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കവി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു് പിറന്ന
വ്യാകരണ പുസ്തകം

—സക്കറിയ

ൈഹസ്കൂളിലാണു് (1958–61) “ഭാഷാ ദീപിക” ആദ്യം എെന്റ കയ്യിെലത്തുന്നതു്.
വ്യാകരണം എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു എന്നതാണു് സത്യം. വൃത്തശാസ്ത്രവും അതു�
േപാെലതെന്ന. പൂവത്തിങ്കൽ ചാേക്കാ സാറും േതാമാ സാറും (േതാമാ സാറിെന്റ
വീട്ടുേപർ മറന്നുേപായി—വീട്ടുേപർ േചർത്താണു് സാറന്മാർ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന�
തു്.) ആണു് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്—സുന്ദരമായി, സുഗമമായി, ലളിതമായി.
പഠിക്കാനുള്ള വ്യാകരണത്തിനപ്പുറത്തു് ഞാൻ “ഭാഷാ ദീപിക”യിൽ കാടുകയറി
വായിക്കും. കാരണം ജി ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് എല്ലാം വിശദീകരിച്ചതു്—
െകാച്ചു െകാച്ചു രത്നക്കല്ലുകൾ േപാെല തിളങ്ങുന്ന ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലുമുള്ള
ഉദ്ധരണികൾ. വായിൽ െവള്ളമൂറുന്ന, മധുര പലഹാരം േപാെലയുള്ള േശ്ലാക�
ങ്ങൾ. ‘ആലസ്യമാണ്ട മുഖെമാട്ടു കുനിച്ചു’വും ‘അനന്തമജ്ഞാതമവർണ്ണനീയ’വും
‘ഉടൻ മഹാേദവിയിടത്തുൈകയി’ലുെമല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം കെണ്ടത്തിയതു് ‘ഭാ�
ഷാ ദീപിക’യിലാണു്. അതായിരുന്നു ജിയുെട മന്ത്രവാദം: കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത
വ്യാകരണ നിയമങ്ങെള അേദ്ദഹം ഹൃദയഹാരികളും ലളിതങ്ങളുമായ ഉദാഹര�
ണങ്ങൾ െകാണ്ടു് എെന്നേപ്പാെലെയാരുവെന്റ തലയിൽ എെന്നേന്നക്കുമായി
പതിച്ചു വച്ചു. മാന്ത്രികനായ കവിയായിരുന്ന അേദ്ദഹം നല്ല ഗദ്യത്തിെന്റയും ഉപാ�
സകനായിരുന്നു. “ഭാഷാ ദീപിക”യിെല ഗദ്യെമഴുത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിെല
ഉദാഹരണങ്ങൾ എെന്ന എത്രമാത്രമാണു് െകാതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്!

ഞാൻ പഠിച്ച പുസ്തകം നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായി. പിന്നീടു് 1966-ലാണു് േകാട്ടയം
എൻ ബി എസിൽ നിന്നു് ‘ഭാഷാ ദീപിക’ (1 രൂ. 62 ൈപ.) ‘വൃത്തമഞ്ജരി’ (2 രൂ.
25 ൈപ.) എന്നിവ വീണ്ടും വാങ്ങിയതു് എന്നു് അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന രസീതു് പറ�
യുന്നു. ഞാൻ ‘ഭാഷാദീപിക’ വല്ലേപ്പാഴും എടുക്കും. േസ്നഹ സേന്താഷങ്ങേളാെട
മറിച്ചു േനാക്കും. ഇങ്ങെന മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള ഒരവസരം പിന്നീടു് വന്ന തല�
മുറകൾക്കു് ലഭിച്ചില്ലെല്ലാ എേന്നാർത്തു് പരിതപിക്കും. അതിെനപ്പറ്റി ആളുകേളാടു്
പറയണെമന്നു് ആഗ്രഹിക്കും. പേക്ഷ, അെതങ്ങെന സാധിക്കും? അേപ്പാഴാണു്
സായഹ്നയുമായി പരിചയെപ്പട്ടതു്. ഞാൻ അേന്ന ദിവസം തെന്ന ‘ഭാഷാ ദീപിക’
എടുത്തു െകാടുത്തു: നിങ്ങളുെട സ്വതന്ത്ര വായനാേമഖലയിേലയ്ക്കു് ഇതിെനയും കൂടി
പ്രേവശിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങെനയും ഹൃദയത്തിൽ െതാടുന്ന, കവി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു്
പിറന്ന, ഒരു വ്യാകരണ പുസ്തകമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വരും തലമുറകൾ അറിയെട്ട.
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വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽ നിന്നു നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി പുതിയ പാ�
ഠപദ്ധതി അനുസരിച്ചു് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഭാഷാ ദീപിക ഒന്നും രണ്ടും പു�
സ്തകങ്ങൾ. ഒന്നാം പുസ്തകം ൈപ്രമറി സ്കൂളുകളിെല ഉയർന്ന ക്ലാസുകളി�
േലക്കും മിഡിൽ സ്കൂളുകളിേലക്കും േവണ്ടിയുള്ളതാണു്; രണ്ടാം പുസ്തകം
ൈഹസ്കൂൾ ക്സാസ്സുകളിേലക്കും. ഒന്നാം പുസ്തകം ശ്രീ.ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻ
പിള്ളയും രണ്ടാം പുസ്തകം ശ്രീ.ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പുമാണു് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള�
തു്. രണ്ടു പുസ്തകവും കമ്മിറ്റി പരിേശാധിച്ചു് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണു്.

—ഗ്രന്ഥകാരൻ



1
വാക്യം

പൂവു വിടരുന്നു. പൂവു വാടുന്നു.

പൂവു െകാഴിയുന്നു.

1. പൂവിെന സംബന്ധിക്കുന്ന മൂന്നു് ആശയമാണേല്ലാ, മുകളിൽ േചർത്തിരിക്കുന്ന
പദസമൂഹം െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്. ‘വിടരുന്നു’ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ‘എന്തു
വിടരുന്നു’? എന്നു് ആകാംക്ഷ ജനിക്കുന്നു. ‘പൂവു വിടരുന്നു’, എന്നു പൂരിപ്പിച്ചാൽ
ആകാംക്ഷാപൂർത്തിവരും; ആശയം പൂർണ്ണമാകും എന്നു സാരം. ‘പൂവു വാടുന്നു’,
‘പൂവു െകാഴിയുന്നു’, ഈ പദസമൂഹങ്ങളും ഓേരാ ആശയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഇങ്ങെന ‘ഒരാശയം പൂർണ്ണമാകത്തക്കവണ്ണം സാകാംക്ഷങ്ങളായ പദങ്ങൾ േച�
രുന്നതാണു് വാക്യം’. ഓേരാ പദത്തിനും അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം േപാര,
എല്ലാം േചർന്നു് ഒരാശയം െവളിെപ്പടുത്തുക കൂടി േവണം; എന്നാേല വാക്യമാവു�
കയുള്ളൂ. ‘കുരുവികൾ, ഓലനാരുെകാണ്ടു്’, ഈ രണ്ടു പദത്തിനും അ ർത്ഥമുണ്ടു്.
എങ്കിലും ആകാംക്ഷ ശമിക്കുന്നില്ല. ‘കൂടുെകട്ടുന്നു’ എന്നുകൂടി േചർത്തുേനാക്കു. ആ
പക്ഷിെയ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ആശയം പൂർണ്ണമാെയന്നു േതാന്നുന്നിേല്ല? ആ
പദസമൂഹം വാക്യമാണു്.

അഭ്യാസം ൧

I വാക്യങ്ങളും വാക്യങ്ങളല്ലാത്ത പദസമൂഹങ്ങളും േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

1. ഭാരതി, പദാവലി േതാേന്നണം കാേല കാേല.
2. വാേനാർനദീപുേര വാണരുളീടുന്ന

ദീനാനുകമ്പിയാം കൃഷ്ണൻ തിരുവടി
3. ശാകുന്തളം എന്ന നാടകത്തിെന്റ രചനെകാണ്ടു േലാകപ്രശസ്തി േനടിയ.
4. ശാസ്ത്രം വിജ്ഞാനേത്തയും കല സൗന്ദര്യേബാധേത്തയും വികസിപ്പിക്കു�

ന്നു.
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5. നിെന്നെച്ചാല്ലിയുമില്ല കില്ലിനിെയനിക്കീ മുല്ലെയെച്ചാല്ലിയും.
6. കലാേബാധം വികസിപ്പിക്കാെത വ്യവസായം വളർത്തിയാൽ.

II യഥാേയാഗ്യം േചർത്തു വാക്യമാക്കുക:-

സിംഹം ഓരിയിടുന്നു.
പുലി കരയുന്നു.
പശു അലറുന്നു.
കുറുക്കൻ മുരളുന്നു.
വണ്ട് കൂകുന്നു.
കുയിൽ മൂളുന്നു.

III ഉചിതമായ പദം േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക:-

1. രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു നിർമ്മിച്ചു.
2. കൃഷ്ണഗാഥ രചിച്ചു.
3. തുള്ളൽക്കവിത ഉണ്ടാക്കി.
4. സഹൃദയന്മാെര ആഹ്ലാദിപ്പിക്കും.
5. വിജ്ഞാനം പ്രദാനം െചയ്യുന്നു.

2. ‘പൂവു വിടരുന്നു’ എന്ന വാക്യത്തിൽ ഏതു് വസ്തുവിെനക്കുറിച്ചാണു് പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നതു്? പൂവിെനക്കുറിച്ചേല്ല? അതിെനപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു? ‘വിടരുന്നു’, എന്നാണ�
െല്ലാ. ഏതു് വാക്യത്തിലും, ഇങ്ങെന രണ്ടു ഭാഗം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ‘സ്വാതന്ത്ര്യം
എെന്റ ജന്മാവകാശമാണു്’, എന്ന വാക്യം പരിേശാധിക്കാം. ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ ആണു്,
ഇവിെട ഉേദ്ദശ്യം; ‘എെന്റ ജന്മാവകാശമാണു്’ എന്ന ഭാഗം അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള പ്ര�
സ്താവമാകുന്നു. വാക്യത്തിെല ഉേദ്ദശ്യം ആഖ്യയാണു്. അതിനു് വിേധയമായ ഭാഗം
ആഖ്യാതവും.

ആഖ്യ ആഖ്യാതം
പൂവു വിടരുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യം എെന്റ ജന്മാവകാശമാണു്.

അഭ്യാസം ൨

I ഉേദ്ദശ്യവിേധയങ്ങൾ േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

1. നന്നല്ല േദഹം നിമിത്തം മഹാേമാഹം.
2. പന്തിരണ്ടാംദിനം കാലത്തു ൈസന്യവും

പന്തി രണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിനായ്.
3. േലാകമാകുന്നു, നാടകരംഗം;

നാമതിെല നടന്മാരുമെത്ര.
4. മിന്നുന്നെതല്ലാം െപാന്നല്ല.

LINKS TO
CHAPTERS
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5. പണ്ടു്, വിദർഭത്തിൽ ഭീമൻ എെന്നാരു രാജാവു് ഉണ്ടായിരുന്നു.
6. ഇവിടമാണദ്ധ്യാത്മവിദ്യാലയം.
7. േകരളം നമ്മുെട ജന്മഭൂമിയാകുന്നു.
8. ഭാഷാഭിമാനവും േദശാഭിമാനവും ഇല്ലാത്തവർ വളെര കുറയും മറ്റുനാടുക�

ളിൽ.

II ആഖ്യാപദവും ആഖ്യാതപദവും അടയാളെപ്പടുത്തുക:-

1. ഗതിെകട്ടാൽ പുലി പുല്ലു തിന്നില്ല.
2. കളവു മിനുക്കിയാൽ സത്യമാവില്ല.
3. ഇരുമ്പും െതാഴിലും ഇരിെക്കെക്കടും.
4. അമ്പുകൾ െകാണ്ടാൽ, വ്രണം കാലത്താൽ നികന്നീടും.
5. ഇന്നെലേയാളെമെന്തന്നറിഞ്ഞില്ല.
6. െകാച്ചുനീർത്തുള്ളിവെന്നെന്ന

വിളിച്ചൂ മധുരസ്വരം.
7. ആലസ്യമാണു്, നമ്മുെട ശത്രു.

3. ‘പൂവു വിടരുന്നു’ എന്ന വാക്യം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുേനാക്കു. അതിെല ആഖ്യാത�
പദം നാമമാണു്. ‘പൂവു്’ എന്ന ശബ്ദം ഒരു വസ്തുവിെന്റ േപരാണെല്ലാ. ദ്രവ്യനാ�
മം മാത്രമല്ല, ഗുണനാമവും ക്രിയാനാമവും ആഖ്യയായിവരാം. ‘തണുപ്പു കൂടുന്നു’,
‘ഓട്ടം േകമമായി’, ഈ വാക്യങ്ങളിെല ആഖ്യാപദങ്ങൾ ഏേതതു നാമവിഭാഗങ്ങ�
ളിൽ െപടുന്നു? ‘തണുപ്പു്’, ഒരു ഗുണത്തിെന്റ േപരാണു്. ‘ഓട്ടം’, ഒരു ക്രിയയുേടയും.

‘ഞാൻ പഠിക്കുന്നതു് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ആകുന്നു’, ഈ പദസമൂഹം ഒരു
വാക്യമാണെല്ലാ. ഇതിെല ആഖ്യ ‘ഞാൻ പഠിക്കുന്നതു്’ എന്ന ഭാഗമാകുന്നു.
ഞാൻ എന്ന പദം, പഠിക്കുന്നതു് എന്ന ആഖ്യാതത്തിലാണു് അന്വയിക്കുന്നതു്.
അതിനാൽ ആ പദങ്ങൾ േചരുേമ്പാൾ വാക്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്.
‘പഠിക്കുന്നതും’ എന്ന പദത്തിനു നാമത്തിെന്റ ധർമ്മമാണുള്ളതു്. പഠിക്കുന്നതിൽ,
പഠിക്കുന്നതിനാൽ, എെന്നാെക്ക രൂപമുണ്ടാവാമെല്ലാ. ഇങ്ങെന നാമം േപാെല
പ്രേയാഗിക്കാവുന്ന വാക്യത്തിനു നാമവാക്യം എന്നാണു് സംജ്ഞ. ഉദാഹരണ�
ത്തിൽ നിന്നു നാമവാക്യം ആഖ്യയായി വരുെമന്നു ഗ്രഹിക്കാം. േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

• അസത്യം പറയുക നല്ലതല്ല.

• നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതു നടക്കണം.

അഭ്യാസം ൩

I നാമവാക്യം ആഖ്യയായി വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ മാത്രം എടുെത്തഴുതുക:-

1. അധർമ്മം ആചരിക്കുന്നതു പാപമാണു്.

LINKS TO
CHAPTERS
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2. അധർമ്മം തലെപാക്കുന്നു.
3. പരിശ്രമം വിജയത്തിേലക്കുള്ള േസാപാനമാകുന്നു.
4. ഈശ്വരെന ഭജിക്കുകയാണു് എെന്റ അനുജത്തി.
5. ചുടുന്ന െവയിലിൽ െതാടുെമെന്റ കാലുെപാള്ളെട്ട.
6. ഞാൻ േവദന െചാൽവതില്ല.
7. േനരം പുലർന്നതു് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല.
8. ഞാനുണർന്നതു് അല്പം ൈവകിയിട്ടാണു്.

4. ‘പൂവു വിടരുന്നു’, എന്ന വാക്യത്തിെല ആഖ്യാപദം നാമമാെണന്നു ഗ്രഹിച്ചുവ�
െല്ലാ. ആഖ്യാതേമാ? ‘വിടരുന്നു’ എന്നതു വർത്തമാനകാലേത്താടു് അനുബന്ധി�
ച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണു് േബാധിപ്പിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ക്രിയാപദം
ആകുന്നു. ആഖ്യാതപദങ്ങൾ പ്രാേയണ ക്രിയകളായിരിക്കും. എന്നാൽ, സംസ്കൃത�
ത്തിലും മറ്റു പല ഭാരതീയ ഭാഷകളിലും ആഖ്യാതം ക്രിയാപദമായിരിക്കണെമന്നി�
ല്ല, എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും. ‘രാമൻ നല്ലവൻ’, ‘നീ സമർത്ഥൻ തെന്ന’, മുതലായ
ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക. ‘ആകുന്നു’, ‘ആണ്’, ‘അെത്ര’, ഈ ക്രിയാരൂപങ്ങ�
ളിൽ ഏെതങ്കിലും േചർത്തു് ആഖ്യാതം ക്രിയാരൂപമാക്കുന്നതു് സൗകര്യത്തിനുേവ�
ണ്ടി മാത്രമാണു്. ആ ക്രിയകൾക്കാകെട്ട, തനിെയ ആകാംക്ഷാപൂർത്തി വരുത്തു�
വാൻ ശക്തിയില്ലതാനും. ‘രാമൻ ആകുന്നു’, എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിചാരം വ്യക്ത�
മാവില്ലെല്ലാ. ‘സമർത്ഥനാകുന്നു’, ‘സുമുഖനാകുന്നു’, ‘ഉത്സാഹിയാകുന്നു’, എന്നിങ്ങ�
െന ആശയങ്ങെള പൂരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചാേല വാക്യം പൂർണ്ണമാവു�
കയുള്ളൂ. ‘ആവുക’ എന്ന ക്രിയ ആഖ്യാതമായി വരുേമ്പാൾ അർത്ഥപൂർത്തിക്കുേവ�
ണ്ടി അേതാടു േചർക്കുന്ന ‘സമർത്ഥൻ’, ‘സുമുഖൻ’ മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ ആഖ്യാത�
പൂരകങ്ങളാണു് എന്നു പറയാം.

ആഖ്യ ആഖ്യാതപൂരകം ആഖ്യാതം
രാമൻ നല്ലവൻ ആകുന്നു.
നീ സമർത്ഥൻതെന്ന ആണു്.
രാമായണം ഇതിഹാസം അെത്ര.

അഭ്യാസം ൪

I ആഖ്യാതപൂരകമായ പദം മാത്രം േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

1. കാക്ക കറുത്തതാകുന്നു.
2. ഞാനതു വിചാരിച്ചതാണു പണ്ടുതെന്ന.
3. ആശയം അഗാധവും പ്രൗഢവുമാണു്.
4. ഹൃദ്യമല്ല, ഭാവനാശൂന്യമായ പദ്യം.
5. ജന്തുക്കെള ഹിംസിക്കുന്നതു നല്ലതല്ല.
6. നഗരം പ്രശാന്തവും രാത്രി നിശബ്ദവുമായിരുന്നു.
7. ഞാൻ പറഞ്ഞതെത്ര പരമാർത്ഥം.
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II ആഖ്യാതപൂരകം േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക:-

1. നല്ല കവിത ആകുന്നു.
2. ദുഷ്ക്കവിത അല്ല.
3. ശത്രുക്കെള േപടിേച്ചാടുന്നവൻ ആണു്.
4. ശത്രുക്കെള വിശ്വസിക്കുന്നതു് അെത്ര.
5. ഈ ഗ്രന്ഥം വളെര അല്ല; ഇതു വല്ലാെത മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

III ക്രിയാപദമില്ലാെത ആകാംക്ഷാപൂർത്തി വരുന്ന നാലു വാക്യം എഴുതുക.

5. ‘പൂവു വിടരുന്നു’. എന്ന വാക്യത്തിെല ആഖ്യനാമമാണു് എന്നും, ആഖ്യാതം
ക്രിയയാെണന്നും ധരിച്ചുവെല്ലാ. പ്രസ്തുത പദദളങ്ങളിൽ നാമത്തിനും ക്രിയയ്ക്കും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താണു്? ‘വിടരുക’ എന്ന വ്യാപാരം എന്തിെന ആശ്രയിച്ചി�
രിക്കുന്നു? പൂവിെനയേല്ല? ക്രിയ െചയ്യുന്ന വസ്തുവിനു് വ്യാകരണത്തിൽ കർത്താവു്
എന്നാണു്, സംജ്ഞ. ‘ബാലൻ കാവ്യം വായിക്കുന്നു’, ഈ വാക്യത്തിെല വായി�
ക്കുക എന്ന വ്യാപാരം ആെരയാണു് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്? ബാലെനയേല്ല?
‘ബാലൻ’ ഈ വാക്യത്തിെല കർത്തൃപദം ആകുന്നു.

കർത്താവ് ക്രിയ
പൂവു് വിടരുന്നു.
ബാലൻ വായിക്കുന്നു.
ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു.
നദി ഒഴുകുന്നു.

അഭ്യാസം ൫

I കർത്തൃപദം േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക:-

1. ചൂടും െവളിച്ചവും തരുന്നു.
2. ആഹ്ലാദവും അറിവും നൽകുന്നു.
3. യുദ്ധം െചയ്യുന്നു.
4. ശത്രുക്കെളേപ്പാലും േസ്നഹിക്കുന്നു.

II കർത്തൃപദം അടയാളെപ്പടുത്തുക:-

1. രാമെന കാത്തു് എത്രനാൾ ഞാൻ ഇരുന്നു!
2. പാടം നീണ്ടുപരന്നു കിടക്കുകയാണു്.
3. കുടിലുകളിൽ വിളക്കുകൾ കത്തി.
4. േചണമ്പും നിേന്മനിെച്ചന്തളിർ ചുംബിപ്പാൻ

േചതസ്സു േസാേന്മഷം ചാടിടുന്നു.
5. പുത്രെനന്നുള്ള ശബ്ദം വിധിച്ചു ശത-

പത്രസമുത്ഭവെനന്നു മറിക നീ.
6. വരികരികിരി കിളിമകേള, നീ.
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III ക്രിയാപദത്തിനും കർത്തൃപദത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമെന്തന്നു വിശദമാ�
ക്കുക.

IV കർത്തൃപദം േചർക്കുക:-
(രാമനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള സംഭാഷണം)

കൃഷ്ണൻ: പറഞ്ഞതു് എനിക്കു മനസ്സിലായി. ആവുന്നെതാെക്ക െചയ്യാം.
രാമൻ: അത്രയും സമ്മതിച്ചുവെല്ലാ. അതുമതി.
കൃഷ്ണൻ: സമ്മതിച്ചുെവേന്നയുള്ളൂ. ശ്രമിക്കാതിരിക്കയുമില്ല. എങ്കിലും സംശയി�

ക്കുന്നുണ്ടു്, ജയം കിട്ടുേമാ എന്നു്. എന്തു പറയുന്നു?

6. ‘ബാലൻ കാവ്യം വായിക്കുന്നു’, എന്ന വാക്യത്തിൽ കർത്തൃപദവും ക്രിയാപദവും
മാത്രമല്ലെല്ലാ ഉള്ളതു്. കാവ്യം എന്ന വാക്കിനു ക്രിയേയാടുള്ള ബന്ധെമന്താണു്?
ആരു് വായിക്കുന്നു, ബാലൻ. ബാലൻ എന്തു വായിക്കുന്നു, കാവ്യം. മെറ്റാരുദാഹ�
രണം െകാണ്ടു് ഈ മാതിരി പദങ്ങളുെട ബന്ധം കുെറക്കൂടി വ്യക്തമാക്കാം. ‘അമ്മ
മകെന വിളിക്കുന്നു’ എെന്നാരു വാക്യം അപഗ്രഥിച്ചു േനാക്കൂ. ആരാണു് വിളിക്കുന്ന�
തു്? വിളിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി െചയ്യുന്നതു് ആരാണു്? അമ്മയേല്ല? ആ പദം വാ�
ക്യത്തിെല കർത്താവുതെന്ന. ആെരയാണു് വിളിക്കുന്നതു്? മകെനയേല്ല? ആെര
അെല്ലങ്കിൽ എന്തിെന എന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്ക് നിവൃത്തി വരുത്തുന്ന പദം കർമ്മമാ�
ണു്.

കർത്താവു് കർമ്മം ക്രിയ
ബാലൻ കാവ്യം വായിക്കുന്നു.
അമ്മ മകെന വിളിക്കുന്നു.
കവി കവിത രചിക്കുന്നു.
സഹൃദയൻ കവിത ആസ്വദിക്കുന്നു.
വിമർശകൻ കാവ്യസൗന്ദര്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

അഭ്യാസം ൬

I കർത്തൃപദം േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക:-

1. അതിഥിെയ സൽക്കരിക്കുന്നു.
2. വീണ വായിക്കുന്നു.
3. കാശ്മീരിൽ ഉഗ്രമായി നടന്നു.
4. മലെവള്ളത്താൽ മുങ്ങിേപ്പായി.
5. അൈദ്വതസിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചു.
6. ചൂടു തട്ടിയാൽ വികസിക്കുന്നു.

II ആകാംക്ഷാപൂർത്തിക്കു കർമ്മപദം േവണ്ടവാക്യത്തിൽ മാത്രം അതു േചർ�
ക്കുക:-
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1. സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നു.
2. പടയാളി രക്ഷിക്കുന്നു.
3. സത്യം ജയിക്കുന്നു.
4. േപാരാളി ജയിക്കുന്നു.
5. ഭക്തൻ ഭജിക്കുന്നു.
6. ഞാൻ വായിക്കുവാൻ അവേനാടു തരണെമന്നു് അേപക്ഷിച്ചു.

III യഥാസ്ഥാനം കർമ്മം, കർത്താവു് ഈ പദങ്ങൾ േചർക്കുക.

• ക്രിയ െചയ്യുന്ന വസ്തു

• ക്രിയയുെട ഫലത്തിനു് ആശ്രയമായ വസ്തു

7. ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും േചർന്നാണു് വാക്യമാകുന്നതു്. അതിനാൽ, കുറഞ്ഞപ�
ക്ഷം, ഒരു വാക്യത്തിൽ രണ്ടു പദം ഉണ്ടായിരിക്കും. ‘പൂവു വിടരുന്നു’ എന്ന വാക്യ�
ത്തിൽ രണ്ടു പദേമ ഉള്ളൂ. ‘ബാലൻ കാവ്യം വായിക്കുന്നു’, എന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ
കർമ്മപദം കൂടി ഉണ്ടു്. കർത്താവിലും കർമ്മത്തിലും ക്രിയയിലും അന്വയിക്കുന്ന വാ�
ക്കുകളും മിക്ക വാക്യങ്ങളിലും കാണാം. അങ്ങെന പദങ്ങൾ ഏറുകയും വാക്യങ്ങൾ
നീണ്ടുനീണ്ടു േപാവുകയും െചയ്യും. ‘നാലുമണിക്കു പാഠശാലയിൽനിന്നു പുറത്തുവ�
രുന്ന െചറിയ കുട്ടികൾ ൈകയിൽ പുസ്തകസഞ്ചിയുമായി നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിെല വീടുക�
ളിേലയ്ക്ക് ഉത്സാഹപൂർവ്വം േപാകുന്നു’, എന്ന വാക്യം അപഗ്രഥിക്കുക. ‘കുട്ടികൾ’
ആണു്, ആഖ്യ. ‘േപാകുന്നു’, ആഖ്യാതവും. ‘നാലുമണിക്കു പാഠശാലയിൽ നിന്നു
പുറത്തുവരുന്ന െചറിയ’, ഈ ഭാഗം ആഖ്യയിലാണു്, അന്വയിക്കുന്നതു്. ‘ൈകയിൽ
പുസ്തകസഞ്ചിയുമായി നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിെല വീടുകളിേലയ്ക്ക് ഉത്സാഹപൂർവ്വം’ എന്ന ഭാ�
ഗമാകെട്ട, ആഖ്യാതത്തിൽ അന്വയിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന കർമ്മേത്താടു േചരുന്ന പദ�
ങ്ങളും വാക്യങ്ങളിൽ കണ്ടുെവന്നുവരാം. ആശയത്തിെന്റ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് നീണ്ടു�
നീണ്ടു േപാകുന്ന ആകാംക്ഷയുെട പൂർത്തിക്കു േവണ്ടിടേത്താളം പദങ്ങൾ വാക്യ�
ത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കാം; ഇതാണു്, പദങ്ങൾ ഏറിേയാ കുറേഞ്ഞാ വരുന്നതിനു കാ�
രണം.

ആഖ്യയിൽ അന്വയിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്കു ആഖ്യാപരിച്ഛദെമന്നു േപരുണ്ടു്.
ആഖ്യാതത്തിൽ അന്വയിക്കുന്നവയ്ക്കു് ആഖ്യാതപരിച്ഛദെമന്നും കർമ്മേത്താടന്വ�
യിക്കുന്നവ കർമ്മപരിച്ഛദമാകുന്നു. ‘പരിച്ഛദ’ത്തിനു പകരം ‘വിേശഷണം’ എന്ന
േപർ വാക്യാപഗ്രഥനത്തിൽ ലാഘവത്തിനുേവണ്ടി സ്വീകരിക്കാം.

(എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും കർത്തൃപദമായിരിക്കണെമന്നില്ല, ആഖ്യ. കർമ്മം
ആഖ്യയായിവരും ചില വാക്യങ്ങളിൽ. പ്രേയാഗെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന പ്രകരണ�
ത്തിൽ അതു വിശദമാക്കുന്നതാണു്.)

8. വാക്യങ്ങെള ആഖ്യ, ആഖ്യാതം, ആഖ്യാപരിച്ഛദം, ആഖ്യാതപരിച്ഛദം, കർമ്മം,
കർമ്മപരിച്ഛദം ഇങ്ങെന അപഗ്രഥിച്ചു േനാക്കുന്നതു് ആശയഗ്രഹണത്തിനു സഹാ�
യമായിരിക്കും. ഈ പ്രവൃത്തിക്കാണു് ‘അേപാദ്ധാരം’ എന്നു് വ്യാകരണത്തിൽ സം�
ജ്ഞ നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. ഇവിെട ഒരു വാക്യം അേപാദ്ധരിക്കാം:-

LINKS TO
CHAPTERS

TOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



16 ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: ഭാഷാ ദീപിക

(1) ഉത്തമമായ കാവ്യം ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ വികാരങ്ങെള സഹൃദയ ഹൃദയങ്ങളിൽ
സംക്രമിപ്പിക്കുന്നു.

ആഖ്യാപരിച്ഛദം ആഖ്യ
ഉത്തമമായ കാവ്യം

കർമ്മപരിച്ഛദം കർമ്മം
ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ വികാരങ്ങെള

ആഖ്യാതപരിച്ഛദം ആഖ്യാതം
സഹൃദയഹൃദയങ്ങളിൽ സംക്രമിപ്പിക്കുന്നു.

(2) പുരയുെട മുറ്റത്തു വീണുകിടക്കുന്ന പുതിെയാരു മല്ലികാസൂനം.

ആഖ്യാപരിച്ഛദം ആഖ്യ
പുതിെയാരു മല്ലികാസൂനം

കർമ്മപരിച്ഛദം കർമ്മം
– –

ആഖ്യാതപരിച്ഛദം ആഖ്യാതം
പുരയുെട മുറ്റത്തുവീണു കിടക്കുന്നു.

അഭ്യാസം ൭
അേപാദ്ധരിക്കുക:-
1. എത്ര േശാഭിച്ചിരുന്നിെതാരു രാജ്ഞി

കണക്കേയ, നീ.

2. നന്നായ് വിളങ്ങുെമാരു കൗസ്തുഭമാം നവാർക്കൻ
നൽകെട്ടെയന്നകമലർക്കു വികാസേമറ്റം.

3. മണ്ണാകുമീ മലരു വിസ്മൃതമാകുമിേപ്പാൾ.

4. അധികം കാലതാമസംകൂടാെത അയൽരാജ്യത്തിെല രാജാവു് രാജ്യം ആക്രമി�
ച്ചു.

5. െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ ഒരു മേഹാത്സവമായിരുന്നു അന്നു്.

6. ഗുണവതിയുെട വിവാഹസമയത്തു് നിങ്ങൾ അവിെട സന്നിഹിതനായിരിക്ക�
ണം.
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2
പദവിഭാഗം

പദം
പദങ്ങൾ േചർന്നാണു വാക്യമാകുന്നെതന്നു ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെല്ലാ. പദെമന്നു�
െവച്ചാെലന്താണു്? അെതങ്ങെനയുണ്ടാകുന്നു? ‘തവള’ എന്ന ശബ്ദം നമ്മുെട ഭാ�
ഷയിെല ഒരു പദമാണു്; ‘തവള’ പദമല്ലതാനും. എന്താണു് ഒന്നു പദമാെണന്നും
മറ്റതു പദമെല്ലന്നും പറവാൻ കാരണം? ‘തവള’, ഒരർത്ഥവും േബാധിപ്പിക്കുന്നില്ല.
‘തവള’ എന്ന ശബ്ദം േകൾക്കുേമ്പാൾ, ഒരു ജീവിയുെട രൂപം നമുക്കു് ഓർമ്മവരു�
ന്നു. അർത്ഥമുള്ള ശബ്ദമാണു്, പദെമന്നു് ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമായി�
േല്ല? വാക്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കാൻ അർത്ഥമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കു ചില രൂപസംസ്കാ�
രങ്ങൾ േവണ്ടിവരും. ‘ഉറങ്’ എന്ന ശബ്ദം നിദ്രെയ കുറിക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ
ഈ രൂപത്തിൽതെന്ന വാക്യത്തിൽ അതു പ്രേയാഗിക്കാവുന്നതല്ല. ഉറക്കം, ഉറ�
ങ്ങുന്നു, ഉറങ്ങി ഇങ്ങെനെയാെക്ക രൂപെപ്പടുത്തുേമ്പാേഴ പ്രേയാഗാർഹത സി�
ദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. വാക്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കാൻ അഹങ്ങളും അർത്ഥയുക്തങ്ങളുമായ
ശബ്ദങ്ങളാണു്, പദങ്ങൾ എന്നു ധരിക്കണം. ‘ആശയങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ
ഉള്ള ഉപകരണം ആകുന്നു, ഭാഷ’, എന്ന വാക്യത്തിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ടു്?

‘തവള’ എന്ന അർത്ഥയുക്തമായ ശബ്ദം, അർത്ഥരഹിതങ്ങളായ ഏതാനും
വർണ്ണങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടായതാണു്. ത് + അ, വ് + അ, ള് + അ, ഇങ്ങെന ആ പദ�
െത്ത വിഭജിക്കാം. ആറു വർണ്ണങ്ങൾ േചർന്നാണു്, അർത്ഥവത്തായ ഒരു ശബ്ദമാ�
യി പരിണമിച്ചതു്. ‘കിളി’ എന്ന വാക്കു് ഇതുേപാെല അപഗ്രഥിച്ചുേനാക്കു. ക് + ഇ,
ള് + ഇ, എന്നിങ്ങെന നാലു വർണ്ണം അെല്ലങ്കിൽ ധ്വനി ഈ പദത്തിലടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്നു.

അഭ്യാസം ൮

I വിട്ടുേപായ പദംേചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക:-

1. പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ഉപകരണമാണു്, ഭാഷ.
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2. അർത്ഥയുക്തവും ആയ ശബ്ദമാണു്, പദം.
3. സാകാംക്ഷങ്ങളായ പദങ്ങൾ േചർന്നു് ആകുന്നു.
4. വാക്യങ്ങെള ആയും, വർണ്ണങ്ങളായും അപഗ്രഥിക്കാം.
5. വാക്യത്തിെല ഉേദ്ദശ്യം , വിേധയം ആഖ്യാതവും ആെണന്നു െപാ�

തുെവ പറയാം.

II താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങെള വർണ്ണങ്ങളാക്കി േവർതിരിക്കുക:-

(1) കല, കീരി, ഉളി.
(2) ഉലക്, അളവ്, വാൾ, കൺ.
(3) ഗ്രന്ഥം, അന്ധത, സായാഹ്നം, പുസ്തകം, നിഷ്ഠ.

III അർത്ഥയുക്തങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ ആക്കുക:-

പ് + അ + റ് + അ + വ് + അ.
അ + ഴ് + അ + ക് + ഉ്.
സ് + ആ + ഗ് + അ + ര് + അ + മ്.
ഇ + ല് + അ + വ് + ഉ്.

വാചകവും േദ്യാതകവും
(i) അർത്ഥമുള്ള ശബ്ദമാണെല്ലാ, പദം. ആ അർത്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവം ആസ്പദമാ�

ക്കി, പദങ്ങെള പലവിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘െനടിയ ചമ്പകം പൂത്തു’
എന്ന വാക്യം അപഗ്രഥിച്ചു പരിേശാധിക്കുക. ‘ചമ്പകം’ എന്ന വാക്കിെന്റ അർ�
ത്ഥം ഒരു മരമാണ്. ‘െനടിയ’ എന്ന പദം, ആ ജാതിയിൽെപ്പട്ട ഏതു വൃക്ഷ�
േത്തയും കുറിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ‘െചമ്പക’ത്തിെന്റ അർത്ഥെത്ത അത്ര വ്യാ�
പകമല്ലാതാക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ, വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു. ‘പൂത്തു’, ‘കാലാനുബദ്ധ�
മാ’ ഒരു പ്രവൃത്തിെയയാണു്, കുറിക്കുന്നതു്. ഒരു വസ്തുവിെന നിർേദ്ദശിക്കുന്ന
‘ചമ്പകം’, നാമം; ആ പദത്തിെന്റ അർത്ഥെത്ത േഭദിപ്പിക്കുന്ന ‘െനടിയ’ എന്ന
ശബ്ദം, വിേശഷണം; കാലാദിബന്ധങ്ങേളാടു കൂടിയ വ്യാപാരം അർത്ഥമായ
‘പൂത്തു’ എന്ന വാക്കു ക്രിയ, അെല്ലങ്കിൽ, കൃതി.

(ii) നാമം, വിേശഷണം, ക്രിയ, ഈ മൂന്നു വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട ശബ്ദങ്ങൾക്കും
സ്വന്തമായ അർത്ഥമുെണ്ടന്നു സ്പഷ്ടമായെല്ലാ. മറ്റു ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്കു
പരിേശാധിച്ചുേനാക്കാം. ‘രാമായണം എന്ന കാവ്യം’, ‘വാല്മീകിയും വ്യാസനും’,
‘പുരാണേമാ ഇതിഹാസേമാ’, ഈ പദ സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന
‘എന്ന’, ‘ഉം’, ‘ഓ’, ഇവയ്ക്കു് സ്വന്തമാെയാരർത്ഥമില്ല. ‘എന്ന’ എന്ന വാക്കു്
‘രാമായണം’, ‘കാവ്യം’, ഈ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അേഭദെത്ത േദ്യാതിപ്പിക്കു�
ന്നു. ‘വാല്മീകി’, ‘വ്യാസൻ’, ഈ രണ്ടു നാമങ്ങെള സമുച്ചയിക്കുവാനാണു്, ‘ഉം’
േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. ‘ഓ’ വികല്പം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു പദങ്ങളിൽ നിന്നു
േവർതിരിച്ചു നിർത്തിയാൽ, ഇവയ്ക്കു് തനിെയ ഒരർത്ഥം േബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ള
സാമർത്ഥ്യമില്ല. അതിനാൽ നാമക്രിയാവിേശഷണങ്ങളുേടയും, അവ തമ്മിലു�
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ള്ള ബന്ധം മാത്രം സ്ഫുരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഈ ശബ്ദങ്ങളുേടയും, സ്വഭാവം
വിഭിന്നമാെണന്നു െതളിയുന്നു. നാമവും വിേശഷണവും കൃതിയും സ്വതന്ത്രമായി
ഒരരത്ഥെത്ത വചിക്കുന്നതിനാൽ അവ ‘വാചകം’ എന്ന ഇനത്തിൽ െപടുന്നു.
പദങ്ങൾേക്കാ വാക്യങ്ങൾേക്കാ ഉള്ള ബന്ധം സ്ഫുരിപ്പിക്കുക മാത്രം െചയ്യുന്ന
ശബ്ദങ്ങൾ ‘േദ്യാതകം’ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണു് അടങ്ങുന്നതു്.

(iii) േദ്യാതകങ്ങെളത്തെന്ന രണ്ടുതരമായി തിരിക്കാെമന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
സശ്രദ്ധം പരിേശാധിച്ചാൽ സുഗ്രഹമാവും. ‘പറ്റുക’ എന്ന വാക്കിനു് ഒട്ടിേച്ചരുക
എന്നു് അർത്ഥമുണ്ടെല്ലാ. അതിനാൽ, ആ പദം വാചകമാണു് എന്നു സ്പഷ്ടമ�
െത്ര. ‘രാമെനപ്പറ്റി എനിക്കു് ഒന്നും പറയുവാനില്ല’, എന്ന വാക്യത്തിൽ ആ
ശബ്ദം േദ്യാതകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നു്, എങ്കിലും, എന്നാൽ, ഇത്യാദി
േദ്യാതകശബ്ദങ്ങളും വാചകപദങ്ങളിൽ നിന്നു പിറന്നിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. ‘ഉം’,
‘ഓ’, ‘എ’, ‘ഊ’ മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ നാമാദികളുെട നിലയിൽ നിന്നു ഭൃശം
വന്നുണ്ടായ േദ്യാതകങ്ങളല്ല. അവ ബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളായിട്ടുത�
െന്നയാണു്, ഭാഷയിൽ പിറന്നതു്.

വാചകപദങ്ങൾ അർത്ഥേലാപം വന്നു് േദ്യാതകങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
അവയ്ക്കു് അവ്യയങ്ങെളന്നാണു്, േപരു്. ശുദ്ധ േദ്യാതകങ്ങൾ നിപാതങ്ങളാകു�
ന്നു.
ശബ്ദങ്ങളുെട ഈ വിഭജനം സുഗ്രഹമാകാൻ പട്ടിക വരച്ചു താെഴ േചർക്കാം.

പദം

വാചകം േദ്യാതകം

നാമം വിേശഷണം ക്രിയ അവ്യയം നിപാതം
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അഭ്യാസം ൯

I വാചകം, േദ്യാതകം, ഈ സംജ്ഞകൾ യഥാസ്ഥാനം േചർക്കുക.

(i) സ്വയം ഒരർത്ഥം കുറിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ശബ്ദം ആകുന്നു.
(ii) പദങ്ങളുേടയും വാക്യങ്ങളുേടയും ബന്ധം കുറിക്കുക മാത്രം െചയ്യുന്ന ശബ്ദം

ആകുന്നു.
(iii) നാമവും ക്രിയയും വിേശഷണവും എന്ന വിഭാഗത്തിലും, അവ്യയവും

നിപാതവും എന്ന വിഭാഗത്തിലും െപടുന്നു.

II (1) നിപാതാവ്യയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക.
(2) വ്യാപാരത്തിനു പുറേമ, താെഴ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്രിയാപദങ്ങൾ എന്തർ�

ത്ഥം കൂടി കുറിക്കുന്നു?

പൂക്കുന്നു, പൂത്തു, പൂക്കും
തളിർത്തില്ല, തളിർത്തു, തളിർക്കും

III വിേശഷണ പദങ്ങൾ, നാമപദങ്ങൾ, ഇവ മാത്രം തിരിെച്ചഴുതുക.

(1) പച്ചക്കദളിക്കുലകൾക്കിടയ്ക്കിെട
െമച്ചത്തിൽ നന്നായ് പഴുത്ത പഴങ്ങളും

(2) ആലസ്യമാണ്ട മുഖെമാട്ടു കുനിച്ചു േവർത്ത
ഫാലസ്ഥലം മൃദു കരത്തളിർ െകാണ്ടു താങ്ങി.

(3) ചൂടുെവള്ളത്തിൽ ചാടിയ പൂച്ച പച്ചെവള്ളം കണ്ടാൽ േപടിക്കും.
(4) കുളിർത്ത ൈപെന്തന്നൽ കുരുന്നുപൂക്കെള-

ക്കുലുക്കി െമെല്ലന്നു വിളിപ്പു േമാഹനം.

IV േദ്യാതകപദങ്ങൾ മാത്രം തിരിെച്ചഴുതുക.

(1) ഭള്ളു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരും
കള്ളു കുടിച്ചു മുടിക്കുന്നവരും.

(2) നിെന്നെച്ചാല്ലിയുമില്ല കില്ലിനിെയനി-
ക്കീമുല്ലെയെച്ചാല്ലിയും.

(3) എന്നാലും താതനേല്ല, പുനരവിെട നടക്കുന്നതും യാഗമേല്ല.
(4) പാർത്തറിഞ്ഞീടുവാെനന്നേപാെല
(5) മലയാളത്തിെല ആഖ്യായികാകാരന്മാരിൽ സി.വി. രാമൻപിള്ളേയാ�

ളം പ്രശസ്തി മറ്റാരും േനടിയിട്ടിെല്ലന്ന പരമാർത്ഥം ആരും സമ്മതിക്കും.
എന്നാൽ, സാമുദായികേനാവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാ�
രിൽ ചന്തുേമേനാൻ തെന്നയാണു് പ്രഥമഗണനീയൻ.
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3
വാക്യവിഭാഗം

ചൂർണ്ണിക
പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടുെകാണ്ടു വികസിക്കുന്നു.

സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല.
പശുക്കൾ േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന പച്ചൈമതാനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ടു്.
ഒന്നാമെത്ത വാക്യം, പദാർത്ഥങ്ങെള സംബന്ധിക്കുന്ന േകവലമായ ഒരു

ആശയം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. അവെയ പരാമർശിക്കുന്ന അന്യവിചാരം ആ വാക്യ�
ത്തിൽ കലർന്നിട്ടില്ല. രണ്ടാമെത്ത വാക്യത്തിൽ സൂര്യെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിചാരം
മാത്രേമ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നാമെത്ത വാക്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണു്.
‘പശുക്കൾക്കു്’ വിേധയമായ ഒരു ആഖ്യാതവും ‘ൈമതാനങ്ങൾ’ക്കു് വിേധയമായ
മെറ്റാരു ആഖ്യാതവും അതിലുണ്ടു്. രണ്ടാശയങ്ങൾ തൃതീയവാക്യത്തിലടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്നു എന്നു സാരം. ഒന്നും രണ്ടും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഓേരാ ആഖ്യയും ഓേരാ
ആഖ്യാതവും മാത്രേമയുള്ളുവെല്ലാ. േകവലമായ ഒരാശയെത്ത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
വാക്യമാണു് ചൂർണ്ണിക. ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ചൂർണ്ണികകളാകുന്നു. മൂന്നാമെത്ത
ഉദാഹരണം ഈ വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നു വ്യക്തമാണെല്ലാ.

അഭ്യാസം ൧൦

I ചൂർണ്ണികാവാക്യം മാത്രം അടയാളെപ്പടുത്തി, ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും എടുെത്ത�
ഴുതുക:-

1. കാളിദാസൻ ശാകുന്തളം എന്ന വിഖ്യാതനാടകം നിർമ്മിച്ചു.
2. ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ച നഗരം നശിച്ചുേപായി.
3. ദശരഥൻ നിശ്ചയിച്ച രാമാഭിേഷകം ൈകേകയി മുടക്കിക്കളഞ്ഞു.
4. ഗാന്ധിജി അഹിംസാവാദിയാണു്.
5. മുല്ലപ്പൂെമ്പാടിേയറ്റുകിടന്നാൽ

കല്ലിനുമുണ്ടാെമാരു സൗരഭ്യം.
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6. ഈടാർന്നുവായ്ക്കുമനുരാഗനദിക്കു വിഘ്നം
കൂടാെത്താഴുക്കനുവദിക്കുകയില്ല ൈദവം.

(ചൂർണ്ണികാവാക്യത്തിൽ വിേധയമായ അംശം തെന്നയാെണങ്കിൽ ഒന്നിലധി�
കം ആഖ്യയുണ്ടാവാം. ‘രാമനും കൃഷ്ണനും ഇന്നെല വന്നു’; ‘കാറ്റും മഴയും ദുസ്സഹമാ�
യിത്തീർന്നു’; ‘നദിയും കടലും തമ്മിൽ േചരുന്നു’; ഇത്യാദി വാക്യങ്ങൾ അതിനു് ഉദാ�
ഹരണങ്ങളാണു്. എന്നാൽ മുഖ്യ ക്രിയ വിഭിന്നകാലങ്ങളിേലാ വിഭിന്നസ്ഥലങ്ങളി�
േലാ നടക്കുന്നതാെണങ്കിൽ രണ്ടാഖ്യയുള്ള വാക്യം ചൂർണ്ണികയല്ല. ഉദാ:- രാമൻ
ഇന്നെല െകാല്ലത്തു നിന്നും കൃഷ്ണൻ ഇന്നു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും വന്നു. കാറ്റു്
ഇന്നെലയും മഴ ഇന്നും തുടങ്ങി.)
II ചൂർണ്ണികാ വാക്യങ്ങെള അേപാദ്ധരിക്കുക:-

1. കാണാൻ വരുന്നവെരയെപ്പാഴുേത കരിങ്കൽ-
ത്തൂണാക്കി നിർത്തിടുമതിൽ സുഷേമന്ദ്രജാലം.

2. കൂടും കാർമുകിലാലകാല തിമിരം വ്യാപിച്ചു.
3. മായുന്നിതാ

കാടും കായലുമക്കടൽത്തിരകളും സഹ്യാദ്രികൂടങ്ങളും.
4. മനുഷ്യശരീരത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു ജന്തുക്കളുെട െകാഴുപ്പുകൾ കൂടിേയ കഴിയു.
5. ആ രാജകുമാരി ശാസ്ത്രകാരന്മാേരയും കവികേളയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചിരു�

ന്നു.
6. ലാഹൂർ നഗരത്തിനടുത്തു് ആ കവയിത്രിയുെട ശവകുടീരം ഇന്നും കാണെപ്പ�

ടുന്നുണ്ടു്.

(ആഖ്യ, ആഖ്യാപരിച്ഛദം, കർമ്മം, കർമ്മപരിച്ഛദം, ആഖ്യാതം, ആഖ്യാതപരി�
ച്ഛദം, ഇവ പട്ടികവരച്ചുേവർതിരിെച്ചഴുതണം. കർമ്മം ആഖ്യയായി വരുന്ന വാക്യ�
മുണ്ടാവും.

ഉദാ:- രാവണൻ രാമനാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടു; നഗരം ശത്രുക്കളാൽ ആക്രമിക്കെപ്പ�
ട്ടു; പക്ഷി േവടനാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടു.)

ചൂർണ്ണികാവാക്യം അേപാദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃക:-
1. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ സംഭാവനയായ ആറ്റം േബാംബ് േലാകെത്ത ഇന്നു

വല്ലാെത ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആഖ്യാപരിച്ഛദം ആഖ്യ
ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ
സംഭാവനയായ ആറ്റംേബാംബ്

കർമ്മപരിച്ഛദം കർമ്മം
„ േലാകെത്ത

ആഖ്യാതപരിച്ഛദം ആഖ്യാതം
ഇന്നു്, വല്ലാെത ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നു
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ചൂർണ്ണികാവാക്യം.

(ആറ്റംേബാംബിെന സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു േകവല വിചാരേമ ഈ വാക്യത്തി�
ലുള്ളൂ.)

2. കാമേമാഹിതനായ പക്ഷി വിശന്നു വലഞ്ഞ േവടനാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടു.

ആഖ്യാപരിച്ഛദം ആഖ്യ
കാമേമാഹിതനായ പക്ഷി

ക രത്തൃപരിച്ഛദം കർത്താവു്
വിശന്നു വലഞ്ഞ േവടനാൽ

ആഖ്യാതപരിച്ഛദം ആഖ്യാതം
നിർദ്ദയം െകാല്ലെപ്പട്ടു.

(കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിൽ കർത്താവും കർമ്മണിപ്രേയാഗത്തിൽ കർമ്മവുമാ�
ണു്, ഉേദ്ദശ്യം. വാക്യത്തിെല ഉേദ്ദശ്യമാണു് ആഖ്യ എന്നു മുൻപുതെന്ന പഠിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു് ഓർമ്മിക്കുക.)
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4
ക്രിയ

മുറ്റുവിന പറ്റുവിന
കാലാദ്യർത്ഥവിേശഷണങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു വ്യാപാരെത്തക്കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാ�
ണെല്ലാ, ക്രിയ. വിന എന്ന മലയാളവാക്കിനും അതുതെന്നയാണു്, അർത്ഥം. ചില
വിനകൾ (ക്രിയാപദങ്ങൾ) വാക്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും; ചിലതു്, അസ്വത�
ന്ത്രമായിരിക്കും. മറ്റു പദങ്ങളുെട അംഗമായ വിനയാണു്, അസ്വതന്ത്രമാവുന്നതു്.
അന്യപദങ്ങളുെട അംഗമല്ലാത്ത വിന സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. സ്വതന്ത്രക്രിയ പൂർണ്ണമാ�
ണു്, പ്രധാനമാണു്. അസ്വതന്ത്രക്രിയ, അപൂർണ്ണവും അതുെകാണ്ടുതെന്ന അപ്രധാ�
നവുമാകുന്നു. ഉദാഹരണംെകാണ്ടു് ക്രിയകളുെട ഈ അന്തരം വിശദമാക്കാം.

‘പട്ടം ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു’, ഈ വാക്യം ആകാംക്ഷാപൂർത്തിവന്ന പദ�
സമൂഹമാണു്. പട്ടം എന്തുെചയ്യുന്നു? ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു. ഇതിെല ക്രിയാപ�
ദം മെറ്റാരു പദത്തിെന്റ അംഗമല്ല. ‘ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നപട്ടം’, എന്നു വാക്യ�
രൂപം മാറുേമ്പാൾ ആകാംക്ഷ ശമിക്കുന്നില്ല. ‘പട്ട’ത്തിെനപ്പറ്റി എേന്താ പറയുവാ�
നുണ്ടു് എന്നു േശ്രാതാക്കൾക്കു േതാന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ. പൂർണ്ണക്രിയയില്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടാണു്, വാക്യം അപൂർണ്ണമായിേത്താന്നുന്നതു്. ‘ഉയർന്ന’ എന്ന വിന പട്ടെത്ത
വിേശഷിപ്പിക്കയാണു് െചയ്യുന്നതു് എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആ അപൂർണ്ണക്രിയാപദം
പട്ടം എന്ന നാമത്തിെന്റ അംഗമായി അതിേനാടു േചർന്നു നിൽക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര�
മായ ക്രിയ മുറ്റുവിനയാണു്; അതിനു്, അംഗിക്രിയ, എന്നും പൂർണ്ണക്രിയെയന്നും കൂ�
ടി സംജ്ഞകളുണ്ടു്. അസ്വതന്ത്രമായ ക്രിയ പറ്റുവിനയാണു്. അതിനുതെന്നയാ�
ണു്, അംഗക്രിയെയന്നും അപൂർണ്ണക്രിയെയന്നും േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു്. ആകാംക്ഷാ�
പൂർത്തി വരണെമങ്കിൽ മുറ്റുവിനയിൽ വാക്യം അവസാനിക്കണം. പറ്റുവിനയിൽ
അവസാനിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ അന്യവാക്യങ്ങളുെട അംഗങ്ങളായിരിക്കും.

മുറ്റുവിന പറ്റുവിന
ഉയർന്നു ഉയർന്ന

നാമത്തിെന്റ അംഗമായി നിൽക്കുന്ന പറ്റുവിന മാത്രേമ ഉദാഹരണത്തിൽ

24
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വന്നിട്ടുള്ളൂ. ക്രിയകളുെട അംഗമായിട്ടും അപൂർണ്ണക്രിയകൾ വരും. “പട്ടം ആകാശ�
ത്തിൽ ഉയർന്ന് വളെര േനരം പറന്നു. അതു കാണുവാൻ കുട്ടികൾ വന്നു”. ഈ
വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക. ‘ഉയർന്ന്’ എന്ന പറ്റുവിന പറന്നു എന്ന മുറ്റുവിനയുെട
അംഗമാകുന്നു. ‘കാണുവാൻ’ എന്നതു വന്നു എന്ന പൂർണ്ണക്രിയയിലാണു് അന്വയി�
ക്കുന്നതു്. വാക്യങ്ങെള വകതിരിച്ചു പഠിക്കുവാൻ േവണ്ടിടേത്താളം മാത്രേമ ഈ
സന്ദർഭത്തിൽ മുറ്റുവിനേയയും പറ്റുവിനേയയും കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ.
േവെറ ഉദാഹരണം:-
1. മുറ്റെത്താരറ്റെത്താരു പുത്തിലഞ്ഞി

മുറ്റിത്തഴച്ചങ്ങെന നിന്നിരുന്നു.

മുറ്റുവിന പറ്റുവിന
നിന്നിരുന്നു മാറി, തഴച്ചു്

2. കടെഞ്ഞടുത്ത ൈവരംേപാെല, സംസ്കാരങ്ങെളല്ലാം കഴിഞ്ഞ കുമാരൻ പ്രകാ�
ശിച്ചു.

മുറ്റുവിന പറ്റുവിന
പ്രകാശിച്ചു കടഞ്ഞു്, എടുത്ത, കഴിഞ്ഞ

അഭ്യാസം ൧൧

I മുറ്റുവിന, പറ്റുവിന, ഈ പദങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനം േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാ�
ക്കുക:-

(i) നാമത്തിേന്റേയാ ക്രിയയുേടേയാ അംഗമായി പ്രേയാഗിക്കുന്ന ക്രിയാപദമാ�
ണു്, .

(ii) മെറ്റാരു പദത്തിെന്റ അംഗമല്ലാെത പ്രേയാഗിക്കുന്ന ക്രിയാ പദമാണു്,
.

(iii) വാക്യത്തിെന്റ ആശയം പൂർണ്ണമാകുന്നതിനു പ്രേയാഗിക്കണം.
(iv) യിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ മറ്റുവാക്യങ്ങളുെട അംഗങ്ങൾ,

അെല്ലങ്കിൽ വിേശഷണങ്ങൾ, ആയിരിക്കും.

II മുറ്റുവിനകളും പറ്റുവിനകളും തിരിെച്ചഴുതുക:-

(i) ‘ചുവന്നു പച്ചച്ചു െവളുത്തു േമേല
ചുറ്റിപ്പറക്കുന്നു പതാക നീെള’.

(ii) ‘ഉടൻ മഹാേദവിയിടത്തുൈകയാ-
ലഴിഞ്ഞ വാർ പൂങ്കുഴെലാെന്നാതുക്കി
ജ്വലിച്ച കൺെകാെണ്ടാരു േനാക്കുേനാക്കി
പാർശ്വസ്ഥനാകും പതിേയാടുരച്ചാൾ’.
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(iii) തടിച്ച തിരമാല; പരന്ന കൂരിരുള്; അലറുന്ന െകാടുങ്കാറ്റ്; ഇരമ്പുന്ന പുഴ;
ഓളങ്ങളടിച്ചു വഞ്ചിമുങ്ങാെത കരയ്ക്കടുക്കുവാൻ വളെര വിഷമിച്ചു.
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വാക്യവിഭാഗം II

സങ്കീർണ്ണകം
ചൂർണ്ണികാവാക്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം വിശദമാക്കുന്ന പ്രകരണത്തിൽ, അതിൽനിന്നു
ഭിന്നമായ ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നതു മറന്നിരിക്കയില്ലെല്ലാ. അതു് ഇവിെട വീ�
ണ്ടും അപഗ്രഥിച്ചു്, ചില സാമാന്യ തത്ത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം:

‘പശുക്കൾ േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട് ’. പശു�
ക്കേളയും പച്ച ൈമതാനങ്ങേളയും സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ടാശയമാണു്, ഈ വാക്യ�
ത്തിലുള്ളതു്. ഏതാശയമാണു് പ്രധാനം? ‘ഉണ്ട് ’ എന്ന ആഖ്യാതം മുറ്റുവിനയാണു്.
വാക്യത്തിെന്റ ആകാംക്ഷാപൂർത്തി വരുന്നതു് ആ പദത്തിലാണെല്ലാ. അതിെന്റ
ആഖ്യ ‘പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ’ ആകുന്നു. ‘പശുക്കൾ േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന’ എന്ന വാ�
ക്യം ഈ പ്രധാന വാക്യത്തിെന്റ അംഗമാണു്. ‘േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന’ എന്ന അപൂർ�
ണ്ണാഖ്യാതം ‘പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ’ എന്ന നാമത്തിലാണെല്ലാ അന്വയിക്കുന്നതു്.
ഇങ്ങെന അംഗവാക്യേത്താടുകൂടിയ അംഗിവാക്യം സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു. ചൂർണ്ണിക�
യിൽ അംഗവാക്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഇതാണു് രണ്ടു വിഭാഗത്തിനും തമ്മിലു�
ള്ള അന്തരം.
അേപാദ്ധാരം

അംഗവാക്യം അംഗിവാക്യം
A. പശുക്കൾ േമഞ്ഞു B. പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ

നടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട്.

A. ആഖ്യ ആഖ്യാതം
പശുക്കൾ േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന

(നടക്കുന്ന എന്ന അപൂർണ്ണാഖ്യാതം അംഗിവാക്യത്തിെല ആഖ്യയായ ‘പച്ച ൈമ�
താനങ്ങൾ’ എന്ന നാമത്തിൽ അന്വയിക്കുന്നു.)
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B. അംഗിവാക്യം
ആഖ്യ ആഖ്യാപരിച്ഛദം
പച്ചൈമതാനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ

ആഖ്യാതം
ഉണ്ട്.

വാക്യം, സങ്കീർണ്ണകം.

2. ഉദാഹരണത്തിെല അംഗവാക്യം നാമത്തിൽ അന്വയിക്കുന്നതിനാൽ, അതിനു
നാമവിേശഷണവാക്യം എന്നു സംജ്ഞ െകാടുക്കാം.

അഭ്യാസം ൧൨

I അംഗവാക്യങ്ങളും അംഗിവാക്യങ്ങളുമായി തിരിച്ചു് നാമത്തിൽ അന്വയിക്കുന്ന
വിേശഷണവാക്യങ്ങൾ മാത്രം അടയാളെപ്പടുത്തുക. നാമത്തിൽ അന്വയിക്കാ�
ത്ത അംഗവാക്യങ്ങേളെതല്ലാമാെണന്നു് അക്കമിട്ടു കാണിക്കുകയും േവണം.

(i) നാം നിവസിക്കുന്ന േകരളം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു രാജ്യമാകുന്നു.
(ii) എെന്റ നാടിെന്റ നാമേധയം ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വിസ്മയി�

ച്ചുേപാേയക്കാം.
(iii) ഓണക്കാലത്തു കുട്ടികൾ പൂ പറിക്കാൻ നടക്കുന്ന കാഴ്ച ആെരയാണു്

ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാത്തതു്?
(iv) അനുജൻ ഉറങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ, േജ്യഷ്ഠൻ കിടന്നിരുന്ന മഞ്ചത്തിെന്റ

സമീപത്തു് ഒരു വിളക്കു കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
(v) ആടിക്കുലഞ്ഞ നറുമുല്ലെകാടുത്ത പൂവു

ചൂടിക്കൃഷീവലകുമാരികൾ വന്നിടുന്നു.

3. എല്ലാ അംഗവാക്യങ്ങളും നാമത്തിലന്വയിക്കുന്നവയെല്ലന്നു മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള
വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നു്, മനസ്സിലായെല്ലാ. ‘യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും
നശിക്കും’ എന്ന ഭാഗമാണു്, അംഗി. ‘യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ’ എന്നതാകെട്ട, അംഗമാ�
കുന്നു. ‘ഉണ്ടായാൽ’ എന്ന അപൂർണ്ണാഖ്യാതം അംഗിവാക്യത്തിെല പൂർണ്ണാഖ്യാത�
മായ ‘നശിക്കും’ എന്ന ക്രിയാപദത്തിൽ അന്വയിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഉദാഹ�
രണത്തിെല അംഗവാക്യം ക്രിയാവിേശഷണമാണു്.

അേപാദ്ധാരം
A. യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ B. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നശിക്കും.

A. അംഗവാക്യം.

യുദ്ധം—ആഖ്യ.

ഉണ്ടായാൽ—ആഖ്യാതം.

LINKS TO
CHAPTERS

TOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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( ഈ അപൂർണ്ണാഖ്യാതം അംഗിവാക്യത്തിെല നശിക്കും എന്ന ക്രിയെയ വിേശ�
ഷിപ്പിക്കുന്നു.)

B. അംഗിവാക്യം.

ആഖ്യാപരിച്ഛദം ആഖ്യ ആഖ്യാതം
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നശിക്കും.

(ക്രിയാവിേശഷണമായ അംഗവാക്യേത്താടുകൂടിയ അംഗിവാക്യം—സങ്കീർണ്ണകം.)

4. നാമത്തിെന്റ സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയ വാക്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഇതിനു മുൻപുതെന്ന
നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘ഭൂമി ചലിക്കുന്നതു് നാം അറിയുന്നില്ല’ എന്ന വാക്യ�
ത്തിെല കർമ്മം നാമവാക്യമാെണന്നു സുഗ്രഹമാണെല്ലാ.

ഈ വിചിന്തനങ്ങളിൽ നിന്നു മുഖ്യമായി െതളിയുന്ന തത്ത്വെമെന്തല്ലാമാ�
ണു്? ചൂർണ്ണിക ഒരു േകവല വാക്യമാണു്. അതിൽ അംഗവാക്യങ്ങളുണ്ടായി�
രിക്കയില്ല. അംഗവാക്യങ്ങേളാടുകൂടിയ അംഗിവാക്യം സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു. അം�
ഗവാക്യങ്ങൾ മൂന്നിനമായി തിരിക്കാം; നാമവാക്യം, നാമവിേശഷണവാക്യം, -
ക്രിയാവിേശഷണവാക്യം.

അഭ്യാസം ൧൩
അേപാദ്ധരിക്കുക:-
1. ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭരണമാണ് നല്ലതു്.

2. വലിയ മഹർഷികൾ െചാന്നാൽ
ഫലമാ വാക്കിെന്റ പിന്നിേലാടിവരും.

3. സ്വാതന്ത്ര്യം ജന്മാവകാശമാെണന്നു് ബാലഗംഗാധരതിലകൻ തുറന്നു പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, ഭാരതഖണ്ഡം േസ്വച്ഛേപാെല ഭരിച്ചിരുന്ന െവള്ളക്കാർ േകാപാക്രാ�
ന്തരായി അേദ്ദഹെത്ത കാരാഗൃഹത്തിലടെച്ചങ്കിലും പാണ്ഡിത്യവും സ്വഭാവമ�
ഹത്വവും ആദരിച്ചിരുന്ന ചില മഹാപുരുഷന്മാർ ആ പ്രവൃത്തി അധിേക്ഷപിക്കു�
വാൻ മുൻേപാട്ടു വന്നു.

4. കുേബരൻ േക്രാധിച്ചു ശപിച്ച യക്ഷൻ പ്രിയതമെയ പിരിഞ്ഞു വിഷണ്ണനായി രാ�
മഗിരിയിെല ആശ്രമങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ എല്ലാവരുേടയും കണ്ണു�
കൾ കുളിർപ്പിക്കുന്ന വർഷകാലം വന്നു േചർന്നു.

5. ഞാൻ പറഞ്ഞതു േകട്ടു നടന്നിരുെന്നങ്കിൽ നീ ആപത്തിൽ ചാടുമായിരുന്നില്ല.

6. അധർമ്മം ക്ഷയിക്കാെത, ധർമ്മം വളരുകയിെല്ലന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നി�
ങ്ങൾ അതു വിശ്വസിക്കുേമാ?

LINKS TO
CHAPTERS
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നിർേദ്ദശം, ആനുേയാഗികം, ആഭിലാഷികം

1. ചൂർണ്ണിക, സങ്കീർണ്ണകം, ഇങ്ങെന രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
ഇതിനു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അംഗാംഗിഭാവങ്ങെള ഉപാധിയാക്കിെക്കാണ്ടാ�
യിരുന്നു, ആ വിഭാവകല്പനം. ഈ പ്രകരണത്തിൽ മെറ്റാരു തരത്തിലുള്ള വാ�
ക്യവിഭജനമാണു്, െചയ്യുന്നതു്. താെഴ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ സശ്രദ്ധം
പഠിക്കുക:

(1) കാലവർഷം ആരംഭിച്ചു.

(2) െകാടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുേമാ?

(3) നാെള ഉഴുതു തുടങ്ങണം.
ഈ മൂന്നു വാക്യത്തിേന്റയും സ്വഭാവത്തിൽ അന്തരമുണ്ടു്. ഒന്നാമേത്തതു് ഒരു

വസ്തുത നിർേദ്ദശിക്കുന്നേതയുള്ളൂ. രണ്ടാമേത്തതു് അനുേയാഗത്തിെന്റ അഥവാ
േചാദ്യത്തിെന്റ രീതിയിലുള്ളതാണു്. ഒടുവിലേത്തതു വക്താവിെന്റ ഇച്ഛകൂടി സ്ഫുരി�
പ്പിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു യഥാക്രമം നിർേദ്ദശകം, ആനുേയാഗികം, ആഭിലാഷികം എന്നു
സംജ്ഞ കല്പിക്കാം. ആശയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നപ്രകാരം അനുസരിച്ചു ക്രിയകളുെട
രൂപത്തിനു മാറ്റം വരുന്നുണ്ടു് എന്നു ഗ്രഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണു്.

2. അഭിലാഷത്തിൽ, നിേയാഗം, അനുജ്ഞ, വിധി, പ്രാർത്ഥന, ഇങ്ങെന ചില ഭാ�
വങ്ങളാണു്, അന്തർഭവിക്കുന്നതു്.

ഉദാ:-
(a) നീ േപാ.

നിങ്ങൾ േപാകു. നിങ്ങൾ േപാകുവിൻ.

ഘാതകെന തൂക്കിലിടെട്ട.

അവൻ േപാകെട്ട.
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(ഈ വാക്യങ്ങളിെല ക്രിയാപദങ്ങൾ വ്യാപാരവും കാലവും മാത്രമല്ല കുറിക്കു�
ന്നതു്; നിേയാഗം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ ക്രിയകൾ നിേയാജകപ്രകാര�
ത്തിൽെപട്ടവയാെണന്നു സാരം.)

(b) ഉണ്ടാൽ ഉറങ്ങണം (ശീലം)

െതറ്റു െചയ്തു സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പശ്ചാത്തപിക്കണം (മുറ)

ധർമ്മം ആചരിക്കണം (മുറ)

(ശീലം, മുറ, ഉപേദശം, ഈ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ വിധിയിൽ െപടുന്നു. ഈ
അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ക്രിയകൾ വിധായകപ്രകാരത്തിൽ െപട്ടവ�
യാണു്.)

(c) ഇനി നിങ്ങൾക്കു േദശീയഗാനം പാടാം.
നമുക്കു നാെള കാഴ്ചബംഗ്ലാവു കാണാം.
രാമനു നിങ്ങളുെട കൂെടയാത്ര െചയ്യാം.

(അനുജ്ഞ അെല്ലങ്കിൽ അനുവാദം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാക്യങ്ങളിെല ക്രി�
യകൾ അനുജ്ഞായക പ്രകാരത്തിൽ ആണു് അന്തർഭവിക്കുന്നതു്.)

(d) ‘ആ സ്വാതന്ത്ര്യസ്വർഗ്ഗത്തിൽ, പിതാേവ,
എെന്റ രാജ്യം ഉണർന്നു എത്തിേച്ചരണേമ!’
‘എെന്റ നാടിെന്റ നന്മയ്ക്കു് എെന്റ ജീവിതം
സമർപ്പിക്കാൻ എനിക്കു ശക്തിയുണ്ടാകണേമ!’

(ഈ ഉദാഹരണവാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന അെല്ലങ്കിൽ ആശംസ ഉൾെക്കാള്ളു�
ന്നു. ഈ അർത്ഥം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ക്രിയ ആശംസകം എന്ന പ്രകാരത്തിൽ�
െപ്പടുന്നതാണു്.)

3. നിേയാജകം, അനുജ്ഞായകം, വിധായകം, ആശംസകം, ഈ പ്രകാരങ്ങളിലു�
ള്ള വാക്യങ്ങെളല്ലാം ‘ആഭിലാഷികം’ എന്ന വകുപ്പിൽ േചർക്കാം.

അഭ്യാസം ൧൪

I നിർേദ്ദശകം, ആനുേയാഗികം, ആഭിലാഷികം, ഈ ഓേരാ വിഭാഗത്തിലും ഉള്ള
വാക്യങ്ങൾ േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

1. ശ്രീേക്കറ്റ ലാസ്യപദമായ് ഭുവി സഹ്യമാകു-
മേക്കളി പൂണ്ട മലയുണ്ടു വിളങ്ങിടുന്നു.

2. ജയിപ്പുതാക, രാമൻ! ജയിപ്പൂതാക, സീത!
3. വല്ലഭം വ്രജതി സാ ശകുന്തള; അനുജ്ഞ നിങ്ങളരുളീടുവിൻ!
4. എന്നാലും താതനേല്ല? പുനരവിെട നട-

ക്കുന്നതും യാഗമേല്ല?
5. മതിയാേവാളം പുണരാം

മലരമ്പച്ചൂടിയന്ന ഗാത്രത്താൽ
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മാലിനിയലനീർത്തുള്ളിയു-
േമടലർ മണവും കലർന്ന െതന്നലിെന.

6. തേമ്പാറടിക്ക! കുഴലൂതുക! പാണ്ടിരാജ്യം
വൻേപാരടിച്ചുനടക്കുക! േപാക നിങ്ങൾ!

7. കാലത്തുണരണം കാലും
മുഖവും കഴുകീടണം
വിശ്വനാഥെന വന്ദിച്ചു
പിെന്നപ്പാഠം പഠിക്കണം.

8. വില്ലുതാൻ തലതാനിന്നു
വളയ്ക്കെട്ട വിേരാധികൾ!

9. രക്ഷിക്കേണ തമ്പുരാേന,
കാൽ വണങ്ങുന്ന ഭക്തെന.
വരുത്തേണ നന്മെയനി-
െക്കെന്റ േമൽ ദയേതാന്നേണ!

II ആനുേയാഗിക രൂപമാക്കി വാക്യം മാറ്റുക:-

1. നമ്മുെട േദശഭാഷകൾക്കു് മഹത്തായ ഭാവിയുണ്ടു്.
2. രാജ്യാഭിവൃദ്ധിക്കു പ്രയത്നിേക്കണ്ടതു നമ്മുെട കടമയാണു്.
3. നാടിെന്റ സമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വ്യവസായശാലകൾ സ്ഥാപിക്ക�

ണം.
4. നിങ്ങൾ പ്രയത്നത്തിെന്റ മാന്യതയിൽ സംശയിക്കുന്നു.

III നിേയാഗവും അനുജ്ഞയും സ്ഫുരിക്കുന്ന നന്നാലു വാക്യം എഴുതുക.

IV ആശംസകപ്രകാരത്തിനു് ഉദാഹരണമായ മൂന്നു വാക്യം എഴുതുക.

V താെഴ എഴുതുന്ന അനുേയാഗരൂപത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾക്കു് അനുജ്ഞായക രൂ�
പത്തിലുള്ള ഉത്തരം എഴുതുക:-

1. ഞാൻ അകേത്തയ്ക്കു വരെട്ടേയാ?
2. എനിക്കു േരാഗിെയ കാണാേമാ?
3. നിങ്ങൾ എനിക്കു മാപ്പു തരുേമാ?
4. ഞാൻ സേമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യെട്ടേയാ?
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ചിഹ്നനം

ബിന്ദു, കാകു, വിേക്ഷപണി

1. നാം സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, േശ്രാതാവിനു് ആശയഗ്രഹണം സുകരമാകാൻേവ�
ണ്ടി ചില നിർത്തലുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുതെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കും. എഴുതുേമ്പാഴാ�
ണു സേന്ദഹത്തിനു് അധികം സംഗതിവരുന്നതു്. അതിനാൽ, ആശയം വ്യക്ത�
മാകത്തക്കവണ്ണം ചില ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകാംക്ഷാ�
പൂർത്തി വരുേമ്പാളാണേല്ലാ, വാക്യം അവസാനിക്കുന്നതു്. പൂർണ്ണ വാക്യാവസാ�
നത്തിൽ പൂർണ്ണ വിരാമചിഹ്നമായ ബിന്ദു േചർക്കണം.
ഉദാഹരണം:
1. െചറുേശ്ശരി കൃഷ്ണഗാഥ നിർമ്മിച്ചു.

2. ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രേമ വായിക്കാവൂ.

3. ഞാൻ അവിെടനിന്നു േപാന്നു, ഇന്നെല കാലത്തു്.

2. അനുേയാഗികം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്ന വാക്യങ്ങളുണ്ടേല്ലാ. അവയുെട
അവസാനത്തിൽ പൂർണ്ണവിരാമചിഹ്നമായ ബിന്ദുവല്ല, േചാദ്യചിഹ്നമായ കാകു
ആണു് േചർേക്കണ്ടതു്.
ഉദാഹരണം:
1. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രന്ഥപാരായണം െചയ്താൽ മാത്രം മതിേയാ? ഏെതങ്കിലും

െതാഴിൽ പരിശീലിക്കുകകൂടി േവേണ്ട?

2. ഏതു രാജ്യമാണു്, ആധുനിക ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിൽ മുൻപിട്ടു നില്ക്കുന്നതു്?

3. ആരാണു് ശാകുന്തള നാടകത്തിെന്റ രചയിതാവു്?

3. ആശ്ചര്യം മുതലായ ഭാവങ്ങെള േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളുെട ഒടുവിൽ വിേക്ഷ�
പണി േചർക്കണം.
ഉദാഹരണം:
1. എെന്താരു ഭംഗി! എെന്താരു മാധുര്യം!
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2. ഹാ, എനിക്കു രക്ഷിക്കുവാൻ കഴി ഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ!

3. ആ വിശുദ്ധയാം മുഗ്ദ്ധപുഷ്പെത്ത കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ!
ആവിധം പരസ്പരം േസ്നഹിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ

4. ജയിപ്പൂതാക രാമൻ!

5. ഭാരതം െവൽവുതാക!

