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കവി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു് പിറന്ന
വ്യാകരണ പുസ്തകം
—സക്കറിയ

ൈഹസ്കൂളിലാണു് (1958–61) “ഭാഷാ ദീപിക” ആദ്യം
എെന്റ കയ്യിെലത്തുന്നതു്. വ്യാകരണം എനിക്കിഷ്ടമാ
യിരുന്നു എന്നതാണു് സത്യം. വൃത്തശാസ്ത്രവും അതുേപാ
െലതെന്ന. പൂവത്തിങ്കൽ ചാേക്കാ സാറും േതാമാ സാ
റും (േതാമാ സാറിെന്റ വീട്ടുേപർ മറന്നുേപായി—വീട്ടുേപർ
േചർത്താണു് സാറന്മാർ അറിയെപ്പട്ടിരുന്നതു്.) ആണു്
മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്—സുന്ദരമായി, സുഗമമായി,
ലളിതമായി. പഠിക്കാനുള്ള വ്യാകരണത്തിനപ്പുറത്തു്
ഞാൻ “ഭാഷാ ദീപിക”യിൽ കാടുകയറി വായിക്കും. കാ
രണം ജി ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് എല്ലാം വിശ
ദീകരിച്ചതു്—െകാച്ചു െകാച്ചു രത്നക്കല്ലുകൾ േപാെല തി
ളങ്ങുന്ന ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലുമുള്ള ഉദ്ധരണികൾ. വാ
യിൽ െവള്ളമൂറുന്ന, മധുര പലഹാരം േപാെലയുള്ള േശ്ലാ
കങ്ങൾ. ‘ആലസ്യമാണ്ട മുഖെമാട്ടു കുനിച്ചു’വും ‘അന
ന്തമജ്ഞാതമവർണ്ണനീയ’വും ‘ഉടൻ മഹാേദവിയിടത്തു
ൈകയി’ലുെമല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം കെണ്ടത്തിയതു് ‘ഭാഷാ
ദീപിക’യിലാണു്. അതായിരുന്നു ജിയുെട മന്ത്രവാദം:
കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത വ്യാകരണ നിയമങ്ങെള അേദ്ദ
ഹം ഹൃദയഹാരികളും ലളിതങ്ങളുമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ
െകാണ്ടു് എെന്നേപ്പാെലെയാരുവെന്റ തലയിൽ എെന്ന
േന്നക്കുമായി പതിച്ചു വച്ചു. മാന്ത്രികനായ കവിയായിരു
ന്ന അേദ്ദഹം നല്ല ഗദ്യത്തിെന്റയും ഉപാസകനായിരു
ന്നു. “ഭാഷാ ദീപിക”യിെല ഗദ്യെമഴുത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള
ഭാഗങ്ങളിെല ഉദാഹരണങ്ങൾ എെന്ന എത്രമാത്രമാ
ണു് െകാതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്!
ഞാൻ പഠിച്ച പുസ്തകം നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായി. പിന്നീടു് 1966ലാണു് േ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 പഠി
ക്കാനുള്ള ഒരവസരം
പിന്നീടു് വന്ന തലമുറ
കൾക്കു് ലഭിച്ചില്ലെല്ലാ
എേന്നാർത്തു് പരിതപി
ക്കും. അതിെനപ്പറ്റി ആളു
കേളാടു് പറയണെമന്നു്
ആഗ്രഹിക്കും. പേക്ഷ,
അെതങ്ങെന സാധിക്കും? അേപ്പാഴാണു് സായഹ്നയു
മായി പരിചയെപ്പട്ടതു്. ഞാൻ അേന്ന ദിവസം തെന്ന
‘ഭാഷാ ദീപിക’ എടുത്തു െകാടുത്തു: നിങ്ങളുെട സ്വതന്ത്ര
വായനാേമഖലയിേലയ്ക്കു് ഇതിെനയും കൂടി പ്രേവശിപ്പി
ക്കുക. ഇങ്ങെനയും ഹൃദയത്തിൽ െതാടുന്ന, കവി ഹൃദ
യത്തിൽ നിന്നു് പിറന്ന, ഒരു വ്യാകരണ പുസ്തകമുണ്ടായി
രുന്നു എന്നു വരും തലമുറകൾ അറിയെട്ട.

ഭാഷാ ദീപിക
രണ്ടാം പുസ്തകം

(ൈഹസ്കൂൾ ക്ലാസുകളിേലക്കു്)

ഗ്രന്ഥകർത്താവു്:
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ഗവൺെമന്റിെന്റ ആജ്ഞപ്രകാരം രചിച്ചതു്.
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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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വിേശഷണം
1. മറ്റു പദങ്ങളുെട അർത്ഥെത്ത േഭദിപ്പിക്കുന്ന, അഥവാ
വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമാണെല്ലാ േഭദകം, അെല്ലങ്കിൽ
വിേശഷണം. വിേശഷണങ്ങൾ ഏതു ശബ്ദെത്ത വിേശ
ഷിപ്പിക്കുന്നുേവാ അതു് വിേശഷ്യം.
‘െവളുത്ത താമരേയക്കാൾ ചുവന്ന താമര മേനാഹരമാ
ണു്’, എന്ന വാക്യത്തിെല ‘െവളുത്ത’, ‘ചുവന്ന’ എന്നീപ്പ
ദങ്ങൾ ‘താമര’ എന്ന പദത്തിെന്റ അർത്ഥെത്തയാണു്
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘െവളുത്ത’, ‘ചുവന്ന’ ഈ രണ്ടുപദ
ങ്ങളും വിേശഷണങ്ങൾ തെന്ന.

വിേശഷണം
നല്ല
േവഗത്തിൽ
വിദഗ്ദയായ
ഉറെക്ക
വിരിഞ്ഞ
വല്ലാെത
ഏറ്റവും

വിേശഷ്യം
കുതിര
ഓടുന്നു
ഗായിക
പാടുന്നു
മുല്ല
വാടി
നല്ല

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നു്, വിേശഷ്യങ്ങളുെട കൂട്ട
ത്തിൽ നാമങ്ങളും ക്രിയകളും വിേശഷണങ്ങളുമുൾെപ്പടു
െമന്നു മനസ്സിലാകുന്നു. ഇങ്ങെന വിേശഷ്യത്തിെന്റ സ്വ
ഭാവമനുസരിച്ചു് വിേശഷണങ്ങെള മൂന്നായി തരംതിരി
ക്കാം. നാമെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു നാമവിേശഷണം,
ക്രിയെയ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് ക്രിയാവിേശഷണം, വി
േശഷണെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് േഭദകവിേശഷണം.
േമൽ ഉദാഹരിച്ച പദങ്ങളിൽ ‘നല്ല’, ‘വിദഗ്ദയായ’, ‘വി
രിഞ്ഞ’ എന്നിവ നാമവിേശഷങ്ങളും, ‘േവഗത്തിൽ’, ‘ഉറ
െക്ക’, ‘വല്ലാെത’ എന്നിവ ക്രിയാവിേശഷങ്ങളും ആകു
ന്നു. ‘ഏറ്റവും’ എന്ന പദം ‘നല്ല’ എന്ന വിേശഷ്യെത്ത വി
േശഷിപ്പിക്കുന്നു. അതു േഭദകവിേശഷണമാണു്.
2. പ്രകൃതിപ്രമാണിച്ചു്, വിേശഷണങ്ങെള ഏഴായി തരം
തിരിക്കാം.
A. ശുദ്ധം. പ്രത്യയെമാന്നും േചരാെത പ്രകൃതി രൂപമാ
യിത്തെന്ന നില്ക്കുന്ന േഭദകങ്ങളാണു്, ശുദ്ധേഭദക
ങ്ങൾ. െചമ്, െചറു, വൻ, െവൺ, നറു, കാർ, നൽ
മുതലായവ 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 സർ
വ്വനാമം തെന്നയാണിതു്. സർവ്വനാമത്തിൽനിന്നു
ണ്ടായതു് എന്നു് അവയവാർത്ഥം. എൻ എന്ന ഉത്ത
മസർവ്വനാമം, നിൻ എന്ന മധ്യമസർവ്വനാമം, ആർ

എന്ന േചാദ്യസർവ്വനാമം എന്നിവെയാഴിെക മെറ്റ
ല്ലാ 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 സംഖ്യാ
വാചകംതെന്ന സാംഖ്യം.

ഉദാ:ഒരു - ഒരു പുസ്തകം.
ഇരു - ഇരു കരങ്ങൾ.
നാൽ - നാല്ക്കാലികൾ.
ഐ - ഐയമ്പൻ.
അറു - അറുമുഖൻ, ആറു പഴം.
ഏഴു് - എഴുപതു്, ഏഴുലകം.
എൺ - എട്ടുകാലി.
സംഖ്യെയ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നാമങ്ങളായിട്ടും വി
േശഷണങ്ങളായിട്ടും വരുെമന്നു മനസ്സിലാക്കണം.
‘എനിക്കു് പത്തു പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടു്’-‘പത്തു് അഞ്ചി
േനക്കാൾ വലുതാകുന്നു’. ആദ്യവാക്യത്തിൽ പത്തു്
എന്ന പദം പുസ്തകങ്ങെള വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ
വിേശഷണമാകുന്നു. രണ്ടാമേത്തതിൽ അതു നാമമാ
യിട്ടാണു് പ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.
D. പാരിമാണികം. പരിമാണെത്ത (അളവിെന) കാണി
ക്കുന്ന േഭദകം.

ഉദാ:ഇടങ്ങഴി
പറ
നാഴി
എത്ര

ഇടങ്ങഴിപ്പാൽ.
പത്തുപറ െനല്ലു്.
നാഴി എണ്ണ.
എത്ര ദിവസം.

