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കവി ഹൃദയത്തിൽ നി ് പിറന്ന
വ്യാകരണ പുസ്തകം

—സക്കറിയ

ൈഹ ളിലാണു് (1958–61) “ഭാഷാ ദീപിക” ആദ്യം
എെന്റ കയ്യിെല ന്നതു്. വ്യാകരണം എനിക്കി�
ഷ്ടമായിരു എന്നതാണു് സത്യം. വൃത്തശാ വും
അതുേപാെലതെന്ന. പൂവത്തിങ്കൽ ചാേക്കാ സാറും
േതാമാ സാറും (േതാമാ സാറിെന്റ വീ േപർ മറ �
േപായി—വീ േപർ േചർത്താണു് സാറന്മാർ അറി�
യെപ്പട്ടിരുന്നതു്.) ആണു് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന�
തു്—സുന്ദരമായി, സുഗമമായി, ലളിതമായി. പഠിക്കാ�
നുള്ള വ്യാകരണത്തിന റ ് ഞാൻ “ഭാഷാ ദീ�
പിക”യിൽ കാടുകയറി വായി ം. കാരണം ജി
ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് എല്ലാം വിശദീകരിച്ച�
തു്—െകാ െകാ രത്നക്ക കൾ േപാെല തിള ന്ന
ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലുമുള്ള ഉദ്ധരണികൾ. വായിൽ
െവള്ളമൂറുന്ന, മധുര പലഹാരം േപാെലയുള്ള േ ാക�
ങ്ങൾ. ‘ആലസ്യമാണ്ട മുഖെമാ കുനി ’വും ‘അന�
ന്തമജ്ഞാതമവർണ്ണനീയ’വും ‘ഉടൻ മഹാേദവിയിട�

ൈകയി’ലുെമല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം കെണ്ടത്തിയതു്
‘ഭാഷാ ദീപിക’യിലാണു്. അതായിരു ജിയുെട
മ വാദം: കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത വ്യാകരണ നിയമ�
ങ്ങെള അേദ്ദഹം ഹൃദയഹാരികളും ലളിതങ്ങളുമായ
ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാ ് എെന്നേപ്പാെലെയാരുവ�
െന്റ തലയിൽ എെന്നേന്ന മായി പതി വ . മാ�

ികനായ കവിയായിരുന്ന അേദ്ദഹം നല്ല ഗദ്യത്തി�
െന്റയും ഉപാസകനായിരു . “ഭാഷാ ദീപിക”യിെല
ഗദ്യെമഴുത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിെല ഉദാഹര�
ണങ്ങൾ എെന്ന എ മാ മാണു് െകാതിപ്പിച്ചി ള്ള�
തു്!

ഞാൻ പഠിച്ച പുസ്തകം നഷ്ടെപ്പ േപായി. പിന്നീടു്
1966-ലാണു് േകാട്ടയം എൻ ബി എസിൽ നി ് ‘ഭാ�
ഷാ ദീപിക’ (1 രൂ. 62 ൈപ.) ‘വൃത്തമഞ്ജരി’ (2 രൂ. 25
ൈപ.) എന്നിവ വീ ം വാങ്ങിയതു് എ ് അതിനു�
ള്ളിലിരി ന്ന രസീതു് പറയു . ഞാൻ ‘ഭാഷാദീ�
പിക’ വല്ലേപ്പാഴും എടു ം. േസ്നഹ സേന്താഷങ്ങേളാ�
െട മറി േനാ ം.

ഇങ്ങെന മലയാളം
പഠിക്കാനുള്ള ഒരവ�
സരം പിന്നീടു് വന്ന
തലമുറകൾ ് ലഭി�
ച്ചില്ലെല്ലാ എേന്നാർ�

് പരിതപി ം.
അതിെനപ്പറ്റി ആളു�
കേളാടു് പറയണെമ�

് ആ ഹി ം. പേക്ഷ, അെതങ്ങെന സാധി ം?
അേപ്പാഴാണു് സായഹ്നയുമായി പരിചയെപ്പട്ടതു്.
ഞാൻ അേന്ന ദിവസം തെന്ന ‘ഭാഷാ ദീപിക’ എടു�

െകാടു : നിങ്ങളുെട സ്വത വായനാേമഖല�
യിേല ് ഇതിെനയും കൂടി േവശിപ്പി ക. ഇങ്ങ�
െനയും ഹൃദയത്തിൽ െതാടുന്ന, കവി ഹൃദയത്തിൽ
നി ് പിറന്ന, ഒരു വ്യാകരണ പുസ്തകമുണ്ടായിരു
എ വരും തലമുറകൾ അറിയെട്ട.
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വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർ െമന്റിൽ നി
നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി പുതിയ പാഠപദ്ധതി
അനുസരി ് രചിച്ചി ള്ളതാണു് ഭാ�
ഷാ ദീപിക ഒ ം ര ം പുസ്തകങ്ങൾ.
ഒന്നാം പുസ്തകം ൈ മറി ളുകളിെല
ഉയർന്ന ാസുകളിേല ം മിഡിൽ

ളുകളിേല ം േവണ്ടിയുള്ളതാണു്;
രണ്ടാം പുസ്തകം ൈഹ ൾ ക്സാ കളി�
േല ം. ഒന്നാം പുസ്തകം ീ.ശൂരനാ
കുഞ്ഞൻ പിള്ളയും രണ്ടാം പുസ്തകം

ീ.ജി.ശങ്കര റു മാണു് തയ്യാറാ�
ക്കിയി ള്ളതു്. ര പുസ്തകവും കമ്മിറ്റി
പരിേശാധി ് അംഗീകരിച്ചി ള്ളതുമാണു്.

— ന്ഥകാരൻ
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വാക്യവിഭാഗം III

നിർേദ്ദശം,ആനുേയാഗികം,ആഭിലാഷികം

1. ചൂർണ്ണിക, സങ്കീർണ്ണകം, ഇങ്ങെന ര തരത്തിലു�
ള്ള വാക്യങ്ങെള റി ് ഇതിനു മുൻപു സ്താവിച്ചി �

്. അംഗാംഗിഭാവങ്ങെള ഉപാധിയാക്കിെക്കാണ്ടാ�
യിരു , ആ വിഭാവകല്പനം. ഈ കരണത്തിൽ
മെറ്റാരു തരത്തിലുള്ള വാക്യവിഭജനമാണു്, െച ന്ന�
തു്. താെഴ എഴുതിയിരി ന്ന വാക്യങ്ങൾ സ ദ്ധം
പഠി ക:

(1) കാലവർഷം ആരംഭി .

(2) െകാടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുേമാ?
(3) നാെള ഉഴുതു തുടങ്ങണം.

ഈ മൂ വാക്യത്തിേന്റയും സ്വഭാവത്തിൽ അന്തരമു�
്. ഒന്നാമേത്തതു് ഒരു വ ത നിർേദ്ദശി ന്നേത�

യു . രണ്ടാമേത്തതു് അനുേയാഗത്തിെന്റ അഥവാ
േചാദ്യത്തിെന്റ രീതിയിലുള്ളതാണു്. ഒടുവിലേത്തതു
വക്താവിെന്റ ഇച്ഛകൂടി രിപ്പി . ഇവ യഥാ�

മം നിർേദ്ദശകം, ആനുേയാഗികം, ആഭിലാഷികം
എ സംജ്ഞ കല്പിക്കാം. ആശയം കാശിപ്പി �
ന്ന കാരം അനുസരി ിയകളുെട രൂപത്തിനു മാ�
റ്റം വരു ് എ ഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണു്.