അഭ്യാസം ൧൫
ബിന്ദു, കാകു, വിേക്ഷപണി, ഇവ യഥാസ്ഥാനം േചർക്കുക:-
1. കഷ്ടെപ്പട്ടപ്പുരുഷെനാരു നാലഞ്ചു െകാല്ലം കഴിച്ചാൻ

2. മുൻേപാട്ടു േപാകുന്നു ജ ഡം ശരീരം

3. എെന്ന കാത്തിരിേക്കണ്ട നിങ്ങളാരും ഏതാനും ദിവസം കഴിേഞ്ഞ ഞാൻ
വരികയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവെല്ലാ

4. ഹാ പുഷ്പേമ, അധികതുംഗപദത്തിെലത്ര
േശാഭിച്ചിരുന്നിെതാരു രാജ്ഞികണക്കേയ നീ

5. നിങ്ങൾ വരുേമാ എെന്റകൂെട സഹായിക്കുേമാ നാട്ടുകാെര എന്നാണു് ഇനി
ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുക.

6. വിെല്ലടുക്കാേമാ കുലച്ചീടാേമാ െതാടുക്കാേമാ

7. ബുദ്ധമതം പിറന്നതു ഭാരതഭൂമിയിലേല്ല

8. ആരുെട മുൻപിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു നീ
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നാമം

ആ പുതിയ പനിനീർപ്പൂവിെന്റ തുടുപ്പു േനാക്കു! അതിനു വാട്ടം തട്ടിയില്ല.
പനിനീർപ്പൂവു് ഒരു വസ്തു, അഥവാ ദ്രവ്യം, ആകുന്നു. തുടുപ്പു് അതിനുള്ള ഒരു

ഗുണമാണു് ‘വാടുക’ എന്ന ക്രിയയുെട േപരാകുന്നു, ‘വാട്ടം’. ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ലാ�
െത കാലാദികളായ അർത്ഥവിേശഷങ്ങെളാന്നും ആ പദം നിർേദ്ദശിക്കുന്നില്ല. ദ്ര�
വ്യത്തിെന്റേയാ ഗുണത്തിെന്റേയാ ക്രിയയുെടേയാ േപരായ ശബ്ദം നാമമാെണന്നു
മുൻപുതെന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. പനിനീർപ്പൂവു്, ദ്രവ്യനാമം; തുടുപ്പു്, ഗുണനാമം, വാ�
ട്ടം, ക്രിയാനാമം.

അഭ്യാസം ൧൬

I (a) ഗുണനാമം മാത്രം അടയാളെപ്പടുത്തുക:-

(i) പാട്ടിെന്റ മാധുര്യംെകാണ്ടു ഹൃദയം അലിഞ്ഞുേപായി; പലർക്കും അത്ഭു�
തം േതാന്നി.

(ii) നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുന്നതാണു്, വിേവകം.
(iii) തുമ്പപ്പൂവിലും തൂമെയഴും നിലാ-

വമ്പിൽ തൂകിെക്കാണ്ടാകാശവീഥിയിൽ.
(iv) പുതുമേയാ പഴമേയാ േനാക്കിയല്ല, സാഹിത്യ കൃതികളുെട േമന്മ തീരു�

മാനിേക്കണ്ടതു്; ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ജീവിത്തിെന്റ മഹത്വവും പ്രതിപാദിക്കു�
ന്ന രീതിയുെട സൗന്ദര്യവും േനാക്കിയാണു്.

(v) ആകാശത്തിെന്റ വിശാലതയും സമുദ്രത്തിെന്റ അഗാധതയും.
(vi) ആനയുെട വലുപ്പം അണ്ണാനു് ഇല്ല. അണ്ണാെന്റ െചാടിയും ചുണയും

ആനയ്ക്കുമില്ല.

I (b) താെഴ എഴുതുന്ന വിേശഷണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളുെട േപരു�
കൾ എതിർവശത്തു് എഴുതുക.
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വിേശഷണം ഗുണനാമം

ചുവന്ന ?
കടുത്ത ?
ഉയർന്ന ?
േനരിയ ?
മിടുക്കൻ ?
േകമൻ ?

II (a) ക്രിയാനാമം മാത്രം എഴുതുക:-

(i) ഞാൻ ഒരു ഓട്ടം ഓടി!
(ii) േതാെക്കാരു േതട്ടൽ േതട്ടി.
(iii) ഉറക്കവും ഊണും ഇല്ലാെത രാവും പകലും പണി െചയ്ത എത്രേപരുെട

പ്രവൃത്തിെകാണ്ടാണു് നാടിനു് പുേരാഗതി ഉണ്ടായതു്! കുറ്റവും കുറവും
പറയൽ െതാഴിലാക്കി നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇെതല്ലാം അറിയുന്നുേണ്ടാ?

(iv) ഉടുപ്പും നടപ്പും നന്നായാൽ മാത്രം േപാരാ. ഉഴലും, െവട്ടലും, കിളയ്ക്കലും
വരമ്പുമാടലും ഒെക്ക കർഷകന്മാർ അല്ലാെത ആരാണു െചയ്ക? കിള,
വിത, േതവു്, നന, െകായ്ത്തു്, ഇങ്ങെന േനാക്കിയാൽ അവർക്കു് ഇളവു�
േണ്ടാ വല്ലേപ്പാഴും?

(b) അടിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിയകളുെട നാമരൂപങ്ങൾ എഴുതുക:-

1.കുളിക്കുന്നു 2.കളിക്കുന്നു
3.ഒലിക്കുന്നു 4.അറിയുന്നു
5.പാടുന്നു 6. േകൾക്കുന്നു
7. േതാരുന്നു 8.കാണുന്നു

III (a) ദ്രവ്യനാമങ്ങൾ മാത്രം എടുെത്തഴുതുക:-

1. മനുഷ്യനു ശരീരം മാത്രമല്ല, ഹൃദയവും ആത്മാവും ഉണ്ടു്.
2. ആകാശം സൃഷ്ടികർത്താവിെന്റ േതാട്ടവും നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിെല പൂക്ക�

ളും ആെണന്നു് ഒരു പ്രവാചകൻ വർണ്ണിക്കുന്നു.
3. ഭാരതഖണ്ഡം ആരാമവും നമ്മൾ അതിെല കുയിലുകളും ആെണന്നു്

ഇഖ്  ബാൽ പാടിയിട്ടുണ്ടു്. ആ കവി മാതൃഭൂമിെയ അത്രമാത്രം േസ്നഹിച്ചി�
രുന്നു.

4. ഗീതാഞ്ജലി എന്ന കാവ്യം രചിച്ചതുെകാണ്ടാണു് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിനു
േനാബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചതു്.

(b) താെഴ പറയുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾക്കു േചർന്ന മുമ്മൂന്നു ഗുണങ്ങളുെട േപെരഴുതുക.

1.പൂവു് 2.മല
3.സമുദ്രം 4.വിളക്കു്
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5.ചന്ദ്രൻ 6.പടയാളി
7.വിമാനം 8.കണ്ണാടി
9.പഞ്ചസാര 10.കച്ചവടക്കാരൻ

ദ്രവ്യനാമവിഭാഗം

1. നിവർന്ന നെട്ടല്ലും വിേശഷണബുദ്ധിയും സംഭാഷണ ശക്തിയും മനുഷ്യെന്റ സാ�
മാന്യഗുണങ്ങളാെണന്നു പറയാം. ഈ ധർമ്മങ്ങളുെട ദ്രവ്യങ്ങൾ ഒരു ജാതിയാകു�
ന്നു. മണ്ണിൽ മുളച്ചുവളരുക, േവരും തടിയും ഇലയും പൂവും കായും ഉണ്ടാവുക, ഈ
ലക്ഷണം വൃക്ഷങ്ങൾെക്കല്ലാം െപാതുെവ േചരുമെല്ലാ. ഈ ധർമ്മങ്ങൾ കലർന്ന
ദ്രവ്യങ്ങൾ എല്ലാം േവെറാരു ജാതിയാണു്. ജാതിെയ കുറിക്കുന്ന നാമങ്ങൾ സാമാ�
ന്യനാമങ്ങളെത്ര. മനുഷ്യൻ, വൃക്ഷം, നദി, മൃഗം, വർത്തമാനപത്രം, പുസ്തകം, പർവ്വ�
തം ഇത്യാദിപദങ്ങെളാെക്ക സാമാന്യനാമങ്ങൾ ആണു്.

2. മനുഷ്യജാതിയിൽത്തെന്ന പല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളുണ്ടെല്ലാ. മതം, ആചാ�
രം, ഭാഷ, രാജ്യം മുതലായവെയ ആസ്പദമാക്കി ഹിന്ദു, മുസൽമാൻ, മലയാളി, ബം�
ഗാളി, എെന്നാെക്ക നാം പറയാറിേല്ല? മനുഷ്യസാമാന്യധർമ്മങ്ങൾക്കു പുറെമ,
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഉപാധികെള ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വർഗ്ഗസാമാന്യധർമ്മങ്ങളും
ഈ ജാതികൾക്കുണ്ടു്. ഈ ഉപവിഭാഗങ്ങെളക്കുറിക്കുന്ന േപരുകളും സാമാന്യനാ�
മങ്ങൾ തെന്ന. വൃക്ഷസാമാന്യ ലക്ഷണത്തിനുപുറെമ, അവാന്തരവർഗ്ഗധർമ്മങ്ങ�
ളും കലർന്ന ഇലഞ്ഞി, മാവു്, േതക്കു് മുതലായവെയ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന നാമങ്ങളും
സാമാന്യനാമങ്ങളാകുന്നു.

3. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുേപാെലയുള്ള ദ്രവ്യജാതികളിൽെപടുന്ന ഓേരാ വ്യക്തി�
േയയും തിരിച്ചുകാണിക്കുന്നതിനു നാമങ്ങൾ കല്പിക്കാറുണ്ടു്. മനുഷ്യജാതിയിൽെപ�
ട്ട ഒരു വ്യക്തിക്കു രാമൻ എേന്നാ നസീർ എേന്നാ േതാമസ് എേന്നാ യേഥച്ഛാ
േപരിടാം. ഇതു് ഒരു സാധാരണ ധർമ്മെത്ത മുൻനിർത്തി കല്പിക്കുന്നതല്ല. മനുഷ്യ�
െന കണ്ടാൽ, ഏതപരിചിതനും മനുഷ്യനാെണന്നു ഗ്രഹിക്കാം. അതിനു സഹായ�
മായ ജാതിലക്ഷണം ഉണ്ടെല്ലാ. രാമേനേയാ േതാമസ്സിേനേയാ കാണുന്ന അപ�
രിചിതനു് ആ വ്യക്തി മനുഷ്യനാെണന്നല്ലാെത രാമനാെണേന്നാ േതാമസ്സാെണ�
േന്നാ മനസ്സിലാവുന്നതല്ല. ഏെതങ്കിലും ദ്രവ്യധർമ്മെത്ത അവലംബിച്ചല്ലാെത, ജാ�
തിയിൽെപട്ട ഓേരാ വ്യക്തിക്കും നൽകുന്ന േപരാണു്, സംജ്ഞാനാമം.

മനുഷ്യൻ സാമാന്യനാമം; രാമൻ, േതാമസ്, മുതലായവ, സംജ്ഞാനാമം.
േവെറ ഉദാഹരണം:

സാമാന്യനാമം സംജ്ഞാനാമം
നദി ഗംഗ, സിന്ധു, പമ്പ
വർത്തമാനപത്രം ‘മേനാരമ’, ‘മാതൃഭൂമി’
നാടകം ഹാംലറ്റു്, ശാകുന്തളം
കവി കാളിദാസൻ, വാല്മീകി
രാജ്യം ഇന്ത്യ, ൈചന, റഷ്യ
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4. മണ്ണു്, െവള്ളം, വായു, എണ്ണ, കടലാസ് മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു ജാതിേഭ�
ദം ഇല്ല. െചമന്ന മണ്ണു്, െവളുത്തമണ്ണു്, എന്നു വർണ്ണേഭദം ആസ്പദമാക്കി വ്യവഹ�
രിക്കാറുണ്ടു്. അതു െവളുത്ത മനുഷ്യൻ, കറുത്ത മനുഷ്യൻ എന്നു േവർതിരിക്കുന്ന�
തുേപാെല മാത്രമാകുന്നു. ജാതി വ്യക്തിേഭദകല്പനത്തിനു് ഇതല്ല ഉപാധി എന്നു
മുൻപു് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. മണ്ണും െവള്ളവും മറ്റും അളക്കാവുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളാണു്.
അവയിൽ അടങ്ങുന്ന വ്യക്തികളില്ല. ജാതിയും വ്യക്തിയുമായി തിരിക്കാൻ വയ്യാ�
ത്ത ഈമാതിരി പദാർത്ഥങ്ങെള നിർേദ്ദശിക്കുന്ന പദങ്ങൾ േമയനാമങ്ങളാകുന്നു.
േമയം എന്ന വാക്കിനു് അളക്കാവുന്നതു് എന്നാണർത്ഥം. രണ്ടുവട്ടി മണ്ണു്, മൂന്നുകുടം
െവള്ളം, നാലുപറ അരി, അഞ്ചിടങ്ങഴി എണ്ണ, മൂന്നുറാത്തൽ മാംസം, എെന്നാെക്ക�
യാണെല്ലാ നാം വ്യവഹരിക്കുന്നതു്. മണ്ണു്, െവള്ളം, അരി മുതലായവ േമയനാമങ്ങ�
ളാണു്.

അഭ്യാസം ൧൭

I (a) ദ്രവ്യനാമം, ഗുണനാമം, ക്രിയാനാമം ഇവയിൽ നിന്നു േയാഗ്യമായ പദം എടു�
ത്തു േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക:-

രൂപമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങേളയും, രൂപമില്ലാത്ത ആത്മാവു്, മനസ്സു്, ബുദ്ധി, ൈദ�
വം, കാലം, എന്നിവേയയും കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം ആകുന്നു.

I (b) ദ്രവ്യനാമം മാത്രം അടയാളെപ്പടുത്തുക:-

(1) സഹ്യെന്റ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നു് അേനകം പുഴകൾ പുറെപ്പട്ടു് ഗ്രാമങ്ങേള�
യും നഗരങ്ങേളയും തഴുകിെക്കാണ്ടു് പടിഞ്ഞാേറാെട്ടാഴുകി സമുദ്രത്തിൽ
െചന്നുേചരുന്നു. അവയും കടലിെല തിരകളും േചർന്നു് ചില തുരുത്തു�
കൾ നദീമുഖങ്ങളായ കായലുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െതങ്ങുകൾ അവ�
യിൽ തിങ്ങിനിൽക്കുന്നതു മേനാഹരമായ കാഴ്ചയാണു്.

(2) ‘പാടത്തിൻകെര നീെള നിലനിറമായ്
േവലിെക്കാരാേഘാഷമാ-
യാടിത്തൂങ്ങിയലഞ്ഞുലഞ്ഞു സുകൃതം
ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കും വിധൗ
പാരാേത വരിെകെന്റ ൈകയിലധുനാ
പീയൂഷദംകെത്തയും
േഭദിച്ചങ്ങെന കയ്പവള്ളി തരസാ
െപറ്റുള്ള ൈപതങ്ങേള!’

II സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ മാത്രം എടുെത്തഴുതുക:-

(1) ശകുന്തള, പ്രിയംവദേയാടും അനസൂയേയാടും വനേജ്യാത്സ്ന എന്ന മുല്ല�
േയാടും ദീർഗ്ഘാപാംഗൻ എന്ന മാൻകുട്ടിേയാടും യാത്രാനുവാദം േചാദി�
ച്ചു.

(2) െപരിയാറും േപരാറും പമ്പയും ഒഴുകുന്ന േകരളത്തിൽ െവള്ളം കിട്ടാെത
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വരുേമാ കൃഷിക്കാർക്കു്?
(3) ‘എച്ചിക്കുട്ടിയടിച്ചീടെട്ട,

െകാച്ചിളയച്ചി തളിച്ചീടെട്ട’.
(4) ഋതുപർണ്ണെന്റ രാജധാനിയിൽ നളൻ േവഷം മാറിത്താമസിക്കുന്നുെണ്ട�

ന്നു് ഊഹിച്ച ബുദ്ധിമതിയായ ദമയന്തി മാതാവിെന്റ സമ്മതേത്താടുകൂ�
ടി, പിതാവായ ഭീമൻ അറിയാെതതെന്ന, ഭർത്താവിെന കുണ്ഡിനത്തിൽ
വരുത്തുന്നതിനു് ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചു.

III േമയനാമങ്ങൾ മാത്രം അടയാളെപ്പടുത്തുക:-

(1) െവള്ളത്തിെലണ്ണെയാഴിച്ചതുേപാെല
േവഗത്തിെലങ്ങും പടർന്നൂ കഥകൾ.

(2) ഒരു തരി മണ്ണ് ഈ നാട്ടിെലനിക്കില്ല; ഒരു പിടി അരിേയാ െനേല്ലാ എനി�
ക്കു മുതലില്ല; ഒരു മുണ്ടും ഈ കുടയും ഈ വടിയും മാത്രമുണ്ടു്.

(3) ഉതിരും പതിരും തിരിച്ചാൽ ഉരിേയാ നാഴിേയാ കിട്ടിേയക്കാം. അത്താ�
ഴക്കഞ്ഞിക്കു് ഇതു മതിേയാ? വയർ നിറെയ േചാറിെന്റ കാര്യം േപാെട്ട.
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ക്രിയാവിഭാഗം

1. കാലാദ്യർത്ഥങ്ങേളാടുകൂടിയ പ്രവൃത്തിെയ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണു്, ക്രിയ, അെല്ല�
ങ്കിൽ കൃതി, എന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ‘പക്ഷി പാടുന്നു’, എന്ന വാക്യം േനാക്കുക. വർ�
ത്തമാനകാലത്തിൽ പക്ഷി െചയ്യുന്ന ഒരു വ്യാപാരമാണു്, ‘പാടുന്നു’ എന്ന ക്രിയാ�
പദം േബാധിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘പാടി’ എന്നു രൂപം മാറ്റിയാൽ, ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന
വ്യാപാരം അർത്ഥം ആകും. ‘നാടകം കഴിഞ്ഞു; ഇനി മംഗളം പാടാം’, ഈ വാക്യ�
ത്തിെല ‘പാടാം’ എന്ന ക്രിയ അനുജ്ഞകൂടി, പ്രവൃത്തിക്കു പുറേമ, കുറിക്കുന്നുണ്ടു്.
‘ആകുന്നു’, ‘ഉണ്ടു്’, ഈ പദങ്ങളും കൃതികൾ തെന്ന. ഒരു പ്രവൃത്തിെയയല്ല, അവ�
സ്ഥെയയാണു് ഇവ കുറിക്കുന്നതു്.

2. ആഖ്യയ്ക്കും ആഖ്യാതത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത വിവരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ,
കർത്താവു്, കർമ്മം, ഇവെയക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കർത്താവില്ലാെത ക്രിയ
നടക്കുകയില്ല. എന്നാൽ, എല്ലാ ക്രിയകൾക്കും കർമ്മം േവണെമന്നില്ല. ‘ഞാൻ
ഉറങ്ങി’, എന്ന വാക്യം ഉദാഹരിക്കാം. ഉറങ്ങിയതാരാണു് എന്നല്ലാെത, ഉറങ്ങി�
യെതന്തിെനയാെണന്നു് ആകാംക്ഷ ജനിക്കുന്നില്ലെല്ലാ. അതുെകാണ്ടു്, ‘ഉറങ്ങി’
എന്ന ക്രിയയ്ക്കു കർമ്മമിെല്ലന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. ‘പക്ഷി പറന്നു’, ‘എഴുത്തു വന്നു’,
‘മരം വീണു’, മുതലായ വാക്യങ്ങളിലും കർത്താവിെനക്കുറിച്ചല്ലാെത കർമ്മെത്ത�
ക്കുറിച്ചു ജിജ്ഞാസയ്ക്കു് അവസരമില്ല. വാടുക, പറക്കുക, വീഴുക, വരിക, ഈ ക്രിയ�
കൾ കർമ്മമില്ലാത്തവയാെണന്നു സാരം. കർമ്മമില്ലാത്ത ക്രിയ അകർമ്മകവും,
കർമ്മമുള്ളതു് സകർമ്മകവും ആകുന്നു.
ഉദാഹരണം:-

അകർമ്മകം സകർമ്മകം
നദി ഒഴുകുന്നു. ആശാരി മരം മുറിക്കുന്നു.
സമുദ്രം ഇളകുന്നു. കർഷകൻ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നു.
നക്ഷത്രം തിളങ്ങുന്നു. നളിനി കാവ്യം പഠിക്കുന്നു.

40
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3. ‘ലളിത പാടുന്നു’, ‘ ലളിത പാടിക്കുന്നു’, ഈ വാക്യയുഗളത്തിെല ക്രിയകളുെട
അർത്ഥത്തിൽ എന്തന്തരമാണുള്ളതു്? ‘പാടുന്നു’ എന്നതിൽ പരേപ്രരണയില്ല;
‘പാടിക്കുന്നു’ എന്നതിലാകെട്ട ലളിതയുെട േപ്രരണയാൽ മെറ്റാരാളാണു് പാടു�
ന്നതു്. അന്യേപ്രരണ കലരാത്ത ക്രിയ േകവലം; അന്യേപ്രരണ സ്ഫുരിക്കുന്നതു്
പ്രേയാജകം.
ഉദാഹരണം:-

േകവലം പ്രേയാജകം
പാടുന്നു പാടിക്കുന്നു
പറയും പറയിക്കും
ഓടി ഓടിച്ചു
മായുന്നു മായ്ക്കുന്നു
വായിക്കുന്നു വായിപ്പിക്കുന്നു

4. ഓടുക, പറയുക, മായുക ഇവെയാെക്ക േകവല ക്രിയകളാണെല്ലാ; ഓടിക്കുക,
പറയിക്കുക, മായ്ക്കുക ഇവെയാെക്ക പ്രേയാജകങ്ങളും. ‘ക്ക്’ പ്രേയാജകാർത്ഥം കു�
റിക്കാനാണു്, േചർത്തിട്ടുള്ളെതന്നു രൂപങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു പഠിച്ചാൽ സുഗ്രഹമാവും.
‘ഓടുക’ മുതലായ േകവലരൂപങ്ങളിൽ അതു കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ‘ക്ക്’ േചർ�
ന്ന േകവലക്രിയാരൂപങ്ങളുണ്ടു് എന്നു ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. പഠിക്കുക, നടക്കുക, കളി�
ക്കുക, വിളിക്കുക മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ പരേപ്രരണകൂടാെത, കർത്താവു് സ്വയം
െചയ്യുന്നവയാണെല്ലാ. ഇങ്ങെന ‘ക്ക്’ േചർന്ന േകവലക്രിയകൾക്കു കാരിതെമ�
ന്നും, േചരാത്ത േകവലങ്ങൾക്കു് അകാരിതെമന്നും സംജ്ഞ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണം:-

േകവലം, കാരിതം േകവലം, അകാരിതം
ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നു
േകൾക്കുന്നു നിറയുന്നു
തിളയ്ക്കുന്നു െതളിയുന്നു
പഠിക്കുന്നു കരയുന്നു

(കാരിതാകാരിതങ്ങൾ േകവലക്രിയാവിഭാഗത്തിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നവയാ�
ണു്.)

5. സങ്കീർണ്ണവാക്യങ്ങളുെട അംഗാംഗിഭാവം വിശദമാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുറ്റു�
വിന, പറ്റുവിന എന്നീ ക്രിയാവിഭാഗെത്തക്കുറിച്ചു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്യപദങ്ങെള
ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രിയകളാണെല്ലാ പറ്റുവിനകൾ. പരാശ്രയമില്ലാത്തവ
മുറ്റുവിനകളാകുന്നു. പറ്റുവിന നാമത്തിെന്റ അംഗമായി വരാം. ‘നിങ്ങൾ തന്ന പു�
സ്തകം ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നു’, എന്ന വാക്യത്തിെല ‘തന്ന’ എന്ന പറ്റുവിന പുസ്തകം
എന്ന നാമത്തിെന്റ വിേശഷണമാണു്. നാമത്തിെന്റ അംഗമായ പറ്റുവിന േപെര�
ച്ചമാകുന്നു. ‘ഞാൻ െചന്നു് വിവരം അച്ഛെന അറിയിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു’ എന്ന
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വാക്യത്തിൽ രണ്ടു പറ്റുവിനയുണ്ടു്: ‘െചന്ന്’, ‘അറിയിക്കാൻ’. ഇവയിൽ ആദ്യേത്ത�
തു് അറിയിക്കുവാൻ എന്ന അപൂർണ്ണക്രിയയിലാണന്വയിക്കുന്നതു്. ആ പദേമാ
നിശ്ചയിച്ച എന്ന പൂർണ്ണക്രിയയുെട അംഗമാകുന്നു. ഇങ്ങെന ക്രിയാപദങ്ങളിൽ
അന്വയിക്കുന്ന പറ്റുവിനകൾ ആണു് വിനെയച്ചങ്ങൾ.
ഉദാഹരണം:-

പറ്റുവിന–േപെരച്ചം പറ്റുവിന–വിനെയച്ചം

1. നടന്ന കഥ 1. പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ചു.
2. ചത്ത പശു 2. ഉണരാൻ ൈവകി.
3. എഴുതിയ പുസ്തകം 3. േനാക്കി നിൽെക്ക

പണം കവർന്നു.
4. കിട്ടിയ നിധി 4. നിേയാഗിച്ചാൽ

അനുസരിക്കാം.

6. ആഭിലാഷികവാക്യങ്ങളുെട സ്വഭാവം െവളിെപ്പടുത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ നിർേദ്ദ�
ശകം, അനുജ്ഞായകം, നിേയാജകം, വിധായകം, ഈ അർത്ഥപ്രകാരങ്ങെള സൂ�
ചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൂടി ഈ പ്രകരണത്തിൽ ഓർമ്മിക്കണം.

അഭ്യാസം ൧൮

I താെഴ തരുന്ന വാക്യങ്ങളിെല ക്രിയകളിൽ അകർമ്മകങ്ങേളയും സകർമ്മക�
ങ്ങേളയും േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

1. േജ്യഷ്ഠനിരിെക്കക്കുരുവംശത്തിൽ
േശ്രഷ്ഠൻ ഞാെനന്നവനുെട ഭാവം.

2. േശാഭിച്ചിരുന്നിെതാരു രാജ്ഞി കണക്കേയ, നീ.
3. കുലച്ച വില്ലിൽക്കണയും െതാടുത്തു

കുതിച്ചു മുൻേപാട്ടു കടന്ന വീരൻ
മുടിച്ചു മുറ്റും രിപുസഞ്ചയെത്ത-
യുണങ്ങിടും കാടിെനയഗ്നിേപാെല.

4. സമുദ്രം കടന്നു്, വിേദശത്തുെചന്നു്, വിദ്യാഭ്യാസം േനടിവരുന്ന ചിലർ മാതൃ�
ഭാഷ മറന്നുേപായതായി നടിക്കാറുണ്ടു്.

II താെഴ എഴുതുന്ന േകവലക്രിയകളുെട പ്രേയാജകരൂപം എന്തു്?

ഉടഞ്ഞു പഠിക്കും നടന്നു
ഏൽക്കുന്നു േകൾക്കെട്ട അയയ്ക്കാം
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സർവ്വനാമം

1. സംഭാഷണത്തിലായാലും േലഖനത്തിലായാലും ഒേരപദം അടുത്തടുത്താവർ�
ത്തിക്കുന്നതു ബാലിശമാണു്. ഈ േദാഷം പരിഹരിക്കാൻ പല ഉപായങ്ങളുണ്ടു്.
നാമങ്ങളുെട ആവർത്തനം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രേമ ഈ പ്രകരണ�
ത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളൂ. ‘രാമൻ രാമെന്റ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറേത്തക്കു് ഇറങ്ങി.
രാമെന പ്രതീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് േതാമസ്സും േതാമസ്സിെന്റ അനുജനും പടിയ്ക്കൽ നിന്നി�
രുന്നു’. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ, ‘രാമൻ’, ‘രാമെന്റ’; ‘േതാമസ്’, ‘േതാമസ്സിെന്റ’; എന്നീ
ആവർത്തനങ്ങൾ അൈവചിത്ര്യജനകമാകുന്നു. ‘രാമൻ തെന്റ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു
പുറേത്തക്കു് ഇറങ്ങി. അവെന പ്രതീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു േതാമസ്സും അവെന്റ അനുജനും
പടിക്കൽ നിന്നിരുന്നു’, എന്നു് എഴുതിയാൽ പ്രസ്തുത േദാഷം കൂടാെത കഴിക്കാമ�
െല്ലാ. ‘തെന്റ’, ‘അവെന’, ഈ പദങ്ങൾ ‘രാമൻ’ എന്ന നാമത്തിനു പകരമാണു്
പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്; ‘അവെന്റ’ എന്നതാകെട്ട േതാമസ്സിനു പകരവും. ഇങ്ങെന
നാമങ്ങൾക്കു പകരം പ്രേയാഗിക്കാവുന്ന പദങ്ങളാണു്, സർവ്വനാമങ്ങൾ.

അഭ്യാസം ൧൯

I താെഴ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിെല സർവ്വനാമങ്ങൾ ഏതു നാമങ്ങൾക്കു
പകരം നിൽക്കുന്നു എന്നു വിശദമാക്കുക:-

1. ആശയപ്രകാശത്തിനുള്ള ഉപകരണമാകുന്നു ഭാഷ. അതു സാമുദായിക ജീ�
വിതം െകാണ്ടു ലഭിച്ച ഒരനുഗ്രഹമാണു്.

2. കുയിലിെന ആരാണു് പാട്ടുപാടാൻ പഠിപ്പിച്ചതു്? അതിെന്റ ശബ്ദം എത്ര മധു�
രം!

3. രാമൻ:- ‘കൃഷ്ണാ, നീ കളി കാണാൻ േപായിരുേന്നാ? എെന്ന വിളിച്ചിരുെന്ന�
ങ്കിൽ ഞാനും വരുമായിരുന്നു’.
കൃഷ്ണൻ:- ‘നീ, എവിെടേപ്പായിരുന്നു, ഞാൻ അേന്വഷിച്ചുവന്നേപ്പാൾ’?

II ഉചിതമായ സർവ്വനാമം യഥാസ്ഥാനം േചർത്തു് അൈവചിത്ര്യം പരിഹരി�
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ക്കുക:-

(i) സീത:- “സീത ഭർത്താവിെന അനുഗമിക്കും. സീതെയ അതിനു് അനുവദി�
ക്കണം”.
രാമൻ:- “രാമൻ പറയുന്നതു സീത േകൾക്കിേല്ല? സീത അമ്മമാരുെട കൂെട
താമസിക്കൂ. അമ്മമാർ സീതെയ അനുഗ്രഹിക്കെട്ട”.
(ഞാൻ, എെന്ന, നീ, അവർ, നിെന്ന, ഈ സർവ്വനാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉചിത�
മായ പദം തിരെഞ്ഞടുത്തു വരയിട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങൾക്കു പകരം പ്രേയാഗിക്ക�
ണം.)

(ii) ‘ഭൂതരായർ’ ഒരു ആഖ്യായിയാകുന്നു. ഭൂതരായർ ഒരു െകട്ടു പഴങ്കഥയാണു്.
‘അപ്പം പകുതി കടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പത്തിൽ വല്ലതും പറ്റിേപ്പായിട്ടുേണ്ടാ’?
ഭൂതരായർ ‘ആനന്ദ’േത്താടു േചാദിച്ചു. ആനന്ദം സംഭ്രമിച്ചു നിന്നു. ആനന്ദത്തിെന്റ
മുഖം വിളറി.

2. സർവ്വനാമങ്ങൾക്കും ചില അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. വക്താവിനു പകരം വരു�
ന്ന ‘ഞാൻ’, ‘ഞങ്ങൾ’, ‘എെന്ന’, ‘ഞങ്ങെള’ മുതലായവ ഉത്തമ പുരുഷ സർവ്വനാ�
മം. േശ്രാതാവിെന കുറിക്കുന്ന ‘നീ’, ‘നിങ്ങൾ’, ‘നിെന്ന’, ‘നിങ്ങെള’ ഇത്യാദികൾ
മദ്ധ്യമപുരുഷ സർവ്വനാമം. ‘നാം’, ‘നമ്മൾ’, ഇവ ഉത്തമ പുരുഷസർവ്വനാമങ്ങള�
െത്ര. വക്താവു മാത്രമല്ല, േശ്രാതാവും ഈ ശബ്ദങ്ങളുെട അർത്ഥത്തിൽ അന്തർഭ�
വിക്കുന്നു. ‘നമുക്കു ഭാഗ്യമുണ്ട്’ എന്നു ജാനകി ഊർമ്മിളേയാട് പറഞ്ഞു, എന്ന വാ�
ക്യത്തിെല വക്താവു ജാനകിയും േശ്രാതാവു് ഊർമ്മിളയും ആണെല്ലാ. ‘നമുക്കു’
എന്ന സർവ്വനാമം രണ്ടുേപേരയും കുറിക്കുന്നു.

3. സ്വന്തം പ്രഭാവവും മഹത്വവും സൂചിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി രാജാക്കന്മാരും മഹർ�
ഷിമാരും മറ്റും ‘നാം’ എന്ന ശബ്ദം േശ്രാതാവിെന ഉൾെപ്പടുത്താെത തെന്ന പ്രേയാ�
ഗിക്കാറുണ്ടു്. ‘നാം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു; നമ്മുെട നാട്ടിൽ ഇനി നിെന്ന കാണരുതു്”,
എന്നു ശാസിക്കുേമ്പാൾ, നാം, നമ്മുെട, ഈ സർവ്വനാമങ്ങൾ വക്താവിെന മാത്ര�
േമ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു വ്യക്തമാണെല്ലാ.

സർവ്വനാമ വിഭാഗം

ഞാൻ, എൻ, ഉത്തമപുരുഷസർവ്വനാമം
നീ മദ്ധ്യമപുരുഷസർവ്വനാമം
അ, ഇ, ഒരു വിേവചകം

(അവൻ, അവൾ, അതു്; ഇവൻ, ഇവൾ, ഇതു്; ഒരുവൻ, ഒരുവൾ)

എ
}

വ്യേപക്ഷക സർവ്വനാമംയാ
എ

}
േചാദ്യസർവ്വനാമംആർ
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ചില
}

നാനാർത്ഥകംപല
ഇന്ന നിർദ്ദിഷ്ടവാചി
എല്ലാ

}
സർവ്വവാചിഒക്ക

തൻ സ്വവാചി
മിക്ക അംശവാചി
മറ്റു അന്യാർത്ഥകം
വല്ല അനാസ്ഥാവാചി

4. വിേവചക സർവ്വനാമത്തിെന്റ പ്രേയാഗത്തിൽ ‘വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്’ പ്രമാദം
പറ്റുക സാധാരണമാണു്. ‘രാമായണം’ ആദികാവ്യമാകുന്നു. അതിെന്റ നിർമ്മാ�
താവു വാല്മീകിയാണു്. ഇതിൽ രാമെന്റ ദക്ഷിണാപഥയാത്ര വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
‘അതു്’ എന്ന സർവ്വനാമത്താൽ നിർേദ്ദശിച്ച രാമായണത്തിെനക്കുറിച്ചുതെന്ന
അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ‘ഇതു്’എന്നു പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു െതറ്റാണു്. ‘ഇതു്’എന്നു
പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു െതറ്റാണു്. ‘ഇതു വിചാരിച്ചു് ആരും വിഷാദിക്കരുതു്; അതി�
നു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം’, എന്നു പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കാര്യമാണു് സംഭാഷണത്തിൽ
പരാമർശിക്കുന്നെതന്നു ഭ്രമം ജനിക്കും. ‘ഇതു വിചാരിച്ചു് ആരും വിഷാദിക്കരുതു്;
ഇതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം’ എന്നാക്കിയാൽ െതറ്റിദ്ധരിക്കാനിടവരികയില്ല.

5. ‘തെന്റ നാടും വീടും വിട്ടു വഴിയാധാരമായി നടക്കുന്ന നിർഭാഗ്യവാൻ ആരാണു്?’
ഈ വാക്യത്തിൽ ‘തെന്റ’ എന്ന സ്വവാചിശബ്ദം നിർഭാഗ്യവാെനന്ന നാമെത്തയാ�
ണു് കുറിക്കുന്നതു്. ആരു് എന്നതു േചാദ്യാർത്ഥവുമാകുന്നു. ‘രാമൻ കാലത്തുണർ�
ന്നു. താൻ കാലും മുഖവും കഴുകി’ ഈ ഉദാഹരണത്തിെല സ്വവാചി പ്രേയാഗം
യുക്തമല്ല. ‘താൻ’ എന്നല്ല, ‘അവൻ’ എന്ന വിേവചകസർവ്വനാമമാണു് ഇവിെട
േവണ്ടതു്. ‘നളിനി തെന്റ അച്ഛെന്റ അനുവാദേത്താടുകൂടി തെന്റ പുസ്തകം തെന്റ
കൂട്ടുകാരിക്കു െകാടുത്തു’. തൻ എന്ന സ്വവാചിയുെട പ്രേയാഗം ഈ വാക്യെത്ത
വൃഥാ സ്ഥൂലവും അസുന്ദരവും ആക്കുന്നിേല്ല? ആശയം വ്യക്തമാകാൻ ആവശ്യമു�
ള്ള സന്ദർഭങ്ങളിേല അതു പ്രേയാഗിക്കാവൂ. ‘നളിനി അച്ഛെന്റ അനുവാദേത്താടുകൂ�
ടി പുസ്തകം കൂട്ടുകാരിക്കു െകാടുത്തു’ എന്നു പറയുന്നതും എഴുതുന്നതുമാണു് നമ്മുെട
ൈശലിയ്ക്കു േചർന്നതു്. അച്ഛേനാ പുസ്തകേമാ നളിനിയുെടയെല്ലങ്കിൽ മാത്രേമ ആ
പദങ്ങെള വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ടതുള്ളുവേല്ലാ.

6. സംഭാഷണഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല, സാഹിത്യഭാഷയിലും ‘താൻ’ മദ്ധ്യമപുരുഷ
സർവ്വനാമമായിവരും. ‘മാൻകണ്ണി, താൻ കാൺെകേയാ’ എന്നു് ആശ്ചര്യചൂഢാ�
മണിയിെല പ്രേയാഗം ഉദാഹരിക്കാം. ‘നീ’ എന്നതിേനക്കാൾ ‘താൻ’ ആദരം
അധികം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു. ‘താങ്കൾ’ കുെറക്കൂടി ബഹുമാനം സ്ഫുരിക്കുന്നതാണു്.

7. ചില, പല, ഈ നാനാവാചി സർവ്വനാമങ്ങൾ ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കെള ഉൾ�
െക്കാള്ളുന്നവയാണു്. ‘ചിലതു്’, ‘പലതു്’ മുതലായ രൂപങ്ങൾ, നിർേദ്ദശിക്കുന്ന
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വസ്തുക്കളുെട ബഹുത്വംകൂടി കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ‘പലതും വിചാരിച്ചു; മിക്കതും നടന്നി�
ല്ല; ചിലെതാെക്ക നടേന്നക്കാം. എല്ലാം സാധിക്കാവുന്നതല്ല’. ഈ ഉദാഹരണ�
ങ്ങളിൽ നിന്നു നാനാവാചികളുെടയും അംശവാചിയുേടയും സർവ്വവാചിയുേടയും
പ്രേയാഗരീതി ഗ്രഹിക്കുക.

അഭ്യാസം ൨൦

I താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിെല സർവ്വനാമങ്ങൾ ഏതു നാമങ്ങൾക്കു�
പകരം പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു? ഏതു വിഭാഗത്തിൽെപ്പടുന്നു?

1. (ൈകേകയിയുെട വാക്യം)
‘അഭിേഷകെമെന്റ മകേന െചയ്യാവൂ.
വിപിേന രാമെന അയേയ്ക്കണം.
ഇവ പണ്ടുെചാന്ന വരമിന്നു രണ്ടും
തരിക കാന്താ നീ-’.

2. (കണ്വൻ ശകുന്തളേയാടു്)
‘മുൻപു ഞാൻ സങ്കല്പിച്ച
ഭർത്താവായ് േചർന്നേല്ലാ നീ
തൻപുണ്യത്താെലൻ വേത്സ,
മാെവാടീൈത്തമുല്ലയും’.

3. ‘ലളിതലളിതമാർന്നു യൗവ്വനം
കുലസുതലീല—അതാണവൾക്കു േപർ’.

4. ‘താെനേന്നാടുകയർത്തിടാനിനി
മുതിർന്നാകിൽെപ്പാറുക്കില്ല ഞാൻ
മാെനന്തിെന്നതിരിട്ടിടുന്നു
മൃഗരാജാേവാടിതാണത്ഭുതം’.

5. തെന്റ പുത്രന്മാരും മന്ത്രിമാരും െകാല്ലെപ്പട്ടേപ്പാൾ രാക്ഷസാധിപതിതെന്ന
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ടു. അതുകണ്ടു് വാനരന്മാർ ആഹ്ലാദിക്കുകയും അവർ
ആർത്തുവിളിക്കുകയും െചയ്തു.

6. ചിലരമരസുഖം ഭുജിച്ചിടുന്നൂ,
പലർ നരകപ്പുഴുേപാലിഴഞ്ഞിടുന്നു.

II കൂടിേയകഴിയൂ എന്നില്ലാത്ത സർവ്വനാമങ്ങൾ അടയാളെപ്പടുത്തുക:-

‘രാമൻ തെന്റ പുസ്തകെമടുത്തു് തെന്റ കൂട്ടുകാേരാടുകൂടി തെന്റ പാഠശാലയിേല�
ക്ക് പുറെപ്പട്ടു’.
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പ്രകൃതിയും പ്രത്യയവും

1. മ്, ഉ, യ്, അ, ല്, ഈ ധ്വനികൾ അർത്ഥമില്ലാത്തവയാണു്; എന്നാൽ ഇവ ഒന്നി�
ച്ചു േചർന്നുണ്ടാകുന്ന ‘മുയൽ’ എന്ന ശബ്ദം അർത്ഥയുക്തമാകുന്നു. ഒരു മൃഗെത്തയാ�
ണെല്ലാ പ്രസ്തുത ശബ്ദം കുറിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന അർത്ഥഹീനങ്ങളായ വർണ്ണങ്ങൾ
േചർന്നു് അ ർത്ഥയുക്തമായ ശബ്ദമാകുന്നതാണു് പ്രകൃതി. മ് + അ + ല് + അ ഈ
നാലുവർണ്ണം േചർന്നുണ്ടാകുന്ന ‘മലെയന്ന ശബ്ദം’ പ്രകൃതിയാകുന്നു. പ്രകൃതികൾ
നമ്മുെട ഭാഷയിൽ പദങ്ങളായി പ്രേയാഗിക്കാവുന്നവയാണു്.

അഭ്യാസം ൨൧

i. താെഴ േചർത്തിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങളുെട േയാഗം െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതികൾ
ഏവ?

(1) ക് + ആ + യ് + അ + ൽ.
(2) മ് + ഉ + ള് + അ + ക് + ഉ്.
(3) ക് + ഉ + ത് + ഇ + ര് + അ.
(4) ച് + ഇ + ര് + അ + ട് + ട് + അ.

ii. വർണ്ണങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കുക:-

ഇലവു്, ഉലകു്, പറവ, കരിമ്പു്, കാതൽ.

2. ‘താമര’, ‘തണ്ടു്’ ഈ രണ്ടുപ്രകൃതികളുേടയും അ ർത്ഥം ഓേരാ വസ്തുവാകുന്നു.
ഇവ ദ്രവ്യനാമങ്ങളാണു്. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾക്കു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാ�
വണെമങ്കിൽ, ‘താമരയുെട തണ്ടു്’ എന്നു പറയണം. ക്രിയയുെട മൂലഭൂതമായ
ശബ്ദത്തിനു ധാതുെവന്നാണു് പറയുക. ‘േപാ’, ‘പാടു്’ മുതലായ ധാതുക്കൾ ഓേരാ
വ്യാപാരെത്തക്കുറിക്കുന്നു. കാലം മുതലായ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ കുറിക്കുവാൻ
ധാതുക്കളുെട രൂപത്തിലും മാറ്റം വരുത്തും. ‘േപാവുന്നു’, ‘േപാവും’, ‘േപായി’ ഇങ്ങ�
െനയുള്ള പല രൂപങ്ങൾ േനാക്കുക. പ്രകൃതിയുേടയും ധാതുവിേന്റയും രൂപത്തിൽ
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ഇങ്ങെന മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനു േചർക്കുന്ന ശബ്ദമാണു് പ്രത്യയം. ‘േപാ’ എന്ന
ധാതുവിൽ ഉന്നു, ഉം, ഇ, എന്നീ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർന്നാണു് വർത്തമാനം, ഭാവി,
ഭൂതം, ഈ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ കലർന്ന േപാവുക, േപാവും, േപായി എന്നീ
ക്രിയാപദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതു്. ‘മല’ എന്ന പ്രകൃതിേയാടു് ‘കൾ’ എന്ന പ്രത്യയം
േചർക്കേമ്പാൾ ‘മലകൾ’ എന്ന രൂപം സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇൽ, ഉെട, ആൽ, ക്കു് മുത�
ലായ പ്രത്യയങ്ങൾ േചരുേമ്പാൾ മലയിൽ, മലയുെട, മലയാൽ, മലയ്ക്കു് ഇത്യാദി
രൂപങ്ങൾ ഉളവാകും.

അഭ്യാസം ൨൨

I പ്രകൃതി പ്രത്യയങ്ങൾ േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

പുഴയുെട, പുഴകളുെട; ആറ്റിൽ, ആറുകളിൽ; തലയ്ക്കു്, തലകൾക്കു്; വാനേമ,
ഓമേന; രാമെന, സീതെയ.

II ധാതുക്കളും പ്രത്യയങ്ങളും േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

വരുന്നു, വരും; മുങ്ങി, മുങ്ങും; വാഴെട്ട, വാഴണം, വാഴും; െതാഴുവാൻ, െതാഴുതു,
െതാഴൽ.

3. ചില പ്രകൃതികേളാടും ധാതുക്കേളാടും പ്രത്യയം േചരാനുള്ള സൗകര്യത്തിനുേവ�
ണ്ടി അവയ്ക്കു നടുക്കു് ഇടനില വരാറുണ്ടു്. ‘നാടു്’ എന്ന പ്രകൃതിേയാടു് ‘കൽ’ എന്ന
പ്രത്യയം േനരിട്ടുേചർന്നല്ല പദമാകുന്നതു്. ‘ഇൻ’ ഇടനിലയായി വന്നതിനു േശഷ�
മാണു് പ്രത്യയേയാഗം. നാടു് + ഇൻ + കൽ ഇങ്ങെന പ്രകൃതിയും, ഇടനിലയും പ്ര�
ത്യയവും േചർന്നു് ‘നാടിങ്കൽ’ എന്ന പദമായിത്തീരുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-
രാജാവു് + ഇൻ + ആൽ = രാജാവിനാൽ.

രാജാവു് + ഇൻ + ഓടു് = രാജാവിേനാടു്.
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ലിംഗം

പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം, നപുംസകലിംഗം

1. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വസ്തുക്കെള േചതനം, അേചതനം എന്നു രണ്ടായി വിഭജി�
ക്കാം. കല്ലു്, െവള്ളം, വായു മുതലായവയ്ക്കു ജീവനില്ലെല്ലാ. മരത്തിനു ജീവിസാധാര�
ണങ്ങളായ ചില ധർമ്മങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും അവേയയും ജഡമായിട്ടാണു് ഗണിച്ചിരുന്ന�
തു്. നിർജ്ജീവങ്ങളായ വസ്തുക്കളാണു് അേചതനങ്ങൾ. സജീവവസ്തുക്കൾ േചത�
നങ്ങളാകുന്നു. അേചതനങ്ങൾക്കു സ്ത്രീപുരുഷേഭദമില്ല. േചതനങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടു്.
അേചതനനാമങ്ങെളാെക്ക പുംസ്ത്രീേഭദം കുറിക്കാത്തവയാകയാൽ നപുംസകലിം�
ഗങ്ങളാണു്. േചതനനാമങ്ങളിൽ പുംസ്ത്വം കുറിക്കുന്നവ പുല്ലിംഗങ്ങളും സ്ത്രീത്വം കു�
റിയ്ക്കുന്നവ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളും ആകുന്നു. വിേശഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത പക്ഷിമൃഗാദികളിലും
സ്ത്രീപുരുഷേഭദം സാധാരണമായി കണക്കാക്കാറില്ല. തന്മൂലം അവെയക്കുറിക്കുന്ന
നാമങ്ങളും നപുംസകലിംഗങ്ങളായിട്ടാണു്, ഗണിച്ചു വരുന്നതു്.

2. ഭാഷയിൽ നാമങ്ങളുെട ലിംഗേഭദം കുറിക്കുന്നതിന്നു സാധാരണമായി സ്വീകരി�
ച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം ചില പ്രത്യയങ്ങൾ േചർക്കുകയാണു്. താെഴ കാണുന്ന നാമരൂ�
പങ്ങളിൽ നിന്നു് ആ പ്രത്യയങ്ങൾ ഏെതല്ലാമാെണന്നു ഗ്രഹിക്കാം.

പുല്ലിംഗം
അവൻ, രാമൻ, സുന്ദരൻ

സ്ത്രീലിംഗം
അവൾ, നളിനി, സുന്ദരി

നപുംസകലിംഗം
അതു്, മരം, സുന്ദരം

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നു് ‘അൻ’ എന്ന പ്രത്യയം പുംസ്ത്വവും, അൾ, ഇ,
എന്നീ പ്രത്യയങ്ങൾ സ്ത്രീത്വവും, അം, തു് എന്നിവ നപുംസകത്വവും കുറിക്കുന്നു എന്നു
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സ്പഷ്ടമായെല്ലാ. നപുംസകസർവ്വനാമങ്ങളിലാണു് ‘തു്’ സാധാരണമായി വരുന്ന�
തു്. ‘അൾ’ എന്ന സ്ത്രീലിംഗപ്രത്യയവും സർവ്വനാമങ്ങളിേല േചർന്നു കാണുന്നുള്ളൂ.
‘മകൾ’ എന്ന ശബ്ദം ഈ സാമാന്യ നിയമത്തിനു വിേധയമായിരിക്കുന്നില്ല. ‘ആൾ’
എന്ന പ്രത്യയവും സ്ത്രീത്വേദ്യാതകമായി ക്രിയകളിൽ വരും.

ഉദാഹരണം:- വന്നാൾ, േപായാൾ

അഭ്യാസം ൨൩

i. താെഴ പറയുന്ന പദങ്ങളിെല ലിംഗപ്രത്യയങ്ങൾ എടുെത്തഴുതുക:-

(1) കടം, െചറുതു്, വലുതു്, േകമം, സമർത്ഥം.
(2) മകൾ, മകൻ, അവൻ, അവൾ, സുന്ദരി, പാൽക്കാരൻ, പാൽക്കാരി.

ii. പക്ഷികേളയും മൃഗങ്ങേളയും കുറിക്കുന്ന നാമങ്ങൾ നപുംസകലിംഗങ്ങളാെണ�
ന്നു പറവാൻ എന്താണു് കാരണം?

3. പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാെത, പുംസ്ത്രീവാചകങ്ങളായ നാമങ്ങൾ േചർത്തും ചില പദ�
ങ്ങളുെട ലിംഗേഭദം കുറിക്കാറുണ്ടു്. ആൺപക്ഷി, െപൺപക്ഷി; പൂവൻേകാഴി, പിട�
േക്കാഴി; െകാമ്പനാന, പിടിയാന ഇത്യാദ്യുദാഹരണങ്ങൾ സുലഭങ്ങളാകുന്നു. സ്ത്രീ�
പുരുഷേഭദം കുറിക്കുന്നതിനു െവേവ്വെറ പദങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന രീതിയും കാ�
ണാം. അമ്മ, അച്ഛൻ; ആൺ, െപൺ; തന്ത, തള്ള ഇവ അതിനുദാഹരണങ്ങളാ�
ണു്.

4. ‘അൻ’ എന്ന പ്രത്യയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ജാതിവാചകങ്ങളായ നാമ�
ങ്ങൾക്കു സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ‘ത്തി’ എന്ന പ്രത്യയം സാധാരണമായിവരും. തട്ടാൻ,
തട്ടാത്തി; േവടൻ, േവടത്തി; മുക്കുവൻ, മുക്കുവത്തി മുതലായ രൂപങ്ങൾ േനാക്കുക.
പുലയൻ, ഇടയൻ, ആയൻ, പറയൻ ഇത്യാദിനാമങ്ങളിൽ സ്ത്രീലിംഗപ്രത്യയമായ
‘ത്തി’ ‘ച്ചി’ എന്നായി മാറും. താലവ്യമായ യകാരം അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാലാണു്
ഈ ആേദശം സംഭവിക്കുന്നതു്. ‘തമ്പുരാൻ’ എന്ന നാമത്തിെന്റ സ്ത്രീലിംഗരൂപം
‘തമ്പുരാട്ടി’ എന്നാകുന്നു.

5. േവലക്കാരൻ, പണിക്കാരൻ മുതലായ നാമങ്ങളിൽ ‘ഇ’ എെന്നാ ഇച്ഛാനുസാ�
രം സ്ത്രീലിംഗ സൂചകമായി പ്രത്യയം േചർക്കാം.

ഉദാ:-

പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം

േജാലിക്കാരൻ
{

േജാലിക്കാരത്തി
േജാലിക്കാരി

ചാർച്ചക്കാരൻ
{

ചാർച്ചക്കാരത്തി
ചാർച്ചക്കാരി
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6. ഭാഷയിൽ ശബ്ദങ്ങൾക്കു ലിംഗേഭദം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് അർത്ഥവും ഔചിത്യവും
േനാക്കിയാണു്. എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തിെല ലിംഗകല്പനം പലേപ്പാഴും കൃത്രിമമാകു�
ന്നു. കഥ, നദി, കല മുതലായവ ആ ഭാഷയിൽ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളാണു്. ‘കളത്രം’ എന്ന
വാക്കിന് അർത്ഥം ‘ഭാര്യ’ എന്നാെണങ്കിലും ആ ശബ്ദം സംസ്കൃതത്തിൽ നപുംസ�
കലിംഗമെത്ര. ഹിന്ദിഭാഷയിൽ നപുംസകലിംഗശബ്ദങ്ങൾ തെന്നയില്ല!

അഭ്യാസം ൨൪

(എ) ഭാഷയിൽ ലിംഗേഭദം കുറിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏെതല്ലാം?

(ബി) ഓേരാ ലിംഗത്തിലും െപട്ട പദങ്ങെള േവർതിരിെച്ചഴുതുക.

(i) ആലസ്യമാണ്ട മുഖെമാട്ടു കുനിച്ചു േവർത്ത
ഫാലസ്ഥലം മൃദുകരത്തളിർെകാണ്ടു താങ്ങി
േചലഞ്ചി മിന്നുെമാരു െവൺകുളിർകൽത്തറയ്ക്കു
േമലങ്ങു ചാരുമുഖി ചാരിയിരുന്നിടുന്നു

(ii) െകാമ്പിെന്റ തുമ്പാൽ കലമാൻ തേലാടി.
(iii) േചട്ടത്തിയുമനുജത്തിയും തങ്ങളിൽ

ചട്ടി കലങ്ങളും കൂടിപ്പകുത്തുേപാൽ.
(iv) അനന്തമജ്ഞാതമവർണ്ണീയ-

മീേലാകേഗാളം തിരിയുന്ന മാർഗ്ഗം;
അതിങ്കെലങ്ങാെണ്ടാരിടത്തിരുന്നു
േനാക്കുന്ന മർത്ത്യൻ കഥെയന്തു കണ്ടു!

(v) ഉടൻ മഹാേദവിയിടത്തു ൈകയാ-
ലഴിഞ്ഞ വാർപൂങ്കുഴെലാെന്നാതുക്കി
ജ്വലിച്ച കൺെകാെണ്ടാരു േനാക്കുേനാക്കി-
പ്പാർശ്വസ്ഥനാകും പതിേയാടുരച്ചാൾ.
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വചനം

1. വസ്തു ഏകേമാ അേനകേമാ എന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ നാമത്തിൽ െചയ്യുന്ന രൂ�
പേഭദമാണു്, വചനം. മരം, മരങ്ങൾ; മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യർ; പുരുഷൻ, പുരുഷന്മാർ;
സ്ത്രീ, സ്ത്രീകൾ; ഈ പദയുഗളത്തിെല രൂപേഭദം േനാക്കുക. മരം, മനുഷ്യൻ, പുരു�
ഷൻ, സ്ത്രീ ഈ നാമങ്ങളിൽ ഓേരാന്നും ഓേരാ വസ്തുവിെനക്കുറിക്കുന്നു. മരങ്ങൾ,
മനുഷ്യൻ, പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, ഇവ ബഹുത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണു്. സംഭാ�
ഷണവിഷയമായ വസ്തുവിെന്റ അേനകത്വം കുറിക്കാൻ അർ, മാർ, കൾ എന്നീ
പ്രത്യയങ്ങളാണു് േചർത്തിരിക്കുന്നതു് എന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുേനാക്കിയാൽ സ്പഷ്ടമാകും.
ഒന്നിെന വചിക്കുന്നതു് ഏകവചനവും അേനകെത്ത വചിക്കുന്നതു ബഹുവചനവു�
മാകുന്നു. ഏകവചനത്തിനു പ്രത്യയം േവണ്ട. ബഹുവചനത്തിനാണു് പ്രത്യയങ്ങൾ
ഉള്ളതു്. അർ, ആർ, കൾ, മാർ ഇവ വസ്തുവിെന്റ ബഹുത്വം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യ�
യങ്ങളാകുന്നു.
ഉദാ:-

ഏകവചനം ബഹുവചനം
(i) പീടിക പീടികകൾ

ആന ആനകൾ
(ii) മനുഷ്യൻ മനുഷ്യർ

ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണർ
(iii) പുരുഷൻ പുരുഷന്മാർ

പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതന്മാർ

കൾ, അർ, മാർ, എന്നീ പ്രത്യയങ്ങളാണു്, ബഹുവചനരൂപം നിഷ്പാദിപ്പിക്കു�
വാൻ, മുകളിൽ െകാടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. നപും�
സകവസ്തുക്കളുെട ബഹുത്വം േദ്യാതിപ്പിക്കുവാൻ ‘കൾ’ പ്രത്യയം ഉപേയാഗിക്കുന്നു
എന്നു െപാതുെവ പറയാം. േചതനങ്ങേളാടും ആ പ്രത്യയം േചരും. കവികൾ,
സ്ത്രീകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മുതലായി അതിനു് അേനകം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടു്.
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എന്നാൽ, ഭാര്യകൾ, നമ്പൂതിരികൾ, എെന്നാന്നും പ്രേയാഗിക്കരുതു്. അങ്ങെന
െചയ്യുന്നതു് അനാദരേദ്യാതകമായിത്തീരും. ‘ആർ’ എന്ന ബഹുവചനപ്രത്യയം
േചരുന്ന നാമങ്ങളിെല്ലന്നു തെന്ന പറയാം. ‘നമ്പൂരാൻ’ എന്നു സംഭാഷണഭാഷ�
യിൽ പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. ആഖ്യാതപദങ്ങളായ ക്രിയകൾക്കും ആഖ്യയ്ക്കും തമ്മിൽ
െപാരുത്തം വരുവാൻേവണ്ടി കവിതകളിൽ ഈ പ്രത്യയം േചർത്തുകാണും.
‘വന്നാർ സുരന്മാർ വസുേദവപുത്രനായ്—വളർന്ന ലക്ഷ്മീപതിെയപ്പുകഴ്ത്തുവാൻ’,
എന്ന പദ്യാർദ്ധത്തിെല ആഖ്യ ‘സുരന്മാർ’ ആണെല്ലാ. ആ പദം ബഹുവചന�
മാകുന്നു. അതിനാൽ െപാരുത്തത്തിനുേവണ്ടി ആഖ്യാതത്തിൽ ‘ആർ’ എന്ന
ബഹുവചനപ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥ നമ്മുെട ഭാഷയിൽ പദ്യ�
ത്തിലും നിയതമല്ല. ഗദ്യത്തിലും വാെമാഴിയിലും ഇെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം.

2. ‘േവടർ’, ‘േവടന്മാർ’, ഈ രണ്ടു ബഹുവചനരൂപങ്ങളുെട അർത്ഥസ്വഭാവത്തിൽ
അല്പം അന്തരമുണ്ടു്. ആദ്യേത്തതു ‘േവട’വർഗ്ഗത്തിെല സ്ത്രീപുരുഷന്മാെര േവർതിരി�
ക്കാെത പറയുന്നതാണു്. രണ്ടാമേത്തതിൽ ആ വർഗ്ഗത്തിെല പുരുഷന്മാെര മാത്ര�
േമ െപടുത്തുന്നുള്ളൂ. സ്ത്രീകളുേടേയാ പുരുഷന്മാരുേടേയാ മാത്രം അേനകത്വം കുറി�
ക്കുന്നതു സലിംഗ ബഹുവചനം. സ്ത്രീപുരുഷന്മാെര ഉൾെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് അേനക�
ത്വം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു് അലിംഗബഹുവചനം.
ഉദാ:-
(i) അലിംഗബഹുവചനം

േവടർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, ൈവശ്യർ, മുക്കുവർ, മക്കൾ

(ii) സലിംഗബഹുവചനം

േവടന്മാർ, പുരുഷന്മാർ, നമ്പൂതിരിമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, നാഗരികന്മാർ, ഗ്രാമീ�
ണന്മാർ, സ്ത്രീകൾ.
‘അർ’, അലിംഗബഹുവചനപ്രത്യയമാെണന്നും ‘മാർ’ സലിംഗബഹുവചന

പ്രത്യയമാെണന്നും സാമാന്യമായി പറയാം. ഈ വിധി അനുസരിക്കാത്ത ഉദാ�
ഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ദമ്പതിമാർ അലിംഗബഹുവചനമാണെല്ലാ. ‘പുരുഷരിളകിടും
പണം, പ്രതാപം’ എന്ന പദ്യപാദത്തിെല ‘പുരുഷർ’ സലിംഗബഹുവചനം തെന്ന�
യാണു്.

3. അ, ഇ, എ, എന്നീ സർവ്വനാമശബ്ദങ്ങളിൽ നപുംസകബഹുവചനപ്രത്യയമായി
വരുന്നതു് ‘അ’ എന്ന അക്ഷരമാണു്. അവ, ഇവ, എവ, ഏവ, ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഉദാ�
ഹരിക്കാം. അവകൾ, ഇവകൾ എെന്നല്ലാം പ്രേയാഗിക്കുന്നതു് അസാധുവാകുന്നു.
ബഹുത്വം കാണിക്കാൻ രണ്ടു പ്രത്യയം േവണ്ടേല്ലാ.

4. ശങ്കരാചാര്യർ, ഭീഷ്മർ, േദ്രാണർ, തമ്പ്രാക്കൾ, എെന്നാെക്ക ബഹുത്വവിവക്ഷയി�
ല്ലാത്ത പദങ്ങളിൽ ബഹുവചനപ്രത്യയം േചർക്കാറുണ്ടു്. അേനകത്വമല്ല, ആദരാർ�
ഹത്വമാണു്, ഈമാതിരി ബഹുവചനരൂപങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്. ബഹുമാനം
േദ്യാതിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമായി പ്രേയാഗിക്കുന്ന ബഹുവചനം പൂജകം ആകുന്നു.
അലിംഗം, സലിംഗം, പൂജകം എന്നിങ്ങെന ബഹുവചനങ്ങെള മൂന്നിനമായി േവർ�
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തിരിക്കാം എന്നു് ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമായിരിക്കുമെല്ലാ. ‘മിത്രേമ, നിങ്ങൾ എനിക്കു
െചയ്ത ഉപകാരം ഞാൻ മറക്കുകയില്ല’—ഈ വാക്യത്തിെല ‘നിങ്ങൾ’ എന്ന സർ�
വ്വനാമബഹുവചനം ബഹുത്വമല്ല, പൂജ്യത്വമാണു് േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘വിദ്യാർത്ഥി�
കേള, നിങ്ങളുെട ൈകകളിലാണു് രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവി’—ഈ വാക്യത്തിലാകെട്ട,
‘നിങ്ങളുെട’ എന്ന സർവ്വനാമം േശ്രാതാക്കളുെട ബഹുത്വേമ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ.

അഭ്യാസം ൨൫

എ. താെഴെകാടുക്കുന്ന ബഹുവചനരൂപങ്ങൾ സലിംഗം, അലിംഗം, പൂജകം, ഈ
മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ ഏതിൽ െപടുന്നു എന്നു പരിേശാധിക്കുക.

(i) ശിശുക്കൾ, തമ്പുരാക്കൾ, താങ്കൾ, മക്കൾ, കുരുക്കൾ.
(ii) ൈവശ്യർ, അവർ, അവർകൾ, വാര്യർ, നമ്പൂരാർ, മഹാേദവർ, വാദ്ധ്യാർ,

സ്വാമിയാർ.
(iii) ദമ്പതിമാർ, േജ്യഷ്ഠത്തിമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഭാഗ്യവാന്മാർ.

ബി. നാം, നിങ്ങൾ, അവർ, ഈ പദങ്ങൾ ബഹുത്വം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നവയായും
ബഹുമാനം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നവയായും വരാം എന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു്
െതളിയിക്കുക.

സി. ‘കൾ’ പ്രത്യയം േകവലബഹുത്വവും അനാദരവും ആദരവും േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന�
തിനു ഭാഷയിൽ പ്രേയാഗിക്കാറുെണ്ടന്നു് ഉദാഹരണങ്ങളാൽ സ്പഷ്ടമാക്കുക.
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വിഭക്തി

1. ലിംഗവും വചനവും കുറിക്കുന്നതിനു നാമത്തിൽ െചയ്യുന്ന രൂപേഭദെത്തപ്പറ്റി
പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. നാമത്തിനു ക്രിയകേളാടും നാമേത്താടുമുള്ള ബന്ധം
പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അതിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റെത്തക്കുറിച്ചാണു് ഇവിെട വിവരിക്കു�
ന്നതു്. ‘പൂക്കൾ’, ‘പരിമളം’ എന്നു രണ്ടു പദങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള
സംബന്ധം സ്പഷ്ടമാവുകയില്ല. ‘പൂക്കളുെട പരിമളം’, ‘സൂര്യെന്റ പ്രകാശം’, ‘വഴി�
യുെട വക്കു്’, ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചാൽ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം േബാധ്യമാ�
വുകയും െചയ്യും. ‘പൂക്കൾ’, ‘വഴി’, ഈ നാമപദങ്ങേളാടു് ‘ഉെട’ എന്ന പ്രത്യയം
േചർത്താണു്, യഥാക്രമം പരിമളത്തിനും വക്കിനും അവേയാടുള്ള ബന്ധം വിശദ�
മാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. ‘സൂര്യൻ’ എന്ന പദത്തിലും ആ പ്രത്യയം തെന്ന േചർന്നിരി�
ക്കുന്നു. ഉകാരം േലാപിക്കയും ‘െട’ യുെട ധ്വനി മാറുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു് എന്നു മാത്ര�
േമ അന്തരമുള്ളൂ. ‘പിതാവു് പുത്രൻ േസ്നഹിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരാണു്,
ആെരയാണു്, േസ്നഹിക്കുന്നെതന്നു സുഗ്രഹമാവുകയില്ല. േസ്നഹപാത്രമാകുന്നതു
പുത്രനാെണങ്കിൽ ‘പുത്രെന’ എന്നു രൂപ േഭദം വരുത്തി േവണം വാക്യത്തിൽ
പ്രേയാഗിക്കുവാൻ. പിതാവാണു് േസ്നഹവിഷയെമങ്കിൽ, ആ നാമത്തിലാണു് ‘എ’
എന്ന പ്രത്യയം േചർേക്കണ്ടതു്.

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നു എന്തു മനസ്സിലാവുന്നു? നാമപദങ്ങൾക്കു ക്രി�
യകേളാടും മറ്റു നാമങ്ങേളാടും ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ചില പ്രത്യയ�
ങ്ങൾ േവണെമന്നേല്ല? ഇങ്ങെന അന്യപദങ്ങേളാടുള്ള സംബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കു�
വാൻ നാമത്തിൽ െചയ്യുന്ന രൂപേഭദമാണു്, വിഭക്തി. പ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്താണു്
വിഭക്തികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതു്.

2. ഭാഷയിൽ ഏഴു വിഭക്തികളുണ്ടു്. േകവലം വസ്തുക്കെള നിർേദ്ദശിക്കുന്ന നാമ�
രൂപങ്ങൾ ആണെല്ലാ ആഖ്യയായി വാക്യങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതു്. അവ�
യിൽ ലിംഗവചനപ്രത്യയങ്ങൾ മാത്രേമ േചർന്നിരിക്കയുള്ളൂ. ആ രൂപം നിർേദ്ദശി�
കാവിഭക്തിയാണു്. അതിനു േവെറ പ്രത്യയം േവണ്ട. ഏഴു വിഭക്തികളും വിഭക്തി
പ്രത്യയങ്ങളും സിദ്ധരൂപേത്താടുകൂടി താെഴ േചർക്കാം.
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വിഭക്തി പ്രത്യയം സിദ്ധരൂപം

ഏഃ വഃ ബഃ വഃ
(1) നിർേദ്ദശിക ” മല മലകൾ
(2) പ്രതിഗ്രാഹിക എ മലെയ മലകെള
(3) സംേയാജിക ഒടു് മലെയാടു്

}
മലകെളാടു്

}
മലേയാടു് മലകേളാടു്

(4) ഉേദ്ദശിക ക്കു് മലയ്ക്കു് മലകൾക്കു്
(5) പ്രേയാജിക ആൽ മലയാൽ മലകളാൽ
(6) സംബന്ധിക ഉെട മലയുെട മലകളുെട
(7) ആധാരിക ഇൽ, കൽ മലയിൽ മലകളിൽ

മലയിങ്കൽ

(മല + എ, മല + ഒടു്, എന്നിങ്ങെന പ്രകൃതിയും പ്രത്യയവും തമ്മിൽ േചരു�
േമ്പാൾ യകാരം ആഗമമായി വരുന്നു. അതിനാലാണു്, മലെയ, മലെയാടു്, എന്നി�
ങ്ങെന രൂപം സിദ്ധിക്കുന്നതു്. കൽപ്രത്യയത്തിനു മുൻപു് ‘ഇൻ’ ഇടനിലയായി
വന്നിരിക്കുന്നു.)

3. നിർേദ്ദശികാരൂപത്തിലുള്ള നാമപദങ്ങൾ അകാരാന്തങ്ങളാെണങ്കിൽ, ആ
അന്ത്യസ്വരം േലാപിപ്പിച്ചു് ‘എ’ എന്നു പ്രത്യയം േചർത്താൽ സംേബാധികാ വിഭ�
ക്തിയാവും. ക്രിയേയാേടാ നാമങ്ങേളാേടാ േനരിട്ടു സംബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നത�
ല്ല ഈ പ്രത്യയം. അതിനാലാണു് സംേബാധികെയ ഒരു പ്രേത്യക വിഭക്തിയായി
പരിഗണിക്കാത്തതു്.

സംേബാധികയുെട പ്രത്യയം ‘എ’ ആെണങ്കിലും അതു് എല്ലാ നാമങ്ങളിലും
േചരുകയില്ല. പദം ഉകാരത്തിേലാ ഇകാരത്തിേലാ ആണു് അവസാനിക്കുന്നെത�
ങ്കിൽ, അന്ത്യസ്വരം ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ മതി. ‘േദവീ!’ ‘േവലൂ’ മുതലായ സംേബാധ�
നാരൂപങ്ങൾ സുപരിചിതങ്ങളാണെല്ലാ. ‘അൻ’ എന്ന ലിംഗപ്രത്യയം േചർന്ന നാ�
മങ്ങളുെട സംേബാധികാരൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു്, പദാന്തവ്യഞ്ജനം േലാപിപ്പിച്ചിട്ടു
സ്വരം വ്യത്യസ്തമായി ഗണിക്കെപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ സംബുദ്ധി ‘മകേന!’
എന്നാണു്.
ഉദാ:-

നിർേദ്ദശിക സംേബാധിക
രാമൻ രാമാ
കണ്ണൻ കണ്ണാ
േദവൻ േദവാ

(പദാന്ത്യനകാരം േലാപിപ്പിച്ചു് അകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.)

4. പ്രേയാജികാവിഭക്തിയുെട പ്രത്യയം ‘ആൽ’ എന്നാെണന്നു് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ.
ആ അർത്ഥം കുറിക്കുന്നതിനു് ‘െകാണ്ടു്’ എെന്നാരു േദ്യാതകശബ്ദം പ്രേയാഗിക്കാ�
റുണ്ടു്. അതു േനരിട്ടു പ്രകൃതിേയാടു േചരുന്നില്ല. പ്രതിഗ്രാഹികാപ്രത്യയമായ ‘എ’
േചർത്തതിനുേശഷമാണു് ‘െകാണ്ടു്’ എന്ന േദ്യാതകം ഈ അർത്ഥത്തിൽ പ്രേയാ�
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ഗിക്കുന്നതു്. ‘രാമെനെക്കാണ്ടു്’, ‘അവെളെക്കാണ്ടു്’ ഇത്യാദി രൂപങ്ങൾ േനാക്കുക.
നപുംസകമാെണങ്കിൽ, ‘എ’ പ്രത്യയം കൂടാെതതെന്ന ‘െകാണ്ടു്’ പ്രേയാജികാർ�
ത്ഥത്തിൽ േചർക്കാം. അതു നമ്മുെട ഭാഷാൈശലിക്കു േയാജിച്ചതാണു്. ‘വടിെകാ�
ണ്ടു്’, ‘വാൾെകാണ്ടു്’, എെന്നാെക്കയാണു പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതു്; ‘വടിെയെക്കാണ്ടു്’
‘വാളിെനെക്കാണ്ടു്’ എന്നു പറയുന്നതു ൈശലിക്കു് ഇണങ്ങാത്തതിനാൽ അനുചി�
തവും അസുന്ദരവും ആകുന്നു.

സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ‘വൃക്ഷാൽ’ എന്ന പഞ്ചമി വിഭക്തിരൂപത്തിനു ‘വൃക്ഷ�
ത്തിൽ നിന്നു്’ എന്നാണു് അ ർത്ഥം. ഈ പഞ്ചമിക്കു തുല്യമായി മലയാളത്തിൽ
വിഭക്തിയില്ല. ‘രാജാവിൽ’, ‘വൃക്ഷത്തിൽ’, ‘രാമനിൽ’, ഇവെയല്ലാം ആധാരികാ
രൂപങ്ങളേല്ല? ആധാരികാ രൂപേത്താടുകൂടി ‘നിന്നു്’ എന്ന േദ്യാതക ശബ്ദം േചർ�
ത്താണു് സംസ്കൃതപഞ്ചമിയുെട അർത്ഥം നാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘െകാണ്ടു്’,
‘നിന്നു്’, മുതലായവേപാെല വിഭക്തികളുെട അർത്ഥെത്ത പരിഷ്കരിക്കുന്ന േദ്യാത�
കശബ്ദങ്ങൾ ‘ഗതി’കളാകുന്നു. ‘അടിമുതൽ മുടിേയാളം’ എന്ന വാക്യഭാഗത്തിൽ
അടി, മുടി, ഇവേയാടുേചർന്നു നിൽക്കുന്ന ‘മുതൽ’, ‘ഓളം’, ഈ േദ്യാതകങ്ങൾ
ഗതികളാണു്.

5. പ്രകൃതിക്കും പ്രത്യയത്തിനും ഇടയ്ക്കു രൂപസൗഭാഗ്യത്തിനുേവണ്ടി ചിലേപ്പാൾ
േചർേക്കണ്ടിവരുന്ന ‘ഇടനില’െയക്കുറിച്ചു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. നാമം
വ്യഞ്ജനാന്തമാെണങ്കിൽ ‘ഇൻ’ എന്ന ഇടനില വന്നതിനുേശഷേമ സംബന്ധികാ�
പ്രത്യയവും ഉേദ്ദശികാപ്രത്യയവും അതിേനാടിണങ്ങുകയുള്ളൂ.
ഉദാഹരണം:-

സംബന്ധിക
രാജാവു് + ഇൻ + ഉെട [രാജാവിനുെട; രാജാവിെന്റ]
രാജാവു് + ഇൻ + ക്കു് [രാജാവിനു്, രാജാവിന്നു്]

(‘ഇൻ’ എന്ന ഇടനിലയ്ക്കു േശഷം വരുന്ന ഉേദ്ദശികാ പ്രത്യയത്തിെല വ്യഞ്ജ�
നം സന്ധിയിൽ േലാപിക്കും. ഉ് എന്ന സംവൃേതാകാരം മാത്രേമ അവേശഷിക്കൂ.
അങ്ങെനയാണു്, രാജാവിനു് എന്ന രൂപം സിദ്ധിക്കുന്നതു്. രാജാവിന്നു് എന്ന രൂ�
പവും സാധുവാണു്.)

(i) ‘അൻ’ എന്ന പുല്ലിംഗപ്രത്യത്തിനുേശഷം ഈ ‘ഇടനില’ വരികയില്ല. ഉദാ:- രാ�
മൻ + ക്കു് = രാമൻ + ഉ് = രാമനു്, രാമന്നു്.

(ii) ‘ഇൽ’ എന്ന ആധികാരികാപ്രത്യയം ഈ ഇടനില കൂടാെതതെന്നയാണു് നാ�
മരൂപേത്താടു േചർേക്കണ്ടതു്.

ഉദാ:-
േനതാവു് + ഇൽ = േനതാവിൽ
രാജാവു് + ഇൽ = രാജാവിൽ
ഉലകു് + ഇൽ = ഉലകിൽ
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(iii) പ്രതിഗ്രാഹിക, സംേയാജിക, പ്രേയാജിക, ഈ വിഭക്തികളുെട പ്രത്യയം വ്യ�
ജ്ഞനാന്തങ്ങളായ നാമങ്ങേളാടു േചരുേമ്പാൾ ‘ഇടനില’ വരുന്നതു ൈവകല്പി�
കമാണു്. വരികേയാ വരാതിരിക്കേയാ െചയ്യാെമന്നർത്ഥം.

