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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)
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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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േപെരച്ചം, വിനെയച്ചം
1. ക്രിയാവിഭാഗങ്ങെള പ്രതിപാദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ
മുറ്റുവിന, പറ്റുവിന, ഇവെയക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുെവച്ചിട്ടുണ്ട
െല്ലാ. അർത്ഥപൂർത്തിക്കു് അന്യപദെത്ത ആശ്രയിക്കാ
ത്ത പ്രധാനക്രിയ മുറ്റുവിന; അന്യപദെത്ത ആശ്രയി
ക്കുന്ന അപ്രധാനക്രിയ പറ്റുവിന. ‘ഇന്നെല നിശ്ചയിച്ച
കാര്യം താമസിക്കാെത നടക്കും’, എന്ന വാക്യത്തിെല
പ്രധാനക്രിയ ഏതാണു് ? ‘നടക്കും’, എന്ന ശബ്ദമേല്ല?
അതു പരപദത്തിെന്റ അംഗമല്ലെല്ലാ. ‘നിശ്ചയിച്ച’, ‘താമ
സിക്കാെത’, ഈ ക്രിയകൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളല്ല. ആദ്യേത്ത
തു, കാര്യം എന്ന നാമേത്തയും, രണ്ടാമേത്തതു നടക്കും
എന്ന ക്രിയേയയും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നാമത്തി
െന്റ അംഗമായ അപ്രധാനക്രിയ വിനെയച്ചമാെണന്നും,
രണ്ടും വിേശഷണമായി വരുെമന്നും, േഭദകങ്ങെള വിഭ
ജിക്കുന്ന പ്രകരണത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണു്.
2. േപെരച്ചമുണ്ടാക്കാൻ ക്രിയാപദേത്താടുകൂടി ‘അട
എന്ന പ്രത്യയം േചർക്കുന്നു. ‘പാടുന്ന പക്ഷി’, ‘പാടിയ
പക്ഷി’, ഈ രണ്ടു വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങളിെല ‘പാടു
ന്ന’, ‘പാടിയ’, ഈ േപെരച്ചങ്ങൾ ‘പാടുന്നു’, ‘പാടി’, ഈ
ക്രിയാരൂപങ്ങേളാടു് ‘അ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തതാ
ണു് രചിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു സ്പഷ്ടമാണെല്ലാ.

േവെറ ഉദാഹരണം:
(i) ഒഴുകുന്ന നദി

ഒഴുകിയ നദി

(ii) േകാർക്കുന്ന മാല

േകാർത്ത മാല

(ഉകാരാന്തമാണു് മുറ്റുവിനെയങ്കിൽ, അന്ത്യസ്വരം േലാ
പിച്ചുേപാകും, ‘അ’ എന്ന േപെരച്ചപ്രത്യയം േചർക്കു
േമ്പാൾ. ഇതു സന്ധികാര്യമാണു്.

ഉദാഹരണം:നിന്നു + അ = നിന്നു് + അ = നിന്ന; െചയ്തു + അ = െച
യ്തു് + അ= െചയ്ത. ആയി, േപായി, ഈ പൂർണ്ണക്രിയക
ളുെട അന്ത്യമായ ഇകാരവും േപെരച്ചപ്രത്യയം േചരു
േമ്പാൾ ലുപ്തമാവും. ആയ, േപായ എന്നാണു് േപെരച്ച
ങ്ങൾ. പദ്യങ്ങളിൽ ആയിന, േപായിന എന്നു് ഇകാര
േലാപം വരാെത നകാരം ആഗമമായുള്ള രൂപങ്ങളും കാ
ണാം.)
േപെരച്ചത്തിനു് അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളില്ല. വിനെയച്ച
ങ്ങൾ, അവയ്ക്കും അംഗിയായ ക്രിയയ്ക്കും കാലത്തിലുള്ള
അന്തരെത്ത ആസ്പദമാക്കി വിഭജിക്കെപ്പേടണ്ടിയിരി
ക്കുന്നു. ‘കളിച്ചുവന്നു’, ‘കളിക്കാൻ വന്നു’ ഈ ഉദാഹര
ണങ്ങളിെല വിനെയച്ചത്തിനും വിനയ്ക്കും കാലത്തിലുള്ള
ബന്ധം േനാക്കുക. ‘കളിച്ചു’ എന്ന അംഗക്രിയ കുറിക്കു
ന്ന വ്യാപാരം ‘വന്നു’ എന്ന അംഗിക്രിയയ്ക്കു മുൻപാണു്
നടക്കുന്നതു്. ‘വന്നു’ എന്ന അംഗിക്രിയയുെട അർത്ഥ
മായ പ്രവൃത്തി നടന്നതിനുേശഷമാണു്, കളി എന്നു കാ
ണിക്കാൻ ‘ആൻ’ എന്ന പ്രത്യയം വിനെയച്ചത്തിൽ
േചർത്തിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്കു മുൻപാണു് അംഗക്രിയ
കുറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നെതങ്കിൽ, അതു മുൻവിന
െയച്ചം; പിൻപാെണങ്കിൽ പിൻവിനെയച്ചം. ‘കളിച്ചുവ
ന്നു’ എന്ന ആഖ്യാതത്തിെല കളിച്ചു് മുൻവിനെയച്ചമാ
ണു്. കളിക്കാൻ വന്നു എന്നതിെല അംഗക്രിയ പിൻവിന
െയച്ചമാകുന്നു.
േവെറ ഉദാഹരണം:(i) ഞാൻ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

—പിൻവിനെയച്ചം.
പടയാളികൾ െപാരുതാൻ ഒരുങ്ങി
—പിൻവിനെയച്ചം.

(ii) പുഴ നീന്തിക്കടന്നു് േതാട്ടത്തിൽ െചന്നു
—മുൻവിനെയച്ചം.

പുത്രൻ എഴുേന്നറ്റു് സ്വപിതാവിെന വന്ദിച്ചു
—മുൻവിനെയച്ചം.

3. ഭൂതകാലം കുറിക്കുന്ന മുറ്റുവിന ദുർബ്ബലമാക്കിയാണു്
മുൻവിനെയച്ചമുണ്ടാകുന്നതു്. അേന്ത്യാകാരം സംവൃതമാ
ക്കുക, ഇകാരാന്തമാണു് ക്രിയെയങ്കിൽ പിന്നാെല വരു
ന്ന ദൃഢാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കുക, പരമായി വരുന്നതു ശിഥില
വ്യഞ്ജനമെണങ്കിൽ േചർത്തുച്ചരിക്കുക, ഇെതല്ലാമാണു്
മുറ്റുവിനയുെട ദുർബ്ബലീകരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം. പിൻവി

നെയച്ചത്തിെന്റ രൂപം ലഭിക്കുവാൻ ധാതുവിേനാേടാ ഭാ
വി രൂപേത്താേടാ ‘ആൻ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്താൽ
മതി.
ഉദാഹരണം:(i) മുൻവിനെയച്ചം

ഗൃഹനായിക ഗൃഹം അടിച്ചുതളിച്ചു കുളിച്ചുവന്നു.
(അടിച്ചു്, തളിച്ചു്, കുളിച്ചു്, ഈ മൂന്നു് അംഗക്രിയകളു
േടയും വ്യാപാരം ‘വന്നു’െവന്ന ക്രിയയ്ക്കു മുൻപു നട
ക്കുന്നതാണു്.)

