
ചരിതെത വീെണടകക 

പി .  ോസോമനോഥന

മലയാളവിഭാഗം,
കാലികറ് യനിേവഴ് സിറി.

മലയാളം എഴതരീതി ഏകീകരികനതിെനകറിചള ചരചയില സേനാഷ് േതാടിങല ഉനയികന  
പശ്നങള മികതം ലിപിതലതിലളവയാണ് . അതരം അവയവസിതികള രപെപടനത് ലിപിപരി -
ഷ്കരണങളെട ഫലമായാണ് .  അചടിയില അചനിരതന ആളെട േജാലിഭാരം കറയ്കാനം േവഗത  
കടാനമാണ് ലിപരിഷ്കരണം നടതിയത് .  െകൌമാരം എനതിലനിന് ഒര ചിഹം കറചാലം വായി -
കാന പയാസെമാനമില. /ൗൌ/ എന ചിഹം ഇ, ഉ എനിവയെട ദീരഘം കാണികാന കടി ഉപേയാഗിക-
നണ്. എനാല സവരങേളാെടാപമലാെത വയഞ്ജനങളില േചരന ഇകാരതിെനയം ഉകാരതിെനയം  
ദീരഘം കീ, ക എനിങെന മറ ചിഹങളെകാണാണ് കറികനത് . അതായത് സവരങളെട ലിപിമങ -
ളില (ഒറയ്ക നില്കനിടത് ) മാതേമ /ൗൌ/ ദീരഘെത കറികനള. ഉപലിപിയായി (ഏെതങില ഒര 
വയഞ്ജനലിപിേയാട് േചരന നില്കനതിടത് )  വരേമാള അതിന സവരദീരഘം കാണികക എന 
ധരമമില.  അതെകാണ്  ഔ  എനതിെന  ഉപലിപിയായി  ഉപേയാഗികന  /-ൌൌ/  ചിഹതിെല  //ൌ 
ഉേപകിചാലം അതിെന തിരിചറിയനതില ഒര കഴപവമണാകില. ഇകാരണതാല ഒര ചിഹം കറയ്-
കൗാനായാല അത എഴതിെന എളപമാകം; വായനയില കഴപങെളാനം വരതകയമില എന യകി-
യാവം എന. വി.കഷ്ണവാരിയരെട േനതതവതിലള ലിപിപരിഷ്കരതാകള സവീകരിചിടണാവക .

പഴയരപം ഉപേയാഗികാന പാടില എന കാരകശയം അവര സവീകരിചില. ഈ ഉദാസീനതയാണ് പില് -
കാലതം രണരപങളം വരനതിന് കാരണം . ഒര പെക പഴയ എഴതകെള വായികേമാള ഇത് പ -
ശ്നമണാകരത് എനാവാം ഈ ഉദാസീനത സവീകരികാന കാരണം . ഇകാരദീരഘതിന് പണപേയാ -
ഗിചിരന ചിഹം ൗംൗിം എനാെണന് അതരം ഒര പസ്തകം വായികേമാള തിരിചറിയാവനേതയ -
ള. അതെകാണ് രണരപങളം ഉപേയാഗികാെമന തീരമാനം പഴയരീതിയില ശീലിചവെര പരിഗണി -
കനെണങിലം  പതതായി  പഠികനവെര  ആശയകഴപതിലാകെമനതില  സംശയമില.  അതാണ് 
ഇകാരയതില പതീകികാെതയാെണങിലം ലിപിപരിഷ്കരതാകളക് പറിയ പിശക് .

െഹനറി എെനഴതിയാല െഹനി എന വായികാെമന കഴപവം കാറററിംഗ് എങെന വായികണെമന  
കഴപവം ഒഴിവാകനാണ് /ന/ എനം /റ/ എനം ഉള രപങള ഉപേയാഗികനത്. അവെയ സാരവതിക-
മായി ഉപേയാഗികകയാവം വിേദശഭാഷാപദങെള കടതല ഉപേയാഗികതിന് ഉപകാരെപടക . ലിപിസം-
ഖയ കറയ്കക ഇെനാരാവശയമല . ലിപികെള ഏകീകരികകയാണ് ഇന് ആവശയമായിടളത് .