ഉദാ:- േനതാവു്

പ്രതിഗ്രാഹിക
േനതാവു് + എ = േനതാെവ

}
േനതാവു് + ഇൻ + എ = േനതാവിെന

സംേയാജിക
േനതാവു് + ഒടു് = േനതാെവാടു്, േനതാേവാടു്

}
േനതാവു് + ഇൻ + ഒടു് = േനതാവിെനാടു്, േനതാവിേനാടു്

പ്രേയാജിക
േനതാവു് + ആൽ = േനതാവാൽ

}
േനതാവു് + ഇൻ + ആൽ = േനതാവിനാൽ

6.

(i) ആധാരികയ്ക്കു് ‘കൽ’ എന്ന പ്രത്യയം ഏകവചനത്തിൽ മാത്രേമ വരികയുള്ളൂ.
‘അൻ’ പ്രത്യയാന്തമല്ലാത്ത േചതനനാമങ്ങേളാടു ‘കൽ’ പ്രത്യയം േചർക്കു�
േമ്പാൾ ‘ഇൻ’ എന്ന ഇടനില േവണം.

ഉദാ:- സീത + ഇൻ + കൽ = സീതയിങ്കൽ.

(േദവിയിങ്കൽ, മുനിയിങ്കൽ, ഗുരുവിങ്കൽ മുതലായ രൂപങ്ങളും ഉദാഹരിക്കാവുന്ന�
വയാണു്.)

(ii) അേചതന നാമങ്ങേളാടു ‘കൽ’ േനെര േചരുേമ്പാൾ ആ പ്രത്യയത്തിനു ദ്വിത്വം
വരുന്നു.

ഉദാ:-
തല + കൽ = തലയ്ക്കൽ. (യകാരം സന്ധികാര്യത്താൽ വരുന്ന ആഗമമാണു്.)

നട + കൽ = നടയ്ക്കൽ.
പടി + കൽ = പടിയ്ക്കൽ.

(ഇൽ, കൽ, ഈ പ്രത്യയങ്ങളുെട പ്രേയാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിേക്കണ്ട ഒരു തത്ത്വ�
മുണ്ടു്. പടിയിൽ, പടിയ്ക്കൽ, ഈ രണ്ടു രൂപങ്ങളുേടയും അർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ
അന്തരം കാണാം. ആദ്യേത്തതിനു പടിയുെട മീെതെയന്നും രണ്ടാമേത്തതിനു പടി�
യുെട അടുത്തു് എന്നുമാണു് അർത്ഥം. തലയിൽ നിൽക്കുന്നു; തലയ്ക്കൽ നില്ക്കുന്നു,
ഇവയുെട അർത്ഥത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം കാണാം.

എന്നാൽ ഈ അർത്ഥവിേശഷം വിവക്ഷിക്കാെതയുള്ള പ്രേയാഗങ്ങളും സുല�
ഭമാകുന്നു.)

7. കാലത്തു്, സമയത്തു്, നിലാവത്തു് മുതലായ രൂപങ്ങൾ ആധാരികയുെട തെന്ന
അർത്ഥം ഉൾെക്കാള്ളുന്നവയാണു്. ‘ഇൽ’ എന്ന പ്രത്യയം ഇവയിൽ ഇെല്ലേന്ന�
യുള്ളൂ. ഈ മാതിരിയുള്ള പദങ്ങൾ ‘ആധാരികാഭാസ’ങ്ങളാണു്. മുറ്റത്തു്, െവയി�
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ലത്തു്, നിലത്തു് മുതലായ പദങ്ങളും ഈ വിഭക്ത്യാഭാസത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങള�
െത്ര. മുകളിേലയ്ക്കു്, താേഴയ്ക്കു് ഇത്യാദി രൂപങ്ങളിൽ ഉേദ്ദശികാപ്രത്യയമായ ‘ക്കു്’
േചരുന്നുെണ്ടങ്കിലും േകവലം ആ വിഭക്തിയുെട അർത്ഥമല്ല അവയ്ക്കുള്ളതു്. ‘ഞാൻ
മുകളിേലയ്ക്കു േനാക്കി’, ‘താേഴയ്ക്കു ചാടി’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥ�
ത്തിൽനിന്നു് ഈ വിേശഷം ഗ്രഹിക്കാം. ആധാരികയുെട അർത്ഥംകൂടി ഇവയിൽ
കലർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവ ‘ഉേദ്ദശികാഭാസ’ങ്ങൾ ആണു്.

േവെറ ഉദാഹരണം:

(i) രാജാവു് നഗരത്തിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുേപായി. ആശ്രമത്തിേലയ്ക്കു പരിജനങ്ങെള
അയച്ചില്ല.

(ii) പുഴയിേലയ്ക്കു ചാടിയ മനുഷ്യൻ അടിയിേലയ്ക്കു താണുേപായി. പിെന്ന മുകളിേലയ്ക്കു
വരികയുണ്ടായില്ല. ജനങ്ങൾ കരയിേലയ്ക്ക് ഓടി. ആറ്റിേലയ്ക്കു സസംഭ്രമം േനാ�
ക്കിനിന്നു.

അഭ്യാസം ൨൬

(i) വിഭക്തി, വചനം, ലിംഗം, ഇവെയ കുറിക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങൾ ഏതു ക്രമത്തിലാ�
ണു് പ്രകൃതികളിൽ േചരുന്നെതന്നു് േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക.

(ii) സംേബാധികെയ പ്രേത്യകെമാരു വിഭക്തിയായി ഗണിക്കാത്തെതന്തുെകാ�
ണ്ടു്?

(iii) രാജാവു്, രാമൻ, തല, മുനി, ഈ നാമങ്ങളുെട ഉേദ്ദശികാരൂപവും സംബന്ധികാ�
രൂപവും എഴുതുക.

(iv) തലയ്ക്കൽ, തലയിൽ; കാൽക്കൽ, കാലിൽ; ഈ ആധാരികാരൂപങ്ങളുെട അർ�
ത്ഥങ്ങളിലുള്ള അന്തരം വിശദമാക്കുക.

(v) ഗതികൾ വിഭക്ത്യർത്ഥം പരിഷ്കരിക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു േസാദാഹരണം വി�
വരിക്കുക.

(vi) ഞാൻ, നീ, ഈ സർവ്വനാമങ്ങളുെട ഉേദ്ദശികാരൂപെമഴുതുക.

(vii) സംേബാധികാരൂപെമഴുതുക:-

ഈശ്വരൻ, േദവി, നാണു, അമ്മ, അനുജത്തി, രമ, മരം, േവലു, കുഞ്ഞു്.
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൧. വർണ്ണം, അക്ഷരം, ലിപി

1. അവിഭാജ്യമായ ധ്വനിയാണെല്ലാ, വർണ്ണം. ചില വർണ്ണങ്ങൾ അന്യവർണ്ണങ്ങളു�
െട േയാഗം കൂടാെത സ്ഫുടമായി ഉച്ചരിക്കാവുന്നവയാണു്; ശ്വാസം അനുവദിക്കുന്നി�
ടേത്താളം നീട്ടുകയും െചയ്യാം. അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ, ഋ, ൠ, ഌ, ൡ, എ, ഏ,
ഐ, ഒ, ഓ, ഔ ഈ പതിനാറു വർണ്ണങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിൽ െപടുന്നു. ഇവയാ�
ണു്, സ്വരങ്ങൾ. മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ സ്വരസഹായം കൂടാെത സ്ഫുടമാവുകയില്ല; അവയ്ക്കു
വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നു േപരാണു്.

ക്, ഖ്, ഗ്, ഘ്, ങ്,
ച്, ഛ്, ജ്, ഝ്, ഞ്,
ട്, ഠ്, ഡ്, ഢ്, ണ്,
ത്, ഥ്, ദ്, ധ്, ന്,
പ്, ഫ്, ബ്, ഭ്, മ്,

യ്, ര്, ല്, വ്,
ശ്, ഷ്, സ്, ഹ്,
ള്, ഴ്, റ്, ന്

ഇവയാണു്, ഈ വിഭാഗത്തിൽ േചരുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ. സ്വരങ്ങളും സ്വരങ്ങ�
േളാടു േചർന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളാകുന്നു. േകവല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അക്ഷ�
രങ്ങളല്ല; വർണ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണു്. വ്യഞ്ജനങ്ങളുെട മുകളിൽ ‘മീത്തൽ’ ഇട്ടിരിക്കു�
ന്നതു് അവേയാടു സ്വരങ്ങൾ േചർന്നിട്ടിെല്ലന്നു സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആണു്. നമ്മുെട
ഭാഷയ്ക്കു വർണ്ണമാലയല്ല, അക്ഷരമാലയാണു്, ഉള്ളതു്.

2. വർണ്ണങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ധ്വനികളാണെല്ലാ. അവെയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന േരഖക�
ളാണു്, ലിപികൾ. ക—ഈ ലിപിസേങ്കതം കാണുേമ്പാൾ നമുക്കു് ഒരു ധ്വനി ഓർമ്മ
വരുന്നിേല്ല? എല്ലാ ധ്വനികളും ഇങ്ങെന എഴുതിക്കാണിക്കുക സുഖകരമല്ല. എങ്കി�
ലും സംസ്കൃതത്തിേലയും മലയാളത്തിേലയും വർണ്ണങ്ങേളാ അക്ഷരങ്ങേളാ കുറിക്കു�

60
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ന്നതിനു േവണ്ടിടേത്താളം ലിപികൾ നമ്മുെട ഭാഷയിലുണ്ടു്. ‘ജ’ എന്ന ധ്വനിെയ
സൂചിപ്പിക്കുന്ന േരഖാസേങ്കതം, ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തു് നമ്മുെട പൂർവ്വികന്മാർ ‘രാ�
ചാവു്’ എന്നാണു് എഴുതിേപ്പാന്നിരുന്നതു്. ഇന്നു നമുക്കു് ഉച്ചരിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങെള�
ല്ലാം തെന്ന എഴുതിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. ‘ന’ പദത്തിെന്റ ആദിയിൽ വരുേമ്പാ�
ളുച്ചരിക്കുന്നതുേപാെലയല്ല മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുേമ്പാൾ ഉച്ചരിേക്കണ്ടതു്. ‘നഗ�
രം’, ‘നാമം’, ‘നില’, ‘നീലം’, ‘നുകം’, ‘നൂലു’ ഈ പദങ്ങളിലും ആന, അനാേരാഗ്യം,
ഇനി മുതലായ പദങ്ങളിലും ആ ലിപി ഒേര ധ്വനിയല്ല കുറിക്കുന്നെതന്നു് അറിയാമ�
െല്ലാ. ഈ ഒരു ലിപി സ്ഥാനേഭദം അനുസരിച്ചു് രണ്ടു ധ്വനിെയ കുറിക്കുന്നുെവന്നു
സാരം. ഇതുേപാെല തെന്ന റകാരം ഇരട്ടിക്കുേമ്പാൾ, അതു് മെറ്റാരു ധ്വനിെയയാ�
ണു സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നും ധരിക്കണം.
ഉദാ:- കറ, കറ്റ; മുറം, മുറ്റം

൨. സ്വരം, വ്യഞ്ജനം

3. നമ്മുെട ഭാഷയിെല അക്ഷരങ്ങെള സ്വരെമന്നും വ്യഞ്ജനെമന്നും രണ്ടായി തി�
രിക്കാെമന്നു െവളിെപ്പട്ടുവെല്ലാ. സ്വരങ്ങളും സ്വരം േചർന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങളും ആണു്
താെഴ എഴുതുന്നതു്.

സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ

(i) അ, ഇ, ഉ, ഋ, ഌ, എ, ഒ,

(ii) ആ, ഈ, ഊ, ൠ, ൡ, ഏ, ഓ, ഐ, ഔ.

(മുകളിെല വരിയിൽ ഹ്രസ്വസ്വരങ്ങൾ മാത്രം േചർത്തിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ ദീർ�
ഘങ്ങളാണു്. ഹ്രസ്വസ്വരത്തിനു് ഒരു മാത്ര, ദീർഘസ്വരത്തിനു് രണ്ടു മാത്ര, എന്നാ�
ണു് നിയമം.)

വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ

(i) ക, ഖ, ഗ, ഘ, ങ, - ക വർഗ്ഗം
(ii) ച, ഛ, ജ, ഝ, ഞ, - ച വർഗ്ഗം
(iii) ട, ഠ, ഡ, ഢ, ണ, - ട വർഗ്ഗം
(iv) ത, ഥ, ദ, ധ, ന, - ത വർഗ്ഗം
(v) പ, ഫ, ബ, ഭ, മ, - പ വർഗ്ഗം

(ആദ്യെത്ത ഇരുപത്തഞ്ചു വ്യഞ്ജനങ്ങെള ഇങ്ങെന അഞ്ചു വർഗ്ഗമായി തരം തിരി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്നു േപരുണ്ടു്.)

(vi) യ, ര, ല, വ, - മധ്യമങ്ങൾ
(vii) ശ, ഷ, സ, - ഊഷ്മാവു്
(viii) ഹ, - േഘാഷി
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(ix) ള, ഴ, റ, - ദ്രാവിഡമധ്യമം

4. ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിേലയും ആദ്യെത്ത അക്ഷരം ഖരം; രണ്ടാമേത്തതു്, അതിഖ�
രം; മൂന്നാമേത്തതു്, മൃദു; നാലാമേത്തതു്, േഘാഷം; അഞ്ചാമേത്തതു്, അനുനാസി�
കം. ഈ വിഭജനവും സന്ധികാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണെമങ്കിൽ, അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട�
താണു്.

(i) ഖരം - ക, ച, ട, ത, പ
(ii) അതിഖരം - ഖ, ഛ, ഠ, ഥ, ഫ
(iii) മൃദു - ഗ, ജ, ഡ, ദ, ബ
(iv) േഘാഷം - ഘ, ഝ, ഢ, ധ, ഭ
(v) അനുനാസികം - ങ, ഞ, ണ, ന, മ

5. മരം, വനം, മുതലായ ശബ്ദങ്ങളുെട ഒടുവിൽ േകൾക്കുന്ന ധ്വനി അനുസ്വാരമാ�
ണു്. അന്തഃകരണം, ദുഃഖം, ഇവയിൽ അന്തഃ, ദുഃ, ഈ ശബ്ദങ്ങളുെട അവസാന�
ത്തിലുള്ള ധ്വനി വിസർഗ്ഗമാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു ഭാഷയിേലയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചി�
ട്ടുള്ള ചില പദങ്ങളിൽ മാത്രേമ ഈ ധ്വനിവിേശഷം ഉള്ളൂ. തനി മലയാളത്തിൽ
വിസർഗ്ഗമില്ല.

6. േവലു, േവലു്; താണു, താണു്; ഈ ശബ്ദങ്ങൾ വായിക്കുേമ്പാൾ തുറന്നു് ഉച്ചരിക്കു�
ന്നതും സംവരണം െചയ്തുച്ചരിക്കുന്നതുമായ ഉകാരങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിലുെണ്ടന്നു
വ്യക്തമാവും. ആദ്യേത്തതു വിവൃതവും രണ്ടാമേത്തതു സംവൃതവും ആകുന്നു.
േവെറ ഉദാഹരണം:-

വിവൃേതാകാരം സംവൃേതാകാരം
നിന്നു നിന്നു്
കണ്ടു കണ്ടു്
ആളുകൾ ആളു്
കൂണുകൾ കൂണു്

(ഉകാരത്തിെന്റ മുകളിൽ ‘ചന്ദ്രക്കല’ എന്ന ലിപി േചർത്തു കണ്ടാൽ അതു സം�
വൃതമായിട്ടാണു്, ഉച്ചരിേക്കണ്ടെതന്നു ഗ്രഹിക്കാം. വാക്യത്തിെന്റ അവസാനത്തി�
േലാ സ്വരത്തിനു മുൻപിേലാ സംവൃേതാകാരാന്തമായ പദം വന്നാൽ മുകളിൽ ചന്ദ്ര�
ക്കല ഇടാതിരിക്കരുതു്.)
ഉദാ:-
1. വ്യാകരണം, ഭാഷയുെട ശാസ്ത്രമാണു്.

2. എനിക്കു് അലങ്കാരഭ്രമം ഇല്ല.
അല്പവിരാമാമുള്ള വാക്യഭാഗം സംവൃേതാകാരാന്തമാെണങ്കിൽ, അവിേടയും

മുകളിൽ ഈ ചിഹ്നം േചർക്കുന്നതു സമുചിതമാകുന്നു.
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ഉദാ:-
ഞാൻ പാഠശാലയിൽെചന്നു്, രാമൻ എടുക്കാൻ മറന്നുേപായ പുസ്തകം എടുത്തു�
െകാണ്ടുവരാം.

7. ‘മ’ എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചുേനാക്കു. ചുണ്ടിെന്റ സഹായം കൂടാെത ആ ധ്വനി പു�
റെപ്പടുവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ‘ത’ കാരം ഉച്ചരിക്കുേമ്പാൾ രസനാഗ്രം ദന്തത്തിൽ
സ്പർശിക്കുന്നുെണ്ടന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഗ്രഹിക്കാം. ഇങ്ങെന ഓേരാ വർണ്ണം ഉച്ചരിക്കു�
വാൻ കണ്ഠം, ദന്തം, ഓഷ്ഠം, മുതലായ അവയവങ്ങളിൽ ചിലതു് അധികം ഉപകരി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ, ആ അവയവങ്ങെള ആ അക്ഷരങ്ങളുെട സ്ഥാനങ്ങെളന്നു
ഗണിക്കുന്നു. സ്ഥാനേഭദം അനുസരിച്ചു് സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു െചയ്തിട്ടുള്ള വിഭാഗ�
വും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം.

കണ്ഠ്യം - അ, ആ, ക വർഗ്ഗം, ഹ.
താലവ്യം - ഇ, ഈ, ച വർഗ്ഗം, യ, ശ.
ഓഷ്ഠ്യം - ഉ, ഊ, പ വർഗ്ഗം, വ.
മൂർദ്ധന്യം - ഋ, ട വർഗ്ഗം, ര, ഷ, ള, ഴ, റ.
ദന്ത്യം - ഌ, ത വർഗ്ഗം, ല, സ.
കണ്ഠ്യതാലവ്യം - എ, ഏ, ഐ.
കേണ്ഠാഷ്ഠ്യം - ഒ, ഓ, ഔ.

8. അകാരം കണ്ഠ്യമാെണങ്കിലും, ഭാഷയിൽ അതിെന്റ ഉച്ചാരണം ഉദാസീനത�
െകാണ്ടും മറ്റും എകാരച്ഛായ കലർന്നതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങെന ദുഷിച്ച അകാ�
രം താലവ്യമാകുന്നു. ശുദ്ധകണ്ഠ്യമായ ‘അ’ കാരം പദാന്തത്തിൽ വളെര ദുർലഭ�
മാെണന്നുതെന്ന പറയാം. എങ്ങെനയാണു്, താലവ്യാകാരം തിരിച്ചറിയുന്നതു്?
സന്ധിെചയ്യുേമ്പാൾ യകാരം കൂടിവരുന്നതു് താലവ്യാകാരമാണു് എന്നു ഗ്രഹി�
ക്കുക മാത്രേമ അേദ്ധ്യതാക്കൾ െചേയ്യണ്ടതുള്ളൂ.

താലവ്യാകാരം:- ശുദ്ധാകാരം:-
മറയ്ക്കുന്നു മറക്കുന്നു
ഉടയ്ക്കുന്നു ഉടക്കുന്നു
തിളയ്ക്കുന്നു തിളക്കുന്നു

തല, അമ്മ, ആശ, മുതലായ പദങ്ങളുെട അന്ത്യസ്വരമായ അകാരം താലവ്യ�
മാെണന്നു്, ഒരു സ്വരം പിന്നാെല വരുേമ്പാൾ സന്ധിയിൽ വരുന്ന യകാരം വ്യക്ത�
മാക്കും.

തല + ഇൽ = തലയിൽ.
അമ്മ + ഉെട = അമ്മയുെട.
ആശ + ഇല്ല = ആശയില്ല.

9. ഗ, ജ, ഡ, ദ, ബ, യ, ര,ല, ഈ ശിഥില വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പദത്തിെന്റ ആദി�
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യിൽ വരുേമ്പാൾ ഏകാരച്ഛായ കലർന്ന അകാരമാണു് നാം ഉച്ചരിക്കുന്നതു്. ഗജം,
ജയം, ദയ, ബന്ധു എെന്നാെക്കയാണു് എഴുതുന്നെതങ്കിലും, നാം വായിക്കുന്നതു്
െഗജം, െജയം, െദയ, െബന്ധു, എന്നിങ്ങെനയാണു്. അകാരം ദുഷിച്ചു താലവ്യമാ�
യിേപ്പായതുെകാണ്ടാണു്, ഉച്ചാരണത്തിൽ ഈ മാറ്റം വന്നതു് എേന്നാർമ്മിക്കണം.

10. സ്വരസഹായം കൂടാെത ഉച്ചരിക്കാവുന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങളുണ്ടു്. അവ അക്ഷരങ്ങള�
ല്ല; വർണ്ണങ്ങളാണു്. വൻ, കൺ, വാൾ, മലർ, മുതൽ, ഈ ശബ്ദങ്ങളിെല, ൻ, ൺ,
ൾ, ർ, ൽ ഇവ ചില്ലുകളാകുന്നു.

അഭ്യാസം ൨൭

1. വർണ്ണവും അക്ഷരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം േസാദാഹരണം െവളിെപ്പടുത്തുക.

2. സ്വരം, വ്യഞ്ജനം, ഈ വിഭജനത്തിനുള്ള ഉപാധി സ്പഷ്ടമാക്കുക.

3. സംവൃേതാകാരം എന്നാെലന്ത്? എങ്ങെന അതു് എഴുതിക്കാണിക്കാം.

4. സംവൃേതാകാരചിഹ്നം േവണ്ട സ്ഥലത്തു മാത്രം േചർക്കുക.

എനിക്കു നിങ്ങെള കാണണെമന്നു എത്രനാളായി ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയിട്ടു! ഇന്നു
കണ്ടുമുട്ടിയതു വലിയ ഭാഗ്യമാെയന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്താണു, എവിെടന്നാ�
ണു, എേപ്പാഴാണു.

5. എഴുതുക:-

ക വർഗ്ഗത്തിെല മൃദു. ച വർഗ്ഗത്തിെല േഘാഷം. ട വർഗ്ഗത്തിെല അതിഖരം.
എല്ലാ വർഗ്ഗത്തിേലയും അനുനാസികങ്ങൾ.

6. താെഴ തരുന്ന പദങ്ങളിൽ എത്ര വർണ്ണങ്ങളുണ്ടു്? എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ടു്?

മലയാളത്തിൽ; താമരപ്പൂവു്; ഇലഞ്ഞിെക്കാമ്പു്.

7. ചില്ലുകൾക്കും മറ്റു വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കും തമ്മിെലന്താണന്തരം?

8. താലവ്യമായ അകാരം ഭാഷയിലുെണ്ടന്നു് എങ്ങെന അറിയാം?
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16
വിേശഷണം

1. മറ്റു പദങ്ങളുെട അർത്ഥെത്ത േഭദിപ്പിക്കുന്ന, അഥവാ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദ�
മാണെല്ലാ േഭദകം, അെല്ലങ്കിൽ വിേശഷണം. വിേശഷണങ്ങൾ ഏതു ശബ്ദെത്ത
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നുേവാ അതു് വിേശഷ്യം.

‘െവളുത്ത താമരേയക്കാൾ ചുവന്ന താമര മേനാഹരമാണു്’, എന്ന വാക്യത്തി�
െല ‘െവളുത്ത’, ‘ചുവന്ന’ എന്നീപ്പദങ്ങൾ ‘താമര’ എന്ന പദത്തിെന്റ അർത്ഥെത്ത�
യാണു് വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘െവളുത്ത’, ‘ചുവന്ന’ ഈ രണ്ടുപദങ്ങളും വിേശഷണ�
ങ്ങൾ തെന്ന.

വിേശഷണം വിേശഷ്യം
നല്ല കുതിര
േവഗത്തിൽ ഓടുന്നു
വിദഗ്ദയായ ഗായിക
ഉറെക്ക പാടുന്നു
വിരിഞ്ഞ മുല്ല
വല്ലാെത വാടി
ഏറ്റവും നല്ല

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നു്, വിേശഷ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ നാമങ്ങളും
ക്രിയകളും വിേശഷണങ്ങളുമുൾെപ്പടുെമന്നു മനസ്സിലാകുന്നു. ഇങ്ങെന വിേശഷ്യ�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് വിേശഷണങ്ങെള മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. നാ�
മെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു നാമവിേശഷണം, ക്രിയെയ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്
ക്രിയാവിേശഷണം, വിേശഷണെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് േഭദകവിേശഷണം.
േമൽ ഉദാഹരിച്ച പദങ്ങളിൽ ‘നല്ല’, ‘വിദഗ്ദയായ’, ‘വിരിഞ്ഞ’ എന്നിവ നാമവി�
േശഷങ്ങളും, ‘േവഗത്തിൽ’, ‘ഉറെക്ക’, ‘വല്ലാെത’ എന്നിവ ക്രിയാവിേശഷങ്ങളും
ആകുന്നു. ‘ഏറ്റവും’ എന്ന പദം ‘നല്ല’ എന്ന വിേശഷ്യെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു.
അതു േഭദകവിേശഷണമാണു്.
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2. പ്രകൃതിപ്രമാണിച്ചു്, വിേശഷണങ്ങെള ഏഴായി തരംതിരിക്കാം.

A. ശുദ്ധം. പ്രത്യയെമാന്നും േചരാെത പ്രകൃതി രൂപമായിത്തെന്ന നില്ക്കുന്ന േഭദക�
ങ്ങളാണു്, ശുദ്ധേഭദകങ്ങൾ. െചമ്, െചറു, വൻ, െവൺ, നറു, കാർ, നൽ മുതലാ�
യവ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ െപടുന്നു.

ഉദാ:-

െചമ് + താമര = െചന്താമര.
െചമ് + പരുത്തി = െചമ്പരുത്തി.
െചറു + വഴുതിന = െചറുവഴുതിന.
െചറു + പയറ് = െചറുപയറു്.
വൻ + കടലാടി = വൻകടലാടി.
ൈപം + േതൻ = ൈപേന്തൻ.
െവൺ + താമര = െവൺതാമര.
തൂ + മതി = തൂമതി.
നറു + െനയ്യു് = നറുെനയ്യു്.
നൽ + മുത്തു് = നന്മുത്തു്.
വാർ + കൂന്തൽ = വാർകൂന്തൽ.
കാർ + േമഘം = കാർേമഘം.
നറും + പുഞ്ചിരി = നറുംപുഞ്ചിരി.

B. സാർവ്വനാമികം. േഭദകമായിട്ടുപേയാഗിക്കുന്ന സർവ്വനാമം തെന്നയാണിതു്.
സർവ്വനാമത്തിൽനിന്നുണ്ടായതു് എന്നു് അവയവാർത്ഥം. എൻ എന്ന ഉത്ത�
മസർവ്വനാമം, നിൻ എന്ന മധ്യമസർവ്വനാമം, ആർ എന്ന േചാദ്യസർവ്വനാമം
എന്നിവെയാഴിെക മെറ്റല്ലാ സർവ്വനാമങ്ങേളയും േഭദകങ്ങളായിട്ടുപേയാഗി�
ക്കാം.

ഉദാ:-

അ - അക്കാലം, അവിടം.
ഇ - ഇക്കാലം, ഇവിടം.
ഈ - ഈ മരം, ഈ വടി.
എ - എവിടം.
ഏതു് - ഏതു പുസ്തകം.
എന്തു് - എന്തു കാര്യം.
എല്ലാ - എല്ലാ മനുഷ്യരും.
ചില - ചില പുസ്തകങ്ങൾ.
പല - പല വീടുകൾ.
വല്ല - വല്ല വഴിേപാക്കരും.
മിക്ക - മിക്ക കാര്യങ്ങളും.

C. സാംഖ്യം. വിേശഷണമായി പ്രേയാഗിക്കുന്ന സംഖ്യാവാചകംതെന്ന സാംഖ്യം.
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ഉദാ:-

ഒരു - ഒരു പുസ്തകം.
ഇരു - ഇരു കരങ്ങൾ.
നാൽ - നാല്ക്കാലികൾ.
ഐ - ഐയമ്പൻ.
അറു - അറുമുഖൻ, ആറു പഴം.
ഏഴു് - എഴുപതു്, ഏഴുലകം.
എൺ - എട്ടുകാലി.

സംഖ്യെയ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നാമങ്ങളായിട്ടും വിേശഷണങ്ങളായിട്ടും വരു�
െമന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ‘എനിക്കു് പത്തു പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടു്’-‘പത്തു് അഞ്ചി�
േനക്കാൾ വലുതാകുന്നു’. ആദ്യവാക്യത്തിൽ പത്തു് എന്ന പദം പുസ്തകങ്ങെള
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ വിേശഷണമാകുന്നു. രണ്ടാമേത്തതിൽ അതു നാമ�
മായിട്ടാണു് പ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.

D. പാരിമാണികം. പരിമാണെത്ത (അളവിെന) കാണിക്കുന്ന േഭദകം.

ഉദാ:-

ഇടങ്ങഴി ഇടങ്ങഴിപ്പാൽ.
പറ പത്തുപറ െനല്ലു്.
നാഴി നാഴി എണ്ണ.
എത്ര എത്ര ദിവസം.

അളവിെന കാണിക്കുന്ന നാമങ്ങെളത്തെന്നയാണു് േഭദകങ്ങളായി ഉപേയാ�
ഗിക്കാറുള്ളതു്. അർത്ഥത്തിലല്ലാെത രൂപത്തിൽ അവയ്ക്കു വ്യത്യാസമില്ല. പറ
എന്നതിനു് േലാഹംെകാേണ്ടാ മരംെകാേണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയ അളവുപാത്രെമ�
ന്നും, അത്രയും അളവുള്ള എന്നും രണ്ടർത്ഥമുണ്ടു്. ആദ്യേത്തതു്, നാമം; രണ്ടാമ�
േത്തതു്, വിേശഷണം.

E. വിഭാവകം. വസ്തുവിെന്റ സൗന്ദര്യാദിഗുണങ്ങെള കുറിക്കുന്ന വിേശഷണമാണു്
വിഭാവകം. ഇതിനു ലിംഗേഭദം കൂടിയുണ്ടു്. വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങൾക്കു തമ്മി�
ലുള്ള ബന്ധെത്തക്കാണിക്കാൻ ‘ആയ’ എന്ന േദ്യാതകശബ്ദം പ്രേയാഗിക്കു�
ന്നു.

ഉദാ:-

തടിയനായ മനുഷ്യൻ.
തടിച്ചിയായ സ്ത്രീ.
സമർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥി.
സമർത്ഥയായ വിദ്യാർത്ഥിനി.
സമർത്ഥമായ ബുദ്ധി.
വിദൂഷിയായ അദ്ധ്യാപിക.
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വിദ്വാനായ അദ്ധ്യാപകൻ.

F. നമാംഗജം. നാമംഗജെത്ത (േപരച്ചെത്ത) േഭദകമാക്കി പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.

ഉദാ:-

വിരിഞ്ഞ പൂവു്.
ഉദിച്ച സൂര്യൻ.
കുടിച്ച െവള്ളം.

G. ക്രിയാംഗജം. ക്രിയാംഗെത്ത (വിനെയച്ചെത്ത) വിേശഷണമാക്കി പ്രേയാഗി�
ക്കുന്നതു്.

ഉദാ:-

ഉറെക്കച്ചിരിക്കുന്നു.
പതുെക്കപ്പറയുന്നു.
ചാടിക്കയറുന്നു.
മുറുെകനടക്കുന്നു.
കൂെടേപ്പാകുന്നു.

3. ശുദ്ധം, സാർവ്വനാമികം, സാംഖ്യം, പാരിമാണികം, നാമംഗജം എന്നിവ നാമവി�
േശഷണങ്ങളായിേട്ട വരൂ. ക്രിയാംഗജം ക്രിയാവിേശഷണവും, േഭദകവിേശഷണ�
വുമാകും. വിഭാവകം, നാമേത്തയും ക്രിയേയയും വിേശഷിപ്പിക്കും.

4. വിേശഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വിേശഷ്യത്തിനു് അടുത്തു മുൻപുതെന്ന പ്രേയാ�
ഗിക്കണം. ‘വളവുള്ള മര’െത്തപ്പറ്റിപ്പറയാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ ‘വള�
ഞ്ഞ മരത്തിെന്റ െകാമ്പു്’ എന്നു പറയാൻ പാടുള്ളൂ. വളഞ്ഞതു െകാമ്പാെണങ്കിൽ
‘മരത്തിെന്റ വളഞ്ഞ െകാമ്പു്’ എന്നു പറയുകയാണു നല്ലതു്.

അേചതനവസ്തുക്കളായ വിേശഷ്യങ്ങളുെട മുൻപിൽ സാംഖ്യാേഭദകം പ്രേയാ�
ഗിച്ചാൽ നാമത്തിൽ ബഹുവചന പ്രത്യയം േചർക്കണ്ട. ‘രണ്ടു കണ്ണു്’, ‘നാലു കാ�
ലു്’, ‘ഏഴുലകം’ എെന്നാെക്കയല്ലാെത ‘രണ്ടു കണ്ണുകൾ’, ‘നാലു കാലുകൾ’, ‘ഏഴുല�
കങ്ങൾ’ എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കുന്നതു് ഭാഷാൈശലിക്കു േയാജിച്ചതല്ല. വിേശ�
ഷ്യം അേചതനവസ്തുവെല്ലങ്കിൽ ബഹുവചനപ്രത്യയം േചർക്കണം. ‘പത്തു പുരുഷ�
ന്മാർ’, ‘രണ്ടു സ്ത്രീകൾ’ ഇത്യാദ്യുദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക.

വിഭാവകേഭദങ്ങളിൽ വിേശഷ്യത്തിനനുസരിച്ചു് ലിംഗേഭദവും കൂടിക്കാണിക്ക�
ണെമന്നു് മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. േചതനവസ്തുക്കെള വിേശഷിപ്പിക്കുേമ്പാൾ േഭ�
ദകങ്ങളിൽ ലിംഗേഭദത്തിനു പുറെമ വചനേഭദവും കൂടി കാണിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

സമർത്ഥനായ ആൺകുട്ടി.
സമർത്ഥന്മാരായ ആൺകുട്ടികൾ.
സമർത്ഥയായ െപൺകുട്ടി.
സമർത്ഥകളായ െപൺകുട്ടികൾ.

എന്നാൽ വിേശഷ്യം അേചതനേമാ അമൂർത്തേമാ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ വിേശ�
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ഷണത്തിനു് വചനേഭദം െചേയ്ത കഴിയൂ എന്നില്ല. ‘മധുരമായ വാക്കുകൾ’, ‘മേനാ�
ഹരമായ പ്രവൃത്തികൾ’, ‘അബദ്ധമായ ഉത്തരങ്ങൾ’ എന്നും മറ്റും പ്രേയാഗിക്കുന്ന�
തും ഭാഷാൈശലിക്കു േയാജിക്കാത്തതല്ല. സംസ്കൃതത്തിെല ലിംഗവ്യവസ്ഥയനുസ�
രിച്ചു് ‘സരസയായ കഥ’, ‘ മേനാഹരയായ മാല’, ‘കുടിലയായ നീതി’ എന്നും മറ്റും
പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്, ൈചതന്യാേരാപമിെല്ലങ്കിൽ, ആേക്ഷപാർഹമാണു്.

അഭ്യാസം ൨൮

1. താെഴ കാണുന്ന പദങ്ങളിൽനിന്നു് േഭദക പദങ്ങൾ മാത്രം തിരെഞ്ഞടുത്തു്
അവ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നുെവന്നു പറയുക.

(a) ‘തികഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യവും സഹജമായ വാസനയും ഉള്ള ഒരാൾക്കു് എളു�
പ്പത്തിൽ കവിയാകാൻ കഴിയും. വികാരം, വിചാരം, ഭാവന എന്നിവയുെട
സമഞ്ജസമായ സേമ്മളനത്തിൽ നിന്നാണേല്ലാ നല്ല കവിതയുണ്ടാകുന്ന�
തു്. എത്രമാത്രം ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടായാലും വാസനയില്ലാെത േപായാൽ
ഉത്തമമായ കവിത അങ്കുരിക്കുേമാ എന്നു സംശയമാണു്’.

(b) ‘വാരുറ്റചില്ലി, വിരിേവറിയ െനറ്റി, ധീര-
ചാരുക്കളാം രുചിരദൃഷ്ടികെളന്നിെതല്ലാം
താരുണ്യലക്ഷ്മിെയ നനുത്തുകറുത്ത മീശ
േചരും തദാസ്യനളിനത്തിൽ വളർത്തിരുന്നു’.

(c) പാന്ഥർ െപരുവഴിയമ്പലംതന്നിെല
താന്തരായ്ക്കൂടി വിേയാഗംവരുേമ്പാേല
നദ്യാെമാഴുകുന്ന കാഷ്ഠങ്ങൾ േപാെലയു-
െമത്രയും ചഞ്ചലമാലയസംഗമം.

2. െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ തിരുത്തുക:-

(i) സഹൃദയനായ എെന്റ ചങ്ങാതിയുെട മരണം എനിക്കു മാത്രമല്ല, സാഹിത്യ�
േലാകത്തിനും വലിയ ഒരു നഷ്ടമാെണന്നുേവണം പറയാൻ.

(ii) ആ കുട്ടി എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങെളല്ലാം അബദ്ധങ്ങളായിരുന്നു.
(iii) ഗഹനമായ കുമാരാശാെന്റ തത്വചിന്ത വിശിഷ്ടമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവി�

തയ്ക്ക് മാറ്റു കൂട്ടുന്നു.
(iv) ആ മുഖങ്ങെളല്ലാം ഒരുേപാെല ആകർഷകമായിരുന്നു.

3. (ഒന്നിലധികം വിേശഷണങ്ങൾ ഒരു വിേശഷ്യത്തിനുെണ്ടങ്കിൽ അവെയ ‘ഉം’
എന്ന ഘടകംെകാണ്ടു് സമുച്ചയിക്കണം. ‘പ്രതിഭാശാലിയായ കവി, പണ്ഡിത�
നായ കവി’, ഈ പദസമൂഹങ്ങളിൽ ‘കവി’യാണെല്ലാ വിേശഷ്യം. ‘പ്രതിഭാശാ�
ലി’, ‘പണ്ഡിതൻ’, ഇവ ആ വിേശഷ്യത്തിൽത്തെന്ന അന്വയിക്കുന്ന വിേശഷ�
ണങ്ങളുമാണു്. അതിനാൽ ‘പ്രതിഭാശാലിയും പണ്ഡിതനും ആയ കവി’ എന്നു
വിേശഷണങ്ങെള സമുച്ചയിച്ചു േചർക്കുന്നതാണു് യുക്തം.)

വിേശഷണങ്ങെള സമുച്ചയിച്ചു് വിേശഷ്യേത്താടു് േചർക്കുക.
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(i) ധീരമായ ഭാഷണം, ഉജ്ജ്വലമായ ഭാഷണം.
(ii) മധുരമായ കഥ, സരളമായ കഥ.
(iii) പ്രസന്നമായ ഹൃദയം, സന്തുഷ്ടമായ ഹൃദയം.
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17
സന്ധി

1. വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ േചരുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ നാലു തരത്തിലാ�
െണന്നും തന്മൂലം ആഗമം, േലാപം, ദ്വിത്വം, ആേദശം എന്നു നാലു പ്രകാരത്തിൽ
ആണു് സന്ധികെളന്നും ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെല്ലാ. അവെയപ്പറ്റി കുെറക്കൂടി വി�
സ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുകയാണു് ഈ പ്രകരണത്തിൽ െചയ്യുന്നതു്.

A ആഗമം

2. (a) ഒരു താലവ്യസ്വരത്തിനു പരമായി മെറ്റാരു സ്വരം വന്നാൽ ‘യ’ കാരം ആഗ�
മം.

ഉദാ:-
കഥ + അല്ല = കഥ + യ് + അല്ല = കഥയല്ല.

പന + ഓല = പന + യ് + ഓല = പനേയാല.
േമശ + ഇല്ല = േമശ + യ് + ഇല്ല = േമശയില്ല.
നീ + ആരു് = നീ + യ് + ആരു് = നീയാരു്.

(b) താലവ്യമായ അകാരത്തിനുേശഷം പ്രത്യയത്തിെന്റ ആദിയിലുള്ള ‘ക’ കാ�
രം വന്നാലും ‘യ’ കാരം ആഗമം.

ഉദാ:-
ആശ + ക്കു് = ആശ + യ് + ക്കു് = ആശയ്ക്കു്.

ഭാഷ + ക്കു് = ഭാഷ + യ് + ക്കു് = ഭാഷയ്ക്കു്.
തല + കൽ = തല + യ് + കൽ = തലയ്ക്കൽ.
കട + കൽ = കട + യ് + കൽ = കടയ്ക്കൽ.

3. (a)ഒരു ഓഷ്ഠസ്വരത്തിനു പിന്നിലായി മെറ്റാരു സ്വരം വന്നാൽ ‘വ’കാരമായിരിക്കും
ആഗമം.

ഉദാ:-
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തിരു + ഓണം = തിരു + വ് + ഓണം = തിരുേവാണം.
കരു + ഇല്ല = കരു + വ് + ഇല്ല = കരുവില്ല.
മു + അന്തി = മൂ + വ് + അന്തി = മൂവന്തി.

(b) ധാതുവിെന്റ അന്ത്യമായ ഓഷ്ഠ്യസ്വരത്തിനു പിന്നിൽ മെറ്റാരു സ്വരം വരു�
െന്നങ്കിൽ ‘വ’ കാരേമാ ‘ക’ കാരേമാ വികേല്പന ആഗമം.

ഉദാ:-
േപാ + ഉന്നു = േപാവുന്നു, േപാകുന്നു.

ചാ + ഉം = ചാവും, ചാകും.
ആ + അെട്ട = ആവെട്ട, ആകെട്ട.

4. ഭാഷയിൽ സാധാരണമായിക്കാണുന്ന പ്രേയാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണു് ൈവയാക�
രണന്മാർ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളതു്. അധികം പ്രേയാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത�
നുസരിച്ചു് സാമാന്യവിധി നിർമ്മിക്കുന്നു. സാമാന്യവിധിക്കു് ഉത്സർഗ്ഗം എന്നും േപ�
രുണ്ടു്. സാമാന്യവിധി അനുസരിക്കാത്ത പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കാണാം. അവയ്ക്കു
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േപർ അപവാദം എന്നാണു്. ആഗമസന്ധിയുെട സാമാന്യനി�
യമങ്ങെള അതിലംഘിക്കുന്ന ചില അപവാദങ്ങൾ താെഴ കാണിക്കാം.

(a) ആ, ഓ, എന്നീ നിപാതങ്ങൾക്കുേശഷം ഒരു സ്വരം വന്നാൽ യകാരേമാ വകാ�
രേമാ ‘ആഗമ’മായി വരില്ല.

ഉദാ:-

നാേലാ + അേഞ്ചാ = നാേലാ അേഞ്ചാ.
അതാ + ആകാശം = അതാ ആകാശം.
ഏേതാ + ഒരു = ഏേതാ ഒരു.

(b) സംേബാധനാന്ത്യത്തിനു പരമായി മെറ്റാരു സ്വരം വന്നാൽ ആഗമസന്ധിനിയ�
മം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

ഉദാ:-

കുേഞ്ഞ + ഇവിെട വരൂ = കുേഞ്ഞ, ഇവിെട വരൂ.
ഓമേന + ആരാണതു് = ഓമേന, ആരാണതു്.
കുട്ടീ + ഓടരുത് = കുട്ടീ, ഓടരുതു്.
ഗുേരാ + അങ്ങു് = ഗുേരാ, അങ്ങു്.
രാമാ + ഉറങ്ങരുതു് = രാമാ, ഉറങ്ങരുതു്.

(c) വിരിഞ്ഞ, വീണ, േപായ എന്നു തുടങ്ങിയ നാമാംഗങ്ങളുെട ഒടുവിലുള്ള ‘അ’കാരത്തിനു
പിന്നിൽ സ്വരം വന്നാലും സന്ധിയില്ലാെത എഴുതുകയാണു് വിഹിതം.

ഉദാ:-

വിരിഞ്ഞ + ആമ്പൽ = വിരിഞ്ഞ ആമ്പൽ.
വീണ + ആൾ = വീണ ആൾ.
േപായ + ആന = േപായ ആന.
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വീണ + ഇല = വീണ ഇല.
പറഞ്ഞ + ഉത്തരം = പറഞ്ഞ ഉത്തരം.

വിരിഞ്ഞയാമ്പൽ, വീണയാൾ, േപായയാന എെന്നാെക്ക സന്ധി േചർെത്തഴു�
തുന്നതു് അസുന്ദരമാകുന്നു.

5. പദ്യങ്ങളിൽ സന്ധിവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിെലാെക്ക വർണ്ണങ്ങൾ േചർേന്ന നില്ക്കയു�
ള്ളൂ. ഗദ്യത്തിൽ വക്താവിെന്റ വിവക്ഷ അനുസരിച്ചാണു് പദങ്ങൾ സന്ധിെചേയ്താ
അല്ലാെതേയാ ഉച്ചരിക്കുന്നതു്. ‘പതിയാെത അേപ്പാൾ ഒരാൾ അണഞ്ഞു് ഇരു�
ത്തി’ ഈ പദങ്ങൾ പദ്യത്തിൽ ‘പതിയാതെപ്പാെഴാരാളണഞ്ഞിരുത്തി’ എന്നു
േചർേന്ന നില്ക്കുകയുള്ളൂ. ‘അതു് അബദ്ധം ആണു് എന്നു് എനിക്കു് ഉടെന േതാ�
ന്നി’ എന്ന വാക്കുകൾ ഒരു പദ്യത്തിൽ ‘അതബദ്ധമാെണെന്നനിക്കുടെനേതാന്നി’
എന്നു പ്രേയാഗിക്കാേന സാധിക്കൂ. ഗദ്യത്തിൽ ‘അതു് അബദ്ധമാെണന്നു് എനി�
ക്കു് ഉടെന േതാന്നി’ എന്നു പ്രേയാഗിക്കുകയായിരിക്കും ഭംഗി.

B േലാപം

1. സന്ധിയിൽ ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെല്ലാ േലാപം. പൂർവ്വപദത്തി�
െന്റ അവസാനത്തിലുള്ള സ്വരമാണു് സാധാരണമായി േലാപിക്കുക. ഒരു സ്വരം
പരമാകുേമ്പാൾ മാത്രേമ ഇതു സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ.

2. ഒരു സ്വരം പിന്നിൽ വന്നാൽ താെഴ പറയുന്നവ േലാപിക്കും.

(a) സംവൃേതാകാരം.
ഉദാ:-

വിശപ്പു് + ഉണ്ടു് = വിശപ്പുണ്ടു്.
മനസ്സു് + ഇല്ല = മനസ്സില്ല.
കാറ്റു് + എങ്കിലും = കാെറ്റങ്കിലും.

(b) മുറ്റുവിനയുെട ഒടുവിലുള്ള ഉകാരവും അകാരവും സദൃശം േപാെല.
ഉദാ:-

പഠിച്ചു + ഇല്ല = പഠിച്ചില്ല.
ഇല്ല + എങ്ങും = ഇെല്ലങ്ങും.
വയ്യ + ഏവം = വേയ്യവം.
കാണുന്നു + ഇതാ = കാണുന്നിതാ.
അപവാദം: വന്നു + അവൻ; ഉപേദശിച്ചു + ആചാര്യൻ ഈ മാതിരിയു�
ള്ള പദങ്ങളുെട സന്ധിയിൽ മുറ്റുവിനയുെട അന്ത്യസ്വരം േലാപിക്കുകയില്ല.
അതിനാലാണു് ‘സദൃശംേപാെല’ എന്നു പറഞ്ഞതും. പിന്നിൽ വരുന്നതു്
ഒരു േദ്യാതകശബ്ദത്തിെല സ്വരമാെണങ്കിൽ േലാപം വികല്പമായിേട്ട വരൂ.
ഉദാ:-

െചന്നു + എങ്കിൽ =
{

െചന്നുെവങ്കിൽ
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െചെന്നങ്കിൽ

കണ്ടു + എന്നു് =
{

കണ്ടുെവന്നു്
കെണ്ടന്നു്

വായിച്ചു + ഓ =
{

വായിച്ചുേവാ
വായിേച്ചാ.

(c) വിനെയച്ചത്തിെന്റ ഒടുവിെല ‘എ’ കാരം വികേല്പന േലാപിക്കും.
ഉദാ:-

പഠിക്കാെത + ഇരുന്നു =
{

പഠിക്കാെതയിരുന്നു
പഠിക്കാതിരുന്നു

വരാെത + ആയി =
{

വരാെതയായി
വരാതായി

അഭ്യാസം ൨൯

I സന്ധികാര്യങ്ങൾ െചയ്യുക:-

(a) (1) ആരു് + ആകിൽ + എന്തു
മിഴി + ഉള്ള + അർ + നിന്നു് + ഇരിക്കും.

(2) നില + അറ + ഉം + ഇതു് + ഏറ്റു് +
ഓതുന്നു + അതു് + ഉണ്ടു് + എന്നുേതാന്നും.

(3) തിരു + അടി + അടിയങ്ങൾക്കു് +
എന്നും + ആധാരം + അേമ്മ.

(b) (1) പൂേവ, അതിൽ പുതിയ ഭംഗികൾ സഞ്ചരിച്ചു.

(2) പ്രേഭാ, അവിടെത്ത ആജ്ഞ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു.

(3) എേന്താ, ഏേതാ! ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞു ഇേല്ല.

II (a) േപാകെട്ട, േപാവെട്ട; ആവെട്ട, ആകെട്ട; ഇങ്ങെന രണ്ടുരൂപം വരുവാെന�
ന്താണു് കാരണം?

(b) (1) കണ്ടു + എങ്കിൽ; (2) േപായി + എങ്കിൽ, —സന്ധിെചയ്യുേമ്പാൾ, ആദ്യ�
േത്തതിൽ വകാരവും രണ്ടാമേത്തതിൽ യകാരവും ആഗമമാവുന്നെതന്തു�
െകാണ്ടു്?

(c) കെണ്ടങ്കിൽ, കണ്ടുെവങ്കിൽ, പറഞ്ഞുെവന്നാൽ, പറെഞ്ഞന്നാൽ, ഇങ്ങെന
ഈരണ്ടു രൂപം വരുവാൻ കാരണെമന്തു്?
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III ഉത്സർഗ്ഗം, അപവാദം, ഈ സംജ്ഞകളുെട അർത്ഥം വിശദമാക്കുകയും, രണ്ടി�
നും ഉദാഹരണം എഴുതകയും െചയ്ക.

C ആേദശം

1. സന്ധിയിൽ ഒരു വർണ്ണം േപായി അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു് മെറ്റാരു വർണ്ണം വരു�
ന്നതാണു് ആേദശം. “ ‘ത’ കാരത്തിനു് ‘ട’ കാരം ആേദശം” എന്നുപറഞ്ഞാൽ ‘ത’
കാരം േപായി ആ സ്ഥാനത്തു് ‘ട’ കാരം വരും എന്നർത്ഥം.

2. തവർഗ്ഗം, ചവർഗ്ഗേത്താടു േചർന്നാൽ ചവർഗ്ഗമായും, ടവർഗ്ഗേത്താടു േചർ�
ന്നാൽ ടവർഗ്ഗമായും മാറും. ആേദശം െപാരുത്തമനുസരിേച്ച വരികയുള്ളൂ. ഖര�
ത്തിനു ഖരവും അനുനാസികത്തിനു് അനുനാസികവും ആയിരിക്കും ആേദശം.

ഉദാ:- േതൻ + േചാരും = േതഞ് + േചാരും = േതേഞ്ചാരും
(തവർഗ്ഗ നകാരത്തിനു പകരം ചവർഗ്ഗ ഞകാരം ആേദശം)

വിൺ + തലം = വിൺ + ടലം = വിണ്ടലം
(തവർഗ്ഗ ഖരത്തിനു പകരം ടവർഗ്ഗഖരം ആേദശം)

കൺ + നീരു് = കൺ + ണീരു് = കണ്ണീരു്
(തവർഗ്ഗാനുനാസികത്തിനു പകരം ടവർഗ്ഗാനുനാസികം ആേദശം)

3. പ്രത്യയ തകാരമകാരങ്ങ ൾക്കുമുമ്പു് ളകാരത്തിനു് യഥാക്രമം ട്, ണ് ഇവ ആേദ�
ശം വരും.

ഉദാ:-
േകൾ + തു = േകട് + തു = േകട് +ടു = േകട്ടു.

േവൾ + തു = േവട് + തു = േവട് + ടു = േവട്ടു.
ഉൾ + മ = ഉൺ + മ = ഉണ്മ.
െവൾ + മ = െവൺ + മ = െവണ്മ.

(ഒന്നും രണ്ടും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ആദ്യം ളകാരത്തിനു് ടകാരവും പിന്നീടു്
തകാരത്തിനു് ടകാരവും ആേദശം വരുന്നുണ്ട്.)

4. ലകാരത്തിനു് മകാരത്തിനുമുമ്പു് നകാരം ആേദശം വരും.
ഉദാ:-

െനല് + മണി = െനന് + മണി = െനന്മണി
കല് + മതിൽ = കന് + മതിൽ = കന്മതിൽ

5. (a) ‘കൾ’ എന്ന ബഹുവചനപ്രത്യയത്തിനും ‘കായ്’ എന്ന ശബ്ദത്തിനും മുമ്പു ന
കാരത്തിനു് ങ കാരം ആേദശം വരും.

(b) ‘കൽ’ പ്രത്യയേമാ ടകാരേമാ ഒഴിച്ചുള്ള പ്രത്യയാദിയായ ഖരം അനുനാ�
സികത്തിനു പിന്നിൽ വന്നാൽ അനിനാസികമായി മാറും.

ഉദാ :-
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നിൻ + കൾ = നിങ് + കൾ = നിങ് + ങൾ = നിങ്ങൾ.
മാവിൻ + കാ = മാങ് + കാ = മാങ് + ങാ = മാങ്ങാ.

ഖരം ‘കൽ’ പ്രത്യയേമാ ടകാരേമാ ആയാൽ ഈ ആേദശം ഇല്ല.
ഉദാ:-

രാമൻ + കൽ = രാമങ് + കൽ = രാമങ്കൽ
എ ൻ + കൽ = എങ് + കൽ = എങ്കൽ
കൺ + തു = കൺ + ടു = കണ്ടു
ഉൺ + തു = ഉൺ + ടു = ഉണ്ടു

(ഈ സന്ധിവിധിക്കു് ആറ്റിങ്ങൽ, ആലിങ്ങൽ എെന്നല്ലാമുള്ള സ്ഥലസം�
ജ്ഞാരൂപങ്ങൾ അപവാദങ്ങളാണു്.)

6. (a) അനുസ്വാരത്തിനു് ‘ ഉം’ എന്ന സമുച്ചയ നിപാതം പരമായാൽ വകാരം
ആേദശം,

ഉദാ:-
ഗുണം + ഉം = ഗുണവ് + ഉം = ഗുണവും

േദാഷം + ഉം = േദാഷവ് + ഉം = േദാഷവും
(b) വിഭക്തിപ്രത്യയസ്വരത്തിനു മുൻപ് അനുസ്വാരത്തിനു് ‘ത്ത’കാരമാണു്

ആേദശം.
ഉദാ:-

മരം + ഇൽ = മരത്ത് + ഇൽ = മരത്തിൽ
ധനം + എ = ധനത്ത് + എ = ധനെത്ത
േകാപം + ഓടു് = േകാപത്ത് + ഓടു് = േകാപേത്താടു്

(c) കൾ പ്രത്യയത്തിനുമുമ്പു് അനുസ്വാരത്തിനു് ങ കാരം ആേദശം.
ഉദാ:-

ഫലം + കൾ = ഫലങ് + ക ൾ
= ഫലങ് + ങൾ =ഫലങ്ങൾ.
പുഷ്പം + കൾ = പുഷ്പങ് + കൾ
= പുഷ്പങ് + ങൾ= പുഷ്പങ്ങൾ.

7. ദൃഢാക്ഷരത്തിനു മുമ്പു് ‘തിരു’ എന്ന േഭദകത്തിനു ‘തൃ’ എന്നാേദശം.
ഉദാ:-

തിരു + കാർത്തിക = തൃക്കാർത്തിക
തിരു + േചവടി = തൃേച്ചവടി
(ശിഥിലമാണു് പരമായിവരുന്നെതങ്കിൽ)
തിരു + നാൾ = തിരുനാൾ
തിരു + മുറ്റം = തിരുമുറ്റം
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അഭ്യാസം ൩ഠ

I സന്ധി െചയ്ക:- (സന്ധികാര്യം വിവരിക്കണം)
(a) തിരു + അടി, തിരു + പാദം, തിരു + പടി
(b) ഉൾ + മ, േവൾ + തു, െനൽ + മണി, നൽ + മ
(c) ധനം + എ, പട്ടണം + ഇൽ, േകാപം + ആൽ
(d) വിൺ + തലം, കൺ + തു, ഉൺ + തു

II (1) കായ്കൾ, മരങ്ങൾ, തണ്ടാർ, ഈ പദങ്ങളുെട രൂപനിഷ്പത്തി വിവരിക്കുക.
(2) കാവ്യമും, കാവ്യവും; ഭാഗ്യമും, ഭാഗ്യവും; - ഏതാണു് ശരിയായ മലയാളരൂ�
പം?

ഓർമ്മിക്കുക:- (വിണ്ടലം, തണ്ടാർ, ഈ പദങ്ങളിൽ തകാരത്തിനു ടവർഗ്ഗ�
േയാഗം െകാണ്ടു ടകാരം ആേദശം വരുന്നുണ്ടു്. എന്നാലും പ്രകൃതിപ്രത്യയേയാ�
ഗത്തിൽ മാത്രേമ ഈ ആേദശവിധി സാർവ്വത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
വിൺതടം, കൺതടം, െവൺതിങ്കൾ, മൺതിട്ടു്, മുതലായ പദങ്ങളിൽ ഈ
നിയമമനുസരിച്ചു സന്ധികാര്യം െചേയ്യണ്ടതില്ല. വിണ്ടടം, കണ്ടടം, െവണ്ടി�
ങ്കൾ എെന്നാെക്ക ആധുനിക മലയാളത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചാൽ െതറ്റായിരിക്കും
അതു്.)

III നിയമം കാണിച്ചു് കൂട്ടിേച്ചർക്കുക.

മരം + കൾ െനൽ + മണി
ധനം + എ േകൾ + തു
നിൻ + കൾ തൺ + താർ
കൺ + തു നൽ + മുത്തു്
ധനം + ഉം തിരു + കാൽത്താർ

D ദ്വിത്വം

1. പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങൾ വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങളായി വരുന്ന സമാസത്തിൽ
ഉത്തരപദത്തിെന്റ ആദി വർണ്ണമായ ദൃഢം ഇരട്ടിക്കും. അനുനാസികങ്ങളും മദ്ധ്യമ�
ങ്ങളും ശിഥിലങ്ങളാണു്. അവ ഇരട്ടിക്കയില്ല.

ഉദാഹരണം:-
പച്ച + പുല്ലു് = പച്ചപ്പുല്ലു്

താമര + കുളം = താമരക്കുളം
ൈക + െതാഴിൽ = ൈകെത്താഴിൽ
പട + ചട്ട = പടച്ചട്ട

(ഉത്തരപദാദിവർണ്ണം ശിഥിലമായാൽ)
ഉദാഹരണം:-

മുല്ല + മാല = മുല്ലമാല
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തല + േവദന = തലേവദന
വാഴ + നാരു് = വാഴനാരു്
പിച്ചള + െമാന്ത = പിച്ചളെമാന്ത

2. (a) പൂർവ്വപദം ധാതുവാെണങ്കിൽ മുൻവിധിച്ച ദ്വിത്വം വരികയില്ല.
ഉദാഹരണം:-

ഉര + കല്ലു് = ഉരകല്ലു്
നിറ + കുടം = നിറകുടം
എരി + തീയു് = എരിതീയു്

(b) ‘ർ’ എന്ന ചില്ലിനു പിന്നിൽ വരുന്ന ദൃഢത്തിനു് ചിലേപ്പാൾ ദ്വിത്വം വരും.
ഉദാഹരണം :-

ഉമ്പർ + േകാൻ = ഉമ്പർേകാൻ
അലർ + ശരൻ = അലർശരൻ, അലർശ്ശരൻ

(മലർെപ്പാടി, മലർെപാടി; തളിർക്കരം, തളിർകരം, കുളിർകാറ്റു്, കുളിർക്കാറ്റു്.)
േതർത്തട്ടു്, പാർത്തലം, േപാർക്കളം മുതലായ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ദ്വിത്വം നി�

തൃമാകുന്നു.
(c) പ്രത്യയാംഗമായ ‘ള’കാര ചില്ലിനു പിന്നിൽ വരുന്ന ദൃഢം ഇരട്ടിക്കയില്ല.
ഉദാഹരണം:-

മലമകൾ + പതി = മലമകൾപതി
താർമകൾ + ചരണം = താർമകൾചരണം

ളകാരചില്ലു പ്രത്യയാംഗമെല്ലങ്കിൽ—
കവിൾ + തടം = കവിൾത്തടം

ഇരുൾ + കുഴി = ഇരുൾക്കുഴി
എന്നിങ്ങെന ദ്വിത്വം േവണം.

3. അ, ഇ, എ, എന്നീ സർവ്വനാമങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ വരുന്ന വ്യഞ്ജനം ഇരട്ടിക്കും.
ഉദാഹരണം:-

അ + കഥ = അക്കഥ
ഇ + പുലി = ഇപ്പുലി
എ + കാലം = എക്കാലം
അ + മാതിരി = അമ്മാതിരി
ഇ + വണ്ണം = ഇവ്വണ്ണം
അ + താമര = അത്താമര
ഇ + ചിന്ത = ഇച്ചിന്ത

(ആ വ്യഞ്ജനം ശിഥിലമാെണങ്കിൽ അ, ഇ, എന്നീ സർവ്വനാമങ്ങൾ ദീർഘിപ്പി�
ച്ചാൽ മതി. അമ്മാതിരി, ആമാതിരി; ഇമ്മട്ടു്, ഈ മട്ടു്, ഈ രണ്ടു രൂപങ്ങളും സുബ�
ദ്ധമാകുന്നു.)

4. ‘എ’ എന്ന വിഭക്തിപ്രത്യയത്തിനും, എ, ഇ, എന്നീ വിനെയച്ചപ്രത്യയങ്ങൾക്കും
പിന്നിൽ വരുന്ന ദൃഢം ഇരട്ടിക്കും.
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എെന്ന + പറ്റി = എെന്നപ്പറ്റി
കുട്ടിെയ + തെന്ന = കുട്ടിെയത്തെന്ന
രാജ്യെത്ത + കുറിച്ചു് = രാജ്യെത്തക്കുറിച്ചു്
േപായി + കുളിച്ചു = േപായിക്കുളിച്ചു
ഓടി + ചാടി = ഓടിച്ചാടി

അഭ്യാസം ൩൧

I സന്ധികാര്യം വിവരിക്കുക:-

1. മരപ്പട്ടി, പച്ചതത്ത, ഓലക്കുട.
2. അമ്മാല, ആ മാല, ഇമ്മുട്ടു്, ഈ മുട്ടു്, ഇവ്വണ്ണം, ഈ വണ്ണം.
3. അവിൽെപ്പാടി, അവിൽമലർ, വിൽപ്പാടു്, വിൽമുന.
4. േതൾക്കുഞ്ഞു്, മലമകൾപതി.

II സന്ധികാര്യം േവണ്ട ദിക്കിൽ െചയ്യുക:-

1. എെന്നപറ്റി നിങ്ങൾക്കു് എന്തുതെന്ന േതാന്നി തുടങ്ങിയാലും എനിക്കു നിങ്ങ�
െളകുറിച്ചു് വിേരാധം േതാന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

2. നാെള കാലത്തു കാണാം അലർമകളുെട തൃകാലടിത്താർ വണങ്ങാം.
3. പെയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം.
4. ആ േകളി പൂണ്ടമല. ഈ േകരളാഖ്യവിഷയം.

III ആഗമം, ദ്വിത്വം, ആേദശം, േലാപം, - ഈ സന്ധികളുെട സ്വഭാവം വിവരിച്ചു
നാലിനുമുള്ള അന്തരം വിശദമാക്കുക.

ഓർമ്മിക്കുക: (ഭാഷാപദങ്ങളുെട ഇടയിൽ, ഖ, ഘ, ഫ, ഭ, ഝ, ധ, ഈ അക്ഷര�
ങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന സംസ്കൃതപദങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചുകാണും. ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കു
ദ്വിത്വം വരുേമ്പാൾ ക് ഖ, ഗ്ഘ, പ്ഫ, ബ് ഭ, ജ്ഝ, ദ്ധ, ഇങ്ങെനയായിരിക്കും രൂപം.

ഉദാഹരണം: അ + േഖദം = അക്േഖദം
ഇ + ഘട്ടം = ഇഗ്ഘട്ടം
അ + ഫലം = അപ്ഫലം
ഇ + ധര = ഇദ്ധര
ഇ + ഭൂമി = ഇബ്ഭൂമി
ഇ + ഝഷം = ഇജ്ഝഷം)
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ഭാഷാസന്ധികൾ ചുരുക്കി വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മലയാളത്തിെല സാഹിത്യഭാഷ�
യിൽ മാത്രമല്ല, സംഭാഷണ ഭാഷയിലും സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ ധാരാളം കടന്നുകൂ�
ടിയിട്ടുണ്ടു്. അത്തരം ശബ്ദങ്ങളുെട വർണ്ണ വികാരങ്ങളാണു് ഇവിെട സംസ്കൃതസ�
ന്ധിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. മലയാളസാഹിത്യപഠനത്തിനു് അവശ്യം അറി�
ഞ്ഞിരിേക്കണ്ട സംസ്കൃതസന്ധികൾ മാത്രേമ ഇവിെട േചർക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടു സം�
സ്കൃതപദം േചരുേമ്പാൾ സംസ്കൃതസന്ധിനിയമവും, സംസ്കൃതപദവും ഭാഷാപദവും
േചരുേമ്പാൾ ഭാഷാസന്ധി നിയമവുമാണു് ആദരിേക്കണ്ടതു്.

ഉദാ:-
1. മുനി + അഗ്ര്യൻ = മുനിഗ്ര്യൻ (സം. സന്ധി)

2. മുനി + അല്ല = മുനിയല്ല (ഭാ. സന്ധി)
മുനി + അഗ്ര്യൻ എന്നീ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടായതാണാദ്യേത്തതു്.
മുനി + അല്ല എന്നതിൽ പ്രഥമപദം സംസ്കൃതവും ദ്വിതീയപദം ഭാഷയുമാകുന്നു.

I. സ്വരസന്ധി

1. സവർണ്ണസന്ധി

(a) 1. അ + അ = ആ
ജന + അധിപൻ = ജനാധിപൻ

2. അ + ആ = ആ
േദവ + ആലയം = േദവാലയം

3. ആ + അ = ആ
വിദ്യ + അർത്ഥി = വിദ്യാർത്ഥി

4. ആ +ആ = ആ
പ്രജാ + ആധിപത്യം = പ്രജാധിപത്യം

(b) 1. ഇ + ഇ = ഈ – മുനി + ഇന്ദ്രൻ
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= മുനീന്ദ്രൻ
2. ഇ + ഈ = ഈ – രതി + ഈശ്വരൻ

= രതീശ്വരൻ
3. ഈ + ഇ = ഈ – മഹി + ഇന്ദ്രൻ

= മഹീന്ദ്രൻ
4. ഈ + ഈ = ഈ – സതീ + ഈശ്വരൻ

= സതീശ്വരൻ
(c) 1. ഉ + ഉ = ഊ – ഗുരു + ഉപേദശം

= ഗുരൂപേദശം
2. ഉ + ഊ = ഊ – തനു + ഊർദ്ധ്വഭാഗം

= തനൂർദ്ധ്വഭാഗം
3. ഊ + ഉ = ഊ – വധൂ + ഉദ്വാഹം

= വധൂദ്വാഹം
4. ഊ + ഊ = ഊ – വധൂ  + ഊഹം

= വധൂഹം

2. ഗുണസന്ധി

അ, ആ എന്നിവയുെട പിന്നിൽ ഹ്രസ്വങ്ങേളാ ദീർഘങ്ങേളാ ആയിട്ടുള്ള ഇ, ഉ,
ഋ ഇവയിേലെതങ്കിലും ഒന്നു വന്നാൽ രണ്ടിനും കൂടി എ, ഒ, അര് ഇവ യഥാക്രമം
ആേദശമായിവരും. ഈ സന്ധിക്കു് ഗുണസന്ധിെയന്നു േപർ.

(a) 1. അ + ഇ = ഏ – നര + ഇന്ദ്രൻ
= നേരന്ദ്രൻ

2. അ + ഈ = ഏ – ഗണ + ഈശൻ
= ഗേണശൻ

(b) 1. അ + ഉ = ഓ – അരുണ + ഉദയം
= അരുേണാദയം

2. അ+ ഊ = ഓ – നവ + ഊഢ
= നേവാഢ

(c) അ + ഋ = അര് – േദവ + ഋഷി
= േദവർഷി

(d) 1. ആ + ഇ = ഏ – മഹാ + ഇന്ദ്രൻ
= മേഹന്ദ്രൻ

2. ആ + ഈ = ഏ – രമാ + ഈശൻ
= രേമശൻ

(e) 1. അ + ഉ = ഓ – സമര + ഉത്സുകൻ
= സമേരാത്സുകൻ

2. ആ + ഉ = ഓ – മഹാ + ഉത്സവം
= മേഹാത്സവം
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(f) ആ + ഋ = അര് – മഹാ + ഋഷി = മഹർഷി

3. വൃദ്ധിസന്ധി

അ, ആ, ഇവയുെട പിന്നിൽ എ, ഓ, ഐ, ഔ, – ഈ അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ
രണ്ടിനും കൂടി ഐ, ഔ ഇവ യഥാക്രമം ആേദശമായിവരും. ഇതിനു് വൃദ്ധിസ�
ന്ധിെയന്നുേപർ.

(a) 1. അ + ഏ = ഐ – േലാക + ഏകവീരൻ
= േലാൈകകവീരൻ.

2. ആ + ഏ = ഐ – സദാ + ഏവ
= സൈദവ.

(b) 1. അ + ഓ = ഔ – വന + ഓഘം
= വനൗഘം.

2. ആ + ഓ = ഔ – മഹാ + ഓഷധി
= മഹൗഷധി.

(c) 1. അ + ഐ = ഐ – ജന + ഐക്യം
= ജൈനക്യം.

2. ആ + ഐ = ഐ – പ്രജാ + ഐശ്വര്യം
= പ്രൈജശ്വര്യം.

(d) 1. അ + ഔ = ഔ – കവന + ഔചിത്യം
= കവനൗചിത്യം.

2. ആ + ഔ = ഔ – മഹാ + ഔത്സുക്യം
= മഹൗത്സുക്യം.

4. യൺസന്ധി

ഹ്രസ്വങ്ങേളാ ദീർഘങ്ങേളാ ആയ ഇ, ഉ, ഋ ഇവയ്ക്കു പരമായി സ്വരങ്ങൾ
വന്നാൽ ആദ്യേത്തവയുെട സ്ഥാനത്തു് യ്, വ്, ര്, ഇവ യഥാക്രമം വരും.

(a) ഇ – അതി + അധികം = അത്യധികം.
അഭി + അർത്ഥന = അഭ്യർത്ഥന.
ഇതി + ഏവം = ഇേത്യവം.
അതി + ഉൽക്കടം = അത്യുൽക്കടം.

(b) ഉ –
1. ഗുരു + അർത്ഥം = ഗുർവ്വർത്ഥം.
2. ലഘു + ഇഷ്ടം = ലഘ്വിഷ്ടം.
3. വധൂ + ഈപ്സിതം = വധ്വീപ്സിതം.

(c) ഋ –
1. പിതൃ + ആജ്ഞ = പിത്രാജ്ഞ.
2. കർത്തൃ + അർത്ഥം = കർത്രർത്ഥം.
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II. വ്യഞ്ജനസന്ധി
ഈ പ്രകരണത്തിൽ സമാസത്തിൽ വരുന്ന സന്ധി മാത്രേമ വിവരിക്കുവാനുേദ്ദ�
ശിക്കുന്നുള്ളൂ. ക്, ങ്, ട്, ത്, പ്, മ്, ര്, സ് എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലാണു് പ്രാേയണ
സംസ്കൃതപദം അവസാനിക്കുന്നതു്. ഇവയിൽ േരഫവും സകാരവും വിസർഗ്ഗമാകും.
മകാരത്തിനു് പകരം അനുസ്വാരെമഴുതുകയാണു് പതിവു്. അനുസ്വാരത്തിെന്റ പി�
ന്നിൽ സ്വരം വരികയാെണങ്കിൽ മകാരം പിേന്നയും വരും.

ഉദാ:-
സം + ആസം = സമാസം.

കിം + അർത്ഥം = കിമർത്ഥം.
ശ, ഷ, സ, ഹ പിന്നിൽ വന്നാൽ മകാരം അനുസ്വാരമായിരിക്കും. 1. സംശ�

യം, 2. സംഹാരം, 3. സംസാരം.
അന്ത്യവ്യഞ്ജനങ്ങളായ ക, ച, ട, ത, പ, എന്നിവയുെട പിന്നിൽ സ്വരേമാ, ക,

ച, ട, ത, പ, ഖ, ഛ, ഠ, ഥ, ഫ, ശ, ഷ, സ ഇവയല്ലാത്ത വ്യഞ്ജനങ്ങേളാ വന്നാൽ
അന്ത്യവ്യഞ്ജനം മൃദുവായി മാറും.
(a) 1. വാക് + ഈശ്വരൻ = വാഗീശ്വരൻ.

2. ദിക് + ജയം = ദിഗ്ജയം.

(b) സ്വാരാട് + ജയം = സ്വാരാഡ്ജയം.

(c) ചിത് + രൂപം = ചിദ്രൂപം.
പിന്നാെല വരുന്ന വ്യഞ്ജനം അനുനാസികമായാൽ മൃദുവിനുപകരം അനുനാ�

സികവും വരാം.
ഉദാ:-

ദിക് + നാഗം = ദിങ്നാഗം. (ദിഗ് നാഗം)
വാക് + മാധുര്യം = വാങ്മാധുര്യം. (വാഗ്മാധുര്യം)

മാത്രം, മയം, എന്നിവ പിന്നിൽ വന്നാൽ അനുനാസികം മാത്രെമ വരികയു�
ള്ളൂ; മൃദു വരികയില്ല.

വാക് + മാത്രം = വാങ്മാത്രം.
ചിത് + മയം = ചിന്മയം.

സകാര ത വർഗ്ഗങ്ങേളാടു് ശകാര ച വർഗ്ഗങ്ങൾ േചർന്നാൽ സകാര ത വർ�
ഗ്ഗങ്ങൾക്കു് ശകാര ച വർഗ്ഗവും, ഷകാര ട വർഗ്ഗം േചർന്നാൽ ഷകാര ട വർഗ്ഗവും
ആേദശമായി വരും.

1. മനസ് + ശക്തി = മനശ്ശക്തി.

2. സത് + ചരിതം = സച്ചരിതം.

3. ഉത് + ടങ്കിതം = ഉട്ടങ്കിതം.

4. േശ്രയസ് + ഷട്കം = േശ്രയഷ് ഷട്കം.
തകാരത്തിനു് പരമായിരിക്കുന്ന ശകാരം ഛകാരമാകും.

1. മഹത് + ശക്തി = മഹച്ഛക്തി.
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2. ഹൃത് + ശല്യം = ഹൃച്ഛല്യം.
തകാരത്തിനുേശഷം ലകാരം വന്നാൽ തകാരം ലകാരമായി മാറും.

1. മരുത് + ലീല = മരുല്ലീല.

2. തത് + ലാഭം = തല്ലാഭം.
അനുനാസികങ്ങെളാഴിച്ചു് ക മുതൽ മ വെരയുള്ള അക്ഷരങ്ങളുെട പിന്നിൽ

വരുന്ന ഹകാരത്തിനു് അതാതു വർഗ്ഗത്തിെല ചതുർത്ഥാക്ഷരം യഥാക്രമം ആേദശമായിവരും.
1. തത് + ഹിതം = തദ്ധിതം.

2. ദിക് + ഹസ്തി = ദിഗ്ഘസ്തി.
പദത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ വരുന്ന സകാരവും േരഫവും വിസർഗ്ഗമാകും.

1. മനസ് = മനഃ

2. പുനർ = പുനഃ
വിസർഗ്ഗത്തിെന്റ പിന്നിൽ ക, ഖ, പ, ഫ ഇവ വന്നാൽ വിസർഗ്ഗം മാറുകയില്ല.

1. അന്തഃ + കരണം – അന്തഃകരണം

2. മനഃ + പാഠം – മനഃപാഠം

3. മനഃഖഗം – മനഃഖഗം

4. േശ്രയഃ + ഫലം = േശ്രയഃഫലം
ശ, ഷ, സ ഇവയുെട മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിസർഗ്ഗം ചിലേപ്പാൾ വിസർഗ്ഗമായിത്ത�

െന്നയിരിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ യഥാക്രമം ശ്, ഷ്, സ് എന്നായി മാറും.
1. അന്തഃശക്തി (അന്തശ്ശക്തി)

2. മനഃസാക്ഷി (മനസ്സാക്ഷി)
വർഗ്ഗപ്രഥമദ്വിതീയാക്ഷരങ്ങേളാ ശ്, ഷ്, സ് എന്നിവേയാ പിന്നിൽ വരുന്ന

ശ, ഷ, സ കളുെട മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിസർഗ്ഗത്തിനു വികേല്പന േലാപംവരും.
1. അന്തഃ + സ്ഥാനം = അന്തസ്ഥാനം (അന്തഃസ്ഥാനം)

2. മനഃ + േസ്താഭം = മനേസ്താഭം (മനഃേസ്താഭം)
അഃ എന്നതിനുേശഷം അകാരേമാ ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിേലയും പ്രഥമ ദ്വിതീയാ�

ക്ഷരങ്ങെളാഴിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങേളാ വന്നാൽ ‘അ’ എന്നതു് ‘ഓ’ ആയി മാറുന്നതാ�
ണു്.

