
  

 

  

മലയയാളളം ചരരിതളം, ഘടന ,സയാമൂഹഹ്യ 
പയാശയാത്തലളം

യൂണണിററ്റ് ഒനറ്റ് 

ഭഭാഷഭാ ചരരിതത

  



  

 

  

ലലലോകതണില് ലണിഖണിത രൂപമണിലലോത നൂറുകണകണിനറ്റ് 
ഭലോഷകളുണറ്റ്.

ഭലോഷയുടടെ ഘടെകങ്ങലളേലയലോ വലോകക്യങ്ങലളേലയലോ 
വണിനണിമയസലോധക്യമലോക്കുന രരീതണിയണില് ചണിഹ്നങ്ങൾ 

ഉപലയലോഗണിചറ്റ് ലരഖടപ്പെടുന സമ്പ്രദലോയടതയലോണറ്റ്  ലണിപണി 
എന്നു പറയുനതറ്റ്

 മടറലോരു തരതണില് പറഞലോല് സസംസലോരഭലോഷ 
ലരഖടപ്പെടുതണിവയലോൻ ഉപലയലോഗണിക്കുന വരടമലോഴണി 

രൂപമലോണറ്റ് ലണിപണി. 

 മലയലോളേസം അക്ഷരമലോലയണിടല സസ്വരങ്ങൾ, വക്യഞ്ജനങ്ങൾ, 
ചണില്ലുകൾ, അനുസസ്വലോരസം, വണിസർഗസം, ചണിഹ്നസം എനണിവ 

ലചരുനതലോണറ്റ് മലയലോളേസം ലണിപണി .

  



  

 

  

  

എനഭാണണ് ഭഭാഷ ? എലഭാ ഭഭാഷകള്കത ഉള്ള പപഭാതു സവരിശശേഷത 
എനണ് ? 

എലലോ ഭലോഷകളുസം  ആശയ വണിനണിമയതണിനലോണറ്റ്.
ഭലോഷകൾ ആത്മപ്രകലോശനതണിനുള്ള ഉപലോധണിയലോണറ്റ്.
ഭലോഷ പ്രതരീകലോത്മകമലോണറ്റ് ആശയസം അർതസം വസ്തു 
എനണിവടയ സൂചണിപ്പെണിക്കുന ചണിഹ്നമലോണറ്റ് പ്രതരീകസം
എലലോ ഭലോഷകളുസം ടമമൌഖണികമലോണറ്റ്.മനുഷക്യടന്റെ  
മുഖലോവയവങ്ങൾ ടകലോണ്ടു ണലോക്കുന  ശബ്ദങ്ങളേലോണറ്റ് എലലോ 
ഭലോഷയുസം 
എലലോ ഭലോഷയുസം ജജൈവണികവൃതണിയല അഭക്യസ്ത 
വൃതണിയലോണറ്റ് ജൈന്മസണിദ്ധമലോയണി ഭലോഷ ലഭണികണില 



  

 

  

ഭഭാഷയുപടെ ഘടെകങ്ങള്ഏവ ?  അവ എങ്ങപനെ ചരിട്ടപപ്പെടുതരിയരിരരി 
കന?

ഭലോഷകറ്റ് സങരീർണമലോയ ഒരു ഘടെനയുണറ്റ്. വർണതലസം,ശബ്ദതലസം പദതലസം 
വലോകക്യതലസം, എനണിങ്ങടനയുള്ള അടുകടുകലോയുള്ള സങരീർണഘടെനകറ്റ് 
ക്രമബദ്ധമലോയ വക്യവസ്ഥയുണറ്റ്.

ഭലോഷയണിടല വലോകക്യടത പദങ്ങളേലോയുസം,പദങ്ങടളേ ശബ്ദമലോത്രകളേലോയുസം ശബ്ദമലോത്രകടളേ 
വർണങ്ങളേലോയുസം ഇഴപണിരണികലോസം.
വലോകക്യസം- സരീതയുടടെ നൂപുരങ്ങൾ പലോടെണി
പദസം-     സരീതയുടടെ/  നൂപുരങ്ങൾ/ പലോടെണി
ശബ്ദസം-   സരീത+ഉടടെ / നൂപുരസം+ കൾ/ പലോടെറ്റ്+ഇ
വർണസം- സറ്റ് -ഈ -തറ്റ് -അ+  ഉടെറ്റ് -എ/  നറ്റ്-ഊ-പറ്റ്-ഉ-രറ്റ്-അസം+കറ്റ്-അൾ/ പറ്റ്-ആ-ടെറ്റ് -ഇ

  

സ്ഥലത കഭാലത എനരിവക്കനുസരരിചണ് ഭഭാഷയരില് എപനഭാപക്ക 
മഭാറ്റങ്ങള് ഉണഭാകുന?

ഒലര ഭലോഷലോ ലമഖലയണില് സലോമലോനക്യ വക്യവഹലോരതണിനുപലയലോഗണിക്കുന ഭലോഷകറ്റ് 
സ്ഥല വക്യതക്യലോസതണിനനുസരണിചറ്റ് അലനകസം ഭലോഷലോ ലഭദങ്ങൾ ഉണലോകസം. 
ഇതണിനറ്റ് പ്രലോലദശണികഭലോഷ എന്നു പറയുസം

വക്യകണികനുസരണിചറ്റ് ഭലോഷ വക്യതക്യസടപ്പെടണിരണിക്കുസം വക്യകണിഭലോഷടയ തടന്മലോഴണി 
എന്നു വണിളേണികലോസം

ജജൈവ ഭലോഷയണില് കലോലതണിനനുസരണിചറ്റ് നണിരവധണിമലോറങ്ങൾ വരലോസം
 ലണിപണി യണില്    
 പദസമ്പതണില്
 പ്രലയലോഗങ്ങളേണില്



  

 

  

ഭഭാഷയുത സമൂഹവത തമരിലുള്ള ബന്ധപമനണ്?

ഭലോഷ ഒരു സലോമൂഹക്യകരലോറലോണറ്റ്.ബനസം സ്ഥലോപണികലോനുസം ബനസം 
നണിലനണിർതലോനുസം ഭലോഷ ലവണസം. ഭലോഷകറ്റ് അതറ്റ് നണിലനണില്ക്കുന 
സമൂഹതണിലല നണിലനണില്പ്പുള
സമൂഹവസം ഭലോഷയുസം തമണില് ആഴതണിലുള്ള ബനമലോണുള്ളതറ്റ്. 
ഭലോഷയുടടെ പ്രഥമടദമൌതക്യസം ആശയവണിനണിമയമലോണറ്റ്. സമൂഹസം 
നണിലനണില്കലോൻ ആശയജകമലോറസം അനണിവലോരക്യമലോണറ്റ്.
ഭലോഷ സമൂഹതണില് പല തരതണിലുസം പ്രകടെമലോകന്നു. തണിരണിചറ്റ് 
സലോമൂഹക്യലോവസ്ഥ പ്രകടെമലോകനതറ്റ് ഭലോഷയണിലൂടടെയലോണറ്റ്
സമൂഹസം ശലോന്തത പ്രകടെണിപ്പെണിക്കുനതസം- അക്രമലോസകമലോകനതണിനുസം 
ഭലോഷ കലോരണമലോകന്നു.
അധണികലോരസം സമൂഹതണില് ഇടെടപടുനതറ്റ് ഭലോഷയണിലൂടടെയലോണറ്റ് .
സലോമൂഹക്യമലോറസം സലോധക്യലോമലോകനതറ്റ് ഭലോഷയണിലൂടടെയലോണറ്റ്
സസംസലോരസം രൂപടപ്പെടുനതണിനുസം സലോസംസലോരണിക ജകമലോറതണിനുസം ഭലോഷ 
കൂടെണിലയ തരീരു.

