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കവിഹൃദയത്തിൽനിന്നു് പിറന്ന
വ്യാകരണപുസ്തകം

—സക്കറിയ

ൈഹസ്കൂളിലാണു് (1958–61) “ഭാഷാ ദീപിക” ആദ്യം
എെന്റ കയ്യിെലത്തുന്നതു്. വ്യാകരണം എനിക്കിഷ്ടമാ�
യിരുന്നു 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 വ്യാകരണ�
ത്തിനപ്പുറത്തു് ഞാൻ “ഭാഷാ ദീപിക”യിൽ കാടുകയറി
വായിക്കും. കാരണം ജി ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ടാണു്
എല്ലാം വിശദീകരിച്ചതു്—െകാച്ചു െകാച്ചു രത്നക്കല്ലുകൾ
േപാെല തിളങ്ങുന്ന ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലുമുള്ള ഉദ്ധര�
ണികൾ. വായിൽ െവള്ളമൂറുന്ന, മധുര പലഹാരം േപാ�
െലയുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ. ‘ആലസ്യമാണ്ട മുഖെമാട്ടു കുനി�
ച്ചു’വും ‘അനന്തമജ്ഞാതമവർണ്ണനീയ’വും ‘ഉടൻ മഹാ�
േദവിയിടത്തുൈകയി’ലുെമല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം കെണ്ട�
ത്തിയതു് “ഭാഷാ ദീപിക’യിലാണു്. അതായിരുന്നു ജി�
യുെട മന്ത്രവാദം: കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത വ്യാകരണ നി�
യമങ്ങെള അേദ്ദഹം ഹൃദയഹാരികളും ലളിതങ്ങളുമായ
ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ടു് എെന്നേപ്പാെലെയാരുവെന്റ
തലയിൽ എെന്നേന്നക്കുമായി പതിച്ചു വച്ചു. മാന്ത്രിക�
നായ കവിയായിരുന്ന അേദ്ദഹം നല്ല ഗദ്യത്തിെന്റയും
ഉപാസകനായിരുന്നു. “ഭാഷാ ദീപിക”യിെല ഗദ്യെമ�
ഴുത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിെല ഉദാഹരണങ്ങൾ
എെന്ന എത്രമാത്രമാണു് െകാതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്!

ഞാൻ പഠിച്ച പുസ്തകം നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായി. പിന്നീടു് 1966-
ലാണു് േകാട്ടയം എൻ ബി എസിൽ നിന്നു് “ഭാഷാ ദീ�
പിക” (1 രൂ. 62 ൈപ.) “വൃത്തമഞ്ജരി” (2 രൂ. 25 ൈപ.)
എന്നിവ വീണ്ടും വാങ്ങിയതു് എന്നു് അതിനുള്ളിലിരിക്കു�
ന്ന രസീതു് പറയുന്നു. ഞാൻ “ഭാഷാ ദീപിക” വല്ലേപ്പാ�
ഴും എടുക്കും. േസ്നഹ സേന്താഷങ്ങേളാെട മറിച്ചു േനാ�
ക്കും.

ഇങ്ങെന മലയാളം
പഠിക്കാനുള്ള ഒരവസ�
രം പിന്നീടു് വന്ന തലമു�
റകൾക്കു് ലഭിച്ചില്ലെല്ലാ
എേന്നാർത്തു് പരിത�
പിക്കും. അതിെനപ്പറ്റി
ആളുകേളാടു് പറയണ�
െമന്നു് ആഗ്രഹിക്കും.

പേക്ഷ, അെതങ്ങെന സാധിക്കും? അേപ്പാഴാണു് സാ�
യഹ്നയുമായി പരിചയെപ്പട്ടതു്. ഞാൻ അേന്ന ദിവസം
തെന്ന “ഭാഷാ ദീപിക” എടുത്തു െകാടുത്തു: നിങ്ങളുെട
സ്വതന്ത്ര വായനാേമഖലയിേലയ്ക്കു് ഇതിെനയും കൂടി പ്ര�
േവശിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങെനയും ഹൃദയത്തിൽ െതാടുന്ന,
കവി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു് പിറന്ന, ഒരു വ്യാകരണ പുസ്ത�
കമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വരും തലമുറകൾ അറിയെട്ട.
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വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽ നിന്നു
നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി പുതിയ പാഠപദ്ധതി
അനുസരിച്ചു് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഭാഷാ
ദീപിക ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ. ഒന്നാം
പുസ്തകം ൈപ്രമറി സ്കൂളുകളിെല ഉയർന്ന
ക്ലാസുകളിേലക്കും മിഡിൽ സ്കൂളുകളിേലക്കും
േവണ്ടിയുള്ളതാണു്; രണ്ടാം പുസ്തകം ൈഹ�
സ്കൂൾ ക്സാസ്സുകളിേലക്കും. ഒന്നാം പുസ്തകം
ശ്രീ.ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻ പിള്ളയും രണ്ടാം
പുസ്തകം ശ്രീ.ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പുമാണു് തയ്യാ�
റാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. രണ്ടു പുസ്തകവും കമ്മിറ്റി
പരിേശാധിച്ചു് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണു്.

—ഗ്രന്ഥകാരൻ



1
വാക്യം

പൂവു വിടരുന്നു. പൂവു വാടുന്നു.

പൂവു െകാഴിയുന്നു.

1. പൂവിെന സംബന്ധിക്കുന്ന മൂന്നു് ആശയമാണേല്ലാ,
മുകളിൽ േചർത്തിരിക്കുന്ന പദസമൂഹം െവളിെപ്പടുത്തു�
ന്നതു്. ‘വിടരുന്നു’ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ‘എന്തു വിട�
രുന്നു’? എന്നു് ആകാംക്ഷ ജനിക്കുന്നു. ‘പൂവു വിടരുന്നു’,
എന്നു പൂരിപ്പിച്ചാൽ ആകാംക്ഷാപൂർത്തിവരും; ആശ�
യം പൂർണ്ണമാകും എന്നു സാരം. ‘പൂവു വാടുന്നു’, ‘പൂവു
െകാഴിയുന്നു’, ഈ പദസമൂഹങ്ങളും ഓേരാ ആശയം
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങെന ‘ഒരാശയം പൂർണ്ണമാ�
കത്തക്കവണ്ണം സാകാംക്ഷങ്ങളായ പദങ്ങൾ േചരുന്ന�
താണു് വാക്യം’. ഓേരാ പദത്തിനും അർത്ഥമുണ്ടായിരു�
ന്നാൽ മാത്രം േപാര, എല്ലാം േചർന്നു് ഒരാശയം െവളി�
െപ്പടുത്തുക കൂടി േവണം; എന്നാേല വാക്യമാവുകയുള്ളൂ.
‘കുരുവികൾ, ഓലനാരുെകാണ്ടു്’, ഈ രണ്ടു പദത്തിനും
അ ർത്ഥമുണ്ടു്. എങ്കിലും ആകാംക്ഷ ശമിക്കുന്നില്ല. ‘കൂ�
ടുെകട്ടുന്നു’ എന്നുകൂടി േചർത്തുേനാക്കു. ആ പക്ഷിെയ
സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ആശയം പൂർണ്ണമാെയന്നു േതാ�
ന്നുന്നിേല്ല? 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 സൗന്ദര്യേബാ�

ധേത്തയും വികസിപ്പിക്കുന്നു.
5. നിെന്നെച്ചാല്ലിയുമില്ല കില്ലിനിെയനിക്കീ മുല്ലെയ�

െച്ചാല്ലിയും.
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 വസ്തുവി�
െനക്കുറിച്ചാണു് പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്? പൂവിെനക്കുറിച്ചേല്ല?
അതിെനപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു? ‘വിടരുന്നു’, എന്നാണ�
െല്ലാ. ഏതു് വാക്യത്തിലും, ഇങ്ങെന രണ്ടു ഭാഗം അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ‘സ്വാതന്ത്ര്യം എെന്റ ജന്മാവകാശമാ�
ണു്’, എന്ന വാക്യം പരിേശാധിക്കാം. ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’
ആണു്, ഇവിെട ഉേദ്ദശ്യം; ‘എെന്റ ജന്മാവകാശമാണു്’
എന്ന ഭാഗം അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവമാകുന്നു. വാ�
ക്യത്തിെല ഉേദ്ദശ്യം ആഖ്യയാണു്. അതിനു് വിേധയ�
മായ 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.
5. പണ്ടു്, വിദർഭത്തിൽ ഭീമൻ എെന്നാരു രാജാവു്

ഉണ്ടായിരുന്നു.
6. ഇവിടമാണദ്ധ്യാത്മവിദ്യാലയം.
7. േകരളം നമ്മുെട ജന്മഭൂമിയാകുന്നു.
8. ഭാഷാഭിമാനവും േദശാഭിമാനവും ഇല്ലാത്തവർ

വളെര കുറയും മറ്റുനാടുകളിൽ.

II ആഖ്യാപദവും ആഖ്യാതപദവും അടയാളെപ്പടുത്തുക:-

1. ഗതിെകട്ടാൽ പുലി പുല്ലു തിന്നില്ല.
2. കളവു മിനുക്കിയാൽ സത്യമാവില്ല.
3. ഇരുമ്പും െതാഴിലും ഇരിെക്കെക്കടും.
4. അമ്പുകൾ െകാണ്ടാൽ, വ്രണം കാലത്താൽ നി�

കന്നീടും.
5. ഇന്നെലേയാളെമെന്തന്നറിഞ്ഞില്ല.
6. െകാച്ചുനീർത്തുള്ളിവെന്നെന്ന

വിളിച്ചൂ മധുരസ്വരം.
7. ആലസ്യമാണു്, നമ്മുെട ശത്രു.

3. ‘പൂവു വിടരുന്നു’ എന്ന വാക്യം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുേനാ�
ക്കു. അതിെല ആഖ്യാതപദം നാമമാണു്. ‘പൂവു്’ എന്ന
ശബ്ദം ഒരു വസ്തുവിെന്റ േപരാണെല്ലാ. ദ്രവ്യനാമം മാ�
ത്രമല്ല, ഗുണനാമവും ക്രിയാനാമവും ആഖ്യയായിവരാം.
‘തണുപ്പു കൂടുന്നു’, ‘ഓട്ടം േകമമായി’, ഈ വാക്യങ്ങളി�
െല ആഖ്യാപദങ്ങൾ ഏേതതു നാമവിഭാഗങ്ങളിൽ െപ�
ടുന്നു? ‘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 അന്വയി�
ക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ആ പദങ്ങൾ േചരുേമ്പാൾ വാക്യ�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘പഠിക്കുന്നതും’ എന്ന
പദത്തിനു നാമത്തിെന്റ ധർമ്മമാണുള്ളതു്. പഠിക്കുന്ന�
തിൽ, പഠിക്കുന്നതിനാൽ, എെന്നാെക്ക രൂപമുണ്ടാവാമ�
െല്ലാ. ഇങ്ങെന നാമം േപാെല പ്രേയാഗിക്കാവുന്ന വാ�
ക്യത്തിനു നാമവാക്യം എന്നാണു് സംജ്ഞ. ഉദാഹര�
ണത്തിൽ നിന്നു നാമവാക്യം ആഖ്യയായി വരുെമന്നു
ഗ്രഹിക്കാം. േവെറ ഉദാഹരണം:

• അസത്യം പറയുക നല്ലതല്ല.

• നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതു നടക്കണം.

അഭ്യാസം ൩

I നാമവാക്യം ആഖ്യയായി വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ മാത്രം
എടുെത്തഴുതുക:-

1. അധർമ്മം ആചരിക്കുന്നതു പാപമാണു്.
2. അധർമ്മം തലെപാക്കുന്നു.
3. പരിശ്രമം വിജയത്തിേലക്കുള്ള േസാപാനമാ�

കുന്നു.
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 ഗ്രഹിച്ചുവെല്ലാ. ആഖ്യാതേമാ? ‘വിടരു�
ന്നു’ എന്നതു വർത്തമാനകാലേത്താടു് അനുബന്ധിച്ചു
നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണു് േബാധിപ്പിക്കുന്നതു്.
അതിനാൽ ക്രിയാപദം ആകുന്നു. ആഖ്യാതപദങ്ങൾ
പ്രാേയണ ക്രിയകളായിരിക്കും. എന്നാൽ, സംസ്കൃതത്തി�
ലും മറ്റു പല ഭാരതീയ ഭാഷകളിലും ആഖ്യാതം ക്രിയാപ�
ദമായിരിക്കണെമന്നില്ല, എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും. ‘രാമൻ
നല്ലവൻ’, ‘നീ സമർത്ഥൻ തെന്ന’, മുതലായ ഉദാഹ�
രണങ്ങൾ േനാക്കുക. ‘ആകുന്നു’, ‘ആണ്’, ‘അെത്ര’,
ഈ ക്രിയാരൂപങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും േചർത്തു് ആഖ്യാ�
തം ക്രിയാരൂപമാക്കുന്നതു് സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി മാ�
ത്രമാണു്. ആ ക്രിയകൾക്കാകെട്ട, തനിെയ ആകാം�
ക്ഷാപൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ശക്തിയില്ലതാനും. ‘രാമൻ
ആകുന്നു’, എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിചാരം വ്യക്തമാവില്ല�
െല്ലാ. ‘സമർത്ഥനാകുന്നു’, ‘സുമുഖനാകുന്നു’, ‘ഉത്സാഹി�
യാകുന്നു’, എന്നിങ്ങെന ആശയങ്ങെള പൂരിപ്പിക്കുന്ന
വിധത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചാേല വാക്യം പൂർണ്ണമാവുകയു�
ള്ളൂ. ‘ആവുക’ എന്ന ക്രിയ ആഖ്യാതമായി വരുേമ്പാൾ
അർത്ഥപൂർത്തിക്കുേവണ്ടി അേതാടു േചർക്കുന്ന ‘സമർ�
ത്ഥൻ’, ‘സുമുഖൻ’ മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ ആഖ്യാതപൂരക�
ങ്ങളാണു് എന്നു പറയാം.

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

അഭ്യാസം ൪

I ആഖ്യാതപൂരകമായ പദം മാത്രം േവർതിരിെച്ചഴു�
തുക:-

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.

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 വല്ലാ�

െത മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

III ക്രിയാപദമില്ലാെത ആകാംക്ഷാപൂർത്തി വരുന്ന നാ�
ലു വാക്യം എഴുതുക.

