനാൽ ുൻകാല ഭാിാിിതകർ ഏെ��ി സമേിാ
ുകമായ ഭാിാ�വർിന�ൾ ഒിിിും �ാസ് ു ിികളിൽ ിർ്യായില. 
വിവിണാമകംം ൂർിീകിിിെപട ഒു �ിിയംമായാണ് ഭാിെയ 
പിൽിാലി് േനാിിി്ത്.

ഭാിാനയം ഭിണൂടിിെ� ുതാിയതെയ സംേബാധന െിുു. 
േകാടതിഭാിംം െതാിിൽ പിീയെയ സംബധി് കാചപാ�െമലാം 
ജനകീയ ിാീീയ സ�പിിൽനിന് ഉയർുവുനതാണ്. മു സാൂ
ിയ-ിാീീയകാിയ�ളിൽ ഒിാെള�ുന പിതിിിപേനാ �േിാഗമനപിേമാ 
ആയ നിലപാടാണ് ഭാിാംാംാാനമല ഇതിൽ �തി�ലിുക. 
അതിനാൽ പിിേതാിിതമായ ഭാിാിർ്െകാ്് പിിിിിിാംന 
തർിംമല ഭാിാനയെി സംബധിുളത്. അത് ഭാിാംാംാർി് 
വയാഖയാനി്് ഇലാതാിാൻ കിിംനതല. വയാകിണേമാ ഭാിാവിാാ
നേമാ ആുനിക ഭാിാംാംേമാ പിിുനതിനിടയിൽ മലയാളിിൽ 
ഭാിംെട അടിാാന ിാീീയം ഒിിിും അിായമിക േമഖലയിൽ വിി
യമായിടിെലേനാർുക. പാാാതയ അിായമിക േമഖലയിും ആുനിക 
ഭാിാംാംംതെന ു േനാുെവ് ഭാിാിായ് വ് എന സ�പിിെ� ിാീീ
യധവനികൾ ു േനാുെകാുേപായത് ഭാിാംാംിിന് �ിുളവിാണ്. 
�ംിഭാിാംാംിിെ� ഭാഗമായി വികസിു വന ഭാിാൂരണം 
എന സ�പം ഭാിാനയമായി വികസിുകയാണ് ഇനി അിായമിക 
േമഖലയിും സംഭവിേി് മാ�ം. ഇടെപടൽെകാു മാരേമ ഇത് സംഭ
വിുകംുൂ.

ആുനികഭാിാംാംം േകവലം പാാാതയിീതിയിൽ നുെട സർവക
ലാംാലകളിൽ പിിപിിാൻ ു ട�ിയേപാിാണ് ഭാിാംാംപിനം െവും 
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ഭാിാംിീിപിനമായി ുു�ിേപായെതു സംംയിേി്ിയിിിുു. 
േകിളിിെല ഭാിാംാംപിിതിിൽ ുുിം േപർേി ഭാിാനയപി
മായ നിലപാ� തെനംൂ. ഭാിാനയം എനത് ഭാിാംിീിംാംിിന് 
�ിുളതായതിനാൽ അത് ഭാിാംാംാുെട േജാലി അല എു 
കുുനവിാണ് പലും. ഈ പാിപിയിിൽ വളുന മു ിിലിാകെട 
ഭാിാൂരണംം ഭാിനയംം ഭാിാ�ാാന�ും േപാും ഭാിാംാം
ിിെ� ‘അിായമിക വിുീി’ു �ിുള ിാീീയ പിിപാടിയാെണന് 
ധിിുകംം െിുു.

ഇിിം വിുീിവായ�ൾ പടിാാിൻ നാ�കളിൽതെന പിതള
െപടിിിുു. കുി ഭാിാംാംെമും �തിേിാധഭാിാംാംെമും 
ൂനാംേലാക പിിസിു വിളിിെപടിുന ഭാിാ�വർിനം ഇേപാൾ 
പടിാാിൻ സർവകലാംാലകും ഏെ��ിിിിുു. ഭാിാൂരണംം 
ഭാിാനയംം മാരമല, ഭാിു േവ്ിംള സനീ�വർിനംതെന 
അവിെട തേ�ംീയ ഭാിാസംിയണിിെ� പാാിലിിൽ പാിയ
പീതിയിേലി് കടുവനിിിുു (Combs: 468). മാർഗി�് േ�ാിിംം 
ൂസൻെപൻ�ീൽംം േിർന് കാലിേ�ാർണിയയിെല സാ� ബർബി 
സർവകലാംാലയിെല യ ഇൻ്ി�ൂട് േ�ാർ �ീൽ്് ലിംഗവി്ി്് ആ�് 
ലാംേഗവജ് േ്ാകുെമേ�ിൻ എന വുപിൽ ഈ നിലയിുള ഒു 
പിിംീലന േകാ്് 2008-ൽ ആിംഭി്ിുു. 2010-ൽ ഓെിഗ സർവക
ലാംാലയിൽ വീും ഇിിം പിിംീലനം ആിംഭിു. ഇിവണ കളിി
ലി�ി �വർിിുനവർ ൂടി അതിൽ പ�ാളികളായി. 2009-ൽ ഭാിു 
േവ്ിംള സനീ�വർിനം തെന അിിേസാണയിെല അേമിിതയൻ 
ഭാിാവികസന ഇൻ്ി�ൂടിൽ േമിി കേിാൾ േകാംബ്സ് ആയയമായി ഒു 
േകാ്ായി പിിപിു.

ഭാിാസംിയണ �വർിനെിംം ഭാിാംാിീകിണ �വർ
ിനെിംം അതിെ� വിംാലമായ ിാീീയംം �തയയംാംപിംമായ 
പാാിലിിലാണ് അവർ പാിയപീതിയിൽ ാാപി്ത്. ൂലംം 
ൂമംമായ തല�ളിൽ ഭാിുേമൽ നടുന അിമ�ൾ അതിൽ ിർ് 
െിുു. ഈ േകാ്ിുള വിയയാർിികൾ ആിിവിസെി ൈസീാതിക
നിർമിതിയാംം �തിബീമായ �േയാഗമാംം കാുു എന് േകാംബ്സ് 
വയിമാുു്്. അവർ സനീ �വർിനെി പാാാതയ മാൃകയായി 
മാരമല തേ�ംീയ പാാിലിിുള ധാർമികംം ിാീീയംമായ 
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സ�പമാംം ക്് വിംകലനം െിുു. അവർ േകാളനീകിണെിംം 
അുവിിംള സവാംംീകിണെിംം െവുവിളിുു. ഭാിു േവ്ി 
സനീ�വർിനം നടുക എനത് നിർണായക �ാധാനയുളതാ
െണന് അവർ തിിി്ിിംു. അതിൽ പ�ാളിയായ ഒു വിയയാർിിംെട 
അഭി�ായം േകാംബ്ും െപൻ�ീൽംം േിഖെപ�ുു്്: ‘ഭാിാനി
െിുിി്് എെ� സൂിിിെല അംഗ�ുമായി ാാൻ സംസാിിു. 
ഇതിെന �തിേിാധിിാുള �വർിനം അനിവാിയമാണ് എും അത് 
ഏു തിിിുളതായിിിിണം എും അവർ ഇതിൂെട മന്ിലാും 
എു ാാൻ �തീയിുു. ാ�െള സംബധി്ിടേിാളം ഇത് ആിി
വിസമല, അതിജീവനം തെനയാണ് ’ (Combs: 468).

േകിളിിെല ഭാിാംാംപിനെി ഭാിാംിീിപിനിിൽനി
ന് ഭാിാനയിിേലി് വികസിപിേി്ിയിിിുു. ഭാിാപയവിംം 
ഭാിാേംിീവികസനംം എലാം ഉൾെിാുന ഭാിാനയിർ്യായി 
അതിെന വികസിപിേി്ിയിിിുു. േജാർ്് മാിൻ ുതൽ എ.ആർ 
ിാജിാജവർ�ംം സേിായിൻ അാപും വെിംളവുെട ഭാിാസമീപ
നിിെ� ൈജവികമായ ു ടർ് വീെ്�ിലാണത്. മലയാളിിലാിംഭി്് 
ആയിവാസി-േഗാരഭാികളിേലും നൂനപയഭാികളിേലും വയാപിേി
്ുമാണ് ഈ �വർിനം. കാിണം സംാാനൂപീകിണിിെ� 
ംിിയായ മലയാളെി തെന കൊാിിാാൽ മു മാൃഭാികും 
അവഗണിിെപ�ം.

ഭാിാംിീിിിെ� ആൂരണംേപാും എേപാംം ഭാിാനയിിൽ
നിന് സവതരമായ ഒു അിാീീയ �ിിയയാേണാ? ഭാിാൂരണിിെ� 
േമഖലയിൽ �തിയ ജനാധിപതയ സ�പ�ുമായി ബധെപട മു ിില 
�ന�ും ഉയർു വനിു്്. ഇന് ംീവായിിെ�ംം കുിവുെട 
ിാീീയിെ�ംം ാാൻസ് ജൻ്ുൾെപെടംള ലിംഗപയവി ബധ
ിിെ�ംം അടിാാനിിൽ ൂേിാപിെല തെന എലാ ഭാികളിും 
പയേമഖലയിൽ അിിു പണികൾ നടുു്്. െിയർമാൻ എന വാി് 
െിയർേപ്നായുേപാെല. കിി�ാലി എന �േയാഗം കുിവെി 
േമാംിാിായി കാുു എന് വയിമാംനുേപാെല. ഇതയൻ ഭാി
കളിലാെണ�ിൽ സവർണാധിപതയിിെ� ുാകൾ വിിുന പയ�െള 
പിതേള് കാിയംു്്. ലിംഗ-വർണസമതവിിു േവ്ിംയുന 
ഈ േമഖലയിെല വായംം ജനകീയ�ാാന�ളാണ് ഉയർിിെിാു 
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വനിുളത്. പയസായംമാംം �േയാഗ�ുമാംം ബധെപട ഈ 
േമഖല ഭാിാംാംാർും ഭാിാപിിതർും ഇടെപടാംനതാണ്. 
എനാൽ തുിാൻ വിളിംം അടിാാനജനവിഭാഗ�െള െിിൻ, െപണ് 
എുൾെപെട വിളിുനും ഇലാതായത് ഭാിാപിിതുെട ഭാിാൂ
രണ �ിിയെകാ്ല, പകിം കാർിികേമഖലയിൽ വന വപി് 
ജാിിവിുീ�േയാഭ�ുെട ഭാഗമാെണന് നാം ഓർേി്ു്്. 
മുിയാവകാം�ൾുേവ്ി നടുന സമി�ൾ മുിയബധ�െള 
അിിു പണിംേപാിാണ് സംേബാധനകും ഭാിാപിമായി അിിു 
പണിയെപ�നത്. കിിാ സമി�ൾെിനുേപാെല വിാനിിിുന 
സമി�ൾും അത് ബാധകമാണ്.

ഭാിംം സാപിിക വികാസംം ത�ിുള ബധം, ഭാിംം പിി
ാിതിംം ത�ിുള ബധം എനിവെയലാം ഇന് വയിമായിിിുു. 
അടിാാന ജനവിഭാഗിിെ� ിാീീയ പ�ാളിിംമായിൂടി അത് 
ബധെപടിിിുു. ഭാിാൂരണം എന സ�പെി ഭാിാനയിിേല
ി് വികസിപിുകയാണ് അിായമികേമഖലയിൽ സംഭവിേി് മാ�ം. 
എ�ിേല ഭാിംം ജനതംം ത�ിുള ബധെി ആിിിൽ സംേബാധന 
െിാാനാംകംൂ. േകാളനിയനതി സൂി�ളിൽ അടിയതിി �ാധാ
നയുളതാണ് ഈ �നം. ഭാിാൂരണിിെ� ഘടക�ളായ നിഘു 
നിർമാണം, മാനകീകിണം, വിാാനേകാം നിർമാണം എനിവെയെയ
ലാം ഭാിാനയിിെ� അടിാാനിിൽ വിംാലമായി കാണാും അത് 
സൂിനിർമിതിംമായി ബധെപട അടിാാനപിമായ ഒു േജാലിയാണ് 
എന് തിിി്ിിംകംമാണ് േവ്ത്. അുവെി സാിിെന അുകിി്് 
നടനിുന ഇലീി് പിനവിഭാഗ�ൾ േകാളനിയനതിവായിിെ� 
സവാംംീകിണേിാെട എ�െന വിലവാമകമായ പിിവർിനിിന് 
വിേധയമായി എന് മീനായി ുഖർജി േകാളനിയനതിവായെി േിായയം 
െിാൽ എന ൃതിയിൽ പിംു്്. അിിിിൽ ഭാിാനയെി 
സംബധി് കാചപാ�കുെട അടിാാനിിുള ഉൾപിിവർിനം 
ഭാിാംാംപിനിിും നടേി്ു്്. പാിപിയ ഭാിാംാംിിെ� 
ഇിിിിവടിിലിുന് ഭാിാവകാം�ളിൂനിയ സമരമായ ജനകീയ 
�തിേിാധെി അളിാൻ രമിുകയല; ു ുുള ജനതംെട അടിാാന
പിമായ ഭാിാവകാം�േേളാെടാപം മാനസികമായി വികസിുകയാണ് 
ഭാിാംാംപിിതാിൾ െിോ്ത്.
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ലിംഗപിമായ സംേവയനയമത, പാിിാിതിക സംേവയനയമത 
എനിവേപാെലിെന ഭാിാപിമായ സംേവയനയമതൂടി േകിളിി
െ� ൈവാാനികേമഖലയിും െപാുമിലിിും ാാപിിാൻ 
മലയാളപിിതാിൾി് ഉിിവായിിു്്. അവെയ അതർൈവാാ
നികിീതിയിൽ വികസിപിേി് ഉിിവായിിം മു വിാാനേമഖലകൾ 
ൈകകാിയം െിുനവർുു്്. എനാൽ േനെി വിുീമായ �വണത
യാണ് േകിളിിെല അിായമിക േമഖലയിൽ കാുനത്. ഭാി്ായി 
സർിാർ �്് സവീകിിു നടുന െസമിനാുകളിൽേപാും ഭാിാജ
നാധിപതയെി േിായയം െിുന �ബധ�ൾ അവതിിപിിെപ�നത് 
ഒുപേയ, േകിളിിൽ മാരമായിിിും. ംീപയ, പിിാിതി, യളിത് 
െസമിനാുകളിെലാും കാണാി മടിൽ അടിാാന ജനാധിപതയലയയ
െിിെന േിായയം െിുന നിലപാ�കൾ പലയിടും ആധിപതയം 
േന�ു. മേനാഭാവമാണ് ഇവിടെി �നം ംിിേയാ പാിിതയേമാ അല. 
െകാേളാണിയൽ കാലെി മേനാഭാവിിൽ െകടിെപാുന ംിിംം 
പാിിതയംം അേത മേനാഭാവെി മാരേമ �നുപായിപിുകംൂ.

ാൊാൊിാം �ൊഠയ�ധതിാിേലം്
ഭാിാനയെി സംബധി് േകിളിിെല ഔേയയാഗിക ഭാിേയതാെണ
േനാ ഔേയയാഗിക ഭാിാ നിയമെമതാെണേനാ അിിയാെതയാണ് ഒു 
കാലി് മലയാളം എം.എ.ംം ഭാിാംാംം എം.എ.ംം േകിളിിൽ 
ുടികൾ പാ്ായി േപായത്. ു േിാംം യിീയംം ലിാും എലാം പിി്ിും 
നുെട ഭാിംെട ഔേയയാഗികകപയവി േപാും ിർ് െിാെപടില എനത് 
നുെട ുൻഗണനകെള സംബധി് ിില േകാട�ൾ എ�ു കാുുു
്്. ഭാിു േവ്ിംള �വർിന�ൾ ൂടി പാാാതയസൂി�ളിൽ 
ഭാിാൂരണിിെ� ഭാഗമായി പിിപിുനത് ൂിിപി്േലാ. തേ�ംീ
യഭാിാസംിയണിിനായാണ് അവർ അിിം ഒു േകാ്് വിഭാവന 
െി്ത്. ഭാിാസംിയണ �വർിനിിുള പിിംീലനം ൂ ടി അതിെ� 
സിലബസിെ� ഭാഗമാണ്. േകാളനിയനതിഭാിാംാംപിനിിന് ഈ 
നിലയിൽ ഇതയയിും േകിളിിും വികസിിാൻ കിിേയ്ു്്. നില
വിലിിിുന ഭാിംെട അവാ, കർൃതവിിിതമാംം നിർമമമാംം 
പിിപിുനതിു പകിം ഭാിെയ ഒു �വർിനം ൂടിയായി വിംയീക
ിിിാൻ കിിേയ്ു്്.

മലയാള ഭാിംെട ആുനികീകിണം എന േപപർ 2012 -ൽ കാലടി 
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സംൃത സർവകലാംാലയിെല എം.എ മലയാളം സിലബസിെലിി
യേപാിാണ് ഇതിന് ആയയമായി മാ�ു്ാുനത്. േജാർ്് മാിെ� 
ബാലാഭയസനം, മിിത�ൾ, േരാ േമയർ, സേിായിൻ അാപൻ ുട
�ിയവുെട ഭാിാ കാചപാ�കൾ ഉൾെപെട ഉൾെിാ് പാിയപീതിയിൽ 
ഭിണഭാി, േകാടതി ഭാി, ഭാിാസാേ�തികത, പിനമാധയമം, ഭാിംം 
സാപിിക ിാീീയവികാസംം ത�ിുള ബധം എനിവെയലാം ിർ്ാ
വിിയമായി. ഭാിാ�േിാഗതിു േവ്ി നിലെകാുന സർവവിാാന
േകാംം ഇൻ്ി�ൂട്, േകിള ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് ഇവംെട ലയയ�ും അതിൽ 
ിർ് െിാെപു. ഭാിാംാം പിനിിെ� ഭാഗമായല ഈ േപപർ വനത് 
എനു ൂടി രീിേി്താണ്. നിിവധി എം.എ. �ബധ�ൾ ഈ 
വിിയ�െള ുൻനിർിി വു. പല വിയയാർിികും ഈ േമഖലംമായി 
ബധെപട വിിയ�ൾ പിഎ്്.്ി തലിിൽ സവീകിിുകംം െിു. 
ുടർന് എം.ജി. സർവകലാംാലയിും തുലയമായ ഒു േപപർ വു. 
മലയാള സർവകലാംാലയിൽ ‘മലയാളിിെ� വിാാനപയവി’ എന 
േപിിുള ഒു േപപർ എലാ വിയയാർിികൾുമായി പിിിാൻ വനും 
ഇതിെനുടർനാണ്.

ഭാിു േവ്ി ഇി�ി �വർിിേി് ആവംയകതെയുിി്് 
അിായമികതലിിൽ തെന ിർ് െിുന േമിി േകാംബ്സിെ�ംം 
ൂസൻ െപൻ�ീൽ്ിെ�ംം വാകയ�ൾ ഉീിിുെകാ്് ഈ േലഖനം 
അവസാനിപിിാം: ‘ഭാിാവകാംിിൽനിന് ഭാിാനയിിേലുള 
പാത വിിി്ിിിുനത് ഭാിുേവ്ിംള സനീ�വർിനിിൂ
െടയാണ്. ഈ വിി പേയ നിയമേമഖലയിും അവകാം, ഉിിവായി
ി ിർ്കളിും ിാീീയിിും വളെി ുിേ് തിിി്ിിയെപടിുൂ. 
ഭാിാ�വർിനം ഒ്പാ�കൾ നിിാതാവണം എന ഗിൽ�ിെ� 
വായെി ാ�ൾ പിുണുു. കാിണം അിിം ഒ്പാ�കളിെല�ിൽ 
�േിാഗതിംമില. ഒ്പാ�്ാുന ഭാിാ�വർിനംെകാ്് എത് 
ിിാാണ് ഭാിാ�വർിക ഏെ��ുനത്? ഏെതലാം േമഖലകളിലാണ് 
ഭാിാ�വർിനം ഏ�ംം �ല�യമാുക? ഭാിാ�വർിനിിൽ മാധയമ
�ുെട പെ�താണ്? അധീംഭാിു ു പിൽ ഒു നൂനഭാി അുഭവിുന 
�ന�ൾ എ�ുകാുനതിൽ �ഭാികുെടംം ഭാിാംാംാുെടംം 
വിയയാഭയാസ �വർികുെടംം പെ�താണ് ?...വായനിാിിൽനിന് 
പ�ാളിിം ാ�ൾ ആവംയെപ�ു. ഭാിാ�ന�േളാ�ള നുെട 
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നി്ംഗമായ മേനാഭാവം മാ�ാും ഭാിാിാീീയിിൽ നിർമാണാമകംം 
സവാധീനംിിംുള മടിുള സനീ�വർിനിിേലർെപടാൻ താാ
ിാകാും നി�െള യണിുു’.

അുബധം 1
ുംിുകൾ
1.  “Without the disrupters, campaigners and ideological pests, all 

noble words amount to nothing but blackboard dust”- Todd Gitlin-
Letter to a Young Activist-2003 

2.  “The activity of preparing a normative orthography, grammar, 
and dictionary for the guidance of writers and speakers in a 
homogenous speech community” 

3.  ഇവർ എ�ുകാടിയ �ുഖ ുൻകാല പിന�ൾ ഇവയാണ്: അെ� സിസ
യിിെ� െകാേളാണിയലിസെിുിിുള വയവിാിം (Aime Cesaire-
Discourse on Colonialism രാ് 1950), പിയിി ു േമാ്ിെ� കുി ആരി
ിി് ഇേപാംം രാ് സംസാിിിാൻ കിിംേമാ? (Pierre Dumont- Can 
Black Africa Still Speak French? രാ് 1986), ിിുവ അ്െബംെട 
ഇനിംം ൃിിയിനിിെ� �ഭാതം (Chinua Achebe- Morning Yet on 
Creation Day 1975), ൈനജീിിയൻ ഭാിാംാംാനായ അേയാ ബാം
ഗ്േബാസിെ� ഭാിംം േയംംം (Ayo Bamgbose Language and Nation: 
The Language Question in Subsaharan Africa 1976), ഭാിംം �ി
തളും (Language and Exclusion : The Consequence of Language 
Policies in Africa 2000), രാ�്സ് �ാനെ� കുിെതാലി, െവുി 
ുഖംൂടി (Black Skin, White Masks, രാ് 1952), ൂയി ജീൻ കാൽെവ�ി
െ� ഭാിാംാംംം േകാളനീകിണംം : ഭാിാസവാംംീകിണെിുിി്് 
ഒു ലു �ബധം (Linguistics and Colonialism- A Small Treatise 
on Glottophagy രാ് 1974), ഭാി, ംിീിം, സൂിം (Language, Body, 
Society), ഭാിാംീ�ും ഭാിാംാംിാീീയംം (Language Wars and 
Linguistic Politics 1987) വിൽര്് എ്് ൈവ�്ലിംെട സവതരയം േനടിയ 
ആരിിൻ ിാജയ�ുെട ഭാിാനയ�ൾ എന േലഖനം (Language Policies 
of Independant African States’, 1971), േജാ െ�ൻസർ എ്ിു െി് 
പാിമാരിിയിെല ഇംലീി് ഭാി (The English Language in West 
Africa, 1971), േകാളനീകിണപമായ ഭാിാനയ�ുെട അവംെട ൈപൃ
കംം(Colonial Language Policies and their Legacies’, 1971) എന 
അേ�ിിിെ� തെന േലഖനം, എൻുഗി വാ തിഓംേഗാവിെ� മനസിെ� 
അപേകാളനീകിണം. ഇതയൻ സവാതരയസമികാലെി പല േനതാിു
െടംം ിിതകുെടംം േപും ഇതിൽ ൂടിേ്ർേി്താണ്. ഒു തിിിൽ 
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സംൃത സർികലൊശൊലാിൊല മലാൊളാൊാംൊട ആുിികീകാണം 
എ് േകൊിിൊ� സിലബസ്

നേവാിാനകാലം ുതൽ സാേ�തികംം ൈവാാനികംം വിയയാഭയാസ
പിംം ിാീീയംമായ തല�ളിൽ മലയാള ഭാി േന�ന വളർ് പിിിയ
െപ�ുനതാണ് ഈ േപപർ.

ൂണി�്: 1 നേവാിാനംം മലയാളഭാിാവേബാധംം
മാൃഭാി, േലാകഭാികളിൽ മലയാളിിെ� ാാനം, നേവാിാന

ംം േകിളം, മലയാളം എനീ സ�പ�ുെട വളർ്ംം-മാൃഭാിു േവ്ി
ംള രമ�ൾ-മിി ത�ൾ, േജാർ്് മാിൻ, എ.ആർ.ിാജിാജ വർ�. 
പിനമാധയമം, ഐകയേകിളം എന സ�പം. ഐകയ േകിള �ാാനം.

പിാാൽ േമൽൂിിപി് പല ിിതകെിിാും ുപ് ഈ �നം ഇതയൻ 
േയംീയ �ാാന കാലി് ിർ് െിാെപടിു്്. 

4.  ഭാിാനയെിുിിുള കാംിിജ് ൈകുതകിിൽ േകാളനീകിണ
െിംം ൂനാംേലാകഭാിാ�ന�െളംം ഭാിാ�വർിനെിംം 
സംേബാധന െിുന �ധാന േലഖന�ൾ ഇവയാണ്: Robert Phillipson- 

`Imperialism and Colonialism’, Mary Carol Combs and Susan 

Penield- `Language Activism and Language Policy’, Jospeh Lo 
Bianco- `National Language revival movements : relections from 
India, Israel, Indonesia and Ireland’, Sinfree Makoni, Busi Makoni, 

Ashraf  Abdelhay and Pedzisai Mashiri- `Colonial and Postcolonial 

Language Policies in Africa: Historical and emerging landscapes’, 

Richard B Baldauf  Jr and Hoa Thi Mai Niguyen- `Language Policy 

in Asia and the Paciic’. 

5.   കുി ഭാിാംാംം, �തിേിാധഭാിാംാംം എനീ സ�പന�ുെട വിം
യീകിണിിന് േനാുക: ഭാിംം ൂനാംേലാകംം എന േലഖനം, മാൃഭാ
ിു േവ്ിംള സമിം, പി.പവിരൻ.

6.  സജയ് രീവാതവംെട േകാളനിയനതി ഇതയെയ നിർമിിൽ: േയംീയസവ
ഭാംം ൂ ൂും എന �തകം േനാുക. 

7.  േടാവ് ുട്നാബ്-കാംഗാസ് എംതിയ ‘ഭാിാൂരണംം ഭാിാവകാം�ും’ 
എന േലഖനം േനാുക. 

8.  െക.ആർ.സജിതംെട നേവാിാനിിെ� മലയാളം എന �തകം 
േനാുക. 
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വിേംി പിനം:
േജാർ്് മാിൻ: ‘ബാലാഭയസനെിുിി്് ഒു �സംഗം’ ( ൂ നാം ഖിം 

മാരം)(1867) (േ്ാ.സാുവൽ ിദനപിളി- ിവ.േജാർജ് മാിൻ-ൃതികും 
പിനംം,�.435-447)

േജാിനസ് േരാ േമയർ- �ൃതിംാംിിെല സമർപണേലഖനം 
(1883)-

(കാംപായി ബാലൃണൻ-മലയാള ംാംസാിിതയ�ാാനം-ഒു 
പിനം-അുബധം)

മിി ത�ൾ- ‘തമിം ിാജയം ുതൽ മലയാള ിാജയനിവാസികളായ ുംിം 
ജനംം വിയയാഭയാസംം’ (മിി ത�ുെട സൂർണ ൃതികൾ , േകിള 
ഇംാമിക് മിിൻ,തിൂർ 6, 1981)

എ.ആർ.ിാജിാജ വർ�- ‘നാുഭാിാവിയയാഭയാസം’(ഏ.ആർ. ിാജിാജവർ�
ംെട െതിൊ�ി �ബധ�ൾ,ിജിമ പുിേിിൻസ്, മാൂട്, 1987)

സേിായിൻ അാപൻ- ‘മലയാള ഭാിംെട അഭിൃീി മാർ�ം’ (1934)
(സേിായിൻ അാപൻ: ജീവിതംം ൃതികും,എം.പി.ിീജ എ്ി.ൈമരിു

്്,തിുവനത�ിം,2010)

ൂനി�് 2: ഭാിംെട മാനകീകിണംം ആുനികീകിണംം
വാെമാിിയിൽനിന് വിെമാിിയിേലി്, മലയാള അി�ൾ, സാിിതയി
ിിര�ൾ, നിഘുിുെട വിവ്, �ാേയംിക ഭാിാേഭയ�െളുിിുള 
തിിി്ിിവ്, ല്ിേിാരാ�ി, അ്ടി, പരം, പരഭാി, മാധയമഭാി. ഭാിാ 
സാേ�തികത: മലയാളം ൈടപ് ൈി�ർ, ലിപിംെട പിിണാമം. ലിപി 
പിികിണ ക�ി�ികൾ.അ്ടി: �തിയ ലിപി, കപൂടർ മലയാളം, മലയാളം 
േസാ്് െവയർ, അതിുള രമ�ൾ, ാാപന�ൾ.

വിേംി പിനം:
ഇ.വി. ിാമൃണൻ- ‘വർിമാന പര�ുെടംം അ്ടി യര�ുെടംം 

വയാപനേിാെട മലയാളിംെട സാിിതയസ�പന�ളിും ഭാിാ വയവ
ിാി�ളിും സംഭവി് മാ��ൾ’. (എം.എൻ. വിജയൻ എ്ി. നുെട 
സാിിതയം, നുെട സൂിം, വാലയം 2)

ടി.ബി. േവുേഗാപാല പണിിർ- ‘മലയാള ലിപി പിികിണം: ൂതംം 
ഭാവിംം’ (ജനപഥം, നവം 2009)

സേതാി് േതാടി�ൽ- ‘�തയയ�ധാനംം �തയയേയാജനംം മലയാള
ഭാിാ കപൂടിംഗിെ� െവുവിളികൾ,’ (േ്ാ.െക.എസ്. �കാം്, േ്ാ. 
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എസ്.എ.ിാനവാസ് ( സംേംാ.) മലയാളഭാിംം ആേഗാളവത്കിണംം, 
�കാംന വിഭാഗം, േകിള സർവകലാംാല , തിുവനത�ിം, 2010)

നിഖിൽ നപയാർ, വിമൽ േജാസ�്- ‘മലയാളം ഇൻിിപ്ിൻ കീ േബാർ്് 
എ�ിെന ഉപേയാഗിിാം?’ (ജനപഥം നവം 2009)

എം.ുുദൻ- ‘ഒു സായാൽ തിാൻ മെ�ാു തിാേനാട് ഇംലീി് പിംേമാ?’ 
(മാൃൂമി ആചപതിപ്, 2010 ജു 24-30)

ൂനി�് 3: വിാാനഭാി
വിാനഭാിെയന നിലയിൽ പെിാപതാം ൂ�ാുവെിംള മലയാ
ളിിെ� വളർ്, വിാാനഭാിംെട വികാസം, വിാാനേകാം�ൾ, 
മലയാള പയേകാംിിെ� ആുനികീകിണം. അർി പിി ണാമം, 
വിവർിന രഥ�ൾ, ംാം രഥ�ൾ, ഭൌതിക ംാം�ൾ, സാൂിയ
ംാംം. ഇതയൻ ഭാികളിൽ നിുള വിവർിനം. ഇംലീി് ഭാിയിൽ 
നിുള വിവർിന�ൾ, മു േലാകഭാികളിൽ നിുള വിവർിന
�ൾ, സാേ�തിക പയ�ൾ, സാേ�തിക പയൂിി. പാി�തക ക�ി�ി, 
മാൃഭാിാ വിയയാലയ�ൾ- ഉപിിവിയയാഭയാസംം മാൃഭാിംം, �ാസിിൽ 
പയവി.

വിേംി പിനം:
െക.എം.േഗാവി- ‘�തകം ൂ �ാുകളിൂെട, പിീയണ�ും അുഭവ�ും’ 

(എം.എൻ.വിജയൻ എ്ി.-നുെട സാിിതയം, നുെട സൂിം, വാലയം 3)
വി.െക. ആയർം്- ‘വിിിപീ്ിയംം മലയാളംം’ ( ജനപഥം, 2009 നവം)
െക.േസുിാമൻ- ‘ഉനതവിയയാഭയാസം’ ( മലയാളിിെ� ഭാവി,െകുകഥകുെട 

അടിാാനം എന അധയായം, � 104-123)
ിവീാൻ- ‘ില്ിരസാമരിയായി മാുന ഭാി’ ( മലയാളം, മാൃൂമി, 

േകാിിേിാട് )
�ുേ�ിി ിാമിാൻ- ‘മലയാളിിന് �ാസിക് പയവി’(�ുേ�ിി ിാമി

ാൻ-െതിൊ�ി �ബധ�ൾ,േകിളസാിിതയ അിായമി, 2010)

ൂനി�് 4:
ഭിണഭാി- മലയാള ഭാിംെട ഭിണപിംം ിാീീയംമായ വികാസം

ഭിണഭാിംം ജനാധിപതയവൽിിണംം, േലാക മാൃഭാിാ യിനം, 
ഇതയൻ ഭിണഘടനയിൽ ഭാികുെട ാാനം, മലബാർ, െകാ്ി, തിു
വിതാംൂർ എനിവിട�ളിെല ഭിണമിലിിൽ മലയാളഭാിു്ായി
ുന ാാനം. ഭിണഭാിുള ക�ിിൻ. േകാമാടിൽ അിുതേമേനാൻ 
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ക�ിിൻ. ഔേയയാഗികഭാിാ �ഖയാപനം 1969. േകാടതി ഭാി- നേിാൻ 
ക�ിിൻ-ഭിണഭാിാ േ�ാാിന നടപടികൾ- ജിലാ താൂി് തല 
ഔേയയാഗിക ഭാിാ സമിതികൾ, ഭാിു േവ്ിംള �ാാന�ൾ.

ിിേശാ �ഠിം:
ൂിനാു ുാൻ പിള: ‘മലയാളം ഭിണഭാിാപയവിയിേലി് ’( ഭിണഭാ

ി,ഇൻ�ർേമിൻ ആ�് പുിക് ിിേലിൻ വുപ്, േകിള സർിാർ)
ജ്ിസ് നേിാൻ -1. ഭമലയാളം േകാടതികളിൽ‘ ( ഭിണഭാി) -2. നേിാൻ 

ക�ിിൻ ിിേപാർട് -സംരിം (ഔേയയാഗികഭാിാ സംബധമായി േകിള
സർിാർ �ിെപ�വി് �ധാന ഉിിംകും സർുലുകും, അുബധം 
1, േകിളസർിാർ, 2002,)

പി.േഗാവിദപിള- ‘ഭാിംെട ിാീീയം’ (? )
ടി.ടി.രീുമാർ- ‘ഭാിാ�തിസധിംെട സാൂിയപാാിലം’ (വിാാന

ൈകിളി, 1990 ൂൈല)
േജാർജ് ഇുപയം- ‘മലയാള സംിയണം, എതിന്? എ�ിെന?’ (മലയാളംം 

മലയാളിംം. കി�് ു്്,ൃൂർ, 1992)

അുബധം 2
മലയാളഭാിംെട ആുനികീകിണം എന േകാ്ിെന ുൻനിർിി രീം
�ിാിാിയ സംൃത സർവകലാംാല, തിൂർ �ാേയംികേകാം മലയാളവി
ഭാഗിിൽ െി് എം.എ. ലു�ബധ�ൾ

1. ുംിംമതവിയയാഭയാസംം മാൃഭാിാപിനംം-ജനുനിസ ടി പി 
എൻ 2013

2. മലുിം ജിലയിെല ഭിണേകാ�ളിെല മലയാളഭാിംെട 
�േിാഗതി - ംിണയ എൻ. 2014

3. ംാംമാസികകളിെല ഭാി-ംാംേകിളെി ുൻനിർിി ഒു 
പിനം-രീലമി സി. 2015

4. വിയയാർിികളിെല വായന- വിയയാലയരഥംാലകെള േകാീകിി
ുള പിനം-അനഘ 2016

5. ഭാിാവിേവിനം ിയർെസി�ിി ൂുകളിെല പിനമാധയമെി 
ുൻനിർിിംള പിനം-ുതി പി. 2016

6. ൈസബർ മലയാളം - സിനാജ് ടി.സി. 2016
7. ആുനിക വിവിസാേ�തികവിയയംം ഭാിാനയംം-േകിള 
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സർിാിിെ� ഭാിാസമീപനെി ു ൻനിർിിംള പിനം -ിിഗിന 
െക. 2017

8. മാൃഭാിംം ആംർേവയപിനംം -ആിയ എ.പി. 2017
9. െപാുവിയയാലയ�ളിെല ഇംലീി് മാധയമവൽിിണം-നി�ി സി. 

എ. 2017
10. േകിളിിെല സാേ�തിക വിയയാഭയാസംം മാൃഭാിാപിനമാധയമ

ംം -�പജൻ െക.െക. 2017
11. പിാംതിിിെല ഊർ്തരപിനംം മലയാളഭാിംം-�ന

�ും സാധയതകും ുൻനിർിിംള പിനം-മീനാുമാിി 2017
12. േകിള ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് - മു െക.വി. 2018
13. ംംതാിാവലിയിെല �ൃതിംാംപയ�ൾ-ഗംഗ 2018
14. ംിുവിയയാഭയാസംം മാൃഭാിംം -ജിു െക. 2018
15. പാലിാെട തമിി്ഭാിാനൂനപയ�ൾ-സിു െക.വി. 2018
16. മലയാളിിെല സാേ�തിക ൈവാാനിക രഥ�ൾ-അുി 

എൻ. 2019
17. മലയാളിിെല ഓൈലൻ പര�ൾ-മീു പി. 2019
18. ഭിണഭാി �ാേയംിക തലിിൽ-അയയേകാം, ു�ംബരീ 

എനിവെയ ുൻനിർിിംള പിനം-നസീ� വി. 2019
19. മലയാളഭാിംെട ഉപേയാഗം െമാൈബൽ േ�ാണിൽ- ുിസിന 

ഇു ിി് മാൻ 2019
20. േസാവിയ�് �സിീീകിണ�ൾ-വിാാനവിനിമയംം േകിളീയ 

വായനാമിലംം-ിിര പി.പി. 2019
21. ഭിണഭാി-പാലിാട് ജിലെയ ു ൻനിർിിംള പിനം-ൃംയ എസ്. 

2019
22. ംാംസാിിതയം മലയാളിിൽ- ഉ്വല െക. 2019
23. മലയാള സിനിമയിെല ഇംലീി് �േയാഗ�ൾ-ഒു സാംാാിിക 

വിംകലനം-രീമ ജി. 2020
24. മലയാളിിെല ഭൌതികംാം സാേ�തികപയ�ൾ-വിാാനം

ംാവലി, രിഭാിാപയേകാംം, പാി�തകം എനിവെയ ുൻനിർ
ിിംള പിനം-മിുൻ േഗാപി സി. 2020

25. മലയാളം ആലിേിിുകൾ-�േയാഗംം സാധയതകും-�ർി.
സി.എ. 2020
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ആോംാളീ�ിം�ാലെ� മലാാളാാാാൂരംം
ിോംാാ് എച്.െ�.

അോിാ. െരാഫിർ, എി്.എൻ. ജി.എി്. ോ�ാോളജ്, പാാിി

�ബധസംരംം
ലയയേബാധേിാെടംള ഒു ഭാിാൂരണംം അതിുപിികിൽ 

യീർഘവീയണേിാെടംള ഭാിാനയംം ഇുവെി മലയാളിിു
്ായിടില. ിാീാനതികാലെമേനാ ആേഗാളീകിണകാലെമേനാ 
വിളിിെപ�ന െതാൂുകൾുേംിുള േലാകാവാ േയംീയത
കെളംം േയംാതിർിി സ�പ�െളംംതെന �നർനിർണയിുന 

കാലി് േയംീയതാകാലഭാിാൂരണപീതിയിും വലിയ മാ��ു
്ാംു്്. �തിയ ൂ�ാ്ിെല ആേഗാളീകിണകാലെി ഭാിാൂ
രണം എതായിിിിണം എന ിിത എലാഭാികളിും സജീവമായ 

കാലി് േകിളിിൽ ഇനിംം ൂപെപേട്ിയിിിുന ഭാിാനയംം 
ഭാിാൂരണംം ആേഗാളീകിണകാലെിൂടി അഭിസംേബാധന 
െിോ്െത�െനെയന് �ബധം ിർ് െിുു.

തൊേംൊൽിൊുകൾ:
ഭാിാൂരണം, അധിനിേവം ആുനികത, ആേഗാളീകിണം, ഇ�ർെന�് 
ഭാി, മലയാളഭാിാൂരണം, ഭാിാഭിുഖയം

ആുംം
ഭാി്് ഘടനാപിമാംം സാൂിയബധപിമാംം സവതം ്ിൈസു്്. 
സാൂിയസംവിധാനപിമായ ആൂരണം �ിുനിന് ഭാിുേമും 
�വർിിുു്്. ഭാിാൂരണം ഇ�െന ൈജവികമായി നടുെകാ
്ിിിുന ഒു �ിിയയാണ്. എനാൽ ിാലിേ് പിംനുേപാെല 
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അതിെനാു നിാിത ൂ പകപനംം ൂ പസംവിധാനപിമായ ഘടക�ും 
നൽുകയാു ഭാിാൂരണം െിുനത് (Halliday, 177). അുെകാ
ുതെന അത് േകവലം ഭാിാംാംിിെ� െ്ാെമയിനിൽ നടുന 
�വർിനമല. സാുിയംാംം, ിാീതരം ു ട�ി വിവിധ സാൂിയമാനവി
കവിിയ�ൾ ൈകേകാർി അതർൈവാാനികതലിിൽ നടേി് 
ഒനാു ഭാിാൂരണം.

1960-കളിലാണ് സാൂിയഭാിാംാംിിെ� മിലിിൽ ഭാിാ
ൂരണംം ഭാിാനയംം ഒു �തിയ വിിയേമഖലയായി വികസിുനത് 
(Cooper). എനാൽ ഭാിംെട െതിൊ�പ്, ആൂരണം, സംിയണം, 
ഭാിംെട നാംം ുട�ിയ പല ആേലാിനകും അതിുുേനതെന 
ഭാിാവിിാി�ളിൽ സജീവമാം്ായിുു. ബി. സി. ൂവായിിിിൽ 
പാണിനി തെന ഭാിു്ാേവ് ഏകതെയുിിു �തിപായിുു്്. 
ഭാിാൂരണം െപാളി�ി്്, ് ാ�ി�ി്ി്്, എിേണാമി്്, നിവംംംാംം, 
ഘടനാവായം, േസാേിയാളജി ുട�ിയ വിിയേമഖലകുെട ഉൾിാചകൾ 
ഉപേയാഗി്് ഒു അതർൈവാാനികസവഭാവിിലാു വികസിു
നും (Cobarrubias and Fishman).

ഭാിെയ സംബധി്് ആുനികഭാിാംാംം വികസി് കാലു 
തെനം്ായിുന ഒു സ�പനം അതിെ� സവയം നിർണീത അവാെയ 
പ�ിയായിുു. ഭാി സവാധികാിൂർവകമായ ഒു വയവായാെണന 
വായം ുേനാുെവുനിെല�ിും ഒു ഭാികനിും ഭാി ൂർണമാംം 
നിലനിൽുനില, ആ വയവാ ൂർണാവായിൽ ഇിിുനത് കലിി
വി�ിയിലാെണു സൂർ പിംേപാൾ സമരതയിൽ നിൽുന ഒു 
ഭാവനാമകവയവായാെണന ആംയം ഉിപിുു്്. ഭാിംെട ിലനാ
മകംം നിിതിപിിണാമിംമായ ഭാിാേഭയ ൈവവിധയിിലായിുനില 
സൂിിയൻ േപാ്് സൂിിയൻ ഊനൽ, ംാംീയംം നിർേയംാമകംം 
ആയ ഒു ഭാിാംാംം ു നിൽക്് ഒു അൂർി ഏകപാിെി ഉിപിു
കയാണവർ െി്ത്. പിനീ�വന േയംീയവായികൾിാകെട ഭാിാൂരണം 
എുപിംനത് ഒു ഏക മാനകപാിെി ഉിപിിലായിിീർു.

അധികാിിസൂിം ു കളിൽനിന്, പലേപാംം �ിുനിന് അടിേ്ൽ
പിുന ഒനായി ഭാിാൂരണം മാിി. മാനക�ൾ ഭാിംെട ൈജവി
കതയിൽനിനല ൂപെപടത്. ഈ ഏകൂപാമക ൂർിസ�പെി 
ഭാിാംാംിിനകി് ആയയം എതിർിത് െവാേളാിിേനാംം െമയവേയംം 
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ബിിുമായിുു. ഭാിംെട സാൂിികൈജവികതയിലായിുു 
അവുെട ഊനൽ. അവിിൽ ഭാിംെട േകാം െപർേ�ാമൻസിേലി് 
ിി്് െിാെപ�ു.

ഇ�െന ഭാിെയ സമീപിുനതിൽിെന ിു വയതയതിീതികൾ 
ഭാിാംാംിിു്്. ഒു നിാിതവയവാ എന നിലും സാൂിയ�
േയാഗം എന നിലും. ഈ സമീപനിീതികൾ ത�ിുള തർിവിതർി
�ൾ ഭാിാംാംിിെല സംഘർിൂമികളാണ്, എും. മലയാളഭാിാ
ൂരണ പീതികൾ - അ�െനെയാുെ്�ിൽ അത് എലാ കാലും 
വയവാാവായികുെട നിയരണിിലായിുു. ഐകയേകിളാനതിം 
ജനാധിപതയഭിണൂട�ൾ ഭാിാൂരണിിൽ യീർഘകാലനയ�ൾ 
ആവികിിു നടപാുനതിലര രീാുിളായിുനില എുേവണം 
പിയാൻ. ഭാിാൂരണിിെ� വിവിധതല�ളിെല �വർിന�ൾ
ി് ിില വുുകേളാ സർിാർ ഏജൻസികേളാ അവുെട ുൻകാിൽ 
നടന ിില ിടപടി�വർിന�േളാ ആു നുിാെക ൂ്ിിാണി
ിാുളത്. ഭിണതലിിൽനിന് താേിു നടേി് ഇിിം ിിടപടി 
ഭാിാ�വർിന�ൾി് പിികിൽ ലയയേബാധേിാെടംള ഒു 
ഭാിാൂരണംം അതിുപിികിൽ യീർഘവീയണേിാെടംള ഒു 
ഭാിാനയംു്ാവണം. അ�ി ഇുപിിയുവർിെി മലയാളിവയ
വിാിേലാകെമതായിിിും? ഇുപിിയുവർിേിി് മലയാളിി് 
ആവംയുള മലയാളെമതായിിിിണം? എരയായിിിിണം? അതിു
േവ്ി മലയാളെമര വികസിപിിണം എര ുുിണം? എന ഏത് 
ആൂരണിിും പിികിു്ാേവ് ിില മൌലികമായ ആേലാിനകൾ 
ഭിണതലിിൽ ഉ്ായിടില. മു പല വികസിതിാീ�ളിും ഉളേപാെല 
ഭാിാൂരണിിനായി ഒു വുപ് നുിില.

ആേഗാളതലിിൽ േയംിാീ�ുെട പിിവിെിാപം ഇതയയിൽ 
ഭാിാടിാാനിിൽ ൂപീകിിിെപട ഒു �വിംയയാണേലാ േകിളം. 
േകാളണിയിൽനിന ്വിു ിമായ നാി െ്യ്ു കും െ്യ�് ്നാിുകും 
ൂപീകിിിെപട കാലി് ആുനികേയംെിംം േയംീയതെയംം െകടി
പ�ുനതിെ� ഭാഗമായാണ് ഭാിെയ േയംീയതംെട ഐിണായി 
വികസിപിുകംം വയവാെപ�ുകംം െിുന �വർിന�ു്ാ
ംനത്. േകാളണികൾ സവതരിാീ�ളായി ആരിിയിൽ, ഏിയയിൽ, 
ലാ�ിനേമിിിൻ ിാജയ�ളിെലാെി വികസിുവുനേതാെടയാണ് 
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ഭാിാൂരണംം ഉ്ാംനത്. ഭാിാപിമായ അധിനിേവംിിൽനിുള 
വി�തി എന നില്ായിുു ഇവിട�ളിൽ ഭാിാൂരണസംിംഭ�ൾ 
ഉ്ായെത�ിൽ അേമിിിയിും ൂ േിാപിും അത് ു ടിേയ� ജനത ൃ ിി് 
ബുവംംീയസംാാിംമായി ബധെപടായിുു (Fishman).

മലാൊളിംൊട ാൊാൊാിുംയം
ഇതയെയ േപാെല ബുഭാിാേയംീയതംള ിാജയ�ളിൽ ഭാികൾി് 
പയവിപിമായ ിമിണുകും അതിെ� േപിിുള കലാപ�ും ഈ 
അധികാിബലതര�ൾിുസിി്് സവിേംിഭാിാനയംം ൂപെപു
വു. ഈ േയംീയവായകാല ഭാിാൂരണപീതികൾി് അുബധമാ
യാണ് മലയാളിിും നേട പിാമർംി്് പല വുുകും ിിലി�വർി
ന�ും ഉ്ായത്.

ിാീാനതി കാലെമേനാ ആേഗാളീകിണകാലെമേനാ വിളിി
െപ�ന െതാൂുകൾു േംിുള േലാകാവാ േയംീയതകെളംം 
േയംാതിർിിസ�പ�െളംംതെന �നർനിർണയിുന കാലി് 
അതിലധിഠിതമായ േയംീയതാകാലഭാിാൂരണപീതിയിും വലിയ 
മാ��ു്ാംു്്. �തിയ ൂ �ാ്ിെല ആേഗാളീകിണകാലെി ഭാിാ
ൂരണം എതായിിിിണം എന ിിത എലാ ഭാികളിും സജീവമായ 
കാലി് േകിളിിൽ ൂപെപേട് ഭാിാനയംം ഭാിാൂരണംം 
ആേഗാളീകിണകാലെിൂടി അഭിസംേബാധന െിുനതായിെല�ിൽ 
ുൻകാല ആൂരണ�ളിെല ഭാവനാപിമായ പിിവ് ഒിിിൽൂടി ആവർ
ിിുകംം അത് ഭാിാപയവിെയതെന വീും പിിേകാടടിുകംം 
െിുനതിേലും നയിും.

ഭിണതലിിെല േയംീയതാവായകാലെി ഭാിാൂരണിിെല 
ഈ ഭാവനാപിമായ പിിെവതായിുു എന് അേനവിിേി്ത് 
അേപാൾ �തിയ ഭാിാൂരണകാചപാടിെനുിിുള അേനവിണിി
െ� ആയയ പടവാണ്. ഭാിാ�വർിന�ൾ ഭിണൂടിിും ഭാിാസൂി
ിിുമിടയിൽ നടുനതാെണ�ിൽ അതിുപിികിെല ഭാിാൂരണംം 
ഭാിാനയംം ഭിണൂടനിഠമായ േമഖലകളാണ്.

എനാൽ ഇതിെനലാം അടിപടവായി നിൽുന സൂിനിഠമായ 
ിില ഭാിാേമഖലകു്്. ഭിണൂട�െള ഭാിാനയൂപീകിണിിും 
ഭാിാൂരണിിും �േിായിപിുകേയാ ിിലേപാെിാെി തിുു
കേയാ െിുന ഭാിാുേന��ൾ താെിനിന് ു കളിേലി് �വർിിുന 
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സാൂിയബലതരമാണ്. അതിന് േ�ികമാംനതാകെട ഒു സൂിിിൽ 
നിലനിൽുന ഭാിാമേനാഭാവമാണ്. ഈ ഭാിാഭിഭാവം വളർിാുള 
നടപടികും മിക് ഭാിാൂരണിിെ� ലയണമാണ്.

ഐകയമലയാള�ാാനിിെ� േനൃതവിിൽ അവസാനം നടന 
പി.എസ്.സി. സമിമടിം ുർബലമായ ുുിം ിില ുേന��െള ഈ 
യിംയിൽ താെിനിന് ു കളിേലി് നടനിുൂ എനതാണ് മലയാളിിെല 
ഈ തലിിുള കഥ. ഇതിുകാിണമായ മലയാളഭാിേയാ�ള മലയാ
ളിംെട മേനാഭാവെിപ�ിയാകെട വിതിിേി്ുമില. ുുിിിൽ 
നാളിുവെി നടന േയംീയതാവായകാല ഭാിാ�വർിന�ൾ, ഭാിാൂ
രണം, ഭാിാുേന��ൾ, ഭാിേയാ�ള അഭിഭാവം എനിവ കർിംമായി 
പിിേംാധിും അതിെല പിിംകൾ തിുിിംം അേതാെടാപം �തിയ 
ആേഗാളസാിിിയ�ൾിുസിി്് മ�് േലാകഭാികളിൽ എെതാെി 
അൂരണസംിംഭ�ൾ നടുു എു പിിേംാധിും മലയാളിംെട 
ഭാവികാലജീവിതിിനുുണമായി മലയാളഭാിെയ അൂരണം െിാാൻ 
പിയാതമായ ഒു ഭാിാനയിിേലെിിാനാൂ.

േകാേളാണിയൽ ആുനികത എന സാൂിയ/ ാാന നിർ�ിതി 
ിാീീയ അധികാി�േയാഗം, ആുനിക ാാനമിലിിെ� ാാപനം, 
സാംാാിികാധിനിേവംം, ആുനിക പൌി/ േലാകേബാധിിെ�ംം 
സിവിലിയൻ സാൂിയിമിിെ�ംം സംാാപനം, ംാംസാേ�തികത
വിയയംെട വയാപനം, ഉത്പായനേമഖലംെടംം ഉത്പായനബധ�ുെടംം 
�ന:ിമീകിണം, മധയവർഗിിെ� ൂപീകിണംം പിിണാമംം എനീ 
തല�ളിൂെട സാധയമായേപാൾ ഭാികേളാ�ള നിലപാ�കും ൂപെപ�
ു്്. സംൃതെി തിിാിി്് മലയാളിിെ� സവതരത്് േവ്ിംള 
രമ�ു്ായേപാെല ഇംലീിിെനാ�ള അഭിനിേവംേിാെടാപംതെന 
ഇംലീിിെ� നാ�മിലാി തനിമലയാളവിെമാിിുേവ്ിംള രമ�ും 
ആയയഘടിിു്ാംുെ്�ിും ഇംലീിിെ� ാാനാധികാിെി 
അംഗീകിിുുേനാുേപാുന െകാേളാണിയൽ ഭിിി് തെനയായിു
ു ുൻൂിം.

പിനീട് േകിളീയാുനികതംെട സവാതരയാനതികാലം ൂപെപ�
ിിയ മധയവർഗസൂിംം അു ൃിി് െപാുേബാധംമാണ് ഭിണൂട
�െള നിയതി്ത്. െകാേളാണിയൽ ിാേ�ാവുള, േവ്ര ജനാധിപ
തയവത്കിിിെപടാിും ബൂേിാിസിി് അടിെപടും അേതാെടാപം 
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ജാതിജാി നാ�വാിിി സാംാാിികംീല�ൾ നിലനിൽുനുമായ 
ഒു സാൂിയേബാധംം ൂലയസ�പംം തീർി നുെട സാൂിയാവാ 
ഇംലീിിെ� സാംാാിിക േമൽേിാ�െയംം മലയാളിിെല മധയകാല
വേിണയഭാിാിമെിംം ഒുേപാെല ആേ�ിിുനതായി കാണാം. 
മലയാളിിെ� ഏകമാനതവം ഉിപിുനേതാെടാപം െിുഭാികുെട 
ൂമൈജവേലാകെി ഇലാതാിി ആ സൂി�െള ഈ െപാുമല
യാളിിേലി് പിിവർിിപിുകംം െിു. ആയിവാസികളടിുള 
ഈ െിുസൂി�ൾ െപാുമലയാളിിൽ വിവർിിതസൂി�ളായി 
െപുമാേി്ി വുനത് അുെകാ്ാണ്.

ഈ പിംന മധയവർഗസൂിം ആേഗാളീകിണം എന സവിേംി 
സാൂിയ സാപിികാവാെയ സമീപിുനതിും ഈ ൈവുീയം 
കാണാം. ഒു ഭാഗി് ഉപിിലവമായി ിാീീയമായ എതിർപ് �കടിപിു
േപാംം ൂ യമതലിിൽ അതിെന സവാംികിിിാും ആ അവാകെള 
ൂിണം െിാാുുള �വണത കാണിുകംം െിുന ഇിടിാപ് �
വർിിുു്്. തി�ി�് േലാബലി ആിി�് േലാിലി എന ു ാാവാകയം 
സവമന്ാേല സവീകിി്വിാു മലയാളി �ബലസൂി�ൾ.

ഈ മധയവർഗതാത്പിയം എ�െനയാു നുെട നടു ഭാിാൂര
ണപീതികളിൽ �വർിി്ത് എു പിിേംാധി്ാൽ നുെട ുൻകാല
നയ�ളിെല അടിാാനപിമായ പിിവ് േബാധയെപ�ം.

െപാുവിയയാഭയാസ സംിയണയാം അൂതൂർവമായ വിജയം 
േന�ന നാുകളിൂെടയാണേലാ കടുേപാുനത്. അവേബാധൂപീ
കിണേിാെടാപം െപാുവിയയാഭയാസെി െമ്െപ�ിാുള പല 
�വർിന�ും സർിാർ തലിിു്ായി. അവയിൽ ിിലുേനാുക.

 » ഇ�ർനാിണൽൂൾ സ�പം (�ാേയംിക ൂളല)
 » ഭൌതികസൌകിയം െമ്െപ�ിൽ ഗതാഗതംം
 » ാാർട് �ാ്് ൂം
 » മലയാളം മീ്ീയം െപാുൂുകളിൽ ഇംലീി് മീ്ിയം ബാുകൾ 
ുടുക

ഇവ പി�ിൂികമാെണും അത് മധയവർഗതാത്പിയ�െള �ീണിപി
ുനതാെണും എപുകൾെിാ�വിൽ സജീവമായ സവകാിയ അ 
എയി്്്ഇംലീി് മീ്ിയം ൂൾ വിയയാഭയാസെി �തിേിാധിിാു
ളതാെണും വയിമാണേലാ. മലയാളിിൽനിന് ഇംലീിിേലുള 
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െകാിിുേപാി് െപാുവിയയാഭയാസിിൽ നിന് സവകാിയവിയയാഭയാസിി
േലുളതാവാെത േനാിാുള ആമാർിരമമാണിതിു പിികിൽ 
എു വയിം. ലസ് ുതലം െതാുള ംാംപിനം മലയാളിിും 
ൂടിയാിാും (രീിിണം മലയാളിിൽ മാരമാിാനല, മലയാള
ിിും ൂടി ആിാൻ) െക. എ. എസ്. പിീയാ േിായയം മലയാളിിും 
ൂടിയാിാും (രീിിണം മലയാളിിൽ മാരമാിാനല, മലയാള
ിിും ൂടി ആിാൻ) നടിിയ പിിരമ�ൾ, ആവംയ�ൾ, സമി�ൾ 
എനിവേയാട് മലയാളി െപാുേബാധം എ�െന �തികിിു എനുൂടി 
ുൻപിാ ഭിണതാത്പിയിിനുൂികമായി അെല�ിൽ േ�ികമായി 
മധയവർഗസൂിം �വർിിുു എനതിു െതളിവാണ്.

ഭിണതലിിൽ ആൂരണം െിാെപട മലയാളംമായി ബധ
െപട് ഈയിെട ഒു ഓ�ീസ് അേപയംെട മാൃകകംം ആയയ െക.എ
.എ്് പിീയ്് േിായി് മലയാളം േിായയ�ും വലിയ ോാുകൾി് 
നിമിിമായു നാം ക്താണ്. ആയയേിത് ഓ�ീസ് ഔേയയാഗിക 
വിെമാിിയിൽ �വർിിുന മലയാളമാെണ�ിൽ മേ�ത് ഓ�ീസ് 
ഉേയയാഗാർിിയിൽ �വർിിേി് അഭികാമയമലയാളെിയാണ് ഉനം 
െവുനത്. ിും വർിമാനാവാെയ േപായിട് മലയാളിിെ�തെന 
ആുനികുഖെി �യർംിപിുനിെലു പിേയ്തിലേലാ. നുെട 
ഓ�ീസിെല െപാുസൂിവയവിാിംം വാെമാിിയിും വിെമാിിയിും 
ഇതിൽനിു ൂ�ാുകൾ ുേനാട്േപായിിിിു എനതാു സതയം. 
ഇവിെട സംഭവി്െതതാണ്? െകാേളാണിയൽ കാല അധികാിിഭാിയായ 
ഇംലീിിെന അേത ൈംലിയിൽ ആുനികൂർവ നാ�വാിിി വേിണയ 
അധികാിഭാിെകാു പകിം െവുന �വർിനമാു നടനെതു 
കാണാം. ആുനിക ജനാധിപതയ സംാാിം ഭിണൂടിിും അതിെ� 
അധികാിഘടനയിും ആിിിൽ �വർിിിാിുെകാ്ാണ് 
ഈ അധികാിഭാി അടിമിിിെപടാെത േപായി െവും േ�ാസിലായി 
മാിിയത്. ആേഗാളഭാിയായ ഇംലീിിു ു നിൽ ൂ �തൽ പിിിാസയമായ 
നിലയിേലി് മലയാളഭാിാപയവിെയ ഇകിാനാണ് ഇിിം വികലവീയ
ണ�ൾ സിായിുക എു വയിം. ഭിണമലയാളിിെനതിെി കിിാ 
യിവസ�ളിലിി�ിയ ോാുകുെട സാൂിയപാിമതാണ്.

അതായത് ആൂരണം െിു്ാുന മലയാളേമതാെണനതാു 
േിായയം. അെതെ� മലയാളമല എെ� മലയാളമി�നലാ എന് ംിാംിി 
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വാെമാിിമലയാളി വിലപിുംവിധം മലയാളം മാനകമാുകെയനാൽ 
അതിെന സവർണ േരഠഭാിയാുകയാെണും മലയാളിിേലിാു
കെയനാൽ സംൃതമാുകയാെണും �ിിമണി�വാളൈംലിയാണ് 
(അധമമണി�വാളം എു ലീലാതിലകം തെന പിംു) ൈവാാനിക
ഭാിും ഭിണഭാിും അുേയാജയെമുുള നുെട ഭാവി മലയാളെി 
കുപിടിപിിാുള ിതമലയാളംം ിിതാമലയാളംം അുേപാെല 
ജനമലയാളംം അധികാിിമലയാളംം ആയയതം അകലം പാലിിണെമന 
അേബാധം അടിപടവിൽ �വർിിുന നടു ഭാിാൂരണകാചപാടി
ലാു അടിാാന �നെമു വയിമാംം.

ഇതിൽനിന് ഇനി ു േനാു േപാേക്െത�െന എന േിായയിിു
ുേന െതാൂുകൾുേംിം ആേഗാളതലിിും അതിനുബധമായി 
േകിളിിും സംഭവി് സവിേംിമാ��െളംം അതിനുസിി്് വിവിധ 
േമഖലകളിെല ആൂരണ�ളിൽ സംഭവി് പാിൈ്ം ിി്ിെനംം ൂ ടി 
മന്ിലാിണം. ഈ അടിുടിമാ�െി ആേഗാളീകിണെമു വിളിിാം.

ആേഗാളവത്കിണിിെ� ഭാഗമായി സംഭവി് മാ��െള അത് 
േലാകഭാികളിൽ ൃിി് മാ��െളംം സാമാനയമായി മന്ിലാിാം. 
സൂ ൈി�് എംതിയ Language Policy and Language Planning–From 
Nationalism to Globalisation എന ൃതി ഈ വിിയം വിംയമായി 
മന്ിലാുനതിന് നെലാു അവലംബമാണ്

ആേംൊളീകാണിിൊ� സൊമൊിയുംം.
ആേഗാളവത്കിണെി സംബധി് ഒു ിർ് ഈ �ബധപിിധി

യിൽ വുനില. ഈ സവിേംിാവാ ഭാിാവികാസെി നിയരിുന 
ഘടക�ളിൽ ൃിി് മാ�ം മാരമാണ് സാമാനയമായി പിാമർംിിെപ�
നത്. ആേഗാളവിനിമയഭാിെയംം ഭാിാപയവിെയംം നിർണയിുന 
�ധാന ഭാേിതി ഘടക�ൾ ിാീീയാധികാിം, ൈസനയം, വംംീയസവതവ
േബാധം, േയംീയത, സാപിിക േമൽേിാ�, ഉത്പായനംിി, വിപണി 
േമധാവിിം, സാാാിികൂലധനം, സാേ�തികുേന�ം, വിയയാഭയാസം, 
ബുജനമാധയമ�ൾ എനിവയാണേലാ. ഇേതാേിാും ഭാിാഭിഭാവെി 
ഭാിാവികാസെി അുവിി ഭാിാൂരണെി എ�െന സവാധീനിുു 
എന് േവെി േവെി ിർ് െിോ്താെണ�ിും ഈ �ബധിിെ� 
ആേലാിനാപിിധിയിൽനിന് ഒിിവാുകയാണ്.



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
56

ആേഗാളീകിണം നിർവിനിിെല മ�് തർിസംഗതികെളാെി 
മാ�ിനിുിിയാൽ േലാകെി േയംാതിർിികെള ുർബലമാുകംം 
േലാകെി ൂ �തൽ ഇ�ിാിീവാുകംം െിുു എന് ു ുിിെിടാം. 
ആേഗാളീകിണകാല അധീംതവ�ൾ ബുുഖംം പേിായംമാെണനു
േപാെല അതിെ� വയവിാിൂപമായ ആേഗാളവിനിമയഭാിുേമൽ ആ 
ഭാിംെട തേ�ംീയർി് എെത�ിും �തയയ അധികാിേമാ നിയര
ണേമാ ഇലാതാംകംം െിുു്്. നാിൻ െ്യ്�ിെ�ംം െ്യ്�് ഓ�് 
നാിൻസിെ�ംം കാലെി േലാകേബാധമല േപാ്് േനിൻ ഘടം എന് 
വിളിിെപ�ന ഇിാലയളവിു്ാംനത്.

േയംിാീ ആുനികതംെട കാലി് ിാീം അതിെ� അതിർിി
കൾികി് ഉയ്രഥിതംം ഏകംിലാമകംമായ ഒു ൂണി�ായാു 
വിഭാവനം െിാെപടത്. ിാജയിിു�ിുള ഒു നിയമാധികാിെിംം 
അത് അംഗീകിി്ിുനില. സവതമായ �തിേിാധിിും ൈസനികംിി
യിുുള ഊനൽ, ആഭയതിവിപണിെയ സംിയിു നിർിൽ, േയംീയ 
വിയയാഭയാസനയിിേലും ൂളി�ിേലും എലാവെിംം െകാുവിിക, 
ഒു േയംീയ മാധയമിിെ� ആധിപതയം, ഒു െപാുമാനകേയംീയഭാിയിൽ 
േയംാതിർിികെള ഉിപിു നിർുക ു ട�ിയ നയ�െളാെി ഇുപതാം 
ൂ�ാ്ിെല േയംിാീാധിഠിതേലാകിമിിെ� െപാുതിവ�ളായി
ുു. എനാൽ ആേഗാളവത്കിണം ഈ നയ�ളിെലാെി സാിമായ 
െപാളിെ്ംു നടിിിിിാിിിുു.

േയംാതിർിി അെല�ിൽ കെ്യിനുകളാംള ിാജയ�ുെട ൂ പട
ിിെല കിടപ് മാുേപാുന കാലമാണ് ആേഗാളവതകിണിിേ�ത്. 
ിാജയാതിമുിയസൂിയഗണ�ും േ�ാട്�ി�് കമുണി�ികും സജീവമാു
ു. ിാജയ�ൾ തെന ു ിിുേപാുു. വലിയ ിാജയം വലിയ ജനത എന 
രാ�് േ�ാം ആംയം ആകർികമല ഇന് ിാജയം െിുതാംേപാൾ അവ്് 
എലാ ആവംയ�ൾും ത�ുെട േയംീയഭാി എനതിുപകിം ൂ�തൽ 
െമാബിലി�ിുേവ്ി മ�് സപർിഭാികെള േ�ാൽസാിിപിിാുള 
�വണത ഏിിവുു. ഇവെ്ാെിംം സവതം സവാരയൈസനികംിി 
അ�ാേയാഗികമായുെകാ്് അതാിാീ ഏജൻസികെള ിാജയുിയു
േവ്ി വിനിേയാഗിുു. അിിം അതാിാീബധ�ളിൽ ഏർെപ�ു. 
േലാകവയാപാിിിൽ ൈസനികസികിണിിൽ അതാിാീ നിയമ
സഭകളിൽ ിാജയാതിബധം �ധാനമായുെകാ്് ാാൻസ്|നാിണൽ 
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ആയ ഒു വിഭാഗെി വളർിിെയ�ിാും അവെി അതാിാീ 
േലാബിയി�ിുപേയാഗിിാൻ സിായിും വിധം ഇംലീി് േപാുള 
ആേഗാളഭാിയിൽ �ാവീണയു്ാിാും രമ�ു്ാംു. സാപ
ിിക ഉയാിീകിണം ുിനവിപണികളിേലു മാിിയെപാൾ ിാജയെി 
വിപണിയിൽ െ്യ്�ിന് നിയരണം ഇലാതാുു. ധനൂലധനിിെ� 
നിയരണം ബുിാീേകാർപേിുകൾിാംു. ഇവുേമൽ ഒു ിാജയ
ിിും നിയരണമിലാതാംു. ആേഗാളതലിിൽ �വർിിുന ഈ 
ബുിാീ ഏജൻസികും കപനികുമാവെട ത�ുെട വിനിമയഭാിയായി 
ആേഗാളഭാിെയ െതിൊ�ുു. െ്യ്�ിെ� നിയമ�ൾു �ിി് 
അതാിാീ േകാടതികു്ാംനതാു മെ�ാു മാ�ം. ിാജയതാത്പിയ�ൾ 
ഈ േകാടതി നിയമ�ൾു ുനിൽ പലേപാംം ബലികിിേി്ിവുു. 
ഇവിെടംം േലാബിയി�ിും വയവിാിിിും ആേഗാളഭാി ആവംയമായി 
വുു. ഈ ആേഗാളീകിണിിെനതിിായി �വർിിുന ഏജൻ
സികൾും സനീസംഘടനകൾും ആേഗാളസവഭാവം ൈകവിികംം 
അവും വിനിമയഭാിയായി ആേഗാളഭാി തെന െതിൊ�ുകംം 
െിുു്് എുേമാർിണം.

േയംീയമാധയമ�ുെട ുികംെട കാലം കിിംകംം േലാബൽ 
േകാർപേിുകുെട നിയരണിിുള അതാിാീമീ്ിയാ ഏജൻസികൾ 
ിംഗുവിികംം െിുനത് ഈ കാലിാണ്. ആേഗാളമാധയമസംാാിം 
അ�െന ിാീേഭയെമേനയ ഒു െപാു മീ്ിയാസംാാിം ൃിിുു.
ഇ�ർെന�ിൂെട വികസി് േസാിയൽ മീ്ിയ ഇിാലെി �തിയ 
അവതാിമാണ്. അവിെടംം ആേഗാളഭാിെയന നിലയിൽ ഇംലീി് 
ആധിപതയം തെന. ഇിാിയം വിംയമായി പിനീട് ിർ് െിുു്്. േയംീയ 
വിയയാഭയാസനയ�ൾ അതാിാീ വിയയാഭയാസിിന് ഊനൽ നൽുകംം 
വിയയാഭയാസിിൂെട അതാിാീ ുടിേയ�ം നടുകംം െിുു. അത് 
േനാിിയാൽ ഇംലീി് സംസാിിുന നാ�കളിേലേിാ ഇംലീി് മാധയമ
മായ വിയയാഭയാസസരയായിിേലേിാ ആെണു കാണാം. വിയയാഭയാസ
ിിെ� ആേഗാളവത്കിണം വിയയാഭയാസിിെ� ആേഗാളഭാിയായി 
ഇംലീിിെന �തിഠിു കിിു.

അതാിാീ ുടിേയ��ുെട അവാംം ഭിനമല. സാപിിക 
അഭയാർിിതവ�ുെട ഒംി് എേ�ാടായാും അത് ഇംലീി് അധീം 
സാൂിയാവായിേലിാെണു വയിം. മ�് ആവംയ�ൾിാംള 
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എലീ�് �ാ്ിെ� ുടിേയ��ളിും ഭാിാമിലം ഇംലീിാണ്. ിാീീയ 
അഭയാർിിതവ�ളാണിതിു �ിുളത്. ിാജയിിനകെി ുടിേയ�
�ും അഭയാർിിതവ�ും േവെി പിിേി്താണ്. േകിളിിൽനിന് 
അതാിാീസൂിിിേലു േിേിേി് േലാകമലയാളിംെട ഭാിാൂ
രണെിുിിേ് നുി് േവവലാതിംൂ. േകിളിിേലുള അനയസം
ാാനെിാിിലാളികുെട ഭാിാ�നം നുെട ഭാിാൂരണം ഒിിിും 
ിർ് െി്ിടില.

