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1
അലങ്കാരപ്രകരണം

�ഭാഷന്മാർക്കുമിഹാതിഭീഷണമഹാ�മാഹാമ�യ�കൗഷധം

ഭാഷാ�ദവതത�ന്റ പാദകമലം ഭക്ത്യാ വണങ്ങീട്ടു ഞാൻ

ഭാഷാഭൂഷണസംജ്ഞമജ്ഞസുഗമം സാഹിത്യശാസ്ത്രം നവം

ഭാഷിപ്പാൻ തുനിയുന്നു �ദാഷമഖിലം �ദാഷജ്ഞർ മർഷിക്കണം.

കാവ്യത്തി�ന്റ സ്വരൂപം, വിഭാഗങ്ങൾ, വൃത്തിരീത്യാദികൾ, ഗുണ�ദാഷങ്ങൾ, അലങ്കാര

ങ്ങൾ—ഇതുകളാകുന്നുസാഹിത്യശാസ്ത്രത്തി�ന്റപ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഇവ�യ ഇപ്പറഞ്ഞ

മുറയ്ക്കു് എടുക്കുകയാകുന്നു യുക്തിക്കു �ചർന്നതും പഴയ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ട സമ്പ്രദായവും.

എങ്കിലുംഈക്രമ�ത്ത �ന�ര മറിച്ചിടുന്നതായാൽ, ബാലന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽസൗ

കര്യം അധികമുണ്ടാകു�മന്നു �താന്നുകയാൽ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ അലങ്കാരങ്ങ�ള ഇവി�ട

ആദ്യമായിപ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങ�ളഏതുമുറ�യ്ക്കടുക്കുന്നതായാലുംഅവയ്ക്കുള്ളപരസ്പ

രാ�പക്ഷ പരിഹരിക്ക�പ്പടാവുന്നതുമല്ല. അലങ്കാരപ്രകരണ�ത്തആദ്യമായി സ്വീകരിക്കു

ന്നപക്ഷം, കാവ്യ�മന്നാലിന്നത് എന്നുള്ളഅറിവ് ശിഷ്യനു സിദ്ധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു കല്പി�ക്ക

ണ്ടി വരുന്നതു�പാ�ല ത�ന്ന, കാവ്യസ്വരൂപനിരൂപണം ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്ന പക്ഷം,

ഗുണ�ദാഷാലങ്കാരാദികളു�ട പരിജ്ഞാന�ത്തസിദ്ധവൽക്കരിച്ചു വ്യവഹരി�ക്കണ്ടി വരു

ന്നതാണു്.

1 അലങ്കാര�മന്നാ�ലന്ത്?

1. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ വ�ച്ചാന്നിൽ

വാച്യമായിട്ടിരുന്നിടും

ചമൽക്കാരം ചമയ്ക്കുന്ന

മട്ടലങ്കാരമായതു്.
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2 ഭാഷാഭൂഷണം

മഹാകവികളു�ട കൃതികൾ വായിക്കു�മ്പാൾ എ�ന്താ ഒരു ആഹ്ലാദം നമുക്കു് അനുഭവസി

ദ്ധമായിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.ഈആഹ്ലാദ�ത്തഅനുഭവിക്കുന്നതിനു്അനുകൂലമായബുദ്ധിയുള്ളവ�ര

സഹൃദയന്മാർ എന്നു പറയുന്നു. സഹൃദയന്മാരു�ട ഹൃദയത്തിനു് ആഹ്ലാദ�ത്ത ജനിപ്പിക്കു

ന്നതായ കവിതാധർമ്മത്തിനു് ചമൽക്കാര�മന്നു �പർ. ചമൽക്കാരത്തിനു ആശ്രയമായ

വാക്യഭംഗി ത�ന്നഅലങ്കാരം. ആ ചമൽക്കാരം ശബ്ദ�ത്ത�യാ അർത്ഥ�ത്ത�യാആശ്ര

യിച്ചു വരാം; അതിനാലാണു് ‘ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ �വ�ച്ചാന്നിൽ’ എന്നു പറഞ്ഞത്. അർ

ത്ഥത്തിലും �ന�ര ശബ്ദവാച്യമായി�ട്ടാ വാച്യാർത്ഥമവസാനിച്ചതി�ന്റ �ശഷം വ്യംഗ്യമാ

യിട്ടുള്ളതി�ലാ ഇരിക്കാം. അതിൽ വ്യംഗ്യനിഷ്ഠമായതി�ന അലങ്കാരമായി ഗണിച്ചിട്ടി

ല്ല; അതി�ലക്കായി ’വാച്യമായിട്ട്’ എന്നു വി�ശഷണം �ചർത്തു. ഏവഞ്ച, ശബ്ദാർത്ഥ

ങ്ങൾ രണ്ടി�ലാന്നി�നആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും വ്യംഗ്യഭിന്നവും ചമൽക്കാരകാരകവുമായ

വസ്തു ‘അലങ്കാരം’ എന്നു്അലങ്കാരസാമാന്യ ലക്ഷണം. �മലാൽഓ�രാഅലങ്കാരത്തിനും

ലക്ഷണം പറയുന്നിടത്ത്ഈസാമാന്യലക്ഷണ�ത്തക്കൂടി �ചർത്തു�കാ�ള്ളണ്ടതാകുന്നു.

വി�ശഷലക്ഷണങ്ങളിലുള്ളഎല്ലാ അംശങ്ങൾക്കും പൂർത്തിയിരുന്നാലുംഈസാമാന്യല

ക്ഷണത്തിനു �ചർച്ചഇല്ലാ�ത വന്നാൽഅത്അലങ്കാരമാകുന്നതല്ല. അതിനാൽ, ‘കുയിൽ

കാക്ക�യ�പ്പാ�ല കറുത്തതാകുന്നു’ എന്നുള്ള വസ്തുസ്ഥിതികഥനത്തിൽ ഉപമാലക്ഷണമി

രുന്നാലും അത് ഉപമാലങ്കാരമാവുന്നില്ല.

സാമാന്യലക്ഷണപ്രകാരം ‘ശബ്ദാലങ്കാരം’, ‘അർത്ഥാലങ്കാരം’ എന്ന് അലങ്കാരം രണ്ടു വി

ധമാകാം. അതിൽ പ്രാധാന്യം അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കാകയാൽഅവ�യആദ്യം വിവരി

ക്കുന്നു. നാനാപ്രകാരങ്ങളായി കാണുന്നഅലങ്കാരങ്ങൾ�ക്കല്ലാംബീജഭൂതങ്ങളായസാധ

നങ്ങൾ ഇന്നവ എന്നു പരിഗണിക്കുന്നു.

2. ഓർത്താലതിശയം, സാമ്യം,

വാസ്തവം, �ശ്ലഷമിങ്ങ�ന

അലങ്കാരങ്ങ�ളത്തീർപ്പാൻ

നാലുതാനിഹ സാധനം.

3. ഇവ�യ�ക്കാണ്ടു തീർക്കുന്നു

കവീന്ദ്രരുപമാദി�യ

തങ്കം�കാണ്ടിഹ തട്ടാന്മാർ

കങ്കണാദി�യ�യന്ന�പാൽ.

(1) അതിശയം, (2) സാമ്യം, (3) വാസ്തവം, (4) �ശ്ലഷംഈ നാ�ലണ്ണത്തിൽ ഒന്നായിരി

ക്കും എല്ലാ അലങ്കാരത്തിനും ബീജം. ഒ�ര ബീജത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ

ക്കുതങ്ങളിൽ �ഭദം �താന്നുന്നതാക�ട്ട�വചിത്ര്യവി�ശഷത്താലാകുന്നു. ലൗകികാലങ്കാ

രങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണം ഒന്നു ത�ന്ന ആകൃതിവി�ശഷത്താൽ �കവള, �മാതിരം, കുണ്ഡലം

കാരിക 1. വാച്യമായിട്ടു് = സ്പഷ്ടമായിട്ടു്. അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ വാച്യങ്ങ�ളങ്കിലും ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ ശ്രവണ

മാത്രത്തിൽ സ്പഷ്ടമാവുകയാണ�ല്ലാ �ചയ്യുന്നതു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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എന്നു പലവകയായി തീരുന്നതു�പാ�ല എന്നു ദൃഷ്ടാന്തം. ഇതു�കാണ്ടു് അലങ്കാരം �മാ

ത്തത്തിൽ (1) അതിശ�യാക്തി, (2) സാ�മ്യാക്തി (3) വാസ്ത�വാക്തി (4) �ശ്ല�ഷാക്തി

എന്നു നാലുവിധ�മന്ന് സിദ്ധിച്ചു. ഓ�രാന്നി�ന്റയും സ്വഭാവ�ത്ത മുറയ്ക്കു വിവരിക്കുന്നു.

4. �ചാല്ലുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള-

�തല്ലാമതിശ�യാക്തിയാം;

�തല്ലിതിൻ സ്പർശമില്ലാ�ത-

യില്ലലങ്കാര�മാന്നു�മ.

ഉള്ളതിലധിക�മാ കുറ�ച്ചാ പറയുന്നത് ‘അതിശ�യാക്തി’. സാമ്യാദിമൂലകങ്ങളായ മറ്റു

മൂന്നുമാതിരി അലങ്കാരങ്ങളിലും ഇതി�ന്റ ഒരുബിന്ദു �താട്ടു�തച്ചു മിനുക്കി കാണും. ലൗകി

കാലങ്കാരങ്ങൾക്കു പകിട്ടു �താന്നണ�മങ്കിൽ നിറം കാ�ച്ചണ്ടതു �പാ�ല കാവ്യാലങ്കാര

ങ്ങൾക്കും ഫളഫളായമാനത �വണ�മങ്കിൽ അതിശ�യാക്തിയു�ട സ്പർശം �വണ�മന്നു

താൽപര്യം. ശുദ്ധമായ വാസ്തവം ചമൽക്കാരകാരിയാകാത്തതിനാൽ അതിശ�യാക്തിയു

�ട ഗന്ധം മറ്റലങ്കാരങ്ങളിലും ഗൂഢമായി�ട്ടങ്കിലും കാണും; അതി�ന ഗണി�ക്കണ്ടതില്ല.

പ്രാധാന്യം പ്രമാണിച്ചാണ് ഇവി�ട നാലായി വിഭജിച്ചത്.

5. വർണ്ണ്യമാ�മാന്നി�ന നന്നായ്

വർണ്ണിപ്പാനതു�പാലിതു്

എന്നു �വ�റാന്നി�നച്ചൂണ്ടി-

�ച്ചാന്നീടുന്നതു സാമ്യമാം.

ഒരു പ്രകൃതവസ്തുവി�ന്റ ധർമ്മങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ ആ ധർമ്മങ്ങൾക്കു പൂർത്തിയുള്ള

�തന്നു പര�ക്ക സമ്മതമായ അപ്രകൃതവസ്തുവി�ന ദൃഷ്ടാന്തമായി�ട്ടടുത്തു കാണിക്കുകയാ

കുന്നു ‘സാ�മ്യാക്തി.’

6. ഏറ്റക്കുറച്ചി�ല�ന്യ താ-
നർത്ഥപുഷ്ടി വരുംവിധം

വസ്തുസ്ഥിതിക�ള�ച്ചാല്ക

വാസ്ത�വാക്തിയതായതു്.

പ്രകടമായ അതിശ�യാക്തി കൂടാ�ത വസ്തുക്കളു�ട വാസ്തവസ്ഥിതിക�ള �ചാല്ലുന്നതു്

‘വാസ്ത�വാക്തി’.

കാരിക 4. ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള �ചാ�ല്ലല്ലാം അതിശ�യാക്തി ആകുന്നുഎന്നു പൂർവ്വാർത്ഥം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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7. രണ്ടുകായ്ക�ളാ�ര�ഞട്ടി-
ലുണ്ടാകും �പാ�ല ഭാഷയിൽ

ഒ�ര ശബ്ദത്തിലർത്ഥം ര-

ണ്ടുരച്ചാൽ �ശ്ലഷമാമതു്.

ഒ�ര �ഞട്ടിൽ ഇരട്ടയായിട്ട് രണ്ടു പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്നതു�പാ�ല ഒ�ര ശബ്ദധാരയിൽ രണ്ടർ

ത്ഥങ്ങൾക്കു് അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതു് ‘�ശ്ലഷം’.

8. ഇന്നാലു സാധനം�ചാന്ന-
�താ�ന്നാന്നായിട്ടുത�ന്നയും

ഒന്നുരണ്ടുകൾ �ചർന്നിട്ടും

നിന്നലങ്കാരമായിടും.

പഴയ ആലങ്കാരികന്മാർ അലങ്കാരങ്ങൾക്ക് �പരും ലക്ഷണവും കല്പിച്ചതു് ഈ നാലു

പാധിക�ള ആസ്പദമാക്കി�ക്കാണ്ടല്ലായിരുന്നതിനാൽ ഒ�ര അലങ്കാരത്തിനുത�ന്ന പല

അവാന്തരവിഭാഗം വരുന്നിടത്തു് ഒന്നിനു് ഒരുപാധിയും മ�റ്റാന്നിനു് മ�റ്റാരുപാധിയും

ആയി�പ്പായി എന്നു വ�ന്നക്കും. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ, സാരൂപ്യനിബന്ധനാപ്രസ്തുതപ്ര

ശംസ സാ�മ്യാക്തിയിൽ ഉൾ�പ്പട്ട അലങ്കാരമായിരി�ക്ക, കാര്യനിബന്ധനയും കാരണ

നിബന്ധനയുമായ അപ്രസ്തുതപ്രശംസകൾ വാസ്ത�വാക്തിയിൽ �ചരുന്നു. അതിന്മണ്ണം

അർത്ഥാന്തരന്യാസം, സ�ഹാക്തി, സമുച്ചയം മുതലായവയ്ക്കു സാമ്യവും വാസ്തവവും ബീ

ജമായി വരാം. ഉൽ�പ്രക്ഷ സാ�മ്യാക്തിയിലും അതിശ�യാക്തിയിലും �ചരും. �ശ്ലഷം

മിക്ക അലങ്കാരങ്ങൾക്കും സഹായിയായിട്ടു നില്ക്കും. ഇങ്ങ�ന ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങ

ളിൽ �ചരുന്ന അലങ്കാരങ്ങ�ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രാധാന്യവും സൗകര്യവും �നാക്കി

ഏ�തങ്കിലും ഒന്നിൽ �ചർത്തു�കാണ്ടു് അവയ്ക്കു �വ�റ വിഭാഗത്തിലും പ്ര�വശമു�ണ്ടന്നു

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കും.

2 സാ�മ്യാക്തി വിഭാഗം

അതിശ�യാക്തി, സാ�മ്യാക്തി, വാസ്ത�വാക്തി, �ശ്ല�ഷാക്തി എന്നീ നാലു മഹാവിഭാഗ

ങ്ങൾ �ചയ്തതിൽ, അതിപ്രസിദ്ധാലങ്കാരങ്ങൾ അധികം സാമ്യമൂലകങ്ങളാകയാൽ ‘സാ

�മ്യാക്തി’ എന്ന വിഭാഗ�ത്ത ആദ്യം വിവരിക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായ അലങ്കാരം

‘ഉപമ’.

2.1 ഉപമ

9. ഒന്നി�നാ�ന്നാടു സാദൃശ്യം
�ചാന്നാലുപമയാമതു്;

മന്ന�വന്ദ്ര! വിളങ്ങുന്നു

ചന്ദ്ര�ന�പ്പാ�ല നിന്മുഖം

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഒരു വസ്തുവിന് മ�റ്റാന്നി�നാടു് ചമൽക്കാരകാരകമായ സാദൃശ്യം �ചാല്ലുന്നത് ഉപമാലങ്കാ

രം. ഉത്തരാർദ്ധം ഉദാഹരണം. ഇവി�ട മുഖത്തിന് ‘വിളങ്ങുക’ എന്നക്രിയ �കാണ്ട് ചന്ദ്ര

�നാട് സാമ്യം പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന �ചയ്യുന്നതിൽ ചമൽക്കാരവും ഉണ്ടു്. അതി

നാൽ ഇത് ഉപമാലങ്കാരമായി. ഉപമ �ചയ്യുന്നതിൽ നാ�ലണ്ണങ്ങൾആവശ്യ�പ്പടുന്നു:

(1) ഏതി�ന മ�റ്റാന്നി�നാട് ഉപമിക്കുന്നു�വാ അത് ‘ഉപ�മയം’; (2) ഉപ�മയം ഏതി

�നാട് തുല്യ�മന്നു പറയ�പ്പടുന്നു�വാ അത് ‘ഉപമാനം’; (3) ഉപമാ�നാപ�മയങ്ങൾ രണ്ടി

ലും തുല്യമായിരിക്കുന്നധർമ്മം ‘സാധാരണധർമ്മം’; (4) സാദൃശ്യ�ത്തക്കുറിക്കുന്നശബ്ദം

‘ഉപമാവാചകം’.

പ്രകൃ�താദാഹരണത്തിൽ ‘മുഖം’ ഉപ�മയം; ‘ചന്ദ്രൻ’ ഉപമാനം; ‘വിളങ്ങുക’ സാധാരണ

ധർമ്മം; ‘�പാ�ല’ ഉപമാവാചകം. ഇവ നാലും തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമയ്ക്ക് ‘പൂർ�ണ്ണാപമ’

എന്നു �പർ. �വ�റ ഉദാഹരണം:

1. �ദത്യൻ മത്തൻ നിൻ വരത്താ-

�ലാരുത്തൻ താരകാഭിധൻ

ജഗത്തിന്നു വിപത്തിന്നായ്

ജനിച്ചാൻ ധൂമ�കതു�പാൽ. —കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ താരകാസുരൻ ‘ജഗത്തിന്നു വിപത്തിന്നായിത്തീരുക’ എന്ന ധർമ്മം പുരസ്കരിച്ചു്

ധൂമ�കതുവി�നാടു് ഉപമിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

സാധാരണ ധർമ്മം ചി�ലടത്തു് ‘ബിംബപ്രതിബിംബഭാവം’ �കാണ്ടും ചി�ലടത്തു് ‘വസ്തു

പ്രതിവസ്തുഭാവം’ �കാണ്ടും മറ്റു ചി�ലടത്തു് ‘�ശ്ലഷം’ �കാണ്ടുംസാധി�ക്കണ്ടതായിരിക്കും.