അളവിെന കാണിക്കുന്ന നാമങ്ങെളത്തെന്നയാണു്
േഭദകങ്ങളായി ഉപേയാഗിക്കാറുള്ളതു്. അർത്ഥ
ത്തിലല്ലാെത രൂപത്തിൽ അവയ്ക്കു വ്യത്യാസമില്ല.
പറ എന്നതിനു് േലാഹംെകാേണ്ടാ മരംെകാേണ്ടാ
ഉണ്ടാക്കിയ അളവുപാത്രെമന്നും, അത്രയും അളവുള്ള
എന്നും രണ്ടർത്ഥമുണ്ടു്. ആദ്യേത്തതു്, നാമം; രണ്ടാമ
േത്തതു്, വിേശഷണം.
E. വിഭാവകം. വസ്തുവിെന്റ സൗന്ദര്യാദിഗുണങ്ങെള കുറി
ക്കുന്ന വിേശഷണമാണു് വിഭാവകം. ഇതിനു ലിംഗ
േഭദം കൂടിയുണ്ടു്. വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങൾക്കു തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധെത്തക്കാണിക്കാൻ ‘ആയ’ എന്ന േദ്യാ
തകശബ്ദം പ്രേയാഗിക്കുന്നു.

ഉദാ:തടിയനായ മനുഷ്യൻ.
തടിച്ചിയായ സ്ത്രീ.
സമർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥി.
സമർത്ഥയായ വിദ്യാർത്ഥിനി.
സമർത്ഥമായ ബുദ്ധി.
വിദൂഷിയായ അദ്ധ്യാപിക.
വിദ്വാനായ അദ്ധ്യാപകൻ.
F. നമാംഗജം. നാമംഗജെത്ത (േപരച്ചെത്ത) േഭദകമാ
ക്കി പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.

ഉദാ:വിരിഞ്ഞ പൂവു്.
ഉദിച്ച സൂര്യൻ.
കുടിച്ച െവള്ളം.
G. ക്രിയാംഗജം. ക്രിയാംഗെത്ത (വിനെയച്ചെത്ത) വി
േശഷണമാക്കി പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.

ഉദാ:ഉറെക്കച്ചിരിക്കുന്നു.
പതുെക്കപ്പറയുന്നു.
ചാടിക്കയറുന്നു.
മുറുെകനടക്കുന്നു.
കൂെടേപ്പാകുന്നു.
3. ശുദ്ധം, സാർവ്വനാമികം, സാംഖ്യം, പാരിമാണികം,
നാമംഗജം എന്നിവ നാമവിേശഷണങ്ങളായിേട്ട വരൂ.
ക്രിയാംഗജം ക്രിയാവിേശഷണവും, േഭദകവിേശഷണവു
മാകും. വിഭാവകം, നാമേത്തയും ക്രിയേയയും വിേശഷി
പ്പിക്കും.
4. വിേശഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വിേശഷ്യത്തിനു് അടു
ത്തു മുൻപുതെന്ന പ്രേയാഗിക്കണം. ‘വളവുള്ള മര’െത്ത
പ്പറ്റിപ്പറയാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ ‘വളഞ്ഞ
മരത്തിെന്റ െകാമ്പു്’ എന്നു പറയാൻ പാടുള്ളൂ. വളഞ്ഞ
തു െകാമ്പാെണങ്കിൽ ‘മരത്തിെന്റ വളഞ്ഞ െകാമ്പു്’
എന്നു പറയുകയാണു നല്ലതു്.

അേചതനവസ്തുക്കളായ വിേശഷ്യങ്ങളുെട മുൻപിൽ
സാംഖ്യാേഭദകം പ്രേയാഗിച്ചാൽ നാമത്തിൽ ബഹുവ
ചന പ്രത്യയം േചർക്കണ്ട. ‘രണ്ടു കണ്ണു്’, ‘നാലു കാലു്’,
‘ഏഴുലകം’ എെന്നാെക്കയല്ലാെത ‘രണ്ടു കണ്ണുകൾ’, ‘നാ
ലു കാലുകൾ’, ‘ഏഴുലകങ്ങൾ’ എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗി
ക്കുന്നതു് ഭാഷാൈശലിക്കു േയാജിച്ചതല്ല. വിേശഷ്യം
അേചതനവസ്തുവെല്ലങ്കിൽ ബഹുവചനപ്രത്യയം േചർക്ക
ണം. ‘പത്തു പുരുഷന്മാർ’, ‘രണ്ടു സ്ത്രീകൾ’ ഇത്യാദ്യുദാഹ
രണങ്ങൾ േനാക്കുക.
വിഭാവകേഭദങ്ങളിൽ വിേശഷ്യത്തിനനുസരിച്ചു് ലിംഗേഭ
ദവും കൂടിക്കാണിക്കണെമന്നു് മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
േചതനവസ്തുക്കെള വിേശഷിപ്പിക്കുേമ്പാൾ േഭദകങ്ങളിൽ
ലിംഗേഭദത്തിനു പുറെമ വചനേഭദവും കൂടി കാണിേക്ക
ണ്ടതുണ്ടു്.
സമർത്ഥനായ ആൺകുട്ടി.
സമർത്ഥന്മാരായ ആൺകുട്ടികൾ.
സമർത്ഥയായ െപൺകുട്ടി.
സമർത്ഥകളായ െപൺകുട്ടികൾ.
എന്നാൽ വിേശഷ്യം അേചതനേമാ അമൂർത്തേമാ ആയി
രിക്കുേമ്പാൾ വിേശഷണത്തിനു് വചനേഭദം െചേയ്ത കഴി
യൂ എന്നില്ല. ‘മധുരമായ വാക്കുകൾ’, ‘മേനാഹരമായ
പ്രവൃത്തികൾ’, ‘അബദ്ധമായ ഉത്തരങ്ങൾ’ എന്നും മറ്റും
പ്രേയാഗിക്കുന്നതും ഭാഷാൈശലിക്കു േയാജിക്കാത്തത
ല്ല. സംസ്കൃതത്തിെല ലിംഗവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചു് ‘സരസ
യായ കഥ’, ‘ മേനാഹരയായ മാല’, ‘കുടിലയായ നീതി’
എന്നും മറ്റും പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്, ൈചതന്യാേരാപമിെല്ല
ങ്കിൽ, ആേക്ഷപാർഹമാണു്.

അഭ്യാസം ൨൮
1. താെഴ കാണുന്ന പദങ്ങളിൽനിന്നു് േഭദക പദങ്ങൾ

മാത്രം തിരെഞ്ഞടുത്തു് അവ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ െപ
ടുന്നുെവന്നു പറയുക.

(a) ‘തികഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യവും സഹജമായ വാസന

യും ഉള്ള ഒരാൾക്കു് എളുപ്പത്തിൽ കവിയാകാൻ
കഴിയും. വികാരം, വിചാരം, ഭാവന എന്നിവയുെട
സമഞ്ജസമായ സേമ്മളനത്തിൽ നിന്നാണേല്ലാ
നല്ല കവിതയുണ്ടാകുന്നതു്. എത്രമാത്രം ബുദ്ധിശ
ക്തിയുണ്ടായാലും വാസനയില്ലാെത േപായാൽ
ഉത്തമമായ കവിത അങ്കുരിക്കുേമാ എന്നു സംശ
യമാണു്’.
(b) ‘വാരുറ്റചില്ലി, വിരിേവറിയ െനറ്റി, ധീരചാരുക്കളാം രുചിരദൃഷ്ടികെളന്നിെതല്ലാം
താരുണ്യലക്ഷ്മിെയ നനുത്തുകറുത്ത മീശ
േചരും തദാസ്യനളിനത്തിൽ വളർത്തിരുന്നു’.
(c) പാന്ഥർ െപരുവഴിയമ്പലംതന്നിെല
താന്തരായ്ക്കൂടി വിേയാഗംവരുേമ്പാേല
നദ്യാെമാഴുകുന്ന കാഷ്ഠങ്ങൾ േപാെലയുെമത്രയും ചഞ്ചലമാലയസംഗമം.
2. െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ തിരുത്തുക:(i) സഹൃദയനായ എെന്റ ചങ്ങാതിയുെട മരണം
എനിക്കു മാത്രമല്ല, സാഹിത്യേലാകത്തിനും വലിയ
ഒരു നഷ്ടമാെണന്നുേവണം പറയാൻ.
(ii) ആ കുട്ടി എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങെളല്ലാം അബദ്ധങ്ങ
ളായിരുന്നു.
(iii) ഗഹനമായ കുമാരാശാെന്റ തത്വചിന്ത വിശിഷ്ട
മായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയ്ക്ക് മാറ്റു കൂട്ടുന്നു.
(iv) ആ മുഖങ്ങെളല്ലാം ഒരുേപാെല ആകർഷകമായി
രുന്നു.
3. (ഒന്നിലധികം വിേശഷണങ്ങൾ ഒരു വിേശഷ്യത്തിനു
െണ്ടങ്കിൽ അവെയ ‘ഉം’ എന്ന ഘടകംെകാണ്ടു് സമു
ച്ചയിക്കണം. ‘പ്രതിഭാശാലിയായ കവി, പണ്ഡിത
നായ കവി’, ഈ പദസമൂഹങ്ങളിൽ ‘കവി’യാണെല്ലാ
വിേശഷ്യം. ‘പ്രതിഭാശാലി’, ‘പണ്ഡിതൻ’, ഇവ ആ

വിേശഷ്യത്തിൽത്തെന്ന അന്വയിക്കുന്ന വിേശഷണ
ങ്ങളുമാണു്. അതിനാൽ ‘പ്രതിഭാശാലിയും പണ്ഡിത
നും ആയ കവി’ എന്നു വിേശഷണങ്ങെള സമുച്ചയിച്ചു
േചർക്കുന്നതാണു് യുക്തം.)

