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ആമുഖം
0.1. ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം1 ( Language and Gender)
ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലിംഗ
പരമായ വയതിരിക്തതടയ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മപഠനമാണ് ‘ഭാഷയം ലിംഗ
പദവിയം’

(language

and

gender).

പ്രധാനമായം

‘സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര’

(sociolinguistics) പരിധിയിൽ വരുടന്നാരു പഠനശാഖയാണിത്. അതതാടൊപ്പം
പരമ്പരാഗതഭാഷാപഠനം,

ആധുനികഭാഷാശാസ്ത്രശാഖകൾ,

സാമൂഹയശാസ്ത്രം,

സ്ത്രീപക്ഷചിന്താപദ്ധതി, സംസ്കാരപഠനം, തുെങ്ങി ബഹുവിധ വവജ്ഞാനിക
ശാഖകളുമായം ഇത് ബന്ധടപ്പട്ടു കിെക്കുന്നു. ലിംഗപരമായ സൃതൃാതനൃഷണം
സ്ത്രീപക്ഷവാദത്തിടെ മുഖയവിഷയങ്ങളിൽ ന്നായതു ടകാണ്ടുതടന്ന സ്ത്രീപക്ഷ
ചിന്താപദ്ധതിയടെ

ആവിർഭാവം

ലിംഗപദവിസംബന്ധമായ

പഠനങ്ങളുടെ

പ്രാധാനയടത്ത ശക്തിടപ്പടുത്തി. ‘ലിംഗം’ (gender) എന്നതിടന ജീവശാസ്ത്ര പരമായ
രൂപടപ്പെൽ എന്നതിലുപരിയായി സാമൂഹികവം സാംസ്കാരികവമായ രൂപടപ്പടു
ത്തലായി സ്ത്രീവാദപഠനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു (West & Zimmerman :1987, Butler
Judith: 1990, Wodak: 1997 ). അത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കടപ്പടുന്ന ലിംഗം (gender)
ഭാഷാ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയയിൽ ഇെടപടുന്നടതങ്ങടനടയന്നും
ലിംഗപദവിനിർണയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നടതങ്ങടനടയന്നുമുള്ള അതനൃഷണ
ത്തിടലത്തിച്ചു. അതിടെ ഭാഗമായി വിവിധ വയവഹാരങ്ങൾക്കകത്ത് പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ലിംഗവയതയാസടത്ത വിശകലനം ടചയ്യുകയം ഉണ്ടായി (ചന്ദ്രിക, സി. എസ്:
1998, തദവിക, ടജ: 2005, ഷംഷാദ് ഹുവസൻ: 2009). അതിൽ ഭാഷടയ തകന്ദ്രീ
കരിച്ചുടകാണ്ടുള്ള തമഖലയാണ് ‘ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം’.
1

. ‘ടജെർ’ ( gender ) എന്ന സങ്കല്പനത്തിനു സമാനമായി ലിംഗപദവി, ലിംഗതഭദം, ലിംഗം എന്നിങ്ങടന വിവിധ
പദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഉപതയാഗിക്കുന്നു. ഈ പ്രബന്ധത്തിലും സന്ദർഭത്തിന് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ
വയതയസ്ത പദങ്ങൾ സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

2

തരം, വിഭാഗം, വർഗം എന്നിങ്ങടന അർഥം വരുന്ന, ‘ ടജനുസ്സ് ’ ( genus )
എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ‘ടജെർ’ ( gender ) എന്ന പദത്തിടെ ഉത്ഭവം
(Corbett: 1991). നിലവിൽ ‘ലിംഗം’ എന്ന ആശയടത്ത സൂചിപ്പിക്കാനായി ടപാതു
വിൽ ‘ടജെർ’ എന്ന സംജ്ഞയാണ് ഉപതയാഗിക്കുന്നത്. അത് പ്രധാനമായം
സാമൂഹയ, സാംസ്കാരിക നിർമ്മിതിടയന്ന നിലയിലുള്ള ലിംഗസൃഭാവടത്തയാണ്
ഉതേശിക്കുന്നത്. അതായത് ലിംഗടമന്നതിടന സ്ത്രീപക്ഷചിന്തകർ വിശദീകരി
ക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ന്ന് ജീവശാസ്ത്രപരമായ വയതിരിക്തതകളുടെ അെി
സ്ഥാനത്തിൽ നിർണയിക്കടപ്പടുന്ന ലിംഗസൃഭാവം. അവടയ ടസക്സ് (sex) എന്നു
പറയന്നു. മടറ്റാന്ന് സാമൂഹികമായ ചില നിർമ്മിതികളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ
കല്പിക്കടപ്പടുന്ന ലിംഗസൃഭാവം. അതാണ് ‘ടജെർ’ ( gender ) എന്നറിയടപ്പടുന്നത്
(ജാൻസി ടജയിംസ്: 2000 ,ടജ. തദവിക: 2000).

‘ടജെർ’, ‘ടസക്സ്’ എന്നീ

സങ്കല്പനങ്ങൾ ലിംഗം , ലിംഗപദവി, ലിംഗവയതയാസം, ലിംഗതഭദം,

എന്നീ

പദങ്ങളിലൂടെയം, ലിപയന്തരണത്തിലൂടെയം മലയാളത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ലിംഗടമന്നത്

റ്റ

സങ്കല്പനമല്ല.

അതിന്

മൂന്നു

തലമുടണ്ടന്നാണ്

അലക്സാൻദ്ര ഐക്കൻവാൾഡ് പറയന്നത് ( 2012: 34-38). 1. സൃാഭാവികലിംഗം
(natural gender or sex) – ശാരീരിക സവിതശഷതകളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ
നിർണയിക്കടപ്പടുന്ന

ലിംഗടത്തയാണ്

ഇതുടകാണ്ട്

അർഥമാക്കുന്നത്.

2.

സാമൂഹികലിംഗം (social gender)- സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക പ്രതിഫലനങ്ങളുടെ
പ്രതയാഘാതടമതന്നാണം

ആതരാപിക്കടപ്പടുന്ന

ലിംഗനിർണയമാണിത്.

3.

ഭാഷാലിംഗം (linguistic gender)- സൃാഭാവിക ലിംഗവയവസ്ഥയതെയം സാമൂഹയ,
സാംസ്കാരിക

ലിംഗസൃഭാവത്തിതെയടമാടക്ക

സൃാധീനം

പ്രകെമാണിതിൽ.

അതായത് സൃാഭാവിക ലിംഗതഭദടത്ത ഉൾടക്കാള്ളുകയം സാമൂഹിക ലിംഗ
തഭദടത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. ലിംഗടമന്നതിടന ആദയം വിശകലനം
ടചയ്യുന്നത് യഥാർഥത്തിൽ ഭാഷാപഠനത്തിലാണ്. അതായത്, സ്ത്രീപക്ഷചിന്താ
പദ്ധതിയടെ ആവിർഭാവത്തിനും മുതമ്പ ലിംഗടമന്ന ആശയടത്ത ഭാഷാപഠന
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തമഖല ഉൾടക്കാണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ന്ന് വയാകരണിക
സംവർഗം

എന്ന നിലയിൽ വയാകരണികതലത്തിലും, മടറ്റാന്ന് സാമൂഹയചരം

എന്ന നിലയിൽ സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രശാഖയിലും. അതായത്, ഭാഷാചർച്ചയിൽ
ലിംഗം എന്ന ആശയം ആദയം കെന്നുവരുന്നത് വയാകരണപഠനത്തിലാണ്.
“അനുബന്ധപദങ്ങളുടെ ടപരുമാറ്റത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന നാമവിഭാഗ” ടമന്നാണ്
ലിംഗടമന്നതിന് അതമരിക്കൻ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ തഹാക്കറ്റ്സ് നൽൄന്ന
നിർവ്വചനം (https://wals.info /chapter/30). പദവിശകലനത്തിൽ നാമവിഭജന
ത്തിലാണ് ലിംഗം ചർച്ച ടചയ്യടപ്പടുന്നത്. ഒതരാ നാമപദവം പ്രകെിപ്പിക്കുന്ന ലിംഗ
സൃഭാവടത്ത വയവസ്ഥടപ്പടുത്തുകയം പ്രതയയവത്കരണത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയം
ടചയ്യുന്നു. എന്നാൽ തലാകഭാഷകളിടലല്ലാം ലിംഗപ്രതിനിധാനം തര തലത്തിലല്ല.
ചില ഭാഷകളിൽ ലിംഗടമന്നത് ഭാഷയടെ എല്ലാതലത്തിലും പ്രകെമായിരിക്കു
കയം ചിലതിൽ അപ്രതയക്ഷമായിരിക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. അതിനു സമാനമായി
ത്തടന്ന ലിംഗവിഭജനടത്തയം കണക്കാക്കാം. ലിംഗവിഭാഗടത്ത െതയമായി
എണ്ണടപ്പടുത്താൻ സാധയതയള്ള ഭാഷകളും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ആവശയമായി
വരുന്ന ഭാഷകളും നിലവിലുണ്ട്. ‘വാൾസ് (The World Atlas of Language Structures
online)’ അെിസ്ഥാനമാക്കി പരിതശാധിക്കുതമ്പാൾ അവ വയക്തമാണ് (https://
wals.info/chapter/30). 257-ഒളം തലാകഭാഷകടള പരിതശാധിക്കുതമ്പാൾ 145ഒളം ഭാഷകളിൽ ലിംഗവയവസ്ഥ കൽപ്പിക്കടപ്പട്ടിട്ടില്ല. രണ്ടുതരം ലിംഗസൃഭാവ
മുള്ള ഭാഷകളാണ് ടപാതുടവടയങ്കിലും മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വടരയം അതിൽ
ടുതലുമുള്ള ലിംഗവിഭജനം വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രകെമാണ്.
പ്രതയക്ഷത്തിൽ ലിംഗപരത പ്രകെിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷകളാണ് തമൽ സൂചിപ്പിച്ചവ.
അതതസമയം ലിംഗവയവസ്ഥയില്ലാത്ത ഭാഷകളിലും ലിംഗസൂചന പതരാക്ഷമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതു പലതപ്പാള്ളൃം അവയടെ ധർമ്മടത്ത പറ്റിയള്ള തചാദയങ്ങൾ
ഉയർത്തുന്നു. ഭാഷയിൽ എങ്ങടനയാണ് ലിംഗടത്ത അടല്ലങ്കിൽ ലിംഗതഭദടത്ത
നിർണയിക്കടപ്പടുന്നത് എന്നത് അതനൃഷണ വിതധയമായിട്ടുണ്ട് (Corbett-1991).
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ജീവശാസ്ത്രപരമായ ലിംഗസൃഭാവത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭാഗികമാടയ
ങ്കിലും

വയാകരണത്തിൽ

ലിംഗസൃഭാവടത്ത

നിർണയിക്കുന്നത് .

എങ്കിലും,

സൃാഭാവിക ലിംഗസൃഭാവത്തിനപ്പുറം സാമൂഹികമായി നിർമ്മിടച്ചുടുക്കുന്ന സവി
തശഷതകളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലും ചില ഭാഷകൾ ലിംഗനിർണയം നെത്തുന്നു.
വലുപ്പം (size), ആെതി (shape), പൂർണത (completeness), അധികാരം (power),
ശക്തി എന്നിവയതെടയാടക്ക അെിസ്ഥാനത്തിൽ ലിംഗടത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ
കളും ഉണ്ട്. വൃത്താെതിയിലുള്ള വജവ-അവജവ വസ്തുക്കടളല്ലാം സ്ത്രീലിംഗവം,
നീളമുള്ളവ പുല്ലിംഗത്തിലും ഉൾടപ്പടുന്നു. വലുപ്പം, പ്രായം, അധികാരം, ശക്തി
എന്നിവ ടുതലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കടളയം പുല്ലിംഗത്തിലും ൄറഞ്ഞവടയ താര
തതമയന സ്ത്രീലിംഗവമായി കണക്കാക്കുന്ന പ്രവണതയം ലിംഗപക്ഷ ഭാഷകളിലുണ്ട്
(Alexandra Aikhenvald, 2018: 35-80). അതായത് ലിംഗനിർണയത്തിൽ ഭാഷകൾ
സൃീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ പലതപ്പാള്ളൃം വയതയസ്തമാണ്. ഒതരാ ഭാഷാതഗാത്രവം
എന്നതിനപ്പുറം, തര തഗാത്രത്തിനകടത്ത ഭാഷകൾ തടന്ന ലിംഗസമീപനത്തിൽ
വയതയസ്തത പുലർത്തുന്നുണ്ട് (https://wals.info/chapter/32).
വയാകരണിക തലത്തിൽതടന്ന രണ്ടുവിധത്തിലാണ് ലിംഗപ്രതിനിധാനം
കെന്നുവരുന്നത്.

ലിംഗപ്രതയയത്തിലൂടെയള്ള

ലിംഗവത്കരണവം,

തകാശിമ

അർഥത്തിലൂടെയള്ള ലിംഗസൂചനയം. രൂപതലത്തിലും അർഥതലത്തിലുമാണ്
ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒതരാ നാമപദവം അതിടെ ലിംഗസൃഭാവടത്ത
രൂപപരമാതയാ അർഥപരമാതയാ പ്രകെിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിംഗസൃഭാവ
നിർണയമാണ് വയാകരണികതലത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ആധുനികഭാഷാശാസ്ത്രം
ആവിർഭവിച്ചിട്ടും 1960-കൾക്കു മുമ്പുവടരയള്ള ഘെനാവിശകലനത്തിലും ലിംഗം
എന്ന ആശയം വയാകരണികമായിത്തടന്നയാണ് ഭാഷാപഠനം പരിചരിച്ചത്.
പിന്നീെ് ഭാഷടയ സമൂഹവമായി തചർത്തു പഠിക്കാൻ തുെങ്ങുന്നതതാടെയാണ്
ലിംഗടമന്ന

ആശയവം

വിശാലാർഥത്തിതലക്ക്

വയാപിക്കുന്നത്.

അതായത്

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രത്തിടെ ആഗമനതത്താടെയാണത് മാറുന്നത്. സാമൂഹയ
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ഭാഷാശാസ്ത്രം 1960-കളിൽ ആരംഭിക്കുകയം സാമൂഹയചരങ്ങടള സംബന്ധിച്ച
കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിൽ രൂപടപ്പടുകയം ടചയ്യുന്നു. വിലയം ലതബാവിടെ പഠനങ്ങ
ളിലൂടെയാണ് ലിംഗടമന്ന സാമൂഹയചരവം ഭാഷണ പ്രക്രിയയിൽ ഇെടപടുന്നു
ടവന്ന് കടണ്ടത്തിയത് (ഉഷാ നമ്പൂതിരിപ്പാെ് : 1984). അതായത് ഭാഷാശാസ്ത്രടത്ത
സംബന്ധിച്ച് ലിംഗടമന്നത് നിർണായക വയവഹാരസംവർഗമായി മാറുന്നത്
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രത്തിടെ ഇെടപെലുകളിലൂടെയാണ്. അങ്ങടന സാമൂഹയ
ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിടെ ഭാഗമായി സാമൂഹയചരടമന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയടപ്പടു
കയം അത് ക്രതമണ ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം

തമ്മിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വഴി

ടയാരുക്കുകയം ടചയ്തു.
സാമൂഹയചരടമന്ന നിലയിലുള്ള ലിംഗപരിവർത്തനം സ്ത്രീ-പുരുഷ ഭാഷടയ
സംബന്ധിച്ച പുതിയ കാഴ്ചപ്പാെിതലക്ക് മാറി. 1975- ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തറാബിൻ
ലതക്കാഫിടെ ‘സ്ത്രീഭാഷയം ടപണ്ണിെവം’ (the language and women’s place) എന്ന
തലഖനം ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം (language and gender) സംബന്ധിച്ച പഠന
ങ്ങൾക്ക് അെിത്തറടയാരുക്കി. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതതയകമാടയാരു ഭാഷയടണ്ടന്നു
മാത്രമല്ല, അത്തരത്തിൽ രു ഭാഷ രൂപടപ്പൊനുണ്ടായ സാമൂഹികസാംസ്കാരിക
സാഹചരയങ്ങടള

സ്ത്രീപക്ഷവീക്ഷണത്തിലൂടെ

വിമർശനാത്മകമായി

വിലയി

രുത്തുന്ന പഠനങ്ങളും ശ്രതദ്ധയമായി (Dawn Zimmerman & cants west: 1975, Daniel
Malts & Ruth Borker: 1982, Pamela Fishman: 1983, Jennifer Coates: 1988, Deborah
Tannen: 1990, Swann joan 2000, Deborah Cameron: 2007, Eckert &McConnel –
Ginnet: 2003). ടഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്രം (feminist linguistics) എടന്നാരു പഠന
തമഖല തുെർന്ന് രൂപടപ്പട്ടു. സ്ത്രീയടെ അവകാശങ്ങളും, സൃാതന്ത്രവം ലിംഗനീതിയം
വീടണ്ടടുക്കുന്നതിനായി നിലടകാള്ളുന്ന ടഫമിനിസത്തിടെ ആശയ സമുച്ഛയവം
ഭാഷാവിജ്ഞാനീയവം ഇള്ളൃകിതച്ചർന്ന് ടഫമിനിസത്തിടെ പരിതപ്രക്ഷയത്തിലൂടെ
ഭാഷാവിനിമയ പ്രക്രിയ പഠിച്ച്, അധികാരത്തിടെ ഭാഷതയയം ഭാഷയടെ
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അധികാരതത്തയം

അപനിർമ്മാണം

ടചയ്യുന്ന

ഭാഷാപഠനതമഖലയായാണ്

ടഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്രം നിലടകാള്ളുന്നത്.
സാമൂഹയ ഭാഷാശാസ്ത്രതലത്തിലും ഭാഷയിടല
സംബന്ധിച്ച്

വിശാലാർഥത്തിൽ

പഠിക്കടപ്പട്ടില്ല.

ലിംഗവയതിരിക്തതടയ
ചില

പ്രതിഫലനങ്ങളിൽ

ഊന്നുക മാത്രമാണവയം ടചയ്തത്. ടഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്രവം ഭാഷയടെ
അെിസ്ഥാനഘെകങ്ങടള സൂക്ഷ്മവത്കരിക്കുന്നതിനു പകരമായി ഭാഷണ പ്രക്രിയ
യിൽ

പ്രകെമാവന്ന

വയതിരിക്തതടയ

വസദ്ധാന്തവത്കരിക്കാനാണ്

ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ രർഥത്തിൽ ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം തമ്മിലുള്ള പഠന
ങ്ങടളല്ലാം ചില പരിമിതികടള ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. ആതഗാളതലത്തിൽ നെന്ന
പഠനങ്ങൾ തപാലും ലിംഗപദവി നിർണയത്തിൽ ഭാഷ വഹിക്കുന്ന പങ്കിടന തകന്ദ്ര
സ്ഥാനമാക്കി പഠിക്കടപ്പട്ടില്ല. അതിൽ നിന്നു മാറി മലയാള സന്ദർഭത്തിൽ
തനാക്കുതമ്പാൾ ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം തമ്മിലുള്ള പഠന തമഖലയിൽ വയവഹാര
ത്തിലൂന്നിയ ചില പ്രതിഫലനങ്ങതളാ, ചില പദങ്ങളുടെ (കനയക, തവശയ,
പതിവ്രത...) ലിംഗമൂലയടത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത ചർച്ചകതളാ മാത്ര
മാണുള്ളത് (ജയെഷ്ണൻ. എൻ: 2011). സ്ത്രീപക്ഷ പ്രതയയശാസ്ത്രടത്ത പരിചയ
ടപ്പടുത്തുകയം പ്രതയാഗവത്കരിക്കുകയം,

ലിംഗപദവി നിർണയത്തിടനതിടര

വിമർശനാത്മകമായി ഇെടപടുകയം ടചയ്യുന്ന ധാരാളം പഠനങ്ങൾ മലയാള
ത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് (ശാരദാമണി: 1999, ജാൻസി ടജയിംസ്: 2000, തദവിക. ടജ.:
2000, 2013, 2015, 2017, ആനന്ദി. െി. ടക: 2005, സുജാറാണിമാതു: 2008, ഷംഷാദ്
ഹൂവസൻ: 2009, രവീന്ദ്രൻ. എൻ. ടക: 2010, ജയെഷ്ണൻ. എൻ (എഡി): 2011,
ചന്ദ്രിക. സി.എസ്: 2015, യാതക്കാബ് തതാമസ്: 2011, രാമെഷ്ണൻ. എ. ടക,
തവണുതഗാപാലൻ.

ടക.

എം:

2016).

എങ്കിലും

ഭാഷടയ

തകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള

പഠനത്തിടെ അഭാവം പ്രകെമാണ്. തമൽപരാമർശിച്ച പഠനങ്ങളുടെ ടവളിച്ച
ത്തിൽ പരിതശാധിക്കുതമ്പാൾ ലിംഗപദവി നിർണയത്തിലും അത് നിലനിർത്തു
ന്നതിലും ഭാഷ വഹിക്കുന്ന പങ്കിടന

പൂർണമായം തകന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിറുത്തി
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ടകാണ്ടുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ പഠനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇടല്ലന്നുപറയാം. അതതസമയം
ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മലയാളസന്ദർഭ
ത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് (ഉഷാനമ്പൂതിരിപ്പാെ് : 1984, ശ്രീനാഥൻ, എം: 1991, പാർവ്വതി.
എസ്. നായർ: 2010, തപ്രമ, എസ്: 2010, തസാമൻ. പി: 2014).
ലിംഗവിതവചനം ഭാഷയടെ എല്ലാ തലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു. സൃനതലം
മുതൽ

വയവഹാരതലം

വടര

പ്രകെമാണത്.

(https://www.um.

edu.mo/fsh/projections/PDFs/8%20Article.pdf). അതിൽ നിന്നും പദ, അർഥ
തലത്തിൽ ഇടതങ്ങടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുടവന്ന് മലയാളസന്ദർഭത്തിൽ നിന്നു
ടകാണ്ടുള്ള

അതനൃഷണമാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ മുഖയമായി വരുന്നത്.

അതിനായി വയാകരണഗ്രന്ഥങ്ങടള തപാടലതടന്ന ഭാഷയടെ തരാതൃഗ്രന്ഥമായ
നിഘണ്ടുക്കടളയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഭാഷയിൽ വിനിമയം ടചയ്യടപ്പടുന്ന പദ
ങ്ങതളയം അവയടെ അർഥടത്തയം ക്രമീകരിച്ചുടവക്കുന്നത് നിഘണ്ടുക്കളിലാണ്.
നിഘണ്ടുക്കളുടെ പദസൃീകരണം മുതൽ അർഥവിനിമയം വടരയള്ള പ്രവർത്തന
ങ്ങളിടല ലിംഗമൂലയടത്ത സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ടചയ്യുകയം അടതങ്ങടന
യാണ് സ്ത്രീയടെ സൃതൃടത്ത കാലകാലങ്ങളിൽ പ്രതിനിധാനം ടചയ്യുന്നടതന്നും
ഈ പ്രബന്ധം പഠനവിതധയമാക്കുന്നു.
0.2 പരികല്പന
ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിടല വിവിധ തമഖലകടള അെിസ്ഥാനമാക്കി ‘മലയാള
നിഘണ്ടുക്കളിടല സ്ത്രീപ്രതിനിധാന’ടത്ത വിശകലനം ടചയ്യുന്നത് താടഴ പറയന്ന
പരികല്പനകടള മുൻനിർത്തിയാണ്.
1. രു ഭാഷയടെ ലിംഗപരമായ മതനാഭാവങ്ങടള നിലനിറുത്തുന്നതും
പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അതത് ഭാഷകളിടല തകാശിമങ്ങളാണ്. അവടയ
സംരക്ഷിച്ചു തപാരുന്നത് നിഘണ്ടുക്കളാണ് .
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2. ഭാഷ പുരുഷാധിപതയപരമാണ്, ലിംഗവിതവചനം പ്രകെവമാണ്.
0.3. പഠനലക്ഷയം
1. മലയാള നിഘണ്ടുക്കൾ സ്ത്രീകടള പ്രതിനിധാനം ടചയ്തിരിക്കുന്നടതങ്ങടന
എന്ന അതനൃഷണം വഴി മലയാള ഭാഷക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലിംഗമൂലയടത്ത
തുറന്നുകാട്ടുക.
2.

സ്ത്രീപക്ഷനിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രം

(feminist

lexicography)

എന്ന

ആശയടത്തയം പ്രാധാനയടത്തയം വിശദീകരിക്കുകയം അത്തരത്തിൽ രു
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ

രീതിശാസ്ത്രം

വികസിപ്പിടച്ചടുക്കാനുള്ള

ശ്രമവം

ഈ

പഠനത്തിടെ ലക്ഷയമാണ്.
0.4. പഠനപ്രസക്തി
1.

നിഘണ്ടുക്കടള സംബന്ധിച്ചു മലയാളത്തിൽ വന്ന പഠനങ്ങൾ

അധികവം നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിൽ അന്തർഭവിക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങടള സംബ
ന്ധിതച്ചാ, അവയടെ ഉത്ഭവവികാസടത്ത സംബന്ധിതച്ചാ ആണ്. സാമൂഹയ
ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലൂന്നി

വന്ന

പഠനത്തിൽ

ടതടരടഞ്ഞടുത്ത

പദങ്ങളിലൂടെ

നിഘണ്ടുക്കൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക സൃഭാവടത്ത വിമർശനാത്കമായി
തുറന്നുകാട്ടുന്നുണ്ട്. പൂർണമായം സ്ത്രീപക്ഷസമീപനത്തിലൂന്നിയ പഠനങ്ങൾ ഈ
തമഖലയിൽ വന്നിട്ടില്ലടയന്നത് ഈ പഠനടത്ത പ്രസക്തമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭാഷ
യിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധത വയവഹാരത്തിലുള്ള ചില പദങ്ങടള മാത്രം
പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നു. അതത സമയം നിഘണ്ടുക്കളിടല ടമാത്തം പദങ്ങടള
അപഗ്രഥിക്കുക വഴി, പതരാക്ഷമായള്ള ലിംഗവിതവചനടത്തയം തുറന്നുകാട്ടാൻ
കഴിയന്നുടവന്നതും ഈ പഠനത്തിടെ പ്രസക്തിയാണ്. നിഘണ്ടുക്കളുടെ ലിംഗ
മൂലയടത്ത സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനത്തിലൂന്നി വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുകവഴി
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സ്ത്രീപക്ഷനിഘണ്ടു നിർമ്മാണശാസ്ത്രം (feminist lexicography) എന്ന ആശയടത്ത
അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയന്നു എന്നതും ഈ പഠനടത്ത പ്രസക്തമാക്കുന്നു.
0.5. പഠനതമഖല
നിഘണ്ടു രു പാഠമായി കണ്ട് അതിൽ നിന്നും ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്ന
പദത്തിനുതമൽ പഠനം നെത്തുന്നതു ടകാണ്ട് നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയം രു പ്രധാന
പഠനതമഖലയായി മാറുന്നു. പദത്തിതെയം അർഥത്തിതെയം ഉത്ഭവത്തിലും
വിതരണത്തിലും സാമൂഹയഘെകങ്ങൾ െി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ സാമൂഹയ
ഭാഷാശാസ്ത്രവം ഈ പഠനത്തിടെ മുഖയതമഖലയാണ്. അതിൽതടന്ന സ്ത്രീസം
ബന്ധപദങ്ങടളയം ലിംഗസൂചന ഉൾടക്കാള്ളുന്ന മറ്റു പദങ്ങതളയം പ്രതതയകമായി
വിശകലനം ടചയ്യുന്നതിനാലും സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനടത്ത ആശ്രയിക്കുന്നതിനാലും,
സ്ത്രീപക്ഷചിന്താപദ്ധതി, ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം, തുെങ്ങിയ വവജ്ഞാനിക
തമഖലകളും ഈ പഠനത്തിൽ ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. ഭാഷാശാസ്ത്രവമായി ബന്ധടപ്പടു
ത്തിയം

വിവിധവിജ്ഞാന

ശാഖകളുമായി

ബന്ധടപ്പടുത്തിയം

പഠിക്കുന്നതു

ടകാണ്ടാണ് ഇടതാരു അന്തർ ഭാഷാശാസ്ത്ര പഠനമാവന്നത്.
ടഫമിനിസം എന്ന ചിന്താപദ്ധതി രൂപടപ്പടുത്തിയ പദങ്ങൾ, നിലനി
ൽക്കുന്ന

പദത്തിനകടത്ത

സ്ത്രീവിരുദ്ധത,

പ്രതയക്ഷത്തിൽ

ലിംഗവിതവചനം

ഉൾടക്കാള്ളാത്ത പദങ്ങൾ തപാലും പതരാക്ഷമായി വിതവചനം കാണിക്കുക,
വയാകരണിക ലിംഗസംവർഗപദങ്ങൾ, നിഘണ്ടുക്കൾ അവ വകകാരയം ടചയ്യ
ടപ്പടുന്ന

രീതി,

പദവിെവകൾ,

സ്ത്രീലിംഗപദങ്ങൾ,

അവയടെ

വിനിമയ

സാധയതകൾ, ലിംഗപദവി പ്രകെമാൄന്ന തരത്തിലുള്ള പദക്രമീകരണം എന്നിവ
ടയല്ലാം പഠനത്തിടെ ഭാഗമായി വരുന്നു.
0.6. പൂർവപഠനങ്ങൾ
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സ്ത്രീവാദം, നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയം, സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രം, തുെങ്ങി വിവിധ
വിജ്ഞാന ശാഖകളുമായി ബന്ധടപ്പട്ടുടകാണ്ടിരിക്കുന്നതു ടകാണ്ടുതടന്ന പൂർവ
പഠനവം ടരാറ്റ തമഖലയിൽ തുങ്ങുന്നതല്ല. അതതസമയം അവ തമ്മിൽ
പരസ്പരം തചർന്നുനിൽക്കുന്ന പഠനങ്ങടള പ്രധാനമാടയടുക്കുന്നു. വയാകരണ
ഗ്രന്ഥങ്ങളിടല ലിംഗസങ്കല്പവം ലിംഗപദവി സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ഗതവഷണ
പഠനങ്ങളും സവിതശഷമായി പരിഗണിക്കുന്നു.
നിഘണ്ടുവമായി

ബന്ധടപ്പട്ട

ധാരാളം

പഠനങ്ങൾ

മലയാളത്തിലും

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലും പുസ്തകങ്ങളിലുമായി ചിതറി കിെക്കുന്ന
പഠനങ്ങൾ പരിതശാധിക്കുതമ്പാൾ പ്രധാനമായം 1900- ത്തിനു തശഷമാണ്
നിഘണ്ടു എന്ന വിജ്ഞാനശാഖയം പഠിക്കടപ്പൊൻ തുെങ്ങുന്നത്. ചരിത്രപരമായി
പരിതശാധിക്കുതമ്പാൾ അച്ചെിയടെ ആവിർഭാവതത്താടെ വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന
മാസികകളുടെ സൃാധീനം പ്രധാനമാണ്. 17, 18 നൂറ്റാണ്ടു കളിലായി ഉത്ഭവിക്കുന്ന
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണം 19, 20 നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. ആ ഘട്ട
ത്തിലാണ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാണടത്ത സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളും ഉയരുന്നത്. ആദയ
കാലപഠനങ്ങടളല്ലാം നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രത്തിലൂന്നിയള്ളതാണ്. നിഘണ്ടു
വിടെ ഘെന, സൃഭാവം എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാധാനയം നൽകിയിരുന്നത്.
മംഗതളാദയം, ഭാഷാതപാഷിണി, വിജ്ഞാനവകരളി തുെങ്ങിയ വിവിധ ആനു
കാലികങ്ങളിലായി വന്ന പഠനങ്ങടള പരിതശാധിക്കുതമ്പാൾ വയക്തമാൄന്നതും
അതുതടന്നയാണ്. 1950-കൾ വടരയള്ള പഠനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായം ഒതരാ
നിഘണ്ടുവിതനയം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് . പുസ്തകനിരൂപണം എന്ന
രീതിയിലാണ്

ഈ

പഠനങ്ങളധികവം.

‘ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം

നിഘണ്ടു’

(െഷ്ണതമതനാൻ, െി. ടക: 1898), ‘സാഹിതയാഭരണംനിഘണ്ടു’ (അജ്ഞാതകർത്തൃകം:
1932), ‘അത്ഭുതകരമായ രു ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു’ (അജ്ഞാതകർത്തൃകം: 1928),
‘ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു’ (ൄഞ്ഞിെഷ്ണതമതനാൻ. പി: 1961), ‘സർവഭാഷാ ശബ്ദ
തകാശം’ (വിവ- എസ്. വി. െഷ്ണവാരിയർ: 1966) എന്നിങ്ങടനയാണ് ആദയകാല
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പഠനങ്ങൾ വരുന്നത്. പഠനതത്തക്കാളുപരി നിഘണ്ടുക്കളുടെ പ്രസാധനവം െി
യായിരുന്നു.

1950-കൾക്കു തശഷം നിഘണ്ടുനിർമ്മാണം നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയം

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾ രൂപടപ്പടുന്നുണ്ട്. 1965-ൽ
‘മലയാള മഹാനിഘണ്ടു’ (തകരള സർവ്വകലാശാല ടലക്സിക്കൺ വിഭാഗം) ന്നാം
വാലയം പുറത്തിറങ്ങുകയം തുെർന്ന് ‘മലയാള മഹാനിഘണ്ടു’ സംബന്ധമായ
വിവിധ തലഖനങ്ങളും (അപ്പൻ എം. പി: 1971 . മലയാള മഹാനിഘണ്ടു, ഉണ്ണിക്കിൊവ് :
1974. മലയാള മഹാനിഘണ്ടു, ൄഞ്ഞൻപിള്ള ശൂരനാട്ട്: 1973, മഹാനിഘണ്ടുവിടെ
രൂപതരഖ,

പരതമശൃരൻ

നായർ

പി.

ടക:

1971,

മലയാളം

ലക്സിക്കൺ)

പ്രസിദ്ധീകരിക്കടപ്പട്ടു. 1984-ൽ നിഘണ്ടുതകന്ദ്രിതമാടയാരു പ്രതതയക പതിപ്പും ചർച്ച
യം ഭാഷാതപാഷിണി സംഘെിപ്പിച്ചു. അതിൽ അർജ്ജുനൻ ടവള്ളായണി (
നിഘണ്ടുക്കൾ

ഇന്തയൻ

ഭാഷകളിൽ),

ൄഞ്ഞൻപിള്ള

ശൂരനാട്ട്

(നിഘണ്ടു

നിർമ്മാണം- വിഭിന്ന മാതൃകകൾ), തഗാപിനാഥപിള്ള എൻ. ആർ (നിഘണ്ടുക്കൾമലയാളത്തിൽ),

തവണുതഗാപാലപണിക്കർ,

െി.

ബി.

(നിഘണ്ടുനിർമ്മാണം-

മലയാളത്തിൽ), ബാലെഷ്ണൻ, ബി. സി. (നിഘണ്ടുവിടെ ഘെന), തറായ് സി.ടജ
(പദസഞ്ചയം) എന്നിവർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുകയണ്ടായി. മലയാളത്തിടല
പ്രധാന നിഘണ്ടുക്കതളയം നിഘണ്ടു പാരമ്പരയടത്തയം നിർമ്മിതിയിടല സമീപന
ടത്തയം വയക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു തലഖനങ്ങൾ. മാത്രമല്ല ഭാഷാ
ശാസ്ത്ര

പ്രയക്തശാഖ

പ്രാധാനയടത്ത

എന്ന

നിലയിലുള്ള

വിശദീകരിക്കുവാനും

നിഘണ്ടുവിടെ

തലഖനങ്ങൾക്കു

കഴിഞ്ഞു.

അക്കാദമിക
1980–കൾ

ആവതമ്പാടഴക്കും പ്രതതയക വിഷയാധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കൾ പ്രചാരത്തിലാവന്നു.
തുെർന്ന് പ്രതതയക നിഘണ്ടുക്കടള സംബന്ധിച്ചും ഒതരാ നിഘണ്ടുവിടന പ്രതതയക
മായം വിശകലനം ടചയ്തു ടകാണ്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കാരതേരി, എം. എൻ
(1976: രു ഭാഷാതഭദനിഘണ്ടുവിടന പറ്റി), ബാലെഷ്ണൻ, ബി. സി.(1996: തപാലീസ്
വിജ്ഞാനനിഘണ്ടു), ബാലെഷ്ണൻ നായർ, എൻ. (1988: പഞ്ചഭാഷാനിഘണ്ടുമഹത്തായ സംരംഭം), രതമശൻ നായർ, ടക. (1992: തപാലീസ് വിജ്ഞാനതകാശം),
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വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി,

എം.

വി

(1974:

നമ്പൂതിരി

ഭാഷാശബ്ദതഘാഷം),

തസാമതശഖരൻനായർ, പി. (1984: മലയാളത്തിന് രു ഭാഷാതഭദനിഘണ്ടു),
ഗുപ്തൻനായർ, എസ് (1979: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു), നടുവട്ടം തഗാപാലെഷ്ണൻ (2002:
നിഘണ്ടു നിർമ്മാണം ഘട്ടവിഭജനാെിസ്ഥാനത്തിൽ, 2005: ഗുണ്ടർട്ടിടെ മലയാളം
ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു), തവണുതഗാപാലപണിക്കർ, െി. ബി (1995: ഗുണ്ടർട്ടു നിഘണ്ടു
വിലില്ലാത്ത ദ്രാവിഡപദങ്ങൾ, 1998: ശബ്ദതാരാവലിയടെ വിജ്ഞാനതകാശപരത),
ശ്രീനാഥൻ, എം (2012: ഭാഷാശാസ്ത്ര മലയാളീകരണം ഭാഷാശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു
വിലൂടെ), ശരത്ചന്ദ്രൻ നായർ, വി (1991-1992: നിഘണ്ടു ലഘൂകരണവം ദൃിതീയ
ഭാഷാഭയസനവം) തഷർളി, ദിവാകരൻ (1987: മലയാള നിഘണ്ടു ചരിത്രം). ഇത്തര
ത്തിലാണ് നിഘണ്ടു സംബന്ധമായി മാസികകളിൽ അവതരിപ്പിക്കടപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നത്. നിഘണ്ടു ഉത്ഭവം, വർഗീകരണം, പ്രധാന വിഭാഗം, മലയാളത്തിടല
നിഘണ്ടുക്കൾ, നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രം, ഘട്ടവിഭജനം, ഭാഷാശാസ്ത്രപ്രസക്തി,
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രവം വിജ്ഞാനീയവം, അർഥത്തിടെ സാംസ്കാരികതലം
എന്നിങ്ങടനയള്ള ആശയങ്ങടള തകന്ദ്രീകരിച്ചുടകാണ്ടുള്ളവയാണ്

പഠനങ്ങ

ടളല്ലാം.
മാസികകൾ ൊടത നിഘണ്ടു വിവരണങ്ങൾ ഉള്ളത് നിഘണ്ടുക്കളുടെ
തടന്ന അവതാരികകളിതലാ ചുരുക്കം ചില പുസ്തകങ്ങളിതലാ ആണ്.

തസാമ

തശഖരൻനായർ, പി. (1986: നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയം), ഗുപ്തൻ നായർ, എസ്.
(വാഗർഥവിചാരം), ഒമന, പി. വി. (1990: നിഘണ്ടുക്കൾ മലയാളത്തിൽ)
എന്നിവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. ഈ െതികളിടലല്ലാം നിഘണ്ടു
വിവരണം, വർഗീകരണം, ആദയകാലനിഘണ്ടുക്കൾ, നിർമ്മിതിതന്ത്രം, ഘെകങ്ങൾ
എന്നിങ്ങടന വിശദമാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായ ചർച്ചകൾ
തടന്നയാണ് െതികളും പിന്തുെരുന്നത്.
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നിഘണ്ടുസംബന്ധമായി പിന്നീെ് വരുന്നത് സർവകലാശാല പ്രബന്ധ
ങ്ങളാണ്. ദീപതമരി തജാസഫിടെ ‘മലയാള നിഘണ്ടുക്കളുടെ സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര
സൃഭാവം’ (മദ്രാസ് സർവകലാശാല)

എന്ന പ്രബന്ധം തകരളീയ സാമൂഹയ

സാംസ്കാരിക ഭാഷാപ്രെയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചലനാത്മകത നിഘണ്ടുക്കളും
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങടന എന്ന് പരിതശാധിക്കുന്നു. സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര
രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഊന്നിയ പഠനം പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്നു മാറിചിന്തി
ക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ പ്രസക്തമാണ്. മാത്രമല്ല നിഘണ്ടു സംബന്ധമായി
അന്തർതദശീയ, തദശീയ, തതേശീയ തലങ്ങളിൽ വന്ന പഠനങ്ങടള അെയാള
ടപ്പടുത്താൻ ദീപതമരി തജാസഫ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹയഭാഷാശാസത്ര സമീപന
ങ്ങളിൽ ഊന്നിയള്ള പഠനമായതുടകാണ്ട് ലിംഗം എന്ന സാമൂഹയചരം നിഘണ്ടു
ക്കളിൽ എങ്ങടന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിടല ലിംഗസൃഭാവടത്ത തുറന്നുകാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിലും
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര പഠനരീതിയിൽ മാത്രം തുങ്ങുന്നതാണ്. അതിടെ ഭാഗ
മായി ലിംഗം എന്ന ചരവം പഠിക്കടപ്പടുന്നു എന്നല്ലാടത ലിംഗം മുഖയമായി പഠിക്ക
ടപ്പൊതനാ സ്ത്രീപക്ഷഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനത്തിൽ വീക്ഷിക്കാതനാ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
ലിംഗവിതവചനം തപാടല അതു നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവണതയം നിഘണ്ടുതല
ത്തിലുതണ്ടാ എന്ന തരത്തിൽ സൂക്ഷ്മ അതനൃഷണത്തിതലക്ക് തപാവാൻ ദീപ തമരി
തജാസഫിടെ പഠനത്തിനു കഴിയന്നില്ല.
സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്താപരിതപ്രക്ഷയത്തിലൂടെ നിഘണ്ടു വിജ്ഞാനീയടത്ത സമീപി
ക്കുന്ന രു തലഖനമാണ് ‘ജാൻസി ജയിംസിടെ ദ ടഫമിനിസ്റ്റ് അതപ്രാച്ച് റ്റു
ടലക്സിതക്കാഗ്രഫി’ (1995: The feminist approaches to Lexicography). ദൃിഭാഷാ
നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിൽ

അന്തർഭവിക്കുന്ന

അർഥസമതുലയതാ

പ്രശ്നങ്ങളിടല

ലിംഗവിതവചനടത്തയാണിതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് . സ്ത്രീപക്ഷസമീപനം എന്ന
നിലയിൽ പ്രസക്തമാടണങ്കിലും ഗഹനമായ ആതലാചനകളിതലക്ക് പഠനം
തപാൄന്നില്ല എന്നത് ഈ പഠനത്തിടെ പരിമിതിയാണ്.
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നിഘണ്ടുസംബന്ധമായ പൂർവപഠനങ്ങൾ പരിതശാധിക്കുതമ്പാൾ സ്ത്രീപക്ഷ
ഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനത്തിലൂന്നി നിഘണ്ടു തമഖലടയ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന
പഠനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇടല്ലന്നാണ് തബാധയമാവന്നത്. ഇത്തരം പഠനവിെവ്
നികത്താനുള്ള ശ്രമം െിയാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ടചയ്യുന്നത്. നിഘണ്ടു
തമഖലടയ പൂർണമായം സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നു തനാക്കികാണാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
0.7. പഠനപരിമിതി
1. പദ, അർഥ തലത്തിൽ മാത്രതമ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, വയവഹാരപഠനത്തിതലക്ക്
നീങ്ങുന്നില്ല എന്നത് ഈ പഠനത്തിടെ പരിമിതിയാണ്.
2. ഭാഷാ സാതങ്കതികയടെ വികാസം നിഘണ്ടു തമഖലയിലും ധാരാളം
പരിവർത്തനങ്ങൾ ടകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പൂട്ടറധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കളുടെ വളർച്ച
അതിൽ പ്രധാനമാണ്. നിലവിൽ നിരവധി ഒൺവലൻ- ഒഫ് വലൻ നിഘണ്ടു
ക്കൾ മലയാളത്തിലുണ്ട്. അവ ഈ പഠനത്തിടെ ഭാഗമാവന്നില്ല എന്നത് മടറ്റാരു
പരിമിതിയാണ്. എന്നാൽ പ്രാഥമിക താരതമയപഠനങ്ങളിൽ അച്ചെി നിഘണ്ടു
ക്കളിൽ നിന്നുള്ളതല്ലാടത സ്ത്രീ സംബന്ധമായ പുതിയ വാക്കുകൾ സാതങ്കതിക
നിഘണ്ടുക്കളിൽ ഉൾടപ്പടുത്തി കണ്ടില്ല.
0.8. രീതിശാസ്ത്രവം ദത്തതശഖരണവം
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രത്തിടെയം ടഫമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിടെയം രീതി
ശാസ്ത്രമാണ് ഈ പഠനത്തിന് ഉപതയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടതടരടഞ്ഞടുത്ത ദത്ത
ടത്ത ലിംഗടമന്ന സാമൂഹയചരത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ തവർതിരിച്ച് വിശകല
നം ടചയ്തിരിക്കുന്നു.
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിൽ ദത്തതശഖരണം പ്രധാനമായം രു
ഭാഷകസമൂഹടത്ത ആധാരമാക്കിയാണ്. ഭാഷകസമൂഹത്തിൽ നിന്നും രൂപ
ടപ്പടുന്ന പദ, അർഥ ഘെകങ്ങടള തക്രാഡീകരിച്ചുടവയ്ക്കുന്നത് നിഘണ്ടുക്കൾ
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ആയതിനാൽ പഠനത്തിന് ആവശയമായ ദത്തം സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിഘണ്ടു
ക്കളിൽ നിന്നാണ്. മലയാളത്തിടല മുഖയഏകഭാഷാ നിഘണ്ടുവായ
ശൃരം, ജി. പത്മനാഭപ്പിള്ളയടെ

ശ്രീകതേ

‘ശബ്ദതാരാവലി’ (1923) യിൽ നിന്നുള്ള

ടതടരഞ്ഞടുത്ത തലഖകങ്ങടളയാണ് പ്രധാനദത്തമായി സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ടഫമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിടെ ടവളിച്ചത്തിൽ സ്ത്രീസംബന്ധപദങ്ങടള പ്രതതയക
മായം അതതാടൊപ്പം വയാകരണികതമാ, തകാശീയതമാ ആയ തരത്തിൽ ലിംഗ
സൂചന പ്രതയക്ഷതമാ, പതരാക്ഷതമാ ആയി നൽൄന്ന തലഖകങ്ങടളയമാണ് പഠന
വിതധയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് . പഠനസൂക്ഷ്മതക്കായി, സുമംഗലയടെ ‘പച്ചമലയാള
നിഘണ്ടു’ (1975) വിടല തലഖകങ്ങളുമായി താരതമയവിശകലനത്തിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
0.9. പ്രബന്ധസൃരൂപം
പഠനരീതിടയ അെിസ്ഥാനമാക്കി പ്രബന്ധടത്ത ആറ് അധയായങ്ങളായി
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പഠന അവതരണഭാഗത്ത് ആമുഖം, പരികല്പന, പഠനലക്ഷയം,
പഠനതമഖല, പൂർവപഠനങ്ങൾ, പഠനപ്രസക്തി, രീതിശാസ്ത്രവം ദത്തതശഖരണവം,
പഠനപരിമിതി,

എന്നിവ

വിശദീകരിക്കുന്നു.

തുെർന്ന്

ന്നാം

അധയായ

(സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രവം ലിംഗപദവിപഠനങ്ങളും) ത്തിൽ സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രവം
ലിംഗപദവിയം തമ്മിലുള്ള പഠനവിശകലനമാണ്. സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര തല
ത്തിൽ ലിംഗപരിചരണം എങ്ങടനടയന്നും അതിടെ വസദ്ധാന്തിക പരിസര
ടത്തയമാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അതിനായി, ഭാഷയം സമൂഹവം, സാമൂഹയഭാഷാ
ശാസ്ത്രം, സാമൂഹയചരങ്ങൾ, ലിംഗപദവി പഠനങ്ങളുടെ വസദ്ധാന്തികപരിസരം,
ടഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്രം, ഭാഷയം ലിംഗപദവിയം- മലയാള പരിസരം, എന്നിവ
വിശദീകരിക്കുന്നു.
രണ്ടാം അധയായ (നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രവം നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയവം :
സ്ത്രീപക്ഷസമീപണത്തിൽ) ത്തിൽ പ്രധാനമായം നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനത്തിടെയം
നിർമ്മാണത്തിടെയം സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനമാണ്.

സ്ത്രീപക്ഷ നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ
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ശാസ്ത്രം (ടഫമിനിസ്റ്റ് ടലക്സിതക്കാഗ്രഫി) എന്ന ആശയടത്തയം അതിടെ
സാധയതതയയം വിശദീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനായി, നിഘണ്ടു-നിർവ്വ
ചനം, ഭാഷാനിഘണ്ടുക്കളുടെ ചരിത്രം മുതൽ കമ്പൂട്ടറധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കൾ
വടരയള്ള വളർച്ച, വർഗീകരണം, നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രവം നിഘണ്ടുവി
ജ്ഞാനീയവം, ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ നിഘണ്ടു പഠനത്തിടെ പ്രസക്തി, നിഘ
ണ്ടുക്കളുടെ സാമൂഹിക സൃഭാവം, സ്ത്രീപക്ഷനിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രം, സമീപന
രീതിയം

പ്രതയാഗസാധയതയം,

നിഘണ്ടുതമഖലയിടല

ടപണ്ണിെടപെലുകൾ

മലയാളത്തിൽ തുെങ്ങിയവ ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.
അധയായം മൂന്നിൽ (വയാകരണികലിംഗസംവർഗവം ലിംഗവയവസ്ഥയം:
മലയാളത്തിൽ) വയാകരണികലിംഗവയവസ്ഥയം ലിംഗപദവിനിർമ്മിതിയം മലയാള
സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങടന എന്നു വിശദമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായി
വയാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളിടല ലിംഗസങ്കല്പടത്ത വിശകലനം ടചയ്യുന്നു. ലഭയമാൄന്ന
നിരീക്ഷണടത്ത ആധാരമാക്കി നിഘണ്ടുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ദത്തടത്ത അപഗ്രഥി
ക്കുന്നു. ലിംഗവയവസ്ഥ- വയാകരണതലത്തിൽ, ലിംഗ വിഭജനം, പ്രതയയങ്ങളുടെ
ഉത്പത്തി, ലിംഗവയവസ്ഥ- മലയാളനിഘണ്ടുക്കളിൽ -ദത്താെിസ്ഥാനവിശകലനം
എന്നിവയാണ് ഉൾടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നാലാം

അധയായ

(തകാശിമലിംഗവയവസ്ഥ:

മലയാളത്തിൽ)

ത്തിൽ

തകാശിമലിംഗവയവസ്ഥ മലയാളത്തിൽ എങ്ങടനടയന്നത് വിശദമായി ചർച്ച
ടചയ്യുകയം

ടതടരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട

ദത്താെിസ്ഥാനത്തിൽ

വിശദമാക്കാനും

ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
അഞ്ചാം

അധയായം

(ലിംഗപ്രതിനിധാനം:

മലയാളനിഘണ്ടുക്കളിൽ)

മലയാളനിഘണ്ടുക്കളിടല ലിംഗപ്രതിനിധാനടത്ത സംബന്ധിച്ചാണ്. പ്രധാന
മായം ദത്തവർഗീകരണവം അപഗ്രഥനവമാണ് ഉൾടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലിംഗ
സൂചകപദങ്ങൾ,

സാമൂഹയപദവിസൂചകപദങ്ങൾ,

വിെവപദങ്ങൾ,

ടപണ്ണനു
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ഭവങ്ങൾ, വളർച്ചാഘട്ടം, സങ്കല്പനങ്ങൾ, പദവിനിമയമൂലയം എന്നിങ്ങടനയാണ്
വർഗീകരിച്ച് അപഗ്രഥിച്ചിരിക്കുന്നത് . ഇതിലൂടെ നിഘണ്ടുക്കൾ പ്രകെിപ്പിക്കുന്ന ലിംഗ
മൂലയടത്ത വിവരിക്കുന്നു.
ആറാം അധയായം (നിഘണ്ടുക്കളിടല സ്ത്രീപ്രതിനിധാനവം പുരുഷതകന്ദ്രിത
ലിംഗനിർമ്മിതിയം)
ലിംഗനിർമ്മിതിയം

നിഘണ്ടുക്കളിടല

സ്ത്രീപ്രതിനിധാനവം

എങ്ങടനടയന്നതിടെ

പുരുഷതകന്ദ്രിത

ദത്താെിസ്ഥാനവിവരണവം

അപഗ്രഥനവമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തുെർന്ന് ഉപസംഹാരവം, ഗ്രന്ഥസൂചിയം
അനുബന്ധവം അെങ്ങുന്നതാണ് ഈ പ്രബന്ധം.
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അധായം- ന്ന്
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രവം ലിംഖപദവി പഠനങ്ങളം
1.0. ആമുകം
‘ലിംഖം’ (gender) എന്ന ആശയത്തെ ഭാഷാപഠനെിൽ ചർചൃ ത്തചയ്യ
ത്തെടുന്നത് പ്രധാനമായം രണ്ടു തരെിലാണ്. വയാഔരണിഔ സംവർഖം എന്ന
നിലയിൽ പരമ്പരാഖത ഭാഷാപഠനമമകലയിലം സാമൂഹയചരത്തമന്ന രീതിയിൽ
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രതലെിലമാണ്. വയാഔരണിഔ തലെിലള്ള പഠനങ്ങൾ
മത്തറൃാരധയായെിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സാമൂഹയചരത്തമന്ന രീതിയിലള്ള ഉത്ഭവെി
ത്തെയം വളർചൃയത്തെയം സസദ്ധാന്തിഔ പരിസരത്തെയം അത്തതങ്ങത്തന ഭാഷയം
ലിംഖപദവിയം തമ്മിലള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനം നൽഔിത്തയന്നുമുള്ള
അമനൃഷണമാണ് ഈ അധയായെിലള്ളത്.
1.1.

ഭാഷയം സമൂഹവം
ഭാഷയത്തെ ഉത്ഭവം, വിഔാസം, നാശം എന്നിങ്ങത്തനയള്ള എല്ലാ ഗട്ട

െിലം സാമൂഹിഔമായ ചില ഗെഔങ്ങൾ പ്രവർെിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷ സമൂഹത്തെ
ആശ്രയിചൃാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഔാരണം ഭാഷ സാമൂഹിഔമാത്തയാരു നിർമ്മിതി
യാണ്. ഭാഷയിൽ സമൂഹെിത്തെ ഇെത്തപെലള്ളതുമപാത്തല സമൂഹെിൽ ഭാഷയം
പ്രവർെിക്കുന്നു. സമൂഹത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് ഭാഷയാണ്. സാമൂഹിഔമായ മൂലയ
ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും വിനിമയം ത്തചയ്യത്തെടുന്നതും ഭാഷയിലൂത്തെയാണ്. ജാതി, മത,
വർണ, ലിംഖ, മദശപരമമാ മമറൃത്തതങ്കിലം തരെിമലാ ഉള്ള സാമൂഹിഔ
വയതയാസത്തെ മവർതിരിചൄ ഔാണിക്കുന്നതിൽ ഭാഷയം മുകയപങ്കു വഹിക്കുന്നു.
അെരെിൽ ഭാഷയം സമൂഹവം പരസ്പര ബന്ധിതമാണ്. ആ രു ബന്ധത്തെ
ഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തല വിവിധ മമകലഔളിലൂന്നി വിശഔലനം ത്തചയ്യാറുണ്ട്. ഭാഷയത്തെ
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മദശപരമായ വയതിയാനത്തെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിചൃ് അെയാളത്തെടുത്തുന്നത്
ഭാഷാമഭദവിജ്ഞാനം (Dialectology) എന്ന ശാകയാണ്. ഭാഷാമഭദഗെനത്തയ
സാമൂഹിഔ ഗെനയമായി ബന്ധിെിചൄത്തഔാണ്ടുള്ള പഠനം സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രം
(sociolinguistics) എന്ന് അറിയത്തെടുന്നു.
1.2 .സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രവം (sociolinguistics) ഭാഷാസാമൂഹിഔതയം (sociology of
language)
സമൂഹവം ഭാഷയം തമ്മിലള്ള പരസ്പരബന്ധെിത്തെ / ബന്ധങ്ങളത്തെ
ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രം (sociolinguistics) (Vanherk, Gerard:
2012). പ്രയക്തഭാഷാശാസ്ത്ര (Applied linguistics) െിത്തെ

പ്രധാന ശാകഔളിൽ

ന്നാണിത്. ഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ പ്രാരംഭഗട്ടം ഭാഷയത്തെ ഗെനയ്ക്കാണ് ടുതൽ
പ്രാധാനയം നൽഔിയത്. അത് പ്രധാനമായം മാനഔഭാഷയിൽ ഊന്നിയള്ള
തായിരുന്നു. അതുത്തഔാണ്ടു തത്തന്ന ഭാഷണം നെക്കുന്ന പശ്ചാെലെിമനാ സന്ദർ
ഭെിമനാ മവണ്ടത്ര പ്രാധാനയം നൽഔിയിരുന്നില്ല. മനുഷുരുത്തെ മബാധപൂർവ്വമായ
ഇെത്തപെലിലൂത്തെ രൂപം ത്തഔാള്ളുന്നതിനാൽ ഭാഷാ സവവിധയത്തെക്കാൾ മരഔീ
െത ഭാഷാസങ്കൽെമാണ് മാനഔഭാഷയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഭാഷയത്തെ ചലനാ
ത്മഔത നിലത്തഔാള്ളുന്നത് ഭാഷയത്തെ ആഭയന്തര സവവിധയെിലാണ്. ഈ
സവവിധയത്തെ അെയാളത്തെടുെണത്തമങ്കിൽ സാമൂഹിഔ ഗെഔങ്ങത്തള െി
ഉൾത്തഔാമള്ളണ്ടതുണ്ട്.
സന്ദർഭവം

അങ്ങത്തന

പശ്ചാെലവം

എന്നതിമനക്കാൾ

‘സാമൂഹിഔം’

വരുമമ്പാൾ

ഭാഷണെിത്തെ

പ്രധാനമാവഔയം

മഔവലം

എന്ന

പൂർവപദെിന്

സാമൂഹിഔ
ഭാഷാശാസ്ത്രം

പ്രസക്തിമയറുഔയം

ത്തചയ്യുന്നു. അതായത്, ഗെനാത്മഔ ഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ പരിമിതിഔത്തള മറിഔെന്ന്
ഭാഷണപശ്ചാെലം,

സന്ദർഭം

എന്നീ

ഗെഔങ്ങത്തള

പരിഖണിചൄത്തഔാണ്ട്

സാമൂഹിഔതയത്തെ വിശാലതയിമലക്ക് ഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ വയാപ്തി വിഔസിക്കുഔ
ആയിരുന്നു.

ഭാഷയത്തെ

സാമൂഹിഔമായ

പ്രസക്തി,

ഗെഔങ്ങൾ,

ധർമം
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എന്നിവത്തയക്കുറിചൄള്ള

വിശഔലനമാണ്

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിലൂത്തെ

ത്തചയ്യുന്നത്.
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രത്തെ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ പല വിധെിൽ നിർവ്വ
ചിചൃിട്ടുണ്ട്.

“1.

സാമൂഹിഔ

സന്ദർഭെിത്തെ

അെിസ്ഥാനെിൽ

ഭാഷത്തയ

പഠിക്കുഔയം സാമൂഹിഔജീവിതത്തെ ഭാഷയിലൂത്തെ പഠിക്കുഔയം ത്തചയ്യുന്ന ഭാഷാ
ശാസ്ത്രശാകയാണ് സാമൂഹിഔഭാഷാശാസ്ത്രം (coupland and jaworski, 1997:1) 2.
ഭാഷയം സമൂഹവം തമ്മിലള്ള ബന്ധം (Trudgill, 2000: 21) .3. ആശ്രിത
ഭാഷാചരങ്ങളം സൃതന്ത്ര സാമൂഹിഔചരങ്ങളം തമ്മിളള്ള സഹബന്ധത്തെ
ക്കുറിചൄള്ള പഠനം (Champers, 2003: IX) ” (ഖിരീഷ്. പി. എം: 2018. പുറം-4). ഈ
നിർവ്വചനങ്ങളിൽ നിത്തന്നല്ലാം വയക്തമാണ് സമൂഹവം ഭാഷയം തമ്മിലള്ള ബന്ധം.
ഇവയിൽ പ്രാധാനയമമറുന്ന ഗെഔെിനനുസരിചൃ് പഠനമമകലയം മാറുന്നു.
ഭാഷത്തയക്കാൾ സമൂഹെിനു ഊന്നൽ നൽൄമമ്പാൾ അത് ഭാഷാസാമൂഹിഔ
വിജ്ഞാനമായി (sociology of language) മാറുന്നു. സമൂഹെിത്തെ സാമ്പെിഔ
വളർചൃത്തയ

ബാധിക്കുന്ന

സൃീഔരിമക്കണ്ടിവരുന്ന
പ്രശ്നങ്ങൾക്കു

ബഹുഭാഷിത

പ്രശ്നങ്ങൾ,

ഭാഷാസൂത്രണ

പ്രാധാനയമുള്ള

നയങ്ങൾ

പഠനങ്ങൾ

ഭരണാധിഔാരിഔൾക്ക്
തുെങ്ങിയ

സാമൂഹിഔ

ഭാഷാസാമൂഹിഔവിജ്ഞാനെിത്തെ

പരിധിയിൽ വരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു മാറി സാമൂഹിഔ ഗെഔങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
ഭാഷയിലണ്ടാൄന്ന സവവിധയത്തെയാണ് സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ
നരവംശശാസ്ത്രവമായി

ഉത്ഭവസംബന്ധമായ

ബന്ധത്തെട്ടിരിക്കുന്നു.

19-ആം

ചർചൃഔൾ

നൂറൃാണ്ടിത്തെ

ആദയ

പൄതിയിൽ തത്തന്ന നരവംശപഠനെിത്തെ ഭാഖത്തമന്ന നിലയിൽ ഭാഷാപഠനം
വളർന്നിരുന്നു. ഭാഷാമഭദത്തെയായിരുന്നു അവ അെിസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്നത്.
1920-ഔളിൽ

ഭാഷാമശ്രണീഔരണം

ത്തെട്ടിരിക്കുന്നുത്തവന്ന

നിരീക്ഷണം

സാമൂഹിഔമശ്രണീഔരണവമായി
ഉെത്തലടുത്തു.

ബന്ധ

‘എമനാഫിമലാളജി’,
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‘എമനാലിംഖൃിസ്റ്റിക്സ്’

എന്ന

മപരിലാണ്

അറിയത്തെട്ടിരുന്നത്.

തുെർന്ന്

ഈ

1960-ഔമളാത്തെയാണ്

വിജ്ഞാന

ശാക

‘മസാമഷയൃാലിംഖൃിസ്റ്റിക്സ്’

എന്ന മപരിൽ വയക്തമായ പഠനസമ്പ്രദായമുള്ള ശാകയായിതീരുന്നത്. ഹാവർ.
സി.

ഔൂറിയാണ്

ഈ

പദെിത്തെ

ഉപജ്ഞാതാവായി

അറിയത്തെടുന്നത്

(ധനലക്ഷ്മി: 2011).
1.3. സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രമമകലയിത്തല പ്രധാനപഠനങ്ങൾ
മജാൺ. ത്തജ ഗുമമ്പർസ്, വിലയം സൈറൃ്, ത്തെൽസഹംസ്, വിലയം ലമബാവ്,
പീറൃർ ട്രെ്ഖിൽ, മിൽമറായ് ദമ്പതിഔൾ, യൂറിൻ ത്തവെീചൃ്, ഹെ്സൺ എന്നിവർ
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിന്

സസദ്ധാന്തിഔ

അെിെറ

നൽഔിയവരാണ്.

മഔാർണൽ സർവഔലാശാലയത്തെ മനതൃതൃെിൽ വെമക്ക ഇന്തയയിത്തല കലാപ്പൂർ
ഗ്രാമെിത്തല ഹിന്ദി ഭാഷാമഭദമായ കരിമബാലിയിലള്ള സവവിധയങ്ങത്തള ശ്രദ്ധി
ക്കുഔയായിരുന്നു

മജാൺ. ത്തജ ഗുമമ്പർസ് (1958) തത്തെ ആദയഔാലപഠനെിൽ.

സാമൂഹിഔവർഖങ്ങളം ജാതിയം മറൄം ഭാഷയിൽ മഭദമുണ്ടാക്കുന്നുത്തവന്ന ഔത്തണ്ടെ
ലിലാണ് ആ പഠനം ത്തചത്തന്നെിയത്. ജാതിഭാഷഔത്തളപറൃി പഠിക്കാനുള്ള
പ്രമചാദനം െിയായിരുന്നു ആ പഠനം. തുെർന്ന് െൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന
പഞ്ചാബിഔളത്തെ

ത്തമാഴിമാറൃം

നിരീക്ഷിചൃ്

ദൃിഭാഷിതൃഖമവഷണെിത്തെ

പ്രസക്തിയം അമേഹം ഉറെിക്കൂന്നുണ്ട് (1964). മഹാരാഷ്ട്രയിത്തല സാം്ിജില്ലയിത്തല
ൄപൃാർ

ഗ്രാമെിത്തല

മറാെി-ഉർദു-ഔന്നെ

ഭാഷഔളത്തെ

പരസ്പര

സൃാധീനത്തെക്കുറിചൄള്ള പഠനം (1971), വെക്കൻ മനാർത്തവയിത്തല ത്തഹമനസ്
ബർഖിൽ മലാമും ഗുമമ്പർസം

മചർന്നു നെെിയ ഖമവഷണെിൽ (1972)

റാനാമൽ, മബാക്മൽ ഭാഷഔളത്തെ ഇരട്ടത്തമാഴി (diglossia) സാഹചരയത്തെ പഠന
വിമധയമാക്കുഔയം ആ രണ്ട് ഭാഷഔളത്തെയം വയതയസ്ത ധർമ്മങ്ങത്തള ചൂണ്ടി
ഔാണിക്കുവാനും ഔഴിഞ്ഞു. ഭാഷ പഠിക്കാൻ സാമൂഹിഔവയവസ്ഥെി മനസ്സി
ലാമക്കണ്ടതുത്തണ്ടന്ന മബാധയത്തെടുെലായിരുന്നു ഗുമമ്പർസിത്തെ പഠനങ്ങൾ.
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1964 ൽ അമമരിക്കയിത്തല ഔാലിമഫാർണിയ സർവഔലാശാലയിൽ
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ
അവതരിെിക്കുന്ന

ചില

ആദയസമമ്മളനെിൽ
ഔാരയങ്ങളണ്ട്.

അതിൽ

വിലൃം

സൈറൃ്
വക്താവിത്തെ

സാമൂഹിഔവയക്തിതൃം, ഭാഷണം നെക്കുന്ന ചുറൄപാെ്, ഭാഷണരീതിയത്തെ ഗെഔം,
ഭാഷാമഭദവയതയാസങ്ങളത്തെ വയാപ്തി, സാമൂഹിഔ ഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ പ്രയക്തത
എന്നിവത്തയല്ലാം പ്രധാനമാത്തണന്നു പറയന്നു. അമമരിക്കയിൽ തത്തന്ന പഠനം
നെെിയ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായ ത്തെൽസഹംസം സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര
ശാകയിത്തല പല സമങ്കതങ്ങളത്തെയം ഉപജ്ഞാതാവാണ്. ‘ദ എമനാഗ്രഫി ഒഫ്
സ്പീക്കിംഖ്’ (1968) എന്ന അമേഹെിത്തെ മലകനം, സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തല
പിൽക്കാലപഠനങ്ങൾക്ക്

സഹായഔമായി.

ഭാഷണസന്ദർഭം

ഭാഷണ

സൃഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്നുത്തവന്നതായിരുന്നു അമേഹെിത്തെ നിലപാെ്.
സാമൂഹിഔ ഭാഷാശാസ്ത്രെിന് വയക്തമായ ദിശാമബാധവം െതയമായ
രീതിശാസ്ത്രവം നൽഔിയത് വിലയം ലമബാവാണ്. സമുദായങ്ങളിത്തല ഭാഷാശാസ്ത്ര
മഭദങ്ങൾ ജാതി, പ്രായം, ലിംഖം തുെങ്ങിയ സാമൂഹിഔമാനദണ്ഡവമായി (social
parameter) ബന്ധത്തെട്ടിരിക്കുന്നുത്തവന്നും, സാംകിഔരീതിയിലൂത്തെ ഖണപരമായ
വസ്തുതാപഗ്രഥനം നെെി അത് സ്ഥാപിത്തചൃടുക്കാനും ലമബാവിനായി. അമമരി
ക്കയിത്തല രു ത്തചറിയ ദൃീപായ മാർൊസ് സവൻയാർെിത്തല സൃനമാറൃത്തെ
ക്കുറിചൄള്ള പഠനം (1963), സൃരങ്ങൾക്കു മശഷം വരുന്ന ‘®®(r)’ എന്ന ഭാഷാചരത്തെ
പ്രമതയഔമാത്തയടുെ് നൂമയാർക്കിത്തല മലാവർ ഈസ്റ്റ് സസെിൽ നെെിയ
പഠനം (1966), അമമരിക്കയിത്തല നീമഗ്രാഔളത്തെ ഭാഷത്തയ സംബന്ധിചൄള്ള പഠനം
(1969) എന്നിവത്തയല്ലാം പ്രധാനമാണ്. സാമൂഹയ ഭാഷാശാസ്ത്രെിന് പുതിയ മാനം
നൽൄന്നതിമനാത്തൊെം പിൽക്കാല പഠിതാക്കൾക്ക് പ്രമചാദനമമൄവാനും ഈ
പഠനങ്ങൾക്കായി.
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ലമബാവിത്തെ രീതിശാസ്ത്രമനുസരിചൃ് പഠനം നെെിയവരിൽ പ്രധാനി
യാണ് പീറൃർട്രെ്ഖിൽ. ഇം്ീഷിത്തെ സവിമശഷതഔത്തളക്കുറിചൃ്

ഇം്ണ്ടിത്തല

മനാർവിചൃിൽ നെെിയ പഠനം (1974) അെരെിലള്ളതാണ്. മനാർവ്വിചൃിത്തെ
സാമൂഹിഔഗെന അറിയന്നതിന് വയതയസ്ത സാമൂഹിഔതലെിൽത്തെട്ട നിശ്ചിത
ആമവദഔത്തര

ത്തതത്തരത്തെടുത്തുത്തഔാണ്ട്

വിവിധ

ഖമവഷണ

ഗട്ടെിലൂത്തെ

ഭാഷാചരങ്ങളത്തെ പ്രസക്തി വയക്തമാക്കി. മബസിൽ മബൺസസ്റ്റൻ (1971), ത്തലസ്ലി
മിൽമറായ് (1980) എന്നിവരും

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിൽ സപ്രധാനപങ്കു

വഹിചൃിരുന്നവരാണ് . ലമബാവിെയം ട്രെ്ഖിലിത്തെയം പഠനരീതി പൂർണമായി
സൃീഔരിക്കാത്തത ചില മാറൃങ്ങമളാത്തെയാണ് മിൽമറായ് ഖമവഷണം നെെിയത്.
സാമൂഹിഔവലയഗെന (social network structure) ഭാഷണത്തെ എങ്ങത്തന
സൃാധീനിക്കുന്നുത്തവന്നതായിരുന്നു

അമേഹെിത്തെ

പഠനലക്ഷയം.

ഇവരുത്തെ

ത്തയാത്തക്ക പഠനങ്ങത്തള അനുലിചൄം വിമയാജിചൄം ത്തഔാണ്ടുള്ള ധാരാളം പഠനങ്ങൾ
ഉണ്ടാവഔയം [റസ്സൽ(1981), ത്തചഷയർ(1982), ത്തറാത്തമയ്ൻ(1984), മബാർമൊണിറിചൃാർമൊ(1985), സ്മിെ്െ് (1985), ലിെി- ഗ്രീൻ(1989), ഔാമമറാൺ(1990),
സലാമി(1991), െലിയൂ. എമെൃർെ്സ് (1992), വിലയംസ് (1992)] അവത്തയല്ലാം
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ

സസദ്ധാന്തിഔ

അെിെറ

ബലത്തെടുത്തുഔയം

ത്തചയ്തു.
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിന് ആമഖാളതലെിൽ െതയമായ രീതിശാസ്ത്രം
നൽൄഔയം പഠനസാധയത ഉറെിക്കുഔയം അതിത്തെ വയാപ്തിത്തയ അെയാള
ത്തെടുത്തുഔയം ത്തചയ്തുത്തവന്ന രീതിയിൽ പ്രസക്തിയള്ളവയാണ് മമൽസൂചിെിചൃ
പഠനങ്ങൾ.

ആ

രീതിശാസ്ത്രമനുസരിചൃ്

മഔരളീയസന്ദർഭെിമലക്ക്

ഇറങ്ങിത്തചല്ലാനും പഠനം നെൊനും ഭാഷാഖമവഷഔർ ശ്രമിചൃിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹയ
ഭാഷാശാസ്ത്രമനുസരിചൃ് മലയാളെിലണ്ടായ പഠനങ്ങത്തള രണ്ടായി തിരിക്കാ
വന്നതാണ്.

ന്ന്

ആ

പഠനമമകലത്തയ

പരിചയത്തെുടുത്തുന്നവ,

മത്തറൃാന്ന്
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പ്രാമയാഖിഔ വീക്ഷണെിലള്ളവ. ൊത്തത വിവിധ സർവ്വഔലാശാലഔളത്തെ പാഠയ
പദ്ധതിയിൽ

ഭാഷാപഠനെിത്തെ

അെിസ്ഥാനതലങ്ങൾ

പഠിെിക്കുന്നുണ്ട്.

അതിത്തെത്തയാത്തക്ക ഭാഖമായി, അക്കാദമിഔ് ശാകത്തയന്ന നിലയിൽ രൂപത്തെട്ട
ഭാഷാശാസ്ത്രത്തെ
ഭാഖമായി

തമേശീയ

രചിക്കത്തെട്ട

ഭാഷഔളിൽെി

പുസ്തഔങ്ങളാണ്

പരിചയത്തെടുത്തുന്നതിത്തെ

ആദയവിഭാഖെിൽ

വരുന്നത്.

ആൻഡ്രൂസ്കുട്ടി, ഏ.പി. (ഭാഷാശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തവം പ്രമയാഖവം: 2004) ഉഷാ
നമ്പൂതിരിൊെ് (സാമൂഹിഔ ഭാഷാവിജ്ഞാനം: 1994), പ്രമബാധചന്ദ്രൻനായർ
(ഭാഷാശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിലൂത്തെ: 2009), പ്രഭാഔരവാരയർ ത്തഔ. എം, ശാന്ത അഖസ്റ്റിൻ
(ആധുനിഔ ഭാഷാശാസ്ത്രം: 1981), പ്രഭാഔരവാരയർ ത്തഔ. എം (ഭാഷാശാസ്ത്രവിമവഔം:
2002) തുെങ്ങിയവ അതിൽ ഉൾത്തെടുന്നു. ഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ വിവിധ ശാകഔത്തള
പറയന്നിെെ് സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രത്തെയം പരിചയത്തെടുത്തുന്നു. സിദ്ധാന്തത്തെ
വിവരിക്കുഔയം പ്രമയാഖിക്കുഔയം ത്തചയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളാണ് മറൄള്ളവ. ‘ദ സ്പീചൃ്
ഒഫ് നമ്പൂതിരീസ്- എ മസാമഷയാലിംഖൃിസ്റ്റിഔ് സ്റ്റെി’ (ഉഷാനമ്പൂതിരിൊെ് : 1989),
‘ദ സ്പീചൃ് ഒഫ് പൂപണ്ടാരംസ് –എ മസാമഷയാലിംഖൃിസ്റ്റിഔ് സ്റ്റെി’ (വിമേശൃരൻ:
1989),

‘മലബാറിത്തല

തിരുവിതാംർ

ൄെിമയറൃക്കാരുത്തെ

വാത്തമാഴിയിത്തല

സംരക്ഷണവം പരിണാമവം- രു സാമൂഹിഔഭാഷാശാസ്ത്രപഠനം’ (മജാർജ്: 1991),
‘മഔാഴിമക്കാെ്

നഖരെിത്തല

ഭാഷാമാറൃവം’
സവജാതയങ്ങൾ’

(മാർമക്കാസ്:
(പത്മിനി,

തമിഴ്

ൈാഹ്മണരുത്തെ

1992),
പി.

ജി:

ഭാഷാപരിരക്ഷണവം

‘പണിയഭാഷയിത്തല
1993)

പ്രാമദശിഔ

‘മഔരളീയനഖരങ്ങളിത്തല

സാമൂഹിഔഭാഷാസൃഭാവം’ (ഖിരീഷ്, പി. എം: 1998), ‘ചിറരിത്തല ത്തതലങ്കരുത്തെ ഭാഷസാമൂഹിഔഭാഷാശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിലൂത്തെ’ (ധനലക്ഷ്മി: 2006), ‘മലയാള നിഗണ്ടുക്കളിത്തല
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര സൃഭാവം’ (ദീപ മമരി മജാസഫ്: 2012), ‘സജവസവവിധയ
സംരക്ഷണവം അഭാവവം അട്ടൊെി ൄറുമ്പ ഭാഷയിൽ- സാമൂഹിഔ സധഷണിഔ
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ഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനം’ (സംപ്രീത, ത്തഔ: 2015)

തുെങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ അെര

െിൽ പ്രധാനമാണ്.
ഭാഷാമഭദ പഠനങ്ങളിലം സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിലം ഭാഷാ
സവവിധയത്തെ

അെയാളത്തെടുത്തുന്നത്

ചരങ്ങളിലൂത്തെയാണ്.

മഔരളസമൂഹ

ഗെനയിൽ ജാതി വലിത്തയാരു ഗെഔമായാണ് പ്രവർെിചൃിരുന്നത്. സാമൂഹയ
ഭാഷാശാസ്ത്രെിലൂന്നി മലയാളെിൽ വന്ന പഠനങ്ങൾ പരിമശാധിക്കുത്തമ്പാള്ളൃം
സാമൂഹയചരമായ ജാതിമഔന്ദ്രിത ഭാഷാവിശഔലനെിന് പ്രാധാനയം നൽഔി
യതായി ഔാണാം. ജാതി, മതം, മദശം തുെങ്ങിയ ചരങ്ങളമായി ബന്ധത്തെട്ട ഭാഷാ
പ്രമതയഔതഔൾ പഠിക്കത്തെട്ടിട്ടുത്തണ്ടങ്കിലം ലിംഖത്തമന്ന ചരത്തെ അെിസ്ഥാനമാക്കി
ഉള്ള പഠനങ്ങളത്തെ അഭാവം പ്രഔെമാണ്. സമുദായങ്ങളിത്തല ഭാഷാപ്രമതയഔത
ഔളിൽ ലിംഖത്തമന്ന സാമൂഹയചരവം സൃാധീനിക്കുന്നുത്തണ്ടന്ന് ആദയമായി ആമഖാള
തലെിൽ അവതരിെിക്കുന്നത് വിലയം ലമബാവാണ് (1963). വിലയം ലമബാവിത്തെ
രീതിശാസ്ത്രം അനുസരിചൃ് ഭാഷാചരങ്ങളിലൂന്നിയ പഠനമാണ് ഉഷാ നമ്പൂതിരിൊെി
ത്തെത്. നമ്പൂതിരി സമുദായെിനഔത്തെ ഭാഷാപ്രമതയഔതഔത്തള വിശഔലനം
ത്തചയ്യുന്നതിനായി ലിംഖത്തമന്ന ചരത്തെയം പഠനവിമധയമാക്കുന്നു. സാമൂഹയ
ഭാഷാശാസ്ത്രമമകലയിൽ ഇവിത്തെ തുെർന്നുവന്ന പഠനങ്ങത്തളല്ലാം എല്ലാ ചരങ്ങ
ത്തളയം വിശഔലനം ത്തചയ്യുന്നിെെ് ലിംഖത്തെയം പരിഖണിക്കുന്നുത്തവന്നല്ലാത്തത
ലിംഖം എന്ന ചരത്തെ മുകയമാത്തയടുെ് പഠിക്കത്തെട്ടിട്ടില്ല. പരാമർശങ്ങളാമയ
അവതരിെിചൃിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പൂർവ്വപഠന വിശഔലനെിൽ നിന്നും വയക്ത
മാവന്നത്.
1.4. സാമൂഹിഔ ചരങ്ങൾ (social Variables)
പ്രധാനമായം ഭാഷയത്തെ ആഭയന്തരസവവിധയെിലാണ് സാമൂഹയഭാഷാ
ശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അത് അെയാളത്തെടുൊൻ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് ചര
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ങ്ങത്തള (variables) യാണ്. “മൂലയങ്ങളത്തെ നിശ്ചിത മശ്രണിയിൽ നിന്ന് ഏതും
സൃീഔരിക്കാവന്ന ചിഹ്നം” എന്നാണ് ചരത്തെ വി. ആർ. പ്രമബാധചന്ദ്രൻ നായർ
നിർവ്വചിക്കുന്നത്

(2012:

962).

അവ

രണ്ടു

തരെിലാണ്.

ഭാഷാപരവം

സാമൂഹിഔവം (linguistic and social). ഭാഷയിത്തല അെിസ്ഥാന ഗെഔങ്ങളായ
സൃനം, സൃനിമം, മഔാശം, ൊത്തത സന്ധി, വയാഔരണം (അതിൽ തത്തന്ന
രൂപഗെനയം വാഔയഗെനയം) എന്നിങ്ങത്തനയള്ള വിവിധ തലങ്ങമളാടു ബന്ധ
ത്തെട്ടതാണ് ഭാഷാചരങ്ങൾ. സാമൂഹിഔചരങ്ങൾക്കനുസരിചൃ് മാറൃം വരുന്ന രമണ്ടാ
അതിൽടുതമലാ മഭദങ്ങളണ്ടാഔാവന്ന ഭാഷാമാത്രഔത്തളയാണ് ഭാഷാചരങ്ങൾ
എന്നു വിളിക്കുന്നത്.
മതം,

ജാതി,

പ്രായം,

വിദയഭയാസം,

ത്തതാഴിൽ,

സാമൂഹിഔ

വർഖം,

തുെങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സാമൂഹിഔചരങ്ങൾ. ഭാഷഔസമൂഹെിത്തെ സൃഭാ
വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇെരം ചരങ്ങളിലൂത്തെയള്ള വിശഔലനം ത്തഔാണ്ടു
സാധയമാൄം. പ്രധാന സാമൂഹിഔചരങ്ങളിത്തലാന്നായ ലിംഖമാണ് ഈ പഠന
െിൽ പ്രമമയമായി വരുന്നത്. അതുത്തഔാണ്ടു തത്തന്ന മറൄ ചരങ്ങളിൽ നിന്നു ഭിന്ന
മായി ലിംഖത്തെ ടുതൽ ആഴെിൽ വീക്ഷിക്കുഔയാണിവിത്തെ.
1.5. ലിംഖം
മലാഔപ്രസിദ്ധമായ സ്ത്രീ, പുരുഷ, ഇതര വിഭാഖെിനു തത്തന്നയാണ്
ഭാഷയിൽ

ലിംഖം

എന്നു

പറയന്നത്.

സ്ത്രീ,

പുരുഷൻ

എന്നീ

മവർതിരിവിന്നെിസ്ഥാനമായി സമൂഹം ഔാണുന്നതിൽ ന്ന് സജവിഔമാണ്.
ജീവശാസ്ത്രപരമായ ശരീരസൃഭാവത്തെ ആധാരമാക്കി ലിംഖത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നു.
ഈ അവസ്ഥാവിമശഷെിനു പുറത്തമ മറൄ ചില മാനങ്ങൾ െി ഭാഷഔസമൂഹം
സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും ഔൽെിചൄ നൽൄന്നു. “രു ഭാഷഔസമൂഹെിത്തല സ്ത്രീ- പുരുഷ
വയതയാസം, സാമൂഹിഔത്തപരുമാറൃം, സാമൂഹിഔനില എന്നിവ ഭാഷണക്രിയയമായി
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പരസ്പരം ബന്ധത്തെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലമുള്ള പങ്കാളിെം , നിയമം,
ത്തപരുമാറൃരീതിഔൾ

എന്നിവത്തയ

മവർതിരിക്കുന്ന

അെിസ്ഥാനഗെഔമായി

ലിംഖമബാധം വർെിക്കുന്നു” (ദീപ മമരി മജാസഫ്, 2012: 13). മര ഭാഷയ്ക്കഔത്തു
തത്തന്ന സ്ത്രീയം പുരുഷനും വയതയസ്തത പുലർത്തുന്നു. ഭാഷണരീതി, പദസൃീഔരണം,
പ്രമമയെിത്തെ ത്തതത്തരത്തെടുെ്, ഉച്ഛാരണം, അംഖചലനം എന്നിവയിത്തലല്ലാം
പരസ്പരം വയതയസ്തത പുലർത്തുന്നു. സാമൂഹിഔമായി ഔല്െിക്കത്തെടുന്ന മൂലയ
വയവസ്ഥത്തയ ഭാഷയിലൂത്തെ ഉറെിക്കുഔയം അതുവഴി ഭാഷ ലിംഖപദവി നിർണയി
ക്കുഔയം ത്തചയ്യുന്നു. അവിത്തെയാണു സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ പ്രസക്തി.
സ്ത്രീ/പുരുഷൻ എന്ന ദൃന്ദം ഭാഷണക്രിയയിൽ എപ്രഔാരം ഇെത്തപടുന്നുത്തവന്നതിത്തന
‘ലിംഖം’ എന്ന സാമൂഹിഔചരെിലൂന്നി, സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ രീതിശാസ്ത്ര
െിലൂത്തെ

വിശഔലനം

ത്തചയ്യാം.

അതുവഴി

ലിംഖപ്രതിനിധാനം

ഭാഷയിൽ

പ്രവർെിക്കുന്നത്തതങ്ങത്തനത്തയന്ന് ഔത്തണ്ടൊനാൄം.
ഭാഷയം ലിംഖപദവിയം സംബന്ധിചൃ് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നിലവിലണ്ട്.
പ്രമതയഔിചൃ് സ്ത്രീവാദസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശക്തിയാർജിചിചൃതിനു മശഷം. സാമൂഹി
ഔമായി

നിലനിൽക്കുന്ന

ഔല്പിത

അധിഔാരവയവസ്ഥത്തയ

തുറന്നുഔാട്ടാനും

വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനും വിവിധ അക്കാദമിഔ് ശാകഔൾക്കായിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയം
അധിഔാരവം എങ്ങത്തന സമൂഹെിൽ പ്രവർെിക്കുന്നുത്തവന്നതും പഠനങ്ങളത്തെ
ഭാഖമായി. ലിംഖപദവി സംബന്ധമായ പഠനങ്ങളം അധിഔാരമഔന്ദ്രിതമാത്തയാരു
വയവസ്ഥിതിത്തയ്ക്കതിത്തരയള്ള
മാക്കുന്നു.

എങ്കിലം

മനാട്ടമാത്തണന്ന്

സ്ത്രീവാദ

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രം

സസദ്ധാന്തിഔപരിസരെിലൂത്തെ

വയക്ത
ഭാഷത്തയ

വിശഔലനം ത്തചയ്യുഔയം ലിംഖത്തമന്ന ചരത്തെ പ്രധാനമായി ഔാണുവാനും
ത്തഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്രെിനാവന്നു.
1.6 . ത്തഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്രവം ലിംഖപദവി പഠനങ്ങളം
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സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തല

പ്രധാന

ശാകയാണ്

ത്തഫമിനിസ്റ്റ്

ഭാഷാശാസ്ത്രം. സാമൂഹിഔചരങ്ങളിത്തലാന്നായ ലിംഖവം ഭാഷയം തമ്മിലള്ള ബന്ധ
മാണ് ഇതിൽ മുകയമായി വരുന്നത്. ആ ബന്ധത്തെ സ്ത്രീവാദ പരിമപ്രക്ഷയെിലൂത്തെ
വിശഔലനം ത്തചയ്യുന്നു. അതായത്, സ്ത്രീയത്തെ അവഔാശങ്ങളം, സൃാതന്ത്രവം
ലിംഖനീതിയം

വീത്തണ്ടടുക്കുന്നതിനായി

നിലത്തഔാള്ളുന്ന

ത്തഫമിനിസെിത്തെ

ആശയസമുച്ഛയവം ഭാഷാവിജ്ഞാനീയവം ഇള്ളൃഔിമചൃർന്ന് ത്തഫമിനിസെിത്തെ
പരിമപ്രക്ഷയെിലൂത്തെ
ഭാഷത്തയയം

ഭാഷാവിനിമയപ്രക്രിയ

ഭാഷയത്തെ

പഠിചൃ്,

അധിഔാരത്തെയം

അധിഔാരെിത്തെ

അപനിർമ്മാണം

ത്തചയ്യുന്ന

പഠനമമകലയാണ് ത്തഫമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രം. അത്തതാരു അന്തർ സവജ്ഞാനിഔ
പഠനശാകയാണ്.

ഭാഷാവിജ്ഞാനീയം,

സ്ത്രീവാദ

സസദ്ധാന്തിഔമമകല,

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രം, ഭാഷയംലിംഖപദവിയം, നരവംശശാസ്ത്രം, എന്നിവയാണ്
ഇതിത്തല പ്രധാനപഠനമമകലഔൾ. ഭാഷ തത്തന്ന സാമൂഹയ ഉത്പന്നമാൄമമ്പാൾ
സാമൂഹിഔമായി നിലനിൽക്കുന്ന അധിഔാരനിർമ്മിതിഔൾ ഭാഷയ്ക്കഔത്തും പ്രവർ
െിക്കുഔ

സൃാഭാവിഔമാണ്.

ജാതീയമായം

വർഖപരമായം

ലിംഖപരമായം

സമൂഹെിനഔെ് പ്രവർെിക്കുന്ന അധിഔാരമബാധം ഭാഷയിൽ ആവർെി
ക്കുഔയം ഭാഷാപ്രമയാഖെിലൂത്തെ നിലനിർത്തുഔയം ത്തചയ്യുന്നുത്തണ്ടന്ന നിരീക്ഷണം
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിലണ്ട്. ലിംഖപരമായ അധിഔാരം ഭാഷയിൽ പ്രവർെി
ക്കുന്നത്തതങ്ങത്തന എന്ന വിശദമായ അമനൃഷണമാണ് ത്തഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്ര
െിൽ ഉള്ളത്.
18, 19 നൂറൃാണ്ടുഔളിലായി ആവിർഭവിക്കുഔയം 20, 21 നൂറൃാണ്ടുഔളിൽ ശക്തി
യാർജിചിക്കുഔയം ത്തചയ്ത ചിന്താപദ്ധതിയാണ് ത്തഫമിനിസം (ജാൻസി ജയിംസ്:
2000). ത്തഫമിനിസെിത്തെ വളർചൃാഗട്ടത്തെ അക്കാദമിഔ തലെിൽ വിവിധ
തരംഖങ്ങളായാണ് അെയാളത്തെടുെിയിരിക്കുന്നത്. മവാട്ടവഔാശം, തുലയമവതനം
എന്നിവയ്ക്കായള്ള

മപാരാട്ടമായിരുന്നു

അദയഗട്ടെിൽ.

നിയമമമകലയിൽ
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ഊന്നിയ ഇെരം പരിശ്രമങ്ങത്തള ന്നാം തരംഖമായി ( First Wave Movement)
ഔാണുന്നു. 19-ആം നൂറൃാണ്ടിത്തെ അവസാനമാണ് പ്രധാനമായി വരുന്നത്. ന്നാം
തരംഖെിത്തെ തുെർചൃത്തയമന്നാണം വിവിധ മമകലഔളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഖ
പരമായ ആധിപതയത്തെയം വിമവചനത്തെയം ൄറിചൃ് തിരിചൃറിയാനും അവയ്ക്ക്
എതിത്തര

ഉള്ള പ്രതിമഷധവം തീവ്രസ്ത്രീപക്ഷ സൃഭാവെിമലക്കുള്ള

ആശയ

വളർചൃയമാണ് 1960-70 ഔാലഗട്ടെിൽ ഔാണുന്നത് . ത്തഫമിനിസെിത്തെ രണ്ടാം
തരംഖമായി (Second wave movement) ഈ ഗട്ടത്തെ വിമശഷിെിക്കുന്നു. 1990 –
ഔൾക്കു മശഷമുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനങ്ങളം പ്രവർെനങ്ങളമാണ് മൂന്നാം തരംഖ
െിൽ

വരുന്നത്.

രണ്ടും

മൂന്നും

തരംഖങ്ങളിലാണ്

ഭാഷയിത്തല

ലിംഖ

പ്രതിനിധാനവം പഠിക്കത്തെടുന്നത്. ലിംഖത്തമന്നത് ജീവശാസ്ത്രപരമാണ് (biological)
എന്നതിലപരി സാമൂഹിഔവം സാംസ്കാരിഔവമായ നിർമ്മിതിയാത്തണന്ന (sociocultural construction) ഔത്തണ്ടെലായിരുന്നു ഈ പഠനങ്ങൾക്കല്ലാം അെിസ്ഥാനം.
ഭാഷാമഭദവിജ്ഞാനീയം, പ്രഔരണവിജ്ഞാനം, നരവംശഭാഷാശാസ്ത്രം, ആകയാന
ശാസ്ത്രം, സശലീവിജ്ഞാനീയം തുെങ്ങിയ ഭാഷാശാസ്ത്രമമകലഔളിലം ലിംഖമഭദ
ങ്ങത്തള അെിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള പഠനങ്ങളത്തെ സാധയത പ്രഔെമാണ്. ഭാഷാ
വയവഹാരെിത്തെ വിവിധ മമകലഔളിലം ലിംഖ പ്രതിനിധാനം ചർചൃ ത്തചയ്യ
ത്തെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.
ത്തഫമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രെിന്,
തമ്മിലള്ള

പഠനെിന്

അത്തല്ലങ്കിൽ

ശാസ്ത്രീയമായ

അെിെറ

ഭാഷയം

ലിംഖപദവിയം

നൽഔിയത്

മറാബിൻ

ലാമക്കാഫ് (1973, 1975) ആണ്. 1973- ൽ പ്രസിദ്ധീഔരിചൃ ‘ഭാഷയം ത്തപണ്ണിെവം
(Language and Womens Place)’ എന്ന മലകനെിലൂത്തെ സ്ത്രീ, പുരുഷ ഭാഷത്തയ
സംബന്ധിചൃ നൂതന ഔാഴ്ചൊടുഔൾ അവതരിെിക്കാൻ ലമക്കാഫിനായി. മര
ഭാഷഔസമൂഹെിൽ തത്തന്ന സ്ത്രീയം പുരുഷനും ഭാഷണെിമലർത്തെടുന്നത്
വയതയസ്തരീതിയിലാത്തണന്നും സ്ത്രീയ്ക്ക് അവരുമെതായ രു ഭാഷയത്തണ്ടന്നും അമേഹം
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വാദിചൄ. ‘സ്ത്രീഭാഷ (women’s language)’ എത്തന്നാരാശയത്തെ രൂപത്തെടുൊൻ
ലാമക്കാഫിത്തെ

ശ്രമങ്ങൾക്കായി.