1. മനഃ + അർത്ഥം = മേനാഽർത്ഥം.

2. േചതഃ + ഗുണം = േചേതാഽഗുണം.

3. യശഃ + രാശി = യേശാരാശി.
ഇകാരത്തിേന്റയും ഉകാരത്തിേന്റയും പിന്നിൽ വരുന്ന വിസർഗ്ഗത്തിനുേശഷം

മുൻപറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ വിസർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു് േരഫം വരും.
1. നിഃ + അർത്ഥം = നിരർത്ഥം.

2. ദുഃ + ഗതി = ദുർഗ്ഗതി.
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വിസർഗ്ഗത്തിെന്റ പിന്നിൽ ശ്, ച്, ഛ്, എന്നിവ വന്നാൽ വിസർഗ്ഗത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്തു് ശ് വരും.

1. മനഃ + ശക്തി = മനശ്ശക്തി.

2. അന്തഃ +ചിന്ത = അന്തശ്ചിന്ത.
സ്, ത് എന്നിവ വന്നാൽ സകാരം വരും.

1. മനഃ + സാക്ഷി = മനസ്സാക്ഷി.

2. അന്തഃതാപം = അന്തസ്താപം

േരഫത്തിെന്റ പിന്നിൽ വരുന്ന േരഫം േലാപിക്കുകയും ആദ്യേരഫത്തിെന്റ
മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സ്വരം ഹ്രസ്വമായാൽ ദീർഘിക്കുകയും െചയ്യും.
1. സ്വര് + രാജ്യം = സ്വാരാജ്യം.

2. നിര് + രവം = നീരവം.
ൈവയാകരണന്മാർ വിസർഗ്ഗസന്ധിെയ പ്രേത്യകം പ്രതിപാദിക്കുകയാണു്

പതിവു്. േരഫവും സകാരവും പദാന്തമായാൽ വിസർഗ്ഗമായി മാറുക പതിവുള്ളതു�
െകാണ്ടു് വിസർഗ്ഗസന്ധിെയ വ്യഞ്ജനസന്ധിയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തുകയാണു് ഇവിെട
െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.

സംസ്കൃത സന്ധികളുെട അനുകരണമായി അേനകം സന്ധികൾ മലയാള�
ത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അേനകായിരം മുതലായവ സംസ്കൃതസന്ധ്യനുകരണത്തിനു്
ഉദാഹരണമാണു്.

അഭ്യാസം ൩൨

1. സന്ധികാര്യം െചേയ്യണ്ട ദിക്കിൽ െചയ്യുക:-

(1) പ്രഥമ അദ്ധ്യാപകെന്റ േസ്നഹ ഔദര്യം എല്ലാവരുേടയും പ്രശംസയ്ക്കു വിഷ�
യമായി.

(2) അതി ആഗ്രഹം അരുതു്.
(3) സൂര്യ ഉദയം നയന ആകർഷകമായിരുന്നു.
(4) േലാക ഏക വീരനാണു് അലക്സാൻഡർ.
സന്ധിെചയ്യുക.

(1) മനഃ + രാജ്യം. മനഃ + േദാഷം.
അന്തഃ + സുഖം. മനഃ + സുഖം.
മനഃ + ശക്തി. മനഃ + േവദന.

(2) ഗതി + അന്തരം. ഗുരു + അനുഗ്രഹം.
മഹാ + ഋഷ. വസന്ത + ഋതു.

(3) ജഗത് + ഏകനാഥൻ. േലാക + ഏകനാഥൻ.
തത് + ഇച്ഛ. ഹൃത് + അന്തരം.
ദിക് + അംഗന. ത്വക് + േരാഗം.

(4) വാക് + മാധുര്യം. വാക് + മയം.
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ദിക് + നായകൻ. അവാക് + മുഖം.
(5) പുനഃ + അപി. പുനഃ + പുനഃ

അന്തഃ + കരണം. അന്തഃ + ദർശനം.
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19
പരാവർത്തനം

മറ്റുള്ളവരുെട വാക്യങ്ങളിെല ആശയം സ്വന്തം വാക്യത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാ�
ണു് പരാവർത്തനം. അന്യവാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥം പറയുകമാത്രം െചയ്താൽ േപാ�
രാ; അതു് വിവർത്തനേമ ആകയുള്ളൂ. അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുക, വിവരണത്തിൽ
അപൂർണ്ണതയുെണ്ടങ്കിൽ പരിഹരിക്കുക, ഭാഷ ലളിതമാക്കുക, മൂലവാക്യത്തിെന്റ
ബന്ധം ദുർഗ്രഹമാെണങ്കിൽ അതു് സുഗമമാക്കുക, ഇെതല്ലാം പരാവർത്തനത്തി�
െന്റ ധർമ്മമാകുന്നു. മൂലവാക്യത്തിെല അലങ്കാരം അതുേപാെല പകർത്തുകയല്ല,
ഹാനിതട്ടാത്തവിധത്തിൽ വാക്യഭംഗിേയാടുകൂടി ആശയം വരുത്തുകയാണു് േവ�
ണ്ടതു്. സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാത്തതാെണങ്കിലും മൂലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആശയ�
ങ്ങൾ അസംഗതമായ രീതിയിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തുകേയാ കഠിനമായ ഭാഷ ഉപേയാ�
ഗിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതു് ഒരിക്കലും ആശാസ്യമായിരിക്കയില്ല.

പരാവർത്തനം െചയ്യണെമന്നുേദ്ദശിക്കുന്ന ഭാഗത്തിെന്റ ആശയം പൂർണ്ണമാ�
യി മനസ്സിലാക്കുകയാണു് പരാവർത്തകൻ ആദ്യമായി േവണ്ടതു്. അതിനുേവണ്ടി
ഉദ്ദിഷ്ടഭാഗം പല തവണ വായിേക്കണ്ടിവേന്നക്കാം. ആശയം മനസ്സിലായിക്കഴി�
ഞ്ഞാൽ, അർത്ഥം പറയുന്ന രീതിയിൽ, അതു സ്വന്തം വാക്യത്തിെലഴുതണം. പി�
ന്നീട് അതു േവണ്ടവിധം പരിഷ്ക്കരിച്ചു് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വിശദീകരിച്ചാൽ പരാ�
വർത്തനമായി. മൂലവാക്യത്തിെല ആശയേകന്ദ്രം ഇന്നതാെണന്നു് ആദ്യം തെന്ന
കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു് പരാവർത്തനത്തിനു വലിയ സഹായമായിരിക്കും.

“കേണ്ണ, മടങ്ങുക; കരിഞ്ഞുമലിഞ്ഞുമാശു
മണ്ണാകുമീ മലരു വിസ്മൃതമാകുമിേപ്പാൾ;
എണ്ണിടുകാർക്കുമിതുതാൻ ഗതി; സാധ്യെമന്തു
കണ്ണീരിനാൽ? അവനിവാഴ്വു കിനാവുകഷ്ടം!”

(വീണപൂവ്)

ഈ പദ്യം പരാവർത്തനം െചയ്തുേനാക്കാം. േലാകത്തിെന്റ നശ്വരതയാണു്—
ജീവിതത്തിെന്റ ക്ഷണികതയാണു്—പദ്യത്തിൽ പ്രതിപാദ്യമായ പ്രധാനാംശം.
അതിെന മറ്റംശങ്ങെളെകാണ്ടു് ഊന്നിപ്പറയുകയാണു കവി െചയ്യുന്നതു്. ആദ്യമാ�
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യി പദ്യത്തിെന്റ അ ർത്ഥം എഴുതാം.
“കേണ്ണ, പിൻതിരിയുക; ഈ പൂവു കരിഞ്ഞും അലിഞ്ഞും േവഗത്തിൽ മണ്ണാ�

യിത്തീരും. ഇതിെന്റ കഥ വിസ്മരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യും. എല്ലാവരുേടയും ഗതി
ഇതുതെന്നയാണു്. കരഞ്ഞതുെകാണ്ടു് പ്രേയാജനമില്ല. േലാകജീവിതം സ്വപ്നപ്രാ�
യമെത്ര.”

ഇതു പദ്യത്തിെന്റ പദാനുപദമായ ഒരു വിവർത്തനേമ ആകുന്നുള്ളൂ. പരാവർ�
ത്തനത്തിനു േവണ്ട ജീവൻ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല താെഴ കാണുംവിധം നമുക്കിതു പരാ�
വർത്തനം െചയ്യാം.

‘കഷ്ടം! േലാകജീവിതം എത്ര ക്ഷണികം? എെന്താന്നാണു് ഈ േലാക�
ത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതു്? ഒരു കാലത്തു് േലാകെത്ത മയക്കിയിരുന്ന ഈ
പൂവു് ഇതൾ താെഴ വീണു കിടക്കുന്നു. എനിക്കു് ഇതിെന്റ േനെര േനാക്കാൻ
േതാന്നുന്നില്ല. േനാക്കുംേതാറും എെന്റ കണ്ണു നിറയുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ�
ക്കുള്ളിൽ ഈ പൂവു കരിേഞ്ഞാ അലിേഞ്ഞാ മേണ്ണാടുേചരും; അപ്രത്യക്ഷമാകും.
നല്ലകാലത്തു് ഇതിെന്റ സൗരഭ്യപുരത്തിലും സൗന്ദര്യേധാരണിയിലും മനം മയ�
ങ്ങി ഇതിെനത്തെന്ന ഉറ്റുേനാക്കിെക്കാണ്ടു് നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ, ഇതിെന്റ കഥ
തെന്ന മറന്നു കളയും. ഈ പുഷ്പത്തിെന്റ ജീവിതം മനുഷ്യന് ഒരു ഗുണപാഠമാ�
ണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവെന്റ നിലയും ഇതിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ല. അവനും
ഇേന്നാ നാെളേയാ മേണ്ണാടു േചേരണ്ടവനാണു്. മരണത്തിൽ അനുേശാചിക്കുന്ന�
തും, കണ്ണീർ െപാഴിക്കുന്നതും, വാസ്തവമാേലാചിച്ചാൽ നിരർത്ഥതമാകുന്നു. ഇഹ�
േലാകജീവിതം സ്വപ്നതുല്യെമന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാരാ, ഒരു സ്വപ്നംതെന്നയാണു്.
ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ എത്ര ദുഃഖജനകം!’.

േമൽകാണിച്ച പദ്യം ഇതുേപാെല മാത്രേമ പരാവർത്തനം െചയ്യാവൂ എന്നി�
ല്ല; എല്ലാവരും പരാവർത്തനം െചയ്യുന്നതു് ഒരുേപാെലയിരിക്കണെമന്നു നിർബ�
ന്ധവുമില്ല. ഒരു മാതൃകകാണിച്ചു എന്നു മാത്രെമയുള്ളൂ. രണ്ടു് പദ്യങ്ങൾകൂടി പരാ�
വർത്തനം െചയ്തു കാണിക്കാം.

“ക്രിസ്തുേദവെന്റ പരിത്യാഗശീലവും സാക്ഷാൽ
കൃഷ്ണനാം ഭഗവാെന്റ ധ ർമ്മരേക്ഷാപായവും,
ബുദ്ധെന്റ യഹിംസയും, ശങ്കരാചാര്യരുെട
ബുദ്ധിശക്തിയും, രന്തിേദവെന്റ ദയാവായ്പും,
ശ്രീഹരിശ്ചന്ദ്രനുള്ള സത്യവും, മുഹമ്മദിൻ-
ൈസ്ഥര്യവുെമാരാളിൽേച്ചർെന്നാത്തുകാണണെമങ്കിൽ,
െചല്ലുവിൻ ഭവാന്മാെരൻ ഗുരുവിൻ നികടത്തിൽ
അല്ലായ്കിലവിടുെത്തച്ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ.”

(എെന്റ ഗുരുനാഥൻ)

പരാവർത്തനം
“എെന്റ ഗുരുപാദർ അസാധാരണമായ മാഹാത്മ്യേത്താടുകൂടിയ ഒരു ദിവ്യനാകു�
ന്നു. ഉത്തമങ്ങളായ സകല ഗുണങ്ങളും ഇങ്ങെന തികഞ്ഞ ഒരു മഹാപുരുഷൻ
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ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു്. മനുഷ്യനു് പാപേമാചനം ന ല്കുവാൻ ജീ�
വിതം കുരുശിൽ അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുേദവെന്റ ആത്മത്യാഗം പ്രസിദ്ധമാണു്; ധർമ്മ�
െത്ത സംരക്ഷിക്കുവാൻ കർമ്മവും ഉപേദശവുംെകാണ്ടു് യത്നിച്ച അൈഷ്ടശ്വര്യസി�
ദ്ധിേയാടുകൂടിയ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ ഉപായം അത്ഭുത ജനകമെത്ര; ബുദ്ധെന്റ ജീവിതം
മാനസികവും വാചികവും കായികവുമായ അഹിംസാവ്രത്തതിനു് ഉത്തേമാദാഹര�
ണമാകുന്നു; ശങ്കരാചാര്യർ മനുഷ്യബുദ്ധിശക്തിയുെട മാനദണ്ഡമാെണന്നു ആരും
സമ്മതിക്കും; സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഖം ആശംസിക്കുകയും േലാകത്തിെല
ദുഃഖം മുഴുവനും സ്വാത്മാവിൽ അർപ്പിക്കുവാ ൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്ത രന്തിേദ�
വെന്റ ദയ അേലാകസാധാരണം തെന്ന; ചണ്ഡാളദാസ്യംേപാലും സ്വീകരിച്ച
ഹരിശ്ചന്ദ്രെന്റ സത്യനിഷ്ഠെയക്കുറിച്ചു് എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും അധികമാവുകയില്ല.
നബിയുെട ആത്മൈസ്ഥര്യവും എല്ലാവരുേടയും അത്ഭുതാദരങ്ങൾക്കു് പാത്രമാ�
യിട്ടുണ്ടു്; എന്നാൽ ഈ ഗുണങ്ങെളല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാൾ ഇന്നു് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്;
എെന്റ വന്ദ്യഗുരു. ആ ആരാധ്യപുരുഷെന്റ സന്ദർശനത്തിനു് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടി�
െല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുണ്യചരിത്രം വായിച്ചു േനാക്കുവിൻ; ഞാൻ
പറഞ്ഞതു് പരമാർത്ഥമാെണന്നു േബാദ്ധ്യമാകും.”

മൂലം

“സാധിച്ചുേവഗമഥവാ നിജ ജന്മകൃത്യം
സാധിഷ്ഠർേപാട്ടിഹ; സദാ നിശി പാന്ഥപാദം
ബാധിച്ചു രൂക്ഷശില വാഴ്വതിൽനിന്നു േമഘ-
േജ്യാതിസ്സുതൻ ക്ഷണികജീവിതമല്ലി കാമ്യം?”

(വീണപൂവു്)

പരാവർത്തനം
“സജ്ജനങ്ങൾ ആയുസ്സിെന്റ ൈദർഘ്യെത്ത അളക്കുന്നതു്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസ�
ങ്ങെളണ്ണിയിട്ടല്ല, െചയ്തു തീർക്കുന്നപ്രവൃത്തികെള കണക്കാക്കിയിട്ടാണു്. മറ്റുള്ളവർ�
ക്കു യാെതാരുപകാരവും െചയ്യാേതയും, തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്ത�
പ്പറ്റി ചിന്തിക്കാേതയും ഭൂമിക്കു ഭാരമായി വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെതന്തിന്?
കർത്തവ്യം യഥാേയാഗ്യം നിർവ്വഹിച്ചാൽ അകാലമരണത്തിൽേപാലും േഖദിേക്ക�
ണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇടയ്ക്കു മിന്നിമറയുന്ന മിന്നൽപ്പിണരിെന്റ ജീവിതം ക്ഷണികമാ�
െണങ്കിലും, ഇരുട്ടത്തു വഴി തിരിച്ചറീയാെത കിടന്നുഴലുന്ന യാത്രക്കാർക്കു രണ്ടടി�
െയങ്കിലും മുേന്നാട്ടുനടക്കാൻ അതു് സഹായമായിത്തീരുന്നു. േനെരമറിച്ചു്, വഴിമ�
ദ്ധ്യത്തിൽ കാണുന്ന കൂർത്തകല്ലു് വളെരക്കാലം കിടക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, വഴിേപാക്ക�
രുെട കാലടികെള േവദനിപ്പിക്കുകയും അവരുെട കാൽച്ചവിേട്ടൽക്കുകയും മാത്ര�
േമ െചയ്യുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവെര ഉപദ്രവിച്ചും സ്വയം അപമാനം സഹിച്ചും വളെരക്കാ�
ലം ജീവിക്കുന്നതിേനക്കാൾ, അല്പകാലെത്ത ജീവിതത്തിനിടയിൽ തന്നാലാവുന്ന�
വിധം പേരാപകാരം െചയ്ത് േലാകേത്താടു യാത്രപറയുന്നതേല്ല കാമ്യമായിട്ടുള്ള�
തു്?”
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അഭ്യാസം ൩൩

1. ‘നിത്യം ജ്വലിെപ്പാരു പരാർക്കെന േനർത്തുേനാക്കി-
ക്കത്തിെപ്പാടിഞ്ഞമിഴിയിൽ പ്രഭതെന്ന കാണാ;
അത്യന്തേകാമളതയാർന്ന മതപ്രസൂനം
കുത്തിച്ചതയ്ക്കിൽ മണേമാ മധുേവാ ലഭിക്കും’

2. ‘ഒരല്ലലിെല്ലങ്കിെലനിക്കു കല്ലാ-
യിരിക്കുവാനാണിനിേമലിലിഷ്ടം;
മരിച്ചിടും മർത്ത്യതെയന്തിനാണു
കരഞ്ഞിടാനും കരയിച്ചിടാനും.’

3. ‘ആത്മീയവും അനാത്മീയവുമായ രണ്ടു പ്രതികൂല ശക്തികളുെട ഒരു യുദ്ധരംഗ�
മാണു് മനുഷ്യൻ. ഒന്നു്, ജീവിതെത്ത പ്രകാശത്തിേലയ്ക്കും മേറ്റതു്, തമസ്സിേലയ്ക്കും
വലിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു. ജീവിതെമന്നു പറയുന്നതുതെന്ന ഈ ഭിന്നശക്തിക�
ളുെട അേന്യാന്യമത്സരമാെണന്നു പറയാം.’

4. ‘പാേര, നരർക്കഹഹ! നീെയാരു നാകമായി-
ത്തീേരണെമന്നു കരുതി ദ്രുഹിണൻ ചമച്ചു:
േര േര, മുേര, െകാടിയരാക്ഷസി, നീ കടന്നു
േനേരതുമറ്റതിനുടൻ നിരയത്വേമകി.’
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IV

മഹാവാക്യം

1. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് മുൻപു തെന്ന വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടു്: അംഗവാക്യമില്ലാത്ത ചൂർണ്ണിക, അംഗവാക്യേത്താടുകൂടിയ അംഗിവാക്യമായ
സങ്കീർണ്ണകം. ‘ശാസ്ത്രം മനുഷ്യബുദ്ധിെയ വികസിപ്പിക്കുന്നു’—ഇെതാരു ചൂർണ്ണികാ�
വാക്യമാണെല്ലാ. ഒരാഖ്യയും ആഖ്യാതവും മാത്രേമ ഇതിലുള്ളൂ. ‘ശാസ്ത്രം മനുഷ്യ�
ബുദ്ധിെയ വികസിപ്പിക്കുെന്നങ്കിലും മനുഷ്യൻ ആ അനുഗ്രഹം േവണ്ടവിധത്തിൽ
എേപ്പാഴും വിനിേയാഗിക്കുന്നിെല്ലന്നു് ആേക്ഷപം ഉണ്ടു് ’—ഈ വാക്യത്തിലാകെട്ട,
മൂന്നു് ആഖ്യയും മൂന്നു് ആഖ്യാതവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ‘ശാസ്ത്രം, വികസിപ്പിക്കുന്നു’,
‘മനുഷ്യൻ, വിനിേയാഗിക്കുന്നില്ല’, ‘ആേക്ഷപം, ഉണ്ടു് ’. ‘എങ്കിലും’ എന്ന ഘടകം
പ്രഥമവാക്യെത്ത ദ്വിതീയവാക്യേത്താടു ബന്ധിപ്പിച്ചു് അതിെന്റ അംഗമാക്കിയിരി�
ക്കുന്നു. ‘എന്നു’ എന്ന ഘടകം ദ്വിതീയവാക്യെത്ത തൃതീയവാക്യേത്താടു് ഇണക്കി
അതിെന്റ അംഗമാക്കിയിരിക്കയാണു്. ഒടുവിെല വാക്യം മെറ്റാന്നിെന്റ അംഗമല്ല;
അതു് അംഗിയാകുന്നു. രണ്ടംഗവാക്യം കലർന്ന ഈ അംഗിവാക്യം സങ്കീർണ്ണക�
മാണു്. അംഗിവാക്യത്തിെല ആഖ്യാതം മാത്രേമ സങ്കീർണകത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാ�
യി നില്ക്കുന്നുള്ളൂ; അംഗവാക്യാഖ്യാതങ്ങൾ അസ്വതന്ത്രങ്ങളാണു്, അന്യപദത്തിൽ
അന്വയിക്കുന്നവയാണു്.

2. മെറ്റാരു തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു പരിച�
യെപ്പടാനുള്ളതു്. ‘പശു ചത്തു; പാലിെല പുളി േപായില്ല’—‘ചത്തു’, ‘േപായില്ല’,
ഈ രണ്ടാഖ്യാതവും മുറ്റുവിനയാണെല്ലാ. ഒന്നു് മെറ്റാന്നിൽ അന്വയിക്കുന്നില്ല.
എന്നാലും അവിഭാജ്യമായ ഒരാശയത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളാണു് ഇവിെട േചർന്നിരിക്കു�
ന്നതു്. കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിേനാടുേചർന്നു നിൽക്കുന്ന ഹൃദ്യമല്ലാത്ത ഓർമ്മ
അവേശഷിക്കുന്നു എന്ന ആശയമാണു് ഈ ൈശലി സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നു ഗ്രഹി�
ക്കുേമ്പാൾ പശുവിേനയും പാലിേനയും സംബന്ധിക്കുന്ന വാക്യഭാഗങ്ങളുെട അർ�
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ത്ഥം പരസ്പരബദ്ധങ്ങളാെണന്നു നല്ലേപാെല വ്യക്തമാവും. പ്രഥമവാക്യത്തിെല
ആഖ്യാതം സ്വതന്ത്രക്രിയയാെണങ്കിലും, ആശയം പൂർണ്ണമായിക്കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നും,
വാക്യം അവസാനിച്ചിെല്ലന്നും, സൂചിപ്പിക്കുവാനാണു് പൂർണ്ണവിരാമചിഹ്നമായ ‘ബി�
ന്ദു’ േചർക്കാത്തതു്. അർദ്ധവിരാമചിഹ്നം ആണു്, ക്രിയാ സ്വഭാവത്താൽ സ്വതന്ത്ര�
മായിേത്താന്നിയാലും ആശയബന്ധത്താൽ അങ്ങെനയല്ലാത്ത വാക്യങ്ങളുെട
ഒടുവിൽ േചർേക്കണ്ടതു് എന്നു ഗ്രഹിക്കണം. മുകളിൽ ബിന്ദുവും താെഴ േകാമ�
യും ഇട്ടാൽ അർദ്ധവിരാമചിഹ്നമായി. ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നു് ഒരു തത്ത്വം
മനസ്സിലാക്കാം. ജന്യജനകഭാവം, കാര്യകാരണഭാവം, മുതലായ ബന്ധങ്ങളാൽ
അവിഭാജ്യമായിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങെള പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ക്രിയാസ്വ�
ഭാവംെകാണ്ടു സ്വതന്ത്രമായി നിന്നാലും ഏകമായി ഗണിേക്കണ്ടതാണു്. ഇങ്ങ�
െനയുള്ളവ മഹാവാക്യങ്ങളാകുന്നു. ‘പശു ചത്തു; പാലിെല പുളിേപായില്ല’—എന്ന
ഉദാഹരണം മഹാവാക്യമെത്ര.

3. മഹാവാക്യങ്ങളിെല ഓേരാ വാക്യവും അംഗിയാണു്; പ്രധാനമാണു്. അതു് മു�
റ്റുവിനയാലാണെല്ലാ അവസാനിക്കുന്നതു്. ആകാംക്ഷ അവസാനിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു വ്യ�
ക്തമാക്കാൻ അർദ്ധവിരാമചിഹ്നം പൂർവ്വവാക്യത്തിെന്റ ഒടുവിൽ േചർക്കുന്നതു വാ�
യനക്കാർക്കു സഹായമായിത്തീരും. ആശയബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന ‘എന്നാൽ’,
‘എന്നാലും’, ‘എന്നിട്ടും’, ‘പേക്ഷ’, ‘എങ്കിലും’ ഇത്യാദിശബ്ദങ്ങൾ സന്ദർേഭാചിതം
േചർക്കുന്നതും അർത്ഥഗ്രഹണത്തിനു് എളുപ്പമുണ്ടാക്കും. ഘടകപദങ്ങൾ പ്രേയാ�
ഗിക്കാെതതെന്ന ആശയബന്ധം വ്യക്തമാവുന്ന ദിക്കിെലാന്നും അവ േചർക്കണ�
െമന്നില്ല. അടുത്തടുത്തു് ഘടകപദങ്ങളുെട ആവർത്തനം അൈവചിത്ര്യത്തിനു വഴി�
െവയ്ക്കും. ‘പശു ചത്തു; എന്നിട്ടും പാലിെല പുളി േപായില്ല’, എന്നു് ഉദാഹൃതവാക്യം
തെന്ന ഘടകപദം േചർത്തു വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്.

4. വ്യാപാരസാമ്യം, സംഗ്രഹണസൗകര്യം മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ സ്വതന്ത്ര�
വാക്യങ്ങൾ േചർത്തു മഹാവാക്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതു സാധാരണമാണു്. ‘കുയിൽ
പാടുന്നു’. ‘മയിൽ ആടുന്നു’. ഈ ചൂർണ്ണികകളുെട ആശയങ്ങൾക്കു് അവിഭാജ്യ�
മായ ബന്ധെമാന്നുമില്ല. ‘കുയിലിനു പാട്ടിലാണു സാമർത്ഥ്യം; മയിലിനു് ആട്ടത്തി�
ലാണു് ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷികളുെട ഗുണങ്ങളിലുള്ള അന്തരം സൂചിപ്പിക്കു�
ന്ന മഹാവാക്യമാകും. ഇങ്ങെനയല്ലാെത ‘കുയിൽ പാടുകയും മയിൽ ആടുകയും
െചയ്യുന്നു’ എന്നു പ്രസ്തുതവാക്യങ്ങെള ഉദ്ഗ്രഥിച്ചാലും മഹാവാക്യംതെന്ന. േവെറ
ഉദാഹരണം.

i. ഒരിടത്തു സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും മെറ്റാരിടത്തു ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ii. കവി പദങ്ങളാൽ ചിത്രം രചിക്കുകയും ആേലഖ്യകാരൻ േരഖകളാൽ കാവ്യം
ചമയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

(ഈ മാതാരിയുള്ള മഹാവാക്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുേമ്പാൾ അവ സ്വതന്ത്രവാ�
ക്യങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടായവയാെണന്നു േബാധ്യമാവും. ‘കവി—രചിക്കുന്നു’, ആേലഖ്യ�
കാരൻ—ചമയ്ക്കുന്നു’, എന്നാണേല്ലാ വാക്യരൂപങ്ങൾ. ഇവെയ, ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്നതിനു
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‘രചിക്കുക’, ‘ചമയ്ക്കുക’, ഈ വ്യാപാരങ്ങെള ‘െചയ്യുന്നു’ എന്ന മുറ്റുവിനയിൽ അന്വയി�
ക്കത്തക്കവണ്ണം സമുച്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ‘ഉം’ എന്ന ഘടകമാണു് സമുച്ചയത്തി�
നു പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.)

അഭ്യാസം ൩൪

I ചൂർണ്ണികയ്ക്കും സങ്കീർണ്ണകത്തിനും തമ്മിെലന്താണു് അന്തരം? (ഉദാഹരണ�
വും വിവരണവും േവണം).

II സങ്കീർണ്ണകവും മഹാവാക്യവും തമ്മിൽ എന്താണു് വ്യത്യാസം? (ഉദാഹരണ�
വും വിവരണവും േവണം)

III സമുച്ചയിച്ചു് മഹാവാക്യമാക്കുക:-

(i) ധർമ്മം വർദ്ധിക്കുന്നു. അധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നു.
(ii) സമാധാനം ആശാസ്യമാണു്. സമരം അനാശാസ്യമാണു്.
(iii) േമഘസേന്ദശം മേനാഹരമായ ഖണ്ഡകാവ്യമാകുന്നു. ശാകുന്തളം വി�

േശ്വാത്തരമായ നാടകമാകുന്നു.

IV ആശയങ്ങൾക്കു് അവിഭാജ്യബന്ധമുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രം യഥാസ്ഥാനം അർത്ഥ�
വിരാമചിഹ്നമിടുക. ഇെല്ലങ്കിൽ ബിന്ദുവും:-

(i) പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു പശുക്കൾ പുല്ലു തിന്നുന്നു കൃഷിക്കാർ  ഞാറു നടുന്നു.
(ii) െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവുതെന്ന എന്നാൽ

േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാനാണു് ആ പ്രസ്ഥാനെത്ത പരിഷ്ക്കരിച്ചതും വികസി�
പ്പിച്ചതും.

(iii) മഴ നിന്നു എന്നാലും മരത്തിൽനിന്നു െവള്ളം ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നുണ്ടു്.

V സങ്കീർണ്ണകേത്തയും മഹാവാക്യേത്തയും * + ഈ ചിഹ്നങ്ങൾെകാണ്ടു യഥാ�
ക്രമം അടയാളെപ്പടുത്തുക:

(i) േലാകത്തിൽ നിഷ്പ്രേയാജനമായിട്ടു് ഒന്നു മില്ലെത്ര; എന്നാൽ പണിെയ�
ടുക്കാത്ത ൈക വ്യർത്ഥം തെന്നയാണു്.

(ii) േലാകത്തിൽ നിഷ്പ്രേയാജനമായിെട്ടാന്നുമിെല്ലന്നു പറയാറുെണ്ടങ്കിലും
പണിെയടുക്കാത്ത ൈക വ്യർത്ഥം തെന്നയാണു്.

(iii) അേശാകൻ യൗവനാരംഭത്തിൽ ക്രൂരനും സാഹസികനും ആയിരുന്നു;
അചിേരണ അേദ്ദഹം ദയാലുവും വിേവകിയും ആയിത്തീർന്നു.

5. മഹാവാക്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുന്ന രീതിയാണു താെഴ കാണിക്കുന്നതു്.
(i) വ്യവസായം വർദ്ധിച്ചു; എന്നാലും, ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞില്ല.

A. വ്യവസായം വർദ്ധിച്ചു; സ്വതന്ത്രവാക്യം.
വ്യവസായം—ആഖ്യ, കർത്താവു്.
വർദ്ധിച്ചു—ആഖ്യാതം.
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B. എന്നാലും, ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞില്ല. സ്വതന്ത്രവാക്യം.

എന്നാലും—ഘടകം. പൂർവ്വവാക്യത്തിനും ഉത്തമവാക്യത്തിനും തമ്മിലുള്ള
ആശയബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.

ദാരിദ്ര്യം—ആഖ്യ, കർത്താവു്.
കുറഞ്ഞില്ല—ആഖ്യാതം.

[മഹാവാക്യം]

(ii) A. നാം രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദി ഉത്സാഹപൂർവ്വം പഠിക്കണം;
B. പേക്ഷ, മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിെന്റ കാര്യം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്ക�

രുതു്.

A. (അംഗിവാക്യം)
നാം—ആഖ്യ, കർത്താവു്.
ഹിന്ദി—കർമ്മം.
രാഷ്ട്രഭാഷയായ—കർമ്മപരിച്ഛദം.
പഠിക്കണം—ആഖ്യാതം.
ഉത്സാഹപൂർവ്വം—ആഖ്യാതപരിച്ഛദം.

B. (അംഗിവാക്യം)
പേക്ഷ,—ഘടകം. പൂർേവ്വാത്തരവാക്യങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള ആശയബ�
ന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.
നാം—(പൂർവ്വവാക്യത്തിൽ നിന്നു് അദ്ധ്യാഫരിക്കണം ഈ പദം) ആഖ്യ,
കർത്താവു്.

മലയാളം—കർമ്മം.
മാതൃഭാഷയായ—കർമ്മപരിച്ഛദം.
വിസ്മരിക്കരുതു്—ആഖ്യാതം.
ഒരിക്കലും—ആഖ്യാതപരിച്ഛദം.

[മഹാവാക്യം]

(iii) A. േക്രാധമേല്ലാ യമനായതുനിർണ്ണയം;
B. േക്രാധം പരിത്യജിേക്കണം ബുധജനം.

A. (അംഗിവാക്യം)
േക്രാധം—ആഖ്യ, കർത്താവു്.
അേല്ലാ—ആഖ്യാതം.
യമനായത്—ആഖ്യാതപൂരകം.
നിർണ്ണയം—ആഖ്യാതപരിച്ഛദം.

B. (അംഗിവാക്യം)
ബുധജനം—ആഖ്യ, കർത്താവു്.
േക്രാധം—കർമ്മം.
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പരിത്യജിേക്കണം— ആഖ്യാതം.

[മഹാവാക്യം]

(പരിച്ഛദം എന്നതിനുപകരം വിേശഷണം എെന്നഴുതിയാലും മതി.)

അഭ്യാസം ൩൫

I. അേപാദ്ധരിക്കുക:-

(i) മനുഷ്യൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നു; പേക്ഷ, കാലം കടന്നുേപാകുന്നു.
(ii) കഷ്ടെപ്പട്ടപ്പുരുഷെനാരു നാലഞ്ചുെകാല്ലം

കഴിച്ചാൻ;
ദിഷ്ടേക്കടാൽ വരുവതു പരിഹാര
മില്ലാത്തതെല്ലാ.

(iii) പാരിച്ച െവയ് ലിൻ തണൽ പാന്ഥനുത്സവം;
പാരിത്സുഖത്തിന്നഴലാദികാരണം.

(iv) അധിക കാലതാമസംകൂടാെത, അയൽരാജ്യത്തിെല ഒരു രാജാവു് രാ�
ജ്യം ആക്രമിക്കുകയും അന്നുണ്ടായ ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിൽ അേദ്ദഹം മൃതനാ�
കയും െചയ്തു.

(v) ഒരല്ലലിെല്ലങ്കിെലനിക്കു കല്ലാ-
യിരിക്കുവാനാണിനി േമലിലിഷ്ടം;
മരിച്ചിടും മർത്ത്യതെയന്തിനാണു
കരഞ്ഞിടാനും കരയിച്ചിടാനും.

(vi) രാജാക്കേളയും പ്രജയായ് ഗണിക്കും
രാജാെവാരാളുണ്ട;വിടെത്ത മുൻപിൽ
കുമ്പിട്ടു നിൽേക്കണ്ടിവരുന്നു പാരിൽ
കുനിഞ്ഞവന്നും കുനിയിച്ചവന്നും.

(vii) വാക്യൈവചിത്ര്യത്തിൽ മനസ്സിരുത്തണം; അെല്ലങ്കിൽ ഖണ്ഡിക വളെര
അസുന്ദരമായിത്തീരും.

(viii) അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാേങ്കതിക ജ്ഞാനത്താൽ വ്യവസായം പു�
േരാഗതി പ്രാപിക്കുേമ്പാൾ നാട്ടിെല സാമ്പത്തികസ്ഥിതി നന്നാവുെമ�
ന്നും ദാരിദ്ര്യം തീെര നശിക്കുെമന്നും അർത്ഥശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വ�
സിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ ദരിദ്രന്മാരുെട നില പൂർവ്വാധികം ദയനീയമായി�
ത്തീർന്നേതയുള്ളൂ.

II. താെഴ എഴുതുന്ന ഘടകപദങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും യഥാസ്ഥാനം േചർക്കുക.

പേക്ഷ, എന്നാലും, േനെരമറിച്ചു്, പ്രത്യുത, എന്നാൽ, പിന്നേയാ, അല്ലാെത.

(i) നമ്മുെട കർഷകന്മാർ അഭ്യസ്തവിദ്യരല്ല;—അവർ സംസ്കാരശൂന്യരല്ല.
(ii) ധനം സമ്പാദിക്കുവാനല്ല വിഷമം; അതു യഥാഹം വിനിേയാഗിക്കാനാ�

ണു്.
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(iii) ശത്രുവാെണന്നു കരുതി ഒരാെള ആപത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കരുതു്;—തന്നാൽ
കഴിയുന്ന സഹായം െചയ്യണം.

(iv) മഴവില്ലുകണ്ടേപ്പാൾ മഴെപയ്യുെമന്നു കരുതിയ കർഷകൻ ആഹ്ലാദിച്ചു;—
ഒരു തുള്ളി മഴ െപയ്തില്ല.

(v) കർമ്മത്തിൽ മാത്രേമ നിനക്കു് അധികാരമുള്ളൂ;—ഫലത്തിലില്ല.
(vi) ഗുരു ബുദ്ധിമാനും ബുദ്ധിഹീനനും ഒരുേപാെല വിദ്യ ഉപേദശിക്കുന്നു;—

രണ്ടുേപരും അതു തുല്യമായി ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
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കാലം

1. ക്രിയയ്ക്ക് ആധാരമായ കാലം കുറിക്കുവാൻ കൃതിരൂപത്തിൽ േഭദം വരുത്തുന്നതി�
നു ചില പ്രത്യയങ്ങളുണ്ടു്. ‘പാടും’, ‘പാടുന്നു’, ‘പാടി’ ഇത്യാദി പദങ്ങൾ േനാക്കുക.
‘പാട് ’ എന്ന ധാതുവിൽ ഭാവി, വർത്തമാനം, ഭൂതം, ഈ കാല വിേശഷം േദ്യാതി�
പ്പിക്കുവാൻ യഥാക്രമം ‘ഉം’, ‘ഉന്നു’, ‘ഇ’ എന്നു പ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നു. ‘ഉഴും’,
‘ഉഴുന്നു’, ‘ഉഴുതു് ’, ഈ കൃതികളുെട ധാതു ‘ഉഴ് ’ എന്നാണു്. ഭാവിയുേടയും വർത്ത�
മാനത്തിേന്റയും അർത്ഥം കുറിക്കാൻ േചർത്തിട്ടുള്ളതു് യഥാക്രമം ‘ഉം’, ‘ഉന്നു’ ഈ
പ്രത്യയങ്ങൾ തെന്ന. ഭൂതകാലപ്രത്യയമായി ഈ ധാതുവിൽ വരുന്നതു് ‘തു’ ആകു�
ന്നു. കാലപ്രത്യയങ്ങൾ താെഴ കാണിക്കുന്നവയാണു്.

ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി
ഇ ഉന്നു ഉം
തു

2. ധാതു വ്യഞ്ജനാന്തമാെണങ്കിൽ ഭൂതകാലേദ്യാതകമായി ‘ഇ’ എന്ന പ്രത്യയമാ�
ണു് സാമാന്യമായി വരുന്നതു്. (ചില്ലുകൾ വ്യഞ്ജനങ്ങളാെണങ്കിലും ചില്ലന്തങ്ങൾ
ഈ നിയമത്തിനു വിേധയമല്ല.)

ഉദാ:-

ധാതു ഭൂതപ്രത്യയം സിദ്ധരൂപം
അനങ് ഇ അനങ്ങി
ഇളക് ഇ ഇളകി
േപാ ഇ േപായി
പൂക് ഇ പൂകി

3. ചില്ലന്തങ്ങളായ ധാതുക്കേളാടു ഭൂതകാലാർത്ഥം കുറിക്കുവാൻ ‘തു’ പ്രത്യയം
േചർക്കുന്നു.
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ഉദാ: കൺ + തു = കൺ + ടു = കണ്ടു. (സന്ധിയിൽ
വരുന്നമാറ്റം)
തിൻ + തു = തിൻ + നു = തിന്നു. ”
േകൾ + തു = േകട് + തു = േകട് + ടു = േകട്ടു ”
േതാല് + തു = േതാറ്റു. ”

4. സ്വരാന്തധാതുക്കളിലും ഭൂതകാല പ്രത്യയമായി േചർക്കുന്നതു ‘തു’ ആണു്.

ധാതു പ്രത്യയം സിദ്ധരൂപം
െതാഴു തു െതാഴുതു

െകാടു തു െകാടുത്തു (കാരിതധാതു
വാകയാൽ ദ്വിത്വം)

വര + തു വരച്ചു (ചകാരമാേദശം)

ഇങ്ങെന പ്രത്യയങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു സാമാന്യജ്ഞാനം ജനിക്കുവാൻ ചില
നിയമങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും കാണിച്ചുെവേന്നയുള്ളൂ. ഈ നിയമങ്ങൾക്കു വിേധ�
യമാവാത്ത അേനകം ധാതുക്കളുണ്ടു്. ‘പുക് ’ വ്യഞ്ജനാന്തമാെണങ്കിലും ‘പുക്കു’,
എന്നാണു ഭൂതകാലരൂപം. തു പ്രത്യയമാണിതിൽ. അതു ക കാരത്തിൽ ലയിക്ക�
യും ആ അന്ത്യവ്യഞ്ജനം ഇരട്ടിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ‘അരുൾ’, ‘ഉരുൾ’,—ഈ
രണ്ടു ധാതുക്കളും ചില്ലന്തങ്ങളാണു്. ‘അരുളി’, ‘ഉരുണ്ടു’, എന്നു ഭൂതകാലരൂപം
ഭിന്നമായിരിക്കുന്നു. ആദ്യേത്തതിൽ ‘ഇ’യും രണ്ടാമേത്തതിൽ ‘തു’വുമാണു് പ്രത്യ�
യെമന്നു വ്യക്തമാണെല്ലാ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഈ വ്യാകരണത്തിൽ എല്ലാ
നിയമങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള അപവാദങ്ങളും ഉത്സർഗ്ഗാപവാദവിധികളുെട യുക്തിക�
ളും വിവരിക്കുന്നില്ല. ക്രിയകളുെട കാലവും അതു േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളും
ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇത്രമാത്രം മതി.

5. കാരിതം, അകാരിതം എന്നു േകവല ക്രിയകൾക്കു് രണ്ടു വിഭാഗമുെണ്ടന്നു പഠി�
ച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ധാതു കാരിതമാെണങ്കിൽ സ്വരാദിയായ പ്രത്യയം േചർക്കുന്നതിനുമു�
മ്പു് ‘ക്ക് ’ ഇടനിലയായിവരും. വർത്തമാനേത്തയും ഭാവിേയയും കുറിക്കുന്ന പ്രത്യ�
യങ്ങൾ സ്വരാദികളാകയാൽ, ഈ വിധി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം.

ഉദാ:-

വർത്തമാനം ഭാവി
േകൾ + ക്ക് + ഉന്നു = േകൾക്കുന്നു. േകൾ + ക്ക് + ഉം = േകൾക്കും

കിട + ക്ക് + ഉന്നു = കിടക്കുന്നു. കിട + ക്ക് + ഉം = കിടക്കും.

അകാരിതമാെണങ്കിൽ ഈ ഇടനില േവണ്ട.
ഉദാ:-

അനങ് + ഉന്നു = അനങ്ങുന്നു. അനങ് + ഉം = അനങ്ങും.
കട + ഉന്നു = കടയുന്നു. കട + ഉം = കടയും.
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6. ഭാവിെയക്കുറിക്കുന്ന മെറ്റാരു പ്രത്യയമാണു് ‘ഉ’. അവധാരണം മുതലായ അർ�
ത്ഥവിേശഷങ്ങൾകൂടി ഇതു സ്ഫുരിപ്പിക്കും. പ്രത്യയ സ്വരം ഹ്രസ്വമാെണങ്കിലും ദീർ�
ഗ്ഘിപ്പിച്ചാണു് ക്രിയകളിൽ േചർക്കുന്നതു്.

ഉദാ:-
ധർമ്മേമ ജയിക്കൂ. സത്യേമ നിലനിൽക്കൂ.

7. ഭാവ്യർത്ഥ വിവക്ഷ കൂടാെത ശീലാദികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു ഭാവിരൂപം പ്ര�
േയാഗിക്കും.

ഉദാ:-
കാലത്തു് ഉണരും; കാലും മുഖവും കഴുകും; ഈശ്വരെന ധ്യാനിക്കും; ഇെതെന്റ

പതിവാണു്.

അഭ്യാസം ൩൬

I ഭൂതകാലരൂപം എഴുതുക.

(i) വിള്ളുന്നു, തള്ളുന്നു, െകാള്ളുന്നു.
(ii) അലറുന്നു, അലയുന്നു, വളരുന്നു, ചിതറുന്നു.
(iii) േതാല്ക്കുന്നു, പാർക്കുന്നു, േകൾക്കുന്നു.
(iv) േപാകുന്നു, ആകുന്നു, േവവുന്നു.

II വർത്തമാനകാലരൂപം എഴുതുക.

(i) ഉടച്ചു, കടഞ്ഞു, ഉടഞ്ഞു, ചടച്ചു.
(ii) വന്നു, തിന്നു, നിന്നു, െകാന്നു.
(iii) ആടി, ആട്ടി, പാടിച്ചു, പാടി.

III ഉം, ഉ, ഈ രണ്ടു ഭാവി പ്രത്യയങ്ങളുെട അർത്ഥത്തിലുള്ള അന്തരം േസാദാഹര�
ണം വ്യക്തമാക്കുക.

IV ഭാവ്യർത്ഥവിവക്ഷകൂടാെത ‘ഉം’ പ്രത്യയം പ്രേയാഗിക്കുന്നെതന്തിനുേവണ്ടി?
വിവരിച്ചു ഉദാഹരിക്കുക.
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പ്രകാരം

1. ആഭിലാഷികം എന്ന വിഭാഗത്തിൽെപട്ട വാക്യങ്ങെളപ്പറ്റി വിവരിച്ചേപ്പാൾ,
ക്രിയകൾ അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
നിർേദ്ദശകം, നിേയാജകം, വിധായകം, അനുജ്ഞായകം, ആശംസകം, ഈ പ്ര�
കാരങ്ങളാണു്, ആ അർത്ഥേഭദംെകാണ്ടു ജനിക്കുന്നതു്. ഇവെയക്കുറിച്ചു കുറച്ചുകൂടി
വിശദമായി ഇവിെട വിവരിക്കാം.
(i) നിർേദ്ദശകം—ധാത്വർത്ഥെത്ത മാത്രം കുറിക്കുന്നതാണു് നിർേദ്ദശകപ്രകാരം.

പ്രാർത്ഥന, നിേയാഗം മുതലായ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ ഇതിൽ കലർന്നിരി�
ക്കയില്ല.

ഉദാ:-

കാവ്യം ആേലാചനാമൃതം ആകുന്നു.

ഗാനം ആപാതമധുരം ആണു്.

വിേശഷബുദ്ധിയും സംഭാഷണശക്തിയും മനുഷ്യേന ഉള്ളൂ; ജന്തുക്കൾക്കും
പക്ഷികൾക്കും ഇല്ല.

(ii) നിേയാജകം—ധാതുവിെന്റ അർത്ഥേത്താടുകൂടി നിേയാഗം കലർത്തുന്നതാ�
ണു്, നിേയാജകപ്രകാരം.
ഉദാ:-

മദ്ധ്യമപുരുഷൻ


നീ േപാ.
നിങ്ങൾ േപാകു.

നിങ്ങൾ േപാകുവിൻ. [ബഹുവചനത്തിൽ
മാത്രം]

താങ്കൾ േപാകു.

പ്രഥമപുരുഷൻ


അവൻ േപാകെട്ട.
അവൾ േപാകെട്ട.
േസനാപതി യുദ്ധം
പ്രഖ്യാപിക്കെട്ട.

100
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നിേയാജകപ്രകാരത്തിൽ പ്രഥമപുരുഷനാണു് കർത്താെവങ്കിൽ ‘അെട്ട’
എന്നാണു് ധാതുവിൽ േചർേക്കണ്ട പ്രത്യയം. ‘രാമൻ േപാവെട്ട’ എന്ന രൂ�
പം േനാക്കുക. വക്താവു വക്താവിെന തെന്ന നിേയാഗിക്കാത്തതിനാൽ,
ഉത്തമ പുരുഷനാണു് കർത്താെവങ്കിൽ ‘അെട്ട’ എന്ന പ്രത്യയം അനുവാദം
മാത്രേമ കുറിക്കുകയുള്ളൂ. ‘ഞാൻ േപാകെട്ട’, ‘ഞങ്ങൾ േപാകെട്ട’ ഇത്യാദി
വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുേമ്പാൾ ഇതു വിശദമാകും. നിേയാജകപ്ര�
കാരത്തിൽ മദ്ധ്യമപുരുൈഷകവചനമാണു് കർത്താെവങ്കിൽ, ധാതു രൂപം,
പ്രത്യയം കൂടാെത പ്രേയാഗിച്ചാൽ മതി. ‘നീ േപാ’, ‘നീ വാ’ മുതലായവ ഉദാ�
ഹരണങ്ങൾ. ധാതുക്കൾ വ്യഞ്ജനാന്തങ്ങളാെണങ്കിൽ സംവൃേതാകാരേമാ
വിവൃേതാകാരേമാ േചർത്തും നിേയാജകരൂപം നിർമ്മിക്കാം. നിൽക്കു്, നിൽ�
ക്കൂ; േകൾ, േകളു്, േകൾക്കു്, േകൾക്കൂ, ഇത്യാദ്യുദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക.
നീ േപാ, നിങ്ങൾ േപാക, നിങ്ങൾ േപാകുക, നിങ്ങൾ േപായാലും, ഈ നാ�
ലു വാക്യവും നിേയാജകപ്രകാരമാണു്. ആദ്യേത്തതിൽ ആജ്ഞ അതിെന്റ
േകവലരൂപത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്നു. രണ്ടാമേത്തതിലും മൂന്നാമേത്തതിലും അല്പം
സൗമ്യത കലർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിലേത്തതാകെട്ട ആദരം കൂടി േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.
‘നിേയാജക’ പ്രകാരത്തിൽ കർത്താവു് ഏകവചനേമാ പൂജകബഹുവചന�
േമാ ആെണങ്കിേല ആദരേദ്യാതകമായ ‘ആലും’ എന്ന പ്രത്യയം വരികയുള്ളൂ.
ഭൂതകാലരൂപേത്താടാണു് ഇതു േചരുന്നതു്. വന്നാലും, േകട്ടാലും, മുതലായ
രൂപങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ.

നിേയാജക മദ്ധ്യമപുരുഷനിൽ ബഹുവചനമാണു് കർത്തൃപദെമങ്കിൽ, ക്രിയാ�
രൂപത്തിൽ ഇൻ പ്രത്യയം േചർക്കണം.

ഉദാ:-

പൗരപ്രമുഖന്മാേര, നിങ്ങൾ തിരിച്ചുേപാവിൻ! സമാധാനമായിരിക്കുവിൻ! നീ�
തിയിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ!

ആയുധം എടുപ്പിൻ, ശത്രുൈസന്യെത്ത തടുപ്പിൻ, വിേരാധികെള മുടിപ്പിൻ!

(iii) വിധായകം—ശീലം, മുറ, ഉപേദശം മുതലായ അഭിപ്രായങ്ങെള ധാത്വർത്ഥ�
ത്തിൽ കലർത്തുന്നതു വിധായകപ്രകാരം. ‘അണം’ എന്ന പ്രത്യയമാണു്
വിധായകക്രിയയിൽ േചരുന്നതു്. (‘േവണം’ എന്നതിെന്റ ലുപ്തരൂപമാണു്
ഈ പ്രത്യയം. അതിനാൽ പദ്യത്തിൽ ‘േപാകേവണം’ ‘നമിക്കേവണം’
ഇത്യാദി രൂപങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടു്.)

ഉദാ:-

ഊണുകഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നു മുറുക്കണം; കുറച്ചുറങ്ങണം.
(ശീലം)

സത്യം പറയണം, ധർമ്മം ആചരിക്കണം.
(ഉപേദശം)
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നായകെന്റ ആജ്ഞ പടയാളി അനുസരിക്കണം.
(മുറ)

(iv) അനുജ്ഞായകം—ധാത്വർത്ഥത്തിൽ അനുവാദം കൂടി േചർക്കുന്നതാണു്
അനുജ്ഞായകപ്രകാരം. ‘ആം’ എന്നു പ്രത്യയം.

ഉദാ:-

(1) നിങ്ങൾക്കു േപാവാം, കളിക്കാം, കൂട്ടുകാെര
വിളിക്കാം.

(2) അവർക്കു യേഥച്ഛം പ്രവർത്തിക്കാം.
(3) ഞാൻ പറയാം, ഞങ്ങൾ വരാം, കാത്തിരിക്കാം.

(v) ആശംസകം—ധാത്വർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന മുതലായ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ
കലർന്നതാണു് ആശംസകപ്രകാരം. വിധായകപ്രകാരത്തിൽ ‘ഏ’ എന്ന പ്ര�
ത്യയം േചർത്താൽ ആശംസകമാകും.

ഉദാ:-

ധർമ്മം ജയിേക്കണേമ, എെന്റ രാജ്യം ഉണരണേമ,
ൈദവേമ, നീ അനുഗ്രഹിക്കണേമ.

വിധായകരൂപവും നിേയാജകരൂപവും അങ്ങെന തെന്ന ആശംസാർത്ഥ�
ത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കും. വക്താവിെന്റ വിവക്ഷയനുസരിച്ചാണു് ആ മാതിരി
ക്രിയകളുെട പ്രകാരം നിർണ്ണയിേക്കണ്ടതു്.

ഉദാ:-

‘ഭഗവാൻ പാലിക്കണം നിങ്ങെള’.
‘ഉലകിനുെടപുരാൻ നിങ്ങെളക്കാത്തിടെട്ട’.

ചിഹ്നനം—ആശംസകപ്രകാരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളുെട അവസാനത്തിൽ ‘വി�
േക്ഷപണി’ എന്ന ചിഹ്നം േചർക്കുന്നതു യുക്തമാകുന്നു.

ഉദാ:-

1. ഭഗവാൻ പാലിക്കണം നിങ്ങെള!
2. പുരാൻ നിങ്ങെളക്കാത്തിടെട്ട!
3. പാലിക്കേണ ഞങ്ങെള േലാകനായകൻ
4. വേരണേമ നന്മ നമുക്കു േമേന്മൽ!

അഭ്യാസം ൩൭

I പ്രകാരം എന്നാെലന്തു്? അതു് എത്രവിധം?

II ‘അെട്ട’ എന്ന പ്രത്യയം ഏതു ‘പ്രകാര’ത്തിൽ ഏതു ‘പുരുഷ’നിൽ ധാതുേവാടു
േചർക്കണം? ഉദാഹരണപൂർവ്വം വിവരിക്കുക.

III അനുജ്ഞായകപ്രത്യയം എന്തു്? ഈ പ്രത്യയം േചർന്ന നാലു ക്രിയാരൂപങ്ങൾ
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എഴുതുക.

IV ‘ആലും’ എന്ന പ്രത്യയത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിലും പ്രേയാഗത്തിലുമുള്ള വിേശഷം
േസാദാഹരണം െതളിയിക്കുക.

V ആശംസകപ്രകാരത്തിലുള്ള വാക്യത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ മാത്രം വിേക്ഷ�
പണിചിഹ്നം േചർക്കുക.

(a) മനുഷ്യൻ പ്രയത്നിക്കണം.
(b) ൈദവം നെമ്മ രക്ഷിക്കണം.
(c) ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കെട്ട.
(d) രാമൻ േപാവെട്ട.
(e) അനുഗ്രഹിച്ചാലും ദയാേലാ ഞങ്ങെള.

LINKS TO
CHAPTERS

TOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



23
പ്രേയാഗം

1. കർത്താവിൽ േനരിട്ടന്വയിക്കുന്നതു്, കർമ്മത്തിൽ േനരിട്ടന്വയിക്കുന്നതു്, ഇങ്ങ�
െന ക്രിയകെള രണ്ടായി തിരിക്കാം. ആദ്യെത്ത രീതിയിൽ വാക്യം രചിക്കുേമ്പാൾ
കർത്താവായിരിക്കും ആഖ്യ. രണ്ടാമെത്ത രീതിയിലാെണങ്കിൽ ആഖ്യ, കർമ്മം.
ആഖ്യ കർത്താവാെണങ്കിൽ ക്രിയ കർത്തരി പ്രേയാഗമാവണം. ആഖ്യ കർമ്മമാ�
െണങ്കിൽ ക്രിയകർമ്മണ പ്രേയാഗമാക്കണം.

മലയാളത്തിലും മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിലും കർത്തരി പ്രേയാഗമാണു് സ്വാഭാ�
വികമായിട്ടുള്ളതു്. കർമ്മണി പ്രേയാഗം കൃത്രിമമാെണന്നുതെന്ന പറയാം. ഇംഗ്ലീ�
ഷ്, സംസ്കൃതം മുതലായ ഭാഷകളിൽ കർമ്മണിപ്രേയാഗം സ്വാഭാവികവും സുലഭവു�
മാണു്. ആ ഭാഷകെള അനുകരിച്ചു്, മലയാളത്തിലും സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ ഇന്നു
കർമ്മണി പ്രേയാഗത്തിനു പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

2. രണ്ടു പ്രേയാഗങ്ങളുേടയും രീതി ഉദാഹരണങ്ങളാൽ വ്യക്തമാക്കാം.
‘േവടൻ പക്ഷിെയ െകാന്നു’—ഈ വാക്യത്തിൽ ആരു െകാന്നു എന്ന ജി�

ജ്ഞാസയ്ക്കു സമാധാനം നൽകുന്നതു് ആ പ്രവൃത്തി െചയ്യുന്ന ‘േവടൻ’ ആണെല്ലാ.
അതു കർത്തൃപദമാവുകുന്നു. അതിനാൽ കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിനു് ഉദാഹരണമാ�
ണിതു്. ക്രിയാധാതുവിെന്റ രൂപത്തിൽ പ്രേയാഗവിേശഷം കുറിക്കുന്ന പ്രത്യയെമാ�
ന്നും കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഈ വാക്യം തെന്ന കർമ്മപ്രധാനമാ�
ക്കി മാറ്റാം. ‘പക്ഷി േവടനാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടു’—എന്തു െകാല്ലെപ്പട്ടു എന്ന ആകാം�
ക്ഷയ്ക്കു പൂർത്തിവരുത്തുന്നതു ആ ക്രിയയുെട ഫലമനുഭവിക്കുന്ന ‘പക്ഷി’യാണു്.
അതു കർമ്മപദവുമാണെല്ലാ. കർമ്മമാണു് ആഖ്യെയന്നും അതാണു മുഖ്യെമന്നും
സൂചിപ്പിക്കുവാനാണു്, പക്ഷി എന്നു നിർേദ്ദശികാരൂപത്തിൽ പദം പ്രേയാഗിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. കർത്താവു് ക്രിയയുെട ഉപകരണംേപാെല പ്രസ്തുത വാക്യത്തിൽ
അപ്രധാനമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു. അതിനാലാണു്, പ്രേയാജികാപ്രത്യയം േചർ�
ത്തിരിക്കുന്നതു്. ക്രിയാരൂപത്തിലും അന്തരം കാണാം. ‘െകാൽ + അ + െപട് +
ഉന്നു’, എന്നു േവർതിരിച്ചു പരിേശാധിക്കുക. ആദ്യേത്തതു ധാതുരൂപമാണു്. ‘അ’
കർമ്മണിപ്രേയാഗത്തിെന്റ പ്രത്യയം േചർക്കാൻ സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി ധാതുരൂ�
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പത്തിൽ േചർത്തിരിക്കുന്ന ഇടനിലമാത്രമാകുന്നു. ‘െപട് ’, ആണു്, കർമ്മണിപ്ര�
േയാഗസൂചകമായ പ്രത്യയം. അതിനുേശഷം കാലപ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ കർമ്മണിപ്രേയാഗക്രിയകളും ഈ വിധത്തിലാണു് നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു്.
െകാല്ലെപ്പടും, െകാല്ലെപ്പടുന്നു, െകാല്ലെപ്പട്ടു, െകാല്ലെപ്പടെട്ട, െകാല്ലെപ്പടണം മുത�
ലായ രൂപങ്ങൾ മാതൃകയായി ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് സഹായ�
മായിത്തീരും.

േവെറ ഉദാഹരണം:—

കർത്തരിപ്രേയാഗം കർമ്മണിപ്രേയാഗം
1. വാനരപ്പട സമുദ്രം കടന്നു. സമുദ്രം വാനരപ്പടയാൽ

കടക്കെപ്പട്ടു.
2. മനുഷ്യൻ സംസ്കാരം േനടണം. സംസ്കാരം മനുഷ്യനാൽ

േനടെപ്പടണം.
3. കർഷകൻ ധാന്യം വിതയ്ക്കുന്നു. ധാന്യം കർഷകനാൽ

വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു.
4. ഗാന്ധിജി സത്യഗ്രഹം സത്യഗ്രഹം ഗാന്ധിജിയാൽ

ശക്തിമത്തായ ഒരായുധമാക്കി. ശക്തിമത്തായ ഒരായുധം
ആക്കെപ്പട്ടു.

3. കർമ്മണിപ്രേയാഗം ഭാഷയിൽ കൃത്രിമമാെണന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലാ. സംസ്കൃത�
ത്തിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ച ക്രിയാപദങ്ങൾ കർമ്മപ്രധാനങ്ങളാക്കിയാൽ അഭംഗി
േതാന്നുകയില്ല. ‘പാട്ടു പാടെപ്പട്ടു’, ‘കത്തു് എഴുതെപ്പട്ടു’ എെന്നാെക്ക പറയുന്നതും
എഴുതുന്നതും അസുന്ദരമാകുന്നു. ‘ഗാനം ആലപിക്കെപ്പട്ടു’, ‘േലഖനം രചിക്കെപ്പ�
ട്ടു’, എെന്നാെക്കയായാൽ അത്ര അഭംഗി േതാന്നുകയില്ല. കർമ്മണിപ്രേയാഗ
വാക്യങ്ങൾ വളെര കരുതേലാടുകൂടി മാത്രേമ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപന്യാസങ്ങളിൽ
കലർത്താവൂ.

4. കർത്തൃപ്രധാനങ്ങളും കർമ്മപ്രധാനങ്ങളുമായ പ്രേയാഗങ്ങെളപ്പറ്റി വിവരിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. ‘എനിക്കു വായിക്കണം’, ‘എനിക്കു കുറച്ചു നടക്കണം’, ഇത്യാദി വാ�
ക്യങ്ങളിൽ ആഖ്യാപദം ഉേദ്ദശികാവിഭക്തിയാണു്. അതിനു പ്രാധാന്യമിെല്ലന്നു്
അതുെകാണ്ടുതെന്ന സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ‘ഉറങ്ങുക േവണം’, ‘നടക്കുക േവണം’, എന്നാ�
ണെല്ലാ ആഖ്യാതത്തിെന്റ അർത്ഥം. ഉറങ്ങുക എന്ന കർത്തൃപദെത്ത ‘ഉറങ്ങണം’
എന്ന ക്രിയ നിഗീരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഈമാതിരിയുള്ള ക്രിയയ്ക്കു നിഗീർണ്ണകർ�
ത്തൃകം എന്നു ൈവയാകരണന്മാർ സംജ്ഞ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിെല
‘ഭാവപ്രേയാഗ’ത്തിനു തുല്യമാണു് ഭാഷയിെല നിഗീർണ്ണ കർത്തൃകപ്രേയാഗം.

േവെറ ഉദാഹരണം:-
1. നിങ്ങൾക്കു േപാകാം.

2. എനിക്കു വരാം.

3. എനിക്കു പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരണം, കുെറ േനരം
വായിക്കണം, എന്നിെട്ടാന്നു കുളിക്കണം.
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അഭ്യാസം ൩൮

I (a) കർമ്മപ്രധാനമായ ക്രിയയാക്കുക:-

1. വന്ദിക്കുന്നു. ശ്ലാഘിക്കുന്നു. സ്തുതിക്കുന്നു.
2. വർണ്ണിച്ചു. വധിച്ചു. നിന്ദിച്ചു.
3. പ്രശംസിക്കും. സംഹരിക്കും. ക്ഷണിക്കും.
4. വാഴ്ത്തുവാൻ. കാണെട്ട. െകാന്നിട്ടു്.

പറഞ്ഞു്, േകൾക്കുേമാ. വന്ദിച്ച.

(b) കർത്തൃപ്രധാനമായ ക്രിയയാക്കുക:-
(1) രചിക്കെപ്പട്ടു, ഉപസംഹരിക്കെപ്പട്ടു, ആലപിക്കെപ്പട്ടു.
(2) എതിർക്കെപ്പടുന്നു, രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു, ലാളിക്കെപ്പടുന്നു.
(3) പാലിക്കെപ്പടും, േപാഷിപ്പിക്കെപ്പടും, നടത്തെപ്പടും.
(4) നിഹനിക്കെപ്പടാൻ, ആേക്ഷപിക്കെപ്പടുേമാ, വണങ്ങെപ്പടെട്ട, പറയ�

െപ്പട്ടിട്ടു്.

II (a) കർത്തരിപ്രേയാഗമാക്കുക:-
(1) രാമായണം വാല്മീകിയാലും ശാകുന്തളം കാളിദാസനാലും രചിക്കെപ്പട്ടു.
(2) കിരാതൻ മഹർഷിയാൽ ശപിക്കെപ്പട്ടു.
(3) ആകർഷണസിദ്ധാന്തം ന്യൂട്ടനാൽ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടതാണു്.
(4) സംേപക്ഷതാവാദം ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞനാൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടു?

(b) കർമ്മണിപ്രേയാഗമാക്കുക:-
(1) ഭരതൻ നാട്യശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചു.
(2) ഞങ്ങൾ പ്രജാധിപത്യം രക്ഷിക്കും.
(3) ഏകാധിപത്യം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയില്ല.
(4) ജനങ്ങൾ പിറന്ന നാടിെന േസ്നഹിക്കെട്ട.

III കർമ്മണിപ്രേയാഗം, കർത്തരിപ്രേയാഗം, നിഗീർണ്ണകർത്തൃകപ്രേയാഗം, ഇവ�
യുെട സ്വഭാവം േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക.
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1. ‘നീ ആ രഹസ്യം പറഞ്ഞുേവാ?’ ‘പറഞ്ഞു േപായീ.’ ആദ്യവാക്യം േചാദ്യ�
രൂപമാണു്. ദ്വിതീയവാക്യം അതിെന്റ സമാധാനമാകുന്നു. ‘ഞാൻ ഓർക്കാെത
പറഞ്ഞു; വ്യസനമുണ്ടു് ’ എന്നാണെല്ലാ രണ്ടാമെത്ത വാക്യത്തിനർത്ഥം. പറയുക
എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ അഭിപ്രായവിേശഷം സ്ഫുരിക്കാൻ ‘േപാ’ എന്ന ധാതുവി�
െന്റ ഭൂതകാലരൂപം േചർത്തിരിക്കയാണു്. ഇങ്ങെന ധാതുവിെന്റ അർത്ഥെത്ത
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും മറ്റും േവണ്ടി അതിനു പരമായി പ്രേയാഗിക്കുന്ന ധാതുവാണു്
അനുപ്രേയാഗം. ഏതു ധാതുവിെന സഹായിക്കാൻ അനുപ്രേയാഗം േചർക്കുന്നു�
േവാ വി, പ്ര, സം, ഈ ഉപസർഗ്ഗങ്ങൾ ഹരിക്കുക എന്ന ഒേര ധാതുവിനു് എത്ര
വിഭിന്നങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു! ഭാഷയിെല േഭദകാനുപ്രേയാഗങ്ങൾ�
ക്കു് ഇങ്ങെന ധാത്വർത്ഥെത്ത തീെര മാറ്റുവാൻ ശക്തിയില്ല. ചില അർത്ഥവിേശ�
ഷങ്ങൾ കലർത്തി പരിഷ്ക്കരിക്കാേന അവയ്ക്കു കഴിയുകയുള്ളൂ.

2. ഏതാനും അനുപ്രേയാഗങ്ങളും അവ പ്രാക് പ്രേയാഗത്തിൽ കലർത്തുന്ന ചില
അ ർത്ഥവിേശഷങ്ങളും ആണു് അടിയിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്.

അനുപ്രേയാഗം

1. അരുൾ

നാടുവാണരുളുന്ന രാജാവു്.

(വാഴുക എന്ന ക്രിയയിൽ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ കൂടി സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്നു.)

2. കളയ്

െകാന്നുകളഞ്ഞു, പറഞ്ഞുകളഞ്ഞു, വിട്ടുകളഞ്ഞു, െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

(സാഹസം, ലാഘവം, അനാസ്ഥ മുതലായ അർത്ഥങ്ങൾ സന്ദർഭാനുസാരം
സ്ഫുരിപ്പിക്കും ഈ അനുപ്രേയാഗധാതു.)

3. േപാര്, വര്
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യാഗം നടത്തിവന്നു. കരം െകാടുത്തുേപാന്നു.

(പതിവു്, ശീലം, ഇത്യാദ്യർത്ഥവിേശഷം കുറിക്കുന്നു.)

4. കൂട്

(ആശ്വാസം, കഴിവു്, സമ്മതി മുതലായ അർത്ഥങ്ങൾ േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.)

(1) ഒരു വിധത്തിെലല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൂടി.
(2) േതടിക്കയർത്തു പടയിൽ പലർ കൂടി വന്നാൽക്കൂടി ക്കരുത്തുടയ ൈകയി�

തു കൂസുകില്ല.

5. േപാൽ, േപാലും

(അത്ഭുതം, സേന്ദഹം, നിന്ദ, മുതലായ ഭാവങ്ങൾ പ്രാക്പ്രേയാഗ ധാതുവിൽ
കലർത്തുന്നു.)

(1) സത്യത്തിനുേവണ്ടി രാജ്യം ഉേപക്ഷിച്ചുേപാൽ.
(2) എെന്റ വാക്കു േകട്ടു് അവൻ കയർത്തുേപാലും.
(3) രാവണെന്റ അപരാധം രാമൻ ക്ഷമിക്കും േപാലും.
(4) വാല്മീകി ഒരു കിരാതനായിരുന്നുേപാൽ.

പറഞ്ഞു തരിക, പറഞ്ഞുെകാടുക്കുക, െകാടുത്തുവിടുക, തിന്നുകഴിയുക മുതലായ
ക്രിയാരൂപങ്ങളിൽ പ്രാക്പ്രേയാഗത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിൽ അനുപ്രേയാഗം വരു�
ത്തുന്ന ഈഷദ് േഭദങ്ങൾ വ്യക്തമാണെല്ലാ.

3. പ്രാക്പ്രേയാഗത്തിനു പിൻപു െതാട്ടു് അനുപ്രേയാഗം െചയ്യുകയാണു സാമാ�
ന്യവിധി. മുകളിലുദ്ധരിച്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങെളല്ലാം ഈ നിയമം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടു്.
എന്നാൽ പദ്യത്തിലും സംഭാഷണൈശലിയിലും അനുപ്രേയാഗം പിരിച്ചു് ‘ഒന്നു�
ണ്ടു െചേയ്യണ്ടു നിങ്ങെളന്മക്കേള’, ‘അവനുേണ്ടാ എെന്നങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടു് ’
എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടു്.

അഭ്യാസം ൩൯

I (a) പ്രാക്പ്രേയാഗം, അനുപ്രേയാഗം, ഇവ േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക:-
(b) പ്രാക്പ്രേയാഗങ്ങളും അനുപ്രേയാഗങ്ങളും തിരിെച്ചഴുതുക:-

(i) ആപത്തു വന്നു േപായി.
(ii) ചികിത്സകൾ െചയ്തുേപാന്നു.
(iii) ഉത്സവം നടത്തിെക്കാള്ളണം.
(iv) കുറ്റം പറഞ്ഞുെകാള്ളണം.
(v) ഉപേക്ഷപം സംസാരിച്ചു തീർത്തു.
(vi) ഞാൻ അതു പറയാൻ വിട്ടുേപായി.

II അനുപ്രേയാഗം എത്രവിധം? ഏെതല്ലാം? ഓേരാന്നിനും ഉദാഹരണം എഴുത�
ണം?
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III അർത്ഥേഭദം വിശദമാക്കുക:-

(1) ഇന്നുതെന്ന േപാവു; ഇന്നുതെന്ന െപാെയ്ക്കാള്ളു; ഇന്നുതെന്ന െപായ്ക്കളയു�
േമാ?

(2) ഞാൻ വായിച്ചു; ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്; ഞാൻ േസ്നഹിക്കുന്നു; ഞാൻ േസ്നഹി�
ക്കുന്നുണ്ടു്.

(3) രാഘവൻ വരും; രാഘവൻ വരുമായിരിക്കും; രാഘവൻ വരുമായിരുന്നു.

IV െകാൾ, അരുൾ, േപാൽ, േപാലും, അെത്ര, േപാ, വര്, ഇരി, ഈ അനുപ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ േചർത്തു് ഓേരാ വാക്യം എഴുതുക: പ്രാക്പ്രയാഗത്തിെന്റ അർത്ഥം
എങ്ങെന ഇവ േഭദിപ്പിക്കുന്നു എന്നു വിശദമാക്കുക.

V പ്രാക്പ്രേയാഗത്തിനു െതാട്ടടുത്തു് അനുപ്രേയാഗം എന്ന നിയമം സാർവ്വത്രിക�
മെല്ലന്നു േസാദാഹരണം െതളിയിക്കുക.

VI (1) പറയാം, പറഞ്ഞുെകാടുക്കാം; (2) െചയ്യാം, െചയ്തുെകാള്ളാം; (3) കളഞ്ഞു,
കളഞ്ഞുേപായി; (4) ഉേപക്ഷിച്ചു, ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു; ഈ ഓേരാ വകുപ്പിലും
െപട്ട ക്രിയാപദങ്ങളുെട അ ർത്ഥത്തിലുള്ള അന്തരം വിശദമാക്കുക.
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1. അപ്രധാനങ്ങേളാ പ്രധാനങ്ങേളാ ആയ ക്രിയാപദങ്ങൾ അനുവാദരൂപത്തി�
േലാ നിേഷധ രൂപത്തിേലാ വരാം. ‘സൂര്യൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന േഗാളമാകുന്നു;
ചന്ദ്രൻ അങ്ങെനയുള്ള ഒന്നല്ല’, എന്നീ വാക്യങ്ങളിെല ആഖ്യാതങ്ങൾ േനാക്കുക.
‘ആകുന്നു’, അനുവാദരൂപമാണു്. ‘അല്ല’, നിേഷധരൂപവും.

േവെറ ഉദാഹരണം:-
(1) മനുഷ്യനു വിേശഷബുദ്ധിയുണ്ടു്. (അനുവാദം)

ജന്തുക്കൾക്കു വിേശഷബുദ്ധിയില്ല. (നിേഷധം)

(2) സാഹിത്യം പ്രചാരണപരമാവണം
സാഹിത്യം പ്രചാരണപരമാവരുതു്.

അല്ല, ഇല്ല, അരുതു്, ഈ ശബ്ദങ്ങൾ യഥാക്രമം, ആകുന്നു, ഉണ്ടു്, ആവാം, ഈ ക്രി�
യകളുെട നിേഷധരൂപങ്ങളാകുന്നു. ഇവെയ അനുപ്രേയാഗങ്ങളാക്കിയാൽ പ്രാക്
പ്രേയാഗങ്ങളായിവരുന്ന മറ്റു ക്രിയകളും നിേഷധാർത്ഥകങ്ങളായിത്തീരും. ‘ഒല്ല’
എന്ന ശബ്ദവും നിേഷധാർത്ഥകമായ അനുപ്രേയാഗം തെന്ന. ‘പലേരാടും നിന�
യാെതെയാരു കാര്യം തുടെങ്ങാല്ല, പണം േമാഹിെച്ചാരുത്തെനച്ചതിച്ചീെടാല്ല’ മു�
തലായ വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക. മറ്റു നിേഷധാനുപ്രേയാഗങ്ങൾ േചർക്കുന്ന രീതി
അടിയിൽക്കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കണം.

അനുവാദം നിേഷധം
(1) ഞാൻ വായിക്കുകയാണു്. ഞാൻ വായിക്കുകയല്ല.
(2) ശാസ്ത്രം പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചുള്ള വി�

സ്മയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
അന്ധവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പി�
ക്കുന്നില്ല.

(3) ധർമ്മം െചയ്യണം. അധർമ്മം െചയ്യരുതു്.
(4) സത്യം പറയാം, പ്രിയം പറയാം. അസത്യം പറയരുതു്, അപ്രി�

യം പറയരുതു്.