വിേശഷണങ്ങെള സമുച്ചയിച്ചു് വിേശഷ്യേത്താടു് േചർ
ക്കുക.
(i) ധീരമായ ഭാഷണം, ഉജ്ജ്വലമായ ഭാഷണം.
(ii) മധുരമായ കഥ, സരളമായ കഥ.
(iii) പ്രസന്നമായ ഹൃദയം, സന്തുഷ്ടമായ ഹൃദയം.
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സന്ധി
1. വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ േചരുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാ
രങ്ങൾ നാലു തരത്തിലാെണന്നും തന്മൂലം ആഗമം, േലാ
പം, ദ്വിത്വം, ആേദശം എന്നു നാലു പ്രകാരത്തിൽ ആണു്
സന്ധികെളന്നും ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെല്ലാ. അവെയപ്പ

റ്റി കുെറക്കൂടി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുകയാണു് ഈ പ്ര
കരണത്തിൽ െചയ്യുന്നതു്.

A ആഗമം
2. (a) ഒരു താലവ്യസ്വരത്തിനു പരമായി മെറ്റാരു സ്വരം
വന്നാൽ ‘യ’ കാരം ആഗമം.

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’ കാരം 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: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 വരുെന്നങ്കിൽ ‘വ’ കാരേമാ ‘ക’ കാരേമാ
വികേല്പന ആഗമം.

ഉദാ:േപാ + ഉന്നു = േപാവുന്നു, േപാകുന്നു.
ചാ + ഉം = ചാവും, ചാകും.
ആ + അെട്ട = ആവെട്ട, ആകെട്ട.
4. ഭാഷയിൽ സാധാരണമായിക്കാണുന്ന പ്രേയാഗങ്ങ

ളിൽ നിന്നാണു് ൈവയാകരണന്മാർ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കാറുള്ളതു്. അധികം പ്രേയാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നതനു
സരിച്ചു് സാമാന്യവിധി നിർമ്മിക്കുന്നു. സാമാന്യവിധിക്കു്
ഉത്സർഗ്ഗം എന്നും േപരുണ്ടു്. സാമാന്യവിധി അനുസരി
ക്കാത്ത പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കാണാം. അവയ്ക്കു െകാടു
ത്തിരിക്കുന്ന േപർ അപവാദം എന്നാണു്. ആഗമസന്ധി
യുെട സാമാന്യനിയമങ്ങെള അതിലംഘിക്കുന്ന ചില
അപവാദങ്ങൾ താെഴ കാണിക്കാം.
(a) ആ, ഓ, എന്നീ നിപാതങ്ങൾക്കുേശഷം ഒരു സ്വരം
വന്നാൽ യകാരേമാ വകാരേമാ ‘ആഗമ’മായി വരി
ല്ല.

ഉദാ:നാേലാ + അേഞ്ചാ = നാേലാ അേഞ്ചാ.
അതാ + ആകാശം = അതാ ആകാശം.
ഏേതാ + ഒരു = ഏേതാ ഒരു.
(b) സംേബാധനാന്ത്യത്തിനു പരമായി മെറ്റാരു സ്വരം

വന്നാൽ ആഗമസന്ധിനിയമം 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 നാമാംഗ
ങ്ങളുെട ഒടുവിലുള്ള ‘അ’കാരത്തിനു പിന്നിൽ സ്വരം

വന്നാലും സന്ധിയില്ലാെത എഴുതുകയാണു് വിഹിതം.

ഉദാ:വിരിഞ്ഞ + ആമ്പൽ = വിരിഞ്ഞ ആമ്പൽ.
വീണ + ആൾ = വീണ ആൾ.
േപായ + ആന = േപായ ആന.
വീണ + ഇല = വീണ ഇല.
പറഞ്ഞ + ഉത്തരം = പറഞ്ഞ ഉത്തരം.
വിരിഞ്ഞയാമ്പൽ, വീണയാൾ, േപായയാന എെന്നാ
െക്ക സന്ധി േചർെത്തഴുതുന്നതു് അസുന്ദരമാകുന്നു.
5. പദ്യങ്ങളിൽ സന്ധിവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിെലാെക്ക വർ
ണ്ണങ്ങൾ േചർേന്ന നില്ക്കയുള്ളൂ. ഗദ്യത്തിൽ വക്താവിെന്റ

വിവക്ഷ അനുസരിച്ചാണു് പദങ്ങൾ സന്ധിെചേയ്താ
അല്ലാെതേയാ ഉച്ചരിക്കുന്നതു്. ‘പതിയാെത അേപ്പാൾ
ഒരാൾ അണഞ്ഞു് ഇരുത്തി’ ഈ പദങ്ങൾ പദ്യത്തിൽ
‘പതിയാതെപ്പാെഴാരാളണഞ്ഞിരുത്തി’ എന്നു േചർ
േന്ന നില്ക്കുകയുള്ളൂ. ‘അതു് അബദ്ധം ആണു് എന്നു് എനി
ക്കു് ഉടെന േതാന്നി’ എന്ന വാക്കുകൾ ഒരു പദ്യത്തിൽ
‘അതബദ്ധമാെണെന്നനിക്കുടെനേതാന്നി’ എന്നു പ്ര
േയാഗിക്കാേന സാധിക്കൂ. ഗദ്യത്തിൽ ‘അതു് അബദ്ധമാ
െണന്നു് എനിക്കു് ഉടെന േതാന്നി’ എന്നു പ്രേയാഗിക്കുക
യായിരിക്കും ഭംഗി.

B േലാപം
1. സന്ധിയിൽ ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെല്ലാ
േലാപം. പൂർവ്വപദത്തിെന്റ അവസാനത്തിലുള്ള സ്വ
രമാണു് സാധാരണമായി േലാപിക്കുക. ഒരു സ്വരം
പരമാകുേമ്പാൾ മാത്രേമ ഇതു സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ.
2. ഒരു സ്വരം പിന്നിൽ വന്നാൽ താെഴ പറയുന്നവ േലാ
പിക്കും.
(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 + ആചാ

ര്യൻ ഈ മാതിരിയുള്ള പദങ്ങളുെട സന്ധിയിൽ
മുറ്റുവിനയുെട അന്ത്യസ്വരം േലാപിക്കുകയില്ല.
അതിനാലാണു് ‘സദൃശംേപാെല’ എന്നു പറഞ്ഞ
തും. പിന്നിൽ വരുന്നതു് ഒരു േദ്യാതകശബ്ദത്തി
െല സ്വരമാെണങ്കിൽ േലാപം വികല്പമായിേട്ട
വരൂ.
ഉദാ:{
െചന്നുെവങ്കിൽ
െചന്നു + എങ്കിൽ =
{െചെന്നങ്കിൽ
കണ്ടുെവന്നു്
കണ്ടു + എന്നു് =
{കെണ്ടന്നു്
വായിച്ചുേവാ
വായിച്ചു + ഓ =
വായിേച്ചാ.

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

{

പഠിക്കാെതയിരുന്നു
{പഠിക്കാതിരുന്നു
വരാെതയായി
വരാെത + ആയി =
വരാതായി

പഠിക്കാെത + ഇരുന്നു =

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 അനുസ
രിക്കുന്നു.
(3) എേന്താ, ഏേതാ! ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞു
ഇേല്ല.
II (a) േപാകെട്ട, േപാവെട്ട; ആവെട്ട, ആകെട്ട; ഇങ്ങ
െന രണ്ടുരൂപം വരുവാെനന്താണു് കാരണം?
(b) (1) കണ്ടു + എങ്കിൽ; (2) േപായി + എങ്കിൽ, —
സന്ധിെചയ്യുേമ്പാൾ, ആദ്യേത്തതിൽ വകാരവും

രണ്ടാമേത്തതിൽ യകാരവും ആഗമമാവുന്നെത
ന്തുെകാണ്ടു്?
(c) കെണ്ടങ്കിൽ, കണ്ടുെവങ്കിൽ, പറഞ്ഞുെവന്നാൽ,
പറെഞ്ഞന്നാൽ, ഇങ്ങെന ഈരണ്ടു രൂപം വരു
വാൻ കാരണെമന്തു്?

III ഉത്സർഗ്ഗം, അപവാദം, ഈ സംജ്ഞകളുെട അർ
ത്ഥം വിശദമാക്കുകയും, രണ്ടിനും ഉദാഹരണം എഴു
തകയും െചയ്ക.