ാൊാൊ��ിികൾ–അാിിിേിശകൊലുിി്് ആേംൊളീകാണകൊലൊി
ുേ�ൊൾ
 ു ടിേയ�കാലി് ൂുതിം ഭാിാനയ�ളാു �ബലമായിുനത്. 
ഐകയെപടും ലയനംമായിുു (അ്ിമിേലിൻ) ഒു തിവപീതി. 
ുടിേയ�ിാർ തേ�ംീയ �ബലഭാിയിേലി് സവാഭവികമായി ലയിുക 
എന തിവമാു അേമിിിംം ജർ�നിംം ിു വിിി് പിുടുനത്. 
ബുസവിത അെല�ിൽ ൈബലിംഗവലിസമാു ി്ാം വിി. കാന് 
േകാെ�്േിിൻ ഇതിുയാിിണമാണ്.

ബുഭാിാവയവാംെട നിലനിൽപിൂനിയ സവി�്സർലാ�് 
മാൃകയാു ൂ നാമേിത്. ഈ ൂ ുതിവ�ും ആേഗാളീകിണകാലി് 
പലതലിിൽ ുേനാുേപാുു്്. അധിനിേവംകാലുനിന് ആേഗാ
ളവത്കിണകാലെമുേപാൾ ഭാികൾു, �ധാന േലാകഭാികൾു 
സംഭവിുന പിിണാമെി ൈി�് വിംയമായി പിിേംാധിുു്് 
(Wright).

ആേഗാളഭാിയായ ഇംലീിിെ� കാിയം േനാുക. 1582 ുുപ് 
ഇംലീി് ഒു �വിംയാഭാിയായി ു ��ിിിടുകയായിുു. പതിേനിാം 
ൂ�ാ്ിൽ ൂേിാപിൽ േപാുന ഇംലീുകാർ രോാ ഇ�ാലിയേനാ 
പിിുനത് അഭികാമയമാെണും ആരിിയിേലിാെണകിൽ ്ും 
�ാനിും അിിാിിിിണെമും ിി്ാർ്് �ി്േനാ ഉപേയംിുു്്. 
മിക് ഭാിാപിിതാിളായാു ഇംലീുകാെി കുതിയിുനത്. േ്വി്് 
ിൂമിെ�ംം െി്ർ�ീൽ്ിെ�ംം കാലമാംേപാേിും രാിെന 
പിതളി ഇംലീി് േലാകഭാിയായി മാുെമന �തീയ �ലുു്്. 
ഇതിൽനിനാണ് പെിാപതാം ൂ �ാ്ിെല ിിടീി് സാാാജയതവിിെ� 
ഉ്തയിൽ ത�ുെട ആുനിക ലിബിൽ ജീവിതാവേബാധിിെ�ംം 
സംാാിിിെ�ംം വാികമായ ഇംലീി് എലാ വൻകികളിെലംം ഏക 
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ൂണിേവ്ൽ ഭാിയായി ഇംലീി് മാുു എന �ഖയാപനിിു വിി
െതളിുംവിധം ിിടീി് ഇംലീി് വളർനത്. എനാും അത് ഒു എലീ�് 
�തിഭാസമായി േകാളണികളിൽ ുടർുേപാുു്്. 1946 ുതൽ 96 
വെിംള ിിടീി് സാാാജയതവിിെ� അിിുേപാിിെ� കാല�ളിൽ 
ഇംലീിിെ� സർവാധിപതയിിനിളിം തുെമനാു �തീയിിെപടത്. 
പേയ സംഭവി്ത് മിി്ാണ്. ി്ാം േലാകംീിിൂെട വളർുവന 
അേമിിിയിൂെട ുിിയ ാാാായയിവിിെ� ാാുയായി ഇംീീു് ുടർു. 
ോ�ാളിി�െള ാപന പിിൃി ഉപിിവർംം അവുെട ാപർക ാാുയാംം 
എീീറിാിിെ� അടയാളാാംം ഇംീീുിെ� ുടർുെ�ാുോപാു�ംം 
െ�ു.

അേമിിിൻ ഐകയനാ�കളിെല ഭാിാനയിിു കിിാ ൂ �ാ്ി
ു്ായ മാ�ം േനാിിിിിാാൽ തിിിുള ഒു ഗതി കാണാനാംം. 
ുടിേയ�െി െിുുക അേമിിിൻ പാിപിയവായം ുട�ിയ ാപ് 
വെി എിിനിൽുന അവിെട വിജയി് ിാീീയ ആംയ�ുെട ി
മാുഗതമായ േമൽൈിയാണിതിു പിികിെലുകാണാം. ിിടീി് 
ഇപീിിയലിസിിു �ിുകടനംടെന ആ അധീംാായകൾ ുട
ുകളയാൻ ിീുേപാുള ഭാിെയ േയംീയ ഭാിയാിണം എന 
വായുനയിിെപട ഒു നാടായിുു അെതേനാർിണം. അുതെന 
ഇംലീി് ഭാികസൂിിിന് ൂിിപയുള ിാജയി് ഇംലീിിെന ിാീ
ഭാിയാുകം്ായില. പിനീട് ൂ േിാപിൽനിും ഏിയയിൽനിും വൻ 
ുടിേയ��ൾ നടനേപാംം അവെിാെി ഇംലീി് അധിഠിതവയവിാിിി
േലി് സനിേവംിിെപെട�ിും ത�ുെട ഭാിാിനിമംം അവകാംംം 
നിലനിർിിേപാു. ജർ�ൻകാർ ജർ�ൻ മീ്ിയം ൂുകെളയാണ് 
അവിെടംം േ�ാൽസാിിപി്ത്. ൈവകിയാണ് ുടിേയ�ിിന് ഇംലീി് 
ഭാിാപിിാാനം നിർബധിതമാിിയത്. 1996 ആംേപാേിും 
ഇംലീിിെന ഔേയയാഗികഭാിയായി അംഗീകിിുന െ്യ്ു കുെട എണം 
വളെിയധികം ൂടി. എപുകൾുേംിം ഇംലീിിതി അേമിിിൻ 
സൂിിിെ� ജനസംഖയാനിിി് നാലിിിടിയായതിെ� പാാിലിി
ലാണ് ു ടിേയ�ിാർെിതിിായ ക�ി ിാീീയം ാപിൽ നിു്ാംനത് 
ഇംലീി്. മാരവായം അേമിിിയിൽ ംിമാംനും ഇിാലയളവിലാണ് 
(ുടിേയ�ിാെി �ിിാുന ക�ി നടപടിു പിിെക ഒ�ിിദി 
വായം ഇതയയിൽ ുംുനതിെ� വിി അതാണ്). അസമിെ� കാിയിിൽ 
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ഇതയയിെല പലെിംംേപാെല ുടിേയ��െളാെി ഇലീഗലാെണന് 
അേമിിിിാും വിംവസിുു്് (1996 CBS News poll) വാതവം മിി
്ാെണ�ിും. ഇതയെയേപാെലയായിുനില അേമിിി. അേമിിിെ്ാു 
ിാീഭാിേയാ ഔേയയാഗികഭാിേയാ നിലവിലില. സതയിിൽ ഇംലീിിന് 
അിിെമാു പയവിയില എന് അേമിിിിാർുതെന അിിയില. 
1987 ൽ നടിിയ ഒു േപാൾ �കാിം ൂനിൽ ി്് അേമിിിിാും 
ഇംലീി് അേമിിിംെട ഔേയാഗികഭാിയാെണന് വിിാിിുനവിാണ്. 
പതിെനടാം ൂ �ാ്ിെ� ഒ�വിൽ ഇംലീിിെന അ�െന ാാപിിാൻ ര
മിെ്�ിും വിജയിിം്ായില എനതാു ിിിരം. ബുസംാാി�ും 
ബുഭാിാവയവാംുള ത�ുെട ിാീിിൽ ഒു െപാുഭാി അടി
േ്ൽപിുനത് െ�്ിൽ തിവ�ൾി് വിുീമാെണന് അേമിിി 
എും കുതിയിുു. ഇംലീി് ഓലി ൂ വ്െമ� ് ംിമായതിെ� ു ടർന് 
െതാൂുകളിലാണ് ഇുപിിയു െ്യ്ുകളിൽ ഇംലീി് ഔേയയാഗിക
ഭാിാപയവിയിെലുനത്. അതിൽ ിിലയിടി് മു ഭാികുു്്, ൈസൻ 
ഭാികുൾെപെട.

േലാകിിെല ഏ�ംം ൂയമായ അധിനിേവംം നടന അേമിിി
യിൽ ൂേിാപയൻ െവളിാർ െകാുതളിയത് തേ�ംീയ അേമിിിൻ 
വംംജെിമാരമല. േലാകി് ഏ�ംം ൂ�തൽ ഭാികൾ നിലനിൽുന 
ഒു ഭാിാേഗാരെിൂടിയായിുു. അൂിിലധികം ഭാികു്ാ
യിുനത് മിിും ഈ അംലീി് അധിനിേവംേിാെട നംിുേപായി. 
ൂേിാപിൽനിും ലാ�ിനേമിിിയിൽനിും ഏിയയിൽനിും പലകാല
�ളിലായി നടന ു ടിേയ��ളാണ് ഇുപതാം ൂ �ാ്ിെല അേമിിിെയ 
ബുസംാാി വയവായാിിയത്. അേമിിിൻ േയംീയതാവായംേപാും 
ഇംലീിിെന േയംീയതംെട ഒു �തീകമായി വയാപകമായി ഉയർിിിാടി
യിുനില. ത�െള ബധിപിുന സാധനം ഇംലീിാെണന �ിാിണം 
എപുകൾുേംിമാണ് ംിമാംനത്.

ഈ ഇംലീി് മാരവായം അേമിിിൻ സൂിിിൽ �േതയകി്് ഇംലീ
ിിതിസൂി�ളിൽ ൃ ിിുന �തയാഘാത�െളപ�ി, അേമിിിയിെല 
ഭാിാ�ന�െളപ�ി സമരമായി പിിുന ൃ തിയാണ് കേിാൾ മിതിെ� 
െപാളി�ി്് ഓ�് ലാംേഗവജ്. ഭാിാിാീീയം ിർ് െിുന �തക�
ളിൽ മികം�ത്. അേമിിിംെട ഭാിാനയിിെ� ഭാിാകലാപ�ുെട 
ൂയിിിരം ഈ �തകം നൽുു്്. അു മാരമല ഇംലീിിെ� 
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അടിേ്ൽപിിൽ ഭാിാനൂനപയ�ളിൽ ൃിിുന സവതവസംഘർ
ി�ും ുടിേയ�സൂി�ളിെല ഇംലീി് പിനിിെ� പിിമിതികും 
പിിമിത ഇംലീി് ഭാികസൂി�ളിൽ വിവിധവിിയ�ളിെല േബാധന
�ന�ും ഇംലീിിേലുള ിിംം അേമിിിയിൽ നടപാിിയിുന 
യവിഭാിാപിനപീതി പലയിടും പിൻവലി്തിെല (proposition 227 
കാലിേ�ാർണിയ) �ന�ുെമാെി േവെിേവെി അധയായ�ളിൽ ിർ് 
െിുു. ു ടിേയ�ിാർിിടയിൽ ഇംലീി് ഏകഭാിാവായം ഉിപിുേപാ
ംം ഇംലീി് ഭാിാസൂിിിെല എൈല�് �ാ്ിൽ മെ�ാു വിേയംഭാി 
ൂടി ആർ്ിുനതിുള േ�ാരാും നടപിലാുു എന ൈവുീയം 
ൂടി അവർ ൂ്ിിാണിുു്്. ഒനിലധികം ഔേയയാഗികഭാികൾ 
നിലനിൽുന സവി�്സർലുമാംം കാന്ംമാംം താിതമയം െിുെകാ
്ാണ് അേമിിിൻ ഭാിാിാീീയം അവർ ിർ് െിുനത് (Schmid).

ഇംലീി് കിിാാൽ േലാകബധഭാിാപയവിയിൽ നിലനിന രാ് 
ഭാി ഇുപിിെയാനാം ൂ�ാ്ാംേപാേിും തളർനിലാെതയാ
ംന കാചയാൂ കാുനത്. രാ് േകാളണികൾ അതമി്േതാെട 
അധിനിേവം�ഭാവം ഇലാതായ രാ് സാംാാിികേമൽേിാ�യിൂനി
യാണ് പിനീട് ഈ േലാകഭാിാപയവിയിൽ നിനത്. േമാേ്ണിസംവെി 
േലാകകലംെടംം സംാാിിിെ�ംം തലാാനമായി നിലനിൽിാൻ 
പാിീസിു കിിു. ക�ി ഭാിാഭിമാനേബാധുള രാേ�ാേ�ാ 
സൂി�ൾ ജർ�നിയടിം രാൻസിു�ിി് േലാകവയാപകമായി �ബ
ലമായിുു. ഈ അഭിജാതവർഗേബാധം രുഭാിംെട അധീംതവിിു 
പിികിൽ എുു്ായിുു. രാിെ� ഈ സവാധീനമാണ് ൂേിാപയൻ 
ൂണിയനിെല ിാീ�ളിൽ വിയയാഭയാസകാലി് ിു വിേയംഭാികൾ 
പിിിണം എന നിബധനയിേലെിിിുനത്. െതാൂുകേളാെട 
ഈ നയം പിാജയെപുേപാുു്്. ആേഗാളവത്കിണകാലെി 
േ�ാടി�് െതാിിൽസൂി�ളിൽ ഉപകിണംിിപിമായ മികവ് രാി
ു്ായില. മധയവർഗിിേനാ അടിാാനെതാിിൽസൂിിിേനാ രാ് 
ആേഗാളെതാിിൽ മാർി�ിൽ ഒു അവംയസംഗതിയായില. ഏെത�ിും 
തിം സാപിിക വയാവസായികേമൽേിാ� രാൻസിു്ായുമില. 
ിിിരിിെ�ംം നിയമനിർമാണിിെ�ംം സംിയണംിിംെടംം 
പിൻബലിിൽ മാരമാണ് രാ് ഇ�െന നിലനിുേപാനത്. െതാൂ
ുകളായേപാേിും �്ി�ിും മും ഇംലീി് ജർ�ൻ രാ് എനീ 
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ഭാികൾിലാി തേ�ംീയ ഭാികളിൂനണം എന നയം ൂേിാപയൻ 
ൂണിയനിൽ �ബലമാംു്്. ൂേിാപയൻ ൂണിയനിൽ ഇംലീി് ഭാിാ
വിയയാഭയാസം ൂുകളിൽ ിമാതീതമായി വർീിുകംം െിു. ൂേിാപയൻ 
ൂണിയനിൽ 1991 ൽ ഇംലീി് ഭാിാപിനം െസി്ിി തലിിൽ 
േന�നത് 83 ംതമാനം േപിായിുെന�ിൽ അത് 98-99 ആയെപാേിും 
91 ംതമാനം ആയി മാിി. 1994-95 ഇൽ രാ് പിിുനവുെട എണം 
25 ംതമാനമായിുെന�ിൽ 1996-97 ആംെപാേിും 21 ആയി ുു�ി. 
ഇുപിിെയാനാം ൂ�ാ്ിെ� ുടിിിൽ ൂേിാപയൻ ൂണിയം 
മൾടി ലിംഗവലിസിിൂനിയ വിയയാഭയാസം ിിടെപ�ിാൻ രമിെ്�ിും 
2012 ആംെപാേിും ഈ നയം പിാജയെപ�നുകാണാം. 2012-ൽ 
അപതിനായിിം വിയയാർിികളിൽ നടിിയ സർേവയിൽ ി്ാം വിേയ
ംഭാിാേംിി ഈ ബുഭാിാവിയയാഭാസപീതിയിൂെട വനവിിൽ 
വളെി ുിവാെണന കെ്ിൽ നടുു്്. ൂേിാപയൻ ൂണിയെ� 
ഔേയയാഗികഭാി ഇംലീിായിിിിണം എന് 2004 ൽ ജർ�ൻ �സി്�് 
നിർേയംിുകംു്ായി. ആേഗാള ാാൻസ് നാിണൽ ഭാിാപയവിയിൽനി
ന് െമെല രാ് പടിയിിുുെ്�ിും ഈ ഇംലീി് ആിമണം രാ് 
ഭാിാസൂി�ളിെല രാ്ഭാിാപയവിി് പിിേിൽപി്ിടിെലുൂടി 
പിയണം.

ജർ�ൻ ഭാി ത�ുെട ിാജയി് നിർബധമാുകംം ജർ�നി 
ത�ുെട കമുണി�ികളിൽ കർംനമായി പിുടുകംം െി് ജർ�ൻ 
സർിാർ പേയ ൂേിാപയൻ ൂണിയെ� ഭാി ഇംലീിായിിിിണെമന് 
നിർേയംിു എു പിുവേലാ. ു ടിേയ�ജനത ജർ�ൻ സവാംംീകിിിണ
െമും ത�ുെട ഭാിയിേലും േയംീയതയിേലും സംാാിിിേലും 
ലയിിണെമുുള ഭാിാൂരണ കാചപാ� ു ുെക പിടിുന ിാജയമാു 
ജർ�നി.

എനാൽ സപർിഭാിയായി ജർ�െന നിലനിർുനതിേലാ 
വികസിപിുനതിേലാ അല അവർ ഊനിയത്. േകാപൻ േിഗൻ 
േലാകകാലാവാാ ഉ്േകാടിയിൽ �സി്�് ഇംലീിിൽ സംസാ
ിിിാൻ നിർബധിതയായി. എനാൽ ആ പിിമിതംം സിളംമായ 
ഇംലീി് ഒു മാൃകയായി പിൽിാലി് ഉയർിികാണിിെപു. വയാ
കിണപിമായി ഏെി പിിംള �ൌിിയിലാി ആ ഇംലീിാു 
ൂ�തൽ കമുണിേി�ീവായെതും ആംേലാ സാ്ൻ ിടപടി ഭാിയല 
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സാുിയ�േയാഗസദർഭ�ളിെല ഈ ഋു ഇംലീിാു ആേഗാള ഇംലീ
െിും അുതെനയാണ് ഇ�ർെന�് എന ആേഗാളസൂിിിെ� 
ആേഗാളഭാിയായ ഇംലീെിും സിീാതീകിിിെപു. എനാൽ ഈ 
ഇംലീിിുേമൽ ഇംലീി് തേ�ംീയത്് കാിയമായ ആധിപതയമിെലനും 
ആംേലാസാ് മാനക ഇംലീിിു പകിം പലതിം കലർുകുള 
സാൂിയ�േയാഗിിൂനിയ സജീവഭാിാവയവിാിിിനാണ് ഊനൽ 
എനും �ധാനമാണ്. ിാീെിിാൾ �ാ്ിെ� അധികാിമാണ് ഇന് 
ഇംലീിിൽ നിലനിൽുനെതു പിയാം. ഇംലീി് എന ഏകവിനേി
ിാൾ േലാക ഇംലീുകൾ എന ബുവിന�േയാഗമാണ് അഭികാമയം

ഈ ൂ �ാ്ിെല ആേഗാളസപർിഭാിയായി ൈിനീസ് മാിാുള 
സാധയതകെളപ�ി സൂ ൈി�് വിംയമായി ിർ് െിുു്്. ൈി�് ു േനാട് 
െവുന ുഭ�തീയകൾിുസിി്് അതാിാീതലിിൽ ൈിനീസ് 
ഭാി വികസിുനതിന് െതളിംകളായിടില.

ആേഗാളവത്കിണം ിുതിം ഭാിാൂരണ കാചപാ�കൾി് 
വിിെവു. ജപാും ൈിനംം ആേഗാളവത്കിണേിാ� ഭാിാൂരണകാ
ിയിിൽ എ�െന �തികിിു എനത് ഉയാിിണമായികാണാം. 2009-ൽ 
ആേഗാളീകിണസാിിിയിിൽ ത�ുെട േയംീയഭാിയിൽ അവർ 
നടിിയ ലിപിപിികിണം ി്ിെ�ംം യിം ഒനാെണ�ിും കാചപാട് 
േവെിയായിുു. ജപാനീസ് സംാാിെിംം പാിപിയെിംം സംി
യിു നിർുക എന േയംീയ നയിിെ� ഭാഗമായി ജാപനീസ് ഭാിെയ 
േമാടിപിടിപിിാനാണ് ജപാൻ രമി്ത്. അതിനായി ത�ുെട ലിപികെള 
വി�ലീകിിുകയാണവർ െി്ത്. 1946 -ൽ ബുജനസായിതായാ
ിിനായി െവടിുി് ലിപികെള അവർ വി�ലെപ�ിി. ആേഗാളികിണ
െിംം ്ിജി�ൽ സാേ�തികവിയയംെട വികാസം അ്ടിയിു്ാിിയ 
�തിയ സാധയതകെളംം �േയാജനെപ�ുകയാണവർ െി്ത്. 1971- ൽ 
ൈടപ് ൈി�ിിുേവ്ി ഉ്ാിിയ ലിപി �തിയ ലിപിയിേലി് വിിെവ
ുകംം അത് പാി�തക�ളിൂെട അ്ടിയിേലും എംിിേലും 
വയാപിുകംം െി് ിിിരമാണേലാ നുുളത്. ിിന അയിേവയിം
െടംം മും �വർിനന�ും സവതരമലയാളം കപൂടി�് ൂണിേകാ്് 
മലയാളിിൽ വുിിയ ുേന��ും പിയലിപിംെട �നഃാാപന
ിിു വിിെവെ്�ിും അതിെന അംഗീകിിിാേനാ ഭാിാൂരണിിെ� 
ഭാഗമാിാേനാ ഭിണതലിിൽ ന�ൾ താാിായിടില എന് ഓർിണം. 
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ൈിനീസ് ലിപികെള മാനകീകിിിാും െവടിെയാുിാുമാണ് പേയ 
ൈിന രമി്ത്. ആേഗാളഭാിാപയവിയിേലെിിാുളരമം എന 
നില്് കപൂടർ സൌൃയലളിത ലിപിയിേലെിിിിാുള കാചപാടാ
ണിതിു പിനിൽ �വർിി്ത്. ിും തേ�ംീയ ഭാിാസൂി�ുെട 
ഭാിാസവതവെിംം ഭാിാഭിമാനെിംം ഭാിാവികാസെിംം ആേഗാളീ
കിണിിെ� ആഘാത�ളിൽനിന് സംിയിു നിർിാുള രമെമന 
നിലയിൽ ഒേി ഭാിാനയമായിിെന വിലയിുിാംനതാണ്.

ഇ�ർൊിറ് സൂംം എ് ആേംൊളസൂംംം ഇ�ർൊിറ് ാൊാംം
ഭാിംെട ആേഗാളീകിണിിെ� �ധാന�തലം ഇ�ർെന�ാണേലാ. 
േിാമൻ ആൽ�െബ�ിെനംം ഇംലീി് ംം�െളംം േകാീകിി്് 1960- ൽ 
ൂപീകിിിെപട ആാി കപൂടർ ലിപിവയവാ ഏി് ബിുകൾ വീതുള 
128 േകാംകൾ ഉൾെപടതാണ്. ഇതിൽ 95 എണം രാ�ിിൽ കയാിി
ുകെള കാണിുു. ഇത് ഇ�ർെന�ിെല ഇംലീി് അധിനിേവംിിെ� 
ൂലകാിണമായി ഇും നിലനിൽുു. െവബ് േപജ് ഭാിയിൽ, േ്ാമയിൻ 
െനയിമിൽ, ം ആർ എലിൽ എലാം ഇംലീിിു ലഭി് �ാുഖയം ഇംലീി് 
മാരമിിയാംന യരമാണ് കപൂടർ എന മിഥയാധാിണ ൃിിു. ഇംലീ
ിധിഠിതമായി മാരം ുിക േസാ്് െവയുകൾ വികസി്േപാൾ 
ഓപേി�ി�് സി്മടിുള കപൂടർ സംസാിിുന ഭാി �ാേയംിക
മാവാൻ സമയെമ�ു. 2004 ലാണ് മലയാളി ൂ�തലാംം ഉപേയാഗിു
ന വിൻേ്ാസ് മലയാളം പിുുട�ിയത്. സവതര േസാ്് െവയർ 
അതിുള സേ�ത�ൾ േനിെി വികസിപി്ിുെന�ിും �ിാിം 
േസാ്് െവയർ േിാിംാംിിൽ വിംവസിുന മലയാളിി് അര പഥയ
മായിുനില.

ഇംലീിിെ� ഈ എംിാധിപതയം പല ഭാികളിും പലതിം �ന�
ളാണ്ഇ�ർെന�് വിനിമയിിൽ ഉ്ാിിയത്. േിാമൻ അധിഠിതമലാി 
ഏിയയടിുള ൂേിാപിതി എംുഭാികൾിാണ് ഏ�ംം ുിപ�ു
്ായത്. ഇത് ൈടേപാരാ�ിി് ഇപീിിയലിസിിന് വിിെവു. ഇതയൻ 
ഭാികൾ എണം ുിാ േിാമൻ ലിപിസായം െവ്് ഇ�ർെന�് ിാ�ിൽ 
�േയാഗി്േപാൾ ഉ്ായ ആംയുിപ�ൾ ഏെി വുതാണ്. ൈിനീസ് 
േപാുള താനഭാികൾിാകെട അി�ൾ േിാമൻ ലിപികൾുേമൽ 
�േയാഗി്് േടാുകൾ ൂ ലു്ാുന അർിവയതയാസ�െള �തയയീകിി
േി്ി വു. ലിപയതിണനിയമ�ൾ ൂ പെപടാി ഭാികളിൽ െ�ലി�് 
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അവയവാിതമായി. രാ�ിക് ൂപ�ൾ, ഒ്കൾ എലാം ഇടകലർിി 
രീിിി്-േിാമനൈസ്് രീി് ൂപം െകാുനത് അ�െനയാണ്. 
അതിെ� ുവ�പിടി്് േലാകെി വിവിധഭാിാസൂി�ളിൽ ഇംലീി് 
േം�ിൽ ത�ുെട ഭാി എംതിിാണിുന ഒു �ു വയവിാിൂപം 
ഒുേപാെല ൂപെപു. മലയാളം മംലീിായി മാിി. ുബായിയിെല ിാ�് 
ൂുകളിൽ വലുനിന് ഇടേിാട് എംുന അിബിേയാെടാപം ഇടുനി
ന് വലേിാെടംുന േിാമൻ സരയായംം എംിിേലി് വിാതിുന 
േയംയെമാിികും ഇടകലർന ിിപ് സവി്ി�ാണ് നടനത്

ഈ രീിിി് രീി് ഭാിെയ ുിിുൂ�ം എന് ഭയനവു്്. ിാ�് 
മലയാളം മലയാളിിെ� ു ീിെയ ഇലാതാിി എന ഭയിിു സമാനമാ
ണിത്.എനാലത് രീി് ഭാിംെട ഒു പിിവർിനസധിയാെണും ആ 
ഭാിെയ ുേനാുെകാുേപാുനതിൽ ഈ കലർപ് സിായിുെമും 
അതിെന ുഭകാിിയായ ഒനായി ക് ഭാിാപിിതുു്ായിുു. 
ക�ി ഭാിായാഥാാിതികത നിലനിൽുന, േലാകിിെല ആയയ 
ഭാിാഅിായമിെയാെി ാാപി് രാൻസിൽ എസ് എം എസ് ഭാിെ്
തിിായ ഭാിാപിിതാാുെട ൂ വ്െമ� ് തെനം്ായി. “A FORUM/ NOT 
A MOBILE: Here we speak a language human beings can understand…. 
If you want your question to be answered, try to make yourself 
understandable too.” എന് അവുെട േനാടീസ് േബാർ്ിൽ കർംനനില
പാട് അടിവിയിു വുനത് അ�െനയാണ് (Danet and Herring).

ഇത് ആേഗാളവത്കിണിിെ� വിപിാെണന ിാീീയവയാഖയാന
�ും ഇതിേനാെടാപം വനിു്്. ആേഗാളരാമിിെനാു ആേഗാളഭാി 
എന് വിിാിി്വും ുിവല.

ഇ�ർെന�് ഭാി ഓേിാ ഭാിും വയതയതമായിിിെിതെന 
െിാമൈനസ് കാലുൂപെപട ിില െപാുൂപ�ൾ നിലനിർുുു്്

ഇേമാടിേിാുകൾ െപാുസായമായി നിൽുു.
ുുെിംുകൾ ഇംലീിാണ്. (LOL, “laughing out loud”),
ഊിഭാിംം ിിരുിിംെമാെി ഇും ഇംലീിാണ്. (c u for 

“see you” apex)
വാെമാിിേപ്ാെണന് അടയാളം െവുന ിീതി
ഉ്ാിണേഭയ�െള മാേനകതിൂപ�െളൂടി ിിരലിപികളാുക.
വാെമാിിംെട വയാകിണം പിുടുക.
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ിിനന�ുെട സൃീമായ ഉപേയാഗം,ധാിാളിിം നാുെമാിികൾ, 
പലതിം ിിനേനാപാധികൾ, കയാപി�ൽ പണിി് െമുകൾ ിിയകുെട 
വാെമാിി ആവികാിം ഓ….ടി)
ിിനനൂപ�ൾി് കയാിിർ സവഭാവം വുു.
സവി�െള െകാിിുകളാ് ൂലവയജന�ുെട അാിപജിമാിി 
പയ�െള മാുക. (pls ppl msg) 
ഇു തിിിുേനാുേപാൾ ഈ നാുുിൻ ിിരഭാിെകാുള അി
ിെമാു കലാപിിുകാിണം ആാി സംവിധാനിിെ� ലിമിേ�ിേനാ 
അനയഭാിാേഗാര�ളിെല ലിപി സായിിെ� ൈവവിീയേമാ മാരമായി
ുനില. നുെട എംുിീതിപീതിയിെല അപിയാതതകൾ, മാനക�ൾ, 
േകാീകിണ�ൾ, അധികാിൂപ�ൾ എനിവംെട �നമായിുു. 
ആ അൂർണഭാിെയ മുിയൻ കെ്ിിയ സകലവിനിമയപീതികൾ
െകാും അടിമിി്് ഒു സാകലയ ആവികാിമാധയമമായി ഇ�ർെന�് ഭാി
െയമാ�ാുള വിലവമായിേവണം, ഭാിാെകാലപാതകമായല, ഇതിെന 
കാേണ്ത്. എനാൽ ആേഗാളവത്കിണകാലെി ഇ�ർെന�് ഇംലീി് 
എന ഭാിെയ ൂ �തൽ ആേഗാളമാിാൻ സിായി്ിു്് എന വുതംം 
വിാിിിാവതല. കലർുകളിൂെട ആ ഭാിാധികാിെി ംിഥിലമാുന 
�ിിയ ൂ ടി സംഭവിുുെ്ുമാരം. ഇംലീി് ലി�വാ രാ�യായിുടു
കംം െിുു.. അുവിിെയ വിംയമാിാം.

ൂണിേകൊിിൊ� ിാി്
ഈ ലിപി യാിിായം മിികടനത് അുവിി ഇ�ർെന�ിൽ ഇംലീിിതിഭാ
ികൾ �േതയകി്് ൂനാം േലാകഭാികൾ സജീവമായത് 16 ബി�് െ�ാ
ൈ�േലാ�ൂടിയ കയാിിർ എൻ േകാ്ി�് സാീയമായ ൂ ണിേകാ്ിെ� 
കടുവിേവാെടയാണ്. അേതാെടാപം എലാ ഉപകിണ�ൾിിടയിും 
ഓപേി�ി�് സംവിധാന�ൾും അലിേിിുമിടയിും േലാകഭാികൾ
ിിടയിൽിെനംം ൈകമാ�ം െിാെപടാംന െപാുിിനസായം 
സാധയമാംമംം െിു. ഇ�ർെന�ിൽ ഭാിംെട പലമ അതിെ� സവ�സവാ
തരയ�േളാെട, പല ഭാികുെടംം അ്ടിെയ േകാീകിിു നടന നിിു 
പലകപണിയിൽ ുിിുൂടിയ, ഗതകാലിിന�െളൂടി സവാംംീകിി്് 
സാകലയഭാവിിൽ അനതലീല നടുന കെവർിൻ ൂ ുകുെട സിാ
യേിാെട നിരയാസം ൂ പമാ�ം നടുന അതിെ� ാാൻസ് െല നടിി
ുട�ിയ ഇിാലി് ഈ ഭാിെയ സംബധി് ആമിതയാഭീിണി 



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
67

കാലിിണെപടിിിുു. േപ്ണൽ കപൂടിിൽനിന് േലാകം ാാർട് 
േ�ാണിേലി് ൂ �മാിിയേപാേിും ഇൻ്ിക് കീേബാർംം ൂ ഗിൾ കൊം
ും ാാൻേം�ും ംംലിപി പിിവർിേനാപകിണംം ഇേപാൾ േവായ്സ് 
അസി്ുെമാെിയായി മലയാളംം ഒപം നടുുട�ിയിിിുു. ഇിാ
ിയിിൽ നുെട ഭാിാവുുകൾേിാ സർിാർ ഏജൻസികൾേിാ 
കാിയമായ സംഭാവനയിെലും സവതരമലയാളം കപൂടി�് േപാുള 
സനീസംഘ�ളാണ് ഭാിാകപൂടി�ിെന ു േനാുെകാുേപാംനെത
ു ൂ ടി ഓർേി്ു്്. മലയാളം േുാഗി�ിനാവംയമായ ഉപകിണ�ൾ 
വികസിപിുനത് �വാസിമലയാളികളാെണനും �വാസിേലാകം 
നുെട ഏെത�ിും തിം ആൂരണ�ളിൽ േനിിട് ഇടെപ�ന ആയയ 
ിിിരസദർഭം അതായിുുെവനും േിർുെവേി് വുതയാണ്.

ഇ�ർൊിറ് ഇംീീാൊേണൊ?
ഇ�ർെന�് സൂിം ഇംലീിാേണാ എും അ�െനെയ�ിൽ ഈ ഇംലീി് 
ആധിപതയം ഒു �തിയ ിാീാധിനിേവംൂപമായി നിലെകാുുേ്ാ 
എും അ�ു പിിേംാധിുേനാിാം.

 േവൾ്് ഇൻിർെന�് ്ാ�ി്ി്് 2008-െല ഇ�ർെന�് ഉപേയാിാ
ിുെട കണി് അുസിി്് ഭാി സംസാിിുനവെി അടിാാനമാിി 
ഏകേയംം 450 യംലയം ഇംലീി് ഉപേയാിാിൾ, ഏകേയംം 320 
യംലയം ൈിന ിാർ. ഏകേയംം 129 129 യംലയം �ാനിി്. ജാപനീസ് 
(94 യംലയം), രാ് (73 യംലയം), േപാർുഗീസ് (73 യംലയം), ജർ�ൻ 
(65 യംലയം), അിബിക് (41 യംലയം), ിിയൻ (38 യംലയം), െകാിിയൻ 
(37 യംലയം). േംിിുന എലാ ഭാികും ഏകേയംം 250 യംലയം 
എനാണ്.

േവൾ്് ഇൻിർെന�് ്ാ�ി്ി്് 2008 െല ഇ�ർെന�് ഉപേയാിാ
ിുെട കണി് അുസിി്് ഭാി സംസാിിുനവെി അടിാാനമാിി 
ഇംലീി് ഉപേയാിാിൾ (ഏകേയംം 450 യംലയം), ൈിനിാർ 
(ഏകേയംം 320 യംലയം), �ാനിി് (129യംലയം). ജാപനീസ് (94 
യംലയം) രാ് (73 യംലയം), േപാർുഗീസ് (73 യംലയം), ജർ�ൻ 
(65 യംലയം), അിബിക് (41 യംലയം), ിിയൻ (38 യംലയം), െകാിിയൻ 
(37 യംലയം). േംിിുന എലാ ഭാികും ഏകേയംം 250 യംലയം 
എനാണ്. എനാൽ ഈ ഉപേയാിാിുെട എണംം അവർ ഇ�ർെന
�ിൽ ഉപേയാഗിുന ഭാിംെട സവഭാവംം ത�ിൽ യാെതാു ബധംമില 
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എനതാു വാതവം . ഇ�ർെന�ിെല ഭാിാ ഉളടിിിെ� കണുേനാ
ിിയാൽ െ�ുവിി 2020 ൽ 58.5 ംതമാനം ഇംലീിാെണു കാണാം 
െതാ�പിിെകംള ഭാികൾ ിിയൻ, �ാനിി്, ജർ�ൻ, രാ്, േപർിയൻ, 
ടർിിി് എനിവയാണ്. 0.1 ംതമാനം മാരം െിയുള നാപുഭാികെള 
എ�ുേനാിിയാൽ അതിൽ മലയാളമില. ഏക ഇതയൻ ഭാി ിിദിയാണ്. 
(0.1%)(Top Ten Internet Languages in The World–Internet Statistics)

എനാൽ ഭാികസൂിിിെ� കണു േനാൂ. 2019-െല എി
േനാേലാഗിെ� കണിുസിി്് :

ഇംലീി് �ഥമ ഭാിയായി സംസാിിുനവർ 379.0 മിലയ ിാ�് 3 
ി്ാം ഭാിയായി സംസാിിുനവർ 753.3 മിലയ ിാ�് 1 
ൈിനീസ് �ഥമ ഭാിയായി സംസാിിുനവർ 917.8 മിലയ ിാ�് 1
ി്ാം ഭാിയായി സംസാിിുനവർ  198.7 മിലയ ിാ�് 5
ിിദി �ഥമ ഭാിയായി സംസാിിുനവർ 341.2 മിലയ ിാ�് 4 
ി്ാം ഭാിയായി സംസാിിുനവർ  274.2 മിലയ ിാ�് 2 

ആുളത്. എനാൽ ഇ�ർെന�് ഉളടിംമായി തടിുേനാുേപാൾ 
ഈ കണുമായി യാെതാു െപാുിംമില എന് േബാധയെപ�ം. ി്ാം 
ഭാിെയന നിലയിൽ േലാകസപർി ഭാിെയന നലയിൽ ഇംലീി് 
േനടിയ േമൽൈി ഇ�ർെന�് േലാകും ു ടുു എന് പിയാം. ഇതിൽ 
െടേിാളജിംെട വികാസിിഎെത�ിും പുേ്ാ എുൂടി േനാിാം.

െടേിാളജി ഏ�ംം ൂ�തൽ ഉപേയാഗിുന ആയയ 15 ിാീ�െള 
േനാിിയാൽ �ിൻലാ�്, ിിയ, ഇ�േയൽ, രാൻസ്, സി�ൂർ, ഓേ�
ലിയ, സവീ്ൻ, ഇംല്്, ഇതയ, ൈിന, ജർ�നി, സൌി് െകാിിയ, 
അേമിിി, ജപാൻ ഇംലീി് േയംഭാിയായ ിാീ�ൾി് േമൽിാില 
എുകാണാൻ കിിംം ഇനി. െടേിാളജി എ്്െപർുകുെട കണെി
�ിാൽ ആയയ അുിാജയ�ളിൽ ജപാൻ, ൈിന, സൌി് െകാിിയ, 
അേമിിി, ജർ�നി .. നാലാം ാാനുള അേമിിിയിൽ മാരേമ 
ഇംലീി് ഒനാം ഭാിയാംളവുൂ എു കാണാം.

വിവിസാേ�തികവിയയാവിലവം ഇംലീിിെ� അധീംതവിിു �തിയ 
കാിണമായി. എു പിംേപാൾതെന ൂണിേകാ്ിെ� കടുവിവിു
േംിം മു ഭാികും തേ�ംീയ ക്�് അധിഠിത െവബ് േപാർടുകും 
ഇ�ർെന�ിൽ സജീവമാംകംം ഇംലീിിെ� ഒിിിിു തടയി�കംം 



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
69

െി്ിു്്. 1996 ുതൽ 2008 വെിംള കാലയളവിൽ ഇംലീിിതി െവബ് 
ൈസുകളിേലുള ിമാുഗതമായ ഒംി് ംനോാ േിഖെപ�ിിിാു
ു. ഇംലീി് ഉളു് 1998-ൽ 75 ംതമാനമായിുു ി്ായിിിിയാാം
േപാേിും അത് അപതിേലെിുു.

ആുകൾ സദർംിുന െവബ്ൈസ�് േിാം േപുകുെട അടി
ാാനിിുള കണു േനാിിയാൽ 55 ംതമാനം ഇംലീിാണ്. െതാു
പിികിെല ഭാികുെട ംതമാനേിാത് ി്ിന�പി്ാണ്. 2001 ുതൽ 
2011 വെി ഇംലീി് ഓ ൈലൻ ഉപേയാഗം ഏകേയംം 281 ംതമാനം 
വർീിുു്്. ഇേത കാലയളവിൽ �ാനിി് (743 ംതമാനം), ൈിനീസ് 
(1,277 ംതമാനം), ിിയൻ (1,826 ംതമാനം) അിബിക് (2,501 ംതമാനം) 
എനിവേയിാൾ വളർ്ാ നിിിിൽ ഇത് ു ിംമാെണു കാണാം.െസർ്് 
എാിുകുെട ഭാിാപയപാതിതവം ഈ ഇംലീി് േമൽേിാ�െ്ാു 
കാിണം ൂടിയാണ്.

എ�ിും ആേഗാള വിനിമയസദർഭ�ളിൽ ഇംലീിിുള ആധിപതയ
ിിു തത്കാലം േകാടംതടാൻ േപാുനില എു പിയാം. എനാലിത് 
ുേന കാണി് ിാജയപടികയിൽനിന് െവളിവാുനുേപാെല ഇംലീി് 
സംസാിിുന സൂി�ുെട ഭാിാധിപതയിിേനാ െടേിാളജിയിെല 
േമൽിേ്ാ കാിണമാംനില എന വുതയാു �ധാനം.

നിർ�ിതുീി �ബലമായിിീുന വർിമാനകാലി് യര�ൾ 
സവയം ഭാി പിിെ്�ുകംം �േയാഗിുകംം ആവംയെമ�ിൽ �ുൂപ
�ൾ ൃിിുകംെമാെി െിുന ഈ കാലി് േകാർപസ് അധിഠിത 
തത്യണയരതർ്മ ഭാികൾിിടയിെല ാാൻസ് സാധയമാുകൂടി 
െി്േതാെട ഇംലീി് അധിനിേവംഭയം ൂർണമാംം അ�സിമായി
ിിുു.

ആേംൊളേലൊകൊി ാൊജയൊാി�തയ�ിണതകൾ
പലതിം വംംീയതകെള, �ാേയംികതകെള, ഭാികെള എ�െന 
ൈകകാിയം െിും എന �നം ഈ ആേഗാളവതകിണകാലി് 
സജീവമായ ിാീീയ�നം ൂടിയാണ്. വംംസംഘർി�ൾ, അതിേയംീ
യവായ�ൾ, വർഗീയതകൾ എനിവ ആേഗാളവത്കിണേിാെടാപം 
െപുുു എനതാു വുത.

ആേഗാളീകിണം സാപിിക ഉയാിീകിണിിും സപിി
െ�ംം േകാർപേിുകുെടംം മാർി�ിെ�ംം ആേഗാളീകിണിിും 
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ഊുേപാംം ജനതകുെട/ െതാിിൽേസനംെട േ�ാടി�ിെന തടയി
�നതിം നിയമനിർ�ാണ�ും േയംീയതാവായ�ും എലായിടും 
�ബലമാംു എനത് �താവയമാണ്. ിാീീയമായി അതിേയംീയവായ
ുനയിുനവർ സാപിിക ഉയാിീകിണിിൽ ആേഗാളവതകിണ
ിിെ� വിാിുമാെണനതാു ിസകിമായ വുത. അേമിിി, 
ഗൾ�് നാ�കൾ എനിവിട�ളിൽ ുടിേയ�ിിെനതിിായ നടപടികൾ 
തീരമാംു. ഇതയയിെല അതിേയംീയവായംം ഭിനമായ വിിയിൂെടയല 
സാിിുനത്. സാപിിക ആേഗാളീകിണിിെ� പിാജയം ൂടിെവ
ിാുള ിാീീയ ആംധമാംം ഭിണൂട�ൾതെന േയംീയവായെി 
തിിിുെകാുവുനുകാണാം.

ആേംൊളീകാണകൊലൊി മലാൊളാൊാൊൂരണം
മലയാളിിെ� ഭാിാൂരണം ഇനിേയുയിംയിൽ സാിിിണെമ
നതിെനുിിുള കാചപാടിൽ ഈ �ബധം അവസാനിപിിാം. 
െതാുുകളിെല സവിേംി സാൂിയവീയണം �ാതസൂി�ൾി് 
ൂ�തൽ ൃംയതം്ാിി. അവുെട സാിിതയംം സാംാാിികാതിതവംം 
ുഖയധാിയിൽ ആയയമായി അവതിിപിിെപ�കംം െകാേളാണിയൽ 
ആുനികപീതിംം വികസനസ�പ�ും േിായയം െിാെപ�കംം െിു
കിിു.

അേതാെടാപം മധയവർഗം �ബല അധികാിിവർഗമായി ുടുകംം 
അവുെട ഭാിാമേനാഭാവം �ബധിിെ� ആയയിിൽ വിവിി്ു
േപാെല അധിനിേവം അടയാള�ുമാംം നാ�വാിിിൂലയേബാധംമാംം 
ുടർുവിികംം െിുു.

ഈ പാാിലിിൽ ആേഗാളികിണകാലെി ു നിൽകുെകാ
്് ആു മലയാളഭാിാൂരണതിവ�ളാണ് ുേനാുെവിാുളത്.

1. �ാേയംിക േഗാരഭാിാസംാാി�െളൂടി ഉൾെിാുന 
ജനാധിപതയ ബുസവി ഭാിാ�േയംമായി േകിളെി വിഭാവനം 
െിുകംം മലയാളിിന് ഈ തനുഭാികളിേലും തിിിുുള 
സകല ിാുകും ുിനി�ക.

2. ജനാധിപതയ സിവിലിയൻ ഭിണൂടസംവിധാനിിെ� ഭാി മധയ
കാലനാ�വാിിിഭാിയിൽനിന് േകാളണിവിുി ജനാധിപതയ 
ആുനികപൌിസൂിിിേ�താുക.

3. ൃരിമ സംൃത മണി�വാള വിെമാിിൈംലി കളാ് സജീവംം 
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സമകാലികംമായ വർിമാന വായ് മലയാളെി ഭാിാൂരണ
ിിെ� േകാിിൽ �തിഠിുക. കലർപാു മലയാളഭാിംെട 
സവതവം എന് ഉിപിുക.

4. മലയാളെി േലാകഭാികൾെിാപെമിിിാൻ പയവിപിേമാ 
സമാർ്നമപിേമാ ആയ ആൂരണ�േളിാൾ ഭാിാസാമ
രികുെട വി�ലനിിും ആൂരണിിും ഊനൽ െകാ�ുക, 
ൈവാാനികപയവി ആർ്ിിാൻ േവ് �വർിന�ൾ, 
ഇ�ർെന�് മലയാളം ഉളടിം വികസിപിിൽ ഇവെയാെി 
ഇതിെപ�ം.

5. നിയമനിർ�ാണംവിി പയവിപിമായ ആൂരണിിൽമാരം രീി
ുനതിുപകിം ഭാിേയാ�ള അഭിഭാവം വർീിപിുനതിുള 
ജനകീയഭാിാുേന��ൾി് ഊനൽ െകാ�ുക.

6. ഭാിാസമാർ്നപിമായ ആൂരണിിൽ ആേഗാളസപർി
ഭാിയായ ഇംലീി് പിനെി േ�ാൽസാിിപിുകംം ആംേലാ 
സാ്ൻ സാരയായിക ഇംലീി് വിയയാഭയാസിിുപകിം േലാബൽ 
�്്ിണൽ ഇംലീിിൽ ഊുക.
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മലാാളാാാാൂരംംം  
ിാോ�യി�പദൂപീ�ിംംം

ോ�ാ. ിീി ോജാ
മൊർ അിേിായസ് േകൊേളജ്, േകൊതമംംലം.

രബധസംരഹം
മലയാളഭാിാൂരണ�ിിയയിൽ സാേ�തികപയപിമായ ിർ്കും 
അവംെട ൂപീകിണനയംം ഇടെപടെത�െനെയന് അേനവിിിാ
നാണ് ഈ �ബധം രമിുനത്. ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂടിെ� ാാപന
േിാെട െപാുസവഭാവം ൈകവിിുകംം ുടർന് നിിവധി വിമർംന
�ൾും �നർവിിിതന�ൾും ഇടനുകംം െി് സാേ�തികപയൂ
പീകിണനയം ഇതയംെട തെന ഭാിാനയിിെ� ഭാഗമാെണന് ഈ 
പിനം തിിി്ിിംു. ഔേയയാഗികാൂരണേിിാൾ അനൌേയയാഗികംം 
വയിിപിംമായ രമ�ളാണ് സാേ�തികപയനയൂപീകിണിിൽ 
നിർണായകമായിിീർനത്. സമകാലിക ഭാിാവിിാി�െള ു ൻനിുിി 
ഈ രമ�െള വിംകലനം െിുേപാൾ അനൌേയയാഗിക രമ�ൾ 
ുേിൂടി മാൃഭാേിാുഖമായിുു എന തിിി്ിിംം �ബധം 
നൽുു.

താേ�ാൽവാുകൾ
സാേ�തികപയപിനം, സാേ�തികപയം, ഭാിാൂരണം, സാേ�തിക 
പയൂപീകിണം, ഭാിാനയം.

മലയാളഭാിാസംബധിയായ ിർ്കളിൽ വളെി �ാധാനയേിാെട നില
നിൽേി് വിിയ�ളാണ് ഭാിാൂരണംം സാേ�തികപയപിനംം. 
ിാജയ�ൾ വളെി കൌുകേിാെട േനാിിിാുകംം ു ടർപിന�ളിൽ 
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ഏർെപ�കംം െിുന ാാനപീതികളാണിവ. ആേഗാളരാമം എന 
നിലയിൽ േലാകം മാിിയിിിുന ഈ ഘടിിൽ ഭാിംെട മാരമല സൂ
ിിിെ� തെ� നിലനിൽപിന് ഈ ി്് േമഖലയിുുള ആിിിുള 
പിന�ൾ ആവംയമാണ്. അതാിാീ വാണിജയബധ�ൾ, സാേ�തികവി
നിമയ�ൾ, ിാജയാതികിാുകൾ, ഇംലീി് ഭാിംെട അതിയായ സവാധീനം 
എനിവ നിലനിൽുന സാിിിയിിൽ ഓേിാ ഭാിെയംം ആേഗാളഭാ
ിയാിി മാേ�്ത് അതയാവംയമാണ്. ഇിിെമാു പയവി ഓേിാ ഭാിും 
ലഭിിണെമ�ിൽ �ല�യമായ ഭാിാൂരണം അനിവാിയമാണ്.

മലയാളം ഏെി ആം�െപ�നും ആവംയെപ�നുമായ ാാന
പീതികളാണ് സാേ�തികപയപിനംം ഭാിാൂരണംം. ഇതയ സവതര
യാുനതിു ൂ �ാുകൾി് ു ൻ�തെന മലയാളഭാിാൂരണരമ�ൾ 
ആിംഭിു എു പിയാം.1 അതിെനുടർന് ഈ രമ�െള തവിിതെപ�
ുന തിിിൽ സാേ�തികപയ ൂ പീകിണ രമ�ും അതിനാധാിമായ 
തതവ�ൾ ൂ പീകിിെ്�ിാുള രമ�ും മലയാളിിും നടുു്്. 
ഇതയൻ സാിിിയിിെല സാേ�തികപയാേനവിണ�ൾി് േവയകാ
ലേിാളം പിിുെ്ന് യാാനിുേിാപിമിിെ� ആുഖിിൽ 
ൂിനം്്. (നേിാൂി, 2004: xiv). എനാൽ ഭാിാൂരണംം 
സാേ�തികപയപിനംം സവിേംിപിനംാഖയായി വളർുവനത് സമീ
പകാലിാണ്. കാിയയമമായ ഭാിാൂരണിിന് സാേ�തികപയ�ൾ 
അനിവാിയമാണ്. ൃതയമായ സാേ�തികപയനയം ഭാിാൂരണിിന് 
സിായകമാംകംം അുവിി ഭാിാനയെി ാാപിെ്�ുകം 
െിുു. ഈ ി്് പിനംാഖകും പി�ിൂിക�ളാണ്. ഇവംെട 
ൂപീകിണംം ഏകേയംം സമാനകാലഘടിിലാണ് സംഭവിുനത്. 
1959-ൽ അേമിിിൻ േനാർവീജിയൻ സാൂിയംാംാനായ ഈനൻ 
േിാഗനാണ് ഭാിാൂരണം (language planning) എന പയം സവി
േംിമായ അർിിിൽ ഉപേയാഗിുനത്. പതിനാിാം ൂ�ാുുതൽ 
െടർമിേനാളജി (Terminology) എന പയം ൂേിാപയൻ ഭാികളിൽ 
നിലനിൽുുെ്�ിും 1930-കളിൽ വിയനയിെല േവാ്ിിെ� പിന
�ളിൂെടയാണ് സാേ�തികപയപിനം എന വിജാാനംാഖെയുിിുള 
ആയയ ആേലാിനകൾ ൂപം െകാുനത്. 1968-ൽ െമിിൻ ൂൾ എന 
നിഘുവിെ� ിിനയിൂെട തെ� �ബധിിൽ ആവികിി് ആംയ
�െള േവാ്ർ ഉിപിുു. ഇേതുടർനാണ് സാേ�തികപയപിനം 
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സവിേംിവിാാനംാഖംെട ൈസീാതികനിലപാ�കൾ വികസിപിെ്
�ുനത്. ുടർപിന�ളിൽ സാൂിികവിനിമയിിൽ നിർണായകമായി 
ഇടെപ�ന പിനേമഖലയായി അത് മാിി (Cabre, 1998: 5-7).

ഓേിാ ഭാിും വയതയത�ളായ നിിവധി �വർിനിംഗ�െള 
ആവിി് കിിേി്ു്്. പല വിഭാഗ�െളംം ഒുമി്് േിർി് ആൂര
ണപീതികൾ നടപാേി്ിവും. സൂിം ൈകകാിയം െിുന ഓേിാ 
േമഖല (domain) ്ുസിി്് അതിെ� ൂപീകിണിിൽ വയതയാസ�ൾ 
ഉ്ാും. വയതയത േമഖലകളിൽ സവീകിിുന സാേ�തികപിമായ 
നയ�ൾ ഭാിാൂരണിിൽ പലനിലകളിൽ ഇടെപ�ു്്. സൌിാ
രിി േപാുള േകാളനിയനതി ിാജയ�ളിെല ബുഭാിാ സാിിിയ
ിിെല ഭാിാൂരണിിൽ സാേ�തികപയപിന�ൾ നിർണായകമായി 
സവാധീനിുു്്. (Bassay. E.Antie, 2017, 468). അതാിാീവിനിമയം, 
വാണിജയബധ�ൾ, ആേഗാളവത്കിണം ുട�ിയവയാണ് േലാകിാജയ
�െള ഭാിാൂരണ�വർിന�ളിേല്് ൂ�തൽ ആകർിി്തിെ� 
�ധാന കാിണം. എനാൽ ആരിിംം ഇതയംം േപാുള േകാളനിയ
നതിിാജയ�ളിൽ കാിയ�ൾ ുേിൂടി വയതയതമായിുു. േയംീയമായ 
ഒിവേബാധം ൃിിുകംം അതിേനാെടാപം തേ�ംീയ ഭാിയിുള 
വിയയാഭയാസെി പിിേപാിിപിേി് സാിിിയം സവതരയാനതികാ
ലി് ൂപെപു. മാരമല നിലനിൽുന ബുഭാിാസാിിിയെി 
സ�ീർണമാിാെത ുൻേപാട് േപാേക്ും അതയാവംയമായിിീർു. 
ഈ സവിേംിമായ സാിിിയിിൽ വിയയാഭയാസിിൽ ഊുന ഭാിാ
ൂരണ�വർിന�ൾിാണ് ഇിിം ിാജയ�ൾ ഊനൽ നൽകിയത്.

വാണിജയം, സാേ�തികവിയയ, മാധയമം ുട�ിയ േമഖലകളിെലാെി 
ഭാിാൂരണ പീതികൾ സജീവമായി നടപിലാിാൻ വികസിതിാജയ�
ൾി് കിിംു്്. ഈ ിാജയ�ളിും വളെി ആിിിുള ആൂരണ�വ
ർിന�ൾ നടനത് വിയയാഭയാസേമഖലയിലാണ്. വയതയത സാൂിികവാ
യിുള ആുകെള ഒുമി്് സംേബാധന െിാാൻ കിിംം എനതാണ് ഈ 
േമഖലംെട �ധാന േമാ. േ്�ിന് േനിിുള അധികാിം �േയാഗിിാൻ 
കിിംെമനും വിയയാഭയാസെി ുഖയ ഉപാധിയായി തിിൊ�ിാൻ 
കാിണമാെയന് �ർൂസൻ നിിീയിുു (2006: 33). അുെകാുതെന 
വിയയാഭയാസിിെല ഭാിാൂരണനിലപാ�കൾ വളെി നിർണായകമാ
െണന് അേ�ിം വയിമാുു്്. �ാേയംികഭാി പാിയപീതിംെട 
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ഭാഗമാുനേതാെട അതിെ� പയവി ഉയുു. േബാധന മാധയമം തിിൊ�
ുനതിൽ വിയയാഭയാസപിെമനതിേനിാൾ ിാീീയംം സാംസ് കാിികംം 
ലയയ�ൾ ഉ്ാകാെമന വുത ഇതിേനാട് േിർി് വായിേി്താണ്.

നിലനിൽുന േയംീയത്കും േയംിാീൂപീകിണിിുള 
ഉപാധിയായി മാുനിടും ഭാിാൂരണം വയതയത നിലപാ�കളാണ് 
സവീകിിുനത്. (Wright, 2016: 46). േയംീയഭാി നിലനിൽുന േ്�ിന് 
അതിെ� ഔേയയാഗികഭാിെയ ംിിെപ�ുകയാണ് ലയയെമ�ിൽ 
ഏതാണ് ിാീഭാി എന േിായയമാണ് േയംീയതാൂപീകിണഘടിിൽ 
നിർണായകമാുനത്. (Ferguson, 2006:17). ി്ാമത് പിാ തിിി
ുള സംഘർിമാണ് ഇതയംം ആരിിംം േപാുള ിാജയ�ളിൽ 
സംഭവിുനത്. ഇതയയിെല ഭാിായനൂപീകിണഘടിിൽ ഇിാിയം 
വയിമാുു്്. ഇേതാെടാപം തെന ഭാിാൂരണിിൽ വയിിപ
ിമായ ധാിണകും നിലപാ�കും സജീവമായിിെന ഇടെപ�ു്്. 
പലേപാംം സർിാർ നടപടികേളിാൾ കാിയയമമായി ആൂരണിിൽ 
ഇടെപടാൻ വയിികൾി് പലേപാംം സാധയമാും (Ferguson, 2006: 17). 

ഇുപതാം ൂ �ാ്ിെ� പുതിേയാെട സജീവമായിിീർന പിനപ
ീതിയാണ് ഭാിാൂരണം. ഭാിംെട നിലനിൽപിും വളർ്ും േവ്ി 
ഗവെമ�് തലിിും അലാെതംം നടുന വിവിധ �വർിന�െള
യാണ് സാമാനയമായി ഭാിാൂരണം എു വിളിുനത്. ഇിിിിുള 
ഇടെപടുകൾും നിലനിൽപ്, വളർ് എനിവും േലാകിമിിു്ായ 
മാ�ിിനുസിി്് നിിതിം പിിവർിിുെകാ്ിിിുു്്.2 ഇത് 
ഭാിാൂരണിിെ� ൈസീാതികമായ നിലപാ�കളിൽ വന മാ�െി 
ൂിിപിുു. ഇിിം വുതകൾ ുെിൂടി വി�ലമായ ിർ് ആവംയ
െപ�ു്്. ഇവിെട ഭാിാൂരണംം സാേ�തികപയ�ും ത�ിുള 
ബധെി വയിമാുന തിിിൽ പിനം െകാുേപാകാനാണ് ര
മിുനത്.

ഭാിംെട ഘടനാപിമായ ആൂരണിിൽ (Corpous Planning) 
മാരമാണ് ആയയകാലിിതകൾ ഊനിയെത�ിൽ പയവിപിംം (Status 
Planning) സമാർ്നപിംമായ ആൂരണെിുിിും (Acqusition 
Planning) ൂപിിെനേപാുള ഭാിാൂരകർ വിംയീകിിുു്് 
(Cooper, 1989) ആൂരണം ഭാിംെട �േിാഗതിംം മാ�ംം മാരം ലയയം
വുെകാുള ഒനല എന േബാധയം ഇിിം ിിതകൾി് പിനിു്്. 
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ഭിണൂടിിെ� ുൻപിൽ ഇതിഭാികൾി് േനെി �േയാഗിിാുള 
ആംധമായി ഭാിാൂരണം മാുന സവിേംി സാിിിയിിൽ ഭാിാ
ൂരണരമ�െള അവ ൂപെപട സാിിിയിിൽ നിുെകാുതെന 
വിലയിുേി്ു്്. എനാൽ മാരേമ ആൂരണസംിഭ�ൾി് 
പിനിെല അധികാി�േയാഗ�െള മന്ിലാിാൻ കിിൂ.

സാേ�തികപയേകാംനിർ�ാണം പയവിതലാൂരണിിെ� ഭാഗമാ
െണന് സാമാനയമായി പിയാം. എനാൽ ഭാിാനയെി ൂ പെപ�ുന
തിൽ സാേ�തികപയ�ുെട ൂ പീകിണം, േംഖിണം, �ിാിണം എനിവ 
വളെി നിർണായകമാണ്. �േതയകിും ഇതയെയേപാെല വികസിുെകാ്ി
ിിുന ിാജയ�ളിൽ സാേ�തികപയസംബധിയായ �വർിന�ളിൂെട 
സവിേംിമായ പയൂട�ൾ ൂപീകിിെ്�േി്ത് അതയാവംയമാണ്. 
(Bassey, 2000: 15-16).

ഭാിാവികസനിിെ� അടിാാനഘടക�ൾ എന നിലയിൽ 
മാരമാണ ്സാേ�തികപയ�െള പലേപാംം മന്ിലാുനത.് ആതയതിക
മായി അത് ഏെതാു േമഖലയിെലംം മുിയ�വർിന�െള ആയാസി
ിിതമാുു. മുിയൻ ൂ പെപ�ുന അിിവിന് സമാതിമായ മാനസിക 
മാൃകെയ ഏെത�ിും തിിിുള ൂ പമാൃകകളിൂെട അവതിിപിുക 
മാരമാണ് പലേപാംം സാേ�തികപയ�ൾ െിുനത്. (Bassey, 2007:483). 
എനിുനാൽ തെനംം സാേ�തികപയൂപീകിണനയംം ഭാിംം 
പി�ിം സവാധീനിുകംം �േിായിപിുകംം െിുന നിലപാ�കളാണ്. 
(Nelida Chan, 2017: 489).

സവിേംിമായ മുിയ�വർിന�ളിെല സ�ൽപന�െള 
�തിനിധാനം െിുന പയ�ുെട ിമാുഗതമായ പിനെിയാണ് 
േവാ്ർ സാേ�തികപയപിനം എന് വിളിുനത് (1999: 112). വയവസായ
വത്കിണിിെ�ംം ആേഗാളവത്കിണിിെ�ംം സവിേംിയംയിൽ 
വികസിതിാജയ�ളിെലംം അവികസിതിാജയ�ളിെലംം സാേ�തിക
പയൂപീകിണനിലപാ�കളിൽ വയതയാസ�ൾ കാണാം. എനിുനാൽ 
തെനംം എലാിിം ഭാിാൂരണപീതികൾും സിായകമാുന 
ഒനായി തെന സാേ�തികപയ�െള മന്ിലാിാംനതാണ്. സാേ�
തികപയപിനം എന വിാാന ംാഖെയ വി�ലീകിിുനതിേനിാൾ 
ഭാിാെപാുപയേകാംിിെ� െപാുവിുള ആുനികീകിണിിനാണ് 
ഭാിാൂരണിിെ� നിലപാടിൽ സാേ�തികപയ�ൾ രമിുനത്.
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ഭാിാൂരണിിെ� ഏെത�ിുെമാു ഘടിിൽ മാരം ഇടെപ�
ന ഒനല സാേ�തിക പയ�ൾ. വയതയത നിലകളിൽ ഭാിാൂരണെി 
സവാധീനിുകംം പിിേപാിിപിുകംം െിാാൻ സാേ�തികപയ�ൾി് 
കിിംം. ഘടനാതലാൂരണിിൽ (Corpus Planning) സവിേംി
മായ ാാനം സാേ�തികപയ�ൾു്്. ഒു ഭാിയിൽ നിന് മെ�ാു 
ഭാിയിേലുള മാ�ം വയിിി് സവയം െിാാൻ കിിംകയില. ഓേിാ 
േമഖലയിെലംം സാേ�തികപയ�ൾു്ാുന മാ�ിിൂെട ഇിാിയം 
െപാുജനിിന് വളെി േവഗിിൽ മന്ിലാിാൻ കിിംം.

ഭാിംെട വളർ്യിൽ സാേ�തികപയ�ുെട കടെമ�പ് വളെി �ധാ
നെപട ഒനാണ്. എനാൽ ഭാിെയ സപനമാിാൻ അനയഭാിാപയ�ൾ 
ഉപേയാഗിിാെമ�ിും അവ ഭാിുേമൽ �വർിിിാൻ അുവയിി
ുത്. �ാേയംികമായ ഭാിാസപിിന് പിിമിതിം്ാുേപാൾ മാരമാണ് 
ഇിിം കടെമ�പ് നടേി്ത്. സാേ�തികപയ�െള കടെമ�ുകംം 
സ�ൽപന�െള ഓേിാ ഭാിംെട സാിിിയിിൽ ആവിി് ിിിുക
ംമാണ് െിോ്ത്. െപാുഭാിംം (General Language) സവിേംി 
ഭാിംം (LSP, Language for Special Purpose) ത�ിുള വയതയാസം 
തിിി്ിിംനത് സാേ�തികപയ�ളിൂെടയാണ്. സാേ�തികപയ�ുെട 
സാനിധയമാണ് വയവിാി�െള സവിേംിമാിിിീർുനത്. അിായ
മികാേനവിണ�ളിൽ ഇിിം േവർതിിിവ് വളെി വയിമാണ്.

ഭാിാൂരണിിൽ ആംയവിനിമയം സാധയമാുന ഘടക�ൾ 
എന നിലയിും സാേ�തികപയ�ൾ �വർിിുു. ആൂരണപിമായ 
നിലപാ�കെള സവിേംിമായ സാേ�തികപയിിെ� ഉപേയാഗിിൂെട 
ജന�ുെട രീയിേല്് െകാുവിാൻ കിിംം. സാൂിികംം ിിിരപ
ിംം ൂമിംാംപിംമായ നിിവധി മാ��ളിൂെടയാണ് ഓേിാ ഭാിംം 
കടുേപാുനത്. ഇിിം മാ��െള െപാു സൂിെി അിിയിിാൻ 
സാേ�തികപയ�ൾ സിായിുു. വയതയത വിഭാഗ�െള ത�ിൽ ഏേകാ
പിപിിാൻ സാേ�തികപയ�ൾ ഉപേയാഗെപ�ു. ഓേിാ േമഖലയിേലംം 
�തിയ അിിംകെള സാേ�തികപയ�ളിൂെട ആവിി് ിിിുു.

മാനകീകിിിെപട സാേ�തികപയ�ുെട �േയാഗിിൂെടംം 
സാേ�തികപയ�വർിന�ുെട വളർ്െയ അടയാളെപ�ിലിൂെട
ംം ഓേിാ ഭാിയിെല ആൂരണിിെ� േംിിെയ വിലയിുിാൻ 
കിിംം. കൂബൻ ഭാിാസാിിിയെി ുൻനിുിി സാേ�തികപയ�ൾ 
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ഭാിാൂരണിിൽ നിർണായകമായിിീുനെത�െനെയന് ജാകവിസ് 
േമാിിസ് വിംയീകിിുു്് (1993: 114-121). ഓേിാ ഭാിംെടംം ആൂ
രണിിെ� �ാഥമികതലം ുതൽ സാേ�തികപയ�ൾ നിർണായക
മാണ്. ആൂരണിിുള ഉപാധിയാംം ഭാിാനയൂപീകിണിിും 
ഒുേപാെല ഇടെപടാൻ സാേ�തികപയ�ൾി് കിിംം. ഇതയംെട 
സവിേംിപാാിലിിും ഭാിാൂരണംം സാേ�തികപയ�ും 
പി�ിൂികമായി നിലെകാുു്്.

സവാതരയാനതി ഇതയംെട ഭാിാനയെി വയിമാുന നിയമ
�ളിൽ ഏ�ംം �ധാനെപട ഒനാണ് 1963 െല ഒ�ീിയൽ ലാംേഗവജ് ആി്. 
ിിദിെയ ഇതയിെല ഔേയയാഗിക ഭാിയായി �ഖയാപിുകംം ുടർുള 
പതിനാ് വർിിാലം ഇംലീി് ഉപേയാഗിിാൻ അുമതി നൽുകംം 
െിുന നിയമമായിുു അത്. 1976-ും 1987-ും ഈ നിയമം േഭയഗതി 
െിയ് െത�ിും ഇംലീിിെ� ഉപേയാഗെിുിി്് പിാമർം�െളാും 
നടുനില. 1968-ൽ നാിണൽ േപാളിസി െിസൂിനിൂെട രിഭാിാ 
നയം നിലവിൽ വു. �ാേയംികഭാികൾെിാപം ഇംലീിിും ിിദിും 
�ാധാനയം നൽുനതായിുു ഇത്. ഈ നയം വയതയതതിിിലാണ് 
ഇതയയിെല ഓേിാ സംാാനംം നടപിലാിിയത്. 1986-െല േയംീയ 
വിയയാഭയാസനയംം ഇേത നയെി പിൻുടുകയായിുു.

വിേയംഭിണകാലി്തെന വയതയത നിലകളിൽ ഭാിാൂരണരമ
�ൾ ഭിണതലിിൽ തെന നടുു്്.3 സവാതരയാനതി ഇതയയിൽ 
ഔേയയാഗികഭാിാനിയമംം രിഭാിാ പീതിംം േയംീയവിയയാഭയാസനയംം 
ഇതയൻ ഭാിാനയെി നടപിലാിാൻ േവ്ിംള രമിിെ� ഭാഗമായി 
ഉ്ായതാണ്. ഭാിാനയം ലയയം വ്ുേപാെല �ാേയംികഭാികൾും 
ിിദിും �ാധാനയം നൽുന ിീതി വികസിപിെ്�ിാൻ കിിാില. 
തേ�ംീയഭാികുെട ഔേയയാഗികമായ വികാസം പിാജയെപട ിാജയ
മായിടാണ് അണാമൈല ഇതയെയ വിലയിുുനത്. (2001: 138-140). 
അതിെ� �ധാന കാിണം ഭാിാ�േയാഗതല�ൾ കെ്ുനതിന് 
ുൻപ് അതിന് വളർ്ം്ാകണെമന് ഇതയയിെല ഭാിാൂരകുെട 
ിിതയാണ്. ഓേിാ േമഖലയിെലംം സാേ�തികപയ�ുെട എണം ആ 
േമഖലംെടംം അതിൂെട ഭാിംെടംം വളർ്ംെട ൂ ിക�ളാണ്. ഭാിാ 
�ാേയാഗികകതലം ംിിെപ�ുനതിന് ുൻപ് തെന സാേ�തികപയ
�ൾ നിർ�ിുനതിന് ഇതയയിെല ആൂരകർ രമിു. മാരമല ഈ 
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സാേ�തികപയ�ൾ ഇതയിാിിൽ അധികംേപർും അപിിിിതമായ 
സംസ് ൃ തഭാി്് ഊനൽ നൽകിയാണ് നിർ�ി്ത് എനും ഈ പിാ
ജയിിെ� ുഖയ കാിണ�ളിൽ ഒനായിുു.

ഇിിം �ം് ന�ൾ േയംീയ ഭാിാൂരണിിൽ നിൽുേപാൾ 
തെന ഔേയയാഗികമായ ഭാിാൂരണ പിിരമ�ൾി് ുൻപ് തേ�ംീ
യമായി നിിവധി രമ�ൾ ഭാിാൂരണെി സംബധി്ിടേിാളം 
നടുു്്. ലീലാതിലകകാലം ുതൽ ഇേ�ാുള മലയാളഭാിംെട 
ിിിരം തെന ഇതിന് ഉിേമായാിിണമാണ്. ഇന് ഭാിാൂരണം 
എന നിലയിൽ മന്ിലാുന തിിിൽ ഭാിെയ ൂപെപ�ിാുള 
രമ�ൾ മലയാളിിൽ ആിംഭിുനത് മിിണിിമാുെട വിേവാെട
യാണ്. വയാകിണൃതികും നിഘുിും പയേകാം�ും പെിാ
ൻപതാം ൂ�ാ്ിെ� പുതിേയാെട ധാിാളമായി ഉ്ാകാൻ ുട�ി. 
സാേ�തികപയ�ും അവെയുിിുള ആേലാിനകും മലയാളിിൽ 
അവംയിർ്യായി മാുനത് നാുഭാിാവിയയാഭയാസിിെ� ആിംഭേിാ
െടയാണ്. ുൻ� ൂിിപി്ുേപാെല ഭാിാൂരണിിൽ വിയയാഭയാസം 
വളെി �ധാനെപട േമഖലയാണ്. ഇതയെയ സംബധി്് സവിേംിമായി 
േകിളെി സംബധി് ്ഭാിാൂരണ�വർിന�ൾ വിയയാഭയാസേിാട് 
ബധെപട് മാരമാണ് ഉ്ായിുളത് എന് പിയാം. േബാധനമാധയമംം 
പാിയ പീതിംം ഇും ഭാിാൂരണിിെ� ു ഖയവിിയമാുനും അു
െകാ്ാണ്. മിിണിിമാുെട സേദം�ൾ �ിിിപിിാുള മാധയമം 
എന നിലയിൽനിും േബാധനമാധയമം എന നിലയിേല്് മലയാളം 
പുെി മാുനത് പെിാൻപതാം ൂ �ാ്ിലാണ്. ഇതിെ� ഭാഗമായാണ് 
1818-ൽ ഒനാം പാി�തക ക�ി�ി ൂ പീകിിുനത്. നിലവിൽ ഈ ക�ി�ി 
ൂപീകിി് �തക�ൾ ഒും ലഭയമല. (രീജിി്, 2018: 20).