“സ്ത്രീഔളമെത്

മാത്രമായ

ചില

ഭാഷണ

സവിമശഷതഔത്തളൄറിക്കാനും സ്ത്രീഔൾ മാത്രം ഉപമയാഖിക്കുന്നതും മറൄള്ളവർ സ്ത്രീ
പരാമർശങ്ങൾക്കായി

പ്രമയാഖിക്കുന്നതുമായ

ഭാഷാപ്രമയാഖങ്ങത്തളയാണ്

സ്ത്രീഭാഷ (language of women) എന്നു പറയന്നത് ’’ (വി. ആർ. പ്രമബാധചന്ദ്രൻ
നായർ 2009: 198).
സ്ത്രീഭാഷയത്തെ പ്രമതയഔതഔത്തള ലാമക്കാഫ് വിവരിക്കുന്നത് ഇപ്രഔാരമാണ്.
1. പദതാൽെരയം- സ്ത്രീഔൾ

തങ്ങളത്തെ താത്പരയങ്ങൾക്കനുസരിചൃ് ചില

പ്രമതയഔ പദങ്ങൾ ഉപമയാഖിക്കുന്നു.
2. പുരുഷന്മാർ

ഉപമയാഖിക്കുന്ന

‘മഹൊയ’,

‘ഭയാനഔം’

എന്നീ

വിമശഷണപദങ്ങൾക്കു വയതിമരഔമായി ‘ദിവയതൃം’, ‘മമനാഹരം’ എന്നീ
പദങ്ങൾ സ്ത്രീഔൾ ടുതലായി ഉപമയാഖിക്കുന്നു.
3. നിർമേശഔസമുചൃയങ്ങമളാടു െിയ അനുബന്ധമചാദയങ്ങളത്തെ ഉപമയാഖം.
4. മൃമദാക്തി, രു ഔാരയത്തെ അവതരിെിക്കുന്നതിത്തല ഉറെില്ലായ്മ (hedges, eg:
sort of)
5. പൂരണപദങ്ങൾ. സംഭാഷണങ്ങൾക്കിെയിൽ അതായത്, എന്നുവചൃാൽ
എന്നിങ്ങത്തനയള്ള പദങ്ങളത്തെ ഉപമയാഖം. (fillers. eg- well, you know)
6. അനുബന്ധമചാദയങ്ങൾ (tag questions) ധാരാളം ഉപമയാഖിക്കുന്നു.
7. ഭാഷയിത്തല അതിശുദ്ധരൂപങ്ങൾക്കു നൽൄന്ന അമിതപ്രാധാനയം.
ലാമക്കാഫിത്തെ

നിരീക്ഷണെിലള്ള

സ്ത്രീഭാഷയത്തെ

പ്രധാന

സവിമശഷതഔളാണ് മമൽസൂചിെിചൃിരിക്കുന്നത്. മൃദു ഉക്തി, പൂരണപദങ്ങൾ,
അനുബന്ധമചാദയങ്ങൾ എന്നിവ സ്ത്രീഭാഷണങ്ങളിൽ താരതമമയന ടുതലാണ്.
സ്പഷ്ടമായ രു ഔാരയത്തെ െതയമായി അവതരിെിക്കുന്നതിനുള്ള ബലഹീനത
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യായി ഇെരം സവിമശഷതഔത്തള അെയാളെടുത്തുന്നു. ഇത് സ്ത്രീഭാഷയത്തെ
മപാരായ്മയായാണ് ലാമക്കാഫ് വിലയിരുത്തുന്നത്. സാമൂഹിഔമായി നിലനിൽ
ക്കുന്ന അധീശതൃമമനാഭാവവം താഴ്ന്ന പദവിയം സ്ത്രീഭാഷണത്തെ നിസ്സാര
വത്ഔരിക്കുന്നു. ഭാഷാവിനിമയെിത്തല ലിംഖവയതയാസത്തെ െതയമായി അെയാള
ത്തെടുൊൻ ലാമക്കാഫിനായി. പുരുഷത്തെ സാമൂഹിഔമായ അധിഔാരവം സ്ത്രീയത്തെ
അധിഔാരമില്ലായ്മയമാണ്

ആ

വയതയാസെിനു

ഔാരണമായി

അവർ

ഔത്തണ്ടത്തുന്നത് .
സ്ത്രീ-പുരുഷ

ഭാഷണത്തെ

സംബന്ധിചൄള്ള

ലാമക്കാഫിത്തെ

നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമഔാലീന അവസ്ഥയിൽ ചില മാറൃങ്ങൾ വന്നിട്ടുത്തണ്ടങ്കിലം
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രഖമവഷണചരിത്രെിൽ രു നാഴിഔഔല്ലാവാനും മറൄ പല
ഖമവഷണമമകലയിലം സൃാധീനമുളവാക്കാനും ഔഴിഞ്ഞു. ഇവത്തയ മഔന്ദ്രീഔരിചൃ്
ഭാഷയം ലിംഖപദവിയം തമ്മിലള്ള ബന്ധത്തെ വിശഔലനം ത്തചയ്യുന്ന ധാരാളം
പഠനങ്ങളം സിദ്ധാന്തങ്ങളം രൂപത്തെട്ടു. രണ്ടാം തരംഖ ത്തഫമിനിസ്റ്റ് ചലനങ്ങളത്തെ
ഭാഖമാവാൻ ഔഴിഞ്ഞുത്തവന്നതും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാനയമായി അെയാളത്തെടു
െിയിട്ടുണ്ട് (Eckert &McConnel –Ginnet, 2003: 37). 1970-ഔളത്തെ തുെക്കെിൽ
സാമൂഹയശാസ്ത്രെിത്തല

ആധിപതയവീക്ഷണം

ഗെനാപരമായ

ആശയ

വിനിമയമായിരുന്നു. അവിത്തെ സ്ത്രീയം പുരുഷനും നിർവ്വചിക്കത്തെട്ടത് െതയമായം
എതിർവിഭാഖങ്ങളായാണ് (krolokke charlotte: 2006). സാമൂഹിഔസവവിധയങ്ങത്തള
ഉൾത്തഔാള്ളാൻ അവയ്ക്കായില്ല. അതിത്തന മറിഔെന്നുത്തഔാണ്ടാണ് രണ്ടാം തരംഖ
സ്ത്രീവാദെിത്തെ പ്രവർെനം ഔരുൊർജിചിക്കുന്നത്. സാമൂഹിഔ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
രു വശത്തും, ലിംഖപദവി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മത്തറൃാരു ദിശയിലമായിരുന്നു. അവ
രണ്ടിമനയം

ഏമഔാപിെിചൃ്

ഭാഷയ്ക്കഔത്തും

പുറത്തും

ലിംഖാധിഔാരം

പ്രവർെിക്കുന്നത്തതങ്ങത്തനത്തയന്ന അമനൃഷണെിന് തിരി ത്തതളിയിചൃത് ‘ഭാഷയം
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ത്തപണ്ണിെവം’ ( Lakoff, Robin: 1973), ‘ത്തപണ്ണിത്തനമപാത്തല സംസാരിക്കുന്നു’ ( Lakoff,
Robin: 1974) എന്നീ മലകനങ്ങളാണ്.
1.7. ലിംഖപദവി പഠനങ്ങളത്തെ സസദ്ധാന്തിഔപരിസരം
ഭാഷയം ലിംഖപദവിയം തമ്മിലള്ള പഠനം പ്രധാനമായം നിരീക്ഷിചൃത്
സ്ത്രീയത്തെയം പുരുഷമെയം ഭാഷാവിനിമയപ്രക്രിയയിലാണ്. വാത്തമാഴിയത്തെയം
വരത്തമാഴിയത്തെയം വിവിധതലങ്ങളിലൂന്നി വിശദീഔരിക്കാൻ ശ്രമിചൄ. തീർത്തും
അത്തനൌപചാരിഔമായ സംഭാഷണെിൽ തുെങ്ങി ഓപചാരിഔ ഇെങ്ങളിൽ വത്തര
വയതയസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലായായള്ള ഇെത്തപെലഔളിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ ഭാഷ വയതയസ്ത
മാണ് എന്ന നിഖമനെിലാണ് ഒമരാ പഠനവം എെിമചൃർന്നത്. (Swann joan,
2000). വയതയസ്തമാൄന്നമതാത്തൊെം സമൂഹെിൽ സ്ത്രീയത്തെ ഇെത്തെ, അത്തല്ലങ്കിൽ
പദവിത്തയ െിയാണ് ഭാഷ നിർണയിക്കുന്നത്. ലാമക്കാഫ് തുെങ്ങിവയ്ക്കുന്ന നിരീക്ഷ
ണത്തെ തുെർന്ന് അതിനുള്ള ഔാരണത്തെ െി പിൽക്കാല ഖമവഷഔർ അമനൃഷി
ക്കുന്നുണ്ട്. അവ മറൄ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളമായി ബന്ധെട്ടിരിക്കുന്നു.
1.7.1. അപരയാപ്തി, ആധിപതയ സിദ്ധാന്തം (Deficit and Dominance theory)
“മലകന

വയവസ്ഥയിമലമയാ

ചിഹ്നവയവസ്ഥയിമലമയാ

ഏഔഔങ്ങൾ,

വാഔയഗെനാസവവിധയം, പദാവലി എന്നിങ്ങത്തന ഭാഷാനിഷ്ഠമായ എന്തം വിവിധ
ഭാഷഔൾ തമ്മിലള്ള താരതമയവീക്ഷണെിൽ അപരയാപ്തം എന്നു മതാന്നാം”
(പ്രമബാധചന്ദ്രൻ നായർ, വി. ആർ. 2012: 248). സ്ത്രീ, പുരുഷ ഭാഷഔൾ തമ്മിലള്ള
താരതമയെിൽ

ശക്തമായി

പ്രഔെിെിക്കാനുള്ള

അവസരം

സ്ത്രീഔൾക്ക്

നിമഷധിക്കത്തെടുഔയം അവർ സംസാരിക്കുന്നതിത്തന നിസ്സാരമായി ഔാണുഔയം
ത്തചയ്യുന്നു. സംസാരിക്കുന്ന രീതി പലഔാരയങ്ങളിലം അപരയാപ്തമാണ്. അപരയാപ്തി
സിദ്ധാന്തത്തെ ആദയമായി അവതരിെിക്കുന്നത് ൊനിഷ് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ
ഒത്തട്ടാ ത്തയമസ്പർസണാണ് (Jesperson, otto: 1922). പുരുഷന്മാത്തര അമപക്ഷിചൃ്
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സ്ത്രീഔളത്തെ ഭാഷണം നിസ്സാരമാത്തണന്നും, അത് പലഔാരയെിലം അപരയാപ്തവം
നിലവാരെിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുഔയം ത്തചയ്യുന്നു. സ്ത്രീഔൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും
ആർജിചിത്തചൃടുക്കുന്ന ഭാഷത്തയ സൂക്ഷിക്കുഔയം ട്ടിഔൾക്ക് പഔർന്നുത്തഔാടുക്കുഔയം
ത്തചയ്യുഔയല്ലാത്തത ഭാഷയിൽ പുതിയ മാറൃങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നിത്തല്ലന്നും അത് ത്തചയ്യു
ന്നത് പുരുഷന്മാരാത്തണന്നും ത്തജമസ്പർസൺ അഭിപ്രായത്തെടുന്നു. സ്ത്രീ ഭാഷണം
അപരയാപ്തമാത്തണന്ന നിലപാൊണ് ലാമക്കാഫം ഉയർത്തുന്നത്. സാമൂഹിഔമായി
നിലനിൽക്കുന്ന അസമതൃങ്ങളാണ് സ്ത്രീഭാഷത്തയ നിർണയിക്കുന്നതും നിർമ്മി
ക്കുന്നതും അധിഔാരത്തെ നിമഷധിക്കുന്നതും. ലാമക്കാഫിത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
പ്രധാനമായം അത്തനൌപചാരിഔ സംഭാഷണങ്ങളിലൂത്തെയം സഹജാവമബാധ
െിലൂത്തെയം ഉരുെിരിെതാണ്. സ്ത്രീ ഭാഷണെിത്തല വിവിധ തലങ്ങളിൽ
ഔാണുന്ന അപരയാപ്തിത്തയ അത്തല്ലങ്കിൽ മപാരായ്മത്തയ, മൊൺ സിമ്മർമാനും
ഔാെസ്

ത്തവസ്റ്റം

(1975)

നിരീക്ഷിക്കുന്നത്

മത്തറൃാരു

തലെിലാണ്.

പ്രമയാഖസിദ്ധമായ സംഭാഷണങ്ങളാണ് (empirical conversations) ദെമായി
സൃീഔരിക്കുന്നത്.

ഭാഷണെിനിെയിൽ

സംഭവിക്കുന്ന

തെസ്സങ്ങത്തളയാണ്

പ്രധാനമായി അവർ ഉയർെി ഔാട്ടുന്നത്. മര ലിംഖെിലപരി, വയതയസ്ത ലിംഖ
െിൽ ഉൾത്തെടുന്നവരുത്തെ ഭാഷാവിനിമയെിലാണിത് പ്രഔെം. മിക്കവാറും തെസ്സം
സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്. ലാമക്കാഫിത്തെ വാദെിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണിത്.
അത്

മഔന്ദ്രീഔരിചൃത്

സ്ത്രീഔളത്തെ

മപാരായ്മയിലല്ല,

മറിചൃ്

പുരുഷന്മാരുത്തെ

അെിചൃമർെി സംസാരിക്കുന്ന ത്തപരുമാറൃരീതിയിലാണ്. അെരം ഇെത്തപെൽ
അത്തല്ലങ്കിൽ ആധിപതയമമനാഭാവം മൂലമുള്ള ഭാഷണതെസ്സം രു വയക്തിയത്തെ
ഭാഷണസൃാതന്ത്രെിനു മനത്തരയള്ള ഔെന്നുഔയറൃമാണ്. സ്ത്രീഔൾക്കു മമൽ
തെസ്സം

സൃഷ്ടിക്കുമമ്പാൾ

നിരസിക്കുഔയാണ്.

ഇത്

സംഭാഷണെിലള്ള
മപാരായ്മാ

പങ്കാളിയത്തെ

സിദ്ധാന്തെിൽ

തുലയപദവി

നിന്നും

മാറി

ആധിപതയസിദ്ധാന്ത (dominance theory) െിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. തമേശീയമായ

34

ഇെത്തപെലഔളിൽ ടുതൽ പങ്കാളിഔളാവന്നത് ത്തപാതുത്തവ, പുരുഷന്മാരായതു
ത്തഔാണ്ട് തത്തന്ന ഉയർന്ന അധിഔാരപദവിയം അവർക്ക് ലഭയമാൄന്നു. വിവിധ
തലങ്ങളിത്തല അധിഔാര-ആധിപതയ മമനാഭാവം സ്ത്രീഔളമായള്ള ഭാഷാവിനിമയ
െിലം പ്രഔെിെിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിചൃ ടുതൽ പഠനങ്ങൾ മൊൺ സിമ്മർ
മാനും ഔാെസ് ത്തവസ്റ്റം പിന്നീെ് നെത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭാഷയിത്തല ലിംഖമഭദ
പഠനം തുെർചൃ അവഔാശത്തെടുന്നുത്തവന്ന വസ്തുതയിമലക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.
അധിഔാരം അത്തല്ലങ്കിൽ ആധിപതയം ദമ്പതിമാർക്കിെയിത്തല സംഭാഷണ
െിൽ ഇെത്തപടുന്നത്തതങ്ങത്തനത്തയന്നതു സംബന്ധിചൃ് പമമല ഫിഷ്മാൻ (1983)
ഔത്തണ്ടത്തുന്നത് , സ്ത്രീഔൾ ടുതൽ സംഭാഷണ പിന്തണ (conversational support)
നൽൄന്നുത്തണ്ടന്നാണ്.

പുരുഷൻ അവതരിെിക്കുന്ന

വിഷയമൊെ് സ്ത്രീഔൾ

പരിമിത വാക്കുഔളിലൂത്തെ പ്രതിഔരിക്കുഔയം (minimal responses) ( ഉദാ- ഉം, ശരി,
അത്തത തുെങ്ങിയ പദങ്ങൾ) പുരുഷഭാഷണെിനു മവണ്ട എല്ലാ പിന്തണയം
നൽൄഔയം

ത്തചയ്യുന്നു.

അതായത്

സംഭാഷണം

നിലനിർെി

ത്തഔാണ്ടു

മപാവാനുള്ള സ്ത്രീയത്തെ സൃഭാവ സവിമശഷതയായി പിന്തണത്തയ ഔാണുന്നു.
അമതസമയം അത് അധിഔാരവമായി ബന്ധത്തെട്ടിരിക്കുന്നു. അധിഔാരത്തമന്നത്
ഒമരാ ദിവസത്തെ ഇെത്തപെലഔളിലം സ്ഥിതി ത്തചയ്യുന്നു (swann, Joan: 2000). ഇത്
ഭാഖിഔമായി ശരിവയ്ക്കുന്നത് സ്ത്രീ- പുരുഷ ആധിപതയ ബന്ധം നിർമ്മിക്കത്തെട്ടതും
പരിപാലിചൄ

നിറുത്തുന്നുത്തവന്നതുമാണ്.

ഇതു

സംബന്ധിചൃ

വിശദീഔരണമാണ് ൊനിമയൽ മാൾെ്സം റൂെ് മബാർക്കറും

രു

ബദൽ

( Daniel, Ruth:

1982)നൽൄന്നത് . സ്ത്രീഔൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ലിംഖപരമായ വയതയസ്ത ഉപ
സംസ്കാരങ്ങളണ്ട് (Gender subcultures). ഈ സാംസ്കാരിഔ വയതയാസത്തെ
(cultural difference) പിന്നീെ് വിഔസിെിത്തചൃടുക്കുന്നത് യ.എസ് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞ
യായ ത്തെമബാറ ൊത്തന്നൻ (Deborah Tannen) ആണ്. ‘You Just Don’t understand
: Women and Men in Conversation’ (1990) എന്ന െതിയിലൂത്തെ അവർ വാദിക്കുന്നത്,
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“സ്ത്രീഔൾ

രു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതും മഔൾക്കുന്നതും അടുെെിമെയം

ബന്ധെിമെയം

അെിസ്ഥാനെിലാത്തണങ്കിൽ

പുരുഷന്മാർ

പദവിയം

സൃാതന്ത്രയവം മനാക്കുന്നു” (2000: 228). ഈ വയതയാസം മനസ്സിലാക്കുഔയാത്തണ
ങ്കിൽ ആരാണ് നന്നായി ആശയവിനിമയം നെത്തുന്നത്തതന്നറിയാൻ ഔഴിയന്നു.
ഉദാഹരണെിന്

ആശയ പിന്തണമയാ

ഐഔയമമാ നൽൄന്ന വിധെിൽ

ഭാഷണെിനിെയിലള്ള സ്ത്രീഔളത്തെ ഇെത്തപെലഔൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ചിലമൊ
തെസ്സമാമയക്കാം, മത്തറൃാരു വശം മനാക്കുഔയാത്തണങ്കിൽ, സംഭാഷണവിഷയം
മാറൃാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുരുഷന്മാമരാെ് സ്ത്രീഔൾക്കും വിമരാധം മതാന്നാം.
സാംസ്കാരിഔ വയതിരിക്തതഔൾ (cultural differences) സ്ത്രീ പുരുഷ ഭാഷയ്ക്ക
ഔെ് പ്രവർെിക്കുന്നത് സംബന്ധിചൃ്

പഠനം നെെിയവരിൽ രാളാണ്

ൈിട്ടീഷ് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞയായ ത്തജന്നിഫർ മഔാട്ട്സ് (Jennifer Coates: 1988).
ത്തെബമറാവിൽ നിന്നും വയതയസ്തമായ സമീപനമാണ് ത്തജന്നിഫർ സൃീഔരിചൃത്.
പുരുഷാധിപതയെിമെയം അധിഔാരെിമെയം ഉയർചൃ സ്ത്രീ ഭാഷണസശലിക്ക്
മമാശം ഔാഴ്ചൊെ് നൽൄഔയം ഇതവരുത്തെ ഭാഷണത്തെ പ്രതിലമായി ബാധിക്കു
ഔയം ത്തചയ്യുന്നു. തീർത്തും സ്ത്രീപക്ഷ സസദ്ധാന്തിഔ തലെിലൂത്തെയാണ് മഔാെ്സ്
വീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ ഭാഷണത്തെ പുന:പരിമശാധിക്കുഔയായിരുന്നു പ്രധാനലക്ഷയം.
സ്ത്രീഭാഷത്തയ സംബന്ധിചൃ ആദയഔാല പഠനങ്ങത്തളല്ലാം അെയാളത്തെടുെിയത്
സ്ത്രീഭാഷയിത്തല നിഷ്ക്രിയതൃത്തെമയാ ബലഹീനതത്തയമയാ അണ്. അതിൽ നിന്നു
ഭിന്നമായി സഹഔരണസൃഭാവമാണ് സ്ത്രീഭാഷണെിത്തലന്ന് സ്പഷ്ടമായി സ്ഥാപി
ത്തചൃടുക്കാൻ

മഔാെ്സ്

ശ്രമിക്കുന്നു.

മഔാെ്സ്

സ്ത്രീഔളത്തെ

അത്തനൌപചാരിഔ

സംഭാഷണങ്ങളാണ് പഠനെിനായി ആദയം ത്തതത്തരത്തെടുെത്. പിന്നീെ് അമത
രീതിയിലള്ള പുരുഷ ഭാഷണവം വിശഔലനം ത്തചയ്യുഔയം സ്ത്രീഭാഷ വളത്തര ഉയർ
ന്നിരിക്കുന്നുത്തവന്ന നിഖമനെിത്തലെി മചരുഔയം ത്തചയ്യുന്നു. സ്ത്രീഭാഷയത്തെ
പ്രമതയഔതയായ സഹഔരണസൃഭാവം സംഭാഷണെിമലർത്തെടുന്നവർത്തക്കല്ലാം
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ഇെത്തപൊനുള്ള പിന്തണയായാണ് അവർ ഔാണുന്നത്. ലാമക്കാഫ് തുെങ്ങി വയ്ക്കുന്ന
നിരീക്ഷണങ്ങത്തള വയതയസ്തവഴിഔളിലൂത്തെ വിശാലമായി ചിന്തിെിക്കുവാനും ഭാഷണ
പ്രക്രിയയത്തെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഔാണുന്ന ലിംഖവയതിരിക്തതത്തയ പുനരാ
മലാചനയ്ക്കു വിമധയമാക്കുവാനും സ്ത്രീപക്ഷ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രമിക്കുഔയണ്ടായി.
അത്തതല്ലാം ‘ഭാഷയം ലിംഖപദവിയം’ എന്ന പഠനശാകയത്തെ വിഔാസത്തെ
ബലത്തെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായഔമായിതീർന്നു.
1.7.2. ഭിന്നതാ സിദ്ധാന്തവം സാമൂഹിഔ നിർമ്മിതി സിദ്ധാന്തവം (Difference and
social constructivist theory)
മപാരായ്മ-ആധിപതയ സിദ്ധാന്തെിത്തെ ചുവടുപിെിചൄ ത്തഔാണ്ടാണ് ഭിന്നതാ
സിദ്ധാന്തവം പ്രചരിചൃത്. സാമൂഹയവത്ഔരണെിത്തെ ഭാഖമായി സ്ത്രീ- പുരുഷ
സജവിഔവയതയാസവം സാമൂഹയപദവി, സാമൂഹയ അധിഔാരം എന്നിവയിൽ സ്ത്രീ –
പുരുഷന്മാരിൽ
പരിഔല്പനയായി

ഔാണുന്ന

വയതയാസങ്ങത്തളയമാണ്

ഔാണുന്നത്.

ജീവശാസ്ത്രപരമായ

ഈ

സിദ്ധാന്തെിത്തെ

ഗെഔങ്ങൾക്കുപരിയായി

സാമൂഹയപരമായ വയതയാസങ്ങളാണ് ഭിന്നതാസിദ്ധാന്തെിത്തെയം പ്രമമയം.
ത്തെമബാറാ ൊന്നത്തന മപാലള്ളവർ സൂചിെിക്കുന്ന

സാമൂഹിഔ സാംസ്കാരിഔ

വയതിരിക്തതഔത്തളല്ലാം ഇതിൽത്തെടുന്നു. സാമൂഹിഔമായ അധിഔാരം സാമൂഹിഔ
ഇെത്തപെലഔളിൽ പുരുഷന് പൂർണസൃാതന്ത്രവം അധിഔാരവം നൽൄമമ്പാൾ
സ്ത്രീഔളിൽ

പലവിധ

വിലക്കുഔളം

വിമധയതൃവമായാണ്

പ്രവർെിക്കുന്നത്.

ഇെരം വയതയാസങ്ങൾ സ്ത്രീഭാഷയത്തെ സൃഭാവനിർണയെിൽ സപ്രധാന പങ്ക്
വഹിക്കുന്നു (M. M. Abbas: 2010, 4-5). സമൂഹാധിഔാരവം പുരുഷാധിപതയവം പുരുഷ
ഭാഷയ്ക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഗെന നൽൄന്നു, അതിൽ നിന്നുള്ള വയതയാസങ്ങൾ സ്ത്രീ
ഭാഷഔളിൽ സഹഔരണ-വിമധയതൃം നൽൄന്നു. മക്രാസ് -ഔൾചൃറൽ ആശയ
വിനിമയെിത്തല വയതയാസങ്ങൾ പരിമശാധിചൃ മജാൺ ഗുമ്പർസിത്തെ പഠനങ്ങളി
ത്തലല്ലാം ഭിന്നതാസിദ്ധാന്തെിത്തെ മവരുഔൾ ഔാണാം . ഭിന്നതാ സിദ്ധാന്തം
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മക്രാസ്- ത്തജെർ വിനിമയവമായി ബന്ധത്തെട്ടതാത്തണങ്കിലം സ്ത്രീ- പുരുഷ ഭിന്നത
രണ്ട് വയതയസ്ത സംസ്കാരങ്ങളായി അവതരിെിക്കുന്നതിനാൽ ഗുമ്പർസിത്തെ പഠന
ത്തെ തുെക്കമായി ഔാണാത്തമന്ന് ത്തെത്തബാറാ ൊന്നനും മാൾെ്സ് റൂെ് മബാർക്ക
റും അഭിപ്രായത്തെടുന്നു.
സാമൂഹിഔ സൃതൃനിർമ്മിതിയിൽ ഭാഷ വഹിക്കുന്ന സൃാധീനത്തെ
സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്

സാമൂഹയനിർമ്മിതി സിദ്ധാന്തം. മപാരായ്മ- ആധിപതയ

സിദ്ധാന്തെിത്തെയം ഭിന്നതാസിദ്ധാന്തെിത്തെയം നൂനതഔൾ പരിഹരിചൃാണ്
ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രമയാഖിക്കുന്നത്. സാമൂഹിഔമായ നില, പദവി തുെങ്ങിയ
അധിഔാരവയവസ്ഥഔൾക്കു മവണ്ടി ഭാഷയിൽ പ്രഔെമാക്കുന്ന പ്രമയാഖമഭദ
ങ്ങത്തളയാണ് ഇവിത്തെ അെയാളത്തെടുത്തുന്നത്. സമൂഹെിത്തല ഒമരാ വയക്തിഔളം
ഭാഷാസൃതൃനിർമ്മിതിയമായി ബന്ധത്തെട്ട് പ്രമയാഖിക്കുന്ന ഭാഷ, ഭാഷണ മഭദ
ങ്ങൾ, സവിമശഷപ്രമയാഖം എന്നിവയിൽ പ്രഔെിെിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ തുെങ്ങിയവ
ത്തയല്ലാം ഈ സിദ്ധാന്തെിത്തെ പ്രമമയവമായി ബന്ധത്തെട്ടു നിൽക്കുന്നു.
1.8. ത്തഫമിനിസവം ഭാഷയം – മലയാള സന്ദർഭെിൽ
ആണധിഔാര പ്രതയയശാസ്ത്ര മൂലയങ്ങൾ പ്രവർെിക്കുന്ന ഏതുമമകലയിലം
നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഖപരമായ മവർതിരിവഔത്തള ചൂണ്ടിഔാണിക്കുവാനും അതിത്തന
തിത്തര വിമർശനമുന്നയിക്കാനും സ്ത്രീപക്ഷചിന്തഔർ വിവിധഔാലങ്ങളിലായി ശ്രമി
ചൃിട്ടുണ്ട്. ഔാരണം ലിംഖപരമായ സൃതൃാമനൃഷണമാണ് ത്തഫമിനിസെിത്തെ
ഔാതലായ വിഷയങ്ങളിത്തലാന്ന്. ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഉത്ഭവെിനെുറം സാമൂഹി
ഔമായി ഔൽെിക്കത്തെടുന്ന ലിംഖവയവസ്ഥത്തയയാണിവിത്തെ മചാദയം ത്തചയ്യത്തെടു
ന്നത്. അതായത് രു വയക്തി സജവശാസ്ത്രപരമായ ലിംഖസൃഭാവെിത്തെ
പശ്ചാെലെിൽ

ആർജിചിത്തചൃടുക്കുന്ന

സൃതൃസങ്കൽെമുണ്ട്.

“വളർചൃയത്തെ

വിവിധ തലങ്ങൾ ഈ സൃതൃസങ്കൽെത്തെ സൃാധീനിക്കുന്നു. ൄടുംബെിത്തല
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ശിക്ഷണരീതിഔളിൽ പ്രഔെമാൄന്ന ലിംഖമഭദം,സമൂഹം ഒർമ്മിെിക്കുന്ന ലിംഖമഭദം,
ഭാഷയിലൂത്തെ ആവിഷ്കൃതമാൄന്ന ലിംഖമഭദങ്ങൾ എന്നിവ ലിംഖപരമായ രു
സൃതൃം വയക്തിയിൽ സ്ഥാപിക്കത്തെടുന്നു” (ഐറിസ്. 2000: പുറം- 92). ഇവ
അെിസ്ഥാനപരമായി പ്രമയാഖിക്കത്തെടുന്നത് ഭാഷയിലൂത്തെയാണ്. ഈത്തയാരു
തിരിചൃറിവിത്തെ െി സാന്നിധയെിലാണ് സ്ത്രീപക്ഷചിന്തഔർ ഭാഷയം ലിംഖ
പദവിയം തമ്മിലള്ള പഠനെിന് പ്രാധാനയം നൽൄന്നത്. അതിത്തെ ഭാഖമായി
ഭാഷാപ്രമയാഖെിത്തെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഖസൃഭാവത്തെ
അപഗ്രഥിക്കുഔയണ്ടായി.

ആമഖാളവയാപഔമായി

ഉെത്തലടുെ

ലിംഖപദവി

പഠനങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയിത്തലത്രമൊളം സൃാധീനമുളവാക്കി, അത്തല്ലങ്കിൽ
ലിംഖപദവിസംബന്ധപഠനങ്ങളത്തെ

മലയാളസന്ദർഭത്തെ

വിശഔലനം

ത്തചയ്യുഔയാണിവിത്തെ.
സ്ത്രീപക്ഷചിന്താപരിസരെിലൂന്നിയ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ മലയാളെിലം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ‘ത്തഫമിനിസം’ എന്ന ചിന്താധാരത്തയ പരിചയത്തെടുത്തുന്നമതാ,
അെരം ചിന്താപദ്ധതിയിലൂന്നി വിവിധ വയവഹാരങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഖ
പ്രതിനിധാനത്തെ വിശഔലനം ത്തചയ്യുന്നമതാ ആയ പഠനങ്ങളാണവ.

വിവിധ

തലങ്ങളിലായി ചിതറിഔിെക്കുന്ന അെരം പഠനങ്ങത്തള ഇവിത്തെ പരാമർശി
ക്കുന്നില്ല.

പ്രധാനമായം

സ്ത്രീപക്ഷ

സമീപനെിലൂന്നിത്തഔാണ്ടുള്ള

ഭാഷയം

ലിംഖപദവിയം തമ്മിൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന പഠനങ്ങത്തളയാണ് അെയാള
ത്തെടുത്തുന്നത്. ലിംഖപരമായ ഇെത്തപെലഔൾ പ്രതയക്ഷമമാ പമരാക്ഷമമാ ആയി
ഭാഷയത്തെ

വിവിധ

മമകലഔളിൽ

ഇെത്തപടുന്നുത്തണ്ടന്ന

വസ്തുത

തിരിചൃറിയ

ത്തെട്ടതിത്തെ ഭാഖമായി സ്ത്രീപക്ഷചിന്തഔർ ഭാഷത്തയ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുഔയം
ഭാഷ പുരുഷാധിപതയപരമാത്തണന്ന പരിഔല്പനഔൾ ഉന്നയിക്കുഔയം ത്തചയ്തു. പ്രാരംഭ
ഗട്ടെിൽ സാഹിതയെിനഔത്തെ ഭാഷാപ്രമയാഖത്തെപറൃിയാണ് മലയാള
െിൽ പ്രധാനമായം പഠനം നെന്നത്. 90- ഔളിൽ അരമങ്ങറിയ ‘ത്തപത്തണ്ണള്ളൃെ്’
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എന്ന സംജ്ഞയമെയം തുെർന്നുനെന്ന സംവാദങ്ങളത്തമല്ലാം ഭാഷാമഔന്ദ്രിതം
െിയായിരുന്നു.

സ്ത്രീഔൾക്ക്

അവരുത്തെ

അനുഭവങ്ങത്തള

സർഖാത്മഔമായി

ആവിഷ്കരിക്കണത്തമങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഷത്തയ പുതുക്കിപണിമയണ്ടതുത്തണ്ടന്ന
ചില വാദങ്ങൾ അരമങ്ങറുഔയണ്ടായി. ‘സൃന്തമാത്തയാരു മുറി’ (the rooms of one’s
own) എന്ന െതിയിലൂത്തെ ത്തവർജീനിയ വൂൾഫ് (Virginia Woolf: 1929) എന്ന
സ്ത്രീപക്ഷചിന്തഔ

ഉയർത്തുന്ന

വാഔയഗെനാസംബന്ധ

ഔാഴ്ചൊടുഔത്തള

ആധാരമാക്കിയാണ് തമേശീയഎള്ളൃത്തുഔാരിലം ഭാഷാപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഉെത്തലടുെത്.
സാറാമജാസഫ്, ത്തഔ. ആർ. മീര തുെങ്ങിയ സ്ത്രീപക്ഷ എള്ളൃത്തുഔാർ
പദതലെിൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരുഔയം അെരം ശ്രമങ്ങളിലൂന്നിയ
രചനഔളിമലക്ക് നീങ്ങുഔയം ത്തചയ്തു. അെരം ഭാഷാശ്രമങ്ങത്തള അനുലിചൄം
പ്രതിലിചൄം

സ്ത്രീപക്ഷ

എള്ളൃത്തുഔാർ

സംവാദെിൽ

ഏർത്തെടുഔയണ്ടായി

(ജയെഷ്ണൻ, എൻ (എെി): 2011,). ചില പരമ്പരാഖത സങ്കല്പനങ്ങത്തള (ഔനയഔ,
പതിവ്രത, മവശയ) സംബന്ധിചൄള്ള വിവരണങ്ങളിൽ തുങ്ങിമൊവഔയായിരുന്നു
അെരം ശ്രമങ്ങത്തളല്ലാം. അമത സമയം

സാമൂഹയപ്രവർെഔയം സ്ത്രീപക്ഷ

ചിന്തഔയമായ ത്തജ. മദവിഔയത്തെ ലിംഖപദവി സംബന്ധിചൄള്ള നിലപാടുഔളിൽ
ഭാഷാപരമായ വിപ്ലവവം ഉൾമചൃർന്നതായി ഔാണാം. അവരുത്തെ പ്രധാന
പഠനങ്ങളായ ‘ൄലസ്ത്രീയം ചന്തത്തപണ്ണം ഉണ്ടായത്തതങ്ങത്തന?’(2013),

‘അഔത്തമ

ത്തപാട്ടിയ ത്തഔട്ടുഔൾക്കെുറം’ (2015) , ‘ത്തപത്തണ്ണാരുത്തമ്പട്ടാൽ മലാഔം മാറുന്നു’ (2017)
എന്നീ െതിഔളിത്തലല്ലാം വിവിധമമകലഔളിൽ ഉള്ള ലിംഖപദവി നിർമ്മിതിയത്തെ
ചരിത്രപരവം സാമൂഹിഔവം സാംസ്കാരിഔവമായ ഇെത്തപെലഔത്തള വിമർശനാ
ത്മഔമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അമതാത്തൊെം ഉപമയാഖിക്കുന്ന ഭാഷയിലം സ്ത്രീ
പക്ഷത്തുനിൽക്കുന്ന സമീപനം ത്തഔാണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ചില പദങ്ങളത്തെ പ്രതയയ
ശാസ്ത്രത്തെ അപനിർമ്മിചൃ് അതിലെങ്ങിയിരിക്കുന്ന അധിഔാരമമനാഭാവത്തെ
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തുറന്നുഔാട്ടാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ‘വരവില’ എന്ന ആശയമെയം അതിലെ
ങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലിംഖമബാധത്തെയം ത്തപാതുവത്ഔരിക്കാനും ‘ൄലസ്ത്രീ’, ‘ചന്തത്തെണ്ണ്’
എന്നീ പദതലെിത്തല പുരുഷാധിപതയമമനാഭാവത്തെ ത്തവളിത്തെടുൊനുമുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ മദവിഔ നെത്തുന്നുണ്ട്. അതുവഴി സ്ത്രീപക്ഷസൃഭാവമുള്ള ഭാഷാവിനിമയ
െിനും

ശ്രമിക്കുന്നതായി

ഔാണാം.

പൂർണമായം

ഭാഷാമഔന്ദ്രിതമായ

ലിംഖപദവിപഠനങ്ങൾ മലയാളെിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ്
‘ഭാഷയം ത്തഫമിനിസവം’ എന്ന മലകനെിലൂത്തെ ഐറിസ്
സലംഖിഔത, മാർക്സിസം’

വാസ്തവം.

(2000), ‘സ്ത്രീ,

എന്ന െതിയിലൂത്തെ പി. മസാമൻ (2009) എന്നിവർ

നെത്തുന്ന നിരീക്ഷണവത്തമല്ലാം ചില അെയാളത്തെടുെലഔൾ മാത്രമാണ്.
1.8.1. ഭാഷാശാസ്ത്രതലെിൽ
ലിംഖപദവിയംഭാഷയം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കത്തെടുന്നത് സാമൂഹയഭാഷാ
ശാസ്ത്രതലെിലാണ്.

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര

രീതിശാസ്ത്രമനുസരിചൃ്

മലയാള

സന്ദർഭെിൽ ഉണ്ടായ പഠനങ്ങളം ചില അെയാളത്തെടുെലഔൾ മാത്രമാണ്.
ഭാഷയം ലിംഖപദവിയം ദ്രാവിെമഖാത്രെിൽ എങ്ങത്തനത്തയന്നതു സംബന്ധിചൃ്
എസ്. മപ്രമ (2005, 2010) നെെിയ പഠനങ്ങളിൽ മലയാളെിത്തെ സൃഭാവത്തെ
പറൃിയം ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലിംഖമഭദം ഭാഷയിൽ നില
നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെുറം ലിംഖപക്ഷമഭദമില്ലാെ ഭാഷയത്തെ ഉപമയാഖെിനാ
വശയമായ ചില മാതൃഔഔത്തള ത്തഔാണ്ടുവരാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ആമഖാളമാതൃഔ
യിലൂന്നിയ അെരം മാതൃഔഔൾക്കു പഔരം മലയാള സന്ദർഭെിൽ നിന്നുത്തഔാണ്ട്
പരീക്ഷിക്കാനാവന്നില്ല എന്നത് ആ പഠനങ്ങളത്തെ പരിമിതിയാണ്. അമതസമയം
ഭാഷയിത്തല ലിംഖമഭദത്തെ തുറന്നുഔാട്ടാൻ ഔഴിയന്നുത്തവന്ന തരെിൽ മപ്രമയത്തെ
പഠനവം ശ്രമദ്ധയമാണ്.
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ഭാഷയിത്തല സ്ത്രീ- പുരുഷ മഭദം എന്നതുത്തഔാണ്ട് സൂചിതമാൄന്നത് പ്രധാന
മായം നാമവർഖങ്ങളിത്തല ലിംഖമഭദം ആണ്. അത്തതാരു പരമ്പരാഖത ചിന്തയാ
ത്തണന്നും അതിലപരിയായി ഭാഷയിത്തല ലിംഖമഭദം മഔവലം ഭാഷാപരമമാ
വയാഔരണിഔമമാ മാത്രമല്ലന്ന ആധുനിഔവാദത്തെ തിരിചൃറിയഔയം അതിൽ
സാമൂഹിഔമായ ഗെഔങ്ങളത്തെ സൃാധീനത്തെ തുറന്നു ഔാട്ടുവാനും പാർവ്വതി.
എസ്. നായർ (2010) ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ‘മലയാള ഭാഷയിത്തല സ്ത്രീ- പുരുഷ മഭദം’
എന്ന മലകനെിലൂത്തെ മലയാള ഭാഷയിൽ ലിംഖവിമവചനം പ്രഔെമാത്തണന്നും
ഭാഷണശീലം, സാമൂഹയനില എന്നീ ഗെഔങ്ങൾ ലിംഖവിമവചനം നിർമ്മിക്കു
ന്നതിലം പരിപാലിക്കുന്നതിലം സപ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നതായം നിരീക്ഷി
ചൃറിയന്നു. അത് മരസമയം ഭാഷാപരവം ഭാമഷതര യാഥാർഥയങ്ങളമായം
ബന്ധത്തെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ ഒമരാന്നും സൂക്ഷ്മമായി വിശഔലനം ത്തചയ്യുമമ്പാഴാണ്
ഭാഷയിത്തല ലിംഖവിമവചനെിത്തെ ആഴവം പരെും െതയമായി മരകത്തെടുൊൻ
സാധിക്കുഔയള്ളൂത്തവന്നും പാർവ്വതി വിശദീഔരിക്കുന്നു. മലയാള ഭാഷയിത്തല ലിംഖ
മഭദത്തെ

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര

സമീപനെിൽ

ഊന്നി

നിരീക്ഷിക്കുവാനും

അതുവഴി ലിംഖവിമവചനം പ്രഔെമാത്തണന്നു ത്തവളിത്തെടുൊനും ഔഴിയന്നു എന്ന
നിലയിൽ പ്രസക്തമാണ് പാർവതിയത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ.
1.9. അധയായസംഗ്രഹം
ഭാഷത്തയ

നിർമ്മിക്കുന്നത്

സമൂഹമാത്തണന്നും

സമൂഹത്തെ

നിർണ

യിക്കുന്നത് ഭാഷയാത്തണന്നുമുള്ള ഔാഴ്ചൊൊണ് സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ
അെിെറ. ആധുനിഔ ഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ പ്രാരംഭഗട്ടം പ്രാമുകയം നൽഔിയ
ഗെനാത്മഔ

സമീപനെിൽ

നിന്നും

ഭിന്നമായി

ഭാഷഔരുത്തെ

സാമൂഹയ

പശ്ചാെലെിനും ഗെഔങ്ങൾക്കുത്തമാത്തക്ക പ്രാധാനയം നൽഔി ത്തഔാണ്ടുള്ള
തായിരുന്നു സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രപഠനങ്ങൾ. പഠനവിശഔലനെിനായി സാമൂഹയ
ചരങ്ങത്തളയാണ് ആധാരമാക്കിയിരുന്നത്. അതിൽത്തെട്ട രു ചരമാണ് ലിംഖം.
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ലിംഖത്തമന്ന ചരവം ഭാഷണപ്രെയയിൽ ഇെത്തപടുന്നുത്തവന്നത് ആദയം അവതരി
െിക്കുന്നത് സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിലയംലമബാവ് ആണ്. സാമൂഹയചര
ത്തമന്ന

രീതിയിലള്ള

ലിംഖപരിവർെനം

പഠനെിന് വഴി ത്തതളിയിചൄ.

ഭാഷാശാസ്ത്രമമകലയിൽ

പുതിയ

മറാബിൻ ലമക്കാഫിത്തെ സ്ത്രീ- പുരുഷ ഭാഷത്തയ

സംബന്ധിചൃ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഭാഷയം ലിംഖപദവിയം തമ്മിലള്ള പഠനങ്ങൾക്ക്
പുതിയ മാനം നൽഔി. അമത തുെർന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ ഉെത്തലടുത്തു. സ്ത്രീപക്ഷ
ചിന്താപദ്ധതിയത്തെ ആശയതലങ്ങളം അെരം പഠനങ്ങളിമലക്ക് വയാപിചൄ. അവ
ത്തയല്ലാം ‘ലിംഖപദവിയം ഭാഷയം’

എന്ന പഠനമമകലയ്ക്ക് സസദ്ധാന്തിഔ അെി

െറ രുക്കി. സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രെിത്തെ ഭാഖത്തമന്ന നിലയിൽ രൂപം ത്തഔാണ്ട
ഭാഷയംലിംഖപദവിയം ഭാഷയിത്തല ലിംഖവയതിരിക്തതത്തയ വിശാലാർഥെിൽ
മഔരള സന്ദർഭെിൽ പഠിക്കത്തെട്ടില്ല. ആമഖാളീയതലെിൽ നെന്ന പഠനങ്ങൾ
മപാലം ചില പരിമിതിഔത്തള ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നു. ഇെരം പരിമിതിഔത്തള തരണം
ത്തചയ്യുന്നത് ത്തഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്ര രീതിശാസ്ത്രെിലൂത്തെയാണ്.
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അധയായം- രണ്ട്
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രവം നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയവം:
സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനത്തിൽ
2.0. ആമുഖം
പദങ്ങളള ക്രമീകരിചൃടുക്കി അർഥവം മറ്റു ഭാഷാസവിശശഷതകളം അടയാ
ളളെടുത്തിവക്കുന്ന അടിസ്ഥാനശരാതസ്സാണ് നിഘണ്ടുക്കൾ. ഭാഷാശാസ്ത്രതല
ത്തിൽ നിഘണ്ടുക്കളളട സ്ഥാനം നിർണായകമാണ്. നിഘണ്ടുവമായി ബന്ധളെട്ട
പഠനശമഖലകളാണ്

നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രവം

(Lexicography)

നിഘണ്ടു

വിജ്ഞാനീയവം (Lexicology). സാശേതികതയുളട ആവിർഭാവം നിഘണ്ടുക്കളിലം
പ്രകടമാണ്. നിലവിൽ കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കൾവളര എത്തിനിൽക്കുന്നു.
നിഘണ്ടുക്കളളട ചരിത്രപരമായ ഉത്ഭവവികാസളത്തയും ഭാഷാപഠനശമഖലയിളല
പ്രസക്തിളയയും വിവരിചൄ ളകാണ്ട് നിഘണ്ടുക്കളളട സാമൂഹയ, സാംസ്കാരിക,
ഭാഷാശാസ്ത്രതലത്തിലള്ള സ്ഥാനളത്ത വിലയിരുത്തുന്നു. അശതാളടാെം ലിംഗ
പദവിയുമായി ബന്ധളെടുത്തി മലയാള സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നുളകാണ്ട് നിഘണ്ടു
നിർമ്മാണ, വിജ്ഞാന ശാഖളയ വിമർശനാത്മകമായി സമീപിക്കുകയും സ്ത്രീപക്ഷ
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രം (ളെമിനിസ്റ്റ് ലക്സിശക്കാഗ്രെി) എന ആശയളത്ത
പരിചയളെടുത്തുകയും

വിശകലനം

ളചയ്യുകയുമാണ്

ഈ

അധയായത്തിൽ

പ്രധാനമായും ളചയ്യുനത്.
2.1. നിഘണ്ടു- സമീപനം
ഭാഷയിൽ പ്രശയാഗത്തിലള്ളശതാ ഉണ്ടായിരുനശതാ ആയ പദങ്ങളള
ക്രമീകരിചൃ് അകാരാദിയിൽ അടുക്കി അർഥം, ഉചൃാരണം, നിരുക്തി മുതലായ
ഭാഷാസവിശശഷതകൾ അടയാളളെടുത്തി വക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ശരാതസ്സാണ്
നിഘണ്ടുക്കൾ എന്നു സാമാനയമായി പറയാം. നിഘണ്ടുക്കളളട ളപാതുധർമ്മളത്ത
ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ വിവരണം നൽൄനത്. നിഘണ്ടുസംബന്ധമായി
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ഇശനാളം

വന

വിവരണങ്ങളളല്ാം

ഈ

ഒരാശയളത്ത

ഉൾളക്കാണ്ടു

തളനയാണ്. ളവണ്ണിയൂർ (1966), ളചമ്മനംചാശക്കാ (1966), ശസാമശശഖരൻനായർ,
പി. (1982),

ബാലെഷ്ണൻ, ബി. സി. (1984), ശൂരനാട്ട് ൄഞ്ഞൻപിള്ള (1984),

ളവള്ളായണി അർജ്ജുനൻ (1984), ഓമന, പി. വി. (1990), വാസുശദവഭട്ടതിരി, സി.
വി. (1993), പ്രശബാധചന്ദ്രൻ, വി. ആർ. (2012), മാർശക്കാസ് (2006) എനിവർ
മലയാളത്തിൽ നിഘണ്ടുവിളന വിവരിക്കാൻ ശ്രമിചൃവരാണ്. “ഭാഷയിലള്ള
പദങ്ങൾ അകാരാദിക്രമത്തിൽ അടുക്കി, അവക്കുന് അർഥശമാ വിശദീകരണശമാ
നൽൄന പുസ്തകമാണ് നിഘണ്ടു’’ളവന് ശസാമശശഖരൻനായരും “പദങ്ങൾ
നിയതമായ ക്രമത്തിൽ അടുക്കി അർഥം പറയുന ഗ്ര്ഥമമാണ് നിഘണ്ടു” ളവന്
ബാലെഷ്ണൻ, ബി. സി യും ശരഖളെടുത്തുന്നു. “അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ഒരു
ഭാഷയിളല പദങ്ങളള അടുക്കി അർഥവിവരണം നൽൄനതാണ് ആധുനിക
നിഘണ്ടുക്കളളട രീതി” ളയന് ശൂരനാട്ട് ൄഞ്ഞൻപിള്ളയും

(1984:

ഭാഷയിശലശയാ

ക്രമത്തിൽ

വിഷയത്തിശലശയാ

സവിശശഷലക്ഷയശത്താളട

പദങ്ങൾ

ശക്രാഡീകരിചൃ

വാസുശദവഭട്ടതിരിയും (1993: 33)

നിശ്ചിത

ഗ്ര്ഥമമാണ്

വിവരിക്കുന്നു.

64), “ഒരു

നിഘണ്ടു”

ഒരു
എന്

ശമൽസൂചിെിചൃ സമീപനങ്ങൾ

പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ വയക്തമാവനത് പദം, അർഥം, എനിവളയ ശകന്ദ്രീകരിചൄ
ളകാണ്ടുള്ള വിലയിരുത്തലിന് പ്രാധാനയം നൽകിയിരിക്കുന്നുളവനാണ്. നിഘണ്ടു
ക്കളളട പ്രാഥമികധർമ്മം എന നിലയിലാണ് പദ- അർഥ വിശദീകരണം
വരുനത്. അതായത് നിഘണ്ടുവിളെ മുഖയധർമ്മളത്ത ശകന്ദ്രമാക്കിളക്കാണ്ടുള്ള
സമീപനത്തിനാണ് ആദയകാലപഠിതാക്കളളല്ാം ശ്രമിചൃിട്ടുള്ളത്.
നിഘണ്ടുവിളെ

അടിസ്ഥാനധർമ്മത്തിശെയും

പ്രശയാജനത്തിശെയും

തലത്തിൽ നിന്നുളകാണ്ടാണ് പ്രശബാധചന്ദ്രൻ. വി. ആർ സമീപിക്കുനത്.
അതായത്,

“ഭാഷളയക്കുറിചൄള്ള

പ്രാമാണിക

വിവരങ്ങൾ

ഉള്ളടങ്ങിയതും

സാധാരണക്കാർ ശപാലം വാങ്ങിസൂക്ഷിചൄ വയ്ക്കാളമന്നു കരുതാറുള്ളതുമായ ഏക
റെറൻസ് പുസ്തകമാണ് നിഘണ്ടു ” (2012: 535-536). ശമൽ സൂചിെിചൃവയിൽ
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നിന്നും വയതയസ്തമായ സമീപനമാണ് മാർശക്കാസ് (2006) നൽൄനത്. “ഒരു
ഭാഷകളെ ഉള്ളിലള്ള പദശബാധമാണ് അയാളളട നിഘണ്ടുളവന് സാമാനയ
മായി

പറയാം.

ഭാഷളയ

സംബന്ധിചൄ

പറയുശമ്പ്യാൾ,

ഒരു

ആദർശക

ഭാഷക/ശശ്രാതാവിളെ ഉള്ളിലള്ള പദശബാധമാണ് ആ ഭാഷയുളട നിഘണ്ടു.
ഭാഷയിൽ നിലനിനിരുനശതാ നിലനിൽക്കുനശതാ ആയ ശബ്ദങ്ങളം അവയുളട
അർഥസാധയതകളം

ഉൾളെടുനതാണ്

അവിളട

നിഘണ്ടു”(2006:

60).

വയക്തിശബാധത്തിലൂനി, നിഘണ്ടുവിളന ധധഷണികതലവമായി ബന്ധിെിചൄ
ളകാണ്ടു പറയാനാണ് മാർശക്കാസ് ശ്രമിക്കുനത്. വയക്തിശബാധത്തിനപ്പുറം
സാമൂഹികശബാധവമായി ശചർത്തുവചൃാണ് ദീപ ശമരി ശജാസെ് (2016) കാണുനത്.
“പദം- അർഥം എനിവയുളട

സാമാനയനിർവ്വചനത്തിനുപരിയായി നിശ്ചിത

കാലഘട്ടത്തിളെ

അർഥനിർമ്മിതികളശടയും

വയവഹാരങ്ങളശടയും

സൂക്ഷിപ്പുഗ്ര്ഥമം

പരിഗണിക്കാവനതാണ്.

ഒരു

എന

അതിശലക്കു

നയിക്കുന

നിലയിൽക്കൂടി

നിഘണ്ടുവിളന

നിശ്ചിതകാലഘട്ടത്തിൽ

ഭാഷകസമൂഹം

പ്രതിനിധാനം ളചയ്യുന സാമൂഹിക ഭാഷാവശബാധളത്ത സമാഹരിക്കുകയും
അടയാളളെടുത്തുകയും

ളചയ്യുന

പദശകാശഗ്ര്ഥമമായും

നിഘണ്ടുവിളന

നിർവ്വചിക്കാം”.
നിഘണ്ടുളവന

സംജ്ഞ

പദശകാശഗ്ര്ഥമം

എന

നിലയിശലക്കു

മാറുനതായി വിവരണങ്ങളിലൂളട കടന്നു ശപാൄശമ്പ്യാൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പദഅർഥ

സൂക്ഷിപ്പുശകന്ദ്രം

എന

ബാഹയതലളത്ത

മറികടന്

സാമൂഹികവം

സാംസ്കാരികവമായി പ്രവർത്തിക്കുന ആന്തരികതലളത്ത ടി സ്പർശിക്കുന്നു.
ഭാഷാപഠനത്തിളെ

ശമഖലയിൽ സംഭവിചൃ വയാപ്തിളയ ടിയാണിത് കാണി

ക്കുനത്. മാത്രമല്, അചൃടിനിഘണ്ടുക്കശളക്കാൾ യ്ാധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കൾ
ധാരാളമായി കടന്നുവരുന സന്ദർഭത്തിൽ അവളയടി ഉൾളക്കാള്ളുന്ന തര
ത്തിലള്ള വിവരണനവീകരണത്തിനും സാധയതയുണ്ട്.
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2.2. നിഘണ്ടുക്കളളട ഉത്ഭവവം വളർചൃയും- മലയാളപശ്ചാത്തലത്തിൽ
നിഘണ്ടുക്കളളട

ഉത്ഭവസംബന്ധമായ

ഏളതാരു

ചർചൃയും

ഭാരതീയപശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ ശവദകാലശത്തശക്കാ യാസ്കളെ
നിരുക്തത്തിശലാ

ളചളനത്തിനിൽക്കും

ശവദമ്ങ്ങളളട

ഉചൃാരണത്തിനും

ദുർഗ്രഹപദങ്ങളളട വിശദീകരണത്തിനും പ്രാധാനയം നൽകിളകാണ്ടുള്ള ഇത്തരം
പരിശ്രമങ്ങളള

നിഘണ്ടുക്കളളട

ആദയകാലമാൃകകകളായി

വിലയിരുത്തുന്നു

(ശസാമശശഖരൻ നായർ, പി. 1982 : 9, ശൂരനാട്ട് ൄഞ്ഞൻപിള്ള 1990 : 4,
ളവള്ളായണി അർുനൻ: 1994). അതിൽ നിന്നു ഭിനമാണു ആധുനിക
നിഘണ്ടുക്കളളട രീതി. അത് പ്രധാനമായും സംസ്കൃതമാൃകകക്കുന് പകരം ആംഗശലയ
മാൃകകയിലൂനിയുള്ളതാണ്. ആ ഒരു രീതിയാണ് മലയാളനിഘണ്ടുനിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനത്തിലം കാണാൻ കഴിയുനത് (ഗുപ്തൻ നായർ, എസ് . 2003 : 11- 14).
അതിനു തുടക്കമിടുനത് വിശദശമിഷണറിപ്രവർത്തകരാണ്. 17, 18 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ
ആണ് പാശ്ചാതയഭാഷകളിൽ നിഘണ്ടു നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭി
ക്കുനത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ തളന മലയാളത്തിലം നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ ശ്രമങ്ങൾ
നടക്കുനതായി ഗുപ്തൻ നായർ, എസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് (2003 : 12). വരാപ്പുഴ
നിഘണ്ടുക്കൾ

എനറിയളെടുന

നിഘണ്ടുക്കളളാളക്ക

രൂപം

ളകാള്ളുന്നത്

അങ്ങളനയാണ്. മലയാളനിഘണ്ടുക്കളളട ചരിത്രവം ആരംഭിക്കുനത് അവിളട
നിനാളണന്നു പറയാം. അതായത് മലയാളത്തിന് ഒരു നിഘണ്ടുസംസ്കാരം
രൂപളെടുത്തിളയടുത്തത് മിഷണറിപ്രവർത്തകരാണ്. മാത്രമല് ക്രി. വർഷം 15
വളര നിഘണ്ടുളവളനാരു സേല്പം നമുക്കുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയുനിളല്ന്
ലീലാതിലകത്തിൽ

വയക്തമാക്കുനതായി

ശൂരനാട്ട്

ൄഞ്ഞൻപിള്ള

അഭിപ്രായളെടുന്നു (നിഘണ്ടുക്കൾ മലയാളത്തിൽ, അവതാരിക: 1990). അതിളെ
ഒളക്ക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാളനിഘണ്ടുനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങശളയും
പരിശശാധിക്കുനത്
ഊനിയാണ്.

മിഷണറിപ്രവർത്തകർ

നിർമ്മിചൃ

നിഘണ്ടുക്കളിൽ
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2.3. നിഘണ്ടു നിർമ്മിതിയിളല മിഷണറിസൃാധീനം
മതപ്രചാരണാർഥം

ശകരളത്തിളലത്തിയ

മിഷണറിമാർക്ക്

ഭാഷാഭയസനം

പ്രധാനമായിരുന്നു. അവർ സംസ്കൃതഭാഷ പഠിക്കുകയും അതിളല ഗ്ര്ഥമങ്ങൾ
ശശഖരിക്കുകയും ളചയ്തു. മതപ്രചാരണളത്തയും സംസ്കൃതഭാഷാഭയസനളത്തയും
സമരസളെടുത്തുകയും

പരസ്പരപൂരകമാക്കുകയുമുണ്ടായി.

ഭാഷാപഠനത്തിന്

ആവശയമായ ശാസ്ത്രീയഗ്ര്ഥമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. വയാകരണം, പദശകാശഗ്ര്ഥമം
തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ഗ്ര്ഥമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് മിഷണറിമാർ ശ്രമിചൃത്. ആ
പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്

നിഘണ്ടു

നിർമ്മാണത്തിനു

ശാസ്ത്രീയമായ

അടിത്തറ

നൽകിയത്. വരാപ്പുഴയും അമ്പ്യഴക്കാട്ടുമുള്ള ളസമിനാരികളിൽ താമസിചൃിരുന
മിഷണറിമാരുളട നിഘണ്ടുക്കളാണ് ആദയഘട്ടത്തിളള്ളത്. അവ വരാപ്പുഴ നിഘണ്ടു
എനാണറിയളെടുനത്. ആഞ്ചശലാ ഫ്രാൻസിസ് ളമത്രാൻ, അർശണാസുപാതിരി,
ബിഷപ് ശജാണ് ബപ്തീസ്ത, പൗലിശനാസ്പാതിരി, എനീ നിഘണ്ടു നിർമ്മാതാക്കളം
Grammatica Lingua Valgaris Malabarica, Dictionarium Malabaricum, Vocabularium
Malabarico Lusitanum, Dictionarium- Malabarico latinum… എനീ നിഘണ്ടുക്കളം
അവയിൽ

ശ്രശേയമാണ്.

ളസാധസറ്റിയുളടയും

ശകാട്ടയം

തലശേരി

ശകന്ദ്രമാക്കിയ
ശകന്ദ്രമാക്കിയ

ചർചൃ്

മിഷൻ

ബാസൽമിഷൻ

പ്രവർത്തകരുളടയും നിഘണ്ടുക്കൾ പിനീട് വരുന്നു. ശഡാ:ളബഞ്ചമിൻ ളബയലി,
റവ:

റിചൃാർഡ്

ശകാളിൻസ്,

ശഡാ:

ളഹർമൻ

ഗുണ്ടർട്ട്

എനിവരുളട

സംഭാവനയാണ് പളത്താമ്പ്യതാം നൂറ്റാണ്ടിളല നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം.
ലാറ്റിൻ

ഭാഷകളിൽ

പ്രാവീണയമുണ്ടായിരുന

മിഷണറിമാർ

ഭാരതീയമാൃകകക്കുന് പകരം പാശ്ചാതയമാൃകകയാണു നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിനു
സൃീകരിചൃത്.
മലയാളളത്ത

ആദയകാല

മിഷണറിമാർ

കണ്ടതിനാലം

സംസ്കൃതത്തിൻളറ

സംസ്കൃതനിഘണ്ടുക്കളള

വകശഭദമായി
ടുതൽ

ആശ്രയിചൃതിനാലം സംസ്കൃതപദങ്ങൾക്കു പ്രാധാനയം ടി. ടാളത മലയാളം
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പഠിക്കുന വിശദശീയളര മാത്രം മുനിൽ കണ്ടതിനാൽ ടുതൽ പ്രചാരമില്ാളതയും
ശപായി. പദസംഭരണത്തിൽ മാത്രം ടുതൽ ശ്രേിചൄളവനതും അവരുളട
നൂനതയാണ്. അപൂർണളമനതും പദളദൗർലഭയവം അവയുളട പരമിതിയാണ്.
അശതസമയം നിഘണ്ടു നിർമ്മിതിയിൽ അവളരടുത്ത സമീപനങ്ങൾ പിൽകാല
മിഷണറിമാർക്ക്

സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

വരാപ്പുഴ

നിഘണ്ടുക്കളളട

അശത

രീതിശാസ്ത്രം പിൻതുടരാളത ൄറചൄളട ശാസ്ത്രീയത ധകവരിക്കാൻ ളബയലിക്കും
മറ്റും

കഴിഞ്ഞു.

മലയാളം

പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന

വിശദശികളള

മാത്രമല്

മലയാളികൾക്കും ളട പ്രശയാജനളെടുന രീതി സൃീകരിചൄ. പദശശഖരണത്തിലം
അർഥവിവരണത്തിലം അതു പ്രകടമാണ്. 1846-ൽ പ്രസിേീകരിചൃ ളബഞ്ചമിൻ
ളബയലി യുളട ( 1791-1871) മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു (A dictionary of High and
Colloquial Malayalam and English) വിളെ രീതി ഇപ്രകാരമാണ്. "മലയാളലിപിയിൽ
വാക്ക്, ശബ്ദവിഭാഗസൂചന, ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്കത്തിൽ അർഥം, നിശതയാപ
ശയാഗത്തിൽ ഇല്ാത്ത സംസ്കൃതപദമാളണേിൽ മലയാളത്തിലം അർഥം
എനിങ്ങളനയാണ് ഓശരാ വാക്കിനുമുള്ള ശലഖകം" (പുരുശഷാത്തമൻ നായർ. എം.
എം:

1984).

നാമപദങ്ങൾക്കു

നിർശേശികാരൂപവം

സംബന്ധികാരൂപവം

ക്രിയകളളട വർത്തമാന, ഭൂതകാല, പിൻവിനളയചൃ രൂപവം നൽൄനതായി
ളബയലി-നിഘണ്ടുവിൽ കാണാം. ദൃിതീയഭാഷാഭയസനത്തിനു ളബയലി സൃീകരിചൃ
ശാസ്ത്രീയതയാണ് ഇതിലൂളട വയക്തമാൄനത്. അശതസമയം പദശശഖരണത്തിനു
വിവിധ നിഘണ്ടുക്കൾ സൃീകരിചൃിരുന്നുളവേിലം ശഡാ: എചൃ്. എചൃ്. വിത്സൻളറ
സംസ്കൃതം- ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിളല ഭൂരിഭാഗം പദങ്ങശളയും ഉൾളെടുത്തിയശൊൾ
സംസ്കൃതപദങ്ങളളട

ആധികയം

ടി.

മറ്റു

ലിഖിത

സാമഗ്രിളയക്കാൾ

നിഘണ്ടുക്കൾക്കു ടുതൽ പ്രാധാനയം ളകാടുത്തുളവനതും ളബയലി നിഘണ്ടുവിളെ
നൂനതയായി ചൂണ്ടികാട്ടിയിട്ടുണ്ട് (പുരുശഷാത്തമൻ നായർ: 1984).
പദങ്ങൾക്കു മലയാളത്തിൽ മാത്രം അർഥം ളകാടുക്കുന (ഏകഭാഷാ
നിഘണ്ടു) നിഘണ്ടുനിർമാണ രീതിക്കുന്ം മിഷണറിമാർ തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. 1865-ൽ
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പ്രസിേീെതമായ റിചൃാർഡ് ശകാളിൻസിളെ മലയാളം- മലയാളം നിഘണ്ടു. പദ
ങ്ങളളട ശബ്ദസൂചന നൽകി അർഥം പറയുന രീതിയാണിതിൽ. നിഘണ്ടു
നിർമാണങ്ങൾക്കു
ഭാഷാശുേി

ഭാഷാധയാപകരുളട

പ്രകടമാണിതിൽ.

സഹായമുണ്ടായിരുനതിനാൽ

പിനീടാണ്

തലശേരി

ശകന്ദ്രമായി

പ്രവർത്തിചൃിരുന ശഡാ: ളഹർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിളെ (1814-1893) നിഘണ്ടുക്കൾ
വരുനത്. 1872-ൽ പ്രസിേീെതമായ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു അന്നുവളര
ഉണ്ടായിരുന

എല്ാ

രീതിശാസ്ത്രളത്തയും

മറികടന്

പുതിളയാരു

പ്രവർത്തനത്തിനു തുടക്കമിട്ടു. ആഗമികവം ഭാഷാശാസ്ത്രവമായ തതൃങ്ങളിലൂനി
നിർമിക്കളെട്ട ആദയ നിഘണ്ടുവാണിത്. പദശശഖരണത്തിലം ശലഖകം തയാറാറാക്കു
നതിലം

ഉേരണികൾ

ശചർക്കുനിടത്തുളമല്ാം

ശാസ്ത്രീയത

പുലർത്തി.

വരളമാഴിക്കും വാളമാഴിക്കും പ്രാധാനയം നൽകി. ഉപാദാനസംവിധാനമാൃകകയും
ശ്രശേയമാണ്. സാഹിതയെതികൾ, ചരിത്രശരഖകൾ തുടങ്ങിയ 17 വിഭാഗങ്ങളിൽ
നിനായി 128 ഉപാദാനങ്ങൾ സൃരാക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന പദക്രമീകരണത്തിൽ
മാത്രം ഉപശയാഗിചൃിട്ടുണ്ട് (ജിബിൻ കിരണ് : 2017). മലയാളളമനത് ദ്രാവിഡ
ശഗാത്രത്തിൽ ളപട്ടതാളണന തിരിചൃറിവിൽ ഊനിയുള്ളതായിരുന്നു ഗുണ്ടർട്ടിളെ
പ്രവർത്തനം. ഇംഗ്ലീഷിളെ വളർചൃ, ബഹുഭാഷാപാണ്ഡിതയം, പാശ്ചാതയശദശത്ത്
നിഘണ്ടുശമഖലയിൽ നടക്കുന പ്രവർത്തനങ്ങളള ൄറിചൄള്ള അറിവ് ഇളതല്ാം
ഗൂണ്ടർട്ടിളന സൃാധീനിചൃിട്ടുണ്ട്. ആശഗാളീയമായി നിഘണ്ടുശമഖലയിൽ ഉയർന്നു
നിൽക്കുന ഓക്സ്ശൊർഡ് ഡിക്ഷണറിയുളട ( Oxford English Dictionary: 1884 )
രീതിളയല്ാം

അതിനുമുശമ്പ്യ

കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിതനിഘണ്ടുക്കളളട

ഗുണ്ടർട്ട്
രീതിയും

പ്രവർത്തിചൄ

വിജയിചൄ.

മാത്രമല്

ഗുണ്ടർട്ടുനിഘണ്ടുവിൽ

കാണാം

എനതാണ് ആ നിഘണ്ടുവിളെ കാലിക പ്രസക്തി. ആഗമികവം ഭാഷാശാസ്ത്ര
പരവം ശാസ്ത്രിയവമായ ആധുനിക നിഘണ്ടുനിർമാണ രീതിയിശലക്ക് മലയാള
ത്തിളല നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനളത്തയും വളർത്തിളയടുക്കാൻ മിഷണറി
മാർക്ക് കഴിഞ്ഞുളവനതാണു യാഥാർഥയം.
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2.4. നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിളല സൃശദശിവത്കരണം
നിഘണ്ടു നിർമ്മാണത്തിളല സൃശദശിവത്കരണത്തിളെ

ചരിത്രപരമായ

അടയാളളെടുത്തലാണ് ശ്രീകശേശൃരം പത്മനാഭെിള്ളയുളട 'ശബ്ദതാരാവലി'
(1923). നിലവിൽ ഏറ്റവം ടുതൽ പദങ്ങളള ഉൾളകാള്ളുന്ന ഏകഭാഷാ നിഘണ്ടു
ആണിത്.

മലയാളത്തിൽ

പ്രസിേീകരിക്കളെട്ട

അശനകം

െതികളം

നിഘണ്ടുക്കളം ശബ്ദതാരാവലിയുളട നിർമ്മാണളത്ത സഹായിചൃിട്ടുണ്ട്. "പദം,
സമാസമാളണേിൽ

അതിളെ

വിഭജനം,

ബ്രാക്കറ്റിൽ

ശബ്ദവിഭാഗസൂചന,

അർഥം, ഉേരണി, പരയായങ്ങൾ വുത്പത്തി, സൂചന, പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങശളാ
സംഭവങ്ങശളാ

ആളണേിൽ

അവളയക്കുറിചൃ്

ചുരുങ്ങിയ

വിവരണം

തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും ഓശരാ ശലഖകത്തിലം അടങ്ങിയിരിക്കുനത് "
(ശസാമശശഖരൻനായർ:
ഭാഷാശാസ്ത്രപരശമാ

2016

പുറം-71).

ആഗമികശമാ

അല്,

അശതസമയം

പ്രതിപാദനരീതി

പ്രമാണസൂചനകൾ

നൽൄനില്,

അർഥങ്ങൾക്ക് വിരളമായിശട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽൄന്നുള്ളൂ എന തരത്തിലള്ള
നൂനതകൾ

ശബ്ദതാരാവലിക്കുള്ളതായി മലയാളമഹാനിഘണ്ടു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു

(ശസാമശശഖരൻ നായർ: 2016).
ശബ്ദതാരാവലിക്കു ശശഷം, റ്റി. കരുണാകരെണിക്കർ തയാറാറാക്കിയ ഏ.
ആർ. പി. ഭാഷാനിഘണ്ടു (1939), നവയുഗനിഘണ്ടു (1940), എനിവ ശ്രശേയമാണ്.
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണവമായി ബന്ധളെട്ട ശാസ്ത്രീയവശങ്ങളള പരിചയളെടുത്താൻ
ഈ നിഘണ്ടുക്കൾ ശ്രമിചൃിട്ടുണ്ട്. 1965-ൽ തിരുവനന്തപുരം ശകരളസർവ്വകലാശാല
യിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളമഹാനിഘണ്ടു ഒനാംവാലയം, അതുവളര
ഉള്ള നിഘണ്ടു ചരിത്രളത്ത തളന മാറ്റിതീർക്കുന ഒനായിരുന്നു. വയക്തികൾ
ഒറ്റളയ്ക്കാറ്റക്കുന് ളചയ്തിരുന പ്രവർത്തനം ഒരു ട്ടായിലയിശലക്കു പരിവർത്തനം ളചയ്തു.
നിഘണ്ടു നിർമ്മാണത്തിന് അക്കാദമിക തലത്തിൽ ഒരു വൄപ്പു തളന രൂപളെട്ടു.
ഓക്സ്ശൊർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയുളട മാൃകകയിൽ ആഗമിക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
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ഊനിയുള്ള

രീതിയാണ്

മലയാളമഹാനിഘണ്ടുവിശെത്.

അശതാളടാെം

വിവരണാത്മകസൃഭാവവം ഈ നിഘണ്ടുവിൽ കാണാനാൄം. പദം, ശറാമൻ ലിപി
യിലള്ള ലിപയന്തരണം, പദം ദ്രാവിഡമാളണേിൽ ദ്രാവിഡഭാഷകളിളല സമാന
പദങ്ങൾ, പദത്തിളെ വിഭജനം, ശബ്ദവിഭാഗ സൂചന, മലയാളത്തിലം ഇംഗ്ലീഷിലം
ഉള്ള അർഥം, ഉേരണികൾ എനിങ്ങളനയാണ് ഓശരാ ശലഖകളത്തയും
അടയാളളെടുത്തി

വചൃിരിക്കുനത്.

ടാളത

ഭൂതകാലപ്രതയയങ്ങളള

അടിസ്ഥാനളെടുത്തി മലയാളത്തിളല ക്രിയകളള 16 ഗണങ്ങളായി വിഭജിചൃ്
അകാരാദിക്രമത്തിൽ

ഓശരാ

ഗണത്തിശെയും

താളഴ

ക്രിയാരൂപങ്ങളള

ശചർത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭജനളത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓശരാ ക്രിയാപദശത്താടു
ളമാെം അതിളെ ഗണനമ്പ്യറും എല്ാ കാലങ്ങളിലമുള്ള രൂപങ്ങളം ളകാടുത്തി
രിക്കുന്നു, ആധുനിക മലയാളം, പഴയ മലയാളം, തമിഴ്, ളതലേ്, കർണാടകം, തുള
എനീ ഭാഷകളിളല നാമം, സർവനാമം എനിവയുളട വിഭക്തി രൂപങ്ങളം
അനുബന്ധമായി ശചർത്തിരിക്കുന്നു (ശസാമശശഖരൻ നായർ: 2016, പുറം- 73).
ളപാതുഭാഷാ നിഘണ്ടുക്കളള മാത്രമാണിവിളട പരാമർശിചൃത്. അതുടാളത
വിഷയാസ്പദമായ ധാരാളം നിഘണ്ടുക്കളം ഇക്കാലയളവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പുരാണകഥാ

നിഘണ്ടു

(ധപശലാ

(ശേരഗണകൻ, ഓണക്കൂർ: 1999),

ശപാൾ:

1984),

ശജയാതിഷ

നിഘണ്ടു

അറബിമലയാള പദശകാശം (ഹസൻ

ളനടിയനാട്: 2009), ശൊക് ശലാർ നിഘണ്ടു (വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി: 2010), പണിയഭാഷാ
നിഘണ്ടു (പത്മിനി, പി. ജി: 2011)സംഗീതനിഘണ്ടു (സുനിൽ, വി. ടി: 2012),
ഔശദയാഗികഭാഷാ നിഘണ്ടു (ശിവൄമാർ ആർ., സ്മിതാശശ്രയസ്സ്: 2013), ഏ. ആർ.
നിഘണ്ടു (ശ്രീനാഥൻ, എം: 2015) തുടങ്ങിയവ വിഷയാസ്പദ നിഘണ്ടു വിഭാഗത്തിൽ
ഉൾളെടുന്നു. ഒരു പ്രശതയക വിഷയളത്ത ആധാരമാക്കി നിർമ്മിക്കളെടുന
നിഘണ്ടുക്കളാണ് വിഷയാസ്പദ നിഘണ്ടുക്കൾ.
2.5. നിഘണ്ടു- വർഗീകരണം
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നിഘണ്ടുക്കളള പല തരത്തിൽ വർഗീകരിക്കാവനതാണ്. “നിഘണ്ടുക്കളളട
സൃഭാവം, ധകകാരയം ളചയാറളെടുന ഭാഷ, വലെം എനിവയുളട അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ മൂനായി തിരിക്കാവനതാണ്. ടാളത ഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ എന്നും,
അല്ാത്തവളയന്നും മളറ്റാരു വിഭജനവം സാധയമാണ്” (ശസാമശശഖരൻ നായർ,
പി. 2016 : 46-65 ). എനാൽ പല വലെത്തിലള്ള നിഘണ്ടുക്കൾ നിലവിലളണ്ടന്നും
അതിളെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഘണ്ടുക്കളള വർഗീകരിക്കുനതിൽ ശാസ്ത്രീയത
ഇളല്ന്നുമാണ് ഓമന, പി. വി. യുളട അഭിപ്രായം ( 1990 : 35). ഉപശയാഗളെടുത്തുന
ഭാഷകളശടയും ഉള്ളടക്കത്തിളെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണവരുളട വർഗീകരണം.
അതനുസരിചൃ്

ഏകഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ

(monolingual

dictionary),

ബഹുഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ (multilingual dictionary) എന്നു തിരിക്കുന്നു. “ഒരു
ഭാഷയിളല വാക്കുകളള ആ ഭാഷയിളല തളന മറ്റു പദങ്ങളപശയാഗിചൄ
വയാഖയാനിക്കുന

നിഘണ്ടുക്കളാണ്

ഏകഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ.

ഉദാഹരണം-

ശബ്ദതാരാവലി (1923). ഒരു ഭാഷയിളല വാക്കുകളള മളറ്റാരു ഭാഷയിളലശയാ,
ഒനിലധികം

അനയഭാഷകളിളലശയാ

നിഘണ്ടുക്കളാണ്

പദങ്ങൾ

ളകാണ്ട്

വയാഖയാനിക്കുന

ബഹുഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ” (1990 : 36) . ഇവളയ വീണ്ടും

ദൃിഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ (bilingual dictionary), ത്രിഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ (trilingual
dictionary) എനിങ്ങളന തിരിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കളത്ത ആധാരമാക്കി പലതായി തിരി
ക്കുന്നു. ചരിത്രനിഘണ്ടു, നിഷ്പത്തിനിഘണ്ടുക്കൾ, ആഗമികനിഘണ്ടുക്കൾ എനി
ങ്ങളന. ഒരു പദം വയാഖയാനിക്കുശമ്പ്യാൾ നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കൾ ശചർക്കുന വിവര
ങ്ങളാണ് വർഗീകരണത്തിനാധാരമായി ഓമന, പി. വി. കാണുനത് (1990: 37–
65).
പ്രശബാധചന്ദ്രൻനായർ,

വി.

ആർ

(2012:

536-537),

നിഘണ്ടു

വർഗീകരണത്തിനു സൃീകരിക്കുന മാനദണ്ഡം നാലാണ്. അതു പ്രകാരം, (1).
ലക്ഷയവം സൃഭാവവം- ഉചൃാരണനിഘണ്ടു, നാനാർഥ - പരയായ നിഘണ്ടു, ധശലിവിപരീതപദ-ആഗമിക-പ്രാശയാഗിക-വിദയാർഥി-വിവർത്തക-ഭാഷാശഭദ-

സ്ഥല
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നാമ വയക്തിനാമ നിഘണ്ടുക്കൾ ശപാലള്ളവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾളെടുന്നു. (2).
പ്രശമയം- നിഘണ്ടുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന പ്രശമയത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
വർഗീകരണമാണിത്.

ഉദാ-സാഹിതയനിഘണ്ടു,

ഭരണഭാഷാ

നിഘണ്ടു.

(3).

(നിഘണ്ടുസമവാകയത്തിൽളെടുന) ഭാഷകളളട എണ്ണം. ഇതിളെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ നാലായി വിഭജിക്കാം. 1. ഏകഭാഷാനിഘണ്ടു- ശീർഷകപദങ്ങൾക്ക് അശത
ഭാഷയിൽ അർഥം നൽൄന്നു. ഉദാ: ശബ്ദതാരാവലി, നവയുഗ ഭാഷാനിഘണ്ടു. 2.
ദൃിഭാഷാ നിഘണ്ടു. അവ രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ഒന്, ശീർഷകപദങ്ങൾക്ക് അശത
ഭാഷയിലം

ഒെം

മളറ്റാരു

ഭാഷയിലം

അർഥം

നൽൄന്നു.

(ഉദാ:

ടി.

രാമലിംഗെിള്ളയുളട ഇംഗ്ലീഷ്- ഇംഗ്ലീഷ്- മലയാളം നിഘണ്ടു). രണ്ട്, മളറ്റാരു
ഭാഷയിൽ മാത്രം അർഥം നൽൄനത് (ഉദാ- ഗുണ്ടർട്ടിളെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്
നിഘണ്ടു). 3. ശീർഷക പദങ്ങൾക്ക് മറ്റു രണ്ടു ഭാഷകളിൽ അർഥം നൽൄന
ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടു. 4. ശീർഷകപദങ്ങൾക്ക് പല ഭാഷകളിൽ അർഥം നൽൄന
ബഹുഭാഷാനിഘണ്ടു.

(4).നിഘണ്ടുനിർമിതി

ത്ം.

ശീർഷകപദങ്ങളശടയും

ഉേരണികളശടയും ളതരളഞ്ഞടുെ്, അക്ഷരക്രമത്തിൽ അടുക്കൽ, ശലഖകങ്ങളളട
മാനകീകരണം,

നിരന്തരനവീകരണം,

നിഘണ്ടുവിൽ

നിന്നു

വിവരങ്ങൾ

ശശഖരിക്കൽ- ഇവയിളലല്ാശമാ ചില പ്രക്രിയകളിളലേിലശമാ കമ്പ്യൂട്ടറിളെ
സഹായം പ്രശയാജനളെടുത്തുന തരം നിഘണ്ടുക്കൾ .
ഉദാ: ഇലശരാണിക് നിഘണ്ടു.
ഇലശരാണിക് നിഘണ്ടുക്കളള രണ്ടായി തിരിക്കാം. ലഭയമാൄന ഇൻറർളനറ്റ്
സൗകരയളത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓണ്ധലൻ (online dictionary), ഓെ് ധലൻ
(offline dictionary) എനിങ്ങളന തിരിക്കുന്നു.
2.6.

കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത

നിഘണ്ടുനിർമ്മാണവം

lexicography and lexicology)

വിജ്ഞാനവം

(computational
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നിഘണ്ടുശമഖല ഇന്, മിഷണറിമാർ ആരംഭിചൃ അചൃടി നിഘണ്ടുക്കളിൽ
നിന്നു മാറി, സാശേതികതയുളട എല്ാ സാധയതകളളയും ഉൾളകാള്ളാവന
കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കൾ വളര എത്തിനിൽക്കുന്നു. അതായത് സാശേ
തികതയുളട ആവിർഭാവം

മളറ്റല്ാ ശമഖലകളളയും ശപാളല ഭാഷയിലം

പ്രകടമായി. അവളയല്ാം ഉൾളക്കാള്ളുന്കയും സാശേതികതയിലൂനിയുള്ള ഭാഷാ
പഠനങ്ങൾക്കു

പ്രാധാനയം

ളകാടുക്കുകയും

ളചയ്യുന

നൂതന

ശമഖലയാണ്

‘കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത ഭാഷാശാസ്ത്രം’ (computational linguistics). മാനവികഭാഷകളള
കമ്പ്യൂട്ടറിനു

മനസ്സിലാൄനതിനു

പ്രശയാജനളെടുത്തുന

സഹായകമായ

ശാസ്ത്രശാഖയാണത്.

ഭാഷാസാശേതിതകൾ

മനുഷയഭാഷളയയും

അതിളെ

ഘടനാപരമായ പ്രശതയകതകളളയും മനസ്സിലാക്കി, അതിനു സമാനമായ കമ്പ്യൂട്ടർ
ശമാഡലകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ളചയ്യുനത് ഭാഷാസാശേതികതയാണ് . ളസ്പൽ
ളചക്കർ, ഗ്രാമർ ളചക്കർ, എനിവ ഇതിളെ ളചറിയ ഉത്പനങ്ങളാണ് . ശവായ്സ്
ളസർചൃ് ശപാലള്ള പുത്തൻ സാശേതിക വിദയയും ഇതിൽളപടുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ
സയൻസ്, ഭാഷാശാസ്ത്രം, തുടങ്ങി വിവിധ വിജ്ഞാനശാഖയിലള്ള പരിജ്ഞാനം
ഇതിൽ അതയാവശയമാണ്. ഇളതാരു അന്തർധവജ്ഞാനിക പഠനശാഖയാണ്.
കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിളെ ഭാഗമാണ് ‘കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടു
നിർമാണവം വിജ്ഞാനീയവം’ (computational lexicography and lexicology).
എണ്പതുകളളട ആരംഭത്തിൽ തളന യ്സാനിധയത്തിലള്ള നിഘണ്ടു
ക്കളളട രൂപകൽെനളയ സംബന്ധിചൄള്ള ചർചൃകളം നിർമാണപ്രവർത്തനവം
പാശ്ചാതയശമഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ളതാണ്ണൂറുകളിൽ ഇന്തയയിലം ദ്രാവിഡ
ഭാഷകളിലം ളചറുചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാൄന്നു. തുടർനിശങ്ങാട്ട് വിവിധ ഭാഷകളിലായി
വലതും

ളചറുതുമായി

പല

പരീക്ഷണങ്ങളം

നടന്നു.

ഇശൊഴം

തുടർന്നുളകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദയരൂപങ്ങളളല്ാം പദധദർഘയം അളക്കുനതിനും
ശശബ്ദാച്ഛാരണളത്ത

തിരിചൃറിയാനും

വിവർത്തന

സഹായത്തിനായും
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നിർമിക്കളെട്ട ചില മാൃകകകളായിരുന്നു. അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനദത്തളമനത്
പദങ്ങളായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിളെ കാരയത്തിൽ ൄശറശയളറ മുശമ്പ്യാട്ട് ശപാളയേിലം
മലയാളത്തിളെ ശമഖലയിൽ പരിമിതമാണ്. പ്രധാനമായും
ഡിക്ഷണറി’ (Electronic dictionary),
readable

dictionary),

‘ഇലശരാണിക്

‘യ്പാരായണ നിഘണ്ടുക്കൾ’ (Machine

എനിങ്ങളനയാണ്

കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത

നിഘണ്ടുക്കൾ

അറിയളെടുനത് . നിഘണ്ടുക്കളളട അടിസ്ഥാന ദത്തമായ പദങ്ങളള ഡിജിറ്റൽ
രൂപത്തിൽ

വിവിധ

മാധയമങ്ങളിലൂളട

ലഭയമാൄന

സംവിധാനമാണ്

ഇലശരാണിക് ഡിക്ഷണറി. ളമാധബൽ ശൊണ്, ടാളെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ
ശപാലള്ള ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ അവ ലഭയമാണ്.

ഇലശരാണിക്

ഡിക്ഷണറികളള തളന ഓണ് ധലൻ (online), ഓെ് ധലൻ (offline) എന്നും
വിഭജിചൃിരിക്കുന്നു.

ലഭയമാൄന

ഇെർളനറ്റ്

സാനിധയളത്ത

അടിസ്ഥാന

മാക്കിയാണ് ഈ ശവർതിരിവ്. നൽകളെടുന ദത്തത്തിനപ്പുറം ടുതളലാന്നും
ഓെ് ധലൻ ഡിക്ഷണറികൾ നൽൄനില്. അചൃടി രൂപത്തിലള്ള നിഘണ്ടുവിളെ
ഡിജിറ്റൽശൊമായി മാത്രമാണവ പ്രവർത്തിക്കുനത്. ഇെർളനറ്റ് സഹായ
ത്താശലാ അളല്േിൽ മറ്റു ളഷയറിംങ് സിസ്റ്റം വഴിശയാ ഡൗണ്ശലാഡ് ളചയ്താണ്
ഉപശയാഗിക്കുനത്.

ഓെ്

ധലൻ

ഡിക്ഷണറികളളക്കാൾ

സാശേതിക

സാധയതകളള പരമാവധി ഉപശയാഗിക്കുനത് ഓണ്ധലനാണ്. അശതസമയം
ഇെർളനറ്റ് സാനിധയത്തിശല പ്രവർത്തിക്കൂളവനളതാരു പരിമിതിയാണ്. ഇന്
നിരവധി ഓണ് ധലൻ, ഓെ് ധലൻ നിഘണ്ടുക്കൾ മലയാളത്തിൽ ലഭയമാണ്.
ആൻശരായ്ഡ്

ശൊണുകൾക്കായി

ആപ്ലിശക്കഷനുകളമുണ്ട്.
ആയാണ്

വയക്തികൾ

നിർമ്മിക്കളെട്ട
തനിശചൃാ,

ധാരാളം

നിഘണ്ടു

സംഘാടിസ്ഥാനത്തിശലാ

ഇലശരാണിക് ഡിക്ഷണറികൾ നിർമ്മിക്കളെട്ടിട്ടുള്ളത്. ‘അർഥം’

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoventionist.artham&hl=en_U
S), ‘മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറികൾ’ (https://play.google.com /store/apps/
details?id=sharadamma.malayalam.syam&hl=en_US, https://play.google.com/store
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/apps/details?id=com.khandbahale.android.malayalam_to_english_dictionary&hl=e
n_US,

https://malayalam-english-dictionary.soft112.com/,

https://download.

cnet.com/Offline-Malayalam-to-English-Language-Dictionary/3000-2279_4-7642
5105.html) തുടങ്ങിയവ അതിൽളെട്ടതാണ്. മലയാളത്തിളല ആദയ ഓണ് ധലൻ
ഡിക്ഷണറിയാണ്

'ഓളം' (https://olam.in/). 80000-ത്തിലധികം പദങ്ങളം ഒരു

ലക്ഷത്തിലധികം വിവരണങ്ങളമായാണ് 2010-ൽ ഓളം തുടങ്ങിയത്. മഷിത്തണ്ട്
(http://mashithantu.com/dictionary/),

‘ശബ്ദശഘാഷ്’

(https://www.shabdkosh.com/dictionary/english-malayalam/),
(https://www.lexilogos.com/english/malayalam_dictionary.htm),

‘ളലക്സിശലാശഗാസ്’
‘ളപ്രാശകരള’

(https://www.prokerala.com/general/dictionary/),വിക്കിനിഘണ്ടു
(https://ml.wiktionary.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4
%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8_%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B5%BE),
‘ശഗ്ലാസ് ളബ’ (https://glosbe.com/en/ml), തുടങ്ങിയവ മലയാളത്തിളല ഓണ്
ധലൻ ഡിക്ഷണറികൾക്കുദാഹരണമാണ്.
2.6.1. സമീപനരീതിയും പ്രശയാഗസാധയതയും:നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയുളട
ലക്ഷയവം

ഘടകങ്ങളിൽ

പ്രധാനമാണതിളെ

ഉശേശ

അതിനനുസൃതമായ ദത്തശശഖരണവം. പ്രശതയകിചൃ് അചൃടി നിഘണ്ടു

ക്കളിൽ. നിർമിക്കളെടാൻ ശപാൄനതിളെ വലിെവം അതിൽ ഉൾളകാള്ളിശക്കണ്ട
പദങ്ങളളട ളതളരളഞ്ഞടുെ്,

ശലഖകത്തിളെ ഘടന, സമയബന്ധിതമായ

പൂർത്തീകരണം ഇതല്ാം പ്രധാനമാണ്. എനാൽ കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കളി
ൽ ധദർഘയം പ്രേയലശമയല്. എത്ര ശവശണലം പദങ്ങളള ഉൾളകാള്ളിക്കാളമനതും
ഗുണകരമാണ്. എഡിറ്റിംഗ് സാധയമാൄനതിനാൽ പദങ്ങളള എത്ര ശവശണലം
ട്ടിശചർക്കാം. ളതറ്റുളണ്ടേിൽ തിരുത്താം. ഓശരാ പദത്തിശെയും ഉചൃാരണം െതയ
മായി നൽകാം. എല്ാ സമീപനങ്ങളിലമുള്ള അർഥം നൽകാം. പ്രാശദശികമായ
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എല്ാ

വയതിയാനളത്തയും

സാധയമാക്കാം.

അതായത്

സവിശശഷതകളളയും

അടയാളളെടുത്താം.
ഒരു

പദത്തിളെ

ബഹുഭാഷാ

പ്രകടനം

ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ

അടയാളെടുത്താളമനതാണ്

ഈ

എല്ാ

ഡിക്ഷണറിയുളട

പ്രാധാനയം. ടാളത ഉപശയാക്താക്കളളട പലതരത്തിലള്ള ളതരചൃിൽ യ്ങ്ങൾ
അനുസരിചൃ് നിഘണ്ടു

ഉപശയാഗളെടുത്താവനതാണ്.

മാത്രമല്

ലിങ്കുകളാൽ ബന്ധളെട്ട ധഹെർളടക്സ്റ്റ് ളനറ്റുവർക്കാണ്

ധഹെർ

ഇളതനതിനാൽ

ശക്രാസ് റെറൻസ് ശപാലള്ള സാധയതകൾ അപാരമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അചൃടി
നിഘണ്ടുക്കൾക്കപ്രാപയമായ

പല

കാരയങ്ങശളയും

ഇ-ഡിക്ഷണറികൾക്കു

പ്രശയാജനളെടുത്താൻ കഴിയുന്നു.
2.7. നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രവം നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനവം

(lexicography and

lexicology)
നിഘണ്ടുവമായി ബന്ധളെട്ട പഠനശമഖലകളാണ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ
ശാസ്ത്രവം (lexicography) നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയവം (Lexicology). അവ പ്രയുക്ത
ഭാഷാശാസ്ത്രശമഖലയിൽ ഉൾളെടുന്നു. നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനത്തിന് ആധുനികഭാഷാ
ശാസ്ത്രതലത്തിൽ ‘പദവിജ്ഞാനം’ (ശറായ് . സി,ളജ. 1984: 79 ) ‘ശകാശവിജ്ഞാനം’
(പ്രശബാധചന്ദ്രൻ

നായർ,

സംജ്ഞകളാണ്
അർഥപരവം

വി.

ആർ.

ഉപശയാഗിക്കുനത്.
വയാകരണപരവമായ

2012

:

535)

എനിങ്ങളനയുള്ള

“പദസഞ്ചയത്തിളെ

രൂപപരവം

സവിശശഷതകളള

അപഗ്രഥിചൄ

സാമാനയവത്കരണവം സിോന്താവിഷ്കരണവം സാധിക്കുന പദപഠനശാഖ
ആണ് പദവിജ്ഞാനം” (ശറായ് സി, ളജ. 1984: 80). അതായത്

“പദത്തിളെ

സൃഭാവങ്ങളള പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനത്തിളെ ലക്ഷയളമേിൽ
നിഘണ്ടുക്കൾ

രചിക്കുനളതങ്ങളന

നിഘണ്ടുനിർമ്മാണം,

എനാരായുന

പഠനശാഖയാണ്

ഇപ്രകാരം ഒരു വയാവർത്തനം പ്രസക്തമാളണേിലം

നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനളത്ത ആശ്രയിചൃാണു നിഘണ്ടുനിർമ്മാണം സാധയമാൄനത് ”
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(ശവണുശഗാപാല പണിക്കർ, ടി. ബി. 1984: 89). ൄറചൄടി വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ
“നിഘണ്ടുക്കളളട നിർമ്മാണശവളയിൽ അന്തർഭവിക്കുന താതൃികവം പ്രാശയാ
ഗികവമായ എല്ാ വിഷയങ്ങളം സൂക്ഷ്മതശയാളട ധകകാരയം ളചയ്യുന പ്രയുക്ത
ഭാഷാശാസ്ത്രശാഖയാണ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാണവിജ്ഞാനം. ശകാശിമങ്ങൾ വിവിധ
വയവസ്ഥകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുനളതങ്ങളന എനതിളനൄറിചൄള്ള പഠനമാണ്
ശകാശവിജ്ഞാനം.

നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിന്

താതൃികമായ

അടിത്തറ

ഒരുക്കുനതിൽ ശകാശവിജ്ഞാനത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്” (പ്രശബാധചന്ദ്രൻ നായർ,
വി. ആർ. 2012: 538). ഈ നിർവ്വചനങ്ങളളല്ാം അവ തമ്മിലള്ള ബന്ധളത്ത
സൂചിെിക്കുന്നു.
പദവിജ്ഞാനം അല്േിൽ നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനം ചരിത്രപരശമാ (historical
lexicography) വിവരണാത്മകശമാ (descriptive lexicography) ആവാം. പദങ്ങൾക്ക്
രൂപ, അർഥ തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന മാറ്റളത്ത ചരിത്രപരമായി സമീപിക്കുക
യാണ് ചരിത്രപരം. ഉദാഹരണമായി ‘ശദവദാസി’ എന പദളമടുക്കാം. ആരംഭ
ത്തിൽ

ഉണ്ടായിരുന

അർഥമല്

പിൽക്കാലത്ത്

ഉണ്ടാവനത്.

സാമൂഹയ

സാംസ്കാരിക പ്രതിെലനങ്ങൾ ആ പരിണാമളത്ത സൃാധീനിക്കുന്നു. ആർഥിക
പരമായ പരിണാമമാണിത്. ഇതുശപാളല രൂപ, വയാകരണിക തലത്തിളലല്ാം
മാറ്റം സംഭവിക്കാം. അക്കാരയങ്ങളള ചരിത്രപരമായി അപഗ്രഥിക്കുകയാണിവിളട.
വിവരണാത്മകളമനതിൽ ഒരു നിശ്ചിതഘട്ടത്തിൽ വിനിമയത്തിലള്ള പദ
സഞ്ചയത്തിളെ വയവസ്ഥക്കനുസൃതമായ അപഗ്രഥനമാണ്. അവടാളത ഒനില
ധികം ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള പദസഞ്ചയം എടുത്തുളകാണ്ട് അവ തമ്മിലള്ള സാമയ
വയതയാസങ്ങളള

താരതമയം

ളചയ്തുളകാണ്ടുള്ള

‘താരതമയ

പദവിജ്ഞാനം’

(contrastive lexicology), ഭാഷളയ സാമൂഹയപ്രതിഭാസമായി കണ്ടുളകാണ്ട് പദ
ങ്ങളള സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രവമായി ബന്ധളെടുത്തി വിശകലനം ളചയ്യുന
‘സാമൂഹയപദവിജ്ഞാനം’

(sociolexicology)

ത്തിലൾളെടുന പ്രധാനശാഖകളാണ്.