C ആേദശം
1. സന്ധിയിൽ ഒരു വർണ്ണം േപായി അതിെന്റ സ്ഥാ
നത്തു് മെറ്റാരു വർണ്ണം വരുന്നതാണു് ആേദശം. “ ‘ത’
കാരത്തിനു് ‘ട’ കാരം ആേദശം” എന്നുപറഞ്ഞാൽ ‘ത’
കാരം േപായി ആ സ്ഥാനത്തു് ‘ട’ കാരം വരും എന്നർ
ത്ഥം.
2. തവർഗ്ഗം, ചവർഗ്ഗേത്താടു േചർന്നാൽ ചവർഗ്ഗമായും,
ടവർഗ്ഗേത്താടു േചർന്നാൽ ടവർഗ്ഗമായും മാറും. ആേദ
ശം െപാരുത്തമനുസരിേച്ച വരികയുള്ളൂ. ഖരത്തിനു ഖര

വും 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 തകാരമകാരങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ളകാരത്തിനു്
യഥാക്രമം ട്, ണ് ഇവ ആേദശം 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 ആേദ
ശം വരും.
(b) ‘കൽ’ പ്രത്യയേമാ ടകാരേമാ ഒഴിച്ചുള്ള പ്രത്യയാ

ദിയായ ഖരം അനുനാസികത്തിനു പിന്നിൽ വന്നാൽ
അനിനാസികമായി മാറും.
ഉദാ :നിൻ + കൾ = നിങ് + കൾ = നിങ് + ങൾ = നിങ്ങൾ.
മാവിൻ + കാ = മാങ് + കാ = മാങ് + ങാ = മാങ്ങാ.
ഖരം ‘കൽ’ പ്രത്യയേമാ ടകാരേമാ ആയാൽ ഈ ആേദ
ശം ഇല്ല.
ഉദാ:രാമൻ + കൽ = രാമങ് + കൽ = രാമങ്കൽ
എൻ + കൽ = എങ് + കൽ = എങ്കൽ
കൺ + തു = കൺ + ടു = കണ്ടു
ഉൺ + തു = ഉൺ + ടു = ഉണ്ടു
(ഈ സന്ധിവിധിക്കു് ആറ്റിങ്ങൽ, ആലിങ്ങൽ എെന്ന
ല്ലാമുള്ള സ്ഥലസംജ്ഞാരൂപങ്ങൾ അപവാദങ്ങളാ
ണു്.)
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 + കൾ
= 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

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 രൂപ
നിഷ്പത്തി വിവരിക്കുക.
(2) കാവ്യമും, കാവ്യവും; ഭാഗ്യമും, ഭാഗ്യവും; - ഏതാ
ണു് ശരിയായ മലയാളരൂപം?

ഓർമ്മിക്കുക:- (വിണ്ടലം, തണ്ടാർ, ഈ പദങ്ങ
ളിൽ തകാരത്തിനു ടവർഗ്ഗേയാഗം െകാണ്ടു ടകാരം
ആേദശം വരുന്നുണ്ടു്. എന്നാലും പ്രകൃതിപ്രത്യയേയാ
ഗത്തിൽ മാത്രേമ ഈ ആേദശവിധി സാർവ്വത്രിക
മായി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. വിൺതടം, കൺത
ടം, െവൺതിങ്കൾ, മൺതിട്ടു്, മുതലായ പദങ്ങളിൽ
ഈ നിയമമനുസരിച്ചു സന്ധികാര്യം െചേയ്യണ്ടതില്ല.
വിണ്ടടം, കണ്ടടം, െവണ്ടിങ്കൾ എെന്നാെക്ക ആധു
നിക മലയാളത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചാൽ െതറ്റായിരിക്കും
അതു്.)
III നിയമം കാണിച്ചു് കൂട്ടിേച്ചർക്കുക.

മരം + കൾ
ധനം + എ
നിൻ + കൾ
കൺ + തു
ധനം + ഉം

െനൽ + മണി
േകൾ + തു
തൺ + താർ
നൽ + മുത്തു്
തിരു + കാൽത്താർ

D ദ്വിത്വം
1. പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങൾ വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങളായി

വരുന്ന സമാസത്തിൽ ഉത്തരപദത്തിെന്റ ആദി വർണ്ണ
മായ ദൃഢം ഇരട്ടിക്കും. അനുനാസികങ്ങളും മദ്ധ്യമങ്ങളും
ശിഥിലങ്ങളാണു്. അവ ഇരട്ടിക്കയില്ല.
ഉദാഹരണം:പച്ച + പുല്ലു് = പച്ചപ്പുല്ലു്
താമര + കുളം = താമരക്കുളം
ൈക + െതാഴിൽ = ൈകെത്താഴിൽ
പട + ചട്ട = പടച്ചട്ട
(ഉത്തരപദാദിവർണ്ണം ശിഥിലമായാൽ)

ഉദാഹരണം:മുല്ല + മാല = മുല്ലമാല
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 ചില
േപ്പാൾ ദ്വിത്വം വരും.

ഉദാഹരണം :ഉമ്പർ + േകാൻ = ഉമ്പർേകാൻ
അലർ + ശരൻ = അലർശരൻ, അലർശ്ശരൻ
(മലർെപ്പാടി, മലർെപാടി; തളിർക്കരം, തളിർകരം, കു
ളിർകാറ്റു്, കുളിർക്കാറ്റു്.)

േതർത്തട്ടു്, പാർത്തലം, േപാർക്കളം മുതലായ ഉദാഹര
ണങ്ങളിൽ ദ്വിത്വം നിതൃമാകുന്നു.
(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 വരു
ന്ന 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 സർ
വ്വനാമങ്ങൾ ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ മതി. അമ്മാതിരി, ആമാതി
രി; ഇമ്മട്ടു്, ഈ മട്ടു്, ഈ രണ്ടു രൂപങ്ങളും സുബദ്ധമാകു
ന്നു.)
4. ‘എ’ എന്ന വിഭക്തിപ്രത്യയത്തിനും, എ, ഇ, എന്നീ വി

നെയച്ചപ്രത്യയങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ വരുന്ന ദൃഢം ഇരട്ടി
ക്കും.
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, വിൽ
മുന.
4. േതൾക്കുഞ്ഞു്, മലമകൾപതി.
II സന്ധികാര്യം േവണ്ട ദിക്കിൽ െചയ്യുക:1. എെന്നപറ്റി നിങ്ങൾക്കു് എന്തുതെന്ന േതാന്നി തു

ടങ്ങിയാലും എനിക്കു നിങ്ങെളകുറിച്ചു് വിേരാധം
േതാന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
2. നാെള കാലത്തു കാണാം അലർമകളുെട തൃകാല
ടിത്താർ വണങ്ങാം.
3. പെയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം.
4. ആ േകളി പൂണ്ടമല. ഈ േകരളാഖ്യവിഷയം.
III ആഗമം, ദ്വിത്വം, ആേദശം, േലാപം, - ഈ സന്ധിക

ളുെട സ്വഭാവം വിവരിച്ചു നാലിനുമുള്ള അന്തരം വിശദ
മാക്കുക.

ഓർമ്മിക്കുക: (ഭാഷാപദങ്ങളുെട ഇടയിൽ, ഖ, ഘ, ഫ,
ഭ, ഝ, ധ, ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന സംസ്കൃതപദ
ങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചുകാണും. ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കു ദ്വിത്വം
വരുേമ്പാൾ ക് ഖ, ഗ്ഘ, പ്ഫ, ബ് ഭ, ജ്ഝ, ദ്ധ, ഇങ്ങെനയാ
യിരിക്കും രൂപം.
ഉദാഹരണം: അ + േഖദം = അക്േഖദം
ഇ + ഘട്ടം = ഇഗ്ഘട്ടം
അ + ഫലം = അപ്ഫലം
ഇ + ധര = ഇദ്ധര
ഇ + ഭൂമി = ഇബ്ഭൂമി
ഇ + ഝഷം = ഇജ്ഝഷം)
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സംസ്കൃത സന്ധിപ്രകരണം
ഭാഷാസന്ധികൾ ചുരുക്കി വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മലയാ
ളത്തിെല സാഹിത്യഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല, സംഭാഷണ
ഭാഷയിലും സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ ധാരാളം കടന്നുകൂടിയി
ട്ടുണ്ടു്. അത്തരം ശബ്ദങ്ങളുെട വർണ്ണ വികാരങ്ങളാണു്
ഇവിെട സംസ്കൃതസന്ധിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. മല
യാളസാഹിത്യപഠനത്തിനു് അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിേക്ക
ണ്ട സംസ്കൃതസന്ധികൾ മാത്രേമ ഇവിെട േചർക്കുന്നു
ള്ളൂ. രണ്ടു സംസ്കൃതപദം േചരുേമ്പാൾ സംസ്കൃതസന്ധി
നിയമവും, സംസ്കൃതപദവും ഭാഷാപദവും േചരുേമ്പാൾ
ഭാഷാസന്ധി നിയമവുമാണു് ആദരിേക്കണ്ടതു്.
ഉദാ:1. മുനി + അഗ്ര്യൻ = മുനിഗ്ര്യൻ (സം. സന്ധി)
2. മുനി + അല്ല = മുനിയല്ല (ഭാ. സന്ധി)

മുനി + അഗ്ര്യൻ എന്നീ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടാ
യതാണാദ്യേത്തതു്.
മുനി + അല്ല എന്നതിൽ പ്രഥമപദം സംസ്കൃതവും ദ്വിതീയ
പദം 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
= 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 ദീർ
ഘങ്ങേളാ ആയിട്ടുള്ള ഇ, ഉ, ഋ ഇവയിേലെതങ്കിലും
ഒന്നു വന്നാൽ രണ്ടിനും കൂടി എ, ഒ, അര് ഇവ യഥാ
ക്രമം ആേദശമായിവരും. ഈ സന്ധിക്കു് ഗുണസ
ന്ധിെയന്നു േ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
(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 വൃദ്ധിസന്ധി
െയന്നുേപർ.
(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 ഇവ
യ്ക്കു 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.

II. വ്യഞ്ജനസന്ധി
ഈ പ്രകരണത്തിൽ സമാസത്തിൽ വരുന്ന സന്ധി മാ
ത്രേമ വിവരിക്കുവാനുേദ്ദശിക്കുന്നുള്ളൂ. ക്, ങ്, ട്, ത്, പ്, മ്,
ര്, സ് എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലാണു് പ്രാേയണ സംസ്കൃതപ
ദം അവസാനിക്കുന്നതു്. ഇവയിൽ േരഫവും സകാരവും
വിസർഗ്ഗമാകും. മകാരത്തിനു് പകരം അനുസ്വാരെമഴു
തുകയാണു് പതിവു്. അനുസ്വാരത്തിെന്റ പിന്നിൽ സ്വരം
വരികയാെണങ്കിൽ മകാരം പിേന്നയും വരും.
ഉദാ:സം + ആസം = സമാസം.
കിം + അർത്ഥം = കിമർത്ഥം.
ശ, ഷ, സ, ഹ പിന്നിൽ വന്നാൽ മകാരം അനുസ്വാരമാ
യിരിക്കും. 1. സംശയം, 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 അന്ത്യവ്യ
ഞ്ജനം മൃദുവായി മാറും.
(a) 1. വാക് + ഈശ്വരൻ = വാഗീശ്വരൻ.
2. ദിക് + ജയം = ദിഗ്ജയം.
(b) സ്വാരാട് + ജയം = സ്വാരാഡ്ജയം.
(c) ചിത് + രൂപം = ചിദ്രൂപം.

