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1 �കരളത്തി�ലഅക്ഷരമാലകൾ

ബ്രാഹ്മി

ഇ�പ്പാൾ മലയാളഭാഷഎഴുതുന്നതിനു മലയാളമക്ഷര

ങ്ങ�ള ഉപ�യാഗിക്കുന്നുള്ളു. എങ്കിലുംഈഅക്ഷരമാല

യല്ലായിരുന്നുആദ്യകാലത്തു് ഇവി�ട പ്രചരിച്ചിരുന്നതു്.

അന്നു �കരളത്തിൽ ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നഅക്ഷരമാലയ്ക്കു

‘വ�ട്ടഴുത്തു്’ എന്നു �പർ പറയുന്നു. �വ�ട്ടഴുത്തി�� ഒരു

ദുഷിച്ച രൂപമാണു് വ�ട്ടഴുത്തു് എന്നസംജ്ഞഎന്നുള്ള

മതം സ്വീകാര്യമല്ല. തിരു�നൽ�വലിയിൽ കുറ്റാലനാഥ

സ്വാമി�ക്ഷത്രത്തി�ല ഒരു പഴയ ശിലാലിഖിതത്തിൽ

‘വട്ടം’ എന്നുത�ന്നഈലിപി�യപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുകാ

ണുന്നു. അതിപ്രാചീനവും ഉത്തരഭാരതത്തിൽപ്രചുര

പ്രചാരവുമായിരുന്ന ഒരക്ഷരമാലയാണു് ബ്രാഹ്മി. ഭാര

തീയർ അതു് ബ്രഹ്മാവുത�ന്ന കണ്ടുപിടിച്ചതാ�ണന്നു

വിശ്വസിക്കുന്നു. വള�ര വള�ര പഴക്കമുള്ള ഒരു ലിപി

യാണു് ബ്രാഹ്മി�യ�ന്നആഐതിഹ്യത്തിനു് അർത്ഥമു

ള്ളു. ക്രി. മു. 1000-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ഭാരതത്തി�ല വണിക്കുകൾ

വ്യാപാരത്തിനു�വണ്ടി ബാബി�ലാണിയയി�ലക്കു ധാ

രാളമായി പ്രയാണം�ചയ്തിരുന്നുഎന്നുംഅവി�ട ഉപ

�യാഗിച്ചിരുന്ന �സമിറ്റിൿലിപി അവർ സ്വ�ദശ�ത്ത

ക്കു �കാണ്ടുവന്നുഎന്നുംഅതു വിദ്യാസമ്പന്നരായബ്രാ

ഹ്മണരു�ട�കയിൽ കിട്ടിയ�പ്പാൾഅവരിൽ ചില

ശബ്ദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ �ലഖനത്തിനു പ്ര�യാജകീഭവി

ക്കത്തക്കവിധത്തിൽഅതി�ന ചിട്ട�പ്പടുത്തിബ്രാഹ്മി

യാക്കി വികസിപ്പിച്ചു എന്നും ക്രി. മു. 500-ാമാണ്ടിനുമുമ്പു

ത�ന്നആവികാസം പരിപൂർണ്ണമായി എന്നും പ്രസ്തുത

വിഷയത്തിൽപ്രമാണപുരുഷനായ �ഡാക്ടർ ബ്യൂളർ

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. സ്വ�ദശജമാണു് ബ്രാഹ്മി എന്നു വാ

ദിക്കുന്ന ഭാരതീയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടു്. ബ്രാഹ്മിയിൽനി

ന്നു ജനിച്ചതാണു് ദക്ഷിണഭാരത്തിൽഅനന്തരകാല

ങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചുവന്ന വ�ട്ടഴുത്തും, ഇന്നും പ്രചരിക്കുന്ന

ആന്ധ്രകർണ്ണാടക ലിപികളും, തമിഴ് ലിപിയും ഗ്രന്ഥാ

ക്ഷരവും മലയാള ലിപിയും.

വ�ട്ടഴുത്തു്

വ�ട്ടഴുത്തിനു �ചരപാണ്ഡ്യലിപി�യന്നും നാനം �മാനം

എന്നുംകൂടി �പരുകൾ ഉണ്ടു്. �ചരപാണ്ഡ്യലിപി എന്നു

പറയുന്നതു് അതിനു �ചരരാജ്യത്തിലും പാണ്ഡ്യരാജ്യ

ത്തിലും പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നതിനാലാണു്. മലയാളം

അഭ്യസിക്കുവാൻആരംഭിക്കു�മ്പാൾഎങ്ങ�ന ‘ഹരി

ശ്രീ ഗണപത�യ നമഃ’ എന്നുപഠിക്കുന്നു�വാ അതു

�പാ�ല വ�ട്ടഴുത്തു് അഭ്യസിക്കുവാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ

‘ഓം ന�മാ നാരായണായ’ എന്നുപഠിച്ചു വന്നിരുന്നു.

‘ന’ എന്നും ‘�മാ’ എന്നം ഉള്ളഅക്ഷരങ്ങ�ള തമിഴിൽ

‘നാന’ �മന്നും ‘�മാന’ �മന്നും വ്യവഹരിക്കുന്നു. അങ്ങ

�നയാണു് നാനം �മാനം എന്നപര്യായത്തി�� ഉത്ഭ

വം. നാ�മാത്തു (ന�മാസ്തു) എന്നുംഅതു പഠിപ്പിക്കാറു

ണ്ടു്. തമിഴിൽനിന്നുപ്രമാണങ്ങൾഎഴുതുവാനും മറ്റും

പ്ര�ത്യകമായി രൂപവല്ക്കരിച്ച ലിപിയാണു് വ�ട്ടഴുത്തു്

എന്നുബ്യൂളർ പറയുന്നതു യുക്തിയുക്തമായി �താന്നുന്നി

ല്ല. അ�ശാക ചക്രവർത്തിയു�ട ദക്ഷിണഭാരതശാസ

നങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നബ്രാഹ്മിയിൽനിന്നുപ്ര�ത്യക

മായി ഉണ്ടായ ഒരു ലിപിയാണു് വ�ട്ടഴുത്തു് എന്നാകുന്നു

സിദ്ധാന്തപക്ഷം. ഏതാവൽപര്യന്തം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ള

