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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 ‘ഭാഷാദീപിക’ വല്ലേപ്പാഴും
എടുക്കും. േസ്നഹ സേന്താഷങ്ങേളാെട മറിച്ചു േനാക്കും.

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
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പ്രകൃതിയുംപ്രത്യയവും

1. മ്, ഉ, യ്, അ, ല്, ഈ ധ്വനികൾ അർത്ഥമില്ലാത്ത�
വയാണു്; എന്നാൽ ഇവ ഒന്നിച്ചു േചർന്നുണ്ടാകുന്ന
‘മുയൽ’ എന്ന ശബ്ദം അർത്ഥയുക്തമാകുന്നു. ഒരു മൃഗ�
െത്തയാണെല്ലാ പ്രസ്തുത ശബ്ദം കുറിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന
അർത്ഥഹീനങ്ങളായ വർണ്ണങ്ങൾ േചർന്നു് അ ർത്ഥ�
യുക്തമായ ശബ്ദമാകുന്നതാണു് പ്രകൃതി. മ് + അ + ല്
+ അ ഈ നാലുവർണ്ണം േചർന്നുണ്ടാകുന്ന ‘മലെയന്ന
ശബ്ദം’ പ്രകൃതിയാകുന്നു. പ്രകൃതികൾ നമ്മുെട ഭാഷ�
യിൽ പദങ്ങളായി പ്രേയാഗിക്കാവുന്നവയാണു്.

അഭ്യാസം ൨൧

i. താെഴ േചർത്തിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങളുെട േയാഗം െകാ�
ണ്ടുണ്ടാകുന്ന 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 വ്യക്തമാവണ�
െമങ്കിൽ, ‘താമരയുെട തണ്ടു്’ എന്നു പറയണം. ക്രിയയു�
െട മൂലഭൂതമായ ശബ്ദത്തിനു ധാതുെവന്നാണു് പറയുക.
‘േപാ’, ‘പാടു്’ മുതലായ ധാതുക്കൾ ഓേരാ വ്യാപാര�
െത്തക്കുറിക്കുന്നു. കാലം മുതലായ അർത്ഥവിേശഷ�
ങ്ങൾ കുറിക്കുവാൻ ധാതുക്കളുെട രൂപത്തിലും മാറ്റം
വരുത്തും. ‘േപാവുന്നു’, ‘േപാവും’, ‘േപായി’ ഇങ്ങെനയു�
ള്ള പല രൂപങ്ങൾ േനാക്കുക. പ്രകൃതിയുേടയും ധാതു�
വിേന്റയും രൂപത്തിൽ ഇങ്ങെന മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനു
േചർക്കുന്ന ശബ്ദമാണു് പ്രത്യയം. ‘േപാ’ എന്ന ധാതു�
വിൽ ഉന്നു, ഉം, ഇ, എന്നീ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർന്നാണു്
വർത്തമാനം, ഭാവി, ഭൂതം, ഈ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ
കലർന്ന േപാവുക, േപാവും, േപായി എന്നീ ക്രിയാപദ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതു്. ‘മല’ എന്ന പ്രകൃതിേയാടു് ‘കൾ’
എന്ന പ്രത്യയം േചർക്കേമ്പാൾ ‘മലകൾ’ എന്ന രൂപം
സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇൽ, ഉെട, ആൽ, ക്കു് മുതലായ പ്രത്യ�
യങ്ങൾ േചരുേമ്പാൾ മലയിൽ, മലയുെട, മലയാൽ,
മലയ്ക്കു് ഇത്യാദി രൂപങ്ങൾ ഉളവാകും.

അഭ്യാസം ൨൨

I പ്രകൃതി പ്രത്യയങ്ങൾ േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

പുഴയുെട, പുഴകളുെട; ആറ്റിൽ, ആറുകളിൽ; തല�
യ്ക്കു്, തലകൾക്കു്; വാനേമ, ഓമേന; രാമെന,
സീതെയ.

II ധാതുക്കളും പ്രത്യയങ്ങളും േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

വരുന്നു, വരും; മുങ്ങി, മുങ്ങും; വാഴെട്ട, വാഴണം, വാ�
ഴും; െതാഴുവാൻ, െതാഴുതു, െതാഴൽ.

3. ചില പ്രകൃതികേളാടും ധാതുക്കേളാടും പ്രത്യയം േച�
രാനുള്ള സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി അവയ്ക്കു നടുക്കു് ഇടനില
വരാറുണ്ടു്. ‘നാടു്’ എന്ന പ്രകൃതിേയാടു് ‘കൽ’ എന്ന പ്ര�
ത്യയം േനരിട്ടുേചർന്നല്ല പദമാകുന്നതു്. ‘ഇൻ’ ഇടനില�
യായി വന്നതിനു േശഷമാണു് പ്രത്യയേയാഗം. നാടു് +
ഇൻ + കൽ ഇങ്ങെന പ്രകൃതിയും, ഇടനിലയും പ്രത്യയ�
വും േചർന്നു് ‘നാടിങ്കൽ’ എന്ന പദമായിത്തീരുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

രാജാവു് + ഇൻ + ആൽ = രാജാവിനാൽ.
രാജാവു് + ഇൻ + ഓടു് = രാജാവിേനാടു്.
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12
ലിംഗം

പുല്ലിംഗം,സ്ത്രീലിംഗം,നപുംസകലിംഗം

1. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വസ്തുക്കെള േചതനം, അേചതനം
എന്നു രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. കല്ലു്, െവള്ളം, വായു മുത�
ലായവയ്ക്കു ജീവനില്ലെല്ലാ. മരത്തിനു ജീവിസാധാരണ�
ങ്ങളായ ചില ധർമ്മങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും അവേയയും ജഡ�
മായിട്ടാണു് ഗണിച്ചിരുന്നതു്. നിർജ്ജീവങ്ങളായ വസ്തു�
ക്കളാണു് അേചതനങ്ങൾ. സജീവവസ്തുക്കൾ േചതന�
ങ്ങളാകുന്നു. അേചതനങ്ങൾക്കു സ്ത്രീപുരുഷേഭദമില്ല. േച�
തനങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടു്. അേചതനനാമങ്ങെളാെക്ക പും�
സ്ത്രീേഭദം കുറിക്കാത്തവയാകയാൽ നപുംസകലിംഗങ്ങ�
ളാണു്. േചതനനാമങ്ങളിൽ പുംസ്ത്വം കുറിക്കുന്നവ പുല്ലിം�
ഗങ്ങളും സ്ത്രീത്വം കുറിയ്ക്കുന്നവ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളും ആകുന്നു.
വിേശഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത പക്ഷിമൃഗാദികളിലും സ്ത്രീപുരു�
ഷേഭദം സാധാരണമായി കണക്കാക്കാറില്ല. തന്മൂലം
അവെയക്കുറിക്കുന്ന നാമങ്ങളും നപുംസകലിംഗങ്ങളാ�
യിട്ടാണു്, ഗണിച്ചു വരുന്നതു്.