പിന്നാെല വരുന്ന വ്യഞ്ജനം അനുനാസികമായാൽ മൃദു
വിനുപകരം അനുനാസികവും വരാം.
ഉദാ:ദിക് + നാഗം = ദിങ്നാഗം. (ദിഗ്നാഗം)
വാക് + മാധുര്യം = വാങ്മാധുര്യം. (വാഗ്മാധുര്യം)
മാത്രം, മയം, എന്നിവ പിന്നിൽ വന്നാൽ അനുനാസികം
മാത്രെമ വരികയുള്ളൂ; മൃദു വരികയില്ല.
വാക് + മാത്രം = വാങ്മാത്രം.
ചിത് + മയം = ചിന്മയം.
സകാര ത വർഗ്ഗങ്ങേളാടു് ശകാര ച വർഗ്ഗങ്ങൾ േചർ
ന്നാൽ സകാര ത വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് ശകാര ച വർഗ്ഗവും,
ഷകാര ട വർഗ്ഗം േചർന്നാൽ ഷകാര ട വർഗ്ഗവും ആേദ
ശമായി 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.
2. ഹൃത് + ശല്യം = ഹൃച്ഛല്യം.

തകാരത്തിനുേശഷം ലകാരം വന്നാൽ തകാരം ലകാര
മായി മാറും.
1. മരുത് + ലീല = മരുല്ലീല.
2. തത് + ലാഭം = തല്ലാഭം.

അനുനാസികങ്ങെളാഴിച്ചു് ക മുതൽ മ വെരയുള്ള അക്ഷ
രങ്ങളുെട പിന്നിൽ വരുന്ന ഹകാരത്തിനു് അതാതു വർ
ഗ്ഗത്തിെല 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 ചില
േപ്പാൾ വിസർഗ്ഗമായിത്തെന്നയിരിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ
യഥാക്രമം ശ്, ഷ്, സ് എന്നായി മാറും.
1. അന്തഃശക്തി (അന്തശ്ശക്തി)
2. മനഃസാക്ഷി (മനസ്സാക്ഷി)

വർഗ്ഗപ്രഥമദ്വിതീയാക്ഷരങ്ങേളാ ശ്, ഷ്, സ് എന്നിവ
േയാ പിന്നിൽ വരുന്ന ശ, ഷ, സ കളുെട മുമ്പിലിരിക്കുന്ന
വിസർഗ്ഗത്തിനു വികേല്പന േലാപംവരും.
1. അന്തഃ + സ്ഥാനം = അന്തസ്ഥാനം (അന്തഃസ്ഥാ
നം)
2. മനഃ + േസ്താഭം = മനേസ്താഭം (മനഃേസ്താഭം)

അഃ എന്നതിനുേശഷം അകാരേമാ ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിേല
യും പ്രഥമ ദ്വിതീയാക്ഷരങ്ങെളാഴിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങേളാ
വന്നാൽ ‘അ’ എന്നതു് ‘ഓ’ ആയി മാറുന്നതാണു്.
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.

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 ഹ്രസ്വമാ
യാൽ ദീർഘിക്കുകയും െചയ്യും.
1. സ്വര് + രാജ്യം = സ്വാരാജ്യം.
2. നിര് + രവം = നീരവം.

ൈവയാകരണന്മാർ വിസർഗ്ഗസന്ധിെയ പ്രേത്യകം പ്ര
തിപാദിക്കുകയാണു് പതിവു്. േരഫവും സകാരവും പദാ
ന്തമായാൽ വിസർഗ്ഗമായി മാറുക പതിവുള്ളതുെകാണ്ടു്
വിസർഗ്ഗസന്ധിെയ വ്യഞ്ജനസന്ധിയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തുക
യാണു് ഇവിെട െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.
സംസ്കൃത സന്ധികളുെട അനുകരണമായി അേനകം
സന്ധികൾ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അേനകായിരം
മുതലായവ സംസ്കൃതസന്ധ്യനുകരണത്തിനു് ഉദാഹരണ
മാണു്.

അഭ്യാസം ൩൨
1. സന്ധികാര്യം െചേയ്യണ്ട ദിക്കിൽ െചയ്യുക:(1) പ്രഥമ അദ്ധ്യാപകെന്റ േസ്നഹ ഔദര്യം എല്ലാവ
രുേടയും പ്രശംസയ്ക്കു വിഷയമായി.
(2) അതി ആഗ്രഹം അരുതു്.
(3) സൂര്യ ഉദയം നയന ആകർഷകമായിരുന്നു.
(4) േലാക ഏക വീരനാണു് അലക്സാൻഡർ.

സന്ധിെചയ്യുക.
(1) മനഃ + രാജ്യം.
അന്തഃ + സുഖം.
മനഃ + ശക്തി.

മനഃ + േദാഷം.
മനഃ + സുഖം.
മനഃ + േവദന.

(2) ഗതി + അന്തരം.
മഹാ + ഋഷ.

ഗുരു + അനുഗ്രഹം.
വസന്ത + ഋതു.

(3) ജഗത് + ഏകനാഥൻ.
തത് + ഇച്ഛ.
ദിക് + അംഗന.

േലാക + ഏകനാഥൻ.
ഹൃത് + അന്തരം.
ത്വക് + േരാഗം.

(4) വാക് + മാധുര്യം.
ദിക് + നായകൻ.

വാക് + മയം.
അവാക് + മുഖം.

(5) പുനഃ + അപി.
അന്തഃ + കരണം.

പുനഃ + പുനഃ
അന്തഃ + ദർശനം.
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പരാവർത്തനം
മറ്റുള്ളവരുെട വാക്യങ്ങളിെല ആശയം സ്വന്തം വാക്യ
ത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണു് പരാവർത്തനം. അന്യ
വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥം പറയുകമാത്രം െചയ്താൽ േപാ
രാ; അതു് വിവർത്തനേമ ആകയുള്ളൂ. അർത്ഥം വിശ
ദീകരിക്കുക, വിവരണത്തിൽ അപൂർണ്ണതയുെണ്ടങ്കിൽ
പരിഹരിക്കുക, ഭാഷ ലളിതമാക്കുക, മൂലവാക്യത്തി
െന്റ ബന്ധം ദുർഗ്രഹമാെണങ്കിൽ അതു് സുഗമമാക്കുക,
ഇെതല്ലാം പരാവർത്തനത്തിെന്റ ധർമ്മമാകുന്നു. മൂലവാ
ക്യത്തിെല അലങ്കാരം അതുേപാെല പകർത്തുകയല്ല,
ഹാനിതട്ടാത്തവിധത്തിൽ വാക്യഭംഗിേയാടുകൂടി ആശ
യം വരുത്തുകയാണു് േവണ്ടതു്. സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദി
ക്കാത്തതാെണങ്കിലും മൂലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ
അസംഗതമായ രീതിയിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തുകേയാ കഠിന
മായ ഭാഷ ഉപേയാഗിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതു് ഒരിക്കലും
ആശാസ്യമായിരിക്കയില്ല.
പരാവർത്തനം െചയ്യണെമന്നുേദ്ദശിക്കുന്ന ഭാഗത്തിെന്റ
ആശയം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണു് പരാവർ
ത്തകൻ ആദ്യമായി േവണ്ടതു്. അതിനുേവണ്ടി ഉദ്ദിഷ്ട
ഭാഗം പല തവണ വായിേക്കണ്ടിവേന്നക്കാം. ആശ
യം മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അർത്ഥം പറയുന്ന രീ
തിയിൽ, അതു സ്വന്തം വാക്യത്തിെലഴുതണം. പിന്നീട്
അതു േവണ്ടവിധം പരിഷ്ക്കരിച്ചു് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വി
ശദീകരിച്ചാൽ പരാവർത്തനമായി. മൂലവാക്യത്തിെല
ആശയേകന്ദ്രം ഇന്നതാെണന്നു് ആദ്യം തെന്ന കണ്ടുപി
ടിക്കുന്നതു് പരാവർത്തനത്തിനു വലിയ സഹായമായി
രിക്കും.
“കേണ്ണ, മടങ്ങുക; കരിഞ്ഞുമലിഞ്ഞുമാശു
മണ്ണാകുമീ മലരു വിസ്മൃതമാകുമിേപ്പാൾ;
എണ്ണിടുകാർക്കുമിതുതാൻ ഗതി; സാധ്യെമന്തു
കണ്ണീരിനാൽ? അവനിവാഴ്വു കിനാവുകഷ്ടം!”
(വീണപൂവ്)

ഈ പദ്യം പരാവർത്തനം െചയ്തുേനാക്കാം. േലാക
ത്തിെന്റ നശ്വരതയാണു്—ജീവിതത്തിെന്റ ക്ഷണിക
തയാണു്—പദ്യത്തിൽ പ്രതിപാദ്യമായ പ്രധാനാംശം.
അതിെന മറ്റംശങ്ങെളെകാണ്ടു് ഊന്നിപ്പറയുകയാണു
കവി െചയ്യുന്നതു്. ആദ്യമായി പദ്യത്തിെന്റ അർത്ഥം
എഴുതാം.
“കേണ്ണ, പിൻതിരിയുക; ഈ പൂവു കരിഞ്ഞും അലിഞ്ഞും
േവഗത്തിൽ മണ്ണായിത്തീരും. ഇതിെന്റ കഥ വിസ്മരിക്ക
െപ്പടുകയും െചയ്യും. എല്ലാവരുേടയും ഗതി ഇതുതെന്നയാ
ണു്. കരഞ്ഞതുെകാണ്ടു് പ്രേയാജനമില്ല. േലാകജീവിതം
സ്വപ്നപ്രായമെത്ര.”

