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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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ൈശലികൾ
1. ‘ആ െകട്ടിടത്തിെന്റ അലകും പിടിയും മാറണം; എന്നാ
േല മനുഷ്യർക്കു താമസിക്കാൻ പറ്റൂ’, ഈ വാക്യത്തിൽ
‘അലകും പിടിയും മാറുക’ എന്ന പദസമൂഹത്തിനു മുഴു
വൻ മാറ്റിപ്പണിയുക എന്നാണെല്ലാ അർത്ഥം. െകട്ടി
ടത്തിനു് അലകും പിടിയുമില്ല. പിെന്ന, ഈ പ്രേയാഗം
എങ്ങെന അർത്ഥേബാധമുണ്ടാക്കുന്നു? േകടുവന്ന േപ
നക്കത്തിയുെട പിടി നല്ലതാെണങ്കിൽ അലകു പുതുക്കി
യാൽ മതി. അലകിനു മൂർച്ചക്കുറവിെല്ലങ്കിൽ, പിടിേയ
മാറിയിേടണ്ടതുള്ളൂ. രണ്ടും െകാള്ളരുതാത്തതാെണ
ങ്കിൽ, അലകും പിടിയും മാറണം. ഇതിൽ നിന്നാണു്
‘മുഴുവൻ മാറുക’ എന്നർത്ഥം ഈ പദസമൂഹത്തിനു
വന്നുകൂടിയതു്. ഓേരാ വാക്കിേന്റയും അർത്ഥം ഇവിെട
വിവക്ഷിതമല്ല. എല്ലാ വാക്കും േചർന്നുളവാകുന്ന ‘താ
ല്പര്യാർത്ഥം’ മാത്രേമ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ‘കുട്ടികളുെട ദുസ്സാ
മർത്ഥ്യം മുളയിേല നുള്ളിക്കളയണം; അതിെന്റ േനെര
കണ്ണടയ്ക്കുകേയാ അതിനു വളം െവച്ചു െകാടുക്കുകേയാ
െചയ്യരുതു്. അെല്ലങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ കണ്ണീരും ൈക
യുമായി കഴിച്ചുകൂേട്ടണ്ടിവരും’, ഈ വാക്യങ്ങളിലുമുണ്ടു്,
ഇങ്ങെനയുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ. ‘മുളയിേല നുള്ളിക്കള
യുക’, ‘കണ്ണടയ്ക്കുക’, ‘വളം െവച്ചുെകാടുക്കുക’, ‘കണ്ണീരും
ൈകയുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടുക’, ഇവെയാെക്ക താല്പര്യാർ
ത്ഥം മാത്രം വിവക്ഷിച്ചിട്ടാണു് വാക്യത്തിൽ പ്രേയാഗി
ച്ചിട്ടുള്ളതു്. ‘ആരംഭത്തിൽത്തെന്ന മാറ്റുക’, ‘ഉദാസീനത
ഭാവിക്കുക’, ‘അനുകൂലമായി െപരുമാറുക’, ‘സദാ ദുഃഖിച്ചു
ജീവിക്കുക’, എന്നു് യഥാക്രമം ഈ പദ സമൂഹങ്ങൾക്കു്
അർത്ഥമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓേരാ ഭാഷയ്ക്കും പ്രേത്യക
മായ ചില പ്രേയാഗവിേശഷങ്ങളുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കാണു് ൈശ
ലികൾ എന്നു േപർ പറയുന്നതു്. ‘To beat the air’ എന്നു
ഇംഗ്ലീഷു ൈശലിക്കു ‘വ്യർത്ഥമായി ശക്തി ദുർവ്യയം െച
യ്ത’, ‘നിരർത്ഥകമായി പ്രയത്നിക്കുക’ എെന്നാെക്കയാ
ണെല്ലാ അർത്ഥം. ‘There are wheels within wheels’
എന്ന പദസംഘാതത്തിനു് ‘വിചാരിച്ചതിലധികം കുഴപ്പ
ങ്ങളുണ്ടു് ’ എന്നാകുന്നു അർത്ഥം. ‘ചക്രങ്ങളുെടയുള്ളിൽ
ചക്രങ്ങളുണ്ടു് ’ എന്നു മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ െചയ്താൽ
ഈ അർത്ഥം നമുക്കു സുഗ്രഹമാവുകയില്ല. അന്യഭാഷ
കളിെല പല ൈശലികളും തർജ്ജമ െചയ്യുേമ്പാൾ ദുർഗ്ര
ഹത വരാതിരിക്കാൻ മനസ്സിരുേത്തണ്ടതാണു്. നമ്മുെട
ഭാഷയിൽ സമാനൈശലിയുെണ്ടങ്കിൽ അതു പ്രേയാഗി
ക്കുന്നതാണുത്തമം. ഇല്ലാത്തപക്ഷം, ആശയം മാത്രം
ലളിതമായി വിവർത്തനം െചയ്താൽ മതി. അർത്ഥേബാ
ധത്തിനു വിളംബേമാ തടസ്സേമാ വരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ൈശ
ലികൾതെന്ന വിവർത്തനം െചയ്തു േചർക്കാം.
2. സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീഷും മറ്റും മഹാഭാഷകളാെണങ്കിലും

അവയിെല പ്രേയാഗരീതികൾ മലയാളഭാഷയിൽ കണ്ണ
ടച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതു് അനാശാസ്യമാണു്. സംസ്കൃതെത്ത
അനുകരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു വരുന്ന വളച്ചുെകട്ടും കൃത്രിമത
യും ചില ഉദാഹരണങ്ങളാൽ സ്പഷ്ടമാക്കാം:സംസ്കൃതാനുകരണം
ഞാൻ േദവനായിെക്കാണ്ടു
നമസ്കരിക്കുന്നു
(ii) ആദിത്യൻ അസ്തംഗതനായി
രിക്കും വിഷയത്തിങ്കൽ
(iii) നഗരെത്ത അധിവസിക്കുന്ന
(iv) ഭയംെകാണ്ടുള്ളതു മതി
(v) വ്യസനിച്ചിയങ്ങുന്ന പിതാവു്
(vi) േഗാപാലൻ പശുെവപ്പാെല കറന്നു
(vii) മധുരയായ കഥ

(i)

ശുദ്ധ ഭാഷാൈശലി
ഞാൻ േദവെന
നമസ്ക്കരിക്കുന്നു
ആദിത്യൻ
അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ
നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന
ഭയം േവണ്ട
വ്യസനിക്കുന്ന പിതാവു്
പാൽ കറന്നു
മധുരമായ കഥ

‘സുഖം എടുക്കുക’, ‘വിശ്രമം എടുക്കുക’, മുതലായ പ്ര
േയാഗരീതികളും, ‘സമയത്തിനു് എതിരായി സംസാ
രിക്കുക’ (നിശ്ചിത സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സംസാരി
ക്കുക) ‘വായിൽ െവള്ളിക്കയിേലാടുകൂടി ജനിക്കുക’
(ധനികനായി പിറക്കുക) ഇത്യാദി താല്പര്യാർത്ഥപ്ര
ധാനങ്ങളായ പദനിബന്ധങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിെന്റ അനുക
രണത്തിൽ നിന്നു ഭാഷയിൽ കടന്നു കൂടിയവയാണു്.
ഈ സമ്പ്രദായം അനുകരണീയമാെണന്നു േതാന്നുന്നി
ല്ല. ‘വിശ്രമിക്കുക’, ‘വിശ്രമമനുഭവിക്കുക’, മുതലായ ഭാ
ഷാപ്രേയാഗങ്ങളാണു നമ്മുെട ഭാഷയ്ക്കു് ഇണങ്ങുന്നതു്.
ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു അർത്ഥപുഷ്ടിയും ഭംഗിയും
ഒതുക്കവുമുള്ള അന്യ ഭാഷാൈശലികൾ അംഗീകരി
ക്കരുെതന്നു് െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. ‘സ്വന്തം േപരിനു സ്വ
യം ശവക്കുഴിമാന്തുക’, ‘അേത നാണയത്തിൽ തിരിച്ചു
െകാടുക്കുക’, എന്നിങ്ങെന അേനകം ആംഗലഭാഷാ
നുകരണങ്ങൾ നമ്മുെട ഭാഷയിൽ പ്രചരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്.
അവ മലയാളത്തിെന്റ ശക്തിയും അഴകും ൈവചിത്ര്യവും
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണു്.
3. ഉപക്രമഖണ്ഡികയിൽ ആലങ്കാരികങ്ങളായ പ്രേയാ

ഗവിേശഷങ്ങളാണു് ൈശലിയ്ക്കുദാഹരണമായി ഉദ്ധരിച്ചി
ട്ടുള്ളതു്. കുേറക്കൂടി വ്യാപകമാണു് ആ പദത്തിെന്റ അർ
ത്ഥെമന്നു പിന്നീടുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ
ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഭാഷാൈശലികളുെട സ്വഭാവം
ഇനി ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
I വ്യാകരണത്തിെന്റ സാമാന്യ വിധികെള അനുസരി

ക്കാെത തിഷ്ഠ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേയാഗവിേശഷങ്ങൾ.
ഉദാ:(a) ‘അക്കെര ഞാെനാരു മുല്ലനട്ടു.’
‘മുല്ലെയ്ക്കാരു കുടം െവള്ളം വീഴ്ത്തി.’