എനിവളയല്ാം

പദവിജ്ഞാന
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നിർമ്മിക്കളെടാൻ ശപാൄന നിഘണ്ടുസൃഭാവം അനുസരിചൄള്ള പദങ്ങളളട
ളതളരളഞ്ഞടുെ്, ളതരളഞ്ഞടുത്ത പദങ്ങൾ അക്ഷരവയവസ്ഥ അനുസരിചൄള്ള
ക്രമീകരണം, ഉചൃാരണരീതി, വയാകരണവിഭാഗം, അർഥവിവരണം , പ്രശയാഗരീതി
എനിങ്ങളന

ഓശരാ

കാരയങ്ങളളയും

സൂക്ഷ്മമായി

മനസ്സിലാക്കി

തയാറാറാക്കുനതിളെ വിവരണമാണ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രത്തിൽ വരുനത്.
അതായത്

പദവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു ഭിനമായി ഓശരാ പദത്തിളെയും

പ്രശതയകതകളാണ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രേിക്കുനത്. രൂപം, അർഥം,
പ്രശയാഗം എനിവയിളലല്ാം സൃത് വയക്തിതൃമുള്ള ഏകകമായി ഓശരാ പദ
ളത്തയും കാണുന്നു. എേിലം പദവിജ്ഞാനവം നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രവം രണ്ടു
വയതയസ്ത തലങ്ങളല്. മറിചൃ് പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്. പദവിജ്ഞാനം നിഘണ്ടു
നിർമ്മിതിക്ക് ഭദ്രമായ ധസോന്തിക അടിത്തറളയാരുക്കുന്നു. പദം അർഥം
എനിവ അറിഞ്ഞതു ളകാണ്ടു മാത്രം നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിന് കഴിയില്. ഓശരാ
പദത്തിനും ഉചിതമായ അർഥവം മറ്റു ഭാഷാ സവിശശഷതകളം ശരഖളെടുത്തി
വയ്ക്കാൻ പദവിജ്ഞാനം സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല് നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിളല
ആത്മനിഷ്ഠതളയ ഇല്ാതാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു.
2.8. ഭാഷാപഠനശമഖലയിളല പ്രസക്തി
പരമ്പ്യരാഗതഭാഷാപഠനത്തിലായാലം

ആധുനികഭാഷാശാസ്ത്രപഠന

ത്തിലായാലം നിഘണ്ടുളവനത് സുപ്രധാന പഠനശമഖലയാണ്. ആധുനികഭാഷാ
ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രയുക്തതലത്തിലാണ് നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനശാഖളയ ഉൾളെടുത്തി
യിരിക്കുനത്. പ്രധാനമായും ഒരു പദത്തിളെ അർഥമറിയാനുള്ള ശരാതസ്സ് എന
നിലയിലാണ് നിഘണ്ടുക്കളള ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ പരിഗണിക്കുനത്. അതിനപ്പുറം
വിശാലമായ

അർഥത്തിൽ

ശനാക്കികാണുശമ്പ്യാഴാണ്

ഭാഷാപഠനതലത്തിൽ

നിഘണ്ടുക്കളളട സ്ഥാനളത്ത അടയാളളെടുത്താനാവക. ഒരു പദത്തിെ അർഥം
എനതിലപരി ഉചൃാരണം, വയാകരണികസൃഭാവം, നിരുക്തി, പ്രശയാഗസന്ദർഭം
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തുടങ്ങിയ

എല്ാതരം

ശകന്ദ്രമാണ്

ഭാഷാസവിശശഷതകശളയും

നിഘണ്ടുക്കൾ.

ആ

അടയാളളെടുത്തിവക്കുന്ന

അർഥത്തിൽ

ധസോന്തികഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലൾളെടുന

പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ

സൃനവിജ്ഞാനം,

സൃനിമ

വിജ്ഞാനം, രൂപിമവിജ്ഞാനം, അർഥവിജ്ഞാനം, പ്രകരണവിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ
ശാഖകളമായി ശനരിട്ടു ബന്ധളെട്ടിരിക്കുന്നു. പദം ഉൾളക്കാള്ളുന്ന സാമൂഹികവം
സാംസ്കാരികവമായ

ഘടകങ്ങളള

വിശകലനം

ളചയ്യുനതിലൂളട

സാമൂഹയ

സാംസ്കാരിക, ചരിത്രാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രസൃഭാവവം പ്രകടിെിക്കുന്നു.
ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിളെ

വിവിധശമഖലകളിൽ

ഏളതാളക്ക

രീതിയിലാണ്

പദസഞ്ചയപഠനം പ്രസക്തമാവനത് എനതു സംബന്ധിചൃ് ശറായ്. സി. ളജ.
വയക്തമാക്കുനത് ഇപ്രകാരമാണ് (1984 : 79- 80). ഒനാമതായി, പദങ്ങളളട
ഉചൃാരണരീതിയും

അക്ഷരക്രമവം

വയക്തമായി

ചൂണ്ടികാണിക്കുവാൻ

സൃനവിജ്ഞാനം സഹായിക്കുന്നു. ബഹൃർഥ പദങ്ങളളട (polysemous words),
പ്രധാന അർഥം കളണ്ടത്തുക, ബഹൃർഥത (polysemy), സമരൂപത (homonymy)
എനിവളയ ശവർതിരിക്കുക, ഖില-ലപ്ത പദങ്ങൾക്കു വിശദീകരണം നൽൄക, പദ
ങ്ങളളട വികാസപരിണാമങ്ങൾ വിശദമാക്കുക എനിവയ്ക്ക് ചരിത്രാത്മക ഭാഷാ
ശാസ്ത്രം ഉപകരിക്കുന്നു.
പരിചയം

പദങ്ങളളട വർഗീകരണത്തിശലാ പുതിയ പദങ്ങളളട

വർേിെിക്കുനതിനായുള്ള

പാഠങ്ങളളട

നിർമ്മിതിയിളലാ

മശനാ

വിജ്ഞാന ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന് പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. വിവിധ വയവഹാരങ്ങൾ
ക്കകത്ത് ഉപശയാഗിക്കുന ആലോരിക, ഔപചാരിക പദങ്ങൾ, വിലക്കുപദങ്ങൾ,
ഭാഷാശഭദങ്ങൾ എനിവളയളയാളക്ക ശവർതിരിചൄ പഠിക്കാൻ സാമൂഹയ ഭാഷാ
ശാസ്ത്രം, ഭാഷാശഭദവിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ ഇതരശാഖകൾക്കാവന്നു.
കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിളെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത
നിഘണ്ടുക്കളളട സാധയതകൾ പ്രശയാജനളെടുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിളെ
പ്രധാന

ഉപവിഭാഗമായ

സൃാഭാവികഭാഷാസംസ്കരണം

(natural

language
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processing), യ് വിവർത്തനം (Machine translation), ഭാഷാഭയസനം, ഭാഷാ
ശബാധനം, തുടങ്ങിയ തലങ്ങളിളലല്ാം അവളയ സഹായിക്കുന ഉപകരണമായി
(tool) നിഘണ്ടുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മനുഷയഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും
ധകകാരയം

ളചയ്യുകയും

ളചയ്യുന

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സൃാഭാവികഭാഷാ

സംസ്കരണത്തിൻളറ അടിസ്ഥാനതതൃങ്ങളിൽളപടുന്നു. ലിഖിതളത്ത ഭാഷണ
മാക്കൽ (Text to speech ), ഭാഷണളത്ത ലിഖിതമാക്കൽ (speech to text), ഭാഷണ
വിവരവയവസ്ഥകൾ നിർമ്മിക്കൽ, ശബ്ദം തിരിചൃറിയൽ, ഭാഷണവിവർത്തനം
തുടങ്ങിയവളയല്ാം സൃാഭാവിക ഭാഷാസംസ്കരണവമായ് ബന്ധളെട്ടു കിടക്കുന്നു.
അവയുളട പ്രശയാഗസാധയതകളിൽ നിഘണ്ടുക്കളളട പേ് നിർണായകമാണ്.
അതായത്, നൽകിയിരിക്കുന പാഠത്തിളെ സൃഭാവം മനസ്സിലാക്കി അതിളെ
സംഗ്രഹം കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിചൄനൽൄന രീതിയ്ക്ക് ഓശട്ടാമാറ്റിക് സമ്മധറശസഷൻ
എന്നു പറയുന്നു. വയതയസ്ത തരം പാഠങ്ങൾ പരിചയളെടുത്തുശമ്പ്യാശഴ ഇതു സാധയ
മാ. ഭാഷയുളട എല്ാ സവിശശഷതകളം ഉൾളകാള്ളുന്ന നിഘണ്ടുക്കൾ ഇതിന്
ആവശയമാണ്. നൽകിയ പാഠത്തിൽ നിന് അനയഭാഷാ പദങ്ങൾ കളണ്ടത്തുക,
സവിശശഷനാമങ്ങൾ കളണ്ടത്തുക എനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾളകാള്ളുന്നതിന്
സന്ദർഭാധിടിതിതമായ നിഘണ്ടു ആവശയമാണ്. ടാളത വയവഹാരത്തിളെ
സൃഭാവം തിരിചൃറിയുക, ബന്ധളെട്ട പാഠങ്ങൾ കളണ്ടത്തുക, വാകയങ്ങളിളല
വയതയസ്ത സൃഭാവങ്ങൾ തിരിചൃറിയുക എനിവളയല്ാം ഉൾളകാള്ളുന്ന വയവഹാര
അപഗ്രഥനം, ബന്ധസൂചകപദങ്ങളളട തിരിചൃറിവ് (relationship extraction) ഒരു
ട്ടം ശഡാകുളമെ്സിൽ നിന് അവയുളട ളപാതുവികാരം അപഗ്രഥിക്കുന
ളസൻറിളമെൽ അനാലിസിസ് (sentiment analysis), എനീ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾളക്കല്ാം അനുഗുണമായ നിഘണ്ടുവം ആവശയമാണ്.
ലിഖിതരൂപളത്ത ഭാഷണമാക്കുകയും ഭാഷണളത്ത ലിഖിതരൂപമാക്കുകയും
ളചയ്യുന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾളക്കാള്ളുന്ന സ്പീചൃ് റക്കഷ്യീഷയനും

(speech

recognition) നിഘണ്ടുവിളെ സാനിധയം പ്രധാനമാണ്. പ്രശതയകിചൄം ഭാഷാശഭദ
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നിഘണ്ടുക്കളളട പ്രസക്തി ശ്രശേയമാണിവിളട. അതായത് സൃാഭാവികത
നടിതമാവാതിരിക്കണളമേിൽ

മനുഷയഭാഷയുളട

എല്ാ

സവിശശഷതകളം

കമ്പ്യൂട്ടറിന് വശമാശകണ്ടതുണ്ട്. അതുശപാളല, പദങ്ങൾ സൃടിതിക്കുന ആശയ
ക്കുഴെങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന രീതിയായ അർഥസന്ദിഗ്ധതാ നിവാരണത്തിനും
സന്ദിഗ്ത

പദങ്ങളം

അവയുളട

സന്ദർഭവം

വിശദീകരിക്കുന

നിഘണ്ടു

ആവശയമാണ്. സൃാഭാവിക ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടറിനു മനസ്സിലാകണളമേിൽ ഭാഷയുളട
വയാകരണശത്താളടാെം പദസഞ്ചയത്തിളെ സാധയതകൾ ടി മനസ്സിലാക്കണം.
വിവരസഞ്ചയദത്തത്തിശനാളടാെം ഒരു വലിയ യ്നിഘണ്ടുവം ശവണ്ടതുണ്ട്.
അതായത് ഭാഷയുളട സമഗ്രത ഉൾളക്കാള്ളുന്ന ഒരു യ്നിഘണ്ടുവിളെ
സാനിധയത്തിലൂളടളയ സൃാഭാവിക ഭാഷാസംസ്ക്കരണപ്രക്രിയയും പൂർണ്ണതയിൽ
എത്തുകയുള്ളൂ.

ഇത്തരത്തിൽ

പ്രാശയാഗികവമായ

ഭാഷാശാസ്ത്രശമഖലയിളല

ധസോന്തികവം

ശാഖകളമായും

നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനം

മളറ്റല്ാ

ബന്ധെട്ടിരിക്കുന്നു.
2.9. നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയം- സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനം
നിഘണ്ടുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന പദം, അർഥം എനീ മുഖയഘടകങ്ങളള
വിശകലനം ളചയ്യുനതിലൂളട അവയുളട സാമൂഹയസൃഭാവളത്ത മനസ്സിലാക്കാം.
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ

ശവളയിളല

പ്രധാനചുമതലയാണ്

പദളതളരളഞ്ഞടുെ്.

തയാറാറാക്കുവാൻ ശപാൄന നിഘണ്ടു സൃഭാവത്തിന് അനുസൃതമായ പദമാണ്
ഓശരാ നിഘണ്ടുവം സൃീകരിക്കുക. ഒരു ളപാതുഭാഷാനിഘണ്ടുവിളന സംബന്ധിചൃ്
അക്കാലയളവിൽ വിനിമയത്തിലള്ള പദങ്ങളളയല്ാം ഉൾളെടുത്തുക എനത്
പ്രധാനമാണ്.

പദസൃീകരണത്തിലം

അർഥവിതരണത്തിലം

നിഘണ്ടുക്കളിൽ

പ്രകടമാൄന സാമൂഹയസാംസ്കാരികമൂലയങ്ങളള സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രതലത്തിൽ
വിശദീകരിക്കാനാവം. അതിനായി സാമൂഹയചരങ്ങളള ആശ്രയിക്കുന്നു.
2.10. ലിംഗപദവിയും നിഘണ്ടുക്കളം
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ലിംഗപദവിസംബന്ധമായ വയതിരിക്തതകൾ നിഘണ്ടുക്കളിൽ എങ്ങളന
പ്രവർത്തിക്കുന്നുളവനത് സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര പരിധിയിൽ വരുന വിഷയമാണ്.
ലിംഗശഭദളത്ത പല ഭാഷകളം പല തരത്തിലാണ് ഉൾളക്കാള്ളുന്നത് (Corbett:
1992). ചില ഭാഷകൾ പ്രതയക്ഷമായി പ്രകടിെിക്കുശമ്പ്യാൾ മറ്റു ചില ഭാഷകൾ
പശരാക്ഷമായി പ്രകടിെിക്കുകശയാ ഒട്ടും പ്രകടിെിക്കാതിരിക്കുകശയാ ളചയ്യുന്നു.
ഭാഷാപരമായ സഭാവമാണ് ആ ഭാഷയുളട പദ, അർഥ തലത്തിലം പ്രകടമാവക.
അതുതളനയാണ് അവയുളട സൂക്ഷിപ്പുശകന്ദ്രമായ നിഘണ്ടുക്കളം ഉൾളക്കാള്ളുന്ക.
അതായത്

നിഘണ്ടുക്കളം

ത്തിലാണ്.

രൂപം,

ലിംഗശഭദളത്ത
അർഥം,

ഉൾളക്കാള്ളുന്നത്

പ്രശയാഗം

വിവിധ

തര

എനിവയിശലളതേിലം

അടിസ്ഥാനളെടുത്തിയാണ് ഭാഷ ലിംഗപദവി നിർണയിക്കുനത്. രൂപതലത്തിൽ
ലിംഗനിർണയം

പ്രാധാനയമുള്ള

ഭാഷകളിളല

നിഘണ്ടുക്കളം

സൃീകരിക്കുന

പദങ്ങളളട ലിംഗസൃഭാവളത്ത പ്രതയക്ഷാ സൂചിെിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഹിന്ദി
ഭാഷാ നിഘണ്ടുക്കൾ. അവയിൽ ഓശരാ നാമപദവം ഏത് ലിംഗമാളണന്
വയവസ്ഥളെടുത്തുന്നു. അർഥതലത്തിൽ ലിംഗപ്രാധാനയമുള്ള ഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ
ആർഥികമാശയാ

പ്രതയയപരമാശയാ

ലിംഗസൃഭാവളത്ത

സൂചിെിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണമാണ് മലയാളം ശപാലള്ള ഭാഷാനിഘണ്ടുക്കൾ .
2.11. സ്ത്രീപക്ഷ നിഘണ്ടു നിർമ്മാണശാസ്ത്രം (ളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സ്ശക്കാഗ്രെി - feminist
lexicography): സാധയതയും സമീപനവം
നിലനിൽക്കുന നിഘണ്ടുസേൽെളത്ത സ്ത്രീപക്ഷഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപന
ങ്ങളിലൂളട ശനാക്കികാണുന രീതിയാണ് പ്രധാനമായും സ്ത്രീപക്ഷ നിഘണ്ടു
നിർമ്മാണശാസ്ത്രം (ളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സിശക്കാഗ്രെി) എന ആശയത്തിൽ വരുനത്.
നൂറ്റാണ്ടുകളളട പഴക്കം അവകാശളെടുന നിഘണ്ടുശമഖല ഒരു ധവജ്ഞാനിക
ശാഖയായി രൂപളെടുനത് പളത്താമ്പ്യതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. മലയാളസന്ദർഭ
ത്തിൽ

പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ

മിഷണറിമാരുളട

നിഘണ്ടുതാൽെരയം
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ശ്രശേയമാണ്. ദൃിതീയഭാഷാഭയസനാർഥം രചിക്കളെട്ട മിഷണറിനിഘണ്ടുക്കൾ
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ ചില മാൃകകകൾ ളകാണ്ടുവരികയും
ഭാഷയിൽ പുതിയ നിഘണ്ടുക്കളളട ആവിർഭാവത്തിന് അടിത്തറളയാരുക്കുകയും
ളചയ്തു. തുടർന് ഭാഷാതലത്തിൽ നിഘണ്ടുനിർമ്മാണസംബന്ധമായ ധാരാളം
ചർചൃകൾ അരശങ്ങറി. ആദയകാലചർചൃകളളല്ാം പ്രധാനമായും അതിളെ ഘടന
ളയളയാ വർഗീകരണളത്തശയാ വിശകലനം ളചയ്യുനതായിരുന്നു. പിനീട് ഭാഷാ
പഠനത്തിളെ വയാപ്തി വർേിചൃശതാളട നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയവം പുതിയ സമീപന
ങ്ങളിലൂനിയ കാഴ്ചൊടുകളള ളചറുതായി സൃീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാമൂഹയഭാഷാ
ശാസ്ത്രരീതിശാസ്ത്രവം

സംസ്കാരപഠനവളമല്ാം

പുതിയ

വായനകൾക്ക്

ഇടം

നൽകി. അതിൽ സ്ത്രീപക്ഷആശയങ്ങളള നിഘണ്ടുലതലത്തിൽ പ്രശയാഗിക്കുന
പഠനമാണ്

സ്ത്രീപക്ഷ

നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രം

(https://www.cambridge.org

/core/books/womenanddictionarymaking/269F3D59374EADB5C169C146F3113574).
അതായത് ഭാഷയ്ക്കകകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന ലിംഗമൂലയങ്ങളള ധസോന്തികശമാ
പ്രാശയാഗികശമാ

ആയ

തലത്തിൽ

നിഘണ്ടുക്കൾ

പ്രതിെലിെിക്കുനത്

എങ്ങളനളയന്നും ലിംഗപദവിസംബന്ധമായ വയതിരിക്തതകളള മറികടന് പുതി
ളയാരു

നിഘണ്ടുസേൽെളത്ത

സൃീകരിശക്കണ്ടതുശണ്ടാ

എനിങ്ങളനയുള്ള

അശനൃഷണങ്ങളളല്ാം ളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സിശക്കാഗ്രെിയിൽ വരുന്നു.
ളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സിശക്കാഗ്രെി (feminist lexicography) ഒളരാറ്റ വിജ്ഞാന
ശാഖയല്. ളെമിനിസം, നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിശാസ്ത്രം, നിഘണ്ടു വിജ്ഞാനീയം,
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രം, ലിംഗപദവിപഠനം, സംസ്കാരപഠനം തുടങ്ങിയ വിവിധ
വിജ്ഞാനശമഖലകളമായി ഇഴശചർന്നു നിൽക്കുന്നു.

ഭാഷാവയവഹാര ശമഖല

യിളല ലിംഗവിശവചനവം പിൃകശകന്ദ്രിത അധികാരമശനാഭാവവം ശചാദയം ളചയാറാൻ
ഈ ശമഖല ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്ത്രീപക്ഷ ധസോന്തികശമഖലയുളട
ആവിർഭാവമാണ് ഇത്തരം പഠനങ്ങളളട സാധയത മുശനാട്ട് നയിചൃത്. ഭാഷയുളട
അടിസ്ഥാന ശരാതസ്സുകൾ എന നിലയിൽ ലിംഗപദവി പഠനങ്ങൾ (gender
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studies)

വയാകരണം,

നിഘണ്ടുക്കൾ

എനിവയിശലക്ക്

പഠനം

വയാപിെിചൃിരുളനേിലം നിഘണ്ടുക്കളള ശകന്ദ്രീകരിചൄള്ള ലിംഗശഭദപഠനങ്ങൾ ചില
അടയാളളെടുത്തലകൾ

മാത്രമായി

ചുരുങ്ങിശൊവകയായിരുന്നു.

അതിൽ

പ്രധാനമാണ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാവം സ്ത്രീപക്ഷചിന്തകയുമായ ലിൻഡ ധവറ്റിളെ
‘Feminism and Lexicography: Dealing with Sexist Language in a Bilingual Dictionary
(1989: 61-64)’, ലിൻഡ്ശസ ശറാസ് റസ്സലിളെ ‘women and dictionary makingGendre, Genre, and English language Lexicography (2012)’ ജാൻസി ജയിംസിളെ
‘The feminist approach to lexicography (1995)’, എനിവ. നിഘണ്ടു നിർമ്മാണ
ശവളയിൽ പദ, അർഥ തലത്തിൽ പ്രകടമാൄന ലിംഗശഭദളത്ത വിമർശ
നാത്മകമായി സമീപിക്കുന പഠനങ്ങളാണ് ശമൽസൂചിെിചൃവ. ദൃിഭാഷ നിഘണ്ടു
ക്കളിൽ

ഉണ്ടാൄന

അർഥസമതുലയത

നിർണയിക്കുനളതനിവിളട

എങ്ങളനയാണ്

വിശദീകരിക്കുന്നു.

ലിംഗമൂലയളത്ത

ഇത്തരത്തിൽ

നിഘണ്ടു

സംബന്ധമായി വന പഠനങ്ങളളല്ാം ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനീയത്തിളെ
ഭാഗമാണ്. മാത്രമല്, ളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സിശക്കാഗ്രെി എന ആശയളത്ത െതയമായി
വിശകലനം ളചയാറാൻ ലിൻഡ്ശസ ശറാസ് റസ്സലിളെ (2012) പഠനത്തിനാവന്നുണ്ട്.
ആ ഒരു ധസോന്തികകാഴ്ചൊട് വിശദീകരിചൄളകാണ്ട് മലയാളത്തിശലക്ക്
ഇറങ്ങിവരാനുള്ള ശ്രമം ടിയാണ് ഇവിളട സൃീകരിചൃിരിക്കുനത്
ളെമിനിസം

എന

ചിന്താപേതി

രൂപളെടുത്തിയ

പദങ്ങൾ,

രൂപപരമാശയാ അർഥപരമാശയാ ലിംഗസൃഭാവം ഉൾളക്കാള്ളുന്ന പദങ്ങൾ,
നിലനിൽക്കുന പദത്തിനകളത്ത സ്ത്രീവിരുേത, പദവിടവകൾ, നിഘണ്ടുക്കൾ
അവ ധകകാരയം ളചയ്യുന രീതി, നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിളല ളപണ്ണിടളപടലകൾ
തുടങ്ങിയവളയല്ാം ളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സിശക്കാഗ്രെിയുളട ഭാഗമാണ്. ളെമിനിസ്റ്റ്
നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനളത്ത പല തരത്തിൽ ശനാക്കികാണാവനതാണ്. നിഘണ്ടു
എന ധവജ്ഞാനികശാഖയുളട നിർമ്മിതിളയ ചരിത്രപരമായി സമീപിക്കുക
എനത് അതിൽ പ്രധാനമാണ്. നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിളെ ചരിത്രശത്താളടാെം
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നിഘണ്ടുനിർവ്വചനത്തിളെ
നിഘണ്ടുശമഖലയിളല

വക്താക്കശളയും

ആധിപതയം

നിരീക്ഷിക്കാനാവം.

തിരിചൃറിയാനാൄളമനാണ്

അതുവഴി
ലിൻഡ്ശസ

ശറാസ് റസൽ (2012: 86) പറയുനത്. ഒരു വിജ്ഞാനശാഖ എന രീതിയിലള്ള
നിഘണ്ടുവിളെ ഉത്ഭവളത്ത പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ 15- ആം നൂറ്റാണ്ടുമുതശല
നിഘണ്ടുളവന സംജ്ഞ ഉപശയാഗിചൃിരുനതായി കാണാം. എല്ാതരം പാഠങ്ങളം
(text) അതിൽ ഉൾളക്കാണ്ടിരുന്നു. അന്നുമുതൽ ഇശനാളമുള്ള നിഘണ്ടു ചരിത്രം
പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ മനസ്സിലാൄനത് ളപണ്സാനിധയത്തിളെ അഭാവമാണ്.
നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കളള അടയാളളെടുത്തുശമ്പ്യാഴം നിർവ്വചന കർത്താക്കളള
വിലയിരുത്തുശമ്പ്യാഴം സ്ത്രീകളളട അസാനിധയം പ്രകടമാണ്. എന്താണ് നിഘണ്ടു?
എനതു സംബന്ധിചൄള്ള നിർവ്വചനങ്ങൾ പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ ലഭയമാൄന
പരാമർശങ്ങളളല്ാം ഇത് സൂചിെിക്കുന്നു.
“ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാണചരിത്രങ്ങളളല്ാം ശജാണ്സണ് നിഘണ്ടു, ളവബ്സ്റ്റർ
നിഘണ്ടു, മുറായുളട ഓക്സ്ശൊർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറീസ് എനിങ്ങളനയാണ്
പരാമർശിക്കാറുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധളെട്ട പഠനങ്ങളളല്ാം വിലയിരുത്തുനതും
ഈ രീതിയിലാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ ചരിത്ര
ളമല്ാം ശകന്ദ്രീകരിക്കളെട്ടത് ഒരു വിഭാഗത്തിശലക്ക് മാത്രമാണ്. സ്ത്രീകളളട
പേിളന പരാമർശിക്കാളത അദൃശയമാക്കുനിടത്ത് അവർ ചരിത്രത്തിനകത്ത്
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (http://pdfs.semanticscholar.org /9a6e/64af3e0d3 2e6992ae0ba
4314b74186dee325.pdf). യഥാർഥത്തിൽ മറചൄവക്കുന്കയാണ് ളചയ്യുനത്. കാരണം
ചരിത്രപരമായി പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ നിഘണ്ടുസംബന്ധമായി യാളതാരു പങ്കു
മില്ാത്തവരായിരുനില് സ്ത്രീകൾ. ഇംഗ്ലീഷിളല ആദയ ഏകഭാഷാനിഘണ്ടു എന്
അംഗീകരിക്കളെട്ട ശറാബർട്ട് ളകൗശര (1604) യുളട നിഘണ്ടുവിൽ പദശശഖരണ
ളത്ത പറ്റിയുള്ള പരാമർശത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അവിഭാജയഘടകമായിരുന്നുളവന്
സൂചിെിക്കുന്നു. ടാളത അക്കാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ Dame Juliana Berner (1846),
Hannah Woolley (1677), Mary Evelyn (1690), Mary Johnson (1753), Lady Charlotte
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Murray (1799), Eliza Robbins (1828) Sarah Josepha Buell (1856), Hale (1873), Sue Law
McBeth (1883) ഈ നിഘണ്ടുക്കളിളലല്ാം സ്ത്രീകളളട സാനിധയളത്ത വിശദ
മാക്കുന്നുണ്ട്.

ടാളത

ആർജിക്കുകയും

ഇരുപതാം

അധികാരളത്ത

നൂറ്റാണ്ടിൽ

സ്ത്രീപക്ഷസമീപനം

സംബന്ധിചൄള്ള

കാഴ്ചൊടുകൾ

ശക്തി

മാറുകയും

ളചയ്യുന ഘട്ടത്തിൽ നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഇടളപട്ട സ്ത്രീകൾ നിരവധി
ഉണ്ട്. അതിനുള്ള ളതളിവകളാണ് താളഴ വിവരിക്കുനത് ,
“ 1974 H. Lee Gershuny’s “Sexist Semantics in the Dictionary”
1983 Janet Whitcut’s “Sexism in Dictionaries”
1985 Cheris Kramarae and Paula A. Treichler’s A Feminist Dictionary
1989 Jane Miller’s Womanwords: A Vocabulary of Culture and Patriarchal Society
1989 Kate Musgrave’s Womb with Views: Contradictionary of English Language
1992 Hannah S. Russell and Delbert W. Fournier’s “A Study of Sex-Role
Stereotyping in the Oxford English Dictionary”
1999 Sabine Prechter’s “Women’s Rights – Children’s Games: Sexism in Learners’
Dictionaries of English” (Lindsay rose Russel: 2012).
ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ സമീപനങ്ങളിലൂനിയ പഠനങ്ങളം പ്രവർത്തനങ്ങളം
നിഘണ്ടുശമഖലയിൽ

സംഭവിചൄളകാണ്ടിരിക്കുളമ്പ്യാഴം

നിഘണ്ടുചരിത്രത്തിളെ

ഭാഗം എന നിലയിൽ പരിഗണിക്കാൻ, നിരന്തരം പരിഷ്ക്കരിചൄ ളകാണ്ടിരിക്കുന
നിഘണ്ടു ചരിത്ര െതികൾക്കാവനിളല്ന വിമർശനവം റസൽ ഉനയിക്കുന്നുണ്ട്
(2012 : 88) . ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന ളപാതുനിഘണ്ടുക്കളളയും
വിഷയാധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കളളയും കാലക്രമത്തിനനുസരിചൃ് ശരഖളെടുത്തിവക്കുന്ന
നിഘണ്ടുസംബന്ധചരിത്രെതികൾ നിരവധിയുണ്ട്. അത്തരം ശരഖളെടുത്തലകളി
ളലാന്നും തളന ളെമിനിസ്റ്റു നിഘണ്ടു നിർമ്മാതാക്കളളശയാ െതികളളശയാ
പരാമർശിക്കുനില്. അളതാരു ശബാധപൂർവ്വമായ ഒഴിവാക്കലായിട്ടാണ് കാണു
നത്. അതായത് എങ്ങളനയാണ് നിഘണ്ടു ചരിത്രശമഖലയിൽ നിന് സ്ത്രീകളള
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മാറ്റിനിറുത്തുനളതന്നും അളതങ്ങളനയാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിശെത് മാത്രമായി
വയാപിചൄകിടക്കുനളതന്നും

“സ്ത്രീകളം

നിഘണ്ടുനിർമ്മാണവം”

(women

and

dictionary making- 2012) എന പഠനത്തിലൂളട റസൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ശമൽ
സൂചിെിചൃ വസ്തുതകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ നിഘണ്ടുചരിത്രസൃഭാവളത്ത അടിസ്ഥാന
മാക്കിയാണ്. ആ പഠനസമീപനത്തിലൂനി മലയാള നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ ശമഖല
യിളല ളപണ്ണിളെ ഇടളമളന്തന് തിരിചൃറിയാനുള്ള ശ്രമവം പ്രധാനമാണ്.
കാരണം ആശഗാളീയ പരിതസ്ഥിതിളയ തശേശീയ ഇടങ്ങൾ ഉൾളക്കാണ്ടത്
എങ്ങളനളയന തിരിചൃറിവിന് അതും സഹായകമാൄം.
2.12. ളപണ്ണിടളപടലകൾ മലയാള നിഘണ്ടുക്കളിൽ
നിഘണ്ടുശമഖലയുമായി ബന്ധളെട്ട ചരിത്രരചന ആശഗാളതലത്തിൽ
ളപണ്ണിളന

അടയാളളെടുത്തിയത്

എങ്ങളനളയന

വിവരണമാണ്

ശമൽ

സൂചിെിചൃത്. അതിൽനിന്നു ഭിനമായി മലയാള നിഘണ്ടുക്കളളട നിർമ്മാണ
വിജ്ഞാന പരിസരത്തിൽ സ്ത്രീകളളട ഇടളമന്താളണന്നുള്ള അശനൃഷണവം
പ്രധാനമാണ്. പല തരത്തിൽ ശനാക്കിക്കാണാവനതാണ്. അതിൽപ്രധാനമാണ്
ഇശനാളമുള്ള നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കളളട ചരിത്രം പരിശശാധിചൃ് അതിളല ളപണ്
സാനിധയളത്ത അടയാളളെടുത്തുകളയനത്.
18-ആം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അർശണാസു പാതിരിയുളടയും, വരാപ്പുഴ നിഘണ്ടു
ക്കളശടയും ആവിർഭാവം, തുടർന് 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിളെ ഉത്തരാർേത്തിലാണ്
ൄറചൄളട

ശക്തമായ

പ്രവർത്തനം

ഈ

ശമഖലയിൽ

ഉടളലടുക്കുനത്.

ളബഞ്ചമിൻ ളബയിലി (1846), റിചൃാർഡ് ശകാളിൻസ് (1865), ശതാബിയാസ്
സക്കറിയാസ് (1870), ളഹർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് (1872) എനിവരുളട നിഘണ്ടുക്കൾ ഈ
കാലയളവിലാണ്. നിഘണ്ടു നിർമ്മാണളത്ത ശാസ്ത്രീയ തലത്തിശലക്കുയർത്താൻ
ഈ ശ്രമങ്ങൾക്കായി. ഇവളര പിൻതുടർന് സൃശദശീയരായ ശ്രീകശേശൃരം, ജി.
പത്മനാഭപിള്ള (1923), ഏ. ആർ. പി. (1939), ആർ. നാരായണപണിക്കർ (1940),
ശൂരനാട് ൄഞ്ഞൻപിള്ള (എഡിറ്റർ- 1953) സി. മാധവൻപിള്ള (1966, 1976, 1977),
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ബി. സി. ബാലെഷ്ണൻ ( എഡിറ്റർ- 1991), സുമംഗല (1975), എസ് . ഗുപ്തൻ നായർ
(എഡിറ്റർ- 1997) തുടങ്ങിയവരും രംഗളത്തത്തി. 20-ആം നൂറ്റാണ്ടിളെ ആദയപൄതി
കളിലാണ്
കഴിഞ്ഞ

നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിളല
മൂന്നു

സൃശദശിവത്കരണം

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിളല

പ്രബലമാൄനത്.

നിഘണ്ടുമിർമ്മാതാക്കളളട

ചരിത്ര

വിശകലനത്തിലൂളട മനസ്സിലാൄനത് ളപണ്സാനിധയത്തിളെ അഭാവമാണ്.
മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ 'പചൃമലയാള നിഘണ്ടു' കർത്താവായ സുമംഗലയുളട
സാനിധയമാണ് ളപണ്ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത്. 1975-ലാണ് അവരുളട നിഘണ്ടു
പുറത്തുവരുനത്.
ളപാതുഭാഷാ നിഘണ്ടുവിനപ്പുറം, ഒരു പ്രശതയക വിഷയത്ത ശകന്ദ്രീകരിചൄ
ളകാണ്ടുള്ള നിഘണ്ടുക്കളള പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാഴം വലിയ മാറ്റളമാന്നും കാണാൻ
സാധിക്കുനില്. പരയായനിഘണ്ടു, നാനാർഥനിഘണ്ടു, ശൊശലാർ, നാടൻഭാഷാ,
പുരാണനിഘണ്ടു, ധബബിൾ നിഘണ്ടു, ശജയാതിഷ നിഘണ്ടു തുടങ്ങി നിരവധി
നിഘണ്ടുക്കൾ അടുത്ത കാലത്തായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പി. ജി. പത്മിനിയുളട
'പണിയ ഭാഷാ നിഘണ്ടു' (2011), ആർ. ശിവൄമാറും, എ. ആർ. സ്മിതാ ശശ്രയസ്സും
ശചർന്നു തയാറാറാക്കിയ 'ഔശദയാഗിക ഭാഷാ നിഘണ്ടു' (2013), സംഗീത , എം. ളക,
പ്രജിഷ, എ. ളക, എം. ശ്രീനാഥൻ,
'ളെമിനിസിറ്റ് നിഘണ്ടു'

(2017)

എനിവർ ശചർന്നു തയാറാറാക്കിയ

എനിവയാണ് ളപണ്സാനിധയമുള്ള മറ്റു

നിഘണ്ടുക്കൾ. ളമാത്തം രചയിതാക്കളമായ് താരതമയം ളചയ്യുശമ്പ്യാൾ എത്രശയാ
ൄറവാണത്.
നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിക്കപ്പുറം,
പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാഴം

നിഘണ്ടുവമായി

ബന്ധളെട്ട

പഠനങ്ങൾ

ശമൽപറഞ്ഞ അഭാവം പ്രകടമാണ്. പി.വി. ഓമനയുളട

'നിഘണ്ടുക്കൾ മലയാളത്തിൽ' (1990), എന െതി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. വിവിധ
ആനുകാലികങ്ങളിലായി നൂറിലധികം ശലഖനങ്ങൾ വനിട്ടുളണ്ടേിലം ശലഖന
കർത്താക്കളിൽളവറും അഞ്ചുശപർ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ളത് (2017: 463).
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നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിളെയും, അതുമായി ബന്ധളെട്ട പഠനങ്ങളം ശനാക്കുശമ്പ്യാൾ
ഈ ശമഖലയിളല സ്ത്രീ സാനിധയത്തിളെ ചിത്രം വയക്തമാണ്.
1965-ൽ
ശമഖലയിളല

ഇറങ്ങിയ
സുപ്രധാന

‘മലയാള

മഹാനിഘണ്ടു’

പ്രവർത്തനമാണ്.

നിഘണ്ടു

നിർമ്മാണ

മലയാളത്തിളനാരു

നിഘണ്ടു

സംസ്കാരം ളകാണ്ടു വരാനുള്ള ശ്രമമായി മലയാള മഹാനിഘണ്ടു പ്രവർത്തന
ളത്ത കാണാം. കാരണം മിഷണറിമാർ മുതശല തുടങ്ങുന നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില ലക്ഷയങ്ങളള ശകന്ദ്രീകരിചൃായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നു മാറി
അക്കാദമികമായി നിഘണ്ടുവിളന കാണാനുള്ള ശ്രമം മലയാളമഹാനിഘണ്ടു
വിനുണ്ടായിരുന്നു.

അതുവളര

ഉണ്ടായിരുന

ഒറ്റളെട്ട

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

നിന്നുമാറി നിഘണ്ടുനിർമ്മാണം ഒരു ട്ടായിലയുളട പ്രവർത്തനം ടിയായി.
അത്തരം ഒരു ട്ടായിലയിളല സ്ത്രീ സാനിധയളത്തയും പരിശശാധിക്കാവനതാണ്.
1965 -ൽ തുടങ്ങി എശട്ടാളം വാലയങ്ങൾ പ്രസിേീകരിചൄ. 1965 (ഒനാം വാലയം: അ),
1970 (രണ്ടാം വാലയം: ആ- ഔ), 1976 (മൂനാം വാലയം: ക-കി), 1984 (നാലാം വാലയം:
ൄ- ളഗ്ലൗ) ,1985 (അഞ്ചാം വാലയം: ഘ- ണയ ), 1988 (ആറാം വാലയം: ത- ദി ), 1997
(ഏഴാം വാലയം: ദു- ളെ), 2009 (എട്ടാം വാലയം: പ- പി) വർഷങ്ങളിലായാണ്
മഹാനിഘണ്ടുവിളെ വിവിധ വാലയങ്ങൾ പ്രസിേീകരിചൃത്. രണ്ട് , മൂന്, നാല്
വാലയങ്ങളളട പുതിയ പതിപ്പുകൾ യഥാക്രമം 2003, 2009, 2010 വർഷങ്ങളിലായി
ഇറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.

മലയാള

മഹാനിഘണ്ടുവിളെ

പ്രവർത്തിചൃിരുന

അംഗങ്ങളള

നിർമ്മാണ

പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാഴം

ട്ടായിലയിൽ

സ്ത്രീസാനിധയത്തിളെ

അഭാവം പ്രകടമാണ്. പ്രസിേീകരിക്കളെട്ട എട്ടു വാലയങ്ങളള അടിസ്ഥാനമാക്കി
പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ വയക്തമാവനത് സുപ്രധാന പദവിയായ എഡിശറ്റാറിയൽ
തലങ്ങളിൽ

ഒന്നും

സഹായിയാശയാ,

സ്ത്രീയുളട
മറ്റു

പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാഴം
കാണുന്നു.

കഴിഞ്ഞ

സാനിധയമില്

സഹായികളാശയാ

രശണ്ടാ,

മൂശനാ

അമ്പ്യത്

എനാണ്.
ളതാഴിൽ

സ്ത്രീകളിൽ

വർഷളത്ത

ളലക്സിക്കണ്
എടുക്കുനവളര

മാത്രം

ഒതുങ്ങുനതായും

‘മലയാള

മഹാനിഘണ്ടു’
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നിർമ്മാണചരിത്രം സ്ത്രീകളള ഉൾളക്കാണ്ടളതങ്ങളന എനതിളെ ശനർചിത്രമാണ്
ശമൽസൂചിെിചൃത്.
നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കളള

പരിചയളെടുത്തുന

പഠനങ്ങളിളലല്ാം

ഉപശയാഗിക്കുന പദം 'നിഘണ്ടുകാരൻ' എനാണ്, 'നിഘണ്ടുകാരികൾ' എളനാരു
പ്രശയാഗത്തിശലളക്കത്തണളമേിൽ
കരുത്താർജിശക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ

ശമഖലയിളല

ഇംഗ്ലീഷിലായാലം

ളപണ്

ഇടളപടൽ

മലയാളത്തിലായാലം

പരിശശാധിക്കുശമ്പ്യാൾ വയക്തമാവനത് നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനളമന ശമഖല തീർത്തും
പുരുഷ ശകന്ദ്രിതമാണ് . അത്തരം ഒരു ശമഖല പദ, അർഥ, പ്രശയാഗ നിർമ്മിതിയിൽ
സ്ത്രീസൃതൃളത്ത അടയാളളെടുത്തിയളതങ്ങളനളയന് തിരിചൃറിയുനതും പ്രസക്ത
മാണ്. നിഘണ്ടുക്കളിളല പദ,അർഥവിശകലനത്തിലൂളട അതു മനസ്സിലാക്കാവന
താണ്.

(വിശദപഠനം

ഉൾളക്കാള്ളിക്കുനില്).

തുടരധയായത്തിൽ
നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിൽ

വരുനതിനാൽ
ഉള്ള

സ്ത്രീ

ഇവിളട

അസാനിധയം

മാശറണ്ടതിശനാളടാെം ശക്തമായ സ്ത്രീസാനിധയം ഈ ശമഖലയിൽ ഉണ്ടാശവണ്ടത്
അതയാവശയവമാണ്. ഈ സാഹചരയത്തിലാണ് ളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സിശക്കാഗ്രെിയ്ക്ക്
അനന്ത സാധയതകൾ തുറന്നു കിട്ടുനത്
2.13. ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സിശക്കാഗ്രെി എന ആശയത്തിളെ ഉത്ഭവം തളന
നിഘണ്ടുളവന ശമഖലയുളട ചരിത്രരചനയിൽ ഒരു വിഭാഗളത്ത മാറ്റിനിറുത്ത
ളെട്ടതിളനതിളര ശചാദയമുനയിചൄളകാണ്ടാണ്. നിഘണ്ടുവിളെ പുല്ിംഗവത്കരണ
ത്തിനിടയിലം (masculinization) 18, 19, നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി സ്ത്രീപക്ഷചിന്തകരുളട
ളചറുചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവന്നുണ്ട്. 20-ആം നൂറ്റാണ്ടിളെ അവസാനമാവശമ്പ്യാശഴക്കും
ശമഖലയിൽ ഈ നിലനിന ലിംഗവിശവചനപരവം പുരുഷാധിപതയപരവമായ
സമീപനത്തിളനതിളര ചില ശബാധവത്കരണങ്ങൾ ളകാണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
അതിശനാടനുബന്ധിചൃാണ് ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ ഉണ്ടാവനത്. അതുവളര
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ഉള്ള

പുരുഷനിർമ്മിതനിഘണ്ടുക്കൾ

എങ്ങളനയാശണാ

സ്ത്രീകളള

ചരിത്ര

നിർമ്മിതിയിലം, ശകാശിമതലത്തിലളമാളക്ക അടയാളളെടുത്തിയത് അതിളന
എല്ാം

ശചാദയംളചയ്തുളകാണ്ട്

മാറ്റിനിറുത്തളെട്ടവർക്ക്

പുതിയ

ഇടം

ശനടി

ളകാടുക്കുന്നു. പദതലത്തിൽ തളന പുതിയ വിപ്ലവം സൃടിതിക്കുകയായിരുന്നു
ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കൾ. ‘History’ എനതിളന ‘herstory’ (Lennert
and Willson (1993) define herstory as “1. The past as seen through the eyes of
women) എനാക്കി. അതായത് അവൻ കണ്ട ഭൂതകാലളത്ത അവളളട കണ്ണി
ലൂളട മാറ്റിെണിയാൻ ശ്രമിചൄ.
20-ആം നൂറ്റാണ്ടിളെ അന്തയത്തിലം 21- ആം നൂറ്റാണ്ടിളെ ആദയവമായി
നിരവധി ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ നിർമ്മിക്കളെട്ടു (1970- 2006) . A Dictionary of
womens liberation, A womens new world dictionary, A feminist dictionary, Historical
Dictionary of Feminism തുടങ്ങിയവ അവയിൽളെടുന്നു. ഭാഷയിൽ ഒരു നിഘണ്ടു
നിർമ്മിക്കുക എനതിലപരിയായി ഭാഷാസേൽെനങ്ങശളയും പ്രശയാഗങ്ങളളയും
പുനർവായനയ്ക്ക്

വിശധയമാക്കാവന

ഇടളപടലകളായി

മാറുകയായിരുന്നു

ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുനിർമ്മിതികൾ.
2.14. ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിതതൃം (the principles of feminist lexicography)
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണശവളയിൽ സൃീകരിക്കുന സമീപനങ്ങളളയാണ് തതൃമായി
അവതരിെിക്കുനത്. പരമ്പ്യരാഗത നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിൽ നിന്നു ഭിനമായി
ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ ഉൾളക്കാള്ളുന്ന ളപാതുസമീപനമുണ്ട്.

‘ളെമിനിസ്റ്റ്

നിഘണ്ടു’ ( 1985 ) വിളെ രചനയിലൂളട ക്രാമളര ളചറിസ്, റുശസാ ആൻ, ട്രഡിഷലർ
എനിവർ സൃീകരിക്കുന രീതിശാസ്ത്രം നിഘണ്ടു നിർമ്മാണത്തിളെ പ്രശയാഗ
ശാഖക്കുന് മാത്രമല്, നിഘണ്ടു ഗശവഷണത്തിളെ ധസോന്തിക തലളത്തയും
ഉൾളക്കാള്ളുന്നതാണ്.
ത്തിശെയും

ളെമിനിസ്റ്റ്

ഉപശഭാഗത്തിശെയും

അശതാളടാെം

നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കൾ
പരിഗണനകളള

ഒനിചൄ

ഉത്പാദന
ശചർക്കുകയും

സാമൂഹികവം സാംസ്കാരികവം ളഭൗതികവമായ സാഹചരയ
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ങ്ങളിൽ എങ്ങളനയാണ് ഒരു പദം രൂപം ളകാള്ളുന്നളതന്നും അർഥസൃഭാവം
എങ്ങളനളയനല്ാമുള്ള

കാരയങ്ങൾടി

ഉയർത്തിപിടിക്കുവാൻ

ശ്രമിക്കുന്നു.

“പുരുഷ നിഘണ്ടുക്കൾ അവഗണിക്കളെട്ട സ്ത്രീ നിർമ്മിത ഭാഷ” (Musgrave- 1989)
ളയയാണ് ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ അടയാളളെടുത്തുനത് . അതുളകാണ്ടു
തളനയാണ്
ങ്ങൾ

പരമ്പ്യരാഗതനിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിൽ നിന്നു ഭിനമായ സമീപന

സൃീകരിശക്കണ്ടി

വരുനത്.

ആ

സമീപനങ്ങൾ/തതൃങ്ങൾ

താളഴ

വിവരിക്കുന്നു.
2.14.1. ഉത്പാദനം
ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടു നിർമ്മിതിയുളട ആദയ സമീപനം ഇതിൽ ഊനി
യുള്ളതാണ്. നിഘണ്ടു ഒനിശനയും മറചൄവയ്ക്കാത്തതും

സാധയമാൄനിടളത്തല്ാം

സൃന്തം ഉത്പാദനത്തിളെ സാഹചരയങ്ങളള മൂൻട്ടി കാണിക്കുനതുമാവണം.
അതായത്, ഒരു പാഠളത്ത നിർമ്മിചൃിരിക്കുനത് അർഥളത്തക്കുറിചൃ് െതയമായ
കാഴ്ചൊടുകളം ഉശേശയവം പക്ഷപാതവം അഭിപ്രായവളമാളക്കയുള്ള വയക്തി
കളാണ്. സാമൂഹികവം സാംസ്കാരികവമായ വയവസ്ഥകൾ, സമയളത്തയും ഇട
ളത്തയും (time and place) പരിമിതളെടുത്തിയത് പാഠം നിർമ്മിചൃവശരയും അത്
ഉപശയാഗിക്കുനവശരയും സാരമായി ബാധിചൄ. പാഠനിർമ്മാണത്തിൽ സമയവം
പണവം വലിയ പങ്കു വഹിചൄ. ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹികവം, ളഭൗതികവം വയക്തി
പരവമായ ചില വയവസ്ഥകൾ പാഠത്തിളെ സാധയതളയ പരിമിതളെടുത്തുകശയാ
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകശയാ ളചയ്തു.
ശമൽസൂചിെിചൃ ഘടകങ്ങളള െതയമായി ഉൾളക്കാണ്ടുളകാണ്ട് ളെമിനിസ്റ്റ്
നിഘണ്ടു അതാർക്കുശവണ്ടി, എന്തിനുശവണ്ടി, എങ്ങളന നിർമ്മിചൄ തുടങ്ങിയ ശചാദയ
ങ്ങളള സംബന്ധിചൃ് െതയമായ ശബാധം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റുനിഘണ്ടു
ക്കളിലം നിർമ്മാണളത്ത സംബന്ധിചൃ വിശദീകരണം നൽകാറുളണ്ടേിലം അവ
വയക്തിപരമായ പ്രശചാദനത്തിനപ്പുറം ഉള്ളടക്ക തീരുമാനളത്ത പറ്റിയുള്ള രീതി
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ശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നു. അതുവഴി ളഭൗതികവിഭവങ്ങളള (material resources)
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിക്കാവശയമായവിവരങ്ങൾ ശശഖരിക്കുകയും സൃടിതിക്കുക
യും

ളചയ്യുനവളരക്കുറിചൄള്ള

കാരയങ്ങൾ

െതയമായി

ശരഖളെടുത്താൻ

ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ആമുഖം, നിഘണ്ടുവിളെ ഉപശയാഗക്രമം
തുടങ്ങിയവശയാളടാെം തളന ലിംഗവിശവചനളത്ത തുറന്നു പ്രഖയാപിക്കുന്നു. പ്രഥമ
പുരുഷസർവനാമത്തിളെ സൃത്മായ ഉപശയാഗളത്ത നിരാകരിചൄ. മാത്രമല്
ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടു നിർമ്മിശക്കണ്ടി വരുനതിളെ ലിംഗ രാഷ്രീയ വിശദാംശ
ങ്ങൾ നൽൄന്നു.
2.14.2. ഉപശഭാഗം
വായനക്കാർക്കും ഉപശയാക്താക്കൾക്കും പ്രാധാനയം നൽകിളകാണ്ടുള്ള
താണ് രണ്ടാമളത്ത തതൃം. അവരുളട ആശയങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായപ്രകടന
ത്തിനും പോളിത്തത്തിനും പ്രാധാനയം നൽൄന്നു. പല നിഘണ്ടുക്കളം വായന
ക്കാരുളട സംഭാവനകളള തിരിചൃറിയുകയും സൃീകരിക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ
നിളനാക്ക ഭിനമായി അവരുളട സൃന്തം അനുഭവപശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള
ഇടളപടലകൾക്കും വാകയരൂപീകരണത്തിനുളമല്ാം പ്രാധാനയം നൽൄന്നു. അതി
നായി നിഘണ്ടുവിനകത്ത് ഒഴിഞ്ഞ ശപുകൾ നിശക്ഷപിക്കുകയും അഭിപ്രായം
ശരഖളെടുത്താനുള്ള ഇടമായി അതിളന പ്രഖയാപിക്കുകയും ളചയ്യുന്നു. ക്രാമളറ
യുളടയും ട്രയ്ഷലറുശടയുളമാളക്ക നിഘണ്ടുക്കളിൽ അത്തരം സമീപനങ്ങൾ പ്രകട
മാണ്. തലളക്കട്ടുകൾക്ക് പുതിയ നിർവ്വചനങ്ങളളണ്ടേിൽ ശരഖളെടുത്താം അതു
ശപാളല അർഥത്തിലള്ള വയതിയാനങ്ങൾ, പുതിയ പദങ്ങൾ, പ്രശയാഗങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവളയാളക്ക ശരഖളെടുത്താം. മാത്രമല് ൄശറ ശചാദയങ്ങൾ ശചാദിക്കാനും
ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ആശചാദയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചിലശൊൾ മറ്റു പലതിനുമുള്ള
നിർവ്വചനങ്ങളാവാം. ഇത്തരത്തിൽ വായനക്കാർ ഇടളപടുനശതാളട അവരും
ളചറിയ നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കൾ ആവന്നു. അതിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ
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സൃീകരിക്കുനതിൽ വയതയസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഉപശയാഗിക്കുന്നു. അതായത് നിഘണ്ടു
നിർമ്മാണ പ്രക്രിയശയയും അതിളെ സാധയതകശളയും ടുതൽ ജനകീയമാക്കു
വാനാണ് ളെമിനിസ്റ്റു നിഘണ്ടു കർത്താക്കൾ ശ്രമിചൃത്.
2.14.3. ഉൾശചൃരൽ
ളെമിനിസ്റ്റ് ളലക്സിശക്കാഗ്രെിയുളട മൂനാമളത്ത തതൃമായിവരുനത് ഇതാ
ണ്. വയക്തികളളയും അവരുളട ഉശേശയങ്ങളളയും ൄറിചൄള്ള കാരയങ്ങളള എങ്ങളന
യാണ് ഒരു നിഘണ്ടു സൃയം ശനരിട്ട് നമ്മുളട ശബാധയത്തിശലക്ക് ളകാണ്ടുവരുന്നു
എനതാണ്. അത് പ്രധാനമായും ശകാശിമ- അർഥത്തിലൂനിയുള്ളതാണ്. “ഒരു
നിഘണ്ടു

അളല്േിൽ

ളലക്സിക്കണ്

ഉയർത്തിെിടിക്കുന

അർഥളമനത്

സാർവ്വത്രികവം ട്ടായിലയിലൂളട രൂപം ളകാള്ളുന്നതുമാണ്. മാത്രമല് വളളര
ഉൾശചൃർനിരിക്കുനതും അശതാളടാെം

ഏളറക്കുളറ വയക്തിപരവം ഭാഗികമായി

ഭാഷാശാസ്ത്രപരവമാണ്” (2012: 249). വിശദമായി പറയുകയാളണേിൽ ഒരു
ശകാശിമം സൂചിെിക്കുന അർഥം ളപാതുളവ ജനസമ്മതി ശനടിയതായിരിക്കും.
ളപാതുനിഘണ്ടുക്കൾ ‘ളപാതു’ വായ കാഴ്ചൊടിൽ ഒരു പദത്തിന് ലഭയമാൄന
അർഥസൃീകാരയതളയ

പ്രാധാനയശത്താളട

ശരഖളെടുത്തിവക്കുന്ന്നു.

എനാൽ

അതിളന ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടു നിർമ്മാതാക്കൾ ശചാദയം ളചയ്യുന്നു. സൃഭാവി
കമായ അർഥതലത്തിലപരി അർഥനിർണയത്തിൽ ളഭൗതികവം പ്രകരണശാസ്ത്ര
വളമാളക്ക അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് ചിലശൊ വയക്തിപരമാവാം, സാമൂഹയ,
സാംസ്കാരിക സന്ദർഭത്തിൽനിശനാ, മശറ്റളതേിലം അനുഭവപശ്ചാത്തലത്തിൽ
നിശനാ ഒളക്കയാവാം. അതിളനളയാളക്ക സൂചിെിശക്കണ്ടതുണ്ട്. മുഴവനായും ശരഖ
ളെടുത്തുക എനത് അചൃടി നിഘണ്ടുവിളന സംബന്ധിചൃ് ശപാരായിലയാളണേിലം ,
അത്തരം പരിമിതികളള നിഘണ്ടുവിനു പുറശത്താ ആമുഖത്തിശലാ സൂചിെിക്കാൻ
നിഘണ്ടുക്കൾ ശ്രമിക്കാറുളണ്ടനതും വസ്തുതയാണ്. എനാൽ ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടു
ക്കൾ നൂനതകളളളയല്ാം മുൻട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ശീർഷകപദ
ത്തിൽതളന കാരയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ‘Lesbian Peoples: Material for a
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Dictionary’, ‘feminist dictionary’, തുടങ്ങിയവളയല്ാം അതിൽളെടുന്നു. ചില
വിഷയാധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കളം (ശൊക് ശലാർ നിഘണ്ടു, ഭാഷാശഭദ നിഘണ്ടു, ....)
പ്രാശയാഗികകശമാ, ഭാതികശമാ ആയ വശങ്ങളള ഉൾളക്കാള്ളുന്ന നിർവ്വചന
ത്ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിചൃിട്ടുളണ്ടേിലം അതുമായി ബന്ധളെട്ട ആശേകളള
പുനരുജ്ജീവിെിക്കുനതിൽ ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ ശ്രശേയമാണ്.
ഏത് സന്ദർഭത്തിലാശണാ അർഥം രൂപളെടുനത് എനത് ളെമിനിസ്റ്റ്
നിഘണ്ടുക്കളിൽ പ്രധാനമാണ്. കാരണം സ്ത്രീകൾക്കും സ്ത്രീസംബന്ധപദങ്ങൾക്കും
ളപാതുനിഘണ്ടുക്കൾ നൽൄന അർഥളത്ത വിശകലനം ളചയ്യുശമ്പ്യാൾ അവരുളട
ഉശേശയലക്ഷയങ്ങളള സംബന്ധിചൄള്ള ധാരണകൾ ശബാധയളെടും. തലളക്കട്ടുകൾ
(headwords) നൽൄന നിർവ്വചനങ്ങൾക്ക് അർഥം നിർമ്മിക്കുനത് ശപാലം
സാമൂഹികമായി
എനതിളെ
ഉദാഹരണമായി,

അവർ

എങ്ങളന

പ്രവർത്തിക്കുന്നു,

നിർണയിക്കളെടുന്നു

അടിസ്ഥാനത്തിലാളണനാണ് റസൽ അഭിപ്രായളെടുനത്.
എങ്ങളനയാണ്

വഹിക്കുന്നുളവനതിളന

ശപരുകൾ

സംബന്ധിചൃ

ലിംഗപരമായ

നിരീക്ഷണം

മൂലയങ്ങൾ

ളെമിനിസത്തിൽ

പ്രധാനമാണ്. “പുരുഷസൃത്ത് എന രീതിയിലാണ് സമൂഹത്തിൽ ശപരുകൾ
പ്രവർത്തിക്കുനത്. പിതാക്കന്മാർ നിശ്ചയിക്കുന ശപര് ൄട്ടികൾക്ക് ധകമാറുകയും
അതിലൂളട അംഗീകാരവം നിയമപരിരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ആണ്ക്കുട്ടികൾ
ധപൃകകസൃത്ത് ശപാളല ളകാണ്ടുനടക്കുകയും ളപണ്ൄട്ടികൾ വിവാഹശത്താളട
ശപരുമാറലിന്

വിശധയളെടുകയും

ളചയ്യുന്നു”

(Tuttle

1989).

ളപാതുലിംഗത്തിൽ ഉൾളെടുന ധദവികപരിശവഷത്തിളനല്ാം
നൽൄന്നു. ളപാതുനിഘണ്ടുക്കൾ

ടാളത

പുരുഷനാമം

അടയാളളെടുത്തുന ശപരുകളിൽ ഈ ഒരു

സമീപനം പ്രകടമാണ്. അശതസമയം ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ വയക്തിയുളട
സൃതൃശബാധത്തിലൂനി നിർവ്വചിക്കുന്നു. അതായത് എങ്ങളനയാണ് ഒരു പദ
ശകാശം പ്രതയക്ഷവം പശരാക്ഷവമായി തള്ളലം ളകാള്ളലം നടത്തുനളതന് സൂക്ഷ്മ
നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂളട വയക്തമാക്കുകയും അതിനുപകരമായി ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടു
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ക്കൾ

നിർവ്വചനങ്ങളിലൂളട എല്ാത്തരം സാമൂഹയപിൻതുടർചൃകളളയും മറികടന്

സാമൂഹയഇടം ശനടിളക്കാടുക്കുന്നു. അതിനായി ഒളരാറ്റ നിർവ്വചനത്തിളലാതു
ങ്ങാളത അതുമായിബന്ധളെട്ട എല്ാ നിർവ്വചനങ്ങശളയും അടയാളളെടുത്തുന്നു.
ശകാശിമ അർഥ തലത്തിളല മളറ്റാരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ചില പദങ്ങളള
നിശബ്ദമാക്കുകളയനത്. അത് പലവിധത്തിൽ സംഭവിക്കാം. ചില പദങ്ങൾക്ക്
സമാനമായ എതിർലിംഗപദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അളല്േിൽ അടയാള
ളെടുത്താതിരിക്കുക. അടയാളളെടുത്താതിരിക്കുനശതാളട വിനിമയം ളചയാറളെടാ
തിരിക്കുക ടിയാണ്. ളപാതുനിഘണ്ടുക്കൾ നിശബ്ദമാക്കളെട്ട അളല്േിൽ അവഗ
ണിക്കളെട്ട പദങ്ങളള ശരഖളെടുത്താൻ ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു.
അതുളകാണ്ട് ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾക്ക് നിർവ്വചനങ്ങളളശയാ ഉേരണി
കളളശയാ മാറ്റിനിറുത്താനാവില്. അതായത് ഒരു തലളക്കട്ടിനകത്ത് ഉേരണി
കളള വക്കുന്നതിലൂളട അവ ഒരുപാട് ശപരുളട വീക്ഷണങ്ങളമായി സംവദിക്കുന്നു.
ചില ഉദാഹരണങ്ങളള വിശകലനം ളചയ്യുനതിലൂളട അക്കാരയങ്ങൾ ടുതൽ
ശബാധയളെടുത്താനാൄം. ‘വീട്’ എന പദം എടുക്കാം. സ്ത്രീകളള സംബന്ധിചൃ്
ളതാഴിലിടവം

പുരുഷളന

സംബന്ധിചൃ്

വിശ്രമശകന്ദ്രവം

ആയാണ്

ളപാതുനിഘണ്ടുക്കൾ ശരഖളെടുത്തുനത്. അതു തളന ഒളരാറ്റ അർഥമായല്
നിൽക്കുനത്.

ട്,

സ്ഥാപനം,

ഇടം

എനിങ്ങളന

വരുന്നു.

ഭാഷയിൽ

എങ്ങളനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരർഥളത്ത രൂപളപടുത്തിളയടുക്കുന്നു എനത്
ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുവിളന സംബന്ധിചൃ് പ്രധാനമാണ്. അതിളെ സാമൂഹിക
സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയളത്ത വിവിധതരത്തിൽ ചർചൃളക്കടുക്കുന്നു. അർഥളത്ത
ക്കുറിചൄള്ള സംവാദങ്ങൾ വാക്കുകൾക്കകത്തുമാത്രമല് നിശബ്ദതയിലം ഊനിയിട്ടു
ള്ളതാണ്. നിശബ്ദത ഭാഷയിൽ വലിളയാരു ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാനിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ചില പദങ്ങളള ശനാക്കാം.
“ CUCKOLD -The husband of an unfaithful wife. The wife of an unfaithful
husband is just called wife. (Kramarae and Treichler 1985)
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FAMILY MAN -Refers to a man who shows more concern with other members

of the family than is normal. There is no label family woman, since that would be
heard as a redundancy. (Kramarae and Treichler 1985)
HAPPILY EVER AFTER -“Is a BF (before feminism) concept.” (Michelene Wandor

1980, 135) (Kramarae and Treichler 1985, parenthetical citation original)
SAPPHO -[followed by an entire page without text] (Wittig and Zeig 1979)

squire -(noun) always a man; there is no parallel for a woman. (Maggio
1987) ”(2012: 254).
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാനിഘണ്ടുവിൽ വിശൃസിക്കാൻ ളകാള്ളാത്ത ഭാരയയുള്ള
ഭർത്താവിളന

സൂചിെിക്കുവാൻ

പ്രശതയകപദം

(cuckold)

ഉണ്ടാവകയും

വിശൃസിക്കാൻ ളകാള്ളാത്ത ഭർത്താവള്ള ഭാരയളയ ളവറും ഭാരയ എന പദം
ളകാണ്ടു തളന സൂചിെിക്കുന്നു. മളറ്റാരു ഉദാഹരണമാണ് ‘ family man’ (Refers to
a man who shows more concern with other members of the family than is normal.
There is no label family woman, since that would be heard as a redundancy.
(Kramarae and Treichler 1985). മലയാളത്തിെ സന്ദർഭത്തിലം അത്തരം ധാരാളം
പദങ്ങൾ കാണാം. അധികാരി, അപഥസഞ്ചാരി , കനയക, ജന്മി, ജാരൻ, പതിവ്രത,
പിൻഗാമി, പുരുഷാരം, വിധവ, ശവശയ, തുടങ്ങിയ പദങ്ങളളട മൂലയം വിശകലനം
ളചയ്യുശമ്പ്യാൾ പദനിശബ്ദതയും പദവിനിമയവം നിഘണ്ടുതലത്തിൽ എങ്ങളന
എന്നു തിരിചൃറിയാൻ കഴിയും. അതുവഴി സാമൂഹികമായി, ചരിത്രപരമായി,
ഭാഷാപരമായി എവിളടയാണ് സ്ത്രീയുളട ഇടളമന് നിശ്ചയിക്കളെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇവളയളയല്ാം പ്രതിശരാധിചൃ് പാഠനിർമ്മിതിയിൽ സക്രിയമായി ഇടളപടാൻ
ളെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിളെ ഭാഗമായി ശകാശിമ- അർഥ തല
ത്തിൽ നിശബ്ദമാക്കളെടുകയും ഒഴിവാക്കളെടുകയും ളചയ്ത വാക്കുകളളട നീണ്ടനിര
തളന ളകാണ്ടുവരുന്നു. അശതാളടാെം നിഘണ്ടുക്കൾ കാലങ്ങളായി തുടർന്നു
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ളകാണ്ടിരിക്കുന ലിംഗവിശവചനളത്ത മറികടക്കുകയും അതിനായി നിഘണ്ടുളവന
സേൽെളത്ത പരിഷ്കരിശക്കണ്ടതുളണ്ടന്നും വയക്തമാക്കുന്നു.
2.15. അധയായസംഗ്രഹം
നൂറ്റാണ്ടുകളളട

പഴക്കം

അവകാശളെടാവന

നിഘണ്ടുശമഖല

ഒരു

വിജ്ഞാനശാഖയായി രൂപളെടുനത് പ്രധാനമായും 18, 19 നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ്.
മലയാളളത്ത സംബന്ധിചൃ് നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയത
ധകവരുനത് മിഷണറിമാരുളട ഇടളപടലകളിലൂളടയാണ്. അതിളന തുടർന്
ഉണ്ടായ

സൃശദശീയരുളട

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൂടി

നിഘണ്ടുക്കളളട

തൃരിത

വികാസത്തിശലക്ക് വഴിളതളിയിചൄ. നിലവിൽ സാശേതികതയുളട സാധയതകളള
ടി ഉപശയാഗളെടുത്താൻ നിഘണ്ടുശമഖലക്കായി. മാത്രമല് അവ ഭാഷാസാശേ
തികതയുളട വളർചൃളയ ടി സൃാധീനിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഭാഷാപഠന
ശമഖലയുളട വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയും നിഘണ്ടു വിജ്ഞാനീയവം
വലിയ ശതാതിൽ ഇടളപടുന്നു.
നിഘണ്ടുമായി ബന്ധളെട്ട ആദയകാലപഠനങ്ങളളല്ാം നിർമ്മാണരീതി
ളയശയാ

വർഗീകരണളത്തശയാ

സൃഭാവളത്തശയാ

ആധാരമാക്കിയുള്ളവ

ആയിരുന്നു. പിനീട് അവ സാമൂഹികവം സാംസ്കാരികവം ആയ ഘടകങ്ങളിലൂനി
വിശദീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിചൃശൊഴം സ്ത്രീപക്ഷസമീപനത്തിലൂനിയുള്ള പഠനത്തിളെ
അഭാവം പ്രകടമായിരുന്നു. അത്തരം പഠനത്തിശലക്ക് നീങ്ങുശമ്പ്യാഴാണ് നിഘണ്ടു
ശമഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന ആധിപതയമശനാഭാവം പ്രകടമാൄനത്. സാമൂഹിക
മായി നിലനിൽക്കുന അധികാരമശനാഭാവം നിഘണ്ടുനിർമ്മാണവമായി ബന്ധ
ളെട്ട

പദസൃീകരണത്തിലം

അർഥവിതരണത്തിലളമാളക്ക

നിലനിൽക്കുന്നു.

നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കളം അത്തരം മൂലയളത്ത ഉറെിചൄനിറുത്തുവാനാണ് ശ്രമിചൃത്.
അത് സൃഭാവികമായും ലിംഗപരമായ വിശവചനമൂലയങ്ങളളയും ഉൾളക്കാണ്ടു
ടിയായിരുന്നു. അവിളടയാണ് സ്ത്രീപക്ഷനിഘണ്ടുനിർമ്മാണശാസ്ത്രത്തിളെ പ്രസ
ക്തി. നിലനിൽക്കുന രീതിശാസ്ത്രളത്ത ശചാദയം ളചയ്യുകയും നിഘണ്ടുനിർമ്മിതി
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യിൽ പുതുസമീപനം ളകാണ്ടുവരാനും അത്തരം ആശയത്തിനായി. മലയാള
സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നുളകാണ്ട് മലയാളനിഘണ്ടുക്കളളട ലിംഗമൂലയളത്ത തുറന്നു
കാട്ടാനും പരിഷ്കരണത്തിളെ ആവശയകതളയ ളവളിളെടുത്താനും ളെമിനിസ്റ്റ്
ളലക്സിശക്കാഗ്രെിക്കു കഴിയുന്നു.
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അധയായം- 3
വയാകരണികലിംഗസംവർഗവം ലിംഗവയവസ്ഥയം:- മലയാളത്തിൽ
3.0. ആമുഖം
‘ലിംഗം’

(gender)

എന്ന

ആശയ്ത്ത

ഭാഷാഠനനേമഖലയിൽ

ആദയം

അവതരിപ്പിക്ക്പ്പടുന്നത് ഠരമ്പരാഗത ഭാഷാഠനനമാണ്. രു വയാകരണിക
സംവർഗം എന്ന നിലയിലാണ് ‘ലിംഗ’്ത്ത ഠരിഗണിക്കുന്നത്. ആധുനികഭാഷാ
ശാസ്ത്രം ആവിർഭവിച്ചിട്ടം അതി്െ ഘടനാവിശകലനത്തിലം ലിംഗ്മന്നത്
വയാകരണികാർഥത്തിൽ ത്ന്നയാണ് തുടർന്നത്. വയാകരണിക ലിംഗസംവർഗം
എന്ന ആശയ്ത്തയം ലിംഗവയവസ്ഥ നിർണയ്ത്തയം വിശദീകരിക്കുകയം
അ്തങ്ങ്ന
സന്ദർഭത്തിൽ

ലിംഗഠദവി

നിർണയ്ത്ത

നിന്നു്കാണ്ടുള്ള

സൃീധീനിക്കുന്നു്വന്നും

അേനൃഷണമാണ്

ഈ

മലയാള

അധയായത്തിൽ

ഉൾ്ക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.
3.1. ലിംഗം- വയാകരണതലത്തിൽ
ഭാഷാപ്രേയാഗത്തി്െ

ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ

വിശദമാക്കുന്ന

ശാസ്ത്രശാഖയാണ്

വയാകരണം. വയാകരണത്തിൽ നാമഠദങ്ങളു്ട വിശകലനത്തിലാണ് ലിംഗ്മന്ന
സംവർഗ്ത്ത

വിവരിക്കുന്നത്.

േലാകപ്രസിദ്ധമായ

സ്ത്രീ-

പുരുഷ-

ഇതര

േഭദത്തിനാണ് വയാകരണത്തിലം ലിംഗ്മന്നു ഠറയന്നത്. അതായത് രു ഠദം
അ്െങ്കിൽ ശബ്ദം ഉൾ്ക്കാള്ളുന്ന ലിംഗസൃഭാവ്ത്തയാണ് ഇവി്ട സൂചിപ്പി
ക്കുന്നത്. പ്രധാനമായം സ്ത്രീലിംഗം, പുെിംഗം, ്ഠാതുലിംഗം എന്നിങ്ങ്നയാണ്
അടയാള്പ്പടുത്തുന്നത്. അേത സമയം േലാകഭാഷക്ളെം ഈ രീതിയാണ് ഠിൻ
തുടരുന്ന്തന്ന് ഇതിനർഥമിെ. കാരണം ലിംഗ്ത്ത പ്രാധാനയേത്താ്ടയം
അപ്രാധാനയേത്താ്ടയം കാണുന്ന വയതയസ്തതരം സമീഠനം േലാകഭാഷകളിലണ്ട്.
േര േഗാത്രത്തിൽ്പ്പടുന്ന ഭാഷകൾ ത്ന്ന ലിംഗസംവർഗത്തി്െ കാരയത്തിൽ

82

വയതയസ്തത പുലർത്തുന്നു്വന്ന് വിവിധ ഭാഷാേഗാത്രത്തി്ല ലിംഗസംവർഗ്ത്ത
വിശകലനം ്ചയ്തു ്കാണ്ട് േകാർബറ്റ്. ജി. ഗ്രവി്െ വയക്തമാക്കുന്നു (Corbett: 1991).
അേേഹത്തി്െ നിരീക്ഷണത്തിൽ ലിംഗമിൊത്ത ഭാഷകളും രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു
വേരയം അതിൽ ടുതലം ലിംഗവിഭജനം ഉള്ള ഭാഷകളും ഉണ്ട്. േര ഭാഷാ
േഗാത്രത്തിന് അകത്തു ത്ന്ന വയതയസ്തത പുലർത്തുന്നതായം കാണാം (അേത
പുസ്തകം, 1991: പുറം-92). ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തിൽ ഉൾ്പ്പടുന്ന തമിഴ്, ്തലങ്ക്,
മലയാളം എന്നിവയി്ലൊം ലിംഗവയവസ്ഥ നിർണയിക്ക്പ്പടുേമ്പാൾ ബ്രാഹൂയ്
ഭാഷ ലിംഗപ്രാധാനയം നൽൄന്നിെ. വാൾസ് (world atlas of language structure
online) അടിസ്ഥാനമാക്കി ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അതു വയക്തമാണ്. 257 േലാക
ഭാഷകൾ ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അതിൽ 145 ഭാഷകൾക്കും ലിംഗവിഭജനമിെ.
ദൃിലിംഗവിഭജനം 50 ഭാഷകളിലം, ത്രിലിംഗവിഭജനം 26 ഭാഷകളിലം ഉള്ളതായി
കാണുന്നു. നാല വീതമുള്ള 12 ഭാഷകളും അേചാ അതിൽ ടുതേലാ ഉള്ള 24
ഭാഷക്ളയം അടയാള്പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒേരാ ഭാഷയം സൃീകരിക്കുന്ന ലിംഗവയ
വസ്ഥയ്ട ടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഈ വിഭജനം.
3.2. ലിംഗവയവസ്ഥ
സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി േഠാലള്ള ഇൻേഡാ- ആരയൻ ഭാഷക്ളൊം ലിംഗ
ഠരിഗണനയ്ക്ക് പ്രാധാനയം നൽൄന്നു. അതി്െ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒേരാ നാമ
ഠദവം ഏത് ലിംഗത്തിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു എന്നത് പ്രേതയകം അടയാള്പ്പടുത്തുന്നു.
അതിനായി രണ്ടു തരം സമീഠനങ്ങൾ സൃീകരിക്കുന്നു. ന്ന് രൂഠഠരം, മ്റ്റാന്ന്
അർഥഠരം. ഠദാന്ത്യം ഏത് സൃനിമത്തിലാേണാ അവസാനിക്കുന്നത് അതിന്
അനുസരിച്ച് ലിംഗം നിർണയിക്കുന്നത് രൂഠഠരം. ഉദാ-മടിയൻ, മടിച്ചി. ഠദത്തി്െ
അർഥം േനാക്കി ലിംഗസൃഭാവം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അർഥഠരത്തിൽ. ഉദാ-അമ്മ,
ആങ്ങള, ആകാശം. ജീവശാസ്ത്രഠരമായ ലിംഗസവിേശഷതകളു്ട അടിസ്ഥാന
ത്തിേലാ

െത്രിമമായ

വയവസ്ഥകളു്ട

അടിസ്ഥാനത്തിേലാ

ആണത്
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നിർണയിക്ക്പ്പടുന്നത്. അതിന് ഒേരാ ഭാഷയം സൃീകരിക്കുന്ന വയവസ്ഥകളുണ്ട്.
വയാകരണലിംഗസംവർഗ്ത്ത അടയാള്പ്പടുത്തുന്നതിന് ഭാഷകൾ സൃീകരിക്കുന്ന
മാർഗ്ത്തയാണ് ലിംഗവയവസ്ഥ എന്നു ഠറയന്നത്.
3.3. ലിംഗവയവസ്ഥ- മലയാള വയാകരണത്തിൽ
മലയാളത്തി്െ

വയാകരണചരിത്രം

ഠരിേശാധിക്കുകയാ്ണങ്കിൽ

‘ലീലാതിലക’ ത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. ഠതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്ക്പ്പട്ട ‘ലീലാ
തിലകം’

യഥാർത്ഥത്തിൽ മണിപ്രവാള ലക്ഷണഗ്രന്ഥമാണ്. അേത സമയം

മലയാളഭാഷയ്ട വയാകരണികസംബന്ധമായ കാരയങ്ങ്ള ടി ഠരാമർശിക്കു
ന്നതി്െ

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

ലീലാതിലക്ത്ത

വയാകരണെതിയായം

േരഖ്പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (േമരി, എൻ. ്ക: 2015). തുടർന്നു വരുന്നത് മിഷണറി
വയാകരണങ്ങളാണ്.
മിഷണറിമാർ
സൃാഭാവികമായം

മത,

ദൃിതീയ

കച്ചവട

താത്ഠരയാർഥം

ഭാഷാഭയസനാർഥം

വന്നുഭവിക്കുന്ന

നൂനതക്ള

േകരളതീര്ത്തത്തിയ
രചിക്ക്പ്പട്ടവയാണവ.

ഠരിഹരിച്ചം

ഗുണങ്ങ്ള

സൃീകരിച്ചം സൃേദശീയരാൽ നിർമ്മിക്ക്പ്പട്ട വയാകരണെതികളാണ് ഠിന്നിട്
വരുന്നത്. മലയാള ഭാഷയ്ട വയാകരണചരിത്രത്തി്െ വികാസം ഇത്തര
ത്തിലാണ്. ഈ വയാകരണെതിക്ളൊം, രു വയാകരണികസംവർഗം എന്ന
നിലയിൽ ലിംഗ്ത്തയം ഠരിഗണിക്കുന്നു.
മലയാളം ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തിൽ ഉൾ്പ്പടുന്ന ഭാഷയാണ്. അേതസമയം
സംസ്കൃതവമായള്ള ബന്ധ്ത്ത നിേഷധിക്കാനാവകയമിെ. സംസ്കൃതം ഇൻേഡായൂേറാപ്പയൻ േഗാത്രത്തിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു. ഇൻേഡാ-യൂേറാഠയൻ ഭാഷകളിൽ ശബ്ദ
ത്തി്െ ലിംഗസൃഭാവം ്വളി്പ്പടുത്തുക എന്നതു പ്രധാനമാണ്. ഇന്ന ശബ്ദത്തിന്
ഇന്ന ലിംഗം എന്ന് ആദയേമ വയവസ്ഥ ്ചയ്യ്പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േമൽസൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന
േഠാ്ല രൂഠാടിസ്ഥാനത്തിലള്ള

ഇത്തരം ലിംഗവയവസ്ഥ്യ കല്പിതലിംഗ

വയവസ്ഥ (Artificial gender) എന്നുഠറയന്നു. അകാരാന്ത്ം, തകാരാന്ത്ം, നകാരാ
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ന്ത്ം, സകാരാന്ത്ം എന്നീ ശബ്ദങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായം ലിംഗേഭദമുള്ളത്. രൂഠ
പ്രധാനമാകയാൽ സേചതനവം സരൂഠമുള്ളവയം മാത്രമെ, അേചതനവം
അരൂഠാശയങ്ങളും

പുംസ്ത്രീലിംഗവിഭാഗങ്ങളിൽ

ഉൾ്പ്പടുന്നു.

ടാ്ത

േര

അർഥമുള്ള ഠദങ്ങൾ ത്ന്ന വയതയസ്തവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു്വന്നതും
ശ്രേദ്ധയമാണ്. ഉദാഹരണമായി ‘ഭാരയ’ സ്ത്രീലിംഗവം ‘കളത്രം’ നപുംസകവമാണ്.
രൂഠാധിഷ്ടിതമായ ഇത്തരം വയവസ്ഥിതി്യ അവരു്ട ഭാവനാത്മകമായ
നിലഠാടായാണ് ‘ദ്രാവിഡഭാഷാവയാകരണം’ (1973) എന്ന െതിയിലൂ്ട േറാബർട്ട്
കാൽഡൃൽ വിവരിക്കുന്നത്.
ഇൻേഡാ-യൂേറാഠയൻ ഭാഷകളുമായി താരതമയം ്ചയ്യുേമ്പാൾ ദ്രാവിഡ
േഗാത്രത്തിൽ്പ്പട്ട ഭാഷകൾ സിഥിയൻ േഗാത്രേത്താടാണ് ടുതൽ അടുപ്പം
കാണിക്കുന്നത്. അേതസമയം ചില അംശങ്ങളിൽ മലയാളം സംസ്കൃതത്തി്െ
സൃഭാവങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംസ്കൃതസൃാധീനത്തി്െ ഫലമാ്ണന്നു
ഠറഞ്ഞുടാ. ന്നുകിൽ ദ്രാവിഡരു്ട പുേരാഗമനാത്മകമായ സംസ്കാരത്തി്െ
ഫലേമാ അ്െങ്കിൽ പ്രാക് സംസ്കൃത ഠാരമ്പരയത്തി്െ ഘടകങ്ങൾ അവേശഷി
ക്കുന്നതി്െ ഫലേമാ

ആവാം. ദ്രാവിഡേഗാത്രഭാഷകളി്ല ലിംഗവയവസ്ഥ

അർഥം അനുസരിച്ചാണ്. ശബ്ദം ൄറിക്കുന്നത് പുരുഷ്നേയാ, സ്ത്രീ്യേയാ,
നപുംസക്ത്തേയാ എന്നു ഠരിഗണിച്ചാണ് ശബ്ദത്തി്െ ലിംഗം നിർണയി
ക്കുന്നത്. സംസ്കൃത്ത്തേഠാ്ല സാേങ്കതികമെ. ഈ രീതി പ്രെതാനുസാരിയം
യക്തിസഹവമാകയാൽ ഇതിനു സൃാഭാവികലിംഗവയവസ്ഥ (natural gender)
എന്നുഠറയം

(കാൽഡൃൽ:

1973).

ലീലാതിലകം

മുതലള്ള

എൊ

വയാകരണെതികളും അർഥപ്രാധാനയ്ത്ത അനുലിക്കുന്നുണ്ട്. അേതാ്ടാപ്പം
വിേശഷബുദ്ധിയള്ളവ്യ മാത്രേമ സ്ത്രീ, പും വിഭാഗത്തിൽ ഉൾ്പ്പടുത്തുന്നുള്ളൂ.
ബാക്കി്യൊം നപുംസകമാണ്. അവ്യ അേചതനമായാണ് ഉൾ്ക്കാള്ളുന്നത്.
അതായത് ദ്രാവിഡലിംഗവയവസ്ഥ ൄേറക്കൂടി യക്തിസഹമാ്ണന്നർഥം. ഈ
്യാരു ലിംഗവയവസ്ഥാസങ്കല്പ്ത്ത ദ്രാവിഡരു്ട പുേരാഗമനാത്മകമായ ചിന്ത്ാ
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േശഷിയ്ടയം വയാകരണകാരയത്തിലള്ള ഉന്നതസംസ്കൃതിയ്ടയം ഫലമായാണ്
കാൽഡൃൽ
നിലഠാടാണ്

വിലയിരുത്തുന്നത്.

്ഠാതു്വ

ലിംഗവിവരണത്തിൽ

മലയാളം

സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യക്തിസഹമായ
എങ്കിലം

ചില

സന്ദർഭങ്ങളിൽ ്സൌകരയപ്രദമാൄന്ന വിധം ലിംഗ്ത്ത ഉഠേയാഗിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് ‘ഠശു’ എന്ന നാമഠദം േനാക്കാം. വാകയത്തിൽ ഠശുവി്ന
സൂചിപ്പിക്കുവാൻ അവൾ എേന്നാ അത് എേന്നാ ഉഠേയാഗിക്കാറുണ്ട്. അതായത്
അർഥേത്താ്ടാപ്പം

വയാകരണത്തിനും

പ്രാധാനയം

നൽൄന്ന

നിലഠാടാണ്

മലയാളത്തി്െ്തന്ന് ഠറയാം.
േമൽസൂചിപ്പിച്ച

്ഠാതുവിവരണത്തി്െ

വയാകരണലിംഗചരിത്ര്ത്ത

വിശകലനം

അടിസ്ഥാനത്തിൽ
്ചയ്യാവന്നതാണ്.

മലയാള
അതിനായി

െതിക്ള ്സൌകരയാർഥം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു. പ്രാചീനവയാകരണ
െതി്യന്നനിലയിൽ ‘ലീലാതിലക’്ത്തയം ‘്താൽകാപ്പിയ’1 ്ത്തയം എടുക്കുന്നു.
തുടർന്ന് മിഷണറി വയാകരണങ്ങ്ള വിശകലനം ്ചയ്യുന്നു. അതിനു േശഷം
വരുന്നത് സൃേദശീവയാകരണങ്ങളാണ്. ലിംഗവയവസ്ഥ, വിഭജനം, പ്രതയയരീതി
എന്നിവയിലള്ള സാമയവവജാതയങ്ങ്ളയം വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരു
ത്തുന്നു.
3.3.1. ലീലാതിലകവം ്താൽകാപ്പിയവം
3.3.1. ഠട്ടിക (1). ലീലാതിലകവം ്താൽകാപ്പിയവം
നമ്പ
ർ
1

1

വയാകരണെ
ലിംഗവയവസ്ഥ/ലിംഗനിർവ
തി,
കാലം, ചനം
കർത്താവ്

ലിംഗവിഭജ
നം

്താൽകാപ്പി
യം, 5-ആം

ആൺഠാൽ ൻ, ൾ
,

ഠാൽ എന്ന സാേങ്കതിക
ഠദം

മലയാളത്തി്െ ഉത്ഭവസംബന്ധമായ ചർച്ചകളിൽ തമിഴ്
നിർണായകമായതു്കാണ്ടാണ്
തമിഴ്
വയാകരണെതിയായ
വിശകലനത്തിനായി ഠരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലിംഗപ്രതയ
യം

ഭാഷയ്ട സൃാധീനവം
്താൽകാപ്പിയ്ത്തയം
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നൂറ്റാണ്ട് (?),2

്ഠൺഠാൽ
, ഠലർഠാൽ

ലീലാതിലകം, അത്രസ്താദികം
14ആം ്ലൌകികം
ന:
നുറ്റാണ്ട്, ഭാഷികം.

ലിംഗം സ്ത്രീ,
പും, ൻ, ൾ, ഇ ,
ഠാരി നപുംസകം മ്, ത്

തമിഴ് വയാകരണെതിയായ ്താൽകാപ്പിയത്തിൽ

ലിംഗം, വചനം

എന്നിവ്യ രുമിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. നാമവിശകലനത്തിൽ 160 മുതൽ 163
വ്രയള്ള ഠടലങ്ങളിലാണ് ലിംഗ, വചന സൂചന. അതിനായി ‘ഠാൽ’ എന്ന
സാേങ്കതികഠദമാണ്

സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാമങ്ങ്ള

‘ഉയിർതിവണ’

(മനുഷയ്ര ൄറിക്കുന്നത് ), ‘അഹിരിവണ’ (മനുഷയ്ര ൄറിക്കാത്തത് ), ‘വിരവ
തിവണ’ (ഇവ രണ്ടിലം ്ഠാതുവായി വരുന്നതി്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നു) എന്നിങ്ങ്ന
തിരിക്കുന്നു. അതിൽ ‘ഉയിർതിവണ’ നാമങ്ങളിൽ ആണി്ന ൄറിക്കുന്നവ്യ
‘ആൺഠാൽ’

എന്നും

്ഠണ്ണി്ന

ൄറിക്കുന്നവ്യ

‘്ഠൺഠാൽ’

എന്നും

ന്നിലധികം ആണി്നയം ്ഠണ്ണി്നയം ൄറിക്കുന്നവ്യ ‘ഠലർഠാൽ’ എന്നും
തിരിക്കുന്നു. ‘അഹിരിവണനാമ’ ങ്ങളിൽ നപുംസക ഏകവചന്ത്ത ൄറിക്കുന്ന
‘െഠാൽ’, നപുംസകബഹുവചന്ത്ത ൄറിക്കുന്ന ‘ഠലവിൻഠാൽ’ എന്നിങ്ങ്ന
യമാണ്

വർഗീകരിക്കുന്നത്.

ഠതിനേചാളം

മാത്രമെ

ഉദാഹരണങ്ങളും

ലിംഗവചനേഭദം

നൽകിയിട്ടണ്ട്.

പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന

ലിംഗപ്രതയയ്ത്തയം

്താൽകാപ്പിയം അടയാള്പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. പുെിംഗസൂചകമായി ‘ൻ’ പ്രതയയവം
സ്ത്രീലിംഗരൂഠത്തിന് ‘ൾ’ പ്രതയയവം ഠദത്തി്െ അന്ത്യത്തിൽ വരുന്ന ‘ർ’, ‘ഠ’, ‘മാർ’
എന്നിവ അലിംഗബഹുവചന്ത്തയം ‘ത’, ‘റ’, ‘ട’ എന്നീ വയഞ്ജനങ്ങേളാടു േചർന്നു
വരുന്ന സംവൃതഉകാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഠദങ്ങൾ നപുംസക ലിംഗ ഏക
വചന്ത്തയം ൄറിക്കുന്നു. ഠദത്തി്െ അവസാനം വരുന്ന ‘അ’, ‘ആ’, ‘വ’ എന്നിവ
നപുംസകബഹുവചന ലിംഗ്ത്തയമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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‘്താൽകാപ്പിയം’

ലിംഗവിഭജനം,

പ്രതയയസൂചന

എന്നിവ്യ്ക്കാ്ക്ക

പ്രാധാനയം നൽൄന്നു്വങ്കിലം മറ്റു ദ്രാവിഡവയകരണസങ്കല്പകളിൽ നിന്നും ഭിന്ന
മായി ‘ഠാൽ’ എന്ന സംജ്ഞയാണ് ‘ലിംഗം’ എന്നതിന് നൽൄന്നത്. ‘ഉയിർ
തിവണ’യിൽ ഉൾ്ക്കാള്ളുന്നവയ്ക്കുമാത്രേമ ലിംഗസൂചന നൽകിയിട്ടള്ളൂ എന്നതും
പ്രധാനമാണ്.

അതായത്

മനുഷയവർഗത്തിൽ

ഉൾ്പ്പടുന്നവ്യ

മാത്രേമ

്താൽകാപ്പിയം ഠരിഗണിച്ചിട്ടള്ളൂ. തീർത്തും യക്തിസഹമായ നിലഠാടാണ്
്താൽകാപ്പിയം സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ലീലാതിലകം 26 മുതൽ 33 വ്രയള്ള സൂത്രങ്ങളിലായാണ് ലിംഗവിവരണം
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. “അത്രസ്താദികം ലിംഗം ്ലൌകികം ന: ഠാരിഭാഷികം” എന്ന
സൂത്രത്തിലൂ്ട മലയാളത്തി്ല ലിംഗവയവസ്ഥ പ്രെതയാ ഉള്ളതാ്ണന്ന് ഠറഞ്ഞു
വയ്ക്കുന്നു. സ്ത്രീ, പും, നപുംസകം എന്നിങ്ങ്ന ത്രിലിംഗവിഭജനവം നടത്തിയിരിക്കുന്നു.
പുെിംഗപ്രതയമായി

‘ൻ’

അവതരിപ്പിക്കുകയം

പ്രതയയരഹിതമായ

പുെിംഗ

രൂഠങ്ങൾക്ക് (ആന, കാള) ഉദാഹരണം നൽൄകയം ്ചയ്യുന്നു. ൾ, ഇ, എന്നിവ
സ്ത്രീലിംഗപ്രതയയങ്ങളാണ്. നപുംസകനാമങ്ങളിൽ മ് , ത്, എന്ന പ്രതയയവം പ്രതയയ
രഹിതമായ നപുംസകരൂഠങ്ങൾ (േതാൾ, േതൻ, വാൾ) ഉ്ണ്ടന്നും ഠറയന്നു.
ക്രിയാതലത്തി്ല

ലിംഗ്ഠാരുത്ത്ത്ത

സംബന്ധിച്ചം

ലിലാതിലകം

വിവരിക്കുന്നുണ്ട് (36-ആം സൂത്രം). ഇത്തരത്തിലാണ് ലിംഗസൂചന ലീലാതിലകം
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
്താൽകാപ്പിയവം ലീലാതിലകവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിംഗവിവരണമാണ്
േമൽസൂചിപ്പിച്ചത്.

ഈ

രണ്ടു

െതികളി്ലയം

വയാകരണലിംഗസങ്കല്പ്ത്ത

താരതമയാത്മകമായി വിശകലനം ്ചയ്യുന്ന ഠനനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടണ്ട്. എസ്.
േപ്രമയ്ട ‘ലിംഗവിചാരം: ്താൽകാപ്പിയത്തിലം ലീലാതിലകത്തിലം’ (േപ്രമ,
എസ്:

2018)

എന്ന

േലഖനം

അതിൽ

പ്രധാനമാണ്.

്താൽകാപ്പിയം

സൃീകരിക്കുന്ന ലിംഗനിലഠാടുക്ള ശരിവയ്ക്കുകയം ലിംഗഠരമായ സാേങ്കതിക ഠദ
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സൃീകരണത്തിൽ, ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തിൽ ഉൾപ്പടുന്ന മലയാളം ലിംഗം എന്ന
സംസ്കൃതസംജ്ഞ സൃീകരിക്കുന്നതി്ന േചാദയം ്ചയ്യുന്നുമുണ്ട്. മലയാളത്തി്ല
ലിംഗവയവസ്ഥ സംസ്കൃത ഭാഷയി്ലന്ന േഠാ്ല സാേങ്കതികേമാ െത്രിമേമാ അെ
എന്നാണ് ലീലാതിലകം ആദയേമത്ന്ന പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവന
മലയാള്ത്ത സംബന്ധിച്ച മാത്രമെ എൊ ദ്രാവിഡഭാഷകൾക്കും ബാധകമാണ്.
അതായത് ദ്രാവിഡഭാഷക്ള ഇേന്ത്ാ ആരയൻ ഭാഷകളായ സംസ്കൃതത്തിൽ
നിന്നും ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും വയതയാസ്പ്പടുത്തുന്ന രു പ്രധാന പ്രേതയകതയാണ്
ലിംഗവയവസ്ഥയി്ല ഈ സൃഭാവികത. ഇത്തരം സൃാഭാവികമായ ലിംഗ
വയവസ്ഥാഠരിഗണനയിൽ ഊന്നിയാണ് ്താൽകാപ്പിയം ലിംഗവിശദീകരണം
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ത്രിമാനലിംഗവിഭജനമാണ് സൃീകരിക്കുന്നത്. ഈ വിഭജന
രീതിയാണ്

ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തി്ല

രിരിഭാഗം

ഭാഷകളും

സൃീകരിക്കുന്നത്.