  



  

 

  

ഭഭാഷഭാശശേഷരി നെഭാത ആര്ജരികനപതങ്ങപനെ?
മനുഷഷ്യശശിശുവശിനന്  ലലലാംഗഗഗ്വേജന് അകഗ്വേയറശിങന് ഡശിവവസന്   ജന്മനല 
ലഭശിക്കുന്നുവവനന് ഗചലലാംസശി എന ഭലഷല ശലസ്ത്ര ജ്ഞന് പറയുന്നു. 
മനുഷഷ്യ ശശിശു ഭലഷ ഉപഗയലഗശിക്കുനവരുവടെ ഇടെയശില് ഭ്രൂണലവസ്ഥ 
മുതല് സജജീവമലവുഗമലള് ഭലഷയുമലയുള്ള ബനലാം ആരലാംഭശിക്കുന്നു. 
കരചശിഗലലവടെ തുടെങ്ങുന ശബ്ദ പ്രകടെനലാം ക്രഗമണ ഭലഷല ശബ്ദങളലയശി 
മലറുന്നു.പന് ,ചന് ,മന് എനശിങവന ആദഷ്യലാം പുറവപ്പെടുവശിക്കുന ശബ്ദങവള മ്മ 
 അമ്മയലയുലാം ച അചയലയുലാം ഗപ്രലതലഹശിപ്പെശിക്കവപ്പെടുനഗതലവടെ ഭലഷല 
ഉപഗയലഗമലയശി വഷ്യലഖഷ്യലനശിക്കവപ്പെടുന്നു.കുടശി സലാംസലരശിച്ചു തുടെങശി 
യതലയശി കണക്കലക്കുന്നു.എനലല് ഗകള്വശിക്കുറവുള്ള കുടശിയശില് ഇതന് 
സലാംഭവശിക്കുകയശില. രണ്ടു വയസ്സുമുതല് ഈ ലലലാംഗഗഗ്വേജന് അകഗ്വേയറശിങന് 
ഡശിവവസന് സജജീവമലയശി പ്രവര്തശിക്കലന് തുടെങ്ങുലാം. അഗതലവടെ ഭലഷല 
സമൂഹ തശില് നശിന്നുലാം ഭലഷ സഗ്വേയലാം ദ്രുതഗതശിയശില് കുടശി 
ആര്ജശിക്കുന്നു.ഏതലണന് 5000ലധശികലാം പദസമതന് രണ്ടു 
വയസ്സുകലരനശില് ഉണലവലലാം.

  

ഭലോഷ നണിർവ്വചനങ്ങൾ
സമൂഹസം സഹവർതണിതസ്വതണിനറ്റ് ഉപലയലോഗണിക്കുന ലസസ്വചലോപരമലോയ സമൂഹസം സഹവർതണിതസ്വതണിനറ്റ് ഉപലയലോഗണിക്കുന ലസസ്വചലോപരമലോയ 
വലോചണിക പ്രതരീകങ്ങളുടടെ വക്യവസ്ഥയലോണറ്റ് ഭലോഷവലോചണിക പ്രതരീകങ്ങളുടടെ വക്യവസ്ഥയലോണറ്റ് ഭലോഷ

ലബലോകറ്റ്&ടലോഗർ
ഒരു സമൂഹതണിടന്റെ ഭലോഷടയനതറ്റ് ആ സമൂഹതണിലുണലോകന ഒരു സമൂഹതണിടന്റെ ഭലോഷടയനതറ്റ് ആ സമൂഹതണിലുണലോകന 
ഭലോഷണങ്ങളുടടെ ആടകത്തുകയലോണറ്റ്ഭലോഷണങ്ങളുടടെ ആടകത്തുകയലോണറ്റ്

ലണിലയലോനലോർഡറ്റ് ബസംഫരീല്ഡറ്റ്

ഒരു പ്രലതക്യക ജൈനവണിഭലോഗസം ആശയവണിനണിമയലോർതസം ഉപലയലോഗണിക്കുനതസം  
ആശയവമലോയണി  ടവറുസം തലോതറ്റ്കലോലണിക ബനസം മലോത്രമുള്ളതമലോയ ഉചലോര 
ണ ശബ്ദങ്ങളുടടെ സസ്വരൂപഘടെനലയലോടുകൂടെണിയ  അഭക്യലോസ്തവൃതണിയലോണറ്റ് 
ഭലോഷ

ടക.എസം പ്രഭലോകരവലോരണിയർ



  

 

  

ഭലോഷലോ ശലോസസം 
ഭലോഷ
മനുഷക്യൻ ആശയവണിനണിമയതണിനറ്റ് 
ഉപലയലോഗണിക്കുന ശബ്ദ സൂചകങ്ങളുസംഅവയുടടെ 
ഉപലയലോഗടതക്കുറണിക്കുന നണിയമ ങ്ങളുസം  
ഒന്നുലചർന വക്യവസ്ഥയലോണറ്റ് ഭലോഷ
ഭലോഷലോശലോസസം
ഭലോഷയുടടെ ഘടെനയുസം ധർമങ്ങളുസം 
മനസണിലലോക്കുക എന ലക്ഷക്യലതലോടടെ 
നണിർവ്വഹണിക്കുന ശലോസരീയ പഠനശലോഖ യലോണറ്റ്  
ലണിസംഗസ്വസണികറ്റ് (ഭലോഷലോ ശലോസസം)

  

ഭലോഷലോശലോസസം
ഭലോഷലോ ശലോസതണിനറ്റ്  സമകലോലണികസം 
കലോലലോനുഗതണികസം എനണിങ്ങടന രണറ്റ് മഹലോ 
വണിഭലോഗങ്ങൾ ഉണറ്റ്.
ഒരു പ്രലതക്യക കലോലഘടതണിടല 
ഭലോഷകടളേകറണിച്ചുള്ള പഠനമലോണറ്റ് 
സമകലോലണികസം
കലോലഗതണികനുസരണിചറ്റ് ഭലോഷകളേണിലുണലോകന 
മലോറടത ക്കുറണിച്ചുള്ള പഠനമലോണറ്റ് 
കലോലലോനുഗതണികസം



  

 

  

  



  

 

  

  



  

 

  

