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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:

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്

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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കാലം
1. ക്രിയയ്ക്ക് ആധാരമായ കാലം കുറിക്കുവാൻ കൃതിരൂ

പത്തിൽ േഭദം വരുത്തുന്നതിനു ചില പ്രത്യയങ്ങളുണ്ടു്.
‘പാടും’, ‘പാടുന്നു’, ‘പാടി’ ഇത്യാദി പദങ്ങൾ േനാക്കുക.
‘പാട് ’ എന്ന ധാതുവിൽ ഭാവി, വർത്തമാനം, ഭൂതം, ഈ
കാല വിേശഷം േദ്യാതിപ്പിക്കുവാൻ യഥാക്രമം ‘ഉം’,
‘ഉന്നു’, ‘ഇ’ എന്നു പ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നു. ‘ഉഴും’,
‘ഉഴുന്നു’, ‘ഉഴുതു് ’, ഈ കൃതികളുെട ധാതു ‘ഉഴ് ’ എന്നാ
ണു്. ഭാവിയുേടയും വർത്തമാനത്തിേന്റയും അർത്ഥം കു
റിക്കാൻ േചർത്തിട്ടുള്ളതു് യഥാക്രമം ‘ഉം’, ‘ഉന്നു’ ഈ
പ്രത്യയങ്ങൾ തെന്ന. ഭൂതകാലപ്രത്യയമായി ഈ ധാതു
വിൽ വരുന്നതു് ‘തു’ ആകുന്നു. കാലപ്രത്യയങ്ങൾ താെഴ
കാണിക്കുന്നവയാണു്.
ഭൂതം
ഇ
തു

വർത്തമാനം
ഉന്നു

ഭാവി
ഉം

2. ധാതു വ്യഞ്ജനാന്തമാെണങ്കിൽ ഭൂതകാലേദ്യാതകമാ
യി ‘ഇ’ എന്ന പ്രത്യയമാണു് സാമാന്യമായി വരുന്നതു്.
(ചില്ലുകൾ വ്യഞ്ജനങ്ങളാെണങ്കിലും ചില്ലന്തങ്ങൾ ഈ
നിയമത്തിനു വിേധയമല്ല.)

ഉദാ:ധാതു
അനങ്
ഇളക്
േപാ
പൂക്

ഭൂതപ്രത്യയം
ഇ
ഇ
ഇ
ഇ

സിദ്ധരൂപം
അനങ്ങി
ഇളകി
േപായി
പൂകി

3. ചില്ലന്തങ്ങളായ ധാതുക്കേളാടു ഭൂതകാലാർത്ഥം കുറി
ക്കുവാൻ ‘തു’ പ്രത്യയം േചർക്കുന്നു.

ഉദാ: കൺ + തു = കൺ + ടു = കണ്ടു.

(സന്ധിയിൽ
വരുന്നമാറ്റം)

തിൻ + തു = തിൻ + നു = തിന്നു.
”
േകൾ + തു = േകട് + തു = േകട് + ടു = േകട്ടു ”
േതാല് + തു = േതാറ്റു.
”

4. സ്വരാന്തധാതുക്കളിലും ഭൂതകാല പ്രത്യയമായി േചർ
ക്കുന്നതു ‘തു’ ആണു്.

ധാതു
െതാഴു

പ്രത്യയം
തു

സിദ്ധരൂപം
െതാഴുതു

െകാടു

തു

െകാടുത്തു

വര +

തു

വരച്ചു

(കാരിതധാതു
വാകയാൽ ദ്വിത്വം)
(ചകാരമാേദശം)

ഇങ്ങെന പ്രത്യയങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു സാമാന്യജ്ഞാ
നം ജനിക്കുവാൻ ചില നിയമങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും
കാണിച്ചുെവേന്നയുള്ളൂ. ഈ നിയമങ്ങൾക്കു വിേധയ
മാവാത്ത അേനകം ധാതുക്കളുണ്ടു്. ‘പുക് ’ വ്യഞ്ജനാ
ന്തമാെണങ്കിലും ‘പുക്കു’, എന്നാണു ഭൂതകാലരൂപം.
തു പ്രത്യയമാണിതിൽ. അതു ക കാരത്തിൽ ലയിക്ക
യും ആ അന്ത്യവ്യഞ്ജനം ഇരട്ടിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
‘അരുൾ’, ‘ഉരുൾ’,—ഈ രണ്ടു ധാതുക്കളും ചില്ലന്തങ്ങളാ
ണു്. ‘അരുളി’, ‘ഉരുണ്ടു’, എന്നു ഭൂതകാലരൂപം ഭിന്നമാ
യിരിക്കുന്നു. ആദ്യേത്തതിൽ ‘ഇ’യും രണ്ടാമേത്തതിൽ
‘തു’വുമാണു് പ്രത്യയെമന്നു വ്യക്തമാണെല്ലാ. വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കുള്ള ഈ വ്യാകരണത്തിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങ
ളും അവയ്ക്കുള്ള അപവാദങ്ങളും ഉത്സർഗ്ഗാപവാദവിധി
കളുെട യുക്തികളും വിവരിക്കുന്നില്ല. ക്രിയകളുെട കാല
വും അതു േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുവാൻ
ഇത്രമാത്രം മതി.
5. കാരിതം, അകാരിതം എന്നു േകവല ക്രിയകൾക്കു്
രണ്ടു വിഭാഗമുെണ്ടന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ധാതു കാരിതമാ
െണങ്കിൽ സ്വരാദിയായ പ്രത്യയം േചർക്കുന്നതിനുമുമ്പു്
‘ക്ക് ’ ഇടനിലയായിവരും. വർത്തമാനേത്തയും ഭാവിേയ
യും കുറിക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങൾ സ്വരാദികളാകയാൽ, ഈ
വിധി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം.