ബിംബപ്രതിബിംബഭാവത്തിനു ലക്ഷണം.

10. വർണ്ണ്യാവർണ്ണ്യങ്ങൾതൻ ധർമ്മ-

മുണ്മയിൽ ഭിന്ന�മങ്കിലും

ബിംബത്തിൻ പ്രതിബിംബം �പാ-

�ലാന്നുതാ�നന്നു സാമ്യതഃ

സങ്കല്പിപ്പതു താൻ ബിംബ-

പ്രതിബിംബത്വമായതു്.

വർണ്ണ്യാവർണ്ണ്യങ്ങൾ ഉപമാ�നാപ�മയങ്ങൾ. അവയ്ക്കുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ �വ

�റയായിരുന്നാലും സാദൃശ്യാതി�രകത്താൽ ഒരു വസ്തുവി�ന്റ വാസ്തവശരീരവും പ്രതിഫലി

ച്ച ശരീരവും �പാ�ല ഭിന്നമ�ല്ലന്നുള്ളസങ്കല്പത്തിൽ രണ്ടാക്കിക്കാണിക്കുകയാകുന്നുബിം

ബപ്രതിബിംബഭാവം. ഉദാഹരണം:

2. വിവാഹദീക്ഷാകലശം കഴിഞ്ഞുടൻ

�വളുത്തപൂ�ഞ്ചല ധരിച്ചു കന്യക;

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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നിലയ്ക്ക�വ മാരികളൂഴി�ദവിയാൾ

നിരന്തരം പൂത്തിടുമാറ്റുദർഭ�പാൽ. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ദീക്ഷാകലശംകഴിഞ്ഞു്പൂ�ഞ്ചലധരിച്ചപാർവതി�യ മാരി നിലച്ച ഉട�നപൂത്തി

രിക്കുന്ന ആറ്റു ദർഭക�ളാടു കൂടിയ ഊഴി�ദവി�യാടു് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഉപ�മയ

മായ പാർവതിക്കും ഉപമാനമായഊഴി�ദവിക്കും ധർമ്മങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളാകുന്നു; എന്നാൽ

ദീക്ഷാസ്നാനാനന്തരകൃതമായ പൂ�ഞ്ചലാധാരണമാകുന്ന ഉപ�മയധർമ്മവും വർഷാനന്തര

ജാതമായ കാശപുഷ്പധാരണവും അത്യന്തസാമ്യത്തിൽ ഭിന്നമ�ല്ലന്നു് സങ്കല്പിക്ക�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്നു.

വസ്തുപ്രതിവസ്തുഭാവ�മന്നതു് സാദൃശ്യത്താലുള്ള അ�ഭദവിവക്ഷ കൂടാ�ത ഉപമാനത്തി�ന്റ
അവസ്ഥകൾക്കു് എതിരായി ഉപ�മയത്തിനും അവസ്ഥക�ള കല്പിക്കയാകുന്നു. ഉദാഹര
ണം:

3. പാ�ട നാളം പിരിഞ്ഞു�ള്ളാരു സരസിജ�മാക്കുന്ന മുഗ്ദ്ധാനന�ത്ത

കൂ�ടക്കൂ�ടത്തിരിച്ചഗ്ഗതിയതിലുമ�ഹാ! ദക്ഷയാം പക്ഷ്മളാക്ഷി

ബാഢം പീയൂഷവും വൻവിഷവുമധികമായ് �ത�ച്ചടുത്താക്കടാക്ഷം

ഗാഢം മന്മാനസത്തിൽ കഠിനമിഹ കുഴിച്ചിട്ടതിന്മട്ടിലാക്കീ. — മാലതീമാധവം.

ഇവി�ട മാലതീമുഖ�ത്തതാമര�യാട് ഉപമിക്കുന്നതിൽ ‘തണ്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു’എന്നു

ള്ള ഉപമാനാവസ്ഥയു�ട സ്ഥാനത്തു് ‘കഴുത്തു തിരിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന അവസ്ഥ ഉപ�മ

യത്തിലും നിബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ കഴുത്തിനും തണ്ടിനും തമ്മിൽ

ബിംബപ്രതിബിംബഭാവം കൂടി ഉണ്ട്. ശുദ്ധമായ വസ്തുപ്രതിവസ്തുഭാവത്തിന് �വ�റ ഉദാ

ഹരണം:

4. വിമലപ്രഭയാ�ല�റ

�ക്കാമളം തന്വീ! നിൻ മുഖം

ശ്യാമലക്ഷ്മവിനിർമുക്ത-

�സാമബിംബസമാനമാം. —സ്വ.

ഇവി�ട വിമലപ്രഭ �കാണ്ടുള്ള �കാമളത്വത്തിനും ശ്യാമലക്ഷ്മവിനിർമുക്തതയ്ക്കും വസ്തുപ്രതി

വസ്തുഭാവം മാത്ര�മ ഉള്ളൂ.

വാസ്തവത്തിൽ ഉപമാനപക്ഷത്തിലും ഉപ�മയപക്ഷത്തിലും അർത്ഥം രണ്ടാ�ണങ്കിലും
രണ്ടി�നയും പറയുന്ന ശബ്ദം ഒന്നാകയാൽ രണ്ടും ഒന്നു ത�ന്ന എന്നു കല്പിക്കുകയാകുന്നു
�ശ്ലഷം. ഉദാഹരണം:

പദ്യം 3. മാധവ�ന്റഅനുസ്മരണം. ഉത്സവസ്ഥലത്തു് മു�മ്പാട്ടു നടന്നു നീങ്ങുന്നആനയു�ട പുറത്തിരുന്നു മാലതി

മാധവ�ന കണ്ടു. കണ്ണു മറയുന്നത് വ�ര അവൾ അവ�ന തിരിഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു�നാക്കി. ദക്ഷ = സമർത്ഥ.

പക്ഷ്മളാക്ഷി = സുന്ദരി.

പദ്യം 4. നായികാമുഖവർണ്ണന. ശ്യാമ…മുക്തം = കറുത്ത പാടു മാഞ്ഞു�പായ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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5. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പദ�മക�മങ്കിലുമ�ഹാ! മു�ന്നാ�ട്ടടുക്കാ ദൃഢം,

�ക്രാധിച്ചാൽ വിറയാർന്നിടും പുനരുടൻ �വവർണ്ണ്യവും കാട്ടീടും

കൂട്ടാക്കാ�ത പിടിച്ചിഴച്ചിടുകി�ലാ സ്തംഭം പിടിച്ചീടു�മ

കഷ്ടം! മൂഢനു വാണിയാര്യസഭയിൽ �കഴും ന�വാഢാസമം. —സ്വ.

ഇവി�ട വാണിക്കു ന�വാഢയായുള്ള സ്ത്രീ�യാടുള്ള ഉപമയിൽ വസ്തു�താഭിന്നങ്ങളായ

ധർമ്മങ്ങൾ ഒ�ര പദങ്ങളാൽ പ്രതിപാദിക്ക�പ്പടുന്നവയാകയാൽ അഭിന്നങ്ങളായി ഗണി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങ�ന? വാണി, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പദം മു�ന്നാ�ട്ടടുക്കാതിരിക്കുന്നതു്,

എത്ര മനസ്സിരുത്തി �നാക്കിയാലും ശബ്ദം �വളിയി�ലക്കു് പുറ�പ്പടാതിരിക്കുകയാകുന്നു;

ന�വാഢയാക�ട്ട, വിളിച്ചാ�ലാരടി �പാലും അടുത്തുവരാതിരിക്കുകയാകുന്നു. വിറയാർ

ന്നിടുക�യന്നതു് രണ്ടിനും തുല്യം ത�ന്ന. വാണിക്കു �വവർണ്ണ്യം വർണ്ണങ്ങളാകുന്ന

അക്ഷരങ്ങൾക്കുള്ള വികാരമാകുന്നു; ന�വാഢയ്ക്കാക�ട്ട നിറം പകരുകയാണു്. വാണി

സ്തംഭം പിടിക്കുക എന്നതു് സ്തംഭിച്ചു നിന്നു �പാവുക; ന�വാഢ തൂണിൽ �കട്ടിപ്പിടിക്കുക

യും.

ഉപമയ്ക്കു പലമാതിരിയിൽ വക�ഭദങ്ങളുണ്ടാകും; അതിൽപ്രധാന�പ്പട്ടവ�യ ഇവി�ട വിവ

രിക്കാം:

2.1.1 ലു�പ്താപമകൾ

ഉപമാ�നാപ�മ�യാപമാവാചകസാധാരണധർമ്മങ്ങൾനാലും തികഞ്ഞുള്ളതു് ‘പൂർ�ണ്ണാ

പമ’ എന്നു മുൻപുത�ന്ന പ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. ഇവയിൽ ചിലതിനു �ലാപംവന്നാലും വി�രാ

ധമില്ല; അങ്ങ�നയുള്ള ഉപമയ്ക്കു് ‘ലു�പ്താപമ’ എന്നു�പർ.

11. ധർ�മ്മാപമാ�നാപ�മയ-
വാചകങ്ങളി�ലാന്നി�നാ,

രണ്ടി�നാ മൂന്നി�നാ �ലാപം

വന്നാലുപമ ലുപ്തയാം.

1. വാചകലുപ്ത 2. ഉപമാനലുപ്ത 3. ധർമ്മലുപ്ത 4. ധർ�മ്മാപമാനലുപ്ത 5. ധർമ്മവാചകലുപ്ത
6. ധർ�മ്മാപമാനവാചകലുപ്ത — ഇങ്ങ�ന ആറുവിധത്തിൽ ലു�പ്താപമകൾ സംഭവിക്കും.
ഉപ�മയലുപ്തകൾ സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട്. ഉദാഹരണം:

6. (1) ഉർവ്വശീലളിതയാമിവൾക്കു

(2) സമയില്ല സുന്ദരി ജഗത്ത്ര�യ

(3) ശർവ്വരീശസദൃശാസ്യയാൾക്കു

(4) ശരിയാ�യാരുത്തിയിഹ നാസ്തിയാം

(5) പല്ലവാധരി മ�നാഹരാംഗിയിവൾ

(6) �പടമാന്മിഴി പടുത്വ�മാ-

ടുല്ലസി�ച്ചാരു വിലാസഭംഗിയതു�കാണ്ടു

(7) മന്മഥവധൂയതി —സ്വ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ (1) വാചകലുപ്ത: ‘ഇവൾ’ ഉപ�മയം; ഉർവ്വശി ഉപമാനം; ലളിതത്വം ധർമ്മം. വാ

ചക�ത്തക്കുറിക്കുന്നതിനു ശബ്ദമില്ല; അതു് സമാസത്താലുണ്ടാകുന്നു. (2) ഉപമാനലുപ്ത:

‘ഇവൾ’ ഉപ�മയം; ‘സൗന്ദര്യം’ ധർമ്മം; ‘സമ’ വാചകം; ഉപമാനം ശൂന്യം. (3) ധർമ്മ

ലുപ്ത:’ആസ്യം’ ഉപ�മയം; ‘ശർവരീശൻ’ ഉപമാനം; ‘സദൃശം’ വാചകം; സൗന്ദര്യം എന്ന

ധർമ്മംസ്പഷ്ടമാകയാൽ ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. (4) ധർ�മ്മാപമാനലുപ്ത: ‘ഇവൾ’ ഉപ

�മയം; ‘ശരി’ വാചകം; (5) ധർമ്മവാചകലുപ്ത: ‘അധരം’ ഉപ�മയം; ‘പല്ലവം’ ഉപമാനം;

�ശഷമില്ല. (6) ധർ�മ്മാപമാനവാചകലുപ്ത: ഇതിൽ �പടമാനി�ന്റ മിഴി ഉള്ളവൾ എന്നു

പറ�യണ്ടതിൽ ഉപമാനമായ �പടമാനി�ന്റ മിഴിയും മ�നാഹര�മന്ന ധർമ്മവും, �പാ�ല

എന്ന വാചകവും �ലാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈആറുവക ലുപ്തക�ള മലയാളത്തിൽസംഭവിക്കൂ. ‘ഉപ�മയലുപ്ത’, ‘ധർ�മ്മാപ�മയലുപ്ത’

എന്ന് ഉപ�മയ�ലാപമുള്ള രണ്ടു വക�ഭദങ്ങൾ കൂടി സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടാവും. അതിനുദാഹ

രണം ‘മന്മഥവധൂയതി’ എന്നു്. ഇവി�ടആത്മാവി�ന മന്മഥവധുവി�ന�പ്പാ�ലആചരിക്കു

ന്നു എന്നുള്ള വിഗ്രഹത്തിൽ ആത്മാവാകുന്ന ഉപ�മയത്തിനു് �ലാപം; ‘യ’ എന്ന് �കൾ

ക്കുന്ന പ്രത്യയം വാചകം; മന്മഥവധു ഉപമാനം; വിലാസഭംഗി ധർമ്മം; ആ ധർമ്മ�ത്ത

പറയാതിരുന്നാൽ ഇതു ത�ന്ന ധർ�മ്മാപ�മയലുപ്തയും ആകും.

2.1.2 മാ�ലാപമ

ഒരുഉപ�മയ�ത്തത�ന്നപലഉപമാനങ്ങ�ളാട് ഉപമിക്കുന്നത് ‘മാ�ലാപമ’. ഉദാഹരണം:

7. കാർ�കാണ്ടു മിണ്ടാ�താരു �കാണ്ടൽ�പാ�ല

ക�ല്ലാലമില്ലാ�തഴുമാഴി�പാ�ല

കാറ്റിൽ�പ്പടാദ്ദീപവു�മന്ന�പാ�ല

നിഷ്പന്ദമായ് പ്രാണനടക്കി�വച്ചും. —കു. സം.

ഇതിൽ പ്രാണായാമസ്ഥിതനായ ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്കു് മൂന്നുപമാനങ്ങൾ നിബന്ധിക്ക�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു.

2.1.3 രശ�നാപമ

പൂർ�വാപമയി�ല ഉപമാന�ത്ത ഉത്ത�രാപമയിൽ ഉപ�മയമാക്കി അ�നകം ഉപമക�ള
�മടഞ്ഞു�കാർത്തതു�പാ�ല നിബന്ധിച്ചാൽ ‘രശ�നാപമ’. ഉദാഹരണം:

8. �മാഴിയധരം�പാൽ മധുരം

�മാഴി�പാലത്യച്ഛവർണ്ണമാം �മനി

മിഴി�മനി�പാലതിരതി

മിഴി�പാലത്യന്തദുസ്സഹം വിരഹം —സ്വ.

പദ്യം 7. ശിവ�ന്റ തപഃസ്ഥിതി വർണ്യം: കാർ�കാണ്ടുമിണ്ടാത്ത=�പയ്യാറായിട്ടും ഇടികുടുങ്ങാത്ത.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2.1.4 സാവയ�വാപമ

ഉപമാ�നാപ�മയങ്ങൾക്കു് അവയവം കല്പിച്ചു് പ്ര�ത്യകം ഉപമിച്ചാൽ സാവയ�വാപമ.
ഉദാഹരണം:

9. തളിരു�പാലധരം സുമ�നാഹരം

ലളിതശാഖകൾ �പാ�ല ഭുജദ്വയം

കിളി�മാഴിക്കു തനൗ കുസു�മാപമം

മിളിതമുജ്ജ്വലമാം നവയൗവനം —ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇവി�ട ശകുന്തള�യ ലത�യാടുപമിക്കുന്നതിൽ ഓ�രാ അവയവത്തിനും ഉപമ �ചയ്യ�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. ഉപമാബീജമായ സാദൃശ്യാർത്ഥ�ത്തകവികൾ പലവിധമായി സമ്പാദിക്കാറു

ണ്ടു്. മാർഗ്ഗപ്രദർശനത്തിനായി അതിൽ പ്രധാനങ്ങ�ള കാണിക്കുന്നു:

12. സമം സമാനം സദൃശം
തുല്യം �പാൽ �പാ�ല�യന്ന�പാൽ.

13. ഒപ്പം നിഭം സന്നിഭം ച
കല്പം �ദശ്യമിവാദികൾ

വി�രാധി ബന്ധു ചങ്ങാതി

സജാതീയം സ�ഹാദരം.

14. എതിരന്യൂനമധികം
പ്രതിപക്ഷം സപക്ഷവും

�പാരുന്നു പട�വട്ടുന്നു

നിന്ദിക്കുന്നു ഹസിച്ചിടും.

15. സ്പർദ്ധിക്കുന്നു ജയിക്കുന്നു

�ദ്രാഹിക്കുന്നു സഹിച്ചിടാ

അതി�ന്റ �ശാഭ �നടുന്നു

അതിൻകാന്തി ഹരിച്ചിടും.

16. അതിൻ സ്ഥാനത്തിനുചിതം

അതിനാൽ കുമ്പിട�പ്പടും

ഉപമാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകു-

മിങ്ങ�ന പല ഭംഗിയിൽ.

പദ്യം 8. വിരഹിവാക്യം: അത്യുച്ഛവർണ്ണം — �മാഴിപക്ഷത്തിൽ ശുദ്ധ വർ�ണ്ണാച്ചാരങ്ങളുള്ളതു്; �മനിപക്ഷ

ത്തിൽ നല്ലനിറം. അതിരതി — മിഴിപക്ഷത്തിൽഅധികം താൽപര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതു്; �മനിപക്ഷത്തിൽ

രതി�യ അതിശയിക്കുന്നതു്.