2. നിേഷധാർത്ഥം കുറിക്കാവാൻ അനുപ്രേയാഗങ്ങൾക്കുപുറെമ, ‘ആ’ എെന്നാരു
പ്രത്യയം കൂടി ഉണ്ടു്. ഇതു ധാതുവിേനാടുകൂടിയാണു്, ക്രിയാപദേത്താടുകൂടിയല്ല,
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േചരുന്നതു്. ‘വര് ’ എന്ന ധാതുവിേനാടു് ‘ആ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർന്നാൽ ‘വരാ’
എന്ന നിേഷധാർത്ഥകരൂപം സിദ്ധിക്കും. േവെറ ഉദാഹരണം:-

ധാതു പ്രത്യയം നിേഷധരൂപം
േപാര് ആ േപാര് + ആ േപാരാ
(പാപം െചയ്തതുേപാരും. അനുവാദം.
പുണ്യം െചയ്തതുേപാരാ. നിേഷധം.)
കൂട് ആ കൂടാ
െചയ് ആ െചയ്യാ
േവൺ ആ േവണ്ടാ
(സന്ധിയിൽവരുന്ന ദ്വിത്വം, ആഗമം, ആേദശം
മുതലായവ ഇവിെട വിവരിക്കുന്നില്ല.)
േപാ ആ േപാകാ

േപാരാ, കൂടാ, െചയ്യാ, േവണ്ടാ മുതലായ ശബ്ദങ്ങളും നിേഷധാനുപ്രേയാഗങ്ങ�
ളായിവരും.

ഉദാ:-

അനുവാദം നിേഷധം
െചയ്തുേപാരുന്ന െചയ്തുേപാരാത്ത
നടന്നുവരുന്ന നടന്നുവരാത്ത
േകട്ടു കൂടുന്ന േകട്ടു കൂടാത്ത
േക്ലശം േവണ്ടുന്ന േക്ലശം േവണ്ടാത്ത

3. രണ്ടു നിേഷധങ്ങൾ േചർന്നാൽ അനുവാദമാവും ക്രിയയുെട അർത്ഥം—‘എനിക്കു
കായിക വിേനാദങ്ങളിൽ താല്പര്യമിെല്ലന്നില്ല’ എന്ന വാക്യത്തിൽ ‘ഇെല്ലന്നില്ല’
എന്നതിനു് അർത്ഥം ‘ഉണ്ടു് ’ എന്നാണു്. ‘അവൻ ബുദ്ധിമാനെല്ലന്നല്ല എെന്റ വിവ�
ക്ഷ’ എന്ന വാക്യത്തിനർത്ഥം ‘അവൻ ബുദ്ധിമാനാെണന്നാണു് ഞാൻ പറയാനാ�
ഗ്രഹിച്ചതു് ’ എന്നാകുന്നു. ഇതുേപാെല മറ്റുദാഹരണങ്ങളും സ്വയം ഗ്രഹിക്കാമെല്ലാ.

അഭ്യാസം ൪ഠ

I അനുവാദരൂപമായ ക്രിയെയ നിേഷധരൂപമാക്കാനുള്ള രണ്ടു മാർഗ്ഗം വിവരി�
ക്കുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കണം.

II ആകുന്നു, ഉണ്ടു്, ആം, ഇവയുെട നിേഷധരൂപങ്ങൾ എഴുതുക.

III അല്ല, ഇല്ല, അരുതു്, കൂടാ, വഹിയാ, േവണ്ടാ ഇവ നിേഷധാനുപ്രേയാഗങ്ങളാ�
യി വരുന്ന ഈരണ്ടു വാക്യെമഴുതുക.

IV നിേഷധരൂപെമഴുതുക.

(i) നടക്കുന്ന, കാണുന്ന, േകൾക്കുന്ന, വരുന്ന.
(നടക്കാതിരിക്കുന്ന, കാണാതിരിക്കുന്ന, ഇത്യാദിരൂപങ്ങളാണു നിേഷധം
കുറിക്കുന്നവ.)

LINKS TO
CHAPTERS
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(ii) നടന്ന, കണ്ട, േകട്ട, വന്ന
(നടക്കാത്ത, കാണാത്ത, േകൾക്കാത്ത, വരാത്ത, ഇത്യാദിരൂപങ്ങൾ
പരിചിതങ്ങളാണെല്ലാ.)

(iii) നടക്കും, കാണും, േകൾക്കും, വരും.
(ഉം എന്ന പ്രത്യയം േലാപിപ്പിച്ചു് ആ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തു് നിേഷധ�
രൂപങ്ങൾ നിഷ്പാദിപ്പിക്കാം—നടക്കാ, കാണാ, േകൾക്കാ, വരാ, ഇത്യാദി.
ഇല്ല എന്ന അനുപ്രേയാഗം േചർത്താലും മതി.)

LINKS TO
CHAPTERS
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26
േപെരച്ചം, വിനെയച്ചം

1. ക്രിയാവിഭാഗങ്ങെള പ്രതിപാദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുറ്റുവിന, പറ്റുവിന, ഇവ�
െയക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുെവച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. അർത്ഥപൂർത്തിക്കു് അന്യപദെത്ത ആശ്രയി�
ക്കാത്ത പ്രധാനക്രിയ മുറ്റുവിന; അന്യപദെത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന അപ്രധാനക്രിയ
പറ്റുവിന. ‘ഇന്നെല നിശ്ചയിച്ച കാര്യം താമസിക്കാെത നടക്കും’, എന്ന വാക്യത്തി�
െല പ്രധാനക്രിയ ഏതാണു്? ‘നടക്കും’, എന്ന ശബ്ദമേല്ല? അതു പരപദത്തിെന്റ
അംഗമല്ലെല്ലാ. ‘നിശ്ചയിച്ച’, ‘താമസിക്കാെത’, ഈ ക്രിയകൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളല്ല.
ആദ്യേത്തതു, കാര്യം എന്ന നാമേത്തയും, രണ്ടാമേത്തതു നടക്കും എന്ന ക്രിയ�
േയയും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നാമത്തിെന്റ അംഗമായ അപ്രധാനക്രിയ വിന�
െയച്ചമാെണന്നും, രണ്ടും വിേശഷണമായി വരുെമന്നും, േഭദകങ്ങെള വിഭജിക്കുന്ന
പ്രകരണത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണു്.

2. േപെരച്ചമുണ്ടാക്കാൻ ക്രിയാപദേത്താടുകൂടി ‘അ ട എന്ന പ്രത്യയം േചർക്കുന്നു.
‘പാടുന്ന പക്ഷി’, ‘പാടിയ പക്ഷി’, ഈ രണ്ടു വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങളിെല ‘പാടു�
ന്ന’, ‘പാടിയ’, ഈ േപെരച്ചങ്ങൾ ‘പാടുന്നു’, ‘പാടി’, ഈ ക്രിയാരൂപങ്ങേളാടു് ‘അ’
എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തതാണു് രചിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു സ്പഷ്ടമാണെല്ലാ.

േവെറ ഉദാഹരണം:
(i) ഒഴുകുന്ന നദി ഒഴുകിയ നദി

(ii) േകാർക്കുന്ന മാല േകാർത്ത മാല
(ഉകാരാന്തമാണു് മുറ്റുവിനെയങ്കിൽ, അന്ത്യസ്വരം േലാപിച്ചുേപാകും, ‘അ’ എന്ന
േപെരച്ചപ്രത്യയം േചർക്കുേമ്പാൾ. ഇതു സന്ധികാര്യമാണു്.

ഉദാഹരണം:-
നിന്നു + അ = നിന്നു് + അ = നിന്ന; െചയ്തു + അ = െചയ്തു് + അ= െചയ്ത. ആയി,

േപായി, ഈ പൂർണ്ണക്രിയകളുെട അന്ത്യമായ ഇകാരവും േപെരച്ചപ്രത്യയം േചരു�
േമ്പാൾ ലുപ്തമാവും. ആയ, േപായ എന്നാണു് േപെരച്ചങ്ങൾ. പദ്യങ്ങളിൽ ആയിന,
േപായിന എന്നു് ഇകാര േലാപം വരാെത നകാരം ആഗമമായുള്ള രൂപങ്ങളും കാ�
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ണാം.)
േപെരച്ചത്തിനു് അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളില്ല. വിനെയച്ചങ്ങൾ, അവയ്ക്കും അം�

ഗിയായ ക്രിയയ്ക്കും കാലത്തിലുള്ള അന്തരെത്ത ആസ്പദമാക്കി വിഭജിക്കെപ്പേട�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ‘കളിച്ചുവന്നു’, ‘കളിക്കാൻ വന്നു’ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിെല വിന�
െയച്ചത്തിനും വിനയ്ക്കും കാലത്തിലുള്ള ബന്ധം േനാക്കുക. ‘കളിച്ചു’ എന്ന അംഗ�
ക്രിയ കുറിക്കുന്ന വ്യാപാരം ‘വന്നു’ എന്ന അംഗിക്രിയയ്ക്കു മുൻപാണു് നടക്കുന്നതു്.
‘വന്നു’ എന്ന അംഗിക്രിയയുെട അർത്ഥമായ പ്രവൃത്തി നടന്നതിനുേശഷമാണു്,
കളി എന്നു കാണിക്കാൻ ‘ആൻ’ എന്ന പ്രത്യയം വിനെയച്ചത്തിൽ േചർത്തിരിക്കു�
ന്നു. പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്കു മുൻപാണു് അംഗക്രിയ കുറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നെതങ്കിൽ,
അതു മുൻവിനെയച്ചം; പിൻപാെണങ്കിൽ പിൻവിനെയച്ചം. ‘കളിച്ചുവന്നു’ എന്ന
ആഖ്യാതത്തിെല കളിച്ചു് മുൻവിനെയച്ചമാണു്. കളിക്കാൻ വന്നു എന്നതിെല അം�
ഗക്രിയ പിൻവിനെയച്ചമാകുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-
(i) ഞാൻ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

—പിൻവിനെയച്ചം.
പടയാളികൾ െപാരുതാൻ ഒരുങ്ങി
—പിൻവിനെയച്ചം.

(ii) പുഴ നീന്തിക്കടന്നു് േതാട്ടത്തിൽ െചന്നു
—മുൻവിനെയച്ചം.
പുത്രൻ എഴുേന്നറ്റു് സ്വപിതാവിെന വന്ദിച്ചു
—മുൻവിനെയച്ചം.

3. ഭൂതകാലം കുറിക്കുന്ന മുറ്റുവിന ദുർബ്ബലമാക്കിയാണു് മുൻവിനെയച്ചമുണ്ടാകുന്ന�
തു്. അേന്ത്യാകാരം സംവൃതമാക്കുക, ഇകാരാന്തമാണു് ക്രിയെയങ്കിൽ പിന്നാെല
വരുന്ന ദൃഢാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കുക, പരമായി വരുന്നതു ശിഥില വ്യഞ്ജനമെണങ്കിൽ
േചർത്തുച്ചരിക്കുക, ഇെതല്ലാമാണു് മുറ്റുവിനയുെട ദുർബ്ബലീകരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം.
പിൻവിനെയച്ചത്തിെന്റ രൂപം ലഭിക്കുവാൻ ധാതുവിേനാേടാ ഭാവി രൂപേത്താേടാ
‘ആൻ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്താൽ മതി.

ഉദാഹരണം:-
(i) മുൻവിനെയച്ചം

ഗൃഹനായിക ഗൃഹം അടിച്ചുതളിച്ചു കുളിച്ചുവന്നു.

(അടിച്ചു്, തളിച്ചു്, കുളിച്ചു്, ഈ മൂന്നു് അംഗക്രിയകളുേടയും വ്യാപാരം ‘വന്നു’െവന്ന
ക്രിയയ്ക്കു മുൻപു നടക്കുന്നതാണു്.)

കള്ളൻ ഓടിത്തളർന്നു.

(‘ഓടി’ ഇകാരാന്തമാണു്, ഇവിെട പൂർണ്ണക്രിയയെല്ലന്നു കാണിക്കാൻ, പരമാ�
യി വരുന്ന തകാരത്തിനു് ദ്വിത്വം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.)

(ii) പിൻവിനെയച്ചം
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അറി + ആൻ = അറി + യ് + ആൻ = അറിയാൻ.
പകര് + ആൻ = പകരാൻ.
അറിയും + ആൻ = അറിയുവാൻ.
പകരും + ആൻ = പകരുവാൻ
(പഠിക്കാൻ, പഠിപ്പാൻ, േകൾക്കാൻ, േകൾപ്പാൻ ഇത്യാദി പിൻവിനെയച്ചരൂ�

പങ്ങളിൽ ‘ആൻ’ പ്രത്യയം തെന്നയാണു് േചർത്തിരിക്കുന്നതു്.)

4. കാലം, പ്രകാരം, പുരുഷൻ ഈ ഉപാധികെളാന്നുമില്ലാെത േകവലം വ്യാപാര�
െത്തക്കുറിക്കുന്ന അംഗക്രിയയാണു് നടുവിനെയച്ചം. ‘െചയ്യേവണം’, ‘കാണത്ത�
ക്ക’, ‘പാടെപ്പട്ടു’, എന്നിങ്ങെന അനുപ്രേയാഗേത്താടു േചർന്നു വരുന്ന പ്രാക് പ്ര�
േയാഗങ്ങളിലാണു് ആ രൂപം ശരിയായ നിലയിൽ കാണുന്നതു്. ‘െചയ്യ’, ‘കാണ’,
‘പാട’, ഇവ െചയ്, കാണ്, പാട്, ഈ ധാതുക്കേളാടു, ‘അ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർ�
ന്നുണ്ടായ നടുവിനെയച്ചങ്ങളാകുന്നു. ‘ക’, ‘ഉക’, ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്തും ഈ
വിനെയച്ചം നിർമ്മിക്കാം. െചയ്ത, െചയ്യുക, കാൺക, കാണുക, പാടുക ഇത്യാദി
രൂപങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-
െപയ് + ക = െപയ്ക.

െപയ് + ഉക = െപയ്യുക.
േചര് + ഉക = േചരുക.
ഏല് + ഉക = ഏലുക.
എഴുത് + ഉക = എഴുതുക.
പറ + ക = പറക.
പറ + ഉക = പറയുക.

5. നടുവിനെയച്ചത്തിെന്റ പ്രേയാഗം നമ്മുെട ഭാഷയിൽ വളെര കുറഞ്ഞുേപായിട്ടു�
ണ്ടു്. ‘സത്യം പറയുക’, ‘ധർമ്മം െചയ്യുക’ ഇത്യാദി വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന െച�
യ്യുക, പറയുക ഈ ക്രിയകൾ നിേയാജകപ്രകാരത്തിൽ െപടുന്നു; അവ സ്വതന്ത്ര�
ങ്ങളുമാണു്. അതിനാൽ വിനെയച്ചങ്ങളല്ല. ‘െവൽക’, ‘വാഴ്ക’ എന്നിങ്ങെന ആശം�
സപ്രകാരത്തിലും സ്വതന്ത്രമായി നില്ക്കുന്നതുകാണാം. ക്രിയാനാമങ്ങളായിട്ടും ഇവ
പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. ‘നിലം ഉഴുക ആഹ്ലാദകരമാണു് ’, ‘അധർമ്മം െചയ്യുക നിന്ദ്യ�
മാകുന്നു’, ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നാമമായിട്ടാണു്, ഉഴുക, െചയ്യുക, ഈ പദങ്ങൾ പ്ര�
േയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ധാതുക്കേളാടു് ‘അ’ േചർന്നുണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങൾ
മാത്രേമ േകവലം നടുവിനെയച്ചമായി ഗണിക്കാവൂ.

6a) ‘പകലിരവു പദകമലമകതളിരിൽ നണ്ണുകിൽ
പങ്കജാക്ഷൻ കനിെഞ്ഞന്തു െചയ്യാഞ്ഞതും?’

ഈ ഈരടിയിൽ കാണുന്ന ‘നണ്ണുകിൽ’ എന്ന ക്രിയാപദം അസ്വതന്ത്രമാണു്.
‘െചയ്യാഞ്ഞതു് ’ എന്ന മുറ്റുവിനയുെട അംഗമാണെല്ലാ അതു്. ഇങ്ങെന, ഒന്നു
സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം അർത്ഥവിേശഷം കുറിക്കുന്ന അംഗക്രിയ പാക്ഷികവിന�
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െയച്ചമാകുന്നു. ഇൽ, കിൽ, ഉകിൽ ഈ പ്രത്യയങ്ങളിൽ യഥാേയാഗം േചർ�
ന്നാണു പാക്ഷികവിനെയച്ചമാകുന്നതു്. ‘െചയ്യിൽ, െചയ്തിൽ, െചയ്യുകിൽ’ ഇവ
മൂന്നും പാക്ഷികവിനെയച്ചങ്ങളാകുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

ധാതു
കാൺ.
കാൺ + ഇൽ = കാണിൽ
കാൺ + കിൽ = കാൺകിൽ
കാൺ + ഉകിൽ = കാണുകിൽ
അറി + കിൽ = അറികിൽ
അറി + ഉകിൽ = അറിയുകിൽ

b) ധാതുക്കേളാടു യഥാേയാഗം പ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്തു് പാക്ഷികരൂപമുണ്ടാക്കുന്ന
രീതിയാണു് മുകളിൽ വിവരിച്ചതു്. ക്രിയാപദങ്ങേളാടു ഭൂതകാലത്തിൽ ആൽ
എന്ന പ്രത്യയം േചർന്നാൽ പാക്ഷിക വിനെയച്ചമാകും. പറഞ്ഞാൽ, വിചാരി�
ച്ചാൽ, െചയ്താൽ മുതലായ ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക. ആ, എൻ, ഈ ധാ�
തുക്കേളാടു ‘കിൽ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർന്നുണ്ടാകുന്ന പാക്ഷികരൂപം അനുപ്ര�
േയാഗമാക്കിേച്ചർത്താൽ ഭൂതഭാവിവർത്തമാനക്രിയകെള സംഭാവനാർത്ഥം
കുറിക്കുന്ന വിനെയച്ചമാക്കാം.

(i) വന്നു + ആകിൽ = വന്നാകിൽ
വരുന്നു + ആകിൽ = വരുന്നാകിൽ
വരും + ആകിൽ = വരുമാകിൽ

(ii) വന്നു + എൻകിൽ = വന്നുെവങ്കിൽ, വെന്നങ്കിൽ
വരുന്നു + എൻകിൽ = വരുന്നുെവങ്കിൽ,
വരുെന്നങ്കിൽ
വരും + എൻകിൽ = വരുെമങ്കിൽ

7. ‘േജഷ്ഠനിരിെക്കക്കുരുവംശത്തിൽ
േശ്രഷ്ഠൻ ഞാെനന്നവനുെട ഭാവം.’
ഈ ഈരടിയിെല ‘ഇരിെക്ക’ എന്ന അംഗക്രിയ ഒന്നു് ഒരുവിധത്തിൽ സ്ഥി�

തിെചയ്യുേമ്പാൾ എന്ന അർത്ഥം കുറിക്കുന്നു. ഈ മാതിരി ക്രിയാവിേശഷണമാ�
യി വരുന്ന പറ്റുവിനയാണു് തൻവിനെയച്ചം. ധാതുക്കേളാടു് ‘എ’ എേന്നാ ‘അെവ’
എേന്നാ േചർത്താൽ തൻവിനെയച്ചമാവും.

ഉദാ:- ധാതു പ്രത്യയം രൂപം
കാൺ എ കാെണ, കാൺെക
കാൺ അെവ കാണെവ
െചയ് എ െചെയ്യ, െചെയ്ക
െചയ് അെവ െചയ്യെവ, െചയ്കെവ;
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(േകൾെക്ക, േകൾക്കെവ; വാെഴ്ക, വാഴ്കെവ; നിൽെക്ക, നിൽക്കെവ ഇത്യാദ്യു�
ദാഹരണങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുക.)

8. ഇത്രയം വിവരിച്ചതിൽ നിന്നു മുൻവിനെയച്ചം, പിൻവിനെയച്ചം, നടുവിനെയ�
ച്ചം, പാക്ഷികവിനെയച്ചം, തൻവിനെയച്ചം എന്നു ക്രിയാവിേശഷങ്ങളായി വരാ�
വുന്ന അംഗക്രിയകെള വിഭജിക്കാെമന്നു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ‘വരാെത, കാണാെത,
േപാകാെത’ എന്നിങ്ങെന നിേഷധാർത്ഥങ്ങളായ അംഗക്രിയകൾ മുറ്റുവിനകളിൽ
അന്വയിക്കുന്നവയായിട്ടു കാണാം. ഇവയ്ക്കു മറവിനെയച്ചം എന്നു േപരുണ്ടു്. ‘കാ�
െണ’ എന്ന തൻവിനെയച്ചത്തിെന്റ നിേഷധരൂപം മാത്രമാണു്, ‘കാണാെത’
എന്ന പദം.

അഭ്യാസം ൪൧

I. അന്തരം േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക:-

(i) മുൻവിനെയച്ചം, പിൻവിനെയച്ചം.
(ii) തൻവിനെയച്ചം, പാക്ഷികവിനെയച്ചം.

II. താെഴ എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളിെല വിനെയച്ചങ്ങൾ ഏതു ക്രിയാപദങ്ങളിൽ
അന്വയിക്കുന്നു? ഏതു വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നു?

(i) ഓടിച്ചാടിത്തകർത്തങ്ങെന കളിതുടരും
കണ്ണനാമുണ്ണികാണ്െക
േപ്പടിേച്ചാടാൻ തുടങ്ങീ വനമഖിലെമരി-
ക്കുന്ന തീ കണ്ട കൂട്ടർ.

(ii) ഓടാേത നിന്നുെകാൾവിൻ ചപല കപികേള,
രാമെന േക്ലശേമതും
കൂടാതെമ്പയ്തു വീഴിച്ചടരിൽ മദെമാെട
ത്തുന്ന ഞാൻ േമഘനാദൻ.

(iii) േപാരാടുവാൻ ഒരുങ്ങാെത അർജ്ജുനൻ വില്ലു െവച്ചു േതരിൽ ഇരിെക്ക,
ഭഗവാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൗരുഷം ഉേത്തജിപ്പിക്കുവാൻ തേത്ത്വാപ�
േദശം െചയ്തു.

(iv) തന്നാകിേലാ ഞാനതു െകാണ്ടുേപാരാം
(v) നാലുേപർ േകട്ടാൽ നിരക്കാത്ത വസ്തു വീ

വാലുള്ള വാനരന്മാർക്കും ചിതംവരാ.
(vi) േശഷനാെയങ്കിൽ വർണ്ണിെപ്പൻ

േശഷിക്കാെത ഭവദ്ഗുണം.
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1. കർത്താവു േസ്വച്ഛയാൽ െചയ്യുന്ന ക്രിയ േകവലം പരേപ്രരണയാൽ െചയ്യുന്നതു
പ്രേയാജകം. ഈ വ്യത്യാസം ഇതിനു മുൻപുതെന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നു’,
‘അമ്മ കുട്ടിെയ ഉറക്കുന്നു’, ഈ വാക്യങ്ങളിെല ക്രിയാപദങ്ങൾ യഥാക്രമം രണ്ടിനും
ഉദാഹരണമാണെല്ലാ. ഇവിെട ‘ഉറങ് ’ എന്ന ധാതുവിെല അന്ത്യവ്യഞ്ജനത്തിനു
ഖരം ആേദശമായി വന്നിട്ടാണു് അതു പ്രേയാജകമായതു്. ‘തിന്നുന്നു’ എന്നു േക�
വലരൂപം, ‘തീറ്റുന്നു’ എന്നു പ്രേയാജകരൂപം. ഈ ഉദാഹരണത്തിലും ഖരാേദശം�
തെന്ന െചയ്തിരിക്കുന്നു. ‘ആടുന്നു’, എന്ന ക്രിയ പ്രേയാജകമാക്കാൻ ധാതുവിെന്റ
അന്ത്യവ്യഞ്ജനമായ ടകാരം ഇരട്ടിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ‘ആട്ടുന്നു’ എന്നാണ�
െല്ലാ അതിെന്റ പ്രേയജകരൂപം. ധാതുവ്യഞ്ജനാന്തവും കർത്താവു് അേചതനവും
ആയിരുന്നാൽ, അഖാരിത ധാതുക്കെള പ്രേയാജകങ്ങളാക്കാനുള്ള സാമാന്യ നി�
യമമാണു് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതു്.

2. ജഡകർത്തൃകങ്ങളായ അകാരിതധാതുക്കെള പ്രേയാജകമാക്കാൻ അവെയ
കാരിതമാക്കുക മാത്രം മതി എന്ന വിധി അേനകം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ശരിയാകുന്നു.

ഉദാ:- േകവലം, അകാരിതം പ്രേയാജകം
ഉടയുന്നു ഉടയ്ക്കുന്നു

അരയുന്നു അരയ്ക്കുന്നു
ചതയുന്നു ചതയ്ക്കുന്നു

3. കർത്താവു േചതനമാെണങ്കിൽ അകാരിതങ്ങെള കാരിതങ്ങളാക്കുവാൻ ക്കു്
എന്ന ഇടനില േചർക്കുന്നതിനു മുൻപു്, ഇ എന്ന പ്രത്യയം വരും.

ഉദാ:- അകാരിതം പ്രേയാജകം
പണിയുന്നു പണിയിക്കുന്നു
െകാല്ലുന്നു െകാല്ലിക്കുന്നു
കളയുന്നു കളയിക്കുന്നു
അണിയെട്ട അണിയിക്കെട്ട

4. ധാതു കാരിതമാെണങ്കിൽ പ്രേയാജകചിഹ്നം ‘പ്പി’ എന്ന പ്രത്യയമാണു്.
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ഉദാ:- വിളിക്കുന്നു വിളിപ്പിക്കുന്നു
കഴിക്കുന്നു കഴിപ്പിക്കുന്നു
എടുക്കെട്ട എടുപ്പിക്കെട്ട
തടുക്കും തടുപ്പിക്കും

5. ര്, ല്, ള്, ഴ് ഈ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലവസാനിക്കുന്ന പല ധാതുക്കളിലും ‘ത്ത് ’ പ്ര�
േയജക ചിഹ്നമായി േചർന്നു കാണുന്നു. ഇതിനു് ഒരു നിയമം കല്പിക്കുവാൻ വിഷമ�
മാണു്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ദുർഗ്രഹമായിരിക്കും പ്രേയജകരൂപനിഷ്പത്തിെയക്കുറി�
ച്ചുള്ള യുക്തിവിചാരവും മറ്റും. ‘ത്ത് ’ എന്ന പ്രത്യയം േചരുന്ന ചില രൂപങ്ങൾ ഉദാ�
ഹരണമായി താെഴെകാടുക്കുന്നു.

േകവലം പ്രേയാജകം
പകര്—പകരുന്നു പകർത്തുന്നു
വീഴ്—വീഴുന്നു വീഴ്ത്തുന്നു
ചുഴല്—ചുഴലുന്നു ചുഴറ്റുന്നു (ആേദശം)

േകവലരൂപങ്ങെള പ്രേയാജകങ്ങളാക്കാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സാമാന്യമായി
ഗ്രഹിക്കുവാേന ഈ വിവരണങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും സഹായമാവുകയുള്ളൂ. സാ�
മാന്യവിധിെയ ലംഘിക്കുന്ന അേനകം രൂപങ്ങ ൾ ഈ വിഭാഗങ്ങളിെലല്ലാം തെന്ന
ഉണ്ടു്. അവെയക്കുറിച്ചു് ഇവിെട വിവരിക്കുന്നില്ല.

അഭ്യാസം ൪൨

I. ആട്ടുന്നു, ആടിക്കുന്നു, മുട്ടുന്നു, മുടിക്കുന്നു;—ഇങ്ങെന രണ്ടു് പ്രേയാജക രൂപങ്ങ�
ളുെട പ്രേയാജനം എന്താെണന്നു് െതളിയിക്കുക. കാട്ടുന്നു, കാണിക്കുന്നു; ഇവ�
യിൽ അങ്ങെന വല്ല പ്രേയാജനേഭദവും ഉേണ്ടാ എന്നു പരിേശാധിക്കുക.

II. കാരിതക്രിയകെള പ്രേയാജകങ്ങളാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗെമന്തു്? േസാദാഹര�
ണം വിവരിക്കുക.

III. പ്രേയാജക രൂപെമഴുതുക:-

1. നീറുന്നു, പാറുന്നു, കൂടുന്നു, ഏൽക്കുന്നു.
2. മുങ്ങുന്നു, തിന്നുന്നു, മിന്നുന്നു, എണ്ണുന്നു.
3. വിളയുന്നു, അറിയുന്നു, എഴുതുന്നു, ചിതറുന്നു.
4. െകാടുക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു.
5. അകലുന്നു, ഉയരുന്നു, വീഴുന്നു, വാഴുന്നു.

(പ്രേയാജക ക്രിയകളിൽ േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ പ്രേയാജക കർത്താവും േപ്ര�
രിതനായ ആൾ പ്രേയാജ്യകർത്താവുമാകുന്നു. ‘അമ്മ മകെന ഉറക്കുന്നു’, എന്ന വാ�
ക്യത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ പ്രേയാജക കർത്താവു്; േപ്രരണാധീന�
നായി ഉറങ്ങുന്ന മകൻ പ്രേയാജ്യകർത്താവു്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രേയാജ്യകർത്താവു
ഉറക്കുക എന്ന ക്രിയയുെട കർമ്മമാെണന്നു പറഞ്ഞാലും െതറ്റില്ല.)
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1. മുനിയുെട ഭാവം എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘മൗനം’, സുവർണ്ണത്തിെന്റ വികാരം എന്നർ�
ത്ഥത്തിൽ ‘സൗവർണ്ണം’, എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടെല്ലാ. ‘മുനി’, ‘സുവർ�
ണ്ണം’, ഈ നാമങ്ങളിൽ നിന്നാണു് ‘മൗനം’, ‘സൗവർണ്ണം’, ഈ ശബ്ദങ്ങൾ വ്യുൽ�
പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതുേപാെല േഭദകങ്ങളിൽ നിന്നും പദങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം.
‘സമർത്ഥ’ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നു ‘സാമർത്ഥ്യം’ എന്ന നാമം ഉളവാകുന്നതു േനാക്കുക.
ൈനപുണ്യം, ൈവശദ്യം, സൗന്ദര്യം, സൗഹൃദം, ഈ നാമങ്ങൾ, നിപുണം, വിശ�
ദം, സുന്ദരം, സുഹൃത്തു്, ഈ വിേശഷണപദങ്ങളിൽ നിന്നു നിർമ്മിച്ചവയാകുന്നു.
നാമങ്ങളിൽനിന്നും േഭദകങ്ങളിൽ നിന്നും ഓേരാ അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങെന വ്യുൽ�
പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളാണു് തദ്ധിതങ്ങൾ. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ തദ്ധിതപദങ്ങളും
തദ്ധിതപ്രത്യയങ്ങളും ഒേട്ടെറയുണ്ടു്. സംസ്കൃതതദ്ധിതപദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ
ധാരാളം കടന്നുകൂടിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവെയ ഇവിെട വിവരിക്കുന്നില്ല. ഭാഷാ�
തദ്ധിതശബ്ദങ്ങെളക്കുറിേച്ച പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ. സുലഭപ്രചാരകങ്ങളായ ചില
തദ്ധിതശബ്ദങ്ങേളയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗുരു, ലഘു, യുവാവു്, ഇവയിൽ നി�
ന്നു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവം, ലാഘവം, യൗവനം, എന്നു ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.
വാർദ്ധക്യം, ബാല്യം, താരുണ്യം മുതലായവയും ഇങ്ങെനയുണ്ടാകുന്ന തദ്ധിതങ്ങ�
ളാണു്. ൈശവം, ൈവഷ്ണവം, ൈഗ്രഷ്മം, വാസന്തം ഇത്യാദിപദങ്ങൾ യഥാക്രമം
വിഷ്ണു, ശിവൻ, ഗ്രീഷ്മം, വസന്തം, ഈ നാമങ്ങളിൽ നിന്നു്, ഇവെയ സംബന്ധിക്കു�
ന്നതു് എന്നർത്ഥത്തിലാണു് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വാസവി, രാവണി, വാസുേദവൻ
ഈ തദ്ധിതശബ്ദങ്ങൾക്കു യഥാക്രമം വാസവെന്റ പുത്രൻ, രാവണെന്റ പുത്രൻ,
വസുേദവെന്റ പുത്രൻ, എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ, ബുദ്ധിമാൻ, ബുദ്ധി�
യുള്ളവൾ, ബുദ്ധിമതി മുതലായി േവെറയും വളെര വളെര സംസ്കൃതതദ്ധിതങ്ങൾ,
നമ്മുെട ഭാഷയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയുെട സ്വഭാവവും അർത്ഥവിേശഷവും
ഇവിെട ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാൽ ഒടുങ്ങുകയില്ല.

2. ഭാഷയിൽ സംസ്കൃതത്തിെലേപ്പാെല അത്ര വളെര തദ്ധിതങ്ങളും തദ്ധിതപ്രത്യ�
യങ്ങളും ഇെല്ലന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലാ. ഒരു വസ്തുവിൽ അേനകം ധർമ്മങ്ങൾ, അഥവാ
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ഗുണങ്ങൾ, ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയിൽ ഒരു ധർമ്മെത്ത മാത്രം ഒറ്റെപ്പടുത്തി എടു�
ത്തു പറയുന്നതാണു തന്മാത്ര തദ്ധിതം. പുതുമ, പഴമ, നന്മ, േമന്മ, കുളിർമ, എളിമ
മുതലായവ പുതു, പഴ, നൽ, േമൽ, കുളിർ, മുതലായ പ്രകൃതികളിൽ ‘മ’ എന്ന പ്ര�
ത്യയം േചർത്തു വ്യുൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തന്മാത്രതദ്ധിതങ്ങളാകുന്നു. സൗന്ദര്യം, ദയാ�
ലുത്വം, ചതുരത, മഹിമ മുതലായ സംസ്കൃതപദങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ െപടുത്താ�
വുന്നവയാണു്. മറ്റു തന്മാത്ര പ്രത്യയങ്ങളായ അം, തനം, തരം, ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ
പ്രകൃതികേളാടു േചർക്കാവുന്നവയല്ല. പദങ്ങേളാെട ഇവ േചരുകയുള്ളൂ.

ഉദാ:-
(i) മണ്ടത്തരം, േപാഴത്തം, അടിമത്തം, വിഡ്ഢിത്തം, നമ്പൂരിത്തം.

(ii) േവണ്ടാതനം, കള്ളത്തനം.

(iii) മുട്ടാളത്തരം, ചണ്ടിത്തരം.
(മണ്ടത്വം, േപാഴത്വം എെന്നാെക്ക എഴുതുന്നതു െതറ്റാണു്. ‘ത്വം’എന്ന സംസ്കൃ�

തപ്രത്യയം ബ്രാഹ്മണത്വം, മഹത്ത്വം, തത്ത്വം മുതലായ സംസ്കൃതപ്രത്യയം ബ്രാഹ്മ�
ണത്വം, മഹത്ത്വം, തത്ത്വം മുതലായ സംസ്കൃതതദ്ധിതശബ്ദങ്ങളിേല കാണുകയുള്ളൂ.
രമണീയത്വം, രമണീയത, രാമണീയകം എന്നിങ്ങെന ഒേര അർത്ഥത്തിൽ സംസ്കൃ�
തഭാഷയിൽ പലരൂപങ്ങൾ വരുെമന്നും അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണു്.)

3. അതുള്ളതു്, അതുേപാലുള്ളതു്. ഈ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന തദ്വത്ത�
ദ്ധിതത്തിെന്റ പ്രത്യയം ‘അൻ’ എന്നാണു്. മടിയൻ, തടിയൻ, നരയൻ, െവറിയൻ
മുതലായ പദങ്ങൾ േനാക്കുക. മടിയുള്ളവൻ, തടിയുള്ളവൻ, ഇത്യാദ്യർത്ഥങ്ങെള
ഇവ കുറിക്കുന്നു. കിളിവാലൻ െവറ്റില, ഇരുമ്പൻ മുഷ്ടി, ഈ സമസ്തപദങ്ങളിെല
കിളിവാലൻ, ഇരുമ്പൻ, ഈ തദ്ധിതപദങ്ങൾ ‘കിളിവാലുേപാലുള്ള’, ‘ഇരുമ്പുേപാ�
ലുള്ള’ ഈ അ ർത്ഥങ്ങളാണു യഥാക്രമം േബാധിപ്പിക്കുന്നതു്.

4. േപെരച്ചങ്ങൾ, ക്രിയകളാെണങ്കിലും, നാമവിേശഷങ്ങളായി പ്രേയാഗിക്കുെമ�
ന്നു മുൻപു വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെനയുള്ള നാമാംഗജേഭദങ്ങേളാടു് അൻ,
അൽ, തു്, എന്നീ ലിംഗപ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്തു് നാമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം. അവയ്ക്കാ�
ണു് നാമനിർമ്മായിതദ്ധിതങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നതു്. ആധാരികാഭാസം, സംബ�
ന്ധികാ വിഭക്തി, ഇവേയാടും ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർന്നു നാമനിർമ്മായികളാകും.

ഉദാഹരണം:-

നാമാംഗജ
വിേശഷണം

നാമനിർമ്മായിതദ്ധിതം

കണ്ട— കണ്ടവൻ, കണ്ടവൾ, കണ്ടതു
െചാല്ലുന്ന— െചാല്ലുന്നവൻ, െചാല്ലുന്നവൾ,

െചാല്ലുന്നതു്

സംബന്ധികാവിഭക്തി
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എെന്റ, എേന്റവൻ, എേന്റവൾ, എേന്റതു്, നാട്ടിേലതു്, കാട്ടിേലതു്, ഇന്നലേത്ത�
തു് ഇത്യാദി നാമങ്ങൾ ആധാരികാഭാസേത്താടു ലിംഗപ്രത്യയം േചർത്തുണ്ടാക്കു�
ന്ന തദ്ധിതങ്ങളാണു്.

5. ഒന്നു്, രണ്ടു്, മുപ്പതു് മുതലായ സംഖ്യാനാമങ്ങളിൽ ആം എന്ന പ്രത്യയം േചർ�
ത്തു പൂരണിതദ്ധിതങ്ങൾ വ്യുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാം കാണ്ഡം, രണ്ടാം പാദം, മു�
പ്പതാം വയസ്സു് മുതലായ ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക. ഒന്നാം, രണ്ടാം, മുതലായ
‘പൂരണി’തദ്ധിതങ്ങളിൽ അൻ എന്ന ലിംഗപ്രത്യയം േചർത്തു് ഒന്നാമൻ, രണ്ടാമൻ
മുതലായ തദ്ധിത രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കാം. ഒന്നാമേത്തവൾ, ഒന്നാമേത്തതു് എന്നിങ്ങ�
െന, വിഭക്ത്യാഭാസരൂപമുണ്ടാക്കിയതിനു േമേല, അൾ, തു്, എന്നീ പ്രത്യയങ്ങൾ
േചർക്കാവൂ. ഒന്നാമി, രണ്ടാമി, എെന്നാെക്ക പറയുന്നതും എഴുതുന്നതും യുക്തമല്ല.
സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഒന്നാമേത്തവൾ, രണ്ടാമേത്തവൾ, നപുംസകത്തിൽ ഒന്നാമേത്ത�
തു്, രണ്ടാമേത്തതു്, ഇവയാണു ശരിയായ രൂപങ്ങൾ.

അങ്ങു്, അന്നു്, അത്ര; ഇങ്ങു്, ഇന്നു്, ഇത്ര; എങ്ങു്, എന്നു്, എത്ര; ഇവ അ, ഇ,
എ, ഈ സർവ്വനാമങ്ങേളാടു് ങ്ങു്, ന്നു്, ത്ര, എന്നീ തദ്ധിതപ്രത്യയങ്ങൾ േചർന്നു�
ണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങളാകുന്നു. ഇവ യഥാക്രമം സ്ഥലേത്തയും കാലേത്തയും അളവി�
േനയും കുറിക്കുന്നു. അങ്ങെന, ഇങ്ങെന, എങ്ങെന, ഇവ ഇന്നവിധം എന്നു കാണി�
ക്കുന്ന തദ്ധിത ശബ്ദങ്ങളാണു്.

അഭ്യാസം ൪൩

I. തദ്ധിതെമന്നാെലന്തു്?

II. താെഴ എഴുതുന്ന തദ്ധിതശബ്ദങ്ങൾ ഏേതതു വിഭാഗങ്ങളിൽ െപടുന്നു?

െവണ്മ, ഉണ്മ, നന്മ; ആണത്തം, െപാണ്ണത്തം, േചട്ടത്തം, േവണ്ടാതനം, മണ്ട�
ത്തരം;

വമ്പൻ, െകാമ്പൻ, കരിനാവൻ, പൂവാലൻ;

ഒന്നാമതു്, ഒന്നാമൻ, രണ്ടാമതു്, രണ്ടാമേത്തതു്, െകാല്ലേത്തതു്,

III. െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ തിരുത്തുക:-

മൃദുത്വം, േപാഴത്വം, ആണത്തം, വിഡ്ഢിത്വം, ബ്രാഹ്മണത്തം, നമ്പൂരിത്വം.

(സംസ്കൃതപ്രത്യയം ത്വം; ഭാഷാപ്രത്യയം ‘ത്തം’; സംസ്കൃതപദങ്ങളിൽ സംസ്കൃ�
തപ്രത്യയവും ഭാഷാപദങ്ങളിൽ ഭാഷാപ്രത്യയവുമാണു േചേരണ്ടതു്.)
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കാരകം

1. ‘കർഷകൻ വയലിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നു’, ഈ വാക്യത്തിെല ക്രിയാപദത്തിനും
നാമങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താണു്? ‘വിതയ്ക്കുന്നു’ എന്ന ശബ്ദം ഉളവാക്കു�
ന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്കു പൂർത്തിവരണെമങ്കിൽ ആ മൂന്നു നാമപദങ്ങളുേടയും സാന്നിധ്യം
ആവശ്യമാണേല്ലാ. ആരു വിതയ്ക്കുന്നു? കർഷകൻ. ക്രിയയുെട കർത്താവാണു പ്ര�
സ്തുത നാമം. എന്തു വിതയ്ക്കുന്നു? വിത്തു്. ഈ നാമം കർമ്മമാകുന്നു. ‘വയലിൽ’
എന്ന പദം ക്രിയയ്ക്കു് ആധാരമായ സ്ഥലമാണു് കുറിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന, നാമങ്ങൾ�
ക്കു ക്രിയേയാടുള്ള സംബന്ധമാണു്, കാരകം. ‘കർത്താവു് ’, ‘കർമ്മം’, ‘അധികര�
ണം’ മുതലായവ കാരകങ്ങളാകുന്നു.

2. കർത്തൃപ്രധാനം, കർമ്മപ്രധാനം, എന്നു വാക്യങ്ങെള പ്രേയാഗേഭദം അനു�
സരിച്ചു വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. കർത്തരി പ്രേയാഗത്തിൽ കർത്താവിനും കർമ്മ�
ണിപ്രേയാഗത്തിൽ കർമ്മത്തിനുമാകുന്നു പ്രാധാന്യം. വാക്യത്തിെല പ്രധാന
പദമായ ആഖ്യ കർത്തൃകാരകമായാലും കർമ്മകാരകമായാലും നിർേദ്ദശികാ �
വിഭക്തിയായിരിക്കണം.

ഉദാഹരണം:-
a. കർത്തരിപ്രേയാഗം

ഭൂമി സൂര്യെന ചുറ്റുന്നു.

‘ഭൂമി’യാണു്, പ്രസ്തുത വാക്യത്തിെല ആഖ്യ. അതു ചുറ്റുന്ന പൂർണ്ണ ക്രിയയുെട
കർത്താവാകുന്നു; നിർേദ്ദശികാ വിഭക്തിയുമാണു്.

b. കർമ്മണിപ്രേയാഗം

സൂര്യൻ ഭൂമിയാൽ ചുറ്റെപ്പടുന്നു.

‘സൂര്യൻ’ ആണു് ഈ വാക്യത്തിെല ആഖ്യ. അതു കർമ്മമാകുന്നു; നിർേദ്ദശി�
കാവിഭക്തിയുമാണു്.

3. മുകളിെല ഉദാഹരണ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നു മറ്റു ചില സംഗതികൾകൂടി ഗ്രഹി�
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ക്കാം. കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിൽ കർത്താവിെന അേപക്ഷിച്ചു് കർമ്മത്തിനു പ്രാധാ�
ന്യം കുറവാകയാൽ ആ കാരകം പ്രതിഗ്രാഹികാവിഭക്തിയാക്കിയാണു് പ്രേയാഗി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ‘സൂര്യൻ’ എന്ന നാമേത്താടു കൂടി ‘എ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തിരി�
ക്കുന്നതു േനാക്കുക. കർത്താവു േചതനവും കർമ്മം അേചതനവുമാെണങ്കിൽ ‘എ’
എന്ന പ്രത്യയം കർമ്മപദത്തിൽ േചർേക്കണ്ടതിെല്ലന്നും അല്ലാെത തെന്ന ആ കാ�
രകത്തിെന്റ അർത്ഥം സുഗ്രഹമാകുെമന്നും മറ്റും പ്രേയാഗങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കു�
ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

കർമ്മണിപ്രേയാഗത്തിൽ കർത്താവിനു്, ആേപക്ഷികമായി പ്രാധാന്യം കു�
റവാകയാൽ, പ്രേയാജികാരൂപം െകാടുക്കുന്നു. ‘ഭൂമി’ എന്ന കർത്തൃപദേത്താടു്
‘ആൽ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നതു തന്മൂലമാണു്.

4. ക്രിയാനിർവ്വഹണത്തിൽ കർത്താവിനു സഹായമായി നില്ക്കുന്ന പ്രതിേയാഗിയാ�
ണു്, ‘സാക്ഷി’ എന്ന കാരകം. ‘ആചാര്യൻ ശിഷ്യേനാടു് ഉപേദശിക്കുന്നു’—എന്ന
വാക്യത്തിൽ ഉപേദശിക്കുന്ന ആചാര്യൻ കർത്താവും അതു േകൾക്കുന്ന ശിഷ്യൻ
സാക്ഷിയുമാണു്. സംേയാജികാവിഭക്തിയാണു സാക്ഷികാരകെത്തക്കുറിക്കുന്ന�
തു്. ‘ഓടു് ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നതു േനാക്കുക.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

(i) നദി സമുദ്രേത്താടു േചരുന്നു.

(ii) വിമാനൈസന്യം യുദ്ധത്തിൽ പദാതിേയാടു സഹകരിക്കുന്നു.

(iii) മൂവടി മാബലിേയാടു് ഇരന്നു.

5. ‘ജാനകി പുസ്തകം സേഹാദരിക്കു െകാടുത്തു’, എന്ന വാക്യത്തിൽ ‘ജാനകി’
കർത്തൃകാരകവും പുസ്തകം കർമ്മകാരകവുമാണെല്ലാ. ആർക്കുെകാടുത്തു എന്ന
ആകാംക്ഷയ്ക്കു വിരാമം വരുന്നതു് ‘സേഹാദരിക്കു് ’ എന്ന പദം െകാണ്ടാണു്. കർ�
ത്താവു കർമ്മം ആർക്കുതകണെമന്നു വിചാരിക്കുന്നുേവാ ആ കാരകമാണു്, സ്വാ�
മി. ഉേദ്ദശികാവിഭക്തിയാണു്, ‘സ്വാമി’െയക്കുറിക്കുന്നതു്. സേഹാദരി എന്ന നാമ�
പദം ഈ വാക്യത്തിൽ ‘സ്വാമി’ കാരകമാകയാൽ ‘ക്കു് ’ എന്ന പ്രത്യയം അതിൽ
േചർത്തിരിക്കുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

(i) കൃഷിക്കാരൻ വയലിനു േവലിെകട്ടുന്നു.

(ii) കർഷകൻ പശുവിനു പുല്ലുെകാടുക്കുന്നു.

അകർമ്മക ക്രിയകൾ ആഖ്യാതങ്ങളായി വരുന്ന വാക്യങ്ങളിലും സ്വാമികാ�
രകം വരാം. ‘ദശരഥനു പുത്രനുണ്ടായി’, ‘തത്തയ്ക്കു് അഴകുണ്ടു് ’, ‘പുരയ്ക്കു് െപാക്കം�
േപാരാ’, എന്നിങ്ങെന എത്രെയങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. ഈ വാക്യങ്ങ�
ളിൽ ദശരഥനും, തത്തയും, പുരയും ഉേദ്ദശ്യങ്ങളാണു്. ‘പുത്രനണ്ടായി’, ‘അഴകുണ്ടു് ’,
‘െപാക്കംേപാരാ’, ഇവ വിേധയങ്ങളാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ മാതിരി വാക്യങ്ങളി�
െല ആഖ്യ സ്വാമികാരകമാെണന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.
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6. ‘വടിയാൽ അടിക്കുന്നു’, ‘േകാപത്താൽ ശകാരിക്കുന്നു’, ഈ വാക്യങ്ങളിെല
നാമങ്ങൾക്കു ക്രിയകേളാടുള്ള സംബന്ധെമന്താണു്? ‘അടിക്കുന്നു’ എന്ന ക്രിയയ്ക്കു
സഹായമായ ഉപകരണമാണു വടി. ആ ബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കാൻ ‘ആൽ’ എന്ന
പ്രേയാജികാ പ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നു. ക്രിയാനിർവ്വഹണത്തിനു സഹായമായ
സാധനം ‘കരണം’ എന്ന കാരകമാണു്. ‘േകാപത്താൽ’ എന്ന പദം ‘ശകാരി�
ക്കുന്നു’ എന്ന ക്രിയയ്ക്കുള്ള േഹതുവാകുന്നു. അതും പ്രേയാജികാവിഭക്തിതെന്ന.
ക്രിയാേഹതുവായ കാരകത്തിനു ‘കാരണം’ എന്നുതെന്നയാണു് േപരു്. ‘വടി�
യാൽ’,—അടിക്കുന്നു എന്ന ക്രിയയുെട ‘കരണം’. ‘േകാപത്താൽ’,—ശകാരിക്കുന്നു
എന്ന ക്രിയയുെട ‘കാരണം’.

എല്ലാ വാക്യത്തിലും ഈ കാരകങ്ങെളല്ലാം കണ്ടിെല്ലന്നുവരാം. ‘കരണ’വും
‘കാരണ’വും ഒരു വാക്യത്തിൽ വരുേമ്പാൾ ആദ്യേത്തതിനു െകാണ്ടു് എന്ന ഗതി
േചർന്ന പ്രേയാജികാരൂപമാണു് ഉചിതമായിരിക്കുക. രണ്ടാമേത്തതിനു് ‘ആൽ’
എന്ന പ്രത്യയം േചർത്താൽ മതി. ൈവചിത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി മാത്രമാണു് ഈ നിയ�
മം.

ഉദാ:-
അമ്മ മകെന മാേറാടു േചർത്തു് വാത്സല്യത്താൽ അവെന്റ െനറ്റിയിൽ ൈക�

െകാണ്ടു് തടവി.
‘വാത്സല്യത്താൽ’ എന്ന പദം തടവി എന്ന ക്രിയയുെട ‘കാരണം’.
‘ൈകെകാണ്ടു് ’ എന്ന പദമാകെട്ട ആ ക്രിയാനിർവ്വഹണത്തിനു സാഹായ�

മായ ‘കരണം’ ആകുന്നു.

7. ‘അവെന്റ െനറ്റിയിൽ തടവി’, എന്ന വാക്യ ഭാഗത്തിൽ ‘െനറ്റിയിൽ’ എന്ന പദം
ക്രിയയ്ക്കു് ആധാരമായ സ്ഥലം കുറിക്കുന്നു. ക്രിയ നടക്കുന്ന സ്ഥലേത്തേയാ കാല�
േത്തേയാ കാണിക്കുന്ന പദം ‘അധികരണം’ എന്ന കാരകമാണു്. ‘പ്രഭാതത്തിൽ
ഉണരും’ എന്ന വാക്യത്തിൽ ക്രിയയ്ക്കാധാരമായ കാലമാണു ‘പ്രഭാതത്തിൽ’ എന്ന
നാമം കുറിക്കുന്നതു്. അധികരണകാരകം ആധാരികാവിഭക്തി രൂപമായിരിക്കും.

‘അവെന്റ’ എന്ന സർവ്വനാമം സംബന്ധികാവിഭക്തിയാണേല്ലാ. അതു ക്രിയ�
യിൽ േനരിട്ടന്വയിക്കുന്നില്ല. മെറ്റാരു നാമെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നേതയുള്ളൂ. മറ്റു
വിഭക്തികെളല്ലാം ഒേന്നാ അധികേമാ കാരകങ്ങെള കുറിക്കുന്നവയാണു്; സംബ�
ന്ധിക ഒരു കാരകത്തിെന്റ അർത്ഥവും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

അഭ്യാസം ൪൪

I കാരകം എന്നാെലന്തു്? എത്ര കാരകങ്ങളുണ്ടു്? േസാദാഹരണം എഴുതണം.

II കരണം, കാരണം,—ഈ കാരകങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള അന്തരം വിശദമാക്കുക.
ഏതു വിഭക്തി ഈ കാരകങ്ങെളക്കുറിക്കും?

III ഒരു കാരകത്തിെന്റയും അ ർത്ഥം േദ്യാതിപ്പിക്കാത്തതു് ഏതു വിഭക്തിയാണു്,
ആ വിഭക്തി ഏതു മാതിരി പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നു?
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IV കർമ്മണിപ്രേയാഗത്തിൽ കർമ്മം നിർേദ്ദശികാവിഭക്തിയും കർത്താവു് പ്ര�
േയാജികാവിഭക്തിയുമാവണെമന്നുവന്നെതന്തുെകാണ്ടു്?

V പ്രതിഗ്രാഹികാവിഭക്തി ഏതു കാരകെത്ത കുറിക്കുന്നു?

VI ക്രിയയ്ക്കു് ആധാരമായ സ്ഥലേമാ കാലേമാ ഏതു വിഭക്തിെകാണ്ടാണു കുറി�
ക്കുന്നതു്?

VII താെഴ എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളിെല അധികരണങ്ങളിൽ സ്ഥലേത്തയും കാല�
േത്തയും കുറിക്കുന്നവ േവ ർതിരിെച്ചഴുതുക:-

1. നക്ഷത്രങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ആകാശത്തു തിളങ്ങുന്നു.
2. മുറ്റത്തുനിന്നിരുന്ന മുല്ല നിറെയ പൂത്തു.
3. മാവിെന്റ ചില്ലയിൽ അണ്ണാൻ ഇരുന്നു ചിലയ്ക്കുന്നു.
4. ഇലയിൽ േചാറുവിളമ്പി; പാത്രത്തിൽ െവള്ളം പകർന്നു; വിളക്കിൽ

എണ്ണ ഒഴിച്ചു.
5. രാവിൽ ഉറക്കം ഇളയ്ക്കരുതു്. ഉച്ചേനരത്തു് ഉറങ്ങരുതു്.

(ഉച്ചയ്ക്കു് ഉണ്ടു; പുലർച്ചയ്ക്കു് ഉണർന്നു; അന്തിക്കു തിരിെച്ചത്തി; ഇങ്ങെന ക്രി�
യാകാലെത്തക്കുറിക്കുന്നതിനു ചില പദങ്ങളിൽ ഉേദ്ദശികാപ്രത്യയം േചർന്നുകാ�
ണാം.)
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കൃത്തുകൾ

കൃതികൃത്തു്, കാരകകൃത്തു്

1. ക്രിയകളിൽനിന്നു് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണു് കൃത്തുകൾ. വരവു്, േപാക്കു്, നീ�
ന്തൽ, നീറ്റം, തളർച്ച മതലായവ ക്രിയാനാമങ്ങെളല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ െപ�
ടുന്നു. കൃത്തുകളിൽ മെറ്റാരിനം കൂടിയുള്ളതിനാൽ, േവർതിരിച്ചു കാണിക്കാൻേവ�
ണ്ടി ക്രിയാനാമങ്ങൾക്കു കൃതികൃത്തുകൾ എന്ന േപരുെകാടുക്കാം. ക്രിയാനാമങ്ങൾ�
ക്കു കൃതികൃത്തുകൾ എന്ന േപരുെകാടുക്കാം. ക്രിയാനിർവ്വഹണത്തിനു സഹായ�
മായ കാരകത്തിെന്റ ധർമ്മേത്താടുകൂടിയ കൃത്തുകളുണ്ടു്. ‘ചതി’ ഒരു ക്രിയാനാമമാ�
കയാൽ കൃതികൃത്താണു്. ‘ചതിയൻ’ എന്ന നാമം ക്രിയയിൽനിന്നാണു ജനിക്കുന്ന�
െതങ്കിലും കൃതികൃത്തല്ല; േകവലക്രിയാനാമമല്ല. ചതിക്കുന്ന ആൾ എന്നാണെല്ലാ
അ ർത്ഥം. കർത്തൃകാരകത്തിെന്റ സ്വഭാവം ഈ കൃത്തിനുണ്ടു്. ഇങ്ങെന കൃതിക�
ളിൽ നിന്നു വ്യുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാരകനാമങ്ങളാണു്, കാരകകൃത്തുകൾ.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

കൃതികൃത്തു്
അറിവു്, േനർച്ച, േതമാനം.

കിടപ്പു്, െനയ്ത്തു്, പാർപ്പു്.
നടത്തം, അലയൽ, വരമ്പു്.
ഉറക്കം, ഓർമ്മ, െകടുതൽ.
നടപടി, മറവി, െപാറുതി.

കാരകകൃത്തു്
ഉരുളൻ (ഉരുളുന്നതു് എന്നർത്ഥം)

നുണയൻ (നുണപറയുന്നവൻ എന്നർത്ഥം)
നുണച്ചി (നുണപറയുന്നവെളന്നർത്ഥം)
കാണി (കാണുന്നവൻ)
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2. കൃതികൃത്തുകൾക്കു െകാടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കിയാൽ ക്രിയാധാതു�
ക്കളിൽനിന്നു നാമങ്ങൾ വ്യുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു് അേനകം പ്രത്യയങ്ങളുെണ്ടന്നു
ഗ്രഹിക്കാം. ഇരുപതു കൃതികൃൽപ്രത്യയങ്ങളുണ്ടു് മലയാളഭാഷയിൽ.

പ്രത്യയം കൃതികൃത്തുകൾ
അൽ നീന്തൽ, മറിയൽ, പറയൽ.
തൽ കരുതൽ, െകടുതൽ, െപാരുതൽ.
പ്പു് കിടപ്പു്, പാർപ്പു്, െപാടിപ്പു്.
വു് െതളിവു്, ഉണർവ്വു്, മുറിവു്.
ച അകല്ച, വീഴ്ച, ചാർച്ച.
തി അറുതി, െപാറുതി, വരുതി.
ത്തു് െചത്തു്, െനയ്തത്തു്, എഴുത്തു്.
ത്തം നടത്തം, പിടിത്തം, ഇരുത്തം.
അ െകാട, (െപൺെകാട, = േവളി) തട.
ഇ േകളി, േതാലി, െപാളി.
അം എണ്ണം, ഉറക്കം, തുടക്കം.
മ ഓർമ്മ , താഴ്മ, കൂർമ്മ.
വി മറവി, പിറവി, േതാൽവി.
ഇൽ തുയിൽ, െവയിൽ.
പടി നടപടി.
മാനം േതമാനം, വരുമാനം, തീരുമാനം.
തല മറുതല, നടുതല.
ടു് ചുമടു്.
മ്പു് വരമ്പു്.
വാരം നിലവാരം.

ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർക്കുേമ്പാൾ പല സന്ധികാര്യങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടിവ�
രും. അവ ഇവിെട വിവരിക്കുന്നില്ല. കൃതികൃത്തുകളുെട സാമാന്യധർമ്മം മാത്രേമ
അേദ്ധ്യതാക്കൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതുള്ളൂ.

3. കാരകൃത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് അൻ, ഇ, എന്നു രണ്ടു പ്രത്യയങ്ങളുണ്ടു്. ചാ�
ടൻ, ചതിയൻ, െകാതിയൻ, ഒടിയൻ മുതലായ കാരകദ്രുപങ്ങളിൽ ‘അൻ’പ്രത്യയം
േചർന്നിരിക്കുന്നു. െതണ്ടി, െഞാണ്ടി, േതാട്ടി, കാണി മുതലായവയിൽ ‘ഇ’ പ്രത്യയ�
മാണു കാണുന്നതു്. അരിപ്പ, കലപ്പ ഇങ്ങെനതുടങ്ങി അേനകം കാരകകൃത്തുകൾ
ഈ രണ്ടു പ്രത്യയവും േചരാെത നമ്മുെട ഭാഷയിലുണ്ടു് എന്നുകൂടി ഗ്രഹിച്ചിരിേക്ക�
ണ്ടതാണു്.

സമാസമായിവരുന്ന കാരകകൃത്തുകളിലാണു് ‘ഇ’ പ്രത്യയം അധികം േചർ�
ന്നുകാണുന്നതു്. ‘മരംചാടി’, ‘നാേടാടി’, ‘വായാടി’, ‘നാണംകുണുങ്ങി’ എന്നിങ്ങെന
എത്ര ഉദാഹരണം േവണെമങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം.

അഭ്യാസം ൪൫

I കാരകകൃത്തു്, കൃതികൃത്തു് ഇവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള അന്തരം േസാദാഹരണം വിശദ�
മാക്കുക.
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II താെഴ എഴുതുന്ന കാരകകൃത്തുകളുെട അർത്ഥം വിവരിക്കുക. മലതുരപ്പൻ, നി�
ലംതല്ലി, വഴികാട്ടി, മരംചാടി, കാറ്റാടി, െചവിേത്താണ്ടി, നഖംെചത്തി, കുളം�
േകാരി.

III പകർപ്പു്, പക ർച്ച, പകരം ഈ കൃതികൃത്തുകൾക്കു് അർത്ഥത്തിലുള്ള അന്തരം
എന്തു്?
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A. സംേക്ഷപണം
പരന്നുകിടക്കുന്ന ആശയെത്ത ചുരുക്കി ഏഴുതുന്നതാണു സംേക്ഷപണം. ഇതിൽ
രണ്ടു സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്; സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിനു് മൂലെത്ത അേപ�
ക്ഷിച്ചു് ൈദർഘ്യം വളെര കുറഞ്ഞിരിക്കണം; മൂലത്തിെല പദങ്ങൾ കഴിയുന്നതും
സ്വീകരിക്കാെത േനാക്കണം. മൂലം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു്, അതിെല ആശയേകന്ദ്രം
ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രേമ സംേക്ഷപണം നന്നാവുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചു
വായിക്കുക, ജീവനായഭാഗം ഗ്രഹിക്കുക, ഒതുക്കിപ്പറയുക, എന്നീ മൂന്നു പ്രധാന ഗു�
ണങ്ങൾ സംേക്ഷപണവിഷയകമായ അഭ്യാസത്തിൽ നിന്നു് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു
സിദ്ധിക്കും.

“ഓേരാരുത്തർക്കും പ്രേത്യകം ഓേരാ ആദർശേത്താടു് പ്രതിപത്തി േതാന്നു�
ന്നതുേപാെലതെന്ന, ഓേരാ വർഗ്ഗക്കാർെക്കന്നുമാത്രമല്ല, ഓേരാ രാജ്യക്കാർക്കും
േവെറ േവെറ ആദർശങ്ങളിൽ ആസക്തിയുണ്ടാകുന്നതായിക്കാണാം. വിവിധരാ�
ജ്യങ്ങളിെല ശീേതാഷ്ണസ്ഥിതിേഭദംെകാണ്ടു് അവിടങ്ങളിെല ജനങ്ങളുെട നിറം,
ആകൃതി മുതലായവയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതുേപാെല, അതാതു രാജ്യക്കാരുെട
ആദർശങ്ങൾ അവരുെട സ്വഭാവങ്ങേളയും വ്യത്യാസെപ്പടുത്തുന്നു.”

പ്രസ്തുത ഖണ്ഡിക സംേക്ഷപിച്ചു േനാക്കാം. ആദർശവും ആദർശത്താൽ രൂ�
പവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്ന സ്വഭാവവും ഓേരാ വ്യക്തിക്കും ഓേരാ തരത്തിലായിരിക്കും
എന്നുള്ളതാണു് ഇതിെല ആശയേകന്ദ്രം. താെഴ കാണിക്കുന്ന വിധം ഇതു് സം�
േക്ഷപിക്കാം.

“ഓേരാ വ്യക്തിെക്കന്നു മാത്രമല്ല, ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഭിന്ന�
ങ്ങളായ ആദർശങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ശീേതാഷ്ണസ്ഥിതി നിറേത്തയും
ആകൃതിേയയും എന്നേപാെല, ആദർശങ്ങൾ സ്വഭാവേത്തയും വ്യത്യാസെപ്പടു�
ത്തും”.

ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ച ഖണ്ഡികയിെല ആശയം മുഴുവൻ തെന്ന ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.
ആശയം അല്പം ചുരുക്കി ഇതിെന ഒന്നുകൂടി സംേക്ഷപിക്കാം. “രണ്ടു വ്യക്തികളുെട
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ആദർശം ഒരുേപാെലയായി വരാൻ പ്രയാസം. ആദർശമനുസരിച്ചു് സ്വഭാവവും
വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കും.”

സംേക്ഷപണം ആദ്യം മനസ്സിലാണു് നടേക്കണ്ടതു്, കടലാസ്സിലല്ല. മൂല�
ത്തിെല വാക്യങ്ങേളാ പദങ്ങേളാ െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതല്ല, ആശയം മുഴുവൻ ഗ്രഹിച്ചു്
അതു് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതാണു് ശരിയായ സംേക്ഷപണം.
ആഖ്യാനങ്ങളും ഉപാഖ്യാനങ്ങളും കൂട്ടിേച്ചർത്തു് ലക്ഷത്തിൽപരം പദ്യങ്ങളിലായി
വ്യാസൻ സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ച മഹാഭാരതത്തിെന്റ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കമാണേല്ലാ
എഴുത്തച്ഛെന്റ ‘ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടു്.” വിസ്തൃതങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളിേലയും മറ്റും
ആശയം ചുരുക്കി എഴുതുന്ന സംേക്ഷപണരീതി പരിശീലിച്ചിരിേക്കണ്ടതു് അത്യാവ�
ശ്യമാകുന്നു.

B. വിപുലനം
സംേക്ഷപണത്തിനു േനെര വിപരീതമാണു് വിപുലനം. ഒന്നു് ആശയത്തിെന്റ
രത്നച്ചുരുക്കം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണു്. മറ്റതു് തത്ത്വഗർഭമായ ഒരു വാക്യത്തിെന്റ
സവിസ്തൃതമായ പ്രതിപാദനമാകുന്നു. പരന്ന ആശയെത്ത ചുരുക്കുന്നതു് സംേക്ഷ�
പണം; ചുരുങ്ങിയ ആശയെത്ത പരത്തുന്നതു് വിപുലനം.

വിഷയഗ്രഹണം, സംേക്ഷപണത്തിെലത്തിെലന്നേപാെല വിപുലനത്തിലും
ആവശ്യമാണു്. ആശയം വിസ്തരിക്കുേമ്പാൾ ഉചിതമായ പ്രമാണേമാ ഉദാഹരണ�
േമാ കാണിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് വിേരാധമില്ല. വിസ്തരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു് ലക്ഷ്യത്തിൽ നി�
ന്നു വഴി പിഴച്ചുേപാകാതിരിക്കാൻ പ്രേത്യകം മനസ്സിരുത്തണം. വിപുലനം അനു�
ചിതമായ വിധത്തിൽ ദീർഘമായിേപ്പാകരുതു്.

“ജ്ഞാനമാണു് ശക്തി”
എന്ന വാക്യെമടുക്കുക. ജ്ഞാനമാണു് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്നാണെല്ലാ ഇതി�
െന്റ ചുരുക്കം. ഈ ആശയം താെഴ കാണിക്കുന്നവിധത്തിൽ വിപുലനം െചയ്യാം.

“സിംഹം, ആന മുതലായ ജന്തുക്കളുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ കായി�
കശക്തിയിൽ മനുഷ്യൻ എത്ര നിസ്സാരനാണു് ! എന്നിട്ടും അവൻ േലാകത്തിെന്റ
നായകനായിട്ടേല്ല വർത്തിക്കുന്നതു്? ബലേമറിയ മൃഗങ്ങെള മനുഷ്യൻ ഇണക്കി
േവലെചയ്യിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രാകൃതികശക്തികൾകൂടി ഇന്നു് അവെന്റ ആജ്ഞയ�
നുസരിക്കുന്നുണ്ടു്; ഉഗ്രങ്ങളായ െവള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യനുേവണ്ടി യന്ത്രങ്ങെള ചലി�
പ്പിക്കുന്നു; വിദ്യുച്ഛക്തി അവെന്റ സേന്ദശങ്ങെള വഹിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു; വിളക്കു
െകാളുത്തുന്നു. സമുദ്രം മനുഷ്യെന്റ വിേനാദവ്യാപിയും, ആകാശം വിഹാരസ്ഥലവു�
മായിരിക്കുകയാണു്. ഇതിനുേവണ്ട സിദ്ധികെളാെക്ക എങ്ങെന സ്വാധീനമായി?
ജ്ഞാനംെകാണ്ടുതെന്ന.”

ഔചിത്യദീക്ഷ വിടാതിരുന്നാൽ അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു െചറിയവാക്യത്തി�
െന്റ വിപുലനം ഒന്നാന്തരം ഒരു ഉപന്യാസമായി എന്നുവരാം. േമൽ എഴുതിയ
ആശയം ഇനിയും പരത്താൻ പാടിെല്ലന്നില്ലേല്ലാ.
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അഭ്യാസം ൪൬

A. സംേക്ഷപിക്കുക:-

1. “സൗന്ദര്യം ലാവണ്യം ആഹ്ലാദം എന്നും മറ്റുമുള്ള സംസ്കൃതപദങ്ങളും, അഴ�
ക് ഒളി എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഷാ പദങ്ങളും സാധാരണമായി പ്രേയാഗിക്കു�
േമ്പാൾ കലയുെട േവരൂന്നിയിരിക്കുന്നതു് അവയിലാെണന്നു് നാമാരും അത്ര�
ഗണിക്കാറില്ല. സ്വതസ്സിദ്ധമായ രാമണീയകംെകാണ്ടു് പ്രകൃതിേദവി നെമ്മ
സർവ്വദാ ഉപചരിക്കുന്നതറിയാൻ േശമുഷിയുള്ളവർ മാത്രം അതറിയുന്നുണ്ടാ�
വും.”

2. “കാളിദാസെന്റ കാലത്തു് ഭാരതീയപരിഷ്കാരം പരമകാഷ്ഠെയ പ്രാപിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. വാണിജ്യവിഷയങ്ങളിൽ അനന്യസാധാരണമായ പ്രസക്തി പ്രദർശി�
പ്പിച്ചിരുന്ന ഭാരതീയർമൂലം ഭാരതെത്തപ്പറ്റി േകൾക്കാത്തവർ അന്നു് അടുത്തും
അകേലയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കലാവിദ്യകൾ ഉന്നതിെയ പ്രാപിച്ചിരുന്നുെവ�
ന്നു മാത്രമല്ല, സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിമൂലം സംസ്കാരം േശ്രഷ്ഠമായ ഒരവസ്ഥയിൽ
എത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു. രാജ്യം സമാധാനത്തിെന്റയും ഐശ്വര്യത്തിേന്റയും
േകളീരംഗമായിരുന്നു.”

3. “ആഖ്യാന കാവ്യങ്ങളിെല ഒരു പ്രധാന ശാഖയാണു് ഇതിഹാസം. ഇത�
രശാഖകളിൽ നിന്നു് ഇതിനു ഗണ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടു്. േലാകത്തിെല
മിക്കഭാഷകളിലും ഇതിഹാസകാവ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതാതു് ഭാഷ സം�
സാരിച്ചിരുന്ന ജനതയുെട സംസ്കാരേഭദത്തിനനുസരിച്ചു് ഇവയ്ക്കു് ഉൽകൃഷ്ടാപ�
കൃഷ്ടതകളുെണ്ടേന്നയുള്ളൂ. എങ്കിലും മൗലികകാര്യങ്ങളിൽ ഓേരാ വർഗ്ഗക്കാ�
രുെട ഇതിഹാസങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ആത്യന്തികമായ സാദൃശ്യം കാണുന്നു.
മനുഷ്യവർഗ്ഗം കാലേദശാവസ്ഥകൾക്കു തികച്ചും വിേധയമായിരുന്ന പുരാ�
തനകാലത്തു്, പരസ്പരം അറിയെപ്പടാത്തവരും വ്യത്യസ്തപരിതസ്ഥിതിയിൽ
കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നവരുമായ ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൃതികൾ�
ക്കു തമ്മിൽ ഈ അത്ഭുതാവഹമായ സാദൃശ്യം എങ്ങെനയുണ്ടായി? ഇതു
ചിന്തനീയമാണു്.”

B. വിപുലനം െചയ്ക:-

1. ഐക്യമത്യം മഹാധനം.
2. “വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം.”
3. മിന്നുന്നെതല്ലാം െപാന്നല്ല.
4. “താൻതാൻ നിരന്തരം െചയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ

താൻതാനനുഭവിച്ചീടുെകേന്ന വരു.”
5. ‘പ്രാണേനക്കാൾ മാനം വലുതു് ’.
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I

1. ‘പൂവിെന്റ ഇതൾ’,—ഈ രണ്ടു പദങ്ങളുെട ആശയങ്ങൾക്കു പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം
േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു് ‘ഉെട’ എന്ന സംബന്ധികാപ്രത്യയമാണു്. ഈ പ്രത്യയം കൂടാ�
െതതെന്ന ഈ സംബന്ധം പ്രകാശിപ്പിക്കാം; ‘പൂവിതൾ’ എന്നു് ഏകപദമാക്കി
പ്രേയാഗിച്ചാൽ മതി. ‘പന്തയത്തിനുള്ള കുതിര’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന
അർത്ഥേബാധം തെന്ന ‘പന്തയക്കുതിര’ എന്നു് ഒറ്റപ്പദമാക്കിയാലും സിദ്ധിക്കും.
ഇങ്ങെന വിഭക്തിപ്രത്യയം കൂടാെത അേന്യാന്യാശ്രയമുള്ള പദങ്ങൾ േചർന്നു്
ഏകപദമാകുന്നതാണു്, സമാസം. സമാസിക്കുക എന്ന പദത്തിനു കൂട്ടിേച്ചർക്കുക
എന്നാണർത്ഥം.

സമാസസ്വഭാവം വിശദമാകുന്നതിനു മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾകൂടി പരി�
േശാധിക്കാം. ‘െചമന്ന താമര’, എന്ന വിേശഷണവും വിേശഷ്യവും േനാക്കുക.
‘െചം’ എന്നാണു ആ വിേശഷണത്തിെന്റ പ്രകൃതി. ‘െചന്താമര’ എന്നു സമാസി�
ക്കുേമ്പാൾ ഏകപദമായിത്തീരുന്നു. ‘കുടകളും, തഴകളും, ചാമരങ്ങളും’ എന്ന മൂന്നു
പദങ്ങളിൽ ആദ്യപദങ്ങളിെല വചന പ്രത്യയവും ഒറ്റപ്പദമാകുേമ്പാൾ നിരുപേയാ�
ഗമാവുന്ന ‘ഉം’ എന്ന സമുച്ചയവും നീക്കിയാൽ ‘കുടതഴചാമരങ്ങൾ’ എന്നു സമസ്ത�
പദമാകുമെല്ലാ. സമാസിച്ചപദമാണു സമസ്തപദം. ‘പൂവിതൾ’, ‘പന്തയക്കുതിര’,
െചംതാമര, കുടതഴചാമരങ്ങൾ, ഇവെയാെക്ക സമസ്തപദങ്ങളാകുന്നു. െചം, താ�
മര, എന്നു രണ്ടു പദം േചർന്നു് ഏക പദത്വം പ്രാപിച്ചതാണെല്ലാ ‘െചന്താമര’എന്ന
സമസ്തപദം. െചം, താമര, ഇവരണ്ടും ആ ഒറ്റപ്പദത്തിെന്റ ഘടകങ്ങളാണു്. കുട,
തഴ, ചാമരം, ഈ ഘടകങ്ങൾ േചർന്നതാണു് ‘കുടതഴചാമരങ്ങൾ’. സമസ്തപദ�
ത്തിെന്റ ഭാഗെമന്നർത്ഥത്തിലാണു് ‘ഘടകം’ എന്നു് ഇവിെട വ്യപേദശിക്കുന്നതു്.
എന്നാൽ, എന്നിട്ടു്, എന്ന മുതലായ അവ്യയപദങ്ങൾ വാക്യങ്ങേളാ നാമങ്ങേളാ
തമ്മിലുള്ളബന്ധം കുറിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണു്. േപരിെന്റ സാമ്യംെകാണ്ടു െതറ്റിദ്ധ�
രിക്കരുതു്.
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‘പാർത്ഥസാരഥി’ എന്ന സമസ്തപദത്തിെല ‘പാർത്ഥ’ ശബ്ദത്തിനും ‘സാര�
ഥി’ ശബ്ദത്തിനും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം വിവക്ഷയനുസരിച്ചായിരിക്കും. പാർത്ഥൻ
എന്നു സാരഥിയുെട േപരാെണങ്കിൽ പാർത്ഥൻ എന്ന സാരഥി എന്നായിരിക്കണം
അർത്ഥം. ‘പാർത്ഥെന്റ സാരഥി’, ‘പാർത്ഥൻ ആരുെട സാരഥിയാേണാ അവൻ’,
ഈ അർത്ഥങ്ങൾ േബാധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സമസ്തപദത്തിനു ശക്തിയുണ്ടു്.
സമസ്തപദത്തിെല ഘടകപദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിവരിക്കുന്നതിനാണു വിഗ്ര�
െമന്നു പറയുന്നതു്. ‘പാർത്ഥെനന്ന സാരഥി’, ‘പാർത്ഥെന്റ സാരഥി’, ‘പാർത്ഥൻ
ആരുെട സാരഥിയാേണാ അവൻ’, ഇെതല്ലാം വിഗ്രഹവാക്യങ്ങൾക്കു് ഉദാഹര�
ണങ്ങളാണു്. ഇങ്ങെന എല്ലാസ്സമസ്തപദങ്ങളും പലതരത്തിൽ വിഗ്രഹിക്കാവുന്നവ
ആയിരിക്കില്ല. ‘െചംതാമര’യുെട വിഗ്രഹം ‘െചമന്ന താമര’ എന്നാണു്.