കഷ്ണവാരിയരെട  േനതതവതിലള  ലിപിപരിഷ്കരണം  ലിപിതലതില  ഒതങാത  നടപടികളം  
ൈകെകാണിടണ്.  ചിലകരതിനേശഷം  വരന  വയഞ്ജനങള  ഇരടികാെത  ഉചരികാന  കഴിയില  
എനതിനാല എഴതില ഇരടിപ് പേതയകം കാണിേകണതില എനത് അതരതിലെപടന ഒനാണ് . 
മാരകഴി,  വളരമതി തടങിയ എതിരെതളിവകള  (എതിരെതളിവകള േവണെമനില)  വിഷ്ണനാരായ -
ണന നമതിരി നിരതിയിടണ്. യഥാരതതില ഈ പരിഷ്കരണം അചടിെയ ഒരവിധതിലം ലഘക -
രികനില. ചരക എന് അചടികാനം ചരക എനചടികാനം മന ചിഹങള േവണം ./ക/യെട കളി-
യിലനിനാേണാ /ക/യെട കളിയിലനിനാേണാ എടേകണത് എന മാതേമ ഇവെട പശ്നമള . രണാ-
യാലം അദവാനം തലയം.  മാതമല ഇരടിച വയഞ്ജനങള ഉേപകികാന ഈ പരിഷ്കരണംെകാണ  
കഴിയനില.  ചിലിന േശഷമലാെത ഇരടിപ് ഭാഷയില പതിവണേലാ .  അതിനാല ഭാഷയെട ലിപിവയവ-
സെയ ഇത് ഒരവിധതിലം ലഘകരികനില . വിദയാഭയാസേമഖലയില ധാരാളം കഴപങളണാകാന ഈ 
പരിഷ്കാരം  കാരണമായിടണ്  എന  കാരയം  വളെരെയാനം  ശദിചിടില .  അവിെടയം  രണരപവം 
ആവാം എനാണ് തീരപ് .

അകാരതിനേശഷം വരന /ക/ രണതരതില വരാം. മറകക/മറയ്കക എനിങെന . മെറലായിടതം 
എനിക്/എനിയ്ക്  എങെനെയഴതിയാലം  എനിയ്ക്  എേന  വായിക .  ഉതരമലബാറില  എനക് 
എനാണ്  പറയക .  അവിെട  /ക/യല അതിനമമെത  /ഇ/  എന സവരം  മാറി  /അ/  എനാകനതാണ് 
ഉചാരണവയതയാസതിന കാരണം.  അങെന/അങിെന എനിങെന ഈ മാറതിന് േവെറയം ഉദാഹര -



ണം കാണാം. അകാരതിെന ഈ ധവനിമലയെതയാണ് ശദമായ അകാരം താലവയമായ അകാരം എനി -
ങെന േകരളപാണിനി േവരതിരികനത്. അതെകാണ് അകാരതിനേശഷം വരന /ക/ മാതേമ /യ്ക / 
ആേണാ അലേയാ എന സംശയം ജനിപികനള. അവിെട മാതം എഴതികാണിചാലം മതി എന തീര-
പാകി.  അലാതിടത് എഴതികാണിചാലം പശ്നെമാനമില എന് സമീപനം ഉദാരമാണ് .  അതെകാ-
ണ്  െചാവാേദാഷതിലം മറം  പറയന രണം ശരി  എന നയായം മികതം ലിപിപരിഷ്കരണതിെന  
പരിണിതഫലമാണ്. എനാല ചവപ്, ചമപ്, ചകപ് എനിങെന ശരിയായിതെന വരന പല രപങള  
മെറാര പതിഭാസമാണ്.  സവതനപരിവരതനം എനാണ് അതിെന വിവരികനത് .  അതരം രപങള 
എലാം േവെറേവെറ നലേകണിവരം െസല െചകില. ലിപിപരിഷ്കരണെതതടരനണായ 'രണംശ-
രി'കളില ഒന മാതേമ പാടള എന ശഠികനതായിരികം ഏകീകരണതിന് നലത് .  വയതയാസങള 
കഴിയനത വയകമാകക എന നയം സവീകരികാെമന േതാനന. അതിന് പഴയലിപിബാഹലയം തിരി -
ചെകാണവരാവനതാണ് ഇനെത സാഹചരയം .

എന . വി.യെട കാലത് സങല്പികാന കഴിയാത കമയടര പിനിംഗ് ഇന വയാപകമായികഴിഞിരി -
കന.  െവബ്ൈസറകളം  േബാഗകളം  മറം  വയാപകമായിെകാണിരികന.  ഇനരെനറിെന  ഇകാലത് 
ഒരരീതിമാതം ഉപേയാഗികക എന കടംപിടതം ഭാഷെയ വയവസെപടതാന അതയാവശയമായിരിക-
ന.  കാരണം  അകരങളെട  ലിപിസംഖയ  കടനത്  ഇന്  അചടിയില  പേതയകിച്  
പയാസങെളാനമണാകനില.  ഒരകരതിന ഒര ചിഹം എന സമദായം മമ് പയാസകരമായിര -
െനങല ഡിജിറല യഗതില അത് വളെര സൌകരയപദമാവകയാണ് െചയനത് .  ഓേരാ അകരതിന് 
ഓേരാ ചിഹം എന മാതമല ഒരകരതിന് ഒര ചിഹം മാതം എനതാണ് ഡിജിറല ഉപേയാഗതിന്  
നലത്.  കമയടറില  ൈടപ്  െചയേമാള  കെയഴതിെന  അേതകമം  പിനടരകയല  െചയനത്.  /േകാ/ 
എെനഴതേമാള ആദയം //േൗ എഴതിയിട് /ക/ എന േചരത് /ൗാ/ എന തടരകയാണ് രീതി . കീേബാര-
ഡിലാകേമാള  /ക/  അടിചിട്  /ഓ/  എന  േചരകകയാണ്  െചയനത് .  കെയഴതിേനതലാത  ചില 
നിയമങെളയാണ്  അത്  പിനടരനത് .  ദശയമാകന കമമല സവനതിെന ഉചാരണതിെന കമമാണ് 
കമയടര ൈടപിംഗ് പിനടരനത് . കെയഴതിേനകാള വയാകരണപരമാണത് എേനാരകണം .

