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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.
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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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സംേക്ഷപണവും
വിപുലനവും
A. സംേക്ഷപണം

പരന്നുകിടക്കുന്ന ആശയെത്ത ചുരുക്കി ഏഴുതുന്നതാണു
സംേക്ഷപണം. ഇതിൽ രണ്ടു സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിേക്ക
ണ്ടതുണ്ടു്; സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിനു് മൂലെത്ത അേപക്ഷിച്ചു്
ൈദർഘ്യം വളെര കുറഞ്ഞിരിക്കണം; മൂലത്തിെല പദ
ങ്ങൾ കഴിയുന്നതും സ്വീകരിക്കാെത േനാക്കണം. മൂലം
ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു്, അതിെല ആശയേകന്ദ്രം ശരിക്കു മന
സ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രേമ സംേക്ഷപണം നന്നാവുകയു
ള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക, ജീവനായഭാഗം ഗ്രഹിക്കുക,
ഒതുക്കിപ്പറയുക, എന്നീ മൂന്നു പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ സം
േക്ഷപണവിഷയകമായ അഭ്യാസത്തിൽ നിന്നു് വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കു സിദ്ധിക്കും.
“ഓേരാരുത്തർക്കും പ്രേത്യകം ഓേരാ ആദർശേത്താടു്
പ്രതിപത്തി േതാന്നുന്നതുേപാെലതെന്ന, ഓേരാ വർഗ്ഗ
ക്കാർെക്കന്നുമാത്രമല്ല, ഓേരാ രാജ്യക്കാർക്കും േവെറ

േവെറ ആദർശങ്ങളിൽ ആസക്തിയുണ്ടാകുന്നതായിക്കാ
ണാം. വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല ശീേതാഷ്ണസ്ഥിതിേഭദംെകാ
ണ്ടു് അവിടങ്ങളിെല ജനങ്ങളുെട നിറം, ആകൃതി മുതലാ
യവയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതുേപാെല, അതാതു രാജ്യ
ക്കാരുെട ആദർശങ്ങൾ അവരുെട സ്വഭാവങ്ങേളയും വ്യ
ത്യാസെപ്പടുത്തുന്നു.”
പ്രസ്തുത ഖണ്ഡിക സംേക്ഷപിച്ചു േനാക്കാം. ആദർശവും
ആദർശത്താൽ രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്ന സ്വഭാവവും
ഓേരാ വ്യക്തിക്കും ഓേരാ തരത്തിലായിരിക്കും എന്നു
ള്ളതാണു് ഇതിെല ആശയേകന്ദ്രം. താെഴ കാണിക്കുന്ന
വിധം ഇതു് സംേക്ഷപിക്കാം.
“ഓേരാ വ്യക്തിെക്കന്നു മാത്രമല്ല, ഓേരാ വർഗ്ഗത്തി

നും രാജ്യത്തിനും ഭിന്നങ്ങളായ ആദർശങ്ങളായിരിക്കും
ഉണ്ടായിരിക്കുക. ശീേതാഷ്ണസ്ഥിതി നിറേത്തയും ആകൃ
തിേയയും എന്നേപാെല, ആദർശങ്ങൾ സ്വഭാവേത്തയും
വ്യത്യാസെപ്പടുത്തും”.
ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ച ഖണ്ഡികയിെല ആശയം മുഴുവൻ തെന്ന
ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ആശയം അല്പം ചുരുക്കി ഇതിെന
ഒന്നുകൂടി സംേക്ഷപിക്കാം. “രണ്ടു വ്യക്തികളുെട ആദർ
ശം ഒരുേപാെലയായി വരാൻ പ്രയാസം. ആദർശമനു
സരിച്ചു് സ്വഭാവവും വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കും.”
സംേക്ഷപണം ആദ്യം മനസ്സിലാണു് നടേക്കണ്ടതു്, കട
ലാസ്സിലല്ല. മൂലത്തിെല വാക്യങ്ങേളാ പദങ്ങേളാ െവട്ടി
ക്കുറയ്ക്കുന്നതല്ല, ആശയം മുഴുവൻ ഗ്രഹിച്ചു് അതു് ലളിത
മായ ഭാഷയിൽ ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതാണു് ശരിയായ സം
േക്ഷപണം. ആഖ്യാനങ്ങളും ഉപാഖ്യാനങ്ങളും കൂട്ടിേച്ചർ
ത്തു് ലക്ഷത്തിൽപരം പദ്യങ്ങളിലായി വ്യാസൻ സംസ്കൃ
തത്തിൽ രചിച്ച മഹാഭാരതത്തിെന്റ ഒരു രത്നച്ചുരുക്ക
മാണേല്ലാ എഴുത്തച്ഛെന്റ ‘ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടു്.” വിസ്തൃത
ങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളിേലയും മറ്റും ആശയം ചുരുക്കി
എഴുതുന്ന സംേക്ഷപണരീതി പരിശീലിച്ചിരിേക്കണ്ടതു്
അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

B. വിപുലനം

സംേക്ഷപണത്തിനു േനെര വിപരീതമാണു് വിപുലനം.
ഒന്നു് ആശയത്തിെന്റ രത്നച്ചുരുക്കം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാ
ണു്. മറ്റതു് തത്ത്വഗർഭമായ ഒരു വാക്യത്തിെന്റ സവിസ്തൃ
തമായ പ്രതിപാദനമാകുന്നു. പരന്ന ആശയെത്ത ചുരു
ക്കുന്നതു് സംേക്ഷപണം; ചുരുങ്ങിയ ആശയെത്ത പര
ത്തുന്നതു് വിപുലനം.
വിഷയഗ്രഹണം, സംേക്ഷപണത്തിെലത്തിെലന്നേപാ
െല വിപുലനത്തിലും ആവശ്യമാണു്. ആശയം വിസ്തരി
ക്കുേമ്പാൾ ഉചിതമായ പ്രമാണേമാ ഉദാഹരണേമാ കാ
ണിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് വിേരാധമില്ല. വിസ്തരിക്കുന്നതിനിട
യ്ക്കു് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നു വഴി പിഴച്ചുേപാകാതിരിക്കാൻ പ്ര
േത്യകം മനസ്സിരുത്തണം. വിപുലനം അനുചിതമായ വി
ധത്തിൽ ദീർഘമായിേപ്പാകരുതു്.
“ജ്ഞാനമാണു് ശക്തി”
എന്ന വാക്യെമടുക്കുക. ജ്ഞാനമാണു് ഏറ്റവും വലിയ
ശക്തി എന്നാണെല്ലാ ഇതിെന്റ ചുരുക്കം. ഈ ആശയം
താെഴ കാണിക്കുന്നവിധത്തിൽ വിപുലനം െചയ്യാം.
“സിംഹം, ആന മുതലായ ജന്തുക്കളുമായി താരതമ്യെപ്പടു

ത്തുേമ്പാൾ കായികശക്തിയിൽ മനുഷ്യൻ എത്ര നിസ്സാ
രനാണു് ! എന്നിട്ടും അവൻ േലാകത്തിെന്റ നായകനാ
യിട്ടേല്ല വർത്തിക്കുന്നതു് ? ബലേമറിയ മൃഗങ്ങെള മനു
ഷ്യൻ ഇണക്കി േവലെചയ്യിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രാകൃതി
കശക്തികൾകൂടി ഇന്നു് അവെന്റ ആജ്ഞയനുസരിക്കു
ന്നുണ്ടു്; ഉഗ്രങ്ങളായ െവള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യനുേവണ്ടി
യന്ത്രങ്ങെള ചലിപ്പിക്കുന്നു; വിദ്യുച്ഛക്തി അവെന്റ സേന്ദ
ശങ്ങെള വഹിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു; വിളക്കു െകാളുത്തു
ന്നു. സമുദ്രം മനുഷ്യെന്റ വിേനാദവ്യാപിയും, ആകാശം
വിഹാരസ്ഥലവുമായിരിക്കുകയാണു്. ഇതിനുേവണ്ട സി
ദ്ധികെളാെക്ക എങ്ങെന സ്വാധീനമായി? ജ്ഞാനംെകാ
ണ്ടുതെന്ന.”

ഔചിത്യദീക്ഷ വിടാതിരുന്നാൽ അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു
െചറിയവാക്യത്തിെന്റ വിപുലനം ഒന്നാന്തരം ഒരു ഉപ
ന്യാസമായി എന്നുവരാം. േമൽ എഴുതിയ ആശയം ഇനി
യും പരത്താൻ പാടിെല്ലന്നില്ലേല്ലാ.

അഭ്യാസം ൪൬
A. സംേക്ഷപിക്കുക:1. “സൗന്ദര്യം ലാവണ്യം ആഹ്ലാദം എന്നും മറ്റുമു
ള്ള സംസ്കൃതപദങ്ങളും, അഴക് ഒളി എന്നും മറ്റുമുള്ള

ഭാഷാ പദങ്ങളും സാധാരണമായി പ്രേയാഗിക്കു
േമ്പാൾ കലയുെട േവരൂന്നിയിരിക്കുന്നതു് അവ
യിലാെണന്നു് നാമാരും അത്രഗണിക്കാറില്ല. സ്വ
തസ്സിദ്ധമായ രാമണീയകംെകാണ്ടു് പ്രകൃതിേദവി
നെമ്മ സർവ്വദാ ഉപചരിക്കുന്നതറിയാൻ േശമുഷി
യുള്ളവർ മാത്രം അതറിയുന്നുണ്ടാവും.”
2. “കാളിദാസെന്റ കാലത്തു് ഭാരതീയപരിഷ്കാരം
പരമകാഷ്ഠെയ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വാണിജ്യവി

ഷയങ്ങളിൽ അനന്യസാധാരണമായ പ്രസക്തി
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭാരതീയർമൂലം ഭാരതെത്തപ്പ
റ്റി േകൾക്കാത്തവർ അന്നു് അടുത്തും അകേലയും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കലാവിദ്യകൾ ഉന്നതിെയ പ്രാ
പിച്ചിരുന്നുെവന്നു മാത്രമല്ല, സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിമൂലം
സംസ്കാരം േശ്രഷ്ഠമായ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും
െചയ്തിരുന്നു. രാജ്യം സമാധാനത്തിെന്റയും ഐശ്വ
ര്യത്തിേന്റയും േകളീരംഗമായിരുന്നു.”
3. “ആഖ്യാന കാവ്യങ്ങളിെല ഒരു പ്രധാന ശാഖ
യാണു് ഇതിഹാസം. ഇതരശാഖകളിൽ നിന്നു്
ഇതിനു ഗണ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടു്. േലാക

ത്തിെല മിക്കഭാഷകളിലും ഇതിഹാസകാവ്യങ്ങ
ളുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതാതു് ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന
ജനതയുെട സംസ്കാരേഭദത്തിനനുസരിച്ചു് ഇവയ്ക്കു്
ഉൽകൃഷ്ടാപകൃഷ്ടതകളുെണ്ടേന്നയുള്ളൂ. എങ്കിലും
മൗലികകാര്യങ്ങളിൽ ഓേരാ വർഗ്ഗക്കാരുെട ഇതി
ഹാസങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ആത്യന്തികമായ സാദൃ
ശ്യം കാണുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗം കാലേദശാവസ്ഥ
കൾക്കു തികച്ചും വിേധയമായിരുന്ന പുരാതനകാ
ലത്തു്, പരസ്പരം അറിയെപ്പടാത്തവരും വ്യത്യസ്ത
പരിതസ്ഥിതിയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നവരുമായ
ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൃതികൾക്കു
തമ്മിൽ ഈ അത്ഭുതാവഹമായ സാദൃശ്യം എങ്ങ
െനയുണ്ടായി? ഇതു ചിന്തനീയമാണു്.”
B. വിപുലനം െചയ്ക:1.
2.
3.
4.

ഐക്യമത്യം മഹാധനം.
“വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം.”
മിന്നുന്നെതല്ലാം െപാന്നല്ല.
“താൻതാൻ നിരന്തരം െചയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ
താൻതാനനുഭവിച്ചീടുെകേന്ന വരു.”
5. ‘പ്രാണേനക്കാൾ മാനം വലുതു് ’.
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സമാസം
I
1. ‘പൂവിെന്റ ഇതൾ’,—ഈ രണ്ടു പദങ്ങളുെട ആശയ
ങ്ങൾക്കു പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു് ‘ഉെട’
എന്ന സംബന്ധികാപ്രത്യയമാണു്. ഈ പ്രത്യയം കൂ
ടാെതതെന്ന ഈ സംബന്ധം പ്രകാശിപ്പിക്കാം; ‘പൂവി
തൾ’ എന്നു് ഏകപദമാക്കി പ്രേയാഗിച്ചാൽ മതി. ‘പന്ത
യത്തിനുള്ള കുതിര’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന അർ
ത്ഥേബാധം തെന്ന ‘പന്തയക്കുതിര’ എന്നു് ഒറ്റപ്പദമാക്കി
യാലും സിദ്ധിക്കും. ഇങ്ങെന വിഭക്തിപ്രത്യയം കൂടാെത

അേന്യാന്യാശ്രയമുള്ള പദങ്ങൾ േചർന്നു് ഏകപദമാകു
ന്നതാണു്, സമാസം. സമാസിക്കുക എന്ന പദത്തിനു
കൂട്ടിേച്ചർക്കുക എന്നാണർത്ഥം.

സമാസസ്വഭാവം വിശദമാകുന്നതിനു മറ്റു ചില ഉദാഹര
ണങ്ങൾകൂടി പരിേശാധിക്കാം. ‘െചമന്ന താമര’, എന്ന
വിേശഷണവും വിേശഷ്യവും േനാക്കുക. ‘െചം’ എന്നാ
ണു ആ വിേശഷണത്തിെന്റ പ്രകൃതി. ‘െചന്താമര’ എന്നു
സമാസിക്കുേമ്പാൾ ഏകപദമായിത്തീരുന്നു. ‘കുടകളും,
തഴകളും, ചാമരങ്ങളും’ എന്ന മൂന്നു പദങ്ങളിൽ ആദ്യപദ
ങ്ങളിെല വചന പ്രത്യയവും ഒറ്റപ്പദമാകുേമ്പാൾ നിരുപ
േയാഗമാവുന്ന ‘ഉം’ എന്ന സമുച്ചയവും നീക്കിയാൽ ‘കുട
തഴചാമരങ്ങൾ’ എന്നു സമസ്തപദമാകുമെല്ലാ. സമാസി
ച്ചപദമാണു സമസ്തപദം. ‘പൂവിതൾ’, ‘പന്തയക്കുതിര’,
െചംതാമര, കുടതഴചാമരങ്ങൾ, ഇവെയാെക്ക സമസ്ത
പദങ്ങളാകുന്നു. െചം, താമര, എന്നു രണ്ടു പദം േചർന്നു്
ഏക പദത്വം പ്രാപിച്ചതാണെല്ലാ ‘െചന്താമര’എന്ന
സമസ്തപദം. െചം, താമര, ഇവരണ്ടും ആ ഒറ്റപ്പദത്തിെന്റ
ഘടകങ്ങളാണു്. കുട, തഴ, ചാമരം, ഈ ഘടകങ്ങൾ
േചർന്നതാണു് ‘കുടതഴചാമരങ്ങൾ’. സമസ്തപദത്തിെന്റ
ഭാഗെമന്നർത്ഥത്തിലാണു് ‘ഘടകം’ എന്നു് ഇവിെട വ്യ
പേദശിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ, എന്നിട്ടു്, എന്ന മുതലായ
അവ്യയപദങ്ങൾ വാക്യങ്ങേളാ നാമങ്ങേളാ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം കുറിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണു്. േപരിെന്റ സാമ്യം
െകാണ്ടു െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്.
‘പാർത്ഥസാരഥി’ എന്ന സമസ്തപദത്തിെല ‘പാർത്ഥ’
ശബ്ദത്തിനും ‘സാരഥി’ ശബ്ദത്തിനും തമ്മിലുള്ള സംബ
ന്ധം വിവക്ഷയനുസരിച്ചായിരിക്കും. പാർത്ഥൻ എന്നു

സാരഥിയുെട േപരാെണങ്കിൽ പാർത്ഥൻ എന്ന സാര
ഥി എന്നായിരിക്കണം അർത്ഥം. ‘പാർത്ഥെന്റ സാരഥി’,
‘പാർത്ഥൻ ആരുെട സാരഥിയാേണാ അവൻ’, ഈ
അർത്ഥങ്ങൾ േബാധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സമസ്തപദ
ത്തിനു ശക്തിയുണ്ടു്. സമസ്തപദത്തിെല ഘടകപദങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിവരിക്കുന്നതിനാണു വിഗ്രെമന്നു
പറയുന്നതു്. ‘പാർത്ഥെനന്ന സാരഥി’, ‘പാർത്ഥെന്റ സാ
രഥി’, ‘പാർത്ഥൻ ആരുെട സാരഥിയാേണാ അവൻ’,
ഇെതല്ലാം വിഗ്രഹവാക്യങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.
ഇങ്ങെന എല്ലാസ്സമസ്തപദങ്ങളും പലതരത്തിൽ വിഗ്ര
ഹിക്കാവുന്നവ ആയിരിക്കില്ല. ‘െചംതാമര’യുെട വിഗ്ര
ഹം ‘െചമന്ന താമര’ എന്നാണു്.
േവെറ ഉദാഹരണം
സമസ്തപദം
താമരപ്പൂവിതൾ
നീലേമഘം
കായ്കനികൾ
ൈകകാലുകൾ
രാപ്പകൽ
മാൻകണ്ണി
മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം
യഥാസുഖം
യഥാധർമ്മം

വിഗ്രഹവാക്യം
താമരയുെടപൂവിെന്റ ഇതൾ
നീലമായ േമഘം
കായ്കളും കനികളും
ൈകയും കാലും
രാവും പകലും
മാനിെന്റ കണ്ണുകൾ
േപാെല കണ്ണുകേളാടുകൂടിയവൾ
മാർഗ്ഗത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
സുഖം എപ്രകാരേമാ അപ്രകാരം
ധർമ്മമതിക്രമിക്കാെത

സമസ്തപദത്തിൽ അേനകം ഘടകപദങ്ങൾ േചർന്നി
രിക്കുെമന്നു ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കാമേല്ലാ.
രണ്ടു പദങ്ങളുെട േയാഗമാണുള്ളെതങ്കിൽ ആദ്യേത്ത
തു പൂർവ്വപദവും രണ്ടാമേത്തതു ഉത്തരപദവുമാെണന്നു
പറയാം. മൂന്നു പദങ്ങൾ േചർന്നതാണു സമസ്തപദെമ
ങ്കിൽ നടുക്കുവരുന്ന ഘടകം മദ്ധ്യമപദമാകുന്നു. ഒരു
സമസ്ത പദത്തിൽ ഇത്ര ഘടകങ്ങേള േചരാവൂ എന്നു
നിയമമില്ല. ‘തിരുനയനകലാേലാലേലാലംബമാലാലീ
ലാരംഗം’ എന്നിങ്ങെന നീണ്ടു നീണ്ട സമസ്തപദങ്ങൾ
കവിതകളിൽ പ്രേയാഗിച്ചുകാണും. ഗദ്യത്തിൽ ദീർഘ
സമാസങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കാതിരിക്കയാണു വിഹിതം.
ആദ്യപദം പൂർവ്വപദം, ദ്വിതീയപദം അതിെന അേപക്ഷി
ച്ചു് ഉത്തരപദം, ആ പദം തൃതീയപദെത്ത അേപക്ഷിച്ചു
പൂർവ്വപദം, തൃതീയപദം ഉത്തരപദം, ഇങ്ങെന പൂർേവ്വാ
ത്തരപദങ്ങളുെട ബന്ധം ദീർഘസമാസേയാഗങ്ങളിൽ
ഗ്രഹിച്ചുെകാള്ളണം.
സമാസിച്ച ഘടകപദം ഉപേയാഗിച്ചുതെന്ന വിഗ്രഹി
ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സമസ്തപദങ്ങൾ നിത്യസമാസങ്ങ
ളാണു്. ൈപേന്തൻ, നറുമുത്തു്, മുതലായവ ഇതിനു് ഉദാ
ഹരണങ്ങളാകുന്നു. മധുരമായ േതൻ, നിർമ്മലമായ മു
ത്തു്, എന്നാണു ഈ പദങ്ങളുെട അർത്ഥം. കാർമുകിൽ,
തൂനിലാവു്, െചറുപയർ മുതലായവയും നിത്യസമാസ
ങ്ങൾ തെന്ന.

അഭ്യാസം ൪൭
I സമാസിക്കുക:
(i) കടലിെന്റ കര; കടലിെല മീൻ; കടലിൽ നി
ന്നു വരുന്ന കാറ്റു്; യാഗത്തിനുള്ള കുതിര; ഇരു
മ്പിനാലുള്ള െപട്ടി, പത്നിേയാടു സേമതൻ; വൃ
ക്ഷത്തിൽ നിന്നു പതിതം; നീലമായ േമഘം;
ശുദ്ധമായ ജലം.
(ii) കുടയും തഴയും ചാമരവും; ചരങ്ങളും അചരങ്ങ
ളും; മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും; രാവുകളും പകലുക
ളും; കരങ്ങളും ചരണങ്ങളും.
(iii) േപടമാനിെന്റ കണ്ണു്; േപടമാനിെന്റ കണ്ണുകൾ
േപാെലയുള്ള കണ്ണുകേളാടുകൂടിയവൾ; മധുര
മായവാണി; മധുരമായ വാണിേയാടുകൂടിയ
വൾ.
II (a) സന്ധി, സമാസം, ഈ പദങ്ങൾ യഥാസ്ഥാ
നം േചർത്തു വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുക.
1. വർണ്ണങ്ങളുേടയും അക്ഷരങ്ങളുേടയും േയാഗം—
പദങ്ങളുെട േയാഗം—
(b) നിത്യസമാസം, അനിത്യസമാസം, ഇവ േസാ
ദാഹരണം വിവരിക്കുക.
(c) വിഗ്രഹിക്കുക:

നദീതടം, ശത്രുനിഹതൻ, സീതാസഹിതൻ, സ്വച്ഛജലം,
ജലജന്തു, ബാലികാബാലന്മാർ, ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ
ൈവശ്യശൂദ്രർ, ധർമ്മാർത്ഥകാമേമാക്ഷങ്ങൾ, താമരക്ക
ണ്ണി, ൈപേന്തൻവാണി.
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സമാസം
II
1. ‘പൂവിതൾ’, ‘കായ്കനികൾ’, ഈ സമസ്തപദങ്ങൾ വിഗ്ര

ഹിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ രണ്ടിേലയും ഘടകപദങ്ങളുെട പ്രാ
ധാന്യത്തിലന്തരം കാണാം. ‘പൂവിെന്റ ഇതൾ’ എന്നാ
ണേല്ലാ ആദ്യേത്തതിെന്റ വിഗ്രഹം. ഇതിൽ ‘ഇതൾ’ വി
േശഷ്യവും ‘പൂവിെന്റ’ എന്ന പദം അതിെന്റ വിേശഷണ
വും ആകുന്നു. വിേശഷണെത്ത അേപക്ഷിച്ചു് വിേശഷ്യ
ത്തിനാണു പ്രാധാന്യം. ‘കായും കനിയും’ എേന്നാ ‘കാ
യ്കളും കനികളും’ എേന്നാ ആണു് ‘കായ്കനികൾ’ എന്ന
സമ്സ്തപദത്തിെന്റ വിഗ്രഹം. പ്രസ്തുത പദത്തിെല രണ്ടു
ഘടകങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം തുല്യമാകുന്നു. അവയ്ക്കു വി
േശഷണവിേശഷ്യഭാവം ഇല്ലെല്ലാ. ഉത്തരപദത്തിെന്റ
അർത്ഥം പ്രധാനമായി വരുന്ന സമാസം തൽപുരുഷ
നാണു്. സർവ്വപദങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം സമമായ സമാ
സം ദ്വന്ദ്വനാകുന്നു. ‘പൂവിതൾ’ ആദ്യേത്തതിനും ‘കായ്കനി
കൾ’ രണ്ടാമേത്തതിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.
േവെറ ഉദാഹരണം:തൽപുരുഷൻ—
പുഴവക്കു്, തലേവദന, ദയാർദ്രൻ.
ദ്വന്ദ്വൻ—
ആടുമാടുകൾ, കൗരവപാണ്ഡവന്മാർ, ഗുരുശിഷ്യ
ന്മാർ.
2. തൽപുരുഷനിൽ പൂർവ്വപദം അപ്രധാനവും ഉത്തരപ
ദം പ്രധാനവുമാെണന്നു ഗ്രഹിച്ചുവെല്ലാ. സംസ്കൃതഭാഷ

യിൽനിന്നു മലയാളത്തിൽ പൂർവ്വപദത്തിെന്റ അർത്ഥം
പ്രധാനമായി വരുന്ന സമസ്തപദങ്ങൾ ഒട്ടുവളെര കടന്നു
കൂടിയിട്ടുണ്ടു്. ‘മേധ്യമാർഗ്ഗം’ എന്ന പദത്തിെന്റ വിഗ്രഹം
മാർഗ്ഗത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ എന്നാണെല്ലാ. ‘മേധ്യ’ എന്ന
പൂർവ്വപദത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിനാണു് ഇതിൽ പ്രാധാ
ന്യം. പൂർവ്വപദാർത്ഥപ്രധാനമായ സമാസം അവ്യയീഭാ
വമാകുന്നു.
േവെറ ഉദാഹരണം:സമസ്തപദം
യേഥച്ഛം
സേസ്നഹം
പ്രതിദിനം
അഭിമുഖം
ആബാല്യം
ആമരണം
അധിസമുദ്രം
ഉപകുംഭം

വിഗ്രഹാർത്ഥം
ഇച്ഛേപാെല
േസ്നഹേത്താടുകൂടി
ദിനംേതാറും
മുഖത്തിനുേനെര
ബാല്യംമുതൽ
മരണംവെര
സമുദ്രത്തിൽ
കുംഭത്തിനരിെക

(അവ്യയീഭാവസമാസം ക്രിയാവിേശഷണമായിട്ടാണു
വരുന്നതു്. േകവലമലയാള പദങ്ങൾ േചർന്നു് ഈ മാ
തിരി സമാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ
എല്ലാം സംസ്കൃത പദങ്ങളാെണന്നുകാണാം.)
3. വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങൾ പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങളായി

സമാസിച്ചുണ്ടാകുന്ന തൽപുരുഷനു പൂർവ്വപദത്തിെന്റ വി
ഭക്തിെയ ആസ്പദമാക്കി േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ‘പൂവിതൾ’ എന്ന
സമസ്തപദത്തിെന്റ വിഗ്രഹം പൂവിെന്റ ഇതൾ എന്നും
‘കടലാമ’ എന്നതിെന്റ വിഗ്രഹം ‘കടലിെല ആമ’ എന്നു
മാണെല്ലാ. ഇവ യഥാക്രമം സംബന്ധികാതൽപുരുഷ
നും ആധാരികാതൽപുരുഷനും ആണു്. ‘പന്തയക്കുതിര’
(പന്തയത്തിനുള്ള കുതിര) ഉേദ്ദശികാതൽപുരുഷനും
‘ഇരുമ്പുെപട്ടി’ (ഇരുമ്പിനാൽ ഉള്ള െപട്ടി) പ്രേയാജികാ
തൽപുരുഷനും ആകുന്നു. വിേശഷണമായ പൂർവ്വപദം
നിർേദ്ദശികാ വിഭക്തിയാെണങ്കിൽ ആ തൽപുരുഷൻ
കർമ്മധാരയൻ. വീരഭടൻ എന്ന പദം ഇതിനു് ഉദാഹ
രണമാണു്. വീരനായ ഭടൻ എന്നാണെല്ലാ വിഗ്രഹം.
നീലേമഘം, (നീലമായേമഘം) പീതാംബരം (പീതമായ
അംബരം) മുതലായ പദങ്ങളും കർമ്മധാരയസമാസ
ത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.
തൽപുരുഷനു േവെറ ഉദാഹരണങ്ങൾ:സമസ്തപദം
സ്വർഗ്ഗഗതൻ

വിഗ്രഹം
സ്വർഗ്ഗെത്ത ഗതൻ

സിംഹസദൃശൻ

നദീതീരം

സിംഹേത്താടു
സദൃശൻ
േഹാമത്തിനുള്ള
ദ്രവ്യം
േശാകത്താൽ
ആക്രാന്തൻ
നദിയുെട തീരം

ജലജന്തു

ജലത്തിെല ജന്തു

േഹാമദ്രവ്യം
േശാകാക്രാന്തൻ

സമാസസംജ്ഞ
പ്രതിഗ്രാഹികാ
തൽപുരുഷൻ
സംേയാജികാ
തൽപുരുഷൻ
ഉേദ്ദശികാതൽ
പുരുഷൻ
പ്രേയാജികാതൽ
പുരുഷൻ
സംബന്ധികാതൽ
പുരുഷൻ
ആധാരികാതൽ
പുരുഷൻ

4. രൂപകസമാസവും ഉപമിതസമാസവും കർമ്മധാരയ
നിൽെപ്പടുന്ന ഉപവിഭാഗങ്ങളാണു്. വജ്രംേപാെല ഹൃദ
യം എന്ന പദസമൂഹം സമാസിക്കുേമ്പാൾ ‘വജ്രഹൃദയം’
എന്നു് ഏകപദമാവുമെല്ലാ. അതുപമിതസമാസമാകു
ന്നു. ‘മുഖമാകുന്ന ചന്ദ്രൻ’ എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘മുഖചന്ദ്രൻ’
എന്ന സമസ്തപദം പ്രേയാഗിക്കാം. ഇതു രൂപകസമാസ
മാകുന്നു.

േവെറ ഉദാഹരണം:ഉപമിതസമാസം
ചന്ദ്രധവളം
സ്ഫടികജലം
രൂപകസമാസം
പദപങ്കജം
മനതാരു്

വിഗ്രഹം
ചന്ദ്രൻേപാെല ധവളം
സ്ഫടികംേപാെല ജലം
പദമാകുന്ന പങ്കജം
മനമാകുന്ന താരു്

5. പൂർവ്വപദം സംഖ്യാവാചകമായി വരുന്ന തൽപുരു
ഷൻ ‘ദ്വിഗു’ ആകുന്നു. മുപ്പാരു്, മൂവുലകു്, നവരസം, പഞ്ച

േലാഹം മുതലായ പദങ്ങൾ ദ്വിഗു സമാസത്തിനുദാഹര
ണങ്ങളാണു്.
6. ഇതുവെര വിവരിച്ച സമാസങ്ങളിെലല്ലാം അവയി

െല ഏെതങ്കിലും ഘടകത്തിനാണു പ്രാധാന്യം എന്നു
സ്പഷടമായിട്ടുണ്ടെല്ലാ. ‘നീലേവണി’ എന്ന പദം രണ്ടു
വിധത്തിൽ വിഗ്രഹിക്കാം. വിഗ്രഹം എങ്ങെനയാണു
േവണ്ടെതന്ന സന്ദർഭംെകാണ്ടുമാത്രേമ നിർണ്ണയിക്കാൻ
കഴിയുകയുള്ളൂ. ‘നീലമായേവണി’ എന്നാണു വിവക്ഷ
െയങ്കിൽ കർമ്മധാരയ സമാസമാണു് ഈ പദം. ‘നീല
മായ േവണിേയാടുകൂടിയവൾ’ എന്നു വിവക്ഷിക്കുേമ്പാ
ഴും ഈ രൂപം വരും. അേപ്പാൾ അന്യപദത്തിെന്റ ഒരു
വിേശഷണമായിത്തീരുന്നു ‘നീലേവണി’ എന്ന സമസ്ത
പദം. ഇങ്ങെന അന്യപദാർത്ഥപ്രധാനമായി വരുന്ന
സമാസമാണു ബഹുവ്രീഹി. ‘നഷ്ടധനൻ’ എന്നു മെറ്റാരു
ദാഹരണം വിഗ്രഹിച്ചുേനാക്കാം. ‘ആരുെട ധനം നഷ്ടമാ
േയാ അവൻ’ എന്നാണു് ഇതിെന്റ വിഗ്രഹം.
േവെറ ഉദാഹരണം:സമസ്തപദം
പീതാംബരൻ
താമരക്കണ്ണൻ
ശൂലപാണി
ചന്ദ്രമൗലി
ക്രൂരഹൃദയ

വിഗ്രഹം
പീതമായ അംബരേത്താടുകൂടിയവൻ.
താമരേപാലുള്ള കണ്ണുകളുള്ളവൻ.
പാണിയിൽ ശൂലമുള്ളവൻ.
മൗലിയിൽ ചന്ദ്രേനാടുകൂടിയവൻ.
ക്രൂരമായ ഹൃദയേത്താടുകൂടിയവൾ.

7. സമാസത്തിൽ വരുന്ന മുഖ്യങ്ങളായ ചില സന്ധികാ
ര്യങ്ങളുണ്ടു്. അവകൂടി ഗ്രഹിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണു്. വിേശഷ

ണവിേശഷ്യങ്ങൾ പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങളായി സമാസി
ക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരപദത്തിെന്റ ആദിവർണ്ണമായ ദൃഢം
ഇരട്ടിക്കും. (ഞ, ന, മ, യ, ര, ല, വ, ഈ ശിഥിലവ്യഞ്ജന
ങ്ങൾ ഉത്തരപദാദിയിൽ വന്നാൽ ഇരട്ടിക്കുകയില്ല.)
ദൃഢം ഇരട്ടിക്കുന്നതിനു് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:താമര + കുളം
മര + െപട്ടി
നില + താമര
െപാടി + ചാരം
ഇ + ഗജം
ഇ + ജനം

താമരക്കുളം
മരെപ്പട്ടി
നിലത്താമര
െപാടിച്ചാരം
ഇഗ്ഗജം
ഇജ്ജനം

(വിേശഷണമായ പൂർവ്വപദം ഒരു ധാതുവാെണങ്കിൽ
ഉത്തരപദാദിയിെല ദൃഢം ഇരട്ടിക്കയില്ല. അരകല്ലു്,
ഉരകല്ലു്, തിരികല്ലു് മുതലായ പദങ്ങളിൽ ക കാരം ഇര
ട്ടിക്കാത്തതു തന്മൂലമാണു്. സംസ്കൃതപദങ്ങൾ തമ്മിൽ

സമാസിക്കുേമ്പാൾ ഭാഷാവ്യാകരണത്തിെല ഈ നിയ
മം അവയ്ക്കു ബാധകമായിരിക്കയിെല്ലന്നുകൂടി അറിഞ്ഞി
രിക്കണം. ജനപദം, സൂര്യകാന്തി, കാവ്യതല്ലജം, മുഖച
ന്ദ്രൻ, ആകാശഗമനം മുതലായ സംസ്കൃതസമസ്തപദങ്ങ
ളിൽ ഈ ദ്വിത്വം വരാത്തതു് അതുെകാണ്ടാണു്.)
8. സമസ്തപദത്തിെല ഏകേദശമായ പൂർവ്വപദത്തിൽ
ബാഹ്യവിേശഷണം േചരുകയില്ല. ‘രാക്ഷേസശ്വരനായ
രാവണസേഹാദരി’, എന്നേപാെലയുള്ള പ്രേയാഗം
അനുകരിക്കരുതു്. ‘രാക്ഷേസശ്വരൻ’ എന്ന വിേശഷണം

രാവണനിൽ അന്വയിക്കണെമന്നാണു് കവി ഇച്ഛിക്കുന്ന
െതങ്കിലും, രാവണസേഹാദരിയുെട വിേശഷണമായിേട്ട
അതു േതാന്നുകയുള്ളൂ. ‘വൃദ്ധനായ ദശരഥപുത്രൻ കർമ്മ
േയാഗിയായ ജനകപുത്രിെയ വിവാഹം െചയ്തു’, എെന്ന
ഴുതുന്നതു വിവക്ഷിതാർത്ഥം കുറിക്കുകയില്ല; അവിവക്ഷി
താർത്ഥം കുറിക്കുകയും െചയ്യും. ‘വൃദ്ധദശരഥെന്റ പുത്രൻ
കർമ്മേയാഗിയായ ജനകെന്റ പുത്രിെയ’ എന്നു പ്രേയാ
ഗിക്കുന്നതാണു് സുബദ്ധം.

അഭ്യാസം ൪൮
I താെഴ പറയുന്ന സമസ്തപദങ്ങൾ കർമ്മധാരയനാ

യും ബഹുവ്രീഹിയായും വരാെമന്നു വിഗ്രഹിച്ചു് ഉചി
തമായ വിവരണംെകാണ്ടു് െതളിയിക്കുക.

(i) മധുരെമാഴി, നീലേവണി, നഷ്ടജനം, പാർത്ഥ

സാരഥി

(ii) ദ്വിഗുസമാസത്തിെന്റ സ്വഭാവം േസാദാഹര
ണം വിവരിക്കുക.
(iii) വിഗ്രഹിച്ചു സമാസം നിർണ്ണയിക്കുക:-

യഥാസ്ഥാനം, ആജീവനാന്തം, സേസ്നഹം, യാഗ
ശാല, കടൽനുര, മൃദുകരത്തളിർ, െവൺകുളിർ കൽ
ത്തറ, ചാരുമുഖി.
II സന്ധികാര്യം േവണ്ട ദിക്കിൽ െചയ്യുക.
(1) പച്ചകദളി കുലകൾക്കിടയ്ക്കിെട
(2) കൂെട കൂെട തേലാടും സുകൃതനിധി യേശാദാ

കരം കുമ്പിടുേന്നൻ

III െതറ്റു തീർക്കുക:-

വിടർന്ന പൂമണം. വൃദ്ധനായ കണ്വപുത്രി. കാമുക
നായ ദുഷ്യന്തഹൃദയം.
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ഉദ്ഗ്രഥനം
1. മൂന്നു തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അേപാദ്ധരിക്കുന്ന
പ്രകാരം മുൻപു വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ പ്രകര

ണത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്ന രീതിയാണു് വി
വരിക്കുന്നതു്. ‘ഭാരതഭൂമി ദീർഘകാലെത്ത ധർമ്മസമ
രത്തിനുേശഷം ആയിരത്തിെത്താള്ളായിരത്തി നാല്പ
േത്തഴിൽ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം േനടി’, എന്ന വാക്യത്തി
െല ഉേദ്ദശ്യം ‘ഭാരതഭൂമി’യാണു്. അതിെനക്കുറിച്ചാണ
െല്ലാ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. വാക്യത്തിെല ആഖ്യയാകുന്നു,
ഈ പദം. ‘ദീർഘകാലെത്ത ധർമ്മസമരത്തിനുേശ
ഷം 1947-ൽ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം േനടി’, എന്ന ഭാഗം
വിേധയമാകുന്നു. ‘േനടി’ എന്ന ആഖ്യാതപദത്തിെന്റ
വിേശഷണമാണു്, ‘ദീർഘകാലെത്ത ധർമ്മസമരത്തി
നുേശഷം 1947-ൽ’ എന്നുവെരയുള്ള ഭാഗം. ‘രാഷ്ട്രീയ
സ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്ന പദം ‘േനടി’ എന്ന ക്രിയയുെട കർ
മ്മമാകുന്നു. ഇങ്ങെന പരസ്പരാേപക്ഷങ്ങളായ പദങ്ങൾ
േചർന്നുണ്ടാകുന്ന ഉേദ്ദശ്യവിേധയങ്ങെള ഉദ്ഗ്രഥിച്ചാണു്
വാക്യങ്ങളാക്കുന്നതു്.
2. ഭാരതഭൂമി നമ്മുെട ജന്മേദശമാണു്. അതു പരിപാവ
നമാകുന്നു, എന്നുകൂടി വക്താവിനു് െവളിെപ്പടുത്തണെമ
ങ്കിൽ വാക്യരൂപം പരിഷ്കരിക്കാം. രണ്ടാശയവും ഭാരത

ഭൂമിെയ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതാകയാൽ അവെയ ആഖ്യാ
പരിച്ഛദമാക്കിയാൽ മതി. ‘നമ്മുെട ജന്മേദശവും പരിപാ
വനവുമായ ഭാരതഭൂമി’ എന്നാക്കാം ഉേദ്ദശ്യം. ഇങ്ങെന
കർമ്മത്തിേനാടുേചരുന്ന ആശയങ്ങെളയും അതിെന്റ
വിേശഷണമായി നിബന്ധിച്ചു കർമ്മപരിച്ഛദമാക്കാവു
ന്നതാണു്. വക്താവിേന്റേയാ േലഖകേന്റേയാ വിവക്ഷ
അനുസിച്ചു് വാക്യം ഹ്രസ്വേമാ ദീർഘേമാ, ആയിത്തീരു
ന്നു. ‘നമ്മുെട ജന്മേദശമാണു് ഭാരതഭൂമി.’ അതു പരിപാ
വനമാകുന്നു. ഭാരതഭൂമി സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുവാൻ ദീർഘ
കാലം ധർമ്മസമരം െചയ്തു. 1947-ൽ ആണു് ആ യുദ്ധ
ത്തിൽ വിജയം േനടിയതു്. അതിെന്റ ഫലമായി രാഷ്ട്രീ
യസ്വാതന്ത്ര്യം േനടി. ഇങ്ങെന അഞ്ചു ചൂർണ്ണികകളാക്കി
പ്രകാശിപ്പിക്കാവുന്ന ആശയമാണു് മുകളിലുദാഹരിച്ച
ഒറ്റച്ചൂർണ്ണികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.
3. ആദ്യം ഉേദ്ദശ്യം, പിെന്ന വിേധയം,—ഇതാണു് വാക്യം

ഉദ്ഗ്രഥിക്കുേമ്പാൾ സാമാന്യമായി അനുസരിേക്കണ്ട
നിയമം. ‘കിഴക്കുദിച്ചു സൂര്യൻ’, ‘ആകാശത്തിൽ പറ
ന്നു പക്ഷി’, എെന്നാെക്ക ഒരുേദ്ദശവും കൂടാെത ഈ
ക്രമം െതറ്റി എഴുതുന്നതും പറയുന്നതും ആശാസ്യമല്ല.
എന്നാൽ, ൈവചിത്ര്യത്തിേനാ പ്രാധാന്യ സൂചനത്തി
േനാ, ഇച്ഛാനുസാരം, കൂടിേയ കഴിയുെവങ്കിൽ, ഈ നി
യമം ലംഘിക്കാം. ‘െതറ്റാണു രാമൻ െചയ്തതു് ’ എന്ന
വാക്യത്തിൽ വക്താവു് ഊന്നിപ്പറവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
തു് രാമെന്റ പ്രവൃത്തിയല്ല, അതിെന്റ ആേക്ഷപാർഹത
യാണു്. അതിനാൽ ‘െതറ്റാണു് ’ എന്ന വിേധയഭാഗം
െകാണ്ടു വാക്യം തുടങ്ങുന്നു. ‘പണ്ടു്, അേയദ്ധ്യയിൽ, ഒരു
രാജാവുണ്ടായിരുന്നു’ എന്നു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുേമ്പാൾ
ക്രിയയ്ക്കു് ആധാരമായ കാലവും സ്ഥലവും സൂചിപ്പിക്കു
ന്ന ക്രിയാവിേശഷണങ്ങൾ വാക്യാരംഭത്തിൽത്തെന്ന
േചർക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണു്. സംഭവ വിവരണത്തി
നുമുൻപു് വിദൂരമായ ആ സ്ഥലേത്തയ്കക്കും കാലേത്തയ്ക്കും
േശ്രാതാവിെന്റ ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കുകയാണു്, ഈ
വ്യതിയാനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. ആഖ്യാേനാപക്രമങ്ങളിലും
മറ്റുമാണു്, ഈ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതു്. ‘തീയു
തണക്കും, േമരു പതിക്കും, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ സത്യം ലംഘി
ച്ചാൽ’ എന്ന വാക്യത്തിൽ, ഹരിശ്ചന്ദ്രെന്റ സത്യനിഷ്ഠയു
െട ദാർഢ്യം അധികം ശക്തിേയാടുകൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കാ
നാണു്, ആദ്യം പറേയണ്ട േഹതുരൂപമായ അംഗവാക്യം
ഒടുവിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. അംഗിവാക്യം ഒടുവിലും അം
ഗവാക്യം മുൻപിലുെമന്നാണെല്ലാ സാമാന്യ നിയമം.
അതു് ഇവിെട േസാേദ്ദശം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.
4. ൈഹദരാലി ൈവേദശിക രാജ്യേലാബഭികെള ഇന്ത്യ
യിൽനിന്നു പുറത്താക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ൈഹദരാലി
ക്കു് അതു സാദ്ധ്യമായില്ല. ‘മഹാരാഷ്ട്ര’നായകന്മാരും
ൈനസാമും ൈഹദരാലിക്കു് എതിരായിരുന്നു. ഈ മൂ

ന്നു ചൂർണ്ണികാവാക്യങ്ങളുെട ആശയങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം പരിേശാധിക്കുക. പ്രഥമവാക്യം ൈഹദരാലിയു
െട അഭിലാഷവും ദ്വിതീയവാക്യം അതിെന്റ വിഫലപരി
ണാമവും തൃതീയവാക്യം ആ പരിണാമത്തിനുള്ള േഹതു
വുമാണു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്. ‘എങ്കിലും’ എന്ന ഘടകം
പ്രഥമദ്വിതീയ വാക്യങ്ങളിെല ആശയങ്ങൾക്കുള്ള വി
രുദ്ധത േദ്യാതിപ്പിക്കാൻ േചർക്കാവുന്നതാണു്. ‘ആൽ’
എന്ന പ്രേയാജികാപ്രത്യയേമാ ‘െകാണ്ടു് ’ എന്ന ഗതി
േയാ േചർത്തു തൃതീയവാക്യെത്ത േഹതുസൂചകമായ
അംഗവാക്യമാക്കാം. അേപ്പാൾ ഈ ചൂർണ്ണികകൾ േചർ
ന്നു് ഒരു സങ്കീർണ്ണവാക്യമാവും. ‘ൈഹദരാലി ൈവേദ
ശികരാജ്യേലാഭികെള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കാൻ
ആഗ്രഹിെച്ചങ്കിലും, മഹാരാഷ്ട്രനായകന്മാരും ൈനസാ
മും എതിരായിരുന്നതിനാൽ, അേദ്ദഹത്തിനു അതു സാ
ദ്ധ്യമായില്ല.’ ആശയങ്ങളുെട അംഗാംഗിഭാവം വ്യക്തമാ
ക്കാനും സംേക്ഷപിക്കാനും ഈ രീതി ഉപകരിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല; ചൂർണ്ണികാരൂപംതെന്ന ൈവചിത്ര്യം കൂടാെത
ആവർത്തിച്ചാൽ പ്രതിപാദനം ബാലിശമായി േതാന്നി
േയക്കാം. അതിനാൽ അൈവചിത്ര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു സങ്കീർ
ണ്ണകങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കുന്നതു സമുതചിതമായിരിക്കും.
5. വ്യാകരണദൃഷ്ട്യാ സ്വതന്ത്രങ്ങളും ആശയങ്ങളുെട ബന്ധം

െകാണ്ടു് അേന്യാന്യബദ്ധങ്ങളുമായ അംഗിവാക്യങ്ങൾ
േചർന്ന മഹാവാക്യങ്ങളായിട്ടും മറ്റു രണ്ടു വിഭാഗത്തി
ലുംെപട്ട വാക്യങ്ങളിെല ആശയങ്ങെള ഉദ്ഗ്രഥിക്കാം.
‘സമേരാദ്യമത്തിൽനിന്നു് എല്ലാ രാഷ്ട്രേനതാക്കന്മാരും
പിൻമാറണം. ഗാന്ധിജി ഈ അഭിപ്രായം വിനയേത്താ
ടുകൂടി പുറെപ്പടുവിച്ചു. ആരും അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.’ ഈ ചൂർ
ണ്ണികകെള നമുക്കു് ഒരു മഹാവാക്യമാക്കാം. ‘സമേരാ
ദ്യമത്തിൽ നിന്നു് എല്ലാ രാഷ്ട്രേനതാക്കന്മാരും പിൻമാ
റണെമന്നു ഗാന്ധിജി വിനയേത്താടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു;
എന്നാൽ, ആരും അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.’ ഗാന്ധിജിയുെട പ്ര
തീക്ഷയ്ക്കു വിപരീതമായിരുന്നു അനുഭവം. ആ വിരുദ്ധത
കാണിക്കാനാണു്, ‘എന്നാൽ’ എന്ന ഘടകം േചർത്തി
രിക്കുന്നതു്. ‘സമേരാദ്യമത്തിൽനിന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങ
ളും പിൻമാറണെമന്നു് ’ എന്ന നാമവാക്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു
എന്ന ക്രിയയുെട കർമ്മമായ അംഗവാക്യമാണു്; ഗാന്ധി
ജി വിനയേത്താടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതു് അംഗിവാക്യ
വും ഈ അംഗാഗിഭാവമുള്ള വാക്യങ്ങൾ േചർന്ന സങ്കീർ
ണ്ണവാക്യം അംഗിയാണു്. അടുത്ത വാക്യവും അംഗിയാ
കുന്നു. അതിനാൽ സങ്കീർണ്ണവാക്യേത്താടുകൂടിയ ഒരു
മഹാവാക്യമാണിതു്. ‘ഞാൻ ഉപേദശിച്ചാലും അവൻ
അവഗണിക്കാനാണു് ഇട’, എന്നു സങ്കീർണ്ണകമാക്കിയും
നിബന്ധിക്കാവുന്നതാണു്.
6. അംഗിവാക്യങ്ങൾ േചർന്നാണു് മഹാവാക്യമുണ്ടാകു
ന്നെതന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. എങ്കിലും അവയുെട ആശ

യങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ അംഗാംഗിഭാവമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു്
ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ
കാര്യകാരണഭാവം, ൈവരുദ്ധ്യം മുതലായ ബന്ധെമാ
ന്നുമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രാശയങ്ങൾ േചർന്നും മഹാവാക്യം
വരും. ‘സൂര്യൻ ഉദിക്ക െചയ്യുന്നു, ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്ക െച
യ്യുന്നു’ എന്നാണീ വാക്യെത്ത അേപാദ്ധരിക്കുേമ്പാൾ
ലഭിക്കുന്ന രൂപം. ‘കവി വാക്കുകൾ െകാണ്ടു ചിത്രെമഴുതു
ന്നു; ചിത്രകാരൻ േരഖകൾ െകാണ്ടു കാവ്യവും എഴുതുന്നു’
എന്നു് ഇതുേപാെലതെന്ന ഉദ്ഗ്രഥിക്കാവുന്നതാണു്.
‘ഉം’ എന്ന സമുച്ചയം േചർത്തു് ഇങ്ങെനയുള്ള വാക്യങ്ങ

െള മഹാവാക്യമാക്കുന്നതു് സംഗ്രഹിച്ചു പറയുവാനും മറ്റും
േവണ്ടിയാകുന്നു. ആ മാതിരി പ്രേയാജനെമാന്നുമില്ലാ
െത അേന്യാന്യം ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ േചർ
ത്തു വാക്യങ്ങൾ രചിക്കരുതു്.

അഭ്യാസം ൪൯
I ചൂർണ്ണികകളാക്കുക:(i) ‘അതിെന്റ ചുരുക്കം താൻ കിട്ടുണ്ണിേമേനാ

െന ചികിത്സിക്കുവാൻ തുടങ്ങീട്ടു് ഏകേദശം
ഒരു െകാല്ലത്തിൽ കുറയാെത ആെയന്നും
അേദ്ദഹത്തിനു് ഒടുവിൽ പിടിെപട്ട ഉദരേരാഗ
ത്തിൽനിന്നു േമാചനം േകവലം അസാധ്യമാ
യിരുന്നതിനാൽ ആയതിനു താൻ േമാഹിച്ചി
രുന്നിെല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹം ഇത്രേവഗം മരിക്കു
ന്നതിനുള്ള യാെതാരു ലക്ഷണങ്ങളും തെന്റ
കണ്ണിൽ െപട്ടിെല്ലന്നും ഈ വിവരംതെന്ന
ഏതാനും ദിവസം മുമ്പു് കാര്യസ്ഥൻ േചാദിച്ച
േപ്പാൾ താൻ പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും മരണാന്തരം
ശരീരത്തിെന്റ ആകൃതി കേണ്ടടേത്താളം ഈ
െപട്ടന്നുള്ള മരണം സംശയത്തിനു ആസ്പദമാ
െണന്നും േശഷം ശവം കീറിേനാക്കീട്ടുമാത്രേമ
തീർച്ച പറവാൻ തരമുള്ളൂ എന്നും ആകുന്നു.’
—‘ഭാസ്കരേമേനാൻ’

II മഹാവാക്യമാക്കുക:(i) ‘നാം നമ്മുെട ശരീരെത്ത ശരിയാംവണ്ണം സൂ

ക്ഷിക്കുന്നതായാേല അതു് അതിെന്റ പ്രവൃത്തി
കൾ നിർവ്വിഘ്നം െചയ്തുെകാണ്ടു ദീർഘകാലം
നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ.’
(ii) ‘ശങ്കരൻ നമ്പൂരി ഒരതിമാനുഷനായ ജ്യൗതി
ഷികനായിരുെന്നങ്കിലും സാഹിത്യരസികത്വം
കവിത്വവും അേദ്ദഹത്തിനു് അത്രതെന്ന ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല.’
(iii) ‘േദഹം സ്വരാജ്യത്തിലും മനസ്സു് മേനാരാജ്യ
ത്തിലും ആയി.’
III സങ്കീർണ്ണവാക്യമാക്കുക:(i) ആ ഭയങ്കരവനത്തിൽ സിംഹങ്ങളും മറ്റു പല
ക്രൂരജന്തുക്കളും കുടിെകാള്ളുന്നു. അവിെട നിർ

ഭയനും ധീരനും ആയ രാജകുമാരൻ ചുറ്റിനട
ന്നു. അേപ്പാൾ നാരദൻ പ്രത്യക്ഷനായി. നാര
ദൻ ഭഗവദ്ഭക്തനായ മഹർഷിയാണു്.
(ii) കിളിമാനൂർേക്കായിത്തമ്പുരാൻ പ്രതിഭാശാലി
യായ ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
അേനകം ചിത്രങ്ങെളഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാം
മേനാഹരങ്ങളാണു്. അവയിൽ ഹംസദമയ
ന്തിയുേടയും േമാഹിനിയുേടയും ചിത്രം അധി
കം മേനാഹരമാകുന്നു.
(iii) ശങ്കരാചാര്യർ അൈദ്വതസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ
സ്ഥാപകനാണു്. അേദ്ദഹമാണു് ശാങ്കരസ്മൃതി
എഴുതിയെതന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. അവ
രുെട ആ വിചാരം അബദ്ധമാണു്.
(iv) ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഭാഷകളുണ്ടു്.
അവയിൽ സാഹിത്യപുഷ്ടിയും പ്രചാരവും
െകാണ്ടു് പതിന്നാലു ഭാഷകൾ പ്രാധാന്യം
അർഹിക്കുന്നു.
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ഉദ്ഗ്രഥനം
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1. ആശയങ്ങളുെട സ്വഭാവമനുസരിച്ചു മൂന്നു തരത്തിൽ

വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നെതങ്ങെനയാെണന്നു പ്രതിപാ
ദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി വാക്യബന്ധത്തിെന്റ ചില വിേശ
ഷരീതികെളക്കുറിച്ചാണു ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതു്. ‘മൂന്നു ഗു
ണങ്ങളുണ്ടു്: സത്വം, രജസ്സു്, തമസ്സു് ’, ഈ വാക്യം േനാ
ക്കുക. ‘മൂന്നു ഗുണങ്ങളുണ്ടു്, എന്ന വാക്യഭാഗം പൂർണ്ണ
ക്രിയയിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ ആകാംക്ഷയ്ക്കു്
അവിെട മുറിവുവരുന്നു. അതിനുേശഷമാണു്, ആ ഗുണ
ങ്ങൾ ഏെതല്ലാമാെണന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. ‘സത്വം,
രജസ്സു്, തമസ്സു് എന്നു മൂന്നു ഗുണങ്ങളുണ്ടു് ’, എന്നു വാ
ക്യരൂപം മാറ്റിയാൽ ആകാംക്ഷ അവസാനംവെര നീ
ണ്ടുനിൽക്കും. ആദ്യെത്ത രീതി ശ്ലഥവും രണ്ടാമേത്തതു
ഗാഢവും ആകുന്നു. ഗാഢമായ രീതിയാണു് ഉപന്യാ
സരചനയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമാന്യമായി അംഗീ
കരിേക്കണ്ടതു്. ൈവചിത്ര്യത്തിനു േവണ്ടി ശ്ലഥബന്ധ
ങ്ങളായവാക്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കു സ്വീകരിക്കാം. എങ്ങെന
പറഞ്ഞാലാണു്, ആശയം ശക്തിപൂർവ്വം ഹൃദയത്തിൽ
പതിയുകെയന്നും സുവിശദമാവുകെയന്നും വക്താവു്
അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണു്.
േവെറ ഉദാഹരണം:ശ്ലഥം

ഗാഢം

‘വാസ്തവം ഇതാണു്, എെന്ന
അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല’
‘കവിക്കു് ഒന്നു കൂടിേയ
കഴിയു, ഭാവന.’
‘തനിക്കു േവെറ ബന്ധുവില്ല,
താനല്ലാെത.’
‘പദാർത്ഥങ്ങൾ മൂന്നു
രൂപത്തിലുണ്ടു്:
ഘനം, ദ്രവം, വാതകം.’

‘എെന്ന അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നി
െല്ലന്നുള്ളതാണു് വാസ്തവം.’
‘ഭാവന കവിക്കു കൂടിേയ
കഴിയൂ.’
‘താനല്ലാെത തനിക്കു
േവെറ ബന്ധുവില്ല.’
‘ഘനം, ദ്രവം, വാതകം,
എന്നു പദാർത്ഥങ്ങൾ
മൂന്നു രൂപത്തിലുണ്ടു്.’

ഗാഢബന്ധേത്തക്കാൾ ശ്ലഥബന്ധം ൈവചിത്ര്യാധാ
യകമാവുെമേന്നാ പ്രധാനമായ ആശയഭാഗം അധി
കം ഹൃദയംഗമമാവാൻ സഹായമാവുെമേന്നാ േതാന്നു
േമ്പാൾ മാത്രേമ ബന്ധശിഥിലത ഗുണമായി വരികയു
ള്ളൂ. ‘ഞാൻ ഇന്നെല ഇവിെട വന്നു് നിങ്ങെള അേന്വഷി
ച്ചു’െവന്നു പറഞ്ഞാൽ വിവക്ഷിതം സുഗ്രഹമാവുെമന്നിരി
െക്ക ‘ഞാൻ അേന്വഷിച്ചു നിങ്ങെള ഇവിെട വന്നു് ഇന്ന
െല’ എന്നും മറ്റും ശ്ലഥ ബന്ധമാക്കി സംസാരിക്കുന്നതും
എഴുതുന്നതും പരിഹാസാർഹമാകുന്നു.
2. ‘അന്നെത്ത മലനാെടവിെട, || ഇന്നെത്ത മലയാള
െമവിെട! || എേന്താ കഥ! || കാലം മറിഞ്ഞേതാടുകൂടി
|| േകാലം കീഴ്േമൽ മറഞ്ഞു.’ || സരസഗദ്യകാരനായ

അപ്പൻ തമ്പുരാെന്റ ഭൂതരായർ എന്ന ആഖ്യായികയി
െല ഉപക്രമവാക്യങ്ങളാണു്, ഇവിെട ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. വാക്യഭാഗങ്ങളുെട ബന്ധസാജാത്യം എത്രമാത്രം
ആകർഷകമായിരിക്കുന്നു. വിേശഷണങ്ങൾ, അംഗവാ
ക്യങ്ങൾ, പദ സംഘാതങ്ങൾ മുതലായവയുെട ൈദർ
ഘ്യനിയമം, ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും മറ്റുമുള്ള
സമുചിതമായ പ്രാസവിന്യാസം, ഇങ്ങെനയുള്ള ചില
രചനാകൗശലത്താലാണു വാക്യങ്ങൾക്കു ബന്ധസാ
ജാത്യം േനടുന്നതു്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ൈവചിത്ര്യത്തിനു
േവണ്ടി ഈ മാതിരി വാക്യശില്പങ്ങൾ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കലർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു നന്നു്. എന്നാൽ,
ബന്ധസാജാത്യം ഒരു ഗുണമാെണന്നു െവച്ചു് സർവ്വത്ര
അതു ദീക്ഷിക്കാൻ േക്ലശിക്കരുതു്. അതു അസ്വഭാവിക
മായിത്തീരും. കൃത്രിമ ഗുണമല്ല. ബന്ധസാജാത്യത്തിനു
േവെറ
ഉദാഹരണം:(i) ‘രേണ്ടാ മൂേന്നാ കവികൾ: രേണ്ടാ മൂേന്നാ കാവ്യ
ങ്ങൾ.’
(ii) ‘നാട്ടാരുെട ഉടുപ്പു മാറി, നടപ്പു മാറി; പരശുരാമ
േക്ഷത്രത്തിെന്റ അലകം പിടിയും മാറി.’
3. വാക്യരചനയിൽ ൈവചിത്ര്യം വരുത്തുവാൻ ആശയ

സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് ചൂർണ്ണികകളും സങ്കീർണ്ണവാക്യങ്ങളും
മഹാവാക്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു േചർക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കു
െമന്നു മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹ്രസ്വവാക്യങ്ങ
ളും ദീർഘവാക്യങ്ങളും, ഇതുേപാെലതെന്ന, അവിചിത്രത
വരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നിബന്ധിക്കാവുന്നതാണു്. വാ
ക്യം ഗാഢമായാലും ശിഥിലമായാലും, ബന്ധം സജാതീ
യമായാലും അെല്ലങ്കിലും, ഒരു ഗുണം കൂടിേയ കഴിയൂ—
അതു് ആശയത്തിെന്റ ഏകാഗ്രതയാണു്. അംഗാംഗിഭാ
വങ്ങളില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ േചർത്തു് മഹാവാക്യങ്ങളും
സങ്കീർണ്ണവാക്യങ്ങളും രചിക്കുന്നതു്. കാലം, േദശം, കർ
ത്താവു് മുതലായവെയകുറിക്കുന്ന കാരകങ്ങൾക്കു് അന്ത
രമുെണ്ടങ്കിൽ വിഭിന്ന സ്വതന്ത്ര വാക്യങ്ങളാക്കുകയാണു്
യുക്തം.
4. ‘നമ്മുെട പ്രവർത്തികെളല്ലാം—സത്താകെട്ട, അസ
ത്താകെട്ട—നെമ്മ വിട്ടുപിരിയാെത ഒന്നിച്ചു ചരിക്കുന്ന
നിഴലുകളാണു് ’—സുപ്രസിദ്ധ േലഖകനായിരുന്ന ആർ.
ഈശ്വരപിള്ളയുെട ‘ചിന്താസന്താന’ത്തിൽ നിന്നുദ്ധരി
ച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വാക്യത്തിെല, സത്താകെട്ട, അസ
ത്താകെട്ട, എന്ന ഭാഗം പ്രധാനമായ ആശയത്തിനു്

ഇടയ്ക്കുവരുന്ന വിവരണരൂപമായ ഒരന്തർവാക്യമാകുന്നു.
ഏകാഗ്രതയ്ക്കു് ഈ െചറിയ അന്തർവാക്യം ഭംഗം വരുത്തു
ന്നില്ല എന്നാൽ ദീർഘങ്ങേളാ മുഖ്യമായ ആശയത്തിെന്റ
വിശദതയ്ക്കു് പ്രേയാജകങ്ങേളാ അല്ലാത്ത അന്തർവാക്യ
ങ്ങൾ ഐകാഗ്രത്തിനു േലാപം വരുത്തുെമന്നു വിസ്മരിച്ചു
േപാകരുതു്. ‘ഞാൻ നാെളത്തെന്ന—നിങ്ങൾ എെന്റ പ്ര
തിജ്ഞ നിർവ്വഹിക്കുേമാ എന്നു ശങ്കിേക്കണ്ട—ആ കടം
വീട്ടും’, എന്ന വാക്യം അന്തർവാക്യംെകാണ്ടു് ആകാം
ക്ഷാഭംഗം വരുന്നതിനും തന്മൂലം ഏകാഗ്രത നഷ്ടെപ്പട്ടു
േപാകുന്നതിനും ഉദാഹരിക്കാവുന്നതാണു്.
5. വിഷയം ലളിതമായാലും കഠിനമായാലും അതു പ്ര

തിപാദിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു രചിച്ചാൽ ആശ
യം വിശദമാവും. യുക്തിയുക്തമായ വിവരണം, സമുചി
തമായ ഉദാഹരണം, സന്ദർഭത്തിനു് ഏറ്റവും േചർന്ന
പദം, കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നു േതാന്നുന്ന വിേശഷണങ്ങ
ളുെടയും, സംശയം ജനിക്കാത്തനിലയിലുള്ള സർവ്വ
നാമങ്ങളുെടയും പ്രേയാഗം, അംഗാംഗിഭാവം സ്ഫുരിക്ക
ത്തക്കവണ്ണം േചർക്കുന്ന ഘടകപദങ്ങളുെട േയാഗം—
ഇെതല്ലാംെകാണ്ടു് വാക്യങ്ങൾക്കു വിശദത േനടാം.
‘തങ്ങൾ പറഞ്ഞതു് അന്യരാജ്യങ്ങെളല്ലാം അനുസരിക്ക
ണെമന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരും, യന്ത്രസാമഗ്രികളുെട എണ്ണ

ത്താലും ധനപുഷ്ടിയാലും പൂജ്യപദത്തിെലത്തിയ തങ്ങൾ
െചാല്ലുന്ന െമാഴികൾക്കു് അന്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ വിരുദ്ധമായി
ഒന്നും പറയരുെതന്നു് അേമരിക്കക്കാരും, ഇതുേപാെല
മേറ്റാേരാ വിചാരങ്ങേളാേട അന്യരാഷ്ട്രങ്ങളും അേന്യാ
ന്യം സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്നിടേത്താളം സമാധാനമുണ്ടാ
കുന്നതല്ല’—എന്ന വാക്യത്തിെല ആശയം എത്ര കലുഷ
മായിരിക്കുന്നു! അന്യരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുെട അഭിപ്രായ
െത്ത േചാദ്യം െചയ്യരുെതന്നാണു് ബ്രിട്ടീഷുകാരും അേമ
രിക്കക്കാരും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നെതങ്കിൽ അതു് അവരുെട
സംശയിച്ചു നില്ക്കലാകുേമാ? വിചാരത്തിെന്റ അവ്യക്തത
വാക്യത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉചിതമായ വാക്കു
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും, അതുെകാണ്ടുതെന്ന, കഴിയാ
െത വന്നു. ‘വിരുദ്ധമായി’ എന്ന പദത്തിെന്റ പ്രേയാഗ
വും സ്ഥാനത്തല്ല. ‘െമാഴികൾക്കു് ’ എന്നതിനുേശഷമാ
ണു് അതു േചർേക്കണ്ടതു്.
മെറ്റാരുദാഹരണം:‘അശക്യമാെണങ്കിലും, നമ്മുെട ഉേദ്ദശം ഒരു പൂർണ്ണഗുണ

സമ്പന്നനായ പുരുഷെനേപ്പാെല ആകണം എന്നായി
രിേക്കണ്ടതാകുന്നു. അതിനാൽ അവൻ തീെര സ്വാർത്ഥ
പരനല്ലാെതയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടനായും ഈശ്വരസ
മ്മതനായും ഭവിക്കുന്നു. ആത്മശിക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി അവൻ
എത്രയും ന്യായങ്ങളായുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളിൽത്തെന്ന
യും േസ്വച്ഛാവർജ്ജനം െചയ്തുെകാള്ളുന്നു’.
ഈ െചറിയ ഖണ്ഡികയിെല പ്രഥമവാക്യം ‘നമ്മുെട
ഉേദ്ദശം’ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദ്വിതീയ തൃതീയ വാക്യങ്ങളി
െല ‘അവൻ’ എന്ന സർവ്വനാമം ഏതു നാമത്തിനുപക
രം പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു വ്യക്തമല്ല. അതിനാൽ
േലഖകെന്റ സങ്കല്പം അവിശദമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
6. അവിശദതയ്ക്കും അേനകാഗ്രതയ്ക്കും പുറേമ, വാക്യരച

നയിൽ പരിവർജ്ജിേക്കണ്ട മറ്റു ചില ൈവകല്യങ്ങൾ
ഉണ്ടു്. ‘ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം ഏറുംേതാറും വിശ്വെത്തക്കുറി
ച്ചു് അത്ഭുതവും അറിവാനുള്ള ജിജ്ഞാസയും കൂടിക്കൂടിവ
രുന്നു’ എന്ന വാക്യത്തിെല ‘അറിവാനുള്ള ജിജ്ഞാസ’
പുനരുക്തം എന്ന േദാഷത്തിനു് ഉദാഹരണമാണു്. ‘ജി
ജ്ഞാസ’ എന്ന ശബ്ദത്തിനു് അറിവാനുള്ള ആഗ്രഹം
എന്നാണു് അർത്ഥം. അതിനാൽ ‘അറിവാനുള്ള’ എന്ന
പദത്തിെന്റ അർത്ഥം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
ഇങ്ങെന, പറഞ്ഞതു നിരുപേയാഗമായി വീണ്ടും പറ
യുന്നതു് പൗനരുക്ത്യം എന്ന േദാഷമാകുന്നു. ‘െപട്ടന്നു
ണ്ടായ ആകസ്മിക സംഭവം’ ഈ െതറ്റിനു മെറ്റാരുദാ
ഹരണമാണു്. ‘ആകസ്മികം’ എന്ന വിേശഷണം കുറി
ക്കുന്ന അർത്ഥംതെന്നയാണേല്ലാ ‘െപെട്ടന്നുണ്ടായ’
എന്ന പദവും േബാധിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘പദയുഗ്മങ്ങൾ, കര
യുഗളങ്ങൾ, േനത്രദ്വയങ്ങൾ’ എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗി
ക്കുന്നതും ദുഷ്ടമാണു്. പദയുഗ്മം, കരയുഗളം, േനത്രദ്വയം,
എന്നു ബഹുവചനപ്രത്യയം കൂടാെത പറഞ്ഞാൽത്ത
െന്ന രണ്ടുകാലു്, രണ്ടുൈക, രണ്ടുകണ്ണു് എന്നർത്ഥം സി
ദ്ധമാവുമെല്ലാ. ‘ദുഃഖജനകമായ സംഭവം എെന്ന വ്യസ
നിപ്പിച്ചു’ എന്ന വാക്യത്തിെല ‘ദുഃഖജനകമായ’ എന്ന
വിേശഷണം നിഷ്പ്രേയാജനമാകുന്നു. ‘ആ സംഭവം
എെന്ന വ്യസനിപ്പിച്ചു’െവന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിെന്റ ദുഃ
ഖജനകത േബാധ്യമാവുമേല്ലാ. പ്രേത്യകമായ ഉേദ്ദശ
െമാന്നുമില്ലാെത, ‘കണ്ണുെകാണ്ടുകണ്ടു’, െചവിെകാണ്ടു
േകട്ടു’ ‘മനസ്സുെകാണ്ടു വിചാരിച്ചു’ എെന്നാെക്ക പറയു
ന്നതും പൗനരുക്ത്യകലുഷംതെന്ന. എന്നാൽ ‘നീയതു
കണ്ടുേവാ’ എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ‘ഉവ്വു്, എെന്റ കണ്ണുെകാ
ണ്ടുകണ്ടു,’ എന്നു ഉത്തരം പറയുേമ്പാഴും മറ്റും ആ പ്രസ്താ
വത്തിെന്റ വിശ്വാസ്യത അധികം െവളിെപ്പടുത്തുക എന്ന
പ്രേയാജനമുണ്ടു്. ആ മാതിരി സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുനരു
ക്തി േദാഷമാവുകയില്ല.
7. ഒേരപദം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാൾ വാക്യ
ങ്ങൾക്കു് അൈവചിത്ര്യം േനരിടും. ‘ഭാരതം മഹത്തായ
ഒരു ഇതിഹാസകാവ്യമാണു്. മാത്രമല്ല, പ്രാചീന ൈഹ
ന്ദവസംസ്കാരത്തിെന്റ ദർപ്പണം കൂടിയാണു് ഭാരതം.’
ഈ ഉദാഹരണത്തിെല ‘ഭാരതം’ എന്ന പദത്തിെന്റ
ആവർത്തനം കൂടാെത കഴിക്കാമേല്ലാ. ‘ൈഹന്ദവസം
സ്കാരത്തിെന്റ ദർപ്പണംകൂടിയാണു് ആ ഗ്രന്ഥം’ എന്നു
വാക്യരൂപം മാറ്റിയാൽമതി അതിനു്. നാമങ്ങളുെട ആവർ

ത്തനം കുറയ്ക്കുവാൻ സർവ്വനാമങ്ങൾ എങ്ങെന ഉപകരി
ക്കുന്നുെവന്നു് മെറ്റാരു പ്രകരണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
‘ശാസ്ത്രത്തിെന്റ അമൂല്യങ്ങളായ സംഭാവനകൾ അറി
യുേമ്പാഴാണു് ശാസ്ത്ര മഹത്വം നെമ്മ അത്ഭുതെപ്പടുത്തു
ന്നതു് ’, എന്ന വാക്യത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന പദം ആവർ
ത്തിക്കാെത കഴിയുമേല്ലാ, ‘അതിെന്റ മഹത്വം നെമ്മ
അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നതു് ’ എന്നാക്കിയാൽ.

ഒേര ക്രിയയുെട ആവർത്തനവും അഭംഗിക്കു് ഇടവരു
ത്തും. ‘േകരളം മേനാഹരമായ രാജ്യമാകുന്നു. സഹ്യപർ
വ്വതവും പശ്ചിമ സമുദ്രവും േകരളത്തിെന്റ അംഗരക്ഷക
ന്മാരാകുന്നു. േകരളത്തിെന്റ ഉത്ഭവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പൗ
രാണികവിശ്വാസം, ഈ രാജ്യം പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിച്ച
താെണന്നാകുന്നു. ചരിത്രഗേവഷകന്മാരുെട സിദ്ധാന്തം
ഈ വാദം െതറ്റാെണന്നാകുന്നു.’
ഓേരാ വാക്യവും ‘ആകുന്നു’ എന്ന ക്രിയയിൽ അവസാ
നിക്കുന്നു. ‘േകരളം’ എന്ന നാമവും അഭംഗിേതാന്നത്ത
ക്കവണ്ണം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാമത്തിനുപകരം സാമാ
ന്യ നാമങ്ങേളാ സർവ്വനാമങ്ങേളാ പ്രേയാഗിക്കാം. വി
ഭിന്ന ക്രിയാപദങ്ങൾ ഉപേയാഗിേച്ചാ ക്രിയാപദങ്ങളുെട
സ്ഥാനം മാറ്റിേയാ ക്രിയയിലും ൈവചിത്ര്യം വരുത്താവു
ന്നതാണു്. േനാക്കുക:‘േകരളം മേനഹരമായ രാജ്യമാകുന്നു. സഹ്യപർവ്വതവും
പശ്ചിമസമുദ്രവും ഈ പ്രേദശത്തിെന്റ അംഗരക്ഷകന്മാ
രാണു്. ഈ നാടു് പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിതാെണന്നെത്ര
പൗരാണിക വിശ്വാസം. ചരിത്രഗേവഷകന്മാരുെട സി
ദ്ധാന്തം, ആ വാദം ശരിയെല്ലന്നാകുന്നു.’

അഭ്യാസം ൫൦
I ഗാഢബന്ധമാക്കുക:(i) ‘കവിതയ്ക്കു മെറ്റാന്നിനും ത്യജിക്കാനില്ല, ഭാവന
െയ ത്യജിച്ചാൽ.’
(ii) ‘എനിെക്കാന്നിേനയും േപടിയില്ല, മനസ്സാക്ഷി
െയയല്ലാെത.’
(iii) ‘പുണ്യമില്ല പേരാപകാരമല്ലാെത; പാപമില്ല
പരപീഡനമല്ലാെത.’
(iv) ‘പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നാലാണു്: ധർമ്മം, അർ
ത്ഥം, കാമം, േമാക്ഷം.’
(v) ‘പഴയ കവികൾ രണ്ടു രീതിയാണു്, മുഖ്യമായി
കവിതാരചനയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്: ഒന്നു്,
പാട്ടു്; രണ്ടു്, മണിപ്രവാളം.’
II ബന്ധസാജാത്യമുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രം േവർതിരി
െച്ചഴുതുക:(i) രണ്ടുേപരാണു്, കൃഷ്ണഭക്തകൾ: േഗാപവംശ
ത്തിെല രാധ, രാജവംശത്തിെല മീര.
(ii) രസംെകാണ്ടു കാവ്യവും, മധുെകാണ്ടു പുഷ്പവും,
പ്രകാശംെകാണ്ടു പകലും മേനാഹരമാകുന്നു.
(iii) വസ്തു, രീതി, രസം, ഇവയാണു മുഖ്യകാവ്യഘട
കങ്ങൾ.
(iv) പുസ്തകങ്ങെള നാലായി തരംതിരിക്കാം: വാ
യിേക്കണ്ടവ, വായിക്കുന്നവ, വായിക്കാവു
ന്നവ, വായിക്കരുതാത്തവ.
III പൗനരുക്ത്യം പരിഹരിക്കുക:(i) ‘െകാല്ലവർഷം എട്ടാംശതാബ്ദത്തിെന്റ അവ
സാനേത്താടുകൂടി.’
(ii) ‘അശ്രദ്ധെകാണ്ടു വന്ന പ്രമാദമാണതു്.’
(iii) ‘ഭയങ്കരമായ രൂപം എനിക്കു േപടി േതാന്നി
ച്ചു.’
(iv) ‘അറിയാെനന്താണിത്ര ജിജ്ഞാസ?’
(v) ‘എെന്ന അനുഗ്രഹിക്കയും ആശീർവദിക്കയും
െചയ്യണം.’
(vi) ‘ലക്ഷ്മണൻ സീതെയ വാല്മീകിയുെട ആശ്ര
മത്തിനരിെക െകാണ്ടുെചന്നു് ഉേപക്ഷിച്ചു.
ലക്ഷ്മണെന്റ േനെര സീത പരിഭവിച്ചില്ല.’
(തുടരും…)

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

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