േവെറ ഉദാഹരണം

സമസ്തപദം വിഗ്രഹവാക്യം
താമരപ്പൂവിതൾ താമരയുെടപൂവിെന്റ ഇതൾ
നീലേമഘം നീലമായ േമഘം
കായ്കനികൾ കായ്കളും കനികളും
ൈകകാലുകൾ ൈകയും കാലും
രാപ്പകൽ രാവും പകലും
മാൻകണ്ണി മാനിെന്റ കണ്ണുകൾ

േപാെല കണ്ണുകേളാടുകൂടിയവൾ
മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം മാർഗ്ഗത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
യഥാസുഖം സുഖം എപ്രകാരേമാ അപ്രകാരം
യഥാധർമ്മം ധർമ്മമതിക്രമിക്കാെത

സമസ്തപദത്തിൽ അേനകം ഘടകപദങ്ങൾ േചർന്നിരിക്കുെമന്നു ഉദാഹര�
ണങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കാമേല്ലാ. രണ്ടു പദങ്ങളുെട േയാഗമാണുള്ളെതങ്കിൽ
ആദ്യേത്തതു പൂർവ്വപദവും രണ്ടാമേത്തതു ഉത്തരപദവുമാെണന്നു പറയാം. മൂന്നു
പദങ്ങൾ േചർന്നതാണു സമസ്തപദെമങ്കിൽ നടുക്കുവരുന്ന ഘടകം മദ്ധ്യമപദ�
മാകുന്നു. ഒരു സമസ്ത പദത്തിൽ ഇത്ര ഘടകങ്ങേള േചരാവൂ എന്നു നിയമമില്ല.
‘തിരുനയനകലാേലാലേലാലംബമാലാലീലാരംഗം’ എന്നിങ്ങെന നീണ്ടു നീണ്ട
സമസ്തപദങ്ങൾ കവിതകളിൽ പ്രേയാഗിച്ചുകാണും. ഗദ്യത്തിൽ ദീർഘസമാസ�
ങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കാതിരിക്കയാണു വിഹിതം. ആദ്യപദം പൂർവ്വപദം, ദ്വിതീയപ�
ദം അതിെന അേപക്ഷിച്ചു് ഉത്തരപദം, ആ പദം തൃതീയപദെത്ത അേപക്ഷിച്ചു
പൂർവ്വപദം, തൃതീയപദം ഉത്തരപദം, ഇങ്ങെന പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങളുെട ബന്ധം
ദീർഘസമാസേയാഗങ്ങളിൽ ഗ്രഹിച്ചുെകാള്ളണം.

സമാസിച്ച ഘടകപദം ഉപേയാഗിച്ചുതെന്ന വിഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത
സമസ്തപദങ്ങൾ നിത്യസമാസങ്ങളാണു്. ൈപേന്തൻ, നറുമുത്തു്, മുതലായവ ഇതി�
നു് ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. മധുരമായ േതൻ, നിർമ്മലമായ മുത്തു്, എന്നാണു ഈ
പദങ്ങളുെട അർത്ഥം. കാർമുകിൽ, തൂനിലാവു്, െചറുപയർ മുതലായവയും നിത്യ�
സമാസങ്ങൾ തെന്ന.
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അഭ്യാസം ൪൭

I സമാസിക്കുക:

(i) കടലിെന്റ കര; കടലിെല മീൻ; കടലിൽ നിന്നു വരുന്ന കാറ്റു്; യാഗ�
ത്തിനുള്ള കുതിര; ഇരുമ്പിനാലുള്ള െപട്ടി, പത്നിേയാടു സേമതൻ; വൃക്ഷ�
ത്തിൽ നിന്നു പതിതം; നീലമായ േമഘം; ശുദ്ധമായ ജലം.

(ii) കുടയും തഴയും ചാമരവും; ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും; മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും;
രാവുകളും പകലുകളും; കരങ്ങളും ചരണങ്ങളും.

(iii) േപടമാനിെന്റ കണ്ണു്; േപടമാനിെന്റ കണ്ണുകൾ േപാെലയുള്ള കണ്ണുക�
േളാടുകൂടിയവൾ; മധുരമായവാണി; മധുരമായ വാണിേയാടുകൂടിയവൾ.

II (a) സന്ധി, സമാസം, ഈ പദങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനം േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണ�
മാക്കുക.

1. വർണ്ണങ്ങളുേടയും അക്ഷരങ്ങളുേടയും േയാഗം—പദങ്ങളുെട േയാഗം—

(b) നിത്യസമാസം, അനിത്യസമാസം, ഇവ േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക.
(c) വിഗ്രഹിക്കുക:

നദീതടം, ശത്രുനിഹതൻ, സീതാസഹിതൻ, സ്വച്ഛജലം, ജലജന്തു, ബാലികാ�
ബാലന്മാർ, ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ ൈവശ്യശൂദ്രർ, ധർമ്മാർത്ഥകാമേമാക്ഷങ്ങൾ,
താമരക്കണ്ണി, ൈപേന്തൻവാണി.
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II

1. ‘പൂവിതൾ’, ‘കായ്കനികൾ’, ഈ സമസ്തപദങ്ങൾ വിഗ്രഹിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ
രണ്ടിേലയും ഘടകപദങ്ങളുെട പ്രാധാന്യത്തിലന്തരം കാണാം. ‘പൂവിെന്റ ഇതൾ’
എന്നാണേല്ലാ ആദ്യേത്തതിെന്റ വിഗ്രഹം. ഇതിൽ ‘ഇതൾ’ വിേശഷ്യവും ‘പൂവി�
െന്റ’ എന്ന പദം അതിെന്റ വിേശഷണവും ആകുന്നു. വിേശഷണെത്ത അേപക്ഷി�
ച്ചു് വിേശഷ്യത്തിനാണു പ്രാധാന്യം. ‘കായും കനിയും’ എേന്നാ ‘കായ്കളും കനിക�
ളും’ എേന്നാ ആണു് ‘കായ്കനികൾ’ എന്ന സമ്സ്തപദത്തിെന്റ വിഗ്രഹം. പ്രസ്തുത
പദത്തിെല രണ്ടു ഘടകങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം തുല്യമാകുന്നു. അവയ്ക്കു വിേശഷ�
ണവിേശഷ്യഭാവം ഇല്ലെല്ലാ. ഉത്തരപദത്തിെന്റ അർത്ഥം പ്രധാനമായി വരുന്ന
സമാസം തൽപുരുഷനാണു്. സർവ്വപദങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം സമമായ സമാ�
സം ദ്വന്ദ്വനാകുന്നു. ‘പൂവിതൾ’ ആദ്യേത്തതിനും ‘കായ്കനികൾ’ രണ്ടാമേത്തതിനും
ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.

േവെറ ഉദാഹരണം:-
തൽപുരുഷൻ—

പുഴവക്കു്, തലേവദന, ദയാർദ്രൻ.
ദ്വന്ദ്വൻ—

ആടുമാടുകൾ, കൗരവപാണ്ഡവന്മാർ, ഗുരുശിഷ്യന്മാർ.

2. തൽപുരുഷനിൽ പൂർവ്വപദം അപ്രധാനവും ഉത്തരപദം പ്രധാനവുമാെണന്നു
ഗ്രഹിച്ചുവെല്ലാ. സംസ്കൃതഭാഷയിൽനിന്നു മലയാളത്തിൽ പൂ ർവ്വപദത്തിെന്റ അർ�
ത്ഥം പ്രധാനമായി വരുന്ന സമസ്തപദങ്ങൾ ഒട്ടുവളെര കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടു്. ‘മേധ്യ�
മാർഗ്ഗം’ എന്ന പദത്തിെന്റ വിഗ്രഹം മാർഗ്ഗത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ എന്നാണെല്ലാ.
‘മേധ്യ’ എന്ന പൂർവ്വപദത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിനാണു് ഇതിൽ പ്രാധാന്യം. പൂർവ്വപ�
ദാർത്ഥപ്രധാനമായ സമാസം അവ്യയീഭാവമാകുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-
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സമസ്തപദം വിഗ്രഹാർത്ഥം
യേഥച്ഛം ഇച്ഛേപാെല
സേസ്നഹം േസ്നഹേത്താടുകൂടി
പ്രതിദിനം ദിനംേതാറും
അഭിമുഖം മുഖത്തിനുേനെര
ആബാല്യം ബാല്യംമുതൽ
ആമരണം മരണംവെര
അധിസമുദ്രം സമുദ്രത്തിൽ
ഉപകുംഭം കുംഭത്തിനരിെക

(അവ്യയീഭാവസമാസം ക്രിയാവിേശഷണമായിട്ടാണു വരുന്നതു്. േകവലമല�
യാള പദങ്ങൾ േചർന്നു് ഈ മാതിരി സമാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ എല്ലാം സംസ്കൃത പദങ്ങളാെണന്നുകാണാം.)

3. വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങൾ പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങളായി സമാസിച്ചുണ്ടാകുന്ന
തൽപുരുഷനു പൂർവ്വപദത്തിെന്റ വിഭക്തിെയ ആസ്പദമാക്കി േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ‘പൂ�
വിതൾ’ എന്ന സമസ്തപദത്തിെന്റ വിഗ്രഹം പൂവിെന്റ ഇതൾ എന്നും ‘കടലാമ’
എന്നതിെന്റ വിഗ്രഹം ‘കടലിെല ആമ’ എന്നുമാണെല്ലാ. ഇവ യഥാക്രമം സം�
ബന്ധികാതൽപുരുഷനും ആധാരികാതൽപുരുഷനും ആണു്. ‘പന്തയക്കുതിര’
(പന്തയത്തിനുള്ള കുതിര) ഉേദ്ദശികാതൽപുരുഷനും ‘ഇരുമ്പുെപട്ടി’ (ഇരുമ്പിനാൽ
ഉള്ള െപട്ടി) പ്രേയാജികാതൽപുരുഷനും ആകുന്നു. വിേശഷണമായ പൂർവ്വപദം
നിർേദ്ദശികാ വിഭക്തിയാെണങ്കിൽ ആ തൽപുരുഷൻ കർമ്മധാരയൻ. വീരഭടൻ
എന്ന പദം ഇതിനു് ഉദാഹരണമാണു്. വീരനായ ഭടൻ എന്നാണെല്ലാ വിഗ്രഹം.
നീലേമഘം, (നീലമായേമഘം) പീതാംബരം (പീതമായ അംബരം) മുതലായ പദ�
ങ്ങളും കർമ്മധാരയസമാസത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.

തൽപുരുഷനു േവെറ ഉദാഹരണങ്ങൾ:-

സമസ്തപദം വിഗ്രഹം സമാസസംജ്ഞ
സ്വർഗ്ഗഗതൻ സ്വർഗ്ഗെത്ത ഗതൻ പ്രതിഗ്രാഹികാ

തൽപുരുഷൻ
സിംഹസദൃശൻ സിംഹേത്താടു സംേയാജികാ

സദൃശൻ തൽപുരുഷൻ
േഹാമദ്രവ്യം േഹാമത്തിനുള്ള ഉേദ്ദശികാതൽ

ദ്രവ്യം പുരുഷൻ
േശാകാക്രാന്തൻ േശാകത്താൽ പ്രേയാജികാതൽ

ആക്രാന്തൻ പുരുഷൻ
നദീതീരം നദിയുെട തീരം സംബന്ധികാതൽ

പുരുഷൻ
ജലജന്തു ജലത്തിെല ജന്തു ആധാരികാതൽ

പുരുഷൻ

4. രൂപകസമാസവും ഉപമിതസമാസവും കർമ്മധാരയനിൽെപ്പടുന്ന ഉപവിഭാഗ�
ങ്ങളാണു്. വജ്രംേപാെല ഹൃദയം എന്ന പദസമൂഹം സമാസിക്കുേമ്പാൾ ‘വജ്രഹൃദ�
യം’ എന്നു് ഏകപദമാവുമെല്ലാ. അതുപമിതസമാസമാകുന്നു. ‘മുഖമാകുന്ന ചന്ദ്രൻ’
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എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘മുഖചന്ദ്രൻ’ എന്ന സമസ്തപദം പ്രേയാഗിക്കാം. ഇതു രൂപകസ�
മാസമാകുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

ഉപമിതസമാസം വിഗ്രഹം
ചന്ദ്രധവളം ചന്ദ്രൻേപാെല ധവളം
സ്ഫടികജലം സ്ഫടികംേപാെല ജലം
രൂപകസമാസം
പദപങ്കജം പദമാകുന്ന പങ്കജം
മനതാരു് മനമാകുന്ന താരു്

5. പൂർവ്വപദം സംഖ്യാവാചകമായി വരുന്ന തൽപുരുഷൻ ‘ദ്വിഗു’ ആകുന്നു. മുപ്പാ�
രു്, മൂവുലകു്, നവരസം, പഞ്ചേലാഹം മുതലായ പദങ്ങൾ ദ്വിഗു സമാസത്തിനുദാ�
ഹരണങ്ങളാണു്.

6. ഇതുവെര വിവരിച്ച സമാസങ്ങളിെലല്ലാം അവയിെല ഏെതങ്കിലും ഘടകത്തി�
നാണു പ്രാധാന്യം എന്നു സ്പഷടമായിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ‘നീലേവണി’ എന്ന പദം രണ്ടുവി�
ധത്തിൽ വിഗ്രഹിക്കാം. വിഗ്രഹം എങ്ങെനയാണു േവണ്ടെതന്ന സന്ദർഭംെകാണ്ടു�
മാത്രേമ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ‘നീലമായേവണി’ എന്നാണു വിവക്ഷ�
െയങ്കിൽ കർമ്മധാരയ സമാസമാണു് ഈ പദം. ‘നീലമായ േവണിേയാടുകൂടിയ�
വൾ’ എന്നു വിവക്ഷിക്കുേമ്പാഴും ഈ രൂപം വരും. അേപ്പാൾ അന്യപദത്തിെന്റ
ഒരു വിേശഷണമായിത്തീരുന്നു ‘നീലേവണി’ എന്ന സമസ്തപദം. ഇങ്ങെന അന്യ�
പദാർത്ഥപ്രധാനമായി വരുന്ന സമാസമാണു ബഹുവ്രീഹി. ‘നഷ്ടധനൻ’ എന്നു
മെറ്റാരുദാഹരണം വിഗ്രഹിച്ചുേനാക്കാം. ‘ആരുെട ധനം നഷ്ടമാേയാ അവൻ’
എന്നാണു് ഇതിെന്റ വിഗ്രഹം.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

സമസ്തപദം വിഗ്രഹം
പീതാംബരൻ പീതമായ അംബരേത്താടുകൂടിയവൻ.
താമരക്കണ്ണൻ താമരേപാലുള്ള കണ്ണുകളുള്ളവൻ.
ശൂലപാണി പാണിയിൽ ശൂലമുള്ളവൻ.
ചന്ദ്രമൗലി മൗലിയിൽ ചന്ദ്രേനാടുകൂടിയവൻ.
ക്രൂരഹൃദയ ക്രൂരമായ ഹൃദയേത്താടുകൂടിയവൾ.

7. സമാസത്തിൽ വരുന്ന മുഖ്യങ്ങളായ ചില സന്ധികാര്യങ്ങളുണ്ടു്. അവകൂടി ഗ്രഹി�
ച്ചിരിേക്കണ്ടതാണു്. വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങൾ പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങളായി സമാ�
സിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരപദത്തിെന്റ ആദിവർണ്ണമായ ദൃഢം ഇരട്ടിക്കും. (ഞ, ന, മ,
യ, ര, ല, വ, ഈ ശിഥിലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉത്തരപദാദിയിൽ വന്നാൽ ഇരട്ടിക്കുകയി�
ല്ല.)

ദൃഢം ഇരട്ടിക്കുന്നതിനു് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:-
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താമര + കുളം താമരക്കുളം
മര + െപട്ടി മരെപ്പട്ടി
നില + താമര നിലത്താമര
െപാടി + ചാരം െപാടിച്ചാരം
ഇ + ഗജം ഇഗ്ഗജം
ഇ + ജനം ഇജ്ജനം

(വിേശഷണമായ പൂർവ്വപദം ഒരു ധാതുവാെണങ്കിൽ ഉത്തരപദാദിയിെല ദൃ�
ഢം ഇരട്ടിക്കയില്ല. അരകല്ലു്, ഉരകല്ലു്, തിരികല്ലു് മുതലായ പദങ്ങളിൽ ക കാരം
ഇരട്ടിക്കാത്തതു തന്മൂലമാണു്. സംസ്കൃതപദങ്ങൾ തമ്മിൽ സമാസിക്കുേമ്പാൾ ഭാ�
ഷാവ്യാകരണത്തിെല ഈ നിയമം അവയ്ക്കു ബാധകമായിരിക്കയിെല്ലന്നുകൂടി അറി�
ഞ്ഞിരിക്കണം. ജനപദം, സൂര്യകാന്തി, കാവ്യതല്ലജം, മുഖചന്ദ്രൻ, ആകാശഗമനം
മുതലായ സംസ്കൃതസമസ്തപദങ്ങളിൽ ഈ ദ്വിത്വം വരാത്തതു് അതുെകാണ്ടാണു്.)

8. സമസ്തപദത്തിെല ഏകേദശമായ പൂർവ്വപദത്തിൽ ബാഹ്യവിേശഷണം േചരു�
കയില്ല. ‘രാക്ഷേസശ്വരനായ രാവണസേഹാദരി’, എന്നേപാെലയുള്ള പ്രേയാഗം
അനുകരിക്കരുതു്. ‘രാക്ഷേസശ്വരൻ’ എന്ന വിേശഷണം രാവണനിൽ അന്വയി�
ക്കണെമന്നാണു് കവി ഇച്ഛിക്കുന്നെതങ്കിലും, രാവണസേഹാദരിയുെട വിേശഷണ�
മായിേട്ട അതു േതാന്നുകയുള്ളൂ. ‘വൃദ്ധനായ ദശരഥപുത്രൻ കർമ്മേയാഗിയായ ജന�
കപുത്രിെയ വിവാഹം െചയ്തു’, എെന്നഴുതുന്നതു വിവക്ഷിതാർത്ഥം കുറിക്കുകയില്ല;
അവിവക്ഷിതാർത്ഥം കുറിക്കുകയും െചയ്യും. ‘വൃദ്ധദശരഥെന്റ പുത്രൻ കർമ്മേയാ�
ഗിയായ ജനകെന്റ പുത്രിെയ’ എന്നു പ്രേയാഗിക്കുന്നതാണു് സുബദ്ധം.

അഭ്യാസം ൪൮

I താെഴ പറയുന്ന സമസ്തപദങ്ങൾ കർമ്മധാരയനായും ബഹുവ്രീഹിയായും
വരാെമന്നു വിഗ്രഹിച്ചു് ഉചിതമായ വിവരണംെകാണ്ടു് െതളിയിക്കുക.

(i) മധുരെമാഴി, നീലേവണി, നഷ്ടജനം, പാർത്ഥസാരഥി
(ii) ദ്വിഗുസമാസത്തിെന്റ സ്വഭാവം േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക.
(iii) വിഗ്രഹിച്ചു സമാസം നിർണ്ണയിക്കുക:-

യഥാസ്ഥാനം, ആജീവനാന്തം, സേസ്നഹം, യാഗശാല, കടൽനുര, മൃദുകരത്ത�
ളിർ, െവൺകുളിർ കൽത്തറ, ചാരുമുഖി.

II സന്ധികാര്യം േവണ്ട ദിക്കിൽ െചയ്യുക.

(1) പച്ചകദളി കുലകൾക്കിടയ്ക്കിെട
(2) കൂെട കൂെട തേലാടും സുകൃതനിധി യേശാദാ കരം കുമ്പിടുേന്നൻ

III െതറ്റു തീർക്കുക:-

വിടർന്ന പൂമണം. വൃദ്ധനായ കണ്വപുത്രി. കാമുകനായ ദുഷ്യന്തഹൃദയം.
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ഉദ്ഗ്രഥനം

1. മൂന്നു തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അേപാദ്ധരിക്കുന്ന പ്രകാരം മുൻപു വിവരിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ പ്രകരണത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്ന രീതിയാണു് വിവരിക്കു�
ന്നതു്. ‘ഭാരതഭൂമി ദീർഘകാലെത്ത ധർമ്മസമരത്തിനുേശഷം ആയിരത്തിെത്താ�
ള്ളായിരത്തി നാല്പേത്തഴിൽ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം േനടി’, എന്ന വാക്യത്തിെല
ഉേദ്ദശ്യം ‘ഭാരതഭൂമി’യാണു്. അതിെനക്കുറിച്ചാണെല്ലാ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. വാക്യ�
ത്തിെല ആഖ്യയാകുന്നു, ഈ പദം. ‘ദീർഘകാലെത്ത ധർമ്മസമരത്തിനുേശഷം
1947-ൽ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം േനടി’, എന്ന ഭാഗം വിേധയമാകുന്നു. ‘േനടി’ എന്ന
ആഖ്യാതപദത്തിെന്റ വിേശഷണമാണു്, ‘ദീർഘകാലെത്ത ധർമ്മസമരത്തിനുേശ�
ഷം 1947-ൽ’ എന്നുവെരയുള്ള ഭാഗം. ‘രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്ന പദം ‘േനടി’
എന്ന ക്രിയയുെട കർമ്മമാകുന്നു. ഇങ്ങെന പരസ്പരാേപക്ഷങ്ങളായ പദങ്ങൾ
േചർന്നുണ്ടാകുന്ന ഉേദ്ദശ്യവിേധയങ്ങെള ഉദ്ഗ്രഥിച്ചാണു് വാക്യങ്ങളാക്കുന്നതു്.

2. ഭാരതഭൂമി നമ്മുെട ജന്മേദശമാണു്. അതു പരിപാവനമാകുന്നു, എന്നുകൂടി
വക്താവിനു് െവളിെപ്പടുത്തണെമങ്കിൽ വാക്യരൂപം പരിഷ്കരിക്കാം. രണ്ടാശയവും
ഭാരതഭൂമിെയ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതാകയാൽ അവെയ ആഖ്യാപരിച്ഛദമാക്കിയാൽ
മതി. ‘നമ്മുെട ജന്മേദശവും പരിപാവനവുമായ ഭാരതഭൂമി’ എന്നാക്കാം ഉേദ്ദശ്യം.
ഇങ്ങെന കർമ്മത്തിേനാടുേചരുന്ന ആശയങ്ങെളയും അതിെന്റ വിേശഷണമായി
നിബന്ധിച്ചു കർമ്മപരിച്ഛദമാക്കാവുന്നതാണു്. വക്താവിേന്റേയാ േലഖകേന്റേയാ
വിവക്ഷ അനുസിച്ചു് വാക്യം ഹ്രസ്വേമാ ദീർഘേമാ, ആയിത്തീരുന്നു. ‘നമ്മുെട
ജന്മേദശമാണു് ഭാരതഭൂമി.’ അതു പരിപാവനമാകുന്നു. ഭാരതഭൂമി സ്വാതന്ത്ര്യം
േനടുവാൻ ദീർഘകാലം ധർമ്മസമരം െചയ്തു. 1947-ൽ ആണു് ആ യുദ്ധത്തിൽ
വിജയം േനടിയതു്. അതിെന്റ ഫലമായി രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം േനടി. ഇങ്ങെന
അഞ്ചു ചൂർണ്ണികകളാക്കി പ്രകാശിപ്പിക്കാവുന്ന ആശയമാണു് മുകളിലുദാഹരിച്ച
ഒറ്റച്ചൂർണ്ണികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.

3. ആദ്യം ഉേദ്ദശ്യം, പിെന്ന വിേധയം—ഇതാണു് വാക്യം ഉദ്ഗ്രഥിക്കുേമ്പാൾ സാ�
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മാന്യമായി അനുസരിേക്കണ്ട നിയമം. ‘കിഴക്കുദിച്ചു സൂര്യൻ’, ‘ആകാശത്തിൽ
പറന്നു പക്ഷി’, എെന്നാെക്ക ഒരുേദ്ദശവും കൂടാെത ഈ ക്രമം െതറ്റി എഴുതുന്നതും
പറയുന്നതും ആശാസ്യമല്ല. എന്നാൽ, ൈവചിത്ര്യത്തിേനാ പ്രാധാന്യ സൂചനത്തി�
േനാ, ഇച്ഛാനുസാരം, കൂടിേയ കഴിയുെവങ്കിൽ, ഈ നിയമം ലംഘിക്കാം. ‘െതറ്റാ�
ണു രാമൻ െചയ്തതു് ’ എന്ന വാക്യത്തിൽ വക്താവു് ഊന്നിപ്പറവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന�
തു് രാമെന്റ പ്രവൃത്തിയല്ല, അതിെന്റ ആേക്ഷപാർഹതയാണു്. അതിനാൽ ‘െതറ്റാ�
ണു് ’ എന്ന വിേധയഭാഗംെകാണ്ടു വാക്യം തുടങ്ങുന്നു. ‘പണ്ടു്, അേയദ്ധ്യയിൽ, ഒരു
രാജാവുണ്ടായിരുന്നു’ എന്നു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുേമ്പാൾ ക്രിയയ്ക്കു് ആധാരമായ കാ�
ലവും സ്ഥലവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയാവിേശഷണങ്ങൾ വാക്യാരംഭത്തിൽത്തെന്ന
േചർക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണു്. സംഭവ വിവരണത്തിനുമുൻപു് വിദൂരമായ ആ
സ്ഥലേത്തയ്കക്കും കാലേത്തയ്ക്കും േശ്രാതാവിെന്റ ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കുകയാണു്,
ഈ വ്യതിയാനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. ആഖ്യാേനാപക്രമങ്ങളിലും മറ്റുമാണു്, ഈ സമ്പ്ര�
ദായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതു്. ‘തീയു തണക്കും, േമരു പതിക്കും, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ സത്യം
ലംഘിച്ചാൽ’ എന്ന വാക്യത്തിൽ, ഹരിശ്ചന്ദ്രെന്റ സത്യനിഷ്ഠയുെട ദാർഢ്യം അധി�
കം ശക്തിേയാടുകൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണു്, ആദ്യം പറേയണ്ട േഹതുരൂപമായ
അംഗവാക്യം ഒടുവിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. അംഗിവാക്യം ഒടുവിലും അംഗവാക്യം
മുൻപിലുെമന്നാണെല്ലാ സാമാന്യ നിയമം. അതു് ഇവിെട േസാേദ്ദശം ലംഘിച്ചിരി�
ക്കുന്നു.

4. ൈഹദരാലി ൈവേദശിക രാജ്യേലാബഭികെള ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പുറത്താക്കു�
വാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ൈഹദരാലിക്കു് അതു സാദ്ധ്യമായില്ല. ‘മഹാരാഷ്ട്ര’നായകന്മാരും
ൈനസാമും ൈഹദരാലിക്കു് എതിരായിരുന്നു. ഈ മൂന്നു ചൂർണ്ണികാവാക്യങ്ങളുെട
ആശയങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിേശാധിക്കുക. പ്രഥമവാക്യം ൈഹദരാലി�
യുെട അഭിലാഷവും ദ്വിതീയവാക്യം അതിെന്റ വിഫലപരിണാമവും തൃതീയവാക്യം
ആ പരിണാമത്തിനുള്ള േഹതുവുമാണു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്. ‘എങ്കിലും’ എന്ന ഘട�
കം പ്രഥമദ്വിതീയ വാക്യങ്ങളിെല ആശയങ്ങൾക്കുള്ള വിരുദ്ധത േദ്യാതിപ്പിക്കാൻ
േചർക്കാവുന്നതാണു്. ‘ആൽ’ എന്ന പ്രേയാജികാപ്രത്യയേമാ ‘െകാണ്ടു് ’ എന്ന
ഗതിേയാ േചർത്തു തൃതീയവാക്യെത്ത േഹതുസൂചകമായ അംഗവാക്യമാക്കാം.
അേപ്പാൾ ഈ ചൂർണ്ണികകൾ േചർന്നു് ഒരു സങ്കീർണ്ണവാക്യമാവും. ‘ൈഹദരാലി
ൈവേദശികരാജ്യേലാഭികെള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കാൻ ആഗ്രഹിെച്ചങ്കി�
ലും, മഹാരാഷ്ട്രനായകന്മാരും ൈനസാമും എതിരായിരുന്നതിനാൽ, അേദ്ദഹ�
ത്തിനു അതു സാദ്ധ്യമായില്ല.’ ആശയങ്ങളുെട അംഗാംഗിഭാവം വ്യക്തമാക്കാനും
സംേക്ഷപിക്കാനും ഈ രീതി ഉപകരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല; ചൂർണ്ണികാരൂപംതെന്ന
ൈവചിത്ര്യം കൂടാെത ആവർത്തിച്ചാൽ പ്രതിപാദനം ബാലിശമായി േതാന്നിേയ�
ക്കാം. അതിനാൽ അൈവചിത്ര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു സങ്കീർണ്ണകങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കുന്നതു
സമുതചിതമായിരിക്കും.

5. വ്യാകരണദൃഷ്ട്യാ സ്വതന്ത്രങ്ങളും ആശയങ്ങളുെട ബന്ധംെകാണ്ടു് അേന്യാന്യ�
ബദ്ധങ്ങളുമായ അംഗിവാക്യങ്ങൾേചർന്ന മഹാവാക്യങ്ങളായിട്ടും മറ്റു രണ്ടു വിഭാ�

LINKS TO
CHAPTERS

TOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



142 ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: ഭാഷാ ദീപിക

ഗത്തിലുംെപട്ട വാക്യങ്ങളിെല ആശയങ്ങെള ഉദ്ഗ്രഥിക്കാം. ‘സമേരാദ്യമത്തിൽ�
നിന്നു് എല്ലാ രാഷ്ട്രേനതാക്കന്മാരും പിൻമാറണം. ഗാന്ധിജി ഈ അഭിപ്രായം
വിനയേത്താടുകൂടി പുറെപ്പടുവിച്ചു. ആരും അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.’ ഈ ചൂർണ്ണികകെള
നമുക്കു് ഒരു മഹാവാക്യമാക്കാം. ‘സമേരാദ്യമത്തിൽ നിന്നു് എല്ലാ രാഷ്ട്രേനതാ�
ക്കന്മാരും പിൻമാറണെമന്നു ഗാന്ധിജി വിനയേത്താടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു; എന്നാൽ,
ആരും അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.’ ഗാന്ധിജിയുെട പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വിപരീതമായിരുന്നു അനുഭ�
വം. ആ വിരുദ്ധത കാണിക്കാനാണു്, ‘എന്നാൽ’ എന്ന ഘടകം േചർത്തിരിക്കുന്ന�
തു്. ‘സമേരാദ്യമത്തിൽനിന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും പിൻമാറണെമന്നു് ’ എന്ന നാമ�
വാക്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന ക്രിയയുെട കർമ്മമായ അംഗവാക്യമാണു്; ഗാന്ധിജി വി�
നയേത്താടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതു് അംഗിവാക്യവും ഈ അംഗാഗിഭാവമുള്ള വാ�
ക്യങ്ങൾ േചർന്ന സങ്കീർണ്ണവാക്യം അംഗിയാണു്. അടുത്ത വാക്യവും അംഗിയാകു�
ന്നു. അതിനാൽ സങ്കീർണ്ണവാക്യേത്താടുകൂടിയ ഒരു മഹാവാക്യമാണിതു്. ‘ഞാൻ
ഉപേദശിച്ചാലും അവൻ അവഗണിക്കാനാണു് ഇട’, എന്നു സങ്കീർണ്ണകമാക്കിയും
നിബന്ധിക്കാവുന്നതാണു്.

6. അംഗിവാക്യങ്ങൾ േചർന്നാണു് മഹാവാക്യമുണ്ടാകുന്നെതന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. എങ്കിലും അവയുെട ആശയങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ അംഗാംഗിഭാവമുണ്ടായിരിക്കു�
െമന്നു് ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ കാര്യകാരണഭാവം,
ൈവരുദ്ധ്യം മുതലായ ബന്ധെമാന്നുമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രാശയങ്ങൾ േചർന്നും മഹാ�
വാക്യം വരും. ‘സൂര്യൻ ഉദിക്ക െചയ്യുന്നു, ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്ക െചയ്യുന്നു’ എന്നാണീ
വാക്യെത്ത അേപാദ്ധരിക്കുേമ്പാൾ ലഭിക്കുന്ന രൂപം. ‘കവി വാക്കുകൾ െകാണ്ടു
ചിത്രെമഴുതുന്നു; ചിത്രകാരൻ േരഖകൾ െകാണ്ടു കാവ്യവും എഴുതുന്നു’ എന്നു് ഇതു�
േപാെലതെന്ന ഉദ്ഗ്രഥിക്കാവുന്നതാണു്.

‘ഉം’ എന്ന സമുച്ചയം േചർത്തു് ഇങ്ങെനയുള്ള വാക്യങ്ങെള മഹാവാക്യമാക്കു�
ന്നതു് സംഗ്രഹിച്ചു പറയുവാനും മറ്റും േവണ്ടിയാകുന്നു. ആ മാതിരി പ്രേയാജനെമാ�
ന്നുമില്ലാെത അേന്യാന്യം ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ േചർത്തു വാക്യങ്ങൾ
രചിക്കരുതു്.

അഭ്യാസം ൪൯

I ചൂർണ്ണികകളാക്കുക:-

(i) ‘അതിെന്റ ചുരുക്കം താൻ കിട്ടുണ്ണിേമേനാെന ചികിത്സിക്കുവാൻ തുട�
ങ്ങീട്ടു് ഏകേദശം ഒരു െകാല്ലത്തിൽ കുറയാെത ആെയന്നും അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് ഒടുവിൽ പിടിെപട്ട ഉദരേരാഗത്തിൽനിന്നു േമാചനം േകവലം
അസാധ്യമായിരുന്നതിനാൽ ആയതിനു താൻ േമാഹിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കി�
ലും അേദ്ദഹം ഇത്രേവഗം മരിക്കുന്നതിനുള്ള യാെതാരു ലക്ഷണങ്ങളും
തെന്റ കണ്ണിൽ െപട്ടിെല്ലന്നും ഈ വിവരംതെന്ന ഏതാനും ദിവസം മു�
മ്പു് കാര്യസ്ഥൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ താൻ പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും മരണാന്തരം
ശരീരത്തിെന്റ ആകൃതി കേണ്ടടേത്താളം ഈ െപട്ടന്നുള്ള മരണം സംശ�
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യത്തിനു ആസ്പദമാെണന്നും േശഷം ശവം കീറിേനാക്കീട്ടുമാത്രേമതീർച്ച
പറവാൻ തരമുള്ളൂ എന്നും ആകുന്നു.’
—‘ഭാസ്കരേമേനാൻ’

II മഹാവാക്യമാക്കുക:-

(i) ‘നാം നമ്മുെട ശരീരെത്ത ശരിയാംവണ്ണം സൂക്ഷിക്കുന്നതായാേല അതു്
അതിെന്റ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വിഘ്നം െചയ്തുെകാണ്ടു ദീർഘകാലം നില�
നിൽക്കുകയുള്ളൂ.’

(ii) ‘ശങ്കരൻ നമ്പൂരി ഒരതിമാനുഷനായ ജ്യൗതിഷികനായിരുെന്നങ്കിലും
സാഹിത്യരസികത്വം കവിത്വവും അേദ്ദഹത്തിനു് അത്രതെന്ന ഉണ്ടായി�
രുന്നില്ല.’

(iii) ‘േദഹം സ്വരാജ്യത്തിലും മനസ്സു് മേനാരാജ്യത്തിലും ആയി.’

III സങ്കീർണ്ണവാക്യമാക്കുക:-

(i) ആ ഭയങ്കരവനത്തിൽ സിംഹങ്ങളും മറ്റു പല ക്രൂരജന്തുക്കളും കുടിെകാ�
ള്ളുന്നു. അവിെട നിർഭയനും ധീരനും ആയ രാജകുമാരൻ ചുറ്റിനടന്നു.
അേപ്പാൾ നാരദൻ പ്രത്യക്ഷനായി. നാരദൻ ഭഗവദ്ഭക്തനായ മഹർ�
ഷിയാണു്.

(ii) കിളിമാനൂർേക്കായിത്തമ്പുരാൻ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു ചിത്രകാരനാ�
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം അേനകം ചിത്രങ്ങെളഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാം മേനാ�
ഹരങ്ങളാണു്. അവയിൽ ഹംസദമയന്തിയുേടയും േമാഹിനിയുേടയും ചി�
ത്രം അധികം മേനാഹരമാകുന്നു.

(iii) ശങ്കരാചാര്യർ അൈദ്വതസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ സ്ഥാപകനാണു്. അേദ്ദഹ�
മാണു് ശാങ്കരസ്മൃതി എഴുതിയെതന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. അവരുെട
ആ വിചാരം അബദ്ധമാണു്.

(iv) ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഭാഷകളുണ്ടു്. അവയിൽ സാഹിത്യപുഷ്ടി�
യും പ്രചാരവും െകാണ്ടു് പതിന്നാലു ഭാഷകൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.
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II

1. ആശയങ്ങളുെട സ്വഭാവമനുസരിച്ചു മൂന്നു തരത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുന്ന�
െതങ്ങെനയാെണന്നു പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി വാക്യബന്ധത്തിെന്റ ചില
വിേശഷരീതികെളക്കുറിച്ചാണു ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതു്. ‘മൂന്നു ഗുണങ്ങളുണ്ടു്: സത്വം,
രജസ്സു്, തമസ്സു് ’, ഈ വാക്യം േനാക്കുക. ‘മൂന്നു ഗുണങ്ങളുണ്ടു്, എന്ന വാക്യഭാഗം
പൂർണ്ണക്രിയയിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ ആകാംക്ഷയ്ക്കു് അവിെട മുറിവുവരു�
ന്നു. അതിനുേശഷമാണു്, ആ ഗുണങ്ങൾ ഏെതല്ലാമാെണന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്.
‘സത്വം, രജസ്സു്, തമസ്സു് എന്നു മൂന്നു ഗുണങ്ങളുണ്ടു് ’, എന്നു വാക്യരൂപം മാറ്റിയാൽ
ആകാംക്ഷ അവസാനംവെര നീണ്ടുനിൽക്കും. ആദ്യെത്ത രീതി ശ്ലഥവും രണ്ടാ�
മേത്തതു ഗാഢവും ആകുന്നു. ഗാഢമായ രീതിയാണു് ഉപന്യാസരചനയിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥികൾ സാമാന്യമായി അംഗീകരിേക്കണ്ടതു്. ൈവചിത്ര്യത്തിനു േവണ്ടി
ശ്ലഥബന്ധങ്ങളായവാക്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കു സ്വീകരിക്കാം. എങ്ങെന പറഞ്ഞാലാണു്,
ആശയം ശക്തിപൂർവ്വം ഹൃദയത്തിൽ പതിയുകെയന്നും സുവിശദമാവുകെയന്നും
വക്താവു് അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണു്.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

ശ്ലഥം ഗാഢം
‘വാസ്തവം ഇതാണു്, എെന്ന
അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല’

‘എെന്ന അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നി
െല്ലന്നുള്ളതാണു് വാസ്തവം.’

‘കവിക്കു് ഒന്നു കൂടിേയ
കഴിയു, ഭാവന.’

‘ഭാവന കവിക്കു കൂടിേയ
കഴിയൂ.’

‘തനിക്കു േവെറ ബന്ധുവില്ല,
താനല്ലാെത.’

‘താനല്ലാെത തനിക്കു
േവെറ ബന്ധുവില്ല.’

‘പദാർത്ഥങ്ങൾ മൂന്നു
രൂപത്തിലുണ്ടു്:
ഘനം, ദ്രവം, വാതകം.’

‘ഘനം, ദ്രവം, വാതകം,
എന്നു പദാർത്ഥങ്ങൾ
മൂന്നു രൂപത്തിലുണ്ടു്.’

ഗാഢബന്ധേത്തക്കാൾ ശ്ലഥബന്ധം ൈവചിത്ര്യാധായകമാവുെമേന്നാ പ്രധാ�
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നമായ ആശയഭാഗം അധികം ഹൃദയംഗമമാവാൻ സഹായമാവുെമേന്നാ േതാന്നു�
േമ്പാൾ മാത്രേമ ബന്ധശിഥിലത ഗുണമായി വരികയുള്ളൂ. ‘ഞാൻ ഇന്നെല ഇവി�
െട വന്നു് നിങ്ങെള അേന്വഷിച്ചു’െവന്നു പറഞ്ഞാൽ വിവക്ഷിതം സുഗ്രഹമാവുെമ�
ന്നിരിെക്ക ‘ഞാൻ അേന്വഷിച്ചു നിങ്ങെള ഇവിെട വന്നു് ഇന്നെല’ എന്നും മറ്റും ശ്ലഥ
ബന്ധമാക്കി സംസാരിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും പരിഹാസാർഹമാകുന്നു.

2. ‘അന്നെത്ത മലനാെടവിെട, || ഇന്നെത്ത മലയാളെമവിെട! || എേന്താ കഥ! ||
കാലം മറിഞ്ഞേതാടുകൂടി || േകാലം കീഴ് േമൽ മറഞ്ഞു.’ || സരസഗദ്യകാരനായ
അപ്പൻ തമ്പുരാെന്റ ഭൂതരായർ എന്ന ആഖ്യായികയിെല ഉപക്രമവാക്യങ്ങളാണു്,
ഇവിെട ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വാക്യഭാഗങ്ങളുെട ബന്ധസാജാത്യം എത്രമാത്രം
ആകർഷകമായിരിക്കുന്നു. വിേശഷണങ്ങൾ, അംഗവാക്യങ്ങൾ, പദ സംഘാത�
ങ്ങൾ മുതലായവയുെട ൈദർഘ്യനിയമം, ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും മറ്റുമു�
ള്ള സമുചിതമായ പ്രാസവിന്യാസം, ഇങ്ങെനയുള്ള ചില രചനാകൗശലത്താലാ�
ണു വാക്യങ്ങൾക്കു ബന്ധസാജാത്യം േനടുന്നതു്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ൈവചിത്ര്യത്തി�
നുേവണ്ടി ഈ മാതിരി വാക്യശില്പങ്ങൾ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കലർത്തുവാൻ
ശ്രമിക്കുന്നതു നന്നു്. എന്നാൽ, ബന്ധസാജാത്യം ഒരു ഗുണമാെണന്നു െവച്ചു് സർ�
വ്വത്ര അതു ദീക്ഷിക്കാൻ േക്ലശിക്കരുതു്. അതു അസ്വഭാവികമായിത്തീരും. കൃത്രിമ
ഗുണമല്ല. ബന്ധസാജാത്യത്തിനു േവെറ

ഉദാഹരണം:-
(i) ‘രേണ്ടാ മൂേന്നാ കവികൾ: രേണ്ടാ മൂേന്നാ കാവ്യങ്ങൾ.’

(ii) ‘നാട്ടാരുെട ഉടുപ്പു മാറി, നടപ്പു മാറി; പരശുരാമേക്ഷത്രത്തിെന്റ അലകം പിടി�
യും മാറി.’

3. വാക്യരചനയിൽ ൈവചിത്ര്യം വരുത്തുവാൻ ആശയസ്വഭാവമനുസരിച്ചു് ചൂർണ്ണി�
കകളും സങ്കീർണ്ണവാക്യങ്ങളും മഹാവാക്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു േചർക്കുന്നതു നന്നായി�
രിക്കുെമന്നു മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹ്രസ്വവാക്യങ്ങളും ദീർഘവാക്യങ്ങളും,
ഇതുേപാെലതെന്ന, അവിചിത്രത വരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നിബന്ധിക്കാവുന്ന�
താണു്. വാക്യം ഗാഢമായാലും ശിഥിലമായാലും, ബന്ധം സജാതീയമായാലും
അെല്ലങ്കിലും, ഒരു ഗുണം കൂടിേയ കഴിയൂ—അതു് ആശയത്തിെന്റ ഏകാഗ്രതയാ�
ണു്. അംഗാംഗിഭാവങ്ങളില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ േചർത്തു് മഹാവാക്യങ്ങളും സങ്കീർ�
ണ്ണവാക്യങ്ങളും രചിക്കുന്നതു്. കാലം, േദശം, കർത്താവു് മുതലായവെയകുറിക്കുന്ന
കാരകങ്ങൾക്കു് അന്തരമുെണ്ടങ്കിൽ വിഭിന്ന സ്വതന്ത്ര വാക്യങ്ങളാക്കുകയാണു്
യുക്തം.

4. ‘നമ്മുെട പ്രവർത്തികെളല്ലാം—സത്താകെട്ട, അസത്താകെട്ട—നെമ്മ വിട്ടുപിരി�
യാെത ഒന്നിച്ചു ചരിക്കുന്ന നിഴലുകളാണു് ’—സുപ്രസിദ്ധ േലഖകനായിരുന്ന ആർ.
ഈശ്വരപിള്ളയുെട ‘ചിന്താസന്താന’ത്തിൽ നിന്നുദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വാക്യ�
ത്തിെല, സത്താകെട്ട, അസത്താകെട്ട, എന്ന ഭാഗം പ്രധാനമായ ആശയത്തി�
നു് ഇടയ്ക്കുവരുന്ന വിവരണരൂപമായ ഒരന്തർവാക്യമാകുന്നു. ഏകാഗ്രതയ്ക്കു് ഈ
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െചറിയ അന്തർവാക്യം ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല എന്നാൽ ദീർഘങ്ങേളാ മുഖ്യമായ
ആശയത്തിെന്റ വിശദതയ്ക്കു് പ്രേയാജകങ്ങേളാ അല്ലാത്ത അന്തർവാക്യങ്ങൾ
ഐകാഗ്രത്തിനു േലാപം വരുത്തുെമന്നു വിസ്മരിച്ചുേപാകരുതു്. ‘ഞാൻ നാെളത്ത�
െന്ന—നിങ്ങൾ എെന്റ പ്രതിജ്ഞ നിർവ്വഹിക്കുേമാ എന്നു ശങ്കിേക്കണ്ട—ആ കടം
വീട്ടും’, എന്ന വാക്യം അന്തർവാക്യംെകാണ്ടു് ആകാംക്ഷാഭംഗം വരുന്നതിനും തന്മൂ�
ലം ഏകാഗ്രത നഷ്ടെപ്പട്ടുേപാകുന്നതിനും ഉദാഹരിക്കാവുന്നതാണു്.

5. വിഷയം ലളിതമായാലും കഠിനമായാലും അതു പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചു രചിച്ചാൽ ആശയം വിശദമാവും. യുക്തിയുക്തമായ വിവരണം, സമുചിത�
മായ ഉദാഹരണം, സന്ദർഭത്തിനു് ഏറ്റവും േചർന്ന പദം, കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നു
േതാന്നുന്ന വിേശഷണങ്ങളുെടയും, സംശയം ജനിക്കാത്തനിലയിലുള്ള സർവ്വനാ�
മങ്ങളുെടയും പ്രേയാഗം, അംഗാംഗിഭാവം സ്ഫുരിക്കത്തക്കവണ്ണം േചർക്കുന്ന ഘടക�
പദങ്ങളുെട േയാഗം—ഇെതല്ലാംെകാണ്ടു് വാക്യങ്ങൾക്കു വിശദത േനടാം.

‘തങ്ങൾ പറഞ്ഞതു് അന്യരാജ്യങ്ങെളല്ലാം അനുസരിക്കണെമന്നു ബ്രിട്ടീഷു�
കാരും, യന്ത്രസാമഗ്രികളുെട എണ്ണത്താലും ധനപുഷ്ടിയാലും പൂജ്യപദത്തിെല�
ത്തിയ തങ്ങൾ െചാല്ലുന്ന െമാഴികൾക്കു് അന്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ വിരുദ്ധമായി ഒന്നും
പറയരുെതന്നു് അേമരിക്കക്കാരും, ഇതുേപാെല മേറ്റാേരാ വിചാരങ്ങേളാേട
അന്യരാഷ്ട്രങ്ങളും അേന്യാന്യം സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്നിടേത്താളം സമാധാനമു�
ണ്ടാകുന്നതല്ല’—എന്ന വാക്യത്തിെല ആശയം എത്ര കലുഷമായിരിക്കുന്നു! അന്യ�
രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുെട അഭിപ്രായെത്ത േചാദ്യം െചയ്യരുെതന്നാണു് ബ്രിട്ടീഷുകാരും
അേമരിക്കക്കാരും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നെതങ്കിൽ അതു് അവരുെട സംശയിച്ചു നില്ക്കലാ�
കുേമാ? വിചാരത്തിെന്റ അവ്യക്തത വാക്യത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉചി�
തമായ വാക്കു തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും, അതുെകാണ്ടുതെന്ന, കഴിയാെത വന്നു.
‘വിരുദ്ധമായി’ എന്ന പദത്തിെന്റ പ്രേയാഗവും സ്ഥാനത്തല്ല. ‘െമാഴികൾക്കു് ’
എന്നതിനുേശഷമാണു് അതു േചർേക്കണ്ടതു്.

മെറ്റാരുദാഹരണം:-
‘അശക്യമാെണങ്കിലും, നമ്മുെട ഉേദ്ദശം ഒരു പൂർണ്ണഗുണസമ്പന്നനായ പുരു�

ഷെനേപ്പാെല ആകണം എന്നായിരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. അതിനാൽ അവൻ തീെര
സ്വാർത്ഥപരനല്ലാെതയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടനായും ഈശ്വരസമ്മതനായും ഭവി�
ക്കുന്നു. ആത്മശിക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി അവൻ എത്രയും ന്യായങ്ങളായുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങ�
ളിൽത്തെന്നയും േസ്വച്ഛാവർജ്ജനം െചയ്തുെകാള്ളുന്നു’.

ഈ െചറിയ ഖണ്ഡികയിെല പ്രഥമവാക്യം ‘നമ്മുെട ഉേദ്ദശം’ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ദ്വിതീയ തൃതീയ വാക്യങ്ങളിെല ‘അവൻ’ എന്ന സർവ്വനാമം ഏതു നാമത്തിനുപക�
രം പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു വ്യക്തമല്ല. അതിനാൽ േലഖകെന്റ സങ്കല്പം അവി�
ശദമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

6. അവിശദതയ്ക്കും അേനകാഗ്രതയ്ക്കും പുറേമ, വാക്യരചനയിൽ പരിവർജ്ജിേക്ക�
ണ്ട മറ്റു ചില ൈവകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ‘ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം ഏറുംേതാറും വിശ്വെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് അത്ഭുതവും അറിവാനുള്ള ജിജ്ഞാസയും കൂടിക്കൂടിവരുന്നു’ എന്ന വാക്യ�
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ത്തിെല ‘അറിവാനുള്ള ജിജ്ഞാസ’ പുനരുക്തം എന്ന േദാഷത്തിനു് ഉദാഹര�
ണമാണു്. ‘ജിജ്ഞാസ’ എന്ന ശബ്ദത്തിനു് അറിവാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാണു്
അർത്ഥം. അതിനാൽ ‘അറിവാനുള്ള’ എന്ന പദത്തിെന്റ അർത്ഥം അതിലടങ്ങി�
യിരിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇങ്ങെന, പറഞ്ഞതു നിരുപേയാഗമായി വീണ്ടും പറയുന്നതു്
പൗനരുക്ത്യം എന്ന േദാഷമാകുന്നു. ‘െപട്ടന്നുണ്ടായ ആകസ്മിക സംഭവം’ ഈ
െതറ്റിനു മെറ്റാരുദാഹരണമാണു്. ‘ആകസ്മികം’ എന്ന വിേശഷണം കുറിക്കുന്ന
അർത്ഥംതെന്നയാണേല്ലാ ‘െപെട്ടന്നുണ്ടായ’ എന്ന പദവും േബാധിപ്പിക്കുന്നതു്.
‘പദയുഗ്മങ്ങൾ, കരയുഗളങ്ങൾ, േനത്രദ്വയങ്ങൾ’ എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കുന്ന�
തും ദുഷ്ടമാണു്. പദയുഗ്മം, കരയുഗളം, േനത്രദ്വയം, എന്നു ബഹുവചനപ്രത്യയം
കൂടാെത പറഞ്ഞാൽത്തെന്ന രണ്ടുകാലു്, രണ്ടുൈക, രണ്ടുകണ്ണു് എന്നർത്ഥം സി�
ദ്ധമാവുമെല്ലാ. ‘ദുഃഖജനകമായ സംഭവം എെന്ന വ്യസനിപ്പിച്ചു’ എന്ന വാക്യത്തി�
െല ‘ദുഃഖജനകമായ’ എന്ന വിേശഷണം നിഷ് പ്രേയാജനമാകുന്നു. ‘ആ സംഭവം
എെന്ന വ്യസനിപ്പിച്ചു’െവന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിെന്റ ദുഃഖജനകത േബാധ്യമാവുമ�
േല്ലാ. പ്രേത്യകമായ ഉേദ്ദശെമാന്നുമില്ലാെത, ‘കണ്ണുെകാണ്ടുകണ്ടു’, െചവിെകാണ്ടു
േകട്ടു’ ‘മനസ്സുെകാണ്ടു വിചാരിച്ചു’ എെന്നാെക്ക പറയുന്നതും പൗനരുക്ത്യകലുഷം�
തെന്ന. എന്നാൽ ‘നീയതു കണ്ടുേവാ’ എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ‘ഉവ്വു്, എെന്റ കണ്ണുെകാ�
ണ്ടുകണ്ടു,’ എന്നു ഉത്തരം പറയുേമ്പാഴും മറ്റും ആ പ്രസ്താവത്തിെന്റ വിശ്വാസ്യത
അധികം െവളിെപ്പടുത്തുക എന്ന പ്രേയാജനമുണ്ടു്. ആ മാതിരി സന്ദർഭങ്ങളിൽ
പുനരുക്തി േദാഷമാവുകയില്ല.

7. ഒേരപദം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാൾ വാക്യങ്ങൾക്കു് അൈവചിത്ര്യം
േനരിടും. ‘ഭാരതം മഹത്തായ ഒരു ഇതിഹാസകാവ്യമാണു്. മാത്രമല്ല, പ്രാചീന
ൈഹന്ദവസംസ്കാരത്തിെന്റ ദർപ്പണം കൂടിയാണു് ഭാരതം.’ ഈ ഉദാഹരണത്തി�
െല ‘ഭാരതം’എന്ന പദത്തിെന്റ ആവർത്തനം കൂടാെത കഴിക്കാമേല്ലാ. ‘ൈഹന്ദവ�
സംസ്കാരത്തിെന്റ ദർപ്പണംകൂടിയാണു് ആ ഗ്രന്ഥം’ എന്നു വാക്യരൂപം മാറ്റിയാൽ�
മതി അതിനു്. നാമങ്ങളുെട ആവർത്തനം കുറയ്ക്കുവാൻ സർവ്വനാമങ്ങൾ എങ്ങെന
ഉപകരിക്കുന്നുെവന്നു് മെറ്റാരു പ്രകരണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
അമൂല്യങ്ങളായ സംഭാവനകൾ അറിയുേമ്പാഴാണു് ശാസ്ത്ര മഹത്വം നെമ്മ അത്ഭു�
തെപ്പടുത്തുന്നതു് ’, എന്ന വാക്യത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന പദം ആവർത്തിക്കാെത
കഴിയുമേല്ലാ, ‘അതിെന്റ മഹത്വം നെമ്മ അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നതു് ’ എന്നാക്കിയാൽ.

ഒേര ക്രിയയുെട ആവർത്തനവും അഭംഗിക്കു് ഇടവരുത്തും. ‘േകരളം മേനാഹ�
രമായ രാജ്യമാകുന്നു. സഹ്യപർവ്വതവും പശ്ചിമ സമുദ്രവും േകരളത്തിെന്റ അംഗര�
ക്ഷകന്മാരാകുന്നു. േകരളത്തിെന്റ ഉത്ഭവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പൗരാണികവിശ്വാസം,
ഈ രാജ്യം പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിച്ചതാെണന്നാകുന്നു. ചരിത്രഗേവഷകന്മാരുെട സി�
ദ്ധാന്തം ഈ വാദം െതറ്റാെണന്നാകുന്നു.’

ഓേരാ വാക്യവും ‘ആകുന്നു’ എന്ന ക്രിയയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ‘േകരളം’
എന്ന നാമവും അഭംഗിേതാന്നത്തക്കവണ്ണം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാമത്തിനുപക�
രം സാമാന്യ നാമങ്ങേളാ സർവ്വനാമങ്ങേളാ പ്രേയാഗിക്കാം. വിഭിന്ന ക്രിയാപദ�
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ങ്ങൾ ഉപേയാഗിേച്ചാ ക്രിയാപദങ്ങളുെട സ്ഥാനം മാറ്റിേയാ ക്രിയയിലും ൈവചി�
ത്ര്യം വരുത്താവുന്നതാണു്. േനാക്കുക:-

‘േകരളം മേനഹരമായ രാജ്യമാകുന്നു. സഹ്യപർവ്വതവും പശ്ചിമസമുദ്രവും
ഈ പ്രേദശത്തിെന്റ അംഗരക്ഷകന്മാരാണു്. ഈ നാടു് പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിതാ�
െണന്നെത്ര പൗരാണിക വിശ്വാസം. ചരിത്രഗേവഷകന്മാരുെട സിദ്ധാന്തം, ആ
വാദം ശരിയെല്ലന്നാകുന്നു.’

അഭ്യാസം ൫൦

I ഗാഢബന്ധമാക്കുക:-

(i) ‘കവിതയ്ക്കു മെറ്റാന്നിനും ത്യജിക്കാനില്ല, ഭാവനെയ ത്യജിച്ചാൽ.’
(ii) ‘എനിെക്കാന്നിേനയും േപടിയില്ല, മനസ്സാക്ഷിെയയല്ലാെത.’
(iii) ‘പുണ്യമില്ല പേരാപകാരമല്ലാെത; പാപമില്ല പരപീഡനമല്ലാെത.’
(iv) ‘പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നാലാണു്: ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, േമാക്ഷം.’
(v) ‘പഴയ കവികൾ രണ്ടു രീതിയാണു്, മുഖ്യമായി കവിതാരചനയ്ക്കു സ്വീകരി�

ച്ചിരിക്കുന്നതു്: ഒന്നു്, പാട്ടു്; രണ്ടു്, മണിപ്രവാളം.’

II ബന്ധസാജാത്യമുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രം േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

(i) രണ്ടുേപരാണു്, കൃഷ്ണഭക്തകൾ: േഗാപവംശത്തിെല രാധ, രാജവംശ�
ത്തിെല മീര.

(ii) രസംെകാണ്ടു കാവ്യവും, മധുെകാണ്ടു പുഷ്പവും, പ്രകാശംെകാണ്ടു പകലും
മേനാഹരമാകുന്നു.

(iii) വസ്തു, രീതി, രസം, ഇവയാണു മുഖ്യകാവ്യഘടകങ്ങൾ.
(iv) പുസ്തകങ്ങെള നാലായി തരംതിരിക്കാം: വായിേക്കണ്ടവ, വായിക്കുന്നവ,

വായിക്കാവുന്നവ, വായിക്കരുതാത്തവ.

III പൗനരുക്ത്യം പരിഹരിക്കുക:-

(i) ‘െകാല്ലവർഷം എട്ടാംശതാബ്ദത്തിെന്റ അവസാനേത്താടുകൂടി.’
(ii) ‘അശ്രദ്ധെകാണ്ടു വന്ന പ്രമാദമാണതു്.’
(iii) ‘ഭയങ്കരമായ രൂപം എനിക്കു േപടി േതാന്നിച്ചു.’
(iv) ‘അറിയാെനന്താണിത്ര ജിജ്ഞാസ?’
(v) ‘എെന്ന അനുഗ്രഹിക്കയും ആശീർവദിക്കയും െചയ്യണം.’
(vi) ‘ലക്ഷ്മണൻ സീതെയ വാല്മീകിയുെട ആശ്രമത്തിനരിെക െകാണ്ടുെചന്നു്

ഉേപക്ഷിച്ചു. ലക്ഷ്മണെന്റ േനെര സീത പരിഭവിച്ചില്ല.’
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36
ൈശലികൾ

1. ‘ആ െകട്ടിടത്തിെന്റ അലകും പിടിയും മാറണം; എന്നാേല മനുഷ്യർക്കു താമസി�
ക്കാൻ പറ്റൂ’, ഈ വാക്യത്തിൽ ‘അലകും പിടിയും മാറുക’ എന്ന പദസമൂഹത്തിനു
മുഴുവൻ മാറ്റിപ്പണിയുക എന്നാണെല്ലാ അർത്ഥം. െകട്ടിടത്തിനു് അലകും പിടിയുമി�
ല്ല. പിെന്ന, ഈ പ്രേയാഗം എങ്ങെന അർത്ഥേബാധമുണ്ടാക്കുന്നു? േകടുവന്ന േപ�
നക്കത്തിയുെട പിടി നല്ലതാെണങ്കിൽ അലകു പുതുക്കിയാൽ മതി. അലകിനു മൂർ�
ച്ചക്കുറവിെല്ലങ്കിൽ, പിടിേയ മാറിയിേടണ്ടതുള്ളൂ. രണ്ടും െകാള്ളരുതാത്തതാെണ�
ങ്കിൽ, അലകും പിടിയും മാറണം. ഇതിൽ നിന്നാണു് ‘മുഴുവൻ മാറുക’ എന്നർത്ഥം
ഈ പദസമൂഹത്തിനു വന്നുകൂടിയതു്. ഓേരാ വാക്കിേന്റയും അർത്ഥം ഇവിെട വിവ�
ക്ഷിതമല്ല. എല്ലാ വാക്കും േചർന്നുളവാകുന്ന ‘താല്പര്യാർത്ഥം’ മാത്രേമ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടു�
ള്ളൂ. ‘കുട്ടികളുെട ദുസ്സാമർത്ഥ്യം മുളയിേല നുള്ളിക്കളയണം; അതിെന്റ േനെര കണ്ണ�
ടയ്ക്കുകേയാ അതിനു വളം െവച്ചു െകാടുക്കുകേയാ െചയ്യരുതു്. അെല്ലങ്കിൽ അച്ഛന�
മ്മമാർ കണ്ണീരും ൈകയുമായി കഴിച്ചുകൂേട്ടണ്ടിവരും’, ഈ വാക്യങ്ങളിലുമുണ്ടു്, ഇങ്ങ�
െനയുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ. ‘മുളയിേല നുള്ളിക്കളയുക’, ‘കണ്ണടയ്ക്കുക’, ‘വളം െവച്ചു�
െകാടുക്കുക’, ‘കണ്ണീരും ൈകയുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടുക’, ഇവെയാെക്ക താല്പര്യാർത്ഥം
മാത്രം വിവക്ഷിച്ചിട്ടാണു് വാക്യത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ‘ആരംഭത്തിൽത്തെന്ന
മാറ്റുക’, ‘ഉദാസീനത ഭാവിക്കുക’, ‘അനുകൂലമായി െപരുമാറുക’, ‘സദാ ദുഃഖിച്ചു ജീ�
വിക്കുക’, എന്നു് യഥാക്രമം ഈ പദ സമൂഹങ്ങൾക്കു് അർത്ഥമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം
ഓേരാ ഭാഷയ്ക്കും പ്രേത്യകമായ ചില പ്രേയാഗവിേശഷങ്ങളുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കാണു് ൈശ�
ലികൾ എന്നു േപർ പറയുന്നതു്. ‘To beat the air’ എന്നു ഇംഗ്ലീഷു ൈശലിക്കു ‘വ്യർ�
ത്ഥമായി ശക്തി ദുർവ്യയം െചയ്ത’, ‘നിരർത്ഥകമായി പ്രയത്നിക്കുക’ എെന്നാെക്ക�
യാണെല്ലാ അ ർത്ഥം. ‘There are wheels within wheels’ എന്ന പദസംഘാത�
ത്തിനു് ‘വിചാരിച്ചതിലധികം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടു് ’ എന്നാകുന്നു അർത്ഥം. ‘ചക്രങ്ങളുെട�
യുള്ളിൽ ചക്രങ്ങളുണ്ടു് ’ എന്നു മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ െചയ്താൽ ഈ അർത്ഥം
നമുക്കു സുഗ്രഹമാവുകയില്ല. അന്യഭാഷകളിെല പല ൈശലികളും തർജ്ജമ െചയ്യു�
േമ്പാൾ ദുർഗ്രഹത വരാതിരിക്കാൻ മനസ്സിരുേത്തണ്ടതാണു്. നമ്മുെട ഭാഷയിൽ
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സമാനൈശലിയുെണ്ടങ്കിൽ അതു പ്രേയാഗിക്കുന്നതാണുത്തമം. ഇല്ലാത്തപക്ഷം,
ആശയം മാത്രം ലളിതമായി വിവർത്തനം െചയ്താൽ മതി. അർത്ഥേബാധത്തിനു
വിളംബേമാ തടസ്സേമാ വരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ൈശലികൾതെന്ന വിവർത്തനം െചയ്തു
േചർക്കാം.

2. സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീഷും മറ്റും മഹാഭാഷകളാെണങ്കിലും അവയിെല പ്രേയാഗരീ�
തികൾ മലയാളഭാഷയിൽ കണ്ണടച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതു് അനാശാസ്യമാണു്. സംസ്കൃ�
തെത്ത അനുകരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു വരുന്ന വളച്ചുെകട്ടും കൃത്രിമതയും ചില ഉദാഹര�
ണങ്ങളാൽ സ്പഷ്ടമാക്കാം:-

സംസ്കൃതാനുകരണം ശുദ്ധ ഭാഷാൈശലി
(i) ഞാൻ േദവനായിെക്കാണ്ടു ഞാൻ േദവെന

നമസ്കരിക്കുന്നു നമസ്ക്കരിക്കുന്നു
(ii) ആദിത്യൻ അസ്തംഗതനായി ആദിത്യൻ

രിക്കും വിഷയത്തിങ്കൽ അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ
(iii) നഗരെത്ത അധിവസിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന
(iv) ഭയംെകാണ്ടുള്ളതു മതി ഭയം േവണ്ട
(v) വ്യസനിച്ചിയങ്ങുന്ന പിതാവു് വ്യസനിക്കുന്ന പിതാവു്
(vi) േഗാപാലൻ പശുെവപ്പാെല കറന്നു പാൽ കറന്നു
(vii) മധുരയായ കഥ മധുരമായ കഥ

‘സുഖം എടുക്കുക’, ‘വിശ്രമം എടുക്കുക’, മുതലായ പ്രേയാഗരീതികളും, ‘സമ�
യത്തിനു് എതിരായി സംസാരിക്കുക’ (നിശ്ചിത സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സംസാ�
രിക്കുക) ‘വായിൽ െവള്ളിക്കയിേലാടുകൂടി ജനിക്കുക’ (ധനികനായി പിറക്കുക)
ഇത്യാദി താല്പര്യാർത്ഥപ്രധാനങ്ങളായ പദനിബന്ധങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിെന്റ അനുകര�
ണത്തിൽ നിന്നു ഭാഷയിൽ കടന്നു കൂടിയവയാണു്. ഈ സമ്പ്രദായം അനുകരണീ�
യമാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ‘വിശ്രമിക്കുക’, ‘വിശ്രമമനുഭവിക്കുക’, മുതലായ ഭാഷാ�
പ്രേയാഗങ്ങളാണു നമ്മുെട ഭാഷയ്ക്കു് ഇണങ്ങുന്നതു്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു
അർത്ഥപുഷ്ടിയും ഭംഗിയും ഒതുക്കവുമുള്ള അന്യ ഭാഷാൈശലികൾ അംഗീകരിക്ക�
രുെതന്നു് െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. ‘സ്വന്തം േപരിനു സ്വയം ശവക്കുഴിമാന്തുക’, ‘അേത
നാണയത്തിൽ തിരിച്ചു െകാടുക്കുക’, എന്നിങ്ങെന അേനകം ആംഗലഭാഷാനുകര�
ണങ്ങൾ നമ്മുെട ഭാഷയിൽ പ്രചരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. അവ മലയാളത്തിെന്റ ശക്തിയും
അഴകും ൈവചിത്ര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണു്.

3. ഉപക്രമഖണ്ഡികയിൽ ആലങ്കാരികങ്ങളായ പ്രേയാഗവിേശഷങ്ങളാണു് ൈശ�
ലിയ്ക്കുദാഹരണമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കുേറക്കൂടി വ്യാപകമാണു് ആ പദത്തിെന്റ
അർത്ഥെമന്നു പിന്നീടുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരി�
ക്കും. ഭാഷാൈശലികളുെട സ്വഭാവം ഇനി ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
I വ്യാകരണത്തിെന്റ സാമാന്യ വിധികെള അനുസരിക്കാെത തിഷ്ഠ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള

പ്രേയാഗവിേശഷങ്ങൾ.

ഉദാ:-

LINKS TO
CHAPTERS
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(a) ‘അക്കെര ഞാെനാരു മുല്ലനട്ടു.’
‘മുല്ലെയ്ക്കാരു കുടം െവള്ളം വീഴ്ത്തി.’

കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിൽ കർമ്മം പ്രതിഗ്രാഹികാവിഭക്തിയായിരിക്കുെമ�
ന്നും, അതിെന്റ പ്രത്യയം ‘എ’ എന്നാെണന്നും മുൻപു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ.
എങ്കിലും ‘മുല്ലെയ നട്ടു’ െവേന്നാ ‘െവള്ളെത്ത വീഴ്ത്തി’െയേന്നാ പ്രേയാഗി�
ക്കുന്നതു് മലയാള ഭാഷയ്ക്കു േചർന്നതല്ല. ‘ആശാരി മരം െവട്ടി’, ‘കിഴവൻ
കണ്ണട വാങ്ങി’, എന്നല്ലാെത ‘മരെത്തെവട്ടി’ ‘കണ്ണടെയ വാങ്ങി’ എെന്നാ�
ന്നും ഒരു മലയാളിയും പറയുകേയാ എഴുതുകേയാ െചയ്കയില്ല. െവട്ടാൻ
മരത്തിനും, വാങ്ങാൻ കണ്ണാടിക്കും, കഴിവില്ലെല്ലാ. അവ അേചതനങ്ങള�
േല്ല? കർത്താവു േചതനവും കർമ്മം അേചതനവുമാെണങ്കിൽ കർമ്മപ�
ദത്തിെന്റ പ്രതിഗ്രാഹികാ പ്രത്യയം േലാപിപ്പിക്കുന്നതു ഭാഷാൈശലിയാ�
കുന്നു. ‘മാങ്ങെയ പറിച്ചു’; ‘രൂപെയ െകാടുത്തു’; എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുെട െചറിയ കുട്ടികൾേപാലും പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കും.

(b) ക്രിയാനാമങ്ങേളാടും അേചതനനാമങ്ങേളാടും, സംഖ്യാവാചകമായ വി�
േശഷണമവയ്ക്കുെണ്ടങ്കിൽ ബഹുവചനപ്രത്യയം േചർക്കാറില്ല.
ഉദാ:-

അവനു രണ്ടടി െകാടുത്തു.
(അടികൾ െകാടുത്തു എന്നു േവണ്ട)
പത്തു മാമ്പഴവും എട്ടു മധുരനാരങ്ങയും േവണം
(മാമ്പഴങ്ങൾ, മധുരനാരങ്ങകൾ, എന്നു േവണ്ട)

കാള, ആന, കുതിര മുതലായ ജന്തുക്കൾ േചതനങ്ങളാെണങ്കിലും, വിേശ�
ഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത അവേയാടും സംഖ്യാ വാചകവിേശഷണമുള്ളേപ്പാൾ
ബഹുവചനപ്രത്യയം േചർത്തിെല്ലന്നുവരും. നാലാന, രണ്ടു കാള, പത്തു കു�
തിര, ഏഴു പശു എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കുന്നതു ഭാഷാൈശലിക്കു് ഇണ�
ങ്ങിയ രീതിയാണു്.

(c) ചില, പല, ഈ നാനാവാചി സർവ്വനാമങ്ങൾ ബഹുത്വ സൂചകങ്ങളാക�
യാൽ നപുംസക നാമങ്ങളാകുേമ്പാൾ ‘ചിലവ’, ‘പലവ’, എന്നല്ല, ‘ചില�
തു് ’, ‘പലതു് ’, എന്നാണു സാധാരണമായി പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.

II (a) അനുപ്രേയാഗത്താൽ അർത്ഥേഭദം വരുന്ന ക്രിയാ രൂപങ്ങൾ ഭാഷാ�
ൈശലികളിൽ സവിേശഷം ഗണനീയങ്ങളാണു്:
ഉദാ:-

മറന്നുേപായി (മനഃപൂർവ്വം െചയ്യാതിരുന്നതല്ല;
ക്ഷമിക്കണം)

െകാടുത്തുേപായി (െകാടുത്തു; ഇനി പറഞ്ഞിട്ടു
കാര്യമില്ല)

അറിയിച്ചുെകാള്ളുന്നു (വിനയപൂർവ്വം
അറിയിക്കുന്നു)

LINKS TO
CHAPTERS
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പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു (ക്രിയയിൽ സാഹസികത്വംകൂടി
േതാന്നിക്കുന്നു)

തുള്ളിച്ചാടി (ശുണ്ഠിെയടുത്തു)
നിന്നിരുന്നു (കുറച്ചുമുൻപു

നില്പുണ്ടായിരുന്നു)
വലിെച്ചറിഞ്ഞു (നിസ്സാരെമന്നു

തള്ളിക്കളഞ്ഞു)

(b) ഗതികളുെട േയാഗത്താൽ അർത്ഥം പരിഷ്ക്കരിച്ച വിഭക്തിരൂപങ്ങൾ.
േവരുമുതൽ ഇലവെര,

നിെന്നെച്ചാല്ലി, കാറ്റിലൂെട, മരത്തിൽനിന്നു്,
എെന്നപ്പറ്റി, നിെന്നക്കുറിച്ചു്,
രാമെനെക്കാണ്ടു്, കൃഷ്ണേനക്കാൾ,
പാതയിലൂെട, മുകളിൽ നിന്നു്.

(c) നാമവും ക്രിയയും േചർന്നു വിേശഷാർത്ഥം കുറിക്കുന്ന പ്രേയാഗങ്ങൾ.

കുഴിയിൽ ചാടിക്കുക – ആപത്തിൽ െപടുത്തുക
കാലു പിടിക്കുക – ആശ്രയിക്കുക
െചണ്ട െകാട്ടിച്ചു – പറ്റിച്ചു
കേണ്ണാടിച്ചു – സാമാന്യമായി ഒന്നുേനാക്കി
നക്ഷത്രെമണ്ണി – കഷ്ടെപ്പട്ടു
നാടുനീങ്ങി – മരിച്ചു

4. േകരളീയർ മിക്കവാറും കൃഷിക്കാരാണെല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് ആ െതാഴിലിെല
പരിചയങ്ങളിൽ നിന്നാണു് ഒട്ടു വളെര ൈശലികൾ മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്.
‘മണ്ണറിഞ്ഞു വിത്തു് ’, ‘കതിരിനു വളം വയ്ക്കുക’, ‘അടയ്ക്ക മടിയിൽ വയ്ക്കാം; അടയ്ക്കാമര�
മായാേലാ?’, ‘മുളയിലറിയാം വിള’, ‘പച്ചവച്ചു തുടങ്ങി’,‘അന്യെന്റ വരമ്പത്തു െപാറു�
തി’, ‘വിതച്ചാൽ െകായ്യാെത പറ്റുേമാ?’—ഇങ്ങെന ഉദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കൃ�
ഷിയുെട സംഭാവനകളായ ഭാഷാൈശലികൾ അവസാനിക്കുകയില്ല. ‘അടവു് എടു�
ക്കുക’, ‘അടവു പയറ്റുക’, ‘കണ്ണിൽ മണ്ണിടുക’, ‘മരവാളിനു പാള പരിച’ മുതലായവ
കളരിപ്പയറ്റിൽനിന്നു് ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ൈകയ് മുതലുകളാണു്.
‘നില്ക്കക്കള്ളിയില്ലാതാവുക’, ‘അടിയറ പറയിക്കുക’, ‘ഈരാറു പന്ത്രണ്ടായിക്കഴി�
യുക’, ‘േപാട്ടരശു െകാടുക്കുക’, ഇങ്ങെന എത്ര ൈശലികളാണു്, ചതുരംഗം, ചൂതു്
മതലായ വിേനാദങ്ങളിൽ നിന്നു രൂപം െകാണ്ടിട്ടുള്ളതു്; ‘നാന്ദിയാവുക’, ‘ഭരതവാ�
ക്യം െചാല്ലുക’, ‘സൂത്രധാരത്വം വഹിക്കുക’, ‘അണിയറയിെല കാര്യം’, ഇവെയല്ലാം
നാടകത്തിൽനിന്നു വന്നുേചർന്നവയെത്ര. ‘അക്ഷയപാത്രം’, ‘ഭഗീരഥ യത്നം’,
‘നാരദൻ’, ‘ദുർവ്വാസാവു് ’, ‘ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ’, ഇങ്ങെന പലതും പുരാണകഥകളുെട
പരിചയത്താൽ ൈശലിയായി പ്രേയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയവയാണു്. ഇങ്ങെന ശ്രദ്ധിച്ചു
േനാക്കുേമ്പാൾ, ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളും വിജ്ഞാനസമ്പത്തുകളും, വിേനാദവിേശ�
ഷങ്ങളും ഏറിേയറിവരുംേതാറും അവയിൽ നിെന്നല്ലാം ഭാഷയ്ക്കിണങ്ങിയ പുതിയ
ൈശലികൾ ഉണ്ടാവുെമന്നും, മേനാധർമ്മശാലികൾക്കു് പുതിയവ ഉണ്ടാക്കാെമ�
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ന്നും മനസ്സിലാവും.
ചില ൈശലികളും അവയുെട അർത്ഥവും മാത്രം അടിയിൽ േചർക്കുന്നു:-

അളമുട്ടുക – ഗതിയില്ലാതാവുക.
അടിെതറ്റുക – പിഴപറ്റുക.
അടവുപിഴയ്ക്കുക – ഉപായം െതറ്റിേപ്പാവുക.
അടിെതാട്ടു മുടിവെര – മുഴുവൻ

അസ്തിവാരം കിളയ്ക്കുക – അടിേയാെട നശിപ്പിക്കുക,
മുച്ചൂടും മുടിയ്ക്കുക.