5. ‘പൂവു വിടരുന്നു’ എന്ന വാക്യത്തിെല ആഖ്യ നാമ�
മാണു് എന്നും, ആഖ്യാതം ക്രിയയാെണന്നും ധരിച്ചുവ�
െല്ലാ. പ്രസ്തുത പദദളങ്ങളിൽ നാമത്തിനും ക്രിയയ്ക്കും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താണു്? ‘വിടരുക’ എന്ന വ്യാ�
പാരം എന്തിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു? പൂവിെനയേല്ല?
ക്രിയ െചയ്യുന്ന വസ്തുവിനു് വ്യാകരണത്തിൽ കർത്താ�
വു് എന്നാണു്, സംജ്ഞ. ‘ബാലൻ കാവ്യം വായിക്കുന്നു’,
ഈ വാക്യത്തിെല വായിക്കുക എന്ന വ്യാപാരം ആെര�
യാണു് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്? ബാലെനയേല്ല? ‘ബാ�
ലൻ’ 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.

III ക്രിയാപദത്തിനും കർത്തൃപദത്തിനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെമെന്തന്നു വിശദമാക്കുക.

IV കർത്തൃപദം േചർക്കുക:-
(രാമനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള സംഭാഷണം)

കൃഷ്ണൻ: പറഞ്ഞതു് എനിക്കു മനസ്സിലായി. ആവു�
ന്നെതാെക്ക െചയ്യാം.

രാമൻ: അത്രയും സമ്മതിച്ചുവെല്ലാ. അതുമതി.
കൃഷ്ണൻ: സമ്മതിച്ചുെവേന്നയുള്ളൂ. ശ്രമിക്കാതിരിക്ക�

യുമില്ല. എങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടു്, ജയം കിട്ടു�
േമാ എന്നു്. എന്തു പറയുന്നു?

6. ‘ബാലൻ കാവ്യം വായിക്കുന്നു’, എന്ന വാക്യത്തിൽ
കർത്തൃപദവും ക്രിയാപദവും മാത്രമല്ലെല്ലാ ഉള്ളതു്. കാ�
വ്യം എന്ന വാക്കിനു ക്രിയേയാടുള്ള ബന്ധെമന്താണു്?
ആരു് വായിക്കുന്നു, ബാലൻ. ബാലൻ എന്തു വായിക്കു�
ന്നു, കാവ്യം. മെറ്റാരുദാഹരണം െകാണ്ടു് ഈ മാതിരി
പദങ്ങളുെട ബന്ധം കുെറക്കൂടി വ്യക്തമാക്കാം. ‘അമ്മ
മകെന വിളിക്കുന്നു’ എെന്നാരു വാക്യം അപഗ്രഥിച്ചു
േനാക്കൂ. ആരാണു് വിളിക്കുന്നതു്? വിളിക്കുക എന്ന പ്ര�
വൃത്തി െചയ്യുന്നതു് ആരാണു്? അമ്മയേല്ല? ആ പദം
വാക്യത്തിെല കർത്താവുതെന്ന. ആെരയാണു് വിളി�
ക്കുന്നതു്? മകെനയേല്ല? ആെര അെല്ലങ്കിൽ എന്തിെന
എന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്ക് നിവൃത്തി വരുത്തുന്ന പദം കർമ്മ�
മാണു്.

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

അഭ്യാസം൬

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 േവണ്ടവാക്യ�
ത്തിൽ മാത്രം അതു േചർക്കുക:-

1. സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നു.
2. പടയാളി രക്ഷിക്കുന്നു.
3. സത്യം ജയിക്കുന്നു.
4. േപാരാളി ജയിക്കുന്നു.
5. ഭക്തൻ ഭജിക്കുന്നു.
6. ഞാൻ വായിക്കുവാൻ അവേനാടു തര�

ണെമന്നു് അേപക്ഷിച്ചു.

III യഥാസ്ഥാനം കർമ്മം, കർത്താവു് ഈ പദങ്ങൾ
േചർക്കുക.

• ക്രിയ െചയ്യുന്ന വസ്തു
• ക്രിയയുെട ഫലത്തിനു് ആശ്രയമായ

വസ്തു

7. ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും േചർന്നാണു് വാക്യമാകുന്നതു്.
അതിനാൽ, കുറഞ്ഞപക്ഷം, ഒരു വാക്യത്തിൽ രണ്ടു
പദം ഉണ്ടായിരിക്കും. ‘പൂവു വിടരുന്നു’ എന്ന വാക്യ�
ത്തിൽ രണ്ടു പദേമ ഉള്ളൂ. ‘ബാലൻ കാവ്യം വായിക്കു�
ന്നു’, എന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ കർമ്മപദം കൂടി ഉണ്ടു്.
കർത്താവിലും കർമ്മത്തിലും ക്രിയയിലും അന്വയിക്കു�
ന്ന വാക്കുകളും മിക്ക വാക്യങ്ങളിലും കാണാം. അങ്ങ�
െന പദങ്ങൾ ഏറുകയും വാക്യങ്ങൾ നീണ്ടുനീണ്ടു േപാ�
വുകയും െചയ്യും. ‘നാലുമണിക്കു പാഠശാലയിൽനിന്നു
പുറത്തുവരുന്ന െചറിയ കുട്ടികൾ ൈകയിൽ പുസ്തകസ�
ഞ്ചിയുമായി നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിെല വീടുകളിേലയ്ക്ക് ഉത്സാ�
ഹപൂർവ്വം േപാകുന്നു’, എന്ന വാക്യം അപഗ്രഥിക്കുക.
‘കുട്ടികൾ’ ആണു്, ആഖ്യ. ‘േപാകുന്നു’, ആഖ്യാതവും.
‘നാലുമണിക്കു പാഠശാലയിൽ നിന്നു പുറത്തുവരുന്ന
െചറിയ’, ഈ ഭാഗം ആഖ്യയിലാണു്, അന്വയിക്കുന്ന�
തു്. ‘ൈകയിൽ പുസ്തകസഞ്ചിയുമായി നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിെല
വീടുകളിേലയ്ക്ക് ഉത്സാഹപൂർവ്വം’ എന്ന ഭാഗമാകെട്ട,
ആഖ്യാതത്തിൽ അന്വയിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന കർമ്മേത്താ�
ടു േചരുന്ന പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളിൽ കണ്ടുെവന്നുവരാം.
ആശയത്തിെന്റ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് നീണ്ടുനീണ്ടു േപാകു�
ന്ന ആകാംക്ഷയുെട പൂർത്തിക്കു േവണ്ടിടേത്താളം പദ�
ങ്ങൾ വാക്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കാം; ഇതാണു്, പദങ്ങൾ
ഏറിേയാ കുറേഞ്ഞാ വരുന്നതിനു കാരണം.

ആഖ്യയിൽ അന്വയിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്കു ആഖ്യാപരിച്ഛ�
ദെമന്നു േപരുണ്ടു്. ആഖ്യാതത്തിൽ അന്വയിക്കുന്നവയ്ക്കു്
ആഖ്യാതപരിച്ഛദെമന്നും കർമ്മേത്താടന്വയിക്കുന്നവ
കർമ്മപരിച്ഛദമാകുന്നു. ‘പരിച്ഛദ’ത്തിനു പകരം ‘വിേശ�
ഷണം’ എന്ന േപർ വാക്യാപഗ്രഥനത്തിൽ ലാഘവ�
ത്തിനുേവണ്ടി സ്വീകരിക്കാം.

(എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും കർത്തൃപദമായിരിക്കണെമന്നി�
ല്ല, ആഖ്യ. കർമ്മം ആഖ്യയായിവരും ചില വാക്യങ്ങ�
ളിൽ. പ്രേയാഗെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന പ്രകരണത്തിൽ
അതു വിശദമാക്കുന്നതാണു്.)

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

(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 മല്ലി�
കാസൂനം.

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 അയൽരാജ്യത്തി�
െല രാജാവു് രാജ്യം ആക്രമിച്ചു.

5. െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ ഒരു മേഹാത്സവമായിരുന്നു
അന്നു്.

6. ഗുണവതിയുെട വിവാഹസമയത്തു് നിങ്ങൾ അവിെട
സന്നിഹിതനായിരിക്കണം.
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പദവിഭാഗം

പദം
പദങ്ങൾ േചർന്നാണു വാക്യമാകുന്നെതന്നു ഗ്രഹിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞുവെല്ലാ. പദെമന്നുെവച്ചാെലന്താണു്? അെതങ്ങ�
െനയുണ്ടാകുന്നു? ‘തവള’ എന്ന ശബ്ദം നമ്മുെട ഭാഷയി�
െല ഒരു പദമാണു്; ‘തവള’ പദമല്ലതാനും. എന്താണു്
ഒന്നു പദമാെണന്നും മറ്റതു പദമെല്ലന്നും പറവാൻ കാര�
ണം? ‘തവള’, ഒരർത്ഥവും േബാധിപ്പിക്കുന്നില്ല. ‘തവള’
എന്ന ശബ്ദം േകൾക്കുേമ്പാൾ, ഒരു ജീവിയുെട രൂപം
നമുക്കു് ഓർമ്മവരുന്നു. അർത്ഥമുള്ള ശബ്ദമാണു്, പദ�
െമന്നു് ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമായിേല്ല? വാ�
ക്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കാൻ അർത്ഥമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കു
ചില രൂപസംസ്കാരങ്ങൾ േവണ്ടിവരും. ‘ഉറങ്’ എന്ന
ശബ്ദം നിദ്രെയ കുറിക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഈ രൂ�
പത്തിൽതെന്ന വാക്യത്തിൽ അതു പ്രേയാഗിക്കാവു�
ന്നതല്ല. ഉറക്കം, ഉറങ്ങുന്നു, ഉറങ്ങി ഇങ്ങെനെയാെക്ക
രൂപെപ്പടുത്തുേമ്പാേഴ പ്രേയാഗാർഹത സിദ്ധിക്കുന്നു�
ള്ളൂ. വാക്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കാൻ അഹങ്ങളും അർ�
ത്ഥയുക്തങ്ങളുമായ ശബ്ദങ്ങളാണു്, പദങ്ങൾ എന്നു
ധരിക്കണം. ‘ആശയങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള
ഉപകരണം ആകുന്നു, ഭാഷ’, എന്ന വാക്യത്തിൽ എത്ര
പദങ്ങളുണ്ടു്?

‘തവള’ എന്ന അർത്ഥയുക്തമായ ശബ്ദം, അർത്ഥരഹി�
തങ്ങളായ ഏതാനും വർണ്ണങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടായതാണു്.
ത് + അ, വ് + അ, ള് + അ, ഇങ്ങെന ആ പദെത്ത വി�
ഭജിക്കാം. ആറു വർണ്ണങ്ങൾ േചർന്നാണു്, അർത്ഥവ�
ത്തായ ഒരു ശബ്ദമായി പരിണമിച്ചതു്. ‘കിളി’ എന്ന വാ�
ക്കു് ഇതുേപാെല അപഗ്രഥിച്ചുേനാക്കു. ക് + ഇ, ള് + ഇ,
എന്നിങ്ങെന നാലു വർണ്ണം അെല്ലങ്കിൽ ധ്വനി ഈ പദ�
ത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അഭ്യാസം ൮

I വിട്ടുേപായ പദംേചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക:-

1. പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ഉപകരണമാ�
ണു്, ഭാഷ.

2. അർത്ഥയുക്തവും ആയ ശബ്ദമാണു്,
പദം.

3. സാകാംക്ഷങ്ങളായ പദങ്ങൾ േചർന്നു്
ആകുന്നു.

4. വാക്യങ്ങെള ആയും, വർണ്ണ�
ങ്ങളായും അപഗ്രഥിക്കാം.

5. വാക്യത്തിെല ഉേദ്ദശ്യം , വിേധയം ആഖ്യാ�
തവും ആെണന്നു െപാതുെവ പറയാം.

II താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങെള വർണ്ണങ്ങളാ�
ക്കി േ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 അർത്ഥ�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം ആസ്പദമാക്കി, പദങ്ങെള പല�
വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘െനടിയ ചമ്പകം
പൂത്തു’ എന്ന വാക്യം അപഗ്രഥിച്ചു പരിേശാധിക്കുക.
‘ചമ്പകം’ എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥം ഒരു മരമാ�
ണ്. ‘െനടിയ’ എന്ന പദം, ആ ജാതിയിൽെപ്പട്ട
ഏതു വൃക്ഷേത്തയും കുറിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ‘െച�
മ്പക’ത്തിെന്റ അർത്ഥെത്ത അത്ര വ്യാപകമല്ലാ�
താക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ, വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു. ‘പൂത്തു’,
‘കാലാനുബദ്ധമാ’ ഒരു പ്രവൃത്തിെയയാണു്, കുറിക്കു�
ന്നതു്. ഒരു വസ്തുവിെന നിർേദ്ദശിക്കുന്ന ‘ചമ്പകം’,
നാമം; ആ പദത്തിെന്റ അർത്ഥെത്ത േഭദിപ്പിക്കുന്ന
‘െനടിയ’ എന്ന ശബ്ദം, വിേശഷണം; കാലാദിബ�
ന്ധങ്ങേളാടു കൂടിയ വ്യാപാരം അർത്ഥമായ ‘പൂത്തു’
എന്ന വാക്കു ക്രിയ, അെല്ലങ്കിൽ, കൃതി.

(ii) നാമം, വിേശഷണം, ക്രിയ, ഈ മൂന്നു വിഭാഗത്തിൽ�
െപ്പട്ട ശബ്ദങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായ അർത്ഥമുെണ്ടന്നു
സ്പഷ്ടമായെല്ലാ. മറ്റു ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്കു പരി�
േശാധിച്ചുേനാക്കാം. ‘രാമായണം എന്ന കാവ്യം’,
‘വാല്മീകിയും വ്യാസനും’, ‘പുരാണേമാ ഇതിഹാസ�
േമാ’, ഈ പദ സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന
‘എന്ന’, ‘ഉം’, ‘ഓ’, ഇവയ്ക്കു് സ്വന്തമാെയാരർത്ഥമില്ല.
‘എന്ന’ എന്ന വാക്കു് ‘രാമായണം’, ‘കാവ്യം’, ഈ
പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അേഭദെത്ത േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.
‘വാല്മീകി’, ‘വ്യാസൻ’, ഈ രണ്ടു നാമങ്ങെള സമുച്ച�
യിക്കുവാനാണു്, ‘ഉം’ േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. ‘ഓ’ വി�
കല്പം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു പദങ്ങളിൽ നിന്നു േവർ�
തിരിച്ചു നിർത്തിയാൽ, ഇവയ്ക്കു് തനിെയ ഒരർത്ഥം
േബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമില്ല. അതിനാൽ
നാമക്രിയാവിേശഷണങ്ങളുേടയും, അവ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം മാത്രം സ്ഫുരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഈ ശബ്ദ�
ങ്ങളുേടയും, സ്വഭാവം വിഭിന്നമാെണന്നു െതളിയു�
ന്നു. നാമവും വിേശഷണവും കൃതിയും സ്വതന്ത്രമായി
ഒരർത്ഥെത്ത വചിക്കുന്നതിനാൽ അവ ‘വാചകം’
എന്ന ഇനത്തിൽ െപടുന്നു. പദങ്ങൾേക്കാ വാക്യ�
ങ്ങൾേക്കാ ഉള്ള ബന്ധം സ്ഫുരിപ്പിക്കുക മാത്രം െചയ്യു�
ന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ‘േദ്യാതകം’ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണു്
അടങ്ങുന്നതു്.