1867-െല പാി�തകക�ി�ിംെട ൂപീകിണേിാെട ആുനിക
ംാംവിിയ�ളിുള പാി�തക�ൾ മലയാളിിൽ അ്ടിിാൻ 
ുട�ി. അതിന് ുൻ�തെന മിിണിിമാർ മലയാളിിൽ വിിയനിഠ
ൃതികൾ ിിിിാൻ ആിംഭി്ിുു. വിിയനിഠൃതികൾ ിിിുന
തിെനാപം അതത് വിിയ�ൾി് േവ്ിംള സാേ�തികപയ�ൾ 
ൂപീകിിിാുള രമ�ും മലയാളിിൽ നടുു്്. ൃഗിിിതം, 
ധനതതവനിൂപണം, േലാകിിിരംാംം ു ട�ിയ ൃ തികൾ ഉയാിിണം. 
ഈ ൃ തികെളലാം സാേ�തികാർിിിൽ പിമാവധി മലയാളവാുകൾ 
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ഉപേയാഗിിാനാണ് രമിുനത്. എനാൽ പിനീ�്ായ ൃതികൾ 
ഇംലീിിെന അടിാാനമായി നൽകി തർ്മ എന നിലയിൽ മലയാള 
സാേ�തികപയ�െള അവതിിപിിാനാണ് രമിുനത്. വയതയത�ളായ 
ആുനികവിിയ�െള ആവിി് ിിിിാുള സജീവ രമ�ളാണിവ.

നവീനമായ ആംയ�െള ഉൾെിാളാൻ ഭാിെയ പിയാതമാിാൻ 
രമിുേപാൾ ഉ്ാുന ആൂരണപിമായ സംഘർി�ളാണ് 
സാേ�തികപയൂപീകിണെിുിിുള ിർ്യിും വിിയനിഠൃ
തികളിെലംം പാി�തക�ളിെലംം സാേ�തികപയ തിിൊ�പിും 
കാണാൻ കിിംനത്. വിിയനിഠൃതികും പാി�തക�ും വയതയത 
ഭാിാനിലപാ�കളിൽ4 നിന് സാേ�തികപയ�െള ൂപീകിിുേപാൾ 
തെന സാേ�തികപയൂപീകിണിിെ� താതവികതലെിുിി്് 
അേനവിണം നടിിയിുള നിിവധി വയിികു്്. മലയാളിിെ� 
ഭാിാനയം ൂ പെപ�ുനതിൽ ഈ വയിികുെട പ�് നിർണായകമാണ്. 
“എ.ആർ. ിാജിാജവർ�, ൈപേലാേപാൾ ബി.എ, െക.ആർ. ൃണപിള, 
എം. ിാജിാജവർ�, ിാമവർ� അപൻ തുിാൻ, ഐ.സി. ിാേിാ, െക. 
ിാമൃണപിള, ടി.െക. േജാസ�്, എൽ.എ. ിവിവർ�, പി.എൻ. ൂ്ത്, 
േ്ാ. ഭാാിൻനായർ എനിവർ സാേ�തികപയ തതവൂപീകിണിിൽ 
രേീയമായ ഇടെപടുകൾ നടിിയ ആുകളാണ്. ഭാിംെട ആുനികീ
കിണം എനതായിുു ഇവുെടെയലാം �വർിന�ുെട അടിാാ
നലയയം.” (സീന േജാ 2019:122)5.

സാേ�തികപയൂപീകിണതതവ�ളിൽ ഇവിാും ഏകീൃതമായ 
നിലപാടല സവീകിി്ത്. മലയാളഭാിെയ സാേ�തികമായി ബലെപ�ു
നതിുള പല നിലപാ�കൾ ഇവിെട കാണാൻ കിിംം. ഭാസ് കിൻനായർ, 
പി.എൻ.ൂ്ത് ുട�ിയവെിാിി്ാൽ മുളവെിലാം തെന ഏ.ആിിെ� 
സാേ�തിക പയാവലി ക�ീിുേവ്ി �വർിി്വിാണ്. എ�ിൽേപാും 
സാേ�തികപയൂപീകിണിിൽ വയതയത നിലപാ�കളാണ് ഇവർു്ാ
യിുനത്. 

ഒും ിും പാി�തക ക��ികും മയിിാംി-തിുവിതാംൂർ 
സർവകലാംാലകൾ �ിിിിിിയ പയാവലികും മാരമാണ് ഔേയയാ
ഗികതലിിൽ സാേ�തികപയ ൂപീകിണിിു േവ്ി നടിിയ 
രമ�ൾ. ഇതിേനിാൾ വി�ലമായ തലിിലാണ് വയിികും വിവിധ 
സംഘടനകും സാേ�തികപയ നിർ�ാണിിും നടിിയ പിിരമ�ൾ. 
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അുെകാുതെന അനൌേയയാഗിക തലിിലാണ് ഈ ഘടിിൽ ഭാിാ
ൂരണ രമ�ൾ നടനത് എന് പിയാം. 1914-ൽ �വർിനമാിംഭി് 
െകാ്ി ഭാിാപിിി് കിണ ക�ി�ി ു തൽ 1962-ൽ ാാപിതമായ ംാംസാ
ിിതയപിിിി് വെിംള നിിവധി സംഘടനകൾ അനൌേയയാഗികമായി 
സാേ�തികപയൂപീകിണ ിർ്കളിൽ സജീവമായിുു.

ഇിാലഘടിിൽ ൂപീകിി് സാേ�തികപയ�െള അവംെട 
ഭാിാസവഭാവെി ുൻനിുിി മലയാളപയ�ൾ ഇതിഭാിാപയ�ൾ, 
�ുപയൃിികൾ (സീന േജാ, 2019:134) എനി�െന ൂനായി തിം 
തിിിിാം. ഏകേയംം ഒു ൂ�ാ്ിലധികം നീുനിന സാേ�തികപയപ
ിമായ അനിാിതതവ�ൾി് അവസാനമാുനത് 1968-ൽ േകിള ഭാിാ 
ഇൻ്ി�ൂട് ാാപിുനേതാെടയാണ്. ഇതിെ� ഭാഗമായി സാേ�തി
കപയൂപീകിണിിന് ഏകീൃതമായ സവഭാവു്ായി. അുവെിംം 
�ാേയംിക ഭാി്് �ാധാനയം നൽകിെിാ്് നടിിയ സാേ�തികപയ 
ൂപീകിണരമ�ൾ സംൃതേകാിതതവിിേലി് ഊുനതാണ് ഭാിാ 
ഇൻ്ി�ൂടിെ� പയാവലികളിൽ കാണാൻ കിിംനത്. മലയാള പയ�ൾ, 
ഇതി ഭാിാ പയ�ൾ, �ു പയ�ൾ എനി�െന സാേ�തികപയ�െള 
േവർതിിിുേപാൾ 90% ംം ഇതിഭാിാപയ�ളായി മാുകയാണ് െി്ത്. 
േയംീയഭാിായനയിിെ� ൂപീകിണം �ാേയംിക ഭാികൾു്ായ 
ഉണർവിെന ഇലാ� െിുന അവായാണ് ഇതയയിൽ ുടർു്ാ
യത്. മലയാളിിനുുണമാം്ായ ആൂരണരമ�െള മെ�ാു 
നിലപാടിേലി് ഉടുവാർിാനാണ് ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂടിെ� പിിരമ�ൾ 
കാിണമായത്. ു ടർിർ്കളിൂെട ഇിിം സാേ�തിക പയ�ൾ മലയാള 
ഭാി്് േയാജിുന തിിിേല്് മാിി വും എന �തീയ േകിള 
ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് ്യി�ിായ എൻ.വി.ൃണവാിിയർ �കടിപിുു്്. 
(1994:XII).

എനാൽ ഉനതവിയയാഭയാസം എനല �ാഥമികവിയയാഭയാസിിെ� 
തെന മാധയമം മിിയിട�ളിും ഇംലീിായി മാുകയാണ് െി്ത്. 
അേതാ�ൂടി ൈവാാനികവിിയ�ൾ മലയാളിിൽ വിനിമയം 
െിോ് ആവംയകത ഇലാതായി. ഇതി േലാകിാജയ�െളേപാെല 
വാണിജയ ബധ�ൾും അതാിാീ വിനിമയ�ൾും േവ്ി ഭാികെള 
ംിിെപ�േി് സാിിിയം ഇതയൻ ഭാികൾിിലാിതിനാൽ 
േബാധനമാധയമം എന പയവി നിെപ�നേതാ�ൂടി ൈവാാനിക 
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േംാിണം എന അവായിേല്് ഇതയയിെല �ാേയംികഭാികൾ 
എിിേ്ർു. �ാേയംികഭാികും അതിെനാപം ഇംലീും ിിദിംം 
എന രിഭാിാനയം അതിെ� ആൂരണ തലിിൽ പിാജയെപ�കംം 
�ാേയംികഭാികൾി് േംാിണം സംഭവിുകംം െിുന ഭാിാ 
സാിിിയമാണ് ഇന് ഇതയയിൽ നിലനിൽുനത്.

�ാേയംികഭാികുെട പിനംം അതിെ� വളർ്ംം പലേപാംം 
ഭാിാപിിതാവിെ� മാരം ുമതലയായി. ഇതയേയിാൾ വളെി ൈവകി 
സവാതരയം ലഭിുകംം അതിെനിാൾ സ�ീർണമായ ഭാിാസാിി
ിയം ഉള ിാജയമാണ് സൌി് ആരിി. വളെി സജീവമായ ആൂരണ 
പീതികൾ സവാതരയാനതി കാലഘടിിൽ ൂപീകിിുേപാംം 
�ാേയംിക ഭാിാ നയംം സാേ�തിക പയ ൂ പീകിണിിുള രമ�ും 
ഇവിെടംം പിാജയെപ�ു്്. ഭാികുെട ൂലയെിുിിുള താിത
മയമാണ് ഇതിെ� �ധാന കാിണെമന് േബാർയുവിെ� ൂലയം(market)
എന സ�പെി ുൻനിുിി ആരിിൻ സാേ�തികപയ പിിതാവായ 
ബാസി.ഇ. അ�ിയ വിംയീകിിുു്്. (Bourdieu 1977,651-654 cited by 
Bassey E Antia, 2017:476). ൈയവിിും ഭാിാപിിതാവിും ുൻപിൽ 
മാരമാണ് ഭാി്് ു ലയതംളെതും സാൂിികായി ഓേിാ ഭാിംെടംം 
പയവി വയതയതമാെണും േബാർയു ഓർ�ിപിുു. (1977, 652, cited by 
Bassey, 2017:476). പിീയംെട മാധയമംം അതിുേംിുള െതാിിലിുള 
മാധയമംം ഇതിഭാിയിലായിിിെി എത് േമായാണ് മാൃഭാിാ വിയയാ
ഭയാസം നൽുനെതന േിായയം ആരിിൻ ഭാിാൂരണെി പിേനാട് 
നയിുന ഒനാെണന് കാണാം. (2017:476). വംംീയതംെട േവർതി
ിിംകൾ സവാതരയാനതി കാലഘടിിും �കടമാുന ആരിിൻ 
അതിീയിിൽ അധികാിബധ�ളിു്ാുന മാ��ളിൂെടയലാെത 
ഭാിാൂരണം വിജയകിമായി നടപിലാിാൻ കിിയില. എനാൽ അവിെട 
ഇിിം ഭാികെള ഔേയയാഗികഭാികളായി അംഗീകിിുു്്. ഈ 
ഭാികളിൽ നിന് േബാധനമാധയമം തിിൊ�ിാുള അധികാിം 
ൂണിേവി് സി�ികൾു്്. മാരമല മാൃഭാിാ േബാധനമാധയമലാി 
വിയയാർിിി് മ�് ഭാികളിൽ സാേ�തികപയബാുകൾ നൽുു. േകപ് 
ടൌ ൂ ണിേവി് സി�ിംം െസ�ല േബാർ്് ൂ ണിേവി് സി�ിംം ഇിി
ിിൽ സാേ�തികപയ ബാുകൾ വിയയാർിികൾി് നൽുു്്. (Bassey 
2017:474).
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�ാേയംികഭാിാവിയയാഭയാസം വിപണിൂലയംം ബുഭാിാകുെട 
സാനിധയംം നിമിിം നിിതിം തിയെപ�േപാൾ ആരിിൻസർവക
ലാംാലകൾ ൂുഭാികളിെല�ിും സാേ�തികപയബാുകൾ ഒുുു. 
ൂടാെത നാിണൽ ലാംേഗവജ് സർവീസ് അതിെ� െവബ് ൈസ�ിൽ വിവിധ 
േമഖലകളിെല സാേ�തിക പയ�ൾ പതിെനാന് ഔേയയാഗികഭാികളിും 
നൽുു. (2017:71). ഇ�െന വളെി പുെിയാെണ�ിും �ാേയംിക
ഭാികെള ജന�ുെട പിിിിതസീമയിേല്് െകാുവിാനാണ് സൌി് 
ആരിിയിെല ഭാിാൂരണംം സാേ�തികപയസമിതികും രമിുനത.് 
ൂലയെിുിി്് സംംയജനകമായ അവാം്ായിിിുേപാൾിെന 
വയിമായ ആൂരണിിൂെട ഭാി്ുേയാജയമായ സാിിിയം ൂ പെപ
�ിിെയ�ിാനാണ് ഇവിെട രമിുനത്.

േയംീയതലിിൽ �ാേയംികഭാികൾി് ഊനൽ െകാ�ുന 
നയം ൂപീകിിെ്�ിും (National Policy Resolution 1968) ംിിയായ 
ആൂരണിിൂെട അവെയ ാാപിെ്�ിാൻ ഇതയി് കിിാില. 
മാരമല, േകാ ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂടിെ� സംസ് ൃ ത േകാിതമായ ഭാിാനയം 
(ൈവാാനിക-സാേ�തികപയാവലി ക�ീിൻ) ഇതയൻ ഭാികൾി് 
പകിം ഇംലീിിെന തെന ആരയിിാൻ േ�ിിപിുന സാിിിയം 
ഇതയയിു്ാിി. പതിനാ് വർിം മാരം ഇംലീിിന് �ാധാനയം നൽുന 
േയംീയ ഔേയയാഗിക ഭാിാനിയമിിന് എംപത് വർി�ൾി് േംിംം 
യാെതാു മാ�ംം സംഭവി്ിടില. ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് �സിീീകിി് പയാവ
ലികൾേപാും ഗേവികർി് ലഭയമലാി അവായാുളത്.

മലയാളെി സംബധി്ിടേിാളം സംാാനതലിിൽ ഭാിാ
ുൂലനിലപാ�കൾ ഉ്ാുനില. എു മാരമല മാൃഭാിാവകാം�ൾ 
േനടിെയ�ുനതിുേവ്ി നിിതിമായ സമി�ൾ െിോ് സാി
ിിയമാണ് നിലവിുളത്. 1982 ുതൽ നിിവധി സംഘടനകൾ ഈെയാ
ിാവംയിിുേവ്ി ൂപീകിിിെപു. ുടർന് മാൃഭാിാവകാം�ൾ 
ാാപിെ്�ുനതിന് നിിവധി സമി�ും ആവംയമായി വു(പവി
രൻ, 2014:263-270). മാൃഭാിാവിയയാഭയാസം നിർബധമാുകേപാുള 
അടിാാന ഭാിാൂരണപീതികൾ േപാും േകിളിിൽ നടപിൽ 
വുിാൻ സാധിുനില. ആേഗാളവളർ്ാനിിിിും മാനവിക വിക
സനിിെ� കാിയിിും അധിനിേവംഭാിാഭിണം ഇതയെയ �ിേകാട് 
നടുേപാൾ വികസനം ഇംലീുമായി ബധെപടിിിുു എന ൂി 
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ധാിണയിൽ അഭിിമിുകയാണ് ഇതയ (െക. േസുിാമൻ, 2011: 212-13). 
േബാധൂർവമായ ആൂരണ രമ�ളിൂെട �ാേയംികഭാികെള ംിി
െപ�േി്ത് ഇതയ േപാുള ിാജയ�ുെട വളർ്്് അതയതാേപയി
തമാണ്. ഭാി നിിതിം വളർുെകാ്ിിിുന ൈജവിക �തിഭാസമല. 
ഭാി വിനിമയം െിുന ആുകുെട ൈവാാനിക വിനിമയ േംിിയാണ് 
ഓേിാ ഭാിംെടംം വളർ്്് കാിണമാുനത്. ഈെയാു േബാധയമാണ് 
മലയാള ഭാിാൂരണിിെ� അടിാാനമായിിീേി്ത്.
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ാാാാൂരം�ിെ� മലാാളിിി�ൾ
ീീിാഥൻ എം.

ൊ�ൊഫസർ, ാൊാൊശൊംിിാൊംം, ുചൊിുിഛൻ മലാൊളം സർവകലൊശൊല

�ബധസംരംം
ഭാിാൂരണെി ആേഗാളപാാിലിിൽ വിവിി്് അതിെ� 
�ധാന േമഖലകൾ അടയാളെപ�ുകംം മലയാളഭാി സവീകിി് 
ഭാിാൂരണപീതികൾ അവതിിപിുകംമാണ് ഈ �ബധിിൽ 
െിുനത്. മലയാളിിെ� ഭാിാൂരണവിികൾ ഓേിാും വിംയമായ 
ിർ്െിുനില. പകിം �ധാനെപടും ഭാിാൂരണസദർഭിിൽ 
നാിികിലായുമായ �വർിന�െള േിഖെപ�ുകംമാണ് ഈ 
�ബധിിൽ െിുനത്.

തൊേംൊൽിൊുകൾ
ലിപിമാനകീകിണം, സാേ�തികപയനിർ�ിതി, വിയയാഭയാസഭാിാൂ
രണം, ഭാിാനയം, വിെമാിിമാനകീകിണം

ഭാിാൂരണം എന �േയാഗം 1959-ലാണ് േിഗൻ ആയയമായി ഉപേയാഗി
്ത് (െ�ർുസ 2006). ാാന്് ിേനവിയൻ ിാജയമായ േനാർെവംെട മാന
കീയേയംിയഭാിംെട ിർ്ാസദർഭിിലാണ് ഈ �േയാഗം ഉ്ായത്. 
േയംീയതലിിു്ാുന ഭാിാ�ന�ൾു �തിവിധിയായാണ് ഭാിാ
ൂരണെി ആയയകാലു േനാിിി്ിുനത്. േയംിാീനിർമിതിംെട 
ഭാഗമാം്ാുന ഭാിാ�ന�ൾി് പിിിാിം ഭാിാൂരണമാെണന 
ആംയം (�ിി് മാൻ, 1974) 1980-കേളാെട വയാപകമായി അംഗീകാിം േനടി. 
അിാലു ഭാിാൂരണംം ഭാിാനയംം സമാനമായി �േയാഗിിു
്ായിുു.
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ഈ ിുപയ�ും വയതയതമായി കലാൻ(2003) ഉപേയാഗിുുട�ി. 
ഭാിാനയം ഭാിാസംബധമായ നയ�ുെട ആവികിണിിും ഭാിാ
ൂരണം പീതി നടിിുമായി േവർതിിിു. 1970-കളിൽ ഭാിാനയം 
എന് െപാുവിൽ പിംെമ�ിും അു് ഔേയയാഗികഭാിാനയം, വിയയാഭയാ
സഭാിാനയം, െപാു ആവംയ�ൾുള ഭാിാനയം എനിവ ഉൾെപട
തായിുു. െപാു ആവംയ�ൾ �ധാനമാംം മാധയമംം വാണിജയംമായ 
ഭാേിാപേയാഗമാണ്. 

പിപിാഗതമായി ഭാിാൂരണം ിുതിിിലാണ് ഉൾെിാ്ിിി
ുനത്. ഭിണം, നിയമം, വിയയാഭയാസം ു തലായ േമഖലകൾിായി ഭാിെയ 
നിർേയംിുനതാണ് ്ാ�സ് ലാനിംഗ്. സൂിിിൽ ഭാിാപയവി നിർ
ണയിുിപിിലാണ് ഇതിെ� ലയയം. എനാൽ നുനപയഭാികൾും 
ആയിവാസിഭാികൾും ഇതയയിൽ ഇിിിിുള പയവി ലഭിുനില 
എനത് ഇിിം ആൂരണിിന് വിുീമായി നിലനിൽുു്്. 
ിാീീയിാും ഭിണാധികാിികുമാണ് ഭാിാംാംാെിിാൾ ്ാ�
സ്ലാനിംഗിൽ തിുമാനെമ�ുനത്. എനാൽ േകാർപസ് ലാനി�ിൽ 
ഭാിാംാംാർിാണ് ു ൻൂിം. നിാിതമായ ലയയ�ൾ ു ൻനിുിി
െിാു ഭാിയിൽ ആൂരിതമായ മാ��ൾ വുുനതാണിത്. ലിപിപ
ിികിണം, മാനകീകിണം, ആുനികീകിണം കംപൂടർയമതാവികസനം, 
സാേ�തികപയാവലിനിർമിതി ു ട�ിംള വിയഗ് ധ സമീപനം ആവംയമായ 
േമഖലകളാണ് േകാർപ് സ്ലാനി�ിെ� പിിധിയിൽവുക (�ിമാൻ 1974, 
െ�ർുസ 2006).

1989 ു തൽ ൂ പർ നിർേയംി് സമാർജന ആൂരണം (Acquisition 
planning) വിയയാഭയാസ ആൂരണമാണ്. ഭാിാൂരണെിുിി്് 
ംിമായ വിമർംനം ഉനയിിെപടത് 1990-കളിലാണ്. േയംിാീനിർമി
തിംമായി ബധെപു ൂപംെകാ് ഏകഭാിാനയിിെനതിിായിടാണ് 
�ധാന വിമർംനം. ബുഭാിാസദർഭെി തിിാിിു ഏകഭാിെയ 
േയംീയഭാിയായി ഉയർിികാണിുനതിെനതിെിയാണ് ആേഗാളീയ
മായി വിമർംനം ഉയർനത്. ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� അവസാനേിാെട 
ആേഗാളീകിണം, ഭാിാനാംം, ഇംലീിിെ� അ�മായിതവം, ഉപഭാിാ
േയംീയത, ഭാിാസവതവം, നൂനപയഭാിാവകാം�ൾ, ഭാിാ�നർജീ
വനം എനി�െനംള വിവിധ പിനേമഖലകൾ ഭാിാൂരണംമായി 
കണിേിർു. വിവിധ ഭാേിാപേയാഗസദർഭ�ളായ വീട്, വിയയാഭയാസം, 
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നിയമം, മാധയമം, വാണിജയം, കേപാളം, മതം, ംാംസാേ�തികത എനി
�െനംള ഭാിാ�േയാഗമില�ളിൽ മാൃഭാിംെട സാനിധയം ഉ്ാ
കണെമന് പിെി ിർ്ംയർു. എ�ിും അധിനിേവംിാജയ�ളിൽ 
ഇംലീി് േമധാവിതവം ു ടർു. ഇതയംൾപെട പല ഇട�ളിും മാൃഭാിു 
േവ്ിംള സമി�ൾ ു ടുുെവ�ിും ൂ ർണമായി േയംീയഭാികൾു 
ഔേയയാഗിക അംഗികാിം ഉിുവനിടില. ഭാിാജനാധിപതയം ഇും സജീവ 
ിർ്ാേമഖലയാണ്. േകിളിിെ�ംം ാിതി മിി്ല(പി പവിരൻ 2014). 
ആുഖമായി ഇരംം പിുെകാ്് േകിളിിെ� ഭാിാൂരണവിികൾ 
അേനവിിിാം. മലയാളഭാിാൂരണ-ിിിരാേനവിണിിേലു കടു
നതിു ുൻപ്, ഒു ആംയം വയിമാേി്ു്്. ഭാിാൂരണം എന 
വാിിെ� ഉപേയാഗേിാെടയാണ് ഭാിാൂരണം നടപിൽവനത് എന 
പിിമിതമായ നിലപാട് ഈ പിനം ുേനാുെവുനില. മലയാള ഭാിാ
ംാംിിിര അേനവിണിിൽ െക. എം. �ഭാകിവാിയർ ൈകെിാ് 
പയാർിസമീപനമല ഇവിെട പിുടുനെതു ുുിം. ഭാിംെട 
ഉപേയാഗിിിരംമായി ബധിപിുെകാുള സമീപനമാണ് ഭാിാൂ
രണിിെ� േവുകൾ തിിയാൻ സൌകിയ�യമാുനത്.

ാൊാൊൂരണിിൊ� തേ�ശീാ മൊൃക 
ഭാിാൂരണിിെ� തേ�ംീയ മാൃകെയുിിുള അേനവിണം 
ിു സാധയതകൾ ുിനി�ു്്. �ാേയംികമായി വികസി് മാൃക
െയും �ാേയംികമായി നടപാിിയ ഭാിാൂരണെമും. ഇതിൽ 
ഒനാമേിത് സാധാിണ ഭാിാൂരണിർ്കളിൽ കടുവിാിില. 
ഭാിാൂരണം എന ആംയെി പിതാ�ിംള േബാധൂർവമായ 
പീതി നടിിപിെനയാണ് ഭാിാൂരണിിൽ ഉൾെപ�ിാുളത്. 
ആ ിീതിയിൽ പിിേംാധി്ാൽ 1960 ുതുള മലയാളസദർഭേമ ഈ 
ിർ്യിൽ ഉൾെപ�ിാനാം. ഭാിാൂരണം എനതിെ� പിിമിതമായ 
�േയാഗാർിെി അടിാാനമാിിയാൽ അതിുുൻപ് നടനിുള 
ഭാിാ ഇടെപടുകൾ വിാിിേി്ിവും. ആ ിീതിയിുള സമീപനമല 
ഈ പിനം ുേനാുവുനത്. എലാ ഭാികും മാ�ിിു വിേധയമാണ് 
എനുേപാെല അതു ഭാിാസൂിം ഭാിംെട സാൂിിക ഉപേയാഗി
മംം തി�ും നിായിിാു്്. അതിൽ സഭയ -അസഭയ, മാനയ -അമാനയ, 
ഉിമ -അധമ േവർതിിിംം സാിിതയ -സാിിേതയതി ഭാിാിമംെമാെി
ം്ാും. മതം, ആമീയത എനിവംം ഭാിംം ത�ിുള ബധംെമലാം 



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
91

പിപിാഗതമായ ഘടനകളാണ്. ഓേിാതിം ഭാി ഓേിാതിം ആവംയ
ിിന് എന് നിായിുിപിുനു സൂിമാണ്. അേതാെടാപം സാൂിി
കഭാിാംാം ിി�െളാെി ഭാിയിൽ സവാഭാവികമായിടല �വർിിു
നെതു സാൂിികഭാിാംാംം വയിമാിിയിു്്. ഇതിൽനിെനാെി 
വയിമാുനത് ഭാിംെട സാൂിികവയാകിണം നിർണയിുനതിെ� 
പിനിൽ തേ�ംീയമായ അധികാി ഘടനകൾ �വർിിുു്് എനാണ്. 
വിിമായി മാിിയിുള ഭാിാംീല�ൾു പിനിൽ അധികാിവയാക
ിണം ഉെ്ും അത് നിർണയിെ്�ുനതിൽ വേിണയതാൽപിയ�ൾ 
�വർിിുുെവുമാണ്. ഇത് തേ�ംീയ ആൂരണമാൃകയാെണന് 
സാൂിിക ഭാിാംാംൃിിയിൽ െതളിംു്്. 

വാെമാിിപാിപിയിിൽ ഭാിംെട ഉപേയാഗംം ധർമംം നിർണ
യിിെപടിു്്. നാേടാടിസാിിതയൂപ�ളായി കണിാുന നാേടാടി
ിഥകൾ, നാേടാടിപാുകൾ, പിൊാല്, കടംകഥ ുട�ി എലാംതെന 
പിിേംാധി്ാൽ അവ ൃതയമായ ആൂരണ�ല�ളാണ് എന് മന്ി
ലാിാം. ഓേിാും ഓേിാ ഭാിാൂപം സവികിിുനതിെ� പിനിൽ 
തേ�ംീയമായ ആൂരണം നിലനിൽുു്്. വിെമാിി ൂപെമ�ുന
ും ആൂരണ�ലമാെണന് ലിപിിിിരിിൽനിു വയിമാുു്്. 
വെടംിിെനാപം രഥലിപിംെട ഉപേയാഗംം ആിയ എംിിേലുള 
വികാസംെമാെി േബാധൂർവമായ തിിൊ�പാെണു കാണാം. 

ഭാിാൂരണിിെ� മലയാളവിികൾ തിിംേപാൾ എതാണ് 
സമീപനേിഖെയു വയിമാേി്ു്്. അനൌപിാിികംം ഔപിാ
ിികംമായ ഭാിാൂരണവിികൾ മലയാളിിു്്. ഔപിാിികമായ 
ഭാിാൂരണം ഇുപതാംൂ�ാ്ിെ� പുതിുേംിം ിംഗ�േവംം 
െി് ഭാിാ ഇടെപടുകളാണ്. ഇവയാകെട ഔേയയാഗികമായ ഇടെപടു
കളാണ്. എനാൽ മലയാളഭാിംെട ആൂരണവിി ംിമായി േവേിാടി
യിിിുനത് ഔപിാിികമാം്ായ ഇടെപടലിേനിാൾ അനൌപിാിിക 
അടിിലാണ്. ഇതിനർിം ഭാിാൂരണിിൽ ഔേയയാഗിക ഇടെപട
ുകൾ ുപ് ഉ്ായിടില എനല. 19-ാം ൂ�ാ്ിെല ഭിണകർിാിുെട 
ഭാഗുനിും ഭാിാൂരണ സംബധമായ ഇടെപടുകൾ ഉ്ായിു്്. 
ഭാിാൂരണം ഭിണൂട ഇടെപടലായി കാലേഭയെമേനയ കാണാെമ
�ിൽ മലയാളിിെല ഭാിാൂരണം അേന ഉ്ായിുു എുിപി
ിണം. ഏതായാും ഭാിെയ സംബധി്് അിിെമാു പിനുഖം 
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�തയയെപടത് പിാാലിാണ് എനതിൂനിയാൽ ഔേയയാഗികഭാിാൂ
രണം ഐകയേകിളിിൽ ആിംഭി്ത് ി്ാം ഇ എം എസ് മരിസഭംെട 
കാലം ുതലാണ് എുതെന പിേയ്ിവും. അിിിിുള വായപ
ിിേംാധനു ഇവിെട ുതിുനില. പകിം ഭാിംമായി ബധെപു്ായ 
ഇടെപടുകെള െപാുവിൽ മലയാളിിെല ഭാിാൂരണവിികളായി 
അടയാളെപ�ിാനാണ് ഇവിെട രമിുനത്. ിിിരപിമായ അേനവിണ
ുഖം ഈ പിനം പ�ി�നുെകാ്് അനൌപിാിികംം ഔപിാിികംമായ 
ഭാിാൂരണയംകളിൽ ഇത് വയാപിുനിൽുുെവു പിയാം. 

മലാൊള ാൊാൊൂരണം 
മലയാളഭാിാൂരണം എനത് ഈ �ബധിിൽ വി�ലമായ അർഥിി
ലാണ് ഉൾെിാ്ിിിുനത്. അുെകാുതെന ഭാിംെട മാധയമപിം, 
ഘടന, ധർമം, വയവിാിിക ഇട�ൾ, സാൂിികം, വിനിമയം, വിഭവേംിി, 
�സിണം, സാേ�തികം ു ട�ിംള ഭിന അടുകുമായി ബധെപ�ിി
യാണ് പിിേംാധിുനത്. ഭാിംെട മാധയമപിമായ സവിേംിതകളായി 
വാെമാിി, വിെമാിി, തിിെമാിി (്ിജി�ൽ മലയാളം) എനിവംമായി 
ബധെപട ആൂരണവിികളാണ് തിിംനത്. ഘടനാപിമായി മലയാള
ിിെല ംാംികംം വയാകിണികംം േകാംികംം ആർഥികംമായ പിിണാ
മവിികൾ മലയാള ഭാിാൂരണിിു മിിിവ് നൽുു്്. മലയാളഭാി 
നിർവിിുന ധർമിിെ� അടിാാനിിും വയവിാിസവുപിിെ� 
അടിാാനിിും ഭാിാൂരണംീല�ൾ കാണാം. സാൂിികമായ 
മലയാളൈവവിധയിിൽ ഭാിംെട സാൂിികാൂരണം �കടമാണ്. 
വിനിമയേംിിംം ംീല�ും �സിണിീതികും സാേ�തികതംമാംള 
െപാുിംെമലാം ഭാിാൂരണവിികളായി തിിി്ിിയാംനതാണ്. 
ഇവേയാേിാും കാലം, നിയരണ ഏജൻസി, സാേ�തികത, വിനിമയാവ
ംയം ു ട�ിയവംമായി ബധെപടിിിുു. മിിണിി ൂ ർവഭാിാൂരണം, 
മിിണിിമാുെട ഭാിാൂരണം, െകാേളാണിയൽ ഭാിാൂരണം, സവാത
രയാനതി ഭാിാൂരണം, വിയയാഭയാസ ഭാിാൂരണം, മാധയമഭാിാൂ
രണം, ലിപി – സാേ�തികതാൂരണം, വിഭവേംിിവികസനാൂരണം 
എനി�െനംള ഉപേമഖലകും ഇതിെ� ഭാഗമായി ിർ്യിൽ ഉൾെപ�ം.

മൊായമ�ാമൊാ മലാൊളൊൂരണം 
മാധയമം എനുെകാ്് ഇവിെട ഉേ�ംിുനത് െമാിിൂപ�െളയാണ്. 
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ഭിന സാേ�തികതംമായി ബധെപട െമാിിൂപ�ൾ എനനിലയിൽ 
വാെമാിി, വിെമാിി, തിിെമാിി എനി�െന മാധയമപിമായി മലയാളെി 
കാണാം. വാെമാിിൂപ�ൾ തൻെമാിികും ഭാിാേഭയ�ും േിർന
താണ്. ൈവവിധയമാണിതിെ� സവഭാവം. ഓേിാ തലുിംം അവിവർു 
പഥയമായ വാെമാിിംീല�ുമായി ഭാിെയ സജീവമാുു. ഏകതാനത 
ഇലാിുെകാുള വിനിമയവിടവ് ഭാിാേഭയ�ൾ ത�ിൽ �കടമാണ്. 
ഭാേിാപേയാഗം േയംാിാിപിംം ംീലാധിഠിതംമാണ്. വിനിമയവിടം് 
നികിാുള ംാംീയമായ ഇടെപടെലാും ഇെല�ിും ആവംയിി
ുള വിനിമയം സാധയമാിാുള സിിുത വിനിമയസദർഭിിൽ 
കാണിിാു്്. എ�ിും ഭാിാേഭയ�ൾത�ിൽ സാംസ് കാിികമായ 
ഭിനത നിലനിൽുക സവാഭാവികം. വാെമാിി മാരു്ായിുന കാലു 
ൈവവിധയെി ഏകീകിിേി് ആവംയംം ഇലായിുു. �ാേയംികമായ 
ഉ്ാിണംീല�ൾ മു സാൂിികിി�ൾു േമെപാടിയായി വികസി്ി
ുുെവനത് വാെമാിികാലെി അനൌപിാിികമായ ഭാിാൂരണെമ
ു മന്ിലാിാം. മലയാളിിെ� സാൂിികസവനവിാാനിിെ� 
െതളിംകുെട അഭാവം കാിണം ൂർണമാംം തീുമാനിിാും ആവില. 
ഉ്ാിണേഭയ�ളടിാാനമാിിംള സാൂിിക ൂ ലയനിർണയംം അവയവ
ാംം നിലനിനിുനത് പിൽിാല ഭാിാൂരണിിെ� ആവംയകത 
വിളിേ്ാുു്്. ഉ്ാിണിിെല മാനകീകിണം ഭാിാൂരണിിൽ 
നിർണായകമായ ുവ�വയ്പാണ്. തൊാിികൾും ഭാിാേഭയ�ൾും 
ഉപിിയായി മലയാളിംെട േകിളേയംീയ സവതവനിർമിതിംമായി ബധെപു 
നടപിലാേി്ിവന ഭാിാൂരണവിികളിെലാനാണിത്. അ്ടിനിഠ
മായ ഉ്ാിണ ഏകത പാി�തക�ളിൂെടംം അ്ടി -രാവയമാധയമ�
ളിൂെടംം �ാവർിികമാിാുള ആൂരണമായിുു വിയയാഭയാസഭാ
ിാൂരണിിും മാധയമഭാിാൂരണിിും പിാാലു്ായത്. 

മലാൊള ിാൊമൊിിാൊാൊൂരണം
വിെമാിിംം ഭാിാൂരണംം ത�ിുള ബധം മലയാളസദർഭിിൽ 
പിിേംാധിുേപാൾ സാേ�തികതംം സാൂിികതംമായി ബധെപടി
ിിുനതായി കാണാം. എംുിെന ഭാിാസാേ�തികതയിൽ ഒനാമ
േിതാണ്. ലിപിംെട ഉപേയാഗം ആിംഭി്ുുതൽ ിതലിഖിതൂപ�ൾ 
�ിാിിിൽവുെവ�ിും മാനകമായ ഏകലിപി ുടിിിൽ ഉ്ായി
ുനില. �ാേയംികലിപിേഭയ�ൾെിാപം �ാേയംികഭാിാേഭയ�ുെട 
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ൈവവിധയംം ിതലിഖിത�ളിൽ ലിഖിതാൂരണമിലാ�െയ ൂിിപിു
ു. അ്ടി സാേ�തികതയിേലു മലയാളവിെമാിി കടെനിിയേതാെട 
സാേ�തികത �തിയ ആൂരണവിികൾു ുടിം ുിിു. ുാണലിപി
നിർമിതിംം പിികാി�ും, ുാണലിപിമാനകീകിണം, ിിനനവയവാ 
നടപാിൽ, വിഭവേംിിവികസനം, അ്ടിമാധയമവികാസം ു ട�ി വിവിധ 
േമഖലകളിൂെടയാണ് അ്ടിംമായി ബധെപട ഭാിാൂരണം ുേനിി
യത്. ഈ ുേന�ിിൽ മിിണിിമാുെടംം െകാേളാണിയൽ അധികാ
ിികുെടംം �ാേയംികഭിണകർികുെടംം എംുകാുെടംം ഭാിാ 
ഇടെപടുകു്ായിു്്. തിുവിതാംൂർ, െകാ്ി, മലബാർ�േയം�ുെട 
സംഭാവനകൾ ഐകയേകിളൂപീകിണിിുുുള വിെമാിിഭാിാൂ
രണിിൽ െതാടിിയാം. േകിളപിിവിുേംിം ഭാിാൂരണിിെ� 
േകാിൃതമായ മാനകീകിണാൂരണം കാണാം.

ുരണലി�ിിിർമിതിംം �ാിാൊാങംം
അുനിർമിതിംം ഉപേയാഗംം പിികാി�ും ഭാിാൂരണിിെ� 
ഭാഗമാണ്. എനാൽ ഭാിാൂരണിർ്കളിൽനിന് ഇത് ഒിിവാുക
യാണ് പതിവ്. ഭാിാൂരണെിുിിുള പിിമിതാാനമാണ് ഇതിു 
പിനിുളത.് ഭാിംെട സാേ�തികസൌൃയിിിരം അിിംേപാിാണ ്ഈ 
ിംഗി് നടന ആൂരണം എര വിലെപടതാെണു മന്ിലാുനത്. 

മലയാളഭാിംെട അ്ടിിിിരിിെ� പാാിലിിൽ അ്ടിമ
ലയാളംമായി ബധെപട ിില വുതകൾ എ�ുകാണിിാനാണ് ിിു
അലംം രഥുിസംഘംം വിിിമലയാളംം രമിുനത്. അയി�ുെട 
ആൃതി, അുനിർമിതി, ‘ഈ’ംെട എംിിെല പിിണാമം, സവി�ുെട 
അടയാളവികാസംം ഉപേയാഗംം സംൃേതാകാിിിെ� എംുുികൾ, 
ിാിലംെട വികാസംം ൈവവിധയംം (ിിു അലംം ൂടും മലയാളം 
ിിേസർ്് േജർണൽ ിാില എന േലഖനിിൽ വിംയമാിിയിു്്), 
ൂടയി�ുെട എംുിീതിംം പിിണാമംം, ‘െ�’, ിംെട ഭിന എം
ുകൾ വെടംിിലിലാതിുനും േകാെലംിിൽ ഉ്ായിുനുമായ 
ഏ, ഓ എനീ യീർഘസവി�ുെട അ്ടിയിെല സാനിധയം എനി�െന 
അയിസംബധമായ ഒേടെി ആൂരണം അ്ടിംമായി ബധെപു 
നടനിു്്. ിിനനിിെ� മലയാളിിെല ഉപേയാഗംം വികാസംം 
പിനവിേധയമാിിയിു്്. അവെയുിിുള നിിവധി നിിീയണ�ൾ 
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ിിുഅലംം രഥുിസംഘംം അവതിിപി്ിുളതിനാൽ അതാവർ
ിിുനില. ആ പിന�ുെട െവളി്ിിൽ അും അ്ടിംം ൂടിംള 
സാേ�തികാൂരണിിന് സവിേംി പിിഗണന ഈ പിനിിൽ 
നൽുു. 

മലയാളലിപിപിിണാമെിുിിു നടനിുള െമാിം പിന�
െളംം പാാിലമാിിെിാ്് േവണം ു ടർുള ഭാഗെി കാണാൻ. 
ലിപി പിികിണം ഓേിാകാലും നടനിു്്. അവെയ ുപ് പിാ 
മലയാളം വിിിൂടാ�ംെട രമ�ുമായി േിർുവു ലിപിപിികി
ണെിംം ആൂരണെിംം കാേണ്ു്്. ്ിജി�ൽ മാധയമംം 
മലയാളംമാംള സവിേംിബധം ൂണിേകാ്് മലയാളിിെലിിയ
െത�െനെയനതിെനുിിും വിംയമായ അവതിണ�ൾ ഉ്ായിു്്. 
അും ഈ സദർഭിിൽ സവിേംിപാാിലമായി കാണണം. 

ലി�ിമൊികീകാണം 
മലയാളിിെ� പിയലിപി ിമിംെട ാാവി്വകേഭയമായ വെടം
ിാണ.് െകാ്ിുവടു േകാെലംിായിുു. അതിൽ വെടംിിൽനിന് 
വയതയതമായി ഏ, ഓ എനീ യിർഘ സവി�ൾു �േതയകം ലിപിം്ാ
യിുു. െതിൻ�േയം�ളിെല വെടംുൂപം മാലയാ� എനാണ് 
അിിയെപടിുനത്. െപാുവിൽ സംംിവയജന�ൾ, ഘർി�ൾ, 
നായി�ർം�ൾ മിാ�ാണ�ർം�ൾ ഇവെ്ാും ിു ൂപ�ളിും 
ിിന�ളിലായിുു. പിൽിാലു സംൃതപയ�ൾ എംുന സദർ
ഭ�ളിൽ രഥായിം ഉൾെപ�ുക പതിവായിുു. ലഭി് ആയയെി 
ലിഖിതമായ വാിപളി െിേപടിൽ (ഏ.്ി. 832) ഈ മിരലിഖിതം കാണാം. 
ഏ.്ി. 13-ാം ൂ�ാ്ിെ� ആയയപുതിേയാ�ൂടി മലയാളലിപിംെട വയവ
ാാവൽിിണം ൂ ർിിയായി. രഥലിപിയിൽ എംതിയിുന സംൃത 
വർണ�െള ാാവി്വർണ�ുമായി എംി�ൻ ൂടിയിണിിയേതാെട 
മലയാളഭാിംെട വർണസപു് ഏുഭാിെയംം ഉൾെകാുനതി
ിിൽ വളർു. ഈ രമം ആിയ എംു അുംീലിിാൻ സിായകമായ 
ലിപിപിികിണമായിുു. ആുനിക മലയാളലിപി രഥലിപിയിൽനി
ന് ഉുിിിിുവനതാണ്. ുുംം ഉപേയാഗി്ത് ഇേതലിപി തെന. 
അുെകാു് ഈ െപാുലിപി ുു -മലയാളം ലിപി എനാണ് അിിയെപ
ടിുനത്.
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അുിിർമിതിാിൊല ആൂരണം
മലയാളം േ�ാുകുെട ിിിരംം �ധാനമാണ്. മലയാളലിപി ിിരമായിട് 
അ്ടി് േിാർൂസ് മലബാിിൂസ്, േിാമിൽ അുവാർി് മലയാള
ലിപി ഉപേയാഗി്് അ്ടി് സംേയപേവയാർിം േ�ാ്് (1772), 
േിാബർട്ര�ൻ്ിെ� മലയാളവയാകിണം അ്ടി് േബാംെബ ുിിയർ
േ�ാ്് (1799), െബാമിൻ െബയ് ലി െിുൈപത�ൾി് ഉപകാിാർിം 
ഇംലീിിൽനിന് പിിഭാിെപ�ിിയ കഥകൾ അ്ടി് മാാസ് േ�ാ്് 
(1824), െബാമിൻ െബയ് ലി പിികിി് േ�ാ്്, അ്ടിസാേ�തികതംെട 
വികാസിിെ� ഭാഗമായി വികസി്ും ്ിജി�ൽസാേ�തികതംെട 
ഭാഗമായ മലയാളം കപൂടി്് ൂ പംെകാ�ി േ�ാുകൾവെിംളവംെട 

പിിണാമം ഭാിാൂരണിിൽ വിലയിുിെപേട്താണ്. 

ൂിിൊി് ആീമ അുൂടംം ലി�ി�ാിാാണംം 
ൂന�ാവ് ആരമിിൽ 1870-ൽ ിാവിയ്െ� േനൃതവിിൽ ഒു 
അുൂടം ുട�ി. ിാവിയ്െ� നിിയാണിിു (1871)േംിം ൂന�ാവ് 
ആരമ അുൂടിിൽ അ്ടി് �തക�ളിൽ (1872-1873 വർി�ളിൽ) 
ഉകാിിിെ�ംം ഊകാിിിെ�ംം ിിന�ൾ �േതയക അുകൾ 
ഉപേയാഗി്് പിിി്് എംുന ിീതി സവീകിിുകംം ുി്ധികം �തക
�ൾ അ�കാിം അ്ടിുകംം െിു. 1971െല ലിപിപിികിണിിൽ 
ഉകാി/ ഊകാി�ൾിായി �േതയക ിിന�ൾ അവതിിപി്തിു 
സമാനമായി, അതിും 100 വർി�ൾി് ുൻപ് നടന ലിപിപിികിണ 
രമമായിുു ഇത് (ിിു അലക് സ് shijualex.in). 

ലിപിപിികിണെിുിി്് ക്ിിൽ വർഗീസ്  മാപിള (1887 
ഓഗ്് 1 )എംതിയ േലഖനം, ഭാിാഭിമാനി എംതിയ മലയാളഭാിംെട 
അയി�ൾ (1908 ഓഗ്് 18 ), മലയാളഭാിംം ൈടപ് ൈി�ിംഗ് യരംം 
(1908 ഓഗ്് 18 ), ൈടപ് ൈി�ർ (1908 െസപ്�ംബർ 15)എനീ ുഖേലഖന
�ുെമലാം ഭാിാൂരണംമായി ബധെപുനടന ന�ാണിയീപികംെട 
ഇടെപടലാണ്.

ക്ിിൽ വർഗീസ് മാപിള െക. എ. വി. എം എന ുുി േപിിൽ 
‘മലയാള ുാായി�ൾ ‘എന േലഖനം ന�ാണിയീപികയിൽ �സിീിക
ിിു. ഈ മാൃക തതവിിൽ അംഗീകിിുുെവന് പരം അടിുിിുനാി 
(െസ്് എം ൂൂർ, 2005:71-73). “വർഗീസ് പീതി ിുൂു വർിം വലിയ 
സംവായിിനിടയാിി. 1908-ൽ ൂരലിപികുെട ഒു സൂർണപീതി 
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യീപിക ു ഖേലഖനിിൂെട (ൂരലിപികൾ, 1908 ൂ ൈല 16) അവതിിപിു. 
‘ിില അയി�ളിൽ േഭയഗതി വുിിയാൽ അയിസംഖയ ുിുവാൻ 
കിിംം എനതാണ് ഈ പീതിംെട േനടം. ഈ േഭയഗതിയിൽ ഒനാ
മതായിട് ‘ഉ ‘കാിെിംം ‘ഊ’കാിെിംം സംബധിുളതാുു. 
ിുകെള െപുുനതിന് ഉപേയാഗിുന അുകളിൽ ആ എനതിന് 
അടയാളം ു ൻപ് തെനം്്. ഇ ു ം ഈ ു ം ു കളിൽ ി, ീ എും വളിംം 
െകുവളിംം ഉപേയാഗി്ാൽ മതിെയു വയവാ െി്ിിിുു. എ, ഐ, 
ഓ ഈ സവി�ൾും യഥാിമം െ, േ, ൈ എനി�െനംള ിിന�ൾ 
ഏർെപ�ിിയിു്്. എനാൽ ഉകാിെിംം � ഇതിെ� െപുിെിംം 
ൂ എനിവ േിർുള െപുിെിംം സംബധി്് എുപമായ വയവാ 
െി്ിടില.”(െസ്് എം ൂൂർ, 2005:71-73 ) ഉ, ഊ എനിവുള അടയാള
�ൾ യീപിക അവതിിപിു .

“യീപിക െപാുജന�ുെട ു പിൽ അവതിിപി് പിികാിേ�ാർുല 
ൂന�ാവിൽ �സ് ാാപി് �ാ. െജിാർയ് െബാിാേിാ ൂ പം െകാ�ി
താെണന് ൂ രലിപികെളുിിുള േലഖനിിൽ ു ിിപ് െകാ�ിിുു. 
1876 ലാണ് അേ�ിം ൂന�ാവിൽ എുനത് (വാിെപട ിാവി ുിിയാ
േിാസ് അ്േനാേടാപം ംീകൾുള കർമലീിാ സനയാസസൂിം 
ാാപി് െലേയാ േപാൾയ് പാതിിിംെട സേിായിനായിുു െജിാർയ് 
െബാിാേിാ (െസ്് എം ൂൂർ, 2005 ). ിിു അല്ിെ� നിഗമന�കാിം 
െജിാർയ് െബാിാേിാ എുനതിുുുതെന ൂ ന�ാവ് അുുടിിൽ 
േമപിാ ലിപിപിികിണം നടപിൽവനിുു. ‘മലയാളഭാിംെട അയ
ി�ൾ’ എന തലെിടിൽ ഒു ഭാിാഭിമാനി (ൂലികാനാമം, ന�ാണിയീ
പിക, 1908 ആഗ്് 18) യീപികംെട അയിപിികാിെി ഒുൂടി പിിക
ിി്ിുു. സവിായി�ൾു 7, വയജനായി�ൾി് 35 , ി ,ി എനിവ്് 
2, ിാില്് 1, അി�ൾി് 10, ിിന�ൾി് 6 എനി�െന ആെക 
70 ആണികൾ െകാുമാരം മലയാളഭാി അ്ടിും ൈടപ് ൈി�ിംഗിും 
ഉപേയാഗിിാം എനതായിുു േലഖന സാിം’’ (െസ്് എം ൂൂർ 2005).

ൈടപ് ൈി�ിംഗിു േിുനവിധം മലയാളലിപിപിികിിിാുള 
യീപികംെട രമം മലയാളഭാിംം ൈടപ് ൈി�ിംഗ് യരംം (ുഖേലഖനം, 
1908 ആഗ്് 18 ), ൈടപ് ൈി�ർ യരം (ുഖേലഖനം, 1908, െസപ്�ംബർ 
15) എനീ ുഖേലഖന�ളിൽ കാണാനാംം. എനാൽ ഇതിെനതിെിംള 
നയായ�ൾ പര�ളായ ഭാിതേംാഭിനിയിും വിാാനമജിിയിും 
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അിാലു ംിമായി അവതിിപി്ിുു. �ലിിൽ യീപിക അവതിി
പി് നവീകിണം ൈവകിപിിാേന ഈ ിർ്കൾി് കിിുുെവു 
ഇു നുിിിയാം. 

സർിാിിെ� ആഭിുഖയിിൽ ൂിനാട് ുാൻപിള, എൻ വി 
ൃണവാിിയർ ു ട�ിയവുെട ലിപി പിികിണം, പിനീട് േ്ാ വി ആർ �
േബാധിാൻനായുെട അീയയതയിൽ സർിാർനിയമി് സമിതിംം 
ുപാർംകൾ നൽകിയിു്്. ൈടപ് ൈി�ും കപൂടർ സാേ�തികതംെമാ
െി ലിപിമാനകീകിണം നടിാൻ വിിവ്ിു്്. 

ാൊാൊൂരണിിൊ� ാൊംമൊംള മലാൊളലി�ി�ാിാാണം 
1772-ലാണ് സംെയപെവയാർിം േിാമിൽ അ്ടി്ത്. യീർഘിുിാൃതി
യിുള അയി�ളായിുു. ആയിിിിേലെി ലിപിൂപ�ൾ േവ്ിവ
ു അ്ടിി്. 1829 ൽ േകിളിിൽ െബാമിൻെബയ് ലി �തിയനിയമം 
അ്ടി്ത് വിലിപി ഉപേയാഗി്ാണ്. ഈ പിികിണിിുേംിം 
ൈടപ്ൈി�ിിെ� ഉപേയാഗം വനേപാൾ ന�ാണിയീപിക �തിയ സാേ�
തികതുേവ്ി ലിപിപിികിണം ു േനാുവെ്�ിും വലിയ വിമർംന�ൾ 
ഉ്ായുകാിണം നടപിൽവനില. ുടർന് വയജന�ളിൽനിും സംം
ി�ളിൽനിും സവിായി�െള േവർെപ�ിി ഉപേയാഗിുന ിീതി 
ആിംഭിു. അ്ടിംമായി ബധെപു മലയാളിിെല ലിപിസ�ീർണത 
അിാലു �ധാന ിർ്യായിുു. ൂിനാട്  ുാൻപിളംെട 
അധയയതയിൽ ലിപിപിികിണസമിതി 1967-ൽ േകിളസർിാർ ൂപീക
ിിു. സമിതിംെട ു പാർം നിലവിെല ലിപിവയവായിൽനിന് 25% ു ിം
വുിണെമനായിുു. ഈ നിർേയം�ൾ പിിേംാധിിാനായി 1969-ൽ 
മെ�ാു സമിതിെയ നിയമിു. �തിയ സമിതി ു ൻസമിതിംെട ു പാർംേമൽ 
ിിലപിികാി�ൾ ൂ ടി നിർേയംിു. െപാുവിൽ ഉ, ഊ, ഋ, ഌ എനിവംെട 
മാരകൾ വയജനിിൽനിും വി�വിുക, �ിാിം ുിാ ൂടയ
ി�ൾ ിാില ഉപേയാഗി്് പിിിെ്ംുക എനിവയായിുു �ധാന 
നിർേയം�ൾ. ഇവ അംഗീകിി്് 1971 മാർ്് 23 ന് സർിാർ ആ വർിെി 
വിുയിനം (1971 ഏ�ിൽ 15 ) ുതൽ നടപിൽവുനതായി �ഖയാപിു 
ഉിിവിിിി (ജി .ഒ (പി )37 / 71 /edn ). ഇേതാെട പാി�തക�ൾ 
പിികിി് ലിപിയിലായി. എ�ിും സിനിമാപിസയ�ളിും േനാടീുകളിും 
കവർേപജിും മാഗസിുകളിും ു വെിംിിുെമാെി പിയ ലിപി സമാ
തിമായി നിലനിു. ിുലിപികളിും മലയാളം ലഭയമായിുു.
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മലാൊളിിിമ 
“േകിളപാണിനിംെട �ംതൃതികൾും മാിാുെട മലയാളൈംലിും 
േംിം നുെട ഭാിയിു്ായിുള �േിാഗതിെയ ആെക വിലയിുിി 
കിിാ നാലു യംക�ളിൽ ഭാിു കിടിയ സവിിൽ തേള്ു 
തുകംം െകാേള്ത് െകാുകംം െിാാൻ ഒു രമം നടിണം. 
എ�ിൽ മാരേമ വളർുെകാ്ിിിുനും മലയാളികുെട സവതംമായ 
ഒു മലയാളഭാി ൂപംെകാുകംു “എന ഇ എം എ്ിെ� ആംയ
ിിൽനിനാണ് ‘മലയാളിനിമ’ംെട പിിവി (േ്ാ എം ആർ തപാൻ, വി 
പയ്മനാഭൻ, ആുഖം േ്ാ വി ആർ �േബാധിാൻനായർ 1999).

‘ലിപിമാനകീകിണിിു നാദിുിി് മലയാളിനിമ’ എനാണ് 
കവീനിായ എം ആർ തപാൻ മലയാളം അ്ടിംം എംും ഒു 
ൈ്ൽ �തകിിൽ അവകാംെപ�നത്. എനാൽ ിിിരപിമായ ഒു 
പിംകാേയ ഈ “നാദി”െയ കാേണ്ുൂ. “മലയാളിിെല ലിപിവി
നയാസം, ിിനനം, അകലമിടൽ, പയവിഭജനം ുട�ിയകാിയ�ളിെലലാം 
പല അവയവാകും ഇു്്”. 1973 ൽ രീ എൻ വി ൃ ണവാിിയുെട േനൃ
തവിിൽ ു ട�ിവ് പിിരമ�ൾ �ുത ലക് ിയം ു ൻനിുിിയാണ്. 1998 
ആഗ്ിൽ െസൻാൽ ഇൻ്ി�ൂട് ഓ�് ഇതയൻ ലാംേഗവജും (ൈമൂർ) 
േകിള ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂും സംംിമായി നടിിയ ംിപംാലയിൽ േകിള 
സർവകലാംാലയിെല ഭാിാംാംവിഭാഗം, േകിള സാിിതയഅിായമി, 
എസ് സി ഇ ആർ ടി, സർവവിാാനേകാംം, �സ് അിായമി, ഐ എസ് 
്ി എൽ, സംാാന ഭിണഭാിാവുപ് എനിവംെട �തിനിധികൾ 
പെ��ു. െപാുജനിിെ�ംം വിയധുെടംം നിർേയം�ൾ സവീകിിു 
േ്ാ വി ആർ �േബാധിാൻ നായർ െിയർമാനായ വിയധസമിതിംെട 
തീുമാന�ൾ േകിള സർവകലാംാല െല്ിിൻ വുപ് 1999 മാർ്് 
19-20 തീയതികളിൽ സംഘടിപി് ലിപി െസമിനാിിൽ അവതിിപിു. 
ൂനിേിാ്് വയവായിൽ ഭാിെയ സ്മാിാനായി രീ. േഗാവിദപിള 
െിയർമാനായി മെ�ാു ക�ി�ിംം നിലവിൽവു. േ്ാ വി ആർ �േബാ
ധിാൻ അീയയനായ ക�ി�ിംം രീ. േഗാവിദപിള അീയയനായ 
ക�ി�ിംം സംംിമായി മാനകീൃതലിപിവിനയാസിിെ� മാർഗേിഖകൾ 
നിായിു ൈ്ൽ �തകം താാിാിി ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് �സിീികിിു. 
ഇിിിിുള ൈ്ൽ �തക�ൾ ഓേിാ പര�ൾും സവതമാം്്. 
എനാൽ ഇവെയലാം േിർുള ലിപിമാനകീകിണം ഇനിംം നടപായി
ടില എനത് ആൂരണമാദയമായി കാേണ്ു്്. 
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 ിിജിറൽ കൊലൊി ലി�ി�ാിാാണം 
ആാി ലിപിസാേ�തികതയിൂെട പിികിി്ലിപി ഉപേയാഗി്് 1990 
ുതൽ അ്ടിയിൽ �േവംിു.1998 ൽ ിിന അയിേവയി പിയ ലിപി
ിുൃതമായി കപൂടർ സാേ�തികതെയ മാ�ിെയ�ു ിിന േ�ാ്് 
വികസിപിു. 2001 ഓെട ൂണിേകാ്് മലയാളിിെലിി പിയലിപി
യിും അ്ടിിാെമന ്ിജി�ൽ സാധയത െതളിയിു. ുടർന് ിിന 
ൂണിേകാ്് സേ�തിിേലുമാിി. ൂണിേകാംം മലയാള ലിപിംം 
എന വിിയിിൽ ിമാുഗതമായ വികാസം കീർിി വിയയാസാഗർ 
(2019) വിംയമായി നാിയിുളുെകാു അതിവിെട ആവർിിുനില. 
2006 ുതൽ സവതര മലയാളം കപൂടി്് വിവിധ മലയാളം േ�ാുകൾ 
വികസിപിു. ഇേതാെടാപം ൂഗിും ൈമേിാേസാംം അവുേടതായ 
േ�ാുകൾ വികസിപിുപേയാഗിുു. കംപൂടർസാേ�തികതും 
െമാൈബൽ സാേ�തികതും ഉപേയാഗിിാംന ് ിജി�ൽ ലിപിവയവാ 
മലയാളിിന് ഇു്്. 

 ിി�യൊായൊസ ാൊാൊൂരണം
സായിത ആർിാകാം, ആർിുത് എന് നിായിുനും േബാധൂർ
വമായ ഇടെപടൽിെന. സംഘകാലു ലിപിപിിിയിിു സാൂിിക 
േവർതിിിവിലായിുു. ബൌീകാലു ആിംഭി് എംുപളികളിും 
ഇലായിുന േവർതിിിവാണ് ിാമണാധിപതയേിാെട േകിളിിൽ 
വേിണയ വിയയാഭയാസ ആൂരണിിൽ അിേ�ിിയത്. വിയയാഭയാസാൂര
ണെി പല കാലഘട�ളിലാംം പിനനിലകളിലാംം പിനസൌകിയ�ു
െടംം ഉളടിാൂരണിിെ� തലിിും വിയയാഭയാസ- മാധയമതലിിും 
പിിേംാധിേി്ു്്. കാലഘട�ളുസിിു െകാേളാണിയൽൂർവം, 
െകാേളാണിയൽ, ഉിിെകാേളാണിയൽ എനി�െന തിിിു മനസിലാ
ിാം. പിനനിലകളിൽ �ാഥമികം, മധയമം, ഉനതം എനി�െന വിയയാഭയാ
സനിലകളാംം സാൂിികമായി സായിതാവിയയഭയാസമാംം തിിിിാം. 
പിനസൌകിയ�ൾ ഓേിാ കാലും എതായിുുെവനിിംനും �ധാ
നമാണ്. വിയയാഭയാസ മാധയമം സർവഥാ ഭാിാൂരണ പിിധിയിൽെപ�ു. 
ൈവാാനികവിയയാഭയാസംം ഭാിാവിയയാഭയാസംം ഉളടിാൂരണെി 
�തിനിധാനം െിുു.

മലയാളഭാി വിയയാഭയാസിിനായി ഉപേയാഗി്ു ുതലാണ് 
വിയയാഭയാസാൂരണം ആിംഭി്ത്. ഇതാകെട േകിളിിെ� വിയയാഭയാസ 



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
101

ിിിരംമായി േിർുവു മന്ിലാേി്ിയിിിുു. മലയാളവിയയാ
ഭയാസാൂരണം �ധാനമാംം ൂന് ിിിരഘട�െള ൂടിയിണുു്്. 
െകാേളാണിയൽ ൂർവഘടം, െകാേളാണിയൽ കാലം െകാേളാണിയൽ 
അനതിഘടം എനി�െന സാമാനയമായി ഘടവിഭജനം നടിാം. േകി
ളിിെല വിയയാഭയാസഭാിാൂരണം മതവയാപനംം വിയയാഭയാസിിിരം
മായി ഇിേിർനിു്്. ുീി്് വിിാി�േളാട് േിർനാണ് �ാഥമിക 
സായിതാ പിിംീലനേകാ�ളായ എംുപളികൾ �വർിി്ിുനത.് 
ാാന�സിണംം മതാുഠാനപിിംീലനംം വിിാിേകാിതമായിുു. 
ിാമണാധിനിേവംെിുടർന് േയരേകാിതവിയയാഭയാസം �ിാിം 
േനടി. ംാലകും സഭാമി�ും ിാി് മണ വിയയാഭയാസ േകാ�ളായി. 
േവയം, ഉപനിിി്, മീമാംസ, വയാകിണം, േജയാതിിം ുട�ിയ ഭാിതീയ
ാാനപീതികൾ സംൃതിിൂെട വിനിമയം െിു. ു ലേംഖികാലും 
േയരേകാിത ിാമണവിയയാഭയാസിിുതെനയായിുു �ാധാനയം. 
േയരം ുേഖനംള സാൂിികവിയയാഭയാസംം നിലനിനിുു. േപാർ
ുഗീസ് ്്് അധിനിേവം ഘട�ളിൽ ിിതയൻ മതപിനിിനായിു
ു ുൻഗണന. െസമിനാിികൾ �വർിനം ുട�ിയത് േപാർുഗീസ് 
കാലിാണ്. 

സംഘകാലു വിയയാഭയാസാവകാംം ആർും നിേിധി്ിുനി
ല. ിാമണേമധാവിിം വനേതാെട ിാമണർ ഒിിെകംളവർു 
ഉനതവിയയാഭയാസം നിേിധിിെപു. അേതാെടാപം അടിാാനജനവി
ഭാഗ�ൾി് അയിാാനംം നിേിധിിെപു. ു ലേംഖികാലു േയ
രേകാിതവിയയാഭയാസിിനായിുു ുൻഗണന. തതവിിത, വയാകിണം, 
േവയം, േജയാതിിം എനിവയായിുു ഉനതവിയയാഭയാസ പാിയപീതി. 
േവയപാി ംാലകും സഭാമി�ും ിാമണവിഭാഗിിുളതായിുു. 
അിാമണർ (ിില വിഭാഗ�ൾ) എംുപളിയിൽനിും കളിിയിൽ
നിും �ാഥമിക എംും വായനംം ഗണിതംം പിിു. ഭാിൂടാെത 
േജയാതിിം, ൈവയയം, എനിവ സവിേംിമായി ുുുല�ളിൽനിും 
അഭയസി്ിുു. സംസ് ൃ തസായിതും സംൃതിിുള വിാാനിി
ുമായിുു ു ൻഗണന. ഭാിതീയംം വേിണയംമായ ാാനവിനിമയമായി
ുു അിാലു �ധാനമായിുനത്. ാാനവിനിമയം സംൃതിിൽ 
മാരമായി പിിമിതെപ�ിിയിുുെവനതാണ് സവിേംിമായ അിാ
ലെി ൈവാാനികാൂരണം. നിിവധി സുയായ�ൾി്  സായിത 
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നിേിധിുെകാുള ിാി് മണഭാിാനയം സംസ് ൃ തേകാിതമായി 
നടപാിിെയ�ിാൻ അവർു കിിു. ഈ സായിതാനിേിധെി
യാണ് മിിണിി വിയയഭയാസപീതി െപാളിെ്ിിാത്. 

 ൊകൊേളൊണിാൽഘടം 
1835-െല െമിാെളംെട മിനിട്സ് െകാേളാണിയൽഭിണൂടിിെ� 
ഭാിാനയം വയിമാുു്്. തേ�ംീയ ഇതയൻ ഭാികൾ അവികസി
തമാെണും അവയിെല സാിിതയം ഇംലീിിേലതിെന അേപയിു 
ൂലയമിലാിതാെണും അുെകാ്് ഇതയുേവ്ത് ഇംലീി് വിയയാ
ഭയാസമാെണും ഇത് വയിമാുു്്. തേ�ംീയഭാികുെട േമുള 
ഭാിാധിനിേവം നയേിഖയായി ഇതിെനിാണാം. ഇതയിാിായിിിു
േപാൾിെന അവർ ിിതയിും താപിയ�ളിും ആംഗേലയ മന്ിന് 
ഉടമകളാുേപാേി അവർ ആുനിക മുിയിാൂ. അതിുേവ്ി ഇംലീി് 
വിയയാഭയാസം നടപിലാുന പീതിയായിുു െമിാെള ുേനാുവ്ത്. 
െകാേളാണിയൽ ഭാിാതൽപിയം നടപിലാിാൻ ബാധയാിായിുെന
�ിും �ാേയാഗികമായ ുീിുു മിിനിിമാർു്ായിുു. മതപിി
വർിനം ലയയംവുെകാു �വർിിുേപാൾ തേ�ംീയഭാികെള 
െമിാെള പാർംവവത്കിി്ുേപാെല മിിനിിമാർി് െിാാനാവില. 
അേതാെട അവർ തേ�ംീയഭാികളിൂെടംള േ�ിിത�വർി�ൾും 
വിയയാഭയാസിിും ു ൻഗണന നൽകി. ഇതിനർിം ൂ ർണമാംം മിിണിി 
താപിയ�ൾ െകാേളാണിയൽ വിുീമായിുു എനല. മിിു �ാേയാഗിക
മായി വയതയതസമീപന�ൾ സവീകിി്ിുു എുമാരമാണ്. അതിമമായ 
ലയയം പാാാതയംം ിിതീയംമായ ആുനികമുിയൃിിതെനയായിു
ു. ു്ർും േജാർുമാിും േരാേമയും സവീകിി് ഭാിാവിികൾ 
ആുനികംാംേബാധം തേ�ംീയഭാിയിൂെട എനതായിുു.

െമിാെളപീതി അേതിീതിയിൽ �ാവർിികമാുക എുപമല 
എു മനസിലാിിയ അധിനിേവംഭിണാധികാിികൾ 1883-െല എ്ൂ
േിിൻ ക�ീിൻ ിിേപാർടിൽ ഭാിാനയിിൽ േഭയഗതിെകാുവു. 
ൂേിാപയൻാാനവിനിമയിിു ഇംലീിിെനാപം �ാേയംികഭാികും 
ഉപേയാഗിിാെമും ഉനതവിയയാഭയാസം ൂർണമാംം ഇംലീിിും താന 
�ാുകളിൽ തേ�ംീയഭാിാമാധയമംം ആകാെമന നയം സവീകിിു. 
മിിനിിമാുെട വിയയാഭാസനയമായിുു ഇത്. െകാേളാണിയൽ ഭാിാന
യിിൽ ഭാിതീയഭാികെള തിിാിി്ിുു. പകിം ഇംലീിിു �ാുഖയം 
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നൽകിയിുു. അതിൽനിുള വയതിിലനം �തിയ നയപിികിണിിൽ 
കാണാം. ഇതയംെട ആുനികീകിണം പാാാതയവത്കിണമാെണു 
വിംവസിുകംം സംൃതിലാി ഇതയിാെി ആുനികിാിാുള 
ഏകമാർഗം ഇംലീി് വിയയാഭയാസമാെണു ുിു വിംവസിുകംം െി്ി
ുന െകാേളാണിയൽ ഭിണിിെ� ഭാിാൂരണിിെല മാ�ം അധി
നിേവംർും അധിനിേവംിതർും ുണംനാി. ഇംലീി് പിിാാനുള 
വേിണയെി ൃിി്േതാെടാപം േയംീയതാേബാധം ംിിെപ�ിാും 
ഇംലീി് സിായിു. ജനാധിപതയ ൂലയ�െളുിിു അിിുെകാ്് 
തേ�ംീയഭാികെള ആുനികീകിിിാൻ ഇുവിി കിിു. തേ�ംീയ 
സാിിതയേപാിണം, മാധയമ�ിാിം എനിവയിൂെട തേ�ംീയഭാികുെട 
ഉപേയാഗം ഉയർനേതാെടാപം ഗയയഭാിാവികസനംം സാധയമായി. േയംീയ
�ാാനം വളർനേതാെട ഇംലീി് ൈധിണികാടിമിം ൃ ിിുുെവ
ന വായംം ംിിെപു. സവാതരയാനതിം �ാേയംികഭാികേളാെടാപം 
ഇംലീും നിലനിൽുന കാചംം ൂർണമാംം തേ�ംീയഭാികളിേലു 
ാാനവിനിമയം സാധയമാിണെമുുള കാചപാ�ം ംിമായാധാി
കളാണ്.

വിയയാഭയാസമാധയമെിുിിുള െകാേളാണിയൽ നയം ഇംലീി് 
േകാീകിിുളതാണ്. ഇതയൻഭാികൾി് �ാധാനയം നൽുന നയമായി
ുനില (ം്്സ് ് �ാ്്,1854). വിയയാഭയാസെിുിിുള നയ�താവന
യായിുു െമിാെള മിനിട്സ്. ഇംലീി് നടപാുേപാൾ അത് ഇതയൻഭാ
ികെള ഇലാ� െിാാുളതല. ഇതയൻഭാികളിൽ വിയയാഭയാസം നൽു
കയാണ് സർിാർ നയം എ�ിും ഇതയൻഭാികളിെല വിയയാഭയാസിിന് 
വാണിജയ�ാധാനയമിലാിുെകാ്് �ാധാനയം ൈകവിാിതാണ്. 
അധികാിിിെ�ംം ധനിിേ�ംം ഭാിയായ ഇംലീി് വേിണയുെട 
ഭാിയായി ഇതയയിും േകിളിിും അംഗീകാിംേനടി.

വയതയത സമിതികൾ ിിടീി്ഭിണകാലും സവതര ഇതയയിും 
േയംഭാിാപിനിിനായിു്ാെയ�ിും ംിമായി ഇതയൻഭാികളിൂ
െടംള ഉനതവിയയാഭയാസ പീതികൾ ഇനിംം സാർവരികമായി നടപാ
ിിയിടില. േകിളിിൽ ഇതിനാംള സമിം ഇും അവസാനി്ിടില 
(പവിരൻ 2014 ).

െകാേളാണിയൽ ആുനികതംെട ഭാഗമായാണ ്ആുനികവിാാന
വിനിമയം മലയാളിിൽ അടയാളെപടത്. മിിണിി വിയയാഭയാസം, അ്ടി, 
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ഗയയിിൂെടംള ാാനവിനിമയം എനിവെയലാം െകാേളാണിയൽ 
ആുനികതംെട ഭാഗമായി തിിി്ിിാിു്്. വിവിധ മിിണിിസംഘ�ൾ 
മലബാിിും െകാ്ിയിും തിുവിതാംൂിിും �വർിി്ിു്്. മലബാർ
േകാമാിി �വർിി്ിുനത് ബാസൽമിിനായിുു. കാിലിക് 
മിിൻ െസാൈസ�ി മധയേകിളിിും ല്ൻ മിിൻ െസാൈസ�ി 
െതിൻേകിളിിും ു ഖയമാംം ആുനികവിയയാഭയാസ �ിാികിായിുു. 
ാാനവിനിമയിിെ� ിിിരം പാി�തക നിർമാണംമായി ബധെപു 
മാന്ിലാുനതിെനാപം അ്ടിംമാംം ബധെപടിുുെവും മന്ി
ലാേി്താണ്. പെിാപതാം ൂ�ാ്ിൽ ിിടീി് അധിനിേവംകാല
ിാണ ്വിയയാഭയാസിിും ാാനവിനിമയിിും �ാധാനയം ൈകവനത.് 
മിിണിിവിയയാഭയാസപീതി മലബാിിും െകാ്ിയിും തിുവിതാംൂിിും 
നടപായേതാെടയാണ് വിയയാഭയാസ ഭാിാൂരണം �ബലെപടത്.

ാൊിൊൂരണംം �ൊഠുതകിിർമിതിംം
പാാാതയ മാൃകയിുള ആുനിക വിയയാഭയാസിിന് ുടിം ുിി്ത് 
മിിനിിമാിായിുു. ആുനികപാി�തക�ൾ നിർമി്ും �ിിിപി
്ും അവർതെന. ഈ ഘടം വയതയത സമീപന�ളാൽ സപനമാണ്. 
അവയിൽ എ�ുപിയാംന ൂുസമീപന�ു്് 

പാാാതയമാൃകയിൽ തേ�ംീയാാനനിർമിതിംം വിനിമയംം, 
പാാാതയാാനപിിിയം, പാാാതയംം പൌിതയംമായ ാാനവിനി
മയം എനിവയാണവ. നവീനപാി�തക�ുെട ുടിം ു്ർട് 1843-ൽ 
താാിാിിയ പാിാിംഭിിൽനിനാണ്. 1860-ൽ �ിിിി�ിയ പാിമാ
ലയിൽ തേ�ംീയ ൃതികളായ പാതരം, േവതാളിിിതം, നളിിിതം, 
ഭാിതം, ുാാിായസം, ിാണകയൂരം, ാാനപാന, േകിളവർമിാമാ
യണം, ഉിിിാമായണം, ിി് മാി�ിാണം, ംീലാവതി, രീൃണി
ിിതം, ിാമിിിതം ുട�ിയവയിൽനിുള കാവയഭാഗം ഉൾെപ�ിി. 
തേ�ംീയഭാിാപിനം ൂ�തൽ ംിിയാർ്ി്തിന് െതളിവാണിത്. 
1847-ൽ �ിിിി�ിയ പാിേമായയിിൽ ഭാിയിൂെടംള വിാാന
വിനിമയിിെ� നയം വയിമാുു്്. “െവളി്ം ൂർവയിിിൽനിന് 
മാരമല പാിമിിൽനിു വുനും ആാിയം തെന. ഈ േകിളം 
ൈയവവംാൽ ഇംലീുകാർു അധീനമായി വനതിനാേലാ ഈ നാടിൽ 
അിിുൂടാി ിില സംഗതികെള പടിാാ�ിൽനിു ഇേ�ാു കടുവ
ുവാൻ ഒു പാലു്ായിിിുു. ഇവിെട നടപായ വിയയകും ംാം�ും 
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ഒിിെക പിലാിിയിൽ നടുന പലും ഉ്്. ിുവകും ത�ിൽ വളെി 
െഭയം ഉുതാും. പിമാമ, ജീവാമാ ുട�ിംള മാർേമാപേയം�െള 
ധയാനി്് ഓെിാു മുു്ാിി യിവയേ�ാക�െള ിമു വിയവാാാെി ിസി
പിുനത് ിിുാാനിിൽ മിയായിെന. കാലേയംാവാകുെട 
ൂമം നിയാനി്ിിു ു ടികുെട ഉപകാിിിനായി ഗയയമാിി പിംനത് 
പിലാതിാാനിിെ� ലയണമേര. ഈ വക വായിപാനാരിിുനവർ 
ഉെ്�ിൽ ാ�ൾ മാസേതാും പിലാിി ംാം�ളിനിു പുനു 
ഒേിാു എ�ു ഇതിൻകീിിൽ കാണി് മാതിിിയായി മലയാളികൾു 
െതാുവാൻ തിവണം ഭാിയിലാിി അ്ടിു ആവംയുളവർിയു
കംം െിും” (1847 :02). േമൽ�താവന തെനയാണ് പിലാിിവിാാന
ിിെ� ഇിുമതിനയം െവളിെപ�ിിയത്. അിാലെി ൈവാാനിക 
ഭാിാൂരണിിെ� ിിരമാണ് ഇതിൂെട വയിമാുനത്. തേ�ംീയ
ംാംിിു ുകളിൽ ആുനിക-പാാാതയാാനെി �തിഠിുന 
നയമാണ്. 

െകാേളാണിയൽ േലാകേബാധെി ഉൾെകാളാും അംഗീകിിിാ
ും ഉതുനതിിിുള പാി�തക�ളായിുു ആൂരണം െി്ത്. 
പാാാതയ ആുനികതംെട സവഭാവം ഉൾെിാു ജീവിുനതിേലുള 
മാർഗേിഖകളായാണ് പാി�തക�ൾ ൂ പകപന െി്ത്. പാാാതയേക
ാിതവീയണം സവാഭാവികമാിി മാുകയായിുു പാി�തക�ൾ 
എന് െക.എൻ പണിിർ നിിീയി്തിെ� െപാുും ഇുതെനയാണ് 

ൂമിംാംം, ിിിരം എനീ േമഖലകളിലാണ് ആയയം ബാസൽ മിിൻ 
ഊനൽ നൽകിയത്. േകിേളാൽപിിംം(1843) മലയാളിാജയിിെ� 
ുമിംാംമായ മലയാളിാജയംം (1868), േകിളപിമംം(1868) ു ്ർട് ിിി്
തിെ� പിനിൽ തേ�ംീയവിാാനം പാാാതയമാൃകയിൽ അവതിിപിു 
സംസ് കാിിിെ� ജാനകീയധാി ാാനവിനിമയിിൽ ഉിപിെ്�ു
കയായിുു ലയയമിടത്. ഒേിസമയം അധിനിേവംസംാാിിിെ� േമാ 
േബാധയെപ�ിി ാാനിിെ� ആൂിനിർമിതി പാാാതയവൽിിിു. 

പാി�തക�െള ിുതിിിൽ വിലയിുിാംനതാണ്. അ്ടി 
േകാിതമായ അിിവ് വയവാെപ�ിിെയും തേ�ംീയമായ ൈവാാ
നികബധ�െള പിികിിുെവുമാണിവ. 1857-ൽ �സിീീകിി് വിയയാ
ൂല�ൾ വിവിധ ംാംാിിംകൾ വിനിമയം െിയ് ു . ഗണിതംാംിിും 
ുമിംാംിിും ിില രഥ�ു്ായു േപാെിും ആുനികമായ 
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േലാകാവേബാധം ഉ്ാവാൻ ൂ�തൽ ംാംൃതികൾ ആവംയുെ്ും 
െിവ. േജാർജ് മാിൻ ബാലാഭയസനിിൽ അഭി�ായെപ�ു്്. ൂേലാ
കവിേംി�ൾ എന ൃ തി ൂ േിാപിെന പിിിയെപ�ുനതിേനാെടാപം 
വിയയാൂല�ൾ, അിിപർവത�ൾ, കാ�്, ജലുുുകൾ, യവീ�കൾ, നയികൾ, 
പർവത�ൾ, ൂ കപം, േമഘം, മി, സുാം എനിവംെട െിുവിവിണ�ൾ
െിാപം െതർേമാമീ�ർ, ൈ്വി്് െബൽ എനിവംെട �വർിനംം 
പിിിയെപ�ുു്്. ുഖാേബാധിനി (1886), ആേിാഗയംാംസാിസം
രിം (1892) എനി�െനംള ആേിാഗയംാംൃതികും പിനിിെ� 
ഭാഗമായിുു. േരാെമയർ ിിി് �ൃതിംാംം (1883) ൃതയമായ 
ൈവാാനിക മലയാളാൂരണം ുേനാുവുു്്. സമർപണേല
ഖനിിൽ ംാംവിാാനവിനിമയിിൽ മാൃഭാിുള �ാധാനയം 
ഇംലീി് മാധയമിിൂെടംള വിാാനവിതിണം നീതീകിിിാനാവില 
എന നിലപാ�ം േിഖെപ�ിിയിു്്. ൂടാെത മലബാർമലയാളിിെ� 
മാനകീകിണംം ഉിുവുിിയിു്്. േമൽപിാ രഥ�െളാെി 
ബാസൽമിിെ� േനൃതവിിൽ അവതിിപിിെപട സംരി�േളാ വിവർ
ിന�െളാ ആണ്. ുുിിിൽ മാൃഭാിയിൂെട വിാാനവിനിമയം 
േവണെമന ആൂരണനയം ബാസൽമിിൻ ു േനാുവ്ിുു എനാണ് 
മന്ിലാുനത്. തേ�ംീയമായി നിലനിനിുന കണുസരയായെി 
ഉൾെിാളാെത ആുനികഗണിത മാൃക നടപാിിയതിന് െതളിവാണ് 
കണുംാംം പാിപീതി. 

നിലനിനിുന ാാനസരയായെി ഇലാ�െിു ൂേിാേക
ാിതാാനപീതി സർവരികമാിിെയുള വിലയിുിുകൾ 
െകാേളാണിയൽ ആുനികതംെട ഭാഗമായി നടുെവന് ിിലെി�ിും 
അംഗീകിിുു്്. ംാംാൂരണം ലയയംവ്ു അധിനിേവംതാത്പ
ിയ�ളിലായിുു. എനാൽ അതിെ� ഉേപാപനമായി തേ�ംീയഭാിയി
ൂെടംള വിാാനവിനിമയം സാുവായി എനും വിാിിിാംനതല. 

തിുവിതാംൂിിെല 1867 ുതുള പാി�തകക�ി�ി വിവർിന
ിിൂെടംം �ുതായി എംതിം്ാിിംം പാി�തക�ൾ നിർമിു
നതിൽ രീി്ിുു. കണി്, ൂമിംാംം, ിിിരം, സാാർ�പാിം, 
ആേിാഗയംാംം എനീ വിിയ�ളിൽ നാുഭാിാവിാാനിിു േവ്ി 
സംൃതാാനംം ഉൾെപ�ിണെമും ൈബബിൾപിനം ഒിിവാിാും 
തീുമാനിു. അിാലെി മിിണിിെകാേളാണിയൽ പാി�തക�ൾ 
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ൂമപാിായണിിൽ ൈബബിളിെല ആംയ�ുെട �ിാിണംം ൂ ടിം
േ�ംിു ഉ്ാിിയവയാണ്. 19-ാം ൂ �ാ്ിലിി�ിയിുള പാി�തക�ൾ 
പലും ഇതിു െതളിവാു്. എ�ിും മലയാളപാിാവലികൾ നിർമി്ും 
ഉപേയാഗി്ും വിവിധ വിാാന�ൾ ഭാിയിൽ അവതിിപി്ും പിി
ിയിപി്ും മിിണിിമാിായിുുെവനത് ഓർേി്താണ്. തിിിവിതാം
ൂിിെല പാി�സ് തകസമിതിംെട �വർിന�ും വിാിിിാംനതല.

ംാംാൂരണം �ാവർിികമാിാുള മിിണിിരമ�ൾ 
പിൽിാലു തേ�ംീയർ ഏെ��ു നിിവധി രഥ�ൾ ഉ്ാിി. 
ഐകയേകിളൂപികിണിിുേംിം വിയയാഭയാസാൂരണം ു�തൽ 
കാിയയമമായി നടപാിി. ംാംസാിിതയപിിിിിെ�ംം േകിള 
ഭാി ഇൻ്ി�ൂടിെ�ംം എസ് സി ഇ ആർ ടി ംെടംം �വർിന�ൾ 
സവിേംി�ാധാനയേിാെട ഇവിെട പിിഗണന അർിിുു. മലയാള 
സർവകലാംാല ഉനതവിയയാഭയാസിിൽ മലയാളമാധയമം സവികിി്ിു്്. 
എനാൽ, മലയാളഭാിംെട വിയയാ ഭയാസാൂരണം േബാധനതര�ുെട 
പിികിണിിൂെട ു�തൽ ംക് തിയാർജിേി്ു്് 

മൊായമമലാൊളൊൂരണം 
അ്ടി, ഇലേ�ാണിക്(േി്ിേയാ, െടലിവിിൻ, സിനിമ, ഇ�ർെന�് ) 
മാധയമ�ളിെലലാം അതു മാധയമ�ൾു േയാജിുന ഭാിാനയ�
ു്്. അ്ടിമാധയമ�ൾുള ൈംലി �തക�ൾ ഭിനമാെണനും 
ഭാിാമാനകീകിണെി �തിൂലമായി ബാധിുു്്. മാനകീേയാ്ാ
ിണം േി്ിേയാ നിലനിുുേപാൾ െടലിവിിനിൽ ഇലാതിിിുനും 
േതാനിയ ൈംലിയിുള ഇ�ർെന�് ഭാേിാപേയാഗംെമലാം ഭാിംെട 
മാനകീകിണിിു വിഘാതമാണ്. ഇിിിിുള വിലയിുിുകൾ 
േയംിാീനിർമിതിംെട ഭാഗമാംള ഭാി ഏകതവെി ൂിിപിുന
വയാണ്. ബുുഖമായ ഭാേിാപേയാഗമാണ് ്ിജി�ൽമാധയമിിെ� 
സാധയത. അുെകാ്് ആർും എ�െനംം ഭാിംപേയാഗിിാം 
അതാണ് സവാതരയം എെനാെി പിംനത് അംഗീകിിുേപാൾിെന 
മാനകമായ മലയാളം എനത് ഒിിവാിാനാവില. എലാവർുമാംള 
െപാുമലയാളമാണത.് മാധയമ�ൾുള ഭാിാൂരണം സർിാർനയ�
ളിൽ െപ�നവയാണ്, അേതാെടാപം അവിവുേടതായ ൈംലീ�തകംം 
പിുടുു്്. എനാൽ ഭാിാൂരണം വിജയിിണെമ�ിൽ ഏകീൃ
തമായ ഭാിാൈംലി നടപാേി്ു്്. മാധയമഭാിാൂരണംമായി 
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ബധെപു വിവിധ നയ�െളംം ൈംലീ�തക�െളംം വിംയമായി 
ിർ്െിോ്ുെ്�ിും ാലപിിമിതിെകാ്് ുുുു.

ിിാിേശാിിികസിം 
അാ് �ധാന ൈകവിികളാണ് വിഭവേംിിവികസനാൂരണംമായി 
ബധെപു നിൽുനത്. സാേ�തികപയനിർ�ിതി, വിവർിനം, 
ൈവാാനിക�തകനിർമിതി, മാനവവിഭവേംിി, വിഭവേകാനിർമിതി 
എനിവയാണവ.

സൊേകതിക��ിിർിിതി
ംാംനിഘുിുെടംം സാേ�തികംംാവലികുെടംം ിിിരംേനാിി
യാൽ 1906 െല ഔിധനിഘുവിൽനിനാണ് ു ടിെമു മനസിലാിാം. 
മിാകവി ഉൂർ, േ്ാ എൽ എ ിവിവർ�, എൻ േഗാപാലപിള, എം ആർ 
ബാലൃണവാിിയർ, ടി െക േജാസ�്, മാതു എം ുിിേവലി, പി േംിാാി 
അാർ, എ േഗാപാലേമേനാൻ, േ്ാ െക ഭാാിൻ നായർ, േ്ാ എാ് ു ി
മണയാർ, േ്ാ ംിവിാമൻ നായർ ുതലായവെി ഉൾെപ�ിിെിാു 
തിിിവിതാംൂർ (േകിള)സർവകലാംാല ംാംസാേ�തിക വിിയ�ളിൽ 
സാേ�തികപയ നിർ�ാണിിനായി ഒു ക�ി�ി ൂ പീകിിു. സസയംാംം, 
ിസതരം, ഗണിതംാംം, ഉർ്തരം എനീ വിിയ�ളിൽ ക�ി�ി 
സമർപി് സാേ�തികപയേകാംം 1941 ും ജുംാംം വിയയാഭയാസം 
േമഖലകളിേലത് 1949 ു ം തിിിവിതാംൂർ സർവകലാംാല �സിീീകിിു. 
പിൽിാല പാി�തകിിനെയ ഇത് നിർണായകമായി സവാധീനി്ിു്്. 
1947-ൽ മയിിാംി ഗവെ��് വിയയാഭയാസവുും ിസതരം, �ൃതിംാംം, 
ംിീിംാംംം ു ിിതവംം, ൂ മിംാംം എനീ വിിയ�ളിൽ സാേ�തികപ
യാവലി �സിീീകിി്ിു്്. ഈ മാൃക പിൽിാല സാേ�തികപയാവലി 
നിർമാണിിെന സവാധീനി്ിുെ്ു കാണാം. 1965-ൽ േ്�് ഇൻ്ി�ൂട് 
ഓ�് എ്ൂേിിൻ ആിംഭി് ഈ പിപിയിൽ നാുഘട�ു്ായിു
ു. ഒനാംഘടിിൽ 25 ഉം (1965) ി്ാംഘടിിൽ 18 ഉം (1966) ൂനാം 
ഘടിിൽ 10 ഉം (1967) നാലാംഘടിിൽ 11 ഉം (1968) എന കണിിൽ 
വിവിധ ംാംരഥാവലി �സിീികിിു. എസ് സി ഇ ആർ ടി പര്ാം 
�ാംവെിംള ംാം-മാനവിക -സാൂിിക വിിയ�ളിെല സാേ�തിക
പയാവലി നിർമാണം 2019 ൽ ൂർിിയാിിയിു്്. 

1969-ഓെട ഈ ിംഗി് േകിളഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് ിംഗ�േവംം െിു. 
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എൻജിനീിി്്, ൃിി, ഗണിതം, ഭാിാംാംം, മാനവികംാംം, ഭിണം, 
വിാാനം എനീ േമഖലകളിൽ ംംാവലികൾ നിർമിു. ൂർണമാംം 
ആൂരിതമായ ഒു സമീപനമാണിെതു പിയാം. 

പെിാപതാംൂ�ാ്ിെ� അതയപായിിൽ സാിിതയസഭകുെട 
ിർ്കളിൽ ംാംമലയാളിിെ� പയയൌർലഭയെിുിിുള നിിവധി 
ിർ്കൾ നടനിു്്. ആൂരണമായി തെനിാണാംന �വർിന
�ളായിുു ഇവെയലാം. ഭാിാേപാിിണി സഭംെട ആിാമെി സേ�
ളനിിൽ മലയാളഭാിംം ഭാിാേപാിിണിസഭംം എന വിിയിിൽ 
ഒ എം െിിിയാൻ അവതിിപി് �ബധിിൽ ംാംമലയാളിിെല 
പയയൌർലഭയെി ൂ്ിിാുു്്. ഇതിു പിിിാിമായി ിു നിർേയം
�ൾ അേ�ിം ു േനാുവു. സാേ�തികപയ�ുെട അകാിായി ഉ്ാുക, 
ഇംലീി് ംാംൃതികെള അധികിിു അതു വിിയ�ളിൽ പിിാാനംം 
സംൃതിിൽ സാമാനയം വുത്പിിംുളവർ �തകിിന നടുക 
എനിവയായിുു നിർേയം�ൾ. 1911-െല ഭാിാേപാിിണി സഭാസേ�
ളനിിൽ േകിളവർ� വലിയേകായിിുിാും ഇംലീിിെല േപാ�ലർ 
സയൻസ് സീിീസിു ുലയമായിീതിയിൽ സസയംാംം, �ാണിംാംം, 
ുഗർഭംാംം ുട�ിയ വിിയ�ളിൽ അടിാാന�തകിിന നടേി
്താെണു �താവിു.

ഗയയപാിാവലികുെട നിർമിതി ൂ ടായ സംിംഭമായി ഏെ��ു. ഭാിത
വിലാസം സഭ �സിീീകിി് �ബധമാലികയിൽ ഉൂർ ഉൾപെടംളവർ 
സംഭാവന െി്ിു്്. സാിിതയ സഭാംഗ�ൾ �തകെമംതിംം ംാസ് ര
മലയാളെി േപാിിപി്ിു്്. എ ിാജിാജവർ� (വിിായസവിിാിം), 
ൂർേിാു ുമാിൻ (കാകൻ, �ൃതിംാംിിെല ിില അുഭവ�ൾ), 
െക ുുമാിൻ (ജുംാംം നാുഭാഗ�ൾ, �ാണിവംംിിിരം നാുഭാ
ഗ�ൾ, പിിാൻവാാെത േപായപയികൾ, േജയാതിംാംം), െക ആർ 
ൃണപിള (ൃിിിിിരം, വിാാനംകല�ൾ, പാാാതയംാംൃിാ
തം, ൂേഗാളം), ഒ എം െിിിയാൻ (ൂവിവിണസിീാതസംരിം ), ടി 
െക േജാസ�് (വാനവിലാസം, ൈവയുതിവിലാസം, ൂിയസാാാജയം), എം 
ിാമവർ� തപാൻ(ൂേഗാളിിിതം) എനിവ ഇൂടിിൽ പിിഗണിിാ
ംനതാണ്.

ിിിർിിം, ിിാിേശാിിികസിം
പെിാപതാംൂ�ാു ുതൽ ൈവാാനികരഥ�ുെട വിവർിനം 
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ഭാിയിു്ായിു്്. എനാൽ, എലാവിിയ�ുെടംം ൂമൈവാാ
നികേമഖലകൾ മാൃഭാിയിൽ മന്ിലാിാുള സൌകിയം ഇനിംം 
മലയാളിിന് ൈകവനിടില. ആയയകാലു ഈ വകയിൽ ു െി രഥ�ൾ 
ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് വിി ലഭയമായിുെ്�ിും അെതാും മലയാളിിെ� 
ൈവാാനികവിനിമയേംിി സമകലികമാിാൻ പിയാതമല. ൈവാാ
നിക�തകനിർമിതിംെട കാിയിിും േവ് �േിാഗതി ൈകവിിിാനാ
യിടില. ംാം-സാേ�തിക വിിയ�ളിൽ മാരമല മാനവിക-സാൂിയംാ
ംവിിയ�ളിും അഭാവം �കടമാണ്. ആധാിരഥ�ുെട പിിമിതി 
പിിിിിിെപേട്താണ്. അതിുള ൈവാാനിക വിഭവേംിിയാ
ൂരണം നടപിലാേി്ു്്.

മലയാളഭാിംെട ആൂരണിിിരിിൽ എ.ആർ. ിാജിാജവർ
മംെട സംഭാവനകൾ അുലയമാണ്. തികാ ഭാിാവായിയായിുന 
അേ�ിം നാുഭാിംെട േപാിണിിനായി അപരഥനാമകംം 
സർഗാമകംമായ പിിേപാിണരമ�ൾ നിർവിിു. നാുഭാിംെട 
വിയയാഭയാസപയവി അംഗീകിിപിെ്�ിാും ംാംവിയയാഭയാസം േ�ാാാ
ിിപിിാും ആംനര സംഭാവനകൾ െിു. ആുനികമലയാളഭാി, 
നാുഭാിാവിയയാഭയാസം, മലയാളഭാിാേപാിണം, സേഭാേയംയസിീി, 
ഭാിാപിികാിം, ലിപിവിനയാസം, സംൃതപയ�േയാഗം എനീ േലഖന
�ളിൂെട ആൂരണാംയ�ൾ ുേനാുവു. പാിാവലി (നാലാം�ാ്് ), 
വയാകിണിിന, സാിിതയംാംരഥ�ുെടനിർമിതി (ഭാിാൂിണം, 
ൃിമജിി, സാിിതയസാിയം), തർ്മകൾ എനിവയിൂെട ഭാിാേംിി
വികസനം സാധയമാിി. വികസി് ഭാികളിൽനിു വിവർിനിിൂെട 
ൈവാാനികതംെട േയംീകിണം ഉിുവുിാും ഭാിാേപാിണ
ിിു അഭയതവിയയുെട സികിണം അഭയർിിിാും നാുഭാി്ായി 
ഉനത�ളിൽ സ�ർ�ം െിുിാും എ.ആർ. രമി്ിുു. അൂരണ
ിിെ� സാധയതകൾ അവതിിപിു. ഭാിാനേവാിനം ംിിെപ�ിാൻ 
ഏ ആിിു കിിു. ു ടിൃണമാിാുെട മലയാളൈംലിയാണ് ഭാിാുീീ
കിണിിനാം്ായ മെ�ാു �ധാനൃതി.

എ.ആർ. ഏെ��ു നടപാിിയുേപാെല ഉൂർ ഉൾപെടംള 
സാിിതയകാിാാർ ൂടേിാെട ൈവാാനിക�തകനിർമാണം 
ഏെ��ിു നുി് മിിാനാവില. ആ തലുിംെട �തിബീത 
പിൽിാലു നിമായും വിഭവേംിിവികസനാൂരണിിൽ 
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പിിഗണിിെപേട്താണ്. ഭാിംെട വിഭവേംിിനിർമിതി മിിണിിമാ
ുെട സംഭാവന (രീനാഥൻ എം, 2016)യിൽ ുടുു. ഈ േമഖലയിെല 
സവേയംിവൽിിണിിന് േജാർജ് മാിനിൂെടംം എ ആർ ിാജിാജവർ
മയിൂെടംം വയാകാിണിംഗും, രീകേ�ംവിം പമനാഭപിളയിൂെട 
നിഘുനിർ�ാണിംഗും ംിമായ ുടിമിു. 

ന�ാണീയീപികംെട ുഖ�സംഗം ഈ േമഖലയിൽ രേീയമാണ് 
(‘ഒു മലയാള നിഘുവിെ� ആവംയകത (1914 െമയ് 8 ), ഒു മലയാളം 
ഇംലീി് നിഘു (1925 െസതംബർ 3). നിഘുിൾ പലു്ാെയ�ിും 
ംംതാിാവലി ൂ ുവർി�ൾുേംിംം നിലനിൽുു. ഭാി എരേയാ 
മാിിയിും പയസപുയർനിും പയേകാംനിർമിതി സമകാലമായിടില. വയാ
കിണിിെ� കാിയിിും ഏ ആിിനുിം കടിാനായിടില. തെനംമല 
സമകാല ് ിജി�ൽസാേ�തികതംമായി വിളിിേ്ർിാുള രമ�ും 
ുിവാണ്. മലയാളഭാിു ി�ിൻസ് രാമർ ഇെലുമാരമല കംപൂേട
ിണൽ വയാകിണംമില. ഓളം ുട�ിംള അനൌപിാിികരമ�ൾ 
കംപൂേടിനൽനിഘു നിർമാണിിൽ കാണാെമ�ിും ആവംയമായ 
്ിജി�ൽ ഭാിാസാമരികുെട അഭാവം ്ിജി�ൽഭാിാൂരണിിെ� 
വിടവാണ് െവളിെപ�ുനത്. ു�തൽ യരപാിായണ-ഏകഭാിാ- 
ബുഭാിാ നിഘുിൾ ഉ്ാേക്ത് ഭാിാസാേ�തികതാവികസ
നിിന് ആവംയമാണ്. മലയാള സർവകലാംാല ഇിിിിൽ ഏെി 
�േയാജനകിമാുന ഓൈലൻ നിഘു പീതി ആിംഭിെ്�ിും 
സാേ�തികകാിണ�ളാൽ വിിു നിുേപായി. ഭാിാേഭയനിഘു 
ഉൾപെട പയസപെിലാം ഓൈലൻപീതിയിൽ ലഭയമാേക്ു്്. 

്ിജി�ൽ േ�ാതംകു്ാിാൻ ൃതയമായ ആൂരണം 
േവ്താണ്. വും തലുി്് �േയാജനെപടാുള ഏെതാു സൌകിയംം 
ഒുിാൻ ഇനിംം ൈവകിൂടാ. അ്ടിേലാകം അവസാനിു. ്ിജി�ൽ 
കാലു ിതലിഖിത�ൾ ു തൽ അ്ടി് രഥ�ൾ, ലുേലഖകൾ, ു വ
െിംുകൾ, വാെമാിിൂപ�ൾ എുുട�ി എലാ ിിനവയവാകും 
്ിജി�ൽ വിഭവം ആേക്താണ്. ഭാിംെട അതിജീവനം ് ിജി�ൽ സാേ�
തികതംമായി ബധെപടിിിുനുെകാു ്ിജി�ൽവിഭവേംിി ഭാിാ
ൂലധനമായി മാിിയിിിുു. ഈ േമഖലയിൽ ംിമായ ഭാിാൂരണം 
നടപിലാേി്ു്്. രഥുിംം വിിിമലയാളംം ൂ�തൽ േപാിിപി
ിാൻ സർിാും ജന�ും സംംിമായി പീതികൾ ആവികിിേി്
ു്്. ിിു അല്് ഏെ��ു നടപിലാിിയ െപാുസായേിഖകുെട 
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“്ിജിൈ�ൈലേസിൻ”പീതിംം (https://shijualex.in/ ൂെട െപാു
സായേിഖ ലഭയമാണ്). വിിിമലയാളംം ൂ �തൽ ംിിപകേി് സംിം
ഭ�ളാണ്. ു�തൽ ്ിജി�ൽ വിഭവേകാ�ൾ ആൂരണം െിോ്ു
്്. ഓേിാവിിയിിും ഓേിാവിഭവേകാം �േയാഗിിൽവിണം.

ഭാിാസാേ�തികതംമാംള ഗേവിണേംിി ഉയർുക 
എനതാണ് ഭാിാൂരണിിെ� അടിയതി �ാധാനയം ഉിുവുേി് 
േമഖലകളിൽ ഒന്. ഭാിാംാംഗേവിണ�ൾ േ�ാാാിിപിുനും 
ഭാിാൂരണിിെ� ുഖയ അജ്കളിൽ ഒനാണ്. നിർഭാഗയവംാൽ 
േകിളിിന് ഈ വിിയിിെ� �ാധാനയം ഇനിംം മന്ിലായിടില.

മൊിിിിാിേശാി 
മാനവവിഭവേംിി ഉയർിാനാംള രമ�ൾ എസ് സി ഇ ആർ ടി 
നടുുെ്�ിും ഉനതവിയയാഭയാസിിൽ േവ്ര രമ�ൾ നടപി
ലാുുെവു പിംകവാ. ഈ േമഖലംം മാൃഭാിാടിാാനിിുള 
വിയയാഭയാസമാൃകയിൽ �ധാനം തെനയാണ്. ഭാിാേബാധന�വർി
�ളിും ഭാിാംാംിിെ�ംം (േകാർപസ്, മേനാഭാിാംാംിിേ�ംം) 
�േയാജനം ഉപേയാഗെപ�ിി മാനവവിഭവേംിി ഭാിാൂരണം ു �തൽ 
കാിയയമമാിണം. 

ഉ�സംംൊാം
മലയാളംമായി ബധെപ�ിിംള ഭാിാൂരണവിികൾ അേനവിിു
േപാൾ നിിവധി േമഖലകളിൂെട കാടുേപാേക്ിവും. അവേയാേിാും 
വിംയികിി്ാൽ ഒു �തകമായി ഈ പിനം മാും. അെതാിിവാിാനായി 
ിില േകാവിിയ�െളംം പാർംവവിിയ�െളംം ൂടിയിണിി അവത
ിിപിുകയാണ് ഇവിെട െി്ത്. എലാേമഖലകും പിാമർംിുെവു 
പിയാനാവില. ഉയാിിണമായി �സിണമാർഗ�െളുിിുള ആേലാ
ിനകൾ. രഥംാലാ വികസനംം ഭാിാവിഭവ�സിണംം എുുട�ി 
പല ഉപേമഖലകും മലയാളിിെ� ഭാിാൂരണവിികളിൽ നിർണായ
കമാണ്. അെതാെി �ുീിായ വായനിാർ ൂ ിിപിെ്�േിാും എന 
�തീയംളുെകാും പലവിിയ�ും വിംയമായി ിർ്െിുന മു 
േലഖന�ൾ ഉ്ാുെമനുെകാും ഇെതാു �ാഥമിക �കിണമാേയ 
കാേണ്ുൂ. 
ുുിിിൽ ഭാിാൂരണിിെ� മലയാളവിികുെട അേനവിണം 
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െവളിെപ�ുനത് താെി പിംനവയാണ്.
1. മലയാള ഭാിാൂരണിിൽ അനൌപിാിിക സംിംഭ�ളാണ് 

അധികംം 
2. മലയാളഭാിാൂരണം ് ിജി�ൽ വിിയിൽ അടിയതിമായി ു േന

േി്ു്്
3. ഭാിാൂരണം അ്ടി േകാിതതവിിൽനിന് ്ിജി�ൽ േകാിത

തവിിേലു മാിണം 
4. മിക്ിീതിയിൽ ംാംീയമായ ആൂരണൂപേിഖ താാിാിി 

നടപിലാിണം 
5. ഭാിാൂരണിിൽ ജനകിയപ�ാളിിം ഉിുവുിി വിേകാീ

കിിിണം 
6. ലിപി, വയാകിണം, ൈംലി, പയേകാംം എനിവംെട മാനകീകിണം 

സർവരികമാുക 
7. ഭാിാസാേ�തികഗേവിണ�ൾ േ�ാാാിിപിുക 
8.  മലയാളിിെ� ്ിജി�ൽ വിഭവേംിി വികസിപിുക 
9.  മലയാളിിെ� ൈവാാനികവിനിമയം വർീിപിുക 
10.  മിക്ും ഉപേഭാൃ സൌൃയ�ധാനംമായ ്ിജി�ൽ െപാുഭാ

ിാവിഭവേകാ�ൾ ഉ്ാുക 
11.  ൈവാാനിക രഥനിർ�ിതി േ�ാാാിിപിുക 
12. ൈവാാനിക വിവർിനം േ�ാാാിിപിുക 
13. ഓൈലൻ വിഭവലഭയത ഉിപാുക
14. മലയാളിിെ� ്ിജിൈ�േസിൻ, ഭാിാസാേ�തികത, േകാർ

സ് നിർമിതി ഉപേയാഗം എനിവംമായി ബധെപട നയ�ൾ 
ആവികിിുക

15. ംാംീയമായ ഭാിാൂരണപീതികൾ നടപിലാുക 
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എ.ആർ. ിാജിാജിർമുെെ ാാാാൂരംപായി
ുയമദ് ബാീർ െ�.െ�.

അസിറ�് ൊ�ൊഫസർ, ൊക.ൊക.ടി.എം. ംി. േകൊേളജ്, ുൂറ്.

�ബധ സംരംം

ഭാിാൂരണിിെല ഘടന (corpus), പയവി (status), ആർജനം 
(acquisition), അത്് (prestige) എനീ േമഖലകുെട അടിാാന
ിിൽ എ.ആർ.ിാജിാജവർ�ംെട ിിതെയംം മേനാഭാവെിംം 
വയവിാിെിംം വിംകലനം െിുെകാ്് മലയാളഭാിംെടംം 
സാിിതയിിെ�ംം വളർ്യിൽ അേ�ിിിെ� ആൂരണം വിി് 
പ�ിെന അടയാളെപ�ിാൻ രമിുു.

തൊേംൊൽിൊുകൾ
ഭാിാഭിമാന ആൂരണം, ഭാിാപയവി ആൂരണം, ഭാിാർജന 
ആൂരണം, ആൂരിത ഭാിാഭിമാനം, ഭാിാഘടനംെട ആൂരണം

1896-ൽ തിുവനത�ിം മിാിാജാസ് േകാേളജിൽ നാുഭാികുെട 
ൂ�്് ആയി നിയമിതനായി 1918-ൽ അതിിുനുവെിംള ി്് 
പതി�ാുകാലം മാൃഭാിുേവ്ി എ.ആർ. ിാജിാജവർ� നടിിയ 
വയവിാി�െളംം അേ�ിിിെ� ിിതെയംം മേനാഭാവെിംം 1957-ൽ 
ൂപംെകാ് ഭാിാൂരണം എന പിികപന്കു നിുെകാ്് 
വിംകലനം െിാാനാണ് ഈ പിനം രമിുനത്. അ�െനെിുകവിി 
മാൃഭാിാവികാസെി അതിെ� സമരതയിൽ യർംി് ആയയകാല ഭാിാ
ൂരകിിൽ �ധാനി എനനിലയിൽ എ.ആിിെന തിിി്ിിയാുമാും. 
ഭാിാൂരണിിെ� �ധാന േമഖലകളായ ഭാിാഘടന, ഭാിാപയവി, 
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ഭാിാർ്നം, ഭാിാഭിമാനം എനീ സംവർഗ�ൾികി് അേ�ിിി
െ� വയവിാി�ൾ എ�െന വിനയസിിെപടിിിുു എന് തിിി്ിിംക 
വിി ഭാിാൂരകൻ എന പിികപനെയ സാൂകിിിാുമാംം.

ഇതയംെട സപി് ിിടനിേലി് ഇംലീി് ഈ്് ഇതയാകപനി 
ുേഖന കടിിെിാ്ിുന ിിിരസദർഭിിൽ അതിൽനിന് നാമമാ
രമായ ഒു ുക ഇതയിാർി് േവ്ി െിലവിിിണെമന ആവംയം 
ഉയർു. ഈ പാാിലിിൽ അത് ഇതയിാുെട വിയയാഭയാസിി
ുേവ്ി മാ�ിവ്ാൻ ധാിണയായി. അെത�െന െിലവിിിണെമന് 
നിർണയിിാൻ നിംിനായ െമിാെള�ു ൂപംെകാ�ി െമിാെള 
മിുട്സ് െകാേളാണിയൽ വിയയാഭയാസിിെ� അടിാാനേിഖയായി. 
ഇംലീിിും ഇംലീി് സാിിതയിിും ഇംലീുകാിെ� സംാാിിിും 
പിമ�ാധാനയം നൽുന ഈ മിുട്സ് അവുെട ഭാിാൂരണ നയേിഖ
യാണ്. പിനീട് ൂപംെകാ് ഭാിാൂരണപിികപനംെട നാു �ധാന 
േമഖലകെളംം അത് ഉൾെിാ്ിുു എനത് ഇേപാൾ അുതമായി 
േതാനാം.

1857-ൽ മാാസ്, കൽിട, േബാംെബ എനിവിട�ളിൽ സർവകലാ
ംാലകൾ ാാപിുെകാ്് ഉനതവിയയാഭയാസിിു ു ടിം ു ിി്േപാൾ 
ഈ സർവകലാംാലകുെട അധികാിാാന�ളിും �ധാന അിായമിക 
േബാ്ികളിും ഇംലീുകാർ തെനയായിുു ഉ്ായിുനത്. അു
െകാുതെന എലാ പിനംാഖകുെടംം പാിയപീതിയിൽ ഇംലീി് 
ഭാിെയംം സംാാിെിംം ഒളിു കടിിയിുു. നാുഭാികുെട 
അഥവാ ഭാിതീയഭാികുെട പാിയപീതിംം ൂ ലയനിർണയംം ഇതിൽനിന് 
ുിമായിുനില. േപുകളിൽ അവ നാുഭാിാംാഖകൾ ആയിുുെവ
�ിും �ലിിൽ അവംെട പാിയപീതിംം മാർും ഇംലീി് ഭാിും 
ിിിരിിും സാിിതയിിും ആയി പുിെപടിുു.1 ഈ സാിിിയം 
നിലനിൽുേപാിാണ് മാാസ് ൂണിേവ്ി�ിംെട നിയരണിിുള 
തിുവനത�ിെി ഇനെി ൂണിേവ്ി�ി േകാേളജിൽ അഥവാ 
അനെി മിാിാജാസ് േകാേളജിൽ 1866-ൽ നാുഭാിാൂ�്ായി 
എ.ആർ. ിാജിാജവർ� നിയമിതനാുനത്. െമിാെളംെട ഭാിാൂരണ
നയേിഖ ൂ ടിയായ മിുട്സിൽ വാർെി�ിെപട സർവകലാംാലാവിയയാ
ഭയാസം അധിനിേവംസർിാിിുേവ്ി �വർിിുെകാ്ിിിുേപാൾ 
അധികാിമിലാി, ഭിണൂടപിുണയിലാി, ിിടീി് സർിാിിെ� 
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തെന േകവലം ഒു ഉേയയാഗാൻ ആയ എ.ആർ.ിാജിാജവർ� തെ� 
നാുഭാിയായ മലയാളിിെ� വളർ്െയ വിഭാവനം െിുനത്. അകും 
�ിും �തിൂലഘടക�ൾ മാരുള സാിിിയിിൽ മലയാളെി 
ആതിികമായി അിായമിക വിിയെമന നിലയിൽ ംിിെപ�ുകംം 
ബാിയമായി ഇംലീി് ഭാിും സാിിതയിിും നാിയിുന പയവിയിേല
ി് ുലയനിലയിുള ാാനേമഖലയായി അഥവാ വിാാന ംാഖയായി 
ഉിപിെ്�ുകംം െിാണമായിുു. പി�ിവിുീമായ ിു ഭാിാൂ
രണ�ുെട സംഘർിിിെ�ംം േപാിാടിിെ�ംം ിിിരേിഖ എന 
നിലയിൽ അേ�ിിിെ� ഔേയയാഗിക കാലഘടം അുെകാുതെന 
�സിമായി മാുു.

ാൊാൊഘടിംൊട ആൂരണം (Corpus Planning)
ഒുഭാിംെട ലിപിവയവാംം അയിമാലംം നിജെപ�ിൽ, വയാകിണ 
നിർ�ിതി, ഭാിംെട മാനകീകിണം, നിഘു നിർ�ിതി, �തിയ പയസവീ
കിണ നിയമ�ൾ, �തിയ ൈംലികും വയവിാിൂപ�ും വികസിപി
ിൽ, നിയമ�ും മാനയി�ും ആവികിിിൽ, ഭാിാുീിപിികാി
�ൾ, സാേ�തികസംാകുെട ഏകൂപത എനി�െനംള ൈവവി
ധയമാർന �വർിന�ളാണ് ഈ േമഖലയിൽ വുനത്.2 ഒിർിിിൽ 
ഭാിംെട ആുനികീകിണമാണിത്.

വയാകിണം, ൃ ിം, അല�ാിം, വിവർിനം, ഭാിാഗയയം, ഭാിാപയയം 
ുട�ിയ ഈ ഭാിാൂരണേമഖലയിെല എ.ആിിെ� പിിരമ�െളംം 
അുവിി മാൃഭാിു ൈകവന വികാസെിംം മന്ിലാിാൻ അേ�
ിെിുിിു പിി്വർ എ�െനയാണ് എ.ആിിെന അടയാളെപ�ിി
യിിിുനെതു പിിേംാധി്ാൽ മതിയാും.

“സംൃതമലയാള�ളിൽ നവഭാവന വിടർിിയ കാവയകാിൻ, 
യാഥാാിതിക �വണതകെള െവുവിളി്് സൃയയതവിിും ആസവാ
യന�ിിയകൾും പിിവർിനം വുിിയ സാിിതയവിമർംകൻ; 
സംൃതം, തമിി്, ഇംലീി് എനിവംെട സമനവയാവേബാധിിൂെട 
േകിളിനിമംം മലയാളിിംുള വയാകിണരഥം ിമ്് ഭാി്് അടി
ിിം്ാിിയ ൈവയാകിണൻ, ഗയയ-പയയൈംലികുെട വിംകലന 
നിർധാിണ�ളിൂെട മലയാളഭാിാൈംലീവിാാനിിു ു ടിം ു ിി് 
ഭാിാമീമാംസാകാിൻ, കാവയഭാിംെട ംിിസൌദിയ�ൾു നിയാനമായ 
�കിണ�ും ഉപാധികും ലയയലയണ സമനവയം െി്് അവതിിപി് 
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സൌദിയംാംകാിൻ, മലയാളിംെട സംൃതഭാംകതവെിംം ാാവി്
ഭാംകതവെിംം തിിി്ിിാ് നാളുവെിംള ാദംകെള േവർതിിി്് 
വിംകലനം െി് ാദ�ാംകാിൻ ഇ�െന എരേയാനിലകളിൽ ഏ.ആ
ിിേനാട് മലയാളി കടെപടിിിുു.” (േയംമംഗലം ിാമൃണൻ, അവതാിിക, 
എ.ആർ. വിാാനീയം)

“ഭാി്് ഉി് അടിാാനമിട ൈവയാകിണൻ, ഭാിാൃി�െള 
േതടിപിടി്് അവംെട ൂപംം ബധംം ിമീകിി് പിിതൻ, �തിയ 
സാിിതയ�ാാന�ുെട �ിാർിാവ്, കവി, ഭാിംെട ഭാവിവളർ്്് 
വിിെവടിെിളിു െകാ�ി മാർ�യർംകൻ ഇ�െന പലുെകാു 
േനാിിയാും മു ുുിം ിിലർുമാരം അർിതംള അതുനതപയ
മാണ് അേ�ിിിു മലയാളഭാിാിിിരിിൽ അവകാംെപടാംനത്.” 
(സർയാർ െക.എം. പണിിർ, എ.ആർ. ിാജിാജവർ� എന ജീവിിിരൃ
തിംെട ി്ാം വാലയിിെ� അവതാിിക).

“അേ�ിെി ഭാിെയ സംബധി്ിടേിാളം ഒു ംാംകാിെനന 
നിലയിലാണ് േകിളീയർ െപാുേവ ആതയധികമായി ആിാധിുനും 
ആിാധിേി്ും. സാിിതയൃതികൾ മിിവാും വിവർിിത�ളാെണു 
പിേയ്തിലേലാ” (ഉൂർ, േകിള സാിിതയ ിിിരം, വാലയം 2.)

“മുളവർ ഭാിാസാിിതയ സൌധിിെ� ഭിിികളിൽ ിിരപ
ണികൾ െിുെകാ്ിുനേപാൾ ഈ ാപതി ൂർധനയൻ അതിെ� 
അതിവാിംം ആൂിംം ഉിപി്് അതിന് ംാംവത�തിഠനാി േകിളീയെി 
ആകമാനം അുരിിു” (േകിള സാിിതയിിിരം, 2017: 720).

“ േകിളപാണിനീയംെതാുള ൃതികളാൽ മലയാളഭാിു 
നാൾവിിംം േപേി�ം ഏർെപ�ിിയ ഒു മിാൈവയാകിണനായിേട 
ിാജിാജെന കാണാുു. ആ കാചപാടിൽ െത�ില” (ു്േ�ിി, ിാജിാ
ജെ� മാെ�ാലി, �ിം 19).

സാിിതയസാിയെിുിി്് ു്േ�ിി:
“ക�കടി സംൃതംം�ൾ േിർി് എംുന ഗയയം മാരം പിിതാാർ 
രീി്ിുന കാലിാണ് എ.ആർ. സാിിതയസാിയെമന ഗയയിിനു 
മാർഗനിർേയംം നുന മലയാളിിെല ആയയൃതിംമായി ിംഗുവ
ന് മലയാളിിെ� മാൃകാംിപിയാംനത്. ‘സംൃതിാർിിടയിൽ 
ിാടിവീണ് ആ സംൃത �ജാപതി ഇംലീിിെ�ംം സംൃതിിെ�ംം 
ഇടുനിു മധയാത പിു മലയാളിിേ�താെയാു ഗയയൈംലിു 
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വിിേയാല എംതിവ്േപാൾ അതായിിീർു പിനീെടലാവർും 
�മാണം”. (ിാജിാജെ� മാെ�ാലി, 1978:43).

അപൻതുിാൻ സാിിതയസാിയെിുിി്് :
“േകിളപാണിനീയം ംംനിയമ�െള വയവാാപിു. പയയൃതികെള 
നിയമനം െിുെകാ്് ഭാിാൂിണം പിൻുടർു. ഗയയപേയയാഭയമായ 
സാിിതിയിൽ ഗയയ�ബധ�ും ഗയയമിരിത�ളായ പയയൃതികും 
മാരേമ യാെതാു നിബധനകൾും കീിട�ാെത കളി്ിുുു. �ൃ
തരഥമായ സാിിതയസാിയംെകാ്് ഗയയൃതികൾും ഗതിം്ായി” 
(സാിിതയസാിയം, 1989: 7).

വിയയാർിികുെട ഗയയിിനാേംിിെയ ലയയമാിി ിിി് പാി�
തകമാണ് സാിിതയസാിയം. രീ. ു�ിുി ൃണപിളയാണ് സാിിതയ
സാിയിിെ� പാിം എ്ിു െി്ത്. അേ�ിം പിംു്്: ‘െ�ാ�സർ 
ിാജിാജവർ�ിുിാൻ മലയാളഭാിെയ ംാംീയാടിാാനിിൽ 
വയവാെപ�ുനതിു നിർ�ി് �മാണരഥ�ളിൽ സവിേംി 
�ാധാനയമർിിുനും സാർവകാലിക ൂലയുളുമായ ഒു സുൽൃി
ൃതിയാണ് സാിിതയസാിയം’ (എ.ആർ. വിാാനീയം, 2017: 21). മലയാ
ളിിെ� ഗയയിിനാിീതി എ�െനയായിിിിണം എനതിെനുിി്് 
സാിിതയസാിയിിൂെട മാൃക കാണിെ്�ിും ഭാേിാനമനിിന് 
സിായകമായ ഗയയിിനാിീതിെയ മാനകീകിിുനതിൽ പിെനംം 
െവുവിളികൾ നിലനിനിുു. മാൃഭാിംെട ംീല�ൾി് അുൃതമായി 
ഗയയിിനാിീതി ു േനാുേപാകണെമനതായിുു അേ�ിിിെ� യർംനം. 
സംൃതവയാകിണനിയമ�ൾ അുസിി്് മലയാളെമംുന ംീലം ിിലർ 
ഉേപയി്ിുനില. ഇതിെന വിമർംിുെകാ്് ഭാിാേപാിിണിയിൽ 
സംൃത പയ�േയാഗം എന േപിിൽ എംതിയ േലഖനിിൽ അേ�ിം 
ഇ�െന പിംു. “സംൃത വയാകിണനിയമ�െള കിിംള ഇട�ളി
െലാെിംം മലയാളിിൽ അുകിിേി്താെണു ുപ് പലർും 
ഇേപാൾ ിിലർും ഉള നിർബധം അര ൂിിലാി ഒു ഭാവിയിൽ 
കഥാവേംിമാുനതാണ്. ആയതിനാൽ വർ്യ�െള എരംം ുൻൂടി 
വർജിുനവർ, ഭാേിാനമനെി സിായിുനവിാെണു �ംംസെയ 
അർിിപാനലാെത മാർ�മില.”3

ൂൾ, േകാേളജ് �ാുകളിൽ ഉപഭാിയായി മലയാളം പിിു
ന വിയയാർിികൾി് ഉപകാിെപ�ന ിീതിയിൽ ിിി് ൃതിയാണ് 
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ംംേംാധിനി. സവേയംാഭിമാനിംെട രീൂലപാിമജിി എന പിപി
യിെല ആയയ�തകം (1902). ൈ�മിി�ാസിെല ുടികൾുേവ്ി (1906) 
�ഥമവയാകിണംം, മി്ിൽ ൂൾ ുടികൾുേവ്ി (1907) മധയമവയാകി
ണംം എ.ആർ. ിിിു.

േകാള�ൊണിിീാം
ൂ�ാു പിനി�േപാംം പകിംെവിാൻ മെ�ാനിലാി ആധികാ

ിികംം ആഗമികംം വിവിണാമകംമായ �ാസിക് ൃതിയാണ് േകി
ളപാണിനീയം. യയിേണതയൻ ഭാികളിൽ ഒു തേ�ംീയൻ ആയയമായി 
നടുന വുനിഠപിനം എനനിലയിൽ േകിളപാണിനീയിിന് 
അനനയമായ പയവിംെ്ന് എൽ.വി. ിാമസവാമി അാർ പിംു. 
മലയാളിിന് തനതായ സംാാിമിെലും അു പിാാല തമിിിെ� 
‘അപംംംം’ മാരമാെണുുള അിിംെകട �ാേയംികവായം െപാളിുവിട
ും േകിളപാണിനീയമാെണന് എൽ.വി. ിാമസവാമി അാർ നിിീയിുു4. 
മലയാളഭാിാിിിരിിന്് ംാംീയമായ അടിിിയിടത് േകിളപാണിനീ
യമാെണന് എസ്.വി. ിുഖംം കാൽ്് െവലിെ� താിതമയവയാകിണം 
�േയാജനെപ�ിിയ ആയയെി ാാവി്വയാകിണമാണ് എ.ആിിെ� 
േകിളപാണിനീയെമന് ടി.ബി. േവുേഗാപാലപണിിും നിിീയിുു 
(േകിളപാണിനീയ വിാാനം, 2017:10). അടിാാനവയാകിണ സ�പ
�ളിെല ൂതനതവം, വയാവാീകിണ, വർഗീകിണ�ളിെല മൌലികതവം, 
അവതിണൈംലിയിെല ആർ്വം എനിവയിൽ ുും പിുംവന വയാ
കിണ�െളിാൾ െമ്െപട ൃ തിയാണ് േകിളപാണിനീയെമന് െക.എം. 
�ഭാകിവാിിയും അഭി�ായെപ�ു (േകിളപാണിനീയ വിാാനം, 2017: 
12). ഭാിതീയ, ാാവി്, പാാാതയ, പാിപിയിീതികൾ സമനവയിപി്ാണ് 
േകിളപാണിനീയം താാിാിിയിിിുനത്. ഇ�െന മലയാളവയാകി
ണിിന് നവീനമാെയാു ിീതിംാംം എ.ആർ. വികസിപിെ്�ു. ംം 
�ീൽ്ിെ� വിവിണാമകവയാകിണേിിാൾ േകിളപാണിനീയിി
നാണ് േമാൂ�തെലന് ഇ.വി.എൻ. നൂതിിി നിിീയിുു്് . മലയാ
ളഭാിാ ിിിരാേനവിണിിെ� േ�ായ്ഘാടകനായി േകിളപാണിനിെയ 
എസ്.വി. ിുഖം അടയാളെപ�ുു5. ഭാിംെട സർഗാമകതെയ 
േകിളപാണിനീയം ഉൾെിാുുെ്ന് കർിിി-കർ�ണി വയാകി
ണിർ് െതളിയിുു. പീിികകളിും കാിികകളിും അേ�ിിിെ� 
സർഗാമകതംം ൂ�തലായി �തി�ലിുു.
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െബാമിൻ െബയ് ലിയിൂെടംം െിർമൻ ു്ർടിൂെടംം അ്ടി
ംമായി ബധെപു വികസിുവന മലയാളലിപി മാനകീകിണിിെ� 
ുടർ് എ.ആിിൂെട ുേനാു േപാുനതായികാണാം. മലയാളഭാിംെട 
ലിപിവയവാെയ മാനകീകിിെ്�ുനതിൽ ധാിാളം െവുവിളികെള 
എ.ആർ. ിാജിാജവർ�്് േനിിേട്ിവനിു്്. മലയാളഭാിംെട 
ൈപൃകെിംം അുംീലന�െളംം പിിഗണിിാെത മലയാളലിപി 
പിികിിിണെമന െകാേളാണിയൽ ആവംയെി ിാജിാജവർ� വളെി 
ംിിസിമായി �തിേിാധിുനത് ലിപിവിനയാസം എന േലഖനിിൽ 
നുു വായിെ്�ിാം. നുെട ഭാിയിെല എംും ഉ്ാിണംം ത�ിുള 
വയതയാസെി ു ൻനിർിിയായിുു ഈ ആവംയം ഉയർനത്. അതായത് 
സവിിിനം എംിിൽ ു നിും ഉ്ാിണിിൽ പിനിുമാംന (ഉയാ: െക, 
െകാ, ൈക etc.) �നം. ്ുിം.എ. ിി്ാർ്്സാണ് മലയാളലിപി പിിക
ിിിണെമു പിുെകാും സവിിിന�ൾെിാപം ിില ുുകൾ 
ഇുെകാും �തിയ ിിനവയവാ ആവികിിിാൻ രമി്ത്. എനാൽ 
എ.ആർ. ലിപിവിനയാസം6 എന േലഖനിിൂെട ഇിിം നീി�െള 
സമർിമായി തടംനും കാണാം.

വിയയാർിികൾുേവ്ി ിിി് ഭാിാൂിണംം ൃിമജിിംം 
യഥാിമം അല�ാി-ൃിംാംേമഖലയിു്ായ ഭാിയിെല ആയയ
ൃതികളാണ്. ഗേവിണാമക നിൂപണിിെ� ആയയമാൃകയാണ് 
കാതാിതാികം. കാതാിതാികെി ുടർെനംുന അവതാിികകും 
വയാഖയാനപിന�ും േലഖന�ുമാണ് ഏ.ആിിെന മലയാളനിൂപണ
ിിെ� നേവാിാനംിപിയാുനത്. കാതാിതാികിിെ� ഗേവിണാ
മകിീതിംാംമാണ് പിനീട് സാിിതയപാാനൻ തെ� വിമർംനരയം 
എന ൃതിയിൽ സവീകിിുനത്.

ഔപിാിികമാംം അനൌപിാിികമാംം ഉള സംവിധാന�ൾ 
ഉപേയാഗിും േനൃതവം െകാ�ുമാണ് ഭാിാ�േയാഗിിൽ ംിിൂപ
�െള ഉിപിെ്�ുെകാ്് കാേനാനീകിണെി ംിിെപ�ുനത്. 
വിയയാവിേനായിനിയിൽ �സിീീകിി്,7 ‘സേഭാേ�ംയസിീി’ െത�ിലാി 
ഭാിാിിനെയ ലയയമാിി �വർിി് സമാജിിെ� േയാഗമിു
ട് സാണ്. േയാഗമിുട് ു  ുതൽ മലയാളപിീയംെട േിായയേപപുകൾ8 

വെി അനെി ആുകാലിക�ളിൽ �സിീീകിിുെകാ്് േസാിയൽ 



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
123

ഓ്ി�ി്ിന് വിേധയമാിിയിുുെവനത് എ.ആിിെ� ഭാിാൂരണപ
ീതിംെട ആിംം വയാതിംം വയിമാുു.

2. ാൊാൊ��ിി ആൂരണം (Status Planning)
ഭാിാൂരണിിെല ഏ�ംം െവുവിളിനിിാ േമഖലയാണിത്. ബു
ഭാികും വിവിധ ഭാിാേഭയ�ും നിലനിൽുന ഒു സൂിിിൽ ഏത് 
ഭാി ഔേയയാഗികഭാിയാകണം? ഏു ഭാി േയംീയഭാിയാകണം? 
ഏെതലാം ഭാികൾി് ഭിണഘടനാപയവി നൽകണം? നൂനപയ 
ഭാികേളാ�ള സമീപനം എതായിിിിണം?എനിവ നിർണയിുന 
ഔേയയാഗിക നയനിലപാ�കുെട ിാീീയെിയാണ് ഈ േമഖല അഭി
ുഖീകിിുനത്.9 �ബലസംാാി�ൾ, അധിനിേവം�ൾ, അവഗണ
നകൾ. സാൂിിക ഉ്നീിി�ൾ, ിാജയാതിർിിംം ഭാിാതിർിിംം, 
അധികാിെിസവാധീനിുന വിവിധ �തയയംാം�ൾ എനിവെയലാം 
േിർന് സ�ീർണമാുന ബലതര�ുെട സാൂിിക, സാംാാിിക 
ൂമികയാണിത്. ഭാിംെട �നു്ീവനം, വീെ്�പ്, പിിപാലനംുതൽ 
ഭാിംെട േയംാതിതംെടംം അതർേയംീയതംെടംം തല�ൾവെി 
ഉളടുന വിധിിൽ വി�ലമാണ് ഈ േമഖലംെട അതിുകൾ.

�ബധസംരിിിൽ ഉൾെപ�ിിയും േിേയയാിിിീതിയിൽ 
സംവിധാനം െി്ുമായ ‘മലയാള ഭാിാേപാിണം’10 എന േലഖന
ിിൽ ഉനതവിയയാഭയാസേമഖലയിെല അധയയനമാധയമം, ഔേയയാഗിക 
ഭാി, േകാടതിഭാി, ഇംലീി് മാധയമവിയയാലയ�ളിെല ഭാിാപിനം, 
മാൃഭാിാവിയയാഭയാസം േനടിയവുെട െതാിിലവസിം, മാൃഭാിെയ 
വിാാനഭാിെയന നിലയിൽ സമകാലികമായി നിർിാുള മാർ�ം 
എനിവ വിംയമാുു്്. ഭാിാപിനം ുതൽ െതാിിൽ ലഭയതവെിംം 
സമകാലികവിാാനെി കാലികമായി സവാംംീകിിിാൻ കിിംന 
വിധിിൽ ഭാിെയ സ്മാിി നിലനിർിൽവെിംം ഉൾെിാു
നതായിുു അേ�ിിിെ� ഭാിായർംനം എന് ുവയിമാുന 
എ.ആിിെ� വാുകൾ അേതപടി ഉയാിിിിാം,

... ഉയർനതിം വിയയാഭയാസം ഭാിയിൽ ഏർെപ�ിണം, എനാൽ 
ഭാി്് �ിേമ ിിിര�ൾ, ൂ മിംാംം, കണി്, ിസതരം, �ൃതിംാംം 
ുതലായ വിിയ�ളിൽ സാമാനയാാനം ഉ്ാകിിവിധം ആ വക 
വിിയ�ൾ മലയാള ഭാിയിൽ തെന പിിപിുനതിു േവ് ഏർപാട് 
െിാണം.
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ഉയർനതിം വിയയാഭയാസം സിീി്വർി് (മാൃഭാിയിൽ പിി്വർ
ി്) ഏെത�ിും ിമമുസിി്് ഗവെമ�് ഉേയയാഗ�ളിൽ �േവംം അു
വയിിണം. ഇേപാംള ‘ൂൾ ൈ�നൽ’ ുതലായ പിീയകെളേപാെല 
തെന, േമൽിാണി് ഭാിാവിയയാഭയാസപിീയംം ഗണിിണം.

ആ വക ൂ ുകളിൽ (ഇംലീി് ൂ ുകളിൽ) മലയാളം പിിപിുനതിും 
പിിേംാധിുനതിും �േതയകിു േവ് പിികിണ�ൾ െിുനതിും 
തിതായ ഏർപാട് ഉ്ാിണം.

അതയാവംയുള ിിിാർു (സർിാർ �യുകൾ) കെളാിിു 
േംിെമലാം മലയാളിിൽ ആിണെമു നിർബധം ഉ്ായിിി
ിണം. േകാടതികളിെല വിധി, വിധിനയായ�ൾ, ഉേയയാഗാാാർും മും 
അയുന കപനകൾ ു തലായു മലയാളിിൽ ആകണെമുവുേപാൾ 
ആ വക ഉേയയാഗാാാർ അവംയം ഭാിയിൽ പിിിയിുകംം അു 
നിമിിം ഭാിു പല ു ണ�ും ഉ്ാുകംം െിും. ആവംയമായിവുന 
‘ിിിാർുകൾ’ ഇംലീിിേലു തർ്മ െിയ് വാൻ ഏർപാ�്ായാൽ 
മതിയാുനതാണ്.

... ആ വക �തക�ൾ (ംാം�തക�ൾ) ഉ്ാിിു �സിീം 
െിുനതിനായി െകാലംേതാും ഒു സംഖയ ഗവെമ�ിൽനിന് അു
വയിുകംം ഏേതെതലാം വിിയ�ളിൽ ഏേതുതിം �തക�ൾ 
ഉ്ാേക്ുെ്ും മും ആേലാിിുനതിും ആ വക കാിയ�ൾ 
നടുനതിും, ആയി ഒു ‘ക�ി�ി’ ഏർെപ�ുകംം േവണം. അ�െന 
ഉ്ാുന �തക�ും, ഭാിേയപ�ി നല അിിവ് ഉ്ാുന �തക�
ും, പാി�തക�ളാിി, േമൽപിാ ക�ി�ിിാുെട അധീനിിേലാ 
മേ�ാ ഒു പിീയ നിായിുകംം, ഏ�ംം ഉയർന ഉേയയാഗം ഒിിെക മു 
ഗവെമ�് ഉേയയാഗ�ൾെിലാം ആ പിീയയിൽ വിജയി്വെി മാരം 
അർിതംളവിായി ഗണിിംം േവണം.

ഇനെി േകിള ഭാിാഇൻ്ി�ൂടിെ�ംം വിാാനേകാം ഇൻ്ി
�ൂുകുെടംം ആംയാവികാിം എ.ആിിെ� ആൂരണപീതിംെട 
സായാത്കാിം ആെണു കാണാം. ംാംവിിയ�ളിൽ ഉനതവിയയാ
ഭയാസം േന�നവർ ത�ൾ പിി് കാിയ�ൾ മലയാളിിേലി് വിവർ
ിനം െി്ാൽ തീുനേതംൂ മലയാളിിെല ംാംവിാാനിിെ� 
പിിമിതി എന് എ.ആർ. ഓർമെപ�ുകംം അു െിാാതിിിുനത് 
തികാ സവർിതയാെണന് വിമർംിുകംം െി്ിുു.11 ടി.െക.
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ൃണേമേനാൻ, സവേയംാഭിമാനി ിാമൃണപിള. ഒ.എം. െിിിയാൻ, ൃണൻ 
പ്ാല എനിവെിെിാ്് രഥിിന നടിിുകംം സാേ�തികപയ
നിർ�ാണിിൽ അവേിാെടാപം േിർന് �വർിിുകംം െി്ിുു 
എ.ആർ.

ാൊാൊിാം
ൃിാല�ാിപാി�തകിിും വയാകിണിിും സംൃത മാൃകകെള 
ുിെ്ാെി പിൻപ�ിയ എ.ആർ. ഭാിാഗയയിിെ� വളർ്്് ഇംലീിിെന 
ആണ് ആരയിേി്ത് എന് സാിിതയസാിയിിൽ അർിം�്ിടയി
ലാിവിധം വയിമാിിയിുു. േകിളവർ� വലിയ േകായിിുിാെന 
മാൃകയാിി സംൃതം കലർന ഗയയൈംലിയിേലി് േപായിെിാ്ി
ുന ഭാിാഗയയെി അതിൽനിന് േമാിിപി്ത് എ.ആിിെ� ഇടെപടു
കളാണ്. ഇേതുിി്് ു്േ�ിി പിംു.

“1108-ൽ ൃ�ിവേപൂർ െവുനടന സാിിതയപിിിിിെ� 
ി്ാം സേ�ളനിിൽ അധയയതവിി് രീ. ൂർേിാി് ുമാിൻ 
േകിളവർ�പാിപിയിിെ� ആപൽിിമായ സവാധീനംിിെയു
ിിു പിാു ാാനിുേമാർുു. ‘പയയകാവയം മാരമല ഗയയകാവയംം 
സംൃതമയമാുവാൻ ‘അക്ബർ’ എന ആഖയായിക ഗതാുഗതികാാെി 
േ�ിിപിു. സാിിതയസാാാജയിിെല ിിവർിിയായി �േംാഭി് േകിള
വർ� വലിയേകായിിുിാെന മുളവർ അുകിിപാൻ രമിുനതിൽ 
എതാണുതം? എുമാരമല, ലളിതഭാിയിൽ അർി�ിിേയാ�ൂടി 
എംതി �ലിപിുനതിേനിാൾ �യാസം ു ിാു ഘടഘടായമാനമായ 
സംൃത�േയാഗം െകാു വായനിാെി േഭയിുന വിയയയായിുനതി
നാൽ പിിതാാർ ഗയയ�ബധിിും സംൃതം വളെി ുിിെ്ു
ിിുട�ി.”

അേ�ിം ുടർെനംുു:
“ഗതാുഗതികതവിിെ� കടിാാ െപാടിുള ഈ േപാിിെന 
നിിാ ിൂ�േിാെട പിടിു നിുിിയതാിാണും രീ. ൂർേിാി് 
െവടിുിു പിംകം്ായി. അത് ഇ�കാിമാണ്: “േകിളഭാിെയ 
സംൃതിിെ� അടിമയാുവാൻ, അിിോാ അിിയാെതേയാ, െി് 
പിിരമിിൽനിു േകിളകാളിയാസെന േകിളപാണിനി പിടിുനിുിി
യിുനിെല�ിൽ ഭാി്് ഇു്ായിുന ഗതി എതാുെമന് ഏകേയംം 
ഊിിിാം.”
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േ�ാർി് േ�ാിം വിയയാർഥികൾി് എ.ആർ. താാിാിിയ പാി�
തകിിൽനിന് ഭാിാഗയയിിനെയുിിുള അേ�ിിിെ� യർംനം 
എസ്.ുതൻനായർ ഇ�െന ൂ്ിിാുു:
“രഥനിർമാണിിു �ിെപ�േപാൾ നി�ൾ ഒനാമതായി െിോ്ത് 
നി�ൾി് എതാണ് വായനിാെി അിിയിിാൻ ഉളെതന് സവയേമ 
അിിാിിിിയാുു. ി്ാമത് ആയതിെന വളുെകുൂടാെത േനെി 
െിാുകയാുു... ൂ നാമു നി�ൾ നിതയം ഉപേയാഗിുന ഭാിാിീതിെയ 
ആയിിിണം”.12

തിുവിതാംൂർിാജയിിെ� അതിർിിികുനിുെകാ്് 
മലയാളിാജയെി വിഭാവനം െിുനതിൽിെന മലയാളി എന വിംാ
ലേയംീയതംെട െപാുഘടനയിേലുള സാാിം ഉ്്. ഇതാകെട 
ഇതായയം വിഭാവനം െി് മിിത�ുെട ുടർ് തെനയാണ്.13 േകിളം 
ഉ്ായിെല�ിും മലയാളിാജയെി ു ംവൻ അഭിുഖീകിിുെകാ്ായിു
ു എ.ആിിെ� വയവിാി�ൾ എന് കാണാംനതാണ്.

ാൊാൊർജി ആൂരണം (Acquisition Planning)
ഭാിെയ നിിതിമായി നവീകിി്് സമകാലികമായി നിലനിർിാു

ള ആൂരണമാണിത്. ഭാിംെട വിയയാഭയാസ ധർ�ിിനാണ് ുഖയപിി
ഗണന. പിനം, േബാധനം, ൂ ലയനിർണയം, അധയയനമാധയമം, പാിയപീതി, 
സാേ�തികപയനിർ�ിതി, അ്ടി, �ാപയത, ലഭയത, ൃ ംയ-രാവയമാധയമ�ൾ, 
ിീതിംാംം, ഗേവിണം; ഒനാംഭാി, ി്ാംഭാി, വിേയംഭാി ുട�ി
യവംെട ാാനം, വിഭവസമാിിണം, ഭാിാപിിപാലനം എനിവംെട
െയാെി ആൂരണംം നയൂപീകിണംം ഈ േമഖലംെട �ധാന 
പിിഗണനാവിിയമാണ്. മലയാളഭാിാപിനിിെ� വളർ്െയ എ.ആർ.
ിാജിാജവർ� എരമാരമാണ് വിഭാവനം െി്ിുനെതന് ൂ ണിേവ്ി�ി 
േകാേളജിെ� കനകൂബിലി ആേഘാിിിൽ അേ�ിം നടിിയ �സം
ഗിിൽ യർംിിാം.

“ഒു വടൃയം ബീജിിൽനിനുിി്്, തടിവിിിു വളർുവ
ു ംാേഖാപംാഖയായി പിന് അ�ി ആകാംേയംെി ആിമി്് 
വയാപിും േപാെല, ിേമാപിീയമാനമായ യംയിലാണ് നാം നാുഭാിാ
വിയയാഭയാസിിെ� ഗതിെയ അതിൽനിു കാുനത്.”14

1896-ൽ എ.ആർ. മിാിാജാസ് േകാേളജിൽ നിയമിതനാംേപാൾ 
എ�്.എ. േകാ്ിെല നിർബധിതമായ ി്ാംഭാി എന നിലയിുള 
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മലയാളപിനംം മലയാളം ഐ�ികമലാി ബി.എ. പാസ് േകാ്ിെലംം 
ഓേണ്് േകാ്ിെലംം Two Languages other than English എന 
നിലയിൽ െതിൊ�ു പിിിാംന ഒു ഭാിയാംള മലയാളപിനംം 
ആയിുു ഉ്ായിുനത്. മതിയായ പാി�തക�ൾ ഉ്ായിുനില. 
ഉ്ായിുന പലും സമരേമാ നിലവാിുളേതാ ആയിുുമില. ഭാിാ
ംാംം, വയാകിണം, സാിിതയസിീാതം ു ട�ിയവംെട പാി�തക�ൾ 
െഗ്് ൈവ�്, കാൽ്് െവൽ, ുെണ, ്ീവൻസ ുട�ിയ ഇംലീുകാു
േടുമായിുു. ഒനാംഭാി ഇംലീും ഭാിതീയഭാികൾ ി്ാംഭാിംം 
ആിിയതിെ� ിിിരം ുടുനത് ഇിാലിാെണന പി.പി. �കാ
ംെ� നിിീയണം ഇേതാട് േിർു വായിിാംനതാണ്.15 ഒേിസമയം 
ഒുപാട് തലിിൽ ഇടെപും സമാതിമായി ുേനാു െകാുേപാംം 
കിിനാീവാനം െി്ാണ് എ.ആർ. ഈ �തിസധികെള ഘടംഘടമായി 
മിികടനത്. എ�്.എ. േകാ്ിെല ഉപഭാിാപയവിയിൽനിന് മലയാളിിന് 
�ാധാനയുള സർവകലാംാലവെിംം സർിാർ െതാിിൽ ലഭയതയിൽ 
ുൻഗണന വെിംം വിഭാവനം െിുളതായിുു അേ�ിിിെ� ആൂ
രണപീതി. ഭാിംെട വികാസെി സമരമായികും അതിനകെി 
തല�െളംം തുകെളംം ു ൻഗണനാിമിിൽ വിനയസിും േിഖീയമായി 
മാരം ുേനാു െകാുേപാവാെത സമാതിമായി �വർിിും ഏേകാ
പിപിും ആയിുു അതേ�ിം �ാവർിികമാിിയത്. ഇ�ർമീ്ിയ�് 
േകാുകുെട ി്ാംഭാിാപയവിയിൽനിന് നാുഭാികെള ഉയർിാ
നാണ് ഭാികൾ ഐ�ികമായ നാലാംൂപ് ഉ്ാിിയത്. എനാൽ 
വിയയാർിികൾ താൽപിയം കാണിിാതിുനേപാൾ അേ�ിിിന് 
ഭാിാൂപിെന ിിിരിിെ� ൂുമായി ൂടിേ്ർേി്ിവു. 1904-ൽ 
മാാസ് സർവകലാംാല അതിെ� ിട�ും നിയമ�ും പിികിി്േപാൾ 
ഭാിാവിിയ�ുെട പയവി െവടിുി്ിുു. നിർബധിതമായി പിിേി
് വിിയം എനതിൽനിന് േവണെമ�ിൽ തിിൊ�ിാംന ഒന് 
ആിിമാുകംം ൂലയനിർണയിിും മാർിിും ഉ്ായിുന �ാധാനയം 
െവടിുിുകംം െിു. ൂടാെത മലയാളിിൽനിന് ഇംലീിിേലും 
ഇംലീിിൽനിു മലയാളിിേലും ഉള വിവർിനെി ഉേപയിു
കംം െിു. ഭാിാപിനേിാെടാപം ഇംലീി് ഭാിംെട പിനിിും 
�ാവീണയം േനടാുള ഉപാധിയായി വിവർിനെി ക്ിുന എ.ആ
ിിെ� ംിമായ �തിേിധിിന് ഈ തീുമാന�ൾ കാിണമായി.16 
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എംതിംം �സംഗിും മാാസ് സർവകലാംാലയിെല െസന�്, സിൻ്ി
േി�് അംഗ�ൾി് കെിംതി േബാധവത്കിണം നടിിയിും �ലു
്ായില. തിുവിതാംൂിിും മാാസിും അേ�ിം �ുഖെി സംഘടിപി്് 
�തിേിധേയാഗ�ൾ നടിി ഒ�വിൽ തിുവിതാംൂർ മിാിാജാവിെനംം 
യിവാെനംം ൂ ുപിടി്ാണ് ു ിു കാിയ�െള�ിും തിിിുപിടിിാനായത്. 
മലയാളം ഐ�ികമായി ബി.എ.പാ്് േകാ്ിു േവ്ിംള രമ�ൾ 
1912-ൽ യാഥാർിയമായി. ുടർന് എം.എ.്് ുലയമായ ബി.എ.മലയാളം 
ഓേണ്് േകാ്് െകാുവിാനായിുു രമ�ൾ. ഈ ഘടിിൽ താൻ 
ഉേ�ംിുന േവഗതയിും ആരിിുന തിിിും തെ� ഭാി്് 
മാാസ് സർവകലാംാലംെട കീിിൽ ഭാവി ഉ്ാവിെലന തിിി്ിിവാണ് 
മലയാളികൾി്  സവതമായി ഒു സർവകലാംാല എന ആംയിിേലി് 
അേ�ിെി എിി്ത്. െപാുസൂിെി േബാധവത്കിിും എംതിംം 
�സംഗിും െപാുജനാഭി�ായം ൂ പീകിിും വളെി ആൂരിതമായിുു 
ഇതിുേവ്ി അേ�ിം നടിിയ നീി�ൾ. സർവകലാംാല എന 
യാഥാർഥയം �ാവർിികമാിാൻ പ�ിയ അുൂലസാിിിയെി കെ്
�ുനതിൽേപാും അേ�ിിിെ� നയിാുിയം യർംിിാനാംം. തിുവി
താംൂർ മിാിാജാവിെ� ിഠിൂർിി യിവസമാണ് ഇതിനായി അേ�ിം 
കുവ്ത്. ഈ ആരിം �കടിപിുെകാ്് അേ�ിം മിാിാജാസ് 
േകാേളജിെ� വാർിികിിൽ �സംഗി്ിുു.17 െപാുസൂിെിംം 
ഭിണേകാ�െളംം േബാധവത്കിിും �ീതിെപ�ിിംം അിായമിക് 
ആവംയ�ൾ േനടിെയ�ിാുള നയപിമായ ആൂരണം ആയിുു 
അേ�ിം നിർവിി്െതന് കാണാംനതാണ്. കാിണം, യഥാർിിിൽ 
എ.ആർ. ഒു സാിിതയ�തിഭ ആയിുനില. അിാലി് വിയയാവിേനായിനി 
മാസിക �സിീീകിി് സാിിതയകാിാാുെട പടികയിൽ എ.ആർ. ഉൾെപ
ടിുനില. സവതര മലയാളം ൃ തികൾ േകവലം ിെ്ണം മാരമായിുു–
മലയവിലാസംം �സായമാലംം. ിഠിൂർിി സമയി് സർവകലാംാല 
യാഥാർിയമാവാെത വനേപാൾ അേ�ിം �സായമാല എന കവിത 
എംതി മിാിാജാവിെന സേതാിിപിിാൻ രമിു. ഇുേപാും മലയാ
ളിിുേവ്ി ഒു സർവകലാംാല എന സവംം സായാത്കിിിാുള 
അടംനയമായിുുെവന് ഊിിിാംനേതംൂ. സർവകലാംാല ൂ പീ
കിിിാുള എ.ആിിെ� േനൃതവിിുള ക�ി�ി �ാിംഭേയാഗിിു 
േംിം അ�ി േയാഗിിൽ തീുമാനം എ�ിാം എു പിു പിിിാ 
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സദർഭിിൽ 1918-ൽ ആണ് എ.ആിിന് അകാലിിമം ഉ്ാുനത്. 
അേ�ിിിെ� അഭാവിിൽ ബി.എ. മലയാളം ഓേണ്് ുട�ാും 
തിുവിതാംൂർ സർവകലാംാല യാഥാർിയം ആവാും യഥാിമം 1935, 
1937വെി കാിിിിേി്ിവു.

സർവകലാംാലംെട ൂ ലയനിർണയസമീപന�െളംം േിായയകർിാ
ിുെട പാിിതയ�കടന�ുെട നിർ�ിതികെളംം അേ�ിം നിംിതമായി 
വിമർംിുകംം പിിിസിുകംം െി്ിുു. വിയയാർഥികൾി് ിിനാ
പിിംീലനം നൽുകംം നല േിായയമാൃകകെള േ�ാാാിിപിുകംം 
െി് എ.ആർ. തികാ അിായമീിയനായിുു. ഇതിഭാികുെട 
ൂലയനിർണയം അപം ഉയാിമാംം മാൃഭാിംേടത് കണിംമാംം നിർ
വിിിണെമനായിുു അേ�ിിിെ� ൂലയനിർണയസമീപനം.18 
പാി�തക�ുെട തിിൊ�പിൽ അേ�ിം �ലർിിയിുന ൂമ
തംം ജാരതംം ഭാിാപിനെി അതിെ� സാകലയിിൽ യർംിിാൻ 
കിിാ ിാതയർംിംെട ഇടെപടുകളാണ്. അ്ടി പിിമിതംം പണം 
െകാ�ു �തകം വാ�ാുള മലയാളികുെട േംിിുിംം നിലനിന 
കാലഘടിിൽ സാിിതയിിനകൾ പാി�തകമാംനതിൂെടയാണ് 
�സാധകർും എംുകാർും സാപിികലാഭം ഉ്ായിുനത്. അു
െകാുതെന പാിയപീതി പിികിണേവളയിൽ �തക�ൾ ുമിുൂ
�മായിുു. ഊും ഉിിംം ഉേപയി്് അവെയലാം ൂ മപിിേംാധന 
നടിി നിിാംനായി ഇിിുന എ.ആിിെ� ിിരം ജീവിിിരിിൽ 
വി്ിു്്. ാാപിത താൽപിയിാർ േബാർ്് ഓ�് ് ്ീസിെന സവാധീ
നി്് െതിൊ�ുകൾ അടിമിിിാൻ രമി്തിെന െിുുേതാപിിാൻ 
േബാധവൽകിണംം വിമർംനംം ു തൽ ിാജി ഭീിണിവെി ഉയർേി്ി
വനിു്്. ുവെടെകാ�ി �വർിന�ളായിുു ഭാിാപിനിിെല 
പാി�തക�ുെട ുിവ് നികിാൻ എ.ആർ. സവീകിി്ത്.

1. സംൃതിിൽനിന് മിക് ൃതികൾ ഭാിയിേലി് വിവർിനം 
െിുക.

2. നല �തക�സാധകെി കെ്ിി അ്ടിേവഗം തവിിതെപ�ുക.
3.  നല എംുകാെിംം എംുകെളംം അംഗീകിിുകംം േ�ാാാ

ിിപിുകംം െിുക.
4.  ഭാിെയംം സാിിതയെിംം വയവാെപ�ുന അടിാാനപാ

ി�തക�ൾ നിർ�ിുക.
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എ.ആിിെ� വിവർിനരമ�ൾ ഭാിയിെല പാി�തകക�ിെയ 
മിികടിാുളതായിുു എന വുതെയ സാൂകിിുനതാണ് കാളിയാ
സെ� ു മാിസംഭവം വിവർിനം. തെ� വിവർിനിിൽനിന് 4-ഉം 8-ഉം 
സർഗ�ൾ ഒിിവാിിയാണ് വിവർിനം നിർവിി്ത്. ിതി വർണനകൾ 
ധാിാളമായി വുന ആ സർ��ൾ വിവർിനിിൽ ഉൾെപ�ുനത് 
അതിെ� പാി�തകപയവിി് നിിുനതെലന േബാധമാണ് ഇതിു 
പിനിൽ �വർിി്ത്. 1895-ൽ േമഘസേദംം, േമഘൂതം എനേപിിും 
ുമാിസംഭവിിെല 4, 8 സർഗം ഒിിെകംള ഭാഗ�ൾ 1897-ൽ ഭാിാു
മാിസംഭവം എന േപിിും 1912-ൽ അഭിാാനംാുതളം, മലയാളംാ
ുതളം എനേപിിും 1916-ൽ മാളവികാിിമിരംം 1917-ൽ ുാകെ� 
ൃ�കടികംം 1917-ൽ ഭാസെ� ിാുയിംം 1918-ൽ സവംവാസവയിംം 
വിവർിനം െിു. സാിിതയൃതികുെട െതിൊ�പിൽ �കടിപി് 
ഔിിതയം രേീയം. സംൃതിിൽനിന് മിക്വമാരം–കാളിയാസൻ, 
ഭാസൻ ുട�ിയവെി സവീകിി്തിുള നികർിു പിനിുള യാഥാർ
ിയം അവ വിയയാർിിസൂിെി ലയയമാിി ിിിു എനുെകാ്ാണ്.

അിായമികതാൽപിയ�ൾു ുപിൽ മെ�ലാ ൈവകാിികതേയ
ംം മാ�ിനിർിാൻ, അിായമിക് എിി്് എന് ഇു നാം വിളിുന, 
അേ�ിം ആർ്ി് ൂലയേബാധിിന് സാധി്ിുു.

ആടിഥകൾി് പാിയപീതിയിൽ �ാുഖയം ഉ്ായിുന അിാല
ി് ിിയിതാവ് ിാജാവ് ആയതിനാൽ പാി�തക�േവംനം കിടിയ ലമീ
വിലാസം നാടകെി അയിാർിിിൽ വലിെ്ിിംകയാണ് എ.ആർ. 
െി്ത്. താമസിയാെത കാതാി താികം എംതിയാണ് ആ ു ിവ് അേ�ിം 
നികിിയത്. ഉണായിവാിയുെട നളിിിതം ആടിഥെയ ഭാിാസാിിതയ 
പാിയപീതിയിൽ ഇുവെി ാിിസാനിീയം ആിിയത് കാതാിതാികം 
വിി അന് എ.ആർ. നടിിയ ഇടെപടുകളാണ്. മണി�വാളംാുതള
ിിെല പല വാകയ�ും േകിളപാണിനീയവയവാകൾു വിുീമായതി
നാൽ അ�ാവെ� സ�തേിാെട എ.ആർ. എ്ി�് െിാാൻ രമി്താണ് 
തപികയികൾ വിവായമാിി മാ�ിയത്. േകിളവർ�തെന മാ�ിെയംതി 
‘േകിളംാുതളം’ ആിിെയ�ിും മാൃഭാിാഭിുഖമായ അിായമിക് കാച
പാ�കെള ംിിെപ�ിാൻ സംൃതബുലമായ ൈംലിയിൽ ിിി് ആ 
ൃതിിായില. എ.ആർ. ഈ �തിസധിെയ മിികടനത് കാളിയാസംാു
തളെി സവതമായി ‘മലയാളംാുതളം’ എന നിലയിൽ വിവർിനം 
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െി്ാണ്. ു ുംം അ�ാവുമായ േകിളർ�ംമായി മിണംവെി ൃ യയബ
ധം ൂ യി്ിുന എ.ആിിന് അേ�ിിിെ� മണി�വാളംാുതളെമന 
ൃതിെയ പാി�തകപയവിയിൽനിന് മാ�ിനിർിാൻ ംിിനൽകിയത് 
ഉനതമായ അിായമിക�തിബീതയാണ്.

പാി�തക�ൾ അതിേവഗം മിക് ിീതിയിൽ വിയയാർിികുെട 
ൈകവംെമിണെമ�ിൽ നെലാു �സാധകും മിക് അ്ടിംം 
ഉ്ാേയിീുെവന് മന്ിലാിിയ എ.ആർ. ിാജിാജവർ�ംെട കെ്
ിലായിുു ിാമൻേമേനാൻ എന �സാധകും ബി.വി. ുി്്ിേപാ 
എന ു ാണാലയംം. മലയാളിിൽ പാി�തക അ്ടിംെട സാംാാിിക 
പിിവിൂടിയാണ് എ.ആർ. ഇുവിി സാധയമാിിയത്. ഉൽൃിൃതികുെട 
ുിവ് എേപാംം അേ�ിെി അലടിയിുന �നമായിുു.

ഈ ഘടിിൽ അേ�ിം നടിിയ ി്് ഇടെപടുകൾ മലയാ
ളസാിിതയിിെ� വളർ്യിെല നിർണായകവിിിിിിംകളാണ്. 
സാിിതയിിെല രേീയമായ ഭാംകതവപിിണാമം എനതിുപിി അവ 
അിായമിക ആവംയം ൂ ടിയായിുു. മലയാളസാിിതയിിൽ നിലനിന 
സവർണ-വേിണയാധിപതയെി തകർിാൻ ുമാിനാംാെന ഉയർിി
െിാുവനതാണ് ഇതിൽ ആയയെി സംഭവം. നളിനിംെട അവതാിികയി
ൂെട സംൃതാിാിയാാുെട ലയയലയണ�െള യാരികമായി പിുടർ
ന് മിാകാവയം എംതി മിാകവിയാവാുള �വണതെയ �തിേിാധി്് 
ഖികാവയ�ളിേലും െിുകാവയ�ളിേലും വിിതിിിുവിടതാണ് 
ി്ാമെി സംഭവം. അതിയീർഘ�ളായ മിാകാവയ�േളിാൾ അനതി
യീർഘ�ളായ െിുകാവയ�ളാണ് സാിിതയവിയയാർിികളെട അിായമിക 
ആവംയെി നിിേവുക എന് മ�ാേിിാും നനായി എ.ആിിന് അിിയാ
മായിുു.

കലാലയംം െപാുസൂിംമാംള ബധിിെ� എിാലെിംം 
മിക്മാൃകയാണ് എ.ആർ. ൃ ിി്ത്. വിയയാർഥികൾുേവ്ി കലാലയ
ിിെ� അകി് എ.ആർ. നടിിയ അിായമിക�വർിനമാണ് മലയാ
ളകവിതംെട ജനിതകം മാ�ിെയംതിയ യവിതീയായി�ാസവായം ആയി
മാിിയെതന് ഓർേി്താണ്. കലാലയിിെല മലയാളസമാജിിന് 
അധയയനായി ുാിുടൻ തുിാെന യണി് യിവസം ിാളിനകി് 
കടിാൻ തിിു കാിണം പലർും പ�ിയിെലും േഗ�് കാവൽിാർി് 
ൈകൂലി െകാ�ിാണ് ിിലർ അകുകയിിപ�ിയെതും ജീവിിിര
ിിൽ വായിിാം.
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മലയാളസമാജം എന വിയയാർിി ിർ്ാേവയിെയ എ.ആർ. വിഭാവനം 
െി്െത�െന എന് പിിേംാധിുനത് അേ�ിിിെ� ആൂരണ 
ൈവഭവംം അിായമിക മികംം തിിി്ിിയാൻ ഉതും.

 » ഭാിാസാിിതയ വിിയാാനിിെ� �ുിും നവീകിണംം
 » അതർൈവാാനിക-ബുൈവാാനിക വിിയ�ൾ ിർ് െിു

നതിൂെട ഭാിാസാിിതയപിനിിെ� അതിുകൾ വിംാലമാിൽ
 » വിയയാർഥികെള ൂമമായി വിലയിുുനതിുള ഉപാധി
 »  സാിിതയസമാജിിൽ കിിംെതളിയി് �തിഭാംാലികൾി് ൂ �തൽ 

െവുവിളി നിിാ േപാിണ�വർിന�ൾ
 » യഥാർി ജീവിതസാിിിയ�ുമായി ബധെപട് ഭാിാൈന�

ണികൾ ആർജിിാുള സംവിധാനം (േനാടീസ്, അിിയിപ്, �ബധം 
etc.)

അടിാാനപാി�തക�ുെട നിർ�ാണംം നിർ�ിതിയിെല 
ംാംീയ സമീപനംമാണ് എ.ആിിെ� ഭാിാൂരണമികവിെ� �ധാന 
ൃിാത�ൾ. വയാകിണം, അല�ാിം, ൃിം, ഗയയം, നിഘു (ൂർിിയാ
ിിയില) എനി�െന വിവിധ േമഖലകളിൽ അടിാാനപാി�തക�ൾ 
നിർ�ിുക വിിയാണ് മലയാളെി ഉനതവിയയാഭയാസേമഖലയിെല 
സവിേംിാാനവിിയമായി ഉിപിെ്�ുനത്. വിയയാർിികൾി് 
�ാസ് ുിിയിൽ അുഭവെപട �ന�ൾി് എ.ആിിെല അധയാപകൻ 
കെ്ിിയ പിിിാി�ൾ ആയിുു ഈ അടിാാന ൃതികൾ. പാി
�തകനിർമിതിയിൽ അേ�ിം പിുടർന �ധാന �ിിയകളിൽനിും 
അേ�ിിിെ� സമീപനിിെല ംാംീയത തിിി്ിിയാനാും.

 » ഗേവിണപിന�ളിൂെട പിമാവധി യി�ൾ സമാിിിിൽ
 » യി�ളിൽനിും പാിഭാഗ�ൾ വികസിപിിൽ
 » പാിഭാഗ�ൾ ഉപേയാഗി്് അധയാപനം നിർവിിിൽ
 » പിന�ലം പിിേംാധി്ിിയൽ
 » പിനുിിുകെള പാി�തകമാിി അ്ടി്് �സിീീകിിിൽ

ഇത് പാി�തകനിർ�ിതിംെട മാരമല ഇന് ടീ്ി്് േനാട് സ് എന് വിളി
ുന പാിാൂരണിിെ�ംം മിക് ൃ ിാത�ളാണ.് പിിപിിാൻേവ്ി 
ഇരേിാളം പിനഗേവിണ�ളിേലർെപടിുള മെ�ാു അധയാപകെന 
കു കിുക �യാസമാണ്. “മേനാിഥിിേലിി സാിിുേപാൾ െിാാ
ുള �ൃിികെള �ൃിികളായി ഗണിിാെമ�ിൽ സാിിതയസാിയം 
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എംതിിീർിിട് ഇേപാൾ ഒൻപുെകാലം കിിാിിിുു” (സാിിതയ
സാിയം, 1989: 13). അേ�ിം നടിിയ ിിയാഗേവിണ�ളിൽനിനാണ് 
പാി�തക�ൾ ൂപെപടെതന നിഗമനെി സാൂകിിുന �താ
വനയാണിത്. പാിയപീതിലയയ�ൾ േനടാൻ എ.ആർ. �ാസ് ു ിിയിൽ 
�േയാഗി്് േബാീയെപട പാി�ളാണ് പിനീട് �തകമാിി �സിീീക
ിിുനത്. �ീൽ്ിൽ �േയാഗിു േനാിി പിന�ലെി പാിയപീതി 
ഉേ�ംയ�െള ുൻനിർിി വിലയിുിിയതിുേംിം പാി�തകമാിി 
�സിീീകിിുനതിെല ംാംീയത പാി�തക നിർ�ാണ�ിിയയിെല 
തികും ആുനികമായ കാചപാടാണ്. പാി�തകനിർ�ിതിയിൽ അു
വർിിുന ആുനിക സമീപനമായ ിാിികത (Spiraling) എ.ആർ. 
അേന �ാവർിികമാിിയതിന് മധയമവയാകിണം ഒനാം പതിപിെ� 
ുഖംി െതളിംനുു.

“ഒിിിൽപിാ സംഗതിെയിെന പല�ാവംയം ആവർിിു
കംം വയതയതകെള വിുകളംകംം െി്ിു്് ’.”

ഭാിാധയാപകർി് അധയാപകപിിംീലനം ലഭയമാിാും എ.ആർ. 
�യത് നിെ്�ിും അനെി േകാളനിഭിണം അതുവയി്ില.

താന തലം ു തൽ ഉയർനതലം വെി അഥവാ ൂ ൾ തലം ു തൽ സർവ
കലാംാലാതലംവെിംള വയാകിണപിനെി വിഭാവനം െി്് താന 
�ാംകൾി് �ഥമവയാകിണം, മി്ിൽ ൂുകാർി് മീയമവയാകിണം 
ൈിൂൾ വിയയാർഥികൾി് ംംേംാധിനി ൂൾഘടം കിിാാൽ േകിള
പാണിനീയം എനി�െന ിമാുഗതമാംം ിാിികമാംം വികസിുന 
വയാകിണപിനെി തിടെപ�ിാൻ കിിാത് േകിളപാണിനിംെട 
വലിയേനടമായിുു. മലയാള വയാകിണപിനിിന് അതിുുപ് ഉ്ാ
യിുന ഗാർുെവയി�് സായിപിെ� വിിസമായ വയാകിണപാി�ത
കിിൽനിന് വിയയാർഥികൾ േമാിിതിായത് ഇേതാെടയാണ്. എ.ആർ. 
ിാജിാജവർ�ംെട വയാകിണ-ൃിാല�ാിൃതികൾ �ിുവനുുതൽ 
മലയാളഭാിാസാിിതയിിെ� ബിുയ-ബിുയാനതിബിുയ �ാുകളിൽ 
ഇുവെി അുതെനയാണ് പാി�തകം. വയാകിണ-ൃിാല�ാി�ളിൽ 
എ.ആർ. ൃ തികുെട അ�മായിതവം േിായയം െിാെപടാെത വർിമാനകാ
ലും നിലനിുുെവനത് വുതയാണ്.
4. ാൊാൊാിമൊി ആൂരണം (Prestige Planning)
ഭാിേയാട ്ഭാികസൂിംം ഇതി സൂിംം �ലർുന മേനാഭാവം ആണ് 
ഇവിെട പിിഗണനവിിയം.19 ഭാിേയാട് അുൂല മേനാഭാവം വളർിും 
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നിലനിർിുമാണ് ലയയം. ൃ രിമമായിേപാും ഭാിെയ ആവംയിാുള 
വിഭവമായി നിലനിർിാൻ രമിുു. സപനമായ സാിിതയസപി്, 
ൈപൃകം, േരഠഭാിാപയവി, േലാകഭാിാൂപടിിെല ാാനം, സംസാ
ിിുനവുെട എണംം ംതമാനംം, ആേഗാളസാധയതകൾ, ഭാികൾ 
ത�ിുള െകാള െകാ�ിുകളിെല േമൽ-കീി് ബധ�ൾ, ഉപേയാഗി
ുനവുെട പയവി, ഭാി്കെി ഉ്നീിി�ും ഭാിാേഭയ�േളാ�ള 
സമീപനംം എനി�െന വയതയതമായ ഘടക�േളാ�ള മേനാഭാവെി
യാണ് ഈ ആൂരണം അഭിുഖീകിിിാൻ രമിുനത്.

ഭാിംം സാിിതയംം ഐ�ികമായി എ�ു പിിുനവർി് നല 
െതാിിേലാ ഉയർന ജീവിതനിലവാിേമാ ലഭയമാവിെലും അവുെട 
ഇംലീി് പിിാാനം വളെി പിിതാപകിം ആയിിിുെമും ഉള 
വിംവാസം ഇെനനേപാെല അും നിലനിനിുു. ഈ വിംവാസം 
അടിാാനിിിതമാെണന് െതളിയിിാൻ തനാലാംംവിധം എ.ആർ.
പിിരമി്ിുു. സവതം ജീവിതംെകാ്് ഭാിാധയാപകന് എവിടംവെി 
എിാെമും എെതാെിയാകാെമും െതളിയിുക മാരമല ഭാിംം 
സാിിതയംം ഐ�ികമായി എ�ി തെ� ംിിയെിെിാ്് അത് െതളി
യിിാും അേ�ിിിന് സാധിു. അേ�ിിിെ� �ാസിലിുന വിയയാർ
ിികൾ വലിയ എംുകാും പര�വർികും �ഗഭിായ അീയാ
പകും ഉയർന ഗവെ�െ�് ഉേയയാഗാും ആയിമാിിയത് ിിിര
വുതയാണ്. സാിിതയപാാനൻ പി.െക. നാിായണപിള, സവേയംാഭി
മാനി െക. ിാമൃണപിള, താടകാവധം ആടിഥെയംതിയ വി. ൃണൻത
പി, പടം െകാുൃണപിള, എ്്. ിാമസവാമി അാർ, പി. അനതൻ പിള, 
ഇ.വി. ൃണപിള, േിലനാട് അിുതേമേനാൻ, ിീ�് െസിടിി വെിയായ 
ജി.എൻ. തപി, സി.എസ്. ു ിമണയൻ േപാ�ി ു ട�ിയവർ ഏതാും ഉയാ
ിിണ�ൾ മാരം.

1912-ൽ മലയാളം ഐ�ികമായി ബിുയപിനം ുട�ാുള 
അുമതി അനെി ിിടീി് െകാേളാണിയൽ സർിാിിൽനിന് പിടിു 
വാ�ിയേപാൾ ൃണൻ തപി എന (താടകവധം ആടിഥംെട 
കർിാവ് ) ഒെിാ� വിയയാർിി മാരമാണ് േിിാൻ ഉ്ായിുനത്. 
1914-ും 1916-ും േിിാൻ ആും ഉ്ായിുനില. 1907-ൽ ഇനെി 
ലസ് �വിന് ുലയമായ അനെി ഇ�ർമീ്ിയ�് േകാ്ിന് എ.ആിിെ� 
പിിരമ�ലമായി ഭാിാൂപ് അുവയിു കിടിയിുെന�ിും വിയയാർഥികൾ 
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താപിയം കാണിിാതിുനത് �തിസധി ൃ ിിു. �ാേയാഗികമതിയായ 
അേ�ിം ഇതിെന േനിിടത് ിിിര, ഭാിാൂുകൾ സമനവയിപിുെകാ
്് ആയിുു. ഭാിാൂരണിിെല ൃരിമമായി ആവംയം ഉ്ാുക 
എന �ിിയെയ അേന എ.ആർ. സാധി്തായി നുിിന് മന്ിലാ
ിാൻ കിിംു. ഭാിതീയിായ അധയാപകേിാട് സാമാനയമാംം ഭാിതീയ 
ഭാിാഅധയാപകേിാട് �േതയകിും ിിടീി് സർിാും വിേയംികളായ 
അധയാപകും, ഇംലീുകാുെട നിയരണിിു്ായിുന െസന�്, 
സി്ിേി�് ു ട�ിയ ൂ ണിേവ്ി�ി അിായമിക സംവിധാന�ും ക�ി 
വിേവിനമാണ് �ലർിിയിുനത്. ഈ വിേവിന�െള ഇോാടിു 
േനിിടാണ് എ.ആർ. മലയാളെമന ഭാിെയ ഉനതവിയയാഭയാസേമഖലയിെല 
അതംള അിായമികവിിയമായി ാാപിെ്�ുനും നാുഭാിാ
ധയാപകെന �ിൻസിപാൾ തതികയിേലും േവതനുലയതയിേലും 
എിിുനും.

െവളിാർ അവുെട ു ികയാിിെവ്ിുന െ�ാ�സർ ാാനം 
നാുഭാിാധയാപകന് കിടാൻേവ്ി ഏ.ആിിന് രീൂലം തിുനാൾ മിാിാ
ജാവിെനംം അേ�ിിിെ� യിവാനായിുന സി. ിാജേഗാപാലാിാിിെയ
ംം കാിയ�ൾ േബാീയെപ�ിി അവുെട സിായം സവീകിിേി്ിവനി
ുു. അ�െനയാണ്  ആയയമായി ഒു ഭാിതീയൻ െവളിാേിാെടാപം 
‘െ�ാ�സർ’ എന ു ലയപയവിയിേലെിുനത്. ആ പയവിി് ആയയമായി 
അർിമാംനത് മു മാനവിക-ംാംവിിയ�െളംം ഭാിതീയിായ അീയാ
പകെിംം പിതളി നാുഭാിംം ഭാിാധയാപകനാെണനത് ഭാിും 
ഭാിാധയാപകർും എിാലും അഭിമാനകിമായ ിിിരസദർഭമാണ്. 
െ�ാ�സർമാുെട ുിിയിൽ ാാനം, എംുുുകൾ ൂയിുന 
െപടിംെട താേിാൽ, വിലപിടി് ഉപകിണ�ൾ ുട�ി സായിപിെ� 
അത്ിെ� അടയാള�ൾ ഏ.ആിിേലെിിിയതിെനുിി്് അനതൻ
പിള പിംു, “ൂണിേയാെടാപം ൈഗർവാണിംം ാാവി്ിംം ഒുമിു 
വസിുനു കാുവാുള അസിിുതയാൽ ിില സാിാാർ ാലം 
മാേി്തായി വു. േകാേളജിെ� െതുഭാഗിായി കമനീയമായ 
വിരമൃിം ഒന് ഉടനടി വിംവകർ�ാവിെ� ൈവഭവിാെലനേപാെല 
ഉൃതമായി” (േകിളപാണിനി, 1934:112).

ുിാേവതനം, ൂ �തൽ േജാലി ഭാിം, �വർിന സവാതരയം നിേി
ധിിൽ, ആമാഭിമാനം രണെപ�ിൽ, അധികാി ാാന�ളിൽ നിന് 



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
136

അക�ിനിർിൽ, തതിക നികിാതിിിിൽ, പയവികൾ നിേിധിിൽ, 
േയാഗ�ളിേലി് യണിിാതിിിിും േകാേളജ് കൌസിൽ േപാുള 
ഭിണസംവിധാന�ളിൽനിന് മാ�ിനിർിും, ഉപകിണ�ും സൌകിയ�
ും മു വിഭവ�ും പുവ്ാതിിിിൽ, അിിയിുകളിൽ ഒപിടാതിിിിൽ, 
േപപുകൾ അയിാതിിിിൽ,ിട�ും നിയമ�ും െകാ്് വളർ്ംം 
�േിാഗതിംം തടയൽ എനി�െന താെിിടിൽനിന് േമൽിട് വെി 
വിവിധ ിീതിയിൽ വിേവിന�ൾ നിലനിനിുു. 1896-ൽ േജാലിയിൽ 
�േവംി്് 1918-ൽ േജാലിയിലിിിെി മിണമടംനത് വെിംള 22 
വർിിാലം എ.ആർ. നടിിയത് ഭാിും ഭാിാധയാപകും േവ്ി
ംള നിിതി േപാിാടം ആണ്. അേ�ിിിെ� മിളായ ഭാഗീിഥി 
അ� തുിാും എം ിാഘവ വർ� തുിാും േിർെനംതിയ എ.ആർ. 
ിാജിാജവർ� എന ജീവിിിര ൃതിയിും അേ�ിിിെ� ംിിയനായ 
അനതൻപിളംെട ‘േകിളപാണിനി’ എന ജീവിിിരൃതിയിും ഈ 
േപാിാട�ുെട വിംയാംം�ൾ ൃതയമായി വായിെ്�ിാംനതാണ്.

മലയാളം വിയയാർിികുെട ഇംലീി് പിിാാനിിൽ സംംയി
ുകംം ുൻവിധി െവു�ലർുകംം അ�െന ഇടെപ�കംം െി് 
ഇംലീി് െ�ാ�സർ ംാസിെന പ�ി വിയയാർിികൾ എ. ആിിേനാട് 
പിാതി പിാേപാൾ അേ�ിം അവേിാട് ആവംയെപടത് നനായി പിീ
യെയംതി കിിവ് െതളിയിിാനാണ്. Phonetics-െ� Selection test-ൽ 
ഒനാംിാും ഉനതവിജയ�ും മലയാളംവിയയാർിികൾ േനടിയേപാൾ 
ംാസിന് പാാിപിേി്ി വനിുു.

സംൃതേകാേളജിെ� ഇൻെ��ും �ിൻസിപാും ഒെിയായി 
േജാലി െി് സമയി് സി�വർികുെട �േതയകിും സംൃതാധയാപ
കുെട ഭാിാസുിിതതവം തിിി്ിിാ എ.ആർ. അത് മാ�ാനായി െി്ത് 
തീേയ�ിിെ� സാധയതകൾ ഉപേയാഗെപ�ുകയായിുു. ൈഗർവാണീവി
ജയം എന നാടകം എംതി വിയയാർഥികെള പിിംീലിപി്് എലാവുെടംം 
ുനിൽ നാടകം അവതിിപിുകയായിുു. ഇംലീി്-സംൃതഭാികെള 
ി്് മിളായി ിിരീകിി്് ഓേിാ ഭാിംേടംം ംിിംം പിിമിതിംം 
തിിി്ിിയാൻ ഉതുന തിിിൽ ിിടെപ�ിിയതായിുു നാടകം. 
മേനാഭാവമാ�ം ഉ്ാുനതിൽ തിേയ�ിിന് ഉള േംിി േലാകം ുംവൻ 
അംഗീകിി്താണേലാ. ‘േബാധനനാടകേവയി’ എന സ�പമാണ് 
ഇവിെട യാഥാർഥയമാംനത്. ഭാിാഭിമാനം എനത് അവസിം, െതാിിൽ, 
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ജീവിതനിലവാിം, പയവി എനിവംമാെയലാം ബധെപട് കിടുന 
ഒനാെണന് എ.ആിിന് നല േബാധയു്ായിുു. അുെകാ്ാണ് 
അേ�ിം ഭാിാധയാപകിടിുള ഭാിതീയിായ അധയാപകർും ഇംലീ
ുകാിായ അധയാപകർി് നൽുന ംപളുലയത്ായി േപാിാ�കംം 
േനടിെയ�ുകംം െി്ത്. ഭാിാ�ുകൾി് �വർിനസവാതരയം, ഭാി 
ഐ�ികമായ ബിുയേകാുകൾ, ഭാിാധയാപകർും ൈവസ് �ിൻസിപാൾ 
- �ിൻസിപാൾ പയവി, അിായമികേബാർംകളിും കൌസിലിും മു 
ഭിണസമിതിേയാഗ�ളിും �ാതിനിധയം എനിവെയലാം െപാുതിേനടി 
ഭാിാധയാപനം എനത് നല േവതനം ഉള അതംള െതാിിലായി 
ൂപാതിെപ�കംം െിു. ുണനിലവാിുള ഭാിാപിനം എനത് 
േസവന-േവതന വയവാകും ആയി ബധെപുകിടുന ഒനാെണന 
നല േബാധയം എ.ആിിു്ായിുു.
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മലാാളപഠിം: ാാാാൂരംൃിിാിൽ
ോിാമിാഥൻ പി.

അോിാ. െരാഫിർ, മലാാളോ�ിളപഠിിിാാംം, �ാലിക്് 
ിർവ�ലാാാല

�ബധസംരംം

വിയയാലയ�ളിെല ഭാിാപിനെി ഭാിാൂരണിിെ� �ധാന 
ഉപാധി എന നിലയിൽ പിിേംാധിുു. മലയാളപിനിിെ� ിിിര
ിിൽ ഉ്ായിുള �ധാനമായ ഗതിവിഗതികെള അവേലാകനംെി്് 
�ുകാലിിെ� ിീതികെള വിംകലനം െിുു.

താേ�ാൽവാുകൾ: ഭാിാൂരണം, ഭാിാപിനം, ഭാിാർ്നം

ജനസൂിിിെ� നാനാവിധമായ ഉപേയാഗ�ൾി് ഭാിെയ സ്മാ
ുക എനതാണ് ഭാിാൂരണെി സംബധി്് �ധാനമായ കാിയം. 
ഭാിയാകെട മുിയർ ത�ുെട ജീവിതപിിസിുനിന് സവാഭാവികമായി 
ആർ്ിുനും നിതയജീവിതിിൽ സയാ �േയാഗിുനുമാണ് എന
തിനാൽ പിിണാമിയായിിിും.അിാലമായ ാിിത അതിു സാീയമല. 
അേതസമയം ിാലംം പിിണാമിംമായ ഒു ാിിത അതിുുതാും. 
സൂിിിെലനേപാെല വയിിയിും ഭാി നിിതിം വികസിുെകാ
്ിിിും. �ാേയംികംം സാൂിികംം കാലികംമായ വയതയാസ�
െളാെിംം വയിിഭാിയിും �സിമായിിിും. വാതവിിൽ നാം 
മലയാളെമന് വിളിുനത് അനവധി മാ��േളാെട വളെിേയെിിാല
മായി ഇവിെട ുടുന, ആല�ാിികമായി അേനകം ഭാികെളുേപാും 
വിളിിാംനതിിിൽ പലവിധമായ ൈവവിീയ�ൾ �ലർുകംം 
അേതസമയം െപാുവായ പലും ഉൾവിിുകംം െിുന, പലമകുെട 
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സമാിാിെിയാണ.് മലയാളെമനല എലാ ജീവഭാികും ഇുേപാെലാ
െിിെനയാണ്. ഭാികൾ �ലർുന ഈ ൈവവിീയ�ും നിിതി
മായ പിിണാമ�വണതംമാണ് ഭാിാൂരണം എെനാു പീതിെയി
െന �സിമാുനത് എുേപാും പിയാം. ൈവവിീയ�ൾ വളർന് 
പി�ിം തിിി്ിിയാനാകാി മടിൽ അത് ിിതിിേപാകാതിിിിാനാണ് 
ഭാിാൂരണം രമിുനത്. അതിൽ മാനകഭാി എനത് ു �ധാനമാു
ു. അേതസമയം ഭാിംെട വിവിധ�ളായ �േയാഗ�ുെട കാിയയമത 
വർീിപിിാും ൂ �തൽൂ�തൽ ൂ മതിമാിാും രമിുെകാേ്യിിി
ുകംം െിുനതിനാൽ ഭാിാൂരണെി സംബധി്് ൈവവിീയംം 
�ധാനമാുു. വയതയതമായ േമഖലകൾും ആവംയ�ൾും അുൃ
തമായി �േയാഗയമമായ വയതയതമായ ിജി്ുകു്ാംകെയനത് 
ഭാിെയ സുിഭാി എന പയവിയിെലിിുനതിൽ �ധാനമാണേലാ.

മലയാളൈംലി എന �തകിിെ� ുടിിിൽിെന ൈവവി
ീയ�െളംം ഏകീകിണെിംം സംബധി് ഉൽി� ുടിൃണമാിാർ 
ഇ�െന േിഖെപ�ിിയിു്്.

“ഒു ൂ ലഭാിംെട ഉൾപിിിംകളായി ിിനി്ിതിിയ ഭാിാതി�ൾ
ു ത�ിുള വി�ലമായ വയതയാസ�ൾ േപാകെട; ഒേികഭാിതെന 
ഏതാും ംതാം�ൾ കിിംേപാേി്് എ�ിെനെയലാം മാിിമിിു
കളംു! നുെട ൂർവികിായ മലയാളികുെട ഭാിയിൽ എംതെപട 
‘ിിലപതികാിം’, ിാമിിിതം’, ‘കണ�ിാമായണം’ ുതലായവ ഇന് ഒു 
സാധാിണ മലയാളിു മന്ിലാവാതിിിുുവേലാ. ഈ നിലു േനാു
േപാൾ ഭാിയിൽ പയവാകയ�മാണ�െള ഏെിിാലേിും നിലനിർ
ുക എനു ുകിമായിേിാും. എനാൽ അുതെനയാണ്, നാം 
ഏതാും വയവാകെള അുസിിുക അതയാവംയമാെണനതിേലുള 
കാിണംം. ന�ൾ ഇെനംുന മലയാളം ഒിൂുസംവംാിിിു
േംിം വുന മലയാളിു മന്ിലാകണെമ�ിൽ, ഒു ഗേവിണംാലംം 
ുേി പിിതാാുെട നിിതിപിിരമ�ും േവ്ിയിിിുെമു വുനു 
നലതിനലേലാ.”

1942-ലാണ് മലയാളൈംലിംെട ആയയ�സാധനെമ�ിും േമൽ 
കാണി് വാകയ�ൾ ഉീിി്ിിിുനത്, 1985 നവംബിിൽ മാൃൂമി �സി
ീീകിി് ഒപതാം പതിപിൽനിനാണ്. െവും 35 െകാലം ു ുള മലയാളം 
അ്ടിംം ഇനെി അ്ടിംം ത�ിൽ താിതമയം െിാാൻൂടി ഈ 
ഉീിണി സിായിും.



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
142

അിിുമാ�ാംന അുകൾ നിിിിംള 1985-െല അ്ടിയിൽനിന് 
2020-െല ്ിടിപി അ്ടിയിേലി് മാിിയതിനിെട എംുിീതി എ�െന
െയലാം മാിിയിിിുു എന് ആേലാിിിാംനതാണ്. എതായാും 
ൂർവികർ എന് ഇിടി് വംെട േമെല ുിിട് എംുന ിീതി ഇവിെട 
സാീയമലതെന. മലയാളിു എനത് യകാിം ഒിിവാിി മലയാളിി് 
എേന ഇെനംതാുൂ. ഇരേയെി ിിന�ൾ ഇന് ആു്് ഉപേയാഗി
ുൂ. പിിതാാർ എനതിു പകിം ലിംഗനിിേപയമായ പിിതർ 
ആണ് ഈ എൽജിബിടി കാലി് ിാീീയമായി ഉിിതെമന് വിിാിിിാും 
മതി. ലിപിപിികിണം വുിിയ മാ��ുെട �തയാഘാത�ൾൂടി പിി
ഗണി്ാൽ ഇതിൽ എര സമതപയമാണ് പിിിെ്ംുകെയും എര 
ഇിടിുകളാണ് നിെപ�കെയും ആേലാിിിാംനതാണ്. ലിപിപിിക
ിണമാകെട മലയാളിിൽ അിൂ�ാുുേപ ക��ിം്ാിി മീ�ിുൂടി 
ിർ് െി്് ആേലാിിുിപി്് നടിിയ �ധാനെപട ഭാിാൂരണ�വർ
ിനംമാണ്. ുുിിിൽ, െക.എം. േഗാവിെയ പിുടർുെകാ്് ഒു 
ഗേവിണിിുള വുെപാെി ഇപിാ 35 വർിിിുളിൽിെന 
ഉ്ായിുെ്നർിം.

ഭാിയിൽ �ുതായി ഉ്ാുന ഓേിാ വാകയംം ൂമാർി
ിിൽ ഭാിെയ വികസിപിുനതിുള െിിിയ ുവ�െവപാണ്. അത് 
ഭാിാ�േയാഗെി നവീകിിിാും ൂ�തൽ കാിയയമമാിാുുള 
യനമാണേലാ. വിംാലമായ ഈ അർിിിൽ േനാുേപാൾ ഏെതാു 
ഭാിാ�േയാഗംം ഭാിാൂരണിിെ� പിിധിയിൽ വും എു പിയാം. 
പേയ, ‘വാുകൾ കാ�ാുു’ എു േകാവിലൻ പിാേപാെല 
െമാിികൾ മിിും തൽിാലേിേി നിുുൂ. എംും േിഖെപ�
ിിയ െമാിികുമാകെട ഏെിിാലം നിലനിുനവയാണ്. അതിനാൽ 
ഭാിയിൽ േിഖെപ�ുന െമാിികൾി് ഭാിാൂരണിിൽ ൂ�തൽ 
പു്് എു പിയാം. അ�െന േനാുേപാൾ രഥിിനംൾെപെട 
െമാിികൾ േിഖെപ�ുനുതെന വലിയ ഭാിാൂരണ�ൃിിയാു
ു. അത് തികും സാധാിണമായതിനാൽ അതിെന ഗൌനിിാിിെലു 
മാരം. അേതസമയം ഭാിെയുിിുള ആേലാിനകും വിംകലന�ും 
ഭാിാൂരണം ഗൌിവമായി പിിഗണിുന േമഖലയാണ്. അതായത് 
ഭാിാവിിയകമായി മലയാളിിു്ായിുളും ഉ്ായിെിാ്ിിി
ുനുമായ രഥ�ൾ–മണി�വാളലയണമായാും വിേയംികൾി് 
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ഭാിാപിനിിുള സിായി ആയാും ഭാിാവയാകിണിിന ആയാും 
ഭാിാിിിരനിർ�ാണമായാും ഭാിാ�േയാഗനിർേ�ംക�ളായാും 
ഭാിാേഭയപിനമായാും അെതലാം- ഗൌിവമായ ഭാിാൂരണയന�
ളായി എണാം.

ഭാിാസംബധമായ രഥിിനകൾ േപാെല വയിികേളാ 
�ാാന�േളാ ഏെ��ു നടിിയ വപി് ഭാിാൂരണരമ�ൾ 
ധാിാളു്ായിു്്; ഉ്ാുുു്്. ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് േപാുള ാാ
പന�ൾ പലതിിിൽെപട രഥ�ൾ �സിീീകിിുെകാ്് അതിെന 
േ�ാാാിിപിുുു്്. അേതസമയം ലിപിപിികിണംേപാെലംള 
ൂിവയാപകമായ �തയാഘാത�ു്ാിിയ ഭാിാൂരണരമ�ും അവർ 
നടപാിിയിു്്. ഇ�െനെയാെിയാെണ�ിും മലയാളിിെല ഭാിാ
ൂരണരമ�ളിൽ ംിംം അഭംുിംമായ ധാി വിയയാഭയാസംമായി 
ബധെപട ഭാിാപിനിിേ�താണ് എു കാണാം. അതിലാണ് ലിപിപ
ിികിണം വലിയ �തയാഘാത�ൾ ഉ്ാിിയിുളും.

േകിളപിിവിു ുുതെന മലയാളേയംിിൽ അ�ിേ�ാളുള 
ുടികെള മലയാളം എംിിേലി് ആനയിുെകാ്ാണ് ആുനികിീ
തിയിുള െപാുവിയയാഭയാസം നടപായത്. ആയയകാലി് അതിു്ാ
യിുന ജാതിംാിയ�ും ംീവിേിാധംെമലാം ിേമണ മാിിയേതാെട 
അത് വലിയേതാതിൽ സവീകാിയതംം വയാതിംം ംിിംം േനടിെയ�ു. 
അ്ടിംം മിിണിി�വർിനംം �േിാഗമനാംയ�ും എലാം ഇിപിയ 
ിിിരകാലഘടം ആുനികമലയാളി എന �തിയ മുിയസ�പം ൂ പെപ�
ിിെയ�ിതിെ� പാാിലിിലാണ് (അനവധി ൂ ൾ ു തലാളിമാുെട 
ുൻകാിൽ) ജനകീയമായ വിയയാഭയാസതിംഗം ൂ പെപടത്. േകിളപിിവിെയ
ുടർന് മലയാളേയംെിവിെടംം ുടികൾ ഒേി പാി�തക�ൾ പിി
ിാനാിംഭിു. ഭാിാൂരണിിെല ു�ധാനമായ കാിയമാണ് ഭാിാമാ
നകീകിണം. വിയയാഭയാസിിെല മലയാളപിനംേപാെല, ഇും ുടുന, 
അര്് ൃിിായ ഒു മാനകീകിണപീതി മെ�ാനില എനതാണ് 
ഭാിാൂരണിിൽ അതിുള �ാധാനയം. മാനകീകിണ�ിിയയിൽ 
ിിലർി് കിുന ആുൂലയ�ും മു ിിലർി് േനിിേട്ിവുന �ാതി
ൂലയ�ും അതിലട�ിയിുെ്�ിും അത് മലയാളികെള ഭാിാപിമായി 
ഏകീകിിുനതിൽ വലിയ പുവിി്ിു്്. അത് വിംാലമായ ഭാിാേലാ
കേിി് ുടികെള നയിു എനത് �ധാനമാണ്.
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വിയയാഭയാസ�വർിനം ആിംഭി്േപാിാണ് ുടികൾി് പിിിാൻ 
പാകിിൽ വിവിധവിിയ�ളിൽ പാി�തക�ു്ാേക്ത് ഒിടി
യതിിാവംയമായി വനത്. അിാലി് ൂപീകിി് പാി�തകി�
�ികുെട �ധാന േജാലിതെന വിവിധ വിിയ�ൾിായി ഗയയിിൽ 
പാി�തക�ൾ എംതിം്ാുകെയനതായിുു. മലയാളിിെല 
ഗയയംാഖെയ �ബലെപ�ിി എനതിനുിം വയതയത വിിയ�ൾ 
ൈകകാിയം െിാാുള പയാവലികും �തിപായനിീതികും ൂപെപ�
ിിെിാ്് അത് മലയാളിിെ� വിനിമയസാീയതെയ വി�ലെപ�ിി. 
ഒപം അതിർിി�േയം�ളിെല സൂി�ൾി് അവിവുെട ഭാിയിൽ 
പിിിാുള അവസിംം അു പിിഗണിു. ആ അർിിിൽ ഏകഭാി 
എന അടാനിലപാടിൽ അത് തളുേപായില.

േകിളിിൽ നടപിലായ മലയാളപിനിിന് ൂ ു ധാികൾ കാണാം. 
ഒന് വിവിധ വിിയ�ൾ പിിിാുള മാീയമെമന നിലയിൽ. ി്്, 
മലയാളഭാിതെന എലാവിയയാർിികും പിി്ിിിേി് പിനവിിയെമ
ന നിലയിൽ. ൂനാമത് മലയാളഭാിാസാിിതയംതെന ആവംയിാർി് 
തിിൊ�ിാംന വിേംിപിനം എന നിലയിൽ. മലയാളഭാിയിെല 
സാിിതയൂപ�ും സാിിതയംാം�ും ഭാിാഘടനംം എലാം 
ഉൾെപ�ിി ഭാിെയ ൂ�തൽ ആിിിൽ പിിിാുളതാണത്. സവി
േംിമായ ഭാിാപിനിിനായി മലയാളേമാ സംൃതേമാ അിബിേയാ 
ഒെി പിിിാുള സവാതരയംു്ായിുു. പിനിിുള ഭാിാ
മാീയമെമന നിലയിൽ ഇംലീും ആയയകാലേി നിലവിു്ായിുു. 
അതിന് ഏെി മാനയതംം സവീകാിയതംം ലഭി്ിുു എുൂടിയാണേലാ 
ബാലാഭയസനെിുിിുള ിവ. േജാർ്് മാിെ� �സിീമായ 
�ഭാിണിിെ� ിിിരപാാിലിിൽനിന് വയിമാുനത്. 
പിനീട് ുതിർന �ാംകളിൽ രിഭാിാപീതിെയ പിുടർുെകാ്് 
ഇംലീും ിിദിംം നിർബധിതമായ പിനവിിയമായി. ബുഭാികും 
ബുലസംാാി�ുുള ഇതയെയന �േയംെി ഒനാെക കുള 
വിംാലമായ ഭാിാൂരണിിെ� ഭാഗമായിടാണ് രിഭാിാപീതി 
വുനത് (�തിയകാലി് അത് പേ്േപാെല �സിമാേണാ എു 
പിിേംാധിേി്താണ്). ഇ�െന പല ഭാികൾ പിനവിിയമാുനത് 
മലയാളഭാിാൂരണെി നിുാാിെപ�ുകയേല െിുക എു 
സംംയിിാം. മു ഭാികുമാംള സപർി�ൾ ഏെതാു ഭാിംെടംം 
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വികാസിിന് അുേപയണീയമാണ്. ഭാിാഘടനെയുിിുള ആേലാ
ിന്് അനയഭാിാസപർിം �േിായനമാും. വിവർിന�ളിൂെട 
ഭാി ംിിെപടാൻ അനയഭാിാരാിയം അനിവാിയംമാണ്. ു ുിിിൽ 
സവതം സവാതരയം ൈകവിടാെത കിിംനര ഭാികുമായി സപർിം 
�ലർുക എനതാണ് ഭാിെയ സംബധി്് ുണകിം. പിിിിതമായ 
ഭാികളിൽനിെനലാം അിിം സാീയതകെള ന�ൾ േവ്വിധിിൽ 
ഉപേയാഗി്ിുേ്ാ എനത് േവെി േിായയം.

മലയാളപിനിിുള ൂ ു ധാികൾ പിിേംാധി്ാൽ ഓേിാനിും 
സവിേംിമായ ിില ഉേ�ംയലയയ�ുളതായിിാണാം. മേ�െതാു 
വിിയെിംം മലയാളഭാിയിൂെട ഉൾെിാളാും മലയാളിിൽ 
ആവികിിിാും ംീലിുകയാണ് പിനമാീയമെമന നിലയിുള 
മലയാളപിനിിെ� ലയയം. വിാാനെി ജനകീയമാുന ഒു 
യൌതയു്േലാ അതിൽ. നിർബധിതമായ മലയാളം (പിയകാലി് 
മലയാളം ി്ാം േപപർ) നിതയജീവിിിൽ അതയാവംയമായി വുന ിില 
എംുുുകും സാമാനയമായ വായനംം എലാം ഉൾെപ�ിിയ ഭാിാ
വയവിാിപിനമാണ്. അത് േകിളിിൽ എലാവും പിിെ്�േി് 
ഭാിാേംിിെയ ുൻനിുുു. എലാവെിംം മലയാളിിൽ �ാേയാഗി
കമായ സായിതംളവിാുക എനതാണതിെ� നിലപാട്. സവിേം
ിമായ മലയാളപിനമാകെട ഭാിെയംം സാിിതയെിംം ആിിിൽ 
പിിിാുേ�ംിുനവർു സവീകിിിാുളതാണ്. ുടർപിനിിൽ, 
�ീ്ിരിയിും ്ിരിയിും പി.ജി.യിുെമലാം മലയാളം തിിൊ�ി് 
ുേനുനവർി് ംിമായ അടിിി ൂപെപ�ുകയാണതിെ� ഒു 
ലയയം. മെ�ാന് ഉനതപിനിിൽ മലയാളം സവീകിിിാിവർും 
മലയാളഭാിെയംം സാിിതയെിംം സംബധി് അടിാാനപിമായ 
ധാിണം്ാുകംം വായനംം സംവായംം സജീവമാിി നിർിാുള 
വിഭാഗെി ൃിിെ്�ുകംമാണ്. പിയ കാലെി മലയാളം ഒനാം 
േപപിിെ�ംം ി്ാംേപപിിെ�ംം പാി�തക�ുെട ഘടന താിതമയം 
െി്ാൽിെന ഇത് വയിമാും.

എതാണ് മു വിിയ�ുെട മലയാളപാി�തക�ും മലയാളം
തെന പാിയവിിയമായ പാി�തക�ും ത�ിുള വയതയാസം എനത് 
രീിേി് കാിയമാണ്. ിിിരിിെലേയാ, ംാംിിെലേയാ ഒു ഭാഗം 
ഒേിസമയം ഈ ിുതിം പാി�തക�ളിും �തയയെപേടിാം. പേയ 
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അവംെട പിേനാേ�ംയ�ൾ ത�ിൽ കാതലായ ിില വയതയാസ�ു്്. 
ംാംപാി�തകിിൽ �ധാനം അതിെല ആംയമാണ്. ഭാി അു 
പിിിാുള ഒു ഉപാധിമാരമാണവിെട. മലയാളപാി�തകിിലാകെട 
ഭാിയാണ് കാിയം. കിിനപയ�ൾ, പയേ്ുവകൾ, അവംെട സധിംം 
സമാസംം ുട�ിയവ അവിെട �ധാനമാണ്. അവിെട വിിയം ഒു 
ഉപാധി മാരമാണ്. ൂമമായ അർിിിൽ സാിിതയംേപാും അവിെട 
ഭാിാപിനിിുള ഉപാധി മാരമാെണു പിയാം. വുനിഠമായ 
കാിയ�ും ഭാവനാമകമായ കാിയ�ും ൈകകാിയം െിുന ഭാിംെട 
�േയാഗൈവവിീയമാണ് രീാവിിയം. െിിിയ �ാ്ിൽ മലയാളം 
ുൻിിമാർ പയേ�യംം അനവയംം വിംയീകിി്് ഒേി പയയിിുതെന 
അർി�ുെട പല അടുകൾ കാണിുതന പിയ �ാ്്ൂമുഭവമാണ് 
�ിസി്ിും ഒു കാിയിിന് പിനിൽ ഒനിൽൂ�തൽ അർി�ൾ 
(സാീയതകൾ) ഉ്ാകാെമന നിലപാടിേലി് തെന എിി്െതന് 
ഇ.സി.ജി. ുയർംൻ (െക.എം. േവുേഗാപാൽ, 2008) േിഖെപ�ിിയി
ു്്. സവിേംിമായ ഭാിാപിനിിെ�, മലയാളപിനിിെ�, ഈ 
സാീയതകളാണ് അലാെത ംാംപിനിിെ� ു ണമല വിികാടിയായത് 
എനാണേ�ിം െവളിെപ�ിിയത്. അേതസമയം ഭാിാ�േയാഗിിലല, 
മിി്് ംാം�േയാഗിിലാണ് അത് �വർിി്ത് എും ഓർേി്
താണ്. അതായത് ഭാിാപിനിിെ�ംം ംാംപിനിിെ�ംം പിേനാ
േ�ംയ�ൾ വയതയതമാെണും അവ സംേയാജിുേപാൾ വിായകിമായ 
�ല�ളിേലു നയിിാം എുമാണ് ഇത് വയിമാുനത്. അേതസമയം 
അേ�ിിിു െവളി്ം നാിയ തിിിുള ഭാിാപിനം 1997-െല പാിയപ
ീതിപിികിണേിാെട പാേട ഉേപയിുകയാണ് നാം െി്ത് എും 
ഇതിേനാെടാപം ഓർിാം.

സാധാിണയായി അുവയേ്ാെട ഏെതാു ു ടിംം തെ� ു ുവട
ുള ഭാി(ഒനാംഭാി)യിൽ സാമാനയമായ �േയാഗാാനം േനടിയിിി
ും എനതിനാൽ അതിുേംിം മാരം വിയയാലയ�േവംം േന�ന ു ടിി് 
പിനീട് എു മലയാളമാണ് പിിിാുളത് എു സംംയം േതാനാം. ു ടി 
പേയ ആർ്ിെ്�ിത് മലയാളിിെ� പല ഭാിാേഭയ�ളിൽ ഒു 
മാരമാണ്. അതിെ� �േയാഗമിലം വീ�ം പിിസിംെമനനിലയിൽ 
വളെി പിിമിതംമാണ്. വിയയാലയിിൽ അുതെന വീും പിിുകയല 
െിുനത്. ഒനാംഭാിംെട സവാംംീകിണംം ഒനാംഭാിംെട പിനംം 
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പി�ിബധുളതാെണ�ിും ഒേി ിീതിയല പിുടുനത്. വിയയാല
യ�ളിൽ ുടികൾ പിിുനത് എംുവിയയയാണ്. അത് അേതവെി 
സവാംംീകിി് വാെമാിിഭാിംെട ുടർ്യാെണ�ിും അുതെനയല.

അുവെി സംസാിിുേപാൾ ഉപേയാഗി്ിുന സവന�െളി
െന അവർ �ുതായ ഒു തലിിൽ തിിി്ിിംു. മലയാളിിെല 
അടിാാനായി�ൾ അപെിാേനാ അലേയാ എന് നുിിനിംം 
തിടെപ�ിാനായിടിെല�ിും അടിാാനായി�ളിെല സവി�െളംം 
വയജന�െളംം ു ടി തിിി്ിിംനത് അവിെട െവ്ാണ്. ഭാിണിിെ� 
ഒംിിൽ സവി�ായമായിിീുന പല വയജന�ും നുെട നാുെമാിി
കളിു്്. അവയിെല വയജനതവം �കടമായി അുഭവെപ�നത് എംു 
ിിന�ൾ പിിെ്�ുനേതാെടയാണ്. മെ�ാു വിധിിൽ പിാാൽ 
മലയാളിിെല സവനിമാപരഥനം എന ഗൌിവതിമായ �ിിയയിൂെട
യാണ് ുടി കടുേപാുനത്. അുവെി ഉ്ിിുി് ംീല�ൾ അതിന് 
സിായകിമാുു്്. ൂ , നായ്, മൌ ു ട�ി പിിിിതമായ പയ�ൾതെന 
അയിവിനയാസം �കടമാുന തിിിൽ ൂവ്, നായ, മം എന മടിൽ 
തിിി്ിിംു. അുവെി േകട കതെയ കഥെയു മന്ിലാുു. എതിന് 
വീടിെല െിലേപിിു പകിം തെ� ഔേയയാഗികനാമെി തിിി്ിിംു. 
ൂപാ� ിിരംലഭിിെ� വീടിൽ വിളിുന േപിാും എന് വീിാൻുടി 
എംതിയുേപാെല (കവിതംെട താപിയം മെ�ാനാെണ�ിും) പിിിിത
മായ ുുപാ�കെളിെന അത് �നർനിർവിിുു. നാനാജഗാേനാ 
ിമയഭാി എന് ഇടേ�ിി (പളിൂടിിേലി് വീും) വാിിയ ജുസിജ
മായ അൂർിഭാിയിൽനിന് ആ കാപനികാുഭവെി നാനാജഗാേനാ 
ിമയഭാി എന് ൂ ർിമായ മലയാളിിേലി് മാുന ഇടേ�ിിംെട കാവയ
ഭാിയിേലി് ുടി പി്െവുു. ആംഗയ�ൾെകാും ഈണവയതയാസം
െകാും മും ൂിിപി്ിുന അർിേഭയ�െള ുേിൂടി ൂർിമായി 
അവതിിപിുകെയന െവുവിളി ഏെ��ുു. ു ുിിിൽ വർണപയവാ
കയതല�ളിെലലാം അു �തിയ ഒു വയിത േന�ു. അതാകെട േകിള
ിിെലവിടംുള മലയാളികേളാട് സംവയിിാൻ േംിിംള ഒനാെണന് 
ിേമണ തിിി്ിിംകംം െിുു. മാരമല തെ� പിിസിഭാിെയ അടയാ
ളെപ�ിാൻ കിിംന വിധിിൽ എംുഭാിെയ പിികിിിാെമും 
പിിുു. നിാിതമായ അയിിിന�ൾ ഉപേയാഗിുെകാുതെന 
വാെമാിിംെട ിീതിേഭയ�െള എ�െനെയലാംൂിിപിിാൻ കിിംെമന് 
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േനാവലിും െിുകഥകളിുെമാെി നടിിയ പിീയണ�ുെട ബുവി
ധമായ മാൃകകും അവർി് ു നിൽ എംിായി ലഭിുു. ു ുിിിൽ 
മാനകീൃതമായ എംുഭാിയിേലി് �േവംിുനതിുള േബാധൂർ
വമായ പിിംീലന�ുെട ആയയപടിയിലാണ് ഒനാം �ാ്ിെലുന ുടി 
പായൂുനത്. ുടർന് ആ ഭാിയിലാണ് കണും സയൻും ിിിരംം 
ൂമിംാംംം മും ുടി പിിെ്�േി്ത്.

സവിേംിമായ ഭാിാപിനം വാതവിിൽ ഭാിാഘടനെയ ൂ �തൽ 
രീിുു. ഭാിാ�േയാഗ�ുെട അതർീാിയായി നിുന ഘടനംം 
അതിെല േിർുകും അിിുകുെമലാം അ�ുപിിേംാധിുു. ഭാവാനാ
മകംം നവീനംമായ �േയാഗ�െള, ഉിിൈവിിരയ�െള, മന്ിലാ
ിാും �തിയ �േയാഗ�ളിേലി് സവയം എിിേ്ിാും അു ു ടികെള 
സ്ിാുു. ഭാിംം സാിിതയംമാണ് അതിെല �ധാന പിനവിിയം. 
പയയപിനിിൂെട കവിതംെട ഭാവനാേലാകം പിിിയെപ�ക മാരമല 
ുടികുെട പയാാനം വലിയേതാതിൽ വികസിുകംം െിുു. ഒേി 
അർിെി ുിിിാൻ ഈിൽേഭയ�േളാെട പല പയ�ൾ പിിു
നേതാെട �േയാഗം ൂ�തൽ ൂമതിമാുു. വയതയതമായ പയ�ൾ 
ൂടിേ്ർി് അർിനിേവയനിിുള പല ിീതികൾ സവായിമാുു. 
അാാം വയ്ിൽനിന് ു ടിംെട ഭാിാേംിി വികസിുനത് �ധാനമാ
ംം പയേംഖിിിും വാകയ�േയാഗ�ുെട ൈവവിീയിിുമാണേലാ. 
അതിു സമാതിമായി വയതയതവിിയ�ളിുള അിിംം വികസിുു. 
ഇ�െനെയലാം ിിടെപ�ിിയ ഒു പീതിയാണ് ഭാിാപിനിിേ�ത്.

അിിംനതിൽനിന് അിിയാുളതിേലി് എനാണ് എിാലെി
ംം വിയയാഭയാസിിെ� നിർ�ിിിീതി. മലയാളപിനിിെ� കാിയിിൽ 
നിതയജീവിതിിൽ കാിയയമമായി മലയാളം ഉപേയാഗിുു എുളത് 
എലാ ു ടികും േനിെി ആർ്ിുകിിാ േംിിയാണ്. എുെവ്ാൽ 
്ാർടി്് േപായി�ിൽ എലാവും അവിവുെട കിിവുസിി്് ഒേി 
േപാെല മി�ിിാണ്. എുെവ്് ുടർുള മാർ�ിിൽ എലാവും 
ഒേിേപാെല ു േനിിെിാളണെമനില. മലയാളപിനിിെ� കാിയിിൽ 
ുടികൾ �യാസമുഭവിുനത് �ധാനമാംം അയിെമംി് പിിെ്�
ുനതിലാണ്. അതിെല �ധാന ൈവതിണി അതിഖിേഘാി�ും 
ഊമാിുംതെന. അതിെ� കാിണമാകെട മലയാളെമംിിെ� പിി
ണാമിിിരിിൽിെന േവേിാടിയിിിുന ിില കാിയ�ളാെണന് 
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ഗേവിണിിെ� ഭാഗമായി നടിിയ വിംകലനിിൽ വയിമായിു്് 
(േസാമനാഥൻ, 2008).

തമിിയിമാലയിെലാു�ിനിന വെടംിിൽനിന് സംൃതായി
മാലൂടി ഉൾെപ�ന രഥായിിിേലി് വികസി്താണ് �ാിീനകാല
ുതെന മലയാളെമംിിു്ായ ഒു �ധാനപിിണാമം. ിാമിിിതംം 
തിുനിിൽമാലംം േപാുള പാുൃതികളിൽനിന് കണ�ിവിതകളിൂെട 
വളർന് എംി�െ� കിളിപാടിേലി് എുേപാൾ ഈ പിിണാമം 
ഏതാ്് ൂർിിയാുു. എംി�നിൽിെന ിാമായണിിൽനി
ന് മിാഭാിതിിേലി് എുേപാൾ െിുേ�ിിയിൽ ക്ുേപാെല 
ഒു െതളി്ം ൂ�ുു്േലാ. പാടിൽനിന് കിളിപാടിേലുള ഈ 
ലിപിവികാസം േബാധൂർവമായ ഭാിാൂരണയനിിെ� �ലമായി 
വിിാിിിാനാവില. സംൃതായി�ൾ ഓേിാനായി കടുവുനതിെ� 
ിിിരപിമായ വിംയാംം�ൾ എൻ. സാം �സിീീകിി്ിു്് (2006).

സംൃതായിമാലംെട സവീകിണം മലയാളിിെ� പയസപും 
�േയാഗേംിിംം വികസിപിു എനല, അതിലാി മലയാളെി 
സ�പിിാൻ േപാുമാകാി ിീതിയിൽ അത് �തിഠ േന�കംം െിു. 
എ�ിും അത് മലയാളിജീവിതിിെ� അടിയടിിെന ഇുവെി ൂ ർണമാംം 
സവാധീനിുകിിു എും പിയാനാവില. രീമ, ബാലഭാാർ ുട�ി 
�തിയ ആൾേപുകളിൽ രഥായിമിലാെത പ�ാി അവാംെ്
നു ംിിതെന. അേതസമയം ബി.പി. അ�ാടി, ംാതിനഗർ ുട�ിയ 
ിില �േയംനാമ�േളാ മുളാഭവൻ, ഇദീവിം, ലവ്േ്ൽ ുട�ിയ 
ഏതാും വീുേപുകേളാ അലാെത വിേലജാപീസിൽ നുന ാലേപു
കേളാ വീുേപുകേളാ പിിേംാധി്ാൽ അവെയലാം പിയ വെടംിിൽ 
ഒുുനവയാെണു കാണാം. മാരമല, പിാാലി്, പ്മലയാള�
ാാനിിെ� കാലുമാരമല, ഇുപിിെയാനാം ൂ �ാ്ിൽേപാും 
ാാവി്ായി�ൾ മാരുപേയാഗി്് നിലംൂുമലർനനാൾ േപാെല 
ഒു േനാവൽ സാീയമാെണന് െതളിയി്ിുു്േലാ. അേതസമയം 
�ാിീനതേയാട് വളെിേയെി മമതംം തീരമായ ഭാിാഭിമാനംം െവു�
ലർുന തമിംതെന, ഇുപതാം ൂ�ാ്ിെ� അതയപായിിലാെണ�ി
ും, െതുുകന്�െളംം മലയാളെിംം പിുടുന മടിൽ, ൃ ുിും 
അതിഖി�ും എംിിേലി് സവീകിിുനു കാണാം. അതായിിിിാം 
ഭാിാവികാസിിെ� സവാഭാവികമാർ�ം.
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എംിിൽ അതിഖിൃുേഘാി�ും ഊമാിുെമലാം സാർവരി
കമായ സവീകിിിെപെട�ിും അവെയ വയതിിിിമായി ഉ്ിിുന ിീതി 
സമാതിമായി ഇവിെട വികസി്ില. ുഖെമും നഖെമുംതെന എംു
േപാംം സാധാിണഭാിണ�ളിൽ ു കെമും നകെമും മും പിയാേനാ 
പിുേകടാേലാ നുി് അസവാഭാവികത േതാുനില. അതിനാൽ 
ഉ്ാിണം ഒു വിിംം എംി് േവെിാു വിിംം എന ൈവുീയം 
മലയാളെി സംബധി്് ഇേപാംം നിലനിുു്്. മലയാളിിെല 
സവനിമ�െളംം അയി�െളംം താിതമയം െിു പിി് വി. ുുമാിൻ 
(1990) അതിഖിേഘാി�ൾി് അപവയതയയേജാടികൾ ഇെലനതിൽ 
�യാസെപ�ു്്. മലയാളിിെല സവന�െള നിർണയിുേപാൾ �
േബാധിാൻ നായെിേപാുളവർ (1980) അതിഖിംം േഘാിംം ത�ിൽ 
വയവേ�യിുനത് മലയാളികുെട സംസാിിിൽ പതിവില എന് േിഖ
െപ�ിിയിുളത് ഓർുക. വാെമാിിയിൽ അതിെലു പിംന അേ�ിം 
എംിിൽ അുെ്ുൂടി പിംനത് രീിേി്താണ്(1999). എം
ിിു്് ഉ്ാിണിിലില എന കട�ഥ മലയാളിിു്് എനർിം.

ഈ അവാെയ അംഗീകിിുെകാുതെന േവുേഗാപാലപണി
ിർ മാനകീകിണെിുിി്് പിയാേലാിി്് ഇ�െന പിംു:

«നിലവാിെപ�ിലാണ് വിിയം, െതുതിുിലല. ഈ രമംതെന
ംം വാെമാിിംെട സവാ�ദയിിു േനെി നടുന അതയാിാിമായി ധിി
ുേപാകാം. അുെകാ്് ഉിപിു പിയെട, വിേംിവയവിാിമാണ് ിംഗം. 
വയാകിണസാുത എനു മെ�ാു വിിയമാണ്. വിേംിവയവിാിിിൽ 
എരേിാളം വയാവർിനം യീയിേി്ു്്, എരേിാളം സവാതരയം 
അുവയിിാംനതാണ് എു മാരം. ആൂരിതമായ ഏകീകിണിിന
ുിം ൈവവിീയ�ൾ നിലനിുെകാും.

വിേംിവയവിാിിിും മാ��ൾ വിികതെന െിും. ‘മാ�നി’ംം 
‘മാൂ’ംം ഇിിെിിെന ‘മാ�ായ് ’ മാിി ‘മാ�’യായേതാർുക.

അന് പലർും ിിതമായത് മാ�ായ് ആയിുനിും അനെി വിേം
ിവയവിാിെി നിയരിുന ഭാികസൂിഗണം അംഗീകിി് മാ�ം 
നടപിലായി. ഭാിാൂരകർ വിേംിവയവിാിിിേലിായി ൂപ�ൾ 
തിിൊ�ും. അവംെട ലയണം വിവിിുകംം െിും. ഭാി ിിലേപാ
െിാെി ഇതിു വി�ിനിാാെത ുതിിേപാും. നുെട ആയയകാലെി 
ഭാിാൂരകനായ ലീലാതിലകകാിൻ ‘ഇി്ി’െല ആയയെി ‘ഇ’ വിട് 
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ി്് ആിുെതു വിധിു. അ�െന െിുനത് ‘ഒുിി’ എു േവ്ത് 
‘ുിി’ എനാുംേപാെലയാെണന് വായിു. ിമികതംം ംിിഭാതം
മാണ് ഭാിാൂരകനായ ൈവയാകിണെ� താപിയവിിയ�ൾ. അവ 
കണിിെല�ിാൽ ലീലാതിലകാിെ� വായം ംിിയാണ്. ഒുിിയിൽ 
�ൃതി ‘ഒി് ’, ഇി്ിൽ ‘ഇി് ’ എും. ഇതിെ� സാനിീയം കാുക: 
ഇിടി, ഇുപത്, ഇുൂി്. യീർഘസവിേിാെട ഈ(ിി)ി്്, ഈിായിിം, 
ഈിാി്... എും മും. ിമം, ംിി ഇവ വിട് ഭാികംീലം ി്് എനതിൽ 
ഉിു. ഇി്് അനയായമായി. േപായവിിേയ െതളിിേയ ൈവയാകിണന് 
തിുൂ. േതാുേപാുെമനിിാിും പണിെപേട്ിവുന ആളാണ് 
ഒുനില്് ഭാിാൂരകൻ. വയതിയാന�ൾും ൈവവിീയ�ൾും 
അുിുള ഏകീകിണിിു േവ്ിയാണേലാ അയാുെട പിിരമമ
രംം’’(http://books.sayahna.org/mi/pdf/venugopal-unp.pdf.

ഭാിാൂരകർ മാരമല സാധാിണ ഭാികും ഏകീകിണിിന് 
രമിിാുെ്ന്–സവതം വാെമാിിേഭയിിെ� അതിർിികടുേപാ
െിലാം ഓേിാ ഭാികും നിലവാിെപ�ിാൻ യനിുനത്, ‘്് �ലയ’ 
എനു മാ�ി ‘എനിിിിയില’ എും ‘ു മാ്’ എനു മാ�ി ‘എനിി് 
േവ്’ എും മും �േയാഗിിാുളത് ഉയാിിിുെകാ്് അേ�ിം 
ുടർു പിംു. സായിത ഇതിെന വളെി സിായിുു എനർിം.

അതിഖിെിംം േഘാിെിംം വയവേ�യിിാൻ, ു ു�ിയപയം, 
സായിിായ മലയാളികെള�ിും, രമിുുെ്നും അുേപാെല 
രീിേി്കാിയമാണ്. ഒിാുെട വാെമാിിെയ പിിേംാധി്ാൽ അതിെല 
അതിഖി�ും േഘാി�ും പി�ിം വയതയതമാണ് എന് പിേയ്ിവും. 
അേതസമയം മെ�ാിാുെട അതിഖിേഘാി�ുമായി അവ ഒനിെനാു 
െപാുിം യീയിുെകാളണെമനില. ിിലേപാൾ മെ�ാിാുെട അതി
ഖി�ളിൽനിന് അയാുെട േഘാി�ൾ േവർതിിി്ിിയാനായിെലും 
വിാം. അതിഖിേഘാി�ുെട ഉ്ാിണിിൽ മാനകീൃതമായ മാൃക 
സാർവരികമായി നടപിലില എനതാവാം ംിി. ഊമാിുെട കാിയിിൽ 
ഭാിാേഭയ�ുെട സവാധീനംം നിർണായകമാണ്. ിില ഭാിാേഭയ�ളിൽ 
അവംെട വയവേ�യനം ഉ്ാിണിിൽിെന കാുുെ്�ിും മുിില 
ഭാിാേഭയ�ളിൽ ഇവ പി�ിം മാ�ി ഉപേയാഗിുന ിീതി രീി്ാൽ ഒു 
സവനിമിിെ� ഉപസവന�ൾേപാെലയാണ് അവ െപുമാുനത് എു 
കാണാം. അതായത് മലയാളിിെല ഈ വയവേ�യന�ൾ എംിിൂെട 
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മാരം ഉിുന ഒു ഭാിാ�തിഭാസമാെണനർിം. അതിനാൽിെന 
ുടികുെട അയിെിുകൾ മിിും ഇതിെന േകാീകിി്ാുനത് സവാ
ഭാവികമാണ.് എുെവ്ാൽ അതിഖിൃുേഘാേിാമാിുെട വയതിിിിത 
എംിിൂെട സവായിാമാേി്തിനാൽ അവെയ നിിതിം തിുിി 
ുേനുന ഒു േബാധനിീതിയാംം �ല�യമാംക എനർിം. അിിം 
േബാധനിീതി �ാബലയിിു്ായിുനിും അയിപിംുകൾ അര്് 
അസാധാിണമായിുനില എനാണ് നിിീയണ�ൾ െവളിവാുനത്.

പയസവാംംീകിണിിെ� കാിയിിും ിില അതി�ൾ കാുു
്്. വയതയതമായ വാകയിീതികൾ, വിേംിിും യീർഘംം സ�ീർണഘടനം
ളുമായ വാകയിിന �േയാഗിുനതിൽ പിാം �ാ്ിെലുേപാംം 
ഒു വിഭാഗം ുടികൾ ുേനുനില എനാണ് കാണാൻ കിിാത്. ിസക
ിമായ കാിയം വാകയിിൽ ആവംയമായ ിിന�ൾ േിർുന ുടികൾ 
വാകയിിനയിൽ സാമാനയമാംം മികം കാുു എന വുതയാണ്. 
അേതസമയം ലുവാകയ�ൾ മാരം ഉപേയാഗിുനവർ ുൾേ്ാപ് 
എന ിിനം േപാും ഉപേയാഗിിാൻ െപാുെവ രമിുകാുുമില. 
വാകയ�െള േിർുെവുേപാൾ പിെന, എനിട് ുട�ി �കിണപി
മാേയാ ആഖയാനപിമാേയാ ആയ ുടർ്കെള ുിിുന പയ�ൾ േിർ
ുെവുെകാ്് വാകയ�െള ഘടിപിിാുള രമ�ും ധാിാളമായി 
കാണാൻ കിിംം. �ലിിൽ ഒനാം ഭാിയായിും പിനിിെ� പിാം 
വർിെമിിയിും വയിംം ൃതയംം ൈവഭിനയൂർണംമായ ഭാിാ�
േയാഗിിൽ മിിവും േവ്ര ുേനുനില എനാണ് വയിമാുനത്. 
മലയാളം ഭിണഭാിയാിിെിാ്് ഉിിം വെന�ിും ഉിിംകേളാ 
കുകേളാ ഒെി താാിാുന ഉേയയാഗാർി് നല മലയാളിിൽ 
അു െിാാനാുനില എന വുതെയ ഇുമായി ബധെപട് മന്ി
ലാേി്താണ്. ഭാിാൂരണിിെല മെ�ാു �ധാനേമഖലയായ 
ഭിണഭാിയിേലി് മലയാളിിന് ുഗമമായി �േവംിിാനാവാിത് 
അടിാാനപിമായ ിില എംുഭാിാേംിികൾ േവ്വിധം സവായ
ിമാിാൻ കിിയാിുെകാ്ാണ് എുേവണം അുമാനിിാൻ. 
രാേ്വുകൾ അവിവർ പിി് വിിയ�ൾ മലയാളിിൽ എംതി നുെട 
രഥാവലിംെട എണിിും വണിിുുള പിിമിതികൾ മിികടിാൻ 
ഉാാിിിണെമന് ഒു ൂ�ാുുേപ എ.ആർ. ിാജിാജവർ� െി് 
ആിവാനം േവ്വിധം നടപിലാകാിും ഇതിന് കാിണമാേണാ എു 
പിിേംാധിേി്താണ്.
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കാിയ�ൾ അരെയാും ുേഭായർിമലാതിുന ിിിരഘടിി
ലാണ് 1997-ൽ വിയയാഭയാസിംഗി് സൂലമായ പിികിണു്ാുനത്. 
അതിനാൽിെന വളെിേയെി �തീയകേളാെടയാണ് ഭാിാതപിർ 
പിികിണരമ�െള നിിീയി്ും. യൌർഭാഗയവംാൽ ിില വിവായ�ളിേല
ിാണ് അത് േനെി െിു പതി്ത്. അതിെനുടർന് ിില ംാിയ�ളിും 
കിപിലാി അവകാംവായ�ളിും ുുന പതിം ിാീീയതരിി
േലി് അത് ൂുുുകംം െിു. ഉയാിിണിിന് അയിെിുകൾ 
തിുിാൻ പാടില, ുടികൾ അത് സവയം കെ്ുകംം സവയം തിു
ുകംമാണ് േവ്ത് എന േബാധനംാംപിമായി ൂ�തൽ ംിിംം 
ംാംീയംമായ നിലപാട് പിികിണം ു േനാുെവു. എനാൽ അത് നടപി
ലായത് അയിെിുകൾ തിുിാൻ പാടില, ുവന മിിെയ ൂളിൽ 
�േവംിപിിാൻ പാടില ു ട�ിയ ംാിയ�ളായാണ്. �ലിിൽ ു ു്ാ
യിുനുേപാെല അീയാപകേകാിതമായ നിലപാ� സവീകിിുെകാ്് 
െതുതിുുന ിീതി അവസാനിപിു എു മാരമല ുടികൾ സവയം 
തിുിി ു േനുന �തിയ ിീതി �ല�യമായി നടപിലായുമില. ഭാിയിൽ 
െതുകേളയില എുേപാും വായു്ായി. അു വയ്ിനിെട ു ടി സവയം 
ആർ്ിെ്�ുന ഒനാംഭാിയിൽ ഒു ഘടിിൽ കാണിുന െതുകൾ 
അ�ി ഘടിിൽ സവയം തിുിി ുേനുന ംിുഭാിാർ്നിിെ� 
ിീതിംം സവഭാവംമാണ് പിികിണവായികൾ ആയർംമായി സവീകിി്ത്. 
ംിുഭാിാർ്നംം ബാലഭയസനംം ി്ാെണന കാിയം അവർ േവ്ര 
ൂമമായി തിിി്ിിാില എുേവണം അുമാനിിാൻ. കാിണം പാി�
തക�െളംം പിനപാിന�വർിന�െളംം ംിുഭാിാർ്നിിെ� 
പിിേ�യയിിൽ മാ�ിെയ�ിാനാണ് അന് ഉാാിി്ത്. ഭാിാവയവ
ിാി�ൾി് അമിതമായ ഊനൽ അുവിി വുൂടി. അതിൽിെന 
�ാേയംികമായ െമാിിേഭയ�ൾി് �ാധാനയംം ൈകവു. അയി�ൾ 
ഒ�െയാ�യായി പിി്് അയിമാല ൃയിാമാിി എംിിൽ ുേനുന 
ിീതി ഒിിവാിി ുടിംെട േപുൾെപെട പിിിിതമായ പയ�ൾ എംുക
െയന ിീതി െകാുവു. നിിർികമായ അയി�െളിാൾ ഭാിയിൽ 
�ധാനം സാർികമായ വാുകളാണേലാ എനാണതിെ� ംിി. പേയ, 
അയിമാലെയ, അതിെ� ിമെിിെന, പാേട തളിിളാുമില. 
അപിിിിതപയ�ുെട അർിം കെ്ിാനായി നിഘു പിിേംാധി
ിണം (അതിെ� െിുപതിപ് ഓേിാ പാി�തകിിും അുബധമായി 
നാിെിാ്് വലിയ യീർഘവീയണംം ആൂരണമികംം �യർംിപിു). 
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അത് ംീലി്് ിേമണ നിഘുനിർ�ാണിിൽ എിണെമനായിുു 
പിനമാർ�ം. അ�െനവുേപാൾ യാരികമായ മനപാിമാിലിലാെത
ിെന അയിമാലംെട ിമം ൃ യിാമാും എനാണ് വിഭാവന െി്ത്. 
അുപെയ, സിീാതമായി നിനതലാെത �േയാഗിിൽ �ല�യമായി 
നടപിലായില.

�ാംകളിെല പാി�തക�ളിൽ ഇുേപാെല നയവയതയാസം �കട
മായി. ംിുഭാിാർ്നെി ു ൻനിുിിെിാ് ്ഭാിയിൽ സാമാനയമായ 
ധാിണ മതിെയന നിലപാട് ഇതിു പിനിു്്. പു ിിനാ�തകിി
െ� ഭാഗമായിുന വയവിാി�ൾ മിിും ഒനാം േപപിിേലി് ൂ �മാിി. 
അേതാെട ഉേ�ംയലയയ�ളിും ഘടനയിും വയതയതമായ ഒനാം േപപർ, 
ി്ാം േപപർ എന വിഭജനം അ�സിമായി. അതിെ� ഭാഗമായാവണം, 
ഏതാും വർിം കിിാേതാെട പാി�തക�ുെട ഈ ഘടനംം സവാ
ഭാവികമാംം മാ�ി. എടാം �ാംുതൽ മലയാളിിന് ഒേി ഘടനയിൽ 
ഒേിസമയം ിു �തക�ൾ നിലവിൽവു. സാിിതയവിഭവം മാരം മാ�ി
യിുള (ഒനിൽ ൈവേലാപിളിംെട കനിെിാിിെല ഭാഗമാെണ�ിൽ 
മ�തിൽ മാപിിിെല ഭാഗ�ളാംം എന മടിൽ) ിു പാി�തക�ളാണ് 
നടപിുളത്. �ലിിൽ അതിെ� ഉേ�ംയലയയ�െള അവഗണിുെകാ്് 
ഒു മിരണമാണ് സംഭവി്ത്. ംിുഭാിാർ്നിിെ� പടംകൾതെന 
ബാലാഭയസനിിും എു കുതിയതിെ� ുടർ്യായി വാെമാിിംെട 
വിംാലപിനമാണ് ഭാിാപിനം എന നിലപാട് സവീകിി്ുേപാെലയാണ് 
അതിെ� ിീതി. അുെകാ്് എംുിീതികളിൽ അുവെിം്ായിുന 
അതിഖിൃുേഘാേിാമാിളിൽ പിെി കുവന സദിധത, യീർഘംം 
സ�ീർണംമായ വാകയൈവവിീയ�െള സവാംംീകിിിാുള �യാസം 
ുട�ിയവ �തിയ പീതിയിൽ ഒുൂടി തീരമായി കാണാനായി എനാണ് 
ഗേവിണിിെ� ഭാഗമായി േംഖിി് ഭാിാമാൃകകൾ വയിമാിിയത്. 
അത് ൂ ൾ �ാംകളിൽ ഒു�ി നിുന ഒു �വണതയായി കുതാനാവി
ല. എം.എ. മലയാളം ജയി്വിിൽിെന ഒു വിഭാഗിിന് സവതമായി 
ടി.സി.ുള അേപയേപാും വയിമായി എംതാൻ കിിയാി ിില 
ഉയാിിണ�ൾ ഉ്ാുനത് അതിെ� ുടർ്യാേണാ എു പിിേംാ
ധിേി്ിയിിിുു.

ലിപിപിികിണം ൂപകപനെി് ൂിനാട് ുാൻപിളംെട 
േനൃതവിിുള ക�ി�ി അതിെല നിർേ�ം�ൾ (1971 ഏ�ിൽ 13-ന് 
ഗസ�ിൽ വിാാപനം െിു) അ്ടിംെടംം ൈടപ് ൈി�ി�ിെ�ംം 
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കാിയിിൽ നടപിലാിാൻ മാരമാണ് എന് വയിമാിിയിുു. 
എ�ിും വിയയാഭയാസേമഖലയിൽ അത് നടപിലാിുത് എന് അവർ 
�േതയകം എംതിെവ്ാൻ രീിു. പേയ, ഒുിു വർിിിുളിൽ 
സി.ഐ.ഐ.എലിെല ംയാമളുമാിിംെട േനൃതവിിുള ക��ിംെട 
ുപാർംെയുടർന് അതപടി മലയാളപിനിിേലും നടപാിി. 
പിനാെല ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂടിെ� ുൻകാിൽ എൻ.വി. ൃണവാിിയുെട 
േനൃതവിിൽ �തിയ ലിപിപിികിണനിർേ�ം�ൾ വിികംം െിു. 
ിിലിുേംിം ഖിായി�ൾ ഇിടിെ്ംേത്തില, ിർി മതി ിർ് 
േവ്, എെനാെി എംിിുപിി ഉ്ാിണിീതികെള ു ൻനിർിിംളവ
യായിുു അവയിൽ പലും. അ്ടിവിയയെയുിി്് വിേംിമായ പാിി
തയമിലാി ഭാിാപിിതർ ആയതിനാലാവാം അ്ടിപിികിണിിു 
പകിം ഭാിാപിികിണെിയാണ് അവർ ആരയി്ത് എനതാണ് 
അതിെല ൂമൈവുീയം. ൈടപ്ൈി�ർ അ�സിമാുകംം അ്ടി 
്ിടിപിയിൂെട ു േനുകംം െി് ഘടിിൽ ഭാിാ ഇൻ്ി�ൂട് പിെനംം 
ിില ലിപിപിികിണനിർേ�ം�ൾ–പ്ിാവ്, കി്മി എെനലാം പിിിെ്ം
തണെമുൾെപെട–(മലയാളം അ്ടിംം എംും ഒു ൈ്ൽ �തകം, 
വി.ആർ. �േബാധിാൻ നായുെട മലയാളം മലയാളിേയാളം എനിവ 
കാുക) നിർേ�ംിുകംം അവയരംം വിയയാഭയാസവുപ് ഉിിവിൂെട 
നടപാിാൻ രമിുകംം െിു (ഭാഗയിിന് നടപായില).

കപൂടിാകെട ൂടയി�െള പലതിെനംം തിിിെകെിാുവിി
കയാണ് െി്ത്. ിിന അയിേവയിംെട േനൃതവിിൽിിരജുമാും 
െക.എ്്. ുൈസും മും േിർന് പിപിാഗതമായ ലിപികെളയരംം 
കപൂടിിൽ സാീയമാിി. ൂണിേിാ്് നിലവിൽവനേതാെട ിിനംെട 
തനുലിപിസായം പിികാിേിാെട ഓൈലൻ ഉപേയാഗ�ൾ
ിായി പിെി സവീകിിിെപ�കംം െിു. സവതരേസാ്് െവയുകളിൽ 
അവയായി ്ിേ�ാൾടായ േ�ാ്്. ുുിിിൽ 1968-െല ലിപിപിിക
ിണി��ിംെട ൂപീകിണം ഭാിാൂരണിംഗുള വലിയ കാൽ
െവിായിുെന�ിും പിനാെല സാേ�തികവിയയാിംഗി്, വിേംിിും 
ഭാിാസാേ�തികിംഗി്, ഉ്ായ അൂതൂർവമായ വികാസിിെ� 
പാാിലിിൽ മലയാളെമംിിെന സംബധി്് ഏ�ംം കുിമായ 
കാലമായി മാിി. അ്ടിയിെലനേപാെല കൊംിിും അു വലിയ 
�തയാഘാത�ൾ ൃിിു. ഒേി വാിിുതെന ംിിയായ ഒനിലധികം 



മലാാളപച

malayala pachcha

August, 2020

Volume 01 : No. 11
156

എംുിീതികൾ നടപിലായി. ഇിടിുകെള ഇിംേപാെല �േയാഗിിാ
െമന നില വിിക മാരമല സമതപയ�ളിൽ സധിയായി വിാുള 
ഇിടിുകൾ മലയാളെമംിിൽ െപാുെവ അ�തയയമാംകംം െിു. 
സമതപയ�ൾ പിിിെ്ംുന ിീതിംം വർീിു. �ലിിൽ ഭാിാൂരണ
ിിെ� ലയയ�ൾി് കടകവിുീമായ അവായാണ് സംജാതമായത്. 
വിയയാഭയാസിംഗമാകെട അിിം അ�ലാുകെള രീി്േതയില.

മലയാളഭാി ്ിടിപി എന അ്ടിവിയയയിൽനിന് ഭാിംെട 
്ിജി�ൽ ഉപേയാഗ�ളിേലി് ഗതിമാുകയായിുു. ഇ െമയിുകളിും 
സാൂിികമാീയമ�ളിും മലയാളം മലയാളലിപിയിൽിെന െടക്്് 
െിാാെമു വു. വിിിപീ്ിയകും ഓൈലൻ നിഘുിും നില
വിൽവു. കപൂടർ തർ്മ മലയാളിിും സാീയമായി. കാചാപിിമിതർ
ി് എംുപാി�െള െമാിികളാിി േകൾപിിാുള സംവിധാന�ൾ 
വു. അവിെടെയാെിംം മലയാളെമംിിൽ സവതേവ ഉ്ായിുന ിില 
അവയവാിതികൾു �ിേമ ആൂരിതരമ�ളിൂെട വുൂടിയ �തിയ 
അവയവാിതികൾ ൂ ടി മിികടേി് സാിിിയം ഭാിാസാേ�തികിംഗ
ി് �വർിിുനവർുള വലിയ ൈവതിണിയായി മാിി.

ുൽിാൻ ബേിിിയിെല ഒു ൂളിൽ �ാ്ിലിിിേി ഒു 
വിയയാർിിനി പാുകടിേയു മിിിാനിടയായ സാിിിയെി ു ൻനിർിി 
സർിാർ ഇിിിയ ഉിിവ് എന േപിിൽ ഒന് സാൂിയമാീയമ�ളിൽ 
ൈവിലാംകം്ായി. അത് ൃ രിമമായി ആേിാ ൃ ിി്താെണു വിാം. 
എ�ിും അതിെല ഭാിാ�േയാഗം ഒു സർിാുിിവിൽ തീർും 
സവാഭാവികമാെണന് പലും തലുുിി സ�തിു. ബിുയധാിികുെട 
ഇടയിൽേപാും മലയാളെമംിിൽ സാമാനയനിലവാിം ഉിപിിാൻ 
നുെട വിയയാഭയാസപീതികൾിായിടില എനാണതിെ� ൂിന. 
സർിാർ േജാലിുള പിീയകളിൽ മലയാളെമംതാും വായിു രിി
ിാുുള സാമാനയേംിി പിിേംാധിുനതിുള കാിയയമമായ 
പീതി േവണെമനർിം. അത് ഏെത�ിും ിില സധിംം സമാസംം 
അിിംേമാ എന പിിേംാധനയായല േവ്ത്. മിി്്, മലയാളവാകയ�ൾ 
വായി്് കാിയം രിിിാനാുുേ്ാ എും ഒിാംയെി ൃതയംം 
വയിംമായി സവതം വാകയിിൽ എംതി�ലിപിിാൻ കിിംുേ്ാ 
എുമാണ ്പിിേംാധിേി്ത.് സൂർണസായിത േനടിെയ�ിും ഭിണ
ഭാിയായി മലയാളം സാർവരികമാിാനാകാെത �യാസെപ�നതിൽ 
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ഭാിാപിനിിു്ായ പാളി്കൾ വിംയമായി പിിേി്തായാണി
ിിുനത്. അഥവാ ഭാിാൂരണിിെ� പിിേ�യയിിൽ ഭാിാപ
ിനെിുിി്് ഗൌിവതിമായ പിയാേലാിനകൾ ഈ ിിിരസദർഭം 
ആവംയെപ�ു്്.
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അിിുിൽകിികെപാ ാാാ�ുെെ ാാാാൂരംം
ോജാിഫ് െ� ോജാബ്

അേ�ൊസിോറ് ൊ�ൊഫ�ർ, േമാിമൊതൊ ആർട്സ് ആൻി് സാൻസ് േകൊേളജ്, 
മൊിതിൊടി

�ബധസംരംം

േകിളിിെ� ൂപിിധിയിൽ വുന ആയിവാസിഭാികെള ഭാിാമിണ
ിിൽനിും വംംനാം ഭീിണിയിൽനിും ിയെപ�ുക എനത് 
അടിയതിരീ പതിേയ് ഭാിാവിിയമാണ്. ഔപിാിികമായി 
സംാാനസർിാും അനൌപിാിികമായി ഗേവികും െിോ്
താണ് ഇിാിയം. വിംാലാർിിിൽ ഭാിാൈവവിധയെി അംഗീകിിു
േപാൾ മാരേമ ഇത് സാധിുകംു. അതിൂെട ആയിവാസിേമഖലയിെല 
പൌിുെട അവകാം�ളിൽ ഒന് ാാപിു കിുകയാണ് െിുനത്. 
ആയിവാസി/നൂനപയഭാികുെട മാനകീകിണം, ആയിവാസിഭാികളിൽ
ൂടിംള വിയയാഭയാസം, മീ്ിയ, ഭിണനിർവിണിിുള പ�ാളിിം 
എനിവെയലാം കണിിെല�ുെകാുള ഭാിാൂരണിിൂെട
യാണ് ഇത് സാധിെ്�േി്ത്.
താേ�ാൽവാുകൾ: േഗാരഭാികൾ, വംംനാംഭീിണി, ഭാിാമിണം, 
ഭാിാിതയ, നൂനപയഭാികൾ, ഭാിാപിിാിതി, ഏകഭാിാസമീപന
ംം ബുഭാിാസമീപനംം, ഭാിംെട ഉയിും നാേംാുഖതംം, ഭാിാ
ാിതിംെട ആൂരണം (്ാ�സ് ലാനിംഗ് ) ഭാിാതിിക ആൂരണം 
(േകാർപസ് ലാനി്് ), ഭാിാർ്നാൂരണം, മേനാഭാവാൂരണം, 
സവൂപപിനം, വർ�ീകിണംം ു�ംബൃയപിികപനംം.
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വയതയതഭാികൾ പി�ിം െകാും െകാ�ും സിവർിിുന 
ഒു ബുഭാിാസാിിിയമാണ് ൂ�ാുകളായി ഇതയയിൽ നിലനിൽ
ുനത്. ഭാികുെട എണംെകാും വിവിസായം െകാും യീർഘ
കാലിിിരംെകാും ഭിിുനവുെട അുരിാംിംകൾ െകാും 
�ബലമായിിീർന് അധികാിംം പയവികുമാർ്ി്് ുേനുന ുഖയ
ധാിാഭാികൾ ുതൽ ഭിണൂട�ുെട നിിതിമായ അധിനിേവംതര
�ും അവഗണനകുംെകാ്് പു�ലിലായിേപായ ുർബലഭാികും 
വംംനാംം വുേപായ ഭാികും വെി ഈ ിാജയു്്. ഭിണൂടിി
െ�ംം ഭിണാധികാിികുെടംം നയൂപീകിണം നടുനവുെടംം 
ഭാിാസമീപന�ളിൽ ഒേടെി ൈവുീയ�ു്് എനതാണ് ഇു വയി
മാുനത്. ഭാികേളാട് പല കാല�ളിൽ പലതിം സമീപന�ളാണ് 
പലും വു �ലർിിയിുളത്.

സാംാാിികംം ിാീീയംം സാപിികംമായ പാർംവവൽിിണം, 
േയംിാീ�ുെട ആവിർഭാവേിാെട ഭാികുെട േമെലംള ിാീീ
യാധിപതയം, ആേഗാളീകിണം, നഗിവൽിിണം, യാിിായം, ംീ�ൾ, 
വംംിതയകൾ, േിാഗ�ൾ, �ൃതിുിത�ൾ എനിവെയാെി ഭാിംെട/
ഭാികുെട വംംനാംിിന് കാിണമാുു്്. ഇതിൽ േയംിാീ�ുെട 
ിാീീയാധിപതയം െകാ്് ഭാികളിൽ ിിലതിന് േയംഭാികൾ, ഔേയയാഗി
കഭാികൾ, സംാാനഭാികൾ എെനാെിംള ിീതിയിൽ പടികകളിൽ 
ഉൾെപ�ിിെിാുള �േതയക പിിഗണനകൾ ലഭി്ിു്.് അേതസമയം 
ഭിണൂട�ുെട വികലമായ കാേനുമാിി കണുകളിൂെട ിില ഭാികൾ 
മിണാസനമായി കിടുനും നുി് കാേണ്ി വനിു്്. 1961-െല 
െസൻസസ് �കാിം 1652 ഭാികൾ ഇതയയിുെ്ന് കണുൂടിയിടു 
നിനാണ് 2011-െല കണു�കാിം ഇതയയിൽ 462 ഭാികേളംൂ എന 
അവായിേലി് കാിയ�ൾ മാിിമിിാത്. യഥാർിിിൽ ഭാികുെട 
മിണമല ഇവിെട സംഭവി്ത്. മിി്് ഭിണൂടിിെ� മനൂർവമായ 
ഭാിാിതയയാണ്. ഇതയയിൽ കണിിൽെപ�ിിയ ഭാികെളിാൾ 
എരേയാ ഇിടി കണിിൽെപടാി ഭാികു്് എനതാണ് വാതവം. 
1961-െല കണുകളുസിി്് 340-ലധികം ആയിവാസിഭാികൾ ഇതയയി
ു്ായിുു. ഇതയയിെല 285 താൂുകളിൽ ആെക ജനസംഖയംെട 50 
ംതമാനിിലധികം ആയിവാസികളാെണനിിിിിും ഭിണഘടനംെട 
എടാമത് പടികയിൽ ഒു ആയിവാസിഭാിുേപാും ാാനം കിടിയിടില 
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എുളത് നിർഭാഗയകിം തെനെയന് എൻ. ിാേജാൻ (2006: 79) പിം
ു്്. ആെക ജനസംഖയംെട 83 ംതമാനിിലധികം ആയിവാസി ജനസം
ഖയംള നാഗലാൻ്ിൽ േപാും ഇംലീിാണ് ഔേയയാഗികഭാി എന് 
അേ�ിം നിിീയിുു.

േംൊരൊമൊിികൾ: ാൊാോൊ ാൊാൊോ�േമൊ?
േകിളിിെ� ൂ പിിധിയിൽ വുന ആയിവാസിെമാിികൾ ഓേിാനിെനു
ിിും സമരംം വിംയംമായ പിന�ൾ ഉ്ായിുെ്ു പിയാനാവില. 
പിിമിതമായ േതാതിലാെണ�ിും, േകിളിിൽ നടനിുള ആയിവാസി
ഭാിാപിനെിുിി്് ഒു സംയിത വിവിണം എം രീനാഥൻ (2020: 
345-360) നൽുു്്. എസ് ഭടാിാിയംം േസാമേംഖിൻ നായുമാണ് 
േകിളിിെല ആയിവാസിഭാികെള താൽപിയേിാെട നിിീയിിാും 
ാാവി്ിിെ� ഉപേഗാരിിുൾെപ�ിി വർ�ീകിിിാുുള രമ�ൾ 
ആിംഭി്ത്. ആ രമ�ൾ േവ്ുേപാെല �ല�ാതിയിെലുകേയാ 
അവ്് േലാകാംഗീകാിം ലഭിുേയാ െി്ിുെ്ന് പിംക വാ. േകിള
ിിെല ആയിവാസിെമാിികെള േസാമേംഖിൻ നായർ ഏിായിടാണ് തിം 
തിിിുനത്:

1. മലയാള ഭാിാസവിേംിതകൾ ുതിനിൽുനവ
2. തമിി് ഭാിാസവിേംിതകൾ ുതിനിൽുനവ
3. കനട ഭാിാ സവിേംിതകൾ നിലനിർുനവ
4. ുു ഭാിാബധുളവ
5. മലയാളഭാിയായി പിിണമി്വ
6. തമിി് - മലയാള ഭാിാംം ുതിനിൽുനവ
7. സവതരഭാിയായി കണിാിാംനവ
ുഖയധാിാഭാികുെട അടിാാനിിൽ പാർംവവൽിിിിെപട 

ഭാിാസൂി�ുെട ഭാികെള വിലയിുുന ഒു വിിാിമാൃകയിൽ 
നിുെകാ്ാണ് േസാമേംഖിൻ നായർ ഇിിെമാു വർഗീകിണം 
നടുനത്. ഇന് ആേലാിിുേപാൾ അത് ംിിഭാമെലന് വയിമാും. 
ഈ ിീതിയിുള വർ�ീകിണിിൽ ി്് �ന�ു്്: ാാവി്ിിെല 
�ബലഭാികുെട ഭാിാ�േതയകതകൾ േഗാരഭാികളിൽ ിിലതിൽ 
ുനിുനിൽുു എനാണിതിൽ പിംനത്. ാാവി്ഭാികുെട ിില 
സവഭാവ�ൾ ഈ ആയിവാസിെമാിികളിൽ �കടമാെണനതിെന �ബലഭാ
ികുെട ഭാിാ�േതയകതകൾ ു നിുനിൽുു എന് വയാഖയാനിുനത് 
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ഭാികെളുിിുള േമലാള-കീിാളവിിാിം െകാ്ാെണു മാരേമ 
പിയാനാൂ. ഏെത�ിും ഒു േഗാരെമാിിംെട �േതയകതകൾ മലയാ
ളിിൽ ുതിനിൽുു എന് ആെി�ിും പിാാൽ ആ വായം 
അംഗീകിിിെപ�േമാ എനാേലാിി്ാൽ മനസിലാിാംനേതംൂ 
ഇിാിയം. സപർിംമായി ബധെപുളതാണ് ി്ാമെി വിിയം. 
േഗാരഭാികളിൽ കാുന ു ഖയധാിാഭാികുെട സവാധീനം ആ ഭാികൾ 
സംസാിിുനവർ ത�ിുള സപർിംെകാ്് സംഭവി്താേണാ 
അേതാ ാാവി്ഭാികുെട �ാിീനുണ�ൾ േഗാരഭാികൾ നിലനിർ
ുനതാേണാ എന കാിയം സംംയാ�യമാണ്. ആയിവാസിഭാികെളപ�ി 
കാിയമായ പിന�െളാും നടിാതിുന കാലി് നടിിയ ഇിിം 
വർ�ീകിണ�ൾിുിേി്് േകിളിിെല ആയിവാസിഭാിാപിനം 
ഒും വളർനിടില എു തെന പിയാൻ കിിംം.

നിിവധി ഭാിാേഭയ�ുെട സംഘാതാമായിിിും ഏെതാു 
ഭാിംം. ൃൂേിാ കാസർേഗാേ്ാ ലയയീപിേലാ സംസാിിിെപ�ന 
മലയാളിിെ� ഭാിാേഭയ�ൾ ത�ിൽ പി�ിരിണയമത (Mutual 
intelligibility) നിലനിൽുനുെകാ്ാണ് അവെയെയലാം മലയാള
ിിെ� ഭാിാേഭയ�ളായി പിിഗണിുനത്. ഈ പി�ിരിണയമത 
ുിംേപാൾ അവെയ വയതയതഭാികളായി പിിഗണിുകംം െിും. 
മലയാളിിെ� ഏെത�ിുെമാു ഭാിാേഭയിിൽ സംസാിിുനവർി് 
മെ�ാു ഭാിാേഭയം മനസിലാുുെ്�ിൽ ആ ിു ഭാിാേഭയ�െളംം 
മലയാളമായി പിിഗണിിാം. അ�െനയാണ് ഇുവെി സ�പി്ിുള
ും. ഇുവ്് േകിളിിെ� ൂപിിധിുളിൽ താമസിുന പണിയ
വിഭാഗിാുെടംം അടിയവിഭാഗിാുെടംം ഭാി്് മലയാളംമായി 
പി�ിരിണയമതംേ്ാെയു പിിേംാധിുകയാെണ�ിൽ അത് 
തീെി ുിവാെണന് എുപിിൽ വയിമാും. പണിയവിഭാഗിാർ 
സംസാിിുന പണിയഭാിേയാ അടിയവിഭാഗിാർ സംസാിിുന 
ിാംള ഭാിേയാ മനസിലാിാൻ മലയാളിിെല ഭാിാേഭയ�ളിൽ 
ഏെത�ിുെമാന് സംസാിിുനവർി് സാധിുകയില. ഗിിിവർ�ഭാ
ികുെട ാിതി എലായിടും ഇതാെണു വിിാിിുകംം െിാുത്. 
ിില േഗാരെമാിിേഭയ�ും മലയാളംം ത�ിൽ നല പി�ിരിണ 
യമതം്് എനും നാം പിിഗണിേി്ു്്. വയനാടിെല തെന 
ുിിിയവിഭാഗിാർ സംസാിിുന ഭാിാേഭയിിെ� കാിയെമ�ിാം: 
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മലബാിിെല, �േതയകി്്, കൂർ -േകാിിേിാട് �േയം�ളിെല മലയാ
ളിിെ� ിില �ാേയംിക ഭാിാേഭയ�േളാട് വളെി അ�പുള ഒു 
ഭാിാേഭയമാണ് ുിിിയഭാിാേഭയം. മലയാളഭാി േകടാൽ മന്ിലാു
ന ആർും ുിെ്ാന് രീി്ാൽ മന്ിലാിാംനേതംു ഈ 
െമാിിേഭയം. അേതനിലവാിിിൽ പണിയ, ിാംള, കാുനാ്, ഊിാളിുുമ 
ഭാികെള വിലയിുിാൻ ുട�ിയാൽ കാിയ�ൾ ുിപിിലാും. 
ഈ ഭാികൾെിാെി മലയാളംമായി പി�ിരിണയമത വളെി 
ുിവാണ്. േകിളിിെല ആയിവാസിഭാികെളെയലാം പി�ിരിണ
യമതംെട അടിാാനിിൽ വിലയിുുകംം മലയാളംമായി ആ 
ഭാികൾുള അ�പം/അകലം വിലയിുിെപ�കംം െിുകെയനത് 
അടിയതി�ാധാനയുള ഒു വിിയമാണ്.

സവൂ��ഠിിിൊ� അിിിൊായത
ഒു ഭാി �േതയക ഭാിയാേണാ മേ�െത�ിും ഭാിംെട ഭാിാേഭയമാേണാ 
എു നിായിിാുള മാനയി�ൾ ഭാിാംാംാർ ുേപ തെന 
കെ്ിിയിു്്. ഘടനാപിമായ �േതയകതകൾിാണ് ഇതിൽ ുൻ 
ൂിം ലഭിുനത്. ഈ മാനയി�െളാും വികസിതമായ ഭാികുെട 
ഭാിാപയവിി് വിഘാതം ൃിിിാിില എുമാരം. അവിെട ിാീീയേമാ 
മതപിേമാ ആയ കാിയ�ൾ മാരം മതി ിു ഭാികൾ വിഭിനെമു 
തീുമാനിിാൻ. ഘടനാപിമായി വലിയ വയതയാസ�ളിലാി ിിദിംം 
ഉുുംം പാാബിംം െവേവെി ഭാിയാുനതിന് മതേമാ ിാീീയേമാ 
ആണ് കാിണം. 1961 െല െസൻസസിൽ ിിദി സംസാിിുനവുെട 
എണം 29.65 ംതമാനമായിേപായതിൽ പിിതപി്് ഉിേിതയയിെല 
ഭാികെള �നർവർ�ീകിി്് ിിദിംെട ാാനുയർേി്ി വനും 
ഇതിെ� ഒു മു�ിമാണ്. 10,000 ലധികം ഭാികു്ായിുന ബംജാിി, 
േബാജ്�ിി, േഗാരി, ുമൌനി, ലംബാ്ി ുട�ിയ അൻപതിലധികം 
ഭാികൾ ിിദിംെട കണിിൽ എംതി േിർിെപു. ഇവിെട പിു 
വുനതിതാണ്: ഘടനംെട അടിാാനിിലാണ് ഭാികെള ഒനായിേടാ 
പലതായിേടാ വർ�ീകിിേി്െത�ിും അതിെനിാൾ, ഭാിാബാിയ
മായ കാിയ�ൾിാണ് പലേപാംം േമൽൈി ലഭിിാുളത് (േജാസ�് 
െക േജാബ് 2015: 390).

േകിളിിെല ആയിവാസിഭാികൾ മലയാളിിൽ നിന് വയതയത
മായ �േതയക ഭാികളാേണാ അേതാ മലയാളിിെ�ംം മേ�െത�ിും 
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ാാവി്ഭാികുെടംം ഭാിാേഭയമാേണാ എന �സിമായ േിായയം എസ് 
ഭടാിാിയ 1976-ൽ തെന ഉനയിുനു കാണാം. �േതയകഭാികളായി 
പിിഗണിിെപടാംന ആയിവാസിഭാികെളാും േകിളിിലിെലന 
നിഗമനിിലാണ് അേ�ിം എിിേ്ർനത്. ഇതയയിൽ ആയിവാസിഭാി
കെളുിി്് പിന�ൾ ു ട�ിയ കാലിാണ് അേ�ിം അ�െനെയാു 
അഭി�ായം �ിെപ�വി്െതന് ആംവസിിാം. 1980 കളിും 90 കളിും 
േകിള സർവകലാംാലയിെല ഭാിാംാംവിഭാഗിിൽ ആയിവാസി ഭാിക
െളുിി്് വിംയപിന�ൾ ഉ്ാുു്്. പണിയർ, അടിയർ, കാുനാ്ർ, 
ുളുുപർ, കാണിിാർ, കിവിി �ലയർ, ുുപർ, ുുവർ, പളിയർ, 
പതിനാ്ർ, ഊിാളിുുമർ, മലേവടർ, ത്നാടൻ ൂ പർ, ഇുളർ, ു ിിിയർ 
ുട�ിയ 22 ആയിവാസി വിഭാഗിാുെട ഭാികെളുിി്് പിന�ു്ാ
യിുളതായി ിാേജാൻ, എൻ (2006: 28) േിഖെപ�ുു.

വിെമാിിയായി ൂപെപടിടിലാി, വാെമാിിയായി മാരം നില
നിൽുന ഭാികളാണ് ഇവെയലാം. വിവിണാമകപിന�േളാ 
അംംപിന�േളാ മാരമാണ് ഇുവെി ഉ്ായിുളത്. ുുിം ിില 
സാൂിിക ഭാിാംാംപിന�ും ഉ്ായിു്്. േകിളിിെല എലാ 
ആയിവാസിവിഭാഗിാർും അവുെട തനതായ ഭാികു്് എനാണ് 
ഈ പിന�ളിൽ നിന് വയിമാുനത്. ഒനിലധികം വിഭാഗിാർ ഒേി 
െമാിിേഭയം സംസാിിുന സാിിിയംം രീയിൽെപടിു്്. െതിൻ 
േകിളിിെല മലംളാടർ, മലുിവൻ, മലയിയർ, മലുലയർ, മല 
അടിയർ എനീ വിഭാഗിാർ ഒേി െമാിിേഭയം തെനയാണ് സംസാിിുന
െതന് ിാേജാൻ (2006:79) ൂ്ിിാുു്്. അടപാടിയിെല ുംഗും 
ുുപും ഒേി ഭാി തെനയാണ് സംസാിിുനെതും അേ�ിം കെ്
ുു. ആയിവാസി വിഭാഗ�ുെട എണംം ആയിവാസി വിഭാഗിാർ 
സംസാിിുന ഭാികുെട എണംം െപാുിെപടണെമനില എും 
അേ�ിം ൂിിപിുു്്. ഒേി വിഭാഗിാർ തെന പല േപുകളിൽ 
അിിയെപ�ന സാിിിയംു്്.

ആൂരണിിൊ� ിിിിാ തലങൾ
നിാിതമായ ലയയ�േളാെട ഒു ിാീീയസംവിധാനിിനകി് ഭാിെയ/
ഭാികെള സംബധി് നയൂപീകിണം നടുന �വർിന�െളയാണ് 
ഭാിാൂരണം എു വിളിുനത്. വിയയാഭയാസിിും ഭിണ-നിയമതല
ിിും ഭാിംെട ഉപേയാഗം എെതന് പിിേംാധിുകംം അതിുള 
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പീതികും തര�ും ആവികിിുകംം െിുക എനതാണ് ഭാിാ
ൂരണം െകാ്് ഉേ�ംിുനത്. ഭാിാൂരണെി �ധാനമാംം 
ി്ായിടാണ് ആയയകാലപിന�ളിൽ വിഭജി്ിുനത്. ഭാികുെട ആത
ിികതലിിുള ആൂരണം(Corpus planning), ഭാിാാിതിംെട 
അടിാാനിിുള ആൂരണം(Status planning) എനിവയാണത്. 
എനാൽ, ഇതിു �ിെമ ഭാിാർ്നാൂരണം (Acquisition planning), 
മേനാഭാവാൂരണം (Attitude plannning) എനീ ി്് തിം ആൂര
ണ�ൾ ൂ ടി ഇന് സജീവമായി ിർ്െിാെപ�ു്്. ഇപിാ തിിി
ുള എലാവിധ ആൂരണ�ും ഇവി�െി ആയിവാസിഭാികൾി് 
ആവംയമാണ്.

േകിളിിെ� ഭാിാസാിിിയിിൽ, വയതയത ഭാികൾി് ുൻഗ
ണനാിമം െകാ�േി്െത�െന എനതാണ് ഭാിാൂരണിിെല 
�ാഥമികമായ �നം. വംംനാംഭീിണിയടിുള പല �ന�ും നുെട 
േഗാരഭാികൾ േനിി�ു്്. തേ�ംീയ ജനതംെട അവകാം�ുമായി 
ബധെപട്, ഭാി ഉപേയാഗിിാും അനതി തലുികളിേലി് വയാപിപി
ിാുുള അവകാംം അുവയിിെപടിു്്. ഭാികുെട അവകാം�ൾ 
നിലനിർിാും ഭാി എന സാൂിിക ൂലധനെി സംിയിിാുുള 
വിികൾ കെ്േി്ിയിിിുു.

എൽ.ിി.ഇ. ംിേ�ൊർംം േംൊരൊമൊിികംം
ഒു ഭാി, ജീവൽ ഭാിയായി നിലനിൽുുേ്ാ ഇലേയാ എന് തീു
മാനിുനതിുള ഒൻപത് മാനയി�െളുിി്് ‘ഭാിംെട ഉയിും 
നാേംാുഖതംം’ (Language vitality and Endangerment) എന 
േപിിൽ ംെനോാ �ിിിിിിയ േിഖ(എൽ വി ഇ ിിേപാർട് )യിൽ 
പിംു്്. നാംഭീിണി േനിി�ന ഭാികൾ കെ്ിി ിയെപ�
ുനതിനായി നിർേയംിിെപടിുള ഈ മാനയി�ൾ വുെകാ്് 
േകിളിിെല ആയിവാസിഭാികെളെയലാം പിിേംാധിേി്ത് ഭാിാ
ൂരണിിെല �ധാനെപട നടപടിിമമാണ്. ഒു ഭാിണസൂിം 
അവുെട ഭാിംെട ഉപേയാഗം പാെട നിർുേപാേിാ ആംയവിനി
മയിിെ� ുുിം സംഭവിു് ിില തല�ളിൽ മാരമായി ഭാിംെട 
ഉപേയാഗം പിിമിതെപ�േപാേിാ അനതിതലുികളിേലി് ഭാി 
ൈകമാ�ം െിാെപടാതിിിൂേപാേിാ ആ ഭാി നാേംാുഖമായി എു 
പിയാം (Balasubrahmanian 2017: 93) ഭാികുെട എണം, െമാിം 
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ജനസംഖയികി് ഭാിണസൂിിിെല അംഗ�ുെട ാിതി, ഭാേിാപ
േയാഗതല�ളിുള മാ�ം, ആുനിക ഭാേിാപേയാഗതല�േളാ�ം മാധയ
മ�േളാ�ുള �തികിണം, സായിതുള സംവിധാന�ൾ, സർിാർ, 
സർിാിിതി ാാപന�ുെട ഭാിാമേനാഭാവം, ഭാിണസൂിിിെല 
അംഗ�ൾി് അവുെട ഭാിേയാ�ള മേനാഭാവം, ാിതിവിവികണു
കുെട തിംം ുണംം എനിവെയലാം ൃതയമായി പിിേംാധിിെപടണ
െമനാണ് ംെനസ് േകാ നിർേയംി്ിിിുനത്.

ിർീീകാണംം ുടംബൃഷ�ാികപിംം
ആയിവാസിഭാികുെട ൈജവബധം വയിമാിെപ�ന തിിിൽ 
ുടംബൃയപിികപനംെട അടിാാനിിുള ിിരണംം വർ�ീകി
ണംമാണ് ആയിവാസിഭാികുെട ഭാിാൂരണിിെല അ�ിഘടം. 
സമരംം സൂർണംമായ വിവിണാമകപിന�ൾ, അതിെ� അടിാാ
നിിൽ സാധയമാുന ിിിരാമകപിന�ൾ, ഭാിാഘടന, ഭാിംെട 
�േയാഗം, വംംീയ ഭാിാംാംപിന�ൾ, �േയംിി� സാൂിിക 
ഭാിാംാം പിന�ൾ, എനിവെയലാം ഇനിംു്ാേക്ിയിിിുു. 
ഭാികുെട സംിയണം ആവംയുെ്�ിൽ അത് എ�െനെയാെി 
െിാാെമന കാിയംം ിർ്ാവിിയമാേി്ു്്. ഇെതലാം ംിിയായ 
ഭാിാനയിിെ� അടിാാനിിൽ മാരേമ സാധയമാൂ.

ഭാിാൂരണിിൽ ിുതിം സമീപന�ൾ സംഗതമായി വിാു്്. 
ഏക ഭാിാസമീപനംം ബുഭാിാസമീപനംം. ആയിവാസിഭാികുെട 
ഭാിാൂരണം ബുഭാിാസമീപനിിെ� അടിാാനിിൽ നടി
െപേട്താണ്. ഭാിാടിാാനിിൽ സംാാന�ൾ ൂപീകിി്തിു 
േംിമാണ് ആയിവാസി ഭാികുെട ാിതി ൂ�തൽ പു�ലിലായത്. 
സംാാനാതിർിികൾ ആയിവാസിഭാികെളേയാ ആയിവാസിേമഖല
കെളേയാ പിിഗണിു െകാ്ായിുനില തീുമാനിിെപടത്. മു പല 
കാിയ�ളിുെമനേപാെല ഭാിാകാിയിിും ആയിവാസിസൂി�ൾ 
പാർംവവൽിിിിെപു.

ആയിവാസിവാസേകാ�െള പല സംാാന�ളിലായി േവർതി
ിിുനതിന് ഒു ംിിംമില. പേയ സംഭവി്തതാണ്. അ�ിബ
ധിിൽ െപടവും ഒേി ഭാി/ഭാിാേഭയം സംസാിിുനവുമായ 
നിിവധി േപർ ഇുസംാാന�ളിെല ജനസംഖയാകണുകളിൽ 
െപു. അ�െനയാണ് ഒേി വിഭാഗിാർ തമിി് നാടിും േകിളിിും 



മലാാളപച

malayala pachcha

February, 2020

Volume 01 : No. 10
166

വുനതായി കണുകു്ാുനത്. തമിി് നാടിെല നീലഗിിി ജിലയിും 
േകിളിിെല വയനാട് ജിലയിും പണിയവിഭാഗിാുെ്ു കുതി ിു 
േമഖലകളിെലംം പണിയഭാിെയ േവർതിിി്് പിി്ാണ് വിവിണാമക 
പിനു്ായിുളെതു് േവുേഗാപാലപണിിർ നിിീയിുു്് 
(1989: 65). ഇിിിിൽ സംാാനാതിർിി സ�പ�െള മിികടു
േവണം ആയിവാസിഭാികെളുിി്് പിിേി്െതും �േയം�െള 
ഭാിാസംിമണേമഖലകളായി തിിിു െകാ്ായിിിിണം പിന�ൾ 
നടേി്െതും ഭാിാപിിതും വയിമാിിയിുളതാണ്. പേയ, 
കാിയ�ൾ ഇേപാംം നിനിടുിെനയാെണു മാരം.

ാൊാൊ�ാിാിതിൊാ് ാൊാൊർായം
പിിാിതി, ജീവജാല�ുെട പി�ിബധം, ൈജവേലാകിിെ� 
ൈവവിധയം എനീ പാിിാിതികമായ പിികപനകെള ഭാിാംാംിിൽ 
�േയാജനെപ�ിിയതിെ� �ലമാണ് പിിാിതിഭാിാംാംം അഥവാ 
ിിിതഭാിാംാംം. ഭാിയിെല മുിയമാരപയംം �ൃതിവിുീംമായ 
ഘടക�െള കെ്ുകംം അവെയ കുതേലാെട മാരം �േയാഗിിാൻ 
രമിുകംം െിാാുള ആിവാനമാണത് ു േനാു വുനത് . ആൽ�ിൻ 
�ിും മൂൾ ിാംും എ്ിു െി് The Eco Linguistic Reader-ൽ 
വിിയിിെ� സമീപന ിീതികൾ വയിമാിെപടിു്്. ഭാികളിൽ നിലീ
നമായിിിുന പാിിാിതികാവേബാധം കെ്ുനതിനായി �ാേയംിക 
ഭാികും നാുെമാിികും േഗാരെമാിികുെമാെി ൂമപിനിിന് 
വിേധയമാകണെമന ആംയമാണ് ഇതിുളത്. ഭാിാൈവവിധയ�െള 
ൈജവൈവവിധയം േപാെല അംഗീകിിിണെമന കാചപാട് ഈ സമീപനം 
ുേനാുവുു്്. ഭാിാപിിാിതിംം ഭാിാൈവവിധയംം അംഗീകിി
്ാൽ എലാ ആയിവാസിവിഭാഗിിും സവിേംിംം അനനയംമായ െമാിി
ൂപ�ുെ്ും അവയിെലലാം ൂ മമായ അുഭവ�ുളവയാെണും 
ആ സാംാാിിക �േതയകതകൾ സംിയിിെപേട്താെണും വയി
മാും. അിിെമാു സമീപനം സവീകിിുകിിാാൽ ‘മലയാളിിെ� 
ഭാിാേഭയമാണിത് ’ ‘തമിിിെ�ംം കനടംെടംം സ�ിൂപമാണിത് ’, 
എെനാെിംള വികലധാിണകും വിലയിുിുകും തിുിാൻ 
അു സിായകമാും.
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മേിൊാൊിൊൂരണംം ാൊാൊർജിൊൂരണംം
ഒു ഭാിെയ അതിെ� പിേനാിാവായിൽ നിന് ിയെപ�ിിെിാ്് 
ൂ�തൽ �ിിിപിുകംം വളർുകംം െിുനതിുള രമ�െളയാണ് 
ഭാിാർ്നാൂരണം എനു െകാ്് അർിമാുനത് . വംംനാംഭീ
ിണി േനിി�ന, ഇവി�െി േഗാരഭാികൾി് മാനയമായ പിിഗണനംം 
ആ ഭാികുെട അഭിൃീിു േവ് സാിിിയംം ഒുിിെിാ�ുനത് 
ഭാിാർ്നാൂരണിിെ� ഭാഗമാണ്. അനതി തലുികളിേല്് 
സംിമിിാെത ഒു ഭാി നിാലമായി േപാുുെ്�ിൽ അതിുള 
പിിിാി�ൾ ആിാംനും നടപിലാുനും ഭാിാർ്നാൂരണ
ിിെ� ഭാഗം തെന. നാേംാുഖമായ ഭാികെള സംിയിുനതിന് 
‘ഭാിാസംിയണ സമിതികൾ’ ൂപെപ�ുനും ഭാിാർ്നാൂര
ണെി തവിിതെപ�ും. സംാാന�ളിെല ുടികുെട വിയയാഭയാസം 
ുഖയധാിാ ഭാികളിലാണ് എന് വിികിും യവിഭാിിതവിീതിയിൽ ആയയം 
േഗാരഭാി പിനീട് സവാഭാവികമായി ുഖയധാിാ ഭാി എന ഒു ിമം 
നിലനിർിാംനതാണ്.

േകാർപസ്, ് ാ�സ്, അകവിസിിൻ എനീ ൂ ുതിിിുള ആൂര
ണെിംംൂംുനിൽുന ആൂരണമാണ് മേനാഭാവാൂരണം. ഭാിാ
ൂരണിിെ� ൂമതലമാണിത്. ഈ ആൂരണം േബാധൂർവേമാ 
അലാെതേയാ ആകാം. ഒിർഥിിൽ മെ�ലാ ഭാിാൂരണ�െളംം നയി
േി്ത് ഇു തെനയാണ്. ഭിണ കർിാിുെടംം നയൂപീകിണം 
നടുനവുെടംം േഗാരഭാികൾ സംസാിിുനവുെടംം േഗാേരതി 
ഭാികൾ സംസാിിുനവുെടംം മേനാഭാവിിു്ാേക് മാ�െി
യാണ് ഇത് ലയയമി�നത്. ഭാിാൂരണിിെ� ആധാിംിലംം ഇു 
തെന. ഭാിാനയംം ഭാിാമേനാഭാവംം േയാജിപിുെകാ്് ഭാിംെട 
വികാസപിിണാമ�ളിുള ഇടെപടുകൾ നടുനതാണ് ഇെതു ൂ ടി 
രീിേി്ു്്.

സൊേകതികിി�യംം ആൂരണംം
ഏെതാു ഭാിംെടംം നിലനിപ് സാേ�തികവിയയംമായി ബധെപു
കിടുനതാണ് . സാേ�തികവിയയെയനാൽ അതയാുനിക സാേ�തിക 
വിയയെയു മാരമല ഉേ�ംിുനത്. വാെമാിിയിൽനിന് വിെമാിിയി
േലു കടുന എംുവിയയ, അ്ടി, ലിപിസരയായം എനീ �ാഥമിക 
സാേ�തികവിയയകും ഇതിൽ െപ�ം. വാെമാിി ൂപിിലാെണ�ിും 
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ഭാിെയ േിഖെപ�ിി വ്ാനാുന ്ിജി�ൽ സാേ�തികവിയയകൾ 
ഇു ലഭയമാണ്. മൾടിമീ്ിയ സാേ�തികവിയയകൾ ഉപേയാഗിു െകാ്് 
േ്ാകുെമ�ിികൾ, ില്ിര�ൾ, ടി വി േ�ാരാുകൾ, ഓ്ിേയാ രഥ
�ൾ എനിവെയാെി െിാാംനതാണ്. ആുനിക സാേ�തികവിയയകൾ 
ഉപേയാഗിു െകാ്് വയാകിണം, നിഘു, മ�് ഭാിാ പിേനാപാധികൾ, 
പാി�തക�ൾ എനി�െനംള സാധയതകും അേനവിിിാംനതാണ്. 
േഗാരഭാികളിൽ ില്ിര�ൾ നിർ�ി്് സബ് ൈട�ിുകേളാ�ൂടി 
�യർംിപിുനതായി ക്ിു്്. ഇത് ഈ യിംയിുള നല ു േന�മാണ്.

ിൂി�ഷാൊാകംം മലാൊളംം
േകിളിിെ� സംാാനാതിർിിയിൽ വുന േഗാരഭാികളടിുള 
നൂനപയ ഭാികെളംം സംാാനിിെ� ഭിണഭാിയായി മലയാള
െിംം ഇവിെട ഉപേയാഗിിെപ�ന മു ഭാികെളംം ഒുമിു പിിഗ
ണിുെകാുള ഒു ഭാിനയംം ഭാിാൂരണംം എ�െന സാധയമാും 
എനതാണ് നാം ആേലാിിേി് വിിയം. ഭാിാപിമായ അധിനിേവം
ിിന് പല തല�ു്്. ഒുഭാഗി് ഇംലീി്, ിിദി േപാെലംള ഭാികൾ 
മലയാളം േപാെലംള ഭാികുെട േമൽ ആധിപതയം േനടാൻ രമിു
േപാൾ, േഗാരഭാികൾ അടിുള നൂനപയഭാികുെട േമൽ മലയാളം 
നടുന അധിനിേവംം കാണാതിിിുനതിൽ അർിമില. േകിളിിെല 
േഗാരഭാികൾും മു നൂനപയഭാികൾും അർിമായ പിിഗണന 
നൽുന കാിയിിൽ എരേിാളം ആമാർിമായ സമീപനം ഉ്ായി
ുെ്ന് പിിേംാധിേി്ു്്. മാൃഭാിാവകാംിിുേവ്ി ഇവിെട 
നടുന ഭാിാസമി�ൾ മലയാളിിേലി് മാരം പിിമിതെപുേപാ
യിു്്. വിംാലാർിിിുള മാൃഭാിാ അവകാംസമിമായി അവ 
ഇുവെി ൂപാതിം �ാപി്ിടില. േകിളിിൽ ഇേപാംം ഭാിാനൂനപ
യം എന പിിഗണന കിടിയിിിുനത് തമിിിും കനടും മാരമാണ്. 
േകിള സംാാനാതിർിിയിൽ േഗാരഭാികൾേിാ ുു, ബയാിി, 
െകാ�ണി, ുജിാിി, മിാിി, െതു�്, ഒിിയ, ബംഗാളി, അസാമീസ് 
എനീ ഭാികൾേിാ ഒനിും ഇവിെട നൂനപയ ഭാികുെട പിിഗണന 
നൽകെപടിടില. ഈ ഭാിിാുെടെയാും ജനാധിപതയ അവകാം�ും 
ഭാിാവകാം�ും നിവർിിുകിടി െയും പിയാനാകില. മാൃഭാിു 
േവ്ി േകിളിിൽ നടിെപ�ന സമി�ൾ േഗാരഭാികളടിുള 
മു നൂനപയ ഭാികെള മിുെകാ്ാവുത്. േഗാരഭാികേളാ മു 



മലാാളപച

malayala pachcha

February, 2020

Volume 01 : No. 10
169

നൂനപയ ഭാികേളാ പിിുനവർ ഭാിാപിനിിെ� അമിതഭാിമാണ് 
േപേി്ിവുനത്. ആുനികേലാകംമായി െപാുിെപടാും ജീവിതവി
ജയം ൈകവിിിാും ഈ ഭാിാവിഭാഗ�ളിൽ െപടവർ പല ഭാികൾ 
പിിിാൻ നിർബധിതിാംകംം അതിനാൽിെന പലേപാംം പിനി
ലായിേപാംകംം െിും.

ഉ�സംംൊാം
ആയിവാസിഭാികുെട ആൂരണിിെ� ആയയപടി ആ ഭാികുെട 
ഉയിും ഉംിും നിലനിർുക എനു തെനയാണ്. ഭാിാമിണിിൽ 
നിും വംംനാംഭീിണിയിൽനിും അിിം ഭാികെള ിയെപ�
ുക എനു തെനയാവണം അടിയതി�ധാനയേിാെട െിോ് 
കാിയം. ഔപിാിികമായി സംാാനസർിാും അനൌപിാിികമായി 
ഗേവികും െിോ്താണ് ഇിാിയം. വിംാലാർിിിൽ ഭാിാൈവ
വിധയെി അംഗീകിിുേപാൾ മാരേമ ഇത് സാധിുകംു. അതിൂെട 
ആയിവാസിേമഖലയിെല പൌിുെട അവകാം�ളിൽ ഒന് ാാപിു 
കിുകയാണ് െിുനത്. തിിിു പിാാൽ, നൂനപയ-ആയിവാസി 
ഭാികൾി് നിലനിൽപിനാംള ആൂരണം വിംാലാർിിിൽ ഭാി 
ൈവവിധയെി അംഗീകിിിനതിന് ുലയമാണ്. ആയിവാസി/നൂനപയ 
ഭാികുെട മാനകീകിണം, ആയിവാസി ഭാികളിൽ ൂ ടിംള വിയയാഭയാസം, 
മീ്ിയ, ഭിണനിർവിണിിുള പ�ാളിിം എനിവെയലാം ഇവിെട 
�സിമായ വിിയ�ളാണ്.

േഗാരജനവിഭാഗ�ുെട ജീവിതം േപാെലതെന ആ ജനവിഭാഗ�ൾ 
സംസാിിുന ഭാിംം പാർംവ�ളിലാണ്, അിിുകളിലാണ് എനതാണ് 
ഓർേി് കാിയം. ുഖയധാിാജീവിതിിൽ ഇടമിലാെത, ൂമിയിലാെത, 
ജീവിിാൻ മു മാർഗ�ളിലാെത കിെപ�ന മുിയുെട ജീവിിാുള 
അവകാംേിാെടാപം ഭാി നിലനിർുനതിുള അവകാംംം സംി
യിിെപേട്ു്്.
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അസി. ൊ�ൊഫസർ, മലാൊളിിാൊംം, എസ്.ബി. േകൊേളജ്, ാങിൊേ�ാി.

�ബധസംരംം

വാെമാിിംെട ിമാുഗതംം ിലനാമകംമായ ഭാവം, അതിു 
യീർഘകാലം ഇതി ഭാികുമായി നിലനിന സപർിം ുട�ിയവം
മായി ബധെപടതാണ് േകിളഭാിംെട/മലയാളിിെ� വികാസപിി
ണാമിിിരം. മലയാളിംെട ജീവിതസാിിിയ�ുമായി ഇണ�ിംം 
ഇടും �വർിി്ാണ് സംൃതം ഉൾെപെടംള 12 ഭാികൾ മലയാ
ളിിെ� വയവിാിേംിി വർീിപി്ത്. ജാതീയമായ േരണീഘടനംം 
ൈവേയംിക ഭാിാസപർിംം പയനിർ�ാണെിംം സ�പനമി
ലൂപീകിണെിംം സജീവമാിി. ിിുവർിം 1796 ുതൽ 1804 
വെിംള കാലയളവിൽ ഇംലീി് ഈ്ിതയാ കപനി ഭിണാധികാിികും 
മലബാിിെല നാുിാജാിാാും ത�ിൽ നടിിയ കിിടപാ�കളിൂെട 
ഭാിംെട പയസപും വിനിമയമില�ും വി�ലമായി. ഒു ുടർ�
ിിയംെട ഭാഗമാെണ�ിൽ േപാും തലേ�ിിേിഖകൾ എന േപിിുള 
േിഖാവത്കിണം അു സാർവരികമാിിയിു്്. തലേ�ിിേിഖകളിെല 
പയ�േയാഗ�ുെട ൂലയം തിടെപ�ിിയത് ു്ർട്നിഘുവാണ്. 
അതിനാൽ ു്ർട് നിഘുവിെന ുൻനിർിി ഭാിംെട വികാസപിി
ണാമിിിരിിൽ തലേ�ിിേിഖകൾുള �ാധാനയം അേനവിിുക
യാണ് ഈ േലഖനിിൽ.

തൊേംൊൽ ിൊുകൾ
വയവിാിം (Discourse) , സംഘർിം (Conlict) , സമവായം 
(Convergence), തനത് (Indegenous)
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ആുംം
ിിുവർിം ഏിാം ൂ �ാ്ിൽ േകിളിിൽ ു ടിേയിിയ ആിയവംംജിായ 
നൂതിിിമാർ അവുെട ജാഭാിംം വയവിാിഭാിംമായ സംൃതെി 
േകിളഭാിംെട വിേംിവയവിാിസദർഭ�ളിൽ �േയാഗിും അിിം 
മിരഭാിാവിനിമയ�ൾി് തേ�ംീയെി സവാധീനിും േകിളഭാിുേമൽ 
സംൃതിിെ� ആധിപതയുിപിു. അുുതൽെന േകിളസൂിം ിു 
വയതയത ഭാിാിീതികെള അവലംബിുവു. സംൃതപയബുലമായ േര
ഠമലയാളംം െകാ�തമിിിെ� േയംയേഭയെമു വിളിിാംന നീിഭാിംം. 
ഇവ ിും സംഘർിിിും (conflict) സമവായിിും (convergence) 
ൂടി േകിളഭാിംെട സവാഭാവികപിിണാമം സാധയമാുകയാു്ായത്. 
ാാവി്പാിപിയുള നായർവിഭാഗംം ുിിയാനികേിാലിിാവിഭാഗ
�ും ഈ ഭാിാിീതികെള പി�ിം േയാജിപിുന �ിിയയിൽ വലിയ 
പുവിി്ിു്്.1

ഔപിാിികവയവിാി�ൾും സാിിതയ-ംാംവയവിാി�ൾും 
സംൃതിിെ� ആധികയുള ഭാി എനത് സാമാേനയന അംഗീകിിി
െപു. എനാൽ സാമാനയ വയവിാി�ളിൽ തനതായ മലയാളമാർഗം 
നിലനിു. അത് കിിടപാ�കൾ ഉൾെപെട വാെമാിിേയാട�ു നിുന 
വയവിാി�ളിൽ നനായി �തി�ലിുകംം െിു. സാമാനയിിൽനിു 
വിേംിിിേലുള പിിവർിനം ഭാിംെട ൂപിമതലിിലാണ് 
�വർിിുനെതും ഇതിഭാികളിൽനിെനുന ൂ പ�െളേപാും 
ഭാിംെട സവനിമൂംയിലിു പാകെപ�ിിയാണ് �േവംനാുമതി നു
നെതും തലേ�ിിേിഖകൾ ൂ്ിിാണിുു. പയതലിിു്ാുന 
വയതിയാന�ൾ ഭാികസൂിിിെ� സ�പനമിലിിൽ ഉ്ാുന 
സവാഭാവികവയതിയാനിിെ� ൂിനൂടിയാണ്. ഭാിംെട വികാസപിി
ണാമിിെ� ഒു ു ഖം പയസായംമായി ബധെപടതാെണും തലേ�
ിിേിഖകൾ പയനിഠമായ ഭാിാവികാസപിിണാമിിെ� ഗതിേവഗം 
വർീിപിു എും ാാപിിാനാണ് ഈ േലഖനം.