കള്ളൻ ഓടിത്തളർന്നു.
(‘ഓടി’ ഇകാരാന്തമാണു്, ഇവിെട പൂർണ്ണക്രിയയ
െല്ലന്നു കാണിക്കാൻ, പരമായി വരുന്ന തകാരത്തി
നു് ദ്വിത്വം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.)
(ii) പിൻവിനെയച്ചം

അറി + ആൻ = അറി + യ് + ആൻ = അറിയാൻ.
പകര് + ആൻ = പകരാൻ.
അറിയും + ആൻ = അറിയുവാൻ.
പകരും + ആൻ = പകരുവാൻ
(പഠിക്കാൻ, പഠിപ്പാൻ, േകൾക്കാൻ, േകൾപ്പാൻ ഇത്യാ
ദി പിൻവിനെയച്ചരൂപങ്ങളിൽ ‘ആൻ’ പ്രത്യയം തെന്ന
യാണു് േചർത്തിരിക്കുന്നതു്.)
4. കാലം, പ്രകാരം, പുരുഷൻ ഈ ഉപാധികെളാന്നു

മില്ലാെത േകവലം വ്യാപാരെത്തക്കുറിക്കുന്ന അംഗക്രി
യയാണു് നടുവിനെയച്ചം. ‘െചയ്യേവണം’, ‘കാണത്ത
ക്ക’, ‘പാടെപ്പട്ടു’, എന്നിങ്ങെന അനുപ്രേയാഗേത്താടു
േചർന്നു വരുന്ന പ്രാക് പ്രേയാഗങ്ങളിലാണു് ആ രൂ
പം ശരിയായ നിലയിൽ കാണുന്നതു്. ‘െചയ്യ’, ‘കാണ’,
‘പാട’, ഇവ െചയ്, കാണ്, പാട്, ഈ ധാതുക്കേളാടു,
‘അ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർന്നുണ്ടായ നടുവിനെയച്ചങ്ങ
ളാകുന്നു. ‘ക’, ‘ഉക’, ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്തും ഈ
വിനെയച്ചം നിർമ്മിക്കാം. െചയ്ത, െചയ്യുക, കാൺക,
കാണുക, പാടുക ഇത്യാദി രൂപങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാ
കുന്നു.
േവെറ ഉദാഹരണം:െപയ് + ക = െപയ്ക.
െപയ് + ഉക = െപയ്യുക.
േചര് + ഉക = േചരുക.
ഏല് + ഉക = ഏലുക.
എഴുത് + ഉക = എഴുതുക.
പറ + ക = പറക.
പറ + ഉക = പറയുക.
5. നടുവിനെയച്ചത്തിെന്റ പ്രേയാഗം നമ്മുെട ഭാഷയിൽ
വളെര കുറഞ്ഞുേപായിട്ടുണ്ടു്. ‘സത്യം പറയുക’, ‘ധർമ്മം
െചയ്യുക’ ഇത്യാദി വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന െചയ്യുക, പറ
യുക ഈ ക്രിയകൾ നിേയാജകപ്രകാരത്തിൽ െപടുന്നു;
അവ സ്വതന്ത്രങ്ങളുമാണു്. അതിനാൽ വിനെയച്ചങ്ങള
ല്ല. ‘െവൽക’, ‘വാഴ്ക’ എന്നിങ്ങെന ആശംസപ്രകാരത്തി
ലും സ്വതന്ത്രമായി നില്ക്കുന്നതുകാണാം. ക്രിയാനാമങ്ങളാ
യിട്ടും ഇവ പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. ‘നിലം ഉഴുക ആഹ്ലാദക
രമാണു് ’, ‘അധർമ്മം െചയ്യുക നിന്ദ്യമാകുന്നു’, ഈ വാക്യ
ങ്ങളിൽ നാമമായിട്ടാണു്, ഉഴുക, െചയ്യുക, ഈ പദങ്ങൾ
പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ധാതുക്കേളാടു് ‘അ’

േചർന്നുണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങൾ മാത്രേമ േകവലം നടുവിന
െയച്ചമായി ഗണിക്കാവൂ.
6.

(a) ‘പകലിരവു പദകമലമകതളിരിൽ നണ്ണുകിൽ
പങ്കജാക്ഷൻ കനിെഞ്ഞന്തു െചയ്യാഞ്ഞതും?’

ഈ ഈരടിയിൽ കാണുന്ന ‘നണ്ണുകിൽ’ എന്ന ക്രി
യാപദം അസ്വതന്ത്രമാണു്. ‘െചയ്യാഞ്ഞതു് ’ എന്ന
മുറ്റുവിനയുെട അംഗമാണെല്ലാ അതു്. ഇങ്ങെന, ഒന്നു
സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം അർത്ഥവിേശഷം കുറിക്കു
ന്ന അംഗക്രിയ പാക്ഷികവിനെയച്ചമാകുന്നു. ഇൽ,
കിൽ, ഉകിൽ ഈ പ്രത്യയങ്ങളിൽ യഥാേയാഗം
േചർന്നാണു പാക്ഷികവിനെയച്ചമാകുന്നതു്. ‘െച
യ്യിൽ, െചയ്തിൽ, െചയ്യുകിൽ’ ഇവ മൂന്നും പാക്ഷികവി
നെയച്ചങ്ങളാകുന്നു.
േവെറ ഉദാഹരണം:ധാതു
കാൺ.
കാൺ + ഇൽ = കാണിൽ
കാൺ + കിൽ = കാൺകിൽ
കാൺ + ഉകിൽ = കാണുകിൽ
അറി + കിൽ = അറികിൽ
അറി + ഉകിൽ = അറിയുകിൽ
(b) ധാതുക്കേളാടു യഥാേയാഗം പ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്തു്

പാക്ഷികരൂപമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണു് മുകളിൽ വി
വരിച്ചതു്. ക്രിയാപദങ്ങേളാടു ഭൂതകാലത്തിൽ ആൽ
എന്ന പ്രത്യയം േചർന്നാൽ പാക്ഷിക വിനെയച്ചമാ
കും. പറഞ്ഞാൽ, വിചാരിച്ചാൽ, െചയ്താൽ മുതലായ
ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക. ആ, എൻ, ഈ ധാതു
ക്കേളാടു ‘കിൽ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർന്നുണ്ടാകുന്ന
പാക്ഷികരൂപം അനുപ്രേയാഗമാക്കിേച്ചർത്താൽ ഭൂ
തഭാവിവർത്തമാനക്രിയകെള സംഭാവനാർത്ഥം കു
റിക്കുന്ന വിനെയച്ചമാക്കാം.