(iii) േദ്യാതകങ്ങെളത്തെന്ന രണ്ടുതരമായി തിരിക്കാ�
െമന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സശ്രദ്ധം പരിേശാധി�
ച്ചാൽ സുഗ്രഹമാവും. ‘പറ്റുക’ എന്ന വാക്കിനു് ഒട്ടി�
േച്ചരുക എന്നു് അർത്ഥമുണ്ടെല്ലാ. അതിനാൽ, ആ
പദം വാചകമാണു് എന്നു സ്പഷ്ടമെത്ര. ‘രാമെനപ്പറ്റി
എനിക്കു് ഒന്നും പറയുവാനില്ല’, എന്ന വാക്യത്തിൽ
ആ ശബ്ദം േദ്യാതകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നു്,
എങ്കിലും, എന്നാൽ, ഇത്യാദി േദ്യാതകശബ്ദങ്ങളും
വാചകപദങ്ങളിൽ നിന്നു പിറന്നിട്ടുള്ളവയാകുന്നു.
‘ഉം’, ‘ഓ’, ‘എ’, ‘ഊ’ മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ നാമാദി�
കളുെട നിലയിൽ നിന്നു ഭൃശം വന്നുണ്ടായ േദ്യാതക�
ങ്ങളല്ല. അവ ബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാ�
യിട്ടുതെന്നയാണു്, ഭാഷയിൽ പിറന്നതു്.

വാചകപദങ്ങൾ അർത്ഥേലാപം വന്നു് േദ്യാത�
കങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. അവയ്ക്കു് അവ്യയങ്ങെള�
ന്നാണു്, േപരു്. ശുദ്ധ േദ്യാതകങ്ങൾ നിപാതങ്ങളാ�
കുന്നു.
ശബ്ദങ്ങളുെട ഈ വിഭജനം സുഗ്രഹമാകാൻ പട്ടിക
വരച്ചു താെഴ േചർക്കാം.

പദം

വാചകം േദ്യാതകം

നാമം വിേശഷണം ക്രിയ അവ്യയം നിപാതം

അഭ്യാസം ൯

I വാചകം, േദ്യാതകം, ഈ സംജ്ഞകൾ യഥാസ്ഥാ�
നം േചർക്കുക.

(i) സ്വയം ഒരർത്ഥം കുറിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ശബ്ദം
ആകുന്നു.

(ii) പദങ്ങളുേടയും വാക്യങ്ങളുേടയും ബന്ധം കുറി�
ക്കുക മാത്രം െചയ്യുന്ന ശബ്ദം ആകുന്നു.

(iii) നാമവും ക്രിയയും വിേശഷണവും എന്ന
വിഭാഗത്തിലും, അവ്യയവും നിപാതവും
എന്ന വിഭാഗത്തിലും െപടുന്നു.

II (1) നിപാതാവ്യയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം േസാദാ�
ഹരണം വിവരിക്കുക.

(2) വ്യാപാരത്തിനു പുറേമ, താെഴ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
ക്രിയാപദങ്ങൾ എന്തർത്ഥം 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. രാമൻപിള്ളേയാളം പ്രശസ്തി മറ്റാരും
േനടിയിട്ടിെല്ലന്ന പരമാർത്ഥം ആരും സമ്മതി�
ക്കും. എന്നാൽ, സാമുദായികേനാവലുകൾ എഴു�
തിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ചന്തുേമേനാൻ
തെന്നയാണു് പ്രഥമഗണനീയൻ.
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3
വാക്യവിഭാഗം

ചൂർണ്ണിക
പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടുെകാണ്ടു വികസിക്കുന്നു.

സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല.

പശുക്കൾ േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന പച്ചൈമതാനങ്ങൾ ഗ്രാമ�
ങ്ങളിലുണ്ടു്.

ഒന്നാമെത്ത വാക്യം, പദാർത്ഥങ്ങെള സംബന്ധിക്കുന്ന
േകവലമായ ഒരു ആശയം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. അവെയ
പരാമർശിക്കുന്ന അന്യവിചാരം ആ വാക്യത്തിൽ കലർ�
ന്നിട്ടില്ല. രണ്ടാമെത്ത വാക്യത്തിൽ സൂര്യെനപ്പറ്റിയുള്ള
ഒരു വിചാരം മാത്രേമ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നാമെത്ത
വാക്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണു്. ‘പശുക്കൾക്കു്’
വിേധയമായ ഒരു ആഖ്യാതവും ‘ൈമതാനങ്ങൾ’ക്കു്
വിേധയമായ മെറ്റാരു ആഖ്യാതവും അതിലുണ്ടു്. രണ്ടാ�
ശയങ്ങൾ തൃതീയവാക്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു
സാരം. ഒന്നും രണ്ടും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഓേരാ ആഖ്യ�
യും ഓേരാ ആഖ്യാതവും മാത്രേമയുള്ളുവെല്ലാ. േകവല�
മായ ഒരാശയെത്ത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വാക്യമാണു് ചൂർ�
ണ്ണിക. ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ചൂർണ്ണികകളാകുന്നു.
മൂന്നാമെത്ത ഉദാഹരണം ഈ വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നി�
ല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നു വ്യക്തമാണെല്ലാ.

അഭ്യാസം ൧൦

I ചൂർണ്ണികാവാക്യം മാത്രം അടയാളെപ്പടുത്തി, ആഖ്യ�
യും ആഖ്യാതവും എടുെത്തഴുതുക:-

1. കാളിദാസൻ ശാകുന്തളം എന്ന വിഖ്യാതനാടകം
നിർമ്മിച്ചു.

2. ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ച നഗരം നശിച്ചുേപായി.
3. ദശരഥൻ നിശ്ചയിച്ച രാമാഭിേഷകം ൈകേകയി

മുടക്കിക്കളഞ്ഞു.
4. ഗാന്ധിജി അഹിംസാവാദിയാണു്.
5. മുല്ലപ്പൂെമ്പാടിേയറ്റുകിടന്നാൽ

കല്ലിനുമുണ്ടാെമാരു സൗരഭ്യം.
6. ഈടാർന്നുവായ്ക്കുമനുരാഗനദിക്കു വിഘ്നം

കൂടാെത്താഴുക്കനുവദിക്കുകയില്ല ൈദവം.