മാത്രമെ, “്താൽകാപ്പിയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടള്ള ലിംഗവർഗീകരണം ്തേക്ക
ദ്രാവിഡ

ഉഠേഗാത്രത്തി്ല

എൊ

ഭാഷകളിേലയം

ലിംഗവയവസ്ഥ്യ

വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ഠരയാപ്തം ആയിരുന്നു” (േപ്രമ. എസ്. 2018: പുറം- 4256-4264).
അതായത്

ലീലാതിലക്ത്ത

അേഠക്ഷിച്ച് ്താൽകാപ്പിയം

സൃീകരിക്കുന്ന

നിലഠാട് ൄേറക്കൂ്ട സൂക്ഷ്മവം ്ഥൂലലവമാ്ണന്നാണ് േപ്രമയ്ട വിലയിരുത്തൽ.
എന്നിട്ടം വിഭാഗം, തരം എന്നർഥം വരുന്ന ‘ഠാൽ’ എന്നതിനു ഠകരം മലയാളഭാഷ
‘ലിംഗം’ എന്ന സംസ്കൃതസംജ്ഞ സൃീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

ലീലാതിലക

കാരൻ സൃീകരിക്കുന്ന സംജ്ഞ തുടർന്നുവന്ന മലയാളവയാകരണെതിക്ളൊം
ഠിന്തുടരുകയം ്ചയ്തു.
തീർത്തും സാേങ്കതികഠരമായ ലിംഗവയവസ്ഥയള്ള സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും
ഭിന്നമായി സൃാഭാവികമായ ലിംഗവയവസ്ഥയള്ള മലയാളം ലീലാതിലകം വഴി
‘ലിംഗം’ എന്ന സംസ്കൃത സംജ്ഞ ഉഠേയാഗിക്കുന്നതിന് രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ്
േപ്രമ നൽൄന്നത്. ന്ന്, സംഘകാലത്തിനു േശഷം മധയകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ
മുള്ളൃവൻ വയാഠിച്ച സംസ്കൃത േകാേമാ്ഠാളിറ്റനിസം ലീലാതിലകരചന്യയം

89

സൃാധീനിച്ചിരിക്കാം. മ്റ്റാന്ന്, േചാളഭാഷേയാട് ലീലാതിലകകാരനുണ്ടായിരുന്ന
സമീഠനമാണ്. ആ സമീഠനം ‘ഠാ്ല’ ന്ന സംജ്ഞ സൃീകരിക്കുന്നതിന് അനുലം
ആയിരുന്നിെ. ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങ്ളയം േപ്രമ നൽൄന്നു്വങ്കിലം രണ്ടാമതു
ഠറയന്ന കാരണത്തിൽ വയക്തത വരുത്താൻ േപ്രമയ്ക്കു കഴിയന്നിെ. അതു്കാണ്ടു
ത്ന്ന അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കൃത പ്രഭാവം ത്ന്നയാവം ലീലാ
തിലകവം സൃീകരിച്ചിട്ടണ്ടാവക. മാത്രമെ, സംസ്കൃതവയാകരണ മാതൃകയായ സൂത്ര
വൃത്തിയാണ് ലീലാതിലകവം സൃീകരിച്ചത്. സംസ്കൃത വയാകരണ രചനാ മാതൃക
യിലൂന്നി മലയാള ഭാഷയ്ട വയാകരണിക സവിേശഷതക്ള അടയാള്പ്പടു
ത്താനാണ്

ലീലാതിലകം

ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്,

സൃാഭാവികമായം

സംസ്കൃത

ആധിഠതയം അതിൽ കടന്നു വരാം.
്താൽകാപ്പിയവം ലീലാതിലകവം വയാകരണിക ലിംഗ വിവരണത്തിന്
പ്രാധാനയം നൽകിയതായി ഠരിേശാധനയിൽ വയക്തമാണ്. രണ്ട് വയാകരണ
െതികളും

ത്രിലിംഗവിഭജനം

എന്ന

ആശയത്തിലാണ്

ഊന്നിയിട്ടള്ളത്.

്താൽകാപ്പിയം ഉയർതിവണയിൽ വരുന്നവയ്ക്കുമാത്രമാണ് ലിംഗേഭദം കല്പിച്ചിരി
ക്കുന്നത്. പ്രതയയവിശകലനത്തിൽ രണ്ട് െതികളും പുലിംഗത്തിന് ‘ൻ’, സ്ത്രീ
ലിംഗത്തിന് ‘ൾ’, എന്നു നൽൄന്നു. ലീലാതിലകം സംസ്കൃത സ്ത്രീരൂഠമായ ‘ഇ’
്യയം േരഖ്പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വിധമാണ് പ്രാചീന വയാകരണ െതികളി്ല
ലിംഗഠരിചരണം.
3.3.2. മിഷണറിവയാകരണെതികൾ
മലയാള വയാകരണെതികളു്ട തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ ചരിത്രഠരമായ
പ്രാധാനയം ഉൾ്ക്കാള്ളുന്നവയാണ് മിഷണറിവയാകരണെതികൾ. ലീലാതിലക
ത്തിനു േശഷം പ്രചാരം േനടുന്ന മിഷണറിവയാകരണെതികൾ പ്രധാനമായം
ഠാശ്ചാതയമാതൃകയിൽ ഊന്നിയള്ളതാണ്. ലിംഗം എന്ന വയാകരണികസംവർഗ
്ത്ത

ഈ

വയാകരണെതികൾ

അടയാള്പ്പടുത്തുന്നത്

എങ്ങ്ന

എന്ന
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അേനൃഷണത്തിനാണ്

ഇവി്ട

പ്രാധാനയം

നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

േറാബർട്

ഡ്രമണ്ട് മുതലള്ള മിഷണറിമാരു്ട െതികളാണ് വിശകലനത്തിനായി എടുത്തിരി
ക്കുന്നത്.
3.3.2. ഠട്ടിക (2). മിഷണറി വയാകരണെതികൾ
ന കർത്താവ്,
മ്പ വയാകരണെതി,
ർ കാലം,

ലിംഗവയവസ്ഥ/ലിം
ഗനിർവചനം

ലിംഗവിഭജനം

ലിംഗപ്ര
തയയം

1

േറാബർട്ട് ഡ്രമണ്ട്, അർഥപ്രാധാനയം
ഗ്രാമർ ഒഫ് ദ
മലബാർ ലാംേഗൃജ് ,
(1799)

സ്ത്രീ,
നപുംസകം

2

എഫ്.
സ്പ്രിങ് ,
Outlines
of
a
Grammar of the
Malayalim Language
as spoken in the
province of North
and South Malabar
and Kingdom of
Travancore
and
Cochin, (1839)

സ്ത്രീ,പും,നപുംസ
കം
ജീവനിൊത്തവ
നപുംസകം

ആ,
ഈ,ൻ.
അം.

3

േജാസഫ് ഠീറ്റ്, A (വയക്തമായ
Grammar of the വിശദീകരണം
Malayalam Language ഇെ)
(1841)

4

്ഹർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് , അർഥഠരം
മലയാള
ഭാഷാവയാകരണം,
(1851, 1868)

സ്ത്രീ,പും,
നപുംസകം

അൻ,
ആൾഅൾ
ത്തിച്ചി,ട്ടി
,റ്റി,ഇ,

ഏ്താ്ക്ക രീതി
യിൽ ലിംഗരൂഠം
പ്രകടമാവന്നു്വ
ന്നതി്ന
ഉദാഹരണ
ത്തിലൂ്ട
വയക്ത
മാക്കുന്നു.

പും, -
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ആ-അ
അം,
ഉ
5

റിച്ചാർഡ്
പ്രേതയക
േകാളിൻസ് ,
എ ഠരാമർശമിെ
േഷാർട്ട്
ഗ്രാമ്മർ
ആെ്
അനാലിസിസി
ഒഫ് ദി മലയാളിം
ലാംേഗൃജ് , (1861)

ലിംഗ്ത്ത
പ്രേതയകമാ
യി
ഠരാമർശിക്കു
ന്നിെ.
അേതസമ
യം
വചനവിശക
ലനത്തിൽ
സ്ത്രീ,
പും,
നപുംസകലിം
ഗ രൂഠങ്ങൾ
ഉദാഹരിക്കു
ന്നു.

-

6

ഗാർത്തുേവറ്റ്,
മലയാളവയാകര
ണസംഗ്രഹം,
(1867)

പ്രേതയക
ഠരാമർശമിെ

-

-

7

േരാൺേമയർ ,
A
progressive
Grammar of the
Malayalam
Language, , 1889

പ്രേതയക
ഠരാമർശമിെ

-

-

േരാൺേമയർ

വ്ര)

മിഷണറിവയാകരണെതികൾ
ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്

(ഡ്രമണ്ട്

നാമഠദങ്ങളു്ട

മുതൽ

ലിംഗവയവസ്ഥ

നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

അർഥ്ത്ത

ലിംഗനിർവചനത്തിേനാ

വിശകലനത്തിേനാ വലിയ പ്രാധാനയം ഗുണ്ടർട്ട് ഴി്ക ആരും നൽകിയിട്ടിെ.
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ഉദാഹരണങ്ങളിലൂ്ട ലിംഗസൂചന നൽകാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീലിംഗം,
പുെിംഗം, നപുംസകം എന്ന രീതിയലള്ള ത്രിലിംഗവിഭജനമാണ് നൽകിയിട്ടള്ളത്.
മിഷണറിവയാകരണെതികളിൽ

േവറിട്ടനിൽക്കുന്ന

െതിയാണ്

ഗുണ്ടർട്ടി്െ

‘മലയാള വയാകരണം’. ലിംഗവയവസ്ഥ, ലിംഗവിഭജനം, ലിംഗപ്രതയയം എന്നിവ
െതയമായി വിവരിക്കുന്നു. സബുദ്ധികൾക്കുമാത്രമാണ് സ്ത്രീലിംഗവം പുെിംഗവമുള്ളത്.
വിേശഷബുദ്ധിയിൊത്ത ചില നാമങ്ങൾക്കും (ഉദാ- ‘മംഗലനായള്ള തിങ്കൾ’, ‘രിമി
ആൄന്ന േദവി’) ലിംഗരൂഠം നൽൄന്നതായി ഗുണ്ടർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുെിംഗ
പ്രതയയമായി ‘അൻ’ രൂഠ്ത്തയം പുത്രൻ, മകൻ എന്നീ ഉദാഹരണങ്ങൾ
നൽൄകയം ്ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ നപുംസകരൂഠത്തിലം (പ്രാണൻ, മുള്ളൃവൻ,
പുത്തൻ) ‘അൻ’ പ്രതയയം വരാം എന്ന നിരീക്ഷണം െതയതയിൊത്തതായി
കാണാം. ഉദാഹരണമായി നൽൄന്ന നപുംസകരൂഠത്തി്ല ‘അൻ’ ലിംഗ
പ്രതയയമെ ‘തദൃത്തദ്ധിത’2 മാണ്. ലീലാതിലകത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി സ്ത്രീ
ലിംഗപ്രതയയ

ഉൾഠിരിവക്ള

വിശദമായി

ആദയം

അടയാള്പ്പടുത്തുന്നത്

ഗുണ്ടർട്ടാണ്. ‘ആൾ’ ൄറുകിയ ‘അൾ’, ‘ഇ’, ‘ത്തി’ പ്രതയയവം അതിനു സംഭവിക്കുന്ന
രൂഠമാറ്റമായ ‘ച്ചി’, ‘ട്ടി’, ‘റ്റി’ എന്നിവയം ‘ആ’ ൄറുകിയ ‘അ’ (അനുജൻ- അനുജ,
പ്രിയൻ- പ്രിയ, േജയഷ്ഠൻ- േജയഷ്ഠ) രൂഠവമാണ് സ്ത്രീലിംഗപ്രതയയമായി ഗുണ്ടർട്ട്
നൽൄന്നത്. ‘ത്തി’ പ്രതയയം ദ്രാവിഡവം ‘അ’ പ്രതയയം സംസ്കൃതാധിഷ്ഠിതവമാണ്.
മലയാളം ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു്വന്ന തിരിച്ചറിവി്െ ടി ഫല
മായള്ള വിവരണമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് നൽൄന്നത്.
3.3.3. സൃേദശീയ വയാകരണെതികൾ
സൃേദശീയ വയാകരണെതികളിൽ സുപ്രധാനസ്ഥാനം ഏ. ആർ രാജരാജ
വർമ്മയ്ട

‘േകരളഠാണിനീയ’(1917)

ത്തിനുണ്ട്.

അേന്നാളമുള്ള

വയാകരണ

സങ്കല്പ്പ്ത്ത തിരുത്തി്യള്ളൃതാനും, വയാകരണ്ത്ത ടുതൽ ചർച്ച്ക്കടുക്കാനും
2

-േകരളഠാണിനീയം 92-ആം കാരിക
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ആ െതിക്കായി. അത്തരത്തിൽ ചരിത്രഠരമാ്യാരു വൻൄതിപ്പാണ് ‘േകരള
ഠാണിനീയം’ ്കാണ്ടുവന്നത്. അതു്കാണ്ടുത്ന്ന ‘േകരളഠാണിനീയ’ത്തിനു മുമ്പം
ഠിമ്പമുള്ളവ്യ േവർതിരിച്ചഠഗ്രഥിക്കുന്നു.
(1). േകരളഠാണിനീയം
3.3.3. ഠട്ടിക (3). േകരളഠാണിനീയം.
വയാകരണെതി,

ലിംഗവയവസ്ഥ

ലിംഗവിഭാഗം

ലിംഗപ്രതയയം

കർത്താവ്
(വർഷം)
േകരളഠാണിനീയം, അർഥ പ്രാധാനം

സ്ത്രീ,

രാജരാജവർമ്മ,

നപുംസകം

ഏ. ആർ

(1896

പും, അൻ, ആൻ
ഇ, ത്തി,ച്ചി അൾ
അം, ത്.

,1917)

(2). േകരളഠാണിനീയത്തിനു മുമ്പ്
3.3.3. ഠട്ടിക (4). േകരളഠാണിനീയത്തിനു മുമ്പ്
നമ്പ വയാകരണെതി,
ർ

ലിംഗവയവസ്ഥ

ലിംഗവിഭാഗം

കർത്താവ്,

ലിംഗപ്രതയ
യം

(വർഷം)
1

മലയാഴ്മയ്ട

വസ്തുക്കളു്ട ജാതി്യ സലിംഗം,

അൻ,

വയാകരണം,

ആേണാ,

ആൻ,

േജാർജ് മാത്തൻ

രണ്ടുമൊത്തേതാ

1.പുെിംഗം,

ആളൻ

(1863)

എന്ന്

2.സ്ത്രീലിംഗം,

അൾ,

്ഠേണ്ണാ അലിംഗം
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വിവര്പ്പടുത്തുന്നതിന്നു

3.നിർെിംഗം

അത്തി,

വസ്തുക്കളു്ട

ദൃിലിംഗം

അച്ചി,

നാമങ്ങളായിരിക്കുന്ന

(സ്ത്രീ,പുംലിംഗ

ആട്ടി,ആ

്വക്കുള്ള

രു ങ്ങ്ള രുമിച്ച ത്തി,

രൂഠേഭദമാൄന്നു.

ൄറിക്കുന്നു),

ഇ,

ത്രിലിംഗം

ആനി,

നി,
അ,

അതി, രി
അം,
അത്,
അത്ത്
2 േകരളഭാഷാവയാക

അർഥഠരം

സ്ത്രീലിംഗം,

രണം, വവക്കത്ത്

പുെിംഗം.

ഠാച്ചമൂത്തത്, (1876)

നപുംസകം

3 േകരള്കൌമുദി,

-

രു വസ്തു ആേണാ,

സ്ത്രീലിംഗം,

അൻ,

േകാവണ്ണി

്ഠേണ്ണാ

പുെിംഗം.

അൾ,

്നടുങ്ങാടി (1878)

കാണിക്കുന്നത്.

നപുംസകം

അം.

എന്നു

(ഇ, തി
)

(3). േകരളഠാണിനീയത്തിനു േശഷം
3.3.3. ഠട്ടിക (5). േകരളഠാണിനീയത്തിനു േശഷം
ന

വയാകരണെതി,

മ്പ

കർത്താവ്,

ലിംഗവയസ്ഥ

ലിംഗവിഭജനം

ലിംഗപ്രതയയം
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ർ

(വർഷം)

1

വയാകരണമിത്രം,
േശഷഗിരി

അർഥഠരം

പ്രഭു,

(1904, 1919)

സ്ത്രീ,പും,നപുംസകം(

ശബ്ദത്തി്െ

സ്ത്രീനപുംസകം,

അർഥം

പുംനപുംസകം)

അനുസരിച്ചാ
കയാൽ
പ്രതയയത്തി്െ
ആവശയമിെ.

2

വയാകരണപ്രേവശി അർഥഠരം

സ്ത്രീ,പും,നപുംസകം,

ക,

അലിംഗം

ഠി.

്ക.

നാരായണഠിള്ള.

(സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ

1937

ന്നിച്ച

-

വരുന്നത്,

ഉദാ- ആൾ, ൄട്ടി,
മനുഷയൻ,നാട്ടകാർ)
3

വകരളിശബ്ദാനു

അർഥഠരം

അലിംഗം

അർഥം

ശാസനം,

(നപുസകലിംഗത്ത),

്കാണ്ട്

സുൄമാരപ്പിള്ള,

സലിംഗം (പുെിംഗം, ലിംഗേഭദം

(1976)

സ്ത്രീലിംഗം,

തിരിച്ചറിയാ്മ

ഉഭയലിംഗം)

ന്നിരി്ക്ക
പ്രേതയകപ്രതയ
യം
ആവശയമിെ.
അൻ
പ്രതയയ്ത്ത
പുെിംഗപ്രതയ
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യം മാത്രമായി
കാണാനാവിെ
,സ്ത്രീ
ശബ്ദങ്ങളിലം
(അമ്മൻ,
അക്കൻ),
അലിംഗശബ്ദ
ങ്ങളിലം
(കാളൻ,
േതാരൻ),
വരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ
പ്രതയയങ്ങൾഅൾ, ഇ, ത്തി.
നപുംസകംഅം, തു
4

അഭിനവമലയാള
വയാകരണം,
വി.

അർഥമാണടി

സി. സ്ഥാനം

അലിംഗം, സലിംഗം
(പുെിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം)

വാസുേദവ

അർഥപ്രധാന
മാകയാൽ
പ്രേതയകപ്രതയ

ഭട്ടതിരി. 1989

യം

േവണ്ട.

സ്ത്രീപ്രതയമായി
ത്തി, ഇ.

5

ആധുനികമലയാള ശബ്ദങ്ങളു്ട

പുെിംഗം(മനുഷയജാ

വയാകരണം,

തിയി്ല പുെിംഗം), ഴി്കയള്ള

എസ്.

്ക. അർഥം

സർവനാമം

സ്ത്രീലിംഗം(മനുഷയജാ നാമങ്ങളിൽ(പു
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നാരായണഠിള്ള,

തിയി്ല സ്ത്രീലിംഗം), - അൻ,

(1995).

നപുംസകം.

സ്ത്രീ- ഇ
നപുംസകംഅം).
സർവനാമത്തി
ൽ-

അൻ,

അൾ, തു.
ഇ-ത്തി, ച്ചി.
6

അടിസ്ഥാനവയാക
രണം,

”

സി.്ക.

പും,സ്ത്രീ, നപുംസകം,

”

ഉഭയലിംഗം

ചന്ദ്രേശഖരൻനാ
യർ. 1996
7

മലയാളവയാകര

”

സ്ത്രീലിംഗം,

”

ണം, േഗാഠിക്കുട്ടൻ.

പുെിംഗം,

2002

സാമാനയലിംഗം,
നപുംസകലിംഗം

8

േകരളഭാഷാവയാക

അർഥഠ

സ്ത്രീ,

പും,

”

രണം, ഇ.വി. എൻ.

രം

നപുംസകം

Masculine, Feminine,

”

നമ്പൂതിരി. 2005
9

Malayalam

a അർഥസമീഠ

linguistics
Discription,

നം
വി.

ആർ.
പ്രേബാധചന്ദ്രൻ

Neutral
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നായർ (1973)
10

Malayalam

”

Masculine,

descriptive
grammar,

”

feminine, neuter
R.

E.

Ashar, T.C. kumari
(1997)
11

വാകയദർശനം-

അർഥം

സ്ത്രീലിംഗം, പുംലിംഗം, അൻ, ഇ

മലയാളത്തി്െ

നപുംസകം

വിവരണാത്ക
വയാകരണം,

A

Grammar

of

Malayalam,
രവിശങ്കർ. എസ്.
നായർ. (2011),

സൃേദശീവയാകരണെതികളും

അർഥ്ത്ത

ആധാരമാക്കിയാണ്

ലിംഗ

വിശകലനം ്ചയ്തിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലം രൂഠഠരമായ സവിേശഷത്യ സൂചിപ്പിക്കു
വാനും ചില വയാകരണെതികൾ (മലയാഴ്മയ്ട വയാകരണം, േകരളഠാണിനീയം)
ശ്രമിച്ചിട്ടള്ളതായി നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. മാത്രമെ ലിംഗവിഭജനത്തിേെയം
പ്രതയയങ്ങളുേടയം കാരയത്തിൽ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലകളും സൃേദശീവയാകരണെതി
കളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. േകരളഠാണിനീയം ഠരിേശാധിക്കുകയാ്ണങ്കിൽ സ്ത്രീ, പും,
നപുംസകം

എന്ന

രീതിയാണ്

ഉഠേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സമാനമായ വിഭജനമാണ് േകരളഠാണിനീയം ഠിൻതുടരുന്നത്.
3.4. ലിംഗവിഭജനം-മലയാളത്തിൽ

ലീലാതിലകത്തിനു
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്ഠാതുവിൽ സ്ത്രീലിംഗം, പുെിംഗം, നപുംസകം എന്നിങ്ങ്ന മൂന്നു വിധമായാണ്
ലിംഗവിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. േലാകയക്തിയ്ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.
സ്ത്രീജാതി്യ ൄറിക്കുന്നത് സ്ത്രീലിംഗം. ഉദാ- ഭാരയ, അവൾ. പുരുഷജാതി്യ
ൄറിക്കുന്നത് പുെിംഗം. ഉദാ- ഭർത്താവ്, അവൻ. സ്ത്രീ, പുരുഷ േഭദമിൊത്ത നാമം
നപുംസകം. ഉദാ- ഠാലം, കെ്. ലീലാതിലകം, മിഷണറിവയാകരണെതികൾ,
േകരളഠാണിനീയം, എന്നിവ്യൊം ഈ രു വർഗീകരണത്തിനാണ് ഊന്നൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇേത വർഗീകരണമാണ് േശഷഗിരിപ്രഭു നൽൄന്ന്തങ്കിലം
നപുംസക്ത്ത വീണ്ടും സ്ത്രീനപുംസകം, പുംനപുംസകം എന്നു രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു.
ആധുനികമലയാളവയാകരണ കർത്താവായ ്ക. എസ്. നാരായണഠിള്ള സ്ത്രീ,
പും, നപുംസകം എന്ന ത്രിലിംഗവർഗീകരണേത്താ്ടാപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത്
എങ്കിലം സ്ത്രീലിംഗ്മന്നത് മനുഷയജാതിയി്ല സ്ത്രീലിംഗം ആ്ണന്നും, പുെിംഗം
മനുഷയജാതിയി്ല പുെിംഗമാ്ണന്നും പ്രേതയകം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
മലയാളവയാകരണെതികൾ

എൊം

ത്രിലിംഗവിഭജനം

ആണ്

സൃീകരി

ച്ചിരിക്കുന്ന്തന്ന് ഠറയാൻ കഴിയിെ. മൂന്നും നാലം വർഗീകരണങ്ങൾ ഉൾ
്ക്കാള്ളുന്ന െതികൾ ഉണ്ട്.

േജാർജ് മാത്തൻ ‘സലിംഗം’, ‘അലിംഗം’ എന്നു

രണ്ടായി തിരിക്കുകയം അതിൽ ‘സലിംഗ’്ത്ത വീണ്ടും ‘പുെിംഗം’, ‘സ്ത്രീലിംഗം’,
‘നിർലിംഗം’ എന്നിങ്ങ്ന മൂന്നായി വിഭജിക്കുന്നു. ടാ്ത ‘ദൃിലിംഗം’, ‘ത്രിലിംഗം’
എന്നിങ്ങ്നയള്ള ആശയവം മാത്തൻ ്കാണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ‘അലിംഗ’,‘സലിംഗ’
രീതിയാണ് സുൄമാരഠിള്ളയ്ട ‘വകരളീശബ്ദാനുശാസന’ത്തിൽ കാണുന്നത്.
‘അലിംഗം’, ‘സലിംഗം’ എന്ന പ്രധാന വർഗീകരണം നടത്തുന്നു. ‘അലിംഗം’ എന്നത്
‘നപുംസകലിംഗ’്ത്ത

സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

‘സലിംഗ’്ത്ത

‘പുെിംഗം’,

‘സ്ത്രീലിംഗം’,

‘ഉഭയലിംഗം’ എന്ന തരത്തിൽ ഉൾഠിരിവ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഉഭയലിംഗം സ്ത്രീ
പുരുഷന്മാ്ര രുേഠാ്ല ഉൾ്ക്കാള്ളുന്നു. ഇതിനു സമാനമാണ് സി. വി.
വാസുേദവഭട്ടതിരിയ്ട വർഗീകരണവം. ‘അലിംഗം’, ‘സലിംഗം’ എന്നു തിരിച്ച്
സലിംഗത്തിനകത്ത് സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗ്ത്ത ഉൾ്ക്കാള്ളിക്കുന്നു.
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ഠി. ്ക. നാരായണഠിള്ള (വയകരണപ്രേവശിക), സി. ്ക. ചന്ദ്രേശഖരൻ
നായർ (അടിസ്ഥാനവയാകരണം), േഗാഠിക്കുട്ടൻ (മലയാള വയാകരണം) എന്നിവർ
നാല വിധമാണ് ലിംഗവിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

‘സ്ത്രീ’, ‘പും’, ‘നപുംസകം’

എന്നിവക്കു പുറ്മ ‘അലിംഗം’ എന്നതാണ് നാലാമതായി ഠി. ്ക. നാരായണ
ഠിള്ള നൽൄന്നത്. ‘സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാ്ര രുമിച്ചൄറിക്കുന്നതാണ് ‘അലിംഗം’. ഉദാആൾ, മൃഗം, േവലക്കാർ’. അലിംഗം എന്ന ആശയ്ത്ത സൂചിപ്പിക്കുവാൻ
‘ഉഭയലിംഗം’ എന്ന് സി. ്ക. ചന്ദ്രേശഖരൻ നായരും ‘സാമാനയലിംഗം’ എന്ന
സംജ്ഞ

േഗാഠിക്കുട്ടനും

സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇവ

ടാ്ത

എതിർലിംഗം

എ്ന്നാരു ആശയം ടിയണ്ട്. എതിർലിംഗത്തിൽ പ്രെതിയ്ട സൃതൃം മാത്രമെ,
അർഥം ടി േനാേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഭർത്താവ് എന്ന ഠദത്തി്െ സ്ത്രീലിംഗരൂഠം
ഭാരയയാണ്,

എന്നാൽ

എതിർലിംഗം

ഭർത്രിയാണ്.

‘ഭർത്താവ് ’

എന്നാൽ

‘ഭരിക്കുന്നവൻ’, ‘ഭാരയ’ എന്നാൽ ‘ഭരിക്ക്പ്പടുന്നവൾ’ എന്നും, ‘ഭർത്രി’ എന്നാൽ
‘ഭരിക്കുന്നവൾ’ എന്നുമാണ് അർഥം. അതായത് എതിർലിംഗത്തിൽ ലിംഗേമ
മാറാവൂ, അർഥം മാറരുത്. ഉദാ- േനതാവ്: േനത്രി.
മലയാളത്തി്ല

ലിംഗവിഭജന്ത്ത

സംബന്ധിച്ചള്ള

വിവരണങ്ങൾ

ഇപ്രകാരമാണ്. സ്ത്രീ, പും, നപുംസകം എന്ന മൂന്നു തരത്തിലള്ള വർഗീകരണ
രീതിയാണ് ഠരമ്പരാഗതമായി ്ഠാതു എന്ന രീതിയിൽ ഠിന്തുടരുന്ന്തങ്കിലം
രണ്ട് മുതൽ നാല വ്രയള്ള വർഗീകരണസമീഠനവം മലയാളത്തിൽ ഉള്ളതായി
െതികളു്ട വിശകലനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാൄന്നുണ്ട്.
3.5. ലിംഗപ്രതയയം
നാമഠദങ്ങളിൽ

അവ്കാണ്ടു

നിർേിഷ്ടമായ

വസ്തു

ഏതു

ലിംഗത്തിൽ

ഉൾ്പ്പടുന്നു്വന്നു സൂചിപ്പിക്കാനായി േചർക്കുന്ന അടയാളമാണ് ലിംഗപ്രതയയം.
നാമം, സർവ്വനാമം എന്നിവയിലാണ് ലിംഗപ്രതയയം േചരുന്നത്. രിരിഠക്ഷ
വയാകരണകർത്താക്കളും

പ്രധാനമായി

സ്ത്രീലിംഗം,

പുെിംഗം,

നപുംസകം
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എന്നിങ്ങ്നയാണ് ലിംഗവിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ്യ േവർതിരിച്ച
മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രതയയവത്കരണത്തിലൂ്ട കഴിയന്നു. േകരളഠാണിനീയത്തിൽ
43-48 കാരികകളിലാണ് ലിംഗപ്രതയയ്ത്ത പ്രതിഠാദിക്കുന്നത്. പുെിംഗ്ത്ത
സൂചിപ്പിക്കാനായി ‘അൻ’ പ്രതയയവം സ്ത്രീലിംഗത്തിന് ‘അൾ’, ‘ഇ,’ നപുംസകത്തിന്
‘അം’, ‘തു’, എന്നിങ്ങ്നയാണ് പ്രതയയങ്ങൾ. തനിനാമത്തിൽ പും, സ്ത്രീ, നപുംസക
ങ്ങൾക്കു യഥാക്രമം ‘അൻ’, ‘ഇ’, ‘അം’ എന്നും, സർവനാമത്തിൽ ‘അൻ’, ‘അൾ’, ‘തു’
്വന്നും, പുംസ്ത്രീ സാധാരണശബ്ദങ്ങളിലം ‘അൻ’, ‘അൾ’ എന്നും വരുന്നു.
ആഖയാതേത്താടു േചരുേമ്പാൾ ‘അൻ’, ‘അൾ’ എന്നിവ ദീർഘിച്ച് ‘ആൻ’, ‘ആൾ’
എന്നായി മാറും. ബഹുമാനസൂചകമായം ഇതു വരാം. േമൽസൂചിപ്പിച്ചവ്യ്ക്കൊം
േകരളഠാണിനീയം ത്ന്ന നൽൄന്ന ഉദാഹരണം േനാക്കാംേകമൻ, േകമി, േകമം- തനിനാമം
അവൻ, അവൾ, അത്- സർവനാമം
മകൻ, മകൾ- പുംസ്ത്രീ സാധാരണശബ്ദം
വന്നാൻ, വന്നാൾ- ആഖയാതം
തന്ത്യാൻ, തള്ളയാൾ- ബഹുമാനസൂചകം
പുെീംഗത്തിൽ ‘അൻ’ പ്രതയയവം, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രതയക്ഷ്പ്പടുന്ന അതി
്െ ദീർഘരൂഠവമാണുള്ളത്. സ്ത്രീലിംഗത്തിനു പ്രധാനമായം ‘അൾ’, ‘ഇ’ എന്നീ
പ്രതയയമാേണലം ചില ശബ്ദങ്ങളിൽ ‘ത്തി’, ‘ച്ചി’, ‘ട്ടി’ എന്നിങ്ങേനയം വരാം. ഉദാരുത്തി, തടിച്ചി, തമ്പരാട്ടി. ശബ്ദങ്ങളി്ല ഈ രൂഠേഭദ്ത്ത സംബന്ധിച്ച്
േകരളഠാണിനീയം 45-ആം കാരികയിൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ‘അൾ’, ‘ത്തി’, ‘ച്ചി’,
‘ഇ’ എന്നിങ്ങ്ന സ്ത്രീലിംഗത്തിനു നാല പ്രതയയങ്ങളു്ണ്ടന്ന് ഗുണ്ടർട്ട ഠറയന്നതും
ഈ രൂഠേഭദ്ത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. സ്ത്രീലിംഗപ്രതയയം കഴിഞ്ഞാൽ
ടുതൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് നപുംസകപ്രതയയത്തിലാണ്. അം അംഗ
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പ്രതയയമാേണാ ലിംഗപ്രതയയമാേണാ എന്ന കാരയത്തിലള്ള ആശയക്കുഴപ്പം
വയാകരണകർത്താക്കൾക്കിടയിൽ ടുതൽ ചർച്ചകൾക്കും വഴി്യാരുക്കിയിട്ടണ്ട്.
ലീലാതിലകം (ശി. 2) ഠരഭാഗനിരൂഠണത്തിൽ 27 മുതൽ 31 വ്രയള്ള
സൂത്രങ്ങളിലായി ഭാഷയി്ല ലിംഗപ്രതയയങ്ങൾ (ൾ, ഇ, ൻ, അം, തു )
വിധിക്കുന്നുണ്ട്. ലിംഗപ്രതയയങ്ങളു്ട കാരയത്തിൽ ലീലാതിലകവം േകരളഠാണിനീ
യവം സമാനത പുലർത്തുന്നതായി കാണാം.
അർഥം അടിസ്ഥാനമാക്കി ലിംഗവയവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതയയ
ത്തിലൂ്ടയള്ള ലിംഗസൂചന ആവശയം ഇ്െന്ന അഭിപ്രായക്കാരും ഭാഷയിൽ
്ഠാതു്വ

കാണുന്ന

ലിംഗപ്രതയയ്ത്ത

അടയാള്പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.

അൻ

പുെിംഗപ്രതയയമാ്ണന്നു ഠറയേമ്പാള്ളൃം അമ്മൻ, അക്കൻ േഠാലള്ള സ്ത്രീസൂചക
ഠദങ്ങളിൽ അൻ പ്രതയയവം ആങ്ങൾ എന്ന പുെിംഗസൂചക ഠദത്തിൽ അൾ
പ്രതയയവം വരുന്നുണ്ട്. അർവർവ്വസന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണിത്തരം രൂഠങ്ങൾ
വരുന്നത്. എങ്കിലം വയാകരണ െതികളു്ട വിശകലനത്തിലൂ്ട,

്ഠാതുവിൽ

‘അൻ’ പ്രതയയ്ത്ത പുെിംഗമായം ‘അൾ’ പ്രതയ്ത്ത

സ്ത്രീലിംഗമായം ആണ്

വയാകരണകർത്താക്കൾ

പ്രധാനപ്രതയയ്ത്തയം

േരഖ്പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അവയ്ട രൂഠേഭദ്ത്തയം അടിസ്ഥാനമാക്കി 4 മുതൽ 12 വ്രയള്ള പ്രതയയ
രൂഠങ്ങൾ

കാണുന്നതായം

വിശകലനത്തിൽ

പ്രതയയ്ത്ത അടയാള്പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

േബാധയ്പ്പടുന്നു.

ടുതൽ

േജാർജ് മാത്തനാണ്. 17 ലിംഗ

പ്രതയയങ്ങ്ളയാണ് മാത്തൻ അടയാള്പ്പടുത്തുന്നത്. ഠല പ്രതയയങ്ങളും (അൻ,
ആൻ, ആളൻ) രൂഠേഭദങ്ങളാ്ണന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എങ്കിലം
ഭാഷയി്ല

ലിംഗസങ്കല്പ്ത്ത

സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം

േകരളഠാണിനിക്കു മുേമ്പ മാത്തന് കഴിഞ്ഞിട്ടണ്ട് എന്ന്
േബാധയ്പ്പടുന്നു.

നടത്താൻ

വിശകലനത്തിൽ
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3.5. ഠട്ടിക (6). ലിംഗപ്രതയയം
സ്ത്രീലിംഗം

പുെിംഗം

നപുംസകം

ആൾ, അൾ, ൾ, ആ, അ, ആൻ, അൻ, ൻ, ആളൻ

മ്, ത്, അം, ഉ, അത്,

ത്തി, ച്ചി, ട്ടി, റ്റി, ഇ, ഈ,

അത്ത്

ആട്ടി, ആണി, നി, ആനി,
അതി, രി

3.6. പ്രതയയങ്ങളു്ട ഉത്ഠത്തി
‘ആൺ’ എന്ന ശബ്ദരൂഠം ത്ന്നയാണ് ‘അൻ’ എന്ന പുെിംഗ പ്രതയയ
മായ്തന്ന് േകരളഠാണിനീയത്തിൽ ഠറയന്നു. ‘ആൺ’ ശബ്ദത്തി്ല ‘ണ’കാര
ത്തിന് ‘ന’കാരാേദശം വന്ന് ‘ആൻ’ ആ്യന്നും അതു ചുരുങ്ങി ‘അൻ’ പ്രതയയം
ആ്യന്നുമാണ് . ‘ആൾ’ എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് ‘അൾ’ ഉണ്ടായത്. “ആൾ എന്നത്
ഇക്കാലത്തു സ്ത്രീ- പുരുഷ സാമാനയ വാചകമായി തീർന്നിട്ട്ണ്ടങ്കിലം ആദികാല
ത്തിൽ അതു സ്ത്രീവാചകം മാത്രമായിരുന്നു എന്നൂഹിപ്പാൻ സ്ത്രീ, വാചക ശബ്ദ
ങ്ങേളാടുടി കമനിയാൾ, സുന്ദരിയാൾ, അന്നനടയാൾ ഇങ്ങ്ന പ്രേയാഗിച്ച
കാണുന്നതും പുരുഷവാചകങ്ങേളാടു കാണാതിരിക്കുന്നതും സാമാനയം യക്തിയായി
രിക്കുന്നുണ്ട്” (േകരളഠാണിനീയം: 128). അതുേഠാ്ല ‘ഇ’, എന്നത് സംസ്കൃതത്തി്ല
കർത്രീ, മനസൃിനീ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ‘ഈ’ മലയാളത്തിൽ ‘ഇ’ ആയി
മാറിയതാണ്. ‘ത’കാരം േചർന്ന സ്ത്രീ പ്രതയയമായ ‘തി’ എന്നത് ദ്രാവിഡമാണ്,
്തലങ്കിലം ഇതുഠേയാഗിക്കുന്നു. ്തലങ്കിൽ നപുംസക പ്രതയയമായം ‘തി’
ഉഠേയാഗിക്കുന്നു. അതി്െ ഇരട്ടിച്ച രൂഠമായ ‘ത്തി’ തമിഴ് മലയാളങ്ങളിൽ
്ഠാതു്വ കാണുന്നു. പ്രതയയങ്ങളു്ട നിഷ്പത്തി്യ സംബന്ധിച്ച ഏ. ആറി്െ
നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ആണ്. ഇതിനു ഭിന്നമായ അഭിപ്രായങ്ങളും നില
വിലണ്ട്. ‘അൻ’, ‘ൻ’ എന്നീ രൂഠ്ത്ത സംസ്കൃതത്തിലം തമിഴില്മൊം പുെിംഗ
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പ്രതയയമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടണ്ട്. വുത്ഠന്നനാമരൂഠങ്ങളിൽ കാണുന്ന ‘അൻ’
പ്രതയയ്ത്ത

സംബന്ധിച്ചള്ള

ആേലാചനകളാണ്

പുെിംഗപ്രതയയ്ത്ത

ആധാരമാക്കി നടന്നിട്ടള്ളത്. നപുംസകലിംഗ്ത്ത ആധാരമാക്കി നടന്നിട്ടള്ള
ചർച്ചകളധികവം ‘അം’

അംഗപ്രതയയമാേണാ ലിംഗപ്രതയയമാേണാ എന്ന

രീതിയിലള്ളതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച വയതയസ്ത മതങ്ങ്ള്യൊം എൻ. ്ക.
േമരി (2015) വിശകലനം ്ചയ്തിട്ടണ്ട്.
ലിംഗപ്രതയയങ്ങ്ള സംബന്ധിച്ചള്ള ആദയകാല ചർച്ചകളിൽ പ്രാധാനയ
മർഹിക്കുന്നവയാണ് സ്ത്രീലിംഗപ്രതയയത്തി്െ നിഷ്പത്തി്യ ൄറിച്ചള്ളവ. മലയാള
ഭാഷയ്ട ഉത്ഭവത്തി്െയം വികാസത്തിേെയം ചരിത്രഠരമായ അേനൃഷണ
ത്തിൽ ലിംഗപ്രതയയങ്ങളു്ട വിശകലനവം നിർണായകമായിരുന്നു. സ്ത്രീലിംഗ
പ്രതയയമായ ‘ഇ’ തമിഴിൽ നിന്നാേണാ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാേണാ എന്ന
ആേലാചനകൾ ‘ർവർവ്വേകരളഭാഷാ’ െതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് (പ്രഭാകരവാരയർ:
1982). ലിംഗപ്രതയയ്ത്ത സംബന്ധിച്ചള്ള േറാബർട്ട് കാൽഡൃലി്െ സംശയ്ത്ത
(കാൽഡൃൽ: 1993) മുൻനിറുത്തി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും വന്നതാവാം എന്നാണ്
ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ ഠറയന്നത്. വടക്കുംർ, വാസുേദവഭട്ടതിരി എന്നിവർ
ഇതിേനാട് അനുലിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ‘ഇ’ പ്രതയയ്ത്ത സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ

ഉൾ്പ്പടുത്തുന്നി്െങ്കിലം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇകാരം േചർന്ന രൂഠങ്ങൾ (േതാഴി,
രുത്തി) ്താൽകാപ്പിയത്തിൽ ഉള്ളതായി പ്രഭാകരവാരയർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ത്രീലിംഗപ്രതയയമായ

‘ഇ’

സംസ്കൃതത്തിൽ

നിന്നുമാണ്

വന്നിട്ടള്ള്തങ്കിൽ

്താൽകാപ്പിയം കാലഘട്ടം മുതൽത്ന്ന സംസ്കൃതാധിനിേവശം നിലനിന്നിരുന്നു
്വന്നു ഠറേയണ്ടതായി വരും.
3.7. വയാകരണിക ലിംഗസംവർഗം –നിഘണ്ടുക്കളിൽ
ഭാഷാഠനനരംഗത്ത്

ഴിച്ചടാനാവാത്ത

േമഖലകളാണ്

വയാകരണവം

നിഘണ്ടുക്കളും. വയാകരണം ഭാഷാപ്രേയാഗത്തി്െ നിയമാവലിക്ള ശാസ്ത്രീയ
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മായി പ്രതിഠാദിക്കുേമ്പാൾ, നിഘണ്ടുക്കൾ ഭാഷയിൽ വിനിമയം ്ചയ്യ്പ്പടുന്നേതാ
്ചയ്യ്പ്പട്ടിരുന്നേതാ ആയ ഠദങ്ങ്ള അവ ഉൾ്ക്കാള്ളുന്ന അർഥസഹിതം
ക്രമീകരിച്ചടുക്കി

വയ്ക്കുന്നു.

ആദയകാല

നിഘണ്ടുക്കൾ

വയാകരണത്തി്െ

അനുബന്ധം എന്ന നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ബ്ലം ഫീൽഡിയാനന്ത്ര
അേമരിക്കൻ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ

അതി്ന അനുലിച്ചിരുന്നു. “സംസ്കൃത

വയാകരണങ്ങളു്ട ഠാരമ്പരയമനുസരിച്ച് ധാതു- ഗണ ഠാനങ്ങളും നാമലിംഗാനു
ശാസനവം

വയാകരണത്തി്െ

(േവണുേഗാഠാലഠണിക്കർ : 1984).

അനുബന്ധങ്ങൾ

മാത്രമാണ് ”

എന്നാൽ റഷയൻ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞ്ര

സംബന്ധിച്ച്

നിഘണ്ടു്വന്നത് പ്രേതയകതലമാണ്.

എങ്കിലം െതയമായ

വയാകരണിക

ധാരണയിൊ്ത

നിഘണ്ടുനിർമ്മാണം

ശാസ്ത്രീയമാ്യാരു

സാധയമെ. കാരണം നിഘണ്ടു അടയാള്പ്പടുത്തുന്നത് േകാശിമങ്ങ്ള (Lexical
word) യാണ്. അവയ്ട അർഥം,
സംവർഗം,

പ്രേയാഗരീതി,

ഉച്ഛാരണസവിേശഷത, വയാകരണിക

തുടങ്ങിയവ്യൊം

അടയാള്പ്പടുത്തിവയ്ക്കുന്നു.

അതായത്, ശാസ്ത്രീയമാ്യാരു നിഘണ്ടു നിർമ്മിതിയിൽ രു ഠദത്തി്െ ഭാഷാ
സവിേശഷതക്ളൊം ഉൾ്കാള്ളുന്നു. വയാകരണിക സൃഭാവ്ത്ത മാത്രമാണ്
ഇവി്ട ഠരിേശാധിക്കുന്നത്. അതിൽ ത്ന്ന ലിംഗഠരമായ സവിേശഷതകൾ
പ്രേതയകമാ്യടുക്കുന്നു.
രു േകാശിമ (lexeme) ത്തി്െ വയാകരണിക ലിംഗസൃഭാവ്ത്ത നിഘണ്ടു
അടയാള്പ്പടുത്തുന്നത് ഠല തരത്തിലാണ്. ന്ന്, പ്രതയയത്തിലൂ്ടയള്ള ലിംഗ
സൂചന, മ്റ്റാന്ന് പ്രതയയമു്ണ്ടങ്കിലം, പ്രതയക്ഷാ ത്ന്ന പുെിംഗമാേണാ (mmasculine), സ്ത്രീലിംഗമാേണാ (f- feminine), ്ഠാതുവായതാേണാ (n- neuter
gender) എന്നു സ്ഥാഠിക്കുക. ഉദാ- കള്ളി –f of കള്ളൻ.
തടിയൻ- m. lusty person. (ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു).
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ഇവി്ട

‘കള്ളി’

എന്നത്

അതിൽ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന

‘ഇ’കാര

പ്രതയയത്താൽ സ്ത്രീലിംഗമാ്ണന്നും കള്ളൻ എന്നത് ‘അൻ’ പ്രതയയം േചരുന്ന
തിനാൽ പുെിംഗമാ്ണന്നും ഠദ രൂഠ, അർഥ തലത്തിൽ പ്രതയക്ഷാ തിരിച്ചറിയന്ന
താണ്. എങ്കിലം ‘കള്ളി’ എന്നതി്െ അർഥവിവരണത്തിൽ ‘f of കള്ളൻ’ (കള്ളൻ
എന്നതി്െ സ്ത്രീരൂഠം ) എന്ന രീതിയിലം ലിംഗസൂചന ്വളി്പ്പടുത്തുന്നു. ഇത്തരം
സമീഠനം നിഘണ്ടുക്കളിൽ കാണാം. പ്രധാനമായം ദൃിഭാഷ നിഘണ്ടുക്കളിലാണ്
ഈ്യാരു സമീഠനം ടുതലായള്ളത്. ഏകഭാഷ നിഘണ്ടുക്കളിൽ പുെിംഗ
രൂഠങ്ങൾ പ്രതയയത്തിലൂ്ട ത്ന്ന തിരിച്ചറിയകയം അവയ്ട സ്ത്രീരൂഠ്ത്ത
അടയാള്പ്പടുത്തുന്നിടത്ത് മാത്രം സ്ത്രീലിംഗ്മന്ന വിശദീകരണം നൽൄകയം
്ചയ്യുന്നു.
“ശബ്ദവിഭാഗ്ത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഠല ഭാഷകളിേലയം നിഘണ്ടു
ക്കൾ തമ്മിൽ വയതയാസമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ രു നാമം പുെിംഗമാേണാ സ്ത്രീ
ലിംഗമാേണാ എന്നു നിഘണ്ടുവിൽ േരഖ്പ്പടുേത്തണ്ടതിെ. കാരണം ലിംഗ
വയവസ്ഥ വയാകരണ്ത്ത ബാധിക്കുന്നിെ. േനേര മറിച്ച് ഹിന്ദിയിൽ ഒേരാ നാമ
ത്തിേെയം ലിംഗം

ഏതാ്ണന്ന് വയക്തമാേക്കണ്ടത് അതയന്ത്ാേഠക്ഷിതമാണ് ”

(േസാമേശഖരൻനായർ. ഠി. 2016: 38). ഹിന്ദി േഠാലള്ള ഭാഷകളി്ല ലിംഗ
വയവസ്ഥ രൂഠഠരമാ്ണന്നതും വാകയഘടനയിൽ ലിംഗ്ഠാരുത്തം (gender
agreement) പ്രധാനമാ്ണന്നതും അത്തരം ഭാഷകളി്ല നിഘണ്ടുഘടകങ്ങളിലം
പ്രതിഠാദിക്കുന്നു. മലയാള്ത്ത സംബന്ധിച്ച് വാകയഘടനയിൽ ലിംഗ്പ്പാരുത്തം
(gender agreement) ഇെ.

ലിംഗസൂചന പ്രേതയകമായി ഠരാമർശിക്കുന്നിേെലം

ലിംഗപ്രതയയത്തിലൂ്ട ഠദത്തി്െ ലിംഗസൃഭാവ്ത്ത നിഘണ്ടുക്കൾ പ്രതിഫലി
പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തി്ല ഏകഭാഷാ നിഘണ്ടുവായ ശബ്ദതാരാവലിയം
ദൃിഭാഷാനിഘണ്ടുവായ

ഗുണ്ടർട്ടനിഘണ്ടുവം

ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ

വയക്തമാൄന്നത്, ഒേരാ നിഘണ്ടുവം സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഠദ്ത്ര്ഞ്ഞടുപ്പ്
ലിംഗവയവസ്ഥ്യയം

നിർണയിച്ചിട്ട്ണ്ടന്നാണ്.

ഗുണ്ടർട്ട്

നിഘണ്ടുകാരൻ
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എന്നതി്നാപ്പം വയാകരണകാരൻ ടിയാണ്, അേഹം ഭാഷയിൽ ത്രിലിംഗം
ഉ്ണ്ടന്നും അവ അടയാള്പ്പടുത്തുന്നതിനായി അൾ, ത്തി, ച്ചി, ട്ടി, റ്റി, ഇ, അ (ആ
ൄറുകിയത് ) എന്നിങ്ങ്ന പ്രതയയങ്ങളു്ണ്ടന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണ്ടർട്ട
നിഘണ്ടുവിലം സ്ത്രീലിംഗരൂഠങ്ങളായി അടയാള്പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതയയ
ത്തിലൂന്നി വരുന്നതും ്ലൌകികമായി സ്ത്രീ സൃഭാവത്തിലൂന്നിയവയമാണ്. രൂഠഠര
മായ വയതയാസ്ത്തയം ഗുണ്ടർട്ട് േചർക്കുന്നുണ്ട്. ‘ഉദാ- അടിയാൻ, അടിയാൾഅടിയാത്തി,

അടിയാട്ടി’.

മലയാളശബ്ദങ്ങളിൽ

സംസ്കൃത

ആധികയം

ധാരാളമു്ണ്ടന്ന വസ്തുത നിലനിൽ്ക്ക ത്ന്ന അവ്യ മലയാള വയാകരണ
സങ്കല്പത്തിന്നടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുണ്ടർട്ട് േരഖ്പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഅബല,പ്രിയ,...

സംസ്കൃതസൃാധീനം

പ്രകടമായിരിക്കുന്ന

ശബ്ദതാരാവലി

ദീർഘസൃരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്ത്രീലിംഗ രൂഠങ്ങ്ള്യൊം സംസ്കൃതലിംഗ
വയവസ്ഥ

അനുസരിച്ചാണ്

അടയാളപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഉദാ-അബലാ,

അ്പ്രൌഢാ, പ്രിയാ....
പ്രധാനമായം മൂന്നു തരത്തിലാണ് ഠദങ്ങൾ അവയ്ട ലിംഗസൃഭാവ്ത്ത
്വളി്പ്പടുത്തുന്നത്. ന്ന് വയാകരണികമാണ്, അത് പ്രതയയ (gender marker)
ത്തിലൂ്ടയാ്ണന്ന് സൂചിപ്പിച്ച. അത്തരം ഠദങ്ങ്ള വയാകരണിക ലിംഗസംവർഗ
ഠദങ്ങൾ

(grammatical

gender

words)

എന്നാണ്

ഠറയന്നത്.

മ്റ്റാന്ന്

പ്രതയയങ്ങ്ളാന്നും േചരാ്ത പ്രെതയാ ത്ന്ന ലിംഗസൃഭാവം ്വളി്പ്പടുത്തുന്ന
േകാശിമങ്ങളാണ് (lexical gender). അത്തരം ഠദങ്ങളിൽ അർഥം പ്രധാനമാണ്.
അടുത്തത് േകാശിമങ്ങളായിരി്ക്ക ത്ന്ന സമസ്തഠദത്തിൽ ഉത്തരഠദമായി
വരുേമ്പാൾ പ്രതയയ സൃഭാവം വകവരിച്ച് ലിംഗസൃഭാവ്ത്ത േവർതിരിച്ച
കാണിക്കുന്നു. അത്തരം ഠദങ്ങ്ള േകാശീയ- വയാകരണിക ഠദങ്ങൾ (Lexicalgrammatical words) എന്നു ഠറയാം. ഉദാ- അക്ഷി, മിഴി എന്നിവ േകാശിമങ്ങളാണ്
(lexical)

അേതസമയം

മീനാക്ഷി,

ഠങ്കജാക്ഷി,

മാൻമിഴി

എന്നിങ്ങ്ന

സമസ്തഠദമായി മാറുേമ്പാൾ ഠദാന്ത്യത്തി്ല ‘ഇ’ പ്രതയയമായി മാറി സ്ത്രീലിംഗ
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രൂഠമാവന്നു. ഇത്തരം മൂന്നു തലത്തിലം ഊന്നിയള്ള ധാരാളം ഠദങ്ങൾ
നിഘണ്ടുക്കളിൽ കാണാം.
3.8. പ്രതയയവത്കരണവം ലിംഗഠദവിനിർമ്മിതിയം
രു നാമഠദം ഏതു ലിംഗവിഭാഗത്തിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു്വന്ന് തിരിച്ചറിയന്ന
തിനായി സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അടയാളരൂഠമാണ് പ്രതയയങ്ങൾ. ലിംഗവയവസ്ഥ
നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഷക്ളൊം ഠദതലത്തിൽ പ്രതയയ്ത്ത നിയമിക്കുകയം അതു
വഴി ലിംഗനിർണയം സാധയമാക്കുകയം ്ചയ്യുന്നു. ഭാഷയ്ട ലിംഗഠരത്യ ടി
്വളി്പ്പടുത്താൻ പ്രതയയങ്ങൾക്കു കഴിയന്നു. മലയാളം ്ഠാതു്വ പും, സ്ത്രീ,
നപുംസകം എന്ന ത്രിലിംഗവയവസ്ഥയം അവ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രതയയങ്ങ്ളയം
ഉൾ്ക്കാള്ളുന്നു. ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയകളിൽ നാമഠദങ്ങൾ വരുന്നിട്ത്തൊം
അവയ്ട ലിംഗസൃഭാവ്ത്ത സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രതയയങ്ങൾക്ക് കഴിയന്നു. അർഥാ
ടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലിംഗം നിർണയിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പ്രതയയത്തി്െ
ആവശയമിെന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ്ക്കാപ്പം പ്രതയയാധിഷ്ഠിത ലിംഗവയവേഛദനം
ഭാഷയിൽ ഇ്െന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടണ്ട് (സുൄമാരഠിള്ള: 1976, സി.
വി. വാസുേദവഭട്ടതിരി:1980 ) . എന്നാൽ അതി്ന യക്തിർവർവം നിരസിക്കുകയം
മലയാളത്തിൽ ലിംഗപ്രതയയങ്ങളിലൂ്ടയള്ള ലിംഗവയവേഛദനം ഉ്ണ്ടന്നും സർവ
നാമങ്ങളിലം ഠദതലത്തിലം അത് പ്രകടമാ്ണന്നും ്ക. ശ്രീൄമാരി (ശ്രീൄമാരി,
്ക: 2003) വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. സമാനേമാ വയതയസ്തേമാ ആയ ലിംഗസമൂഹം
ഉൾ്ക്കാള്ളുന്ന ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയകളിൽ ഠലേപ്പാള്ളൃം കടന്നു വരുന്നത്
‘അൻ’ പ്രതയയമാണ്. അതായത് ്ഠാതു സമൂഹ്ത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
പ്രക്രിയകളിൽ േഠാലം കടന്നുവരുന്ന ഠദങ്ങൾ പ്രതയയാധിഷ്ഠിതമാവകയം രു
ലിംഗ്ത്ത ആധാരമാക്കി ്ഠാതുലിംഗ്മന്ന രീതിയിൽ വിനിമയം ്ചയ്യ്പ്പടുന്നു.
‘എള്ളൃത്തുകാരൻ’, ‘ചരിത്രകാരൻ’, ‘ഠണ്ഡിതൻ’, ‘മനുഷയൻ’, ‘രക്ഷകൻ’, തുടങ്ങിയ
ഠദപ്രേയാഗ

വിശകലനത്തിൽ

അവ

െതയമായി

േബാധയ്പ്പടും.

അതു
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പ്രധാനമായം പുെിംഗേകന്ദ്രിതമാണ്. അതായത് ഭാഷയിൽ പുരുഷാധിഠതയ
പ്രവണത പ്രതയയതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയം ലിംഗവിേവചനത്തിനു കാരണ
മാവകയം ്ചയ്യുന്നുണ്ട്.
സാമൂഹികമായ ആധിഠതയമേനാഭാവവം അധികാരവം അറിവം രു വിഭാഗ
ത്തിേെതായി മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന രു വയവസ്ഥിതിയിലാണ് പ്രതയയങ്ങളും
രൂഠം ്കാണ്ട്തന്ന് തീർച്ച്ഠടുത്താം. മലയാളത്തി്െ വയാകരണചരിത്രം
ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാള്ളൃം പുരുഷനിർമ്മിതമായ വിജ്ഞാനേമഖലയാ്ണന്നു കാണാം.
സൃാഭാവികമായം

വയാകരണിക

ലിംഗസംവർഗ

അടയാള്പ്പടുത്തലകളിലം

ലിംഗാധിഠതയം കടന്നുവരാം. മാത്രമെ മലയാള ഭാഷാേഗാത്രത്തിെ ചരിത്ര
വളർച്ച്യ ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ആദയകാലങ്ങളിൽ അത് പുരുഷലിംഗ്ത്ത
മാത്രമാണ് ഉൾ്ക്കാണ്ടിരുന്നത്. ർവർവദ്രാവിഡത്തിൽ പുരുഷൻ, പുരുേഷതരം
എന്ന വിഭജനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുരുഷന് അന്നും ചരിത്രഠരമായി സ്ഥാനം
ലഭയമാവകയം സ്ത്രീയ്ക്ക് ലഭയമാവാ്ത േഠാവകയം ്ചയ്തു. പുരുേഷതര ലിംഗം
എന്നിടത്തു നിന്നുമാണ് സ്ത്രീലിംഗവം നപുംസകവം ഉണ്ടായിതീരുന്നത്. അതായത്
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര സമീഠനത്തിൽ ഠരിേശാധിക്കുകയാ്ണങ്കിൽ അധികാരം
കയ്യാളിയിരുന്ന പുരുഷൻ അവന് അനുലമായ ഭാഷ്യ നിർമ്മിക്കുകയം
അേതാ്ടാപ്പം താണ ഠദവിയിേലക്ക് സ്ത്രീക്ള തുക്കി നിറുത്തുകയം ്ചയ്തു.
പ്രതയയവിനിമയത്തിൽ

പ്രവർത്തിക്കുന്നതും

ഈ്യാരു

ആധിഠതയമാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ ലിംഗപ്രതയയവത്കരണം ലിംഗഠദവി നിർണയ്ത്ത കാരയമായി
ബാധിക്കുന്നു. അത്

വയക്തമാക്കുന്നതിന്

സാധയമാൄം.

നിഘണ്ടുക്കളിൽ

വത്കരണം

ലിംഗഠദവി

ഠദതലത്തി്ല വിശകലനം വഴി

നിന്നുള്ള

നിർണയത്തിനു

ഠദവിശകലനത്തിലൂ്ട
കാരണമാൄന്നുേണ്ടാ

അറിയവാനാവം.
3.9. വയാകരണിക ലിംഗസൂചക ഠദങ്ങൾ - ശബ്ദതാരാവലിയിൽ

പ്രതയയ
എന്ന്
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്ഠാതു്വ മലയാളം ത്രിലിംഗ വയവസ്ഥയാണ് ഠിൻതുടരുന്നത്. അർഥ്ത്ത
ആധാരമാക്കിയാ്ണങ്കിലം
പ്രതയയാധിഷ്ഠിതമായ

പ്രതയയങ്ങളിലൂ്ട

ലിംഗസൂചന

പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്നു ലിംഗ രൂഠ ഠദങ്ങേളയം ശബ്ദതാരാവലിയിൽ

കാണാം.
3.9. ഠട്ടിക (7). വയാകരണിക ലിംഗസൂചക ഠദങ്ങൾ - ശബ്ദതാരാവലിയിൽ
സ്ത്രീലിംഗം

പുെിംഗം

നപുംസകം

1. അവൾ

അവൻ

അത്

2. കള്ളി

കള്ളൻ

കള്ളം

3. കാമയാ

കാമയൻ

കാമയം

4. ്കൌലീന

്കൌലീനൻ

്കൌലീനം

5. ഗംഭീര

ഗംഭീരൻ

ഗംഭീരം

6. ചഠല

ചഠലൻ

ചഠലം

7. ചരി

ചരൻ

ചരം

8. ദുഷ്ട

ദുഷ്ടൻ

ദുഷ്ടം

9. ദുശ്ശീല

ദുശ്ശീലൻ

ദുശ്ശീലം

10. ധീര

ധീരൻ

ധീരം

വയാകരണെതികളിൽ

കാണുന്ന

എൊതരം

പ്രതയയ

രൂഠങ്ങളും

‘ശബ്ദതാരാവലി’ യിലം കാണുന്നുണ്ട്. ‘ശബ്ദതാരാവലി’ യിൽ സംസ്കൃതഠദങ്ങളു്ട
ആധികയം ഉള്ളതു ്കാണ്ട് സംസ്കൃത പുെിംഗ പ്രതയയരൂഠങ്ങൾ ധാരാളം
കാണുന്നുണ്ട്. പുെിംഗസൂചകമായ ‘അൻ’, ‘ആൻ’, ‘ആളൻ’ എന്നിവയിൽ വരുന്ന
ഠദങ്ങൾ ചുവ്ട േചർക്കുന്നു.
3.9. ഠട്ടിക (8). പുെിംഗസൂചക പ്രതയയാധിഷ്ഠിത രൂഠങ്ങൾ
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അൻ

ആൻ/ൻ

ആളൻ

അൄലൻ,

അകത്താൻ,

മണവാളൻ

അധിഠൻ

അതിയാൻ

പുണയാളൻ

അനുജൻ

കണിയാൻ

ട്ടാളൻ

വീരൻ

ചാന്നാൻ

്താഴിലാളൻ

രക്ഷകൻ

തമ്പരാൻ

ഠങ്കാളൻ

സ്ത്രീലിംഗസൂചകമായ

പ്രതയയാധിഷ്ഠിത

രൂഠങ്ങൾ

നിഘണ്ടുവിൽ

പ്രതയക്ഷ്പ്പടുന്നത് ചുവ്ട േചർക്കുന്ന രൂഠത്തിലാണ്,
3.9. ഠട്ടിക (9). സ്ത്രീലിംഗസൂചക പ്രതയയാധിഷ്ഠിത രൂഠങ്ങൾ
ആൾ

അൾ

അ/

/ൾ

ആ

ത്തി

ച്ചി

ട്ടി/

റ്റി

ആ

ഈ
/ഇ

ട്ടി
ചന്ദ്രേനർമുഖി

അവൾ

പ്രിയാ

യാൾ
വരമിഴിയാൾ

േനരിടയാൾ

മകൾ

്ഠങ്ങ

കാന്ത്ാ

തയ്യലാൾ

്ചട്ടി

കണി

േവ

ത്തി

ച്ചി

യാട്ടി

റ്റി

ൄറത്തി

നുണ

ചാന്നാ

ച്ചി

ട്ടി

്കാ

തമ്പരാ

ത്തി

തിച്ചി

ട്ടി

കന്നാ

്കാടി

വയറ്റാ

ത്തി

ച്ചി

ട്ടി

തട്ടാ

ഠതിച്ചി ്വപ്പാ

അബല കരുവാ

ൾ
ഠിറനുതലാൾ

ഈഴ

ഭാരയ

ത്തി

ട്ടി

ൄറുമ്പി

കള്ളി

മിടുക്കി

സുന്ദരി

നടി
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3.10. വയാകരണിക ലിംഗസൂചക ഠദങ്ങൾ- നിഘണ്ടുക്കളിൽ-സ്ത്രീഠക്ഷ വിശകലനം
മലയാള

വയാകരണെതികളു്ട

ലിംഗസങ്കല്പത്തി്െ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ

നിഘണ്ടുക്കളി്ല നാമഠദങ്ങളി്ല ലിംഗസൃഭാവ്ത്ത വിശകലനം ്ചയ്യാനാണ്
ഇവി്ട ശ്രമിക്കുന്നത്. ലിംഗഠരമായ ആധിഠതയം സാമൂഹികമായി നിലനിൽക്കുന്നു
്ണ്ടന്നും അത് ഭാഷയിൽ പ്രകടമാ്ണന്നും ഉള്ള ഠരികല്പനകളു്ട അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ടിയാണ് ഈ വിശകലനം. വയാകരണത്തി്ല ലിംഗസങ്കല്പ്ത്ത ഠല
രീതിയിൽ ഠനിക്ക്പ്പട്ടിട്ടണ്ട്. ഒേരാ വയാകരണെതികളു്ടയം ലിംഗവയവസ്ഥ,
വിഭജനം, പ്രതയയം എന്നിവ്യ താരതമയാത്മകമായി ഠനിക്കുന്ന ഠനനങ്ങളുണ്ട്.
വയാകരണെതികളിൽ ഊന്നിവന്ന ഠനനങ്ങ്ള േമരി, എൻ. ്ക (2015:) േക്രാഡീ
കരിച്ച് അഠഗ്രഥിക്കുന്നുണ്ട്. േപ്രമ, എസ് (2017:), ഐശൃരയ, ഠി. (2017) എന്നിവരു്ട
ഠനനങ്ങളും ഈ ഗണത്തിൽ ്ഠടുന്നവയാണ്. ഇതിൽ നിന്നു ഭിന്നമായി സ്ത്രീഠക്ഷ
സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര സമീഠനമാണ് ഇവി്ട സൃീകരിക്കുന്നത്.
മിഷണറി, സൃേദശീയ വയാകരണെതികളി്ലൊം ലിംഗം എന്ന വയാകരണിക
സംവർഗ്ത്ത അടയാള്പ്പടുത്തിയിട്ടണ്ട്. അർഥഠരമായ ലിംഗവയവസ്ഥയ്ട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിംഗ പ്രതയയങ്ങളിലൂ്ടേയാ േകാശിമങ്ങൾ തനി്യേയാ
ലിംഗസൂചന നൽൄന്നു. മലയാളത്തി്ല ്ഠാതു നിഘണ്ടുക്കൾ ഠരിേശാധിക്കു
േമ്പാൾ, തലപ്പദം അഥവാ മുഖയഠദം, വയാകരണിക സംവർഗം,

അർഥം,

പ്രേയാഗരീതി എന്നിങ്ങ്നയാണ് ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ അടയാള്പ്പടുത്തുന്നത്.
ഏതു നിഘണ്ടുവിലായാലം മുഖയഠദവം അർഥവം പ്രധാനമാണ്. മലയാള നിഘണ്ടു
ക്കളു്ട മുഖയഠദം ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ വയക്തമാവന്നത് പുെിംഗഠദങ്ങ്ള പ്രധാന
മായി കാണുന്നു്വന്നാണ്.
1. “അംശകൻഅംശസംരിതൻ

1. രു ഠങ്കിന് അവകാശമുള്ളവൻ, 2. ബന്ധു. 3.
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2. അംശയിതാവ്- ഠങ്കിട്ട ്കാടുക്കുന്നവൻ.
3. അംശുലൻ- 1. പ്രകാശമുള്ളവൻ, േശാഭയള്ളവൻ, 2. ചാണകയൻ. 3.
സനയാസി
4. അന്ത്ർമ്മുഖൻ- ആത്മധയാനനിരതൻ” (ശബ്ദതാരാവലി: 1927)
5. “അനുഗൻ- follower
6. അനുജൻ- അനിശൻ, അനിയൻ, fem- അനുജ, അനുജത്തി-after born,
younger child, younger brother and sister.
7. മകൻ- A son, േമാൻ , മകൾ- daughter” (ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു: 2013).
തലപ്പദം എന്ന നിലയിൽ നിഘണ്ടുക്കൾ അടയാള്പ്പടുത്തുന്നത് പുെിംഗ
ഠദങ്ങ്ളയാണ്.

‘ശബ്ദതാരാവലി’യിലം

‘ഗുണ്ടർട്ട്നിഘണ്ടു’

വില്മാ്ക്ക

കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ്. നിഘണ്ടു ക്രിയാഠദങ്ങ്ളയം നപുംസകരൂഠ്ത്ത
യം തലപ്പദമായി ്കാണ്ടു വരുന്നു്ണ്ടങ്കിലം സ്ത്രീ-പും ലിംഗ ഠദങ്ങളിൽ പ്രമുഖ
സ്ഥാനം നൽൄന്നത് പുെിംഗസൂചകങ്ങൾക്കാണ്. പുെിംഗപ്രതയയമായി വയാകരണ
െതികൾ ്ഠാതു്വ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടള്ളത്
ടാ്ത

നപുംസകരൂഠത്തിലം

‘അൻ’ പ്രതയയമാണ്. പുെിംഗരൂഠങ്ങൾ

‘അൻ’

പ്രതയയം

കാണാ്മന്ന്

ഗുണ്ടർട്ട്

ഠറയന്നു്ണ്ടങ്കിലം അത് തദൃത്തദ്ധിതമാ്ണന്ന നിരീക്ഷണം ഠിന്നീട് ഉണ്ടാവന്നു
ണ്ട് (േകരളഠാണിനീയം: 174). േകരളഠാണിനീയം മുതലള്ള വയാകരണെതി
ക്ളൊം അത് ശരി വയ്ക്കുന്നു. തദൃത്തദ്ധിതരൂഠങ്ങൾ സ്ത്രീ- പും സൂചക ഠദങ്ങളിൽ
ലിംഗപ്രതയയമായി പ്രവർത്തിക്കു്മങ്കിലം നപുംസകരൂഠത്തിൽ തദ്ധിതസൃഭാവം
കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിഘണ്ടുവിൽ തദ്ധിത പ്രതയയമായി വരുന്ന ‘അൻ’
രൂഠങ്ങൾ പുെിംഗസൂചകമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ്തക്കൻ, വടക്കൻ, നാടൻ,
പ്രാണൻ, ജീവൻ തുടങ്ങിയ തദ്ധിതരൂഠങ്ങ്ളൊം നിഘണ്ടുവിൽ എത്തുന്നേതാേട
പുെിംഗേകന്ദ്രിതമാവന്നു. ലിംഗഠക്ഷം എന്നവകാശ്പ്പടാൻ കഴിയാത്ത ഠദങ്ങൾ
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േഠാലം പ്രതയയബലത്തിലൂ്ട ലിംഗസൃഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സജ്ജമാ്ണന്നു
സാരം. മാത്രമെ പുെിംഗസൃഭാവമാണ് ടുതലായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് . ഇത്
്ഫമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്ര തലത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ, ഭാഷയിൽ പുരുഷാ
ധിഠതയ

പ്രവണത

േബാധയ്പ്പടുന്നു.

നിലനിൽക്കുന്നു്വന്ന
്ഠാതുവായി

ഠരികല്പന്യ

സൂചിപ്പിക്കുന്ന

ശരിവയ്ക്കുന്നതായി

ഠദങ്ങളും

നിഘണ്ടുവിൽ

എത്തുേമ്പാൾ പുെിംഗമായി മാറുന്നതു കാണാം. ലിംഗപ്രതയയ്ത്ത വിശാലമായി
േനാക്കിക്കണ്ട െതിയാണ്
വയാകരണത്തിലൂ്ട സ്ത്രീ

‘മലയാൺമയ്ട വയാകരണം’. മലയാൺമയ്ട
പും ലിംഗത്തിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നവ്യ ്ഠാതുവായി

സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉഠേയാഗിക്കുന്ന പ്രതയയമാണ് ‘ആളി’. ലിംഗനിരേഠക്ഷ സങ്കല്പം
(gender neutral terms ) എന്ന രീതിയിൽ േജാർജ് മാത്തൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന
‘ആളി’ സ്ത്രീഠക്ഷ സമീഠനത്തിൽ വലി്യാരു ഭാഷാവിപ്ലവമാണ്. എന്നാൽ
തീർത്തും പുരുഷ വിഭാഗത്തിേലക്ക് മാത്രം ചുരുക്കി ലിംഗനിരേഠക്ഷ്മന്ന വിശാല
സങ്കല്പ്ത്ത

ലിംഗഠക്ഷസൃഭാവത്തിേലക്ക്

മാറ്റിതീർക്കുന്നതായി

നിഘണ്ടു

തലത്തിൽ ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ കാണാവന്നതാണ്. ‘ആളി’ എന്നതിന് നിഘണ്ടു
വിവരണം ഇപ്രകാരമാണ്:‘ആളി (1)- ആളുന്നവൻ, ഭരിക്കുന്നവൻ, ഉള്ളവൻ,
വഹിക്കുന്നവൻ
ആളി (2)- നിര, ഠംക്തി, ട്ടം
ആളി (3)- സഖി, േതാഴി (പ്പം കളിച്ച വളർന്നവൾ)
ആളി

(4)-

സിംഹത്തി്െ

വർഗത്തിൽ്പ്പട്ട

സാങ്കല്പിക മൃഗം, േതൾ, വണ്ട്.
ആളി (5)- ‘ആളുക’ എന്നതി്െ രിതകാല രൂഠം’.
(ശബ്ദതാരാവലി: 2017, പുറം 298- 299).
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േജാർജ് മാത്ത്െ സങ്കല്പനത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ സമീഠനമാണ്
‘ആളി’ വക്ക്കാള്ളുന്നത്. ‘ആളി’ യ്ട ന്നാമ്ത്ത അർഥം ത്ന്ന ലിംഗഠക്ഷ
സൃഭാവത്തിൽ

ഉള്ളതാണ്.

ആളിയമായി

ബന്ധ്പ്പട്ട

മറ്റു

ഠദങ്ങൾ

ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാഴാണ് അത് ടുതൽ േബാധയമാവന്നത്.
3.10. ഠട്ടിക (10). ആളി േചർന്ന ഠദങ്ങളും അർഥവം
നമ്പർ

ഠദം

അർഥം

1

ഇരപ്പാളി

യാചകൻ, ഇരപ്പൻ

2

ഊരാളി

1.
ഊരി്ല
അധികാരി,
2.
സ്ഥലവാസി.
3.
്തങ്ങു
കയറ്റം
്താഴിലായിട്ടള്ള
ജാതി.

3

എതിരാളി

ശത്രു

4

എത്തുവാളി

ചതിയൻ

5

ഏഞ്ഞാളി

്മലിഞ്ഞവൻ
(്തക്കൻ പ്രേയാഗം)

6

ഏറ്റാളി

്തങ്ങു കയറുന്നവൻ

7

ൄറ്റവാളി

ൄറ്റം ്ചയ്തവൻ

8

ട്ടാളി

ട്ടകാരൻ

9

്കാലയാളി

്കാലഠാതകി
(്കാലക്കുറ്റം
്ചയ്തവൻ,
മഹാക്രൂരൻ)

10

്താഴിലാളി

ഠണിക്കാരൻ,
ഏ്തങ്കിലം
്താഴിലിൽ
ഏർ്പ്പട്ടവൻ,
ലിേവലക്കാരൻ

11

ഠങ്കാളി

ഠങ്കുകാരൻ
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12

ഠിഴയാളി

ൄറ്റക്കാരൻ

13

േഠാരാളി

യദ്ധവിദഗ്ദ്ധൻ, ഭടൻ

14

മലയാളി

1.മലയാളേദശക്കാരൻ,
േകരളീയൻ,
2.
മലയിൽ
ഠാർക്കുന്നവൻ

15

മുതലാളി

ഉടമ,
വലിയ
കച്ചവടക്കാരൻ

16

വിൊളി

വില്ലു്കാണ്ട് യദ്ധം
്ചയ്യാൻ
സാമർഥയമുള്ളവൻ

‘ആളി’ തീർത്തും പുെിംഗേകന്ദ്രിത ഠദമാ്ണന്നാണ് നിഘണ്ടു കാണിച്ച
തരുന്നത്. ‘ആളി’ േചർന്ന ഠദങ്ങൾ ്ഠാതുരൂഠത്തിൽ ഉഠേയാഗിക്കുന്നതിൽ
നിന്നും േജാർജ് മാത്ത്െ സമീഠനമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. ‘ഠങ്കാളി’,
‘മലയാളി’ എന്നീ ഠദങ്ങ്ളൊം ്ഠാതുസമൂഹം ലിംഗനിരേഠക്ഷമായാണ്
ഉഠേയാഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിഘണ്ടുവിൽ എത്തുന്നേതാ്ട ഈ ഠദങ്ങൾ
എൊം ലിംഗഠക്ഷസൃഭാവം കാണിക്കുകയം രു വിഭാഗത്തിേലക്ക് മാത്രം
ചുരുങ്ങി േഠാവകയം ്ചയ്യുന്നു. വയാകരണിക ലിംഗസങ്കല്പം ്കാണ്ടു വരുന്ന
ലിംഗഠക്ഷരഹിത സങ്കല്പം േഠാലം നിഘണ്ടുക്കളി്ലത്തുേമ്പാൾ പുെിംഗ
വത്കരണത്തിനു വിേധയമാവന്നു. നിഘണ്ടുവി്െ ലിംഗഠക്ഷഠാതഠരമായ
സമീഠനമാണ് ഇവി്ട പ്രകടമാൄന്നത്.

നിലനിൽക്കുന്ന പുരുഷാധിഠതയ

വയവസ്ഥ അർഥസമീഠനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയം ലിംഗവിേവചനം നിഘണ്ടു
ക്കളിൽ പ്രകടമാവകയം ്ചയ്യുന്നു.
3.11. അധയായസംഗ്രഹം
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ലിംഗം എന്ന ആശയ്ത്ത ഭാഷാഠനനേമഖലയിൽ ആദയം ചർച്ച്ക്കടുക്കുന്നത്
വയാകരണതലത്തിലാണ്. നാമഠദങ്ങളു്ട വർഗീകരണത്തിലാണ് ലിംഗ്ത്തയം
വിശദീകരിക്കുന്നത്. േലാകഭാഷക്ളൊം േര തരം ലിംഗസമീഠനമെ പുലർത്തു
ന്നത്. രൂഠ്ത്തേയാ അർഥ്ത്തേയാ അടിസ്ഥാന്പ്പടുത്തി ലിംഗവയവസ്ഥ
നിർണയിക്കുന്നു. ലിംഗവയവസ്ഥ, ലിംഗവിഭജനം, ലിംഗപ്രതയയം എന്നിവയി്ലൊം
ഭാഷകൾ തമ്മിൽ സാമയവവജാതയങ്ങളുണ്ട്.
മലയാളം അർഥ്ത്ത അടിസ്ഥാന്പ്പടുത്തി ത്രിലിംഗവിഭജന രീതിയാണ്
്ഠാതു്വ സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തി്െ പ്രാചീന വയാകരണെതി എന്ന
നിലയിൽ ടി പ്രസിദ്ധിയള്ള ‘ലീലാതിലകം’ മുതൽക്കിേങ്ങാട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടള്ള
കാരയമാണ്

േമൽസൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീലിംഗം,

പുെിംഗം,

നപുംസകം

എന്നിങ്ങ്നയാണ് ലിംഗവിഭജനം. എന്നാൽ േജാർജ് മാത്തൻ (1863), ഠി. ്ക.
നാരായണഠിള്ള (1937), ്ക. സുൄമാരപ്പിള്ള (1976), സി. വി. വാസുേദവ ഭട്ടതിരി (
1989), സി,്ക. ചന്ദ്രേശഖരൻനായർ, േഗാഠിക്കുട്ടൻ (2002) എന്നിവർ അലിംഗം,
സാമാനയലിംഗം, ഉഭയലിംഗം എന്നിങ്ങ്നയള്ള സംജ്ഞകളിൽ ന്ന് ഉഠേയാഗി
ക്കുകയം നാലായി ലിംഗവിഭജനം നടത്തുകയം ്ചയ്തിട്ടണ്ട്. ലിംഗപ്രതയയ്ത്ത
സംബന്ധിച്ച് മലയാള വയാകരണെതികൾ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
മലയാളവയാകരണെതികളി്ല ലിംഗസങ്കല്പ്ത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി മലയാള
നിഘണ്ടുക്കൾ ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ‘ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു’, ഗുണ്ടർട്ടി്െ വയാകരണ
ലിംഗസങ്കല്പവമായി േയാജിച്ച േഠാവന്നതായി കാണാം. പ്രേതയകിച്ചം ലിംഗപ്രതയയ
കാരയത്തിൽ. സംസ്കൃത ഠദങ്ങ്ള മലയാളത്തി്െതായ രീതിയിലാണ് ഗുണ്ടർട്ട്
േരഖ്പ്പടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ശബ്ദതാരാവലി സംസ്കൃതഠദങ്ങൾക്ക് സംസ്കൃത
ത്തി്െതായ പ്രതയയവശലിയാണ് സൃീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രതയയവത്കരണം ലിംഗഠദവി നിർണയ്ത്ത പ്രകടമായി സൃാധീനിക്കുന്നു
്വന്നാണ്

ഠദവിശകലനത്തിൽ േബാധയ്പ്പട്ടത്. ്ഫമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്ര
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സമീഠനത്തിൽ

ഠരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ

നിഘണ്ടുക്കൾ

പ്രഥമലിംഗം

എന്ന

ഠരിഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത് പുെിംഗരൂഠങ്ങൾക്കാണ്. തലപ്പദമായി നിഘണ്ടു
അടയാള്പ്പടുത്തുന്നതും പുെിംഗ രൂഠമാണ്. അവയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി
സ്ത്രീലിംഗരൂഠ്ത്ത ഉൾ്പ്പടുത്തുകേയാ അ്െങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗ സൂചകഠദങ്ങ്ള
അടയാള്പ്പടുത്താ്ത ഴിവാക്കുകേയാ ്ചയ്യുന്നു. ്ഠാതുലിംഗസൂചക ഠദങ്ങളും
നിഘണ്ടുവിൽ എത്തുേമ്പാൾ പുെിംഗേകന്ദ്രിതമാവന്നു. ലിംഗഠക്ഷഠാതമിൊത്ത
പ്രതയയമായി േജാർജ് മാത്തൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ആളി’ പ്രതയയം നിഘണ്ടുവിൽ
ലിംഗഠക്ഷസൃഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് വയാകരണിക ലിംഗസങ്കല്പം
്കാണ്ടുവന്ന ലിംഗനിരേഠക്ഷ സങ്കല്പ്ത്ത നിഘണ്ടു നിരാകരിക്കുകയം െതയമായ
ലിംഗവിേവചനം ഠദ, അർഥ വിവരണത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയം ്ചയ്യുന്നു.
സാമൂഹികമായ ആധിഠതയമേനാഭാവം ഭാഷയിൽ പ്രകടമാവകയം അത് ഭാഷാ
േരാതൃഗ്രന്ഥങ്ങളിലം സൃാധീനിക്കുകയം, അതുവഴി ലിംഗവിേവചന മൂലയങ്ങ്ള
നിലനിറുത്തുകയം ്ചയ്യുന്നു.
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അധയായം- നാല്
ക ാശിമലിംഗവയവസ്ഥ: മലയാളത്തിൽ
4.0. ആമുഖം
വയാ രണതലത്തിൽ

ലിംഗമമന്ന

സങ്കല്പമത്ത

അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

പ്രധാനമായം രണ്ട് സമീപനങ്ങളിലൂന്നിയാണ്. നാമപദങ്ങൾ അവയമെ ലിംഗ
സവഭാവമത്ത

രൂപമത്തകയാ

അർഥമത്തകയാ

പ്ര െിപ്പിക്കുന്നു. അർഥമത്ത പ്രധാനമായി

അെിസ്ഥാനമപ്പടുത്തി

ണ്ടുമ ാണ്ട് ലിംഗസൂചന നൽകുന്ന

പദങ്ങമളയാണ് ക ാശിമലിംഗ സൂച പദങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. പ്രകതയ
പ്രതയയങ്ങൾ കചരുന്നില്ല. അതായത് ഒരു പദം തനിമയ ലിംഗസൂചന നിർണ
യിക്കുന്നുമവന്നു സാരം. ഉദാ-അമ്മ,ഭാരയ,സ്ത്രീ... എന്നിവ. അർഥാെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ഈ ലിംഗവയവസ്ഥ മലയാളത്തിൽ എങ്ങമനമയന്നും അമതങ്ങമന ഭാഷയിമല
ലിംഗകഭദമത്ത

നിർണയിക്കുന്നുമവന്നും

നിഘണ്ടുക്കളിൽ

എങ്ങമന

പ്രവർത്തിക്കുന്നുമവന്നുമുള്ള അകനവഷണമാണ് ഈ അധയായത്തിൽ.
4.1. അർഥവം ലിംഗവയവസ്ഥയം
ഒരു പ്രകതയ നിർവ്വചനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ

ഴിയന്ന സങ്കല്പനമല്ല

അർഥം. അകതസമയം അർഥത്തിമെ സവികശഷത മളയം ഭാഷാപഠനത്തിമല
പ്രാധാനയമത്തയം

അക്കാദമി മായി

വിലയിരുത്തമപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

“സമഗ്രമായ

സന്ദർഭത്തിമെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വചിക്കാവന്ന ഭാഷാനിഷ്ഠ സംകവദന
സാരം (content)” എന്നാണ് അർഥമത്ത വി. ആർ.

പ്രകബാധചന്ദ്രൻ നായർ

വിവരിക്കുന്നത് (2012: പുറം- 605). അർഥമത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയപഠന
മാണ് അർഥവിജ്ഞാനം (semantics). അർഥപഠനമത്ത ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിമല
ദുർബലമണ്ഡലമായാണ് ബ്ലംഫീൽഡ് അെയാളമപ്പടുത്തിയത്. ബ്ലംഫീൽഡിയൻനവബ്ലംഫീൽഡിയൻ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭാഷയമെ ഒരു പരിധീകയാപവയവസ്ഥ
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(peripheral subsystem)
കചാംസ്കിയൻ

മാത്രമായി അർഥമത്ത

ാണു യം മചയ്തു. എന്നാൽ

വിപ്ലവ ാലത്ത് പ്രജന വയാ രണത്തിമല അർഥ ാണ്ഠത്തിമെ

നിയമങ്ങമള സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത ൾ ഉയരു യം
(generative

semantics)

എമന്നാരു

ശാഖ

പ്രജന ാർഥവിജ്ഞാനം

രൂപമപ്പടു യം

ഉണ്ടായി

(പ്രകബാധചന്ദ്രൻ നായർ, വി. ആർ: 2012).
സവഭാവസവികശഷത മള അെിസ്ഥാനമാക്കി അർഥമത്ത പലതായി
വർഗീ രിക്കുന്നു. വാചയം, ലാക്ഷണം, വവ ാരി ം, രീതിനിഷ്ഠം, സഹസംബന്ധം
എന്നിങ്ങമന അഞ്ചുതരം വർഗീ രണമാണ് മ . എം. പ്രഭാ രവാരിയർ
(ആധുനി ഭാഷാശാസ്ത്രം: 1972) നൽകുന്നത്. ഏഴായിട്ടാണ് െി. ബി. കവണുകഗാപാല
പണിക്കറം (ഭാഷാർഥം: 1997) വി. ആർ പ്രകബാധചന്ദ്രൻ നായരും (ഭാഷാശാസ്ത്ര
നിഘണ്ടു:

2012)

വർഗീ രിക്കുന്നത്.

അഭികധയം,

ലാക്ഷണം,

രീതിനിഷ്ഠം,

വവ ാരി ം, പ്രതിഫലിതം, സഹസംബന്ധിതം, പ്രകമയം എന്നിങ്ങമനയാണ്.
ഭാഷാർഥത്തിൽ മുഖയമായി നിൽക്കുന്ന, യക്തിനിഷ്ടവം സങ്കല്പനപരവമായ അർഥ
മത്തയാണ് അഭികധയാർഥം (denotative) ആയി

ണക്കാക്കുന്നത്.

ഇതിന്

വയാവർത്ത ലക്ഷണങ്ങളം അംഗഘെനയമുണ്ട്. അതിമെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ
കൂെിയാണ് പദത്തിമെ അർഥമത്ത വിശദീ രിക്കുന്നത്. മനുഷയതവം, പുരുഷതവം,
പ്രായം എന്നീ ഘെ ങ്ങളമെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ കൂെി അർഥവിവരണം ഭാഷയിൽ
സാധയമാകുന്നു. + - മനുഷയതവം (human) +- പുരുഷതവം (male) +- മുതിർച്ച (adults)
എന്ന

സമവാ യ

പ്ര ാരം

ആൺ,

ഇപ്ര ാരമാണ്,
ആൺ: + മനുഷയതവം+പുരുഷൻ+ മുതിർച്ച
മപൺ: +മനുഷയതവം- പുരുഷതവം+ മുതിർച്ച

മപൺ

എന്നിവമയ

വിവരിക്കുന്നത്
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ഒരു പദത്തിമെ ഇത്തരം വിവരണത്തിലൂമെ അതുൾമക്കാള്ളുന്നമതന്താണ്
എന്നതിമനാപ്പം എന്തല്ല എന്ന വിവരണം കൂെി നൽകുന്നു.
അഭികധയാർഥത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി കവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന സംകവദന
സാധയത ളാണ് ലാക്ഷണി

(connotative) അർഥത്തിൽ വരുന്നത്. ഭാഷാ

പ്രകയാഗത്തിൽ വളമര പ്രാധാനയം വഹിക്കുന്നുമണ്ടങ്കിലും വയക്തി, സമൂഹം,
സന്ദർഭം എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അർഥവം മാറന്നതാണ് ലാക്ഷണി ം എന്ന്
കവണുകഗാപാലപണിക്കർ അഭിപ്രായമപ്പടുന്നു (1997: 17). രീതിനിഷ്ഠം (stylistics),
സാമൂഹയസാഹചരയങ്ങളമായി ബന്ധമപ്പട്ടതാണ്. വവ ാരി ാർഥം (emotional)
എന്നത് വക്താവിമെ വവ ാരി ാവസ്ഥ, വിഷയകത്താടും കരാതാവികനാടും
ഉള്ള മകനാഭാവം എന്നിവ അഭിധ, ലക്ഷണ, രീതി എന്നിവയികലമതങ്കിലും വഴി
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് ആണ്. ചില ഭാഷാഘെ ങ്ങൾ മറ്റു ചിലതികനാെ് മാത്രകമ
കചരൂ. ‘മവള്ളം കുെിച്ചു’ എന്നതിനു ‘മവള്ളം
ത്തിലുള്ളതാണ്

സഹസംബന്ധാർഥം

ഴിച്ചു’ എന്നു പറയാറില്ല. ഇത്തര

(collocational).

എല്ലാ

അർഥങ്ങളം

സാഹചരയങ്ങളിൽ കൂെിയാണ് സംകവദനസാധയത നിർണയിക്കുന്നത്. അതു
മ ാണ്ടു തമന്ന അർഥങ്ങളം പരസ്പരം ബന്ധമപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വയക്തിനിഷ്ഠം കൂെി
യാണ് സാഹചരയാർഥം (situational). “സകന്താഷം- സന്താപം, നന്മ- തിന്മ, മൃദുഠിനം, സക്രിയം- നിഷ്ക്രിയം എന്നീ നാലു മാനങ്ങളിൽ സങ്കല്പിക്കാവന്ന ഏതു
ബിന്ദുവിലാണ്

ഓകരാ ഭാഷണാംശകത്താടും വയക്തി ൾക്കുള്ള പ്രതി രണം

അെയാളമപ്പടുത്താവന്നത് എന്നതിമെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ സാഹചരയാർഥം
അളക്കാമമന്ന് The measurement of Meaning (1957) എന്ന പുസ്ത ത്തിൽ

ാണാം.

എങ്കിലും ഇത്തരം അളവ ൾമക്കാന്നം ഒരു സൂക്ഷ്മതയം അവ ാശമപ്പൊനാവില്ല”
(പ്രകബാധചന്ദ്രൻ നായർ, വി. ആർ: 2012, പുറം- 606). സാഹചരയാർഥത്തിമെ
അത്രതമന്ന

വയക്തിനിഷ്ഠം

അമല്ലങ്കിലും

ഭാഷാപ്രകയാഗത്തിമല

ചില

ഊന്നലു ൾക്ക് ഉകേശിക്കുന്ന ആശയമത്ത മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
അത്തരം അർഥസംകവദനങ്ങളാണ് പ്രകമയ (thematic) അർഥത്തിൽ വരുന്നത്.

122

കമൽസൂചിപ്പിച്ച

പ്ര ാരം

പല

തരത്തിൽ

ആണ്

അർഥം

ഭാഷാ

പ്രകയാഗത്തിൽ ഇെമപടുന്നത്. പദത്തിൽ നിന്നും കവറിമട്ടാരു അസ്തിതവമല്ല
അർഥത്തിനുള്ളത്. അർഥമമന്നത് ഭാഷാപരവം സാമൂഹയപരവമാണ്. സംകവദന
സാധയത നിർണയിക്കുന്നത് സമൂഹമാണ്. സാമൂഹി വം സാംസ്കാരി വമായ
ഇെമപെലു ൾ കൂെിയാണ് അർഥം. സമൂഹനിർമ്മിതിയായ ഭാഷാഘെ ങ്ങളിലും
അർഥം നിർണായ മാണ്. പാരമ്പരയവം ആധുനി വമായ ഭാഷാവീക്ഷണങ്ങളിൽ
അർഥമത്തയം

ഉൾക്കാണ്ടിട്ടുണ്ട്.

വയാ രണത്തിമല

ലിംഗസങ്കല്പങ്ങളിൽ

അർഥാെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലിംഗനിർണയം പ്രധാനമായിരുന്നു.
അർഥമത്ത അെിസ്ഥാനമപ്പടുത്തിയള്ള ലിംഗവയവസ്ഥയാണ് ദ്രാവിഡ
കഗാത്രം മപാതുമവ സവീ രിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിമെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലിംഗ
വിഭജനവം. ദ്രാവിഡകഗാത്രത്തിൽ ലിംഗവിവരണമത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച
ളിൽ

വയക്തമാകുന്നത്

തുെർന്നിരുന്നത്

എന്നാണ്.

ആദയ ാലത്ത്
പുല്ലിംഗം,

ദവിലിംഗവയവസ്ഥയാണ്

പുല്ലിംകഗതരം

എന്ന

പിൻ

രീതിയാണ്

ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുല്ലിംകഗതരത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗവം നപുംസ വം ഉൾമപ്പടുന്നു.
നിലവിൽ ദ്രാവിഡകഗാത്രത്തിമല ഭൂരിഭാഗം ഭാഷ ളം ത്രിലിംഗ വയവസ്ഥയാണ്
ഉൾമക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർഥസമവാ യത്തിമെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ കൂെിയാണ്
ലിംഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളം സവീ രിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ രീതിയാണ്.
അതുമ ാണ്ടാണ് ലിംഗവയവസ്ഥയിലുള്ള പ്രതയയവത് രണമത്ത പല വയാ രണ
പഠിതാക്കളം വിമർശിച്ചത്. അർഥം അനുസരിച്ചാണ് ലിംഗം നിർണയിക്കുന്നത്
എങ്കിൽ പ്രതയയത്തിമെ ആവശയം ഇമല്ലന്നാണ് സി. വി. വാസുകദവഭട്ടതിരിയം
(1979), മ . സുകുമാരപിള്ളയം (1980) അഭിപ്രായമപ്പട്ടത്. അർഥം അെിസ്ഥാനം
ആക്കിയം ലിംഗപ്രതയയം സവീ രിച്ചും ഉള്ള രീതിയാണ് പല ദ്രാവിഡ ഭാഷ കളയം
കപാമല മലയാളവം സവീ രിച്ചിരിക്കുന്നത് .
4.2. ലിംഗമപാരുത്തവം ക ാശിമങ്ങളം
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ഒരു പദത്തിമെ വിവിധ രൂപകഭദങ്ങൾ കചർന്ന യൂണിറ്റാണ് ക ാശിമം
(lexeme). “വിഭക്തി-

ാല- പുരുഷ- വചനാദി വയവസ്ഥ ളിമല ധർമമനുസരിച്ചു

സംഭവിക്കാവന്ന രൂപകഭദങ്ങൾക്കതീതമായി പദാവലിയിമല (vocabulary) ഒരിനം
എമന്നണ്ണാവന്ന ഏ

ം” ( പ്രകബാധചന്ദ്രൻ നായർ, വി. ആർ: 2012) എന്നു

പറയാം. ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിമല സാകങ്കതി

പദം കൂെിയാണിത്. ക ാശിമങ്ങൾ

ലിംഗപരമായ സൂചന മള കൂെി ഉൾമക്കാള്ളുന്നു.
ലിംഗപക്ഷസവഭാവമുള്ള
നൽകു

ഭാഷ ളിൽ

നാമപദങ്ങളമെ

ലിംഗസൂചന

സവാഭാവി ം. പല മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ലിംഗം ഏമതന്ന്

നിർണയിക്കുന്നത്. ലിംഗപ്രതയയം കചർന്നു വരുന്ന പദങ്ങമള സംബന്ധിച്ച് അത്
പ്രതയക്ഷാ പ്ര െമാണ്. രൂപപരമായ അെയാളങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ സംശയത്തിന്
ഇെയില്ല. പ്രകതയ ിച്ച് ലിംഗമപാരുത്തം ഉള്ള ഭാഷമയ സംബന്ധിച്ച് ലിംഗസൂചന
നൽകു

എന്നത് പ്രധാനമാണ്. നാമപദങ്ങളമെ ലിംഗസവഭാവത്തിനനുസരിച്ച്

അനുബന്ധപദങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സവഭാവമത്തയാണ് ലിംഗമപ്പാരുത്തം
(gender agreement) എന്നത് മ ാണ്ട് ഉകേശിക്കുന്നത്. ഇൻകഡാ- യൂകറാപ്പയൻ
കഗാത്രത്തിമല മിക്ക ഭാഷ ളം ലിംഗമപാരുത്തമുള്ള ഭാഷ ളാണ്. (Corbett: 1991 ).
നാമത്തിമെ ലിംഗവിഭാഗത്തിനനുസൃതമായി വചനം, വികശഷണം, ക്രിയാപദം,
എന്നിവയിമലാമക്ക ലിംഗമപാരുത്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് വാ യഘെനാ
തലത്തിലാണ് ലിംഗമപാരുത്തം
മലയാളമത്ത
മപാരുത്തമില്ല. പ്രാചീന

ാണാനാവ .