കാരിക 13. കല്പം, �ദശ്യം ഇവആദികൾഎന്നുപദ�ച്ഛദം. ഇവ തുടങ്ങിയസംസ്കൃതവാക്കുകളും വാചകപദമായി

വരും എന്നർത്ഥം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇവയിൽ ഏതാനും ചിലതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

10. കുംഭീകു�ലാത്തമൻ തുമ്പിക്കരം �കാണ്ടു

കുമ്പിട്ടു കൂപ്പീടുമൂരുകാണ്ഡങ്ങളും

കുംഭീന്ദ്രമസ്തകസന്നിഭജാനുവു-

മം�ഭാജബാണനിഷംഗാഭജംഘയും. —അദ്ധ്യാത്മരാമായണം.

11. വൻ �തന്ന�ലറ്റുലയുമുല്പലനൽപ്രസൂന-

ച്ചാഞ്ചാട്ട�മാടു പട�വട്ടുമധീര�നാട്ടം

മാൻ�പട�യാടു ഗിരികന്യകതാൻ ഗ്രഹി�ച്ചാ?

മാൻ�പടത�ന്ന ഗിരികന്യ�യാടഭ്യസി�ച്ചാ? —കു. സം.

അതി�ന ജയിച്ചതു്, ഹസിക്കുന്നതു്, അതി�നാടു �പാരുന്നതു് ഇത്യാദികളിൽസാദൃശ്യാർ

ത്ഥംവാച്യമല്ലാത്തതിനാൽലക്ഷണ�കാണ്ടുസാധി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു�കാണ്ടു്ഈമാ

തിരി ഉപമയ്ക്കു് ‘ലക്ഷി�താപമ’ എന്നു �പർ �കാടുക്കാം.1

2.2 അനന്വയം

17. ത�ന്നാടുസമമായ് താൻതാ-
�നന്നു�ചാന്നാലനന്വയം

ഇന്ദുവിന്ദുവി�നാ�ടാപ്പം.

സുന്ദരാകൃതി ഭാസുരൻ

�വ�റ ഒരു സദൃശവസ്തു ഇ�ല്ലന്നു കാണിപ്പാൻ �വണ്ടി ഒരു വസ്തുവി�ന അതി�നാടു

ത�ന്ന ഉപമിക്കുന്നതു് ‘അനന്വയം’. ത�ന്നാടു് തനിക്കു് സാദൃശ്യം അന്വയിക്കാത്തതി
നാൽ ‘അനന്വയം’ എന്ന �പർ അന്വർത്ഥമാകുന്നു. ചന്ദ്ര�ന�പ്പാ�ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു
വസ്തു �വണ�മങ്കിൽ ചന്ദ്രൻത�ന്ന�യ ഉള്ളൂഎന്നുപറയുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രനു് സൗന്ദ�ര്യാൽ
ക്കർഷം ഫലിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

12. ഗഗനം ഗഗനം �പാ�ല

സാഗരം സാഗ�രാപമം

ശ്രീമൂലകനൃപ�ന്നാപ്പം

ശ്രീമൂലകനൃപാലകൻ

ആദ്യ�ത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ സൗന്ദര്യം എന്ന സാധാരണ ധർമ്മം പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു;

ഇതിൽ �വപുല്യം മുതലായ സാധാരണധർമ്മങ്ങൾ ഊഹ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു�വന്നു �ഭ

ദം.

പദ്യം 10. ഊരു = തുട. ജാനു = മുട്ടു്. നിഷംഗം = ആവനാഴി. ജംഘം = മുഴംകാൽ.

1 38–ആം കാരികയു�ട വൃത്തി അവസാനം �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2.3 ഉപ�മ�യാപമ

18. ഉപമിക്കുന്നത�ന്യാന്യ-
മുപ�മ�യാപമാഖ്യമാം;

വിപുലാ കൃപ�പാൽ കീർത്തി

നൃപ! �ത കീർത്തി �പാൽ കൃപ.

ഉപ�മയ�ത്തഉപമാന�ത്താടു് ഉപമിച്ചതി�ന്റ �ശഷം മറിച്ചു് ഉപമാന�ത്തഉപ�മയ�ത്താ
ടും ഉപമിക്കുന്നതു് ‘ഉപ�മ�യാപമ’ എന്നു �പരായ അലങ്കാരം; ഉപ�മയ�ത്താടും ഉപമി
ക്കുക എന്ന് �പരിനു് അർത്ഥസാംഗത്യം. സാദൃശ്യസമ്പാദകമായ അർത്ഥം ഒന്നായിരി
�ക്ക ഉപ�മയ�ത്ത ഉപമാന�ത്താടു് ഉപമിച്ചാൽ ഉപമാനത്തിനു് ഉപ�മയ�ത്താടും ഉപമ
സിദ്ധമാകുന്നു. അതി�ന വി�ശഷി�ച്ചടുത്തുപറയുന്നതു് ഇവയ്ക്കുസാദൃശ്യംസംഭവിക്കുകയാ
�ണങ്കിൽ അ�ന്യാന്യം ത�ന്നയല്ലാ�ത മൂന്നാമ�താന്നി�നാടി�ല്ലന്നു കാണിക്കുന്നതിൽ
പര്യവസാനിക്കുന്നു. �വപുല്യവിഷയത്തിൽ നൃപ�ന്റ കീർത്തിക്കു തുല്യമായിട്ടു് അ�ദ്ദഹ
ത്തി�ന്റ കൃപ ഒന്നല്ലാ�ത മൂന്നാമ�താന്നി�ല്ലന്നു് കൃപാകീർത്തികൾ രണ്ടിനും ഉൽക്കർഷം
സിദ്ധിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

13. കരിയിതു ഗിരി�യ�പ്പാ�ല

ഗിരിയിക്കരി�യന്ന�പാ�ലയത്യുച്ചൻ

അരിവിക്കു മദാംബുസമം,

�ചാരിയുന്നു മദാംബു�പാലരിവി. —സ്വ.

പൂർ�വാദാഹരണത്തിൽ രാജാവു് വർണ്ണനീയനാകയാൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃപാകീർത്തി

കൾ രണ്ടുംപ്രകൃതംത�ന്ന. ഉത്ത�രാദാഹരണത്തിൽ ‘കരിയിതു’എന്നും ‘ഇക്കരി’എന്നും

പറകയാൽആന പ്രകൃതവും പർവ്വതം അപ്രകൃതവും ആകുന്നു.

2.4 പ്രതീപം

19. ഉപമാ�നാപ�മയത്വം
മറിച്ചിട്ടാൽ പ്രതീപമാം

�ന�ന്മനിവാകതൻ പുഷ്പം

നി�ന്മനി�ക്കാപ്പമാം പ്രി�യ!

പ്രസിദ്ധമായ ഉപമാന�ത്ത ഉപ�മയമാക്കി ഉപമിക്കുക പ്രതീപാലങ്കാരം. പ്രതീപം =
വിപരീതം എന്നു ശബ്ദാർത്ഥം. പ്രാ�യണ ഉപമിക്കുന്ന�തല്ലാം ഗുണാധിക്യമുള്ള വസ്തുവി
�നാടാകുന്നു. അതിനു് �വപരീത്യം �ചയ്യു�മ്പാൾ ഉപ�മയത്തിനു് ഉപമാന�ത്തക്കാൾ
�വശിഷ്ട്യം സിദ്ധിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

14. നിൻ �നത്രത്തിനു തുല്യമാം കുവലയം �വള്ളത്തിനുള്ളത്തിലായ്,

നിന്നാസ്യപ്രഭ�തടുമമ്പിളി�യാളിക്ക�പ്പട്ടു കാർ�കാണ്ടലാൽ;

അന്നത്തന്വികൾ നി�ന്നാ�ടാത്ത നടയു�ള്ളാരങ്ങു മണ്ടീടിനാർ;

നി�ന്നൗപമ്യവുമിന്നു കാണ്മതു �പാറുക്കുന്നില്ല�ഹാ ! ദുർവ്വിധി. —സ്വ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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20. ഉപമാനം വ്യർത്ഥ�മന്നു
കഥിച്ചാലും പ്രതീപമാം;

വമ്പിക്കു�ന്നന്തിനിസ്സൂര്യൻ

നിൻ പ്രതാപം തപിക്ക�വ.

ഉപ�മയം �കാണ്ടു ത�ന്ന ഉപമാനത്തി�ന്റ പ്ര�യാജന�മല്ലാം സിദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്കു്

ഉപമാനം വ്യർത്ഥം ത�ന്ന എന്നു �ചാല്ലുന്നതും ‘പ്രതീപം’ ത�ന്ന. �വ�റ ഉദാഹരണം:

15. തവ കീർത്തിയും ദ്യുതിയുമുള്ള�പാതു പി-

ന്നിവ�രന്തി�നന്നു കരുതു�മ്പാ�ഴാക്ക�വ

പരി�വഷ�മ�ന്നാരു മി�ഷണ കുണ്ഡലം

പരി�ചാടിടുന്നു വിധി ചന്ദ്രസൂര്യരിൽ —സ്വ.

ഇവി�ട വർണ്ണനീയനായ രാജാവി�ന്റ കീർത്തിയുള്ള സ്ഥിതിയ്ക്കു് ചന്ദ്രനും പ്രതാപമുള്ള

സ്ഥിതിയ്ക്കു് സൂര്യനും നിഷ്ഫലമാ�ണന്നു് ബ്രഹ്മാവു വിചാരിക്കുന്നതായി നിബന്ധിക്ക�പ്പട്ടി

രിക്കുന്നു. ചന്ദ്രസൂര്യന്മാർക്കു് ചില സമയം പരി�വഷം കാണുന്നതു് ഈ വിചാരം വരു

�മ്പാൾബ്രഹ്മാവു്അവ�രചുറ്റി വരയ്ക്കുന്നകുണ്ഡല�രഖഎന്നു്കല്പിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പണ്ടു്

ഗ്രന്ഥ�മഴുത്തുകാർ വീഴക്ഷരങ്ങ�ള �വട്ടുന്നതിനു് അതി�ന ചുറ്റി ഒരു വട്ടം ഇട്ടുവന്നു. അതി

�ന്റ മട്ടു്,

2.5 പ്ര(ദീ)തീപം

പ്രതീപം അല്പാല്പ�വചിത്ര്യ�ഭദത്താൽ ഇനിയും പലമാതിരിയിൽ വരാം; എന്നാൽ

അ�തല്ലാംആദ്യം പറഞ്ഞലക്ഷണത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നതാകയാൽ �വ�റ ലക്ഷണം ഇവി

�ട �ചയ്യ�പ്പടുന്നില്ല.

അനന്വയം, ഉപ�മ�യാപമ, പ്രതീപംഈമൂന്നും ഉപമയു�ടത�ന്നവക�ഭദങ്ങ�ളന്ന് ചില

ആലങ്കാരികന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

2.6 രൂപകം

21. അവർണ്ണ്യ�ത്താടു വർണ്ണ്യത്തി-

ന്ന�ഭദം �ചാൽക രൂപകം;

സംസാരമാം സാഗരത്തി-

ലംസാന്തം മു�ങ്ങാലാ സ�ഖ!

പദ്യം 14. വർഷാഗമത്തിൽ വിരഹിവാക്യം. ഇടികുടുക്കം �കൾക്കു�മ്പാൾഅരയന്നങ്ങൾസ്വർഗ്ഗത്തി�ലക്കുതി

രിച്ചു �പാകു�മന്ന കവിപ്രസിദ്ധി. പ്രതീപം ആദ്യ�ത്ത മൂന്നു പാദങ്ങളിൽ മാത്രം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഉപമാനവും ഉപ�മയവും രണ്ടു വസ്തുക്കളല്ല ഒന്നുത�ന്ന എന്നു് അ�ഭദം കല്പിച്ചു് ഉപമാന

ധർമ്മ�ത്ത എടുത്തു് ഉപ�മയത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതു് ‘രൂപകം’. ഒന്നി�ന്റ രൂപം മ�റ്റാന്നിനു
�കാടുക്കുന്നതു് എന്നു് രൂപകശബ്ദത്തിനു് അർത്ഥ�യാജന. ഉപമയിൽ ഉപമാന�മന്നും
ഉപ�മയ�മന്നും രണ്ടായിട്ടു് കാണ�പ്പടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഉള്ള �ഭദബുദ്ധി�യ ഉ�പക്ഷി
ച്ചാൽ അതു് രൂപകമാവും. രൂപകം ഉപ�മയമാകുന്ന ഭിത്തിയിൽ ഉപമാനത്തി�ന്റ ചിത്ര
�മഴുതുന്നു എന്നു് പറയാം. ഉദാഹരണത്തിൽ, പല ധർമ്മങ്ങ�ള �കാണ്ടുള്ള സാദൃശ്യം
പ്രമാണിച്ചു് സംസാരം എന്നു പറയുന്നതു് ഒരു സാഗരം ത�ന്ന എന്നു് അ�ഭദം കല്പിക്ക
�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സാഗരത്തി�ലന്ന�പാ�ല സംസാരത്തിൽ മു�ങ്ങാലാ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
ഇതുത�ന്ന ഉപമയാകും. �വ�റ ഉദാഹരണം:

16. താരിൽത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചലമധുപകുലാരാമ! രാമാജനാനാം

നീരിൽത്താർബാണ! �വരാകരനികരത�മാമണ്ഡലീചണ്ഡഭാ�നാ!

�ന�രത്താ�താരു നീയാം�താടുകുറി കളയാ�യ്കന്നു�മഷാ കുളിക്കും-

�നരത്തിന്നിപ്പുറം വിക്രമനൃവര! ധരാ ഹന്ത! കല്പാന്ത�താ�യ. —പുനം നമ്പൂതിരി.

ഇവി�ട ‘നീയാം �താടുകുറി’ എന്ന് രാജാവി�ന ഭൂമിയു�ട തിലകമാക്കി രൂപണം �ചയ്തി

രിക്കുന്നു.

(1) നിരവയവം (2) സാവയവം (3) പരംപരിതം എന്നു് രൂപകം മൂന്നുവിധം. ഉപമാ�നാ
പ�മയങ്ങൾക്കു് അവയവവിഭാഗം �ചയ്യാ�ത �മാത്തത്തിൽ ഒന്നി�ന മ�റ്റതാക്കി രൂപ
ണം �ചയ്യുന്നതു് നിരവയവം. ‘സംസാരമാം സാഗരത്തിൽ’ എന്നും ‘നീയാം �താടുകുറി’
എന്നും ഇവി�ട കാണിച്ചവ ത�ന്ന നിരവയവത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഉപമയിൽ കാ
ണിച്ചതു�പാ�ല അവയവങ്ങൾ കല്പിച്ചു് ഓ�രാന്നിനും രൂപണം �ചയ്യുന്നതു് സാവയവം.
അതിന്നു് ഉദാഹരണം:

17. നൽപ്പൂങ്കുല�ക്കാങ്കകളൂന്നി �മ�ന്മൽ

�ച�ലാടു �ചർത്തും നവപല്ല�വാഷ്ഠം

ശാഖാഭുജം വീശി ലതാവധുക്കൾ

പുണർന്നു�പാൽ വൃക്ഷമണാള�രയും —കുമാരസംഭവം.

ലതക�ള സ്ത്രീകളാക്കി രൂപണം �ചയ്യുന്ന ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങൾ
ക്കും പ്ര�ത്യകം രൂപണം ശബ്ദം �കാണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതു് സമസ്തവസ്തുവി
ഷയമായ സാവയവരൂപകം; ഇതു ത�ന്ന,

18. ഭൃംഗാഞ്ജനച്ചാർ�ത്താടു �ചർത്തു ചാർത്തീ

പദ്യം 16. രാജസ്തുതി. വിക്രമനൃവര! ഏഷാധരാ കാല്പാന്ത�താ�യ കളിക്കു�ന്നരത്തിന്നിപ്പുറം എന്നും നീയാം

�താടുകുറി ഹന്ത! കളയായ്ക എന്നു് ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ അന്വയം. പൂർവാർദ്ധം വിക്രമനൃവര�ന്റ വി�ശഷ

ണങ്ങൾ — സം�ബാധനകൾ. ഏഷാ ധരാ = ഈ ഭൂമി. താരിൽത്തന്വി = ലക്ഷ്മീ �ദവി. താരിൽ …
ലാരാമൻ = ലക്ഷ്മീ�ദവിയു�ട കടക്കൺമുനയാകുന്നവണ്ടിൻകൂട്ടത്തിനു്ആരാമമായിട്ടുള്ളവൻ, രാമാജനം =

സ്ത്രീകൾ, നീരിൽത്താർബാണൻ = കാമ�ദവൻ,�വരാകരൻ = (�വരത്തിനു്ആകാരമായവൻ) ശത്രു, നി

കരം = കൂട്ടം, ചണ്ഡഭാനു = ഉഗ്രകിരണങ്ങൾ�പാഴിക്കുന്നസൂര്യൻ,�വരാ…ഭാനു = ശത്രുക്കൂട്ടമാകുന്നഇരു
ട്ടിനു് ചണ്ഡഭാനു ആയിട്ടുള്ളവൻ, �ന�രത്താ�താരു = തുല്യതയില്ലാത്ത, (പരമ്പരിതരൂപകം �നാക്കുക.)

ഈ പദ്യത്തി�ല ‘ഹന്ത’യ്ക്കാണു് ‘അന്ത ഹന്തയ്ക്കിന്തപ്പട്ടു’ കിട്ടിയതു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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മുഖത്തി�ലാമൽത്തിലകം മധുശ്രീ

�ച�ലാത്ത�ചഞ്ചായമുഴിഞ്ഞു �മ�ല്ല

മിനുക്കിനാൾ മാന്തളിരാകു�മാഷ്ഠം —കു. സം.