ആകാശം േനാക്കുക
}

– പകച്ചുനിൽക്കുക.േമേലാട്ടു േനാക്കുക
ആട്ടിൻകുട്ടി ചമയുക – സൗമ്യത നടിക്കുക.
ആനച്ചന്തം – ആകപ്പാെടെയാരഴകു്.

ഇരയിട്ടു മീൻപിടിക്കുക – െചറിയ ത്യാഗംെകാണ്ടു വലിയ
ലാഭം േനടുക.

ഇരുതലമൂരി – രണ്ടുപക്ഷത്തിലും േചരുന്ന
അവിശ്വസനീയൻ.

ഉരുളയ്ക്കുേപ്പരി – തക്ക സമാധാനം.
കതിരിനു വളംവയ്ക്കുക – അകാലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക.
കണ്ണിലുണ്ണി – വാത്സല്യപാത്രം.
കഥതീരുക

}
– മരിക്കുക, അവസാനിക്കുക.കഥകഴിയുക

കാപ്പുെകട്ടുക – ഒരുങ്ങുക.
കുടത്തിെല വിളക്കു് – േയാഗ്യത പ്രകാശിക്കാത്തവൻ.
കുേബരനും കുേചലനും – ധനികനും ദരിദ്രനും.
കുറുക്കൻ – കൗശലക്കാരൻ.
ഗണപതിൈക്കയ് – ആരംഭം.
തലയിൽ േകറ്റുക – ലാളിക്കുക.
െതേക്കാട്ടു േപാവുക – മരിക്കുക.

ദീപാളി കളിക്കുക – ദുർവ്യയവും ധാരാളിത്തവും
െകാണ്ടു നശിക്കുക.

െനല്ലിപ്പടി കാണുക – അേങ്ങ അറ്റംവെര െചല്ലുക.
പച്ചവയ്ക്കുക – പുതിയ ൈചതന്യം വരിക.
പാടുെപടുക – കഷ്ടെപ്പടുക.
െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും

}
– നിരാഡംബരമായി,

അകൃത്രിമമായി.കൂടാെത
പൂച്ചസ്സന്യാസി – വഞ്ചകൻ.
പച്ചക്കാമേദവൻ – പരമസുന്ദരൻ.
ഭഗീരഥപ്രയത്നം – മഹാപ്രയത്നം.
മർക്കടമുഷ്ടി – വാശി.
വളയൂരിേപ്പാവുക – ആഭിജാത്യം േപാവുക.

വലവയ്ക്കുക – പാട്ടിൽ െപടുത്താൻ
വഴി േനാക്കുക.

ഹരിശ്ചന്ദ്രനാവുക – സത്യവാെനന്നു ഭാവിക്കുക.

അഭ്യാസം ൫൧
താെഴ എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളിെല ൈശലികൾ എടുെത്തഴുതുകയും, അർത്ഥം വിവ�
രിക്കുകയും സ്വന്തവാക്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കയും െചയ്യുക:-

1. ഞാൻ പച്ചനുണയാണു പറയുന്നെതങ്കിൽ, നീ പറയുന്നതു കല്ലുവച്ച കളവാ�
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ണു്.

2. േജാലിെചയ്താൽ ആരുെടയും വളയൂരിേപ്പാവില്ല. പണിെചയ്യാെത െഞളി�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതും െകാച്ചമ്മ ചമയുന്നതും ആേക്ഷപാർഹമാകുന്നു. ഈ മേനാ�
ഭാവം ഉന്മൂലനം െചയ്യണം.

3. താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ ചാടും. തലയിെലഴുത്തു മാച്ചാൽ മായുേമാ?
അവനവൻ വിതച്ചതു് അവനവൻ െകായ്യണം.

4. സുഗ്രീവാജ്ഞ പുറെപ്പടുവിച്ചാൽ ഇക്കാലത്താരും വകവയ്ക്കില്ല. ജനങ്ങൾ ക്ഷ�
മയുെട െനല്ലിപ്പടി കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അള മുട്ടിയാൽ പാമ്പു തിരിഞ്ഞു െകാത്തും.
ഓർമ്മയിരിക്കെട്ട.

5. േതടിയ വള്ളിതെന്ന കാലിൽ ചുറ്റി. ഇന്നു കുറുക്കെനയാണു കണികണ്ടെത�
ന്നു േതാന്നുന്നു.

6. പതിെനാന്നാമിടത്തു വ്യാഴംതെന്ന നിങ്ങൾക്കു്. എങ്ങെന കച്ചവടത്തിൽ ലാ�
ഭം കിട്ടാതിരിക്കും!

7. െവള്ളം കൂട്ടാത്ത നുണ പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ െവള്ളരിക്കെപ്പാട്ടന്മാരല്ല അതു
വിശ്വസിക്കുവാൻ.

8. കുഴിക്കു കാലുനീട്ടിയിരിക്കയാണു്; എന്നിട്ടും പണെക്കാതിക്കു കുറവില്ല.

9. പുത്തരിയിൽതെന്ന കല്ലുകടിച്ചാെലന്തുെചയ്യും?

10. പിച്ചള െതളിഞ്ഞു. െചമ്പു പുറത്താവാെത േനാക്കാൻ എന്നും കഴിയുേമാ?

11. തലയിലിരുന്നു െചവി തിന്നുന്ന വർഗ്ഗം!

12. നാവിനു കടിഞ്ഞാണു േവണം.

13. കല്യാണം കലഹത്തിെന്റ നാന്ദിയായി. അതിെന്റ സൂത്രധാരനായി നിങ്ങൾ
കൂേടണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഇനി ഭരതവാക്യം നന്നാക്കാൻ േനാക്കുക.
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സാമുദായിക ജീവിതത്തിൽ ഭാഷയുെട ഉപേയാഗം ആശയവിനിമയമാണു്. അേന്യാ�
ന്യം മേനാഗതങ്ങളറിയിക്കുവാൻ മുഖ്യമായ ഉപായം േനരിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാകു�
ന്നു. എഴുതാൻ ലിപികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുൻപു് അതല്ലാെത മാർഗ്ഗമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. ഒരാളുെട സംഭാഷണം േകട്ടുനിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വക്താവിെന്റ
വാക്യങ്ങൾ അങ്ങെനതെന്ന ഉദ്ധരിേച്ചാ സ്വവാക്യങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ ആക്കി�
േയാ അതു മറ്റുള്ളവെര ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും പേണ്ട നടപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണു്.
േനരിട്ടു വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിക്കു അഭികഥനെമന്നും അതു േകട്ടനിന്ന
അന്യൻ സ്വന്തം വാക്യത്തിൽ ആക്കിപ്പറയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനു് അനുകഥനെമ�
ന്നും േപരുെകാടുക്കാം (Direct and Indirect Speech).

അഭികഥനത്തിനു് ഉദാഹരണം:-
ഹരിക്കാരൻ: അരുതു്, തേന്റടമില്ലാത്തവേള, തമ്പുരാൻ വസേന്താത്സവം വിേരാ�

ധിച്ചിരിെക്ക, നീ മാമ്പൂെമാട്ടറുപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ?
മധുകരിക: (ഭയേത്താെട) ആര്യൻ പ്രസാദിക്കേണ! ഈ കഥ ഞാൻ അറിഞ്ഞി�

രുന്നില്ല.
ഹരിക്കാരൻ: േകട്ടില്ലെത്ര. മരങ്ങളും പക്ഷികളുംകൂടി തമ്പുരാെന്റ കല്പന ധരിച്ചിരി�

ക്കുന്നു.

ഈ സംവാദംതെന്ന അനുകഥന രൂപമാക്കി നമുക്കു മാറ്റാം.
തമ്പുരാെന്റ വസേന്താത്സവവും വിേരാധിച്ചിരിെക്ക മധുകരിക മാമ്പൂെമാട്ടറു�

പ്പാൻ ഭാവിച്ചതു സാഹസമാെയന്നും തേന്റടമില്ലാത്ത അവൾ അതു െചയ്തുകൂെടന്നും
ഹരിക്കാരൻ ശാസിച്ചു. ആര്യനായ ഉദ്യാനപാലൻ പ്രസാദിക്കണെമന്നും താൻ
ആ കഥ അറിഞ്ഞിരുന്നിെല്ലന്നും മധുകരിക ഭയേത്താടുകൂടി അറിയിച്ചു. വസേന്താ�
ത്സവം വിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നതു അവൾ േകട്ടിെല്ലന്നു താൻ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലന്നും
മരങ്ങളും പക്ഷികളുംകൂടി ആ കല്പന ധരിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നും ഹരിക്കാരൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

അഭികഥനത്തിൽ ഉത്തമപുരുഷേനയും മദ്ധ്യമപുരുഷേനയും കുറിക്കുന്ന സർ�
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വ്വനാമങ്ങൾ ധാരാളം കലർന്നിരിക്കും. (ഞാൻ, ഞങ്ങൾ, നീ, നിങ്ങൾ, താങ്കൾ,
നാം, നമ്മൾ മുതലായവ) അവയ്ക്കു പകരം പ്രഥമ പുരുഷസർവ്വനാമങ്ങളും സ്വവാചി�
സർവ്വനാമങ്ങളും സന്ദർഭവും ഔചിത്യവും േനാക്കി പ്രേയാഗിക്കണം, അനുകഥന�
രൂപമാക്കുേമ്പാൾ ‘ഇ’ എന്ന വിേവചകസർവ്വനാമത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു് ആ വിഭാ�
ഗത്തിൽെപ്പട്ട ‘അ’ പകരം േചർക്കുകയും േവണം. ഉദാഹരണത്തിൽനിന്നു് ഈ
കാര്യെമല്ലാം ഗ്രഹിക്കാം.

ഈ രണ്ടു് സംഭാഷണരീതികളും കലർത്തി പ്രേയാഗിക്കുന്നതു സാധാരണമാ�
കുന്നു. അഭികഥനത്തി ൽ നിന്നു് അേതപടി ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ അനുകഥന�
ത്തിൽ േചർക്കുേമ്പാൾ അവ ഉദ്ധരണി ചിഹ്നംെകാണ്ടു് പരകീയമാെണന്നു സൂചി�
പ്പിക്കണം. “ ” ഇതാണു് ഉദ്ധരണി.

ഉദാഹരണം:-
“അരുതു്, തേന്റടമില്ലാത്തവേള, തമ്പുരാൻ വസേന്താത്സവം വിേരാധിച്ചിരി�

െക്ക നീ മാമ്പൂെമാട്ടറുപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ?” എന്നു ഹരിക്കാരൻ മധുകരികെയ
ശാസിച്ചു. “ആര്യൻ പ്രസാദിക്കേണ! ഈ കഥ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല” എന്നു്
ഭയേത്താടുകൂടി ആ ബാലിക അറിയിച്ചു. താനതു വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലന്നും മരങ്ങളും
പക്ഷികളും ആ കല്പന അറിഞ്ഞിരിക്കുെന്നന്നും ഹരിക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഇനി അനുകഥനം അഭികഥനമായി മാറ്റുന്ന രീതിക്കും ഒരുദാഹരണം കാണി�
ക്കാം.

കുറച്ചുദിവസേമ ആയുള്ളൂ തമ്പുരാെന്റ സന്നിധിയിേലയ്ക്കു് അവിടെത്ത സ്യാലൻ
തെന്ന അയച്ചിെട്ടന്നും തനിക്കു പ്രമദവനം നന്നാക്കുന്ന പണിയുെട തിരക്കുെകാ�
ണ്ടു് മെറ്റാന്നിലും ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാറിെല്ലന്നും ആര്യനായ ഹരി�
ക്കാരേനാടു് മധുകരിക പറഞ്ഞു.

അതു് ശരിയായിരിക്കാെമന്നും ഇനി അങ്ങെന െചയ്യരുെതന്നും ഹരിക്കാരൻ
മറുപടി നൽകി.

അഭികഥനം—
മധുകരിക: ആര്യാ, തമ്പുരാെന്റ സന്നിധിയിേലക്കു് അവിടെത്ത സ്യാലൻ എെന്ന

അയച്ചിട്ടു കുറച്ചു ദിവസേമ ആയുള്ളൂ. പ്രമദവനം നന്നാക്കുന്ന പണിയുെട തിര�
ക്കുെകാണ്ടു് എനിക്കു മെറ്റാന്നിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാറില്ല.

ഹരിക്കാരൻ: ആകെട്ട, ഇനി ഇങ്ങെന െചയ്യരുതു്.
വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുകഥനത്തിേന്റയും അഭിമുഖകഥനത്തിേന്റയും രീതിേഭദങ്ങൾ
ഗ്രഹിക്കയും രണ്ടു സമ്പ്രദായത്തിലും എഴുതിപ്പഠിക്കയും െചയ്യണം.

അഭ്യാസം ൫൨

I അനുകഥനരീതിയിൽ അർത്ഥെമഴുതുക:-

പടയാളി:

‘വാേള, െതളിഞ്ഞിടുക; നിൻ പണിതീർന്നതില്ല,
നാേളയ്ക്കു നീട്ടിടുക നിെന്റയുറക്കെമല്ലാം.
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ആേളെറയുണ്ടിഹ പടയ്ക്കുവരുന്നു,േതൻെചാ-
ല്ലാേള, നിനക്കിനിയുമിെന്നാരു കാഴ്ചകാണാം.’

II അനുകഥനമാക്കുക:-

(a) ഹമീദ്: നായാട്ടു പാടിെല്ലന്നാേണാ നിങ്ങളുെട വാദം?
അബ്ദുൾ: ഞാൻ അങ്ങെന പറഞ്ഞില്ലെല്ലാ. വിേനാദത്തിനുേവണ്ടി മൃഗങ്ങ�

െള നായാടുന്നതു് ക്രൂരമാെണന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം.
ഹമീദ്: പുലിയും കാട്ടാനയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്നു ആളുകേളയും പശുക്കേള�

യും മറ്റും െകാന്നാൽ ൈകയും െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു പാപമേല്ല? ആ ക്രൂര
മൃഗങ്ങെള അേപ്പാൾ െകാേല്ലണ്ടതേല്ല?

അബ്ദുൾ: തീർച്ചയായിട്ടും.
(b) കച്ചവടക്കാരൻ: േസ്നഹിതാ, വരൂ. ഞാൻ വളെര പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. നിങ്ങളുെട വായനശാലയ്കക്കു് എെന്റ ൈകവശമുള്ള
കുെറ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ െകാള്ളാം.

കാര്യദർശി: ഞങ്ങൾക്കു് ഇത്തവണ വളെരക്കുറച്ചു പണേമയുള്ളൂ. എന്നാ�
ലും ഞാൻ േനാക്കെട്ട. നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഉെണ്ട�
ങ്കിൽ ചിലതു വാങ്ങാം.

കച്ചവടക്കാരൻ: വരു, ഇരിക്കൂ. ചായവരുത്തെട്ട?

III അഭികഥനമാക്കുക:-

ബുദ്ധൻ, യാഗത്തിെന്നതിരാകയാൽ, തെന്റ നാട്ടിൽ നിന്നു് ഉടൻ െപാെയ്ക്കാള്ള�
ണെമന്നു മഗധരാജാവു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ജന്തുക്കെള നിഗ്രഹിക്കുന്നതു ധർമ്മമാ�
െണന്നു കരുതുന്ന രാജാവിെന്റ നാട്ടിൽ നിന്നു േപാകരുെതന്നു പറഞ്ഞാലാണു്
തനിക്കു വിഷാദം േതാന്നുകെയന്നും, ഉടൻ യാത്രയ്ക്കനുവദിച്ചതിൽ സേന്താഷമാ�
ണുള്ളെതന്നും, ബുദ്ധൻ ധീരമായ സ്വരത്തി ൽ മറുപടി പറഞ്ഞു.
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ലിപിവിന്യാസം

എറണാകുളം,
10-6-1995

പ്രിയെപ്പട്ട ഭാസ്കരാ,

േസ്നഹപൂർവ്വം അയച്ച കത്തു യഥാകാലം കിട്ടി. അക്ഷരങ്ങളുെട വടിവു നന്നാ�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കണെമന്നു മുൻെപാരു കത്തിൽ ഞാൻ ഉപേദശിച്ചതു വ്യർത്ഥമായി�
െല്ലന്നു കാണുന്നതിൽ സേന്താഷമുണ്ടു്. ൈകയക്ഷരത്തിനു നല്ല വടിവും മിഴിവും
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഈ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിരുത്തണം.

ഇത്തവണ മറ്റു ചില സംഗതികളാണു് എനിക്കു കുറിക്കുവാൻ േതാന്നുന്നതു്.
ഒരിടത്തു ‘െദയ’ എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നു. എഴുേതണ്ടതു ‘ദയ’ എന്നാണു്. ഗ, ജ,
ഡ, ദ, ബ, യ, ര, ല, ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ നാം ഉച്ചരിക്കുേമ്പാൾ ഇവയിെല
അകാരം ദുഷിച്ചു് എകാരച്ഛായ കലർന്നതായിത്തീരുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു വാസ്തവം
തെന്ന. എന്നാലും, ഗംഗ, ജന്മം, ദയ, ബലം, യമി, രമ, ലത, എെന്നാെക്കേയ
എഴുതുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ ലിപികെളഴുതുേമ്പാൾ പ്രമാദം പറ്റാെത സൂക്ഷിക്കണം.
ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉച്ചാരണൈവകല്യേമാ ലിപിവിന്യാസത്തിൽ ന്യൂനതേയാ പറ്റിയാൽ
അതു ലജ്ജാകരമായി േതാന്നാറിേല്ല? മാതൃഭാഷയിൽ അങ്ങെനയുള്ള അബദ്ധം
േനരിട്ടാൽ അധികം ലജ്ജാവഹമായിേത്താേന്നണ്ടതാണു്.

സംവൃേതാകാരം എഴുതുന്നതിൽ ചിലേപ്പാൾ, അശ്രദ്ധെകാണ്ടായിരിക്കണം,
െതറ്റുപറ്റുന്നുണ്ടു്. ‘എനിക്കു അേങ്ങാട്ടു വരണെമന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടു് ’ എന്നു കത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വരുന്നതു് എനിക്കു് ആഹ്ലാദാവഹം തെന്ന. സംവൃേതാകാ�
രത്തിനു പിൻപു് സ്വരം വന്നാൽ, ഉകാരം വിവൃതമാക്കിെയഴുതരുെതന്നു ഞാൻ
പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതേല്ല? ഈ െതറ്റു് ഇനി വരുത്തിയാൽ എനിക്കു പരിഭവം ആവും.
എെന്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ െചറിയ അക്ഷരെത്തറ്റുേപാലും വരുത്തുന്നതു് എനിക്കു്
ഇഷ്ടമല്ല. വാക്യാവസാനങ്ങളിൽ സംവൃേതാകാരം വരുന്നിടെത്താെക്ക ഭാസ്കരൻ
ശരിക്കു് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ടു്. ഭിത്തിക, അങ്കുശം, ഈ ചിഹ്നങ്ങളാവശ്യമായ വാക്യഭാ�
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ഗം സംവൃേതാകാരത്തിലാണു് അവസാനിക്കുന്നെതങ്കിൽ, അതു വിവൃതമാക്കിെയ�
ഴുതരുതു്, മറക്കുകയില്ലെല്ലാ.

ഭാസ്കരെനന്താണു്, എെന്റ ‘പുറന്നാൾ’ ‘എടവ’ മാസത്തിലേല്ല എന്നു േചാദി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്? എെന്റ പിറന്നാൾ ഇടവമാസത്തിലാണു്. പിറന്നനാൾ പുറന്നാളാ�
കുേമാ? പിറന്നാളേല്ല ആവുക? പദാദിയിെല ഇകാരം ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള ഉദാസീ�
നത നിമിത്തം ചിലരു് ‘എ’ എന്നാക്കാറുണ്ടു്. അവരും എഴുതുേമ്പാൾ ആ െതറ്റുവരു�
ത്തുകയില്ല. എല, എലവു്, എെന്നാെക്കെയഴുതുന്നതു് ശരിയെല്ലന്നും, ഇല, ഇലവു്,
എെന്നല്ലാമാണു ശരിയായ രൂപെമന്നും ഓർത്തിരിക്കണം. ചിലരു് ‘െപറന്നാൾ’,
‘െപഴ’, ‘െകഴക്കു് ’, ‘െവളക്കു് ’ എന്നു് ഉച്ചാരണശുദ്ധിയില്ലാെത പറയും; അതനുസ�
രിച്ചു് എഴുതും ‘പിറന്നാൾ’, ‘പിഴ’, ‘കിഴക്കു് ’, ‘വിളക്കു് ’ എെന്നാെക്കയാണു് എഴുേത�
ണ്ടതും പറേയണ്ടതും.

ഭാസ്കരെന്റ ചങ്ങാതിയായ വർഗീസ് ഇേപ്പാൾ നല്ല വണ്ണം പഠിക്കുന്നുണ്ടു്,
ഇേല്ല? വർഗീസ് രണ്ടാഴ്ചമുൻപു് എനിക്കു് ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു. ഓേരാ പ്രധാന�
സംഗതിയും വകുപ്പുതിരിച്ചു്, ഇടത്തുഭാഗത്തു സ്ഥലംവിട്ടു്, വൃത്തിയായി എഴുതിയിരി�
ക്കുന്നു. അയാൾ ഒരു കാര്യം മറന്നുേപായി. മുകളിൽ കെത്തഴുതിയ തീയതിേയ
കുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തു്, നമ്മുെട ആ പാഠശാല�
യിൽത്തെന്നയാേണാ വർഗീസ് പഠിക്കുന്നതു്? ആ മിടുക്കൻ, ‘െപട്ടന്നു’ സേന്താ�
ഷം േതാന്നി, ‘ആണന്നു’ വിചാരിച്ചില്ല, എെന്നാെക്ക എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ‘ആെണ�
ന്നു് ’, ‘െപെട്ടന്നു് ’, ‘േപാെയന്നു് ’, എെന്നല്ലാമാണു് എഴുേതണ്ടതു്. ‘എതിർക്കുന്നു’,
‘എതിർത്തു’, എന്നാണു ശുദ്ധരൂപെമന്നാേലാചിക്കാെത ‘എതൃക്കുന്നു’, ‘എതൃത്തു’
എന്നിങ്ങെന എഴുതുന്നതു് അശ്രദ്ധെകാണ്ടേല്ല? ‘ൈവയാകരണെന’ ‘വയ്യാകര�
ണനാ’ക്കുന്നതും ‘ൈനയായികെന’ ‘നയ്യായികനാ’ക്കുന്നതും വലിയ െതറ്റാണു്.

ഭാസ്കരൻ േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ നമ്മുെട ചില അമ്മൂമ്മമാർ ‘ഔവനവാസം കഴിഞ്ഞു
പുരിപുക്കു യവ്വനേമാടങ്ങിരിക്കും കാലം’ എന്നു കീർത്തനത്തിൽ െചാല്ലുന്നതു്?
അകാരാദി ക്രമത്തിലുള്ള കീർത്തനമാകയാൽ, ‘ഔ’ എന്നായിരിക്കും വർണ്ണം
എന്നു് അവർ ഭ്രമിച്ചുേപായതായിരിക്കണം. ‘അവ്വനവാസം’ എന്നാണു് ആ ഈര�
ടി തുടങ്ങുന്നതു്. യുവാവിെന്റ ഭാവം യൗവനമാണു്; യവ്വനമല്ല. െതറ്റുപറ്റാെത
സൂക്ഷിക്കണം, ഈ വാക്കു് ഉച്ചരിക്കുേമ്പാഴും എഴുതുേമ്പാഴും ഗുരുവിെന്റ ഭാവം
ഗൗരവം, പുരുഷെന്റ ധർമ്മം പൗരുഷം. ‘അനുഗൃഹീതനായ കവി’ എന്നല്ലാെത
‘അനുഗ്രഹം’ എന്ന ക്രിയാനാമരൂപം കണ്ടു് ‘അനുഗ്രഹീതൻ’ എന്നു വർഗീസ്
െതറ്റിദ്ധരിെച്ചഴുതിയിരുന്നു, അയാളുെട കത്തിൽ. ‘ഗൃഹീതൻ’, ‘അനുഗൃഹീതൻ’,
എന്നിങ്ങെനയാണു് സാധുവായ രൂപം.

നമ്മുെട നാടിനു് ‘അഭിവൃദ്ധി’യുണ്ടാക്കുന്ന ‘പ്രവൃത്തി’കളിൽ വിദ്യാർത്ഥിക�
ളായ നിങ്ങൾ പങ്കുെകാള്ളുന്നതു നന്നു്. നല്ലതു ‘പ്രവർത്തിക്കാ’നാണു് ൈകയ്;
തീയതു ‘പ്രവർത്തിക്കാ’നല്ല. അതുെകാണ്ടു് േശ്രയസ്സു ‘വർദ്ധിക്കും’. േസ്നഹെത്ത�
ക്കരുതി ‘നൂറാവൃത്തി’ മരിക്കുവാൻ ഒരു മഹാകവി പറയുന്നു. രാജ്യേസ്നഹെത്തക്ക�
രുതി ജന്മവും മരണവും എത്ര ‘ആവർത്തിച്ചാലും’ സേന്താഷിക്കയാണു േവണ്ടതു്,
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എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയെട്ട. (പ്രവൃത്തി, ആവൃത്തി, നിവൃത്തി, അഭിവൃദ്ധി എന്നിങ്ങ�
െനയാണു നാമരൂപങ്ങൾ. പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആവർത്തിക്കുന്നു, നിവർത്തിക്കുന്നു,
അഭിവൃദ്ധിക്കുന്നു, എന്നിങ്ങെനയാണു ക്രിയാരൂപം. ഭാസ്കരൻ ‘പ്രവർത്തി’ എന്നു
നാമരൂപം എഴുതിയതു ശരിയായില്ല.)

അധപതനം, അന്തകരണം, ദുഖം എെന്നാെക്ക ചില പത്രേലഖനങ്ങളിൽ
കാണാറിേല്ല? ഭാസ്കരനു ചിരിവരാറിേല്ല അങ്ങെനെയഴുതിക്കാണുേമ്പാൾ. അധഃ�
പതനം, അന്തഃകരണം, ദുഃഖം, എന്നിങ്ങെന ശരിയായിെട്ടഴുതുവാൻ സാധിക്കാ�
ത്തവർ പത്രേലഖകന്മാരായാൽ എന്തു െചയ്യും! വിസർഗ്ഗം സംസ്കൃതഭാഷയിൽ
മാത്രമുള്ള ഒരു ധ്വനിവിേശഷമാണു്. സംസ്കൃതത്തിെന്റ അക്ഷരമാല നമ്മുെട അക്ഷ�
രമാലയിൽ േചർക്കുന്നതിനു മുൻപു് ഈ ധ്വനി ഉച്ചരിക്കാനും എഴുതാനും മലയാ�
ളികൾക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഗ, ജ, ഡ, ദ, ബ; ഖ, ഛ, ഠ, ഥ, ഫ; ഘ, ഝ, ഢ, ധ,
ഭ; ശ, ഷ, സ, ഹ, ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും നമ്മുെട ഭാഷയിലില്ലായിരുന്നു. അതു�
െകാണ്ടു് സംസ്കൃതപദങ്ങൾ അങ്ങെന തെന്ന എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പണ്ടു്.
അന്നാണു്, തുക്കം (ദുഃഖം), തുകം (സുഖം) ചടം (ജഡം) എെന്നാെക്ക മലയാളികൾ
പറകയും, എഴുതുകയും െചയ്തിരുന്നതു്. ഇങ്ങെന രൂപം മാറ്റി, മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്നു
വാക്കുകെളടുക്കുേമ്പാൾ, അവയ്ക്കു തത്ഭവങ്ങൾ എന്നു േപരിടാം. ഇന്നു നമുക്കു തത്ഭ�
വരൂപം േവണ്ടെല്ലാ. അേതപടി, തത്സമങ്ങളായിട്ടുതെന്ന, എടുക്കാമെല്ലാ. അന്തഃ�
കരണം, ദുഃഖം, അധഃപതനം, മനഃപരിഷ്ക്കാരം, ഇങ്ങെന സംസ്കൃതതത്സമങ്ങൾ
തെന്നയാണു് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുെത്തഴുതുേമ്പാഴും ഉപന്യാസം രചിക്കുേമ്പാഴും
പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതു്.

ഭാസ്കരെന്റ കത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു: ‘ഞങ്ങൾ ആ സത്യം മറക്കു�
കയില്ല’, എന്നേല്ല? സത്യം മറക്കരുതു്; സത്യം മറയ്ക്കയുമരുതു്. ‘മറയ്ക്കുക’, ‘മറക്കുക’;
‘ഉറക്കുക’, ‘ഉറയ്ക്കുക’; ‘കിടയ്ക്കുക’, ‘കിടക്കുക’; ഈ പദങ്ങളുെട േജാടികൾ അർത്ഥ�
ത്തിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടു്. താലവ്യമായ അകാരത്തിനുേശഷം യകാരം ആഗമം
വരുെമന്നു പഠിച്ചിട്ടുള്ള സന്ധികളിെലല്ലാം അതു േചർക്കണം. ‘വിലയ്ക്കു’ പകരം ‘വി�
ലക്കു’ േപാരാ; ‘വിളയ്ക്കു’ പകരം ‘വിളക്കും’.

മുൻെപാരിക്കൽ ഭാസ്കരൻ ഒരു ഉപന്യാസം എെന്ന കാണിച്ചിേല്ല? പഠിച്ചും
ആേലാചിച്ചും ആണു് അെതഴുതിയെതന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. അതിലുമുണ്ടായിരു�
ന്നു, ചില അക്ഷരെത്തറ്റുകൾ. ‘വ്യത്യസ്തം’, ‘പ്രസ്താവം’, ‘മനസ്താപം’, എെന്നാെക്ക
തിരുത്തി ശരിയാക്കിയിട്ടേല്ല മാസികയ്ക്കു് അയച്ചതു്? ‘വ്യത്യസ്ഥം’, ‘പ്രസ്ഥാപം’,
‘മനസ്ഥാപം’, ഇങ്ങെന എഴുതുന്നതു െതറ്റാകുന്നു. ‘സ്ഥാപിക്കുക’ എന്നതിനു പക�
രം ആ േലഖനത്തിൽ ‘സ്താപിക്കുക’ എന്നു കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നു. അതും മാറ്റിയ�
െല്ലാ.

ഈ എഴുത്തു്, ഏതായാലും, കുെറ നീണ്ടുേപായി. ആ സ്ഥിതിക്കു് ലിപിവിന്യാ�
സത്തിൽ പറ്റാവുന്ന മറ്റു ചില െതറ്റുകൾകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിേച്ചക്കാം. ഭാസ്കരനു് അതു
സഹായമാവും; ഇേല്ല? ‘ജിതം’, ‘നീതം’, ഈ വാക്കുകൾക്കു് ജയിക്കെപ്പട്ടതു്, നയി�
ക്കെപ്പട്ടതു്, എന്നാണെല്ലാ അർത്ഥം. ‘ജി’, ‘നീ’, ഈ സംസ്കൃതധാതുക്കേളാടു് ‘തം’

LINKS TO
CHAPTERS

TOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



അദ്ധ്യായം 38. ലിപിവിന്യാസം 161

എന്ന പ്രത്യയമാണു് ഇവിെട േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. ഇതു മറ്റു ധാതുക്കേളാടു േചരു�
േമ്പാൾ സന്ധിയിൽ പല മാറ്റം വരും. ഉദാഹരണമായി ‘നശ് + തം’ സന്ധിയിൽ
‘നഷ്ടം’ എന്നാകുന്നു. തുഷ്തം = തുഷ്ടം. പുഷ്ടം, മുഷ്ടം, ശിഷ്ടം, ദൃഷ്ടം എെന്നാെക്ക
രൂപമുണ്ടാകുന്നതു് ‘തം’ എന്ന പ്രത്യയം േചർന്നിട്ടാണു്. ‘പുഷ്ഠം’, ‘ശിഷ്ഠം’ എെന്നാ�
െക്ക എഴുതരുതു്; ഉച്ചരിക്കയുമരുതു്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മെറ്റാന്നുകൂടി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാനു�
ണ്ടു്. ഏറ്റവും ബലമുള്ളതു് എന്നർത്ഥത്തിൽ നാം ‘ബലിഷ്ഠം’ (ബലിഷ്ഠമായ സിംഹം,
ബലിഷ്ഠനായ പുരുഷൻ, ബലിഷ്ഠയായ രാക്ഷസി) എന്ന പദം പ്രേയാഗിക്കാറിേല്ല?
‘ഇഷ്ഠ’ ശബ്ദമാണു്, ഈ അ ർത്ഥം കുറിക്കുവാൻ സംസ്കൃതപദങ്ങളിൽ േചർന്നു കാ�
ണുന്നതു്. േജഷ്ഠൻ, കനിഷ്ഠൻ, ഗർവ്വിഷ്ഠൻ ഇത്യാദി പദങ്ങളിൽ ‘ഷ്ട’ എന്ന അക്ഷര�
മില്ല.

എഴുത്തു നിർത്തെട്ട. ഭാസ്കരൻ അച്ഛെന്റ ‘ഷഷ്ടിപൂർത്തി’ക്കു ഞങ്ങെള ക്ഷണി�
ക്കയിേല്ല? അത്ര സത്യസന്ധതയും കൃത്യനിഷ്ഠയും ഉള്ള ഒരദ്ധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിട്ടി�
ല്ല. എെന്റ േസ്നഹാദരങ്ങൾ അറിയിക്കുമെല്ലാ.

േസ്നഹപൂർവ്വം,
ജി.

അഭ്യാസം ൫൩

I. െതറ്റായ രൂപം െവട്ടിക്കളയുക:-

(a) വരിഷ്ഠം വരിഷ്ടം
കനിഷ്ഠപുത്രൻ കനിഷ്ടപുത്രൻ
േശ്രഷ്ഠം േശ്രഷ്ടം

(b) ദുഷ്ടം ദുഷ്ഠം
പുഷ്ടി പുഷ്ഠി
മുഷ്ടി മുഷ്ഠി

(a) ഷഷ്ഠി ഷഷ്ടി
ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഷഷ്ഠിപൂർത്തി
നിഷ്ഠ നിഷ്ട

(ഇടെത്ത പത്തിയിലുള്ളവ സുബദ്ധങ്ങളും എതിർപത്തിയിലുള്ളവ അബദ്ധങ്ങ�
ളും ആകുന്നു.)

II. (a) വിസർഗം േവണ്ട സ്ഥാനത്തുമാത്രം േചർക്കുക:- സുഖം, അഭിപ്രായം, ദുഖം,
പുന പുനഃ, അന്തകരണം, മനസ്ഥിതി, മനപരിപാകം.

(b) െതറ്റായ രൂപം െവട്ടിക്കളയുക:-
മനസ്താപം, മനസ്ഥാപം; സംസ്ഥാനം, സംസ്താനം; ദുസ്ഥിതി; പന്ഥാവു്,
പന്ധാവു്.

III. (a) താെഴ പറയുന്ന നിലയിലുള്ള ആളുകൾക്കു് എഴുെത്തഴുതുേമ്പാൾ അവെര
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എങ്ങെന സംേബാധന െചയ്യും:
അച്ഛൻ, അമ്മ, അനുജൻ, േജ്യഷ്ഠൻ, അനുജത്തി, േജ്യഷ്ഠത്തി, ഗുരു, േസ്ന�
ഹിതൻ, മിത്രം, അപരിചിതനായ ഒരു മാന്യൻ.
(പ്രിയെപ്പട്ട അച്ഛാ, പ്രിയെപ്പട്ട അേമ്മ, പ്രിയഗുേരാ, പ്രിയ േസ്നഹിതാ, മി�
ത്രേമ, മാന്യേര, ഇത്യാദി സംബുദ്ധികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു യഥാസ്ഥാനം േചർ�
ക്കണം.)

(b) സംേബാധന കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുചിഹ്നം ഇടണം?
(c) എഴുത്തുപസംഹരിേക്കണ്ടെതങ്ങെന?

(േപരിെന്റ മുൻപിൽ, േസ്നഹപൂർവ്വം, ആദരപൂർവ്വം, വിനയപൂർവ്വം, ഭാവുകാശം�
സകേളാേട, േക്ഷമപ്രാർത്ഥനേയാെട, ധന്യവാദപുരസ്സരം, ഇത്യാദി ക്രിയാവി�
േശഷണങ്ങൾ യേഥാചിതം േചർത്തു് അങ്കുശം ഇടാം. അച്ഛൻ, അമ്മ, അന്യ�
ഗുരുജനങ്ങൾ, ഇവർെക്കഴുതുേമ്പാൾ ആദരപൂർവ്വേമാ, വിനയപൂർവ്വേമാ, േസ്ന�
ഹാദരപൂർവ്വേമാ ആയിരിക്കയാണെല്ലാ നല്ലതു്. അവർ നിങ്ങൾക്കു് എഴുതുന്ന�
തു് വാത്സല്യപൂർവ്വേമാ, േസ്നഹപൂർവ്വേമാ, ഭാവുകാശംസേയാടുകൂടിേയാ ഒെക്ക
ആയിരിക്കും. അപരിചിതമാന്യനു ധന്യവാദപുരസ്സരം കെത്തഴുതുന്നതു മര്യാദ�
യാണു്. വിനീതൻ, വിേധയൻ മുതലായ പദങ്ങളും േലഖകെന്റ േപരിനു മുൻ�
പിൽ യേഥാചിതം േചർക്കാം.)

IV. (1) പുതിയ സിനിമേയാ നാടകേമാ സർക്കേസ്സാ കണ്ടേപ്പാളുണ്ടായ അനുഭ�
വങ്ങൾ അനുജേനേയാ േസ്നഹിതേനേയാ അറിയിക്കാൻ ഒരു കത്തിെന്റ
രൂപത്തിൽ എഴുതുക.

(2) നിങ്ങെള ആകർഷിച്ച ഒരു പ്രസംഗം, അത്യന്തം രസിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്ത�
കം, നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന ജീവിതവൃത്തി, ഇവയിൽ ഒന്നു
മുഖ്യമായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കത്തു് േജ്യഷ്ഠനു് അയക്കുവാൻ െതയ്യാറാ�
ക്കുക.

V. ശബ്ദശുദ്ധി മുൻനിർത്തിെയഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ കത്തിെല ആശയം സംഗ്രഹിേച്ചാ
വിപുലനം െചേയ്താ ഉപന്യാസരൂപത്തിെലഴുതുക.
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1. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു മലയാളത്തിേലയ്ക്ക് അേനകം പദം തത്സമമായും തത്ഭവ�
മായും സ്വീകരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് അറിയാമെല്ലാ. രുധിരം, േമഷം, രാക്ഷസൻ, രംഗം
മുതലായവ തത്സമങ്ങളും, ഉതിരം, േമടം, അരക്കൻ, അരങ്ങു് മുതലായവ തത്ഭ�
വങ്ങളുമാകുന്നു. തത്ഭവങ്ങളുെട പ്രചാരം നമ്മുെട പദ്യത്തിലും, അതിലധികം
ഗദ്യത്തിലും, കുറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയാണു്. പ്രചാരം ഇല്ലാത്ത പദങ്ങൾ േതമാ�
നം വന്നേതാ നടപ്പിലില്ലാത്തേതാ ആയ നാണ്യങ്ങെളേപ്പാെലയാകുന്നു. അവ
കഴിയുന്നത്ര ഗദ്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കാതിരിക്കയാണു് നല്ലതു്. സ്വഭാഷാപദങ്ങ�
െള ഇതരഭാഷാപദങ്ങേളക്കാൾ, ആദരണീയങ്ങളായി കരുതുകയും േവണം.
േകരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നടപ്പില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ആകാവുന്നിടേത്താളം
പ്രേയാഗിക്കാതിരിക്കയാണു നല്ലതു്.

2. ഭാഷയിേലയ്ക്കു കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള സംസ്കൃതപദങ്ങളിൽ ചിലതിെന്റ അർത്ഥം വള�
െര മാറിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. ‘അതിശയിക്കുക’ എന്ന വാക്കിനു് ‘കവിഞ്ഞുനിൽക്കുക’
എന്നാണർത്ഥം. ‘കല സൗന്ദര്യത്തിെന്റ തികവിൽ പ്രകൃതിെയ അതിശയിക്കു�
ന്നു’, ‘പാശ്ചാത്യന്മാർ ഭൗതിക വിജ്ഞാനീയത്തിൽ പൗരസ്ത്യെര അതിശയിക്കു�
ന്നു’, എന്നിങ്ങെന നമ്മുെട ഭാഷയിൽത്തെന്ന പ്രേയാഗിക്കയും െചയ്യാറുണ്ടു്.
എന്നാൽ, ആ വാർത്ത േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ ‘അതിശയിച്ചുേപായി; എെന്റ കൂട്ടു�
കാർക്കും ‘അതിശയം േതാന്നി’, എന്നീ മട്ടിലുള്ള പ്രേയാഗം ദുർല്ലഭമല്ല. ‘അത്ഭു�
തെപ്പടുക’ എന്നാണെല്ലാ മാറിവന്നിട്ടുള്ള അർത്ഥം. എന്നാൽ അത്ഭുതെപ്പ�
ടത്തക്കതു് എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘അതിശയനീയം’ എന്നു പറയാതിരിക്കയാണു്
യുക്തം. ആ സംസ്കൃതതദ്ധിതത്തിനു് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച അർത്ഥേത്താടാണു്
ബന്ധമുള്ളതു്. ‘വർത്തമാന’ത്തിനു മലയാളത്തിേല വൃത്താന്തം എന്നർത്ഥ�
മുള്ളു. സംസ്കൃതത്തിൽ ‘നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന’ എന്നാണർത്ഥം. രണ്ടർത്ഥ�
ത്തിലും ഭാഷയിൽ ആ പദം വരും. ‘വർത്തമാനപത്രം’ വൃത്താന്തപത്രമാണു്.
‘വർത്തമാനകാലം’ നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാലവും. ‘അധികരിക്കുക’ എന്ന
വാക്കിനു ‘വിഷയമാക്കുക’ എന്നാണർത്ഥം. ‘അധികമാവുക’ എന്നല്ല. ചില
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േലഖകന്മാർ അങ്ങെന ഒരർത്ഥം അതിനുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിദ്യാർത്ഥി�
കൾ അവെര അനുകരിക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ‘സംസ്കൃത നാടകങ്ങെള
അധികരിച്ചു് ആ പണ്ഡിതൻ െചയ്ത പ്രസംഗം ശ്രേദ്ധയമായിരുന്നു’ എന്നു
പറയാം. ‘അതു േകട്ടുനിന്നവരുെട ജ്ഞാനം അധികരിച്ചു’ എന്ന പ്രേയാഗം
സാധുവല്ല.

3. അധുനാ ഭവിച്ചതു് എന്നർത്ഥത്തി ൽ ‘ഇക’ എന്ന പ്രത്യയം േചർന്നുണ്ടാകുന്ന
വിേശഷണപദം ‘ആധുനികം’ എന്നാകുന്നു; ‘ആധുനീകം’ എന്നല്ല. ഇതുേപാ�
െലതെന്ന, പൗരാണികം, ലൗകികം, ൈദവികം, ഭാഗികം, കാലികം മുതലായ
രൂപങ്ങളും ‘ഇക’ േചർന്നുണ്ടാകുന്നവയെത്ര. പൗരാണീകം, ഭൗതീകം, ൈദവീ�
കം എന്നും മറ്റും എഴുതരുതു്.

4. ‘രമണീയം’, ‘കമനീയം’, ഈ വിേശഷണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന നാമങ്ങളാ�
ണു്, ‘രാമണീയകം’, ‘കാമനീയകം’, ഇവ. രാമണീയകത, കാമനീയകത എന്നു�
പേയാഗിക്കുന്നതു് െതറ്റാകുന്നു. രമണീയത, കമനീയത; രമണീയത്വം, കമനീയ�
ത്വം; എന്നിങ്ങെന നാമരൂപങ്ങൾ േവെറയുമുണ്ടു്.

5. കാവ്യം നിങ്ങെള ആകർഷിക്കുെന്നങ്കിൽ, അതു് ‘ആകർഷക’മാെണന്നാണു
പറേയണ്ടതു്. ‘ആകർഷണീയ’മാെണന്നല്ല. പ്രശംസയ്ക്കു ‘പാത്ര’മായാൽ മതി,
‘പാത്രവാൻ’ ആേവണ്ട. സുഹാർദ്ദത്തിെന്റ ഭാവം സൗഹാർദ്ദമാണു്. സുഹൃത്തി�
െന്റ ഭാവം സൗഹൃദവും. സൗഹാർദ്ദത, സാരള്യത, ഐക്യത എെന്നാെക്ക പ്ര�
േയാഗിക്കുന്നതു സാധുവല്ല. സൗഹാർദ്ദം, സാരള്യം, ഐക്യം, ഇങ്ങെനയാണു്
സാധുരൂപം. പാകത, സഖ്യത, േവഗത മുതലായവയും സുബദ്ധങ്ങളല്ല. പാകം,
സഖ്യം, േവഗം, എെന്നാെക്കയാണു് ശരിയായ രൂപം.

6. സേന്താഷചിത്തൻ, പ്രസാദമുഖൻ, എന്നു നാമങ്ങെള പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങളാ�
ക്കി സമാസിക്കരുതു്; സന്തുഷ്ടചിത്തം, സന്തുഷ്ടചിത്തൻ, പ്രസന്നമുഖം, പ്രസ�
ന്നമുഖൻ, ഇങ്ങെന വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങൾ േചർന്നാണു് കർമ്മധാരയനും
ബഹുവ്രീഹിയും ആകുന്നതു്.

7. സേമ്മളനം ഒരാളുെട ആധ്യക്ഷ്യത്തിേലാ അധ്യക്ഷതയിേലാ ആവാം. ‘അധ്യ�
ക്ഷ’ത്തിൽ ശരിയാവില്ല. സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അധിപതി ‘സമ്രാട്ടാ’ണു്; ‘സാമ്രാ�
ട്ട’ല്ല.

8. മഹദ്വാക്യം എന്ന സമസ്തപദത്തിനു മഹാെന്റ വാക്യെമന്നും മഹാവാക്യം എന്ന�
തിനു്, മഹത്തായ വാക്യെമന്നുമർത്ഥമാകുന്നു. മഹാരാജ്ഞി മഹതിയായ രാ�
ജ്ഞിയും മഹാപുരുഷൻ മഹാനായ പുരുഷനുമാണു്.

9. ‘മനസ്സാക്ഷി’െയ മാനിച്ചാേല ‘മനസ്സുഖ’മുണ്ടാവൂ. ‘മേനാസുഖ’വും ‘മേനാസാ�
ക്ഷി’യും സാധൂരുപങ്ങളല്ല.

10. േകരളത്തിെന്റ ‘പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കാം’, േകരളെത്ത ‘പ്രതിനിധാന’വും െച�
യ്യാം, േകരളത്തിൽനിന്നു തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന പ്രതിനിധിക്കു് േകരളെത്ത ‘പ്രതി�
നിധീകരിച്ചാൽ’ ശരിയാവില്ല.
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11. ‘പ്രചരിപ്പിക്കുക’ എന്നാണു് വിവക്ഷെയങ്കിൽ ‘പ്രചാരണം’ എന്നും, പ്രേയാഗി�
ക്കുന്നതാണു യുക്തം. ‘കലയുെട ലക്ഷ്യം ആഹ്ലാദനം മാത്രമല്ല; ഉൽകൃഷ്ടങ്ങ�
ളായ ആശയങ്ങളുെട പ്രചാരണംകൂടി അതിൽ െപടുന്നു.’ ‘അധീതി, േബാധം,
ആചരണം, പ്രചാരണം, ഈ നാലു ഘടകങ്ങളുണ്ടു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് ’, ഇത്യാ�
ദി പ്രേയാഗം േനാക്കുക.

12. ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’മാണു്, കൃതജ്ഞത പറേയണ്ടതു്; എന്നാേല, േശ്രാതാക്കൾ�
ക്കു് ‘ഹൃദയംഗമ’മായിേത്താന്നുകയുള്ളൂ. ‘േനതൃമ്മന്യൻ’ എന്നു േനതാവാ�
യി നടിക്കുന്നവെര ആേക്ഷപിക്കരുതു്. ‘േനതൃമാനി’െയേന്നാ ‘േനതാരംമ�
ന്യ’െനേന്നാ ആയാേല ശരിയാവുകയുള്ളൂ. ഹൃദ്യമായ കാവ്യം ‘ആസ്വാദ്യ’മാണു്;
‘ആസ്വാദ്യകര’മല്ല. ‘ആസ്വാദ്യം’ എന്ന പദം വിേശഷണമാകുന്നു; നാമമല്ല.

13. ‘ഉൈച്ചസ്തരാം ഉദ്േഘാഷിക്കാം ഒരു കാര്യം.’ ‘ഉൈച്ചസ്തരം’ എന്നു നാമവിേശ�
ഷണമായിേട്ട പ്രേയാഗിക്കാവൂ; ക്രിയാവിേശഷണമാെണങ്കിൽ ‘ഉൈച്ചസ്തരാം’
എന്നാവണം. ‘ഉറെക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതിെയന്നുള്ള ദിക്കിൽ ഉൈച്ചസ്ത�
രാം ഉദ്േഘാഷിക്കാനും’ മറ്റും ലളിത ഭാഷയിെലഴുതിശ്ശീലിേക്കണ്ട വിദ്യാർത്ഥി�
കൾ പുറെപ്പടരുതു്.

14. ‘പ്രമാദം’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ‘അനവധാനത’, ‘അശ്രദ്ധ’, ‘അശ്രദ്ധെകാണ്ടുവ�
ന്ന െതറ്റു് ’, എെന്നല്ലാമാണർത്ഥം. വലിയ േകസ് എന്നർത്ഥത്തിൽ പ്രമാദ�
മായ േകസ് എന്നു പറയുന്നതു് അയുക്തമാകുന്നു. ‘ഭീമം’ എന്ന പദത്തിനു ‘ഭയ�
ങ്കരം’ എന്നാണർത്ഥം. ‘വലിയ’ എന്നല്ല.

15. ഉത്തമമായ പന്ഥാവു് ‘ഉത്തമപഥ’മാണു്. ‘രാജപഥം’ എന്ന പദം വിഗ്രഹി�
േക്കണ്ടതു് ‘രാജാവിെന്റ പന്ഥാവു് ’ എന്നാകുന്നു. ‘സൽപഥം’, ‘നക്ഷത്രപഥം’
എെന്നാെക്കയാണു് സമസ്തപദരൂപം.

16. ‘പണ്ടു് ’ എന്ന പദത്തിനു പഴയ കാലത്തു് എന്നാണർത്ഥം. ആ സ്ഥിതിക്കു
‘പണ്ടുകാലത്തു് ’ എഴുതുന്നതിൽ പൗനരുക്ത്യം ഉണ്ടു്. ‘പണ്ടു് ’ എേന്നാ ‘പഴയ
കാലത്തു് ’ എേന്നാ എഴുതാം.

പ്രാമാദികങ്ങളായ എല്ലാ പദപ്രേയാഗങ്ങളും ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക സാ�
ധ്യമല്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഉപന്യാസങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള ചില അസാധുപദപ്ര�
േയാഗങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുെവേന്നയുള്ളൂ. ‘ജനത’ എന്ന പദത്തിനു് ജനസമൂഹ�
െമന്നാണർത്ഥം; അതു ബഹുവചനരൂപമല്ല; ഏകവചനരൂപമാണു്. അതിനാൽ
‘കുപിതരും ഭഗ്നാശരുമായ ജനത’ എന്നും മറ്റും പ്രേയാഗിക്കരുതു്. ‘കുപിതരും
ഭഗ്നാശരുമായ ജനങ്ങൾ’ എന്നു പറയാമെല്ലാ. ‘കുപിതവും ഭഗ്നാശവും ആയ’
എന്നു വിേശഷണരൂപം മാറ്റണം ‘ജനത’ തെന്നയാവണം വിേശഷ്യെമങ്കിൽ.
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ഭാഷയിെല ശബ്ദങ്ങെള നാമം, േഭദകം, ക്രിയ. നിപാതം, അവ്യയം എന്നു് അഞ്ചാ�
യിട്ടാണെല്ലാ വിഭജിച്ചതു്. അവയുെട അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും േവർതിരിച്ചു കണ്ടു�
കഴിഞ്ഞു. വാക്യത്തിെല ശബ്ദങ്ങൾ ഏതു ജാതിയിൽ െപട്ടവയാണു്, അവ വാ�
ക്യത്തിൽ എന്തു വ്യാപാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നു, അവയുെട അന്വയെമങ്ങെനയാണു്,
എന്നു വിവരിക്കുന്നതിനാണു് വ്യാകരിക്കുക എന്നു പറയുന്നതു്. ‘ഗംഗ എന്ന നദി
ആര്യാവർത്തെത്ത ഫലപുഷ്ടമാക്കുന്നു’ എന്ന ചൂർണ്ണികയിെല പദങ്ങൾ ഉദാഹര�
ണമായി വ്യാകരിക്കാം.
ഗംഗ—ദ്രവ്യനാമം, സംജ്ഞാനാമം, നപുംസകലിംഗം, ഏകവചനം, നിർേദ്ദശികാ�

വിഭക്തി. ‘എന്ന’, എന്ന േദ്യാതകത്തിലന്വയിച്ചു് ‘നദി’യുെട അർത്ഥെത്ത വി�
േശഷിപ്പിക്കുന്നു.

എന്ന—േദ്യാതകം, അവ്യയം. ഗംഗയും നദിയും തമ്മിലുള്ള അേഭദം േദ്യാതിപ്പിക്കു�
ന്നു.

നദി—ദ്രവ്യനാമം, സാമാന്യനാമം, നപുംസകലിംഗം, ഏകവചനം, നിർേദ്ദശികാവി�
ഭക്തി, ആക്കുന്നു എന്ന ക്രിയയുെട കർത്താവു്. ആഖ്യ.

ആര്യാവർത്തെത്ത—ദ്രവ്യനാമം, സംജ്ഞാനാമം, നപുംസകലിംഗം, ഏകവചനം,
പ്രതിഗ്രാഹികാ വിഭക്തി. ആക്കുന്നു എന്ന ക്രിയയുെട കർമ്മം.

ഫലപുഷ്ടം—േഭദകം, വിഭാവകം, നപുംസകലിംഗം, ഏകവചനം, നിർേദ്ദശിക.
ആക്കുക എന്ന ക്രിയേയാടു േചർന്നു ആഖ്യാതപൂരകമാകുന്നു.

ആക്കുന്നു—പ്രേയാജകം, സകർമ്മകം, മുറ്റുവിന, വർത്തമാനകാലം. ആഖ്യാതം.
ഉദാഹരണത്തിൽ െചയ്യുന്നതുേപാെല ശബ്ദങ്ങളുെട ജാതികളും വിഭാഗങ്ങളും

ഉപവിഭാഗങ്ങളും വാക്യത്തിലുള്ള വ്യാപാരവും അന്വയവും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശീ�
ലിക്കുന്നതു് വ്യാകരണവിഷയങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു സഹായമായി�
ത്തീരും.

മെറ്റാരു ഉദാഹരണം:-
‘പട്ടുകിടക്കേമേല കിടക്കുന്ന നീ
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പട്ടു കിടക്കുമാറായിേതാ ൈപതേല’?
—ഭാരതം

പട്ടുകിടക്കേമൽ—ദ്രവ്യനാമം, സാമാന്യനാമം, നപുംസകലിംഗം, ഏകവചനം,
ആധാരിക. ‘േമൽ’ എന്ന ഗതിയുെട േയാഗംെകാണ്ടു് ആധാരികയുെട അർ�
ത്ഥം േനടിയിരിക്കുന്നു. ‘കിടക്കുന്നു’ എന്ന ക്രിയയുെട അധികരണം.

എ—േദ്യാതകം, അവധാരകനിപാതം. േമൽ എന്ന ഗതിേയാടു േചർന്നു നിൽക്കു�
ന്നു.

കിടക്കുന്ന—പറ്റുവിന, േപെരച്ചം, വർത്തമാനകാലം, ‘നീ’ എന്ന പദെത്ത വിേശഷി�
പ്പിക്കുന്നു. നാമാംഗജം.

നീ—സർവ്വനാമം, മധ്യമപുരുഷൻ, ഏകവചനം, നിർേദ്ദശിക, ‘ൈപതൽ’ എന്ന
നാമത്തിനു പകരം നിൽക്കുന്നു. ‘ആയിതു് ’ എന്ന ക്രിയയുെട കർത്താവു്.
ആഖ്യ

പട്ടു്—പറ്റുവിന, വിനെയച്ചം, ഭൂതകാലം, ‘കിടക്കുമാറു് ’ എന്ന ആഖ്യാതപൂരകത്തി�
െന്റ വിേശഷണം.

കിടക്കുമാറു്—ആഖ്യാതപൂരകം, ആയി എന്ന ക്രിയേയാടു േചർന്നു് അതിെന്റ അ ർത്ഥം
പൂർണ്ണമാക്കുന്നു.

ആയിേതാ—മുറ്റുവിന, അകർമ്മകം, അകാരിതം, ഭൂതകാലം, ആഖ്യാതം.
ഓ—േദ്യാതകം, വികല്പനിപാതം, ‘ആയിതു’ എന്ന പൂർണ്ണക്രിയേയാടു േചർന്നു

നിൽക്കുന്നു.

അഭ്യാസം ൫൪
വ്യാകരിക്കുക:-
1. ചൂടാണ്ട വീപ്പിടുമമാത്യനുരച്ചു: ‘വേത്സ

േതടായ്മ മന്യ’.

2. നാടൻ കൃഷിക്കാെരാരു നാളിേകര-
പാകത്തിലാണിങ്ങെന മിക്കേപരും.

3. കൂറാളും തിരുേമനി കൃത്യപരനായ്
പിൻപൂമുഖം പൂകേവ.

4. െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാര ഭൂതനാം
തമ്പുരാൻ േദവനാരായണസ്വാമിയും
കമ്പംകളെഞ്ഞെന്ന രക്ഷിച്ചുെകാള്ളണം.

5. കമലാകാന്തെന്റ കാരുണ്യശീലെന്റ
കമനീയാംഗെന്റ കാമസമാനെന്റ
ഗമനസന്നാഹം േകട്ടു പുറെപ്പട്ടു
കമനിപാഞ്ചാലി േദവനാരായണ!
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6. കുന്തിരിക്കം വിറ്റുകാലം കഴിപ്പവൻ
കുന്തപ്പയറ്റു തുടർന്നാൽ നടക്കുേമാ?

LINKS TO
CHAPTERS
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



41
ഖണ്ഡിക

1. ഏെതങ്കിലും ഒരു വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കേയാ എഴുതുകേയാ െചയ്യു�
േമ്പാൾ, പ്രതിപാദനത്തിനുേവണ്ട മുഖ്യഗുണം വ്യക്തതയും ഏകാഗ്രതയും ആണു്.
വിഷയത്തിെന്റ വിവിധ മുഖങ്ങൾ േവെറ േവെറ കാണുക. അവ പ്രാധാന്യം അനു�
സരിച്ചു്, പൂർവ്വാപരബന്ധം വിടാെത, വകുപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുക, യുക്തിയുക്തമായ
ചിന്തയും ഉചിതമായ ഉദാഹരണവുംെകാണ്ടു് ഓേരാ വകുപ്പും ഹൃദയംഗമമാക്കുക,
വിചാരം വ്യക്തമാകാൻ േവണ്ടിടേത്താളം മാത്രം വാക്കുകൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു പ്ര�
േയാഗിക്കുക—ഇെതല്ലാം സാധിച്ചാൽ പ്രതിപാദനരീതി അകലുഷമായിരിക്കും.
േനെരമറിച്ചു്, തുമ്പും വാലുമില്ലാെത, അടുക്കും ചിട്ടയും കൂടാെത, വായിൽ വന്ന�
െതാെക്ക പറകേയാ, കുത്തിക്കുറിക്കേയാ െചയ്താൽ സംഭാഷണവും േലഖനവും,
ഹൃദ്യേമാ വിശദേമാ ആയിത്തീരുകയില്ല. അതിനാൽ, ഒരു വിഷയത്തിെന്റ വിവിധ�
ഭാഗങ്ങെള പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ക്രമെപ്പടുത്തി വകുപ്പുകളാക്കി തിരിെച്ച�
ഴുതുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലിക്കണം. ഇങ്ങെനയുള്ള വകുപ്പുകൾ ആണു്,
ഖണ്ഡികകൾ.

2. ൈചനെയ പരാമർശിച്ചു പ്രശസ്തഗദ്യകാരനായ െക.എം.പണിക്കർ എഴുതിയ
ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ നിന്നു് ഒരു ഖണ്ഡിക താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു വായിച്ചുേനാ�
ക്കുക:-

“ൈചന ഇന്ത്യേയാളം തെന്ന പുരാതനമാണു്. അയ്യായിരം വർഷത്തിൽ
കവിഞ്ഞു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചീനയുെട ചരിത്രം ഭാരതചരിത്രവുമായി പല സംഗതി�
െകാണ്ടും സാമ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒന്നാമതായി, ഇന്ത്യെയന്നതു േപാെല ചീനവും
ഇടയ്ക്കിെട വിേദശീയർക്കു് അടിെപ്പട്ടു കഴിേയണ്ടിവന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ആ നാടിെന്റ
സംസ്കാരത്തിേനാ ജീവിതമര്യാദകൾേക്കാ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ൈവേദശികന്മാർ�
ക്കു് ഇതുവെര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാമതായി, ഭാരതീയസംസ്കാരെമന്നതുേപാെല�
തെന്ന ചീന സംസ്കാരവും അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു് അവിടങ്ങളിെല
ജീവിതെത്ത പലതരത്തിൽ രൂപാന്തരെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ജാവാ,
മലയാ, സയാം, കാംേബാജം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെല സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ
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നിന്നാെണങ്കിൽ, ജപ്പാൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ൈചനേയാടാണു
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. മൂന്നാമതായി, യൂേറാപ്യന്മാരുെട വരേവാടുകൂടി രണ്ടു രാജ്യ�
ത്തിേന്റയും ശക്തി ക്ഷയിക്കയും, രണ്ടുകൂട്ടരും അവർക്കു് ഒരുേപാെല വിേധയരാ�
കയും െചയ്തു. ഇന്ത്യെയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിച്ചു കീഴടക്കിയതുേപാെല, ൈചനെയ
സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്തിൽ െപടുത്തുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിെല്ലങ്കിലും ൈചന ഒരു
സ്വതന്ത്രരാജ്യെമന്ന േപരിൽത്തെന്ന കഴിഞ്ഞുവന്നുെവങ്കിലും, ആ രാജ്യത്തിെന്റ
പരാധീനത ഇന്ത്യയുേടതിൽ കവിഞ്ഞതായിരുന്നുെവന്നുതെന്ന പറയാം. വലിയ
ഒരു നാട്ടുരാജാവിെന്റ സ്ഥിതിമാത്രമാണു് ഒരുകാലത്തു ചീനചക്രവർത്തിക്കുണ്ടാ�
യിരുന്നതു്. എല്ലാ മഹാശക്തികേളയും ഒരുേപാെല വഴേങ്ങണ്ടിവന്നതിനാൽ,
ബഹുഭർത്തൃകയായ ഒരു സ്ത്രീെയേപ്പാെല, നിർല്ലജ്ജമായ ജീവിതമായിരുന്നു ഒടു�
വിൽ ഒരു നൂറു വർഷേത്തയ്ക്കു ചീന സാമ്രാജ്യത്തിനു് അനുഭവെപ്പട്ടതു്.”

ഈ ഖണ്ഡികയിെല േകന്ദ്രീഭൂതമായ ആശയം എന്താണു്? പുരാതനരാജ്യ�
ങ്ങളായ ഇന്ത്യയ്ക്കും ൈചനയ്ക്കുമുള്ള സാദൃശ്യമാണു്, ഇതിൽ മുഖ്യമായി പരാമർശിക്കു�
ന്നതു്. പ്രാരംഭത്തിെല രണ്ടുവാക്യം ഈ ആശയെത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ൈവ�
േദശിക സ്വാധീനശക്തിെയ രണ്ടു നാട്ടിേലയും ജീവിതവും, സംസ്കാരവും, എങ്ങെന
അതിജീവിച്ചു? ചീനയുേടയും ഇന്ത്യയുേടയും സംസ്കാരം ഏേതതു പ്രേദശങ്ങളിൽ
വ്യാപിച്ചു? ൈവേദശികാധിപത്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം രണ്ടു രാജ്യത്തും എങ്ങെന�
യായിരുന്നു, ഇങ്ങെന മുഖ്യമായ ആശയത്തിെന്റ വിപുലനത്തിനാണു പിന്നീടുള്ള
വാക്യങ്ങൾ പൂർവ്വാപരബന്ധം വിടാെത വിനിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ബഹുഭർത്തൃ�
കയായ പത്നിേയാടു് ൈചനയ്ക്കു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്യം, േപരിൽ മാത്രം സ്വതന്ത്ര�
മായിരുന്ന ആ രാജ്യത്തിെന്റ ദയനീയതയും അസ്വസ്ഥതയും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.
ഒരാശയം അവതരിപ്പിച്ചു് അതു വിശദമാക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിനിടയ്ക്കു് ഇതരവിഷ�
യങ്ങളുെട പിന്നാെല േലഖകെന്റ ശ്രദ്ധേപാവുന്നില്ല. ഏകാഗ്രതയും വിശദതയും
ഈ ഖണ്ഡികയ്ക്കുെണ്ടന്നു സ്പഷ്ടമായെല്ലാ.

അടിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘നമ്മുെട വസതി’ എന്ന േലഖനത്തിെല ഓേരാ
ഖണ്ഡികയിേലയും മുഖ്യമായ ആശയം എന്താെണന്നു മനസ്സിലാക്കുക :

നമ്മുെട വസതി
“ഭൂേഗാളം നമ്മുെട ഗൃഹവും നാം ഇതിെല ഇന്നെത്ത നിവാസികളും ആകുന്നു. വി�
ശാലമായ ഈ വസതി ഏതുകാലത്താണു് ഉണ്ടായതു്? ഇതു് എന്നു ജീവികൾക്കു
വസിക്കുവാൻ േയാഗ്യമായിത്തീർന്നു? ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്കും ഇനിയും ശരിയായ
ഉത്തരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഭൂമിയുെട പൂർവ്വരൂപേത്തയും അതിനു കാ�
ലക്രമത്തിൽ വന്ന മാറ്റേത്തയും പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലതും ഊഹിക്കുകയും, ചി�
ലതു് ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

അേനകം േകാടി സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു്, ഈ േഗാളം കത്തിക്കാളിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന ഒരു തീപ്പന്തുേപാെല ആകാശത്തിൽ തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ചുട്ടുരുകി�
ക്കിടക്കുന്ന ചില േലാഹങ്ങളും, ധാതുക്കളും, ജ്വലിക്കുന്ന ചില വാതകങ്ങളും മാത്രമാ�
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യിരുന്നു അന്നു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. അക്കാലത്തു് ഭൂമിയിൽ സസ്യേമാ, മൃഗേമാ, മനു�
ഷ്യേനാ ഇല്ലായിരുന്നുെവന്നു് ഊഹിക്കാമെല്ലാ. കാലം വളെര കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,
ഭൂമണ്ഡലം ക്രമത്തിൽ തണുക്കുവാനും ഇതിെന്റ പുറം ഉറച്ചുകട്ടിയാകുവാനും തുട�
ങ്ങി. ഇരുമ്പു്, ചുണ്ണാമ്പു്, ഗന്ധകം മുതലായ ധാതുക്കൾ ഇങ്ങെനയാണു് ഉണ്ടാ�
യതു്. ആകാശത്തിേലയ്ക്കു് ഉയർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന വാതകങ്ങളുെട ചൂടു കുറഞ്ഞുകു�
റഞ്ഞു വന്നു. അവ കൂടിേച്ചർന്നു വായുമണ്ഡലം ആയി. ആവിയാകെട്ട, തണുത്തു
ജലമായിത്തീർന്നു. നദി, സമുദ്രം മുതലായ ജലാശയങ്ങൾ അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാ�
ണു് ഭൂമുഖത്തുണ്ടായതു്. ഇന്നും ഭൂേഗാളത്തിെന്റ ഉള്ളു മുഴുവൻ തണുത്തു് ഉറച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിട്ടില്ല.

ജീവിതത്തിനുേവണ്ട വായു, ജലം, ധാതുക്കൾ മുതലായവ ഇങ്ങെന ഉണ്ടാ�
യതിനുേശഷമാണു്, ഈ മഹാഗൃഹം വാസേയാഗ്യമായിത്തീർന്നതു്. ആദിയിൽ
മുളച്ചുവളർന്ന സസ്യങ്ങേളാ ജനിച്ചു വളർന്നജീവികേളാ ഇേപ്പാൾ ഇല്ല. അവയു�
െട ആകൃതിയിലും സ്വഭാവത്തിലും അേനകം നൂറ്റാണ്ടുകൾെകാണ്ടു പല മാറ്റങ്ങൾ
വന്നു. അതിനാൽ വളെര വ്യത്യാസമുള്ള മരങ്ങളും, വള്ളികളും, പക്ഷികളും മൃഗ�
ങ്ങളും ഒെക്ക ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി. ഇന്നു കാണുന്ന സസ്യങ്ങളും ജീവികളും
ഇങ്ങെനയാണു് ആവിർഭവിച്ചതു്.

നമ്മുെട ഈ പാർപ്പിടം വളെര വലുതുതെന്ന. നാം നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു
േനെര അടിയിേലയ്ക്കു ഒരു തുരങ്കമുണ്ടാക്കുന്നപക്ഷം അതിനു് ഏകേദശം എണ്ണായി�
രം നാഴിക നീളമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ േഗാളത്തിെന്റ വലുപ്പം ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു് അത്ഭുതം േതാന്നുന്നിേല്ല? എന്നാൽ അവസാനമില്ലാത്ത ആകാശ�
ത്തിെന്റ വിസ്താരം വിചാരിച്ചു േനാക്കുക. അേപ്പാൾ ഈ ഭൂമി എത്ര െചറുതാെണ�
ന്നു േതാന്നാതിരിക്കുകയില്ല. സൂര്യമണ്ഡലം ഭൂമിേയക്കാൾ വളെര മടങ്ങു വലുപ്പമു�
ള്ളതാകുന്നു. നമ്മുെട ഈ ഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു േവണ്ട െവളിച്ചവും ചൂടും തരുന്നതു് ആ
മഹാേഗാളമാണു്.

ഇനി നമുക്കു് ഈ വസതിയിെല അംഗങ്ങെളക്കുറിച്ചു ചില സംഗതികൾ ഗ്ര�
ഹിക്കാം. െചമ്പു്, ഇരുമ്പു്, ഗന്ധകം മുതലായവയാണേല്ലാ ധാതുക്കൾ. അവയ്ക്കു്
ഒരിടത്തുനിന്നു സ്വയം മെറ്റാരിടേത്തയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതു�
േപാെലയെല്ലങ്കിലും വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളികളും മുളച്ച ദിക്കിൽത്തെന്നനിന്നു വളരുന്ന�
േതയുള്ളൂ. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മറ്റും ഇച്ഛേപാെല
സഞ്ചരിക്കാെമന്നു നിങ്ങൾക്കു് അറിയാമേല്ലാ. ധാതുക്കളും സസ്യങ്ങളും അചരങ്ങ�
ളാകുന്നു. ജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും ചരം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണു െപടുന്നതു്.

മരങ്ങളും വള്ളികളും സഞ്ചരിക്കുന്നിെല്ലന്നു വിചാരിച്ചു്, അവയ്ക്കു ജീവനിെല്ലന്നു
െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അവ വായുവിൽനിന്നും മണ്ണിൽനിന്നും േപാഷകവസ്തുക്കൾ
സമ്പാദിച്ചു വളരുന്നു. അവയും സ്വവംശെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കയും നിലനിർത്തുകയും
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. വൃക്ഷലതാദികളും ജന്തുക്കെളേപ്പാെലതെന്ന ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു,
നശിക്കുന്നു. ജന്തുക്കൾ ആഹാരത്തിനു സസ്യങ്ങെളയാണു് ആശ്രയിക്കുന്നതു്.
സസ്യഭുക്കുകളായ ജീവികേളയും ചില മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടു്.
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േലാകഗൃഹത്തിെല അംഗങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രാധാന്യം പ്രാപി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. അതു് എന്തുെകാണ്ടാണു്? സിംഹത്തിനും ആനയ്ക്കും മറ്റും മനുഷ്യേന�
ക്കാൾ ശരീരബലം എത്രേയാ അധികമുണ്ടു്. േദഹശക്തിെകാണ്ടല്ല. വിേശഷബു�
ദ്ധിെകാണ്ടാണു് മനുഷ്യൻ േശ്രഷ്ഠത സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സംഭാഷണസാമർ�
ത്ഥ്യവും അവനു മാത്രേമ ഉള്ളൂ. ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും മുനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണു്.
കൃഷി, കച്ചവടം മുതലായവ നടപ്പാക്കിയതും പലതരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടു�
പിടിച്ചതും അവനാകുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഇന്നു ഭൂമിയിൽ
കാണുന്ന പരിഷ്കാരത്തിെന്റ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒന്നുംതെന്ന ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുമായിരു�
ന്നില്ല. മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധിശക്തി എത്രമാത്രം അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു!”

ഏഴു ഖണ്ഡികയാണു് ഈ ഉപന്യാസത്തിലുള്ളതു്. നമ്മുെട വസതിയായ
ഭൂമിയുെട പൂർവ്വരൂപേത്തയും അതിനുണ്ടായ പരിണാമേത്തയും സംബന്ധിക്കുന്ന
ആശയം ഉപക്രമ ഖണ്ഡികയിൽ അവതരിപ്പിക്കയും അടുത്തതിൽ വിസ്തരിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളുേടയും ജീവികളുേടയും ആവിർഭാവമാണു മൂന്നാമെത്ത
വകുപ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. നാലാമേത്തതിൽ ഭൂമിയുെട വലുപ്പവും അനന്തമായ
ആകാശത്തിൽ അതിനു താരതേമ്യനയുള്ള ക്ഷുദ്രത്വവും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ചര�
വും അചരവും,—ഈ മഹാവിഭാഗത്തിെന്റ ഉപാദിയാണു് അടുത്ത ഖണ്ഡികയിൽ.
ആറാം വകുപ്പിൽ അചരങ്ങളായ സസ്യങ്ങളും ജീവനുള്ളവയാെണന്നു വ്യക്തമാ�
ക്കുന്നു. അന്ത്യഖണ്ഡിക മനുഷ്യെന്റ സർവ്വാതിശായിയായ മഹത്ത്വം ഓർത്തു്
അത്ഭുതെപ്പടുന്ന ഒരു വാക്യത്തിലാണു് അവസാനിക്കുന്നതു്. ഏകാഗ്രവും വിശദവു�
മായ പ്രതിപാദനത്തിനും പൂർവ്വാപരബന്ധം വിടാെതയുള്ള ചിന്തയുെട ക്രമികമായ
പുേരാഗതിയ്ക്കും ഈ ‘നമ്മുെട വസതി’െയ അധികരിച്ചുള്ള േലഖനഖണ്ഡികകൾ
ഉദാഹരിക്കാം. ആശയസ്വഭാവമനുസരിച്ചു ചൂർണ്ണിക, സങ്കീർണ്ണകം, മഹാവാക്യം,
ഇവ ഗാഢേമാ ശിഥിലേമാ ആയ ബന്ധേത്താടുകൂടി യേഥാചിതം പ്രേയാഗിച്ചാൽ
ഖണ്ഡികയ്ക്കു ൈവചിത്ര്യം എന്ന ഗുണവും സിദ്ധിക്കും.

അഭ്യാസം ൫൫

I ഓേരാ ഖണ്ഡിക എഴുതുക:-

(i) ജ്ഞാനമാണു് ശക്തി.
(ii) ജീവിതത്തിെന്റ മഹത്ത്വം ൈദർഘ്യംെകാണ്ടല്ല തീരുമാനിക്കുന്നതു്.
(iii) പാലും പഴകിയാൽ പുളിക്കും.
(iv) ദിനരാത്രങ്ങൾ എങ്ങെന ഉണ്ടാകുന്നു?
(v) മേനാഹരമായിരുന്നു ആ സന്ധ്യ.
(vi) എന്താണു സംസ്കാരം.
(vii) ഓണത്തിെന്റ ആഗമം.

II (a) താെഴ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘മുത്തുകൾ’ എന്ന ഉപന്യാസത്തിെല ഓേരാ
ഖണ്ഡികയിേലയും േകന്ദ്രീഭൂതമായ ആശയം കണ്ടുപിടിെച്ചഴുതുക.

(b) ഈ ഖണ്ഡികകളുെട ഏകാഗ്രതയും പൂർവ്വാപരബന്ധവും െവളിെപ്പടു�
ത്തുക.
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മുത്തുകൾ

“എെന്റ വടിവും നിറവും നിങ്ങളുെട കണ്ണുകെള ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടു്, ഇേല്ല? എത്ര
കൗതുകേത്താടുകൂടിയാണു് നിങ്ങൾ എെന്ന േനാക്കുന്നതു് ! ഞാൻ പിറന്നതു എവി�
െടയാണു്? ആരാണു് എെന്റ അമ്മ? എങ്ങെന ഞാൻ ഇവിെട വന്നു? നിങ്ങൾ�
ക്കു് ഇെതല്ലാം അറിഞ്ഞാൽെക്കാള്ളാം എന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. ആ ജിജ്ഞാസ
എനിക്കു് അഭിമാനം ഉളവാക്കുന്നുണ്ടു്.