(i) വന്നു + ആകിൽ = വന്നാകിൽ
വരുന്നു + ആകിൽ = വരുന്നാകിൽ
വരും + ആകിൽ = വരുമാകിൽ
(ii) വന്നു + എൻകിൽ = വന്നുെവങ്കിൽ, വെന്നങ്കിൽ
വരുന്നു + എൻകിൽ = വരുന്നുെവങ്കിൽ,

വരുെന്നങ്കിൽ
വരും + എൻകിൽ = വരുെമങ്കിൽ

7.
‘േജഷ്ഠനിരിെക്കക്കുരുവംശത്തിൽ

േശ്രഷ്ഠൻ ഞാെനന്നവനുെട ഭാവം.’
ഈ ഈരടിയിെല ‘ഇരിെക്ക’ എന്ന അംഗക്രിയ ഒന്നു്
ഒരുവിധത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുേമ്പാൾ എന്ന അർത്ഥം
കുറിക്കുന്നു. ഈ മാതിരി ക്രിയാവിേശഷണമായി വരു
ന്ന പറ്റുവിനയാണു് തൻവിനെയച്ചം. ധാതുക്കേളാടു് ‘എ’
എേന്നാ ‘അെവ’ എേന്നാ േചർത്താൽ തൻവിനെയച്ച
മാവും.
ഉദാ:ധാതു
കാൺ
കാൺ
െചയ്
െചയ്

പ്രത്യയം
എ
അെവ
എ
അെവ

രൂപം
കാെണ, കാൺെക
കാണെവ
െചെയ്യ, െചെയ്ക
െചയ്യെവ, െചയ്കെവ;

(േകൾെക്ക, േകൾക്കെവ; വാെഴ്ക, വാഴ്കെവ; നിൽെക്ക,
നിൽക്കെവ ഇത്യാദ്യുദാഹരണങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുപിടി
ക്കുക.)
8. ഇത്രയം വിവരിച്ചതിൽ നിന്നു മുൻവിനെയച്ചം, പിൻവി
നെയച്ചം, നടുവിനെയച്ചം, പാക്ഷികവിനെയച്ചം, തൻവി

നെയച്ചം എന്നു ക്രിയാവിേശഷങ്ങളായി വരാവുന്ന അം
ഗക്രിയകെള വിഭജിക്കാെമന്നു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ‘വരാ
െത, കാണാെത, േപാകാെത’ എന്നിങ്ങെന നിേഷധാർ
ത്ഥങ്ങളായ അംഗക്രിയകൾ മുറ്റുവിനകളിൽ അന്വയിക്കു
ന്നവയായിട്ടു കാണാം. ഇവയ്ക്കു മറവിനെയച്ചം എന്നു േപ
രുണ്ടു്. ‘കാെണ’ എന്ന തൻവിനെയച്ചത്തിെന്റ നിേഷധ
രൂപം മാത്രമാണു്, ‘കാണാെത’ എന്ന പദം.

അഭ്യാസം ൪൧
I. അന്തരം േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക:(i) മുൻവിനെയച്ചം, പിൻവിനെയച്ചം.
(ii) തൻവിനെയച്ചം, പാക്ഷികവിനെയച്ചം.
II. താെഴ എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളിെല വിനെയച്ചങ്ങൾ
ഏതു ക്രിയാപദങ്ങളിൽ അന്വയിക്കുന്നു? ഏതു വി
ഭാഗത്തിൽ െപടുന്നു?
(i) ഓടിച്ചാടിത്തകർത്തങ്ങെന കളിതുടരും

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

കണ്ണനാമുണ്ണികാണ്െക
േപ്പടിേച്ചാടാൻ തുടങ്ങീ വനമഖിലെമരിക്കുന്ന തീ കണ്ട കൂട്ടർ.
ഓടാേത നിന്നുെകാൾവിൻ ചപല കപികേള,
രാമെന േക്ലശേമതും
കൂടാതെമ്പയ്തു വീഴിച്ചടരിൽ മദെമാെട
ത്തുന്ന ഞാൻ േമഘനാദൻ.
േപാരാടുവാൻ ഒരുങ്ങാെത അർജ്ജുനൻ വി
ല്ലു െവച്ചു േതരിൽ ഇരിെക്ക, ഭഗവാൻ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പൗരുഷം ഉേത്തജിപ്പിക്കുവാൻ
തേത്ത്വാപേദശം െചയ്തു.
തന്നാകിേലാ ഞാനതു െകാണ്ടുേപാരാം
നാലുേപർ േകട്ടാൽ നിരക്കാത്ത വസ്തു വീ
വാലുള്ള വാനരന്മാർക്കും ചിതംവരാ.
േശഷനാെയങ്കിൽ വർണ്ണിെപ്പൻ
േശഷിക്കാെത ഭവദ്ഗുണം.
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േകവലം, പ്രേയാജകം
1. കർത്താവു േസ്വച്ഛയാൽ െചയ്യുന്ന ക്രിയ േകവലം പര
േപ്രരണയാൽ െചയ്യുന്നതു പ്രേയാജകം. ഈ വ്യത്യാ
സം ഇതിനു മുൻപുതെന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നു’,
‘അമ്മ കുട്ടിെയ ഉറക്കുന്നു’, ഈ വാക്യങ്ങളിെല ക്രിയാ
പദങ്ങൾ യഥാക്രമം രണ്ടിനും ഉദാഹരണമാണെല്ലാ.
ഇവിെട ‘ഉറങ് ’ എന്ന ധാതുവിെല അന്ത്യവ്യഞ്ജനത്തി

നു ഖരം ആേദശമായി വന്നിട്ടാണു് അതു പ്രേയാജകമാ
യതു്. ‘തിന്നുന്നു’ എന്നു േകവലരൂപം, ‘തീറ്റുന്നു’ എന്നു
പ്രേയാജകരൂപം. ഈ ഉദാഹരണത്തിലും ഖരാേദശംത
െന്ന െചയ്തിരിക്കുന്നു. ‘ആടുന്നു’, എന്ന ക്രിയ പ്രേയാജക
മാക്കാൻ ധാതുവിെന്റ അന്ത്യവ്യഞ്ജനമായ ടകാരം ഇരട്ടി
ക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ‘ആട്ടുന്നു’ എന്നാണെല്ലാ അതി
െന്റ പ്രേയജകരൂപം. ധാതുവ്യഞ്ജനാന്തവും കർത്താവു്
അേചതനവും ആയിരുന്നാൽ, അഖാരിത ധാതുക്കെള
പ്രേയാജകങ്ങളാക്കാനുള്ള സാമാന്യ നിയമമാണു് ഒടു
വിൽ പറഞ്ഞതു്.
2. ജഡകർത്തൃകങ്ങളായ അകാരിതധാതുക്കെള പ്ര

േയാജകമാക്കാൻ അവെയ കാരിതമാക്കുക മാത്രം മതി
എന്ന വിധി അേനകം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ശരിയാകുന്നു.
ഉദാ:േകവലം, അകാരിതം
ഉടയുന്നു
അരയുന്നു
ചതയുന്നു

പ്രേയാജകം
ഉടയ്ക്കുന്നു
അരയ്ക്കുന്നു
ചതയ്ക്കുന്നു

3. കർത്താവു േചതനമാെണങ്കിൽ അകാരിതങ്ങെള കാ

രിതങ്ങളാക്കുവാൻ ക്കു് എന്ന ഇടനില േചർക്കുന്നതിനു
മുൻപു്, ഇ എന്ന പ്രത്യയം വരും.
ഉദാ:അകാരിതം
പണിയുന്നു
െകാല്ലുന്നു
കളയുന്നു
അണിയെട്ട

പ്രേയാജകം
പണിയിക്കുന്നു
െകാല്ലിക്കുന്നു
കളയിക്കുന്നു
അണിയിക്കെട്ട

4. ധാതു കാരിതമാെണങ്കിൽ പ്രേയാജകചിഹ്നം ‘പ്പി’
എന്ന പ്രത്യയമാണു്.

ഉദാ:വിളിക്കുന്നു
കഴിക്കുന്നു
എടുക്കെട്ട
തടുക്കും

വിളിപ്പിക്കുന്നു
കഴിപ്പിക്കുന്നു
എടുപ്പിക്കെട്ട
തടുപ്പിക്കും

5. ര്, ല്, ള്, ഴ് ഈ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലവസാനിക്കുന്ന പല
ധാതുക്കളിലും ‘ത്ത് ’ പ്രേയജക ചിഹ്നമായി േചർന്നു കാ
ണുന്നു. ഇതിനു് ഒരു നിയമം കല്പിക്കുവാൻ വിഷമമാണു്.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ദുർഗ്രഹമായിരിക്കും പ്രേയജകരൂ
പനിഷ്പത്തിെയക്കുറിച്ചുള്ള യുക്തിവിചാരവും മറ്റും. ‘ത്ത് ’
എന്ന പ്രത്യയം േചരുന്ന ചില രൂപങ്ങൾ ഉദാഹരണമാ
യി താെഴെകാടുക്കുന്നു.