2. അഭിലാഷത്തിൽ, നിേയാഗം, അനുജ്ഞ, വിധി,
ാർത്ഥന, ഇങ്ങെന ചില ഭാവങ്ങളാണു്, അന്തർഭവി ന്നതു്.

ഉദാ:-

(a) നീ േപാ.
നിങ്ങൾ േപാകു. നിങ്ങൾ േപാകുവിൻ.

ഘാതകെന തൂക്കിലിടെട്ട.
അവൻ േപാകെട്ട.
(ഈ വാക്യങ്ങളിെല ിയാപദങ്ങൾ വ്യാപാരവും
കാലവും മാ മല്ല കുറി ന്നതു്; നിേയാഗം കൂടി
സൂചിപ്പി ്. ഈ ിയകൾ നിേയാജക �
കാരത്തിൽെപട്ടവയാെണ സാരം.)

(b) ഉണ്ടാൽ ഉറങ്ങണം (ശീലം)
െത െച സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പശ്ചാത്ത�
പിക്കണം (മുറ)
ധർമ്മം ആചരിക്കണം (മുറ)
(ശീലം, മുറ, ഉപേദശം, ഈ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ
വിധിയിൽ െപടു . ഈ അഭി ായങ്ങൾ ഉൾ�
െക്കാ ന്ന ിയകൾ വിധായക കാരത്തിൽ
െപട്ടവയാണു്.)

(c) ഇനി നിങ്ങൾ േദശീയഗാനം പാടാം.
നമു നാെള കാഴ്ചബം ാവു കാണാം.
രാമനു നിങ്ങളുെട കൂെടയാ െചയ്യാം.
(അനുജ്ഞ അെല്ലങ്കിൽ അനുവാദം കാശിപ്പി�

ന്ന ഈ വാക്യങ്ങളിെല ിയകൾ അനുജ്ഞാ�
യക കാരത്തിൽ ആണു് അന്തർഭവി ന്നതു്.)

(d) ‘ആ സ്വാത ്യസ്വർഗ്ഗത്തിൽ, പിതാേവ,
എെന്റ രാജ്യം ഉണർ എത്തിേച്ചരണേമ!’
‘എെന്റ നാടിെന്റ നന്മ ് എെന്റ ജീവിതം
സമർപ്പിക്കാൻ എനി ശക്തിയുണ്ടാകണേമ!’
(ഈ ഉദാഹരണവാക്യങ്ങൾ ാർത്ഥന അെല്ല�
ങ്കിൽ ആശംസ ഉൾെക്കാ . ഈ അർത്ഥം
ഉൾെക്കാ ന്ന ിയ ആശംസകം എന്ന കാര�
ത്തിൽെപ്പടുന്നതാണു്.)

3. നിേയാജകം, അനുജ്ഞായകം, വിധായകം, ആശം�
സകം, ഈ കാരങ്ങളിലുള്ള വാക്യങ്ങെളല്ലാം ‘ആഭി�
ലാഷികം’ എന്ന വകുപ്പിൽ േചർക്കാം.

അഭ്യാസം ൧൪

I നിർേദ്ദശകം, ആനുേയാഗികം, ആഭിലാഷികം,
ഈ ഓേരാ വിഭാഗത്തിലും ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ േവർ�
തിരിെച്ചഴുതുക:-

1. ീേക്കറ്റ ലാസ്യപദമായ് ഭുവി സഹ്യമാകു-
മേക്കളി പൂണ്ട മലയു വിളങ്ങിടു .

2. ജയി താക, രാമൻ! ജയി താക, സീത!
3. വല്ലഭം ജതി സാ ശകുന്തള; അനുജ്ഞ നിങ്ങ�

ളരുളീടുവിൻ!
4. എന്നാലും താതനേല്ല? പുനരവിെട നട-

ന്നതും യാഗമേല്ല?
5. മതിയാേവാളം പുണരാം

മലരമ്പ ടിയന്ന ഗാ ത്താൽ
മാലിനിയലനീർ ള്ളിയു-
േമടലർ മണവും കലർന്ന െതന്നലിെന.

6. തേമ്പാറടിക്ക! കുഴലൂതുക! പാണ്ടിരാജ്യം
വൻേപാരടി നട ക! േപാക നിങ്ങൾ!

7. കാല ണരണം കാലും
മുഖവും കഴുകീടണം
വിശ്വനാഥെന വന്ദി
പിെന്നപ്പാഠം പഠിക്കണം.

8. വി താൻ തലതാനി
വളയ്ക്കെട്ട വിേരാധികൾ!

9. രക്ഷിക്കേണ ത രാേന,
കാൽ വണ ന്ന ഭക്തെന.
വരുത്തേണ നന്മെയനി-
െക്കെന്റ േമൽ ദയേതാന്നേണ!

II ആനുേയാഗിക രൂപമാക്കി വാക്യം മാ ക:-

1. ന െട േദശഭാഷകൾ ് മഹത്തായ
ഭാവിയു ്.

2. രാജ്യാഭിവൃദ്ധി യത്നിേക്കണ്ടതു ന െട
കടമയാണു്.

3. നാടിെന്റ സമ്പ വർദ്ധിപ്പി ന്നതിനു വ്യവ�
സായശാലകൾ സ്ഥാപിക്കണം.

4. നിങ്ങൾ യത്നത്തിെന്റ മാന്യതയിൽ സംശ�
യി .

III നിേയാഗവും അനുജ്ഞയും രി ന്ന നന്നാലു
വാക്യം എഴുതുക.

IV ആശംസക കാരത്തിനു് ഉദാഹരണമായ മൂ
വാക്യം എഴുതുക.

V താെഴ എഴുതുന്ന അനുേയാഗരൂപത്തിലുള്ള വാക്യ�
ങ്ങൾ ് അനുജ്ഞായക രൂപത്തിലുള്ള ഉത്തരം
എഴുതുക:-

1. ഞാൻ അകേത്ത വരെട്ടേയാ?
2. എനി േരാഗിെയ കാണാേമാ?
3. നിങ്ങൾ എനി മാ തരുേമാ?
4. ഞാൻ സേമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യെട്ടേയാ?
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ചിഹ്നനം

ബി ,കാകു, വിേക്ഷപണി

1. നാം സംസാരി േമ്പാൾ, േ ാതാവിനു് ആശയ�
ഹണം സുകരമാകാൻേവണ്ടി ചില നിർത്തലുകൾ

സ്വാഭാവികമായി തെന്ന ഉണ്ടായിരി ം. എഴുതു�
േമ്പാഴാണു സേന്ദഹത്തിനു് അധികം സംഗതിവരുന്ന�
തു്. അതിനാൽ, ആശയം വ്യക്തമാകത്തക്കവണ്ണം
ചില ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിയിരി .
ആകാംക്ഷാപൂർത്തി വരുേമ്പാളാണേല്ലാ, വാക്യം
അവസാനി ന്നതു്. പൂർണ്ണ വാക്യാവസാനത്തിൽ
പൂർണ്ണ വിരാമചിഹ്നമായ ബി േചർക്കണം.