വ�ട്ടഴുത്തു�രഖകളിൽഅത്യന്തം പുരാതനങ്ങളായിട്ടുള്ള

തുക്രി. പി. എട്ടാം ശതകത്തി��അന്തിമപാദത്തിൽ

പാണ്ഡ്യരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ജടിലവർമ്മപരാന്തകൻ

ഒന്നാമ�� ശിലാശാസനങ്ങളാണു്. അന്നുത�ന്നപ്ര

സ്തുത ലിപിക്കുസിദ്ധിച്ചിരുന്ന വികാസം പരി�ശാധി

ച്ചാൽ ക്രി. പി. 500-ാമാണ്ടിട�യ്ക്കങ്കിലും അതി�� പ്രചാ

രംആരംഭിച്ചിരുന്നിരിക്കണ�മന്നു കാണുവാൻ കഴിയും.

ആദ്യകാലത്തു ദ്രാവിഡഭാഷയ്ക്കു് ആവശ്യമുള്ളഎല്ലാ

അക്ഷരങ്ങളും വ�ട്ടഴുത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിവന്നി

രുന്നു. പിന്നീടു �ലഖകന്മാർ അനവധാനത നിമിത്തം

പ വ ഇവയും ക ച ഇവയും മറ്റും ഒന്നു �പാ�ല കുറിച്ചു

തുടങ്ങി. ക്രി. പി. 17-ാം ശതകമായ�പ്പാൾ പ, വ, യ ന,

ല, ള ഇവ�യ്ക്കല്ലാം ഏക�ദശം ഒ�ര അക്ഷരം ത�ന്ന

നടപ്പിലാക്കുകയും തന്നിമിത്തം വ�ട്ടഴുത്തു�രഖകൾ വാ

യിക്കുന്നതിനുസാമാന്യക്കാർക്കു വലിയ�വഷമ്യം

�നരിടുകയും �ചയ്തു. മുൻപു പറഞ്ഞതു�പാ�ല പാണ്ഡ്യ

രാജ്യത്തിലും �കരളമുൾ�പ്പ�ടയുള്ള �ചരരാജ്യത്തിലും

ആണു് വ�ട്ടഴുത്തിനു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നതു്. വിജയാ

ലയവംശത്തി�ല സുപ്രസിദ്ധ �ചാളചക്രവർത്തികളായ

പ്രഥമരാജരാജനും പ്രഥമരാ�ജന്ദ്രനും പാണ്ഡ്യരാജ്യം

കീഴടക്കിയ�പ്പാൾ �ചാള�ദശത്തി�ല ലിപിയായ തമി

ഴു ത�ന്നഅവി�ടയും പരന്നുതുടങ്ങി. ക്രി. പി. 15-ാം ശത

ക�ത്താടുകൂടി വ�ട്ടഴുത്തുപാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിൽ നിന്നു്

അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു. എന്നാൽ �കരളത്തിൽ പതി

�നട്ടാം ശതകത്തി��അവസാനം വ�ര അതി��

ആധിപത്യത്തിനു യാ�താരു പ്രതിബന്ധവുമുണ്ടായില്ല.

�കാവിലകം വകഎഴുത്തുകുത്തുകൾ, ഗ്രന്ഥവരികൾ,

കുടിക്കു കുടി �കമാറിവന്നപ്രമാണങ്ങൾഇവയി�ല

ലിപി അന്നും വ�ട്ടഴുത്തുത�ന്നയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വി

ദ്യാഭ്യാസത്തി��ബീജാവാപ�ത്താടു കൂടിയാണു് അതു്

�കരളത്തിൽ നാമാവ�ശഷമായതു് എന്നുസമഷ്ടിയാ

യി പറയാം. അതിനുമുമ്പു മലയാളവും തമിഴും പഠിച്ചു

കഴിഞ്ഞാൽ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക�ള

ആശാന്മാർ വ�ട്ടഴുത്തുകൂടി ആഭ്യസിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു.

�കാ�ലഴുത്തും മലയാഴ്  മയും

വ�ട്ടഴുത്തിൽനിന്നു കാലാന്തരത്തിൽ �കാ�ലഴുത്തു്

എന്നു് ഒരു ലിപി ഉത്ഭവിച്ചു. സമീപകാലം വ�ര അതി

നു �കരളത്തി�ല മുഹമ്മദീയരു�ട ഇടയിൽ വള�ര പ്ര

ചാരമുണ്ടായിരുന്നു. �കാൽ�കാണ്ടു് എഴുതുന്നഎഴുത്തി

നാണു് �കാ�ലഴുത്തു് എന്നു �പർ പറയുന്നതു്. അതി��

ആകൃതിക്കു വ�ട്ടഴുത്തിൽ നിന്നു വള�ര വ്യാത്യാസമി

ല്ല. അതിൽസംവൃ�താകാരത്തിനും ഏകാരത്തിനും

ഓകാരത്തിനും പ്ര�ത്യക ചിഹ്നങ്ങളു�ണ്ടന്നുള്ളതുപ്ര

�ത്യകം സ്മർത്തവ്യമാകുന്നു. ‘മലയാഴ്മ’ ലിപിക്കു �ത

ക്കൻ മലയാള�മന്നും �പരുണ്ടു്. അതിനു തിരുവനന്തപു

രത്തുംഅതിനു �ത�ക്കാട്ടു�മ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

അതും വ�ട്ടഴുത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചതു ത�ന്ന. രണ്ടിനും