മഹാലക്ഷ്മി ജനിച്ചതു സമുദ്രത്തിൽനിന്നാണെത്ര. അതു വാസ്തവമാേണാ
എന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എെന്റ ജന്മഗൃഹം സമുദ്രമാകുന്നു. സിംഹളം, അെല്ല�
ങ്കിൽ ലങ്ക, എെന്നാരു ദ്വീപിെനപ്പറ്റി നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതിനു് അടു�
ത്തുള്ള കടലിലായിരുന്നു, എെന്ന ജനിപ്പിച്ച അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നതു്. മിനുസമുള്ള
ചിപ്പിയുെട അകത്തു മൃദുലമായ േദഹേത്താടുകൂടിയ ചില െചറിയ ജീവികൾ സമു�
ദ്രത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്നുണ്ടു്. “മുക്തകൾ” എന്നാണു
അവയ്ക്കു േപരു്. ഒരു മുക്തയിൽ നിന്നാണു ഞാൻ പിറന്നതു്.

എെന്റ പിറവിെയക്കുറിച്ചു് ഒരിക്കൽ അമ്മ എേന്നാടു ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഒരി�
ക്കൽ ഞങ്ങൾ പലരും കൂട്ടം കൂടി കരയിൽനിന്നു കുറച്ചകെല നീന്തിക്കളിക്കുകയാ�
യിരുന്നു. െപെട്ടന്നു ഒരു മണൽത്തരി എെന്റ േദഹത്തിൽ തറച്ചുകയറി. എനി�
ക്കു വല്ലാത്ത അസ്വാസ്ഥ്യമാണു് കുെറ േനരേത്തയ്ക്കു േതാന്നിയതു്. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും
അതിെന ഉടലിൽ നിന്നു കളയുവാൻ എനിക്കു സാധിച്ചില്ല. അേപ്പാൾ എെന്റ േദഹ�
ത്തിെല ഒരു ദ്രവവസ്തുെകാണ്ടു ഞാനതു െപാതിഞ്ഞു. ആ മൺതരിയുെട പുറത്തു്
ആ േലപം ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ചു. ഇങ്ങെനയാണു തിളക്കവും മിനുക്കവും ഉള്ള നീ ഉണ്ടാ�
യതു്. നീ എെന്റ സന്താനമല്ല; എെന്റ ഒരു സൃഷ്ടിയാണു്.” എങ്കിലും ഏെറക്കാലം
ചുമന്നുെകാണ്ടു നടന്ന ആ മുക്തെയ അമ്മയായിട്ടാണു് ഞാൻ വിചാരിച്ചുേപാരുന്ന�
തു്.

എങ്ങെന ഞാൻ കരയ്ക്കു വന്നു എന്നു് അറിയാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയാ�
ടുകൂടി ഇനിയും എെന്റ മുഖേത്തയ്ക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടു നില്ക്കുന്നതു്. മനുഷ്യരുെട ൈധ�
ര്യേത്തയും ഉത്സാഹേത്തയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, എന്നാൽ, അവരുെട ക്രൂര�
തയും അത്യാഗ്രഹവും ഓർക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു വിേരാധമാണു േതാന്നുന്നതു്. ഒരി�
ക്കൽ ഒന്നുരണ്ടു െപരുംവഞ്ചികൾ, എെന്റ അമ്മയും കൂട്ടുകാരും ൈസ്വരമായി വിഹ�
രിച്ചിരുന്ന സമുദ്രഭാഗത്തിെന്റ മുകളിൽ എത്തി. അവെരല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചുെവന്നു
പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. അല്പേനരത്തിനിടയ്ക്കു് അറ്റത്തു കല്ലു െകട്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്നു നാലു
കയറുകൾ കടലിെന്റ അടിയിെലയ്ക്കു ഇറങ്ങുന്നതു കണ്ടു. ഓേരാ കയറിേന്റയും കൂെട
ഓേരാ ആളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അരിെക എത്തിയ ഉടെന ചിപ്പികേളാടു കൂടിയ മുക്ത�
കെള വാരി അവർ ഒരു വലയിലിടുവാൻ തുടങ്ങി. ആ സാഹസികന്മാർ എെന്താ�
രു തിടുക്കമാണു് കാണിച്ചിരുന്നതു്. അവർക്കു ശ്വാസം മുട്ടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നുെവന്നു
േതാന്നും. മനുഷ്യർ േകമന്മാർ തെന്ന. പേക്ഷ, അവർക്കു മത്സ്യങ്ങെളേയാ മുക്ത�
കെളേയാ േപാെല െവള്ളത്തിനടിക്കു വളെര േനരം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഉടൻ അവർ കയർ പിടിച്ചു ഒന്നു് അനക്കി. വഞ്ചിയിൽ നിന്നിരുന്നവർ ആ
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ചങ്ങാതികെള കയർ പിടിച്ചു മുകളിേലയ്ക്കു വലിച്ചു തുടങ്ങി. എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും
ഉപരിതലത്തിെലത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. “ഷാർക്കു്” എന്നു േപരായ ഒരു ഭയങ്കര
മത്സ്യം ഒരാെള കടിെച്ചടുത്തു െകാണ്ടു െപായ്ക്കളഞ്ഞു. ദുരാഗ്രഹംെകാണ്ടു പരേദ്രാ�
ഹത്തിനു് ഉദ്യമിക്കുന്നവരിൽ ചിലർെക്കങ്കിലും ഇങ്ങെന ശിക്ഷകിട്ടാതിരുന്നാൽ
കഷ്ടമേല്ല? നിങ്ങൾക്കു് ആ സാധുവിേനാടു് അനുകമ്പേതാന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും.
വലയിലായിരുന്ന മുക്തകൾക്കു് എന്തു േതാന്നിയിരിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ ആേലാ�
ചിച്ചു േനാക്കുന്നുേണ്ടാ?

കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ നഷ്ടെപ്പട്ടതുെകാണ്ടുള്ള വിഷാദേത്താടുകൂടിയാണു് വഞ്ചി�
ക്കാർ അന്നു കരയിേലയ്ക്കു മടങ്ങിയതു്. “വരാനുള്ളതു വഴിയിൽത്തങ്ങുേമാ? അവ�
െന്റ േയാഗമാണു്. മുത്തിനുേവണ്ടി േപഴ് സ്യൻ കടലിൽേപ്പാലും നമ്മെളാെക്ക മു�
ങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടിേല്ല? അന്നു് ആെരങ്കിലും ‘ഷാർക്കു് ’ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുേവാ?” എന്നു
സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്കു് ആ തടിയന്മാരിൽ ഒരുവൻ പറയുന്നതു േകട്ടു.

തീരത്തു െചന്നതിനുേശഷം ആ നിർദ്ദയന്മാർ മുക്തകളിരിക്കുന്ന ചിപ്പികൾ മുഴു�
വൻ െവയിലത്തു കുന്നുേപാെല കൂട്ടിയിട്ടു. ചിപ്പിയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവികൾ മുഴുവൻ ചത്തു.
ആ ഓടുകൾ നല്ലേപാെല ഉണങ്ങി. എല്ലാ മുക്തകളിലും മുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. നൂ�
റും ഇരുന്നൂറും എണ്ണം പരിേശാധിക്കുേമ്പാഴാണു് ഒരു മുത്തു് അവർക്കു കിട്ടിയിരുന്ന�
തു്. എെന്റ വാത്സല്യവതിയായ അമ്മയുെട മൃതേദഹത്തിൽ നിന്നു് ഒടുവിൽ അവർ
എെന്നയും എടുത്തു. എെന്ന വിറ്റാൽ നല്ല വില കിട്ടുെമന്നു േതാന്നിയതുെകാണ്ടാ�
യിരിക്കണം അവരുെട മുഖം അേപ്പാൾ അത്ര െതളിഞ്ഞതു്.

ഈജിപ്തിെല ഒരു മഹാരാജ്ഞിയുെട വാത്സല്യപാത്രമായിരുന്നു എെന്റ വർ�
ഗ്ഗത്തിെല ഒരു പൂർവ്വികൻ. അനവധി രത്നവും സ്വർണ്ണവും സംഭരിച്ചുവച്ചിരുന്ന ആ
മഹതി അമൂല്യമായ ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണു് ആ മുത്തിെന കരുതിയിരുന്നതു്. പത്തു
ലക്ഷം ഉറുപ്പിക െകാടുത്താൽത്തെന്ന അതിെന വില്ക്കുവാൻ രാജ്ഞി സമ്മതിക്കുമാ�
യിരുന്നില്ല! എനിക്കത്രെയാന്നും വിലയുെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്.

കൃത്രിമങ്ങളായ ചില മുത്തുകളുണ്ടു്. അവെയപ്പറ്റിക്കൂടി നിങ്ങേളാടും രണ്ടു വാ�
ക്കു പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. വളെരക്കാലം മുൻപു്, ചീനയിെല ധേനച്ഛ മുഴുത്ത ചില
േകമന്മാർ മുക്തകെള ചിപ്പിേമൽ കടുത്ത മണൽത്തരി ഇട്ടു മുത്തുവിളയിക്കാൻ േനാ�
ക്കി. അവരുെട പ്രയത്നം വിഫലമായില്ല. എങ്കിലും അങ്ങെനയുണ്ടാകുന്ന കൃത്രിമമു�
ത്തുകൾക്കു് എെന്റ വർഗ്ഗത്തിെന്റ നന്മേയാ േമന്മേയാ ഇല്ല; വിലയും കുറയും.”
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ഉപന്യാസം

1. ഏെതങ്കിലും വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് മാതൃഭാഷയിൽ ഏകാഗ്രതേയാടുകൂടി വ്യക്ത�
മായി പ്രതിപാദിക്കുവാനുള്ള ശിക്ഷണവും പരിചയവും വിദ്യാർത്ഥികൾ സമ്പാദി�
ച്ചിരിക്കണം. അതിനു്, ഒന്നാമതു േവണ്ടതു് പ്രതിപാദ്യവസ്തുവിെനപ്പറ്റി തികഞ്ഞ
അറിവാണു്. നമുക്കു ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നതു് എങ്ങെനയാണു്? ജ്ഞാനലബ്ധി�
ക്കു് ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വാനുഭവമാകുന്നു. പാൽ ഹൃദ്യമായ ഒരു േപയ ദ്രവ്യമാണു് എന്നു
നമുക്കു് അനുഭവമുണ്ടു്. അതു് േദഹേപാഷകമാെണന്നും അനുഭവെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടാകും.
ഇത്രമാത്രം െകാണ്ടു് അതിെനക്കുറിെച്ചാരു ഉപന്യാസം രചിക്കുവാൻ നമുക്കു സാ�
ധിക്കുേമാ? ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുെട സ്വഭാവവും അതിൽ ആവശ്യം അടങ്ങിയി�
രിേക്കണ്ട മുഖ്യഘടകങ്ങളും ആേരാഗ്യത്തിനും ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥത്തിനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധവും മറ്റും നല്ലേപാെല മനസ്സിലാവണെമങ്കിൽ അവ വിവരിക്കുന്ന പ്രസംഗ�
ങ്ങൾ േകൾക്കുകേയാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകേയാ തെന്ന േവണ്ടിവരും. ആ അറി�
വിെല്ലങ്കിൽ പാലിെനക്കുറിച്ചധികെമാന്നും നമുക്കു പറയുവാനുണ്ടാവുകയില്ല. നിദ്രാ�
ഭംഗം െചയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷുദ്രകീടമാണു െകാതുെകന്നും അതു പല േരാഗങ്ങളും മനു�
ഷ്യർക്കുണ്ടാക്കുന്നുെവന്നും നമുക്കനുഭവമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവയുെട ശരീരപ്രകൃതി, ജീ�
വിതരീതി, അവ േരാഗം സംക്രമിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം, അവെയ ഉന്മൂലനം െചയ്യാനു�
ള്ള ഉപായം, ഇെതല്ലാമറിയണെമങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വിസ്തരിക്കുന്ന ഭാഷണ�
ങ്ങേളേയാ പുസ്തകങ്ങേളേയാ ആശ്രയിക്കണമെല്ലാ. അനുഭവജ്ഞാനെത്ത അന്യ�
ജ്ഞാനംെകാണ്ടു ഇങ്ങെന പൂർണ്ണമാക്കിയാൽ ഏതു വിദ്യാർത്ഥിക്കും പല വിഷയ�
ങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി ഉപന്യാസം രചിക്കാനുള്ള നിറവു് മനസ്സിനുണ്ടാക്കാം.

2. രണ്ടാമതായി േവണ്ടതു വിശദവും ആകർഷകവുമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദി�
ക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമാകുന്നു. സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാെരേപ്പാെല
കലാഭംഗി തികഞ്ഞ േലഖനങ്ങൾ രചിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സാധിച്ചുെവ�
ന്നുവരില്ല. അതു വാസനയും പരിചയവും ശിക്ഷണവും സമഗ്രജ്ഞാനവുംെകാണ്ടു
ക്രമത്തിൽ സാധ്യമാവാെമേന്നയുള്ളൂ. വ്യക്തമായി, ഒരടുേക്കാടുകൂടി, അന്യവിഷ�
യങ്ങളിേലക്കു ബുദ്ധി പാളാെത, സരളഭാഷയിൽ ലഘൂപന്യാസം എഴുതുവാൻ
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േപാകുന്ന വിഷയത്തിെന്റ സ്വഭാവം ഉള്ളുെകാണ്ടു് ഒന്നു കാണുകയും അതിെന്റ
വിവിധ മുഖങ്ങൾ സ്വയം വിശകലനം െചയ്കയുമാണു്, ആദ്യം േവണ്ടതു്. അങ്ങെന
വിഭജിച്ച പ്രതിപാദ്യത്തിെന്റ ഓേരാേരാ അംശങ്ങൾ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചു്, പൂർ�
വ്വാപരബന്ധം വിടാെത, കുറിച്ചിടുന്നതു് ഏകാഗ്രതേയാടുകൂടിയ പ്രതിപാദനത്തിനു
സഹായമാവും. എഴുതിത്തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഉണർന്ന ബുദ്ധിയിൽ പുതുതായി ഉയരുന്ന
ചിന്തകളും യേഥാചിതം കലർത്താവുന്നതാണു്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുേവണ്ടി െകാ�
തുവിെനക്കുറിെച്ചഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലഘൂപന്യാസം അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഓേരാ
വകുപ്പിലും ഏതു മുഖ്യമായ ആശയഭാഗമാണു് െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു് എന്നു
േനാക്കി മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വയം കുറിച്ചിടുകയും െചയ്യണം.

െകാതു
“രാത്രികാലത്തു്, ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാെത, മൂളിപ്പാട്ടുമായി നമ്മുെട േചാര കുടിക്കു�
വാൻ വരുന്ന െകാതു മനുഷ്യെന്റ മഹാശത്രുവാണു്. പകൽസമയത്തു്, െവളിച്ചമി�
ല്ലാത്ത വല്ല മൂലയ്ക്കും ആ ക്ഷുദ്രജീവി പതുങ്ങിക്കൂടും. രാവാകുേമ്പാൾ രക്തത്തിനുള്ള
െകാതി മൂത്തു തുടങ്ങും. നമ്മുെട സിരകൾ െകാതുവിനു ദാഹം തീർക്കാനുള്ള േചാ�
ലകളാെണന്നാണു് അതിെന്റ ഭാവം.

ആൺെകാതുക്കൾ രക്തപാനം െചയ്യുകയില്ലെത്ര. സസ്യങ്ങളിൽ പറ്റിക്കൂടി
ഇലകളിൽനിന്നു് ചാറു വലിച്ചുകുടിക്കുകയാണു് അവയുെട ജീവസന്ധാരണമാർഗ്ഗം.
െപൺെകാതുക്കൾക്കു പിെന്ന എങ്ങെന ഈ രാക്ഷസപ്രകൃതിയുണ്ടായി? മുട്ടയി�
ടുന്നതും വംശാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവയാണെല്ലാ. അണ്ഡം വിരിയുന്നതുവ�
െര, കു ഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വളരുവാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണസാധനം ആ അമ്മമാർക്കു്
അതിൽ സംഭരിക്കണം. അതുെകാണ്ടു കൂടുതൽ േപാഷകവസ്തു കലർന്ന ആഹാരം
േവണമെല്ലാ. രക്തപാനത്തിനുള്ള വാസന തന്മൂലമാണു െപൺെകാതുക്കൾക്കു
പ്രകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്നതു് എന്നു അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നമ്മുെട രക്തം കവരുന്നതു േപാവെട്ട. െകാതു േരാഗാണുക്കൾ നമ്മളിൽ
കുത്തിവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരു േരാഗിയുെട േദഹത്തിൽ നിന്നു േചാര വലിെച്ചടു�
ക്കുേമ്പാൾ, കുെറ േരാഗാണുക്കൾ കൂടി അതിനു ലഭിക്കുമെല്ലാ. മെറ്റാരു മനുഷ്യെന്റ
ശരീരത്തിൽ െചന്നിരുന്നു്, ആ െകാതു രക്തം കുത്തിക്കവർെന്നടുക്കുേമ്പാൾ, േരാ�
ഗബീജങ്ങൾ അയാളിൽ സംക്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന േരാഗങ്ങെള പ്രചരിപ്പിക്കയും
ആേരാഗ്യെത്ത ക്ഷയിപ്പിക്കുകയുമാണു െകാതുക്കൾ എന്നും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നതു്. മലമ്പനി, മന്തു് മുതലായ േരാഗങ്ങളുെട അണുക്കൾ െകാതുക്കെള സ്വന്തം
വാഹനങ്ങളായിട്ടാണു് വച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു േതാന്നുന്നു. മലമ്പനി പരത്തുന്ന െകാതു�
ക്കെള മറ്റുള്ളവയിൽനിന്നു് ആകൃതിേഭദംെകാണ്ടു തിരിച്ചറിയാം.

ഈച്ചെയ്ക്കന്നേപാെല മനുഷ്യേദ്രാഹിയായ െകാതുകിനും രണ്ടു ചിറകുണ്ടു്.
അതില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നമുക്കു് എത്ര നന്നായിരുന്നു! േരാഗാണുക്കെള വിതയ്ക്കാൻ
അതിങ്ങെന സർവ്വത്ര പറെന്നത്തുമായിരുന്നില്ലെല്ലാ. ഉടലിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തും
െകാതുകിനു മുമ്മൂന്നു നീണ്ട കാലുകൾ കാണാം. കണ്ണുകളും െതാട്ടറിയാനുള്ള െകാ�
മ്പുകളും തലയിലാണു്. ഉദരം പല കണ്ണികൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തുണ്ടാക്കിയതുേപാെല
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ഇരിക്കും. ശരീരത്തിൽ കുത്തിയിറക്കാൻ സൂചിേപാെലയുള്ള ചില ഉപാംഗങ്ങളും
രക്തം വലിെച്ചടുക്കാനുള്ള ഒരു നാളവും െകാതുകിെന്റ വായിലുണ്ടു്. പരരക്തം
കുത്തിക്കവർന്നു ജീവിക്കാ ൻ കരുതിത്തെന്നയാണു് പ്രകൃതി ഈ വർഗ്ഗെത്ത സൃ�
ഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു േതാന്നിേപ്പാകും.

ശത്രുക്കെള ജയിക്കുവാൻ അവെരസ്സംബന്ധിക്കുന്ന മുഖ്യ സംഗതികെളല്ലാം
അറിയുകയാണെല്ലാ ഒന്നാമതായി േവണ്ടതു്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ മനുേഷ്യാപ�
ദ്രവികളുെട ജീവിതവും സ്വഭാവവും ചിരകാലെത്ത നിരീക്ഷണംെകാണ്ടു ഗ്രഹിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. െകട്ടിക്കിടക്കുന്ന െവള്ളത്തിലാണു് െകാതു മുട്ടയിടുന്നതു്. നൂറും ഇരു�
ന്നൂറും മുട്ടകൾ േചർന്നു കുടിലേപാെല ജലാശയത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിൽ െപാങ്ങി�
ക്കിടക്കും. പേക്ഷ, അവ അതി സൂക്ഷ്മങ്ങളാകയാൽ നമ്മുെട കണ്ണിൽെപ്പടുവാൻ
വിഷമമാണു്. ആ അണ്ഡങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു കീടങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. വാൽ മുകളി�
േലയ്ക്കും കനത്ത തല താേഴയ്ക്കുമായി അവ നീന്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും. െവള്ളത്തിലുള്ള
അല്പപ്രാണികെള കാർന്നുതിന്നാണു് ആ കീടങ്ങൾ വളരുന്നതു്. അവ അന്തരീക്ഷ�
ത്തിൽ നിന്നു വായു ശ്വസിക്കുന്നു; അവയുെട ശ്വസേനന്ദ്രിയം ആ ദശയിൽ വാലി�
ന്നറ്റത്താണു്. തന്മൂലമാണു് ആ ഭാഗം ജലത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിലായിരിക്കത്ത�
ക്കവണ്ണം അവ സഞ്ചരിക്കുന്നതു്. അേപ്പാൾ അവെയ നശിപ്പിക്കുക എളുപ്പമാകു�
ന്നു. മെണ്ണണ്ണ ആ െവള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാ ൽ അതു് ഉപരിതലത്തിൽ പരന്നു് ഒരു
പാടേപാെല ആയിത്തീരും. തന്മൂലം, ശ്വസിക്കുവാൻ േവണ്ട വായു കീടങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കാതാവുകയും അവ നശിച്ചുേപാവുകയും െചയ്യും.

വളരുവാൻ ഇടെകാടുത്താൽ, കീടങ്ങളുെട രൂപം ക്രമത്തിൽ മാറിത്തുടങ്ങുന്ന�
തുകാണാം. തല ഉരുണ്ടു തടിക്കും, ഉടലിനു വളവു വരും. ശ്വാേസാച്ഛ്വാസത്തിനുള്ള
അവയവം അേപ്പാൾ പിന്നറ്റത്തിലായിരിക്കയില്ല. തലയ്ക്കു് അരികിലായിരിക്കും ശ്വാ�
സനാളം. ഈ മൂന്നാമെത്ത രൂപത്തിൽ ഏതാനും ദിവസം കഴിയുേമ്പാൾ പുറം ചർ�
മ്മം െപാട്ടുകയും ചിറേകാടുകൂടിയ മനുഷ്യശത്രു പ്രത്യക്ഷമാവുകയും െചയ്യും. െകാതു�
ക്കൾ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവയല്ല. അന്തരീക്ഷവായുവിൽ പാറി നടന്നു സസ്യങ്ങ�
ളിലും നമ്മുെട ഭവനങ്ങളിലും അവ വന്നുകൂടുന്നു. ഇങ്ങെന നാലു ദശകൾ െകാതു�
കിനുെണ്ടന്നും നാലാമെത്ത ദശ പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുൻപു അതിെന ധ്വംസിക്കുക
സുകരമാെണന്നും വ്യക്തമായെല്ലാ.

െകാതുക്കളുെട ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ, ധനികന്മാർ കിടക്കുേമ്പാൾ, െകാതുവല ഉപ�
േയാഗിക്കാറുണ്ടു്. അവെയ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം ദ്രാവകം ചുമരുകളിൽ തളിക്ക�
യും പതിവുണ്ടു്. ഇെതാന്നും ദരിദ്രന്മാർക്കു സാധിക്കാവുന്നതല്ല; ശരിയായ പരിഹാ�
രമാർഗ്ഗവുമല്ല. െചളി കൂടിക്കിടക്കാേതയും െവള്ളം െകട്ടിനിൽക്കാേതയും ഗൃഹപ�
രിസരങ്ങെള വൃത്തിയാക്കിെവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു് േവണ്ടതു്. െവള്ളം െകട്ടി�
നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്, മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ചതുേപാെല, മെണ്ണണ്ണ ഒഴി�
ക്കുകയും േവണം. എന്നാൽ, നമ്മുെട ആേരാഗ്യെത്ത സംഹരിക്കുന്ന ഈ ക്രൂരവർ�
ഗ്ഗം െപരുകി വരികയില്ല.”

3. ഈ െചറിയ ഉപന്യാസത്തിൽ ഏഴു ഖണ്ഡികയുണ്ടു്. ഓേരാന്നിേലയും മുഖ്യ�
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മായ ആശയം താെഴ കുറിക്കാം. ശരിയേല്ല എന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു േനാക്കുക.

1. നിദ്രാഭംഗം െചയ്യുന്ന െകാതു; അതിെന്റ രക്തദാഹം.

2. ആൺെകാതുക്കൾ സസ്യരസേമ കുടിക്കൂ, െപൺ െകാതുക്കൾക്കു േചാരതെന്ന�
േവണം കുടിക്കാൻ.

3. രക്തം കുടിേച്ചാെട്ട; േരാഗം സംക്രമിപ്പിക്കുന്നതാണു് ദുസ്സഹം.

4. െകാതുവിനു ചിറകില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ, ഇത്ര ശല്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

5. െകാതുക്കൾ എവിെട, എങ്ങെന വളരുന്നു?

6. െകാതുവിെന്റ രൂപപരിണാമം.

7. െകാതുവിെന്റ ശല്യം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം.

4. വാക്യങ്ങേളയും ഖണ്ഡികകേളയും വിവരിക്കുന്ന പ്രകരണങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത,
വിശദത, ൈവചിത്ര്യം, ഈ മൂന്നു ഗുണം അവയ്ക്കത്യന്താേപക്ഷിതമാെണന്നു വ്യക്ത�
മാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. വാക്യങ്ങൾ േചർന്നാണു ഖണ്ഡികകളുണ്ടാവുന്നതു്; ഖണ്ഡികകൾ
േചർന്നുപന്യാസവും. വാക്യങ്ങൾക്കും ഖണ്ഡികകൾക്കും, ഈ മുഖ്യഗുണം ഉെണ്ട�
ങ്കിൽ, ഉപന്യാസത്തിനും അെതാെട്ടാെക്ക സിദ്ധമാവും എന്നുപറയാം. പേക്ഷ,
അവിഭാജ്യബന്ധമില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ േചർത്തു ഖണ്ഡികകളാക്കി തുടർച്ചയായി
എഴുതിേപ്പായാൽ ഉപന്യാസത്തിനു് ഏകാഗ്രതയും ആകർഷകതയും േപാരാെത�
വരും. അതുെകാണ്ടാണു് വിഷയവിശകലനം െചയ്തു് കുറിപ്പുകൾ ആദ്യേമ െതയ്യാ�
റാക്കുന്നതു് ആശാസ്യമായിരിക്കും എന്നു് ഉപേദശിച്ചതു്. ആേലാചിച്ചു വിചാരഗതി
ചിട്ടെപ്പടുത്തിെക്കാേണ്ട എഴുതിത്തുടങ്ങാവൂ. േപന നിങ്ങളുെട സങ്കല്പെത്തയാണു്
അനുഗമിേക്കണ്ടതു്; സങ്കല്പം േപനെയയല്ല.

അഭ്യാസം ൫൬

1. പാലിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘൂപന്യാസം അടിയിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നു:-അതിൽ
എത്ര ഖണ്ഡികയുണ്ടു്? ഓേരാ ഖണ്ഡികയിേലയും േകന്ദ്രീഭൂതമായ ആശയം
എന്താണു്? ആ ഉപന്യാസം വായിച്ചു്, അതിെനാരു വിഷയവിശകലനം െചയ്ത
കുറിപ്പു െതയ്യാറാക്കുക:-

പാൽ
“അമ്മയുെട മുലപ്പാൽ കുടിച്ചാണു് െകാച്ചുകുട്ടികൾ വളരുന്നതു് എന്നു നമുക്കു് അറി�
യാമേല്ലാ. അതാണു് അവർക്കു് ഏറ്റവും ഹിതമായ ആഹാരപദാർത്ഥം. ശിശുവി�
െന്റ അസ്ഥി, മാംസം, രക്തം മുതലായവയ്ക്കു േവണ്ടുന്ന േപാഷകാംശങ്ങൾ എല്ലാം
അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് കുട്ടികളുെട ആേരാഗ്യത്തിനും
േപാഷണത്തിനും മുലപ്പാൽ ഉപകരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഏെതങ്കിലും കാരണം
െകാണ്ടു് മുലപ്പാൽ െകാടുക്കാൻ സാധിച്ചിെല്ലന്നു വരാം. അേപ്പാൾ പകരം ആട്ടിൻ�
പാേലാ, പശുവിൻപാേലാ െകാടുക്കുന്നു.
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കുട്ടികൾക്കു മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ആടു്, പശു, എരുമ ഇവയുെട പാൽ
ഉത്തമമായ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണു്. കുതിര, ഒട്ടകം, കഴുത മുതലായ മൃഗങ്ങളുെട
ക്ഷീരം കറെന്നടുത്തു് മറ്റു ചില നാടുകളിെല ജനങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. നമുക്കു
പശുവിൻ പാൽ എന്നേപാെല, അവർക്കു് അതും ഹൃദ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പാ�
ലിനുേവണ്ടി മനുഷ്യ ർ പല മൃഗങ്ങെള ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നു മനസ്സിലായെല്ലാ.

പാൽ ആേരാഗ്യം ഉളവാക്കുന്നതും േദഹം േപാഷിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ഒരു
വസ്തുവാെണങ്കിലും േരാഗമുള്ള ജീവികളിൽനിന്നു കറെന്നടുത്തതായാൽ, ഫലം
വിപരീതമായിരിക്കും. അങ്ങെനയുള്ള പാലിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന േരാഗ ബീജ�
ങ്ങൾ അതു പാനംെചയ്യുന്ന ആളുകേളയും േരാഗികളാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണു്. നല്ല
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ െകാടുത്തു്, കറക്കുവാനുള്ള പശുവിേനയും ആടിേനയും മറ്റും
േപാറ്റണം. െവടുപ്പുള്ള െതാഴുത്തുകളിലും ആലകളിലും ആയിരിക്കണം അവെയ
െകട്ടുന്നതു്.

കറവക്കാരെന്റ കയ്യും കറവപ്പാത്രവും മലിനമായിരുന്നാലും പാലിനു മാലിന്യം
വരും. അതിനാൽ ശുചിത്വമുള്ള പാത്രത്തിൽ മാത്രേമ പാൽ കറെന്നടുക്കാവൂ. പാ�
ല്പാത്രം അടച്ചുെവക്കാതിരുന്നാൽ അഴുക്കും, െപാടിയും, േരാഗാണുക്കളും പാലിൽ
പകരുെമന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. അമിതമായ ലാഭം േമാഹിച്ചു് ചിലർ പാലിൽ
െവള്ളം േചർത്തു വിൽക്കാറുണ്ടു്. അതു സമുദായേത്താടു െചയ്യുന്ന േദ്രാഹമാെണ�
ന്നും വഞ്ചനയാെണന്നും ദുഗ് ദ്ധവ്യാപാരികൾ അറിയുന്നില്ല.

ദുഗ്ദ്ധത്തിെന്റ മഹിമെയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൗരാണിക കഥയുണ്ടു്. ദുർവ്വാ�
സാവു എന്ന മഹർഷിയുെട ശാപത്താൽ േദവന്മാർക്കു ജരയും നരയും പിടിെപ�
ട്ടുവെത്ര. അവർ അത്യന്തംവിഷണ്ണരായി ആ മുനിവര്യേനാടു് ക്ഷമായാചനം െച�
യ്തു. പാലാഴി കടഞ്ഞു അമൃെതടുത്തു ഭക്ഷിച്ചാൽ വാർദ്ധക്യബാധ നീങ്ങുെമന്നാണു്
മഹർഷി ശാപേമാക്ഷം െകാടുത്തതു്. േദവന്മാർ അസുരസഹായേത്താടുകൂടി സമു�
ദ്രം മഥിക്കയും ആ ദിവ്യപദാർത്ഥം േനടുകയും െചയ്തു. അതുപാനം െചയ്തേപ്പാൾ
അവർക്കു വീണ്ടും യൗവ്വനം ലഭിച്ചു; അവർ അജരാമരന്മാരായി; അസുരന്മാർക്കു േദ�
വന്മാർ അമൃതം നൽകിയില്ല; അവർക്കു് അമർത്ത്യത്വം സിദ്ധിക്കയുമുണ്ടായില്ല. പു�
രാണത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അമൂല്യവസ്തു എന്താെണന്നു നമുക്കു് അറിഞ്ഞു�
കൂട. പാലും അതിൽനിെന്നടുക്കുന്ന െവണ്ണയും േദഹത്തിനു ശക്തിയും ആേരാഗ്യ�
വും നല്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ആകുന്നു.

പാൽ നല്ലേപാെല തിളപ്പിച്ചു േവവിച്ചതിനുേശഷം, അതിൽ േമാെരാഴിച്ചു
തയിരാക്കുകയും അതു കലക്കി െവണ്ണെയടുക്കുകയുമാണു് നമ്മുെട ഇടയിൽ കണ്ടു�
വരുന്ന സമ്പ്രദായം. പാലിലുള്ള െകാഴുപ്പാണു് പാട. ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസംെകാ�
ണ്ടു് പാല്പാട പുളിക്കും, അതിെന്റ കട്ടി കൂടിക്കൂടിവരികയും െചയ്യും. ആ തയിർക്കട്ട
പാത്രത്തിലിട്ടു കുെറേനരം ചുറ്റിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ െവണ്ണ കിട്ടും. എന്നാൽ നൂ�
റും നൂറ്റമ്പതും പശുക്കെള കറക്കുവാനുള്ള ക്ഷീരവ്യവസായികൾക്കു് ൈകെകാണ്ടു
െവണ്ണ കടെഞ്ഞടുക്കുക എളുപ്പമല്ലെല്ലാ. അവർ നവീനമായ ഒരു യന്ത്രമാണു
െവണ്ണെയടുക്കുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.
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ഇങ്ങെന പാലിൽനിന്നു െനയ്യു മുഴുവനും എടുത്താലും, അതിൽ പിെന്നയും
പല േപാഷകാംശങ്ങൾ അവേശഷിക്കും. അതിനാലാണു് േമാരും ആേരാഗ്യദായ�
കമായ ഒരു പദാർത്ഥമാെണന്നു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുെട ഗുണങ്ങൾ പരിേശാധി�
ച്ചിട്ടുള്ള അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു്.

മനുഷ്യശരീരത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു ജന്തുക്കളുെട െകാഴുപ്പുകൾ കൂടിേയ കഴിയൂ.
പശുവിൻെവണ്ണയാണു് നമുക്കു ലഭിക്കാവുന്ന മൃഗെക്കാഴുപ്പുകളിൽെവച്ചു് ഏറ്റവും
വിേശഷെപ്പട്ടതു്. െവണ്ണ അേതരൂപത്തിൽ അധികം ദിവസം ചീത്തയാകാെത
െവച്ചുെകാള്ളുവാൻ കഴികയില്ല. തന്മൂലം അതു് ഉരുക്കി ജലാശം നീക്കി അരിെച്ചടു�
ത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. നറുെനയ്യു കൂട്ടിയ േചാറിനു് എെന്താരു രുചിയാണു് !”

പ്രകൃതേലഖനത്തിെല പ്രഥമഖണ്ഡികയും ദ്വിതീയ ഖണ്ഡികയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം വിശദമാക്കാൻ ‘കുട്ടികൾക്കു മാത്രമല്ല’ എന്നവ വാക്യഭാഗം എങ്ങെന
ഉപകരിക്കുന്നു? ദ്വിതീയ ഖണ്ഡികയിെല ആശയത്തിെന്റ തുടർച്ചയാണു് തൃതീയഖ�
ണ്ഡികെയന്നു വിശദമാക്കാൻ മൂന്നാമെത്ത ഖണ്ഡികയിെല പ്രഥമവാക്യത്തിലുള്ള
‘എങ്കിലും’ എന്ന ഘടകെമങ്ങെന സഹായിക്കുന്നു?

ഉപന്യാസത്തിനു േവണെമന്നു പറഞ്ഞ വാക്യൈവചിത്ര്യവും ഖണ്ഡികാവിഭാ�
ഗവും എല്ലാ േലഖനങ്ങൾക്കും േവണ്ടതുതെന്ന. ഏകാഗ്രതയും വിശദതയും ഭംഗിയു�
മതുെകാണ്ടാണെല്ലാ മുഖ്യമായി സിദ്ധിക്കുന്നതു്. കഥാകഥനത്തിെന്റ രൂപത്തി ൽ
സംഭവങ്ങെള അനുക്രമം വിവരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നതു് ആഖ്യാനമാകുന്നു.
ഒരുദാഹരണം താെഴ േചർക്കാം:-

അതിഥി
യഹൂദന്മാരുെട നായകനായിരുന്നു, അബ്രഹാം. മഹാഭക്തനായ ആ വന്ദ്യപുരു�
ഷെന “ൈദവത്തിെന്റ മിത്രം” എന്നാണു് ജനങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നതു്. ദയാലുവും
ഉദാരനും ആയിരുന്നു അേദ്ദഹം. എങ്കിലും അന്യമതക്കാരുെട േനെര അേദ്ദഹത്തി�
നു സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം അബ്രഹാം തെന്റ വസതിയുെട മുൻഭാഗത്തുവന്നു
പടിക്കേലയ്ക്കു േനാക്കി. ഒരു കിഴവനായ വഴിേപാക്കൻ, തളർന്നു വടികുത്തി നടന്നു
വരുന്നതു് അേദ്ദഹം കണ്ടു. വിശപ്പും ദാഹവും വഴിയാത്രെകാണ്ടുള്ള ക്ഷീണവും മൂലം
അവശനായ ആ അപരിചിതെന അബ്രഹാം അനുകമ്പേയാടുകൂടി ഭക്ഷണത്തിനു
ക്ഷണിച്ചു.

പഥികനു് അസാമാന്യമായ സേന്താഷവും ആശ്വാസവും േതാന്നി. നന്ദിേയാ�
ടുകൂടിയാണു് അയാൾ ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ഇരുന്നതു്. യഹൂദന്മാരുെട സമ്പ്രദാ�
യം അനുസരിച്ചുള്ള ൈദവപ്രാർത്ഥന െചയ്യാെത അതിഥി ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആരംഭി�
ച്ചേപ്പാൾ അബ്രഹാമിനു രസിച്ചില്ല.

അബ്രഹാം േചാദിച്ചു: “എന്താണു് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതു്? നിങ്ങൾ യഹൂദന�
േല്ല? ൈദവവിശ്വാസമിേല്ല?” അതിഥി മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ യഹൂദനല്ല. അഗ്നി�
െയ മാത്രേമ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ.”

വിശന്നു വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വൃദ്ധേനാടു് അബ്രഹാമിനു് അനുകമ്പേതാന്നി.
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എങ്കിലും തെന്റ ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കാത്ത അന്യമതക്കാരെന സൽക്കരിക്കു�
ന്നതും സഹായിക്കുന്നതും ധർമ്മമല്ല എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വാസം.
അതുെകാണ്ടു് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു: “എന്നാൽ നിങ്ങെള ഭക്ഷണത്തിനു ക്ഷണിച്ച�
തു െതറ്റി. ഇവിെട വിശ്രമിക്കാൻ ഇടം തരുന്നതിനും നിവൃത്തിയില്ല. എനിക്കു ദയ
േതാന്നുന്നുണ്ടു്; പേക്ഷ, എെന്റ ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കാത്തവെര സഹായിക്കുന്ന�
തു് എനിക്കു് അധർമ്മമാണു്. നിങ്ങൾക്കുേപാകാം.”

പഥികൻ ഭക്ഷണസാധനം െതാട്ടുേനാക്കാെത തെന്ന അവിടന്നു് ഇറങ്ങി�
േപ്പായി. ആ വൃദ്ധനു് അടുെത്തങ്ങും വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുകയിെല്ലന്നു് അബ്ര�
ഹാമിനു് അറിയാമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം അസ്വസ്ഥനായി, മിണ്ടാെത േനാക്കിനി�
ന്നു.

അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു. ആഗതൻ എവിെടേയാ േപായി മറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
അബ്രഹാമിനു് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി. ൈദവം പ്രത്യക്ഷനായി േചാദിച്ചു: “ആ
അപരിചിതൻ എവിെട?”

അബ്രഹാം അറിയിച്ചു: “പിതാേവ! ആ വൃദ്ധൻ അഗ്നിെയ ആരാധിക്കുന്നവ�
നാണെത്ര. അവിടെത്ത ആരാധിക്കുന്നവർക്കു മാത്രേമ എെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ആതി�
ഥ്യം നൽകാറുള്ളൂ. ആ അവിശ്വാസി വഴിയിൽ ഇരുട്ടത്തു് അലയുകയായിരിക്കും.”

ൈദവം അരുളിെചയ്തു: “കഷ്ടം! നിെന്റ പ്രവൃത്തി എത്ര ക്രൂരമായിേപ്പായി!
എെന്റ േലാകത്തിൽ ആ മനുഷ്യനു് എത്ര കാലമായി ഞാൻ ഇടം െകാടുത്തിരിക്കു�
ന്നു! ഒരു രാത്രി നിെന്റ ഭവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ നീ അനുവാദം നൽകിയില്ല�
െല്ലാ.”

ആഖ്യാനം പലതരത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുണ്ടു്. ശിശുക്കൾക്കു രസിക്കുവാനും
അവർക്കു സന്മാർഗ്ഗേബാധം വളർത്തുവാനുമുള്ള ധാത്രീകഥകളും ഹിേതാപേദശ�
കഥകളും മുതൽ നവീനരീതിയിലുള്ള െചറുകഥകളും േനാവലുകളും ആഖ്യായികക�
ളും വെര വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അതിെന്റ പരിധി അത്യന്തം വിപുലമാണു്. കഥാകഥ�
നരൂപമായ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും, മഹാകാവ്യങ്ങളും, ഇതിഹാസങ്ങളും മറ്റും ആഖ്യാ�
നങ്ങൾ തെന്നയാകുന്നു. ഒരാഖ്യാനത്തിൽ പ്രാസംഗികമായി വന്നുേചരുന്ന ഉപക�
ഥയ്ക്കു് ഉപാഖ്യാനം എന്നുപറയാം. നളചരിതവും ശാകുന്തളവും മറ്റും മഹാഭാരതത്തി�
ലുള്ള ഉപാഖ്യാനങ്ങളാകുന്നു.

അഭ്യാസം ൫൭

I ആഖ്യാനരൂപത്തിെലഴുതുക:-

i. െചറുപ്പത്തിൽ േകട്ടിട്ടു നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രേണ്ടാ
മൂേന്നാ ധാത്രീകഥകളും യക്ഷികഥകളും.

ii. ഈേസാപ്പുകഥകേളാ ഹിേതാപേദശ കഥകേളാ പഞ്ചതന്ത്രകഥകേളാ
വായിച്ചിട്ടിേല്ല? അവയിൽ ഏതിെലങ്കിലും നിന്നു രണ്ടു കഥകൾ.

iii. താെഴ എഴുതുന്ന പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ അർത്ഥവത്തുകളാക്കുന്ന ഓേരാ കഥ—
‘താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻതെന്ന ചാടും.’
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‘അപ്പനു കുത്തിയ പാള മുത്തപ്പനും’
‘െചാട്ടയിെല ശീലം ചുടല വെര.’

II നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിേലേയാ ലഘുകഥകളിേലേയാ സംഭവ�
ങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി രണ്ടു കഥെയഴുതുക.

III ൈബബിളിേലാ രാമായണാദികളായ ഇതിഹാസങ്ങളിേലാ ഭാഗവതം മുത�
ലായ പുരാണങ്ങളിേലാ നിന്നു മൂന്നു കഥെയഴുതുക.

IV ഒരു േനാവലിെല മുഖ്യകഥ ആഖ്യാനരൂപത്തിൽത്തെന്ന സംേക്ഷപിക്കുക.

V ആഖ്യാനത്തിനുദാഹരിച്ച കഥ അബ്രഹാേമാ, ആ പഥികേനാ സ്വയം പറയുന്ന
രൂപത്തിൽ മാറ്റിെയഴുതുക.

ഉപന്യാസെത്തക്കുറിച്ചു് വിവരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള രണ്ടു
മാതൃകകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ഒന്നു െകാതുവിെനപ്പറ്റിയാണു്; മേറ്റതു് പാലിെന�
പ്പറ്റിയും. രണ്ടും കഥാകഥനരൂപത്തിലല്ലാത്തതിനാൽ ആഖ്യാനങ്ങളല്ല. രണ്ടാമ�
െത്ത മാതൃകയിൽ ‘പാലാഴിമഥന’ത്തിെന്റ ഒരു സൂചനം ഉണ്ടു്. മറ്റു രീതികളിലുള്ള
പ്രതിപാദനത്തിലും ഇടയ്ക്കു് ആഖ്യാനം വരാം. ‘െകാതു’, ‘പാൽ’, ഈ രണ്ടു േലഖ�
നവും പ്രതിപാദ്യവസ്തുവിെന്റ സ്വഭാവം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ഇങ്ങെന പ്രതിപാദ്യവി�
ഷയത്തിെന്റ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന േലഖനങ്ങൾ വിവരണങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗ�
ത്തിലാണു് േചരുന്നതു്.

ആഖ്യാനത്തിലും വിവരണം വരാം. ഏതു വിഭാഗത്തിലാണു് േചർേക്കണ്ടെത�
ന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതു പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചാകുന്നു.

വിവരണത്തിനു മെറ്റാരുദാഹരണം

ആഹാരം
“നമ്മുെട മനസ്സും ശരീരവും എേപ്പാഴും പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന ഇരിക്കുന്നു.
കളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ശരീരവും, പഠിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ മനസ്സുമാണു്
കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. മനസ്സിനു ചിലേപ്പാൾ യാെതാരു പ്രവൃത്തിയും െച�
യ്യാെത ഇരിക്കുവാൻ കഴിയും. യാെതാന്നും ചിന്തിക്കാെത ഇരിക്കുേമ്പാൾ മനസ്സു
കർമ്മരഹിതമായിത്തീരുമെല്ലാ. അതുേപാെലതെന്ന ഗാഢനിദ്രയിലും മനസ്സു
പ്രവൃത്തിശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ശരീരമാകെട്ട അേപ്പാഴും അല്പമായിെട്ട�
ങ്കിലും പ്രവൃത്തി െചയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. ശ്വസനം, രക്തപരിവാഹം എന്നിവ സുഷു�
പ്തിയിലും ശരീരം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ, ശരീരം സർവ്വദാ
പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു കാണാം. ഈ നിരന്തരവ്യാപാരം മൂലം അതി�
െന്റ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും േതമാനം, അഥവാ, ക്ഷയം സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ ന്യൂനത നികത്തുവാൻ നാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. അതി�
നുേവണ്ടിയുള്ള േപ്രരണയാണു വിശപ്പു്.

നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ദഹേനന്ദ്രിയങ്ങളുെട വ്യാപാര�
ത്താൽ ദഹിക്കുകയും അവയിെല േപാഷകാംശം രക്തത്തിൽക്കൂടി േദഹമാസ�
കലം വ്യാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന ഭക്ഷണം ശരീരാംശമായി മാറുന്നതു�
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െകാണ്ടാണു്, ശരീരത്തിെന്റ പ്രവർത്തനത്തിനു് ആവശ്യമായ ചൂടു ലഭിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നതു്. ഹിതമായ ആഹാരസാധനം േദഹാവയവങ്ങളുെട േകടുപാടുകൾ
തീർക്കുന്നതിനും േദഹത്തിനു ശക്തിയും പുഷ്ടിയും നൽകുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്നു.

ആഹാരവിഷയത്തിൽ നാം പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള രണ്ടു തത്വങ്ങൾ
ഉണ്ടു്: ഹിതവും മിതവും ആയിരിക്കണം അതു്, നമുക്കു തൃപ്തിയില്ലാത്ത യാെതാരാ�
ഹാരവും നാം കഴിക്കരുതു്. ആേരാഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായ പദാർത്ഥങ്ങേളയും
നാം പരിത്യജിേക്കണ്ടതു തെന്നയാണു്. മദ്യം മുതലായ മാദകദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരശ�
ക്തിെയ െകടുത്തുന്നവയെത്ര. അവ ആേരാഗ്യെത്ത ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു; േരാഗങ്ങൾ
വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്നു; ആത്മാവിെന അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു.

മിതത്വം ഏതു കാര്യത്തിലും സ്വീകരിേക്കണ്ട ഒരു ഗുണമാണു്. ‘മിതമാെയങ്കി�
േല സർവ്വം ഹിതമായി വരൂ ദൃഢം’ എന്നുണ്ടേല്ലാ. രസനയുെട ദാസന്മാരാണു്
ഇതിനു് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചു േരാഗങ്ങെള ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതു്. േചാറു
മുതലായ ഘനപദാർത്ഥങ്ങൾെകാണ്ടു വയറിെന്റ പകുതിഭാഗവും, പാനീയപദാർ�
ത്ഥങ്ങൾെകാണ്ടു കാൽഭാഗവും മാത്രേമ നിറയ്ക്കാവൂ എന്നാണു് ആേരാഗ്യശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാർ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ നിയമം ആദരിച്ചു് നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാ�
യാൽ നമ്മുെട ആേരാഗ്യത്തിനു യാെതാരു ഹാനിയും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഒരു
നിയമവും ക്രമവുമില്ലാെത കിട്ടിയെതല്ലാം േതാന്നുെമ്പാെഴാെക്ക ഭക്ഷിക്കുന്നവർ�
ക്കു് അജീർണ്ണം, അതിസാരം, ജ്വരം മുതലായ േരാഗങ്ങൾ പിടിെപ്പടുവാെനളുപ്പ�
മുണ്ടു്. എന്നാൽ, ശാരീരികമായ േപാഷണത്തിനു േവണ്ടിടേത്താളം ആഹാരം
കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കാെത വരുന്നതു് ആേരാഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാണു്. ബാല്യ�
ത്തിനും യൗവനത്തിലുമാണു് മനുഷ്യനു കൂടുതൽ ആഹാരം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്.
ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശരീരം വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു; അതിനു പ്രവൃത്തിയും
അധികമുണ്ടായിരിക്കും. വൃദ്ധന്മാരുെട േദഹത്തിനു വളർച്ചയില്ല; അവർക്കു പ്രയ�
ത്നശക്തിയും കുറഞ്ഞിരിക്കുമെല്ലാ. േതനും പാലും ഒഴുകുന്ന രാജ്യെമന്നു പ്രകീർ�
ത്തിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന നമ്മുെട ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു േനരെത്ത ആഹാരത്തിനുേപാലും
വകയില്ലാെത എത്ര ദരിദ്രന്മാരാണു് ഇന്നു ജീവിക്കുന്നതു് ! അവരുെട ബുദ്ധിശക്തി�
യും ശരീരശക്തിയും ക്ഷയിച്ചുവരുന്നതിൽ അത്ഭുതെപ്പടുവാനുേണ്ടാ?”

മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ലഘുേലഖനത്തിൽ എന്താണു് വിശപ്പു്, ആഹാരം ശരീ�
രത്തിൽ എങ്ങെന പ്രവൃത്തിക്ഷമമായ ൈചതന്യമുണ്ടാക്കുന്നു, എങ്ങെന േദഹാവ�
യവങ്ങളുെട േതമാനം തീർക്കുന്നു, പത്ഥ്യമായ ഭക്ഷണത്തിെന്റ സ്വഭാവെമന്താണു്,
അമിതഭക്ഷണം എന്തുെകാണ്ടു് അനാശാസ്യമാകുന്നു, ഈ സംഗതികൾ വ്യക്തമാ�
ക്കിയിരിക്കുന്നു. അമിതഭക്ഷണത്തിെന്റ അപഹാസ്യതേയാ ആപൽക്കരതേയാ
െതളിയിക്കാനുപകരിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ ഉദാഹരണം ആഖ്യാനരൂപത്തിൽ ഈ
വിവരണത്തിെന്റ അംഗമായി േവണെമങ്കിൽ േചർക്കാം. വിവരണേത്താടുകൂടി
യുക്തിയുക്തമായ പ്രതിപാദനത്താൽ ഒരഭിപ്രായം സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കു�
േമ്പാൾ, അതു് ‘ഉപപാദനം’ ആയിത്തീരുന്നു. ‘മദ്യപാനം നിയമവിരുദ്ധമാേക്ക�
ണ്ടതാണു് ’, എന്നാണു് അഭിപ്രായെമങ്കിൽ, അതു സാമുദായിക ജീവിതത്തിൽ
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വലിെയാരു േദാഷമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നു സമർത്ഥിക്കണമെല്ലാ. മദ്യപാനം
താൽക്കാലികമായ ഉേന്മഷം ഉളവാക്കുെന്നങ്കിലും ശരീരസിരകെള എങ്ങെന ക്ര�
മത്തിൽ ശക്തിരഹിതങ്ങളാക്കുന്നു, മദ്യമത്തന്മാർ േബാധശൂന്യരായി എെന്തല്ലാം
സാഹസങ്ങളും ചാപല്യങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു, കുടുംബജീവിതെത്ത അെതങ്ങെന
അശാന്തവും ദുഃഖകലുഷവുമാക്കുന്നു, ഇത്യാദി പല സംഗതികൾ േശ്രാതാക്കൾ�
ക്കു വിശ്വാസം േതാന്നത്തക്കവണ്ണം പ്രതിപാദിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. യുക്തിയുക്തമായ
സ്വമതസ്ഥാപേനാദ്യമേത്താടുകൂടിയ വിവരണമാണു് ഉപപാദനം എന്നു വിദ്യാർ�
ത്ഥികൾ ഗ്രഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

അഭ്യാസം ൫൮

I വിവരണരൂപമായ ഓേരാ ഖണ്ഡിക എഴുതുക:-

a) (1) ഭാഷ (2) വ്യാകരണം
(3) ആഖ്യാനം (4) ഉപപാദനം

b) (1) േമഘം (2) െപരിയാറു്
(3) േകരളം (4) കുടിൽവ്യവസായം

c) (1) വായനശാല (2) മൃഗശാല
(3) നഗരസഭ (4) ജനസഭ

d) (1) ഓണത്തിെന്റ ആഗമം
(2) േകരളത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
(3) രാവും പകലും എങ്ങെന ഉണ്ടാകുന്നു
(4) നമ്മുെട കായലുകൾ

II വിവരണപ്രധാനമായ ലഘൂപന്യാസെമഴുതുക:-

a) (1) എനിക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കളി
(2) എെന്ന ഏറ്റവും രസിപ്പിച്ച കഥ
(3) ഞാൻ സന്ദർശിച്ച നൂൽക്കമ്പനി
(4) അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളുെട വരവുെകാണ്ടുണ്ടായ ഗുണം.

b) (1) ഗ്രന്ഥപാരായണം
(2) സാഹിത്യെമന്നാെലന്തു്?
(3) പേരാപകാരം
(4) അഹിംസ
(5) സ്വേദശേസ്നഹം

c) ഉപപാദിക്കുക:-
(1) കൃഷിേയാ വ്യവസായേമാ പ്രധാനം?
(2) ജാതിേഭദം ഗുണകരമല്ല, േദാഷകരമാണു്.
(3) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മനസ്സംസ്കാരം മാത്രം േപാരാ, െതാഴിലുകൾ െച�

യ് വാനുള്ള കഴിവുകൂടി േവണം.
(4) ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞാനം െകാണ്ടു േലാകത്തിനു േദാഷേത്തക്കാൾ
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വളെരയധികം ഗുണമാണുണ്ടായതു്.
(5) യുദ്ധം േലാകപുേരാഗതിക്കു പ്രതിബന്ധമാണു്.

ആഖ്യാനം, വിവരണം, ഉപപാദനം, എന്നിങ്ങെന സ്വഭാവമാസ്പദമാക്കി മൂന്നു
വിഭാഗം പരിചയെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നാലാമെതാന്നുകൂടിയുണ്ടു്, അതാണു വർ�
ണ്ണനം. ആഖ്യാനത്തിലും വിവരണത്തിലും വർണ്ണനപ്രധാനങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങൾ
സുലഭമായിരിക്കും. വിവരണം ഒരു വസ്തുവിേന്റേയാ വ്യവസ്ഥയുേടേയാ മേറ്റാ യഥാ�
തഥമായ അറിവാണു് നമുക്കു തരുന്നതു്. വർണ്ണനം വക്താവിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ�
പ്പതിഞ്ഞ ഒരു ദൃശ്യെത്ത, അേത രൂപത്തിൽ േശ്രാതാവിെന്റ മനസ്സിൽ ചിത്രണം
െചയ്യുന്ന രീതിയാകുന്നു. ‘മകരത്തിെല മരംേകാച്ചുന്ന തണുപ്പു്. പാതിര കഴിഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു. അഷ്ടമിനാളെത്ത ചന്ദ്രൻ വിളർത്തു േപ്രതം േപാെല മലമുകളിൽ മുഖമുയർ�
ത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒച്ചയുമനക്കവുമില്ലാെത, ജനശൂന്യമായി നീണ്ടുവളഞ്ഞു േപാകുന്ന
പാതയുെട രണ്ടു വക്കുകളിലും ഇടവിട്ടു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുെട ഇലകളിൽ നിന്നു
െവള്ളം ഇറ്റുവിഴുന്നുണ്ടു്. ഉടുമുണ്ടല്ലാെത േദഹത്തിെലാന്നുമില്ലാതിരുന്ന ആ വഴിയാ�
ത്രക്കാരെന്റ ൈകകാലുകൾ മരവിയ്ക്കുന്നതായിേത്താന്നി’—നിർജ്ജനമായ ഒരു പ്ര�
േദശെത്ത ആ പാതയുേടയും അന്തരീക്ഷത്തിേന്റയും പഥികേന്റയും രൂപം നമ്മുെട
ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഈ വർണ്ണനത്തിനു കഴിയുന്നുണ്ടേല്ലാ.
നമ്മുെട ആഖ്യായികാകാരന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ സി.വി.രാമൻപിള്ളയുെട
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, േപ്രമാമൃതം, രാമരാജ ബഹദൂർ മുതലായ കൃതികൾ വായിച്ചു�
േനാക്കൂ. ആളുകളുേടയും, സ്ഥലങ്ങളുേടയും സംഭവങ്ങളുേടയും മേനാഹരങ്ങളായ
വാക് ചിത്രങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എത്ര വളെരയുെണ്ടേന്നാ! അേദ്ദഹെത്തേപ്പാ�
െല തെന്ന പ്രശസ്തനായ ചന്തുേമേനാെന്റ ഇന്ദുേലഖ, ശാരദ മുതലായ േനാവലുക�
ളിലും ഭംഗിയുള്ള വർണ്ണനമനവധിയുണ്ടു്.

അഭ്യാസം ൫൯

A (1) നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളിൽ നിേന്നാ യാത്രാ വിവരണങ്ങളിൽ നി�
േന്നാ കവിതകളിൽ നിേന്നാ വിഭിന്നവസ്തുക്കേളയും രംഗങ്ങേളയും കുറിക്കു�
ന്ന വർണ്ണനം ഉദ്ധരിക്കുക.

(2) അപ്പൻ തമ്പുരാെന്റ ‘ഭൂതരായരി’െല െചങ്കാളി മലകളുേടയും േവടർക്കരച�
െന്റ പാർപ്പിടത്തിേന്റയും വർണ്ണനം പകർത്തിെയഴുതുക.

(3) നമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽക്കവികളിൽനിന്നു് ഏെതങ്കിലും ഒരു സദ്യയുേടയും പൂ�
ങ്കാവനത്തിേന്റയും നായാട്ടിേന്റയും വർണ്ണനം എടുത്തു് എഴുതുക.

B വർണ്ണിക്കുക:-

(1) വിദ്യാലയത്തിെല വാർഷിേകാത്സവം
(2) നാട്ടുമ്പുറെത്ത െകായ്ത്തുകാലം
(3) കായലുകളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു േബാട്ടുയാത്ര
(4) നദിയിൽ കൂടിയുള്ള വഞ്ചിയാത്ര
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(5) നാട്ടുമ്പുറെത്ത ഒരു െവള്ളെപ്പാക്കം
(6) ഓണക്കാലെത്ത ആേഘാഷങ്ങൾ

LINKS TO
CHAPTERS

TOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



43
ചിഹ്നനം

1. വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥം സുഗമമാകാൻ ചിഹ്നനം എങ്ങെന ഉപകരിക്കുെമന്നു്
അന്യത്ര വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ബിന്ദു, അർദ്ധവിരാമം, ഉദ്ധരണി, കാകു, വിേക്ഷപ�
ണി എന്നീ ചിഹ്നങ്ങളുെട ഉപേയാഗവും െവളിെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പൂർണ്ണവാ�
ക്യം, ആശ്ചര്യാദിഭാവങ്ങെള സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്നേതാ േചാദ്യരൂപത്തിലുള്ളേതാ അെല്ല�
ങ്കിൽ, അവസാനിക്കുേമ്പാൾ പൂർണ്ണവിരാമചിഹ്നമായ ബിന്ദുേചർക്കണം എേന്ന
ആ ചിഹ്നത്തിെന്റ ഉപേയാഗെത്തക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പദങ്ങൾക്കു പകരം
അവയുെട ആദ്യാക്ഷരം മാത്രം എളുപ്പത്തിനുേവണ്ടി എഴുതാറുണ്ടു്. ആ അക്ഷരം
പദത്തിനു പകരമാണു് എന്നു കുറിക്കുവാനും ബിന്ദുതെന്ന േചർക്കുകയാണു് പതി�
വു്. ‘േകരളപത്രിക’യിൽ നിന്നു േലഖനഭാഗേമാ അഭിപ്രായേമാ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േല�
ഖകൻ ഉദ്ധാരണത്തിെന്റ അടിയിൽ േക.പ.എന്നു എഴുതും. ഭാഷാഭൂഷണത്തിെല
ഒരു കാരിക സ്വാഭിപ്രായം സ്ഥാപിക്കാൻ എടുത്തുേചർക്കുന്ന നിരൂപകൻ അതി�
നിടയിൽ ഭാ.ഭൂഷണം എന്നു േചർെത്തന്നുവരാം.

േവെറ ഉദാഹരണം

സ. േക. സാ. പരിഷത്തു് (സമസ്ത േകരള
സാഹിത്യ പരിഷത്തു്)

നി. നി. സഭ. (നിയമനിർമ്മാണസഭ)
ഒ. േല. (ഒരു േലഖകൻ)
സ്വ. േല. (സ്വന്തം േലഖകൻ)

2. േചാദ്യരൂപങ്ങളായ വാക്യങ്ങളുെട അവസാനത്തിേല ‘കാകു’ േചർേക്കണ്ടതു�
ള്ളൂ. ‘താതകണ്വൻ തിരിച്ചുവരുേമ്പാൾ എന്തുപറയുേമാ എന്നു് ഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നു’
എന്ന വാക്യത്തി െന്റ ഒടുവിൽ ബിന്ദു േചർത്താൽമതി. ‘എന്തു പറയുേമാ’ എന്ന വാ�
ക്യഭാഗത്തിനുേശഷം ഇടയ്ക്കു് ‘കാകു’ േവണ്ട.

3. വാക്യത്തിെന്റ ഇടയ്ക്കു് അല്പമായ നിർത്തൽ േവണ്ട ദിക്കിൽ ഇേടണ്ടതു േകാമ,
അെല്ലങ്കിൽ അങ്കുശം, ആകുന്നു. ഇതാണു് ആ ചിഹ്നത്തിെന്റ രൂപം. അ രദ്ധവിരാമ
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ചിഹ്നമായ േരാധിനിയുെട മുകളിലിടുന്ന െചറിയ ബിന്ദു നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ അല്പവി�
രാമം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അങ്കുശമായി.

േരാധിനി ;
അങ്കുശം ,

മഹാവാക്യങ്ങളിെല അംഗിവാക്യങ്ങൾ േവർതിരിക്കാനാണു് േരാധിനി ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നെതന്നു മുൻപു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘േരാധിനി’യുെട ആവശ്യം കുറഞ്ഞു കുറ�
ഞ്ഞും അങ്കുശത്തിെന്റ ഉപേയാഗം കൂടിക്കൂടിയും വരികയാണു്. ‘ഏഴുത്തച്ഛൻ ഒരു
മഹാകവി മാത്രമല്ല, ഒരാചാര്യൻ കൂടിയാണു് ’ എന്ന വാക്യം േനാക്കുക. ‘മാത്രമല്ല’
എന്നതിനുേശഷം േരാധിനിയല്ല, അങ്കുശമാണു േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. അതുമതിതാ�
നും. എന്നാലും േരാധിനിെയ നിേശ്ശഷം നിരുപേയാഗമാക്കുന്നതിനു് ഈ ചിഹ്ന�
ത്തിനു കഴികയില്ല. ‘ജനനം െകാണ്ടു ഭാഷാസേന്ദശകാവ്യങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം
ഉണ്ണുനീലി സേന്ദശത്തിനാണു്; എന്നാൽ, സാഹിത്യഗുണംെകാണ്ടു് ആ പദവി മയൂ�
രസേന്ദശത്തിനാകുന്നു’, ഈ മഹാവാക്യത്തിൽ രണ്ടു വാക്യത്തിേലയും ഉേദ്ദശ്യം
രണ്ടാകയാൽ അംഗിവാക്യം തിരിക്കുന്നതിനു് ‘േരാധിനി’തെന്നയാണു േചർത്തിരി�
ക്കുന്നതു്.

4.

(a) സങ്കീർണ്ണവാക്യം ആരംഭിക്കുന്നതു ക്രിയാവിേശഷണമായ അംഗവാക്യേത്താ�
ടുകൂടിയാെണങ്കിൽ, ആ അംഗത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ അങ്കുശം ഇടുന്നതു
നന്നു്.

ഉദാ:-

(i) ജനനംെകാണ്ടു് അഗ്രിമസ്ഥാനം െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ ആട്ടക്കഥകൾ�
ക്കാെണങ്കിൽ, അഭിനയ േയാഗ്യതയും സാഹിത്യഭംഗിയുംെകാണ്ടു് ആ നില
േകാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ കൃതികൾക്കുാകുന്നു.

(ii) രണ്ടാമെത്ത പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പ്രാേയാഗികമായിത്തീർന്നാൽ, എനിക്കു
സംശയമില്ല, ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളെര െമച്ചെപ്പടും.

(b) ഒരു വിചാരധാരയ്ക്കിടയ്ക്കു്, അതിെന്റ അംഗമായ മെറ്റാന്നു വരുന്നപക്ഷം, ആ ഭാ�
ഗം അങ്കുശംെകാണ്ടു േവർതിരിക്കയാണു് ഉചിതമാവുക.

ഉദാ:-

(i) സീതാേദവി, വാല്മീകിമഹർഷി േസ്നഹാനുകമ്പകേളാെട നിർബന്ധിച്ചിരു�
ന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു ഭർത്തൃസന്നിധിയിേലയ്ക്കു് േപാകുമായിരു�
ന്നില്ല.

(ii) കാളിദാസൻ, ഒരു നിരൂപകൻ പറയുംേപാെല, കാലത്തിെന്റ ദാസനായി�
രുെന്നന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
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(c) സാധാരണമായി സംേബാധനയ്ക്കുേശഷം വിേക്ഷപണിയല്ല, അങ്കുശമാണു
േയാജിക്കുക:

ഉദാ:-

(i) മഹാന്മാേര, മഹതികേള,
(ii) പ്രിയ സുഹൃേത്ത, പ്രിയെപ്പട്ട പിതാേവ, പ്രിയ സേഹാദരാ,

‘അങ്കുശ’ത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ചില സ്ഥാനം നിർേദ്ദശിച്ചുെവേന്നയുള്ളൂ. സമാനാധിക�
രണങ്ങളായ പദങ്ങൾക്കു് ഇടയ്ക്കും സാജാത്യമുള്ള ആഖ്യാതപരിച്ഛദങ്ങളുെട ഒടുവി�
ലും യേഥാചിതം ഈ ചിഹ്നം തെന്ന വരും.

ഉദാ:-

(i) ബിന്ദു, േരാധിനി, അങ്കുശം, ഭിത്തിക, ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ വിരാമസമയത്തിെന്റ
ൈദർഘ്യം ആസ്പദമാക്കിക്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്.

(ii) വിമാനങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്നു േബാംബുകളും, പടക്കപ്പലുകൾ സമുദ്രത്തിൽ�
നിന്നു െവടിയുണ്ടകളും, നഗരത്തിെന്റ േനെര െചാരിഞ്ഞു െകാണ്ടു് ആക്രമണം
തുടങ്ങി.

5. സമ പ്രധാനങ്ങളായ രണ്ടു് ആശയങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഭിത്തിക വരും. : ഭി�
ത്തിക
(i) പ്രവൃത്തി ആദ്യം: പ്രസംഗം പിെന്ന.

(ii) രേണ്ടാ മൂേന്നാ കവികൾ: രേണ്ടാ മൂേന്നാ കാവ്യങ്ങൾ
ഉത്തരവാക്യഭാഗം ആദ്യേത്തത്തിെന്റ വിശദീകരണമാവുേമ്പാൾ അതിനു

മുൻപു ഭിത്തിക േചർക്കാം.
ഉദാ:-
വാക്യബന്ധം രണ്ടു വിധമാണു്: ദൃഢം, ശിഥിലം.
അന്യഭാഷണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുേമ്പാൾ ഭിത്തികയ്ക്കു േശഷമാണു് ഉദ്ധരണി േചർ�

േക്കണ്ടതു്. പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്കു് അദ്ധ്യക്ഷൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു: “േദശഭാഷകേളയും
അവയിെല സാഹിത്യേത്തയും അവഗണിക്കുന്നതു് അനാശാസ്യമാെണന്നു ഞാൻ
സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രഭാഷ ‘അടിേച്ചല്പിക്കുന്നു’ എന്ന ആേക്ഷപം ശ്ര�
േദ്ധയമല്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കു് ഒരു െപാതുഭാഷകൂടിേയ കഴിയൂ. അതു് ഒരു ഭാരതീയ ഭാഷ
തെന്നയായിരിക്കണം. ഹിന്ദി െപാതുഭാഷയായി നാം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ�
ണു്”.

ഉദ്ധാരണത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഉദ്ധാരണം അടയാളെപ്പടുത്തുന്നെതങ്ങ�
െനെയന്നു് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നുതെന്ന ഗ്രഹിക്കാം. ‘അടിേച്ചല്പിക്കുന്നു’
എന്ന ഭാഗം അദ്ധ്യക്ഷെന്റ വാക്യമല്ല. പരാഭിപ്രായത്തിെന്റ ഉദ്ധരണമാകുന്നു.

6. ഒരു വാക്യത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ േവെറ വാക്യം വന്നാൽ അതു വലയത്തിൽ ആക്കു�
കയാണു നല്ലതു്. ( വലയം.

ഉദാഹരണം:-
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അേദ്ദഹം നായാട്ടിനു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ, (ആ ദർശനം അവസാനേത്തതാവു�
െമന്നു് ആരു വിചാരിച്ചിരുന്നു!) ഞാൻ വളെര ൈവമനസ്യേത്താടുകൂടിയാണു് േതാ�
െക്കടുത്തു െകാടുത്തയച്ചതു്.

7. ശൃംഖല—
താെഴ എഴുതുന്ന ഈരടി േനാക്കുക:-

‘വാനേമ, ഗഗനേമ,
േവ്യാമേമ, സുരസിദ്ധ-
സ്ഥാനേമ, വിഹായേസ്സ,
നമേസ്ത, നമസ്കാരം!’

ഒന്നാമെത്ത പാദം ‘സുരസിദ്ധ’ എന്ന പദഭാഗത്തിലാണവസാനിക്കുന്നതു്.
അവിെട ആ സമസ്തപദം കഴിയുന്നില്ല. ‘സുരസിദ്ധസ്ഥാനേമ’ എന്നതു് ഒറ്റപ്പദമാ�
ണെല്ലാ. ഒന്നാം പാദത്തിൽ പദം മുറിയാത്തതിനാൽ അടുത്ത പാദം േചർത്തു വാ�
യിക്കണെമന്നു സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ‘ശൃംഖല’ എന്ന ചിഹ്നം േചർത്തിരിക്കുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം
േകരളത്തിെല പ്രാചീന കവികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ

സ്മാരകമായി മലബാറിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഏർെപ്പടുത്തണെമന്നു് ഈ േയാഗം
ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

8. േരഖ—
സംേക്ഷപിച്ചു പറഞ്ഞതു വിവരിക്കുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ ചിഹ്നം ഉപ�

േയാഗിക്കാം.
ഉദാഹരണം:-
ആ ഗർജ്ജനം ഭയങ്കരമായിരുന്നു—ഇടിമുഴക്കം േപാെലഭയങ്കരം.

9. വിേശ്ലഷം ’—
പദങ്ങളുെട ചില അക്ഷരങ്ങൾ സംഭാഷണ ഭാഷയിലും മറ്റും േലാപിച്ചുേപാ�

കും. എഴുതുേമ്പാൾ അതു സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ട അക്ഷരത്തിെന്റ മുകളിൽ ഈ ചിഹ്നം
േചർക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം:-
ഇന്നെല വരാ’ന്നു വിചാരിച്ചു. തരാ’യില്ല. നിങ്ങ’െട നാട്ടിൽ നല്ല മേഴ’േണ്ടാ

ഇേപ്പാ’?
(വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സംഭാഷണൈശലി ഉപന്യാസങ്ങളിൽ അനുകരിക്കരു�

തു്. ‘ഇന്നെല വരാെമന്നു വിചാരിച്ചു. തരമായില്ല. നിങ്ങളുെട നാട്ടിൽ നല്ല മഴ
ഉേണ്ടാ ഇേപ്പാൾ’ എന്നു പദങ്ങളുെട പൂർണ്ണരൂപം അവർ പ്രേയാഗിക്കണം.)

അഭ്യാസം ൬൦

I േവണ്ട ദിക്കിൽ അങ്കുശം ഇടുക:-

പദ്യം ഗദ്യം എന്നു രൂപം പ്രമാണിച്ചു് സാഹിത്യെത്ത രണ്ടായി വിഭജിക്കാം.
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‘അേമ്മ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിേക്കണേമ’
വിശ്വാസം സമ്മതിക്കുന്നു യുക്തി സംശയിക്കുന്നു
അജ്ഞത വാശിപിടിക്കുന്നു.

II യഥാസ്ഥാനം ഭിത്തികയും ഉദ്ധരണിയും േചർക്കുക:-

അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചു പ്രാേദശികവും ജാതീയവും ഭാഷാപരവു�
മായ േഭദവാസന ഭാരതീയർ പരിവർജ്ജിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അൈനക്യം നമ്മുെട ഭാ�
വിെയ വികലമാക്കും.

III േവണ്ടദിക്കിൽ ശൃംഖല േചർക്കുക:-

‘േവറാശയ്ക്കിടമില്ല നിങ്ങൾ െചാരിയും
െവൺപൂക്കെളത്തൽബ്ബലി-
േച്ചാറാേയാർത്തു കനിഞ്ഞു കാക്കകളിനി
െക്കാത്തീടുേമാർത്തീടുവിൻ!’

□
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ഭാഷാ ദീപികയുെട വിവിധ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം I

2. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം II

3. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം III

4. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം IV

5. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം V

6. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം VI

7. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം VII

8. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം VIII

9. ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം IX

10. ഭാഷാ ദീപിക (േഫാൺ പതിപ്പു്)

11. ഭാഷാ ദീപിക (െവബ് പതിപ്പു്)

http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-01-05.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-06-10.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-11-15.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-16-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-21-25.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-26-30.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-31-35.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-36-40.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/gsan-bd-41-43.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/bhashadeepika-p.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/bhashadeepika-w.pdf


ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
മലയാളത്തിെല പ്രശസ്തനായ കവിയും ഉപന്യാസകാരനും സർ�
വ്വകലാശാല അദ്ധ്യാപകനുമായിരുന്ന ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 1901
ജൂൺ 3-നു് െനല്ലിക്കാമ്പളളി വാര്യത്ത് ശങ്കരവാര്യരുേടയും വട�
ക്കിനി മാരാത്ത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മാരാസ്യാരുേടയും മകനായി എറ�
ണാകുളം ജില്ലയിെല കാലടിക്കടുത്തുള്ള നായേത്താട് എന്ന സ്ഥ�
ലത്തു് ജനിച്ചു. 17-ാം വയസ്സിൽ െഹഡ് മാസ്റ്ററായി േജാലിയിൽ
പ്രേവശിച്ചു. 1937-ൽ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ
അദ്ധ്യാപകനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1956-ൽ അദ്ധ്യാപക േജാലി�
യിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ്,
േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം, രാജ്യസഭാംഗം എന്നീ നിലകളിൽ േസവനം അനുഷ്ടി�
ച്ചു. 1978 െഫബ്രുവരി 2-നു് അന്തരിച്ചു.



Please write to ⟨info@sayahna.org⟩to file bugs/problem reports, feature requests and to get involved.
Sayahna Foundation • jwRa 34, Jagathy • Trivandrum 695014 • india

mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org

	ഉള്ളടക്കം
	വാക്യം
	പദവിഭാഗം 
	വാക്യവിഭാഗം
	ക്രിയ
	വാക്യവിഭാഗം II
	വാക്യവിഭാഗം III
	ചിഹ്നനം
	നാമം
	ക്രിയാവിഭാഗം
	സർവ്വനാമം
	പ്രകൃതിയും പ്രത്യയവും
	ലിംഗം
	വചനം
	വിഭക്തി
	അക്ഷരമാല
	വിശേഷണം
	സന്ധി
	സംസ്കൃത സന്ധിപ്രകരണം
	പരാവർത്തനം
	വാക്യവിഭാഗം
	കാലം
	പ്രകാരം
	പ്രയോഗം
	അനുപ്രയോഗം
	നിഷേധം
	പേരെച്ചം, വിനയെച്ചം
	കേവലം, പ്രയോജകം
	തദ്ധിതം
	കാരകം
	കൃത്തുകൾ
	സംക്ഷേപണവും വിപുലനവും
	സമാസം
	സമാസം
	ഉദ്ഗ്രഥനം
	ഉദ്ഗ്രഥനം
	ശൈലികൾ
	അഭികഥനവും അനുകഥനവും
	ലിപിവിന്യാസം
	ഭാഷാശുദ്ധി
	വ്യാകൃതി
	ഖണ്ഡിക
	ഉപന്യാസം
	ചിഹ്നനം