സംബന്ധിച്ച്

വാ യഘെനാതലത്തിലുള്ള

ാലഘട്ടത്തിൽ ഭാഷാപ്രകയാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുമന്ന

ങ്കിലും മലയാളഭാഷാ വി ാസഘട്ടത്തിൽ അത്തരം
യാണ് ഉണ്ടായമതന്ന്
വിശദീ രിക്കുന്നു.

ലിംഗ

ാരയങ്ങമള ഉകപക്ഷിക്കു

‘ക രളപാണിനീയം’ (രാജരാജവർമ്മ, ഏ. ആർ: 1917)

മ ാടുന്തമിഴ്

പരിണമിച്ചാണ്

മലയാളം

ഉണ്ടായമതന്ന്

സമർഥിക്കാനായി ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ നിരത്തുന്ന ആറ വാദങ്ങളിൽ
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ഒന്നാണ് ‘പുരുഷകഭദനിരാസം’1. എന്നാൽ ലിംഗസൂചനയള്ള നാമം പൂര മായി
വരുന്ന

വാ യങ്ങളിൽ

ർത്താവം പൂര വം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്.

‘അവൾ

മിടുക്കിയാണ്’ , ‘അവൻ സമർഥനാണ്’, ‘ചിത്ര പാട്ടു ാരിയാണ് ’,

‘വിജയ്

നെനാണ്’ എന്നിങ്ങമനയള്ള മപാരുത്തം മലയാളഭാഷയം പിന്തുെരുന്നുണ്ട്.
4.3. ലിംഗവയവസ്ഥ- ക ാശിമങ്ങളിൽ
ലിംഗസൂച

ക ാശിമങ്ങൾക്ക് ലിംഗപരമായ പ്രകതയ

അെയാളങ്ങളില്ല

(unmarked). അകതസമയം അവ ഏമതങ്കിലും ഒരു ലിംഗമത്ത ഉൾമക്കാള്ളുന്നു
മുണ്ട്. അതായത് പ്രകൃതയാതമന്ന ലിംഗമത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് പ്രധാനമായം
അർഥമത്ത ആധാരമാക്കിയാണ്. അർഥമത്ത ആരയിച്ചാമണങ്കിലും എല്ലാ
ഭാഷ ളം ഒകരതരം സമീപനമല്ല പുലർത്തുന്നത്. പല ഭാഷ ളം പല തര
ത്തിലാണ് ലിംഗവിഭജനം നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രകണ്ടാ, മൂകന്നാ അതിൽ കൂടുതകലാ
ലിംഗവിഭാഗങ്ങളായി

തിരിക്കുന്നുണ്ട്.

അർഥമത്തകയാ

രൂപമത്തകയാ

അെിസ്ഥാനമാക്കിയാമണങ്കിലും ലിംഗവിഭജനം വയതയസ്തമാണ്. ദ്രാവിഡകഗാത്രം
മപാതുമവ അർഥപരമായ ലിംഗവിഭജനമാണ് സവീ രിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും
വർഗീ രണത്തിൽ

അവയം

വയതയാസം

പുലർത്തുന്നു.

അത്തരം

വർഗീ രണത്തിൽ സവീ രിക്കുന്നത് ഒകര മാനദണ്ഢമാമണങ്കിലും അർഥപരമായി
വിഭജിക്കമപ്പടുന്നത് മറ്റു ചില മാനദണ്ഡങ്ങകളാ
സൂക്ഷ്മ

വിശ ലനത്തിലൂമെ

ജീവശാസ്ത്രപരമായ

മാത്രം

ല്പിത വയവസ്ഥ കളാ ആകുന്നു.

കബാധയമപ്പടുന്നവയാണവ.

ലിംഗസവികശഷത ളമെ

(സവാഭാവി

അതായത്,

ലിംഗവയവസ്ഥ)

അെിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹി മായ നിർമ്മിതിയമെ അെിസ്ഥാനത്തിലും
ലിംഗസൂചന നൽകുന്നു.

1

തമിഴിമല ാലവാച ങ്ങളായ ആഘയാതങ്ങൾക്ക് ർത്താവികനാടുള്ള മപാരുത്തത്തിനു കവണ്ടി ലിംഗം,
പുരുഷൻ, വചനം ഇതു മള കുറിക്കുന്ന പ്രതയയങ്ങമള കചർത്ത് രൂപകഭദം വരുത്താറണ്ട്. മലയാള ഭാഷ
ഇതുകപക്ഷിച്ചു ( അവലംബം: ക രളപാണിനീയം പീഠി ).
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ആകൃതിയകെയം വലുപ്പത്തിമെയം പൂർണതയകെയമമാമക്ക അെിസ്ഥാന
ത്തിൽ ലിംഗനിർണയം നെത്തുന്ന ഭാഷ ളം ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മസപി ്
നദിയമെ വെക്കൻ പ്രകദശമായ പാപുവ നൂ ഗവിനിയയിമല മനാംബു (manambu)
ഭാഷ ളിമല ലിംഗവയവയവസ്ഥ. മനാംബു ഭാഷയിൽ അർഥാധിഷ്ഠിത ലിംഗ
വയവസ്ഥയാണ്

ഉള്ളത്.

അതിമെ

അെിസ്ഥാനത്തിൽ

രണ്ടുതരത്തിൽ

വിഭജിക്കുന്നു. മനുഷയപരം (human), മനുകഷയതരം (nonhuman). അവമയ വീണ്ടും
ഉപവിഭാഗമായി തിരിക്കുന്നു. മനുഷയമര പ്രായത്തിമെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ആൺ,
മപൺ വിഭാഗത്തിൽ മപടുത്തുന്നു. ജീവശാസ്ത്രപരമായ ലിംഗമത്ത അെിസ്ഥാന
മപ്പടുത്തി പ്രായപൂർത്തിയായ ആണികനയം ആണുമായി ബന്ധമപ്പട്ടവമയയം
പുല്ലിംഗത്തിലും

മപണ്ണിമന

സ്ത്രീലിംഗത്തിലും

കുറഞ്ഞവമര

മപാതുലിംഗത്തിൽ

ഉൾമപ്പടുത്തുന്നു.

ഉൾമപ്പടുത്തി

അതിൽ

പ്രായത്തിൽ
ആൺകുട്ടിമയ

പുംലിംഗത്തിലും മപൺകുട്ടിമയ സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഉൾമപ്പടുത്തുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങമള
പ്രായവം വലിപ്പവം കനാക്കി വീണ്ടും വിഭജിക്കുന്നു. വലിപ്പവം പ്രായവം കതാന്നിക്കുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങമള പുലിംഗവിഭാഗത്തിലും മചറതും പ്രായക്കുറവമുള്ളവമയ സ്ത്രീലിംഗ
ത്തിലും മപടുത്തുന്നു.
മനുകഷയതരവിഭാഗത്തിൽ ജീവനുള്ളവമയ ഒരു വിഭാഗമായം നിർജീവ
ഘെ ങ്ങകളയം മചറജീവി കളയം മമറ്റാന്നായം തിരിക്കുന്നു. ജീവനുള്ളവയിൽ
തമന്ന ആകൃതിയമെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ വലുപ്പം ഉള്ളവ പുലിംഗവം മചറിയവ സ്ത്രീ
ലിംഗവമാണ്.

നിർജീവവം

മചറതുമായ

ജീവി മളയം

ആകൃതിയമെയം

വലുപ്പത്തിമെയം അെിസ്ഥാനത്തിൽ നീളവം വലുപ്പവം ഉള്ളവമയ പുംലിംഗത്തിലും
മചറതും വൃത്താകൃതിയം ഉള്ളവമയ സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഉൾമപ്പടുന്നു. അളവിമെ
അെിസ്ഥാനത്തിലും ലിംഗം നിർണയിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ കൂട്ടമത്ത പ്രതിനിധീ
രിക്കുന്ന നാമപദം പുംലിംഗവം മചറത് സ്ത്രീലിംഗവമാണ്. സവാഭാവി

പ്രതിഭാസ

ങ്ങളം (natural phenomena) ലിംഗനിർണയത്തിൽ മപടുന്നുണ്ട്. പൂർണത, തീവൄത
(completion,

intensity)

എന്നിവമയ

അെിസ്ഥാനമപ്പടുത്തിയാണ്

ലിംഗം

126

സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണതയം തീവൄതയം ഉള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ പുലിംഗവം അല്ലാ
ത്തവ സ്ത്രിലിംഗവമാണ്.
മനാംബു ഭാഷയിൽ ദവിലിംഗ വിഭജനമാണുള്ളത്. സ്ത്രീലിംഗവം പുംലിംഗവം.
‘മനുകഷയതരം’ ‘മനുഷയപരം’ എന്ന പ്രധാന വർഗീ രണത്തിലൂമെ അതിൽ ഉൾ
മക്കാള്ളുന്ന എല്ലാ നാമപദങ്ങകളയം പും സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾമപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന്നു.

ആകൃതി,

വലുപ്പം,

ശക്തി,

പൂർണത

എന്നിവയമെമയാമക്ക

അെിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പും സ്ത്രീ ലിംഗ വിഭാഗത്തിൽ പദങ്ങമള മപടുത്തി
യിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ നാമപദങ്ങളം ഏമതങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾമപ്പടുന്നു.
മനുഷയശരീരവമായി ബന്ധമപ്പട്ട അവയവ പദങ്ങമള പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ ‘തല’
എന്നത് സ്ത്രീലിംഗപദമാണ് വൃത്താകൃതിയാണെിസ്ഥാനം. എന്നാൽ ‘തലകവദന’
എമന്നാരു പ്രവർത്തനം നെക്കുകമ്പാൾ ‘തല’ പുംലിംഗമായി മാറന്നു. വയർ എന്നത്
ആകൃതി

അെിസ്ഥാനത്തിൽ

സ്ത്രീലിംഗവം

പൂർണഗർഭിണിയമെ

വയർ

പുലിംഗവമാണ്. ‘വ ’ നീളത്തിമെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ പുലിംഗവം ‘വിരൽ’
നീളത്തിലാമണങ്കിലും മചറതായതിമെ കപരിൽ സ്ത്രീലിംഗവമാകുന്നു. ‘ചന്ദ്രൻ’,
‘സൂരയൻ’, ‘ആ ാശം’ എന്നിവമയല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വയതയസ്തസന്ദർഭങ്ങളിലായി
വയതയസ്ത ലിംഗത്തിൽ മപ്പടുന്നു. സൂരയൻ സ്ത്രീലിംഗമാമണങ്കിലും

ത്തിജവലിക്കുന്ന

സൂരയൻ പുംലിംഗമാണ്. സ്ത്രീലിംഗം തമന്ന പുലിംഗമായം പുലിംഗം സ്ത്രീലിംഗമായം
മാറിവരുന്ന സമീപനമാണ് മനാംബുഭാഷയകെത്. അർഥാെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലിംഗ
വിഭജനം ആമണങ്കിലും കൃത്രിമ ലിംഗവയവസ്ഥയാണ് മനാംബു പിന്തുെരുന്നമതന്നു
പറയാം. നിലനിൽക്കുന്ന

സാമൂഹയമകനാഭാവവം അധി ാരകരണീ രണവം

ഭാഷമയയം ഭാഷാഘെ ങ്ങമളയം സാരമായി ബാധിക്കുമമന്ന് സാമൂഹയഭാഷാ
ശാസ്ത്രം വയക്തമാക്കുന്നു. ലിംഗപരമായ അധി ാരം ഭാഷയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നമത
ങ്ങമനമയന്ന് മഫമിനിറ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം
സമീപനങ്ങളിലൂന്നി
വികവചനം

മനാംബു

പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ
ഭാഷയമെ

വയക്തമാകുന്നത്,

ലിംഗവയവസ്ഥിതിയിൽ

ലിംഗപരമായ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു
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എന്നതാണ്. ശക്തിയിലും പദവിയിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവമയ പുംലിംഗം എന്ന
ആശയത്തികലക്കും താരതകമയന കുറഞ്ഞവമയ സ്ത്രീലിംഗത്തികലക്കും ഒതുക്കുന്നത്
ലിംഗപരമായ വികവചനമത്തയാണ്

സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

ഈ ഒരു പ്രവണത

കുറകഞ്ഞാ കൂെികയാ മിക്ക ഭാഷ ളിലും പ്ര െമാണ്.
4.4. ലിംഗകഭദം- ക ാശിമങ്ങളിൽ
അർഥാെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലിംഗവയവസ്ഥ കലാ ഭാഷ ളിമലല്ലാം ഒകര
തരത്തിൽ

അമല്ലന്നു

വയക്തമാക്കുന്നതാണ്

മനാംബു

ഭാഷയിമല

ലിംഗ

വിശ ലനം. അർഥവയവസ്ഥയ്ക്ക് അെിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായം ജീവശാസ്ത്ര
ലിംഗസവഭാവം

അനുസരിച്ചാമണങ്കിലും

കൃത്രിമമായ

വയവസ്ഥ ളം

ലിംഗ

നിർണയത്തിന് ആധാരമാവന്നു. ദ്രാവിഡകഗാത്ര ഭാഷ ൾ അർഥാനുസാരിയം
മലൌ ി മായ ലിംഗസവഭാവമത്ത ആധാരമാക്കിയമാമണന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജീവശാസ്ത്രപരമായ

ലിംഗസവഭാവമത്ത

അെിസ്ഥാനമപ്പടുത്തി

ലിംഗമത്ത

നിർണയിക്കുന്നു. പുരുഷലക്ഷണങ്ങകളാടു കൂെിയവമയ പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലക്ഷണ
ങ്ങകളാടു കൂെിയവ സ്ത്രീലിംഗത്തിലും അല്ലാത്തവ നപുംസ ത്തിലും ഉൾമപ്പടുന്നു.
അച്ഛൻ, സകഹാദരൻ,

ാമു ൻ, ഭർത്താവ് , തുെങ്ങിയ പുരുഷ പ്രതിനിധാന

രൂപങ്ങൾ പുല്ലിംഗത്തിലും അമ്മ, മ ൾ, ഭാരയ,
ങ്ങൾ സ്ത്രീലിംഗത്തിലും

ാമു ി എന്നീ സ്ത്രീപ്രതിനിധാന

ല്ല്, മണ്ണ്, മരം എന്നിവ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ലിംഗ

സവികശഷത ഉൾമക്കാള്ളാത്തതിനാൽ നപുംസ ത്തിലും മപടുന്നു. മലയാളം
സവീ രിച്ചിരിക്കുന്ന ലിംഗവയവസ്ഥ പ്ര ാരം ഇത്തരത്തിലാണ്
എങ്കിലും

സാമൂഹയനിർമ്മിതി ളമെ

നിർണയിക്കമപ്പടുന്നതായി
സങ്കല്പങ്ങമളല്ലാം

അെിസ്ഥാനത്തിലും

ലിംഗസൂചന
ലിംഗവയവസ്ഥ

ാണാം. ‘പ്രാണൻ’, ‘ആത്മാവ്’, ‘വദവം’ തുെങ്ങിയ

നിർലിംഗങ്ങളാണ്.

അകതസമയം

പ്രകയാഗത്തിൽ

ഈ

ക ാശിമങ്ങമളല്ലാം പുല്ലിംഗമായി മാറന്നു. നിഘണ്ടുക്കൾ നൽകുന്ന അർഥ
വിവരണത്തിലും

പുല്ലിംഗക ന്ദ്രിതമായാണ്

കമൽസൂചിപ്പിച്ച

ക ാശിമങ്ങൾ
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പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മനുഷയവർഗത്തിൽ ഉൾമപ്പൊത്ത ജീവി ൾക്കും ലിംഗം

ല്പിക്ക

മപ്പടുന്നുണ്ട്. ‘ആന’, ‘ ടുവ’, ‘സിംഹം’, ‘പുലി’ തുെങ്ങിയവ പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ
ആൺ, മപൺ എന്ന പൂർവ്വ പദം നൽ ികയാ അത്തരം ആശയം വരുന്ന മറ്റു പദ
ങ്ങൾ (മ ാമ്പൻ, പിെ കപാലുള്ളവ) നൽ ികയാ ലിംഗമത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എങ്കിലും സിംഹം,

ടുവ, പുലി എന്നിവമയാമക്ക മപാതുമവ പ്രതിനിധീ രിക്കുന്നത്

പുല്ലിംഗസൂച മായാണ്. അതായത് ഏതു ജീവി ളകെയം മപാതുസമൂഹമത്ത
അെയാളമപ്പടുത്താൻ പുല്ലിംഗവം സ്ത്രീ മള പറയകമ്പാൾ മപൺ എന്ന പൂർവ്വ പദം
പ്രകതയ ം നൽകുന്ന പ്രവണതയം ഭാഷാപ്രകയാഗത്തിൽ

ാണുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ

ക ാശിമങ്ങൾ ജീവശാസ്ത്രപരവം സാമൂഹയപരവമായ ലിംഗ
ഉൾമക്കാള്ളുന്നു.

അത്

വിശദീ രിക്കുവാൻ

ഏമതല്ലാം

നിഘണ്ടുക്കളിൽ

നിർമ്മിതി മള

തലങ്ങളിലൂമെയാമണന്ന്
നിന്നുള്ള

കൃതയമായി

ക ാശിമവിശ ലനത്തിലൂമെ

സാധിക്കുന്നു.
4.5. ലിംഗസൂച

ക ാശിമങ്ങൾ നിഘണ്ടുക്കളിൽ

ക ാശിമങ്ങമള അവ ഉൾമക്കാള്ളുന്ന അർഥസഹിതം അെയാളമപ്പടുത്തി
വയ്ക്കാൻ നിഘണ്ടുക്കൾ രമിക്കുന്നു. മുഖയാർഥത്തിനു പുറമമ ഒരു ക ാശിമം ഉൾ
മക്കാള്ളുന്ന മറ്റു അർഥങ്ങകളയം കരഖമപ്പടുത്തി വയ്ക്കാൻ മസൌ രയാർഥം രമി
ക്കാറണ്ട്. മപാതു നിഘണ്ടുക്കമള അെിസ്ഥാനമപ്പടുത്തിയാണ് ഇതു പറയന്നത്.
വിഷയാധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കളിൽ അതതു വിഷയവമായി ബന്ധമപ്പട്ട ക ാശിമ
ങ്ങളം വിവരണവമാണ് നൽ ാറള്ളത്. മപാതുനിഘണ്ടുവിമന സംബന്ധിച്ച്
വിനിമയത്തിലുള്ള ക ാശിമങ്ങമളമയല്ലാം ക്രമീ രിച്ച് അടുക്കി വകയ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.
മാത്രമല്ല അർഥവിശദീ രണത്തിൽ എല്ലാതരം അർഥങ്ങകളയം പ്രാധാനയം
അനുസരിച്ച് ക്രമീ രിക്കു യം പ്രകയാഗസന്ദർഭത്തിലൂമെ മവളിമപ്പടുത്തു യം
മചകേണ്ടതുണ്ട്. അച്ചെി നിഘണ്ടുക്കമള സംബന്ധിച്ച് സ്ഥലപരിമിതി പ്രധാന
മാ യാൽ പലകപ്പാഴം മുഴവനായം കരഖമപ്പടുത്താൻ സാധിക്കാറില്ല. എങ്കിലും
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സാകങ്കതി തയിൽ ഊന്നിയ പുതിയ നിഘണ്ടുക്കളമെ ആവിർഭാവം അച്ചെി
നിഘണ്ടുക്കളമെ പരിമിതി മള മറി െക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ്.
എല്ലാതരം

ലിംഗത്തിലും

ഉൾമപ്പടുന്ന

ക ാശിമങ്ങമള

നിഘണ്ടുവിൽ

ാണാം. സ്ത്രീ പും ലിംഗസൂച ങ്ങളായി വരുന്ന ക ാശിമങ്ങൾ ഇപ്ര ാരമാണ്.
ആൺ, മപൺ, പുരുഷൻ, സ്ത്രീ, അംഗന, അമ്മ, അച്ഛൻ, ഭാരയ, ഭർത്താവ്. ബന്ധ
സൂച ക ാശിമങ്ങളാണ്
സൂച ം

കൂൊമത

കൂടുതലായം

ലിംഗസൂച ങ്ങളിൽമപ്പടുന്നത്. ബന്ധ

മതാഴിൽസൂച ം,

മപാതുലിംഗസൂച ം

എന്നിവയിൽ

ഉൾമപ്പടുന്ന ക ാശിമങ്ങളം ലിംഗനിർണയം സാധയമാക്കുന്നു. ഇത്തരം ക ാശിമ
ങ്ങൾക്ക് നിഘണ്ടു നൽകുന്ന വിവരണത്തിലൂമെകയ അതിലെങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലിംഗ
വികവചനമത്ത മവളിമപ്പടുത്താൻ

ഴിയൂ.

4.6. അർഥപരമായ ലിംഗനിർമ്മിതി- ദത്താപഗ്രഥനം
ക ാശിമങ്ങളമെ ലിംഗമൂലയമത്ത ഇവിമെ വിശ ലനം മചയ്യുന്നത് നിഘണ്ടു
വിൽ നിന്നുള്ള ദത്തം അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. കമൽ സൂചിപ്പിച്ച കപാമല ബന്ധ
സൂച ങ്ങളിലാണ് ലിംഗപരമായ കവർതിരിവ് കൂടുതൽ പ്ര െമാകുന്നത്. ബന്ധ
സൂച പദങ്ങളായ സ്ത്രീ, പും ലിംഗത്തിൽ ഉൾമപ്പടുന്ന ക ാശിമങ്ങകളയം അവയ്ക്കു
നിഘണ്ടു നൽകുന്ന അർഥമത്തയം പരികശാധിക്കുകമ്പാകഴ അർഥപരമായ ലിംഗ
നിർമ്മിതി ക ാശിമതലത്തിൽ എങ്ങമന എന്നു മനസ്സിലാവൂ.
4.6. പട്ടി

(11). ക ാശിമങ്ങളം അർഥവം

ക ാശിമം

അർഥം

അമ്മ

1.തായ്, മപറ്റവൾ, മാതാവ്. 2. സ്ത്രീ,
രാജഭാരയ

അച്ഛൻ

1. പിതാവ്, സ്ഥാനവലിപ്പമുള്ളവൻ,
ബഹുമാനയൻ,

കരഷ്ഠൻ

2.
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യജമാനൻ.

3.

(അമ്മയമെ

)

സകഹാദരൻ. 4. ശവശവുരൻ
ആങ്ങള

ആങ്ങൾ, ഉെപ്പിറന്നവൻ

മപങ്ങൾ

ഉെപ്പിറന്നവൾ

ആൺ

പുരുഷൻ, മിടുക്കൻ

മപൺ

മപണ്ണ്, സ്ത്രീ, ദാസി,

നയ , വധു, ഭാരയ,

സകഹാദരി
ഭാരയ

നിയമപ്ര ാരം വിവാഹം മചേമപ്പട്ട സ്ത്രീ
(ഭർത്താവിനാൽ

ഭരിക്കമപ്പടുന്നവൾ

എന്നർഥം) ഏ ചാരിണി, സപത്നി
ഭർത്താവ്

വിവാഹം മചയ്ത പുരുഷൻ, ഭരിക്കുന്നവൻ

ബന്ധസൂച

ക ാശിമങ്ങൾ

ഉൾമപ്പടുന്നുമവന്ന്

സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രതയക്ഷാതമന്ന
അമ്മയം

ഏതുലിംഗത്തിൽ

അമ്മയമായി

ബന്ധമപ്പട്ട

‘മചറിയമ്മ’, ‘ചിറ്റമ്മ’, ‘കുഞ്ഞമ്മ’, ‘അമ്മായിയമ്മ’ തുെങ്ങിയവയം ‘അച്ഛൻ’,
‘ആങ്ങള’, ‘അമ്മാവൻ’, ‘ചിറ്റപ്പൻ’, ‘മ ാച്ചച്ചൻ’ എന്നിങ്ങമനയള്ള രൂപങ്ങളമമല്ലാം
ലിംഗപ്രതയയങ്ങളമെ അെിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് അതു വിനിമയം മചയ്യുന്ന അർഥ
പരമായ സവികശഷത മള ആധാരമാക്കിയാണ് ലിംഗസൂചന നൽകുന്നത് .
ഇവിമെ അർഥം നിർണയിക്കമപ്പടുന്നത് പ്രധാനമായം ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഘെ
ങ്ങമള ആസ്പദമാക്കിയാണ്. എങ്കിലും സാമൂഹി മായ ചില നിർമ്മിതി ളം ലിംഗ
വിവരണത്തിൽ ഇെമപടുന്നുണ്ട്. സാമൂഹയ, സ്ത്രീപക്ഷ ഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങളിൽ
പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ അധി ാരം, മതം, പ്രായം തുെങ്ങിയ സാമൂഹയചരങ്ങമളല്ലാം
ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ‘അമ്മ’, ‘അച്ഛൻ’ എന്നത് മുസ്ീം മതവിഭാഗത്തികലക്ക്
മാറകമ്പാൾ, ‘ഉമ്മ’ (മുഹമ്മദീയ സ്ത്രീ, അമ്മ), ‘ഉപ്പ’ (അച്ഛൻ) അമല്ലങ്കിൽ ‘ബാപ്പ’
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(അച്ഛൻ)

എന്നാവന്നു.

പ്രായത്തിമെ

അെിസ്ഥാനത്തിലും

അർഥപരമായ

വയതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ‘അമ്മച്ചി’ എന്ന് വയസ്സിനു മൂത്തവമരയം അമ്മ
എന്ന പദം തമന്ന സാമൂഹയസ്ഥാനപരമായ അധി ാരമത്തയം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ
ഉപകയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.

അമ്മ

കചർത്തുവരുന്ന

സ്ത്രീനാമങ്ങളിലും

ജാതിസൂച

സ്ത്രീസംകബാധനാ പദങ്ങളിലുമമല്ലാം ഇത് പ്ര െമാണ്. ‘അ ത്തമ്മ’, ‘നകങ്ങയരമ്മ’,
‘എകളാർമ്മ’, ‘ഇകല്ലാെമ്മ’ തുെങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്നു. ജാതീയമായ
കരണീ രണം

ഉയർന്ന

ജാതിയിലുള്ളവമര

ബഹുമാനസൂച മായി

അമ്മ

കചർത്തു വിളിക്കു യം ജാതീയമായി താമഴ നിൽക്കുന്നവമര ലിംഗപ്രതയയ
അെയാളങ്ങളിലൂമെയം
‘തീേത്തി’.

കരഖമപ്പടുത്തുന്നു.

ഉദാ-

‘ചാന്നാത്തി’,

‘ ന്നാത്തി’,

സവർണ അധി ാര മകനാഭാവമാണ് ഇവിമെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

അകതസമയം ‘അമ്മ’ എന്ന പദത്തിനു

ിട്ടുന്ന പരിഗണന മറ്റു സ്ത്രീസൂച

പദങ്ങൾമക്കാന്നും ലഭയമല്ല.
സാമൂഹി മായ
ഇെമപടുന്നതായി

ലിംഗാധി ാരവം

സ്ത്രീപക്ഷ

ഭാഷാശാസ്ത്ര

ഭാഷയിൽ

വലിയ

പഠനങ്ങൾ

കതാതിൽ

വിവരിക്കുന്നുണ്ട്

(വിശദീ രണം: അധയായം-1). സാമൂഹി മായ ലിംഗാധി ാരം മലയാള സമൂഹ
മത്ത സംബന്ധിച്ച് പുരുഷനാമണന്ന് പ്രഖയാപിക്കുന്നതാണ് ക ാശിമങ്ങൾക്ക്
നിഘണ്ടു

നൽകുന്ന

വിവരണം.

ജീവശാസ്ത്രപരമായ

സവികശഷത ളമെ

അെിസ്ഥാനത്തിൽ എതിർലിംഗമാവന്ന ബന്ധസൂച മായ അമ്മ/അച്ഛൻ, ഭാരയ/
ഭർത്താവ്, പുത്രി/ പുത്രൻ എന്നീ പദങ്ങൾക്ക് നിഘണ്ടു നൽകുന്ന വിവരണം
തീർത്തും വികവചനപരമാണ്. ‘പും എന്ന നരഗത്തിൽ നിന്നും പിതാവിമന
ത്രാണനം മചയ്യുന്നവൻ പുത്രൻ’ എന്നും ‘പിറന്ന ഇെമത്ത മുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവൾ
പുത്രി’ (രീ കണ്ഠശവരം പത്മനാഭപിള്ള: 2017. പുറം-973) എന്നുമാണ് വിവരിക്കുന്നത്.
ഭർത്താവ് ഭരിക്കുന്നവനും ഭാരയ ഭരിക്കമപ്പകെണ്ടവളമാണ്. അമ്മ, അച്ചൻ എന്നീ
പദങ്ങളമെ വിവരണത്തിലുമമല്ലാം അധി ാര- വികധയതവ ഭാവം നിക്ഷിപ്തമാണ്.
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ബന്ധസൂച ക ാശിമങ്ങൾ കപാമല മതാഴിൽക ാശിമങ്ങളിലും ലിംഗകഭദം
പ്ര െമാണ്. മതാഴിലുമായി ബന്ധമപ്പട്ടു വരുന്ന ക ാശിമങ്ങൾ അധി വം
പുംലിംഗപദങ്ങളാണ്.
(അഞ്ചൽശിപായി),

‘അച്ചെിക്കാരൻ’

(അച്ചെിക്കുന്നവൻ),

അഞ്ചൽക്കാരൻ

ണക്കപ്പിള്ള ( ണമക്കഴത്തു ാരൻ), മുൻസിഫ് (സിവിൽ

വയവഹാരങ്ങൾ ക ട്ടു തീർപ്പു

ല്പിക്കുന്ന ആദയമത്ത നീതിനയായകക്കാെതിയിമല

പ്രധാനമപ്പട്ട ഉകദയാഗസ്ഥൻ), എന്നിവ ഉദാഹരണം. യക്തി, യദ്ധം, അറിവ്
എന്നിവയമായി ബന്ധമപ്പട്ടു വരുന്ന ഭെൻ (യദ്ധം മചയ്യുന്നവൻ, പെയാളി),
യക്തിക്കാരൻ (സമർഥൻ, ചുറക്കുള്ളവൻ, ബുദ്ധിമാൻ),

യക്തിമാൻ (യക്തി

ഉള്ളവൻ), യദ്ധവീരൻ (വീരനായ കയാദ്ധാവ് ), യദ്ധവൃദ്ധൻ (യദ്ധം മചയ്തു നല്ല
തഴക്കമുള്ളവൻ)

വസനയാധിപൻ (കസനനായ ൻ), പണ്ഡിതൻ (വിദവാൻ,

വികശഷബുദ്ധിയള്ളവൻ) , പത്രകലഖ ൻ (വർത്തമാനപത്രങ്ങളികലക്കും മറ്റും
കലഖനം എഴതുന്നവൻ) എന്നിങ്ങമന എല്ലാം ഒരു ലിംഗത്തികലക്ക് ക ന്ദ്രീ രിക്ക
മപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
മതാഴിൽക ാശിമങ്ങൾ പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ അറിവ്, അധി ാരം എന്നിവ
പുരുഷക ന്ദ്രിതമാമണന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. മാത്രമല്ല ചില മതാഴിലു ൾ
പുരുഷനികലക്കും ചിലത് സ്ത്രീ ളികലക്കും ക ന്ദ്രീ രിക്കമപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘വക്കീൽ
(വാദിക്കുന്നവൻ)’,

‘മന്ത്രി’

(രാജയ ാരയസംബന്ധമായി

രാജാവിമന

ഗുണകദാഷിക്കുന്ന ആൾ, ആകലാചനക്കാരൻ), ‘വൈവർ (വണ്ടി ഓെിക്കുന്നവൻ)’,
‘കഡാക്ടർ (ഭിഷഗവരൻ, വവദയൻ)’, ‘നഴ്സ്’2 തുെങ്ങിയ മതാഴിലു ളമായി ബന്ധമപ്പട്ട
ക ാശിമങ്ങമളല്ലാം ലിംഗപരമായ സൂചനയം നൽകുന്നു. നഴ്സ് എന്നു പറയകമ്പാൾ
സവാഭാവി മായം സ്ത്രീ മള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മതാഴിലിൽ സ്ത്രീയം പുരുഷനും
ഉമണ്ടന്നിരിമക്ക പുരുഷമന സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആൺ എന്ന് കചർത്ത് ആൺനഴ്സ്
എന്നു പ്രകതയ ം പറയന്നു. പരിചരണം കപാലുള്ള മതാഴിൽ കമഖല മള
2

കഡാക്ടർ, നഴ്സ് എന്നീ മതാഴിലധിഷ്ഠിത അനയഭാഷാപദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ലിപയന്തരണത്തിലൂമെയം
ഉപകയാഗിക്കുന്നു. ഈ പഠനത്തിലും ആ രീതിയാണ് സവീ രിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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മപാതുമവ സ്ത്രീ ളമെതായി പരിഗണിക്കുന്നതിനാലാണ് അത്തരം മതാഴിലിെ
ങ്ങളിൽ എത്തുന്ന പുരുഷമന പൂർവ്വപദങ്ങളിലൂമെ സൂചിപ്പികക്കണ്ടി വരുന്നത് . ഇത്
തിരിച്ചും സംഭവിക്കുന്നു. വനിത മന്ത്രി, വനിതാ കഡാക്ടർ (കലഡി കഡാക്ടർ), വനിത
കപാലീസ്, എന്നിവയിമലാമക്ക

ാണുന്ന സ്ത്രീ സൂച

പൂർവപദത്തിലൂമെ അത്തരം

മതാഴിലിെങ്ങൾ പുരുഷമെതാമണന്ന പകരാക്ഷസൂചന നൽകുന്നു. മതാഴിൽ
കമഖലയിമല ലിംഗപരമായ വികവചനം ഉൾകക്കാള്ളുന്നതിമനതിമര പദതലത്തിൽ
നിന്നുതമന്ന മാറ്റം വകരണ്ടതുണ്ട്.
മതാഴിൽസൂച

ക ാശിമങ്ങളിൽ

പ്ര െമാണ് മപാതുലിംഗസൂച

ാണുന്ന ലിംഗവികവചനം കപാമല

ക ാശിമങ്ങളിമല ലിംഗനിർമ്മിതിയം. അധി ാരി,

ജന്മി, പ്രമാണി, പ്രതിനിധി, വിശവസി, തുെങ്ങിയ ക ാശിമങ്ങൾ എല്ലാ ലിംഗകത്തയം
ഒരുകപാമല ഉൾക്കാള്ളാവന്നതാണ്.

ർത്താവ് ആമരന്നു കനാക്കി ലിംഗമത്ത

തിരിച്ചറിയാൻ മപാതുലിംഗപദങ്ങളമെ പ്രകയാഗതലത്തിൽ മസൌ രയമുമണ്ടങ്കിലും
നിഘണ്ടുവിൽ ഈ പദങ്ങമളല്ലാം പുല്ലിംഗക ന്ദ്രിതമായാണ് നിൽക്കുന്നത്. ജന്മി
(ജന്മാവ ാശം ഉള്ളവൻ, മുതലാളൻ), അധി ാരി (അധി ാരം ഉള്ളവൻ,
അവ ാശി, കക്ഷത്രഭരണം നെത്തുന്ന ആൾ), അവ ാശി (അവ ാശം ഉള്ളവൻ) ,
പ്രമാണി (പ്രധാനി, തലവൻ,

ാരയസ്ഥൻ) തുെങ്ങിയ ക ാശിമങ്ങമളല്ലാം അർഥം

മ ാണ്ട് പുരുഷമനയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകപാമലതമന്ന വദവി വം
വദവി പരികവശമുള്ള പദങ്ങളായ ഈശവരൻ, പ്രപഞ്ചനാഥൻ, പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടാവ്,
പരമാത്മാവ്, വദവം തുെങ്ങിയവമയല്ലാം ഒരു ലിംഗമത്ത ക ന്ദ്രീ രിക്കുന്നു.
സാമൂഹി മായ

പ്രതിഫലനങ്ങളമെ

കരഖമപ്പടുത്തലാണ്

ക ാശിമ

അർഥ

തലത്തിലൂമെ നിഘണ്ടുവം മചയ്യുന്നത്.
4.7. അധയായസംഗ്രഹം
ഒരു പദത്തിമെ വിവിധ രൂപകഭദങ്ങൾ കചർന്ന യൂണിറ്റാണ് ക ാശിമം
(lexeme). ക ാശിമങ്ങൾ ലിംഗസൂചന നൽകുന്നത് അർഥമത്ത അെിസ്ഥാന
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മാക്കിയാണ്. അർഥപരമായ ലിംഗവയവസ്ഥ ഉൾമക്കാള്ളുന്ന ഭാഷ ളിമലല്ലാം
ക ാശിമങ്ങളിലൂമെയള്ള

ലിംഗസൂചനയം

പ്ര െമാണ്.

ജീവശാസ്ത്രപരമായ

സവികശഷത മള

അെിസ്ഥാനമാക്കി

നിർണയിക്കുകമ്പാഴം

ല്പിതമായ വയവസ്ഥ ളം ലിംഗനിർണയത്തിൽ പ്രവർത്തി

ക്കുന്നു.

സാമൂഹി മായ

മനാംബു

ലിംഗമത്ത

ആധിപതയവയവസ്ഥ ൾക്കനുസൃതമായ

ങ്ങളാണ് ക ാശിമങ്ങളമെ
ഉദാഹരണം

ക ാശിമങ്ങൾ

ല്പിത
ഭാഷ.

ലിംഗമൂലയ

ലിംഗവയവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
മനാംബു

ഭാഷ

വാ യഘെനാതലത്തിൽ

ലിംഗമപാരുത്തമുള്ള ഭാഷയാണ്. അർഥപരമായ ലിംഗവയവസ്ഥയാണ് പിന്തുെ
രുന്നത്. എന്നാൽ സാമൂഹി മായി നിലനിൽക്കുന്ന പുരുഷാധിപതയമകനാഭാവം
മനാംബു ഭാഷയിൽ പ്രതിഫലിക്കു യം തത്ഫലമായി ശക്തിയം വലുപ്പവം,
പൂർണതയമമാമക്കയള്ള ക ാശിമങ്ങൾ പുല്ലിംഗരൂപത്തിലും താരതകമയന ശക്തി
കുറഞ്ഞതും മചറിയതും

ർതൃതവം ഇല്ലാത്തതുമമാമക്കയായി വരുന്ന ക ാശിമ

ങ്ങൾ സ്ത്രീ ലിംഗരൂപത്തിലും ഉൾമപ്പടുന്നു.
മലയാളമത്ത സംബന്ധിച്ച് വാ യഘെനാതലത്തിൽ ലിംഗമപാരുത്തമില്ല.
ലിംഗവയവസ്ഥ അർഥമത്ത അെിസ്ഥാനമപ്പടുത്തിയാണ്. ലിംഗപ്രതയയരൂപങ്ങൾ
കചരാമത ലിംഗസൂചന നൽകുന്ന ക ാശിമങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിരവധിയണ്ട്.
ഈ ക ാശിമങ്ങമളമയല്ലാം ക്രമീ രിച്ച് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് നിഘണ്ടുക്കളിലാണ്.
നിഘണ്ടുക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള ക ാശിമങ്ങമള വിശ ലനം മചയ്യുകമ്പാൾ ലിംഗ
പരമായ വികവചന സവഭാവം പ്ര െിപ്പിക്കുന്നതായി
ക ാശിമങ്ങൾ,

മതാഴിൽക ാശിമങ്ങൾ,

എന്നിവയിലാണ്

കൂടുതലായം

ാണുന്നു. ബന്ധസൂച

മപാതുലിംഗസൂച ക ാശിമങ്ങൾ

ലിംഗവികവചനം

വരുന്നത്.

ബന്ധസൂച

ക ാശിമങ്ങളിൽ പുല്ലിംഗസൂച ങ്ങൾക്ക് അധി ാരത്തിമെ ബലത്തിലൂന്നിയ
അർഥവിവരണവം സ്ത്രീസൂച ങ്ങൾക്ക് വികധയതവത്തിമെ ഭാവവം നൽകുന്നു.
മതാഴിൽക ാശിമങ്ങളിലും ലിംഗവികവചനം പ്ര െമാണ്, അറിവം അധി ാരവം
പുരുഷമെതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കു യാണ് മതാഴിൽക ാശിമങ്ങളമെ അർഥ
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വിവരണത്തിലൂമെ നിഘണ്ടുക്കൾ മചയ്യുന്നത്. മപാതുലിംഗസൂച ങ്ങൾ എല്ലാം
ലിംഗകത്തയം

ഉൾമക്കാള്ളാൻ

ക ാശിമങ്ങളമെ

പ്രാപ്തിയള്ളവ

സവഭാവത്തിനനുസരിച്ച

ആമണങ്കിലും
മതമരമഞ്ഞടുപ്പ്

നിഘണ്ടുവിൽ
നെക്കുന്നു.

അധി ാരവം ശക്തിയം ഉള്ളവ പുല്ലിംഗസൂച വിവരണത്തികലക്കും അല്ലാത്തവ
സ്ത്രീലിംഗസൂച ങ്ങളായം നിലനിൽക്കുന്നു. മപാതുനിഘണ്ടുക്കമള സംബന്ധിച്ച്
മതമരമഞ്ഞടുക്കുന്ന പദങ്ങളമെ

ാരയത്തിൽ മാത്രമല്ല, മതമരമഞ്ഞടുക്കുന്നവമയ

ഏതു ലിംഗത്തിൽ ഉൾമപ്പടുത്തണം എന്നതിമന സംബന്ധിച്ചും കൃതയമായ
മകനാഭാവമുള്ളതായി ക ാശിമവിശ ലനത്തിൽ കബാധയമപ്പടുന്നു. സാമൂഹയമായി
കബാധ-അകബാധ

തലത്തിൽ

ഉറഞ്ഞുകൂെിയ

പുരുഷാധി ാരമകനാഭാവം

നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കമള സവാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ക ാശിമ ദത്താപഗ്രഥന
ത്തിൽ നിന്നും വയക്തമായത്.
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അധയായം- അഞ്ച്
ല ംഖപ്രത ന ധാനം മലയാളന ഗണ്ടുക്കള ൽ:- ദത്തവർഖീഔരണം

5.0. ആമുകം
പരമ്പരാഖതഭാഷാപഠനവം ആധുന ഔഭാഷാശാസ്ത്രവം ‘ല ംഖ’ (gender)
ത്തത്ത ഉൾത്തക്കാണ്ടത് എങ്ങത്തനത്തയന്നത ത്തെ ദസധാനാതിക ഔ വ ശദീഔരണമാണ്
മുൻഅധയായങ്ങള ൽ

(അധയായം:

1-4)

നൽഔ യ ര ക്കുന്നത്.

അട സ്ഥാനത്ത ൽ ല ംഖഭഭദം ത്തപാതുവ ൽ ഭാഷാപ്രഭയാഖത്ത ത്തെ

അത ത്തെ
എല്ലാ

തലങ്ങള ലം (സവനം മുതൽ വയവഹാരം വത്തര) ന ലന ൽക്കുന്നുത്തവന്ന് ന രീക്ഷ
ക്കാനായ ട്ടുണ്ട്. ല ംഖപക്ഷ സവഭാവമുള്ള ഭലാഔഭാഷഔത്തളല്ലാം ഭരതരത്ത ലല്ല
ല ംഖഭഭദത്തത്ത അടയാളത്തെടുത്തുന്നത്. ഭര ഭഖാത്രത്ത നഔത്തത്ത ഭാഷഔൾ
തത്തന്ന വയതയസ്ത സമീപനങ്ങൾ പുലർത്തുന്നതായ പഠനങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്നു
(corbet: 1991). മലയാള സന്ദർഭത്ത ൽ പര ഭശാധ ക്കുഭമ്പാൾ ഭാഷാപ്രഭയാഖ
ത്ത ത്തെ ഏത്തതല്ലാം ഗടഔങ്ങള ലാണ് ല ംഖഭഭദം പ്രവർത്ത ക്കുന്നുത്തവന്നത്
ന രീക്ഷ ചൃ് അറ ഭയണ്ട വസ്തുതയാണ് . പദ, അർഥ തലത്ത ൽ ല ംഖപര ചരണം
എങ്ങത്തനത്തയന്നത ത്തെ പ്രാഭയാഖ ഔപര ഭശാധനയാണ് ഈ അധയായത്ത ൽ
വരുന്നത്.

അത നായ

ന ഗണ്ടുക്കള ൽ

ന ന്നും

ത്തതത്തരത്തെടുക്കത്തെട്ട

പദങ്ങത്തളയം അവയത്തട അർഥത്തത്തയം പ്രധാനദത്തമായ സവീഔര ക്കുഔയം
അപഗ്രഥ ക്കുഔയം ത്തചയ്യുന്നു. അതുവഴ

മലയാളഭാഷയ ത്തല ല ംഖഭഭദത്തത്ത

അടയാളത്തെടുത്തുവാനം ഭാഷാഭരാതൃഗ്രന്ഥമായ ന ഗണ്ടുക്കള ത്തല ല ംഖമൂലയ
ത്തത്ത തുറന്നുഔാട്ടുവാനം ഔഴ യന്നു.
5.1. ദത്തസവീഔരണവം വർഖീഔരണവം
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സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള ൽ ദത്തഭശകരണം പ്രധാനമായം രു
ഭാഷഔസമൂഹത്തത്ത ആധാരമാക്ക യാണ് . ഭാഷഔസമൂഹത്ത ൽ ന ന്നും രൂപ
ത്തെടുന്ന പദ, അർഥ ഗടഔങ്ങത്തള ഭരാഡീഔര ചൄത്തവയ്ക്കുന്നത് ന ഗണ്ടുക്കൾ
ആയത നാൽ പഠനത്ത ന് ആവശയമായ ദത്തം സവീഔര ചൃ ര ക്കുന്നത് ന ഗണ്ടു
ക്കള ൽ ന ന്നാണ്. മലയാളത്ത ത്തല മുകയ ഏഔഭാഷാ ന ഗണ്ടുവായ ശ്രീഔഭേ
ശവരം, ജ . പത്മനാഭെ ള്ളയത്തട

‘ശബ്ദതാരാവല ’ (1923) യ ൽ ന ന്നും

ത്തതത്തരെടുത്ത ഭലകഔങ്ങത്തളയാണ് പ്രധാനദത്തമായ സവീഔര ചൃ ര ക്കുന്നത്.
സ്ത്രീസംബന്ധ
പഭരാക്ഷഭമാ

ഭലകഔങ്ങത്തള
ആയ

നൽകുന്ന

പ്രഭതയഔമായം
മറ്റു

ല ംഖസൂചന

ഭലകഔങ്ങത്തളയമാണ്

പ്രതയക്ഷഭമാ,
ത്തതത്തരത്തെടു

ത്ത ര ക്കുന്നത്. പഠനസൂക്ഷ്മതക്കായ , സുമംഖലയത്തട ‘പചൃമലയാളന ഗണ്ടു’ (1975)
വ ത്തല ഭലകഔങ്ങളുമായ താരതമയവ ശഔലനത്ത നം ശ്രമ ചൃ ട്ടുണ്ട്.
ന ഗണ്ടുക്കള ത്തല ല ംഖപ്രത ന ധാനത്തത്ത വ ശഔലനം ത്തചയ്യുന്നത നായ
ഭശകര ക്കെട്ട ദത്തത്തത്ത

പ്രധാനമായം താത്തഴവ വര ക്കും പ്രഔാരം

വർഖീ

ഔര ക്കുന്നു.
5.2. ല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ
ഭാഷയ ൽ നാമപദങ്ങളുത്തട ല ംഖസൂചന പ്രധാനമായം രൂപത്തത്തഭയാ
അർഥത്തത്തഭയാ അട സ്ഥാനമാക്ക യാണ് ന ർണയ ക്കുന്നത്. അർഥപരമായ
ല ംഖന ർണയമാണ്

മലയാളഭാഷയ ൽ

ത്ര ല ംഖവയവസ്ഥയമാണ്

പ ന്തുടരുന്നത്.

ത്തപാതുത്തവ

ഔാണുന്നത്.

പുല്ല ംഖം,

സ്ത്രീല ംഖം,

കൂടാത്തത
നപുംസഔം

എന്ന ങ്ങത്തനയാണ് വ ഭജനം. അവത്തയ സൂച െ ക്കുന്നത നായ പ്രഭതയഔ പ്രതയയ
ങ്ങളും ഉപഭയാഖ ക്കുന്നു (വ ശദീഔരണം : 3.3, 3.4, 3.5 ). പ്രതയയങ്ങള ലൂത്തടഭയാ
പദങ്ങൾ തന ഭയഭയാ ല ംഖസവഭാവം പ്രഔട െ ക്കുന്നു. അത്തരം പദങ്ങത്തളയാണ്
ഇവ ത്തട

വ ശദീഔര ക്കുന്നത്.

ല ംഖസവഭാവത്തത്ത

ന ർണയ ക്കുന്നത ത്തെ

അട സ്ഥാനത്ത ൽ പദങ്ങത്തള വീണ്ടും പലതായ ത ര ക്കുന്നു.
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5.2.1. വയാഔരണ ഔ ല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ (grammatical gender words)
ല ംഖപ്രതയയത്തത്ത ആധാരമാക്ക ത്തഔാണ്ടുള്ള ല ംഖസൂചഔപദങ്ങത്തളയാണ്
വയാഔരണ ഔ ല ംഖസൂചഔപദങ്ങള ൽ ഉൾത്തെടുത്ത യ ര ക്കുന്നത്. ‘ശബ്ദതാരാവല ’
യ ൽ ന ന്നുള്ള പദങ്ങത്തള വ ശഔലനം ത്തചയ്യുഭമ്പാൾ മൂന്നു ല ംഖത്ത ൽത്തെട്ട
പദങ്ങഭളയം ഔാണാൻ ഔഴ യന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്ത്രീല ംഖത്തത്ത ന ഗണ്ടു പര ചര
ക്കുന്നത്തതങ്ങത്തനത്തയന്നത്

പര ഭശാധ ക്കുഭമ്പാഴാണ്

ന ഗണ്ടുവ ത്തെ

ല ംഖ

പക്ഷപാതം പ്രഔടമാകുന്നത്. തലെദം (headwords) ആയ ന ഗണ്ടു സവീഔര
ക്കുന്നത്

പുല്ല ംഖസൂചഔപദങ്ങത്തളയാണ്.

‘അൻ’

എന്ന

പുല്ല ംഖപ്രതയയം

നൽകുന്നത ലൂത്തട പ്രതയക്ഷമായ ത്തത്തന്ന ഭലകഔങ്ങൾ രു ല ംഖത്ത ഭലക്ക് ഭഔന്ദ്രീ
ഔര ക്കുന്നു. സ്ത്രീല ംഖത്തത്ത പുല്ല ംഖസൂചഔപദങ്ങളുത്തട സ്ത്രീരൂപം എന്ന ന ലയ ൽ
അർഥവ ശദീഔരണ ഭാഖത്ത് ഭചർക്കുഔഭയാ ഭചർക്കാത ര ക്കുഔഭയാ ത്തചയ്യുന്ന
പ്രവണതയം ന ഗണ്ടുവ ൽ പ്രഔടമാണ്. ‘അൻ’, ‘ആൻ’, ‘ആളൻ’, ‘വ്’ എന്നീ
രൂപാധ ഷ്ഠ ത പദങ്ങളാണ്

പുല്ല ംഖസൂചഔമായ

ന ഗണ്ടുവ ൽ ഔാണുന്നത്.

എങ്ക ലം ത്തപാതു ല ംഖസൂചഔമായ വയാഔരണകൃത ഔള ൽ ന ർഭേശ ക്കുന്ന ‘ആള ’
ഭചർന്ന

പദങ്ങഭളയം

പുല്ല ംഖമായ

ന ഗണ്ടു

അടയാളത്തെടുത്ത യ ര ക്കുന്നു

(വ ശദീഔരണം : 3. 10).
5.2.1. പട്ട ഔ (11) വയാഔരണ ഔ ല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ

1

പദം

അർഥം

അഔത്താൻ

വീട്ട ത്തല നാഥൻ, ഭർത്താവ്.
സ്ത്രീ-അഔത്താൾ.

2

അകുലൻ

കുലം ഇല്ലാത്തവൻ, സ്ത്രീഅകുല

3

അകൃതൻ

വളർത്തുപുത്രൻ,

സ്ത്രീ-
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അകൃത
4

അത്തഔൌടുംബൻ

കുടുംബബന്ധമ ല്ലാത്തവൻ.
സ്ത്രീ- അത്തഔൌടുംബ .

5

അക ലാണ്ഡനായഔൻ

ഈശവരൻ,

സ്ത്രീ-

അക ലാണ്ഡനായഔ
6

ആശാൻ

1. ഗുരു.

അധയാപഔൻ,

പള്ള ക്കൂടത്ത ത്തല
വാധാനയാർ.
6

ഇഷ്ടൻ

1. ഭേഹ തൻ,

2.

ഇഷ്ടഭദവൻ.
7

ഉടെ റന്നവൻ

1. സഭഹാദരൻ,
സ്ത്രീ- ഉടെ റന്നവൾ

8

ഉടമസ്ഥൻ

1. ഉടയക്കാരൻ,

2.

ജന്മ
9

അമരൻ

ഭദവൻ (മരണമ ല്ലാത്തവൻ)
സ്ത്രീ-അമര

10

ഔഥാനായഔൻ

ഔഥയ ത്തല

പ്രധാനപാത്രം,

ഔഥാപുരുഷൻ.
സ്ത്രീ-ഔഥാനായ ഔ
11

ചത യൻ

ചത ക്കാരൻ

(വഞ്ചഔൻ).

സ്ത്രീ- ചത ചൃ
12

ചന്ദ്രാനനൻ

ചന്ദ്രത്തന ഭപാത്തല ഭംഖ യള്ള
മുകഭത്താടു കൂട യവൻ. സ്ത്രീചന്ദ്രാനനാ- സുന്ദര
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13

ച ഔ ത്സഔൻ

ദവദയൻ
(വയാധ പ്രത ഔാരത്തത്ത
ത്തചയ്യുന്നവൻ

എന്നർഥം).

സ്ത്രീ- ച ഔ ത്സഔ
14

ച ലഔൻ

ഉപദ്രവ , ശേക്കാരൻ.
സ്ത്രീ- ച ലഔ .

15

ചുറ്റക്കാരൻ

ഭേഹ തൻ,
രഹസയക്കാരൻ,

ജാരൻ,

ബന്ധനസ്ഥൻ.
സ്ത്രീ- ചുറ്റക്കാര
16

തമ്പുരാൻ

രാജാവ്,

ഔർത്താവ്,

യജമാനൻ,

ഈശവരൻ,

സ്ത്രീ- തമ്പുരാട്ട
17

തരുണൻ

ത്തയൌവനയക്തൻ, യവാവ്.
സ്ത്രീ- തരുണ .

18

ഭതാഴൻ

ചങ്ങാത , കൂട്ടുഔാരൻ. സ്ത്രീഭതാഴ .

19

ദാതാവ്

1.ദാനം ത്തചയ്യുന്നവൻ, (ഔടം)
ത്തഔാടുക്കുന്നവൻ,
2. ഭേദ ക്കുന്നവൻ.
3.

ഓദാരയമുള്ളവൻ,

4.

അധയാപഔൻ. സ്ത്രീ- ദാത്ര .
20

ദാരഔൻ

പുത്രൻ, സ്ത്രീ- ദാര ഔ.

21

ദാസൻ

ഭൃതയൻ. സ്ത്രീ- ദാസ (വ ലയ്ക്കു
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ത്തഔാടുക്കത്തെടുന്നത നാൽ).
22

പട്ടൻ

തമ ഴ്

ബ്രാഹ്മണൻ.

സ്ത്രീ-

പട്ടത്ത
23

പണക്കാരൻ

സവത്തുള്ളവൻ,

ധന ഔൻ.

സ്ത്രീ- പണക്കാര .
24

പാചഔൻ

ത്തവപ്പുഔാരൻ, സ്ത്രീ-പാചഔ

25

പാന്ഥൻ

വഴ ഭപാക്കൻ. സ്ത്രീ- പാന്ഥ.

ഭമൽസൂച െ ചൃ ഉദാഹരണങ്ങള ൽ ഔാണുന്നതു ഭപാത്തല ന ഗണ്ടുവ ൽ
പ്രധാനപദമായ പ്രതയക്ഷത്തെടുന്നത് പുല്ല ംഖരൂപങ്ങളാണ്. അവയത്തട സ്ത്രീരൂപം
എന്ന ന ലയ ൽ എത ർല ംഖത്തത്ത ഉൾത്തക്കാള്ളുഔഭയാ ഉൾത്തക്കാള്ളാത ര ക്കു
ഔഭയാ ത്തചയ്യുന്ന പ്രവണതയം ന ഗണ്ടുവ ലണ്ട്. അക്ഷരമാലാരമം അനസര ചൄ
ഉള്ള രീത അട സ്ഥാനമാക്ക വരുഭമ്പാൾ സവാഭാവ ഔമായം പുല്ല ംഖരൂപം പ്രഥമ
സ്ഥാനത്ത് എത്തുത്തമന്ന വാദം ഉന്നയ ചൃാലം അത്തരം വയവസ്ഥഔൾ ന രാഔര ക്കു
ന്നതായം ന ഗണ്ടു പര ഭശാധനയ ൽ വയക്തമാണ്. ‘പാന്ഥൻ, ഉഭദയാഖസ്ഥൻ,
പാണൻ, തമ്പുരാൻ’ ഭപാലള്ള പദങ്ങള ത്തലല്ലാം അക്ഷരമാലാ വയവസ്ഥ പ്രഔാരം
സ്ത്രീല ംഖരൂപമാണ് ആദയം വഭരണ്ടത്. എന്നാൽ അത ന വ രുധാനമായാണ്
ന ഗണ്ടു

അടയാളത്തെടുത്ത യ ര ക്കുന്നത്.

സ്ത്രീരൂപത്തത്ത

പ്രധാനപദമായ

നൽഔ യാലം അവ പുല്ല ംഖവമായ ഭചർത്തുവചൃ വ ശദീഔരണം നൽകുഔഭയാ
പുല്ല ംഖത്തത്ത

പ്രധാനപദമായ

വീണ്ടും

ഭരകത്തെടുത്ത വയ്ക്കുഔഭയാ

ത്തചയ്യുന്നു.

ന ഗണ്ടുന ർമ്മാണ പ്രര യയ ൽ പ്രവർത്ത ക്കുന്ന സാമൂഹ ഔഭമാ വയക്ത പരഭമാ
ആയ അധ ഔാരമൂലയങ്ങൾ തത്തന്നയാണ് പദ, അർഥ സമീപനത്ത ൽ പ്രഔട
മാവന്നത്തതന്ന് ന ഗണ്ടുക്കളുത്തട പദരമീഔരണത്ത ൽ ന ന്നും വയക്തമാവന്നു.
5.2.2. ഭഔാശ മ ല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ (lexical gender words)

142

ല ംഖപ്രതയയങ്ങൾ ന്നും ഭചരാത്തതതത്തന്ന പദങ്ങൾ തന ത്തയ ല ംഖസൂചന
നൽകുന്നുത്തവങ്ക ൽ അത്തരം

പദങ്ങത്തള ഭഔാശ മ ല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ എന്നു

പറയന്നു. അർഥമാണ വ ത്തട ല ംഖന ർണയം നടത്തുന്നത്. ഭഔാശ മങ്ങളും ല ംഖ
പരമായ വ ഭവചനത്തത്ത ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നു (വ ശദപഠനം: 4.1- 4.6). അതായത് സ്ത്രീം
പും, ഇതര വ ഭാഖത്ത ൽ ഉൾത്തെടുന്ന ഭഔാശ മങ്ങത്തള ന ഗണ്ടു അർഥസഹ തം
ഭരകത്തെടുത്ത വയ്ക്കുന്നു. അർഥവ വരണത്ത ൽ ന ഗണ്ടു സവീഔര ക്കുന്ന മഭനാഭാവ
മാണ് ല ംഖമൂലയത്തത്ത ന ർണയ ക്കുന്നത്. അത നായ ന ഗണ്ടുവ ൽ ന ന്നുള്ള സ്ത്രീ,
പും ല ംഖ സൂചഔ ഭഔാശ മങ്ങത്തള പര ഭശാധ ഭക്കണ്ടതുണ്ട്.
സ്ത്രീസൂചഔഭഔാശ മങ്ങൾ ന ഗണ്ടുവ ൽ വരുന്നത് ചുവത്തട ഭചർത്ത ര ക്കുന്ന
പട്ട ഔ (12 ) പ്രഔാരമാണ്.
5.2.2. പട്ട ഔ (12). സ്ത്രീസൂചഔ ഭഔാശ മങ്ങൾ
പദം

അർഥം
1. അങ്കന

സ്ത്രീ

2. അങ്ങാട ത്തപണ്ണ്

ഭവശയ, പണയസ്ത്രീ

3. അച്ഛമ്മ

അച്ഛഭെഭയാ

അമ്മയഭടഭയാ

അമ്മ
4. അന യത്ത

അനജത്ത

5. അമ്മ

1.തായ്, ത്തപറ്റവൾ, മാതാവ്. 2. സ്ത്രീ,
രാജഭാരയ

6. അവ വാഹ ത
7. ആയ

വ വാഹം ഔഴ ക്കാത്തവൾ
ധാത്ര ,

വളർത്തമ്മ,

മുത്തശ്ശ ,

ഭരാഖ ഔത്തള പര ചര ക്കുന്ന സ്ത്രീ
8. ഇത്ത

ഭചചൃ
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9. ഉമ്മ

മുഹമ്മദീയ സ്ത്രീ, അമ്മ

10. ഋതുമത

തീണ്ടാര യായ ര ക്കുന്നവൾ

11. എള്ളൃത്തമ്മ

എള്ളൃത്തു പഠ െ ക്കുന്നവൾ

12. ഔനയഔ

പത്തു

വയസ്സുള്ള

ത്തപൺകുട്ട ,

പുത്ര ,
13. ച റ്റ

അമ്മയത്തട അനജത്ത

14. പ ട

പക്ഷ ഔള ൽ സ്ത്രീ

15. പുത്ര

മഔൾ

16. ത്തപങ്ങൾ

ഉടെ റന്നവൾ

17. ത്തപണ്ണ്

1.സ്ത്രീ (ത്തപറുന്നവൾ), 2. ഔനയഔ. 3.
ഭാരയ, 4. സഭഹാദര . 5. ഭൃതയ. 6.
ഔറ്റവാഴ

18. ഭാരയ

ന യമപ്രഔാരം
ത്തചയ്യത്തെട്ട

വ വാഹം
ഭർത്താവ നാൽ

ഭര ക്കത്തെടുന്നവൾ
19. വ ധവ

ഏത്തതാരുവളുത്തട

ഭർത്താവ്

മര ചൄഭവാ അവൾ
20. വ വാഹ ത

വ വാഹം ഔഴ ക്കത്തെട്ടവൾ

21. ഭവശയ

ഭതവ ട ചൃ , കുലട

22. സഭഹാദര

ഉടെ റന്നവൾ

23. സുന്ദര

അഴകുള്ളവൾ,
ത്തസൌന്ദരയമുള്ളവൾ

24. സ്ത്രീ

ത്തപണ്ണ്, ഭാരയ

25. സുമംഖല

ഭർത്താവള്ളവൾ
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സ്ത്രീ സൂചഔ ഭഔാശ മങ്ങളായ ന ഗണ്ടുവ ൽ വരുന്ന ഭലകഔങ്ങളാണ്
ഭമൽസൂച െ ചൃ ര ക്കുന്നത്. പ്രതയക്ഷാ തത്തന്ന ല ംഖസവഭാവം പ്രഔട െ ക്കുന്നു. സ്ത്രീ
സംബന്ധ ഭഔാശ മങ്ങളുത്തട ല ംഖമൂലയത്തത്ത ന ർണയ ക്കുന്നത ത്തല വ ഭവചന
സവഭാവം ത ര ചൃറ യത്തെടുന്നത് എത ർല ംഖപദങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വ വരണ
ത്ത ത്തെ അട സ്ഥാനത്ത ലാണ്. ‘അവ വാഹ ത’, ‘വ വാഹ ത’ ‘വ ധവ’, ‘സുമംഖല ’,
‘ഔനയഔ’, ‘ഭവശയ’ എന്നീ പദങ്ങത്തളല്ലാം അർഥപരമായ സ്ത്രീ ല ംഖസൂചഔങ്ങളാണ്.
അഭതാത്തടാെം കൃതയമായ ല ംഖമൂലയവം ഈ പദങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു സമാനമായ
എത ർല ംഖപദങ്ങൾ ഇല്ല. ‘അവ വാഹ തൻ’, ‘വ വാഹ തൻ’ എന്നീ ഭഔാശ മങ്ങത്തള
ത്തയാന്നും ന ഗണ്ടു അടയാളത്തെടുത്തുന്ന ല്ല. ‘വ വാഹ ത’യ്ക്കു നൽകുന്ന അർഥം
‘വ വാഹം ഔഴ ക്കത്തെട്ടവൾ’ എന്നാണ്. ഔർതൃതവം മത്തറ്റാന്ന ലാണ് ആഭരാപ ക്ക
ത്തെടുന്നത്. ‘പുത്ര ’ക്കു നൽകുന്ന വ വരണമല്ല ‘പുത്രന്’ നൽകുന്നത്.

പും എന്ന

നരഖത്ത ൽ ന ന്നും പ താവ ത്തന രക്ഷ ക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ. അങ്ങത്തന രു
രക്ഷഔസ്ഥാനം

പുത്ര ക്കു

നൽകുന്ന ല്ല.

മറ ചൃ്,

പ റന്ന

ഇടം

തത്തന്ന

നശ െ ക്കുന്നവളായാണ് പുത്ര ന ലത്തഔാള്ളുന്നത്. ‘ഔനയഔ’ യ്ക്ക് പുത്ര എന്ന അർഥം
കൂട നൽകുന്നുണ്ട്. ബാല ഔ, കുട്ട എന്ന വ ഭശഷണത്ത ലൂത്തട പ്രായത്ത ത്തെതായ
അടയാളങ്ങത്തള കൂട പുത്ര യ ൽ ആഭരാപ ക്കുന്നു. പുത്ര , പുത്രൻ എന്നീ തുലയ
പദവ ഔത്തള സമൂഹം ഉൾത്തക്കാണ്ടത ത്തെ ഭനർച ത്രമാണ്

വ ശഔലനത്ത ൽ

വയക്തമാവന്നത്. അച്ഛൻ/ അമ്മ, ഭാരയ/ഭർത്താവ്, ആങ്ങള/ ത്തപങ്ങൾ, ഭജയഷ്ഠൻ/
ഭജയഷ്ഠത്ത എന്നീ ഭഔാശ മങ്ങത്തളല്ലാം ന ഗണ്ടുവ ൽ ആധ പതയ/വ ഭധയതവ മൂലയ
ത്ത ലൂന്ന യാണ് ഭരകത്തെടുത്ത യ ര ക്കുന്നത്. ഇത്തരത്ത ൽ വയതയസ്ത ല ംഖത്ത ത്തെ
ഭര പ്രത ന ധാനങ്ങൾ (അച്ഛൻ/ അമ്മ, ഭാരയ/ഭർത്താവ്, ആങ്ങള/ ത്തപങ്ങൾ,
ഭജയഷ്ഠൻ/ ഭജയഷ്ഠത്ത , മഔൻ/മഔൾ, നടൻ/നട , ...) തത്തന്ന ന ഗണ്ടുവ ൽ
ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ പദവ ഔള ൽ ഭരകത്തെടുത്തുന്നു. പുരുഷനമായ ബന്ധത്തെട്ട
വത്തയ്ക്കല്ലാം അധ ഔാരത്ത ത്തെയം സ്ത്രീയമായ ബന്ധത്തെട്ടവത്തയല്ലാം വ ഭധയതവ
ത്ത ത്തെയം തലങ്ങള ലായാണ് ന ഗണ്ടുവ ൽ രമീഔര ക്കത്തെട്ട ര ക്കുന്നത്.
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5.2.3. വയാഔരണ ഔ- ഭഔാശീയ ല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ ( grammatical- lexical gender
words)
ച ല നാമപദങ്ങൾ വയാഔരണ ഔവം ഭഔാശീയവമായ ല ംഖസവഭാവത്തത്ത
ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നതായ ഔാണാം. പ്രഭതയഔ ചൃ് സംയക്തപദങ്ങള ൽ. ഉദാഹരണ
ത്ത ന് ‘പങ്കജാക്ഷ ’ എന്ന പദത്തമടുക്കാം. പങ്കജം (താമര), അക്ഷ

(മ ഴ ) എന്നീ

ഭഔാശ മങ്ങൾ ഭചർന്ന ട്ടാണ് പങ്കജാക്ഷ (സുന്ദര ) എന്ന പദം ഉണ്ടാവന്നത്.
അക്ഷ , മ ഴ , എന്നീ പദങ്ങള ത്തല അതികയ ‘ഇ’ ഔാരം ല ംഖപ്രതയയമല്ല. എന്നാൽ
‘പങ്കജാക്ഷ ’ എന്നത ൽ അതികയ ‘ഇ’ ഔാരം സ്ത്രീല ംഖപ്രതയയമായ മാറുന്നു. ഇങ്ങത്തന
ഏതുരൂപവം ല ംഖപരമായ അർഥം ഭനടാൻ സജ്ജമാത്തണന്നാണ് പദവ ശഔലന
ത്ത ൽ ത്തതള യന്നത്. ഇത്തരത്ത ൽ സംയക്തപദമായ ര ക്കുഭമ്പാൾ വയാഔരണ ഔ
ല ംഖ സവഭാവം കൂത്തട ഔാണ ക്കുന്ന പദങ്ങത്തളയാണ് വയാഔരണ ഔ- ഭഔാശീയ
ല ംഖസൂചഔപദങ്ങള ൽ ഉൾത്തെടുത്ത യ ര ക്കുന്നത്.
5.2.3.പട്ട ഔ (13) വയാഔരണ ഔ- ഭഔാശീയ ല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ
പദം

അർഥം
1. അംബുജാക്ഷ

താമരയ തൾ

ഭപാലള്ള

ഔഭണ്ണാടു കൂട യവൾ
2. അഞ്ച തഭ്രൂ

വളെ

പുര ഔഭത്താടു

കൂട യവൾ
3. അധ മധുരാകൃത

മഭനാഹരമായ ആഔത ഭയാടു
കൂട യവൾ

4. അരുണാധര

ചുവന്ന ചുണ്ടുള്ളവൾ

5. ആയതാക്ഷ

നീണ്ട ഔണ്ണുള്ളവൾ

6. ഏണഭലാചന

കൃഷ്ണമൃഖത്ത ത്തെ ഭനാട്ടഭത്താടു
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കൂട യവൾ
7. ഔരഭഭാരു

തുമ്പ ദക്ക

ഭപാലള്ള

തുടഭയാടു കൂട യവൾ
8. ഔളത്തമാഴ

മധുരമായ
സംസാര ക്കുന്നവൾ

9. ചഞ്ചലാക്ഷ

ഇളഔ ത്തക്കാണ്ട ര ക്കുന്ന
ഔഭണ്ണാടുകൂട യവൾ

10. തനമധാനയാ

കൃശമായ മധാനയപ്രഭദശഭത്താടു
കൂട യവൾ

11. നള നാക്ഷ

താമരയ തൾ

ഭപാലള്ള

ഔഭണ്ണാടു കൂട യവൾ
12. നീലക്കാർഭവണ

ഔറുത്ത ഭമഗത്തത്ത ഭപാത്തല
മുട യള്ളവൾ

13. പങ്കജാക്ഷ

സുന്ദര

14. ഭപടമാൻഔണ്ണ

മാൻഭപടയത്തട
ഭപാത്തലയള്ള

ഔണ്ണു
ഔഭണ്ണാടു

കൂട യവൾ, സുന്ദര
15. മഔരാക്ഷ

മത്സയത്തത്ത

ഭപാലള്ള

ഔണ്ണുള്ളവൾ, സുന്ദര
16. മഞ്ജുവാണ

മഭനാഹരമായ
സംസാര ക്കുന്നവൾ,

17. മധുത്തമാഴ

മഭനാഹരമായ
സംസാര ക്കുന്നവൾ,

18. മാൻമ ഴ

മാൻഭപടയത്തട

ഔണ്ണു
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ഭപാത്തലയള്ള

ഔഭണ്ണാടു

കൂട യവൾ
19. രാഭഔന്ദുമുക

ചന്ദ്രത്തന ഭപാലള്ള മുകഭത്താടു
കൂട യവൾ

20. വരതന

ഭംഖ യള്ള

ശരീരഭത്താടു

കൂട യവൾ, സുന്ദര

അക്ഷ , മ ഴ , ത്തമാഴ എന്നീ പദങ്ങൾ ഭപാത്തല തന ത്തയ ന ൽക്കുഭമ്പാൾ
ന ർല ംഖമായ ര ക്കുന്ന

പദങ്ങളാണ്

വാണ ,

തന

എന്ന വ.

സ്ത്രീത്തയ

വർണ ക്കാനപഭയാഖ ക്കുന്ന സർഖാത്മഔ വയവഹാര ഭാഷയ ൽ ഭമൽസൂച െ ചൃ
ന ർല ംഖ പദങ്ങത്തളല്ലാം, സമസ്ത പദങ്ങളായ വരുഭമ്പാൾ ല ംഖപക്ഷ സവഭാവം
ഔാണ ക്കുന്നു.

ഭാവനാത്മഔമായ

സ്ത്രീപ്രത ന ധാന

ന ർമ്മ ത ഔൾക്കായാണ്

ഇത്തരം രൂപങ്ങൾക്ക് ല ംഖസവഭാവം നൽകുന്നത്. ഇത്തതല്ലാം ത്തപണ്ണ ത്തന വർണ
ക്കാനായാണ് ഉപഭയാഖ ക്കുന്നത്. വയാഔരണ ഔ ഭഔാശീയ ല ംഖസൂചഔ പദങ്ങ
ത്തളല്ലാം ശരീരാസ്പദവർണനഔളായാണ് വരുന്നത്.
5.2.4. ത്തപാതു ല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ (neutral gender words)
പും, സ്ത്രീ ല ംഖഭഭദമ ല്ലാത്തത രണ്ട ത്തനയം രുഭപാത്തല ഉൾത്തക്കാള്ളുന്ന തരം
പദങ്ങത്തളയാണ്

ത്തപാതുല ംഖസൂചഔപദങ്ങള ൽ

ഉൾത്തെടുത്തുന്നത്.

എന്നാൽ

അത്തരം പദങ്ങത്തള ന ഗണ്ടു പുല്ല ംഖമായാണ് ഭരകത്തെടുത്തുന്നത്. അതായത്
അർഥവ ശദീഔരണത്ത ൽ പുല്ല ംഖസൂചഔമായ ‘അൻ’ നൽകുഔവഴ
വത്ഔരണം
ത്തചയ്യുന്നു.

(masculanization)

നടത്തുഔയം

ല ംഖപദവ

പുല്ല ംഖ

ന ർണയ ക്കുഔയം
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5.2.4. പട്ട ഔ (14) ത്തപാതുല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ
പദം
1. അരമ

അർഥം
രമഭക്കടായ

പ്രവർത്ത ക്കുന്ന

ആൾ, ദഔഭയ്യറ്റക്കാരൻ
2. അത ഥ

വ രുന്നുഔാരൻ,
വഴ ഭപാക്കനായ വന്നവൻ,

3. അഭയാർഥ

അഭയം ഭതട വരുന്നവൻ

4. അയൽവാസ

അയൽെക്കത്തു
താമസ ക്കുന്നവൻ

5. അവസരവാദ

അവസരത്ത ത്തനാത്ത

ഭപാത്തല

പറയന്നവൻ
6. അവ ശവാസ

അവ ശവാസമ ല്ലാത്തവൻ

7. ആകയാതാവ്

1. പറയന്നവൻ, റ ഭൊർട്ടർ. 2.
ഗുരു

8. ആത്മാവ്

ഭക്ഷത്രജ്ഞൻ,

പുരുഷൻ

(സവഔർമ്മഫലത്തത്ത
അനഭവ ക്കുന്നവൻ,

എഭൊള്ളൃം

സഞ്ചര ചൄത്തഔാണ്ട ര ക്കുന്നവൻ)
9. ആൾ

മനഷയൻ, പുരുഷൻ, വയക്ത .2.
ചുമതലക്കാരൻ, പ്രത ന ധ

10. ഉത്തരവാദ

ഉത്തരം

പറഭയണ്ടവൻ,

ചുമലതക്കാരൻ, ജാമയക്കാരൻ
11. പ ൻഖാമ

പ ന്നാത്തല ഭപാകുന്നവൻ

12. പ്രത ന ധ

പഔരം

ന ൽക്കുന്നവൻ,
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ജാമയക്കാരൻ
13. പ്രധാന

നായഔൻ, മന്ത്ര

14. ബന്ധു

ചാർചൃക്കാരൻ(ര ),
ബന്ധത്തെട്ടവൻ(ൾ),
ആപത്ഔാലത്തു രക്ഷ ക്കുന്നവൻ.
2. ഭേഹ തൻ. 3. ഭർത്താവ്,
രക്ഷഔൻ.

4.

ഗുരു.

5.

സഭഹാദരൻ.
15. മനഷയൻ

മനവ ത്തെ പുത്രൻ, പുരുഷൻ

16. മ ത്രം

ബന്ധു, ഇഷ്ടൻ

17. വ ശവാസ

വ ശവാസമുള്ളവൻ

18. ശത്രു

വ ഭരാധ ,

തന ക്കു

ഭദാഷം

ത്തചയ്യുന്നവൻ
19. സഹായ

സഹായ ക്കുന്നവൻ, കൂട്ടുഔാരൻ

20. സുഹൃത്ത്

ഭേഹ തൻ, ബന്ധു

സംഭാഷണങ്ങള ൽ
ത്തപാതുല ംഖസൂചഔ
നൽഔ യ ട്ടുള്ളത്.

വ പുലമായ

പദങ്ങൾ
എല്ലാ

എന്ന

ല ംഖഭത്തയം

ഉപഭയാഖ ക്കുന്ന
വ ഭാഖത്ത ൽ

പദങ്ങളാണ്
ഉദാഹരണമായ

ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നുത്തവന്ന

തരത്ത ൽ

വ ന മയം ത്തചയ്യത്തെടുഔയം എല്ലാ ല ംഖത്ത ലം ഉൾത്തെടുന്നവർ വയക്ത പരമായ
സൂച െ ക്കാൻ ഈ പദങ്ങത്തളല്ലാം ഉപഭയാഖ ക്കുഔയം ത്തചയ്യുന്നു. സാമൂഹ ഔമായ
ല ംഖന രഭപക്ഷത്തമന്നു

ഭതാന്ന െ ക്കുന്ന

ഈ

പദങ്ങൾ

ന ഗണ്ടുവ ൽ

രമീഔര ക്കത്തെട്ട ര ക്കുന്നത് പുല്ല ംഖസൂചഔമായ ട്ടാണ്. ‘ത്തപാതു’ എന്ന തരത്ത ൽ
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വ ന മയം ത്തചയ്യത്തെടുന്ന പദങ്ങത്തളല്ലാം പുരുഷഭഔന്ദ്ര തമാത്തണന്നാണ് ന ഗണ്ടു
പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതും പദവ ശഔലനത്ത ൽ ത്തതള യന്നതും.
5.3. സാമൂഹയ പദവ സൂചഔപദങ്ങളും ല ംഖസവഭാവവം
സമൂഹന ർമ്മ ത യാണ് ഭാഷത്തയന്നും സമൂഹത്തത്ത ന ർണയ ക്കുന്നത് ഭാഷ
യ ലൂത്തടയാത്തണന്നുമുള്ള

ദസധാനാതിക ഔഔാഴ്ചൊടാണ്

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര

ത്ത ത്തെ അട ത്തറ. അതു പ്രഔാരം ഏത് വയവസ്ഥ ത യാഭണാ സമൂഹത്തത്ത
ന യന്ത്ര ക്കുന്നത്

ആ

വയവസ്ഥ ത യായ ര ക്കും

ഭാഷയ ലം

പ്രഔടമാവഔ.

ല ംഖാധ പതയം ന ലന ൽക്കുന്ന രു സമൂഹത്ത ൽ ഉടത്തലടുക്കുന്ന ഭാഷയ ലം ല ംഖ
പക്ഷമഭനാഭാവം

ഔാണാൻ

പുരുഷാധ പതയവയവസ്ഥ ത ത്തയ

ഔഴ ഭെക്കും.

ത്തപാതുത്തവ

വഹ ചൄത്തഔാണ്ടുഭപാകുന്നുത്തവന്ന

ന ലന ൽത്തക്ക മലയാളത്തത്ത സംബന്ധ ചൃ്

മ ക്കസമൂഹവം
പര ഔല്പന

ല ംഖപക്ഷമഭനാഭാവം എങ്ങത്തന

എന്നത് വ ശഔലനം ത്തചഭയ്യണ്ടതുണ്ട്. ല ംഖപ്രത ന ധാനം ഭാഷാ പ്രഭയാഖത്ത ൽ
എങ്ങത്തനയാണ് എന്നത ലൂത്തട മലയാളസമൂഹത്ത ത്തെ മഭനാഭാവത്തത്ത തുറന്ന്
ഔാട്ടാൻ ഔഴ യം . പ്രഭതയഔ ചൃ് സാമൂഹയാധ ഷ്ട ത പദവ ശഔലനത്ത ലൂത്തട. എല്ലാ
പദങ്ങളും അവയത്തട അർഥരൂപങ്ങളും സമൂഹവമായ

ഭചർന്നുന ൽക്കുന്നവ

ആത്തണങ്ക ലം, സമൂഹം നൽകുന്ന ച ല പ്രഭതയഔപദവ ഔഭളാ ഉത്തരവാദ ത്ത
ങ്ങഭളാ ഭപാലള്ള ഗടഔങ്ങളുമായ സൂക്ഷ്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന പദങ്ങളുമുണ്ട്.
അത്തരം പദങ്ങഭളയം അവയത്തട അർഥരൂപങ്ങഭളയം വ ശഔലനം ത്തചയ്തു
ത്തഔാണ്ട് ല ംഖപ്രത ന ധാനത്തത്ത അടയാളത്തെടുത്താം.

ബന്ധസൂചഔപദങ്ങൾ,

ത്തതാഴ ൽപദങ്ങൾ എന്ന വത്തയല്ലാം സാമൂഹയപദവ ന ർണയ ക്കുന്ന ഖണത്ത ൽ
ഉൾത്തെടുന്നു.
5.3.1. ബന്ധസൂചഔപദങ്ങൾ
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സ്ത്രീയത്തട വ വ ധ പ്രത ന ധാനങ്ങളാണ് അമ്മ, മഔൾ, ഭാരയ, സഭഹാദര
എന്ന വ. സമൂഹം സ്ത്രീക്കു നൽഔ യ ട്ടുള്ള പദവ ഔൾ കൂട യാണവ. അത ന സമാന
മായ എത ർല ംഖ പദവ യം ഉണ്ട്. പ്രധാനമായം കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനവമായ
ഭചർന്നുന ന്നാണ് ഈ പദങ്ങൾ ന ലത്തഔാള്ളുന്നത്. സ്ത്രീപ്രത ന ധാന ബന്ധസൂചഔ
പദങ്ങത്തള ന ഗണ്ടുക്കൾ വ വര ക്കുന്നത് ചുവത്തട ഭചർക്കുന്നു.
5.3.1.1.അമ്മ:സ്തീയത്തട ഏറ്റവം ഉത്തമമായ ഗുണവ ഭശഷം എന്ന രീത യ ൽ സ്ഥാപ ക്ക
ത്തെട്ടതാണ് അമ്മ എന്ന സങ്കല്പം. മാതൃതവത്തത്ത മഹനീയതയത്തട ഉറവ ടമായാണ്
അടയാളത്തെടുത്തുന്നത്. മഭറ്റത്തതാരു ബന്ധത്തത്തക്കാളും സവീഔാരയതയള്ള

ഈ

പദം ന ഗണ്ടുവ ൽ പ്രതയക്ഷത്തെടുന്നത് ഇപ്രഔാരമാണ്.
5.3.1.1. പട്ട ഔ (15) ബന്ധസൂചഔ പദങ്ങൾ- അമ്മ
പദം

അർഥം

1. അചൃ

അമ്മ, അമ്മയത്തട അനജത്ത

2. അചൃമ്മ

അച്ഛത്തെഭയാ, അമ്മയഭടഭയാ അമ്മ

3. അചൃാമ്മ

അചൃമ്മ

4. അചൃ

അമ്മ, അമ്മചൃ

5. അംബ

അമ്മ,

6. അംബ ഔ

മാതാവ്

7. അമ്മ

1. മാതാവ്, തായ്, ത്തപറ്റവൾ. പരയാജനന , ജനയ ത്ര , പ്രസു.
രാജഭാരയ.

3.

ഭർത്താവ ത്തെഭയാ
മാതാവ്.

അമ്മ

2. സ്ത്രീ,

ഈശവര .

4.

ഭാരയയത്തടഭയാ
ഭപാറ്റ യ

മഔൾ-
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അഹങ്കാരമുള്ളവൾ,
മഔളും

ഉമ്മ

അമ്മ

ഭപാറ്റ യ

ഭപാറ്റ യ
ഭഔാഴ യം

അടങ്ങുഔയ ല്ല. അമ്മത്തയ തല്ല യാലം
രണ്ടുപക്ഷം-

ഏതു

രണ്ടഭ പ്രായമുണ്ട്.
പ റന്നവൻ-

ഔാരയത്ത നം

അമ്മ

വയറ്റ ൽ

ദധരയവം

വീരയവം

വയസ്സായ

സ്ത്രീ.

ഉള്ളവൻ.
8. അമ്മചൃ

1.

അമ്മ.

2.

(വഞ്ച രാജയത്തത്ത)

രാജഭാരയ.

3.
4.

മാനയസ്ത്രീ

9. അമ്മമ്മ

അമ്മയത്തട അമ്മ,അമ്മൂമ്മ

10. അമ്മാമ്മ

അമ്മൂമ്മ

11. അമ്മാൾ

അമ്മ, അമ്മയ്ക്കു സമമായവൾ, സ്ത്രീ

12. അമ്മാർ

അമ്മ, സ്ത്രീ

13. അമ്മൂമ്മ

അമ്മയത്തടഭയ, അച്ഛത്തെഭയാ അമ്മ,
വൃധാന

14. അമ്മുവമ്മ

അമ്മൂമ്മയത്തടഭയാ

അപ്പൂെത്തെഭയാ

അമ്മ
15. അല്ലാ

മാതാവ്

16. ആച്ഛ

അമ്മ, അച്ഛത്തെ അമ്മ

17. ആയ്

അമ്മ, തായാർ

18. ആയ

ധാത്ര , വളർത്തമ്മ, മുത്തശ്ശ

19. ആയമ്മ

ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ, വളർത്തമ്മ
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20. ആയ

അമ്മ

21. ഉൽൊദ ഔ

അമ്മ

22. ഉപമാതാവ്

വളർത്തമ്മ

23. ഉമ്മ

മുഹമ്മദീയ സ്ത്രീ, അമ്മ

24. ഊരമ്മ

ഊര ത്തല അമ്മ, ഗ്രാമഭദവത

25. എള്ളൃത്തമ്മ

എള്ളൃത്തു പഠ െ ക്കുന്നവൾ

26. ത്തഔാചൃമ്മ

1. അമ്മയത്തട അനജത്ത . ത്തചറ യമ്മ,
ച റ്റമ്മ.

2.

യജമാനത്തെ

ഭാരയ.

അങ്ങുന്നും ത്തഔാചൃമ്മയം. 3. സ്ത്രീ. 4. രു
സ്ഥാനഭെര്.

4.

(നരാ)

മൂത്ത

സഭഹാദര .
27. ച റ്റമ്മ

1.

അമ്മയത്തട

അനജത്ത .

2.

അച്ഛത്തെഭയാ അനജത്തെഭയാ ഭാരയ.
ച റ്റമ്മനയം-ഭവറും കൂറും
28. ത്തചറ യമ്മ

ച റ്റമ്മ (ത്തഔാചൃമ്മ)

29. ജനന

1. അമ്മ (ജന െ ചൃവൾ) . 2. ശ വശക്ത .
3. ദയ. 4. കുറുത്തമാഴ , വാവൽ, മഞ്ചട്ട .

30. ജനയ ത്ര , ജന ത്ര

അമ്മ, മാതാവ്

31. ജനയാ

1. അമ്മ. 2. അമ്മയത്തട സക , ഭതാഴ .3.
വധു. 4. സുകം. 5. സഭതികാഷം. 7.
ഭേഹം.

32. തായ്

1. അമ്മ, 2. രാജപത്ന , ഗുരുപത്ന .
3.ഭദവ . 4. മുകയമായത്

33. പ്രജാത

അമ്മ,

അഭൊൾ

പ്രസവ ചൃവൾ
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(പ്രസവ ചൄ ത്തഔടക്കുന്നവൾ)
34. പ്രസവ ത്ര

മാതാവ്

35. പ്രസു

അമ്മ (പ്രസവ ചൃവൾ)

36. ഭപാറ്റമ്മ

വളർത്തമ്മ

37. മാതാവ്

അമ്മ (പൂജ ക്കത്തെടുന്നവൾ)

38. രണ്ടാനമ്മ

അച്ഛത്തെ രണ്ടാമത്തത്ത ഭാരയ

39. വീട്ടമ്മ

ഗൃഹനായ ഔ

അമ്മ എന്ന പദത്തത്ത ന ഗണ്ടു അടയാളത്തെടുത്തുന്നത് ഭമൽസൂച െ ചൃ
പ്രഔാരമാണ്. മഹനീയമായ സ്ഥാനമാണ് അമ്മ എന്ന പദത്ത ന നൽകുന്നത്.
പ്രായക്കൂടുതലം സാമൂഹയസ്ഥാനക്കൂടുതലം ഉള്ളവത്തരയം ബഹുമാനസൂചഔമായ
അമ്മ

വ ഭാഖത്ത ഭലക്ക്

ഭചർത്തുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഭേഹം,

ഔരുതൽ

എന്ന വയത്തടത്തയാത്തക്ക വ ഭശഷാർഥം കൂട അമ്മയ്കു നൽകുന്നുണ്ട്. അതുവഴ രു
സവ ഭശഷ ന ർമ്മ ത യായ അമ്മത്തയ മാറ്റ ന റുത്തുന്നു. പ്രസവ ചൃവൾ മാത്രമാണ്
യഥാർഥ അമ്മ എന്ന തലത്ത ൽ ന ഗണ്ടു ഭരകത്തെടുത്തുഭമ്പാള്ളൃം ച ല മൂലയങ്ങൾ
ഭപറുന്നവത്തരയം അമ്മയായ ഔണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്ത ൽ രു സവ ഭശഷ
ന ർമ്മ ത യായ അമ്മത്തയ ഭരകത്തെടുത്താൻ ന ഗണ്ടുവം ശ്രമ ക്കുന്നുണ്ട്. അത്
പ്രധാനമായം

സവഭാവസവ ഭശഷതഔത്തള

അട സ്ഥാനത്തെടുത്ത യള്ളതാണ്.

അത്തരത്ത ൽ ന ർമ്മ ത്തചൃടുക്കുന്ന അമ്മ രൂപങ്ങളാണ് ന ഗണ്ടുവ ലം ഇടം
പ ട ചൃ ട്ടുള്ളത്.
5.3.1.2. ഭാരയ
വ വാഹഭത്താത്തട രൂപത്തെടുന്ന സ്ത്രീപ്രദവ യാണ് ‘ഭാരയ’. ‘ഭാരയ’ എന്ന
പദത്ത ന നൽകുന്ന വ വരണത്ത ലം ന യമപ്രഔാരം വ വാഹം ത്തചയ്യത്തെട്ടവളാണ്
എന്നു പ്രഭതയഔം സൂച െ ക്കുന്നു. കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പം രൂപത്തെടുന്നഭതാടു കൂട
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ന ർമ്മ ക്കത്തെട്ട പദവ കൂട യാണ ത്. ‘ഭാരയ’ എന്ന സങ്കല്പം വഹ ക്കുന്ന മൂലയങ്ങത്തള
ത ര ചൃറ യണത്തമങ്ക ൽ ആ

പദവമായ ബന്ധത്തെട്ടു വരുന്ന മറ്റു പദങ്ങഭളയം

അവയത്തട അർഥ വ വരണത്തത്തയം വ ശഔലനം ത്തചഭയ്യണ്ടതുണ്ട്.
5.3.1.2. പട്ട ഔ (16) ബന്ധസൂചഔപദങ്ങൾ- ഭാരയ
പദം

അർഥം
1. അതികപുരം

രാജസ്ത്രീഔൾ വസ ക്കുഭന്നടം, സ്ത്രീഔൾ
ഇര ക്കുന്ന അഔമുറ , 2. (രാജ ) സ്ത്രീഔൾ.
3. ഗൃഹ ണ , ഭാരയ

2. അനയഭക്ഷത്രം

അനയത്തെ ഭാരയ.

3. ആയ ഴ

ഭാരയ, സ്ത്രീ

4. ഉറാട്ട

ഉറ്റവൾ, ഭാരയ

5. ഏഴാമ ടം

ഭാരയ, ഔളത്രം

6. ഒൾ

ഭാരയ

7. ഔളത്രം

ഭാരയ (കുലത്തത്ത രക്ഷ ക്കുന്നവൾ)

8. ഔാതികാ

1. ഭാരയ ,പ്ര യ, 2. സുന്ദര

9. കുടുംബ ന

1.കുടുംബമുള്ളവൾ,

ഭാരയ

(ഭർത്തൃപുത്രഭൃതയാദ ഔഭളാടു കൂട യവളും
അവരുത്തട

സംരക്ഷണയ ൽ

സദാ

വയാപൃതയമായവൾ)
10. ഭക്ഷത്രം

1.

(വ ള)

ഭൂമ .

(കൃഷ സ്ഥലം).
ശരീരം.

3.

(നല്ല)

വയൽ

ഉത്പത്ത സ്ഥാനം.
ഭാരയ

(ഇതു

മൂലം

ക്ഷയ ക്കുന്നനത നാൽ) (ന യമപ്രഔാരം
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ഭാരയ ഭർതൃഭക്ഷത്രമാണ് )
11. ഗൃഹജനം

1. വീട്ട ലള്ളവർ. 2. ഭാരയ

12. ഗൃഹം

1.

വീട്,

പാർെ ടം

(സഔലരാലം

സവീഔര ക്കത്തെടുന്നത് ). 2. ഭാരയ (ധാനയം
മുതലായവ എടുത്തു സൂക്ഷ ക്കുന്നവൾ
എന്നർഥം)
13. ഗൃഹ ണ

ഭാരയ,

ഗൃഹനായ ഔ,

ഗൃഹീണീപദം

(ഭാരയത്തയന്ന അവസ്ഥ)
14. ചരണദാസ

1. ഭാരയ. 2. ത്തചര െ്

15. ദയ ത

1. ഭാരയ, 2. പ്ര യത്തെട്ടവൾ

16. നായ ഔ

1 ഭാരയ (രക്ഷ ക്കുന്നവൾ). 2. ത്തവൊട്ട

17. പത്തനാട

അക്ക ത്ത ര യത്തട

പത്ന ,

ഗൃഹ ണ ,

ഭാരയ (പത്തനത്ത ൽ, വീട്ട ൽ, അടനം
ത്തചയ്യുന്നവൾ
18. ത്തപാറുത
19. പ്രാണനാഥ,

ക്ഷമ, സഹനം, ഭാരയ (കുടുംബം)
പ്രാഭണശ, ഭാരയ

പ്രാണാധീശവര
20. പ്ര യ

പ്ര യമുള്ളവൾ, ഭാരയ, ഔാമുഔ , സ്ത്രീ...

21. ഭപ്രമവത

ഭാരയ, ഔാമുഔ

22. ഭപ്രയസ

ഭാരയ, ഔാമുഔ , ഉപപത്ന

23. ഭവതിക

ഗുണവത യായ ഭാരയ

24. ഭാമ ന

ഔാമമുള്ളവൾ (ഭാരയ)

25. ഭാരയാ

ന യമപ്രഔാരം വ വാഹം ത്തചയ്യത്തെട്ട
സ്ത്രീ(ഭർത്താവ നാൽ ഭര ക്കത്തെടുന്നവൾ
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എന്നർഥം),രണ്ടു തരം –ഏഔചാര ണ ,
സപത്ന
26. രമ

ലക്ഷ്മ , ഭാഖയഭദവത, ഐശവരയ, ഭാരയ

27. രമണ

1.

നല്ല

സ്ത്രീ,

ചുംബനാദ ഔൾ

ഭാരയ

(ആല ംഖന

ത്തഔാണ്ട്

പുരുഷത്തന

രമ െ ക്കുന്നവൾ).

2.

ത്തവൊട്ട .

3.

ഔറ്റവാഴ
28. ഭവള

(ബ്രാഹ്മണരുത്തട) വ വാഹം, വ വാഹം
ത്തചയ്യത്തെട്ട ഭാരയ.