ഇതു പദ്യത്തിെന്റ പദാനുപദമായ ഒരു വിവർത്തന
േമ ആകുന്നുള്ളൂ. പരാവർത്തനത്തിനു േവണ്ട ജീവൻ
ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല താെഴ കാണുംവിധം നമുക്കിതു പരാ
വർത്തനം െചയ്യാം.
‘കഷ്ടം! േലാകജീവിതം എത്ര ക്ഷണികം? എെന്താന്നാ
ണു് ഈ േലാകത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതു്? ഒരു കാല

ത്തു് േലാകെത്ത മയക്കിയിരുന്ന ഈ പൂവു് ഇതൾ താെഴ
വീണു കിടക്കുന്നു. എനിക്കു് ഇതിെന്റ േനെര േനാക്കാൻ
േതാന്നുന്നില്ല. േനാക്കുംേതാറും എെന്റ കണ്ണു നിറയുന്നു.
ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പൂവു കരിേഞ്ഞാ
അലിേഞ്ഞാ മേണ്ണാടുേചരും; അപ്രത്യക്ഷമാകും. നല്ല
കാലത്തു് ഇതിെന്റ സൗരഭ്യപുരത്തിലും സൗന്ദര്യേധാ
രണിയിലും മനം മയങ്ങി ഇതിെനത്തെന്ന ഉറ്റുേനാക്കി
െക്കാണ്ടു് നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ, ഇതിെന്റ കഥ തെന്ന
മറന്നു കളയും. ഈ പുഷ്പത്തിെന്റ ജീവിതം മനുഷ്യന് ഒരു
ഗുണപാഠമാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവെന്റ നില
യും ഇതിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ല. അവനും ഇേന്നാ നാെളേയാ
മേണ്ണാടു േചേരണ്ടവനാണു്. മരണത്തിൽ അനുേശാചി
ക്കുന്നതും, കണ്ണീർ െപാഴിക്കുന്നതും, വാസ്തവമാേലാചി
ച്ചാൽ നിരർത്ഥതമാകുന്നു. ഇഹേലാകജീവിതം സ്വപ്നതു
ല്യെമന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാരാ, ഒരു സ്വപ്നംതെന്നയാണു്.
ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ എത്ര ദുഃഖജനകം!’.
േമൽകാണിച്ച പദ്യം ഇതുേപാെല മാത്രേമ പരാവർത്ത
നം െചയ്യാവൂ എന്നില്ല; എല്ലാവരും പരാവർത്തനം െച
യ്യുന്നതു് ഒരുേപാെലയിരിക്കണെമന്നു നിർബന്ധവുമില്ല.
ഒരു മാതൃകകാണിച്ചു എന്നു മാത്രെമയുള്ളൂ. രണ്ടു് പദ്യ
ങ്ങൾകൂടി പരാവർത്തനം െചയ്തു കാണിക്കാം.
“ക്രിസ്തുേദവെന്റ പരിത്യാഗശീലവും സാക്ഷാൽ
കൃഷ്ണനാം ഭഗവാെന്റ ധർമ്മരേക്ഷാപായവും,
ബുദ്ധെന്റ യഹിംസയും, ശങ്കരാചാര്യരുെട
ബുദ്ധിശക്തിയും, രന്തിേദവെന്റ ദയാവായ്പും,
ശ്രീഹരിശ്ചന്ദ്രനുള്ള സത്യവും, മുഹമ്മദിൻ-

ൈസ്ഥര്യവുെമാരാളിൽേച്ചർെന്നാത്തുകാണണെമങ്കിൽ,
െചല്ലുവിൻ ഭവാന്മാെരൻ ഗുരുവിൻ നികടത്തിൽ
അല്ലായ്കിലവിടുെത്തച്ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ.”
(എെന്റ ഗുരുനാഥൻ)

പരാവർത്തനം

“എെന്റ ഗുരുപാദർ അസാധാരണമായ മാഹാത്മ്യേത്താ
ടുകൂടിയ ഒരു ദിവ്യനാകുന്നു. ഉത്തമങ്ങളായ സകല ഗുണ

ങ്ങളും ഇങ്ങെന തികഞ്ഞ ഒരു മഹാപുരുഷൻ ഉണ്ടായി
ട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു്. മനുഷ്യനു് പാപേമാചനം
നല്കുവാൻ ജീവിതം കുരുശിൽ അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുേദവെന്റ
ആത്മത്യാഗം പ്രസിദ്ധമാണു്; ധർമ്മെത്ത സംരക്ഷിക്കു
വാൻ കർമ്മവും ഉപേദശവുംെകാണ്ടു് യത്നിച്ച അൈഷ്ട
ശ്വര്യസിദ്ധിേയാടുകൂടിയ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ ഉപായം അത്ഭുത
ജനകമെത്ര; ബുദ്ധെന്റ ജീവിതം മാനസികവും വാചിക
വും കായികവുമായ അഹിംസാവ്രത്തതിനു് ഉത്തേമാദാ
ഹരണമാകുന്നു; ശങ്കരാചാര്യർ മനുഷ്യബുദ്ധിശക്തിയു
െട മാനദണ്ഡമാെണന്നു ആരും സമ്മതിക്കും; സർവ്വ
ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഖം ആശംസിക്കുകയും േലാക
ത്തിെല ദുഃഖം മുഴുവനും സ്വാത്മാവിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്ത രന്തിേദവെന്റ ദയ അേലാക
സാധാരണം തെന്ന; ചണ്ഡാളദാസ്യംേപാലും സ്വീകരിച്ച
ഹരിശ്ചന്ദ്രെന്റ സത്യനിഷ്ഠെയക്കുറിച്ചു് എത്ര പ്രശംസിച്ചാ
ലും അധികമാവുകയില്ല. നബിയുെട ആത്മൈസ്ഥര്യവും
എല്ലാവരുേടയും അത്ഭുതാദരങ്ങൾക്കു് പാത്രമായിട്ടുണ്ടു്;
എന്നാൽ ഈ ഗുണങ്ങെളല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാൾ ഇന്നു്
ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്; എെന്റ വന്ദ്യഗുരു. ആ ആരാധ്യപുരുഷ
െന്റ സന്ദർശനത്തിനു് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, നി
ങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുണ്യചരിത്രം വായിച്ചു േനാക്കു
വിൻ; ഞാൻ പറഞ്ഞതു് പരമാർത്ഥമാെണന്നു േബാദ്ധ്യ
മാകും.”

മൂലം
“സാധിച്ചുേവഗമഥവാ നിജ ജന്മകൃത്യം
സാധിഷ്ഠർേപാട്ടിഹ; സദാ നിശി പാന്ഥപാദം
ബാധിച്ചു രൂക്ഷശില വാഴ്വതിൽനിന്നു േമഘേജ്യാതിസ്സുതൻ ക്ഷണികജീവിതമല്ലി കാമ്യം?”
(വീണപൂവു്)

പരാവർത്തനം

“സജ്ജനങ്ങൾ ആയുസ്സിെന്റ ൈദർഘ്യെത്ത അളക്കുന്ന
തു്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങെളണ്ണിയിട്ടല്ല, െചയ്തു തീർ
ക്കുന്നപ്രവൃത്തികെള കണക്കാക്കിയിട്ടാണു്. മറ്റുള്ളവർ
ക്കു യാെതാരുപകാരവും െചയ്യാേതയും, തങ്ങളുെട ജീ

വിതത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാേതയും ഭൂമിക്കു
ഭാരമായി വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെതന്തിന്? കർ
ത്തവ്യം യഥാേയാഗ്യം നിർവ്വഹിച്ചാൽ അകാലമരണ
ത്തിൽേപാലും േഖദിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇടയ്ക്കു മിന്നി
മറയുന്ന മിന്നൽപ്പിണരിെന്റ ജീവിതം ക്ഷണികമാെണ
ങ്കിലും, ഇരുട്ടത്തു വഴി തിരിച്ചറീയാെത കിടന്നുഴലുന്ന യാ
ത്രക്കാർക്കു രണ്ടടിെയങ്കിലും മുേന്നാട്ടുനടക്കാൻ അതു്
സഹായമായിത്തീരുന്നു. േനെരമറിച്ചു്, വഴിമദ്ധ്യത്തിൽ
കാണുന്ന കൂർത്തകല്ലു് വളെരക്കാലം കിടക്കുന്നുെണ്ടങ്കി
ലും, വഴിേപാക്കരുെട കാലടികെള േവദനിപ്പിക്കുകയും
അവരുെട കാൽച്ചവിേട്ടൽക്കുകയും മാത്രേമ െചയ്യുന്നു
ള്ളൂ. മറ്റുള്ളവെര ഉപദ്രവിച്ചും സ്വയം അപമാനം സഹി
ച്ചും വളെരക്കാലം ജീവിക്കുന്നതിേനക്കാൾ, അല്പകാല
െത്ത ജീവിതത്തിനിടയിൽ തന്നാലാവുന്നവിധം പേരാപ
കാരം െചയ്ത് േലാകേത്താടു യാത്രപറയുന്നതേല്ല കാമ്യ
മായിട്ടുള്ളതു്?”

അഭ്യാസം ൩൩
1. ‘നിത്യം ജ്വലിെപ്പാരു പരാർക്കെന േനർത്തുേനാക്കിക്കത്തിെപ്പാടിഞ്ഞമിഴിയിൽ പ്രഭതെന്ന കാണാ;

അത്യന്തേകാമളതയാർന്ന മതപ്രസൂനം
കുത്തിച്ചതയ്ക്കിൽ മണേമാ മധുേവാ ലഭിക്കും’

2. ‘ഒരല്ലലിെല്ലങ്കിെലനിക്കു കല്ലാ-

യിരിക്കുവാനാണിനിേമലിലിഷ്ടം;
മരിച്ചിടും മർത്ത്യതെയന്തിനാണു
കരഞ്ഞിടാനും കരയിച്ചിടാനും.’

3. ‘ആത്മീയവും അനാത്മീയവുമായ രണ്ടു പ്രതികൂല
ശക്തികളുെട ഒരു യുദ്ധരംഗമാണു് മനുഷ്യൻ. ഒന്നു്,
ജീവിതെത്ത പ്രകാശത്തിേലയ്ക്കും മേറ്റതു്, തമസ്സിേല
യ്ക്കും വലിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു. ജീവിതെമന്നു പറയുന്ന

തുതെന്ന ഈ ഭിന്നശക്തികളുെട അേന്യാന്യമത്സര
മാെണന്നു പറയാം.’

4. ‘പാേര, നരർക്കഹഹ! നീെയാരു നാകമായിത്തീേരണെമന്നു കരുതി ദ്രുഹിണൻ ചമച്ചു:
േര േര, മുേര, െകാടിയരാക്ഷസി, നീ കടന്നു
േനേരതുമറ്റതിനുടൻ നിരയത്വേമകി.’
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മഹാവാക്യം
1. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് മുൻപു തെന്ന
വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്: അംഗവാക്യമില്ലാത്ത ചൂർണ്ണിക,

അംഗവാക്യേത്താടുകൂടിയ അംഗിവാക്യമായ സങ്കീർ
ണ്ണകം. ‘ശാസ്ത്രം മനുഷ്യബുദ്ധിെയ വികസിപ്പിക്കുന്നു’—
ഇെതാരു ചൂർണ്ണികാവാക്യമാണെല്ലാ. ഒരാഖ്യയും ആഖ്യാ
തവും മാത്രേമ ഇതിലുള്ളൂ. ‘ശാസ്ത്രം മനുഷ്യബുദ്ധിെയ വി
കസിപ്പിക്കുെന്നങ്കിലും മനുഷ്യൻ ആ അനുഗ്രഹം േവ
ണ്ടവിധത്തിൽ എേപ്പാഴും വിനിേയാഗിക്കുന്നിെല്ലന്നു്
ആേക്ഷപം ഉണ്ടു് ’—ഈ വാക്യത്തിലാകെട്ട, മൂന്നു് ആഖ്യ
യും മൂന്നു് ആഖ്യാതവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ‘ശാസ്ത്രം,
വികസിപ്പിക്കുന്നു’, ‘മനുഷ്യൻ, വിനിേയാഗിക്കുന്നില്ല’,
‘ആേക്ഷപം, ഉണ്ടു് ’. ‘എങ്കിലും’ എന്ന ഘടകം പ്രഥമവാ
ക്യെത്ത ദ്വിതീയവാക്യേത്താടു ബന്ധിപ്പിച്ചു് അതിെന്റ
അംഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ‘എന്നു’ എന്ന ഘടകം ദ്വിതീയ
വാക്യെത്ത തൃതീയവാക്യേത്താടു് ഇണക്കി അതിെന്റ
അംഗമാക്കിയിരിക്കയാണു്. ഒടുവിെല വാക്യം മെറ്റാന്നി
െന്റ അംഗമല്ല; അതു് അംഗിയാകുന്നു. രണ്ടംഗവാക്യം
കലർന്ന ഈ അംഗിവാക്യം സങ്കീർണ്ണകമാണു്. അംഗി
വാക്യത്തിെല ആഖ്യാതം മാത്രേമ സങ്കീർണകത്തിൽ
സ്വതന്ത്രമായി നില്ക്കുന്നുള്ളൂ; അംഗവാക്യാഖ്യാതങ്ങൾ
അസ്വതന്ത്രങ്ങളാണു്, അന്യപദത്തിൽ അന്വയിക്കുന്ന
വയാണു്.
2. മെറ്റാരു തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ സന്ദർഭ
ത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു പരിചയെപ്പടാനുള്ളതു്. ‘പശു ചത്തു;
പാലിെല പുളി േപായില്ല’—‘ചത്തു’, ‘േപായില്ല’, ഈ
രണ്ടാഖ്യാതവും മുറ്റുവിനയാണെല്ലാ. ഒന്നു് മെറ്റാന്നിൽ
അന്വയിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും അവിഭാജ്യമായ ഒരാശ
യത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളാണു് ഇവിെട േചർന്നിരിക്കുന്നതു്.

കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിേനാടുേചർന്നു നിൽക്കുന്ന ഹൃ
ദ്യമല്ലാത്ത ഓർമ്മ അവേശഷിക്കുന്നു എന്ന ആശയമാ
ണു് ഈ ൈശലി സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നു ഗ്രഹിക്കുേമ്പാൾ
പശുവിേനയും പാലിേനയും സംബന്ധിക്കുന്ന വാക്യഭാ
ഗങ്ങളുെട അർത്ഥം പരസ്പരബദ്ധങ്ങളാെണന്നു നല്ല
േപാെല വ്യക്തമാവും. പ്രഥമവാക്യത്തിെല ആഖ്യാതം
സ്വതന്ത്രക്രിയയാെണങ്കിലും, ആശയം പൂർണ്ണമായിക്കഴി
ഞ്ഞിെല്ലന്നും, വാക്യം അവസാനിച്ചിെല്ലന്നും, സൂചിപ്പിക്കു
വാനാണു് പൂർണ്ണവിരാമചിഹ്നമായ ‘ബിന്ദു’ േചർക്കാത്ത
തു്. അർദ്ധവിരാമചിഹ്നം ആണു്, ക്രിയാ സ്വഭാവത്താൽ
സ്വതന്ത്രമായിേത്താന്നിയാലും ആശയബന്ധത്താൽ
അങ്ങെനയല്ലാത്ത വാക്യങ്ങളുെട ഒടുവിൽ േചർേക്ക
ണ്ടതു് എന്നു ഗ്രഹിക്കണം. മുകളിൽ ബിന്ദുവും താെഴ
േകാമയും ഇട്ടാൽ അർദ്ധവിരാമചിഹ്നമായി. ഉദാഹര
ണത്തിൽ നിന്നു് ഒരു തത്ത്വം മനസ്സിലാക്കാം. ജന്യജന
കഭാവം, കാര്യകാരണഭാവം, മുതലായ ബന്ധങ്ങളാൽ
അവിഭാജ്യമായിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങെള പ്രകാശിപ്പിക്കു
ന്ന വാക്യങ്ങൾ ക്രിയാസ്വഭാവംെകാണ്ടു സ്വതന്ത്രമായി
നിന്നാലും ഏകമായി ഗണിേക്കണ്ടതാണു്. ഇങ്ങെനയു
ള്ളവ മഹാവാക്യങ്ങളാകുന്നു. ‘പശു ചത്തു; പാലിെല
പുളിേപായില്ല’—എന്ന ഉദാഹരണം മഹാവാക്യമെത്ര.
3. മഹാവാക്യങ്ങളിെല ഓേരാ വാക്യവും അംഗിയാണു്;
പ്രധാനമാണു്. അതു് മുറ്റുവിനയാലാണെല്ലാ അവസാ
നിക്കുന്നതു്. ആകാംക്ഷ അവസാനിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു വ്യക്ത

മാക്കാൻ അർദ്ധവിരാമചിഹ്നം പൂർവ്വവാക്യത്തിെന്റ
ഒടുവിൽ േചർക്കുന്നതു വായനക്കാർക്കു സഹായമായി
ത്തീരും. ആശയബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന ‘എന്നാൽ’,
‘എന്നാലും’, ‘എന്നിട്ടും’, ‘പേക്ഷ’, ‘എങ്കിലും’ ഇത്യാദിശ
ബ്ദങ്ങൾ സന്ദർേഭാചിതം േചർക്കുന്നതും അർത്ഥഗ്രഹ
ണത്തിനു് എളുപ്പമുണ്ടാക്കും. ഘടകപദങ്ങൾ പ്രേയാഗി
ക്കാെതതെന്ന ആശയബന്ധം വ്യക്തമാവുന്ന ദിക്കിെലാ
ന്നും അവ േചർക്കണെമന്നില്ല. അടുത്തടുത്തു് ഘടകപദ
ങ്ങളുെട ആവർത്തനം അൈവചിത്ര്യത്തിനു വഴിെവയ്ക്കും.
‘പശു ചത്തു; എന്നിട്ടും പാലിെല പുളി േപായില്ല’, എന്നു്
ഉദാഹൃതവാക്യം തെന്ന ഘടകപദം േചർത്തു വികസിപ്പി
ക്കാവുന്നതാണു്.
4. വ്യാപാരസാമ്യം, സംഗ്രഹണസൗകര്യം മുതലായ കാ

രണങ്ങളാൽ സ്വതന്ത്രവാക്യങ്ങൾ േചർത്തു മഹാവാക്യ
ങ്ങൾ രചിക്കുന്നതു സാധാരണമാണു്. ‘കുയിൽ പാടുന്നു’.
‘മയിൽ ആടുന്നു’. ഈ ചൂർണ്ണികകളുെട ആശയങ്ങൾക്കു്
അവിഭാജ്യമായ ബന്ധെമാന്നുമില്ല. ‘കുയിലിനു പാട്ടി
ലാണു സാമർത്ഥ്യം; മയിലിനു് ആട്ടത്തിലാണു് ’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷികളുെട ഗുണങ്ങളിലുള്ള അന്ത
രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന 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 ആേലഖ്യ

കാരൻ േരഖകളാൽ കാവ്യം ചമയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

(ഈ മാതാരിയുള്ള മഹാവാക്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുേമ്പാൾ

അവ സ്വതന്ത്രവാക്യങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടായവയാെണന്നു
േബാധ്യമാവും. ‘കവി—രചിക്കുന്നു’, ആേലഖ്യകാരൻ—
ചമയ്ക്കുന്നു’, എന്നാണേല്ലാ വാക്യരൂപങ്ങൾ. ഇവെയ,
ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്നതിനു ‘രചിക്കുക’, ‘ചമയ്ക്കുക’, ഈ വ്യാപാര
ങ്ങെള ‘െചയ്യുന്നു’ എന്ന മുറ്റുവിനയിൽ അന്വയിക്കത്തക്ക
വണ്ണം സമുച്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ‘ഉം’ എന്ന ഘടകമാ
ണു് സമുച്ചയത്തിനു പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.)