ലിപിപരിഷ്കരണം ഉണാകാവന ഏറവം വലിയ പശ്നം അതവേരയ്കം എഴതെപട എലാതിെനയം  
ഒരതിരവരയ്ക്  അപറേതകയ്ക്  അത്  മാറിനിരതം  എനളതാണ് .  സംസ്കാരതിെന  
ചരിതധാരെയ  മറിചകളയകയയാവം  അതിെന  ഫലം.  ഇംഗീഷിെല  ലിപികള  ഉപേയാഗിച് 
മലയാളെമഴതന രീതിെയകറിച് എം .പി.  നാരായണപിള പറയകയണായി.  മലയാളതിെന പാരമരയ-
െത  ഉേപകികന  അതരം  പരിഷ്കരണേതകാള  നലത്  മലയാളതിന  പകരം  മെറാര  ഭാഷ  
സവീകരികനതാവം. രണം ശരിെയന ഉദാരമായ നിലപാട് സവീകരിചിരനിെലങില ഒര പെക പഴയപ -
സ്തകങെള പതിയ കടികളക് വായികാേന കഴിയമായിരനില . അെലങില അവയതയം പതിയ ലി-
പിയില വീണം ഉണാേകണിവരം.  അതരം ഭാരിച അദവാനം,  എതേയാ വരഷങളെകാണ് ഉണായ  
ലിഖിതസാഹിതയമതയം പനരവതരിപികക കഞികടന തമരാെന മഹാഭാരതവിവരതനെതകാളം 
വലിയ പണിയാണേലാ ആവശയപടനത്.  അതിലം നലത്  രണരപവം നിലനിരതകയാണ് .  എനാല 
ഇന്  ഈ അദവാനം  ലഘകരികാവന തരതില സാേങതികവളരച ഉണായിടണ് .  ഉദാഹരണതിന് 
ഇനിമതല ലിപിപരിഷ്കരണതിന് മമണായിരന ലിപികള മാതേമ ഉപേയാഗികകയള എന നാം , 
മലയാളികെളലാം കടി, തീരമാനിചെവനിരികെട. `രചന'യില പഴയ കടകരങളം ഉകാരതിെന വയതയ-
സ്തലിപികളം എലാം ഉണ് .  പഴയിപി സവീകരിചാല ലിപിപരിഷ്കരണെതതടരനണായ ലിഖിത -
സാഹിതയം മഴവനം പഴയലിപിയില അചടികണം. അതിന് റീ ൈടപിംഗ്തെന േവണെമനില . ഡിജിറ-
ലായി ലഭികനത മഴവനം പഴയ ലിപിവയവസയിേലയ്ക മാറാനള ഒര കമയടര േപാഗാം ഉണായാല  
മതി.  ഡിജിറല  മാദയമതില  ലഭയമലാതവമാതം  റീൈടപ  െചേയണിവരം.  ഐ.എസ്.എമിലനിന് 
രചനയിേലകം യണിേകാഡിേലകം മറം കണെവരഷന സാദയമാെണന് കഴിഞ ലകതില മേഹഷ് 
മംഗലാട് വിവരികനണ്.  ചരകതില  മലയാളതിെല  മഴവന  ൈടപിംഗ്  േസാഫ്റ്  െവയറകളം  
പരസ്പ രം മാറാനള ഒര സംവിധാനം രപെപടതണം. അത യണിേകാഡിെന ആധാരമാകിയാവണം.