29. സപ്തമം

ഏഴാമഭത്തത്, ഭാരയ

സ്ത്രീയത്തട സാമൂഹയപദവ സൂച െ ക്കുന്ന പദങ്ങള ൽ ന്നാണ് ‘ഭാരയ’. ഭാരയ
എന്ന പദത്ത ന് ന ഗണ്ടു നൽകുന്ന അർഥം ‘ഭർത്താവ നാൽ ഭര ക്കത്തെടുന്നവൾ’
എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ന യമപ്രഔാരം വ വാഹം ത്തചയ്യത്തെട്ട സ്ത്രീത്തയ മാത്രമാണ്
ഭാരയയായ ഔണക്കാക്കുന്നത്. വ വാഹം എന്ന പ്രര യയ്ക്ക് സാമൂഹയഅംഖീഔാരവം
ന യമപര രക്ഷയം വരുന്ന ടത്താണ് ഭാരയ എന്ന പദവ യം ന ർണായഔമാവന്നത്.
സ്ത്രീയത്തട ഇടത്തത്ത ന ർണയ ത്തചൃടുക്കുന്നത ൽ വ വാഹവം ദാമ്പതയവം മുകയപങ്കു
വഹ ക്കുന്നു. കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനവമായ

ബന്ധത്തെട്ടാണ് ഇവത്തയല്ലാം

പ്രവർത്ത ക്കുന്നത്. കുടുംബ ന , ഗൃഹ ണ എന്നീ പദങ്ങള ലൂത്തട ന ലന റുത്തതും
‘ഭാരയ’ യത്തട ധർമ്മങ്ങത്തളയാണ്. കുലത്തത്തയം കുടുംബഭത്തയം സംരക്ഷ ക്കുഔ
എന്ന ഔർത്തവയമാണ് ഭാരയയത്തട സുപ്രധാന ധർമ്മമായ പദങ്ങത്തളല്ലാം വ ന മയം
ത്തചയ്യുന്നത്. ഭാരയ എന്ന പദത്ത ൽ തത്തന്ന ജാതീയമായ അധ ഔാരമഭനാഭാവവം
ന ലന ൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരയ എന്ന സങ്കല്പം രൂപത്തെടുന്നത് ജാതീയമായ ഉയർന്ന
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ഭശ്രണ ഔള ലൂത്തടയാത്തണന്ന് ‘അതികർജനം’, ‘ഭവള ’ എന്നീ പദങ്ങളുത്തട അർഥ
വ വരണത്ത ലൂത്തട ഭബാധയത്തെടുന്നു.
ഭാരയ എന്ന പദവ യത്തട ല ംഖപരമായ വ ഭധയതവം ന ലത്തഔാള്ളുന്നത്
ഭർത്താവ്

എന്ന

പദത്ത ന

നൽകുന്ന

വ ഭശഷസ്ഥാനങ്ങള ൽക്കൂട യാണ്.

ഭർത്താവ് എന്നാൽ “1. വ വാഹം ത്തചയ്ത പുരുഷൻ (ഭര ക്കുന്നവൻ എന്നർഥം) 2.
(ഭരണ) ഔർത്താവ്, യജമാനൻ, 3. രക്ഷഔൻ. 4. നടത്തുന്നവൻ. 5. വ ഷ്ണു’’
(ശ്രീഔഭേശവരം പത്മനാഭപ ള്ള: 2017. പുറം- 1342). അധ ഔാരത്ത ത്തെ എല്ലാ
അടയാളങ്ങളും ‘ഭർത്താവ്’ എന്ന പദത്ത ൽ ന ക്ഷ പ്തമാണ്.
സങ്കല്പവമായ

ബന്ധത്തെട്ടു

വരുന്ന

പദങ്ങള ലം

ഭർത്താവ് എന്ന

ആധ പതയ

മഭനാഭാവം

പ്രഔടമാണ്. സപത്ന , ഉപപത്ന , ത്തവൊട്ട , ഏഔചാര ണ എന്നീ പദങ്ങത്തളല്ലാം
സാമൂഹ ഔമായ
അംഖീഔര ക്കുന്നു.

പുരുഷന

അനവദ ചൃ ര ക്കുന്ന

ബഹുഭാരയാതവത്തത്ത

ഏഔപത്ന (പത വ്രത, രു ഭർത്താവ് മാത്രം ഉള്ളവൾ),

ഭർത്തൃശുശ്രൂഷ (ഭർത്താവ ത്തന പര ചര ക്കൽ), ഭർത്തൃവ്രതം (പാത വ്രതയം), ഭവതിക
(ഗുണവത യായ ഭാരയ)
കൂട യവൾ),

വീരപത്ന (വീരപുരുഷത്തെ ഭാരയ (വീരനായ പത ഭയാടു

പാത വ്രതയത്ത ന

ഔീർത്ത

ഭഔട്ടവൾ),

വീരവത

(ഭർത്താവം

പുത്രന്മാരും ജീവ ചൃ ര പ്പുള്ളവൾ) തുടങ്ങ യ പദങ്ങള ലൂത്തടത്തയല്ലാം ഭർത്താവ ത്തെ
സാമൂഹയസ്ഥാനത്തത്ത ഉയർത്ത വയ്ക്കുന്നു.
5.3.1.3. മഔൾ, സഭഹാദര
സ്ത്രീയത്തട സാമൂഹയപദവ ന ർണയ ക്കുന്ന ബന്ധസൂചഔപദങ്ങള ൽ ഉൾ
ത്തെടുന്നവയാണ്

മഔൾ,

സഭഹാദര

എന്ന വ.

സ്ത്രീപ്രത ന ധാനമായ

പ്രവർത്ത ക്കുന്ന ഈ പദങ്ങളുമായ ബന്ധത്തെട്ട പദങ്ങൾ ന ഗണ്ടുവ ൽ പ്രതയക്ഷ
ത്തെടുന്നത് എങ്ങത്തനത്തയന്ന് പട്ട ഔ (17)- ൽ ന ന്നും മനസ്സ ലാക്കാവന്നതാണ്.
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5.3.1.3. പട്ട ഔ (17) ബന്ധസൂചഔ പദങ്ങൾ- മഔൾ, സഭഹാദര
പദം

അർഥം

1. അംഖജാ

പുത്ര

2. അഭചൃമ്മ

അച്ഛത്തെ ത്തപങ്ങൾ, അെചൃ

3. അന യത്ത , അനജത്ത

സഭഹാദര

4. ഇത്ത, ഇത്താത്ത

ഭചചൃ , ഭജയഷ്ഠത്ത

5. ഉടെ റന്നവൾ

കൂത്തടെ റന്നവൾ

6. ഒെ

സഭഹാദര

7. ച റ്റ

അമ്മയത്തട അനജത്ത

8. അതിക ഔ

1.അടുെ്. 2. ഭജയഷ്ഠത്ത .

9. ദായാദ

പുത്ര

10. ദാര ഔ

പുത്ര , ഔനയ, ഭവശയ, വ ടവ്

11. ത്തപാന്നമ്മ

രാജപുത്ര

12. ത്തപൌത്ര

പുത്രത്തെ പുത്ര

13. യന്ത്രഔ,യന്ത്രണ

ഭാരയയത്തട അനജത്ത

14. യാതാവ്

ഭർത്താവ ത്തെ സഭഹാദരത്തെ ഭാരയ
(ഗൃഹഔർമ്മങ്ങള ൽ രുമ ചൄ
പ്രവർത്ത ക്കുന്നവർ,
ഭജയഷ്ഠാനജന്മാരുത്തട ഭാരയമാർ
അഭനയാനയം യാതാക്കന്മാരാണ് )

15. യാമ

1. കുലസ്ത്രീ, സുകൃതമുള്ള സ്ത്രീ (സുകം
അനഭവ ക്കുന്നവൾ എന്നർഥം). 2.
സഭഹാദര . 3. പുത്രത്തെ ഭാരയ, പുത്ര

16. ലലന ഔ

ത്തപൺകുട്ട , ദയനീയയായവൾ
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അമ്മ എന്ന പദത്ത ന നൽകുന്നതു ഭപാത്തല സവ ഭശഷമായ സ്ഥാനം
സഭഹാദര ക്കും

നൽകുന്നുണ്ട്.

‘ഭജയഷ്ഠത്ത ’

എന്ന

സങ്കല്പത്ത ന

അമ്മയ്ക്കു

സമാനമായ സ്ഥാനമാണ് നൽകുന്നത്. പ്രായത്ത ത്തെയം സ്ഥാനത്ത ത്തെയം
അംഖീഔാരം

സഭഹാദര ക്കു

നൽകുന്നു.

എങ്ക ലം

‘മഔൾ’/

‘പുത്ര ’

എന്ന

സങ്കല്പനത്ത ന് ബലഹീനതയത്തടയം ന സ്സഹായതയഭടയം തലങ്ങള ൽ ന ന്നു
ത്തഔാണ്ടുള്ള വ വരണമാണ് നൽകുന്നത്. മഔൾ എന്ന പദത്ത ത്തെ ല ംഖമൂലയവം
ന ർണയ ക്കത്തെടുന്നത് മഔൻ അഥവാ പുത്രന് നൽകുന്ന വ ഭശഷണങ്ങള ൽ
കൂത്തടയാണ്. മഔൻ/മഔൾ എന്ന ദവന്ദവത്ത ത്തെ വ വരണത്ത ൽ കൃതയമായ
ല ംഖവ ഭവചനം ന ലന ൽക്കുന്നുണ്ട് (വ ശദപഠനം 4. 5, 5.2.2).
5.3.2. ജാത സൂചഔം
സാമൂഹയഗടനയത്തട അടരുഔത്തള സൂച െ ക്കുന്ന സാമൂഹയന ർമ്മ ത യാണ്
ജാത എന്നു സാമാനയമായ പറയാം. വ വാഹം, ത്തതാഴ ൽ എന്ന വയത്തടത്തയാത്തക്ക
അട സ്ഥാനത്ത ൽ ജാത ഉറെ ക്കുന്നു. ഭഔരളീയ സാമൂഹയഗടനയ ൽ ജാത
വല ത്തയാരു ഗടഔമായാണ് പ്രവർത്ത ക്കുന്നത്. ഭാഷാപഠനത്തത്ത സംബന്ധ ചൃ്
സാമൂഹയചരം എന്ന ന ലയ ലാണ് ജാത ന ലത്തക്കാള്ളുന്നത്. സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര
പഠനങ്ങള ലൂത്തടയാണ്

ജാതീയമായ

ഭവർത ര വഔളും

ഭാഷണപ്രര യയ ൽ

ഇടത്തപടുന്നുത്തവന്ന് ഔത്തണ്ടത്ത യത്. മലയാള സന്ദർഭത്ത ലം ജാതീയമായ ഉചൃനീചതവങ്ങൾ ഭാഷാഗടഔങ്ങള ൽ വയതയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ന രീക്ഷ ചൃ ട്ടുണ്ട്
(വ ശദീഔരണം: 1.3, 1.4).
ജാത സൂചന കൂടുതൽ പ്രഔടമാവന്നത് പദതലത്ത ലാണ് . ബന്ധസൂചഔം,
സംഭബാധന,

ത്തതാഴ ൽസൂചഔപദങ്ങൾ

എന്ന വയ ത്തലല്ലാം

ജാതയാധ ഷ്ഠ ത

വയതയാസങ്ങൾ ന ലന ൽക്കുന്നു. ജാത ഭഔന്ദ്ര തമായ സ്ത്രീപ്രത ന ധാനങ്ങള ത്തല
ല ംഖമൂലയത്തത്ത വ ശഔലനം ത്തചയ്യാനാണ് ഇവ ത്തട ശ്രമ ക്കുന്നത്.
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5.3.2. പട്ട ഔ (18) ജാത സൂചഔം
പദം
അഔത്തമ്മ

അർഥം
1. നമ്പൂത ര സ്ത്രീ, അതികർജനം. 2.
ത്തവള യ ൽ ഇറങ്ങുന്നത ഭലക്ക്
സവാതന്ത്രം

ഇല്ലാത്തവൾ,

അഔത്ത ര ക്കുന്നവൾ,
അഔത്തമ്മ

ചമയഔ-

ഭമന്മ

നട യഔ.
അഔത്തവർ

1. നമ്പൂത ര സ്ത്രീ, 2. വീട്ടുഔാര

അക്കമ്മ

2. (സാമതിക) നമ്പയാർ സ്ത്രീ

അതികർജനം.

നമ്പൂത ര സ്ത്രീ (അഔത്തമ്മ). ഇവർക്കു
പരപുരുഷദർശനം പാട ല്ല. മറക്കുട
ഭവണം.

അതികണ

ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ

അംബര

സാമൂത ര സ്ത്രീ, തമ്പുരാട്ട

ആണ്ടാൾ

നമ്പ ട ജാത യ ലള്ള സ്ത്രീ

അരയാ, അരയാണ , അരയ

ദവശയത്തെ

സ്ത്രീ,

പ്രഭവ ,

ഭശ്രഷ്ഠയായവൾ.
അവരജ

ശൂദ്രജാത സ്ത്രീ

(നീചകുലത്ത ൽ

പ റന്ന)
ആത്തമ്മ

അഔത്തമ്മ, നമ്പൂത ര സ്ത്രീ

ആത്ത രമ്മ

ചാത്ത രനമ്പൂത ര സ്ത്രീ, ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ,
ആഭത്തരമ്മ
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ആഭത്തമ്മ

അഔത്തമ്മ, നമ്പൂത ര സ്ത്രീ (അഔഭത്ത
അമ്മ)

ഇല്ലത്തമ്മ, ഇത്തല്ലാടമ്മ, ച ല്ലടമ്മ

1. ഗൃഹനായ ഔ. 2. ചാഔയാർസ്ത്രീ

ഈഴത്ത

ഈഴവസ്ത്രീ

ഉമ്മ

മുഹമ്മദീയ സ്ത്രീ, അമ്മ

എഭളാർമ്മ

ഇളയതുമാരുത്തട സ്ത്രീ

ട്ടത്ത

ട്ടത്തെ സ്ത്രീ (മൺഭവല ത്തചയ്യുന്നവർ)

ഔണ യാട്ട

ഔണ യാത്തെ

സ്ത്രീ.

ഭജയാത ശാസ്ത്രം

പഠ ചൃ് പ്രശ്നം പറയന്നവൻ
ഔന്നാത്ത

ഔന്നാത്തെ

സ്ത്രീ

(ഒടും

പ ചൃളയം

ത്തഔാണ്ട് വാർക്കുന്നവൻ
ഔരുവാത്ത

ഔരുവാത്തെ

സ്ത്രീ

(ത്തഔാല്ലത്ത ),

ഔരുവാൻ- ആയധം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ,
ഇരുമ്പുപണ ക്കാരൻ,

പരയാ-

ഭലാഹഔാരഔൻ, ഭവയാഔാരഔൻ
ഔാക്കാത്ത

ഔാക്കാലത്തെ

സ്ത്രീ,

ഔാക്കക്കുറവൻ

ഔാക്കാലൻ(പാമ്പ ഭനയം

കുരങ്ങ ഭനയം വഴക്ക ഔള െ ക്കുന്നത്
ത്തതാഴ ൽ)
ഔാട്ടത്ത

ഔാട്ടാളത്തെ സ്ത്രീ

ചാന്നാട്ട

ചാന്നാത്തെ സ്ത്രീ

ചാ(ശാ)ല യത്ത

ചാ(ശാ)ല യത്തെ സ്ത്രീ

തട്ടാത്ത

തട്ടാത്തെ സ്ത്രീ. ത്തപാൻപണ ക്കാരൻ,
സവർണപണ ത്തതാഴ ലായ ട്ടുള്ളവൻ
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തണ്ടാത്ത

തണ്ടാത്തെ

സ്ത്രീ.

ഭചഭഔാന്മാര ൽ

പ്രമാണ
ത യ്യത്ത

ത യ്യത്തെ

സ്ത്രീ.

ഭചഭഔാൻ,

(മലബാറ ൽ) ഈഴവൻ.

ജാത സൂചഔമായ സ്ത്രീഔത്തള പ്രത ന ധീഔര ക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഭമൽ
സൂച െ ചൃത്. ജാതീയമായ ഉചൃ-നീചതവങ്ങൾ പദങ്ങള ൽ ഔാണുന്നുണ്ട്. ഒഭരാ
ജാത യ ലം ഉൾത്തെടുന്ന സ്ത്രീഔത്തള സൂച െ ക്കാൻ വയതയസ്ത പദങ്ങളാണ് ഉപഭയാഖ
ക്കുന്നത്. അതവരുത്തട ജാതീയമായ സമൂഹത്ത ലള്ള സ്ഥാനത്തത്ത കൂട അടയാള
ത്തെടുത്തുന്നു. അഔത്തമ്മ, അഔത്തവർ,

അക്കമ്മ, അതികർജനം, അതികണ ,

അംബര , ആണ്ടാൾ, അരയാ, ആത്തമ്മ, അത്ത രമ്മ, ആഭത്തമ്മ, തുടങ്ങ യവ
എല്ലാം ഉയർന്ന ജാത ഭശ്രണ യ ലള്ള സ്ത്രീഔത്തള പ്രത ന ധീഔര ക്കുന്നു. ബഹുമാന
സൂചഔമായ

അമ്മ ഭചർന്ന രൂപങ്ങൾ വരുന്നതും ഉയർന്ന ഭശ്രണ യ ൽ

ഉൾത്തെടുന്നവഭരാത്തടാെമാണ്. സമൂഹത്ത ലള്ള ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തത്തയാണ്
ഇത ലൂത്തട

സൂച െ ക്കുന്നത്.

ഈഴത്ത ,

ട്ടത്ത ,

ഔന്നാത്ത ,

ഔരുവാത്ത ,

ഔാക്കാത്ത , ഔാട്ടത്ത , ചാന്നാട്ട , ചാല യത്ത , ത യ്യത്ത തുടങ്ങ യ പദങ്ങളും
ഒഭരാ വ ഭാഖത്ത ലം ഉൾത്തെടുന്ന സ്ത്രീപ്രത ന ധാനങ്ങളാണ്. ഇവ പ്രധാനമായം
‘ത്ത ’ പ്രതയയത്ത ലൂന്ന യ പദങ്ങളാണ് . ഉയർന്ന ഭശ്രണ യ ലള്ളവർ സ്ത്രീ– പും
ല ംഖപ്രത ന ധാനങ്ങത്തള

സൂച െ ക്കുന്നത്

വയതയസ്ത

പദങ്ങള ലൂത്തട

(ഭഔാശ മതലത്ത ൽ) ആത്തണങ്ക ൽ താരതഭമയന താഴ്ന്നഭശ്രണ യ ലള്ളവർ ല ംഖ
പ്രതയയത്ത ലൂത്തടയാണ് ല ംഖസൂചന നൽകുന്നത്.
ജാതീയമായ താഴ്ന്ന വ ഭാഖവമായ താരതമയം ത്തചയ്യുഭമ്പാൾ ഉയർന്ന
ഭശ്രണ യ ലള്ള സ്ത്രീഔൾക്ക് സാമൂഹ ഔമായ സ്ഥാനം നൽകുന്നുത്തണ്ടങ്ക ലം ആ
വ ഭാഖത്ത ത്തല എത ർവ ഭാഖവമായ താരതമയം ത്തചയ്യുഭമ്പാൾ ല ംഖവ ഭവചനം
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പ്രഔടമായ ഔാണുന്നുണ്ട്. അഔത്തമ്മ, അതികർജനം, അഔത്തവർ, ആഭത്തമ്മ
എന്നീ

പദങ്ങളുത്തട

വ വരണത്ത ൽ

തത്തന്ന

പറയന്നത്

അഔം

സ്ഥാന

മായ ട്ടുള്ളവർ എന്നാണ് . മറ്റു പുരുഷന്മാത്തര ഔാണാഭനാ പുറഭത്തക്ക് ഇറങ്ങാഭനാ
സവാതന്ത്രമ ല്ല.

എന്നാൽ

ഇത്തരം

വ ലക്കുഔത്തളാന്നും

എത ർ

ല ംഖത്തത്ത

സംബന്ധ ചൃ് ഇല്ല.
ജാത തത്തന്ന പുരുഷഭഔന്ദ്ര തമാത്തണന്നാണ് ജാത ഭഔന്ദ്ര ത സ്ത്രീസൂചഔപദ
ങ്ങത്തള വ ശഔലനം ത്തചയ്യുഭമ്പാൾ മനസ്സ ലാകുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ, നമ്പൂത ര ,
നമ്പയാർ, ചാഔയാർ, ട്ടൻ, ഈഴവൻ, ഔണ യാൻ, ഔന്നാൻ, ഔരുവാൻ, ഔാക്കാലൻ,
ചാന്നാൻ, ചാല യൻ,തട്ടാൻ, പറയൻ തുടങ്ങ യ എല്ലാ ജാത സൂചഔ പദങ്ങളും
ഭര സമയം ആ വ ഭാഖഭത്തയം തത് വ ഭാഖവമായ ബന്ധത്തെട്ട പുരുഷഭനയം
പ്രത ന ധീഔര ക്കുന്നു. ഇത്തതല്ലാം സൂച െ ക്കുന്നത് ല ംഖപരമായ വ ഭവചനം പദ
തലത്ത ൽ ഏത്തതല്ലാം തരത്ത ൽ ന ലന ൽക്കുന്നുത്തവന്നതാണ്.
5.3.3. ത്തതാഴ ൽപദങ്ങൾ
രു വയക്ത തത്തെ ഉപജീവനത്ത നായ സവീഔര ക്കുന്ന മാർഖങ്ങള ൽ
ന്നാണ് ത്തതാഴ ൽ. അത് രണ്ടു തരത്ത ലണ്ട്. ന്ന് തലമുറഔളായ ദഔമാറ
ത്തഔാണ്ട ര ക്കുന്നത് അഥവാ കുലത്തത്താഴ ൽ. മത്തറ്റാന്ന് വ ദയാഭയാസപരമാഭയാ
മഭറ്റത്തതങ്ക ലം സാമൂഹയഗടഔങ്ങൾ വഴ ഭയാ താത്പരയം ത്തഔാഭണ്ടാ ഭനട
എടുക്കുന്ന ത്തതാഴ ൽ. ത്തതാഴ ത്തലന്നത് രാളുത്തട സാമൂഹ ഔ, സാമ്പത്ത ഔ,
സാംസ്കാര ഔ പദവ ത്തയ സവാധീന ക്കുന്ന ഗടഔങ്ങള ൽ മുകയപങ്ക് വഹ ക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, ജാത ത്തയന്നതു ഭപാത്തല ല ംഖഭഭദവം ത്തതാഴ ൽന ർണയത്ത ൽ പ്രവർ
ത്ത ക്കുന്നു. ഔായ ഔാധവാനം കൂടുതലള്ള ഭജാല ഔൾ പുരുഷനം കുറെവ
സ്ത്രീഔൾക്കും പകുത്തുത്തഔാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സമൂഹത്ത ലണ്ട്. കൂടാത്തത ച ല
ത്തതാഴ ലഔൾ സ്ത്രീഔൾക്കു മാത്രമാഭയാ, ച ലത് പുരുഷന മാത്രമാഭയാ ന ിക്യ ക്ക
ത്തെട്ട ര ക്കുന്നു.

ത്തതാഴ ല ത്തല

ല ംഖവ ഭവചനത്തത്ത

ന ഗണ്ടുക്കൾ
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അടയാളത്തെടുത്തുന്നത്തതങ്ങത്തനത്തയന്നും
പ്രവർത്ത ക്കുന്നുത്തവന്നും

പദതലത്ത ൽ

സൂക്ഷ്മവ ശഔലനത്ത ലൂത്തട

അവ

എങ്ങത്തന

മനസ്സ ലാക്കാവന്നതാണ്.

ത്തതാഴ ലമായ ബന്ധത്തെട്ട ധാരാളം പദങ്ങൾ ന ഗണ്ടുവ ൽ ഔാണാം. അവത്തയ
പഠന വ ഭധയമാക്കുന്നത ലൂത്തട ഭമൽപറെ വസ്തുതഔൾ ത ര ചൃറ യാൻ ഔഴ യം.
5.3.3.1. കുലത്തത്താഴ ൽ
ജാതീയമായ

ഭവർത ര വഔൾ

ന ിക്യ ക്കത്തെട്ടത ൽ

ത്തതാഴ ലഔളും

ന ർണായഔ പങ്കുവഹ ക്കുന്നു. ത്തതാഴ ല ത്തെ കൂട അട സ്ഥാനത്ത ലായ രുന്നു
ജാത ന ിക്യ ചൃ രുന്നത്. ഒഭരാ ജാത യ്ക്കും ഒഭരാ ത്തതാഴ ൽ എന്ന രീത യ ൽ
വ ഭജ ക്കത്തെട്ട രുന്നു. അത് തലമുറഔള ലൂത്തട തുടർന്നു ത്തഔാണ്ട ര ക്കുഔയം ത്തചയ്തു.
ഇത്തരത്ത ൽ കുലപരമായ അത്തല്ലങ്ക ൽ ജാതീയമായ തുടർന്നുത്തഔാണ്ട ര ക്കുന്ന
ഉപജീവത്തന

മാർഖത്തത്തയാണ്

കുലത്തത്താഴ ൽ

ആയ

പര ഖണ ക്കുന്നത്.

അതുമായ ബന്ധത്തെട്ട് ന ഗണ്ടു അടയാളത്തെടുത്തുന്ന പദങ്ങഭളയം അത ൽ
അടങ്ങ യ ര ക്കുന്ന ല ംഖഭഭദത്തത്തയമാണ് ചുവത്തട വ ശദീഔര ക്കുന്നത്.
5.3.3.1. പട്ട ഔ (19). കുലത്തത്താഴ ൽ
പദം

അർഥം

ചക്ക ല യൻ

ത്തചരുപ്പുകുത്ത ( രു ജാത ക്കാരൻ)
സ്ത്രീ- ചക്ക ല ചൃ

ചക്കാലൻ

ചക്കാട്ടുന്നവൻ ,സ്ത്രീ- ചക്കാത്ത

മണ്ണാൻ (വണ്ണാൻ)

അലക്കുഔാരൻ; ത്തനയ്ത്തുഔാര ൽത്തപട്ട
രുജാത ,

സ്ത്രീ-

മണ്ണാത്ത ,

വണ്ണാത്ത .
ചാഔയാർ

രു ജാത , നാടയക്കാരൻ

ചാര ഔൻ

ചക്കുഔാരൻ, ചക്കാലവൻ, കുശവൻ,
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വണ്ട ക്കാരൻ,

ഭഗാഷഔൻ,

മണ യട ക്കുന്നവൻ, ഖായഔൻ.
ചാന്നാൻ

ഔര മ്പന ത്തചത്തുന്ന രു ജാത . സ്ത്രീചാന്നാട്ട

കുലം എന്നതു തത്തന്ന പുരുഷനാത്തണന്ന ഔാഴ്ചൊടാണ് കുലത്തത്താഴ ലമായ
ബന്ധത്തെട്ട

പദപഠനത്ത ൽ

ത്തതള യന്നത്.

ത്തതാഴ ലഔത്തളല്ലാം

ഭഔന്ദ്രീഔര ക്കത്തെട്ട ര ക്കുന്നത് പുരുഷനമായാണ് . ത്തതാഴ ത്തലടുക്കുന്നവൻ എന്ന
രീത യ ൽ പുരുഷന് ഇടം ലഭയമാവഔയം വ ഭാവനം ത്തചയ്യുന്ന ജാത യ ൽത്തെട്ട
പുരുഷത്തെ സ്ത്രീ എന്ന രീത യ ലാണ് സ്ത്രീഔത്തള വ വര ക്കുന്നത്. ത്തനയ്ത്ത്, അലക്ക്,
തുടങ്ങ യ ത്തതാഴ ല ലാണ് താരതഭമയന സ്ത്രീഔത്തള പര ഖണ ചൃ ര ക്കുന്നത്തതന്നും
പദവ ശഔലനത്ത ൽ

ത്തതള യന്നു.

ജാത സൂചഔമായ

അടയാളത്തെടുത്ത യ

പദങ്ങള ലൂത്തട ജാത ഭഔന്ദ്ര ത ത്തതാഴ ലഔഭളയം അത നഔത്തത്ത ല ംഖവ ഭവചന
ത്തത്തയം വയക്തമാണ് (വ ശദപഠനം: 5.3.2.).
5.3.3.2. ആർജ്ജ തത്തതാഴ ൽ
രു

പ്രഭതയഔ

കുലത്ത ത്തെത്തയന്നവഔാശത്തെടാനാവാത്ത

തരം

ത്തതാഴ ലഔത്തളല്ലാം ഇത ൽ ഉൾത്തെടുന്നു.
5.3.3.2. പട്ട ഔ (20). ആർജ്ജ തത്തതാഴ ൽ
പദം

അർഥം

അഔഭത്താൻ

വീട്ടുഭവലക്കാരൻ

അക്കചൃ (1)

(അല്ക്കചൃ )

അലക്കുഔാര ,മുഷ െ

വസ്ത്രം അട ചൄ ത്തവളുെ ക്കുവൾ(ഭദ).
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അത്തക്കൌണ്ടെ്

ഔണക്കപ ള്ള

അക്ഷരചഞ്ചു

പഔർത്തെള്ളൃത്തുഔാരൻ.

പരയാ-

ഭലകഔൻ,

ല പ ഔാരൻ,

അക്ഷരചുഞ്ചു, അക്ഷരചണൻ.
അചൃട ക്കാരൻ

അചൃട ക്കുന്നവൻ

അഞ്ചനക്കാരൻ

മഷ

ഭനാക്കുന്നവൻ

(മഷ

ഭനാട്ടക്കാരൻ)
അണ്ടത്ത
അധ ഔരണ

അധ വക്താവ്

ഔടത്തുഔാര
1. ഭമൽഭനാട്ടക്കാരൻ, സൂപ്രണ്ട്

പക്ഷം

പ ട ചൄ

വാദ ക്കുന്നവൻ,

അഭ ഭാഷഔൻ, വക്കീൽ
അമ്പട്ടൻ
ഈക്ഷണ ഔ

ദഔഭനാട്ടക്കാര . പരയാ- വ പ്രശ്ന ഔ,
ദദവജ്ഞ

ഈറ്റുഔാര

ഭപത്തറടുക്കുന്നവൾ, വയറ്റാട്ട

ഉൊട്ട

പര ചാര ഔ

ചാട്ടുഔാരൻ

വണ്ട ക്കാരൻ

ചായക്കാരൻ

ചായം പൂശുന്നവൻ

രജഔ

അലക്കുഔാര

ആർജ്ജ തത്തതാഴ ലഔള ലം ല ംഖഭഭദം പ്രഔടമാത്തണന്ന് ത്തതാഴ ൽ സൂചഔ
ഭഔാശ മങ്ങളുത്തട

വ ശഔലനത്ത ൽ

വയക്തമാണ്.

പര ചരണം

ഭപാലള്ള
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ത്തതാഴ ലഔൾ

സ്ത്രീഭഔന്ദ്ര തവം

പുരുഷന ഭലക്കും

അറ വം

ഭഔന്ദ്രീഔര ചൃ ര ക്കുന്നു.

അധ ഔാരവം
ത്തതാഴ ൽപരമായ

സൂച െ ക്കുന്നവ
സ്ത്രീ

പുരുഷ

ഇടത്തത്തയാണ ത് വയക്തമാക്കുന്നത് (വ ശദീഔരണം: 4.6).
5.4. വ ടവപദങ്ങൾ (പദവ ടവഔൾ - Lexical gap)
രു ആശയത്തത്ത സൂച െ ക്കുവാൻ രു ഭാഷയ ൽ പദം ഉണ്ടാവഔയം
മത്തറ്റാരു ഭാഷയ ൽ പദം ഇല്ലാത ര ക്കുഔയം ത്തചയ്യുന്നത ത്തന പദവ ടവായ
ഔണക്കാക്കാം
language/).

(https://www.daytranslations.com/blog/lexical-englishഅതായത് ഭാഷാപ്രഭയാഖത്ത ൽ പദതലത്ത ൽ ഔാണത്തെടുന്ന

വ ടവഔത്തളയാണ് പദവ ടവഔൾ അഥവാ വ ടവപദങ്ങൾ എന്നു പറയന്നത്. ഇത്
രണ്ടു തരത്ത ൽ സംഭവ ക്കാം.
5.4.1. രമീകൃത വ ടവഔൾ ( systematic gaps )
5.4.2. ആഔസ്മ ഔ വ ടവഔൾ ( accidental gaps )
പദരൂപീഔരണം ( word formation ) സംബന്ധ ചൃ് ഒഭരാ ഭാഷയ്ക്കും വയക്ത
മായ ന യമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ ന യമങ്ങൾക്ക് അനസൃതമല്ലാത്തത രൂപം ത്തഔാള്ളുന്ന
പദങ്ങൾ ന ലന ൽെ ല്ലാത്തത ഭപാകുന്നുത്തവങ്ക ൽ അത ത്തന രമീകൃത വ ടവഔൾ
(systematic

gaps) എന്നു പറയാം. ഉദാഹരണത്ത ന്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷത്തയ

സംബന്ധ ചൃ് സവരവം വയഞ്ജനവം ഭചർന്ന ട്ടാണ് പദമുണ്ടാകുന്നത്. അതുത്തഔാണ്ടു
തത്തന്ന ‘pfnk’ എന്ന പദത്ത ന് ന ലന ൽെ ല്ലാതാവന്നു. ഔാരണം സവരങ്ങൾ
ഭചരാത്തതുത്തഔാണ്ടു തത്തന്ന പദരൂപീഔരണ ന യമങ്ങത്തള അതു പാല ക്കുന്ന ല്ല.
മലയാളത്ത ൽ ആത്തണങ്ക ൽ ച ല്ലക്ഷരത്ത ൽ രു പദം തുടങ്ങാറ ല്ല. ആദയഭമ ച ട്ട
ത്തെടുത്ത വചൃ ന യമങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വ ടവഔത്തളയാണ്
വ ടവഔൾ ആയ ഔണക്കാക്കുന്നത്.

രമീകൃത
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ഭാഷയ ൽ ച ല പദങ്ങൾക്ക് സമാനമായ എത ർെദം ഇല്ലാത രുക്കുഔഭയാ
മത്തറ്റത്തതികങ്ക ലം ഔാരണത്താൽ ന ലന ൽെ ല്ലാതാവഔഭയാ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വ ടവ
ഔത്തളയാണ് ആഔസ്മ ഔ വ ടവഔൾ ( Accidental gaps ) എന്നു പറയന്നത്. അവ
മൂന്നു തരത്ത ൽ സംഭവ ക്കാം.
5.4.2.1. സവനപരമായ വ ടവഔൾ
പദത്ത ത്തെ

ആദയത്ത ഭലാ

അതികയത്ത ഭലാ

സർവ്വസാധാരണ

ഉപഭയാഖ ക്കാവന്ന വയഞ്ജനങ്ങൾ അവ തമ്മ ൽ ഭചർന്ന് രു പദമാകുഭമ്പാൾ
ന ലന ൽെ ല്ലാത്തത വരുന്നു. ഉദാ- ഇംഗ്ലീഷ ത്തല /spr/- spray, spring, sprain…., /ck/
-chick, pick, sick.. ഇത് സാധയതയള്ള പദങ്ങളാണ്. അഭതസമയം sprick എന്നത്
സാധയമല്ല.

പദരൂപീഔരണന യമവമായ

ഭയാജ ചൄ

ഭപാകുഭമ്പാള്ളൃം

ന ലന ൽെ ല്ലാത്ത പദമായാണ് ഇവ ന ലത്തഔാള്ളുന്നത്.
5.4.2.2. രൂപ മതലം
രൂപ മപരമായ

ന യമങ്ങത്തള

അട സ്ഥാനത്തെടുത്ത യാണ്

വ ടവഔൾ

പ്രതയക്ഷത്തെടുന്നത്തതങ്ക ൽ അവത്തയ രൂപ മതല പദവ ടവഔളുത്തട ഖണത്ത ൽ ഉൾ
ത്തെടുത്താം. ഇംഗ്ലീഷ ൽ പ ൻപ്രതയയങ്ങൾ (affix) ആയ tion, al എന്ന വ ര യാ
നാമത്ത ൽ വരുഭമ്പാൾ സംഭവ ക്കുന്ന വ ടവഔത്തള പര ഭശാധ ക്കാം.
5.4.2.2. പട്ട ഔ (21). രൂപ മതല വ ടവപദങ്ങൾ
Word

Tion

Recite

Recitation

Educate

Education

Arrive

Al
recital

Arrival
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Derive

Derivation

Deprival

Propose

Proposition

Proposal

ഭമൽസൂച െ ചൃ ഉദാഹരണങ്ങള ൽ നൽഔ യ ട്ടുള്ള പ ൻപ്രതയയങ്ങൾ രണ്ടും
എല്ലാ ര യാപദഭത്താടും രുഭപാത്തല ഭചരുന്ന ല്ല. ‘educate’ എന്നത ഭനാട് tion
മാത്രഭമ ഭചരുന്നുള്ളൂ. അഭതസമയം ‘educatal’ എന്ന രു പദം ന ർമ്മ ക്കാൻ
ഔഴ യത്തമങ്ക ലം അത ന് ന ലന ൽക്കാൻ ഔഴ യ ല്ല. രൂപപരമായ ന യമങ്ങളുത്തട
അട സ്ഥാനത്ത ൽ സാധയമാവന്ന എത്ര പദം ഭവണത്തമങ്ക ലം ന ർമ്മ ക്കാം. പഭക്ഷ
അർഥപരമായ വയതയാസം വരുന്നതുത്തഔാണ്ട് അവയ്ക്ക് ന ലന ൽക്കാനാവ ല്ല.
പരയായങ്ങൾ അവ ത്തട പ്രവർത്ത ക്കാം. ഉദാ- ‘stealer’ എന്ന വാക്ക ഭനക്കാൾ ‘thief’
എന്ന പദമാണ് കൂടുതൽ ഉപഭയാഖ ക്കുന്നത്. സംയക്തപദങ്ങള ൽ ‘scene thief’
ത്തനക്കാൾ ശബ്ദഭംഖ ‘scene stealer’ ആയത നാൽ അതുപഭയാഖ ക്കുന്നു. അത്തര
ത്ത ൽ സംഭവ ക്കുന്ന വ ടവഔത്തളത്തയല്ലാം രൂപ മപരമായവ ടവഔളായ ഔണക്കാ
ക്കാം.
5.4.2.3. അർഥതലം
രു ന ർേ ഷ്ട പദത്ത ന് അർഥവയതയാസം ഔാണാനാകുത്തമങ്ക ലം പദാവല
യൽ

അതു

ഔാണാത ര ക്കുന്നത ത്തന

ആർഥ ഔതലത്ത ലള്ള

ഔാണാം. ഇംഗ്ലീഷ ൽ ബന്ധസൂചഔപദങ്ങത്തള

പദവ ടവായ

പര ഭശാധ ക്കുഭമ്പാൾ അത്

ഭബാധയത്തെടുന്നു.
5.4.2.3. പട്ട ഔ (22) അർഥതല വ ടവപദങ്ങൾ
Male

Female

Neuter

Father

Mother

Parent

Son

Daughter

Child
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Brother

Sister

Sibling

Uncle

Aunt

-

Nephew

Niece

-

-

-

Cousin

ഇംഗ്ലീഷ് സന്ദർഭത്ത ൽ മാതാപ താക്കളുത്തട സഭഹാദരങ്ങളുത്തട മക്കത്തള പ്രഭതയഔം
കുറ ക്കുവാഭനാ സഭഹാദരങ്ങത്തള ത്തപാതുത്തവ കുറ ക്കുവാഭനാ വാക്കുഔൾ ഇല്ല.
ഇത്തരത്ത ലാണ് പദവ ടവഔൾ പ്രതയക്ഷമാകുന്നത്. അത് ത്തപത്തട്ടന്ന് ത ര ചൃറ യഔ
പ്രയാസമാണ്.പലഭൊള്ളൃം വ വർത്തന ഗട്ടത്ത ലാണ് വ ടവഔൾ ത ര ചൃറ യന്നത്.
പദവ ടവഔൾ യാദൃിക് ഔമായ മാത്രം സംഭവ ക്കുന്ന ന്നല്ല. പദവ ടവ
ഔൾക്കഔത്തത്ത ല ംഖമൂലയത്തത്ത കൂട പര ഖണ ക്കുഭമ്പാഴാണത് വയക്തമാകുന്നത്.
മലയാളത്ത ത്തെ സന്ദർഭത്ത ൽ പര ഭശാധ ക്കുഭമ്പാൾ ഔാണാനാകുന്നത്

ചല

പദങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സ്ത്രീല ംഖരൂപഭമാ, പുല്ല ംഖരൂപഭമാ ഇല്ലാത്തയന്നതാണ് .
രു ല ംഖത്തത്ത മാത്രം ഭഔന്ദ്രീഔര ക്കുന്ന അത്തരം പദങ്ങത്തള വ ടവ പദങ്ങളായ്
ഔണക്കാക്കാം. മാത്രമല്ല വ ടവപദങ്ങള ത്തല ല ംഖഭഭദത്തത്ത ന ലന ർത്താനള്ള
ശ്രമം ന ഗണ്ടുക്കള ലം പ്രഔടമാണ്.

സമാനമായ പദങ്ങൾ ഉത്തണ്ടന്ന ര ത്തക്ക

അവത്തയ അടയാളത്തെടുത്താത്തത ന ശബ്ദമാക്കാനള്ള ശ്രമങ്ങളും ന ഗണ്ടുവ ൽ
ഔാണാം. അതായത് ന ഗണ്ടുഭഔന്ദ്ര തമായ

പദവ ടവഔത്തള ന രീക്ഷ ക്കുഭമ്പാൾ

മനസ്സ ലാകുന്നത് രണ്ടു ഔാരയങ്ങളാണ്. പദവ ടവഔൾ സാമൂഹയമായ ന ർമ്മ ക്ക
ത്തെടുഔയം അത ൽ കൃതയമായ ല ംഖവ ഭവചനം പ്രഔടമാവഔയം ത്തചയ്യുന്നു.
സാമൂഹയമായ ല ംഖാധ ഔാരം പദവ ടവഔത്തള ന ർണയ ക്കുന്നു. എത ർപദങ്ങൾ
ഉത്തണ്ടങ്ക ലം ഭരകത്തെടുത്താത ര ക്കുഔയം രു ല ംഖത്ത ഭലക്ക് മാത്രം ഭഔന്ദ്രീഔര ചൃ്
ത്തപാതുവത്ഔര ക്കാനള്ള ശ്രമവം ന ഗണ്ടുവ ൽ ഔാണുന്നു.
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സ്ത്രീപക്ഷച തികാപധാനത യത്തട

ഇടത്തപടൽ

ഭാഷാഭമകലയ ഭലക്ക്

ത ര െത ത്തെ ഫലമായ ന ലന ൽക്കുന്ന ഭാഷയ ത്തല അത്തല്ലങ്ക ൽ വ ന മയം
ത്തചയ്യത്തെടുന്ന ഭാഷയ ത്തല ല ംഖപരമായ അത ർവരമ്പുഔളും പുനാരാഭലാചനയ്ക്കു
വ ഭധയമായ .

വാഔയഗടനയ ലം

പദതലത്ത ലമാണ്

ആദയം

ശ്രധാന

ത്തചലത്തുന്നത്. പദതലത്ത ൽ നടന്ന ന രീക്ഷണങ്ങളായ രുന്നു ച ല പദങ്ങളുത്തട
എത ർല ംഖത്ത ത്തെ

അഭാവത്തത്ത

സംബന്ധ ചൄള്ളവ.

മലയാളത്ത ത്തെ

പര സരത്ത ൽ പര ഭശാധ ക്കുഔയാത്തണങ്ക ൽ അത് പ്രധാനമായം ‘ഔനയഔ’,
‘ഔനയഔാതവം’,

‘ചാര ത്രശുധാന ’,

‘പത വ്രത’,

‘ഭവശയ’

തുടങ്ങ യ

പദങ്ങളുത്തട

ല ംഖമൂലയത്തത്ത സംബന്ധ ചൄള്ള ചർചൃഔള ലാണ് ഊന്ന യത്. ഈ പദങ്ങൾ
ത്തക്കാന്നും എത ർല ംഖപദങ്ങൾ ഇല്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഇത്തതല്ലാം സ്ത്രീയത്തട
ഭനർക്കാണ് ഉപഭയാഖ ക്കുന്നതും. എത ർല ംഖപദങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതല്ല വ ന മയം
ത്തചയ്യത്തെടാത്തതു വഴ ന ശബ്ദമാക്കത്തെടുഔയാണ് ത്തചയ്യുന്നത്. ‘ആൺഭവശയ’
എന്ന പദം ഉത്തണ്ടന്ന ര ത്തക്ക, ആൺ എന്ന പൂർവപദം ഭചർക്കുഭമ്പാൾ മാത്രമാണത്
ആണ ഭലക്ക് ത ര യന്നത്. ‘ഭവശയ’ എന്ന ത്തരാറ്റ പദമായ ന ൽക്കുഭമ്പാഴത്
ത്തപണ്ണ ഭലക്കാണ്

ഭചർന്നു ന ൽക്കുന്നത്. ഇത്തരത്ത ൽ തത്തന്നയാണ് ‘ഔനയഔ’

എന്ന പദത്തത്തയം പുരുഷാധ പതയസമൂഹം വ ന മയം ത്തചയ്യുന്നത്. സാമൂഹ ഔമായ
ന ർമ്മ ത്തചൃടുത്ത ച ല സങ്കല്പനങ്ങള ലൂത്തട സ്ത്രീയത്തട ഭമൽ പ്രവർത്ത ക്കാനള്ള
പുരുഷത്തെ അധ ഔാരമായാണ് ഭമൽ സൂച െ ചൃ പദങ്ങൾ എല്ലാം ന ൽക്കുന്നത്.
‘ഔനയഔ’, ‘ഭവശയ’, ‘പത വ്രത’ തുടങ്ങ യ പദങ്ങള ത്തല വ ടവഔത്തള സംബ
ന്ധ ചൃ

പരമ്പരാഖത

ചർചൃഔളാണ്

മലയാള

സന്ദർഭത്ത ൽ

തുടർന്നു

ത്തഔാണ്ട രുന്നത്തതങ്ക ലം പദവ ടവഔൾ ഈ പദങ്ങള ൽ മാത്രം തുങ്ങുന്നതല്ല.
ന ഗണ്ടുക്കൾ അടയാളത്തെടുത്ത വയ്ക്കുന്ന പദങ്ങളുത്തട സൂക്ഷ്മവ ശഔലനത്ത ലൂത്തട
ഇക്കാരയം ഭബാധയത്തെടും. ‘അധ നാഥൻ’ (അധീശൻ, ഭമൽഭക്കായ്മ, പ്രധാന ),
‘അധ പൻ’ ( പ്രഭു, മുകയൻ, ഭമലാധ ഔാര , ഉഭദയാഖസ്ഥൻ, രാജാവ്, ഉടയക്കാരൻ),
‘അധ പുരുഷൻ’ (പരമാത്മാവ് ), ‘അധ ഭർത്താവ് ’ (അധീശൻ, ഭരണാധ ഔാര ),
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‘അധ വ ന്ന’ (വ വാഹാനതികരം സപത്നീ ലാഭം ഉണ്ടായവൾ), ‘അധാനയക്ഷൻ’
(ഭമലാവ്, സഭാനാഥൻ, (ഭരണവകുെ ത്തെ തലവൻ) എന്ന ങ്ങത്തന എത്രഭയാ
സന്ദർഭങ്ങൾ ഉദാഹരണമായ ചൂണ്ട ക്കാണ ക്കാവന്നതാണ്.
‘ജന്മ ’ (ജന്മാവഔാശമുള്ളവൻ ഉദഔപൂർവ്വം ദത്തമായ ഭൂമ ത്തയ വാങ്ങുന്നവൻ,
2. സവതികം വസ്തുവ ത്തന അല്പമായ അർത്ഥത്ത ന്നായ ത്തഔാടുത്ത് ആണ്ടുഭതാറും
മ ചൃവാരം

വാങ്ങുന്നവൻ),

‘ഔർത്താവ്’

(പ്രഭു,

ഇടപ്രഭു,നാഥൻ,

രഷ്ടാവ്,

പുഭരാഹ തൻ), ‘പുരുഷാരം’ (ആൾക്കൂട്ടം) എന്നീ പദങ്ങൾത്തക്കാന്നും സമാനമായ
സ്ത്രീല ംഖരൂപങ്ങൾ
ഔഥാകൃത്ത്,

ഇല്ല.

ഔഥാപുരുഷൻ

പര ഭശാധ ക്കുഭമ്പാൾ

‘ഭമലാധ ഔാര ’,

പ്രത ന ധ ,

തുടങ്ങ യ

പദങ്ങത്തളല്ലാം

പുല്ല ംഖഭഔന്ദ്ര തമാണ്.

പ്രമാണ ,

പ്രധാന ,

ന ഗണ്ടുതലത്ത ൽ

ഔരുത്തൻ,

ഔരുത്തർ,

ഒഭരാരുത്തൻ, ഒഭരാരുത്തർ, എന്നീ പദങ്ങൾക്കു സമാനമായ സ്ത്രീല ംഖസൂചഔ
പദരൂപവം ന ഗണ്ടുവ ൽ ഇല്ല. വീരപത്ന , വീരപത , വ ധവ , മചൃ എന്ന ങ്ങത്തന
സ്ത്രീഭഔന്ദ്ര ത പദങ്ങൾക്കു തുലയമായ പുല്ല ംഖരൂപവം ഇല്ല. സാമൂഹ ഔമായ
ന ലന ൽക്കുന്ന പദതലത്ത ത്തല ല ംഖവ ടവഔളാണ് ഭമൽസൂച െ ചൃത്. എന്നാൽ
സാമൂഹ ഔമായ സ്ത്രീ- പും ല ംഖങ്ങത്തള ഉൾത്തക്കാള്ളാവന്ന പദങ്ങൾ ഉണ്ടായ ട്ടും
ന ഗണ്ടു അടയാളത്തെടുത്താത്തത ഭപാകുന്ന പ്രവണതയം ഔാണുന്നുണ്ട്. ച തികഔൻ,
ചര ത്രഔാരൻ, ചര ത്രനായഔൻ, ദർശഔൻ, ഉടമസ്ഥൻ എന്നീ പദങ്ങളുത്തട എത ർ
ല ംഖപദങ്ങൾ ന ഗണ്ടു ഭരകത്തെടുത്ത യ ട്ട ല്ല. അഭതസമയം അവ വാഹ ത,
വ വാഹ ത എന്നീ പദങ്ങളുത്തട പുല്ല ംഖരൂപത്തത്ത ന ശബ്ദമാക്കുഔയം ത്തചയ്യുന്നു.
ത്തപാതുന ഗണ്ടുവ ത്തന സംബന്ധ ചൃ് എല്ലാ പദങ്ങഭളയം ഭരകത്തെടുത്ത
വയ്ക്കുഔ

എന്നത്

പ്രധാനമാണ്.

അത ന

വ പരീതമായ

പദങ്ങളുത്തട

ത്തതത്തരത്തെടുെ ൽ കൃതയമായ ല ംഖവ ഭവചനം സവീഔര ക്കുന്നതായ ഔാണുന്നുണ്ട്.
സാമൂഹ ഔമായ

അംഖീഔാരവം

ഉയർന്ന

പദവ യം

പുല്ല ംഖത്ത ഭലക്ക്

174

ഭഔന്ദ്രീഔര ക്കുഔയം അത ന ഭനർവ പരീതമായ സ്ഥാനം സ്ത്രീസൂചഔപദങ്ങൾക്കു
നൽകുഔയം ത്തചയ്യുന്നു. പദവ ടവഔള ൽ വയക്തമാവന്നതും അതുതത്തന്നയാണ്.
5.5. ത്തപണ്ണനഭവങ്ങൾ
ശാരീര ഔവം സാമൂഹ ഔവമായ ഗടഔങ്ങൾ ഭപാത്തല ത്തപണ്ണ ത്തന ന ർണ
യ ക്കുന്നത ൽ
പ്രധാനത്തെട്ട

ദജവ ഔമായ

ചല

ത്തപണ്ണനഭവങ്ങളാണ്

അനഭവങ്ങളും

മുകയപങ്ക്

വഹ ക്കുന്നു.

‘ആർത്തവം’

(തീണ്ടാര ,

സ്ത്രീരജസ്സ്,

സ്ത്രീധർമ്മം, സ്ത്രീഔൾക്കു മാസം ഭതാറും പ്രവർത്ത ക്കുന്ന രക്തം (ഋതുഔാലത്ത്
ഉണ്ടാകുന്നത നാൽ), ‘പ്രസവം’ (1. ഭപറ് (ഖർഭഭമാചനം), 2. പൂവ്, തള ര്. 3. ഫലം,
ഔായ്, ഉത്പാദനം, സതികത , ള്ളൃക്ക്, ഉത്പത്ത സ്ഥാനം) എന്ന വ. അതുമായ
ബന്ധത്തെട്ട പദങ്ങത്തള ശബ്ദതാരാവല അടയാളത്തെടുത്തുന്നത് ഇപ്രഔാരമാണ്,5.5. പട്ട ഔ (23). ത്തപണ്ണനഭവങ്ങൾ- ആർത്തവം
പദം

അർഥം

അവ

രജസവല- ശരീരം അശുധാനമാഔയാൽ
ഭൂതഗ്രഹാദ ഔബാധയ ൽ

ന ന്നും

രക്ഷ ക്കത്തെഭടണ്ടവൾ.
ആഭത്രയ

രജസവല, തീണ്ടാര യായ ര ക്കുന്നവൾ
(അനസൂയത്തയ
അഖമയയായവൾ)-

ഭപാത്തല
ഋതുവായാൽ

നാല ദ വസം ഔഴ ഭെ ഖമ ൊൻ
പാടുള്ളൂ.
ആർത്തഭവയ

തീണ്ടാർന്ന ര ക്കുന്നവൾ

ഉദഔയ

തീണ്ടായ ര ക്കുന്നവൾ, (നാല ദ വസം
കുള ത്തയ അർഹ ക്കുന്നവൾ എന്നർഥം
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)
ഋതുമത

തീണ്ടാര യായ ര ക്കുന്നവൾ, ഋതുവായ
ഔനയഔ. (രാജദർശനത്ത ന ഭശഷം)
ഖർഭാധാനത്ത ന ഭയാഖയയായ സ്ത്രീ

ഋതുോത

ഋതുധർമ്മം

പ്രാപ ചൄ

കുള ചൃവൾ,

തീണ്ടാര ഔഴ ഞ്ഞു കുള ചൃവൾ
തീണ്ടായ ര ക്കുന്നവൾ

അവ , ആഭത്രയ , ഉദഔയ, ഋതുമത ,
പുഷ്പവത ,

മല ന ,

രജസവല,

സ്ത്രീധർമ്മ ണ . തീണ്ടാര മാറ യവൾന ഷ്കള, വ ഖതാർത്തവ.
ത രളാത്തവൾ- അനാഖതാർത്തവ.
(തീണ്ടാര - സ്ത്രീഔൾക്കു മാസം ഭതാറും
ഉണ്ടാകുന്ന ഋതുഔാലം. സ്ത്രീകുസുമം,
സ്ത്രീഔൾക്കുള്ള

അശുധാന ,

വ ലക്കം,

മാസക്കുള ).
പുഷ്പവത

ഋതുമത (പുഷ്പം, രജസ്സ് ഉള്ളവൾ)

ഫല താ

തീണ്ടാർന്ന സ്ത്രീ

മല ന

തീണ്ടാര യായ ര ക്കുന്നവൾ

(ശരീരം

മല നത്തെട്ട ര ക്കുന്നവൾ).

2.

ഔറുത്തവൾ.
രജഔ

1. അലക്കുഔാര , ത്തവളുഭത്തടത്ത .
2. തീണ്ടാര മൂന്നായവൾ

രജസവലാ

തീണ്ടായ ര ക്കുന്നവൾ,
വ വാഹഭയാഖയയായവൾ
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സ്ത്രീധർമ്മ ണ

തീണ്ടാര യായ ര ക്കുന്നവൾ
(സ്ത്രീധർമ്മഭത്താടു കൂട യവൾ)

ന ഷ്കളാ

തീണ്ടാര മാറ യവൾ

വ ഖതാർത്തവ

തീണ്ടാര മാറ യവൾ

വ ഔല

1. തീണ്ടാര മാറ യവൾ, വൃധാന
2. തീണ്ടാർന്നവൾ

ആർത്തവം എന്ന അനഭവത്ത ലൂന്ന സ്ത്രീത്തയ വ വര ക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്
ഭമൽസൂച െ ചൃത്.

ആർത്തവത്തത്ത

അശുധാന യായ

ഔാണുന്നത ഭനാത്തടാെം

സ്ത്രീധർമ്മത്ത ൽ പ്രധാനത്തെട്ട ന്നായം അടയാളത്തെടുത്തുന്നു. വ വാഹം, ദാമ്പതയം
തുടങ്ങ യ

സാമൂഹയസ്ഥാപനങ്ങളുമായ

ബന്ധത്തെടുത്ത യം

ന ർണയ ക്കുന്നു.

തീണ്ടാർന്നവൾ, രജസവല, ഋതുമത എന്ന ങ്ങത്തനയാണ് ത്തപതുത്തവ ആർത്തവ
മത ഔളായ സ്ത്രീഔത്തള പറയന്നത്. രജസവല എന്ന പദം ജാതീയമായ ഉയർന്ന
ഭശ്രണ യ ലള്ള സ്ത്രീഔഭളയം തീണ്ടാർന്നവൾ താഴ്ന്ന ജാത യ ൽ ഉൾത്തെടുന്ന
സ്ത്രീഔഭളയം കുറ ക്കാൻ ഉപഭയാഖ ക്കുന്നു. സവർണമഭനാഭാവ മൂലയങ്ങൾ ഇത്തരം
പദവ ന മയത്ത ത്തലല്ലാം പ്രവർത്ത ക്കുന്നുത്തവന്ന് പദവ ശഔലനത്ത ൽ ത്തതള യന്നു.
ആർത്തവം എന്ന അവസ്ഥത്തയ വ വാഹവമായ ബന്ധ െ ക്കുന്നതു തത്തന്ന
പ്രസവം എന്ന അനഭവത്ത ഭലക്കാണ് എത്ത ഭചൃരുന്നത്. അതുമായ ബന്ധത്തെട്ട
സ്ത്രീഔത്തള

പ്രത ന ധീഔര ക്കുന്ന

പദങ്ങൾ

ന ഗണ്ടുവ ൽ

പ്രതയക്ഷത്തെടുന്നത്

ഇപ്രഔാരമാണ്.
5.5. പട്ട ഔ (24). ത്തപണ്ണനഭവങ്ങൾ- പ്രസവം
പദം
അപ്രജാത

അർഥം
സതികാനമ ല്ലാത്തവൾ

177

അപ്രസൂത

കുെ ല്ലാത്തവൾ, മചൃ

പ്രസു

1.

പ്രസുത

അമ്മ (പ്രസവ ചൃവൾ)

അഭൊൾ പ്രസവ ചൃവൾ, ത്തപറ്റ ട്ടധ ഔം
നാളാത്തവൾ (പ്രസൂത ഔ)

പ്രസവതിക

പ്രസവഭവദന തുടങ്ങ യവൾ

പ്രസവ ത്ര

മാതാവ്

ബഔ

വന്ധയഔള ൽ രുവൾ

മലട

പ്രസവ ക്കാത്തവൾ,

മചൃ ,

വന്ധയ.

മലട ക്കറ യഭമാ ഭപറ്റുഭനാവ െവസ്ഥ.
മചൃ

പ്രസവ ക്കാത്തവൾ

വന്ധയാ

1. മചൃ ,

മലട

(ഫലമ ല്ലാത്ത,

ഔായ്ക്കാത്ത). 2. ഔാട്ടുപാവൽ
ന ഷ്ഫലാ

വന്ധയ,

പ്രസവ ക്കാനള്ള

പ്രായം

ഔഴ െവൾ
ത്തപറ്റമ്മ, ത്തപറ്റവർ

പ്രസവ ചൃവൾ, അമ്മ

ച രസൂത, ച രസൂത ഔ

ത്തപറ്റുപലനാൾ ഔഴ െവൾ

ത്തപഭറ്റാർ

പ്രസവ ചൃവർ, അമ്മമാർ

ഔവരസ്ത്രീ, ഔാഔവന്ധയാ

ആദയമായ ഖർഭം ധര ചൃവൾ

‘പ്രസവം’, ‘ത്തപറുഔ’ എന്ന ര യ ത്തപണ്ണുമായ ബന്ധത്തെട്ട അനഭവമായാണ്
ത്തപാതുത്തവ ഔണക്കാക്കുന്നത്. അതുത്തഔാണ്ട് അത്തരം പദങ്ങഭളയം ത്തപൺ
പ്രത ന ധാന പദങ്ങളായ
പ്രസവം

ഔണക്കാക്കാം. ‘അമ്മ’ എന്ന സങ്കല്പവമായാണ്

ബന്ധത്തെടുത്തുന്നത്.

‘ത്തപറ്റവൾ’

എന്നാൽ

അമ്മത്തയന്നാവന്നു.

അഭതസമയം പ്രസവ ക്കാത്തവത്തള കുറ ക്കാൻ ‘മചൃ ’, ‘മലട ’, ‘വന്ധയ’ എന്നീ
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പദപ്രഭയാഖങ്ങളും ന ലവ ൽ ഉണ്ട്. അവ ത്തടയാണത ത്തെ സാമൂഹയസവഭാവം
പ്രഔടമാകുന്നത്. അമ്മ എന്നത ലൂത്തട ത്തപറ്റവൾക്ക് ഗുണപരമായ സ്ഥാനം
നൽകുന്നു.

എന്നാൽ

‘മചൃ ’,

‘മലട ’

തുടങ്ങ യ

പദങ്ങള ലൂത്തട

ത്തപണ്ണ ത്തന

അവമത ക്കാനം ശ്രമ ക്കുന്നു.
5.6. വളർചൃാഗട്ടം
രു കുെ ത്തെ ജനനം മുതൽ വാർധാനഔയം വത്തരയള്ള ഔാലചരത്തത്തയാണ്
വളർചൃാഗട്ടത്ത ൽ അടയാളത്തെടുത്തുന്നത്. ഒഭരാ ഗട്ടത്ത ലം ത്തപണ്ണ ത്തന
എങ്ങത്തനയാണ്

സമൂഹം

ഉൾത്തക്കാണ്ടത്തതന്ന്

ന ഗണ്ടുവ ൽ

ഭരകത്തെടുത്ത യ ര ക്കുന്ന പദ- അർഥ സമീപനങ്ങള ലൂത്തട വ ശദീഔര ക്കുന്നു. സ്ത്രീ
സംബന്ധപദങ്ങത്തള പ്രഭതയഔമായ

എടുക്കുഔയം പുല്ല ംഖസൂചഔപദങ്ങളുമായ

താരതമയവ ശഔലനം നടത്തുഔയം ത്തചയ്യുന്നു.
5.6. പട്ട ഔ (25). വളർചൃാഗട്ടം
പദം

അർഥം

അളഔനന്ദ

എട്ട നം

പത്ത നം

ഇടയ്ക്കു

വയസ്സു

പ്രായമുള്ള ത്തപൺകുട്ട
ഔന
ഔനയ (ഔ)

ത്തപൺകുട്ട
1. പത്തുവയസ്സുള്ള
വ വാഹം

ത്തപൺകുട്ട ,

ഔഴ ചൃ ട്ട ല്ലാത്തവൾ

(ഭശാഭയള്ളവൾ,
ആഗ്രഹ ക്കത്തെടുന്നവൾ)
ഔാവ് (2)

1.കുെ്, കൂട്ട . 2. ബ്രാഹ്മണഔനയഔ,
(ത്തപൺ) ഔ ടാവ്.

ഔാഹല

യവത , തരുണ
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തനസഞ്ചാര ണ

(പത്തു വയസ്സുള്ള) ഔനയഔ, യവത

തരുണാ

16 വയസ്സ ന ഭമൽ 30 വയസ്സ നഔം
പ്രായമുള്ളവൾ.

തരുണ

1. ത്തയൌവനമുള്ളവൾ. 2. 16 വയസ്സ ന
ഭമൽ 30 വയസ്സ നഔം പ്രായമുള്ളവൾ .
3. സുന്ദര

ത്തപൺ

1.ത്തപണ്ണ്, സ്ത്രീ. 2. ദാസ . 3. ഔനയഔ. 4.
വധു, ഭാരയ, 5. സഭഹാദര .

ത്തപൺഔ ടാവ്, ത്തപൺകുട്ട

ത്തപൺകുെ് ( ഔനയഔ )

പ്രമദാ

സ്ത്രീ,

യവത

(പ്രബലമായ

ഔാമഭവഖഭത്താടു കൂട യവൾ)
ത്തപ്രൌഢാ

മുെത നം അമ്പത നം ഇടയ ലള്ളവൾ.
മധാനയവയസ്ക (ലജ്ജഭയാ ഭീരുതവഭമാ
ഇല്ലാത്തവൾ)

ബാലാ

16 വയസ്സ ന താത്തഴയള്ളവൾ

ബാല ഔ

ത്തപൺകുട്ട

മങ്ക

1.സ്ത്രീ ( 15- 18 വയസുള്ളവൾ)

മടതിക

യവത

(18-

24

വയസ്സുള്ളവൾ,

മടമഭയാടു (അര ത്തവയ്പ് )കൂട യവൾ സ്ത്രീഗുണങ്ങള ൽ പ്രധാനം)
യവത

1. ത്തയൌവനയക്തയായ സ്ത്രീ, (1640

വയസ്സ ന ടയ ലള്ളവൾ

(പുരുഷഭനാടു കൂട ഭചരുന്നവൾ)
ഭരാഹ ണ

മ്പത് വയസുള്ളവൾ
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വൃധാനാ

പ്രായംത്തചന്നവൾ, മുതുക്ക , നരചൃവൾ.
സ്ത്രീസതികാനം

ത്തപണ്ണ ത്തെ വളർചൃാഗട്ടവമായ ബന്ധത്തെട്ട പദങ്ങത്തളയാണ് പട്ട ഔ (25)
ൽ ഭചർത്ത ര ക്കുന്നത്. പ്രായം എന്ന ഗടഔത്തത്ത ആസ്പദമാക്ക ത്തപണ്ണ ത്തന
വ വര ക്കുന്നു. ഏത് പ്രായത്ത ൽ ഉൾത്തെടുന്നവഭരയം ത്തപണ്ണ് എന്ന പദത്ത ൽ
സംഭബാധന ത്തചയ്യാത്തമങ്ക ലം സ്ത്രീ എന്ന പദം പ്രായത്ത ത്തെതായ പര മ ത ഔൾ
ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നുണ്ട്. ത്തപൺ വ ഭാഖത്ത ൽ ഉൾത്തെടുന്ന മുത ർന്നവത്തര മാത്രഭമ സ്ത്രീ
എന്നു പറയാറുള്ളൂ. അതുഭപാത്തല ത്തപണ്ണ ത്തെ പ്രായത്ത നനസര ചൃ് ഒഭരാ ഗട്ട
ത്ത ലം സൂച െ ക്കുന്ന പദങ്ങളുണ്ട്. ത്തപൺകുെ് മുതൽ

വൃധാനവത്തര ഉൾ

ത്തെടുന്നതാണ ത്. പട്ട ഔ (25) പ്രഔാരം പര ഭശാധ ക്കുഭമ്പാൾ ത്തപൺകുെ്
എന്നത ഭനാത്തടാെം വളർന്നുവരുന്ന രു സങ്കല്പമാണ് ഔനയഔ എന്നു ഔാണാം.
‘ഔനയഔ’

പത്തു

വയസ്സുള്ള

ത്തപൺകുട്ട യാണ്.

അഭതാത്തടാെം

വ വാഹം

ഔഴ ചൃ ട്ട ല്ലാത്തവത്തളന്നും ആഗ്രഹ ക്കത്തെടുന്നവളാത്തണന്നും സൂച െ ക്കുന്നു. 15 മുതൽ
18 വയസ്സുവത്തരയള്ള ത്തപണ്ണ ത്തന മങ്ക അഥവാ സ്ത്രീ ആയ പര ഖണ ക്കുന്നു.
അതായത് പ്രായപൂർത്ത എന്ന സങ്കല്പത്ത ൽ എത്തുന്നഭതാത്തട ത്തപണ്ണ് സ്ത്രീയായ
മാറുന്നു. 18 മുതൽ 24 വയസ്സു വത്തര മടതിക അഥവാ യവത യത്തട ആദയതലത്ത ൽ
എത്തുന്നു. അര വഭയ്പാടു കൂട യവൾ എന്നത ലൂത്തട പാചഔം അറ യന്നവൾ ആയ
മാറ്റുന്നു. സ്ത്രീ ഗുണങ്ങള ൽ പ്രധാനമായ പറയന്നതും അര വയ്ക്കാൻ അറ യഔ
എന്നതാണ്. യവത ത്തയ തത്തന്ന 16 മുതൽ 40 വയസ്സുവത്തരയം ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നു.
പുരുഷഭനാടു കൂട ഭചരുന്നവളായാണ് ഈ ഗട്ടത്തത്ത വ ഭശഷ െ ക്കുന്നത്. 16 മുതൽ
30 വയസ്സു വത്തര തരുണ അഥവാ സുന്ദര യായം ഔാണുന്നു. മധാനയവയസ്കയ ൽ
(30 നം 50 നം ഇടയ ൽ തത്തന്ന) ആണ് ലജ്ജഭയാ ഭീരുതവഭമാ ഇല്ലാത്തവളായ
ത്തപണ്ണ ത്തന

ഔാണുന്നത്.

മറ്റു

ഗട്ടങ്ങള ത്തലല്ലാം

ലജ്ജയം

ഭീരുതവവം
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ത്തപണ്ണ ഭനാത്തടാെം ഉത്തണ്ടന്ന ധവന യം ഈ പദങ്ങൾ നൽകുന്നു. പ്രായം വർധാന ചൃ
ഗട്ടത്തത്ത വൃധാനയാഭയാ മുതുക്ക യാഭയാ ഔാണുന്നു.
ത്തപണ്ണ ത്തെ പ്രായത്തത്ത അട സ്ഥാനത്തെടുത്ത യള്ള പദവ വരണത്ത ത്തല
ല ംഖവ ഭവചനത്തത്ത ത ര ചൃറ യന്നത് പ്രധാനമായം എത ർല ംഖ പദത്ത ന
നൽകുന്ന വ വരണത്ത ലാണ്. ആൺകുട്ട (ആൺപ ള്ള, മ ടുക്കൻ), ബാലൻ (1.
ആൺകുട്ട , 16 വയസ്സ ന താത്തഴയള്ളവൻ, പയ്യൻ (ഇളകുന്നവൻ എന്നർഥം), (12
വയസ്സു വത്തരയള്ള ബാലന്മാരുത്തട പ്രവൃത്ത ക്കു ഭദാഷമ ല്ല), മാണവഔൻ (8 മുതൽ
16 വയസ്സു വത്തരയള്ളവൻ) (മനവ ത്തെ ത്തചറ യ അപതയം എന്നർഥം), തരുണൻ
(ത്തയൌവനയക്തൻ, (ദുസ്തരമായള്ളത ത്തന തരണം ത്തചയ്യുന്നവൻ, ദുഷ്കരമായ
ഔാരയങ്ങത്തള കൂട സാധ ക്കുന്നവൻ എന്നർഥം),

യവാവ് (ത്തയൌവനയക്തൻ, 16

വയസ്സ് ഔഴ െവൻ, സ്ത്രീഔഭളാടു കൂട ഭചരുന്നവൻ), വൃധാനൻ (1. വയസ്സൻ,
എള്ളൃപത ലധ ഔം വയസ്സു ത്തചന്നവൻ, മുതുക്കൻ. പരയാ- വഭയാധ ഔൻ, പ്രവയസ്സ്,
സ്ഥവ രൻ, ജ നൻ, ജീർണൻ, ജര , ജഠരൻ. 2. ജ്ഞാന . 3. അഭ വന്ദയൻ. 4.
പുരുഷസതികാനം)

എന്ന ങ്ങത്തനയാണ്

പ്രായത്തത്ത

അട സ്ഥാനത്തെടുത്ത

ആണ ത്തന സൂച െ ക്കുന്ന പദങ്ങൾ. സ്ത്രീ- പും ല ംഖ സൂചഔ പദങ്ങൾ താരതമയം
ത്തചയ്യുഭമ്പാൾ

ഔാണാനാവന്നത്

വയതയസ്തതരത്ത ലള്ള

വ വരണങ്ങളാണ്

സവീഔര ചൃ ര ക്കുന്നത്. ആൺകുട്ട ത്തയ മ ടുക്കനാക്കുഔ മാത്രമല്ല 12 വയസ്സു വത്തര
ത്തചയ്യുന്ന

പ്രവൃത്ത ഔൾക്കു

ഭദാഷമ ല്ല

എന്നാണ്.

അഭത

പ്രായത്ത ലള്ള

ത്തപൺകുട്ട ത്തയ സംബന്ധ ചൃ് ഔനയഔ എന്ന സങ്കല്പത്ത ലാണ് വ വര ക്കുന്നത്.
യവത ത്തയ അര വയ്ക്കുവാനം പുരുഷഭനാടു ഭചരാനമുള്ള പ്രായമായ ഔാണുഭമ്പാൾ
യവാവ ത്തന ദുഷ്കരമായ ഔാരയങ്ങൾ കൂട ത്തചയ്യാനാവന്നവൻ എന്ന വ ഭശഷാർഥം
നൽകുന്നു. വൃധാനത്തയ ശാരീര ഔസവ ഭശഷതഔള ൽ ഊന്ന
വൃധാനത്തന

ത്തബൌധാന ഔമായ

തലത്ത ൽ

ന ന്നുത്തഔാണ്ട്

വ വര ക്കുഭമ്പാൾ
ജ്ഞാന

എന്ന

വ ഭശഷസ്ഥാനം നൽകുന്നു. ഇത്തരത്ത ൽ ഒഭരാ ഇടങ്ങള ലം സ്ത്രീഔത്തളക്കാൾ
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ഉയർന്ന സ്ഥാനം പുരുഷന നൽകുന്നു. ല ംഖഭഭദം ഭാഷാഗടഔങ്ങള ൽ വല യ
ഭതാത ൽ പ്രവർത്ത ക്കുന്നുത്തണ്ടന്നാണ ത് വയക്തമാക്കുന്നത് .
5.7. സങ്കല്പനങ്ങളും സ്ത്രീഔളും
സ്ത്രീയത്തട ഇടത്തത്തഭയാ പദവ ത്തയഭയാ ന ർണയ ക്കത്തെടുന്നത് പലഭൊള്ളൃം
സാമൂഹ ഔമായ ന ർമ്മ ത്തചൃടുത്ത ച ല സങ്കല്പനങ്ങളുത്തടഭയാ മൂലയങ്ങളുത്തടഭയാ
ത്തക്ക അട സ്ഥാനത്ത ലാണ്. ഇങ്ങത്തന ന ർമ്മ ത്തചൃടുക്കുന്ന സങ്കല്പനങ്ങൾ സ്ത്രീ
യത്തടയം പുരുഷത്തെയം സാമൂഹയപദവ ത്തയ ന ർണയ ക്കുന്നു. സ്ത്രീക്ക് ച ല പ്രഭതയഔ
ചുമതലഔഭളാ വ ലക്കുഔഭളാ ഏർത്തെടുത്തുഔയം ഇത്തരം വ ലക്കുഔള ൽ ന ന്നും
ചുമതലഔള ൽ

ന ന്നും

പുരുഷത്തന

ല ംഖപരമായ

വ ഭവചനസവഭാവം

മാറ്റ ന റുത്തുഔയം
പല

ത്തചയ്യുന്നു.

തലങ്ങള ലായ

ഇങ്ങത്തന

ന ലന ൽക്കുന്നു.

സാമൂഹ ഔമായ അധ ഔാരമഭനാഭാവമാണ് ഇത്തരം സങ്കല്പനങ്ങള ലം അത്
പ്രത ന ധാനം ത്തചയ്യുന്ന പദങ്ങള ലം ത്തതള യന്നത്. ‘അടുക്കള’, ‘അങ്ങാട ’, ‘ഔനയഔ’,
‘പത വ്രത’,

‘വ വാഹ ത’

തുടങ്ങ യ

പദങ്ങള ലൂത്തടയം

അതുത്പാദ െ ക്കുന്ന

ആശയങ്ങള ലൂത്തടയം എങ്ങത്തനയാണ് സ്ത്രീ പ്രത ന ധാനങ്ങത്തള ന ർമ്മ ക്കുന്നത്
എന്നും

അത്തതങ്ങത്തന

അവരുത്തട

സാമൂഹയപദവ

ന ർണയ ക്കുന്നത്തതന്നും

പദവ ശഔലനത്ത ലൂത്തട ഔത്തണ്ടത്താൻ ഔഴ യന്നു.
5.7.1. അഔം/പുറം- അങ്ങാട / അടുക്കള
സ്ത്രീയത്തട ഇടത്തത്ത ‘അഔം’ / ‘പുറം’ എന്ന സങ്കല്പവമായ ബന്ധത്തെടുത്ത
ന ിക്യ ക്കുന്നതായ പദതലത്ത ൽ ഔാണാൻ ഔഴ യം. അഔം പുറം എന്നത്
ത്തഔാണ്ട്

അവർ

ന ലന ൽക്കുന്ന

ഇടുങ്ങ യഭതാ

വ ശാലമായഭതാ

ആയ

ഇടങ്ങത്തളയാണ് ഉഭേശ ക്കുന്നത്. അഔത്തത്ത ഉൾവല െഭതാ ചുരുങ്ങ യഭതാ
ആയ ര ടമായ ട്ടാണ് ഔാണുന്നത്. പുറം

അഔത്ത ന ഭനർവ പരീതം എന്ന

അർഥത്ത ൽ വളത്തര വ ശാലമായ രു ഭലാഔമായ ട്ടാണ് ഔാണുന്നത്. ഈത്തയാരു
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സമീപനത്ത ലൂന്ന യാണ്

അഔം

പുറം

സങ്കല്പത്ത ത്തല

ല ംഖവ ഭജനത്തത്ത

അപഗ്രഥ ക്കുന്നത്. അഔം പുറം ദവന്ദവത്ത ന സമാനമായ ‘അടുക്കള’ , ‘അങ്ങാട ’
എന്ന ഖണത്ത ൽ വരുന്ന പദങ്ങത്തളയാണ് ഉൾത്തെടുത്തുന്നത്. ‘അടുക്കള’ത്തയ
അഔവമായം ‘അങ്ങാട ’ത്തയ പുറവമായം ബന്ധത്തെടുത്തുന്നു.
5.7.1 പട്ട ഔ (26). അഔം/പുറം- അടുക്കള
പദം
അടുക്കള

അർഥം
1. അര യം ഔറ യം മറ്റും പാഔം
ത്തചയ്യുന്ന

സ്ഥലം

(മുറ ).

പാഔശാല, മടെള്ള . പരയാരസവത ,

പാഔസ്ഥാനം,

മഹാനസം. 2. അടുക്കളക്കാര ,
ഗൃഹ ണ . അടുക്കള ഔാണുഔഉള്ളുഔള്ള

അറ യഔ;

വധുവ ത്തെ മാതാവ് ആദയമായ
അവളുത്തട
വീട്ട ൽ

ഭർത്താവ ത്തെ
ത്തചല്ലുഔ.

“

അടുക്കളത്തെണ്ണ ന്
അഴത്തഔതിക ന്”.
അടുക്കളത്തവെ്-

അര യം

ഔറ യം പാഔം ത്തചയ്യൽ.

‘അടുക്കള’ എന്നത ന് ന ഗണ്ടു നൽകുന്ന വ വരണമാണ് ഭമൽസൂച െ ചൃത്.
‘അര യം ഔറ യം പാഔം ത്തചയ്യുന്ന സ്ഥലം’ എന്ന മുകയാർഥത്ത ലൂത്തട അടുക്കള
എതികാത്തണന്ന വ ശദീഔരണം നൽകുന്നു. തുടർന്നു അടുക്കളയ്ക്ക് അടുക്കളക്കാര ,
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ഗൃഹ ണ

എന്ന ങ്ങത്തനയള്ള ലാക്ഷണ ഔാർഥം നൽകുന്നു. അടുക്കളയമായ

ബന്ധത്തെട്ട പ്രഭയാഖവ വരണത്ത ലം ത്തപണ്ണുമായ ബന്ധത്തെട്ട സൂചനയാണ്
നൽകുന്നത്. അടുക്കളയത്തട പരയായപദങ്ങള ൽ ഉൾത്തെടുന്ന കുശ ന , മഹാനസം,
മടെള്ള എന്നീ പദങ്ങൾക്കും കൃതയമായ വ വരണം ന ഗണ്ടുവ ൽ ഔാണുന്നുണ്ട്.
പാചഔത്ത നാവശയമായ വസ്തുക്കൾ വല യ വണ്ട ഔള ലായ വന്നുത്തഔാണ്ട റക്കുന്ന
ഇടം

എന്ന

അർഥത്ത ലാണ്

മഹാനസം

അടയാളത്തെടുത്ത യ ര ക്കുന്നത്. മഹാനസ

എന്ന

പദത്തത്ത

അഥവാ അടുക്കളത്തപണ്ണ് എന്ന

വ വരണവം ത്തഔാടുത്ത ട്ടുണ്ട്. മടെള്ള എന്നത് രാജാക്കന്മാർക്കും മറ്റും ഭക്ഷണം
തയ്യാറാക്കുന്ന പാചഔശാലഭയാ ഭക്ഷത്രത്ത ത്തല പാചഔശാലഭയാ ആണ്. മറ്റു
പദങ്ങള ൽ

ന ന്നും

ഭ ന്നമായ

മടെള്ള ക്കാരത്തനയാണ്

ഔാണുന്നത്.

മടെള്ള യ ൽ
പാചഔക്കാരൻ

എത്തുഭമ്പാൾ
എന്ന

രീത യ ൽ

ത്തതാഴ ൽപരമായ ഇടം നൽകുന്നു. മറ്റു പദങ്ങള ൽ ത്തപണ്ണ ത്തെ ഇടം എന്ന
ന ലയ ൽ

അടുക്കളത്തയ

ഔാണുഔയം

സാമൂഹ ഔമായ

അധ ഔാരമുള്ള

ത്തഔാട്ടാരങ്ങള ഭലഭയാ ഭക്ഷത്രത്ത ഭലഭയാ പാചഔശാലയ ഭലക്ക് മാറുന്നഭതാത്തട
അടുക്കള പുരുഷത്തെതാവന്നു. പുരുഷന ഭലക്ക് എത്തുഭമ്പാൾ ത്തതാഴ ൽപരമായ
അംഖീഔാരവം ദഔവരുന്നു. മാത്രമല്ല പാചഔക്കാരൻ എന്ന ന ലയ ൽ പുരുഷത്തന
അടയാളത്തെടുത്തുന്ന

ധാരാളം

പദങ്ങഭളയം

ന ഗണ്ടുവ ൽ

ഔാണാം.

അടുക്കളക്കാരൻ, പാചഔൻ, ഭക്ഷയഔാരൻ, ത്തവപ്പുഔാരൻ എന്ന വ. അഭത സമയം
രു ത്തതാഴ ത്തലന്നത നപ്പുറം സ്ത്രീയത്തട ചുമതലയായ പാചഔത്തത്തയം അവളുത്തട
ഇടമായ

അടുക്കളത്തയ

ചുരുക്കുഔയം

ത്തചയ്യുന്നു.

അത ന

ദൃഷ്ടാതികമാണ്

അടുക്കളയമായ ബന്ധത്തെട്ടു വരുന്ന മറ്റു പദങ്ങളും അവയത്തട അർഥ രൂപങ്ങളും.
അടുക്കളക്കലഹം (സ്ത്രീഔൾ തമ്മ ലള്ള വഴക്ക്, വീട്ടുവഴക്ക്, തുച്ഛഔാരണം
ത്തഔാണ്ടുള്ള ഔലഹം), അടുക്കളക്കാണം (1.ഔാണൊട്ടം പുതുക്കുഭമ്പാൾ ജന്മ യത്തട
സ്ത്രീഔൾക്ക് പാട്ടക്കാരൻ ത്തഔാടുക്കാനള്ളത്,2. അടുക്കളത്തചൃലവ ന് ഔാണമായ
ത്തഔാടുക്കുന്ന

വസ്തു)

അടുക്കളക്കാരൻ

(അര വയ്പുഔാരൻ,

പാചഔൻ),
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അടുക്കളക്കാരയം (വീട്ടുഔാരയം,രഹസയം), അടുക്കളക്കുട്ടൻ (വീട്ട ൽ ഇരുന്നു വമ്പു
പറയന്നവൻ),

അടുക്കളക്കുര ഔ ൽ

(രു

ത്തചറ യപക്ഷ ),

അടുക്കളകുറ്റം

(വീട്ടുഔാര ക്കുള്ള ഭദാഷം,ചാര ത്രദൂഷയം) അടുക്കളഭത്താട്ടം (അടുക്കളയ്ക്കു ഭവണ്ട
മലക്കറ ക്കുള്ള ഭതാട്ടം), അടുക്കളപ്പുറം (മടെള്ള ത്തചലവ ഭലക്ക് വ ട്ടുത്തഔാടുക്കുന്ന
വസ്തു), അടുക്കളപൂങ്കാവ് (ഉമ്മറപൂങ്കാവ് ), അടുക്കളപ്പൂചൃ (ത്തവള യ ൽ ര ടത്തും
ഭപാഔാത്തതയം

ആഭരാടും

അധ ഔം

അടുക്കളത്തെണ്ണ്

(ഭവലക്കാര ,

അടുക്കളമാടൻ

(അടുക്കളയ ൽ

ഉര യാടാത്തതയം

ത്തസൌന്ദരയമ ല്ലാത്തവൾ,
തത്തന്ന

ത ന്നു

ഇര ക്കുന്നവൻ),
ഗൃഹ ണ ,

ത്തഔാള്ളൃത്തു

ഭാരയ)

ഔഴ യന്നവൻ),

അടുക്കളമ ടുക്ക് (വീട്ട ന്നുള്ള ൽ വചൃ് ഔാണ ക്കുന് സാമർഥയം), അടുക്കളഭസവ
(സ്ത്രീഭസവ, നായ ഔ മുഭകന നായഔത്തെ ഇഷ്ടം സമ്പാദ ക്കൽ), അടുക്കളാൻ
(അടുക്കളകുര ഔ ൽ),

എന്ന ങ്ങത്തന അടുക്കളയമായ ബന്ധത്തെട്ട പദങ്ങത്തളയം

ന ഗണ്ടുവ ൽ ഔാണാം.
അടുക്കളക്കലഹം,

അടുക്കളകുറ്റം,

അടുക്കളപ്പൂചൃ

,

അടുക്കളത്തെണ്ണ്,

അടുക്കളമാടൻ, അടുക്കളമ ടുക്ക് എന്നീ പദങ്ങളുത്തട അർഥ വ വരണത്ത ൽ എല്ലാം
അടുക്കള വീട ന്നഔവമായ ഭചർന്നു ന ൽക്കുന്ന ചുരുങ്ങ യ ര ടമാത്തണന്നും അത്
ഭഔന്ദ്രീഔര ക്കത്തെട്ട ര ക്കുന്നത് സ്ത്രീഔള ൽ ആത്തണന്നും ഭബാധയത്തെടുന്നു. അടുക്കള
എന്ന പദത്ത ൽ അടങ്ങ യ ര ക്കുന്ന ല ംഖമൂലയത്തത്ത കൃതയമായ ഭരകത്തെടുത്താൻ
അങ്ങാട എന്ന പദത്ത ത്തെ വ ശഔലനത്ത ലൂത്തട ഔഴ യം. അങ്ങാട , ചതിക എന്ന വ
സാമൂഹയ, സാംസ്കാര ഔ വ ന മയ സാധയതയള്ള വ ശാലമായ ഇടമാണ്. ഈ
പദങ്ങത്തള ന ഗണ്ടു വ വര ക്കുന്നത് ഇപ്രഔാരമാണ്;
5.7.1. പട്ട ഔ (27). അഔം/പുറം- അങ്ങാട
പദം

അർഥം

അങ്ങാട

1. വര വര യായ ഔചൃവടസ്ഥാനം, ഔട,
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ഔടത്തത്തരുവ്,2.

ഉണക്കമരുന്ന്.

അങ്ങാട നമ്പൂര -ത്തതരുവനീത്തള
അലഞ്ഞുത ര യന്ന

ആൾ,

അങ്ങാട ൊട്ട്-

നാട്ടുവർത്തമാനം,

പരസയം.
ചതിക

ഔചൃവടസ്ഥലം,

സാമാനങ്ങൾ

വ ൽക്കുന്നത നം

ത്തഔാള്ളുന്നത നമായ

ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലം, അത ഭലക്കു
കൂടുന്ന ദ വസം. 2. കൂട്ടം

ഔചൃവടഭഔന്ദ്രം എന്ന ന ലയാലാണ് അങ്ങാട /ചതികത്തയ വ വര ക്കുന്നത്.
ഔഭമ്പാളം, വ പണ , വാണ ജയഭഔന്ദ്രം എന്നീ പദങ്ങള ലൂത്തടയം സൂച െ ക്കുന്നു.
ധാരാളം ആളുഔൾ കൂടുന്നു എന്ന അർഥത്ത ൽ വ ശാലമായ ഇടം കൂട യാണ്.
അതുമായ ബന്ധത്തെട്ട് ന ഗണ്ടുവ ൽ
(അങ്ങാട യ ൽ

ഇരുന്ന്

ഔചൃവടം

ഉള്ള പദങ്ങളാണ് അങ്ങാട ക്കാരൻ
നടത്തുന്നവൻ,

സാമാനങ്ങൾ

വ ലയ്ക്കു

ത്തഔാടുക്കുന്നവൻ), അങ്ങാട ക്കൂല (അങ്ങാട യ ൽ ന ന്നുള്ള ഔരം,ഔടയത്തട ഔരം)
അങ്ങാട ചൃരക്ക്(വ ലയ്ക്കു

ത്തഔാടുക്കാനള്ള

സാമാനം),

അങ്ങാട ത്തത്തരുവ്

(വര വര യായ ഔചൃവടസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ള ത്തതരുവ് , അങ്ങാട ഭത്താല (സാമാനം
വാങ്ങാൻ പര ചയമ ല്ലാത്തതു ത്തഔാണ്ടു വന്നു ഭചരുന്ന നഷ്ടം, നയായമായ വ ല
അറ ഞ്ഞു

വാങ്ങുന്നത ന

അങ്ങാട നമ്പൂര

സാധ ക്കായ്ക

(ത്തതരുവനീത്തള

അങ്ങാട ന ലവാരം(അങ്ങാട യ ത്തല
(നാട്ടുവർത്തമാനം,
അലഞ്ഞുത ര യന്ന

പരസയം),
ബാലന്മാർ),

(അങ്ങാട യ ൽ

പറ്റുന്ന

അലഞ്ഞുത ര യന്ന

ഭതാല )),
ആൾ),

വ ലന രക്ക് ),

അങ്ങാട ൊട്ട്

അങ്ങാട െ ഭള്ളര്

(ത്തതരുവനീത്തള

അങ്ങാട െീട ഔ

(അങ്ങാട ത്തത്തരുവ ലള്ള

ഔചൃവടപ്പുര), അങ്ങാട ത്തെട്ട (അങ്ങാട മരുന്നുഔൾ ഇട്ടു വയ്ക്കാൻ അഭനഔം
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ത്തചറുഔള്ള ഔൾ ഉള്ള ത്തപട്ട , അങ്ങാട ത്തെണ്ണ് (ഭവശയ, പണയസ്ത്രീ), അങ്ങാട ഭഭാഖം
(അങ്ങാട ക്കൂല , ചതികക്കരം), അങ്ങാട യാൻ (അങ്ങാട ക്കാരൻ), അങ്ങാട വാർത്ത
(ജനശ്രുത , ഭഔട്ടുഭഔൾവ ), അങ്ങാട വ ല( ന രക്കുവ ല, ഔഭമ്പാളവ ല), ചതികക്കാരൻ
(ചതികയ ൽ ഇരുന്ന് ഔചൃവടം ത്തചയ്യുന്നവൻ), ചതികക്കൂട്ടം (ചതികയ ൽ കൂടുന്ന
ജനസമൂഹം), ചതികനഖരം (ചതികഭയാടു കൂട യ നഖരം ).
അടുക്കള, അങ്ങാട /ചതിക എന്നീ പദങ്ങത്തള വ ശഔലനം ത്തചയ്യുഭമ്പാൾ
ഔാണാനാവന്നത് അങ്ങാട എന്ന വ ശാല ഇടം പുരുഷഭെതും അടുക്കള എന്ന
ചുരുങ്ങ യ

ഇടം

സ്ത്രീയഭടതുമായാണ്.

അങ്ങാട ക്കാരൻ/

ചതികക്കാരൻ

എന്നയ ടത്ത് ഔചൃവടക്കാരൻ എന്ന ന ലയ ൽ ത്തതാഴ ൽപരമായ അംഖീഔാരം
നൽകുഭമ്പാൾ,

അങ്ങാട ത്തെണ്ണ്/ചതികത്തെണ്ണ്

എന്നത ന്

അമാനയമായ

സ്ഥാനമാണ് അർഥവ വരണത്ത ൽ നൽകുന്നത്. അങ്ങാട ത്തെണ്ണ്/ചതികത്തെണ്ണ്
എന്ന വയ്ക്കു സമാനമായ സ്ത്രീഔൾക്ക് ഭവശയ എന്ന പദവ യാണ് നൽകുന്നത്.
ത്തതരുവ് പുരുഷഭെതാത്തണന്നും ത്തതരുവ ൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീഔൾ ഭവശയഔളാത്തണന്നും
സ്ഥാപ ക്കാനാണ്

ശ്രമ ചൃ ര ക്കുന്നത്.

ഔചൃവടഭമകലയമായാണ്

മാത്രമല്ല

ചരക്ക്

ബന്ധത്തെട്ട ര ക്കുന്നത്.

എന്ന

പദം

വ പണനമൂലയമുള്ള

വസ്തുക്കത്തളയാണ് ചരക്കായ ഔണക്കാക്കുന്നത്. ത്തപണ്ണ ത്തന ചരക്കായ ഔാണുന്ന
സാമൂഹയഭബാധത്തത്ത ഈ തലത്ത ൽ മനസ്സ ലാക്കാവന്നതാണ്.
5.7.2. ഔനയഔ
‘ഔനയ’ / ‘ഔനയഔ’ എന്ന പദത്ത ന് പന്ത്രഭണ്ടാളം അർഥങ്ങളാണ് ന ഗണ്ടു
നൽകുന്നത്.

അത ൽ

മുകയാർഥമായ

വരുന്നത്

സ്ത്രീ

സൂചഔങ്ങളാണ്.

‘1.പത്തുവയസ്സുള്ള ത്തപൺകുട്ട , വ വാഹം ഔഴ ചൃ ട്ട ല്ലാത്തവൾ (ഭശാഭയള്ളവൾ,
ആഗ്രഹ ക്കത്തെടുന്നവൾ എന്നർഥം). 2. പുത്ര ’. ഔനയഔയമായ ബന്ധത്തെട്ട വ വ ധ
പദരൂപങ്ങഭളയം ന ഗണ്ടു അടയാളത്തെടുത്തുന്നുണ്ട്.
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5.7.2. പട്ട ഔ (28). ഔനയഔ
പദം

അർഥം

അക്ഷത

ഔനയഔ, വ വാഹം ഔഴ ക്കാത്തവൾ

അക്ഷതഭയാന

ഔനയഔ,

വ വാഹം

ഔഴ ക്കാത്തവൾ

(ഔനയാതവം നശ ക്കാത്തവൾ, ഋതുശാതിക
ഔഴ യാത്തവൾ)
അപൂർവ്വപത

ഔനയഔ

(മുമ്പു

ഭർത്താവ്

ഉണ്ടായ രുന്ന ട്ട ല്ലാത്തവൾ)
അപ്രത്താ

വ വാഹം ഔഴ ചൄ ത്തഔാടുക്കത്തെടാത്തവൾ.
(ദാനം ത്തചയ്യാത്ത, ത ര ചൄത്തഔാടുക്കാത്ത)

അത്തപ്രൌഢ

പ്രായപൂർത്ത യാവാത്തവൾ, ഔനയഔ

അനൂഢം

ഔനയഔ, വ വാഹം ഔഴ ക്കത്തെടാത്തവൾ,
വഹ ക്കത്തെടാത്തവൾ

അനനയപൂർവ

മുമ്പ്

മത്തറ്റാരാൾ

വ വാഹം

ഔഴ ചൃ ട്ട ല്ലാത്തവൾ, ഔനയഔ
ഔന

ഔനയ,

ത്തപൺകുട്ട ,

പുത്ര ,

ഒമന,

അപൂർവമായത്.
ഔനീന ഔ, ഔനീനഔ, ഔനീന , ഔന്ന , ഔനയ
ഔന്ന യാവ്, ഔനയാവ്
ഔനയ (ഔ)

1.പത്തുവയസ്സുള്ള ത്തപൺകുട്ട , വ വാഹം
ഔഴ ചൃ ട്ട ല്ലാത്തവൾ

(ഭശാഭയള്ളവൾ,

ആഗ്രഹ ക്കത്തെടുന്നവൾ എന്നർഥം). 2.
പുത്ര
ഔനയാത്തപണ്ണ്

അവ വാഹ ത, ഔനയാസ്ത്രീ

189

ഔനയാസ്ത്രീ

ഔനയഔാതവം

പര പാല ക്കുന്നവൾ,

മഠവാസ ന
ദാര ഔ

ഔനയ (പുത്ര )

‘ഔനയഔ’ എന്ന സങ്കല്പവമായ ബന്ധത്തെട്ട പദങ്ങത്തളയാണ് പട്ട ഔ (28) -ൽ
രമീഔര ചൃ ര ക്കുന്നത്. ന ഗണ്ടുവ ൽ ന ന്നുള്ള പദങ്ങളുത്തട വ ശഔലനത്ത ൽ
മനസ്സ ലാവന്നത് വ വാഹം, ശരീരം തുടങ്ങ യ ഗടഔങ്ങളുമായ ഔനയഔ എന്ന പദം
ബന്ധത്തെട്ട ര ക്കുന്നതായാണ്.