ഉദാഹരണം:

1. െചറുേശ്ശരി കൃഷ്ണഗാഥ നിർമ്മി .

2. ഉൽ ഷ്ടങ്ങളായ ന്ഥങ്ങൾ മാ േമ വായി�
ക്കാവൂ.

3. ഞാൻ അവിെടനി േപാ , ഇന്നെല കാല�
്.

2. അനുേയാഗികം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്ന വാ�
ക്യങ്ങളുണ്ടേല്ലാ. അവയുെട അവസാനത്തിൽ പൂർണ്ണ�
വിരാമചിഹ്നമായ ബി വല്ല, േചാദ്യചിഹ്നമായ കാകു
ആണു് േചർേക്കണ്ടതു്.

ഉദാഹരണം:

1. വിദ്യാർത്ഥികൾ ന്ഥപാരായണം െചയ്താൽ മാ�
ം മതിേയാ? ഏെതങ്കിലും െതാഴിൽ പരിശീ�

ലി കകൂടി േവേണ്ട?

2. ഏതു രാജ്യമാണു്, ആധുനിക ശാ വിജ്ഞാന�
ത്തിൽ മുൻപി നി ന്നതു്?

3. ആരാണു് ശാകുന്തള നാടകത്തിെന്റ രചയിതാ�
വു്?

3. ആശ്ചര്യം മുതലായ ഭാവങ്ങെള േദ്യാതിപ്പി ന്ന
വാക്യങ്ങളുെട ഒടുവിൽ വിേക്ഷപണി േചർക്കണം.

ഉദാഹരണം:

1. എെന്താരു ഭംഗി! എെന്താരു മാധുര്യം!
2. ഹാ, എനി രക്ഷി വാൻ കഴി ഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ!

3. ആ വിശുദ്ധയാം മുഗ്ദ്ധപുഷ്പെത്ത കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ!
ആവിധം പരസ്പരം േസ്നഹിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ

4. ജയി താക രാമൻ!

5. ഭാരതം െവൽവുതാക!

അഭ്യാസം ൧൫

ബി , കാകു, വിേക്ഷപണി, ഇവ യഥാസ്ഥാനം േചർ�
ക:-

1. കഷ്ടെപ്പട്ട രുഷെനാരു നാല െകാല്ലം കഴി�
ച്ചാൻ

2. മുൻേപാ േപാകു ജ ഡം ശരീരം
3. എെന്ന കാത്തിരിേക്കണ്ട നിങ്ങളാരും ഏതാനും

ദിവസം കഴിേഞ്ഞ ഞാൻ വരികയു എ
പറഞ്ഞിരു വെല്ലാ

4. ഹാ പുഷ്പേമ, അധികതുംഗപദത്തിെല
േശാഭിച്ചിരുന്നിെതാരു രാജ്ഞികണക്കേയ നീ

5. നിങ്ങൾ വരുേമാ എെന്റകൂെട സഹായി േമാ
നാ കാെര എന്നാണു് ഇനി ഉണർ വർത്തി�

ക.

6. വിെല്ലടുക്കാേമാ കുലച്ചീടാേമാ െതാടുക്കാേമാ
7. ബുദ്ധമതം പിറന്നതു ഭാരതഭൂമിയിലേല്ല
8. ആരുെട മുൻപിൽ നമസ്കരി നീ
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നാമം

ആ പുതിയ പനിനീർ വിെന്റ തുടു േനാ ! അതി�
നു വാട്ടം തട്ടിയില്ല.

പനിനീർ വു് ഒരു വ , അഥവാ വ്യം, ആകു . തു�
ടു ് അതിനുള്ള ഒരു ഗുണമാണു് ‘വാടുക’ എന്ന ിയ�
യുെട േപരാകു , ‘വാട്ടം’. ഒരു വൃത്തിയല്ലാെത കാ�
ലാദികളായ അർത്ഥവിേശഷങ്ങെളാ ം ആ പദം
നിർേദ്ദശി ന്നില്ല. വ്യത്തിെന്റേയാ ഗുണത്തിെന്റ�
േയാ ിയയുെടേയാ േപരായ ശബ്ദം നാമമാെണ
മുൻപുതെന്ന പഠിച്ചി ണ്ടെല്ലാ. പനിനീർ വു്, വ്യ�
നാമം; തുടു ്, ഗുണനാമം, വാട്ടം, ിയാനാമം.

അഭ്യാസം ൧൬

I (a) ഗുണനാമം മാ ം അടയാളെപ്പടു ക:-

(i) പാട്ടിെന്റ മാധുര്യംെകാ ഹൃദയം അലി�
േപായി; പലർ ം അ തം േതാന്നി.

(ii) നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുന്നതാണു്, വി�
േവകം.

(iii) തുമ്പ വിലും തൂമെയഴും നിലാ-
വമ്പിൽ തൂകിെക്കാണ്ടാകാശവീഥിയിൽ.

(iv) പുതുമേയാ പഴമേയാ േനാക്കിയല്ല, സാഹി�
ത്യ കൃതികളുെട േമന്മ തീരുമാനിേക്കണ്ടതു്;
ആവിഷ്കരി ന്ന ജീവിത്തിെന്റ മഹത്വവും

തിപാദി ന്ന രീതിയുെട സൗന്ദര്യവും
േനാക്കിയാണു്.

(v) ആകാശത്തിെന്റ വിശാലതയും സമു ത്തി�
െന്റ അഗാധതയും.

(vi) ആനയുെട വലുപ്പം അണ്ണാനു് ഇല്ല. അണ്ണാ�
െന്റ െചാടിയും ചുണയും ആന മില്ല.

I (b) താെഴ എഴുതുന്ന വിേശഷണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയി�
രി ന്ന ഗുണങ്ങളുെട േപരുകൾ എതിർവശ ്
എഴുതുക.

വിേശഷണം ഗുണനാമം

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

II (a) ിയാനാമം മാ ം എഴുതുക:-

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

പണി െചയ്ത എ േപരുെട വൃത്തിെകാ�
ണ്ടാണു് നാടിനു് പുേരാഗതി ഉണ്ടായതു്! കു�
റ്റവും കുറവും പറയൽ െതാഴിലാക്കി നട �
ന്ന ആളുകൾ ഇെതല്ലാം അറിയു േണ്ടാ?

(iv) ഉടു ം നട ം നന്നായാൽ മാ ം േപാരാ.
ഉഴലും, െവട്ടലും, കിളയ്ക്കലും വര മാടലും
ഒെക്ക കർഷകന്മാർ അല്ലാെത ആരാണു
െചയ്ക? കിള, വിത, േതവു്, നന, െകാ ്,
ഇങ്ങെന േനാക്കിയാൽ അവർ ് ഇളവു�
േണ്ടാ വല്ലേപ്പാഴും?

(b) അടിയിൽ തന്നിരി ന്ന ിയകളുെട നാമരൂപ�
ങ്ങൾ എഴുതുക:-

1.കുളി 2.കളി
3.ഒലി 4.അറിയു
5.പാടു 6. േകൾ
7. േതാരു 8.കാണു

III (a) വ്യനാമങ്ങൾ മാ ം എടുെത്തഴുതുക:-

1. മനുഷ്യനു ശരീരം മാ മല്ല, ഹൃദയവും ആത്മാ�
വും ഉ ്.