ദലോവണിഡ ഭലോഷലോകടുസംബതണില്ടപ്പെടുന മലയലോളേമലോണറ്റ് 
ലകരളേരീയരുടടെ മലോതൃഭലോഷ. മലയലോളേ ഭലോലഷലോതറ്റ്പതണിടയപ്പെറണി 
ഒലടടറ സണിദ്ധലോന്തങ്ങളുണറ്റ്. ഒരു ആദണി ദലോവണിഡഭലോഷയണില് 
നണിന്നു ഭൂമണിശലോസപരമലോയ കലോരണങ്ങളേലോല് സസ്വതന്ത്രമലോയണി 
വണികസണിചതലോണറ്റ് മലയലോളേടമന്നുസം അതല തമണിഴണില് നണിന്നു 
ലവർതണിരണിഞ്ഞു രൂപടപ്പെടതലോണറ്റ് എനതമലോണറ്റ് പ്രബലമലോയ 
രണ്ടു വലോദങ്ങൾ. ഭലോഷലോപരമലോയ പരണിണലോമതണിടന്റെ 
ഫലമലോയലോണറ്റ് മലയലോളേസം രൂപടപ്പെടടതനറ്റ് എലലോവരുസം സമതണി 
ക്കുന്നു. തമണിഴറ്റ്, സസംസ്കൃതസം എനണിവയുമലോയണി മലയലോളേതണിനറ്റ് 
ഗലോഢമലോയ ബനമുണറ്റ്. വലോടമലോഴണികറ്റ് നൂറലോണ്ടുകളുടടെ പഴക 
മുടണങണിലുസം 13-ാം നൂറലോണ്ടു മുതലലോണറ്റ് സലോഹണിതക്യ ഭലോഷടയന 
നണിലയണില് മലയലോളേസം വളേർച ലനടെണിയതറ്റ്. ഈ കലോലയളേ 
വണിലുണലോയ രലോമചരണിതമലോണറ്റ് മലയലോളേതണിടല ആദക്യടത 
കലോവക്യസം.

  

ടചമ്പു തകണിടുകൾ, കലറ്റ്, തലോളേണിലയലോല 
എനണിവയണിലലോണറ്റ് മലയലോളേ ഗദക്യസം ആദക്യമലോയണി 
ലരഖടപ്പെടുതണിയതറ്റ്. വക്യകണികൾക്കുസം ലക്ഷത്രങ്ങൾക്കുസം 
മറസം സസ്വത്തുസം പണവസം ദലോനസം നല്കനതസം 
ഭരണകലോരക്യങ്ങൾ വക്യവസ്ഥ ടചയ്യുനതടമലോടകയലോണറ്റ് 
അവയണില് ലരഖടപ്പെടുതണിയണിരുനതറ്റ് . ഒമ്പതലോസം നൂറലോണ്ടു 
മുതലുള്ള ഇതരസം തലോമ, ശണിലലോ ശലോസനങ്ങൾ 
ലഭണിചണിട്ടുണറ്റ്. ഇനടത ഗദക്യവമലോയണി വണിദൂരബനലമ 
ശലോസനങ്ങളേണിടല ഗദക്യതണിനുള. ലഭണിചണിട്ടുള്ള 
ഗദക്യഗ്രന്ഥങ്ങളേണില് ഏറവസം പഴകമുള്ളതറ്റ് 
'കമൌടെലരീയ'തണിനലോണറ്റ്. ചലോണകക്യ (കമൌടെലക്യൻ) ടന്റെ 
'അർതശലോസ'തണിടന്റെ മലയലോളേ വക്യലോഖക്യലോനമലോണറ്റ് 
'ഭലോഷലോ കമൌടെലരീയസം' എനറണിയടപ്പെടുന ഈ കൃതണി . 11-ാം 
നൂറലോണണിടന്റെ ഉതരലോർധലമലോ 12-ാം നൂറലോണണിടന്റെ 
പൂർവലോർധലമലോ ആവലോസം ഇതണിടന്റെ കലോലടമന്നു 
കരുതന്നു.



  

 

  

  

ഒമ്പതലോസം നൂറലോണ്ടു മുതല് വടടഴുതറ്റ് ലണിപണിയലോണറ്റ് മലയലോളേസം 
എഴുതലോൻ ഉപലയലോഗണിചണിരുനതറ്റ്. ഇതണില് നണിനറ്റ് പണിനരീടെറ്റ് 
ലകലോടലഴുതറ്റ് രൂപടപ്പെട്ടു. ഗ്രന്ഥലണിപണിയണില് നണിനലോണറ്റ് ഇനടത 
മലയലോളേലണിപണി ഉണലോയതറ്റ്. 16-ാം നൂറലോണ്ടു മുതലലോണറ്റ് 
മലയലോളേടമഴുതലോൻ ഗ്രന്ഥ ലണിപണി ഉപലയലോഗണിച്ചു തടെങ്ങണിയതറ്റ്. 
ഭലോഷലോപണിതലോവലോയണി ഗണണികടപ്പെടുന തഞ്ചടതഴുതചൻ തടന്റെ 
'കണിളേണിപ്പെലോട്ടുകൾ' എഴുതലോൻ ഉപലയലോഗണിചതറ്റ് ഗ്രന്ഥ ലണിപണിയലോണറ്റ്. 
ലദശലഭദമനുസരണിച്ചുള്ള ഉചലോരണലഭദങ്ങളുസം ജശലരീലഭദങ്ങളുസം 
വലോടമലോഴണി മലയലോളേതണില് നണിലനണില്ക്കുന്നു.

16-ാം നൂറലോണ്ടു മുതല് അചടെണി ലകരളേതണില് എതണിടയങണിലുസം 
മലയലോളേസം അചടെണി തടെങ്ങണിയതറ്റ് ജവകണിയലോണറ്റ്. 1772-ല് 
ലറലോമണില് മുദണസം ടചയ്ത 'സസംലക്ഷപലവദലോർതസം' (1772) മലോണറ്റ് 
അചടെണികടപ്പെട അദക്യ മലയലോളേ പുസ്തകസം.



  

 

  

  

പതണിനഞ്ചലോസം നൂറലോണ്ടുവടര മലയലോളേഭലോഷയണില് പ്രചലോരതണിലുണലോ 
യണിരുന ഒരു ലണിപണി സമ്പ്രദലോയമലോണറ്റ് വടടഴുതറ്റ്. ബലോഹണി ലണിപണിയണില് 
നണിനലോണറ്റ് ഇതറ്റ് രൂപസം ടകലോണതറ്റ്. പലോറലയലോ ടചമ്പുതകണിലടെലോ 
ചൂഴറ്റ് ടനടുതറ്റ് എഴുതന്നു എന്നു സൂചണിപ്പെണിച്ചുടകലോണ്ടു `ടവടടഴുതറ്റ്' 
എന്നുസം പറയലോറുള്ള ലലഖനസമ്പ്രദലോയസം. ദക്ഷണിലണന്തക്യൻ 
ബലോഹണിയലോണറ്റ് ഇതണിടന്റെ പ്രഭലോവസം. ഒരു കലോലതറ്റ് വടടഴുതണിനറ്റ് ടതലക 
ഇന്തക്യയണിലലോകമലോനസം പ്രചലോരമുണലോയണിരുന്നു. ടതകൻ മലയലോണ, 
ടതകൻ മലയലോളേസം, നലോനസംലമലോനസം, മലയലോണ, മലയലോസം തമണിഴറ്റ്, ലചര-
പലോണക്യ എഴുതറ്റ്, രലോയസവടെണിവറ്റ്, ഗജൈവടെണിവറ്റ് എടനലലോസം ഈ ലണിപണികറ്റ് 
ലപരുണറ്റ് . തമണിഴറ്റ് നലോടണിലുസം മലനലോടണിലുസം വടടഴുത്തു ശലോസനങ്ങൾ 
ധലോരലോളേമുണറ്റ് . പഴയ ടകലോചണി-മലബലോർ പ്രലദശതറ്റ് പ്രചരണിചണിരുന 
വടടഴുതണിടന്റെ വകലഭദമലോണറ്റ് ലകലോടലഴുതറ്റ്. ലഭക്യമലോയ ഏറവസം പഴയ 
വടടഴുത്തുലരഖ എടലോസം ശതകതണിടലതലോണറ്റ്. വടടഴുതണിനറ്റ് 
'നലോനസംലമലോനസം' എന്നുസം ലപരുണറ്റ്.