കർത്തരിപ്രേയാഗത്തിൽ കർമ്മം പ്രതിഗ്രാഹികാ
വിഭക്തിയായിരിക്കുെമന്നും, അതിെന്റ പ്രത്യയം ‘എ’
എന്നാെണന്നും മുൻപു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ. എങ്കിലും
‘മുല്ലെയ നട്ടു’ െവേന്നാ ‘െവള്ളെത്ത വീഴ്ത്തി’െയേന്നാ
പ്രേയാഗിക്കുന്നതു് മലയാള ഭാഷയ്ക്കു േചർന്നതല്ല.
‘ആശാരി മരം െവട്ടി’, ‘കിഴവൻ കണ്ണട വാങ്ങി’,
എന്നല്ലാെത ‘മരെത്തെവട്ടി’ ‘കണ്ണടെയ വാങ്ങി’
എെന്നാന്നും ഒരു മലയാളിയും പറയുകേയാ എഴുതു
കേയാ െചയ്കയില്ല. െവട്ടാൻ മരത്തിനും, വാങ്ങാൻ
കണ്ണാടിക്കും, കഴിവില്ലെല്ലാ. അവ അേചതനങ്ങള
േല്ല? കർത്താവു േചതനവും കർമ്മം അേചതനവു
മാെണങ്കിൽ കർമ്മപദത്തിെന്റ പ്രതിഗ്രാഹികാ പ്ര
ത്യയം േലാപിപ്പിക്കുന്നതു ഭാഷാൈശലിയാകുന്നു.
‘മാങ്ങെയ പറിച്ചു’; ‘രൂപെയ െകാടുത്തു’; എെന്നാ
െക്കപ്പറഞ്ഞാൽ നമ്മുെട െചറിയ കുട്ടികൾേപാലും
പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കും.
(b) ക്രിയാനാമങ്ങേളാടും അേചതനനാമങ്ങേളാ
ടും, സംഖ്യാവാചകമായ വിേശഷണമവയ്ക്കുെണ്ട
ങ്കിൽ ബഹുവചനപ്രത്യയം േചർക്കാറില്ല.

ഉദാ:അവനു രണ്ടടി െകാടുത്തു.
(അടികൾ െകാടുത്തു എന്നു േവണ്ട)
പത്തു മാമ്പഴവും എട്ടു മധുരനാരങ്ങയും േവണം
(മാമ്പഴങ്ങൾ, മധുരനാരങ്ങകൾ, എന്നു േവണ്ട)
കാള, ആന, കുതിര മുതലായ ജന്തുക്കൾ േചതനങ്ങ
ളാെണങ്കിലും, വിേശഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത അവേയാടും
സംഖ്യാ വാചകവിേശഷണമുള്ളേപ്പാൾ ബഹുവചന
പ്രത്യയം േചർത്തിെല്ലന്നുവരും. നാലാന, രണ്ടു കാള,
പത്തു കുതിര, ഏഴു പശു എെന്നാെക്ക പ്രേയാഗിക്കു
ന്നതു ഭാഷാൈശലിക്കു് ഇണങ്ങിയ രീതിയാണു്.
(c) ചില, പല, ഈ നാനാവാചി സർവ്വനാമങ്ങൾ

ബഹുത്വ സൂചകങ്ങളാകയാൽ നപുംസക നാമ
ങ്ങളാകുേമ്പാൾ ‘ചിലവ’, ‘പലവ’, എന്നല്ല, ‘ചി
ലതു് ’, ‘പലതു് ’, എന്നാണു സാധാരണമായി പ്ര
േയാഗിക്കുന്നതു്.

II (a) അനുപ്രേയാഗത്താൽ അർത്ഥേഭദം വരുന്ന ക്രി

യാ രൂപങ്ങൾ ഭാഷാൈശലികളിൽ സവിേശ
ഷം ഗണനീയങ്ങളാണു്:
ഉദാ:-

മറന്നുേപായി
െകാടുത്തുേപായി
അറിയിച്ചുെകാള്ളുന്നു
പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു
തുള്ളിച്ചാടി
നിന്നിരുന്നു
വലിെച്ചറിഞ്ഞു

(മനഃപൂർവ്വം െചയ്യാതിരുന്നതല്ല;
ക്ഷമിക്കണം)
(െകാടുത്തു; ഇനി പറഞ്ഞിട്ടു
കാര്യമില്ല)
(വിനയപൂർവ്വം
അറിയിക്കുന്നു)
(ക്രിയയിൽ സാഹസികത്വംകൂടി
േതാന്നിക്കുന്നു)
(ശുണ്ഠിെയടുത്തു)
(കുറച്ചുമുൻപു
നില്പുണ്ടായിരുന്നു)
(നിസ്സാരെമന്നു
തള്ളിക്കളഞ്ഞു)

(b) ഗതികളുെട േയാഗത്താൽ അർത്ഥം പരിഷ്ക്കരിച്ച
വിഭക്തിരൂപങ്ങൾ.
േവരുമുതൽ ഇലവെര,
നിെന്നെച്ചാല്ലി, കാറ്റിലൂെട, മരത്തിൽനിന്നു്,
എെന്നപ്പറ്റി, നിെന്നക്കുറിച്ചു്,
രാമെനെക്കാണ്ടു്, കൃഷ്ണേനക്കാൾ,
പാതയിലൂെട, മുകളിൽ നിന്നു്.
(c) നാമവും ക്രിയയും േചർന്നു വിേശഷാർത്ഥം കുറി
ക്കുന്ന പ്രേയാഗങ്ങൾ.
കുഴിയിൽ ചാടിക്കുക
കാലു പിടിക്കുക
െചണ്ട െകാട്ടിച്ചു
കേണ്ണാടിച്ചു
നക്ഷത്രെമണ്ണി
നാടുനീങ്ങി

–
–
–
–
–
–

ആപത്തിൽ െപടുത്തുക
ആശ്രയിക്കുക
പറ്റിച്ചു
സാമാന്യമായി ഒന്നുേനാക്കി
കഷ്ടെപ്പട്ടു
മരിച്ചു

4. േകരളീയർ മിക്കവാറും കൃഷിക്കാരാണെല്ലാ. അതു

െകാണ്ടു് ആ െതാഴിലിെല പരിചയങ്ങളിൽ നിന്നാണു്
ഒട്ടു വളെര ൈശലികൾ മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്.
‘മണ്ണറിഞ്ഞു വിത്തു് ’, ‘കതിരിനു വളം വയ്ക്കുക’, ‘അടയ്ക്ക മടി
യിൽ വയ്ക്കാം; അടയ്ക്കാമരമായാേലാ?’, ‘മുളയിലറിയാം
വിള’, ‘പച്ചവച്ചു തുടങ്ങി’,‘അന്യെന്റ വരമ്പത്തു െപാറുതി’,
‘വിതച്ചാൽ െകായ്യാെത പറ്റുേമാ?’—ഇങ്ങെന ഉദ്ധരി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കൃഷിയുെട സംഭാവനകളായ ഭാ
ഷാൈശലികൾ അവസാനിക്കുകയില്ല. ‘അടവു് എടു
ക്കുക’, ‘അടവു പയറ്റുക’, ‘കണ്ണിൽ മണ്ണിടുക’, ‘മരവാളിനു
പാള പരിച’ മുതലായവ കളരിപ്പയറ്റിൽനിന്നു് ഭാഷാ
സാഹിത്യത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ൈകയ്മുതലുകളാണു്. ‘നി
ല്ക്കക്കള്ളിയില്ലാതാവുക’, ‘അടിയറ പറയിക്കുക’, ‘ഈരാ
റു പന്ത്രണ്ടായിക്കഴിയുക’, ‘േപാട്ടരശു െകാടുക്കുക’, ഇങ്ങ
െന എത്ര ൈശലികളാണു്, ചതുരംഗം, ചൂതു് മതലായ
വിേനാദങ്ങളിൽ നിന്നു രൂപം െകാണ്ടിട്ടുള്ളതു്; ‘നാന്ദി
യാവുക’, ‘ഭരതവാക്യം െചാല്ലുക’, ‘സൂത്രധാരത്വം വഹി
ക്കുക’, ‘അണിയറയിെല കാര്യം’, ഇവെയല്ലാം നാടക
ത്തിൽനിന്നു വന്നുേചർന്നവയെത്ര. ‘അക്ഷയപാത്രം’,
‘ഭഗീരഥ യത്നം’, ‘നാരദൻ’, ‘ദുർവ്വാസാവു് ’, ‘ഹരിശ്ച
ന്ദ്രൻ’, ഇങ്ങെന പലതും പുരാണകഥകളുെട പരിചയ
ത്താൽ ൈശലിയായി പ്രേയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയവയാണു്.
ഇങ്ങെന ശ്രദ്ധിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ, ജീവിതവ്യാപാരങ്ങ
ളും വിജ്ഞാനസമ്പത്തുകളും, വിേനാദവിേശഷങ്ങളും
ഏറിേയറിവരുംേതാറും അവയിൽ നിെന്നല്ലാം ഭാഷയ്ക്കി
ണങ്ങിയ പുതിയ ൈശലികൾ ഉണ്ടാവുെമന്നും, മേനാ
ധർമ്മശാലികൾക്കു് പുതിയവ ഉണ്ടാക്കാെമന്നും മനസ്സി
ലാവും.
ചില ൈശലികളും അവയുെട അർത്ഥവും മാത്രം അടി
യിൽ േചർക്കുന്നു:–
–
–
–

അളമുട്ടുക
അടിെതറ്റുക
അടവുപിഴയ്ക്കുക
അടിെതാട്ടു മുടിവെര
അസ്തിവാരം കിളയ്ക്കുക
ആകാശം േനാക്കുക
േമേലാട്ടു േനാക്കുക
ആട്ടിൻകുട്ടി ചമയുക
ആനച്ചന്തം

}

–

ഗതിയില്ലാതാവുക.
പിഴപറ്റുക.
ഉപായം െതറ്റിേപ്പാവുക.
മുഴുവൻ
അടിേയാെട നശിപ്പിക്കുക,
മുച്ചൂടും മുടിയ്ക്കുക.

–

പകച്ചുനിൽക്കുക.