(ചൂർണ്ണികാവാക്യത്തിൽ വിേധയമായ അംശം തെന്ന�
യാെണങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആഖ്യയുണ്ടാവാം. ‘രാമനും
കൃഷ്ണനും ഇന്നെല വന്നു’; ‘കാറ്റും മഴയും ദുസ്സഹമായി�
ത്തീർന്നു’; ‘നദിയും കടലും തമ്മിൽ േചരുന്നു’; ഇത്യാദി
വാക്യങ്ങൾ അതിനു് ഉദാഹരണങ്ങളാണു്. എന്നാൽ
മുഖ്യ ക്രിയ വിഭിന്നകാലങ്ങളിേലാ വിഭിന്നസ്ഥലങ്ങളി�
േലാ നടക്കുന്നതാെണങ്കിൽ രണ്ടാഖ്യയുള്ള വാക്യം ചൂർ�
ണ്ണികയല്ല. ഉദാ:- രാമൻ ഇന്നെല െകാല്ലത്തു നിന്നും
കൃഷ്ണൻ ഇന്നു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും വന്നു. കാറ്റു്
ഇന്നെലയും മഴ ഇന്നും തുടങ്ങി.)

II ചൂർണ്ണികാവാക്യങ്ങെള അേപാദ്ധരിക്കുക:-

1. കാണാൻ വരുന്നവെരയെപ്പാഴുേത കരിങ്കൽ-
ത്തൂണാക്കി നിർത്തിടുമതിൽ സുഷേമന്ദ്രജാലം.

2. കൂടും കാർമുകിലാലകാല തിമിരം വ്യാപിച്ചു.
3. മായുന്നിതാ

കാടും കായലുമക്കടൽത്തിരകളും സഹ്യാദ്രികൂട�
ങ്ങളും.

4. മനുഷ്യശരീരത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു ജന്തുക്കളുെട
െകാഴുപ്പുകൾ കൂടിേയ കഴിയു.

5. ആ രാജകുമാരി ശാസ്ത്രകാരന്മാേരയും കവികേള�
യും േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു.

6. ലാഹൂർ നഗരത്തിനടുത്തു് ആ കവയിത്രിയുെട
ശവകുടീരം ഇന്നും കാണെപ്പടുന്നുണ്ടു്.

(ആഖ്യ, ആഖ്യാപരിച്ഛദം, കർമ്മം, കർമ്മപരിച്ഛദം,
ആഖ്യാതം, ആഖ്യാതപരിച്ഛദം, ഇവ പട്ടികവരച്ചുേവർ�
തിരിെച്ചഴുതണം. കർമ്മം ആഖ്യയായി വരുന്ന വാക്യമു�
ണ്ടാവും.

ഉദാ:- രാവണൻ രാമനാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടു; നഗരം ശത്രു�
ക്കളാൽ ആക്രമിക്കെപ്പട്ടു; പക്ഷി േവടനാൽ െകാല്ല�
െപ്പട്ടു.)

ചൂർണ്ണികാവാക്യം അേപാദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃക:-

1. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ സംഭാവനയായ ആറ്റംേബാം�
ബ് േലാകെത്ത ഇന്നു വല്ലാെത ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആഖ്യാപരിച്ഛദം ആഖ്യ
ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ
സംഭാവനയായ ആറ്റംേബാംബ്

കർമ്മപരിച്ഛദം കർമ്മം
„ േലാകെത്ത

ആഖ്യാതപരിച്ഛദം ആഖ്യാതം
ഇന്നു്, വല്ലാെത ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നു

ചൂർണ്ണികാവാക്യം.
(ആറ്റംേബാംബിെന സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു േകവല
വിചാരേമ ഈ വാക്യത്തിലുള്ളൂ.)

2. കാമേമാഹിതനായ പക്ഷി വിശന്നു വലഞ്ഞ േവട�
നാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടു.

ആഖ്യാപരിച്ഛദം ആഖ്യ
കാമേമാഹിതനായ പക്ഷി

ക രത്തൃപരിച്ഛദം കർത്താവു്
വിശന്നു വലഞ്ഞ േവടനാൽ

ആഖ്യാതപരിച്ഛദം ആഖ്യാതം
നിർദ്ദയം െകാല്ലെപ്പട്ടു.

(കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിൽ കർത്താവും കർമ്മണിപ്ര�
േയാഗത്തിൽ കർമ്മവുമാണു്, ഉേദ്ദശ്യം. വാക്യത്തി�
െല ഉേദ്ദശ്യമാണു് ആഖ്യ എന്നു മുൻപുതെന്ന പഠിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു് ഓർമ്മിക്കുക.)

8



4
ക്രിയ

മുറ്റുവിന പറ്റുവിന
കാലാദ്യർത്ഥവിേശഷണങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു വ്യാപാ�
രെത്തക്കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണെല്ലാ, ക്രിയ. വിന എന്ന
മലയാളവാക്കിനും അതുതെന്നയാണു്, അർത്ഥം. ചില
വിനകൾ (ക്രിയാപദങ്ങൾ) വാക്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി�
രിക്കും; ചിലതു്, അസ്വതന്ത്രമായിരിക്കും. മറ്റു പദങ്ങളുെട
അംഗമായ വിനയാണു്, അസ്വതന്ത്രമാവുന്നതു്. അന്യ�
പദങ്ങളുെട അംഗമല്ലാത്ത വിന സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. സ്വ�
തന്ത്രക്രിയ പൂർണ്ണമാണു്, പ്രധാനമാണു്. അസ്വതന്ത്ര�
ക്രിയ, അപൂർണ്ണവും അതുെകാണ്ടുതെന്ന അപ്രധാനവു�
മാകുന്നു. ഉദാഹരണംെകാണ്ടു് ക്രിയകളുെട ഈ അന്ത�
രം വിശദമാക്കാം.

‘പട്ടം ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു’, ഈ വാക്യം ആകാം�
ക്ഷാപൂർത്തിവന്ന പദസമൂഹമാണു്. പട്ടം എന്തുെചയ്യു�
ന്നു? ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു. ഇതിെല ക്രിയാപദം
മെറ്റാരു പദത്തിെന്റ അംഗമല്ല. ‘ആകാശത്തിൽ ഉയർ�
ന്നപട്ടം’, എന്നു വാക്യരൂപം മാറുേമ്പാൾ ആകാംക്ഷ
ശമിക്കുന്നില്ല. ‘പട്ട’ത്തിെനപ്പറ്റി എേന്താ പറയുവാനു�
ണ്ടു് എന്നു േശ്രാതാക്കൾക്കു േതാന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ. പൂർ�
ണ്ണക്രിയയില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു്, വാക്യം അപൂർണ്ണ�
മായിേത്താന്നുന്നതു്. ‘ഉയർന്ന’ എന്ന വിന പട്ടെത്ത
വിേശഷിപ്പിക്കയാണു് െചയ്യുന്നതു് എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.
ആ അപൂർണ്ണക്രിയാപദം പട്ടം എന്ന നാമത്തിെന്റ അം�
ഗമായി അതിേനാടു േചർന്നു നിൽക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ
ക്രിയ മുറ്റുവിനയാണു്; അതിനു്, അംഗിക്രിയ, എന്നും പൂർ�
ണ്ണക്രിയെയന്നും കൂടി സംജ്ഞകളുണ്ടു്. അസ്വതന്ത്രമായ
ക്രിയ പറ്റുവിനയാണു്. അതിനുതെന്നയാണു്, അംഗക്രി�
യെയന്നും അപൂർണ്ണക്രിയെയന്നും േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു്.
ആകാംക്ഷാപൂർത്തി വരണെമങ്കിൽ മുറ്റുവിനയിൽ വാ�
ക്യം അവസാനിക്കണം. പറ്റുവിനയിൽ അവസാനിക്കു�
ന്ന വാക്യങ്ങൾ അന്യവാക്യങ്ങളുെട അംഗങ്ങളായിരി�
ക്കും.