  

 

  

  

ലലലോകതണില്  ഇനറ്റ് ഉപലയലോഗണിക്കുന ഭലോഷകളുസം ടമലോഴണി ലഭദങ്ങളുസം  
കൂടെണി 2796 എണസം ഉടണനറ്റ് കണകലോകടപ്പെടുന്നു. ഈ ഭലോഷകടളേ പല 
ഉപലോധണികളുടടെ അടെണിസ്ഥലോനതണില് വണിഭജൈണികലോൻ കഴണിയുസം. 
ഭൂഖണങ്ങളുടടെ അടെണിസ്ഥലോനതണില് ഏഷക്യൻ ഭലോഷകൾ, യൂലറലോപക്യൻ ഭലോഷകൾ, 
ആഫണികൻ ഭലോഷകൾ എനണിങ്ങടനയുസം 
രലോജൈക്യങ്ങടളേഅടെണിസ്ഥലോനമലോകണി ഭലോരതരീയ ഭലോഷകൾജചനരീസറ്റ്, ജൈപ്പെലോനരീസറ്റ്
,  എനണിങ്ങലനയുസം; 
മതടത അടെണിസ്ഥലോനമലോകണി ഹണിന്ദു ഭലോഷകൾ, മുസരീസം ഭലോഷകൾ, ക്രണിസ്തക്യൻ 
ഭലോഷകൾ എനണിങ്ങലനയുസം; 
കലോലഘടങ്ങടളേ അടെണിസ്ഥലോനമലോകണി ചരണിത്രലോതരീതകലോലടത ഭലോഷകൾ, പ്രലോചരീന 
ഭലോഷകൾ, മധക്യകലോല ഭലോഷകൾ, ആധുനണിക ഭലോഷകൾ എനണിങ്ങലനയുസം; 
ഭലോഷയുടടെ സസ്വരൂപടത അടെണിസ്ഥലോനമലോകണി ലയലോഗലോത്മക ഭലോഷകൾ, 
അലയലോഗലോത്മക ഭലോഷകൾ എനണിങ്ങലനയുസം; 
ഭലോഷലോലഗലോത്രടത അടെണിസ്ഥലോനമലോകണി ഭലോരത-യൂലറലോപക്യൻ ഭലോഷകൾ, ഏകലോക്ഷര 
ലഗലോത്രതണിടല ഭലോഷകൾ, ദലോവണിഡ ഭലോഷകൾ എനണിങ്ങലനയുസം; അനക്യഭലോഷലോ 
സസ്വലോധരീനസം അടെണിസ്ഥലോനമലോകണി, സസംസ്കൃത സസ്വലോധരീനമുള്ള ഭലോഷകൾ, ഫഞ്ചറ്റ് 
സസ്വലോധരീനമുള്ള ഭലോഷകൾ എനണിങ്ങലനയുസം തരസം തണിരണികലോറുണറ്റ്. 



  

 

  

 ഭലോഷലോ ലഗലോത്രങ്ങൾ അഥവലോ ഭലോഷലോ കടുസംബങ്ങടളേ 
അടെണിസ്ഥലോനമലോകണി ഭലോഷകടളേ വണിഭജൈണിക്കുന രരീതണികലോണറ്റ്  
പ്രലോധലോനക്യസം. ഇങ്ങടന വണിഭജൈണിക്കുനതണിനു കലോരണമലോയണി 
ചൂണണികലോണണികലോവനതറ്റ് അവയുടടെ രൂപസം, അർതസം 
എനണിവയുടടെ ഐകക്യതലോലലോണറ്റ് .

  

ഭയാഷയാ ഗഗയാതങ്ങളരില് ഏറ്റവളം പയാധയാനഹ്യമര്ഹരിക്കുന്ന ഭയാഷയാ ഗഗയാതളം ഇന്ഗഡയാ 
യൂഗറയാപഹ്യന് ഗഗയാതമയാണണ് 
ഇളംഗഗ്ലീഷണ് ഫ്രഞണ് ജര്മ്മന് സയാനരിഷണ് ഇറ്റയാലരിയന്, ഗഗ്ലീകണ് ,റഷഹ്യന്, ഗപര്ഷഹ്യന്, തുടങ്ങരിയ  
വവൈഗദേശരികഭയാഷകളളം, ഹരിനരി, മറയാഠരി , ഗുജറയാത്തരി, പഞയാബരി, ബളംഗയാളരി,ഗനപയാളരി 
തുടങ്ങരിയഇന്ഡഹ്യന് ഭയാഷകളളം സളംസ്കൃതളം,  പയാലരി, ലയാറ്റരിന്, കയാസരികല് ഗഗ്ലീകണ് എന്നഗ്ലീ 
ലുപണ്തഭയാഷകളളം ഈ മഹയാഗഗയാതത്തരിനന്റെ ശയാഖകളയാണണ്. 



  

 

  

  



  

 

  

ഒരു ലഗലോത്രതണില് ടപട ഭലോഷകളേണില്, ശബ്ദലോവലണി, 
വക്യലോകരണരരീതണി, എനണിവയണില് വളേടരയധണികസം സമലോനതകൾ 

ഉണലോകസം. ഒലര ലഗലോത്രതണില് ടപട ഭലോഷകളേണില് 
വക്യലോകരണതണില് പ്രധലോനമലോയുസം സലോമക്യസം കലോണുനതറ്റ് 

സർവ്വനലോമങ്ങളുലടെയുസം, ക്രണിയലോപദങ്ങളുലടെയുസം രൂപതണിലലോണറ്റ്   . 
അനക്യഭലോഷകളേണില് നണിന്നുസം പദങ്ങൾ സസ്വരീകരണിക്കുടമ്പലോൾ 

കഴണിവതസം തദറ്റ്ഭവങ്ങളേലോക്കുനതലോണറ്റ്  ഭലോഷയറ്റ് യുകമലോകനതറ്റ്. 
അങ്ങടന ലഭണിക്കുലമ്പലോൾ വക്യലോകരണരരീതണികറ്റ് മൂനറ്റ് 

കലോരക്യങ്ങളേലോണറ്റ്  ശ്രലദ്ധയമലോയണിട്ടുള്ളതറ്റ്

1. ധലോതവണില് നണിന്നുസം ശബ്ദരചന നടെത്തുനതണിലുള്ള തലക്യത.
2.ഉപസർഗസം, ഇടെനണില, പ്രതക്യയസം എനണിവ ലചർതറ്റ് 

ഭണിനരൂപങ്ങൾ സൃഷണിക്കുനതണിലുള്ള സമലോനത.
3.വലോകക്യരചനയണിലുള്ള തലക്യത.