ഉദാ:വർത്തമാനം
േകൾ + ക്ക് + ഉന്നു = േകൾക്കുന്നു.
കിട + ക്ക് + ഉന്നു = കിടക്കുന്നു.

ഭാവി
േകൾ + ക്ക് + ഉം = േകൾക്കും
കിട + ക്ക് + ഉം = കിടക്കും.

അകാരിതമാെണങ്കിൽ ഈ ഇടനില േവണ്ട.
ഉദാ:അനങ് + ഉന്നു = അനങ്ങുന്നു.
കട + ഉന്നു = കടയുന്നു.

അനങ് + ഉം = അനങ്ങും.
കട + ഉം = കടയും.

6. ഭാവിെയക്കുറിക്കുന്ന മെറ്റാരു പ്രത്യയമാണു് ‘ഉ’. അവ
ധാരണം മുതലായ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾകൂടി ഇതു സ്ഫു
രിപ്പിക്കും. പ്രത്യയ സ്വരം ഹ്രസ്വമാെണങ്കിലും ദീർഗ്ഘിപ്പി
ച്ചാണു് ക്രിയകളിൽ േചർക്കുന്നതു്.

ഉദാ:ധർമ്മേമ ജയിക്കൂ. സത്യേമ നിലനിൽക്കൂ.
7. ഭാവ്യർത്ഥ വിവക്ഷ കൂടാെത ശീലാദികൾ സൂചിപ്പിക്കു
ന്നതിനു ഭാവിരൂപം പ്രേയാഗിക്കും.

ഉദാ:കാലത്തു് ഉണരും; കാലും മുഖവും കഴുകും; ഈശ്വരെന
ധ്യാനിക്കും; ഇെതെന്റ പതിവാണു്.

അഭ്യാസം ൩൬
I ഭൂതകാലരൂപം എഴുതുക.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

വിള്ളുന്നു, തള്ളുന്നു, െകാള്ളുന്നു.
അലറുന്നു, അലയുന്നു, വളരുന്നു, ചിതറുന്നു.
േതാല്ക്കുന്നു, പാർക്കുന്നു, േകൾക്കുന്നു.
േപാകുന്നു, ആകുന്നു, േവവുന്നു.

II വർത്തമാനകാലരൂപം എഴുതുക.
(i) ഉടച്ചു, കടഞ്ഞു, ഉടഞ്ഞു, ചടച്ചു.
(ii) വന്നു, തിന്നു, നിന്നു, െകാന്നു.
(iii) ആടി, ആട്ടി, പാടിച്ചു, പാടി.
III ഉം, ഉ, ഈ രണ്ടു ഭാവി പ്രത്യയങ്ങളുെട അർത്ഥത്തി
ലുള്ള അന്തരം േസാദാഹരണം വ്യക്തമാക്കുക.
IV ഭാവ്യർത്ഥവിവക്ഷകൂടാെത ‘ഉം’ പ്രത്യയം പ്രേയാഗി
ക്കുന്നെതന്തിനുേവണ്ടി? വിവരിച്ചു ഉദാഹരിക്കുക.

22
പ്രകാരം
1. ആഭിലാഷികം എന്ന വിഭാഗത്തിൽെപട്ട വാക്യങ്ങ
െളപ്പറ്റി വിവരിച്ചേപ്പാൾ, ക്രിയകൾ അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന
രീതിയിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. നിർ
േദ്ദശകം, നിേയാജകം, വിധായകം, അനുജ്ഞായകം,
ആശംസകം, ഈ പ്രകാരങ്ങളാണു്, ആ അർത്ഥേഭദം
െകാണ്ടു ജനിക്കുന്നതു്. ഇവെയക്കുറിച്ചു കുറച്ചുകൂടി വിശദ
മായി ഇവിെട വിവരിക്കാം.
(i) നിർേദ്ദശകം—ധാത്വർത്ഥെത്ത മാത്രം കുറിക്കുന്ന
താണു് നിർേദ്ദശകപ്രകാരം. പ്രാർത്ഥന, നിേയാഗം

മുതലായ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ ഇതിൽ കലർന്നി
രിക്കയില്ല.
ഉദാ:കാവ്യം ആേലാചനാമൃതം ആകുന്നു.
ഗാനം ആപാതമധുരം ആണു്.
വിേശഷബുദ്ധിയും സംഭാഷണശക്തിയും മനുഷ്യ
േന ഉള്ളൂ; ജന്തുക്കൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഇല്ല.

(ii) നിേയാജകം—ധാതുവിെന്റ അർത്ഥേത്താടുകൂടി നി
േയാഗം കലർത്തുന്നതാണു്, നിേയാജകപ്രകാരം.
ഉദാ:
നീ േപാ.




 നിങ്ങൾ േപാകു.
മദ്ധ്യമപുരുഷൻ
 നിങ്ങൾ േപാകുവിൻ.




താങ്കൾ േപാകു.

അവൻ േപാകെട്ട.



പ്രഥമപുരുഷൻ അവൾ േപാകെട്ട.
 േസനാപതി യുദ്ധം


പ്രഖ്യാപിക്കെട്ട.