2. ഭാഷയിൽ നാമങ്ങളുെട ലിംഗേഭദം കുറിക്കുന്നതിന്നു
സാധാരണമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം ചില പ്ര�
ത്യയങ്ങൾ േ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 സ്പ�
ഷ്ടമായെല്ലാ. നപുംസകസർവ്വനാമങ്ങളിലാണു് ‘തു്’
സാധാരണമായി വരുന്നതു്. ‘അൾ’ എന്ന സ്ത്രീലിംഗ�
പ്രത്യയവും സർവ്വനാമങ്ങളിേല േചർന്നു കാണുന്നുള്ളൂ.
‘മകൾ’ എന്ന ശബ്ദം ഈ സാമാന്യ നിയമത്തിനു വി�
േധയമായിരിക്കുന്നില്ല. ‘ആൾ’ എന്ന പ്രത്യയവും സ്ത്രീത്വ�
േദ്യാതകമായി 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, പാൽ�

ക്കാരൻ, പാൽക്കാരി.

ii. പക്ഷികേളയും മൃഗങ്ങേളയും കുറിക്കുന്ന നാമങ്ങൾ
നപുംസകലിംഗങ്ങളാെണന്നു പറവാൻ എന്താണു്
കാരണം?

3. പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാെത, പുംസ്ത്രീവാചകങ്ങളായ നാമ�
ങ്ങൾ േചർത്തും ചില പദങ്ങളുെട ലിംഗേഭദം കുറിക്കാ�
റുണ്ടു്. ആൺപക്ഷി, െപൺപക്ഷി; പൂവൻേകാഴി, പിട�
േക്കാഴി; െകാമ്പനാന, പിടിയാന ഇത്യാദ്യുദാഹരണ�
ങ്ങൾ സുലഭങ്ങളാകുന്നു. സ്ത്രീപുരുഷേഭദം കുറിക്കുന്നതി�
നു െവേവ്വെറ പദങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന രീതിയും കാ�
ണാം. അമ്മ, അച്ഛൻ; ആൺ, െപൺ; തന്ത, തള്ള ഇവ
അതിനുദാഹരണങ്ങളാണു്.

4. ‘അൻ’ എന്ന പ്രത്യയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ജാ�
തിവാചകങ്ങളായ നാമങ്ങൾക്കു സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ‘ത്തി’
എന്ന പ്രത്യയം സാധാരണമായിവരും. തട്ടാൻ, തട്ടാ�
ത്തി; േവടൻ, േവടത്തി; മുക്കുവൻ, മുക്കുവത്തി മുതലായ
രൂപങ്ങൾ േനാക്കുക. പുലയൻ, ഇടയൻ, ആയൻ, പറ�
യൻ ഇത്യാദിനാമങ്ങളിൽ സ്ത്രീലിംഗപ്രത്യയമായ ‘ത്തി’
‘ച്ചി’ എന്നായി മാറും. താലവ്യമായ യകാരം അടുത്തി�
രിക്കുന്നതിനാലാണു് ഈ ആേദശം സംഭവിക്കുന്നതു്.
‘തമ്പുരാൻ’ എന്ന നാമത്തിെന്റ സ്ത്രീലിംഗരൂപം ‘തമ്പുരാ�
ട്ടി’ എന്നാകുന്നു.

5. േവലക്കാരൻ, പണിക്കാരൻ മുതലായ നാമങ്ങളിൽ
‘ഇ’ എെന്നാ ഇച്ഛാനുസാരം സ്ത്രീലിംഗ സൂചകമായി പ്ര�
ത്യയം േചർക്കാം.

ഉദാ:-

പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം

േജാലിക്കാരൻ
{

േജാലിക്കാരത്തി
േജാലിക്കാരി

ചാർച്ചക്കാരൻ
{

ചാർച്ചക്കാരത്തി
ചാർച്ചക്കാരി

6. ഭാഷയിൽ ശബ്ദങ്ങൾക്കു ലിംഗേഭദം കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു് അർത്ഥവും ഔചിത്യവും േനാക്കിയാണു്. എന്നാൽ
സംസ്കൃതത്തിെല ലിംഗകല്പനം പലേപ്പാഴും കൃത്രിമമാകു�
ന്നു. കഥ, നദി, കല മുതലായവ ആ ഭാഷയിൽ സ്ത്രീലിം�
ഗങ്ങളാണു്. ‘കളത്രം’ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ‘ഭാര്യ’
എന്നാെണങ്കിലും ആ ശബ്ദം സംസ്കൃതത്തിൽ നപുംസ�
കലിംഗമെത്ര. ഹിന്ദിഭാഷയിൽ നപുംസകലിംഗശബ്ദ�
ങ്ങൾ തെന്നയില്ല!

അഭ്യാസം ൨൪

(എ) ഭാഷയിൽ ലിംഗേഭദം കുറിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ഏെതല്ലാം?

(ബി) ഓേരാ ലിംഗത്തിലും െപട്ട പദങ്ങെള േവർതിരി�
െച്ചഴുതുക.