േകവലം
പകര്—പകരുന്നു
വീഴ്—വീഴുന്നു
ചുഴല്—ചുഴലുന്നു

പ്രേയാജകം
പകർത്തുന്നു
വീഴ്ത്തുന്നു
ചുഴറ്റുന്നു (ആേദശം)

േകവലരൂപങ്ങെള പ്രേയാജകങ്ങളാക്കാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ സാമാന്യമായി ഗ്രഹിക്കുവാേന ഈ വിവരണങ്ങ
ളും ഉദാഹരണങ്ങളും സഹായമാവുകയുള്ളൂ. സാമാന്യ
വിധിെയ ലംഘിക്കുന്ന അേനകം രൂപങ്ങൾ ഈ വിഭാ
ഗങ്ങളിെലല്ലാം തെന്ന ഉണ്ടു്. അവെയക്കുറിച്ചു് ഇവിെട
വിവരിക്കുന്നില്ല.

അഭ്യാസം ൪൨
I. ആട്ടുന്നു, ആടിക്കുന്നു, മുട്ടുന്നു, മുടിക്കുന്നു;—ഇങ്ങെന

രണ്ടു് പ്രേയാജക രൂപങ്ങളുെട പ്രേയാജനം എന്താ
െണന്നു് െതളിയിക്കുക. കാട്ടുന്നു, കാണിക്കുന്നു;
ഇവയിൽ അങ്ങെന വല്ല പ്രേയാജനേഭദവും ഉേണ്ടാ
എന്നു പരിേശാധിക്കുക.

II. കാരിതക്രിയകെള പ്രേയാജകങ്ങളാക്കാനുള്ള മാർ
ഗ്ഗെമന്തു് ? േസാദാഹരണം വിവരിക്കുക.
III. പ്രേയാജക രൂപെമഴുതുക:1.
2.
3.
4.
5.

നീറുന്നു, പാറുന്നു, കൂടുന്നു, ഏൽക്കുന്നു.
മുങ്ങുന്നു, തിന്നുന്നു, മിന്നുന്നു, എണ്ണുന്നു.
വിളയുന്നു, അറിയുന്നു, എഴുതുന്നു, ചിതറുന്നു.
െകാടുക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു.
അകലുന്നു, ഉയരുന്നു, വീഴുന്നു, വാഴുന്നു.

(പ്രേയാജക ക്രിയകളിൽ േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ പ്രേയാ

ജക കർത്താവും േപ്രരിതനായ ആൾ പ്രേയാജ്യകർ
ത്താവുമാകുന്നു. ‘അമ്മ മകെന ഉറക്കുന്നു’, എന്ന വാ
ക്യത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ പ്രേയാജക
കർത്താവു്; േപ്രരണാധീനനായി ഉറങ്ങുന്ന മകൻ പ്ര
േയാജ്യകർത്താവു്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രേയാജ്യകർത്താവു
ഉറക്കുക എന്ന ക്രിയയുെട കർമ്മമാെണന്നു പറഞ്ഞാ
ലും െതറ്റില്ല.)
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തദ്ധിതം
1. മുനിയുെട ഭാവം എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘മൗനം’, സുവർ
ണ്ണത്തിെന്റ വികാരം എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘സൗവർണ്ണം’,
എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കാറുണ്ടെല്ലാ. ‘മുനി’, ‘സുവർ
ണ്ണം’, ഈ നാമങ്ങളിൽ നിന്നാണു് ‘മൗനം’, ‘സൗവർ
ണ്ണം’, ഈ ശബ്ദങ്ങൾ വ്യുൽപാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതുേപാ
െല േഭദകങ്ങളിൽ നിന്നും പദങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം. ‘സമർ
ത്ഥ’ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നു ‘സാമർത്ഥ്യം’ എന്ന നാമം ഉള
വാകുന്നതു േനാക്കുക. ൈനപുണ്യം, ൈവശദ്യം, സൗ
ന്ദര്യം, സൗഹൃദം, ഈ നാമങ്ങൾ, നിപുണം, വിശദം,
സുന്ദരം, സുഹൃത്തു്, ഈ വിേശഷണപദങ്ങളിൽ നിന്നു
നിർമ്മിച്ചവയാകുന്നു. നാമങ്ങളിൽനിന്നും േഭദകങ്ങളിൽ
നിന്നും ഓേരാ അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങെന വ്യുൽപ്പാദിപ്പി
ക്കുന്ന പദങ്ങളാണു് തദ്ധിതങ്ങൾ. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ
തദ്ധിതപദങ്ങളും തദ്ധിതപ്രത്യയങ്ങളും ഒേട്ടെറയുണ്ടു്.
സംസ്കൃതതദ്ധിതപദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ധാരാളം കട
ന്നുകൂടിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവെയ ഇവിെട വിവരിക്കുന്നില്ല.
ഭാഷാതദ്ധിതശബ്ദങ്ങെളക്കുറിേച്ച പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ.
സുലഭപ്രചാരകങ്ങളായ ചില തദ്ധിതശബ്ദങ്ങേളയും ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗുരു, ലഘു, യുവാവു്, ഇവയിൽ
നിന്നു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവം, ലാഘവം, യൗവനം,
എന്നു ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. വാർദ്ധക്യം, ബാല്യം, താരു
ണ്യം മുതലായവയും ഇങ്ങെനയുണ്ടാകുന്ന തദ്ധിതങ്ങളാ
ണു്. ൈശവം, ൈവഷ്ണവം, ൈഗ്രഷ്മം, വാസന്തം ഇത്യാ
ദിപദങ്ങൾ യഥാക്രമം വിഷ്ണു, ശിവൻ, ഗ്രീഷ്മം, വസന്തം,
ഈ നാമങ്ങളിൽ നിന്നു്, ഇവെയ സംബന്ധിക്കുന്നതു്
എന്നർത്ഥത്തിലാണു് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വാസവി, രാ
വണി, വാസുേദവൻ ഈ തദ്ധിതശബ്ദങ്ങൾക്കു യഥാ
ക്രമം വാസവെന്റ പുത്രൻ, രാവണെന്റ പുത്രൻ, വസു
േദവെന്റ പുത്രൻ, എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ,
ബുദ്ധിമാൻ, ബുദ്ധിയുള്ളവൾ, ബുദ്ധിമതി മുതലായി േവ
െറയും വളെര വളെര സംസ്കൃതതദ്ധിതങ്ങൾ, നമ്മുെട
ഭാഷയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയുെട സ്വഭാവവും അർ
ത്ഥവിേശഷവും ഇവിെട ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാൽ
ഒടുങ്ങുകയില്ല.
2. ഭാഷയിൽ സംസ്കൃതത്തിെലേപ്പാെല അത്ര വളെര