ഇത്യാദികളി�ല�പ്പാ�ല ഏതാനും അവയവങ്ങളിൽ രൂപണം അർത്ഥസിദ്ധമായിരു

ന്നാൽ ‘ഏക�ദശവിവർത്തി’ എന്നു് പറയ�പ്പടുന്നു. ഇവി�ട മധുശ്രീയാകുന്ന സ്ത്രീ�യന്നു

ശബ്ദം �കാണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ‘തിലകം’ എന്നിടത്തു തിലകം (തിലകപുഷ്പം) ആകുന്ന

തിലകം (�പാട്ട്) എന്നു് ശ്ലിഷ്ടരൂപകം.

ഒരു രൂപക�ത്ത സാധിപ്പാൻ �വണ്ടി �വ�റാരു രൂപകം �ചയ്യുന്നത് ‘പരംപരിതം’.

‘താരിൽത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചല മധുപകുലാരാമ’ എന്നും ‘�വരാകരനികരത�മാമണ്ഡലീ

ചണ്ഡഭാ�നാ’ എന്നും പൂർ�വാക്ത�ശ്ലാകത്തിൽത്ത�ന്ന ഇതിന്നു് ഉദാഹരണം കാൺക.

ഇ�ച്ചാന്ന മൂന്നുവിധം രൂപകങ്ങൾക്കുംയഥാസംഭവം ഉപമയിൽ കാണിച്ചതു�പാ�ല ഒന്നി

�നത്ത�ന്നപലതായി രൂപണം �ചയ്താൽ മാലാരൂപകതയുണ്ടാകും. അതിൽ പരംപരിത

മാലാരൂപകത്തിനു് ‘താരിൽത്തന്വീ’ത്യാദി �ശ്ലാകം ത�ന്ന ഉദാഹരണം. �ശഷത്തിനും

ഇതു�പാ�ലഊഹിച്ചു �കാൾക.

22 (a) ഉൾപ്പൂമുഖാരവിന്ദാദി

തുച്ഛമാഭാസരൂപകം

വി�ശഷചമൽക്കാര�മാന്നും വിവക്ഷിക്കാ�ത ഉൾപ്പൂ, മനക്കുരുന്നു്, അടിമലർ, കാൽ

ത്താർ, ചില്ലി�ക്കാടി, അംഗയഷ്ടി, മുഖാരവിന്ദം മുതലായി കവികൾ ചില�പ്പാൾ പാദപൂര

ണത്തിനു �വണ്ടി �ചയ്യുന്ന രൂപകത്തിനു് ‘ആഭാസരൂപകം’ എന്നു �പർ.

22 (b) കാത്തിട�ട്ട�ന്ന നിൻ കാൽത്താ-

രിത്യാദി പരിണാമമാം.

ഉപമാനംരൂപണം�കാണ്ടു് ഉപ�മയാവസ്ഥ�യപ്രാപിച്ചു് തനിക്കു് പൂർവാവസ്ഥയിൽ ദുഷ്ക

രമായിരുന്ന ഒരു ക്രിയ�യ നടത്തുന്നതായാൽ അവി�ട ഉള്ള രൂപകത്തിനു് ‘പരിണാമം’

എന്നു �പർ. കാത്തിടുന്നതിനു് സ്വയ�മ അശക്തമായ താരിന് നി�ന്റ കാലായി പരിണ

മിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അതി�ലയ്കു �ശഷിയുണ്ടാകുന്നു.

പരിണാമ�ത്ത അലങ്കാരസർവസ്വകാരാദികൾ ഒരു സ്വതന്ത്രാലങ്കാരമായി സ്വീകരിക്കു

ന്നു: കാവ്യപ്രകാശകാരാദികളു�ട മതമനുസരിച്ചു് രൂപക�ത്തക്കാൾപ്രകടമായ വിച്ഛിത്തി

വി�ശഷ�മാന്നുമില്ലാത്ത പരിണാമം ഇവി�ട രൂപക�ഭദമായി�ട്ട ഗണിക്ക�പ്പടുന്നുള്ളൂ.

പദ്യം 18. ശിവത�പാവനം വർണ്യം. അനംഗാഗമന�ത്താ�ടഅവി�ട വസന്തവിലാസം ഉണ്ടായി. മധുശ്രീ =

വസന്ത�ശാഭ. സ്ത്രീലിംഗ�യാഗത്താൽ വസന്ത�ശാഭയാകുന്ന സ്ത്രീ എന്നു വ്യഞ്ജിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2.7 അപഹ്നുതി

23. സ്വധർമ്മ�ത്ത മറച്ചന്യ-

ധർമ്മാ�രാപമപഹ്നുതിഃ

തിങ്കളല്ലിതു വിൺഗംഗാ-

പങ്കജം വികസിച്ചതു്.

വർണ്ണ്യവസ്തുവി�ന അത�ല്ലന്നു് ശബ്ദം �കാണ്ടു ത�ന്ന�യാ അർത്ഥം �കാ�ണ്ടാ നി�ഷ

ധിച്ചിട്ടു് അതി�നാടു് സദൃശമായ മ�റ്റാരു വസ്തുവാ�ണന്നു് പറയുന്നതു് അപഹ്നുതി. ഒന്നി

�ന അത�ല്ലന്നു് മറയ്ക്കുക എന്നു് അർത്ഥ�യാജന. രൂപകത്തിൽ വർണ്ണ്യത്തി�ന നി�ഷ

ധിക്ക എന്ന അംശമി�ല്ലന്നു �ഭദം. ഉദാഹരണത്തിൽ ആകാശഗംഗാപങ്കജത്തി�ന്റ ധർ

മ്മ�ത്തആ�രാപിക്കാൻ �വണ്ടി ചന്ദ്ര�ന ചന്ദ്രന�ല്ലന്നു് നി�ഷധിച്ചിരിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാ

ഹരണം:

19. നീരന്ധ്രനീലമിതു വിണ്ടലമല്ല സിന്ധു;

താരങ്ങളല്ലിവ നുരക്കഷണങ്ങള�ത്ര;

അ�ല്ല ശശാങ്കനിതു സങ്കുചിതൻ ഫണീന്ദ്രൻ;

അ�ല്ല കളങ്കമിതു തല്പഗതൻ മുരാരി. —സ്വ.

രണ്ടുദാഹരണങ്ങളിലും നി�ഷധം ശബ്ദകൃതമായിത്ത�ന്ന ഉണ്ടു്. അർത്ഥകൃതമായി വരു
ന്നതിനു് ‘തവകീർത്തിയും ദ്യുതിയും…’ എന്നു് മുൻപ്രതീപപ്രകരണത്തിൽ കാണിച്ച �ശ്ലാ
കം �നാക്കുക. അതിൽ കുണ്ഡലമിടുന്നതു് പരി�വഷം എന്നുള്ള ഒരു വ്യാ�ജനയാകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ പരി�വഷം എന്നു പറയുന്നതു് ഒരു വ്യാജ�മ ഉള്ളൂ.
വാസ്തവത്തിൽ കുണ്ഡല�രഖയാണു് എന്നു് അർത്ഥത്താൽ സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന മി
ഷം, ഛലം, വ്യാജം, �കതവം മുതലായ ശബ്ദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു �ചയ്യുന്ന അപഹ്നുതിയ്ക്ക്
‘�കതവാപഹ്നുതി’ എന്നു �പർ.

20. വിഷമല്ല കാളകൂടം

വിഷമായതു ലക്ഷ്മി; �തറ്റു ജന�ബാധം;

ഹരനതു �സവിച്ചു സുഖം,

ഹരിയവ�ള�ത്താട്ട�പാതു മൂർച്ഛിച്ചു —സ്വ.

ഇത്യാദികളി�ല�പ്പാ�ല പ്രകൃതവസ്തുവിൽആ�രാപിക്കാൻ �വണ്ടി അപ്രകൃതവസ്തുവി�ന്റ

ധർമ്മനിഹ്നവം �ചയ്യുന്നതു് ‘പര്യസ്താപഹ്നുതി’എന്ന് ചിലർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ

അത് വാസ്തവത്തിൽ ‘പരിസംഖ്യാ’ലങ്കാരത്തി�ന്റ വക�ഭദമാവുന്നു. ‘�ഛകാപഹ്നുതി’,

‘ഭ്രാന്താപഹ്നുതി’ എന്നു രണ്ടു വക�ഭദം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് സാമാന്യലക്ഷണത്താൽത്ത�ന്ന

പദ്യം 19. ശരൽക്കാല പൗർണ്ണമിയി�ല ആകാശം വർണ്യം. നീരന്ധ്രം = ഇടതിങ്ങിയ. സിന്ധു = സമുദ്രം.

സങ്കുചിതൻ = ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നവൻ. മുരാരി = വിഷ്ണു.

പദ്യം 20. പാലാഴിമഥനസന്ദർഭം അനുസ്മരിക്ക�പ്പടുന്നു. ഹരൻ കാളകൂടം �സവിച്ചിട്ടു് മൂർച്ഛിച്ചില്ല. ഹരി ലക്ഷ്മി

�യ �താട്ട�പ്പാൾ മൂർച്ഛിച്ചു (�മാഹിച്ചു). (അതു�കാണ്ടു് വിഷയ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള) ജന�ബാധം �തറ്റു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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സിദ്ധിക്കുന്നവയും അധികം ഉപ�യാഗത്തിലില്ലാത്തവയും ആകയാൽ ഇവി�ട ഉ�പക്ഷി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘�ഹത്വപഹ്നുതി’ എന്ന് �വ�റ ഒരു പ്രകാരമുള്ളതിനു മാത്രം ലക്ഷ്യല

ക്ഷണങ്ങ�ള പറയുന്നു:

24. യുക്തിയും �ചർത്തു �ചാന്നാകി-

ലതുതാൻ �ഹത്വപഹ്നുതിഃ

ചുടാ ചന്ദ്രൻ, വരാ രാവി-

ലർക്കൻ, ഔർവ്വനിതബ്ധിജൻ.

ഒന്നി�ന അത�ല്ലന്നു പറഞ്ഞു് മ�റ്റാന്നാക്കുന്നതിൽ അങ്ങ�ന കല്പിക്കാനുള്ള യുക്തികൂടി
കാണിച്ചാൽ ‘�ഹത്വപഹ്നുതി’ ആയി. വിരഹിവാക്യമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ ചന്ദ്ര�ന സമുദ്ര
ത്തിൽ നിന്നു് ഉദിച്ചു വന്ന ബഡവാഗ്നി ആക്കുന്നതി�ലക്കു്, ‘ഇത് ചന്ദ്രനാ�ണങ്കിൽ ചൂടു്
�യാജിക്കുകയില്ല; രാത്രിയാകയാൽ സൂര്യനാകാനും പാടില്ല’ എന്ന് കാരണം കൂടി നിബ
ന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

21. പാരിച്ച മന്ഥഗിരിതന്നു�ട പാറ�കാണ്ടു

കീറിച്ചമഞ്ഞ വടു കാണ്മതു �വണ്മതിക്കു്;

�ചാല്ലാവ�താ നിഴൽ മൃഗം മുയ�ലന്ന�തല്ലാം?

�ചാല്ലാനവയ്ക്കു വഴി�യന്തിഹ ചന്ദ്രബിം�ബ? —സ്വ.

2.8 ഉൽ�പ്രക്ഷ

25. മ�റ്റാന്നിൻ ധർമ്മ�യാഗത്താ-

ലതുതാനല്ല�യാ ഇതു്

എന്നു വർണ്ണ്യത്തിലാശങ്ക-

യുൽ�പ്രക്ഷാഖ്യയലംകൃതി.

26. ധർമ്മി, ധർമ്മ, ഫലം, �ഹതു-
�വന്നുൽ�പ്രക്ഷാസ്പദത്തിനു്

ഉള്ള �ഭദങ്ങ�ളാപ്പിച്ചു

നാലുമാതിരിയാമതു്.

27. �കാകസ്ത്രീവിരഹത്തീയിൻ-

പുകയ�ല്ലാ തമസ്സിതു്

പുരളു�ന്നന്നു �താന്നുന്നു-

ഇരുളിന്നംഗകങ്ങളിൽ.

കാരിക 24. ഔർവ്വൻ = ബഡവാഗ്നി.

പദ്യം 21. മന്ഥഗിരി = കട�കാലാക്കിയ പർവ്വതം (മന്ദരം). വടു = പാടു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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28. കമലശ്രീ ഹരിപ്പാ�നാ
കരം നീട്ടുന്നു �വണ്മതി

വാരുണീ�സവയാല�ല്ലാ

വാസ�രശൻ പതിച്ചി�ത.

വർണ്ണ്യത്തിൽ അവർണ്ണ്യത്തി�ന്റ ധർമ്മത്തിനു് �ചർച്ച കാൺകയാൽ അതുത�ന്നയായി

രിക്കാമിതു് എന്നു ബലമായി ശങ്കിക്കുക ഉൽ�പ്രക്ഷാലങ്കാരമാകുന്നു. ഉൽ�പ്രക്ഷിക്ക =

ഊഹിക്ക എന്നു് അക്ഷരാർത്ഥം. ഉൽ�പ്രക്ഷാവിഷയം ഒരു ധർമ്മിയായാൽ അത് (a)

ധർമ്മ്യുൽ�പ്രക്ഷ; ധർമ്മമായാൽ (b) ധർ�മ്മാൽ�പ്രക്ഷ, ഫലമില്ലാത്തതി�ന ഫലമാക്കി

പ്പറയുന്നത് (c) ഫ�ലാൽ�പ്രക്ഷ. അതിന്മണ്ണം അ�ഹതുവി�ന �ഹതു�വന്നും നിബന്ധി

ക്കുന്നത് (d) �ഹതൂൽ�പ്രക്ഷ. സൂര്യാസ്തമയത്തിൽ ഇരുട്ട് സർവത്ര വ്യാപിക്കുന്നു. തൽക്ഷ

ണം ത�ന്ന �കാകികൾ �കാകങ്ങ�ളാടു �വർ�പടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇരുട്ടിനും പുകയ്ക്കുംസാ

മ്യമുണ്ട്. കവികൾ വിരഹതാപ�ത്ത അഗ്നിയാക്കി പറയാറുണ്ടു്. ഇ�തല്ലാം കൂടി ആ�ലാ

ചിച്ചിട്ടു് കവി സൂര്യാസ്തമയ�ത്താടു കൂടി വ്യാപിക്കുന്ന തമസ്സു് �കാകസ്ത്രീഹൃദയങ്ങളിൽ ജ്വ

ലിക്കുവാൻ �പാകുന്ന വിരഹാഗ്നിയു�ട പുകയായിരിക്കണ�മന്നു് ഊഹിക്കുന്നു. തമസ്സു്,

കറുപ്പു് മുതലായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വസ്തുവാകയാൽ ഇതു് ധർമ്മ്യുൽ�പ്രക്ഷ. ഉപമ, വർണ്ണ്യ

ത്തിൽ അവർണ്ണ്യത്തി�ന്റ ഏതാനും ധർമ്മങ്ങൾ കാൺകയാൽ ഒന്നി�ന മ�റ്റാന്നി�നാടു്

സാദൃശ്യ�പ്പടുത്തുന്ന�തയുള്ളൂ; ഉൽ�പ്രക്ഷയാക�ട്ട, ഒരു പടി കൂടി അധികം കടന്നു് അവർ

ണ്ണ്യംപ്രകൃതസ്ഥലത്തു് വരാനുള്ളകാരണങ്ങ�ളക്കൂടി കാണിച്ചു്ആഅവർണ്ണ്യം ത�ന്നയാ

യിരിക്കുകയില്ല�യാ വർണ്ണ്യം എന്നു് ബലമായി ശങ്കിക്കുന്നു. ഇരുട്ടി�ന �വറും പുക�യാടു്

സാദൃശ്യ�പ്പടുത്തിയാൽ ഉപമ; �കാകസ്ത്രീവിരഹത്തീയായി ശങ്കിച്ചാൽ ധർമ്മ്യുൽ�പ്രക്ഷ;

അന്യധർമ്മ�ത്ത ശങ്കിക്കയല്ലാ�തആ�രാപിക്കായ്കയാൽ ഇതു് രൂപകത്തിൽ നിന്നും �ഭ

ദിക്കുന്നു.

ഇരുട്ടു വ്യാപിക്കുന്ന ക്രിയ�യ പുരളുന്നതായി ശങ്കിച്ചതു് ധർ�മ്മാൽ�പ്രക്ഷ. ‘കരം നീട്ടു

ന്നു’ എന്നതിനു് രശ്മിക�ള പ്രസരിപ്പിക്കുന്നുഎന്നും�ക നീട്ടുന്നു�വന്നും �ശ്ലഷം �കാണ്ടു്

രണ്ടർത്ഥം. ചന്ദ്രൻകരം നീട്ടിയ ഉടൻകമലത്തി�ന്റശ്രീ നശിക്കയാൽചന്ദ്രകരപ്രസരണ

ത്തി�ന്റ ഫലം കമലശ്രീഹരണ�മന്നു് ഉൽ�പ്രക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നു. ‘വാരുണീ�സവ’ �ശ്ലഷം

�കാണ്ട് പടിഞ്ഞ�റദിക്കിൽ �ചല്ലുകയും മദ്യപാനവും; വാരുണീ�സവ �ചയ്ത ഉടൻ സൂര്യ

നു പതനം (അസ്തമയവും വീഴുകയും) കാൺകയാൽ രണ്ടിനും തങ്ങളിൽ കാര്യകാരണഭാ

വം കല്പിച്ചതു് �ഹതൂൽ�പ്രക്ഷ. �വ�റ ഉദാഹരണം:

2.8.1 ധർമ്മ്യുൽ�പ്രക്ഷ

22. ചുമന്നു ചന്ദ്രക്കല�പാൽ വളഞ്ഞും

വിളങ്ങിപൂ�മാട്ടുട�ന പിലാശിൽ

വനാന്തലക്ഷ്മിക്കു നഖക്ഷതങ്ങൾ

വസന്ത�യാഗത്തിലുദിച്ച�പാ�ല. —കുമാരസംഭവം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



18 ഭാഷാഭൂഷണം

ചുവന്നു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാശിൻ �മാട്ടിനു്ഏതുവിധ നഖക്ഷത�ത്താടും സാമ്യമിരി�ക്ക

വസന്തനായകസംഗമത്തിൽ വനാന്തലക്ഷ്മീനായികയ്ക്കുണ്ടായ നഖക്ഷതം എന്ന സംഗതി

കൂടി പ്രതിപാദിക്കയാൽ ഇത് ഉൽ�പ്രക്ഷത�ന്ന. ‘�പാ�ല’ എന്നനിപാതം ഉപമ�യയും

ഉത്�പ്രക്ഷ�യയും ഒരു �പാ�ല കുറിക്കുന്നതാകുന്നു.