ജീവശാസ്ത്രപരമായ

രു

സവ ഭശഷത

എന്നത ലപര യായ സാമൂഹ ഔമായ ച ല ഔല്പ തമൂലയങ്ങത്തള വഹ ചൄ ത്തഔാണ്ട്
സ്ത്രീഔൾക്കു ഭനത്തര പ്രഭയാഖ ക്കുന്ന രു സങ്കല്പമായാണ് ഔനയഔയം അതുമായ
ബന്ധത്തെട്ട പദങ്ങളും ന ൽക്കുന്നത്. പത്തു വയസ്സായ ത്തപൺകുട്ട ത്തയ ഔനയഔ
എന്ന സങ്കല്പത്ത ൽ വ വര ക്കുന്നതുഭപാലം വ വാഹം ഔഴ യാത്തവൾ എന്ന
അർഥത്ത ലാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പദങ്ങൾത്തക്കാന്നും പുല്ല ംഖരൂപങ്ങൾ ഇല്ല.
5.7.3. പത വ്രത, വ വാഹ ത
വ വാഹം, ദാമ്പതയം എന്ന വയമായ ബന്ധത്തെട്ടു ന ൽക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്
പത വ്രതയം

വ വാഹ തയം.

സ്ത്രീഔത്തള

പ്രത ന ധീഔര ക്കുന്ന

വാർപ്പുമാതൃഔഔളായാണ് ത്തപാതുത്തവ ഈ പദങ്ങൾ ന ലത്തഔാള്ളുന്നത്. ഈ
പദങ്ങള ൽ അടങ്ങ യ ര ക്കുന്ന ല ംഖമൂലയത്തത്ത വ വര ക്കുന്നത് പ്രധാനമായം
ന ഗണ്ടുക്കൾ നൽകുന്ന വ വരണത്ത ത്തെ അട സ്ഥാനത്ത ലാണ്. പത വ്രത,
വ വാഹ ത

എന്ന വയമായ

ബന്ധത്തെട്ട

പദങ്ങത്തള

ചുവത്തട

പട്ട ഔത്തെടുത്ത യ ര ക്കുന്നു.
5.7.3. പട്ട ഔ (29) പത വ്രത, വ വാഹ ത
അദത്താ

(വ വാഹം ഔഴ ചൄ ) ത്തഔാടുക്കെടാത്ത,
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അവ വാഹ ത
അധവാ

ഭർത്താവ ല്ലാത്തവൾ

അനയഖാ

പാത വ്രതയം ഇല്ലാത്തവൾ

അപത ഔ

ഭർത്താവ ല്ലാത്തവൾ,
നാഥന ല്ലാത്തവൾ, (അവ വാഹ ത)

അപുംസ്ക

ഭർത്താവ ല്ലാത്തവൾ

അപ്രത്താ

വ വാഹം

ഔഴ ചൄ

ത്തഔാടുക്കത്തെടാത്തവൾ
അഭർത്തൃഔ

ഭർത്താവ ല്ലാത്തവൾ,

വ വാഹം

ഔഴ െ ട്ട ല്ലാത്തവൾ, വ ധവ
അരുന്ധത

പാത വ്രതയന ഷ്ഠയള്ളവൾ

അവ നീത

പാത വ്രതയമ ല്ലാത്തവൾ, കുലട

അവ വാഹ താ

വ വാഹം ഔഴ ക്കാത്തവൾ

അസത

പത വ്രത അല്ലാത്തവൾ, കുലട

അസാധാനവ

പത വ്രത അല്ലാത്തവൾ, കുലട

കുലനാര

പത വ്രത, കുലസ്ത്രീ

കുലപാല ഔ

കുലസ്ത്രീ (പത വ്രതാധർമ്മഭത്താടു കൂട
തറവാട് ഔാത്തു രക്ഷ ക്കുന്നവൾ)

കുലവധു, കുലാംഖന

പത വ്രത, കുലസ്ത്രീ

കുലസ്ത്രീ

പത വ്രതാധർമ്മഭത്താടു കൂട തറവാട്
ഔാത്തു രക്ഷ ക്കുന്നവൾ

ചർഷണ

പത വ്രത അല്ലാത്തവൾ, ബന്ധഔ

ചാര ത്രം

1.പാത വ്രതയം. 2. മരയാദ, നല്ല നടത്തം.
3.

നല്ലഭപര്.

5.

ശീലഗുണം.

6.
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കുലധർമ്മാനഷ്ഠാനം
ചാര ത്രവത

പത വ്രത, കുലസ്ത്രീ, മരയാദക്കാര ,

ചാര ത്രശാല ന

ചാര ത്രവത

ദ ധ ഷു

പുനർവ വാഹം

ത്തചയ്യത്തെട്ടവൾ

(പാപത്തത്ത ധര ക്കുന്നവൾ എന്നർഥം).
പത ഭദവത

പത വ്രത

പത വ്രത

ഭർത്തൃന ഷ്ഠയള്ളവൾ
(ഭർത്തൃശുശ്രൂഷയാകുന്ന

വ്രതഭത്താടു

കൂട യവൾ).
പാത വ്രതയം

പത വ്രതയത്തട ഭാവം, ഭർത്താവ ത്തന
ഴ െ്

അനയത്തന

ഔാംക്ഷ ക്കുഔയ ത്തല്ലന്ന വ്രതം.
വ ധവ

ഏത്തതാരുവളുത്തട ഭർത്താവ് മര ചൄഭവാ
അവൾ.

സുവ്രതാ

പത വ്രത

(ദൃഢതഭയാത്തട

വ്രതം

പാല ക്കുന്നവൾ)

വ വാഹം, ദാമ്പതയം, കുടുംബം, കുലം, എന്നീ സാമൂഹയവയവസ്ഥഔളുമായ
ഇഴഭചർന്ന ര ക്കുന്ന

സങ്കല്പനമാണ്

പത വ്രത,

വ വാഹ ത.

പാത വ്രതയം

അനഷ്ഠ ക്കുന്നവൾ (ഭർത്താവ ത്തന കൂടാത്തത മത്തറ്റാരാത്തള ആഗ്രഹ ക്കുഔയ ത്തല്ലന്ന
വ്രതഭത്താടു കൂട യവൾ) എന്ന ആശയത്ത ൽ ന ന്നാണ് പത വ്രത എന്ന സങ്കല്പം
ഉടത്തലടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം സങ്കല്പനങ്ങള ലൂത്തടത്തയല്ലാം നല്ല സ്ത്രീ/ ചീത്ത സ്ത്രീ എന്ന
ദവന്ദം ത്തഔാണ്ടുവരാൻ ശ്രമ ക്കുന്നു. ഈ സങ്കല്പനങ്ങത്തള പര പാല ചൄ ഭപാകുന്നത ലം
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സമൂഹം

ന ർണായഔ

പങ്കുവഹ ക്കുന്നുത്തണ്ടന്ന

വയക്തമായ

ഭബാധയമാണ്

ന ഗണ്ടുവ ൽ ന ന്നുള്ള പദ, അർഥ വ ശഔലനത്ത ൽ ത്തതള യന്നത്.
5.8. പദവ ന മയമൂലയം
ഭാഷയ ൽ ഉപഭയാഖ ക്കത്തെടുന്ന പദങ്ങൾത്തക്കല്ലാം ഭര തരം വ ന മയമൂലയമല്ല
ഉള്ളത്. ച ല പദങ്ങളുത്തട പ്രഭയാഖസാധയത കൂടുഔഭയാ മറ്റു ച ല പദങ്ങളുഭടത്
കുറയഔഭയാ

ത്തചയ്യാം.

സന്ദർഭങ്ങള ൽ

അഭതാത്തടാെം

മാത്രം

ത്തചയ്യത്തെടുഭമ്പാള്ളൃള്ള

ചല

പദങ്ങൾ

പ്രഭയാഖ ക്കത്തെടാം.

രു

സാമൂഹയസന്ദർഭത്തത്തഭയാ

ചല
പദം

പ്രഭതയഔ
വ ന മയം

സാമൂഹയചരങ്ങത്തളഭയാ

ആശ്രയ ചൃാണ് വ ന മയസാധയതയം ന ർണയ ക്കത്തെടുന്നത്. ന ഗണ്ടുതലത്ത ൽ
പര ഭശാധ ക്കുഭമ്പാള്ളൃം ന ലന ൽക്കുന്ന
പ്രഔടമാകുന്നതായ

ഔാണാം.

സാമൂഹയമഭനാഭാവം പദവ ന മയത്ത ൽ

ഭാഷയ ൽ

വ ന മയം

ത്തചയ്യത്തെടുന്നഭതാ

ത്തപട്ട രുന്നഭതാ ആയ പദങ്ങത്തളത്തയല്ലാം ത്തസൌഔരയപൂർവം ഭരകത്തെടുത്ത വയ്ക്കുഔ
എന്നത് ന ഗണ്ടു ന ർമ്മ ത യത്തട പ്രാഥമ ഔ ധർമ്മങ്ങള ൽ ന്നാണ്. ന ഗണ്ടു
ഭരകെടുത്ത യ ട്ടുള്ള

പദങ്ങത്തള

വ ശഔലനം

ത്തചയ്യുഭമ്പാൾ

ഏതുതരം

പദങ്ങള ലാണ് വ ന മയ സാധയത കൂടുതത്തലന്ന് ത ര ചൃറ യാനാവന്നു. പ്രഭതയഔ ചൃ്
ല ംഖഭഭദപരമായ
വ ന മയത്തത്ത

മഭനാഭാവം.

ല ംഖപരമായ

ന ർണായഔമായ

ഭവർത ര വഔൾ

സവാധീന ക്കുന്നു.

പദങ്ങളുത്തട

പുല്ല ംഖസൂചഔമായ

പദങ്ങളാണ് കൂടുതലായം വ ന മയം ത്തചയ്യത്തെടുന്നത് . സ്ത്രീല ംഖസൂചഔ പദങ്ങൾ
ന ഗണ്ടു അടയാളത്തെടുത്തുഭമ്പാള്ളൃം വ രളമായാണ് ഉപഭയാഖ ക്കുന്നത്. ചുവത്തട
ഭചർക്കുന്ന പദങ്ങളുത്തട പര ഭശാധനയ ലൂത്തട അത് ഭബാധയത്തെടുന്നു.

5.8. പട്ട ഔ (30). പദവ ന മയമൂലയം
പുല്ല ംഖപദം

സ്ത്രീല ംഖപദം
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1. അധ ഔാര

അധ ഔാര ണ

2. അധ പത

അധ പത്ന

3. അനരാഖ

അനരാഖ ണ

4. അഭതികവാസ

അഭതികവാസ ന

5.അപരാധ

അപരാധ ന

6 .അഭ മാന

അഭ മാന ന

7. അഭ സാര

അഭ സാര ഔ

8.അഭയാസ

അഭയാസ ന

9.ആശാൻ

ആശാട്ട (ത്ത )

10. ഉഭദയാഖ

ഉഭദയാഖ ന

11. ഉന്മാദ

ഉന്മാദ ന

12. ഉപഔാര

ഉപഔാര ണ

13. ഉപഭദഷ്ടാവ്

ഉപഭദഷ്ട്ര

14. ഗ്രന്ഥഔർത്താവ്

ഗ്രന്ഥഔർത്ര

15.ചങ്ങാത

ചങ്ങാത ചൃ

16. ത്തചറുക്കൻ

ത്തചറുക്ക

17. ഭജതാവ്

ഭജത്ര

18.ഭനതാവ്

ഭനത്ര

19. പാചഔൻ

പാചഔ

20. പാതഔ

പാതഔ ന

21. രക്ഷഔൻ

രക്ഷ ഔ

22. രക്ഷാഔർത്താവ്

രക്ഷാഔർത്ര

23.രക്ഷ താവ്

രക്ഷ ത്ര
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24. രചയ താവ്

രചയ ത്ര

25. വ ശവാസ

വ ശവാസ ന

26.സഹപാഠ

സഹപാഠ ന

പുല്ല ംഖസൂചഔമായ നൽകുന്ന പദങ്ങത്തളയാണ് ഭാഷയ ൽ ത്തപാതുത്തവ
ഏതു സന്ദർഭത്ത ലം പ്രഭയാഖ ക്കത്തെടുന്നത്. എല്ലാത്തരം ല ംഖഭത്തയം ഉൾ
ത്തക്കാള്ളാവന്ന തരത്ത ൽ ഭമൽസൂച െ ചൃ പുല്ല ംഖസൂചഔപദങ്ങത്തള ന ലവ ൽ
സമൂഹം സവീഔര ചൃ ര ക്കുന്നുത്തവന്നതും ശ്രഭധാനയമാണ്. ‘ഭജതാവ്’, ‘രക്ഷ താവ്’,
‘ഗ്രന്ഥഔർത്താവ്’ തുടങ്ങ യ പദങ്ങൾ സ്ത്രീ, പും വ ഭാഖത്തത്ത മുള്ളൃവനായ
ഉൾത്തക്കാള്ളാവന്ന തരത്ത ലാണ് ന ലവ ൽ ഉപഭയാഖ ക്കുന്നത്. ഈ പദങ്ങൾ
പുല്ല ംഖഭഔന്ദ്ര തമാണ്.
ഉപഭയാഖ ക്കത്തെടാത്തത

അഭതസമയം

അവയത്തട

മൃത സമാനമായ

സ്ത്രീല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾ

തീരുന്നുത്തവന്നതും

പ്രധാനമാണ്.

അത്തരത്ത ൽ സ്ത്രീല ംഖസൂചഔപദങ്ങൾക്ക് വ ന മയമൂലയം കുറയഔയം പുല്ല ംഖ
പദങ്ങൾക്ക് മൂലയം കൂടുഔയം ത്തചയ്യുന്ന പ്രവണതയം മലയാളത്ത ൽ ഔാണാൻ
ഔഴ യന്നു. മാത്രമല്ല, ‘അഭ സാര ഔ’ എന്ന പദത്ത ന് പുല്ല ംഖരൂപം ഉണ്ടായ ട്ടും
വ ന മയത്ത ൽ

വ രളമാകുന്നതും

ന ലന ൽക്കുന്ന

ആധ പതയമഭനാഭാവത്തത്ത

തുറന്നുഔാട്ടുഔയാണ്. ല ംഖവ ഭവചനം പദങ്ങളുത്തട വ ന മയത്ത ൽ കൃതയമായ
പ്രവർത്ത ക്കുന്നു

എന്നത ത്തെ

ദൃഷ്ടാതികമായ

ഭമൽസൂച െ ചൃ

പദങ്ങളുത്തട

അപഗ്രഥനഫലത്തത്ത ഔാണാൻ ഔഴ യന്നു.
5.9. അധയായസംഗ്രഹം
ല ംഖവ ഭവചനം

ഭാഷാപ്രര യയത്തട

വവധ

തലങ്ങള ൽ

നല

ന ൽക്കുന്നുത്തവന്ന ന രീക്ഷണത്ത ത്തെ അട സ്ഥാനത്ത ൽ, മലയാള സന്ദർഭ
ത്ത ൽ

ന ന്നുത്തഔാണ്ട്

പദതലത്ത ത്തല

ല ംഖഭഭദത്തത്ത

ന രീക്ഷചൃറ യാനള്ള

ശ്രമമാണ് പ്രധാനമായം ഈ അധയായത്ത ൽ ത്തചയ്തത് . പദങ്ങത്തള രമീഔര ചൃ്

195

അടുക്ക വയ്ക്കുന്നത്
ത്ത ത്തല

ന ഗണ്ടുക്കളായത നാൽ

പദസവീഔരണം മുതൽ

ന ഗണ്ടുന ർമ്മാണ

പ്രവർത്തന

അർഥവ വരണം വത്തരയള്ള ഗട്ടങ്ങള ൽ

സവീഔര ക്കുന്ന ന ലപാടുഔഭളയം അത ലടങ്ങ യ ര ക്കുന്ന ല ംഖവ ഭവചനത്തത്തയം
വ ശഔലനം ത്തചയ്യുഔയണ്ടായ .
ന ഗണ്ടുക്കള ൽ

ന ന്നും

ത്തതത്തരത്തെടുത്ത

ദത്തസവഭാവത്ത ത്തെ

അട സ്ഥാനത്ത ൽ ല ംഖസൂചഔപദം (വയാഔരണ ഔം, ഭഔാശ മം, വയാഔരണ ഔഭഔാശ മം, ത്തപാതുല ംഖം), സാമൂഹയസൂചഔപദം (ബന്ധസൂചഔം, ജാത സൂചഔം,
ത്തതാഴ ൽസൂചഔം),

ത്തപണ്ണനഭവങ്ങൾ,

പദവ ടവഔൾ,

വളർചൃാഗട്ടം,

സങ്കല്പനങ്ങളും സ്ത്രീഔളും, പദവ ന മയമൂലയം എന്ന ങ്ങത്തന വർഖീഔര ചൃപഗ്രഥ ചൄ.
അത ത്തെ അട സ്ഥാനത്ത ൽ ന ഗണ്ടുന ർമ്മാണത്ത ത്തെ എല്ലാ തലങ്ങള ലം
ല ംഖഭഭദം പ്രഔടമാണ്. ഭര മൂലയമുള്ള ല ംഖപ്രത ന ധാനങ്ങത്തള ന ഗണ്ടു
അടയാളത്തെടുത്തുന്നത് വയതയസ്ത തലത്ത ലാണ്. സാമൂഹ ഔമായ അധ ഔാരവം
സ്ഥാനവത്തമല്ലാം പുല്ല ംഖപദങ്ങള ഭലക്ക് ഭഔന്ദ്രീഔര ക്കുഔയം താണപദവ സ്ത്രീല ംഖ
പ്രത ന ധാനങ്ങൾക്ക് നൽകുഔയം ത്തചയ്യുന്നു. വ ടവപദങ്ങളും സങ്കല്പനങ്ങളും
സാമൂഹ ഔമായ സ്ത്രീക്കുള്ള സ്ഥാനത്തത്ത പ്രതയക്ഷാ ന ർണയ ക്കുന്നു. അറ വം
അധ ഔാരവം
അംഖീഔര ക്കുന്നു.

പുരുഷത്തെതാത്തണന്ന
ചുരുങ്ങ യ

വാദത്തത്ത

ഇടത്ത ഭലക്ക്

ത്തതാഴ ൽപദങ്ങൾ

സ്ത്രീത്തയ

കുട യ രുത്തുഔയം

വ ശാലമായ തുറന്ന ഭലാഔം പുരുഷനം ന ിക്യ ക്കത്തെട്ടതായ അഔം/ പുറം
സങ്കല്പനങ്ങള ലൂന്ന യ പദങ്ങള ലൂത്തട വ വര ക്കുന്നു. ഇത്തരത്ത ൽ പദതലത്ത ൽ
ല ംഖവ ഭവചനം വല യ ഭതാത ൽ ന ലന ൽക്കുഔയം ന ഗണ്ടുക്കള ലൂത്തട അത്തരം
ല ംഖവ ഭവചനമൂലയങ്ങത്തള
ത്ത ലൂത്തട വയക്തമാവന്നു.

ന ലന ർത്താനം

ശ്രമ ക്കുന്നതായ

പദവ ശഔലന
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അധയായം- 6
നിഘണ്ടുക്കളിലല സ്ത്രീപ്രതിനിധാനവം പുരുഷകേന്ദ്രിത ലിംഗനിർമ്മിതിയം

6.0. ആഭ്രൃഖം
ലിംഗവികവചനം ഭാഷയലട പദ, അർഥ തലങ്ങളിൽ പ്രേടമാവേയം ലിംഗ
പദവി നിർണയത്തിൽ ോരയക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുേയം ലചയ്യുന്നു. പ്രഥമലിംഗം
എന്ന പരിഗണന പുരുഷലിംഗത്തിനു നൽകുേയം, സ്ത്രീ, ഇതരലിംഗങ്ങലളലയല്ാം
അതിനു താലഴയായി പരിഗണിക്കുേയം ലചയ്യുന്ന കേണീേരമാണ് ഭാഷാ
തലത്തിലം നടക്കുന്നത്. സാഭ്രൄഹിേമായ പുരുഷാധിപതയസമീപനമാണ് ഭാഷ
ലയയം സവാധീനിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീ സവതവലത്ത നിഘണ്ടുക്കൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് സാഭ്രൄഹിേമായി അവർ
വഹിക്കുന്ന ചില പദവിേളുലടകയാ സഭ്രൄഹം ചാർത്തിലോടുക്കുന്ന ചില ഭ്രൄലയങ്ങളു
ലടകയാ
സവാധീനം

ശാരിരിേപ്രകതയേതേളുലടകയാ
സ്ത്രീസവതവ

നിർമ്മിതിയലട

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
എല്ാതലങ്ങളിലം

സാഭ്രൄഹിേ

പ്രവർത്തിക്കുന്നണ്ണെ

ലോണ്ടുതലന്ന സാഭ്രൄഹിേമായ ആധിപതയസവഭാവം സവതവരൂപീേരണത്തിലം
നിർണായേപങ്കു വഹിക്കുന്നു. നിഘണ്ടുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീസംബന്ധപദങ്ങലള
പ്രകതയേമായി വിശേലനം ലചയ്യുേ വഴി ലിംഗവികവചനം ഭാഷയിലം ഭാഷാ
കരാണ്ണൈഗ്രന്ഥമായ

നിഘണ്ടുക്കളിലം

പ്രേടമാലണന്ന്

നിരീക്ഷിചൃിട്ടുണ്ട്

(വിശദീേരണം 5.3 ഭ്രൃതൽ 5.10 വലര). അകതാലടാപ്പം ലിംഗവികവചനം നിലനിർത്തു
വാനും പുനരുത്പാദിപ്പിക്കാനും ഉള്ള േമവം നിഘണ്ടുക്കളിൽ ോണുന്നതായി
സ്ത്രീപക്ഷപാരായണത്തിലൂലട കബാധയലപ്പടുന്നു. അത് ഒലരാറ്റ പദങ്ങളിലൂലടകയാ
അർഥങ്ങളിലൂലടകയാ

അല്,

മറിചൃ്

ലിംഗഭ്രൄലയം

നിർണയിക്കുന്ന

നിരവധി

പദങ്ങളിലൂലടയാണ്. പദക്കൂട്ടുേളിലൂലട സ്ത്രീലയ നിർവ്വചിക്കുന്നലതങ്ങലനലയന്നും
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അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാഭ്രൄഹയമകനാഭാവം എന്താലണന്നുഭ്രൃള്ള അകനവഷണവം
വിശേലനവമാണ് ഈ അധയായത്തിൽ ഉൾലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .
6.1 സമാനാർഥപദങ്ങളും ലിംഗകഭദവം
ലിംഗവികവചനം പ്രേടിപ്പിക്കുേ മാത്രമല് അതിലന നിലനിറുത്തുവാനുള്ള
േമങ്ങൾ കൂടിയാണ് നിഘണ്ടുക്കളിൽ ോണുന്നത്. അത് പ്രധാനമായം ഒരു
പദത്തികലാ അർഥത്തികലാ ഊന്നിയല്. മറിചൃ് ഒകര ആശയലത്ത ഉൾലക്കാള്ളുന്ന
ഒന്നിലധിേം പദങ്ങളിലൂലടയാണ്. അതായത് സമാനാർഥപദങ്ങളിലൂലട ലിംഗ
ഭ്രൄലയലത്ത നിലനിർത്തുേകയാ പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുേകയാ ലചയ്യുന്നു. അത്തര
ത്തിലള്ള പദങ്ങളുലട ഗണവിശേലനത്തിലൂലട (cluster analysis) അക്കാരയം
നിരീക്ഷിക്കാനും സ്ത്രീയലട സവതവം സാഭ്രൄഹിേമായം ഭാഷാപരമായം നിർണയിക്ക
ലപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങലന എന്ന് േലണ്ടത്താനും േഴിയന്നു. ‘സ്ത്രീ’ അഥവാ ‘ലപൺ’
എന്നതിന് നിഘണ്ടുക്കൾ നൽകുന്ന വിവരണം ഇപ്രോരമാണ്.
6.1. പട്ടിേ (31) സമാനാർഥപദങ്ങളും ലിംഗകഭദവം- സ്ത്രീ/ ലപൺ
പദം

അർഥം

ലപൺ

1. ലപണ്ണ്, സ്ത്രീ. 2. ദാസി 3. േനയേ. 4.
വധു, ഭാരയ. 5. സകഹാദരി.

ലപണ്ണ്

1. സ്ത്രീ ( ലപറുന്നവൾ). 2. േനയേ. 3.
ഭാരയ. 4. സകഹാദരി. 5. ഭൃതയ. 6. േറ്റവാഴ.
ലപണ്ണു ലോടുക്കുേ- സ്ത്രീലയ വിവാഹം
േഴിചൄ ലോടുക്കുേ. “ലപണ്ണ് ഭ്രൃറിചൃാൽ
മണ്ണു ഭ്രൃറിയകമാ?, “ ലപലണ്ണാരുലെട്ടാൽ
ബ്രഹ്മനും തടുത്തുകൂടാ”.

സ്ത്രീ

1. ലപണ്ണ് (പ്രസവിക്കുന്നവൾ), പരയാ-
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കയാഷിത്ത്, അബല, കയാഷ, നാരി,
സീമന്തിനി, വധു, പ്രദീപദർശിനി, വാമ,
വനിത,

മഹിള,

ചപല.

(സ്ത്രീേൾ

പത്മിനി, ചിത്രിണി, ശംഖിനി, ഹസ്തിനി
(േരിണി)

എന്നു

നാല

വിധം.

16

വയസ്സുവലര പ്രായഭ്രൃള്ളവൾ- ബാല, 1630

തരുണി,

30-50

ലപ്രൌഢ,

അതിനുകമൽ വൃദ്ധ).
2.

ഭാരയ.

3.

ഒരു

വൃത്തം.

4.

മഹാഭാരതത്തിലല 11- മലത്ത പർവ്വം.

‘സ്ത്രീ’/ ‘ലപൺ’ എന്ന പദത്തിന് നിഘണ്ടു നൽകുന്ന പ്രതയക്ഷാർഥമാണ് പട്ടിേ
(31) ൽ കരഖലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയലട സാഭ്രൄഹയചുമതലേളുലടയം ശാരീരിേ
പ്രകതയേതേളുലടയം അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വിവരണമാണ് നിഘണ്ടു നൽകുന്നത്.
അണ്ണെമാത്രമല്

അവയിൽ

നിന്നും

ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന

നിരവധി

പദങ്ങളുണ്ട്.

“ലപൺോണം, ലപൺേിടാവ്, ലപൺകൂട്ടക്കാർ, ലപൺലേട്ട്, ലപൺലോട,
ലപൺലോടി,

ലപൺലോല,

ലപൺകോലം,

ലപൺഗ്രഹം,

ലപൺലചാല്്,

ലപൺജാതി, ലപണ്ടേൻ, ലപണ്ടാട്ടി, ലപണ്ടി, ലപണ്ണത്തം, ലപണ്ണൻ, ലപണ്ണപ്പൻ,
ലപണ്ണരശ്, ലപണ്ണാലി, ലപണ്ണാശ, ലപണ്ണാളൻ, ലപണ്ണാൾ, ലപണ്ണ്, ലപണ്ണുെിള്ള,
ലപണ്ണൂട്ടി,

ലപൺനാൾ,

ലപൺപട,

ലപൺപന,

ലപൺപാട്ട്,

ലപൺപിള്ള,

ലപൺപിറന്നവർ, ലപൺലപറുക്കി, ലപണ്ണൃ, ലപണ്ണൃേൻ, ലപണ്ണൃണി, ലപണ്ണൃരുത്,
ലപണ്ണൄറി,

ലപണ്ണപ്പ്,

പത്മനാഭപിള്ള,

ലപണ്ണലം,

ലപൺവഴി,

ലപൺവാഴ്ച”

(േീേകേശവരം

2017: 1259-1260), “സ്ത്രീകുമാരം, സ്ത്രീകുസുമം, സ്ത്രീഗവി, സ്ത്രീഗൃഹം,

സ്ത്രീകഘാഷം, സ്ത്രീഘ്നൻ, സ്ത്രീചിഹ്നം, സ്ത്രീലചൌരൻ, സ്ത്രീജനനി, സ്ത്രീജിതൻ, സ്ത്രീണ,
സ്ത്രീതവം, സ്ത്രീതമാ, സ്ത്രീതരാ, സ്ത്രീധനം, സ്ത്രീവിടൻ, സ്ത്രീധർമ്മം, സ്ത്രീധർമ്മിണി,
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സ്ത്രീധവൻ, സ്ത്രീനായേതവം, സ്ത്രീപകണയാപജീവി, സ്ത്രീപരൻ, സ്ത്രീപിശാചി, സ്ത്രീപ്രജ,
സ്ത്രീപ്രസംഗം, സ്ത്രീപ്രസു, സ്ത്രീപ്രിയം, സ്ത്രീഭ്രൃഖപം, സ്ത്രീരഞ്ജനം, സ്ത്രീര, സം, സ്ത്രീലിംഗം,
സ്ത്രീവികധയ, സ്ത്രീസംഗം, സ്ത്രീസഭം, സ്ത്രീസംഗ്രഹണം, സ്ത്രീകസവ, സ്ത്രീസവഭീവൻ,
സ്ത്രീഹതയ, സ്ത്രീഹാരി, സ്ത്രസ്ത്രണകേസരം, സ്ത്രസ്ത്രണൻ, സ്ത്രസ്ത്രണം,” (േീേകേശവരം
പത്മനാഭപിള്ള, 2017: 1737-1738).
സ്ത്രീ

അഥവാ

ലപൺ

എന്ന

സങ്കല്പനത്തിലല

ലിംഗവികവചനലത്ത

തിരിചൃറിയണലമങ്കിൽ ‘ആൺ’ അലല്ങ്കിൽ ‘പുരുഷനു’ നൽകുന്ന വിവരണ
ത്തികേയം അവയിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന പദക്കൂട്ടുേകളയം വിശേലനം ലചകേണ്ട
ണ്ണെണ്ട്.
6.1. പട്ടിേ (32) പുരുഷൻ/ ആൺ
പദം

അർഥം

ആൺ, ആണ്

1. പുരുഷൻ. 2. മിടുക്കൻ, ലപൌരുഷശാലി.
3. വീരയം. 4.കമന്മ.

‘ആൺണ്ണെണ’ സ്ത്രീക്ക്

ആവശയമാണ്. ‘ആണും ണ്ണേണുമില്ാത്ത’
=ണ്ണെണയ്ക്ക്

ഭർത്താകവാ

പുത്രകനാ

സകഹാദരകനാ ഇല്ാത്ത.
പുരുഷൻ

1. ആൺ (സേല പ്രാണിേളിലം വചൃ്
ഭ്രൃെൻ).

2.

മനുഷയൻ;

പ്രായപൂർത്തി

വന്നവൻ, ആണത്തഭ്രൃള്ളവൻ. 3. വിഷ്ണു.
‘വിരാൾപുരുഷൻ’.
ആത്മാവ്.

6.

4.

ബ്രഹ്മാവ്.

കേഹിതൻ.

5.
7.

സാംഖയമതക്കാരൻ. 8. ഭർത്താവ്. 9.
വയാ-പ്രഥമാദിപുരുഷൻ (ഉത്തമപുരുഷൻ,
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മധയമപുരുഷൻ, പ്രഥമപുരുഷൻ- ഞാൻ,
നീ, അവൻ). 10. പഞ്ചാബിലേ ഒരു ഭാഗം
ഭരിചൃിരുന്ന ധീരനായ ഒരു രാജാവ്.

“ആണത്തം, ആണാപിറന്നവൻ, ആണാൾ, ആൺപാട്, ആൺപിറന്നവൻ,
ആൺപിള്ള, ആണ്ണൃ, ആൺവഴി,” (േീേകേശവരം പത്മനാഭപിള്ള, 2017: 259-260).
“പുരുഷാോരം, പുരുഷോരം, പുരുഷകേസരി, പുരുഷത, പുരുഷതവം, പുരുഷവാക്ക്,
പുരുഷാകൃതി, പുരുഷാംഗം, പുരുഷാന്തരം, പുരുഷാരം, പുരുഷായസ്സ്, പുരുഷാർഥം”
(േീേകേശവരം പത്മനാഭപിള്ള, 2017: 1239-1240). എന്നിങ്ങലനയാണ് പദവലേൾ
ോണലപ്പടുന്നത്.
ആൺ, ലപൺ എന്നീ ദവന്ദ്വലത്ത നിഘണ്ടു അടയാളലപ്പടുത്തുന്നത് മനുഷയ
വർഗലത്ത പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന അർഥത്തിലല്. മറിചൃ്
സാഭ്രൄഹിേമായി േല്പിക്കലപ്പടുന്ന ചില ഭ്രൄലയവയവസ്ഥേലള അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തി
യാലണന്ന് പട്ടിേ (31) ഉം പട്ടിേ (32) ഉം സാക്ഷയലപ്പടുത്തുന്നു. ‘മനുഷയൻ’ എന്ന
പരിഗണനകയാലടാപ്പം പുരുഷലേ ഗുണവികശഷണങ്ങലള ഉയർത്തിപിടിക്കുവാനും
നിഘണ്ടു േമിക്കുന്നുണ്ട്. അകതസമയം സവതന്ത്രവയക്തിതവഭ്രൃള്ള ഒരു വിഭാഗമായി
ോണാലത വഹിക്കുന്ന സാഭ്രൄഹിേ പദവിേളുലട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ത്രീലയ
വിവരിക്കുന്നത്. ശക്തിയകടയം ധീരതയകടയം പരയായമായി പുരുഷലന ചിത്രീേരി
ക്കുകൊൾ ബലഹീനതയലടയം വികധയതവത്തിലേയം അടയാളമായി സ്ത്രീേൾ
മാറുന്നു. ‘പുരുഷൻ’ എന്ന ഒരു വിഭാഗലത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നകതാലട സവഭാവിേ
മായം ഇതര ലിംഗക്കാരുലട സ്ഥാനം താഴുന്നു.
പുരുഷസംബന്ധപദങ്ങലള അകപക്ഷിചൃ് താരതകമയന സ്ത്രീസൂചേ പദങ്ങൾ
നിഘണ്ടുവിൽ കുറവാണ്. നിഘണ്ടു അടയാളലപ്പടുത്തുന്ന സ്ത്രീസൂചേപദങ്ങളിൽ
ഭൂരിഭാഗവം പുരുഷനാമത്തിലേ സ്ത്രീലിംഗരൂപം എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്.
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അകതാലടാപ്പം സ്ത്രീേലള പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന മറ്റു പദങ്ങളും ോണുന്നുണ്ട്. ആ
പദങ്ങളിലൂലടലയല്ാമാണ്

സ്ത്രീപ്രതിനിധാനത്തിലല

ലിംഗസവഭാവം

സൂക്ഷ്മാർഥത്തിൽ ലവളിലപ്പടുന്നത്. ലസൌേരയാർഥം അവലയ രണ്ടായി തിരിക്കാം.
6.2. ശരീരാസ്പദം
6.3. സാഭ്രൄഹയപദവി
ശരാരാസ്പദം, സാഭ്രൄഹയപദവി എന്നിങ്ങലന സ്ത്രീസംബന്ധപദങ്ങലള വർഗീ
േരിക്കുേയം അതിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളായി ലതലരലെടുത്ത പദങ്ങളുലട
പരികശാധനയമാണ് ചുവലട വിവരിക്കുന്നത്.
6.2.1. ശരീരാസ്പദം- പുരുഷനിർമ്മിത പദവലേളിലല ലിംഗഭ്രൄലയം- ‘സുന്ദ്രി’
ശാരീരിേപ്രകതയേതേളുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീേലള പ്രതിനിധീേരിക്കു
ന്ന പദങ്ങലളയാണ് ഇവിലട വിശേലനം ലചയ്യുന്നത്. ശരീരവമായി ബന്ധലപ്പട്ട്
സ്ത്രീേലള നിർണയിക്കുന്നത് പലകപ്പാഴും സ്ത്രലംഗിേഉപേരണം എന്ന നില
യിലാണ്. അതിലനയം രണ്ടുതരത്തിൽ സമീപിക്കാം ഒന്ന് സ്ത്രീേലള ഉയർത്തി
വയ്ക്കുന്നതിനും

മലറ്റാന്ന്

ഉപകയാഗിക്കുന്ന

താഴ്ത്തിലക്കട്ടുന്നതിനും.

ശരീരകേന്ദ്രിതപദങ്ങളധിേവം

സ്ത്രീേലള

അവമതിക്കാനായി

ലതറിവാക്കുേളാണ്.

സ്ത്രീയ്ക്കും

പുരുഷനും കനകര ഒകരകപാലല പ്രകയാഗിക്കുവാനും ലതറിപ്പദങ്ങൾ ഉപകയാഗി
ക്കുന്നു. മലയാളത്തിലല ലതറിപ്പദങ്ങലള സംബന്ധിചൃ

പഠനങ്ങൾ അക്കാരയം

കബാധയലപ്പടുത്തുന്നു. ലതറിപ്പദങ്ങളുലട ശ്ലീല- അശ്ലീല പ്രകയാഗങ്ങളിൽ, അശ്ലീല
പദങ്ങളിലാണ് ശരീരാവയവവർണന കൂടുതലായം ോണുന്നത് (നിഷിതാദാസ്,
വി. 2017). ലതറിപ്പദങ്ങൾ സ്ത്രീേലള ഇേഴ്ത്തുേയാലണന്ന ലപാണ്ണെധാരണ സാഭ്രൄഹിേ
മായി നിലനിൽക്കുന്നതിനാലം അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിലവിൽ ഉള്ളതിനാലം
ലതറിപ്പദങ്ങലള

കേന്ദ്രീേരിചൃ

വിശദപഠനത്തിന്

ഇവിലട

േമിക്കുന്നില്.
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അകതസമയം സ്ത്രീേലള ഉയർത്തിവയ്ക്കുന്നുലവന്ന തരത്തിൽ ഉപകയാഗിക്കുന്ന പദ
ങ്ങളിലല ലിംഗഭ്രൄലയലത്തയാണ് അപഗ്രഥിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീേലള പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന പദമാണ് ‘സുന്ദ്രി’. ലസൌന്ദ്രയം എന്ന
സങ്കല്പനലത്ത
ലപാണ്ണെ

ഭ്രൃൻനിറുത്തി പ്രകയാഗിക്കുന്ന ഈ പദത്തിന് സാഭ്രൄഹിേമായി

അംഗീോരവഭ്രൃണ്ട്.

സ്ത്രീേലള

ഗുണാത്മേമായാണ്

ോണുന്നത്.

സുന്ദ്രിയായിരിക്കുേ എന്നതിന് 322 പദങ്ങളാണ് ‘ശബ്ദതാരാവലി’ നൽകുന്നത്.
സ്ത്രീലയന്നാൽ സുന്ദ്രിയായിരിക്കുേ എന്ന ഒരു വീക്ഷണം കൂടി നിഘണ്ടു
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അത് തീർത്തും പുരുഷനിർമ്മിത, സവർണ മകനാഭാവമാലണന്ന്
സുന്ദ്രിലയ നിർമ്മിക്കുന്ന പദക്കൂട്ടുേളിലൂലട മനസ്സിലാക്കാം. ‘സുന്ദ്രി’ എന്ന അർഥം
വരുന്ന

പദങ്ങളുലട

അർഥവിതരണരീതി,

അംകഗാപാംഗവർണന,

രൂപ

സവികശഷത, ചലന, ഭാഷണ, സവഭാവ സവികശഷത എന്നിങ്ങലന പദങ്ങലള
വർഗീേരിചൃ് സ്ത്രീപക്ഷസമീപനങ്ങളിലൂലട ലിംഗഭ്രൄലയലത്ത വിലയിരുത്താവന്നതാ
ണ്.
അർഥവിതരണലത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടു തരത്തിൽ ഈ പദങ്ങലള
സമീപിക്കാം.
6.2.1.1. ഏോർഥപദം അഥവാ പ്രതയക്ഷാർഥപദം.
6.2.1.2. ബഹവർഥപദം അഥവാ പകരാക്ഷാർഥപദം
ഒരു പദം സുന്ദ്രി എന്ന ഒറ്റ അർഥത്തിൽ മാത്രമാണ് നിഘണ്ടുവിൽ
പ്രതയക്ഷലപ്പടുന്നുലവങ്കിൽ അത്തരം പദങ്ങലളയാണ് ഏോർഥപദം അഥവാ
പ്രതയക്ഷാർഥപദം എന്ന് ഇവിലട പറയന്നത്. ഉദാ:1. അധിമധുരാകൃതി- സുന്ദ്രി
2. അംബുജാക്ഷി- സുന്ദ്രി
3. അരുണാധരി- സുന്ദ്രി
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4. ോർക്കുഴലാൾ, കൂന്തലാൾ- സുന്ദ്രി
5. മാൻേണ്ണി- സുന്ദ്രി
6. മീനാക്ഷി- സുന്ദ്രി
പദത്തിന് ഒന്നിലധിേം അർഥം ഉണ്ടായിരിക്കുേയം

അതിലലാരർഥം

സുന്ദ്രി എന്ന ആശയലത്ത ഉൾലക്കാള്ളുേയം ലചയ്യുന്ന തരം പദങ്ങലളയാണ്
ബഹവർഥ പദം അഥവാ പകരാക്ഷാർഥത്തിൽ ഉൾലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാ:1. േളലമാഴി- 1. മാധുരയഭ്രൃള്ള വാക്ക്. 2. സുന്ദ്രി (േളഭാഷിണി)
2. ോമിനി- 1. അധിേം ോമഭ്രൃള്ളവൾ, 2. സുന്ദ്രി, വിലാസിനി, 3. ഭീരുവായ
സ്ത്രീ, 4. മദയം, 5. മരമെൾ, 6. ഇത്തിക്കണ്ണി
3. ഒളിമങ്ക- 1.സുന്ദ്രി 2. രഹസയ ോഭ്രൃേി
4. തരുണി- 1. യൌവനഭ്രൃള്ളവൾ, 16-നും 30-നുമിടയിൽ പ്രായഭ്രൃള്ളവൾ
(േനയാവസ്ഥലയ തരണം ലചയ്തവൾ, േടന്നവൾ, എന്നർഥം). 2. സുന്ദ്രി
5. ോന്ത-1. ഭാരയ, പ്രിയ. 2. സുന്ദ്രി
ബഹവർഥപദങ്ങലള

സജാതീയലമന്നും

വിജാതീയലമന്നും

തിരിക്കാം.

അതായത്, കമൽസൂചിപ്പിചൃതിൽ നിന്നും ോമിനി എന്ന പദം എടുക്കാം. അതിന്
നിഘണ്ടു നൽകുന്ന അർഥം - 1. അധിേം ോമഭ്രൃള്ളവൾ, 2. സുന്ദ്രി, വിലാസിനി, 3.
ഭീരുവായ സ്ത്രീ, 4. മദയം, 5. മരമെൾ, 6. ഇത്തിക്കണ്ണി എന്നിങ്ങലനയാണ്.
‘സുന്ദ്രി’ എന്ന ആശയലത്ത ഉൾലക്കാള്ളുന്നവലയ സജാതീയലമന്നും അണ്ണെമായി
പ്രതയക്ഷബന്ധം പുലർത്താത്ത ‘4. മദയം, 5. മരമെൾ, 6. ഇത്തിക്കണ്ണി’ എന്നീ
അർഥലത്ത വിജാതീയമായം േണക്കാക്കാം.
6.2.2. അംഗ- ഉപാംഗ വർണന
സ്ത്രീലസൌന്ദ്രയലത്ത വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അംഗ, ഉപാംഗ വർണനയ്ക്ക് വലിയ
പ്രാധാനയഭ്രൃണ്ട്. ഓകരാ അംഗത്തികേയം സൂക്ഷ്മവർണനേളിലൂലടയാണ് സ്ത്രീ
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ലസൌന്ദ്രയലത്ത നിർണയിക്കുന്നത്. ആന്തരിേസവതവലസൌന്ദ്രയത്തിനപ്പുറം ബാഹയ
ഗുണവികശഷണങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാനയം നൽകുന്നത്. സ്ത്രീലയ കവർതിരിക്കുന്നതി
ൽ സാഭ്രൄഹിേ സാംസ്കാരിേ ഘടേങ്ങളുലട സവാധീനം എത്രകത്താളഭ്രൃലണ്ടന്നും
അലതങ്ങലന പ്രവർത്തിക്കുന്നുലവന്നും അംഗ-ഉപാംഗ പദക്കൂട്ടുേളിൽ നിന്നും
കബാധയലപ്പടുന്നു. പ്രധാനമായം തലഭ്രൃടി, ലനറ്റി, പുരിേം, േണ്ണ്, ചുണ്ട്, ഭ്രൃഖം, േഴുത്ത്,
സ്തനം, അരലക്കട്ട്, നിതംബം, ണ്ണെട ണ്ണെടങ്ങിയ അംഗ- ഉപാംഗങ്ങളിലൂലട സ്ത്രീലയ
സുന്ദ്രിയാക്കുന്ന ഘടേങ്ങലളയാണ് നിഘണ്ടുവിൽ വിവരിക്കുന്നലതന്നു ോണാം.
6.2.2.1. തലഭ്രൃടി
സ്ത്രീലസൌന്ദ്രയലത്ത

നിർണയിക്കുന്നതിൽ

പ്രഥമഘടേമായി

തലഭ്രൃടി

പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആധുനിേ വയക്തിവത്േരണത്തിലേ ഭാഗമായി രൂപംലോണ്ട
ശരീരാധിഷ്ടിത ആൺ, ലപൺ സങ്കല്പനത്തിൽ തലഭ്രൃടിക്ക് നിർണായേ സവാധീന
ഭ്രൃണ്ട്. സ്ത്രസ്ത്രണലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായി തലഭ്രൃടിലയ ോണുന്നു. സാഹിതീയ
ഭാവനയിലം സ്ത്രീലസൌന്ദ്രയഘടേങ്ങളിൽ ഒന്നായി വരുന്നത് തലഭ്രൃടിയാണ്.
തലഭ്രൃടിയിലൂലട സ്ത്രീലയ സുന്ദ്രിയാക്കുന്ന 31- പദങ്ങലളയാണ് ‘ശബ്ദതാരാവലി’
അടയാളലപ്പടുത്തുന്നത്.

ഈ

പദങ്ങളുലട

വിശേലനത്തിലൂലട

അതിലടങ്ങി

യിരിക്കുന്ന പ്രതയയശാസ്ത്രലത്ത ണ്ണെറന്നുോട്ടാനാവം.
1. അഞ്ജനകേശി- സുന്ദ്രി, (അഞ്ജനവർണമായ കേശഭ്രൃള്ളവൾ)
2. േചൃവാർക്കുഴലി-

േചൃ

കപാലല

നീണ്ടണ്ണെം

ഇടണ്ണേർന്നണ്ണെമായ

ഭ്രൃടിയള്ളവൾ, സുന്ദ്രി
3. േണ്ടിക്കുഴലി- സുന്ദ്രി (േരിം പായൽ കപാലല, േനത്തിൽ വളർന്ന
ഭ്രൃടിയള്ളവൾ)
4. േണ്ടിപ്പുരിക്കുഴലി- േണ്ടിക്കുഴലി, സുന്ദ്രി, (േരിം പായൽ കപാലല,
േനത്തിൽ വളർന്ന ഭ്രൃടിയള്ളവൾ)
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5. േണ്ടിവാർക്കുഴലി- േണ്ടിക്കുഴലി, (സുന്ദ്രി), (േണ്ടിവാർ- േരിഞ്ചണ്ടി
കപാലല അഴോർന്ന )
6. േന്നൽക്കാർകവണി (യാൾ) - സുന്ദ്രി, (മധുരവം സുന്ദ്രവം ോർകപാലല
േറുത്തണ്ണെമായ കേശഭ്രൃള്ളവൾ)
7. േന്നല്മുടിയാൾ- സുന്ദ്രി, േറുത്ത ഭ്രൃടിയള്ളവൾ
8. േറ്റക്കാർകവണി- സുന്ദ്രി, ോർകമഘം കപാലള്ള ഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ
9. േറ്റക്കുഴലി- സുന്ദ്രി, അധിേം േറുത്തും തിങ്ങിലഞരുങ്ങിയിരിക്കുന്നണ്ണെ
മായ തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ
10. േറ്റവാർക്കുഴലി- സുന്ദ്രി (ലേട്ടിവചൃിരിക്കുന്ന അഥവാ േറ്റകപാലള്ള
വാർക്കുഴകലാടു കൂടിയവൾ)
11. േരുങ്കുഴലി- സുന്ദ്രി, േറുത്ത ഭ്രൃടിയള്ളവൾ
12. ോർക്കുഴലാൾ, കൂന്തലാൾ-

സുന്ദ്രി,

മഴക്കാറു

കപാലല േറുത്ത

ഭ്രൃടിയള്ളവൾ
13. ോർകവ്വണി- േറുത്ത തലഭ്രൃടി, േറുത്ത തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ
14. ോർകവ്വണിയാൾ- സുന്ദ്രി, േറുത്ത തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ
15. കുഴലാൾ- കുഴകലാടു കൂടിയവൾ, കുഴലി
16. കുഴലി-

1.

ചുരുണ്ട

തലഭ്രൃടികയാടു

കൂടിയവൾ

(സമസ്തപദത്തിൽ

ഉത്തരപദമായി പ്രകയാഗം) . വണ്ട്, കമഘം ഭ്രൃതലായ ശബ്ദങ്ങൾ ഭ്രൃന്നിൽ
കചർത്താൽ 'േറുത്ത തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ' (സുന്ദ്രി) എന്നർഥം
േിട്ടും ' നീലക്കാർ കുഴലി', 'വണ്ടാർക്കുഴലി
17. േണ്ടിക്കാർക്കുഴൽ, കൂന്തൽ- ോർകമഘം കപാലല േറുത്തു നീണ്ട തലഭ്രൃടി,
അപ്രോരഭ്രൃള്ള തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ, സുകേശിനി, സുന്ദ്രി
18. ോരാർക്കുഴൽ- കമഘം കപാലല മകനാഹരമായ തലഭ്രൃടി, സുന്ദ്രി
19. ചാരുകേശിനി- സുന്ദ്രി, (മകനാഹരമായ തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയ)
20. ചുരിക്കുഴലാൾ- ചുരുണ്ട തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ, സുന്ദ്രി

206

21. താരാർകുഴലി- പൂവണിെ തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ, പൂ കപാലല
ഭ്രദുവായ ഭ്രൃടിയള്ളവൾ
22. താർകുഴലാൾ- താരാർകുഴലി, പൂങ്കുഴലാൾ (സുന്ദ്രി)
23. നീലക്കാർകവണി- സുന്ദ്രി, േറുത്ത കമഘലത്തകപാലല ഭ്രൃടിയള്ളവൾ
24. നീലവാർക്കുഴലി, * കേശി- സുന്ദ്രി, േറുത്തു നീണ്ട തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ
25. നീലകവണി- സുന്ദ്രി, േറുത്തു നീണ്ട തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ
26. പൂങ്കുഴലാൾ, പൂങ്കുഴലി, പൂകവണി- സുന്ദ്രി, നല് തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ
27. പൂവാർകുഴലാൾ, കുഴലി- സുന്ദ്രി, പൂ ചൂടിയ , പൂ കപാലള്ള
28. പൂകവണി- 1. നല് തലഭ്രൃടി, 2. സുന്ദ്രി (പൂവണിെ തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ,
മകനാഹരമായ തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ), പൂകവണിയാൾ
29. മല്ക്കുഴലി- സുന്ദ്രി, ഇട തിങ്ങിയ തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ
30. മാലവാർകുഴലി- സുന്ദ്രി, മാല ചൂടുന്നണ്ണെം നീളഭ്രൃള്ളണ്ണെമായ തലഭ്രൃടി
31. വണ്ടാർക്കുഴലി, പൂങ്കുഴലാൾ, പൂങ്കുഴലി- സുന്ദ്രി, (വണ്ടിലന കപാലല
േറുത്തഭ്രൃടിയള്ളവൾ)
സ്ത്രീലയ

സുന്ദ്രിയാക്കുന്ന

അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള

31

ഘടേം

എന്ന

പദങ്ങളാണ്

നിലയിൽ

തലഭ്രൃടിലയ

‘ശബ്ദതാരാവലി’

യിൽ

ോണാനായത്. അവ പ്രധാനമായം സാഹിതയരൂപങ്ങളിൽ പ്രകയാഗിക്കലപ്പടുന്ന
പദങ്ങളാണ്.

അതായത്

സർഗാത്മേവയവഹാരത്തിൽ

സ്ത്രീേലള

പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണിവലയല്ാം. ഒരു സ്ത്രീയലട ലസൌന്ദ്രയലത്ത
നിർമ്മിലചൃടുക്കുന്നതിൽ തലഭ്രൃടിയലട പ്രാധാനയലത്ത ഈ പദങ്ങൾ ണ്ണെറന്നു
ോട്ടുന്നു. എല്ാതരം തലഭ്രൃടിയം ലസൌന്ദ്രയദർശനത്തിൽ വരുന്നില്, മറിചൃ് നിറം,
വലപ്പം, രൂപം, േനം എന്നിവയലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിലചൄടുക്കുന്ന
സവികശഷതേളിലൂന്നിയണ്ണെം

അതിൽ

സുന്ദ്രിയായി േണക്കാക്കലപ്പടുന്നത്.

ഉൾലപ്പടുന്നണ്ണെമായ

സ്ത്രീേലളയാണ്
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നിറം- അഞ്ജനവർണമായ കേശഭ്രൃള്ളവൾ(1), മധുരവം സുന്ദ്രവം ോർകപാലല
േറുത്തണ്ണെമായ കേശഭ്രൃള്ളവൾ(6), േറുത്ത ഭ്രൃടിയള്ളവൾ(7), അധിേം േറുത്തും
തിങ്ങിലഞരുങ്ങിയിരിക്കുന്നണ്ണെമായ

തലഭ്രൃടികയാടു

കൂടിയവൾ(9),

േറുത്ത

ഭ്രൃടിയള്ളവൾ (11), മഴക്കാറു കപാലല േറുത്ത ഭ്രൃടിയള്ളവൾ (12), േറുത്ത തലഭ്രൃടി,
േറുത്ത തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ(13, 14), ോർകമഘം കപാലല േറുത്തു നീണ്ട തലഭ്രൃടി,
അപ്രോരഭ്രൃള്ള തലഭ്രൃടികയാടു

കൂടിയവൾ

(17),

േറുത്ത

കമഘലത്തകപാലല

ഭ്രൃടിയള്ളവൾ (24, 25)
വലപ്പം- േചൃ കപാലല നീണ്ടണ്ണെം ഇടണ്ണേർന്നണ്ണെമായ ഭ്രൃടിയള്ളവൾ (2), ോർകമഘം
കപാലല േറുത്തു നീണ്ട തലഭ്രൃടി, അപ്രോരഭ്രൃള്ള തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ,
സുകേശിനി (17) േറുത്തു നീണ്ട തലഭ്രൃടിയള്ളവൾ (24, 25), മാല ചൂടുന്നണ്ണെം
നീളഭ്രൃള്ളണ്ണെമായ തലഭ്രൃടി (30)
രൂപം- േചൃ കപാലല നീണ്ടണ്ണെം ഇടണ്ണേർന്നണ്ണെമായ ഭ്രൃടിയള്ളവൾ (2), േരിഞ്ചണ്ടി
കപാലല അഴോർന്ന (5), ലേട്ടിവചൃിരിക്കുന്ന അഥവാ േറ്റകപാലള്ള വാർക്കുഴകലാടു
കൂടിയവൾ

(10),

ചുരുണ്ട

തലഭ്രൃടികയാടു

കൂടിയവൾ

(16),

മകനാഹരമായ

തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയ (18, 19, 21, 22, 26,27), ചുരുണ്ട തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ (20)
േനം- േരിം പായൽ കപാലല, േനത്തിൽ വളർന്ന ഭ്രൃടിയള്ളവൾ (2, 3, 4),
അധിേം േറുത്തും തിങ്ങിലഞരുങ്ങിയിരിക്കുന്നണ്ണെമായ തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ (9),
ഇട തിങ്ങിയ തലഭ്രൃടികയാടു കൂടിയവൾ (30)
നിറം, വലപ്പം, രൂപം, േനം എന്നിവയലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ തലഭ്രൃടിലയ
വിവരിക്കുന്ന

പദങ്ങളാണ്

കമൽസൂചിപ്പിചൃത്.

േറുപ്പ്

നിറമാണ്

ഭ്രൃടിയലട

ലസൌന്ദ്രയത്തിൽ പ്രധാനം. ോർകമഘം കപാലല േറുത്ത നിറം. േറുപ്പിലന ഭ്രൃഖയ
മായി ോണുന്നത് തലഭ്രൃടിയലട ോരയത്തിൽ മാത്രമാണ്. നീളം ഉള്ളണ്ണെം ഇട
ണ്ണേർന്നണ്ണെം ആവണം സ്ത്രീയലട

തലഭ്രൃടിലയന്ന

ധവനിയം

ഈ

പദങ്ങളിൽ
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അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്ന സ്ത്രീപ്രതിനിധാന
ങ്ങലളയാണ് സഭ്രൄഹം നിർമ്മിചൄ ലോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാഹിതീയ വയവഹാരങ്ങൾ
നിർമ്മിലചൃടുത്ത

ലസൌന്ദ്രയഘടേം

എന്ന

നിലയിൽ

മാത്രം

ഇത്തരം

പദവിനിമയലത്ത ോണാൻ േഴിയില്. ഈ പദങ്ങൾ എല്ാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ഭ്രൄലയലത്ത സഭ്രൄഹം അകതപടി നിലനിർത്തുന്നുലവന്നതാണ് വാസ്തവം. പരസയ
ങ്ങളിലൂലടയം
ആശയലത്ത

മറ്റു

ദൃശയവയവഹാരങ്ങളിലൂലടയം

വാണിജയവത്േരിക്കുവാനും

ലോണ്ടുകപാകുവാനും േമിക്കുന്നു.
നിൽക്കുന്നവലയല്ാം

നിരന്തരം
അണ്ണെവഴി

ഈലയാരു
നിലനിർത്തി

മാത്രമല് ഈലയാരു നിർമ്മിതിക്ക് അപ്പുറം

സവാഭാവിേമായം

സ്ത്രവരൂപയത്തിലേ

ലക്ഷണം

ആയിത്തീരുന്നു.
6.2.2.2. ലനറ്റി
തലഭ്രൃടി േഴിൊൽ ലനറ്റിയാണ്. എങ്ങലനയാണ് ലനറ്റിലയ ലസൌന്ദ്രയ
രൂപത്തിൽ നിഘണ്ടു വിവരിക്കുന്നലതന്നു കനാക്കാം.
1. ഒണ്ണുതലാൾ- സുന്ദ്രി. (ഒളിയള്ളനുതലാൾ, കശാഭയള്ള ലനറ്റിത്തട
കത്താടു കൂടിയവൾ)
2. ചിലനുതലാൾ- സുന്ദ്രി, (വില്ലുകപാലലയള്ള ലനറ്റികയാടു കൂടിയവൾ)
3. നുതലി- ഒണ്ണുതലാൾ (സുന്ദ്രി)
4. പിറനുതലാൾ-

സുന്ദ്രി,

പിറ(ബാലചന്ദ്രൻ)ലയ

കപാലലയള്ള

ലനറ്റികയാടു കൂടിയവൾ
ലനറ്റിലയ വിവരിക്കുന്നത് ഇപ്രോരമാണ്, പ്രോശഭ്രൃള്ള അലല്ങ്കിൽ കശാഭ
യള്ള ലനറ്റിത്തടം (1, 3), വില്ലുകപാലലയള്ള ലനറ്റി (2), പിറ (ബാലചന്ദ്രൻ) ലയ
കപാലലയള്ള ലനറ്റികയാടു കൂടിയവൾ (അതായത് ഉദിചൃിട്ട് അധിേസമയമാവാത്ത
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പൂർണചന്ദ്രലനകപ്പാലലയള്ള), ഇവിലട ലനറ്റിയലട ആകൃതിയകടയം പ്രസന്നത
യകടയം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ത്രീയലട ലസൌന്ദ്രയലത്ത നിർണയിക്കുന്നത്.
6.2.2.3. പുരിേം
പുരിേലത്തയം
ോണുന്നത്.

സ്ത്രീയലട

ലസൌന്ദ്രയഘടേമായാണ്
പുരിേലത്ത

പ്രധാനമായം

സർഗാത്മേവയവഹാരം
ആകൃതി

കനാക്കിയാണ്

വികശഷിപ്പിക്കുന്നത്. വളെപുരിേകത്താടു കൂടിയവളാണ് സുന്ദ്രി. അതായത്
ഒരുവൾ സുന്ദ്രിയായിരിക്കണലമങ്കിൽ അവളുലട പുരിേത്തിലേ കപാലം ആകൃതി
കൃതയമായി നിർണയിക്കലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1. അഞ്ചിതഭ്രൂ- വളെ പുരിേം അകതാടു കൂടിയവൾ, സുന്ദ്രി
2. നതഭ്രു- സുന്ദ്രി, വളെ പുരിേലക്കാടിയള്ളവൾ
6.2.2.4. േണ്ണ്
ോഴ്ചലയ സഹായിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയം എന്ന ധർമ്മത്തിനപ്പുറം
േണ്ണിലന ലസൌന്ദ്രയത്തിലേ ഭ്രൃഖയഘടേമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. േണ്ണിലേ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ

സ്ത്രീലയ

പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന
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വാക്കുേളാണ്

‘ശബ്ദതാരാവലി’ നൽകുന്നത്. ഇതിനു സമാനമായ വിവരണം തലന്നയാണ്
‘പചൃമലയാള നിഘണ്ടു’വിലം ോണുന്നത്.
1. അങ്കയർക്കണ്ണി- ഒരു കദവി, മധുരമീനാക്ഷി (മകനാഹരമായ
കപാലല േണ്ണുള്ളവൾ )
2. അംബുജാക്ഷി- സുന്ദ്രി, താമരയിതൾ കപാലലയള്ള
കൂടിയവൾ
3. അംബുകജക്ഷണ- സുന്ദ്രി, താമരയിതൾ കപാലലയള്ള
കൂടിയവൾ
4. അരവിന്ദ്ാക്ഷി- സുന്ദ്രി (താമരയിതൾ കപാലലയള്ള
കൂടിയവൾ )
5. അസിതാപാംഗി- സുന്ദ്രി, (േറുത്ത േടക്കണ്ണുള്ളവൾ)

േയലിലന
േകണ്ണാടു
േകണ്ണാടു
േകണ്ണാടു
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

ആയതകനത്ര- സുന്ദ്രി, നീണ്ട േണ്ണുള്ള
ആയതാക്ഷി- സുന്ദ്രി, നീണ്ട േണ്ണുള്ള
ഇന്ദ്ീവരനയന- സുന്ദ്രി, േരിങ്കൂവളം കപാലള്ള
ഇന്ദ്ീവരാക്ഷി- സുന്ദ്രി, േരിങ്കൂവളം കപാലള്ള
ഏണദൃക്ക്- സുന്ദ്രി (മാൻേണ്ണുള്ള). 2. മേരം രാശി
ഏണനയന- വി. കൃഷ്ണഭ്രഗത്തിലേ കനാട്ടകത്താടുകൂടിയ . നാ. സുന്ദ്രി
(മാൻേണ്ണി).
12. ഏണകനത്ര- സുന്ദ്രി, മാൻേണ്ണി
13. ഏണമിഴി- സുന്ദ്രി, മാൻേണ്ണി
14. ഏണകലാചന- സുന്ദ്രി, കൃഷ്ണഭ്രഗത്തിലേ കനാട്ടകത്താടുകൂടിയ
15. ഏണാക്ഷി- സുന്ദ്രി, മാൻേണ്ണി
16. േഞ്ജദല(ള)ക്ഷി, േഞ്ജകനർഭ്രൃഖി- സുന്ദ്രി, താമരയിതൾ കപാലള്ള
17. േർകണ്ണജപാക്ഷി- സുന്ദ്രി, ലചവികയാളലമത്തു നീണ്ട േകണ്ണാടു
കൂടിയവൾ.
18. േന്നത്താർമിഴിയാൾ, േന്നകനർമിഴി- സുന്ദ്രി,
19. േന്നല്കണ്ണാൾ, േന്നൽക്കണ്ണി - സുന്ദ്രി, (മധുരമായ- മകനാഹരമായേണ്ണുള്ളവൾ, ോമകദവലേ വില്ായ േരിെിലേ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന
േണ്ണുള്ളവൾ).
20. േന്നല്മിഴി- സുന്ദ്രി
21. േമലാക്ഷി- സുന്ദ്രി
22. േയൽക്കണ്ണാൾ, േയൽക്കണ്ണി- സുന്ദ്രി (േയൽമത്സ്യയത്തിലേണ്ണെ
കപാലള്ള േകണ്ണാടു കൂടിയവൾ
23. േർകണ്ണജപാക്ഷി- സുന്ദ്രി, ലചവികയാളലമത്തുന്ന നീണ്ട േകണ്ണാടു
കൂടിയവൾ
24. ോതരമിഴി- ോതരാക്ഷി
25. ോതരാക്ഷി- സുന്ദ്രി, ഭയം ലോണ്ട് ചഞ്ചലമായ കനത്രകത്താടു
കൂടിയവൾ
26. ോതിടെ മിഴി- സുന്ദ്രി
27. കുരംഗാക്ഷി- മാൻേണ്ണി.
28. കുകശശയാക്ഷി- സുന്ദ്രി
29. േമലനയനാ- സുന്ദ്രി
30. േമകലക്ഷണ- സുന്ദ്രി
31. േരിമീൻകനത്ര- അഴകുള്ള േണ്ണുള്ളവൾ
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32. കുരംഗനയന- സുന്ദ്രി (മാൻേണ്ണി)
33. ചകോരനയന- സുന്ദ്രി.
34. ചകോരാക്ഷി- ചകോരനയന
35. ചക്ഷുക്ഷയാ- സുന്ദ്രി
36. ചഞ്ചലമിഴി, ചഞ്ചലകലാചന- ചഞ്ചലാക്ഷി (സുന്ദ്രി)
37. ചഞ്ചലാക്ഷിസുന്ദ്രി
(േണ്ണിനു
സൌന്ദ്രയഭ്രൃള്ളവൾ,
ഇളേിലോണ്ടിരിക്കുന്ന അക്ഷിേകളാടു കൂടിയവൾ). 'ചടുലനയന'
38. ചടുലനയന- സുന്ദ്രി (ചഞ്ചലാക്ഷി)
39. ചടുലാക്ഷി- സുന്ദ്രി , ചഞ്ചലാക്ഷി
40. ചാരുകനത്ര- സുന്ദ്രി, ഭംഗിയള്ള േണ്ണുള്ളവൾ
41. ചാരുകലാചന- ചാരുകനത്ര
42. ലചൽക്കണ്ണാൾ- സുന്ദ്രി, കവൽകപാലല കൂർത്ത േണ്ണുള്ളവൾ
43. കചൽക്കണ്ണാൾ,
കചൽക്കണ്ണിസുന്ദ്രി,
(നല്
േണ്ണുള്ളവൾ,
േയൽമീൻേണ്ണുകപാലലയള്ള േണ്ണുേകളാടു കൂടിയവൾ)
44. ലചാൽക്കണ്ണി- സുന്ദ്രി, മദിരാക്ഷി (മദിപ്പിക്കുന്ന േകണ്ണാടു കൂടിയവൾ)
45. തണ്ടാർമിഴി- സുന്ദ്രി (താമരക്കണ്ണി)
46. തരള കനത്ര- സുന്ദ്രി
47. തരളമിഴി- സുന്ദ്രി
48. തരളനയന- സുന്ദ്രി
49. തരളകലാചന- സുന്ദ്രി (ഇളേിക്കളിക്കുന്ന േകണ്ണാടുകൂടിയവൾ)
50. തരളാക്ഷി- സുന്ദ്രി
51. താമരക്കണ്ണി- സുന്ദ്രി
52. നല്മിഴി- സുന്ദ്രി (മല്മിഴി)
53. താമരസാക്ഷി- (താമരസാ-ക്ഷി)- സുന്ദ്രി
54. നളിനാക്ഷി- സുന്ദ്രി
55. നിടുങ്കണ്ണി- സുന്ദ്രി, നീണ്ട േണ്ണുള്ളവൾ
56. നീലക്കണ്ണാൾ- സുന്ദ്രി, േറുത്ത േണ്ണുള്ളവൾ
57. നീലമിഴി- സുന്ദ്രി
58. നീലാരവിന്ദ്തയാക്ഷി- സുന്ദ്രി, നീലതാമരപ്പൂവിലേ ഇതൾ കപാലല
യള്ള നീണ്ട േണ്ണുേകളാടു കൂടിയവൾ.
59. നീകലക്ഷണ- സുന്ദ്രി
60. ലനടുങ്കണ്ണി- സുന്ദ്രി, നീണ്ട േണ്ണുള്ളവൾ (ആയതാക്ഷി)
61. പക്ഷ്മളാക്ഷി- സുന്ദ്രി, (ഉറപ്പും നീളവഭ്രൃള്ള പീലിേകളാടു കൂടിയവൾ)
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62. പങ്കജാക്ഷി- സുന്ദ്രി, താമരപ്പൂകപാലലയള്ള േണ്ണുേകളാടു കൂടിയവൾ
63. പങ്കകജക്ഷണാ- സുന്ദ്രി
64. പത്മാക്ഷി- അംബുജാക്ഷി (സുന്ദ്രി)
65. കപടമാൻേണ്ണാൾ, കപടമാൻേണ്ണി- സുന്ദ്രി. ''കപടമാൻേണ്ണിയാൾ,
കപടമാൻതടങ്കണ്ണാൾ''
66. മേരകലാചന- സുന്ദ്രി,(ഭ്രഗാക്ഷി)
67. മേരാക്ഷി- സുന്ദ്രി,
68. മദിരനയന- സുന്ദ്രി,
69. മദിരാക്ഷി- സുന്ദ്രി,
70. മദികരക്ഷണ- സുന്ദ്രി
71. മരുണ്ടേണ്ണാൾ- സുന്ദ്രി,
72. മല്നയന, *കനത്ര- സുന്ദ്രി
73. മല്ലനടുങ്കണ്ണാൾ-സുന്ദ്രി,
74. മല്മിഴി- സുന്ദ്രി,
75. മല്കലാചന- സുന്ദ്രി,
76. മല്ാക്ഷി- സുന്ദ്രി,
77. മഴലമിഴി- സുന്ദ്രി,
78. മറിമാൻേണ്ണാൾ, േണ്ണി- സുന്ദ്രി,
79. മാകനലംേണ്ണി- സുന്ദ്രി,
80. മാൻേണ്ണി- സുന്ദ്രി,
81. മാഴക്കണ്ണാൾ- സുന്ദ്രി,
82. മീനകലാചന- സുന്ദ്രി,
83. മീനാക്ഷി- സുന്ദ്രി,
84. മീൻേണ്ണി- സുന്ദ്രി,
85. ഭ്രൃഗ്ദ്ധാക്ഷി- സുന്ദ്രി,
86. രുരുകനത്ര- സുന്ദ്രി, (മാൻേണ്ണി)
87. കലാലാക്ഷി- കലാലമായ േണ്ണുേൾ ഉള്ളവൾ, സുന്ദ്രി,
88. കലാലയകതക്ഷണ- സുന്ദ്രി,
89. കലാകലക്ഷണ- സുന്ദ്രി
90. വരമിഴിയാൾ- സുന്ദ്രി, നീണ്ട േണ്ണുള്ളവൾ
91. വാമകലാചനാ- സുന്ദ്രി
92. വാമാക്ഷി- സുന്ദ്രി
93. വാകമാരു- സുന്ദ്രി
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94. വാരിജമിഴിയാൾ- സുന്ദ്രി
95. വികലാലകനത്ര- സുന്ദ്രി
96. കവൽമിഴി- സുന്ദ്രി
97. വിശാലാക്ഷി- സുന്ദ്രി
98. സാരംഗാക്ഷി- സുന്ദ്രി
99. സുനയന- സുന്ദ്രി
100. ഹരിണാക്ഷി- സുന്ദ്രി
101. ഹരിണീദൃക്ക്- സുന്ദ്രി
102. സുദൃക്ക്- സുന്ദ്രി, നല് േണ്ണുേകളാടു കൂടിയവൾ
സ്ത്രീലയ
പ്രാധാനയമാണ്

സുന്ദ്രിയാക്കുന്നതിൽ
േണ്ണിന്

മകറ്റലതാരു

നൽേിയിരിക്കുന്നത്.

അവയവലത്തക്കാളും

ആകൃതിയകടയം

ചലന

ത്തിലേയലമാലക്ക അടിസ്ഥാനത്തിൽ േണ്ണിലന നിർണയിക്കുന്നു. മാത്രമല് േൺ
പീലിേൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. േണ്ണുമായി ബന്ധലപ്പട്ട പദങ്ങലള
സൂക്ഷ്മമായി വിശേലനം ലചയ്യുകൊഴാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രതയയശാസ്ത്രം
മനസ്സിലാകുന്നത്. മാൻ, മത്സ്യയം ണ്ണെടങ്ങിയ ജീവിേളുലട േണ്ണുമാകയാ,
സവികശഷതേളുമാകയാ

താമര

കപാലലയള്ള

സസയങ്ങളുമാകയാ

സവഭാവ
ആണ്

വർണിക്കുന്നത്. കനർക്കുകനലരയള്ള കനാട്ടത്തിനപ്പുറം പാതിചിമ്മികയാ, ചരികൊ,
അല്പം ഭയം േലർകന്നാ, നാണകത്താലടകയാ ഒലക്കയള്ള കനാട്ടമാണ് ലപണ്ണിന്
ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടലതന്നും വിവരിക്കുന്നു. എങ്ങലന, ഏണ്ണെ രീതിയിൽ ലപണ്ണ്
ഇടലപടണലമന്ന് ഇത്തരം പദങ്ങളിലൂലട േല്പിലചൃടുക്കുന്നു.
6.2.2.5.ചുണ്ട്
1. അരുണാധരി- സുന്ദ്രി
2. തരളാധരി- സുന്ദ്രി

3. താമ്രാധരി- സുന്ദ്രി (ലചമന്ന ചുണ്ടുള്ള)
4. പാടാലാധരി- സുന്ദ്രി,
5. മധുരാധരി- സുന്ദ്രി,
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6. വിദ്രുമാധരി- സുന്ദ്രി (പവിഴം കപാലള്ള അധരം)
ചുണ്ടിലന പ്രധാനമായം നിറത്തിലേ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവരി
ക്കുന്നത്. നിറലമന്നത് തലഭ്രൃടിയിൽ േറുപ്പ് ആയിരുലന്നങ്കിൽ ചുണ്ടിലലത്തുകൊൾ
ചുവപ്പാകുന്നു.
6.2.2.6. പല്്
1. സുദതി-സുന്ദ്രി (കശാഭനമായ പല്ലുേകളാടു കൂടിയവൾ)
നിരന്നണ്ണെം ലവൺമയള്ളണ്ണെമായ പല്ലുേലളയാണ് ലസൌന്ദ്രയഘടേമായി
വികശഷിപ്പിക്കുന്നത്.
6.2.2.7. ഭ്രൃഖം
1. േകലശഭ്രൃഖി- സുന്ദ്രി.
2. ചന്ദ്രകനർഭ്രൃഖി(യാൾ)- സുന്ദ്രി
3. ചന്ദ്രഭ്രൃഖി- സുന്ദ്രി
4. ചന്ദ്രവദ(നാ)- ചന്ദ്രഭ്രൃഖി ( സുന്ദ്രി)
5. ചന്ദ്രാനനാ- ചന്ദ്രലന കപാലല ഭംഗിയള്ള ഭ്രൃഖകത്താടു കൂടിയവൾ, സുന്ദ്രി
6. ചാരുവക്ത്ര- സുന്ദ്രി, ഭംഗിയള്ള ഭ്രൃഖകത്താടു കൂടിയവൾ
7. രാകേന്ദുഭ്രൃഖി- സുന്ദ്രി,
ഭ്രൃഖലത്ത ചന്ദ്രനുമായി വർണിക്കുന്നു. പ്രസന്നതയം ആകൃതിയം പ്രധാനമായി
േണ്ടുലോണ്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത്.
6.2.2.8. േഴുത്ത്

215

1. േംബുേേി-

സുന്ദ്രി

(ശംഖികനാടു

ണ്ണെലയമായ

േഴുത്തുള്ളവൾ),

ശംഖുകപാലല ഭ്രൄന്നു വരയള്ള േഴുകത്താടു കൂടിയവൾ.
സൂക്ഷ്മമായ വർണനയാണ് േഴുത്തിനും നൽകുന്നത്. ശംഖികനാടാണ്
ഉപമിക്കുന്നത്.
6.2.2.9. സ്തനം
1. ഉതന്നസ്തനി- സുന്ദ്രി
2. പന്തണി

ലോങ്കയാൾ,

ഭ്രൃലയാൾ-

സുന്ദ്രി

(നിറഞ്ഞു

ണ്ണെളുമ്പുന്ന

ഭ്രൃലേളുള്ളവൾ)
3. മാടണിഭ്രൃലയാൾ- സുന്ദ്രി,
4. പീനസ്തനി- സുന്ദ്രി, തടിചൄരുണ്ട ഭ്രൃലേളുള്ളവൾ
5. പീവരസ്തനി- സുന്ദ്രി, 1. ലോഴുത്തുരുണ്ട ഭ്രൃലേളുള്ളവൾ. 2. അേിടു േനത്ത
പശു
ആകൃതി ആധാരമാക്കിയാണ് സ്തനലത്ത വിവരിക്കുന്നത്. നിറെ മാറിട
മാണിതിൽ പ്രധാനമാകുന്നത്. അതായത് ഓകരാ അംഗകത്തയം സൂക്ഷ്മമായി
ോണുേയം അവലയ ആകൃതി, നിറം എന്നിവലയ അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തി ചില
പ്രകതയേ സവികശഷതേൾ നൽകുേയം അണ്ണെമായി ഒത്തുകപാകുന്നണ്ണെമായ അംഗ
ങ്ങൾ ഉള്ള സ്ത്രീേലള ഗുണവതിേളായി ോണുന്നു. അലതാരിക്കലം സ്ത്രീനിർമ്മിത
പദങ്ങളല്. സ്ത്രീലയ പ്രതിനിധീേരിക്കുന്നതിനായി പുരുഷതാത്പരയത്തിന്നനുസരിചൃ്
ഉണ്ടാക്കിലയടുത്തവ ആയാണ് പദവിശേലനത്തിൽ കബാധയലപ്പടുന്നത്
6.2.2.10. അരലക്കട്ട്
1. ചുരുങ്ങിടമാർ- ചുരുങ്ങിയ ഇടകയാടു കൂടിയവർ, സുന്ദ്രിമാർ
2. തനുമദ്ധയാ- 1. സുന്ദ്രി (കൃശമായ മദ്ധയപ്രകദശകത്താടു കൂടിയവൾ )
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3. തകലാദരി-

1.

സുന്ദ്രി

(കൃകശാദരി,

ഉള്ളം

േേിലലാണ്ണെങ്ങാവന്ന

ഉദരഭ്രൃള്ളവൾ ). 2. ഭാരയ, സ്ത്രീ, കുടവയറുള്ളവൾ
4. നുണ്ണിട- സുന്ദ്രി (കൃശാംഗി), ലമലിെ മധയപ്രകദശകത്താടു കൂടിയവൾ,
ചുരുങ്ങിടയാൾ.
5. കനരിടയാൾ- സുന്ദ്രി, കനർത്ത (ഒണ്ണെങ്ങിയ) ഇട (അര) കയാടു കൂടിയവൾ
6. മദ്ധയക്ഷാമ- സുന്ദ്രി,
7. വരാകരാഹ-

ഉത്തമസ്ത്രീ,

സുന്ദ്രി

(കേഷ്ഠമായ

േടിപ്രകദശകത്താടു

കൂടിയവൾ)
8. സിംകഹാദരി- കൃകശാദരി, സിംഹലത്തകപ്പാലല ഇടുങ്ങിയ വയറുള്ളവൾ
വയറികനയം

വികശഷിപ്പിക്കുന്നത്

അളവകേന്ദ്രിതമായാണ്.

ഒണ്ണെക്കഭ്രൃള്ള

അലല്ങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ വയകറാടുകൂടിയവളാണ് സുന്ദ്രിയായ സ്ത്രീ. സിംഹത്തിലേ
വയറികനാടാണ് വർണിക്കുന്നത്.
6.2.2.11. നിതംബം
1. നിതംബിനി- സുന്ദ്രി, (നല് നിതംബകത്താടു കൂടിയവൾ), സ്ത്രീ
2. പൃഥുജഘന, നിതംബ- സുന്ദ്രി
6.2.2.12. ണ്ണെട
1. േരകഭാരു- സുന്ദ്രി ( ണ്ണെെിസ്ത്രക്ക കപാലള്ള ണ്ണെടകയാടു കൂടിയവൾ)
2. നീകരാകമാരു- സുന്ദ്രി, കരാമമില്ാത്ത ണ്ണെടകയാടുകൂടിയവൾ
3. രംകഭാരു- സുന്ദ്രി (രംഭ- വാഴ- കപാലല തടിചൄരുണ്ട ണ്ണെടേളുള്ളവൾ)
നിതംബം,

ണ്ണെട

എന്നിവയം

ലസൌന്ദ്രയഘടേങ്ങളാണ്.

അവ

ഏണ്ണെ

തരത്തിലാവണലമന്നത് പദങ്ങളിലൂലട കൃതയമായി വിവരിക്കുന്നു. അംഗ- ഉപാംഗ
വർണനേളിലൂലട ഓകരാ അവയവലത്തയം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുേയം മറ്റു
ജീവ- അജീവ ഘടേങ്ങളുമായി സാമയലപ്പടുത്തി വിശദീേരിക്കാനും േമിക്കുന്നു.
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സ്ത്രീയലട വയക്തിസത്തലയ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടേലത്തയം ഈ പദങ്ങകളാ
അതിലൂലട വിനിമയം ലചേലപ്പടുന്ന ഭ്രൄലയങ്ങകളാ ഉൾലക്കാള്ളുന്നില്. കേവലം ഒരു
വസ്തു എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീേലള മാറ്റിനിർത്തുേകയാ നിർജീവമാക്കുേകയാ ആണ്
ലചയ്യുന്നലതന്ന് പദവിശേലനത്തിലൂലട കബാധയലപ്പടുന്നു.
6.2.3. ആകൃതി -രൂപസവികശഷത
അംഗ- ഉപാംഗ വർണനേൾ കൂടാലത സ്ത്രീശരീരലത്ത പൂർണമായി പരാ
മർശിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ആകൃതി അലല്ങ്കിൽ രൂപസവികശഷതയിൽ

ഉൾ

ലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
1. അംഗന- (പ്രശസ്തമായ അംഗകത്താടു കൂടിയവൾ, നല് ശരീരകത്താടു
കൂടിയവൾ ) 2. സ്ത്രീ.
2. അത്ഭുതദർശന- സുന്ദ്രി, ോണുകൊൾ ആശ്ചരയം ഉളവാക്കുന്നവൾ
3. അധിമധുരാകൃതി- സുന്ദ്രി, മകനാഹരമായ ആകൃതിയള്ളവൾ
4. അരുസ്ത്രവ- സുന്ദ്രി (20 നും -25 നും ഇടയ്ക്ക് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ)
5. അഴേി- സുന്ദ്രി
6. േമ്രാംഗി- സുന്ദ്രി, ോമഭ്രൃള്ള ആഗ്രഹഭ്രൃള്ള അംഗകത്താടു കൂടിയവൾ
7. ോമയാംഗി- സുന്ദ്രി, േമനീയാംഗി
8. ചാരുതനു- ഭംഗിയള്ള ശരീരം, സുന്ദ്രി
9. ചാരുദർശന- ോണാൻ ലോള്ളാവന്ന, സുന്ദ്രി
10. ചാർവ്വംഗി- ഭംഗിയള്ള ശരീരകത്താടു കൂടിയവൾ, സുന്ദ്രി
11. ചാർവ്വി- സുന്ദ്രി, ചാരുവായവൾ
12. കചകതാഹരാംഗി- സുന്ദ്രി, മകനാഹരമായ അംഗകത്താടു കൂടിയവൾ
13. കചകതാഹാരിണി- മകനാഹാരിണി, സുന്ദ്രി,
14. ലചാങ്കത്തി- അഴകുള്ളവൾ, സുന്ദ്രി
15. തനവംഗി- 1. സുന്ദ്രി (കൃശാംഗി), ലമലിെ അംഗകത്താടു കൂടിയവൾ
16. തനവി- 1. സുന്ദ്രി, കൃശമായ അംഗകത്താടു കൂടിയവൾ
17. തേലാൾ - സുന്ദ്രി (ലപൺേിടാവ് )
18. തേൽ (2) - ഭംഗി, അഴകുള്ളവൾ, ലപണ്ണ്.
19. തരുണി- 1. യൌവനഭ്രൃള്ളവൾ, 16-നും 30-നുമിടയിൽ പ്രായഭ്രൃള്ളവൾ
(േനയാവസ്ഥലയ തരണം ലചയ്തവൾ എന്നർഥം). 2. സുന്ദ്രി
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20. ണ്ണേലമോൾ- സുന്ദ്രി, അഴോർന്ന കദഹഭ്രൃള്ളവൾ
21. സ്ത്രതയലാൾ- സുന്ദ്രി
22. സ്ത്രതയൽ- സുന്ദ്രി
23. നതാംഗി- സുന്ദ്രി, നതമായ അംഗകത്താടു കൂടിയവൾ
24. നവാംഗി- സുന്ദ്രി, സ്ത്രീ
25. പാനേ- സുന്ദ്രി
26. ലപലോടി- യവതി, സുന്ദ്രി (വള്ളികപാലലയള്ള ശരീരകത്താടു
കൂടിയവൾ)
27. കപശലഗാത്രി, കപശലാംഗി, കപശലാനന- സുന്ദ്രി, ലസൌന്ദ്രയഭ്രൃള്ള
ശരീരകത്താടു കൂടിയവൾ
28. സ്ത്രപന്തന- സുന്ദ്രി,
29. സ്ത്രപലന്താളി- ലപാൻവള, ലപാൻവള അണിെവൾ, അഴകുള്ളവൾ,
സ്ത്രീ,
30. ലപാന്നിറത്താൾ- സുന്ദ്രി, സീത
31. പ്രദീപദർശിനി- സ്ത്രീ, സുന്ദ്രി (ലചരിെ കനാട്ടഭ്രൃള്ളവൾ )
32. മഞ്ജുനാശി- ദുർഗ, ശചി, സുന്ദ്രി,
33. മഞ്ജുളാംഗി- സുന്ദ്രി,
34. മണിത്തേലാൾ- സുന്ദ്രി,
35. മദനായധം- സുന്ദ്രി,
36. മദാലസ- സുന്ദ്രി,
37. ലതാംഗി- സുന്ദ്രി, (വള്ളി കപാലല കൃശമായ ശരീരകത്താടു കൂടിയവൾ)
38. വരഗാത്രി- സുന്ദ്രി, (നല് ശരീരം)
39. വരതനു- ഭംഗിയള്ള ശരീരം, സുന്ദ്രി,
40. വരയവതി- സുന്ദ്രി
41. വരാംഗി- സുന്ദ്രി
42. വരാനന- സുന്ദ്രി
43. സുകുമാരി- സുന്ദ്രിയായ യവതി, നവമല്ിേ
44. സുതനു- കശാഭനമായ ശരീരം , സുന്ദ്രി
45. സുദർശനാ- (ോണാൻലോള്ളാവന്ന) സുന്ദ്രി, സ്ത്രീ

മകനാഹരമായ അംഗകത്താടു കൂടിയവളാണ് സുന്ദ്രി. മകനാഹരമായ
അംഗം എന്നത് നിർമ്മിക്കലപ്പട്ട ചില അളവേൾക്കുള്ളിൽ ഒണ്ണെങ്ങുന്നതാണ്. ഓകരാ
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അവയവലത്തയം നിയതമായ ചട്ടക്കൂടിൽ ഒണ്ണെക്കുേയം അതിന് അനുസൃതമായ
നിറലത്ത േല്പിചൄ ലോടുക്കുേയം ലചയ്യുന്നു.
6.2.4 . ചലന സവികശഷത
1. അന്നനടയാൾ- സുന്ദ്രി, ഹംസഗാമിനി
2. അന്നലമന്നടയാൾ- അന്നലത്ത കപാലല ലമലല് നടക്കുന്നവൾ
3. ഗജഗതി-

മന്ദ്ഗതി.

'ഉഡുരാജഭ്രൃഖീ

ഭ്രഗരാജേടീ

ഗജരാജവിരാചിത

മന്ദ്ഗതി'
4. ഗജഗാമിനി-

സുന്ദ്രി.

(ആനലയകപ്പാലല

മന്ദ്ഗമനം

ലചയ്യുന്നവൾ;

ആടിയാടി നടക്കുന്നവൾ).
5. േളഭഗമന (നാ)- ദന്തിഗാമിനി (സുന്ദ്രി), ആനലയകപ്പാലല മന്ദ്ഗമനം
ലചയ്യുന്നവൾ
6. ദന്തിഗാമിനി- സുന്ദ്രി, ആനലയകപ്പാലല മന്ദ്ഗമനം ലചയ്യുന്നവൾ
7. മന്ദ്ഗമനാ- സുന്ദ്രി, പതിഞ്ഞു നടക്കുന്നവൾ
8. മന്ദ്ഗാമിനി- സുന്ദ്രി, പണ്ണെലക്ക നടക്കുന്നവൾ
9. മത്തഗാമിനി- സുന്ദ്രി, (ലക്ഷണലമാത്ത ഗമനകത്താടു കൂടിയവൾ)
10. ഹംസഗാമിനി- 1. അന്നനടയാൾ, ബ്രഹ്മാണി
11. സാമജഗാമിനി- ദന്തിഗാമിനി, (സുന്ദ്രി)
സ്ത്രീയലട ചലനലത്ത അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തിയള്ള പദങ്ങളാണ് ചലന
സവികശഷതയിൽ ഉൾലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചലനം എന്നത് പ്രധാനമായം
നടത്തലത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അരയന്നം, ആന എന്നീ ജീവിേളുലട നടത്ത
സവികശഷതകയാടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. പണ്ണെക്ക, പണ്ണെങ്ങി ആവണം സ്ത്രീേൾ സഭ്രൄഹ
ത്തിൽ ഇടലപകടണ്ടലതന്ന ധവനയാർഥം കൂടി ഈ പദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
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6.2.5. ഭാഷണസവികശഷത
1. അഞ്ചുലമാഴി-

മധുരഭാഷിണി

(സുന്ദ്രി),

നാണിക്കുന്ന

ലമാഴികയാടു

കൂടിയവൾ
2. അലഞ്ചാല്ാൾ- അഴോയി സംസാരിക്കുന്നവൾ, സുന്ദ്രി
3. േർപ്പൂരവാണി-1. മകനാഹരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ.
4. േന്നല്ലമാഴി- സുന്ദ്രി, േല്ക്കണ്ടു കപാലല മധുരമായ വാകക്കാടു കൂടിയവൾ
5. േളഭാഷിണി- മധുരഭാഷിണി
6. േളലമാഴി- 1. മാധുരയഭ്രൃള്ള വാക്ക്. 2. സുന്ദ്രി (േളഭാഷിണി)
7. മഞ്ജുഭാഷിണി- സുന്ദ്രി, മകനാഹരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ
8. മഞ്ജുവാണി- സുന്ദ്രി, മകനാഹരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ
9. മടുകത്തലന്മാഴി- പൂകന്തൻ കപാലള്ള മധുരഭ്രൃള്ള വാകക്കാടു കൂടിയവൾ,
സുന്ദ്രി,
10. മടുമലർലമാഴി- സുന്ദ്രി,
11. മടുലമാഴി- സുന്ദ്രി,
12. മടുത്തൂകുംലമാഴി- സുന്ദ്രി,
13. മട്ടുമിണ്ണലമാഴി- സുന്ദ്രി,
14. മകട്ടാലംലമാഴി, *വാണി- സുന്ദ്രി,
15. മധുഭാഷിണി- സുന്ദ്രി, മകനാഹരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ
16. മധുലമാഴി- സുന്ദ്രി, മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ
17. മധുരലമാഴി- സുന്ദ്രി
18. േർപ്പൂരവാണി- മകനാഹരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ
19. തണ്ടിലമാഴി- മധുലമാഴി (സുന്ദ്രി), മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ
20. താർകത്തലന്മാഴി- മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ (സുന്ദ്രി)
21. കതലന്മാഴി- സുന്ദ്രി, മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ
22. നനലന്മാഴി- സുന്ദ്രി, നല് ലമാഴി
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23. നറുലമ്മാഴിയാൾ- സുന്ദ്രി, കതൻലമാഴിയാൾ
24. കപരിലചാല്ാൾ- കതലന്മാഴി
25. മധുവാണി- സുന്ദ്രി, കതലന്മാഴി.
26. വരലമാഴി- സുന്ദ്രി (ഭംഗിയായി സംസാരിക്കുന്നവൾ)
27. കവരിലചൃാല്ാൾ- സുന്ദ്രി
28. ഹംസഗദ്ഗദ- മധുലമാഴി, മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നവൾ
മകനാഹരമായി,
വിവരിക്കുന്നു.

മധുരമായി

28

സംസാരിക്കുന്ന

പദങ്ങളിലൂലട

ഭാഷണം

സ്ത്രീേലളയം

സുന്ദ്രിേളായി

എപ്രോരമായിരിക്കണം

എന്ന്

വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീലയ സുന്ദ്രിയാക്കുന്ന ഘടേങ്ങളിൽ ചലനം കപാലല തലന്ന
അവരുലട സംസാര രീതിയലമല്ാം കൃതയമായി
താത്പരയത്തിനനുസൃതമായി

സർഗാത്മേ

ഭാഷ

വിവരിചൃിരിക്കുന്നു. പുരുഷ
നിർമ്മിലചൃടുത്ത

സ്ത്രീ

സവികശഷതേളാണ് ഭാഷണ, ചലനസവികശഷതേളിലൂന്നിയ പദങ്ങലളല്ാം.
ലെമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങളിലൂലട പരികശാധിക്കുകൊൾ സ്ത്രീവിരുദ്ധ
ആശയങ്ങലളയാണ്

ഈ

പദങ്ങലളല്ാം

വിനിമയം

ലചയ്യുന്നലതന്ന്

മനസ്സിലാകുന്നു.
6.2.6. നിറം
1. ോഞ്ചനാംഗി- സുന്ദ്രി, സവർണവർണകത്താടു കൂടിയവൾ.
2. അധിസ്ത്രീ- ഉത്തമയായ സ്ത്രീ (ലസൌന്ദ്രയവം വശീേരണശക്തിയം ഉള്ള
വൾ, സവർണനിറഭ്രൃള്ളവൾ, മകനാഹരമായ നിതംബം ഉള്ളവൾ)
3. കഹമ- സുന്ദ്രി (സവർണനിറഭ്രൃള്ളവൾ)
നിറലത്ത സവികശഷ ഗുണമായി ോണുേയം അതിലേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സ്ത്രീലയ വിവരിക്കുേയം ലചയ്യുന്നു. േറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, സവർണനിറം എന്നിവയാണ്
പ്രധാനമായം വരുന്നത്. അതിൽ ശരീരലമന്നത് സവർണനിറത്തിലം ചുവപ്പ്
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അധരങ്ങൾക്കും േറുപ്പ് തലഭ്രൃടിക്കുമാണ് ചാർത്തിലോടുക്കുന്നത്. ഇവിലടയം കൃതയ
മായ സവർണ മകനാഭാവം പ്രേടമാണ്.
6.2.7. സവഭാവസവികശഷത
1. ചാരുഹാസിനി- സുന്ദ്രി, മധുരമായി മന്ദ്ഹസിക്കുന്നവൾ
2. ചിങ്കാരി- സുന്ദ്രി, അലങ്കരിചൄ നടക്കുന്നവൾ
3. നമ്രാംഗി- സുന്ദ്രി, കുെിട്ടു നിൽക്കുന്നവൾ
4. നല്ാൾ- സുന്ദ്രി, നല്യാൾ, കുലസ്ത്രീ (സവഭാവഗുണഭ്രൃള്ളവൾ)
5. വക്രപാംഗി- സുന്ദ്രി, (ലജ്ജാസംഭ്രമാദിേളാൽ ോഭ്രൃേലന കനർക്കു കനലര
അല്ാലത കനാക്കുന്നവൾ, വക്രിചൃ േടക്കൺകനാട്ടകത്താടു കൂടിയവൾ)
സഭ്രൄഹത്തിൽ

ഇടലപടുന്ന

രീതിലയ

കൂടിയാണ്

സവഭാവ

സവികശഷതയിലൂലട കരഖലപ്പടുത്തുന്നത്. സുന്ദ്രമായി ചിരിക്കുേ എന്നതിലൂലട
പുഞ്ചിരിക്കുേയാണ് കവണ്ടലതന്നും അട്ടഹാസമലല്ന്നും മനസ്സിലാക്കാം. മാത്രമല്,
തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നവളും ലജ്ജ, ഭയം എന്നിവലയല്ാം അല്പം കചർന്ന സവഭാവ
കത്താടു കൂടിയവളും ആയിരിക്കണം സ്ത്രീ. അവലര കുലസ്ത്രീേളായാണ് അടയാള
ലപ്പടുത്തുന്നത്. അതായത് ഇത്തരം ഗുണവികശഷത്തിലൂന്നിയ സ്ത്രീേലളയാണ്
അലല്ങ്കിൽ കുലസ്ത്രീേലളയാണ് സുന്ദ്രിമാർ അലല്ങ്കിൽ ലപാണ്ണെസമ്മതിയള്ള
നല് സ്ത്രീഗുണത്തിൽ ഉൾലപ്പടുത്തുന്നത്. അകപ്പാൾ അതിനു പുറത്തുനിൽക്കുന്ന,
പ്രതിേരിക്കുന്ന, കനലര കനാക്കുന്ന സ്ത്രീേലള നീചഗുണത്തിലാണ് ഉൾലപ്പടുത്തുന്നത്.
സ്ത്രീയലട സവഭാവം, സഭ്രൄഹത്തിലല ഇടലപടലേൾ എന്നിവലയല്ാം ഏണ്ണെതര
ത്തിലാവണലമന്ന

പുരുഷനിർമ്മിത

സങ്കല്പനങ്ങലളയാണ്

കമൽസൂചിപ്പിചൃ

പദങ്ങളിലൂലടലയല്ാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ശരീരലത്ത ആസ്പദമാക്കി സ്ത്രീലയ പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന പദമാണ് ‘സുന്ദ്രി’.
‘സുന്ദ്രി’ എന്നതിന് ലപാണ്ണെലവ സാഭ്രൄഹിേ അംഗീോരം േല്പിക്കലപ്പട്ടിട്ടുഭ്രൃണ്ട്.
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സ്ത്രീലയ ഗുണപരമായി ോണുന്നുലവന്ന അർഥത്തിലാണ് ‘സുന്ദ്രി’ എന്ന പദം
വിനിമയം

ലചേലപ്പടുന്നത്.