2. ആകാശം സൃഷ്ടികർത്താവിെന്റ േതാട്ടവും
നക്ഷ ങ്ങൾ അതിെല പൂക്കളും ആെണ�

് ഒരു വാചകൻ വർണ്ണി .
3. ഭാരതഖണ്ഡം ആരാമവും നമ്മൾ അതിെല

കുയിലുകളും ആെണ ് ഇഖ്  ബാൽ പാടി�
യി ്. ആ കവി മാതൃഭൂമിെയ അ മാ�

ം േസ്നഹിച്ചിരു .
4. ഗീതാഞ്ജലി എന്ന കാവ്യം രചിച്ചതുെകാ�

ണ്ടാണു് രവീ നാഥ ടാഗൂറിനു േനാബൽ
സമ്മാനം ലഭിച്ചതു്.

(b) താെഴ പറയുന്ന വ്യങ്ങൾ േചർന്ന മു ഗു�
ണങ്ങളുെട േപെരഴുതുക.

1.പൂവു് 2.മല
3.സമു ം 4.വിള ്
5.ച ൻ 6.പടയാളി
7.വിമാനം 8.കണ്ണാടി
9.പഞ്ചസാര 10.കച്ചവടക്കാരൻ

വ്യനാമവിഭാഗം

1. നിവർന്ന നെട്ട ം വിേശഷണബുദ്ധിയും സംഭാ�
ഷണ ശക്തിയും മനുഷ്യെന്റ സാമാന്യഗുണങ്ങളാെണ�

പറയാം. ഈ ധർമ്മങ്ങളുെട വ്യങ്ങൾ ഒരു ജാ�
തിയാകു . മണ്ണിൽ മുള വളരുക, േവരും തടിയും
ഇലയും പൂവും കായും ഉണ്ടാവുക, ഈ ലക്ഷണം വൃ�
ക്ഷങ്ങൾെക്കല്ലാം െപാതുെവ േചരുമെല്ലാ. ഈ ധർ�
മ്മങ്ങൾ കലർന്ന വ്യങ്ങൾ എല്ലാം േവെറാരു ജാതി�
യാണു്. ജാതിെയ കുറി ന്ന നാമങ്ങൾ സാമാന്യനാ�
മങ്ങളെ . മനുഷ്യൻ, വൃക്ഷം, നദി, മൃഗം, വർത്തമാ�
നപ ം, പുസ്തകം, പർവ്വതം ഇത്യാദിപദങ്ങെളാെക്ക
സാമാന്യനാമങ്ങൾ ആണു്.

2. മനുഷ്യജാതിയിൽത്തെന്ന പല അവാന്തരവിഭാഗ�
ങ്ങളുണ്ടെല്ലാ. മതം, ആചാരം, ഭാഷ, രാജ്യം മുതലാ�
യവെയ ആസ്പദമാക്കി ഹി , മുസൽമാൻ, മലയാളി,
ബംഗാളി, എെന്നാെക്ക നാം പറയാറിേല്ല? മനുഷ്യ�
സാമാന്യധർമ്മങ്ങൾ പുറെമ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച
ഉപാധികെള ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വർഗ്ഗസാമാന്യധർ�
മ്മങ്ങളും ഈ ജാതികൾ ്. ഈ ഉപവിഭാഗങ്ങ�
െള റി ന്ന േപരുകളും സാമാന്യനാമങ്ങൾ തെന്ന.
വൃക്ഷസാമാന്യ ലക്ഷണത്തിനുപുറെമ, അവാന്തരവർ�
ഗ്ഗധർമ്മങ്ങളും കലർന്ന ഇലഞ്ഞി, മാവു്, േത ് മുത�
ലായവെയ നിർേദ്ദശി ന്ന നാമങ്ങളും സാമാന്യനാ�
മങ്ങളാകു .

3. മുകളിൽ സ്താവിച്ചതുേപാെലയുള്ള വ്യജാതിക�
ളിൽെപടുന്ന ഓേരാ വ്യക്തിേയയും തിരി കാണി �
ന്നതിനു നാമങ്ങൾ കല്പിക്കാറു ്. മനുഷ്യജാതിയിൽ�
െപട്ട ഒരു വ്യക്തി രാമൻ എേന്നാ നസീർ എേന്നാ
േതാമസ് എേന്നാ യേഥച്ഛാ േപരിടാം. ഇതു് ഒരു സാ�
ധാരണ ധർമ്മെത്ത മുൻനിർത്തി കല്പി ന്നതല്ല. മനു�
ഷ്യെന കണ്ടാൽ, ഏതപരിചിതനും മനുഷ്യനാെണ�

ഹിക്കാം. അതിനു സഹായമായ ജാതിലക്ഷ�
ണം ഉണ്ടെല്ലാ. രാമേനേയാ േതാമസ്സിേനേയാ കാണു�
ന്ന അപരിചിതനു് ആ വ്യക്തി മനുഷ്യനാെണന്നല്ലാ�
െത രാമനാെണേന്നാ േതാമസ്സാെണേന്നാ മനസ്സിലാ�
വുന്നതല്ല. ഏെതങ്കിലും വ്യധർമ്മെത്ത അവലംബി�
ച്ചല്ലാെത, ജാതിയിൽെപട്ട ഓേരാ വ്യക്തി ം നൽകു�
ന്ന േപരാണു്, സംജ്ഞാനാമം.

മനുഷ്യൻ സാമാന്യനാമം; രാമൻ, േതാമസ്, മുതലാ�
യവ, സംജ്ഞാനാമം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

സാമാന്യനാമം സംജ്ഞാനാമം
നദി ഗംഗ, സി , പമ്പ
വർത്തമാനപ ം ‘മേനാരമ’, ‘മാതൃഭൂമി’
നാടകം ഹാംല ്, ശാകുന്തളം
കവി കാളിദാസൻ, വാല്മീകി
രാജ്യം ഇന്ത്യ, ൈചന, റഷ്യ

4. മ ്, െവള്ളം, വായു, എണ്ണ, കടലാസ് മുതലായ
പദാർത്ഥങ്ങൾ ജാതിേഭദം ഇല്ല. െചമന്ന മ ്,
െവളുത്തമ ്, എ വർണ്ണേഭദം ആസ്പദമാക്കി വ്യ�
വഹരിക്കാറു ്. അതു െവളുത്ത മനുഷ്യൻ, കറുത്ത
മനുഷ്യൻ എ േവർതിരി ന്നതുേപാെല മാ മാ�
കു . ജാതി വ്യക്തിേഭദകല്പനത്തിനു് ഇതല്ല ഉപാധി
എ മുൻപു് വ്യക്തമാക്കിയി ്. മ ം െവള്ളവും
മ ം അളക്കാവുന്ന വ്യങ്ങളാണു്. അവയിൽ അട�

ന്ന വ്യക്തികളില്ല. ജാതിയും വ്യക്തിയുമായി തിരി�
ക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈമാതിരി പദാർത്ഥങ്ങെള നിർേദ്ദ�
ശി ന്ന പദങ്ങൾ േമയനാമങ്ങളാകു . േമയം എന്ന
വാക്കിനു് അളക്കാവുന്നതു് എന്നാണർത്ഥം. ര വട്ടി
മ ്, മൂ കുടം െവള്ളം, നാലുപറ അരി, അഞ്ചിടങ്ങ�
ഴി എണ്ണ, മൂ റാത്തൽ മാംസം, എെന്നാെക്കയാണ�
െല്ലാ നാം വ്യവഹരി ന്നതു്. മ ്, െവള്ളം, അരി
മുതലായവ േമയനാമങ്ങളാണു്.

അഭ്യാസം ൧൭

I (a) വ്യനാമം, ഗുണനാമം, ിയാനാമം ഇവയിൽ
നി േയാഗ്യമായ പദം എടു േചർ വാ�
ക്യം പൂർണ്ണമാ ക:-

രൂപമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങേളയും, രൂപമില്ലാത്ത
ആത്മാവു്, മന ്, ബുദ്ധി, ൈദവം, കാലം, എന്നി�
വേയയും കുറി ന്ന ശബ്ദം ആകു .

I (b) വ്യനാമം മാ ം അടയാളെപ്പടു ക:-

(1) സഹ്യെന്റ ശിഖരങ്ങളിൽ നി ് അേനകം
പുഴകൾ പുറെപ്പ ് ാമങ്ങേളയും നഗരങ്ങ�
േളയും തഴുകിെക്കാ ് പടിഞ്ഞാേറാെട്ടാഴു�
കി സമു ത്തിൽ െച േചരു . അവയും
കടലിെല തിരകളും േചർ ് ചില തുരു �
കൾ നദീമുഖങ്ങളായ കായലുകളിൽ നിർ�
മ്മിച്ചി ്. െത കൾ അവയിൽ തിങ്ങി�
നിൽ ന്നതു മേനാഹരമായ കാഴ്ചയാണു്.

(2) ‘പാടത്തിൻകെര നീെള നിലനിറമായ്
േവലിെക്കാരാേഘാഷമാ-
യാടി ങ്ങിയല ല സുകൃതം
ൈകെക്കാണ്ടിരി ം വിധൗ
പാരാേത വരിെകെന്റ ൈകയിലധുനാ
പീയൂഷദംകെത്തയും
േഭദിച്ചങ്ങെന കയ്പവള്ളി തരസാ
െപ ള്ള ൈപതങ്ങേള!’

II സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ മാ ം എടുെത്തഴുതുക:-

(1) ശകുന്തള, ിയംവദേയാടും അനസൂയേയാ�
ടും വനേജ്യാത്സ്ന എന്ന മുല്ലേയാടും ദീർഗ്ഘാ�
പാംഗൻ എന്ന മാൻകുട്ടിേയാടും യാ ാനു�
വാദം േചാദി .

(2) െപരിയാറും േപരാറും പമ്പയും ഒഴുകുന്ന േക�
രളത്തിൽ െവള്ളം കിട്ടാെത വരുേമാ കൃഷി�
ക്കാർ ്?

(3) ‘എച്ചി ട്ടിയടിച്ചീടെട്ട,
െകാച്ചിളയച്ചി തളിച്ചീടെട്ട’.

(4) ഋതുപർണ്ണെന്റ രാജധാനിയിൽ നളൻ േവ�
ഷം മാറിത്താമസി െണ്ട ് ഊഹി�
ച്ച ബുദ്ധിമതിയായ ദമയന്തി മാതാവിെന്റ
സമ്മതേത്താടുകൂടി, പിതാവായ ഭീമൻ
അറിയാെതതെന്ന, ഭർത്താവിെന കുണ്ഡി�
നത്തിൽ വരു ന്നതിനു് ഒരു ഉപായം
ക പിടി .

III േമയനാമങ്ങൾ മാ ം അടയാളെപ്പടു ക:-

(1) െവള്ളത്തിെലണ്ണെയാഴിച്ചതുേപാെല
േവഗത്തിെല ം പടർ കഥകൾ.

(2) ഒരു തരി മണ്ണ് ഈ നാട്ടിെലനിക്കില്ല; ഒരു
പിടി അരിേയാ െനേല്ലാ എനി മുതലില്ല;
ഒരു മു ം ഈ കുടയും ഈ വടിയും മാ മു�

്.
(3) ഉതിരും പതിരും തിരിച്ചാൽ ഉരിേയാ നാ�

ഴിേയാ കിട്ടിേയക്കാം. അത്താഴക്കഞ്ഞി ്
ഇതു മതിേയാ? വയർ നിറെയ േചാറിെന്റ
കാര്യം േപാെട്ട.
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9
ിയാവിഭാഗം

1. കാലാദ്യർത്ഥങ്ങേളാടുകൂടിയ വൃത്തിെയ കുറി �
ന്ന ശബ്ദമാണു്, ിയ, അെല്ലങ്കിൽ കൃതി, എ പഠി�
ച്ചി ണ്ടെല്ലാ. ‘പക്ഷി പാടു ’, എന്ന വാക്യം േനാ�

ക. വർത്തമാനകാലത്തിൽ പക്ഷി െച ന്ന ഒരു
വ്യാപാരമാണു്, ‘പാടു ’ എന്ന ിയാപദം േബാധി�
പ്പി ന്നതു്. ‘പാടി’ എ രൂപം മാറ്റിയാൽ, ഭൂതകാ�
ലത്തിൽ നടന്ന വ്യാപാരം അർത്ഥം ആകും. ‘നാടകം
കഴി ; ഇനി മംഗളം പാടാം’, ഈ വാക്യത്തിെല
‘പാടാം’ എന്ന ിയ അനുജ്ഞകൂടി, വൃത്തി പു�
റേമ, കുറി ്. ‘ആകു ’, ‘ഉ ്’, ഈ പദങ്ങളും
കൃതികൾ തെന്ന. ഒരു വൃത്തിെയയല്ല, അവസ്ഥെയ�
യാണു് ഇവ കുറി ന്നതു്.

2. ആഖ്യ ം ആഖ്യാതത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�
െത്ത വിവരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ, കർത്താവു്, കർമ്മം,
ഇവെയ റി സ്താവിച്ചി ്. കർത്താവില്ലാെത

ിയ നട കയില്ല. എന്നാൽ, എല്ലാ ിയകൾ ം
കർമ്മം േവണെമന്നില്ല. ‘ഞാൻ ഉറങ്ങി’, എന്ന വാ�
ക്യം ഉദാഹരിക്കാം. ഉറങ്ങിയതാരാണു് എന്നല്ലാെത,
ഉറങ്ങിയെതന്തിെനയാെണ ് ആകാംക്ഷ ജനി �
ന്നില്ലെല്ലാ. അതുെകാ ്, ‘ഉറങ്ങി’ എന്ന ിയ
കർമ്മമിെല്ല വ്യക്തമാകു . ‘പക്ഷി പറ ’, ‘എഴു�

വ ’, ‘മരം വീണു’, മുതലായ വാക്യങ്ങളിലും
കർത്താവിെന റിച്ചല്ലാെത കർമ്മെത്ത റി ജി�
ജ്ഞാസ ് അവസരമില്ല. വാടുക, പറ ക, വീഴുക,
വരിക, ഈ ിയകൾ കർമ്മമില്ലാത്തവയാെണ
സാരം. കർമ്മമില്ലാത്ത ിയ അകർമ്മകവും, കർമ്മമു�
ള്ളതു് സകർമ്മകവും ആകു .

ഉദാഹരണം:-

അകർമ്മകം സകർമ്മകം
നദി ഒഴുകു . ആശാരി മരം മുറി .
സമു ം ഇളകു . കർഷകൻ വി വിത .
നക്ഷ ം തിള . നളിനി കാവ്യം പഠി .

3. ‘ലളിത പാടു ’, ‘ ലളിത പാടി ’, ഈ വാക്യ�
യുഗളത്തിെല ിയകളുെട അർത്ഥത്തിൽ എന്തന്തര�
മാണുള്ളതു്? ‘പാടു ’ എന്നതിൽ പരേ രണയില്ല;
‘പാടി ’ എന്നതിലാകെട്ട ലളിതയുെട േ രണ�
യാൽ മെറ്റാരാളാണു് പാടുന്നതു്. അന്യേ രണ കല�
രാത്ത ിയ േകവലം; അന്യേ രണ രി ന്നതു്

േയാജകം.

ഉദാഹരണം:-

േകവലം േയാജകം
പാടു പാടി
പറയും പറയി ം
ഓടി ഓടി
മായു മാ
വായി വായിപ്പി

4. ഓടുക, പറയുക, മായുക ഇവെയാെക്ക േകവല ി�
യകളാണെല്ലാ; ഓടി ക, പറയി ക, മാ ക ഇവ�
െയാെക്ക േയാജകങ്ങളും. ‘ക്ക്’ േയാജകാർത്ഥം
കുറിക്കാനാണു്, േചർത്തി ള്ളെത രൂപങ്ങൾ സൂ�
ക്ഷി പഠിച്ചാൽ സു ഹമാവും. ‘ഓടുക’ മുതലായ
േകവലരൂപങ്ങളിൽ അതു കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ
‘ക്ക്’ േചർന്ന േകവല ിയാരൂപങ്ങളു ് എ �
ഹിച്ചിരിക്കണം. പഠി ക, നട ക, കളി ക, വി�
ളി ക മുതലായ വൃത്തികൾ പരേ രണകൂടാെത,
കർത്താവു് സ്വയം െച ന്നവയാണെല്ലാ. ഇങ്ങെന
‘ക്ക്’ േചർന്ന േകവല ിയകൾ കാരിതെമ ം,
േചരാത്ത േകവലങ്ങൾ ് അകാരിതെമ ം സം�
ജ്ഞ കല്പിച്ചിരി .

ഉദാഹരണം:-

േകവലം, കാരിതം േകവലം, അകാരിതം
ചിരി പറയു
േകൾ നിറയു
തിള െതളിയു
പഠി കരയു

(കാരിതാകാരിതങ്ങൾ േകവല ിയാവിഭാഗത്തിൽ
അന്തർഭവി ന്നവയാണു്.)

5. സങ്കീർണ്ണവാക്യങ്ങളുെട അംഗാംഗിഭാവം വിശദ�
മാ ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മു വിന, പ വിന എന്നീ ി�
യാവിഭാഗെത്ത റി വിവരിച്ചി ്. അന്യപദങ്ങ�
െള ആ യി നിൽ ന്ന ിയകളാണെല്ലാ പ വി�
നകൾ. പരാ യമില്ലാത്തവ മു വിനകളാകു . പ �
വിന നാമത്തിെന്റ അംഗമായി വരാം. ‘നിങ്ങൾ തന്ന
പുസ്തകം ഞാൻ തിരി ത ’, എന്ന വാക്യത്തിെല
‘തന്ന’ എന്ന പ വിന പുസ്തകം എന്ന നാമത്തിെന്റ
വിേശഷണമാണു്. നാമത്തിെന്റ അംഗമായ പ വിന
േപെരച്ചമാകു . ‘ഞാൻ െച ് വിവരം അച്ഛെന
അറിയിക്കാൻ നിശ്ചയി ’ എന്ന വാക്യത്തിൽ ര
പ വിനയു ്: ‘െചന്ന്’, ‘അറിയിക്കാൻ’. ഇവയിൽ
ആദ്യേത്തതു് അറിയി വാൻ എന്ന അപൂർണ്ണ ി�
യയിലാണന്വയി ന്നതു്. ആ പദേമാ നിശ്ചയിച്ച
എന്ന പൂർണ്ണ ിയയുെട അംഗമാകു . ഇങ്ങെന ി�
യാപദങ്ങളിൽ അന്വയി ന്ന പ വിനകൾ ആണു്
വിനെയച്ചങ്ങൾ.

ഉദാഹരണം:-

പ വിന–േപെരച്ചം പ വിന–വിനെയച്ചം

1. നടന്ന കഥ 1. പറ േകൾപ്പി .
2. ചത്ത പശു 2. ഉണരാൻ ൈവകി.
3. എഴുതിയ പുസ്തകം 3. േനാക്കി നിൽെക്ക

പണം കവർ .
4. കിട്ടിയ നിധി 4. നിേയാഗിച്ചാൽ

അനുസരിക്കാം.

6. ആഭിലാഷികവാക്യങ്ങളുെട സ്വഭാവം െവളിെപ്പ�
ടുത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ നിർേദ്ദശകം, അനുജ്ഞായ�
കം, നിേയാജകം, വിധായകം, ഈ അർത്ഥ കാര�
ങ്ങെള സൂചിപ്പിച്ചി ള്ളതുകൂടി ഈ കരണത്തിൽ �
ഓർമ്മിക്കണം.

അഭ്യാസം ൧൮

I താെഴ തരുന്ന വാക്യങ്ങളിെല ിയകളിൽ അകർ�
മ്മകങ്ങേളയും സകർമ്മകങ്ങേളയും േവർതിരിെച്ച�
ഴുതുക:-

1. േജ്യഷ്ഠനിരിെക്ക രുവംശത്തിൽ
േ ഷ്ഠൻ ഞാെനന്നവനുെട ഭാവം.

2. േശാഭിച്ചിരുന്നിെതാരു രാജ്ഞി കണക്കേയ,
നീ.

3. കുലച്ച വില്ലിൽക്കണയും െതാടു
കുതി മുൻേപാ കടന്ന വീരൻ
മുടി മു ം രിപുസഞ്ചയെത്ത-
യുണങ്ങിടും കാടിെനയഗ്നിേപാെല.

4. സമു ം കട ്, വിേദശ െച ്, വിദ്യാഭ്യാ�
സം േനടിവരുന്ന ചിലർ മാതൃഭാഷ മറ േപാ�
യതായി നടിക്കാറു ്.

II താെഴ എഴുതുന്ന േകവല ിയകളുെട േയാജക�
രൂപം എ ്?

ഉട പഠി ം നട
ഏൽ േകൾക്കെട്ട അയയ്ക്കാം
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10
സർവ്വനാമം

1. സംഭാഷണത്തിലായാലും േലഖനത്തിലായാലും
ഒേരപദം അടുത്തടുത്താവർത്തി ന്നതു ബാലിശമാ�
ണു്. ഈ േദാഷം പരിഹരിക്കാൻ പല ഉപായങ്ങളു�

്. നാമങ്ങളുെട ആവർത്തനം കുറ വാനുള്ള ഒരു
മാർഗ്ഗം മാ േമ ഈ കരണത്തിൽ സ്താവി �

. ‘രാമൻ രാമെന്റ ഗൃഹത്തിൽനി പുറേത്ത�
് ഇറങ്ങി. രാമെന തീക്ഷി െകാ ് േതാമ ം

േതാമസ്സിെന്റ അനുജനും പടിയ്ക്കൽ നിന്നിരു ’. ഈ
വാക്യങ്ങളിൽ, ‘രാമൻ’, ‘രാമെന്റ’; ‘േതാമസ്’, ‘േതാ�
മസ്സിെന്റ’; എന്നീ ആവർത്തനങ്ങൾ അൈവചി ്യ�
ജനകമാകു . ‘രാമൻ തെന്റ ഗൃഹത്തിൽനി പുറ�
േത്ത ് ഇറങ്ങി. അവെന തീക്ഷി െകാ േതാ�
മ ം അവെന്റ അനുജനും പടിക്കൽ നിന്നിരു ’,
എ ് എഴുതിയാൽ ത േദാഷം കൂടാെത കഴി�
ക്കാമെല്ലാ. ‘തെന്റ’, ‘അവെന’, ഈ പദങ്ങൾ ‘രാമൻ’
എന്ന നാമത്തിനു പകരമാണു് േയാഗിച്ചിരി ന്ന�
തു്; ‘അവെന്റ’ എന്നതാകെട്ട േതാമസ്സിനു പകരവും.
ഇങ്ങെന നാമങ്ങൾ പകരം േയാഗിക്കാവുന്ന
പദങ്ങളാണു്, സർവ്വനാമങ്ങൾ.

അഭ്യാസം ൧൯

I താെഴ എഴുതിയിരി ന്ന വാക്യങ്ങളിെല സർവ്വ�
നാമങ്ങൾ ഏതു നാമങ്ങൾ പകരം നിൽ
എ വിശദമാ ക:-

1. ആശയ കാശത്തിനുള്ള ഉപകരണമാകു
ഭാഷ. അതു സാമുദായിക ജീവിതം െകാ
ലഭിച്ച ഒരനു ഹമാണു്.

2. കുയിലിെന ആരാണു് പാ പാടാൻ പഠിപ്പിച്ച�
തു്? അതിെന്റ ശബ്ദം എ മധുരം!

3. രാമൻ:- ‘കൃഷ്ണാ, നീ കളി കാണാൻ േപായിരു�
േന്നാ? എെന്ന വിളിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ ഞാനും
വരുമായിരു ’.
കൃഷ്ണൻ:- ‘നീ, എവിെടേപ്പായിരു , ഞാൻ
അേന്വഷി വന്നേപ്പാൾ’?

II ഉചിതമായ സർവ്വനാമം യഥാസ്ഥാനം േചർ ്
അൈവചി ്യം പരിഹരി ക:-

(i) സീത:- “സീത ഭർത്താവിെന അനുഗമി ം.
സീതെയ അതിനു് അനുവദിക്കണം”.
രാമൻ:- “രാമൻ പറയുന്നതു സീത േകൾക്കി�
േല്ല? സീത അമ്മമാരുെട കൂെട താമസി .
അമ്മമാർ സീതെയ അനു ഹിക്കെട്ട”.
(ഞാൻ, എെന്ന, നീ, അവർ, നിെന്ന, ഈ സർ�
വ്വനാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ പദം തിര�
െഞ്ഞടു വരയിട്ടി ള്ള പദങ്ങൾ പകരം

േയാഗിക്കണം.)
(ii) ‘ഭൂതരായർ’ ഒരു ആഖ്യായിയാകു . ഭൂതരായർ

ഒരു െക പഴങ്കഥയാണു്.
‘അപ്പം പകുതി കടിച്ചിരി . അപ്പത്തിൽ
വല്ലതും പറ്റിേപ്പായി േണ്ടാ’? ഭൂതരായർ ‘ആന�
ന്ദ’േത്താടു േചാദി . ആനന്ദം സം മി നി�

. ആനന്ദത്തിെന്റ മുഖം വിളറി.

2. സർവ്വനാമങ്ങൾ ം ചില അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളു�
്. വക്താവിനു പകരം വരുന്ന ‘ഞാൻ’, ‘ഞങ്ങൾ’,

‘എെന്ന’, ‘ഞങ്ങെള’ മുതലായവ ഉത്തമ പുരുഷ സർവ്വ�
നാമം. േ ാതാവിെന കുറി ന്ന ‘നീ’, ‘നിങ്ങൾ’, ‘നി�
െന്ന’, ‘നിങ്ങെള’ ഇത്യാദികൾ മദ്ധ്യമപുരുഷ സർവ്വ�
നാമം. ‘നാം’, ‘നമ്മൾ’, ഇവ ഉത്തമ പുരുഷസർവ്വനാ�
മങ്ങളെ . വക്താവു മാ മല്ല, േ ാതാവും ഈ ശബ്ദ�
ങ്ങളുെട അർത്ഥത്തിൽ അന്തർഭവി . ‘നമു
ഭാഗ്യമുണ്ട്’ എ ജാനകി ഊർമ്മിളേയാട് പറ ,
എന്ന വാക്യത്തിെല വക്താവു ജാനകിയും േ ാതാ�
വു് ഊർമ്മിളയും ആണെല്ലാ. ‘നമു ’ എന്ന സർവ്വനാ�
മം ര േപേരയും കുറി .

3. സ്വന്തം ഭാവവും മഹത്വവും സൂചിപ്പി വാൻ േവ�
ണ്ടി രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരും മ ം ‘നാം’ എന്ന
ശബ്ദം േ ാതാവിെന ഉൾെപ്പടുത്താെത തെന്ന �
േയാഗിക്കാറു ്. ‘നാം ആജ്ഞാപി ; ന െട
നാട്ടിൽ ഇനി നിെന്ന കാണരുതു്”, എ ശാസി �
േമ്പാൾ, നാം, ന െട, ഈ സർവ്വനാമങ്ങൾ വക്താവി�
െന മാ േമ പരാമർശി എ വ്യക്തമാണ�
െല്ലാ.

സർവ്വനാമ വിഭാഗം

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

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

എ
}

വ്യേപക്ഷക സർവ്വനാമംയാ
എ

}
േചാദ്യസർവ്വനാമംആർ

ചില
}

നാനാർത്ഥകംപല
ഇന്ന നിർദ്ദിഷ്ടവാചി
എല്ലാ

}
സർവ്വവാചിഒക്ക

തൻ സ്വവാചി
മിക്ക അംശവാചി
മ അന്യാർത്ഥകം
വല്ല അനാസ്ഥാവാചി

4. വിേവചക സർവ്വനാമത്തിെന്റ േയാഗത്തിൽ ‘വി�
ദ്യാർത്ഥികൾക്ക്’ മാദം പ ക സാധാരണമാണു്.
‘രാമായണം’ ആദികാവ്യമാകു . അതിെന്റ നിർമ്മാ�
താവു വാല്മീകിയാണു്. ഇതിൽ രാമെന്റ ദക്ഷിണാപ�
ഥയാ വർണ്ണിച്ചിരി . ‘അതു്’ എന്ന സർവ്വനാമ�
ത്താൽ നിർേദ്ദശിച്ച രാമായണത്തിെന റി തെന്ന
അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ‘ഇതു്’ എ േയാഗിച്ചിരി �
ന്നതു െതറ്റാണു്. ‘ഇതു്’ എ േയാഗിച്ചിരി ന്ന�
തു െതറ്റാണു്. ‘ഇതു വിചാരി ് ആരും വിഷാദിക്കരു�
തു്; അതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം’, എ പറഞ്ഞാൽ
ര കാര്യമാണു് സംഭാഷണത്തിൽ പരാമർശി �
ന്നെത മം ജനി ം. ‘ഇതു വിചാരി ് ആരും വി�
ഷാദിക്കരുതു്; ഇതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം’ എന്നാ�
ക്കിയാൽ െതറ്റിദ്ധരിക്കാനിടവരികയില്ല.