2.8.2 ധർ�മ്മാൽ�പ്രക്ഷ

23. അയ്യ�യ്യാ ! പിളരുന്നു �ദവി! ഹൃദയം കത്തുന്നു ചിത്തം സദാ

�മയ്യിൽ സന്ധികൾ �വർ�പടുന്നു ഭുവനം �താന്നുന്നു �മ ശൂന്യമായ്

എന്നാത്മാവു മയങ്ങി മങ്ങിയിരുളിൽ താഴുന്നു�വാ മൂർച്ഛയാ-

ലി�ന്നല്ലാം മറയുന്നു ഭാഗ്യരഹിതൻ ഞാ�നന്തു �ച�യ്യണ്ടുഹാ! —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവി�ട �മാഹാലസ്യത്തി�ന്റ ആവിർഭാവ�ത്ത ആത്മാവു് മങ്ങിമയങ്ങി ഇരുളിൽ താഴു

ന്നതായി ഉൽ�പ്രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

2.8.3 ഫ�ലാൽ�പ്രക്ഷ

24. വിബുധപതി�യാടു നിശിചരാലയം �വ�ന്താരു

വൃത്താന്ത�മല്ലാമറിയിച്ചു�കാള്ളുവാൻ

അഹമഹമികാധിയാ പാവകജ്വാലക-

ളംബര�ത്താളമുയർന്നു�ചന്നൂ മുദാ! —അദ്ധ്യാത്മരാമായണം.

ഇവി�ടഅഗ്നിജ്വാലകൾഅംബര�ത്താളമുയർന്നതു് ലങ്ക �വന്തു�പായവാർത്ത�യ �ദ�വ

ന്ദ്ര�നാട് അറിയിക്കാനായിരിക്കു�മാ എന്ന് കവി ഉൽ�പ്രക്ഷിക്കുന്നു.

2.8.4 �ഹതൂൽ�പ്രക്ഷ

25. ആനകദുന്ദുഭി മാനിക്കും �കാങ്കകൾ-

ക്കാനനം �മ�ല്ലക്കറുത്തിത�പ്പാൾ

നന്ദനനുണ്ടായാ�ലങ്ങ�ള �സ്നഹമി-

�ല്ലന്നതു ചിന്തിച്ചി�ട്ടന്ന�പാ�ല —കൃഷ്ണഗാഥ.

�ദവകീഗർഭവർണ്ണനമായഈ പദ്യത്തിൽ സ്തനാഗ്രങ്ങൾ കറുത്തതിനു കാരണം ഉൽ�പ്ര
ക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നു. ‘എന്നു �താന്നും’, ‘എന്ന �പാ�ല’, ‘�പാ�ല’, ‘�പാൽ’, ‘ഓ’, ‘താ�നാ’,
‘അ�ല്ലാ’ — മുതലായ നിപാതങ്ങൾ ഉൽ�പ്രക്ഷ�യ കുറിക്കും. ഈവക ഉൽ�പ്രക്ഷാവാച
കശബ്ദങ്ങ�ളാടു കൂടാ�തയും ഉൽ�പ്രക്ഷ വരും. എങ്ങ�ന:

26. �കാതിച്ചിതാ! �വണ്മതി, നിന്മു�ഖ സദാ

കുതി�ച്ചഴും നിർമ്മലകാന്തിധാര�യ,

പദ്യം 24. ലങ്കാദഹനം സന്ദർഭം. അഹമഹാമികാ + ധിയാ = അഹ …ധിയാ. അഹ . . . മിക = ഞാൻ

മു�മ്പ, ഞാൻ മു�മ്പ. ധിയാ = ധീ(ബുദ്ധി)�യാടു കൂടി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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കളങ്കപങ്കം കഴുകിക്കളഞ്ഞുടൻ

കുളിപ്പതിന്നായ് മുഴുകുന്നിതാഴിയിൽ —സ്വ.

ഇതിൽ ഉൽ�പ്രക്ഷാവാചകശബ്ദ�മാന്നുമി�ല്ലങ്കിലും ചന്ദ്രാസ്തമയം കളങ്കക്ഷാളനത്തിനു

�വണ്ടിയുള്ള സമുദ്രസ്നാന�മന്നു് ഉൽ�പ്രക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. വാച

കമുള്ളിടത്തു് ഉൽ�പ്രക്ഷ ‘വാച്യ’യും, ഇല്ലാത്തിടത്ത് ‘ഗമ്യ’യും എന്നു് വ്യവസ്ഥ.

2.9 സ്മൃതിമാൻ, ഭ്രാന്തിമാൻ, സസ�ന്ദഹം

29. സാദൃശ്യത്താൽ സ്മൃതിഭ്രാന്തി-

സ�ന്ദഹങ്ങൾ കഥിക്കുകിൽ

സ്മൃതിമാൻ ഭ്രാന്തിമാൻ പി�ന്ന

സസ�ന്ദഹവുമായിടും.

30. ഇ�ക്കാമളാംബുജം പാർത്തി-

�ട്ടാർക്കു�ന്ന�നൻ പ്രിയാമുഖം

പത്മ�മന്നു പതിക്കുന്നു

നിൻ മുഖത്തിങ്കൽ വണ്ടിതാ

31. ചന്ദ്ര�നാ പത്മ�മാ എന്നു
സ�ന്ദഹിക്കുന്നു �ലാകരും

രണ്ടുസദൃശവസ്തുക്കളിൽ ഒന്നി�ന കണ്ടിട്ടു മറ്റതി�നഓർക്കുന്നത് ‘സ്മൃതിമാൻ’ എന്നഅല

ങ്കാരം; ഒന്നി�ന മ�റ്റ�തന്നു ഭ്രമിക്കുന്നതു് ‘ഭ്രാന്തിമാൻ’; അ�താ ഇ�താ എന്നു സംശയി

ക്കുന്നതു് ‘സസ�ന്ദഹം’. ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ലക്ഷണ�യാജന സ്പഷ്ടം. �വ�റ ഉദാഹരണ

ങ്ങൾ:

2.10 സ്മൃതിമാൻ

27. ഓമൽപ്പിച്ചി�ച്ചടിലത മരു�ല്ലാളിതാ വർഷബിന്ദു-

�സ്താമക്ലിന്നാ പുതുമലർ പതു�ക്ക സ്ഫുടിപ്പിച്ചിടു�മ്പാൾ

�പ്രമ�ക്രാധക്ഷുഭിതഭവതീ ബാഷ്പധാരാവിലാംഗീ

ശ്രീമന്മന്ദസ്മിതസുമുഖിയാകുന്ന�താർമ്മിച്ചിടു�ന്നൻ —മയൂരസ�ന്ദശം.

ഇവി�ട ലതയ്ക്ക് നായിക�യാടും, കാറ്റടിച്ചിളകുന്നതിനു് പ്രണയകലഹ�ക്ഷാഭ�ത്താടും മഴ

�വള്ളത്തുള്ളികൾ ഇറ്റുന്നതിനു് കണ്ണുനീർ തൂകുന്നതി�നാടും �മാട്ടുകൾ വിടരുന്നതിനു് മന്ദ

സ്മിതപ്രസര�ത്താടും സാമ്യം.

പദ്യം 26. നായികാമുഖ പ്രശംസ. ‘നിന്മു�ഖ കുതി�ച്ചഴും നിർമ്മലകാന്തിധാര�യ �കാതിച്ചു് �വണ്മതി ഇതാ …’

എന്നു് അന്വയഗതി.

പദ്യം 27. പുതുവർഷാഗമത്തിൽ നായകൻ നായിക�യ അനുസ്മരിക്കുന്നു; മരു�ല്ലാളിതാ — കാറ്റടിച്ചിളകുന്ന.

�സ്താമം — കൂട്ടം. ക്ലിന്നം — നനഞ്ഞ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2.11 ഭ്രാന്തിമാൻ

28. പ്ലാശി�ന്മാ�ട്ടന്നളിതാ-

നാശി�ച്ചത്തുന്നു�പങ്കിളി�ക്കാക്കിൽ;

കിളിയും ഞാവല്പഴ�മ-

ന്നളി�യ�ക്കാത്താ�നാരുങ്ങുന്നു —സ്വ.

ഇവി�ട അളിക്കും കിളിക്കും തങ്ങളിൽ ഭ്രമ�മന്ന് പൂർ�വ്വാദാരണ�ത്തക്കാൾ വി�ശഷം.

2.12 സസ�ന്ദഹം

29. ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാ�വാ

നല്ല �കാമളത്താമരപ്പൂ�വാ

പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധു�വാ

പരിപൂർ�ണ്ണന്ദു ത�ന്റ നിലാ�വാ

പുത്തൻ പവിഴ�ക്കാടി�യാ

�ചറു തത്തകൾ �കാഞ്ചും �മാഴി�യാ

ചാഞ്ചാടിയാടും മയി�ലാ

മൃദു പഞ്ചമം പാടും കുയി�ലാ

തുള്ളുമിളമാൻ കിടാ�വാ

�ശാഭ �കാള്ളു�ന്നാരന്ന�ക്കാടി�യാ

ഈശ്വരൻ തന്ന നിധി�യാ

പര�മശ്വരി�യന്തും കിളി�യാ

പാരിജാതത്തിൻ തളി�രാ

എ�ന്റ ഭാഗ്യദ്രുമത്തിൻ ഫല�മാ

വാത്സല്യരത്ന�ത്ത വയ്പാൻ

മമ വാ�ച്ചാരു കാഞ്ചന�ച്ച�പ്പാ

ദൃഷ്ടിയ്ക്കു വ�ച്ചാരമൃ�താ

കൂരിരുട്ടത്തു �വച്ച വിള�ക്കാ

കീർത്തിലതയ്ക്കുള്ള വി�ത്താ

എന്നും �കടുവരാതുള്ള മു�ത്താ

ആർത്തിതിമിരം കളവാൻ

ഉള്ള മാർത്താണ്ഡ�ദവപ്രഭ�യാ

സൂക്തിയിൽ കണ്ട �പാരു�ളാ

അതിസൂക്ഷ്മമാം വീണാരവ�മാ

വമ്പിച്ച സ�ന്താഷവല്ലീ

ത�ന്റ �കാമ്പതിൽ പൂത്ത പൂവല്ലീ

പിച്ചകത്തിൻ മലർ�ച്ച�ണ്ടാ

പദ്യം 28. �പങ്കിളിയു�ട ചുണ്ടു കണ്ടിട്ടു് പ്ലാശിൻ�മാട്ടാ�ണന്നു കരുതി വണ്ടു് അതിൽ �ചന്നിരുന്നു. കിളിയാ

ക�ട്ട വണ്ടി�ന ഞാവൽപ്പഴ�മന്നു കരുതി �കാത്താ�നാരുങ്ങി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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നാവിന്നിച്ഛ നൽകും നൽക്കൽക്ക�ണ്ടാ

കസ്തൂരി ത�ന്റ മണ�മാ

നല്ല സത്തുക്കൾക്കുള്ള ഗുണ�മാ

പൂമണ�മ�റ്റാരു കാ�റ്റാ

ഏറ്റം �പാന്നിൽക്കലർ�ന്നാരു മാ�റ്റാ

കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാ�ലാ

നല്ല ഗന്ധ�മഴും പനിനീ�രാ

നന്മ വിളയും നില�മാ

ബഹു ധർമ്മങ്ങൾ വാഴും ഗൃഹ�മാ

ദാഹം കളയും ജല�മാ

മാർഗ്ഗ�ഖദം കളയും തണ�ലാ

വാടാത്ത മല്ലികപ്പൂ�വാ

ഞാനും �തടി�വച്ചുള്ള ധന�മാ

കണ്ണിന്നു നല്ല കണി�യാ

മമ �കവന്ന ചിന്താമണി�യാ

ലാവണ്യപുണ്യനദി�യാ

ഉണ്ണിക്കാർവർണ്ണൻ ത�ന്റ കണി�യാ

ലക്ഷ്മീഭഗവതി ത�ന്റ

തിരു�നറ്റി�മലിട്ട കുറി�യാ

എന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ ജനി�ച്ചാ

പാരിലിങ്ങ�ന �വഷം ധരി�ച്ചാ

പത്മനാഭൻ തൻ കൃപ�യാ

ഇനി ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴി�യാ

—ഇരയിമ്മൻ തമ്പി.

ഇത്താരാട്ടിൽ പ്രകൃതമായ ശിശുവിങ്കൽ തിങ്കൾക്കിടാവു മുതലായ സദൃശവസ്തുക്ക�ളാ
എന്നു സ�ന്ദഹം നിബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവി�ട കാണിച്ച ഉദാഹരണം രണ്ടും ശു
ദ്ധസ�ന്ദഹത്തിനുള്ളതാകുന്നു. സ�ന്ദഹം ‘നിശ്ചയാന്ത’മായും ‘നിശ്ചയഗർഭ’മായും വരാം.
നിശ്ചയഗർഭത്തിനു് ഉദാഹരണം:

30. കനകമയമായീടും കമലവാഹനമതിലി-

ക്കന�ത്താരു കാന്തി�യാടു ഗമിക്കുന്നതാരിവ�നാ!

കളഭഗ�ത! കുളിർമതി�യാ? കനി�വാ�ട വിലസുന്നൂ?

കുളുർമതി�യന്നാകിലുള്ളിലുളവാകുമങ്ക�മ�ങ്ങാ?

ഗൗരീനായകനാകും �കലാസാധീശ്വര�നാ?-

�കലാസാധീശ�നന്നാൽ കമനി മൂന്നാംകണ്ണു�മ�ങ്ങാ?

വലമഥനൻ വിഭവ�മാ�ട വസുധയിൽ സഞ്ചരിച്ചിടു�ന്നാ?

വലമഥനനാകി�ല�ങ്ങാ വിലസും �നത്രസഹസ്രം ?

അതിമഹസാ വിലസീടും കതി�രാ�നാ വദ ബാ�ല!

കതി�രാ�നന്നാകിലിവൻ കഥ�മവം ശാന്തനാവൂ?

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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താരിൽ�ത്ത�ന്മാഴി ! ബാ�ല! ധനപതി�യാ വിലസുന്നൂ?

ഭൂരി വിരൂപാംഗനവൻ; നീരജനാഭൻ നൂനം. —ഉത്സവപ്രബന്ധം.

സ�ന്ദഹങ്ങൾക്കു് ഉടനുടൻ പരിഹാരങ്ങൾ കൂടി പറകയാൽ ഇത് നിശ്ചയഗർഭമായി. നി
ശ്ചയാന്തത്തിനു് ഉദാഹരണം:

31. പങ്കജ�മാ ജല�മവി�ട?

തിങ്കളി�താ എ�ങ്ങാളിച്ചിതു കളങ്കം?

ശങ്കിച്ചിത്ഥമുറ�ച്ചൻ

�പങ്കിളി�മാഴി വക്ത്ര�മന്നു വാക്കുകളാൽ. —സ്വ.

ചി�ലടത്ത് സ�ന്ദഹത്തി�ന്റ �കാടികൾ കവി കല്പിതങ്ങളായിക്കാണും. എങ്ങ�ന:

32. കിഴിയും ജീവനം �നടാൻ

�ഞളിയും �നടിയാലുടൻ

ഘടീയന്ത്രത്തിനു ഖലൻ

�ജ്യഷ്ഠ�നാ അല്ല തമ്പി�യാ. —സ്വ.

ജീവനം (1) കാല�ക്ഷ�പാപായം (2) ജലം എന്നു �ശ്ലഷം. കിഴിയുകയും �ഞളിയുകയും

വാസ്തവവും ഔപചാരികവും. ഘടീയന്ത്രം കിണറ്റിൽ നിന്നു �വള്ള�മടുക്കുന്നതിനു് ഒരു

എഴയിൽഒരുതുലാം വിലങ്ങത്തിൽ�ചർത്തുണ്ടാക്കുന്നയന്ത്രം. ഇവി�ട �ജ്യഷ്ഠ�നാഅനു

ജ�നാ എന്ന് കവികല്പിത�കാടികമായ സ�ന്ദഹം.

സസ�ന്ദഹത്തിൽ സ�ന്ദഹത്തി�ന്റ �കാടികൾക്കു പ്രാധാന്യം സമം; ഉൽ�പ്രക്ഷയിൽ

ഒരു �കാടിക്കു് പ്രാധാന്യമധികം. സസ�ന്ദഹം അ�താ ഇ�താ എ�ന്നാന്നു�പാ�ല ശങ്കി

ക്കുന്നു; ഉൽ�പ്രക്ഷയാക�ട്ട ഇതു് അതുത�ന്നയായിരിക്കു�മന്നു് ഊഹിക്കുന്നിട�ത്താളം

�ചല്ലുന്നു, എന്നു് ഇവയ്ക്കു തമ്മിൽ �ഭദം

സാദൃശ്യമൂലകങ്ങളായ സ്മൃതിഭ്രാന്തിസ�ന്ദഹങ്ങ�ള അലങ്കാരങ്ങളാകൂ എന്നു പറഞ്ഞതി
നാൽ,

33. അക്കാലം സുഖ�മാടുമഗ്ഗിരിയിൽ നാം �സൗമിത്രി �ചയ്യുന്ന നൽ-

സൽക്കാര�ത്ത വഹിച്ചു�കാണ്ടുബഹുനാൾ വാണുള്ള�താർക്കുന്നു�വാ?