–
–

ഇരയിട്ടു മീൻപിടിക്കുക

–

ഇരുതലമൂരി

–

ഉരുളയ്ക്കുേപ്പരി
കതിരിനു വളംവയ്ക്കുക
കണ്ണിലുണ്ണി
}
കഥതീരുക
കഥകഴിയുക
കാപ്പുെകട്ടുക
കുടത്തിെല വിളക്കു്
കുേബരനും കുേചലനും
കുറുക്കൻ
ഗണപതിൈക്കയ്
തലയിൽ േകറ്റുക
െതേക്കാട്ടു േപാവുക

–
–
–

സൗമ്യത നടിക്കുക.
ആകപ്പാെടെയാരഴകു്.
െചറിയ ത്യാഗംെകാണ്ടു വലിയ
ലാഭം േനടുക.
രണ്ടുപക്ഷത്തിലും േചരുന്ന
അവിശ്വസനീയൻ.
തക്ക സമാധാനം.
അകാലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക.
വാത്സല്യപാത്രം.

–

മരിക്കുക, അവസാനിക്കുക.

–
–
–
–
–
–
–

ദീപാളി കളിക്കുക

–

െനല്ലിപ്പടി കാണുക
പച്ചവയ്ക്കുക
പാടുെപടുക
}
െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും
കൂടാെത
പൂച്ചസ്സന്യാസി
പച്ചക്കാമേദവൻ
ഭഗീരഥപ്രയത്നം
മർക്കടമുഷ്ടി
വളയൂരിേപ്പാവുക

–
–
–

–
–
–
–
–

വലവയ്ക്കുക

–

ഹരിശ്ചന്ദ്രനാവുക

–

ഒരുങ്ങുക.
േയാഗ്യത പ്രകാശിക്കാത്തവൻ.
ധനികനും ദരിദ്രനും.
കൗശലക്കാരൻ.
ആരംഭം.
ലാളിക്കുക.
മരിക്കുക.
ദുർവ്യയവും ധാരാളിത്തവും
െകാണ്ടു നശിക്കുക.
അേങ്ങ അറ്റംവെര െചല്ലുക.
പുതിയ ൈചതന്യം വരിക.
കഷ്ടെപ്പടുക.
നിരാഡംബരമായി,
അകൃത്രിമമായി.
വഞ്ചകൻ.
പരമസുന്ദരൻ.
മഹാപ്രയത്നം.
വാശി.
ആഭിജാത്യം േപാവുക.
പാട്ടിൽ െപടുത്താൻ
വഴി േനാക്കുക.
സത്യവാെനന്നു ഭാവിക്കുക.

–

അഭ്യാസം ൫൧
താെഴ എഴുതുന്ന വാക്യങ്ങളിെല ൈശലികൾ എടുെത്ത
ഴുതുകയും, അർത്ഥം വിവരിക്കുകയും സ്വന്തവാക്യത്തിൽ
പ്രേയാഗിക്കയും െചയ്യുക:1. ഞാൻ പച്ചനുണയാണു പറയുന്നെതങ്കിൽ, നീ പറ
യുന്നതു കല്ലുവച്ച കളവാണു്.
2. േജാലിെചയ്താൽ ആരുെടയും വളയൂരിേപ്പാവില്ല.

പണിെചയ്യാെത െഞളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും െകാച്ചമ്മ
ചമയുന്നതും ആേക്ഷപാർഹമാകുന്നു. ഈ മേനാഭാ
വം ഉന്മൂലനം െചയ്യണം.

3. താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ ചാടും. തലയിെലഴു
ത്തു മാച്ചാൽ മായുേമാ? അവനവൻ വിതച്ചതു് അവ
നവൻ െകായ്യണം.
4. സുഗ്രീവാജ്ഞ പുറെപ്പടുവിച്ചാൽ ഇക്കാലത്താരും
വകവയ്ക്കില്ല. ജനങ്ങൾ ക്ഷമയുെട െനല്ലിപ്പടി കണ്ടു
കഴിഞ്ഞു. അള മുട്ടിയാൽ പാമ്പു തിരിഞ്ഞു െകാ
ത്തും. ഓർമ്മയിരിക്കെട്ട.
5. േതടിയ വള്ളിതെന്ന കാലിൽ ചുറ്റി. ഇന്നു കുറുക്ക
െനയാണു കണികണ്ടെതന്നു േതാന്നുന്നു.
6. പതിെനാന്നാമിടത്തു വ്യാഴംതെന്ന നിങ്ങൾക്കു്.
എങ്ങെന കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടാതിരിക്കും!
7. െവള്ളം കൂട്ടാത്ത നുണ പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ െവ
ള്ളരിക്കെപ്പാട്ടന്മാരല്ല അതു വിശ്വസിക്കുവാൻ.
8. കുഴിക്കു കാലുനീട്ടിയിരിക്കയാണു്; എന്നിട്ടും പണ
െക്കാതിക്കു കുറവില്ല.
9. പുത്തരിയിൽതെന്ന കല്ലുകടിച്ചാെലന്തുെചയ്യും?
10. പിച്ചള െതളിഞ്ഞു. െചമ്പു പുറത്താവാെത േനാ
ക്കാൻ എന്നും കഴിയുേമാ?
11. തലയിലിരുന്നു െചവി തിന്നുന്ന വർഗ്ഗം!
12. നാവിനു കടിഞ്ഞാണു േവണം.
13. കല്യാണം കലഹത്തിെന്റ നാന്ദിയായി. അതിെന്റ
സൂത്രധാരനായി നിങ്ങൾ കൂേടണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഇനി
ഭരതവാക്യം നന്നാക്കാൻ േനാക്കുക.

37
അഭികഥനവും
അനുകഥനവും
സാമുദായിക ജീവിതത്തിൽ ഭാഷയുെട ഉപേയാഗം
ആശയവിനിമയമാണു്. അേന്യാന്യം മേനാഗതങ്ങളറി
യിക്കുവാൻ മുഖ്യമായ ഉപായം േനരിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാ
കുന്നു. എഴുതാൻ ലിപികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുൻപു്
അതല്ലാെത മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരാളുെട സംഭാ
ഷണം േകട്ടുനിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വക്താവിെന്റ വാ
ക്യങ്ങൾ അങ്ങെനതെന്ന ഉദ്ധരിേച്ചാ സ്വവാക്യങ്ങളുെട
രൂപത്തിൽ ആക്കിേയാ അതു മറ്റുള്ളവെര ഗ്രഹിപ്പിക്കു
ന്ന രീതിയും പേണ്ട നടപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണു്. േനരിട്ടു
വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിക്കു അഭികഥനെമന്നും
അതു േകട്ടനിന്ന അന്യൻ സ്വന്തം വാക്യത്തിൽ ആക്കിപ്പ
റയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനു് അനുകഥനെമന്നും േപരുെകാ
ടുക്കാം (Direct and Indirect Speech).
അഭികഥനത്തിനു് ഉദാഹരണം:ഹരിക്കാരൻ: അരുതു്, തേന്റടമില്ലാത്തവേള, തമ്പുരാൻ
വസേന്താത്സവം വിേരാധിച്ചിരിെക്ക, നീ മാമ്പൂെമാട്ടറു
പ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ?
മധുകരിക: (ഭയേത്താെട) ആര്യൻ പ്രസാദിക്കേണ!
ഈ കഥ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഹരിക്കാരൻ: േകട്ടില്ലെത്ര. മരങ്ങളും പക്ഷികളുംകൂടി
തമ്പുരാെന്റ കല്പന ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ സംവാദംതെന്ന അനുകഥന രൂപമാക്കി നമുക്കു
മാറ്റാം.
തമ്പുരാെന്റ വസേന്താത്സവവും വിേരാധിച്ചിരിെക്ക മധു
കരിക മാമ്പൂെമാട്ടറുപ്പാൻ ഭാവിച്ചതു സാഹസമാെയന്നും
തേന്റടമില്ലാത്ത അവൾ അതു െചയ്തുകൂെടന്നും ഹരിക്കാ
രൻ ശാസിച്ചു. ആര്യനായ ഉദ്യാനപാലൻ പ്രസാദിക്ക
ണെമന്നും താൻ ആ കഥ അറിഞ്ഞിരുന്നിെല്ലന്നും മധുക
രിക ഭയേത്താടുകൂടി അറിയിച്ചു. വസേന്താത്സവം വിേരാ
ധിച്ചിരിക്കുന്നതു അവൾ േകട്ടിെല്ലന്നു താൻ വിശ്വസിക്കു
ന്നിെല്ലന്നും മരങ്ങളും പക്ഷികളുംകൂടി ആ കല്പന ധരിച്ചി
രിക്കുന്നുെവന്നും ഹരിക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.
അഭികഥനത്തിൽ ഉത്തമപുരുഷേനയും മദ്ധ്യമപുരുഷ
േനയും കുറിക്കുന്ന സർവ്വനാമങ്ങൾ ധാരാളം കലർന്നി
രിക്കും. (ഞാൻ, ഞങ്ങൾ, നീ, നിങ്ങൾ, താങ്കൾ, നാം,
നമ്മൾ മുതലായവ) അവയ്ക്കു പകരം പ്രഥമ പുരുഷസർവ്വ
നാമങ്ങളും സ്വവാചിസർവ്വനാമങ്ങളും സന്ദർഭവും ഔചി
ത്യവും േനാക്കി പ്രേയാഗിക്കണം, അനുകഥനരൂപമാക്കു
േമ്പാൾ ‘ഇ’ എന്ന വിേവചകസർവ്വനാമത്തിെന്റ സ്ഥാന
ത്തു് ആ വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട ‘അ’ പകരം േചർക്കുകയും
േവണം. ഉദാഹരണത്തിൽനിന്നു് ഈ കാര്യെമല്ലാം ഗ്ര
ഹിക്കാം.
ഈ രണ്ടു് സംഭാഷണരീതികളും കലർത്തി പ്രേയാഗി
ക്കുന്നതു സാധാരണമാകുന്നു. അഭികഥനത്തിൽ നിന്നു്
അേതപടി ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ അനുകഥനത്തിൽ
േചർക്കുേമ്പാൾ അവ ഉദ്ധരണി ചിഹ്നംെകാണ്ടു് പരകീയ
മാെണന്നു സൂചിപ്പിക്കണം. “ ” ഇതാണു് ഉദ്ധരണി.
ഉദാഹരണം:“അരുതു്, തേന്റടമില്ലാത്തവേള, തമ്പുരാൻ വസേന്താത്സ