5. ‘തെന്റ നാടും വീടും വി വഴിയാധാരമായി നട �
ന്ന നിർഭാഗ്യവാൻ ആരാണു്?’ ഈ വാക്യത്തിൽ
‘തെന്റ’ എന്ന സ്വവാചിശബ്ദം നിർഭാഗ്യവാെനന്ന
നാമെത്തയാണു് കുറി ന്നതു്. ആരു് എന്നതു േചാ�
ദ്യാർത്ഥവുമാകു . ‘രാമൻ കാല ണർ . താൻ
കാലും മുഖവും കഴുകി’ ഈ ഉദാഹരണത്തിെല സ്വ�
വാചി േയാഗം യുക്തമല്ല. ‘താൻ’ എന്നല്ല, ‘അവൻ’
എന്ന വിേവചകസർവ്വനാമമാണു് ഇവിെട േവണ്ടതു്.
‘നളിനി തെന്റ അച്ഛെന്റ അനുവാദേത്താടുകൂടി തെന്റ
പുസ്തകം തെന്റ കൂ കാരി െകാടു ’. തൻ എന്ന
സ്വവാചിയുെട േയാഗം ഈ വാക്യെത്ത വൃഥാ �
ലവും അസുന്ദരവും ആ ന്നിേല്ല? ആശയം വ്യക്ത�
മാകാൻ ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിേല അതു േയാ�
ഗിക്കാവൂ. ‘നളിനി അച്ഛെന്റ അനുവാദേത്താടുകൂടി
പുസ്തകം കൂ കാരി െകാടു ’ എ പറയുന്നതും
എഴുതുന്നതുമാണു് ന െട ൈശലി േചർന്നതു്. അച്ഛ�
േനാ പുസ്തകേമാ നളിനിയുെടയെല്ലങ്കിൽ മാ േമ ആ
പദങ്ങെള വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ടതു വേല്ലാ.

6. സംഭാഷണഭാഷയിൽ മാ മല്ല, സാഹിത്യഭാഷ�
യിലും ‘താൻ’ മദ്ധ്യമപുരുഷ സർവ്വനാമമായിവരും.
‘മാൻകണ്ണി, താൻ കാൺെകേയാ’ എ ് ആശ്ചര്യചൂ�
ഢാമണിയിെല േയാഗം ഉദാഹരിക്കാം. ‘നീ’ എന്ന�
തിേനക്കാൾ ‘താൻ’ ആദരം അധികം േദ്യാതിപ്പി �

. ‘താങ്കൾ’ കുെറ ടി ബഹുമാനം രി ന്നതാ�
ണു്.

7. ചില, പല, ഈ നാനാവാചി സർവ്വനാമങ്ങൾ ഒന്നി�
ലധികം വ ക്കെള ഉൾെക്കാ ന്നവയാണു്. ‘ചില�
തു്’, ‘പലതു്’ മുതലായ രൂപങ്ങൾ, നിർേദ്ദശി ന്ന
വ ക്കളുെട ബഹുത്വംകൂടി കുറി ണ്ട്. ‘പലതും
വിചാരി ; മിക്കതും നടന്നില്ല; ചിലെതാെക്ക നടേന്ന�
ക്കാം. എല്ലാം സാധിക്കാവുന്നതല്ല’. ഈ ഉദാഹരണ�
ങ്ങളിൽ നി നാനാവാചികളുെടയും അംശവാചി�
യുേടയും സർവ്വവാചിയുേടയും േയാഗരീതി ഹി�

ക.

അഭ്യാസം ൨൦

I താെഴ െകാടുത്തിരി ന്ന വാക്യങ്ങളിെല സർവ്വ�
നാമങ്ങൾ ഏതു നാമങ്ങൾ പകരം േയാഗിച്ചി�
രി ? ഏതു വിഭാഗത്തിൽെപ്പടു ?

1. (ൈകേകയിയുെട വാക്യം)
‘അഭിേഷകെമെന്റ മകേന െചയ്യാവൂ.
വിപിേന രാമെന അയേയ്ക്കണം.
ഇവ പ െചാന്ന വരമി ര ം
തരിക കാന്താ നീ-’.

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

3. ‘ലളിതലളിതമാർ യൗവ്വനം
കുലസുതലീല—അതാണവൾ േപർ’.

4. ‘താെനേന്നാടുകയർത്തിടാനിനി
മുതിർന്നാകിൽെപ്പാറുക്കില്ല ഞാൻ
മാെനന്തിെന്നതിരിട്ടിടു
മൃഗരാജാേവാടിതാണ തം’.

5. തെന്റ പു ന്മാരും മ ിമാരും െകാല്ലെപ്പട്ട�
േപ്പാൾ രാക്ഷസാധിപതിതെന്ന യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പ . അതുക ് വാനരന്മാർ ആ ാദി �
കയും അവർ ആർ വിളി കയും െച .

6. ചിലരമരസുഖം ഭുജിച്ചിടു ,
പലർ നരക ഴുേപാലിഴഞ്ഞിടു .

II കൂടിേയകഴിയൂ എന്നില്ലാത്ത സർവ്വനാമങ്ങൾ അട�
യാളെപ്പടു ക:-

‘രാമൻ തെന്റ പുസ്തകെമടു ് തെന്റ കൂ കാേരാടു�
കൂടി തെന്റ പാഠശാലയിേലക്ക് പുറെപ്പ ’.

(തുടരും…)

(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം I)
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ജി.ശങ്കര റുപ്പ്

മലയാളത്തിെല ശസ്തനായ കവിയും ഉപ�
ന്യാസകാരനും സർവ്വകലാശാല അദ്ധ്യാ�
പകനുമായിരുന്ന ജി.ശങ്കര റുപ്പ് 1901
ജൂൺ 3-നു് െനല്ലിക്കാമ്പളളി വാര്യത്ത്
ശങ്കരവാര്യരുേടയും വടക്കിനി മാരാത്ത്
ലക്ഷ്മി ട്ടി മാരാസ്യാരുേടയും മകനായി എറണാകുളം
ജില്ലയിെല കാലടിക്കടു ള്ള നായേത്താട് എന്ന സ്ഥ�
ല ് ജനി . 17-◌ാം വയസ്സിൽ െഹഡ് മാസ്റ്ററായി േജാ�
ലിയിൽ േവശി . 1937-ൽ എറണാകുളം മഹാരാജാസ്
േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായി നിയമിക്കെപ്പ . 1956-ൽ
അദ്ധ്യാപക േജാലിയിൽ നി ം വിരമി . േകരള സാഹി�
ത്യ അക്കാദമി സിഡന്റ്, േക സാഹിത്യ അക്കാദമി
അംഗം, രാജ്യസഭാംഗം എന്നീ നിലകളിൽ േസവനം അനു�
ഷ്ടി . 1978 െഫ വരി 2-നു് അന്തരി .



പിൻകുറി ്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി �
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആ ിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരി �
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി�
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്. അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െച കയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായി കയും െച ക.

◦ സ്വത സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി �

കൾക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി
എ േവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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