സർഗാത്മേഭാഷയിലായാലം

നിതയവയവഹാര

ഭാഷയിലായാലം അണ്ണെമായി ബന്ധലപ്പട്ട പദങ്ങൾ പ്രകയാഗിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം
പദങ്ങലളയാണ്

നിഘണ്ടു

അടയാളലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷയാർഥമായം

സൂചിതാർഥമായം സുന്ദ്രി എന്നു വരുന്ന 322 പദങ്ങലളയാണ് ‘ശബ്ദതാരാവലി’
അടയാളലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമാനരീതിയാണ് ‘പചൃമലയാളനിഘണ്ടു’ വിലം
ോണുന്നത്. ആ പദങ്ങലള അപഗ്രഥിക്കുകൊഴാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ലിംഗഭ്രൄലയലത്ത മനസ്സിലാകുന്നത്. തീർത്തും പുരുഷകേന്ദ്രിത ലിംഗഭ്രൄലയത്തിലൂന്നിയ
പദനിർമ്മിതിയാണ് ‘സുന്ദ്രി’. സ്ത്രീയലട തനതായ സത്തലയ ഉൾലക്കാള്ളാലത
ലിംഗാധിപതയസഭ്രൄഹമകനാഭാവത്തിൽ

ഊന്നിയ

കുലറ

നിർമ്മിതിേളായാണ്

സ്ത്രീലയ നിർണയിക്കുന്നത്.
അംഗ- ഉപാംഗ വർണനേളിലൂലട വികേദിക്കലപ്പട്ട സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനമാണ്
ോണാൻ േഴിയന്നത്. തലഭ്രൃടി ഭ്രൃതൽ പാദം വലരയള്ള അംഗ- ഉപാംഗ
ങ്ങളിലൂലടയം,

പുരുഷനിർമ്മിത

സവഭാവസവികശഷതേളിലൂലടയം

നിർണയി

ക്കലപ്പട്ട സ്ത്രീപ്രതിനിധാനങ്ങലളയാണ് നിഘണ്ടുക്കളും അടയാളലപ്പടുത്തുന്നത്.
ഇത്തരം പദക്കൂട്ടുേളിലൂലട അതിലന നിലനിർത്തിലോണ്ടുകപാോനുള്ള േമങ്ങളും
നിഘണ്ടുവിൽ ോണാം. ഒരു പദം ഉപകയാഗശൂനയലമന്നു േരുതി ആ പദം
വഹിക്കുന്ന ഭ്രൄലയത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്. ോരണം ഒലരാറ്റ പദത്തിലൂലടയല്,
മറിചൃ് ആ ഭ്രൄലയം വഹിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം പദങ്ങളിലൂലടയാണത് വിനിമയം ലചേ
ലപ്പടുന്നുലവന്നത്

പദക്കൂട്ടവിശേലനത്തിലൂലട

കബാധയലപ്പടുന്നു.

മാത്രമല്,

സമഭ്രൄലയത അലല്ങ്കിൽ സമണ്ണെലയത ഈ പദങ്ങൾലക്കാന്നും ോണാൻ േഴിയന്നില്
എന്നണ്ണെം

പ്രധാനമാണ്.

കമൽസൂചിപ്പിചൃകപാലല

അംഗ-ഉപാംഗങ്ങളായി

പുരുഷലന പദതലത്തിൽ കേദിക്കലപ്പടുന്നില്. സ്ത്രീലയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അത്രയം പദ
ങ്ങൾ പുരുഷലന അടയാളലപ്പടുത്തുന്നില്. ലസൌന്ദ്രയലമന്ന ഘടേവമായി ബന്ധ
ലപ്പടുത്തുകൊഴും പുരുഷലന സംബന്ധിചൃ് അത്

ലപൌരുഷലക്ഷണങ്ങളായി
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സഭ്രൄഹം നിർമ്മിലചൃടുത്ത സങ്കല്പനങ്ങളിലൂന്നിയള്ളതാണ്. അതലല്ങ്കിൽ സ്ത്രദവിേ
പരികവഷവമായി കചർത്തുവയ്ക്കുന്നു. ‘അഴേൻ’ (സുന്ദ്രൻ, അഴകുള്ളവൻ, വിഷ്ണു)
‘അംബുജാക്ഷൻ’, ‘നളിനാക്ഷൻ’, ‘പങ്കജാക്ഷൻ’ (താമരപൂ കപാലലയള്ള േണ്ണു
േകളാടു കൂടിയവൻ, വിഷ്ണു), ‘സുന്ദ്രൻ’ (അഴകുള്ളവൻ, ോമകദവൻ), ‘സുപ്രിയൻ’
(ഗന്ധർവ്വരാജൻ), ‘സുഭ്രൃഖൻ’ (സുന്ദ്രൻ, പണ്ഡിതൻ, ശിവൻ) ഈ പദങ്ങൾ
എല്ാം കമൽപറെ പ്രസ്താവനലയ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്.
6.3.1. സ്ത്രീപ്രതിനിധാനവം സാഭ്രൄഹയപദവിേളും
ഒരു വയക്തിയലട സവതവലത്ത നിർണയിക്കുന്നത് ആ വയക്തിയലട തനത്
സത്തയലട കപരിലാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീയലട സവതവലത്ത നിർണയിക്കുന്നത് പല
കപ്പാഴും വയക്തിപരമായ സത്തയലട കപരിലല്. മറിചൃ് സാഭ്രൄഹിേമായി ചാർത്തി
ലക്കാടുക്കുന്ന ചില ഭ്രൄലയങ്ങളുലട അലല്ങ്കിൽ പദവിേളുലട കപരിലാണ്. ആ പദവി
േൾ തലന്നയാണ് സഭ്രൄഹത്തിൽ സ്ത്രീയലട ഇടം എവിലടയാലണന്ന് നിർണയിക്ക
ലപ്പടുന്നണ്ണെം. നല് സ്ത്രീ/ ചീത്ത സ്ത്രീ എന്നീ ദവന്ദ്വലത്ത നിർണയിക്കുന്നതിലം
സാഭ്രൄഹിേ നിർമ്മിത പദവിേൾ വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നുലവന്ന് അണ്ണെമായി ബന്ധ
ലപ്പട്ട സ്ത്രീസംബന്ധ പദങ്ങലള വിശേലനം ലചയ്യുേവഴി മനസ്സിലാക്കാം.
സ്ത്രീേൾക്ക് സഭ്രൄഹം േല്പിചൄലോടുക്കുന്ന പദവിേലള രണ്ടു തരത്തിൽ
വിഭജിക്കാം. സാഭ്രൄഹിേമായി അംഗീോരം കനടിയിട്ടുള്ളവയം അല്ാത്തവയലമന്ന്.
സഭ്രൄഹം അംഗീേരിക്കപ്പട്ട പദവിേൾ ചില പ്രകതയേ ലതാഴിലമായം ചില ഉത്തര
വാദിത്തങ്ങളുമായം

ബന്ധലപ്പട്ട്

േിടക്കുന്നു.

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

അഥവാ

ചുമതലേൾ ഗാർഹിോന്തരീക്ഷവമായി ഇണങ്ങിനിൽക്കുന്നവയാണ്. സാഭ്രൄഹി
േമായി േല്പിക്കലപ്പട്ട ചട്ടക്കൂടുേലള കഭദിചൄലോണ്ടുള്ളവലയല്ാം അമാനയമായി
ചിത്രീേരിക്കലപ്പടുന്നു. ബന്ധസൂചേപദങ്ങലള വിശേലനം ലചയ്യുേവഴി അത്
കബാധയലപ്പട്ടതാണ് (വിശദീേരണം: 5.3 ).

225

6.3.2. മഹതവവത്േരണവം നീചവത്േരണവം
സ്ത്രീപ്രതിനിധാനങ്ങൾ

നിഘണ്ടുക്കളിൽ

പ്രതയക്ഷലപ്പടുന്നത്

ഭ്രൃെ്

സൂചിപ്പിചൃണ്ണെകപാലല അംഗഭംഗം വരുത്തലപ്പട്ട കുകറ ശരീരഖണ്ഡങ്ങളാകയാ
അലല്ങ്കിൽ പുരുഷാധിപതയസഭ്രൄഹം നൽേലപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കുകറ ചുമതലേളുലടകയാ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അമ്മ, ഭാരയ, മേൾ, സകഹാദരി, ോഭ്രൃേി, സുന്ദ്രി, കവശയ
എന്നിങ്ങലനയള്ള പ്രതിനിധാനങ്ങളായാണ് സ്ത്രീേലള അടയാളലപ്പടുത്തുന്നത്.
ഈ പ്രതിനിധാനങ്ങലള കപാലം നിർണയിക്കലപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് ചില ഭ്രൄലയങ്ങലള
ആധാരമാക്കിയാണ് . ആ ഭ്രൄലയവമായി കചർന്നുകപാകുന്നവലയ മഹതവവത്േരിക്കു
േയം അല്ാത്തവലയ നീചവത്േരിക്കാനും ഉള്ള േമം സാഭ്രൄഹിേമായി നില
നിൽക്കുന്നണ്ണെകപാലല തലന്ന, സഭ്രൄഹനിർമ്മിതമായ പദങ്ങളിലം അവലയ അടുക്കി
വയ്ക്കുന്ന നിഘണ്ടുക്കളിലം പ്രേടമാണ്. ബന്ധസൂചേ പദങ്ങലളലയല്ാം മഹതവ
വത്േരണത്തിൽ

ഉൾലപ്പടുത്തുേയം

കവശയ

കപാലള്ളവലയ

നീച

വത്േരണത്തിലം ഉൾലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ സ്ത്രീയലട എലന്തല്ാം
ഗുണവികശഷണങ്ങളിലം കപാരായ്മേളിലം ഊന്നിയാണ് ഇത്തരം ഒരു വിഭജനം
സാധയമാക്കിയിരിക്കുന്നലതന്നും അതിനേത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലിംഗാധിപതയം
എങ്ങലനയാലണന്നും തിരിചൃറികയണ്ടണ്ണെണ്ട്.
6.3.3. ബന്ധസൂചേപദങ്ങളും സാഭ്രൄഹയനിർമ്മിത ലിംഗകേന്ദ്രിത പദവിേളും
ഒരു സ്ത്രീലയ നിർണയിക്കുന്നതിൽ സാഭ്രൄഹയപദവിക്ക്

വലിയ

പങ്കുണ്ട്.

ലപാണ്ണെവിൽ അമ്മ, ഭാരയ, സകഹാദരി, മേൾ ണ്ണെടങ്ങിയ വിവിധ വികശഷണസ്ഥാന
ങ്ങളിലൂലടയാണ് സഭ്രൄഹം സ്ത്രീലയ അടയാളലപ്പടുത്താറുള്ളത്. അതിൽ തലന്ന
‘അമ്മ’ എന്നതിന് കൂടുതൽ മഹനീയസ്ഥാനം നൽകുന്നു. അമ്മ എന്നർഥത്തിൽ
വരുന്നണ്ണെം അമ്മ കചർന്നു വരുന്നണ്ണെമായ പദങ്ങളുലട വിശേലനത്തിലൂലട മലയാള
ഭാഷയം സഭ്രൄഹവം ‘അമ്മ’ എന്ന ആശയലത്ത ഉൾലക്കാണ്ടത് എങ്ങലനലയന്ന്
വയക്തമാണ് (വിശദീേരണം: 5.3.1.1). ഭാരയ, മേൾ, സകഹാദരി, ണ്ണെടങ്ങിയ സാഭ്രൄഹയ

226

പദവിേളിലല

ലിംഗഭ്രൄലയവം

ബന്ധസൂചേപദവിശേലനത്തിലൂലട

കബാധയ

ലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് (വിശദീേരണം: 5.3.1.2., 5.3.1.3). സാഭ്രൄഹിേമായി സ്ത്രീേലള പ്രതിനിധീ
േരിക്കുന്ന പദങ്ങളുലടലയല്ാം വിവരണത്തിൽ ‘സ്ത്രീ’ എന്ന സൂചിതാർഥവം
നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത് അമ്മ, ഭാരയ, സകഹാദരി, മേൾ എന്നീ പദവിേളുമായി
ബന്ധലപ്പട്ട പദങ്ങളുലട അർഥവിശദീേരണത്തിലൂലടയാണ് സ്ത്രീ എന്ന ആശയ
കത്തയം നിഘണ്ടു വിവരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ എന്ന പദത്തിന് നൽകുന്ന അർഥ വിവരണ
ത്തിനു പുറലമ സ്ത്രീലയ പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന മറ്റു പദരൂപങ്ങളിലൂലടയം സ്ത്രീലയ
നിർമ്മിലചൃടുക്കാനുള്ള പ്രവണത നിഘണ്ടുവിൽ ോണുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലള്ള
ചില ഉദാഹരണപദങ്ങളാണ് ചുവലട നൽകുന്നത്.
1. സ്ത്രപലന്താളി- ലപാൻവള അണിെവൾ, സ്ത്രീ
2. ലപാന്നമ്മ- സ്ത്രീ, രാജപുത്രി
3. ലപൌരുഷി- സ്ത്രീ, പുരുഷലേ സ്ത്രീ
4. പ്രമദാ- സ്ത്രീ, യവതി (പ്രബലമായ ോമകവഗകത്താടു കൂടിയവൾ)
5. പ്രിയ- ഭാരയ, ോഭ്രൃേി, സ്ത്രീ...
6. ബീബീ- മാനയയായ (ഭ്രൃഹമ്മദീയ സ്ത്രീ)
7. ഭഗിനി- (ബന്ധുതവം ഇല്ാത്ത )സ്ത്രീ
8. ഭട്ടിനി- രാജസ്ത്രീ (പട്ടമഹിഷിയല്ാത്തവൾ)
9. മടവി- ദാസി (ഇരിക്കുന്നവൾ), സ്ത്രീ
10. മണ്ഡയന്തി- സ്ത്രീ (അലങ്കാരഭ്രൃള്ള എന്നർഥത്തിൽ)
11. മാനിനി- സ്ത്രീ
12. മാനുഷി- സ്ത്രീ (മനുഷയജാതിസ്ത്രീ)
13. മാകയാൾ- മായയള്ളവൾ, സ്ത്രീ
14. യാമി- കുലസ്ത്രീ, സുകൃതഭ്രൃള്ള സ്ത്രീ (സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൾ എന്നർഥം),
പുത്രി, സകഹാദരി, പുത്രഭാരയ.
15. കയാഷിത, കയാഷിത്ത്- സ്ത്രീ (പുരുഷലന അനുവർത്തിചൄ നിൽക്കുന്നവൾ)
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16. രമണി- 1. നല് സ്ത്രീ, ഭാരയ (ആലിംഗന ചുംബനാദിേൾ ലോണ്ട് പുരുഷലന
രമിപ്പിക്കുന്നവൾ). 2. ലവപ്പാട്ടി. 3. േറ്റവാഴ
17. രാമാ- സ്ത്രീ (പുരുകഷാപകഭാഗം ലോണ്ടു സുഖിക്കുന്നവൾ)
18. കരാചനി- കേഷ്ഠയായ സ്ത്രീ
19. ലത- വള്ളി, സ്ത്രീ, കൃശാംഗി.
20. ലലന-

1.

സ്ത്രീ,

ോമഭ്രൃള്ളവൾ,

വിലാസശീല,

ലാളിക്കലപ്പട്ടവൾ

(ലലനകത്താടു കൂടിയവൾ). 2. ചപല. നാവ്.
ഇത്തരത്തിലാണ് സ്ത്രീപ്രതിനിധാനങ്ങൾ നിഘണ്ടുവിൽ പ്രതയക്ഷലപ്പടുന്നത്.
സഭ്രൄഹത്തിൽ

വിനിമയം

അടയാളലപ്പടുത്തുന്നത്

ലചേലപ്പടുന്ന

അലല്ങ്കിൽ

അർഥഭ്രൄലയങ്ങലളയാണ്

ക്രമീേരിക്കുന്നത്.

ആ

നിഘണ്ടു

ഒരർഥത്തിൽ

പരികശാധിക്കുകൊൾ സഭ്രൄഹത്തിലേ പ്രതിബിംബമാണ് നിഘണ്ടുവിലം പ്രതിെലി
ക്കുന്നത് എന്ന് വയക്തമാകുന്നു. നിഘണ്ടു ‘സ്ത്രീ’ എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന
പദങ്ങലള സൂക്ഷ്മവിശേലനം ലചയ്യുകൊൾ ോണാനാവന്നത് വയക്തിതവമില്ാത്ത
ചിതറിയ പ്രതിനിധാനങ്ങളായാണ്. പദക്കൂട്ടുേളിലൂലട നിർണയിക്കലപ്പടുന്ന സ്ത്രീ
പ്രതിനിധാനങ്ങലളല്ാം

പരസ്പരബന്ധിതം

കൂടിയാണ്.

നിഘണ്ടു

അടയാള

ലപ്പടുത്തുന്ന സ്ത്രീസൂചേ പദങ്ങലളല്ാം ഒകര ഭ്രൄലയത്തിലൂന്നി േണ്ണികചൃർന്നതായാണ്
പദവിശേലനത്തിൽ ലതളിയന്നത്.
6.3.4. ‘കവശയ’- പദഭ്രൄലയവം വിനിമയവം
സ്ത്രീേലള അവമതിക്കാനായി ഉപകയാഗിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ വിനിമയഭ്രൄലയം
കൂടിയ പദങ്ങളിലലാന്നാണ് ‘കവശയ’. ഒരു സ്ത്രീലയ നല് സ്ത്രീ, ചീത്ത സ്ത്രീ എന്നു
കവർതിരിക്കുന്നതിൽ ഈ പദത്തിലേ പങ്ക് വലതാണ്. പുരുഷാധിപതയസഭ്രൄഹം
നിർണയിക്കപ്പട്ട മാനദണ്ഡങ്ങലള കഭദിക്കുന്നകതാടു കൂടി ഒരുവൾ കവശയയാകുന്നു.
ശാരീരിേമായി, സ്ത്രലംഗിേമായ ഒരു ഉപകഭാഗവസ്തു എന്ന രീതിയിലാണ്
കവശയലയ സഭ്രൄഹം നിർമ്മിചൃിട്ടുള്ളത്. ലതാഴിൽപരമായി വീക്ഷിക്കുേയാകണൽ
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ശരീരം വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന ലതാഴിലാണത്. ‘സ്ത്രലംഗിേ ലതാഴിലാളി’ എന്ന രീതിയിൽ
നിയമപരമായ അംഗീോരം ലഭയമായിട്ടുണ്ട്. അകതസമയം, ലതാഴിൽപരമായ
അംഗീോരത്തിനപ്പുറം സ്ത്രീേളുലട കനർക്കു പ്രകയാഗിക്കാവന്ന അസ്ത്രം എന്ന
രീതിയിലാണ് ഈ പദം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ോരണം വലിലയാരു പദവിടവകൂടി
ഇവിലടയണ്ട്. ‘കവശയ’ എന്നതിൽ സ്ത്രീയംപുരുഷനും ഒരുകപാലല ഉൾലപ്പടാം
എന്നിരിലക്ക പങ്കാളിയായ പുരുഷലന അപ്രതയക്ഷമാക്കുന്നു. സ്ത്രീേലള മാത്രം
കേന്ദ്രീേരിക്കുന്നത്

ലിംഗപരമായ

വികവചനകത്തയം

പുരുഷനിർമ്മിത

പദ

പ്രകയാഗങ്ങളുലട സവഭാവലത്തയമാണ് ലവളിപ്പടുത്തുന്നത്. ‘കവശയ’ എന്ന പദലത്ത
വിശേലനം ലചയ്യുേ വഴി അക്കാരയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവന്നതാണ്. 129 പദങ്ങളി
ലൂലടയാണ് ‘ശബ്ദതാരാവലി’ കവശയലയ വിവരിക്കുന്നത്.
6.3.4. പട്ടിേ (33). ‘കവശയ’-പദഭ്രൄലയവം വിനിമയവം
പദം

അർഥം

1. അങ്ങാടിലപ്പണ്ണ്

കവശയ, പണയസ്ത്രീ.

2. അജ്ജുേ

കവശയ, ഗണിേ, നർത്തേി (അർ ജയതിയാ
സാ, പണം സൊദിക്കുന്നവൾ)

3. അധിസ്ത്രീ

ഉത്തമയായ സ്ത്രീ, കവശയ

4. അനിയതപുംസ്േ

വയഭിചാരിണി
ഭർത്താവില്ാത്തവൾ)

5. അനുസൃതി

അനുസരണം, കുലട

6. അഭിസാരിേ

ോഭ്രൃേലന അകനവഷിചൄ
ലചല്ലുന്നവൾ

7. അഭിസാരിണി

അഭിസാരിേ

8. അറുവാണി

വയഭിചാരിണി, കുലട

9. അഴിെവൾ

അഴിൊട്ടക്കാരി, കുലട

10. അവശാരി

അഭിസാരിേ, കവശയ

11. അസതി

പതിവ്രതയല്ാത്തവൾ, കുലട

(സ്ഥിരമായി

കുറിസ്ഥലത്തു
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12. അസാദ്ധവി

പതിവ്രതയല്ാത്തവൾ, കുലട

13. ആട്ടക്കാരി

ആടുന്നവൾ,2.നർത്തേി3.കതാന്നയാസക്കാരി,
കുഴൊടുന്നവൾ

14. ഇതവരി

വയഭിചാരിണി
(ദുർജനങ്ങൾ
ഇരിക്കുകന്നടകത്തക്ക് താലന ലചല്ലുന്നവൾ
എന്നർഥം )

15. ഉത്തമാ

ഉത്തമയായ സ്ത്രീ. പരയാ- വരാകരാഹ,
മത്തോശിനി, വരവർണിനി (കവശയ)

16. ഉർവ്വരി

ഉത്തമസ്ത്രീ

17. ഉർവ്വശി

സർകവ്വശയമാരിൽ ഒരുവൾ

18. ഉൽക്കുലാ

വയഭിചാരിണി,
നടക്കുന്നവൾ

19. ഋേര

കവശയ

20. േർഷണി

വയഭിചാരിണി

21.

േണ്ടറ

കുലധർമ്മം

ലതറ്റി

േലങ്ക്, വയഭിചാരിണി.

22. േലണ്ണേലിേ

വയഭിചാരിണി

23. ോകണലി

വയഭിചാരിണി, ഭർത്തൃനിഷ്ഠയില്ാത്തവൾ. 2.
അവിവാഹിത

24. ോമഗാ

വയഭിചാരിണി

25. ോമകരഖ

കവശയ, ദാസി

26. ോളി

ദുർഗ, ഭയങ്കരി, കവശയ

27. ോകവരി

കവശയ

28. കുംഭദാസി

കവശയ,
വിടന്മാർക്കു
കൂട്ടിലോടുക്കുന്നവൻ

29. കുംഭിേ

കവശയ

30. കുടിക്കാരി

കതവിടിചൃി

31. കുട്ടിനി

പ്രധാനകവശയ, കവശയമാരിൽ പ്രഭ്രൃഖ

32. കുലട

1. വയഭിചാരിണി (കുലാനി അടതി ഇതി
കുലടാ,
പുരുഷന്മാലര
കതടി
അനയഭവനങ്ങളിൽ
ലചല്ലുന്നവൾ,
ഭർത്താവിലന ഭയലപ്പട്ട് അനയഗൃഹത്തിൽ
കപായി ഗൂഢസംകയാഗം ലചയ്യുന്നവൾ,

സ്ത്രീേലള
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കുലത്തിന്
അവമാനഭ്രൃണ്ടാേത്തക്കവിധം
തന്നിഷ്ടം കപാലല നടക്കുന്നവൾ). 2.
ഭിക്ഷയ്ക്കുകവണ്ടി മാത്രം വീടുകതാറും നടക്കുന്ന
പതിവ്രത (ഇങ്ങലന കുലട രണ്ടു വിധം: 1.
അസതിയായ
കുലട,
2.
സതിയം
ഭിക്ഷുേിയമായ കുലട).
33. ഖണ്ഡശീലാ

വയഭിചാരിണി

34. ഗണിേ

1. കവശയ ( ഗണസംഖയാകന പണക്കാലര
എണ്ണിക്കണക്കാക്കുന്നവൾ,
വലിയവിലയ്ക്കു
വാങ്ങലപ്പടുന്നവൾ,
ജനക്കൂട്ടം
ഭർത്താവായിട്ടുള്ളവൾ)

35. ഗണിോരിേ

ഭ്രൃെകവശയലയ
കമാഹിപ്പിക്കുന്നത്.

36. ഗകണരു

ലചറുലോന്ന; പിടിയാന, കവശയ.

37. ഗകണരുേ

കവശയയലട
തായ്ക്കിഴവി,
കവശയക്കു
പുരുഷൻമാലര കൂട്ടിവിടുന്നവൾ. 2. ഭൃതയ.

38. കഗാകലാമി

കവശയ

39. ഗ്രാമണി

വയഭിചാരിണി

40. ഗ്രാമയി

ഗ്രാമത്തിൽ പ്രമാണി, സ്ത്രീ- വയഭിചാരിണി

41. ഗ്രാകമയി

വയഭിചാരിണി

42. ഗ്രാകമയ

വയഭിചാരിണി.

43. ഗ്രാമയവല്ഭ

വയഭിചാരിണി,

44. ചപല

കവശയ, ഭർണ്ണൈനിഷ്ഠയില്ാത്തവൾ

45. ചർചൃ

വയഭിചാരിണി. പാഠകഭദം-ചർചൃിേ

46. ചർഷണി

ബന്ധേി, പതിവ്രതയല്ാത്തവൾ

47. ചല

വയഭിചാരിണി (ഇളക്കഭ്രൃള്ളവൾ)

48. ചലല

ചപല

49. ഛിന്നാ

കഛദിക്കലപ്പട്ടവൾ, കവശയ

50. ചൂള

കവശയ

51. ചൂളചൃി

ചൂളസ്ത്രീ, കവശയ.

52. ജഘനചപല

കവശയ,

ദാസി,

നൃത്തത്തിൽ

കപാലല

താത്പരയ
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ഭ്രൃള്ളവൾ.
53. ജാരിണി

വയഭിചാരിണി

54. ഝർ

കവശയ, കതവിടിചൃി, കുലട .2. ഉടുക്ക്

55. ഡിംബിേ-

1. കവശയ, 2. കുമിള.

56. ദാരിേ

കവശയ

57. പണസ്ത്രീ

വയഭിചാരിണി

58. പണാംഗന

കവശയ, പണസ്ത്രീ

59. പണയകയാഷിത്ത്

കതവടിചൃി

60. പണയവിലാസിനി

കതവടിചൃി

61. പണയസ്ത്രീ

കതവടിചൃി, വയഭിചാരിണി

62. പണയാംഗന

പണയസ്ത്രീ

63. പതിയിലാർ

ആട്ടക്കാരി

64. പരപുഷ്ടാ

കവശയ

65. പരിമാറ്റക്കാരി

വയഭിചാരിണി

66. പുംശ്ചലി

വയഭിചാരിണി,
പരപുരുഷന്മാലര
സ്ത്രസവരിണി).

67. പുലയാടി

വയഭിചാരി (ണി)

68. പാംസുലാ

1. പാതിവ്രതയമില്ാലത ഇഷ്ടം കപാലല
നടക്കുന്നവൾ, വയഭിചാരിണി .3. ഋണ്ണെവായ
സ്ത്രീ,രജസവല, ഭൂമി

69. ലപാട്ടി

1. ലചവി കേൾക്കാത്തവൾ, 2. കഭാഷി, 4.
കവശയ, 5. ഭ്രൄകശട്ട, കജയഷ്ഠാ ഭഗവതി.

70. പുണ്ടചൃി

കവശയ (അശ്ലീലം)

71. ബന്ധേി

കവശയ
(മനസ്സിലന
അനയങ്കൽ
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നവൾ), അടിമലപ്പണ്ണ്

72. ഭണ്ഡഹാസിനി

കവശയ

73. ഭുജിഷയ

ദാസി, കതാഴി, കവശയ

74. മഗ്ദലന

ദുർമാർഗം നിമിത്തം പാപിയായിതീർന്ന ഒരു
സുന്ദ്രി, വയഭിചാരിണി

75. മഞ്ജിേ

കവശയ, വയഭിചാരിണി

76. മത്തോശിനി

ഉത്തമസ്ത്രീ,

(ഇഷ്ടം
കപാലല
സവീേരിക്കുന്നവൾ-

ലസൌന്ദ്രയവം
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വശീേരണശക്തിയം ഉള്ളവൾ
77. മത്തഗാമിനി

കവശയ

78. മകത്തഭഗമന

മത്തഗാമിനി

79. മകനാഹാരി

കുലട

80. മസുര(സൂ)

വയഭിചാരിണി

81. രൂപാജീവ

കവശയ,
(സൌന്ദ്രയം
ആയിട്ടുള്ളവൾ)

82. ലഞ്ജിേ

വയഭിചാരിണി, കതവടിചൃി

83. ലലിത

േസ്തൂരി, കവശയ, സുന്ദ്രി, ചപലസ്ത്രീ.

84. ലാേനി

കുലട

85. ലാലിനി

കവശയ, ചപല

86. ലാസേി

നർത്തേി

87. വഡവ

ദാസി, ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ, കവശയ

88. വണ്ഢ

കവശയ, അവിവാഹിത

89. വർചൃടി

കവശയ

90. വർവ്വടി

കവശയ

91. വസൂര

കുലട, കവശയ

92. വാഞ്ഛിനി

ോമം ഉള്ളവൾ, കുലട, ചപല

93. വാണിനി

കവശയ

94. വാരനാരി

കവശയ, നർത്തേി

95. വാരവധു

കവശയ (സർവജനങ്ങൾക്കും ഒന്നുകപാലല
സവാധീനയായവൾ എന്നർഥം)

96. വാരവാണി

കവശയ, നർത്തേി

97. വാരസുന്ദ്രി

കവശയ

98. വാരസ്ത്രീ

കവശയ (സർവജനങ്ങൾക്കും ഒന്നുകപാലല
സവാധീനയായവൾ എന്നർഥം)

99. വാരാംഗന

കവശയ (സർവജനങ്ങൾക്കും ഒന്നുകപാലല
സവാധീനയായവൾ എന്നർഥം)

100. വിപരീതാ

കവശയ

101. വിഭാവരി

കുലട, വായാടിലപ്പണ്ണ്

102. വിമാർഗഗ

കവശയ, കുലട

ഉപജീവനം

233

103. വിലമേൾ,മക്കൾ

കതവിടിചൃി, കവശയ

104. വിലാസിനി

സ്ത്രീ
(വിലാസങ്ങകളാടു
വയഭിചാരിണി

കൂടിയവൾ),

105. വിലാസവതി

സ്ത്രീ
(വിലാസങ്ങകളാടു
വയഭിചാരിണി

കൂടിയവൾ),

106. വിറലി

(ഇളക്കക്കാരി) ലപൺകുട്ടി, ആട്ടക്കാരി

107. കവശ

കവശയ

108. കവശനാരി

കവശയ, വയഭിചാരിണി

109. കവശാംഗന

കവശയ, വയഭിചാരിണി

110. കവശി

കവശയ, വയഭിചാരിണി

111. കവശയ

1. കതവിടിചൃി, കുലട (എല്ായിടവം
പ്രകവശിക്കുന്നവൾ,
ആർക്കും
സമീപിക്കാവന്നവൾ,
ചമഞ്ഞു
കശാഭിക്കുന്നവൾ, പണം മാത്രം
ോംക്ഷിചൄ
പുറകത്തക്കു
മാത്രം
അനുരാഗം
ോണിക്കുന്നവൾ).
പരയാവാരസ്ത്രീ,
കുംഭദാസി,
പരിചാരിേ, കുലട, സ്ത്രസവരിണി, നടി,
ശില്പോരിേ, രൂപാജീവ, ഗണിേ)

112. കവശയാജനം

കതവിടിചൃി

113. വയഭിചാരിണി

വയഭിചരിക്കുന്നവൾ, പാതിവ്രതയമില്ാത്തവൾ

114. ശംബലി(ളി)

കുട്ടനി, ദാസി

115. ശംഭളി

കവശയ, ദാസി, കുട്ടിനി, കവശയയായം
വീടുപണിലചയ്തം പാർക്കുന്നവൾ

116. ശാലഭഞ്ജിേ

കവശയ

117. ശില്പോരിേ

കവശയ

118. ശുേ

കുട്ടനി, കവശയ

119. ശൂല

വയഭിചാരിണി

120. ശൂള

കവശയ, ചൂളചൃി

121. സർവ്വവല്ഭ

വയഭിചാരിണി, കവശയ

122. സാധാരണസ്ത്രീ

കവശയ

123. സാമാനയാ

വയഭിചാരിണി
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124. സാമാനയവനിത

വയഭിചാരിണി

125. സാലഭഞ്ജിേ

വയഭിചാരിണി,
തടിയിലം
ലോത്തിയണ്ടാക്കിയ രൂപം

126. സ്ഥഗിേ

കവശയ,
ഭ്രൃറുക്കാൻ
കജാലിയള്ളവൾ

127. സ്മരവീഥിേ

വയഭിചാരിണി

128. സ്ത്രസവരിണി

1. വയഭിചാരിണി, (അഴിെിറങ്ങിയവൾ,
താകന്താന്നിയായി
നടക്കുന്നവൾ,
എന്നർഥം), (ഭർത്താവിലന ഉകപക്ഷിചൃ്
സവഗൃഹത്തിൽ വകചൃാ അനയഗൃഹത്തിൽ
വകചൃാ
പരപുരുഷസംഗം
ലചയ്യുന്ന
കവശയയാണ് സ്ത്രസവരിണി)

129. ഹട്ടവിലാസിനി

കവശയ (അങ്ങാടിയിൽ
വിലസുന്നവൾ)

മറ്റും
ലോടുക്കുന്ന

/

ചന്തയിൽ

കവശയ എന്ന പദലത്ത വിശദീേരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായം ചില േല്പിത
ഭ്രൄലയങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അങ്ങാടി, നൃത്തം, പതിവ്രതാസങ്കല്പം എന്നീ
ഘടേങ്ങൾ അതിൽ ഭ്രൃഖയപങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
അങ്ങാടി- അങ്ങാടി, ചന്ത, േചൃവടകേന്ദ്രം എന്നിങ്ങലനലയാലക്ക അറിയലപ്പടുന്ന
ഇടം

യഥാർഥത്തിൽ

പുറം

കലാേവമായാണ്

ബന്ധലപ്പട്ടു

േിടക്കുന്നത്.

അവികടക്കിറങ്ങുന്ന ലപണ്ണിലന കവശയയായാണ് േണക്കാക്കുന്നത് . മാത്രമല് ഒരു
ഉത്പന്നം അഥവാ േചൃവടം ലചോനുള്ള വസ്തു എന്ന നിലയിലം സ്ത്രീേലള
നിർണയിക്കുന്നതായി അങ്ങാടിയമായി ബന്ധലപ്പട്ട പദങ്ങളിലൂലട മലസ്സിലാക്കാം.
അങ്ങാടിലപ്പണ്ണ്, പണയകയാഷിത്ത്, പണയവിലാസിനി, പണയസ്ത്രീ, പണയാംഗന,
ഹട്ടവിലാസിനി എന്നീ പദങ്ങളിലൂലട എങ്ങലനയാണ് ഒരു പുറം കലാേം സ്ത്രീലയ
ോണുന്നത് എന്നത് വയക്തമാണ്. പുറം എന്നത് പുരുഷലേ ഇടം എന്ന നിലയിൽ
നിർമ്മിക്കലപ്പടുന്നതിനാൽ, ആ ഇടകത്തക്ക് എത്തുന്ന സ്ത്രീേലള കമാശക്കാരി
േളാക്കുേ

എന്നതിലൂലട

പുരുഷതാത്പരയലത്തയാണ്

സംരക്ഷിചൃിരിക്കുന്നത്.
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കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ലപണ്ണ്, അങ്ങാടിലപ്പണ്ണ് എന്നതിലൂലട ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ
േമിക്കുന്ന സവർണ മകനാഭാവം കൂടിയലണ്ടന്നാണ് സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തേയം
സാഭ്രൄഹയപ്രവർത്തേയമായ ലജ. കദവിേയലട നിരീക്ഷണം (2015). “ കേരളത്തിലല
സ്ത്രീേലള

വികശഷിപ്പിക്കാൻ

ഉപകയാഗിക്കുന്ന

രണ്ടു

പ്രകയാഗങ്ങളാണിവ-

തറവാട്ടിൽ പിറന്നവൾ, ചന്തലപ്പണ്ണ്. മാനയതയള്ള സ്ത്രീലയ തറവാട്ടിൽ പിറന്നവൾ
എന്നു വികശഷിപ്പിക്കുകൊൾ മാനയതയില്ാത്ത സ്ത്രീലയ ചന്തലപ്പണ്ണ് എന്നു വിളി
ക്കുന്നു. ഈ വിളിയിൽ പഴയ ജാതിവയവസ്ഥയലട അംശങ്ങൾ പതിയിരി
ക്കുന്നുലണ്ടന്നു തീർചൃ. തറവാട് പഴയ ജാതയാഭിമാനത്തിലേ കേന്ദ്രമായിരുന്നകല്ാ.
ചന്തകയാ പല ജാതിക്കാർ പ്രകതയേിചൃ് േീഴ്ജാതിക്കാർ, പല മതക്കാർ, ആണും
ലപണ്ണും ഒത്തുകചരുന്ന ജാതിശുദ്ധം തീലര പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടമാണ്.
അകപ്പാൾ തറവാട്ടിലിരിക്കുന്നവൾ പരിശുദ്ധയം ചന്തയിൽ പണിലയടുക്കുന്നവൾ
അശുദ്ധവമായി േണക്കാക്കലപ്പട്ടത് സവഭാവിേം മാത്രം”. (2015: 69- 70).
സ്ത്രീലയ മഹതവവത്േരിക്കുന്ന പദങ്ങളധിേവം ഗാർഹിേ തലവമായി
ബന്ധലപ്പട്ടാണ് േിടക്കുന്നത്. ഗൃഹം എന്നത് അങ്ങാടിയലട എതിരായ ഇടമാണ്.
അലതകപ്പാഴും
ബന്ധലപ്പട്ട

അേം

കലാേവമായി

സ്ത്രീപ്രതിനിധാനങ്ങലള

വാർലത്തടുക്കുന്ന

സമീപനമാണ്

ബന്ധലപ്പട്ടു
നല്

േിടക്കുന്നു.

സ്ത്രീലയന്ന

പുരുഷനിർമ്മിത

അേവമായി

സങ്കൽപ്പത്തികലക്ക്
പദപ്രകയാഗങ്ങളിലൂലട

സൂചിതമാകുന്നത്. അങ്ങാടിലപ്പണ്ണ്, ചന്തലപ്പണ്ണ് എന്ന പ്രകയാഗത്തിലൂലടലയാലക്ക
കമാശം സ്ത്രീലയന്ന ോഴ്ചപ്പാട് ലോണ്ടുവരുന്നു. ഇതിനു കനലര വിപരീതമായ
കുലസ്ത്രീ

എന്ന

പ്രകയാഗലത്ത

സാഭ്രൄഹയമാധയമങ്ങൾ

ഉപകയാഗിക്കാറുലണ്ടങ്കിലം കുലത്തിൽ പിറന്ന

ലപണ്ണ്

പരിഹാസരൂകപണ
എന്ന സങ്കല്പലത്ത

അടക്കവം ഒണ്ണെക്കവം പുരുഷനിർമ്മിതഭ്രൄലയങ്ങളുമായി ഇണങ്ങികപ്പാകുന്നവൾ എന്ന
അർഥത്തിൽ തലന്നയാണ് പുരുഷനിർമ്മിതസഭ്രൄഹം വിനിമയം ലചേപ്പടുന്നത്.
അതികനറ്റവം ശക്തമായ ലതളിവേളാണ് അങ്ങാടിക്കാരൻ എന്നതിന് നൽകുന്ന
അർഥം അങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്ന് േചൃവടം നടത്തുന്നവൻ, സാമാനങ്ങൾ വിലയ്ക്കു
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ലോടുക്കുന്നവൻ എന്നിങ്ങലനയാണ്. അതായത് ഒരു ലതാഴിൽ ലചയ്യുന്നവൻ
എന്ന രീതിയിൽ മാനയമായ പരികവഷം ചാർത്തിലോടുക്കുന്നു. അകത സമയം സ്ത്രീ
േലള സംബന്ധിചൃ് സമഭ്രൄലയത നൽകുന്നിലല്ന്നു മാത്രമല് അമാനയയായി
ചിത്രീേരിക്കാൻ േമിക്കുന്നു. അകതാലടാപ്പം കചർത്തുവായികക്കണ്ട ഒന്നാണ് ചരക്ക്
എന്ന പ്രകയാഗവം. കവശയ എന്ന തലത്തിൽ തലന്നയാണ് ചരക്കികേയം
സൂചിതാർഥം. ‘അജ്ജുേ’, ‘ഗണിേ’ പദങ്ങളുലട അർഥവിവരണത്തിൽ അണ്ണെ
വയക്തമാണ്.
ഉത്പന്നം

േചൃവടചരക്ക് എന്നതിലൂലട വിപണന സാധയതയള്ള ഒരു
എന്ന

പ്രേടമാണ്.

രീതിയികലക്ക്

മാത്രമല്

(വാലമാഴിയിലായാലം

സ്ത്രീലയ

ഈ

നിർമ്മിലചൃടുക്കുന്ന

പദങ്ങലളല്ാം

വരലമാഴിയിലായാലം)

വലിയ

മകനാഭാവവം

ഇന്നും

സഭ്രൄഹത്തിൽ

കതാതിൽ

വിനിമയം

ലചേലപ്പടുന്നുലവന്നണ്ണെം പ്രധാനമാണ്.
നൃത്തം-

നാടയം,

നടനം,

ആട്ടം

എന്നീ

പദങ്ങളിലൂലടലയല്ാം

സ്ത്രീലയ

പ്രതിനിധീേരിക്കുന്നിടത്ത് അത് ‘കവശയ’ എന്ന ആശയത്തികലക്ക് മാറുന്നു.
അതായത് നൃത്തം എന്നതിലന ഒരു േലാപരമായ േഴിവ് അലല്ങ്കിൽ ലതാഴിൽ
എന്ന

നിലയിൽ

പരിഗണിക്കാലത,

അതികലർലപ്പടുന്ന

സ്ത്രീേലള

കമാശക്കാരിേളായി ചിത്രീേരിചൃിരിക്കുന്നു. അത് കൃതയമായം പുരുഷനിർമ്മിത ലിംഗ
വികവചനലത്തയാണ്

ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നണ്ണെം

നിലനിർത്തുന്നണ്ണെം.

പുരുഷ

പ്രതിനിധാന പദങ്ങലള വിശേലനം ലചയ്യുകൊൾ കൃതയമായി കബാധയലപ്പടുന്നു.
6.34. പട്ടിേ (34) .നൃത്തം. സ്ത്രീ- പുരുഷ പ്രതിനിധാന പദങ്ങൾ
സ്ത്രീപ്രതിനിധാന പദങ്ങൾ-

പുരുഷ പ്രതിനിധാനപദങ്ങൾ-

1. അജ്ജുേ- കവശയ, ഗണിേ, നർത്തേി
(അർ

ജയതിയാ

സാ,

പണം

1. ആട്ടക്കാരൻ-

േഥേളിനടൻ,

ആടുന്നവൻ, നടൻ
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സൊദിക്കുന്നവൾ)

2. നടൻ-(നാടേത്തിലല) കവഷക്കാരൻ,

2. അഴിെവൾ- അഴിൊട്ടക്കാരി, ചാേയാർ, ആട്ടക്കാരൻ,
കുലട

ക്കാരൻ,

നാടയവിദയ

പതിതനായ

ക്ഷത്രിയലേ

ലതാഴിൽപരമായ,

േലാപരമായ

3. ആട്ടക്കാരി- ആടുന്നവൾ, നർത്തേി പുത്രൻ
കതാന്നയാസക്കാരി, കുഴൊടുന്നവൾ
4.

ജഘനചപല

-കവശയ,

ദാസി,

നൃത്തത്തിൽ താത്പരയഭ്രൃള്ളവൾ.
5. നടി- നാടയവിദയ അഭയസിചൃവൾ,
ആട്ടക്കാരി, നാടേത്തിലല (പ്രധാന)
കവഷക്കാരി
6. പതിയിലാർ- ആട്ടക്കാരി
7. ലാസേി- നർത്തേി
8. വാരനാരി, വാരവാണി- കവശയ,
നർത്തേി
9. വിറലി- നർത്തേി, കവശയ

ഇവിലട

പുരുഷപ്രതിനിധാനത്തിന്

അംഗീോരം ലഭിക്കുേയം സ്ത്രീപ്രതിനിധാനത്തിന് കവശയ എന്ന വികശഷാർഥം കൂടി
നൽകുന്നു. ലതാഴിൽപരമായി, േലാപരമായി ഒകര ഗണത്തിൽലപ്പടുന്നവരായിട്ടും
ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാനയമായ സ്ഥാനം നൽകുേയം മലറ്റാരു വിഭാഗലത്ത
കബാധപൂർവ്വം

മാറ്റിനിറുത്തുേയം

ലചയ്യുന്ന

പ്രവണതയാണ്

സഭ്രൄഹത്തിൽ

എന്നണ്ണെകപാലല ഭാഷാഘടേങ്ങളിലല പദതലത്തിലം ോണുന്നത്. കദവദാസി
എന്ന സമ്പ്രദായത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന പരിണാമത്തിലേ അടയാളങ്ങൾ കൂടി
നൃത്തം അഭയസിക്കുന്ന സ്ത്രീേളുലട കമൽ ണ്ണെടരുേയം അവ പദതലത്തിൽ പ്രേട
മാവേയം ലചയ്യുന്നു.
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പതിവ്രതാസങ്കല്പം-

സ്ത്രീേലള

നിർണയിക്കുന്നതിൽ

പതിവ്രതാസങ്കല്പത്തിലേ

സ്ഥാനവം നിർണായേമാണ്. വിവാഹം, ദാെതയം, ലപരുമാറ്റം ണ്ണെടങ്ങിയ വിവിധ
ഘടേങ്ങളുമായി

കചർന്നുനിൽക്കുന്നകതാലടാപ്പം

സ്ത്രലംഗിേത

എന്ന

ആശയവമായി അവലയ ബന്ധലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കുടുംബം, സ്ത്രലംഗിേത
ണ്ണെടങ്ങിയ

സാഭ്രൄഹയനിർമ്മിതിേൾ

വാദിത്തമാണ്

അവർക്കുകമൽ

സ്ത്രീേലള

സംബന്ധിചൃ്

നൽകുന്നത്.

വലിയ

അവലയാലക്ക

ഉത്തര

സംരക്ഷിചൃ്

ലോണ്ടുകപാകവണ്ട ബാധയത സ്ത്രീയലട ചുമതലയാണ്. അതിലന നിരാേരിക്കുന്ന
കതാലട ഒരുവൾ കവശയയാകുന്നു. പദപഠനത്തിൽ ലതളിയന്നണ്ണെം അതാണ്.
അനിയതപുംസ്ക,

അഭിസാരിേ,

അഭിസാരിണി,

അവരാശി,

അസതി,

അസാദ്ധവി, ഇതവരി, ഉൽക്കുലാ, ോകണലി, കുലട, ഗണിേ, ചപല, ചലല,
പാംസുലാ, പുംശ്ചലി, രൂപാജീവ,

വാരസ്ത്രീ, വാരവധു, വയഭിചാരിണി, ണ്ണെടങ്ങിയ

പദങ്ങലളല്ാം കവശയ എന്ന സൂചിതാർഥം നൽകുന്നത് പാതിവ്രതയം എന്ന
സങ്കല്പലത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ ഓകരാ സങ്കല്പനത്തിൽ

ഊന്നി ഒരാശയലത്ത സൂചിപ്പിക്കാവന്ന നിരവധി പദങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഉലണ്ട
ന്നാണ് നിഘണ്ടുതലത്തിൽ ോണുന്നത്. ഒരു പദം ഇലല്ന്നു േരുതി ആ പദം
വിനിമയം ലചയ്യുന്ന ആശയകമാ ഭ്രൄലയകമാ ഇല്ാതാവന്നില്, പേരം സമാന
ആശയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ
പുരുഷാധിോരവയവസ്ഥ
വികവചനം ഭാഷയിൽ

നിർമ്മിലചൃടുത്ത

പദക്കൂട്ടുേളിലൂലടയാണ്

ലിംഗ

നിലനിൽക്കുന്നണ്ണെം പരിപാലിചൄ കപാരുന്നണ്ണെം എന്ന് സ്ത്രീ

പക്ഷസമീപനത്തിൽ കബാധയലപ്പടുന്നു.
6.4. അധയായസംഗ്രഹം
നിഘണ്ടുക്കളിലല സ്ത്രീസൂചേപദങ്ങലളയം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ലിംഗവികവചനലത്തയമാണ്

കമൽസൂചിപ്പിചൃത്.

സാഭ്രൄഹിേമായ

ആധിപതയ

സവഭാവം ഭാഷയിലം ഭാഷാകരാണ്ണൈഗ്രന്ഥങ്ങളിലം പ്രേടമാലണന്നാണ് പദ,
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അർഥ

വിശേലനത്തിൽ

അധിഷ്ഠിതമായ

പുരുഷാധിപതയഭ്രൄലയങ്ങളിൽ

സ്ത്രീപ്രതിനിധാനങ്ങലളയാണ്

ലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പദവിേളുലടയം

വയക്തമായത്.

സഭ്രൄഹം

നിഘണ്ടുവിൽ

സ്ത്രീയലട

ഭ്രൄലയങ്ങളുലടയം

അടയാള

കമൽചാർത്തിലോടുക്കുന്ന
ശാരീരിേപ്രകതയേതേളുലടയം

അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല് സ്ത്രീ/ ചീത്ത സ്ത്രീ എന്ന ദവന്ദ്ം നിർമ്മിക്കുന്നു. അതിലേ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിലചൃടുക്കുന്ന

പ്രതിനിധാനങ്ങളായാണ് സ്ത്രീ എന്ന

സങ്കല്പനലത്ത നിർവ്വചിക്കുന്നത്. വയക്തി എന്ന നിലയിലള്ള പരിഗണനയം
അധിോരവം സ്ഥാനവലമല്ാം പുരുഷനികലക്ക് കേന്ദ്രീേരിക്കുന്നു. ഇലതല്ാം
നികഷധിചൄലോണ്ട് ബലഹീനതയലടയം വിലക്കുേളുകടയം തലങ്ങളികലക്ക് സ്ത്രീലയ
മാറ്റി നിറുത്തുന്നു. മലയാള ഭാഷയിലം ഭാഷാ കരാണ്ണൈഗ്രന്ഥമായ നിഘണ്ടുവിലം
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

പുരുഷാധിപതയപ്രവണതേൾ

ആലണന്ന്

നിഘണ്ടുവിൽ

നിന്നുള്ള പദ, അർഥ അപഗ്രഥനത്തിൽ വയക്തമാവന്നു. ലിംഗവികവചനലത്ത
നിലനിർത്താനുള്ള േമങ്ങൾകൂടി നിഘണ്ടുതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുലണ്ടന്നാണ്
സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനത്തിൽ കബാധയലപ്പടുന്നത്. ഭാഷാകബാധത്തിൽ ഉറെിരിക്കുന്ന
പുരുഷാധിപതയഭ്രൄലയം

മാറുന്നില്.

തലഭ്രൃറേളിലൂലട

വയാപിചൃ്

അർഥസ്ഥിരത

വരുത്തുേയാണ്. ‘സുന്ദ്രി’, ‘കവശയ’ പദങ്ങളിൽ ോണുന്നണ്ണെ കപാലല സമാന
അർഥം/ആശയം വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പദങ്ങളിലൂലടയാണിത് സാധയമാക്കുന്നത്.
ഭാഷാകബാധത്തിൽ

ഉറഞ്ഞുകൂടിയ

ലിംഗവികവചനലത്ത

പുനരാകലാചനയ്ക്ക്/

പുനർവായനയ്ക്ക് വികധയമാക്കാൻ ലെമിനിസ്റ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനത്തിനു
സാധയമാകുന്നു. അകതാലടാപ്പം, ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെിയലട കൂടി പ്രാധാനയം
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനഘട്ടത്തിലലല്ാം ആവശയമാലണന്നും അണ്ണെവഴി
നിഘണ്ടുക്കളിലല ലിംഗവികവചനസവഭാവലത്ത മറിേടക്കാനും സാധയമാലണന്ന്
വിശേലനത്തിൽ ലതളിയന്നു.

240

ഉപസംഹാരം

ഭാഷയിലല ലിംഗപരമായ വയതിരിക്തതലയ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം
ലെയ്യുന്ന

പഠനശാഖയാണ്

‘ഭാഷയം

ലിംഗപദവിയം’.

ഇലതാരു

അന്തർ

വവജ്ഞാനിക പഠനശാഖയാണ്. ഭാഷലയ കകന്ദ്രീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ലിംഗപദവി
പഠനങ്ങൾ ഭാഷാപ്രക്രിയയലെ വിവിധ തലങ്ങളായ സവനതലം മുതൽ വയവഹാര
തലം വലര ലിംഗവികവെനം പ്രകെമാലണന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഭാഷ പുരുഷാധിപതയ
പരമാലണന്ന് സമർഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭാഷയലെ ലിംഗപരമായ മകനാഭാവങ്ങലള
നിലനിറുത്തുന്നതം പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുന്നതം അതത് ഭാഷകളിലല കകാശിമ
ങ്ങളാണ്. അവലയ സംരക്ഷിച്ചു കപാരുന്നത് നിഘണ്ടുക്കളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള
പരികല്പനകലള അെിസ്ഥാനലപ്പടുത്തിയാണ് മലയാള നിഘണ്ടുക്കളിലല ലിംഗ
മൂലയകത്തയം അലതങ്ങലന സ്ത്രീകലള കാലങ്ങളായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുലവന്ന
അകനവഷണവം ആരംഭിക്കുന്നത്. പഠനലക്ഷയത്തിന് ആവശയമായ ദത്തകശഖരണം
നെത്തി. സാമൂഹയഭാഷാ ശാസ്ത്രത്തിലെയം

ലെമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെയം

രീതിശാസ്ത്രം ഉപകയാഗിച്ച് നെത്തിയ പഠനത്തിലൂലെ കൃതയമായം പഠനലക്ഷയലത്ത
സാധൂകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആറ് അധയായങ്ങളായി വർഗീകരിച്ച് നെത്തിയ പഠനത്തിലല പ്രധാന
നിഗമനങ്ങലളയം നിരീക്ഷണങ്ങലളയം ചുവലെ കെർക്കുന്നു. ഓകരാ നിരീക്ഷണ
ങ്ങളം ഉൾലപ്പടുന്ന ഭാഗം സൂെിപ്പിക്കുന്നതിന് അധയായഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നമ്പർ
സൂെിക വലയത്തിനുള്ളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
1. ഭാഷാപഠന കമഖലയിൽ ലിംഗം എന്ന ആശയം ആദയം കെന്നുവരുന്നത്
വയാകരണതലത്തിലും

പിന്നീെ്

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രതലത്തിലുമാണ്.

സാമൂഹയെരം എന്ന രീതിയിലാണ് സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ ലിംഗലത്ത
പരിഗണിച്ചത്.

തെർന്ന്

ഭാഷണപ്രക്രിയയിൽ

ലിംഗലമന്ന

െരത്തിലെ
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അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവന്ന വവവിധയങ്ങകളയം പഠനവികധയമാക്കി. സ്ത്രീപുരുഷ ഭാഷണത്തിൽ വയതയാസം ഉലണ്ടന്നുമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചു. സ്ത്രീ
ഭാഷ എന്ന ആശയത്തികലക്ക് അത് വഴിമാറുകയം ലെമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രം
എന്ന ശാഖ രൂപലപ്പടുകയം ഉണ്ടായി. ($ 1. 6)
ലെമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ ഭാഗം എന്നു പറയാവന്ന പഠനങ്ങൾ
ഒന്നും മലയാള സന്ദർഭത്തിൽ കാണാനായില്ല. അകത സമയം ഭാഷയിലല ലിംഗ
വയതിരിക്തതലയ സൂെിപ്പിക്കുന്നതരത്തിൽ ഉള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ

കപ്രമ എസ്,

പാർവതി എസ് നായർ, കസാമൻ, പി എന്നിവരുലെ പഠനങ്ങളിൽ കാണാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പൂർണമായം ഭാഷ കകന്ദ്രീകരിക്കലപ്പട്ടു ലകാണ്ടുള്ള
ലിംഗപദവി പഠനം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ($ 1. 8, 1. 8. 1)
2.
പഠനങ്ങളം

നിഘണ്ടുവമായി ബന്ധലപ്പട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഭൂരിഭാഗം
അതിലെ

വികാസലത്തകയാ

വർഗീകരണലത്തകയാ

സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു.

ഘെനലയകയാ

സംസ്കാരപഠനം,

ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലൂന്നി വന്ന പഠനങ്ങൾ വിരളമാണ്.

ഉത്ഭവ

സാമൂഹയഭാഷാ

പൂർണമായം സ്ത്രീപക്ഷ

സമീപനത്തിലൂന്നി നിഘണ്ടുവിലെ ലിംഗമൂലയലത്ത കൊദയം ലെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ($ 2. 11)
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിലെയം

നിഘണ്ടു

സംബന്ധപഠനങ്ങളലെയം

െരിത്രപരമായ വിശകലനത്തിൽ ലതളിയന്നത്

ഇലതാരു പുരുഷനിർമ്മിത

വവജ്ഞാനികശാഖയായാണ്. പുരുഷനിർമ്മിത താത്പരയങ്ങളാണ് നിഘണ്ടു
നിർമ്മാണത്തിൽ

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ആ

താത്പരയങ്ങലള

പുരുഷ

നിർമ്മാതാക്കളായാലും സ്ത്രീനിർമ്മാതാക്കളായാലും പിന്തുെരുന്നു. അവിലെയാണ്
ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെി പ്രസക്തമാവന്നത്.

നിലനിൽക്കുന്ന നിഘണ്ടു

സങ്കല്പലത്ത സ്ത്രീപക്ഷസമീപനത്തിലൂന്നി പുനകരാകലാെനകൾക്ക് വികധയമാക്കാൻ
ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെി ശ്രമിക്കുന്നു. ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെി എന്ന
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ആശയലത്തയം

അതിലെ

സാധയതകലളയം

അവതരിപ്പിക്കുകയം

പ്രകയാഗിക്കുകയം ലെയ്യുന്ന മലയാളത്തിലല ആദയശ്രമമാണ് ഈ ഗകവഷണ
പ്രബന്ധം. ($ 2. 13, 2. 14)
3. വയാകരണിക ലിംഗസങ്കല്പലത്ത നിഘണ്ടുക്കൾ പലവിധത്തിൽ ഉൾ
ലക്കാള്ളുന്നു. ഓകരാ നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാവം സവീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളിൽ സാമയ
വയതയാസമുണ്ട്. ‘ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു’ സ്ത്രിലിംഗസൂെക സംസ്കൃത പദങ്ങലള മലയാള
ത്തിലെതായ ലിംഗപ്രതയയത്തിലൂന്നി വിവരിക്കുന്നു.

‘ശബ്ദതാരാവലി’ സംസ്കൃത

രീതിയിലുള്ള ലിംഗസൂെന സവീകരിക്കുന്നു. ($ 3. 7)
വയാകരണികലിംഗസങ്കല്പം ലകാണ്ടു വന്ന ലിംഗനിരകപക്ഷസങ്കല്പം കപാലും
മലയാളനിഘണ്ടുക്കളിൽ പുല്ലിംഗകകന്ദ്രിതമാവന്നു. പ്രഥമലിംഗം എന്ന പരിഗണന
പുല്ലിംഗത്തിനു
കാണുകയം

നൽകുകയം

ഇതരലിംഗലത്ത/

ലെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ്

ലിംഗങ്ങലള

താലഴയായി

നിഘണ്ടുവിലുള്ളത്. ലപാത

എന്ന

നിലയിൽ സാമൂഹികമായി വിനിമയം ലെയ്യുന്ന പദങ്ങലളലയല്ലാം പുല്ലിംഗത്തിൽ
വിവരിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ

പ്രതയക്ഷമായ

ലിംഗവികവെനമാണ്

നിഘണ്ടു

തലത്തിൽ കാണുന്നത്. ($ 3. 8, 3. 10)
4. ലിംഗപ്രതയയങ്ങൾ കെരാലത തലന്ന ലിംഗസൂെന നൽകുന്നവയാണ്
കകാശിമങ്ങൾ. പും സ്ത്രീ ലിംഗകകാശിമങ്ങൾ നിഘണ്ടുവിൽ കൃതയമായ വികവെന
സവഭാവകത്താലെയാണ് അെയാളലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കകാശിമങ്ങളലെ അർഥ
വിവരണത്തിൽ
ത്തിലെയം

പുല്ലിംഗകകന്ദ്രിതരൂപങ്ങൾക്ക്
ശക്തിയലെയം

ഭാവം

സാമൂഹികമായ

നൽകുന്നു.

അധികാര

സ്ത്രീസൂെകങ്ങൾക്ക്

വികധയതവത്തിലെയം ബലഹീനതയലെയം രൂപം നൽകുന്നു. ബന്ധസൂെകം,
ലതാഴിൽകകന്ദ്രിതം

തെങ്ങിയ

സാമൂഹയസ്ഥാനം

ങ്ങളിലാണ് ലിംഗവികവെനം കൂടുതൽ പ്രകെം. ($ 4. 6)

നിർണയിക്കുന്ന

കകാശിമ
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5. ലിംഗവികവെനം നിഘണ്ടുവിൽ പ്രകെമാകുന്നത് പല തരത്തിലാണ്.
അവ ചുവലെ കെർക്കുന്നു.
(1). കമൽസൂെിപ്പിച്ചത കപാലല പ്രഥമലിംഗം എന്ന നിലയിൽ പുല്ലിംഗലത്ത
കാണുകയം അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ തലപ്പദലത്ത നിർണയിക്കുകയം
ലെയ്യുന്നു. ‘അൻ’ പ്രതയയത്തിലൂന്നിയ പദമാണ് നിഘണ്ടുവിൽ ഉെനീളം വരുന്നത്.
($ 5. 2. 1.)
(2). അർഥപരമായ ലിംഗവികവെനവം നിഘണ്ടുവിലുണ്ട്. ഒകര പദവിയിൽ വരുന്ന
ലിംഗപ്രതിനിധാനങ്ങളിൽ പുല്ലിംഗപദത്തിന് സാമൂഹയമായ സ്ഥാനം നൽകി
അധികാരലത്ത ഉറപ്പിക്കുകയം എതിർലിംഗപദങ്ങലള പുരുഷലെ അധികാര
ത്തിനു കീലഴയായി നിർണയിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. ($ 5. 2. 2.)
(3). തനിലയ നിൽക്കുകമ്പാൾ നിർലിംഗസവഭാവം പുലർത്തുന്ന പദങ്ങലള സ്ത്രീ
സൂെനകൾക്കായി

സമസ്തപദമായി

ലിംഗപ്രതയയസവഭാവം

നൽകുകയം

രൂപലപ്പടുത്തുകയം
ലെയ്യുന്നു.

അന്തയവർണങ്ങൾക്ക്

ഇത്തരത്തിൽ

ഏതപദവം

ലിംഗപരമായ അെയാളങ്ങൾ വഹിക്കാൻ സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. ഇത പ്രധാനമായം
വരുന്നത് സ്ത്രീസൂെക പദങ്ങളിലാണ്. ($ 5. 2. 3.
(4). എല്ലാ ലിംഗകത്തയം ഉൾലക്കാള്ളുന്ന പദങ്ങളലെ ലിംഗനിരകപക്ഷ സവഭാവം
മാറ്റിവയ്ക്കുകയം

അർഥവിവരണത്തിൽ

പ്രതയയരൂപം

നൽകി

പുല്ലിംഗ

വിഭാഗത്തികലക്ക് ഉൾലക്കാള്ളിക്കുന്നു. ($ 5. 2. 4 .)
(5). ബന്ധസൂെക പദങ്ങളലെ വിവരണത്തിലും ലിംഗവികവെനം കാണുന്നുണ്ട്.
അധികാര

വികധയതവഭാവം

കൂടുതൽ

പ്രകെമാകുന്നതം

ബന്ധ

സൂെകപദങ്ങളിലാണ്. ($ 5. 3. 1)
(6). ജാതി കകന്ദ്രിത സ്ത്രീ സൂെകപദങ്ങളിലും കാണുന്നത് വികവെനപരമായ
നിർമ്മിതിയാണ്. ജാതി നാമവം തത്ജാതിയിൽലപ്പട്ട പുരുഷലന പ്രതിനിധീ
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കരിക്കുന്നതം ഒകര കപരിലാണ്. ആ ജാതിയിൽലപ്പട്ട പുരുഷലെ സ്ത്രീ രൂപമായാണ്
സ്ത്രീപ്രതിനിധാനങ്ങൾ വരുന്നത്. കൂൊലത ജാതീയമായ ഉച്ചനീെതവവം ഈ
പദങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാലര വയതയസ്ത
കകാശിമങ്ങളിലൂലെ അെയാളലപ്പടുത്തുന്നു. ഉയർന്ന ജാതികളിലുള്ള സ്ത്രീകളലെ
കപരിലനാപ്പം

ബഹുമാനസൂെകനാമം

കെർക്കുന്നതായം

കാണാം.

എന്നാൽ

ഉയർന്ന ജാതിയിൽ തലന്നയള്ള പുരുഷന്മാരുലെ നാമവിവരണവമായി താരതമയം
ലെയ്യുകമ്പാൾ

പുരുഷനിർമ്മിതവിലക്കുകൾ

സ്ത്രീസൂെകപദങ്ങളിൽ

കൂടുതൽ

പ്രകെമാണ്. ($ 5. 3. 2)
(7). സാമൂഹയമായ സ്ഥാനലത്ത അെയാളലപ്പടുത്തുന്നതിൽ ലതാഴിൽ സൂെക
പദങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ലതാഴിലിലന രണ്ടു തരത്തിലാണ് നിഘണ്ടു
അെയാളലപ്പടുത്തുന്നത് . ജാതിയലെയം മറ്റു സാമൂഹയഘെകങ്ങളലെയം െലമായി
തലമുറകളായി വകമാറി വരുന്ന കുലലത്താഴിലും വിദയഭയാസത്തിലൂലെയം മറ്റും
ആർജ്ജിലച്ചടുക്കുന്ന ആർജ്ജിതലതാഴിലും. ഈ രണ്ട് ലതാഴിലുമായി ബന്ധലപ്പട്ട
പദങ്ങൾ രണ്ടു വിഭാഗകത്തയം ഉൾലക്കാള്ളുന്നുലണ്ടങ്കിലും കൃതയമായ വികവെനം
പ്രകെമാണ്. ലനയ്ത്ത്, അലക്ക്, വീടുപണി, പാെകം, പരിെരണം തെങ്ങിയവയമായി
ബന്ധലപ്പട്ട ലതാഴിലുകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉൾലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിലെ
ലതാഴിൽ എന്നതിലുപരി ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിൽ സമൂഹം സ്ത്രീകളലെ
കമൽ ൊർത്തിലകാടുക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. അറിവ്, അധികാരം, ധീരത,
കപാരാട്ടം,

കല

തെങ്ങിയവയമായി

ബന്ധലപ്പട്ട

ലതാഴിലുകലളല്ലാം

ഉൾ

ലക്കാള്ളുന്നത് പുരുഷലനയാണ്. ‘കുലം’ തലന്ന പുരുഷൻ എന്ന അർഥത്തിലാണ്
കുലലത്താഴിലുകലളയം നിഘണ്ടു അെയാളലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത്
ലതാഴിൽപരമായ അംഗീകാരം ലഭയമായിട്ടുള്ളത് പുരുഷനാണ്. ($ 5. 3. 3)
(8). പദവിെവകളിൽ കാണുന്നതം ലിംഗപരമായ ആധിപതയത്തിലെയം സാമൂഹയ
സ്ഥാനത്തിലെയം അെയാളങ്ങളാണ് . ലപണ്ണിലന അവമതിക്കാൻ പദം ഉണ്ടാകു
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കയം പുരുഷനു കനലര ഇല്ലാതിരിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. അധികാരകകന്ദ്രിത പദങ്ങൾ
പുരുഷലന മാത്രം ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. സാമൂഹയമായി രണ്ടു ലിംഗകത്തയം ഉൾ
ലക്കാള്ളുന്ന പദം ഉണ്ടാവകമ്പാഴം നിഘണ്ടു ഒരു ലിംഗലത്ത സൂെിപ്പിക്കുന്ന പദലത്ത
മാത്രം അെയാളലപ്പടുത്തി മറ്റു ലിംഗസൂെകപദലത്ത കരഖലപ്പടുത്താലത മാറ്റി
നിറുത്തുന്നതം ലിംഗവികവെനലത്തയാണ് സൂെിപ്പിക്കുന്നത്. ($ 5.4)
(9). ലപണ്ണനുഭവങ്ങലളയം നിഘണ്ടു അെയാളലപ്പടുത്തുന്നത് വിലക്കുകളായികട്ടാ
ചുമതലകളായികട്ടാ ആണ്. പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലപണ്ണിലന സൂെിപ്പിക്കുന്ന
പദങ്ങൾ ഇത ശരിവയ്ക്കുന്നു. ($ 5.5)
(10) സ്ത്രീ പുരുഷ വളർച്ചാഘട്ടകത്തയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പദങ്ങകളയം ഒകര
മൂലയത്തിലല്ല

നിഘണ്ടു

അധികാര/വികധയതവ
വളർച്ചകയാലൊപ്പം

അെയാളലപ്പടുത്തുന്നത്.
ഭാവം

തലന്ന

ഇവിലെയം
ലപണ്ണിലന

കമൽസൂെിപ്പിച്ച
പ്രകെമാണ് .

കകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള

കപാലല
ലപണ്ണിലെ

സങ്കല്പനങ്ങളം

വളരുന്നതായി പദവിശകലനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ($ 5. 6 )
(11). സ്ത്രീകലള പ്രതിനിധാനം ലെയ്യുന്ന പദങ്ങളധികവം െില സങ്കല്പനങ്ങലള
കകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്. ഒരു ലിംഗലത്ത മാത്രം ഉൾലപ്പടുത്തിലകാണ്ടുള്ള മൂലയ
സങ്കല്പനങ്ങളം ലിംഗപദവി നിർണയിക്കുന്നു. ($ 5. 7)
(12). സ്ത്രീ- പും ലിംഗത്തിൽ ഉൾലപ്പടുന്ന പദങ്ങളലെ വിനിമയമൂലയത്തിലും
പ്രകെമാവന്നത് ലിംഗപരമായ കവർതിരിവകളാണ്. ‘ലപാത’ എന്ന തരത്തിൽ
പുംലിംഗസൂെകപദങ്ങലള വിനിമയം ലെയ്യുന്നകതാലെ സ്ത്രീലിംഗസൂെകപദങ്ങൾ
ഉപകയാഗശൂനയമായി

തീരുന്നു.

അകതസമയം

സ്ത്രീകലള

അവമതിക്കാനുപകയാഗിക്കുന്ന പദങ്ങളലെ വിനിമയസാധയത കൂടുതലും പുരുഷനു
കനലരയള്ള പദം വിനിമയം ലെയ്യാതിരിക്കുന്ന പ്രവണതയം പദവിശകലനത്തിൽ
കബാധയലപ്പടുന്നു. ($ 5. 8 )
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6. ലിംഗവികവെനലത്താലൊപ്പം അത് നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവണതയം
നിഘണ്ടു തലത്തിൽ പ്രകെമാണ്. സ്ത്രീകലള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒകന്നാ രകണ്ടാ
പദങ്ങളിലൂലെയല്ലാലത ഒരു കൂട്ടം പദങ്ങളിലൂലെയാണ്. സമാനാർഥ പദങ്ങളിലൂലെ
ലിംഗപരമായമൂലയങ്ങലള നിലനിർത്താനും പുനരുത്പാദിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ
നിഘണ്ടുതലത്തിൽ പ്രകെമാണ്. സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്ന ദവന്ദവത്തിലെ അർഥ
വിവരണത്തിൽ തെങ്ങുന്ന വികവെനസവഭാവം

അതമായി ബന്ധലപ്പട്ട പദ

ങ്ങളിലലല്ലാം വയാപിക്കുന്നു. പുരുഷലന ഉന്നതമൂലയത്തിലൂന്നിയ ഗുണവികശഷണ
ങ്ങളായം സ്ത്രീലയ സാമൂഹികമായി അവർ വഹിക്കുന്ന പദവികലളകയാ ശരീര
ലത്തകയാ അെിസ്ഥാനമാക്കിയം നിഘണ്ടു വിവരിക്കുന്നു. പുരുഷന് അധികാര
ത്തിലെ ഭാവവം സ്ത്രീയ്ക്ക് വികധയതവത്തിലെ രൂപവം നൽകുന്നു. ഈലയാരു
നിർമ്മിതമൂലയലത്ത ആധാരമാക്കിയാണ് പുരുഷലെയം സ്ത്രീയലെയം ഇെങ്ങലളയം
സ്ഥാനലത്തയം നിർണയിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ- പുരുഷനുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ഓകരാ
പദങ്ങളിലും

പ്രകെമാവന്നതം

ഇത്തരത്തിലൂന്നിയ

ലിംഗവികവെനമൂലയമാണ്.

നിഘണ്ടുക്കളിലൂലെ പ്രതിെലിക്കുന്നത് സാമൂഹികമായ പുരുഷാധിപതയകബാധവം
നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിലല പുരുഷകമൽകക്കായ്മയമാണ്. ഇത്തരം ലിംഗവികവെന
മൂലയങ്ങൾലക്കതിലര പ്രതികരാധം ഉന്നയിക്കാൻ ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെിക്ക്
കഴിയന്നു. ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെി മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങലള കൂെി
ഉൾലക്കാണ്ടുള്ള പരിഷ്കരണം മലയാളനിഘണ്ടുനിർമ്മാണ കമഖലയിലും ആവശയ
മുലണ്ടന്നും

അതവഴി

നിഘണ്ടുക്കളിലല

കഴിയലമന്നും ഈ പഠനം ലവളിലപ്പടുത്തുന്നു.

ലിംഗവികവെനലത്ത

ഒഴിവാക്കാൻ

മലയാള നിഘണ്ടുക്കളിലല സ്ത്രീപ്രതിനിധാനം:
അന്തർഭാഷാശാസ്ത്രപഠനം.
തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന് മലയാളസർവകലലാശാലയി് ഡഡാക്ടർ ഓഫ്
ഫിഡലാസഫി ബിരുദത്തിനായി ഭാഷാശാസ്ത്രഫാക്ക്റിയിലല
ഭാഷാശാസ്ത്രവകുപ്പി് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്ര പ്രബ ം.

സക്കീന മീനടത്തൂർ

മാർഗനിർഡദശകലന്

ഡഡാ. എം. ശ്രീനാഥന്
ലപ്രാഫസർ, ഭാഷാശാസ്ത്രവകുപ്പ്, ഭാഷാശാസ്ത്രഫാക്ക്റി

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന് മലയാളസർവകലലാശാല
അക്ഷരം കലാമ്പസ്, വാക്കാട് പി. ഒ, തിരൂർ- 676502

2020 ലഫബ്രുവരി
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ഉപസംഹാരം

ഭാഷയിലല ലിംഗപരമായ വയതിരിക്തതലയ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം
ലെയ്യുന്ന

പഠനശാഖയാണ്

‘ഭാഷയം

ലിംഗപദവിയം’.

ഇലതാരു

അന്തർ

വവജ്ഞാനിക പഠനശാഖയാണ്. ഭാഷലയ കകന്ദ്രീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ലിംഗപദവി
പഠനങ്ങൾ ഭാഷാപ്രക്രിയയലെ വിവിധ തലങ്ങളായ സവനതലം മുതൽ വയവഹാര
തലം വലര ലിംഗവികവെനം പ്രകെമാലണന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഭാഷ പുരുഷാധിപതയ
പരമാലണന്ന് സമർഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭാഷയലെ ലിംഗപരമായ മകനാഭാവങ്ങലള
നിലനിറുത്തുന്നതം പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുന്നതം അതത് ഭാഷകളിലല കകാശിമ
ങ്ങളാണ്. അവലയ സംരക്ഷിച്ചു കപാരുന്നത് നിഘണ്ടുക്കളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള
പരികല്പനകലള അെിസ്ഥാനലപ്പടുത്തിയാണ് മലയാള നിഘണ്ടുക്കളിലല ലിംഗ
മൂലയകത്തയം അലതങ്ങലന സ്ത്രീകലള കാലങ്ങളായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുലവന്ന
അകനവഷണവം ആരംഭിക്കുന്നത്. പഠനലക്ഷയത്തിന് ആവശയമായ ദത്തകശഖരണം
നെത്തി. സാമൂഹയഭാഷാ ശാസ്ത്രത്തിലെയം

ലെമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെയം

രീതിശാസ്ത്രം ഉപകയാഗിച്ച് നെത്തിയ പഠനത്തിലൂലെ കൃതയമായം പഠനലക്ഷയലത്ത
സാധൂകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആറ് അധയായങ്ങളായി വർഗീകരിച്ച് നെത്തിയ പഠനത്തിലല പ്രധാന
നിഗമനങ്ങലളയം നിരീക്ഷണങ്ങലളയം ചുവലെ കെർക്കുന്നു. ഓകരാ നിരീക്ഷണ
ങ്ങളം ഉൾലപ്പടുന്ന ഭാഗം സൂെിപ്പിക്കുന്നതിന് അധയായഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നമ്പർ
സൂെിക വലയത്തിനുള്ളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
1. ഭാഷാപഠന കമഖലയിൽ ലിംഗം എന്ന ആശയം ആദയം കെന്നുവരുന്നത്
വയാകരണതലത്തിലും

പിന്നീെ്

സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രതലത്തിലുമാണ്.

സാമൂഹയെരം എന്ന രീതിയിലാണ് സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ ലിംഗലത്ത
പരിഗണിച്ചത്.

തെർന്ന്

ഭാഷണപ്രക്രിയയിൽ

ലിംഗലമന്ന

െരത്തിലെ
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അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവന്ന വവവിധയങ്ങകളയം പഠനവികധയമാക്കി. സ്ത്രീപുരുഷ ഭാഷണത്തിൽ വയതയാസം ഉലണ്ടന്നുമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചു. സ്ത്രീ
ഭാഷ എന്ന ആശയത്തികലക്ക് അത് വഴിമാറുകയം ലെമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രം
എന്ന ശാഖ രൂപലപ്പടുകയം ഉണ്ടായി. ($ 1. 6)
ലെമിനിസ്റ്റ്ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ ഭാഗം എന്നു പറയാവന്ന പഠനങ്ങൾ
ഒന്നും മലയാള സന്ദർഭത്തിൽ കാണാനായില്ല. അകത സമയം ഭാഷയിലല ലിംഗ
വയതിരിക്തതലയ സൂെിപ്പിക്കുന്നതരത്തിൽ ഉള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ

കപ്രമ എസ്,

പാർവതി എസ് നായർ, കസാമൻ, പി എന്നിവരുലെ പഠനങ്ങളിൽ കാണാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പൂർണമായം ഭാഷ കകന്ദ്രീകരിക്കലപ്പട്ടു ലകാണ്ടുള്ള
ലിംഗപദവി പഠനം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ($ 1. 8, 1. 8. 1)
2.
പഠനങ്ങളം

നിഘണ്ടുവമായി ബന്ധലപ്പട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഭൂരിഭാഗം
അതിലെ

വികാസലത്തകയാ

വർഗീകരണലത്തകയാ

സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു.

ഘെനലയകയാ

സംസ്കാരപഠനം,

ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലൂന്നി വന്ന പഠനങ്ങൾ വിരളമാണ്.

ഉത്ഭവ

സാമൂഹയഭാഷാ

പൂർണമായം സ്ത്രീപക്ഷ

സമീപനത്തിലൂന്നി നിഘണ്ടുവിലെ ലിംഗമൂലയലത്ത കൊദയം ലെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ($ 2. 11)
നിഘണ്ടുനിർമ്മാണത്തിലെയം

നിഘണ്ടു

സംബന്ധപഠനങ്ങളലെയം

െരിത്രപരമായ വിശകലനത്തിൽ ലതളിയന്നത്

ഇലതാരു പുരുഷനിർമ്മിത

വവജ്ഞാനികശാഖയായാണ്. പുരുഷനിർമ്മിത താത്പരയങ്ങളാണ് നിഘണ്ടു
നിർമ്മാണത്തിൽ

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ആ

താത്പരയങ്ങലള

പുരുഷ

നിർമ്മാതാക്കളായാലും സ്ത്രീനിർമ്മാതാക്കളായാലും പിന്തുെരുന്നു. അവിലെയാണ്
ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെി പ്രസക്തമാവന്നത്.

നിലനിൽക്കുന്ന നിഘണ്ടു

സങ്കല്പലത്ത സ്ത്രീപക്ഷസമീപനത്തിലൂന്നി പുനകരാകലാെനകൾക്ക് വികധയമാക്കാൻ
ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെി ശ്രമിക്കുന്നു. ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെി എന്ന
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ആശയലത്തയം

അതിലെ

സാധയതകലളയം

അവതരിപ്പിക്കുകയം

പ്രകയാഗിക്കുകയം ലെയ്യുന്ന മലയാളത്തിലല ആദയശ്രമമാണ് ഈ ഗകവഷണ
പ്രബന്ധം. ($ 2. 13, 2. 14)
3. വയാകരണിക ലിംഗസങ്കല്പലത്ത നിഘണ്ടുക്കൾ പലവിധത്തിൽ ഉൾ
ലക്കാള്ളുന്നു. ഓകരാ നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാവം സവീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളിൽ സാമയ
വയതയാസമുണ്ട്. ‘ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു’ സ്ത്രിലിംഗസൂെക സംസ്കൃത പദങ്ങലള മലയാള
ത്തിലെതായ ലിംഗപ്രതയയത്തിലൂന്നി വിവരിക്കുന്നു.

‘ശബ്ദതാരാവലി’ സംസ്കൃത

രീതിയിലുള്ള ലിംഗസൂെന സവീകരിക്കുന്നു. ($ 3. 7)
വയാകരണികലിംഗസങ്കല്പം ലകാണ്ടു വന്ന ലിംഗനിരകപക്ഷസങ്കല്പം കപാലും
മലയാളനിഘണ്ടുക്കളിൽ പുല്ലിംഗകകന്ദ്രിതമാവന്നു. പ്രഥമലിംഗം എന്ന പരിഗണന
പുല്ലിംഗത്തിനു
കാണുകയം

നൽകുകയം

ഇതരലിംഗലത്ത/

ലെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ്

ലിംഗങ്ങലള

താലഴയായി

നിഘണ്ടുവിലുള്ളത്. ലപാത

എന്ന

നിലയിൽ സാമൂഹികമായി വിനിമയം ലെയ്യുന്ന പദങ്ങലളലയല്ലാം പുല്ലിംഗത്തിൽ
വിവരിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ

പ്രതയക്ഷമായ

ലിംഗവികവെനമാണ്

നിഘണ്ടു

തലത്തിൽ കാണുന്നത്. ($ 3. 8, 3. 10)
4. ലിംഗപ്രതയയങ്ങൾ കെരാലത തലന്ന ലിംഗസൂെന നൽകുന്നവയാണ്
കകാശിമങ്ങൾ. പും സ്ത്രീ ലിംഗകകാശിമങ്ങൾ നിഘണ്ടുവിൽ കൃതയമായ വികവെന
സവഭാവകത്താലെയാണ് അെയാളലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കകാശിമങ്ങളലെ അർഥ
വിവരണത്തിൽ
ത്തിലെയം

പുല്ലിംഗകകന്ദ്രിതരൂപങ്ങൾക്ക്
ശക്തിയലെയം

ഭാവം

സാമൂഹികമായ

നൽകുന്നു.

അധികാര

സ്ത്രീസൂെകങ്ങൾക്ക്

വികധയതവത്തിലെയം ബലഹീനതയലെയം രൂപം നൽകുന്നു. ബന്ധസൂെകം,
ലതാഴിൽകകന്ദ്രിതം

തെങ്ങിയ

സാമൂഹയസ്ഥാനം

ങ്ങളിലാണ് ലിംഗവികവെനം കൂടുതൽ പ്രകെം. ($ 4. 6)

നിർണയിക്കുന്ന

കകാശിമ

243

5. ലിംഗവികവെനം നിഘണ്ടുവിൽ പ്രകെമാകുന്നത് പല തരത്തിലാണ്.
അവ ചുവലെ കെർക്കുന്നു.
(1). കമൽസൂെിപ്പിച്ചത കപാലല പ്രഥമലിംഗം എന്ന നിലയിൽ പുല്ലിംഗലത്ത
കാണുകയം അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ തലപ്പദലത്ത നിർണയിക്കുകയം
ലെയ്യുന്നു. ‘അൻ’ പ്രതയയത്തിലൂന്നിയ പദമാണ് നിഘണ്ടുവിൽ ഉെനീളം വരുന്നത്.
($ 5. 2. 1.)
(2). അർഥപരമായ ലിംഗവികവെനവം നിഘണ്ടുവിലുണ്ട്. ഒകര പദവിയിൽ വരുന്ന
ലിംഗപ്രതിനിധാനങ്ങളിൽ പുല്ലിംഗപദത്തിന് സാമൂഹയമായ സ്ഥാനം നൽകി
അധികാരലത്ത ഉറപ്പിക്കുകയം എതിർലിംഗപദങ്ങലള പുരുഷലെ അധികാര
ത്തിനു കീലഴയായി നിർണയിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. ($ 5. 2. 2.)
(3). തനിലയ നിൽക്കുകമ്പാൾ നിർലിംഗസവഭാവം പുലർത്തുന്ന പദങ്ങലള സ്ത്രീ
സൂെനകൾക്കായി

സമസ്തപദമായി

ലിംഗപ്രതയയസവഭാവം

നൽകുകയം

രൂപലപ്പടുത്തുകയം
ലെയ്യുന്നു.

അന്തയവർണങ്ങൾക്ക്

ഇത്തരത്തിൽ

ഏതപദവം

ലിംഗപരമായ അെയാളങ്ങൾ വഹിക്കാൻ സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. ഇത പ്രധാനമായം
വരുന്നത് സ്ത്രീസൂെക പദങ്ങളിലാണ്. ($ 5. 2. 3.
(4). എല്ലാ ലിംഗകത്തയം ഉൾലക്കാള്ളുന്ന പദങ്ങളലെ ലിംഗനിരകപക്ഷ സവഭാവം
മാറ്റിവയ്ക്കുകയം

അർഥവിവരണത്തിൽ

പ്രതയയരൂപം

നൽകി

പുല്ലിംഗ

വിഭാഗത്തികലക്ക് ഉൾലക്കാള്ളിക്കുന്നു. ($ 5. 2. 4 .)
(5). ബന്ധസൂെക പദങ്ങളലെ വിവരണത്തിലും ലിംഗവികവെനം കാണുന്നുണ്ട്.
അധികാര

വികധയതവഭാവം

കൂടുതൽ

പ്രകെമാകുന്നതം

ബന്ധ

സൂെകപദങ്ങളിലാണ്. ($ 5. 3. 1)
(6). ജാതി കകന്ദ്രിത സ്ത്രീ സൂെകപദങ്ങളിലും കാണുന്നത് വികവെനപരമായ
നിർമ്മിതിയാണ്. ജാതി നാമവം തത്ജാതിയിൽലപ്പട്ട പുരുഷലന പ്രതിനിധീ
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കരിക്കുന്നതം ഒകര കപരിലാണ്. ആ ജാതിയിൽലപ്പട്ട പുരുഷലെ സ്ത്രീ രൂപമായാണ്
സ്ത്രീപ്രതിനിധാനങ്ങൾ വരുന്നത്. കൂൊലത ജാതീയമായ ഉച്ചനീെതവവം ഈ
പദങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാലര വയതയസ്ത
കകാശിമങ്ങളിലൂലെ അെയാളലപ്പടുത്തുന്നു. ഉയർന്ന ജാതികളിലുള്ള സ്ത്രീകളലെ
കപരിലനാപ്പം

ബഹുമാനസൂെകനാമം

കെർക്കുന്നതായം

കാണാം.

എന്നാൽ

ഉയർന്ന ജാതിയിൽ തലന്നയള്ള പുരുഷന്മാരുലെ നാമവിവരണവമായി താരതമയം
ലെയ്യുകമ്പാൾ

പുരുഷനിർമ്മിതവിലക്കുകൾ

സ്ത്രീസൂെകപദങ്ങളിൽ

കൂടുതൽ

പ്രകെമാണ്. ($ 5. 3. 2)
(7). സാമൂഹയമായ സ്ഥാനലത്ത അെയാളലപ്പടുത്തുന്നതിൽ ലതാഴിൽ സൂെക
പദങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ലതാഴിലിലന രണ്ടു തരത്തിലാണ് നിഘണ്ടു
അെയാളലപ്പടുത്തുന്നത് . ജാതിയലെയം മറ്റു സാമൂഹയഘെകങ്ങളലെയം െലമായി
തലമുറകളായി വകമാറി വരുന്ന കുലലത്താഴിലും വിദയഭയാസത്തിലൂലെയം മറ്റും
ആർജ്ജിലച്ചടുക്കുന്ന ആർജ്ജിതലതാഴിലും. ഈ രണ്ട് ലതാഴിലുമായി ബന്ധലപ്പട്ട
പദങ്ങൾ രണ്ടു വിഭാഗകത്തയം ഉൾലക്കാള്ളുന്നുലണ്ടങ്കിലും കൃതയമായ വികവെനം
പ്രകെമാണ്. ലനയ്ത്ത്, അലക്ക്, വീടുപണി, പാെകം, പരിെരണം തെങ്ങിയവയമായി
ബന്ധലപ്പട്ട ലതാഴിലുകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉൾലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിലെ
ലതാഴിൽ എന്നതിലുപരി ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിൽ സമൂഹം സ്ത്രീകളലെ
കമൽ ൊർത്തിലകാടുക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. അറിവ്, അധികാരം, ധീരത,
കപാരാട്ടം,

കല

തെങ്ങിയവയമായി

ബന്ധലപ്പട്ട

ലതാഴിലുകലളല്ലാം

ഉൾ

ലക്കാള്ളുന്നത് പുരുഷലനയാണ്. ‘കുലം’ തലന്ന പുരുഷൻ എന്ന അർഥത്തിലാണ്
കുലലത്താഴിലുകലളയം നിഘണ്ടു അെയാളലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത്
ലതാഴിൽപരമായ അംഗീകാരം ലഭയമായിട്ടുള്ളത് പുരുഷനാണ്. ($ 5. 3. 3)
(8). പദവിെവകളിൽ കാണുന്നതം ലിംഗപരമായ ആധിപതയത്തിലെയം സാമൂഹയ
സ്ഥാനത്തിലെയം അെയാളങ്ങളാണ് . ലപണ്ണിലന അവമതിക്കാൻ പദം ഉണ്ടാകു
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കയം പുരുഷനു കനലര ഇല്ലാതിരിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. അധികാരകകന്ദ്രിത പദങ്ങൾ
പുരുഷലന മാത്രം ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. സാമൂഹയമായി രണ്ടു ലിംഗകത്തയം ഉൾ
ലക്കാള്ളുന്ന പദം ഉണ്ടാവകമ്പാഴം നിഘണ്ടു ഒരു ലിംഗലത്ത സൂെിപ്പിക്കുന്ന പദലത്ത
മാത്രം അെയാളലപ്പടുത്തി മറ്റു ലിംഗസൂെകപദലത്ത കരഖലപ്പടുത്താലത മാറ്റി
നിറുത്തുന്നതം ലിംഗവികവെനലത്തയാണ് സൂെിപ്പിക്കുന്നത്. ($ 5.4)
(9). ലപണ്ണനുഭവങ്ങലളയം നിഘണ്ടു അെയാളലപ്പടുത്തുന്നത് വിലക്കുകളായികട്ടാ
ചുമതലകളായികട്ടാ ആണ്. പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലപണ്ണിലന സൂെിപ്പിക്കുന്ന
പദങ്ങൾ ഇത ശരിവയ്ക്കുന്നു. ($ 5.5)
(10) സ്ത്രീ പുരുഷ വളർച്ചാഘട്ടകത്തയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പദങ്ങകളയം ഒകര
മൂലയത്തിലല്ല

നിഘണ്ടു

അധികാര/വികധയതവ
വളർച്ചകയാലൊപ്പം

അെയാളലപ്പടുത്തുന്നത്.
ഭാവം

തലന്ന

ഇവിലെയം
ലപണ്ണിലന

കമൽസൂെിപ്പിച്ച
പ്രകെമാണ് .

കകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള

കപാലല
ലപണ്ണിലെ

സങ്കല്പനങ്ങളം

വളരുന്നതായി പദവിശകലനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ($ 5. 6 )
(11). സ്ത്രീകലള പ്രതിനിധാനം ലെയ്യുന്ന പദങ്ങളധികവം െില സങ്കല്പനങ്ങലള
കകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്. ഒരു ലിംഗലത്ത മാത്രം ഉൾലപ്പടുത്തിലകാണ്ടുള്ള മൂലയ
സങ്കല്പനങ്ങളം ലിംഗപദവി നിർണയിക്കുന്നു. ($ 5. 7)
(12). സ്ത്രീ- പും ലിംഗത്തിൽ ഉൾലപ്പടുന്ന പദങ്ങളലെ വിനിമയമൂലയത്തിലും
പ്രകെമാവന്നത് ലിംഗപരമായ കവർതിരിവകളാണ്. ‘ലപാത’ എന്ന തരത്തിൽ
പുംലിംഗസൂെകപദങ്ങലള വിനിമയം ലെയ്യുന്നകതാലെ സ്ത്രീലിംഗസൂെകപദങ്ങൾ
ഉപകയാഗശൂനയമായി

തീരുന്നു.

അകതസമയം

സ്ത്രീകലള

അവമതിക്കാനുപകയാഗിക്കുന്ന പദങ്ങളലെ വിനിമയസാധയത കൂടുതലും പുരുഷനു
കനലരയള്ള പദം വിനിമയം ലെയ്യാതിരിക്കുന്ന പ്രവണതയം പദവിശകലനത്തിൽ
കബാധയലപ്പടുന്നു. ($ 5. 8 )

246

6. ലിംഗവികവെനലത്താലൊപ്പം അത് നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവണതയം
നിഘണ്ടു തലത്തിൽ പ്രകെമാണ്. സ്ത്രീകലള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒകന്നാ രകണ്ടാ
പദങ്ങളിലൂലെയല്ലാലത ഒരു കൂട്ടം പദങ്ങളിലൂലെയാണ്. സമാനാർഥ പദങ്ങളിലൂലെ
ലിംഗപരമായമൂലയങ്ങലള നിലനിർത്താനും പുനരുത്പാദിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ
നിഘണ്ടുതലത്തിൽ പ്രകെമാണ്. സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്ന ദവന്ദവത്തിലെ അർഥ
വിവരണത്തിൽ തെങ്ങുന്ന വികവെനസവഭാവം

അതമായി ബന്ധലപ്പട്ട പദ

ങ്ങളിലലല്ലാം വയാപിക്കുന്നു. പുരുഷലന ഉന്നതമൂലയത്തിലൂന്നിയ ഗുണവികശഷണ
ങ്ങളായം സ്ത്രീലയ സാമൂഹികമായി അവർ വഹിക്കുന്ന പദവികലളകയാ ശരീര
ലത്തകയാ അെിസ്ഥാനമാക്കിയം നിഘണ്ടു വിവരിക്കുന്നു. പുരുഷന് അധികാര
ത്തിലെ ഭാവവം സ്ത്രീയ്ക്ക് വികധയതവത്തിലെ രൂപവം നൽകുന്നു. ഈലയാരു
നിർമ്മിതമൂലയലത്ത ആധാരമാക്കിയാണ് പുരുഷലെയം സ്ത്രീയലെയം ഇെങ്ങലളയം
സ്ഥാനലത്തയം നിർണയിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ- പുരുഷനുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ഓകരാ
പദങ്ങളിലും

പ്രകെമാവന്നതം

ഇത്തരത്തിലൂന്നിയ

ലിംഗവികവെനമൂലയമാണ്.

നിഘണ്ടുക്കളിലൂലെ പ്രതിെലിക്കുന്നത് സാമൂഹികമായ പുരുഷാധിപതയകബാധവം
നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയിലല പുരുഷകമൽകക്കായ്മയമാണ്. ഇത്തരം ലിംഗവികവെന
മൂലയങ്ങൾലക്കതിലര പ്രതികരാധം ഉന്നയിക്കാൻ ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെിക്ക്
കഴിയന്നു. ലെമിനിസ്റ്റ് ലലക്സികക്കാഗ്രെി മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങലള കൂെി
ഉൾലക്കാണ്ടുള്ള പരിഷ്കരണം മലയാളനിഘണ്ടുനിർമ്മാണ കമഖലയിലും ആവശയ
മുലണ്ടന്നും

അതവഴി

നിഘണ്ടുക്കളിലല

കഴിയലമന്നും ഈ പഠനം ലവളിലപ്പടുത്തുന്നു.

ലിംഗവികവെനലത്ത

ഒഴിവാക്കാൻ
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