മുറ്റുവിന പറ്റുവിന
ഉയർന്നു ഉയർന്ന

നാമത്തിെന്റ അംഗമായി നിൽക്കുന്ന പറ്റുവിന മാത്രേമ
ഉദാഹരണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ക്രിയകളുെട അംഗമായി�
ട്ടും അപൂർണ്ണക്രിയകൾ വരും. “പട്ടം ആകാശത്തിൽ
ഉയർന്ന് വളെര േനരം പറന്നു. അതു കാണുവാൻ കു�
ട്ടികൾ വന്നു”. ഈ വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക. ‘ഉയർന്ന്’
എന്ന പറ്റുവിന പറന്നു എന്ന മുറ്റുവിനയുെട അംഗമാ�
കുന്നു. ‘കാണുവാൻ’ എന്നതു വന്നു എന്ന പൂർണ്ണക്രിയ�
യിലാണു് അന്വയിക്കുന്നതു്. വാക്യങ്ങെള വകതിരിച്ചു
പഠിക്കുവാൻ േവണ്ടിടേത്താളം മാത്രേമ ഈ സന്ദർഭ�
ത്തിൽ മുറ്റുവിനേയയും പറ്റുവിനേയയും കുറിച്ചു വിവരിക്കു�
ന്നുള്ളൂ.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

1. മുറ്റെത്താരറ്റെത്താരു പുത്തിലഞ്ഞി
മുറ്റിത്തഴച്ചങ്ങെന നിന്നിരുന്നു.

മുറ്റുവിന പറ്റുവിന
നിന്നിരുന്നു മാറി, തഴച്ചു്

2. കടെഞ്ഞടുത്ത ൈവരംേപാെല, സംസ്കാരങ്ങെളല്ലാം
കഴിഞ്ഞ കുമാരൻ പ്രകാശിച്ചു.

മുറ്റുവിന പറ്റുവിന
പ്രകാശിച്ചു കടഞ്ഞു്, എടുത്ത, കഴിഞ്ഞ

അഭ്യാസം ൧൧

I മുറ്റുവിന, പറ്റുവിന, ഈ പദങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനം
േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക:-

(i) നാമത്തിേന്റേയാ ക്രിയയുേടേയാ അംഗമായി പ്ര�
േയാഗിക്കുന്ന ക്രിയാപദമാണു്, .

(ii) മെറ്റാരു പദത്തിെന്റ അംഗമല്ലാെത പ്രേയാഗി�
ക്കുന്ന ക്രിയാപദമാണു്, .

(iii) വാക്യത്തിെന്റ ആശയം പൂർണ്ണമാകുന്നതിനു
പ്രേയാഗിക്കണം.

(iv) യിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ മറ്റു�
വാക്യങ്ങളുെട അംഗങ്ങൾ, അെല്ലങ്കിൽ വിേശഷ�
ണങ്ങൾ, ആയിരിക്കും.

II മുറ്റുവിനകളും പറ്റുവിനകളും തിരിെച്ചഴുതുക:-

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

(ii) ‘ഉടൻ മഹാേദവിയിടത്തുൈകയാ-
ലഴിഞ്ഞ വാർ പൂങ്കുഴെലാെന്നാതുക്കി
ജ്വലിച്ച കൺെകാെണ്ടാരു േനാക്കുേനാക്കി
പാർശ്വസ്ഥനാകും പതിേയാടുരച്ചാൾ’.

(iii) തടിച്ച തിരമാല; പരന്ന കൂരിരുള്; അലറുന്ന െകാ�
ടുങ്കാറ്റ്; ഇരമ്പുന്ന പുഴ; ഓളങ്ങളടിച്ചു വഞ്ചിമുങ്ങാ�
െത കരയ്ക്കടുക്കുവാൻ വളെര വിഷമിച്ചു.
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5
വാക്യവിഭാഗം II

സങ്കീർണ്ണകം
ചൂർണ്ണികാവാക്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം വിശദമാക്കുന്ന പ്ര�
കരണത്തിൽ, അതിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു വാക്യം
ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നതു മറന്നിരിക്കയില്ലെല്ലാ. അതു് ഇവിെട
വീണ്ടും അപഗ്രഥിച്ചു്, ചില സാമാന്യ തത്ത്വങ്ങൾ ഗ്രഹി�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം:

‘പശുക്കൾ േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ ഗ്രാ�
മങ്ങളിലുണ്ട് ’. പശുക്കേളയും പച്ച ൈമതാനങ്ങേളയും
സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ടാശയമാണു്, ഈ വാക്യത്തിലുള്ള�
തു്. ഏതാശയമാണു് പ്രധാനം? ‘ഉണ്ട് ’ എന്ന ആഖ്യാ�
തം മുറ്റുവിനയാണു്. വാക്യത്തിെന്റ ആകാംക്ഷാപൂർത്തി
വരുന്നതു് ആ പദത്തിലാണെല്ലാ. അതിെന്റ ആഖ്യ
‘പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ’ ആകുന്നു. ‘പശുക്കൾ േമഞ്ഞു
നടക്കുന്ന’ എന്ന വാക്യം ഈ പ്രധാന വാക്യത്തിെന്റ
അംഗമാണു്. ‘േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന’ എന്ന അപൂർണ്ണാഖ്യാ�
തം ‘പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ’ എന്ന നാമത്തിലാണെല്ലാ
അന്വയിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന അംഗവാക്യേത്താടുകൂടിയ
അംഗിവാക്യം സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു. ചൂർണ്ണികയിൽ അംഗ�
വാക്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഇതാണു് രണ്ടു വിഭാഗ�
ത്തിനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം.

അേപാദ്ധാരം
അംഗവാക്യം അംഗിവാക്യം

A. പശുക്കൾ േമഞ്ഞു B. പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ
നടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട്.

A. ആഖ്യ ആഖ്യാതം
പശുക്കൾ േമഞ്ഞു നടക്കുന്ന

(നടക്കുന്ന എന്ന അപൂർണ്ണാഖ്യാതം അംഗിവാക്യത്തി�
െല ആഖ്യയായ ‘പച്ച ൈമതാനങ്ങൾ’ എന്ന നാമ�
ത്തിൽ അന്വയിക്കുന്നു.)

B. അംഗിവാക്യം
ആഖ്യ ആഖ്യാപരിച്ഛദം
പച്ചൈമതാനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ

ആഖ്യാതം
ഉണ്ട്.

വാക്യം, സങ്കീർണ്ണകം.

2. ഉദാഹരണത്തിെല അംഗവാക്യം നാമത്തിൽ അന്വ�
യിക്കുന്നതിനാൽ, അതിനു നാമവിേശഷണവാക്യം
എന്നു സംജ്ഞ െകാടുക്കാം.