തദ്ധിതങ്ങളും തദ്ധിതപ്രത്യയങ്ങളും ഇെല്ലന്നു പറഞ്ഞു
വെല്ലാ. ഒരു വസ്തുവിൽ അേനകം ധർമ്മങ്ങൾ, അഥവാ
ഗുണങ്ങൾ, ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയിൽ ഒരു ധർമ്മെത്ത
മാത്രം ഒറ്റെപ്പടുത്തി എടുത്തു പറയുന്നതാണു തന്മാത്ര
തദ്ധിതം. പുതുമ, പഴമ, നന്മ, േമന്മ, കുളിർമ, എളിമ മു
തലായവ പുതു, പഴ, നൽ, േമൽ, കുളിർ, മുതലായ പ്ര
കൃതികളിൽ ‘മ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തു വ്യുൽപ്പാദിപ്പി
ച്ചിട്ടുള്ള തന്മാത്രതദ്ധിതങ്ങളാകുന്നു. സൗന്ദര്യം, ദയാലു
ത്വം, ചതുരത, മഹിമ മുതലായ സംസ്കൃതപദങ്ങളും ഈ
വിഭാഗത്തിൽ െപടുത്താവുന്നവയാണു്. മറ്റു തന്മാത്ര പ്ര
ത്യയങ്ങളായ അം, തനം, തരം, ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ പ്ര
കൃതികേളാടു േചർക്കാവുന്നവയല്ല. പദങ്ങേളാെട ഇവ
േചരുകയുള്ളൂ.
ഉദാ:(i) മണ്ടത്തരം, േപാഴത്തം, അടിമത്തം, വിഡ്ഢിത്തം,
നമ്പൂരിത്തം.
(ii) േവണ്ടാതനം, കള്ളത്തനം.
(iii) മുട്ടാളത്തരം, ചണ്ടിത്തരം.
(മണ്ടത്വം, േപാഴത്വം എെന്നാെക്ക എഴുതുന്നതു െതറ്റാ
ണു്. ‘ത്വം’ എന്ന സംസ്കൃതപ്രത്യയം ബ്രാഹ്മണത്വം, മഹ
ത്ത്വം, തത്ത്വം മുതലായ സംസ്കൃതപ്രത്യയം ബ്രാഹ്മണ
ത്വം, മഹത്ത്വം, തത്ത്വം മുതലായ സംസ്കൃതതദ്ധിതശബ്ദ
ങ്ങളിേല കാണുകയുള്ളൂ. രമണീയത്വം, രമണീയത, രാമ

ണീയകം എന്നിങ്ങെന ഒേര അർത്ഥത്തിൽ സംസ്കൃതഭാ
ഷയിൽ പലരൂപങ്ങൾ വരുെമന്നും അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട
താണു്.)

3. അതുള്ളതു്, അതുേപാലുള്ളതു്. ഈ അർത്ഥവിേശഷ
ങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന തദ്വത്തദ്ധിതത്തിെന്റ പ്രത്യയം ‘അൻ’
എന്നാണു്. മടിയൻ, തടിയൻ, നരയൻ, െവറിയൻ മുത
ലായ പദങ്ങൾ േനാക്കുക. മടിയുള്ളവൻ, തടിയുള്ളവൻ,
ഇത്യാദ്യർത്ഥങ്ങെള ഇവ കുറിക്കുന്നു. കിളിവാലൻ െവ
റ്റില, ഇരുമ്പൻ മുഷ്ടി, ഈ സമസ്തപദങ്ങളിെല കിളിവാ
ലൻ, ഇരുമ്പൻ, ഈ തദ്ധിതപദങ്ങൾ ‘കിളിവാലുേപാലു
ള്ള’, ‘ഇരുമ്പുേപാലുള്ള’ ഈ അർത്ഥങ്ങളാണു യഥാക്ര
മം േബാധിപ്പിക്കുന്നതു്.
4. േപെരച്ചങ്ങൾ, ക്രിയകളാെണങ്കിലും, നാമവിേശഷ
ങ്ങളായി പ്രേയാഗിക്കുെമന്നു മുൻപു വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.
അങ്ങെനയുള്ള നാമാംഗജേഭദങ്ങേളാടു് അൻ, അൽ, തു്,
എന്നീ ലിംഗപ്രത്യയങ്ങൾ േചർത്തു് നാമങ്ങൾ നിർമ്മി
ക്കാം. അവയ്ക്കാണു് നാമനിർമ്മായിതദ്ധിതങ്ങൾ എന്നു
പറയുന്നതു്. ആധാരികാഭാസം, സംബന്ധികാ വിഭക്തി,
ഇവേയാടും ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർന്നു നാമനിർമ്മായി
കളാകും.

ഉദാഹരണം:നാമാംഗജവിേശഷണം
കണ്ട—
െചാല്ലുന്ന—

നാമനിർമ്മായിതദ്ധിതം
കണ്ടവൻ, കണ്ടവൾ, കണ്ടതു
െചാല്ലുന്നവൻ, െചാല്ലുന്നവൾ, െചാല്ലുന്നതു്

സംബന്ധികാവിഭക്തി
എെന്റ, എേന്റവൻ, എേന്റവൾ, എേന്റതു്, നാട്ടിേലതു്,
കാട്ടിേലതു്, ഇന്നലേത്തതു് ഇത്യാദി നാമങ്ങൾ ആധാ
രികാഭാസേത്താടു ലിംഗപ്രത്യയം േചർത്തുണ്ടാക്കുന്ന
തദ്ധിതങ്ങളാണു്.
5. ഒന്നു്, രണ്ടു്, മുപ്പതു് മുതലായ സംഖ്യാനാമങ്ങളിൽ ആം

എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തു പൂരണിതദ്ധിതങ്ങൾ വ്യുൽപ്പാ
ദിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാം കാണ്ഡം, രണ്ടാം പാദം, മുപ്പതാം
വയസ്സു് മുതലായ ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക. ഒന്നാം,
രണ്ടാം, മുതലായ ‘പൂരണി’തദ്ധിതങ്ങളിൽ അൻ എന്ന
ലിംഗപ്രത്യയം േചർത്തു് ഒന്നാമൻ, രണ്ടാമൻ മുതലായ
തദ്ധിത രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കാം. ഒന്നാമേത്തവൾ, ഒന്നാമ
േത്തതു് എന്നിങ്ങെന, വിഭക്ത്യാഭാസരൂപമുണ്ടാക്കിയ
തിനു േമേല, അൾ, തു്, എന്നീ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർക്കാവൂ.
ഒന്നാമി, രണ്ടാമി, എെന്നാെക്ക പറയുന്നതും എഴുതുന്ന
തും യുക്തമല്ല. സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഒന്നാമേത്തവൾ, രണ്ടാമ
േത്തവൾ, നപുംസകത്തിൽ ഒന്നാമേത്തതു്, രണ്ടാമേത്ത
തു്, ഇവയാണു ശരിയായ രൂപങ്ങൾ.
അങ്ങു്, അന്നു്, അത്ര; ഇങ്ങു്, ഇന്നു്, ഇത്ര; എങ്ങു്, എന്നു്,
എത്ര; ഇവ അ, ഇ, എ, ഈ സർവ്വനാമങ്ങേളാടു് ങ്ങു്,
ന്നു്, ത്ര, എന്നീ തദ്ധിതപ്രത്യയങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടാകുന്ന
രൂപങ്ങളാകുന്നു. ഇവ യഥാക്രമം സ്ഥലേത്തയും കാല
േത്തയും അളവിേനയും കുറിക്കുന്നു. അങ്ങെന, ഇങ്ങെന,
എങ്ങെന, ഇവ ഇന്നവിധം എന്നു കാണിക്കുന്ന തദ്ധിത
ശബ്ദങ്ങളാണു്.