  

രണണ് ഭഭാഷകള് ഒരു ശഗഭാതതരില് ഉള്ളവയഭാപണനണ് കണക്കഭാ 
കനതരിനെണ്  തഭാപഴെ പറയുനഘടെകങ്ങള് പരരിഗണരിക്കഭാത
– സസ്വനണിമകളുടടെ സലോദൃശക്യസം
– ചണില സസ്വനണിമങ്ങൾ വക്യതക്യസ്തങ്ങളേലോയണി കലോണുന്നു എങണില്, 

മലറടതങണിലുസം ഭലോഷകളുടടെ സസ്വലോധരീനസം, സസ്വലോഭലോവണികമലോയ 
വക്യതണിയലോനമലോടണങണില് അതണിനറ്റ്  ചരണിത്രപരമലോയ സലോധക്യത 
എനണിവയുസം

– ശബ്ദങ്ങളുടടെ അതലോയതറ്റ് നലോമസം, ക്രണിയ, സർവനലോമസം, 
സസംഖക്യലോവലോചണി വണിലശഷണസം എനണിവയുടടെ സസ്വനണിമതണിലുസം 
അർതതണിലുമുള്ള തലക്യത.

– ശബ്ദങ്ങളുടടെ സസ്വനണിമതണിലലലോ അർതതണിലലലോ കലോണുന 
സലോദൃശക്യതണിനറ്റ്  പരസ്പര ബനലമലോ അനക്യഭലോഷലോ സമ്പർകലമലോ 
കലോരണമലോയണിട്ടുലണലോ എനതസം.

– ധലോതവണിലലലോ മൂലശബ്ദതണിലലലോ പ്രതക്യയലമലോ ഉപസർഗലമലോ 
ലചർതറ്റ് ലവടറ ശബ്ദങ്ങൾ നണിർമണിക്കുന രരീതണിയണിലുള്ള സലോമക്യത

– വലോകക്യഘടെനയണിടല സലോമക്യസം



  

 

  

  



  

 

  

  

ആറു നെയങ്ങള് -എ.ആര്.രഭാജരഭാജവര്മ    
(ശകരള പഭാണരിനെരി)

1. അനുനലോസണികലോതണിപ്രസരസം
2.തവർലഗലോപമർദസം (തലോലവക്യലോലദശസം)
3.സസ്വരസസംവരണസം
4.പുരുഷലഭദനണിരലോസസം
5.ഖണിലലലോപ സസംഗ്രഹസം
6.അസംഗഭസംഗസം



  

 

  

1. അനുനലോസണികലോതണിപ്രസരസം

അനുനലോസണിക വർണസം തനണികടുതറ്റ് പണിനലോടല വരുന 
വർണസം ഖരമലോടണങണില് അതണിടനക്കൂടെണി കടെന്നുകയറണി 
ആക്രമണിചറ്റ് അനുനലോസണികമലോകണിതരീർക്കുസം.
ഉദലോ-
നണിങ്ങറ്റ് കൾ  -നണിങ്ങൾ
മലോങലോയറ്റ്    - മലോങ്ങ    ലതങലോയറ്റ്  ലതങ്ങ
ഒന്റു    -ഒനറ്റ് 

  

2-തവർലഗലോപമർദസം (തലോലവക്യലോലദശസം)
തവർഗസം എന്നുപറഞലോല് തമണിഴറ്റ് അക്ഷരമലോലയണില് ത 

ന എനരീ രണറ്റ് വർണങ്ങളുസം ഇവയുടടെ കൂടക്ഷരങ്ങ ളേലോയ 
ത, ന, ന്ത, എനണിവയുസം ലചർനതലോണറ്റ്.
 ഇവയ്ക്കു മുൻ വരുന സസ്വരസം അ.ഇ.എ.ഐ എന തലോലവക്യ 
ങ്ങളേണില്ഏടതങണിലുസം ഒനലോയലോല് അതണിടന്റെ തലോലവക്യ ധർമസം 
ഈ ദന്തക്യങ്ങളേണില് കൂടെണി വക്യലോപണിചറ്റ്  അവടയക്കൂടെണി തലോലവക്യ 
ങ്ങളേലോക്കുസം.ദന്തക്യതണിനറ്റ് തലോലവക്യലോലദശസം ടചയ്യുനതണിനലോല്  
ഈ നയസം തലോലവക്യലോലദശസം എന്നുസം അറണിയടപ്പെടുന്നു.
ഉദലോ-
അജലന്തു  - അലഞ-  അലഞ്ഞു
ജവത്തു - ടവച്ചു



  

 

  

3-സസ്വരസസംവരണസം
സസ്വരങ്ങടളേ തറനറ്റ് ഉചരണികലോടത അടെടചലോതകണിപ്പെണിടെണിചറ്റ്  
ഉചരണിക്കുന രരീതണിയലോണറ്റ് സസ്വര സസംവരണസം
ഉദലോ
മജഴ- മഴ
ഇജല- ഇല
വണിജല -വണില

  

4-പുരുഷലഭദനണിരലോസസം
തമണിഴണിടല കലോലവലോചകങ്ങളേലോയ ആഖക്യലോതങ്ങൾകറ്റ് കർ 
തലോവണിലനലോടുള്ള ടപലോരുതതണിനുലവണണി ലണിസംഗസം, വചനസം 
ഇതകടളേകറണിക്കുന പ്രതക്യയങ്ങടളേ ലചർതറ്റ് രൂപലഭദസം 
വരുതലോറുണറ്റ്.മലയലോളേഭലോഷ ഇടതലലോസം ഉലപക്ഷണിച്ചു
ഉദലോ-
അവൻ വന്തലോൻ അവൻ                   
അവൾ വന്തലോൾ അവൾ
അവർ വന്തലോർ അവർ
നരീ വന്തലോയറ്റ് നരീ വന്നു
നലോൻ വലന്തൻ ഞലോൻ
നലോങൾ വലന്തലോസം ഞങ്ങൾ
നരീങൾ വന്തരീർ നണിങ്ങൾ 



  

 

  

5-ഖണിലലലോപ സസംഗ്രഹസം

ഖണിലസം എനലോല് അപ്രയുകസം .ഒരുകലോലതറ്റ് നടെപ്പുണലോയണിരുനണിടറ്റ് കലോല 
ക്രമതണില് പ്രലയലോഗമണിലലോടത വനതറ്റ് .അങ്ങടനയുള്ള പ്രകൃതണികലളേയു 
പ്രതക്യയങ്ങലളേയുസം ഉലപക്ഷണികലോടത ഉപലയലോഗണിക്കുനരരീതണി.
ഉദലോ-

തമണിഴറ്റ് മലയലോളേസം
കളേണികവലന്തൻ കളേണികലോൻ വന്നു
വലോചണികലപ്പെലോകണിലറൻ വലോയണികലോൻ ലപലോകന്നു
ഇരുകടചലോനലോർ ഇരണികലോൻ പറഞ്ഞു

  

6- അസംഗഭസംഗസം
ചണില പഴയ ദലോവണിഡ പ്രക ൃതണികലളേയുസം പ്രതക്യയങ്ങലളേയുസം  
മലയലോളേ ഭലോഷ ,ടസമൌകരക്യതണിനുലവണണി അക്ഷരലലലോപസം 
ടചയ്തറ്റ് ചുരുകണിയണിട്ടുണറ്റ്.ഈ വക രൂപങ്ങൾ വലോലുസം തലയുസം 
മുറണിഞറ്റ് തണിരണിചറണിയലോനലോകലോത വണിധസം മലോറുകയുസം ടചയ്യുസം

ഉദലോ
അവനുടെയ- അവനുടടെ -അവടന്റെ
ഉടെയ - ഉടടെ     ടടെ
ലപലോകലവണസം-  ലപലോകണസം- ലപലോണസം



  

 

  

തമരിഴെണ് മഭാതൃഭഭാഷയഭായുള്ള  കുട്ടരികള്  മലയഭാളത പഠരികശമഭാള്  ശനെരരിടുന പ്രയഭാസങ്ങള്

ആശയസസ്വരീകരണസം
 മലോതൃഭലോഷയണിലലലോടത ലകൾക്കുന മററ്റ് ഭലോഷയണിടല പദങ്ങൾ, 
പ്രലയലോഗങ്ങൾ, ജശലണികൾ എനണിവ അലത അർതതണില് ഗ്രഹണികലോൻ 
കഴണിയണില.അതറ്റ് ആശയസസ്വരീകരണതണില് കറവറ്റ് വരലോൻ ഇടെയലോക്കുന്നു.
 വരീടണിലുസം സ്കൂളേണിലുസം രണറ്റ് ഭലോഷ ഉപലയലോഗണിക്കുനതണിനലോല് ഭലോഷലോ പരമലോയ 
പണിലനലോകലോവസ്ഥ ലനരണിടുന്നു.
 ലവഗതണില് വലോയണിചറ്റ് ആശയഗ്രഹണസം സലോധക്യമലോവനണില.
ആശയപ്രകടെനസം
 പല പദങ്ങളുസം അപരണിചണിതമലോവസം പദസമ്പതറ്റ് കറയുസം, 
 മലയലോളേതണില് ലകൾക്കുന ആശയങ്ങൾ അലത ജവകലോരണിക 
ഭലോവലതലോടടെ ഉൾടകലോള്ളലോനലോവണില .
ആശയപ്രകടെനസം
 പറഞറ്റ് പ്രതണിഫലണിപ്പെണികലോൻ പ്രയലോസസം ലനരണിടുന്നു.
എഴുതണില് ലവഗത കറയുന്നു
ഭലോഷലോ ഘടെന ടതറണിക്കുന്നു. പ്രലയലോഗങ്ങളേണില് നൂനത വരുന്നു.
ശ്രവണസം,ഭലോഷണസം,വലോയന,എഴുതറ്റ് ഇവയണിടലലലോസം കടണികൾ പണിറലകലോട്ടു 
ലപലോകലോൻ സലോധക്യതയുണറ്റ്

  

The woods are lovely, dark and deep. 
But I have promises to keep, 
and miles to go before I sleep.

Robert Frost

തർജ്ജമയണില് ലനരണിടുന പ്രയലോസങ്ങൾ
ഘടെന മലോലറണണി വരുന്നു
പ്രലയലോഗങ്ങൾ വക്യതക്യസ്ത ഭലോഷകളേണില് വക്യതക്യസ്ത ആശയപ്രപഞ്ചസം സൃഷണിക്കുന്നു
പല പദങ്ങൾക്കുസം അലത അർതവസം ആഴവമുള്ള പകരസം പദസം ടവകലോൻ കഴണിയുനണില.
സലോസംസലോരണികമലോയ അന്തരസം , ജൈരീവണിതരരീതണികൾ , ഭൂമണിശലോസപരമലോയ പ്രലതക്യകത,ആ ഭലോഷയുടടെ 
പ്രലോലദശണിക ലഭദങ്ങൾ, ഇവടയലോന്നുസം പരണിഭലോഷകറ്റ് പലലപ്പെലോഴുസം വഴങ്ങണില.



  

 

  

കലോനനങ്ങൾ ലമലോഹനങ്ങൾ ഇരുണഗലോധടമങണിലുസം 
അലനകമുണ്ടുകലോതണിലടെണ മലോമക പ്രതണിജ്ഞകൾ

അനകമറ നണിദയണില് ലയണിപ്പെതണിനു മുനണിലലോയറ്റ്
എനണികതരീവ ദൂരമുണവണിശ്രമസം നടെക്കുവലോൻ

  

മലയലോളേ ഭലോഷയുടടെ പഴകവസം പലോരമ്പരക്യവസം



  

 

  

ചണിലപ്പെതണികലോരസം

ചണിലമ്പണിടന്റെ ഇതണിഹലോസമലോണറ്റ് ചണിലപ്പെതണികലോരസം. മണണിലമഖല, ചണിന്തലോമണണി, കണലലകശണി, വളേയലോപതണി, 
ചണിലപ്പെതണികലോരസം എനണിവയലോണറ്റ് തമണിഴണിടല 'ഐടപ്പെരുസം കലോപ്പെണിയങൾ' - പഞ്ച മഹലോ കലോവക്യങ്ങൾ. അതണില് ചണിലപ്പെതണി 
കലോരസം എന്തുടകലോണ്ടുസം സുപ്രധലോനമലത്ര. കലോവക്യ രസങ്ങളുസം വണിചണിത്ര വൃതങ്ങളുസം വണിവണിധ ഭലോവങ്ങളുസം നണിരവധണി 
ലലലോകലോചലോരങ്ങളുസം അനവധണി വണിഷയങ്ങളുസം പലതരസം അലങലോരങ്ങളുസം ഉൾടകലോളന ഈ മഹലോകലോവക്യസം ഈശസ്വര 
സൃഷമലോയ മടറലോരു മഹലോ പ്രപഞ്ചസം ലപലോടല ഇന്നുസം അതണി പ്രമൌഢമലോയണിതടന സ്ഥണിതണി ടചയ്യുന്നു. കവണികർമസം 
അതണിടന്റെ പലോരമക്യതണിടലതണി സപലതയടെയുന്നു. ചലോരണിതലോർതക്യ ജൈനകമലോയ അനുഭൂതണി ഈ കലോവക്യലോനു ശരീലനസം 
ടകലോണ്ടുണലോകടമനറ്റ് നണിസ്തർകസം പറയലോൻ കഴണിയുസം.

സസംഗരീതസം, സലോഹണിതക്യസം, നലോടെകസം -ഇയല്, ഇജശ, നലോടെക്യസം എന മുപ്പെണിരണിവ കളുള്ള മുതമണിഴണിലലോണറ്റ് ഈ ഗ്രന്ഥസം 
രചണികടപ്പെടണിട്ടുള്ളതറ്റ്. ലചര ലചലോളേ പലോണക്യങ്ങടളേന മൂന്നു രലോജൈക്യങ്ങളേണിലലോയണിടലോണറ്റ് ഇതണിടല കഥ അരലങ്ങറു നതറ്റ്. 
ലമല്പറഞ മുനലോട്ടു വരീരന്മലോരുലടെയുസം വരീരകഥകൾ ഇതണില് ഉൾടകലോള്ളണിചണിട്ടുണറ്റ്. ജവഗലോ, കലോലവരണി, ടപരണിയലോർ 
എനരീ മൂന്നു നദണികളുസം ഇതണില് പരലോമർശണിക ടപ്പെടണിട്ടുണറ്റ്. ലചലോളേ തലസ്ഥലോനമലോയ പൂമ്പുകലോർ, പലോണക്യ 
രലോജൈധലോനണിയലോയ മധുര, ലചര തലസ്ഥലോനമലോയ വഞ്ചണി - ഈ മൂന്നു നഗരങ്ങലളേയുസം ഇതണില് സലോന്ദർഭണികമലോയണി 
വർണണിചണിരണിക്കു നത കലോണലോസം. നരീതണി ടതറണിക്കുനവൻ നരപതണിയലോയലോലുസം ജദവ ശണിക്ഷക്കു വണിലധയനലോകടമന്നുസം 
പതണിപ്രതകടളേ ലദവന്മലോർ ലപലോലുസം ആരലോധണിക്കു ടമന്നുസം തലോന്തലോങ്ങൾ ടചയ്യുന പുണക്യ പലോപങ്ങളുലടെതലോയ 
സുഖദുഖങ്ങൾ തലോന്തലോങ്ങൾക്കു തടന അനുഭവണിലകണണി വരുടമന്നു മുള്ള മൂന്നു പ്രധലോനനക്യസം നലണികലോണുനതറ്റ്. 
കർണകണി, മലോധവണി, മണണിലമഖല എനണിങ്ങ ടന മൂനറ്റ് സരീ കഥലോപലോത്രങ്ങളേലോണറ്റ് ഇതണിടല പ്രധലോനണികൾ. ലകലോവലൻ, 
പലോണക്യൻ, ടചങ്കുട്ടുവൻ എനണിങ്ങടന മൂന്നു പ്രധലോന കഥലോപലോത്ര ങ്ങലളേയുസം കണ്ടുമുടലോൻ കഴണിയുസം. അങ്ങടന ലതറ്റ് 
നണിലകറ്റ് ലനലോകണിയലോലുസം മൂനണിടന്റെ മലോഹലോത്മക്യസം ഈ കൃതണികൾക്കു ള്ളതലോയണികലോണലോസം. 

  

ചരിലപ്പെതരികഭാരത പരരിഭഭാഷ (ശകരള സഭാഹരിതത്യ അക്കഭാദമരി 
ഡരിജരിറ്റല്  ലലബ്രറരിയരില്നെരിനണ്  )               (കടെപ്പെഭാടെണ്)



  

 

  

  

തരരിസയാപളരി ശയാസനളം വൈനട്ടെഴുത്തണ് ലരിപരി



  

 

  

ലകരളേതണില് നണിന്നു കണ്ടു കണിടണിയണിട്ടുള്ളതണില് ടവചറ്റ് പഴയ ലണിഖണിതമലോണറ്റ് വലോഴപ്പെള്ളണി ശലോസനസം. 
എ. ഡണി 832-ല് ആണറ്റ് വലോഴപ്പെള്ളണി ശലോസനസം എഴുതടപ്പെടതറ്റ് എന്നു കണകലോകണിയണിരണിക്കുന്നു.  
ലകരളേതണിടന്റെ ചരണിത്ര രചനലോ പലോരമ്പരക്യതണിനറ്റ് നണിർണലോയക സസംഭലോവന നല്കണിയ 
ലണിഖണിതമലോണണിതറ്റ്.

ശലോസനതണിടല ചണിലവരണികൾ (വണികണി പരീഡണിയ)

നമശണിവലോയ
ശ്രരീ രലോജൈലോധണിരലോജൈ പരലമശസ്വരഭടലോരക
രലോജൈടശഖരലവദർക്കു ടചലലോനണിടന്റെ യലോണ്ടു
വനണിരണറ്റ് അവ്വലോണ്ടു തണിരുവലോറവലോയറ്റ്
പതണിടനട്ടുനലോടലോരുസം വലോജഴപ്പെള്ളണി 
ഊരലോരുസംകൂടെണി
രലോജൈലശഖരലദവർ ത്രണിജകകരീഴു ജവത 
ടചയ്ത കചസം.
തണിരുവലോററ്റ് വലോയറ്റ് മുടലോപ്പെലണി വണിലക്കുവലോർ
ടപരുമലോനടെണികടെറ്റ്ക നൂറു തരീനലോരസം 
തണപ്പെടുവത.
മലോതൃപരണിഗ്രഹമുസം ടചയ്തതലോരലോവത

സലോമലോനക്യവണിവർതനസം
ശ്രരീരലോജൈലോധണിരലോജൈപരലമശസ്വരഭടലോരക രലോജൈലശഖര 
ലദവർ ഭരണസം ഏടറടുതതണിൻടറ പന്ത്രണലോസം 
വർഷമലോണണിതറ്റ്. ഈ വർഷസം തണിരുവലോറവലോയണി എന 
സ്ഥലടത പതണിടനട്ടുനലോടലോരുസം വലോഴപ്പെള്ളണി 
ലക്ഷത്രതണിടന്റെ ഭരണലോധണികലോരണികളുസം കൂടെണി രലോജൈലശഖ 
രലദവരുടടെ തൃജകകരീഴണില് വച്ചുണലോകണിയ ഉടെമ്പടെണി 
യലോണണിതറ്റ്. തണിരുവലോറവലോയറ്റ്, വലോഴപ്പെള്ളണി 
ലക്ഷത്രങ്ങളേണിടല നണിതക്യപൂജൈ മുടെക്കുനവർ ലചരമലോൻ 
ടപരുമലോൾകറ്റ് നൂററ്റ് ദരീനലോരസം പണിഴ ഒടുകണസം. 
ലദലോഷപരണിഹലോരതണിനലോയണി ദലോനവസം ടചയ്യണസം. പണിഴ 
ജതപ്പൂയസം നലോളേണില് ഉചപൂജൈയ്ക്കു മുൻപറ്റ് ടകലോടുകണസം. 
ടകലോടുകലോതണിരുനലോല് ഇരടണി ടകലോടുലകണണി വരുസം. 
ഇതറ്റ് മലോതൃപരണിഗ്രഹണതണിനു തലക്യസം ആണന്നുസം 
പറയുന്നു.

  



  

 

  
ഭലോഷലോ ടകമൌടെണിലരീയസം -ലകരളേ സലോഹണിതക്യഅകലോദമണി (കടെപ്പെലോടെറ്റ്)

  

പദത്യഭഭാഷ  രണണ് ലകവഴെരികള്



  

 

  

  



  

 

  

  

ഉണ്ണുനെനീലരി സശന്ദേശേതരിപല  മശനെഭാഹരമഭായ വരരികള്ക്കണ് ഉദഭാഹരണത -വത്യഭാഖത്യഭാനെത



  

 

  

നണിരണസം കവണികളേണില് ഏറവസം പ്രസണിദ്ധൻ 
രലോമപ്പെണണികരലോണറ്റ്. ലകരളേതണിടല സസംപൂജൈക്യ 
രലോയ കവണികളേണില് ഒരുസ്ഥലോനതണിനറ്റ് 
അർഹനലോണറ്റ് അലദഹസം.  എഴുതചൻ ഈ 
കൃതണികൾ കണണിരുന്നു എനതണിനറ്റ് 
ആഭക്യന്തരമലോയ ടതളേണിവകൾ ലഭക്യമലോണറ്റ്. 
പ്രസണിദ്ധമലോയ 
സരീതലോസസ്വയസംവരസന്ദർഭതണില് 
വണില്ലുമുറണിഞ ഒച 

"നണിർഘലോതസമനണിസസ്വനസം എന്നു വലോലരീകണി 
വണിലശഷണിപ്പെണിച്ചു. 'നണിർഘലോതസം' 
ലമഘഗർജൈനമലോണലലലോ. അതലകടറ്റ് 
ജൈനകനുസം വണിശസ്വലോമണിത്രനുസം രലോഘവന്മലോരുസം 
ഒഴണിടക എലലോവരുസം ലബലോധസംടകടറ്റ് വരീണു.