അഭ്യാസം ൧൨

I അംഗവാക്യങ്ങളും അംഗിവാക്യങ്ങളുമായി തിരിച്ചു്
നാമത്തിൽ അന്വയിക്കുന്ന വിേശഷണവാക്യങ്ങൾ
മാത്രം അടയാളെപ്പടുത്തുക. നാമത്തിൽ അന്വയി�
ക്കാത്ത അംഗവാക്യങ്ങേളെതല്ലാമാെണന്നു് അക്ക�
മിട്ടു കാണിക്കുകയും േവണം.

(i) നാം നിവസിക്കുന്ന േകരളം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധ�
മായ ഒരു രാജ്യമാകുന്നു.

(ii) എെന്റ നാടിെന്റ നാമേധയം ഞാൻ െവളിെപ്പടു�
ത്തുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വിസ്മയിച്ചുേപാേയക്കാം.

(iii) ഓണക്കാലത്തു കുട്ടികൾ പൂ പറിക്കാൻ നടക്കു�
ന്ന കാഴ്ച ആെരയാണു് ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാത്തതു്?

(iv) അനുജൻ ഉറങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ, േജ്യഷ്ഠൻ
കിടന്നിരുന്ന മഞ്ചത്തിെന്റ സമീപത്തു് ഒരു വിള�
ക്കു കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

(v) ആടിക്കുലഞ്ഞ നറുമുല്ലെകാടുത്ത പൂവു
ചൂടിക്കൃഷീവലകുമാരികൾ വന്നിടുന്നു.

3. എല്ലാ അംഗവാക്യങ്ങളും നാമത്തിലന്വയിക്കുന്നവയ�
െല്ലന്നു മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നു്, മനസ്സി�
ലായെല്ലാ. ‘യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നശി�
ക്കും’ എന്ന ഭാഗമാണു്, അംഗി. ‘യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ’
എന്നതാകെട്ട, അംഗമാകുന്നു. ‘ഉണ്ടായാൽ’ എന്ന
അപൂർണ്ണാഖ്യാതം അംഗിവാക്യത്തിെല പൂർണ്ണാഖ്യാ�
തമായ ‘നശിക്കും’ എന്ന ക്രിയാപദത്തിൽ അന്വയിക്കു�
ന്നു. അതിനാൽ ഈ ഉദാഹരണത്തിെല അംഗവാക്യം
ക്രിയാവിേശഷണമാണു്.

അേപാദ്ധാരം
A. യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ B. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നശിക്കും.

A. അംഗവാക്യം.
യുദ്ധം—ആഖ്യ.
ഉണ്ടായാൽ—ആഖ്യാതം.
(ഈ അപൂർണ്ണാഖ്യാതം അംഗിവാക്യത്തിെല നശി�
ക്കും എന്ന ക്രിയെയ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു.)

B. അംഗിവാക്യം.

ആഖ്യാപരിച്ഛദം ആഖ്യ ആഖ്യാതം
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നശിക്കും.

(ക്രിയാവിേശഷണമായ അംഗവാക്യേത്താടുകൂടിയ
അംഗിവാക്യം—സങ്കീർണ്ണകം.)

4. നാമത്തിെന്റ സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയ വാക്യങ്ങെളക്കു�
റിച്ചു് ഇതിനു മുൻപുതെന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടു്. ‘ഭൂമി ചലിക്കുന്നതു് നാം അറിയുന്നില്ല’ എന്ന വാ�
ക്യത്തിെല കർമ്മം നാമവാക്യമാെണന്നു സുഗ്രഹമാണ�
െല്ലാ.

ഈ വിചിന്തനങ്ങളിൽ നിന്നു മുഖ്യമായി െതളിയുന്ന
തത്ത്വെമെന്തല്ലാമാണു്? ചൂർണ്ണിക ഒരു േകവല വാ�
ക്യമാണു്. അതിൽ അംഗവാക്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കയില്ല.
അംഗവാക്യങ്ങേളാടുകൂടിയ അംഗിവാക്യം സങ്കീർണ്ണമാ�
കുന്നു. അംഗവാക്യങ്ങൾ മൂന്നിനമായി തിരിക്കാം; നാമ�
വാക്യം, നാമവിേശഷണവാക്യം, ക്രിയാവിേശഷണവാക്യം.

അഭ്യാസം ൧൩
അേപാദ്ധരിക്കുക:-

1. ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭരണമാ�
ണ് നല്ലതു്.

2. വലിയ മഹർഷികൾ െചാന്നാൽ
ഫലമാ വാക്കിെന്റ പിന്നിേലാടിവരും.

3. സ്വാതന്ത്ര്യം ജന്മാവകാശമാെണന്നു് ബാലഗംഗാ�
ധരതിലകൻ തുറന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഭാരതഖണ്ഡം
േസ്വച്ഛേപാെല ഭരിച്ചിരുന്ന െവള്ളക്കാർ േകാപാക്രാ�
ന്തരായി അേദ്ദഹെത്ത കാരാഗൃഹത്തിലടെച്ചങ്കിലും
പാണ്ഡിത്യവും സ്വഭാവമഹത്വവും ആദരിച്ചിരുന്ന
ചില മഹാപുരുഷന്മാർ ആ പ്രവൃത്തി അധിേക്ഷപി�
ക്കുവാൻ മുൻേപാട്ടു വന്നു.

4. കുേബരൻ േക്രാധിച്ചു ശപിച്ച യക്ഷൻ പ്രിയതമെയ
പിരിഞ്ഞു വിഷണ്ണനായി രാമഗിരിയിെല ആശ്രമ�
ങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ എല്ലാവരുേടയും
കണ്ണുകൾ കുളിർപ്പിക്കുന്ന വർഷകാലം വന്നു േചർ�
ന്നു.

5. ഞാൻ പറഞ്ഞതു േകട്ടു നടന്നിരുെന്നങ്കിൽ നീ ആപ�
ത്തിൽ ചാടുമായിരുന്നില്ല.

6. അധർമ്മം ക്ഷയിക്കാെത, ധർമ്മം വളരുകയിെല്ലന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതു വിശ്വസിക്കുേമാ?

(തുടരും…)
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ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
മലയാളത്തിെല പ്രശസ്തനായ കവിയും ഉപ�
ന്യാസകാരനും സർവ്വകലാശാല അദ്ധ്യാപ�
കനുമായിരുന്ന ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 1901 ജൂൺ
3-നു് െനല്ലിക്കാമ്പളളി വാര്യത്ത് ശങ്കരവാര്യ�
രുേടയും വടക്കിനി മാരാത്ത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മാ�
രാസ്യാരുേടയും മകനായി എറണാകുളം ജില്ലയിെല കാലടി�
ക്കടുത്തുള്ള നായേത്താട് എന്ന സ്ഥലത്തു് ജനിച്ചു. 17-ാം വയ�
സ്സിൽ െഹഡ് മാസ്റ്ററായി േജാലിയിൽ പ്രേവശിച്ചു. 1937-ൽ
എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1956-ൽ അദ്ധ്യാപക േജാലിയിൽ നിന്നും വി�
രമിച്ചു. േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ്, േകന്ദ്ര സാ�
ഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം, രാജ്യസഭാംഗം എന്നീ നിലകളിൽ
േസവനം അനുഷ്ടിച്ചു. 1978 െഫബ്രുവരി 2-നു് അന്തരിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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