മൽക്കാ�ന്ത! മധുരാംബു �ചർ�ന്നാഴുകുമ�ഗ്ഗാദാവരീസിന്ധുവും

തൽക്കൂലങ്ങളിൽനാംകളിച്ചതുമ�യ! �മക്കണ്ണി�യാർക്കുന്നു�വാ? —ഉത്തരരാമചരിതം.

പദ്യം 30. രാജസ്തുതി. വലമഥനൻ = �ദ�വന്ദ്രൻ. മഹസാ = �ശാഭ�യാ�ട. വദ = പറയൂ. കഥം = എങ്ങ�ന.

ധനപതി = കു�ബരൻ (മൂന്നു കാലും എട്ടുപല്ലും ഒരുകാലുമുള്ള വിരൂപനാണ�ദ്ദഹം. പലരായി ശങ്കിച്ചിട്ടു് ഒടു

വിൽ വിഷ്ണു എന്നുറപ്പിക്കുന്നു.

പദ്യം 31. നായികാമുഖപ്രശംസ. �പങ്കിളി�മാഴി = സുന്ദരി. വക്ത്രം = മുഖം. ഈ ഉദാഹരണത്തിലും സ�ന്ദ

ഹങ്ങൾക്കു് ഉടനുടൻ പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ മുന്നുദാഹരണത്തിൽ സ�ന്ദഹം അവസാനി

പ്പിക്കുന്നിട�ത്തനീരജനാഭകല്പനയും �വണ�മങ്കിൽ മ�റ്റാരുസ�ന്ദഹമാക്കാവുന്ന�തയുള്ളൂ. ഈഉദാഹരണ

ത്തിലാക�ട്ട വക്ത്ര�ബാധം യാഥാർത്ഥ്യമാണു്. ഇതായിരിക്കണം നിശ്ചയഗർഭ — നിശ്ചയാന്തങ്ങൾക്കുള്ള

�ഭദം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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എന്നുള്ള ചിന്താമൂലകസ്മൃതിയും മറ്റും അലങ്കാരമാകുന്നതല്ല.

2.13 വ്യതി�രകം

32. വി�ശഷം വ്യതി�രകാഖ്യം
വർണ്യാവർണ്യങ്ങൾ തങ്ങളിൽ

കുന്നു�പാലുന്നതൻ ഭൂപ-

�നന്നാൽ പ്രകൃതി �കാമളൻ.

ഉപമാ�നാപ�മയങ്ങൾക്കു് ഒരു ധർമ്മത്തിൽ മാത്രം തങ്ങളിൽ �ഭദമു�ണ്ടന്നു �ചാല്ലുന്നതു്

‘വ്യതി�രകാലങ്കാരം’. ലക്ഷ്യത്തിൽ ഭൂപനും കുന്നിനുംഔന്നത്യം�കാണ്ടു്സാമ്യമു�ണ്ടങ്കി
ലും പ്രകൃത്യാ സുകുമാരശരീരനായ ഭൂപനു് ക�ഠാരശരീരനായ കുന്നി�നക്കാൾ വി�ശഷമു
�ണ്ടന്നു് പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

34. അംഗത്തി�ലങ്ങുമണിയാ�ത്താരു ഭൂഷണം താൻ

മദ്യാഖ്യ�യന്നി�യ മദത്തി�നാ�രൗഷധം താൻ

കാമന്നു പൂമല�രാഴി�ഞ്ഞാരു സായകം താൻ

ബാല്യം കഴി�ഞ്ഞാരു വയസ്സവളാശ്രയിച്ചാൾ —കുമാരസംഭവം.

ഇതു രൂപകരീതിയിലുള്ള വ്യതി�രകം. ആ�ദ്യാദാഹരണം ഉപമാരീതിയിലു�ള്ള�തന്നു
വ്യത്യാസം. ഉപമാ�നാപ�മയങ്ങൾക്കു് തങ്ങളിൽ ഉള്ള വി�ശഷം ഗുണരൂപമാ�യാ �ദാ
ഷരൂപമാ�യാ ഉദാസീനമാ�യാ വരാം. ആ�ദ്യാദാഹരണത്തിൽ പ്രകൃതി �കാമളത്വം ഗു
ണരൂപമായ വി�ശഷം. ദ്വിതീ�യാദാഹരണത്തിൽ �യൗവനത്തിനു ഭൂഷണ�ത്തക്കാൾ
‘അംഗത്തി�ലങ്ങുമണിയാത്തത്’ എന്നുള്ള �ഭദം ഉദാസീനം. �ദാഷരൂപവ്യതി�രകത്തി
നു്,

35. കാമിനീപാദസമ്പർക്ക-

കാമൻ നീ ഞാനുമങ്ങ�ന

അ�ശാകം നീ സ�ശാകൻ ഞാ-

�നന്നു�ഭദം നമു�ക്ക�ടാ —സ്വ.

ഇത്യാദികൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഉപമാരീതിയിലുള്ളതിനു് �വ�റ ഉദാഹരണം:

36. അന്തർഭാഗത്തു�ചർത്തമ്മുരമഥന�ന, യമ്മട്ടു നാട്ടാർരസം വ-

പദ്യം 35. അ�ശാക�ത്ത സം�ബാധന �ചയ്തു�കാണ്ടു് നായകൻ പറയുന്നതു്. കലഹാന്തരിതയായ നായിക

യു�ട പാദാഘാതം ഏല്ക്കാൻ താൻ തയ്യാറാ�ണന്നു് വ്യംഗ്യം. അ�ശാകം പൂക്കുന്നതിനു് സുന്ദരികൾ ചുവ

ട്ടിൽ ചവിട്ടണ�മന്നു കവിസ�ങ്കതം. (നായിക ഇതുവ�ര സന്തുഷ്ടയാകാത്തതിനാൽ) ഞാൻ സ�ശാകൻ;

നീ (എ�പ്പാഴും) അ�ശാകൻ എന്നു് അർത്ഥ�യാജന.

പദ്യം 36. വഞ്ചിരാജസ്തുതി. മുരമഥനൻ = വിഷ്ണു. തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ വിഷ്ണുഭക്തന്മാരാണ�ല്ലാ. നാ

ട്ടാർ രസം = നാട്ടാരു�ട (പ്രജകളു�ട) രസം. (സ�ന്താഷം); നാട്ടി�ല ആറുകളിലുള്ള �വള്ളം എന്നും.

�വല = �ജാലി; തീരം എന്നും. നിലയില്ലായ്ക = അന്തസ്സുവിട്ടുള്ള �പരുമാറ്റം എന്നു് രാജപക്ഷത്തിൽ; ആഴ

ക്കൂടുതൽ എന്നു് സമുദ്രപക്ഷത്തിൽ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ന്നന്തം കൂടാതണഞ്ഞും, ജനഹിതമതിനായ് �വലയിൽ താനിരുന്നും,

ചന്തംപൂണ്ടുല്ലസിക്കും മഹിത ഗുണ! ഭവാൻ സിന്ധുവി�ന്നാപ്പമ�ത്ര!

കിന്തു ശ്രീമൻ, ഭവാനിൽക്ഷിതിവര! നിലയില്ലായ്ക�യന്നുള്ളതില്ല.

—ചങ്ങനാ�ശ്ശരി രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ.

ഉദാസീനത്തിനു �വ�റ ഉദാഹരണം:,

37. മുഷ്ടി വിടാ മുട്ടുകിലും

ഒ�ട്ട�റ മുഷിഞ്ഞു �കാശമതിൽ വാസം

കൃപണകൃപാണങ്ങൾക്ക-

�ങ്ങർ�പ്പടുമാകാര�മാന്നുതാൻ �ഭദം. —സ്വ.

പദാർത്ഥഗതമായ സാമ്യ�ത്ത ഉപജീവിച്ചുവരുന്ന അലങ്കാരങ്ങളായിരുന്നു ഇ�ത വ�ര

പ്രസ്താവിച്ചവ; ഇനി വാക്യാർത്ഥഗതമായഔപമ്യ�ത്തആസ്പദമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവ

�യ എടുക്കുന്നു. ഉപമാവാചകപദങ്ങ�ള പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടു് സാധാരണധർമ്മ�ത്ത ഒരിടത്തു

മാത്രം നിർ�ദ്ദശിച്ചാൽ ‘ഉപമ’. ഉപമാവാചകം പ്ര�യാഗിക്കാ�ത സാധാരണധർമ്മ�ത്ത

ഒ�രടത്തു മാത്രം പറയുന്നതു ‘ദീപകം’. ഒ�ര സാധാരണധർമ്മ�ത്ത വാചകപദം കൂടാ�ത

ഉപ�മയവാക്യത്തിലും ഉപമാനവാക്യത്തിലും പര്യായങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു് നിർ�ദ്ദശിച്ചാൽ

‘പ്രതിവസ്തൂപമ’. വാചകപദം കൂടാ�ത ഉപമാ�നാപ�മയവാക്യങ്ങളിൽ സാധാരണധർമ്മ

�ത്ത ബിംബപ്രതിബിംബഭാവം �കാണ്ടു് രണ്ടാക്കി നിർ�ദ്ദശിച്ചാൽ ‘ദൃഷ്ടാന്തം’ എന്നു്

അലങ്കാരങ്ങൾക്കു തങ്ങളിൽ �ഭദം. അവയിൽ പ്രതിവസ്തൂപമയ്ക്കു ലക്ഷണം:

2.14 പ്രതിവസ്തൂപമ

33. അവർണ്ണ്യാവർണ്ണ്യവാക്യങ്ങൾ-
�ക്കാന്നാം ധർമ്മ�ത്ത�വ�റയായു്

നിർ�ദ്ദശിച്ചാലലങ്കാരം

പ്രതിവസ്തൂപമാഭിധം:

34. ശ്രീവഞ്ചിഭൂപനുള്ള�പ്പാൾ
ശ്രീമാനപര�നന്തിനു്?

കാര്യ�മന്തിഹ ദീപത്താൽ

കതി�രാൻ കാന്തി ചിന്ത�വ?

ഒ�ര സാധാരണധർമ്മ�ത്ത ഉപമാനവാക്യത്തിലും ഉപ�മയവാക്യത്തിലും ആവർത്തി
ച്ചാൽ ‘പ്രതിവസ്തൂപമ’ പ്രതിവസ്തു ഓ�രാ വാക്യാർത്ഥത്തിലും ഉപമ എന്നു സംജ്ഞയ്ക്കു്

പദ്യം 37. ലുബ്ധു കാണിക്കുന്നവ�ന ആ�ക്ഷപിക്കുന്നു. മുഷ്ടി വിടാ = �കക്കുള്ളിൽ മുറു�കപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന

സമ്പാദ്യം �ചലവഴിക്കുന്നില്ല; പിടിവിട്ടു �പാകുന്നില്ലഎന്നും. മുട്ടുകിലും = എത്രമാത്രം മുട്ടുണ്ടായാലും; എങ്ങ

�ന�യല്ലാം മുട്ടിയാലും എന്നും. �കാശം = ഭണ്ഡാരം; ഉറ എന്നും. ഒ�ട്ട�റ മുഷിഞ്ഞു് = ആ�രാടും അപ്രസ

ന്നനായി; മലിനമായി എന്നും.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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അർത്ഥ�യാജന. ഉദാഹരണത്തിൽ പൂർവാർദ്ധം ഉപ�മയവാക്യം, ഉത്തരാർദ്ധം ഉപമാന
വാക്യം. അവ രണ്ടിലുമുള്ള നിഷ്ഫലത്വ�മന്ന സാധാരണ ധർമ്മം ‘എന്തിനു്, ‘കാര്യ�മന്തു്’
എന്ന പര്യായങ്ങളാൽആവർത്തിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

38. ഫുല്ലാബ്ജത്തിനു രമ്യതയ്ക്കു കുറ�വാ പായൽ പതിഞ്ഞീടിലും

�ചാല്ലാർ�ന്നാരഴകല്ല�യാ പനിമതിക്കങ്കം കറു�ത്തങ്കിലും

മല്ലാക്ഷീമണിയാൾക്കു വൽക്കലമിതും ഭൂയിഷ്ഠ�ശാഭാവഹം;

നല്ലാകാരമതിന്നലങ്കരണമാ�മല്ലാപ്പദാർത്ഥങ്ങളും —ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇവി�ട ഉപമാനവാക്യങ്ങളായ ഒന്നും രണ്ടും പാദങ്ങളിലും ഉപ�മയവാക്യമായ മൂന്നാം പാ
ദത്തിലും ‘�ശാഭാകരമാകുന്നു’എന്നസാധാരണധർമ്മം പര്യായങ്ങളാൽ നിർ�ദ്ദശിക്ക�പ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു2സാധർമ്മ്യ മട്ടിലുള്ള പ്രതിവസ്തൂപമയ്ക്ക് ഉദാഹരണം. �വധർമ്മ്യമട്ടിലും
പ്രതിവസ്തൂപമ വരാം; എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

39. കരുണ�മാരു രസം താൻ വസ്തു�ഭ�ദന നാനാ-

പരിണതി�യ വഹിച്ചീടുന്നി�ത മാറിമാറി

തിര നുര ചുഴി�യന്നീ രൂപ�ഭദങ്ങൾ കാണായ്-

വരികിലുമവ�യല്ലാം �വള്ളമ�ത്ര നിനച്ചാൽ. —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഉപമാ�നാപ�മയവാക്യങ്ങൾ ഒ�ര അന്വയരീതിയിൽ ഇരുന്നാൽ സാധർമ്മ്യം, അർത്ഥം

�ഭദിക്കാ�ത അന്വയരീതിമാത്രം �ഭദിച്ചിരുന്നാൽ �വധർമ്മ്യം.

2.15 ദൃഷ്ടാന്തം

35. ദൃഷ്ടാന്തമതി�നബ്ബിംബ-
പ്രതിബിംബങ്ങളാക്കുകിൽ

കീർത്തിശാലി ഭവാൻ ത�ന്ന

കാന്തിശാലി സുധാംശുതാൻ.

ഉപമാ�നാപ�മയവാക്യങ്ങളിൽ സാധാരണധർമ്മ�ത്ത3ബിംബപ്രതിബിംബങ്ങളാക്കി
പറഞ്ഞാൽ ‘ദൃഷ്ടാന്തം’. ലക്ഷ്യത്തിൽ കീർത്തിശാലി ബിംബം, കാന്തിശാലി പ്രതിബിം
ബം. �വ�റ ഉദാഹരണം:

40. ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷ്യനാം നി�ന്ന

രക്ഷിക്കും രക്ഷ്യനാം ദ്വിജം

ഭക്ഷിക്കുംക്ഷീര�മ ഹംസ-

പദ്യം 38. ശകുന്തളാദർശനത്തിൽ ദുഷ്യന്തചിന്ത. രമ്യതയ്ക്കു കുറവില്ല, അഴകുണ്ടു്, �ശാഭാവഹം ഇവയാണു് മൂന്നു

പാദങ്ങളിലും യഥാക്രമം ധർമ്മം. അവ പര്യായങ്ങളുമാണു്.

2 അ�ന്യാന്യ പൂരകങ്ങളായ രണ്ടുപ്രസ്താവനകളിൽ ആദ്യ�ത്തതി�ല വാക്യഘടന�പാ�ലത�ന്ന രണ്ടാമ�ത്ത

തിലും വന്നാൽ സാധർമ്മ്യം. വാക്യഘടന വിപരീതമായാൽ �വധർമ്മ്യം. ‘കരുണരസം നാനാപരിണതി

�യ വഹിക്കുന്നു — ഒ�ര�വള്ളം തിര, നുര, ചുഴി എന്ന രൂപ�ഭദങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു.’ എന്നായാൽ ഇതു ത�ന്ന

സാധർമ്മ്യരീതിയായി.
3 ബിംബപ്രതിബിംബഭാവം (10-ആം കാരിക) �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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പക്ഷീ സക്ഷീരനീരതഃ — ഭാഷാശാകുന്തളം.

ദുഷ്യന്തവാക്യം. മാതലി തിരസ്കരിണി ഉപ�യാഗിച്ചു വന്നു് മാഢവ്യ ബ്രാഹ്മണ�ന ആക്ര
മിച്ചു. അയാളു�ട നിലവിളി �കട്ടു ദുഷ്യന്തൻ അമ്പു �താടുത്തു�കാണ്ടു പറയുന്നത്: (ഈ
അമ്പ്) ശിക്ഷ്യനായ നി�ന്ന ശിക്ഷിക്കും; രക്ഷ്യനായ ദ്വിജ�ന രക്ഷിക്കും എന്നു പൂർവ്വാർ
ദ്ധത്തിൽ അർത്ഥ�യാജന. സക്ഷീര നീരതഃ = പാലും �വള്ളം കൂട്ടി�ച്ചർത്തുവച്ചതിൽ നി
ന്നു്. ആസംയുക്തത്തിൽക്ഷീരം ദൃശ്യം, നീരംഅദൃശ്യം. ഉപ�മയപ്രസംഗത്തിലും ദൃശ്യാദൃ
ശ്യത്വം കാണുക. ഇവി�ട ഉപ�മയവാക്യത്തിൽ രക്ഷ്യരക്ഷണവും ഉപമാനവാക്യത്തിൽ
ഭക്ഷ്യഭക്ഷണവുമായ സാധാരണധർമ്മങ്ങൾബിംബപ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഇതു്
സാധർമ്മ്യത്തിനു് ഉദാഹരണം. �വധർമ്മ്യത്തിൽ വരുന്നതിനു്,

41. പരമതനുശരീ�ര! ത്വാം തപിപ്പിച്ചീടുന്നൂ

പരമതനുരജസ്രം മാം ദഹിപ്പിച്ചീടുന്നൂ;

പരവശത ദിനത്താലമ്പിളി�ക്കത്രയു�ണ്ടാ

പരഭൃത�മാഴി! പാർത്താലാമ്പലിനത്രയില്ല. — ഭാഷാശാകുന്തളം.