ഇതരതില പഴയലിപിയിേലക് തിരിചേപാകാെമന് ആേലാചികാന പറനതതെന രണംശരിെയന  
നിലപാട്  പരിഷ്കരതാകള  സവീകരിചതെകാണാണ് .  എങിലപിെന  ഏകീകരണെതകറിച് 
ആേലാചിേകണനതിെന ആവശയെമനാണ്. ലിപിപരിഷ്കരതാകളെട ഉേദശതിന വിരദമായി ധാ -
രാളം അവയവസകള മലയാളെമഴതില രപെപടനവിധതിലാണ് സമഹം അത നടപിലാകിയത് . പ-
ധാനമായം വിദയാഭയാസേമഖലയിലാണ് ഇത സംഭവിചത് .  രണംശരി എന ഭാഷാചരിതതിെല െചറിയ 
ഒര  കാലഘടെത  മാതേമ  നാം  തിരിചപിടിേകണതള.  ചരിതതിലനിന  വിേചദം  വരനത്  ഒര  
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സമഹതിന ഗണകരമാവകയില.

പഴയലിപി എന പറയാെനളപമാണ്. അചടി തടങിയകാലം മതല 1974-ല ലിപിപരിഷ്കരണം നടപ -
ലാകനതവെര ഒേര ലിപിവയസയല നമകണായിരനത്. െബഞമിന െബയിലിതെന ഒര ലിപിപരിഷ്-
കരണേതാെടയാണ് അചടിെയ േനരിടത് . അതെകാണ് ഇനിെയാര ലിപിരിഷ്കകരണം , അത തിരി-
ചേപാകാെണങിലകടി, നടതേമാള അടിസാനമാേകണത് യണിേകാഡിെനയാണ് . നാെള ഇനയന 
ഭാഷയിെല ഒര കതി മലയാളലിപിയില ലഭികാനള സൌകരയം ഉണാെയന വരാം. ഭാവിയില ഉണാകന 
അതരം സംവിധാനങള ആശയികക യണിേകാഡിെനയാവം എന കരതാം.

സംവേതാകാരെതകറിചള ഉല്കണ്ഠയം ലിപിപരിഷ്കരണതിെന ഫലംതെനയാണ് . പെക കറ-
ചകടി സങീരണമാണത്.  യണിേകാഡില അതളെപടതണേമാ എന ചരച ഓരമികക. ചനകലാചി-
ഹതിന് രണ തരതിലള ഉപേയാഗം പേണ ഉണായിരന . ൈസല പസ്തകതിലം മറം ചനകലാ -
ചിഹെത സംവേതാകാരം എനാണ് കരതിയിരികനത് . ചനകലാചിഹവം സംവേതാകാരവം തമില 
ചില വയതയാസങളണ്. ചനകല ലിപിയിലാെത ഉപലിപിയായി മാതമാണ് നിലെകാളനത് . സംവേതാ-
കാരമാകെട വയഞ്ജനതില േനരിട  േചരകയല ഉകാരതിെന ഉപലിപിേയാട്  േചരനാണ് വരനത് . 
ഈ ചിഹമാവം മലയാളതില വളെര പിനീട് രപെപടിരികക . അകാരാനമായിതെന അെതഴതിയി-
രന എനാണ് പഴയ ചില പസ്തകങള കാണികനത് .  ഹിനിയില പദാനയതില സവരം െതളിയാ-
െതയാണ് വായികക . കല എെനഴിതിയാല കല എന വായികം.  മലയാളതില അതരം ശീലങെള 
തിരിചെകാണവരാന ഇന നമക് സാധികില .

ലിപിവികാസതിെന ഒര ഘടതില പതിയ ചിലകരങള ആവശയമായി വനേപാള സവീകരിച രീതി-
യാവാം  കടകരങളിേലകം  സംകമിചത്.  അപരവമായ  കടകരങള  എഴതാനായി  രണ 
വയഞ്ജനലിപിക െള ചനകലെകാണ് േചരെതഴതനരീതി അങെന വനതാവാം . സാധാരണമായി കട-
കരങള എഴതേമാള ആദയവയഞ്ജനതിെന ആദയപകതിയം തടരന് രണാം വയഞനതിെന രണാം  
പകതിയം  കടിെയഴതനതാണ്  മലയാളതിെന  രീതി .  /ക/,  /ത/,  /ന/,  /ഞ/  എനിങെന. 
ആദയവയഞ്ജന തിെന  അടിയില  രണാം  വയഞ്ജനം  അപാേട  എഴതന  രീതിയം  
ഉണ്. /പ/, /ഷ/, /സ/, /ഡ/  എനിങെന. രണ വയഞ്ജനങള പരസ്പരം െതാടാെത അപാേട എഴതന  
രീതി ചനകലാചിഹം വനേതാെടയാണ് നടപില വരനെതന് അതരം ലിപികള അപരവമാെണന -
തില നിന് ഊഹികാം .

ചിലകരങളെട  ലിപികള  രപെപടത്  എഴതിെല  ഒര  പരിണാമം  െകാണാണ്  എന  കരതെപട -
ന. /ത/യെട ചിലാണ് /ല/ എനം /ട/യെട ചിലാണ് /ള/ എനം കാണാം. സംസ്കതതിെല തകാരതി -
െന സാനത് മലയാളതില /ല/ ഉപേയാഗികനതിന്, ഉതവം/ ഉലസവം, എനിവ െതളിവാണ്. ചി-
െലനാല സവരസ്പരശമിലാെത ഉചരികാന കഴിയന വയഞ്ജനമാണേലാ . അതിെന േവറിട കാണികാന 
അതാത് വയഞ്ജനതിന് േമെല കതെന ഒര കറിയവരയിടകയായിരന പഴയ രീതി . ഗണരട് പറയന  
മീതല ഇതാണ്. മീതെല (മകളിെല എനതിെന വടകന പേയാഗം) കറിയ വരയാണ് പിനീട് മീതല  
എന വിളികെപടത്. /ത/യെടേമെലയള കറിയവര എഴതിെന േവഗതില േചരനേപാവനതാവാം /ല/ 
ആയി പരിണമിചത്. ന-ന, ണ-ണ, ര/റ-ര എനിങെനയള രപങളിലം ഇത സാദയമാണ്. /ര/, /റ/ ഇവ-
യ്ക് െപാതവായ ഒര ചിലരപം വനതം ഇങെനയാവാം .  കടപയാദി എന അകരസംഖയാരീതിയില 
ശ എന അകരം രണിെനയാണ് കറികനത് . കടകരങളില അവസാനെത വയഞനെതയാണ് സം -
ഖയയായി  പരിഗണികക എനതിനാല ശെയ ശ്+ര എനാണ് കണകാകിയിരികനത് .  യ=1,  ര=2, 
ല=3 എനാണ് കമം .  ശ്+റ എനാണ് കരതനെതങില /റ/യെട മലയം പജയമാെണന ഗണിേകണിവ-
രം. /ര/, /റ/  ഇവ വയഞ്ജനങളക് പിനിലേചരേമാള ഒേര ധവനി എനത പിനീട വന മാറമാവാം . 
സവരമിലാത  വയഞ്ജനെത  കാണികന  മീതല  /ട/  യെട  കെട  വരേമാഴാണ്  /ള/  കിടനത്. 
പഴയകാലെത  കെയഴതകളില  അത  8  എെനഴതിയേപാെലയാണ്  കാണനത് .  സാമാട് 
എനസംസ്കത ശബം സാമാട് എനം സാമാള എനം കാണനത് മെറാര െതളിവാണ് .  അത പിനീട് 
ചനകലയായി  വളഞതാവാം.  /യ/,  /ല/,  /വ/  തടങിയ  മദയമങളക്  സവനനമായ  ചിലരപങള  
ഉണാവാെതേപായത് അതിനമേമ ഈ പരിണാമം നടനതെകാണാവാം . അങെന രപെപട ചനകലാ-
ചിഹതിന് ഒരധികേജാലികടി നല്കി സംവേതാകാരം ഉണാകിയിരികം .

സംവേതാകാരം  ഉകാരതിെന  ഉപലിപിക  മകളിലാണ്  േചരകനെതങിലം  അതില  സംവരികലം  
ഉകാരവമില എന് വി .  ആര .  പേബാധചനന നായെരേപാലളവര െചറിയ പരിഹാസേതാെടതെന 
പറഞിടണ്.  യഥാരതതില  അത്  േകനസവരമാണെത .  /അ/,  /ഉ/  ഇവ  രണമലാത  ആ  സവരെത 



കാണികാന പണ് /ഉ/  എനതെന വയകമായി എഴതന പതിവണായിരന. മനേപര എനാണ് പഴയ  
എഴതരീതി.  പദാനയതില  മാതമല  പദമദയതിലം  ചിലേപാള  അതിന്  ഉകാരദവനിയില .  കടക് 
എെനഴതിയാലം കട്ക് എേന പറയ . ഉചാരണതിെന ധവനി എനായാലം അത് ഉകാരമെലനതിനാല  
അതിെന േവറിട കാണികാനാവാം എഴതിയ ഉകാരേതാട് േചരത്ചിലിെന ഈ ചിഹം ഉപേയാഗിചത് . 
എഴതരപം  കണാവാം  സംവേതാകാരം  എനേപര്  േകരളപാണിനി  കല്പിചത് .  അതിെന  ധവനി 
അേദഹതിന്  കണപിടികാന  കഴിഞിെലന  കരതകവയ .  ഭാഷയില  സംവേതാകാരം  പദങളെട 
അനയതില മാതമണ് കണ വരനത് .  അതെകാണ്  അപരവമായ കടകരങളെട മദയതില മാതം  
ഉകാരമിലാെതവരേമാള  ഇത്  ചിലിെന  കറികനത്  പയാസമണാകിയിരനില .  എനാല 
ലിപിപരിഷ്കരണം  പിനീടപിനീട്  കടകരങെള  മഴവന  പിരിെചഴതന  രീതി  ആവിഷ്കരിച . 
ചനകലാചിഹതിെന ആവതി പതിനടങായി.  അേതാെടാപം സംവേതാകാരെമഴതാന ഉകാരചിഹം 
േചരേകണതില എനം തീരമാനമായേതാെട ഇവ തമിലള വയതയയം ഇലാതായി.  സവരേമത് ചിേലത്  
എന് തിരിചറിയാന പയാസമായി . പശ്നങള സങീരണമായി .

േനരെത പറഞേപാെല പഴയലിപിരീതിതെന സവീകരിചാല ഇതം പരിഹരികാവനേല എനേതാനം. 
ലിപിപരിഷ്കരണം േനരിടതരവാദിയെലങിലം , അതിെനതടരനണായ ചില മാറങള സംവേതാകാര-
പശ്നെത അതിസങീരണമാകികളഞ എനതാണ് വാസ്തവം .  മനനറാണ് എനത മന്നറാണ്  
എന മാറകയല െചയ്തത് . പദങള േചരെതഴതന രീതി മലയാളതിെന സമാസരീതിയ്കിണങന -
താണ്. ഇംഗീെഷഴതിെന സവാധീനംെകാേണാ എേനാ ആ രീതി നാം പാേട ഉേപകിച മടാണ് ഈയി -
െട  കാണനത്.  സംവേതാകാരം  പദാനയതിലാണ വരിക എനതിനാല സമസ്തപദതിെന ഇടയില  
വരനിടത് ചനകലയിലാത ഉകാരംതെന എഴതാം . അതിെന പിരിയ്കേമാള മന് എന് ഒര പദ -
മായി അത നില്കം .  എനാല അത് മന് എന ചനകല മാതം േചരെതഴതകയം പിരിെചഴതകയം  
ശീലമായി. അങിെന അത് മന് നറാണ് എനായി മാറി . മമ് ഒര എനത് േവറിെടഴതേമാഴം ഉകാരം  
തെനയാണ് ഉപേയാഗിചിരനത് . േകാേളജിെലയം മറം കടികള ഒര എനത് ഒര് എെനഴതനത് പതി -
വായി. നാടകള എനത് നാട്കള എെനഴതാനം മടികനില എനവരേമാള /ട്ക / എന പചാരതി-
ലിലാത ഒര കടകരം സംഭവനെചയന എനതാണ് പതിയ എഴതരീതിയെട തകരാറ് . അതായത് സം -
വേതാകാരതിെല പശ്നം പരിഹരികാന പഴയരീതിയില സമസ്തപദങള േചരതതെന എഴതന രീ -
തി തിരിചപിടികണം.

എനാല വിേദശപദങളില ഏത വയഞ്ജനവം ചിലായി നില്കാം എനതിനാല അതിന് ചനകലതെന  
ഉപേയാഗികാെമന് വയവസ െചയാേമാ എന് ചിനിേകണതണ് .  മാരക്+ഇല=മാരകില എെനഴത-
േമാള മലയാളതിെന സനിനിയമമാണ് നാം പാലികനത് . മാരക് +ലിസ് എനിടത് മാരക്ലിസ്  
എനാേണാ മാരക്ലിസ് എനാേണാ േവണത് , അേതാ മലയാളതിെന എഴതരീതിയനസരിച് മാരക -
ലിസ് എനാേണാ േവണത് . ഇംഗീഷ് ഭാഷ എന േവരപിരിേച എഴതാന പറ . ഇംഗീഷഭാഷ എന് േചര -
െതഴതാം.  വിേദശപദെതയം  സവേദശപദെതയം  സമാസികനിടത്  മികേപാഴം  ഈ  പശ്നം  
ഉണാകനണ്.  എലാ  കടകരങളം  പിരികാന  കഴിയിെലനം  അകരാതിരതി  കടകരതിനിടയില 
വരനിടത മാതേമ അത സാദയമാവ എനം അതിനാല പിരിെചഴതല സരവത പേയാഗികാന കഴിയി-
െലനം ൈസല പസ്തകെതകറിചള ചരചയില ടി .  ബി.  േവണേഗാപാലപണികര വിവരികനണ്. 
ബിടീഷാര (ബിടീഷ്കാര ) എന ഒര കടകരം നാമപേയാഗികകയില. ബിടീഷകാര എന് ഉകാരംത -
െന  ഉപേയാഗിച്  േചരെതഴതകയാണ്  െചയക .  ഫഞഗവെണന്  എന  േചരന  നിലകനതാണ്  
സമാസഭാഷയായ  മലയാളതില  നലത്.  എനാല  അത്  േചരെതഴതേമാള  എേനാ  ഒര  പനിേകട്  
പലരകം േതാനനണ്. പദതലതിലലാെത ഇംഗീഷ് മലയാളെത സവാധീനികനതിെന ഒര സചനയാ -
ണിത്. ഇത വളരനാണ് എലായിടതം പിരിെചഴതക എന രീതിയണാകനത് .

സമസ്തപദം പിരിെചഴതനത് എഴതില മാതം ഒതങിനില്കന ഒനല . അതിന് വയാകരണപരമായ  
പാധാനയമണ്.  വിേശഷണമാകേമാള  ഇരടിപെകാണാണ്  ദഢവയഞ്ജനങളില  അത  കാണികക . 
ഖരദവിതവം അപധാനതെയയം അനനാസികസംസരഗം പാധാനയെതയം കാണികാനള ഉപാധികളാണ് 
എന  േകരളപാണിനി  പറയനണ്.  പചതത  എനതില  പച  വിേശഷണം.  തതപചയില  തത 
വിേശഷണം.  എഴതില  ഇരടിപിേനാെടാപം  പധാനമാണ്  േചരെതഴതനത് .  സനിയില  മാതമല 
അലാതിടതം ഇത പസകമാണ്. ``അേദഹം ആ ശമതില അനയംവെര ജീവിച.'' ``അേദഹം ആശമ-
തില അനയംവെര ജീവിച.''  ഈ വാകയങളെട അരതം മാറനത്  ഒറ ശനയചിഹതി (േസയ്സ് )െന 
അഭാവംെകാണാണ്.  അപധാനമായിടത് േചരതം പധാനയമളിടത് വിടം ആണ് മലയാളം പറയക -
െയനം  അങിെനതെനയാണ്  എഴേതണെതനം  കടികഷ്ണമാരാര  മലയാളൈശലി  എന  പസ്ത -



കതില  ഒര  നിയമമായി  പറയനണ്.  അനപേയാഗങള  േചരെതഴതണെമന  പറയനത്  അത -
െകാണാണ്. ``ബസിലനിന വീണ'' എന അരതമല `` ബസില നിന് വീണ '' എനതിന്. രണാമേത-
തില ബസില സീറകിടാഞിടാവാം,  നിനെകാണ് യാതെചയേമാള വീണ എനാണ് മനസിലാവക . 
ശനയചിഹം  മലയാളതില  െവറെമാര  വിടവമാതമല  വയാകരണകാരയംതെനയാണ്  എനരതം . 
എനാല അതരം പരിഗണനകെളെയലാം കാറിലപറതിെകാണ് സരവത പിരിെചഴതനത് കടികളെട  
മാതമല ഇരതംവന പതമാദയമങളെടകടി പതിവായിരികന. അത ൈടപെചയനവരെട പിഴവാേണാ 
എന വയകമല. ദീരഘമായ സമസ്തപദങളില ഈരെണണംവീതം േചരെതഴതാെമനാണ് ൈസലപ -
സ്തകം നിരേദശികനത് . എഴതചെനയം മറം കവിതകള അതരതില അചടിചവരനത് ആേലാചി -
കാനതെന പയാസമാണ്.