തമ്മിൽഈഷദ്വത്യാസ�മ ഉള്ളു. ഈ മൂന്നുതരം ലിപി

കളിൽ �വച്ചു് ഏറ്റവും സുഗമമായതു് വ�ട്ടഴുത്താ�ണ

ന്നും �കരളം മുഴുവൻഅതിനു പ്രാ�യണഐകരൂപ്യ

മു�ണ്ടന്നും രായസവടിവുക�ളാ പ്രാ�ദശികവ്യത്യാസ

ങ്ങ�ളാ അതി�� പ്ര�യാഗത്തിൽ കാണ്മാനി�ല്ലന്നും,

പ�ക്ഷഏ, ഓഎന്നീഅക്ഷരങ്ങളു�ട അഭാവം, സം

യുക്താക്ഷരങ്ങൾഇല്ലാതിരിക്കൽഈ,ഊഎന്നീ

അക്ഷരങ്ങളിൽ ‘ദീർഘ’ ചിഹ്നങ്ങളു�ട പരിത്യാഗം,

ചിഹ്നത്തി�� വർജ്ജനം എന്നീ ന്യൂനതകൾ�കാണ്ടു്

�വഷമ്യങ്ങളു�ണ്ടന്നും �കാ�ലഴുത്തിൽ പ്രാ�ദശിക

ങ്ങളായ പല രൂപ�ഭദങ്ങളും കാണാവുന്നതാ�ണന്നും

മലയാഴ്  മയിൽ പല രായസവടിവുകളും തമിഴു് രൂപങ്ങ

ളും പദങ്ങൾക്കുപകരം അവയു�ട സങ്കുചിതരൂപങ്ങളും

ഉള്ളതു നിമിത്തംഅതു വായിക്കുവാൻ വള�ര ബുദ്ധിമു

ട്ടു�ണ്ടന്നും പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ പല ഗ�വഷണങ്ങളും

നടത്തീട്ടുള്ളഅഭിജ്ഞന്മാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.
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ഇന്ന�ത്ത മലയാളലിപിയു�ട മാതൃക ഗ്രന്ഥാക്ഷരമാ

ണു്. ഈഗ്രന്ഥലിപിയും ബ്രാഹ്മിയിൽനിന്നു ജനിച്ചതു

ത�ന്നയാണു്. ഗ്രന്ഥാക്ഷരം നാംആദ്യമായി കാണുന്ന

തുക്രി.പി. നാലും അഞ്ചും ശതകങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന

പല്ലവരാജാക്കന്മാരു�ട ശാസനങ്ങളിലാകുന്നു. ക്രി. പി.

7-ാം ശതകത്തിൽ പല്ലവരാജ്യം പരിപാലിച്ചിരുന്നപ്ര

ഥമനരസിംഹവർമ്മ�� ശാസനങ്ങളിലും നാംഈ

ലിപി കാണുന്നുണ്ടു്. സംസ്കൃതനിബന്ധങ്ങളും സംസ്കൃത

ശാസനങ്ങളും മററും പ്രസ്തുതലിപിയിലാണു് എഴുതിവ

ന്നതു്. ഗ്രന്ഥാക്ഷരം ക്ര�മണ ദക്ഷിണഭാരതം മുഴുവൻ

വ്യാപിച്ചു. മണിപ്രവാള സാഹിത്യത്തി��ആവിർഭാവ

�ത്താടുകൂടി �കരളീയർക്കുപ്ര�ത്യകം ഒരക്ഷരമാലയു

�ട സാഹായംആവശ്യകമായിത്തീർന്നു. ബ്രാഹ്മിയിൽ

ആ�ക 46 അക്ഷരങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നതു്. ബാക്കി

യുള്ളഅക്ഷരങ്ങൾഗ്രന്ഥാക്ഷരം സംവിധാനം �ചയ്ത

പണ്ഡിതന്മാർ തമിഴിൽനിന്നുസ്വീകരിച്ചു. �കരളീയർ

ആര്യഎഴുത്തു് എന്നുകൂടി�പ്പരുള്ള മലയാളലിപി ക്രി. പി.

ഒൻപതാം ശതക�ത്താടുകൂടി�യങ്കിലും ചിട്ട�പ്പടുത്തി

പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കണ�മന്നു് അനുമാനിക്കുവാൻ

ന്യായമുണ്ടു്. പ്രാക്തനതമങ്ങളായ പല മണിപ്രവാളഗ്ര

ന്ഥങ്ങളും എനിക്കു കാണുവാനിടവന്നിട്ടുണ്ടു്. �കാല്ലം

426-ാമാണ്ട�ത്തആറ്റൂർ താമ്രശാസനമാണു് ഇതുവ

�ര നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽആദ്യ�ത്ത മലയാള�രഖ

എന്നു മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ദൂതവാക്യം ഗദ്യം

പകർത്തി�യഴുതിയതു �കാല്ലം 549-ാമാണ്ടാ�ണന്നും

പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നി�ന്നല്ലാംആര്യ എഴു

ത്തു് �കരളത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി നടപ്പിലാക്കിയതു

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛനാ�ണന്നുപറയുന്നതു പരമാബദ്ധ

മാ�ണന്നുവന്നുകൂടുന്നു.
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വലിയ നിലയിലും എളിയ നിലയിലും ഉള്ളആളുകൾ

തമ്മിൽസംഭാഷണം �ചയ്യു�മ്പാൾഅവസ്ഥാ�ഭദം

പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു പല പദങ്ങളും മലയാളഭാഷ

യിൽ പ്ര�യാഗി�ക്കണ്ടതായുണ്ടു്. തമിഴ്ഭാഷ സംസാരി

ക്കുന്നശ്രീ�വഷ്ണവന്മാരു�ട ഇടയിലും അങ്ങ�ന ചില

പദങ്ങൾ �ദവന്മാ�രയും അതിഥിക�ളയും മറ്റും ഉ��ശി

ച്ചു ബഹുമാനസൂചകമായി പ്ര�യാഗിക്കാറു�ണ്ടങ്കിലും

ആ പരിപാടിക്കു് അവരു�ട ഇടയിൽ �കരളത്തി�ല

ന്നതു�പാ�ലയുള്ള�വപുല്യ�മാ നിഷ്കർഷ�യാ ഇല്ല.

�കരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാചാരം രൂഢമൂലമായ

തു് ഇവിട�ത്ത ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട കർക്കശത�കാ

ണ്ടായിരിക്കാ�മന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. സ്വാമിഭൃത്യ

വ്യത്യാസ�ത്തആസ്പദമാക്കി ഒ�ര പദത്തിനു �യൌഗ

പ�ദ്യന രണ്ടു വിധത്തിലുള്ളപര്യായങ്ങൾപ്ര�യാഗി

�ക്കണ്ടആവശ്യം �കരളീയരു�ട ഇടയിലുണ്ടു്. ചില

പദങ്ങൾ�കാണ്ടു്ഈആചാരമര്യാദ ഉദാഹരിക്കാം.