2.16 നിദർശന

36. വിശിഷ്ടധർമ്മികൾ�ക്കക്യ-
മാ�രാപിച്ചാൽ നിദർശന;

ദാനശീലന്നു �സൗമ്യത്വം

തങ്കത്തിന്നു സുഗന്ധമാം.

ഏതാൻ ധർമ്മങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രകൃതമായ ധർമ്മിക്കും ആ ധർമ്മങ്ങൾക്കു് പ്രതിബിംബഭൂ
തങ്ങളായ മറ്റു ധർമ്മങ്ങളുള്ള ഒരു അപ്രകൃതധർമ്മിക്കും അ�ഭദം കല്പിച്ചു് ഒന്നി�ന മറ്റതാ

ക്കുന്നതു് ‘നിദർശന’. രണ്ടുവക ധർമ്മങ്ങളു�ട ബിംബപ്രതിബിംബഭാവം പുരസ്കരിച്ചു് ആ
ധർമ്മവിശിഷ്ടങ്ങളായ ധർമ്മികൾക്കു്ഐക്യാ�രാപം �ചയ്യുന്നതു് നിദർശനഎന്നുതാൽ
പര്യം. �കവലവസ്തുക്കളു�ടഐക്യാ�രാപം രൂപകം; ധർമ്മവിശിഷ്ടവസ്തുക്കളു�ടഐക്യാ
�രാപം നിദർശന എന്നു �ഭദം. രൂപകത്തിൽ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾക്കാണു് അ�ഭദകല്പന; നിദർശ
നയിൽ വാക്യങ്ങൾക്കാകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തിൽ ദാതാവിനു് �സൗമ്യശീലം വരുകഎന്നുള്ളതു
തങ്കത്തിന്നു് �സൗരഭ്യം ഉണ്ടാവുക�യന്നുള്ളതു ത�ന്നയാണു് എന്നു ഉപമാ�നാപ�മയവാ
ക്യങ്ങൾക്കു് അ�ഭദാ�രാപം. അ�ല്ലങ്കിൽ �സൗമ്യശീലത്വവിശിഷ്ടനായ ദാതാവു് �സൗ
രഭ്യവിശിഷ്ടമായ സ്വർണ്ണമാ�ണന്നു് വിശിഷ്ടധർമ്മികൾക്കു്ഐക്യാ�രാപം. �വ�റ ഉദാ
ഹരണം:

42. കാട്ടിൽ കൂട്ടുവിളിപ്പതാം, ശവമതിൻ �മയ്യിൽ ത�ലാടുന്നതാം,

നട്ടീടുന്നതാം ബിസം തറയതിൽ, പാഴൂഴി കർഷിപ്പതാം

�പാട്ടൻ കാതിലുരപ്പതാം, കുരുട�ന കണ്ണാടി കാണിപ്പതാം,

പദ്യം 41. ദുഷ്യന്തവാക്യം, ശകുന്തള�യാടു്. പരമതനുശരീര = കൃശഗാത്രി (സുന്ദരി). പരം + അതനുഃ +

അജസ്രം = പരമതനുരജസ്രം. അതനുഃ = കാമ�ദവൻ. അജസ്രം = എല്ലാ�യ്പാഴും, ദിനത്താൽ (സൂര്യാഗമ

ത്താൽ) ചന്ദ്രനുള്ളത്ര മങ്ങൽആമ്പലിനില്ല�ല്ലാ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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പട്ടിയ്ക്കു�ള്ളാരു വാൽ നിവർത്തിടുവതാം, �സവിപ്പതിങ്ങജ്ഞ�ര —സ്വ.

ഇവി�ട അജ്ഞന്മാ�ര �സവിക്കുകഎന്നുള്ളതു് കാട്ടിൽ കൂട്ടു വിളിക്കുക, ശവശരീരത്തിൽ

ത�ലാടുക മുതലായ പല സംഗതികൾ ത�ന്നയാ�ണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നിദർശനയ്ക്കു് �വ�റ �ഭദങ്ങൾ അടുത്തു പറയ�പ്പടും. വിശിഷ്ടധർമ്മികൾക്കു് ഐക്യാ�രാ
പം �ചയ്യുന്ന പ്രാകൃതനിദർശന പ്രാ�യണ വാക്യങ്ങൾക്കു് അ�ഭദ�ത്ത കല്പിക്കുന്നതാക
യാൽ ‘വാക്യാർത്ഥവൃത്തി നിദർശന’ എന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. ഈമാതിരി നിദർശനയിൽ
ചി�ലടത്ത് കവികൾ ഉപ�മയവാക്യ�ത്ത അർത്ഥസിദ്ധ�മന്നു �വച്ചു് പ്ര�യാഗിക്കാ�ത
ഉ�പക്ഷിച്ചു കാണുന്നു. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

43. മന�മ! ഭവ സാഭിലാഷമി�പ്പാൾ

ഘന�കശീംപ്രതി സംശയങ്ങൾ തീർന്നു.

കന�ലന്നു നിനച്ചു�പായി നീ താ-

നനഘം വക്ഷസി ധാര്യമായ രത്നം. — ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇതിൽ �മനകാപുത്രിയായ ശകുന്തള�യ മുനികന്യക എന്നു ശങ്കിച്ചതു് രത്ന�ത്ത കന�ല

ന്നു നിനയ്ക്കുക ത�ന്നയാകുന്നു എന്നു് അർത്ഥം�കാണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നതല്ലാ�ത ഉപ�മയവാ

ക്യം പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടില്ല. ഈമാതിരിയിൽ ബിംബപ്രതിബിംബഭാവമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്ര

തിബിംബവാക്യ�ത്ത മാത്രം നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നതു് ‘ലളിതം’ എന്നു് ഒരു സ്വതന്ത്രാലങ്കാരമാ

�ണന്നു് അപ്പയ്യദീക്ഷിതാദികൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.4

37. ഒന്നി�ന്റ ധർമ്മം മ�റ്റാന്നിൽ

�ചാന്നാലന്യാ നിദർശന:

�വണ്മതിയ്ക്കുള്ള �സൗഭാഗ്യം

കാണ്മതുണ്ടിഹ നിന്മു�ഖ.

ഉപമാനധർമ്മം ഉപ�മയത്തിൽ കാണുന്നതായി പറയുന്നതു് മ�റ്റാരുമാതിരി നിദർശന.
ഇതിനു് ‘പദാർത്ഥവൃത്തിനിദർശന’ എന്നു �പർ. ജയ�ദവർ ഇതി�ന ഉപമയു�ട വക�ഭദ
മായി ഗണിച്ച് ‘ലളി�താപമ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

പദ്യം 42. അ�ജ്ഞാപാലംഭം. ബിസം = താമര (വളയം). പാഴൂഴി കർഷിക്കുക = ഊഷരഭൂമിയിൽ കൃഷി �ച

യ്യുക. ഉരയ്ക്കുക = പറയുക.

4 വർണ്ണ്യത്തിൽ വർണ്ണ്യവൃത്താന്ത-

പ്രതിബിംബം കഥിക്കുകിൽ

ലളിതം, നീ�രാഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ

ചിറ �കട്ടാൻ �കാതിപ്പു നീ. —കുവലയാനന്ദം.

വർണ്ണ്യവൃത്താന്ത�മ പറയാ�തഅതി�ന്റപ്രതിബിംബമായ വൃത്താന്തം വർണ്ണ്യവസ്തുവിൽഘടിപ്പിച്ചു പറയുന്ന

തു് ലളിതം. പ്രണയകലഹത്തിൽ മനംമടുത്തുപുറത്തു�പായ നായക�ന തിരിച്ചു�കാണ്ടുവരാൻഅകാലശ്രമം

നടത്തുന്നനായിക�യാടുള്ളസഖീവചനമാണു് ഉദാഹരണം. ‘നീ’ വർണ്ണ്യവസ്തു. അതിൽപ്രതിബിംബവൃത്താ

ന്തമാണ�ല്ലാ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ലളി�താപമായിൽ നിന്നു പകുതി�യടുത്തതാവാം ‘ലളിതം’.

പദ്യം 44. കാളിന്ദി കറുത്തതും ഗംഗ �വളുത്തതും എന്നു കവിസങ്കല്പം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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44. നീലപ്പുരികുഴലിൽ തവ

�മളിച്ചീടുന്ന മുല്ലമാലികയിൽ

�മളം തുടർന്ന ഗംഗാ-

കാളിന്ദീസംഗഭംഗി തിങ്ങുന്നു. —ആര്യാശതകം.

38. �വ�റ നിദർശനാ�ഭദം
ക്രിയയാൽ കാര്യ�ബാധനം:

നന്നല്ല രാജവി�ദ്വഷ-

�മന്നു �ലാക�രാ�ടാതുവാൻ

ച�ന്ദ്രാദയത്തിൽ തിമിരം

ചിന്നിച്ചിന്നിയറുന്നു�ത.

ഒരുത്തൻത�ന്റപ്രവൃത്തി�കാണ്ടു മറ്റുള്ളവർക്കു് ഒരു ഉപ�ദശ�ത്ത ദൃഷ്ടാന്ത�പ്പടുത്തി�ക്കാ

ടുക്കുന്നതും നിദർശനയു�ട ഒരു വക�ഭദം ത�ന്ന. ഉദാഹരണത്തിൽ രാജവി�ദ്വഷം എന്ന
തിനു് ചന്ദ്രവി�ദ്വഷം, നൃപവി�ദ്വഷം എന്നു് �ശ്ലഷം �കാണ്ടു രണ്ടർത്ഥം. ഇവി�ട ച�ന്ദ്രാ
ദയത്തിൽ ഇരുട്ടിനുണ്ടാകുന്ന നാശം, ‘രാജ�ദ്വഷം നന്നല്ല’ എന്നുള്ള ഉപ�ദശത്തിനു് ഉദാ
ഹരണമായിത്തീരുന്നുഎന്നു പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

45. മാനം �കവിട്ടു �പാവാനിടവരു�മവനും വാരുണീ�സവ�കാ�ണ്ട-

ന്നൂനം കൂടാ�ത �ലാകർക്കിതു�പാഴുതുപ�ദശത്തി�ന�ച്ചയ്തു�കാണ്ടു്

നാനാ�ലാകപ്രദീപപ്രഭതടവിടുമിപ്പത്മിനീപ്രാണനാഥൻ

താനും മാനം �വടിഞ്ഞച്ചരമശിഖരിയിൽ �ചന്നിതാ �ചർന്നിടുന്നൂ —കവിസഭാരഞ്ജനം.

ഇവി�ട മാനം �കവിടുക എന്നതി�ന ബഹുമാനം ഇല്ലാതാവുക എന്നുംആകാശത്തിൽ
നിന്നും മറയുക എന്നും �ശ്ലഷം �കാണ്ടു് രണ്ടർത്ഥം; അതു�പാ�ല വാരുണീ �സവ എന്ന
തിനു് മദ്യം �സവിക്കുക, പശ്ചിമദിക്കി�ന �സവിക്കുക എന്നു് �ശ്ലഷത്താൽ രണ്ടർത്ഥം.
സൂര്യനു് വാരുണീ �സവ (പശ്ചിമദിക് �സവ) എന്നുള്ള സംഗതി വാരുണീ�സവ (മദ്യ
�സവ) ആർക്കും മാനഹാനി�യ വരുത്തു�മന്നുള്ള ഉപ�ദശത്തിനു് ഉദാഹരണമായിത്തീ
രുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

46. ക്ഷീണി�ച്ചാഷധിനാഥനസ്തശിഖരം പ്രാപിച്ചിടു�ന്നക�താ

മാണിക്യപ്രഭ�നതി സൂര്യനരുണം മുൻപിട്ടുയർ�ന്നകതഃ

കാണിച്ചീവ്യസ�നാദയങ്ങ�ളാരുമിച്ചിദ്ദിവ്യ�ത�ജാദ്വ�യ

പ്രാണിക്കാത്മദശാന്ത�രഷു നിയമം ധാതാവു �ചയ്യുന്നി�ത —ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇവി�ട വിധി ഒ�ര കാലത്തിൽ ചന്ദ്രനു് അസ്തമയ�ത്തയുംസൂര്യനു് ഉദയ�ത്തയും കല്പിക്കു

ന്നതു�കാണ്ടു് �ലാകത്തിൽ ഒരുവനു വിപത്തു വരു�മ്പാൾ മ�റ്റാരുവനു സമ്പത്തും ഉണ്ടാ

വും എന്നു് ജനങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു�കാടുക്കുന്നതായി കവി സമർത്ഥിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മമാ�ലാ

പദ്യം 46. മാണിക്യപ്രഭൻ സൂര്യൻ അരുണം മുന്നിട്ടുയർന്നു് ഏകതഃ ഏതി എന്നു രണ്ടാം പാദത്തിൽ അന്വയം.

മാണിക്യപ്രഭയുള്ള സൂര്യൻ അരുണ�ന മുമ്പിൽ നിർത്തി ഒരുവ�ശ (ഉയർന്നു) വരുന്നു എന്നു് അർത്ഥ�യാ

ജന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ചിക്കു�മ്പാൾ ഈ മൂന്നാമതു പറഞ്ഞ നിദർശന ഗ�മ്യാൽ�പ്രക്ഷ ത�ന്ന എന്നു വന്നുകൂ

ടും. രണ്ടാമതു പറഞ്ഞതി�ന ജയ�ദവമതപ്രകാരം ‘ലളി�താപമ’ എ�ന്നാ ഉപമാപ്രകര

ണത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ‘ലക്ഷി�താപമ’കളു�ട ഒരു വക�ഭദ�മ�ന്നാ ഗണിക്കാവുന്ന

താകയാൽ നിദർശനയ്ക്കു് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാര�മ ഉള്ളൂ എന്നുസം�ക്ഷപം.

2.17 ദീപകം

39. അ�നക�മകധർമ്മത്തി-

ലന്വയിപ്പതു ദീപകം:

മദം�കാണ്ടാന�ശാഭിക്കു-

�മൗദാര്യം �കാണ്ടു ഭൂപതി.

അ�നകം വസ്തുക്കൾക്കു് ഒ�ര ധർമ്മത്തിൽ അന്വയം കല്പിക്കുന്നതു് ‘ദീപകം’. എമ്പ്രാ�ന്റ
വിളക്കത്തു വാര്യ�ന്റ അത്താഴം എന്ന രീതിയിൽ പ്രകൃതത്തി�ന്റ ഉപ�യാഗത്തിനായി
പറയുന്ന ധർമ്മം അപ്രകൃതത്തിനുകൂടി ഉപ�യാഗ�പ്പടുന്നു എന്നു അർത്ഥ�യാജന കല്പി
ച്ചു് ‘ദീപം �പാല�ത്തതു് ദീപകം’ എന്നു സംജ്ഞ �ചയ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. രാജവർണ്ണനരൂ
പമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഔദാര്യം �കാണ്ടു് ഭൂപതി �ശാഭിക്കും എന്ന പ്രകൃതവാക്യത്തി�ല
�ശാഭിക്കുംഎന്നക്രിയാപദം മദം �കാണ്ടാന (�ശാഭിക്കും)എന്നു്അപ്രകൃതവാക്യത്തിനു
കൂടി ഉപകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതാപ്രകൃതങ്ങൾക്കു രണ്ടിനും ധർമ്മം ഈ വിധം സാധാരണമാ
യി തീരുന്നതു�കാണ്ടു് അവയ്ക്കു തമ്മിൽ സാമ്യം ഗമ്യമായിത്തീരുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

47. ചാണക്കല്ലിലുരച്ച രത്ന,മമരിൽ പു�ണ്ണറ്റ വീരൻ, മദ-

ക്ഷീണൻ കുംഭികു�ലാത്തമൻ, കര �തളിഞ്ഞീടും ശരന്നിമ്നഗാ,

മീനാങ്കാർദ്ദിതയായ മങ്ക, കലയായ് �ശഷിച്ച �ദാഷാകരൻ,

ദാനത്താൽ ധനപുഷ്ടി�കട്ട നൃപനും കാർശ്യാൽ പ്രകാശിക്കു�മ —സ്വ.

ഇവി�ട ദാനത്താൽ ധനപുഷ്ടി�കട്ട നൃപൻ പ്രകൃതം. ചാണക്കല്ലിലുരച്ച രത്നം മുതലായവ
അപ്രകൃതങ്ങൾ. ഇവ�യ്ക്കല്ലാം കാർശ്യം �കാണ്ടു് പ്രകാശിക്കുക എന്ന ഒ�ര ധർമ്മത്തിൽ
അന്വയം �കാണ്ടു് അ�ന്യാന്യസാദൃശ്യത്തിനു പ്രതീതി വരുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

48. താപസന്മാരു�ടയും വാഹിനിമാരു�ടയും

�ശാഭ �തടീടും മഹാത്മാക്കൾ വംശത്തി�ന്റയും

ഉത്ഭവസ്ഥാനമ�ന്വഷി�ക്കണ്ട… —ഭാരതം.

