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1
അലങ്കാര കരണം

േഭാഷന്മാർ മിഹാതിഭീഷണമഹാ
േമാഹാമൈയെകൗഷധം

ഭാഷാേദവതതെന്റ പാദകമലം ഭക്ത്യാ
വണങ്ങീ ഞാൻ

ഭാഷാഭൂഷണസംജ്ഞമജ്ഞസുഗമം
സാഹിത്യശാ ം നവം

ഭാഷിപ്പാൻ തുനിയു േദാഷമഖിലം
േദാഷജ്ഞർ മർഷിക്കണം.

കാവ്യത്തിെന്റ സ്വരൂപം, വിഭാഗങ്ങൾ, വൃത്തിരീത്യാ�
ദികൾ, ഗുണേദാഷങ്ങൾ, അലങ്കാരങ്ങൾ — ഇതുക�
ളാകു സാഹിത്യശാ ത്തിെന്റ തിപാദ്യവിഷ�
യം. ഇവെയ ഇപ്പറഞ്ഞ മുറ ് എടു കയാകു യു�
ക്തി േചർന്നതും പഴയ ന്ഥകാരന്മാരുെട സ �
ദായവും. എങ്കിലും ഈ മെത്ത േനെര മറിച്ചിടുന്ന�
തായാൽ, ബാലന്മാർ ഹി ന്നതിൽ സൗകര്യം
അധികമുണ്ടാകുെമ േതാ കയാൽ ഒടുവിൽ പറ�
ഞ്ഞ അലങ്കാരങ്ങെള ഇവിെട ആദ്യമായി സ്താവി�

. വിഷയങ്ങെള ഏതു മുറെയ്ക്കടു ന്നതായാലും
അവ ള്ള പരസ്പരാേപക്ഷ പരിഹരിക്കെപ്പടാവുന്ന�
തുമല്ല. അലങ്കാര കരണെത്ത ആദ്യമായി സ്വീകരി�

ന്നപക്ഷം, കാവ്യെമന്നാലിന്നത് എ ള്ള അറിവ്
ശിഷ്യനു സിദ്ധിച്ചി െണ്ട കല്പിേക്കണ്ടി വരുന്നതു�
േപാെല തെന്ന, കാവ്യസ്വരൂപനിരൂപണം ആദ്യം
ആരംഭി ന്ന പക്ഷം, ഗുണേദാഷാലങ്കാരാദികളുെട
പരിജ്ഞാനെത്ത സിദ്ധവൽക്കരി വ്യവഹരിേക്ക�
ണ്ടി വരുന്നതാണു്.

1 അലങ്കാരെമന്നാെലന്ത്?

↑ 1. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ വെച്ചാന്നിൽ
വാച്യമായിട്ടിരുന്നിടും
ചമൽക്കാരം ചമ ന്ന
മട്ടലങ്കാരമായതു്.

□ കാരിക 1. വാച്യമായി ് = സ്പഷ്ടമായി ്. അർത്ഥാലങ്കാര�
ങ്ങൾ വാച്യങ്ങെളങ്കിലും ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ വണമാ �
ത്തിൽ സ്പഷ്ടമാവുകയാണേല്ലാ െച ന്നതു്.

മഹാകവികളുെട കൃതികൾ വായി േമ്പാൾ എേന്താ
ഒരു ആ ാദം നമു ് അനുഭവസിദ്ധമായി ണ്ടേല്ലാ.
ഈ ആ ാദെത്ത അനുഭവി ന്നതിനു് അനുകൂല�
മായ ബുദ്ധിയുള്ളവെര സഹൃദയന്മാർ എ പറയു .
സഹൃദയന്മാരുെട ഹൃദയത്തിനു് ആ ാദെത്ത ജനി�
പ്പി ന്നതായ കവിതാധർമ്മത്തിനു് ചമൽക്കാരെമ�

േപർ. ചമൽക്കാരത്തിനു ആ യമായ വാക്യഭം�
ഗി തെന്ന അലങ്കാരം. ആ ചമൽക്കാരം ശബ്ദെത്ത�
േയാ അർത്ഥെത്തേയാ ആ യി വരാം; അതിനാ�
ലാണു് ‘ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ െവെച്ചാന്നിൽ’ എ പറ�
ഞ്ഞത്. അർത്ഥത്തിലും േനേര ശബ്ദവാച്യമായിേട്ടാ
വാച്യാർത്ഥമവസാനിച്ചതിെന്റ േശഷം വ്യംഗ്യമായി�
ള്ളതിേലാ ഇരിക്കാം. അതിൽ വ്യംഗ്യനിഷ്ഠമായതി�

െന അലങ്കാരമായി ഗണിച്ചിട്ടില്ല; അതിേലക്കായി
’വാച്യമായിട്ട്’ എ വിേശഷണം േചർ . ഏവ�
ഞ്ച, ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ രണ്ടിെലാന്നിെന ആ യി�
ച്ചിരി ന്നതും വ്യംഗ്യഭിന്നവും ചമൽക്കാരകാരകവു�
മായ വ ‘അലങ്കാരം’ എ ് അലങ്കാരസാമാന്യ
ലക്ഷണം. േമലാൽ ഓേരാ അലങ്കാരത്തിനും ലക്ഷ�
ണം പറയുന്നിടത്ത് ഈ സാമാന്യലക്ഷണെത്ത �
ടി േചർ െകാേള്ളണ്ടതാകു . വിേശഷലക്ഷണ�
ങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ അംശങ്ങൾ ം പൂർത്തിയിരുന്നാ�
ലും ഈ സാമാന്യലക്ഷണത്തിനു േചർച്ച ഇല്ലാെത
വന്നാൽ അത് അലങ്കാരമാകുന്നതല്ല. അതിനാൽ, ‘കു�
യിൽ കാക്കെയേപ്പാെല കറുത്തതാകു ’ എ ള്ള
വ സ്ഥിതികഥനത്തിൽ ഉപമാലക്ഷണമിരുന്നാലും
അത് ഉപമാലങ്കാരമാവുന്നില്ല.

സാമാന്യലക്ഷണ കാരം ‘ശബ്ദാലങ്കാരം’, ‘അർ�
ത്ഥാലങ്കാരം’ എന്ന് അലങ്കാരം ര വിധമാകാം.
അതിൽ ാധാന്യം അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കാക�
യാൽ അവെയ ആദ്യം വിവരി . നാനാ �
കാരങ്ങളായി കാണുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾെക്കല്ലാം
ബീജഭൂതങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ ഇന്നവ എ പരി�
ഗണി .

↓ 2. ഓർത്താലതിശയം, സാമ്യം,
വാസ്തവം, േ ഷമിങ്ങെന
അലങ്കാരങ്ങെളത്തീർപ്പാൻ
നാലുതാനിഹ സാധനം.

↑ 3. ഇവെയെക്കാ തീർ
കവീ രുപമാദിെയ
തങ്കംെകാണ്ടിഹ തട്ടാന്മാർ
കങ്കണാദിെയെയന്നേപാൽ.

(1) അതിശയം, (2) സാമ്യം, (3) വാസ്തവം, (4)
േ ഷം ഈ നാെലണ്ണത്തിൽ ഒന്നായിരി ം എല്ലാ
അലങ്കാരത്തിനും ബീജം. ഒേര ബീജത്തിൽ നി�

ളവാകുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ തങ്ങളിൽ േഭദം
േതാ ന്നതാകെട്ട ൈവചി ്യവിേശഷത്താലാകു .
ലൗകികാലങ്കാരങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണം ഒ തെന്ന
ആകൃതിവിേശഷത്താൽ ൈകവള, േമാതിരം, കുണ്ഡ�
ലം എ പലവകയായി തീരുന്നതുേപാെല എ
ദൃഷ്ടാന്തം. ഇതുെകാ ് അലങ്കാരം െമാത്തത്തിൽ
(1) അതിശേയാക്തി, (2) സാേമ്യാക്തി (3) വാസ്ത�
േവാക്തി (4) േ േഷാക്തി എ നാലുവിധെമന്ന്
സിദ്ധി . ഓേരാന്നിെന്റയും സ്വഭാവെത്ത മുറ
വിവരി .

↓ 4. െചാ ള്ളതിൽ കവി ള്ള-
െതല്ലാമതിശേയാക്തിയാം;
െതല്ലിതിൻ സ്പർശമില്ലാെത-
യില്ലലങ്കാരെമാ േമ.

□ കാരിക 4. ഉള്ളതിൽ കവി ള്ള െചാെല്ലല്ലാം അതിശ�
േയാക്തി ആകു എ പൂർവ്വാർത്ഥം.

ഉള്ളതിലധികേമാ കുറേച്ചാ പറയുന്നത് ‘അതിശ�
േയാക്തി’. സാമ്യാദിമൂലകങ്ങളായ മ മൂ മാതിരി
അലങ്കാരങ്ങളിലും ഇതിെന്റ ഒരു ബി െതാ േത
മിനുക്കി കാണും. ലൗകികാലങ്കാരങ്ങൾ പകി
േതാന്നണെമങ്കിൽ നിറം കാേച്ചണ്ടതു േപാെല കാ�
വ്യാലങ്കാരങ്ങൾ ം ഫളഫളായമാനത േവണെമ�
ങ്കിൽ അതിശേയാക്തിയുെട സ്പർശം േവണെമ
താൽപര്യം. ശുദ്ധമായ വാസ്തവം ചമൽക്കാരകാരി�
യാകാത്തതിനാൽ അതിശേയാക്തിയുെട ഗന്ധം മറ്റ�
ലങ്കാരങ്ങളിലും ഗൂഢമായിെട്ടങ്കിലും കാണും; അതി�
െന ഗണിേക്കണ്ടതില്ല. ാധാന്യം മാണിച്ചാണ്
ഇവിെട നാലായി വിഭജിച്ചത്.

↑ 5. വർണ്ണ്യമാെമാന്നിെന നന്നായ്
വർണ്ണിപ്പാനതുേപാലിതു്
എ േവെറാന്നിെന ണ്ടി-
െച്ചാന്നീടുന്നതു സാമ്യമാം.

ഒരു കൃതവ വിെന്റ ധർമ്മങ്ങെള വർണ്ണി �
േമ്പാൾ ആ ധർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയുള്ളെത
പരെക്ക സമ്മതമായ അ കൃതവ വിെന ദൃഷ്ടാന്ത�
മായിെട്ടടു കാണി കയാകു ‘സാേമ്യാക്തി.’

↓ 6. ഏറ്റ റച്ചിെലേന്യ താ-
നർത്ഥപുഷ്ടി വരുംവിധം
വ സ്ഥിതികെളെച്ചാല്ക
വാസ്തേവാക്തിയതായതു്.

കടമായ അതിശേയാക്തി കൂടാെത വ ക്കളുെട
വാസ്തവസ്ഥിതികെള െചാ ന്നതു് ‘വാസ്തേവാക്തി’.

↑ 7. ര കായ്കെളാേരെഞട്ടി-
ലുണ്ടാകും േപാെല ഭാഷയിൽ
ഒേര ശബ്ദത്തിലർത്ഥം ര-

രച്ചാൽ േ ഷമാമതു്.

ഒേര െഞട്ടിൽ ഇരട്ടയായിട്ട് ര പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്ന�
തുേപാെല ഒേര ശബ്ദധാരയിൽ രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ ്
അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതു് ‘േ ഷം’.

↓ 8. ഇന്നാലു സാധനംെചാന്ന-
െതാെന്നാന്നായി തെന്നയും
ഒ ര കൾ േചർന്നി ം
നിന്നലങ്കാരമായിടും.

പഴയ ആലങ്കാരികന്മാർ അലങ്കാരങ്ങൾക്ക് േപരും
ലക്ഷണവും കല്പിച്ചതു് ഈ നാലുപാധികെള ആസ്പ�
ദമാക്കിെക്കാണ്ടല്ലായിരുന്നതിനാൽ ഒേര അലങ്കാര�
ത്തിനുതെന്ന പല അവാന്തരവിഭാഗം വരുന്നിട ്
ഒന്നിനു് ഒരുപാധിയും മെറ്റാന്നിനു് മെറ്റാരുപാധിയും
ആയിേപ്പായി എ വേന്ന ം. എങ്ങെനെയന്നാൽ,
സാരൂപ്യനിബന്ധനാ ത ശംസ സാേമ്യാക്തി�
യിൽ ഉൾെപ്പട്ട അലങ്കാരമായിരിെക്ക, കാര്യനിബ�
ന്ധനയും കാരണനിബന്ധനയുമായ അ ത ശം�
സകൾ വാസ്തേവാക്തിയിൽ േചരു . അതിന്മണ്ണം
അർത്ഥാന്തരന്യാസം, സേഹാക്തി, സമുച്ചയം മുതലാ�
യവ സാമ്യവും വാസ്തവവും ബീജമായി വരാം. ഉൽ�
േ ക്ഷ സാേമ്യാക്തിയിലും അതിശേയാക്തിയിലും
േചരും. േ ഷം മിക്ക അലങ്കാരങ്ങൾ ം സഹായി�
യായി നി ം. ഇങ്ങെന ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങ�
ളിൽ േചരുന്ന അലങ്കാരങ്ങെള ഈ ന്ഥത്തിൽ ാ�
ധാന്യവും സൗകര്യവും േനാക്കി ഏെതങ്കിലും ഒന്നിൽ
േചർ െകാ ് അവ േവെറ വിഭാഗത്തിലും േവ�
ശമുെണ്ട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരി ം.

2 സാേമ്യാക്തി വിഭാഗം

അതിശേയാക്തി, സാേമ്യാക്തി, വാസ്തേവാക്തി, േ �
േഷാക്തി എന്നീ നാലു മഹാവിഭാഗങ്ങൾ െചയ്തതിൽ,
അതി സിദ്ധാലങ്കാരങ്ങൾ അധികം സാമ്യമൂലകങ്ങ�
ളാകയാൽ ‘സാേമ്യാക്തി’ എന്ന വിഭാഗെത്ത ആദ്യം
വിവരി . അതിൽ ധാനമായ അലങ്കാരം
‘ഉപമ’.

2.1 ഉപമ
↑ 9. ഒന്നിെനാേന്നാടു സാദൃശ്യം

െചാന്നാലുപമയാമതു്;
മന്നേവ ! വിള
ച െനേപ്പാെല നി ഖം

ഒരു വ വിന് മെറ്റാന്നിേനാടു് ചമൽക്കാരകാരക�
മായ സാദൃശ്യം െചാ ന്നത് ഉപമാലങ്കാരം. ഉത്ത�
രാർദ്ധം ഉദാഹരണം. ഇവിെട മുഖത്തിന് ‘വിള ക’
എന്ന ിയ െകാണ്ട് ച േനാട് സാമ്യം പറയെപ്പ�
ട്ടിരി . അങ്ങെന െച ന്നതിൽ ചമൽക്കാരവും
ഉ ്. അതിനാൽ ഇത് ഉപമാലങ്കാരമായി. ഉപമ
െച ന്നതിൽ നാെലണ്ണങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടു :

(1) ഏതിെന മെറ്റാന്നിേനാട് ഉപമി േവാ അത്
‘ഉപേമയം’; (2) ഉപേമയം ഏതിേനാട് തുല്യെമ
പറയെപ്പടു േവാ അത് ‘ഉപമാനം’; (3) ഉപമാേനാ�
പേമയങ്ങൾ രണ്ടിലും തുല്യമായിരി ന്ന ധർമ്മം
‘സാധാരണ ധർമ്മം’; (4) സാദൃശ്യെത്ത റി ന്ന
ശബ്ദം ‘ഉപമാവാചകം’.

കൃേതാദാഹരണത്തിൽ ‘മുഖം’ ഉപേമയം; ‘ച ൻ’
ഉപമാനം; ‘വിള ക’ സാധാരണ ധർമ്മം; ‘േപാെല’
ഉപമാവാചകം. ഇവ നാലും തികഞ്ഞി ള്ള ഉപമയ്ക്ക്
‘പൂർേണ്ണാപമ’ എ േപർ. േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 1. ൈദത്യൻ മത്തൻ നിൻ വരത്താ-
െലാരുത്തൻ താരകാഭിധൻ
ജഗത്തി വിപത്തിന്നായ്
ജനിച്ചാൻ ധൂമേകതുേപാൽ. — കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ താരകാസുരൻ ‘ജഗത്തി വിപത്തിന്നായി�
ത്തീരുക’ എന്ന ധർമ്മം പുരസ്കരി ് ധൂമേകതുവിേനാ�
ടു് ഉപമിക്കെപ്പട്ടിരി .

സാധാരണ ധർമ്മം ചിേലട ് ‘ബിംബ തിബിം�
ബഭാവം’ െകാ ം ചിേലട ് ‘വ തിവ ഭാ�
വം’ െകാ ം മ ചിേലട ് ‘േ ഷം’ െകാ ം സാ�
ധിേക്കണ്ടതായിരി ം. ബിംബ തിബിംബഭാവ�
ത്തിനു ലക്ഷണം.

↑ 10. വർണ്ണ്യാവർണ്ണ്യങ്ങൾതൻ ധർമ്മ-
മുണ്മയിൽ ഭിന്നെമങ്കിലും
ബിംബത്തിൻ തിബിംബം േപാ-
െലാ താെന സാമ്യതഃ
സങ്കല്പിപ്പതു താൻ ബിംബ-

തിബിംബത്വമായതു്.

വർണ്ണ്യാവർണ്ണ്യങ്ങൾ ഉപമാേനാപേമയങ്ങൾ. അവ�
ള്ള ധർമ്മങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ േവെറയായിരുന്നാ�

ലും സാദൃശ്യാതിേരകത്താൽ ഒരു വ വിെന്റ വാസ്തവ�
ശരീരവും തിഫലിച്ച ശരീരവും േപാെല ഭിന്നമെല്ല�

ള്ള സങ്കല്പത്തിൽ രണ്ടാക്കിക്കാണി കയാകു
ബിംബ തിബിംബഭാവം. ഉദാഹരണം:

↓ 2. വിവാഹദീക്ഷാകലശം കഴി ടൻ
െവളുത്തപൂേഞ്ചല ധരി കന്യക;
നിലയ്ക്കേവ മാരികളൂഴിേദവിയാൾ
നിരന്തരം പൂത്തിടുമാ ദർഭേപാൽ. — കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട ദീക്ഷാകലശം കഴി ് പൂേഞ്ചല ധരിച്ച
പാർവതിെയ മാരി നിലച്ച ഉടെന പൂത്തിരി ന്ന
ആ ദർഭകേളാടു കൂടിയ ഊഴിേദവിേയാടു് ഉപമിച്ചി�
രി . ഇതിൽ ഉപേമയമായ പാർവതി ം ഉപമാ�
നമായ ഊഴിേദവി ം ധർമ്മങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളാകു ;
എന്നാൽ ദീക്ഷാസ്നാനാനന്തരകൃതമായ പൂേഞ്ചലാ�
ധാരണമാകുന്ന ഉപേമയധർമ്മവും വർഷാനന്തരജാ�
തമായ കാശപുഷ്പധാരണവും അത്യന്തസാമ്യത്തിൽ
ഭിന്നമെല്ല ് സങ്കല്പിക്കെപ്പട്ടിരി .

വ തിവ ഭാവെമന്നതു് സാദൃശ്യത്താലുള്ള അേഭ�
ദവിവക്ഷ കൂടാെത ഉപമാനത്തിെന്റ അവസ്ഥകൾ ്
എതിരായി ഉപേമയത്തിനും അവസ്ഥകെള കല്പിക്ക�
യാകു . ഉദാഹരണം:

↑ 3. പാേട നാളം പിരി െള്ളാരു സരസിജെമാ ന്ന
മുഗ്ദ്ധാനനെത്ത

കൂെട െടത്തിരിച്ചഗ്ഗതിയതിലുമേഹാ! ദക്ഷയാം
പക്ഷ്മളാക്ഷി

ബാഢം പീയൂഷവും വൻവിഷവുമധികമായ്
േതെച്ചടുത്താക്കടാക്ഷം

ഗാഢം മന്മാനസത്തിൽ കഠിനമിഹ
കുഴിച്ചിട്ടതിന്മട്ടിലാക്കീ. — മാലതീമാധവം.

□ പദ്യം 3. മാധവെന്റ അനുസ്മരണം. ഉത്സവസ്ഥല ്
മുേമ്പാ നട നീ ന്ന ആനയുെട പുറത്തിരു മാലതി
മാധവെന ക . ക മറയുന്നത് വെര അവൾ അവെന
തിരി തിരി േനാക്കി. ദക്ഷ = സമർത്ഥ. പക്ഷ്മളാ�
ക്ഷി = സുന്ദരി.

ഇവിെട മാലതീമുഖെത്ത താമരേയാട് ഉപമി ന്ന�
തിൽ ‘തണ്ട് പിരിഞ്ഞിരി ’ എ ള്ള ഉപമാ�
നാവസ്ഥയുെട സ്ഥാന ് ‘കഴു തിരിച്ചിരി ’
എന്ന അവസ്ഥ ഉപേമയത്തിലും നിബന്ധിക്കെപ്പട്ടി�
രി . എന്നാൽ ഇതിൽ കഴുത്തിനും തണ്ടിനും
തമ്മിൽ ബിംബ തിബിംബഭാവം കൂടി ഉണ്ട്. ശു�
ദ്ധമായ വ തിവ ഭാവത്തിന് േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

↓ 4. വിമല ഭയാേലെറ
േക്കാമളം തന്വീ! നിൻ മുഖം
ശ്യാമലക്ഷ്മവിനിർമുക്ത-
േസാമബിംബസമാനമാം. — സ്വ.

□ പദ്യം 4. നായികാമുഖവർണ്ണന. ശ്യാമ…മുക്തം = കറുത്ത
പാടു മാ േപായ.

ഇവിെട വിമല ഭ െകാ ള്ള േകാമളത്വത്തിനും
ശ്യാമലക്ഷ്മവിനിർമുക്തത ം വ തിവ ഭാവം
മാ േമ ഉ .

വാസ്തവത്തിൽ ഉപമാനപക്ഷത്തിലും ഉപേമയപക്ഷ�
ത്തിലും അർത്ഥം രണ്ടാെണങ്കിലും രണ്ടിെനയും പറ�
യുന്ന ശബ്ദം ഒന്നാകയാൽ ര ം ഒ തെന്ന എ
കല്പി കയാകു േ ഷം. ഉദാഹരണം:

↑ 5. ാർത്ഥിച്ചാൽ പദേമകെമങ്കിലുമേഹാ!
മുേന്നാെട്ടടുക്കാ ദൃഢം,

േ ാധിച്ചാൽ വിറയാർന്നിടും പുനരുടൻ
ൈവവർണ്ണ്യവും കാട്ടീടും

കൂട്ടാക്കാെത പിടിച്ചിഴച്ചിടുകിേലാ സ്തംഭം പിടിച്ചീടുേമ
കഷ്ടം! മൂഢനു വാണിയാര്യസഭയിൽ േകഴും

നേവാഢാസമം. — സ്വ.

ഇവിെട വാണി നേവാഢയായുള്ള ീേയാടുള്ള
ഉപമയിൽ വ േതാഭിന്നങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ ഒേര
പദങ്ങളാൽ തിപാദിക്കെപ്പടുന്നവയാകയാൽ അഭി�
ന്നങ്ങളായി ഗണിക്കെപ്പട്ടിരി . എങ്ങെന? വാ�
ണി, ാർത്ഥിച്ചാൽ പദം മുേന്നാെട്ടടുക്കാതിരി ന്ന�
തു്, എ മനസ്സിരുത്തി േനാക്കിയാലും ശബ്ദം െവളി�
യിേല ് പുറെപ്പടാതിരി കയാകു ; നേവാഢയാ�
കെട്ട, വിളിച്ചാെലാരടി േപാലും അടു വരാതിരി �
കയാകു . വിറയാർന്നിടുകെയന്നതു് രണ്ടിനും തുല്യം
തെന്ന. വാണി ൈവവർണ്ണ്യം വർണ്ണങ്ങളാകുന്ന
അക്ഷരങ്ങൾ ള്ള വികാരമാകു ; നേവാഢയ്ക്കാക�
െട്ട നിറം പകരുകയാണു്. വാണി സ്തംഭം പിടി ക
എന്നതു് സ്തംഭി നി േപാവുക; നേവാഢ തൂണിൽ
െകട്ടിപ്പിടി കയും.

ഉപമ പലമാതിരിയിൽ വകേഭദങ്ങളുണ്ടാകും;
അതിൽ ധാനെപ്പട്ടവെയ ഇവിെട വിവരിക്കാം:

2.1.1 ലുേപ്താപമകൾ

ഉപമാേനാപേമേയാപമാവാചകസാധാരണധർമ്മങ്ങൾ
നാലും തിക ള്ളതു് ‘പൂർേണ്ണാപമ’ എ മുൻപു�
തെന്ന സ്താവി വേല്ലാ. ഇവയിൽ ചിലതിനു
േലാപംവന്നാലും വിേരാധമില്ല; അങ്ങെനയുള്ള
ഉപമ ് ‘ലുേപ്താപമ’ എ േപർ.

↓ 11. ധർേമ്മാപമാേനാപേമയ-
വാചകങ്ങളിെലാന്നിേനാ,
രണ്ടിേനാ മൂന്നിേനാ േലാപം
വന്നാലുപമ ലുപ്തയാം.

1. വാചകലുപ്ത 2. ഉപമാനലുപ്ത 3. ധർമ്മലുപ്ത 4. ധർ�
േമ്മാപമാനലുപ്ത 5. ധർമ്മവാചകലുപ്ത 6. ധർേമ്മാപ�
മാനവാചകലുപ്ത — ഇങ്ങെന ആറുവിധത്തിൽ ലുേപ്താ�
പമകൾ സംഭവി ം. ഉപേമയലുപ്തകൾ സം തത്തി�
ലുണ്ട്. ഉദാഹരണം:

↑ 6. (1) ഉർവ്വശീലളിതയാമിവൾ
(2) സമയില്ല സുന്ദരി ജഗ േയ
(3) ശർവ്വരീശസദൃശാസ്യയാൾ
(4) ശരിയാെയാരുത്തിയിഹ നാസ്തിയാം
(5) പല്ലവാധരി മേനാഹരാംഗിയിവൾ
(6) േപടമാന്മിഴി പടുത്വേമാ-

ടുല്ലസിെച്ചാരു വിലാസഭംഗിയതുെകാ
(7) മന്മഥവധൂയതി — സ്വ.

ഇതിൽ (1) വാചകലുപ്ത: ‘ഇവൾ’ ഉപേമയം; ഉർവ്വശി
ഉപമാനം; ലളിതത്വം ധർമ്മം. വാചകെത്ത റി �
ന്നതിനു ശബ്ദമില്ല; അതു് സമാസത്താലുണ്ടാകു .
(2) ഉപമാനലുപ്ത: ‘ഇവൾ’ ഉപേമയം; ‘സൗന്ദര്യം’
ധർമ്മം; ‘സമ’ വാചകം; ഉപമാനം ശൂന്യം. (3) ധർ�
മ്മലുപ്ത:’ആസ്യം’ ഉപേമയം; ‘ശർവരീശൻ’ ഉപമാ�
നം; ‘സദൃശം’ വാചകം; സൗന്ദര്യം എന്ന ധർമ്മം
സ്പഷ്ടമാകയാൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരി . (4) ധർ�
േമ്മാപമാനലുപ്ത: ‘ഇവൾ’ ഉപേമയം; ‘ശരി’ വാചകം;
(5) ധർമ്മവാചകലുപ്ത: ‘അധരം’ ഉപേമയം; ‘പല്ലവം’
ഉപമാനം; േശഷമില്ല. (6) ധർേമ്മാപമാനവാചക�
ലുപ്ത: ഇതിൽ േപടമാനിെന്റ മിഴി ഉള്ളവൾ എ
പറേയണ്ടതിൽ ഉപമാനമായ േപടമാനിെന്റ മിഴിയും
മേനാഹരെമന്ന ധർമ്മവും, േപാെല എന്ന വാചകവും
േലാപിച്ചിരി .

ഈ ആറുവക ലുപ്തകേള മലയാളത്തിൽ സംഭവി .
‘ഉപേമയലുപ്ത’, ‘ധർേമ്മാപേമയലുപ്ത’ എന്ന് ഉപേമയ�
േലാപമുള്ള ര വകേഭദങ്ങൾ കൂടി സം തത്തിലു�
ണ്ടാവും. അതിനുദാഹരണം ‘മന്മഥവധൂയതി’ എ ്.
ഇവിെട ആത്മാവിെന മന്മഥവധുവിെനേപ്പാെല ആച�
രി എ ള്ള വി ഹത്തിൽ ആത്മാവാകുന്ന
ഉപേമയത്തിനു് േലാപം; ‘യ’ എന്ന് േകൾ ന്ന �
ത്യയം വാചകം; മന്മഥവധു ഉപമാനം; വിലാസഭം�
ഗി ധർമ്മം; ആ ധർമ്മെത്ത പറയാതിരുന്നാൽ ഇതു
തെന്ന ധർേമ്മാപേമയലുപ്തയും ആകും.

2.1.2 മാേലാപമ

ഒരു ഉപേമയെത്ത തെന്ന പല ഉപമാനങ്ങേളാട് ഉപ�
മി ന്നത് ‘മാേലാപമ’. ഉദാഹരണം:

↓ 7. കാർെകാ മിണ്ടാെതാരു െകാണ്ടൽേപാെല
കേല്ലാലമില്ലാെതഴുമാഴിേപാെല
കാറ്റിൽ െപ്പടാദ്ദീപവുെമന്നേപാെല
നിഷ്പന്ദമായ് ാണനടക്കിെവ ം. — കു. സം.

ഇതിൽ ാണായാമസ്ഥിതനായ ദക്ഷിണാമൂർത്തി�
് മൂ പമാനങ്ങൾ നിബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി .

□ പദ്യം 7. ശിവെന്റ തപഃസ്ഥിതി വർണ്യം: കാർെകാ �
മിണ്ടാത്ത = െപയ്യാറായി ം ഇടികുടുങ്ങാത്ത.

2.1.3 രശേനാപമ

പൂർേവാപമയിെല ഉപമാനെത്ത ഉത്തേരാപമയിൽ
ഉപേമയമാക്കി അേനകം ഉപമകെള െമട േകാർ�
ത്തതുേപാെല നിബന്ധിച്ചാൽ ‘രശേനാപമ’. ഉദാഹ�
രണം:

↑ 8. െമാഴിയധരംേപാൽ മധുരം
െമാഴിേപാലത്യച്ഛവർണ്ണമാം േമനി
മിഴിേമനിേപാലതിരതി
മിഴിേപാലത്യന്തദുസ്സഹം വിരഹം — സ്വ.

□ പദ്യം 8. വിരഹിവാക്യം: അത ച്ഛവർണ്ണം — െമാഴിപക്ഷ�
ത്തിൽ ശുദ്ധ വർേണ്ണാച്ചാരങ്ങളുള്ളതു്; േമനിപക്ഷത്തിൽ
നല്ലനിറം. അതിരതി — മിഴിപക്ഷത്തിൽ അധികം താൽ�
പര്യം ജനിപ്പി ന്നതു്; േമനിപക്ഷത്തിൽ രതിെയ അതി�
ശയി ന്നതു്.

2.1.4 സാവയേവാപമ

ഉപമാേനാപേമയങ്ങൾ ് അവയവം കല്പി ് േത്യ�
കം ഉപമിച്ചാൽ സാവയേവാപമ. ഉദാഹരണം:

↓ 9. തളിരുേപാലധരം സുമേനാഹരം
ലളിതശാഖകൾ േപാെല ഭുജദ്വയം
കിളിെമാഴി തനൗ കുസുേമാപമം
മിളിതമുജ്ജ്വലമാം നവയൗവനം — ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇവിെട ശകുന്തളെയ ലതേയാടുപമി ന്നതിൽ
ഓേരാ അവയവത്തിനും ഉപമ െചയ്യെപ്പട്ടിരി .
ഉപമാബീജമായ സാദൃശ്യാർത്ഥെത്ത കവികൾ
പലവിധമായി സമ്പാദിക്കാറു ്. മാർഗ്ഗ ദർശന�
ത്തിനായി അതിൽ ധാനങ്ങെള കാണി :

↑ 12. സമം സമാനം സദൃശം
തുല്യം േപാൽ േപാെലെയന്നേപാൽ.

↓ 13. ഒപ്പം നിഭം സന്നിഭം ച
കല്പം േദശ്യമിവാദികൾ
വിേരാധി ബ ചങ്ങാതി
സജാതീയം സേഹാദരം.

□ കാരിക 13. കല്പം, േദശ്യം ഇവ ആദികൾ എ പദേച്ഛ�
ദം. ഇവ തുടങ്ങിയ സം തവാ കളും വാചകപദമായി
വരും എന്നർത്ഥം.

↑ 14. എതിരന നമധികം
തിപക്ഷം സപക്ഷവും

െപാരു പടെവ
നിന്ദി ഹസിച്ചിടും.

↓ 15. സ്പർദ്ധി ജയി
േ ാഹി സഹിച്ചിടാ
അതിെന്റ േശാഭ േനടു
അതിൻകാന്തി ഹരിച്ചിടും.

↑ 16. അതിൻ സ്ഥാനത്തിനുചിതം
അതിനാൽ കുമ്പിടെപ്പടും
ഉപമാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകു-
മിങ്ങെന പല ഭംഗിയിൽ.

ഇവയിൽ ഏതാനും ചിലതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↓ 10. കുംഭീകുേലാത്തമൻ തുമ്പിക്കരം െകാ
കുമ്പി കൂപ്പീടുമൂരുകാണ്ഡങ്ങളും
കുംഭീ മസ്തകസന്നിഭജാനുവു-
മംേഭാജബാണനിഷംഗാഭജംഘയും.

— അദ്ധ്യാത്മരാമായണം.
↑ 11. വൻ െതന്നേല ലയുമുല്പലനൽ സൂന-

ച്ചാഞ്ചാട്ടേമാടു പടെവ മധീരേനാട്ടം
മാൻേപടേയാടു ഗിരികന്യകതാൻ ഹിേച്ചാ?
മാൻേപടതെന്ന ഗിരികന്യേയാടഭ്യസിേച്ചാ?

— കു. സം.

□ പദ്യം 10. ഊരു = തുട. ജാനു = മു ്. നിഷംഗം =
ആവനാഴി. ജംഘ = മുഴംകാൽ.

അതിെന ജയിച്ചതു്, ഹസി ന്നതു്, അതിേനാ�
ടു െപാരുന്നതു് ഇത്യാദികളിൽ സാദൃശ്യാർത്ഥം
വാച്യമല്ലാത്തതിനാൽ ലക്ഷണെകാ സാധി�
േക്കണ്ടിയിരി ന്നതുെകാ ് ഈമാതിരി ഉപമ ്
‘ലക്ഷിേതാപമ’ എ േപർ െകാടുക്കാം.1
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2 ഭാഷാഭൂഷണം

2.2 അനന്വയം

↓ 17. തേന്നാടുസമമായ് താൻ താ-
െന െചാന്നാലനന്വയം
ഇ വി വിേനാെടാപ്പം.
സുന്ദരാകൃതി ഭാസുരൻ

േവെറ ഒരു സദൃശവ ഇെല്ല കാണിപ്പാൻ േവണ്ടി
ഒരു വ വിെന അതിേനാടു തെന്ന ഉപമി ന്നതു്
‘അനന്വയം’. തേന്നാടു് തനി ് സാദൃശ്യം അന്വയി�
ക്കാത്തതിനാൽ ‘അനന്വയം’ എന്ന േപർ അന്വർത്ഥ�
മാകു . ച െനേപ്പാെല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ
േവണെമങ്കിൽ ച ൻതെന്നേയ ഉ എ പറയുന്ന�
തിനാൽ ച നു് സൗന്ദേര്യാൽക്കർഷം ഫലി .
േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 12. ഗഗനം ഗഗനം േപാെല
സാഗരം സാഗേരാപമം

ീമൂലകനൃപെന്നാപ്പം
ീമൂലകനൃപാലകൻ

ആദ്യെത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ സൗന്ദര്യം എന്ന സാ�
ധാരണ ധർമ്മം പറയെപ്പട്ടിരി ; ഇതിൽ ൈവപു�
ല്യം മുതലായ സാധാരണധർമ്മങ്ങൾ ഊഹ്യങ്ങളാ�
യിരി െവ േഭദം.

2.3 ഉപേമേയാപമ

↓ 18. ഉപമി ന്നതേന്യാന്യ-
മുപേമേയാപമാഖ്യമാം;
വിപുലാ കൃപേപാൽ കീർത്തി
നൃപ! േത കീർത്തി േപാൽ കൃപ.

ഉപേമയെത്ത ഉപമാനേത്താടു് ഉപമിച്ചതിെന്റ േശ�
ഷം മറി ് ഉപമാനെത്ത ഉപേമയേത്താടും ഉപമി �
ന്നതു് ‘ഉപേമേയാപമ’ എ േപരായ അലങ്കാരം;
ഉപേമയേത്താടും ഉപമി ക എന്ന് േപരിനു് അർത്ഥ�
സാംഗത്യം. സാദൃശ്യസമ്പാദകമായ അർത്ഥം ഒന്നാ�
യിരിെക്ക ഉപേമയെത്ത ഉപമാനേത്താടു് ഉപമിച്ചാൽ
ഉപമാനത്തിനു് ഉപേമയേത്താടും ഉപമ സിദ്ധമാകു�

. അതിെന വിേശഷിെച്ചടു പറയുന്നതു് ഇവ
സാദൃശ്യം സംഭവി കയാെണങ്കിൽ അേന്യാന്യം
തെന്നയല്ലാെത മൂന്നാമെതാന്നിേനാടിെല്ല കാണി�

ന്നതിൽ പര്യവസാനി . ൈവപുല്യവിഷയ�
ത്തിൽ നൃപെന്റ കീർത്തി തുല്യമായി ് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കൃപ ഒന്നല്ലാെത മൂന്നാമെതാന്നിെല്ല ് കൃ�
പാകീർത്തികൾ രണ്ടിനും ഉൽക്കർഷം സിദ്ധി .
േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 13. കരിയിതു ഗിരിെയേപ്പാെല
ഗിരിയിക്കരിെയന്നേപാെലയത ച്ചൻ
അരിവി മദാംബുസമം,
െചാരിയു മദാംബുേപാലരിവി. — സ്വ.

പൂർേവാദാഹരണത്തിൽ രാജാവു് വർണ്ണനീയനാക�
യാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃപാകീർത്തികൾ ര ം �
കൃതം തെന്ന. ഉത്തേരാദാഹരണത്തിൽ ‘കരിയിതു’
എ ം ‘ഇക്കരി’ എ ം പറകയാൽ ആന കൃതവും
പർവ്വതം അ കൃതവും ആകു .

2.4 തീപം

↓ 19. ഉപമാേനാപേമയത്വം
മറിച്ചിട്ടാൽ തീപമാം
െനേന്മനിവാകതൻ പുഷ്പം
നിേന്മനിെക്കാപ്പമാം ിേയ!

സിദ്ധമായ ഉപമാനെത്ത ഉപേമയമാക്കി ഉപമി�
ക തീപാലങ്കാരം. തീപം = വിപരീതം എ

ശബ്ദാർത്ഥം. ാേയണ ഉപമി ന്നെതല്ലാം ഗുണാ�
ധിക്യമുള്ള വ വിേനാടാകു . അതിനു് ൈവപ�
രീത്യം െച േമ്പാൾ ഉപേമയത്തിനു് ഉപമാനേത്ത�
ക്കാൾ ൈവശിഷ്ട്യം സിദ്ധി . േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

↑ 14. നിൻ േന ത്തിനു തുല്യമാം കുവലയം
െവള്ളത്തിനുള്ളത്തിലായ്,

നിന്നാസ്യ ഭേതടുമമ്പിളിെയാളിക്കെപ്പ
കാർെകാണ്ടലാൽ;

അന്നത്തന്വികൾ നിെന്നാെടാത്ത നടയുേള്ളാര
മണ്ടീടിനാർ;

നിെന്നൗപമ്യവുമി കാണ്മതു െപാറു ന്നില്ലേഹാ !
ദുർവ്വിധി. — സ്വ.

□ പദ്യം 14. വർഷാഗമത്തിൽ വിരഹിവാക്യം. ഇടികുടുക്കം
േകൾ േമ്പാൾ അരയന്നങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിേല തിരി
േപാകുെമന്ന കവി സിദ്ധി. തീപം ആദ്യെത്ത മൂ
പാദങ്ങളിൽ മാ ം.

↓ 20. ഉപമാനം വ്യർത്ഥെമ
കഥിച്ചാലും തീപമാം;
വമ്പി െന്നന്തിനി ര്യൻ
നിൻ താപം തപിക്കേവ.

ഉപേമയം െകാ തെന്ന ഉപമാനത്തിെന്റ േയാ�
ജനെമല്ലാം സിദ്ധി ന്ന സ്ഥിതി ് ഉപമാനം വ്യർ�
ത്ഥം തെന്ന എ െചാ ന്നതും ‘ തീപം’ തെന്ന.
േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 15. തവ കീർത്തിയും ദ തിയുമുള്ളേപാതു പി-
ന്നിവെരന്തിെന കരുതുെമ്പാെഴാക്കേവ
പരിേവഷെമെന്നാരു മിേഷണ കുണ്ഡലം
പരിേചാടിടു വിധി ച സൂര്യരിൽ — സ്വ.

ഇവിെട വർണ്ണനീയനായ രാജാവിെന്റ കീർത്തിയു�
ള്ള സ്ഥിതി ് ച നും താപമുള്ള സ്ഥിതി ് സൂ�
ര്യനും നിഷ്ഫലമാെണ ് ഹ്മാവു വിചാരി ന്നതാ�
യി നിബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി . ച സൂര്യന്മാർ ്
ചില സമയം പരിേവഷം കാണുന്നതു് ഈ വിചാരം
വരുേമ്പാൾ ഹ്മാവു് അവെര ചുറ്റി വര ന്ന കുണ്ഡല�
േരഖ എ ് കല്പിക്കെപ്പട്ടിരി . പ ് ന്ഥെമഴു�

കാർ വീഴക്ഷരങ്ങെള െവ ന്നതിനു് അതിെന ചുറ്റി
ഒരു വട്ടം ഇ വ . അതിെന്റ മ ്,

2.5 (ദീ)തീപം
തീപം അല്പാല്പൈവചി ്യേഭദത്താൽ ഇനിയും

പലമാതിരിയിൽ വരാം; എന്നാൽ അെതല്ലാം
ആദ്യം പറഞ്ഞ ലക്ഷണത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതാക�
യാൽ േവെറ ലക്ഷണം ഇവിെട െചയ്യെപ്പടുന്നില്ല.

അനന്വയം, ഉപേമേയാപമ, തീപം ഈ മൂ ം ഉപ�
മയുെട തെന്ന വകേഭദങ്ങെളന്ന് ചില ആലങ്കാരിക�
ന്മാർ അഭി ായെപ്പടു .

2.6 രൂപകം

↓ 21. അവർണ്ണ്യേത്താടു വർണ്ണ്യത്തി-
ന്നേഭദം െചാൽക രൂപകം;
സംസാരമാം സാഗരത്തി-
ലംസാന്തം മുെങ്ങാലാ സേഖ!

ഉപമാനവും ഉപേമയവും ര വ ക്കളല്ല ഒ തെന്ന
എ ് അേഭദം കല്പി ് ഉപമാനധർമ്മെത്ത എടു ്
ഉപേമയത്തിൽ വ ന്നതു് ‘രൂപകം’. ഒന്നിെന്റ രൂപം
മെറ്റാന്നിനു െകാടു ന്നതു് എ ് രൂപകശബ്ദത്തിനു്
അർത്ഥേയാജന. ഉപമയിൽ ഉപമാനെമ ം ഉപ�
േമയെമ ം രണ്ടായി ് കാണെപ്പടുന്ന വ ക്കളിൽ
ഉള്ള േഭദബുദ്ധിെയ ഉേപക്ഷിച്ചാൽ അതു് രൂപകമാ�
വും. രൂപകം ഉപേമയമാകുന്ന ഭിത്തിയിൽ ഉപമാന�
ത്തിെന്റ ചി െമഴുതു എ ് പറയാം. ഉദാഹരണ�
ത്തിൽ, പല ധർമ്മങ്ങെള െകാ ള്ള സാദൃശ്യം �
മാണി ് സംസാരം എ പറയുന്നതു് ഒരു സാഗരം
തെന്ന എ ് അേഭദം കല്പിക്കെപ്പട്ടിരി . സാ�
ഗരത്തിെലന്നേപാെല സംസാരത്തിൽ മുെങ്ങാലാ
എ പറഞ്ഞാൽ ഇതുതെന്ന ഉപമയാകും. േവെറ
ഉദാഹരണം:

↑ 16. താരിൽത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചലമധുപകുലാരാമ!
രാമാജനാനാം

നീരിൽത്താർബാണ!
ൈവരാകരനികരതേമാമണ്ഡലീചണ്ഡഭാേനാ!

േനെരത്താേതാരു നീയാംെതാടുകുറി
കളയാെയ്ക േമഷാ കുളി ം-

േനരത്തിന്നി റം വി മനൃവര! ധരാ ഹന്ത!
കല്പാന്തേതാേയ. — പുനം ന തിരി.

□ പദ്യം 16. രാജ തി. വി മനൃവര! ഏഷാധരാ കാല്പാ�
ന്തേതാേയ കളി േന്നരത്തിന്നി റം എ ം നീയാം
െതാടുകുറി ഹന്ത! കളയായ്ക എ ് ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
അന്വയം. പൂർവാർദ്ധം വി മനൃവരെന്റ വിേശഷണ�
ങ്ങൾ — സംേബാധനകൾ. ഏഷാ ധരാ = ഈ ഭൂമി.
താരിൽത്തന്വി = ലക്ഷ്മീ േദവി. താരിൽ …ലാരാമൻ =
ലക്ഷ്മീേദവിയുെട കടക്കൺമുനയാകുന്ന വണ്ടിൻകൂട്ടത്തി�
നു് ആരാമമായി ള്ളവൻ, രാമാജനം = ീകൾ, നീ�
രിൽത്താർബാണൻ = കാമേദവൻ, ൈവരാകരൻ =
(ൈവരത്തിനു് ആകാരമായവൻ) ശ , നികരം = കൂട്ടം,
ചണ്ഡഭാനു = ഉ കിരണങ്ങൾ െപാഴി ന്ന സൂര്യൻ,
ൈവരാ…ഭാനു = ശ ട്ടമാകുന്ന ഇരുട്ടിനു് ചണ്ഡഭാനു
ആയി ള്ളവൻ, േനെരത്താെതാരു = തുല്യതയില്ലാത്ത,
(പരമ്പരിതരൂപകം േനാ ക.) ഈ പദ്യത്തിെല
‘ഹന്ത’യ്ക്കാണു് ‘അന്ത ഹന്തയ്ക്കിന്തപ്പ ’ കിട്ടിയതു്.

ഇവിെട ‘നീയാം െതാടുകുറി’ എന്ന് രാജാവിെന ഭൂമി�
യുെട തിലകമാക്കി രൂപണം െചയ്തിരി .

(1) നിരവയവം (2) സാവയവം (3) പരംപരിതം
എ ് രൂപകം മൂ വിധം. ഉപമാേനാപേമയങ്ങൾ�

് അവയവവിഭാഗം െചയ്യാെത െമാത്തത്തിൽ
ഒന്നിെന മേറ്റതാക്കി രൂപണം െച ന്നതു് നിരവ�
യവം. ‘സംസാരമാം സാഗരത്തിൽ’ എ ം ‘നീ�
യാം െതാടുകുറി’ എ ം ഇവിെട കാണിച്ചവ തെന്ന
നിരവയവത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഉപമയിൽ
കാണിച്ചതുേപാെല അവയവങ്ങൾ കല്പി ് ഓേരാ�
ന്നിനും രൂപണം െച ന്നതു് സാവയവം. അതി ്
ഉദാഹരണം:

↓ 17. നൽ ലെക്കാങ്കകളൂന്നി േമേന്മൽ
േചേലാടു േചർ ം നവപല്ലേവാഷ്ഠം
ശാഖാഭുജം വീശി ലതാവധുക്കൾ
പുണർ േപാൽ വൃക്ഷമണാളേരയും

— കുമാരസംഭവം.

ലതകെള ീകളാക്കി രൂപണം െച ന്ന ഈ ഉദാ�
ഹരണത്തിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങൾ ം േത്യകം
രൂപണം ശബ്ദം െകാ പറഞ്ഞിരി ന്നതിനാൽ
ഇതു് സമസ്തവ വിഷയമായ സാവയവരൂപകം;
ഇതു തെന്ന,

↑ 18. ഭൃംഗാഞ്ജനച്ചാർെത്താടു േചർ ചാർത്തീ
മുഖത്തിേലാമൽത്തിലകം മധു ീ
േചെലാത്തെചഞ്ചായമുഴി െമെല്ല
മിനുക്കിനാൾ മാന്തളിരാകുേമാഷ്ഠം — കു. സം.

□ പദ്യം 18. ശിവതേപാവനം വർണ്യം. അനംഗാഗമന�
േത്താെട അവിെട വസന്തവിലാസം ഉണ്ടായി. മധു ീ =
വസന്തേശാഭ. ീലിംഗേയാഗത്താൽ വസന്തേശാഭയാകു�
ന്ന ീ എ വ്യഞ്ജി .

ഇത്യാദികളിെലേപ്പാെല ഏതാനും അവയവങ്ങളിൽ
രൂപണം അർത്ഥസിദ്ധമായിരുന്നാൽ ‘ഏകേദശവിവർത്തി’
എ ് പറയെപ്പടു . ഇവിെട മധു ീയാകുന്ന ീ�
െയ ശബ്ദം െകാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ‘തിലകം’
എന്നിട തിലകം (തിലകപുഷ്പം) ആകുന്ന തില�
കം (െപാട്ട്) എ ് ിഷ്ടരൂപകം.

ഒരു രൂപകെത്ത സാധിപ്പാൻ േവണ്ടി േവെറാരു രൂപ�
കം െച ന്നത് ‘പരംപരിതം’. ‘താരിൽത്തന്വീകടാ�
ക്ഷാഞ്ചല മധുപകുലാരാമ’ എ ം ‘ൈവരാകരനികര�
തേമാമണ്ഡലീ ചണ്ഡഭാേനാ’ എ ം പൂർേവാക്തേ ാ�
കത്തിൽത്തെന്ന ഇതി ് ഉദാഹരണം കാൺക.

ഇെച്ചാന്ന മൂ വിധം രൂപകങ്ങൾ ം യഥാസംഭവം
ഉപമയിൽ കാണിച്ചതുേപാെല ഒന്നിെനത്തെന്ന പല�
തായി രൂപണം െചയ്താൽ മാലാരൂപകതയുണ്ടാകും.
അതിൽ പരംപരിതമാലാരൂപകത്തിനു് ‘താരിൽത്ത�
ന്വീ’ത്യാദി േ ാകം തെന്ന ഉദാഹരണം. േശഷത്തി�
നും ഇതുേപാെല ഊഹി െകാൾക.

22 (a) ഉൾ മുഖാരവിന്ദാദി
തുച്ഛമാഭാസരൂപകം

വിേശഷചമൽക്കാരെമാ ം വിവക്ഷിക്കാെത ഉൾ ,
മന രു ്, അടിമലർ, കാൽത്താർ, ചില്ലിെക്കാടി,
അംഗയഷ്ടി, മുഖാരവിന്ദം മുതലായി കവികൾ ചില�
േപ്പാൾ പാദപൂരണത്തിനു േവണ്ടി െച ന്ന രൂപക�
ത്തിനു് ‘ആഭാസരൂപകം’ എ േപർ.

22 (b) കാത്തിടെട്ടെന്ന നിൻ കാൽത്താ-
രിത്യാദി പരിണാമമാം.

ഉപമാനം രൂപണംെകാ ് ഉപേമയാവസ്ഥെയ ാ�
പി ് തനി ് പൂർവാവസ്ഥയിൽ ദുഷ്കരമായിരുന്ന
ഒരു ിയെയ നട ന്നതായാൽ അവിെട ഉള്ള രൂ�
പകത്തിനു് ‘പരിണാമം’ എ േപർ. കാത്തിടുന്നതി�
നു് സ്വയേമ അശക്തമായ താരിന് നിെന്റ കാലായി
പരിണമിച്ചി ള്ള അവസ്ഥയിൽ അതിേല േശഷി�
യുണ്ടാകു .

പരിണാമെത്ത അലങ്കാരസർവസ്വകാരാദികൾ ഒരു
സ്വത ാലങ്കാരമായി സ്വീകരി : കാവ്യ കാ�
ശകാരാദികളുെട മതമനുസരി ് രൂപകേത്തക്കാൾ

കടമായ വിച്ഛിത്തിവിേശഷെമാ മില്ലാത്ത പരി�
ണാമം ഇവിെട രൂപകേഭദമായിേട്ട ഗണിക്കെപ്പടു �

.

2.7 അപ തി

↓ 23. സ്വധർമ്മെത്ത മറച്ചന്യ-
ധർമ്മാേരാപമപ തിഃ
തിങ്കളല്ലിതു വിൺഗംഗാ-
പങ്കജം വികസിച്ചതു്.

വർണ്ണ്യവ വിെന അതെല്ല ് ശബ്ദം െകാ
തെന്നേയാ അർത്ഥം െകാേണ്ടാ നിേഷധിച്ചി ് അതി�
േനാടു് സദൃശമായ മെറ്റാരു വ വാെണ ് പറയുന്ന�
തു് അപ തി. ഒന്നിെന അതെല്ല ് മറ ക എ ്
അർത്ഥേയാജന. രൂപകത്തിൽ വർണ്ണ്യത്തിെന
നിേഷധിക്ക എന്ന അംശമിെല്ല േഭദം. ഉദാഹര�
ണത്തിൽ ആകാശഗംഗാപങ്കജത്തിെന്റ ധർമ്മെത്ത
ആേരാപിക്കാൻ േവണ്ടി ച െന ച നെല്ല ്
നിേഷധിച്ചിരി . േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 19. നീര നീലമിതു വിണ്ടലമല്ല സി ;
താരങ്ങളല്ലിവ നുരക്കഷണങ്ങളേ ;
അേല്ല ശശാങ്കനിതു സ ചിതൻ ഫണീ ൻ;
അേല്ല കളങ്കമിതു തല്പഗതൻ മുരാരി. — സ്വ.

□ പദ്യം 19. ശരൽക്കാല പൗർണ്ണമിയിെല ആകാശം വർ�
ണ്യം. നീര ം = ഇടതിങ്ങിയ. സി = സമു ം.
സ ചിതൻ = ചുരു കിട ന്നവൻ. മുരാരി = വി .

ര ദാഹരണങ്ങളിലും നിേഷധം ശബ്ദകൃതമായി�
ത്തെന്ന ഉ ്. അർത്ഥകൃതമായി വരുന്നതിനു് ‘തവ�
കീർത്തിയും ദ തിയും…’ എ ് മുൻ തീപ കരണ�
ത്തിൽ കാണിച്ച േ ാകം േനാ ക. അതിൽ കുണ്ഡ�
ലമിടുന്നതു് പരിേവഷം എ ള്ള ഒരു വ്യാേജനയാകു�

എ പറഞ്ഞിരി . അേപ്പാൾ പരിേവഷം
എ പറയുന്നതു് ഒരു വ്യാജേമ ഉ . വാസ്തവത്തിൽ
കുണ്ഡലേരഖയാണു് എ ് അർത്ഥത്താൽ സിദ്ധി�

. ഇങ്ങെന മിഷം, ഛലം, വ്യാജം, ൈകതവം
മുതലായ ശബ്ദങ്ങെളെക്കാ െച ന്ന അപ തി�
യ്ക്ക് ‘ൈകതവാപ തി’ എ േപർ.

↓ 20. വിഷമല്ല കാളകൂടം
വിഷമായതു ലക്ഷ്മി; െത ജനേബാധം;
ഹരനതു േസവി സുഖം,
ഹരിയവെളെത്താട്ടേപാതു മൂർച്ഛി — സ്വ.

□ പദ്യം 20. പാലാഴിമഥനസന്ദർഭം അനുസ്മരിക്കെപ്പടു .
ഹരൻ കാളകൂടം േസവിച്ചി ് മൂർച്ഛിച്ചില്ല. ഹരി ലക്ഷ്മിെയ
െതാട്ടേപ്പാൾ മൂർച്ഛി (േമാഹി ). (അതുെകാ ് വിഷയ�
െത്ത റി ള്ള) ജനേബാധം െത ്.

ഇത്യാദികളിെലേപ്പാെല കൃതവ വിൽ ആേരാപി�
ക്കാൻ േവണ്ടി അ കൃതവ വിെന്റ ധർമ്മനിഹ്നവം
െച ന്നതു് ‘പര്യസ്താപ തി’ എന്ന് ചിലർ അഭി�

ായെപ്പടു . എന്നാൽ അത് വാസ്തവത്തിൽ
‘പരിസംഖ്യാ’ലങ്കാരത്തിെന്റ വകേഭദമാവു .
‘േഛകാപ തി’, ‘ ാന്താപ തി’ എ ര
വകേഭദം കല്പിച്ചി ള്ളതു് സാമാന്യലക്ഷണത്താൽ�
ത്തെന്ന സിദ്ധി ന്നവയും അധികം ഉപേയാഗ�
ത്തിലില്ലാത്തവയും ആകയാൽ ഇവിെട ഉേപക്ഷി�
ക്കെപ്പട്ടിരി . ‘േഹത്വപ തി’ എന്ന് േവെറ
ഒരു കാരമുള്ളതിനു മാ ം ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങെള
പറയു :

↑ 24. യുക്തിയും േചർ െചാന്നാകി-
ലതുതാൻ േഹത്വപ തിഃ
ചുടാ ച ൻ, വരാ രാവി-
ലർക്കൻ, ഔർവ്വനിതബ്ധിജൻ.

□ കാരിക 24. ഔർവ്വൻ = ബഡവാഗ്നി.

ഒന്നിെന അതെല്ല പറ ് മെറ്റാന്നാ ന്നതിൽ
അങ്ങെന കല്പിക്കാനുള്ള യുക്തികൂടി കാണിച്ചാൽ
‘േഹത്വപ തി’ ആയി. വിരഹിവാക്യമായ ലക്ഷ്യ�
ത്തിൽ ച െന സമു ത്തിൽ നി ് ഉദി വന്ന
ബഡവാഗ്നി ആ ന്നതിേല ്, ‘ഇത് ച നാ�
െണങ്കിൽ ചൂടു് േയാജി കയില്ല; രാ ിയാകയാൽ
സൂര്യനാകാനും പാടില്ല’ എന്ന് കാരണം കൂടി നിബ�
ന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി . േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 21. പാരിച്ച മന്ഥഗിരിത െട പാറെകാ
കീറിച്ചമഞ്ഞ വടു കാണ്മതു െവണ്മതി ്;
െചാല്ലാവേതാ നിഴൽ മൃഗം മുയെലന്നെതല്ലാം?
െചാല്ലാനവ വഴിെയന്തിഹ ച ബിംേബ? — സ്വ.

□ പദ്യം 21. മന്ഥഗിരി = കടേകാലാക്കിയ പർവ്വതം (മന്ദ�
രം). വടു = പാടു്.

2.8 ഉൽേ ക്ഷ

↑ 25. മെറ്റാന്നിൻ ധർമ്മേയാഗത്താ-
ലതുതാനല്ലേയാ ഇതു്
എ വർണ്ണ്യത്തിലാശങ്ക-
യുൽേ ക്ഷാഖ്യയലംകൃതി.

↓ 26. ധർമ്മി, ധർമ്മ, ഫലം, േഹതു-
െവ ൽേ ക്ഷാസ്പദത്തിനു്
ഉള്ള േഭദങ്ങെളാപ്പി
നാലുമാതിരിയാമതു്.

↑ 27. േകാക ീവിരഹത്തീയിൻ-
പുകയേല്ലാ തമസ്സിതു്
പുരളുെന്ന േതാ -
ഇരുളിന്നംഗകങ്ങളിൽ.

↓ 28. കമല ീ ഹരിപ്പാേനാ
കരം നീ െവണ്മതി
വാരുണീേസവയാലേല്ലാ
വാസേരശൻ പതിച്ചിേത.

വർണ്ണ്യത്തിൽ അവർണ്ണ്യത്തിെന്റ ധർമ്മത്തിനു് േചർ�
ച്ച കാൺകയാൽ അതുതെന്നയായിരിക്കാമിതു് എ
ബലമായി ശങ്കി ക ഉൽേ ക്ഷാലങ്കാരമാകു .
ഉൽേ ക്ഷിക്ക = ഊഹിക്ക എ ് അക്ഷരാർ�
ത്ഥം. ഉൽേ ക്ഷാവിഷയം ഒരു ധർമ്മിയായാൽ
അത് (a) ധർമ്മ ൽേ ക്ഷ; ധർമ്മമായാൽ (b)
ധർേമ്മാൽേ ക്ഷ, ഫലമില്ലാത്തതിെന ഫലമാ�
ക്കിപ്പറയുന്നത് (c) ഫേലാൽേ ക്ഷ. അതിന്മണ്ണം
അേഹതുവിെന േഹതുെവ ം നിബന്ധി ന്നത് (d)
േഹതൂൽേ ക്ഷ. സൂര്യാസ്തമയത്തിൽ ഇരുട്ട് സർവ
വ്യാപി . തൽക്ഷണം തെന്ന േകാകികൾ
േകാകങ്ങേളാടു േവർെപടുകയും െച . ഇരുട്ടിനും
പുക ം സാമ്യമുണ്ട്. കവികൾ വിരഹതാപെത്ത
അഗ്നിയാക്കി പറയാറു ്. ഇെതല്ലാം കൂടി ആേലാ�
ചിച്ചി ് കവി സൂര്യാസ്തമയേത്താടു കൂടി വ്യാപി ന്ന
തമ ് േകാക ീഹൃദയങ്ങളിൽ ജ്വലി വാൻ േപാ�
കുന്ന വിരഹാഗ്നിയുെട പുകയായിരിക്കണെമ ്
ഊഹി . തമ ്, കറു ് മുതലായ ഗുണങ്ങളുള്ള
ഒരു വ വാകയാൽ ഇതു് ധർമ്മ ൽേ ക്ഷ. ഉപമ,
വർണ്ണ്യത്തിൽ അവർണ്ണ്യത്തിെന്റ ഏതാനും ധർ�
മ്മങ്ങൾ കാൺകയാൽ ഒന്നിെന മെറ്റാന്നിേനാടു്
സാദൃശ്യെപ്പടു ന്നേതയു ; ഉൽേ ക്ഷയാകെട്ട,
ഒരു പടി കൂടി അധികം കട ് അവർണ്ണ്യം കൃത�
സ്ഥല ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങെള ടി കാണി ്
ആ അവർണ്ണ്യം തെന്നയായിരി കയില്ലേയാ വർ�
ണ്ണ്യം എ ് ബലമായി ശങ്കി . ഇരുട്ടിെന െവറും
പുകേയാടു് സാദൃശ്യെപ്പടുത്തിയാൽ ഉപമ; േകാക�

ീവിരഹത്തീയായി ശങ്കിച്ചാൽ ധർമ്മ ൽേ ക്ഷ;
അന്യധർമ്മെത്ത ശങ്കിക്കയല്ലാെത ആേരാപിക്കായ്ക�
യാൽ ഇതു് രൂപകത്തിൽ നി ം േഭദി .

ഇരു വ്യാപി ന്ന ിയെയ പുരളുന്നതായി ശങ്കി�
ച്ചതു് ധർേമ്മാൽേ ക്ഷ. ‘കരം നീ ’ എന്നതിനു്
രശ്മികെള സരിപ്പി എ ം ൈക നീ െവ�

ം േ ഷം െകാ ് രണ്ടർത്ഥം. ച ൻ കരം നീ�
ട്ടിയ ഉടൻ കമലത്തിെന്റ ീ നശിക്കയാൽ ച കര�

സരണത്തിെന്റ ഫലം കമല ീഹരണെമ ് ഉൽ�
േ ക്ഷിക്കെപ്പടു . ‘വാരുണീേസവ’ േ ഷം െകാ�
ണ്ട് പടിഞ്ഞേറദിക്കിൽ െച കയും മദ്യപാനവും;
വാരുണീേസവ െചയ്ത ഉടൻ സൂര്യനു പതനം (അസ്തമ�
യവും വീഴുകയും) കാൺകയാൽ രണ്ടിനും തങ്ങളിൽ
കാര്യകാരണഭാവം കല്പിച്ചതു് േഹതൂൽേ ക്ഷ. േവെറ
ഉദാഹരണം:

2.8.1 ധർമ്മ ൽേ ക്ഷ
↑ 22. ചുമ ച ക്കലേപാൽ വള ം

വിളങ്ങിപൂെമാ ടെന പിലാശിൽ
വനാന്തലക്ഷ്മി നഖക്ഷതങ്ങൾ
വസന്തേയാഗത്തിലുദിച്ചേപാെല. — കുമാരസംഭവം.

ചുവ വളഞ്ഞിരി ന്ന ാശിൻ െമാട്ടിനു് ഏതു�
വിധ നഖക്ഷതേത്താടും സാമ്യമിരിെക്ക വസന്തനാ�
യകസംഗമത്തിൽ വനാന്തലക്ഷ്മീനായിക ണ്ടായ
നഖക്ഷതം എന്ന സംഗതികൂടി തിപാദിക്കയാൽ
ഇത് ഉൽേ ക്ഷ തെന്ന. ‘േപാെല’ എന്ന നിപാതം
ഉപമെയയും ഉത്േ ക്ഷെയയും ഒരു േപാെല കുറി �
ന്നതാകു .

2.8.2 ധർേമ്മാൽേ ക്ഷ
↓ 23. അയ്യേയ്യാ ! പിളരു േദവി! ഹൃദയം ക

ചിത്തം സദാ
െമയ്യിൽ സന്ധികൾ േവർെപടു ഭുവനം േതാ

േമ ശൂന്യമായ്
എന്നാത്മാവു മയങ്ങി മങ്ങിയിരുളിൽ താഴു േവാ

മൂർച്ഛയാ-
ലിെന്നല്ലാം മറയു ഭാഗ്യരഹിതൻ ഞാെന

െചേയ്യ ഹാ! — ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവിെട േമാഹാലസ്യത്തിെന്റ ആവിർഭാവെത്ത
ആത്മാവു് മങ്ങിമയങ്ങി ഇരുളിൽ താഴുന്നതായി
ഉൽേ ക്ഷിച്ചിരി .

2.8.3 ഫേലാൽേ ക്ഷ
↑ 24. വിബുധപതിെയാടു നിശിചരാലയം െവെന്താരു

വൃത്താന്തെമല്ലാമറിയി െകാ വാൻ
അഹമഹമികാധിയാ പാവകജ്വാലക-
ളംബരേത്താളമുയർ െച മുദാ!

— അദ്ധ്യാത്മരാമായണം.

□ പദ്യം 24. ലങ്കാദഹനം സന്ദർഭം. അഹമഹാമികാ +
ധിയാ = അഹ …ധിയാ. അഹ . . . മിക = ഞാൻ
മുേമ്പ, ഞാൻ മുേമ്പ. ധിയാ = ധീ(ബുദ്ധി)േയാടു കൂടി.

ഇവിെട അഗ്നിജ്വാലകൾ അംബരേത്താളമുയർന്നതു്
ലങ്ക െവ േപായ വാർത്തെയ േദേവ േനാട് അറി�
യിക്കാനായിരി േമാ എന്ന് കവി ഉൽേ ക്ഷി �

.

2.8.4 േഹതൂൽേ ക്ഷ
↓ 25. ആനകദു ഭി മാനി ം െകാങ്കകൾ-

ക്കാനനം െമെല്ലക്കറുത്തിതേപ്പാൾ
നന്ദനനുണ്ടായാെലങ്ങെള േസ്നഹമി-
െല്ലന്നതു ചിന്തിച്ചിെട്ടന്നേപാെല — കൃഷ്ണഗാഥ.

േദവകീഗർഭവർണ്ണനമായ ഈ പദ്യത്തിൽ സ്തനാ�
ങ്ങൾ കറുത്തതിനു കാരണം ഉൽേ ക്ഷിക്കെപ്പടു�
. ‘എ േതാ ം’, ‘എന്ന േപാെല’, ‘േപാെല’,

‘േപാൽ’, ‘ഓ’, ‘താേനാ’, ‘അേല്ലാ’ — മുതലായ നി�
പാതങ്ങൾ ഉൽേ ക്ഷെയ കുറി ം. ഈവക ഉൽ�
േ ക്ഷാവാചകശബ്ദങ്ങേളാടു കൂടാെതയും ഉൽേ ക്ഷ
വരും. എങ്ങെന:

↑ 26. െകാതിച്ചിതാ! െവണ്മതി, നി േഖ സദാ
കുതിെച്ചഴും നിർമ്മലകാന്തിധാരെയ,
കളങ്കപങ്കം കഴുകിക്കള ടൻ
കുളിപ്പതിന്നായ് മുഴുകുന്നിതാഴിയിൽ — സ്വ.

□ പദ്യം 26. നായികാമുഖ ശംസ. ‘നി േഖ കുതിെച്ചഴും
നിർമ്മലകാന്തിധാരെയ െകാതി ് െവണ്മതി ഇതാ �’
എ ് അന്വയഗതി.

ഇതിൽ ഉൽേ ക്ഷാവാചകശബ്ദെമാ മിെല്ലങ്കി�
ലും ച ാസ്തമയം കളങ്കക്ഷാളനത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള
സമു സ്നാനെമ ് ഉൽേ ക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരി െവ�

് സ്പഷ്ടമാകു . വാചകമുള്ളിട ് ഉൽേ ക്ഷ
‘വാച്യ’യും, ഇല്ലാത്തിടത്ത് ‘ഗ മ്യ’യും എ ് വ്യവ�
സ്ഥ.

2.9 തിമാൻ, ാന്തിമാൻ, സസേന്ദഹം

↓ 29. സാദൃശ്യത്താൽ തി ാന്തി-
സേന്ദഹങ്ങൾ കഥി കിൽ

തിമാൻ ാന്തിമാൻ പിെന്ന
സസേന്ദഹവുമായിടും.

↑ 30. ഇേക്കാമളാംബുജം പാർത്തി-
േട്ടാർ േന്നെനൻ ിയാമുഖം
പത്മെമ പതി
നിൻ മുഖത്തിങ്കൽ വണ്ടിതാ

↓ 31. ച േനാ പത്മേമാ എ
സേന്ദഹി േലാകരും

ര സദൃശവ ക്കളിൽ ഒന്നിെന കണ്ടി മറ്റതിെന
ഓർ ന്നത് ‘ തിമാൻ’ എന്ന അലങ്കാരം; ഒന്നി�
െന മേറ്റെത മി ന്നതു് ‘ ാന്തിമാൻ’; അേതാ
ഇേതാ എ സംശയി ന്നതു് ‘സസേന്ദഹം’. ഉദാ�
ഹരണങ്ങളിൽ ലക്ഷണേയാജന സ്പഷ്ടം. േവെറ ഉദാ�
ഹരണങ്ങൾ:
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2.10 തിമാൻ
↑ 27. ഓമൽപ്പിച്ചിെച്ചടിലത മരുേല്ലാളിതാ വർഷബി -

േസ്താമ ിന്നാ പുതുമലർ പതുെക്ക ടിപ്പിച്ചിടുേമ്പാൾ
േ മേ ാധ ഭിതഭവതീ ബാഷ്പധാരാവിലാംഗീ

ീമന്മന്ദസ്മിതസുമുഖിയാകുന്നേതാർമ്മിച്ചിടുേന്നൻ
— മയൂരസേന്ദശം.

□ പദ്യം 27. പുതുവർഷാഗമത്തിൽ നായകൻ നായികെയ
അനുസ്മരി ; മരുേല്ലാളിതാ — കാറ്റടിച്ചിളകുന്ന. േസ്താ�
മം — കൂട്ടം. ിന്നം — നനഞ്ഞ.

ഇവിെട ലതയ്ക്ക് നായികേയാടും, കാറ്റടിച്ചിളകുന്നതി�
നു് ണയകലഹേക്ഷാഭേത്താടും മഴെവള്ള ള്ളി�
കൾ ഇ ന്നതിനു് ക നീർ തൂകുന്നതിേനാടും െമാ�
കൾ വിടരുന്നതിനു് മന്ദസ്മിത സരേത്താടും സാ�

മ്യം.

2.11 ാന്തിമാൻ
↓ 28. ാശിെന്മാെട്ടന്നളിതാ-

നാശിെച്ച ൈപങ്കിളിെക്കാക്കിൽ;
കിളിയും ഞാവല്പഴെമ-
ന്നളിെയെക്കാത്താെനാരു — സ്വ.

ഇവിെട അളി ം കിളി ം തങ്ങളിൽ മെമന്ന് പൂർ�
േവ്വാദാരണേത്തക്കാൾ വിേശഷം.

□ പദ്യം 28. ൈപങ്കിളിയുെട ചു കണ്ടി ് ാശിൻെമാട്ടാ�
െണ കരുതി വ ് അതിൽ െചന്നിരു . കിളിയാക�
െട്ട വണ്ടിെന ഞാവൽപ്പഴെമ കരുതി െകാത്താേനാരു�
ങ്ങി.

2.12 സസേന്ദഹം
↑ 29. ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാേവാ

നല്ല േകാമളത്താമര േവാ
പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുേവാ
പരിപൂർേണ്ണ തെന്റ നിലാേവാ
പുത്തൻ പവിഴെക്കാടിേയാ
െചറു തത്തകൾ െകാ ം െമാഴിേയാ
ചാഞ്ചാടിയാടും മയിേലാ
മൃദു പഞ്ചമം പാടും കുയിേലാ
തു മിളമാൻ കിടാേവാ
േശാഭ െകാ െന്നാരന്നെക്കാടിേയാ
ഈശ്വരൻ തന്ന നിധിേയാ
പരേമശ്വരിേയ ം കിളിേയാ
പാരിജാതത്തിൻ തളിേരാ
എെന്റ ഭാഗ്യ മത്തിൻ ഫലേമാ
വാത്സല്യരത്നെത്ത വയ്പാൻ
മമ വാെച്ചാരു കാഞ്ചനെച്ചേപ്പാ
ദൃഷ്ടി വേച്ചാരമൃേതാ
കൂരിരുട്ട െവച്ച വിളേക്കാ
കീർത്തിലത ള്ള വിേത്താ
എ ം േകടുവരാതുള്ള മുേത്താ
ആർത്തിതിമിരം കളവാൻ
ഉള്ള മാർത്താണ്ഡേദവ ഭേയാ
സൂക്തിയിൽ കണ്ട െപാരുേളാ
അതിസൂക്ഷ്മമാം വീണാരവേമാ
വമ്പിച്ച സേന്താഷവല്ലീ
തെന്റ െകാമ്പതിൽ പൂത്ത പൂവല്ലീ
പിച്ചകത്തിൻ മലർെച്ചേണ്ടാ
നാവിന്നിച്ഛ നൽകും നൽക്കൽക്കേണ്ടാ
ക രി തെന്റ മണേമാ
നല്ല സ ക്കൾ ള്ള ഗുണേമാ
പൂമണേമെറ്റാരു കാേറ്റാ
ഏറ്റം െപാന്നിൽക്കലർേന്നാരു മാേറ്റാ
കാച്ചി റുക്കിയ പാേലാ
നല്ല ഗന്ധെമഴും പനിനീേരാ
നന്മ വിളയും നിലേമാ
ബഹു ധർമ്മങ്ങൾ വാഴും ഗൃഹേമാ
ദാഹം കളയും ജലേമാ
മാർഗ്ഗേഖദം കളയും തണേലാ
വാടാത്ത മല്ലിക േവാ
ഞാനും േതടിെവ ള്ള ധനേമാ
കണ്ണി നല്ല കണിേയാ
മമ ൈകവന്ന ചിന്താമണിേയാ
ലാവണ്യപുണ്യനദിേയാ
ഉണ്ണിക്കാർവർണ്ണൻ തെന്റ കണിേയാ
ലക്ഷ്മീഭഗവതി തെന്റ
തിരുെനറ്റിേമലിട്ട കുറിേയാ
എ ണ്ണി ഷ്ണൻ ജനിേച്ചാ
പാരിലിങ്ങെന േവഷം ധരിേച്ചാ
പത്മനാഭൻ തൻ കൃപേയാ
ഇനി ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴിേയാ

— ഇരയിമ്മൻ തമ്പി.

ഇത്താരാട്ടിൽ കൃതമായ ശിശുവിങ്കൽ തിങ്കൾക്കി�
ടാവു മുതലായ സദൃശവ ക്കേളാ എ സേന്ദഹം
നിബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി . ഇവിെട കാണിച്ച ഉദാഹ�
രണം ര ം ശുദ്ധസേന്ദഹത്തിനുള്ളതാകു . സേന്ദ�
ഹം ‘നിശ്ചയാന്ത’മായും ‘നിശ്ചയഗർഭ’മായും വരാം.
നിശ്ചയഗർഭത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↓ 30. കനകമയമായീടും കമലവാഹനമതിലി-
ക്കനേത്താരു കാന്തിെയാടു ഗമി ന്നതാരിവേനാ!
കളഭഗേത! കുളിർമതിേയാ? കനിേവാേട

വിലസു ?
കുളുർമതിെയന്നാകിലുള്ളിലുളവാകുമങ്കെമേങ്ങാ?

ഗൗരീനായകനാകും ൈകലാസാധീശ്വരേനാ?-
ൈകലാസാധീശെനന്നാൽ കമനി

മൂന്നാംക െമേങ്ങാ?
വലമഥനൻ വിഭവെമാേട വസുധയിൽ

സഞ്ചരിച്ചിടുേന്നാ?
വലമഥനനാകിെലേങ്ങാ വിലസും േന സഹ ം ?

അതിമഹസാ വിലസീടും കതിേരാേനാ വദ ബാേല!
കതിേരാെനന്നാകിലിവൻ കഥേമവം ശാന്തനാവൂ?
താരിൽേത്തെന്മാഴി ! ബാേല! ധനപതിേയാ

വിലസു ?
ഭൂരി വിരൂപാംഗനവൻ; നീരജനാഭൻ നൂനം.

— ഉത്സവ ബന്ധം.

□ പദ്യം 30. രാജ തി. വലമഥനൻ = േദേവ ൻ. മഹ�
സാ = േശാഭേയാെട. വദ = പറയൂ. കഥം = എങ്ങെന.
ധനപതി = കുേബരൻ (മൂ കാലും എ പ ം ഒരുകാലു�
മുള്ള വിരൂപനാണേദ്ദഹം. പലരായി ശങ്കിച്ചി ് ഒടുവിൽ
വി എ റപ്പി .

സേന്ദഹങ്ങൾ ് ഉടനുടൻ പരിഹാരങ്ങൾ കൂടി പറ�
കയാൽ ഇത് നിശ്ചയഗർഭമായി. നിശ്ചയാന്തത്തിനു്
ഉദാഹരണം:

↑ 31. പങ്കജേമാ ജലെമവിെട?
തിങ്കളിേതാ എെങ്ങാളിച്ചിതു കളങ്കം?
ശങ്കിച്ചിത്ഥമുറേച്ചൻ
ൈപങ്കിളിെമാഴി വ െമ വാ കളാൽ. — സ്വ.

□ പദ്യം 31. നായികാമുഖ ശംസ. ൈപങ്കിളിെമാഴി =
സുന്ദരി. വ ം = മുഖം. ഈ ഉദാഹരണത്തിലും സേന്ദ�
ഹങ്ങൾ ് ഉടനുടൻ പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞി ്.
എന്നാൽ മു ദാഹരണത്തിൽ സേന്ദഹം അവസാനിപ്പി�

ന്നിടെത്ത നീരജനാഭകല്പനയും േവണെമങ്കിൽ മെറ്റാരു
സേന്ദഹമാക്കാവുന്നേതയു . ഈ ഉദാഹരണത്തിലാക�
െട്ട വ േബാധം യാഥാർത്ഥ്യമാണു്. ഇതായിരിക്കണം
നിശ്ചയഗർഭ — നിശ്ചയാന്തങ്ങൾ ള്ള േഭദം.

ചിേലടത്ത് സേന്ദഹത്തിെന്റ േകാടികൾ കവി കല്പി�
തങ്ങളായിക്കാണും. എങ്ങെന:

↓ 32. കിഴിയും ജീവനം േനടാൻ
െഞളിയും േനടിയാലുടൻ
ഘടീയ ത്തിനു ഖലൻ
േജ്യഷ്ഠേനാ അല്ല തമ്പിേയാ. — സ്വ.

ജീവനം (1) കാലേക്ഷേപാപായം (2) ജലം എ
േ ഷം. കിഴിയുകയും െഞളിയുകയും വാസ്തവവും
ഔപചാരികവും. ഘടീയ ം കിണറ്റിൽ നി െവ�
ള്ളെമടു ന്നതിനു് ഒരു എഴയിൽ ഒരു തുലാം വില�
ങ്ങത്തിൽ േചർ ണ്ടാ ന്ന യ ം. ഇവിെട േജ്യ�
ഷ്ഠേനാ അനുജേനാ എന്ന് കവികല്പിതേകാടികമായ
സേന്ദഹം.

സസേന്ദഹത്തിൽ സേന്ദഹത്തിെന്റ േകാടികൾ
ാധാന്യം സമം; ഉൽേ ക്ഷയിൽ ഒരു േകാടി ്
ാധാന്യമധികം. സസേന്ദഹം അേതാ ഇേതാ

എെന്നാ േപാെല ശങ്കി ; ഉൽേ ക്ഷയാകെട്ട
ഇതു് അതുതെന്നയായിരി െമ ് ഊഹി ന്നിട�
േത്താളം െച , എ ് ഇവ തമ്മിൽ േഭദം

സാദൃശ്യമൂലകങ്ങളായ തി ാന്തിസേന്ദഹങ്ങേള
അലങ്കാരങ്ങളാകൂ എ പറഞ്ഞതിനാൽ,

↑ 33. അക്കാലം സുഖേമാടുമഗ്ഗിരിയിൽ നാം െസൗമി ി
െച ന്ന നൽ-

സൽക്കാരെത്ത വഹി െകാ ബഹുനാൾ
വാണുള്ളേതാർ േവാ?

മൽക്കാേന്ത! മധുരാംബു
േചർെന്നാഴുകുമേഗ്ഗാദാവരീസി വും

തൽ ലങ്ങളിൽ നാം കളിച്ചതുമേയ!
ൈമക്കണ്ണിേയാർ േവാ?

— ഉത്തരരാമചരിതം.

എ ള്ള ചിന്താമൂലക തിയും മ ം അലങ്കാരമാകുന്ന�
തല്ല.

2.13 വ്യതിേരകം

↓ 32. വിേശഷം വ്യതിേരകാഖ്യം
വർണ്യാവർണ്യങ്ങൾ തങ്ങളിൽ
കു േപാലുന്നതൻ ഭൂപ-
െനന്നാൽ കൃതി േകാമളൻ.

ഉപമാേനാപേമയങ്ങൾ ് ഒരു ധർമ്മത്തിൽ മാ ം
തങ്ങളിൽ േഭദമുെണ്ട െചാ ന്നതു് ‘വ്യതിേരകാലങ്കാരം’.
ലക്ഷ്യത്തിൽ ഭൂപനും കുന്നിനും ഔന്നത്യംെകാ ്
സാമ്യമുെണ്ടങ്കിലും കൃത്യാ സുകുമാരശരീരനായ
ഭൂപനു് കേഠാരശരീരനായ കുന്നിേനക്കാൾ വിേശഷമു�
െണ്ട ് പറയെപ്പട്ടിരി . േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 34. അംഗത്തിെല മണിയാെത്താരു ഭൂഷണം താൻ
മദ്യാഖ്യെയന്നിെയ മദത്തിെനാെരൗഷധം താൻ
കാമ പൂമലെരാഴിെഞ്ഞാരു സായകം താൻ
ബാല്യം കഴിെഞ്ഞാരു വയസ്സവളാ യിച്ചാൾ

— കുമാരസംഭവം.

ഇതു രൂപകരീതിയിലുള്ള വ്യതിേരകം. ആേദ്യാദാ�
ഹരണം ഉപമാരീതിയിലുെള്ളെത വ്യത്യാസം.
ഉപമാേനാപേമയങ്ങൾ ് തങ്ങളിൽ ഉള്ള വിേശഷം
ഗുണരൂപമാേയാ േദാഷരൂപമാേയാ ഉദാസീനമാേയാ
വരാം. ആേദ്യാദാഹരണത്തിൽ കൃതി േകാമളത്വം
ഗുണരൂപമായ വിേശഷം. ദ്വിതീേയാദാഹരണത്തിൽ
െയൗവനത്തിനു ഭൂഷണേത്തക്കാൾ ‘അംഗത്തിെല�

മണിയാത്തത്’ എ ള്ള േഭദം ഉദാസീനം. േദാഷ�
രൂപവ്യതിേരകത്തിനു്,

↓ 35. കാമിനീപാദസമ്പർക്ക-
കാമൻ നീ ഞാനുമങ്ങെന
അേശാകം നീ സേശാകൻ ഞാ-
െന േഭദം നമുെക്കേടാ — സ്വ.

□ പദ്യം 35. അേശാകെത്ത സംേബാധന െച െകാ ്
നായകൻ പറയുന്നതു്. കലഹാന്തരിതയായ നായികയുെട
പാദാഘാതം ഏല്ക്കാൻ താൻ തയ്യാറാെണ ് വ്യംഗ്യം.
അേശാകം പൂ ന്നതിനു് സുന്ദരികൾ ചുവട്ടിൽ ചവിട്ട�
ണെമ കവിസേങ്കതം. (നായിക ഇതുവെര സ ഷ്ട�
യാകാത്തതിനാൽ) ഞാൻ സേശാകൻ; നീ (എേപ്പാഴും)
അേശാകൻ എ ് അർത്ഥേയാജന.

ഇത്യാദികൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഉപമാരീതിയിലുള്ള�
തിനു് േവേറ ഉദാഹരണം:

□ പദ്യം 36. വഞ്ചിരാജ തി. മുരമഥനൻ = വി . തിരു�
വിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ വി ഭക്തന്മാരാണേല്ലാ. നാട്ടാർ
രസം = നാട്ടാരുെട ( ജകളുെട) രസം. (സേന്താഷം);
നാട്ടിെല ആറുകളിലുള്ള െവള്ളം എ ം. േവല = േജാലി;
തീരം എ ം. നിലയില്ലായ്ക = അന്ത വി ള്ള െപരുമാ�
റ്റം എ ് രാജപക്ഷത്തിൽ; ആഴ ടുതൽ എ ് സമു പ�
ക്ഷത്തിൽ.

↑ 36. അന്തർഭാഗ േചർത്ത രമഥനെന, യമ്മ
നാട്ടാർരസം വ-

ന്നന്തം കൂടാതണ ം, ജനഹിതമതിനായ്
േവലയിൽ താനിരു ം,

ചന്തംപൂ ല്ലസി ം മഹിത ഗുണ! ഭവാൻ
സി വിെന്നാപ്പമേ !

കി ീമൻ, ഭവാനിൽ ക്ഷിതിവര!
നിലയില്ലായ്കെയ ള്ളതില്ല.
— ചങ്ങനാേശ്ശരി രവിവർമ്മേകായിത്ത രാൻ.

ഉദാസീനത്തിനു േവെറ ഉദാഹരണം:,

↓ 37. മുഷ്ടി വിടാ മു കിലും
ഒേട്ടെറ മുഷി േകാശമതിൽ വാസം
കൃപണകൃപാണങ്ങൾക്ക-
േങ്ങർെപ്പടുമാകാരെമാ താൻ േഭദം. — സ്വ.

□ പദ്യം 37. ലു കാണി ന്നവെന ആേക്ഷപി . മു�
ഷ്ടി വിടാ = ൈക ള്ളിൽ മുറുെകപ്പിടിച്ചിരി ന്ന സമ്പാ�
ദ്യം െചലവഴി ന്നില്ല; പിടിവി േപാകുന്നില്ല എ ം.
മു കിലും = എ മാ ം മു ണ്ടായാലും; എങ്ങെനെയല്ലാം
മുട്ടിയാലും എ ം. േകാശം = ഭണ്ഡാരം; ഉറ എ ം. ഒേട്ട�
െറ മുഷി ് = ആേരാടും അ സന്നനായി; മലിനമായി
എ ം.

പദാർത്ഥഗതമായ സാമ്യെത്ത ഉപജീവി വരുന്ന
അലങ്കാരങ്ങളായിരു ഇേത വെര സ്താവിച്ചവ;
ഇനി വാക്യാർത്ഥഗതമായ ഔപ മ്യെത്ത ആസ്പദമാ�
ക്കി വർത്തി ന്നവെയ എടു . ഉപമാവാചക�
പദങ്ങെള േയാഗിച്ചി ് സാധാരണധർമ്മെത്ത ഒരി�
ട മാ ം നിർേദ്ദശിച്ചാൽ ‘ഉപമ’. ഉപമാവാചകം

േയാഗിക്കാെത സാധാരണധർമ്മെത്ത ഒെരട
മാ ം പറയുന്നതു ‘ദീപകം’. ഒേര സാധാരണധർമ്മ�
െത്ത വാചകപദം കൂടാെത ഉപേമയവാക്യത്തിലും
ഉപമാനവാക്യത്തിലും പര്യായങ്ങെളെക്കാ ് നിർ�
േദ്ദശിച്ചാൽ ‘ തിവ പമ’. വാചകപദം കൂടാെത
ഉപമാേനാപേമയവാക്യങ്ങളിൽ സാധാരണധർമ്മ�
െത്ത ബിംബ തിബിംബഭാവം െകാ ് രണ്ടാക്കി
നിർേദ്ദശിച്ചാൽ ‘ദൃഷ്ടാന്തം’ എ ് അലങ്കാരങ്ങൾ
തങ്ങളിൽ േഭദം. അവയിൽ തിവ പമ ലക്ഷ�
ണം:

2.14 തിവ പമ

↑ 33. അവർണ്ണ്യാവർണ്ണ്യവാക്യങ്ങൾ-
െക്കാന്നാം ധർമ്മെത്തേവേറയായു്
നിർേദ്ദശിച്ചാലലങ്കാരം

തിവ പമാഭിധം:
↓ 34. ീവഞ്ചിഭൂപനുള്ളേപ്പാൾ

ീമാനപരെനന്തിനു്?
കാര്യെമന്തിഹ ദീപത്താൽ
കതിേരാൻ കാന്തി ചിന്തേവ?

ഒേര സാധാരണധർമ്മെത്ത ഉപമാനവാക്യത്തിലും
ഉപേമയവാക്യത്തിലും ആവർത്തിച്ചാൽ ‘ തിവ പമ’

തിവ ഓേരാ വാക്യാർത്ഥത്തിലും ഉപമ എ
സംജ്ഞ ് അർത്ഥേയാജന. ഉദാഹരണത്തിൽ
പൂർവാർദ്ധം ഉപേമയവാക്യം, ഉത്തരാർദ്ധം ഉപ�
മാനവാക്യം. അവ രണ്ടിലുമുള്ള നിഷ്ഫലത്വെമന്ന
സാധാരണ ധർമ്മം ‘എന്തിനു്, ‘കാര്യെമ ്’ എന്ന
പര്യായങ്ങളാൽ ആവർത്തിക്കെപ്പട്ടിരി . േവെറ
ഉദാഹരണം:

↑ 38. ഫുല്ലാബ്ജത്തിനു ര മ്യത കുറേവാ പായൽ
പതിഞ്ഞീടിലും

െചാല്ലാർേന്നാരഴകല്ലേയാ പനിമതിക്കങ്കം
കറുെത്തങ്കിലും

മല്ലാക്ഷീമണിയാൾ വൽക്കലമിതും
ഭൂയിഷ്ഠേശാഭാവഹം;

നല്ലാകാരമതിന്നലങ്കരണമാെമല്ലാപ്പദാർത്ഥങ്ങളും
— ഭാഷാശാകുന്തളം.

□ പദ്യം 38. ശകുന്തളാദർശനത്തിൽ ദുഷ്യന്തചിന്ത. രമ്യത
കുറവില്ല, അഴകു ്, േശാഭാവഹം ഇവയാണു് മൂ പാദ�
ങ്ങളിലും യഥാ മം ധർമ്മം. അവ പര്യായങ്ങളുമാണു്.

ഇവിെട ഉപമാനവാക്യങ്ങളായ ഒ ം ര ം പാദങ്ങ�
ളിലും ഉപേമയവാക്യമായ മൂന്നാം പാദത്തിലും ‘േശാ�
ഭാകരമാകു ’ എന്ന സാധാരണധർമ്മം പര്യായങ്ങ�
ളാൽ നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിരി . ഇതു2സാധർമ്മ്യ

2. അേന്യാന്യ പൂരകങ്ങളായ ര സ്താവനകളിൽ ആദ്യ�
േത്തതിെല വാക്യഘടനേപാെലതെന്ന രണ്ടാമേത്തതിലും
വന്നാൽ സാധർമ്മ്യം. വാക്യഘടന വിപരീതമായാൽ
ൈവധർമ്മ്യം. ‘കരുണരസം നാനാപരിണതിെയ വഹി�

— ഒേരെവള്ളം തിര, നുര, ചുഴി എന്ന രൂപേഭദ�
ങ്ങൾ വഹി .’ എന്നായാൽ ഇതു തെന്ന സാധർമ്മ്യ�
രീതിയായി.

മട്ടിലുള്ള തിവ പമയ്ക്ക് ഉദാഹരണം. ൈവധർമ്മ്യ�
മട്ടിലും തിവ പമ വരാം; എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 39. കരുണെമാരു രസം താൻ വ േഭേദന നാനാ-
പരിണതിെയ വഹിച്ചീടുന്നിേത മാറിമാറി
തിര നുര ചുഴിെയന്നീ രൂപേഭദങ്ങൾ കാണായ്-
വരികിലുമവെയല്ലാം െവള്ളമേ നിനച്ചാൽ.

— ഉത്തരരാമചരിതം.

ഉപമാേനാപേമയവാക്യങ്ങൾ ഒേര അന്വയരീതി�
യിൽ ഇരുന്നാൽ സാധർമ്മ്യം, അർത്ഥം േഭദിക്കാ�
െത അന്വയരീതിമാ ം േഭദിച്ചിരുന്നാൽ ൈവധർ�
മ്മ്യം.

2.15 ദൃഷ്ടാന്തം

↑ 35. ദൃഷ്ടാന്തമതിെനബ്ബിംബ-
തിബിംബങ്ങളാ കിൽ

കീർത്തിശാലി ഭവാൻ തെന്ന
കാന്തിശാലി സുധാംശുതാൻ.

ഉപമാേനാപേമയവാക്യങ്ങളിൽ സാധാരണധർമ്മ�
െത്ത3ബിംബ തിബിംബങ്ങളാക്കി പറഞ്ഞാൽ

3. ബിംബ തിബിംബഭാവം (10-ആം കാരിക) േനാ ക.

‘ദൃഷ്ടാന്തം’. ലക്ഷ്യത്തിൽ കീർത്തിശാലി ബിംബം,
കാന്തിശാലി തിബിംബം. േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 40. ശിക്ഷി ം ശിക്ഷ്യനാം നിെന്ന
രക്ഷി ം രക്ഷ്യനാം ദ്വിജം
ഭക്ഷി ം ക്ഷീരേമ ഹംസ-
പക്ഷീ സക്ഷീരനീരതഃ — ഭാഷാശാകുന്തളം.

ദുഷ്യന്തവാക്യം. മാതലി തിരസ്കരിണി ഉപേയാഗി
വ ് മാഢവ്യ ാഹ്മണെന ആ മി . അയാളുെട
നിലവിളി േക ദുഷ്യന്തൻ അ െതാടു െകാ
പറയുന്നത്: (ഈ അമ്പ്) ശിക്ഷ്യനായ നിെന്ന ശി�
ക്ഷി ം; രക്ഷ്യനായ ദ്വിജെന രക്ഷി ം എ പൂർ�
വ്വാർദ്ധത്തിൽ അർത്ഥേയാജന. സക്ഷീര നീരതഃ =
പാലും െവള്ളം കൂട്ടിേച്ചർ വച്ചതിൽ നി ്. ആ
സംയുക്തത്തിൽ ക്ഷീരം ദൃശ്യം, നീരം അദൃശ്യം. ഉപ�
േമയ സംഗത്തിലും ദൃശ്യാദൃശ്യത്വം കാണുക. ഇവി�
െട ഉപേമയവാക്യത്തിൽ രക്ഷ്യരക്ഷണവും ഉപമാന�
വാക്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യഭക്ഷണവുമായ സാധാരണധർമ്മ�
ങ്ങൾ ബിംബ തിബിംബങ്ങളായിരി . ഇതു്
സാധർമ്മ്യത്തിനു് ഉദാഹരണം. ൈവധർമ്മ്യത്തിൽ
വരുന്നതിനു്,

↑ 41. പരമതനുശരീേര! ത്വാം തപിപ്പിച്ചീടു
പരമതനുരജ ം മാം ദഹിപ്പിച്ചീടു ;
പരവശത ദിനത്താലമ്പിളിെക്ക യുേണ്ടാ
പരഭൃതെമാഴി! പാർത്താലാമ്പലിന യില്ല.

— ഭാഷാശാകുന്തളം.

□ പദ്യം 41. ദുഷ്യന്തവാക്യം, ശകുന്തളേയാടു്. പരമതനു�
ശരീര = കൃശഗാ ി (സുന്ദരി). പരം + അതനുഃ +
അജ ം = പരമതനുരജ ം. അതനുഃ = കാമേദവൻ.
അജ ം = എല്ലാേയ്പാഴും, ദിനത്താൽ (സൂര്യാഗമത്താൽ)
ച നുള്ള മങ്ങൽ ആമ്പലിനില്ലേല്ലാ.

2.16 നിദർശന

↓ 36. വിശിഷ്ടധർമ്മികൾൈക്കക്യ-
മാേരാപിച്ചാൽ നിദർശന;
ദാനശീല െസൗ മ്യത്വം
തങ്കത്തി സുഗന്ധമാം.

ഏതാൻ ധർമ്മങ്ങളുള്ള ഒരു കൃതമായ ധർമ്മി ം
ആ ധർമ്മങ്ങൾ ് തിബിംബഭൂതങ്ങളായ മ ധർ�
മ്മങ്ങളുള്ള ഒരു അ കൃതധർമ്മി ം അേഭദം കല്പി ്
ഒന്നിെന മറ്റതാ ന്നതു് ‘നിദർശന’. ര വക ധർ�
മ്മങ്ങളുെട ബിംബ തിബിംബഭാവം പുരസ്കരി ് ആ
ധർമ്മവിശിഷ്ടങ്ങളായ ധർമ്മികൾ ് ഐക്യാേരാ�
പം െച ന്നതു് നിദർശന എ താൽപര്യം. േകവ�
ലവ ക്കളുെട ഐക്യാേരാപം രൂപകം; ധർമ്മവിശി�
ഷ്ടവ ക്കളുെട ഐക്യാേരാപം നിദർശന എ േഭ�
ദം. രൂപകത്തിൽ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾക്കാണു് അേഭദകല്പന;
നിദർശനയിൽ വാക്യങ്ങൾക്കാകു . ലക്ഷ്യത്തിൽ
ദാതാവിനു് െസൗ മ്യശീലം വരുക എ ള്ളതു തങ്ക�
ത്തി ് െസൗരഭ്യം ഉണ്ടാവുകെയ ള്ളതു തെന്നയാ�
ണു് എ ഉപമാേനാപേമയവാക്യങ്ങൾ ് അേഭദാ�
േരാപം. അെല്ലങ്കിൽ െസൗ മ്യശീലത്വവിശിഷ്ടനായ
ദാതാവു് െസൗരഭ്യവിശിഷ്ടമായ സ്വർണ്ണമാെണ ്
വിശിഷ്ടധർമ്മികൾ ് ഐക്യാേരാപം. േവെറ ഉദാ�
ഹരണം:

↑ 42. കാട്ടിൽ കൂ വിളിപ്പതാം, ശവമതിൻ െമയ്യിൽ
തേലാടുന്നതാം,

നട്ടീടുന്നതാം ബിസം തറയതിൽ, പാഴൂഴി
കർഷിപ്പതാം

െപാട്ടൻ കാതിലുരപ്പതാം, കുരുടെന കണ്ണാടി
കാണിപ്പതാം,

പട്ടി െള്ളാരു വാൽ നിവർത്തിടുവതാം,
േസവിപ്പതിങ്ങജ്ഞെര — സ്വ.

□ പദ്യം 42. അേജ്ഞാപാലംഭം. ബിസം = താമര (വള�
യം). പാഴൂഴി കർഷി ക = ഊഷരഭൂമിയിൽ കൃഷി െച�

ക. ഉര ക = പറയുക.

ഇവിെട അജ്ഞന്മാെര േസവി ക എ ള്ളതു് കാ�
ട്ടിൽ കൂ വിളി ക, ശവശരീരത്തിൽ തേലാടുക
മുതലായ പല സംഗതികൾ തെന്നയാെണ പറ�
ഞ്ഞിരി .

നിദർശന ് േവെറ േഭദങ്ങൾ അടു പറയെപ്പടും.
വിശിഷ്ടധർമ്മികൾ ് ഐക്യാേരാപം െച ന്ന

ാകൃതനിദർശന ാേയണ വാക്യങ്ങൾ ് അേഭ�
ദെത്ത കല്പി ന്നതാകയാൽ ‘വാക്യാർത്ഥവൃത്തി
നിദർശന’ എ പറയെപ്പടു . ഈമാതിരി നിദർ�
ശനയിൽ ചിേലടത്ത് കവികൾ ഉപേമയവാക്യെത്ത
അർത്ഥസിദ്ധെമ െവ ് േയാഗിക്കാെത ഉേപ�
ക്ഷി കാണു . എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 43. മനേമ! ഭവ സാഭിലാഷമിേപ്പാൾ
ഘനേകശീം തി സംശയങ്ങൾ തീർ .
കനെല നിന േപായി നീ താ-
നനഘം വക്ഷസി ധാര്യമായ രത്നം.

— ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇതിൽ േമനകാപു ിയായ ശകുന്തളെയ മുനികന്യക
എ ശങ്കിച്ചതു് രത്നെത്ത കനെല നിന ക
തെന്നയാകു എ ് അർത്ഥംെകാ സ്പഷ്ടമാ�
കുന്നതല്ലാെത ഉപേമയവാക്യം േയാഗിച്ചിട്ടില്ല.
ഈമാതിരിയിൽ ബിംബ തിബിംബഭാവമുള്ള
വാക്യങ്ങളിൽ തിബിംബവാക്യെത്ത മാ ം നിർ�
േദ്ദശി ന്നതു് ‘ലളിതം’ എ ് ഒരു സ്വത ാലങ്കാ�
രമാെണ ് അപ്പയ്യദീക്ഷിതാദികൾ സിദ്ധാന്തി �
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4. വർണ്ണ്യത്തിൽ വർണ്ണ്യവൃത്താന്ത-
തിബിംബം കഥി കിൽ

ലളിതം, നീെരാഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ചിറ െകട്ടാൻ െകാതി നീ. — കുവലയാനന്ദം.

വർണ്ണ്യവൃത്താന്തേമ പറയാെത അതിെന്റ തിബിംബ�
മായ വൃത്താന്തം വർണ്ണ്യവ വിൽ ഘടിപ്പി പറയുന്നതു്
ലളിതം. ണയകലഹത്തിൽ മനംമടു പുറ േപായ
നായകെന തിരി െകാ വരാൻ അകാല മം നട �
ന്ന നായികേയാടുള്ള സഖീവചനമാണു് ഉദാഹരണം.
‘നീ’ വർണ്ണ്യവ . അതിൽ തിബിംബവൃത്താന്തമാ�
ണേല്ലാ ഘടിപ്പിച്ചിരി ന്നതു്. ലളിേതാപമായിൽ നി
പകുതിെയടുത്തതാവാം ‘ലളിതം’.

↑ 37. ഒന്നിെന്റ ധർമ്മം മെറ്റാന്നിൽ
െചാന്നാലന്യാ നിദർശന:
െവണ്മതി ള്ള െസൗഭാഗ്യം
കാണ്മതുണ്ടിഹ നി േഖ.

ഉപമാനധർമ്മം ഉപേമയത്തിൽ കാണുന്നതായി
പറയുന്നതു് മെറ്റാരുമാതിരി നിദർശന. ഇതിനു്
‘പദാർത്ഥവൃത്തിനിദർശന’ എ േപർ. ജയേദ�
വർ ഇതിെന ഉപമയുെട വകേഭദമായി ഗണിച്ച്
‘ലളിേതാപമ’ എ വിളി . േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

↓ 44. നീല രികുഴലിൽ തവ
േമളിച്ചീടുന്ന മുല്ലമാലികയിൽ
േമളം തുടർന്ന ഗംഗാ-
കാളിന്ദീസംഗഭംഗി തി . — ആര്യാശതകം.

□ പദ്യം 44. കാളിന്ദി കറുത്തതും ഗംഗ െവളുത്തതും എ
കവിസങ്കല്പം.

↑ 38. േവേറ നിദർശനാേഭദം
ിയയാൽ കാര്യേബാധനം:

നന്നല്ല രാജവിേദ്വഷ-
െമ േലാകെരാേടാതുവാൻ
ചേ ാദയത്തിൽ തിമിരം
ചിന്നിച്ചിന്നിയറു േത.

ഒരുത്തൻ തെന്റ വൃത്തിെകാ മ ള്ളവർ ് ഒരു
ഉപേദശെത്ത ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടുത്തിെക്കാടു ന്നതും നി�
ദർശനയുെട ഒരു വകേഭദം തെന്ന. ഉദാഹരണത്തിൽ
രാജവിേദ്വഷം എന്നതിനു് ച വിേദ്വഷം, നൃപവി�
േദ്വഷം എ ് േ ഷം െകാ രണ്ടർത്ഥം. ഇവിെട
ചേ ാദയത്തിൽ ഇരുട്ടിനുണ്ടാകുന്ന നാശം, ‘രാജ�
േദ്വഷം നന്നല്ല’ എ ള്ള ഉപേദശത്തിനു് ഉദാഹരണ�
മായിത്തീരു എ പറയെപ്പട്ടിരി . േവെറ
ഉദാഹരണം:

↓ 45. മാനം ൈകവി േപാവാനിടവരുെമവനും
വാരുണീേസവെകാെണ്ട-

നം കൂടാെത േലാകർക്കിതുെപാഴുതുപേദശത്തിെന�
െച്ച െകാ ്

നാനാേലാക ദീപ ഭതടവിടുമിപ്പത്മിനീ
ാണനാഥൻ

താനും മാനം െവടിഞ്ഞച്ചരമശിഖരിയിൽ െചന്നിതാ
േചർന്നിടു — കവിസഭാരഞ്ജനം.



4 ഭാഷാഭൂഷണം

ഇവിെട മാനം ൈകവിടുക എന്നതിെന ബഹുമാനം
ഇല്ലാതാവുക എ ം ആകാശത്തിൽ നി ം മറയുക
എ ം േ ഷം െകാ ് രണ്ടർത്ഥം; അതുേപാെല
വാരുണീ േസവ എന്നതിനു് മദ്യം േസവി ക,
പശ്ചിമദിക്കിെന േസവി ക എ ് േ ഷത്താൽ
രണ്ടർത്ഥം. സൂര്യനു് വാരുണീ േസവ (പശ്ചിമദിക്
േസവ) എ ള്ള സംഗതി വാരുണീേസവ (മദ്യ�
േസവ) ആർ ം മാനഹാനിെയ വരു െമ ള്ള
ഉപേദശത്തിനു് ഉദാഹരണമായിത്തീരു . േവെറ
ഉദാഹരണം:

↑ 46. ക്ഷീണിേച്ചാഷധിനാഥനസ്തശിഖരം
ാപിച്ചിടുേന്നകേതാ

മാണിക്യ ഭേനതി സൂര്യനരുണം
മുൻപി യർേന്നകതഃ

കാണിച്ചീവ്യസേനാദയങ്ങെളാരുമിച്ചിദ്ദിവ്യ
േതേജാദ്വേയ

ാണിക്കാത്മദശാന്തേരഷു നിയമം ധാതാവു
െച ന്നിേത — ഭാഷാശാകുന്തളം.

□ പദ്യം 46. മാണിക്യ ഭൻ സൂര്യൻ അരുണം മുന്നി യർ�
് ഏകതഃ ഏതി എ രണ്ടാം പാദത്തിൽ അന്വയം.

മാണിക്യ ഭയുള്ള സൂര്യൻ അരുണെന മുമ്പിൽ നിർത്തി
ഒരുവേശ (ഉയർ ) വരു എ ് അർത്ഥേയാജന.

ഇവിെട വിധി ഒേര കാലത്തിൽ ച നു് അസ്തമയ�
െത്തയും സൂര്യനു് ഉദയെത്തയും കല്പി ന്നതുെകാ ്
േലാകത്തിൽ ഒരുവനു വിപ വരുേമ്പാൾ മെറ്റാരു�
വനു സമ്പ ം ഉണ്ടാവും എ ് ജനങ്ങൾ കാണി�

െകാടു ന്നതായി കവി സമർത്ഥി . സൂക്ഷ്മമാ�
േലാചി േമ്പാൾ ഈ മൂന്നാമതു പറഞ്ഞ നിദർശന
ഗേമ്യാൽേ ക്ഷ തെന്ന എ വ കൂടും. രണ്ടാമതു
പറഞ്ഞതിെന ജയേദവമത കാരം ‘ലളിേതാപമ’
എേന്നാ ഉപമാ കരണത്തിെന്റ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ
‘ലക്ഷിേതാപമ’കളുെട ഒരു വകേഭദെമേന്നാ ഗണി�
ക്കാവുന്നതാകയാൽ നിദർശന ് ആദ്യം പറഞ്ഞ
ഒരു കാരേമ ഉ എ സംേക്ഷപം.

2.17 ദീപകം

↓ 39. അേനകേമകധർമ്മത്തി-
ലന്വയിപ്പതു ദീപകം:
മദംെകാണ്ടാനേശാഭി -
െമൗദാര്യം െകാ ഭൂപതി.

അേനകം വ ക്കൾ ് ഒേര ധർമ്മത്തിൽ അന്വയം
കല്പി ന്നതു് ‘ദീപകം’. എ ാെന്റ വിളക്ക വാര്യ�
െന്റ അത്താഴം എന്ന രീതിയിൽ കൃതത്തിെന്റ ഉപ�
േയാഗത്തിനായി പറയുന്ന ധർമ്മം അ കൃതത്തിനു�
കൂടി ഉപേയാഗെപ്പടു എ അർത്ഥേയാജന കല്പി�

് ‘ദീപം േപാലേത്തതു് ദീപകം’ എ സംജ്ഞ
െചയ്യെപ്പട്ടിരി . രാജവർണ്ണനരൂപമായ ലക്ഷ്യ�
ത്തിൽ ഔദാര്യം െകാ ് ഭൂപതി േശാഭി ം എന്ന

കൃതവാക്യത്തിെല േശാഭി ം എന്ന ിയാപദം
മദം െകാണ്ടാന (േശാഭി ം) എ ് അ കൃതവാക്യ�
ത്തിനു കൂടി ഉപകരി . കൃതാ കൃതങ്ങൾ
രണ്ടിനും ധർമ്മം ഈ വിധം സാധാരണമായി തീരു�
ന്നതുെകാ ് അവ തമ്മിൽ സാമ്യം ഗമ്യമായിത്തീ�
രു . േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 47. ചാണക്കല്ലിലുരച്ച രത്ന,മമരിൽ പുേണ്ണറ്റ വീരൻ, മദ-
ക്ഷീണൻ കുംഭികുേലാത്തമൻ, കര െതളിഞ്ഞീടും

ശരന്നിമ്നഗാ,
മീനാങ്കാർദ്ദിതയായ മങ്ക, കലയായ് േശഷിച്ച

േദാഷാകരൻ,
ദാനത്താൽ ധനപുഷ്ടിെകട്ട നൃപനും കാർശ്യാൽ

കാശി േമ — സ്വ.

ഇവിെട ദാനത്താൽ ധനപുഷ്ടിെകട്ട നൃപൻ കൃതം.
ചാണക്കല്ലിലുരച്ച രത്നം മുതലായവ അ കൃതങ്ങൾ.
ഇവെയ്ക്കല്ലാം കാർശ്യം െകാ ് കാശി ക എന്ന
ഒേര ധർമ്മത്തിൽ അന്വയം െകാ ് അേന്യാന്യസാ�
ദൃശ്യത്തിനു തീതി വരു . േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 48. താപസന്മാരുെടയും വാഹിനിമാരുെടയും
േശാഭ േതടീടും മഹാത്മാക്കൾ വംശത്തിെന്റയും
ഉത്ഭവസ്ഥാനമേന്വഷിേക്കണ്ട… — ഭാരതം.

അേനകത്തിനു് ഏകധർമ്മാന്വയം വരുന്നിട ്
അേനകെമ പറയുന്നതു് (1) കൃതങ്ങൾ മാ ം
േചർന്നി ള്ളതു് (2) അ കൃതം മാ ം േചർന്നി �
ള്ളതു് (3) ര ം കൂടി കലർ ള്ളതു് എ ് മൂ
വിധത്തിൽ സംഭവിക്കാം. ആ മൂ വിധവും ലക്ഷ�
ണവാക്യത്തിൽ വിവക്ഷിതം തെന്ന. എന്നാൽ ചില
ആലങ്കാരികന്മാർ ഉദാഹരിച്ച കാരം കൃതാ കൃ�
തങ്ങളുെട അേനകങ്ങൾ ള്ള ഏകധർമ്മാന്വയത്തി�
നു മാ േമ ‘ദീപകം’ എന്ന േപർ െകാടു .

കൃതങ്ങൾ മാ േമാ അ കൃതങ്ങൾ മാ �
േമാ വരുന്നതിനു് ‘തുല്യേയാഗിത’ എെന്നാരു പുതിയ
േപർ കല്പി .5 ലക്ഷണത്തിെല ധാനാംശ�

5. ധർൈമ്മക്യം വർണ്ണവ ക്കൾ,-
ക്കവർണ്യങ്ങൾ മാ േമാ
െചാന്നാലുണ്ടാമലങ്കാരം
തുല്യേയാഗിതയായിടും — (കുവലയാനന്ദം).

ങ്ങൾ ് േഭദമില്ലാത്തതിനാൽ ആ വിഭാഗം ഇവിെട
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കൃതങ്ങൾ ് മാ ം വരുന്നതിനു്
ഉദാഹരണം:

↑ 49. കുമുദകുലമുലൂകവും മയങ്ങീ
കമലവനം കവിചിത്തവും െതളി

മദകൾമുഖമി വും വിളർ
തിമിരഭരാവൃതി മ മ മാ . — സ്വ.

□ പദ്യം 49. കാമേകളീസന്ദർഭം കഴി േപായത്തിലുള്ള
നിരാശ മദകളുെട വിളർച്ച കാരണം. ‘ മദ’ സാഭി�

ായപദം. തിമിരഭരാവൃതി = കുറ്റിരുട്ടിെന്റ ആവരണം.

ഇതിൽ നാലു പാദത്തിലും ഓേരാ ഉദാഹരണം
കാൺക. ഭാതവർണ്ണനം കൃതമാകയാൽ കുമുദകു�
ലാദികെളല്ലാം കൃതങ്ങൾ തെന്ന. അ കൃതങ്ങൾ
മാ മായുള്ളതിന്:

↓ 50. തുമ്പിക്കരത്തിനിഹ േതാലിനു കട്ടിെകാ ം
രംഭാ മത്തിെനാഴിയാത്ത തണുപ്പിനാലും
ആകാരെമാത്തളവിലും ലഭിയാെതേപായീ
അന്വംഗി തെന്റ തുടകൾ പമാനഭാവം !

— കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട നായികാവർണ്ണനത്തിൽ അ കൃതങ്ങളായ
തുമ്പിക്കരത്തിനും രംഭാ മത്തിനും ‘ഉപമാനഭാവാലാഭം’
എന്ന ഏകധർമ്മത്തിൽ അന്വയം.

↑ 40. മറിച്ചേനകം ിയകൾ
േക്കകകാരകേയാഗവും
വന്നാൽ ദീപകമായീടു-
െമ െചാ ന്നിേത ചിലർ

↓ 41. കീർത്തി േകൾക്കാം പണം േനടാ-
മാർത്തി തീർക്കാം രമിച്ചിടാം;
വിദ്വാന്മാരാം നരന്മാർ
വിദ്യയാെല ദുർല്ലഭം?

ഈവിധമുള്ള ദീപകം ‘കാരകദീപകം’; ആദ്യം പറ�
ഞ്ഞത് ‘ ിയാദീപകം’. ഉത്തേരാദാഹരണത്തിൽ
കരണകാരകത്തിനു് അേനക ിയാന്വയം. േവെറ
കാരകങ്ങൾ ് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

2.18 കർത്താവിനു്:

↑ 51. ഭക്ത്യാ േസവിക്ക പൂജ്യാൻ, മരുവുക സഖിെയേപ്പാൽ
സപത്നീജനത്തിൽ,

ഭർത്താവിൻ വി ിയം െചയ്യരുതു
നികൃതെയന്നാകിലും േകാപമൂലം

അത്യന്തം ഭൃത്യരിൽ വാഴുക സരളതയാ,
ഗർവ്വമുൽസൃജ്യേഭാേഗ-

ഷ്വിത്ഥം ീകൾ ഭവി ന്നിഹ
ഗൃഹിണികളാ,യന്യഥാ േഗഹബാധാഃ

 — ഭാഷാശാകുന്തളം.

□ പദ്യം 51. കണ്വവചനം, ശകുന്തളേയാടു്, നികൃത =
നിരസിക്കെപ്പട്ടവൾ. അന്യഥാ = മറിച്ചാെണങ്കിൽ. ‘ ീ�
കൾ’ എന്ന കർത്താവിൽ ‘േസവിക്ക’ തുടങ്ങിയ അേനകം

ിയകൾ േയാഗം. ‘ഭൃത്യരിൽ അത്യന്തം സരളതയാ
വാഴുക’ എ മൂന്നാംപാദത്തിൽ അന്വയം.

2.19 അധികരണത്തിനു്:
↓ 52. കാ ൾെക്കാെണ്ടാരു കീചകങ്ങൾ കുഴലൂതു

തിെക്കാത്തേപാൽ
സംഘം േചർെന്നാരു സിദ്ധമുഗ്ദ്ധമിഴിമാർ പാടു

സങ്കീർത്തനം
മു ം നിന്നിടിനാദമെങ്ങാരു മൃദംഗംേപാൽ

മുഴങ്ങീടുകിൽ
സ ർണ്ണം സദിരിെന്റ േമളമവിെട സ്വാമി

സന്ധി േമ. — േമഘദൂത്.

□ പദ്യം 52. കീചകം = മുള. സിദ്ധമുഗ്ദ്ധമിഴിമാർ =
സിദ്ധ ീകൾ. സദിരു് = പാ കേച്ചരി. ‘അവിെട’ (ആ
ദിക്കിൽ) എന്ന അധികരണകാരകത്തിൽ ‘കുഴലൂതു ’
തുടങ്ങിയ അേനകം ിയകൾ േയാഗം.

2.20 കർമ്മത്തിനു്:
↑ 53. മണപ്പി ചുംബി നക്കിക്കടിച്ചി-

ട്ടിണങ്ങാെത ദൂരെത്തറിഞ്ഞാൻ കുരങ്ങൻ
മണിേ ഷ്ഠ! മാെഴ്കാല്ല; നി കാണ്മാൻ
പണിെപ്പ ടയ്ക്കാഞ്ഞേത നിെന്റ ഭാഗ്യം.

— േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്ത രാൻ.

□ പദ്യം 53. മണിേ ഷ്ഠ! = േ ഷ്ഠമായ രത്നേമ! ‘നിെന്ന’
എെന്നാരു കർമ്മം അദ്ധ്യാഹരിക്കണം. അതിൽ ‘മണപ്പി�

ക’ തുടങ്ങിയ അേനകം ിയകൾ േയാഗം.

ഇതുേപാെല േശഷം കാരകങ്ങൾ ം ഊഹി െകാ�
ക. കാരകദീപകത്തിൽ ഔപ മ്യത്തിനു് തീതി

വരാത്തതിനാൽ ഇതു് സാമ്യമൂലകാലങ്കാരങ്ങളിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നില്ല. ഇതിെന സ്വീകരി ന്ന പക്ഷം
വാസ്തേവാക്ത്യലങ്കാരങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ േചർക്ക�
ണം.6

6. 6-ആം കാരിക േനാ ക.

2.21 അ ത ശംസ

↓ 42. അ ത ശംസാഖ്യ-
മ തമുരയ്ക്കതാൻ;
ൈസ്വരം മൃഗങ്ങൾ വാഴു
പരാരാധനെമന്നിേയ.

ഏതാനും ചില സംബന്ധങ്ങൾ െകാ ് ത വൃ�
ത്താന്തത്തിനു് തീതിവരുംവിധത്തിൽ അ ത�
വൃത്താന്തെത്ത വർണ്ണി ക ‘അ ത ശംസ’.
രാജേസവകെന്റ വാക്യമായ ഉദാഹരണത്തിൽ അ �

തമൃഗവൃത്താന്തവർണ്ണനം.

സാരൂപ്യസംബന്ധം െകാണ്ട് തമായ പരാധീന�
വൃത്തികളുെട നിന്ദയിൽ7 പര്യവസാനി . �

7. അന്യെര ആ യി ന്ന ദുർഭാഗ്യവാന്മാർ.

തവൃത്താന്തേബാധകങ്ങളായ സംബന്ധങ്ങൾ ഇന്നവ�
െയല്ലാെമന്ന് പൂർവാചാര്യമതാനുസാേരണ പരിഗണ�
നം െച .

↑ 43. വിേശഷത്തി സാമാന്യം
കാര്യത്തിന്നഥ കാരണം
ഇതു ര ം മറിച്ചി ം
തുല്യത്തിന്നിഹ തുല്യവും

കൃതത്തിന്ന കൃത-
മ മാതിരിയിങ്ങെന.

(1) തമായ വിേശഷത്തിനു പകരം അ �
തമായ സാമാന്യം; മറിച്ച് (2) സാമാന്യത്തിനു വി�
േശഷം; (3) കാര്യത്തി കാരണം; (4) കാരണ�
ത്തി കാര്യം; (5) തുല്യത്തി തുല്യം; ഇങ്ങെന
സാമാന്യവിേശഷഭാവം, കാര്യകാരണഭാവം, സാരൂ�
പ്യം, എന്ന് മൂ സംബന്ധങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കി
അ ത ശംസ അ വിധമായി ചമയു . ഇവ�
യിൽ സാരൂപ്യനിബന്ധനമായതു മാ െമ സാമ്യമൂല�
കാലങ്കാരങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടു . േശഷം നാലും വാ�
സ്തേവാക്തിയിൽ േചേരണ്ടവെയ സ്പഷ്ടമാകു .

സാരൂപ്യനിബന്ധനാ ത ശംസ ് പൂർവാചാര്യ�
ന്മാർ ‘അേന്യാക്തി’ എ ം ‘അന്യാപേദശം’ എ ം

േത്യകസംജ്ഞ െചയ്തി മു ്.

അേന്യാക്തിയ്ക്ക് ഉദാഹരണം:

↓ 54. േതളു തുച്ഛെമാരു കീടകം
പരമിെത െച െമാരുറുമ്പിെന

ക്കാളുമില്ല പണി െകാ വാനിതിെന, വാഴുെമ യിതു
വാഴ്കിലും;

ആളുകൾ പുനെര േപടി,യവർ േപരു
േക മുടേനാടിടും;

കാളുമു വിഷമുള്ള വാൽമുനയതിെന്റ തീ ത
കഥിപ്പേതാ! — അന്യാപേദശശതകം.

ഇവിെട േതളിെന്റ വാലിെന വർണ്ണി ന്നതുെകാണ്ട്
ഖലൻ എ തെന്ന നിസ്സാരനായാലും അവെന്റ നാ�
ക്കിെന എല്ലാവരും ഭയെപ്പടും എ ള്ള സരൂപമായ
ഉപേദശെത്ത കവി വായനക്കാെര ധരിപ്പി .

വിേശഷ സ്താവത്തിൽ സാമാന്യകഥനത്തിനു്;

↑ 55. തേന്ദശം െചന്നണവതിനു േത െചാ വാൻ
മാർഗ്ഗമാെദൗ

സേന്ദശം െചാന്നഥ സപദി ഞാൻ യാ യാക്കാം
ഭവാെന

സേന്ദഹം േവണ്ട
പരനുപകാരത്തിനാകാത്തെതങ്കിൽ

കിേന്ദഹം െകാെണ്ടാരു ഫലമിഹ ാണിനാം
േക്ഷാണി തന്നിൽ? — മയൂരസേന്ദശം.

□ പദ്യം 55. നായകൻ സേന്ദശഹരേനാടു് ഉപ മമായി
പറയുന്നതു്. തം + േദശം — തേന്ദശം (ആ േദശ ്).
കിം + േദഹം — കിേന്ദഹം. കിം — േചാദ്യസൂചകമായ
വാ ്. േദഹം െകാ കിം ഫലം എ ് അന്വയഗതി.

ഇവിെട ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ‘നീ എനി േവണ്ടി ഈ
കായേ ശം െച ന്നതിനു മടിക്കരുതു്’ എന്ന വിേശ�
ഷത്തിനു പകരം ‘പേരാപകാരാർത്ഥമിദം ശരീരം’
എന്ന സാമാന്യം നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിരി .

സാമാന്യ സ്താവത്തിൽ വിേശഷകഥനത്തിനു്:

↓ 56. ജനെമല്ലാമു ഖമാ-
യനിേമഷകളായ േന പംക്തികളാൽ
മനമതിെലെന്താരു ഭാവാൽ
പനിമതിേലഖാം വിേലാകേത�ഭിനവാം?

— ഭാഷാശാകുന്തളം.

□ പദ്യം 56. ആ മകന്യകേയാടു സവിേശഷതാല്പര്യം
കാണിച്ച ദുഷ്യന്തെന മാഢവ്യൻ ആേക്ഷപി . അതിനു
ദുഷ്യന്തൻ പറഞ്ഞ മറുപടി. അനിേമഷ — ഇമയടയ്ക്കാത്ത.
അഭിനവാം പനിമതിേലഖാം വിേലാകേത എ നാലാം�
പാദത്തിൽ അന്വയം.

ഇവിെട ഹണീയമായ വ വിൽ ജനങ്ങൾ ്
കൗതുകം േതാ ന്നതു് അതു തനി ലഭിക്കണ�
െമ ള്ള ആ ഹത്താലല്ല എന്ന സാമാന്യത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്തിൽ നൂതനച കലാദർശനരൂപമായ വി�
േശഷം പറയെപ്പട്ടിരി .

കാര്യ സ്താവത്തിൽ കാരണത്തിനു്:

↑ 57. കണ്ടീടാെമെന്നാെടന്താണിവളുെട വിധെമേന്നാർ
ഞാൻ പാർത്തിരുേന്നൻ

മിണ്ടീടുന്നില്ലിെതെന്തെന്നാടു ശഠനിതി
മൽക്കാന്തയും േകാപമാർന്നാൾ

അവ്യാപാരം മിേഥാ
വീക്ഷണചതുരമതാമായവസ്ഥാന്തരത്തിൽ

സവ്യാജം ഞാൻ ചിരിേച്ച,നവൾ മമ ധൃതി േപാകും
കാരം കരഞ്ഞാൾ

— അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 57. അവ്യാപാരം — ഒ ം െചയ്യാെത. മിഥഃ (മി�
േഥാ) — പരസ്പരം. ധൃതി — മനസ്സിെന്റ കടുപ്പം. വീക്ഷണ�
ചതുരമാതാം ആ അവസ്ഥാന്തരത്തിൽ എ മൂന്നാംപാദ�
ത്തിൽ പരിേച്ഛദം.

ഇവിെട നായികയ്ക്ക് ണയകലഹം ഏതുവിധം ശമി�
എന്ന് കാര്യം തമായിരിെക്ക കാരണം പറയ�

െപ്പട്ടിരി .

കാരണ സ്താവത്തിനു്:

↓ 58. നാല്ക്കാലികൾ െമാരു നാണമുദി െമങ്കിൽ
കുന്നിൻകുമാരിയുെട കുന്തളകാന്തി കണ്ടാൽ
നിസ്സംശയം ചമരിമാർക്കറുമായിരു
വാലിൻവിലാസമതിലുെള്ളാരു വത്സലത്വം

— ഭാഷാകുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 58. നാല്ക്കാലി…െമങ്കിൽ (നാല്കാലികൾ നാണ�
െമന്ന വികാരം ഉണ്ടാകുമായിരുെന്നങ്കിൽ). ചമരിമാർ ്,
കുന്നിൻ…കണ്ടാൽ, വാലിൽ…വത്സലത്വം നിസ്സംശയം
അറുമായിരു എ അന്വയം.

ഇവിെട കൃതമായ പാർവതീേകശസൗന്ദര്യത്തിനു
പകരം ആ േകശസൗന്ദര്യദർശനനിമിത്തമായി ചമ�
രികൾ ണ്ടാകാമായിരുന്ന വാലിൻവിലാസത്തിെല
വാത്സല്യ റവാകുന്ന അ കൃതകാര്യെത്ത വർണ്ണി�
ച്ചിരി .

അ ത ശംസയിെല കാര്യകാരണഭാവത്തിൽ
സാക്ഷാലുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ മാ മല്ല, കാര്യ�
ത്തിെന്റ കാര്യവും കാരണത്തിെന്റ കാരണവും കൂടി
വിവക്ഷിതമാവു . എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↑ 59. “കാളിന്ദീ!” “െചാല്ലഗസ്ത്യാ” “ജലനിധിയിഹ
ഞാൻ ൈവരിെയെച്ചാന്നെതേന്ത?”
“േകെളന്നാൽ നർമ്മദാ ഞാൻ; ത്വമപി പറ-
െയാലാമത്സപത്നീെട നാമം.”

“െകാണ്ടൽക്കാർവർണ്ണെമേന്ത തവ?” “മഷികലരും
മാളവീബാഷ്പസംഗം-
െകാണ്ടേ !” “എന്തവർക്കിെന്നാരഴൽ” “അയി,
കയർത്തീടിനാൻ കുന്തേള ൻ ! — സ്വ.

□ പദ്യം 59. നദികെളല്ലാം കടലിെന്റ ഭാര്യമാർ എ കവി�
സങ്കല്പം. അഗസ്ത്യൻ സമു െത്ത ൈകേക്കാട്ടിെലടു
കുടി എ പുരാണം. ‘കാളിന്ദീ’ എ വിളിച്ചതു സമു�

ം. ‘അഗസ്ത്യാ കാര്യെമന്താെണ പറയൂ’ എ മറുപടി
പറഞ്ഞതു നർമ്മദ. ഈ മത്തിൽ സംഭാഷണം തുടരു�

.

ഇതിൽ നാലാം പാദത്തിൽ മാളവികൾ ് എെന്താ�
രാപ ണ്ടായി എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം, “ൈവ�
ധവ്യദുഃഖം” എ ള്ള സാക്ഷാൽ കാരണം പറയാ�
െത അതിനും കാരണമായ കുന്തളരാജാവിെന്റ േകാ�
പെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരി . “കുന്തളരാജാവു് മാള�
വേദശെത്ത ആ മിച്ചതിനു േശഷം ആ േദശം പി�
ടിേച്ചാ’ എന്ന േചാദ്യത്തിനുത്തരമായ ഈ േ ാകം
ജയാനന്തരമുണ്ടായ സമു നർമ്മദാസംഭാഷണരൂപ�
മാകയാൽ കാര്യത്തിെന്റ കാര്യം നിബന്ധി ന്നതി�
നും ഇതു് ഉദാഹരണമാകു .

തം െകാണ്ട് േവെറ ഒരു തെത്ത േദ്യാ�
തിപ്പി ന്നതു് ‘ താ രം’ എെന്നാരലങ്കാരം
എ ് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ8 പറയുന്നതു് വാസ്തവത്തിൽ

8. തം രണ്ടിെലാന്നായാൽ
േദ്യാതിക്കിൽ താ രം,
വേണ്ട, മാലതിയുള്ളേപ്പാൾ
കണ്ടകിൈക്കതെയന്തിേനാ! (കുവലയാനന്ദം)

ര തങ്ങളുണ്ടായിരിേക്ക ഒ െകാ മേറ്റതു സൂചി�
പ്പിക്കെപ്പട്ടാൽ താ രം. കലഹാന്തരിതയായ സപ�
ത്നിയിൽ ആഭിമുഖ്യം വിടാത്ത നായകനുെമാ ് ഉദ്യാന�
വിഹാരം നട ന്ന നായിക വണ്ടിേനാടു പറയുന്നതാണു്
ഉദാഹരണവാക്യം. ഉദ്യാനസ്ഥിതിയിൽ ഭൃംഗവൃത്താന്തം

തം. നായികാവചനമായതിനാൽ നായകവൃത്താന്ത�
വും തം.

അ ത ശംസയിൽ തെന്ന അന്തർഭവി ന്ന�
താണ്.

3 അതിശേയാക്തിവിഭാഗം

സാേമ്യാക്ത്യലങ്കാരങ്ങെള വിവരിച്ചതിനു േശഷം
അതിശേയാക്ത്യലങ്കാരങ്ങെള എടു . അതിശ�
േയാക്തിയുെട സ്വഭാവം മുൻപുതെന്ന സ്താവിച്ചി �
ണ്ടേല്ലാ. ഇനി അതിെന്റ വകേഭദങ്ങെളെച്ചാ :

↓ 44. ഇഹ േഭദമേഭദത്തിൽ
േഭദത്തിങ്കലേഭദവും
തഥാ േയാഗമേയാഗത്തിൽ
േയാഗത്തിങ്കലേയാഗവും.

↑ 45. കാര്യേഹതുക്കെളാന്നിക്ക
മേദശങ്ങൾ െത ക

ഇത്യാദ്യതിശേയാക്തി
പല േഭദങ്ങൾ വന്നിടും.

(1) േഭദമില്ലാത്തിട ് േഭദം കൽ പ്പി ക; (2) േഭദ�
മുള്ളിട ് േഭദെത്ത ഗണിക്കാതിരി ക; (3) ഉള്ള�
തിെന ഇല്ലാതാ ക; (4) ഇല്ലാത്തതിെന ഉെണ്ട ്
സിദ്ധാന്തി ക; (5) കാര്യകാരണങ്ങൾ ് ഒന്നി ്

വൃത്തി; (6) അവ ് പൗർവാപര്യ മം േഭദെപ്പടുക
(എ െവച്ചാൽ കാര്യം മുൻപിലും കാരണം പിൻപി�
ലും ജനി ക); (7) അവയ്ക്ക് േദശേഭദം വരിക (എ �
െവച്ചാൽ കാരണെമാരിട ം കാര്യം മെറ്റാരിട മാ�
യിേപ്പാവുക) എന്ന മാതിരി പലമട്ടിൽ അതിശേയാ�
ക്തി ഉളവാകും.

ഇവെയ്ക്കല്ലാറ്റിനും േത്യകം േപർ െകാടുക്കെപ്പട്ടിട്ടി�
ല്ല. േപരുള്ളവ ് ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങെള പറയു :

3.1 േഭദകാതിശേയാക്തി
↓ 46. േഭദം െചാന്നാലേഭദത്തിൽ

േഭദകാതിശേയാക്തിയാം:
അന്യാദൃശം തെന്നേയാർത്താ-
ലി പെന്റ പരാ മം.

ഇവിെട തനായ നൃപനിലുള്ള പരാ മം മ നൃ�
പന്മാരിലുള്ളതിെനക്കാൾ വാസ്തവത്തിൽ വ്യത്യസ്ത�
മെല്ലങ്കിലും അനന്യസാധാരണമാെണ ് പറയുക�
യാൽ േഭദമില്ലാത്തിട ് േഭദകല്പന. േവെറ ഉദാഹ�
രണം;

↑ 60. ഓജ ർജ്ജസ്വലമുലകിലിേല്ലവമന്യാംഗനാനാം
േതജേസ്സാെടാ ടലിനിതുേപാലാർ

സൗന്ദര്യേമാർക്കിൽ
സൗജന്യെത്തപ്പറകിലതസാധാരണം

തെന്നയാേണ,
രാജന്യ ീമണിയുെട ഗുണൗഘങ്ങളന്യാദൃശങ്ങൾ.

— മ.സ.

□ പദ്യം 60. (1) ഏവം ഉലകിലില്ല. (2) ഇതുേപാൽ ആർ�
്? (ആർ മില്ല.) (3) അസാധാരണം; (4) അന്യാദൃശം;

ഇവയാണു് യഥാ മം നാലു പാദങ്ങളിേലയും േഭദകല്പന�
കൾ.…

േവെറയും ഉദാഹരണം:

↓ 61. സൃഷ്ടിക്കെപ്പ െപെട്ടന്നിവളുരുതരശൃംഗാരനാം
മാരനാേലാ

പുഷ്ട ീേസാമനാേലാ പുനരിഹ
മധുമാസത്തിനാേലാ നിനച്ചാൽ

മുട്ടാതീ േവദപാഠാൽ വിഷയരുചി
കുറ േള്ളാരാദ്യൻമുനിക്കീ-

മെട്ടാ ം ചാരുരൂപം മഹിമെയാടു ചമച്ചീടുവാൻ
െ ൗഢിയുേണ്ടാ?

— െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി (വി േമാർവ്വശീയം).

ഇവിെട ഉർവ്വശിയുെട രൂപലാവണ്യം കണ്ടി ് അവ�
െള സൃഷ്ടിച്ച ഹ്മാവു് സാധാരണ ഹ്മാവല്ല, ച ാ�
ദികളിെലാരുവനായിരിക്കണെമ ് സേന്ദഹി ന്ന�
തിനാൽ േഭദമില്ലാത്തിട ് േഭദം കല്പിക്കെപ്പട്ടിരി�

.

3.2 രൂപകാതിശേയാക്തി
↑ 47. നിഗീര്യാധ്യവസാനം താൻ

രൂപകാതിശേയാക്തിയാം:
സേരാജയുഗളം കാൺക
ശരങ്ങൾ െചാരിയുന്നിതാ.

ഉപമാേനാപേമയങ്ങൾ ് അേഭദം കല്പി ് ഉപേമ�
യെത്ത കാണിക്കാെത അതിെന്റ സ്ഥാന ് ഉപമാ�
നെത്തത്തെന്ന േയാഗി ന്നതിനു് നിഗീര്യാധ്യവ�
സാനം എ േപർ.9 ഉപമാേനാപേമയങ്ങൾ ള്ള

9. ഈ നിഗീര്യാധ്യവസാനം തെന്ന രൂപകാതിശേയാക്തി.

േഭദെത്ത വകവയ്ക്കായ്ക െകാ ് ഇതു് േഭദത്തിങ്കലേഭ�
ദമാകു . ഉദാഹരണത്തിൽ േന സേരാജയുഗളം
കടാക്ഷശരങ്ങെള െചാരിയു എ പറേയണ്ടി�
ട ് ഉപേമയങ്ങളായ േന കടാക്ഷങ്ങെള വിട്ടി ്
ഉപമാനങ്ങളായ സേരാജയുഗളശരങ്ങെള മാ ം നിർ�
േദ്ദശിച്ചിരി . േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 62. കാറിൻേചാട്ടിൽ കേലശെപ്പാളി, തിര,
കരിമീനങ്ങൾ, താഴെത്താെരള്ളിൻ

താരും, െചെന്താണ്ടി, മുക്താവലി മുകുരദരം,
െവണ്ണിലാ,വി ബിംബം

േമരു ,ന്ന ,െമന്നല്ലസിത ഭുജഗേസാപാനകൂപം,
മണൽത്തി-

ട്ടാേരാമൽക്കാഞ്ചന ണുകളിവ
തളിരിേന്മാളിെലാെന്നാ കാണാം.

— ഭൂതിഭൂഷചരിതം.

□ പദ്യം 62. കേലശെപ്പാളി — ച ക്കല (െനറ്റി). തിര (പു�
രികം). കരിമീൻ (ക ്). എള്ളിൻതാരു് (മൂ ്). െതാണ്ടി
(ചു ്). മുക്താവലി (പ കൾ). മുകുരം (കവിൾ). ദരം —
ശംഖു് (കഴു ്). നിലാവു് (പുഞ്ചിരി). ഇ (മുഖം). േമരു
(സ്തനം). അ ം — ആകാശം (വയറു്). അസിതഭുജംഗം
— കറുത്ത പാ ് (േരാമാളി). േസാപാനം — പടി ( ി�
വലി). കൂപം — കുഴി (നാഭി). മണൽത്തി ് (ജഘനം).
കാഞ്ചന ണു് (തുട). തളിർ (പാദം) ഇവെയല്ലാം നിഗീ�
ര്യാധ്യവസാനം തെന്ന.

ഇതിൽ കാറു് മുതലായ വ ക്കൾ അതുകൾ ് ഉപ�
േമയങ്ങളായ തലമുടി തുടങ്ങിയ അംഗങ്ങെള കുറി �

. േവെറയും ഉദാഹരണം:

↑ 63. മുത്തി ം പവിഴത്തി ം നടുവിലാണുല്പത്തി
േതനി പി-

ന്നത്താേരാ ഭരവാഹി മാ ,മിവയും േചരുന്നേതാ
ച നിൽ;

ആഴി ള്ളതിലല്ല ച ന,വനും ശംഖാണു
വാനല്ലേഹാ!

വാഴുേന്നട,മിതി യും സുമുഖിെയ പാർത്താലുടൻ
വ്യക്തമാം. — സ്വ.
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□ പദ്യം 63. നായികാമുഖവർണ്ണന. േതൻ പൂവിലാണേല്ലാ
ഉണ്ടാേകണ്ടതു്. ഇവിെട മുത്തിനും പവിഴത്തിനും ഇട�
യിൽ ഉണ്ടായിരി . അവ മൂ ം ച നിൽ ഒന്നി കൂ�
ടിയിരി . ച നാകെട്ട സമു ത്തിലല്ല, ശംഖിേന്മൽ
സ്ഥിതിെച . മു ്  (പ ്), പവിഴം (ചു ്), േതൻ
(അധരരസം), ച ൻ (മുഖം), ശംഖു് (കഴു ്) ഇവയിൽ
നിഗീര്യാധ്യവസാനം. പൂവു് േതനി ജന്മസ്ഥാനമല്ല.
ഭരവാഹി (ചുമ കാരൻ) മാ ം എ ം ച െന്റ വാസസ്ഥ�
ലം ആഴിയല്ല ശംഖാണു് എ ം പറഞ്ഞിരി ന്നിട ്
അപഹ്നവം.

ഇതിൽ നിഗീര്യാധ്യവസാനേത്താടു േചർ ് അപ�
ഹ്നവം കൂടി ഉെണ്ട ് വിേശഷം.10

10. അപ തി േനാ ക.

3.3 സംബന്ധാതിശേയാക്തി
↓ 48. അേയാഗത്തിങ്കെല േയാഗം

സംബന്ധാതിശേയാക്തിയാം;
മു മതിബിംബത്തിൽ
േമാടിേയാടിഹ േമടകൾ.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 64. ഉണ്ണിയുണ്ടായ സേന്താഷം െകാ ടൻ
പുണ്യേലാകായ ഭൂതി െകാടുക്കയാൽ
ആലവട്ടം കുട തഴെയന്നിേയ
േശഷിച്ചിെല്ലാ ം ഭൂപനു; േഗാവിന്ദ!

— രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം.

3.4 അസംബന്ധാതിശേയാക്തി
↓ 49. അേയാഗം െചാല്ക േയാഗത്തി-

ലേയാഗാതിശേയാക്തിയാം;k1

ത്വല്പാദേസവയുള്ളേപ്പാൾ
കല്പപാദപമല്പമാം.

k1. അേയാഗാതിശേയാക്തി-
അസംബന്ധാതിശേയാക്തി.

ഉദാഹരണം:

↑ 65. മൽക്കേളബരമതിൽ ളിച്ചധികെമാ
മീയഴകെതാെക്കയും

മു വി ടനടുക്കൽവ
നിജദൃക്കിലാക്കിടുകിലർക്കനും

ഉൽക്കടൻ മദനേനാർക്കിലശ്വി ശശി
ശ െനന്നിവരെതാെക്കയും

തക്കേമാടഹഹ! െവക്കേമാടി മലപുക്കിടാെത തല
െപാക്കിടാ. — െവണ്മണിമഹൻ.

□ പദ്യം 65. കാമതിലകം ഭാണത്തിെല വിടനായകെന്റ
വാക്യം; സ്വശരീരസൗന്ദര്യ ശംസ. അശ്വി — അശ്വി�
നികളിൽ ഒരുവൻ. (അശ്വിനികൾ അതിസുന്ദരന്മാെര�

പുരാണസങ്കല്പം). അർക്കാദികൾ ് മലകയറാെത�
യും തലെപാക്കാെമന്നിരിേക്ക തല െപാ കയിെല്ല ്
അസംബന്ധാതിശേയാക്തി.

3.5 േഹത്വതിശേയാക്തി
□ ‘േഹതു’ എ ം ഈ അലങ്കാരത്തിനു് േപരു ്.

↓ 50. അേഭദം കാര്യേഹതുക്കൾ-
െക്കങ്കിേലാ േഹതുവാമത്;
മുക്കണ്ണൻതൻ പുണ്യമാകും
ൈമക്കണ്ണി തുണ െചയ്യണം.

കാര്യകാരണങ്ങൾ ് അേഭദം െച ന്നതു് ‘േഹത്വ�
തിശേയാക്തി’: ഉപമാേനാപേമയങ്ങൾക്കായാൽ
രൂപകം; ഉപേമയത്തിനു പകരം ഉപമാനെത്ത നിർ�
േദ്ദശിക്ക രൂപാകാതിശേയാക്തി; എ ് മൂന്നലങ്കാര�
ങ്ങൾ ം തങ്ങളിൽ േഭദം. കൃേതാദാഹരണത്തിൽ
മുക്കണ്ണനു് പുണ്യത്താൽ ലഭിച്ച േദവി പുണ്യരൂപമാ�
യിത്തെന്ന കൽ പ്പിക്കെപ്പട്ടിരി . േവെറ ഉദാഹ�
രണം;

↑ 66. പുരികുഴൽ നികരത്തിൽ പൂനിലാവിെന്റ വി ം
പുരികലതയിേലാമൽകാമസാ ാജ്യസ ം
പരിചിെനാടു ധരി ം പർവ്വതാധീശനുള്ള-
പ്പരമസുകൃതവല്ലിെക്കേപ്പാഴും കൂപ്പിടുേന്നൻ.

— ച. രവിവർമ്മേകായിത്ത രാൻ.

□ പദ്യം 66. പർവ്വതാധീശനു സുകൃതത്താൽ ലഭിച്ച േദവി.
— പാർവ്വതി. സുകൃതം േഹതു, േദവി കാര്യം. അവ ്
അേഭദം.

േവെറയും ഉദാഹരണം;

↓ 67. അമ്പെത്താന്നക്ഷരാളീ കലിതതനുലേത!
േവദമാകുന്ന ശാഖി-

െക്കാമ്പത്തേമ്പാടു പൂ ം കുസുമതതിയിേല ന്ന
പൂേന്തൻകുഴേമ്പ!

െചെമ്പാൽത്താർബാണഡംഭ ശമനസുകൃേതാപാത്ത
െസൗഭാഗ്യലക്ഷ്മീ-

സമ്പേത്ത! കുമ്പിടുേന്നൻ കഴലിണ വലയാധീശ്വരീ
വിശ്വനാേഥ! — മഹിഷമംഗലം.

□ പദ്യം 67. ൈനഷധംച വിെല മംഗളാചാരണം. വല�
യാധീശ്വരി — തിരുവളങ്ങാ ഭഗവതി (ഊരകത്തമ്മ).
െചെമ്പാൽത്താർബാണൻ — കാമേദവൻ. െചെമ്പാൽ
.....ശമനൻ = ശിവൻ. െചെമ്പാൽ ..... ലക്ഷ്മീ സമ്പ�
ത്താൽ ലഭിച്ച േദവി (പാർവ്വതി). സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മീസമ്പ�

് േഹതു, പാർവ്വതി കാര്യം. അവ അേഭദം.

ധർമ്മധർമ്മികൾ ് അേഭദാധ്യവസായം െച ന്ന�
തിനു് ധർമ്മാതിശേയാക്തിെയ േപരിടാം. ഉപ�
മാേനാപേമയത്വെമാഴി ള്ള മ സംബന്ധങ്ങൾ ്
സാദ്ധ്യവസായലക്ഷണെകാ ്11 െച ന്ന അേഭദാ�

11. 160-ആം കാരിക (വ്യാഖ്യാനം) 3-ആമതു് എ തുട �
ന്ന ഖണ്ഡിക േനാ ക.

േരാപെമല്ലാം അതിശേയാക്തി തെന്ന. േഭദത്തിങ്കല�
േഭദത്തിനു് േവെറയും ൈവചി ്യങ്ങളു ്.

3.6 ഉേല്ലഖം
↑ 51. ഉേല്ലഖെമാന്നിെനത്തെന്ന

പലതായ് നിന കിൽ;
കാമെനന്നിവെന ീകൾ
കാലെനേന്നാർ ൈവരികൾ.

പല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ വിെന അവയിേലാേരാ�
ന്നിെന മാണി ് ഓേരാന്നാക്കി കല്പി ന്നതു്
‘ഉേല്ലഖം’. ലക്ഷ്യത്തിൽ സൗന്ദര്യപരാ മയുക്ത�
നായ നായകെന ീകൾ സൗന്ദര്യം മാണി
കാമനായി ം ശ ക്കൾ പരാ മം മാണി കാല�
നായി ം ഗണിച്ചതായി പറയെപ്പട്ടിരി . േവെറ
ഉദാഹരണം:

↓ 68. മല്ലന്മാർക്കിടിവാൾ, ജനത്തിനരചൻ,
മീനാങ്കേനണാക്ഷിമാർ-

ക്കില്ലത്തിൽ സഖി വല്ലവർ,ക്കരി ഖലർ,ക്കന്നന്ദേനാ
നന്ദനൻ;

കാലൻ കംസനു, േദഹികൾക്കിഹ വിരാൾ,
ജ്ഞാനി തത്ത്വംപരം

മൂലം വൃഷ്ണികുലത്തിെന കരുതീ
മാേലാകരക്കണ്ണെന. — സ്വ.

□ പദ്യം 68. കംസസദസ്സിേല കയറിെച്ചന്ന കൃഷ്ണൻ
വർണ്ണ്യം. ഇതിൽ ഇടിവാൾ, മീനാങ്കൻ, കാലൻ, മൂലം
എന്നിവ രൂപക ഷ്ടം. േശഷം ശുദ്ധം. കാരികയിെല
ഉദാഹരണത്തിലും കാലൻ, കാമൻ ഇവ രൂപക ഷ്ടം.
േകവലശുദ്ധമായും ഉേല്ലഖം വരാം.

ിയെനന്നിവെനേഗ്ഗാപികൾ
ശിശുെവന്നായ് വൃദ്ധരീ,ശെനന്നമരർ;
നാരായണെനേന്നാർത്താർ
ഭക്തർ, പര ഹ്മെമ േയാഗികളും. — സാ. ദർപ്പണം.

ഈ ഉദാഹരണങ്ങെളല്ലാം ഹീതൃേഭദത്താൽ സംഭവി�
ന്ന ഉേല്ലഖങ്ങൾ. വിഷയേഭദത്താലും ഈ അലങ്കാരം

വരാം. ഉദാഹരണം:
കണ്ടാൽ ശരി ം കടലിന്മകൾ, നാവിളക്കി-
െക്കാണ്ടാൽ സരസ്വതി, കൃപാണിെയടു വന്നാൽ
വണ്ടാറണി ഴലി ദുർഗ്ഗ,യിവണ്ണമാരും
െകാണ്ടാടുമാറു പലമ രസിച്ചിരു .

3.7 അ മാതിശേയാക്തി
↑ 52. കാര്യേഹതുക്കെളാന്നിച്ചാ-

ല മാതിശേയാക്തിയാം;
വർഷം തുടർ പാന്ഥ ീ
മിഴിയും മുകിലും സമം.

ഇവിെട മുകിൽ വർഷി ന്നതാണു്12 പാന്ഥ ീകൾ�

12. ദൂരേദശഗമനം െച ന്ന (പാന്ഥൻ) നായകെന്റ വിരഹി�
ണിയായ ഭാര്യ.

് കരയുവാനുള്ള കാരണം. ഇതു ര ം ഒന്നി ് നട�
ന്നതായി വർണ്ണിച്ചിരി . േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 69. നിന്നസിയസുഹൃ പനും
മന്നവ! െവടിയു േകാശെമാന്നി ;
സമേമവ! വിറ
ക്ഷമയുമുേപക്ഷിച്ചിടു യുഗപദേഹാ!

□ പദ്യം 69. രാജ തി: അസുഹൃ പൻ = ശ രാജാവു്.
അസി = വാളു്. േകാശം = ഉറ, ഭണ്ഡാരം എ ം. നി�
ന്നസി േകാശം െവടിയു ; അസുഹൃ പനും േകാശം
െവടിയു . (അവരുെട ജീവൻ ഭൗതികശരീരെമന്ന ഉറ
വി ് ഉയർ േപായി എ ം അർത്ഥം ആവാം.) ഒന്നി�

് = ഒപ്പം. ക്ഷമ ഉേപക്ഷി ക = അസി പക്ഷത്തിൽ
ക്ഷമേകടു കാണി ക. ശ രാജപക്ഷത്തിൽ ഭൂമിെയ
ഉേപക്ഷി ക. (മരി ക). യുഗപത് + അേഹാ =
യുഗപദേഹാ. യുഗപത് = ഒരുമി ്.

3.8 അത്യന്താതിശേയാക്തി
↑ 53. േഹതുവിൻ മുന്നേമ കാര്യം

അത്യന്താതിശേയാക്തിയാം;
മാനം േപായ് മുന്നേമ കാന്തൻ
പിെന്നത്താൻ സാന്ത്വേമാതിനാൻ.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 70. മുന്നംതെന്ന മേഹശി! മർത്ത്യനിഹ
േകളു ാർത്തിവീചിച്ഛടാ-

സാന്നിേദ്ധ്യാൽബ്ബണമാം ഭവാർണ്ണവമതിൻ പാരം
കട ന്നിേത;

പിെന്നത്താൻ കലശാംബുരാശിവില
സൽക്കേല്ലാലപാരമ്പരീ-

സന്നാഹം കലരുന്ന നിൻകടമിഴി േ ക്ഷയ്ക്കവൻ
ലക്ഷ്യമാം. — സ്വ.

□ പദ്യം 70. മേഹശി = മേഹശെന്റ (ശിവെന്റ) പത്നി.
ഉ ാ�ബ്ബണം = കഠിനദുഃഖതരംഗപരമ്പരയുെട സാന്നിദ്ധ്യ�
ത്താൽ ഭീകരം. കലശാം�സന്നാഹം = പാൽക്കടലിെല
തിരമാല ട്ടത്തിെന്റ ഭംഗി. േദവീകടാക്ഷം േഹതു. ഭവാർ�
ണ്ണവതരണം കാര്യം. േദവീകടാക്ഷം അതിശീ ത്തിൽ
മുക്തിയരുളുന്നെത ധ്വനി.

3.9 അസംഗതി
↑ 54. േഹതുെവാന്നിൽ കാര്യെമാന്നി-

െല വന്നാലസംഗതി;
െകാണ്ടലു വിഷം മൂർച്ഛ-
പൂ േപായ് പാന്ഥനാരിമാർ.

കാരണെമാരിടത്തിരിേക്ക കാര്യം അതിേനാടു് സം�
ബന്ധിക്കാത്ത മെറ്റാരിടത്തായിേപ്പായാൽ അസം�
ഗതി. ഉദാഹരണത്തിൽ കാരണമായ വിഷപാനം
േമഘത്തിനും കാര്യമായ മൂർച്ഛ പാന്ഥ ീകൾ ം
പറയെപ്പട്ടിരി . വിഷം ജലെമ ം ഗരളെമ ം
േ ഷംെകാ സിദ്ധി. േമഘം കാർെകാണ്ടേപ്പാൾ
വിരഹിണികൾ മൂർച്ഛി എ തത്ത്വം. േവെറ ഉദാ�
ഹരണം:

↓ 71. ദീനത ൈകവി ദൂര നിേന്നാരു
കാനനം തന്നിലപ്പാവകൻ താൻ;
െവന്തതു കാൺക പുരന്ദരമാനസം;
ചിന്തി കാൺകിൽ വിചി മേ . — കൃ. ഗാ.

□ പദ്യം 71. ഖാണ്ഡവദാഹം സന്ദർഭം; പാവകൻ ദൂര �
ള്ള കാനനത്തിൽ െവന്തേതാ, പുരന്ദരമാനസം. തെന്റ
സുഹൃ മരിച്ചാേലാ എ ് ഇ െന്റ മന നീറി എ
താല്പര്യം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 72. ഏഷണിക്കാരനാം പാമ്പിൻ
വിഷം വിഷമെമ യും
കടി െമാരുവൻ കാതിൽ
മുടിയും മെറ്റാരാളുടൻ. — സ്വ.

3.10 വിഭാവന
↓ 55. കാര്യം കാരണെമേന്ന്യതാൻ

വരുന്നതു വിഭാവന;
മന്ദനു കാശുകിട്ടീടിൽ
മദ്യപിക്കാെത മത്തനാം.

സിദ്ധകാരണം കൂടാെത തെന്ന കാര്യമുണ്ടാകുന്നതു്
വിഭാവന. േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 73. ിയാേ ഷം വിെട്ടൻ തനുവിതു ചടയ്ക്കെട്ട മിഴിയി-
ന്നിയേന്നാേട്ട കണ്ണീരവെളയിഹ

കാണാഞ്ഞതുവശാൽ
വിേയാഗം കൂടാതാമൃഗമിഴിയുമായ്  ക്കാലമനിശം
നയി ം നീെയന്തിനുടനിഹ തപി മനേമ!

— മാളവികാഗ്നിമി ം.

□ പദ്യം 73. അഗ്നിമി െന്റ സ്വഗതം: ിയാേ ഷം വി�
് = ിയെയ (മാളവികെയ) ആേ ഷിക്കാൻ കിട്ടായ്ക�

െകാ ്. മൃഗമിഴി = സുന്ദരി. അനിശം = എല്ലാേയ്പാഴും.
തനു ചടയ്ക്കാനും മിഴി കണ്ണീരിയലാനും കാരണമു ്.
എന്നാൽ നായികയുമായി ഒരിക്കലും വിേയാഗമില്ലാത്ത
മനെസ്സന്തിനു തപി എ വിഭാവന.

വിഭാവന ് ആറുമാതിരി േഭദങ്ങൾ കുവാലയാനന്ദ�
ത്തിൽ കാണു െണ്ടങ്കിലും അവ സാമാന്യലക്ഷണാ�

ാന്തങ്ങളാകയാൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരി .13

13. കാരണാഭാവത്തി കാര്യസിദ്ധി പറ കഴി . ഇനി
അകാരണം. വിരുദ്ധ കാരണം, തിബദ്ധകാരണം,
അസമ കാരണം ഇവയിൽ നി കാര്യങ്ങൾ ജനി �
ന്നതും വിഭാവനകൾ തെന്ന. കാര്യത്തിൽനി കാരണം
ജനി ന്ന വിചി മാെയാരു വിഭാവനയാണു് ആറാമ�
േത്തതു്. അതിനുദാഹരണം:
കുന്നിേന്മൽ വള്ളിയുണ്ടാകാം;
കു ണ്ടാകില്ല വള്ളിേമൽ;
എന്നാേലാ ര കുന്നേല്ലാ
െപാങ്ങീ സൗവർണ്ണവല്ലിേമൽ.
സുന്ദരികളുെട ശരീരത്തിനു വള്ളി ഉപമാനമാണു്. സ്തന�
ങ്ങൾ കു ം. ഇവിെട രൂപകാതിശേയാക്തിയും ഉ ്.

3.11 വിേശേഷാക്തി
↓ 56. വിേശേഷാക്തി ജനിയ്ക്കാകിൽ

കാര്യം േഹതുവിരിക്കേവ;
കുറഞ്ഞില്ല ഹൃദി േസ്നഹം
സ്മരദീപം ജ്വലിക്കിലും.

വിഭാവന ് വിപരീതം ‘വിേശേഷാക്തി’. ലക്ഷ്യ�
ത്തിൽ, ദീപം ജ്വലി േമ്പാൾ േസ്നഹത്തിനു് (എണ്ണ�

്) ക്ഷയം വേരണ്ടതാണു്. അതിെല്ല വർണ്ണിച്ചി�
രിക്കയാൽ, വിേശേഷാക്തി. എണ്ണ എ ം േ മം
എ ം േസ്നഹപദത്തിൽ േ ഷം. േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

↑ 74. ശുദ്ധദ്വിജസമീപത്തിൽ
നിത്യം േചർ വസിക്കിലും
അധേര രാഗസംബന്ധ-
െമാഴിയുന്നിെല്ലാരിക്കലും.

— െക.സി. േകശവപിള്ള (സുഭാഷിതരത്നാകരം).
േവേറയും ഉദാഹരണം.

↓ 75. പ കളിളകീടു
തലമുടിെയല്ലാം െവളു ചമയു
ക കളിരുളാർന്നീടു-
െന്നന്നാലും ീവധൂവശം ചിത്തം.

— െക.സി. േകശവപിള്ള (സുഭാഷിതം).

3.12 വ്യാഘാതം
↑ 57. വ്യാഘാതമിഷ്ടകാര്യത്തിൻ-

കാരണം താൻ വിരുദ്ധമാം
കാര്യെത്തയുളവാ -
െവ സാധി കിൽ പരൻ:

↓ 58. ഭൂഷണം സജ്ജനത്തി
ദൂഷണം ഖലകല്പിതം
േദാഷമേല്ലാ ഖലൻ തെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽ ഗുണെമാക്കേവ

ഒരുവൻ തനി ് ഇഷ്ടമായ കാര്യത്തിനു കാരണമാ�
യി വിവക്ഷി ന്ന സംഗതിെയത്തെന്ന മെറ്റാരുവൻ
അതിനു വിപരീതമായ കാര്യത്തിനു കാരണമാക്കി
സമർത്ഥി ന്നതു് ‘വ്യാഘാതം’. േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

↑ 76. തീരംതി ം തമാലത്തളിരുകൾ
വനമാർ യാേദാഗണത്താ-

േലെറ േക്ഷാഭിച്ച നാലാഴികളുെട
മറുതീരംവെരബ്  ഭൂമിപന്മാർ

പാരം വന്ദി പൂമാലകേളാടു സമമായ്
ചൂടുേവാരാജ്ഞെയന്നിൽ

തീെരെത്ത ന്നമൂലം തവ വിനയമണി ാഭവം
കാട്ടിടു . — മു ാരാക്ഷസം.

□ പദ്യം 76. ശാരേദാത്സവം നടത്തണെമന്ന ച ഗുപ്താജ്ഞ
ദ്വീപാന്തരങ്ങളിലുമുള്ള സാമന്തന്മാർ അനുസരിച്ചേപ്പാൾ
ചാണക്യൻ നിേഷധി . ചാണക്യവചനം ച ഗുപ്തേനാടു്:
തീരംതി ം …മറുതീരം — തീര തമാലവൃക്ഷങ്ങൾ
തിങ്ങിനി ന്നതും ജല വാഹത്താൽ ഏെറ േക്ഷാഭിച്ചതു�
മായ നാലുസമു ങ്ങളുേടയും അേങ്ങക്കര (ദ്വീപാന്തരെമ
താല്പര്യം). വിനയമണി — വിനയമാകുന്ന രത്നം. തീരംതി�

ം …ആജ്ഞ …ഭൂമിപന്മാർ ആജ്ഞ അനുസരി
എന്നതു് താപെത്ത കാണി . അേത ആജ്ഞ�
തെന്ന ചാണക്യൻ ലംഘി േമ്പാൾ ശിക്ഷിക്കാത്തതു്
രാജാവിെന്റ വിനയെത്ത കാണി .

േദാഷഗുണങ്ങെള ഗുണേദാഷങ്ങളാ ന്നതു് ‘േലശം’
എ ് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ ദണ്ഡിെയ അനുസരി കല്പി�
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14. ഗുണേദാഷങ്ങളിൽ േദാഷ-
ഗുണകല്പന േലശമാം;
വിഹായസ്സിൽ വിഹംഗങ്ങൾ
വിഹരി ൈസ്വരമായ്;
കിളി, നിൻെമാഴി േതനായി-
േപ്പാകയാൽ കൂട്ടിലായി നീ. — (കുവലയാനന്ദം).

മധുരശബ്ദമില്ലായ്കയാൽ മ പക്ഷികൾ ൈസ്വരവിഹാരം
െചയ്യാനാവുേമ്പാൾ കിളി മധുരശബ്ദമുള്ളതുെകാ ്
പഞ്ജരബന്ധനം കിട്ടി. ഗുണേദാഷങ്ങളിൽ വിപര്യാസക�
ല്പന.

↓ 77. സൽക്കീർത്തിക്കായ് വല ം പലപല വലുതാം
േജാലിയാർ ം മഹാന്മാർ

വാ ം േലാകാപവാദത്താൽ ഭയേമാടുമനിശം
പാർത്തിടുന്നാർത്തിേയാെട

സൽക്കർമ്മം ദുഷ്കർമ്മം ദ്വയമതിലിളകീടാെതയും
േബാധെമേന്ന്യ

യുക്തായുക്തങ്ങേളാർക്കാെതയുമമരുെമാരമര ാകൃതൻ
തെന്ന ധന്യൻ.

— െക.സി. േകശവപിള്ള (സുഭാഷിതം).

ഇത്യാദി േ ാകെത്ത ഉദാഹരിക്കയും െച .
എന്നാൽ ഇതിെന്റ വിഷയം വ്യാഘാതത്താലും
വ്യാജ തിയാലും ആ ാന്തമാകുന്നതാണു്.

□ പദ്യം 77. സൽക്കീർത്തി, ഉന്നതപദവി മുതലായവ �
േവണ്ടി മഹാത്മാക്കൾ കഷ്ടെപ്പടു . ാകൃതന്മാരാകെട്ട
സദാ സച്ചിന്തയില്ലാെത സുഖമായി ജീവി എ ്
ഗുണേദാഷങ്ങെള മറിച്ചിട്ടിരി .

3.13 വിേരാധാഭാസം
↑ 59. വിേരാധം േതാ മാറുക്തി

വിേരാധാഭാസമായിടും;
ഹന്ത! ച മുഖിക്കി
െചന്തീയായിതു ചന്ദനം.

വാസ്തവത്തിൽ വിേരാധമിെല്ലങ്കിലും ഥമ വണ�
ത്തിൽ വിേരാധം േതാ ന്ന കാരം പറയുന്നതു് വി�
േരാധാഭാസം. വിേരാധം ജാതി ിയാഗുണ വ്യങ്ങൾ
എ നാലു പദാർത്ഥങ്ങൾ ് തങ്ങേളാടും പരസ്പ�
രവും വരാവുന്നതിനാൽ ഈ അലങ്കാരത്തിൽ ചില
േഭദങ്ങളുണ്ടാകും . (a) ജാതിക്ക് (1) ജാതിേയാട് (2)
ഗുണേത്താട് (3) വ്യേത്താട് (4) ിയേയാട്; (b)
ഗുണത്തിനു് (1) ഗുണേത്താടു് (2) വ്യേത്താടു് (3)

ിയേയാടു്; (c) ിയയ്ക്ക് (1) ിയേയാടു് (2) വ്യ�
േത്താടു്; (d) വ്യത്തിനു വ്യേത്താടു് എ പ േഭ�
ദങ്ങേള ഉ എ ് ‘അലങ്കാരകൗ ഭത്തി’ൽ സമർ�
ത്ഥിക്കെപ്പട്ടിരി .

ഉദാഹരണത്തിൽ ചന്ദനെത്ത െചന്തീയാക്കിയതു�
െകാ ് ജാതി ് ജാതിേയാടു വിേരാധം; വിരഹാ�
വസ്ഥയിെല തീതി എ പരിഹാരം. ഏതാനും
ചില േഭദങ്ങൾ ് ഉദാഹരണം;

↓ 78. ഉത്തമപുരുഷന്മാരുെട
ചിത്തം വ ത്തിലും തുേലാം കഠിനം
നൽത്താരിലും മൃദുതരം
സത്യസ്ഥിതി പാർക്കിലാർക്കറിയാം? — ഉ. രാ. ച.

ഇവിെട ഗുണങ്ങൾ തങ്ങളിൽ വിേരാധം വിഷയ�
േഭേദന വരുന്നെത സമാധാനം.

↑ 79. രാവിന്നീശങ്കലും നൽ ണയികളിലുമാ
നന്ദമില്ലായ്കയാലുൾ-

ത്താവും താപെത്തേയറ്റം ധൃതിെയഴുമിവനും
സ്പഷ്ടമാ പാരം;

ഞാവൽ േപാെല ജാത്യാ ലസിതമപി പരം
പാ വായ് മുഗ്ദ്ധമായ്  ത്തൻ

ൈമ വല്ലാേത ചട ന്നിതു, പുനരിവേനാ
രമ്യനാകു താനും. — മാലതീമാധവം.

□ പദ്യം 79. മാധവെന്റ മദനാവസ്ഥെയപ്പറ്റി കാമന്ദകി
എന്ന മാലതീധാ ിയുെട വാക്യം. രാവിന്നീശൻ (ച ൻ),

ണയി (േസ്നഹിതൻ) ഇവയിെലാ ം സേന്താഷം
കെണ്ടത്താനാവുന്നില്ല. ധൃതി — ൈധര്യം, പാ —
വിളറിയതു്.

ഇവിെട ധീരനായിരിേക്ക അന്തസ്താപെത്ത കാശി�
പ്പി എ പറകയാൽ ഗുണത്തിനു് ിയേയാടു
വിേരാധം.

↓ 80. കവിൾ വിളറി വരേണ്ടാരാനനേത്ത വഹിേപ്പാ-
രിവളിലുമഴേകറ്റം ജ്ജ്വലി ചി ം;
ഭുവി സഹജമേനാജ്ഞത്വം വിള ം ജനത്തി-
ന്നവികലരുചിെയക്കാമാർത്തിയും േചർത്തിടു .

— മാലതീമാധവം.

□ 80. കാമന്ദകീ വചനം, മാലതിെയ റി ്. സഹജ…
ത്തിനു കാമാർത്തിയും അവികലരുചിെയ േചർത്തിടു
എ ് ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ അന്വയം. വിളർച്ചെകാ ം
വറൾച്ചെകാ ം മനസ്സിെന േക്ഷാഭിപ്പി കയും സഹജ�
മേനാജ്ഞത്വം െകാ ് രമിപ്പി കയും െച എ
വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചിരി .

ഇവിെട മനസ്സിെന രമിപ്പി കയും േക്ഷാഭിപ്പി ക�
യും െച എ പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ ിയ ി�
യേയാടു് വിേരാധം; വിഷയേഭേദന സമാധാനം.

വിേരാധാഭാസം േ ഷമൂലമായി വരുന്നതിനു് അധി�
കം ചമൽക്കാരം ഉണ്ടായിരി ം. എങ്ങെന:

↑ 81. നിന്തിരുവടിയുെട പാദാംബുജരജസാ-
ഹന്ത! ചിന്തിക്കിലേഹാ! വിരജനാേയഷ ഞാൻ.

— രുക്മിണീസ്വയംവരം കഥകളി.

ഇവിെട രജ െകാ ് രജസ്സില്ലാത്തവനായി എ
വിേരാധം; പാദാംബുജപരാഗസ്പർശത്താൽ രേജാഗു�
ണമലം േപായി എ പരിഹാരം. േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

↓ 82. ദിവ്യം കിഞ്ചന െവള്ളമുെണ്ടാരു മുറിേസ്സാമൻ കറു ം
ഗേള

പാർത്താൽ നല്ലടയാളമുള്ള കരമുെണ്ടട്ടല്ലേഹാ!
പിെന്നയും

േതാെലേന്ന്യ തുണിയില്ല െത മരയിൽ
േകേള മാനൂെരഴും

േപാറ്റീ! നിെന്റ ചരി മ തമേഹാ! ഭർഗ്ഗായ തുഭ്യം
നമഃ — രവിവർമ്മൻ തമ്പി.

ഇവിെട വിേശഷെപ്പട്ട െവളുത്തവ വും മുറിയായുള്ള
േസാമനും കരിമ്പടവും അടയാളമിട്ടതായി എട്ടിലധി�
കം കരയൻമു കളും എല്ലാമുെണ്ടങ്കിലും അരയിൽ
തുണിയില്ല എ വിേരാധം.15 ശിരസ്സിൽ ഗംഗയും

15. േസാമൻ = േവഷ്ടിമു ്. ശിവൻ ദിഗംബരെന ് പുരാ�
ണം.

ച ക്കലയുമു ്. കഴുത്തിൽ കറു ്. ആയുധങ്ങൾ
ധരിച്ച ൈകകൾ എട്ടിലധികം ഉ ് — എ പരി�
ഹാരം. ഈ വിധത്തിൽ വിേരാധാഭാസം േ ഷമൂലാ�
ലങ്കാരങ്ങളിൽ േചേരണ്ടെത േത്യകി ് ഓർമ്മി�
പ്പിേക്കണ്ടതില്ലേല്ലാ.

3.14 സംഭാവന
↑ 60. സംഭാവനയതുണ്ടായാ-

ലിതുണ്ടാെമന്ന കല്പന;
േശഷനാെയങ്കിൽ വർണ്ണിേപ്പൻ
േശഷിക്കാെത ഭവൽഗുണം.

ഒരുകാര്യം സിദ്ധി ന്നപക്ഷം മെറ്റാരുകാര്യം സി�
ദ്ധി െമ ് ഊഹം െച ന്നതു് ‘സംഭാവന’. ലക്ഷ്യ�
ത്തിൽ നിെന്റ ഗുണങ്ങെള നിേശ്ശഷം വർണ്ണി ന്നതു്
ഞാൻ ആദിേശഷനാകുന്നപക്ഷം സാധി െമ
പറകയാൽ ലക്ഷണാനുഗതി. േവെറ ഉദാഹരണം.

↓ 83. േചെലാത്ത പുഷ്പെമാരു െചന്തളിരിൽ പതിച്ചാ-
ലെല്ലങ്കിൽ മു മണി നല്പവിഴത്തിൽ െവച്ചാൽ
െതാണ്ടിപ്പഴത്തിെനതിരാം മദിരാക്ഷി തെന്റ
ചുണ്ടിൽ പര െമാരു പുഞ്ചിരിേയാെടതിർ ം.

— കുമാരസംഭവം.
↑ 61. തൽഗുണം സ്വഗുണം വി

മെറ്റാന്നിൻ ഗുണേമൽ ക:
ൈവരഞാത്തധരത്തിെന്റ
ചാെരപ്പവിഴമായിേത

സംസർഗ്ഗം െകാ ് ഒന്നിെന്റ ഗുണം മെറ്റാന്നിൽ
പകരുന്നതു് ‘തൽഗുണം’. കൃതത്തിൽ ൈവരം,
അധരസാമീപ്യത്തിൽ പവിഴം എ േതാന്നിയ�
തായി സമർത്ഥിക്കെപ്പട്ടിരി . േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

↓ 84. വീഴുേമ്പാൾ ഭുവി നഖരശ്മിയാൽ െവളു ം
വാഴുേമ്പാൾ ദിവി മിഴിേശാഭയാൽ കറു ം
ഉ േമ്പാൾ കരതലകാന്തിയാൽ ചുവ ം
പെന്താെന്നങ്കിലുമിതു മൂ േപാെല േതാ ം. — സ്വ.

□ പദ്യം 84. പ കളിയിൽ മുഴുകിയിരി ന്ന നായികയുെട
െസൗന്ദര്യം വർണ്ണ്യം. ഭുവി (ഭൂമിയിൽ) വീഴുേമ്പാൾ നഖ
(കാൽനഖ) രശ്മിയാൽ പ െവളു . ദിവി (ആകാ�
ശത്തിൽ) വാഴുേമ്പാൾ മിഴിേശാഭയാൽ (പന്തിനു േനെര
േനാ ന്നതിനാൽ) കറു ; ഉ േമ്പാൾ (ൈകെകാണ്ട�
ടി േമ്പാൾ) കരതലകാന്തിയാൽ െചമ .
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3.15 അതൽഗുണം
↑ 62. സംസർഗ്ഗത്താൽ പരഗുണം

പകരായ്കിലതൽഗുണം:
രക്തമാെമെന്റ ചിത്തത്തിൽ
പാർത്തിടും രാഗമില്ല േത.

തൽഗുണത്തിനു വിപരീതം അതൽഗുണം എ സ്പ�
ഷ്ടം. േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 85. ദിക്കിൻവക്ക നി ം കരികളുെട
കടത്തട്ടിെലാ നിത്യം

നീക്കംകൂടാതരി ീമിഴി മഷി
കവരുെന്ന ,െമന്നാകിലും േകൾ

െചാൽെക്കാ ം നിഷ്ക്കളേങ്കാജ്ജ്വലശിശിരകര
േജ്യാത്സ്നേയാടാത്ത ഗർവ്വം

വക്കാണിക്കാെനാരുക്കെത്താടു ജഗതി കളി
നിൻ കീർത്തി രാജൻ — സ്വ.

□ പദ്യം 85. രാജാവിെന്റ കീർത്തി വർണ്ണ്യം. അതു് ദി ക�
െള ം കവി നി . ശ രാജാക്കന്മാരുെട ഭാര്യമാ�
െര കരയി കയും െച എ ് വ ത. ദിഗ്ഗജങ്ങളുെട
(കടം = കവിൾ) കവിൾത്തട്ടിൽ മുട്ടിയി ം ശ രാജപത്നി�
മാരുെട കൺമഷി കലർന്നി ം അവയുെട ഗുണം നിെന്റ
കീർത്തി പകർ കിട്ടിയില്ല എ ് അതൽഗുണം.

3.16 മീലിതം
↑ 63. മീലിതം ഗുണസാമ്യത്താൽ

േഭദം േതാന്നാതിരി ക;
നിൻ േചവടിയിലഞ്ചിച്ച
െചഞ്ചായം െതളിയാെതയായ്

ഒ െകാ ് മെറ്റാ മറ േപാകുന്നതു് മീലിതം
എ ശബ്ദാർത്ഥം. േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 86. ഹന്ത! വിശ്വമപി നി െട കീർത്ത്യാ
സന്തതം െവളുെവളു ചമ .
അന്തകാരി നിജ പർവ്വതേമെത —
ന്നന്തരംഗഭുവി ചിന്ത തുടങ്ങി. — ീകൃഷ്ണചരിതം.

ഇവിെട ധാവള്യംെകാ ് പർവ്വതങ്ങെളല്ലാം ഒ �
േപാെല െവളു ചമഞ്ഞതിനാൽ ശിവനു ൈകലാ�
സപർവ്വതെത്ത തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാതായി എന്നർ�
ത്ഥം.

ഗുണസാമ്യത്താൽ ര വ ക്കൾ ് േഭദ തീതി
ഇല്ലാെത വരുന്നതു് മീലിതം. ര വ തെന്ന
എ േഭദ തീതി ഉണ്ടായാലും തങ്ങളിൽ തിരിച്ച�
റിയാതിരി ന്നതു് ‘സാമാന്യം’ എ േഭദംകല്പി ്
‘സാമാന്യം’16 എ േവെറ ഒരു അലങ്കാരെത്ത

16. വിേശഷങ്ങൾ മറച്ചാകിൽ
സാമ്യം, സാമാന്യസംജ്ഞിതം:
താമരെപ്പായ്കയിൽ കാണാ-
തായി െപണ്മണിമാർ മുഖം — കുവലയാനന്ദം.

ഭിന്നവ ക്കെള സ്പഷ്ടെമങ്കിലും സാമ്യം ഒന്നിെന്റ വിേശ�
ഷങ്ങെള മെറ്റാന്നിൽനി മറ കളയുന്നതു് ‘സാമാന്യം’
എന്ന അലങ്കാരം. ഉദാഹരണം സ്പഷ്ടം.

ചിലർ സ്വീകരിച്ചി ്. മ ചിലർ േഭദം മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ കല്പി െകാ ് ഗുണസാമ്യം െകാ �
ള്ള േഭദാനധ്യവസായെത്ത മീലിതസാമാന്യങ്ങൾ
എ തെന്ന രണ്ടലങ്കാരങ്ങളാ ്. ഈ വിധം
പക്ഷേഭദംെകാ ് ഒരുവകക്കാർ മീലിതെമ
പറയുന്നതുതെന്ന മറ്റവരുെട മതത്തിൽ സാമാന്യാല�
ങ്കാരമായി വരു . ഈ സ്ഥിതി ് അതിസൂക്ഷ്മമായ
േഭദം മാണി ് രണ്ടലങ്കാരങ്ങളായി കല്പിച്ചി
ഫലമിെല്ല കരുതി ഇവിെട ര ം ഒന്നായി ഗണി�
ക്കെപ്പട്ടിരി .

“നിൻകീർത്തിമഗ്നൻ ഹിമവാൻ
വ്യക്തനായി തണുപ്പിനാൽ”

ഇത്യാദികെളേപ്പാെല ഒരു ഗുണസാമ്യത്താൽ മാ �
േപായ േഭദം മെറ്റാരുഗുണത്താൽ പിന്നീടു െതളിയു�
ന്നതായി സമർത്ഥി ന്നതു് ‘ഉന്മീലിതം’17 എ

17. സാമാന്യമീലിതാേഭദ-
ത്തിങ്കൽ േഭദം കഥി കിൽ
വിേശേഷാന്മീലിതങ്ങ-
ളായിടു യഥാ മം:
ചേ ാദയത്തിൽ െചന്താരും
മുഖവും േവർതിരിഞ്ഞിേത!
ഹിമവാൻ നിൻയേശാമഗ്നൻ
തണുപ്പാൽ വ്യക്തനാകയാൽ. — കുവലയാനന്ദം.

സാമാന്യത്തിനും മിലീതത്തിനും ഓേരാതരത്തിൽ അേഭ�
ദകല്പന ആവശ്യമാണേല്ലാ. ആ അേഭദത്തിൽ നി ്
ഒരു േഭദം എടു കാണിച്ചാൽ യഥാ മം ‘വിേശഷക’വും
‘ഉന്മീലിത’വും. ഉദാഹരണം സ്പഷ്ടം.

ഒരു പുതുതായ അലങ്കാരെമ ് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ
അഭി ായെപ്പടു . എന്നാൽ ഇതു് മിലീതത്തിൽനി�

ം ഭിന്നമായ ചമൽക്കാരാതിശയം ഒ ം കാണാ�
ത്തത്തിനാൽ മിലീതത്തിൽത്തെന്ന അന്തർഭവി �
ന്നേതയു . ഈ മട്ടിനു് പൃഥഗലങ്കാരങ്ങെള കല്പി �
ന്നപക്ഷം നിശ്ചയാന്തസേന്ദഹേത്തയും ‘നിശ്ചയം’
എ ് ഒരു ഭിന്നാലങ്കാരെമ കല്പിേക്കണ്ടതായി
വരുമേല്ലാ!

3.17 അധികം
↑ 64. ആേധയാധിക്യമധിക-

മാധാരാധിക്യവും തഥാ;
ത ന്നതുലകത്തിനുള്ളിൽ
െകാള്ളാ തവ കീർത്തികൾ:

↓ 65. വാഗ് ഹ്മത്തിൻ വലിപ്പെത്ത
വാ വാൻ പണിെയ യും
നിലപ്പതുണ്ടേമയങ്ങൾ
നിൻഗുണങ്ങളുമങ്ങിതിൽ

ആേധയേത്തക്കാൾ ആധാരത്തി വലിപ്പം അധി�
കമുെണ്ടേന്നാ േനേരമറി ് ‘ആധാര’േത്തക്കാൾ
ആേധയത്തി വലിപ്പം അധികമുെണ്ടേന്നാ കല്പി�

ന്നതു് ‘അധികം’ എന്ന അലങ്കാരം. ‘ത ’
ഇത്യാദ്യർദ്ധം ആേധയാധിക്യത്തിനു് ഉദാഹരണ�
വും. ഇവിെട കീർത്തിവ്യാപ്തി ് ആധാരമായി
ഉലകിേനക്കാൾ ൈവപുല്യം വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിരി �

. ‘വാഗ് ഹ്മ’മിത്യാദി േ ാകം ആധാരാധി�
ക്യത്തിനു് ഉദാഹരണം. ഇതിൽ ‘നിൻഗുണങ്ങൾ’
ഇ െയ ് പരിേച്ഛദിക്കവയ്യാത്തവയാണു്. അവ�
കൂടി വാഗ് ഹ്മത്തിൽ നിൽക്കണെമങ്കിൽ ആ വാ�
ഗ് ഹ്മത്തിനു് എ വലിപ്പം േവണെമ ് ആധാ�
രാധിക്യം. മുൻെചാന്ന മ ര ം ആേധയത്തിെന്റ
ൈവപുല്യാതിശയത്തിൽത്തെന്ന പര്യവസാനി �

. േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 87. ഉലകമഖിലമട േന്നാരു നാരായണൻത-
ദരമതിെലാതുങ്ങാത നിൻകീർത്തി രാജൻ!

ചുഴലവുമതിനുള്ളിൽ തിങ്ങിവിങ്ങീ നാഭി-
ഴിവഴി െവളിവാർ പുണ്ഡരീകച്ഛേലന. — സ്വ.

ഇതു് ആേധയാധിക്യത്തിനു് ഉദാഹരണം. ഇനി
ആധാരാധിക്യത്തിനു് െചാ :

↓ 88. വിശ്വങ്ങെളല്ലാം ത ള്ളിേല േചർെത്താരു
വി െവത്ത ദരത്തിലാക്കി
േമവിനിന്നീടുന്ന േദവകീേദവിതൻ-
േമന്മെയ പാർക്കിലിന്നാർ െചാല്ലാം?

— കൃഷ്ണഗാഥ.

ആധാരേത്തക്കാൾ ആേധയത്തിനു് മഹത്ത്വം വരു�
ന്നതു് ആധാരത്തിെന്റ കാർശ്യത്താലുമാകാം. ഇതി�
െന അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ ‘അല്പം’ എ ് ഒരു സ്വത ാ�
ലങ്കാരമായി കല്പിച്ചി ്. ഉദാഹരണം:

↑ 89. ചു ം െവളുത്ത കുളുർെകാങ്കകൾ േകാമളാംഗി-
യ്ക്കറ്റം കറുത്തഥ കുളിർത്തിതു മാറിടത്തിൽ:
തിക്കിത്തിര മതുകൾക്കിടയിൽ െതാടുക്കാ-
െനാക്കാത്ത മട്ടിെലാരു താമരനൂൽ േപാലും.

— കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ താമരനൂൽ േപാലും സ്ത�
നാന്തരത്തിൽ കടക്കാൻ ഇടമിെല്ല പറകയാൽ
ആേധയത്തിനു് മഹത്വേമാ ആധാരത്തിനു് കാർക്ക�
ശ്യേമാ തിപാദിക്കെപ്പട്ടിരി .

4 വാസ്തേവാക്തി വിഭാഗം

അനന്തരം വാസ്തേവാക്ത്യാലങ്കാരങ്ങെള എടു �
.

4.1 സ്വഭാേവാക്തി
↓ 66. സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം വർണ്ണിച്ചാൽ

സ്വഭാേവാക്തിയതായതു്:
സരസം കാൽകുടേഞ്ഞാമൽ
കരാംഗുഷ്ഠം നുകർന്നിഹ
ചിരിച്ചീടുന്ന മേദ്ധ്യതാൻ
കരയുന്നിതു ബാലകൻ.

വ ക്കൾ ള്ള സൂക്ഷ്മസ്വഭാവെത്ത വർണ്ണി ന്നതു്
‘സ്വഭാേവാക്തി’. സൂക്ഷ്മം എ പറകയാൽ ലസ്വ�
ഭാവവർണ്ണനം അലങ്കാരമാകുന്നതല്ല. സൂക്ഷ്മം ഇന്ന�
െത ് സഹൃദയമാ േവദ്യവുമാകു . ഉദാഹരണ�
ത്തിൽ ബാലെന്റ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിരി .
േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 90. കണ്ഠനാളമഴകിൽ തിരിച്ചനുപദം രഥം പിറകിൽ
േനാക്കിയും

കണ്ഠനായ് ശരഭേയന പൃഷ്ഠമതു
പൂർവ്വകായഗതമാക്കിയും

ഇണ്ടൽപൂ വിവൃതാ ഖാത് പഥി ചവച്ച ദർഭകൾ
പതിക്കേവ

ക െകാൾക കുതിെകാ കിഞ്ചിദവനൗ ഭൃശം
നഭസി ധാവതി. — ഭാഷാശാകുന്തളം.

□ പദ്യം 90. പൃഷ്ഠം പൂർവ്വകായഗതമാ ക = ശരീരം മു�
േമ്പാ തള്ളി മുൻഭാഗത്തിൽ ലയിപ്പി ക. വിവൃതം =
തുറന്ന. മുഖം = വായ്. പഥി = വഴിയിൽ. കിഞ്ചിത് =
അല്പം. ഭൃശം = അധികം. അവനൗ = ഭൂമിയിൽ. നഭ�
സി = ആകാശത്തിൽ. ദുഷ്യന്തശരം ഭയ പായുന്ന മൃഗം
വർണ്ണ്യം. ക െകാൾക എ സൂതൻ ദുഷ്യന്തേനാട്.

ഇവിെട മൃഗത്തിനു് ഭയാവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൂ�
ക്ഷ്മസ്വഭാവം വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിരി . േവെറ ഉദാഹ�
രണം:

↓ 91. ചൂേടറ്റിെട്ടാ െഞട്ടറ്റലർനിരെയ മദിച്ചാന ഗണ്ഡങ്ങൾ
േതച്ചി-

ട്ടാടുേമ്പാളാശു േഗാദാവരിയിലിഹ െപാഴി
തീര മങ്ങൾ

കൂേടറി ാവു പൂേങ്കാഴികൾ കരയുമിവറ്റിെന്റ
േതാലിൽ ചരി ം

കീടെത്തെച്ച െകാ ന്നിതു നിഴലിലിരു ഴി
മാ ം ഖഗങ്ങൾ — ഉത്തരരാമചരിതം.

□ പദ്യം 91. െഞട്ടറ്റ + അലർനിര = െഞട്ട.....നിര. തീര മ�
ങ്ങൾ അലർനിരെയ േഗാദാവരിയിൽ െപാഴി . കൂേട�
റി.....കരയും ഇവറ്റിെന്റ (ഈ തീര മങ്ങളുെട) േതാലിൽ
ചരി ം കീടെത്ത ഊഴിമാ ം ഖഗങ്ങൾ െകാ
എ ് അർത്ഥേയാജന.

ഇതിൽ വൃക്ഷങ്ങളുേടയും പക്ഷികളുേടയും സൂക്ഷ്മസ്വ�
ഭാവം വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിരി .

4.2 സേഹാക്തി
↑ 67. ഒേന്നാടുകൂടി മെറ്റാ

ിയെചയ്താൽ സേഹാക്തിയാം:
കീർത്തി ശ ക്കേളാെടാ
കട പലദി കൾ

ര വ ക്കളും ഒേര ിയ െച ന്നതിനാൽ ഒ
മേറ്റതിേനാടുകൂടി ആ ിയ നട എ പറയു�
ന്നതു് ‘സേഹാക്തി’. ര വ ക്കൾ ഒേര ിയ െച�

ന്നതു് ഒേരമാതിരിയായിരുന്നാൽ ചമൽക്കാരകാ�
രകമാകാത്തത്തിനാൽ അലങ്കാരമല്ല. ര ം ര �
വിധത്തിലായാേല അലങ്കാരത്വം സിദ്ധി . ഉദാ�
ഹരണത്തിൽ കീർത്തി പലദി കൾ കട ന്നത്
വ്യാപിക്കയാകു . ശ ക്കളാകെട്ട േപടിേച്ചാടുകയാ�
കു . രണ്ടിനും പലദി കൾ കട ക എന്ന ഏക�

ിയയിൽ സഹഭാവം കവിമാ കല്പിതമാകു .
അതിനാൽ ‘പിതാവ് പു േനാടുകൂടി വ ’ ഇത്യാ�
ദികളിൽ ഈ അലങ്കാരത്തിന് വ്യാപ്തി ശങ്കിക്കരുത്.
േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 92. ക്ഷീണിച്ചിെട്ടന്നവണ്ണം നിഴൽ വിടപിതേല
പാന്ഥെരാെത്തത്തിടു ,

േകെണേന്നാണം സരസ്സിന്നടിയിലതടിയുന്ന
മീെനാ ൈശത്യം,

ദാഹത്താേലാ കുടി ദകമുലകിേനാെടാ
സൂര്യാംശുജാലം,

േദഹത്തിൻ ാന്തിയാേലാ
മണിയറയണയുന്നാർത്തേരാെടാ റക്കം.

— സ്വ.

□ പദ്യം 92. പാദാരംഭത്തിൽ ‘ക്ഷീണിച്ചിെട്ടന്നവണ്ണം’
ഇത്യാദി സംഭാവനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഉൽേ ക്ഷാ �
ഷ്ടം. േവനലിെന്റ കാഠിന്യംെകാ പല വ ക്കൾ മു�
ണ്ടായ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിരി . ാന്തി =
ക്ഷീണം.

4.3 സമുച്ചയം
↑ 68. ഗുണ ിയകെളാന്നിച്ചാൽ

സമുച്ചയമലംകൃതി;
വാനിരുണ്ടിതു മങ്ക
മനം രക്തവുമായിേപാൽ.
വീഴും മ ം പിന്നിൽ േനാ ം
േകഴും നി െട ൈവരികൾ.

ഒരുവ വിനു് ഒരുവക ഗുണേമാ ിയേയാ വരുന്ന
സമയത്തിൽത്തെന്ന മെറ്റാരു വ വിനു് മെറ്റാരുവക
ഗുണേമാ ിയേയാ ഉണ്ടാകുന്നത് ‘സമുച്ചയം’. ദീപ�
കത്തിൽ ഒേരഗുണത്തിേലാ ിയയിേലാ അേനകം
വ ക്കൾ ് അന്വയം; സമുച്ചയത്തിലാകെട്ട ഭിന്ന�
വ ക്കൾ ് അതതിെന്റ ഗുണ ിയാസംബന്ധമു�
ണ്ടാകുന്നതിനു് യൗഗപദ്യം,18 എ ഇവ തമ്മിൽ

18. ഒേരസമയ നട ക.

േഭദം. കൃതത്തിൽ ആകാശത്തിനു് കാർഷ്ണ്യഗുണ�
മുണ്ടായേത്താടുകൂടിത്തെന്ന വിരഹിയുെട മനസ്സിനു്
രാഗവുമുണ്ടായി എ പറഞ്ഞിരി ന്നതിനാൽ ഗുണ�
ങ്ങൾ സമുച്ചയം. രണ്ടാം ഉദാഹരണത്തിൽ ശ �
ക്കൾ ചിലർ വീഴുകയും മ ചിലർ മ കയും േവെറചി�
ലർ പിന്നിൽ േനാ കയും മെറ്റാരുകൂട്ടക്കാർ േകഴുക�
യും െച ന്നതിനാൽ ിയകൾ ് സമുച്ചയം.

ഗുണസമുച്ചയത്തിനു േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 93. നിന്മിഴിെയാ ചുവ
നിർമ്മലഗുണ! ഭൂമിപാലകുലമൗേല!
കടുതരവീര്യം തുടരും
കൂടലർ വ ം കറുക്കയും െച . — സ്വ.

□ പദ്യം 93. രാജ തി; കടുതരവീര്യം = കഠിനപരാ മം.
കൂടലർ = ശ ക്കൾ.

ിയാസമുച്ചയത്തിനു േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 94. ഭക്ത ിയത്താൽ ഭഗവാനുമങ്ങ-
സ്സൽക്കാരേമല്ക്കാനുടെന തുനിഞ്ഞാൻ
െകൽേപ്പാടു മുപ്പാരുമയക്കിെയന്ന
നൽബ്ബാണമദ്ദർപ്പകനും െതാടുത്താൻ

— കുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 94. മുപ്പാരുമയക്കി = മുപ്പാരിേനയും മയ ന്നതു്.
(സംേമാഹനം എന്ന മൂലത്തിെന്റ തർജ്ജമ)

ഇവിെട ശിവൻ, ഗൗരി െകാടുത്ത മാലെയ സ്വീകരി�
ച്ചതും കാമൻ േമാഹനാ ം െതാടുത്തതും ഒന്നിച്ചാക�
യാൽ ിയാസമുച്ചയം.

ഗുണ ിയകൾ കലർന്നി ള്ള സമുച്ചയവും ലക്ഷണ�
ത്തിൽ വിവക്ഷിതമാകു .അതിനു് ഉദാഹരണം:

↓ 95. ഉദയഗിരി ചുവ ഭാനുബിംബം വിളങ്ങീ
നളിനമുകുളജാേല മന്ദഹാസം തുടങ്ങീ
പനിമതി മറവായീ ശംഖനാദം മുഴങ്ങീ
ഉണരുക കണികാണ്മാനംബേര െചംബേരശ!

— േകാട്ടയ ത രാൻ.

□ പദ്യം 95.തൃെച്ചംബരത്തപ്പെന തി .ചുവ ക,
വിള ക എന്നിവ ഗുണങ്ങൾ;മന്ദഹസി ക, മറയുക,
മുഴ ക എന്നിവ ിയകൾ.

↑ 69. ഒന്നി പല േഹതുക്ക-
െളാന്നിച്ചാലും സമുച്ചയംഃ
വിദ്യയും രൂപവും ീയും
മദിപ്പി ം യുവാക്കെള

ഒരു കാര്യം നട ന്നതിൽ തക്കതായ ഒരു കാരണ�
മിരിെക്ക അതിനു സഹായികളായി മ കാരണങ്ങൾ�
കൂെട േചരുന്നതും ‘സമുച്ചയം.’ യുവാക്കെള മദിപ്പി �
ന്നതിനു് വിദ്യാദികളിൽ ഒ തെന്ന മതിയായിരി�
െക്ക എല്ലാറ്റിനും േചർ ് സമുച്ചയം െചയ്തിരി .
േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 96. ഉച്ചച്ച െന്റ േകാലം മലിന,മുപരത ൗഢിയാം
വൃദ്ധേവശ്യാ,

സ്വച്ഛാ പേഥാജശൂന്യാ സരസി,മുഖമിഹാനക്ഷരം
സുന്ദരാംഗം;

ീെയത്താൻ കാത്തിരി ം ഭുെവാരു
കഴിവില്ലാെത േകഴുന്ന വിദ്വാൻ,

േകായിക്കൽ േകായ്മെകാ െന്നാരു
ഖല,നിവേയഴാണു േകൾ ചിത്തശല്യം. — സ്വ.

□ പദ്യം 96. ഉപരത ൗഢി = ൗഢി ശമിച്ചവൾ. പാേഥാ�
ജശൂന്യാ = താമരയില്ലാത്ത. സരസി = െപായ്ക. മുഖം
അനക്ഷരമായി ള്ള (സംസാരശക്തിയില്ലാത്ത) സുന്ദരാം�
ഗം = ഊമയായ സുന്ദരൻ. േകായിക്കൽ െകാട്ടാരത്തിൽ.
േകായിക്കൽ �ഖലൻ = രാജാവു്.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 97. ഉച്ചിത്തടത്തിൽ വിടരുെന്നാരു പിച്ചിമാല,
നൽച്ചന്ദന,തനുവിലുജ്ജ്വലകു മാഢ്യം
ഇച്ഛ േചർന്നരികിൽ െമച്ചമിയന്ന കാന്ത:-
യിെച്ചാന്നേത സുരസുഖം; കഥമിച്ചെമല്ലാം. — സ്വ.

□ പദ്യം 97 കഥ മിച്ചെമല്ലാം = മ ള്ളെതല്ലാം െവറുേത
ആണു്.

5 പര്യായം

↓ 70. പര്യായെമാ പലതിൽ
മുറ പലെതാന്നിലും:
അന്തി കമലം വി
കാന്തി െചന്നിതു ച നിൽ.
അ വി നിലാേവറ്റി-
ല്ലാസംപൂ വിണ്ടലം.

ഒരു വ ഒന്നിെന വി ് മെറ്റാന്നിെന എന്ന മുറ ്
പല വ ക്കെള ാപി ന്നതാേയാ അെല്ലങ്കിൽ
പല വ ക്കൾ ഓേരാന്നായി ഒന്നിെന ാപി �
ന്നതാേയാ പറയുന്നതു് ‘പര്യായം’. ഉദാഹരണ�
ത്തിൽ, കാന്തി ഒേര വ കമലത്തിലിരുന്നതിെന്റ
േശഷം അതുവിട്ട് ച നിൽ േചർന്നതായിപ്പറഞ്ഞി�
രി ന്നതിനാൽ ഒന്നിനു് മുറ പലതിൽ േവ�
ശം.‘അ വി ’ ഇത്യാദി രണ്ടാം ഉദാഹരണത്തിൽ
ഇരു ം നിലാവും എന്ന വ ക്കൾ വിണ്ടലം എന്ന
വ വിെന മുറ ാപിച്ചതായി സമർത്ഥിക്കയാൽ
മുറ ് പലതിനു് ഒന്നിൽ സ്ഥിതി. േവെറ ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ: ഒന്നിനു് പലതിൽ:

↑ 98. (i) ക്ഷണമിമകളിൽനി , തല്ലി ചുണ്ടിൽ,
കുളുർമുല േമലഥ വീണുടൻ തകർ ,
വലികളിലിടറി, ച്ചിേരണ നാഭി-

ഴിയിലിറങ്ങി, നവീന വർഷ ബി 19

19. 335-ആം പദ്യത്തിെന്റ വൃത്തി േനാ ക.

↓ 99. (ii) ഉണ്ടായിതാ കാരാ ജകെനയുമണഞ്ഞാർ
പൗരാണികൗഘം

െകാണ്ടാടിക്ക കായസ്ഥെര നുണയെരെയല്ലാം
പുണർന്നക്കവീ ാൻ

േവ ംവണ്ണം വണങ്ങിഗ്ഗണികകെളാടു
നന്നായിണങ്ങീ വാസം

പൂേണ്ടറ്റം വാണിജന്മാേരാടു കളവു സുഖി
തട്ടാെന്റ വീട്ടിൽ. — െക. സി. േക. പി.

□ പദ്യം 99 (ii)താ കാരൻ = െച പണിക്കാരൻ. താ �
കാരത് + രജകൻ(െവളുേത്തടൻ) = താ കാരാ ജകൻ.
കാര്യസ്ഥൻ = കണെക്കഴു കാരൻ. ഗണി = േവശ്യ.

പലതിനു് ഒന്നിൽ:

↑ 100. അധരമതു മിനുക്കിയും കളിപ്പ-
ന്തഥ െപരുമാറിയുമങ്ങിരുന്ന ൈകയിൽ
വിരലു മുറിയുമാറു് മൂർച്ചേയറും
കുശകൾ കേരറി ജപാക്ഷമാലേയാെട

— കുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 100. തേപാവൃത്തി സ്വീകരിച്ച പാർവ്വതി വർണ്ണ്യം.
ജപാക്ഷരമാല = ജപത്തിനുള്ള രു ാക്ഷമാല.

‘യഥാസഖ്യം’ 20 എെന്നാരലങ്കാരം മിക്ക ആലങ്കാരി�

20. യഥാസംഖ്യമലങ്കാരം
സ്താവന യഥാ മം,

അരിെയ, ജെയ, ീെയ,-
ജ്ജയി , േപാ , േനടൂ നീ! — കുവലയാനന്ദം.

ര വകയായിപ്പറേയ ന്ന സ്താവനകൾ യഥാ മ�
മായിരുന്നാൽ യഥാ സംഖ്യം.അരിെയ ജയി , ജെയ
േപാ , ീെയ േനടൂ എ രാജാവിേനാടു വന്ദിവാക്യം
ഉദാഹരണം.

കന്മാരിലും സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടതാെണങ്കിലും മഭം�
ഗേദാഷാഭാവമാ മാകയാൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരി �

.

6 പരിസംഖ്യ

↓ 71. ഇതാണതെല്ല വ -
നിയമം പരിസംഖ്യയാംഃ
കരത്തിൻ ഭൂഷണം ദാനം,
ഭാരംതാൻ ൈവരേമാതിരം.

അേനക വ ക്കളിൽ േചരാവുന്ന ധർമ്മെത്ത അതി�
ലല്ല ഇതിലാെണ ് ഒന്നിൽ തെന്ന നിയമനം െച �
ന്നതു് ‘പരിസംഖ്യ’. ലക്ഷ്യത്തിൽ കരത്തിനു് ഭൂഷണ�
ത്വം ദാനത്തിലും അംഗുലീയത്തിലും സിദ്ധിച്ചി ള്ള
തിെന ദാനത്തിൽ മാ േമ ഉ എ നിയമിച്ചിരി�

:

↑ 101. കാതിൽ ക ന്ന കാന്തി ചുരിമതിരളും േതാടേയാ
േമാടിയാടി-

േക്കാതിബ്ബന്ധിച്ച കൂന്തൽ ലമതിൽ വിലസും
മാലതീമാലതാേനാ

പാതിത്തിങ്കൾ കാശം തടവുമളികേമാ
കാന്തിേയ ന്നതില്ലീ-

പ്പാതി ത്യാഖ്യമാകും സുമഹിതമണിതാൻ ഭൂഷണം
േയാഷമാരിൽ. — െക. സി. േക. പി.

േ ഷാനു ാണിതയായ പരിസംഖ്യ ് അധികം
ചമൽക്കാരമുണ്ടായിരി ം. എങ്ങെന:

↓ 102. ചി മിെതക്കാെളാ ം പറയാം:
മി ാപാേയ ഹിത്വാ കുമുദം
ചിത്താനന്ദം വന്നീലാർ ം;
േദാഷാഗമേന ശശധരെനേന്ന്യ
േതാഷം കണ്ടീലാർ െമാരുനാൾ;
മി ം കുടകളിെലേന്ന്യെയാരുനാൾ
െപാ ം ദണ്ഡം കണ്ടീെല ം;
ഭാരതചരിതം തന്നിെലാഴിെഞ്ഞാരു
കർണ്ണേച്ഛദം േകട്ടീലാരും. — ഭാഷാൈനഷധംച .

□ പദ്യം 102. നളെന്റ കാല ് അനീതികെളാ മില്ലാ�
യിരു എ വിവക്ഷിതം. ഹിത്വാകുമുദം = ആമ്പൽ
ഒഴിെക.

മി ാപായ ം     —സൂര്യാസ്തമയവും, ബ നാശവും.
േദാഷാഗമനം—രാ ിയുെടയും േദാഷത്തിെന്റയും
വരവു്. െപാ ംദണ്ഡം—(സ്വർണ്ണം)നാണയം പിഴ�
കല്പി കയും, െപാ ടക്കാലും. കർണ്ണേച്ഛദം—
കർണ്ണെന െകാ കയും, െചവി െച കയും. ഇത്യാ�
ദി േ ഷം. പരിസംഖ്യയിൽ വ നിയമനം ശ്നപൂർ�
വ്വകമായും വരാം. ഉദാഹരണം

↑ 103. സാരം ഭൂമിയിേലതു േദശമധികം? ീ വഞ്ചിരാജ്യം
സേഖ

പാരം സൗഖ്യമതിങ്കെല വസതി ്?
ഓതാമനന്താലയം;

പാരിൽ കീർത്തി പരം പുകഴ്ന്ന നൃപേനാ?
ീമൂലകക്ഷ്മാപനാ-

ണാരാകുന്നിതു േസവ്യേനവനുമേഹാ ീപത്മനാഭൻ
പരൻ. — രാമകൃഷ്ണശാ ി.

ഇതിൽ ‘സാരമായ േദശം വഞ്ചിരാജ്യമാണ്, മ േദ�
ശങ്ങളില്ല’എ ശബ്ദം െകാ നിേഷധിച്ചിട്ടില്ലാ�
ത്തതിനാൽ നിയമനം വാച്യമല്ല, വ്യംഗ്യമാെണ
കൂടി േഭദം.

ശ്നം കൂടാെതയും നിയമനം വ്യംഗ്യമായി വരുന്നതി�
നു് ഉദാഹരണം:

↓ 104. കലാരത്നം ഗാനം ഗഗനതലരത്നം ദിനകരൻ
സഭാരത്നം, വിദ്വാൻ വണപുടരത്നം ഹരികഥാ;
നിശാരത്നം ച ൻ ശയനതലരത്നം ശശിമുഖീ,
മഹീരത്നം ീമാൻ സകലകുലരത്നം സുതനയൻ.

— െക. സി. േകശവപിള്ള.
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7 വികല്പം

↑ 72. വികല്പം തുല്യബലമാം
രണ്ടാെലാ വേരണ്ടതു്;
വി താൻ തലതാനി
വളയ്ക്കെട്ട വിേരാധികൾ.

സമബലങ്ങളും അേന്യാന്യ വിേരാധത്താൽ ഒന്നി
വരാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ രെണ്ടണ്ണങ്ങളിൽ വ ്
ഒ വരുന്നതു് ‘വികല്പം’. ഇതു് ‘സമുച്ചയ’ത്തിനു
േനെര വിപരീതമാകു . ഇതിൽ അലങ്കാരബീജം
വികല്പിക്കെപ്പടുന്ന വ ക്കളുെട ധർമ്മസാമ്യമാക�
യാൽ ഇതു് വാസ്തവത്തിൽ സാദൃശ്യാലങ്കാരങ്ങളിൽ
(സാേമ്യാക്തി വിഭാഗത്തിൽ) േചർക്കെപ്പേടണ്ടതാ�
ണ്. സേഹാക്തി സമുച്ചയേഭദങ്ങളിലും ഇതുേപാെല
തെന്ന. ഇവയിൽ ഗമ്യമായുള്ള സാദൃശ്യം ദീപകത്തി�
െലേപ്പാെല ടമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവെയ വാസ്തവാ�
ലങ്കാരങ്ങളിൽ (വാസ്തേവാക്തി വിഭാഗത്തിൽ) പരി�
ഗണിച്ചതാണു്. ഉദാഹരണം, വീരെന്റ േപാരിനു വി�
ളി: ഒ കിൽ േനെര യുദ്ധത്തിനു വരെട്ട; അെല്ലങ്കിൽ
കീഴടങ്ങെട്ട എ താൽപര്യം. നമനം സാധാരണ
ധർമ്മമായിരി . ഔപമ്യസ്പർശം കൂടാെത.

ഇരുന്നാലും മരിച്ചാലും
ധർമ്മം ഞാൻ െവടിയാ വം.
എ ം മ ം പറയുന്നതു് വികല്പാലങ്കാരമാകുന്നതല്ല.
സേഹാക്തിയിലും ഇതിന്മണ്ണം തെന്ന. േവെറ ഉദാഹ�
രണം:

↓ 105. ചന്തത്തിൽ മയിലാടു
ചി ജലമംബുദം
കാന്തൻതാനന്തകൻതാനി-
ന്നന്തം ദുഃഖത്തിേനകിടും. — സ്വ.

സാധാരണ ധർമ്മം ചിലദിക്കിൽ ലുപ്തമായിരി ം.

↑ 106. െകാല്ലെപ്പടുകിേലാ സ്വർഗ്ഗം
െവ കിൽ േത മഹീസുഖം
െത ം സംശയമില്ലേല്ലാ
കി തീർെത്തഴി േപാരിനായി. — ഭഗവദ്ഗീത.

ഇവിെട രാജ്യേഭാഗത്തിനും സ്വർഗ്ഗ ാപ്തി ം ‘ഉത്ത�
മത്വം’ എന്ന സാധാരണ ധർമ്മം അർത്ഥസിദ്ധമാ �

.

8 പരിവൃത്തി

↓ 73. സമാസമങ്ങൾ തമ്മിൽ
ൈകമാറ്റം പരിവൃത്തിയാം:
മൃത്താകും മൂർത്തിേയകീ
കീർത്തി േനടു സത്തമർ.

സമെത്തെക്കാടു ് സമെത്തേയാ, ന നെത്തെക്കാടു�
് അധികെത്തേയാ അധികെത്തെക്കാടു ് ന ന�

െത്തേയാ വാ ന്നതു് ‘പരിവൃത്തി’.

മൃ ് = മ ്. ഇതു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ് ഉപലക്ഷണം.
പഞ്ചഭൂതാത്മകമാകയാൽ അവശ്യനശ്വരമായ ശരീര�
െത്ത ത്യജി ് സ്ഥായിയായ യശസ്സിെന സമ്പാദി �
ന്നതു് ന നം െകാടു ് അധികെത്ത വാ ന്നതാകു�

. ഇതിനു തെന്ന േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 107. സമുചിതസപര്യാം ശബരിെയാടു വാങ്ങി-
പ്പരഗതിയവൾ ം പരിചിെനാടു നല്കി
പരമപുരുഷൻ മാല്യവദചല സാനൗ
പരിചിെനാടു െച ; പരമശിവ! ശംേഭാ!

— രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം.

□ പദ്യം 107. സപര്യ = സൽക്കാരം. മാല്യവദചലസാ�
നൗ = മാല്യവൽ പർവ്വതത്തിെന്റ താഴ്വാരത്തിൽ. പരമ
പുരുഷൻ = രാമൻ

അധികം െകാടു ് ന നെത്ത വാ ന്നതിനു് ഉദാഹ�
രണം.

↓ 108. യുവതി ഭവതിെയ വൃദ്ധെയേപ്പാൽ
മണികൾ െവടി വഹി ചീവരെത്ത?
ഉഡു ശശികൾ വിള മന്തി േനര-
ത്തരുണനുദിപ്പതു ഭംഗിേയാ നിശ ്?

— ഭാഷാകുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 108. മണി = രത്നം.ചീവരം = വൽക്കലം. ഉഡു =
നക്ഷ ം. പാർവ്വതിേയാടു വടുേവഷധാരിയായ ശിവെന്റ
േചാദ്യം.

സമപരിവൃത്തി ് ഉദാഹരണം:

↑ 109. കാതതിലണിവാൻ തളിരിവൾ
േമാദാൽ െപാട്ടി ; െവ കാലവിെട;
സദൃശമതായിവർ മാറീ;
സദയം ഞാനി വഞ്ചിതനുമായി.

— മാളവികാഗ്നിമി ം.

□ പദ്യം 109. അഗ്നിമി വചനം: സദൃശമതായി =
ശരി ശരി. ഇവർമാറീ = അേശാകവും മാളവികയും
(വ ക്കൾ) ൈകമാറി. സദയം�മായി = (ആ കാൽച്ചവി
തനി കിട്ടായ്കയാൽ) തനി നഷ്ടം വ .

മാളവിക അേശാകത്തിെന്റ തളിരറുത്തിട്ട് അതിൽ
ചവി ന്നത് കാലിനും തളിരിനുമുള്ള ഗുണസാമ്യത്താ�
ല് സമപരിവൃത്തി.

9 ആേക്ഷപം

↓ 74. ആേക്ഷപം െചാ വാേനാങ്ങി-
െച്ചാേന്നാ മേദ്ധ്യ നിറു ക:
ച െന,െങ്ങന്തിനെല്ലങ്കി-
ലുണ്ടേല്ലാ സുമുഖീമുഖം.

പറഞ്ഞിേട്ടാ പറയാൻ ഭാവിച്ചിേട്ടാ മേദ്ധ്യ ആേലാചി�
ച്ചിട്ട് േവെണ്ട വ ന്നതു് ’ആേക്ഷപം’.ഉേക്താദാഹരണം
പറഞ്ഞി ് നിർ ന്നതിനു്. ഇനി, പറയാൻ ഭാവിച്ചി�
് നിറു ന്നതിനു്. ഉദാഹരണം.

↑ 110. ന് ലാെവൻ കണ്ണിനു നീതാൻ, മമ തനുവിനു നീ നല്ല
പീയൂഷമാെമൻ-

ജീവൻ നീതാൻ, ദ്വിതീയം മമ ഹൃദയമതാകു നീ
സുന്ദരാംഗി!

ഏവം നീയിഷ്ടവാക്യം
പലതുമനുസരിേച്ചാതിെയാന്നി വാണാ-

പ്പാവെത്തത്തെന്ന! കഷ്ടം! ശിവശിവ! ഇനി
ഞാെനന്തിേനാതു േശഷം! — ഉ. രാ. ച.

പറഞ്ഞി മേദ്ധ്യ നിറു ന്നതിനു് േവെറ ഉദാഹര�
ണം.

↓ 111. (a) കുനി നീെയന്തിനുയർന്ന മൗലിെയ,
നിനച്ചിടാതി വരും വരായ്കകൾ?
െപരുത്ത്പട്ടർ-പ്പട േകറി നമ്മെള-

ര മാറായതു പാർത്തതില്ലേയാ?
(b) അേഹാ! മഹാപാപമുര േപായി ഞാൻ

മഹാജനം മാ തരെട്ട തൽക്ഷ ണം;
മഹീസുരന്മാർക്കപവാദേമാദിയാൽ
സഹി േമാ സാഹസവാക്കധീശ്വരൻ?

— മലയവിലാസം.

ഇതു മലയാളേത്താടുള്ള സംേബാധനം. ഇവിെട പർ�
വ്വതത്തിെന്റ െത ഭാഗം (ആരുവാെമാഴി) താണ�
തുെകാണ്ടാണ് പരേദശികൾ േകരളത്തിൽ േകറി
വ്യാപിെച്ചെത പറഞ്ഞിട്ട് ആ അഭി ായങ്ങെള
ഉത്തരേ ാകം െകാ ് നിരസിച്ചിരി .

↑ 75. നിേഷധവിധ്യാഭാസങ്ങൾ
സംഗാൽ ബാധിതങ്ങളായ്

വിേശഷാർത്ഥം ജനിപ്പിക്കി-
ലതുമാേക്ഷപമായിടും.

↓ 76. ദൂതിയല്ലയി! ഞാൻ െചാല്ലാം
മൃതി കഷ്ടമവൾ േകൾ;
യാ െപാെയ്ക്കാൾെകേടാ കാന്ത!
ത താൻ മമ ജന്മവും.

നിേഷധരൂപമാേയാ, വിധിരൂപമാേയാ ഉള്ള വചനം
കരണത്തിൽ േയാജിക്കായ്കയാൽ അസംബന്ധ�
ായമായി ചമഞ്ഞ് േവെറ ഒരു വിേശഷാർത്ഥെത്ത

ഉളവാ ന്നതിൽ ഫലി ന്നതു് ‘ആേക്ഷപാ’ലങ്കാരം
തെന്ന. ഇവിെട പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അർത്ഥെത്ത വലി�
െച്ചടു ക എ ് ആേക്ഷപശബ്ദത്തിന് അതിെന്റ
ശാ ീയമായ അർത്ഥത്തിൽ േയാഗം. നായികാദൂ�
തിയുെട വചനമായ ഒന്നാം ഉദാഹരണത്തിൽ ‘ദൂതി�
യല്ലയി! ഞാൻ’ എന്ന നിേഷധം ബാധിതമായി ്
‘സാധാരണദൂതികെളേപ്പാെല ഞാൻ അതിശേയാ�
ക്തി പറയുന്നവളല്ല, ഞാൻ പറവാൻ േപാകുന്നതു
വാസ്തവംതെന്നയാണു്’. എന്ന് മെറ്റാരു സംഗതി�
െയ വിധി ന്നതിൽ പര്യവസാനി . രണ്ടാം
ഉദാഹരണം യാ പുറെപ്പടാൻ ഭാവി ന്ന നായ�
കേനാട് നായിക പറയുന്നതു്. അതിൽ യാ െപാ�
െയ്ക്കാ വാൻ വിധി ന്നതു് ‘എനി ് നീ േപാകുന്ന
ദിക്കിൽത്തെന്ന ജനനമുണ്ടാകും’ എ ള്ള അടുത്ത്
വാക്യത്താൽ ‘നീ േപായാൽ എനി മരണം നിശ്ച�
യമാകെകാ ് ആേലാചി േവണം ഉറ ന്നതിനു്’
എ മെറ്റാരർത്ഥെത്ത ജനിപ്പി . േവെറ ഉദാഹ�
രണങ്ങൾ:

നിേഷധാഭാസത്തിനു്:

↑ 112. ആജ്ഞാലംഘനമാം ജലത്തിലയി! േത താണ
വാേണനഹം,

ാജ്ഞാനാമനുജന്മനാമിടയിലിെങ്ങത്തീ
മമാവജ്ഞയും;

ജ്ഞാരൂഢരുഷാ െപാടിച്ചിടുമിതാ
ഞാനി രു ട്ടെര,

രാജ്ഞാമീശ! മമ ത്വമി ഗുരുവ,ല്ലേങ്ങ വശത്തല്ല
ഞാൻ — േവണീസംഹാരം.

യുധിഷ്ഠിരേനാടുള്ള ഈ ഭീമവാക്യത്തിൽ ‘ഇെന്നാരു
ദിവസേത്ത അങ്ങ് എെന്റ ഗുരുവല്ല, ഞാൻ അങ്ങ�
യുെട വാ േകൾേക്കണ്ടവനും അല്ല’ എന്ന നിേഷ�
ധം േയാജിക്കാത്തതിനാൽ ‘അങ്ങ് ആേലാചി ന്ന
സന്ധി ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല’ എന്ന മെറ്റാരർത്ഥ�
െത്ത സൂചിപ്പി .

വിധ്യാഭാസത്തിനു്:

↓ 113. കണ്ണീർവാർത്താണയി ം കഴലിണയിൽ നമി ം
ിയം മ െച ം

െപ ങ്ങൾ ൈദന്യമാർന്നന്യകൾ ഗമനപരം
ാണനാഥം തടു ം,

ധന്യാഹം; േപാക നീ മംഗളസുദിവസ, മക്കാലേമ
െചയ്  വെനന്നാ-

െലന്നാൽ കർത്തവ്യമായുള്ളതു; തവ വഴിേയ
േകട്ടിടാമായഭീഷ്ടം. — അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 113 യാ െക്കാരു ന്ന നായകേനാടു് നായികാ
വചനം: അന്യകൾ െപ ങ്ങൾ ഗമനപരം, ാണനാഥം
തടു ം എ രണ്ടാം പാദത്തിൽ അന്വയം. മംഗള �
ക്കാലേമ = നീ േപാകുന്ന കാലം മംഗളസുദിവസമാകെട്ട!
എന്നാൽ, എന്നാൽ (ഞാൻ + ആൽ) കർത്തവ്യമായുള്ള�
തു് ( = ഞാൻ െചയ്യാൻ ഉേദ്ദശി ന്നതു് )െചയ്തവൻ:ആ
അഭീഷ്ടം തവ വഴിേയ േകട്ടിടാം–എ ് അർത്ഥേയാജന.
നീ േപായാൽ ഞാൻ മരി ം എ സൂചന.

ഇവിെട ഗമനവിധി അതിെന നിേഷധി ന്നതിൽ
ഫലി .

10 ത്യനീകം

↑ 77. കരുത്തനാം ശ വിങ്കൽ
ഫലിക്കാത്ത പരാ മം
അവെന്റ കൂ കാേരാടു
കാണിച്ചാൽ ത്യനീകമാം;

↓ 78. ൈജ യാ െയ്ക്കാരുങ്ങീടും
േന ത്തിന്നാപ്തമി മാം
േ ാ െത്ത കീഴട
ക്ഷാ 21ത്താലസിേതാല്പലം.

21. ക്ഷാ ം = ൈവരം.

ഇവിെട കർണ്ണാവതംസമായ നീേലാല്പലം കാതിെന്റ�
േമൽ ഇരി ന്നതിെന കവി, തെന്ന ജയിക്കാനായി
പുറെപ്പടുന്ന േന ങ്ങെള എതിർക്കാൻ     ശക്തിയില്ലാ�
ത്ത നീേലാല്പലം ആ േന ങ്ങളുെട അടുത്ത ബ �
വായ േ ാ െത്ത കീഴട ന്നതായി കല്പി .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 114. കൃഷ്ണ! നീയുടലറുത്ത നിമിത്തം
േകണു നിങ്കലപകർ മശക്ത്യാ,
നി േഖഷ്ടസഖനാം ശശിയിങ്കൽ
കന്മഷം കരുതിടുന്നിഹ രാഹു. — സ്വ.

□ പദ്യം 114. അപകർ ം = അപകാരം ( തികാരം) െച�
ന്നതിനു്. അമൃതാപഹരണസമയ ് വി രാഹുവിെന്റ

ഗളേച്ഛദം നടത്തി എ പുരാണം.

ശ വിെന്റ കൂ കാരിൽ പരാ മം കാ ന്നതു് ‘ ത്യ�
നീകാ’ലങ്കാരെമങ്കിൽ അവെന്റ േനെരതെന്ന അപ�
കാരം വർത്തി ന്നതു് ൈകമുതികന്യാേയന22

22. അർത്ഥാപത്തി േനാ ക.

‘ ത്യനീക’െമ ് സിദ്ധമാണേല്ലാ എന്ന യുക്തി�
യിൻേപരിൽ കുവലയാനന്ദകാരൻ,

↓ 115. മണ്ണീെയങ്ങെട വായിെലാെക്കയിനിേമൽ;
തണ്ടാർമലർെപ്പായ്കയാം

തണ്ണീർപ്പന്തലട ദുഷ്ടനിവെനേന്നാർത്താർ
വണ്ടാർകുലം

വിണ്ണിൽ തൂർണ്ണമണ വർണ്ണവിഭവ ൗഢി
േകേടർെപ്പടും-

വണ്ണം െവണ്മതിതെന്റ െവണ്മതിരളും ബിംബം
ദുഷിപ്പി േപാൽ. — സ്വ.

□ പദ്യം 115. ച നു കളങ്കമുണ്ടായതിെന്റ കാരണം പറയു�
: വണ്ടാർകുലം വിണ്ണിൽ തൂർണ്ണം അണ ് വർണ്ണവി�

ഭവ ൗഢി േകേടർെപ്പടുംവണ്ണം െവണ്മതിതെന്റ െവ�
ണ്മ തിരളും ബിംബം ദുഷിപ്പി എേന്താർത്തി ്? ഞങ്ങ�
ളുെട തണ്ണീർപ്പന്തലായ തണ്ടാർമലർെപ്പായ്ക ഈ ദുഷ്ടൻ
അട ് ഞങ്ങെട വായിൽ മണ്ണടി .

എന്ന േ ാകെത്ത ‘ ത്യനീക’ത്തിനു് ഉദാഹരി �
. സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഉൽേ ക്ഷയിൽ ഉൾെപ്പ േപാ�

കുന്നതിനാൽ ത്യനീകം എന്ന അലങ്കാരംതെന്ന
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതാകു .

11 അർത്ഥാപത്തി

↑ 79. അർത്ഥാപത്തിയിേതാ പിെന്ന-
െച്ചാല്ലാനിെല്ലന്ന യുക്തിയാം:
നി ഖം ച േന െവ
പത്മത്തിൻ കഥെയ വാൻ!

ൈകമുതികന്യായംതെന്ന ‘അർത്ഥാപത്തി’. അതി�
െന്റ സ്വഭാവം, അപ്പം േകാർ െവച്ചിരുന്ന േകാൽ
എലി ഭക്ഷി എ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തി എ ്

േത്യകി പറേയണ്ടതില്ല എ ള്ള ദൃഷ്ടാന്ത കാ�
രം ഒരു കാര്യത്തിെന്റ ഉല്പത്തിയിൽ അതിെന സംബ�
ന്ധി മെറ്റാരു കാര്യത്തിെന്റ നിഷ്പത്തി അർത്ഥസി�
ദ്ധമായി വരുകയാകു . ദൃഷ്ടാന്തെത്ത ആസ്പദമാക്കി
ഈ ന്യായത്തിനു് ‘ദണ്ഡാപൂപിക’ എ ം േപരു പറ�
യാറു ്. പലരുെടയും പക്ഷത്തിൽ അർത്ഥാപത്തി
‘അനുമാന’ത്തിൽ അന്തർഭവി .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 116. ഗിരീശനുമഥ മൂ നാൾ െപാറുത്താ-
െനാരുവിധമ ിസുതാസമാഗേമാത്കൻ;
പരമനവനുമ പ െമങ്കിൽ
പരനു വികാരമിെത തെന്ന േവണ്ട.

— കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട പാർവ്വതീവിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വരു�
ന്നതിനു മേദ്ധ്യ ഉള്ള മൂ നാൾ കഴി കൂ ന്നതു് ശി�
വനു് മഹാ മമായി േതാന്നി എ പറയുന്നതുെകാ�

് ഈമാതിരി അവസരത്തിൽ സാധാരണന്മാരുെട
സ്ഥിതി എന്തായിരി െമ പറയാെത സിദ്ധി �

.

12 കാവ്യലിംഗം

↑ 80. േഹതു വാക്യപദാർത്ഥങ്ങ-
ളാവുകിൽ കാവ്യലിംഗമാം:
കന്ദർപ്പ! നീ കളിേക്കണ്ട
മന്ദ! ഞാൻ ശിവഭക്തനാം.
കാലാരിേസവ െചയ്  േവാർ
കാലെന സെലന്തിനു്?

േഹതുവിെന പഞ്ചമി ( േയാജിക) മുതലായ വിഭ�
ക്തികേളാ മേറ്റാ െകാ ് സ്പഷ്ടമാക്കിക്കാണിക്കാെത
ഒരു വാക്യത്തിെന്റേയാ പദത്തിെന്റേയാ അർത്ഥമാ�
ക്കിക്കല്പി ന്നതു് കാവ്യലിംഗം. ഇതു്, സമർത്ഥി�
േക്കണ്ടതായ സംഗതിെയ സമർത്ഥി ന്ന ദിക്കിലാ�
ണു് ചമൽക്കാരം ജനിപ്പി ന്നതു്. ആേദ്യാദാഹര�
ണത്തിൽ ‘ഞാൻ ശിവഭക്തനാം’ എ ള്ള വാക്യം
‘കന്ദർപ്പ! നീ കളിേക്കണ്ട’ എന്ന പൂർവ്വവാക്യത്തിനു്
േഹതുവാകു . അതിനാൽ ഇതു് വാക്യാർത്ഥേഹ�
തുകമായ കാവ്യലിംഗം. രണ്ടാം ഉദാഹരണം പദാർ�
ത്ഥേഹതുകം; അതിൽ ‘കാലാരിേസവെചയ്  േവാർ’
എന്ന പദം കാലെന കൂസാതിരി ന്നതിനുള്ള േഹതു�
വിെന കുറി .

വാക്യാർത്ഥേഹതുകത്തിനു് േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 117. നിൻ േന ത്തിനു തുല്യമാം കുവലയം
െവള്ളത്തിനുള്ളത്തിലായ്,

നിന്നാസ്യ ഭേതടുമമ്പിളിെയാളിക്കെപ്പ
കാർെകാണ്ടലാൽ;

അന്നത്തന്വികൾ നിെന്നാെടാത്ത നടയുേള്ളാര
മണ്ടീടിനാർ;

നിന്നൗപമ്യവുമി കാണ്മതു െപാറു ന്നില്ലേഹാ!
ദുർവ്വിധി. — സ്വ.

23ഇതിൽ ആദ്യെത്ത മൂ പാദങ്ങളിെല വാക്യങ്ങ�

23. 14-ആം പദ്യത്തിെന്റ കുറി േനാ ക.

ളും നാലാം പാദത്തിെല വാക്യത്തിനു േഹതുവാകു�
.

പദാർത്ഥേഹതുകത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 118. ഉഴന്ന പാന്ഥപ്പരിഷയ്ക്കനർത്ഥദൻ,
സദാലസൻ, പാമ്പിനു സദ്യ ന േവാൻ;
സുഗുപ്തേമലം കവരുന്ന തസ്കരൻ;
കവീശ്വരർെക്കങ്ങെന െചല്ലമായി നീ!

— മലയവിലാസം.

മലയാനിലെന വർണ്ണി ന്ന ഈ പദ്യത്തിൽ മല�
യാനിലൻ കവികൾ ് െചല്ലമാകാതിരിക്കാനുള്ള
േഹതുവിെന ‘പാന്ഥപ്പരിഷയ്ക്കനർത്ഥദൻ’ ഇത്യാദിവി�
േശഷണപദങ്ങൾ കുറി .

കാവ്യലിംഗം ചിലരുെട മതത്തിൽ ‘നിർേഹതു’
എന്ന േദാഷത്തിെന്റ അഭാവം മാ മാെണ ം, മ
ചിലരുെട മതത്തിൽ ‘അനുമാന’ത്തിലന്തർഭവിേക്കണ്ട�
താെണ ം തർക്കമു ്. എന്നാൽ അവരുെട
യുക്തിെയ അനുസരി ന്ന പക്ഷം മറ്റേനകം അല�
ങ്കാരങ്ങെളയും ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടിവരുന്നതിനാൽ
കാവ്യലിംഗം ഇവിെട ഒരു പൃഥഗലങ്കാരമായി സ്വീക�
രിക്കെപ്പട്ടിരി .

13 അനുമാനം

↓ 81. സാധനംെകാ സാധ്യെത്ത-
യൂഹിപ്പതനുമാനമാം:
േകാപംതാെനങ്ക,ലെല്ലങ്കി-
ലുപചാരമിെതന്തിനു് ?

സാധകമായ േഹതുവിെന ക ് സാധ്യമായ കാര്യ�
െത്ത ഊഹിക്ക എ തർക്കശാ സിദ്ധമായ
അനുമാനംതെന്ന അനുമാനാലങ്കാരം. 24േഹതു�

24. വ്യാപ്തിജ്ഞാനം = അനുമാനം. പുകയുെള്ളടെത്തല്ലാം തീ�
യുണ്ടാവുെമന്ന സാഹചര്യനിയമമാണു് വ്യാപ്തി. (അനുമാ�
നം വ്യാപ്തിജ്ഞാനം; യ യ ധൂമസ്ത ത ാഗ്നിരിതി
സാഹചര്യനിയേമാ വ്യാപ്തിഃ എ തർക്കശാ ം.)

വ്യാപ്തിജ്ഞാനാദികൾ കവിസേങ്കതനിഷ്പന്നങ്ങളാ�
യിരിക്കതെന്നയാണു് ഇവിെട ചമൽക്കാരബീജം.
അതിനാൽ, പർവ്വതത്തിൽ പുക ക ് അഗ്നിെയ
അനുമാനി ന്നതു് അലങ്കാരമല്ല. ലക്ഷ്യത്തിൽ
നായകൻ നായികയുെട പതിവില്ലാത്ത ഉപചാരം
കണ്ടി ് ണയേകാപെത്ത അനുമി .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 119. പുഞ്ചിരിെയന്നേതാ ച ിക െചെഞ്ചേമ്മ
അഞ്ചാെത െചാല്ലാമെതല്ലാേരാടും:
ഏണാങ്കമൗലിതൻ േന ചേകാരങ്ങൾ-

ണായി േമവുേമാ അല്ലയായ്കിൽ? — കൃഷ്ണഗാഥ.

□ പദ്യം 119. കംസെന്റ ൈകയിൽ നി വഴുതിമാറി ആകാ�
ശത്തിൽ നി വിളങ്ങിയ അംബികെയ വർണ്ണി .
ഏണാങ്കമൗലി = ശിവൻ. േദവി ശിവപത്നിയാണേല്ലാ.
ചേകാരം = ഉപ്പൻ. ഉപ്പനു നിലാവു് ആഹാരെമ കവി�
സേങ്കതം. ഇതിെല അനുമാനം സാധി ന്നതു് രൂപകബ�
ലംെകാണ്ടാണു്.

േവെറയും ഉദാഹരണം:

↓ 120. കൂടു താമര ക്കൾ
വിടരുന്നിതു മാലതി

ാക്കളും വ േചേക്കറു-
ന്നർക്കനസ്തമിതൻ വം.

14 അർത്ഥാന്തരന്യാസം

↑ 82. സാമാന്യംതാൻ വിേശഷംതാ-
നിവയിൽ തത്തിനു്
അർത്ഥാന്തരന്യാസമാകു-
മന്യംെകാ സമർത്ഥനം:

↓ 83. താണ്ടിനാനാഴി ഹനുമാ-
നാണ്ടവർെക്ക ദുഷ്കരം:
വമ്പർ െതളിയാ േദാഷ-
മമ്പിളിക്കഴകങ്കവും.

തമായ സാമാന്യെത്ത സമർത്ഥിപ്പാൻേവണ്ടി
അ തമായ വിേശഷെത്തേയാ മറി ് ത�
മായ വിേശഷത്തിനുേവണ്ടി അ തമായ സാമാ�
ന്യെത്തേയാ കഥി ന്നതു് ‘അർത്ഥാന്തരന്യാസം.’

ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒന്നാമേത്തതു് സാമാേന്യന25 വിേശ�

25. സാമാേന്യന = സാമാന്യംെകാ ്. വിേശേഷണ =
വിേശഷംെകാ ്.

ഷസമർത്ഥനത്തിനു് സാധർമ്മ്യരീത്യാ ഉള്ള ഉദാഹര�
ണം. രണ്ടാമേത്തതു് വിേശേഷണ സാമാന്യസമർത്ഥ�
നത്തിനു് ൈവധർമ്മ്യരീത്യാ ഉള്ള ഉദാഹരണം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 121. ഇഷ്ട ാേണശ്വരിയുെട വിേയാഗത്തിനാലും നേര -
ദ്വിഷ്ടത്വത്താെലാരുവനുളവാം മാനനഷ്ടത്തിനാലും
കഷ്ടെപ്പട്ട രുഷെനാരു നാല െകാല്ലം കഴിച്ചാൻ;
ദിഷ്ടേക്കടാൽ വരുവതു പരിഹാരമില്ലാത്തതേല്ലാ!

— മയൂരസേന്ദശം.

ഇതിൽ അ തമായ സാമാന്യത്താൽ തമായ
വിേശഷത്തിനു് സമർത്ഥനം. മറി ള്ളതിനു്:

↓ 122. െചറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം
മറ േമാ മാനുഷനുള്ള കാലം
കാരസ്കരത്തിൻ കുരു പാലിലിട്ടാൽ
കാലാന്തേര ക ശമിപ്പതുേണ്ടാ?

— ീകൃഷ്ണചരിതം.

15 ഭാവികം

↑ 84. ത്യക്ഷാനുഭവം ഭൂത-
ഭാവികൾക്കിഹ ഭാവികം:
ഇ െമൻ കാതിലൂറുന്നി-
ത നീ െചാന്ന വാ കൾ.

ഭൂതമാേയാ ഭാവിയാേയാ ഉള്ള സംഗതിെയ ത്യ�
ക്ഷമായി മുന്നിൽ കാണുന്ന കാരം വർണ്ണി ന്നതു്
‘ഭാവികം’. ഭാവം മേനാവികാരം; അതിെന ജനിപ്പി�

ന്നതു് എ ശബ്ദത്തിനു് അർത്ഥസംഗതി26.

26. സംഗതി = േയാജന.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 123. പരെമാരുടൽ വഹി ത്സവംേപാെല േമാദം
തരുമതിമൃദുവാം നിൻ കങ്കണംേചർന്ന ഹസ്തം
തരുണി! മമ കരത്തിൽ ീശതാനന്ദനർപ്പി-
െച്ചാരു സമയമതിേപ്പാെഴ േതാ കാേന്ത!

— ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവ ര ം ഭൂതത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങളാകു . ഭാവി�
്:

↑ 124. െകാണ്ടാടിയൻെപാടപരിക്ഷതേകാമളം നിൻ-
ചുണ്ടാകുമി തിയ പുഷ്പമതിെന്റ സാരം
ഇണ്ടൽ വളർ വലയുെന്നാരു വ േപാെല
െകാണ്ടൽെതാഴുംകുഴലി, യാവദഹം പിേബയം?

— ഭാ. ശാ.

□ പദ്യം 124. യാവത് + അഹം = യാവദഹം. യാവത് =
ഏെതാരു സമയ ്. പിേബയം = ഞാൻ കുടി ം.

ശകുന്തളേയാടുള്ള ദുഷ്ഷന്തവാക്യമായ ഇതിൽ
‘ഭാവി’ അത്യാസന്നം. സീതേയാടു് രാമവാക്യമായ
പൂർേവ്വാദാഹരണത്തിൽ ‘ഭൂതം’ അതിദൂരെമ ്
േഭദം.

അത്യന്തരിതമായ ഭാവി ് േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 125. എന്നക്കാശിയിൽവാണുഷസ്സിെലഴുേനറ്റഗ്ഗംഗയിൽ
സ്നാനവും

നന്നായ് സന്ധ്യയുമാചരി തരസാ
ീവിശ്വനാഥാലേയ

െചന്നിട്ടഞ്ജലികൂപ്പി മു രരിേപാ! ഗൗരീപേത!
കാ െകാ-

െള്ളന്നീവണ്ണമുര െകാ നിമിഷംേപാെല
നയിേപ്പൻ ദിനം. — സ്വ.



8 ഭാഷാഭൂഷണം

16 ഉദാത്തം

↑ 85. പുരാവൃത്തപരാമർശ-
മുദാത്തം, ീസമൃദ്ധിയും:
കുരുപാണ്ഡവവീരന്മാർ
െപാരുേതാരിടമാണിതു്;
തൃപ്പാദസന്നിധാനത്തിൽ
കല്പവൃക്ഷങ്ങൾ യാചകർ.

പുരാതനമഹാപുരുഷന്മാരുെട ചരി ബന്ധംെകാ�
് വർണ്ണ്യവ വിനു് ാഘ്യത്വം സമ്പാദി ന്നതു്

‘ഉദാത്തം’. വീര്യസമ്പദാദിഗുണങ്ങളുെട അതിശയം
വർണ്ണി ന്നതു് മെറ്റാരുമാതിരി ‘ഉദാത്തം’.

േവെറ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↓ 126. അന്യങ്ങളാം മലകൾ േചർ സുേമരുമുൻപായ്
കന്നായ് ചമച്ചിവെനയ പൃഥൂപേദശാൽ
നന്നായ് കറ മഹിയാം പശുവിങ്കൽനി
രത്നം മരു മുതലായ ധനങ്ങെളല്ലാം.

— ഭാ. കു. സം.

□ പദ്യം 126. ഹിമാലയവർണ്ണന. ഇവെന =
ഹിമാലയെത്ത. പ ് പൃഥു എന്ന ച വർത്തി പറഞ്ഞ�
തനുസരി ് മഹാേമരു മ പർവ്വതങ്ങെളെയല്ലാം കൂട്ടി
ഹിമവാെന കിടാവാക്കി, പശുവിെന്റ രൂപം ധരി നിന്ന
ഭൂമിെയ കറ രത്നാദികൾ എടു എ പുരാണം.

↑ 127. ഹ്മാവർത്തവഴി െചന്നഥ
കുരുേക്ഷ ത്തിെല ന്ന നീ

പണ്ടേപ്പാർക്കളമായ
ദിക്കിവിടെമേന്നാർക്കാതിരുന്നീടുേമാ?

തണ്ടാരിൻ തല േതാഴരി
മഴയാെലേന്നാണമപ്ഫൽഗുനൻ

മുന്നംമന്നവർതൻമുഖം കണകളാൽ
കണ്ടി വർഷിച്ചിഹ. — േമഘദൂത്.

□ പദ്യം 127. േതാഴർ—ഇവിെട േമഘം. കണ = അ ്.
ര ദാഹരണങ്ങളും പുരാവൃത്തപരാമർശങ്ങൾ.

ീസമൃദ്ധി ് ഉദാഹരണം:

↓ 128. പത്തരമാറ്റിൽ െപാ കൾ രത്നത്താൽ
വിസ്താരത്തിൽ ചമ കിട ന്ന
പത്തനങ്ങളും പ നൂറായിരം
ചി രമ്യമിെത യും േഗാവിന്ദ!

— രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം.

ഇവിെട അേയാദ്ധ്യാവർണ്ണനത്തിൽ ീസമൃദ്ധി.

↑ 129. സു ാമാവിനു വന്നവസ്ഥ ചിരിയാം നിൻ
വി മാേലാകേന;

ശ ണാം പടവീടു ചുട്ട പുക െചെന്നത്തീ
നേഭാമണ്ഡേല

പത്താം േന ശതങ്ങളെപ്പാഴുതുടൻ
െപാത്താഞ്ഞതിന്നത്തലാ-

െലത്തീ ശ നു
കാർത്തവീര്യഭുജസമ്പത്തിങ്കലത്യാ ഹം.

□ പദ്യം 129. രാജ തി: സു ാമാവു് = ഇ ൻ. ഇ �
നു് ആയിരം ക ം കാർത്തവീര്യനു് ആയിരം ൈകയും
ഉെണ്ട പുരാണ സിദ്ധി.

ഇതിൽ വീര്യസമൃദ്ധി.

17 സൂക്ഷ്മാലങ്കാരം

↓ 86. ഹിേച്ചനിഹ ഗുഢാർത്ഥ-
െമ കാ ക സൂക്ഷ്മമാം:
എൻ േനാട്ടം ക ലീലാബ്  ജം
കന്നൽക്കാർേവണി കൂപ്പിനാൾ.

ആംഗ്യം, േചഷ്ടാവിേശഷം മുതലായതുെകാ ് ഒരു�
വെന്റ ഇംഗിതെത്ത മനസ്സിലാക്കി അതിനു് അനുരൂ�
പമായി വർത്തി ന്നതു് ‘സൂക്ഷ്മാലങ്കാരം’. നായ�
കവാക്യമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ സേങ്കതകാലം ഏെത ്
അവൻ േനാട്ടംെകാ േചാദിച്ചതിനു് നായിക ലീ�
ലാബ്  ജെത്ത കൂമ്പി ന്നതുെകാ ് താമരകൾ
സേങ്കാചംവരുന്ന സമയമായ സന്ധ്യാകാലെമന്നറി�
യി .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 130. അന്യ ീദിക്കിേലക്കായ് പുരികമിളകേവ
മൂർദ്ധനി തിെചയ്താൻ;

പിെന്നത്തത്ത്വജ്ഞേലാേക മിഴിയതണയേവ
ചിന്തപൂണ്ടമ്പരന്നാൻ;

തന്വിക്കാസ്യം ചുവന്നീടെവയടിയിണയിൽ
ദൃഷ്ടിെകാണ്ടാനമിച്ചാൻ;

മുന്നിൽത്തേന്ന ഗുരൂണാമിരുവരവർ െവടിഞ്ഞില്ല
കാേലാചിതെത്ത. — അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 130. സപത്നീസംഗമം ഉണ്ടായില്ല എ ശിേരാ�
ധൂനനംെകാ നായകൻ പറഞ്ഞതു കള്ളമാണു്. അത�
റിയാവുന്ന സഖികളുെട (തത്ത്വജ്ഞേലാകം) േനെര നാ�
യിക വീ ം േനാക്കിയേപ്പാൾ ‘നീയതറിഞ്ഞിരുേന്നാ!’
എ ചിന്തയും അമ്പര ം. ണയകലഹം നടി ് നാ�
യിക മുഖം ചുവപ്പിച്ചേപ്പാൾ, കാലുപിടി ന്നതായി നായ�
കൻ ക കാണി . ഇവെയല്ലാം സൂക്ഷ്മം തെന്ന.

ഇവിെട സപത്നി വസി ന്ന ദിക്കിേല ് നായിക
ക കാണി ന്നതിെന മനസ്സിലാക്കി നായകൻ
ശിേരാധൂനനംെകാ ് അതിെന നിേഷധി .

18 വ്യാേജാക്തി

↓ 87. രഹസ്യരക്ഷയ്ക്കായ് െച ം
വ്യാജം വ്യാേജാക്തിയായതു്:
വണ്ടത്താൻ െകാത്തിെയൻ ചുണ്ടിൽ
ചണ്ടി! നീ കരിനാക്കിതാൻ.

െവളിെപ്പടാൻേപാകുന്ന രഹസ്യെത്ത മറയ്ക്കാനായി
െചാ ന്നേതാ വർത്തി ന്നേതാ ആയ വ്യാജം
‘വ്യാേജാക്തി’. ഉദാഹരണം നായിക സഖിേയാടു
പറയുന്നതു്. ജാരകൃതമായ ദന്തക്ഷതത്തിെന്റ കാരണ�
െത്ത മറ ന്നതിനായി ് ‘പൂവിറുക്കാൻ േപാേകണ്ട’
എ നീ പറഞ്ഞതിെന കൂട്ടാക്കാെത േപായതിൽ,
േപായാൽ േദാഷം വരുെമ ് നിെന്റ കരിനാ െകാ�

പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന ‘വ ് എെന്റ ചുണ്ടിൽ
െകാത്തി’ എ ം മ ം സഖിെയ ‘കരിനാക്കി’ എ
പറ നായിക ശകാരി .

േവെറ ഉദാഹരണം വൃത്തി ്:

↑ 131. കണ്ണെനക്കണ്ട േനര
തിെണ്ണ ണ്ടായ വി മം
െവളിെപ്പടാതിരിപ്പാനാ-
യളിേവണി വണങ്ങിനാൾ.

ഇവിെട നായിക കൃഷ്ണെനക്കണ്ടി ണ്ടായ കാമവികാ�
രെത്ത, വണ ന്നതു െകാ ് ഭക്തിവ്യാേജന മറ �

.

േവെറ ഉദാഹരണം, വാക്കിനു്:

↓ 132. കല്യാണാവസേര ഗിരീ നരുളും കന്യാകരം
െതാട്ടവാ-

റുല്ലാസെത്താടു27സാത്ത്വികങ്ങളുളവായ് സ്തംഭിച്ച
െമേയ്യാടുടൻ

‘വല്ലാതുെള്ളാരു ൈശത്യമീ
ഹിമഗിരിൈക്കത്താരി’െനേന്നാതേവ

െമേല്ല ൈശലവധുക്കൾ േനാക്കിന ശിവൻ
കല്യാണേമകീടണം. — സ്വ.

27. സാത്ത്വികങ്ങൾ—രസനിരൂപണം (അടി റി ) േനാ�
ക.

19 ഉത്തരം

↑ 88. േചാദ്യം നടി ത്തരമായ്
ഗുഢാർത്ഥം െചാൽകയുത്തരം:
അക്കര കടേക്കണ്ട-
തക്കാവിൻ േനർ പാന്ഥ! േകൾ.

ഒരുവെന ഒരു ഗുഢാർത്ഥം ധരിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി
അവൻതെന്നേയാ മെറ്റാരുവേനാ തേന്നാടു േചാ�
ദ്യംെച എ ഭാവി െകാ ് ഉത്തരത്തിെന്റ
മട്ടിൽ ആ ഗുഢാർത്ഥെത്ത വ്യംഗ്യമായി െചാ �
ന്നതു് ‘ഉത്തരം’. പാന്ഥൻ വഴിേചാദി എ ള്ള
നാട്യത്തിൽ ‘കാവിെന്റ േനർക്കാണു് പുഴ ഇറങ്ങി
േകേറണ്ടതു്’ എ നായിക പറയുന്നതു് ആ സ്ഥലമാ�
ണു് നമു രഹസ്സമാഗമത്തിനുള്ള സേങ്കതസ്ഥാനം
എ പാന്ഥെന ധരിപ്പിക്കാനാകു .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 133. േപട കിൽ േവെണങ്കിൽ
േതടുക േവറുള്ള േവടവീടുകളിൽ
വീടിതിലുെള്ളാരു തരുണൻ
വിടുമാറില്ല പാന്ഥ! മൃഗയൂേഥ. — സ്വ.

േവട്ട േപാകാെത വീട്ടിൽ നേവാഢയായ വധു�
െവാന്നി സുഖി ന്ന പു െന ഉേദ്ദശി ്, മാൻ�
തുകലിനാവശ്യെപ്പ വന്നവേനാടു് വൃദ്ധവ്യാധൻ
പറയുന്നതു്. ഇവിെട പഥികെന്റ േചാദ്യം കല്പി�
തം. പു െന സ്വകൃത്യം ഓർമ്മിപ്പിക്ക ഫലം. ഈ
‘ഉത്തരാ’ലങ്കാരത്തിനു് പലരും പലവിധമാണു ലക്ഷ�
ണം െച ന്നതു്.

↑ 89. േചാദ്യത്തിനാരുേമാർക്കാെത്താ-
രുത്തരം െചാൽകയും തഥാ:
സംസാരത്തിൻ സാരെമ ്?
കംസാരിപദേസവനം.

തനിേയ േചാദ്യംെച ് അ തീക്ഷിതമായി ഉത്ത�
രംപറയുന്നതും ‘ഉത്തരാലങ്കാരം’. പരിസംഖ്യയിൽ
അന്യവ്യവേച്ഛദംെകാ ള്ള നിയമനമാണു് േചാേദ്യാ�
ത്തരങ്ങളുെട ഫലം. ‘ഉത്തരാ’ലങ്കാരത്തിൽ ആ നിയ�
മനം വിവക്ഷിതമല്ല. ചമല്ക്കാരബീജവും അസംഭാവി�
തമായ ഉത്തരത്തിെന്റ വണത്തിൽ ഝടിതിയായു�
ണ്ടാകുന്ന മേനാവികാസമാകു .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 134. സുഖെമന്തിഹ േലാകത്തിൽ?
സഖാക്കളുെട സംഗമം
ദുഃഖെമന്തഥ? മൂർഖെന്റ
മുഖം േനാക്കീ ജീവനം. — സ്വ.

20 സമാധി

↑ 90. സമാധി കാര്യസൗകര്യം
യദൃച്ഛാലബ്ധേഹതുവാൽ:
മാനിനീസാന്ത്വനത്തിന്നായ്
തുനിേഞ്ഞെനെപ്പാഴി ഞാൻ
കനക്കേവ േകൾ മാറായ്
ഘനസ്തനിതമെപ്പാേഴ.

ഒരു കാര്യെത്ത സാധി ന്നതിൽ പല േഹതുക്കൾ
‘ഖേലകേപാതികാ’ ന്യാേയന ‘ഞാൻ മു ് ഞാൻ
മു ്’ എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നി വർത്തി ക
‘സമുച്ചയം’. അനുകൂലേഹതുക്കൾ ‘കാകതാലീയ’
ന്യാേയന ഘടി ന്നതു് ‘സമാധി’ എ േഭദം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 135. വമ്പിച്ച േകാപെത്തയക വാനായ്
കുമ്പിട്ട കാന്തെന്റ പുറം കേരറും
തൻ പു െന േനാക്കി മനംമറന്നി-
ട്ടൻേപാടു െപെട്ട ചിരി ചണ്ഡി. — സ്വ.

യത്നംകൂടാെതതെന്ന ഇഷ്ടകാര്യസിദ്ധി എ
ലക്ഷണംെച ് 28 ‘ ഹർഷണം’ എ ് ഒരു

28. യത്നം കൂടാതീപ്സിതാർത്ഥ-
സിദ്ധിതേന്ന ഹർഷണം;
െകാതി കാത്തിരുന്നാെര-
ക്കാൺകേത കന്യ ദൂതി േത. (കുവലയാനന്ദം).

നായകേനാടു സുഹൃദ്വചനം ഉദാഹരണം. നീ ആെര ( ാ�
പിക്കാൻ) െകാതിേയാെട കാത്തിരു േവാ ആ കന്യ
നായികയുെട ദൂതിയായി ഇതാ വന്നിരി എ ് അർ�
ത്ഥേയാജന.

നൂതനാലങ്കാരെത്ത അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ സ്വീകരി�
. എന്നാൽ അതും സമാധിയുെട ഒരു വകേഭദ�

മാകുന്നേത ഉ .

↑ 136. ‘െകാണ്ടൽക്കാറണിെകാ വിണ്ടലമിരുണ്ടീടു ,
വൃക്ഷങ്ങെള-

െക്കാണ്ടിക്കാടു
കറുത്തിടുന്നിരവിലിക്കണ്ണ മുണ്ടിണ്ടൽ േകൾ

െകാണ്ടാക്കീടു! ഗൃഹത്തിലിന്നിവെന നീ താ’െനന്ന
നേന്ദാദിതം

െകാണ്ടാടീട്ടഥ രാധെയപ്പഥി രസിപ്പിേച്ചാരു കൃഷ്ണൻ
തുണ. — സ്വ.

□ പദ്യം 136. ‘ഗീതേഗാവിന്ദ’ത്തിെല മംഗളാചരണം:
നേന്ദാദിതം = നന്ദൻ പറഞ്ഞതു്. െകാണ്ടാടുക =
അനുസരി ക. പഥി = വഴി ്.

ഇത്യാദിയായ അതിെന്റ ഉദാഹരണത്തിലും രഹ�
സ്സംഗമെത്ത ാർത്ഥി ന്ന രാധാമാധവന്മാർ ്
യദൃച്ഛയാ ലബ്ധമായ നന്ദനിേയാഗം കാര്യസിദ്ധി
സൗകര്യാതിശയെത്ത ഉണ്ടാ . പൂർേവ്വാദാഹ�
രണത്തിൽ ഇഷ്ടകാര്യത്തിേല ള്ള വൃത്തി ശബ്ദ�

തിപാദിത; ഇതിൽ അർത്ഥസിദ്ധ എ മാ ം
േഭദം.

↓ 137. േവഴാമ്പേലറ്റമഴേലന്തിയുഴ െവള്ളം
നാല തുള്ളി മുകിൽതെന്നാടിരന്നിടു
അൻേപാടതൂഴി മുഴുവൻ മഴയാൽ നന -
ന്നേമ്പാ വലിപ്പമുടേയാെന്റ െകാടു േകമം.

— െക. സി. േകശവപിള്ള.

ഇത്യാദി കാരാന്തേരണ ഉള്ള ഹർഷേണാദാഹ�
രണങ്ങളിലും ലക്ഷണസംഗതി േമല്പറഞ്ഞ കാരം
ഊഹി െകാൾക.

21 വ്യാജ തി

↑ 91. വ്യാജ തി, സ്തവം, നിന്ദ
നിന്ദാ തികളാൽ മാൽ:
സ്വർഗ്ഗം പാപി ന ന്ന
ഗംഗെയ്ക്ക വിേവകമാം?

↓ 92. നിെന്നേപ്പാലാർ കൂെറന്നി-
ലി നീെയൻ നിമിത്തമായ്
െച ദൂതി െപാറുത്തിേല്ല
നന്നായ് ദന്തനഖക്ഷതം!

തിയിൽ പര്യവസാനി ന്ന നിന്ദയും, നിന്ദയിൽ
പര്യവസാനി ന്ന തിയും ‘വ്യാജ തി.’ നിന്ദ�
െയ ള്ള വ്യാേജന തി എ ം വ്യാജമായി ള്ള
(നിന്ദാരൂപമായി ള്ള) തി എ ം ശബ്ദത്തിനു്
അർത്ഥേയാജന. ആേദ്യാദാഹരണത്തിൽ, ‘നീ പാ�
പികെളയും സുകൃതികെളയും തിരിച്ചറിയാത്തവൾ’
എ ള്ള നിന്ദെകാ ്, ‘നീ പാപികെള ടി അവരു�
െട പാപമകറ്റി സ്വർഗ്ഗത്തയ ’ എ ് ഗംഗയുെട
മാഹാത്മ്യത്തിനു തി. രണ്ടാം ഉദാഹരണത്തിൽ,
‘നീ എനി േവണ്ടി ദന്തനഖക്ഷതങ്ങെളല്ലാം സഹി�

’ എ നായിക ദൂതിെയ തി ന്നതുെകാണ്ട്,
‘നീ എനി േവണ്ടിയല്ല നായകസമീപത്തിൽ േപാ�
യത്, സ്വാർത്ഥം വിചാരിച്ചാണു്. അതുെകാ ് നീ
സ്വാമിേ ാഹപാതകം െചയ്തവൾ’ എ നിന്ദ.

േവെറ ഉദാഹരണങ്ങൾ:
നിന്ദയാൽ തി ്:

↑ 138. തിങ്കൾത െട കളങ്കിതാങ്കമുടൽ, ശങ്കരെന്റ
ഗളമണ്ഡലം,

പങ്കജാക്ഷനുെട െമയ്  മുഴുെക്ക, മദപങ്കിലം
ദിഗിഭർതൻ കടം

ശങ്കെയന്നിെയയിെതാെക്കയി മിരുളാർ തെന്ന
വിലസു േകൾ

ഹുങ്കേഹാ! െവറുെത,െയ മാ മുലകം െവളു
തവ കീർത്തിയാൽ? — സ്വ.

ഇതിൽ ച കളങ്കാദികൾ ഒഴിെച്ചല്ലാം നിെന്റ കീർ�
ത്തിയാൽ െവളു െവ വാസ്തവത്തിൽ തി.

തിയാൽ നിന്ദ ്:

↓ 139. െമയ്യിൽ പാർവ്വതി പാതി, പാതി ഹരിയും
പങ്കിെട്ടടുത്തീടേവ

േപായേല്ലാ ഹരെന ഗംഗയുടേന െചന്ന
േചർന്നാഴിയിൽ

വാനത്തമ്പിളിേലഖ, പാ കുഴിയിൽ,
സർവ്വജ്ഞതാധീശതാ-

സ്ഥാനം ര ഭവാങ്ക, െലങ്കലുമേഹാ! ഭിക്ഷാടനം
ഭൂപേത! — സ്വ.

ദരി നായ കവി വളെര കാ നിന്നി ം കാര്യം
ഫലിക്കാ ് നിരാശെപ്പ ് ഭുവിേനാടു പറയുന്ന
ഈ വാക്കിൽ, എെന്റ ൈവദുഷ്യവും ദാരി ്യകഷ്ടവും
അറിഞ്ഞി ം എെന്ന രക്ഷിക്കാത്ത നീ സർവ്വജ്ഞ�
െന ം ഐശ്വര്യവാെന ം നടി ന്നതു വ്യർത്ഥ�
െമ ്, തി, നിന്ദയിൽ പരിണമി . ഈ
ഉദാഹരണം രസഗംഗാധരകാരനു് രസിക്കാത്തതാക�
യാൽ േവെറ ഒ ്:

↑ 140. മൗകലി ജമിരുന്നിടു മുകളിൽ സുഖം, കപികൾ
െകാമ്പിലും,

ഘൂകവൃന്ദമതു േകാടരത്തിലു,മടി ദംശമശകങ്ങളും
ആെകെയ യിഹ േചതനങ്ങൾ! വിശദം

യേശാഽധിഗതമധ്വഗം
േലാകമന്തികമണഞ്ഞിടായ്കിലിഹ വൃക്ഷരാജ! തവ

കാ ക്ഷതിഃ — അന്യാപേദശശതകം.

□ പദ്യം 140. മൗകലി = കാക്ക. ഘൂകം = മൂങ്ങ. ദംശം =
കാട്ടീച്ച. മശകം = െകാതുക്. വിശദം യശഃ അധിഗ�
തം = വ്യക്തമായ കീർത്തി (നിന ്) ാപ്തമായി. കാ
ക്ഷതിഃ = എന്താണു കുറവു്.

ഇലവുമരെത്ത സംേബാധനംെച ള്ള ഈ അന്യാ�
പേദശത്തിൽ, നിെന്നെക്കാണ്ടാർെക്കങ്കിലുെമാരു�
പകാരമുെണ്ടങ്കിലതു് ദുഷ്ട ട്ടക്കാർേക്ക ഉ എ
നിന്ദ.

വ്യാജ തിയിൽ ഒരുവെന തി ന്നതുെകാണ്ട്
മെറ്റാരുവനു് നിന്ദ എ ം, മറി ം, തിനിന്ദകൾ
വ്യധികരണങ്ങൾ ആയി ം വരാം എ ് അപ്പയ്യദീ�
ക്ഷിതർ അഭി ായെപ്പടു . എങ്ങെനെയന്നാൽ:

↓ 141. നീയാർ മർക്കട? രാമരാജഭവേന ഞാൻ
പ ികാവാഹകൻ;

േപായാെനങ്ങിഹ മുൻപിൽവന്ന ഹനുമാൻ
ലങ്കാപുരം ചുട്ടവൻ?

െചക്കൻ മുെഷ്കാടരക്കേനകനവനിൽ
ൈകെവച്ചതായ് േകൾക്കയാൽ

െവക്കം െചാക്കർ
ബഹിഷ്കരിെച്ചാരിളിയച്ചാര താൻ
െതാങ്കിനാൻ. — സ്വ.

□ പദ്യം 141. രാവണെന കാണാെനത്തിയ അംഗദനുമായി
ഒരു രാക്ഷസൻ നട ന്ന സംവാദമാണിതു്. െചാക്കർ =
വാനരന്മാർ. െതാ ക = ഓടുക.

ഇവിെട ഹനുമാെന നിന്ദി ന്നതുെകാ ് േശഷം
വാനരന്മാർ തി; ഇതിന്മണ്ണംതെന്ന മറി ്
അന്യ തിെകാ ് അന്യനിന്ദെയയും ഉദാഹരി�
ക്കാം. സൂക്ഷ്മം േനാ േമ്പാൾ തിനിന്ദകൾ വ്യധി�
കരണങ്ങളായിവരുന്നിട ് അ ത ശംസയാ�
കു . ദണ്ഡി ഈമാതിരിയുള്ളതിെനത്തെന്നയാണു്
അ ത ശംസയായി ഗണി ന്നതും എ
ചുരുക്കം.

22 സമം

↑ 93. സമം േചേരണ്ടതിൻ േചർച്ച;
ജനേകാചിതജന്യവും:
നിംബം ഫലി , കാകങ്ങൾ
തിന്മാനും വ േചർന്നിേത.
വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ േയാജി -
മബ്ധിജാതൻ ശശാങ്കനു്.

അനുരൂപങ്ങളായ ര വ ക്കൾ തങ്ങളിൽ േച�
രുന്നതും കാരണത്തിനു് അനുരൂപമായ കാര്യവും
‘സമാലങ്കാരം.’

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 142. ധന്യൻ തൻകാന്തെനേശ്ശാഭനയവൾ
കമുദെത്തശ്ശരേജ്ജ്യാത്സ്  നേപാേല

നന്ദിപ്പിക്കെട്ട തുഷ്ട്യാ തരുണനവനുമച്ചാരിതാർത്ഥ്യം
വരെട്ട

അേന്യാന്യം വാച്ചിടും സൽഗുണനിരകൾ
ചമ ന്നതിൽ ഹ്മേനറ്റം

കുന്നി ം കൗശലത്തിൻഫലവുമിഹ
മേനാജ്ഞത്വവും വന്നിടെട്ട. — മാലതീമാധവം.

രണ്ടാമേത്തതിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 143. താഴ്ചയാെയാരിട ള്ള
വാഴ്ചയാൽ വീഴ്ചെയ േത?
ജലത്തിലേല്ലാ നിൻ ജന്മം
ജലജാക്ഷകുടുംബിനി! — സ്വ.

□ പദ്യം 143. ജലജാക്ഷകുടുംബിനി = ലക്ഷ്മീേദവി, താഴ്ച…
വാഴ്ച = അധമന്മാേരാടുള്ള സംസർഗ്ഗം എ ം.

ആനുരൂപ്യം പലവിധത്തിൽ വരാം. എങ്ങെനെയ�
ന്നാൽ:

↓ 144. കൂെടത്തെന്ന പിറ സി വതിൽ
നീയക്കാളകൂടെത്താേട,

കൂടിേച്ചർ കളി ശംഭുനിടിലത്തീേയാടു
ബാല്യത്തിൽ നീ;

ൗഢൻ നീയഥ
രാഹുദം യതിനാലങ്ങന്തരംഗീകൃതൻ,

ബാഢം ച ! വിഷം കലർന്ന കിരണം തൂകു
യുക്തം ഭവാൻ. — സ്വ.

□ പദ്യം 144. വിരഹിവാക്യം രാഹുദം …കൃതൻ =
രാഹുദം കൾ ള്ളിൽെപ്പട്ടവൻ ( ഹണസമയ ്).

ഇവിെട ച െന്റ വൃത്തി സഹവാസത്തിനു് അനു�
രൂപെയ ് സാധിക്കെപ്പട്ടിരി .

23 വിഷമം

↑ 94. വിഷമം േചർച്ചയില്ലാത്ത
രണ്ടിെനേച്ചർ െചാ കിൽ:
കാവ്യാനുശാസനമെത-
ങ്ങവ്യാവർത്തകെനങ്ങിവൻ.29

29. അവ്യാവർത്തകൻ = (െത ം ശരിയും) തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത�
വൻ.

അത്യന്തൈവലക്ഷണ്യത്താൽ തങ്ങളിൽ േചരാത്ത
ര വ ക്കെള േചർ കാണി ന്നതു് ‘വിഷമം’.
ഒരു കാവ്യാനുശാസന ന്ഥെമഴുതുന്നതു് പണ്ഡിൈത�
കസാദ്ധ്യമാകു . താേനാ സാരമില്ലത്തവൻ; അതി�
നാൽ ന്ഥനിർമ്മാണ വൃത്തി തനി േചരാത്ത�
തു്.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 145. അതി രം ബാണം കുസുമതതിയിൽ
െചങ്കനലുേപാൽ

പതിപ്പിച്ചീെടാല്ലാ പരിമൃദുലയാമീ മൃഗതനൗ
നിതാന്തം നിസ്സാരം ബതി മൃഗമിതിൻ

ജീവെനവിെട?
കൃതാന്താ ൈദത്യാനാം, തവ ച

കടുബാണങ്ങെളവിെട? — ഭാ. ശാകു.

□ പദ്യം 145. കാമന്ദകി നിരാശേയാെട പറയുന്നതു്: ി�
യസചിവൻ = (പത്മാവതിരാജാവിെന്റ നർമ്മസചി�
വൻ) നന്ദനൻ. ഇയാൾ വിരൂപനാണു്. അമാത്യൻ =
ഭൂരിവസു. ഇയാൾ മാലതിയുെട അച്ഛൻ. ധൂമ ഹങ്ങൾ—
രാഹുേകതുക്കൾ. (ഇവിെട രാഹു.)

‘വിഷമം’ ഗമ്യമായും വരാം:

↑ 146. േക്ഷാണീശൻതൻ സുഹൃത്താം ിയസചിവനു
തൻപു ിെയക്കാര്യമൂലം

ീണിേച്ചകീട്ടമാത്യൻ പരമിഹ
പരമാനന്ദമങ്ങാർന്നിടെട്ട

കാണാനും െകാ കില്ലാത്തവെനാടിവളുമാഹന്ത!
ധൂമ ഹേത്താ-

േടണാങ്കൻതെന്റ േചണാർെന്നാരു
കലയതുേപാലി ടൻ േചർന്നിടെട്ട.

— മാലതീമാധവം.

ഇവിെട നന്ദനനും മാലതി ം തമ്മിലുള്ള ഘടനാ�
ൈവഷമ്യം ഗമ്യം.

↓ 95. വിഷമം ജനകത്തിനു
വിരുദ്ധം ജന്യധർമ്മവും:
െവളുത്ത കീർത്തിെയെപ്പറ്റി-
തളിശ്യാമളയാമസി.

വണ്ടിെനേപ്പാെല കറുപ്പായ വാളിൽനി ് െവളുത്ത
കീർത്തി ജനിച്ചതു്, ജനകത്തിനു് അനനുരൂപമായ
ജന്യഗുണം. യുദ്ധത്തിൽ ഖഡ്ഗ േയാഗംെകാ ്
കീർത്തി സമ്പാദി െവ വാസ്തവം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 147. സഹ പാദൻ ഭഗവാെന്റ പു ൻ
ഹാധിപൻ ഹന്ത! മുടന്തനായി

മഹാമഹസ്സാകുമവെന്റ പു ി-
യേഹാ! കറു ം; വിധി വാമനേ . — സ്വ.

□ പദ്യം 147. േഹ്മാപാലംഭം: ഹാധിപൻ = ശനി (മുട�
ന്തെന പുരാണം). സഹ പാദെന്റ (സൂര്യെന്റ) പു നു്
ഒടിഞ്ഞ കാലും മഹാമഹ ള്ള (േശാഭയുള്ള) അവെന്റ
പു ി(കാളിന്ദി) ് കറുത്ത നിറവും വന്നതു് വിധി ( ഹ്മാ�
വു്) വാമൻ (െനറിെകട്ടവൻ) ആയതുെകാണ്ടേ .
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↓ 96. ഇഷ്ടസിദ്ധി യത്നിച്ചി-
ട്ടനിഷ്ട ാപ്തിയും തഥാ:
കരണ്ടാനഹിമഞ്  ജുഷ-
യിരേമാഹി മൂഷികൻ
ഭക്ഷിച്ചാെനലിെയത്തെന്ന
തൽക്ഷണാലഹിയും പുനഃ.

ഇഷ്ടകാര്യത്തിനായി വർത്തി ന്നവനു് ഇഷ്ടം
സാധിച്ചിെല്ല മാ മല്ല അനിഷ്ടം വ കൂടുകയും
െച എ വരുന്നതും ‘വിഷമാ’ലങ്കാരം തെന്ന.
എലി ഇര േതടി പാമ്പിെന അടച്ചിരി ന്ന െപട്ടി
കരണ്ടേപ്പാൾ പാ ് എലിെയത്തെന്ന ഇരയാക്കിയ�
തിനാൽ ലക്ഷണസമന്വയം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 148. േഗാപാലെനേന്നാർ മുകുന്ദ! േകൾക്ക
ഞാൻ പാലു േമാഹി ഭജി നിെന്ന;
നീേയാ മിടുക്കൻ പുനരി േമലാൽ
തായാർമുലപ്പാലുമലഭ്യമാക്കി. — സ്വ.

കൃഷ്ണെന റി ള്ള ഈ വ്യാജ തിയിൽ, ‘നീ േഗാ�
പാലനാെണ േക ് ഇടയെന േസവിച്ചാൽ പാൽ
ധാരാളം കി മേല്ലാ എ വിചാരി ് ഞാൻ നിെന്ന
േസവി ; നീേയാ പിെന്ന ഞാൻ ആശിച്ച പശുവിൻ�
പാലു തന്നിെല്ല മാ മല്ല, ബാലന്മാർ ് അനാ�
യാേസന ലഭി ന്ന മുലപ്പാലുകൂടി കിട്ടാെതയാക്കി’
എ ‘വിഷമാ’ലങ്കാരം. ീകൃഷ്ണമൂർത്തിെയ േസവി�
ച്ചതിനാൽ പുനർജ്ജന്മമില്ലാതാെയ കൃഷ്ണ തി.

േവെറയും ഉദാഹരണം:

↓ 149. ഗൂഢമായവെന നി ഹിപ്പതിനു ഞാനയച്ച
വിഷകന്യ, തൻ-

നാടിനർദ്ധമവകാശി പർവ്വതെന നി ഹി
വിധിശക്തിയാൽ

േകടു േചർ രസയ കൗശലമതിൽ
തുനിെഞ്ഞാരവർകൾ മി-

ന്നീെടഴും മമ നയങ്ങൾ േനാ കവതെന്ന മൗര്യനു
ഗുണത്തിനായ്. — മു ാരാക്ഷസം.

□ പദ്യം 149. രാക്ഷസൻ ച ഗുപ്തെന ഒരുവിധമെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റാരുവിധം ഗുഢമായി െകാ വാൻ പല വിദ്യകൾ �
േയാഗി . ഒരു വിഷകന്യകെയ അയ ; വിഷം കലർ�
ത്തിയ ഭക്ഷണവും(രസകൗശലം) പട്ടണ േവശസമയ�

് ഇടി വീഴുന്ന േഗാപുരേതാരണങ്ങളും (യ കൗശ�
ലം) ഏർപ്പാടുെച . പേക്ഷ, വിഷകന്യകമൂലം മരിച്ചതു
നന്ദരാജ്യത്തിനു് അർദ്ധാവകാശിയായ പർവ്വതനാണു്.
വിഷം ഭക്ഷി മരിച്ചതു് വിഷനിർമ്മാതാവായ അഭയദത്ത�
നും, അസമയ ണ്ടായ േതാരണപതനത്താൽ അവസാ�
നം െകാല്ലെപ്പട്ടതു് േതാരണനിർമ്മാതാവായ ദാരുവർമ്മനു�
മാണു്. പദ്യം, ചാരേനാടു രാക്ഷസവചനം.

ഇഷ്ടാനവാപ്തി മാ േമാ അനിഷ്ട ാപ്തി മാ േമാ
ആയാലും ‘വിഷമാ’ലങ്കാരംതെന്ന. എങ്ങെന:

↑ 150. കല്യാണി! താമരമലർ ട ചൂടിടാെമ-
ല്ലാസേമാടിഹ നേടണ്ട ബിസം കുളത്തിൽ;

വല്ലാത്ത കാലമിതു, നന്ദി ജഗത്തിനില്ല
െചാല്ലാം ഹരി മിതു നിൻമുഖകാന്തിെയത്താൻ.

— സ്വ.

ഇവിെട പത്മാതപ രൂപമായ ഇഷ്ടകാര്യത്തിെന്റ
ലാഭമുെണ്ടങ്കിലും മുഖകാന്തിഹരണരൂപമായ ബലവ�
ത്തായ അനിഷ്ടത്തിെന്റ സക്തി പറയെപ്പട്ടിരി �

.

അപ്പയ്യദീക്ഷിതരുെട ‘വിഷാദനാലങ്കാരം’ വിഷമ�
ത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചതു് എന്നറിയുക.30

30. ഇച്ഛിപ്പതിെന്നതിർഫലം
വരുന്നതു വിഷാദനം.
െകാളുത്തിൈക്കവലിച്ചില്ല,
െകടുത്തീ െതന്നൽ ൈനത്തിരി. (കുവലയാനന്ദം)

‘രാവിേപ്പാൾ ക്ഷണമെങ്ങാടുങ്ങിടും’ (277-ആം പദ്യം)
ഇത്യാദ ദാഹരണവും ദീക്ഷിതർ െകാടുത്തി ണ്ട്.

24 വിചി ം

↓ 97. വിചി മാം വർത്തിക്കി-
ലുേദ്ദശ്യവിപരീതമായ്:
ഉത്തമന്മാരുയർച്ചയ്ക്കാ-
യത്യന്തം താണിടുന്നേഹാ!

ഉേദ്ദശ്യത്തിനു േനെര വിരുദ്ധംേപാെല േതാ ന്ന
യത്നം ‘വിചി ാ’ലങ്കാരം. െപാങ്ങാനാ ഹി

താഴുന്നതു വിരുദ്ധം. സ ക്കൾ വിനയംെകാ ്
ഔന്നത്യം േനടു െവ താല്പര്യം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 151. ബന്ധം നീക്കാൻ ബഹുമഖമുഖം കർമ്മപാശം
െതാടർ -

ന്നന്തശ്ശാന്തിെക്കാരുവക പഠി േവദാന്തവാദം
തീർേത്ഥ മു ന്നശുഭജലധിക്കക്കെര ക്കിരിപ്പാൻ
തത്ത്വം പാർത്താൽ ഭവരുജയതിൽ ാന്തരീ

മർത്ത്യെരല്ലാം. — സ്വ.

□ പദ്യം 151. മഖമുഖം = യാഗം മുതലായ. ഭവരുജ =
സംസാരദുഃഖം. ബന്ധം തീർക്കാൻ പാശം; ശാന്തി വാ�
ദം; അക്കെരേപ്പാകാൻ മു ; ഉേദ്ദശ്യവിപരീതങ്ങൾ.

‘വിചി ാ’ലങ്കാരെത്ത കൗ ഭക്കാരൻ ‘വിഷമ’ത്തിൽ�
ത്തെന്ന അന്തർഭവിപ്പി .

25 അേന്യാന്യം

↓ 98. പരസ്പേരാപകാരംതാ-
നേന്യാന്യാഖ്യയലംകൃതി:
നിശയാൽ ശശി േശാഭി ം,
ശശിയാൽ നിശയും തഥാ.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 152. “ഓമൽ കഴുത്തതിനു വർ ളമു മാല
ന ത്തണി കുചബ രമാം കഴു ം
എന്നി മത്തിനഴേകകുകെകാ ര ം
ഭൂഷ്യം വിഭൂഷണവുമാെയാരുേപാെലതെന്ന.”

— കുമാരസംഭവം.

26 പരികരം

↓ 99. വരും പരികരം െചാന്നാൽ
സാഭി ായം വിേശഷണം:
അമ്പിളിക്കല ചൂടുന്ന
ത രാൻ താപനാശനൻ.

അഭി ായഗർഭങ്ങളായ വിേശഷണങ്ങെള െച ന്ന�
തു് ‘പരികരാലങ്കാരം’. ഉദാഹരണത്തിൽ, ‘അമ്പിളി�
ക്കല ചൂടുന്ന’ എന്ന വിേശഷണം താപനാശത്തിനു�
ള്ള സൗകര്യെത്ത േദ്യാതിപ്പി . നിരഭി ായവി�
േശഷണം െച ന്നതു് ‘അപുഷ്ടാർത്ഥം’ എെന്നാരു
േദാഷമാകയാൽ പരികരം േദാഷാഭാവമാ െമന്നല്ലാ�
െത അലങ്കാരമാകുന്നെതങ്ങെന എെന്നാരാേക്ഷപമു�

്. അപുഷ്ടാർത്ഥേദാഷത്തിനു സക്തിയില്ലാത്ത
േ ഷയമകാദിസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്നലങ്കാരത്വം സി�
ദ്ധി ന്നതുെകാ ് മ ള്ളിടത്തിലും ഇതിെന സ്വീക�
രിേക്കണ്ടതാെണ ് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ സമാധാനം
െച . ാചീനന്മാർ, സാഭി ായങ്ങളായി അേന�
കം വിേശഷണങ്ങൾ െച ന്നിടേത്ത പരികരാലങ്കാ�
രെത്ത പറയു .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 153. േകാദണ്ഡഹസ്തനഭിമാനി സുേയാധനാേ
രാേധയശല്യകുരുബ സമക്ഷമിേപ്പാൾ
കൃഷ്ണാദുകൂലഹരഹൃത്തടമദ്ധ്യേതാ ഞാ-
നുഷ്ണം കുടി രുധിരം നഖൈരർവിഭിന്ദൻ.

— േവണീസംഹാരം.

□ പദ്യം 153. രാേധയൻ = കർണ്ണൻ. കൃഷ്ണ = പാഞ്ചാലി.
ഹൃത്തടമദ്ധ്യതഃ = ഹൃദയം പിളർന്നി ് മദ്ധ്യത്തിൽനി ം
ഉഷ്ണം രുധിരം കുടി എ ് അന്ത്യപാദത്തിൽ അന്വയം.
നഖൈരഃ വിഭിന്ദൻ = നഖങ്ങൾെകാ പിളർന്നി ്.

ഈ ഭീമവാക്യത്തിൽ ‘േകാദണ്ഡഹസ്തൻ’, ‘അഭിമാ�
നി’ എന്ന സുേയാധന വിേശഷണങ്ങളും ‘കൃഷ്ണാദുകൂ�
ലഹര’ എന്ന ദുശ്ശാസനവിേശഷണവും സ്വാഭി ായ�
െമ സ്പഷ്ടം. എന്നാൽ ഇതിൽ വിേശഷണങ്ങൾ
സമാസം െചയ്കയാൽ അവിമൃഷ്ടവിേധയാംശാദി േദാ�
ഷങ്ങളിൽ പരികരത്തിെന്റ ചമൽക്കാരം മഗ്നമായിരി�

. അതിനാൽ േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 154. േഹ േഹ മാനികളായി ചാപപാണികളായിരി ന്ന
കർണ്ണദുേര്യാധന

ഭൃതികളായ പാണ്ഡവവിേദ്വഷികേള! നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും േകൾക്കണം:

േകശാേന്ത പിടിെപട്ടിഴച്ചെതവേനാ
പാഞ്ചാലിെയക്കശ്മലൻ,

േ ാശന്ത്യാഃ പടമങ്ങഴിച്ചതുമേഹാ! രാജ്ഞാം
സഭാഭ്യന്തേര;

നാശം േചർത്തഹമി യസ്യ രുധിരം പാതും
തിജ്ഞാതവാൻ,

േമാശക്കാരനവൻ കരത്തിലിഹ േമ െപട്ടി ;
രക്ഷി വിൻ! — േവണീസംഹാരം.

□ പദ്യം 154. േ ാശന്ത്യാഃ = കരയുന്ന (പാഞ്ചാലിയുെട).
പടം = വ ം. പാതും = കുടി ന്നതിനു്.

ഇതിൽ കർണ്ണാദികൾ ം പാഞ്ചാലി ം ദുശ്ശാസ�
നനും ഭീമൻ െച ന്ന വിേശഷണങ്ങെളല്ലാം ഓേരാ�
േരാ അഭി ായങ്ങെള ടമായി ഗർഭീകരി .

‘കാവ്യലിംഗ’ത്തിൽ േഹതു വിേശഷണത്തിെന്റ സാ�
ക്ഷാൽ വാച്യാർത്ഥമാകു . ‘പരികര’ത്തിലാകെട്ട,
വിേശഷണം സമർപ്പി ന്ന അഭി ായം വ്യംഗ്യ�
മാകു . ആ വ്യംഗ്യാർത്ഥം വിശിഷ്ടവാക്യത്തിെന്റ
വാച്യാർത്ഥെത്ത േപാഷിപ്പി ന്നതിേല ് അത്യാ�
വശ്യമാകയാൽ വ്യംഗ്യ ാധാന്യം സംഭവിക്കാത്തതു
െകാ ് ‘പരികരം’ ധ്വനി ആകുന്നതുമല്ല.31 സാഭി�

31. വാച്യെത്ത അതി മി വ്യംഗ്യം നി ന്നിട ം ധ്വനി
എ മാണം. ധ്വനി കരണം േനാ ക.

ായമായി വരുന്ന പദം വിേശഷ്യമായിരുന്നാലും
വിേരാധമില്ല. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↑ 155. ഭവാൻ സാദി കിലീ വസന്ത-
േനകൻ സഖാവും മലര മായി
പിനാകിെയേപ്പാലുമുല െവൻ ഞാൻ;
പി ള്ള വില്ലാളികെള തുച്ഛം. — കുമാരസംഭവം.

മന്മഥെന്റ ഇ േനാടുള്ള ഈ ആത്മ ാഘയിൽ
‘പിനാകി’ എന്ന ശിവപര്യായം ‘ ിപുരസംഹാരാ�
ദി ദുഷ്കരകർമ്മം െചയ്തി ള്ള പിനാകമുള്ളവനാണു്
ശിവൻ; ഞാേനാ കുസുമചാപൻ’ എ ് ശ വി�
നും തനി ം ഉള്ള അന്തരെത്ത വ്യഞ്ജിപ്പി .
‘കാവ്യലിംഗ’ത്തിെലേപ്പാെല ‘പരികര’ത്തിലും

വിേശഷണം വാക്യരൂപമായി വരാം. എങ്ങെന
എന്നാൽ,

↓ 156. െചാേന്നനില്ല തരംതിരി മറ,െയൻ െപറ്റമ്മയ മ-
ല്ല,ന്നാഭികമലത്തിലല്ല ജനനം, ഭാഷ്യം ചമച്ചില്ല

ഞാൻ,
നന്നായ് ചി യതാം ബൃഹത്കഥ

കഥിച്ചി,ല്ലി േനാതീല ഞാൻ
പിെന്നൻ മന്നവ! നിൻഗുണങ്ങളരുളാനാളാകുേമാ

ഇജ്ജനം. — സ്വ.

□ പദ്യം 156. വ്യാസൻ േവദങ്ങൾ പകു ; വാല്മീകിെയ
പു ജനിപ്പി ; ഹ്മാവു് വി നാഭീപത്മത്തിൽ പിറ ;
അനന്തൻ പതഞ്ജലിയായി അവതരി ് (പാണിനീയ�
ത്തിനു്) ഭാഷ്യെമഴുതി; ഗുണാഢ്യൻ ബൃഹത്കഥെയഴുതി;
ബൃഹസ്പതി ഇ നു ഗുരുവായിച്ചമ —എെന്നല്ലാം പുരാ�
ണ സിദ്ധം.

ഇതിൽ അടു പറയാൻ േപാകുന്ന പര്യാേയാക്ത�
കാരം ഞാൻ വ്യാസേനാ, വാല്മീകിേയാ, ഹ്മാ�

േവാ, ആദിേശഷേനാ, ഗുണാഢ്യേനാ, ബൃഹസ്പതി�
േയാ അെല്ല ് അർത്ഥമായ വാക്യങ്ങൾ, നിൻഗുണ�
വർണ്ണനംെച ന്നതിനു് ആ ന്ഥകാരന്മാെരേപ്പാെല
അസാധാരണമായ ബുദ്ധിചാതുര്യം േവണ്ടിയിരി �

എ േദ്യാതിപ്പി .

27 പര്യാേയാക്തം

↑ 100. പര്യാേയാക്തമുരച്ചീടിൽ
വാച്യംതാൻ വ്യംഗ്യഭംഗിയിൽ:
മധുരി ന്ന േകാദണ്ഡം
മധുേവ ന്ന സായകം
ചേകാരേച്ചാറു േചാർന്നീടും
ശിഖയും േചർെന്നാരാൾ തുണ.

□ കാരിക 100. ചേകാരേച്ചാറു് = ച ിക (ഉപ്പൻ നിലാവു
കുടി െമ കവി സേങ്കതം). അതു േചാരുന്ന ച ൻ
േദവി കിരീടമായി സ്ഥിതിെച .

വാച്യാർത്ഥത്തിെനത്തെന്ന വ്യംഗ്യസ ദായത്തിൽ
പറയുന്നതു് ‘പര്യാേയാക്തം’. വള െകട്ടിപ്പറയുക
എ ് ശബ്ദാർത്ഥം. വ്യംഗ്യാർത്ഥം വാച്യാർത്ഥ�
ത്തിൽനി ് ഭിന്നമല്ലാത്തതിനാൽ ഇതു് ധ്വനിയിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിൽ കരി വി ം, പൂവ�

ം, ച കിരീടവും േദവിയുെട അസാധാരണ ധർമ്മ�
ങ്ങളാകയാൽ ഇവ േചർന്ന ആൾ േദവി എ ് അർ�
ത്ഥം സിദ്ധി . അതിനാൽ വിേശഷണവിശിഷ്ട�
വാക്യം ‘പര്യാേയാക്തം’. ‘മധുരി ന്ന േകാദണ്ഡം’
ഇത്യാദികൾ ‘കരി വി ്’ ഇത്യാദ്യർത്ഥങ്ങെള
സമ്പാദി ന്നതും ‘പര്യാേയാക്തം’െകാ തെന്ന.

േവെറ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

(i) ‘െചാേന്നനില്ല’—ഇത്യാദി പൂർേവ്വാദാഹൃതേ ാകം�
തെന്ന.

↓ 157. (ii) ഒ െകാണ്ടറിയണം രണ്ടിെന്റ ബലാബലം,
പിെന്ന മൂന്നിെന നാലാൽ വശ വരുത്തണം,
അഞ്ചിെനജ്ജയി ള്ളിലാറിെനയറിഞ്ഞി
വഞ്ചനാദികെളല്ലാം െവടി വഴിേപാെല,
ഏഴിെനയുേപക്ഷി സൗഖ്യെത്ത ലഭിക്കണം
േകളിേയറിടും നൃപന്മാരായാലവനിയിൽ.

— മഹാഭാരതം.

□ പദ്യം 157. (ii) ഒ ് ബുദ്ധി; ര ് ജീവാത്മപരമാത്മാ�
ക്കൾ; മൂ ് ിവർഗ്ഗങ്ങൾ; നാലു് ചതുരുപായങ്ങൾ;
അ ് ഇ ിയങ്ങൾ; ആറു് കാമേ ാധാദികൾ; ഏഴു്
സപ്തവ്യസനങ്ങൾ—എ ചിലർ. പലരും പലവിധത്തിൽ
ഇതിെന വ്യഖ്യാനിച്ചി ണ്ട്.

ഇത്യാദി ഭരതവാക്യവും ഈ അലങ്കാരെമ തെന്ന
പറയാം.

28 കാരണമാല

↑ 101. മുറ േഹതുകാര്യങ്ങൾ
േകാർത്താൽ കാരണമാലയാം;
നീതിയാലർത്ഥ,മർത്ഥത്താൽ
ധർമ്മം, ധർേമ്മണ സൽഗതി.

ഒരു കാരണത്തിെന്റ കാര്യം മെറ്റാന്നിനു കാരണം;
അതു് അടുത്തതിെന്റ കാര്യം; അതു് അതിനടുത്തതി�
െന്റ കാരണം; ഈ മുറ ് കാര്യകാരണങ്ങെള തുടർ�

് ചങ്ങലേപാെല ചമ ന്നതു് ‘കാരണമാല’. ഈ
ചങ്ങല തുടർ ന്നതു് േനേരമറി ് ഒരു കാര്യത്തി�
െന്റ കാരണം മെറ്റാന്നിനു കാര്യം ഇത്യാദി മട്ടിലുമാ�
വാം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 158. വിദ്യയിൽ വിനയമതുളവാം
സദ്യസ്സമ്മതി വരുത്തിടും വിനയം
സമ്മതിയാൽ ധന, മതിനാൽ
ധർമ്മം, ധർമ്മത്തിനാൽ വരും സുഖവും.

— സുഭാഷിതം, െക. സി. േകശവപിള്ള.

29 ഏകാവലി

↑ 102. പിടി വിട്ടമട്ടായി-
ടർ പല സംഗതി

ഉര ന്നതലങ്കാര-
േമകാവലി സമാഹ്വയം:

↓ 103. പൂവില്ലാതില്ല െചടികൾ,
പൂവില്ല മധുെവന്നിേയ,
അളി േചരാതില്ല മധു
മൂളാത്തളിയുമില്ലിഹ

മുൻമുൻ െചാന്നതു് പിൻപിൻ വരുന്നതിനു് ഏതു�
വിധെമങ്കിലും വിേശഷണമാകത്തക്കവണ്ണേമാ
അെല്ലങ്കിൽ േനെര മറിേച്ചാ പിടി വിടുന്ന മട്ടിൽ
വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങെള ചങ്ങലേകാർ ന്നതു്
‘ഏകാവലി’.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 159. വൃദ്ധന്മാരില്ലാെത്താരു സഭയും സഭയല്ല,
വൃദ്ധന്മാരല്ല ധർമ്മെത്ത െചാല്ലീടാതവരും
സത്യമല്ലാത ധർമ്മം ധർമ്മവുമല്ലയേല്ലാ,
സത്യവും സത്യമല്ല മായാനുവിദ്ധമായാൽ.

— മഹാഭാരതം.

മറി ള്ളതിനു് ഉദാഹരണം:

↓ 160. കാേറ്റ േമ്പാൾ തിള ം തിരുമിഴി,
മിഴിയിൽേച്ചർ െവ തിെയന്നാൽ-

മാേറ്ററും വി , വില്ലിൻമുകളിലമരുേവാർക്കല്ലൽ
തീർേപ്പാരു ബാണം;

േപാറ്റീ! ബാണം കിട ം മണിമയസദനം കങ്കണം,
കങ്കണത്തി-

ൺകാറ്റാ,െണ നന്നീെത്താഴിലുകൾ,
ശിവേപരൂെരഴും തിങ്കൾമൗേല!

— അജ്ഞാതകവിനാമകം.

തിരുമിഴി—അഗ്നി; അഗ്നിയിൽെവ തിയാൽ മാ�
േറ്ററുന്ന വി ്—െപാന്മലയായ മഹാേമരു; അതിൽ
വസി ന്നതു്—േദവകൾ; അവർ ് അല്ലൽ തീർ�

ന്ന ബാണം—വി ; ആ വി ശയി ന്നതു്—
അനന്തനിൽ; ആ സർപ്പാധിരാജൻ—കങ്കണം; അതി�
നു് ഊണു്—കാ ്.

30 സാരം

↑ 104. ഉൽക്കർഷം േമ േമൽ െചാന്നാൽ
സാരാലങ്കാരമായതു്:
മധുെവക്കാൾ സ്വാദു സുധ,
സുധെയക്കാൾ സുഭാഷിതം.

ഉൽ ഷ്ടാപകൃഷ്ടങ്ങെളെക്കാ ് മുൻെചാന്നതുേപാ�
െല ചങ്ങല േകാർ ന്നതു് ‘സാരാലങ്കാരം’. ഇതും
ഉല്ക്കർഷമുറേയ്ക്കാ അപകർഷമുറേയ്ക്കാ ആവാം.

േവെറ ഉദാഹരണം:
ഉൽക്കർഷമുറ ്:

↓ 161. ഭൂരിതിക്തമിഹ ക , േതാലതിലുേമറു, േമറുമതിലും
ദലം,

പാരിേലറുമതിലും സൂന,മതിലും ത്വദീയമതിയാം
ഫലം;

പാരിഭ ! പരമാ തസ്ത്വമഥവാ തവ സ്തവമവാസ്തവം,
സൂരിവർണ്ണ്യമിഹ നിംബബീജമതുതാൻ തവാപി

ജനന ദം! — അന്യാപേദശശതകം.

□ പദ്യം 161. ഭൂരിതിക്തം = വളെര ൈക ള്ളതു്. പാരിഭ�
ം = േവ ്. നിംബബീജം = േവപ്പിൻവി ്. സൂരി =

പണ്ഡിതൻ.

േവെറ ഉദാഹരണം:
അപകർഷമുറ ്:

↑ 162. ഉത്തമം കുശലം വിദ്യ
മദ്ധ്യമം കൃഷി വാണിഭം
അധമം േസവയാം വൃത്തി
വിഷമം ഭാരജീവനം. — അജ്ഞാതം.

ഒരു വ വിനുതെന്ന കാലാവസ്ഥാേഭേദന ഉൽക്കർ�
ഷാപകർഷങ്ങെള നിബന്ധി ന്നതും ‘സാരാലങ്കാരം’
തെന്ന.

31 മു ാലങ്കാരം

↓ 105. കൃതാർത്ഥപദംെകാ
സൂച്യസൂചന മു യാം:
വഞ്ചീ ൻ ദെത്തടുത്തിന്നാൾ
സുധീസൂക്ത ഹൃഷ്ടനായ്.

കൃേതാപേയാഗികളായ പദങ്ങൾ മുറയ്ക്കന്വയി ്
കൃതവാക്യാർത്ഥെത്ത നിഷ്പാദനംെചയ്തതിെന്റേശ�

ഷം ശബ്ദവിന്യാസൈവചി ്യംെകാ ് കൃതെത്ത
സംബന്ധി തെന്ന ഒരു വിേശഷാർത്ഥേത്ത ടി
സൂചിപ്പി ന്നതു് ‘മു ാലങ്കാരം’. ഉദാഹരണത്തിൽ,
‘കവികൾ െചയ്ത സുഭാഷിതങ്ങളാൽ സ ഷ്ടനായി ്
വഞ്ചിമഹാരാജാവു് ഈയിെട ദെത്തടു ക ഉണ്ടാ�
യി’ എന്ന കൃതാർത്ഥം പൂർണ്ണമായതിെന്റ േശഷം,
‘സുധീസൂക്ത ഹൃഷ്ടനായ്’ എന്ന വിേശഷണപദം
അക്ഷരസംഖ്യെകാ ് അദ്ദിവസെത്ത കലിദിനസം�
ഖ്യെയ കുറി . ‘ഇന്നാൾ’ എന്നതിെല ‘നാൾ’
എന്ന പദം അടു ള്ള അക്ഷര ട്ടം തദ്ദിനകലിയു�
െട േപരാെണ ള്ളതിേല ് ഗമകമായും നി .
ഈ പരേല്പറിൻ കാരം കി ന്ന കലിദിനസംഖ്യ
1826797 എന്നാകു . ഇതിെന െകാല്ലവർഷമാക്കി�
യാൽ 1076 ചിങ്ങം 16 എ വരും. േവെറ ഉദാഹര�
ണം:

↑ 163. േചർത്താവനാഴിയുെട െകട്ടതു മാറതിൽ േകൾ
വൃത്തം വസന്തതിലകം ശിഖിപിഞ്ഛമാർ ം,
പേത്താളമാരവെമാടും കുലവി ൈകെയ്ക്കാ-
െണ്ടത്തീ ഭയം വളരുമാറു വിേരാധിൈസന്യം.

— മാളവികാഗ്നിമി ം.

□ പദ്യം 163. പരി ാജിക പ നടന്ന വനവാസികളുെട
ആ മണെത്തപ്പറ്റി പറയു : ആവനാഴിയുെട െക മാ�
റിൽ േചർ ം, വസന്ത(ത്തിനു)തിലകമായ മയിൽപ്പീലി
വൃത്താകൃതിയിൽ (തലയിൽ) ധരി ം കുലവി ൈകെക്കാ�

ം പേത്താളം വിേരാധിൈസന്യം (ശ ൈസന്യം)
എത്തി എ ് അർത്ഥേയാജന.

ഇതിൽ േ ാകത്തിെന്റ വൃത്തം വസന്തതിലകെമ�
ം വൃത്തസംജ്ഞെയ ടി സൂചിപ്പി . നാട�

കകവികൾ സ്താവനയിൽ ഇതിവൃത്താംശങ്ങെള
സൂചിപ്പി ന്നതും മ ം ഇതിേല ് ഉദാഹരണമാെയ�
ടുക്കാം.32

32. സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല നാന്ദീേ ാകം േനാ ക:

ാക്ഷധൃേതാദയനവാസവദത്തൈമ ീ
ദീക്ഷാരസം കവിവചസ്സിലണ നിത്യം
പത്മാസന ിയ തുണയ്ക്ക വസന്തക -
പത്മാവതീർണ്ണമധുതർപ്പണമാചരിപ്പാൻ.



2
േ േഷാക്തിവിഭാഗം

അനന്തരം പരിേശഷിച്ചി ള്ള േ േഷാക്ത്യാലങ്കാര�
ങ്ങെള വിവരി :

1 േ ഷം

േ ഷത്തിെന്റ ലക്ഷണം ആദിയിൽത്തെന്ന നി�
രൂപണംെചയ്തി ണ്ടെല്ലാ.1 അതു് േവെറാന്നിനു്

1. 7-ആം കാരിക േനാ ക.

അംഗമായി കീഴടങ്ങാെത അംഗിയായി, സ്വത�
മായി നി ന്നതു് ‘േ ഷാലങ്കാരം’. േ ഷത്താൽ

ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടർത്ഥങ്ങളും കൃതങ്ങളായിരുന്നാൽ
അതു് കൃതേ ഷം. ര ം അ കൃതങ്ങളായാൽ
‘അ കൃതേ ഷം’. ഒ ് കൃതവും മറ്റതു് അ കൃത�
വും ആയിരുന്നാൽ ‘ഉഭയേ ഷം’.

കൃതേ ഷത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↓ 164. െചാേല്ലറും വിബുധാളി േചർെന്നാരു
സഭാമദ്ധ്യത്തിലിദ്ധാദരം,

കല്യ ീമണി പീഠസീമനി
െതളിഞ്ഞൻേപാടണഞ്ഞങ്ങെന

ഉല്ലാസെത്താടു സാരവാക്യമുപേദശി ന്ന
സർവ്വജ്ഞനാം

കല്യാണാകൃതി രാജമൗലി കുശലം നിങ്ങൾ
നൽകീടണം. — കവിസഭാരഞ്ജനം.

ഈ നാന്ദീേ ാകത്തിൽ ‘ ീപരേമശ്വരൻ േക്ഷമംത�
രേട്ട!’ എ ം ‘മഹാരാജാവു് േക്ഷമം തരേട്ട!’ എ ം
രണ്ടർത്ഥമുള്ളതു് ര ം കൃതംതെന്ന ആകുന്നതി�
നാൽ ‘ കൃതേ ഷം’. ശിവപക്ഷത്തിൽ ‘വിബുധാളി’
േദവസമൂഹം; രാജപക്ഷത്തിൽ വിദ്വത്സമൂഹം. അതി�
ന്മണ്ണം മുറ ് ‘രാജമൗലി’ ച ചൂഡനായ ഭഗവാൻ,
രാജേ ഷ്ഠൻ എ ം; േശഷം സാധാരണം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 165. സത്തന്മാരെപ്പാഴുതഹിഭുജം നീലകണ്ഠം ഖഗാനാ-2
മുത്തംസത്വം ദധതമരികിൽ ക സ ഷ്ടരാകും
നൃത്തംെച ന്നതിനിഹ യഥാകാലമുത്സാഹവന്തം
ചിത്തംതന്നിൽ ഗുഹേനാടധികേ മവന്തം ഭവന്തം.

— മയൂരസേന്ദശം.

2. ‘സത്തന്മാർ അെപ്പാഴുതു് ഭവന്തം ക ് സ ഷ്ടരാകും’
എന്ന്  അന്വയം. എങ്ങെനയിരി ന്ന ഭവാെന? അഹി�
ഭുജ—പാ തീനിയായ; നീലകണ്ഠം—കഴു ് നീലിച്ചവ�
നായ. ഖഗാനാമുത്തംസത്വം ദധത—പക്ഷിേ ഷ്ഠനായ;
നൃത്തംെച ന്നതിനിഹ യഥാകാലം ഉത്സാഹവന്തം—
വർഷ വിൽ നൃത്തംെചയ്  വാൻ ഉത്സാഹിയായ; ചി�
ത്തം തന്നിൽ ഗുഹെനാടധികേ മവന്തം—തെന്റ സ്വാമി�
യായ േവലായുധനിൽ അധികേസ്നഹമുള്ളവനായ. േ �
ഷംെകാ ് േവെറ ഒരർത്ഥവുംകൂടിയുണ്ട്: എങ്ങെന?
ഭവം തം എ ് പദേച്ഛദം. തം ഭവം—ആ ീപരേമ�
ശ്വരെന ക ് സത്തന്മാർ (അവിെട) സ ഷ്ടരാകും—
സേന്താഷിക്കറു ്. എ ് ശീലഭാവി. അവിെട സജ്ജ�
നങ്ങൾ എ ം ശിവദർശനംെച ് സുഖി എ ്
േക്ഷ വർണ്ണനം. എവ്വണ്ണെമല്ലാമിരി ന്ന ഭവാെന?
അഹിഭുജ—അഹി (സർപ്പം) ഭുജത്തിൽ (ൈകത്തണ്ടിൽ)
ഉള്ളവൻ; നീലകണ്ഠം—സ്പഷ്ടം. ഖഗാനാമുത്തംസത്വം
ദധതം—ഖഗന്മാർ (േദവന്മാർ); നൃത്തംെച ന്നതിനിഹ
യഥാകാലം ഉത്സാഹവന്തം—ഭഗവാനു് നിത്യം സന്ധ്യ ്
നൃത്തമുണ്ടേല്ലാ! ചിത്തം തന്നിൽ ഗുഹേനാടധികാ മവ�
ന്തം—ഗുഹൻ പു നാണേല്ലാ; രണ്ടർത്ഥവും കൃതമാക�
യാൽ കൃതേ ഷം. — മർമ്മ കാശം.

അ കൃതേ ഷത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↓ 166. പുഷ്ടവനാന്തവിലാസം
കാ മല ള്ളിലാ വിലസീടും
ലുബ്ധാളിപടുശരത്താൽ
വിദ്ധം കമലത്തിെനാ മിമ്മിഴികൾ. — സ്വ.

കമലത്തിനു് താമര എ ം മാൻ എ ം രണ്ടർത്ഥം.
വിേശഷണങ്ങൾ രണ്ടിനും േചരും; മൃഗപക്ഷത്തിൽ,
‘കാനനമദ്ധ്യത്തിൽ ഉള്ള അേനകം വിലാസങ്ങ�
േളാടുകൂെട കാടുപിടിച്ച മലകളിൽ വാഴുന്നതും ലുബ്ധാ�
ളിയുെട (േവട ട്ടത്തിെന്റ) പടുശരത്താൽ (സാമർ�
ത്ഥ്യേമറുന്ന അ ത്താൽ) വധിക്കെപ്പട്ടതും ആയ’
എ ് േയാജന. പത്മപക്ഷത്തിൽ, ‘സമൃദ്ധിയുള്ള
വനാന്തവിലാസം (ജലമദ്ധ്യേശാഭെയ കാ ന്ന)
അലകൾ ള്ളിൽ നി ന്നതും േലാഭമുള്ള അളിക�
െള(വ കെള)െക്കാ ് പടുവായതും (സജീവമായ�
തും) ശരൽക്കാലത്താൽ സ്പർശിക്കെപ്പട്ടതും ആയ
എ ് അന്വയം. ഇവിെട േ ഷെമല്ലാം ഉപമാന�
െത്ത സംബന്ധിച്ചതാകയാൽ അ കൃതം [മിഴികൾ

കൃതം.]

കൃതാ കൃതത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 167. ഭൂതങ്ങളാൽ സ്വപതിനന്ദിേയാടീഡ്യമാനൻ
ഭൂതി കർഷമതിനാലതിേശാഭിതാംഗൻ,

ീവഞ്ചിമൂലകനൃപൻ ിതേലാകപാലൻ,
സർവ്വജ്ഞനായി വിലസുന്നിഹ രാജമൗലി. — സ്വ.

ഇതു്, ‘ഭൂതങ്ങളാൽ (ജനങ്ങളാൽ) തങ്ങളുെട പതി
(നാഥൻ) എ ള്ള നന്ദി (കൃതജ്ഞത)േയാടുകൂെട
േസവിക്കെപ്പട്ടവനും, ഭൂതി(ഐശ്വര്യ) കർഷത്താൽ
േശാഭിതാംഗനും ആ ിതരക്ഷകനും, രാജേ ഷ്ഠനും
ആയ ീവഞ്ചിമൂലകനൃപൻ സർവ്വജ്ഞൻ (സർവ്വ�
േത്തയും അറിയുന്നവൻ) ആയി ് വിലസു ’ എ ്
രാജവർണ്ണനമായ ഒരു ഒറ്റേ ാകം. ‘സർവ്വജ്ഞൻ
(ശിവൻ) ആയി വിലസു ’ എന്നതു് അ കൃതാർ�
ത്ഥം. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ—ഭൂതഗണങ്ങൾ;
നന്ദി—നന്ദിേകശ്വരൻ; ഭൂതി—ഭസ്മം; രാജമൗലി—
ച േശഖരൻ; േശഷം തുല്യം.
“ഊ േള്ളടെത്തങ് ലുക്കില്ല” —പാ ചരിതം

കാക്കാെന്റ വാക്കായ ഇപ്പാദത്തിൽ നീചന്മാരായ
ഞങ്ങൾ ് ഊ പുരകളിൽ ഒ ം കി കയിെല്ല �
ള്ള കൃതാർത്ഥംേപാെലതെന്ന ‘ഊഠ് എന്ന ആേദ�
ശം ഉള്ളിട ് യങ് ത്യയത്തിനു് ലുക് വരുകയില്ല’
എ ് വ്യാകരണ സിദ്ധമായ അ കൃതാർത്ഥവും

ടമായി ്.

എല്ലാ േ ഷവും സഭംഗെമ ം, അഭംഗെമ ം
ര വിധമാകു . ര കാരത്തിൽ പദം മുറി ്
രണ്ടർത്ഥം കല്പി ന്ന ‘കാ മല’ ഇത്യാദി (166-ആം
പദ്യം) സഭംഗം. പദേച്ഛദത്തിൽ േഭദംകൂടാെതതെന്ന
ശബ്ദങ്ങളുെട നാനാർത്ഥംെകാ ് െച ന്ന ‘ലുബ്ധാളി’
ഇത്യാദി (166-ആം പദ്യം) അഭംഗം.

ഒേര പദസമുദായത്തിനു് ഭാഷാേഭദംെകാ ് അർത്ഥ�
േഭദം കല്പി ന്നതു ‘ഭാഷാേ ഷം.’ അതിനു് ഉദാഹ�
രണം:

↓ 168. രാേധയന്തടിനീേക-
ളിവേന സഹസാകളാളിരാഗമതരുേത
ചപലകളായവനരുചി

ിയതമമാേമാദയാർ താ ബഹുചതുരം.
— കു ണ്ണിനമ്പ്യാർ.

പദേച്ഛദം: (ഭാഷയിൽ) ‘രാേധ—എെന്തടി—നീ
േകൾ—ഇവെന—സഹസാ—കള—ആളി
രാഗം—അതു്—അരുേത—ചപലകൾ—
ആയവനു്—അരുചി— ിയതമം—ആേമാ—
ദയാർ താബഹുചതുരം.’

അർത്ഥം: ‘രാേധ എന്താണിതു്? നീ ഇവെന േകൾ
(അനുസരി ്); ആളിരാഗെത്ത (സഖീേസ്നഹ�
െത്ത) േവഗത്തിൽ കള; ചപലകൾ (ചാപല്യ�
മുള്ള ീകൾ) അവനു രുചിക്കാത്തവരാകു .
ദയാർ ത ിയതമമാകുേമാ? (അവൻ ദയാ�
ശാലിയാകയാൽ എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കയില്ല
എ നീ മിേക്കണ്ടാ എ താല്പര്യം) നീ
അങ്ങെന വിചാരി എങ്കിൽ അതു ബഹു�
ചതുരംതെന്ന.’

പദേച്ഛദം (സം തത്തിൽ) ‘രാേധ—അയം തടി�
നീേകളീവേന—സഹസാ—കളാളിരാഗമത�
രുേത—ചപലകളായവനരുചി ിയതമം—
ആേമാദയ—ആർ താബഹുചതുരം.’

അർത്ഥം: ‘േഹ രാേധ അയം (ഈ കൃഷ്ണൻ) കളാളി�
രാഗമതരുേത (ഭൃംഗനാദംെകാ മേനാഹര�
മായിരി ന്ന) തടിനീേകളിവേന (നദീസമീ�
പത്തിലുള്ള ഉദ്യാനത്തിൽ) ഉ ്. ചപലക�
ളായവനരുചി ിയതമം (കായാ നിറമുള്ള
ആ ിയതമെന) നീ ദയാർ താബഹുചതു�
രം (ദയാർ തെകാ ള്ള ചാതുര്യേത്താെട)
ആേമാദയ (സേന്താഷിപ്പി ്!).

േവെറ ഉദാഹരണം

↑ 169. കളയാമിഹ താമസന്നവം
ദയനീയന്തയിമന്നേവാജ്ഝസി,
ശരണം പരമംതേരണേമ
ചരണം, നാഥ! ദയാപേയാനിേധ! — സ്വ.

പദേച്ഛദം (ഭാഷയിൽ) ‘കളയാം—ഇഹ—താമസം—
നവം—ദയ—നീ—എ ്—അയി—മന്നവ—
ഉജ്ഝസി—ശരണം—പരമം—തരണേമ—
ചരണം—നാഥ—ദയാപേയാനിേധ!’

അർത്ഥം: േഹ ദയാപേയാനിേധ! നാഥ! മന്നവ!
ഇഹ (എെന്ന രക്ഷി ന്ന വിഷയത്തിൽ)
നവം (അപൂർവ്വമായ) താമസെത്ത കളയാം
(ത്യജിക്കാൻ സമയമായി); നീ എന്താണു് ദയ�
െയ ഉേപക്ഷി ന്നതു്? എനി ം അങ്ങയുെട
ചരണെത്ത പരമമായിരി ന്ന ശരണമായി
തേരണേമ!

പദേച്ഛദം: (സം തപക്ഷത്തിൽ) ‘കലയാമി3—

3. ലളേയാരേഭദഃ

ഹതാമ—സന്നവം—ദയനീയം—േതഇമം—
ന—വാ—ഉജ്ഝസി—ശരണം—പരം—
അന്തേരണ—േമ—ചരണം—ന—അഥ      —ദയാ�
പേയാനിേധ!’

േഹ ഹതാമ! (ദാരി ്യെത്ത കളയുന്നവേന!)
ദയാപേയാനിേധ! സന്നവം (നല്ല തിെയ)
കലയാമി (ഞാൻ െച ); േത ദയനീയം
ഇമം (നീ ദയ െചേയ്യണ്ടവനായ ഇവെന) ന
വാ ഉജ്ഝസി (നീ ത്യജി കയിേല്ല?) [അതു
ശരിയെല്ല താൽപര്യം.] എ െകാെണ്ട�
ന്നാൽ, ചരണമന്തേരണ (നിെന്റ പാദെമാഴി�
േക) േമ (എനി ്) പരം ശരണം ന (മെറ്റാരു
ശരണമില്ല).

േ ഷം ശബ്ദാലങ്കാരമാെണ ം അർത്ഥാലങ്കാരമാ�
െണ ം ഉഭയാലങ്കാരമാെണ ം മ ം പല വാദ�
ങ്ങൾ ഉ ്. േ ഷം മറ്റലങ്കാരങ്ങൾ ് അംഗമായി�
രി ന്നതല്ലാെത സ്വത ാലങ്കാരമല്ല എ ചിലർ
വാദി . േ ഷം മറ്റലങ്കാരങ്ങൾ ് ഉപകരണമാ�
യി വരുന്നതിനു് അവിടവിെട ഉദാഹരണം കാണിച്ചി�

്. േ ഷംെകാ മാ ം സാധിേക്ക ന്ന അല�
ങ്കാരങ്ങളുെട സംഖ്യ കുറയും. എങ്കിലും ഇവിെട അല�
ങ്കാരസാധനങ്ങെള ആദിയിൽ നാലായി വിഭജിച്ചതു

ാധാന്യം മാണിച്ചാകയാൽ ആ മുറ േ േഷാ�
ക്തിയിൽ േചേരണ്ടവയായി രണ്ടലങ്കാരങ്ങളുള്ളവെയ
എടു .

2 സമാേസാക്തി

↓ 106. വിേശഷണത്തിൻ സാമ്യത്താൽ
വർണ്യ തധർമ്മിയിൽ
അവർണ്യവൃത്താന്താേരാപം
സമാേസാക്തിയലംകൃതി:

↑ 107. മടിയിൽ േചർ േചണാർന്ന-
മട്ടിലംഗുലിവി മം
തുടർന്നാലുടേന രാഗം
കാട്ടിടു വിപഞ്ചിക.

കൃതമായ ഒരു ധർമ്മിെയ വർണ്ണി േമ്പാൾ അതി�
നു െച ന്ന വിേശഷണങ്ങെള ഒരു അ കൃതവ�

വിനുകൂടി േയാജി ന്നവയായി വിവക്ഷിച്ചി ്
ഈ വിേശഷണസാമ്യംെകാ തീയമാനമായ
അ കൃതവൃത്താന്തെത്ത വ്യർത്ഥമായിേപ്പാകാതി�
രിക്കാൻേവണ്ടി കൃതധർമ്മിയിൽ മന െകാ ്
ആേരാപി ന്നതു് ‘സമാേസാക്തി’ അലങ്കാരം. സമാ�
സം (സംേക്ഷപം) െകാ ള്ള ഉക്തി, സമാേസാക്തി
എ സംജ്ഞാർത്ഥം. കൃതാ കൃതവൃത്താന്ത�
ങ്ങെള ഒേര വാക്യം െകാ വർണ്ണി ന്നതിനാൽ
സംേക്ഷപം. ഉദാഹരണം േ ഷഗർഭം: കൃതത്തിൽ
‘മ ്’ എന്നതു വീണാദണ്ഡത്തിൽ സ്വരസ്ഥാനവിഭാ�
ഗത്തിനായി വയ്ക്കെപ്പടുന്ന ശലാക. അ കൃതത്തിൽ
‘ കാരം’ ‘അംഗുലിവി മം’ കൃതത്തിൽ വീണ�
ൈക്കകൾ; അ കൃതത്തിൽ ഛ രിതാദികാമകലാ�
വിലാസങ്ങൾ. ‘രാഗം’ കൃതത്തിൽ കല്യാണി,
നീലാംബരി, ഗാംേബാധി മുതലായതു്; അ കൃത�
ത്തിൽ അനുരാഗം. ഈ ശബ്ദങ്ങളുെട േ ഷംെകാ ്

തീയമാനമായ നായികാവൃത്താന്തം വിേശഷ്യമായ
വിപഞ്ചികയിൽ ആേരാപിക്കെപ്പടു . വിേശഷ്യ�
ത്തിങ്കൽ മാ ം േ ഷമില്ലായ്കയാൽ സമാേസാക്തി

കൃതാ കൃതേ ഷത്തിൽ നി ം േഭദി .
‘ഏകേദശവിവർത്തിരൂപക’ത്തിൽ ഏതാനും അവ�
യവങ്ങളിൽ രൂപകം ശബ്ദവാച്യം; മറ്റവയവങ്ങളിൽ
അർത്ഥസിദ്ധം. സമാേസാക്തിയിൽ ഈ മട്ടില്ല
എന്ന േഭദം സമാേസാക്തിെയ ഏകേദശവിവർത്തി�
രൂപകത്തിൽ നി ം വ്യാവർത്തിപ്പി .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 170. മല്ലീജാതി ഭൃതികുസുമേസ്മരമായുല്ലസി ം
സല്ലീലാഭിഃ കിസലയകരംെകാ

നിെന്നത്തേലാടും,
വല്ലീനാം നീ പരിചയരസംപൂ കൗതൂഹലത്താ-
ലുല്ലീഢാത്മാ ചിരതരമിരുന്നങ്ങമാന്തിച്ചിെടാല്ലാ.

— മയൂരസേന്ദശം.

ഇവിെട വികസിച്ച പുഷ്പങ്ങേളാടും െമയ്യിൽ െമെല്ല�
ത്ത ന്ന തളിരുകേളാടും കൂടിയ വള്ളികളിൽ ഇരു ്
നീ താമസി േപാകരുതു് എ മയിലിേനാടു് ഉപ�
േദശി ന്നതിൽ, ‘കുസുമേസ്മരം’ , ‘കിസലയകരം
(കരംേപാെലയിരി ന്ന കിസലയെമ ് ഉപമിതസ�
മാസം) െകാ നിെന്നത്തേലാടും’, ‘പരിചയരസം
പൂ ്’, ഇത്യാദി വിേശഷങ്ങളിെല അർത്ഥസ്വാര�
സ്യംെകാ ം, വല്ലീനാം എന്ന ീലിംഗംെകാ ം,
വിലാസിനിമാെരാരുമി രമി ന്ന ഒരു ദക്ഷിണനാ�
യകെന്റ4 വൃത്താന്തം ടമായി രി . പൂർേവ്വാ�

4. ദ്വേയാ ിചതുഃ ഭൃതിഷു നായികാസു തുല്യാനുരാ�
േഗാ ദക്ഷിണനായകഃ (രേണ്ടാ മൂേന്നാ നാേലാ അതി�
ലധികേമാ നായികകളിൽ തുല്യാനുരാഗമുള്ളവൻ
ദക്ഷിണനായകൻ)—സാ. ദർപ്പണം.

ദാഹരണത്തിൽ വിേശഷണങ്ങൾ ശബ്ദേ ഷം;
ഉത്തേരാദാഹരണത്തിൽ അർത്ഥേ ഷം എ േഭ�
ദം.

േവെറയും ഉദാഹരണം:

↑ 171. പത്തിക്കീ കവിൾത്തടത്തിലമരും ൈകയാൽ
മൃഷ്ടം, സുധാ-

സത്തിെന്നാത്തിയലും തവാധരരസം
നിഃശ്വാസനിഷ്പീതമായ്;

എത്തിക്കണ്ഠമണ േപാർമുല ചലിപ്പി
കണ്ണീർ, േകാ-

പത്തിന്നായ് ിയഭാവ,മിന്നതു ദുരാരാേദ്ധ്യ!
നമു ർദ്ധ്വമായ്. — അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 171. ണയേകാപം ഉേപക്ഷിക്കാതിരി ന്ന നാ�
യികേയാടു നായകവചനം പത്തിക്കീ ് = കവിള
ചായംെകാ രചി ന്ന ബി ക്കൾ. അതു ൈകയാൽ

മൃഷ്ടം (മാ ). ദീർഘനിഃശ്വാസംെകാ ് അധരര�
സം നിഷ്പീതം (കുടിക്കെപ്പ )—അധരമുണങ്ങി. കണ്ണീർ
കണ്ഠേത്താളെമത്തിനിന്നി ് േപാർമുലകെള ചലിപ്പി�

—ഏങ്ങലടി , േകാപത്തിനു് (േകാപത്തി�
നു്) ിയഭാവം ( ിയെന്റ ഭാവം) കിട്ടിയിരി . നമു ്
(തനി ്) അതു് ( ിയഭാവം) ഊർദ്ധ്വമായ് (നഷ്ടമായി)
ഇവിെട വാസ്തവത്തിൽ നായകവൃത്താന്തത്തിെന്റ സമാ�
േരാപമല്ല വാച്യത്വംതെന്ന വ േപായിരി എ
കാണുക.

ഇവിെട േകാപവൃത്താന്തത്തിൽ വിേശഷണസാമ്യം�
െകാ ് നായകവൃത്താന്തത്തിെന്റ സമാേരാപം.

സമാേസാക്തിയിൽ ചിെലട ് ശാ ീയവൃത്താന്ത�
ത്തിൽ ലൗകികവൃത്താന്തത്തിനും, മ ചിെലട
മറി ം സമാേരാപം കാണും. ഏതാനും ചിലതിനു്
ഉദാഹരണങ്ങൾ:

വ്യാകരണശാ വ്യവഹാരത്തിനു്:

↓ 172. വർണ്ണത്തിൻ ധർമ്മെമാപ്പിച്ചനവധി
വിധിയങ്ങാഗമാേദശഭംഗ്യാ

വർണ്ണിച്ചംഗത്തിൽ േവ ംവിധമിഹ ഗുണവും
വൃദ്ധിയും േചർ െചേമ്മ

സന്ധി ം വി ഹത്തിന്നപി നിയമമുറപ്പി
നാനാധികാരം

ബന്ധിച്ചിപ്പാർത്ഥിേവ ൻ കൃതിഷു പരമാം
ത്യയം േചർത്തിടു . — സ്വ.

ഇവിെട ‘വർണ്ണം’ ാഹ്മണാദിയും, അകാരാദിയും;
‘ആഗമാേദശഭംഗി’ ശാ നിേയാഗ കാരവും, അക്ഷ�
രങ്ങെള കൂട്ടിേച്ചർക്കയും മാ കയും െച ന്ന മ ം,
‘അംഗങ്ങൾ’ സ്വാമ്യമാത്യാദി സപ്തരാജ്യംഗങ്ങളും,
“യസ്മാത് ത്യയവിധിസ്തദാദി ത്യേയഽങ്ഗം”
എന്ന പരിഭാഷിതവും; ‘ഗുണവൃദ്ധികൾ’ േദാഷാഭാ�
വസമൃദ്ധികളും, “അേദങ്ഗുണഃ” “വൃദ്ധിരാൈദച്”—
എന്ന അക്ഷരങ്ങളും, ‘സന്ധിവി ഹങ്ങൾ’ സഖ്യയു�
ദ്ധങ്ങളും. േചർ പിരി കളും; ‘അധികാരം’ ഉേദ്യാഗ�
വും ‘പൂർവ്വ ാസിദ്ധാ’ദിയും, ‘ കൃതികൾ’ പൗരന്മാ�
രും, ശബ്ദത്തിെന്റ മൂലേവരുകളും, ‘ ത്യയം’ വിശ്വാ�
സവും, കൃത്തദ്ധിതാദികളും.

ൈവദ്യശാ ത്തിനു്:

↑ 173. അർക്കകാന്തമതിനഗ്നിയിൽ മാന്ദ്യം
വീക്കമല്ലിനുളവായ് പനിെയ ം
ദൃഷ്ടിയിൽ തിമിരബാധ മുഴു
കഷ്ടേമാഷധിപെന വരാ ?

□ പദ്യം 173. അർക്കകാന്തം (സൂര്യകാന്തക്ക ്) അ ്
(ഇരു ്) ദൃഷ്ടി ഇവ ് േരാഗിയുെട അവസ്ഥ. ഓഷധിപൻ
ച ൻ; ൈവദ്യൻ എ ം.

സൂര്യാസ്തമയാനന്തരം ചേ ാദയത്തിനു മുൻപുള്ള രാ�
ികാലെത്ത വർണ്ണി ന്ന ഈ േ ാകത്തിൽ സൂര്യ�

കാന്താദികളുെട അവസ്ഥയിൽ േരാഗിയുെട അവസ്ഥ
ആേരാപിക്കെപ്പട്ടിരി .

3 വേ ാക്തി

↓ 108. േ ഷംെകാ മറിച്ചർത്ഥം
െചയ്താൽ വേ ാക്തിയായിടും:
‘ൈകെക്കാൾക നന്മയിൽപ്പക്ഷം,’
‘പീലിയാൽ ഫലെമ േമ?’

േ ഷംെകാ ് വക്താവു് വിവക്ഷിക്കാത്ത അർത്ഥ�
െത്ത കല്പി വ മായി ഉത്തരം പറയുന്നതു് വേ ാ�
ക്തി. ഉദാഹരണം ഗുരുശിഷ്യന്മാരുെട സംഭാഷണം.
നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ തിപത്തിെയ സ്വീകരിക്കണ�
െമ ് ഗുരു ഉപേദശിച്ചതിനു് ശിഷ്യൻ ‘നല്ല മയി�
ലിെന്റ ചിറകിെന വാങ്ങണം’ എ ് േ ഷംെകാ�

് അർത്ഥാന്തരം കല്പി ് ഉത്തരം പറ എ ്
‘വേ ാക്തി’.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 174. ‘മതി മാനേമറിടുന്നിതു’
‘മുതിരുകിലിച്ച െനെന്തനി സഖീ?’
‘പതിയുമപരാങ്കമണയും’
‘പതിവാണേല്ലാ ഉദിക്കിലസ്തമയം’ — സ്വ.

സഖീനായികാസംവാദരൂപമായ ഈ ഉദാഹരണ�
ത്തിൽ ‘മാനം’ (ഈർഷ്യാകലഹം) ‘മതി’ (ഇതു് കു�
െറ അധികമായിേപ്പാകു ) എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
സഖി പറയുന്ന ഒന്നാംപാദത്തിനു് ‘മതി (ച ൻ)
ആകാശത്തിൽ ഉയരു ’, എന്ന അർത്ഥമാക്കിയി ്
നായിക ഉത്തരം രണ്ടാംപാദംെകാ പറയു . പി�
െന്നയും സഖി, പതി (ഭർത്താവു്) അപരയുെട (അന്യ�

ീയുെട) മടിയിലണയും എ ് മാനത്താലുണ്ടാകുന്ന
േദാഷെത്ത മൂന്നാംപാദത്തിൽ തിപാദി ന്നതി�
നു് ‘പതിയും (താഴും) അപരദിക്കിെന്റ സമീപത്തി�
ലണയും’ എന്ന സംഗം പിടി ് നായിക നാലാം�
പാദംെകാ ത്തരം പറയു . ശബ്ദേ ഷംകൂടാെത
അർത്ഥത്തിൽ മാ ം േ ഷംെച ം വേ ാക്തിയു�
ണ്ടാക്കാം. എങ്ങെന എന്നാൽ,

↓ 175. ‘പിച്ചക്കാരൻ ഗമിച്ചാെനവിെട?’
‘ബലിമഖംതന്നിൽ’; ‘എങ്ങി നൃത്തം?’

‘െമച്ചേത്താടാച്ചിമാർവീടതിൽ;’ ‘എവിെട മൃഗം?’
‘പന്നി പാെഞ്ഞ േപാേയാ!’

‘എേന്ത കണ്ടില്ല മൂരിക്കിഴടിെന?’ ‘ഇടയൻ
െചാ മക്കാര്യെമല്ലാം;’

സൗന്ദര്യത്തർക്കേമവം രമയുമുമയുമായുള്ളേതകെട്ട
േമാദം. — സ്വ.

□ പദ്യം 175. ശിവൻ സ്വേത ഭിക്ഷക്കാരൻ; വി ബലിയു�
െട യാഗ രയിൽ ഭൂമി യാചിക്കാൻ െച . ശിവൻ താ�
ണ്ഡവനൃത്തക്കാരൻ; കൃഷ്ണൻ േഗാപികമാരുെമാ നൃത്തം�
െച . മൃഗം മാ ം ശിഷ്ടം. ശിവപക്ഷത്തിൽ ശിവെന്റ
ൈകയിലുള്ള മാൻ എവിെട എ േചാദ്യം. വരാഹാവതാ�
രെമടുത്ത വി േപാേയാ എ പാർവ്വതി. ശിവവാഹനം
മൂരി ട്ടൻ; കൃഷ്ണൻ േഗാപാലകൻ. േചാദ്യം തുടങ്ങിയതു
രമ.

ഇവിെട ലക്ഷ്മിയുെട േചാദ്യങ്ങളുെട അർത്ഥെത്ത
പാർവ്വതി അന്യഥാ നയി ന്നതു് ശബ്ദങ്ങളുെട നാ�
നാർത്ഥെത്ത അവലംബിച്ചല്ല.

4 സങ്കര–സംസൃഷ്ടിവിഭാഗം

ഇനി ഇെച്ചാന്ന അലങ്കാരങ്ങളുെട േമളനംെകാ �
ണ്ടാകുന്ന അലങ്കാരങ്ങെള എടു . ലൗകികാ�
ലങ്കാരങ്ങെള കൂട്ടിേച്ചർ േമ്പാൾ പുതുതായി ് ഒരു
േശാഭാവിേശഷമുണ്ടാകുംേപാെല കാവ്യാലങ്കാര�
ങ്ങെളയും േമളനംെച േമ്പാൾ ഒരു ചമൽക്കാര�
വിേശഷം അനുഭവസിദ്ധമായി ്. അതിനാൽ
‘നരസിംഹ’ന്യാേയന അലങ്കാരങ്ങളുെട േയാഗം
പൃഥഗലങ്കാരമായിത്തീരു . േമളനം ര വിധത്തി�
ലാവാം. ‘തിലത ല’ന്യാേയന, എ െവച്ചാൽ
എ ം അരിയും കൂട്ടിക്കലർത്താെലന്നേപാെല ഘട�
കങ്ങെള തിരിച്ചറിയാവുന്നവിധത്തിലുള്ള സങ്കലനം
‘സംസൃഷ്ടി’; ‘നീരക്ഷീര’ന്യാേയന, എ െവച്ചാൽ
പാലും െവള്ളവും േചർത്താെലന്നേപാെല േവർതിരി�
ക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ കലരുന്നതു് ‘സങ്കരം’.
ഇവയിൽ സംസൃഷ്ടി ഒരുവിധേമ സംഭവി . സങ്കരം
നാലുവിധത്തിലാവാം:

(1) അംഗാംഗിഭാവം—ഇതിൽ ഘടകങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം അംഗത്തിനും അംഗി�

ം ഉള്ളതുേപാെല ആയിരി ം.
(2) സമ ാധാന്യം—ഇതു് ഘടകങ്ങൾ ് ാധാ�

ന്യം ഒ േപാെല വരുന്നിട ്.
(3) സേന്ദഹം—ഇതു് രണ്ടലങ്കാരങ്ങളിൾ ഘടക�

ങ്ങെള അേതാ ഇേതാ എ നിർണ്ണയിക്കാൻ
വയ്യാെതവരുന്നിട ്.

(4) ഏകവാചകാനു േവശം—ഒേര വാചകത്തിൽ�
ത്തെന്ന രണ്ടലങ്കാരങ്ങളുെട സ്ഥിതി.

സംസൃഷ്ടിയാകെട്ട, (a) ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ മാ ം
(b) അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ മാ ം (c) രണ്ടിനുംകൂ�
ടി—എ ് മൂ വിധത്തിലാവാം.
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5 സംസൃഷ്ടി
ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ മാ ം:

↑ 176. പലവിധത്തിെലാേരാ പരിപീഡയാൽ
വലയുെമൻ മനതാരിലനാരതം
അലർശരാന്തകപുണ്യപരമ്പരാ-
നിലയേമ! ലയേമകുക നിൻപേദ.

— ചങ്ങനാേശ്ശരി രവിവർമ്മത രാൻ.

ഇതിൽ ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളായ ‘അനു ാസ’ത്തിനും
‘യമക’ത്തിനും സംസൃഷ്ടി.

അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ മാ ം:

↓ 177. അതി രം ബാണം കുസുമതതിയിൽ
െചങ്കനലുേപാൽ

പതിപ്പിച്ചീെടാല്ലാ പരിമൃദുലയാമീ മൃഗതനൗ;
നിതാന്തം നിസ്സാരം ബത മൃഗമതിൻ ജീവെനവിെട?
കൃതാന്താ ൈദത്യാനാം, തവ ച

കടുബാണങ്ങെളവിേട? — ശാകുന്തളം.

ഇതിൽ ഉപമാവിഷമങ്ങൾ സംസൃഷ്ടി, രണ്ടലങ്കാ�
രങ്ങളും ഭിന്നവിഷയങ്ങളാകയാൽ തിരിച്ചറിയാൻ

യാസമില്ല; ഒേര േ ാകത്തിൽ രണ്ടർദ്ധങ്ങളിലാ�
യിട്ടാകയാൽ േയാഗവുമു ്.

ശബ്ദവും അർത്ഥവും കൂടിയതിനു്:

↑ 178. അരിവമ്പടയും പടയും
പരിചിെനാടിടിനാദെമാെക്ക െവടിയും െവടിയും
മുകിൽനടുെകാടിയും െകാടിയും
പരിപശ്യ സുേര ദൃഷ്ടിെപാടിയും െപാടിയും.

□ പദ്യം 178. രാജ തി, അരിവ ് (ശ പരാ മം) അട�
യും (നശി ന്ന) പട; ഇടിനാദെമാെക്ക െവടിയും (തകർ�

േപാകുന്ന) െവടി; മുകളിൽ (േമഘം) നടുകു്—നടുവു്
ഒടിയും െകാടി; സുേര ദൃഷ്ടി (ഇ െന്റ ക കൾ) െപാ�
ടിയുമാറുള്ള (അ േയെറ) െപാടി (എഴുന്നള്ള െകാ �
ണ്ടായ ധൂളി) പരിപശ്യ (കണ്ടാലും).

ഇവിെട ശബ്ദാലങ്കാരമായ ‘യമക’ത്തിനും അർത്ഥാ�
ലങ്കാരമായ ‘സംബന്ധാതിശേയാക്തി’ ം സംസൃ�
ഷ്ടി.

6 സങ്കരം

“നിൻ േന ത്തിനു തുല്യമാം കുവലയം െവള്ളത്തിനു�
ള്ളത്തിലായ്”5

5. 14-ഉം 117-ഉം പദ്യങ്ങൾ േനാ ക.

ഇത്യാദി േ ാകത്താൽ ‘ തീപാ’ലങ്കാരവും ‘കാവ്യ�
ലിംഗാ’ലങ്കാരവും അതതു കൃതത്തിൽ തിപാദി�
ച്ചി ്. അവയിൽ, കാവ്യലിംഗം തീപം െകാ�

് സാധിേക്കണ്ടതായിരി ന്നതിനാൽ തീപം
അംഗവും കാവ്യലിംഗം അംഗിയും ആയിച്ചമയു .
അതുെകാ ് ഇതിൽ തീപകാവ്യലിംഗങ്ങൾ ്
അംഗാംഗിഭാവസങ്കരം. (മൂ പാദങ്ങളിലും ഓേരാ

തീപമുള്ളവ സംസൃഷ്ടി.)

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 179. നിെന്നക്കാണുന്നേനരം ജലനിധിയിവെനന്തി
േവപിച്ചിടു ?

മുന്നം നീ േസതുബന്ധം മഥനവുമിവനിൽ
െചയ്തേതാർത്തായിരിക്കാം

എന്നാൽ ദ്വീപാന്തരത്തിങ്കലുെമാരു ബലവാൻ
േദ്വഷ്യനില്ലിന്നേഹാ! േത

പിെന്ന ീമൂലകക്ഷ്മാരമണ! രമണിയാം ലക്ഷ്മിയും
ൈകയ്ക്കലു ് — സ്വ.

ഇതിൽ രാജാവിെന കാണുേമ്പാൾ സമു ം വിറ ന്ന�
തു്  രാജാവു്  േസതുബന്ധവും മഥനവുംെചയ്ത വി വാ�
യതുെകാ ്  ആയിരിക്കാെമ ശങ്കിച്ചി ്  , എന്നാൽ
അ വി വിനുണ്ടായിരുന്നതുേപാെല ദ്വീപാന്തര�
ത്തിൽ രാവണാദിെയേപ്പാെല ഒരു ശ േവാ ലക്ഷ്മീ�
വിരഹേമാ രാജാവിനില്ലാത്തതിനാൽ രാജാവിനു
വി വിെനക്കാൾ വ്യതിേരകം പറയെപ്പട്ടിരി .
ഈ വ്യതിേരകാലങ്കാരെത്ത സാധി ന്നതു്  ഉത്ത�
രാർദ്ധത്തിെല േഹതുരൂപങ്ങളായ വാക്യങ്ങളാൽ
നിഷ്പന്നമായ കാവ്യലിംഗമാകയാൽ രണ്ടിനും അം�
ഗാംഗിഭാവസങ്കരം.

സമ ാധാന്യത്തിനു്  ഉദാഹരണം:

↑ 180. ധനാധിപൻ കാെത്താരു ദിക്കിനർക്കൻ
മര്യാദവിേട്ട ഗമിച്ചേനരം
സമീരണൻ ദക്ഷിണയായ ദിക്കിൻ-
മുഖ ദി െനടുവീർപ്പിെനാപ്പം. — കുമാരസംഭവം.

മന്മഥേനാടുകൂടി വന്ന വസന്തെന്റ മാഹാത്മ്യത്താൽ
ശിവതേപാവനം ആ ഋതുവിെന്റ ധർമ്മങ്ങെള സ്വീ�
കരിച്ചേതാടുകൂടി സൂര്യൻ (വസന്തം ഉത്തരായണ�
ത്തിൽ ആകയാൽ) ഉത്തരദിക്കിേല പുറെപ്പ
എ ം ഉടൻതെന്ന ദക്ഷിണമാരുതൻ വീശാൻതുട�
ങ്ങി എ ം ആണു്  , വ ത ്, ഈ േ ാകത്തിലു�
ള്ള അർത്ഥം. അതിെന കവി സമാേസാക്തിയുെട
േവഷത്തിൽ കാണി . കവിസേങ്കത കാരം
സൂര്യൻ നായകനും ദി കൾ നായികമാരും ആകു�

. സൂര്യൻ അകാലത്തിൽ വടേക്കാ പുറെപ്പടുക�
യും പുറേമ െതക്കൻകാ വീശുകയുംെച ന്നതിൽ
സപത്നീനായകന്മാരുെട6 വൃത്താന്തം ആേരാപിക്ക�

6. സപത്നികളുെടയും നായകെന്റയും. ധനാധിപൻ കാത്ത
ദി ്  —സമ്പന്നയായ ഒരു ഭാര്യ; ദക്ഷിണയായ ദി ്—
േസ്നഹമുള്ള മെറ്റാരു ഭാര്യ; ദുഃഖത്തിെന്റയാണു്  നിഃശ്വാ�
സം.

െപ്പട്ടിരി . ഈ ആേരാപമാണു്  ഇവിടെത്ത
‘സമാേസാക്തി’. ഈ സമാേസാക്തി പൂർത്തിവരു�
ന്നതു്  ദക്ഷിണാനിലെന െനടുവീർപ്പിെന്റ സ്ഥാന
കല്പിക്കയാലാകു . ഈ കല്പനയാണു്  ഇവിടെത്ത
ഉൽേ ക്ഷ. ഈ ഉൽേ ക്ഷാസമാേസാക്തികളുെട
തങ്ങളിലുള്ള സംബന്ധമാണു നമുക്കറിേയണ്ടതു്  .
‘ഉൽേ ക്ഷ’ ‘സമാേസാക്തി’യിൽ നി ം ജനി �

ആ ‘സമാേസാക്തി’ ്  ആത്മലാഭം പൂർത്തിയാ�
യിവരുന്നതു്  ‘ഉൽേ ക്ഷ’ കൂെട ഉത്ഭവിച്ചതിൽപ്പി�
ന്നീടാണു്  . ‘ഉൽേ ക്ഷ’ ‘സമാേസാക്തി’യിൽനി ം
ജനിച്ചി ്  , തിരിയിൽനി ം െകാളുത്തിയ പന്തം�
േപാെല ജ്വലി . ഇവിെട ഓേരാ കാരത്തിൽ
ഓേരാന്നിനും ാധാന്യമുള്ളതിനാൽ സമ ാധാന്യ�
െമ േപരിട്ടിരി .

സേന്ദഹസങ്കരത്തിനു്  ഉദാഹരണം:

↓ 181. ച ഖ്യം മുഖമബലമാർ കാട്ടേവ ജാലമാർേഗ്ഗ-
ഷ്വി ീയുെള്ളാരു രസികരാം േലാകേരറിച്ചരി ം
മ ദ്ധ്വാനാനുകൃതഘനനിർേഘാഷമാം

സ്യന്ദനൗഘം
ത്വ ഷ്ടാസി സൃമരമുദാ േമഘനാദാനുലാസിൻ!

— മയൂരസേന്ദശം.

□ പദ്യം 181. േമഘനാദാനുലാസിൻ = മയൂരേമ! (േമഘ�
നാദം േക ലാസ്യം െച ന്നവൻ എ ശബ്ദാർത്ഥം).
ച ഖ്യം = ച െനേപ്പാലുള്ള. ഇ ീ = ഇ േശാഭ.
മ …േഘാഷം = മൃദുശബ്ദംെകാ ്  , ഇടികുടുക്കെത്ത
അനുകരി ന്ന. സ്യന്ദനം = േതരു്. ത്വം (നീ) ഷ്ടാ�
സി = കാണും. സൃമരമുദാ = സേന്താഷ സരേത്താേട.
ഇവിെട മയിലിെന്റ േമാദ സരണത്തിനു േഹതുക്കളാണു്  
ഇ –ച –േമഘനിർേഘാഷസംബന്ധങ്ങളുള്ള അബലാ�
ദികളുെട ദർശനം; അതിനാൽ കാവ്യലിംഗം. അതുേപാ�
െല േമഘ…സിൻ എന്ന മയൂരസംേബാധനം സാഭി ായ�
മാണു്  . അതിനാൽ പരികരം.

ഇവിെട അലങ്കാരവിചാരണെച േമ്പാൾ കാവ്യലിം�
ഗേമാ പരികരേമാ എ രണ്ടിെന്റയും േവശംെകാ�

തീരുമാനിക്കാൻ വയ്യാതായിരി ന്നതിനാൽ
ര ം ഉെണ്ട ള്ള കല്പനയാൽ സേന്ദഹരൂപമായ
സങ്കരം.

ഏകവാചകാനു േവശത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 182. മാര ീഡാമഹലഹളയിൽ ജാലമാർേഗ്ഗണ ലീലാ-
ഗാരേ ാേഡ നിഭൃതഗതിയാെയത്തി നിത്യം

നിശായാം
വാര ീണാം വപുഷി വിലസും േസ്വദബി ക്കളാകും-
ഹാരേസ്താമം ഹരതി വിരുേതറുന്ന േചാരൻ സമീരൻ.

— മയൂരസേന്ദശം.

□ പദ്യം 182. മാര ീഡയാകുന്ന മഹ(ഉത്സവ)ലഹള
എ ം, േസ്വദ(വിയർ ) ബി ക്കളാകുന്ന ഹാരേസ്താമം
(കൂട്ടം) എ ം, സമീരനായ േചാരൻ എ ം രൂപകം.
വാര ീ = േവശ്യ. നിഭൃതഗതി = പാ പതുങ്ങിയുള്ള
നട ്  . വപുഷി = ശരീരത്തിൽ. ലീലാ…േ ാഡം =
വിേനാദഗൃഹം.

ഇവിെട ‘രൂപക’ങ്ങെളല്ലാം ‘വൃത്ത്യനു ാസ’മുള്ള
പദങ്ങെളെക്കാ െചയ്തിരി ന്നതിനാൽ അവ ്  
ഏകവാചകാനു േവശം. ഇതിൽ അംഗങ്ങളായ
‘രൂപക’ങ്ങളാൽ നിഷ്പന്നമായ ‘സാവയവരൂപകം’
സമാേസാക്തിഭംഗിയിൽ, ‘അവിെട ഈ മാതിരി�
േയ കവർച്ചേക്കെസ്സാ എ ം മ പട്ടണങ്ങളിെല�
േപ്പാെല േചാരഭയമിെല്ല ം’ ധ്വനിപ്പി ന്നതിനാൽ
അലങ്കാേരണ വ ധ്വനി.

അർത്ഥാലങ്കാരപരിഗണനം
ഉപമയനന്വയമുപേമ-
േയാപമയും സ തീപരൂപകവും
സാപ തിയുൽേ ക്ഷാ
സ്  മൃതിമാനും ാന്തിമാൻ സസേന്ദഹം; 1
വ്യതിേരകം തിവ -
പമ ദൃഷ്ടാന്തം നിദർശനാഭിധവും
ദീപകമിതി സാേമ്യാത്ഥം
പതിനാറ ത ശംസേയാേട. 2
േഭദക രൂപക സംബ-
ന്ധാസംബന്ധങ്ങൾ േഹതുവുേല്ലഖം
അ മമത്യന്താഖ്യമ-
സംഗതി സവിഭാവനാ വിേശേഷാക്തി; 3
വ്യാഘാതമഥ വിേരാധം
സംഭാവന തൽഗുണം ഹ്യതൽഗുണവും
മീലിതമധികം പതിെന-
ട്ടതിശയകഥേനാത്ഥമാമലങ്കാരം. 4
സ്വാഭാേവാക്തി7 സേഹാക്തി സ-

7. സ്വാഭാേവാക്തി = സ്വഭാേവാക്തി. ‘ഭാവ’ത്തിനു
മുേമ്പ ആങുപസർഗ്ഗം വൃത്തരക്ഷ േവണ്ടി.

മുച്ചയ പര്യായസംജ്ഞ പരിസംഖ്യാഃ
പിെന്ന വികല്പം പരിവൃ-
ത്ത്യാേക്ഷപം ത്യനീകവും പിെന്ന; 5
ആപത്തി കാവ്യലിംേഗ
അനുമിതിയർത്ഥാന്തരസ്യ വിന്യാസം
ഭാവികമുദാത്ത സൂക്ഷ്മ-
വ്യാേജാക്തികളുത്തരം സമാധിയതും, 6
വ്യാജ തി സമസംജ്ഞം
വിഷമം പശ്ചാദ്വിചി മേന്യാന്യം
പരികരപര്യാേയാേക്ത
കാരണമാലാഖ്യമാമലങ്കാരം; 7
ഏകാവലിയും സാരം
മു യതും മുപ്പതി വ ക്തി.
േ േഷാക്തി മൂ വിധമാം
േ ഷസമാേസാക്തി പിെന്ന വേ ാക്തി. 8
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ശബ്ദാലങ്കാര കരണം

അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങെള വിവരിച്ചതിെന്റേശഷം ശബ്ദാ�
ലങ്കാര കരണം ആരംഭി . (1) അനു ാസം.
(2) യമകം. (3) പുനരുക്തവാദാഭാസം. (4) ചി ം—
ഇങ്ങെന ശബ്ദാലങ്കാരം നാലുവിധം. ചിലരുെട മത�
ത്തിൽ ‘േ ഷ’വും ‘വേ ാക്തി’യുംകൂടി ശബ്ദാലങ്കാര�
ങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടു . അവെയ ഇവിെട ഉഭയാലങ്കാര�
ങ്ങളായി ഗണി ്  അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
വിവരി കഴി .

അനു ാസം

↓ 109. അനു ാസം വ്യഞ്ജനെത്ത-
യാവർത്തിക്കിലിടയ്ക്കിെട.

ഒേര വ്യഞ്ജനവർണ്ണെത്ത അടുത്തടുത്താവർത്തി �
ന്നതു്  ‘അനു ാസം’. സ്വരങ്ങെള ആവർത്തി ന്ന�
താകെട്ട അലങ്കാരമാകുന്നിെല്ല മാ മല്ല, ത ത
േദാഷമായുംകൂടി ഗണിക്കെപ്പടും.

1 അനു ാസവിഭാഗങ്ങൾ

1.1 േഛകാനു ാസം
↑ 110. േഛകാനു ാസമാം െചാന്നാൽ

കൂട്ടക്ഷരമിരട്ടയായ്;
കണ്ണനുണ്ണി നമുെക്ക -
മമന്ദാനന്ദേമകണം.

കൂട്ടക്ഷരങ്ങെള ഈരണ്ടായിട്ടാവർത്തി ന്നതിനു്  
‘േഛകാനു ാസ’െമ േപർ. ലക്ഷ്യത്തിൽ ‘ണ്ണ’ ‘ന്ദ’
ഇതുകളുെട ആവൃത്തി.

േവെറയും ഉദാഹരണം:

↓ 183. അക്കാല െപാറുക്കാ
താരകെന്റ പരാ മം
അണ്ടർേകാൻമുമ്പരാമുമ്പർ
സത്യേലാകത്തിെലത്തിനാർ. — കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ ‘ക്ക’, ‘മ്പ’, ‘ത്ത’ ഇവ ് ആവൃത്തി.

േവെറയും ഉദാഹരണം:

↑ 184. ഏവം നീതാനമൃതമധുരം െചാല്ലേവ പല്ലവാംഗീ
സാ വന്നീടും കുതുകെമാടടുെത്ത യും ചി േമാേട
ഭാവം നന്നായ്  െത്തളിയുമളിേവണി

േവലായുധൻതാ-
നീവണ്ണം േമ ശുഭമരുളിെയന്നാർത്തിവിേട്ടാർത്തിടും

സാ. — മയൂരസേന്ദശം.

ഇവിെട ‘ല്ല’, ‘ ’, ‘ർത്ത’ ഇതുകൾ ്  ആവൃത്തി.

1.2 വൃത്ത്യനു ാസം
↓ 111. മെറ്റല്ലാം വൃത്ത്യനു ാസം

രീതിേഭദനിയാമകം.

ഒറ്റ വ്യഞ്ജനെത്ത ഒരിക്കേലാ പല ാവശ്യേമാ
ആവർത്തിക്കയും കൂട്ടക്ഷരെത്ത പല ാവശ്യം
ആവർത്തിക്കയും െച ന്നതു്  വൃത്ത്യനു ാസം.
ഇതിൽനി മൂ മാതിരി ‘രീതി’കൾ (വൃത്തികൾ)
ഉത്ഭവി . ഇതിനാൽത്തെന്നയാകു ഇതിനു്
വൃത്ത്യനു ാസെമ േപരും.  

↑ 112. മധുരവ്യഞ്ജന ാസം
ൈവദർഭീരിതിയായതു്:
നന്ദനന്ദനനാകുന്ന
മുകുന്ദൻ വന്ദനീയനാം.

മാധുര്യവ്യഞ്ജകങ്ങളായ വ്യഞ്ജനങ്ങെള പല ാവ�
ശ്യം ആവർത്തി ണ്ടാകുന്ന വൃത്ത്യനു ാസം ൈവ�
ദർഭീരീതിെയ ഉളവാ . ങ്ക, ഞ്ച, മ്പ—ഇത്യാദി
അനുനാസികങ്ങേളാടുേചർന്ന വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങളും ,

, —ഇത്യാദി വർഗ്ഗാക്ഷരേത്താടു േചരുന്ന ലകാര�
വും േരഫണകാരങ്ങളും ലകാരവും മധുരവ്യഞ്ജനങ്ങ�
ളാകു .

േവെറ ഉദാഹരണം.

↓ 185. അങ്ക ങ്കലലങ്കളങ്കരഹിതം സം ാന്തമായീടുമ-
ത്തങ്കപ്പങ്കജമങ്കതൻ കുളുർമുലപ്പേങ്കരുഹത്തിങ്കേല
ത ം കു മപങ്കസങ്കലനയാലങ്കാരസങ്കാരമാ-
മങ്കം പങ്കഹരങ്കലർെന്നാരുടൽ േമ

സേങ്കതമാേങ്കവലം
— െക. സി. േകശവപിള്ള.

□ പദ്യം 185. തങ്കപ്പങ്ക… ങ്കേല ത ം (ത ന്നതും),
അലം കളങ്കരഹിതം അങ്ക ങ്കൽ സം ാന്തമായിടും
(ആയീടുന്നതും ആയ), കു മ…നയാ അലങ്കാര സങ്കാ�
രമാം പങ്കഹരം അങ്കം കലർന്ന ഒരു ഉടൽ േമ േകവലം
സേങ്കതമാം എ ് അന്വയം. ലക്ഷ്മീസ്തനത്തിൽ ഉള്ളതും,
(വി വിെന്റ) അങ്ക(അവയവ)ത്തിൽ സം മിച്ചതും ആയ
കു മംെകാ ് അടയാളം വീണ ഉടൽ (വി വിെന്റ ഉടൽ
തെന്ന) എനി ് ആ യം എ ് അർത്ഥേയാജന.

ഇതിൽ ‘ങ്ക’- ാസം ഈ ൈവദർഭീരീതി ് ‘ഉപനാ�
ഗരികാവൃത്തി’ എ ം േപരു ്.

↑ 113. പരുഷവ്യഞ്ജന ാസം
ഗൗഡീരീതിയതായിടും:
തുണ വി മാ ാന്ത-
ൈ േലാക്യൻ ഭക്തവത്സലൻ.

ത്സ, പ്സ—ഇത്യാദി സകാരാന്തസംേയാഗങ്ങൾ, ക്ക,
—ഇത്യാദി േരഫസംേയാഗങ്ങൾ, ഹ്മ, —

ഇത്യാദി ഹകാരസംേയാഗങ്ങൾ, ശകാരഷകാര�
ങ്ങൾ—ഇത്യാദികൾ പരുഷവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, പരുഷ�
വർണ്ണ ായയായ വൃത്തിഗൗഡീരീതി.

േവെറ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↓ 186. ലക്ഷ്യംകൂടാെത ലങ്കാനഗരമതു തകർത്തക്ഷമം
രൂക്ഷനാകും

രേക്ഷാജാലാധിപത്യം തടവിന ദശകണ്ഠെന്റ കണ്ഠം
മുറിപ്പാൻ

ലക്ഷ്യംെവച്ച ചീറി തമണയുെമാരത മാം
രാമബാണം

രക്ഷിച്ചീടെട്ട നിത്യം കലിമലമകെലേപ്പാക്കി
നന്നാക്കി നെമ്മ. — െവണ്മണിന രി.

↑ 187. ഇക്കാർേമഘങ്ങൾതിങ്ങിെക്കാടുമുടികളിരുണ്ടിട്ടിതാ
െത െതക്കായ്

നി വീണു േഗാദാവരി ദരിയിൽ
മുഴങ്ങീടുമപ്പർവ്വതങ്ങൾ

ഊേക്കാടും തമ്മിൽ മുട്ടിത്തിരനിരചിതറിെക്കാ
ക ള്ളതാമി-

ദ്ദിക്കിൽ പുണ്യങ്ങളാമ ഴകളുമതിേഘാേഷണ
േചരു േഘാരം. — ഉത്തരരാമചരിതം.

□ പദ്യം 187. ‘േഗാദാവരി ദരിയിൽ വീ മുഴ ന്ന പർവ്വത�
ങ്ങൾ നി ’ എ ് രണ്ടാംപാദത്തിൽ അന്വയം.

↓ 114. േകാമളവ്യഞ്ജന ാസം
പാഞ്ചാലീരീതിയായിടും:
ലീലാേഗാപാലനാം ബാലൻ
സകലം മാലകറ്റണം.

മൃദുക്കൾ, അനുനാസികങ്ങൾ, ല, ഴ, ള—ങ്ങൾ ഇത്യാ�
ദികൾ േകാമളവ്യഞ്ജനങ്ങൾ.

ഉദാഹരണം:

↑ 188. ലീലാരേണ്യ വിഹഗമൃഗയാേലാലനാേയകദാ ഞാൻ
നീലാപാംേഗ കിമപി! നിഹനിച്ചീടിേനൻ

നീഡജെത്ത
മാലാർന്നാരാൽ മരുവുമിണെയക്ക നീ താം ച

േനതും
കാലാഗാരം സപദി കൃപയാ കാതേര!

െചാല്ലിയിേല്ല? — മയൂരസേന്ദശം.

ഈ രീതികൾ സമാസത്തിെന്റ ഏറ്റ റവു�
കൾ മുതലായ മ നിയാമകങ്ങളുമു ്. അതിൽ
‘ൈവദർഭീ’രീതി ് സമാസം അധികെപ്പടരുതു്;
‘ഗൗഡി’ സമാസഭൂയിഷ്ഠത േവണം. ‘പാഞ്ചാലി’
വളെര കുറഞ്ഞിരിക്കണം.

ഈ രീതിനിയാമകമായ വൃത്ത്യനു ാസത്തിനുപുറേമ
ാസത്തിനു് അേനകം ൈവചി ്യങ്ങൾ കവികൾ

കല്പിക്കാറു ്. അവെയ എല്ലാം പരിഗണിക്ക എ �
ള്ളതു് അസാദ്ധ്യമാെണങ്കിലും സാധാരണ ഉപേയാ�
ഗി വരുന്നവെയ മാ ം എടു കാണി .

2 ദ്വിതീയാക്ഷര ാസം

ഈ ാസം മലയാളികൾ വളെര ിയമാകയാൽ
ഇതിനു് േകരള ാസെമ േപർ കല്പിക്കാം.

ഉദാഹരണം:

↓ 189. ഹൃദ്യാനന്ദം നിരുപമതമം ന മദ്ദിവ്യമാേയാ-
രുദ്യാനത്തിൻ സുഖമനുഭവിേക്കണ

െമെന്നണ്ണെമങ്കിൽ
ഹൃദ്യാകാര! സ്ഥിതിെയാരു

നികുഞ്ജത്തിലാക്കീടണം നീ
പദ്യാ പാർശ്വസ്ഥലികളിലിറങ്ങാെത

യന്തർഹിതാത്മാ. — മയൂരസേന്ദശം.

ഇതിെന ഭാഷാകവികൾ തങ്ങളുെട കവിതാവനി�
ത ് ഒരു തിരുമംഗല്യെമ വിചാരി േപാരു .
േവെറ അലങ്കാരങ്ങൾ എ തെന്നയിരുന്നാലും ദ്വി�
തീയാക്ഷര ാസമിെല്ലങ്കിൽ േ ാകം േ ാകേമ അല്ല
എ കൂടി ശഠിക്കാൻ അവർ മടി ന്നില്ല. ഈ നാ�
ലക്ഷരങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി കവികുഞ്ജരന്മാർ
കാട്ടി ന്ന േഗാഷ്ടികൾ കാണുേമ്പാൾ േകാപത്തി�
ലും തുേലാം താപമാണുണ്ടാകുന്നതു്. ചിലർ യതിക�
െള എല്ലാം നിശ്ശങ്കം ഗളഹസ്തംെച ; മ ചിലർ
സാധുക്കളായ ശബ്ദങ്ങളുെട കഴുത്തറു ; എ �
േവണ്ട േകാലാഹലം പലതും കാണും. ഈ ാസ�
െത്ത ഉേപക്ഷിച്ചാലല്ലാെത നിരർത്ഥകശബ്ദ േയാ�
ഗം ഭാഷാകവിതയിൽനിെന്നാഴി നീ ന്നതല്ല.
ഓേരാ പാദത്തിലും ഓേരാ അക്ഷരം ാസത്തിെന്റ
ആവശ്യത്തിൻേപരിൽ നീക്കിവ ന്നതുെകാ കവി�
കൾ ് എ തെന്ന സ്വാത ്യഭംഗംവന്നാലും വരാം
എെന്നാരു േചാദ്യമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഈ തുച്ഛ�
മായ നിർബ്ബന്ധവും അനുഭവത്തിൽ, ആന ് അ �
ശം എന്നേപാെല, കവികൾ ് ഒരു വലിയ നിയ�

ണമായിട്ടാണു കാണുന്നതു്. പദ്യങ്ങളിൽ പദ �
േയാജനവിചാരം െച ന്നതായാൽ പാദാദിയിെല
പദങ്ങൾ പത്തിന വീതം ാസത്തിനു ബലിെകാ�
ടുക്കെപ്പട്ടവയായിരി െമ ള്ള വാസ്തവെത്ത ശപഥ�
പൂർവ്വം െവളിെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ മടി ന്നില്ല. “മുട്ടിയ�
പക്ഷം വേയ്ക്കാലു്” എന്ന മട്ടിൽ ാസഭക്തന്മാർ ചില
െപാ വരുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിെവച്ചി ള്ളതും ാസ�
ദീക്ഷയുെട ദുഷ്കരത ് ഒരു ലക്ഷ്യമാകു . ഒേര വർ�
ണ്ണെത്തത്തെന്ന ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ
ആ വർണ്ണത്തിനു സ്ഥാനസാമ്യമുള്ളവ േയാഗിച്ചാ�
ലും മതി എന്നാണു് ഇവരുെട മതം. അതിനാൽ,

↑ 190. ശു ീകൃതാശനവതംസശശാങ്കഭാസാ;
വിഖ്യാതകീർത്തിയുലകാകെവയന്നദാനാൽ;
ഭൃഗ്വാദിേസവിതപദൻ, ഭഗവാൻ ിേന ൻ,
വ്യാ ാലയാധിപതി വാഞ്ഛിതേമകിേടണം. — സ്വ.

□ പദ്യം 190. ശു ീകൃതാശൻ = ദി കെള െവളുപ്പിച്ച�
വൻ. അവതംസം = ശിേരാഭൂഷണം. വ്യാ ാലയം =
ൈവക്കം. ശിേരാഭൂഷണമായ ച െന്റ േശാഭെകാ ്
ദി കെള െവളുപ്പിച്ചവനും, അന്നദാനത്താൽ േലാകമാ�
െകപ്പരന്ന കീർത്തിയുള്ളവനും (ൈവക്കത്തമ്പലത്തിെല
ഊ ് സിദ്ധം) ഭൃഗു തുടങ്ങിയ ഋഷികളാൽ പൂജിതനും

ിേന നുമായ വ്യാ ാലയാധിപതി (ൈവക്കത്തപ്പൻ)
വാഞ്ഛിതേമകണം.

ഇത്യാദിേപാെല ഒരു വർണ്ണത്തിെന്റ വർഗ്ഗാക്ഷര�
ങ്ങളിൽ നാെലണ്ണത്തിെന നാലു പാദത്തിലുമായി

േയാഗിച്ചാലും കവി ് ാസഭംഗമഹാപാതകം
ഇെല്ല ് അവർ വിധി . എന്നാൽ ഈവിധം

ാസ തം അനുഷ്ഠി ന്നതുെകാ ് എ പുണ്യമാ�
െണ ് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.

എല്ലാ ഭാഷകൾ ം ബാല്യകാലത്തിൽ ാസപക്ഷ�
പാതം ഉണ്ടായിരുന്നി ള്ളതായി ലക്ഷ്യങ്ങളു ്. ഭാ�
ഷ ് ൗഢത വരുംേതാറും പദ്യകാരന്മാർ ാസ�
ത്തിൽ ീതി കുറയുെമ ചരി കാരന്മാരും സ്ഥാ�
പി . ന െട ഭാഷ ് ആ ൗഢത്വം ഇേതവ�
െര സിദ്ധിച്ചില്ലേല്ലാ എ ള്ള പരിതാപത്താലാണു്
ഈ കൃതെത്ത ഇവിെട ഇ യും വിസ്തരിക്കാനിട�
യായതു്.

അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ ് ഉദാഹരണങ്ങൾ േവ�
ണ്ടി അർവ്വാചീനകവികളുെട നാടക ന്ഥങ്ങേളയും
മ ം വായിേക്കണ്ടിവന്നതിൽ, ാസനിമിത്തം
ആ കവിതകൾ ് സംഭവിച്ചി ള്ള ന നതകൾ
അനുഭവെപ്പട്ടതിനാൽ ഈ ാേസാപാലംഭം വി�
വക്ഷിതത്തിലധികം തീക്ഷ്  ണമായി പരിണമിച്ചി�
ല്ലേയാ എ കൂടി ശങ്കി . കിളിപ്പാ മുതലായ

ാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽ ഛേന്ദാബന്ധത്തിനു് ദാർഢ്യം
കുറയുന്നതിനാലും, ആമാതിരി കവിതകൾ ജനിച്ച�
കാലത്തിൽ അച്ചടിയ ം മുതലായ സൗകര്യങ്ങൾ
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും പാദങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്ന�
തിനും മ ം ഇതു് ഒരുവിധം ഉപകാരകമായിരു .
ആ പൂർവ്വാചാരെത്ത മാണമാക്കി ഇക്കാല ്
സം തവൃത്തങ്ങളിൽ പദ്യങ്ങൾ രചി ന്ന കവി�
കൾ ാസത്തിനുേവണ്ടി യാസെപ്പടുന്നതു് വൃ�
ഥാ മമാകു എ താൽപര്യം ാചീനകവി�
കൾ ‘ദ്വിതീയാക്ഷര ാസ’െത്ത അലംഘനീയ�
മായി വിചാരിച്ചിരു എ ം പറയാൻ പാടില്ല.
‘ഇരുപത്തിനാലുവൃത്ത’ത്തിൽ പല പദ്യങ്ങളിലും ഈ

ാസം കാണുന്നില്ല.

ഉദാഹരണത്തിനു്,

↓ 191. മമ തരുണി! സീേത! പുനെരവിെട നീ േപാ-
യരികിൽ മമ വാ വാ സകലഗുണപൂർേണ്ണ!
തവ മുഖസേരാജം തരളമിഴി കാണാ-
ഞ്ഞഴൽ മനസി പാരം പരമശിവ ശംേഭാ!

‘ ീകൃഷ്ണചരിതം മണി വാള’ത്തിൽ അനുഷ്  ടു �
വൃത്തമായ എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ പല േ ാകങ്ങളിലും
ഈ ാസമില്ല. നമ്പ്യാർ, ീകൃഷ്ണചരിതത്തിൽ,

കാരസ്കരത്തിൻ കുരു പാലിലിട്ടാൽ
കാലാന്തേര ക ശമിപ്പതുേണ്ടാ?

ഇത്യാദി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ാസം ഥമാക്ഷര�
ത്തിൽ ആ ്. ‘ദിവ്യം കിഞ്ചന െവള്ളമു ്’
ഇത്യാദി ചില അർത്ഥ ധാനങ്ങളായ ഒറ്റേ ാകങ്ങ�
ളിലും ാസാഭാവം ഒരു േദാഷമായി ഗണിക്കെപ്പ �
കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ാസത്യാഗം പൂർവ്വാചാ�
രലംഘനെമ ം വാദിപ്പാനിടയില്ല. വശ്യവച ക�
ളായ മഹാകവികൾ സരസങ്ങളായ ദ്വിതീയാക്ഷര�

ാസങ്ങേളാടുകൂടി ചമ ന്ന മണി വാളേ ാകങ്ങൾ�
ള്ള രാമണീയകവിേശഷം ഒരിക്കലും ആർ ം

അപലപനീയമാകുന്നതുമല്ല. എന്നാൽ ആമാതിരി
കവിതകളിൽ ഥമാക്ഷര ാസേമാ തൃതീയാക്ഷര�

ാസേമാ ശൂന്യാക്ഷര ാസേമാ ആയാലും േശാഭ�
കുറവു വരു േണ്ടാ എന്നാണു പിന്നെത്ത ശങ്ക.

എല്ലാംകൂടി ആേലാചി േനാ േമ്പാൾ സ്വേത അഴ�
കുള്ള ആകൃതിെയ അലങ്കാരം അലങ്കരി ം; അതി�
ല്ലാത്തിട ് അലങ്കാരം ഒരു വൃഥാഭാരമാകുകേയ
ഉ എ േതാന്നിേപ്പാകു , എ ് ഈ കൃതാ�
നു കൃതവിചാരം ഇവിെട നില്ക്കെട്ട.

3 ആദി ാസം

അടുത്തടു ള്ള പദങ്ങെള ഒേര വർണ്ണംെകാ ്
ആരംഭിക്കയാകു ഇതിെന്റ സ്വഭാവം.

↑ 192. െചന്താർകാന്തികൾ ചി മന്തിസമയച്ചന്തം
ചമ ം ഭവാൻ

നീന്തിെച്ചന്നഥ നൃത്തമാടിയമരും േദവെന്റ
തൃൈക്കകളിൽ

ചുറ്റിപ്പറ്റിയവറ്റിലി മുതിരം
േതാരാെത്താരാന കിൽ-

േക്കാലം ചാർത്തണമാടൽവി മ രസാൽ കേണ്ടാെട്ട
നിൻ ഭക്തിെയ. — േമഘദൂതു്.

□ പദ്യം 192. ഇ ം + ഉതിരം, ആടൽവി ് + ഉമ എ ്
മൂ ം നാലും പാദങ്ങളിൽ പദേച്ഛദം. േചാര ഇ വീഴുന്ന
ആന കിൽേപാെല ശിവഹസ്തങ്ങളിൽ, അല്ലേയാ േമ�
ഘേമ നീ അലങ്കാരമായിത്തീരണം എ ് അർത്ഥേയാ�
ജന.

ഇതിൽ പല പദങ്ങളും ‘ച’കാരത്തിലും, ‘ന’കാരത്തിലും
ആരംഭി .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 193. വാനിൽ വായു വരുന്നേത വടിവിൽ
ശേ ാപലച്ഛായമാം

വാേനാർവർഗ്ഗവഴി വായ്ച്ച സുഖവുംപൂണ്ടി
േപാകു ഞാൻ

താേനതെന്ന തണുത്ത നീരു നിറയും
കാർേമഘഗർഭങ്ങളിൽ

താേന ം വലയാ വ ശകലംെകാണ്ടി രച്ചങ്ങെന
— ചൂഡാമണി.

□ പദ്യം   193. ഇ ദർശനാർത്ഥം പുറെപ്പട്ട വിദ്യാധരൻ
പറയുന്നതു്. വാനിൽ…വടിവിൽ = ആകാശത്തിൽ
അടി ന്ന കാ നല്ലവണ്ണേമ ്. ശേ ാ…വഴി ് =
ഇ നീലക്കല്ലിെന്റ നിറമുള്ള ആകാശത്തിൽ. (േദവവർ�
ഗ്ഗത്തിെന്റ സഞ്ചാരമാർഗ്ഗം ആകാശമാണേല്ലാ). താേന�

ം…ങ്ങെന = തെന്റ ൈകയിൽ കിട ന്ന വളയിൽ
പതിപ്പിച്ച വ ം ഉര െകാ ്.

ഈ ാസം നിരന്തരമായി െചയ്താൽ സ്വല്പം വിരസ�
മായിത്തെന്ന കലാശി ം. എങ്ങെന:

↑ 194. തേത്സവാർത്ഥം
തരുണസഹിതാസ്താ പാദാരവിന്ദാ-

സ്താമ്യ  ന്മധ്യാഃ സ്തനഭരനതാസ്താരഹാരാവലീകാഃ
താേരശാസ്യാസ്തരളനയനാസ്തർജ്ജിതാംേഭാദേകശ്യ-
സ്ത സ്ഥാഃ സ സ്തബകിതകരാസ്താല

വൃൈന്തസ്തരുണ്യഃ. — ശുകസേന്ദശം.

ഇതിനു് ഇം ീഷ്  കവിതകളിൽ അധികം ചാര�
മുള്ളതിനാൽ ‘ആംഗല ാസ’െമ ം സംജ്ഞെച�
യ്യാം.

4 അന്ത്യ ാസം

↓ 195. ദയെയാരു ലവേലശംേപാലുമില്ലാത്ത േദശം
പരമിഹ പരേദശം പാർക്കിലത്യന്തേമാശം;
പറകിൽ നഹി കലാശം പാർക്കിലിേങ്ങകേദശം
സുമുഖി! നരകേദശംതെന്നയാണ േദശം.

— െവണ്മണി അച്ഛൻ.
↑ 196. േകവലാത്മപുരുഷെന്റ പദത്താർ

ൈകവണങ്ങി വിനയെത്താടുരത്താർ
സപ്തമാമുനികൾ സമ്മതഭാരാൽ
സാത്ത്വികം തടകി േമനിയിലാരാൽ.

— കുമാരസംഭവം.
↓ 197. അകൃ ിമദ തിരനവേദ്യയം

അടു െചന്നിനിയനുപേശ്യയം
ആകൃതികണ്ടാലതിരംേഭയം
ആരാലിവൾതന്നധരം േപയം.

— നളചരിതം ആട്ടക്കഥ.

ഈ ാസം മഹാരാ ന്മാർ വളെര ിയമാക�
യാൽ ‘മഹാരാ ാസ’െമ േപരിടാം.

5 അഷ്ട ാസം

ര യതിയുള്ള പാദങ്ങളിൽ ഈരണ്ടക്ഷരങ്ങെള നി�
യേമന ആവർത്തിക്കയാകു ഇതിെന്റ സ്വഭാവം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↑ 198. ഈയാശങ്ക നിന യം തി ജനം
ഭീയാലധീരീകൃേത

േ യാനാശെപരു നിന്നിൽ
മരുവുന്നായാളിൈഹവാന്തിേക

ആയാസിപ്പവനബ്ധിനന്ദിനി
വശത്തായാലുമിേല്ലലുമാം

ീയാലീപ്സിതനായവൻ കഥമേഹാ!
ഭൂയാദ്  ദുരാപസ്തയാ. — ഭാഷാ ശാ.

□ പദ്യം 198. ഭീയാൽ അധീരീകൃേത! നിന യം ജനം�
തി ഈ ആശങ്ക, നിന്നിൽ ആശ െപരു മരുവുന്ന

േ യാൻ ആയാൾ ഇൈഹവ അന്തിേക. ആയാസിപ്പവനു്
അബ്ധിനന്ദിനി വശത്തായാലും ഇേല്ലലും ആം. ീയാൽ
ഈപ്സിതനായവൻ അേഹാ കഥം തയാ ഭൂയാത്  ദുരാപഃ
എ ് അന്വയം. ദുഷ്യന്തവാക്യം ശകുന്തളേയാടു്. നിന�

ശങ്കയുള്ളതാെര റിേച്ചാ അവനിതാ ഇവിെടയു ്.
ലക്ഷ്മീേദവിെയ െകാതി ന്നവനു് ആ േദവി അലഭ്യയാ�
േയക്കാം; എന്നാൽ ലക്ഷ്മീേദവിയാൽ െകാതിക്കെപ്പടുന്ന�
വൻ അവൾെക്കങ്ങെന അലഭ്യനാകും എ ് അർത്ഥേയാ�
ജന.

↓ 199. ആഴി ട്ടമതിെന്റ മദ്ധ്യഗതമാമൂഴിസ്ഥലാൽ
ാപ്തരായ്  

ചൂഴം േലാകെരയാകേവ ജലനിധൗ വീഴി
േമാദാത്മേക

താഴ നിറമാർന്ന പൂ കിലതും താഴ െചേമ്മ
ധരി-

േച്ചഴാമുത്സവവാസേര ശിബികേമൽ വാഴു
ലക്ഷ്മീവരൻ. — ഉത്സവ ബന്ധം.

6 ദ്വാദശ ാസം

ഒരു പാദത്തിെന്റ മൂ യതികളിലായി നിയേമന
മു ന്നക്ഷരങ്ങൾ ള്ള ആവൃത്തിയാകു ഇതിെന്റ
സ്വഭാവം.

↑ 200. മുട്ടാെതെയ െമാരു പട്ടാടതെന്ന തവ
കിട്ടാത്തേതാ പശുപേത!

േകട്ടാലുെമ ബത! കാട്ടാനതെന്റ തുകിൽ
െകട്ടാനര കുതുകം

പിട്ടാെയാരിക്കെലാരു കാട്ടാളേവഷമതു െകട്ടാൻ
തുനിഞ്ഞതുവശാൽ

മട്ടായെത മയി! കാട്ടാനിെത െകാതി
പട്ടാങ്ങതാരുമറിയാ. — സ്വ.

7 േഷാഡശ ാസം

നാലു യതികളുള്ള പാദങ്ങളിൽ നിയേമന നന്നാല�
ക്ഷരങ്ങളുെട ആവൃത്തി ഇതിനു് ആവശ്യമാകു .

ഉദാഹരണം:

↓ 201. രൂക്ഷമായ നിടിേലക്ഷണാഗ്നിയിലരക്ഷേണന ഹി
യുഗക്ഷേയ

കക്ഷതുല്യമുലകിക്ഷമാദികമുപക്ഷപിപ്പതിനു
ദക്ഷനാം

യക്ഷരാജസഖി ദക്ഷജാകണവനുക്ഷേകതു
കൃതലക്ഷണൻ

പക്ഷേമാടു പരിരക്ഷെചയ്യണമുേപക്ഷെയെന്ന്യ
വിഷഭക്ഷകൻ. — സ്വ.

□ പദ്യം 201. യുഗക്ഷേയ = ളയത്തിൽ. കക്ഷം =
പു ്. ഈ ക്ഷമാദികം ഉലകു് എ ് അന്വയം. ഉപക്ഷ�
പി ക = ഉപസംഹരി ക (നശിപ്പി ക). യക്ഷരാജ�
സഖി = കുേബരസുഹൃ ്. ഉക്ഷേകതു = കാള െകാടിയ�
ടയാളമായവൻ. കൃതലക്ഷണൻ = (ആയുധങ്ങളാകുന്ന)
അടയാളമുള്ളവൻ. വിഷഭക്ഷകൻ = ശിവൻ.

8 ലാടാനു ാസം

↑ 115. താൽപര്യമാ േഭദേത്താ-
ടാവർത്തിച്ചാൽ പദങ്ങെള
ലാടേദേശ നടേപ്പറും
ലാടാനു ാസമായിടും:

↓ 116. നര ഭാഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ
കുലശീലാദിെയന്തിനു്?
നര ഭാഗ്യമിെല്ലങ്കിൽ
കുലശീലാദിെയന്തിനു്?

താല്പര്യത്തിൽ മാ ം േഭദം കല്പി ് ഒേര പദങ്ങെള
ആവർത്തി ന്നതു് ‘ലാടാനു ാസം’. ലാടേദശ �
ള്ള1 വിദ്വാന്മാർ ് ഇതിൽ അധികം ിയവും, ഈ

1. ലാടേദശം ബേറാഡയും മ മാെണ ശബ്ദതാരാവലി.

മാതിരി ാസ േയാഗത്തിനു് ആ നാട്ടിൽ അധി�
കം ചാരവും ഉള്ളതിനാൽ ഇതിനിേപ്പർ സിദ്ധി .
ലക്ഷ്യത്തിൽ ഭാഗ്യെമാ െണ്ടങ്കിൽ മെറ്റാരു േയാഗ്യ�
തയും ആവശ്യമില്ല; അതുെകാ ് സകലതും വ �
െകാ ം എ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിെന്റ താല്പര്യം. ഭാഗ്യ�
െമാന്നിെല്ലങ്കിൽ മ േയാഗ്യതകെളല്ലാം നിഷ്ഫലമാ�
െണ ് ഉത്തരാർദ്ധത്തിെന്റ താല്പര്യം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 202. പഥ്യമിെല്ലങ്കിൽ േരാഗി
ഫലെമന്തൗഷധത്തിനാൽ?
പഥ്യമുെണ്ടങ്കിൽ േരാഗി
ഫലെമന്തൗഷധത്തിനാൽ?

— െക. സി. േകശവപിള്ള.
↓ 203. ദാരി ്യം വരുെമേന്നാർ

മൂഢൻ നല്കില്ല െത േമ
ദാരി ്യം വരുെമേന്നാർ
ബുധൻ ന ശക്തിേപാൽ.

— െക. സി. േകശവപിള്ള.
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9 യമകം

↑ 117. അക്ഷര ട്ടെമാന്നായി-
ട്ടർത്ഥം േഭദിച്ചിടുംപടി
ആവർത്തി കഥിച്ചീടിൽ
യമകം പലമാതിരി.

↓ 118. മാലതീമലർ േചർേന്നാരു
മാല തീജ്വാലെയന്നേപാൽ
മാലതീയിവേനകു
മാലതീതുല്യെയ നീ?2

2. മാലതീമലർ േചർേന്നാരു മാല തീജ്വാലെയന്ന�
േപാൽ മാൽ അതു് ഈ ഇവനു് ഏകു ; മാലതീതു�
ല്യ(ച ികേപാെല ശീതകാരിണി) എ നീ എ ്
അന്വയം.

രേണ്ടാ അതിലധികേമാ അക്ഷരങ്ങെളത്തെന്ന
അനു മം െതറ്റാെത ഒന്നായി ് ആവർത്തി ന്നതു്
‘യമകം’. ഇതിനു് പദാവൃത്തി മുതലായി അേനകം
േഭദങ്ങൾ വരാം. ഉദാഹരണം പദാവൃത്തി ള്ള�
തു്. അതിൽ ‘മാലതീ’ എന്ന അക്ഷരസംഘത്തിനു്
നാലു പാദത്തിലും അർത്ഥേഭദേത്താെട ആവൃത്തി.
വിരഹിവാക്യമായി ് അർത്ഥേയാജന.

പദാവൃത്തി ് ഉദാഹരണം:

↑ 204. െപണ്മണിവദനം കണ്ടാൽ
െവണ്മതി രെണ്ട േമവിടുന്ന മനം
ഉണ്മ നിനച്ചിതിെലല്ലാം
െവണ്മ തിരെണ്ട േമ വിടും നമനം. — സ്വ.

ീമുഖം കണ്ടാൽ രണ്ടാമെത്ത ച നാെണ ം
മ ം വിചാരി ന്ന എെന്റ മന ് തത്ത്വമാേലാചി ്
ഈവക മായകളിലുള്ള നമനം ( വണതെയ) എ ്
(ഏതുകാല ്) വിടും? (ഉേപക്ഷി ം). ഇതിൽ
ര ം നാലും പാദങ്ങൾ തുല്യങ്ങൾ.

ഒ ം മൂ ം പാദങ്ങൾ തുല്യമായിരി ന്നതി ് ഉദാ�
ഹരണം:

↓ 205. താരകളകളം കമലം
മുരളുെമാരളിപാളിയാൽ സര കളിൽ,
താരകളകളങ്കമലം3

ശരദി നഭസ്സിങ്കലും വിള . — സ്വ.

3. താരകൾ അകളങ്കമലം എ മൂന്നാംപാദം പദേച്ഛദം.

വണ്ടിെന്റ ശബ്ദത്താൽ ഉച്ചമായ േകാലാഹലേത്താ�
ടുകൂടീ ് താമര ക്കൾ സര കളിലും കളങ്കേലശംകൂ�
ടാെത നക്ഷ ങ്ങൾ ആകാശത്തിലും ശരൽക്കാല�
ത്തിൽ വിള എ ശരദ്വർണ്ണനം.

ഇനി യമകത്തിെന്റ ഏതാനും ചില ൈവചി ്യങ്ങൾ�
് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↑ 206. ഇത ഇത വാതു വരു
െവറ്റില തിന്നാെഞ്ഞനി വാ തുവരു
െകാടി ഇത പയ്യായിനിേമൽ
പക്വം തിന്നിെട്ടനി പയ്യായിനിേമൽ.

— വിദ്വാൻ വാസുന തിരി.

□ പദ്യം 206. വാതു വരു = വാസു ( ാമ്യം) വരു .
വാ തുവരു = വായ്  ഉണ . പയ്യായിനിേമൽ =
പയ്യാനി എന്ന മരത്തിേന്മൽ. പയ്യാ ഇനിേമൽ =
ഇനിേമൽ വിശ കയില്ല. പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത നാലു
വാക്യങ്ങളാണിവ.

↓ 207. അരിവമ്പടയും പടയും
പരിചിെനാടിടിനാദെമാെക്ക െവടിയും െവടിയും
മുകിൽനടുെകാടിയും െകാടിയും
പരിപശ്യ സുേര ദൃഷ്ടി െപാടിയും െപാടിയും.

— ഒറ്റേ ാകം.

□ പദ്യം 207. 178-ആം പദ്യത്തിെന്റ അടി റി േനാ�
ക.

↑ 208. കല്പ കല്പ പേദ പു ീ
സാരസ്യസാരസ്യനിവാസഭൂമിഃ
നാളീകനാളീകശരാർദ്ദിതാ സാ
മന്ദാക്ഷമന്ദാക്ഷരേമവമൂേച.

— നിവാതകവചകാലേകയവധം കഥകളി.

□ പദ്യം 208. കല്പ കല്പ (കല്പവൃക്ഷതുല്യനായ) പേദ െന്റ
പു ി ( ൗപദി); സാരസ്യസാര (രസികത്ത) ത്തിെന്റ
നിവാസഭൂമി; നാളീകനാളീകൻ (കാമേദവൻ); അവെന്റ
ശരത്താൽ അർദ്ദിത = പീഡിത. മന്ദാക്ഷമന്ദാക്ഷരം =
ലജ്ജെകാ താണ സ്വരത്തിൽ. ഊേച = പറ
എ ് അർത്ഥേയാജന.

↓ 209. ശമലമാർന്നിടുമീ വിഷയങ്ങളിൽ
മമകന്നിനി നിൻകൃപെകാ ഞാൻ

ഹിമഗിരീ സുേത! ശുഭപൂർണ്ണനാ-
യമരണം മരണംവെരയും സുഖം.

— ചങ്ങനാേശ്ശരി രവിവർമ്മേകായിത്ത രാൻ.

പുനരുക്തവദാഭാസം

↑ 119. പുനരുക്തവദാഭാസ-
മർത്ഥാവൃത്തി തീതിയാം:
മതി ച സൗന്ദര്യ-
മദം നിൻ മുഖദർശേന.

പര്യായങ്ങളായി വരാവുന്ന രേണ്ടാ മൂേന്നാ പദങ്ങെള
അടു േയാഗി ന്നതുെകാ ് അർത്ഥത്തി�
നു് ഥമദൃഷ്ടിയിൽ പൗനരുക്ത്യം േതാ ന്നതു്
‘പുനരുക്തവദാഭാസം’. ലക്ഷ്യത്തിൽ ‘മതി’, ‘ച ൻ’
ര ം ച പര്യായമാകയാൽ പുനരുക്തംേപാെല
േതാ . വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥത്തിനു് േഭദവും
ഉ ്.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 210. ൈകലാസാ ി മല േന്നാ-
രന്നിൻദാനയശസ്സിനു്
സർവ്വദാമരവൃക്ഷത്തിൻ-
വിജയം കളി േകളിഹ.

□ പദ്യം 210. അ ി–മല–കു ്; മരം = വൃക്ഷം; കളി =
േകളി എന്നിങ്ങെന പുനരുക്തവദാഭാസം. ൈകലാസവും
മല േപാകുന്ന (െവളു ള്ള) നിെന്റ ദാനയശസ്സിനു് കല്പവൃ�
ക്ഷത്തിെന്റ വിജയം കളിയാണു് എ ് അർത്ഥേയാജന.

ചി ം 3.1: പത്മബന്ധം

↑ 120. ലിപിവിന്യാസേഭദത്താൽ
പത്മാദ്യാകൃതി വന്നിടും
മാതിരി രചി ന്ന
പദ്യം ചി ാഖ്യമായതു്.

പത്മാദി പല പദാർത്ഥങ്ങളുെട ഛായ വരത്തക്കവി�
ധത്തിൽ അക്ഷരങ്ങെള േചർ ചമ ന്ന പദ്യം ചി�

െമ പറയെപ്പടു . ചി ം ഇ വിധെമ പരി�
േച്ഛദിപ്പാൻ പാടില്ല. കവികൾ മേനാധർമ്മംേപാ�
െല എ യും നിർമ്മിക്കാം. ബന്ധവിന്യാസത്തിെന്റ
ആവശ്യത്തിൻേപരിൽ ഒേര അക്ഷരംതെന്ന േ ാക�
ത്തിൽ പലയിട ം ഉപേയാഗെപ്പടുക, അനുേലാമ�
മായും തിേലാമമായും വായിച്ചാൽ ഒ േപാലിരി�
ക്ക മുതലായതാണു് ഇവയിൽ ചമല്ക്കാരബീജം. ചില�
തിൽ േ ാകത്തിനു െവളിയിലായി ‘ഉദ്ധാര’ങ്ങൾ കാ�
ണും. ഉദ്ധാരം എന്നാൽ മു ാലങ്കാരംേപാെല പുതിയ
സംഗതികെള ടി േ ാകത്തിൽ കല്പി കയാകു .
ഇന്ന അക്ഷരങ്ങൾ േചർത്താൽ ഉദ്ധാരെമ ് ഒരു നി�
യമവും േവണം. ഏതാനും ചി േഭദങ്ങെള താെഴക്കാ�
ണി . ഇവേയ്ക്കാേരാന്നിനും ലക്ഷണംെച ന്നതു്
അധികം േയാജനമുള്ളതല്ലാത്തതിനാലും സ്വയേമ
ലക്ഷ്യത്തിൽനി ഹിക്കാവുന്നതാകയാലും ഉദാഹര�
ണങ്ങെള മാ േമ ഇവിെട കാണി .

10 പത്മബന്ധം

↓ 211. കരുതീ ചലേല്ലാകകേല്ലാലകുലമാലിക
കലിമായങ്ങൾ കളക കളകണ്ഠീച്ഛ തീരുക. — സ്വ.

ചലേല്ലാകകേല്ലാലകുലമാലിക കരുതീ ് കലിമായ�
ങ്ങൾ കളക; കളകണ്ഠീച്ഛ തീരുക എ ് അന്വയം.
ആവർത്തി ന്ന സംസാരത്തിെന്റ സ്വഭാവം കരുതി
കലിമായങ്ങെള കളയണം; ീകളിലുള്ള ആ ഹവും
ശമിക്കണം എന്നർത്ഥം.

ചി ം 3.2: േവെറ ഒരുവിധം പത്മബന്ധം

11 േവെറ ഒരുവിധം പത്മബന്ധം

↑ 212. രാഗേരാഗപരാധീനചിത്തരായാൽ സുഖം വരാ
രാമനിൽ ഭക്തരായാേലാ സംസാരാർത്തിയദുസ്തരാ.

— സ്വ.

ചി ം 3.3: ച ബന്ധം

ചി ം 3.4: നാഗബന്ധം

12 ച ബന്ധം

↓ 213. രമ്യം രാക്ഷസസന്തതി യമദണ്ഡാഭം
വിരാജ േസ

ഗർേഭ ജ മഹർഷികന്യയതിനാൽ പൂർണ്ണം
ഭാവർഷണം

ചണ്ഡം രാവണമൗലിേമൽ നിയമിതം
സംപൂതധർമ്മാ മം

മ ീരഘുപുംഗവെന്റ ചരണം േസവിക്കണം
നിർമ്മമം. — സ്വ.

‘രാജരാജവർമ്മാ’ എ കവിനാമംെകാ ് സ്തംഭങ്ങ�
ളുെട മൂന്നാം കള്ളികളിൽ ഉദ്ധാരം.

13 നാഗബന്ധം

↑ 214. ീസീതാലക്ഷ്മണന്മാരരികിലിരുവരും േചർ
സേമ്മാദവാേയ്പാ-

ടുച്ചത്തീധൂമെമ ം വിലസിന വനഭൂവിൽ
ചിരെഞ്ചന്നമർ

താതൻവാക്യം നടത്തീട്ടമലമഹിമ ത ം
ഗുണേക്കൾവി പാകി-

േപ്പാന്നങ്ങാേമാദിതാത്മൻ വിരവിെനാടു
ഘനശ്യാമരാമ സീദ. — സ്വ.

14 രഥബന്ധം

↓ 215. രാമപാദങ്ങൾ െതാഴുതു പൂജെച വിധിച്ചേപാൽ
എ ം രാപകൽ ചില്ലീനചിത്താംേഭാജൻ രമിക്ക

നീ. — സ്വ.

“രാജരാജൻ രചിച്ചതു” എ ് മദ്ധ്യത്തിൽ ഉദ്ധാ�
രം.

15 ഗൂഢചതുർത്ഥപാദം

↑ 216. േസതുേരാപണമാഴി മുള്ളിൽ കല്പി സത്വരം
ദാരേക്ഷമെഞ്ചയ്ത മഹാൻ തുണ ക സദാ മമ. — സ്വ.

ഇനി അധികദുഷ്കരങ്ങളായ ചില ബന്ധങ്ങെള സം�
തത്തിൽത്തെന്ന ഉദാഹരി . ഇവ ഏതു ഭാ�

ഷയിൽ എഴുതിയാലും ലളിതമാകുന്നതു് യാസം
തെന്ന.

16 സർവേതാഭ ം

↓ 217. രമാദാസ സദാ മാരമാവസാരരസാവ മാ
ദാസാവ സാസാവസാദാസരസാനനസാരസ.

— സ്വന്തം (ചി നക്ഷ മാല).

രമാദാസ–സദാ–മാരമ–അവസാരരസ–അവ–മാ–
ദാസാവ–സ–അസാവസാദാസരസാനനസാരസ
എ ് പദേച്ഛദം. േഹ! രമാദാസ! (ലക്ഷ്മീഭക്ത)
മാരമ (കാമെനേപ്പാെല) േശാഭയുേള്ളാേവ! ദാ�
സാവ (ആ ിതരക്ഷക!) അസാവസാദാസരസാന�
നസാരസ (അവസാദംെകാ ്) അസരസം അല്ലാ�
ത്ത ആനനസാരസ(മുഖകമല)േത്താടുകൂടിയവേന!
സദാ മാ (എെന്ന) അവ (രക്ഷിച്ചാലും) എ ് ഒരു
രാജാവിേനാടുള്ള ാർത്ഥന.

17 അനുേലാമ തിേലാമസമം

↑ 218. ഭാസേതനവമാതീവ രസാഭാസ പിനാകിനാ
നാകിനാപി സഭാസാരവതീ മാവ ന േത സഭാ.

— സ്വന്തം (ചി നക്ഷ മാല).

ഇതു് േനേര വായിച്ചാലും തലകീഴായി വായിച്ചാ�
ലും ഒ േപാെല ഇരി ം. ഭാസേത–അനവമാ–
അതീവ–രസാഭാസ–പിനാകിനാ–നാകിനാ–അപി–
സഭ–അസാരവതീ–മാവ–ന–േത–സഭാ–എ ്
പദേച്ഛദം.

േഹ! രസാഭാസ (ഭൂമിെയെക്കാ ് േശാഭി േന്നാ�
േവ!) മാവ ( ീെകാ േശാഭി േന്നാേവ!) പിനാ�
കിനാ നാകിനാ അപി സഭ! (പിനാകപാണിയായ
േദവേനാടും തുല്യയായ േശാഭയുേള്ളാേവ!) േത സഭാ
(നിെന്റ സഭ) അസാരവതീന (സാരവതിയായി ം)
അനവമാ (നിർേദ്ദാഷിയായി ം) അതീവ ഭാസേത
(ഏറ്റം േശാഭി ) എ ് രാജ തി.



14 ഭാഷാഭൂഷണം

ചി ം 3.5: രഥബന്ധം



4
േദാഷ കരണം

“ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ ്” ഉണ്ടാകുന്ന = അലങ്കാരങ്ങെള +
വിവരിച്ചതിെന്റ േശഷം അവ ് സംഭവി ന്ന േദാഷ�
ഗുണങ്ങെള നിരൂപണം െച :

↓ 121. രസേക്കടുളവാ ന്ന
െതാെക്കയും േദാഷമാമത്
പദ, മർത്ഥം, വാക്യെമന്ന
മൂന്നിലും സംഭവിച്ചിടും.

വായി ന്നവർ മനസ്സിനു മടു വരു ന്നെതല്ലാം
‘േദാഷ’മാകു . കാവ്യത്തിെന്റ ജീവനായതു് രസം.
അതിെന്റ തീതി തടസ്സേമാ താമസേമാ ഉളവാ�

ന്ന ധർമം േദാഷമാകു . പദം, അർത്ഥം, വാ�
ക്യം, ഈ മൂെന്നണ്ണവും േദാഷത്തിനു് ആ യമായി
വരാം. അതിൽ പദെത്ത ആ യി നിൽ ന്നതു്
പദേദാഷം; അർത്ഥെത്ത ആ യി നിൽ ന്നതു്
അർത്ഥേദാഷം; വാക്യെത്ത ആ യി നിൽ ന്ന�
തു് വാക്യേദാഷം. നിത്യേദാഷം, അനിത്യേദാഷം
എ േദാഷങ്ങൾ േവേറ ഒരു വക വിഭാഗവുമു�

്. എ ം എല്ലായിട ം ഒരുേപാെല േദാഷമായി
നിൽ ന്നതു് നിത്യേദാഷം; ചിേലട ം ചിലേപ്പാ�
ഴും മാ ം േദാഷമായി വരുന്നതു് അനിത്യേദാഷം.
അതിൽ ആദ്യം പദേദാഷങ്ങെളപ്പറ്റി പറയു .

1 പദേദാഷങ്ങൾ

↑ 122. ദു വം, ച തസംസ്കാരം
അ യുക്തം, നിരർത്ഥകം

ാമ്യം, േനയാർത്ഥ, മ ീലം,
അ തീത, മവാചകം
സന്ദിദ്ധാനുചിതാർത്ഥങ്ങൾ
പദേദാഷങ്ങളാമിവ.

1.1 ദു വം
ഉച്ചരി ന്നതിനുള്ള േ ശം നിമിത്തം കർണ്ണകേഠാര�
മായി േതാ ന്നത് ‘ദു വം’.

ഉദാഹരണം:

↓ 219. മടി േവല െചയ്യാെത
മനം കാ ള്ള വാ കൾ
സ്വല്പവും സ്വാമിെയെക്കാ
കല്പിപ്പിപ്പതു കഷ്ടമാം. — സ്വ.

ഇതിൽ ‘കല്പിപ്പിപ്പതു’ എന്ന പദം വ്യാകരണ കാരം
സാധുവാെണങ്കിലും സഹൃദയന്മാർക്ക് തികടുവാ�
യി േതാ . ശബ്ദ േയാഗം കവിക്ക് ഇച്ഛേപാെല
െചയ്യാവുന്നതായിരിെക്ക ദുർഘടവർണങ്ങെളെക്കാ�

േ ാതാക്കൾ ് ഉേദ്വഗം ജനിപ്പി കയാകു
ഇവിെട ദൂഷകതാബീജം.1 രൗ ാദിരസത്തിലും ൈവ�

1. േദാഷത്തിനു കാരണമായി ള്ളതു്.

യാകരണാദികൾ വക്താക്കളായിരി േമ്പാഴും മ ം
ഇതിന് േദാഷത്വം സിദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ ദു വം
അനിത്യേദാഷമാകു .

1.2 ച തസംസ്കാരം
വ്യാകരണ കാരം െതറ്റായുള്ള ശബ്ദം ച തസംസ്കാ�
രം.

ഉദാഹരണം:

↑ 220. ആകാരംെകാണ്ടേഹാ! ന െട മുഖെമാടു േപാരി
േപാരായ്മേയാടും

രാകാരേമ്യ േപാേയാരളവു
കുമുദിനീേ യസിക്കായതിന്നാൽ

േശാകാരംഭം തുടങ്ങിെപ്പരുകി മിഴിയടച്ചി
േരാദിപ്പതിേപ്പാൾ

കാകാരാവച്ഛലത്താൽ െചവിയിലിത തറ
വല്ലാെത വ ്. — അതിേമാഹം നാടകം.

□ പദ്യം 220. അതിേമാഹം നാടകത്തിെല നായിക സ്വ�
ന്തം മുഖസൗന്ദര്യ ശംസേയാടു കൂടിയിണക്കി ഭാതം
വർണ്ണി േകൾപ്പി കയാണു്, നായകെന. എെന്റ മുഖ�
േത്താടു് ആകൃതി െകാ ് െപാരുതി ജയിക്കാനാവാ
ച ൻ മറഞ്ഞേപ്പാൾ അയാളുെട ഭാര്യയായ ആമ്പൽ കര�
യുന്ന ശബ്ദമാണേ കാക്കയുെട കരച്ചിൽ.

ഇവിെട ‘ആയതിന്നാൽ’ എന്നത് ദുഷ്ടം. വ്യാകര�
ണ കാരം ഉേദ്ദശികാവിഭക്തിയിൽ മാ േമ ദ്വിത്വ�
ത്തിനു വികല്പമു . േയാജികയിൽ ‘അതിനാൽ’
എേന്ന സുശബ്ദമാവുകയു .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 221. അേഹാവൃത്തി ഗതിയി-
ങ്ങേഹാ! കാണായ്കമൂലമായ്
മാനവന്മാരുര
മേനാസാക്ഷിവിരുദ്ധമായ്. — സ്വ.

ഇതിൽ ‘അേഹാവൃത്തി’യും ‘മേനാസാക്ഷി’യും സം�
തവ്യാകരണ കാരം മുറയ്ക്ക് അഹർവൃത്തി എ ം

മനസ്സാക്ഷി എ ം േവണ്ടതാകു .

േവെറയും ഉദാഹരണം:

↑ 222. കാമപാലപശുപാലസേമതൻ
താമേസനരഹിതം പുരി പുക്കാൻ
കാമിനീജനകടാക്ഷമതാകും-
ദാമഭൂഷിതമേനാഹരരൂപൻ.

— ീകൃഷ്ണചരിതം മണി വാളം.

ഇതിൽ ‘താമേസന’ എന്ന പദം ച തസംസ്കാരം. വി�
ളംബം എന്ന അർത്ഥമായ താമസശബ്ദം സം തമ�
ല്ലാത്തതിനാൽ ‘താമേസന’ എ സം തതൃതീയ
േചർത്തതു സാധുവല്ല.2 ഇത് ഒരിക്കലും സാധുവല്ലായ്ക�

2. ഇതു് ച തസംസ്കാരം.

യാൽ നിത്യേദാഷമാകു .

േവെറയും ഉദാഹരണം:

↓ 223. വട്ടംകൂട്ടി മഹാനേസ േഭാജനത്തിനു താമേസ
േഹതുേരഷ ജരഠൻ.

— അംബരീഷചരിതം കഥകളി.

എന്നാൽ,

↑ 224. മണ്ടന്തി പാന്ഥനിവഹാഃ പടിബന്ധേപട്യാ

ഇത്യാദി വിദൂഷകവാക്യങ്ങളിൽ ചിലതിനു് അേദാഷ�
ത്വം കല്പിക്കാം.

1.3 അ യുക്തം
നിഘ കാരവും മ ം സാധുവായിരുന്നാലും കാ�
ലേഭദംെകാ ം മ ം ചാര റവു വന്നി ള്ളതു്
‘അ യുക്തം’.

ഉദാഹരണം:

↓ 225. വി തി മുതുെവെള്ളരുേതറിയ
െവള്ളിമലയെന െണ്ടാരു കള്ളൻ.

— കിരാതം കഥകളി.

ഇവിെട ‘വി ്’ എന്നതു് അ യുക്തം; വിഷപര്യായ�
മായിരിക്കാെമ േതാ . േവേറ ഉദാഹരണം

↑ 226. രുേഷ്ടാഽസൗ ബത കാട്ടനും വിജയനും….”
— കിരാതം കഥകളി.

ഇതിൽ ‘കാട്ടൻ’ അ യുക്തം. കവിസമയെത്ത3 ലം�

3. കവിസേങ്കതം.

ഘിച്ചതിനുള്ള േയാജനെത്ത അേന്വഷി ന്നതി�
ലുള്ള സംരംഭത്തിൽ അർത്ഥ ീതി ് ഉണ്ടാകുന്ന
വിളംബമാകു ഇവിെട ദൂഷകതാബീജം.

1.4 നിരർത്ഥകം
വൃത്തപൂരണത്തിനും മ ം േവണ്ടി അർത്ഥവിവക്ഷ കൂ�
ടാെത േയാഗി ന്നത് നിരർത്ഥകം. ഉദാഹരണം
—

↓ 227. പാേട നാളം പിരി െള്ളാരു സരസിജെമാ ന്ന
മുഗ്ദ്ധാനനെത്ത

കൂട െടത്തിരിച്ചഗ്ഗതിയതിലുമേഹാ! ദക്ഷയാം
പക്ഷ്മളാക്ഷി

ബാഢം പീയൂഷവും വൻവിഷവുമധികമായ്
േതെച്ചടുത്തക്കടാക്ഷം

ഗാഢം മന്മാനസത്തിൽ കഠിനമിഹ
കുഴിച്ചിട്ടതിന്മട്ടിലാക്കി. — മാലതീമാധവം.

4ഇതിൽ ‘പാേട’, ‘അേഹാ’, ‘ബാഢം’, ‘വൻ’, ‘ഇഹ’

4. 3-ആം പദ്യം േനാ ക.

— ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരർത്ഥവിേ ഷേത്തയും കുറിക്കാ�
യ്കയാൽ നിരർത്ഥകങ്ങൾ. യാത്യാമുഹു…എന്ന േ ാ�
കത്തിെന്റ തർജ്ജമെയ േനാ േമ്പാൾ ‘ദക്ഷ’,
‘അധികമായ്’ ഇത്യാദിയും കൂടി നിരർത്ഥകങ്ങെള
ഗണിക്കെപ്പടും. ബന്ധൈശഥില്യവും, നിരർത്ഥകപ�
ദ േയാക്താവിെന്റ കൃതിയിൽ േതാ ന്ന ൈവമുഖ്യ�
വും മ ം ഇതിൽ ദൂഷകതാബീജം.

1.5 ാമ്യം
സഭയിൽ േയാഗിക്കത്തക്ക ൗഢത േപാരാത്ത�
ത് ാമ്യം. സാധാരണ ഇതിന് ‘കന്നത്തം’ എ ം
േപർ പറയാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം:

↑ 228. കഷ്ടം െവച്ച നി പിതൃപതിതനയൻ വായുജൻ
ൈകകുട

ധൃഷ്ടൻ പാർത്ഥൻ സേകാപം ധൃതിെയാടുടനുടൻ ക
തമ്മിൽ തിരുമ്മി

ഒ ം നന്നല്ലിെതന്നാ യമജർ ബഹുവിധം ഭാവേഭദം
നടി .

െപെട്ടന്നിേങ്ങാ ഞാനും തവ കഴലിണ
കണ്ടീടുവാൻ െവച്ചടി .

— ലക്ഷണാസംഗം നാടകം.

□ 228. സാംബെന ( ീകൃഷ്ണപു ൻ) കൗരവർ ബന്ധിച്ച
വിവരവുമായി ദ്വാരകയിെലത്തിയ നാരദൻ ീകൃഷ്ണ�
േനാടു്: പിതൃപതിതനയൻ = യുധിഷ്ഠിരൻ. യമജർ =
നകുലസഹേദവന്മാർ.

നാലാം പാദത്തിെല ‘െവച്ചടി ’ എന്നത് ാമ്യം.

േവേറ ഉദാഹരണം:

↓ 229. വാെക്കാെന്ന െട വായിൽനിെന്നാരുവിധം
വീണാലിതിേന്നതുേമ

നീക്കം പിെന്ന വരുന്നതെല്ലാരു മുഖം േനാ ം
നമുക്കില്ലതിൽ

വ ത്വെത്താടു രാജകല്പന വൃഥാ
ലംഘിച്ചിടുേന്നാർകെള-

ച്ച ശ്വാസെമാടിട്ടിഴ കഷണിപ്പി ം
കണെക്കന്നിേയ. — ഭഗവ ത് നാടകം.

ഇതിൽ നാലാം പാദത്തിെല മിക്ക പദങ്ങളും ാമ്യ�
ങ്ങളാകു . ഏതാനും കു ാമങ്ങളിൽ മാ ം നട �
ള്ള േദശ്യപദങ്ങെള േയാഗി ന്നതും ാമ്യദുഷ്ട�
െമ വിചാരിക്കെപ്പടും. കവി നാഗരികനെല്ല
െതളിയി ന്നതിനാൽ േ ാതാവിനു് ഉണ്ടാകുന്ന
ൈവമുഖ്യമാകു ഇതിൽ ദൂഷകതാബീജം.

1.6 േനയാർത്ഥം
അർത്ഥം വണമാ ത്താൽ സ്പഷ്ടമാകാെത ലക്ഷ�
ണംെകാ ം മ ം ഊഹിെച്ചടുേക്കണ്ടതായി വരുന്ന�
ത് േനയാർത്ഥം.

ഉദാഹരണം:

↑ 230. തരുണാരുണചാരുപങ്കജത്തിൻ-
കരണ റ്റി തകർത്തിടാെനാരു ം
ചരണം ഭവദീയെമാ തേന്ന
ശരണം േമ ധരണീധേര കേന്യ! — സ്വ.

ഇവിെട ‘കരണ റ്റി തകർത്തിടാെനാരു ക’
എന്നതിന് ലക്ഷണം െകാണ്ട് ‘ജയിക്ക’ എന്നർത്ഥം
വിവക്ഷിതം. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷണയിൽ സിദ്ധി�
േയാ േയാജനേമാ ഇല്ല.5

5. ശബ്ദാർത്ഥ കരണത്തിൽ ലക്ഷണാവിഭാഗം 160-ആം
കാരിക േനാ ക.

േവേറ ഉദാഹരണം:

↓ 231. മുക്തശങ്കമയി! നിെന്റ
മൃത സമയത്തിനർത്ഥവചനങ്ങളാൽ

വ്യക്തമാക്കിയിതനർഗളം ിയതേയവനാസ്സഖി
തവാന്തിേക

നിൽക്കേവ സുതനു!
ഭീതിെയന്തിനതിനീചനാകുമിവനിെപ്പാളീ-

യു പാപഫലേമാർത്തതി
വിപരീതമായനുഭവിച്ചിടും!

— മാലതീമാധവം, 5 — 26.

□ പദ്യം 231. അേഘാരഘണ്ടെനന്ന കാപാലികൻ മാല�
തിെയ ചാമുണ്ഡി ബലി െകാടുക്കാൻ തുട േമ്പാൾ
മാധവൻ അവിെട എത്തിേച്ചരുകയും, “ഛീ കള്ളാ, കാ�
പാലികാ” എ തുടങ്ങിയ അധിേക്ഷപവചനങ്ങൾ പറ�
യുകയും െചയ്ത േശഷം മാലതിേയാടു പറയു : നിെന്റ
മൃത സമയ ് അനർത്ഥ വചനങ്ങളാൽ (ഛീ കള്ളാ
ഇത്യാദി) അനർഗ്ഗളം ിയത മുക്തശങ്കം ഏവൻ വ്യക്ത�
മാക്കിേയാ ആ സഖി (കൂ കാരൻ) തവ അന്തിേക (നിെന്റ
സമീപ ) നിൽ േമ്പാൾ, തനി ഭീതിെയന്തിനു്?
അതിനീചനാകും ഇവൻ (അേഘാരഘണ്ടൻ) ഈ ഉ പാ�
പഫലം (നിെന്ന െകാല്ലാൻ മിച്ചതിെന്റ ഫലം) ഓർത്ത�
തി വിപരീതമായി അനുഭവി ം. (ഓർത്തതു് ഒരുവെള
െകാല്ലണെമ ്. അതിനു വിപരീതം—ഓർത്തവൻതെന്ന
ചാകുക. ഇവിെടയാണു് േനയാർത്ഥെമന്ന േദാഷം.)

രൂഢിയും സ്പഷ്ടമായ േയാജനവും കൂടാെത െച �
ന്ന ലക്ഷണെമാെക്കയും േനയാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹര�
ണമാകു . ഇതിൽ തീതി വിളംബം ദൂഷകതാബീ�
ജം.

1.7 അ ീലം
ലജ്ജ, ജുഗുപ്സ, അമംഗലം ഇവയ്ക്ക് ഇടെകാടു ന്നതു്
അ ീലം.

ലജ്ജ ് ഉദാഹരണം:

↑ 232. വീതാതങ്കം വിധു ീവടിവു വിധുരൻ ക
കാമിച്ചണഞ്ഞി-

േട്ടതാെണ്ടാെക്ക വർത്തിച്ചളവതരണം െചയ്ത
ൈചതന്യമൂർത്തി

ഭൂതാധീശൻ പുമാൻ െപെറ്റാരു പുതുമെപടും
പുണ്യനുണ്ണിക്കിടാവുൾ-

ജ്ജാതാനന്ദെത്താെടെന്നസ്സതതമഴകിൽ വീക്ഷി
രക്ഷിച്ചിടേട്ട! — െവണ്മണി മഹൻ.

□ പദ്യം 232. പുരന്ദരാരുണം നാടകത്തിെന്റ നാന്ദി. മൂന്നാം
പാദത്തിൽ ‘ദിവ്യനുണ്ണിക്കിടാവു്’ എ പാഠാന്തരം കാ�
ണു . വീതാതങ്കം = ലജ്ജകൂടാെത. വിധു ീവടിവു് =
വി വിെന്റ ീരൂപം. (വിധു = വി ) ഭൂതാധീശനും
ആയ ഉണ്ണിക്കിടാവു് എ മൂന്നാംപാദത്തിൽ അന്വയം.

ഇതിൽ ‘ഏതാെണ്ടാെക്ക’ എന്നത് ലജ്ജാവഹം.

ജുഗുപ്സയ്ക്ക് ഉദാഹരണം:

↓ 233. ഒഴി വി മറിഞ്ഞിടാെത-
െയാഴി മണ്ടിച്ചിലര യല്ല
തഴച്ച ഭീത്യാ ചിലർ കണ്ണട
മിഴി നി ചിലരുൾ മത്താൽ — ഭഗവ ത്.

□ പദ്യം 233. വിട് + മൂ ം = വി ം. വിട് = മലം.

അമംഗലത്തിന് ഉദാഹരണം:

↑ 234. സുരവസതിയിലാശെയങ്കിൽ േവേണാ-
തപമിതു, നിൻപിതൃഭൂമി ദിവ്യയേല്ല?
അഥ കണവനിെലങ്കിൽ േവണ്ടി, താരും
മണിെയ വരി ,മതാെരയും വരിക്കാ. —

കുമാരസംഭവം

□ പദ്യം 234. ശിവൻ പാർവ്വതിേയാടു് അവളുെട തപസ്സിെന്റ
വ്യർത്ഥതെയപ്പറ്റി പറയു . സുരവസതി = സ്വർഗ്ഗം.
മണി = രത്നം.

ഇതിൽ ‘പിതൃഭൂമി’ ശബ്ദം ശ്മശാനെമന്നർത്ഥമുള്ളതാ�
കയാൽ അമംഗലെത്ത വ്യഞ്ജിപ്പി . ‘പിതൃനാടു്’
എന്ന് വായി ന്നതായാൽ ഈ േദാഷത്തിന് അവ�
കാശമില്ല.

ഈ വകകൾ ലജ്ജാദികെള ഉദ്േബാധിപ്പി �
ന്നതിനാൽ രസാസ്വാദന ള്ള ൈവമുഖ്യജനനം
തെന്ന ഇവയിൽ ദൂഷകതാബീജം. ‘ശിവലിംഗ–
സുഭഗാ’ദിശബ്ദങ്ങൾ അതി സിദ്ധങ്ങളായിേപ്പാ�
യതിനാൽ ഈ േദാഷം അവെയ ബാധി ന്നില്ല.
അവയിൽ അവയവാർത്ഥെത്തക്കാൾ സമുദായാർത്ഥ�
ത്തിനാണ് ാബല്യം.

1.8 അ തീതം
ശാ മാ ത്തിലല്ലാെത േലാകത്തിൽ സിദ്ധി കുറ�
ഞ്ഞത് ‘അ തീതം’.

ഉദാഹരണം:

↓ 235. നേല്ലഴാെമടമുെണ്ട-
ങ്കിലില്ലംതാനി േലാകമാം
അെല്ലങ്കിേലാ നരകമാം
െചാേല്ലറുന്നി േലാകവും. — സ്വ.

ഇവിെട ‘ഏഴാെമടം’ എന്നതിനു ‘ഭാര്യ’ എന്ന അർ�
ത്ഥത്തിനു് േജ്യാതിശ്ശാ ത്തിൽ മാ േമ സിദ്ധി�
യു . അർത്ഥേബാധത്തിലുള്ള തീതിവിളംബം
തെന്നയാകു ഇവിെടയും ദൂഷകതാബീജം.

1.9 അവാചകം
വിവക്ഷിതമായ അർത്ഥെത്ത കുറിക്കാൻ ശക്തി�
യില്ലാത്തത് അവാചകം. ഇതു പലമാതിരിയിൽ
വരാം.

ഉദാഹരണം:

↑ 236. യാദവർ കുരുപാണ്ഡവാദിയിൽ
േഭദെമ നിരുപി േനാക്കിയാൽ
േമാദേമാടിവിെടയാരു മുമ്പിൽ വ-
ന്നാദരി മവേരാടു േചരണം.

ഇവിെട ‘ആദരിക്ക’ എന്നതിനു് ‘ക്ഷണിക്ക’ എന്നർ�
ത്ഥം ആവശ്യെപ്പട്ടിരി . ആ അർത്ഥം ശബ്ദത്തി�
നു് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവാചകം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 237. മന്നവരണിമണിമൗേല!
വന്ന വിേശഷം കഥിക്ക വഴിേപാേല
നന്ദി നമുക്കതിനാേല
വന്നീടും പാർക്കിലി െമേന്മേല. — ഭഗവ ത്.

ഇവിെട ‘നന്ദി’6 ശബ്ദം അവാചകം.

6. ‘നന്ദി’ ് സേന്താഷം എന്ന അർത്ഥം ആവശ്യെപ്പട്ടിരി �
.

േവേറയും ഉദാഹരണം:

↑ 238. ഇഹ സംസാരനീരാഴി
േദഹികൾക്കതിദുസ്തരം
കണ്ണൻ കരുണയാം കപ്പൽ
കിടെച്ചങ്കിൽ കടന്നിടാം. — സ്വ.

ഇവിെട ‘നീരാഴി’ ശബ്ദത്തിനു് സമു ം എന്നർത്ഥം.
അവയവാർത്ഥത്താൽ ജനി െമങ്കിലും കുളെമന്ന
അർത്ഥത്തിൽ ബലതരയായ രൂഢിയാൽ അതു
നിയമിക്കെപ്പ േപായതിനാൽ അശക്തി.

വിവക്ഷിതമായ അർത്ഥത്തിെന്റ അ തീതി തെന്ന
ദൂഷകതാബീജം; ആയതിനാൽ ഇതു നിത്യേദാഷവു�
മാകു .

1.10 സന്ദിഗ്ദ്ധം
അേതാ ഇേതാ വിവക്ഷിതെമ സംശയത്തിനു്
ആസ്പദമായതു് ‘സന്ദിഗ്ദ്ധം’.

ഉദാഹരണം:

↓ 239. സഖികളഴലിയ കാ േനാ ം
തകൃശയാമിവെളപ്പരി ഹിപ്പാൻ

അസുലഭനവെന താൻ വരുേന്നാ.
— കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട ‘എ ’ എന്നത് ‘ഏതു കാലത്ത്’ എന്നർത്ഥ�
മായ തദ്ധിതരൂപേമാ, ‘ഇ കാരം’ എന്നർത്ഥമായ
ഘടകനിപാതേമാ എ ് സേന്ദഹം. ആദ്യേത്ത�
തായാൽ ‘ഏതു കാലത്താണാേവാ അവൻ വരാൻ
േപാകുന്നത്?’ എന്ന് ഉത്കണ്ഠയിൽ അർത്ഥപര്യവ�
സാനം; രണ്ടാമതായാൽ, ‘അവൻ അസുലഭൻ എ �
തെന്ന വേന്ന േമാ’ എ നിരാശയിൽ പരിണാ�
മം. അതിനാൽ വിവക്ഷിതാർത്ഥം ടമാകുന്നതി�
നു് ‘അസുലഭനവേനതുനാൾ വരുേന്നാ’ എ പഠി�
ക്കണം. സംശയത്താൽ അർത്ഥേബാധത്തിനുള്ള

തിബന്ധം തെന്ന ദൂഷകതാബീജം. സേന്ദഹം
തെന്ന വിവക്ഷിതമായി ള്ള പഞ്ചനളീയാദി7 സ്ഥ�

7. സ്വയംവരമണ്ഡപത്തിൽ അ നളന്മാർ ഇരി ന്നതായും
അവരിൽ ഓേരാരുത്തർ ം യഥാർത്ഥ നളേന്റയും പിെന്ന
അതതു േദവന്മരുെടയും ഗുണവിേശഷങ്ങൾ ഏകകാല �
ണ്ടായിരുന്നതായും ദമയന്തി ക എ ൈനഷധത്തിൽ
വർണ്ണിച്ചി ്. ഇവിെട ഓേരാ നളെനയും വർണ്ണി �
േമ്പാൾ ദമയന്തി സേന്ദഹം വിവക്ഷിതമാണേല്ലാ.

ലങ്ങളിൽ ഇത് േദാഷമല്ല. ത ത, ഗുണമായി ചമ�
യുന്നതിനാൽ അനിത്യം. കൃേതാദാഹരണത്തിൽ
തെന്ന ‘കരിവിയലും കൃഷിേയവലാരിേപാെല’ എ �
ള്ള ഉപമാവാക്യമായ നാലാ ംപാദംകൂടി (ഏതു നാൾ)
േചർ േമ്പാൾ അന്വയസിദ്ധിക്കായി വിവക്ഷിതാർ�
ത്ഥെത്ത സ്വീകരിേക്കണ്ടിവരും.

1.11 അനുചിതാർത്ഥം
വിവക്ഷിതത്തിനു് വിരുദ്ധമായതു് അനുചിതാർ�
ത്ഥം.

ഉദാഹരണം:

↑ 240. നാലാണീഞങ്ങളൃത്വി കളപി ച ചടേങ്ങാതുവാൻ
വാസുേദവൻ

േമലാളാണീക്ഷിതീശൻ, പദസുത ഗൃഹീത താ
പത്നിയേല്ലാ

മാേലറും കൗരവന്മാരിവർ പശുകുലമാം
യുദ്ധമാമദ്ധ്വരത്തിൽ

ഭൂേലാേകശാൻ ക്ഷണി ന്നതിനിഹ പറെകാ
െപെട്ടന്നിദാനീം.

— േവണീസംഹാരം.

□ പദ്യം 240. ഭീമവാക്യം: യുധിഷ്ഠിരെന ഒഴിച്ചാണു നാ�
ലു്. ഋത്വിക് = യാഗ ിയ െച ന്നവൻ. േമലാൾ =
യജമാനൻ. ഈ ക്ഷിതീശൻ = യുധിഷ്ഠിരൻ. യാഗത്തിനു

തനിഷ്ഠയുള്ള പത്നി േവണെമ ്; അതു് ൗപദി.
അദ്ധ്വരം = യാഗം. ഭൂേലാേകശാൻ = (മ ) രാജാക്കന്മാ�
െര.

ഇവിെട യുദ്ധെത്ത അദ്ധ്വരമാക്കാനുള്ള സംരംഭ�
ത്തിൽ വീരന്മാരായ കൗരവെര പശുക്കളാക്കിയതു്
അനുചിതം. പശുശബ്ദം ഭീരുത്വെത്ത േദ്യാതിപ്പി�

; എതിർ ന്നവെര അല്ലാെത ഭീരുക്കെള
വധി ന്നത് വീരധർമ്മല്ല. ‘മാേലറും’ എന്ന കൗ�
രവവിേശഷണം ഈ അനൗചിത്യെത്ത ബല�
െപ്പടു കയും െച . വിരുദ്ധാർത്ഥ തീതി
ൈവരസ്യജനകമാകയാൽ േദാഷത്വം സ്പഷ്ടം.

↓ 123. ഇതിൽ ചിലതു വാക്യത്തിൽ
പദാംശത്തിങ്കലും വരാം.

േമൽ െചാന്ന പദേദാഷങ്ങളിൽ അ യുക്തെമാഴിെക
എല്ലാം വാക്യേദാഷമായി ം കാണും. ഇവിെട പല
പദം േചർന്നതു് വാക്യം എേന്ന വിവക്ഷിച്ചി .
ഒറ്റപ്പദത്തിൽ മാ ം സംഭവിക്കാവുന്നതിെനയാണു്
പദേദാഷെമ ഗണിച്ചതു്. എന്നാൽ ഉദാഹരണ�
ങ്ങളിൽ ചിലതു് സമാസപദമായി ം വ േപായി �
ണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പദമായുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ സ്വയം
ഊഹിക്കാവുന്നവയാകു . ഏതാനും ചിലതു പാദാം�
ശത്തിലും സംഭവി ം.

വാക്യേദാഷമായി വരുന്നതിനു് ഏതാനും ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ: ദു വം ( തികടു)

↑ 241. െതെറ്റന്നാ െമയ് ലയിേച്ചാ മമ ഹൃദി നിഴലിേച്ചാ
വരേച്ചാ പണിേഞ്ഞാ,
പറ്റിേച്ചാ േചർ , വ പ്പശയിലിഹ പതിേച്ചാ
കുഴി ള്ളിൽ െവേച്ചാ? — മാലതീമാധവം.

↓ 242. ചു ം നല്ല കരി െനൽകൃഷി െകാടൂരാർ
െതക്കതൃ ം വട-

ക്കറ്റം കാണിതുതെന്ന, േമലതിരുമാം േചണാർന്ന
ഗൗണാനദി.

ആറ്റിൻ ൈകക്കിതരാപഗാ സൃതൈകേത്താടും
കിഴക്കന്തമായ്

ചു ,ന്നിസ്ഥലേവശ്മ താഴിയഘടസ്ഥാേന കൂടീ കുടീ.
— മേനാരമാവിജയം.
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□ പദ്യം 242. മേനാരമ സ്സ് (േകാട്ടയം) സ്ഥിതി െച�
ന്ന സ്ഥല ം വർണ്ണ്യം. ചു ം കരി -െനൽ ഷി,

െത ം വട ം െകാടൂരാർ. പടിഞ്ഞാറു ഗൗണാന�
ദി. ആറ്റിൻ....േത്താടും = ആറിനു ൈകവഴിയായി ള്ള
(ഇതരാപഗ) മ പുഴകളും ൈകേത്താടുകളും, കിഴക്ക�
ന്തമായ് ചു = കിഴേക്ക ദിേക്കാളം ചു . ഇസ്ഥ�
ലം....സ്ഥാേന = ഈ സ്ഥല ള്ള െകട്ടിടങ്ങളുെട താ�
ഴിക ടംേപാെല. അ കൂടീ = സ്സ്. കുടീ = െകട്ടിടം
(സ്ഥിതിെച ) ‘െതക്കതൃ ം’ ദുശ്  വം.

‘ച തസംസ്കാരം’

↑ 243. നലമുെള്ളാരു നവഗുണപരിമളെന
നളെനെന്നാരു നൃപെന അവൾ വരി .

— നളചരിതം കഥകളി.

ഇവിെട ‘പരിമളെന’ എന്നതു് ‘നൃപെന’ എന്നതിെന്റ
വിേശഷണമായി ് കവി വിവക്ഷിച്ചിരി . വിേശ�
ഷണങ്ങൾ ് വിഭക്തിെച ന്നതു് ഭാഷാവ്യാകരണ�
വിരുദ്ധമാകയാൽ ച തസംസ്കാരം.

നിരർത്ഥകം

↓ 244. അത്യന്തം െമയ് സ്വേതതാനതിലളിതമേഹാ!
സൗകുമാൈര്യകസാരം

സത്യംതാൻ പാർ കണ്ടാൽ പുനരപി നിതരാം
മാരനും രനേ . — മാലതീമാധവം.

ഇതിൽ രണ്ടാ ംപാദത്തിൽ ‘നിതരാം’ എ വെര
ഉള്ള ഭാഗം ‘നിരർത്ഥക’മാകു .

ാമ്യം

↑ 245. എേന്താ കഥി ന്നതു നീയിടഞ്ഞാ-
െലന്താണു േതങ്ങാ ലയാെണനി ്.

— െവണ്മണി മഹൻ.
↓ 246. നിലയ്ക്കാത്ത േമാഹം നിനച്ചങ്ങിടഞ്ഞാ-

ലുലേക്കെട മൂടാെണനിെക്ക േചതം.
— െവണ്മണി മഹൻ.

േനയാർത്ഥം

↑ 247. േയാഗിമാർ സതതം െപാ ം
തുഞ്ചെത്തത്തള്ളയാരേഹാ!
നാഴിയിൽ പാതിയാടീലാ
പലാകാേശന വാ ന വാ. — നമ്പ്യാർ.

□ പദ്യം 247. േയാഗികൾ ധ്യാനസ്ഥിതരാകുേമ്പാൾ ൈക�
വിരൽ നാസാ ത്തിൽ മുട്ടി െവ ം. നാഴിയിൽ പാ�
തി = ഉരി. പല = ബഹു. ആകാശം = മാനം. വാ-ന-�
വാ = ആേണാ അല്ലേയാ?

ഇതിൽ ‘മൂക്കറ്റെത്ത അമ്മാർ ഉരിയാടീല്ല. ബഹുമാ�
നംെകാേണ്ടാ അല്ലേയാ?’ എന്നർത്ഥം ഊഹിെച്ചടു�
േക്കണ്ടതായിരി .

അ ീലം

↓ 248. പറിേച്ചാരചലത്തിെന്റ
പാറ വടതിൽ പുരാ
നിറുത്തിേഗ്ഗാപെരക്കാത്ത
നീരിത്താർനയനൻ തുണ. — സ്വ.

ഇതിൽ ഒന്നാം പാദം പദേച്ഛദം െകാ ് ീഡാജുഗു�
പ്സകെള ഉളവാ .

പദേദാഷങ്ങളിൽ പലതും പദാംശത്തിലും സംഭവി�
ം. അവ ് ഉദാഹരണങ്ങൾ സ്വയം ഊഹി െകാ�
ക. ന്ഥവിസ്തരഭയത്താൽ ഇവിെട അവെയ ഉദാ�

ഹരി ന്നില്ല.

അനന്തരം വാക്യത്തിനുമാ ം വരുന്ന േദാഷങ്ങെള�
പ്പറയു :

2 വാക്യേദാഷങ്ങൾ

↑ 124. ിഷ്ടം വിരുദ്ധബന്ധാഖ്യം
വിസന്ധിഹതവൃത്തവും
ഉക്തന നാധികപദം
സമാപ്ത പുനരാത്തവും.

↓ 125. പതൽ കർഷം സങ്കീർണ്ണം
അഭവന്മതേയാഗവും
ഗർഭിതാനുക്തവാച്യങ്ങൾ

സിദ്ധിഹതവും പുനഃ
↑ 126. അവിമൃഷ്ടവിേധയാംശം

അസ്ഥാനസ്ഥപദം തഥാ
വിരുദ്ധബുദ്ധി ദവും
ഭഗ്ന മമ മം
പെത്താൻപതിവ േദാഷങ്ങൾ
വാക്യമാ ത്തിനുള്ളവ

2.1 ിഷ്ടം
അർത്ഥ തീതിയിൽ േ ശമുള്ളതു് ‘ ിഷ്ടം’. േ ശം
വരുന്നതു് ദൂരാന്വയം െകാണ്ടാകു .

ഉദാഹരണം:

↓ 249. സന്ധി ം ലക്ഷണാസംഗമതഴെകാടുതാൻ
േചർ സാംബ െമാന്നായ്

ബന്ധി ം െചഞ്ചിട ടിനുമിളകുകിലും ഗംഗയാൽ
ഭംഗിയാക്കി.

എെന്താെക്കക്കാട്ടിെയന്നാലതു മുഴുവനുേമ െവണ്മയാം
േരവതീശൻ-

തൻ തൽകാലപ്പകിട്ടാലരുണിതകിരണം
നിങ്ങെളക്കാത്തിടേട്ട. — ലക്ഷണാസംഗം.

□ പദ്യം 249. ലക്ഷണാസംഗത്തിെല നാന്ദി. ഇളകുകി�
ലും ഗംഗയാൽ ഭംഗിയാക്കി ബന്ധി ം െചഞ്ചിട �
ടിനും, സാംബ ം, സന്ധി ം ലക്ഷണാസംഗം അഴു�
െകാടു താൻ ഒന്നായ് േചർ ് എ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ
അന്വയം. േരവതീശൻ എന്ന വാക്കിൽ േ ഷം. ച ൻ
എ ം ബലഭ ൻ എ ം അർത്ഥം. ച ൻ ശിവജഡ
(ലക്ഷണാസംഗം) അടയാളം െകാടു . ബലഭ ൻ
സാംബനു് ലക്ഷണയുമായി സംഗം േചർ . എെന്താ�
െക്ക…െവണ്മയാം = എല്ലാറ്റിെനയും െവളുപ്പി എ
ച പക്ഷത്തിൽ. ഏതു വൃത്തിയും കീർത്തിയുണ്ടാ �

എ ബലഭ പക്ഷത്തിൽ. അരുണിതകിരണം—
ഉദയാവസരത്തിെല ഇളം ചുവെപ്പ ് ച പക്ഷത്തിൽ.
േകാപം െകാ ചുവന്ന കാന്തി എ ബലഭ പക്ഷ�
ത്തിൽ. ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയ സാംബെന കൗരവന്മാർ
വി െകാടുക്കാഞ്ഞതിൽ ബലഭ ൻ േകാപി കലപ്പെകാ�

കൗരവമന്ദിരം ഗംഗയിെലാഴുക്കാെനാരുങ്ങിയതാണ�
േല്ലാ ലക്ഷണാസംഗത്തിെല നാടകീയ സംഘട്ടനം.

2.2 വിരുദ്ധബന്ധം
വിവക്ഷിതമായ രസത്തിനു് വിരുദ്ധമായ ബന്ധം ഉപ�
േയാഗി ന്നിട ് വിരുദ്ധബന്ധം.

ഉദാഹരണം:

↑ 250. േ മം പരം ണയമീടുറ്റതായ് പരിചയാലുള്ള
രാഗമിവേച-

ർന്നാമ േന യുെട ജാത്യാ മേനാജ്ഞതെപടും
േചഷ്ടകൾ ബത ഞാൻ

പാ ീഭവിക്കണമനല്പാശേയാടുമവേയാർ
ത്താലുമുൾത്തടമുടൻ

േപർെത്താന്നിലും െചറുതു േചരാെത സാ പരമാ
നന്ദസത്തിൽ മുഴുകും. — മാലതീമാധവം.

ഇതിൽ ടവർഗം, ർത്ത, മുതലായ പരുഷവർണ�
ങ്ങളുെട ആധിക്യം കൃതമായ ശൃംഗാരരസത്തിന്

തികൂലം.

േവേറ ഉദാഹരണം:

↓ 251. ദുഃഖംെകാേണ്ടാ ഭയാദ്വാ പദനൃപസുതൻ ത േട
പാണി മൗലൗ

െവ ം േനരം പിതാ േമ ഝടിതിയിതു
തടുത്തീലെയ ള്ളതാസ്താം

മൂർഖന്മാർമുമ്പനാം നിൻ തലയതിലിഹ ഞാെന േട
വാമപാദം

െവ േന്നൻ ശക്തെനന്നാകിലതു ബലനിേധ!
സാ തം നീ തടുേത്താ! — േവണീസംഹാരം.

അശ്വത്ഥാമാവ് േദഷ്യെപ്പട്ട് വിറ ംെകാണ്ട് പറയുന്ന
ഈ േ ാകത്തിൽ പരുഷവർണങ്ങൾ കുറ േപായ�
ത് രൗ രസത്തിന് വിരുദ്ധം.

↑ 252. ദുഃഖത്താേലാ ഭയാദ്വാ പദനൃപസുതൻ ഹസ്തമാ
മസ്തകത്തിൽ

േചർ ം േനര താതൻ മമ ഝടിതി
തടുത്തില്ലെത ള്ളതാസ്താം

മൂർഖന്മാർമുമ്പനാം നിൻ മുടിനടുവിലിടങ്കാലിതാ
മുെഷ്കാേട ഞാ-

നിക്കാലം െവച്ചിടുേന്നനതു സപദി തടുത്തീടു നീ
ശക്തെനങ്കിൽ.

എേന്നാ മേറ്റാ േഭദെപ്പടുത്തിയാേല രൗ ത മതിയാ�
കു .

2.3 വിസന്ധി
വിരൂപമായ സന്ധിയുള്ളത് ‘വിസന്ധി’. ൈവരൂപ്യം
നാലു മാതിരിയിൽ വരാം. (1) സന്ധികാര്യം െചയ്യാ�
തിരി ക. (2) കർണ്ണകേഠാരമായ പദേയാഗം (3)
സന്ധിേച്ചർച്ചയാൽ അ ീലാർത്ഥ തീതി (4) സം�

തസന്ധികാര്യം അടു നിൽ ന്ന മലയാളപദ�
െത്ത ബാധിക്ക.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↓ 253. (1) ഉപകാരവിധൗ ത്വമസ്യ ശക്തൻ
അപി ജീവൻ പുനെരന്തിനി കാരം.a1

— േവണീസംഹാരം.

a1. ശക്തൻ + അപി–ശക്തനപി എ സന്ധി വേരണ്ടതു
വന്നിട്ടില്ല.

↑ 254. എേന്ന അേദ്ദഹമാണീയിവനിതിവിധമാം
ത്യഭിജ്ഞാന്വിതം േപാൽ.

— മാലതീമാധവം.

ഇവിെട, വ്യാേക്ഷപകനിപാതമായ ‘എേന്ന’ എന്നത്
അടുത്ത ‘അേദ്ദഹം’ എന്ന പദേത്താട് സന്ധിേചരാ�
െത നിൽ .

↓ 255. (2) ചന്തം േചർന്നണയെട്ടയാരൃതുവുെമാ ദ്യാന�
േശാഭയ്ക്കിനി.

— ചൂഡാമണി.

ഇതിൽ ആർ + ഋതു എന്ന സന്ധി ദു വമായിരി �
.

↑ 256. (3) മറഞ്ഞാനുമ്പേരാേടവ-
േമാതീട്ടംേഭാജസംഭവൻ. — സ്വ.

ഇതിൽ രണ്ടാംപാദത്തിെന്റ ആദ്യപദങ്ങളുെട സന്ധി�
യിൽ അ ീല തീതി.

↓ 257. (4) പദാൽ പദമിളച്ചിടാതവനല്ല ഞാേനാഽഥവാ.
— േവണീസംഹാരം.

ഇവിെട ‘ഞാേനാ’ എന്നതിൽ ഭാഷയിെല വികല്പനി�
പാതമായ ‘ഓ’കാരത്തിനു് അടുത്ത ‘അഥവാ’യിെല
അകാരേത്താടു് േ ഷസന്ധി ദുഷ്ടം.

↑ 258. ഗുേരാർഞാംശ്ചരണാവി
വേന്ദ എെന്ന േമനഘൗ. — സ്വ.

□ പദ്യം 258. ഗുേരാഃ + ഞാൻ + ചരണൗ + ഇ +
വേന്ദ + എെന്ന േമ + അനഘൗ എ പദേച്ഛദം. സം�

തസന്ധികൾ വന്നതിൽ കർണ്ണകേഠാരത.

ഇത്യാദി േയാഗിച്ചാൽ കർണ്ണകേഠാരമായിരി ം
എന്നതിന് എ സേന്ദഹം?

2.4 ഹതവൃത്തം
വൃത്തവിഷയത്തിൽ േദാഷെപ്പട്ടതു് ‘ഹതവൃത്തം’.
ഇതു് പലവിധത്തിലും വരും. ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↓ 259. ജഗാദ മന്ദം ഗജരാജഗാമിനി
ഗതാമുകുന്ദസ്യ പദാരവിന്ദം
സ്വേസാദരം ാപ്തദരം ദേരാദരീ
േമാൿതും ശുചാ േമചകചാരുകുന്തളാ.

— രുൿമാംഗതചരിതം കഥകളി.

ഇവിെട ‘വംശസ്ഥയും’ ‘ഇ വംശയും’ േചർന്ന ഉപ�
ജാതിവൃത്തത്തിനു് രണ്ടാ ംപാദത്തിൽ ഒരക്ഷരം കുറ�

േപായതിനാൽ ഛേന്ദാഭംഗം.

↑ 260. ചാര േള്ളാന്നതിൽ ത/െന്നയുമിഹ ശരിയായ്
ദൃഷ്ടി ത ന്നതിേല്ല

പാരം ശീലിച്ച കാര്യ/ത്തിലുമുടനുളവാ/കുന്നിേതറ്റം
മാദം

േപാേരതും ശീതമാം െപാ/യ്കയുമുഡുപതിയും
താപശാന്തി ചിത്തം

ൈസ്ഥര്യാേപതം മി /ന്നിതു ചിലതു
വിചാ/രിക്കയും െചയ്തിടു .

ഇവിെട ഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിനു് 7, 14, 21 എ ് മൂ
യതികളായി ് നാലുപാദത്തിലും കൂടി 12 യതിസ്ഥാ�
നങ്ങളുള്ളതിൽ ചരിഞ്ഞ വരെകാണ്ട് കാണിച്ചിരി �
ന്ന കാരം ആറുസ്ഥലങ്ങളിലും യതിഭംഗം വന്നിരി�

. ചില കവികൾ യതിഭംഗെത്ത േലശം വകവ�
ന്നില്ല. എന്നാൽ ശാലിനി, മാലിനി, മന്ദാ ാന്ത,

ശിഖരിണി, ഹർഷിണി മുതലായ യതിദാർഢ്യ�
മുള്ള വൃത്തങ്ങളിൽ യതിഭംഗം ഒരു ബലേദാഷം
തെന്നയാെണന്ന് അനുഭവസിദ്ധമാകു . കൃതി

ത്യയവിഭാഗം െകാേണ്ടാ സന്ധിേഛദംെകാേണ്ടാ
ഏതുവിധത്തിെലങ്കിലും ഒരു േവർതിരിപ്പിന് മാർഗമു�
േള്ളടത്ത് യതിഭംഗേദാഷം കല്പിേക്കണ്ടതില്ല. അതി�
നാൽ താെഴ കാണി ന്ന പാദങ്ങളിൽ യതിഭംഗമി�
ല്ല.

i മത്യാേമാർ /ന്നീല ഞാൻ േവട്ടതായി
— ശാകുന്തളം.

ii െതരുെതെരയുരെചയ്തീ/ടുന്നിതാ ചാരുവാക്യം
— സ്വ.

iii ആേലാചി/പ്പതിനുമിെത ര മ്യമേ — സ്വ.

പദ്യങ്ങൾ രണ്ടർദ്ധങ്ങളായി ് പകുക്കെപ്പടുന്നതി�
നാൽ ര ം മൂ ം പാദങ്ങൾ തമ്മിൽ സന്ധിസമാ�
സാദികൾ െചയ്താലും വൃത്തേദാഷം.

ഉദാഹരണം:

↓ 261. കൂർ കൂടുെമാരു ബുദ്ധിെകാ ക-
ണ്ടീ വൃത്തി പിഴെയ െവച്ചതിൻ
തീർ െച കൃപെവെച്ചനി നീ
മാ തന്നതിനു ൈകെതാഴു ഞാൻ.

— ലക്ഷണാസംഗം.

ഇവിെട ‘അതിൻ തീർ ്’ എ സമാസം.

പാദാന്തലഘുവിനു് വികേല്പന ഗുരുത്വം വിധിച്ചി �
െണ്ടങ്കിലും അതിെന ‘ഇ വ ’, ‘വസന്തതിലകം’
മുതലായി അപൂർവം ചില വൃത്തങ്ങളിേല കവികൾ
ഉപേയാഗിക്കാറു . അതിനാൽ മ വൃത്തങ്ങ�
ളിൽ പാദാന്തലഘുവിെന ഗുരുവാക്കിക്കല്പി ന്ന
‘ഹതവൃത്ത’േദാഷമായിത്തീരും.

ഉദാഹരണം:

↑ 262. ദ്വിജചപലതമൂലമിെന്നനി
സഖിത നിനെച്ചാരു േചാദ്യമു െചയ് വാൻ.

— കുമാരസംഭവം.

ഇ വ ാവസന്തതിലകങ്ങളിലായാലാകെട്ട ഇത്
േദാഷമല്ല.

എങ്ങെന:

i പതി താവൃത്തിയിൽ നിഷ്ഠമൂല-
മസാദ്ധ്യയാേമെതാരു സുന്ദരാംഗി

— കുമാരസംഭവം.
ii അേദ്ദവെനസ്സപദി പാർ വിയർ െകാ

നീങ്ങാെനടുത്ത പദമൂഴിയിലൂന്നിടാെത.
— കുമാരസംഭവം.

ചി കെള 8ആധ്മാനം െച ഗുരുവാ ന്നതും ഹതവൃ�

8. ശക്തിെകാടു ക

ത്തേദാഷം തെന്ന.

ഉദാഹരണം:

↓ 263. ഒന്നായ് ാഹ്യയിവൾ പരി ഹഗേണ
— ശാകുന്തളം.

േകവലം വൃത്തത്തിെന്റ ആവശ്യത്തിനു മാ ം േവ�
ണ്ടി ചില നിപാതങ്ങളുേടയും ത്യയങ്ങളുേടയും സ്വ�
രങ്ങെള കുറു കയും നീ കയും െച ന്നതും സഹൃദ�
യർ ് കർേണാേദ്വജകമാകയാൽ ഹതവൃത്തെമ �
തെന്ന ഗണിക്കെപ്പേടണ്ടതാകു .

എങ്ങെന:

↑ 264. (a) പാരിന്നധീശ! തവ നന്ദനനെല്ല രാമൻ.
— ഉത്തരരാമചരിതം.

(b) …പാരിതു ഭരി ന്നിെല്ല വിൿേറ്റാറിയാ.
— സുഭാ.

(c) …ഇവളുെട രൂപമനഘം. — ശാകുന്തളം.

□ a-യിൽ ‘അേല്ല രാമൻ’ എ ം, b-യിൽ ‘അേല്ല വിേക്ടാറി�
യാ’ എ ം, c-യിൽ ‘ഇവളുെട രൂപം എ  ം േവണ്ടതാ�
ണു്.’

2.5 ഉക്തപദം
ഇത് ഒേര പാദെത്ത ഒേര അർത്ഥത്തിൽത്തെന്ന ഒരു
പദ്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം ാവശ്യം േയാഗി ക�
യാകു . കവി ള്ള ശബ്ദദാരി ്യം െവളിെപ്പടുന്നതു്
ദൂഷകതാബീജം.

ഉദാഹരണം:

↓ 265. കല്യൻ ാഹ്മണനാകുമക്കവിെയ വാേഗ്ദവീ സ്വയം
വശ്യയാം

മല്ലാക്ഷീമണിെയന്നവണ്ണമനുവർത്തിച്ചീടിനാളദാരാൽ
െചാേല്ലറും രസേമാടുമക്കവിവരൻ നിർമ്മിച്ചതാം

നാടകം. — ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതിൽ കവിശബ്ദം ഒേര ശബ്ദത്തിൽ രേണ്ടടത്താവർ�
ത്തിക്കെപ്പട്ടിരി .

↑ 266. ധനരഹിതനവൻ ധനത്തിെനല്ലാം
ഭവമധീശനവൻ ശ്മശാനവാസി. — കുമാരസംഭവം.

ഇത്യാദിേപാെല ഉേദ്ദശ്യ തിനിർേദ്ദശ്യഭാവമുള്ളിട�
് ഈ ആവൃത്തി ത ത ഗുണമായിത്തീരും.

2.6 ന നപദം
ആവശ്യെപ്പടുന്ന പദങ്ങെള േയാഗിക്കാതിരി ന്ന�
ത് ‘ന നപദം’.

ഉദാഹരണം:

↓ 267. പഠി കാ ം ചിലർ േകൾ, ചിലർ
മിടുക്കതന്യ മനസ്സിലാക്കാൻ;
പടുത്വമീരണ്ടിനുമുള്ള വിദ്വാൻ
നടക്കണം ശിക്ഷകവര്യനായി— മാളവികാഗ്നിമി ം.

ഇവിെട ‘രെണ്ട’ പറഞ്ഞതു്, ‘തനി പഠി �
ണ്ടായിരിക്ക’, ‘അന്യെന പഠിപ്പിക്കാൻ മിടു �
ണ്ടായിരിക്ക’ ഇതുകളാകു . ഒന്നാം പാദത്തിൽ,
അതുെകാ ്, ‘തനി ്’ എ കൂടി േചർേക്കണ്ടിയി�
രി .

2.7 അധികപദം
ആവശ്യമില്ലാത്ത പദെത്ത േയാഗി ക അധിക�
പദം

ഉദാഹരണം:

↑ 268. െവള്ളി ന്നിങ്കൽ മാനെക്കാടുമുടി െപാടിയായ്
േപാെയാരാളർ നൻ താൻ

തള്ളിക്കാരാഗൃഹത്തിൽ ബഹുദിവസമടച്ചിട്ടവൻ
ബാലി പിെന്ന

വള്ളിെക്കാ ന്ന വാലാൽ കരനിര
മുറുെകെക്കട്ടിേയാ,ന്നി ിേലാകി-

േള്ളാര മേകതു തിമ,നറിയുേമ നിെന്ന
ഞാനാശേരശ! — ചൂഡാമണി.

□ പദ്യം 268. ജടായു രാവണേനാടു പറയു അറിയുേമ
നിെന്ന ഞാനാശേരശ! എങ്ങെനെയല്ലാമുള്ള നീ? െവ�
ള്ളി…െയാരാൾ; അർ …ട്ടവൻ; ബാലി…േയാൻ; ഇ ി�
േലാ… തിമൻ. ൈകലാസംെകാ ് അമ്മാനമാടിയ�
േപ്പാൾ ശിവൻ ചവിട്ടിയിരുത്തിയതും, കാർത്തവീര്യാർ�

നെന്റ ജയിലിൽ കിടന്നതും, ബാലിയാൽ വാലിൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടതും സൂചിപ്പിച്ചിരി .

ഇവിെട നാലാ ംപാദത്തിൽ ‘ഉെള്ളാരു’ എന്നതു്
അധികം. ‘ ിേലാകി ് ധൂമേകതു തിമൻ’ എേന്ന
ആവശ്യമു . ിേലാകി ് സിദ്ധനായ ഒരു
ധൂമേകതു ഇല്ലാത്തതിനാൽ ‘ഉേള്ളാരു’ എ ് സിദ്ധ�
മാക്കിപ്പറയുന്നെതങ്ങെന?

2.8 സമാപ്തപുനരാത്തം
സമാപ്തമായ വാക്യത്തിൽ പിന്നീട് ഏ െകട്ടിേച്ചർ�

ന്നത് സമാപ്തപുനരാത്തം.9 ഉത്ഥാപ്യാകാംക്ഷത�

9. ഉത്ഥാപ്യാകാംക്ഷ = ഇനിെയ ് എെന്നാരാകാക്ഷ ഉയർ�
േത്തണ്ടിവരിക.

െന്ന ൈവരസ്യേഹതു.

ഉദാഹരണം:

↓ 269. സ്നാനം െച വരുന്ന വൻ കുതിരയും
സന്നിന്ദേയാടക്ഷര-

ജ്ഞാനം േചർെന്നാരു ശൂ നും പടുമദംപാടുള്ള
നല്ലാനയും

ഗാനം േചർെന്നാരു പട്ടരും പരമടുത്താലുണ്ടനർത്ഥം;
സുരാ-

പാനം െചയ്തവനും സ്മരാർത്തി കരളിൽ
കാളുെന്നാരക്കാളയും. — കാമതിലകഭാണം.

□ പദ്യം 269. കാമതിലകത്തിെല വിടനായകൻ പശുവി�
െന്റ പിന്നാെല പാ വരുന്ന കാളെയക്കണ്ടി പറയുന്ന
പദ്യമായതിനാൽ “സ്മരാത്തി…ക്കാളയും” മാ മാണു

കൃതം. സുരാപാനം = മദ്യപാനം.

ഇതിൽ നാലാ ംപാദം ഏ െകട്ടിയതുേപാെല േതാ �
. ദീപാലങ്കാരത്തിനു് ഉദാഹരണമായ ഈ േ ാ�

കത്തിൽ അ കൃതനായ കുടിയെന വിേട്ട ് കൃത�
മായ കാളെയ മാ ം ിയാപദത്തിെന്റ പിൻഭാഗ�

െവച്ചിരുെന്നങ്കിൽ ഈ േദാഷം ത ത ഗുണമാ�
കുമായിരു . ദീപകത്തിൽ സമാനധർമ്മമായ ിയ
അേനകം അ കൃതകർത്താക്കേളാടു് അന്വയി ന്ന�
തിനാൽ വാക്യപൂർത്തി വന്നാലും കൃത വണംവ�
െരയും േ ാതാവിന് ആകാംക്ഷ ശമി ന്നതല്ല.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↑ 270. മന്നന്മാർക്കിടിവാൾ ജനത്തിനരചൻ
മീനാങ്കേനണാക്ഷിമാർ-

ക്കില്ലത്തിൽ സഖി വല്ലവർക്കരി ഖലർക്കന്നന്ദേനാ
നന്ദനൻ

മൂലം വൃഷ്ണികുലത്തിെന കരുതീ
മാേലാകരക്കണ്ണെന-

ക്കാലൻ കംസനു േദഹികൾക്കിഹ വിരാൾ
ജ്ഞാനി തത്ത്വം പരം.a2 — സ്വ.

a2. 68-ആം പദ്യം േനാ ക.

2.9 പതൽ കർഷം
ഇത് ഓജസ്സാലുള്ള ഔജ്ജ്വല്യത്തിന് േമണ അവ�
േരാഹമാകു .

ഉദാഹരണം:

↓ 271. പൃഥ്വീഭൃ കൾ മസ്തകത്തടമതിൽ ചീർേത്താരു
പാദങ്ങെള-

േച്ചർത്തിട്ടാർത്തികൾ നീക്കി ൈമ ി കരുതും
നൽത്താമരത്താരിനു്

ഊനംവി മുറ യർ മുതിരും
േഘാര താപെത്താേട

വാനിന്മദ്ധ്യമണഞ്ഞിടു
ഭഗവാനംേഭാജിനീവല്ലഭൻ! — സ്വ.

□ പദ്യം 271. സൂര്യൻ മധ്യാകാശത്തിെല ന്നതിെന, ഒരു
രാജാവു് താപശാലിയായിരി ന്നതായി സമാേസാക്തി�
മര്യാദയിൽ പറഞ്ഞിരി . പൃഥ്വീഭൃ കൾ മസ്തകത്ത�
ടം = പർവ്വതാ ം (ശ രാജാക്കന്മാെര സൂചന). പാ�
ദം േചർ ക–കിരണങ്ങൾ വീഴി ക (ചവി ക എ ം),
ൈമ ി…ത്താരിനു് ആർത്തികൾ നീക്കി–േസ്നഹമുള്ള
താമരയുെട ദുഃഖം നീക്കി (സുഹൃ ാജാക്കന്മാെര രക്ഷി
എ ം).

ഇതിൽ എടുപ്പിലുള്ള ഔജ്ജ്വല്യം േമണ ക്ഷയി �
െവ സ്പഷ്ടം.
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2.10 സങ്കീർണ്ണം
ഒരു വാക്യത്തിെലപ്പദങ്ങളിൽ മെറ്റാരു വാക്യത്തിെല�
പ്പദം കലർന്നിരിക്ക.

ഉദാഹരണം:

↑ 272. പാർത്ഥൻ ഗൗരീശേദവം പരിചിെനാടു
തപസ്ത േമവം തമീശം

ഗത്വാതീർത്ഥാനി തീർത്ത്വാ വനനഗരനഗാൻ
േദവസത്മാന്യേനകാൻ

നത്വാ പിന്നി െച
രജതഗിരിവേരാപാന്തഗംഗാതടാേന്ത

ശുദ്ധാത്മാ ചിന്തെചയ്തെങ്ങാരുപദമവനിലൂന്നീനിന്നാ�
ദിനാഥം.

— കിരാതം കഥകളി.

□ പദ്യം 272. ഗൗരീശേദവെന തപ െച ക എ മല�
യാളത്തിൽ പറയാം. എന്നാൽ ‘ഗൗരീശേദവം തപസ്ത ം’
എ സം തത്തിൽ പറ കൂടാ. അതിനാൽ ‘തപസ്ത�

ം’ മലയാളമാക്കിയതിനുേമേല അർത്ഥേബാധമുണ്ടാക�
യു .

ഇവിെട (1) അേനകാൻ വനനഗരനഗാൻ തീർത്ത്വാ
(2) േദവസത്മാനിനത്വാ എന്നന്വയിേക്കണ്ടിയിരി�

ന്നതിനാൽ ‘േദവ സത്മാനി’ എന്ന രണ്ടാം വാക്യ�
ത്തിെല പദം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരി �

. ‘ഗൗരീശേദവം തപസ്ത ം’ എന്നിട ് മെറ്റാരു
മാതിരി സങ്കീർണ്ണേദാഷമു ്. ഇതിെല പദങ്ങെള�
ല്ലാം സം തങ്ങളായിരിേക്ക ആ ഭാഷയിൽ ഇവയ്ക്ക്
‘അന്വയമില്ല. തപ െചയ്ക’ എന്ന സമസ്ത ിയ ഭാ�
ഷയിേല ഉ . അതിനാൽ ഓേരാ പദേത്തയും ഭാ�
ഷയിൽ തർജ്ജമെചയ്തതിൽ പ്പിന്നീേട വാക്യത്തിന്
അർത്ഥേബാധം ഉണ്ടാകുകയു . അതുെകാണ്ട് ഇത്
ഭാഷാസങ്കീർണ്ണം.

2.11 അഭവന്മതേയാഗം
അഭിമതമായ സംബന്ധം സംഭവിക്കാത്തത്. കവി
വിവക്ഷിച്ചിരി ന്ന അന്വയം ഘടിക്കാത്തിടത്ത്
ഈ േദാഷെമന്നർത്ഥം. ഇത് പലവിധത്തിലും കാ�
ണും. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ —

↓ 273. അന്നച്ഛനുണ്ടധികേമാദെമാടാദരിപ്പാ-
െനന്നല്ല നാം പുതിയ പത്നികേളാടുകൂടി.

— ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവിെട ‘പത്നികേളാടുകൂടിയ കാലം പുതിയതായി�
രു ’ എന്നാണ് കവിക്ക് വിവക്ഷിതം; യഥാസ്ഥി�
തത്തിൽ ‘പത്നികൾ പുതിയവർ’ എേന്ന വരു ;
അേപ്പാൾ ചില പഴയ പത്നികൾ ഇരുന്നിരിക്കാെമ�

വരു .

↑ 274. നന്ദനസമാനമാമുദ്യാനഭംഗം െചയ്താൻ.
— േക. രാമാ.

ഇവിെട നന്ദനസമാനെമന്ന വിേശഷണം ഉദ്യാ�
നഭംഗത്തിനല്ല ഉദ്യാനത്തിനാകു വിവക്ഷിതം.
എന്നാൽ,

“സമാസത്തിൽ പരാധീന-
… … … …
േചരാ ബാഹ്യ വിേശഷണം” എന്ന വ്യാകരണനിയ�
മത്താൽ ആ അന്വയം േയാജി ന്നില്ല.

↓ 275. ഗുണയുതനഖമാർന്നിത്തന്വിതൻ പല്ലവ ീ-
യണിയുമടികൾ െകാള്ളാം ര േപെരച്ചവിട്ടാൻ
അണിമലരണവാൻ പൂക്കാത്തേശാകെത്തയും നൽ-

ണയകലഹകാേല കാൽെതാഴും കാന്തേനയും.
— മാളവികാഗ്നിമി ം.

ഇവിെട തന്വിയുെട അടികൾ ര േപെര രണ്ടവസ�
രത്തിൽ ചവിട്ടാൻെകാള്ളാം: 1. അേശാകം പൂക്കാ�
തിരുന്നാൽ അതിെന പൂപ്പി ന്നതിനു്; 2. കാന്തൻ
അപരാധം െചയ്താൽ അവെന ശിക്ഷി ന്നതിനു്,
എ ള്ള വിവക്ഷിതാർത്ഥം. ‘അേശാകേത്ത’യും ‘കാ�
ന്തേനയും’ എന്ന കർമ്മവിഭക്തി, അവേയാടു േചർ ്
‘ഉം’ എന്ന സമുച്ചയനിപാതം ഇതുകളുെട അന്വയ�
ൈവഷമ്യത്താൽ ഘടി ന്നില്ല.

2.12 ഗർഭിതം
ഒരു വാക്യത്തിെന്റ ഗർഭത്തിൽ മെറ്റാരു വാക്യെത്ത
തള്ളിേക്ക ന്നതു്.

ഉദാഹരണം:

↑ 276. കല്യാണി! കാലാന്തകവല്ലേഭ! േകൾ
െചാല്ലാർന്ന നൽ പല്ലവതുല്യേശാഭം
(കില്ലില്ല െത ം,) തവ പാദപത്മ-
മല്ലാെതനിക്കില്ലവലംബെമാ ം. — സ്വ.

ഇതിൽ വലയാങ്കിതമായ വാക്യം ഗർഭിതം. ധാരാവാ�
ഹിയായ അർത്ഥത്തിനു് മേദ്ധ്യ വിേച്ഛദം വരുന്നതാ�
ണു് ഇവിെട േദാഷബീജം. സമർത്ഥന്മാരായ ൈവദ്യ�
ന്മാർ ചിലേപ്പാൾ വിഷെത്ത ഔഷധമാ  ംേപാെല
സാരേവദികളായ കവികൾ ഈ േദാഷെത്ത ഗുണമാ�
ക്കിച്ചമയ്ക്കാറു ്. പാെഞ്ഞാഴുകുന്ന ആകാംക്ഷ ഇടയ്ക്ക്
സ്വല്പം ഒ തട ് അേങ്ങാേട്ടാ ഇേങ്ങാേട്ടാ എ ്
ക്ഷണം സംശയിച്ചി ് സൗകര്യമുള്ള വശേത്ത
ചരി ് ദ്വിഗുണമായ േവഗേത്താെട സരി ന്ന�
തു് നിരർഗ്ഗള വാഹെത്തക്കാൾ സരസതരമായി ്
േതാ ം. എങ്ങെന:

↓ 277. രാവിേപ്പാൾ ക്ഷണമെങ്ങാടുങ്ങിടുമുഷെസ്സ ം
കാശിച്ചിടും,

േദവൻ സൂര്യനുദി മിക്കമലവും കാേല വിടർന്നീടുേമ
ഏവം െമാട്ടിനകത്തിരുന്നളി മേനാരാജ്യം

തുടർന്നീടേവ,
ൈദവത്തിൻ മനമാരുക ? പിഴുതാൻ

ദന്തീ നപ്പത്മിനീം. — സ്വ.

2.13 അനുക്തവാച്യം
അവശ്യം പറേയ ന്ന അംശെത്ത പറയാതിരി�
ക്ക.

ഉദാഹരണം:

↑ 278. ഈ ഞങ്ങളാണർത്ഥികൾ, കാര്യേമാർത്താ-
ലിപ്പാരു മൂന്നിനുമനർത്ഥശാന്തി;
െതല്ലല്ലലില്ലാെത്താരു േവല വില്ലാൽ
െചേയ്യണ്ടതും നിൻ വിരുെത ന ്.

— കുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 278. ഇ വചനം കാമേനാടു്: വില്ലാൽ
െചേയ്യണ്ടതു്—േമാഹനാ ം െകാ ് ശിവചിത്തം ചലി�
പ്പി ക. ഞങ്ങൾ = േദവന്മാർ.

ഇതിൽ മൂന്നാ ംപാദത്തിൽ ‘െത േപാലും അല്ലലില്ലാ�
ത്ത’ എ പറേയണ്ടതായിരു . വാചകങ്ങളായ
നാമാദിപദങ്ങളുെട ന നതയിൽ ‘ന നപദം’, േദ്യാ�
തകങ്ങളായ നിപാതാവ്യയപദങ്ങളുെട അ േയാഗ�
ത്തിൽ ‘അനുക്തവാച്യം’ എന്ന് രണ്ടിനും വിഷയവി�
ഭാഗം.

2.14 സിദ്ധിഹതം
സിദ്ധിക്ക് വിരുദ്ധമായത് സിദ്ധിഹതം. ആന

അമറുക; േകാഴി കൂവുക; പട്ടി കുര ക ഇത്യാദി�
യായ ശബ്ദങ്ങൾ ം മ ം സർവസമ്മതമായുള്ള
വ്യവസ്ഥെയ ലംഘി ന്നിട ് ഇേദ്ദാഷെമ
താൽപര്യം.

ഉദാഹരണം:

↓ 279. െപാ െപാത്തിൽ വാഴും കരടികൾ…
— ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവിെട ‘െപാ ്’ എന്ന ശബ്ദം ര വാചകമായാ�
ലും വൃക്ഷേകാടരെത്ത അല്ലാെത ഗുഹെയ കുറി �
ന്നതല്ല. കരടികൾ വാഴുന്നതു് ഗുഹകളിലുമാകു .

സിദ്ധി വാസ്തവത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നാലുംകൂടി
ബലവത്തരയാകു . അതിനാൽ,

↑ 280. മൂ െകാ ജലം േകാരു-
ക്കനാമിക്കരീശ്വരൻ. — സ്വ.

എന്ന് േയാഗിച്ചാലും സിദ്ധിഹതം തെന്ന.

2.15 അസ്ഥാനസ്ഥപദം
പാദങ്ങെള േവണ്ട സ്ഥാ നത്തിൽനിന്ന് െതറ്റി േയാ�
ഗി ക.

ഉദാഹരണം:

↓ 281. പക്ഷിേ ഷ്ഠൻ ജടായുസ്സിതിനുെട വലുതായുള്ള
ശൃംഗത്തിൽ വാണാൻ

ഇേക്ഷാണീ വട്ടിൽ സുഖെമാടുമുടേജ ഞങ്ങളും
വാണു മുന്നം. — ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവിെട ‘ഇതിനുെട’ എന്ന സർവനാമം മുമ്പിലും
അത് പരാമർശി ന്ന ‘േക്ഷാണീ ’െമന്ന നാമം
പിമ്പിലും േയാഗിച്ചിരി .

2.16 അവിമൃഷ്ടവിേധയാംശം
വിധിേക്കണ്ടതായ ഭാഗെത്ത ധാനമായി നിർേദ�
ശിക്കാതിരി ക. വിധിെയ േത്യകിെച്ചടു പറ�
യാെത അനുവാദ്യേകാടിയിൽ േചർ ന്നിട ് ഈ
േദാഷെമന്നർത്ഥം.

ഉദാഹരണം:

↑ 282. ലനിതംബം, ക്ഷീണത-
േകാലും മധ്യം, കനത്ത കുചയുഗളം;
നീളം െപരുകും മിഴിയിവ-
കെളഴുെമൻ ജീവനുണ്ടിത വരു ! b1

— മാളവികാഗ്നിമി ം.

b1. ‘നീളം െപരുകും മിഴിയിണ-
യിവെയഴുെമൻ ജീവനുണ്ടിത വരു ’ എ പാഠാന്തരം.

ഇതിൽ ലമായ നിതംബം എ േവർതിരിച്ച്
േയാഗിേക്കണ്ടിയിരു . സമാസത്തിൽ, വിധി�

േക്കണ്ടതായ ലത്വത്തിനു് ാധാന്യമില്ലാെത�
േപായി.

േവേറ ഉദാഹരണം:

↓ 283. ഥമവിധികുലത്തിലാണു ജന്മം
ിഭുവനസുന്ദരമാം ശരീരേമാർത്താൽ

വിഭവസുഖസമൃദ്ധിയീ, വയ ം
നവ,മിനിെയ തപ െകാ േവ .

— കുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 283. വടുവൃക്ഷത്തിൽ വന്ന ശിവൻ പാർവ്വതിേയാടു
േചാദി . ‘യജ്ഞാർത്ഥം ഹി മയാ സൃഷ്ടഃ ഹിമവാൻ’
എന്ന ഹ്മപുരാണവചനമനുസരി ് ഥമേവധസ്സായ
ഹിരണ്യഗർഭെന്റ പു നാണു് ഹിമവാൻ.

ഇവിെട ‘വിഭവസുഖത്തിനു് സ മൃദ്ധിയു ്’ എേന്നാ
‘വിഭവസുഖം സ മൃദ്ധമാണു്’ എേന്നാ പറഞ്ഞാേല
സ മൃദ്ധി ് ാധാേന്യന വിേധയത്വം സിദ്ധിക്കയു�

. ‘വിഭവസുഖമനല്പമീ വയ ം നവം’ എ പാഠം
മാ േമ്പാൾ േദാഷം നീ .

2.17 വിരുദ്ധബുദ്ധി ദം
വായി ന്നവനു് ഥമദൃഷ്ടിയിൽ കവി വിവക്ഷി�
ക്കാത്തതായ ദുരർത്ഥെത്ത ഉളവാ ന്നതു്. ഇതിനു്
‘ദു തീതി’ എ ം േപർ പറയും.

ഉദാഹരണം:

↑ 284. േകാദണ്ഡഹസ്തനഭിമാനി സുേയാധനാേ
രാേധയശല്യകുരുബ സമക്ഷമിേപ്പാൾ
കൃഷ്ണാദുകൂലഹരഹൃത്തടമധ്യേതാ ഞാ-
നുഷ്ണം കുടി രുധിരം നഖൈരർവിഭിന്ദൻ.

— േവണീസംഹാരം.

ഇവിെട ‘േകാദണ്ഡഹസ്തൻ’, ‘അഭിമാനി’ ഇതു ര ം
സുേയാധനനു് വിേശഷണമായിട്ടാണ് കവി വിചാ�
രിച്ചിരി ന്നതു്. എന്നാൽ ‘സുേയാധനാേ ’ എ
സമാസിപ്പിച്ചതിനാൽ അവ ് സുേയാധനനിൽ
അന്വയം േതാ കയില്ല. ദൂരത്തിരി ന്ന ‘ഞാൻ’
എന്നതിേനാടു് േചരുന്നതായിട്ടാണു് തീതി.

േവേറ ഉദാഹരണം:

↓ 285. ഒേട്ടെറേഗ്ഘാരമാകും ഘടഘടരവേമാട ഭാഗങ്ങൾ
ചുറ്റി-

െക്കട്ടീട്ടാടുന്ന ഞാണാൽ
നടുവുടെനവളഞ്ഞീടുമിച്ചാപദണ്ഡം

ഒ െക്കാന്നായ് സിപ്പാനലറി രസനെയദ്ദം മു ന്ന
മട്ടിൽ

െപെട്ടന്നാട്ടിപ്പിളർ ം വികടയമമുഖേത്താടു
േനരായിടെട്ട. — ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവിെട ‘ചാപദണ്ഡം ഒ െക്കാന്നായ് സി ം’
എേന്ന അർത്ഥം േതാ കയു . കവിയുെട വിവ�
ക്ഷയാകെട്ട ‘ചാപദണ്ഡം (കർത്താവു്) ഒ ് ( =

പഞ്ചം മുഴുവനും) സിപ്പാനായ് വാപിളർ ന്ന
യമെന്റ മുഖേത്താടു് തുല്യമായിത്തീരെട്ട! എന്നാകു�

.

േവേറവിധത്തിൽ വരുന്നതിന് ഉദാഹരണം:

↑ 286. അകാര്യബ ഭക്തന്മാ-
ർേക്കകനദ്വയനവ്യയൻ
ഭവാനീപതിയായീടും
ഭഗവാെനബ്ഭജി വിൻ! — സ്വ.

ഇതിൽ അകാര്യബ കാര്യമുേദ്ദശിക്കാെത ബ �
വായവൻ എന്നാണർത്ഥം. എങ്കിലും അകാര്യത്തിൽ
ബ എന്ന ദു തീതി ദുഷ്പരിഹാര്യമായിരി .
‘ഭവാനീപതി’ എന്നതും ദുഷ്ടമാകു . ഭവാെന്റ ഭാര്യ
ഭവാനീ; ഭവാനിയുെട പതി എ േചർ േമ്പാൾ
ദുരർത്ഥം േതാ .

2.18 ഭഗ്ന മം
തുല്യരൂപങ്ങളായ വ ക്കെള റി ് സ്താവി �
േമ്പാൾ ആരംഭിച്ച വാക്യരീതിെയ ഇട ് വിടുകേയാ
ആദ്യം എടുത്ത പദത്തിനു പകരം പിന്നീടു് പര്യായം
ഉപേയാഗി കേയാ െച ന്നിട ് ഈ േദാഷം.
ഏകരൂപമായി സരി ന്ന തീതി ് മേദ്ധ്യ ഭം�
ഗം മന മടുപ്പി . ഇതാണു് ഇവിെട േദാഷബീ�
ജം. ഇത് പലവിധമായി വരും.

ഉദാഹരണം:

1. കാട്ടിൽ കൂ വിളിപ്പതാം…10 നിദർശേനാദാഹ�

10. 42-ആം പദ്യം േനാ ക.

രണം.

ഇതിൽ വിളിപ്പതാം, കാണിപ്പതാം, കർഷിപ്പതാം
ഇത്യാദി ഭാവിരൂപങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ തേലാടുന്നതാം,
നട്ടീടുന്നതാം എ ് രെണ്ടണ്ണം മാ ം വർത്തമാന�
രൂപങ്ങളാക്കിയതിൽ മഭംഗം. നട്ടീടുന്നതുമാം
എ ് ഇടെയ്ക്കാരു ദിക്കിൽ മാ ം ‘ഉം’ എന്ന സമുച്ച�
യം േചർത്തതിൽ േവേറയും ഒരു മഭംഗമു ്.

↓ 287. 2. വദനം സാദസദനം,
സദയം ഹൃദയം സുധാസമം വാക്യം;
കരണം പേരാപകരണം,
പറയുന്നിവ പുരുഷെന്റ പാരമ്യം. — സുഭാ. രത്നാ.

ഇതിൽ വിേശഷണവിേശഷ്യങ്ങൾക്ക് മെത്ത ്.

↑ 288. 3. കർണ്ണൻ ത്വ ം, മാംസം
ശിബിയും, ജീമൂതവാഹനൻ പ ്
ജീവെന, യസ്ഥി ദധീചിയു-
േമകി; മഹാത്മാക്കെള നല്കില്ല. — സുഭാ. രത്ന.

ഇതിൽ കർ കർമ്മങ്ങേളയും ‘ഉം’ എന്ന സമുച്ചയ�
േത്തയും മം കൂടാെത േയാഗിച്ചിരി . ‘ഏകി’
എന്നതിനു് എതിരായി ‘നൽകില്ല’ എന്ന പര്യായ �
േയാഗത്തിൽ മെറ്റാരുവിധം മഭംഗം.

↓ 289. 4. കുട്ടി ബാല്യമതിൽ േവണ്ട വിേവകേമകി-
ഷ്ടിെപ്പടു വതിനും ദയിതെന്റ കാര്യം

ഇഷ്ടാനുസാരമഖിലം നിറേവ വാനും
മട്ടാർന്ന വാണികളിൽ വിദ്യ വിേശഷേഹതു.

— സുഭാ. രത്ന.

ഇവിെട ‘പുഷ്ടിെപ്പടു വതിനും’ എന്ന് ആദ്യം താദർ�
ത്ഥ്യം കുറിപ്പാൻ ചതുർത്ഥി േയാഗിച്ചി ് പിന്നീടു്
‘നിറേവ വാനും’ എ ് പിൻ വിനെയച്ചം ഉപേയാഗി�
ച്ചതു് ശരിയായില്ല.

↑ 290. 5. താപം തീെരശ്ശമി , തരണി ജലധിയിൽ െച
താേന പതി

ദീപം പാരം ജ്വലി , ദിശിദിശി ശശിബിംബം
കാശി ദി

ചാപല്യത്തി റ ചടുലനയനമാർ ഭൂഷണൗഘം
ധരി

ീപത്മെത്ത ത്യജി , ചിതെമാടു സമയം
സായേമവം ഭവി . — ഭഗവ ത്.

ഇതിൽ മൂന്നാ ംപാദത്തിൽ മാ ം രീതി മാറിേപ്പായി.
മബലത്താൽ ഭൂഷണൗഘം (കർത്താവ്) എന്തി�

െനേയാ ധരി എന്നർത്ഥം േതാന്നിേപ്പാകു .

“നിൻ േന ത്തിനു തുല്യമാം കുവലയം”11 — തീേപാദാഹരണം.

11. 14-ആം പദ്യം േനാ ക.

ഇതിൽ കർത്തരി േയാഗങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ രണ്ടാം�
 പാദത്തിൽ മാ ം കർമ്മണി േയാഗം. ഇതുേപാെല
േവേറയും കാരേഭദങ്ങൾ ഊഹി െകാൾക.

2.19 അ മം
നിപാതങ്ങൾ അടുത്തിരി ന്ന പദത്തിേല അന്വയി�

. അവെയ മ ംമാറ്റി േയാഗി ന്നിട ് ഈ
േദാഷം.

ഉദാഹരണം:

↓ 291. ഇന്നിൈസ്വരമേയ! കളി ക
ചിരിെച്ചേന്നാതുമാളീജനം

തെന്നക്ക നെകാണ്ടടി മഗജാ പാലിക്കണം
നിങ്ങെള.

ഇവിെട ‘എന്ന്’ എന്ന നിപാതം ‘ചിരിച്ച്’ എന്നതിനു
മുൻപിൽ േയാഗിേക്കണ്ടതായിരു . ‘എ ചിരി�
േച്ചാതി’ എന്നാണ് വിവക്ഷിതാർത്ഥം.

േവേറ ഉദാഹരണം:

↑ 292. ശു ഷെചയ് വാനുമ കാ നിൽ -
െന്നന്നാശു കൂപ്പീട്ടറിയി നന്ദി

േക്ഷപമാകുെന്നാരനുജ്ഞ വാങ്ങി
േവശവും നൽകിയിവൾ േവഗാൽ.

— കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട ‘ േവശം നൽകയും െച ’ എന്ന് ിയകൾ�
ക്കാണ് സമുച്ചയം വിവക്ഷിതം.

3 അര്ത്ഥേദാഷങ്ങൾ

അനന്തരം അർത്ഥേദാഷങ്ങെള പരിഗണി .

↓ 127. അപുഷ്ടം വ്യാഹതം മി ം
സാകാംക്ഷമനവീകൃതം
പുനരുക്തം വിേശഷാദി-
പരിവൃത്തവുമിങ്ങെന
മുൻെചാെന്നാര ീലാദി
പുറേമ വാക്യേദാഷമാം.

അപുഷ്ടം മുതലായ ഏെഴണ്ണം അർത്ഥത്തിനുമാ ം
സംഭവി ന്ന േദാഷങ്ങൾ. ‘വിേശഷാദിപരിവൃത്തം’
എന്നിട ് ആദിശബ്ദത്തിൽ സാമാന്യം, നിയമം,
അനിയമം ഇവെയ ഹിേക്കണ്ടതാകു . അതി�
നാൽ വിേശഷപരിവൃത്തം, സാമാന്യപരിവൃത്തം,
നിയമപരിവൃത്തം, അനിയമപരിവൃത്തം എ പരി�
വൃത്തങ്ങൾ നാലു്. ഇങ്ങെന ആെക അർത്ഥേദാഷ�
ങ്ങൾ പ ്. ഇവകൂടാെത മു പദവാക്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞി ള്ള േദാഷങ്ങളിൽ അ ീലാദി പലതും അർ�
ത്ഥത്തിനും സംഭവി ന്നതിനാൽ അവേയയും കൂടി
േചർ െകാള്ളണെമന്നർത്ഥം. അ ീലാദിയാവിതു്
— അ ീലം, ിഷ്ടം, അ മം, ാമ്യം, സന്ദിഗ്ദ്ധം,

സിദ്ധിഹതം, അപദസ്ഥപദം (അെല്ലങ്കിൽ അപദ�
യുക്തം), വിരുദ്ധമതികാരി (അെല്ലങ്കിൽ കാശിത�
വിരുദ്ധം), അവിമൃഷ്ടവിേധയം (അെല്ലങ്കിൽ വിധ്യയു�
ക്തം; ഇതിൽ അനുവാദയുക്തം കൂടിേച്ചർക്കാം), സമാ�
പ്തപുനരാത്തം ഇവയാകു . പദത്തിൽമാ ം സ്പർ�
ശി ന്നതു് പദേദാഷം; വാക്യെത്ത ബാധി ന്നതു
വാക്യേദാഷം; പദവും വാക്യരീതിയും േഭദെപ്പടുത്തി�
യാലും േപാകാത്തത് അർത്ഥേദാഷം എ ള്ള താര�
തമ്യം ഓർ െകാ ് ഇവ അർത്ഥേദാഷങ്ങളായി
വരുന്നതിനു സ്വയെമ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആേലാചി
െകാൾക. അപുഷ്ടാദി പ കൾ മുറ ലക്ഷണവും
ഉദാഹരണവും.

3.0.1 അപുഷ്ടം

നി േയാജനേമാ അന്യഥാസിദ്ധേമാ ആയതു്.

ഉദാഹരണം:

↑ 293. നീരുൾെക്കാെണ്ടാരു കാർെകാണ്ടൽ
നിരാലംബനമായിടും
വാനത്തിതാ വിള
മാനം വിടുക മാനിനി! — സ്വ.

ഇവിെട ‘നിരാലംബനമായിടും’ എന്ന വാനിെന്റ വി�
േശഷണത്താൽ ‘കാർെകാണ്ടൽ വിള ’ എന്ന

തിപാദ്യവ വിന് ഒരു ഫലവും സിദ്ധി ന്നില്ല.
അതിനാൽ അതു നി േയാജനം. േമഘം കറു ന്ന�
തു നീരുൾെക്കാണ്ടിട്ടാകയാൽ ‘കാർെകാണ്ടലി’ന്
‘നീരുൾെക്കാണ്ട’ എന്ന വിേശഷണം അന്യഥാ സി�
ദ്ധം. ‘വാചം ബഭാേഷ’, ‘വാണീമഭാണിൽ’ (ആട്ടക്ക�
ഥകളിൽ), ‘മന െകാ വിചാരി ’ ‘ക െകാ
ക ’ ഇത്യാദി േയാഗങ്ങൾ ഈ േദാഷത്തിനു മു�
േഖ്യാദാഹരണങ്ങളാകു . എന്നാൽ വാക്ക്, മനസ്സ്
മുതലായതിനു വല്ല വിേശഷണവും േചർ ന്നതിനു�
േവണ്ടി അവെയ എടു പറയുന്നപക്ഷം യാെതാരു
േദാഷവുമില്ല. എങ്ങെന —

↓ 294. ശുചാന്ധമാം മനംെകാ
വിചാരിച്ചിട്ടരക്ഷണം
കർക്കശാക്ഷരമായീടും
വാക്യെമാന്നവേനാതിനാൻ. — സ്വ.

3.0.2 വ്യാഹതം

ഒരു വ വിനു് ആദ്യം ഉല്കർഷേമാ അപകർഷേമാ
പറഞ്ഞി ് ഉടൻ തെന്ന അതിനു േനേരമറി ് അപ�
കർഷേമാ ഉല്കർഷേമാ തിപാദിക്ക ഇത്യാദിമട്ടിൽ
പരസ്പരവിേരാധമുള്ളതു്.

ഉദാഹരണം:

↑ 295. നന്നായ് പാരിൽ ജയി െന്നാരു ശശികല
െതാ ള്ള വ ക്കേളാേരാ-

ന്നി േണ്ടറ്റം സ്വേത ര മ്യതെയാടുമവയുല്ക്കണ്ഠ
േചർ മു ്;

എന്നാലീയുള്ളവന്നീഭുവനമതിലേഹാ! േലാചന
േജ്യാത്സ്നയാമ-

ക്കന്യാവിൻ കാഴ്ചെയാേന്ന െകാടിെയാരു
മഹമാകുന്നതിജ്ജന്മെമല്ലാം — മാലതീമാധവം.

ഇവിെട പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ച ക്കല, ച ിക മുതലാ�
യെതല്ലാം തനി നിസ്സാരങ്ങളാെണ പറഞ്ഞി ്
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ‘േലാചനേജ്യാത്സ്നയാമക്കന്യാ�
വിൻ’ എന്ന് ഉല്കർഷത്തിനുേവണ്ടി അവെള േജ്യാ�
ത്സ്നയായി രൂപണം െചയ്തതിനാൽ പരസ്പരവിേരാ�
ധം.

3.0.3 മി ം

നല്ലതും ചീത്തയും കൂട്ടിക്കലർ ക. ഇതിനു ‘സഹ�
ചരഭിന്നം’ എന്നാണു പഴയേപർ.

ഉദാഹരണം:

↓ 296. വിനയംെകാ വിദ്വാനും
വ്യസനംെകാ മൂർഖനും

താപംെകാ രാജാവും
കാശിച്ചീടുേമ ഭൃശം. — സ്വ.

ഇതിൽ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ വിനയ താപങ്ങളുെട
മേദ്ധ്യ നികൃഷ്ടമായ വ്യസന(ദ താദി)േത്തയും വി�
ദ്വാൻ, രാജാവു് ഇവരുെട കൂട്ടത്തിൽ മൂർഖേനയും
േചർത്തതു േദാഷം; ഉത്കൃഷ്ടനികൃഷ്ടങ്ങെള ഒ േപാ�
െല ഭാവിച്ചതായുള്ള തീതി ദൂഷകതാബീജം.

4 സാകാംക്ഷം

ആകാംക്ഷ ശമിക്കാത്തത്.

ഉദാഹരണം:

↑ 297. പരിഭവഭയാേദ്യനായുക്തം ഗൃഹീതമതായി നീ-
െയാരു െപാഴുതിലും യന്മാഹാത്മ്യാൽ

പിഴച്ചതുമില്ല നീ
പരിഹൃതമതായ് േതനാദ്യ ത്വം

സുതവ്യസനത്തിനാൽ
പരിചിതമഥാപി ത്വാം ശ ! ത്യജിച്ചിടുമി ഞാൻ.

— േവണീസംഹാരം.

□ പദ്യം 297. േയന (യാെതാരു േ ാണനാൽ) പരിഭവ�
ഭയാൽ (േതാൽക്കരുെത കരുതി) അയുക്തമപി (കു�
ലവിരുദ്ധമായി േപാലും) നീ ഗൃഹീതമതായി (നിെന്ന
കേയ്യ ). യന്മാഹാത്മ്യാൽ (ഏെതാരു േ ാണെന്റ മാഹാ�
ത്മ്യത്താൽ) നീ ഒരുെപാഴുതിലും പിഴച്ചതുമില്ല. േതന (ആ
േ ാണനാൽ). സുതവ്യസനത്തിനാൽ (അശ്വത്ഥാമാവു
െകാല്ലെപ്പ എ േക ്). പരിഹൃതമതായി (ഉേപക്ഷി�
ക്കെപ്പ ). പരിചിതമഥാപി (എനി സുപരിചിതനാ�
െണങ്കിലും) ശ ! (അല്ലേയാ ആയുധേമ) ത്വാം (നിെന്ന)
ത്യജി എ ് അർത്ഥേയാജന.

പിതൃവധം േക വ്യസനി ന്ന അശ്വത്ഥാമാവിെന്റ
ഈ വാക്യത്തിൽ താൻ ശ ം ത്യജി ന്നതിനു�
ള്ള കാരണം സ്പഷ്ടമാകാത്തതിനാൽ ആകാംക്ഷ
പൂർത്തിവരുന്നില്ല. ഈ മാതിരിയിൽ േഹതുവിൽ
ആകാംക്ഷയുള്ളതു് ‘നിർേഹതു’, േഹതുെവാഴിേകയു�
ള്ളതിൽ ആകാംക്ഷ ശമിക്കാത്തതു് ‘സാകാംക്ഷം’
എന്നാണു പൂർവാചാര്യന്മാരുെട മതം.



18 ഭാഷാഭൂഷണം

5 അനവീകൃതം

‘നിർേഹതു’

ഭംഗികൾ മാറ്റി പുതുപ്പിക്കാെത ഒേര മട്ടിൽ നീെള �
ടരുന്നത്.

ഉദാഹരണം:

↓ 298. എേപ്പാതുേമ ഭാനു രേഥ ചരി -
െന്നേപ്പാതുേമ വായു ചലിച്ചിടു
എേപ്പാതുേമ ക്ഷ്മാമുരഗം വഹി -
െന്നേപ്പാതുേമ ഭൂപനുമു ഭാരം. — സ്വ.

ഇതിൽ ഉപമാനവാക്യങ്ങൾ മൂന്നിനുമുള്ള ഐകരൂ�
പ്യം സഹൃദയർ ഹൃദേയാേദ്വജകമായിരി .
ഈ അർത്ഥം തെന്ന,

↑ 299. തുരംഗമാൻ േചർ സകൃ േഥ രവിർ-
നിരന്തരാരബ്ധഗതിഃ സദാഗതിഃ
ഭരം ധരി ഭുവഃ സദാ ഫണീ
ധുരം വഹി ം നൃപതി മി മം.

— ഭാഷാശാകുന്തളം.

എ േഭദെപ്പടുത്തിയാൽ നവീകൃതമായി കാശി�
ം.

6 പുനരുക്തം

ഉക്തെത്ത ആവർത്തി പറയുന്നത് ‘പുനരുക്തം’.
പദാർത്ഥനിഷ്ഠമാേയാ വാക്യാർത്ഥനിഷ്ഠമാേയാ
വരാം.

ആദ്യേത്തതിന് ഉദാഹരണം:

↓ 300. കഷ്ടം! മര്യാദ ൈകവിട്ടിഹ ഗുരുവരനിൽ െചയ്തിടും
പാപകൃത്യം

ദുഷ്ടന്മാരാം ഭവാന്മാരനുമതിെയാടു പാർത്തീലേയാ
നി പന്മാർ?

െപെട്ടന്നാ നിങ്ങെളല്ലാവെരയുമിഹ രേണ
കൃഷ്ണെനാന്നിച്ചിദാനീം

ദിഷ്ടാന്തം േചർ രക്ത രുതിബലി
ദിശാേദവികൾേക്കകുെവൻ ഞാൻ.

— േവണീസംഹാരം.

അല്ലേയാ യുധിഷ്ഠിര! സാത്യേക! ഭീമ! കൃഷ്ണ! എ ്
കൃഷ്ണെന ടി േത്യകം സംേബാധന െചയ്തി ് പറ�
യുന്ന ഈ അശ്വത്ഥാമവാക്യത്തിൽ ‘നിങ്ങൾ’ എന്ന�
തിൽ കൃഷ്ണൻ കൂടി ഉൾെപ്പ േപായതിനാൽ ‘കൃഷ്ണെനാ�
ന്നി ്’ എന്നതു് പുനരുക്തം.

രണ്ടാമേത്തതിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 301. വിേവകമില്ലായ്കിലേനകമാപ-
െത്തവ മുണ്ടാമവനീതലത്തിൽ
അകാര്യവും കാര്യവുമിന്നെതന്ന-
േതാർ ന്നവൻ തെന്ന വിപദ്വിദൂരൻ. — സ്വ.

ഇതിൽ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിേന്റയും ഉത്തരാർദ്ധത്തിേന്റ�
യും വാക്യാർത്ഥം പര്യവസാനത്തിൽ ഒ തെന്ന.

7 വിേശഷപരിവൃത്തം

വിേശഷം േവണ്ടിട ് സാമാന്യം പറയുന്നതു്.

ഉദാഹരണം:

↓ 302. അർദ്ധരാ ിസമയത്തിലുമില്ലി-
പ്പട്ടണത്തിലഭിസാരികന്മാർക്ക്
തീെച്ചടിച്ഛടതഴച്ചിടുമച്ഛ-
ജ്വാലയാൽ തിമിരബാധയേശഷം — കുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 302. ഹിമവാെന്റ രാജധാനിയായ ഓഷധി സ്ഥ�
ത്തിെന്റ വർണ്ണന. തീെച്ചടി–രാ ിയിൽ െവളിച്ച ം െപാഴി�

ന്ന ഒരുതരം െചടി. തിമിരബാധ–ഇരുട്ടിെന്റ ശല്യം. വൃ�
ത്തിയിൽ പറയുന്ന ‘ദുർദ്ദിനാർദ്ധനിശ ്’ േമഘച്ഛന്നമായ
ദിവസത്തിെന്റ അർദ്ധരാ ി എന്നർത്ഥം.

ഇവിെട ‘ദുർദ്ദിനാർദ്ധനിശയിങ്കലും’ എ ് രാ ിവി�
േശഷം പറേയണ്ടതാണു്. നിലാേവാ നക്ഷ െവളിച്ച�
േമാ ഉള്ള രാ ികളിൽ തിമിരബാധ ് സക്തിയി�
ല്ലേല്ലാ!

8 സാമാന്യപരിവൃത്തം

സാമാന്യം േവണ്ടിട ് വിേശഷം പറക.

ഉദാഹരണം:

↑ 303. അേല്ല സമു ! മഹിതം മണിജാലെമല്ലാം
കേല്ലാലതീ ഹതിെകാണ്ടവമാനിയായ്ക;
ഉല്ലാസേമറുെമാരു കൗ ഭകാരണത്താൽ
മല്ലാരിയും നിജകരം ത്വയി നീട്ടിയിേല്ല? — സ്വ.

ഇവിെട ‘കൗ ഭം’ എന്ന രത്നവിേശഷെത്ത എടു �
പറഞ്ഞതു് ശരിയായില്ല. കൗ ഭം മാ ം ഉപകരി�
ച്ചതുെകാ ് േശഷമുള്ളതിെന അവമാനി കൂെട
വരുന്നതല്ലേല്ലാ! അതിനാൽ ‘ഉല്ലാസേമറുമതിെലാ
നിമിത്തമായി’ എന്ന് സാമാന്യമായിപ്പറേയണ്ടതാ�
ണു്.

9 അനിയമപരിവൃത്തം

നിയമം േവണ്ടാത്തിട ് അതു െച ന്നതു്.

ഉദാഹരണം:

↓ 304. വദനം ച കാന്തം താൻ
പാദേമാ പത്മരാഗമാം

താപം സൂര്യകാന്തം േത
രത്നരൂപൻ ഭവാൻ നൃപ! — സ്വ.

ഇവിെട ‘ച കാന്തം താൻ’ എന്ന നിയമം അനാവ�
ശ്യകം.

10 സനിയമപരിവൃത്തം

നിയമം േവണ്ടിട ് അതു െചയ്യാതിരി ന്നതു്.

ഉദാഹരണം:

↑ 305. കരം ഹിച്ചൻെപാടു രാഗേമറി-
വരുംവിധം ലാളന െച നിത്യം

േജാദയത്തിൽ തുനിയാതിരി ം
േജശ്വരൻ ഭൂവിനു ശബ്ദഭർത്താ. — സ്വ.

ഇതിൽ ശബ്ദംെകാ മാ ം ഭർത്താെവ ് നിയമം
േവണ്ടതാണു്. അതിനാൽ ‘ഭൂപതി ശബ്ദമേ ’ എ ്
പാഠം ആക്കണം.

11 അലങ്കാരേദാഷങ്ങൾ

↓ 128. അലങ്കാരത്തിെലേദ്ദാഷ-
മിവയിൽത്തെന്നയുൾെപ്പടും.

ഇെച്ചാന്ന പദവാക്യാർത്ഥേദാഷങ്ങളിൽ അന്തർഭവി�
ക്കാെത അലങ്കാരേദാഷങ്ങൾ േവെറ ഒരുവകയായി�
ട്ടില്ല. എങ്ങെനെയന്നാൽ സാമ്യമൂലാലങ്കാരങ്ങളിൽ
(a) സാധാരണ ധർമ്മത്തിനു് അ സിദ്ധി; (b) ഉപ�
മാനത്തിനു് അസംഭവം. അതിനുതെന്ന, (c) ജാതി
(d) മാണങ്ങളിൽ (1) ആധിക്യ (2) ന നതകൾ;
അർത്ഥാന്തരന്യാസത്തിൽ (e) ഉൽേ ക്ഷിതമായ
വിേശഷത്തിേനാ സാമാന്യത്തിേനാ സമർത്ഥനം.
ഇത്യാദികൾ ‘അനുചിതാർത്ഥ’ത്തിെന്റ വകേഭദങ്ങ�
ളാകു .

േമേണാദാഹരണങ്ങൾ:

↑ 306. (a) സ്പഷ്ടാർത്ഥരശ്മിെയാടു കാവ്യശശീ വിഭാതി.

ഇതിൽ ആ ാദകത്വം എന്ന സാധാരണധർമം
അ സിദ്ധം.

↓ 306. (b) േചെലാത്ത െചന്തളിരിൽനി ളവായ നല്ല
മുല്ല സൂനമതിേനാടു സമം സ്മിതം േത.

↑ 306. (c) ചണ്ഡൻ ചണ്ഡാളെനേപ്പാേല
ശണ്ഠയിൽ പാ നന്ദനൻ.

↓ 306. (d2) വന്മല ള്ള ശിഖരം
വല്മീകേമ്പാെലയുന്നതം.

↑ 306. (c2) നീലകണ്ഠൻ ബർഹിയിവൻ
നീലേലാഹിതതുല്യനാം.

↓ 306. (d1) ആഴിേപാെല വിള ന്നി-
താഴേമറുന്ന വൻ കുഴി.

↑ 306. (e) കാ ന്നിവൻ കതിരവെന്റ കര ഹാരം
േപടിെച്ചാളി ഗുഹേയറിടുമന്ധകാരം
േസ്നഹിച്ചിടുന്നിഹ മഹ ക്കളാ യിച്ചാൽ
കൂേറാടു സത്തിലുമസത്തിലുെമാ േപാെല.

— കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട ഹിമവാൻ ഗുഹകളിൽ അന്ധകാരെത്ത സൂ�
ര്യനിൽനി രക്ഷി എന്നതു കവി ഉൽേ ക്ഷ�
െകാ ് ചമച്ചേത ആകു . അതിെന പിന്നീടു
സമർത്ഥിക്കാൻ പുറെപ്പടുന്നതിനാവശ്യമില്ല.

ഉപമയിൽ സാധാരണധർമ്മത്തിനു് ആധിക്യം
‘അധികപദത്തിനും’ ന നത ന നപദത്തിനും ഉദാഹ�
രണമാകുെമ ് സ്പഷ്ടം. 12

12. ഉദാ:
ആഭയാലമ്പിളിെക്കാപ്പം
േശാഭി ന്നയി! നിൻമുഖം
അതുെകാണ്ടപരാസ്യങ്ങ-
ളംബുജാതങ്ങൾേപാെലയായ്.
പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ‘ആഭാ’, അധിക പദം. ഉത്തരാർദ്ധ�
ത്തിൽ ‘കൂ ’ എ പറയാത്തതിനാൽ േശാഭി �

എ തെന്ന േതാന്നിേപ്പാകാനിടയു ്. അതിനാൽ
‘ന നപദം’.

(1) സമാേസാക്തിയിൽ വിേശഷണസാമ്യത്താൽ
അ കൃതാർത്ഥത്തിന് തീതി വരുന്നതായിരിേക്ക
അതിെന ശബ്ദംെകാണ്ട് പറകയും(2) അ ത �
ശംസയിൽ വ്യഞ്ജനെകാണ്ട് കൃതത്തിന് ർത്തി
വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിെന എടു പറകയും പുന�
രുക്തത്തിൽ േചരും.

ഉദാഹരണം:

↓ 307. (1) വ്യയി തീർ വസുെവ കാൺകേവ
സുരക്തനായ് താനമരുന്ന സൂര്യെന
നിജാങ്കണത്തി പുറത്തിറക്കിനാൾ

തീചിയാം േവശ്യ വിശങ്കെയന്നിേയ. — സ്വ.

□ പദ്യം 307. വ്യയി ക = െചലവഴി ക. വസു =
കിരണം (സ്വെത്ത ം). സുരക്തൻ = ചുവന്ന നിറമുള്ള�
വൻ. (അനുരക്തെന ം). തീചി = പടിഞ്ഞാേറദി ്.
വിശങ്ക = ശങ്ക.

ഇവിെട സമാേസാക്തിബലത്താൽ തീചി ് േവ�
ശ്യാത്വം സിദ്ധി ന്നതിനാൽ ‘ തീചിയാംേവശ്യ’
എന്ന രൂപകത്തിൽ പൗനരുക്ത്യം.

↑ 308. (2) പക്ഷി ള്ള വിരുന്നിൽ വന്ന മശകന്ന ാസനം
വാര്യേമാ?

രത്നത്തിൻ ഗണനത്തില മതിനും സ്ഥാനം കിട ം
വം;

േതജസ്വിയ്ക്കവകാശമുള്ളതിൽ വിടാ
മിന്നാമിനുെങ്ങാ േമ;

ജാത ത്കർഷമപൗരുഷ ഭുതേപാൽ നിസ്സാരമാം
നിർ ണം. — സ്വ.

□ പദ്യം 308. പക്ഷിെക്കാരു വിരു വച്ചാൽ അതിൽ െകാ�
തുകിനും ഇരിപ്പിടം െകാടുേക്കണ്ടിവരും. രത്നെത്ത ഗണി�

േമ്പാൾ അ വും വകയി  ൽെപ്പടും. േതജ ള്ളവയുെട
കൂട്ടത്തിൽ മിന്നാമിനു മു ്. നിർഗ്ഗണമായ ജാത ൽ�
ക്കർഷം അപൗരുഷ ഭുതേപാെല നിസ്സാരമാണു്.

ഇവിെട പാദ യത്തിെല അന്യാപേദശംെകാണ്ട്
അപൗരുഷനായ ഭുവിെന്റ നിസ്സാരതയാകുന്ന �
കൃതത്തിനു് വ്യക്തി13 ഇരിേക്ക ഉപമെകാ ് അതു

13. വ്യഞ്ജന.

വിളി പറഞ്ഞതു് പുനരുക്തം. ഉപമയിൽ സാധാരണ�
മായ വിേശഷണത്തിനു് ഉപമാേനാപേമയങ്ങളിൽ
(1) ലിംഗ (2) വചനേഭദം മഭംഗമാകും.

ഉദാഹരണം:

↓ 309. (1) ‘ ഇന്ദീവരാക്ഷിനിൻ വ ം സുന്ദരം
ച െനന്നേപാൽ’.

ഇവിെട ‘വ ം സുന്ദരം’, ‘ച ൻ സുന്ദരൻ’, എന്ന്
ലിംഗേഭദം.

↑ 310. (2) ‘പല്ലവാധരി! നിൻ പ മുല്ലെമാ കൾേപാൽ
സിതം’.

ഇവിെട ‘പല്ല് സിതം’; ‘മുല്ലെമാ കൾ സിതങ്ങൾ’
എന്ന് വചനേഭദം.

ഇത്യാദി േവേറയും ഊഹി ക.

ഇനി േദാഷങ്ങൾ ചിേലടത്ത് അനിത്യത ഉള്ളതി�
െന എടു കാണി :

12 അനിത്യേദാഷങ്ങൾ

↓ 129. രസക്ഷതികരം േദാഷം;
രസക്ഷതി വരായ്കിേലാ
വിഷൗഷധന്യായവശാൽ
േദാഷെമല്ലാമേദാഷമാം.

രസേക്കടുളവാ ന്നതാണു് േദാഷം; േദാഷങ്ങളിൽ
ഒന്നിെന്റ ലക്ഷണമിരുന്നാലും ഒരിട ് കരണാദി�
മാഹാത്മ്യത്താൽ ആ രസേക്കടു് േതാന്നാത്തപക്ഷം
അവിെട േദാഷമുള്ളതായി വിചാരി കൂടാ; വിഷം
ചിലേപ്പാൾ ഔഷധമാകുന്നതുേപാെല എ ് ദൃഷ്ടാ�
ന്തം. ഈ സാമാന്യവിധി കാരം േദാഷം ചിേലട�

് ഉദാസീനമായും ചിേലട ് ത ത ഗുണമായും
വരുെമ കാൺക. മാർഗ ദർശനത്തിനായി ചില
അപവാദസ്ഥലങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണി .

↑ 130. ഉദ്ധതം വ െചാ േമ്പാൾ,
ദ്ധെന്റ വചനത്തിലും,

ബീഭത്സരൗ ങ്ങളിലും,
ദു വം ഗുണമായ് വരും.

ഇതിെലല്ലാം ബന്ധപാരുഷ്യം േശാഭാകരമാകയാൽ
‘ദു വം’ അതിെന ബലെപ്പടു കേയ ഉ എന്ന
യുക്തിയാൽ അതിനു് ഗുണത്വം. ഉദാഹരണങ്ങൾ
സ്വയം ഊഹി െകാ ക. ഇതുകൂടാെത മുൻ െചാന്ന
ദുശ് േവാദാഹരണം ഒരു ൈവയാകരണൻ തെന്റ
സാമർത്ഥ്യം കാണിപ്പാൻ േവണ്ടി പറയുന്ന വാക്യ�
മാെണങ്കിൽ അതിൽ ‘കല്പിപ്പതു’ എന്നതു് ഗുണമായി�
ത്തെന്ന ഇരി ം.

↓ 131. ാമ്യാ ീലാ യുക്തങ്ങൾ
നീചപാേ ാക്തിയിൽ ഗുണം.

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന ആഖ്യായികയിൽ ശ വാ�
ശാേന്റയും സുന്ദരയ്യേന്റയും മ ം വാ കൾ ഉദാഹര�
ണം. ഇവിെട േദാഷം വ താദാത്മ്യേബാധം ഉളവാ�

ന്നതിന് ഉപകരിക്കയാൽ ഗുണമായിച്ചമയു .

↑ 132. അപുഷ്ടാർത്ഥാ യുക്തങ്ങൾ
േ ഷത്തിൽ േദാഷമായിടാ.

േ ഷസമ്പാദനത്തിനു് ഉപേയാഗെപ്പടുന്നതിനാൽ
േദാഷേകാടിയിൽ േചരാെത ഉദാസീനമായിരി �
െമന്നർത്ഥം. േ ഷ കരണത്തിൽ െകാടുത്തി ള്ള
ഉദാഹരണത്തിൽ ‘പുഷ്ടവനാന്തവിലാസം’ എന്നത്
‘അപുഷ്ടത്തിനും’ ‘കമലം’ ‘അ യുക്തത്തിനും’ ഉദാ�
ഹരണം.

↓ 133. അ തീതം പദം െകാള്ളാം
ശാ ീയ കൃതങ്ങളിൽ

കരണൗചിത്യത്താൽ േദാഷാഭാവം. അദ്ധ്യാത്മരാ�
മായണാ ദിയിെല ഈശ്വര തികളിൽ സാംഖ്യേവ�
ദാന്താദിശാ ീയ ശബ്ദബാഹുല്യം.

ഉദാഹരണം:

↑ 134. (a) വിസ്മയാദി വികാരത്തിൽ
(b) ലാടാനു ാസെമന്നതിൽ
(c) അർത്ഥാന്തരസം മിത-
വാച്യമാം ധ്വനിയിങ്കലും
(d) വിധിച്ചനുവദി ന്ന-
േപാതുമുക്തപദം ഗുണം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

(a) വിസ്മയം, വിഷാദം, ൈദന്യം, ദയ, സാദനം
മുതലായതു് വിസ്മയാദിവികാരം.

↓ 311. ചി ം ചി ം ധരണിയിലിതാ കാൺക
സ ർണച ൻ.

(b) ലാടാനു ാസം.

↑ 312. നര ഭാഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ
കുലശീലാദിെയന്തിനു്?
നര ഭാഗ്യമിെല്ലങ്കിൽ
കുലശീലാദിെയന്തിനു്?

(c) അർത്ഥാന്തരസം മിതം.

↓ 313. വസന്തമാം കാലമണഞ്ഞിടുേമ്പാ-
ളക്കാക്ക താൻ കാക്ക, പികം, പികം താൻ.

↑ 314. രക്തനാമുദേയ സൂര്യൻ
രക്തനസ്തമയത്തിലും.

തീതി റവിെല്ലങ്കിൽ
സാകാംേക്ഷാനപദങ്ങളും

േദാഷമെല്ല േചർക്കണം. അതിനു് ഉദാഹരണം:

↓ 315. (1) ………………………
ഏവം നീയിഷ്ടവാക്യം

പലതുമനുസരിേച്ചാതിെയാന്നി വാണാ-
പ്പാവെത്തത്തെന്ന കഷ്ടം! ശിവശിവയിനി

ഞാെനന്തിേനാതു േശഷം?b2

— ഉത്തരരാമചരിതം.

b2. 110-ആം പദ്യം േനാ ക.

↑ 316. (2) കാലുഷ്യേത്താടു േലാലായിതഭുജലതയാൽ
ഗാഢമാബദ്ധ്യ സായം-

കാേല േകളീഗൃഹത്തിൽ ിയതമെന നയിച്ചാളിമാർ
േനാക്കിനിെല്ക്ക

‘േമലാലീവണ്ണ’െമന്നങ്ങിടറിയരുളി
യാഗസ്സിെന ചയിത്വാ

േലാലാക്ഷീനിഹ്നേവാത്കം ഹരതി രുദതീ
ധന്യേമനം ഹസന്തം. — അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 316. അന്യാസംഗത്തിൽ കലുഷയായ നായിക,
കുറ്റം മറയ്ക്കാൻ മി ന്ന നായകെന േകളീഗൃഹത്തിൽ
കൂട്ടിെക്കാ േപായി. േതാഴിമാർ േനാക്കിനിൽെക്ക,
‘േമലാലീവണ്ണം’ എന്നിങ്ങെന (േമലാൽ ഇങ്ങെന െച�
യ്താൽ ഞാൻ സഹി കയില്ല എന്നതിെന്റ അർേദ്ധാക്തി)
ഇടറിപ്പറ കുറ്റം സൂചിപ്പിച്ചി (ലീലാകമലാദികളാൽ)

ഹരി . ധന്യനായ അവൻ ചിരി കയും െച .

ഇതിൽ ‘േമലാലീവണ്ണം’ എ ള്ള ന നപദം അർ�
ത്ഥത്തിനു് അധികം പുഷ്ടിവരു ന്നതിനാൽ ഗുണം.
ചിേലട ് ഗുണവും േദാഷവും അല്ലാതിരി ം.

ഉദാഹരണം:

↓ 317. മാേയാപായെമടുത്തിടാഞ്ഞവൾ മറ ;
ശുണ്ഠിമാറും ക്ഷണം;

േപാേയാ വിണ്ണിനു;
നൂനെമന്നിലനുരാഗാ ാശയാണായവൾ;

ആേയാ ന െട മുന്നിൽ നിൽ മവെളൈദ്ദേതയർ
െതാട്ടീടുേമാ;

ഹാ! േയാഷാമണി ദൃശ്യയല്ലവളിെതന്താേവാദ്യ
ൈദേവാദ്യമം. — വി േമാർവശീയം.

□ പദ്യം 317. ഉർവ്വശി ലതയായി മറ . രാജാവു് അറി�
ഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശങ്കാസമാധാനങ്ങളാണു് പദ്യം.
ഇതുവെര മാേയാപായം കാണിക്കാത്ത അവൾ ഇേപ്പാൾ
മറഞ്ഞെതന്താവാം? ശുണ്ഠിെകാണ്ടായിരിക്കാം. ആ
ശുണ്ഠി ക്ഷണംെകാ മാറും. അേതാ സ്വർഗ്ഗത്തിേല�

േപായിരി േമാ? ഇല്ല; എന്നിൽ അനുരാഗാർ യാ�
ണവൾ. ന െട മുന്നിൽ നി ന്ന അവെള അസുരന്മാർ
െതാടാൻ ൈധര്യെപ്പടുേമാ? അതുമില്ല. അദ്യ (ഇ ്)
ൈദേവാദ്യമം (വിധി) എന്താേവാ എ ് അർത്ഥേയാജന.

ഇതിൽ ശങ്കകളുെട മേദ്ധ്യ ‘അതു് േയാജിക്കില്ല’.
‘അങ്ങെന വരുകയില്ല’ എേന്നാ മേറ്റാ ഉള്ള പദങ്ങളു�
െട ന നതെകാ ് വിേശഷി ് ഗുണവും േദാഷവും
പറവാനില്ല.

↑ 135. ഉദാസീനമതായ് കാണും
സമാപ്തപുനരാത്തവും.

ഉദാഹരണം:

↓ 318. പാരിലാരി േപാരാളി-
െപ്പരുമാേളാെടതിർത്തിടും
പുരാരി പിറ ണ്ടാം
പുരുഷൻ പരെനന്നിേയ?

‘ഗർഭിതാദി’ ചിലതിനു് അേദാഷത്വം അവിടവിെട�
ത്തെന്ന സ്താവിച്ചി ്. ഇതിനുേമൽ രസേദാഷ�
ങ്ങെള വിവരിേക്കണ്ടതു ്. അതു് രസനിരൂപണാന�
ന്തരം െചയ്യെപ്പടും.
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‘േദാഷ’ങ്ങെള വിവരിച്ചതിെന്റ േശഷം ‘ഗുണ’ങ്ങെള
നിരൂപണം െച . രസത്തിനു് അപകർഷം
വരു ന്ന ധർമ്മം ‘േദാഷം’ എ േദാഷലക്ഷ�
ണം െചയ്ത സ്ഥിതി ് രസത്തിനു് ഉൽക്കർഷം
വരു ന്ന ധർമ്മം ‘ഗുണം’ എ ് ഗുണലക്ഷണവും
സിദ്ധി . എന്നാൽ രേസാൽക്കർഷകാരികളുെട
കൂട്ടത്തിൽ അലങ്കാരങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നതിനാൽ
അവ ം ‘ഗുണ’ങ്ങൾ ം തങ്ങളിൽ എ േഭദെമ
േചാദ്യം വരു . അതിനാൽ ര വക ം വിഷയവി�
ഭാഗം െച െകാ ് ലക്ഷണം പറയു :

↑ 136. അംഗിയായ രസത്തിെന്റ-
യുൽക്കർഷത്തിനു േഹതുവാം
സ്ഥിരം ധർമ്മംതെന്ന ഗുണം;
ശൗര്യാദ്യാത്മാവിെനന്നേപാൽ.

↓ 137. സ്ഥിതമായ രസത്തിെന്റ-
യംഗങ്ങൾ പകാരിയായ്
േചരും ധർമ്മമലങ്കാരം;
ഹാരാദ്യാത്മാവിെനന്നേപാൽ.

അേനകം അംഗങ്ങളുള്ള മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എങ്ങ�
െന ആത്മാവു ധാനേമാ അങ്ങെന കാവ്യശരീര�
ത്തിൽ രസം ധാനം. ആത്മാവിനു് ശൗര്യം മുത�
ലായെതന്നേപാെല രസത്തിനു് ഉൽക്കർഷമുളവാ �
ന്നതും േവർെപ േപാകാത്തതുമായി യാെതാരു ധർ�
മ്മമുേണ്ടാ അതുതെന്ന ‘ഗുണ’െമ പറയെപ്പടുന്നതു്
എ ഗുണലക്ഷണം. അലങ്കാരമാകെട്ട, കണ്ഠാദി
മനുഷ്യാംഗത്തിനു മു മാല മുതലായെതന്നേപാെല
ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളാകുന്ന കാവ്യാംഗങ്ങൾ േശാഭയുള�
വാ ന്നതുമുേഖന ആത്മാവായ രസത്തിനു് ഉപകരി�
ക്കാവുന്നതും േവർെപട്ടിരിക്കാവുന്നതും ആയ ധർമ്മമാ�
കു . ഈ നിർവ്വചന കാരം ഗുണെമന്നതു് േനെര
രസധർമ്മമാണു്; അലങ്കാരേമാ പരമ്പരയാ രസധർ�
മ്മമായി വരാെമേന്ന ഉ . ഒ ് ആന്തരവും ശാശ്വ�
തവുമാണു്; മേറ്റതു് ബാഹ്യവും അനിത്യവും ആകു�

. രസമില്ലാത്തിട ‘ഗുണ’വുമില്ല; ‘അലങ്കാരം’
രസമില്ലാത്തിട ം വരാം. അതാണു് ‘സ്ഥിതമായ
രസത്തിെന്റ’ എ വിേശഷണംെചയ്തതു്. രസമുള്ള�
പക്ഷം ‘അലങ്കാരം’ അതിനു് ഉപകരിക്കണം എ
നിർബ്ബന്ധമില്ല.

എല്ലാത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↑ 319. കുന്നിച്ചീടും കുളുർമതിരുചാ സുന്ദേര മന്ദിേര നാ-
െമാന്നിച്ചിന്ദീവരദളഗള ാഹിേനേ ! സുേഖന
െചന്നിേട്ടാേരാ കളികളിെലഴും കൗതുകേത്താടു

വാേണാ-
രന്നിക്കഷ്ടസ്ഥിതി വരുവതാേയാർത്തിരുേന്നാ

തരി ം? — മ. സ.

ഇവിെട കരുണരസത്തിന് ‘അനു ാസം’ ശബ്ദാല�
ങ്കാരം ഉപകാരകം.

↓ 320. ഭീമം വ്യാപിച്ചിടു ഗരളസദൃശമുന്മാഥിയായ്
ചിത്തതാപം

ധൂമംകൂടാെത
വാേയ്ച്ചാെരരികനലതുേപാലുജ്ജ്വലി
നിത്യം

കാമം േചർ ന്നിതംഗ ം തി രുജയനിശം
േഘാരമാകും ജ്വര ംേപാ-

ലീ മാം രക്ഷിപ്പതിെന്നൻ ജനകനുമിഹ
മാതാവുമാളല്ല നീയും. — മാലതീമാധവം.

ഇവിെട ‘ഉപമ’ അർത്ഥെത്ത അലങ്കരി െകാ ്
രസെത്ത േപാഷിപ്പി . വിഷസാദൃശ്യം വ്യാപി�
ക്ക മുതലായ ിയകൾ ് അതിശയം സമ്പാദി �
ന്നതുെകാ ് വി ലംഭത്തിനു് ഉൽക്കർഷം ഫലി �
ന്നേല്ലാ.

↑ 321. “ദയെയാരു ലവേലശംേപാലുമില്ലാത്ത േദശം…” a1

a1. 195-ആം പദ്യം േനാ ക.

ഇതിൽ രസെമാ ം ഇല്ല എങ്കിലും ശബ്ദാലങ്കാരമായ
‘അനു ാസം’ ഉ ്.

↓ 322. ആർത്താ താർേത്തെന്മാഴിയരികിലുള്ളിഷ്ടയാം
േചടിേയാെടൻ-

വാർത്താമാവർത്തനെമാടനുേയാഗി മുൽകണ്ഠമൂലം,
പാർത്താലാരുെള്ളാരു തരുണിയിന്നിത്തരം

ഭർ ഭക്താ
മൂർത്താ പുേണ്യാത്കരപരിണതിഃ േകവലം സാ

മദീയാ. — മ. സ.

ഇതിൽ ശൃംഗാരരസം സ്ഥിതെമങ്കിലും അതിനു ാ�
സം പരുഷവർണ്ണഘടിതമാകയാൽ ഉപകരി ന്നി�
ല്ല. ത ത, തികൂലാക്ഷരെമന്ന േദാഷെത്ത ഉള�
വാക്കി രസത്തിനു് അപകർഷം ആണു െച ന്നതു്.
അർത്ഥാലങ്കാരവും ഇതുേപാെല രസത്തിനു് ഉപക�
രിക്കാെതവരുന്നതിനു് ഉദാഹരണം േതടിപ്പിടിക്കാ�
വുന്നതാകു . ആകെട്ട, ഗുണവും ഈ മട്ടിൽ രസമി�
ല്ലാത്തിട കാണുകയില്ലേയാ? സുകുമാരവർണ്ണഘ�
ടിതമായി ് ഒരു നീരസേ ാകം1 െചയ്താൽ അതിൽ

1. ശൃംഗാരാദിരസങ്ങൾ ഒ ം ആവിഷ്കരിക്കാത്ത േ ാകം.

മാധുര്യഗുണമിരിക്കയില്ലേയാ?—എന്നാണു് ഇനി ഒരു
േചാദ്യം വരുന്നതു്. ശരിതെന്ന. എന്നാൽ അതു മ�
മാ മാണു്. വിരിഞ്ഞ െന ം നീണ്ട ൈകകളും മ മു�
ള്ള ഒരു പുരുഷെനക്കണ്ടാൽ അവ ശൗര്യമുെണ്ട
നമു േതാ ം; വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ശൂരനെല്ല �
വരാം. അതുേപാെല താദൃശകാവ്യങ്ങളിൽ മാധുര്യഗു�
ണത്തിനു സ്വരൂപേയാഗ്യതേയ ഉ . നീരസത്തിൽ
ഗുണങ്ങെള സ്വീകരി ന്നിെല്ല ് സിദ്ധാന്തം.

ഇനി ഗുണങ്ങെള ഗണി :

↑ 138. ഗുണം, ‘ സാദം’ ‘മാധുര്യ’-
‘േമാജെസ്സ’ന്നിവ മൂ താൻ.

സാദം, മാധുര്യം, ഓജ ് എ ് ഗുണം മൂെന്നണ്ണ�
േമ ഉ . ാചീനന്മാർ,

‘േ ഷം, സാദം, സമതാ,
മാധുര്യം, സുകുമാരതാ,
അർത്ഥവ്യക്തി, യുദാരത്വം,
ഓജഃ, കാന്തി, സമാധിയും’

എ ് പത്താക്കി പറഞ്ഞിരി . അതിെന നി�
രാകരിപ്പാനായിട്ടാണു് ‘മൂ താൻ’ എ നിയമിച്ച�
തു്.

1 മാധുര്യം

മുറ വി ്, സൗകര്യത്താൽ ആദ്യം മാധുര്യെത്ത ലക്ഷി�
:

↓ 139. നീരിൽ കല്ക്കണ്ടെമേന്നാണ-
മാ ാദത്തിൽ മനസ്സിെന
അലിച്ചാശു ലയിപ്പി ം
ഗുണം ‘മാധുര്യ’സംജ്ഞിതം.

മനസ്സലി ് ആ ാദത്തിൽ ലയിച്ചതുേപാെല
േതാന്നിേപ്പാകുന്നതിനു് േഹതുഭൂതമായ ഗുണത്തിനു
‘മാധുര്യ’െമ േപർ.

↑ 140. സംേഭാഗം, കരുണം, വി -
ലംഭം, ശാന്തമിവറ്റയിൽ
ഉത്തേരാത്തരമുൽക്കർഷം
മാധുര്യത്തിനു വന്നിടും

സംേഭാഗശൃംഗാരെത്തക്കാൾ, കരുണത്തിൽ, അതി�
െനക്കാൾ വി ലംഭശൃംഗാരത്തിൽ, അതിെനക്കാൾ
ശാന്തത്തിൽ എ ് മാധുര്യഗുണത്തിന് ആ യങ്ങ�
ളായ രസങ്ങളുെട വിേവചനം.

2 ഓജ ്

↓ 141. ദീപ്തിെകാ മനം െപെട്ട-
ജ്ജ്വലിച്ചതുേപാലേവ
തീതിയുളവാ ന്ന

ഗുണ‘േമാജസ്സ’തായിടും.

ഏതിെന്റ ൈവഭവത്താൽ മനസ്സിനു് ഒരു ജ്വലിതത്വ�
തീതിയുളവാകു േവാ ആ ഗുണം ‘ഓജസ്സാ’കു .

↑ 142. വീരബീഭത്സരൗ ങ്ങൾ
േമ േമലിതിനാ യം.

‘ഓജ ്’ വീരത്തിലും, അതിേനക്കാൾ ബീഭത്സത്തി�
ലും, അതിെനക്കാൾ രൗ ത്തിലും അധികം കാണും.
ഇവിെട േത്യകി ് എടുക്കാത്ത ഹാസാ തഭയാ�
നകങ്ങളിൽ മാധുര്യൗജ കൾ രണ്ടിനും സമ ാധാ�
ന്യെമ പറയു .

↓ 143. സമ ധാനമാം ര ം
േശഷം മൂ രസങ്ങളിൽ.

ര ് = മാധുര്യവും ഓജ ം. േശഷം മൂ ് = ഹാസാ�
തഭയാനകങ്ങൾ.

3 സാദം

↑ 144. ശുേഷ്കന്ധനത്തിൽ തീേപാെല
െപെട്ട മനമാകേവ
പര വികസിപ്പി ം
ഗുണമ ‘ സാദ’മാം.

ഉണങ്ങിയ വിറകിൽ തീ പിടി ന്നേപാെല െപെട്ട�
മനസ്സിൽ ഒന്നായി വ്യാപി ് അതിനു് ഒരു വി�

കാസ തീതി ഉണ്ടാ ന്ന ഗുണം ‘ സാദം’. ഇതി�
നു് എല്ലാ രസവും ഒ േപാെല ആ യമാകയാൽ
ആ യേഭേദന ഉൽക്കർഷാധിക്യം പറയുന്നില്ല.
ഏവഞ്ച, തി, ദീപ്തി, വികാസം എന്ന ചിത്തവൃത്തി�
കൾ കാരണഭൂതങ്ങളായ കാവ്യധർമ്മങ്ങൾ മുറയ്ക്ക്
മാധുര്യൗജഃ സാദസംജ്ഞങ്ങളായ ‘ഗുണ’ങ്ങെള
സിദ്ധി .

↓ 145. ശബ്ദാർത്ഥാദിയിലും െചാ -
മുപചാരാൽ ഗുണങ്ങെള.

ഉപചാരെമന്നാൽ കാര്യകാരണാദികളുെട അേഭദാധ്യ�
വസായംെകാ ് ഒന്നിെന്റ ധർമ്മെത്ത മെറ്റാന്നിലാ�
േരാപിക്കയാകു . അതിൻ കാരം ആത്മഗുണമായ
ശൗര്യാദിെയ ആകൃതി ് കല്പി  ംേപാെല വ്യംഗ്യ�
വ്യഞ്ജകങ്ങൾ ് അേഭദം കല്പി ് രസധർമ്മമായ
മാധുര്യാദിെയ തദ് വ്യഞ്ജകങ്ങളായ വൃത്തിവർണ്ണരച�
നകൾ ം പറയാറുണ്ട്.

↑ 146. ടവർഗ്ഗഭിന്നമാം വർഗ്ഗ്യം
മുന്നിൽ പഞ്ചമസംയുതം,
ലഘുേരഫണകാരങ്ങൾ,
സമാസ റവും തഥാ,
മൃദുവാകും രചനയും,
മാധുര്യവ്യഞ്ജകങ്ങളാം.

ടവർഗ്ഗെമാഴിെകയുള്ള വർഗ്ഗാക്ഷരത്തിനു മുൻപിൽ
അതാതിെന്റ അനുനാസികം േചർ ണ്ടാകുന്ന ങ്ക,
ഞ്ച, ങ് ഗ, ഞ്ജ ഇത്യാദി കൂട്ടക്ഷരം, സ്വസ്വരം
േചർന്ന േരഫണകാരങ്ങൾ, സമാസിക്കാത്തേതാ
ഒ ര ശബ്ദം മാ ം സമാസിച്ചേതാ ആയ പദ�
ങ്ങൾ, കാർക്കശ്യം േതാന്നിക്കാത്ത രചന ഇവ
‘മാധുര്യ’െത്ത വ്യഞ്ജിപ്പി ം.

ഉദാഹരണം —

↓ 323. െകാ ം േകാകിലവാണിമാർ
കുതുകേമാടന്നങ്ങേനകം രസം

ത ം ചഞ്ചലേലാചനങ്ങെളഴുതിച്ചന്തങ്ങൾ
തി ംവിധം

അഞ്ചാതഞ്ചിതഭൂഷണങ്ങളുമണിെഞ്ഞ ന്ന
കണ്ടാൽ കിട-

ന്ന ം പഞ്ചശരെന്റ
െനഞ്ചകവുെമഞ്ചാരുസ്മിതാർ ാനേന!

— പൂര ബന്ധം.

↑ 147. ദ്വിരുക്തം േരഫസംേയാഗം,
ശ ഷ ര ം, ടവർഗ്ഗവും,
നീളും വൃത്തിയുേമാജസ്സിൽ
െകാള്ളാമുദ്ധതബന്ധവും.

ക്ക, ക്ഖ, ഗ്ഗ, ഗ് ഘ, ങ്ങ ഇത്യാദി ഇരട്ടിച്ച അക്ഷരം,
ർക്ക, ഇത്യാദി േരഫം േചർന്ന കൂട്ടക്ഷരം, ശകാ�
രഷകാരങ്ങൾ, ടവർഗ്ഗം എന്നീ വർണ്ണങ്ങളും നീ �
നീ വരുന്ന സമാസവും, ഔദ്ധത്യം േതാന്നി ന്ന
രചനയും ‘ഓജസ്സി’നു് വ്യഞ്ജകങ്ങൾ.

ഉദാഹരണം —

↓ 324. േപടിച്ച ിഗുഹാന്തരത്തിലലറും
കുംഭീ കർണ്ണങ്ങെള-

ടി ഭിേഘാഷമി ഗുണനാദത്താൽ
തകർത്തിശ്ശിശു

ഓടും േഘാരകബന്ധമുണ്ഡനിരെയ പ്താന്തകൻ തെന്റ
വാ-

യാടുേമ്പാളുതിരുംവിധം തമറുത്തിപ്പാരിൽ
വീ ന്നിതാ! — ഉത്തരരാമചരിതം.

□ പദ്യം 324. ലവെന്റ യുദ്ധസാമർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റി ച േകതു�
വിെന്റ വാക്യം: ഗുണനാദം ഞാെണാലി. കബന്ധമുണ്ഡ�
നിര  = തല േപായ ശരീരങ്ങളും ഉടൽ േപായ തലകളും.
ദൃപ്താന്തകൻ അഹങ്കരിച്ച കാലൻ.

ഈ പരിഗണനത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത വർണ്ണങ്ങെള�
ല്ലാം ഉദാസീനങ്ങെളന്നറിക.

↑ 148. േകൾ ന്നേതാടുകൂടിത്താ-
നർത്ഥസ്  ഫൂർത്തി വരുത്തിടും
രചനാവൃത്തി വർണ്ണങ്ങൾ

സാദവ്യഞ്ജകങ്ങളാം.

ഏതുമാതിരി വർണ്ണേമാ, പദേമാ, ബന്ധേമാ ഉപേയാ�
ഗിച്ചാൽ വണക്ഷണത്തിൽ അർത്ഥ തീതി വരു�
േമാ ആമാതിരിയിൽ അവെയ േയാഗി ന്നതുത�
െന്ന സാദത്തിനു് വ്യഞ്ജകം. മുൻ െചാന്നതുേപാെല
ഒരു നിയമം ഇതിനു് ദുഷ്കരെമ താൽപര്യം.

ഉദാഹരണം —

↓ 325. പാലിക്കാനായ്ബ്  ഭുവനമഖിലം ഭൂതേല ജാതനായ-
ക്കാലി ട്ടം കലിതകുതുകം കാത്ത കണ്ണ ഭക്ത്യാ
പീലിേക്കാെലാന്നടിമലരിൽ നീ കാഴ്ചയായ്

െവച്ചിേടണം,
മൗലിെക്കട്ടിൽ തിരുകുമതിെനത്തീർച്ചയായ്ബ്  

ഭക്തദാസൻ. — മയൂരസേന്ദശം.

↑ 149. വക്താ, വാച്യം, കരണ-
െമല്ലാം േനാക്കി യഥാവേല
രചനാവൃത്തി വർണ്ണങ്ങ-
ളൗചിത്യ ംേപാെല േചർക്കണം.

രചന, വൃത്തി, വർണ്ണം ഇവയ്ക്ക് വിേവചനം െചയ്തെത�
ല്ലാം സാധാരണാഭി ാേയണ ആകു . തത്ത്വാേലാ�
ചനയിൽ ഔചിത്യെമാേന്ന ഇതിേല നിയാമകമാ�
കുകയു . വക്താവു്, വചിേക്ക ന്ന സംഗതി, ഏതു�
മാതിരി സ്താവം, ഇവെയല്ലാം നല്ലവണ്ണം ആേലാ�
ചി ് ഏതിേനതുചിതേമാ അതിെനയാണു സ്വീകരി�
േക്കണ്ടതു്. മാധുര്യം വ്യഞ്ജിേക്കണ്ടിട ് വക്താവു്
േകാപിച്ചവെനങ്കിൽ സ്വല്പം ഔദ്ധത്യം േചർക്കണം;
ഇത്യാദി മ സ്വയം ഊഹി ക.

↓ 150. േ ഷാദി പ ഗുണെമ-
േന്നാതു ചില പൂർവ്വികർ
അവയിൽ ചിലതിെച്ചാന്ന
മൂന്നിലന്തർഭവിച്ചിടും;
അന്യഥാ സിദ്ധമാം േശഷം
േദാഷമില്ലായ്കമാ വും.

“േ ഷഃ സാദഃ സമതാ മാധുര്യം സുകുമാരതാ
അർത്ഥവ്യക്തിരുദാരത്വേമാജഃകാന്തിസമാധയഃ”2

2. 138-ആം കാരികയുെട വൃത്തി േനാ ക.

എ ഗുണങ്ങൾ പെത്തണ്ണമുെണ്ടന്നാണു് പൂർവ്വാ�
ചാര്യന്മാരുെട മതം. എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കതും
മാധുര്യാദി യത്തിൽത്തെന്ന ഉൾെപ്പടും. േശഷം
മ കാരത്തിൽ സിദ്ധി ന്നവയാണു്. ചിലതു് േദാ�
ഷാഭാവമാ ങ്ങളാകയാൽ ഉദാസീനങ്ങളാകു .
പൂർവ്വികന്മാർ ഈ പ ഗുണങ്ങെള ശബ്ദത്തിലും
അർത്ഥത്തിലും പറയു ്. അതിൽ ആദ്യം ശബ്ദഗു�
ണങ്ങൾ ് അന്യഥാസിദ്ധിെയ കാണിക്കാം.

(1) നീരക്ഷീരങ്ങൾ എന്നേപാെല േചരുവയുെട
നിര െകാ അേനകം പദങ്ങൾ ഏകപദം
എന്നേപാെല േതാ ന്നതു് ‘േ ഷം’ എന്ന
ഗുണം.

(2) ആേരാഹാവേരാഹ മം ‘സമാധി’ എന്ന ഗു�
ണം.

(3) പദങ്ങൾ നൃത്തംെച ന്നേപാെല േതാ ന്നതു്
‘ഉദാരത’ എന്ന ഗുണം. ഈ വിധമുള്ള പദങ്ങ�
ളുെട ബന്ധത്തിനു് വികടമായ ബന്ധം എ
േപർ പറയും.

(4) ൈശഥില്യം േചർന്ന ഓജ ് ‘ സാദം’ എന്ന
ഗുണം. ഈ നാലും ഓജസ്സിെന്റ വ്യഞ്ജകങ്ങളാ�
കയാൽ ഓജസ്സിൽ അന്തർഭവി .

(5) അധികം സമാസങ്ങെള െചയ്യാതിരി ക ‘മാ�
ധുര്യം’ എന്ന ഗുണം. ഇതു് ര മതക്കാർ ം
സമം തെന്ന.

(6) േകട്ടാലുടൻ അർത്ഥ തീതി വരുന്നതു് ‘അർ�
ത്ഥവ്യക്തി’ എന്ന ഗുണം. ഇതു് സാദത്തിൽ
അന്തർഭവി .

(7) ആരംഭിച്ച രീതിെയ വിടാെത ഇരി ന്നതു്
‘സമത’ എന്ന ഗുണം. ൈവദർഭ്യാദിരീതികൾ
വാച്യെത്ത അനുസരി േഭദെപ്പടുേത്തണ്ടവ�
യാകയാൽ ഈ ഗുണം ചിേലടേത്ത ഗുണമാ�
യി പരിണമി .

(8) നി രവർണ്ണങ്ങളില്ലാെത ഇരി ന്നതു് ‘സുകു�
മാരത’ എന്ന ഗുണം. ഇതു് ‘ തികൂലാക്ഷരം’
എന്ന േദാഷത്തിെന്റ അഭാവമാ മാകയാൽ
ഉദാസീനം.

(9) പദങ്ങളുെട ഔജ്ജ്വല്യം ‘കാന്തി’ എന്ന ഗു�
ണം. ഔജ്ജ്വല്യം എ െവച്ചാൽ ാമ്യപദ�
ങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കാതിരി ക; ഇതു് ാമ്യം
എന്ന േദാഷത്തിെന്റ അഭാവമാ െമ സ്പ�
ഷ്ടം.

(10) ‘ഓജസ്സി’െന നവീനന്മാരും സ്വീകരിച്ചി ള്ളതു�
തെന്നയാണേല്ലാ.

ഇനി ഇവ അർത്ഥഗുണങ്ങളായി വരുന്നതിനു് അന്യ�
ഥാസിദ്ധി കാണിക്കാം.

(1) അർത്ഥത്തിനുള്ള ൗഢി ‘ഓജ ്’ ഇത്,

(എ) പദംെകാ സാധിക്കാവുന്നിട ് വാക്യം
േയാഗിക്ക.

ഉദാഹരണം —

↑ 326. ഏതിേനാങ്കാരമാരംഭം
സ്വരം മൂ ച്ചരിെപ്പതിൽ
യജ്ഞം െപാരുൾ, ഫലം സ്വർഗ്ഗ-
മെമ്മാഴി ഭവാൻ കൃതി. — കുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 326. േവദം ഓങ്കാരത്തിൽ ആരംഭി
ഉദാത്തം, അനുദാത്തം, സ്വരിതം എന്നീ മൂ വക
സ്വരങ്ങളും േവദമ ത്തിൽ ഉച്ചരിക്കെപ്പടു .
യജ്ഞമാണു് േവദത്തിെന്റ കാതൽ; സ്വർഗ്ഗമാണ�
തിെന്റ ഫലം.

ഇവിെട ‘േവദം’ എ ് ഒരു പദം െകാ പറ�
േയണ്ട സ്ഥല ് മൂ പദം.

(ബി) മറി ് വാക്യം പറേയണ്ട ദിക്കിൽ പദം �
േയാഗിക്ക. 3

3. 16-ആം പദ്യ ഉദാഹരണം. ‘കല്പാന്തജല വാ�
ഹത്തിൽ, നീയാകുന്ന െതാടുകുറി കള േപാ�
കുെമേന്നാർ േഖദി കേയ നിവൃത്തിയു ’
എന്ന വാക്യാർത്ഥം ‘ഹന്ത’ എന്ന ഒറ്റപ്പദത്തിൽ
നിഹിതമായിരി .

(സി) വിസ്തരി പറേയണ്ടട ് ചുരു ക.
ഉദാഹരണം —

↓ 327. യാ െചാന്നവിെടനി പുറെപ്പ-
ട്ടാശുെച ഗിരിശന്നരികത്തിൽ
കാര്യസിദ്ധിയറിയിച്ചനുവാദം
വാങ്ങി വീ മവേരറി വിയത്തിൽ.

— കുമാരസംഭവം.

(ഡി) മറി ് ചുരുേക്കണ്ടതിെന വിസ്തരി ക.
ഉദാഹരണം —

↑ 328. ഒേര പുമാൻതാനതു മൂ മൂർത്തിയായ്-
പ്പിരി മൂവർക്കിഹ മൂ െമാപ്പേമ
ഹരൻ ഹരിക്കാദ്യനവ വി താ-
നവർ േവധസ്സവരങ്ങവ മാം.

— കുമാരസംഭവം.

(ഇ) അർത്ഥം സാഭി ായമായിരി ക;
ഇ കാരം അ ള്ളവയിൽ ആദി നാലും
വാൿചാതുര്യത്തിെന്റ വകേഭദെമന്നല്ലാെത
ഗുണങ്ങെള പറയാൻമാ മില്ല. അഞ്ചാമ�
േത്തതു് അപുഷ്ടാർത്ഥേദാഷത്തിെന്റ അഭാവം
മാ മാകു .

(2) അർത്ഥത്തിെന്റ ൈനർമ്മല്യം ‘ സാദം’.
ൈനർമ്മല്യെമന്നാൽ നി േയാജനമായി പദങ്ങ�
െള േയാഗിക്കാെത ഇരി ക. ഇത് ‘അധികപ�
ദം’ എന്ന േദാഷത്തിെന്റ അഭാവം മാ മാകു .

(3) അർത്ഥങ്ങെള പല ഭംഗികളിൽ പറക, ‘മാധു�
ര്യം’. ഇതു് അനവീകൃതെമന്ന േദാഷത്തിെന്റ
അഭാവം.

(4) പരുഷമായ അർത്ഥെത്തയും മൃദുെപ്പടുത്തിപ്പറ�
യുക, ‘സൗകുമാര്യം’. ഇതു് അമംഗലരൂപമായ
‘അ ീല’ത്തിെന്റ ത്യാഗം മാ േമ ആകു .

(5) അർത്ഥം ാമ്യമല്ലാതിരി ക, ‘ഉദാരത’. ഇതി�
നു് ഉദാസീനത്വം സ്പഷ്ടം.

(6) വ സ്വഭാവം ടമായിരി ന്നതു്, ‘അർത്ഥ�
വ്യക്തി’. ഇതു് സ്വഭാേവാക്ത്യലങ്കാരംെകാ ്
ഗതാർത്ഥമായി.

(7) രസത്തിെന്റ ദീപ്തി, ‘കാന്തി’. ഇതു് ധ്വനിയിലുൾ�
െപ്പ േപാകു .

(8) മകൗടില്യത്തിെന്റ വ്യക്തത, ‘േ ഷം’. ഇതു്
ഉക്തിൈവചി ്യമാ േമ ആകു .4

4. മ–കൗടില്യ–അനുൽബ്ബണത്വ–ഉപപത്തികളാണു്  
േ ഷം’ എ സാഹിത്യദർപ്പണം “ മം =

ിയകളുെട പരമ്പര, കൗടില്യം = ചതുര വൃത്തി,
അനുൽബ്ബണത്വം = അ സിദ്ധവ ക്കെള വർണ്ണി�
ക്കാതിരി ക, ഉപപത്തി = കാര്യസിദ്ധി തകുന്ന
യുക്തി,” എന്നിങ്ങെന അർത്ഥവും െകാടുത്തിരി �

.

(9) അർത്ഥത്തിെന്റ ൈവഷ മ്യാഭാവം, ‘സമത’. സ്പ�
ഷ്ടം.

(10) പുനരർത്ഥദർശനം, ‘സമാധി’. ഇതു് കാവ്യത്തി�
െന്റ ശരീരംതെന്നയാകയാൽ ഗുണങ്ങളുെട േശഖ�
രത്തിൽ േചർേക്കണ്ടേതയില്ല.
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6
ശബ്ദാർത്ഥ കരണം

കാവ്യശരീരമായ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുെട അലങ്കാരങ്ങെള�
യും േദാഷഗുണങ്ങെളയും വിവരിച്ചതിെന്റേശഷം ആ
ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുെട സ്വരൂപെത്ത നിരൂപണം െച �

.

↓ 151. ശബ്ദം മൂന്നാം വാചകാഖ്യം
ലക്ഷകം വ്യഞ്ജകം തഥാ

↑ 152. വാച്യം ലക്ഷ്യം വ്യംഗ്യെമ
മുറയ്ക്കർത്ഥവുമങ്ങെന
വ്യാപാരവും മൂന്നഭിധാ-
ലക്ഷണാവ്യഞ്ജനാഖ്യയാ.

സാഹിത്യശാ കാരം ‘വാചകം’, ‘ലക്ഷകം’,
‘വ്യഞ്ജകം’ എ ശബ്ദം മൂ വിധമാകു . അവ�
യിൽ വാചകശബ്ദത്തിെന്റ അർത്ഥം ‘വാച്യം’; ലക്ഷ�
കത്തിേന്റതു ‘ലക്ഷ്യം’; വ്യഞ്ജകത്തിേന്റതു ‘വ്യംഗ്യം’
എന്നർത്ഥവും മൂ വിധം. ഈ അർത്ഥെത്ത തിപാ�
ദി ന്ന ശബ്ദവ്യാപാരവും ഈ മുറ തെന്ന ‘അഭിധ’,
‘ലക്ഷണ’, ‘വ്യഞ്ജന’ എ മൂ വിധമാകു . ശബ്ദ�
ത്തിെന്റ വ്യാപാരം എ െവച്ചാൽ ശബ്ദത്തിനു്  
അർത്ഥേത്താടുള്ള സംബന്ധമാകു . ഇനി ഇവ
മുറ ് ലക്ഷണം പറയു .

↓ 153. േനേര സേങ്കതിതാർത്ഥെത്ത
വചി ന്നതു വാചകം
അതിൻവ്യാപാരമഭിധ-
യതിെന്റ െപാരുൾ വാച്യമാം.

ഇന്ന ശബ്ദത്തിനു് ഇന്ന അർത്ഥെമ ് എല്ലാ ഭാഷ�
യിലും െപാതുജനസമ്മതത്താൽ ഏർെപ്പട്ടി ള്ള അർ�
ത്ഥം സേങ്കതിതാർത്ഥം. അതിെന പരാേപക്ഷകൂടാ�
െത േനേര കുറി ന്ന ശബ്ദം ‘വാചകം’. ഒരു വാച�
കശബ്ദം തെന്റ അർത്ഥെത്ത തിപാദി ന്നതിൽ
െച ന്ന വ്യാപാരം ‘അഭിധ’. അഭിധയാൽ തി�
പാദിക്കെപ്പടുന്ന അർത്ഥം ‘വാച്യാർത്ഥം’. ഇനി
‘അഭിധ’ ് േവെറവിധം ൈ വിധ്യം പറയു .

1 അഭിധാവ്യാപാരം

↑ 154. രൂഢി, േയാഗം, േയാഗരൂഢി-
െയ മൂന്നഭിധാഗതി.

‘അഭിധ’ മൂ കാരത്തിൽ വർത്തി ം. (1) രൂ�
ഢി, (2) േയാഗം, (3) േയാഗരൂഢി.

↓ 155. അഖണ്ഡശക്തിമാ ത്താ-
ലർത്ഥം െചാൽവതു രൂഢിയാം.

കൃതി ത്യയവിഭാഗം കൂടാെത ഇന്ന അക്ഷരസ�
മുദായത്തിനു് ഇന്നതു് അർത്ഥം എ സങ്കല്പി ക
‘രൂഢി’. മല, മരം, താമര ഇത്യാദി ഉദാഹരണം.
ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ് ഈ അർത്ഥെത്ത തിപാദി�

ന്നതിൽ സേങ്കതമല്ലാെത േവെറ ഒരു കാരണവും
ഇല്ല.

↑ 156. അംഗശക്തികൾ േചർന്നി
കുറി ന്നതു േയാഗമാം.

ശബ്ദത്തിനു് അവയവം കല്പി ് അവയുെട േയാഗം�
െകാ ് അർത്ഥം തിപാദി ക ‘േയാഗം’. േവല�
ക്കാരൻ, താേന്താന്നി, ഉമ്പരുലകു് ഇത്യാദി ഉദാഹര�
ണം. ഇവ മുറ ് േവലെച ന്നവൻ, തനി േതാ�

ന്നതിെന വർത്തി ന്നവൻ, സ്വർഗ്ഗം എ ള്ള
അർത്ഥങ്ങൾ അവയവാർത്ഥങ്ങളുെട േയാഗത്താലു�
ണ്ടാകുന്നവയാകു .

↓ 157. േയാഗവും രൂഢിയു ം േചർന്നാൽ
േയാഗരൂഢിയതായിടും.

അവയവശക്തിേയാടുകൂെടത്തെന്ന അഖണ്ഡശക്തിയും�
കൂടി ആവശ്യെപ്പടുന്നിട ‘േയാഗരൂഢി’.

ഉദാഹരണം:
വിരിയുന്നതു് = വിരൽ, കുതി ന്നതു് = കുതിര.

മി ന്നതു് = മീൻ (നക്ഷ ം), ഉഴുന്നതു് =
ഊഴി—ഇത്യാദി.

ഇവിെട േയാഗാർത്ഥം മാ ംെകാ ് ശബ്ദം പല
വ ക്കെളയും കുറിക്കാം എ വരു . അതിെന
പിന്നീടു് ഒന്നിൽ നിയമി ന്നതു് രൂഢിയുെട ബലമാ�
കു . ഇങ്ങെന േയാഗവും രൂഢിയും ഇവിെട ഒ �
േപാെല ആവശ്യെപ്പടു .

ഭാഷകളിൽ ഒരു ശബ്ദത്തിനു് ഒരർത്ഥേമ പാടു
എ വ്യവസ്ഥയില്ലായ്കയാൽ പല അർത്ഥങ്ങളുള്ള
ശബ്ദങ്ങെള േകൾ േമ്പാൾ അവ ് ഏതർത്ഥം വിവ�
ക്ഷിതം എ സേന്ദഹമുണ്ടാകുന്ന ദിക്കിൽ നിർണ്ണ�
യ ം െച ന്നതിനുേവണ്ടി അഭിധാനിയാമകങ്ങളായ
സംഗതികെള പരിഗണനം െച .

അഭിധാനിയാമങ്ങൾ:
↑ 158. സംേയാഗവി േയാഗങ്ങൾ

സാഹചര്യം വിേരാധിതാ
അർത്ഥം കരണം ലിംഗം
തന്നിൽേച്ചരുന്ന വാ കൾ.

↓ 159. ഔചിത്യമഥ സാമർത്ഥ്യം
കാലേദശാംഗികാദിയും
നാനാർത്ഥമായ ശബ്ദത്തി-
ന്നഭിധ നിയാമകം.

1. സംേയാഗം: ധർമ്മാദികളുെട സിദ്ധമായ േയാ�
ഗം സംേയാഗം. ഉദാഹരണം: മ പൂർണ്ണമായ
മറ.
ഇവിെട മ പൂർണ്ണത്വധർമ്മേയാഗത്താൽ
‘മറ’ ് േവദം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിയമനം.

2. വി േയാഗം: ധർമ്മാദികളുെട സിദ്ധവിരഹം
വി േയാഗം. ഉദാഹരണം: കിളരമില്ലാത്ത ‘മറ’.
ഇവിെട കിളരം എന്ന ധർമ്മത്തിെന്റ വിരഹ�
ത്താൽ ‘മറ’ ് ‘േവലി’ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നി�
യമനം.

3. സാഹചര്യം: എന്നാൽ കൂ ്. ഉദാഹരണം:
‘അവൽ മലർ പഴം’ എന്നതിൽ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥ�
സാഹചര്യത്താൽ മലരിനു് ‘െനൽെപ്പാരി’ എന്ന
അർത്ഥത്തിേല വൃത്തി വരു .

4. വിേരാധിത: ഘാത്യഘാതകഭാവാദി. ഉദാഹര�
ണം: ‘രാമരാവണന്മാർ’. ഇവിെട ‘രാമ’ശബ്ദം
‘ദാശരഥി’െയത്തെന്ന കുറി .

5. അർത്ഥം: േയാജനം. ഉദാഹരണം:

↑ 329. സങ്കടം തീർ രക്ഷിപ്പാൻ
ഭജിച്ചീടുക മന്നെന.

ഇവിെട ‘സങ്കടം തീർ രക്ഷിക്ക’ എന്ന �
േയാജനെത്ത പുരസ്കരി ് ‘മന്ന’നു് ‘രാജാവു്’
എന്ന അർത്ഥം കല്പി .

6 കരണം: സന്ദർഭം, വക്താവു്, േ ാതാവു് മു�
തലായവരുെട അറിവു്. ഉദാഹരണം: േദവനു്
എല്ലാമറിയാമേല്ലാ!
ഇവിെട കരണവശാൽ ‘േദവൻ’ എന്ന ശബ്ദ�
ത്തിനു്  ‘രാജാവു്  ’ എ ് അർത്ഥം സിദ്ധി .

7 ലിംഗം: തർക്കശാ സിദ്ധമായ േഹതു ‘ലിം�
ഗം’. ഉദാഹരണം: ‘ഭൂഭൃ കയർ ’ എ ള്ള�
തിൽ േകാപലിംഗത്താൽ ‘ഭൂഭൃ ്’ എന്ന ശബ്ദം
രാജവാചിയായി ഭവി .

8 തന്നിൽേച്ചരുന്ന വാ കൾ: നിയതാർത്ഥങ്ങ�
ളായ ശബ്ദങ്ങേളാടുള്ള അന്വയം. ഉദാഹരണം: ‘മു�
ക്കണ്ണനായ േദവൻ’. ഇവിെട േദവശബ്ദം അതിൽ
അന്വയി ന്ന മുക്കണ്ണൻ എന്ന േവെറ ശബ്ദത്തി�
െന്റ നിയതമായ അർത്ഥ ം പുരസ്കരി ് ‘ശിവൻ’
എന്ന അർത്ഥെത്ത േബാധിപ്പി .

9 ഔചിത്യം: അർഹത. ഉദാഹരണം:

↓ 330. സംസാരനിസ്സഹം േലാകം
സംേസവി േദവെന.

ഇവിെട സംസാരേച്ഛദൗചിത്യത്താൽ, േദവശ�
ബ്ദം ഈശ്വരവാചി.

10 സാമർത്ഥ്യം: കാരണത്വം. ഉദാഹരണം: ‘മധുമ�
ത്തമായ േകാകിലം’. േകാകിലമദകാരണം വസ�
ന്തമാകയാൽ മധുശബ്ദത്തിനു് ‘വസന്തം’ എന്നർ�
ത്ഥം.

11 േദശം: സ്ഥലവിേശഷം. ഉദാഹരണം: ‘ധ്വജാ�
ത്തിൽ െകാടി േശാഭി ’. ഇതിൽ സ്ഥല�

വിേശഷത്താൽ െകാടി ് പതാക എ ്  അർ�
ത്ഥം.

12 കാലം: സമയം. ഉദാഹരണം: ‘രാ ിയിൽ ചി�
ഭാനു േശാഭി ’. ഇവിെട കാലമഹിമാ�

വിനാൽ ചി ഭാനുശബ്ദം സൂര്യെനപ്പറയാെത
അഗ്നിെയത്തെന്ന പറയു .

13 ആംഗികം: ൈക ിയ മുതലായ േചഷ്ടകൾ.
‘ഇ നീളം കരി േവണം’ എ ംമ ം പറയു�
ന്നിട ് ‘ഇ ’ എന്നതിെന്റ അർത്ഥെത്ത ൈക�

ിയ നിയമി .

അഭിധാനിയാമങ്ങൾ ഇങ്ങെന പതി െന്നണ്ണം പറ�
ഞ്ഞതിൽ ചിലതുകൾ തങ്ങളിൽ േഭദം വളെര സൂ�
ക്ഷ്മവും സ്വല്പവും ആകു . അവെയ ഒന്നി േചർ ്
എണ്ണത്തിൽ കുറ ന്നതുെകാ വിേരാധമില്ല. പൂർ�
വ്വാചാര്യന്മാർ പരിഗണിച്ചി ള്ളവെയ എല്ലാം ഇവി�
െടയും വിവരി െവേന്നയു .

2 ലക്ഷണാവ്യാപാരം

അനന്തരം ‘ലക്ഷണ’യുെട ലക്ഷണെത്ത െചാ �
:

↑ 160. ബാധത്താൽa1 വിട്ട വാച്യെത്ത-
െത്താ താൻ പുതുതാം െപാരുൾ
ഖ്യാതിയാേലാ ഫലത്തിേന്നാ
കല്പി ം വൃത്തി ലക്ഷണാ.

a1. ബാധം = അന്വയം വരായ്ക.

വാച്യാർത്ഥത്തി ് അന്വയം വരായ്കയാൽ അതി�
െന ഉേപക്ഷിച്ചി ് അതിെന്റ സംബന്ധം ഉള്ളതായ
ഒരു പുതിയ അർത്ഥെത്ത സിദ്ധി മാണിേച്ചാ ഒരു
ഫലെത്ത ഉേദ്ദശിേച്ചാ ഏതു വ്യാപാരത്തിെന്റ മഹി�
മയാൽ നാം കല്പി ആ വ്യാപാരം ‘ലക്ഷണ’.
ഖ്യാതിെയ മാണി െച ന്നതി ്  ,

താർെത്തന്നൽ
പ ക്കലവറ
േവെപ്പണ്ണ

ഇത്യാദികൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ. െതന്നൽ എന്നാൽ
‘െതക്കൻകാ ്’ എ ് അർത്ഥമാകു . ആ അർത്ഥ�
ത്തിനു് താർെത്തന്നൽ എ പറയുേമ്പാൾ അന്വയം
ഘടിക്കായ്കയാൽ ബാധം വരു . അേപ്പാൾ െതക്കൻ�
കാറ്റിലുള്ള മാന്ദ്യാദിഗുണരൂപമായ സംബന്ധം മാ�
ണി ് ‘െതന്നൽ’ എന്നതിനു് േകവലം ‘കാ ്’ എന്നർ�
ത്ഥം കല്പി ന്നതു ‘ലക്ഷണ’. ഇതുേപാെല ‘കല�
വറ’ എന്നതിനു് ‘കലങ്ങൾ െവ ന്ന അറ’ എ ള്ള
വാച്യാർത്ഥത്തിൽ ‘കലം’ എന്ന ഏതാനും അംശം
ഉേപക്ഷി ് ‘േകവലം സാമാനങ്ങൾ സൂക്ഷി ന്ന
പുര’ എന്നർത്ഥം കല്പി ന്നതു് ‘ലക്ഷണ’. എണ്ണ
എന്നതിൽ എള്ളിെല ൈന എ ള്ള വാച്യാർത്ഥ�
െത്ത ഉേപക്ഷി ് എള്ളിൽ എണ്ണേപാെല േവപ്പി�
െന്റ േസ്നഹരൂപമായ സാരാംശം എ കല്പി ന്ന�
തും ‘ലക്ഷണ’തെന്ന. ഇവിെടെയല്ലാം ലക്ഷണെച�

ന്നതിനു് േഹതു േകവല സിദ്ധി മാ മാകയാൽ
ഇതിനു് ‘നിരൂഢലക്ഷണ’ എ േപർ. േയാഗരൂഢി�
യിലാകെട്ട, അക്ഷരാർത്ഥത്തിനു്  ബാധമില്ല എ
േഭദം. ഇനി ‘ഫല ലക്ഷണ’ ് ഉദാഹരണം:

‘കാശീനഗരം ഗംഗയിലാകു ’.

ഇവിെട ഗംഗാശബ്ദത്തിനു് വാച്യാർത്ഥം ജല വാ�
ഹമാകയാൽ അവിെട നഗരത്തിനു സ്ഥിതി വരാത്ത�
തുെകാ ് വാച്യാർത്ഥം ബാധിതമായി. പിന്നീടു്
അന്വയസിദ്ധി േവണ്ടി ഗംഗാശബ്ദത്തിനു ഗംഗാ�
തീരം എന്നർത്ഥം കല്പി ന്നതു ലക്ഷണ. ഗംഗാതീ�
രത്തിൽ എ തെന്ന പറയാെത ഗംഗയിൽ എ
പറയുന്നതു് ൈശത്യം, പരിശുദ്ധി മുതലായ ഗുണങ്ങ�
െള ദർശിപ്പിക്കാൻേവണ്ടിയാകു . അതിനാൽ
ഇതു ഫലെത്ത ഉേദ്ദശി െച ന്നതു്.

ലക്ഷണയുെട വിഭാഗങ്ങൾ

ലക്ഷണ പലവിധത്തിൽ വിഭാഗം കല്പിക്കാം:

ഒന്നാമതു്, വാച്യലക്ഷ്യാർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്ത�
രം മാണി ് ‘ജഹല്ലക്ഷണ’, ‘അജഹല്ലക്ഷണ’,
‘ജഹദജഹല്ലക്ഷണ’. അതിൽ സ്വാർത്ഥം മുഴുവൻ
ഉേപക്ഷിച്ചി ള്ളതു് ‘ജഹല്ലക്ഷണ’. ഇതിനു് ഉദാഹ�
രണം, മുൻെചാന്ന ‘കാശീനഗരം ഗംഗയിലാകു ’
എന്നതുതെന്ന. േവെറ ഉദാഹരണം. ഒരു മന്ദെന�

റി ് ‘ഇവൻ നല്ല സമർത്ഥനാകു ’ എ ം മ ം
പറയുന്നതാകു . ഇതിൽ സംബന്ധം ൈവപരീത്യം;
മാന്ദ്യാധിക്യ തിപാദനം ഫലം. ഈമാതിരിയുള്ള�
തിനു് ‘വിപരീതലക്ഷണ’ എെന്നാരു വിേശഷേപ്പരു�

്.

സ്വാർത്ഥത്തിനു് ത്യാഗമില്ലാത്തതു് ‘അജഹല്ലക്ഷണ’.
ഉദാഹരണം: ‘ഇതാ കുന്തം വരു ’. ഇതിൽ കുന്തം
തനിെയ വരാത്തതിനാൽ ‘കുന്തക്കാരൻ വരു ’
എ ് ‘ലക്ഷണ’. ഇതിൽ കുന്തപദത്തിെന്റ അർത്ഥ�
ത്തിനു് കുറവു വരുന്നില്ല. ലാഘവം ഫലം; േവെറ ഉദാ�
ഹരണം: ‘അങ്ങാടി എര ’.

ഏതാനും അംശത്തിൽ സ്വാർത്ഥത്യാഗം ആണു്
‘ജഹദജഹല്ലക്ഷണ’. ാമത്തിൽ ഏതാനും വീടുകൾ
തീപിടിച്ചിരിെക്ക, ‘ ാമം െവ േപായി’ എ
പറയുന്നതു് ഉദാഹരണം. േവെറയും ഉദാഹരണങ്ങൾ:
‘കാടു് പൂത്തിരി ’, ‘ശീല ടക്കാർ വരു ’
ഇത്യാദി.

രണ്ടാമതു്, സംബന്ധത്തിെന്റ സ്വഭാവം മാണി ്
‘ഗൗണീ’, ‘ശുദ്ധാ’ എ ര വിധം.

സംബന്ധം സാദൃശ്യമാെണങ്കിൽ ‘ഗൗണി’. ‘രാമൻ
കഴുതയാണു്’, ‘കൃഷ്ണൻ സിംഹ ട്ടിയാണു്’, ‘മുഖം
ച നാകു ’ ഇത്യാദ ദാഹരണങ്ങൾ.

സംബന്ധം സാദൃശ്യെമാഴിെക കാര്യകാരണഭാവം,
സ്വസ്വാമിഭാവം മുതലായ മേറ്റെതങ്കിലുമാെണങ്കിൽ
ശുദ്ധലക്ഷണ ‘ഘൃതം ആയുസ്സിനു കാരണമാണു്’
എന്നിട ് ‘ഘൃതം എന്നതായുസ്സാകു ’, രാജേസ�
വകെന്റ വാക്കിെനപ്പറ്റി ‘ഇതു് രാജാവിെന്റ കല്പനയാ�
ണു്’ ഇത്യാദി സംസാരി ന്നതു് ഉദാഹരണം.

മൂന്നാമതു്, ‘സാേരാപ’, ‘സാധ്യവസായ’ എ ് ഗൗ�
ണിയിൽ ര ് അവാന്തരവിഭാഗം.

ഉപേമയെത്ത നിർേദ്ദശിച്ചി ് അതിനു് ഉപമാനത്തി�
െന്റ അേഭദം പറയുന്നതു് ‘സാേരാപ’; ഉപേമയെത്ത
നിർേദ്ദശിക്കാെതതെന്ന അതിെന്റ സ്ഥാന ് ഉപ�
മാനെത്ത േയാഗി ന്നതു് ‘സാധ്യവസായ’. മു ്
അതിശേയാക്തി കരണത്തിൽ വിഷയനിഗിരണ�
െമ പറഞ്ഞതുതെന്ന ‘സാധ്യവസായലക്ഷണ’. രൂ�
പകത്തിൽ െചാന്ന അേഭദരൂപകം ‘സാേരാപലക്ഷണ’.
ആ അലങ്കാരങ്ങൾ െചാന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾത�
െന്ന ഇവ ് ഉദാഹരണങ്ങൾ.

↓ 161. ലക്ഷണയ്ക്കാ യം ശബ്ദം
ലക്ഷകം ലക്ഷ്യമാം െപാരുൾ.

ലക്ഷണാ യമായ ശബ്ദം ‘ലക്ഷകം’; ലക്ഷണയാൽ
സിദ്ധമായ അർത്ഥം ‘ലക്ഷ്യം’. അനന്തരം വ്യഞ്ജന�
െയ ലക്ഷി .

3 വ്യഞ്ജനാവ്യാപാരം

↑ 162. സ്വസ്വ വൃത്തി െചയ്തീടും
ലക്ഷണാഭിധകൾ േമൽ
നവമർത്ഥം രിപ്പി ം
വ്യാപാരം വ്യഞ്ജനാഹ്വയം.

‘അഭിധ’, ‘ലക്ഷണ’ എന്ന ര വ്യാപാരങ്ങളും താൻ�
താങ്ങളുെട വൃത്തിെകാ ്  മുറ ‘വാച്യ’മായും
‘ലക്ഷ്യ’മായും ഉള്ള അർത്ഥെത്ത തിപാദിച്ചി ്  
വിരമിച്ചതിെന്റേശഷം ആ വാച്യലക്ഷ്യങ്ങളിൽ�
നി ഭിന്നമായ ഒരർത്ഥത്തിനു തീതി ഉളവാ�
കുന്നതു്  ഏതു വ്യാപാരത്തിെന്റ മഹിമയാലാകു
അതു്  ‘വ്യഞ്ജന’ എ ്  വ്യഞ്ജനയുെട സാമാന്യ�
ലക്ഷണം. അതിൽ അഭിധ േമലുദി ന്നതു്  
‘അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന’; ലക്ഷണ േമലുദി ന്നതു്  
‘ലക്ഷണാമൂലവ്യഞ്ജന’. ഓേരാന്നിനും േത്യകം
ലക്ഷണം െചാ :

അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന
↓ 163. സംേയാഗാദി ബലാൽ ശക്യം

െചാ ശക്തി നിലയ്ക്കേവ
ഉദിച്ചിടും വ്യഞ്ജനതാ-
നഭിധാമൂലയായതു്.

ശക്തി = അഭിധവ്യാപാരം; ശക്യം = വാച്യാർത്ഥം.
മുൻെചാന്ന സംേയാഗം മുതലായ അഭിധാനിയാമക�
ങ്ങളുെട ബലത്താൽ നാനാർത്ഥങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ�

് കൃതമായ വാച്യാർത്ഥമിന്നെത ് വ്യവസ്ഥ�
െപ്പടു . ആ അർത്ഥെത്ത േബാധിപ്പി ന്നേതാടുകൂ�
ടി ശബ്ദങ്ങളുെട ‘അഭിധാവ്യാപാരം’ അവസാനി ക�
യുംെച . ശബ്ദം, ബുദ്ധി, കർമ്മം ഇവ ് സകൃ�
ത്  വൃത്തിയല്ലാെത വിരമ്യവ്യാപാരമിെല്ല ള്ള1

1. സകൃത് വൃത്തി = ഒരിക്കൽ മാ മുള്ള വർത്തനം.
വിരമ്യവ്യാപാരം = ഒരിക്കൽ വർത്തി വിരമിച്ചതിനു�
േശഷം വീ ം വർത്തി ക.

സിദ്ധാന്ത കാരം ഒരിക്കൽ സ്വാർത്ഥെത്ത തി�
പാദിച്ചി ് നില േപായ അഭിധ ് േവെറ ഒരർത്ഥം�
കൂടി തിപാദി ന്നതിനു േശഷിയില്ല. എന്നാൽ
ചിെലട ് അഭിധാസിദ്ധമായ കൃതാർത്ഥം ശമി�
ച്ചതിൽപ്പിന്നീടും ഒരു അ കൃതാർത്ഥം ശബ്ദമഹി�
മാവിനാൽ സഹൃദയന്മാരുെട ഹൃദയത്തിൽ ഉദി �

്. ഈ അ കൃതാർത്ഥെത്ത േദ്യാതിപ്പി ന്ന�
തു്, അഭിധ ഒരിക്കൽ വർത്തി ് വിരമി േപായ�
തിനാൽ, ‘വ്യഞ്ജന’തെന്ന ആകു െവ സ്പഷ്ടം.
ഈ ‘വ്യഞ്ജന’ ബീജം എെന്ത േനാ േമ്പാൾ
‘അഭിധ’യല്ലാെത േവെറ ഒ  ം കാണാത്തതിനാൽ
ഇതു് ‘അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന’യായി. അസ്തമിച്ച സൂര്യ�
േനാടുകൂടി അവസാനി ന്ന പകൽ തെന്റ കാ�
ശേശഷംെകാ സന്ധ്യെയെന്നാരു പുതിയ കാല�
െത്ത ഉളവാ ന്നതുേപാെല വാച്യാർത്ഥ തിപാദന�
േയാടുകൂടി ശമിച്ച ‘അഭിധ’ തന്നിൽനി ് ഊറീ ള്ള
അർത്ഥംെകാ ് ‘വ്യഞ്ജന’ എെന്നാരു നൂതനവ്യാ�
പാരെത്ത ഉദിപ്പി എ താൽപര്യം.

ഉദാഹരണം:

↑ 331. ീമത്ത്വത്താൽ മദെമാടു ജഗൽ ാണെനത്തി
നന്നായ്.

സാമർത്ഥ്യേത്താടഹിഭയമുദിപ്പി ഭൂമീപതി ം,
േകമത്വംപൂണ്ടനൃജുഗതിയാമബ്  ഭുജംഗദ്വിജിഹ്വ-
േസ്താമേത്താടസ്ത്വയി! തവ സേഖ! സാധ്വബാധം

വിേരാധം. — മ. സ.

ഇവിെട അഭിധാനിയാമകങ്ങളായ കരണസാമർ�
ത്ഥ്യാദികളുെട2 ബലത്താൽ ‘ ീമത്ത്വം’, ‘ജഗൽ�

2. 158-ആം കാരിക േനാ ക.

ാണൻ’ മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ ് ‘വിഷവത്ത്വം’,
‘വായു’ മുതലായ അർത്ഥത്തിൽ നിയ ണം വരുന്ന�
തുെകാ ് ‘വിഷമദമുള്ളവയും, കാറ്റിെന ഭക്ഷി ന്ന�
വയും രാജാവിനുകൂടി വിഷഭയമുണ്ടാ ന്നവയും വള�

നട ന്നവയും ആയ സർപ്പങ്ങേളാടു് നിന
വിേരാധം ഉണ്ടാകെട്ട’ എ ്  കൃതമായ വാച്യാർ�
ത്ഥെത്ത തിപാദി ന്നേതാടുകൂടി അഭിധ അവസാ�
നി . അതിനുേമൽ ‘ഐശ്വര്യമദംെകാ (ജഗ�
ത്തിനു്) േലാകത്തിന് ാണഹാനി വരുത്തിയും, രാ�
ജാവിനുകൂടി (അഹിഭയം) സ്വപക്ഷഭയം ജനിപ്പി ം
(കടില) ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചരി ന്ന വിടവൃത്തിക�
ളായ ആ ഏഷണിക്കാേരാടു നിന വിേരാധമുണ്ടാ�
കെട്ട’ എ ് അ കൃതമായ ഒരർത്ഥം ഉദി ന്നതു്
അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജനയാലാകു .

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 332. ‘കരം ഹിച്ചൻെപാടു രാഗേമറി’ ഇത്യാദി
മുൻപദ്യം.a2

a2. 305-ആം പദ്യം േനാ ക.

ഇതിൽ ദമ്പതിവൃത്താന്തം വ്യംഗ്യം.
ലക്ഷണാമൂലവ്യഞ്ജന

ലക്ഷണാമൂലവ്യഞ്ജന ് ലക്ഷണം െചാ :

↑ 164. ഏെതാരു ഫലമുേദ്ദശി-
ച്ചിഹ ലക്ഷണെചയ്  വതു്;
അതി ദ്േബാധികാ വ്യക്തി
ലക്ഷണാമൂലമായതു്.

വ്യക്തി (വ്യഞ്ജന), ഏതു ഫലത്തിെന്റ സിദ്ധി േവ�
ണ്ടി ലക്ഷണെയ ആ യി േവാ ആ ഫലെത്ത

തിപാദി ന്ന ‘വ്യഞ്ജന’ലക്ഷണാമൂല എന്നർ�
ത്ഥം. ‘കാശീനഗര ം ഗംഗയിലാകു ’ ഇത്യാദി
ഫലലക്ഷേണാദാഹരണങ്ങളിൽ ഗംഗാദിപദം

വാഹാദിരൂപമായ വാച്യാർത്ഥെത്ത ഥമം േബാ�
ധിപ്പി . ഈ വാച്യാർത്ഥേബാധനാപര്യന്തേമ
‘അഭിധ’ വൃത്തിയു . അഭിധാ തിപാദിത�
മായ ആ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ ബാധം കാൺകയാൽ
പിന്നീടു് അന്വയസിദ്ധി േവണ്ടി ‘ലക്ഷണ’ �
വർത്തി . ലക്ഷണയും വാച്യസംബന്ധമായ
ഗംഗാതീരാദ്യർത്ഥെത്ത ലക്ഷിപ്പിച്ചി വിരമി .
ഇതിനുേമൽ ൈശത്യപാവനത്വാദിവിശിഷ്ടമായ
ഗംഗാതീരെമ ് തീരത്തിൽ ഗുണവിേശഷെത്ത
േതാന്നിപ്പി ന്നതു് ‘വ്യഞ്ജനാ’വ്യാപാരമാകു . ഈ
വിേശഷാർത്ഥ തീതി ‘ഗംഗാതീരത്തിൽ’ എ ്
വാചകശബ്ദംതെന്ന േയാഗിച്ചിരുന്നാൽ ജനിക്കയി�
െല്ല സ്പഷ്ടമാകു . അതിനാൽ ഗംഗാതീരം എന്ന
ലക്ഷ്യാർത്ഥത്തിൽ ഗംഗാശബ്ദെത്ത േയാഗിച്ചതാ�
ണു് വിേശഷാർത്ഥ തീതി മൂലെമ സിദ്ധി �

. ഈ വിധം ഫലലക്ഷണകളിെലല്ലാം ഫലെത്ത
േബാധിപ്പി ന്നതു വ്യഞ്ജനയാകയാൽ അവെയല്ലാം
ലക്ഷണാമൂല്യവ്യഞ്ജന ് ഉദാഹരണങ്ങൾതെന്ന.

↓ 165. വ്യഞ്ജനയ്ക്കാ യം ശബ്ദം
വ്യഞ്ജകം വ്യംഗ്യമാം െപാരുൾ.

വ്യഞ്ജനാവ്യാപാരത്തിനാ യമായ ശബ്ദം ‘വ്യഞ്ജകം’;
വ്യഞ്ജനയാൽ സിദ്ധി ന്ന അർത്ഥം ‘വ്യംഗ്യം’
എ ് അഭിധാലക്ഷണകൾ െചാന്നേപാെല
ഇവിെടയും വ്യവസ്ഥ.
അനന്തരം അർത്ഥമൂലയായ വ്യഞ്ജനെയ െചാ :

↑ 166. വക്താ, േ ാതാ, വാച്യവ ,
വാക്യം, സന്നിഹിതം ജനം,
കാലം, േദശം, കരണം,
കാകുേചഷ്ടകളും തഥാ

↓ 167. എന്നിവ ള്ള ൈവശിഷ്ട്യാ-
െലല്ലാമാതിരിയർത്ഥവും
േവെറയർത്ഥമുദിപ്പി -
മർത്ഥവും വ്യഞ്ജകം തതഃ.

(1) വക്താവു്  —പറയുന്നവൻ (2) േ ാതാവു്  —ആേരാടു
പറയു േവാ അവൻ (3) വാച്യവ –വാച്യമായ
വിഷയം (4) വാക്യം— തിപാദി ന്ന രീതി (5)
സന്നിഹിതം ജനം—േക നി ന്ന ആൾ (6) കാലം
(7) േദശം (8) കരണം (9) കാകു—സ്വരവികാരം3

3. േചാദ്യം, ആശ്ചര്യം മുതലായവ സൂചിപ്പി ന്നതിനുള്ള
സ്വരേഭദം.

(10) േചഷ്ടകൾ ഇത്യാദികളിലുള്ള ൈവലക്ഷണ്യ�
ത്താൽ വാച്യമാേയാ വ്യംഗ്യമാേയാ ലക്ഷ്യമാേയാ
ഉള്ള ഒരർത്ഥം േവെറ ഒരർത്ഥെത്ത വ്യഞ്ജിപ്പി ം.
അതിനാൽ ശബ്ദം മാ മല്ല, അർത്ഥങ്ങളും വ്യഞ്ജക�
ങ്ങളാകു .

തിഭാവ ക്കളായ സഹൃദയന്മാർ ് വൿതൃ ഭൃതി�
കളുെട ൈവലക്ഷണ്യം നിമിത്തം ഒരർത്ഥത്തിൽനി�

ം മെറ്റാരർത്ഥത്തിെന്റ തീതി വരു ്. ഇതും
വ്യഞ്ജനാവ്യാപാരത്താൽത്തെന്നയാണു് എ താല്പ�
ര്യം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↑ 333. െപരിെയാരു ജലകുംഭെത്ത-
േപ്പറിെക്കാണ്ടി സത്വരം വേന്നൻ
ഏെറ വിയർ വലേഞ്ഞ-
െനാരു നിമിഷം വി മിക്കണം സഖി! േമ.

ഏകാകിനിയായിെച്ച ് ആറ്റിൽനി ം െവള്ളം
െകാ വന്നവളാണു് ഇവിടെത്ത വക്താവു്. അവൾ
തെന്റ മകാരണെത്തപ്പറ്റി േചാദിച്ച സഖിേയാടു
പറയുന്ന ഉത്തരം വാച്യാർത്ഥം. ഇവിെട വക്താവി�
െന്റ നടത്തേദാഷെത്ത അറിഞ്ഞി ള്ളവനു് അവളുെട
വാക്യത്തിൽനി ം ച്ഛന്നസുരതേഗാപനരൂപമായ
അർത്ഥാന്തരം വ്യഞ്ജി .

↓ 334. നഷ്ടം നിേശ്ശഷമായ് േപാർമുലയിൽ മലയജം,
ചുണ്ടിെലേച്ചാപ്പേശഷം

മൃഷ്ടം, ലുപ്താഞ്ജനം കണ്ണിണ തവ,
കൃശമിേക്കാൾമയിർെക്കാണ്ട േകാലം;

കഷ്ടം െപാേയ്യാതുേവാേള! സ്വജനരുജ ധരിക്കാത്ത
ദൂതീ! കുളിപ്പാ-

നിഷ്ടംേപാല നീ േപായ് കുളമതിൽ; നഹി
തസ്യാധമസ്യാന്തികത്തിൽ. — സ്വ.
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□ പദ്യം 334. മലയജം = ചന്ദനം; മൃഷ്ടം = മായിക്കെപ്പട്ട;
രുജ = ദുഃഖം; നഹി തസ്യ അധമസ്യ അന്തികത്തിൽ =
ആ അധമെന്റ സമീപ ്  അല്ല (േപായതു്  ).

നായകെന കൂട്ടി െകാ വരാൻ േപായി ് ലക്ഷ്യ�
മാണസംേഭാഗചിഹ്നയായിത്തിരി വന്ന ദൂതിേയാ�
ടു നായിക പറയുന്ന വാക്കാണിതു്. ഇവിെട, “നി�
െന്ന ഞാൻ നായകസമീപത്തിേല പറഞ്ഞയ�
ച്ചതിെന്റേശഷം സ്വകാര്യപരയായ നീ സ്നാനേവള
അതി മി െമ ഭയ കുളിക്കാനായിട്ടാണു േപാ�
യെത നിെന്റ ശരീരത്തിലുള്ള ചന്ദനച്യവനാദി
ചിഹ്നങ്ങളാൽ ഞാൻ ഊഹി ” എ ള്ള വാ�
ച്യാർത്ഥത്തിൽനി ്, ദൂതി നായകനിൽ പേണ്ട
അനുരക്തയാെണ ള്ള േ ാതൃൈവശിഷ്ട്യവും വി�
ദഗ്ദ്ധയായ നായിക സ്വനായകെന്റ ദൂതീസംേഭാഗരൂ�
പമായ അപരാധെത്ത സ്പഷ്ടമായി പറകയിെല്ല �
ള്ള വ ൈവശിഷ്ട്യവും േദശകാലാദിൈവശിഷ്ട്യ�
വും അറിഞ്ഞി ള്ളവർ ്, “നായകെന കൂട്ടിെക്കാ�

വരാൻ േപായ നീ ചിരാഭിലാഷിതമായ തത്സം�
േഭാഗെത്ത ആണു െചയ്തെത നിെന്റ ശരീരത്തിലു�
ള്ള ചന്ദനച്യവനാദിലക്ഷണങ്ങെളെക്കാ ഞാൻ
ഊഹി ” എ ള്ള വ്യംഗ്യാർത്ഥം െവളിെപ്പടു�

. ഈ േ ാകെത്ത പലരും പലവിധത്തിൽ വ്യാ�
ഖ്യാനിച്ചി ്. പണ്ഡിതരാജെന്റ വ്യാഖ്യാനെത്ത
ആണു് ഇവിെട സ്വീകരിച്ചതു്. ഈവിധത്തിൽ വാ�
ച്യവാക്യാദിേശഷമുള്ള വ്യംഗ്യസഹകാരികൾ ം
ഉദാഹരണം ഊഹി െകാൾക.

േമൽ െചാന്ന ര േ ാകങ്ങളിലും വാച്യാർത്ഥമാകു�
വ്യഞ്ജകം. ഇനി ലക്ഷ്യവ്യംഗ്യാർത്ഥങ്ങൾ വ്യഞ്ജ�

കങ്ങളായി വരുന്നതിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 335. ക്ഷണമിമകളിൽനി , തല്ലി ചുണ്ടിൽ,
കുളുർമുലേമലഥ വീണുടൻ തകർ ,
വലികളിലിടറിച്ചിേരണ നാഭി-

ഴിയിലിറങ്ങി നവീനവർഷബി . — കുമാരസംഭവം.

പാർവ്വതി തപ െച െകാ നി േമ്പാൾ വർഷ�
കാലം വന്നതിെന വർണ്ണി ന്ന ഈ േ ാകംെകാ�

കവി അവളുെട േദഹത്തിൽ ആദ്യമായി പതിച്ച
വർഷജലബി ക്കളുെട ഗതിെയ മുറ കാണി .
ഇതാണു് ഇവിടെത്ത വാച്യാർത്ഥം. ഇതിൽനി ം,
നാസാ ത്തിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പി ്, വാ മൂടി, േദഹം
ഇളകാെത നിവർ ള്ള ധ്യാേനാചിതമായ നില �
കരണവാച്യാദികളുെട ൈവശിഷ്ട്യത്താൽ വ്യഞ്ജി �

. ജലബി ക്കൾ ഇമകളിൽ വീണതും, അവിെട
ക്ഷണം നിന്നതും, അവിെടനി ചുണ്ടിൽ തട്ടി വാ�
യിലിറങ്ങാെത മാറിൽ പതിച്ചതും മ ം അെല്ലങ്കിൽ
േയാജിക്കയില്ലേല്ലാ. ഈ വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിൽനി
കാേമാദ്ദീപകമായ വർഷാരംഭത്തിൽേപ്പാലും അവ�
ളുെട തപസ്സിനു േലശം തിബന്ധം വന്നിെല്ല
മെറ്റാരർത്ഥവും വ്യഞ്ജിപ്പി . അതിനാൽ ഇതു്
വ്യംഗ്യാർത്ഥം വ്യഞ്ജകമാകുന്നതിനു ഉദാഹരണം.
ഇതിൽത്തെന്ന ജലബി ചുണ്ടിൽ തല്ലിെയന്നതി�
നു ലക്ഷണെകാ ചുണ്ടിൽ ബലേത്താെട പതി�

എ ണ്ടാകുന്ന ലക്ഷ്യാർത്ഥം തല ഉയർത്തിയാ�
ണു് അവൾ നിന്നിരുന്നതു് എ വ്യഞ്ജിപ്പി ന്നതി�
നാൽ ലക്ഷ്യാർത്ഥം വ്യഞ്ജകമാകുന്നതിനും ഇതുത�
െന്ന ഉദാഹരണം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 336. രാമെന നിത്യം ദശരഥെന ള്ളി-
ലാേമാദേമാടു നിരൂപി െകാള്ളണം;
എെന്ന ജനകാത്മജെയ റ െകാൾ,
പിെന്നയേയാദ്ധ്യെയേന്നാർത്തീടടവിെയ.

— അദ്ധ്യാത്മരാമായണം.

□ പദ്യം 336. രാമെന ദശരഥനായി വിചാരിക്കാൻ വയ്യായ്ക�
യാൽ വാച്യത്തിനു ബാധം. ലക്ഷണെകാ ദശരഥതു�
ല്യം എ ലക്ഷ്യാർത്ഥം. ബഹുമാനിക്കണം എ വ്യം�
ഗ്യം. എെന്ന (സുമി െയ) ജനകാത്മജെയ ് (ഞാൻ
സീതെയ ്) കരുതുന്നതിൽ വാച്യാർത്ഥം ബാധിതം.
സീതയും ഞാനും തുല്യം എ ലക്ഷണ. മാതൃതുല്യബ�
ഹുമാനം വ്യംഗ്യം. അേയാദ്ധ്യ അടവിയാകാത്തതിനാൽ
വാച്യാർത്ഥം ബാധിതം. അടവിതുല്യം എ ലക്ഷ്യാർ�
ത്ഥം. ശൂന്യത വ്യംഗ്യം.
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കാവ്യത്തിെന്റ അംഗങ്ങെള എല്ലാം വിവരിച്ചതിെന്റ�
േശഷം അംഗിയായ ധ്വനിെയ നിരൂപി .

↑ 168. വാച്യാതിഗം വ്യംഗ്യെമങ്കി-
ലക്കാവ്യം ധ്വനിസംജ്ഞിതം
ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യസംജ്ഞം
വാച്യംതാൻ മുഖ്യെമങ്കിേലാ.

ഏതു കാവ്യത്തിൽ വാച്യാർത്ഥെത്തക്കാൾ വ്യം�
ഗ്യാർത്ഥം ചമൽക്കാരകാരകമായിരി േവാ
അക്കാവ്യത്തിനു് ‘ധ്വനി’ എ േപർ. വാച്യാർ�
ത്ഥത്തിനാണു് ാധാന്യെമങ്കിൽ ആ കാവ്യം
‘ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യ’െമ പറയെപ്പടു . ഗുണം
(അ ധാനം) ആയിത്തീർന്ന വ്യംഗ്യേത്താടുകൂടിയതു്
എ േപരിനു് അർത്ഥേയാജന. രണ്ടിനും പലമാ�
തിരി വകേഭദങ്ങളു ്. അവെയ മുറ വിവരി .
(മറുവശെത്ത പട്ടികകൾ േനാ ക.)

↓ 169. ലക്ഷണാമൂലമഭിധാ-
മൂലെമ ള്ള ര താൻ
അവിവക്ഷിതവാച്യാർത്ഥ-
മിഷ്ടാന്യപരവാച്യവും.

ലക്ഷണാമൂലം എ ം അഭിധാമൂലം എ ം വ്യംഗ്യം
ര വിധത്തിൽ വരുെമ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.1

1. 163-ആം 164-ആം കാരികകൾ േനാ ക.

ലക്ഷണാമൂലവ്യംഗ്യം ധാനമായി വരുന്നതു്
‘അവിവക്ഷിതവാച്യധ്വനി’; അഭിധാമൂലവ്യംഗ്യം

ധാനമായി വരുന്നതു് ‘ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യധ്വനി’
അെല്ലങ്കിൽ ‘വിവക്ഷിതാന്യപരവാച്യധ്വനി’ എ
ധ്വനി ് ആദ്യേമ ര വിഭാഗം. അതിൽ ആദ്യ�
േത്തതിനു് ര വകേഭദം പറയു :

↑ 170. അവിവക്ഷിതവാച്യാർത്ഥ-
ധ്വനി രണ്ടായ് പിരിഞ്ഞിടും
അർത്ഥാന്തരസം മിത-
വാച്യം നിർ തവാച്യവും.

ലക്ഷണാമൂലവ്യംഗ്യത്തിനു് ാധാന്യം വരുന്നിട�
ത്താണേല്ലാ അവിവക്ഷിതവാച്യധ്വനി. ലക്ഷണ
ജഹത്സ്വാർത്ഥ എ ം അജഹത്സ്വാർത്ഥ2 എ ം

2. ലക്ഷണയുെട വിഭാഗങ്ങൾ േനാ ക.

ര വിധത്തിൽ ഉ ്. അതിൽ അജഹത്സ്വാർ�
ത്ഥലക്ഷണാമൂലവ്യംഗ്യം ധാനമായാൽ അതു്
‘അർത്ഥാന്തരസം മിതവാച്യധ്വനി’. ഇതിൽ
വാച്യാർത്ഥെത്തത്തെന്ന അർത്ഥാന്തരത്തിൽ
സം മിപ്പി( േവശിപ്പി) ന്നേത ഉ . ജഹ�
ത്സ്വാർത്ഥലക്ഷണാമൂലവ്യംഗ്യം ധാനമായി
വന്നാൽ അതു് ‘നിർ തവാച്യം’ അെല്ലങ്കിൽ
‘അത്യന്തതിര തവാച്യം’. ഇതിൽ വാച്യാർത്ഥ�
ത്തിനു് അന്വയത്തിൽ േവശേമ ഇല്ല.

അർത്ഥാന്തരസം മിതവാച്യത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↓ 337. കരഭം കരഭം; കദളീ കദളീ;
കരിരാജകരം കരിരാജകരം:
കുടിലാളകതൻ തുടകൾ ദൃഢം
കിടയാ കിട മൂ ലകിങ്കലുേമ. — സ്വ.

□ പദ്യം 337. കരഭം = മുഴൈങ്ക. കദളി = വാഴ. കരിരാജക�
രം = തുമ്പിൈക്ക. കുടിലാളക = സുന്ദരി.

ഇവിെട രണ്ടാമെത്ത കരഭ–കദളീ–കരിരാജകര�
പദങ്ങൾ ‘അർത്ഥാന്തരസം മിത’ങ്ങൾ; അവ
മുറ ് കാർശ്യാദിേദാഷങ്ങളുള്ള കരഭം, ജാഡ്യാദി�
േദാഷങ്ങളുള്ള കദളി, കാർക്കശ്യാദിേദാഷങ്ങളുള്ള
കരിരാജകരം എ ് അർത്ഥാന്തരത്തിൽ േവ�
ശിക്കെപ്പട്ടിരി . കാർശ്യാദിേദാഷാധിക്യം
വ്യംഗ്യം.

നിർ തവാച്യത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 338. തുണെച ഭവാെനനി പാരം
ഗുണവാെനന്നതുമ കാട്ടിയേല്ലാ!
ഇതുമാതിരിതാൻ ചരി േമലും
സതതം വാഴുക േതാഴേര! സുേഖന. — സ്വ.

ശ വിേനാടു പറയുന്നതാകയാൽ ഇതിൽ വാ�
ച്യാർത്ഥം ബാധിതമായി ്, ‘അെങ്ങനി വളെര
ഉപ വംെച ; ദുഷ്ടനാെണന്നതും െവളിെപ്പടുത്തി;
േഹ ശേ ാ! േമലും ഈവിധം ആചരി െകാ ്
അേങ്ങ ് ഏെറനാൾ സുഖിച്ചിരിപ്പാൻ ഇടയാകാ�
െതേപാകെട്ട!’ എ ് ശാപരൂപമായ ലക്ഷ്യാർത്ഥ�
െത്ത തിപാദി . ‘നീ എ തെന്ന ശ ത്വം
എേന്നാടു െചയ്താലും ഞാൻ നിന ് ഒരു അ ിയ�
മായ വാ പറയുകേപാലും െചയ്യാൻ ഭാവിച്ചിട്ടി�
ല്ല’ എ ് വ്യംഗ്യാർത്ഥം. ഇതിൽ വാച്യാർത്ഥം
സർവ്വഥാ അനുപയുക്തമായിരി ന്നതിനാൽ ഇതു്
‘അത്യന്തതിര തവാച്യം’. വിപരീതലക്ഷണ
കൂടാെതയും ഇതു സംഭവി ം. എങ്ങെന,

↓ 339. ചേ ാദയം പാർെത്തഴുമാഴിേപാെല
തല്ക്കാലമുെള്ളാ ചലിെച്ചാരീശൻ
പാരിച്ച ബിംബാധരകാന്തിേകാലു-
മുമാമുഖം ക കളാൽ നുകർന്നാൻ.

— കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട ‘നുകർന്നാൻ’ എന്നതിനു് ‘േനാക്കി’ എ
ലക്ഷ്യാർത്ഥം; അനുരാഗാധിക്യം വ്യംഗ്യം, കുടി ക
എന്ന വാച്യാർത്ഥം തിര തം.

↑ 171. ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യാഖ്യ-
ധ്വനിയും ര മാതിരി
സംലക്ഷ്യ മമാേമകം
അസംലക്ഷ്യ മം പരം.

ഇഷ്ടം വിവക്ഷിതം; അന്യപരം വ്യംഗ്യപരം; വി�
വക്ഷിതവും വ്യംഗ്യാർത്ഥെത്ത നയിപ്പി ന്ന�
തും ആയ വാച്യാർത്ഥമുള്ളതു് എ ് േപരിെന്റ
അക്ഷരാർത്ഥം. അതു് ‘സംലക്ഷ്യ മ’െമ ം,
‘അസംലക്ഷ്യ മ’െമ ം രണ്ടായിപ്പിരിയു . വാ�
ച്യാർത്ഥം ഇ േത്താളംെകാ ് അവസാനി ്,
ഇതിനുേമൽ വ്യംഗ്യാർത്ഥം എ മം ടമായി
കാണുന്നിട ് ‘സംലക്ഷ്യ മം’. മം ടമാകാ�
ത്തിട ് ‘അസംലക്ഷ്യ മം’.

↓ 172. രസഭാവാദിയാമന്ത്യ-
മനുസ്വാനാഖ്യമാദിമം
അനന്തം േഭദമന്ത്യത്തി-
ന്നാദിമത്തിനു മൂ താൻ.

അന്ത്യം ‘അസംലക്ഷ്യ മം’; അതിെന്റ േഭദങ്ങളാ�
ണു് രസഭാവാദിധ്വനികൾ; അതിനു് അവസാനി�
ക്കാെത അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ െചയ്യാം. ആദിമം
‘സംലക്ഷ്യ മം’; അതിനു് ‘അനുസ്വാനധ്വനി’ എ
േപർ. അനുസ്വാനം—അനുരണനം—മാെറ്റാലി എ
ശബ്ദാർത്ഥം. മണിയടിച്ചാൽ പിന്നാെല ഒരു സൂക്ഷ്മ�
മായ നാദം േകൾ ംേപാെല വാച്യാർത്ഥത്തിനു പു�
റേകതെന്ന വ്യംഗ്യാർത്ഥം ഇതിൽ ഉദി െവ
താല്പര്യം. ഈ അനുസ്വാനധ്വനി ് മൂ ൾപ്പിരിവു�
കൾ. അവ ഇന്നെത െചാ :

↑ 173. ശബ്ദാർേത്ഥാഭയശക്ത ത്ഥ-
െമ പിന്നവയിൽ പുനഃ
വസ്ത്വലങ്കാരരൂേപണ
വ്യംഗ്യവ്യഞ്ജകേഭദതഃ,
ശബ്ദാർത്ഥശക്ത ത്ഭവങ്ങൾ-

ണ്ടാം േഭദമവാന്തരം.

ശബ്ദശക്ത ത്ഥം, അർത്ഥശക്ത ത്ഥം, ഉഭയശക്ത �
ത്ഥം3 എ മൂ ് ഉൾപ്പിരിവുകൾ. ഈ മൂന്നിൽ ശബ്ദ�

3. ഉഭയം = ശബ്ദവും അർത്ഥവും.

ശക്ത ത്ഥം, അർത്ഥശക്ത ത്ഥം എന്ന രണ്ടിനു് ഉൾ�
പ്പിരിവുകൾ ഉണ്ടാകു . അതിേല േഹതു വ്യം�
ഗ്യവും വ്യഞ്ജകവും വ രൂപേമാ അലങ്കാരരൂപേമാ
ആയി വരാെമ ള്ളതു്. വ െവന്നാൽ ഒരു സാധാ�
രണസംഗതി; ഔപമ്യാദി ചമൽക്കാരമുള്ളതു് അല�
ങ്കാരം. അതിൽ ശബ്ദശക്ത ത്ഭവത്തിനു് വ്യംഗ്യം
(a) വ േവാ (b) അലങ്കാരേമാ എ ള്ള േഭദത്താൽ
ര വകേഭദം. അർത്ഥശക്ത ത്ഭവത്തിനു് വ്യംഗ്യ�
വ്യഞ്ജകങ്ങൾ രണ്ടിലും ഈ േഭദം സംഭവി ന്നതി�
നാൽ നാലു വകേഭദം. (i) വ െകാ ് വ , (ii)
വ െകാ ് അലങ്കാരം, (iii) അലങ്കാരംെകാ ്
വ , (iv) അലങ്കാരംെകാ ് അലങ്കാരം എ ്. ഉഭ�
യശക്ത ത്ഥമാകെട്ട, ഒരുവിധേമ സംഭവി . മുറ ്
ഉദാഹരണങ്ങൾ:

(a) ശബ്ദശക്തിമൂലവ ധ്വനി ്:

‘കാതിേലാലാ’—‘നല്ലതാളീ’

ര കവികളുെട സംവാദം, ഒരു നായിക സഖിേയാ�
ടുകൂടി േത കുളിക്കാൻ േപാകുന്നവഴി അവെര േനാ�
ക്കീ ് ര കവികൾ തങ്ങളിൽ െചയ്ത സംഭാഷണ�
മാകു ഇതു്. ഇവിെട ‘കാതിൽ ഓല (ഇട്ടി ്)’
‘ൈകയിൽ നല്ലതായ താളിയും (ഉ ്)’ എ ള്ള വാ�
ച്യാർത്ഥത്തിനു പുറേക േവെറ പദേച്ഛദംകൂടി േയാജി�

ന്ന ശബ്ദങ്ങളുെട മഹിമാവിനാൽ ‘കാ (ഏവൾ)
അതിേലാലാ (അധികം സുന്ദരീ)’ എ ം ‘നല്ലതു്
ആളീ (സഖി)’ എ ം അനുസ്വാനരൂപമായ വ്യം�
ഗ്യാർത്ഥം ഉദി . ഈ വ്യംഗ്യത്തിൽ അലങ്കാ�
രലക്ഷണങ്ങൾ ഒ ം േയാജിക്കാത്തതിനാൽ ഇതു്
േകവലം വ രൂപം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 340. സൽക്കാരേമകാനായി പാന്ഥ! േകൾക്ക
തൽക്കാലമിങ്ങില്ല ഗൃഹാധിനാഥൻ;
പേയാധരത്തിെന്റയുയർച്ച പാർത്തി-
ട്ടീയാധിെയങ്കിൽ പുലെരഗ്ഗമിക്കാം. — സ്വ.

മഴക്കാറുള്ള ഒരു സായംകാലത്തിൽ വീട്ടിൽ വന്ന
വഴിയാ ക്കാരേനാടു് കുലടയായ ഗൃഹിണി പറയുന്ന
ഈ വാക്കിൽ ‘വീ കാരൻ ഇവിെടയില്ലാത്തതിനാൽ
അതിഥിസൽക്കാരത്തിെനാ ം പാങ്ങില്ല; മഴയ
മെറ്റാരിട േപാകാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതിനാൽ
രാ ി കഴി കൂട്ടണെമ മാ േമ തനിക്കേപക്ഷയു�

എങ്കിൽ ഇവിെട കിട െകാ ന്നതിനു വിേരാ�
ധമില്ല’ എ ് സാധാരണമായ വാച്യാർത്ഥം, അതി�
നുേമൽ, എെന്റ ഭർത്താവു് വീട്ടിലില്ല; (പേയാധരത്തി�
െന്റ) സ്തനത്തിെന്റ ഉയർച്ച കണ്ടി ് എന്നിൽ അനു�
രാഗെമങ്കിൽ രാ ി ഇവിെട താമസിച്ചി േപായാൽ
മതി—എ ള്ള വ്യംഗ്യം സഹൃദയന്മാരുെട മനസ്സിൽ
ഝടിതി രി . ഈ വ്യംഗ്യം പേയാധരശബ്ദശ�
ക്തിമൂലകവും വ മാ വും ആകയും െച .

(b) ശബ്ദശക്തിമൂലാലങ്കാരധ്വനി ്:

↑ 341. സൽക്കീർത്തി െകാ പരമന്നകുലത്തിെനല്ലാ-
മുൽക്കർഷദൻ, ഥിതവി മനി ിേലാക്യാം,
നൽശാരേദാജ്ജ്വലവിലാസവിേലാലശീലൻ
സന്മാനസത്തിലമരുന്നിതു രാജഹംസൻ. — സ്വ.

ഇതിനു് രാജപരമായ അർത്ഥം കരണബലാൽ
ആദ്യം രിച്ചതിനുേശഷം ഹംസപരമായ ഒര കൃ�
താർത്ഥംകൂടി ഉദി . പരമന്നകുലത്തിനു (ശ �
രാജകുലത്തിനു്) ഉൽക്കർഷെത്ത ഖണ്ഡി ന്നവൻ;
അന്നകുലത്തിനു് (ഹംസകുലത്തിനു്) പരം (ഏറ്റം)
ഉൽക്കർഷെത്ത െകാടു ന്നവൻ എ ം. വി മം
പൗരുഷം; നട എ ം. ശാരദയുെട (സരസ്വതിയുെട
ശാരദം; ശരൽക്കാലസംബന്ധി എ ം. സ ക്ക�
ളുെട മാനസം മന ്; നല്ല മാനസാഖ്യസരെസ്സ ം.
ഈ ശബ്ദങ്ങളുെട മാഹാത്മ്യത്തിലാണു് രണ്ടർത്ഥം
ഉളവാകുന്നതു്. ഇവിെട അരയന്നം മാനസത്തിെല�
ന്നേപാെല കൃതനായ രാജാവു് സ ക്കളുെട മന�
സ്സിൽ അമരു എ ് ഉപമാലങ്കാരം വ്യംഗ്യം.

േവെറ ഉദാഹരണം:

↓ 342. സ്വം േകളാകാരം;
വൃത്തം ചതുരം ിവി മ! ഭവാെന്റ;
അകമലമാകെവയകലാൻ
കമലസഖം നിൻപദം വണ േന്നൻ — സ്വ.

□ പദ്യം 342. ആകാരം സ്വം; വൃത്തം ചതുരം; അകമലം
അകലാൻ കമലെത്ത വണ ക—ഇവ വിരുദ്ധം.

ഇതിൽ വിേരാധാലങ്കാരം വ്യംഗ്യം.

↑ 343. നല്ക്കല്യാണം സ്പന്ദനംെകാ സൂചി-
പ്പി ംേപാലിന്നാന്തരാർത്ഥജ്ഞമാകും
ഇക്കേണ്ണാർത്താൽ വാമെമന്നാലുമിേപ്പാൾ
ൈകെക്കാ ഹന്ത! ദാക്ഷിണ്യേമറ്റം .

— മാലതീമാധവം.

□ പദ്യം 343. ഇടെത്തക്ക തുടി ് ആനുകൂല്യം (ദാക്ഷി�
ണ്യം) സൂചിപ്പി . ദാക്ഷിണ്യത്തിനു് വലതുവശെത്ത സ്ഥി�
തി എ ം അർത്ഥമു ്. അതിനാൽ വാമം—ദാക്ഷിണ്യം
എന്നിവ വിരുദ്ധം.

ഇത്യാദികളിൽ ‘എന്നാലും’ ഇത്യാദി പദങ്ങൾ വി�
േരാധെത്ത വാച്യമാ ഇവിെട (‘ സ്വം േകളാ�
കാരം’ ഇത്യാദിയിൽ) അതുേപാെല േദ്യാതകപദ�
െമാ മില്ലാത്തതിനാൽ വിേരാധം വ്യംഗ്യം. ഇതു�
േപാെല യഥാസംഭവം േവേറ അലങ്കാരങ്ങൾ ം
ധ്വനി ഊഹി െകാ ക.

ശബ്ദശക്തിമൂലധ്വനി കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ�
െക്കല്ലാം േ ഷാലങ്കാരത്തിെന്റതെന്ന വകേഭദങ്ങ�
ളല്ലേയാ എ ് ഇവിെട ഒരു സേന്ദഹം ജനി .
അതിേല ് ‘അഭിധാമൂലധ്വനി, കൃതാ കൃതേ �
ഷം, സമാേസാക്തി ഇവ മൂന്നിലും വിേശഷണങ്ങൾ�

് നാനാർത്ഥവിവക്ഷ തുല്യമാകു ; വിേശഷ്യ�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവംെകാണ്ടാണു് ഇവ േവർതിരിയുന്ന�
തു്; അഭിധാമൂലധ്വനിയിൽ കൃതാ കൃതങ്ങളായ
ര വക വിേശഷ്യങ്ങളും ിഷ്ടങ്ങളായിരി ം; �
കൃതാ കൃതേ ഷത്തിൽ അ കൃതവിേശഷ്യംമാ ം

ിഷ്ടം; സമാേസാക്തിയിൽ വിേശഷ്യത്തിനു് േ �
ഷേമ ഇല്ല’—എ രസഗംഗാധരകാരൻ സമാധാ�
നം െച . ാചീനന്മാർ കൃതാ കൃതേ ഷ�
െത്ത സ്വീകരിക്കാെത അതിെന്റ വിഷയെത്ത ടി
അഭിധാമൂലധ്വനി െകാടു . കൃതാ കൃത�
േ ഷം അന്യാലങ്കാരസങ്കീർണ്ണമായിട്ടല്ലാെത സം�
ഭവിക്കാത്തതിനാൽ ാചീനമതംതെന്ന ഇവിെട
ആദരണീയെമ േതാ . അപ്പയ്യദീക്ഷിതരാ�
കെട്ട, “സൽക്കീർത്തി െകാ പരമന്നകുലത്തിനു്”
ഇത്യാദി ധ്വന ദാഹരണങ്ങളിലും േ ഷംെകാ ്
രണ്ടർത്ഥവും വാച്യമായി തെന്നയിരി െവ ം
പിന്നീടു് അവ തങ്ങളിലുള്ള ഉപമാേനാപേമയഭാ�
വ തീതിയാണു് ഇവിെട വ്യംഗ്യെമ ം അഭി ായ�
െപ്പടു . ഇനി “ കരണം മുതലായ അഭിധാനിയാ�
മകങ്ങൾ4 ഉള്ളിട ് രണ്ടാമതു േതാ ന്ന അർത്ഥം

4. 158-ആം, 159-ആം കാരികകൾ േനാ ക.

വ്യംഗ്യം; അതില്ലാത്ത ഒറ്റേ ാകങ്ങളിലും മ ം വാ�
ച്യമാകയാൽ േ ഷാലങ്കാരം”—എ ദീപകാരാ�
ദികൾ വാദി . േ ഷം ഒരു സ്വത ാലങ്കാരേമ
അെല്ല ് സർവ്വസ്വകാരൻ പറയു . ഈവിധം �
കൃതവിഷയത്തിൽ ന്ഥകാരൻന്മാർ ഭിന്നഭിന്നഭി ാ�
യന്മാരാകു .

ദൂെരദൂെര ആേലാചി േമ്പാൾ പലവിധം അസ്വാ�
രസ്യങ്ങൾ ് അവസരവും കാണു . “ ീമത്ത്വ�
ത്താൽ” എ ് അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന െചാന്ന ഉദാ�
ഹരണത്തിൽ ീമത്ത്വാദിപദങ്ങൾ കൃതാർത്ഥ�
െത്തക്കാൾ അ കൃതാർത്ഥത്തിൽ അതി സിദ്ധങ്ങ�
ളാകയാൽ കരണനിയ ണെയ ഗണിക്കാെത

ബലതരയായ അന്വയേയാഗ്യതെയ അനുസരി ്
അ കൃതാർത്ഥത്തിൽത്തെന്ന ബുദ്ധി ആദ്യം േവ�
ശി എ േതാന്നിേപ്പാകു . എന്നാൽ ബുദ്ധി�
യുെട ഈവിധ വൃത്തി ഒരു ദുസ്സ്വാത ്യമാെണ �
ള്ള േബാധത്താൽ അതിെന അടക്കി കരേണാപ�
ദിഷ്ടമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂെടതെന്ന സരിപ്പി ് കൃ�
താർത്ഥത്തിൽ ഥമം അതിെന അവതരിപ്പിേക്ക�
ണ്ടതാണു് ന്യായെമ സമ്മതിക്കയും െചേയ്ത തീരൂ.
ഏവഞ്ച, വാച്യെത്തക്കാൾ വ്യംഗ്യം അതി കടെമ�

വ േചരു . ഇതു് ആലങ്കാരികസിദ്ധാന്തത്തി�
നു വിരുദ്ധമാണുതാനും. ഇതിനുപുറേമ, വ്യംഗ്യമായ
അ കൃതാർത്ഥം വാച്യമായ കൃതാർത്ഥത്തിനു നി�
േശ്ശഷം അനുപേയാഗിയായിരുന്നാൽ അതു േകവലം
അസംബന്ധമായിേപ്പാകും; അതിനാൽ സമാേസാ�
ക്തിയിൽ െചാന്ന രീതി അനുസരി രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ�

ം തങ്ങളിൽ സാമ്യേമാ അേഭദേമാ അവസാന�
ത്തിൽ കല്പിേക്കണ്ടിയിരി . അേപ്പാഴും വ്യംഗ്യം
ഗുണീഭൂതമായിച്ചമയു . ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യമാകെട്ട,
അലങ്കാരമാകുന്നതല്ലാെത അലങ്കാര്യമാകുന്നതെല്ല
സർവ്വസമ്മതവുമാണു്. സമാേസാക്ത്യലങ്കാരംതെന്ന
ഒരു ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യമാണേല്ലാ! അതിനാൽ അഭി�
ധാമൂലവ്യംഗ്യം ധ്വനിയാകുന്നതെല്ല ് വ േചരു .
ഈ സ്ഥിതി ് ഉക്തവ്യഞ്ജനെയ കൃതാ കൃതേ �
ഷെമ ് അലങ്കാരമേദ്ധ്യ േചർ ന്നതല്ലേയാ ന്യാ�
യെമ ് ഒരാേലാചന വരു . അങ്ങെന െച ന്ന�
പക്ഷം അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന തെന്ന മൂലേച്ഛദം വ �
േപാകും. അതു് അ രമണീയമായി േതാ മില്ല.
അതിനാൽ ദീപകാരെന്റ വിഷയവിഭാഗംതെന്ന
െകാള്ളാവുന്നെത സമാധാനെപ്പേടണ്ടിയിരി
എ ് ഈ അതി സംഗം ഇവിെട നില്ക്കെട്ട.

ഇനി അർത്ഥശക്തിമൂലധ്വനികൾ ് ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ:

(i) വ നാ വ ധ്വനി ്:

↓ 344. നന്നാേയാർ ജനം തേപാധനമിമം നിന്നന്വയം
േചാന്നതം

തന്നാളാലകൃതാം ത്വയി ണയിതാമസ്യാഃ
കഥഞ്ചിച്ച താം

ഒന്നായ് ാഹ്യയിവൾ പരി ഹഗേണ
സാമാന്യബുദ്ധ്യാ ത്വയാ

പിന്നാൽ ഭാഗ്യവിേധയമായതു വധൂബ ക്കളാൽ
വാച്യേമാ? — ഭാഷാശാകുന്തളം.

□ പദ്യം 344. ദുഷ്യന്തെന അറിയിക്കാനായി കണ്വൻ പറ�
ഞ്ഞയ ന്ന സേന്ദശവാക്യം; ‘ഈ തേപാധനനായ നെമ്മ
നന്നാേയാർ െകാള്ളണം. നിെന്റ കുലം ഉന്നതമാെണ�
ന്ന വിചാരം േവണം. ഇവൾ നിെന്ന ണയിച്ചതു് ബ �
ക്കളാൽ (തന്നാളാൽ) അനുവദിക്കെപ്പടാെതയാണു്. അതി�
നാൽ നിെന്റ ഭാര്യമാരിൽ (പരി ഹണത്തിൽ) ഒന്നായി
സ്വീകരിക്കെപ്പേടണ്ടവൾ ( ാഹ്യ) ആണു് ഇവൾ. പി�
െന്ന വരുന്നെതല്ലാം വിധിേപാെലയാകെട്ട’. ഈ വ ക�
ഥനത്തിൽ നി ്, ‘നീ ഇവെള സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ
തേപാധനനായ ന െട ശാപം ഉണ്ടാകും’ എ മെറ്റാരു
വ ധ്വനി .

(ii) വ നാ അലങ്കാരധ്വനി ്:

↑ 345. തീരത്തിതാ നിൻവദനം സന്നം
നീരത്തിലത്താമരയും ബുദ്ധം;
കണ്ടിട്ടിതാ േതൻ നുകരാൻ തുനിഞ്ഞ
വണ്ടിണ്ട മ ന്നിതു രണ്ടിട ം. — സ്വ.

ഇവിെട വണ്ടിനു താമര ഏെത ് സാദൃശ്യമൂലമായ
സംശയം വ്യംഗ്യമാകയാൽ സസേന്ദഹാലങ്കാരധ്വ�
നി.

(iii) അലങ്കാേരണ വ ധ്വനി ്:

↓ 346. ഏെറേക്കണു കടുത്ത കണ്മിഴി, മനം
നീറി റ റുമ-

േടറും െനടുവീർ , നീളെവ നിറം ഭിന്നിച്ച
ബിംബാധരം,

ൈകയിൽ േകാർത്ത കവിൾത്തടം,
കുറുനിരച്ചാർത്താൽ കറുെത്താട്ടിടം

തിണ്ണം ത ഖ, മി നിങ്കലുഴലും
തിങ്കൾെക്കതിർ ം സേഖ! — േമഘദൂതു്.

□ പദ്യം 346. യക്ഷപത്നിയുെട ഇരി ് വർണ്ണ്യം. ൈക�
യിൽ േകാർത്ത കവിൾത്തടം—കവിൾ ൈകത്തലത്തിൽ
വച്ചിരി . നിങ്കലുഴലും തിങ്കൾ—േമഘങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഒളിമങ്ങിക്കാണുന്ന ചന്ദൻ.

ഇവിെട യക്ഷൻ ിയാമുഖെത്ത േമഘ സ്തമായ
ച ബിംബേത്താടുപമി ന്നതിൽനി േമഘത്തി�
നു് അവെള കണ്ടറിയുവാൻ യാസമിരിക്കയിെല്ല
വ വ്യഞ്ജി .

(iv) അലങ്കാേരണാലങ്കാരധ്വനി ്:

↑ 347. മണെമാടു വിറയാർന്നിടുന്ന ചുണ്ടാ-
മിതളുകെളാത്ത മുഖം മുതക്കി നിെല്ക്ക

ടമവളുളവാക്കി താമര -
വതുെപാഴുതംബുജമറ്റിരുെന്നാരാറ്റിൽ.

— കുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 347. മുത ക = ഉയർ ക.

ഇതിൽ ശിശിരകാലത്തിെല ഹിമവൃഷ്ടിെകാ ് താമ�
രെയല്ലാം നശി േപായിരുന്ന നദിയിൽ പാർവ്വതി
സ്വമുഖംെകാ താമരെയ ഉളവാക്കിേയാ എ
േതാ ം എ ള്ള ഉൽേ ക്ഷാലങ്കാരത്തിൽനി
ത ഖപങ്കജം ഹിമബാധയില്ലാത്തതാെണന്ന വ്യതി�
േരകാലങ്കാരം ധ്വനി .

അനന്തരം ഉഭയശക്ത ത്ഥത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↓ 348. സുന്ദരൻ കാന്തിഭരിതൻ
സദ്  വൃത്തൻ ബുധേസവിതൻ
പൂർണ്ണമണ്ഡല നീ രാജാ
കണ്ണിനാനന്ദേമകിടും. — സ്വ.

ഇവിെട നൃപനു് ച േനാടു സാദൃശ്യം വ്യഞ്ജി ന്ന�
തിനാൽ ഉപമാധ്വനി. സുന്ദരാദിശബ്ദങ്ങൾ സാധാ�
രണങ്ങളും സദ്  വൃത്താദികൾ ിഷ്ടങ്ങളുമാകയാൽ
ഇതു് ശബ്ദാർേത്ഥാഭയശക്തിമൂലം. പര്യായപദങ്ങ�
െള േയാഗിച്ചാലും വ്യഞ്ജന കുറവു വരാത്തിട ്
അർത്ഥശക്ത ത്ഭവധ്വനി; ശബ്ദം മാറ്റാൻ പാടില്ലാ�
ത്തിട ശബ്ദശക്ത ത്ഭവധ്വനി; അതിനാൽ ര ം
കലർ ള്ളിട ് ധ്വനി ഉഭയശക്തി മൂലം. വിഭാഗം

ാധാന്യം മാണി മാകു . ശബ്ദവും അർത്ഥവും
വ്യഞ്ജകമാവാം; അതിൽ ധാനവ്യഞ്ജകം ശബ്ദെമ�
ങ്കിൽ ശബ്ദശക്തിമൂലം, അർത്ഥെമങ്കിൽ അർത്ഥശ�
ക്തിമൂലെമന്നാണു വ്യവസ്ഥ. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഒ �
േപാെല ശിഷ്ടങ്ങളായി ് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുക�
യില്ല. ‘സൽക്കാരേമകാൻ’ എന്ന ശബ്ദശക്ത ത്ഥ�
വ ധ്വന ദാഹരണത്തിൽ പേയാധരശബ്ദം ഒേന്ന

ിഷ്ടമായു . ഈ വ്യവസ്ഥയാലാണു് ഉഭയശക്തിമൂ�
ലധ്വനി ഒരുവിധേമ സംഭവി എ പറഞ്ഞതു്.

രസനിരൂപണം

ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യത്തിൽ അനുസ്വാനധ്വനി എ ം
േപരുള്ള സംലക്ഷ്യ മെത്ത േഭദ േഭദങ്ങേളാടുകൂടി
വിവരി തീർ . ഇനി ‘അനന്തം േഭദമന്യത്തി ്’
എ പറഞ്ഞ അസംലക്ഷ്യ മെത്ത നിരൂപണം
െച . ഇതിനുതെന്ന ‘രസഭാവാദിധ്വനി’ എ ം
േപർ പറഞ്ഞതു്. വാച്യം വിവക്ഷിതമായി ള്ളിട ്
ആ വാച്യാർത്ഥത്തിെന്റ ചർവ്വണയിൽ വ്യഞ്ജി ന്ന�
തു ചിേലട ് അലംകൃതേമാ അനലംകൃതേമാ ആയ
ഒരു സംഗതിയാകാം; അതാണു് അനുസ്വാനധ്വനി.
മ ചിേലട ് ഒരു മേനാവികാരം വ്യഞ്ജി എ
വരാം; അതാണു് രസഭാവാദിധ്വനി. മേനാവികാരം
എന്നാൽ രതി, േശാകം, വിസ്മയം മുതലായ ചിത്ത�
വൃത്തിവിേശഷം; അതിനു് ഭാവെമ േപർ. ഭാവങ്ങ�
ളിൽ ചിലതു് അംഗങ്ങളായ മ ഭാവങ്ങേളാടു േയാ�
ജി ് അംഗിയായിത്തീർ ് അവിച്ഛിന്നധാരമായി
നിലനി ന്നതായി ്; ഇവെയ രസെമ െചാ �

. േശഷമുള്ളവ ഭാവങ്ങൾതെന്ന. ആ രസത്തിെന്റ
സ്വരൂപമിന്നെത െചാ :

↑ 174. ഭാവം മേനാവികാരംതാൻ;
അച്ഛിന്നം സ്ഥായിയാമതു്
അതിൻ കാരണകാര്യങ്ങൾ
വിഭാവമനുഭാവവും;

↓ 175. സഹായിഭാവം സഞ്ചാരി;
കാവ്യനാട്യ കാശിതം
വിഭാവാദികളാൽ വ്യക്തം
സ്ഥായിഭാവമതാം രസം.

ഭാവെമന്നാൽ മേനാവികാരമാകു . സജാതീയങ്ങ�
േളാ വിജാതീയങ്ങേളാ ആയ മ ഭാവങ്ങെളെക്കാ ്
വിേച്ഛദം (തടസ്സം) വരാെത രസമായി ചമയുന്നതുവ�
െര നിലനി ന്നതായ ഭാവത്തിനു് സ്ഥായി എ
േപർ. അതു് രതി, േശാകം മുതലായി ഒൻപെതണ്ണ�
െമ ് േമൽ പറയും. േലാകത്തിൽ സംഭവി ന്ന
ഈ രത്യാദികൾ ് (1) കാരണങ്ങളായി ം (2)
കാര്യങ്ങളായി ം (3) സഹകാരികളായി ം ഏേത�
െതല്ലാം ഉേണ്ടാ അതെതല്ലാം കവിവാക്യത്താേലാ
നടെന്റ അഭിനയത്താേലാ തിപാദിക്കെപ്പടുന്ന�
താകുേമ്പാൾ മുറ ് (1) വിഭാവങ്ങൾ (2) അനുഭാ�
വങ്ങൾ (3) സഞ്ചാരികൾ എ വിളിക്കെപ്പടു .
ഈ വിഭാവാനുഭാവസഞ്ചാരികളാൽ വ്യഞ്ജി ന്ന
രത്യാദി സ്ഥായിഭാവംതെന്ന രസം. കാരികയിൽ
‘കാവ്യനാട്യ കാശിതം’ എന്ന വിേശഷണം കാര�
ണകാര്യസഹായികൾ മൂന്നിലും അന്വയി .

ഇവയിൽ ‘വിഭാവം’ ര വിധം—ആെര ആലംബി�
് (ആ യി ്, വിഷയമാക്കീ ്) രത്യാദി ഉദി �

അതു് ‘ആലംബനവിഭാവം’; ഉദിതമായ രത്യാ�
ദിെയ ഏതു് ഉദ്ദീപിപ്പി (െതളി കാശിപ്പി�

) അതു് ‘ഉദ്ദീപനവിഭാവം’. ആദ്യേത്തതു് തർ�
ക്കശാ സിദ്ധമായ സമവായികാരണം; രണ്ടാ�
മേത്തതു് നിമിത്തകാരണം5. നായികാനായകാദി�

5. തുണി ് നൂലു് സമവായികാരണവും. ഓടം െന േകാൽ
മുതലായവ നിമിത്തകാരണവും എ തർക്കശാ ം.

കൾ ആലംബനം; ആലംബനത്തിെന്റ സൗന്ദര്യാദി�
കളും ച ികാമലയമാരുതാദി തടസ്ഥവ ക്കളും6

6. തടസ്ഥവ —കാരണമാകണെമ കരുതാെത കാരണ�
മാകുന്നതു്.

ഉദ്ദീപനം.
22
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അനുഭാവവും ബാഹ്യം, ആഭ്യന്തരം എ ര വി�
ധം. അന്തഃകരണെത്ത സ്പർശി ന്ന സ്തംഭ ളയേരാ�
മാഞ്ചാദികൾ7 ആഭ്യന്തരം; ഇവ ് ‘സാത്ത്വിക’ങ്ങ�

7. സ്തംഭം = തരി നി ക. ളയം = േമാഹാലസ്യം. േരാമാ�
ഞ്ചം = േകാൾമയിർെക്കാള്ളൽ. േസ്വദം = വിയർ ക.
സ്വരഭംഗം = വാ കൾ ഇടറുക. േവപഥു = വിറയൽ.
ൈവവർണ്ണ്യം = നിറംപകരുക. അ = കണ്ണീർ. ഇങ്ങ�
െന എ സാത്ത്വികങ്ങൾ.

െള േപർ. കടാക്ഷവിേക്ഷപാദിേചഷ്ടകൾ ബാ�
ഹ്യം. രത്യാദികെള അനുഭവെപ്പടു ന്നതിനാൽ
രണ്ടിനും ‘അനുഭാവ’െമ േപർ.

രത്യാദിസ്ഥായിഭാവങ്ങെള സഹകാരികളായിനി ്
േപാഷിപ്പി ന്ന ചിന്താ ാനിശങ്കാദികളായ വികാര�
ങ്ങൾ ‘സഞ്ചാരി’കൾ.

േലാകത്തിൽ ദുഷ്യന്താദിനായകന്മാർ ് ശകുന്തളാ�
ദികളായ ആലംബനകാരണങ്ങളാലുദി ്, മന്ദമാരുത�
ച ികാദികളായ ഉദ്ദീപനകാരണങ്ങളാൽ ഉദ്ദീപിത�
മായി, അ പാതാദികാര്യങ്ങളാൽ അനുഭവെപ്പ ്,
ഉൽക്കണ്ഠാദി സഹകാരികളാൽ േപാഷിതമായി ്
രത്യാദി ചിത്തവൃത്തികൾ നിലനി . ഈ കാ�
രണകാര്യസഹകാരികൾ ് കവിവാക്യത്തിേലാ
നടാഭിനയത്തിേലാ ഉണ്ടാകുന്ന തിബിംബങ്ങളാ�
ണു് മുറ ് വിഭാവനുഭാവവ്യഭിചാരികൾ; ഇവയാൽ
ഉളവായിെത്തളി ് േബാധെപ്പ വളർ വരുന്ന
രത്യാദി ചിത്തവൃത്തികൾ ് സഹൃദയഹൃദയത്തിൽ
ഉളവാകുന്ന തിബിംബമാണു് രസം. ശു വർണ്ണ�
ങ്ങളായ സൂര്യകിരണങ്ങൾ ് രക്തസ്ഫടികത്തിൽ

േവശി േമ്പാൾ ഔപാധികമായി ് രക്തത്വാദി�
ഗുണവിേശഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുംേപാെല ഈ കാരണാ�
ദികൾ ം രത്യാദി ം തിഫലിപ്പി ന്ന പദാർ�
ത്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവമനുസരി ് ചില ൈവലക്ഷണ്യ�
ങ്ങൾ ഉളവാകു . അതിനാൽ കാരണാദികൾ വി�
ഭാവാദിദശയിൽ ഇന്നയാൾ, ഇന്നേപ്പാൾ, ഇന്നിട�

് ഇത്യാദികളായ വിേശഷാംശങ്ങെള ത്യജി ്
സാമാന്യകാരങ്ങളായിച്ചമയു . അതിന്മണ്ണം സ്ഥാ�
യിഭാവങ്ങളിൽ േശാകജുഗുപ്സാദികളായ തികൂലവി�
കാരങ്ങളും അനുകൂലങ്ങളായിത്തീരു . അതിനാ�
ലാണു് നമു കരുണബീഭത്സാദിരസങ്ങളിലും രുചി�
യും വൃത്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഈ വിഭാവാദികെള
സഹൃദയൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തി�

് അനുസന്ധാനംെച ന്ന ിയ ് ‘ചർവ്വണ’ എ
േപർ. ചർവ്വണദശയിൽ കരി കഷണത്തിൽനി ്
മധുരരസെമന്നേപാെല വിഭാവാദികളിൽനി ശൃം�
ഗാരാദിരസം ഉത്ഭവി . രത്യാദിവികാരങ്ങൾ
സഹൃദയെന്റ മനസ്സിൽ വാസനാരൂേപണ ലയി �
കിട ്. വിഭാവാദി ചർവ്വണ, ലീനങ്ങളായ
അവെയ ഉൽേബാധനംെച ന്നേത ഉ . പദാർത്ഥ�
ങ്ങളുെട തലത്തിലുള്ള ൈവദ തശക്തിെയ ഘർഷ�
ണം െവളിെപ്പടു ന്നതുേപാെല എ ് ഇവിെട ദൃഷ്ടാ�
ന്തം കാണിക്കാം. വിഭാവാദികളുെട ഒ േചർ ള്ള
വിലക്ഷണവ്യാപാരത്താൽ വാസന ് ഉൽേബാധം
വരുന്നേതാടുകൂടിത്തെന്ന മന ് രജസ്തമ കളക ്
േകവലസത്ത്വാത്മകമായി ചമയുകയും, ആത്മാവു്
അജ്ഞാനാവരണം നീങ്ങി, ചിത് കാശാനന്ദരൂപ�
നായി വിള കയും െച . ‘താദൃഗവസ്ഥമായ8

8. താദൃക് = അ കാരമുള്ള.

മനസ്സിനു് താദൃഗാത്മസാക്ഷികമായി വിഷയീഭവി �
ന്ന അനാദിവാസനാരൂപമായ രത്യാദിഭാവംതെന്ന
രസം’ എ ് രസനിർവ്വചനം.

രസനിർവ്വചനവിഷയത്തിൽ ന്ഥകാരന്മാർ ് പല
അംശത്തിലും അഭി ായേഭദമു ്. ചിദാനന്ദവിശി�
ഷ്ടമായ രത്യാദിസ്ഥായിഭാവെമ ം രത്യാദിസ്ഥായി�
ഭാവവിശിഷ്ടമായ ചിദാനന്ദെമ ം വിേശഷണാംശ�
ത്തിൽ ര പക്ഷം. വിഭാവാദി ചർവ്വണയിൽ സഹൃ�
ദയൻ തനി ് ദുഷ്യന്താദികേളാടു് അേഭദം കല്പി �
ന്നതിനാൽ ശകുന്തളാദിവിഷയകരത്യാദിതെന്ന രസ�
െമ ചിലർ. ശകുന്തളാദിവിഷയകരത്യാദികേളാടു�
കൂടിയ ദുഷ്യന്താദികേളാടു് തനി ് സ്വപ്നതുല്യമായ
സായൂജ്യേബാധമാെണ ് മ ചിലർ. ദുഷ്യന്താദിപാ�

ങ്ങളിൽ വാസ്തവബുദ്ധിയാൽ അവർ ് ശകുന്തളാ�
ദികളിലുള്ള രത്യാദിയുെട സാക്ഷാത്കാരം ആണു്
രസെമ േവെറ ചിലർ. വിഭാവാദികളുെട േയാഗംത�
െന്ന രസെമ ് ഒരുവകക്കാർ. വിഭാവാദി യത്തിൽ
ഏതു് അധികം ചമൽക്കാരേമാ അതുതെന്ന രസെമ�

് മെറ്റാരുവകക്കാർ. ഈ രസം എ വിധെമ
െചാ :

നവരസങ്ങൾ

↑ 176. ശൃംഗാരം കരുണം വീരം
രൗ ം ഹാസ്യം ഭയാനകം
ബീഭത്സമ തം ശാന്ത-
െമന്നി രസെമാൻപതു്.

സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ

ഇവ ് മുറ ് സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ

↓ 177. രതി േശാകമേഥാത്സാഹം
േ ാധം ഹാസം ഭയം മാൽ
ജുഗുപ്സ വിസ്മയം പിെന്ന
നിർേവദം സ്ഥായിഭാവമാം.

(1) നായികാനായകന്മാർ ് തങ്ങളിൽ ജനി ന്ന�
തും അനുരാഗെമ പറയെപ്പടുന്നതും ആയ ചി�
ത്തവൃത്തിവിേശഷം ‘രതി’.

(2) പു മരണാദികളാൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ൈവ ബ്യ�
െമ പറയെപ്പടുന്നതും ആയ ചിത്തവൃത്തിവിേശ�
ഷം ‘േശാകം’.

(3) പരെന്റ പരാ മം, ദാനം മുതലായതു സ്മരി �
േമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഔന്നത്യാഖ്യമായ ചിത്തവൃ�
ത്തിവിേശഷം ‘ഉത്സാഹം’.

(4) ഗുരുബ വധാദ്യപരാധങ്ങളാലുണ്ടാകുന്ന ജ്വലന�
രൂപമായതു് ‘േ ാധം’.

(5) േവഷവികാരാദി കാണുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാ�
സരൂപമായതു് ‘ഹാസം’.

(6) വ്യാ ാദിദർശനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും, ഭാവ്യ�
നർത്ഥവിഷയകമായുള്ളതും ആയ ൈവ ബ്യെമ�
ന്നതു് ‘ഭയം’.

(7) അശുചിപദാർത്ഥദർശനത്താലുണ്ടാകുന്ന വിചി�
കിത്സ എന്നതു് ‘ജുഗുപ്സ’.

(8) അലൗകികവ ദർശനജന്യമായ ആശ്ചര്യെമന്ന�
തു് ‘അ തം’.

(9) സംസാരസുഖങ്ങളുെട നിസ്സാരത ആേലാചി �
േമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന വിരക്തി എന്നതു് ‘നിർേവ്വദം’.

സഞ്ചാരിഭാവങ്ങൾ

അനന്തരം സഞ്ചാരിഭാവങ്ങെള പരിഗണി :

↑ 178. നിർേവദം ാനിയാലസ്യം
മം ശങ്കയസൂയയും

മദം ൈദന്യം ചിന്ത േമാഹ-
മുന്മാദമവഹിത്ഥവും,

↓ 179. ധൃതി തിമതി ീഡ
ചാപല്യം ജാഡ്യമു ത
അമർഷം ഗർവ്വവും ഹർഷ-
മൗ ക്യം നി േബാധവും,

↑ 180. സ്വപ്നം വ്യാധിയപസ്മാരം
ാസം മൃതി വിഷാദവും

വിതർക്കമാേവഗെമ
മുപ്പതും മൂ മിങ്ങെന;
ഇവ സഞ്ചാരിഭാവങ്ങ-
ളെല്ലങ്കിൽ വ്യഭിചാരികൾ.

സഞ്ചാരികൾ ് ‘വ്യഭിചാരഭാവ’ങ്ങെള ം േപരു�
്. ഇവ ലക്ഷണവും ഉദാഹരണവും ‘രസസ്വരൂപ�

നിരൂപണ’9ത്തിൽ ഇ കാരം െകാടുത്തിരി :

9. ഈ ന്ഥം ാമത്തിൽ രാമവർമ്മേകായിത്ത രാൻ
അവർകളുെട കൃതിയാകു . ഇേതവെര ഇതിെന അച്ചടി�

് സിദ്ധംെചയ്തിട്ടില്ല

1) ദുഃഖം, ഈർഷ്യാ, ആത്മജ്ഞാനം മുതലായതു�
െകാ ള്ളതും മേനാരാജ്യം, െനടുവീർ ് മുത�
ലായ അനുഭാവമുള്ളതുമായ നി േയാജനബുദ്ധി�
യാകുന്ന ‘നിർേവ്വദം’. എങ്ങെന,

↓ 349. കിട്ടാത്തതിങ്കലനുരാഗമതീവ ലജ്ജാ-
ിഷ്ടം ശരീരവുമിതി പരന്നധീനം

ഇഷ്ടം മഹാവിഷമെമൻ ിയേതാഴി!
പാർത്താൽ

കഷ്ടെപ്പടുന്നെതാഴിെകക്കഴിെവാ മിേല്ല!

□ പദ്യം 349. പരകീയനായിക, കാമുകെന ലഭിക്കാ�
ത്തതിൽ ദുഃഖി േതാഴിേയാടു പറയുന്നതു്. ‘ശരീര�
വും ഇതു് ഇ ് പര ് അധീനം’ എ രണ്ടാംപാ�
ദം പദേച്ഛദം.

2) ദാഹം, വിശ ്, യുദ്ധം, സംേഭാഗാദിവ്യായാമം
ഇവയിൽനി ണ്ടാകുന്നതും നിറംമാറ്റം, അ �
ദ്ധ, ചട ്, വാക്കിനും വൃത്തി ം ചുരുക്കം
ഇതുകളാകുന്ന അനുഭാവേത്താടുകൂടിയതുമായ
ശക്തിക്ഷയമാകു ‘ ാനി’. എങ്ങെന,

↑ 350. ൈവവർണ്ണ്യം വ േചർ
നയനസരസിജദ്വന്ദ്വവും കൂമ്പിടു

രാവിൻനാഥൻകണെക്കാ ടലിനു ചടവും
നാൾ നാൾ കണ്ടിടു

വ്യാപാരത്തിൻ ചുരുക്കം മുടിയുെട
െചടതാേനാതിടുന്നി കാരം

വ്യാപ ണ്ടായതിൻ സംഗതി
സഖിയിനിേമെലങ്കിലും െചാ കിേല്ല?

□ പദ്യം 350. േ മപരി ിഷ്ടയായ നായികേയാടു്
സഖി േചാദി . രാവിൻനാഥൻ കണ ് +
ഒ ് (ഉ ്) ഉടലിനു ചടവും കണ്ടിടു എ ്
രണ്ടാംപാദം.

3) അഹങ്കാരം, മം തുടങ്ങിയുള്ളവയിൽനി �
ണ്ടായതും േകാ വാ, മൂരിനിവരുക മുതലായ
അനുഭാവേത്താടുകൂടിയതും ആയ വൃത്തിമാ�
ന്ദ്യമാകു ‘ആലസ്യം’. എങ്ങെനെയന്നൽ,

↓ 351. േനരം ൈവകുന്നതിന്നായ്; പുരികുഴലിനിയും
ചിക്കറുത്തി െകട്ടാ-

റായിട്ടിേല്ല, നിനക്കീ
പുതുമലരിനിയിെന്നെപ്പാൾ
ബന്ധിച്ചിടു ?

പാരാേത മൂരിനൂർത്തിട്ടിെടയിെട വടിവിൽ
േകാ വായി െകാണ്ടീ-

ക്കാലത്താണല്ലിരിേക്കണ്ടതു സഖി
വരുവാനായി േത ാണനാഥൻ.

□ പദ്യം 351. സഖീവചനം, നായികേയാടു് േനരം
ൈവകുന്നതിന്നായ് = േനരം ൈവകാറായി.

4) വഴിനട ്, സംേഭാഗം മുതലായവയിൽനി �
ണ്ടാകുന്നതും േസ്വദം മുതലായ അനുഭാവേത്താടു�
കൂടിയതും ആയ ദുഃഖമാകുന്ന ‘ മം’. എങ്ങെന�
െയന്നാൽ,

↑ 352. ടതരവിയർ െവള്ളം
തള്ളിെയാലിച്ചപഗമി കുറിെയല്ലാം
ചടുലതരായതനയേന!
വല്ലഭനിവിടില്ല; സാഹസം െവറുേത.

□ പദ്യം 352. വല്ലപാടും സേങ്കതസ്ഥല പാെഞ്ഞ�
ത്തിയ നായികേയാടു് സഖീവചനം.

5) അന്യെന്റ രത്വംെകാേണ്ടാ തെന്റ നിലേകടു�
െകാേണ്ടാ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തിെന്റ ഊഹി�
ക്കലാകു ‘ശങ്ക’. ഇതി ് അമ്പരന്നി ള്ള
േനാട്ടം, ഒച്ച ം നിറത്തിനും മാറ്റം എന്നിവ
അനുഭാവം. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 353. േപാവാനായ് തുനിയുന്നിതാളു പിരികിൽ
േപാവാൻ വിഘാതെത്തയും

ഭാവി ന്നിതു കള്ളമായ് പുനരുടൻ േപാകു
ദുശ്ശങ്കയാൽ

ആവർത്തി വരു പിെന്നയുെമാേരാ
േഹതുക്കൾ നിർമ്മി െകാ-

ണ്ടീ വാമാമണിെയങ്കിലും രതി പുറത്താക്കാൻ
മടി ഞാൻ.

6) അഹങ്കാരേമാ, ദൗഷ്ട്യേമാ, മുഷിച്ചിേലാെകാ ്
ഉണ്ടാകുന്നതും ധിക്കാരം, പരിഹാസം, പുരികം�
ചുളി ക മുതലായ അനുഭാവേത്താടുകൂടിയതും
ആയ അന്യെന്റ ഉൽക്കർഷെത്ത സഹിക്കവയ്യാ�
യ്കയാകു ‘അസൂയ’. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↑ 354. ഭർത്താവയ്യ! തിരെഞ്ഞടുത്ത രസിക ത്തൻ
കള ത്തിെന-

പ്പാർത്തിേല്ല ിയേതാഴി
െചാ കയിവൾെക്കന്താണസാരം ഗുണം?

മേത്തഭത്തലെയാത്ത
കു മുലതന്നാസ്ഥാനമാം യൗവന-

ത്തത്തി ള്ളതുെകാ മാ മബലെയ്ക്കാ
െക്കത്തികേഞ്ഞാ ഗുണം?

7) വാക്കിനും േദഹത്തിനും ഇടർച്ച മുതലായ അനു�
ഭാവേത്താടുകൂടിയിരി ന്നതും മദ്യം തുടങ്ങിയു�
ള്ളവയിൽനി ണ്ടാകുന്നതും ആയ സേന്താഷ�
ൈവചി ്യേമളനമാകു ‘മദം’. എങ്ങെനെയ�
ന്നാൽ,

↓ 355. സരസനാകിയ നിൻഗുണചിന്തയാം-
സുര തിമിർ കുടിെച്ചാരു മൽസഖി
െവറുേതതെന്നയുറ ചിരി െകാ-
ണ്ടലമസംഗതേമാതി വരു േത.

□ പദ്യം 355. നായികെയപ്പറ്റി സഖീവചനം, നായ�
കേനാടു്. അലം + അസംഗതം (സന്ദർഭത്തിനു നി�
രക്കാത്ത വാ കൾ) + ഓതി എ നാലാംപാദം
പദേച്ഛദം.

8) സത്ത്വം, സ്വ ് മുതലായതു് ഇല്ലായ്കെകാ �
ള്ളതും ൈദന്യവ ്, േദഹമാലിന്യം മുതലായ
അനുഭാവേത്താടുകൂടിയതും ആയ ബുദ്ധിതാഴ്മയാ�
കു ‘ൈദന്യം’. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↑ 356. ര നാലു ദിവസത്തിനകത്തീ-
ക്കണ്ടകൻ മദനെന െട ജീവൻ
െകാ േപാമതിനുമുമ്പറിവിച്ചീ-
ടിണ്ടെലൻ കണവേനാടലിേവാെട.

9) ആ ഹിക്കെപ്പട്ടതു കിട്ടാഴികെകാ ള്ളതും
ദീർഘശ്വാസം, സന്താപം മുതലായ അനുഭാവ�
േത്താടുകൂടിയതും ആയ വിചാരമാകു ‘ചിന്ത’.
എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 357. കാേതാളം പതിവായ് നട വളെര
ക്ഷീണിച്ചേപാലക്ഷിതൻ

പാതിക്കായ് മിഴി നിന്നിടു െനടുതായീടു
നിഃശ്വാസവും

േചാദി ന്നതിെനാന്നിെനങ്കിലു
മുരച്ചീടുന്നതി ത്തരം

പാതിെപ്പ ശരീരവും ിയസഖിക്കേങ്ങ
ലഭിക്കായ്കയാൽ.

10) ഭയം, വ്യസനം, ആേവശം മുതലായതുെകാ �
ള്ളതും തലതിരിച്ചൽ, അറിവില്ലായ്ക, കണ്ണിരുട്ട�
ട ക, വീഴുക മുതലായി ള്ള അനുഭാവേത്താടു�
കൂടിയതും ആയ മൂർച്ഛയാകു ‘േമാഹം’. എങ്ങ�
െനെയന്നാൽ,

↑ 358. നരവര! ഗുണസിേന്ധാ! നിെന്ന
േവർവിട്ടതിൽപ്പി-

ന്നരിവയർകുലചൂഡാരത്നമാെമൻസഖി ്
സ്മരശരപരിതാപം നാൾ നാേളറിേയറി-
പ്പരമിഹപരേലാകങ്ങൾക്കിടയ്ക്കായി വാസം.

□ പദ്യം 358. ഇഹപരേലാകങ്ങൾക്കിട ് = ഈ
േലാകത്തിനും പരേലാകത്തിനുമിട ്.

11) ഭയം, സന്നിപാതം, ഇഷ്ടവിേയാഗം, ധനഹാനി
തുടങ്ങിയുള്ളവയിൽ നി ണ്ടാകുന്നതും അകാ�
രണഹാസ്യം, അസംബന്ധ ലാപം മുതലായ
അനുഭാവങ്ങേളാടുകൂടിയതും ആയ ചിത്ത മമാ�
കു ‘ഉന്മാദം’. എങ്ങെന,

↓ 359. മന്ദം ചന്ദനേമടുതെന്റയടിവാരത്തിങ്കൽനിന്നി�
മ്പമായ്

വന്നീടും നറുെതന്നേല! െചറുതു ഞാൻ
നിേന്നാടിര ന്നിതാ!

െചന്നമ്മന്നവമൗലിത െട
കേപാലാദർശഘർമ്മാംബുവിൻ-

ബി േ ണി തുടച്ചിടുന്നളവിെലൻ
മാെലാ ണർത്തിക്കേണ!

□ പദ്യം 359. മലയപർവ്വതത്തിൽനിന്നടി ന്ന
കാറ്റിേനാടു നായികാവചനം. ചന്ദനേമടു് =
മലയപർവ്വതം.

12) ഭയം, ലജ്ജ, കളവു് തുടങ്ങിയുള്ളവ േഹതുവായി�
് സേന്താഷാദിെകാ ണ്ടാകുന്ന ആകാരെത്ത

അന്യഥാകരി കയാകു ‘അവഹിത്ഥം’.
ഇതിനു് ചിരിക്കായ്ക, കഥ മാ ക, കള്ളമായി
ൈധര്യംപിടി ക മുതലായ അനുഭാവമു ്.
എങ്ങെന,

↑ 360. തേല നിജവല്ലഭൻ മതിമറ കൂെറന്നിേയ
തുേലാം കലശലാക്കിയ സ്മരരണങ്ങൾ

ചിന്തിക്കയാൽ
മുളച്ച പുളകങ്ങെള മുഖിയാളിമധ്യത്തിൽെവ-
ച്ചിളംെവയിലുകാച്ചലാം കളവിനാൽ

മറച്ചീടിനാൾ.

13) അഭീഷ്ടലാഭം, തത്ത്വജ്ഞാനം മുതലായതുെകാ�
ണ്ടാകുന്ന ആ ഹമില്ലായ്കയാകു ‘ധൃതി’.

എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 361. അരചനു മനതാരിൽ ദീനയാെമന്നിലല്പം
തിരുവുളമുളവാെയന്നല്ലേയാ േതാഴി! െചാല്ലി
അമൃതിനുസമമാമീ വാ േകേട്ടാെരനിക്കീ
ഭുവനതലമേശഷം പുെല്ക്കാടി ായമായി.

14) മുൻപിൽ അനുഭവിച്ചതിെന്റ ഓർമ്മയാകു
‘ തി’. എങ്ങെന,

↑ 362. അന നേ മേമാെടൻ ിയതമെനാരുനാൾ
പെണ്ടാരിക്കൽ പതുെക്ക-

പ്പിന്നിൽകൂടീ വെന്നൻ നയനമിരുകരം
േചർ െപാത്തിപ്പിടി

അ ണ്ടാെയാരു സൗഖ്യം ിയസഖി!
പറയുെന്ന ഞാനിന്നേപാെല-

ന്നിന്നിേപ്പാഴങ്ങനാെയങ്കിലുമതു വരുെമന്നി
േതാ മില്ല.

□ പദ്യം 362. അ ണ്ടായ സൗഖ്യം ഇന്നേപാെല
എ ഞാൻ എ പറയു ? ഇന്നിേപ്പാൾ അങ്ങ�
െനയായാലും (അങ്ങനാെയങ്കിലും) അതു വരുെമ
േതാ ന്നില്ല എ ് ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥ�
േയാജന.

15) ശാ വിചാരം, ഊഹാേപാഹം തുടങ്ങിയുള്ള�
തുെകാ ് ഏെതങ്കിലും ഒന്നിെന തീർച്ചെപ്പടു�

കയാകു ‘മതി’. ഇവിെട പഠിപ്പി ക,
സംശയം തീർ ക, സംഗങ്ങൾ െച ക മു�
തലായവ അനുഭാവമാകു . എങ്ങെന,

↓ 363. േസ്നഹം തുള്ളിയുമുള്ളിലില്ല ദയിതെന്ന ള്ള
കാര്യെത്ത ഞാൻ

ഊഹി ന്നയി േതാഴി! എന്തിനു വൃഥാ
െചാ ന്നിതുെണ്ട നീ?

ഉെണ്ട ള്ളതു സത്യെമ പറകിൽ പിെന്ന
േഹമന്തമാ-

മിക്കാല െപരുത്തിടാെത
വരുവാെനെന്നാ ചിന്തിച്ചിേതാ?

16) കാമം, തി മുതലായതുെകാ ് ഉണ്ടാകുന്ന
മനസ്സിെന്റ സേങ്കാചമാകു ‘ലജ്ജ’ (അെല്ല�
ങ്കിൽ ീഡ). എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↑ 364. േനേര േനാ ന്നേനരം മുഖമവളുടേന
താഴ്ത്തിടുന്നാത്തരാഗാ-

ലാരംഭിെച്ചങ്കിൽ ഞാനും മുഖമധു നുകരാൻ
പിന്തിരി േവഗം

വാരി ം നീരദാളി രികുഴൽ
പിടിെപ്പ ന്നമിപ്പിച്ചിടുേമ്പാൾ

തീെരച്ചിമ്മീ േന ാംബുജമവളിളകാതങ്ങേന
നിന്നിടു .

17) രാഗേദ്വഷാദികൾെകാ മന ് ഒന്നിൽ നില്ക്കാ�
ഴികയകു ‘ചാപല്യം’. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 365. ക രിെപ്പാ െതാ ം പുരികെമഴുതിയും
ഗന്ധൈതലങ്ങൾ േത ം

േചർ ം പുഞ്ചായൽതന്നിൽ പരിമളമിളകും
മുല്ലതൻ മാല േചേല

േനർേത്താരീ വ വും നീയിടയിടയിലുടുത്തി
െച െമ്പാേഴക്കാ

ധൂർത്തൻ േപാെയങ്കിലിയ്യാളുകളുെട ശനിതൻ
േദാഷേശഷം വിേശഷം.

□ പദ്യം 365. കാമുകസമാഗമത്തിനു പരി മേത്താ�
െട ഒരു ന്ന നായികേയാടു േതാഴികളുെട വാ ്.
ഇയ്യാളുകൾ—ഞങ്ങൾ (േതാഴികൾ).

18) ഇഷ്ടാനിഷ്ടാഗമത്തിൽനി ണ്ടാകുന്ന ഇതികർ�
ത്തവ്യതാമൂഢതയാകു ‘ജാഡ്യം’. എങ്ങെന�
െയന്നാൽ,

↑ 366. മിക്കനിെവഴുന്ന നിൻ കണവനി
വന്നീടേവ

മ റവിെനാ േമയുപചരിച്ചതിെല്ലങ്കിലും
അമായമധുവൂർന്നിടും

െമാഴികൾേപാലുേമാതാെത നീ-
യിമ മിഴിെയന്നിേയ സഖി!

മിഴിച്ചിടുെന്നെന്തേടാ?

□ പദ്യം 366. വിേദശയാ കഴി വന്ന നായ�
കെന വി മംെകാേണ്ടാ മേറ്റാ സ്വീകരിക്കാത്ത
നായികേയാടു സഖീവചനം. മി = ീ (ഭാര്യ).

മിക്കനിവു് = ഭാര്യേയാടു ദയവു്. ഇമ മിഴിെയന്നി�
േയ = ഇമപൂട്ടാൻേപാലും മറ ്.

19) തനി േവ ന്ന ആളുകളിൽ അപരാധം
കണ്ടി െച ന്ന രതയാകു ‘ഉ ത’. ഇതി�
നു് േപടിപ്പി ക, െക ക, അടി ക മുതലായ
അനുഭാവവും ഉ ്. എങ്ങെന,

↓ 367. കാണി ന്നതബദ്ധെമ യുമേതാ
േചാദി െവന്നാലുടൻ

താണേങ്ങാ നമസ്കരി മിവേളാ പാരം
സാദിച്ചിടും

കാണിക്കിന്നിനി േഭദമില്ല വിട!
െപാെയ്ക്കാണ്ടാലുമീമട്ടിൽ നീ

നാണിപ്പി വതി േമലിലിടയാകാെതാ
േനാക്കെട്ട ഞാൻ.

□ പദ്യം 367. പര ീഗമനാനന്തരം വന്ന നായകേനാ�
ടു് നായികയുെട പരിഭവവാ ്. കാണി ന്നെത�
ല്ലാം അബദ്ധം (അപരാധം) തെന്ന. അെതപ്പറ്റിേച്ചാ�
ദിച്ചാലുടെന എെന്റ കാല്ക്കേലക്കേങ്ങാ വീേണ ം!
ഞാേനാ (ഇവേളാ) ഉടേന സാദി കയുംെച ം.
ഇതാണു പതിവു്. എന്നാൽ ഇ ് അങ്ങെനെയാ�

ം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാണി ് (അല്പംേപാലും)
ഇ ് ഇനി േഭദം (എെന്റ ഭാവത്തിൽ േഭദം) ഇല്ല.
േമലാൽ ഇങ്ങെന എെന്ന നാണിപ്പിക്കാൻ (മാനം
നടിച്ചി ് േതാൽവിയടയാൻ) ഇടയാകാെത ഞാൻ
ഒ േനാക്കെട്ട.

20) അധിേക്ഷപം, അവമാനം മുതലായവെകാ�
് അപരാധംെചയ്തിരി ന്നവെര റി
തി ിയ െചയ്യാനുള്ള താൽപ്പര്യമാകു

‘അമർഷം’. ഇതിനു വിയർ ്, തല വിറ ക, ചി�
ന്ത, ഉപായാേന്വഷണം മുതലായ അനുഭാവവും
ഉ ്. എങ്ങെന,

↑ 368. വാടാ ടി ലുത്താൻ! ഭടെരാടുെമാരുമിച്ചി
യുദ്ധത്തിനായ് നീ

വാടാതാേടാപേമാടിപ്പടനിലമതിൽ േനരി
േപാരി െകാൾക!

പാെടേന്യ േമനിയിങ്കൽ കടുനിണകളഭ
പൂശീ നാക-

േക്കാടക്കാർേവണിമാർതൻ തടമുല
തടകിച്ചീടുെവൻ േമാടിേയാെട.

21) സൗന്ദര്യാഭിജാത്യസാമർത്ഥ്യാദിജന്യമായി മന�
സ്സിനു് ഉണ്ടാകുന്ന ഔദ്ധത്യമാകു ‘ഗർവ്വം’.
ഇതിനു് അന്യനിന്ദ മുതലായ അനുഭാവം ഉ ്.
എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 369. ഏറ്റം രാഗെമാടും ിയൻ സ്മരകലാേഭദങ്ങൾ
െച െമ്പാഴും

മു ം ധീരതേയാടുകൂടി മരുവും െപ ങ്ങൾ
െപ ങ്ങേള!

കറ്റക്കാറണിേവണി േതാഴി! പുടക ത്തിൽ
പിടി െമ്പാേഴ

മ ള്ളീ വിടുവിഡ്ഢികൾ വിവരംകൂടാെത
തീരുെന്നേടാ!

22) വിയർ ്, വിറ, കണ്ണീരു് ഇതുകളുള്ളതും ിയാ�
ഗമനാദ ത്സവങ്ങൾ െകാ ണ്ടാകുന്നതുമായ
മനസ്സിെന്റ സാദമാകു ‘ഹർഷം’. എങ്ങെന,

↑ 370. രസിക്കാൻ 10സാറട്ടിൽ കയറിെയഴുന്ന ന്ന
സമയ-

ത്തടുക്കൽ കാണുേമ്പാൾ പുരതരുണിമാർ
വഞ്ചിനൃപെന

കടക്കണ്ണിന്ററ്റംവെരയവശേമാടി മവശാൽ
ജനി ം േസ്വദംേപാെലാഴുകി

മിഴിയീന്ന സലിലം.

10. സാറട്ട് = ഒരുതരം കുതിരവണ്ടി.

23) മേനാവ്യസനം, ബദ്ധപ്പാടു്, ദീർഘശ്വാസം മുത�
ലായ അനുഭാവേത്താടുകൂടിയ കാലാക്ഷമത്വമാ�
കു ‘ഔ ക്യം’. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 371. ഇണവ കളുംബുജങ്ങൾ േവർവി-
ട്ടണയു കുമുദങ്ങേളാടു െച ്,
ഗുണനിർജ്ജിതകാമേദവനാെമൻ-
കണവൻ വ കഴി മില്ല കഷ്ടം!

□ പദ്യം 371. വിരഹിണീവചനം. സന്ധ്യയാ�
യി എ പൂർവ്വാർദ്ധസൂചന. ഗുണ…േദവൻ =
ഗുണങ്ങൾെകാ ് കാമേദവെന ജയിച്ചവൻ.

24) വിചാരം, വിചാരശൂന്യത, അദ്ധ്വാനം മുതലയ�
തുെകാ ണ്ടാകുന്നതും കണ്ണട ക, േകാ വായി�
ടുക മുതലായ അനുഭാവേത്താടുകൂടിയതും ആയ
മനസ്സിെന്റ ഇ ിയങ്ങേളാടുള്ള േവർപാടാകു
‘നി ’. എങ്ങെന,

↑ 372. നിട്ടിങ്കൽ ഞങ്ങെളാരുമി ശയിച്ചിടുേമ്പാ-
ളിഷ്ട ിയെന്റ നിനവാണ്ട കിനാവു ക ്
െകട്ടിപ്പിടിച്ചവളിനിക്കധരെത്ത നല്കി-
െപ്പെട്ട ണർ ടെന നാവു കടിച്ചിടു .
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□ പദ്യം 372. വിരഹിണിയുെട േതാഴി മെറ്റാരു േതാഴി�
േയാടു പറയുന്നതു്. നീ ് = രാ ി.

25) ഒച്ചേയാ സ്പർശേമാ മേറ്റാ െകാ ണ്ടാകുന്നതും
ൈക െപാ ക, േകാ വായിടുക, ക തിരു�

ക മുതലായ അനുഭാവേത്താടുകൂടിയതും ആയ
ഉണർച്ചയാകു ‘വിേബാധം’. എങ്ങെനെയ�
ന്നാൽ,

↓ 373. സൂരനുെട സമരത്തിൽ
െചെയ്താരസ്സാഹസത്താൽ

പരവശതരയായ് ഞാൻ േചർ റ ന്നേനരം
പരിെചാടു കവിൾതന്നിൽ

കാന്തെനാ മ്മെവച്ചാൻ;
പരഭൃതെമാഴി! ഞാനും മാരനുംകൂടുണർ .

26) നിഃശ്വാസം, ഉച്ഛ്വാസം, ഇളക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങി�
യുള്ള അനുഭാവേത്താടുകൂടിയ ഉറക്കത്തിെന്റ
ആധിക്യമാകു ‘സുപ്തി’. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↑ 374. േലാകങ്ങൾ ള്ള
മാെലാെക്കയുമകെലയകറ്റീ
പാലിക്കയാകും-

േവലയ്ക്കായ് വഞ്ചിഭൂമീരമണെന
നിയമിച്ചാദരാൽ പത്മനാഭൻ

പാലംേഭാരാശിതന്നിൽ കമലമകെളാടും
േചർ വാതൂലതൂലം-

േകാലും സർേപ്പ തേല്പാപരി പരിചിൽ
നുറുങ്ങാതുറ ന്നിദാനീം.

27) മേനാവ്യസനം, ിേദാഷേകാപം മുതലായതു�
െകാ ് ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വരാദിയാകു ‘വ്യാധി’.
എങ്ങെന,

↓ 375. കൂടും കാമജ്വരത്താൽ ചുടുചുെട െനടുതായ്
വീർത്തിടും ശ്വാസവാത-

േടറ്റിട്ടി നീലെപ്പാടിയുെട വടിവായ്
മു മൂ ത്തി ഞാ ം

േകാടക്കാർേവണിയാൾത െട തടമുലയിൽ
താപശാന്തി കൂെട-

െടേച്ചറുന്ന ചൂടൻെപാടികൾ
െവടിമരുെന്നന്നേപാൽ കത്തിടു .

□ പദ്യം 375. ദൂതീവചനം നായകേനാട്. ചൂടൻെപാ�
ടി = കർ രെപ്പാടി.

28) ിേദാഷൈവഷമ്യം, ബാേധാപ വം മുതലായ�
തുെകാ ് ഉണ്ടാകുന്നതും വായിൽനി പത�
വരുക, താെഴ വീഴുക, ൈകകാൽ ത ക മുത�
ലായ അനുഭാവമുള്ളതും ആയ ആേവശമാകു
‘അപസ്മാരം’. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↑ 376. ചിെക്കേന്നാർക്കാെത നി ന്നളവിലവൾ
പതിച്ചി ൈകകാലു തല്ലി-

ദ്ദിെക്കാെക്ക െഴ േനാക്കീട്ടിടയിെടെയഴുേനേറ്റാ�
ടുവാനാഞ്ഞിടു ;

മുക്കണ്ണൻതൻ കനൽക്കൺെപാരിയിലുടൽ
കരി ള്ള മാരൻ പിശാചി-

ക്കി േത്താളമുെണ്ടന്നയി! സഖിയിനിയും
തീർച്ചയായില്ലിനി ്.

29) അകാരണമായുണ്ടാകുന്ന മനഃേക്ഷാഭമാകു
‘ ാസം’. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 377. െചമ്പഞ്ഞിച്ചാറു ചാർത്തിത്തളിെരാളിതിരളും
പാദെചന്താമര -

വേമ്പാെടന്റങ്കേമറ്റി രുതരകപടം ഞാൻ
തേലാടിത്തേലാടി

തുമ്പിക്കെയ്യാെത്താരൂരുദ്വയനികടമതിൽ
േചർത്തേനരം കരെത്ത-

ക്കമ്പംൈകെക്കാ ബാലാ പുടകയുെട
മടി ത്തമർത്തിപ്പിടിച്ചാൾ.

30) മരിക്കാനായിെക്കാ ള്ള യത്നമാകു
‘മരണം’. സാക്ഷാൽ മരണെത്ത ഉദാഹരി ന്ന�
തു് അമംഗലമാകെകാ ് യുക്തമല്ല. എങ്ങെന,

↑ 378. പുത്തൻ പൂെന്താത്തിൽ നിന്നിട്ടവിരതെമാഴുകും
േവരിപാനം നിമിത്തം

െമ ം മേത്ത പാടുന്നളികളു കളിയാടുന്ന
േതന്മാവിേല ്

ക ം മാരാർത്തി തീർപ്പാെനാരുവഴി
ലഭിയാഞ്ഞി ടൻ നല്ലവണ്ണം

ചേത്തക്കാെമ റച്ചത്തരുണിമണി ഭയംവി
േനാക്കി ടങ്ങീ.

31) ഉപായാപായവിചാരംെകാ ള്ള മേനാഭംഗമാ�
കു ‘വിഷാദം’. എങ്ങെനെയന്നാൽ,

↓ 379. മിന്നീടും െവണ്ണിലാവും പുതുമലർമണവും
ചന്ദന ന്നിൽനിന്നി-

ട്ടന നാേമാദമുൾെക്കാണ്ടഴകിെനാടു വരും
മന്ദമാം െതന്നൽതാനും

െചന്നി ം വ കണ്ടില്ലിതുവെര രമണൻ;
പിെന്ന നീെയാ െചന്നാൽ

വേന്നച്ചാലായിെയ െണ്ടാരു
നിനവബലാൈദവേമ! കാമേദവ!

□ പദ്യം 379. വിരഹിണീ ാർത്ഥന, കാമേദവേനാ�
ടു്. അബലാൈദവേമ! കാമേദവാ! = അബലകൾ�
ക്കാ യമായ കാമേദവാ, നീെയാ െചേന്നച്ചാൽ
(നായകനിൽ കാമമുണർന്നാൽ) വേന്ന ം.

32) വിചാരംമുതലായതുെകാ ണ്ടാകുന്ന പലതരം
കല്പനയാകു ‘വിതർക്കം’. എങ്ങെന,

↑ 380. ദുരാശാേവശത്താൽ നൃപെനവിെട ഞാൻ
പിെന്നവിെടെയ-

ന്നേശഷം ചിന്തിക്കാതരശനു വശത്താക്കി
ഹൃദയം;

കശ കാമൻ കനിവു തരികൂടാതനിശമീ-
വശേക്കടെങ്ങേപ്പാെളതുവഴി ശമിക്കാനിടവരും.

33) ഇഷ്ടാനിഷ്ടലാഭംെകാ മനസ്സിനു് ഉണ്ടാകു�
ന്ന പരി മമാകു ‘ആേവഗം’. എങ്ങെനെയ�
ന്നാൽ,

↓ 381. െപാഴി കണ്ണീരവിടവിെടേയാടു
െവറുേത

പിട പാരം പണി മുഴുവനാകാ സുമുഖി
കട േകളീഗൃഹമതിലിടയ്ക്കാ ണയി വ-
ന്നിരിക്കാെമ ഹം ിയസഖി കടു ഹൃദി

േമ.

സാത്ത്വികങ്ങൾ ം സഞ്ചാരികൾ ം മുഴുെക്ക ശൃം�
ഗാരരസത്തിൽ അനു േവശം ഉള്ളതുെകാ ് ഇവി�
െട ഇതുകെള മിക്കവാറും അതിേലക്കാണു് ഉദാഹ�
രിച്ചി ള്ളത്. അതാതു രസാനുഗുണങ്ങളായിരി �
ന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഊഹി െകാള്ളണം. ഹാസ്യ�
ത്തിൽ ാനി, മം, ചപലത, ഹർഷം, അവഹി�
ത്ഥം ഇതുകൾ മാ േമ സംഭവി . കരുണത്തിൽ
മദം, ധൃതി, ീഡ, ഹർഷം, ഗർവ്വം, ഔ ക്യം,
ഉ ത ഇതുകെളാഴിെക േശഷെമാെക്കയും ഉണ്ടാകു�

. രൗ ത്തിൽ ാനി, ശങ്ക, ആലസ്യം, ൈദന്യം,
ചിന്ത, ീഡ, ആേവഗം, ജഡത, വിഷാദം, സുപ്തി,
നി , അപസ്മാരം, അവഹിത്ഥം, വ്യാധി, ഉന്മാദം,

മം, ാസം ഇതുകൾ വരുകില്ല. വീരരസത്തിൽ
നിർേവ്വദവുംകൂടി വരും. ഭയാനകത്തിൽ അസൂയ,
മദം, ധൃതി, ീഡ, ഹർഷം, നി , സുപ്തി, അമർഷം,
അവഹിത്ഥം, ഉ ത, മതി ഇതുകളല്ലാത്തെതാെക്ക�
യും േചരു . ബീഭത്സത്തിനും അ തത്തിനും ചി�
ന്ത, േമാഹം, ധൃതി, ാസം, വിതർക്കം ഇവ അ ം
അതാതു സ്ഥലങ്ങളിെല േയാജി േപാെല വരാവുന്ന�
തും േശഷം ഭയാനകത്തിെലേപ്പാെലയും. ശമത്തിൽ
നിർേവ്വദവും, ധൃതിയും മാ േമ ഉ .11

11. “ദുഃഖം, ഈർഷ്യ” എ തുടങ്ങി ഇവിടംവെര ‘രസസ്വരൂ�
പനിരൂപണ’ത്തിൽനി ള്ള ഉദ്ധരണമാണു്.

സ്ഥായിഭാവങ്ങളിലും ചിലതു സഞ്ചാരിയാകുെമ
െചാ :

↑ 181. രത്യാദികൾ രൂഢങ്ങ-
ളായാേല സ്ഥായിയായ് വരൂ
അ രൂഢങ്ങളാെണങ്കിൽ
സഞ്ചാരികളവറ്റയും.

രതിതെന്ന ഈശ്വരവിഷയേമാ, പു വിഷയേമാ
മേറ്റാ ആയുള്ളതു സഞ്ചാരിയാവുകേയ ഉ . വീര�
ത്തിനു് േ ാധവും, രൗ ത്തിനു് ഉത്സാഹവും ശൃംഗാ�
രത്തിനു് ഹാസവും സഞ്ചാരിയാകു . രൂഢത്വ�
െമന്നാൽ വിഭാവാധിക്യത്താൽ ബലമായ തീ�
തി.

ഇനി രസങ്ങൾ ് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

ശൃംഗാരം ര വിധം. നായികാനായകന്മാർ േചർ�
ന്നിരി േമ്പാൾ ഉള്ള രതി ‘സംേഭാഗം’. പിരിഞ്ഞി�
രി േമ്പാൾ ഉള്ളതു് ‘വി ലംഭം’. അതിൽ വി ലം�
ഭം സംഗമത്തിനു മുൻപുള്ളെത ം പിൻപുള്ളെത ം
ര വിധം. രണ്ടാമേത്തതിനു് ‘ വാസേഹതുകം’,
‘ഈർഷ്യാേഹതുകം’ ഇത്യാദി പിെന്നയും അവാന്തര�
വിഭാഗങ്ങൾ വരും.

1(a) സംേഭാഗത്തിനു്
□ പദ്യം 382. പുരമുറി ഏകാന്തമാെണ (േതാഴിമാർ േപാ�

െയ ) ക ് ശയനത്തിൽനിെന്നഴുേന്നറ്റ നായിക കൃത�
കപടമുറ ന്ന (ഉറക്കം നടി കിട ന്ന) കാന്തെന്റ മുഖം
ഒേട്ടെറേനരം സൂക്ഷിച്ചി ് ആശങ്കകൂടാെത (ഉറക്കെമ
തെന്ന ഉറ ്) ചുംബി . (പേക്ഷ, അയാൾ ഉറക്കമല്ലാ�
തിരുന്നതുെകാ ്) ഗണ്ഡസ്ഥലം കലിതപുളകിതമായി.
(അതു കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ) ലജ്ജാനതമുഖിയായിേപ്പാ�
യി. എന്നാൽ ചിരി െകാ നായകൻ അവെള പിടി
ചുംബി കയാണു െചയ്തത്.

↓ 382. വീക്ഷിേച്ചകാന്തമായ രമുറിശയനാൽ െചെറ്റഴുേന്ന
മന്ദം

സൂക്ഷിെച്ചാേട്ടെറേനരം കൃതകപടമുറ ന്ന കാന്തെന്റ
വൿ ം

ചുംബിച്ചാശങ്കെയേന്ന്യ കലിതപുളകമായ്  ക്ക
ഗണ്ഡസ്ഥലെത്ത;

ചുംബിക്കെപ്പ ലജ്ജാനതമുഖി ഹസതാ
ാണനാേഥന ബാലാ. — അമരുകശതകം.

ഇവിെട നായകൻ ആലംബനം; ശൂന്യഗൃഹം ഉദ്ദീപനം;
ചുംബനം അനുഭാവം; ലജ്ജ സഞ്ചാരി. ഇതിൽ നായ�
കാലംബനമായ ‘രതി’ ധാനം.

നായികാലംബനയായതിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 383. മേയ്യല്ക്കണ്ണീ! നിനേക്കറുെമാരഴകു മുലക്കച്ച
കൂടാെതതേന്ന;

െപായ്യെല്ലേന്നാതി െമെല്ല ിയതമനതിെലെക്ക
െതാട്ടീടുമേപ്പാൾ

ശയ്യയ്ക്കാരാലിരി ം സുമുഖിയുെട മുഖം
േനാക്കിയാനന്ദേമാേട

പെയ്യേപ്പായീടിനാരാളികൾ
െവളിയിലളീകങ്ങേളാേരാ െചാല്ലീ.

— അമരുകശതകം.

ഇവിെട നായിക ആലംബനം; തത്  സൗന്ദര്യം
ഉദ്ദീപനം; ക കീസ്പർശം അനുഭാവം; അതിനാൽ

തീയമാനമായ ഔ ക്യം സഞ്ചാരി. ആലംബ�
നാദികൾ േശഷം ഉദാഹരണങ്ങളിലും ഇതിന്മണ്ണമൂ�
ഹിക്ക.

2(b) വി ലംഭത്തിനു്

(i) അഭിലാഷേഹതുകത്തിനു് :

↓ 384. േ മം പൂണ്ടിട്ടലി ം ണയപരിചയം േചർന്ന
രാഗം മുതിർ ം

വാമ വി ളാേയാരതതു വിലസിതം
വീ മുണ്ടാകെയങ്കൽ

ഉേല്ലഖിച്ചാശയാലും
ക്ഷണമതനുഭവിച്ചീടിലങ്ങി ിയങ്ങൾ-

ക്കില്ലാതായ് േചഷ്ടെയല്ലാം ഹൃദയെമാരു ലയം
േതടുമാനന്ദസാ ം. — മാലതീമാധവം.

□ പദ്യം 384. മാലതിെയക്കാണാെത ദുഃഖിച്ചിരി ന്ന മാ�
ധവെന്റ വചനം. വാമ = സുന്ദരി (മാലതി). ‘അവൾ �
ണ്ടായ ണയവിലാസങ്ങൾ എനിക്കിേപ്പാഴുണ്ടാകേണ’
എ ാർത്ഥന. ‘അതിെന്റ അനുഭൂതിയിൽ എെന്റ ഇ ി�
യങ്ങൾ മതിമറ ് ഹൃദയം ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകും’ എ ്
ആശ.

(ii) വാസേഹതുകത്തിനു്:

↑ 385. ൈസ്ഥര്യംവി ർ േപായീ വളക,ളിടവിടാത
നിര്യാതമായീ,

ൈധര്യം നിന്നില്ല െത ം, മനമതു ഗമനം നിശ്ചയി
നേടതാൻ;

േപാകാൻ ഭർത്താവുറേച്ചാരളവതിെലാരുമിേച്ചവരും
നിർഗ്ഗമി

േപാേക ംേനരെമൻജീവിത! ബത!
െവടിയുെന്ന ചങ്ങാതിമാേര?

— അമരുകശതകം.

ആദിശബ്ദത്താൽ (iii) ശാപേഹതുകം മുതലായതു്:

↓ 386. കല്ലിേന്മൽ കലഹിച്ച നിെന്നെയഴുതിക്കല്ല്യാണി!
ധാതുക്കളാൽ

കാലിൽ െമാെരെന്റ േകാലവുമതിൽ
േചർ ന്നതിൻമു താൻ

കണ്ണീരൂറി നിറ ദൃഷ്ടി മറയുന്നേയ്യാ!
മഹാപാപിയാം

േവധസ്സീവിധേയാഗവും ബത! െപാറു ന്നില്ല
നമ്മൾെക്കേടാ. — േമഘദൂതു്.

3 കരുണത്തിനു്

↑ 387. അന്നിത്തന്വംഗിയാൾ ം രഹസി കണവനും
ശണ്ഠയുണ്ടാം ചിലേപ്പാ-

െഴന്നാൽ േത്യകമായിട്ടിരുവരുെട ശകാരത്തിനും
പാ മാം ഞാൻ

പിെന്നേക്കാപ സാദാദികളുെട നില ഞാൻ
നിശ്ചയി ം കാരം

തേന്ന ചിന്തിപ്പെതന്തിന്നവ മമ ഹൃദയം ഹന്ത!
േവവിച്ചിടു . — ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതു് ജനകൻ കൗസല്യെയപ്പറ്റി അരുന്ധതിേയാടു
പറയുന്നതു്. ഇവിെട മരി േപായ ബ വായ ദശ�
രഥൻ ആലംബനം; തത്പത്നീദർശനതദ്  വൃത്താന്ത
സ്മരണാദി ഉദ്ദീപനം; ഹൃദയദാഹ തീതമായ വിഷാ�
ദം സഞ്ചാരി.

4 വീരത്തിനു്

(a) യുദ്ധവീരം, (b) ദാനവീരം, (c) ദയാവീരം, (d)
ധർമ്മവീരം എ വീരത്തിനു് നാലു വകേഭദങ്ങളു�
ണ്ട്. അവ ് മുറ ് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↓ 388. (a) േപടിേച്ചാേടണ്ട നില്പിൻ! ചപലകപികേള!
തുംഗശേ ഭകുംഭം

പാടിേച്ചാരിശ്ശരം നിങ്ങെടയുടൽ െതാടുവാേനെറ
നാണിച്ചിടു

സൗമിേ ! നില്ക്ക! നീേയാ വിഷയമയി!
രുഷാമിങ്ങിവൻ േമഘനാദൻ

സാമി ഭംഗസന്ദാനിതജലനിധിയാം
രാമെനേത്തടിടു . — സ്വ.

□ പദ്യം 388. േമഘനാദവചനം: േപടി…കപികേള!—
കുരങ്ങന്മാേര നിങ്ങെള െകാ കയില്ല. തുംഗ…കുംഭം =
ഇ െന്റ ആനയുെട ഉയർന്ന മസ്തകം. പാടിച്ച =
പാടനംെചയ്ത (െപാട്ടിച്ച). സൗമിേ …രുഷാം =
ലക്ഷ്മണാ നീ എെന്റ േകാപത്തിനു് (രുഷാം) പാ മല്ല,
നീ നി ്. സാമി…നിധി = പകുതി വളച്ച പുരികെക്കാടി�
െകാ തെന്ന സമു െത്ത ഭയെപ്പടുത്തിയ രാമെനയാണു
ഞാൻ േതടുന്നതു്.

ഇവിെട രാമൻ ആലംബനം; യുദ്ധദർശനം ഉദ്ദീപ�
നം; വാനരലക്ഷ്മേണാപലംഭം അനുഭാവം; ഗർവ്വം
സഞ്ചാരി.

↑ 389. (b) കവചമിതതി ജീർണ്ണം കുണ്ഡലം ര െമന്നീ-
യിതുകെളതുകൾ മാ ം ാഹ്മണാർത്ഥി നല്കാൻ
ക്ഷണമപി മടിയാേതക കണ്ടി രക്തം
െചാരിയുെമാരു ശിരെസ്സത്തെന്നയർപ്പിച്ചിടുേന്നൻ.

— സ്വ.

□ പദ്യം 389. അതിജീർണ്ണമായ കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ ാഹ്മ�
ണാർത്ഥി നല്കാൻ എതുകൾമാ ം? (നല്കാൻ എ മാ�

ം െകാ ം?) കണ്ടി രക്തം െചാരിയുന്ന ശിര തെന്ന
െകാടു .

ഇതു് ാഹ്മണേവഷം ധരി ് അർത്ഥിയായി വന്ന
ഇ നു് കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ െകാടു ന്നതിെനപ്പറ്റി
കർണ്ണൻ സദസ്യേരാടു പറയുന്നതു്. ഇതിൽ അർത്ഥി
ആലംബനം; തത്  കൃത തി ഉദ്ദീപനം; കവചാദി�
ദാനവും അതിെല നിസ്സാരതാബുദ്ധിയും അനുഭാവം;
ഗർവ്വം സഞ്ചാരി.

↓ 390. (c) സിരമുറികളിൽനിന്നി റിടു രക്തം
വിരവിലിനിയുമറ്റിെല്ലെന്റ േദഹത്തിൽ മാംസം
അരിയ പശി നിന ം ശാന്തമായില്ല നൂനം
ഗരുഡ! പറക! എേന്ത ഭക്ഷണം നീ നിറുത്തീ?

— സ്വ.

‘നാഗാനന്ദ’ത്തിൽ നാഗരാജനുേവണ്ടി സ്വേദഹെത്ത
ഗരുഡനു ഭക്ഷിക്കാൻ അർപ്പിച്ച ജീമൂതവാഹന�
െന്റ ഈ വാക്യത്തിൽ നാഗരാജൻ ആലംബനം;
തദ്വാക്യദവസ്ഥാദർശനാദി കരണസിദ്ധമായതു്
ഉദ്ദീപനം; ഗരുഡനു് േദഹാർപ്പണം അനുഭാവം; ധൃതി
സഞ്ചാരി.

↑ 391. (d) കിട്ടാെതേപാകെട്ട നേര പട്ടം
െപാട്ടിെത്തറിക്കെട്ട ശിര രണ്ടായ്,
െവട്ടിപ്പിളർക്കെട്ട രിപുക്കൾ കണ്ഠം;
ചട്ടറ്റ ധർമ്മെത്ത െവടിഞ്ഞിടാ ഞാൻ — സ്വ.

ഇതു് േ ാണവധത്തിനുേവണ്ടി അസത്യം പറയണ�
െമന്നാവശ്യെപ്പട്ടവേരാടു് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നതു്.
ഇവിെട ധർമ്മം ആലംബനം; ബുദ്ധ പസ്ഥിതങ്ങ�
ളായ തി തിവാക്യങ്ങൾ ഉദ്ദീപനം; ശിരേച്ഛദാ�
ദ്യംഗീകാരം അനുഭാവം; ധൃതി സഞ്ചാരി. ഈ രീതി�
യിൽ സത്യവീരം ഇത്യാദി േവെറ വിഭാഗങ്ങെളയും
കല്പിക്കാം.

5 രൗ ത്തിനു്:

‘കഷ്ടം മര്യാദ ൈകവിട്ടിഹ…’ (300-ആം പദ്യം
േനാ ക).

ഇവിെട ഭീമാർ നാദികൾ ആലംബനം; തത്കൃത�
ഗുരുവധാദി ഉദ്ദീപനം; അർത്ഥസിദ്ധമായ ഭംഗാദി
അനുഭാവം; അമർഷാദി സഞ്ചാരി.

6 ഹാസ്യത്തിനു്:

↓ 392. അച്ഛൻ ചമ െള്ളാരു പുസ്തകത്തിൽ
പൃച്ഛി ഞാൻ നൂതനയുക്തിെയാ ്
പൃഷ്ഠം പശുക്കൾ പവി െമങ്കിൽ
മട്ടില്ലെതേന്ത കഴുത ിയ ്? — സ്വ.

ഇവിെട താർക്കികപു ൻ ആലംബനം; അതിെന്റ
നിശ്ശങ്കമായ വാക്യം ഉദ്ദീപനം; ദന്ത കാശനാദി
അനുഭാവം അർത്ഥസിദ്ധം; ഉേദ്വഗാദിസഞ്ചാരികൾ
ഊഹ്യങ്ങൾ.

7 ഭയാനകത്തിനു്:

↑ 393. കണ്ഠനാളമഴകിൽ തിരിച്ചനുപദം രഥം പിറകിൽ
േനാക്കിയും

കണ്ഠനായ് ശരഭേയന പൃഷ്ഠമതു
പൂർവ്വകായഗതമാക്കിയും,

ഇണ്ടൽെകാ വിവൃതാ ഖാത് പഥി ചവച്ച
ദർഭകൾ പതിക്കേവ

ക െകാൾക കുതിെകാ കിഞ്ചിദവനൗ ഭൃശം
നഭസി ധാവതി12 — ഭാഷാശാകുന്തളം.

12. 90-ആം പദ്യം േനാ ക.

ഇവിെട ദുഷ്യന്തെന്റ രഥം ആലംബനം; ശരസ�
ന്ധാനദർശനാദി ഉദ്ദീപനം; ചുളു ക മുതലായതു്
അനുഭാവം; മശങ്കാദികൾ സഞ്ചാരികൾ

8 ബീഭത്സത്തിനു്:

↓ 394. േതാലാദ്യം േതാൾ നിതംബം
മുതുകുമതുമുത െള്ളാരംഗങ്ങൾേതാറും

േകാലും ദുർഗ്ഗന്ധേമറും
പൃഥുപിശിതമശിച്ചിജ്ജളേ തമിേപ്പാൾ

ചാേല ക ം ഞര ം
ടലുമുടെനടുത്തശ്ശവാസ്ഥിക്കിടെയ്ക്കാ-

േട്ടലും മാംസം ഭുജി ന്നിതു കഠിനമേഹാ!
പല്ലിളിച്ചല്ലെലേന്യ! — മാലതീമാധവം.

ഇവിെട ശവം ആലംബനം; േ ത വൃത്തികൾ
ഉദ്ദീപനം; അർത്ഥസിദ്ധമായ മുഖവികാരാദി അനുഭാവം;
ജാഡ്യാദികൾ സഞ്ചാരികൾ.

9 അ തത്തിനു്:

↑ 395. ശൃംഗാരത്തിെന്റ നാേമ്പാ
രസികതെയാഴുകിേപ്പാകുവാനുള്ള തൂേമ്പാ

സൗന്ദര്യത്തിെന്റ കാേമ്പാ
മദനരസചിദാനന്ദപൂേന്തൻകുഴേമ്പാ

ഹ്മാവിൻസൃഷ്ടിവേമ്പാ നയനസുഖലത
ന ന്ന കേമ്പാ

കാമൻതാൻ വിെട്ടാരേമ്പാ
ിഭുവനവിജയത്തിന്നിവൻ േതാഴിയേമ്പാ!

— രസനിരൂപണം.

ഇതു് സഖി നായകെനപ്പറ്റി നായികേയാടു പറയുന്ന�
തു്. ഇവിെട നായകൻ ആലംബനം, തദംഗലാവണ്യ�
വിേശഷാദി ഉദ്ദീപനം; അർത്ഥസിദ്ധമായ േരാമാ�
ഞ്ചാദി അനുഭാവം; ഹർഷാദി സഞ്ചാരി.

10 ശാന്തത്തിനു്:

↓ 396. മടുമലർ ശയനംതാൻ, മുെള്ളഴും ഭൂതലംതാൻ,
െനടിെയാരജഗരംതാൻ, നീണ്ട മുക്താസരംതാൻ,

മദെനാരു പരൻതാൻ, േ മവാൻ
ബാന്ധവൻതാൻ,

സമമിതി കരുതുേന്നൻ സമ്മതം േമ സമസ്തം. — സ്വ.

ഇതിൽ പഞ്ചം ആലംബനം; േഭാഗനിസ്സാരത
ഉദ്ദീപനം; സർവ സാമ്യബുദ്ധി അനുഭാവം; മതി
മുതലായവ സഞ്ചാരികൾ.

ഭാവധ്വനികൾ

ഇെച്ചാന്ന ഒൻപെതണ്ണെമാഴിെക ഏെതങ്കിലും ഒരു
മേനാവികാരം വ്യഞ്ജിപ്പി ന്നതിനു് ‘ഭാവധ്വനി’
എ േപർ പറയ .

↑ 182. േദവാദികളിലുേള്ളാരു
രതി സഞ്ചാരിേയാ പുനഃ
ധ്വനിപ്പെതങ്കിലക്കാവ്യം
ഭാവധ്വനിസമാഹ്വയം.

ീപുരുഷവിഷയമായുള്ള ‘രതി’ മാ േമ സ്ഥാ�
യിഭാവം എ േപരു . അതിനാൽ ഭക്തി എ ം
വാത്സല്യം എ ം മ ം പറയുന്ന േദവപു ാദിവിഷയ�
രതി ഭാവമാ മാകു . അതും സഞ്ചാരികളും ധ്വനി�

ന്നതു ഭാവധ്വനി.
എന്നക്കാശിയിൽ വാണു…നയിേപ്പൻ ദിനം

(125-ആം പദ്യം).

ഇതിൽ േദവവിഷയഭക്തി ധ്വനി .

↓ 397. ഇ െതാ ലകിെല െട േദശം
ശുദ്ധിന മിടെമ കഥിക്കാം;
സത്തെരങ്ങണയുമസ്ഥലമേല്ലാ
പുണ്യെമ പറയുന്നിതു േലാകർ. — കുമാരസംഭവം.

അതിഥികളായി വന്ന സപ്തർഷികേളാടു ഹിമവാൻ
പറയുന്ന ഈ വാക്കിൽ മുനിവിഷയഭക്തി ധ്വനി �

.

↑ 398. ദന്താനാം മുകുളങ്ങൾ
കാട്ടിയനിമിേത്താദീയമാനസ്മിതാൻ

െചന്താരിൻ മധുവർഷിണഃ
വണേയാരവ്യക്തവർേണ്ണാക്തിഭിഃ

സന്താനാഭരണാനി
ബാലതനയാനങ്കാ യ ാർത്ഥിേനാ

ഹന്താദായ തദംഗേരണുവണിയു ത് കൃഷ്ണപുണ്യാ
ജനാഃ. — ശാകു.

□ പദ്യം 398. അനി…സ്മിതാൻ = കാരണമില്ലാെത ചി�
രി ന്നവരും; അവ്യക്തവർേണ്ണാക്തിഭിഃ വണേയാഃ
െചന്താ…വർഷിണഃ = അവ്യക്തവർേണ്ണാച്ചാരണങ്ങളാൽ
കാതിൽ താമരേത്തൻ െപാഴി ന്നവരും; അങ്കാ യ�

ാർത്ഥിനഃ = മടിയിൽ കയറാൻ ശാഠ്യംകൂ ന്നവരും;
ആയ സന്താനാഭരണങ്ങെള; ആദായ = എടു ്. തദം�
ഗേരണു = അവരുെട ശരീരത്തിെല െപാടി. ദുഷ്യന്തവച�
നം.

ഇവിെട പു വാത്സല്യം ധ്വനി .

↓ 399. വിശ്വാസേക്കടിനാലിജ്ജനമനഭിമുഖം
പിന്നിേലാർക്കാെത വന്നി–

ങ്ങാേ ഷിെച്ച കിട്ടീ തവ കിതവ! ഫലം
സൗഭഗ ംശെമേന്ന്യ

പേശ്യദം േ യസിേപാർമുലയിണയിെലഴും
കു മാലംകൃതം മത്-

േകേശ്യ ത ം െമഴുക്കാലതിവികൃതമഴുേക്കറിടും
മാറിടം േത. — അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 399. പര ീഗമനാനന്തരം വന്ന നായകേനാടു േകാ�
പി നായിക പുറം തിരി നി . പര ീ എ തെന്ന
വിചാരി ് നായകൻ അവെള പുറകിൽനി ് ആലിംഗനം�
െച . േകേശ്യ = േകശസമൂഹത്തിൽ. നായികാപരിഭവ�
വചനം, നായകേനാടു്.

ഇതിൽ ഈർഷ്യെകാ ള്ള ആത്മനിന്ദയാകുന്ന
നിർേവ്വദം എന്ന സഞ്ചാരിഭാവം ധ്വനി .
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↑ 400. ഇത്തരം മുനികുേലാത്തമേനാതു-
േന്നരമച്ഛനരിക കുമാരി
ഗൗരി നി തലതാഴ്ത്തിെയാേരാന്നായ്
േകളിപങ്കജദളങ്ങെളെയണ്ണി. — കുമാരസംഭവം.

□ പദ്യം 400. സപ്തർഷികൾ ശിവവിവാഹാേലാചന ് ഹി�
മവത്സന്നിധിയിൽ െച . അേപ്പാൾ പാർവ്വതി അച്ഛെന്റ
സമീപ ്, ൈകയിെലാരു താമരയും പിടി െകാ നി�

ണ്ടായിരു . ആേലാചന തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവൾ ആ
താമരയുെട ഇതൾ എണ്ണി ടങ്ങി.

ഇതിൽ പാർവ്വതി ് അവഹിത്ഥം (ആകാരേഗാപ�
നം) എന്ന സഞ്ചാരി ഭാവം ധ്വനി .

രസ-ഭാവാഭാസങ്ങൾ

↓ 183. രസഭാവങ്ങളാഭാസ-
മസ്ഥാനത്തിങ്കലാവുകിൽ.

രസവും ഭാവവും അനുചിതവിഷയത്തിൽ വർത്തി�
ച്ചാൽ രസാഭാസെമ ം ഭാവാഭാസെമ ം പറയെപ്പ�
ടു . പക്ഷിമൃഗാദികളുെട രതി, മനുഷ്യനുള്ളതിൽത്ത�
െന്ന അേനകവിഷയമായി വർത്തി ന്നതു് ഇത്യാ�
ദികൾ രസത്തിനു് അനൗചിത്യം. അനുചിതരസത്തി�
െന്റ അംഗമായ ഭാവം ‘ഭാവാഭാസം’. ഭാവങ്ങെളല്ലാം
പര്യവസാനത്തിൽ ഒരു രസത്തിെന്റ അംഗമായിേട്ട
വരൂ. ഉേക്താദാഹരണത്തിൽത്തെന്ന അസൂയ ശൃം�
ഗാരത്തിെന്റ അംഗെമ ടമാകു . ാധാന്യമാ�
കെട്ട, തൽക്കാലാവസ്ഥെയ ആ യിച്ചാകു .

രസാഭാസത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 401. െചന്താമരെപ്പാന്തളികയ്ക്കക
പൂേന്തൻ നുകർന്നാനളി കാന്തേയാേട,
മാൻേപടെയെച്ച മയ മാറു
െകാമ്പിെന്റ തുമ്പാൽ കലമാൻ തേലാടി.

— കുമാരസംഭവം.

ഇതു് തിര്യഗ്ഗതത്തിനു്. ഇനി ബഹുവിഷയത്തിനു:

↓ 402. കണ്ടിേട്ടകാസനത്തിൽ
ിയകളിരുവെരപ്പിന്നിെലത്തി േമാദാൽ

കണ്ടിക്കാർകൂന്തലാളാെമാരുവൾമിഴികേള മൂടി
ലീലാച്ഛേലന

െതാണ്ടിക്കിണ്ടൽ
െകാടു ന്നധരയപരെയക്കണ്ഠമീഷൽ
തിരി ം-

െകാണ്ടിഷ്ടാവാപ്തിഹൃഷ്ടാം കിതവനതിരസംപൂ
ചുംബിച്ചിടു . — അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 402. ര ീകൾ ഒരിരിപ്പിടത്തിൽ ഇരി ന്നതു
ക ് സൂ ശാലിയായ (കിതവൻ) നായകൻ പിന്നിൽ
െച ് ഒരുവളുെട ക െപാ കയും അപരെയ ചുംബി�

കയും െച .

ഇതിൽ കിതവനു് നായികാദ്വയവിഷയകമായ
രതി.

“ദുഃഖത്താേലാ ഭയാദ്വാ…” (252-ആം പദ്യം
േനാ ക).

ഇവിെട േപാർക്കളത്തിൽെവ ് അശ്വത്ഥാമാവിനു്
സ്വപക്ഷ്യനായ കർണ്ണെന്റേനെരയുള്ള േ ാധം അനു�
ചിതമാകയാൽ ഇതു് രൗ ാഭാസം. ഇതുേപാെലവീരാ�
ഭാസാദികളും മ ം സ്വയമൂഹി െകാൾക.

ഭാവാഭാസത്തിനു് ഉദാഹരണം:

↑ 403. െചാന്നാനണഞ്ഞെമ്പാടു തല്പപാർേശ്വ
തന്വംഗി! േകൾ മാലിനി! ജീവനാേഥ
ധേന്യഷു ധേന്യാഽസ്മി യദ േശേഷ
നിൻദാസേമനം തിപാലയന്തീ. — ഭാരതച .

□ പദ്യം 403. നിൻ ദാസനാം ഏനം (ഇവെന) തിപാല�
യന്തീ (കാ െകാ ്) അ േശേഷ (ഇവിെട കിട �

) യത് (എ ള്ളതുെകാ ്) ധേന്യഷു ധന്യഃ അസ്മി
(ഞാൻ) ധന്യരിൽവ ധന്യനാണു്.

ഇതു് കീചകൻ ൈസര ിേയാടു പറയുന്നതു് ഇവിെട
ധ്വനി ന്ന ഹർഷെമന്ന സഞ്ചാരിഭാവം ശൃംഗാരാഭാ�
സത്തിെന്റ അംഗമാകയാൽ ഭാവാഭാസം.

↓ 404. സർവ്വഭൂപന്മാർ ചൂെഴ നി േസവിച്ചതും,
സാർവ്വഭൗമെനന്നിരു നീ ഭാവിച്ചതും,
ഇവെയല്ലാെമനി ലബ്ധമുല്ലാസേത്താടിനിെയൻ-
നാട്ടിേലാ ചവിട്ടായ്ക കാട്ടിൽേപ്പായ് തപംെചയ്ക!

— നളചരിതം ആട്ടക്കഥ.

ഇതു് പുഷ്കരൻ നളേനാടു പറയുന്നതു്. ഇവിെട ധ്വനി�
ന്ന അസൂയ രൗ ാഭാസത്തിെന്റ അംഗം.

ഭാവവിഭാഗങ്ങൾ

അനന്തരം ഭാവങ്ങൾ ് അവസ്ഥാേഭദങ്ങൾെകാ ്
ഉൾപ്പിരിവുകൾ െചാ :

↑ 184. ഭാവങ്ങൾ ദയം ശാന്തി
സന്ധിയും ശബളത്വവും

ഭാവം ഉദി ന്ന അവസ്ഥയിൽ വ്യഞ്ജി ന്നതു് ഭാ�
േവാദയം; ശമി ന്ന അവസ്ഥയിൽ വ്യഞ്ജി ന്ന�
തു് ഭാവശാന്തി; അേനകം ഭാവങ്ങൾ ് ഏകകാല�
ത്തിൽ തീതി ഭാവസന്ധി; അേനകം ഭാവങ്ങൾ ്
ഒന്നിെന തള്ളിക്കളഞ്ഞി മെറ്റാ ് എന്ന മട്ടിൽ �
തീതി ഭാവശബളത. മുറ ് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

11 ഭാേവാദയം

↓ 405. ഉൾത്താപേത്താെടാേര െമത്തയിലനഭിമുഖം
തമ്മിൽ മിണ്ടാെത ഭാര്യാ-

ഭർത്താക്കന്മാരു തൻഗൗരവമതിെന വിടാേത
പണിെപ്പട്ടിരിെക്ക

ചിത്താസംേഗന മന്ദം മിഴികളിടകലർേന്നാരു േനരം
ക്ഷണത്താ-

ലുൾത്താരിൽ തീർ േകളീകലഹമിരുവരും േചർ
െകട്ടി ണർന്നാർ. — അമരുകശതകം.

ഇവിെട ഔ ക്യത്തിനു് ഉദയം.

12 ഭാവശാന്തി

↑ 406. കുേന്നലും െകാങ്കയാളാമവളുെട
പരിരംഭാങ്കമാർേന്നാരു വക്ഷ-

സ്സിേന്നരെത്തന്തിനം ി ണമനകപടാൽ
േഗാപനംെചയ്തിടു

എേന്നവം തന്വി െചാന്നാളുടനെതവിെടെയന്നായേത
മാ വാനാ-

െയാേന്നണാക്ഷീം പുണർേന്നൻ,
ദൃഢമവളുമെതത്ത സത്താൽ മറന്നാൾ.

— അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 406. കലഹാന്തരിതയായ നായികയുെട കാൽ പി�
ടിക്കാൻ നായകൻ കുനി . അതു് അന്യാലിംഗചിഹ്നം
മറ വാനേല്ല എ ് അവൾ േചാദി . ‘എവിെട പാടു്?’
എ സ്വയം േചാദി െകാ നായകൻ അതു മാ വാൻ
അവെളത്തെന്ന ആലിംഗനംെച . അവേളാ, അതിെന്റ
രസത്തിൽ എല്ലാം മറ നി .

ഇതിൽ േകാപത്തിനു് ശാമ്യദവസ്ഥ.

13 ഭാവസന്ധി

↓ 407. ഏവം യാഗം മുട െന്നാരു
പരിഷയിലുൾെപ്പെട്ടാരാളല്ല ഞാനും

ഭൂവിങ്കൽ പൂജ്യനാമക്ഷിതിപതിെയെയവൻതെന്ന
മാനിക്കയില്ല?

എന്നാലശ്വെത്ത രക്ഷിപ്പവരിഹ സകല
ക്ഷ ിയന്മാെരയും േച-

ർെത്താന്നാേക്ഷപിച്ച വാെക്കൻ ഹൃദയമതിൽ
വികാരെത്തയുണ്ടാക്കിയല്പം.

— ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതു് ലവൻ ച േകതുവിേനാടു പറയുന്നതു്. ഇവിെട
പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ലജ്ജയും ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ അമർ�
ഷവും വ്യഞ്ജി ന്നതിനാൽ ഭാവസന്ധി.

14 ഭാവശബളത

↑ 408. എങ്ങി ർന്നയ,െമ ച കുലം,
അക്കന്യാമിനിക്കാെണ്മേനാ?

പങ്കംേപാക്കണെമൻ തം; രുചിരമാ വ ം
കയർത്തെപ്പാഴും;

എേന്താതും ബുധർ േകൾക്കിൽ? ആയവളേഹാ!
സ്വപ്നത്തിലും ദുർലഭാ;

സ്വാന്ത! ത്വം മിയായ്ക; ഓഷ്ഠമധുവ മ്മാെനവൻ
ഭാഗ്യവാൻ? — സ്വ.

ാഹ്മണകന്യകയായ േദവയാനിെയ റി ്
യയാതിമഹാരാജാവു പറയുന്ന ഈ േ ാകത്തിൽ
‘എങ്ങി ർന്നയം’ എ ് വിതർക്കം; ‘അക്കന്യാമി�
നിക്കാൺെമേനാ’ എ ് ഔ ക്യം; ‘പങ്കം േപാ�
ക്കണം’ എ ് മതി; ‘രുചിരമാവ ം’ എ ് തി;
‘എേന്താതും’ എ ് ശങ്ക; ‘സ്വപ്നത്തിലും ദുർലഭാ’
എ ് ൈദന്യം; ‘സ്വാന്ത! ത്വം മിയായ്ക എ ്
ധൃതി; ‘ഓഷ്ഠമധുവ മ്മാെനവൻ’ എ ് ചിന്ത;
ഈവിധം വിതർക്കം മുതലായ എ ഭാവങ്ങൾ ്
ശബളത.

ഭാവത്തിനു പറഞ്ഞതുേപാെല ഉദയശാന്ത്യാദികെളാ�
ം രസത്തിനു് സംഭവിക്കയില്ല. അതു് സ്ഥായിഭാ�

വമൂലകമാണേല്ലാ! സ്ഥായി ് വിേച്ഛദേമാ അതിശ�
യേമാ13 വരുന്നെതങ്ങെന? വല്ലവിധത്തിലും ഉണ്ടാ�

13. പാരമ്യം.

ക്കിത്തീർത്താൽ അതിനു ചമൽക്കാരം സിദ്ധി ന്ന�
തുമല്ല.

അനന്തരം എല്ലാവിധം ധ്വനി ം േവെറ അവാന്തര�
വിഭാഗങ്ങൾ സംഭവിക്കാം എ െചാ ് കരണ�
െത്ത ഉപസംഹരി .

↓ 185. കൃതി, ത്യയം ശബ്ദം
വർണ്ണം വാക്യം ബന്ധവും
ഇത്യാദ്യാ യേഭദത്താൽ
ധ്വനിേഭദമേനകമാം.

ആദിശബ്ദത്താൽ രചനയാണു ഹിേക്കണ്ടതു്.

↑ 186. ഇവ പിെന്നസ്സംസൃഷ്ടി
സങ്കരം മൂ മാതിരി
എെന്നല്ലാം േചർ േനാ േമ്പാൾ
േഭദസംഖ്യയനന്തമാം.

ാധാേന്യന വ്യഞ്ജകമായേതതു് എ ള്ള വിചാര�
മാണു് ഈ േഭദങ്ങൾെക്കല്ലാം മൂലം. ‘സൽക്കാരേമ�
കാൻ’ ഇത്യാദ ദാഹൃതേ ാകത്തിൽ ‘പേയാധരം’
എന്ന ഒരു ശബ്ദമാകു വ്യംഗ്യത്തിെന്റ മുഖ്യമായ
അടിസ്ഥാനം; അതിനാൽ അതു് ശബ്ദാ യത്തിനു്
ഉദാഹരണം. രചന ം വർണ്ണങ്ങൾ ം ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ ഗുണ കരണത്തിൽ െകാടുത്തി ്. േശഷ�
മുള്ളവ ് ഉദാഹരണം ന്ഥവിസ്തരഭയത്താൽ ഉേപ�
ക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരി .

ഇനി ഈ കരണം സമാപി ം മുൻപു് േദാഷ ക�
രണാവസാനത്തിൽ രസനിരൂപണാനന്തരമാകെട്ട
എ നീക്കിെവച്ചി ള്ള രസേദാഷങ്ങെള വിവരിേക്ക�
ണ്ടതു ്. അവെയ പരിഗണി :

രസേദാഷങ്ങൾ

↓ 187. േനേര ശബ്ദംെകാ െചാല്ക
ഭാവസ്ഥായിരസങ്ങെള,
അനുഭാവവിഭാവങ്ങൾ
േതേട ന്നവയാവുക,

↑ 188. വിരുദ്ധത്തിൽ വിഭാവാദി
ഹിക്ക,യതിദീപ്തിയും,

അകാണ്ഡ ഥയും, േഛദം,
അംഗത്തിന്നതിവിസ്  തൃതി,

↓ 189. അംഗി മേദ്ധ്യ മറവും,
കൃതി വിപര്യയം,

ഇത്യാദി രസേദാഷങ്ങ-
ളനൗചിത്യവികല്പമാം.

വാസ്തവത്തിൽ രസേദാഷം അനൗചിത്യം ഒ തേന്ന
ഉ . അതിെന്റ മാതിരിേഭദങ്ങളാണു് ശബ്ദവാച്യ�
ത്വാദികളായി ഒൻപെതണ്ണം ഇവിെട േപർപറ
നിർേദ്ദശിച്ചതു്. ഇവ ് ലക്ഷണവും ഉദാഹരണവും.

15 ശബ്ദവാച്യത

സ്ഥായിഭാവം, രസം, സഞ്ചാരിഭാവം ഇവെയ വിളി�
പറക. വ്യംഗ്യത്തിനു് ചമൽക്കാരത്തിെന്റ മുഖ്യകാ�

രണം അതിെന്റ ഗൂഢതയാകു . അതിനാൽ തുറ
പറ േപായാൽ നഗ്നമായ മനുഷ്യശരീരംേപാെല
അതു് അരമണീയമായിത്തീരു . ഇതാണു് േദാഷ�
ബീജം. ഉദാഹരണം:

↑ 409. െചാല്ലാവല്ലാത്തതായിെച്ചറുതുമിഹ
പരിേച്ഛദ്യമല്ലാത്തതായി-

െത്തല്ലിജ്ജന്മത്തിലിന്നാൾവെരയുമനു
ഭവിക്കാത്തതായ് സദ്വിേവകം

എല്ലാം േപായ് വായ്ച്ചേമാഹാൽ
ഗഹനതരവുമായുെള്ളാെരേന്താ വികാരം

വല്ലാെതന്മാനസത്തിൽ ജഡതയുമതിസന്താപവും
േചർത്തിടു . — മാല.

ഇവിെട വിേവകധ്വംസാദികളായ അനുഭാവങ്ങളാൽ
വ്യഞ്ജി ന്ന േമാഹജാഡ്യങ്ങൾ ശബ്ദത്താൽ പറയ�
െപ്പ േപായി. േവെറ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↓ 410. (1) സർേവ്വ ിയം മൂടിയട െപെട്ട-
ദിച്ചതാം ദാരുണമായ േമാഹം

ൈവധവ്യദുഃഖെത്തെയാളിക്കമൂലം
ക്ഷണം രതിക്ക പകാരമായി. — കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ േമാഹം ശേബ്ദാപാത്തം.

↑ 411. (2) പാേട കുരുേത്താരിളതാം കടമ്പി-
െന്നാേത്താരു ഗാ െത്താടു ഗൗരിതാനും
ശൃംഗാരമുൾെക്കാണ്ടതിഭംഗിേയാേട
മുഖം തിരിെച്ചാ പരുങ്ങി നിന്നാൾ.

— കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട ശൃംഗാരെമന്ന രസം ശബ്ദവാച്യം ഇതുേപാ�
െല രത്യാദി സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ ം ശബ്ദവാച്യത്വം
ഊഹി െകാൾക.

16 ിഷ്ടേയാജന

വിഭാവങ്ങെളേയാ അനുഭാവങ്ങെളേയാ േതടിപ്പിടി�
െകാ വ ് കഷ്ടി േചർേക്കണ്ടതായി വരുക.
തീതിവിളംബം േദാഷബീജം. ഉദാഹരണങ്ങൾ:

↓ 412. (1) മലയാനിലേലാലമാലതീ-
മലരിൻ സൗരഭപൂരിേത വേന
അലസം വിലസു െതന്നലാൽ
ചലേചലാഞ്ചല ചഞ്ചേലക്ഷേണ. — സ്വ.

ഇതിൽ നായികാവിഷയരതി ് ആലംബേനാദ്ദീപ�
നവിഭാവങ്ങൾ മാ േമ പറയെപ്പട്ടി . അവ വിഭാ�
വങ്ങെള ആേക്ഷപിെച്ചടു ന്നേതാടുകൂടി വി മി �
ന്നതല്ലാെത രതിെയ വ്യഞ്ജിപ്പി ന്നിടേത്താളം െച�

ന്നതിനു മതിയാവാത്തതിനാൽ ിഷ്ടേയാജന

↑ 413. (2) രതിെയാന്നിലുമില്ല െത േപാലും;
മതിയും നഷ്ടവിേവകയായിടു ;
അതിയായ് പടരു താപവും ഹാ!
ഗതിയാരിെപ്പാഴുെത െചയ്  വതീ ഞാൻ? — സ്വ.

ഇവിെട വി ലംഭകരുണങ്ങൾ രണ്ടിനും അനുഭാവ�
ങ്ങൾ തുല്യങ്ങളാകയാൽ വിഭാവങ്ങെള ഊഹി ന്ന�
തിനു മാർഗ്ഗമില്ല. അതിനാൽ അവ േയാജനയിൽ

ിഷ്ടത.

17 വിരുദ്ധവിഭാവാദി ഹം

വിരുദ്ധരസാദികളുെട വിഭാവാനുഭാവവ്യഭിചാരികെള
ഇട േചർ ക. ഉദാഹരണം:

↓ 414. മാനിക്ക നതനാെമെന്ന
മാനം േവണ്ട മനസ്വിനി!
പാരിച്ച യൗവനം േപായാൽ
തിരി വരികില്ല േകൾ! — സ്വ.

ഇവിെട ശൃംഗാരത്തിൽ തികൂലമായ ശാന്തരസ�
ത്തിെന്റ ഉദ്ദീപനവിഭാവമായ യൗവനാനിത്യത ഉത്ത�
രാർദ്ധത്തിൽ പറയെപ്പട്ടിരി . അനുഭാവാദികെള�
യും ഇതുേപാെല ഉദാഹരിക്കാം.

18 അതിദീപ്തി

േവണ്ടതിലധികം കാശനം; ചർവ്വിതചർവ്വണം മടു�
ണ്ടാ ന്നതു് േദാഷബീജം. ‘അതി സർവ്വ വർ�

ജ്ജേയത്’. അംഗങ്ങളായ രസാദികൾക്കാണു് ഈ
േദാഷം സംഭവി ന്നതു്. അതിനാൽ ഉദാഹരണം
ഒരു ബന്ധമായിേട്ട കാണൂ. കുമാരസംഭവം നാലാം�
സർഗ്ഗത്തിൽ രതി ലാപത്തിൽ രതി ഒരിക്കൽ വി�
ലപിച്ചതിെന്റേശഷം ആവർത്തി ം വിലപി എ
പറയുന്നതു് ഉദാഹരണം.

19 അകാണ്ഡ ഥ

അനവസരത്തിൽ രസാദികളുെട നിേവശനം. േവണീ�
സംഹാരം രണ്ടാമങ്കത്തിൽ ദുേര്യാധനനു് യുദ്ധമേദ്ധ്യ
ഭാനുമതിേയാടു േചർ ള്ള ശൃംഗാരം ഉദാഹരണം.

20 അകാണ്ഡേച്ഛദം

അനവസരത്തിൽ വിേച്ഛദം. ഉദാഹരണം േയാ�
ജ്യം.

21 അംഗത്തിനതിവി തി

സ്പഷ്ടം.

22 അംഗി മേദ്ധ്യ മറവു്

സ്പഷ്ടം.

23 കൃതിവിപര്യയം

കൃതി—സ്വഭാവം: അതി ് ഉത്തമമദ്ധ്യമാധമ�
ങ്ങൾ, ദിവ്യാദിവ്യങ്ങൾ ഇത്യാദി വിഭാവങ്ങൾ.
ഇവയിൽ ഒരു കൃതിയായി വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്ന
ഒരു നായകനു് മെറ്റാരു കൃതി ള്ള ഗുണങ്ങെള
കല്പി ന്നതു് വിപര്യയം ഉത്തമ കൃതികൾ ് ഭയാ�
നകം, ദിവ്യന്മാർ ് സംേഭാഗശൃംഗാരം മുതലായതു്
േദാഷെമ താല്പര്യം.

ഈ രീതിയിൽ േവെറയും േദാഷങ്ങെള സ്വയം ഉേല്ല�
ഖി െകാൾക. അനൗചിത്യംതെന്ന മുഖ്യമായ േദാ�
ഷം എ പറഞ്ഞേല്ലാ. അതിനാൽ ഇവിെട െചാന്ന
ഒൻപതു േദാഷങ്ങൾ ം ചിെലട ് ഉദാസീനത്വവും
ചിെലട ് ഗുണത്വവും കാണുെമ ് ഊഹിക്കണം.
അതിെന്റ മാർഗ്ഗം േദാഷ കരണാന്തത്തിൽ കാണി�
ച്ചി മു ്. അതുെകാ ്,

↑ 415. േ യാനാഗ െചേയ്താൻ വരുവതുവെരയും
പാരമൗ ക്യമാർന്നി-

ട്ടായാനം െചയ്തേനരം വിവലിത,മഭിഭാഷിക്കേവ
സ്ഫാര്യമാണം.

ആലിംഗിെക്ക കന്നൻെപാടു, പുടക
പിടിെക്ക ത വിഭംഗം,

കാലിൽ വീണെപ്പാഴ ാവിലമതി ചതുരം
കണ്ണേഹാ! മാനവത്യാഃ. — അമരുകശതകം.

□ പദ്യം 415. മാനവതിയുെട മിഴി, (അന്യാസംഗമം എന്ന)
അപരാധം െചയ്ത ിയതമൻ വരുംവെര ഔ ക്യംപൂ�
ണ്ടിരു ; വന്നേപ്പാൾ അയാളിൽ നി പിന്തിരി ;
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ വിടർ ; അയാൾ ആലിംഗനംെച�
െയ്ക തുടു ; പുടവയിേന്മൽ െതാട്ടേപ്പാൾ പുരികം േകാട്ടി;
കാൽക്കൽ വീണേപ്പാൾ കണ്ണീർതൂകി.

ഇത്യാദികളിൽ ഔ ക്യാദിസഞ്ചാരികൾ ്
ശേബ്ദാപാത്തത്വം േദാഷമല്ല. ഇതിൽ അനുഭാവങ്ങ�
െളെക്കാ ള്ള വ്യക്തിക്ക് ബാലാധിക്യം േതാ .
ഇതിന്മണ്ണം,

↓ 416. േവഗത്താൽ ക്ഷിപ്തനാലംബിതകരനവധൂതൻ
ഗൃഹീതാംശുകാന്തൻ

ാഗത്ഭ്യേത്താടപാസ്തൻ
കലിതകചനനാേലാകിതൻ പാദലഗ്നൻ

ആഗത്യാലിംഗേന നിർ തനഴലിയലും
മു ര ീജനത്താ-

ലാഗസ്വീ കാമിേപാൽ ശങ്കരശരദഹനൻ
ദഗ്ദ്ധമാക്കട്ടഘം വഃ. — അമരു.

□ പദ്യം 416. മു രം കത്തിച്ച ശിവാ ത്തീ പുരാസുരപത്നി�
മാെരയും െച പിടികൂടി. അവരുെട ൈകയിൽ കട �
പിടിച്ചേപ്പാൾ (ആലംബിതകരൻ) അവർ ആ തീയിെന
തട്ടിക്കള (ക്ഷിപ്തൻ). തുണി മ്പിൽ പിടികൂടിയ�
േപ്പാൾ (ഗൃഹീതാംശുകാന്തൻ) തൂ മാറ്റി (അവധൂതൻ).
തലമുടിയിൽ ൈകവച്ചേപ്പാൾ (കലിതകചൻ) തല്ലിെക്ക�
ടുത്തി (അപാസ്തൻ). കാല്ക്കൽ വീണേപ്പാൾ (പാദലഗ്നൻ)
േനാക്കിേയ ഇല്ല (അനാേലാകിതൻ). ആലിംഗനംെച�
യ്യാനടുത്തേപ്പാൾ (ആഗത്യ ആലിംഗേന) തള്ളിമാറ്റി നിർ�

തൻ). ഇങ്ങെന ശങ്കരശരദഹനൻ അപരാധംെചയ്ത
ണയി (ആഗസ്വീ കാമി)േപാെല മു ര ീജനത്താൽ

നിേരാധിക്കെപ്പ —എ ് അർത്ഥേയാജന. വഃ അഘം
ദഗ്ദ്ധമാക്കെട്ട = നിങ്ങളുെട പാപം േപാക്കെട്ട. അമരുകശ�
തകത്തിെല മംഗളാചരണം.

ഇത്യാദികളിൽ കരുണത്തിനു വിരുദ്ധമായ ശൃംഗാരം
(അംഗമായതു്) അംഗേപാഷിതമായ അംഗി ( ധാന
വ്യംഗ്യം) ആയ ശംഭു ഭാവാതിശയത്തിനു് അംഗമാ�
യിച്ചമയുന്നതിനാൽ േദാഷമല്ല.



8
ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യ കരണം

എല്ലാമാതിരി വ്യംഗ്യവും പരാംഗത്വം ാപി ് അ �
ധാനമായിത്തീരുേമ്പാൾ ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യെമ
പറയെപ്പടു . വ്യംഗ്യം അംഗമായിത്തീരുന്നതു് ാ�
േയണ വാച്യത്തിനാകു . സർേവ്വാത്തരചമൽക്കാ�
രഭൂമിയായ വ്യംഗ്യത്താൽ വിേശഷിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
വാച്യത്തിനു്  ഒരു ചമൽക്കാരം സിദ്ധിക്കാതിരി�
ക്കാൻ പാടില്ല. വാച്യത്തിെന്റ ചമൽക്കാരെത്തയാ�
ണേല്ലാ അലങ്കാരെമ പറയുന്നതു്  . അതിനാൽ
ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യെമല്ലാം അലങ്കാരങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഗണിക്കെപ്പടു . അതിൽ അസ ംലക്ഷ്യ മെമ
േപരുള്ള രസഭാവാദികൾ പരാംഗങ്ങളായി വരുന്ന�
തിനു്  ‘രസവാൻ’, ‘േ യസ്സ്’ മുതലായ സംജ്ഞകൾ
െചയ്തി ്  . സ ംലക്ഷ്യ മവ്യംഗ്യം അ ധാനമായി
വരുന്നതിൽ ഏതാനും ചിലതിനു മാ േമ േപരിട്ടി �

. ഈവകയിൽ സമാേസാക്തിെയ ഒന്നാമതായി
ഗണിക്കാം. എന്നാൽ അവ ്  ഗുണീഭാവം വരുന്ന�
തിെന്റ സ്വഭാവേഭദം മാണി ്  അവാന്തരേഭദങ്ങൾ
അവയിലും െചയ്തി ്  . അതിൽ അടു വിവരിച്ച
രസഭാവാദികൾ അ ധാനങ്ങളായിത്തീരുന്നതിൽ
ഉളവാകുന്നവെയ ആദ്യം സ്താവി :

↑ 190. ഗുണീഭൂതമതാം വ്യംഗ്യ-
മലങ്കാരം ചമച്ചിടും.

വ്യംഗ്യം ഗുണീഭൂതമാകുേമ്പാൾ അലങ്കാരങ്ങളുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കെപ്പടു . മെറ്റാന്നിനു േശാഭെയ
ജനിപ്പിക്കയാണേല്ലാ അലങ്കാരത്തിെന്റ ധാന ധർ�
മ്മം. അംഗമായിത്തീരുന്ന വ്യംഗ്യം അംഗി ്  േശാ�
ഭാകരമാകുന്നതിനാൽ, അതുെകാണ്ട് അലങ്കാരമായി.
സ്വയം വ്യംഗ്യരൂപമാകയാൽ ഉപമാദിവാച്യാലങ്കാര�
ങ്ങൾ ഇതിെന അലങ്കരി ം; അവയാൽ അലംകൃത�
മായ ഇതു്  തെന്റ ധാനി ്  അലങ്കാരമായിത്തീരു�

. പരിവാരപരീതയായി സർവ്വാഭരണഭൂഷിതയായ
രാജമഹിഷി യുദ്ധവിജയിയായ ശ വിനു ദാസിയാ�
യിത്തീർ ്  അവെന്റ സഭെയ അലങ്കരി ന്നതുേപാ�
െല എ ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. ഈ യുക്തി കാരം
േവെറ രസഭാവങ്ങൾ ്  അംഗമായി വരുന്ന രസഭാ�
വങ്ങൾ, തനി ള്ള ചമൽക്കാരം ശബ്ദത്താേലാ അർ�
ത്ഥത്താേലാ സമർപ്പിതെമങ്കിലും, അലങ്കാരദശെയ

ാപി . ഈ വ്യത്യസ്തെത്ത കരുതിയിട്ടാണു്  
ആരംഭത്തിൽ ‘വ്യംഗ്യം അംഗമായിത്തീരുന്നതു്  , ാ�
േയണ വാച്യത്തിനാകു ’ എ െചാന്നതു്  . ഈ
വ്യംഗ്യരൂപാലങ്കാരങ്ങൾ േപരുകൾ പറയു :

↓ 191. രസഭാവതദാഭാസ-
ശാന്തികൾ പരാംഗത
വരുേമ്പാൾ രസവാൻ േ യ-

ർജ്ജസ്വി ച സമാഹിതം.

പരാംഗമായ രസം ‘രസവാൻ’ എ േപരായ അല�
ങ്കാരം; ഭാവം ‘േ യ ്  ’; രസാഭാസഭാവാഭാസങ്ങൾ
‘ഊർജ്ജസ്വി’; ഭാവശാന്തി ‘സമാഹിതം’.

മുറ ്  ഉദാഹരണങ്ങൾ:

രസവാൻ

↑ 417. േപടി ള്ളിളമാൻ മിഴി സമമായ് േന ങ്ങേളറ്റം
ചലി-

ച്ചാടും ഗർഭഭരത്തിനാെലാരടിെവപ്പാൻ കൂടി
വയ്യാെതയായ്

ആടൽ െപ്പെട്ടാരു കാന്തത െട ബിസ ംേപാേല
തളർേന്നറ്റവും

വാടീടും മൃദുേമനിെയ ലികുലം ഭക്ഷിച്ചിരി ം ദൃഢം! 
— ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതിൽ കരുണത്തിനു്  ശൃംഗാരം അംഗം.

↓ 418. സ്വാധ്യായത്തിനിതല്ല േവള, െവളിയിൽ
േപശാതിരി വിേധ!

ദ്ധിെച്ചാച്ച ചുരുക്കിേയാതുക ഗുേരാ!
ശ ൽസദസ്സല്ലിതു്  ;

െവ നാരദ! വീണയ,ങ്ങിഹ മതി േസ്താ ങ്ങൾ
േകൾ തുംബുേരാ!

തൽക്കാലം കില ജാനകീവിഷയമാം ചീലായ്മ
ലേങ്കശനു്  . — സ്വ.

□ പദ്യം 418. രാവണൻ ിേലാകങ്ങളും അടക്കി വാണു
എന്നാണേല്ലാ സങ്കല്പം. ദ്വാരപാലകൻ സത്യേലാകേത്ത�
െക്കത്തിേനാക്കിയി ്  ഹ്മാവിേനാടു വിളി പറ :
‘താൻ േവദപഠനം നിർ ്’ സ്വർഗ്ഗേലാകത്തിേല
തിരി ്  ബൃഹസ്പതിേയാടു പറ : ‘പതുെക്ക സം�
സാരി ്’ നാരദേനയും തുംബുരുവിേനയും അതുേപാെല
ശകാരി .

രാവണദ്വാരപാലകെന്റ വാക്കായ ഈ േ ാകത്തിൽ
വീരരസം വി ലംഭശൃംഗാരത്തിനു്  അംഗം.

↑ 419. വാനത്ത വിമാനസീമ്നി സുമനഃ ീതൻ
സമാലിംഗനാ-

ലാനന്ദെത്താടു വാണുെകാണ്ടവനിേമൽ വീേണാരു
തേന്മനിയിൽ

ൈസ്വരം േഫരവനാരി വന്നതിരസാൽ ചുംബി
ദന്തക്ഷതം

പാരം െചയ് വതു പാർത്തിടു കുതുകം
ൈകെക്കാ വീരൻ രേണ! — സ്വ.

□ പദ്യം 419. യുദ്ധത്തിൽ വീരചരമമടഞ്ഞ രാജാവിെന്റ
ആത്മാവു്  സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സുര ീകളുെമാത്തിരു ്  , താെഴ
തെന്റതെന്ന േദഹം യുദ്ധഭൂമിയിൽ കിട ന്നതു കാണുന്ന�
തായി സങ്കല്പം. േഫരവനാരി = െപൺകുറുക്കൻ.

ഇതിൽ വീരരസത്തിനു ശൃംഗാരബീഭത്സങ്ങൾ അം�
ഗം.

േ യസ്സ്
“എന്നക്കാശിയിൽ വാണു …നയിേപ്പൻ ദിനം”

(125-ആം പദ്യം)

ഇവിെട ഭക്തിഭാവം ചിന്തയ്ക്ക് അംഗം.

ഊർജ്ജസ്വി

↓ 420. േനര ംേപാക്കായ് പുഴക്കിബ്ബിസകബളമുടൻ നല്കിയും
പത്മഗന്ധം

േചരും െവള്ളെത്ത വായിൽ ണയെമാടഥ
താേനകിയും പാകമായി

നീരിൻ നൽ ള്ളി ചി ം നിജകരമതിനാൽ
േസകവുംെച നാളം

േനേര നീ ള്ള നൽത്താമരയില കുടയായി
പിെന്നപ്പിടിച്ചാൻ. — ഉത്തരരാമചരിതം.

സീത വളർത്തിയിരുന്ന ആന ട്ടിെയ വാത്സല്യ�
േത്താടുകൂടി േനാക്കിയി ്  രാമൻ പറയുന്ന ഈ േ ാ�
കത്തിൽ ശൃംഗാരാഭാസം വാത്സല്യഭാവത്തിനു് അം�
ഗം.

സമാഹിതം

↑ 421. എ വന്മലകള മി മമരു പി ദധിയാണ്ടിടു-
െന്ന ദിക്കിതു സമസ്തവും വഹസി ധാ ി!

േകളയി? നേമാഽ േത.
ഇത്തരം തികൾ ചി േമാടവനിേദവിയാൾ

തുടരു േപാ-
േതാർ ഞാനതുമട മിത്തവ ഭുജം; നിലച്ചവിെട

വാ കൾ. — സ്വ.

ഇവിെട രാജവിഷയരതി ്  അംഗമായ ഭൂവിഷയര�
തി ശാമ്യദവസ്ഥയിൽ വ്യഞ്ജി .

↓ 192. ഭാേവാദയം ഭാവസന്ധി
ശബളത്വമിവറ്റയും
അംഗമായാലലങ്കാരം
േപരുമാറുന്നതില്ലിഹ.

ഭാേവാദയാദി മൂ ം അംഗിയായാൽ ധ്വനി; അംഗമാ�
യാൽ അലങ്കാരം; രസവദാദികെളേപ്പാെല സംജ്ഞാ�
േഭദം ഇവിെട െചയ്തിട്ടില്ല എ മാ ം വിേശഷം.

മുറയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

ഭാേവാദയം (അലങ്കാരം)

↑ 422. ഇന്നാെളാരിക്കൽ നൃപ! നി െട ൈവരിഭൂപ-
െനാന്നി സുന്ദരികേളാടു രമിച്ചിടുേമ്പാൾ
നിൻ നാമമന്യപരമായി യദൃച്ഛയാേല
െചാന്നാെളാരുത്തി,യവനാശു വിറ വീണാൻ.

— സ്വ.

ഇവിെട രാജവിഷയകരതിയുെട അംഗമായി ്  ാസ�
െമന്ന ഭാവത്തിെന്റ ഉദയം.

ഭാവസന്ധി (അലങ്കാരം)

↓ 423. കടു ം കാഠിന്യം തടകിന തപത്തിൻ കടുത ക-
െണ്ടടുക്കാൻ സ്വം രൂപം ത്വരെയാടുമഥാ ീ ജയുെട
പടുത്വം േചർന്നിടും ചടുെമാഴികൾ േകട്ടിട്ടതിരസാൽ
മടി ം വാേണാര ിപുരരിപു നല്കെട്ട കുശലം.

— സ്വ.

□ പദ്യം 423. പരീക്ഷണാർത്ഥം വടുേവഷം ധരി െചന്ന
ശിവനു്  പാർവ്വതിയുെട കഠിനതപ ക മനസ്സലി ്  ,
കഴിവതും േവഗം സ്വന്തരൂപം ധരിക്കാൻ ആ ഹമുണ്ടാ�
യി. അേതസമയം അവളുെട ചാടുവാ കൾ േകൾക്കാനു�
ള്ള െകാതിയാൽ സ്വന്തരൂപം ധരിക്കാൻ മടിയുമുണ്ടായി.

ഇതിൽ ശിവഭക്തി ്  അംഗങ്ങളായ ആേവഗൈധര്യ�
ങ്ങൾ സന്ധി.

ഭാവശബളത (അലങ്കാരം)

↑ 424. വേല്ലാരും കാണും, എേന്ത ചപലത? നടെകാള്ള
ഞാൻ കന്യയേല്ലാ?

െതെല്ലെന്നത്താങ്ങിടേയ്യാ! വിട! വിടുക; മറെഞ്ഞ
നീ? മണ്ടിടുേന്നാ?”

എന്നിമ്മട്ടിൽ െകാടുങ്കാടതിലമരുെമാരന്നിന്നരിേക്ഷാ�
ണിഭൃത്തിൻ-

കന്യാ െചാ ന്നധന്യാ തരുഫലഹരണം െചയ്യേവ
േവടേനാട്. — സ്വ.

□ പദ്യം 424. രാജ തി. അല്ലേയാ രാജാേവ! നിന്നരി�
േക്ഷാണിഭൃത്തിൻ അധന്യാ കന്യാ (നിെന്റ ശ രാജാ�
വിെന്റ ഭാഗ്യംെകട്ട മകൾ) തരുഫലഹരണം െചയ്യേവ
േവടേനാടു െചാ —എ ്  അർത്ഥേയാജന. നിെന്റ
പരാ മംെകാണ്ട് ശ രാജാക്കന്മാെരല്ലാം കാട്ടിലാണു
താമസെമ ം േവടന്മാരുെട ബലാൽക്കാരത്തിനു്  രാജക�
ന്യകൾ വിേധയരാകു െവ ം അ ത ശംസ.

ഇവിെട രാജവിഷയകയായ രതി ് അംഗങ്ങളായ
ശങ്ക, അസൂയ, ധൃതി, സ്  മൃതി, മം, ൈദന്യം,
ഔ ക്യം, ശങ്ക ഈ സഞ്ചാരികൾ ് ശബളത.

അനന്തരം അനുസ്വാനധ്വനിയുെട അ ാധാന്യ�
ത്തിൽ ഉളവാകുന്ന ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യങ്ങെള അ ാ�
ധാന്യം സംഭവി ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾമുേഖന
പരിഗണി .

↓ 193. വാച്യാംഗം, വാച്യസിദ്ധ്യംഗം,
തുല്യ ാധാന്യ,മ ടം,
സന്ദിഹ്യമാന ാധാന്യം,
കാക്വാക്ഷിപ്ത,മസുന്ദരം,
അഗൂഢെമെന്ന വിധം
വ്യംഗ്യത്തിന്ന ധാനത.

ഇെച്ചാന്ന എ കാരത്തിൽ വ്യംഗ്യത്തിനു്  ഗുണീ�
ഭാവം വരും. അതുെകാ ്  ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യത്തിനു്  
വാച്യാംഗം, വാച്യസിദ്ധ്യംഗം ഇത്യാദി എ വകേഭ�
ദങ്ങൾ. ഇവ ്  ലക്ഷണം സ്പഷ്ടം.

മുറ ്  ഉദാഹരണങ്ങൾ: ‘നാഗാനന്ദ’

1 വാച്യാംഗം

ഇതിനു്  ‘സമാേസാക്തി’തെന്ന ഉദാഹരണം. സമാ�
േസാക്തിയിൽ വിേശഷ്യം ിഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ
വ്യംഗ്യമായ അ തവൃത്താന്തത്തിനു്  വാച്യമായ

ത വൃത്താന്തത്തിൽ ആേരാപണംെചയ്തതിനു�
േമൽ മാ േമ അടിസ്ഥാനം കി . അതിനാൽ
വ്യംഗ്യം വാച്യത്തിനു്  അംഗമായിേപ്പാകു .

2 വാച്യസിദ്ധ്യംഗം

“ ാർത്ഥിച്ചാൽ പദേമകം…” (5-ആം പദ്യം)
“അന്തർഭാഗ േചർത്ത രമഥനെന.” (36-ആം

പദ്യം)

ഇത്യാദിയും മ ം ഉദാഹരണം. ഇവയിൽ കരണ�
ബലത്താൽ വാച്യാർത്ഥത്തിനു്  ഥമം തീതി
വന്നതിൽ പ്പിെന്ന ഉദി ന്ന രണ്ടാമെത്ത അർത്ഥം
‘നേവാഢാസമം’, ‘സി വിെന്നാപ്പം’ എന്ന ഉപ�
മെയ സാധി ന്നതിനു് ആവശ്യെപ്പട്ടിരി ന്നതി�
നാൽ വാച്യത്തിെന്റ സിദ്ധി തെന്ന ഒരംഗമായി�
േപ്പായി. ഇതു്  ശബ്ദശക്തിമൂലവ്യംഗ്യത്തിനു്  ഗുണീഭാ�
വം വരുന്നതിനു്  ഉദാഹരണം.

“പിച്ചക്കാരൻ ഗമിച്ചാെനവിെട…” (175-ആം പദ്യം)

ഇത്യാദി വേ ാക്തികൾ അർത്ഥശബ്ദമൂലത്തിനു്  ഉദാ�
ഹരണമാകും. ഇതിൽ േചാദ്യങ്ങളുെട വ്യംഗ്യാർത്ഥം

ഹിച്ചതിനുേമേല ഉത്തരങ്ങൾ ്  അർത്ഥേബാധ�
മുണ്ടാകയു എന്നതിനാൽ വ്യംഗ്യം വാച്യസിദ്ധ്യം�
ഗം.

3 തുല്യ ാധാന്യം

↑ 425. ദ്വിജേ ാഹമുേപക്ഷിക്ക
പഥ്യമാം രാക്ഷസർ താൻ;
അെല്ലങ്കിലല്ലലുളവാം
നിൻമി ം ജാമദഗ്ന്യനും. — സ്വ.

ഇതു്  ജാമദഗ്ന്യൻ രാവണനു പറഞ്ഞയ ന്ന സേന്ദ�
ശം. ഇവിെട ജാമദഗ്ന്യൻ ക്ഷ ിയെര ക്ഷയിപ്പിച്ചതു�
േപാെല രാക്ഷസെരയും നശിപ്പി െമ ്  വ്യംഗ്യം.
ഇതിെന സമർപ്പി ന്ന വാച്യാർത്ഥവും സ്വയേമ
ഉപേദശരൂേപണ ചമൽക്കാരി ആയിരി ന്നതി�
നാൽ ാധാന്യം തുല്യം.

4 അ ടം

↓ 426. രസിക്കാ സത്യേമാതീടി-
ലസത്യം സ്വാമിവഞ്ചനം
അസത്യം സത്യവും ര ം
െചാെല്ലാലാ രാജസന്നിധൗ. — സ്വ.

ഇവിെട ഹിതം േനാക്കിപ്പറയണെമന്ന വ്യംഗ്യം
സഹൃദയന്മാർ ം ക്ഷണത്തിൽ രി ന്നില്ല.

5 സന്ദിഹ്യമാന ാധാന്യം

↑ 427. ചേ ാദയം പാർെത്തഴുമാഴിേപാെല
തൽക്കാലമുെള്ളാ ചലിെച്ചാരീശൻ
പാരിച്ച ബിംബാധരകാന്തിേകാലും
ഗൗരീമുേഖ ക കളൂന്നി മൂ ം — കുമാരസംഭവം.

ഇവിെട ‘മുഖത്തിൽ മൂ ക മൂന്നി’ എന്ന വാച്യേമാ
‘ചുംബനം ഇച്ഛി ’ എന്ന വ്യംഗ്യേമാ ധാനം എ
സേന്ദഹം.

6 കാക്വാക്ഷിപ്തം

↓ 428. “േപാരിൽ കൗരവവൃന്ദമുൽക്കടരുഷാ
െകാ ന്നതിേല്ലഷ ഞാൻ?

േകാരിേച്ചാര കുടിപ്പതില്ല നിയതം
ദുശ്ശാസേനാരഃസ്ഥലാൽ?

ഊരൂ നൽഗ്ഗദെകാണ്ടടി െപാടിയാ ന്നില്ല
ദുേര്യാധന-

സ്യാരൂഢാദരമ സന്ധി നൃവരൻ െചയ്യാം
പണേത്താടുടൻ.” — േവണീസംഹാരം.

ഇതിൽ ‘െകാ ന്നതില്ലേയാ’, ‘കുടിപ്പതില്ലേയാ’,
‘െപാടിയാ ന്നില്ലേയാ’ എ ്  സ്വരംെകാ ്  കാകു
(േചാദ്യം) അർത്ഥം വരു .

7 അസുന്ദരം

↑ 429. മ ളബകുള മലർ-
മഞ്ജരിേയ ം കരെത്താേട കൃഷ്ണൻ
െച േമ്പാൾ വാടിടു
വല്ലാേത വല്ലവി മുഖകമലം. — സ്വ.

ഇവിെട രൂപകാലംകൃതമായ മുഖകമല ാനിരൂപവാ�
ച്യത്തിനു്  ബകുളവനത്തിൽ േഗാപി ദത്തസേങ്കത
ആയിരു െവന്ന വ്യംഗ്യേത്തക്കാൾ ചമൽക്കാരാതി�
ശയം ഉള്ളതിനാൽ വ്യംഗ്യം അസുന്ദരമായി.

8 അഗൂഢം

↓ 430. സ്മയമാനമുഖഃ സ താമവാദീ-
ദയി! മുേഗ്ദ്ധ! ശൃണു നിൻ കുചാഭിമർശീ
അയമദ്യ ശേഠാ ജടാസുേര ാ-
ന്നിയതം ദാരുണനല്ല, േഖദിയാേത! — ഭാരതച .

ഭീമെന്റ ൈസര ിേയാടുള്ള ഈ വാക്കിൽ ‘കീച�
കൻ ജടാസുരെനക്കാൾ ദാരുണനല്ല’ എ ള്ള വാ�
ച്യത്തിൽനി ളവാകുന്ന ‘ഇവെന നി ഹി ന്ന�
തു്  എനി ്  എളുതാണു്  ’ എ ള്ള വ്യംഗ്യം വാച്യം
േപാെല അതി കടമായിരി ന്നതിനാൽ അഗൂ�
ഢം.

ഭവ്യാലംകൃതിചാരു, കൗതുകകരം, ബന്ധത്തിലും
ബ രം,

നിർവ്യാേജാജ്ജ്വലസൽപ്പദാർത്ഥരചിതം,
വ്യാതിമ ധ്വനി,

േദാഷാദൂഷിതസൂക്തരത്നനികരം േചർത്തി
തീർ ള്ളതാം

ഭാഷാഭൂഷണെമ േമ ഹൃദി ധരിച്ചീടെട്ട
വിദ്യാർത്ഥികൾ.
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സസേന്ദഹം 
സഹചരഭിന്നം 
സഹൃദയന്മാർ 
സേഹാക്തി 
സാകാംക്ഷം , 
സാത്ത്വിക 

സാധ്യവസായ , 
സാധ്യവസായലക്ഷണ 

സാമാന്യപരിവൃത്തം 
സാമാന്യം 
സാേമ്യാക്തി , 
സാരം 
സാേരാപ , 
സാേരാപലക്ഷണ 

സാവയവരൂപകം , 
സാവയേവാപമ 
സുപ്തി 
സൂക്ഷ്മാലങ്കാരം 

തി 
തിമാൻ 

സ്വഭാേവാക്തി 
ഹതവൃത്തം 
ഹർഷം 
ഹാസം 
ഹാസ്യം 
ഹൃതവൃത്തം 
േഹതു 

േഹതൂൽേ ക്ഷ 

േഹത്വതിശേയാക്തി , 
േഹത്വപ തി 
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Please write to ⟨info@sayahna.org⟩ to file bugs/problem
reports, feature requests and to get involved.
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