[ബഹുവചനത്തിൽ
മാത്രം]

നിേയാജകപ്രകാരത്തിൽ പ്രഥമപുരുഷനാണു് കർ
ത്താെവങ്കിൽ ‘അെട്ട’ എന്നാണു് ധാതുവിൽ േചർ
േക്കണ്ട പ്രത്യയം. ‘രാമൻ േപാവെട്ട’ എന്ന രൂപം
േനാക്കുക. വക്താവു വക്താവിെന തെന്ന നിേയാ
ഗിക്കാത്തതിനാൽ, ഉത്തമ പുരുഷനാണു് കർത്താ
െവങ്കിൽ ‘അെട്ട’ എന്ന പ്രത്യയം അനുവാദം മാത്ര
േമ കുറിക്കുകയുള്ളൂ. ‘ഞാൻ േപാകെട്ട’, ‘ഞങ്ങൾ
േപാകെട്ട’ ഇത്യാദി വാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥം ഗ്രഹി
ക്കുേമ്പാൾ ഇതു വിശദമാകും. നിേയാജകപ്രകാര
ത്തിൽ മദ്ധ്യമപുരുൈഷകവചനമാണു് കർത്താെവ
ങ്കിൽ, ധാതു രൂപം, പ്രത്യയം കൂടാെത പ്രേയാഗി
ച്ചാൽ മതി. ‘നീ േപാ’, ‘നീ വാ’ മുതലായവ ഉദാഹ
രണങ്ങൾ. ധാതുക്കൾ വ്യഞ്ജനാന്തങ്ങളാെണങ്കിൽ
സംവൃേതാകാരേമാ വിവൃേതാകാരേമാ േചർത്തും
നിേയാജകരൂപം നിർമ്മിക്കാം. നിൽക്കു്, നിൽക്കൂ;
േകൾ, േകളു്, േകൾക്കു്, േകൾക്കൂ, ഇത്യാദ്യുദാഹ
രണങ്ങൾ േനാക്കുക. നീ േപാ, നിങ്ങൾ േപാക,
നിങ്ങൾ േപാകുക, നിങ്ങൾ േപായാലും, ഈ നാലു
വാക്യവും നിേയാജകപ്രകാരമാണു്. ആദ്യേത്ത
തിൽ ആജ്ഞ അതിെന്റ േകവലരൂപത്തിൽ സ്ഫു
രിക്കുന്നു. രണ്ടാമേത്തതിലും മൂന്നാമേത്തതിലും
അല്പം സൗമ്യത കലർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിലേത്തതാ
കെട്ട ആദരം കൂടി േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു. ‘നിേയാജക’
പ്രകാരത്തിൽ കർത്താവു് ഏകവചനേമാ പൂജക
ബഹുവചനേമാ ആെണങ്കിേല ആദരേദ്യാതകമായ
‘ആലും’ എന്ന പ്രത്യയം വരികയുള്ളൂ. ഭൂതകാലരൂ
പേത്താടാണു് ഇതു േചരുന്നതു്. വന്നാലും, േകട്ടാ
ലും, മുതലായ രൂപങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ.
നിേയാജക മദ്ധ്യമപുരുഷനിൽ ബഹുവചനമാണു്
കർത്തൃപദെമങ്കിൽ, ക്രിയാരൂപത്തിൽ ഇൻ പ്രത്യ
യം േചർക്കണം.
ഉദാ:പൗരപ്രമുഖന്മാേര, നിങ്ങൾ തിരിച്ചുേപാവിൻ! സമാ
ധാനമായിരിക്കുവിൻ! നീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ!
ആയുധം എടുപ്പിൻ, ശത്രുൈസന്യെത്ത തടുപ്പിൻ,
വിേരാധികെള മുടിപ്പിൻ!
(iii) വിധായകം—ശീലം, മുറ, ഉപേദശം മുതലായ അഭി

പ്രായങ്ങെള ധാത്വർത്ഥത്തിൽ കലർത്തുന്നതു വി
ധായകപ്രകാരം. ‘അണം’ എന്ന പ്രത്യയമാണു്
വിധായകക്രിയയിൽ േചരുന്നതു്. (‘േവണം’ എന്ന
തിെന്റ ലുപ്തരൂപമാണു് ഈ പ്രത്യയം. അതിനാൽ
പദ്യത്തിൽ ‘േപാകേവണം’ ‘നമിക്കേവണം’ ഇത്യാ
ദി രൂപങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടു്.)
ഉദാ:ഊണുകഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നു മുറുക്കണം; കുറച്ചുറങ്ങണം.
(ശീലം)
സത്യം പറയണം, ധർമ്മം ആചരിക്കണം.
(ഉപേദശം)
നായകെന്റ ആജ്ഞ പടയാളി അനുസരിക്കണം.
(മുറ)

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

ഉദാ:(1) നിങ്ങൾക്കു േപാവാം, കളിക്കാം, കൂട്ടുകാെര
വിളിക്കാം.
(2) അവർക്കു യേഥച്ഛം പ്രവർത്തിക്കാം.
(3) ഞാൻ പറയാം, ഞങ്ങൾ വരാം, കാത്തിരിക്കാം.
(v) ആശംസകം—ധാത്വർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന മു

തലായ അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ കലർന്നതാണു്
ആശംസകപ്രകാരം. വിധായകപ്രകാരത്തിൽ ‘ഏ’
എന്ന പ്രത്യയം േചർത്താൽ ആശംസകമാകും.
ഉദാ:ധർമ്മം ജയിേക്കണേമ, എെന്റ രാജ്യം ഉണരണേമ,
ൈദവേമ, നീ അനുഗ്രഹിക്കണേമ.

വിധായകരൂപവും നിേയാജകരൂപവും അങ്ങെന
തെന്ന ആശംസാർത്ഥത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കും. വക്താ
വിെന്റ വിവക്ഷയനുസരിച്ചാണു് ആ മാതിരി ക്രിയക
ളുെട പ്രകാരം നിർണ്ണയിേക്കണ്ടതു്.
ഉദാ:‘ഭഗവാൻ പാലിക്കണം നിങ്ങെള’.
‘ഉലകിനുെടപുരാൻ നിങ്ങെളക്കാത്തിടെട്ട’.

ചിഹ്നനം—ആശംസകപ്രകാരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളു
െട അവസാനത്തിൽ ‘വിേക്ഷപണി’ എന്ന ചിഹ്നം
േചർക്കുന്നതു യുക്തമാകുന്നു.
ഉദാ:1.
2.
3.
4.

ഭഗവാൻ പാലിക്കണം നിങ്ങെള!
പുരാൻ നിങ്ങെളക്കാത്തിടെട്ട!
പാലിക്കേണ ഞങ്ങെള േലാകനായകൻ
വേരണേമ നന്മ നമുക്കു േമേന്മൽ!

അഭ്യാസം ൩൭
I പ്രകാരം എന്നാെലന്തു്? അതു് എത്രവിധം?
II ‘അെട്ട’ എന്ന പ്രത്യയം ഏതു ‘പ്രകാര’ത്തിൽ ഏതു
‘പുരുഷ’നിൽ ധാതുേവാടു േചർക്കണം? ഉദാഹരണ
പൂർവ്വം വിവരിക്കുക.
III അനുജ്ഞായകപ്രത്യയം എന്തു്? ഈ പ്രത്യയം േചർ
ന്ന നാലു ക്രിയാരൂപങ്ങൾ എഴുതുക.
IV ‘ആലും’ എന്ന പ്രത്യയത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിലും പ്ര

േയാഗത്തിലുമുള്ള വിേശഷം േസാദാഹരണം െതളി
യിക്കുക.

V ആശംസകപ്രകാരത്തിലുള്ള വാക്യത്തിെന്റ അവസാ
നത്തിൽ മാത്രം വിേക്ഷപണിചിഹ്നം േചർക്കുക.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

മനുഷ്യൻ പ്രയത്നിക്കണം.
ൈദവം നെമ്മ രക്ഷിക്കണം.
ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കെട്ട.
രാമൻ േപാവെട്ട.
അനുഗ്രഹിച്ചാലും ദയാേലാ ഞങ്ങെള.
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പ്രേയാഗം
1. കർത്താവിൽ േനരിട്ടന്വയിക്കുന്നതു്, കർമ്മത്തിൽ േന
രിട്ടന്വയിക്കുന്നതു്, ഇങ്ങെന ക്രിയകെള രണ്ടായി തിരി
ക്കാം. ആദ്യെത്ത രീതിയിൽ വാക്യം രചിക്കുേമ്പാൾ
കർത്താവായിരിക്കും ആഖ്യ. രണ്ടാമെത്ത രീതിയിലാ
െണങ്കിൽ ആഖ്യ, കർമ്മം. ആഖ്യ കർത്താവാെണങ്കിൽ
ക്രിയ കർത്തരി പ്രേയാഗമാവണം. ആഖ്യ കർമ്മമാെണ
ങ്കിൽ ക്രിയകർമ്മണ പ്രേയാഗമാക്കണം.

മലയാളത്തിലും മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിലും കർത്തരി പ്ര
േയാഗമാണു് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതു്. കർമ്മണി പ്ര
േയാഗം കൃത്രിമമാെണന്നുതെന്ന പറയാം. ഇംഗ്ലീഷ്, സം
സ്കൃതം മുതലായ ഭാഷകളിൽ കർമ്മണിപ്രേയാഗം സ്വാ
ഭാവികവും സുലഭവുമാണു്. ആ ഭാഷകെള അനുകരിച്ചു്,
മലയാളത്തിലും സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ ഇന്നു കർമ്മണി
പ്രേയാഗത്തിനു പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
2. രണ്ടു പ്രേയാഗങ്ങളുേടയും രീതി ഉദാഹരണങ്ങളാൽ
വ്യക്തമാക്കാം.
‘േവടൻ പക്ഷിെയ െകാന്നു’—ഈ വാക്യത്തിൽ ആരു

െകാന്നു എന്ന ജിജ്ഞാസയ്ക്കു സമാധാനം നൽകുന്ന
തു് ആ പ്രവൃത്തി െചയ്യുന്ന ‘േവടൻ’ ആണെല്ലാ. അതു
കർത്തൃപദമാവുകുന്നു. അതിനാൽ കർത്തരിപ്രേയാ
ഗത്തിനു് ഉദാഹരണമാണിതു്. ക്രിയാധാതുവിെന്റ രൂ
പത്തിൽ പ്രേയാഗവിേശഷം കുറിക്കുന്ന പ്രത്യയെമാ
ന്നും കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഈ വാക്യം
തെന്ന കർമ്മപ്രധാനമാക്കി മാറ്റാം. ‘പക്ഷി േവടനാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടു’—എന്തു െകാല്ലെപ്പട്ടു എന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്കു
പൂർത്തിവരുത്തുന്നതു ആ ക്രിയയുെട ഫലമനുഭവിക്കുന്ന
‘പക്ഷി’യാണു്. അതു കർമ്മപദവുമാണെല്ലാ. കർമ്മമാ
ണു് ആഖ്യെയന്നും അതാണു മുഖ്യെമന്നും സൂചിപ്പിക്കു
വാനാണു്, പക്ഷി എന്നു നിർേദ്ദശികാരൂപത്തിൽ പദം
പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കർത്താവു് ക്രിയയുെട ഉപക
രണംേപാെല പ്രസ്തുത വാക്യത്തിൽ അപ്രധാനമായി
േപ്പായിരിക്കുന്നു. അതിനാലാണു്, പ്രേയാജികാപ്രത്യയം
േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. ക്രിയാരൂപത്തിലും അന്തരം കാ
ണാം. ‘െകാൽ + അ + െപട് + ഉന്നു’, എന്നു േവർതിരിച്ചു
പരിേശാധിക്കുക. ആദ്യേത്തതു ധാതുരൂപമാണു്. ‘അ’
കർമ്മണിപ്രേയാഗത്തിെന്റ പ്രത്യയം േചർക്കാൻ സൗ
കര്യത്തിനുേവണ്ടി ധാതുരൂപത്തിൽ േചർത്തിരിക്കുന്ന
ഇടനിലമാത്രമാകുന്നു. ‘െപട് ’, ആണു്, കർമ്മണിപ്രേയാ
ഗസൂചകമായ പ്രത്യയം. അതിനുേശഷം കാലപ്രത്യയം
േചർത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കർമ്മണിപ്രേയാഗക്രിയകളും
ഈ വിധത്തിലാണു് നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു്. െകാല്ലെപ്പടും,
െകാല്ലെപ്പടുന്നു, െകാല്ലെപ്പട്ടു, െകാല്ലെപ്പടെട്ട, െകാല്ല
െപ്പടണം മുതലായ രൂപങ്ങൾ മാതൃകയായി ഓർമ്മിച്ചി
രിക്കുന്നതു് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് സഹായമായിത്തീരും.
േവെറ ഉദാഹരണം:—
കർത്തരിപ്രേയാഗം
1. വാനരപ്പട സമുദ്രം കടന്നു.
2. മനുഷ്യൻ സംസ്കാരം േനടണം.
3. കർഷകൻ ധാന്യം വിതയ്ക്കുന്നു.
4. ഗാന്ധിജി സത്യഗ്രഹം

ശക്തിമത്തായ ഒരായുധമാക്കി.

കർമ്മണിപ്രേയാഗം
സമുദ്രം വാനരപ്പടയാൽ
കടക്കെപ്പട്ടു.
സംസ്കാരം മനുഷ്യനാൽ
േനടെപ്പടണം.
ധാന്യം കർഷകനാൽ
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു.
സത്യഗ്രഹം ഗാന്ധിജിയാൽ
ശക്തിമത്തായ ഒരായുധം
ആക്കെപ്പട്ടു.

3. കർമ്മണിപ്രേയാഗം ഭാഷയിൽ കൃത്രിമമാെണന്നു പറ
ഞ്ഞുവെല്ലാ. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ച ക്രിയാപ

ദങ്ങൾ കർമ്മപ്രധാനങ്ങളാക്കിയാൽ അഭംഗി േതാന്നു
കയില്ല. ‘പാട്ടു പാടെപ്പട്ടു’, ‘കത്തു് എഴുതെപ്പട്ടു’ എെന്നാ
െക്ക പറയുന്നതും എഴുതുന്നതും അസുന്ദരമാകുന്നു. ‘ഗാ
നം ആലപിക്കെപ്പട്ടു’, ‘േലഖനം രചിക്കെപ്പട്ടു’, എെന്നാ
െക്കയായാൽ അത്ര അഭംഗി േതാന്നുകയില്ല. കർമ്മണി
പ്രേയാഗ വാക്യങ്ങൾ വളെര കരുതേലാടുകൂടി മാത്രേമ
വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപന്യാസങ്ങളിൽ കലർത്താവൂ.

4. കർത്തൃപ്രധാനങ്ങളും കർമ്മപ്രധാനങ്ങളുമായ പ്ര
േയാഗങ്ങെളപ്പറ്റി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ‘എനിക്കു വായി
ക്കണം’, ‘എനിക്കു കുറച്ചു നടക്കണം’, ഇത്യാദി വാക്യ
ങ്ങളിൽ ആഖ്യാപദം ഉേദ്ദശികാവിഭക്തിയാണു്. അതിനു
പ്രാധാന്യമിെല്ലന്നു് അതുെകാണ്ടുതെന്ന സ്പഷ്ടമാകുന്നു.
‘ഉറങ്ങുക േവണം’, ‘നടക്കുക േവണം’, എന്നാണെല്ലാ
ആഖ്യാതത്തിെന്റ അർത്ഥം. ഉറങ്ങുക എന്ന കർത്തൃപ
ദെത്ത ‘ഉറങ്ങണം’ എന്ന ക്രിയ നിഗീരണം െചയ്തിരി
ക്കുന്നു. ഈമാതിരിയുള്ള ക്രിയയ്ക്കു നിഗീർണ്ണകർത്തൃകം
എന്നു ൈവയാകരണന്മാർ സംജ്ഞ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
സംസ്കൃതത്തിെല ‘ഭാവപ്രേയാഗ’ത്തിനു തുല്യമാണു് ഭാഷ
യിെല നിഗീർണ്ണ കർത്തൃകപ്രേയാഗം.

േവെറ ഉദാഹരണം:1. നിങ്ങൾക്കു േപാകാം.
2. എനിക്കു വരാം.
3. എനിക്കു പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരണം, കുെറ േനരം
വായിക്കണം, എന്നിെട്ടാന്നു കുളിക്കണം.

അഭ്യാസം ൩൮
I (a) കർമ്മപ്രധാനമായ ക്രിയയാക്കുക:1. വന്ദിക്കുന്നു.
2. വർണ്ണിച്ചു.
3. പ്രശംസിക്കും.
4. വാഴ്ത്തുവാൻ.
പറഞ്ഞു്,

ശ്ലാഘിക്കുന്നു.
വധിച്ചു.
സംഹരിക്കും.
കാണെട്ട.
േകൾക്കുേമാ.

സ്തുതിക്കുന്നു.
നിന്ദിച്ചു.
ക്ഷണിക്കും.
െകാന്നിട്ടു്.
വന്ദിച്ച.

(b) കർത്തൃപ്രധാനമായ ക്രിയയാക്കുക:-

(1) രചിക്കെപ്പട്ടു, ഉപസംഹരിക്കെപ്പട്ടു, ആലപി
ക്കെപ്പട്ടു.
(2) എതിർക്കെപ്പടുന്നു, രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു, ലാളിക്ക
െപ്പടുന്നു.
(3) പാലിക്കെപ്പടും, േപാഷിപ്പിക്കെപ്പടും, നടത്ത
െപ്പടും.
(4) നിഹനിക്കെപ്പടാൻ, ആേക്ഷപിക്കെപ്പടുേമാ,
വണങ്ങെപ്പടെട്ട, പറയെപ്പട്ടിട്ടു്.

II (a) കർത്തരിപ്രേയാഗമാക്കുക:-

(1) രാമായണം വാല്മീകിയാലും ശാകുന്തളം കാളി
ദാസനാലും രചിക്കെപ്പട്ടു.
(2) കിരാതൻ മഹർഷിയാൽ ശപിക്കെപ്പട്ടു.
(3) ആകർഷണസിദ്ധാന്തം ന്യൂട്ടനാൽ കണ്ടുപിടി
ക്കെപ്പട്ടതാണു്.
(4) സംേപക്ഷതാവാദം ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞനാൽ
ആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടു?

(b) കർമ്മണിപ്രേയാഗമാക്കുക:(1)
(2)
(3)
(4)

ഭരതൻ നാട്യശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചു.
ഞങ്ങൾ പ്രജാധിപത്യം രക്ഷിക്കും.
ഏകാധിപത്യം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയില്ല.
ജനങ്ങൾ പിറന്ന നാടിെന േസ്നഹിക്കെട്ട.

III കർമ്മണിപ്രേയാഗം, കർത്തരിപ്രേയാഗം, നിഗീർണ്ണ
കർത്തൃകപ്രേയാഗം, ഇവയുെട സ്വഭാവം േസാദാഹര
ണം വിവരിക്കുക.
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അനുപ്രേയാഗം
1. ‘നീ ആ രഹസ്യം പറഞ്ഞുേവാ?’ ‘പറഞ്ഞു േപായീ.’
ആദ്യവാക്യം േചാദ്യരൂപമാണു്. ദ്വിതീയവാക്യം അതി
െന്റ സമാധാനമാകുന്നു. ‘ഞാൻ ഓർക്കാെത പറഞ്ഞു;
വ്യസനമുണ്ടു് ’ എന്നാണെല്ലാ രണ്ടാമെത്ത വാക്യത്തി
നർത്ഥം. പറയുക എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ അഭിപ്രാ
യവിേശഷം സ്ഫുരിക്കാൻ ‘േപാ’ എന്ന ധാതുവിെന്റ ഭൂത
കാലരൂപം േചർത്തിരിക്കയാണു്. ഇങ്ങെന ധാതുവിെന്റ

അർത്ഥെത്ത പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും മറ്റും േവണ്ടി അതി
നു പരമായി പ്രേയാഗിക്കുന്ന ധാതുവാണു് അനുപ്രേയാ
ഗം. ഏതു ധാതുവിെന സഹായിക്കാൻ അനുപ്രേയാഗം
േചർക്കുന്നുേവാ വി, പ്ര, സം, ഈ ഉപസർഗ്ഗങ്ങൾ ഹരി
ക്കുക എന്ന ഒേര ധാതുവിനു് എത്ര വിഭിന്നങ്ങളായ അർ
ത്ഥങ്ങൾ ഉള വാക്കുന്നു! ഭാഷയിെല േഭദകാനുപ്രേയാ
ഗങ്ങൾക്കു് ഇങ്ങെന ധാത്വർത്ഥെത്ത തീെര മാറ്റുവാൻ
ശക്തിയില്ല. ചില അർത്ഥവിേശഷങ്ങൾ കലർത്തി പരി
ഷ്ക്കരിക്കാേന അവയ്ക്കു കഴിയുകയുള്ളൂ.
2. ഏതാനും അനുപ്രേയാഗങ്ങളും അവ പ്രാക് പ്രേയാഗ

ത്തിൽ കലർത്തുന്ന ചില അർത്ഥവിേശഷങ്ങളും ആണു്
അടിയിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്.

അനുപ്രേയാഗം
1. അരുൾ

നാടുവാണരുളുന്ന രാജാവു്.
(വാഴുക എന്ന ക്രിയയിൽ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ കൂടി
സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്നു.)
2. കളയ്

െകാന്നുകളഞ്ഞു, പറഞ്ഞുകളഞ്ഞു, വിട്ടുകളഞ്ഞു,
െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
(സാഹസം, ലാഘവം, അനാസ്ഥ മുതലായ അർത്ഥ

ങ്ങൾ സന്ദർഭാനുസാരം സ്ഫുരിപ്പിക്കും ഈ അനുപ്ര
േയാഗധാതു.)
3. േപാര്, വര്

യാഗം നടത്തിവന്നു. കരം െകാടുത്തുേപാന്നു.
(പതിവു്, ശീലം, ഇത്യാദ്യർത്ഥവിേശഷം കുറിക്കുന്നു.)
4. കൂട്
(ആശ്വാസം, കഴിവു്, സമ്മതി മുതലായ അർത്ഥങ്ങൾ
േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.)
(1) ഒരു വിധത്തിെലല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൂടി.
(2) േതടിക്കയർത്തു പടയിൽ പലർ കൂടി വന്നാൽ
ക്കൂടി ക്കരുത്തുടയ ൈകയിതു കൂസുകില്ല.
5. േപാൽ, േപാലും
(അത്ഭുതം, സേന്ദഹം, നിന്ദ, മുതലായ ഭാവങ്ങൾ പ്രാ
ക്പ്രേയാഗ ധാതുവിൽ കലർത്തുന്നു.)
(1)
(2)
(3)
(4)

സത്യത്തിനുേവണ്ടി രാജ്യം ഉേപക്ഷിച്ചുേപാൽ.
എെന്റ വാക്കു േകട്ടു് അവൻ കയർത്തുേപാലും.
രാവണെന്റ അപരാധം രാമൻ ക്ഷമിക്കും േപാലും.
വാല്മീകി ഒരു കിരാതനായിരുന്നുേപാൽ.

പറഞ്ഞു തരിക, പറഞ്ഞുെകാടുക്കുക, െകാടുത്തുവിടുക,
തിന്നുകഴിയുക മുതലായ ക്രിയാരൂപങ്ങളിൽ പ്രാക്പ്ര
േയാഗത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിൽ അനുപ്രേയാഗം വരുത്തു
ന്ന ഈഷദ് േഭദങ്ങൾ വ്യക്തമാണെല്ലാ.
6. പ്രാക്പ്രേയാഗത്തിനു പിൻപു െതാട്ടു് അനുപ്രേയാഗം
െചയ്യുകയാണു സാമാന്യവിധി. മുകളിലുദ്ധരിച്ച ദൃഷ്ടാന്ത
ങ്ങെളല്ലാം ഈ നിയമം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ

പദ്യത്തിലും സംഭാഷണൈശലിയിലും അനുപ്രേയാഗം
പിരിച്ചു് ‘ഒന്നുണ്ടു െചേയ്യണ്ടു നിങ്ങെളന്മക്കേള’, ‘അവനു
േണ്ടാ എെന്നങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടു് ’ എെന്നാെക്ക പ്ര
േയാഗിക്കാറുണ്ടു്.

അഭ്യാസം ൩൯
I (a) പ്രാക്പ്രേയാഗം, അനുപ്രേയാഗം, ഇവ േസാദാ
ഹരണം വിവരിക്കുക:(b) പ്രാക്പ്രേയാഗങ്ങളും അനുപ്രേയാഗങ്ങളും തിരി
െച്ചഴുതുക:(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ആപത്തു വന്നു േപായി.
ചികിത്സകൾ െചയ്തുേപാന്നു.
ഉത്സവം നടത്തിെക്കാള്ളണം.
കുറ്റം പറഞ്ഞുെകാള്ളണം.
ഉപേക്ഷപം സംസാരിച്ചു തീർത്തു.
ഞാൻ അതു പറയാൻ വിട്ടുേപായി.

II അനുപ്രേയാഗം എത്രവിധം? ഏെതല്ലാം? ഓേരാന്നി
നും ഉദാഹരണം എഴുതണം?
III അർത്ഥേഭദം വിശദമാക്കുക:(1) ഇന്നുതെന്ന േപാവു; ഇന്നുതെന്ന െപാെയ്ക്കാള്ളു;
ഇന്നുതെന്ന െപായ്ക്കളയുേമാ?
(2) ഞാൻ വായിച്ചു; ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്; ഞാൻ േസ്ന
ഹിക്കുന്നു; ഞാൻ േസ്നഹിക്കുന്നുണ്ടു്.
(3) രാഘവൻ വരും; രാഘവൻ വരുമായിരിക്കും; രാ
ഘവൻ വരുമായിരുന്നു.
IV െകാൾ, അരുൾ, േപാൽ, േപാലും, അെത്ര, േപാ,
വര്, ഇരി, ഈ അനുപ്രേയാഗങ്ങൾ േചർത്തു് ഓേരാ
വാക്യം എഴുതുക: പ്രാക്പ്രയാഗത്തിെന്റ അർത്ഥം
എങ്ങെന ഇവ േഭദിപ്പിക്കുന്നു എന്നു വിശദമാക്കുക.
V പ്രാക്പ്രേയാഗത്തിനു െതാട്ടടുത്തു് അനുപ്രേയാഗം

എന്ന നിയമം സാർവ്വത്രികമെല്ലന്നു േസാദാഹരണം
െതളിയിക്കുക.

VI (1) പറയാം, പറഞ്ഞുെകാടുക്കാം; (2) െചയ്യാം, െചയ്തു
െകാള്ളാം; (3) കളഞ്ഞു, കളഞ്ഞുേപായി; (4) ഉേപ
ക്ഷിച്ചു, ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു; ഈ ഓേരാ വകുപ്പിലും

െപട്ട ക്രിയാപദങ്ങളുെട അർത്ഥത്തിലുള്ള അന്തരം
വിശദമാക്കുക.
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നിേഷധം
1. അപ്രധാനങ്ങേളാ പ്രധാനങ്ങേളാ ആയ ക്രിയാപദ

ങ്ങൾ അനുവാദരൂപത്തിേലാ നിേഷധ രൂപത്തിേലാ
വരാം. ‘സൂര്യൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന േഗാളമാകുന്നു;
ചന്ദ്രൻ അങ്ങെനയുള്ള ഒന്നല്ല’, എന്നീ വാക്യങ്ങളിെല
ആഖ്യാതങ്ങൾ േനാക്കുക. ‘ആകുന്നു’, അനുവാദരൂപമാ
ണു്. ‘അല്ല’, നിേഷധരൂപവും.
േവെറ ഉദാഹരണം:(1) മനുഷ്യനു വിേശഷബുദ്ധിയുണ്ടു്.

ജന്തുക്കൾക്കു വിേശഷബുദ്ധിയില്ല.

(അനുവാദം)
(നിേഷധം)

(2) സാഹിത്യം പ്രചാരണപരമാവണം

സാഹിത്യം പ്രചാരണപരമാവരുതു്.

അല്ല, ഇല്ല, അരുതു്, ഈ ശബ്ദങ്ങൾ യഥാക്രമം, ആകു
ന്നു, ഉണ്ടു്, ആവാം, ഈ ക്രിയകളുെട നിേഷധരൂപങ്ങ
ളാകുന്നു. ഇവെയ അനുപ്രേയാഗങ്ങളാക്കിയാൽ പ്രാക്
പ്രേയാഗങ്ങളായിവരുന്ന മറ്റു ക്രിയകളും നിേഷധാർത്ഥ
കങ്ങളായിത്തീരും. ‘ഒല്ല’ എന്ന ശബ്ദവും നിേഷധാർത്ഥ
കമായ അനുപ്രേയാഗം തെന്ന. ‘പലേരാടും നിനയാെത
െയാരു കാര്യം തുടെങ്ങാല്ല, പണം േമാഹിെച്ചാരുത്തെന
ച്ചതിച്ചീെടാല്ല’ മുതലായ വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക. മറ്റു നി
േഷധാനുപ്രേയാഗങ്ങൾ േചർക്കുന്ന രീതി അടിയിൽക്കാ
ണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കണം.
അനുവാദം

(1) ഞാൻ വായിക്കുകയാണു്.
(2) ശാസ്ത്രം പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചുള്ള
വിസ്മയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
(3) ധർമ്മം െചയ്യണം.
(4) സത്യം പറയാം, പ്രിയം പറയാം.

നിേഷധം
ഞാൻ വായിക്കുകയല്ല.
അന്ധവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നില്ല.
അധർമ്മം െചയ്യരുതു്.
അസത്യം പറയരുതു്, അപ്രി
യം പറയരുതു്.

2. നിേഷധാർത്ഥം കുറിക്കാവാൻ അനുപ്രേയാഗങ്ങൾ
ക്കുപുറെമ, ‘ആ’ എെന്നാരു പ്രത്യയം കൂടി ഉണ്ടു്. ഇതു
ധാതുവിേനാടുകൂടിയാണു്, ക്രിയാപദേത്താടുകൂടിയല്ല, േച
രുന്നതു്. ‘വര് ’ എന്ന ധാതുവിേനാടു് ‘ആ’ എന്ന പ്രത്യയം
േചർന്നാൽ ‘വരാ’ എന്ന നിേഷധാർത്ഥകരൂപം സിദ്ധി
ക്കും. േവെറ ഉദാഹരണം:ധാതു
പ്രത്യയം
നിേഷധരൂപം
േപാര്
ആ
േപാര് + ആ േപാരാ
(പാപം െചയ്തതുേപാരും. അനുവാദം.
പുണ്യം െചയ്തതുേപാരാ. നിേഷധം.)
കൂട്
ആ
കൂടാ
െചയ്
ആ
െചയ്യാ
േവൺ ആ
േവണ്ടാ
(സന്ധിയിൽവരുന്ന ദ്വിത്വം, ആഗമം, ആേദശം
മുതലായവ ഇവിെട വിവരിക്കുന്നില്ല.)
േപാ
ആ
േപാകാ

േപാരാ, കൂടാ, െചയ്യാ, േവണ്ടാ മുതലായ ശബ്ദങ്ങളും നി
േഷധാനുപ്രേയാഗങ്ങളായിവരും.
ഉദാ:അനുവാദം
െചയ്തുേപാരുന്ന
നടന്നുവരുന്ന
േകട്ടു കൂടുന്ന
േക്ലശം േവണ്ടുന്ന

നിേഷധം
െചയ്തുേപാരാത്ത
നടന്നുവരാത്ത
േകട്ടു കൂടാത്ത
േക്ലശം േവണ്ടാത്ത

3. രണ്ടു നിേഷധങ്ങൾ േചർന്നാൽ അനുവാദമാവും ക്രി
യയുെട അർത്ഥം—‘എനിക്കു കായിക വിേനാദങ്ങളിൽ
താല്പര്യമിെല്ലന്നില്ല’ എന്ന വാക്യത്തിൽ ‘ഇെല്ലന്നില്ല’
എന്നതിനു് അർത്ഥം ‘ഉണ്ടു് ’ എന്നാണു്. ‘അവൻ ബുദ്ധി
മാനെല്ലന്നല്ല എെന്റ വിവക്ഷ’ എന്ന വാക്യത്തിനർത്ഥം
‘അവൻ ബുദ്ധിമാനാെണന്നാണു് ഞാൻ പറയാനാഗ്ര
ഹിച്ചതു് ’ എന്നാകുന്നു. ഇതുേപാെല മറ്റുദാഹരണങ്ങളും
സ്വയം ഗ്രഹിക്കാമെല്ലാ.

അഭ്യാസം ൪ഠ
I അനുവാദരൂപമായ ക്രിയെയ നിേഷധരൂപമാക്കാ
നുള്ള രണ്ടു മാർഗ്ഗം വിവരിക്കുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ
കാണിക്കണം.
II ആകുന്നു, ഉണ്ടു്, ആം, ഇവയുെട നിേഷധരൂപങ്ങൾ
എഴുതുക.
III അല്ല, ഇല്ല, അരുതു്, കൂടാ, വഹിയാ, േവണ്ടാ ഇവ

നിേഷധാനുപ്രേയാഗങ്ങളായി വരുന്ന ഈരണ്ടു വാ
ക്യെമഴുതുക.

IV നിേഷധരൂപെമഴുതുക.
(i) നടക്കുന്ന, കാണുന്ന, േകൾക്കുന്ന, വരുന്ന.
(നടക്കാതിരിക്കുന്ന, കാണാതിരിക്കുന്ന, ഇത്യാ
ദിരൂപങ്ങളാണു നിേഷധം കുറിക്കുന്നവ.)
(ii) നടന്ന, കണ്ട, േകട്ട, വന്ന
(നടക്കാത്ത, കാണാത്ത, േകൾക്കാത്ത, വരാ
ത്ത, ഇത്യാദിരൂപങ്ങൾ പരിചിതങ്ങളാണെല്ലാ.)
(iii) നടക്കും, കാണും, േകൾക്കും, വരും.
(ഉം എന്ന പ്രത്യയം േലാപിപ്പിച്ചു് ആ എന്ന പ്ര

ത്യയം േചർത്തു് നിേഷധരൂപങ്ങൾ നിഷ്പാദി
പ്പിക്കാം—നടക്കാ, കാണാ, േകൾക്കാ, വരാ,
ഇത്യാദി. ഇല്ല എന്ന അനുപ്രേയാഗം േചർത്താ
ലും മതി.)
(തുടരും…)

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

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