അ�നകത്തിനു് ഏകധർമ്മാന്വയം വരുന്നിടത്തു് അ�നക�മന്നു പറയുന്നതു് (1) പ്രകൃ
തങ്ങൾ മാത്രം �ചർന്നിട്ടുള്ളതു് (2) അപ്രകൃതം മാത്രം �ചർന്നിട്ടുള്ളതു് (3) രണ്ടും കൂടി
കലർന്നുള്ളതു് എന്നു് മൂന്നു വിധത്തിൽ സംഭവിക്കാം. ആ മൂന്നു വിധവും ലക്ഷണവാക്യ
ത്തിൽ വിവക്ഷിതം ത�ന്ന. എന്നാൽ ചില ആലങ്കാരികന്മാർ ഉദാഹരിച്ച പ്രകാരം പ്രകൃ
താപ്രകൃതങ്ങളു�ട അ�നകങ്ങൾക്കുള്ള ഏകധർമ്മാന്വയത്തിനു മാത്ര�മ ‘ദീപകം’ എന്ന
�പർ �കാടുക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രകൃതങ്ങൾക്കു മാത്ര�മാ അപ്രകൃതങ്ങൾക്കു മാത്ര�മാ വരുന്നതിനു്

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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‘തുല്യ�യാഗിത’എ�ന്നാരുപുതിയ �പർ കല്പിക്കുന്നു.5 ലക്ഷണത്തി�ലപ്രധാനാംശങ്ങൾ
ക്കു് �ഭദമില്ലാത്തതിനാൽ ആ വിഭാഗം ഇവി�ട സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രകൃതങ്ങൾക്കു് മാത്രം
വരുന്നതിനു് ഉദാഹരണം:

49. കുമുദകുലമുലൂകവും മയങ്ങീ

കമലവനം കവിചിത്തവും �തളിഞ്ഞൂ

പ്രമദകൾമുഖമിന്ദുവും വിളർത്തൂ

തിമിരഭരാവൃതി മഞ്ഞുമങ്ങു മാഞ്ഞൂ. —സ്വ.

ഇതിൽ നാലു പാദത്തിലും ഓ�രാ ഉദാഹരണം കാൺക. പ്രഭാതവർണ്ണനം പ്രകൃതമാക
യാൽ കുമുദകുലാദിക�ളല്ലാം പ്രകൃതങ്ങൾ ത�ന്ന. അപ്രകൃതങ്ങൾ മാത്രമായുള്ളതിന്:

50. തുമ്പിക്കരത്തിനിഹ �താലിനു കട്ടി�കാണ്ടും

രംഭാദ്രുമത്തി�നാഴിയാത്ത തണുപ്പിനാലും

ആകാര�മാത്തളവിലും ലഭിയാ�ത�പായീ

അന്വംഗി ത�ന്റ തുടകൾക്കുപമാനഭാവം ! —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട നായികാവർണ്ണനത്തിൽ അപ്രകൃതങ്ങളായ തുമ്പിക്കരത്തിനും രംഭാദ്രുമത്തിനും

‘ഉപമാനഭാവാലാഭം’ എന്നഏകധർമ്മത്തിൽ അന്വയം.

40. മറിച്ച�നകം ക്രിയകൾ
�ക്കകകാരക�യാഗവും

വന്നാൽ ദീപകമായീടു-

�മന്നു �ചാല്ലുന്നി�ത ചിലർ

41. കീർത്തി �കൾക്കാം പണം �നടാ-

മാർത്തി തീർക്കാം രമിച്ചിടാം;

വിദ്വാന്മാരാം നരന്മാർക്കു

വിദ്യയാ�ലന്തു ദുർല്ലഭം?

ഈവിധമുള്ള ദീപകം ‘കാരകദീപകം’; ആദ്യം പറഞ്ഞത് ‘ക്രിയാദീപകം’. ഉത്ത�രാദാ

ഹരണത്തിൽ കരണകാരകത്തിനു് അ�നകക്രിയാന്വയം. �വ�റ കാരകങ്ങൾക്കു് ഉദാഹ

രണങ്ങൾ:

5 ധർ�മ്മക്യം വർണ്ണവസ്തുക്കൾ,-

ക്കവർണ്യങ്ങൾക്കു മാത്ര�മാ

�ചാന്നാലുണ്ടാമലങ്കാരം

തുല്യ�യാഗിതയായിടും — (കുവലയാനന്ദം).

പദ്യം 49. കാമ�കളീസന്ദർഭം കഴിഞ്ഞു�പായത്തിലുള്ള നിരാശ പ്രമദകളു�ട വിളർച്ചയ്ക്കു കാരണം. ‘പ്രമദ’ സാ

ഭിപ്രായപദം. തിമിരഭരാവൃതി = കുറ്റിരുട്ടി�ന്റ ആവരണം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2.18 കർത്താവിനു്:

51. ഭക്ത്യാ �സവിക്ക പൂജ്യാൻ, മരുവുക സഖി�യ�പ്പാൽ സപത്നീജനത്തിൽ,

ഭർത്താവിൻ വിപ്രിയം �ചയ്യരുതു നികൃത�യന്നാകിലും �കാപമൂലം

അത്യന്തം ഭൃത്യരിൽ വാഴുക സരളതയാ, ഗർവ്വമുൽസൃജ്യ�ഭാ�ഗ-

ഷ്വിത്ഥം സ്ത്രീകൾ ഭവിക്കുന്നിഹ ഗൃഹിണികളാ,യന്യഥാ �ഗഹബാധാഃ

 — ഭാഷാശാകുന്തളം.

2.19 അധികരണത്തിനു്:

52. കാറ്റുൾ�ക്കാ�ണ്ടാരു കീചകങ്ങൾ കുഴലൂതുന്നൂശ്രുതി�ക്കാത്ത�പാൽ

സംഘം �ചർ�ന്നാരു സിദ്ധമുഗ്ദ്ധമിഴിമാർ പാടുന്നു സങ്കീർത്തനം

മുറ്റും നിന്നിടിനാദമ�ങ്ങാരു മൃദംഗം�പാൽ മുഴങ്ങീടുകിൽ

സമ്പൂർണ്ണം സദിരി�ന്റ �മളമവി�ട സ്വാമിക്കു സന്ധിക്കു�മ. — �മഘദൂത്.

2.20 കർമ്മത്തിനു്:

53. മണപ്പിച്ചു ചുംബിച്ചു നക്കിക്കടിച്ചി-

ട്ടിണങ്ങാ�ത ദൂര�ത്തറിഞ്ഞാൻ കുരങ്ങൻ

മണി�ശ്രഷ്ഠ! മാ�ഴ്കാല്ല; നിന്നുള്ളു കാണ്മാൻ

പണി�പ്പട്ടുടയ്ക്കാഞ്ഞ�ത നി�ന്റ ഭാഗ്യം. — �കരളവർമ്മ വലിയ �കായിത്തമ്പുരാൻ.

ഇതു�പാ�ല �ശഷം കാരകങ്ങൾക്കും ഊഹിച്ചു�കാള്ളുക. കാരകദീപകത്തിൽ ഔപമ്യ

ത്തിനു് പ്രതീതി വരാത്തതിനാൽ ഇതു് സാമ്യമൂലകാലങ്കാരങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നില്ല. ഇതി

�ന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം വാസ്ത�വാക്ത്യലങ്കാരങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ �ചർക്കണം.6

2.21 അപ്രസ്തുതപ്രശംസ

42. അപ്രസ്തുതപ്രശംസാഖ്യ-
മപ്രസ്തുതമുരയ്ക്കതാൻ;

�സ്വരം മൃഗങ്ങൾ വാഴുന്നൂ

പരാരാധന�മന്നി�യ.

പദ്യം 51. കണ്വവചനം, ശകുന്തള�യാടു്, നികൃത = നിരസിക്ക�പ്പട്ടവൾ. അന്യഥാ = മറിച്ചാ�ണങ്കിൽ. ‘സ്ത്രീ

കൾ’ എന്ന കർത്താവിൽ ‘�സവിക്ക’ തുടങ്ങിയ അ�നകം ക്രിയകൾക്കു �യാഗം. ‘ഭൃത്യരിൽ അത്യന്തം സര

ളതയാ വാഴുക’ എന്നു മൂന്നാംപാദത്തിൽ അന്വയം.

പദ്യം 52. കീചകം = മുള. സിദ്ധമുഗ്ദ്ധമിഴിമാർ = സിദ്ധസ്ത്രീകൾ. സദിരു് = പാട്ടുക�ച്ചരി. ‘അവി�ട’ (ആ ദി

ക്കിൽ) എന്നഅധികരണകാരകത്തിൽ ‘കുഴലൂതുന്നു’ തുടങ്ങിയ അ�നകം ക്രിയകൾക്കു �യാഗം.

പദ്യം 53. മണി�ശ്രഷ്ഠ! = �ശ്രഷ്ഠമായ രത്ന�മ! ‘നി�ന്ന’എ�ന്നാരുകർമ്മംഅദ്ധ്യാഹരിക്കണം. അതിൽ ‘മണ

പ്പിക്കുക’ തുടങ്ങിയ അ�നകം ക്രിയകൾക്കു �യാഗം.

6 6-ആം കാരിക �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഏതാനും ചില സംബന്ധങ്ങൾ �കാണ്ടു് പ്രസ്തുത വൃത്താന്തത്തിനു് പ്രതീതിവരുംവിധ

ത്തിൽ അപ്രസ്തുതവൃത്താന്ത�ത്ത വർണ്ണിക്കുക ‘അപ്രസ്തുതപ്രശംസ’. രാജ�സവക�ന്റ

വാക്യമായ ഉദാഹരണത്തിൽ അപ്രസ്തുതമൃഗവൃത്താന്തവർണ്ണനം.

സാരൂപ്യസംബന്ധം �കാണ്ട് പ്രസ്തുതമായ പരാധീനവൃത്തികളു�ട നിന്ദയിൽ7 പര്യവസാ

നിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതവൃത്താന്ത�ബാധകങ്ങളായസംബന്ധങ്ങൾഇന്നവ�യല്ലാ�മന്ന് പൂർവാ

ചാര്യമതാനുസാ�രണ പരിഗണനം �ചയ്യുന്നു.

43. വി�ശഷത്തിന്നു സാമാന്യം

കാര്യത്തിന്നഥ കാരണം

ഇതു രണ്ടും മറിച്ചിട്ടും

തുല്യത്തിന്നിഹ തുല്യവും

പ്രകൃതത്തിന്നപ്രകൃത-

മഞ്ചുമാതിരിയിങ്ങ�ന.

(1) പ്രസ്തുതമായ വി�ശഷത്തിനു പകരം അപ്രസ്തുതമായ സാമാന്യം; മറിച്ച് (2) സാമാന്യ

ത്തിനു വി�ശഷം; (3) കാര്യത്തിന്നു കാരണം; (4) കാരണത്തിന്നു കാര്യം; (5) തുല്യ

ത്തിന്നുതുല്യം; ഇങ്ങ�നസാമാന്യവി�ശഷഭാവം, കാര്യകാരണഭാവം, സാരൂപ്യം, എന്ന്

മൂന്നു സംബന്ധങ്ങ�ള അടിസ്ഥാനമാക്കി അപ്രസ്തുതപ്രശംസ അഞ്ചുവിധമായി ചമയുന്നു.

ഇവയിൽ സാരൂപ്യനിബന്ധനമായതു മാത്ര�മ സാമ്യമൂലകാലങ്കാരങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു

ള്ളൂ. �ശഷം നാലും വാസ്ത�വാക്തിയിൽ �ച�രണ്ടവ�യന്നുസ്പഷ്ടമാകുന്നു.

സാരൂപ്യനിബന്ധനാപ്രസ്തുതപ്രശംസയ്ക്കു് പൂർവാചാര്യന്മാർ ‘അ�ന്യാക്തി’എന്നും ‘അന്യാ

പ�ദശം’ എന്നും പ്ര�ത്യകസംജ്ഞ �ചയ്തിട്ടുമുണ്ടു്.

അ�ന്യാക്തിയ്ക്ക് ഉദാഹരണം:

54. �തളു തുച്ഛ�മാരു കീടകം പരമി�തന്തു�ചയ്യു�മാരുറുമ്പി�ന

ക്കാളുമില്ല പണി �കാല്ലുവാനിതി�ന, വാഴു�മത്രയിതു വാഴ്കിലും;

ആളുകൾക്കു പുന�രന്തു �പടി,യവർ �പരു �കട്ടുമുട�നാടിടും;

കാളുമുഗ്രവിഷമുള്ള വാൽമുനയതി�ന്റ തീവ്രത കഥിപ്പ�താ! —അന്യാപ�ദശശതകം.

ഇവി�ട �തളി�ന്റ വാലി�ന വർണ്ണിക്കുന്നതു�കാണ്ട് ഖലൻ എത്രത�ന്ന നിസ്സാരനായാ

ലും അവ�ന്റ നാക്കി�ന എല്ലാവരും ഭയ�പ്പടും എന്നുള്ളസരൂപമായ ഉപ�ദശ�ത്ത കവി

വായനക്കാ�ര ധരിപ്പിക്കുന്നു.

വി�ശഷപ്രസ്താവത്തിൽ സാമാന്യകഥനത്തിനു്;

55. ത�ന്ദശം �ചന്നണവതിനു �ത �ചാല്ലുവാൻ മാർഗ്ഗമാ�ദൗ

സ�ന്ദശം �ചാന്നഥ സപദി ഞാൻ യാത്രയാക്കാം ഭവാ�ന

7 അന്യ�ര ആശ്രയിക്കുന്ന ദുർഭാഗ്യവാന്മാർ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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സ�ന്ദഹം �വണ്ട പരനുപകാരത്തിനാകാത്ത�തങ്കിൽ

കി�ന്ദഹം �കാ�ണ്ടാരു ഫലമിഹ പ്രാണിനാം �ക്ഷാണി തന്നിൽ? —മയൂരസ�ന്ദശം.

ഇവി�ട ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ‘നീ എനിക്കു�വണ്ടി ഈ കായ�ക്ലശം �ചയ്യുന്നതിനു മടിക്ക

രുതു്’ എന്ന വി�ശഷത്തിനു പകരം ‘പ�രാപകാരാർത്ഥമിദം ശരീരം’ എന്ന സാമാന്യം

നിർ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

സാമാന്യപ്രസ്താവത്തിൽ വി�ശഷകഥനത്തിനു്:

56. ജന�മല്ലാമുന്മുഖമാ-

യനി�മഷകളായ �നത്രപംക്തികളാൽ

മനമതി�ല�ന്താരു ഭാവാൽ

പനിമതി�ലഖാം വി�ലാക�ത…ഭിനവാം? — ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇവി�ട സ്പൃഹണീയമായ വസ്തുവിൽ ജനങ്ങൾക്കു് കൗതുകം �താന്നുന്നതു് അതു തനിക്കു

ലഭിക്കണ�മന്നുള്ളആഗ്രഹത്താലല്ല എന്ന സാമാന്യത്തി�ന്റസ്ഥാനത്തിൽ നൂതനചന്ദ്ര

കലാദർശനരൂപമായ വി�ശഷം പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കാര്യപ്രസ്താവത്തിൽ കാരണത്തിനു്:

57. കണ്ടീടാ�മ�ന്നാ�ടന്താണിവളു�ട വിധ�മ�ന്നാർത്തുഞാൻ പാർത്തിരു�ന്നൻ

മിണ്ടീടുന്നില്ലി�ത�ന്ത�ന്നാടു ശഠനിതി മൽക്കാന്തയും �കാപമാർന്നാൾ

അവ്യാപാരം മി�ഥാ വീക്ഷണചതുരമതാമായവസ്ഥാന്തരത്തിൽ

സവ്യാജം ഞാൻ ചിരി�ച്ച,നവൾ മമ ധൃതി �പാകും പ്രകാരം കരഞ്ഞാൾ

—അമരുകശതകം.

ഇവി�ട നായികയ്ക്ക് പ്രണയകലഹം ഏതുവിധം ശമിച്ചു എന്ന് കാര്യം പ്രസ്തുതമായിരി�ക്ക

കാരണം പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കാരണപ്രസ്താവത്തിനു്:

58. നാല്ക്കാലികൾക്കു�മാരു നാണമുദിക്കു�മങ്കിൽ

കുന്നിൻകുമാരിയു�ട കുന്തളകാന്തി കണ്ടാൽ

നിസ്സംശയം ചമരിമാർക്കറുമായിരുന്നു

വാലിൻവിലാസമതിലു�ള്ളാരു വത്സലത്വം — ഭാഷാകുമാരസംഭവം.

പദ്യം 55. നായകൻ സ�ന്ദശഹര�നാടു് ഉപക്രമമായി പറയുന്നതു്. തം + �ദശം — ത�ന്ദശം (ആ �ദശത്തു്).

കിം + �ദഹം — കി�ന്ദഹം. കിം — �ചാദ്യസൂചകമായ വാക്കു്. �ദഹം �കാണ്ടു കിം ഫലം എന്നു് അന്വയ

ഗതി.

പദ്യം 56. ആശ്രമകന്യക�യാടു സവി�ശഷതാല്പര്യം കാണിച്ച ദുഷ്യന്ത�ന മാഢവ്യൻ ആ�ക്ഷപിച്ചു. അതിനു

ദുഷ്യന്തൻ പറഞ്ഞമറുപടി. അനി�മഷ — ഇമയടയ്ക്കാത്ത. അഭിനവാം പനിമതി�ലഖാം വി�ലാക�തഎന്നു

നാലാംപാദത്തിൽ അന്വയം.

പദ്യം 57. അവ്യാപാരം — ഒന്നും �ചയ്യാ�ത. മിഥഃ (മി�ഥാ) — പരസ്പരം. ധൃതി — മനസ്സി�ന്റ കടുപ്പം. വീക്ഷ

ണചതുരമാതാം ആഅവസ്ഥാന്തരത്തിