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‘ഹൃദയ’പൂർവം ചില തിരുത്തുകൾ (ലലഖനം) 
രചന: സുനിൽ എം എസ്, മൂത്തകുന്നം 
 

മനുഷ്യശരീരത്തിലല ഏറ്റവം പ്രധാനലെട്ട അവയവലമത് എന്നു ലചാദിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം ലപരും ‘ഹൃദയം’ 
എന്നായിരിയ്ക്കം പറയുക. ജീവശാസ്ത്രപരമായി കരളം മസ്തിഷ്് കവം ഹൃദയലത്തക്കാൾ താഴ് ന്നവയാലെന്നു പറയുക 
ബുദ്ധിമുട്ടാലെങ്കിലം, മനുഷ്യബന്ധങ്ങലെെറ്റി പറയുന്നിടത്ത,് പ്രലതയകിച്ച ് സാഹിതയത്തിൽ, ഹൃദയത്തിനുള്ള 
സ്ഥാനം മലറ്റാരവയവത്തിനുമില്ല. ചങ്കിൽ കക ലവച്ചുലകാണ്ടു പറയുക, ചങ്കിൽ കുത്തുക, ചങ്കുലപാട്ടി കരയുക 
എന്നിങ്ങലന എഴുത്തിലള്ള വികാരപ്രകാശനങ്ങെിൽ ഹൃദയത്തിലനാെം സ്ഥാനം കരെിലനാ മസ്തിഷ്് കത്തിലനാ ഇല്ല. 

അങ്ങലന കക കഴുകി ലതാലടണ്ട ‘ഹൃദയ’ത്തിനു പകരം ‘ഹ്രുദയം’ എന്ന ് ആവർത്തിച്ചുപലയാഗിച്ചിരിയ്ക്കന്നത്, 
പ്രവാസിരചനകൾക്കു മുൻഗെന നൽകുന്ന ചില മലയാെം ലലാഗ്കസറ്റുകെിൽ ഇയ്യിലട വലന്നാരു ലലാഗിൽ 
കാൊനിടയായി. ഭാവി ലലാഗുകെിലലങ്കിലം ‘ഹൃദയം’ ‘ഹ്രുദയ’മായിലൊകാതിരിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കെലമന്നു 
ലതാന്നിയതിൻ ഫലമാെീ ലലഖനം. 

ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയലയലൊലല ‘ഹൃദയം’ എന്ന പദത്തിലെ ഓൺകലലനഴുത്തും മുമ്പ് എളെമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 
ഏതാനും വർഷ്ങ്ങൾക്കിടയിൽ യൂെിലക്കാഡ് ലഫാണ്ടുകളപലയാഗിച്ചുള്ള മലയാെം ട്രാൻസ്ലിറ്റലറഷ്ൻ 
അനായാസമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട.് കീലബാർഡിലല ഇരുപത്താറു കീകളം ഷ്ിഫ്റ്റുമുൾലെലട, ആലക 27 കീകൾ ലകാണ്ട ്
എഴുതാനാകാത്ത അക്ഷരങ്ങളം കൂട്ടക്ഷരങ്ങളം മലയാെത്തിലള്ള 460 ലിപികെിൽ ഇന്നില്ല എന്നു തലന്ന പറയാം. 

മലയാെം ട്രാൻസ്ലിറ്റലറഷ്ന് വയതയസ്ത ലസാഫ്റ്് ലവയറുകളപലയാഗിയ്ക്കലെടുന്നുണ്ട്. വയതയസ്ത ലസാഫ്റ്് ലവയറുകെിൽ 
വയതയസ്തരീതികളപലയാഗിച്ച് (വയതയസ്ത കീകളപലയാഗിച്ച)് ആയിരിയ്ക്കാം, ‘ഹൃ’ എഴുതുന്നത്. ഈ 
ലലഖകനുപലയാഗിയ്ക്കന്ന ഇൻകി ലസാഫ്റ്് ലവയർ ഉപലയാഗിച്ച ്‘ഹൃ’ എഴുതാനുള്ള കീ സ് ലട്രാക്കുകെിവയാെ്: ആദയം 
ഇംഗ്ലീഷ്ക്ഷരം ‘എച്ച’് അടിയ്ക്കക. ഷ്ിഫ്റ്് അമർത്തിെിടിച്ചുലകാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്ക്ഷരം ആർ അടിയ്ക്കക: ‘ഹൃ’ വന്നു 
കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കം. ലെിതം! ഒരു വയഞ്ജനലത്താട് ഋ എന്ന സവരം ലചർക്കാൻ ഷ്ിഫ്റ്് ആർ അടിയ്ക്കെലമന്നു ചുരുക്കം. ഋ 
ലചർത്ത മറ്റു ചില അക്ഷരങ്ങളലട കീ സ് ലട്രാക്കുകൾ താലഴ ലകാടുക്കുന്നു: 

 

കൃ = k shift r 

ജൃ = j shift r 

തൃ = th shift r 

ദൃ = d shift r 

ധൃ = dh shift r 

നൃ = n shift r 

പൃ = p shift r 

ഭൃ = bh shift r 

മൃ = m shift r 

വൃ = v shift r 

ശൃ = S shift r 

സൃ = s shift r 

 

മുകെിൽ ലകാടുത്തിരിയ്ക്കന്ന കീ സ് ലട്രാക്കുകൾ മറ്റു ലസാഫ്റ്് ലവയറുകെിൽ പ്രവർത്തിലച്ചന്നു വരില്ല. വയഞ്ജനങ്ങലൊട ്
ഋ എന്ന സവരം ലചർക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ്ക്ഷരം ആറിലനാലടാെം ^ എന്ന ചിഹ്നം ഉപലയാഗിയ്ക്കന്ന 
ലസാഫ്റ്് ലവയറുലണ്ടന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. 
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വയഞ്ജനലത്താട ് ഋ ലചർക്കുന്നത് ഇന്നു ദുഷ്് കരമലല്ലങ്കിലം, തിരക്കിലട്ടഴുതുലമ്പാൾ ഋ ലചർലക്കണ്ടിടത്തു റകാരം 
ലചർത്തുലപാകാറുണ്ട.് ഈയബദ്ധം ഒലന്നാ രലണ്ടാ ഇടങ്ങെിൽ മാത്രമാലയാതുങ്ങിയാൽ സാരമില്ല. പലക്ഷ, ഒലര 
ലലാഗിൽത്തലന്ന ‘ഹ്രുദയം’ ആവർത്തിച്ചു വരികയും, അതിനു പുറലമ മറ്റനവധി കവകലയങ്ങളമുണ്ടാകുകയും 
ലചയ്യുലമ്പാൾ ലലാഗിലെയും ലലാഗ്കസറ്റിലെയും, എല്ലാറ്റിനുമുപരി, ഭാഷ്യുലട തലന്നയും മഹിമ നഷ്ടലെടുന്നു. 
മുകെിൽ പരാമർശിച്ച ലലാഗിൽ കണ്ട കവകലയങ്ങളം അവയുലട ശരിരൂപങ്ങളം ലചറു 
വിശദീകരെങ്ങലൊലടാെം താലഴ ലകാടുക്കുന്നു; ലലാഗുകെിലല മലയാെഭാഷ്യുലട ശുദ്ധിയും അഴകും കഴിയുന്നത്ര 
വർദ്ധിെിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കകയാെ് ഈ ലലഖനത്തിലെ ലക്ഷയം; അച്ചടിമാദ്ധയമത്തിൽ നിന്നു വായനക്കാലര 
ലലാഗ്കസറ്റുകെിലലയ്്ക്ക ആകർഷ്ിയ്ക്കാൻ ഇതാവശയമാെ്: 

 

ഹ്രുദയാഭിലാഷ്ം - ഹൃദയാഭിലാഷ്ം 

ഹ്രുദയപൂർവ്വം - ഹൃദയപൂർവം 

ഹ്രുദയത്തിൽ - ഹൃദയത്തിൽ 

ഹ്രുദയത്തിലല - ഹൃദയത്തിലല 

യുവഹ്രുദയങ്ങെിൽ - യുവഹൃദയങ്ങെിൽ 

ഹ്രുദയമായ - ഹൃദയമായ 

ഗ്രഹാതുരമായി - ഗൃഹാതുരമായി 

ഗ്രഹാതുരതവത്തിലെ - ഗൃഹാതുരതവത്തിലെ 

ഹ്രുസവവിവരെങ്ങളം – ഹ്രസവവിവരെങ്ങളം (ഇവിലട ഹ്ര ശരി തലന്ന.) 

ഹ്രുസവസർഗ്ഗങ്ങെിലൂലട - ഹ്രസവസർഗങ്ങെിലൂലട 

സ്രുഷ്ടികൾ - സൃഷ്ടികൾ 

സ്രുഷ്ടിച്ച - സൃഷ്ടിച്ച 

കാലനുസ്രുതമായ - കാലാനുസൃതമായ 

ആക്രുഷ്ടരായി - ആകൃഷ്ടരായി 

സംത്രുപ്തരാകുന്നു – സംതൃപ്തരാകുന്നു 

 

‘ഹൃദയ’കവകലയമാെ് ഈ ലലഖനലമഴുതാൻ ലപ്രരിെിച്ചലതങ്കിലം, മറ്റു ചില കവകലയങ്ങൾ കൂടി മുമ്പു 
പരാമർശിച്ച ലലാഗിൽ കണ്ടതുലകാണ്ട്, അവ കൂടി തിരുത്തിക്കാെിയ്ക്കാൻ ഈയവസരം വിനിലയാഗിയ്ക്കന്നു. 
ഏകലദശം പത്തു വാക്കുകെിൽ ‘ച്ച’ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിനു പകരം ‘ല്ല’ എന്നുപലയാഗിച്ചു ലപായിട്ടുണ്ട്. അവയുലട 
ശരിരൂപങ്ങൾ താലഴ ലകാടുക്കുന്നു: 

 

വെർല്ല - വെർച്ച 

വിെില്ലു - വിെിച്ചു 

ലവെില്ലം - ലവെിച്ചം 

ഏൽെില്ല - ഏല്പിച്ച, ഏൽെിച്ച 

നിർവ്വഹില്ലിരിക്കുന്നു - നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു 

നിർവ്വഹില്ലിരിക്കുന്നത് - നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത ്

ജീവിതലത്തക്കുറിലല്ലാലക്ക - ജീവിതലത്തക്കുറിലച്ചാലക്ക 

നഗരങ്ങലെക്കുറില്ലുള്ള - നഗരങ്ങലെക്കുറിച്ചുള്ള 
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ലകടുതികലെക്കുറില്ല് - ലകടുതികലെക്കുറിച്ച ്

ഗതിക്കനുസരില്ലുള്ള – ഗതിക്കനുസരിച്ചുള്ള 

 

ഇരട്ടിപ്പുകൾ ലവണ്ടിടങ്ങെിൽ അവയുപലയാഗിയ്ക്കാലത ലപായ ഏതാനും സന്ധികളം അവയുലട ശരിരൂപങ്ങളം 
താലഴ ലകാടുക്കുന്നു: 

 

ഒതുങ്ങി കൂടുന്നു - ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു 

ഏലറകാലം - ഏലറക്കാലം 

വാരിലതക്കുകയും - വാരിലത്തക്കുകയും 

വാങ്ങി കൂട്ടി - വാങ്ങിക്കൂട്ടി 

എഴുതിലകാടുക്കാൻ - എഴുതിലക്കാടുക്കാൻ 

ലകാരിലകാടുക്കുന്ന - ലകാരിലക്കാടുക്കുന്ന 

ലമച്ചിൽ പുറങ്ങൾ - ലമച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ 

ലതടിലപാകുന്നു – ലതടിലൊകുന്നു 

 

താലഴ ലകാടുക്കുന്ന ഉദാഹരെങ്ങെിൽ ഇരട്ടിെ് ആവശയമില്ലാത്തിടത്്ത അതു ലകാടുത്തുലപായിരിയ്ക്കന്നു: 

 

ആവിഷ്് ക്കാരത്തിലം - ആവിഷ്് കാരത്തിലം (ഷ്കാരലത്താടു ലചരുന്ന കകാരം ഇരട്ടിലയ്ക്കണ്ടതില്ല) 

രംഗാവിഷ്് ക്കാരത്തിലെ - രംഗാവിഷ്് കാരത്തിലെ 

 

ചില പദങ്ങൾ ലചരുലമ്പാൾ ആദയപദത്തിലെ അന്ത്യത്തിലള്ള സവരം ദീർഘിയ്ക്കം. അങ്ങലനയല്ലാലത 
എഴുതിലൊയിരിയ്ക്കന്ന ചില പദങ്ങളം അവയുലട ശരിരൂപങ്ങളം താലഴ ലകാടുക്കുന്നു: 

 

ആരാധനഭാവലത്താലട - ആരാധനാഭാവലത്താലട 

സലഹാദരി പുത്രനായ - സലഹാദരീപുത്രനായ 

അലതലപാലല - അലതലപാലല 

രചനതന്ത്രങ്ങലെ – രചനാതന്ത്രങ്ങലെ 

 

രണ്ടു പദങ്ങൾ അടുത്തടുത്തു വരുലമ്പാൾ അവയിലലലതങ്കിലലമാന്നിനു മിക്കലൊഴും മാറ്റമുണ്ടാകും. ഈ മാറ്റം, 
രണ്ടാമലത്ത പദത്തിലെ തുടക്കം സവരത്തിലലാ വയഞ്ജനത്തിലലാ എന്നതിലന ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കം. 
സവരത്തിലലങ്കിൽ, ഒന്നാമലത്ത പദത്തിലെ അവസാനം ചന്ദ്രക്കല (സംവൃലതാകാരം) പ്രലയാഗിയ്ക്കെം. ചില 
ഉദാഹരെങ്ങൾ: 

 

ആചാരങ്ങൊണു എല്ലാറ്റിനും 

 

ഇവിലട രണ്ടാമലത്ത വാക്കായ എല്ലാറ്റിനും എന്ന വാക്കിലെ തുടക്കത്തിലള്ളത് എ; ഒരു സവരമാെ് എ. 
അതുലകാണ്ട്, ഒന്നാമലത്ത വാക്ക് ചന്ദ്രക്കലയിൽ അവസാനിയ്ക്കെം: 
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ആചാരങ്ങൊെ് എല്ലാറ്റിനും. 

 

അതുലപാലള്ള മറ്റു ചിലത്: 

 

സാഹിതയരൂപത്തിനു ഇലൊൾ - സാഹിതയരൂപത്തിന് ഇലൊൾ, സാഹിതയരൂപത്തിനിലൊൾ 

സംസ്കാരമാണു അലേഹത്തിലെ - സംസ്കാരമാെ് അലേഹത്തിലെ 

പ്രവാസത്തിനു ഒരു - പ്രവാസത്തിന് ഒരു, പ്രവാസത്തിലനാരു 

വിലവചനത്തിനു ഇരകൊകുലന്നങ്കിലം - വിലവചനത്തിന് ഇരകൊകുലന്നങ്കിലം 

അലിയിക്കയാണു അല്ലാലത - അലിയിക്കയാെ,് അല്ലാലത (ഇവിലട ലചറിലയാരു നിറുത്തുള്ളതിനാൽ ലകാമ 
ലവെം) 

 

അടുത്തടുത്തു വരുന്ന രണ്ടു പദങ്ങെിൽ രണ്ടാമലത്തതു തുടങ്ങുന്നതു വയഞ്ജനത്തിലാലെങ്കിൽ ഒന്നാമലത്ത പദം 
ഉകാരത്തിലവസാനിയ്ക്കെം: 

 

വിലങ്ങ്തടിയായി – വിലങ്ങുതടിയായി 

തിരിഞ്ഞല്നാക്കുന്നു – തിരിഞ്ഞുലനാക്കുന്നു 

 

കാരെം വിശദീകരിയ്ക്കന്ന വാകയത്തിൽ, കാരെലത്ത തുടർന്ന് അല്പവിരാമം (ലകാമ) ലവെം: 

 

കാരെം. ഇത്തരം... - കാരെം, ഇത്തരം... 

 

സമാനപദങ്ങലെ ഉം ലചർലത്തഴുതുലമ്പാൾ അവയിക്കിടയിൽ ലകാമ ലവണ്ട താനും: 

 

സംസ്കാരവം, വിലശഷ്ങ്ങളം - സംസ്കാരവം വിലശഷ്ങ്ങളം 

 

അകാരത്തിലവസാനിയ്ക്കന്ന വാക്കിലനത്തുടർന്ന് ഇരട്ട കകാരം വരുലമ്പാൾ യകാരം ലചർക്കെം: 

 

ഒറ്റക്ക് – ഒറ്റയ്്ക്ക 

 

ലലാഗിൽ എഴുതിക്കണ്ട മറ്റു ചില പ്രലയാഗങ്ങളലട അല്പം കൂടി നല്ല രൂപങ്ങൾ താലഴ ലകാടുക്കുന്നു: 

 

നമുക്ക് കുടിലയറിയ രാജയം അവകാശലെട്ടിട്ടും - നാം കുടിലയറിയ രാജയം നമുക്കവകാശലെട്ടിട്ടും, കുടിലയറിയ രാജയം 
നമുക്കവകാശലെട്ടിട്ടും 

നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നും - നിഘണ്ടുവിൽ നിന്ന ്

യാത്രകെിൽ നിന്നും - യാത്രകെിൽ നിന്ന ്



Page 5 of 6 

 

സഹതാപസ്ഥിതിയിൽ മനമലിഞ്ഞ് - പരിതാപസ്ഥിതിയിൽ, ദയനീയസ്ഥിതിയിൽ 

ലമൽടിങ്ങ്ലപാട്ടിനും - ലമൽറ്റിംഗ് ലപാട്ടിനും 

ഹൂസ്റ്റൻ - ഹൂസ്റ്റൻ 

സുരക്ഷിതാലബാധവം - സുരക്ഷാലബാധവം, സുരക്ഷിതതവലബാധവം 

 

ഒരു വാകയത്തിലല പദങ്ങളലട പ്രാധാനയം വയതയസ്തമായിരിയ്ക്കം. പ്രാധാനയം കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കഴിവതും 
പ്രധാനലെട്ട പദങ്ങളമാലയാ പരസ്പരലമാ ലചർലത്തഴുതുന്നതു നന്ന:് 

 

എന്ന ഒരു – എലന്നാരു  

ലമലല ഒരു - ലമലലാരു 

ചുറ്റിലം ഉള്ള – ചുറ്റിലമുള്ള 

 

ർ എന്ന ചില്ലിനു ലശഷ്ം ക, ച, ട, ത, പ, ന എന്നിവലയാഴിലക മറ്റക്ഷരങ്ങൾ ഇരട്ടിലയ്ക്കണ്ടതില്ല: 

 

വിവാഹപൂർവ്വദിനങ്ങെിൽ - വിവാഹപൂർവദിനങ്ങെിൽ 

സർഗ്ഗങ്ങെിലൂലട – സർഗങ്ങെിലൂലട 

 

ഘടകപദങ്ങൾ സമാസിച്ചുണ്ടാകുന്ന സമസ്തപദം ലചർലത്തഴുതെം: 

 

ജാതി വയവസ്ഥയുലട – ജാതിവയവസ്ഥയുലട 

 

സമാസിക്കാത്ത പദങ്ങൾ ലചർക്കാലതഴുതെം: 

 

പുതിയലലാകം - പുതിയ ലലാകം 

യാത്രയുഗങ്ങൊയി - യാത്ര യുഗങ്ങൊയി 

പുലരാഗതിലതടിയുള്ള - പുലരാഗതി ലതടിയുള്ള 

അതിലനസവന്ത്മാക്കാൻ - അതിലന സവന്ത്മാക്കാൻ 

വിവാഹത്തിനുമുമ്പുള്ള - വിവാഹത്തിനു മുമ്പുള്ള 

പുതിയതലമുറ - പുതിയ തലമുറ 

 

മറ്റു ചില തിരുത്തുകൾ 

 

ലനഴുമാലര - ലനഴ് സുമാലര 

സ് ര് തീകളലട - സ്ത്രീകളലട 

വിലസഷ്ദിവസങ്ങൾ - വിലശഷ്ദിവസങ്ങൾ 
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വിശുദ്ധിലൊലല - വിശുദ്ധി ലപാലല 

പലതരാനും - പാല തരാനും 

കുടുമ്പം - കുടുംബം 

മലയാെി കുടുമ്പം - മലയാെികുടുംബം 

കൂട്ടുകുടുമ്പങ്ങളലട - കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളലട 

കാണൂക - കാണുക 

ചൂഷ്െങ്ങൽ - ചൂഷ്െങ്ങൾ 

പാശ്ചാത്തലത്തിൽ - പശ്ചാത്തലത്തിൽ 

യാഥസ്ഥിതലത്താലട - യഥാതഥമായി, യാഥാർത്ഥ്യലബാധലത്താലട 

ആശയ വിലല്ലഷ്െം - ആശയപ്രകാശനം (ആശയവിലേഷ്െം എന്നുമാകാം, പലക്ഷ, അർത്ഥ്ം വയതയസ്തമാകും.) 

അത്മറ്റു സംസ്കാരങ്ങലെ - അത് മറ്റു സംസ്കാരങ്ങലെ 

ഭരിക്കുന്നത്തങ്ങൊലൊ - ഭരിക്കുന്നത ്തങ്ങൊലൊ 

നല്ലത്തലന്ന - നല്ലത് തലന്ന 

കുടിലയറ്റക്കരുലടതായ - കുടിലയറ്റക്കാരുലടതായ 

മധയതിരുവതാംക്കൂറിലെ - മധയതിരുവിതാംകൂറിലെ 

നിഷ്ക്കെങ്കരായ - നിഷ്് കെങ്കരായ 

ബ്രഡ് – ലബ്രഡ ്

 

അതിഥികളലട മുമ്പാലക ആദരപൂർവം വിെമ്പുന്ന ഭക്ഷെത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകരുത്. അതിഥികൾക്കു വിെമ്പുന്ന 
ഭക്ഷെത്തിനു തുലയമാണു ലലാഗർ ലപാതുജനസമക്ഷം അവതരിെിയ്ക്കന്ന ലലാഗ്. കവകലയങ്ങൾ കഴിവതും 
ഒഴിവാക്കി, ശ്രദ്ധലയാലട ലവെം അതവതരിെിയ്ക്കാൻ. ലതറ്റു പറ്റാത്തവരിലല്ലന്നതു ശരി തലന്ന. പലക്ഷ, 
ലതറ്റുകെധികമായാലലാ, അതു വായനക്കാലരാടുള്ള അനാദരവാകും. 

മലയാെം ലലാലഗഴുത്ത ് ഏകലദശം ഒരു ദശാബ്ദം തികയ്ക്കാറായിട്ടും, ലലാഗുകെിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി 
ലതറ്റുകളണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാലക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കന്നു. മലയാെം ലലാലഗഴുത്തിലെ തുടക്കത്തിലണ്ടായിരുന്ന കുലറലയലറ 
ലതറ്റുകൾക്കു കാരെം സാലങ്കതികവിദയയുലട നൂനതയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുലറ വർഷ്ങ്ങൾലകാണ്ടു 
സാലങ്കതികവിദയ സവന്ത്ം ലതറ്റുകൾ തിരുത്തി, വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്; നാം, ലലാഗർമാരാെ് ഇനി സവയം 
തിരുലത്തണ്ടത്. 

ഗഹനമായ ആശയങ്ങളൾലക്കാള്ളുന്ന രചനകൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാനുള്ള ചിന്ത്ാശക്തി സാധാരെക്കാരായ നമുക്കില്ല. 
പലക്ഷ, ലതറ്റുകെില്ലാത്ത മലയാെലമഴുതാൻ നമുക്കാവം. അതിന് പതിവായുള്ള പത്രവായനലയ ലവണ്ടൂ. 
ലതറ്റുകലൊഴിവാക്കി, ലലാഗുകളലട ഗുെനിലവാരമുയർത്താൻ ലലാഗർമാർ ശ്രദ്ധിലച്ചങ്കിൽ മാത്രലമ, മലയാെം 
ലലാഗ്കസറ്റുകൾക്കും ലലാഗർമാർക്കും വെരാനാകൂ. കല്ലുകളള്ള ഭക്ഷെം സൗജനയമായാൽത്തലന്നയും, അതു 
ഭുജിയ്ക്കാൻ ആരാണു വരിക! 

sunilmssunilms@rediffmail.com 
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