“'നരപലോലകർ ചണിലരണിതണിനറ്റ് വണിറചലോർ 
നലമുടടെ ജൈലോനകണി സലന്തലോഷണിചലോൾ
അരവലോദണികൾ ഭയമരീടു മണിടെണിധസ്വനണിയലോല് 
മയണിലലോനന്ദണിപ്പെതലപലോടല'

 കണശൻ.
ഇടെണി ടവടരീടുസം വണസം വണില്മുറണിടഞലോചലകട്ടു 
നടുങ്ങരീരലോജൈലോകന്മലോരുരഗങ്ങടളേലപ്പെലോടല
ജമഥണിലണി മയണില്ലപ്പെടെലപലോടല സലന്തലോഷസം 
പൂണലോൾ

എഴുതചൻ'

  

കലോലണികൾ കലോണലോഞ്ഞു ബലോലകന്മലോർ പണിടന
 കലോനനസംതനണില് നടെക്കുലനരസം
 ലഘലോരമലോയുടള്ളലോരു കലോട്ടുതരീ കലോണലോയണി
പലോരസം ചുഴന്നു വരുനതലപ്പെലോൾ
ലപടെണിച്ചുനണിന്നുള്ള ബലോലകന്മലോടരലലോസം
 ഓടെണിത്തുടെങ്ങണിനലോർ നലോലുപലോടുസം.
ലപലോകണിയലലോടത ചമലഞലോരു ലനരത
ങ്ങൂകനലോയണിനവലനലോടു ടചലോനലോർ:
"തലോവകന്മലോരലോയ ഞങ്ങടളേടയലലോലമ
പലോവകൻ വന്നു വണിഴുങ്ങുലനലോലന."

എനത ലകടടലോരു നന്ദകമലോരന്തലോൻ
ഏതലമ ലപടെണിയലോടയ്കെന്നു ടചലോലണി.
കണടെചരീടുവണിടനനങ്ങു ടചലോനലപ്പെലോൾ
കണടെടചലലോരുസം നണിനലനരസം
 കതണിവരുടനലോരു തരീടയ വണിഴുങ്ങണിനലോൻ
മുഗ്ദ്ധവണിലലലോചനൻ മുടനലപ്പെലോടല.
 അന്തണിയണടഞലോരു കലോലസം വരുലനരസം
 ചന്തമലോയലോടെണികളേണിച്ചു പണിടന
 ബലോലകന്മലോരുമലോയലോലയസം പൂകണിനലോൻ,
 വലോരണിജൈകലോമുകൻ വലോരണിയണിലുസം.



  

 

  

  



  

 

  

യലോത്രയുടടെ പരണിണലോമസം[തണിരുത്തുക]
ബഹണിയലോയണില് നണിനറ്റ് യലോത്ര പുനരലോരസംഭണിചതറ്റ് 1785 ആഗസറ്റ് 30-നലോയണിരുന്നു. ഏടറ വണിഷമസം പണിടെണിച ഈ യലോത്രയണില് കപ്പെലണിനറ്റ് 
വഴണിടതറണി എവണിടടെയലോടണനറ്റ് നണിശ്ചയമണിലലോത അവസ്ഥയണിടലതണി. ഒടുവണില് എങ്ങടനലയലോ ആഫണികയുടടെ ടതലകയറസം ചുറണി 
മമൌറരീഷക്യസണിനു സമരീപടമതണിയലപ്പെലോൾ, അവണിടടെ ഇറങ്ങണി കപ്പെലണില് തരീരലോറലോയണിരുന ടവള്ളവസം ഭക്ഷണവസം മറസം എടുകലോടമനറ്റ് 
യലോത്രകലോർ പറടഞങണിലുസം കപ്പെണിതലോൻ സമതണിചണില. അങ്ങടന തടെർന യലോത്രയണില്, ഇലലോയ്മകളുസം ലരലോഗങ്ങളുസം ടകലോണ്ടു വലഞറ്റ്, 
കപ്പെലണിലുണലോയണിരുനവരണില് 23 കറപ്പുള്ളണികളുസം എടടലോൻപതറ്റ് യലോത്രകലോരുസം മരണിച്ചു. ഒടുവണില് 1786 മലോർചറ്റ് 18-നറ്റ് അവർകറ്റ് ടചലടമന 
ദസ്വരീപറ്റ് കലോണലോറലോയണി. ടചലസം സണിലലലോൺ(ഇനടത ശ്രരീലങ) ആടണനറ്റ് കരുതടപ്പെടുന്നു. ലതലോമലോകതനലോർ യലോത്രലോ വണിവരണസം 
ഇവണിടടെ അവസലോനണിപ്പെണിക്കുന്നു.

കപ്പെണിതലോൻ പരണിഭ്രമണിചറ്റ് ഓടെണിനടെക്കുനതസം, മലോമൂലണികൾ വണിറച്ചുനണില്ക്കുനതസം, കപ്പെലണിലുള്ള ജൈനങ്ങളേണില് 
ചണിലർ ലചലോരമയസം കൂടെലോടത ചതതലപലോലണിരണിക്കുനതസം, ചണിലർ ഭയസംടകലോണ്ടു നണിലവണിളേണിക്കുനതസം, മറചണിലർ 
ക്രൂശണിതരൂപസം ജകയണില് പണിടെണിച്ചുടകലോണറ്റ് സസംഭ്രലോന്തണിലയലോടടെ തങ്ങൾ ടചയ്ത പലോപങ്ങളേണില് പശ്ചലോതപണിചറ്റ് 
ജദവസഹലോയസം അലപക്ഷണിക്കുനതസം, ലവടറ ചണിലർ ഉറച സസ്വരതണില് ഉടെയതമ്പുരലോടന്റെ കരുണ 
യലോചണിക്കുനതസം, ലവടറ ചണിലർ ലവദനയടെകലോനലോകലോടത ഓടെണിനടെക്കുനതസം, യമൌലസപ്പെറ്റ് അലന്തലോനണി എന 
ലഗലോവകലോരൻ പലോതണിരണി എലലോവലരലോടുസം പശ്ചലോതലോപപ്രകരണസം ടചലോലണി പ്രലോർതണികലോൻ 
ഉപലദശണിച്ചുടകലോണ്ടു നടെക്കുനതസം, ടമത്രലോലപ്പെലോലരീതലോ കപ്പെലണിടന്റെ മുകൾതടണിലുള്ള കൂടെലോരതണിടന്റെ 
പണിൻഭലോഗതറ്റ് ലവദനലയലോടടെ ലനലോകണിയണിരുന്നു ജദവലതലോടു പ്രലോർതണികയുസം ഇടെയണിടടെ കടെലണിടന 
ആശരീർവദണിക്കുനതസം....ഞലോനുസം ലവടറ ചണിലരുസം മുട്ടുകതണി സകലപുണക്യവലോന്മലോരുടടെ ലുതണിനണിയലോ ടചലോലണി 
ജദവലതലോടെലപക്ഷണിക്കുനതസം, ഇങ്ങടന കപ്പെലണിലുണലോയ ലകലോലലോഹലങ്ങടളേലോന്നുസം 
വർണണികലോതണിരണിക്കുകയലോണു ലഭദസം.[8] ”

  