അഭ്യാസം ൪൩
I. തദ്ധിതെമന്നാെലന്തു്?
II. താെഴ എഴുതുന്ന തദ്ധിതശബ്ദങ്ങൾ ഏേതതു വിഭാ
ഗങ്ങളിൽ െപടുന്നു?

െവണ്മ, ഉണ്മ, നന്മ; ആണത്തം, െപാണ്ണത്തം, േചട്ട
ത്തം, േവണ്ടാതനം, മണ്ടത്തരം;
വമ്പൻ, െകാമ്പൻ, കരിനാവൻ, പൂവാലൻ;
ഒന്നാമതു്, ഒന്നാമൻ, രണ്ടാമതു്, രണ്ടാമേത്തതു്,
െകാല്ലേത്തതു്,
III. െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ തിരുത്തുക:-

മൃദുത്വം, േപാഴത്വം, ആണത്തം, വിഡ്ഢിത്വം, ബ്രാഹ്മ
ണത്തം, നമ്പൂരിത്വം.
(സംസ്കൃതപ്രത്യയം ത്വം; ഭാഷാപ്രത്യയം ‘ത്തം’; സംസ്കൃ

തപദങ്ങളിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയവും ഭാഷാപദങ്ങളിൽ ഭാ
ഷാപ്രത്യയവുമാണു േചേരണ്ടതു്.)
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കാരകം
1. ‘കർഷകൻ വയലിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നു’, ഈ വാക്യ

ത്തിെല ക്രിയാപദത്തിനും നാമങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെമന്താണു്? ‘വിതയ്ക്കുന്നു’ എന്ന ശബ്ദം ഉളവാക്കു
ന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്കു പൂർത്തിവരണെമങ്കിൽ ആ മൂന്നു നാ
മപദങ്ങളുേടയും സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണേല്ലാ. ആരു
വിതയ്ക്കുന്നു? കർഷകൻ. ക്രിയയുെട കർത്താവാണു പ്ര
സ്തുത നാമം. എന്തു വിതയ്ക്കുന്നു? വിത്തു്. ഈ നാമം കർ
മ്മമാകുന്നു. ‘വയലിൽ’ എന്ന പദം ക്രിയയ്ക്കു് ആധാരമായ
സ്ഥലമാണു് കുറിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന, നാമങ്ങൾക്കു ക്രിയ
േയാടുള്ള സംബന്ധമാണു്, കാരകം. ‘കർത്താവു് ’, ‘കർ
മ്മം’, ‘അധികരണം’ മുതലായവ കാരകങ്ങളാകുന്നു.
2. കർത്തൃപ്രധാനം, കർമ്മപ്രധാനം, എന്നു വാക്യങ്ങെള
പ്രേയാഗേഭദം അനുസരിച്ചു വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. കർത്ത
രി പ്രേയാഗത്തിൽ കർത്താവിനും കർമ്മണിപ്രേയാഗ
ത്തിൽ കർമ്മത്തിനുമാകുന്നു പ്രാധാന്യം. വാക്യത്തിെല
പ്രധാന പദമായ ആഖ്യ കർത്തൃകാരകമായാലും കർമ്മ
കാരകമായാലും നിർേദ്ദശികാ വിഭക്തിയായിരിക്കണം.

ഉദാഹരണം:a. കർത്തരിപ്രേയാഗം

ഭൂമി സൂര്യെന ചുറ്റുന്നു.
‘ഭൂമി’യാണു്, പ്രസ്തുത വാക്യത്തിെല ആഖ്യ. അതു
ചുറ്റുന്ന പൂർണ്ണ ക്രിയയുെട കർത്താവാകുന്നു; നിർേദ്ദ
ശികാ വിഭക്തിയുമാണു്.
b. കർമ്മണിപ്രേയാഗം

സൂര്യൻ ഭൂമിയാൽ ചുറ്റെപ്പടുന്നു.
‘സൂര്യൻ’ ആണു് ഈ വാക്യത്തിെല ആഖ്യ. അതു
കർമ്മമാകുന്നു; നിർേദ്ദശികാവിഭക്തിയുമാണു്.
3. മുകളിെല ഉദാഹരണ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നു മറ്റു ചില
സംഗതികൾകൂടി ഗ്രഹിക്കാം. കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിൽ

കർത്താവിെന അേപക്ഷിച്ചു് കർമ്മത്തിനു പ്രാധാന്യം കു
റവാകയാൽ ആ കാരകം പ്രതിഗ്രാഹികാവിഭക്തിയാ
ക്കിയാണു് പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ‘സൂര്യൻ’ എന്ന നാ
മേത്താടു കൂടി ‘എ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നതു
േനാക്കുക. കർത്താവു േചതനവും കർമ്മം അേചതനവു
മാെണങ്കിൽ ‘എ’ എന്ന പ്രത്യയം കർമ്മപദത്തിൽ േചർ
േക്കണ്ടതിെല്ലന്നും അല്ലാെത തെന്ന ആ കാരകത്തിെന്റ
അർത്ഥം സുഗ്രഹമാകുെമന്നും മറ്റും പ്രേയാഗങ്ങെളപ്പറ്റി
പ്രതിപാദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.
കർമ്മണിപ്രേയാഗത്തിൽ കർത്താവിനു്, ആേപക്ഷിക
മായി പ്രാധാന്യം കുറവാകയാൽ, പ്രേയാജികാരൂപം
െകാടുക്കുന്നു. ‘ഭൂമി’ എന്ന കർത്തൃപദേത്താടു് ‘ആൽ’
എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നതു തന്മൂലമാണു്.
4. ക്രിയാനിർവ്വഹണത്തിൽ കർത്താവിനു സഹായമാ
യി നില്ക്കുന്ന പ്രതിേയാഗിയാണു്, ‘സാക്ഷി’ എന്ന കാര
കം. ‘ആചാര്യൻ ശിഷ്യേനാടു് ഉപേദശിക്കുന്നു’—എന്ന

വാക്യത്തിൽ ഉപേദശിക്കുന്ന ആചാര്യൻ കർത്താവും
അതു േകൾക്കുന്ന ശിഷ്യൻ സാക്ഷിയുമാണു്. സംേയാ
ജികാവിഭക്തിയാണു സാക്ഷികാരകെത്തക്കുറിക്കുന്നതു്.
‘ഓടു് ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തിരിക്കുന്നതു േനാക്കുക.
േവെറ ഉദാഹരണം:(i) നദി സമുദ്രേത്താടു േചരുന്നു.
(ii) വിമാനൈസന്യം യുദ്ധത്തിൽ പദാതിേയാടു സഹ
കരിക്കുന്നു.
(iii) മൂവടി മാബലിേയാടു് ഇരന്നു.

5. ‘ജാനകി പുസ്തകം സേഹാദരിക്കു െകാടുത്തു’, എന്ന
വാക്യത്തിൽ ‘ജാനകി’ കർത്തൃകാരകവും പുസ്തകം കർ
മ്മകാരകവുമാണെല്ലാ. ആർക്കുെകാടുത്തു എന്ന ആകാം
ക്ഷയ്ക്കു വിരാമം വരുന്നതു് ‘സേഹാദരിക്കു് ’ എന്ന പദം
െകാണ്ടാണു്. കർത്താവു കർമ്മം ആർക്കുതകണെമന്നു
വിചാരിക്കുന്നുേവാ ആ കാരകമാണു്, സ്വാമി. ഉേദ്ദശികാ
വിഭക്തിയാണു്, ‘സ്വാമി’െയക്കുറിക്കുന്നതു്. സേഹാദരി
എന്ന നാമപദം ഈ വാക്യത്തിൽ ‘സ്വാമി’ കാരകമാക
യാൽ ‘ക്കു് ’ എന്ന പ്രത്യയം അതിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:(i) കൃഷിക്കാരൻ വയലിനു േവലിെകട്ടുന്നു.
(ii) കർഷകൻ പശുവിനു പുല്ലുെകാടുക്കുന്നു.