വം വിേരാധിച്ചിരിെക്ക നീ മാമ്പൂെമാട്ടറുപ്പാൻ ഭാവിക്കു
ന്നുേവാ?” എന്നു ഹരിക്കാരൻ മധുകരികെയ ശാസിച്ചു.
“ആര്യൻ പ്രസാദിക്കേണ! ഈ കഥ ഞാൻ അറിഞ്ഞി
രുന്നില്ല” എന്നു് ഭയേത്താടുകൂടി ആ ബാലിക അറിയി
ച്ചു. താനതു വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലന്നും മരങ്ങളും പക്ഷികളും
ആ കല്പന അറിഞ്ഞിരിക്കുെന്നന്നും ഹരിക്കാരൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.
ഇനി അനുകഥനം അഭികഥനമായി മാറ്റുന്ന രീതിക്കും
ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാം.
കുറച്ചുദിവസേമ ആയുള്ളൂ തമ്പുരാെന്റ സന്നിധിയിേല
യ്ക്കു് അവിടെത്ത സ്യാലൻ തെന്ന അയച്ചിെട്ടന്നും തനി
ക്കു പ്രമദവനം നന്നാക്കുന്ന പണിയുെട തിരക്കുെകാണ്ടു്
മെറ്റാന്നിലും ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാറിെല്ല
ന്നും ആര്യനായ ഹരിക്കാരേനാടു് മധുകരിക പറഞ്ഞു.
അതു് ശരിയായിരിക്കാെമന്നും ഇനി അങ്ങെന െചയ്യരു
െതന്നും ഹരിക്കാരൻ മറുപടി നൽകി.
അഭികഥനം—

മധുകരിക: ആര്യാ, തമ്പുരാെന്റ സന്നിധിയിേലക്കു്
അവിടെത്ത സ്യാലൻ എെന്ന അയച്ചിട്ടു കുറച്ചു ദിവസ
േമ ആയുള്ളൂ. പ്രമദവനം നന്നാക്കുന്ന പണിയുെട തിര
ക്കുെകാണ്ടു് എനിക്കു മെറ്റാന്നിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ
അവസരം കിട്ടാറില്ല.
ഹരിക്കാരൻ: ആകെട്ട, ഇനി ഇങ്ങെന െചയ്യരുതു്.
വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുകഥനത്തിേന്റയും അഭിമുഖകഥന
ത്തിേന്റയും രീതിേഭദങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കയും രണ്ടു സമ്പ്രദായ
ത്തിലും എഴുതിപ്പഠിക്കയും െചയ്യണം.

അഭ്യാസം ൫൨
I അനുകഥനരീതിയിൽ അർത്ഥെമഴുതുക:-

പടയാളി:
‘വാേള, െതളിഞ്ഞിടുക; നിൻ പണിതീർന്നതില്ല,
നാേളയ്ക്കു നീട്ടിടുക നിെന്റയുറക്കെമല്ലാം.
ആേളെറയുണ്ടിഹ പടയ്ക്കുവരുന്നു,േതൻെചാല്ലാേള, നിനക്കിനിയുമിെന്നാരു കാഴ്ചകാണാം.’
II അനുകഥനമാക്കുക:(a) ഹമീദ്: നായാട്ടു പാടിെല്ലന്നാേണാ നിങ്ങളുെട
വാദം?

അബ്ദുൾ: ഞാൻ അങ്ങെന പറഞ്ഞില്ലെല്ലാ. വി
േനാദത്തിനുേവണ്ടി മൃഗങ്ങെള നായാടുന്നതു് ക്രൂര
മാെണന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം.
ഹമീദ്: പുലിയും കാട്ടാനയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്നു
ആളുകേളയും പശുക്കേളയും മറ്റും െകാന്നാൽ
ൈകയും െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു പാപമേല്ല? ആ ക്രൂര
മൃഗങ്ങെള അേപ്പാൾ െകാേല്ലണ്ടതേല്ല?
അബ്ദുൾ: തീർച്ചയായിട്ടും.
(b) കച്ചവടക്കാരൻ: േസ്നഹിതാ, വരൂ. ഞാൻ വള
െര പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. നിങ്ങ
ളുെട വായനശാലയ്കക്കു് എെന്റ ൈകവശമുള്ള കു
െറ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ െകാള്ളാം.
കാര്യദർശി: ഞങ്ങൾക്കു് ഇത്തവണ വളെരക്കു
റച്ചു പണേമയുള്ളൂ. എന്നാലും ഞാൻ േനാക്കെട്ട.
നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഉെണ്ട
ങ്കിൽ ചിലതു വാങ്ങാം.
കച്ചവടക്കാരൻ: വരു, ഇരിക്കൂ. ചായവരുത്തെട്ട?
III അഭികഥനമാക്കുക:-

ബുദ്ധൻ, യാഗത്തിെന്നതിരാകയാൽ, തെന്റ നാട്ടിൽ
നിന്നു് ഉടൻ െപാെയ്ക്കാള്ളണെമന്നു മഗധരാജാവു്
ആജ്ഞാപിച്ചു. ജന്തുക്കെള നിഗ്രഹിക്കുന്നതു ധർമ്മ
മാെണന്നു കരുതുന്ന രാജാവിെന്റ നാട്ടിൽ നിന്നു
േപാകരുെതന്നു പറഞ്ഞാലാണു് തനിക്കു വിഷാ
ദം േതാന്നുകെയന്നും, ഉടൻ യാത്രയ്ക്കനുവദിച്ചതിൽ
സേന്താഷമാണുള്ളെതന്നും, ബുദ്ധൻ ധീരമായ സ്വര
ത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു.
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പ്രിയെപ്പട്ട ഭാസ്കരാ,
േസ്നഹപൂർവ്വം അയച്ച കത്തു യഥാകാലം കിട്ടി. അക്ഷര
ങ്ങളുെട വടിവു നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണെമന്നു മുൻെപാ
രു കത്തിൽ ഞാൻ ഉപേദശിച്ചതു വ്യർത്ഥമായിെല്ലന്നു
കാണുന്നതിൽ സേന്താഷമുണ്ടു്. ൈകയക്ഷരത്തിനു നല്ല
വടിവും മിഴിവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഈ വിഷയ
ത്തിൽ മനസ്സിരുത്തണം.
ഇത്തവണ മറ്റു ചില സംഗതികളാണു് എനിക്കു കുറിക്കു
വാൻ േതാന്നുന്നതു്. ഒരിടത്തു ‘െദയ’ എെന്നഴുതിയിരി
ക്കുന്നു. എഴുേതണ്ടതു ‘ദയ’ എന്നാണു്. ഗ, ജ, ഡ, ദ, ബ,
യ, ര, ല, ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ നാം ഉച്ചരിക്കുേമ്പാൾ
ഇവയിെല അകാരം ദുഷിച്ചു് എകാരച്ഛായ കലർന്നതാ
യിത്തീരുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു വാസ്തവം തെന്ന. എന്നാലും,
ഗംഗ, ജന്മം, ദയ, ബലം, യമി, രമ, ലത, എെന്നാെക്കേയ
എഴുതുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ ലിപികെളഴുതുേമ്പാൾ പ്രമാ
ദം പറ്റാെത സൂക്ഷിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉച്ചാരണൈവ
കല്യേമാ ലിപിവിന്യാസത്തിൽ ന്യൂനതേയാ പറ്റിയാൽ
അതു ലജ്ജാകരമായി േതാന്നാറിേല്ല? മാതൃഭാഷയിൽ
അങ്ങെനയുള്ള അബദ്ധം േനരിട്ടാൽ അധികം ലജ്ജാവ
ഹമായിേത്താേന്നണ്ടതാണു്.
സംവൃേതാകാരം എഴുതുന്നതിൽ ചിലേപ്പാൾ, അശ്ര
ദ്ധെകാണ്ടായിരിക്കണം, െതറ്റുപറ്റുന്നുണ്ടു്. ‘എനിക്കു
അേങ്ങാട്ടു വരണെമന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടു് ’ എന്നു കത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വരുന്നതു് എനിക്കു് ആഹ്ലാദാവഹം
തെന്ന. സംവൃേതാകാരത്തിനു പിൻപു് സ്വരം വന്നാൽ,
ഉകാരം വിവൃതമാക്കിെയഴുതരുെതന്നു ഞാൻ പഠിപ്പി
ച്ചിരുന്നതേല്ല? ഈ െതറ്റു് ഇനി വരുത്തിയാൽ എനി
ക്കു പരിഭവം ആവും. എെന്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ െചറിയ
അക്ഷരെത്തറ്റുേപാലും വരുത്തുന്നതു് എനിക്കു് ഇഷ്ടമ
ല്ല. വാക്യാവസാനങ്ങളിൽ സംവൃേതാകാരം വരുന്നിട
െത്താെക്ക ഭാസ്കരൻ ശരിക്കു് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ടു്. ഭിത്തിക,
അങ്കുശം, ഈ ചിഹ്നങ്ങളാവശ്യമായ വാക്യഭാഗം സംവൃ
േതാകാരത്തിലാണു് അവസാനിക്കുന്നെതങ്കിൽ, അതു
വിവൃതമാക്കിെയഴുതരുതു്, മറക്കുകയില്ലെല്ലാ.
ഭാസ്കരെനന്താണു്, എെന്റ ‘പുറന്നാൾ’ ‘എടവ’ മാസ
ത്തിലേല്ല എന്നു േചാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്? എെന്റ പിറന്നാൾ
ഇടവമാസത്തിലാണു്. പിറന്നനാൾ പുറന്നാളാകുേമാ?
പിറന്നാളേല്ല ആവുക? പദാദിയിെല ഇകാരം ഉച്ചാര
ണത്തിലുള്ള ഉദാസീനത നിമിത്തം ചിലരു് ‘എ’ എന്നാ
ക്കാറുണ്ടു്. അവരും എഴുതുേമ്പാൾ ആ െതറ്റുവരുത്തുക
യില്ല. എല, എലവു്, എെന്നാെക്കെയഴുതുന്നതു് ശരിയ
െല്ലന്നും, ഇല, ഇലവു്, എെന്നല്ലാമാണു ശരിയായ രൂപ
െമന്നും ഓർത്തിരിക്കണം. ചിലരു് ‘െപറന്നാൾ’, ‘െപഴ’,
‘െകഴക്കു് ’, ‘െവളക്കു് ’ എന്നു് ഉച്ചാരണശുദ്ധിയില്ലാെത
പറയും; അതനുസരിച്ചു് എഴുതും ‘പിറന്നാൾ’, ‘പിഴ’, ‘കി
ഴക്കു് ’, ‘വിളക്കു് ’ എെന്നാെക്കയാണു് എഴുേതണ്ടതും
പറേയണ്ടതും.
ഭാസ്കരെന്റ ചങ്ങാതിയായ വർഗീസ് ഇേപ്പാൾ നല്ല വണ്ണം
പഠിക്കുന്നുണ്ടു്, ഇേല്ല? വർഗീസ് രണ്ടാഴ്ചമുൻപു് എനിക്കു്
ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു. ഓേരാ പ്രധാനസംഗതിയും വകു
പ്പുതിരിച്ചു്, ഇടത്തുഭാഗത്തു സ്ഥലംവിട്ടു്, വൃത്തിയായി എഴു
തിയിരിക്കുന്നു. അയാൾ ഒരു കാര്യം മറന്നുേപായി. മു
കളിൽ കെത്തഴുതിയ തീയതിേയ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്ഥലം
കാണിച്ചിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തു്, നമ്മുെട ആ പാഠ
ശാലയിൽത്തെന്നയാേണാ വർഗീസ് പഠിക്കുന്നതു്? ആ
മിടുക്കൻ, ‘െപട്ടന്നു’ സേന്താഷം േതാന്നി, ‘ആണന്നു’
വിചാരിച്ചില്ല, എെന്നാെക്ക എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ‘ആെണ
ന്നു് ’, ‘െപെട്ടന്നു് ’, ‘േപാെയന്നു് ’, എെന്നല്ലാമാണു് എഴു
േതണ്ടതു്. ‘എതിർക്കുന്നു’, ‘എതിർത്തു’, എന്നാണു ശു
ദ്ധരൂപെമന്നാേലാചിക്കാെത ‘എതൃക്കുന്നു’, ‘എതൃത്തു’
എന്നിങ്ങെന എഴുതുന്നതു് അശ്രദ്ധെകാണ്ടേല്ല? ‘ൈവ
യാകരണെന’ ‘വയ്യാകരണനാ’ക്കുന്നതും ‘ൈനയായിക
െന’ ‘നയ്യായികനാ’ക്കുന്നതും വലിയ െതറ്റാണു്.
ഭാസ്കരൻ േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ നമ്മുെട ചില അമ്മൂമ്മമാർ ‘ഔവ
നവാസം കഴിഞ്ഞു പുരിപുക്കു യവ്വനേമാടങ്ങിരിക്കും കാ
ലം’ എന്നു കീർത്തനത്തിൽ െചാല്ലുന്നതു്? അകാരാദി
ക്രമത്തിലുള്ള കീർത്തനമാകയാൽ, ‘ഔ’ എന്നായിരി
ക്കും വർണ്ണം എന്നു് അവർ ഭ്രമിച്ചുേപായതായിരിക്കണം.
‘അവ്വനവാസം’ എന്നാണു് ആ ഈരടി തുടങ്ങുന്നതു്. യു
വാവിെന്റ ഭാവം യൗവനമാണു്; യവ്വനമല്ല. െതറ്റുപറ്റാ
െത സൂക്ഷിക്കണം, ഈ വാക്കു് ഉച്ചരിക്കുേമ്പാഴും എഴുതു
േമ്പാഴും ഗുരുവിെന്റ ഭാവം ഗൗരവം, പുരുഷെന്റ ധർമ്മം
പൗരുഷം. ‘അനുഗൃഹീതനായ കവി’ എന്നല്ലാെത ‘അനു
ഗ്രഹം’ എന്ന ക്രിയാനാമരൂപം കണ്ടു് ‘അനുഗ്രഹീതൻ’
എന്നു വർഗീസ് െതറ്റിദ്ധരിെച്ചഴുതിയിരുന്നു, അയാളുെട
കത്തിൽ. ‘ഗൃഹീതൻ’, ‘അനുഗൃഹീതൻ’, എന്നിങ്ങെന
യാണു് സാധുവായ രൂപം.
നമ്മുെട നാടിനു് ‘അഭിവൃദ്ധി’യുണ്ടാക്കുന്ന ‘പ്രവൃത്തി’കളിൽ
വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ പങ്കുെകാള്ളുന്നതു നന്നു്.
നല്ലതു ‘പ്രവർത്തിക്കാ’നാണു് ൈകയ്; തീയതു ‘പ്രവർ
ത്തിക്കാ’നല്ല. അതുെകാണ്ടു് േശ്രയസ്സു ‘വർദ്ധിക്കും’. േസ്ന
ഹെത്തക്കരുതി ‘നൂറാവൃത്തി’ മരിക്കുവാൻ ഒരു മഹാ
കവി പറയുന്നു. രാജ്യേസ്നഹെത്തക്കരുതി ജന്മവും മര
ണവും എത്ര ‘ആവർത്തിച്ചാലും’ സേന്താഷിക്കയാണു
േവണ്ടതു്, എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയെട്ട. (പ്രവൃത്തി, ആവൃ
ത്തി, നിവൃത്തി, അഭിവൃദ്ധി എന്നിങ്ങെനയാണു നാമരൂ
പങ്ങൾ. പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആവർത്തിക്കുന്നു, നിവർത്തി
ക്കുന്നു, അഭിവൃദ്ധിക്കുന്നു, എന്നിങ്ങെനയാണു ക്രിയാരൂ
പം. ഭാസ്കരൻ ‘പ്രവർത്തി’ എന്നു നാമരൂപം എഴുതിയതു
ശരിയായില്ല.)
അധപതനം, അന്തകരണം, ദുഖം എെന്നാെക്ക ചില
പത്രേലഖനങ്ങളിൽ കാണാറിേല്ല? ഭാസ്കരനു ചിരിവ
രാറിേല്ല അങ്ങെനെയഴുതിക്കാണുേമ്പാൾ. അധഃപത
നം, അന്തഃകരണം, ദുഃഖം, എന്നിങ്ങെന ശരിയായിെട്ട
ഴുതുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ പത്രേലഖകന്മാരായാൽ
എന്തു െചയ്യും! വിസർഗ്ഗം സംസ്കൃതഭാഷയിൽ മാത്രമുള്ള
ഒരു ധ്വനിവിേശഷമാണു്. സംസ്കൃതത്തിെന്റ അക്ഷരമാല
നമ്മുെട അക്ഷരമാലയിൽ േചർക്കുന്നതിനു മുൻപു് ഈ
ധ്വനി ഉച്ചരിക്കാനും എഴുതാനും മലയാളികൾക്കു സാ
ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഗ, ജ, ഡ, ദ, ബ; ഖ, ഛ, ഠ, ഥ, ഫ; ഘ,
ഝ, ഢ, ധ, ഭ; ശ, ഷ, സ, ഹ, ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും
നമ്മുെട ഭാഷയിലില്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് സംസ്കൃത
പദങ്ങൾ അങ്ങെന തെന്ന എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല,
പണ്ടു്. അന്നാണു്, തുക്കം (ദുഃഖം), തുകം (സുഖം) ചടം
(ജഡം) എെന്നാെക്ക മലയാളികൾ പറകയും, എഴുതു
കയും െചയ്തിരുന്നതു്. ഇങ്ങെന രൂപം മാറ്റി, മറ്റു ഭാഷ
കളിൽ നിന്നു വാക്കുകെളടുക്കുേമ്പാൾ, അവയ്ക്കു തത്ഭവ
ങ്ങൾ എന്നു േപരിടാം. ഇന്നു നമുക്കു തത്ഭവരൂപം േവ
ണ്ടെല്ലാ. അേതപടി, തത്സമങ്ങളായിട്ടുതെന്ന, എടുക്കാ
മെല്ലാ. അന്തഃകരണം, ദുഃഖം, അധഃപതനം, മനഃപരി
ഷ്ക്കാരം, ഇങ്ങെന സംസ്കൃതതത്സമങ്ങൾ തെന്നയാണു്
വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുെത്തഴുതുേമ്പാഴും ഉപന്യാസം രചി
ക്കുേമ്പാഴും പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതു്.
ഭാസ്കരെന്റ കത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു: ‘ഞങ്ങൾ
ആ സത്യം മറക്കുകയില്ല’, എന്നേല്ല? സത്യം മറക്കരുതു്;
സത്യം മറയ്ക്കയുമരുതു്. ‘മറയ്ക്കുക’, ‘മറക്കുക’; ‘ഉറക്കുക’,
‘ഉറയ്ക്കുക’; ‘കിടയ്ക്കുക’, ‘കിടക്കുക’; ഈ പദങ്ങളുെട േജാടി
കൾ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടു്. താലവ്യമായ
അകാരത്തിനുേശഷം യകാരം ആഗമം വരുെമന്നു പഠി
ച്ചിട്ടുള്ള സന്ധികളിെലല്ലാം അതു േചർക്കണം. ‘വിലയ്ക്കു’
പകരം ‘വിലക്കു’ േപാരാ; ‘വിളയ്ക്കു’ പകരം ‘വിളക്കും’.
മുൻെപാരിക്കൽ ഭാസ്കരൻ ഒരു ഉപന്യാസം എെന്ന കാ
ണിച്ചിേല്ല? പഠിച്ചും ആേലാചിച്ചും ആണു് അെതഴുതിയ
െതന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. അതിലുമുണ്ടായിരുന്നു, ചില
അക്ഷരെത്തറ്റുകൾ. ‘വ്യത്യസ്തം’, ‘പ്രസ്താവം’, ‘മനസ്താ
പം’, എെന്നാെക്ക തിരുത്തി ശരിയാക്കിയിട്ടേല്ല മാസിക
യ്ക്കു് അയച്ചതു്? ‘വ്യത്യസ്ഥം’, ‘പ്രസ്ഥാപം’, ‘മനസ്ഥാപം’,
ഇങ്ങെന എഴുതുന്നതു െതറ്റാകുന്നു. ‘സ്ഥാപിക്കുക’ എന്ന
തിനു പകരം ആ േലഖനത്തിൽ ‘സ്താപിക്കുക’ എന്നു
കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നു. അതും മാറ്റിയെല്ലാ.
ഈ എഴുത്തു്, ഏതായാലും, കുെറ നീണ്ടുേപായി. ആ
സ്ഥിതിക്കു് ലിപിവിന്യാസത്തിൽ പറ്റാവുന്ന മറ്റു ചില
െതറ്റുകൾകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിേച്ചക്കാം. ഭാസ്കരനു് അതു
സഹായമാവും; ഇേല്ല? ‘ജിതം’, ‘നീതം’, ഈ വാക്കുകൾ
ക്കു് ജയിക്കെപ്പട്ടതു്, നയിക്കെപ്പട്ടതു്, എന്നാണെല്ലാ
അർത്ഥം. ‘ജി’, ‘നീ’, ഈ സംസ്കൃതധാതുക്കേളാടു് ‘തം’
എന്ന പ്രത്യയമാണു് ഇവിെട േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. ഇതു
മറ്റു ധാതുക്കേളാടു േചരുേമ്പാൾ സന്ധിയിൽ പല മാ
റ്റം വരും. ഉദാഹരണമായി ‘നശ് + തം’ സന്ധിയിൽ
‘നഷ്ടം’ എന്നാകുന്നു. തുഷ്തം = തുഷ്ടം. പുഷ്ടം, മുഷ്ടം, ശി
ഷ്ടം, ദൃഷ്ടം എെന്നാെക്ക രൂപമുണ്ടാകുന്നതു് ‘തം’ എന്ന
പ്രത്യയം േചർന്നിട്ടാണു്. ‘പുഷ്ഠം’, ‘ശിഷ്ഠം’ എെന്നാെക്ക
എഴുതരുതു്; ഉച്ചരിക്കയുമരുതു്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മെറ്റാന്നു
കൂടി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാനുണ്ടു്. ഏറ്റവും ബലമുള്ളതു് എന്നർ
ത്ഥത്തിൽ നാം ‘ബലിഷ്ഠം’ (ബലിഷ്ഠമായ സിംഹം, ബലി
ഷ്ഠനായ പുരുഷൻ, ബലിഷ്ഠയായ രാക്ഷസി) എന്ന പദം
പ്രേയാഗിക്കാറിേല്ല? ‘ഇഷ്ഠ’ ശബ്ദമാണു്, ഈ അർത്ഥം
കുറിക്കുവാൻ സംസ്കൃതപദങ്ങളിൽ േചർന്നു കാണുന്ന
തു്. േജഷ്ഠൻ, കനിഷ്ഠൻ, ഗർവ്വിഷ്ഠൻ ഇത്യാദി പദങ്ങളിൽ
‘ഷ്ട’ എന്ന അക്ഷരമില്ല.
എഴുത്തു നിർത്തെട്ട. ഭാസ്കരൻ അച്ഛെന്റ ‘ഷഷ്ടിപൂർത്തി’ക്കു
ഞങ്ങെള ക്ഷണിക്കയിേല്ല? അത്ര സത്യസന്ധതയും കൃ
ത്യനിഷ്ഠയും ഉള്ള ഒരദ്ധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എെന്റ
േസ്നഹാദരങ്ങൾ അറിയിക്കുമെല്ലാ.
േസ്നഹപൂർവ്വം,
ജി.

അഭ്യാസം ൫൩
I. െതറ്റായ രൂപം െവട്ടിക്കളയുക:(a) വരിഷ്ഠം

കനിഷ്ഠപുത്രൻ
േശ്രഷ്ഠം
(b) ദുഷ്ടം
പുഷ്ടി
മുഷ്ടി
(a) ഷഷ്ഠി
ഷഷ്ടിപൂർത്തി
നിഷ്ഠ

വരിഷ്ടം
കനിഷ്ടപുത്രൻ
േശ്രഷ്ടം
ദുഷ്ഠം
പുഷ്ഠി
മുഷ്ഠി
ഷഷ്ടി
ഷഷ്ഠിപൂർത്തി
നിഷ്ട

(ഇടെത്ത പത്തിയിലുള്ളവ സുബദ്ധങ്ങളും എതിർപ
ത്തിയിലുള്ളവ അബദ്ധങ്ങളും ആകുന്നു.)
II. (a) വിസർഗം േവണ്ട സ്ഥാനത്തുമാത്രം േചർക്കുക:സുഖം, അഭിപ്രായം, ദുഖം, പുന പുനഃ, അന്തകര
ണം, മനസ്ഥിതി, മനപരിപാകം.
(b) െതറ്റായ രൂപം െവട്ടിക്കളയുക:മനസ്താപം, മനസ്ഥാപം; സംസ്ഥാനം, സംസ്താ
നം; ദുസ്ഥിതി; പന്ഥാവു്, പന്ധാവു്.
III. (a) താെഴ പറയുന്ന നിലയിലുള്ള ആളുകൾക്കു് എഴു

െത്തഴുതുേമ്പാൾ അവെര എങ്ങെന സംേബാ
ധന െചയ്യും:
അച്ഛൻ, അമ്മ, അനുജൻ, േജ്യഷ്ഠൻ, അനുജ
ത്തി, േജ്യഷ്ഠത്തി, ഗുരു, േസ്നഹിതൻ, മിത്രം,
അപരിചിതനായ ഒരു മാന്യൻ.
(പ്രിയെപ്പട്ട അച്ഛാ, പ്രിയെപ്പട്ട അേമ്മ, പ്രിയഗു
േരാ, പ്രിയ േസ്നഹിതാ, മിത്രേമ, മാന്യേര, ഇത്യാ
ദി സംബുദ്ധികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു യഥാസ്ഥാനം
േചർക്കണം.)
(b) സംേബാധന കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുചിഹ്നം ഇടണം?
(c) എഴുത്തുപസംഹരിേക്കണ്ടെതങ്ങെന?

(േപരിെന്റ മുൻപിൽ, േസ്നഹപൂർവ്വം, ആദരപൂർവ്വം, വി
നയപൂർവ്വം, ഭാവുകാശംസകേളാേട, േക്ഷമപ്രാർത്ഥ
നേയാെട, ധന്യവാദപുരസ്സരം, ഇത്യാദി ക്രിയാവിേശ
ഷണങ്ങൾ യേഥാചിതം േചർത്തു് അങ്കുശം ഇടാം.
അച്ഛൻ, അമ്മ, അന്യഗുരുജനങ്ങൾ, ഇവർെക്കഴുതു
േമ്പാൾ ആദരപൂർവ്വേമാ, വിനയപൂർവ്വേമാ, േസ്നഹാദ
രപൂർവ്വേമാ ആയിരിക്കയാണെല്ലാ നല്ലതു്. അവർ നി
ങ്ങൾക്കു് എഴുതുന്നതു് വാത്സല്യപൂർവ്വേമാ, േസ്നഹപൂർ
വ്വേമാ, ഭാവുകാശംസേയാടുകൂടിേയാ ഒെക്ക ആയിരി
ക്കും. അപരിചിതമാന്യനു ധന്യവാദപുരസ്സരം കെത്ത
ഴുതുന്നതു മര്യാദയാണു്. വിനീതൻ, വിേധയൻ മുത

ലായ പദങ്ങളും േലഖകെന്റ േപരിനു മുൻപിൽ യേഥാ
ചിതം േചർക്കാം.)
IV. (1) പുതിയ സിനിമേയാ നാടകേമാ സർക്കേസ്സാ

കണ്ടേപ്പാളുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അനുജേന
േയാ േസ്നഹിതേനേയാ അറിയിക്കാൻ ഒരു
കത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ എഴുതുക.
(2) നിങ്ങെള ആകർഷിച്ച ഒരു പ്രസംഗം, അത്യന്തം
രസിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകം, നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ
വിചാരിക്കുന്ന ജീവിതവൃത്തി, ഇവയിൽ ഒന്നു മു
ഖ്യമായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കത്തു് േജ്യഷ്ഠനു്
അയക്കുവാൻ െതയ്യാറാക്കുക.

V. ശബ്ദശുദ്ധി മുൻനിർത്തിെയഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ കത്തി

െല ആശയം സംഗ്രഹിേച്ചാ വിപുലനം െചേയ്താ ഉപ
ന്യാസരൂപത്തിെലഴുതുക.

39
ഭാഷാശുദ്ധി
1. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു മലയാളത്തിേലയ്ക്ക് അേനകം

പദം തത്സമമായും തത്ഭവമായും സ്വീകരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു്
അറിയാമെല്ലാ. രുധിരം, േമഷം, രാക്ഷസൻ, രംഗം
മുതലായവ തത്സമങ്ങളും, ഉതിരം, േമടം, അരക്കൻ,
അരങ്ങു് മുതലായവ തത്ഭവങ്ങളുമാകുന്നു. തത്ഭവങ്ങ
ളുെട പ്രചാരം നമ്മുെട പദ്യത്തിലും, അതിലധികം
ഗദ്യത്തിലും, കുറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയാണു്. പ്രചാരം
ഇല്ലാത്ത പദങ്ങൾ േതമാനം വന്നേതാ നടപ്പിലില്ലാ
ത്തേതാ ആയ നാണ്യങ്ങെളേപ്പാെലയാകുന്നു. അവ
കഴിയുന്നത്ര ഗദ്യത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കാതിരിക്കയാണു്
നല്ലതു്. സ്വഭാഷാപദങ്ങെള ഇതരഭാഷാപദങ്ങേള
ക്കാൾ, ആദരണീയങ്ങളായി കരുതുകയും േവണം.
േകരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നടപ്പില്ലാത്ത വാക്കു
കൾ ആകാവുന്നിടേത്താളം പ്രേയാഗിക്കാതിരിക്ക
യാണു നല്ലതു്.

2. ഭാഷയിേലയ്ക്കു കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള സംസ്കൃതപദങ്ങ

ളിൽ ചിലതിെന്റ അർത്ഥം വളെര മാറിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്.
‘അതിശയിക്കുക’ എന്ന വാക്കിനു് ‘കവിഞ്ഞുനിൽ
ക്കുക’ എന്നാണർത്ഥം. ‘കല സൗന്ദര്യത്തിെന്റ തിക
വിൽ പ്രകൃതിെയ അതിശയിക്കുന്നു’, ‘പാശ്ചാത്യന്മാർ
ഭൗതിക വിജ്ഞാനീയത്തിൽ പൗരസ്ത്യെര അതിശ
യിക്കുന്നു’, എന്നിങ്ങെന നമ്മുെട ഭാഷയിൽത്തെന്ന
പ്രേയാഗിക്കയും െചയ്യാറുണ്ടു്. എന്നാൽ, ആ വാർ
ത്ത േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ ‘അതിശയിച്ചുേപായി; എെന്റ
കൂട്ടുകാർക്കും ‘അതിശയം േതാന്നി’, എന്നീ മട്ടിലുള്ള
പ്രേയാഗം ദുർല്ലഭമല്ല. ‘അത്ഭുതെപ്പടുക’ എന്നാണ
െല്ലാ മാറിവന്നിട്ടുള്ള അർത്ഥം. എന്നാൽ അത്ഭുത
െപ്പടത്തക്കതു് എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘അതിശയനീയം’
എന്നു പറയാതിരിക്കയാണു് യുക്തം. ആ സംസ്കൃതത
ദ്ധിതത്തിനു് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച അർത്ഥേത്താടാണു്
ബന്ധമുള്ളതു്. ‘വർത്തമാന’ത്തിനു മലയാളത്തിേല
വൃത്താന്തം എന്നർത്ഥമുള്ളു. സംസ്കൃതത്തിൽ ‘നടന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന’ എന്നാണർത്ഥം. രണ്ടർത്ഥത്തി
ലും ഭാഷയിൽ ആ പദം വരും. ‘വർത്തമാനപത്രം’
വൃത്താന്തപത്രമാണു്. ‘വർത്തമാനകാലം’ നടന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാലവും. ‘അധികരിക്കുക’ എന്ന
വാക്കിനു ‘വിഷയമാക്കുക’ എന്നാണർത്ഥം. ‘അധി
കമാവുക’ എന്നല്ല. ചില േലഖകന്മാർ അങ്ങെന
ഒരർത്ഥം അതിനുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിദ്യാർ
ത്ഥികൾ അവെര അനുകരിക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നി
ല്ല. ‘സംസ്കൃത നാടകങ്ങെള അധികരിച്ചു് ആ പണ്ഡി
തൻ െചയ്ത പ്രസംഗം ശ്രേദ്ധയമായിരുന്നു’ എന്നു
പറയാം. ‘അതു േകട്ടുനിന്നവരുെട ജ്ഞാനം അധിക
രിച്ചു’ എന്ന പ്രേയാഗം സാധുവല്ല.

3. അധുനാ ഭവിച്ചതു് എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘ഇക’ എന്ന പ്ര
ത്യയം േചർന്നുണ്ടാകുന്ന വിേശഷണപദം ‘ആധുനി
കം’ എന്നാകുന്നു; ‘ആധുനീകം’ എന്നല്ല. ഇതുേപാ
െലതെന്ന, പൗരാണികം, ലൗകികം, ൈദവികം, ഭാ
ഗികം, കാലികം മുതലായ രൂപങ്ങളും ‘ഇക’ േചർന്നു
ണ്ടാകുന്നവയെത്ര. പൗരാണീകം, ഭൗതീകം, ൈദവീ
കം എന്നും മറ്റും എഴുതരുതു്.
4. ‘രമണീയം’, ‘കമനീയം’, ഈ വിേശഷണങ്ങളിൽ നി
ന്നുണ്ടാവുന്ന നാമങ്ങളാണു്, ‘രാമണീയകം’, ‘കാമനീ
യകം’, ഇവ. രാമണീയകത, കാമനീയകത എന്നുപ
േയാഗിക്കുന്നതു് െതറ്റാകുന്നു. രമണീയത, കമനീയത;
രമണീയത്വം, കമനീയത്വം; എന്നിങ്ങെന നാമരൂപ
ങ്ങൾ േവെറയുമുണ്ടു്.
5. കാവ്യം നിങ്ങെള ആകർഷിക്കുെന്നങ്കിൽ, അതു്
‘ആകർഷക’മാെണന്നാണു പറേയണ്ടതു്. ‘ആകർ
ഷണീയ’മാെണന്നല്ല. പ്രശംസയ്ക്കു ‘പാത്ര’മായാൽ
മതി, ‘പാത്രവാൻ’ ആേവണ്ട. സുഹാർദ്ദത്തിെന്റ ഭാ
വം സൗഹാർദ്ദമാണു്. സുഹൃത്തിെന്റ ഭാവം സൗഹൃ
ദവും. സൗഹാർദ്ദത, സാരള ്യത, ഐക്യത എെന്നാ
െക്ക പ്രേയാഗിക്കുന്നതു സാധുവല്ല. സൗഹാർദ്ദം,
സാരള ്യം, ഐക്യം, ഇങ്ങെനയാണു് സാധുരൂപം.
പാകത, സഖ്യത, േവഗത മുതലായവയും സുബദ്ധ
ങ്ങളല്ല. പാകം, സഖ്യം, േവഗം, എെന്നാെക്കയാണു്
ശരിയായ രൂപം.
6. സേന്താഷചിത്തൻ, പ്രസാദമുഖൻ, എന്നു നാമങ്ങെള
പൂർേവ്വാത്തരപദങ്ങളാക്കി സമാസിക്കരുതു്; സന്തു
ഷ്ടചിത്തം, സന്തുഷ്ടചിത്തൻ, പ്രസന്നമുഖം, പ്രസന്ന
മുഖൻ, ഇങ്ങെന വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങൾ േചർന്നാ
ണു് കർമ്മധാരയനും ബഹുവ്രീഹിയും ആകുന്നതു്.
7. സേമ്മളനം ഒരാളുെട ആധ്യക്ഷ്യത്തിേലാ അധ്യക്ഷത
യിേലാ ആവാം. ‘അധ്യക്ഷ’ത്തിൽ ശരിയാവില്ല. സാ
മ്രാജ്യത്തിെന്റ അധിപതി ‘സമ്രാട്ടാ’ണു്; ‘സാമ്രാട്ട’ല്ല.
8. മഹദ്വാക്യം എന്ന സമസ്തപദത്തിനു മഹാെന്റ വാക്യ
െമന്നും മഹാവാക്യം എന്നതിനു്, മഹത്തായ വാക്യ
െമന്നുമർത്ഥമാകുന്നു. മഹാരാജ്ഞി മഹതിയായ രാ
ജ്ഞിയും മഹാപുരുഷൻ മഹാനായ പുരുഷനുമാണു്.
9. ‘മനസ്സാക്ഷി’െയ മാനിച്ചാേല ‘മനസ്സുഖ’മുണ്ടാവൂ.
‘മേനാസുഖ’വും ‘മേനാസാക്ഷി’യും സാധൂരുപങ്ങളല്ല.
10. േകരളത്തിെന്റ ‘പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കാം’, േകരള
െത്ത ‘പ്രതിനിധാന’വും െചയ്യാം, േകരളത്തിൽനിന്നു
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന പ്രതിനിധിക്കു് േകരളെത്ത ‘പ്രതി
നിധീകരിച്ചാൽ’ ശരിയാവില്ല.
11. ‘പ്രചരിപ്പിക്കുക’ എന്നാണു് വിവക്ഷെയങ്കിൽ ‘പ്ര
ചാരണം’ എന്നും, പ്രേയാഗിക്കുന്നതാണു യുക്തം.
‘കലയുെട ലക്ഷ്യം ആഹ്ലാദനം മാത്രമല്ല; ഉൽകൃഷ്ട

ങ്ങളായ ആശയങ്ങളുെട പ്രചാരണംകൂടി അതിൽ
െപടുന്നു.’ ‘അധീതി, േബാധം, ആചരണം, പ്രചാര
ണം, ഈ നാലു ഘടകങ്ങളുണ്ടു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് ’,
ഇത്യാദി പ്രേയാഗം േനാക്കുക.

12. ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’മാണു്, കൃതജ്ഞത പറേയണ്ടതു്; എന്നാ
േല, േശ്രാതാക്കൾക്കു് ‘ഹൃദയംഗമ’മായിേത്താന്നു
കയുള്ളൂ. ‘േനതൃമ്മന്യൻ’ എന്നു േനതാവായി നടിക്കു
ന്നവെര ആേക്ഷപിക്കരുതു്. ‘േനതൃമാനി’െയേന്നാ
‘േനതാരംമന്യ’െനേന്നാ ആയാേല ശരിയാവുകയു
ള്ളൂ. ഹൃദ്യമായ കാവ്യം ‘ആസ്വാദ്യ’മാണു്; ‘ആസ്വാദ്യ
കര’മല്ല. ‘ആസ്വാദ്യം’ എന്ന പദം വിേശഷണമാകു
ന്നു; നാമമല്ല.
13. ‘ഉൈച്ചസ്തരാം ഉദ്േഘാഷിക്കാം ഒരു കാര്യം.’ ‘ഉൈച്ച
സ്തരം’ എന്നു നാമവിേശഷണമായിേട്ട പ്രേയാഗിക്കാ
വൂ; ക്രിയാവിേശഷണമാെണങ്കിൽ ‘ഉൈച്ചസ്തരാം’
എന്നാവണം. ‘ഉറെക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതിെയ
ന്നുള്ള ദിക്കിൽ ഉൈച്ചസ്തരാം ഉദ്േഘാഷിക്കാനും’

മറ്റും ലളിത ഭാഷയിെലഴുതിശ്ശീലിേക്കണ്ട വിദ്യാർത്ഥി
കൾ പുറെപ്പടരുതു്.

14. ‘പ്രമാദം’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ‘അനവധാനത’, ‘അശ്ര
ദ്ധ’, ‘അശ്രദ്ധെകാണ്ടുവന്ന െതറ്റു് ’, എെന്നല്ലാമാ
ണർത്ഥം. വലിയ േകസ് എന്നർത്ഥത്തിൽ പ്രമാ
ദമായ േകസ് എന്നു പറയുന്നതു് അയുക്തമാകുന്നു.
‘ഭീമം’ എന്ന പദത്തിനു ‘ഭയങ്കരം’ എന്നാണർത്ഥം.
‘വലിയ’ എന്നല്ല.
15. ഉത്തമമായ പന്ഥാവു് ‘ഉത്തമപഥ’മാണു്. ‘രാജപ
ഥം’ എന്ന പദം വിഗ്രഹിേക്കണ്ടതു് ‘രാജാവിെന്റ
പന്ഥാവു് ’ എന്നാകുന്നു. ‘സൽപഥം’, ‘നക്ഷത്രപഥം’
എെന്നാെക്കയാണു് സമസ്തപദരൂപം.
16. ‘പണ്ടു് ’ എന്ന പദത്തിനു പഴയ കാലത്തു് എന്നാണർ
ത്ഥം. ആ സ്ഥിതിക്കു ‘പണ്ടുകാലത്തു് ’ എഴുതുന്നതിൽ
പൗനരുക്ത്യം ഉണ്ടു്. ‘പണ്ടു് ’ എേന്നാ ‘പഴയ കാല
ത്തു് ’ എേന്നാ എഴുതാം.

പ്രാമാദികങ്ങളായ എല്ലാ പദപ്രേയാഗങ്ങളും ഇവിെട
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക സാധ്യമല്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഉപ
ന്യാസങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള ചില അസാധുപദപ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുെവേന്നയുള്ളൂ. ‘ജനത’ എന്ന പദ
ത്തിനു് ജനസമൂഹെമന്നാണർത്ഥം; അതു ബഹുവചനരൂ
പമല്ല; ഏകവചനരൂപമാണു്. അതിനാൽ ‘കുപിതരും
ഭഗ്നാശരുമായ ജനത’ എന്നും മറ്റും പ്രേയാഗിക്കരുതു്.
‘കുപിതരും ഭഗ്നാശരുമായ ജനങ്ങൾ’ എന്നു പറയാമ
െല്ലാ. ‘കുപിതവും ഭഗ്നാശവും ആയ’ എന്നു വിേശഷണ
രൂപം മാറ്റണം ‘ജനത’ തെന്നയാവണം വിേശഷ്യെമ
ങ്കിൽ.
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വ്യാകൃതി
ഭാഷയിെല ശബ്ദങ്ങെള നാമം, േഭദകം, ക്രിയ. നിപാ
തം, അവ്യയം എന്നു് അഞ്ചായിട്ടാണെല്ലാ വിഭജിച്ചതു്.
അവയുെട അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും േവർതിരിച്ചു കണ്ടു
കഴിഞ്ഞു. വാക്യത്തിെല ശബ്ദങ്ങൾ ഏതു ജാതിയിൽ
െപട്ടവയാണു്, അവ വാക്യത്തിൽ എന്തു വ്യാപാരം നിർ
വ്വഹിക്കുന്നു, അവയുെട അന്വയെമങ്ങെനയാണു്, എന്നു
വിവരിക്കുന്നതിനാണു് വ്യാകരിക്കുക എന്നു പറയുന്നതു്.
‘ഗംഗ എന്ന നദി ആര്യാവർത്തെത്ത ഫലപുഷ്ടമാക്കു
ന്നു’ എന്ന ചൂർണ്ണികയിെല പദങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി
വ്യാകരിക്കാം.
ഗംഗ—ദ്രവ്യനാമം, സംജ്ഞാനാമം, നപുംസകലിംഗം,
ഏകവചനം, നിർേദ്ദശികാവിഭക്തി. ‘എന്ന’, എന്ന
േദ്യാതകത്തിലന്വയിച്ചു് ‘നദി’യുെട അർത്ഥെത്ത വി
േശഷിപ്പിക്കുന്നു.
എന്ന—േദ്യാതകം, അവ്യയം. ഗംഗയും നദിയും തമ്മിലു
ള്ള അേഭദം േദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.
നദി—ദ്രവ്യനാമം, സാമാന്യനാമം, നപുംസകലിംഗം,
ഏകവചനം, നിർേദ്ദശികാവിഭക്തി, ആക്കുന്നു
എന്ന ക്രിയയുെട കർത്താവു്. ആഖ്യ.
ആര്യാവർത്തെത്ത—ദ്രവ്യനാമം, സംജ്ഞാനാമം,
നപുംസകലിംഗം, ഏകവചനം, പ്രതിഗ്രാഹികാ
വിഭക്തി. ആക്കുന്നു എന്ന ക്രിയയുെട കർമ്മം.
ഫലപുഷ്ടം—േഭദകം, വിഭാവകം, നപുംസകലിംഗം,
ഏകവചനം, നിർേദ്ദശിക. ആക്കുക എന്ന ക്രിയ
േയാടു േചർന്നു ആഖ്യാതപൂരകമാകുന്നു.
ആക്കുന്നു—പ്രേയാജകം, സകർമ്മകം, മുറ്റുവിന, വർത്ത
മാനകാലം. ആഖ്യാതം.
ഉദാഹരണത്തിൽ െചയ്യുന്നതുേപാെല ശബ്ദങ്ങളുെട ജാ
തികളും വിഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങളും വാക്യത്തിലുള്ള
വ്യാപാരവും അന്വയവും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശീലിക്കുന്ന
തു് വ്യാകരണവിഷയങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം ഗ്രഹിക്കുന്നതി
നു സഹായമായിത്തീരും.
മെറ്റാരു ഉദാഹരണം:‘പട്ടുകിടക്കേമേല കിടക്കുന്ന നീ

പട്ടു കിടക്കുമാറായിേതാ ൈപതേല’?

—ഭാരതം

പട്ടുകിടക്കേമൽ—ദ്രവ്യനാമം, സാമാന്യനാമം, നപുംസ
കലിംഗം, ഏകവചനം, ആധാരിക. ‘േമൽ’ എന്ന
ഗതിയുെട േയാഗംെകാണ്ടു് ആധാരികയുെട അർ
ത്ഥം േനടിയിരിക്കുന്നു. ‘കിടക്കുന്നു’ എന്ന ക്രിയയു
െട അധികരണം.
എ—േദ്യാതകം, അവധാരകനിപാതം. േമൽ എന്ന ഗതി
േയാടു േചർന്നു നിൽക്കുന്നു.
കിടക്കുന്ന—പറ്റുവിന, േപെരച്ചം, വർത്തമാനകാലം,
‘നീ’ എന്ന പദെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു. നാമാംഗജം.
നീ—സർവ്വനാമം, മധ്യമപുരുഷൻ, ഏകവചനം, നിർേദ്ദ
ശിക, ‘ൈപതൽ’ എന്ന നാമത്തിനു പകരം നിൽ
ക്കുന്നു. ‘ആയിതു് ’ എന്ന ക്രിയയുെട കർത്താവു്.
ആഖ്യ
പട്ടു്—പറ്റുവിന, വിനെയച്ചം, ഭൂതകാലം, ‘കിടക്കുമാറു് ’
എന്ന ആഖ്യാതപൂരകത്തിെന്റ വിേശഷണം.
കിടക്കുമാറു്—ആഖ്യാതപൂരകം, ആയി എന്ന ക്രിയേയാ
ടു േചർന്നു് അതിെന്റ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാക്കുന്നു.
ആയിേതാ—മുറ്റുവിന, അകർമ്മകം, അകാരിതം, ഭൂത
കാലം, ആഖ്യാതം.
ഓ—േദ്യാതകം, വികല്പനിപാതം, ‘ആയിതു’ എന്ന പൂർ
ണ്ണക്രിയേയാടു േചർന്നു നിൽക്കുന്നു.

അഭ്യാസം ൫൪
വ്യാകരിക്കുക:1. ചൂടാണ്ട വീപ്പിടുമമാത്യനുരച്ചു: ‘വേത്സ
േതടായ്മ മന്യ’.
2. നാടൻ കൃഷിക്കാെരാരു നാളിേകര-

പാകത്തിലാണിങ്ങെന മിക്കേപരും.

3. കൂറാളും തിരുേമനി കൃത്യപരനായ്
പിൻപൂമുഖം പൂകേവ.
4. െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാര ഭൂതനാം

തമ്പുരാൻ േദവനാരായണസ്വാമിയും
കമ്പംകളെഞ്ഞെന്ന രക്ഷിച്ചുെകാള്ളണം.

5. കമലാകാന്തെന്റ കാരുണ്യശീലെന്റ

കമനീയാംഗെന്റ കാമസമാനെന്റ
ഗമനസന്നാഹം േകട്ടു പുറെപ്പട്ടു
കമനിപാഞ്ചാലി േദവനാരായണ!

6. കുന്തിരിക്കം വിറ്റുകാലം കഴിപ്പവൻ

കുന്തപ്പയറ്റു തുടർന്നാൽ നടക്കുേമാ?
(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)
(ഭാഷാ ദീപിക ഭാഗം VII)

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