ആായാൊാൊാിിിേിശം
ഭാിംെട സാമാനയവയവിാിപയവിെയ വിേംി�ാതമാുന �ിിയയിൽ 
ംാസന�ൾുളതിെനിാൾ വലിയ പ�് ിി.പി. 12-ാം ൂ�ാ്ിൽ 
ിിിിെപു എു കുുന ഭാിാകൌടലീയിിു്്. ഭാിാസംിമകാ
ലെി ഗയയൃതികളിൽ പിിംെകാും ഉളടിംെകാും ഏ�ംമധികം 
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�ാധാനയമർിിുന ൃതിയാണ് ഭാിാകൌടലീയം.2 12 ുതൽ 14 വെി 
ൂ�ാുകളിൽ േവെിംം ഗയയൂപ�ൾ ഭാിയിൽ ൂ പെമ�ു. പര്ാം 
ൂ�ാ്ിു ുേപ പലതിം സാൂിിക-സാംാാിിക വിനിമയ�ളിൂെട 
സംൃതം വയവിാിഭാിയിൽ ആധിപതയുിപി്ിുു. നൂതിിിമാുെട 
�ാബലയം, നൂതിിിമാെി സാൂിികേരണിയിൽ ഉ്ാവായിൽ �തി
ഠിുന സാൂിികപിിവർിനം, അിിംം അധികാിംം (ആമീയാധി
കാിംം) നൂതിിി േമധാവിിിിു തീെിംുന സാൂിികമേനാഭാവം, 
നായാാുെട ആരിതവേബാധം, ിിുമതം സവീകിി്വുെട േമൽജാ
തിവിിാിം എനി�െന പലതിം സവാധീനതകൾുളിൽ പതിനാു 
ൂ�ാുകൾെകാ്് െിതമിിിെന തളിമാ�ി േകിളിിെല വയവിാിഭാി 
സംൃതാവിിമലയാളമായി മാിി. ഇിാലയളവിു്ായ സാിിതയാഖയാന
�ളിലാെക ഭാിംെട സംൃതീകിണ�വണതകൾ �തയയീഭവിുു.

േകാളണിഭിണം ആിംഭിുന പതിേനിാം ൂ�ാുവെി േകിളീയ 
സാൂിികജീവിതിിെ� എലാ ുികളിും നൂതിിിവിേധയതവംം 
സംൃതാഭിനിേവംംം ിമാുഗതമായി ംിിെപു. േബാധൂർവമെല
�ിൽേപാും േകിളഭാിാസൂിം സംൃതാവിിമായതിെന ഉ്ംം സംൃ
തനിിേപയമായതിെന അധമംമായി വിധിു. ജാതീയമായ േരണീഘടന 
തെനയാണ് ഭാിയിെല ഉ്-നിാാവാകെള നിർണയി്ത്. േകിളീ
യസൂിഘടനയിെല ഉ്ാവായിൂെടയാണ് ത�ുെട ുടിെമന് 
ുിിയാനിിേിാലിിർ വിംവസിുനതിും അടിാാനം മെ�ാനല.

ഇംീീാ് ഈറിതയ ക�ിി ിുു
17-ാം ൂ�ാ്ിെ� അതയിിൽ േകാലിിിിയിൽനിന് അുവായം 
വാ�ിയാണ് ഇംലീി് ഈ്ിതയ കപനി തലേ�ിിയിൽ �ാ�ിി ാാപി
ുനത്. അു പിനീട് ിാീീയാധീംതവമായി പിിണമിുകയാണ്. ഏതാു 
ൂുവർി�ൾെകാ്് മലബാിിെ� സർവമില�ളിും ആധിപതയം 
ാാപിിാൻ ഇംലീി് കപനിു കിിു. ുടക്, ിിി്ൽ, േകാടയം, 
കടിനാട്, ഇിിെവനാട്, ു ുേ�ാട്, ിുതി, ലയയവീപ്, ു ുരനാട് �വി
ംയകൾ കപനിംെട ഭിണിിൻകീിിലായി. ഈ �വിംയകളിെല ിാജാി
ാാർ ഉൾെപെടംള ഭിണാധികാിികും ഉേയയാഗാും ഇംലീി് ഈ്ി
തയാിപനിംെട വടേി അധികാിി തലേ�ിി ൂ�ുമായി നടിിയ 
കിിടപാ�കുെട േംഖിമാണ് തലേ�ിിേിഖകൾ. കുകൾ, ിർജികൾ, 
കിാർ നാമ�ൾ, കപനകൾ, പിസയ�ൾ, തിുകൾ എനി�െന വയതയത 
വയവിാിമാൃകകളിലായി 1864 േിഖകൾ ഈ േംഖിിിു്്.
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ഭിണാധികാിംം സാപിികാധികാിംം ഇംലീി് കപനിയിൽ 
േകാീകിിിെപടിിിുു. നിുതിപിിിവാണ് �ധാന വിിയം. നിു
തിപിിിവിെ� ിീതി, നിുതിപിിിവിുള അവകാംിർി�ൾ, നിു
തിപിിിംമായി ബധെപട സംഘർി�ൾ എനിവംമായി ബധെപട 
നിിവധി വയവിാി�ൾ വയതയതസവി�ും വയതയത �തിനിധാന�ുമായി 
�തയയെപ�ു എനതാണ് ഈ േിഖകെള േവിിുനിർുന സംഗതി. 
�തിേിധ�ും ഭീിണികും ഉയർുനവെി അടി്മർുനവർി
െന ത�ൾു വിേധയെപ�നവർി് വലിയ സൌജനയ�ൾ നുനും 
കാണാനാംം. മലബാിിെല നാുമിയായകെള ലംഘിിാെത കപനി നടു
ന നയപിമായ നീി�ൾേപാും േിഖകളിൽ �ിീഭവിു കിടുു്്.

ഈ സംേവയനസായ�ൾുളിൽ ിു ഭാികളാണ് �വർ
ിിുനത്. കപനി ഭിണാധികാിികെള ൂടാെത മലബാിിെല േനിിയ 
ംതമാനം ജന�ൾുമാരം പിിിയുള ഇംലീി്, ബുൂിിപയിി
ും ജാഭാിയായ മലയാളം. ഈ ിു ഭാികുെട അഭിുഖീകിണം 
മലബാർ ജീവിതാവികാി�ളിൽ എ�െന �ല�യമായ ഇടെപടലാുു 
എനതിന് െതളിവാണ് തലേ�ിിേിഖകളിെല ഗയയം. മലബാിിെല സാൂിി
കജീവിതിിെ� ൂ മതല�ൾ നാുഭാിയിൂെട അവതിിപിിെപ�കംം 
അു വിവർിനിിൂെട ഇതയൻ (േകാളണി) േയംീയതംെട െപാു
േബാധിിൽ ഇടം േന�കംം െിുു. ഇംലീി് േിഖകൾ അുതെന 
ഇതയ കടുേപായിു്്. ിിലത് ുംൈബയിും കൽിടയിും ൂനയിും 
മാാസിും ൂയി്ിു്്. എ�ിൽേപാും മലയാളം േിഖകുെട ഭാവി 
മെ�ാനായി. ിിിരകാിാാർും പഥയം ഇംലീി് േിഖകളായിുു.

ുടർട് ൊകൊുേ�ൊുു
തലേ�ിിയിെല ഇലിുനിൽ താമസി്് മിിണിി �വർിനംം ഭാിാ�
വർിന�ും നടിിയ േ്ാ. െിർ�ൻ ു ്ർട്, നിഘു ിിനുേവ്ി 
ഇംലീി് കപനിയിൽനിു തലേ�ിിേിഖകുെട കൊംു�തികൾ 
സവതമാിി. ജർ�നിയിേലു തിിിെകേപായേപാൾ നിഘുവിെ� 
മിുുപണികൾുേവ്ി തലേ�ിിേിഖകും െകാുേപായി. തലേ�ിി 
േിഖകെള േലാകരീയിേലു തിിിെ്ിിിാൻ സിായകമാുനത് 
നിഘുവിെല ുുെിംു ൂിനകളാണ്. ഉിമ മലയാളഗയയം (Best 
Malayalam Prose) എനാണ് ു്ർട് തലേ�ിി േിഖകെള വിളി്ത്. 
നിഘുവിെല TR എന ു ുെിംി് നിഘുവിൽനിന് േിഖകളിേലും 
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തിിിുുള �േവംന കവാട�ളാുു. ഇവ ിും പതിെനടാം ൂ�ാ
്ിെല മലബാർജീവിതെി �നഃസദർംിിാുള മാർഗേിഖകളാണ്. 
സാൂിികംം സാപിികംം നീതിനയായപിംം സാംാാിികംമായ 
അനവധി വിിയ�ും പിാമർം�ും േിഖകളിൽ കെ്ിാം. ൂുപ
ലകകൾ േപാെലയാണ് പയ�െള ു ്ർട് നിഘുവിൽ േിർനിിിുനത്.

ു്ർടിെ� േിഖാേംഖിിിൽ െിുെപടുെകാു മാരമാണ് 
ഈ േിഖകൾ സംിയിിെപടത്. അുെകാുമാരമാണ് ഒനിൂ�ാ്ിു 
േംിമാെണ�ിൽേപാും ഇവ േകിളിിൽ തിിിെ്ിിയത്.3 1991 ു തൽ 
േകിളപിന�ളിൽ നിർണായകമായ നിിീയണ�ൾി് ഉപായാനമായി 
�വർിിുു എനതാണ് എ�ു പിേയ് �ാധാനയം.

കടലാുതാളിൽ എംതിവ്ിുള 13 വാലയ�ളടുന തലേ�ിി 
േിഖകൾ ഇന് ൂബി�ൻ സർവകലാംാലംെട മലയാളം ിതലിഖിത 
േംഖിിിു്്. അവംെട ൈമേിാ�ിലിുകൾ േകിള സംാാന 
ആർെിവ്സിും ലഭയമാണ്.

ഈ േിഖകളിെല ഭാിാ�േയാഗ�ുെട ഘടനംം സവഭാവംം 
ഭാിംെട വികാസ പിിണാമിിിരെിപ�ി �നർവിിിതനിിു 
േ�ിിപിുു. ഭാിാംാംം, ിിിരം, സൂിവിാാനം േപാ്്െകാ
േളാണിയൽ പിന�ൾ, ംീവായം ുട�ിയ ൈസീാതിക ധാിണകുെട 
പിൻബലിിൽ ഈ െകാേളാണിയൽ േിഖകൾ േകിളപിനിിെ� ഗതി 
മാുകയാണ്.

ഇംലീി് ഈ്ിതയാിപനിംെട അധീംതവംം ു്ർടിെ� ഭാിാ
നിഠമായ മിിണിി�വർിന�ും പി�ിം �വർിി്ുെകാ്ാണ് 
മലബാിിെല സാമാനയ വയവിാിഭാിയായ മലയാളം അതിെ� വിനി
മയേംിി തിിി്ിിംനും മലയാളഗയയെി ആുനികീകിിുനും. 
ഭാിംെട ആുനികീകിണ�ിിയംെട ആിംഭഘടെി �തിനിധീകിി
ുന േിഖയാണിത്.

ലിപിതലംുതൽ വാകയതലംവെി ിിടെപട ഒു എംുമാൃക 
വികസി്തിെ� സായയമാണ് ഇവ. പലതിം വയവിാി�ൾി് ഭാി 
സ്മാുനെത�െന എും തലേ�ിി േിഖകൾ െതളിയിുു. നിു
തിപിിിവ്, കലാപം, ഉപേിാധം, ക്വടബധ�ൾ, സിവിൽ -ിിമിനൽ 
വിിാിണകൾ, സാൂിികജീവിതം, സാപിിക ഇടപാ�കൾ എനി�െന 
അേനകം വയവിാി�െള �തിനിധീകിിിാുള ഭാിംെട േംിിയാണ് 
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അതിെ� ആുനികത്് അടിാാനം. േിഖകളിെല പയൈവവിധയിി
െ�ംം പയ�ൾ �തിനിധീകിിുന അർിമില�ുെടംം സവഭാവം 
വിംകലനം െി്ാൽ മലയാളഭാിംെടംം ഭാികസൂിിിെ�ംം 
വികാസപിിണാമ�െള ഈ േിഖകൾ എ�െന സായയെപ�ുു എു 
തിിി്ിിയാനാംം.

നിഘുിിനുള ുഖയേ�ാതസായി തലേ�ിിേിഖകെള സവീകിി
്തിൂെട ു്ർട്, പയ�ളിൽ േകാീകിിുന സാൂിികസംേവയന�വ
ണതകെള അവംെട �േയാഗമില�ളിൽ സജീവമാിി നിലനിർിി. 
സൂിഭാവനകളിും യഥാതഥ അുഭവ�ളിുു്ാുന സവാഭാവികപിി
വർിന�െള അടയാളെപ�ുനത് പയനിഠമായ സംേവയന�ളാണ്. 
ഈ തിിി്ിിംതെനയാവാം നിഘുവിെ� ുഖയേ�ാത്ായി തലേ�
ിിേിഖകെള സവീകിിിാൻ ു്ർടിെന േ�ിിപിുനത്. ഭാിുളിൽ 
വാു വനിി�ിയതിെ� സായയ�ളാണ് തലേ�ിി േിഖകെള�ിൽ 
അവെയ ഭാിയിൽ ാാനെപ�ിിയതിെ� അടയാളപാിമാണ് ു്ർട് 
നിഘു. നിുിിനിഘുവിെ� സവഭാവം ഉളുെകാ്് അസംഖയം 
ഭാികളിൽനിന് വാു ൂ പെപ�നതിെ�ംം വാു വനിിുനതിെ�ംം 
ിിിരം സമാിിിിാം.
തലേ�ിിേിഖകളിെല പയ�െള നാു വിഭാഗ�ളായിിിിിിാം.

1. തനു വയവിാിഭാിാപയ�ൾ
2. ഇതി ാാവി്ഭാിാപയ�ൾ
3. ഇേതാ-ൂേിാപയൻ, ഇേതാ-ആിയൻ, ഇേതാ-ഇിാനിയൻ പയ�ൾ
4. െസമി�ിക്ഭാിാപയ�ൾ

വയതയത കാലഘട�ളിെല വയതയത സവഭാവുള സപർി�ളിൂെട 
േകിളഭാിുളിൽ ഇടംപിടി് വാുകൾ സാമാനയവയവിാി�ളിൽനിന് 
െമെല വിേംിവയവിാി�ളിേലി് കയിിൂടി. അേതസമയം അധീം
വർഗം പികീയൂപ�െള േകിളഭാിുളിൽ �തിഠിുകംം െിു. 
ഈ സമനവയഘടം േകിളഭാിംെട വികാസിിിരിിൽ നിർണായക
മാണ്. തലേ�ിിേിഖകളിെല പയ�േയാഗ�െളംം ു ്ർട്, നിഘുവിൽ 
സവീകിി് ൂപ�െളംം ുൻനിർിി വികാസപിിണാമ�ുെട ഈ 
ഘടെി നിിീയിിാംനതാണ്. മലബാർ സൂിിിെ� പിിണാമിിി
രം വാിിെ� ിിിരിിൽിെന അടയാളെപടിിിുു.

തലേ�ിിേിഖകൾ സാമാനയംം വിേംിംമായ വയവിാിതല�െള 
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ഏേകാപിപിുന �േയാഗമാൃകകളാണ്. നിഘുവാകെട സാമാനയ
െിംം വിേംിെിംം സവീകിിുുെ്�ിും വിേംിവയവിാി�
െളയാണ് ുഖയേ�ാതസായി പിിഗണി്ിുളത്. അതിനാൽ സാമാനയഭാ
ിണുൂർി�ളിൽനിു സവീകിി്ും തലേ�ിിേിഖകൾേപാെലംള 
കിിടപാ�കളിൽനിു സവീകിി്ുമായ ൂപ�െളാിിെക മിിും 
വിേംിവയവിാി�ളിൽനിനാണ്. സാമാനയൂപ�ൾി് നിഘുവിൽ 
�േവംനം നാി അതിെ� സംേവയനൂലയം ഉിപിുനതിൂെട ഭാിംെട 
പയതലിിൽ ഏകീകിണം നടുകംം അത് ആുനികതെയ നിർണയി
ുനതിൽ �മാണെപട സമീപനമാുകംമാണ്.

തിുിയിംൊാാൊാൊ��ങൾ
തനുഭാിാൂപ�െള േവർതിിിുക എനത് ഏെിുെി േ�ംകിമായ 
േജാലിയാണ്. ിി.ു ആിാം ൂ�ാു ുതൽ ിി.പി. പിാം ൂ�ാുവെി 
ഇതയയിൽ വികാസം �ാപി് �ാൃത�ുെട ൂലൂപം സംൃതമാെണ
നാു വിംവാസം. �ൃതിയിൽനിു്ാുനതാണേലാ �ാൃതം. �ൃതി 
എനാൽ സംൃത�ൃതി എനാണേര. അതിനാൽ തനു മലയാളൂ
പ�ുെട അേനവിണംം �ാൃത�ളിേലാ ഇതി ാാവി്ഭാികളിേലാ 
െിെനും.

ഗാർിികൂപ�ൾ, വയിിേകാിത ിിയാൂപ�ൾ, ൈനസർഗി
കാവംയ�ൾ, ൈജവികുുപാ�കൾ എനിവെയ ുിിുന പയ�ൾ–
എലാം ഏെിുെി �ാിീന സവഭാവം �ലർുനവയായിിിും. ു്ർട് 
സംൃത-�ാൃത�െള േവർതിിി്ിടില. അതിെ� ംിിംം േമൽപിാു 
തെനയാംം.

കാിിയം (കാിയം–സംൃതം) എനത് �ാൃതമാണ്. വയതയതമായ 
ഒേടെി സദർഭ�ളിൽ ഈ ൂപം �േയാഗിിെപടിിിുു. വിിയം, 
യൌതയം, ൃതയം എനി�െനയാണ് അർി�ൾ.

“പി�ിൽ തുിാൻ െകാെടയി താൂിിൽ കലയട എടവക പാർപ
ിയിാിന എംതിയത അപാുടി കു. കാിിയെമനാൽ കലയാട എടവക 
�ൃിിയിൽ 972 ആമതിെല... താനി� വിികംം േവണം” (46 AB).

“അുെകാ് ത�െള കാിിയ�ൾ തിർി ആുവാൻ തിവണം 
ന�ാൽ ആുന െിാളം െ�യ്നം െിുനത എന ത�ൾി നല 
അിിവ ഉ്േലാ” (111 AB).
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“71 ആമത ൂനാം ഗം പണംം ൂടിയ പലിംംം പിപനാടിൽ നാം 
കൽപി് കാിിയം നടിിവുന നുെട അുജൻ അവിെട െബാധിപി
െിംം െിും” (108 B).

“നാടിെല ുതൽ പി�ിിാജാവിെ� െപർി എ�പിിെകാും 
നുെട കപനി നിു വന �ൃിിിാിാാി പി�ിിാജാവ നിിം 
െി് നാടിൽ നിിിതി എ�ിുത എന പി�ിിാജാവ് വിെിാധിിെകാ
ും ുപാി കപനി െനാം നടിിുന കാിിയ�ൾി വിപിിതം 
െി്വെിാട ആ െി് കർ��ുെട നിൃിിംം െമാതൽ പ�ിയതിെ� 
വകംം...” (118 AB).
ഇിിിിൽ ഒടനവധി ‘കാിിയം’ �കിണ�ൾ ൂ മാർിേഭയേിാെട 
�തയയെപ�ു്്. ഇുേപാെലയാണ് പല പയ�ും.

�ാൃതെമേനാ സംൃതെമേനാ ാാവി്െമേനാ നിർണയിിാനാ
വാി വിധമാണ് മിി തനു ൂപ�ുെടംം ാിതി. വാുക, ആുക, 
പിംക, േവുക, തികംക, നടി ുട�ിയ ിിയാൂപ�ുെടേയാ 
ക്വടം, നാട്, േകാവിൽ, ുണി, പി, വിി, വായ, കപം ുട�ിയ നാമൂ
പ�ുെടേയാ േവിേനവിി്ാൽ അെതാെി മലയാളിിെ� തനുവി
ിിിൽനിന് ാാവി്ിിെ� െപാുമിലിിേലി് വയാപിുനു 
കാണാം.

വാിിെ� �േയാഗ/സദർഭ�ും �േയാഗാൃിിംംെകാ്് 
ബലെപ�ന സാൂിികസാിിിയം മലബാിിു്ായിുു. മിിണിിമാ
ുെട ഭാിാ�വർിന�ും േകാളണി ഭിണംം േകിളിിെല ഇതി 
േയംസൂി�ുമാം്ായിുന സപർിംം ൂ ടിേ്ർന് ഈ ൂ പ�െള 
മലയാളെമന െപാുഭാിാവയവിാിിിൽ ഉിപിെ്�ു. സംൃത
െിിാളധികം ാാവി്-തനു-�ാൃതൂപ�ൾ േിഖകളിൽ കാണാം. 
സാമാനയവയവിാി�ളിൽനിന് വിേംിവയവിാി�ളിേലു െമെല 
കടുകയുന ഈ ൂപ�ൾ ബാിയസവാധീന�ളിൽനിന് ഏെിുെി 
ുിമാണ് എനതാണ് കാിണം. പിനീട് ഭാിയിു്ാുന ഗയയമാൃക
കളിൽ ഇു �ിമാണ്.

അിയാൊാൊ��ങൾ
സിേനാ ടിബ�ൻ, ഇേതാ ൂ േിാപയൻ, ഇേതാ ആിയൻ, ഇേതാ ഇിാനിയൻ, 
െസമി�ിക് േഗാര�ളിൽെപട വിവിധ ഭാികളിൽനിന് കടുവുന 
പയ�ൾ ഭാിംെട ഘടനംമായി ഇണ�ിേ്ുു. വലിയ േതാതിൽ 
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അനയഭാിാപയ�ൾ മലയാളിിെലുനും അവെയ ഭാിുളിൽ 
േിർെി�ുനും ഈ കാലയളവിലാണ്. ഭാിയിും സൂിിിും 
ഇംലീിിെ� അധീംതവുിുു. ഭാിുളിൽ ഇംലീി് പയ�ൾ സവീക
ിിുന കാിയിിൽ സാൂിികാംഗീകാിംം സിീിു. േിഖകളിെല ിില 
�േയാഗ�ൾ തെന േനാുക:

ുപാി, അിിതി�, ുെ�െത്ൻ, ിിെ�ാു/െിെപാടി, 
െിജിെതതി, സട്ിിെിിി, െിംിതി, ഗൌണർ, െിജിം, ു�ൈവജി, 
കൌമിംനർ, െമതർ, അപിസർ, ഇാിെനാി, െകാമിംനി എനി�െന 
ഇംലീി് ഭാിയിൽനിന് അേനകം ഭിണൂപ�ൾ മലബാർ സൂിിി
ും മലയാളഭാിയിും ഇടംപിടിു. ഇവെ്ാപം ഇേതാ-ഇിാനിയൻ, 
ഇേതാ-ൂേിാപയൻ ഭാികളിൽനിും അേനകം ൂ പ�ൾ മലയാളിിൽ 
തനുൂപ�െളേപാെല �േയാഗേംിി േനടി.

ിർജി ( petetion) അിബി
കി് (കി letter) അിബി;
പിമാൻ (പിമാനികം �മാണം Ferman) േപർിയൻ/ഉുു
ുനിസി�് (ുനിസി�്, Judge) അിബി
അയാലി് (അയാലി് സിവിൽേകാർട് ) അിബി
�ൌജയാർ (�ൌജയാിി, Criminal) േപർിയൻ
പി�ി (Farang, European) േപർിയൻ
ബതർ (ബതൽ Port) േപർിയൻ
ുിി (ുഖ്ിി reader) അിബി
ുഖൂർ (ുഖർ ഉർ, to appoint) അിബി
ജാഗിർ (ജാഗിർ, land given) േപർിയൻ
തിംിൽ (തിസിൽ, (collection) അിബി
ബെതാവത് (settlement) േപർിയൻ
ഉിിം (ഉിിം command, letter) സംൃതം
ുേബയാർ (captain) േപർിയൻ
പിതിിിയ് (French) േപാർുഗീസ്
പിാിം (treasure) േപാർുഗീസ്

ഈ ൂപ�െളാെി �തയയം േിിാെതയാണ് സവീകിിിെപു കാുന
െത�ിും �തയയസിിതമായ ൂപ�ും ുിവല.

െിെപാടും ിിേപാർും
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ു�ൈവജെിാട ൂ�ർൈവസേിാട്
ുപാിി ുപാിി്
െകാമിംനർമാർ ക�ീിണർമാർ

അനയഭാിാപയ�ൾ മലയാളിിെ� സവാഭാവികഘടനുളിൽ കലർു 
�വർിിിാൻ നിമിിമായത് മലബാിിെല േകാളണിഭിണമാെണന് 
സംംയമിലാെത പിയാനാംം. ൈമൂിിെ� സവാധീനംം അേിബയംമാം
്ായിുന ബധ�ും അിബി േപർിയൻ ൂ പ�െള മലയാളിിേലു 
െകാുവു. ുകളിൽ െകാ�ി അിബി, േപർിയൻ, പയ�ൾ േനാുക.

സംൃതം ുട�ിവ് സംൃത �ൃതി + ഭാിാ�തയയം എന 
ൂപനിർ�ാണനയം െകാേളാണിയൽ ഘടിിൽ ഇേതാ-ൂേിാപയൻ, 
ഇേതാ-ഇിാനിയൻ േഗാര�ളിെല ഭാിാപയസവീകാിിിും �വർിി
ുു. ഇതി ഭാിാപയ�െളയരംം �തിയ സംേവയനമില�ളിൽ 
�തിഠി്്, അവേയാട് ഭാിംെട ലിംഗ, വിന, വിഭിി�തയയ�ൾ 
േിർി് ഭാിംെട സവതമാിി മാുന �ിിയ ഏ�ംം സജീവമായിിാ
ുനത് തലേ�ിി േിഖകൾ എംതെപ�ന 18-ാം ൂ�ാ്ിലാണ്. അതിു 
സായയമാണ് ു്ർട് നിഘു.

ഭാിംെട ആുനികീകിണ�ിിയംെട ു ടിംം ഇുതെനയാണ്. 
അപിഭാവം േലംം േപാുമിലാെത അനയഭാിാപയ�ൾ മലയാളിിെ� 
പയാവലിയിൽ സജീവത ൈകവിിുകയാണ്. സൂിിിെ� സ�പന
തല�ളിു്ാുന സവാഭാവികപിിവർിന�ൾി് ആധാിം വിവിധ 
കാിണ�ളാു്ാുന ാാനെപടലാണ്. ഇിിം സ�പനപിംം 
പയസവീകാിപിംമായ പിിവർിന�ൾ ഭാികിിൽനിു ഭാികിിേലും 
ഒു ഘടിിൽനിന് അ�ി ഘടിിേലും പകർു നിുു.

മലബാിിെ� സാൂിിക-ിാീീയ-സാംാാിിക സാിിിയിിൽ 
ിിിിെപട പല രഥ�െളംം/േിഖകെളംം ു ്ർട് നിഘുവിെ� നിർ
�ാണേ�ാത്ായി ഉപേയാഗിു. എനാൽ അതിെനാപം െകാ്ിയിെല 
വിാുിയിൽനിും �സിീീകിി് ിു നിഘുിൾ ൂടി ഉപേയാഗി്ി
ു്്. ു്ർട് നിഘുംം വിാുി നിഘുംം െബയിലിംെട നിഘുംം 
മലബാർ-െകാ്ി-തിുവിതാംൂർ േയം�െള ഭാിാപിമായി ഏകീകിി
ു. ഏവൻഗലിേയാും എടവകംം4 ഉൾെപെട അനവധി ൂപ�ൾ 
ുിിയാനി, േപാർുഗീസ്, ിീു, ലിീൻ ഭാികളിൽനിന് ഭാിയിൽ 
ാാനുിപി്ത് വിാുി നിഘുിളിൂെടയാണ്. േകാടുനിന് 1846-ൽ 
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�സിീീകിി് െബയിലി നിഘു എ�ിേമാളജിിൽ നിഘുവല. എനാൽ 
അനയഭാിാപയ�െള േയംഭാിാൂപ�ൾെിാപം പിിഗണിുനതിൽ 
ു്ർടിു മാൃകയായത് െബയിലിയാണ്. സാമാനയ ഭാിാവയിാി�
ളിൽനിന് ിിിപിിിിതൂപ�െള അവതിിപിിാതിുനതിെനപ�ിംം 
ഭാിയിൽ �േയാഗസാധയത ുിാ സംൃതൂപ�െള ൂ�തലായി 
ഉൾെപ�ിിയതിെനപ�ിംം ു്ർട് ആേയപം ഉനയി്ിുെ്�ിും 
നിഘുിിനയിൽ െബയിലി ു ്ർടിു ു ണയായിു്്. അ�െനെയ�ിൽ 
തിുവിതാംൂർ ുതൽ മംഗലാ�ിം വെിംള ൂവിഭാഗെി ഭാിെയ 
ഏേകാപിപി്് ിിി് ആധികാിിക നിഘുവാണ് ു്ർടിേ�ത്. മധയേക
ിളിിെല ഭാിാപയ�െള കെ്ിിയത് െബയിലി വിിിാണ്. ഇുവും 
സംൃതൂപ�െള ഗൌിവമായി പിിഗണിു. ഭാിയിെല സംൃതാവിി 
മലയാളംമിിെ� ു ടർ്യാണ് 18-19 ൂ �ാുകളിെല പികീയ പയസവീകാ
ിനയിിും കാുനത്. അതിുളിൽ നാുൂപ�ുെട േംിിംം ഭംഗിംം 
നിെപടാെത നിലനിർിാൻ ു്ർടിു കിിാത് തലേ�ിിേിഖകൾ 
ഉൾെപെടംള േിഖകുെട സവാധീനമാണ്. വാു വന വിികും വാുി
പിെ� സാൂിികമാനയി�ും ൃതയമായി തിിി്ിിാുെകാ്ാണ് 
19-ാം ൂ �ാ്ിുേംിു്ാുന പിിവർിന�ൾി് മാർഗേിഖയാകാൻ 
ു്ർട് നിഘുവിനായത്. 19-ാം ൂ �ാ്ിുുുതെന ഭാിാൂപ�ുെട 
സ�പനമില�ളിലധിഠിതമായ ഏകീകിണംം േകിളേയംൂപീകിണ
ിിെ� �ാഥമികിിതകും ൂപെപു കിിാിുു.

ുംിുകൾ
1. ഭാാിുണിംെട പെിാപതാം ൂ �ാ്ിെല േകിളം, എ.ആിിെ� േകിളപാ

ണിനീയം (പീിിക) എനീ രഥ�ൾ ഈ സമവായെി വിംയീകിി്ിു്്.

2. േകിളവയവിാിഭാിംെട സംിമംൂലം െിതമിി് അധഃപതിുകംം തൂലം 
അബീൂപ�ൾ ഒേടെി അതിൽ കടുൂ�കംം െി് കാലിാണ് ഭാിാ
കൌടലീയിിെ� നിർ�ിതി. സി.എൽ. ആ�ണി, ഭാിാഗയയം (സാിിതയിിി
രം �ാാന�ളിൂെട), �ിം. 611.

3. ജർ�നിയിെല ൂബി�ൻ സർവകലാംാലംെട മലയാളം ലിഖിത പിപി 
കെ്ിി േകിളിിെലിി്ത് േ്ാ. ാിിയാ സിിിയ ആണ്.

4. ു്ർടിെന െത�ിീിിപി് ൂ പമാണ് എടവക. മാനതവാടിി�ി് എടവക 
എെനാു �ൃിിം്ായിുു. ഇത് കേിാലിിാ മതവിഭാഗിിെ� 
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ിർ്് ൂണി�ായ എടവക തെനെയനാണ് ു്ർട് മന്ിലാിിയത്. 
േയംവിി കാുക.
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ഉചാിംംം പാിിിയങും
ിി.െജ. ോജാർ്്

അേസൊ. ൊ�ൊഫസർ, േിൊ. അംേബ�്കർ, ംി. േകൊേളജ്, ബൊുേ�ാി

�ബധസംരംം

മലയാളം ഉ്ാിണം സംബധി്് മാനകമലയാളി സൂിം േപുന 
ധാിണകുെട പിനാുിം േത�കയാണ് ഈ േലഖനിിൽ െിുനത്. 
ഉ്ാിണിിെല ംിിംം െതും ിർ് െിുേപാൾ �തയയ ഭാിണതല
ിിൽ രീ േകാീകിിുകംം മാനകഭാിാവീയണം േിായയിിിതമായി 
സവീകിിു വിധിെയംുകംം െിുന ിീതിിാണ് �ാമാണയുളത്. 
ഈ �ാമാണികവീയണിിൽ അതർഭവി്ിുള ധാിണകെള ഭാിാ
ിിിരപിമായ അവേബാധേിാെട െവളിെപ�ുവാൻ രമിുന 
അേനവിണം.
താേ�ാൽവാുകൾ: മാനകീകിണം, ഭാിാേബാധം, അധീംതവം. 
വിപിീതാവയം, ഭാിാതിീയം-

“തിിിുേനാിയാൽ താ പ�്ന് നിാേ്ാ ഉണിി്?” അ�ൻ േിായിു.
“തടുവീംം”, ുുണി പിു.
“വീണാൽ താ ്ാവാ?”
“ബുിൾ ിിിിുംനേല അ�ൻ പിുതന പിൊാല്?”
“ുടി മിനിലയാ, േവാ?’’   (ുുാാംിം, ഒ.വി. വിയയൻ)

“െത�ിംം വികലമാംം സംൃതം ഉ്ിിുനുേകട് ിിലർ ിിിിു. 
അംഗഭംഗം വന പയം േനെിെിാേവ തിുിിപിയാൻ പലും ുതിർു. 
അധമായി വിംവസിിാും സംൃതം അർിമിിയാെത ഉ്ിിുനവുെട 
േമൽേിാ� േിായയം ൂ ടാെത അംഗീകിിിാും കളിിയിൽ പിിുനവേിാ 
പിി്വേിാ താാിിലായിുു.”

(ിീകടൽ �ട്് ിിുാുിം, ാി. ിാാാൃണൻ)
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“േയ ആേനെന കേ്ാ?’ പവിര ുളി്ാടി.
“ആേനെന അല, ആനെയ എു പിെയടീ.” കളിയായി അവനവുെട 

െിവിു ുളി.
(ോാാദിിി�ായു വാിൂ ാീോാെീ, എാ്. ഹിീു് )

േകാടയെി ‘അ്ായ’ാാുെട വർിമാനിിൽ മാരമല, െകാലം
കാിനായ �ിയെപട മിാകവി ഒ.എൻ.വി. ു ുപിെ� കാവയാലാപനിിൽ
േപാും ിില ഉ്ാിണഖലിത�ൾ ക്് (േകട് ) പിിിാസമടിാൻ 
പാ�െപ�നവെി ക്ിടിേല? �െയംം ഭെയംം �ാനിെല � േപാെലേയാ, 
അിിെമാു ുവേയാെടേയാ ഉ്ിിുനത് േകട് െിവിയിൽ വിിൽ 
തളിേി�ാനിടവനും െിനിുു്ായും കിം േതാനിയും 
കി്ിൽവനുെമാെി പിുേകൾിാൻ ഇടവനിടിേല? ‘മലയാേളാ്ാ
ിണകാിയ�ളിൽ മലയാളം അീയാപകർു ഒു നിോയാല’ എനതാണ് 
അിിിിൽ �തികിിുന പലർും ഏെി േവയനാജനകമായിിിു
നത്. ംിയിേി് ു�മായിിിുനത്. അതിഖിം, ൃു, േഘാിം എനിവ 
സംൃേതാ്ാിണംിയ�കാിം ഉ്ിിിാിതാണ് �നം. സംൃതസം
ഭാിണിുിെിലാവും ഇെതാെി ഒേി മടിൽ ാാനനിർണയം െിു 
േവ്േപാെല നാവ് െതാും െതാടാെതംം ംവാസിനായി േഭയ�േളാ�ൂടിംം 
�ാണേഭയ�േളാെടംമാേണാ ഉ്ിിുേപാനിുനത്? അ�െന നിയമാു
സാിിയായി ഉ്ിിു്ിി്ാേണാ ആ ഭാിതെനംം ഉ്ാിണൂപിിൽനി
ന് മിിവാും നികാസിതമായത്? നിായമില. ഇ�െനംള സംംയ�ൾ 
േപാെട. ഈ ൈവിിരയ�ുെട അടിയിേലാ മീെതേയാ ആയി നിലെകാ്് 
�വിിുന ൂിംിികെളെതാെിയാണ്? അതിെനുിി്് ിിലു 
വിിവിുിിതിിാനാണ് ഇവിെട രമിുനത്.

നുെട ഭാിെയ ന�ൾ മലയാളെമു വിളിുു. മലയാളം എന ഈ 
ഒെിാ�േപുെകാു ുിിുു എനതിനർിം േകിളിിെല ജന�ൾ 
എലാവും ഒേി പയാവലിംം ഒേി ഉ്ാിണിമംം ഉപേയാഗിുേപാുു 
എനെലു നുിിിയാം. എംിിൽേപാും വയതയതതകു്്. പേയ, 
പി�ിവിനിമയം സാീയമാുന തിിിൽ പിിിിതമായ പയ�ുെടംം 
ഉ്ാിണ�ുെടംം വാകയിമ�ുെടംം സംഘാതെമന നിലയിൽ നുി് 
മലയാളിിെ� വകേഭയ�ളാണ് അെതലാെമു മന്ിലാിാനാുു
്്. ഇ�െന േഭയ�േളാെട നാം വയിിപിമായി �േയാഗിുനും, മന്ി
ലാിാൻ �േയാജനെപ�ുനുമായ ിിനവയവാെയംം അതിന് 
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താ�ായി നിുന ധാിണകേളംം േിർിാണ് മലയാളം എു വിേംിി
പിുനത്. ആ മാനസിക മലയാള വയവാംെട �തയയീകിണ�ളായ 
ിീുകളായി ന�ുെട സംസാിെിംം എംിിെനംം മന്ിലാിാം. 
�തയയമായ ഭാിണ�ൾ ത�ിൽ ഭൌതികമായി അതിു്ാുേപാംം 
അവ മന്ിൽ ഉണർുന ആംയബിംബ�െള തിിി്ിിയാൻ നുു 
സാധിുു.

�തയയബിംബ�ൾി് ഈ മാനസിക ബിംബ�െള ഉണർിാൻ 
പിയാതമായ വയാവർികതവം ഉ്ായിിിുക എനത് �ധാനമാണ്. 
അതിെല�ിൽ ആംയവിനിമയം തട്െപ�ം. എലാവും ‘ക’ എന 
അയിം സമാനസദർഭ�ളിൽേപാും ഉ്ിിുനത് ഭൌതികമായ 
അവംെട ുണെി സംബധി് പിിഗണനകേളാെട േനാിിയാൽ 
വയതയത�ളായിടാണ് എനതാണ് വാതവം. പ, ഭ, ം, ി, ര, ർ, ർി, 
ാ, ര ുട�ിയവംെട ഉ്ാിണെിുിി്് ഒനാേലാിിു േനാൂ, 
െികിേടാർുേനാൂ. എര വയതയതമായാണ് അവെയാെി ഉ്ിിി
െപ�നെതു േകൾൂ. േനാൂ, എംിിുു്് വയതയാസം. അ്ടിയിൽ
േപാും േഭയ�ു്്. ഇ�െന വയതയാസ�ളിിിുേപാംം അവ്് ഒു 
ആയർംമാൃകയിേലി് നെ� നയിിാൻകിിംു. മാനസികമായ ആ 
ആയർംമാൃകംെട തലിിൽെവ്ാണ് നാം ംംെിയായാും േലഖ
നൂപെിയായാും മന്ിലാുനത്.

ഇ�െന ആേലാിി്ാൽ, മാനസികതലതിിലാണ് ഭാി നിലെകാ
ുനുതെനെയു പിേയ്ിവും. മന്ിലാിലിെ� ഉപാധിയായ 
ഭാി മന്ിലാണ് നിലെകാുനെതന് ! േലാകെി മന്ിലാിാുള 
മാനസികൈവഭവമാണ് ഭാിെയു േവെിാുതിിിൽ പിുൂേട? 
വുേലാകെി മേനാവു –അിിവ്– ആിി ൂപാതിെപ�ുന 
ൈവഭവമാണത് എു േവെിാു തിിിും പിയാമേലാ? ഭാി്് ലാ്് 
(Langue) എെനാു തലുെ്ു സ�പി് െസാസൂിിെ� ഏ�ംം 
വലിയ സംഭാവന ഈ ഭാിംെട മാനസികതല നില ഒു സ�പനെമന 
നിലയിൽ അവതിിപിു എനതാണ്. �തയയ ഭാിയായ പേിാളിൽനിും 
(Parole) ഭിനമായി ഭാി്് ഒു അൂർിതലുെ്ും അതാണ് ഭാി 
(ലാ്് അഥവാ ലാംേഗവജ് ) എും അതിെന ഓർ�ിപിുന ഒു നിലയാണ് 
ൂർിമായ �തയയഭാിണ (പേിാൾ) ിിും അതിെന ഓർ�ിപിുന 
എംിിുെമാെി ഉളെതും മന്ിലാുകയായിുു െസാസൂർ. ആ 
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വീയണേകാണിൽ േനാിിയാൽ ഭാി ഒു മാനസിക �തിഭാസമാണ്. 
അതിെ� �തയയൂപം ആയർംമല, അഥവാ തനിസവൂപിിുളതല. 
നാം േകൾുകംം പിംകംം െിുന ഭാിണെമന പേിാൾ അതിെ� 
ഒു േലേ�ാണിക് പകർുമാരം. അത് ഒിിജിനലല. ഏതാ്് അഥവാ 
ഏെിുെി മാരമാണ്. അുെവു നുി് ആയർംെി അിിയാം, സ�
പിെ്�ിാം, മന്ിൽ-ആിാം. അ�െന േവർതിിി്് അിിയാനാംനിട
േിാളേമ ആയർംം വിുള കളി പാ�ൂ. േവർതിിി്ിിവ്–സാേ�തികമായി 
പിാാൽ വയതയാസെമേനാ വയാവർികതവെമേനാ വിവിിിാം.

‘ക’ എന ഉ്ാിണിിന് (എംിിന് ) മ�് ഉ്ാിണ�ളിൽനിും 
(എംുകളിൽനിും) വയതയാസു്ായാൽ മാരേമ അതിെന തിിി്ിി
യാനാൂ എനു വാതവമാണേലാ. അ�െന വയവേ�യിിാൻ കിിംന
തിുപകിിുനര വയതയതത ൂയിിണം, ഒപം ആയർംൂപേിാട് 
ആവും അ�പംം ൂ യിിണം എനതിനുിി് ൃ തയമായ, നിയതമായ 
ൂപമുംാസിുനില (അഥവാ ആവംയെപ�നില) ഭാി. ആ നിലയിൽ 
വളെി അയാ ൂ പേബാധയേമ ഭാിുൂ. മലയാളഭാിയിൽ ഇത് വളെി 
�കടമാണ്. ഒു േലഖനിിനംെകാ്് വളെി വയതയതമായ ഉ്ാിണ�െള 
ുിിിാു്്. ‘ന’ എന ിിനം േനാുക. ഇതിന് വയതയതമായ എംുിീ
തികു്്, വയതയതമായ ഉ്ാിണിീതികുു്്. ‘യ’ എന എംുെകാ്് 
ക് ി എും യ എും ഉള ഉ്ാിണ�ൾ നുി് സാധയമാിാനാംു്്. 
സംൃതജനയ�ൾി് ‘യ’ ഉ്ാിണംം ഇംലീി് ജനയ�ൾി് ‘ക് ി’ ഉ്ാ
ിണംെമന ലീനേബാധയം നുുുതാും. ‘�’ െകാ്് സാീയമാുന 
ഉ്ാിണേഭയ�െളുിി്് ുടിിിൽ പിു.

ിർ്കളിൽ െതും ംിിംെമാെിയായ ഉ്ാിണസവിേംിതക
ളായി പിാമർംിിാുള പലും ൂപേഭയ�ൾതെനയാംം. ആേനെന 
എനല ആനെയ എനാണ് പിേയ്െതു പിിപിുേപാൾ ഉ്ാിണ
�നം ഇ�െന ൂപപിമായ തലിിേലു കടുു്്. ഉൂള്, ഇൂള്, 
ഇേകാള്, ഇ്്, ഒ്്, ഇ്ായി�ി്്, േപായിു, േപായിിി ുട�ിയ 
ൂപ�ൾ േനാുക. ആയയെി അൊണം മാനകെമു െവ്ിുള 
(ംിിൂപം എും കുതിേപാുന) ഉ്ാിണ�ളിൽനിുള വയതിയാ
നെമന നിലയിലാണ് െത�ായ ഉ്ാിണെമു വിധിിെപ�നത്. ഇു, 
ഇിി എനിവ േിുന ൂപ�ൾ െവും ഉ്ാിണേഭയമായി കുൂടാ
ി ഒു നിലയിുളതാണ്. ഉ്ാിണേഭയം എന് പിംുെവേനംൂ. 
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യഥാിമം ഇിിുു, ഇുു എനീ ൂപ�ുെട ഉ്ാിണേഭയ�ളാണവ 
എു പിാാൽ ഒിർിിിൽ െത�ാെണു പിുൂെട�ിും അവ 
�ാേയംികേമാ സാൂിികേമാ ആയി നിജെപ�ിാംന വാെമാിിേഭയ�
ളാണ്. ഇിിുു എെനംതിയതിെന ഇിി എന് ഉ്ിിുകയല അവിെട 
െിുനത്. എനിിിെി ഉ്ാിണ�നമായി അതിെന വിവിിുനത് 
വാെമാിി-വിെമാിിേഭയ�െള സംബധി് പിിഗണനകൾ ൂടാെതംള 
ഒു ഒംിൻ മടാലാണ്. ഇെതാെി കണിിെല�ുന ഉയാിമായ ഒു 
സമീപനേിാെട ക്ാൽ ഉ്ാിണ�ുെട ൈവവിീയ�ും ൂപേഭയ
�ും ഒെി നിലനിുകംം വിനിമയസാീയത നിലനിർുകംം െിുന 
�തിഭാസമാണ് ഭാി എു കാേണ്ിവും. അതിൽ ിില ആയർം
ബിുിെള സ�പിുെകാ്ാണ് വർണ (സവനിമ) വയവാെയാെി 
സ�പി്് നിയമവത്കിണം നടുനത്. എംിിന് അുുണമായ ഒു 
ആൂരണേിാെടാിാണ് അഥവാ മാനകീകിണം ആവംയമാുന 
സാേ�തികവത്കിണംമായി ബധെപടാണ് അത് സംഭവിുനെതു 
വിലയിുുനതിൽ ംിിം്്. വർണവിാാനം എംിിെനാപം വളു
നതാണ്. സവനിമവിാാനെമനത് ഭാിെയ എംിിു പിയാതമാുന 
ഏർപാ�ൂടിയാണ്.1

ഈ �ിിയയിൽ മാനകീകിണിിേ�തായ ഒു തലു്്. ഒു 
ആയർംഭാിാവയവായാണ് ഉ്ായിവുനത്. അത് ലാ്് എു വിേം
ിിപിിെപ�ന ഒനല. ലാ്് എന വയവാ ആയർംവയവായല. ൈവവി
ീയാമകമായ സംസാിേഭയ�െള അുവയിുന ഭാിാവയവാെയയാണ് 
അത് ൂിിപിുനത്. ൈവവിീയ�െള തിിാിി്് ആയർംബിുിളി
േലി് ഏകീകിിുനതിുുകമായ വയവാെയയാണ് ഇവിെടപിാ 
�ിിയയിൽ കണിിെല�ുനത്. ആയർംവയവായായുെകാുതെന 
അതിന് ഒു വിേംിൂലയം ൈകവുു. സംാിിിെപ�നതിന് ലഭിുന 
വിേംിാധികാിമാണ് അത്. എംിിൂെട അതിന് സായാത്കാിംം 
ലഭിുു. ഒുതിം കാേനാനീകിണമാണിത്. തിിൊ�െിെപട ഉ്ാി
ണമാണത് എു വുു. ആ ആയർേംാ്ാിണിിെ� �തയയൂപമായി 
എംുൂപെി അഥവാ ലിപിെയ സ�പിുു. അ�െന അതിന് 
ഒു മാനകമിിമ ൈകവുു. ിിലതിെന അപികപന നടിാും തിി
ാിിിാുുള വിേംിാധികാിം ൈകവുു. അത് ംിിംം ൃതയംം 
�ിംം മാനയംം �ൌിംം അതിനുിി് ‘ഒിിജിന’ും (!) ആയി ആയിം 
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ൈകവിിുു. എംിിൂെട ആവികിിിെപ�ന ൃ തികൾ അവ്് ആധി
കാിികതംം മാനയതംം �യാനം െിുു. അത് ആിിിുനവർും 
ലഭിുു മിതവം.

ഇ�െന വിേംിപയവി ലഭിുന വയവാെയ അുസിിുനവ 
ംിിംം മുളവ െതും (അപംംംംം) എന് കപിിെപ�ു. എംിിിയാ
ംനവർ സാേ�തികവിയയ അിിംനവിാണ്. അവർ പിിതേിാ പാിി
തയിിനായി നിേയാഗിിെപടവേിാ ആണ്. പിിത�സിീമായത് ംിി. 
പാമിജന�സിീമായവ െത�്. പിിതർ ൃ തികൾി് ൂ പം െകാ�ുന
വും ൃതികളുസിിുനവുമാണ്, അതിെനാെി പിിംീലിുനതിന് 
അവസിം ലഭി്വുമാണ്. �ിവിെലജ്്് സുയായം എു േവെിാു 
തിിിൽ പിയാം. അവുെട കണിിൽ, പാമിജന�ൾ ഭാിാപിമായി 
വികലതയായി വിലയിുിെപ�ു. ഭാിാിിിരിിെല അനിവാിയമായ 
(?) ഒു ുിതമാണിത്. ഒു �ാതവൽിിണ �ിിയയാണിത്. എംു
ളവും എംിിലാിവും എു ിു വർ�ം. ഈ ിു പാിപിയ�ു
മാംള സംഘർിു്്, അെല�ിൽ ഇതിലായയേിതിെ� ഉൽിർിംം 
ി്ാമേിതിെ� അപകർിംു്് ഭാികളിൽ. അുളവാുന േകാംല
ംകും പീ്കുു്്. മിിവാും അത് നി�ംനിയമമായി ആിിിിെപു
േപാുു. എംു ൈകവംെമിിയാും എംുപാിപിയം ംിമലാി 
ജനതകൾ ംിി ുിാവിാംം ഇിടജീവിതിാിാംം ുടേി്ിവു
ു. എംിിേ�തായ വിേംിസദർഭ�ളിൽ മാനക ഭാിാിീതികളിൽ 
ജീവിും. മിിുള സംസാിസദർഭ�ളിൽ ആ ആയർംഭാിണെി 
മിിവാും ൈകവി�ം. എംുപാിപിയം ംിിെപട സൂി�ൾി് 
ആയർം-ുഖയധാിാപിിേവിംം വിധിിാുള വിേംിാധികാിം കിുകംം 
െിും. മാനകീകിണിിെ� ഭാഗമാണ് ഈ �ിിയ.

ംിിംെട വിധാതാിളാൽ അപിസിിെപ�ന ഭാിാേഭയ�ുമായി 
ജീവിുന ഇികെളയാണ് പാമിെിന നിലയിൽ ലീലാതിലകിിൽ 
പിാമർംിുനത്, േനിിടല, അപാമി-ജനപിാമർംിിെല അപിമായി, 
യമിതജനമായിട്. അപാമിർ എന് ലീലാതിലകിിൽ പിാമർംിതിായ 
വിേംിാധികാിുള ജനതംെട സാംാാിികൂലധനമായിുു അതംം 
ആഭിജാതയംം സാിിതയൂലയംെമാെി (അതിെ� വിധാതാിളാൽി
െന) കപിിെപട ഭാിാേഭയം. അത് മണി�വാളിിൽ കടനിിിിാൻ 
േയാഗയതംള േഭയമായിുുെവന് മന്ിലാിാം. അതിെ� അപിമായി 
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ജീവിുന ഭാികളാകെട ിിലേപാൾ കാുണയിിെ�ംം ിിലേപാൾ 
അവേിളനിിെ�ംെമാെി ഇിയാുു. പാ�ം േക�മായ ആുകെള
െയനേപാെല ഭാിാിീതികെളംം േനാിിംള ിിിിംം പിിിാസംം 
ിിലേപാൾ കി്ിുമാണ് േരഠതംെടംം അിിവിെ�ംം നിിവിെ�ംം 
ആളായി സവയം അവേിാധിിാൻ ഉപകിിുക. ഭാിംെട നിിലായി, 
�തയയേബാധയ�ുെട വിപിീതാവയമായി2 ഇിിം ധാിണകൾ നെ� 
ഭിിുകയാണ്. ഭാിയിെലംം ഭാികിിെലംം ംിി നിർണയിുന 
ലീനധാിണകളാണിവ; മാനകഭാിെയ സംബധി് ധാിണകൾ. വയാ
കിണിിുമുിെി വയാകിണിിെ�, ഭാിംെട അേബാധെമു 
വിേംിിപിിാംന സാൂിികധാിണകുെട ഇികൾ.

മലയാളഭാിെയ സംബധി്ിടേിാളം മാനകീകിണ�ിിയ ിിി
രിിൽ ഉളവാിിയ ഭാിാധാിണകും ഭാിാമേനാഭാവ�ും വളെി 
സ�ീർണമാണ്. അത്, ുകളിൽ ൂിിപി് ആയർം വർണ-ലിപി-ൂപവയവ
ാ ിിടെപ�നേതാെടാനി്് സംഭവിുനതാണ്. ഇത് പല പാിപിയ�
ുെട സേ�ളനംമായി ബധെപടതാണ്. മലയാളിിെ� ലിപിവയവാ 
പിിണമി്ുമായി ബധെപ�ിി ിിതി്ാൽിെന ഈ വിിയിൽ ു േി 
െവളി്ം ലഭിേ്ും.

മന്ിലാിിയിടേിാളം ഇതയയിെല മിി ഭാികുെടംം ലിപിക
െളനേപാെല മലയാളിിെ� ലിപികും ിാമിയിൽനിു പിിണമിു്ാ
യുതെനയാണ്. ഏും േകാും മാിി വെടംിാംം േകാെലംിാംം 
പിിണമിുവന ഈ എംുസരയായിിന് തമിി് നാടിും ൂടി െപാുമ 
പിയാംന ഒു ൂ ർവഘടു്ായിുനതായി ഈ േമഖലയിൽ വിവിുള 
ആുകൾ ൂ ്ിിാണി്ിു്്. എതായാും നുെട വെടംിിും േകാെല
ംിിും �ാഥമികയംയിൽ തമിി് സംഘാതായിതവേമ ഉ്ായിുുൂ. 
എുെവ്ാൽ സംൃതിിെല വിേംേിാ്ാിണ�െള കണിിെല�ു
ള വയവാെപ�ിലായിുനില അവയിൽ ഉ്ായിുനത്. അനെി 
ആയർംഭാി്് അര്് ആയർംബിുിൾ, അഥവാ വർണ�േള ആവംയ
മായിുുൂ. അതിന് ഒപു സവിവർണ�ും പെിാപു വയജന�ും 
മാരേമ േവ്ിയിുുൂ. െതിൻ (ാാവി്, തമിി് ) ിാമിലിപിംെട 
പിിണാമം ഈ വർണവയവാ്് അുേിാധമായിടായിുു. അതായിുു 
നുെട ആയർംവയവാ. എു െവ്ാൽ, മാനകഭാിാിീതി. അതിേനാട് 
െപാുിെപ�നതാണ് നുെട പാുസാിിതയ�ാാനിിെ� 
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ഉ്ാിണവയവാ നിജെപടത് എു കുതണം. പാുസാിിതയം �തിനി
ധാനം െിുനത് ഒു മാനകഭാിാ-ഉ്ാിണിീതിയാെണും അതാണ് 
അിാലെി ംിി ഉ്ാിണിിന് �മാണമായിുനെതും ൂടി 
കുുനതിന് നയായു്്. തീർ്യാംം �ാേയംികവടിംകും സാൂിിക
വടിംകും ഉ്ായിുനിിിിണം. െിതമിി്, കിിതമിി് തിൈിെ്ാുക
പനകെളാെി ൂിിപിുനു മെ�ാനല. അവിധുള വയതിയാന�
ളിിിെിിെന ഒു ാാവി്വർണവയവാംം അതിെന സംബധി് 
അവേബാധംം ഉ്ായിുു. അതാണ് അിാലഭാിംെട മാനക
ൂപെി നിായി്ിുനത്. സംൃേതാ്ാിാണ�ളായ അതിഖിംം 
േഘാിംെമാെി ഉള ംം�െള പാടിൽ സവീകിിുേപാൾ തഭവമായി 
മാുനതിൽ ഇപിാ മാനകഭാിാേബാധം �വർിിുു്ാകണം.

അേപാിത് ിുതിയായിുനില. പിാാലി് ലീലാതിലകിിെലാെി 
ആിയവീയണിിലാണത് ആിിയ്ിൈതവായി വിവിിിെപടത്.

പിുവുനത് ാവി്സംഘാതായിനിബീതവം ആിിി്ിുന 
ഒു മാനകഭാിാിീതിംം ഉ്ാിണിീതിംം നിലനിനിുു എനാണ്. 
അവിെടനിു്ായ ഒു പിിണാമമാണ് ലിഖിതതലിിൽ രഥലിപിയി
േലും ഉ്ാിണതലിിൽ സംൃതവർണ�െളയാെക സവീകിിുന
തിേലും നയി്ത്. ആിിയ്ിൈതവ് ൂപമായാേല ംിിയായ, അഥവാ 
മാനകമായ ൂപമാൂ എന നില വിട് �തിയ ഭാിാേബാധിിേലി് 
േകിളീയസൂിം പുെി പിിണമിു. സൂിിിൽ േകാ� ൈകവന 
ആിയപാിപിയിാുെട സംൃേതാ്ാിണ ബിളംം അവിിൂെട 
ബീജാവാപം നടന മണി�വാളസാിിതയംെമാെി േിർനാണ് ഈ 
�തിയ ഭാിാകാലാവാു കാിണമായെതു വിിാിിിാം. ംം�ളിും 
ഉ്ാിണിിും ‘തമിി് മാനകത’െയ ുടിാൻ അുവയിിാി മടിൽ 
�തിയ ഭാിാതിീയംം ഭാിാധിധികാിംം പുിപുെി ൂപെപ�
കംം അതിന് സർവായിണീയത ൈകവിികംം െി്ിിിിണം. �തിയ 
മാനകഭാിംം അതിേ�തായ �തിയ വർണവയവാംം അതിെന ആയിി
ുന ഭാിാ-മാനകഭാിാേബാധയ�ും ഉടെല�ു. ഈ മാ�േിാെടാപം 
പാുകവിതാ�ാാനിിും പിിണമിേി്ിവു. ിാമിിിതിിൽനിന് 
കണ�ൃതികളിേലും എംി�നിേലും വുേപാൾ ഈ സവതവപിി
ണാമം, അഥവാ സവതവനിർ�ിതി ൂർിിയാുു.
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�തിയ ആയർംഭാി േകിളീയുെട ഭാിാേബാധിിൽ ഉുിി
ിിുവു. അതിെ� നിയമ�ൾ മിിവാും സംൃതനിയമ�ളായി. 
േകിളഭാിംെട ു ുതവേകാം തമിി് പാിപിയിിൽനിു വിിമാിിെയു 
േവെിാുതിിിൽ പിയാം. ഈ പിിണാമെിയാണ് സവതവാർ്നമായി 
നാം വിവിിുേപാുനത്. വാതവമാേലാിി്ാൽ സവതവനിമായിുനിേല 
സംഭവി്ത്? പാിപിയമാണ് തനിമെയ�ിൽ ാവി്സംഘാതായിതവെി 
പിുടുന ആയർംഭാിെയയാണ് തനെതും സവതവെമും വിവിിേി
്ത്. ഇവിെടം്ായ പിിവർിനിിൽ േകിളഭാിംെട തനിമാനിമാ
യിുു, അഥവാ സവതവനിമായിുു സംഭവി്െതു പിാാൽ അതേല 
സതയേിാട് അ�ുനിൽുക?

പേയ, നുി�െന േതാനാിില. നുെട ഭാിാേബാധിിു 
സംഭവി് പിിണാമമാണിതിു കാിണം. ഭാിയിു്ായ സംൃതസാ
നിീയെി േമാംം േകമിംം േരഠതംമായി േകിളീയസൂിിിെല 
ുഖയധാി െകാ്ാടി. സംൃതിിു്ായിുന പയസപും സാിിതയസ
പും അതിെ� വിാിൾു്ായിുന പയവിംെമാെിേ്ർന ്ഉളവാ
ിിയ ആധികാിികത, ഇവിെടം്ായ പിിണാമെി സവതവനിമായി 
കാുനതിു പകിം സവതവാർ്നമായി മന്ിലാുവാൻ ഇടയാിി. 
വലിെയാു തലകീാാച ഇവിെടം്് എനത് നുി് പിടികിുേനയില. 
�തയയംാംിിെ� കളി എേന ഇേതുിി്് പിയാൻ കിിൂ. സവതവം 
�തയയംാംപിംൂടിയാണ്. അതിനകിാണ്, അതിെ� ഭാഗമായാണ് 
നാം നുെട ഭാിാജീവിതം ജീവിുതീർുനത്. സൂർണമാെയാു േകാള
ൈനേസിൻ നടനതിെ� �ലമായാണ് നുെട ഭാിംെട സവതവാർ്
ന�ിിയ ൂർിീകിിിെപടത് എു പിാാൽ അതായിിിും ംിി. 
എതായാും, അുവിി �തിയ സവതവേബാധുളവായി. ാാവി്പാിപ
ിയിിെല തനിമാേബാധം അിിുേപായി. സംൃേതാ്ാിണെിംം 
പയസൃീിെയംം ജനത ആയിണീയമായി കു. ഉ്ാിണിിെലംം 
ൂപ�ളിെലംം, കിിംനര വയാകിണിിെലംം സംൃതിീതികെള 
ലംഘിിില എന �തിാ, അഥവാ സാൂിിക കിാർ ൂപെപു. മാന
കഭാിെയനത് സംൃതെി പിിപാലിുന, ുൂിിുന ഒനായി 
�നർനിർവിിിെപ�കയായിുു. ഇേതാെട പിയ ഭാിാ-ആമേബാധ
ിിനമായ ആിിയ്ിൈതം ിുതിയായി ുിവായി, ുി്ിലായി, ു�മായി 
മാിി. അഫും ബിംബിഠംം േപാുള അതിപിികിണം േതാളിിട േവിി 
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േപാെല മികംമായി, േകമിിിെ� െതളിവായി.
ആിയഭാിെയ സവീകിിു �തിഠിുെകാു്ായ �ുിമം േകി

ളഭാിംെട മാനകസവൂപമായി �തിഠ േനടിയ കഥയിെല ഇികളാണ് 
നാം കുകുവുനത്. �തിയ മാനകഭാിംെട വിധാതാിളായ ഒു 
�ിൻ വർ�ം കടുവു. അവർ ആയർംെമു നിനുന സംൃതീക
ിി് േകിളഭാി നുെട ഭാിാിമിണിിന് ആധാിമായി. മാൃഭാി 
എെനാെി പിംേപാൾ ഈ �തിയ മാനകഭാിെയയാണ് വാതവിിൽ 
നാമിിയാെത പിാമർംിിാനിടയാുനത്. അതിൽനിുള വയതിയാ
നമായി, അപംംംമായി �ാേയംികഭാികും പിയ സരയായ�ളിൽ 
നിലെകാ് ഭാികും തിിി്ിിയെപു. �തിയതായി ഉുിിിിാത് 
അവികലമായ തനിസവൂപംം, പിയും പാിപിയബലുളുമായ സരയാ
യ�ൾ േപാിിമയിലാി അയിിഭാികളായി. വിുുകാർ വീുകാിായി 
എു പിംനുേപാുെളാു അടിമിി ഇതിൽ അതർഭവി്ിു്്. �ിാ
തനമാെയാു േകാളണീകിണമായിിെന ഇതിെന വിലയിുുനതിൽ 
െത�ില. ഈ വിിയിൽ േകിളഭാിയിു്ായ നേവായയെി അംഗീകിിു
േപാൾിെന ഈ ിിിരപിമായ അടിമിി�ിിയെയ ഭാിാപിിതാിൾ 
കാണാെതേപാകുു്, മന്ിലാേി്ു്്. അു്ാുന വിേവകം 
ിിിരേബാധപിമാണ്. ഭാിംെട കാിയിിുള ിിിരപിമായ അിിവ് 
വിേവകൂർവകമായ കാചപാേടാെട ഭാിെയംം ഭാിാവിവായ�െളംം 
തിിി്ിിയാൻ സിായകമാേയും.

ിിിരിിൽ ഇ�െനം്ായ പിിവർിന�ുെട �ലമായ േബാധ
ിമീകിണിിും ഭാിാുഭവ�ൾും അകിാണ് നാം ഇന് ജീവിു
നത്. നുെട ഭാി എു വിളിിെപ�നത് ഈ �തിയ ിമീകിണ�ും 
ിമിണുകും ഒെി ആിിിുളുൂടിയാണ്. അതിു താ�ായി ാമി
്സംഘാതായിതവെി ഉലംഘിുന സംൃതവർണിണും ഉ്ാി
ണിമ�ും ലിപിസരയായംം വു. തമിംപാിപിയിിു മതിയായിുന 
വെടംി്-േകാെലംി് ലിപിവയവായിേലി് അതിഖിേഘാി�ൾും 
ംിസികൾും വിസർ�ിിും വെി �േവംം െകാ�ി് നാം ആയിിു. 
ഭാിംെട സൌദിയെിംം സപനതെയംം മാരമല, തമിിിൽനിുള 
വയതിിിിതെയംം �കാംിപിുന ഘടക�ൾ അവയായിിീർു. 
രഥലിപിംെട �തിഠാപനം നടുനത് ഇ�െനംള ഭാിാ-ഭാിാ
േബാധപിിവർിനംമായി കണിേിർനാണ്.
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എതാണ് രഥലിപിെയു വിതിിേി് സദർഭമല ഇത്. എ�ിും 
െിിിയ വിംയീകിണം േവ്ു്്. വെടംി്, േകാെലംി് എനി�െന 
ിു േലഖനിീതികളാണ് േകിളിിൽ �ുി�ിാിിിു്ായിുനത്. 
േനിെി ൂിിപി്ുേപാെല തമിെിംിിന് പിയാതമായ ഈ സരയാ
യിിന് േിി-പാിയ-േിാളനാ�കളായി പിിിാിുന തമിികിാെക 
�ിാിു്ായിുു. െതിൻ ിാമിംെട സവിേംിതകളായ വലേിാട് 
െകടി ൂ ടയി�ും ഇിടിുകുെമംുന ിീതിംൾെപെടംള സവിേംി
തകളാണ് അതിു്ായിുനത്. അതിൽ വടിൻ ിാമിയിേലുേപാെല 
സംൃതിിെല അധികായി�െള േിഖെപ�ിാൻ കിിംമായിുനില. 
ഈ �തിസധിെയ മിികടേി് സദർഭമാണ് മണി�വാളസാിിതയംം 
പിൽിാല ൈവണവ-ഇതിിാസപാുൃതികും ഉ്ാിിെയ�ിത്.

മണി�വാളസാിിതയമാണ് േകിളഭാിെയ സംബധി് ിിിര�
ധാനമായ ഒു ിർ്്് േിുവായത്. ആ ഭാിാസംവായിിെ� അനതി
�ലമാണ് ലീലാതിലകെമന ൃതി.

ഇതിിാസപാു�ാാനം അഥവാ ൈവണവഭിി�ാാനിി� 
ിാമിിിതാനതിവികാസം േകിളഭാിംെട സംൃതീകിണ�ിിയെയ 
അതിേവഗം ുേനാുെകാുേപായി. ആിയാവർിിിൽ �ുി�ിാിം 
േനടിയിുന ിാമകഥംം ഭാിതകഥംെമാെി സംൃതിിൽനിു സവീ
കിി്വയായതിനാൽ എംി�നിും മും സംൃതപയാവലി ധാിാളമായി 
ൂെടേപാു. ഭാഗവതെി അവലംബി്് ിിന നിർവിി് െിുേ�ിി 
നൂതിിിയിും ൂ താനിിും കാുന സംൃതം ു ിാ ഭാിാിീതിംം 
ഉ്്. എനാൽ അവിെടംം സംൃതസവീകാിം തെനയായിുു നയം. 
�ലിിൽ, എംതാും പിയാുുള കഥംം വുതംെമാെി അതിഖ
ിേഘാിസേ�ളിതമായി. അതിെ� ആേലഖനിിന് ിാി് മിപാിപിയ
�ുെട സിായമാണ് സവീകിി്ത്. രഥലിപി അ�െനയാണ് ഉുവം 
തിിിംനത്. നുെട േലഖനവയവായിൽ വടിൻ ിാി് മിംെടംം 
െതിൻ ിാി് മിംെടംം ിീതികൾ ഇടകലർനത് അ�െനയാണ്. 
ൂടയിിിനയിൽ േിർെിംുനതിെനുിിു പിാേലാ. അത് 
െതിൻ ിാമിിീതിയാണ്. വടിൻ ിീതിയിൽ ുവടിലായിടാണ് ൂട
യിംം ഇിടിും കാണിുവാുള േിർെിംി്. ഇു ിും നുെട 
േലഖനസരയായിിു്്. ഇ�െന സകലതല�ളിും സംൃതിിു
േവ്ി പിികാി�േളർെപ�ിിയതിെ� �ലമാം്ായ മലയാളമായി 
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മാനകമലയാളം. അതിനകിിുനാണ് നാം ഉ്ാിണസംബധിംം 
എംുസംബധിംമായ തീർുകും തീുമാന�ും എ�േി്ിവുനത്.3

ുഖയധാിാസൂി�ളിൽ �ാബലയു്ായിുന ൂപ�ൾ, അതിൽ
ിെന േലാപി്് �ിത നിെപടാി ൂപ�ൾ, അവുെട വയവിാ
ി�ളിൽ ഇടം പിടി് സംൃതൂപ�ൾ എനിവെയാെി േിർനാണ് 
രഥലിപിംെടംം അുപേയാഗിുള എംുകുെടംം സിായേിാെട 
ഭാിയിെല മാനക-ുഖയധാിയായി �തിഠ ൈകവിി്ത്. സംൃതാവിിമാ
നകമലയാളെമന് ആ ിീതിെയ ുിിിാം. അതിന് �ാബലയം വനേതാെട 
ഇതി�ൾ തിംതാണതായി മാിി. വെടംു-േകാെലംുകാലെി ഉ്ാ
ിണിീതികെളെയാെിയാണ് പലേപാംം അിും പലേപാംം െവുും 
കാുനത്. ആ ഘടിിെല േപുകൾ ഉൾെപെടംള പയൂപ�ൾും 
പതിതതവം കപിിെപ�നതായി കാണാം. ംിിയായ ഉ്ാിണിിുേവ്ി 
വായിുേപാൾ മിിവാും സംൃേതാ്ാിണം െത�ിുനതിെനുിി്ാണ് 
നാം േവവലാതിെപ�നത്. രഥലിപിി് സംൃതിിുി്ിുള ഉ്ാിണ
ിമ�ളിൽനിുള വയതിയാനം ആിാിലംഘനം േപാെല ു�കിമായി 
ുഖയധാിംെട വിാിൾി് അുഭവെപ�ു. ഇതിെ� വയസനേിാെട
ംള �കാംന�ൾ നുെട ഭാിാിർ്കുെട ഒു �ധാന ഭാഗമാണ്. 
വാെമാിിേഭയ�ളിെല വയതയതതകെളയാണ് മിിവാും മി�ും േമാടിംമി
ലാി ഉ്ാിണ�ളായി കണിാിി വിലുനത്.

�ാൃത ാാവി്ൂപ�ൾു �ിി്, പിാാലി് ഇംലീി് സവാധീന
ിിും അിബിക് സവാധീനിിും മും ഉ്ായ ിില ഉ്ാിണപിിൃതിക
െളംം പിിിാസയമായി കാുന നിലം്്. അത്, നയായംം ംിംമായി 
സംൃതാവിിമാനകമലയാളെി മാനിുന മനംകൾ വിലയിുിാു
്്. ുടിിിൽ പിാമർംി് � ഉ്ാിണം അൂടിിൽെപട ഒനാണ്. 
�ിയ് �ാസിൽ ിീമാ കലി�ുെമാി് നടി് 22 �ീെമയ്ൽ േകാടയം 
സിനിമയിൽ മധയതിുവിതാംൂിിെല (െകാലം, േകാടയം) േയംയേഭയ�ളിൽ 
േകൾിാുള �കാേിാ്ാിണെി കളിയാിിപിംനത്, തിുിാൻ 
രമിുനത് ഇവിെട ഓർിാം. ു ടിിിൽ ൂ ിിപി്ുേപാെല, െകാലം 
ിവി സവേയംിയായ മലയാളിിെ� �ിയ കവി െ�ാ�സർ ഒ.എൻ.
വി. ുുപ് � ഉ്ിിുനുേകട് അേലാസിെപട ഒു ംിിയൻ4 വളെി 
ആമാർിമാംം നികള�മാംം ഇിാിയം (അേലാസിം) ഏുപിംനത് 
(എംതിയത് ) എനിി് കാേണ്ിവനിു്്. എതാണിവിെട േമാംംം 
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പിിിാസയംം ംിിെപ�േി്ും എന് ിിതിിാംനതാണ്. ഈ 
പിിിാസയമായ ‘�’ംെട ഉ്ാിണം എ�െന വുെപടതാണ്? ഇവിെട 
ഒു ആേലാിന മാരം നടുകയാണ്. ഇവ ാാവി്മായ ഒു ഉ്ാിണ 
പാിപിയിിൽ വുനതല. സംൃതപാിപിയിിൽ വുനുമല. 
അതിനാൽ ൂേിാപയൻ ഉ്ാിണ�ൾ വിിി്, മിിവാും ഇംലീി് വിിി് 
വു കയിിൂടിയതാകാനാണ് ഇടെയന് ഉിപിിാം. �ാൻ, �ാൻസി, 
�ാ�സി, �ിലിം, �ീൽ, ര�്, ര്്, െരി്, െ�യ് സ്, െ�്ിവൽ, 
�ിസി്്, �ീെമയ്ൽ എനി�െനംള വാുകളിൂെട ‘�’ ഇംലീിിൽനി
ു വന് നുെട ഉ്ാിണവയവാംെട ഭാഗമായി. ഇംലീി് തയ്ഭവ�ളിൽ 
ഈ ‘�’ നുി് �യാസുളവാുനില. പേയ, സംൃതിിൽനിു 
സവീകിി് �ലം േപാുള പയ�ളിെല ‘�’ംെട സംൃത-അതിഖേിാ്ാി
ണെി അത് ആേയംം െിുനിടി് നുു �യാസം േതാും. എനാൽ, 
ുകളിൽ ൂിിപി്േപാെല, വി�ിടെി വി�ിിമാുനേതാ, അ്െന 
അ�നാുനേതാ അപെന അഫനാുനേതാ ഒെി േമാടിയായലാെത 
വികലീകിണമായി നുി് േതാനാുമില. സംൃേതാ്ാിണെി വികല
മാുനിടിാണ് നുെട ുീിുട് എു സാിം.