ഓേരാ പതവം തനതായ ൈസലബക് സകികനണ് .  അത് ലിപിയെട ദശയഭംഗിയമായി ബനെപട  
ഒര കാരയമാണ്.  എനാല ഭാഷയെട തനിമതെന തകരതകളയന ഇതരം പശ്നങള ഒഴിവാകാന  
ഏഴതിെന ഏകീകരിേകണത് ആവശയമാണ് . അത് ലിപികളില മാതം ഒതങന കാരയമല . മലയാളെമ-
ഴതിെന രീതികള മഴവനം പരിഗണിേകണ വിഷയമാണ്. തല്കാലം പതങെളലാംകടി ഒനിചിരന്  
അതിന ശമിചാലതെന പശ്നങള ഒര പരിധിവെര പരിഹരികാനാകം . എഴതിനപകരം ഡി.ടി.പി.-
യം  ഫാക്സിനപകരം  ഇ -െമയിലം  വയാപകമാകന കാലമാണ്  വരനത് .  ഡിജിറലായി  വരന എനം 
അവരവരെട ൈസലിേലക് കണെവരട െചയാവന സംവിധാനങളാണ് േവണിവരിക . അതരം സംവി-
ധാനങള  വനാേല  ഒരമിചിരന  തീരമാനികന  കാരയങളേപാലം  നടപിലാകാനാവ.  വളെരേയെറ 
സമയവം അദവാനവം െചലവഴിചെകാണ് ഭാഷെയ രകികാന ഇനെത തിരകപിടിച മതരേലാകത്  
പതങളക്  കഴിയമനന്  േതാനനില .  യണിേകാഡിെന  അടിസാനമാകിയ  ഒര  ഏകീകതരീതി 
അവലംബിേകണതണ്.  അതിെനകറിച് ആേലാചികാന നാം ഇേപാളതെന ൈവകിയിരികന . ഒറ-
െപടാെണങിലം  പലതരം  ശമങള  നടകനണ്.  അവെയ  ഏേകാപിപികാന  ഇനരെനറതെനയാകം 
ഉപാധി.  ഉടനടന പതികരണങള ലഭികം  എനതാണ്  അതിെന ഏറവം  വലിയ േനടം .  വയതയസ്ത  
േപാഗാമകളെടതെന കീേബാരഡേപാലം ഏകീകരിേകണതാണ്.  കാരണം നമകിനി േവണത് െസല -
െചകം ഗാമരെചകം അതേപാലള മറ േപാഗാമകളമാണ്.  ഭാഷയെടവികാസം തീരചയായം ഡിജറല 
സാേങതികതയിലെടയാണ്.  അതിന ശമികനിെലങില ഭാഷ പിനളെപടേപാകം എന ഭീഷണികടി 
നമകണ്.  മലയാളെത  സംബനിച്  സാേങതികവളരചയെട  ആദയചവടകളാണ്  നാം  
െവചെകാണിരികനത്.  ഏകീകരണതിന് ഏറവം അനേയാജയമായ സമയവം ഇതതെനയാണ് .  എലാം 
രപെപട കഴിഞാല ഏകീകരണം പയാസകരമാകം.  ഇേപാളതെന ൈവകിയിടണ്.  കടലാസം മഷി-
യം ഉപേയാഗികനേലാകം ഈ ഏകീകതരീതിെയ പിനടരെമനതില സംശയമില. കാരണം പതാദി മാ-
ദയമങെളലാം അചടിയ്ക് കമയടര േപാഗാമകെളയാണ് ആശയികനത് .  സരകാറിെനയം മറളവ-
െരയം കാതിരിേകണതില.  സരകാര പാസാകന നിയമംെകാണല നമെട ശീലംെകാണാണ് ഭാഷ -
യില നിയമങളണാകനത്.

കെയഴതിെന  കാരയതില  ഒര  മലയാളി  എഴതനത്  മെറാര  മലയാളിക്  
മനസിലാകാതരീതിയിേലകാണ്  നാം  കതിചെകാണിരികനത് .  അതപെക  ഡിജിറല 
െടേകാളജിെകാണ് പരിഹരികാന കഴിയനതല . വിദയാഭയാസരംഗത് നടതന ആസതണങളെകാണ  
മാതേമ അത സാദയമാവ.  അകരതിെന രപവം എഴതവടിവകളം സ്കളവിദയാരതികളകമാതമല  
പല  അദയാപകരകേപാലം  തിടമിലാതായിരികന.  പതിയ  പാഠയപദതിയാകെട  എഴതിെന  പാേട 
അവഗണിചകഴിഞ.  പാഠയപദതിയെട  പതിയ  ചടകടിലം  എഴതിെന  പരിഗണികേനയില. 
അദയാപകപരിശീലനേകാഴ്സകളിലേപാലം ഇത് േവണത പരിഗണികെപടകേയാ ചരച െചയെപടക -
േയാ െചയനില. ഏകീകരകണേതാെടാപം പാഠയപദതികടി ഇതിെന പിനടരകയാെണങില ഭാവിയില 
ഈ പശ്നം വരാെത കഴികാം .  എഴപതകള മതല രണായിരതിേയഴവെരയള തലമറകളെട എഴത് 
ചരിതതിെല ഇരണയഗമായിതെന അറിയെപേടകാം. തീരമാനിേകണത് നമള മലയാളികള മഴവ -
നമാണ്.  അണണാറകണനം തനാലായത്  എന നിലയില തീവമായ ശമങളേവണം .  സാേങതിക-
ജാനമളവരക്  ഭാഷയില പാണിതയം  േപാരാ .  ഭാഷാപണിതരാകെട  സാേങതികതയില തികഞ 
അജരം. പരസ്പരം കറെപടതകേയാ മിഥയാഭിമാനംെകാണ് പളയകേയാ അല പരസ്പരസഹകരണ -
മാണ് ആവശയം .  വരം തലമറകളക് ഏറവം എളപം പഠികാവന ഒര ഭാഷ ബാകിെവകാനള ശമ -
തില പങാളികളാവകയാണ് േവണത് .  അതിന കഴിയെമനതെന പതയാശികാം.  ഇനെലങില നാെള 
വിജയികന ഒര ശമതിന് തടകമിടകെയങിലം െചയാം .
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