ഗൃഹത്തിനു �കാവിലക�മന്നും കുപ്പമാട�മന്നും, പറയു

ന്നതിനു കല്പിക്കുകഎന്നും വിട�കാള്ളുകഎന്നും, ഭക്ഷ

ണത്തിനു് അമ�റ�ത്തന്നും കരി�ക്കാടി എന്നും, അരി

ക്കു വിത്തരി�യന്നും കല്ലരി എന്നും, വസ്ത്രത്തിനു പരിവട്ട

�മന്നുംഅടി�താ�ലന്നും, യാത്രയ്ക്കു് എഴുന്നള്ള�ത്തന്നും

വിട�കാള്ള�ലന്നും, മരണത്തിനു നാടുനീങ്ങുകഅഥ

വാ തീ�പ്പടുകഎന്നും കുററം പിഴയ്ക്കുകഎന്നും, നിദ്രയ്ക്കു

പള്ളിക്കുറു�പ്പന്നും നിലം �പാത്ത�ലന്നും, കുളിയ്ക്കു നീരാ

ട്ട�മന്നും നനയ�ലന്നും, �ലഖനത്തിനു തിരു�വഴു�ത്ത

ന്നും�കക്കുററപ്പാ�ടന്നും, �ദഹത്തിനു തിരു�മനി�യ

ന്നും പഴംപുറ�മന്നും, ഒപ്പിനു തുല്യം ചാർത്തു് അഥവാ

തൃ�ക്കവിളയാട്ട�മന്നും�കപ്പതി�വന്നും, ക്ഷൌര

ത്തിനു് അങ്കംചാർത്തു് എന്നും മുടിയിറക്ക�ലന്നും, താം

ബൂലത്തിനു് ഇലയമൃതു് എന്നും പഴുത്തിലക്കാ�ററന്നും,

പല്ലു�തപ്പിനു തിരുമുത്തു വിളക്ക�ലന്നും ഉമിക്കരിയുര

�പ്പന്നും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പള്ളിവായന�യന്നും പൂഴി

വര�പ്പന്നും �രാഗത്തിനു ശീലായ്മ�യന്നും പടുകാല�മ

ന്നും, �തച്ചുകുളിയ്ക്ക് എണ്ണക്കാ�പ്പന്നും �മഴുക്കുപുര�ട്ടന്നും

മറ്റും അവസ്ഥാ�ഭദങ്ങൾഅനുസരിച്ചു പര്യായ�ഭദങ്ങൾ

പ്രചരിക്കുന്നു. തൃത്താലിച്ചാത്തിനും പള്ളി�ക്കട്ടിനും

കല്യാണ�മന്നും, തിരുവാഴിക്കു �മാതിര�മന്നും, ഉൾ

ച്ചാർത്തിനു കൌപീന�മന്നും, നീർക്കാപ്പുരയ്ക്കു മറപ്പുര�യ

ന്നും, പള്ളിയറയ്ക്കു കിടക്കമുറി�യന്നും, തിരുമാടമ്പിനു്

ഉപനയന�മന്നുമാണു് അർത്ഥം. ഈപദങ്ങ�ളല്ലാം

സ്വാമി സംബന്ധികളാകുന്നു. �ദശീയമായുള്ള വ്യത്യാ

സവുംആചാര ഭാഷയിൽസംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �തക്കർ

‘നാടുനീങ്ങ’ലും ‘തുല്യം ചാർത്ത’ലും ‘അടിയനു’മാണു്

പ്ര�യാഗിക്കുന്ന�തങ്കിൽ വടക്കർആഅർത്ഥങ്ങളിൽ

യഥാക്രമം ‘തീ�പ്പട’ലും ‘തൃ�ക്കവിളയാട്ട’വും ‘എറാ

നു’മാണു് ഉപ�യാഗിക്കുന്നതു്. വലിയവരിൽത്ത�ന്ന

നാടുവാഴികളായ രാജാക്കന്മാ�ര പരാമർശിക്കുന്ന

ചില പദങ്ങൾ ഇടപ്രഭുക്കന്മാരു�ട വിഷയത്തിൽപ്ര

�യാഗിയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ‘തിരു’ ‘പള്ളി’ ഇവ സ്വാമി

സംബന്ധികളായ പദങ്ങളു�ടയും ‘പഴ’ ‘അടി’ ഇവ ഭൃത്യ

സംബന്ധികളായ പദങ്ങളു�ടയും മു�മ്പ �ചർക്കുന്നതു

നാട്ടുനടപ്പാകുന്നു. തിരുമനസ്സ്, തിരുവുള്ളം, പള്ളിയറ,

പള്ളിക്കുറുപ്പു് തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും പഴമനസ്സു്, പഴന്തള്ള

അടി�താൽ, അടിക്കിടാവു് (വീട്ടി�ല ഭൃത്യൻ) മുതലായ

പദങ്ങളുംഈഘട്ടത്തിൽ ഉദാഹരിയ്ക്കാവുന്നതാണു്.

തന്തപ്പഴവൻ, കാരണവപ്പഴവൻഎന്നീ വാക്കുകളിൽ

‘പഴ’ എന്നഅനുബന്ധം ഒടുവിൽ �ചർത്തുകാണുന്നു.

രാജമന്ദിരങ്ങളി�ലാആഢ്യബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങളി�ലാ

ഇടപഴകി അവയിൽ വസിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള

വരുമായുള്ള നിത്യസഹവാസം വഴിക്കു �ന�ടണ്ടതാണു്

ഈആചാരഭാഷാവ്യുൽപത്തി എന്നുചുരുക്കത്തിൽ

പറയാം. ഇതി�� ശാ�ഖാപശാഖകൾസംഖ്യാതീതങ്ങ

ളാണു്.
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4 മൂലഭദ്രീഭാഷ

�കരളത്തിൽഅക്ഷരങ്ങ�ള മാറ്റി മറിച്ചു് ഉച്ചരിച്ചും എഴു

തിയും വിവക്ഷിതാർത്ഥം പരസ്യമാക്കാ�തഅന്യ�ന

ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനു പല ഉപായങ്ങളും പൂർവ്വന്മാർ സ്വീ

കരിച്ചിരുന്നു. അവയിൽഅതിപ്രധാനമാണു് മൂലഭദ്രീ

ഭാഷ. അതിനു മൂലമന്ത്രികാഭാഷ�യന്നും മൂല�ദവീഭാഷ

�യന്നും കൂടി �പരുണ്ടു്. പ്രസ്തുതഭാഷയു�ട രീതി�യ�ന്ത

ന്നുതാ�ഴക്കാണുന്നസൂത്രങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാം.

“അ�കാ ഖ�ഗാ ഘങ�ശ്ചവ ച�ടാ ഞണത�പാ മനഃ

ജ��ാഡ�ഢാ ദധ�ശ്ചവബ�ഭാ ഥഫഛ�ഠതി ച

യ�ശാ ര�ഷാ ലസ�ശ്ചവ വഹക്ഷള ഴറ ക്രമാൽ

ങ്കഞ്ചണ്ടന്ത ഠപന്നൻറ ററ ൻൽ ർൾ.”

ഈനിയമമനുസരിച്ചു് (1) അകാരത്തിനു പകരം കകാ

രവും കകാരത്തിനു പകരം അകാരവും പ്ര�യാഗിക്ക

ണം. ആ വ്യവസ്ഥ (1) ഖ, ഗ; (2) ഘ, ങ; (3) ച, ട; (4)

ഞ, ണ; (5) ത, പ; (6) മ, ന; (7) ജ, ത്സ; (8) ഡ, ഢ;

(9) ദ, ധ; (10) ബ, ഭ; (11) ഥ, ഫ; (12) ഛ, ഠ; (13) യ, ശ;

(14) ര, ഷ; (15) ല, സ; (16) വ, ഹ; (17) ക്ഷ, ള; (18) ഴ, റ;

എന്നീ അക്ഷരദ്വന്ദ്വങ്ങളു�ട വിഷയത്തിലും സങ് ക്രമി

പ്പി�ക്കണ്ടതാണു്. അഅഎന്നു് ‘ക്ക’ യ്ക്കും അതു�പാ�ല

മറിച്ചും ഉപ�യാഗിക്കണം. (1) ങ്ക, ഞ്ച; (2) ണ്ട, ന്ത; (3)

മ്പ, ന്ന; (4) ൻറ,റ്റ; എന്നീ സംയുക്താക്ഷാരയുഗ്മങ്ങളു�ട

യും (1) ൻ, ൽ; (2) ർ, ൾ;ഈഅർദ്ധാക്ഷര (ചില്ലുകൾ)

ദ്വന്ദ്വങ്ങളു�ടയും കാര്യത്തിലും പ്രസ്തുതവിധി വ്യാപിപ്പി

�ക്കണ്ടതാകുന്നു. (1) 1, 2; (2) 3, 4; (3) 5, 6; (4) 7, 8; (5) 9,

10;ഈസംഖ്യാദ്വിതയങ്ങളും �മൽപ്രകാരത്തിൽ മാററി

മറി�ക്കണ്ടതാകുന്നു. ഒരുസംസ്കൃത��ാകവും അതി��

മൂല�ദവീഭാഷയിലുള്ള പരാവർത്തനവും താ�ഴ�ച്ചർക്കു

ന്നു.

“നമശ്ശിവായ ശാന്തായ ശുദ്ധായ പരമാത്മ�ന

സച്ചിദാനന്ദരൂപായ ദക്ഷിണാമൂർത്ത�യ നമഃ”

“മനയ്യിഹാശ യാണ്ടാശ യുധ്ദാശ തഷനാപ്ന�മ

ലട്ടിധാമന്ധഷൂതാശ ധളിഞാനൂർപ്പ�ശ മനഃ”

ഊടറിഞ്ഞവനല്ലാ�തഈഓല വായിക്കാൻ തരമി

�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.
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5 പഴ�ഞ്ചാല്ലുകൾ

പഴ�ഞ്ചാല്ലുകൾക്കു �കൾവി�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാകു

ന്നു മലയാളം. പഴ�ഞ്ചാല്ലു് അഥവാ പഴ�മാഴി എന്ന

പദത്തി��അർത്ഥം ഒരു ജനസമുദായത്തിൽ പ�ണ്ട

ക്കുപ�ണ്ടപലരും പറഞ്ഞുപറഞ്ഞുപരന്നുപഴക്കം

വന്നിട്ടുള്ള �ചാല്ലു് എന്നാണു്. ഏതു നിലയിൽഎത്ര

നിരക്ഷരകുക്ഷിയായ മനുഷ്യനും �കട്ടാൽ ഉടനടി അർ

ത്ഥാവ�ബാധം ജനിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ, കഴിയുന്ന

തും പ്രഥമാക്ഷരത്തി�നാ ദ്വിതീയാക്ഷരത്തി�നാ സാ

ജാത്യമുള്ള ലളിതപദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു, സാന്മാർഗ്ഗിക

ങ്ങ�ളാ തദിതരങ്ങ�ളാആയസാമാന്യ തത്വങ്ങ�ള

പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ള �ചറിയ വാ

ക്യങ്ങളാകുന്നുപ്രാ�യണഈആഭാണകങ്ങൾ. ഇവ

യ്ക്കുപ്രാ�യണയഥാശ്രുതമായഅർത്ഥത്തിനു പുറ�മ

വ്യങ്ഗ്യമര്യാദയാ മ�റ്റാരർത്ഥംകൂടി ധ്വനിപ്പിക്കുവാൻ

ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കും. ‘ഒരു മരം കാവാകയില്ല’ ‘ഒ�ര

ററത്തിനു് ഒരിറക്കം’ മുതലായ പഴ�ഞ്ചാല്ലുകൾ ഇതിനു

ദാഹരണങ്ങളാണു്. അപൂർവ്വം ചിലആഭാണകങ്ങൾ

മാത്ര�മ വസ്തുസ്ഥിതിപ്രതിപാദകങ്ങളായുള്ളു. ‘പഴുത്ത

മാവില�കാണ്ടു പല്ലു�തച്ചാൽ പുഴുത്തവായും നാറുകയി

ല്ല’ ഇത്യാദി വാക്യങ്ങൾ �നാക്കുക. പദ്യസാഹിത്യത്തി

�� പ്രാദുർഭാവത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന പല പഴ�ഞ്ചാല്ലുകൾ

ഭാഷയിൽ പ്രരൂഢങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണം. ഓ�രാ�രാ

സരസന്മാരു�ട രസനകളിൽനിന്നു് അവ മുത്തുകൾ

�പാ�ല �പാഴിയുകയും അവ�യ �ശ്രാതാക്കൾഅത്യ

ന്തംആനന്ദ�ത്താടുകൂടി തങ്ങളു�ട കണ്ഠങ്ങൾക്കു് അല

ങ്കാരങ്ങളാക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നാണു്ഊഹി�ക്കണ്ടതു്.

ഏതു വിഷയ�ത്തപ്പറ്റിയും മലയാളത്തിൽ �ലാ�കാ

ക്തികൾ ഉ�ണ്ടങ്കിലും ഗാർഹികങ്ങളാണു് അവയിൽ

ഒരു വലിയ ശതമാനവു�മന്നു �താന്നുന്നുണ്ടു്. (1) അച്ചി

ക്കു �കാഞ്ചുപക്ഷം; നായർക്കു് ഇഞ്ചി പക്ഷം; (2) അന

ച്ചഅടു�പ്പൽആനയും �വകും; (3) അപ്പം തിന്ന�ണാ

കുഴി�യണ്ണ�ണാ; (4) അമ്മായി ഉടച്ചതു മൺചട്ടി; മരു

മകളുടച്ചതു �പാൻചട്ടി (5) അമ്മായി ചത്തിട്ടു മരുമക

ളു�ട കരച്ചിൽ; (6) അരിനാഴിക്കും അടുപ്പു മൂന്നു�വണം;

മുതലായവആക്കൂട്ടത്തിൽ�പടുന്നു. പശു, പൂച്ച, പട്ടി,

പന്നി, മീൻ, ആന, കുതിര, മുതലായവ�യപ്പറ്റി അ�ന

കം പഴ�ഞ്ചാല്ലുകൾ ഉണ്ടു്. (1) ഏട്ടിൽ കണ്ടപശുപുല്ലു

തിന്നുകയില്ല; (2) കുറുണിപ്പാൽ കറന്നാലും കൂര�യത്തി

ന്നുന്നപശുആകാ; (3) പൂച്ച�യ്ക്കന്തു �പാന്നുരുക്കു�ന്ന

ടത്തുകാര്യം; (4) എലി പിടിക്കും പൂച്ച കലവുമുടയ്ക്കും; (5)

നാ�യ്ക്കാലം �കട്ടിയാൽ കുരയ്ക്കണം; (6) ഉരി�നല്ലൂരാൻ

�പായിട്ടു പത്തുപറ �നല്ലു പന്നി തിന്നു; (7) ഇരയിട്ടാ

�ല മീൻപിടിക്കാവൂ; (8) ആനയില്ലാ�തആറാ�ട്ടാ; (9)

ആന �പാകുന്ന വഴി�യ വാലും; (10) കുതിരക്കു �കാ

മ്പു �കാടുത്താൽ ഒരുത്ത�നയും വ�ച്ചയ്ക്കയില്ല; ഇത്യാദി

വാക്യങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക. ഇതു�പാ�ല കാക്ക മുത

ലായ പക്ഷിക�ളക്കുറിച്ചും ഉണ്ടു്. കാലി�മച്ചിൽ, കൃഷി,

കച്ചവടം, �വദ്യം, �ജ്യാത്സ്യം, വാസ്തുവിദ്യ, നൃത്തവിദ്യ,

പട, നായാട്ടു് മുതലായ വിഷയങ്ങ�ളആസ്പദമാക്കിയു

ള്ള �ലാ�കാക്തികൾപ്ര�ത്യകം ശ്ര�ദ്ധയങ്ങളാണു്. (1)

അക്കരനില്ക്കു�മ്പാൾ ഇക്കരപ്പച്ച; ഇക്കര നില്ക്കു�മ്പാൾ

അക്കരപ്പച്ച; (2) മകരത്തിൽ മഴ�പയ്താൽ മലയാളം

മുടിയും, (3) കടയ്ക്കൽ നന�ച്ച തലയ്ക്കൽ �പാടിക്കൂ; (4)

ചുണ്ടങ്ങ �കാടുത്തു വഴുതിനങ്ങ വാങ്ങരുതു്; (5) അതിവ

ടയമു�ണ്ടങ്കിൽഅതിസാരം പുറത്തു്; (6) അക�പ്പട്ടവനു്

അഷ്ടമത്തിൽ ശനി; ഓടി�പ്പായവനു് ഒൻപതാമിടത്തു

വ്യാഴൻ, (7) അടിസ്ഥാനമുറ�ച്ചആരൂഢമുറയ് ക്കൂ; (8)

ആടാത്ത ചാക്കിയാർക്കു് അണിയൽ; (9) അന്നന്നു �വ

ട്ടുന്ന വാളി�ന �നയ്യിടൂ; (10) അരചൻ ചത്താൽ പടയി

ല്ല; (11) നായാട്ടു നായ്ക്കൾ തമ്മിൽ കടികൂടിയാൽ പന്നി

കുന്നുകയറും; തുടങ്ങിയ ലൌകി�കാക്തികൾഈവിഷ

യങ്ങ�ള പരാമർശിക്കുന്നു. ‘അക�പ്പട്ടവനു് ’ ‘അടിസ്ഥാ

നം’ മുതലായവ �പാ�ല കാലാന്തരത്തിൽസംസ്കൃത

പദങ്ങൾ കൂടി�ച്ചർന്ന ചില പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളും ഉണ്ടായി

ട്ടു�ണ്ടങ്കിലുംആ പദങ്ങൾ തത്സമങ്ങ�ളന്ന നിലയിൽ

സർവസാധാരണങ്ങളാ�ണന്നുനാം ഓർമ്മി�ക്കണ്ട

താണു്. (1) അല്പനു്ഐശ്വര്യം വന്നാൽഅർദ്ധരാത്രി

കുടപിടിക്കും; (2) അർദ്ധം താൻഅർദ്ധം�ദവം; (3)

ശീലിച്ച�ത പാലിക്കൂ; (4) ശുദ്ധൻ ദുഷ്ട��ഫലം �ചയ്യും;

(5) ആവശ്യക്കാരനു് ഔചിത്യമില്ല; ഇത്യാദി വാക്യങ്ങളും

അക്കൂട്ടത്തിൽ �പടുന്നു. (1) നായകം പഠിച്ച പതക്കം

�പാ�ല; (2) പക്ഷി�യ പിടിക്കാൻ മരം മുറിക്കും �പാ

�ല; (3) പഴുക്കാനിലയിൽ കുറി�കാൽ കണ്ട�പാ�ല;

(4) തീ�ക്കാള്ളി�മൽ മീറു കളിക്കും �പാ�ല; ഇത്തര

ത്തിലുള്ള ഉപമകളും ഒട്ടുവള�ര കാണ്മാനുണ്ടു്. ചില പഴ

�ഞ്ചാല്ലുകളിൽ നിന്നു് അവയു�ട ഉത്ഭവത്തി�� കാലം

നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും. പറങ്കിക്കു നന്നു് ലന്തയ്ക്കു

നഞ്ചു്; മുതലായ വാക്യങ്ങൾഅത്തരത്തിലുള്ളവയാണു്.

(1) ഉർവശീശാപം ഉപകാരം; (2) രാമായണം മുഴുവൻ

വായിച്ചിട്ടും രാമനു സീതആ�രന്നു �ചാദിക്കുന്നു; (3)

കാർത്തിക ഒഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല; കർണ്ണൻ പട്ടാൽ പട

യില്ല; ഇങ്ങ�ന ഇതിഹാസജന്യങ്ങളായും, (1) അവൻ

ഒരുആഷാഢഭൂതിയാണു്; (2) അ�ങ്ങാ�രാരു ഹരി

ശ്ചന്ദ്രനാണു്; (3) അവൾ ഒരു താടകയാണു്; ഇങ്ങ�ന

വിവിധസാഹിത്യസ്പർശികളായും പല വാക്യങ്ങൾ ഭാ

ഷയിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. ഇന്നുംഅത്തരത്തിൽ (1) അവ

�നാരു ജംബുലിങ്ഗമാണു്; അവ�നാരുഎംഡനാണു്;

ഇങ്ങ�നയുള്ള വാക്യങ്ങൾആവിർഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു

ന്നു.

(1) പ�ണ്ട�ചാല്ലിനു പഴുതില്ല; എന്നും (2) പഴ�ഞ്ചാല്ലിൽ

പതിരു�ണ്ടങ്കിൽ പശുവിൻ പാലും �കക്കും, അഥവാ

പഴ�ഞ്ചാററിൽ�ക�വകും; എന്നും രണ്ടു പഴ�ഞ്ചാ

ല്ലുകൾ ഭാഷയിലുണ്ടു്. അവ പരമാർത്ഥങ്ങളാകുന്നു.

ഈസാഹിത്യ ഗുളികകൾക്കുള്ളധർമ്മാധർ�മ്മാപ

�ദശപാടവവും പ്രകൃതിനിരീക്ഷണ�പ്രരകതയും സാ

മാന്യമല്ല. ഇവ�യസകലഭാഷാകവികളും പ്ര�ത്യകി

ച്ചു ചമ്പൂകാരന്മാരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കടാക്ഷിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും

ലുബ്  ധു കൂടാ�തഅവസരം �നാക്കി വാരി�ക്കാരിവിള

മ്പി സഹൃദയന്മാർക്കുസൌഹിത്യം നല്കിയതു മഹാകവി

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരാകുന്നു. പശ്ചാൽകാലികന്മാരായ തു

ള്ളൽക്കഥ�യഴുത്തുകാർക്കു് ആഫലിതമൂർത്തിയു�ട

അടു�ത്തങ്ങും �ചന്നുപറ്റി�ക്കാള്ളുവാൻസാധിക്കാ�ത

�പായതു് പ്രധാനമായി അവർക്കുപ്രസ്തുത വിഷയത്തി

ലുള്ളപ്രാഗത്ഭ്യത്തി��അഭാവമാ�ണന്നുപറഞ്ഞാൽ

അതു് ഏ�റക്കു�റ ശരിയായിരിക്കും.
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6 കടംകഥകൾ

ബാലന്മാർക്കു പലമാതിരിയുള്ള മാനസികവി�നാദ

ങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് കടങ്കഥക�ള�ക്കാണ്ടുള്ളവ്യവഹാ

രം. ഇവ�യ �താൽക്കഥക�ളന്നും പറയും. ഹൃദയത്തി

നു് ആനന്ദവും ബുദ്ധിക്കു തീക്ഷ്  ണതയും സാഹിത്യവി

ഷയത്തിൽഅഭിരുചിയും നല്കുന്നതിനു്ഈകഥകൾ

ക്കു �കൽപ്പുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ �കട്ടാൽ ഉടൻഅർത്ഥാവ

�ബാധം ഉണ്ടാകാത്തവയും എന്നാൽസ്വല്പം ശ്രദ്ധിച്ചു്

ആ�ലാചിച്ചാൽസൂക്ഷ്മതത്വം ഗ്രഹിക്കാവുന്നവയുമാണു്

ഇവ. കടങ്കഥകൾ �ചാദിച്ചു പ്രതി�യാഗി�യ മൂകനാക്കി

അയാ�ള�ക്കാണ്ടുകടം മൂളിക്കുന്നതു് അക്ഷര��ാകം

�ചാല്ലി അച്ചുമൂളിക്കുന്നതു�പാ�ല രസകരമായ ഒരു

വ്യാപാരമാകുന്നു. ഇതര ഭാഷകളിലും ഇത്തരത്തിലു

ള്ളപ്ര�ഹളികകൾ ഉ�ണ്ടങ്കിലും മലയാളത്തിൽഅവ

അസംഖ്യങ്ങളാണു്. പഴമ മൺമറയുന്ന�താടുകൂടി അവ

യിൽ പലതും അസ്തപ്രായങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടൂണ്ടു്. നിപു

ണമായി ഉദ്യമിച്ചാൽ ഒട്ടുവള�ര കടങ്കഥകൾഏ�താരു

ഭാഷാഭിമാനിക്കും �ശഖരിക്കാവുന്നതാണു്. ചില ഉദാഹ

രണങ്ങൾഅടിയിൽ �ചർക്കാം.

1. �ഞട്ടില്ലാവട്ടയില (പർപ്പടം);

2. ഉണ്ണാത്തഅമ്മയ്ക്കു് ഒരു മുട്ടൻവയറു് (വ�യ്ക്കാൽതുറു);

3. കറുത്തിരുണ്ടവൻ, കണ്ണു രണ്ടുള്ളവൻ, കടിച്ചാൽ

രണ്ടു മുറി (പാക്കു�വട്ടി);

4. മുറ്റ�ത്ത �ചപ്പിനു് അടപ്പില്ല (കിണറു് );

5. �താട്ടുവക്ക�ത്താരമ്മൂമ്മ പട്ടിട്ടുമൂടി (�കതച്ചക്ക);

6. കിറുകിറുപ്പു �കട്ടു ചക്കിൻ �ചാട്ടിൽ �ചന്നാൽ പി

ള്ളർക്കുതിന്മാൻ പിണ്ണാക്കില്ല (ഇല്ലി);

7. ആന �കറാമല, ആടു �കറാമല, ആയിരം കാന്താ

രി പൂത്തിറങ്ങി (നക്ഷത്രങ്ങൾ);

8. അകത്തുതിരി�തറുത്തുപുറത്തു �മാട്ടയിട്ടു (കുരുമുള

കു് );

9. ചത്തകാള മട�ലടുക്കു�മ്പാൾഓടും (വള്ളം);

10. ആനയ്ക്കും പാപ്പാനും നിലയ്ക്കാത്ത �വള്ളത്തിൽ കാ

വ�ശ്ശരിക്കുട്ടികൾക്കുകഴുത്തററം �വള്ളം (ആമ്പൽ

പ്പൂവു്);

11. നാലു�പരുകൂടി ഒന്നായി (മുറുക്കുക);

12. ഒരമ്മഎന്നും �വന്തും നീറിയും (അടുപ്പു് );

13. രണ്ടു കിണറ്റിനു് ഒരു പാലം (മൂക്കു്);

14. ഇരുട്ടുകാട്ടിൽ കുരുട്ടുപന്നി (�പൻ);

15. അമ്മ കിടക്കും മക�ളാടും (അമ്മിയും കുഴവിയും);

16. ചുള്ളിക്കമ്പിൽ ഗരുഡൻതൂക്കം (വാവൽ);

17. അമ്പലത്തിലുള്ള �ചമ്പകത്തിൽ ഒരു �കാമ്പും കാ

ണ്മാനില്ല (�കാടിമരം);

18. പലകക്കീ�ഴ പച്ചയിറച്ചി (നഖത്തി��അടിവശം);

19. കാട്ടിൽ നില്ക്കും മരം വീട്ടിൽ വരു�മ്പാൾ കണക്കപി

ള്ള (ചങ്ങഴി);

20. ഒ�രരുത്തിൽ നിറച്ചു �വള്ളക്കാള (പല്ലുകൾ);

21. അമ്മയ്ക്കു വയറിളക്കം, മകൾക്കുതലകറക്കം (തിരി

കല്ലു് );

22. മുള്ളുണ്ടു മുരുക്കല്ല; കയ്പുണ്ടുകാഞ്ഞിരമല്ല (പാവ

യ്ക്കാ);

23. ഒരു കുന്തത്തിൽആയിരം കുന്തം (ഓലമടൽ);

24. ജീവനില്ല, കാവൽക്കാരൻ (സാക്ഷ);

25. ചുവന്നിരിക്കുന്നവൻ കറുത്തുവരു�മ്പാൾ �വള്ള

ത്തിൽമുക്കി�യാരടി (സ്വർണ്ണം);

26. �കാച്ചു�കാച്ചച്ചിങ്ങ, കുലനിറച്ചച്ചിങ്ങ, വയ്പാൻ

�കാള്ളാം, തിന്മാൻ�കാള്ളുകയില്ല (കഴുത്തില);

27. മുറ്റത്തുനില്ക്കും മണികണ്ഠനാനയ്ക്കു് മുപ്പത്തിമൂന്നു മുറി

ത്തുടൽ (വാഴക്കുല);

28. അച്ഛൻ തന്നകാളയ്ക്കു പള്ളയ്ക്കു �കാമ്പു് (കിണ്ടി);

29. വാലില്ലാ�ക്കാഴി �നല്ലിനു �പായി (�വള്ളിച്ചക്രം);

30. ആർക്കും നിലയില്ലആനയ്ക്കും നിലയില്ലആമ്പാടി

ക്കൃഷ്ണനു് അരയററം �വള്ളം (തവള) .

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുഢാർത്ഥവാക്യങ്ങൾഓ�രാ കാല

ത്തു് ഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടാണിരിക്കുന്ന�തന്നുള്ളതിനും ധാ

രാളം ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ

�നാക്കുക.

1. ഒരമ്മ�പററ�തല്ലാം �താപ്പിയിട്ട മക്കൾ (പാക്കു്);

2. ചില്ലി�ക്കാമ്പ�ത്ത മഞ്ഞപക്ഷി (കപ്പൽമാങ്ങാ);

3. ഇട്ടാൽ �പാട്ടാത്തഇംഗ്ലീഷ് �മാട്ട (കടുകു് ) .
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ൿ

�ടാപ് ആപ്ലി�ക്കഷനുക�ളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ��സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് �ഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ഫാണി��

വീതിക്കു നിജ�പ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ

ചിട്ട�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്ര�യാഗ

ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്�ഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.

എന്നിരിക്കിലും സൌജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅ�ഡാബി

അ�ക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.

അതു�കാണ്ടു് അ�ഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ �ചയ്യുകയും

അതിൽഈ �ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.
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