അകർമ്മക ക്രിയകൾ ആഖ്യാതങ്ങളായി വരുന്ന വാ
ക്യങ്ങളിലും സ്വാമികാരകം വരാം. ‘ദശരഥനു പുത്രനു
ണ്ടായി’, ‘തത്തയ്ക്കു് അഴകുണ്ടു് ’, ‘പുരയ്ക്കു് െപാക്കംേപാരാ’,
എന്നിങ്ങെന എത്രെയങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം.
ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ദശരഥനും, തത്തയും, പുരയും ഉേദ്ദശ്യ
ങ്ങളാണു്. ‘പുത്രനണ്ടായി’, ‘അഴകുണ്ടു് ’, ‘െപാക്കംേപാ
രാ’, ഇവ വിേധയങ്ങളാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ മാതിരി
വാക്യങ്ങളിെല ആഖ്യ സ്വാമികാരകമാെണന്നു സ്പഷ്ടമാ
കുന്നു.
6. ‘വടിയാൽ അടിക്കുന്നു’, ‘േകാപത്താൽ ശകാരിക്കു
ന്നു’, ഈ വാക്യങ്ങളിെല നാമങ്ങൾക്കു ക്രിയകേളാടു
ള്ള സംബന്ധെമന്താണു്? ‘അടിക്കുന്നു’ എന്ന ക്രിയ
യ്ക്കു സഹായമായ ഉപകരണമാണു വടി. ആ ബന്ധം
േദ്യാതിപ്പിക്കാൻ ‘ആൽ’ എന്ന പ്രേയാജികാ പ്രത്യയം
േചർത്തിരിക്കുന്നു. ക്രിയാനിർവ്വഹണത്തിനു സഹായ
മായ സാധനം ‘കരണം’ എന്ന കാരകമാണു്. ‘േകാപ
ത്താൽ’ എന്ന പദം ‘ശകാരിക്കുന്നു’ എന്ന ക്രിയയ്ക്കുള്ള
േഹതുവാകുന്നു. അതും പ്രേയാജികാവിഭക്തിതെന്ന. ക്രി
യാേഹതുവായ കാരകത്തിനു ‘കാരണം’ എന്നുതെന്ന
യാണു് േപരു്. ‘വടിയാൽ’,—അടിക്കുന്നു എന്ന ക്രിയയു
െട ‘കരണം’. ‘േകാപത്താൽ’,—ശകാരിക്കുന്നു എന്ന
ക്രിയയുെട ‘കാരണം’.

എല്ലാ വാക്യത്തിലും ഈ കാരകങ്ങെളല്ലാം കണ്ടിെല്ല
ന്നുവരാം. ‘കരണ’വും ‘കാരണ’വും ഒരു വാക്യത്തിൽ
വരുേമ്പാൾ ആദ്യേത്തതിനു െകാണ്ടു് എന്ന ഗതി േചർ
ന്ന പ്രേയാജികാരൂപമാണു് ഉചിതമായിരിക്കുക. രണ്ടാ
മേത്തതിനു് ‘ആൽ’ എന്ന പ്രത്യയം േചർത്താൽ മതി.
ൈവചിത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി മാത്രമാണു് ഈ നിയമം.
ഉദാ:അമ്മ മകെന മാേറാടു േചർത്തു് വാത്സല്യത്താൽ അവ
െന്റ െനറ്റിയിൽ ൈകെകാണ്ടു് തടവി.
‘വാത്സല്യത്താൽ’ എന്ന പദം തടവി എന്ന ക്രിയയുെട
‘കാരണം’.
‘ൈകെകാണ്ടു് ’ എന്ന പദമാകെട്ട ആ ക്രിയാനിർവ്വഹ
ണത്തിനു സാഹായമായ ‘കരണം’ ആകുന്നു.
7. ‘അവെന്റ െനറ്റിയിൽ തടവി’, എന്ന വാക്യ ഭാഗത്തിൽ
‘െനറ്റിയിൽ’ എന്ന പദം ക്രിയയ്ക്കു് ആധാരമായ സ്ഥലം
കുറിക്കുന്നു. ക്രിയ നടക്കുന്ന സ്ഥലേത്തേയാ കാലേത്ത
േയാ കാണിക്കുന്ന പദം ‘അധികരണം’ എന്ന കാരകമാ
ണു്. ‘പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരും’ എന്ന വാക്യത്തിൽ ക്രിയ
യ്ക്കാധാരമായ കാലമാണു ‘പ്രഭാതത്തിൽ’ എന്ന നാമം
കുറിക്കുന്നതു്. അധികരണകാരകം ആധാരികാവിഭക്തി
രൂപമായിരിക്കും.
‘അവെന്റ’ എന്ന സർവ്വനാമം സംബന്ധികാവിഭക്തിയാ
ണേല്ലാ. അതു ക്രിയയിൽ േനരിട്ടന്വയിക്കുന്നില്ല. മെറ്റാരു
നാമെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നേതയുള്ളൂ. മറ്റു വിഭക്തികെള

ല്ലാം ഒേന്നാ അധികേമാ കാരകങ്ങെള കുറിക്കുന്നവയാ
ണു്; സംബന്ധിക ഒരു കാരകത്തിെന്റ അർത്ഥവും പ്രകാ
ശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

അഭ്യാസം ൪൪
I കാരകം എന്നാെലന്തു്? എത്ര കാരകങ്ങളുണ്ടു്?
േസാദാഹരണം എഴുതണം.
II കരണം, കാരണം,—ഈ കാരകങ്ങൾക്കു തമ്മിലു
ള്ള അന്തരം വിശദമാക്കുക. ഏതു വിഭക്തി ഈ
കാരകങ്ങെളക്കുറിക്കും?
III ഒരു കാരകത്തിെന്റയും അർത്ഥം േദ്യാതിപ്പിക്കാ
ത്തതു് ഏതു വിഭക്തിയാണു്, ആ വിഭക്തി ഏതു മാ
തിരി പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നു?
IV കർമ്മണിപ്രേയാഗത്തിൽ കർമ്മം നിർേദ്ദശികാവി

ഭക്തിയും കർത്താവു് പ്രേയാജികാവിഭക്തിയുമാവ
ണെമന്നുവന്നെതന്തുെകാണ്ടു്?

V പ്രതിഗ്രാഹികാവിഭക്തി ഏതു കാരകെത്ത കുറിക്കു
ന്നു?
VI ക്രിയയ്ക്കു് ആധാരമായ സ്ഥലേമാ കാലേമാ ഏതു വി
ഭക്തിെകാണ്ടാണു കുറിക്കുന്നതു്?
VII താെഴ എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളിെല അധികരണങ്ങ

ളിൽ സ്ഥലേത്തയും കാലേത്തയും കുറിക്കുന്നവ
േവർതിരിെച്ചഴുതുക:-

1. നക്ഷത്രങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ആകാശത്തു തിള
ങ്ങുന്നു.
2. മുറ്റത്തുനിന്നിരുന്ന മുല്ല നിറെയ പൂത്തു.
3. മാവിെന്റ ചില്ലയിൽ അണ്ണാൻ ഇരുന്നു ചിലയ്ക്കു
ന്നു.
4. ഇലയിൽ േചാറുവിളമ്പി; പാത്രത്തിൽ െവള്ളം
പകർന്നു; വിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു.
5. രാവിൽ ഉറക്കം ഇളയ്ക്കരുതു്. ഉച്ചേനരത്തു് ഉറ
ങ്ങരുതു്.
(ഉച്ചയ്ക്കു് ഉണ്ടു; പുലർച്ചയ്ക്കു് ഉണർന്നു; അന്തിക്കു തിരിെച്ച
ത്തി; ഇങ്ങെന ക്രിയാകാലെത്തക്കുറിക്കുന്നതിനു ചില
പദങ്ങളിൽ ഉേദ്ദശികാപ്രത്യയം േചർന്നുകാണാം.)
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കൃത്തുകൾ
കൃതികൃത്തു്, കാരകകൃത്തു്
1. ക്രിയകളിൽനിന്നു് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണു് കൃത്തു
കൾ. വരവു്, േപാക്കു്, നീന്തൽ, നീറ്റം, തളർച്ച മതലാ
യവ ക്രിയാനാമങ്ങെളല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നു.
കൃത്തുകളിൽ മെറ്റാരിനം കൂടിയുള്ളതിനാൽ, േവർതിരിച്ചു

കാണിക്കാൻേവണ്ടി ക്രിയാനാമങ്ങൾക്കു കൃതികൃത്തു
കൾ എന്ന േപരുെകാടുക്കാം. ക്രിയാനാമങ്ങൾക്കു കൃതി
കൃത്തുകൾ എന്ന േപരുെകാടുക്കാം. ക്രിയാനിർവ്വഹണ
ത്തിനു സഹായമായ കാരകത്തിെന്റ ധർമ്മേത്താടുകൂ
ടിയ കൃത്തുകളുണ്ടു്. ‘ചതി’ ഒരു ക്രിയാനാമമാകയാൽ കൃ
തികൃത്താണു്. ‘ചതിയൻ’ എന്ന നാമം ക്രിയയിൽനിന്നാ
ണു ജനിക്കുന്നെതങ്കിലും കൃതികൃത്തല്ല; േകവലക്രിയാനാ
മമല്ല. ചതിക്കുന്ന ആൾ എന്നാണെല്ലാ അർത്ഥം. കർ
ത്തൃകാരകത്തിെന്റ സ്വഭാവം ഈ കൃത്തിനുണ്ടു്. ഇങ്ങെന
കൃതികളിൽ നിന്നു വ്യുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാരകനാമങ്ങ
ളാണു്, കാരകകൃത്തുകൾ.
േവെറ ഉദാഹരണം:-

കൃതികൃത്തു്

അറിവു്, േനർച്ച, േതമാനം.
കിടപ്പു്, െനയ്ത്തു്, പാർപ്പു്.
നടത്തം, അലയൽ, വരമ്പു്.
ഉറക്കം, ഓർമ്മ, െകടുതൽ.
നടപടി, മറവി, െപാറുതി.

കാരകകൃത്തു്

ഉരുളൻ (ഉരുളുന്നതു് എന്നർത്ഥം)
നുണയൻ (നുണപറയുന്നവൻ എന്നർത്ഥം)
നുണച്ചി (നുണപറയുന്നവെളന്നർത്ഥം)
കാണി (കാണുന്നവൻ)
2. കൃതികൃത്തുകൾക്കു െകാടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ
േനാക്കിയാൽ ക്രിയാധാതുക്കളിൽനിന്നു നാമങ്ങൾ
വ്യുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു് അേനകം പ്രത്യയങ്ങളുെണ്ടന്നു
ഗ്രഹിക്കാം. ഇരുപതു കൃതികൃൽപ്രത്യയങ്ങളുണ്ടു് മലയാ
ളഭാഷയിൽ.
പ്രത്യയം
അൽ
തൽ
പ്പു്
വു്
ച
തി
ത്തു്
ത്തം
അ
ഇ
അം
മ
വി
ഇൽ
പടി
മാനം
തല
ടു്
മ്പു്
വാരം

കൃതികൃത്തുകൾ
നീന്തൽ, മറിയൽ, പറയൽ.
കരുതൽ, െകടുതൽ, െപാരുതൽ.
കിടപ്പു്, പാർപ്പു്, െപാടിപ്പു്.
െതളിവു്, ഉണർവ്വു്, മുറിവു്.
അകല്ച, വീഴ്ച, ചാർച്ച.
അറുതി, െപാറുതി, വരുതി.
െചത്തു്, െനയ്തത്തു്, എഴുത്തു്.
നടത്തം, പിടിത്തം, ഇരുത്തം.
െകാട, (െപൺെകാട, = േവളി) തട.
േകളി, േതാലി, െപാളി.
എണ്ണം, ഉറക്കം, തുടക്കം.
ഓർമ്മ , താഴ്മ, കൂർമ്മ.
മറവി, പിറവി, േതാൽവി.
തുയിൽ, െവയിൽ.
നടപടി.
േതമാനം, വരുമാനം, തീരുമാനം.
മറുതല, നടുതല.
ചുമടു്.
വരമ്പു്.
നിലവാരം.

ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ േചർക്കുേമ്പാൾ പല സന്ധികാര്യ
ങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടിവരും. അവ ഇവിെട വിവരിക്കുന്നില്ല.
കൃതികൃത്തുകളുെട സാമാന്യധർമ്മം മാത്രേമ അേദ്ധ്യതാ
ക്കൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതുള്ളൂ.
3. കാരകൃത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് അൻ, ഇ, എന്നു
രണ്ടു പ്രത്യയങ്ങളുണ്ടു്. ചാടൻ, ചതിയൻ, െകാതിയൻ,
ഒടിയൻ മുതലായ കാരകദ്രുപങ്ങളിൽ ‘അൻ’ പ്രത്യയം
േചർന്നിരിക്കുന്നു. െതണ്ടി, െഞാണ്ടി, േതാട്ടി, കാണി
മുതലായവയിൽ ‘ഇ’ പ്രത്യയമാണു കാണുന്നതു്. അരി
പ്പ, കലപ്പ ഇങ്ങെനതുടങ്ങി അേനകം കാരകകൃത്തുകൾ

ഈ രണ്ടു പ്രത്യയവും േചരാെത നമ്മുെട ഭാഷയിലുണ്ടു്
എന്നുകൂടി ഗ്രഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണു്.

സമാസമായിവരുന്ന കാരകകൃത്തുകളിലാണു് ‘ഇ’ പ്ര
ത്യയം അധികം േചർന്നുകാണുന്നതു്. ‘മരംചാടി’, ‘നാ
േടാടി’, ‘വായാടി’, ‘നാണംകുണുങ്ങി’ എന്നിങ്ങെന എത്ര
ഉദാഹരണം േവണെമങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം.

അഭ്യാസം ൪൫
I കാരകകൃത്തു്, കൃതികൃത്തു് ഇവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള അന്ത
രം േസാദാഹരണം വിശദമാക്കുക.
II താെഴ എഴുതുന്ന കാരകകൃത്തുകളുെട അർത്ഥം വി
വരിക്കുക. മലതുരപ്പൻ, നിലംതല്ലി, വഴികാട്ടി, മരം
ചാടി, കാറ്റാടി, െചവിേത്താണ്ടി, നഖംെചത്തി, കു
ളംേകാരി.
III പകർപ്പു്, പകർച്ച, പകരം ഈ കൃതികൃത്തുകൾക്കു്
അർത്ഥത്തിലുള്ള അന്തരം എന്തു് ?
(തുടരും…)

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

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