അഭ്യാസം ൩൪
I ചൂർണ്ണികയ്ക്കും സങ്കീർണ്ണകത്തിനും തമ്മിെലന്താണു്
അന്തരം? (ഉദാഹരണവും വിവരണവും േവണം).
II സങ്കീർണ്ണകവും മഹാവാക്യവും തമ്മിൽ എന്താണു്
വ്യത്യാസം? (ഉദാഹരണവും വിവരണവും േവണം)
III സമുച്ചയിച്ചു് മഹാവാക്യമാക്കുക:(i) ധർമ്മം വർദ്ധിക്കുന്നു. അധർമ്മം ക്ഷയിക്കു
ന്നു.
(ii) സമാധാനം ആശാസ്യമാണു്. സമരം അനാ
ശാസ്യമാണു്.
(iii) േമഘസേന്ദശം മേനാഹരമായ ഖണ്ഡകാവ്യ
മാകുന്നു. ശാകുന്തളം വിേശ്വാത്തരമായ നാട
കമാകുന്നു.
IV ആശയങ്ങൾക്കു് അവിഭാജ്യബന്ധമുെണ്ടങ്കിൽ

മാത്രം യഥാസ്ഥാനം അർത്ഥവിരാമചിഹ്നമിടുക.
ഇെല്ലങ്കിൽ ബിന്ദുവും:(i) പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു പശുക്കൾ പുല്ലു തിന്നു
ന്നു കൃഷിക്കാർ ഞാറു നടുന്നു.
(ii) െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടത്തിെന്റ

നിർമ്മാതാവുതെന്ന എന്നാൽ േകാട്ടയത്തുത
മ്പുരാനാണു് ആ പ്രസ്ഥാനെത്ത പരിഷ്ക്കരിച്ച
തും വികസിപ്പിച്ചതും.
(iii) മഴ നിന്നു എന്നാലും മരത്തിൽനിന്നു െവള്ളം
ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നുണ്ടു്.
V സങ്കീർണ്ണകേത്തയും മഹാവാക്യേത്തയും * + ഈ

ചിഹ്നങ്ങൾെകാണ്ടു യഥാക്രമം അടയാളെപ്പടു
ത്തുക:

(i) േലാകത്തിൽ നിഷ്പ്രേയാജനമായിട്ടു് ഒന്നു മില്ല
െത്ര; എന്നാൽ പണിെയടുക്കാത്ത ൈക വ്യർ
ത്ഥം തെന്നയാണു്.
(ii) േലാകത്തിൽ നിഷ്പ്രേയാജനമായിെട്ടാന്നുമി

െല്ലന്നു പറയാറുെണ്ടങ്കിലും പണിെയടുക്കാത്ത
ൈക വ്യർത്ഥം തെന്നയാണു്.
(iii) അേശാകൻ യൗവനാരംഭത്തിൽ ക്രൂരനും സാ
ഹസികനും ആയിരുന്നു; അചിേരണ അേദ്ദ
ഹം ദയാലുവും വിേവകിയും ആയിത്തീർന്നു.
5. മഹാവാക്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുന്ന രീതിയാണു താെഴ
കാണിക്കുന്നതു്.
(i) വ്യവസായം വർദ്ധിച്ചു; എന്നാലും, ദാരിദ്ര്യം കുറ
ഞ്ഞില്ല.
A. വ്യവസായം വർദ്ധിച്ചു; സ്വതന്ത്രവാക്യം.
വ്യവസായം—ആഖ്യ, കർത്താവു്.
വർദ്ധിച്ചു—ആഖ്യാതം.
B. എന്നാലും, ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞില്ല. സ്വതന്ത്രവാ
ക്യം.

എന്നാലും—ഘടകം. പൂർവ്വവാക്യത്തിനും ഉത്തമവാ
ക്യത്തിനും തമ്മിലുള്ള ആശയബന്ധം േദ്യാതിപ്പി
ക്കുന്നു.
ദാരിദ്ര്യം—ആഖ്യ, കർത്താവു്.
കുറഞ്ഞില്ല—ആഖ്യാതം.
[മഹാവാക്യം]
(ii)

A. നാം രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദി ഉത്സാഹപൂർവ്വം
പഠിക്കണം;
B. പേക്ഷ, മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിെന്റ കാ
ര്യം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതു്.
A. (അംഗിവാക്യം)
നാം—ആഖ്യ, കർത്താവു്.
ഹിന്ദി—കർമ്മം.
രാഷ്ട്രഭാഷയായ—കർമ്മപരിച്ഛദം.
പഠിക്കണം—ആഖ്യാതം.
ഉത്സാഹപൂർവ്വം—ആഖ്യാതപരിച്ഛദം.
B. (അംഗിവാക്യം)
പേക്ഷ,—ഘടകം. പൂർേവ്വാത്തരവാക്യങ്ങൾ

ക്കു തമ്മിലുള്ള ആശയബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.
നാം—(പൂർവ്വവാക്യത്തിൽ നിന്നു് അദ്ധ്യാഫരി
ക്കണം 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.

പരിത്യജിേക്കണം— ആഖ്യാതം.
[മഹാവാക്യം]

(പരിച്ഛദം എന്നതിനുപകരം വിേശഷണം എെന്നഴു
തിയാലും മതി.)

അഭ്യാസം ൩൫
I. അേപാദ്ധരിക്കുക:(i) മനുഷ്യൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നു; പേക്ഷ, കാലം
കടന്നുേപാകുന്നു.
(ii) കഷ്ടെപ്പട്ടപ്പുരുഷെനാരു നാലഞ്ചുെകാല്ലം
കഴിച്ചാൻ;

(iii)
(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

ദിഷ്ടേക്കടാൽ വരുവതു പരിഹാര
മില്ലാത്തതെല്ലാ.
പാരിച്ച െവയ്ലിൻ തണൽ പാന്ഥനുത്സവം;
പാരിത്സുഖത്തിന്നഴലാദികാരണം.
അധിക കാലതാമസംകൂടാെത, അയൽരാജ്യ
ത്തിെല ഒരു രാജാവു് രാജ്യം ആക്രമിക്കുകയും
അന്നുണ്ടായ ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിൽ അേദ്ദഹം മൃ
തനാകയും െചയ്തു.
ഒരല്ലലിെല്ലങ്കിെലനിക്കു കല്ലായിരിക്കുവാനാണിനി േമലിലിഷ്ടം;
മരിച്ചിടും മർത്ത്യതെയന്തിനാണു
കരഞ്ഞിടാനും കരയിച്ചിടാനും.
രാജാക്കേളയും പ്രജയായ് ഗണിക്കും
രാജാെവാരാളുണ്ട;വിടെത്ത മുൻപിൽ
കുമ്പിട്ടു നിൽേക്കണ്ടിവരുന്നു പാരിൽ
കുനിഞ്ഞവന്നും കുനിയിച്ചവന്നും.
വാക്യൈവചിത്ര്യത്തിൽ മനസ്സിരുത്തണം;
അെല്ലങ്കിൽ ഖണ്ഡിക വളെര അസുന്ദരമായി
ത്തീരും.
അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാേങ്കതിക ജ്ഞാ
നത്താൽ വ്യവസായം പുേരാഗതി പ്രാപിക്കു
േമ്പാൾ നാട്ടിെല സാമ്പത്തികസ്ഥിതി നന്നാ
വുെമന്നും ദാരിദ്ര്യം തീെര നശിക്കുെമന്നും അർ
ത്ഥശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു;
എന്നാൽ ദരിദ്രന്മാരുെട നില പൂർവ്വാധികം
ദയനീയമായിത്തീർന്നേതയുള്ളൂ.

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 യഥാ
ഹം വിനിേയാഗിക്കാനാണു്.
(iii) ശത്രുവാെണന്നു കരുതി ഒരാെള ആപത്തിൽ
ഉപദ്രവിക്കരുതു്;—തന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹാ
യം െചയ്യണം.
(iv) മഴവില്ലുകണ്ടേപ്പാൾ മഴെപയ്യുെമന്നു കരുതിയ
കർഷകൻ ആഹ്ലാദിച്ചു;—ഒരു തുള്ളി മഴ െപ
യ്തില്ല.
(v) കർമ്മത്തിൽ മാത്രേമ നിനക്കു് അധികാരമു
ള്ളൂ;—ഫലത്തിലില്ല.
(vi) ഗുരു ബുദ്ധിമാനും ബുദ്ധിഹീനനും ഒരുേപാെല
വിദ്യ ഉപേദശിക്കുന്നു;—രണ്ടുേപരും അതു തു
ല്യമായി ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
(തുടരും…)

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

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 മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും 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