ഇംലീി് ജനയപയ�ളിെല �െയ ുിിിാൻ � എന ലിപി ഉപേയാ
ഗി്താണ് �നിിെ� ുടിം എു വിിാിിിാം. അേതാെട ലിപിയിൽ 
ഒടിപിടി് ഈ ഇംലീി് ഉ്ാിണം സംൃതജനയപയ�ളിേലും പകർ
ുപടർനിിിിണം. എതായാും ഇത് വയാപകമായി �ിിി്് സംൃത 
ജനയ പയ�ളിെല ‘�’ംെട ഉ്ാിണെിംം ഇംലീി് മടിലാിിമാ�ി. അത് 
സംൃതപയ�ളിെല ഉ്ാിണെി പിിപിു. �ലം, �ലിതം, �ൽുനൻ 
എലാം �ാിനിേലുേപാലായി. ംിിയായ ഭാിെയുിിു നിൂപിുേപാ
െിാെി സംൃതിിിം വിിമിിാും ുട�ി.

മലയാളിിേലി് ഇംലീി് വിിു മാരമല �ംെട വിവ് എു 
നാം കു കിിു. �ിും �ാസിും �ാിിമംം �ിയംം �സുർ 
ിി് മാും മുമായി അിബി വിിു വന �-കുു്്. അതിെലാും ുി
പുളതായി െപാുെവ കാുനില. സംൃതംം�ളിൽ അവെയാെി 
കടുകയുനതിേല നുു വിിമുൂ. അിബി ഉ്ാിണ�ൾെിാപം 
ം(ി)ംം, യ (ി)ംം ഒെിയായി പല ഭിനതകും േിർു്ാുന മാപി
ളമലയാളെി ഭാിാേഭയമായലാെത മാനകമലയാളമായി കാുവാൻ 
മാനകഭാിാേബാധം അുവയിിാിില. ാാവി്പാിപിയിിുള, 
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എനാൽ തനിമലയാളിിുള ഒു ഉ്ാിണമാണ് ‘ി’ംേടത്. അത് 
‘യ’കാിമാുനതിും (ഉയാ: മി-മയ, ു ിപം-െകായപം, വിി-വയി) മാനകമ
ലയാളഭാിാേബാധം ൈവകലയം യർംിുു്്. അതിനർിം ‘ി’കാിെി 
മാനകഭാിാംംമായി ആയിിുു എനാണ്.

 െപാുെവ പിാാൽ സംൃേതാ്ാിണ�െള അവലംബിുള 
ഒു ുീിവിിാിിിലാണ് ഉ്ാിണപിംുകെള സംബധി് നുെട 
ധാിണകൾ �വർിിുനത്. എ�ിൽ, ി അതിൽ വിിലേലാ എു 
േിായിിാം. അധികായി�െള സംബധി്ിടേിാളം അത് ാാവി്
മായ പാിപിയെിയാണ് അുസിിുനത്. അുൂടി കണിിെല�ി്, 
സംൃതായിം + അധികായിം വയവായിൽ വയവാാപനം െി്ിുള 
ഉ്ാിണ�ളാണ് മലയാളിിെ� മാനേകാ്ാിണ�ൾ എു പിയാം. 
അതിൽ ഖിായി�ൾി് (അുനാസിക�ൾും) ാാവി്പാിപിയിി
ും േവുകു്്. എനാൽ, അവംെട കാിയിിും ഉ്ാിണവിിയിിൽ 
സംൃതമാണ് �മാണമാുനത്. ികാേിാ്ാിണം ംകാി�ായയിലാു
നതിെന നുി് മാനകിീതിയായി കാണാനാംനിെലന് കാുക.

ുു പിാമർംി് ആിിയ്ിൈതവിന് പാു�ാാനകാലി് 
കവിതയിൽ വെി �േവംു്ായിുു. അത് ിുതിയായി അിിംനിടി് 
ുടുു നുെട സംൃതീൃതമാനകഭാിാേബാധിിെ� ആധിപതയം. 
ുീിമാൻ �ിിമാനായി ഉ്ിിിെപ�നേതാെട ു ീിെയാെിംം േിാർ
ുേപാുു എനാണ് നുെട അുഭവം. വിിിിും മാനകമല. സതയം 
സിിയമാിിയാൽ മലയാളിിൽ ംാ�ായി മാുു. തമിംപാിപിയം 
ന�ൾ ുടു കളയാനി�ിുു എു പിയാം. മാനകീകിണെമനത് 
തമിിിൽനിുള അകൽ്ംം സംൃതേിാ�ള അ�ിും േിർന ഒു 
�ിിയയാണ്. തമിംവിി നുി് പഥയമല. തമിി് ിീതിേയാട�ുേപാൾ 
അർിാപകർിം േപാും നുെട ഭാിാേബാധം അുഭവെപ�ും. 
സിീാതെി ിിിാതെമു ുിി്ാൽ സംഭവിുന മാ�ം കാുക. 
 ഇെതലാം െവ്് ആേലാിി്ാൽ, സംൃതിീതികൾി് മാനയത കപിുന 
ഒു മേനാഭാിയാണ് അഥവാ ആയർംഭാിയാണ് നുെട മാനകഭാിെയ
ന് ആവർിിുിപിിാം.

എ ം ി � െ�  കാ ല മാ ു േപാ േി ്്  സം ൃ താ ു സാ ിി യാ യ 
ഭാിാിീതി �തിയ ആയർംഭാിയായി മാിി. അതാണ് അപാമിജ
ന�സിീമായ, ഉത്ൃിമായ ഭാിാധാി! അതാുു മാനകഭാി. 
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‘പാമിജന�സിീഭാിണ�െള െതെ�ു വിധിുന ആയർംഭാിയാ
ണത്. അത് �േയാഗൂപിിുള ഭാിണേിാടല നിിുനത്. �ൂ്ൽ 
(?) �താപേിാെട ആ ആയർംഭാി ഭാിണ�െള നിയരിിാൻ ഒുെപ
�ു. നിയരിിാൻ മാരമല, ഇതിവത്കിിിാും ുതിുു. േജാസ�് 
ാിിയംെട ഒു �േയാഗം സവീകിി്് ഭാിംെട ിയാധികാിി എന് 
അതിെന വിവിിിാൻ േതാുു. ഇംലീിിൽനിും അിബിയിൽനിും 
സവീകിി്ിുള ിിലി ഉ്ാിണസവിേംിതകെളംം സാമാനയമായി ാാവി
്പാിപിയം കപിിെപടാുള വാെമാിിേഭയ�െളംെമാെി ൂിയമാംം 
ൈവകലയമാംം കാുന ഒു അൃംയിയാധികാിിയാണത്.

മലയാളഭിാമാനകീകിണിിൽ എംി�ൻ െി് േസവന�െള 
പടികെപ�ുന ൂടിിൽ എ.ആർ. ിാജിാജവർ� ആിയ എംി് സവീ
കിിേി്തിെനുിി്് നടുന നിിീയണം അേ�ിിിെ�െയനല, 
നുെട െപാുവായ മാനകഭാിാേബാധിിെല ിയാധികാിിംെട 
സവിമാു േകൾപിുനത്. വായിുക: “വിഭിയത�ളായാും �ൃ
തികൾ മാരമായാും സംൃതംം�െള ൈസവിമായി5 ഉപേയാഗിുന 
ാിതിി ്അുകളിൽ അയിുടതുേവ്ി സാിിതയെമലാംതെന ആിയ 
എംിിൽ എംതണം” (േകിളപാണിനീയം, �ിം 49). ുടത എെനാു 
തതവമാണ് ഇവിെട ു േനാുവുനത്. സംൃതൂപ�െള തമിി് ിീതിയിെല
ംതി, തമിി് ിീതിയിൽ ഉ്ിിുന ആിിയ്ിൈതവ് ൈംലി പിുടുനത് 
ഒിിവാുനതാണ് ഉിിതം അഥവാ ുടത്് അുുണമാംക എന 
ധാിണ എംി�െനംുകളിൽ ഉിുവനതിെനയാണ് ഇവിെട എംി
�ൻ െി് ഏർപാടായി വിവിിുനത്. ഈ മടിുള സംൃേതാുഖമായ 
ഏർപാ�കുെട �തിഠാപനിിൂെടയാണ് ി-ി കൾ ഒുേപാെല ഉ്ിി
ുന തമിിിെല ിീതിംം ഉേപയിിെപ�നത്. �മാണഭാി എന നില 
തമിിിു നിെപ�കയായിുുെവന് േവെിാു തിിിൽ പിയാം.6 ആ 
ാാനം സംൃതം ഏെ��ു. തമിി് തളയാെണെനാെി പിാാും 
അതിെ� ിീതികൾ പലും ഉേപയണീയമായിിീർു. സംൃതം പിംന 
�മാണേമ അുസിിൂ. ഭർിാവ്, അഥവാ വിൻ സംൃതമാണ്. ‘’ാാവി
്േഗാരജാതയായ ‘സൌഭാഗയവതി േകിളഭാി’ ആിയവംംാല�ാിൂത
നായ ‘ിിിജീവി സംൃതവിെ�’ സവയംവിവുവായ്്മാ് േമുേമൽ 
ഉലസിുു’’ എന് ിാജിാജവർ� (േകിളപാണിനീയം, �ിം 45). ഈ 
വിൻതെനയാണ് മലയാളിിെ� ിയാധികാിിയായി ു മതലേയ�് മാന
കഭാിംെട മിവിൽ പിിലസിുനത്.
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ുടിിിൽ ഉീിിുേിർി, ിു സാിിതയൃതികളിൽനിുള 
ഉീിണികൾ സാമാനയജീവിതിിൽിെന ഭാിാിയാധികാിിസാനി
ീയം ഭാിയിൽ സജീവമായി �വർിിുെകാ്ിിിുനതിെ� �തയയ�
ളാുു. അതിെനെയാെി പിിിാസവിിയമാുന (അപിാസിിു 
മുപടി പിിിാസം!) ഒു കഥാസദർഭിിേലി് പകർുെകാ്് ഈ 
വിിാി-വിിാിണകൾ അവസാനിപിിാം :

“ഒിിടി് ഭാസി എന േപേിാ�ൂടിയ ഒു മരിം്ായിുു ... ‘ഭ’ 
എന അയിെിൂ്ി മരി എലാവേിാ�മായി തെ� േപിിെ� ംിിയായ 
ഉ്ാിണെമത് എു േിായിു.
െസൻാി പിു: ഉ്ാിണം മലയാളിീതിയിൽ പിംക �യാസമായതി
നാൽ ബാസി എന് ഇംലീി് ിീതിയിൽ പിാാൽ മതി.

േവലിാിൻ : ഏമാേന, പാസി, അൂർ പാസി! പാസിയണെ� തമാേംയ്...

ഭാിയ, േവലിാിെന തടുെകാ്്: അ�െനയെലടാ �ാസി, അൂർ 
�ാസി. േവെി പിാാൽ �ാാിേ്ടൻ, �ാിയ, �ംഗി...

അളിയൻ ഏതാും ഉയാിിണ�ൾ ൂടി നിിിി അെതയെത, �ിണ 
കയി, �ാാുിൻ, �ാഗീിൻ, �ഗീിഥി...

ഇേതാ�ൂടി മരിംെട സംംയം മാിി ...’’
(ാീയാളാാുാപിിിാാം: ാിാാതങംം വുി�ംം, വി. പി. ിിവുാാർ)

ുംിുകൾ
1. സവന-സവനിമവിാാനിയായ െകനി് ലീ ൈപി് സവനിമപിനെി �ാ

േയാഗികമായി ഭാിെയ േലഖനിിു വിേധയമാിാുള അേനവിണമാ
യിടാണ് ക്ത് എന് ഇവിെട ഓർിാംനതാണ്. െ�ാണീമിക് സ്, എ 
െടക് നിക് േ�ാർ െി്ൂസി്് ലാംെഗവജസ് ു ൈി�ി്് എന �തകനാമം 
തെന ഇിാിയം െവളിെപ�ുനതാണ്.

2. വിപിീതാവയം എന ഈ ‘’ൈസീാതികപിികപന’’ ടി. പി. ിാജീവെ� 
പാേലിി മാണിിെമന �സിീ ു�ാേനവിണേനാവലിൽനിു സവീകിി്ി
ുളതാണ്. െതളിംകെള വിംകലനം െിുേപാൾ സി ഐ ്ി മാർെിന
േപാെല ഗേവികർും �േയാജനെപ�ിാംന ഒു നല താേിാൽ സ�
പനമാണിത്.

3. “സംൃതവലഭയായി്മാ മലയാളഭാി്് തമിിിെ� ജീർണംം വർണക
ുിംമായ അയിമാലാകുകം ഒും പിയാതമലാതായി. േകിളീയവിവാി
സരയായിിൽ ‘ുുെകാ�ുക’യാണേലാ ഒു �ധാന ിിയ. ഭാികൾി് 
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വംാാനം വിിുനത് അയിമാലയാണ്; അതിനാൽ മലയാളഭാി 
സംൃതയിമായ ആിയ എംി് ഇിാലി് സവീകിിു” (േകിളപാണി
നീയം, �ിം 45). ജീർണം, വർണകുിം എനീ �േയാഗ�ൾ ഊനേലാെട 
രീിിാംനതാണ്.

4. അേ�ിം വളെി മിക് പിിതും ആയിണീയനായ അീയാപകും എം
ുകാിും ഒെിയാണ്. ഈ േലഖകു് അേ�ിേിാട് തികാ ആയിംമാ
ുളത്. ഒു സവകാിയവിനിമയിിെല ആംയ�കാംനമായതിനാലാണ് 
േപെിാും പിയാിത്. അേ�ിം െകാളുതാി കാിയം പിു എന 
വിവയംം ഇവിെട ഇല. നുെട െപാുേബാധയ�ുെട �ഭാവം െതളിാ 
ഒു ഉയാിിണെമന നിലയിലാണ് പിാമർംിുനത്.

5. ഈ േലഖനിിൽ പിാമർംി്ിുള േകിളപാണിനീയം 2017െല സായാന 
പതിപാണ്. അതിൽ ൈസവിമായി എനത് െത�ായി സവിമായി എന് അ്ടി
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എെനാു വാകയംം േകിളപാണിനീയിിു്് (േകിളപാണിനീയം, �ിം 
34).–േമാംെമന ഈ �േയാഗിിെ� ൂിനകൾ �ിമാണ്. സംൃതാധി
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�േയാഗംം ഇതിേനാട് േിുനുതെന.
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ോ�ിള ാാാ�ൾ, മലാാള ാാാംം:  
ിി�ിിംം ിമിവാംം

പി.ീീുമാർ
അസി.ൊ�ൊഫസർ, രൊിിി സർവകലൊശൊല, ു�ം

�ബധ സംരംം

ഭാി, ഭാിണം എനിവെയുിിുള സമകാല അിിവിെ� പാാി
ലിിൽ േകിളിിെല ഭാികെളംം മലയാളഭാിണെിംം ുിി്് 
ിർ് െിുകംം േകിളിിെ� വികസന�ിിയയിൽ ഭാിംെട പ�് 
എെതന് പിിേംാധിുകംമാണ് ഈ �ബധിിൽ.

തൊേംൊൽ ിൊുകൾ
ഭാി, ഭാിണം, ഭാിാ സാർവലൌകികം, സാൂിിക സമനവയം, ഭാിംെട 
വിേമാിനസാധയത

1. ആുംം
ആുനിക ഭാിാംാംിിെല സമകാലിക�വണതകൾ, അതിേവഗം 
മാുന േലാകി് ൂപെപ�ന �േതയക ഭാിാസാിിിയ�ൾ - ഇവംെട 
അടിാാനിിൽ േകിളിിെല ഭാികെളംം മലയാളഭാിണെിംം 
സമീപിുകയാണ് ഈ �ബധിിൂെട. ആയയമായി ഭാി (Langue), 
ഭാിണം (parole) എനിവെയ ുിിുള മാിിയ കാചപാടിെന ുുിി 
അവതിിപിുു. ുടർന്, ഭാിെയ ഒു െപാുേംിി (common 
competence) ആയി വിംയീകിിുു. ൂനാമെി ഭാഗി് േകിളഭാിക
െളംം (Languages of Kerala), മലയാളഭാിണെിംം (Malayalam 
Speech) ി്ായി അവതിിപിുു. േകിളഭാിെയ േകിളിിെ� 
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വികസനിിനാംള മുിയേംിി വികസനിിുള ഏു ഭാിയാംം 
(language X), മലയാളഭാിണെി േകിളിിെല സാൂിിക സമനവയ
ിിുള ഉപാധി ആംം അവതിിപിുു. സാപിിക വികസനിിെ�
ംം സാൂിിക സമനവയിിെ�ംം ഉപകിണ, വിനിമയ ഉപാധികളായി 
(Instrumental and Communicative) ഭാിെയംം ഭാിണെിംം 
യഥാിമം ിർ് െിുകയാണ് ഈ �ബധം.

2. ാൊാ, ാൊാണം
ഭാി ഒു അൂർിതയാണ്; യാഥാർിയമല. യാഥാർിയം ഭാിണം 
മാരമാണ്. അതായത്, ഭാിണം മാരമാണ് നുി് ഭൌതികമായി അു
ഭവേവയയം. ഭാിണെി സാധയമാുന മുിയ �േതയകതെയുിിുള 
പിന�ും ഭാിണവയതയാസെി അടിാാനമാിി പതിെനടാം ൂ�ാ
്ിൽ ൂപംെകാ് ഭാിാേയംീയതംമാണ് ഭാി എന സ�ൽപെി 
നിർ�ി്് ഉിപി്ത് (Randolph Quirk 1998: 291-298). ഭാിണെി 
സാധയമാുന മുിയ �േതയകതകെളുിിുള ംാംീയ അേനവി
ണ�ൾ ഇെനിി നിൽുനത് ഏു ഭാിംം ഏെതാു മുിയനിും 
സാധയമാുന സാർവലൌകികമായ ഭാിാഘടക�ളിലാണ് (Dryer etal: 
2013). ഭാിാടിാാനിിുള േയംീയത െിെനിിനിൽുനത് വിവിധ 
ഭാിാസൂി�ുെട ിാജയാതി ുടിേയ��ുെടംം ുടിപാർുകുെടംം 
�ലമായ ഭാികുെട നിിതി സപർി�ളാുള ഭാിാ, ഭാിാസൂ
ി�ുെട സമനവയിിലാണ്. അതായത്, ഭാി എന അൂർിതെയ 
ബൌീികമായി ൂപെപ�ിിയ പിിമിതമായ ംാംീയതംെടംം േയംീ
യതംെടംം അുൂട�െളലാം ിിിരിിേലി് പിൻവാുകയാണ്. 
ഇനി അവേംിിുനത് ഭാികും ഭാിണംം മാുന േലാകംം മാുന 
േലാകിിൽ അതിജീവനിിനായി ആേഗാളമായി മാിിുനവുമാണ്. 
െ�ർ്ിന�് ്ി സൂിിെ� ലാംഗ്-പേിാൾ അഥവാ ഭാി-ഭാിണം 
എന സ�ൽപം തെന ുപ് ൂിിപി് ഈ േയംീയതംെട അ്ിലാണ് 
ൂപെപടത്. ഭാികന് �ാപയമലാി എനാൽ ഭാികെ� ഭാിണെി 
സാധയമാുന അൂർിമായ സാൂിിക അവായാണ് സൂിിന് ഭാി. 
പൌിന് േനിിട് �ാപയമലാി, പൌിൻ അുസിിേിെ്ാു അൂർിത 
ആണേലാ േയംീയത. ൂേിാപിൽ ൂപെപട േയംീയതംെടെയലാം പാിം 
ഭാിയായിുു (Stephen Barbour and Cathie Carmichael, 2000). 
അ്ടി �ിാിിിലാുനതിന് ുപ് വളെി ൈവവിധയൂർണമായിുന 
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ഭാിണ�െളയാെക ഒനി്് അൂർിവത്കിി്് നിർ�ിെ്�ി് െപാു
േബാധിിേലി് നിി്തായിുു ഭാി. അതായത്, ഭാിെയനത് അൂർ
ിമായ ഒു ൂപം മാരം ആയിുു. വാതവം ആയിുനില. വാതവം 
ഭാിണം മാരമാണ്. ഭാിണേഭയിിെ� അടിാാനിിൽ ൂേിാപിൽ 
ൂപെപട േയംീയതുള ഭയണം ആയിുു ഭാി അഥവാ േയംീയത. 
ഭാിണ�െള ഭാിയായി പാകെപ�ുകയായിുു. ഇത് േയംീയതം
മായി ബധെപട ഭാിാനിർ�ാണം. ഇനി ംാംിിെ� കാിയെമ�ിാം. 
ഭാിാംാംിിെലതെന ഏ�ംം നിർണായകമായ ംാംീയ വിിിിിിവാ
യിുനേലാ െിാംാിയൻ ഭാിാംാംവിലവം. സൂിിെ� വയിിപിംം 
ൂർിംം ആയ ഭാിണെി േിാംാി െപർേ�ാമൻസ് അഥവാ �കടനം 
എന് സാൂിികമായി നിർവിിു. അ�െന സൂർ സൂിിിൽ അൂർ
ിവത്കിി് ഭാി േിാംാിയിെലിിയേപാൾ ഭാികെ� ംിീിിിലാ
ുകംം, സൂർ വയിിയിൽ ൂർിമായി ക് ഭാിണം െിാംാിയിൽ 
സൂിിിേലുള ഭാികെ� �കടനം ആുകംം െിു. െിാംാി ഒു 
പടിൂടി ുേനാട് കടു. ഏു ഭാിംം ആർ്ിുനതിന് മുിയെന 
�ാതനാുന ഭാിാേംിിെയുിി്് ൂ�തൽ അേനവിിു. അ�െന 
ആുനികഭാിാംാംം ഭാിാസാർവലൌകിക�ളിെലിി (linguistic 
Universals). േലാകിാെകംള ഭാികളിൽ െപാുെവ കാണെപ�ന 
ഈ െപാു �േതയകതകളാണ് വയതയാസ�െളിാൾ ൂ �തെലും വയി
മായി. അവേംിിുന വയതയാസ�ൾ ത�ിുള ബധ�ൾ ഭാികളി
ലാെക െപാുവാെണും വയിമായി. അതായത്, ൂ�തലേനവിിു െിു
േതാും ഭാിണിിും ഭാിാേംിിും ഇടയിൽനിും ഭാിംെട ാാനം 
വളെി േനർുവുകയായിുു. അതായത്, ാാനസിീാതപിമായി 
�േതയക ഭാികെളനത് ംാംീയ അേനവിണവിിയിെല േകവലമായ ഒു 
പിികൽപനയായി ുു�ി. ആുനികഭാിാംാംിിന് ഇത് ാാനസി
ീാതപിമായി എിിയ േബാധമാെണ�ിൽ േലാകിിൽ ൂിിഭാഗംം 
വുന ഒനിലധികം ഭാി സംസാിിുനവർി് ഇത് ൈയനംയിന യാഥാർ
ിയമാണ്. ഉയാിിണമായി, തമിംം മലയാളംം ഒുേപാെല സംസാിിുന 
ഭാികെന സംബധി്ിടേിാളം ഈ ഭാികൾ ത�ിുള വയതയാസം 
എേപാൾ ഈ ഭാികൾ മാ�ി സംസാിിേി്ി വുു എന സാിി
ിയ�ൾ ത�ിുള വയതയാസം മാരമാണ്. ആുനിക ഭാിാംാംിിൽ 
ഈ മാ��െളാെി നടുന കാലിാണ് ഭാിാേയംീയതയിും 
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ഭാിാേയംിാീ�ളിും അധിഠിതമായിുന േലാകിമം േയംീയതാ
തീതമായ ുിന ആേഗാളേലാകിിേലി് മാുനത്. അതർേയംീയ
മായ വയാപാി ഉടപടികൾ, േലാകിിെല ഏു േകാുകും ത�ിുള 
ൂിെിംം ുിുന ഗതാഗത വിനിമയ സാേ�തികവിയയംെട വികാസം, 
വിവിധ ഭാികൾ സംസാിിുന ജനാവിഭാഗ�ുെട ിാജയാതി �വാസം, 
േലാകിിെല ഏു ഭാഗും ഉത്പായ സംിഭ�ും കേപാളംം ുിുന 
സാപിിക ൂലധനിിെ� അനായാസ �യാണം, ഏു തിിിുള 
ൈവവിധയെിംം ഉൾെിാളാൻ താാിാുന ബുതവേയംീയതകൾ, 
താിതമയാമകമായി ഉത്പായന െിലവ് ുിുനതിനായി േലാകെിവി
േടും മാ�ാംന ഉത്പായന സംിഭ�ൾ ഇവെയലാം േിർന് ഭാിാടിാാ
നിിുള േയംീയതകെളംം േയംീയതെയിെനംം ു ടുനീുകയാണ്. 
ഇതിേനാട് ബധെപട് അഥവാ ഈ മാ��ുെട ബൌീികവയവിാിം എന 
നിലയിലാണ് ഇനിംള കാലം നവലിബിൽ ജനാധിപതയിിെ�ംം 
സവതവസംഘർി�ുെടംം കാലമാെണന് വായിുന ിിതാധാികും 
ൂപെപ�നത്. ഉിിാുനികം എനാണ് ഈ ിിതാധാി െപാുെവ 
അിിയെപ�നത്. ിിിരിിെ� അതയം, ിിിരെി ുേനാു നയിെ്ന് 
െപാുെവ വയവിിിുന ൃിയാഖയാന�ളായ �തയയംാം�ുെട 
അതയം, ആുനികതംെട അടിാാനമായ ംിിേയാ�ള െവുവിളി 
എനിവയാണ് ഈ ിിതാധാിംെട �ധാന ഘടക�ൾ. േലാകം ഇ�െന 
ഭാിാ-േയം-സവതവ�െളെയലാം ു ടുകളാ് സപർിംം സമനവയംം 
തവിിതെപ�ുേപാിാണ് േലാകിാെക പടുന സവതവസംഘർി�ൾ 
അഭയതി കലാപ�ളിേലും, ആഭയതിമായ അടി്മർിലിേനാ�ള 
�തികിണണമായ അതർേയംീയ തീരവായംം ഒു േലാകമിാംീ 
സമാനമായി േലാകിാെക പടുനത്. മുിയനാഗിികത ഇന് ൂ മമായി 
സവതവസംഘർിിിെ�ംം, ൂ ലമായി സവതവാധിഠിതമായ തീരവായിി
െ�ംം ഭീിണിയിലാണ്. ഈ സാിിിയിിലാണ് േിാംാിംെട വയിി
പിമായ ഭാിാേംിിെയ വീും ഭാിണംമായി ബധെപട് െിബർമാസ് 
പിികിിുനത് (Habermas 1970a: 360-375, 1970b: 205-218)).

2.1. ാൊാണം, സവതവം, സമിവാം
ഏു ഭാിംം ആർ്ിുനതിുുള സവാഭാവിക േംിി എലാ മുിയ
ിിും ഉെ്നതാണേലാ െിാംാിംെട അടിാാനനിഗമനം. അ�െന
യാെണ�ിൽ ‘നിിമിലാി പ് ആംയ�ൾ ആേവംേിാെട ഉിുു’ 
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എന വാകയം േപാും ഒു ഭാികന് �ിെപ�വിിാൻ കിിംം. ഈ വാകയം 
വയാകിണപിമായി ംിിയാണ്. എനാൽ, അർിപിമായി ംിിയല. വയാ
കിണപിമായി ംിിയായത് അർിപിമാംം മിിും ംിി ആകണെമ
നില എനാണ് െിാംാിയൻ നിിീയണം. അതായത്, ഒു ഭാിയിുള 
വയിിംെട ഭാിാേംിി എന് പിാാൽ വയാകിണപിമായി മാരം 
ംിിയായും അർിപിമായി മുള ഭാികർി് മന്ിലാകാിുമായ 
വാകയ�െള ഉ്ിിിാൻ ൂടിംള കിിവാണ്. അതായത്, സൂിിെ� 
ഭാിാസ�ൽപം സംസാിമിലാി അൂർിഭാിയായി മാരം നിലെകാ
ുനുേപാെല െിാംാിംെട ഒു ഭാിയിുള േംിി എനാൽ അത് 
�ിെപ�വിുന ഭാികന് മാരം മന്ിലാകാംന ഒു ആമഭാിണം 
മാരം ആുു (Habermas 1970:360-375). അ�െനയാെണ�ിൽ ഒിാൾ 
പിംനത് മെ�ാിാൾി് എ�െനയാണ് മന്ിലാുനത്. അതായത്, 
ഏത് ഭാിംം ആർ്ിുവാൻ നെ� �ാതിാുന ഭാിാസാർവലൌകി
ക�െളനേപാെല ഒു ഭാികൻ സംസാിിുേപാൾ മെ�ാു ഭാികന് 
അത് മന്ിലാിാൻ നെ� െപാുെവ �ാതിാുന അർിസാർവ
ലൌകിക�ും ഉെ്നാണ് െിബർമാസ് നിിീയിുനത്. അതായത് 
ഭാിാേംിിംെട യാരികതെയ സാധയമാുന ഭാിാസാർവലൌകിക
�െളനേപാെല, മന്ിലാിലിെ� അർിപിതെയ സാധയമാുന 
അർിസാർവലൌകിക�െളൂടി അവതിിപിുകയാണ്. ഇവിെട ഭാി 
എനാൽ ഭാിാസാർവലൌകിക�ും, അർിസാർവലൌകിക�ുമാണ്. 
അതായത് ഭാി എനത് സാർവലൌകികമായ ൈജവികതംെടംം വയതിിി
ിമായ അർിപിതംെടംം ഇടയിുള ഒു അവായാണ്. മുിയർി് 
ഭൌതികമായി നിലനിൽിണെമ�ിൽ ഭൌതിക ഉത്പായനം നടേി്ു്്. 
സാൂിികമായി നില നിൽിണെമ�ിൽ മുിയർ ത�ിുള അതിതവപിംം 
സവതവപിംമായ വിടംകെളലാം സമനവയിേി്ു്്. ൂലതലിിൽ 
േലാകം ഒു ആേഗാള സൂിമായി അ�ുേപാൾ ൂ മതലിിൽ സൂി
�ൾ ആഭയതിമായി വിഘടിുകയാണ്. ംിെമന് നാം കുതിയിുന 
പല േയംിാീ�ും വിഘടിു. ിിയ, ജർ�നി, കിിിൻ ൂേിാപിെല പല 
ിാജയ�ും ഇതിന് ഉയാിിണമാണ്. ഒേി മതംം, ഒേി ഭാിംം ഉളവർ 
ത�ിും േലാകിിെ� പല ഭാഗും ുിന േപാിിലാണ്. ഭാിംെട 
അടിാാനിിൽ ഒു ജനസൂിിിന് ഒനി്് നിൽിാൻ കിിയില 
എനതിുള ഇതയൻ ഉയാിിണമാണ് ഭാിാടിാാനിിൽ ഇതയയിൽ 
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ൂപെപട ആയയ സംാാനമായ ആാാ�േയംിെ� വിഭജനം. അതായത്, 
ഭാി എനത് ൂർിമായി കാണിിാൻ കിിംന ഒു വു ആയി െതളി
യിിാനാകാിതിനാൽ ഘടനാഭാിാംാംംം, വിവിണാമകഭാിാ
ംാംംം ആ പണി ഉേപയിു. വയാകിണ�ൾ നിർ�ിിെപ�ു്്. 
എംതെപ�ന വയാകിണ�ും ഭാിണംം ത�ിുള വയതയാസേിിാൾ 
ുിവാണ് ഭാിാസാർവലൌകിക�ും ഭാിണവയതിിിികും ത�ിു
ള വയതയാസം. ഭാിാംാംം േപാുനത് ി്് യിംകളിേലിാണ്. ഒന് 
ഭാിാേംിിംെട സാർവലൌകികമായ ൈജവൂമതകളിേലി്. ി്് 
ഭാിാേംിിംെട ഒു �േതയക സാിിിയിിൂെടംള വികസനിിൂെട 
�കടമാുന ൈവവിധയമായ ഭാിണിിെ� സാൂിിക സാധയതകളിേല
ി്. എനാൽ ഭാിണെി സാധയമാുന ൈജവവയവാെയുിിുള 
അേനവിണിിും ആമഭാിണെി സാധയമാുന അഥവാ വയാകിണ
പിമായി മാരം ംിിയായ ഭാിാവാകയ�െള �ിെപ�വിുന വയവാെയ 
മാരേമ വിംയീകിിിാൻ കിിുൂ. യാഥാർിയമായി അവേംിിുനത് 
ഭാിണം മാരമാണ്. അതായത്, നാം സംസാിിുെകാേ് ഇിിുു. 
അതായത് മലയാളം മിിുു എന് മാൃഭാിാവായികൾ വിലപിു
േപാംം നാം മലയാളം സംസാിിുെകാേ് ഇിിുു. ുുിിിൽ 
ഒു ഭാിാസൂിെി സംബധി്് മിിുനത് ജനി്ിടിലാി ഭാി 
മാരമാണ്. ഭാിണം ു ടർുെകാേ് ഇിിും. ഉയാിിണമായി ത�ുെട 
ആയിവാസി ഭാിണിിൽനിും മലയാളഭാിണിിേലി് മാുന ഒു 
ആയിവാസി വിഭാഗെി എ�ിാം. അവെി സംബധി്ിടേിാളം അവർ 
ഉപജീവനാർിം ത�ുെട �ാഥമിക ഭാിണിിൽനിും മലയാളഭാി
ണിിേലി് മാുകയാണ്. അതായത്, ഏു ഭാിംം ആർ്ിിാുള 
മുിയേംിിയാണ് അവെി അതിന് �ാപയം ആുനത്. അവെി സംബ
ധി്ിടേിാളം ഭാി എനത് ഭാിണം മാരാണ്. ഭാി ഒു ൂപമായി 
അവുെട ുനിൽ അവതിിുനത് അവർ ഭാിയിൂെട വിയയാഭയാസം 
െിാാൻ ുടുേപാിാണ്. അതായത്, സവാഭാവിക ഭാിണിിൽനിും 
ഭിനമായി യാരികമായി പിിെ്�േി് ഒനാണ് അവർി് മലയാളഭാി. 
അതായത് യവിതീയമായതാണ് ഭാി. യവിതീയമായി ആർ്ിേി്താണ് 
ഭാി. മലയാളിി് ഇംലീും ഇ�െന ഉപജീവനിിനായി യവിതീയമായി 
ആർ്ിേി്താണ്. യവിതീയമായതിെന ു ിിിാൻ ഉതുനതാണ് ഭാി 
എന സ�ൽപം. അതായത് നുെട ജീവനേലാകുനിും അനയമായ, 
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ഭാിണിിൽനിും ഭിനമായ മെ�ാു ഭാിണിീതി ആണ് ഭാി; ജീവി
ുനതിന് ഭാിണംം. ആയിവാസിി് ഉപജീവനിിന് ആയിവാസി ഭാി 
ഭാിണംം, ഭാി മലയാളംമാണ്. മലയാളിി് ഭാിണം മലയാളംം, 
ഭാി മലയാളേമാ ഇംലീേിാ മേ�െത�ിും ഭാിേയാ ആകാം. േയംീയത 
ഭാികെള നിർ�ി്ുേപാെലയല ആേഗാളീകിണം ഭാികെള നിർ�ി
ുനത്. േയംീയതംെട ഭാിാനിർ�ാണ �ിിയ്് ഉത്പായനംമായി 
ബധമിലായിുു. ഒു േയംിിനകെി ഭാിണ�ളിെലാനിെന 
ആയിുു െപാുെവ േയംീയത ഭാിയായി നിർ�ി്ത്. അ�െനയാണ് 
നിിവധി ിിദിഭാിണ�ളിൽനിന് നാഗൂർിിദിെയ േയംീയിിദി ആയി 
നിർ�ിെ്�ിത്. േയംെി ഉത്പായന മിലിിെ� ഭാിംം േയംീയത 
നിർ�ി് ഭാിംം ഒനാകണെമനിലായിുു. േയംീയമായി നിർ�ിെ്�ു
ന ഭാി �വർിിുനത് യവിതീയമായ സായിെപാുമിലിിലാണ്. 
എനാൽ ഉത്പായനമിലിിെ� ഭാി �വർിിുനത് �ാഥമികമായ് 
ഭൌതിക ഉത്പായനമിലിിലാണ്. ഭാികൾ ത�ിുള സപർിംം 
സമനവയംം നടുനത് ഉത്പായനമിലിിലാണ്. ഭാികൾ ത�ിുള 
സപർിിിും സമനവയിിും അുൂലമായ സാിിിയിിലാണ് 
വയതയത സൂി�ൾ ത�ിൽ സമനവയിുനത്. ഇതയ േപാെല ഭാിാ
ൈവവിധയുള �േയം�ളി�െന സപർി സമനവയ�ലമായി നിിവധി 
സമനവയഭാികൾ ൂപെപടാം. ഇ�െന ൂപെപട ഭാിയാണ് ഉർു. 
ഭാിണം െപാുെവ സൂി�െള സമനവയിപിുനുേപാെല വയതയതമായ 
ഭാിണസൂി�ുെട സപർി�ലമായി സമനവയഭാികും ൂ പെപടാം. 
ഈ ിർ്കളിെലലാം െപാുവായി ൂ പെപ�ന ഒു കാിയം ഭാി എനത് 
അതായത് ഭാിംെട ധർ�ംം, ഭാിംെട ആയിിീിും ഭാിെയുിിു
ള നുെട നിർവിന�ൾി് �ിിാണ് എനാണ്.

3. ാൊാ ഒു ൊ�ൊുേശാി
അതത് കാലെി സാൂിിക സാിിിയ�ും, ംാംീയ അേനവിണ
�ുെട പിിമിതിംം പലേപാംം ഭാിെയുിിുള അേനവിണ�ുെട 
സാധയതെയ പിിമിതെപ�ിിയതായി കാണാം. ഭാിെയുിിുള 
ഏുകാലെി നിർവിന�ൾ േനാിിയാും െപാുവായി കാുന 
ഒു �േതയകത ഭാി ഒു െപാു ആെണനാണ്. അതായത് ഭാിംെട 
�ാപയത െപാുവാണ്. ഭാിംെട �ാപയത ഭാിാസൂിാതീതംമാണ്. 
സംൃതം ഉൾെപെടംള ഭാികുെട �ാപയത ഒു കാലി് സൂിിിെല 
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പിനാിവിഭാഗ�ൾി ്വേിണയവർ�ം നിേിധി്ിുെന�ിും തതവിിൽ 
ഏു ഭാിംം ആർും ആർ്ിിാം. ആർ്ിുനതിന് ആവംയമായ 
ആസനസാൂിിക സാിിിയം ഉ്ാകണെമന് മാരം. ആ സാിിിയം 
മാരേമ സാൂിികമായി നിേിധിിാൻ കിിൂ. അതായത് ഭാി്് വാം, 
ജലം എന േപാെല ഒു െപാുവു സവഭാവു്്. അുെകാ്്, ഭാിെയ 
ഒു െപാുവു ആയി പിിഗണിിാേമാ? അതിനായി, െപാുവു 
എതാെണന് പിിേംാധിിാം. ഒിാൾ ഉപേയാഗിുേപാൾ മെ�ാിാൾി് 
ലഭയത ു ിയാി തിിിൽ ു ിയാിും എലാവർും �ാപയമായുമായ 
�ൃതിവുിെളേയാ, മുിയനിർ�ിതം ആയവെയേയാ ആണ് െപാുെവ 
െപാുവു എന് പിംക. വാംംം വിാാനംം ഈ അർിിിെലാു 
െപാുവുവാണ്. എെ� ുനിലിിിുന ഒു ലാസ് ിായ ാാൻ ുടിു
േപാൾ നി�ൾി് അത് ലഭയമാകാെത ആുു. എനാൽ ാാൻ ംവസി
ുനുെകാ്് നി�ൾി് ആവംയമായ അളവിൽ വാം ലഭയമാകാതിിി
ുനില. അതായത്, ിായ ഒു സവകാിയവുംം വാം െപാുവുംമാണ്. 
വിാാനംം അ�െന തെന. ു ണനപടിക ാാൻ നി�ൾി് പിുത
ു എനുെകാ്് അത് എനിി് നിെപ�കേയാ എനിിത് ു ിംകേയാ 
െിുനില. ഇേത സവഭാവവിേംിതകൾ ഭാി്് ഉേ്ാ എന് േനാിാം. 
ാാൻ മലയാളം സംസാിിുനുെകാ്് മലയാളഭാി സംസാിിുന 
ആർും മലയാള ഭാി യാെതാിളവിും നിമാുനില. കാിണം, ഭാി ഒു 
വു അല എനതാണ.് വു അലാി ഭാിെയ എ�െന െപാുവു ആയി 
പിിഗണിിാം. ഇത് ഒു �തിസധിയാണ്. ഈ �തിസധിെയ തിണം 
െിുനതിന് നുി് ഭാിെയ വീും അതിതവപിമായി പിിഗണിേി്ു
്്. ഭാിണം വയിിപിമായ ഒു േംിി ആണേലാ. വയിിപിമായ ഈ 
േംിിെയ ഭാികിിൽ സാധയമാിിയത് സാൂിികജീവിതം ആണേലാ. 
ഒിാൾി് ൂടി ഭാിാേംിി ഉ്ാുേപാൾ അത് ആ ഭാിാസൂിിിെല 
ആുെടംം ഭാിാേംിിെയംം േയാികിമായി ബാധിിില. അുെകാ്് 
ആ ഭാിെയ ഒു െപാുേംിി ആയി നിർവിിിാം. അതായത്, ഭാി ഒു 
െപാുേംിിയാണ് (common competence). ഭാിെയ ഒു വു ആയി 
പിിഗണിുക ആെണ�ിൽ ഒു െപാുവു ആംം, ഭാി ഇല ഭാിണം 
മാരേമ ഉൂ എനാെണ�ിൽ ഭാിണെി ഒു െപാുേംിി ആംം 
നിർവിിിാം. ആർും ആർ്ിിാംന, എരേപി് ആർ്ി്് ഉപേയാ
ഗി്ാും ു ണപിമാംം അളംപിംം ആയി യാെതാു ു ിംം വിാി ഒു 
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െപാുേംിി ആണ് ഭാി. ഒു െപാുേംിി എന നിലയിൽ ഭാി ഇതി 
െപാുവുിളിൽനിന് എ�െന വയതയതമാുനെതന് േനാിാം. ഇതി 
െപാു വുിളായ �പാം, �ൃതി, വാം, ജലം ഇവെയാും മുിയനിർ
�ിതമല. ഇവംെട വളർ്്് മുിയസാനിധയേമാ മുിയ �വർിനേമാ 
അനിവാിയമല. എനാൽ ഭാി അ�െനയല. ഭാിണിിെ� വികസന
ിിന് ആ ഭാിയിൽ മുിയ�വർിനം അനിവാിയമാണ്. എ�ിേല ആ 
ഭാി വളൂ. ുുിിിൽ ഭാി മുിയ�വർിനം അനിവാിയമായ ഒു 
െപാുേംിി (common competence) ആണ്. എരമാരം ഒു ഭാി 
ഒു സൂിിിെല ഉത്പായന മിലിിൽ ഉപേയാഗിിെപ�േനാ 
അരമാരം ആ ഭാി വളുു. എരമാരം ഒു ഭാിയിൽ അഭയതിമാംം 
ബാിയമാംം സാൂിിക സപർും നടുേനാ അരാരം ആ ഭാി 
വിേമാിനാമം ആുു. ഇതിലായയേിതിെന വികസനം എും ി്ാമ
േിതിെന സമനവയം എും ിർ് െിാാം.

3.1. ിികസിം
എതാണ് വികസനം? ഇനേിതിേനിാൾ േലാകെി ുിുൂടി 
ജീവിിാൻ െകാളാംനതാിി മാ�ലാണേലാ വികസനം. ജീവിിാൻ 
െകാളാംന നലേലാകം ഏെിേപർു ൂ ടി ലഭയമാുേപാിാണ ്വികസനം 
സമതവൂർണം ആുനത്. വികസന�ിിയെയ അഭംുിം ുടിാൻ കിിയ
ിി വിധിിൽ �ൃതിസാിിിയ�െള നാേളി് ൂടി സംിയിു
െകാ്ാുേപാൾ വികസനം ുാിിംം ആും. അതായത് വികസനം 
സമതവൂർണംം ു ാിിംം ആകണം. വികസനിിെലതാണ് ഭാിംെട 
പ�് ? ഉത്പായന ഉപാധികളിൽ ുഖയമായ അീവാനിിെ� ഭാഗമാണ് 
ഭാി. ഭാി ഒു ഉത്പായന ഉപാധിയാണ്. ഒു സൂിിിന് ആവംയമായ 
ഭൌതികവുിേളംം ഭൌതികസൌകിയ�േളംം േസവന�േളംം വിവി
�േളംം ആംയ�േളംം ഉത്പായിിലാണേലാ ഉത്പായനം. ഏെത�ിും 
ഒു ഭാിെയ ഏെത�ിും ഒു ഘടിിൽ ഉപേയാഗിിാെത ഒു ഭൌതിക 
വുേവാ സൌകിയേമാ േസവനേമാ വിവിേമാ ആംേമാ ഒും തെന 
ഉത്പായിപിിാൻ കിിയില. ഇവിെട ആവംയം േകവലഭാിണേംിിയല. 
ഓേിാ ഉത്പായന മിലിിും അുുണമായ ഭാിംം ആ ഭാിംെട 
വയതയത തലിിുള ഭാിാേംിിംമാണ്. ഉത്പായനം കാർിികം മാരം 
ആയിുന കാലഘടിിൽ കാർിിക ഉത്പായന വിവിംം, വിേവകംം 
ൈകമാിിയിുന ഭാിാേംിിയിലല വയവസായിക ഉത്പായനിിെല 
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ഭാിാേംിി. ഏത് ഉത്പായന മിലമാേണാ വളുനത്, ആ മിലമാണ് 
െതാിിൽ ൃിിുനത്. അുെകാ്് ആ ഉത്പായന മിലിിെല 
ഭാിാേംിി ആ േമഖലയിൽ െതാിിൽ ലഭിുനതിന് അനിവാിയമാണ്. 
െതാിിൽഭാി ആവണെമനില നുെട മാൃഭാി. അതാവണെമനില 
േയംീയ ഭാി. അുെകാ്് വികസനംം ഭാിംം ത�ിുള ബധം ൂ ിംം 
േവഗതംം േപാെലയാണ്. ൂിെി േവഗതെകാേ് തിണം െിാാൻ 
കിിൂ. തിിിു നടുനത് വിപിിണാമം ആണ്. വികസനിിന് ഏു 
ഭാിയിുള േംിിയാേണാ അനിവാിയം ആ ഭാി തെനയാണ് വികസന
ിിെ� ഭാി. അത് ഏത് ഭാിംം ആകാം. അത് ഒു സൂിിിെ� േയംീയ 
ഭാിേയാ മാൃഭാിേയാ ആകണെമനില. അ�െന ആുുെ്�ിൽ 
ുണപിമായി അെതാു നല സാധയതയാണ്.

3.2. സമിവാം
ഭൌതികവികസനംെകാ്് മാരം ഈ ൂമി ജീവിിാൻ െകാളാംന
താവില. മുിയെ� സാൂിിക ജീവിതം ൂ�തൽ ഭാം ആേവ്ു്്. 
ഭൌതികവികസനം ഉ്ാുന അപംെകാ്് മാരമലേലാ മുിയൻ 
ജീവിുനത്. വിവിധ �േയം�ളിൽ, സംാാി�ളിൽ, ഭാികളിൽ, ജാതി 
മത�ളിൽ ജനിു വളുനവെിലാം പലതിിിൽ വയതയതിാണ്. വയതയത
ിായിിിുേപാംം ന�ളീ ഉത്പായന-ഉപേഭാഗ�ിിയയിൽ പുേിുു. 
ഉത്പായന-ഉപേഭാഗമിലിിന് ഒു �നു്്. അത് അതാത് കാലെി 
ഉത്പായന�ിിയും സാേ�തികവിയയും അനിവാിയമായ തിിിേല 
ഉത്പായകെിംം ഉപേഭാഗിുനവേിംം സമീകിിൂ. ഉത്പായനമില
ിിന് സമീകിിേി്തിലാി വയതയതകെള ഉത്പായനവയവാ അ�
െനിെന നിലനിർും. ഉത്പായനവയവായിൽ പുെകാുനവെിലാം 
ഒേിതിം േംിിംം, ഏെത�ിും ഒു ഭാിയിെല ഒേി തിിിുള േംിിംം 
ആർ്ിിാം. അ�െന അവർ സമീകിിിാം; സമനവയിിില. ഉത്പായന
വയവാംെട ഉപകിണാമകംിിയാണ് ഈ സമീകിണം സാധയമാു
നത്. എനാൽ സമീകിിിാനാകാി ഏെി ൈവവിധയ�ും, ൈവിിരയ
�ുമായി ആണ് ഓേിാ വയിിംം, ഓേിാ ജനസൂി�ും ഈ ുിന 
േലാകി് ജീവിുക. അനിവാിയമാുനത് സമനവയമാണ്. സമനവയിിെ� 
മാധയാം വിിിാൻ ഭാിയലാെത മെ�ാു മുിയനിർ�ിത വയവാും 
കിിയില. ഇവിെടയാണ് ഭാി സമനവയിിെ� ഏകസാധയത ആുനത്. 
വയതയതമായ ജീവനേലാക�ളാണ് വയതയതമായ സാൂിികസവതവ�െള 
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നിർ�ിുക. വയതയതമായ ഇിിിിുള സാൂിിക സവതവ�ൾ 
സൂിിിൽ നിിവധി അതർകർൃതവ വിടംകു്ാുു. പി�ിം 
വിനിമയം െിാാി ഇിിിിുള നിിവധി വിടംകുമായാണ് ഓേിാ 
ജനസൂിംം ജീവിുക. നിിതിമായ പി�ിഭാിണിിൂെടംള, 
അഥവാ പി�ിഭാിണിിൂെട ൂപെപ�ന പലതിിിുള െപാു
മിലിിൂെടയാണ് വയതയത സവഭാവവിഭാഗ�ുള ഒു സൂിിിൽ 
സമനവയം നടുക. ഭാിണമാണ് സമനവയെി സാധയമാുക. നാടിൽ 
െപാുവായ വികസനം ഉ്ാംകംം, വികനസിിൂെട ലഭയമാുന 
വിഭവ�ുപേയാഗി്് െപാുസംവിധാന�ൾ ംിിംിിെപ�ുകംം 
െിെ്�ിേല വയിികൾ െപാുമിലിിൽ സമയം െിലവിിൂ. വിക
സന�ിിയ്് േവ്ിവുന മുിയാീവാനിിന് ഏു ഭാിയാേണാ 
അനിവാിയം ആുനത് ആ ഭാിയിുള േംിി േന�നതിുള അടിാാന 
സൌകിയ�ും ഒുേി്ു്്. അതായത്, ഭാിയിൂെടംള വികസനംം, 
ഭാിണിിൂെടംള സമനവയംം പി�ിം ബധെപടിിിുു.

4. േകാളാൊാംം മലാൊള ാൊാണംം
ഇതയൻ ഭാിാേമഖലയിെല നിിവധി ഭാിണൂപ�ൾ സപർിിിും 
സമനവയിിും ആയ വളെി െിിിയ ഒു ൂ �േയംമാണ് േകിളം. ഇതയൻ 
ഉപൂഖിിിെ� െതി് പടിാാേി തീിി് അിബിിടലിേനാട് ു ിന 
യീർഘമായ തീി�േയംുള േകിളിിെ� അവാ ൂഖിിിൂെടംം 
ൂഖിാതിംമായ നിിവധി ജന�വാി�ൾും, ജനസപർി�ൾും 
സമനവയിിും സാിിിയം ഒുിി. അ�െന നിിവധി സൂി�ളിവിെട 
ആധിപതയിിും വാണിജയിിും അധിവാസിിും വു നിിു. 
വനവേിെിംം ഇവിെടിെന ൂടി. അവുെട ഏെി ഭാികളിവിെട 
സംസാിിിെപു. തമിി്-മലയാള ൂ ർവ ഭാിണൂപ�ളിെല പടിാാിൻ 
േഭയമാണ് ആയയം സംസാിിിെപടിുനത് എനാണ് ംാംീയമായി െതളി
യിിെപടിുളത്. (Menon 1972, 52-60). ഒപം, ൂർണമായി െതളിയിി
െപടാിും േപിിടാിുമായ ഏെി �ാൃത�ും (Sankunni Nair, 
1995). സംൃതം ഒു സജീവ ഭാിണൂപമായി സംസാിിിെപടിുേനാ 
എനതിന് െതളിംകളില. എനിുനാും ഒു കാിയം ഉിപായിുു. സംൃ
തിിെ� സവാധീനം േകിളിിൽ ംിമായിുു. ഈ ൂ�േയംി് 
വു േിർനവുെടംം, വു േപായവുെടംം എലാ ഭാിണ�ുെടംം 
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സപർി �ലമായി ഏെി വികസിുകയായിുു തമിി് മലയാളിിെ� 
ൂർവഭാിണ�ളിെല പടിാാിൻ ഭാിണേഭയം. ഏകേയംം പേിാളം 
ഭാികുമാംള നിിതിംം അലാെതംം ഉള സപർി�ലമായി ൂപം
െകാ്താണ് ഇന് േരഠെമന് വയവിിിിെപ�ന മലയാളം. ലിഖിത
ൂപ�േളുമിലാെത ആയിവാസി വിഭാഗ�ൾ സംസാിിിെപ�ന ഏെി 
ഭാിണ�ുു്് ഈ �േയംി്. ഭാിാേഭയെമും ഭാിണൂപ�െളും 
വയവിിിിെപ�ന നിിവധി ആയിവാസി ഭാികും ഭാിെയന് മാരമല 
േരഠെമന് ൂടി വയവിിിിെപ�ന മലയാളംം, സംാാനിിെ� 
െതും കിിും അതിർിികളിൽ യഥാിമം സംസാിിിെപ�ന തമിി്, 
വടേി അതിർിിയിൽ സംസാിിിെപ�ന കന്, ുു, ബയാിി എനീ 
ഭാികും, വിയയാഭയാസിിും, െതാിിലിും വികസനിിും അനിവാിയ
മായ ഇംലീും ഉൾെപ�നതാണ് േകിളഭാിാസാിിിയം.

4.1. േകാളാൊാകൾ
േകിളിിെല ഭാികെള അവംെട �േയാഗിിെ� അടിാാനിിൽ 
അാ് ഗണ�ളായി തിിിിാം. ഒന്, ഭാിണ�ളായി മാരം ഉപേയാ
ഗിിെപ�ന ആയിവാസി ഭാിണൂപ�ൾ. ി്്, തമിി്, കന്, 
െകാ�ിണി, ുജിാിി, ബയാിി ുട�ിയ നൂനപയ വിഭാഗ�ൾ 
സംസാിിുന ഭാികൾ. ൂന്, ഭാിാൂപം മാരുള ഭാിണൂപം 
സാർവരികം അലാി സംൃതം, അിബി ുട�ിയ ഭാികൾ. നാല്, 
ഭാിാാാനം വിിുന െപാുമിലിിൽ ഉപേയാഗിുന മലയാളം. 
അാ്, വിയയാഭയാസിിെ�ംം ഉത്പായനമിലിിെ�ംം ുഖയഭാി
യായി ഉയർുവുന ഇംലീി്. ഇവയിൽ ഭാിണൂപ�ുെട എണംം, 
ഘടനാപിമായ ൈവവിധയം ഏെിംളത് ആയിവാസി ഭാിണൂപ
�ൾിാണ്. ഈ ഭാിണസൂി�ൾ അതിേവഗം ുഖയധാിാഭാിയായ 
മലയാളിിേലി് മാിിെിാ്ിിിുകയാണ്. അസമതവൂർണമായ ഒു 
യവിഭാിാ അവായിലാണ് ആയിവാസി ഭാിാസൂി�ളാെക. അതായത് 
ഉപജീവനിിനായി മലയാളം അധികമായി ആർ്ിിണം എന അവാ
യിലാണ് ഈ ഭാിസൂി�ൾ. അതിനാൽ ഈ ഭാിണൂപ�ൾ വളെി 
അധികം അളവിൽ മലയാളഭാിംെട പയസപിിെന ഈ ഭാിണൂ
പിിേലി് സവീകിി്ിു്്. ഭാികുെട എണിിൽ ി്ാമത് വുന 
ഭാിാനൂനപയ�ുെട ഭാികളായ തമിി്, കന്, ുജിാിി എനീ 
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ഭാികും മലയാളിിെ� സവാധീന�ലമായി ഏെി മാിിയിു്്. ഇനി 
വുന മലയാളമാണ് േകിളിിെല ഏ�ംം േവഗം മാിിെിാ്ിിിുന 
ഭാി. ഏ�ംം ൂ�തൽ ജനവിഭാഗ�ൾ സംസാിിുനും വളെിുി്് 
മില�ളിേലി് ഉപേയാഗം ുിംനുമായ ഭാിയാണ് മലയാളം. 
ഇനി ഉളത് സംൃതംം അിബിംമാണ്. ിു ഭാികും ഭാിണസാിി
ിയ�ൾ അര ഏെി ഇലാെത മതപിമായ ഭാികളായി മാരമായി ആണ് 
നിലെകാുനെത�ിും അിബിി് ിില സാധയതകു്്. ഉത്പായനേമഖല 
അര ംിമലാി േകിളിിൽനിന് അിബിഭാി സംസാിിുന നാ�ക
ളിേലി് െതാിിലിനായി േപാുനവർി് മതപിമായ പിിഗണന മാരമല 
അിബിഭാിയിുള േംിി െതാിിൽ ലഭയതെയംം സിായിിാു്്. 
ഇുപേതാളം ിാജയ�ുെട ഔേയയാഗികഭാിയാണ് അിബി. ഇംലീി് േകി
ളിിെലാു ഭാിംം െിിിയ േതാതിെല�ിും വളുന ഭാിണംമാണ്. 
വിയയാഭയാസിിെ�ംം ംാംസാേ�തിക വിയയംെടംം െതാിിലഭയതംള 
വളുന ഉത്പായനമില�ുെടംം ഭാിയാണ് ഇംലീി്.

4.2. മലാൊളാൊാണം
സാൂിികമായ ഏെി ൈവവിധയ�െള വിിുന ഒു ൂ�േയംമാണ് 
േകിളം.

ഈ ൈവവിധയ�ൾ േകിളിിൽ ഒ�െപട് നിൽുകയല. െകാും 
െകാ�ും സമനവയി്ിു്്. ഈ സമനവയിിെ� മാധയമംം ഉത്പന
ംം ആണ് മലയാളഭാിണം. േകിളിിെല വിവിധ ഗണം ഭാികുെട 
സപർി സമനവയ�ലമായി ഇവിെട ൂപെപട ഇും സജീവമായി മാിി
െിാ്ിിിുകയാണ് മലയാള ഭാിണം. ാാവി്ഭാിാേഗാരിിെ� 
വയാകിണസവൂപം, സംൃതിിൽനിും ഇംലീിിൽനിും നിിതിമായി 
സവീകിിിെപുെകാ്ിിിുന പയ�ൾ, േലാകിിെല ഏു ഭാിയിും 
എംതെപ�ന സാിിതയ സാിിേതയതിൃതികുെട വിവർിനലഭയത, 
എലാിിം ജാതി-സാുയായിക-സാപിികകസവതവ�െളംം �തിനിധീക
ിിുന സാിിതയമിലം ഇ�െന വളെി സജീവംം ൈവവിധയൂർണംം 
ആണ് മലയാളഭാിണം. അുെകാ്് മലയാളിംെട സാൂിികസവതവം 
എനത് ഭാിാപിമല. മലയാളഭാി എന വുതാപിമായി ഭൌതികസാധയ
തയിലാി സംവർ�െി ഉപേയാഗി്് ഈ സൂിെി നിർവിിിാൻ 
രമിുേപാം്ാുന ഒു വികൽപമാണ് മലയാളിംെട ഭാിാസവതവം 
എനത്.
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4.3. േകാളിികസിംം േകാളാൊാകംം
േകിളിിെ� വികസനംമായി ബധെപട് േകിളിിെല ഭാികെള
ുിിുള ിർ്കെളാും തെന ഗൌിവമായി നടനിടില. പലേപാംം 
ഭാിാവികസനെിുിി്്, �േതയകിും മലയാള ഭാിാവികസനെി 
ുിി്ാണ് ിർ്കേളെിംം. ഈ ിർ്കൾ പലേപാംം ഭാിെയ അധയ
യനമാധയമം, ഭിണഭാി എനീ കാിയ�ളിലാണ് ു��ിിിടുനത്. 
േകിളിിെ� ഉത്പായനമിലിിൽ േകിളഭാി ഒു ഉത്പായന ഉപാധി 
എന നിലയിൽ എ�െന �വർിിുു എനതാണ് േകിളഭാികുമായി 
ബധെപട േകിളിിെ� വികസനിർ്. സാപിികവികസനം ഏെി 
നടിാെത ഉ്ായ സാൂിികവികസനമാണേലാ േകിളവികസനമാൃക
ംെട ൈവിിരയം. സാപിികവികസനം പിിമിതമാെയ�ിും നടിാെത 
ഈ സാൂിികവികസനം ഇനി അ�െന ുടിില. സാപിികവികസ
നിിന് േകിളിിന് ിില പിിമിതികും സാധയതകുു്്. ുു�ിയ 
ൂ�ൃതി, വർീി് ജനസാാത, ഭൌതികവിഭവ�ുെട ലഭയതംെട ുിവ്, 
വിയയാസപനിായ മുിയവിഭവേംിിംെട ഉയർന ലഭയത എനിവയാണ് 
ഉത്പായനംമായി ബധെപട േകിളിിെ� �േതയകതകൾ. അുെകാ്് 
േകിളിിെല മുിയവിഭവെി ൂ �തൽ ഉപേയാഗിിിി തിിിുള 
ഉത്പായന മില�ുെട വികസനമാണ് േകിളിിെ� സാപിിക
വികസനിിുള ംിിയായ മാർ�ം. അതായത് വിവിസാേ�തികവിയയ, 
ൈജവസാേ�തികവിയയ, നാേനാസാേ�തികവിയയ, ൂ ിിസം, ലു എാിനീയ
ിിംഗ്, ൂ ലയവർീിത വയവസായ�ൾ (ഐസി് 2016:144). ഈ േമഖലകുെട 
വയാതിംം ഈ േമഖലകു്ാുന ഉത്പന�ുെടംം േസവന�ുെടംം 
കേപാളം േലാക കേപാളംമാണ്. അുെകാുതെന ഈ േമഖലംെട 
ഉത്പായനഭാി േലാകഭാിയായ ഇംലീിാണ്. ഇതാണ് ഉത്പായനം
മായി ബധെപട േകിളിിെല ഭാിാസാപിികസാിിിയം. ഏ�ംം 
ൂ�തൽ എണുള ആയിവാസി ഭാികൾ സംസാിിുന ആയിവാസി 
വിഭാഗ�ൾ ത�ൾി് �ാപയമായ ഉത്പായന മിലിിെ� ഭാി 
മലയാളം ആയുെകാ്് മലയാളം സവാഭാവിക സാിിിയിിൽനിും 
ആർ്ിുകംം �ാേയണ മലയാളഭാിയിേലി് മാുകംം െിുു. 
കാിണം, ത�ുെട ഭാികൾ ഉപേയാഗിുെകാ്് ജീവിിാൻ അവർി് 
ഉ്ായിുന അുൂല സാിിിയം വനനിയമ�ും, വനേമഖലയിേലുള 
ുടിേയ�ംം ൂലം ഇലാെതയാിി. ഇ�െന, േകിളിിെല ആയിവാസി 
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ഭാികെളാും തെന േകിളിിെല െപാുവായേതാ, ആയിവാസികു
െടേയാ സാപിിക വികസനിിൽ ഒു പും വിിുനില. അ�െന 
േകിളിിെല ആയിവാസി ഭാികെളലാം വംംനാംിിെ� വിവിധ ഘട
�ളിൂെട കടുേപാംകയാണ്. നൂനപയ വിഭാഗ�ൾ സംസാിിുന 
ഭാികളായ തമിംം, കന്ംം മും േകിളിിെല സാപിിക ഉത്പായന 
�ിിയയിൽ �തയയമായ പ�് വിിുനില. ആ ഭാിാസൂി�ും 
�ാേയണ മലയാളഭാിയിേലി് മാുകയാണ്. ഇനി ഭാികർ ഏുമിലാെത 
മതംമായി ബധെപട് നിൽുന സംൃതംം അിബിംെടംം അവാ 
പിിേംാധിിാം. ഈ ിു ഭാികും വിയയാഭയാസ േമഖലകളിൽ ഒു വിിയം 
മാരമായി �വർിിുു. എനാൽ, സംൃതെി അേപയി്് അിബി
ഭാിയിുള േംിി അിബിനാ�കളിൽ െതാിിൽ ലഭിുനതിന് െിിിയ 
േതാതിൽ സിായിുു്്. ഭാിണേംിിയിൽ അധികമായി മലയാള
ഭാിയിുള �േതയക േംിി ുുിം ിില വിയയാഭയാസ-േസവന-മാധയമ 
േമഖലകളിും, ഉത്പായനേമഖലകളിും മാരേമ െതാിിെല�ുനതിന് 
സിായകിം ആുുൂ. ഇംലീി് ഭാിയിുള ഭാിണേംിിംം �േതയക 
ഉപേയാഗൈവയധയംമാണ് േകിളിിെല മുിയവിഭവേംിിെയ ഉത്പായ
നേമഖലയിൽ ഏെി പുെകാുനതിും േകിളിിെ� സാപിികവിക
സനിിും സിായിുനത്. ഇതാണ് േകിളിിെല ഭാികെള സംബധി
്് നുി് അുഭവേവയയമാുന യാഥാർിയം. എനാൽ, മാൃഭാി എലാ 
േമഖലകളിും ഉപേയാഗിുനതിൂെട പല ിാജയ�ളിും സാപിിക 
സാൂിിക വികസനം ഉ്ാുു എന േസുിാമെ� വായം ഇംലീു
മായി ബധെപട േകിളിിെ� വികസന സാധയതെയ പിിേംാധിിാെത 
ഉളതാണ് (േസുിാമൻ, 2011). അതായത്, മലയാളിിെ� ഭാവി എന 
അേ�ിിിെ� �തകിിെല �ധാന േപാിാ� ആ പിനം ഇംലീി് 
ഒു െതാിിൽഭാി ആുന േകിളിിെ� �േതയക സാിിിയ�െള 
�ാഥമികമായിേപാും പിിേംാധിിാെതയാണ്.

4.4. സമിവാംം മലാൊളാൊാണംം
മലയാളഭാിണം എനത് പല ഭാിാധാികുെട സപർിംം സമനവയം
മാെണന് ു പ് ൂ ിിപി്ിുനേലാ. വയതയതമായ സവതവംം അതിതവംുള 
നിിവധി ജാതി മത വിഭാഗ�ുെട ആുനികവത്കിണ �ിിയയിൂെട 
സുയായമായി പിിവർിി്ാണ് േകിളസൂിം ൂ പെപ�നത്. അതായത്, 
മലയാളം എന ഒു ഭാിാസതവിിൽ ൂപെപടതല േകിളസൂിം. 
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േകിള സംാാനൂപീകിണിിന് ആാാ, തമിാാട് എനീ സംാാ
ന�ളിെല േപാെല ഭാിാടിാാനിിുള വലിയ ുേന��െളാും 
നടനിടില എനും രേീയമാണ്. അതായത് േകിളിിെ� േയംീയത 
ഭാിാേയംീയത ആയിുനില പകിം ഭാിെയൂടി നിർ�ി് സാൂിയസ
മനവയം ആയിുു േകിളിിെ� േയംീയത. മലയാളഭാിെയ നിർ�ി് 
േകിളിിെല ഈ സാൂിിക സമനവയം ഇന് ഒു �തിസധിയിലാണ്. 
നേവാിാന �ാാന�ുെടംം ആുനികവത്കിണ രമ�ുെടംം 
�ലമായി നിിതിമായി സമനവയി്ിുന േകിളസൂിം ഇന് ജാതി-മത 
സവതവ�ളിേലി് തിിിുേപാുകയാണ്. അതായത്, േകിളം സാൂിിക 
വിപിിണാമിിലാണ്. േകിളസൂിിിെ� ഈ ൈംഥിലയെി ുിു
വാൻ സമനവയെി ംിിെപ�ുവാൻ മലയാളഭാിണിിന് എ�െന 
കിിംം. ജാതിമതസവതവ�ളായി ഒു സൂിം വിഘടിുനതിെനംം സവ
തവഗണിിന് അകേിി് മുിയർ ുുുകംം െിുന സമകാലെി 
അവാെയ ഉിിാുനിക അവാ എനാണ് െപാുെവ വയവിിിിെപ
�നത്. ഈ വയവിാിിിെ� ു ിുൂടി വിംാലമായ ൂ പമാണ് ഇനിംള 
കാലം നവലിബിൽ വികസനിിെ�ംം സവതവസംഘർി�ുെടംം കാലം 
ആെണന ആംയം. നിിതിമായ �തിസധികളിൂെട ആെണ�ിും 
നവലിബിലായ സാപിികിമം തെനയാണ് ഇന് േലാകി് വളുനത്. 
നെ� ഭീതിെപ�ുനത് നവലിബിൽ േലാകിമിിെ� ൂ ിണേിിാ
േളെി േലാകിാെക വളുന സവതവസംഘർി�ളാണ്. ഈ സവതവസംഘർ
ി�ൾ പല േയംിാീ�ളിും ആഭയതിംീിിേലും നിർിാെതംള 
ിിെ്ാിി്ിലിേലുമാണ് േലാകെി നയിുനത്. േലാകവയാപകമായി 
നടുന ഈ സവതവസംഘർി�ൾി് അുൂികമായി വളെി ൂ മമായി 
ഓേിാ സൂിിിും ഇ�െന നിിവധി സവതവസംഘർി�ൾ ൂപെപ�
ു്്. പലവിധ സവതവ�ു്ായിുന നിിവധി മത ജാതി വിഭാഗ�ുെട 
സമനവയം ആണ് േകിളസൂിം. േകിളസൂിിിൽ ൂ പെപ�ന നിിവധി
യായ സാൂിിക വിടംകെളംം, സവതവസംഘർി�െളംം ഇലാെതയാിി 
സൂിിിെ� സമനവയെി എരമാരം ു േപാട ്െകാുേപാകാൻ കിിംം 
എനതാണ് മലയാളഭാിണിിെ� ഭാവി.

5. ുുംം
നാു കാിയ�ളാണ് ഈ �ബധിിൽ ിർ്െി്ത്. ഒന്, ഭാി 
എനത് ഒു യാഥാർിയമല. ഭാിണം മാരമാണ് യാഥാർിയം. നിിവധി 
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ഭാിണ�ൾും ഏു ഭാിണിിും േംിി േന�നതിും ഏെതാു 
മുിയെനംം �ാതനാുന ഭാിാസാർവലൌകിക�ൾും ഇടയിുള 
ഒു വികൽപം ആണ് ഭാി. ി്്, ഭാി ഒു െപാുേംിിയാണ്. ൂന്, 
േകിളഭാി എനാൽ േകിളിിെ� വികസനിിന് െതാിിൽ ംിിെയ 
�ാതമാുന ഏുഭാിംം ആകാം. മലയാളം എനത് േകിളഭാിണ
മാണ്. മലയാളഭാിംെട അടിാാനിിലല േകിളിിെ� സാൂിിക 
സവതവം ൂ പെപടത്. മലയാളഭാി േകിളിിെ� സാൂിിക സമനവയ�ിി
യംെട ഉത്പനമാണ്. നാല്, േകിളിിെ� തനതായ സാൂിിക സമനവ
യ�ിിയെയ ുേപാട് െകാുേപാുനതിലാണ് മലയാളഭാിണിിെ� 
സാൂിിക വിേമാിനസാധയത.
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