(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 രൂപേഭദമാണു്, വചനം. മരം,
മരങ്ങൾ; മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യർ; പുരുഷൻ, പുരുഷന്മാർ;
സ്ത്രീ, സ്ത്രീകൾ; ഈ പദയുഗളത്തിെല രൂപേഭദം േനാ�
ക്കുക. മരം, മനുഷ്യൻ, പുരുഷൻ, സ്ത്രീ ഈ നാമങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നും ഓേരാ വസ്തുവിെനക്കുറിക്കുന്നു. മരങ്ങൾ,
മനുഷ്യൻ, പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, ഇവ ബഹുത്വം സൂചി�
പ്പിക്കുന്നവയാണു്. സംഭാഷണവിഷയമായ വസ്തുവിെന്റ
അേനകത്വം കുറിക്കാൻ അർ, മാർ, കൾ എന്നീ പ്രത്യ�
യങ്ങളാണു് േചർത്തിരിക്കുന്നതു് എന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുേനാക്കി�
യാൽ സ്പഷ്ടമാകും. ഒന്നിെന വചിക്കുന്നതു് ഏകവചന�
വും അേനകെത്ത വചിക്കുന്നതു ബഹുവചനവുമാകുന്നു.
ഏകവചനത്തിനു പ്രത്യയം േവണ്ട. ബഹുവചനത്തിനാ�
ണു് പ്രത്യയങ്ങൾ ഉള്ളതു്. അർ, ആർ, കൾ, മാർ ഇവ
വസ്തുവിെന്റ ബഹുത്വം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളാകു�
ന്നു.

ഉദാ:-

ഏകവചനം ബഹുവചനം
(i) പീടിക പീടികകൾ

ആന ആനകൾ
(ii) മനുഷ്യൻ മനുഷ്യർ

ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണർ
(iii) പുരുഷൻ പുരുഷന്മാർ

പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതന്മാർ

കൾ, അർ, മാർ, എന്നീ പ്രത്യയങ്ങളാണു്, ബഹുവച�
നരൂപം നിഷ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ, മുകളിൽ െകാടുത്തിട്ടുള്ള
ഉദാഹരണങ്ങളിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. നപുംസകവ�
സ്തുക്കളുെട ബഹുത്വം േദ്യാതിപ്പിക്കുവാൻ ‘കൾ’ പ്രത്യയം
ഉപേയാഗിക്കുന്നു എന്നു െപാതുെവ പറയാം. േചതന�
ങ്ങേളാടും ആ പ്രത്യയം േചരും. കവികൾ, സ്ത്രീകൾ,
വിദ്യാർത്ഥികൾ, മുതലായി അതിനു് അേനകം ഉദാ�
ഹരണങ്ങളുണ്ടു്. എന്നാൽ, ഭാര്യകൾ, നമ്പൂതിരികൾ,
എെന്നാന്നും പ്രേയാഗിക്കരുതു്. അങ്ങെന െചയ്യുന്നതു്
അനാദരേദ്യാതകമായിത്തീരും. ‘ആർ’ എന്ന ബഹുവച�
നപ്രത്യയം േചരുന്ന നാമങ്ങളിെല്ലന്നു തെന്ന പറയാം.
‘നമ്പൂരാൻ’ എന്നു സംഭാഷണഭാഷയിൽ പ്രേയാഗിക്കാ�
റുണ്ടു്. ആഖ്യാതപദങ്ങളായ ക്രിയകൾക്കും ആഖ്യയ്ക്കും
തമ്മിൽ െപാരുത്തം വരുവാൻേവണ്ടി കവിതകളിൽ
ഈ പ്രത്യയം േചർത്തുകാണും. ‘വന്നാർ സുരന്മാർ വസു�
േദവപുത്രനായ്—വളർന്ന ലക്ഷ്മീപതിെയപ്പുകഴ്ത്തുവാൻ’,
എന്ന പദ്യാർദ്ധത്തിെല ആഖ്യ ‘സുരന്മാർ’ ആണെല്ലാ.
ആ പദം ബഹുവചനമാകുന്നു. അതിനാൽ െപാരുത്ത�
ത്തിനുേവണ്ടി ആഖ്യാതത്തിൽ ‘ആർ’ എന്ന ബഹുവച�
നപ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥ നമ്മുെട
ഭാഷയിൽ പദ്യത്തിലും നിയതമല്ല. ഗദ്യത്തിലും വാെമാ�
ഴിയിലും ഇെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം.

2. ‘േവടർ’, ‘േവടന്മാർ’, ഈ രണ്ടു ബഹുവചനരൂപങ്ങ�
ളുെട അർത്ഥസ്വഭാവത്തിൽ അല്പം അന്തരമുണ്ടു്. ആദ്യ�
േത്തതു ‘േവട’വർഗ്ഗത്തിെല സ്ത്രീപുരുഷന്മാെര േവർതി�
രിക്കാെത പറയുന്നതാണു്. രണ്ടാമേത്തതിൽ ആ വർ�
ഗ്ഗത്തിെല പുരുഷന്മാെര മാത്രേമ െപടുത്തുന്നുള്ളൂ. സ്ത്രീ�
കളുേടേയാ പുരുഷന്മാരുേടേയാ മാത്രം അേനകത്വം
കുറിക്കുന്നതു സലിംഗ ബഹുവചനം. സ്ത്രീപുരുഷന്മാെര
ഉൾെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് അേനകത്വം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു്
അലിംഗബഹുവചനം.

ഉദാ:-

(i) അലിംഗബഹുവചനം
േവടർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, ൈവശ്യർ, മുക്കു�
വർ, മക്കൾ

(ii) സലിംഗബഹുവചനം
േവടന്മാർ, പുരുഷന്മാർ, നമ്പൂതിരിമാർ, പണ്ഡിത�
ന്മാർ, നാഗരികന്മാർ, ഗ്രാമീണന്മാർ, സ്ത്രീകൾ.

‘അർ’, അലിംഗബഹുവചനപ്രത്യയമാെണന്നും ‘മാർ’
സലിംഗബഹുവചന പ്രത്യയമാെണന്നും സാമാന്യമാ�
യി പറയാം. ഈ വിധി അനുസരിക്കാത്ത ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ദമ്പതിമാർ അലിംഗബഹുവചനമാണെല്ലാ.
‘പുരുഷരിളകിടും പണം, പ്രതാപം’ എന്ന പദ്യപാദത്തി�
െല ‘പുരുഷർ’ സലിംഗബഹുവചനം തെന്നയാണു്.

3. അ, ഇ, എ, എന്നീ സർവ്വനാമശബ്ദങ്ങളിൽ നപും�
സകബഹുവചനപ്രത്യയമായി വരുന്നതു് ‘അ’ എന്ന
അക്ഷരമാണു്. അവ, ഇവ, എവ, ഏവ, ഈ ശബ്ദങ്ങൾ
ഉദാഹരിക്കാം. അവകൾ, ഇവകൾ എെന്നല്ലാം പ്രേയാ�
ഗിക്കുന്നതു് അസാധുവാകുന്നു. ബഹുത്വം കാണിക്കാൻ
രണ്ടു പ്രത്യയം േവണ്ടേല്ലാ.

4. ശങ്കരാചാര്യർ, ഭീഷ്മർ, േദ്രാണർ, തമ്പ്രാക്കൾ, എെന്നാ�
െക്ക ബഹുത്വവിവക്ഷയില്ലാത്ത പദങ്ങളിൽ ബഹുവച�
നപ്രത്യയം േചർക്കാറുണ്ടു്. അേനകത്വമല്ല, ആദരാർഹ�
ത്വമാണു്, ഈമാതിരി ബഹുവചനരൂപങ്ങൾ പ്രകാശി�
പ്പിക്കുന്നതു്. ബഹുമാനം േദ്യാതിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമായി
പ്രേയാഗിക്കുന്ന ബഹുവചനം പൂജകം ആകുന്നു. അലിം�
ഗം, സലിംഗം, പൂജകം എന്നിങ്ങെന ബഹുവചനങ്ങെള
മൂന്നിനമായി േവർതിരിക്കാം എന്നു് ഇേപ്പാൾ വ്യക്ത�
മായിരിക്കുമെല്ലാ. ‘മിത്രേമ, നിങ്ങൾ എനിക്കു െചയ്ത
ഉപകാരം ഞാൻ മറക്കുകയില്ല’—ഈ വാക്യത്തിെല
‘നിങ്ങൾ’ എന്ന സർവ്വനാമബഹുവചനം ബഹുത്വമല്ല,
പൂജ്യത്വമാണു് േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘വിദ്യാർത്ഥികേള, നി�
ങ്ങളുെട ൈകകളിലാണു് രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവി’—ഈ വാ�
ക്യത്തിലാകെട്ട, ‘നിങ്ങളുെട’ എന്ന സർവ്വനാമം േശ്രാ�
താക്കളുെട ബഹുത്വേമ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ.

അഭ്യാസം ൨൫

എ. താെഴെകാടുക്കുന്ന ബഹുവചനരൂപങ്ങൾ സലിം�
ഗം, അലിംഗം, പൂജകം, ഈ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളുള്ള�
തിൽ ഏതിൽ െപടുന്നു എന്നു പരിേശാധിക്കുക.

(i) ശിശുക്കൾ, തമ്പുരാക്കൾ, താങ്കൾ, മക്കൾ, കു�
രുക്കൾ.

(ii) ൈവശ്യർ, അവർ, അവർകൾ, വാര്യർ, നമ്പൂ�
രാർ, മഹാേദവർ, വാദ്ധ്യാർ, സ്വാമിയാർ.

(iii) ദമ്പതിമാർ, േജ്യഷ്ഠത്തിമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ,
ഭാഗ്യവാന്മാർ.

ബി. നാം, നിങ്ങൾ, അവർ, ഈ പദങ്ങൾ ബഹുത്വം
േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നവയായും ബഹുമാനം േദ്യാതിപ്പി�
ക്കുന്നവയായും വരാം എന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾെകാ�
ണ്ടു് െതളിയിക്കുക.

സി. ‘കൾ’ പ്രത്യയം േകവലബഹുത്വവും അനാദരവും
ആദരവും േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതിനു ഭാഷയിൽ പ്ര�
േയാഗിക്കാറുെണ്ടന്നു് ഉദാഹരണങ്ങളാൽ സ്പഷ്ട�
മാക്കുക.
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വിഭക്തി

1. ലിംഗവും വചനവും കുറിക്കുന്നതിനു നാമത്തിൽ െച�
യ്യുന്ന രൂപേഭദെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
നാമത്തിനു ക്രിയകേളാടും നാമേത്താടുമുള്ള ബന്ധം
പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അതിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റെത്തക്കു�
റിച്ചാണു് ഇവിെട വിവരിക്കുന്നതു്. ‘പൂക്കൾ’, ‘പരിമളം’
എന്നു രണ്ടു പദങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള
സംബന്ധം സ്പഷ്ടമാവുകയില്ല. ‘പൂക്കളുെട പരിമളം’,
‘സൂര്യെന്റ പ്രകാശം’, ‘വഴിയുെട വക്കു്’, ഇങ്ങെന പ്ര�
സ്താവിച്ചാൽ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം േബാധ്യമാവു�
കയും െചയ്യും. ‘പൂക്കൾ’, ‘വഴി’, ഈ നാമപദങ്ങേളാടു്
‘ഉെട’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്താണു്, യഥാക്രമം പരി�
മളത്തിനും വക്കിനും അവേയാടുള്ള ബന്ധം വിശദമാ�
ക്കിയിരിക്കുന്നതു്. ‘സൂര്യൻ’ എന്ന പദത്തിലും ആ പ്ര�
ത്യയം തെന്ന േചർന്നിരിക്കുന്നു. ഉകാരം േലാപിക്കയും
‘െട’ യുെട ധ്വനി മാറുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു് എന്നു മാത്രേമ
അന്തരമുള്ളൂ. ‘പിതാവു് പുത്രൻ േസ്നഹിക്കുന്നു’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ ആരാണു്, ആെരയാണു്, േസ്നഹിക്കുന്നെത�
ന്നു സുഗ്രഹമാവുകയില്ല. േസ്നഹപാത്രമാകുന്നതു പുത്ര�
നാെണങ്കിൽ ‘പുത്രെന’ എന്നു രൂപ േഭദം വരുത്തി
േവണം വാക്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുവാൻ. പിതാവാണു്
േസ്നഹവിഷയെമങ്കിൽ, ആ നാമത്തിലാണു് ‘എ’ എന്ന
പ്രത്യയം േചർേക്കണ്ടതു്.

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നു എന്തു മനസ്സിലാവുന്നു?
നാമപദങ്ങൾക്കു ക്രിയകേളാടും മറ്റു നാമങ്ങേളാടും ഉള്ള
ബന്ധങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ചില പ്രത്യയങ്ങൾ േവ�
ണെമന്നേല്ല? ഇങ്ങെന അന്യപദങ്ങേളാടുള്ള സംബ�
ന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുവാൻ നാമത്തിൽ െചയ്യുന്ന രൂപേഭ�
ദമാണു്, വിഭക്തി. പ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്താണു് വിഭക്തി�
കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതു്.

2. ഭാഷയിൽ ഏഴു വിഭക്തികളുണ്ടു്. േകവലം വസ്തുക്ക�
െള നിർേദ്ദശിക്കുന്ന നാമരൂപങ്ങൾ ആണെല്ലാ ആഖ്യ�
യായി വാക്യങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതു്. അവ�
യിൽ ലിംഗവചനപ്രത്യയങ്ങൾ മാത്രേമ േചർന്നിരിക്ക�
യുള്ളൂ. ആ രൂപം നിർേദ്ദശികാവിഭക്തിയാണു്. അതിനു
േവെറ പ്രത്യയം േവണ്ട. ഏഴു വിഭക്തികളും വിഭക്തി പ്ര�
ത്യയങ്ങളും സിദ്ധരൂപേത്താടുകൂടി താെഴ േചർക്കാം.

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 പ്രത്യ�
യവും തമ്മിൽ േചരുേമ്പാൾ യകാരം ആഗമമായി വരു�
ന്നു. അതിനാലാണു്, മലെയ, മലെയാടു്, എന്നിങ്ങെന
രൂപം സിദ്ധിക്കുന്നതു്. കൽപ്രത്യയത്തിനു മുൻപു് ‘ഇൻ’
ഇടനിലയായി വന്നിരിക്കുന്നു.)

3. നിർേദ്ദശികാരൂപത്തിലുള്ള നാമപദങ്ങൾ അകാരാ�
ന്തങ്ങളാെണങ്കിൽ, ആ അന്ത്യസ്വരം േലാപിപ്പിച്ചു് ‘എ’
എന്നു പ്രത്യയം േചർത്താൽ സംേബാധികാ വിഭക്തി�
യാവും. ക്രിയേയാേടാ നാമങ്ങേളാേടാ േനരിട്ടു സംബ�
ന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഈ പ്രത്യയം. അതിനാലാ�
ണു് സംേബാധികെയ ഒരു പ്രേത്യക വിഭക്തിയായി
പരിഗണിക്കാത്തതു്.

സംേബാധികയുെട പ്രത്യയം ‘എ’ ആെണങ്കിലും അതു്
എല്ലാ നാമങ്ങളിലും േചരുകയില്ല. പദം ഉകാരത്തിേലാ
ഇകാരത്തിേലാ ആണു് അവസാനിക്കുന്നെതങ്കിൽ,
അന്ത്യസ്വരം ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ മതി. ‘േദവീ!’ ‘േവലൂ’ മുത�
ലായ സംേബാധനാരൂപങ്ങൾ സുപരിചിതങ്ങളാണ�
െല്ലാ. ‘അൻ’ എന്ന ലിംഗപ്രത്യയം േചർന്ന നാമങ്ങളു�
െട സംേബാധികാരൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു്, പദാന്തവ്യ�
ഞ്ജനം േലാപിപ്പിച്ചിട്ടു സ്വരം വ്യത്യസ്തമായി ഗണിക്ക�
െപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ സംബുദ്ധി ‘മകേന!’
എന്നാണു്.

ഉദാ:-

നിർേദ്ദശിക സംേബാധിക
രാമൻ രാമാ
കണ്ണൻ കണ്ണാ
േദവൻ േദവാ

(പദാന്ത്യനകാരം േലാപിപ്പിച്ചു് അകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരി�
ക്കുന്നു.)

4. പ്രേയാജികാവിഭക്തിയുെട പ്രത്യയം ‘ആൽ’ എന്നാ�
െണന്നു് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ആ അർത്ഥം കുറിക്കുന്നതിനു്
‘െകാണ്ടു്’ എെന്നാരു േദ്യാതകശബ്ദം പ്രേയാഗിക്കാ�
റുണ്ടു്. അതു േനരിട്ടു പ്രകൃതിേയാടു േചരുന്നില്ല. പ്രതി�
ഗ്രാഹികാപ്രത്യയമായ ‘എ’ േചർത്തതിനുേശഷമാണു്
‘െകാണ്ടു്’ എന്ന േദ്യാതകം ഈ അർത്ഥത്തിൽ പ്ര�
േയാഗിക്കുന്നതു്. ‘രാമെനെക്കാണ്ടു്’, ‘അവെളെക്കാണ്ടു്’
ഇത്യാദി രൂപങ്ങൾ േനാക്കുക. നപുംസകമാെണങ്കിൽ,
‘എ’ പ്രത്യയം കൂടാെതതെന്ന ‘െകാണ്ടു്’ പ്രേയാജി�
കാർത്ഥത്തിൽ േചർക്കാം. അതു നമ്മുെട ഭാഷാൈശ�
ലിക്കു േയാജിച്ചതാണു്. ‘വടിെകാണ്ടു്’, ‘വാൾെകാണ്ടു്’,
എെന്നാെക്കയാണു പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതു്; ‘വടിെയെക്കാ�
ണ്ടു്’ ‘വാളിെനെക്കാണ്ടു്’ എന്നു പറയുന്നതു ൈശലി�
ക്കു് ഇണങ്ങാത്തതിനാൽ അനുചിതവും അസുന്ദരവും
ആകുന്നു.

സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ‘വൃക്ഷാൽ’ എന്ന പഞ്ചമി വിഭക്തി�
രൂപത്തിനു ‘വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നു്’ എന്നാണു് അ ർത്ഥം.
ഈ പഞ്ചമിക്കു തുല്യമായി മലയാളത്തിൽ വിഭക്തിയി�
ല്ല. ‘രാജാവിൽ’, ‘വൃക്ഷത്തിൽ’, ‘രാമനിൽ’, ഇവെയല്ലാം
ആധാരികാ രൂപങ്ങളേല്ല? ആധാരികാ രൂപേത്താടു�
കൂടി ‘നിന്നു്’ എന്ന േദ്യാതക ശബ്ദം േചർത്താണു് സം�
സ്കൃതപഞ്ചമിയുെട അർത്ഥം നാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്.
‘െകാണ്ടു്’, ‘നിന്നു്’, മുതലായവേപാെല വിഭക്തികളു�
െട അർത്ഥെത്ത പരിഷ്കരിക്കുന്ന േദ്യാതകശബ്ദങ്ങൾ
‘ഗതി’കളാകുന്നു. ‘അടിമുതൽ മുടിേയാളം’ എന്ന വാക്യ�
ഭാഗത്തിൽ അടി, മുടി, ഇവേയാടുേചർന്നു നിൽക്കുന്ന
‘മുതൽ’, ‘ഓളം’, ഈ േദ്യാതകങ്ങൾ ഗതികളാണു്.

5. പ്രകൃതിക്കും പ്രത്യയത്തിനും ഇടയ്ക്കു രൂപസൗഭാഗ്യ�
ത്തിനുേവണ്ടി ചിലേപ്പാൾ േചർേക്കണ്ടിവരുന്ന ‘ഇട�
നില’െയക്കുറിച്ചു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. നാമം
വ്യഞ്ജനാന്തമാെണങ്കിൽ ‘ഇൻ’ എന്ന ഇടനില വന്നതി�
നുേശഷേമ സംബന്ധികാപ്രത്യയവും ഉേദ്ദശികാപ്രത്യയ�
വും അതിേനാടിണങ്ങുകയുള്ളൂ.

ഉദാഹരണം:-

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

(‘ഇൻ’ എന്ന ഇടനിലയ്ക്കു േശഷം വരുന്ന ഉേദ്ദശികാ പ്ര�
ത്യയത്തിെല വ്യഞ്ജനം സന്ധിയിൽ േലാപിക്കും. ഉ്
എന്ന സംവൃേതാകാരം മാത്രേമ അവേശഷിക്കൂ. അങ്ങ�
െനയാണു്, രാജാവിനു് എന്ന രൂപം സിദ്ധിക്കുന്നതു്.
രാജാവിന്നു് എന്ന രൂപവും സാധുവാണു്.)

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

(ii) ‘ഇൽ’ എന്ന ആധികാരികാപ്രത്യയം ഈ ഇടനില
കൂടാെതതെന്നയാണു് നാമരൂപേത്താടു േചർേക്ക�
ണ്ടതു്.
ഉദാ:-

േനതാവു് + ഇൽ = േനതാവിൽ
രാജാവു് + ഇൽ = രാജാവിൽ
ഉലകു് + ഇൽ = ഉലകിൽ

(iii) പ്രതിഗ്രാഹിക, സംേയാജിക, പ്രേയാജിക, ഈ വിഭ�
ക്തികളുെട പ്രത്യയം വ്യജ്ഞനാന്തങ്ങളായ നാമങ്ങ�
േളാടു േചരുേമ്പാൾ ‘ഇടനില’ വരുന്നതു ൈവകല്പിക�
മാണു്. വരികേയാ വരാതിരിക്കേയാ െചയ്യാെമന്നർ�
ത്ഥം.

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 ഏകവചന�
ത്തിൽ മാത്രേമ വരികയുള്ളൂ. ‘അൻ’ പ്രത്യയാന്തമ�
ല്ലാത്ത േചതനനാമങ്ങേളാടു ‘കൽ’ പ്രത്യയം േചർ�
ക്കുേമ്പാൾ ‘ഇൻ’ എന്ന ഇടനില േവണം.
ഉദാ:- സീത + ഇൻ + കൽ = സീതയിങ്കൽ.

(േദവിയിങ്കൽ, മുനിയിങ്കൽ, ഗുരുവിങ്കൽ മുതലായ
രൂപങ്ങളും ഉദാഹരിക്കാവുന്നവയാണു്.)

(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 ശ്ര�
ദ്ധിേക്കണ്ട ഒരു തത്ത്വമുണ്ടു്. പടിയിൽ, പടിയ്ക്കൽ, ഈ
രണ്ടു രൂപങ്ങളുേടയും അർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ അന്ത�
രം കാണാം. ആദ്യേത്തതിനു പടിയുെട മീെതെയന്നും
രണ്ടാമേത്തതിനു പടിയുെട അടുത്തു് എന്നുമാണു് അർ�
ത്ഥം. തലയിൽ നിൽക്കുന്നു; തലയ്ക്കൽ നില്ക്കുന്നു, ഇവയു�
െട അർത്ഥത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം കാണാം.

എന്നാൽ ഈ അർത്ഥവിേശഷം വിവക്ഷിക്കാെതയുള്ള
പ്രേയാഗങ്ങളും സുലഭമാകുന്നു.)

7. കാലത്തു്, സമയത്തു്, നിലാവത്തു് മുതലായ രൂപ�
ങ്ങൾ ആധാരികയുെട തെന്ന അർത്ഥം ഉൾെക്കാള്ളു�
ന്നവയാണു്. ‘ഇൽ’ എന്ന പ്രത്യയം ഇവയിൽ ഇെല്ല�
േന്നയുള്ളൂ. ഈ മാതിരിയുള്ള പദങ്ങൾ ‘ആധാരികാ�
ഭാസ’ങ്ങളാണു്. മുറ്റത്തു്, െവയിലത്തു്, നിലത്തു് മുത�
ലായ പദങ്ങളും ഈ വിഭക്ത്യാഭാസത്തിനു് ഉദാഹര�
ണങ്ങളെത്ര. മുകളിേലയ്ക്കു്, താേഴയ്ക്കു് ഇത്യാദി രൂപങ്ങ�
ളിൽ ഉേദ്ദശികാപ്രത്യയമായ ‘ക്കു്’ േചരുന്നുെണ്ടങ്കിലും
േകവലം ആ വിഭക്തിയുെട അർത്ഥമല്ല അവയ്ക്കുള്ളതു്.
‘ഞാൻ മുകളിേലയ്ക്കു േനാക്കി’, ‘താേഴയ്ക്കു ചാടി’ എന്നിങ്ങ�
െനയുള്ള വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥത്തിൽനിന്നു് ഈ വി�
േശഷം ഗ്രഹിക്കാം. ആധാരികയുെട അർത്ഥംകൂടി ഇവ�
യിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവ ‘ഉേദ്ദശികാഭാസ’ങ്ങൾ
ആണു്.

േവെറ ഉദാഹരണം:

(i) രാജാവു് നഗരത്തിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുേപായി.
ആശ്രമത്തിേലയ്ക്കു പരിജനങ്ങെള അയച്ചില്ല.

(ii) പുഴയിേലയ്ക്കു ചാടിയ മനുഷ്യൻ അടിയിേലയ്ക്കു താ�
ണുേപായി. പിെന്ന മുകളിേലയ്ക്കു വരികയുണ്ടായില്ല.
ജനങ്ങൾ കരയിേലയ്ക്ക് ഓടി. ആറ്റിേലയ്ക്കു സസംഭ്രമം
േനാക്കിനിന്നു.

അഭ്യാസം ൨൬

(i) വിഭക്തി, വചനം, ലിംഗം, ഇവെയ കുറിക്കുന്ന പ്രത്യ�
യങ്ങൾ ഏതു ക്രമത്തിലാണു് പ്രകൃതികളിൽ േചരു�
ന്നെതന്നു് േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക.

(ii) സംേബാധികെയ പ്രേത്യകെമാരു വിഭക്തിയായി
ഗണിക്കാത്തെതന്തുെകാണ്ടു്?

(iii) രാജാവു്, രാമൻ, തല, മുനി, ഈ നാമങ്ങളുെട ഉേദ്ദ�
ശികാരൂപവും സംബന്ധികാരൂപവും എഴുതുക.

(iv) തലയ്ക്കൽ, തലയിൽ; കാൽക്കൽ, കാലിൽ; ഈ
ആധാരികാരൂപങ്ങളുെട അർത്ഥങ്ങളിലുള്ള അന്ത�
രം വിശദമാക്കുക.

(v) ഗതികൾ വിഭക്ത്യർത്ഥം പരിഷ്കരിക്കുന്നെതങ്ങെന�
െയന്നു േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക.

(vi) ഞാൻ, നീ, ഈ സർവ്വനാമങ്ങളുെട ഉേദ്ദശികാരൂപ�
െമഴുതുക.

(vii) സംേബാധികാരൂപെമഴുതുക:-

ഈശ്വരൻ, േദവി, നാണു, അമ്മ, അനുജത്തി, രമ,
മരം, േവലു, കുഞ്ഞു്.
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അക്ഷരമാല

൧. വർണ്ണം,അക്ഷരം,ലിപി

1. അവിഭാജ്യമായ ധ്വനിയാണെല്ലാ, വർണ്ണം. ചില വർ�
ണ്ണങ്ങൾ അന്യവർണ്ണങ്ങളുെട േയാഗം കൂടാെത സ്ഫുടമാ�
യി ഉച്ചരിക്കാവുന്നവയാണു്; ശ്വാസം അനുവദിക്കുന്നിട�
േത്താളം നീട്ടുകയും െചയ്യാം. അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ,
ഋ, ൠ, ഌ, ൡ, എ, ഏ, ഐ, ഒ, ഓ, ഔ ഈ പതിനാറു
വർണ്ണങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിൽ െപടുന്നു. ഇവയാണു്, സ്വ�
രങ്ങൾ. മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ സ്വരസഹായം കൂടാെത സ്ഫുട�
മാവുകയില്ല; 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 സ്വരങ്ങേളാടു േചർന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങളും അക്ഷ�
രങ്ങളാകുന്നു. േകവല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളല്ല;
വർണ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണു്. വ്യഞ്ജനങ്ങളുെട മുകളിൽ ‘മീ�
ത്തൽ’ ഇട്ടിരിക്കുന്നതു് അവേയാടു സ്വരങ്ങൾ േചർന്നി�
ട്ടിെല്ലന്നു സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആണു്. നമ്മുെട ഭാഷയ്ക്കു വർ�
ണ്ണമാലയല്ല, അക്ഷരമാലയാണു്, ഉള്ളതു്.

2. വർണ്ണങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ധ്വനികളാണെല്ലാ. അവ�
െയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന േരഖകളാണു്, ലിപികൾ. ക—ഈ
ലിപിസേങ്കതം കാണുേമ്പാൾ നമുക്കു് ഒരു ധ്വനി ഓർ�
മ്മ വരുന്നിേല്ല? എല്ലാ ധ്വനികളും ഇങ്ങെന എഴുതി�
ക്കാണിക്കുക സുഖകരമല്ല. എങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിേല�
യും മലയാളത്തിേലയും വർണ്ണങ്ങേളാ അക്ഷരങ്ങേളാ
കുറിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിടേത്താളം ലിപികൾ നമ്മുെട
ഭാഷയിലുണ്ടു്. ‘ജ’ എന്ന ധ്വനിെയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന േര�
ഖാസേങ്കതം, ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തു് നമ്മുെട പൂർവ്വി�
കന്മാർ ‘രാചാവു്’ എന്നാണു് എഴുതിേപ്പാന്നിരുന്നതു്.
ഇന്നു നമുക്കു് ഉച്ചരിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങെളല്ലാം തെന്ന എഴു�
തിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. ‘ന’ പദത്തിെന്റ ആദിയിൽ
വരുേമ്പാളുച്ചരിക്കുന്നതുേപാെലയല്ല മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽ
വരുേമ്പാൾ ഉച്ചരിേക്കണ്ടതു്. ‘നഗരം’, ‘നാമം’, ‘നില’,
‘നീലം’, ‘നുകം’, ‘നൂലു’ ഈ പദങ്ങളിലും ആന, അനാ�
േരാഗ്യം, ഇനി മുതലായ പദങ്ങളിലും ആ ലിപി ഒേര
ധ്വനിയല്ല കുറിക്കുന്നെതന്നു് അറിയാമെല്ലാ. ഈ ഒരു
ലിപി സ്ഥാനേഭദം അനുസരിച്ചു് രണ്ടു ധ്വനിെയ കുറിക്കു�
ന്നുെവന്നു സാരം. ഇതുേപാെല തെന്ന റകാരം ഇരട്ടി�
ക്കുേമ്പാൾ, അതു് മെറ്റാരു ധ്വനിെയയാണു സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നെതന്നും ധരിക്കണം.

ഉദാ:- കറ, കറ്റ; മുറം, മുറ്റം

൨.സ്വരം,വ്യഞ്ജനം

3. നമ്മുെട ഭാഷയിെല അക്ഷരങ്ങെള സ്വരെമന്നും വ്യ�
ഞ്ജനെമന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാെമന്നു െവളിെപ്പട്ടുവ�
െല്ലാ. 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 േചർത്തി�
രിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ ദീർഘങ്ങളാണു്. ഹ്രസ്വസ്വരത്തിനു്
ഒരു മാത്ര, ദീർഘസ്വരത്തിനു് രണ്ടു മാത്ര, എന്നാണു് നി�
യമം.)

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 തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു വർ�
ഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്നു േപരുണ്ടു്.)

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

4. ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിേലയും ആദ്യെത്ത അക്ഷരം ഖരം;
രണ്ടാമേത്തതു്, അതിഖരം; മൂന്നാമേത്തതു്, മൃദു; നാലാ�
മേത്തതു്, േഘാഷം; അഞ്ചാമേത്തതു്, അനുനാസികം.
ഈ വിഭജനവും സന്ധികാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണെമ�
ങ്കിൽ, അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണു്.

(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 േകൾ�
ക്കുന്ന ധ്വനി അനുസ്വാരമാണു്. അന്തഃകരണം, ദുഃഖം,
ഇവയിൽ അന്തഃ, ദുഃ, ഈ ശബ്ദങ്ങളുെട അവസാനത്തി�
ലുള്ള ധ്വനി വിസർഗ്ഗമാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു
ഭാഷയിേലയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില പദങ്ങളിൽ മാത്ര�
േമ ഈ ധ്വനിവിേശഷം ഉള്ളൂ. തനി മലയാളത്തിൽ
വിസർഗ്ഗമില്ല.

6. േവലു, േവലു്; താണു, താണു്; ഈ ശബ്ദങ്ങൾ വായി�
ക്കുേമ്പാൾ തുറന്നു് ഉച്ചരിക്കുന്നതും സംവരണം െചയ്തു�
ച്ചരിക്കുന്നതുമായ ഉകാരങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിലുെണ്ട�
ന്നു വ്യക്തമാവും. ആദ്യേത്തതു വിവൃതവും രണ്ടാമേത്തതു
സംവൃതവും ആകുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:-

വിവൃേതാകാരം സംവൃേതാകാരം
നിന്നു നിന്നു്
കണ്ടു കണ്ടു്
ആളുകൾ ആളു്
കൂണുകൾ കൂണു്

(ഉകാരത്തിെന്റ മുകളിൽ ‘ചന്ദ്രക്കല’ എന്ന ലിപി േചർ�
ത്തു കണ്ടാൽ അതു സംവൃതമായിട്ടാണു്, ഉച്ചരിേക്കണ്ട�
െതന്നു ഗ്രഹിക്കാം. വാക്യത്തിെന്റ അവസാനത്തിേലാ
സ്വരത്തിനു മുൻപിേലാ സംവൃേതാകാരാന്തമായ പദം
വന്നാൽ മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടാതിരിക്കരുതു്.)

ഉദാ:-

1. വ്യാകരണം, ഭാഷയുെട ശാസ്ത്രമാണു്.
2. എനിക്കു് അലങ്കാരഭ്രമം ഇല്ല.

അല്പവിരാമാമുള്ള വാക്യഭാഗം സംവൃേതാകാരാന്തമാ�
െണങ്കിൽ, അവിേടയും മുകളിൽ ഈ ചിഹ്നം േചർക്കു�
ന്നതു സമുചിതമാകുന്നു.

ഉദാ:-
ഞാൻ പാഠശാലയിൽെചന്നു്, രാമൻ എടുക്കാൻ മറന്നു�
േപായ പുസ്തകം എടുത്തുെകാണ്ടുവരാം.

7. ‘മ’ എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചുേനാക്കു. ചുണ്ടിെന്റ സഹാ�
യം കൂടാെത ആ ധ്വനി പുറെപ്പടുവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.
‘ത’ കാരം ഉച്ചരിക്കുേമ്പാൾ രസനാഗ്രം ദന്തത്തിൽ സ്പർ�
ശിക്കുന്നുെണ്ടന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഗ്രഹിക്കാം. ഇങ്ങെന
ഓേരാ വർണ്ണം ഉച്ചരിക്കുവാൻ കണ്ഠം, ദന്തം, ഓഷ്ഠം,
മുതലായ അവയവങ്ങളിൽ ചിലതു് അധികം ഉപകരി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ, ആ അവയവങ്ങെള ആ അക്ഷ�
രങ്ങളുെട 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 ഉദാസീനതെകാണ്ടും മറ്റും എകാരച്ഛായ
കലർന്നതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങെന ദുഷിച്ച അകാ�
രം താലവ്യമാകുന്നു. ശുദ്ധകണ്ഠ്യമായ ‘അ’ കാരം പദാ�
ന്തത്തിൽ വളെര ദുർലഭമാെണന്നുതെന്ന പറയാം.
എങ്ങെനയാണു്, താലവ്യാകാരം തിരിച്ചറിയുന്നതു്?
സന്ധിെചയ്യുേമ്പാൾ യകാരം കൂടിവരുന്നതു് താലവ്യാ�
കാരമാണു് എന്നു ഗ്രഹിക്കുക മാത്രേമ അേദ്ധ്യതാക്കൾ
െചേയ്യണ്ടതുള്ളൂ.

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

തല, അമ്മ, ആശ, മുതലായ പദങ്ങളുെട അന്ത്യസ്വര�
മായ അകാരം താലവ്യമാെണന്നു്, ഒരു സ്വരം പിന്നാ�
െല 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 വ്യഞ്ജനാ�
ക്ഷരങ്ങൾ പദത്തിെന്റ ആദിയിൽ വരുേമ്പാൾ ഏകാ�
രച്ഛായ കലർന്ന അകാരമാണു് നാം ഉച്ചരിക്കുന്നതു്.
ഗജം, ജയം, ദയ, ബന്ധു എെന്നാെക്കയാണു് എഴുതുന്ന�
െതങ്കിലും, നാം വായിക്കുന്നതു് െഗജം, െജയം, െദയ,
െബന്ധു, എന്നിങ്ങെനയാണു്. അകാരം ദുഷിച്ചു താലവ്യ�
മായിേപ്പായതുെകാണ്ടാണു്, ഉച്ചാരണത്തിൽ ഈ മാറ്റം
വന്നതു് എേന്നാർമ്മിക്കണം.

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

അഭ്യാസം ൨൭

1. വർണ്ണവും അക്ഷരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം േസാദാ�
ഹരണം െവളിെപ്പടുത്തുക.

2. സ്വരം, വ്യഞ്ജനം, ഈ വിഭജനത്തിനുള്ള ഉപാധി സ്പ�
ഷ്ടമാക്കുക.

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, എവി�
െടന്നാണു, 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 തമ്മിെലന്താ�
ണന്തരം?

8. താലവ്യമായ അകാരം ഭാഷയിലുെണ്ടന്നു് എങ്ങെന
അറിയാം?

(തുടരും…)

(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം I)
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം II)
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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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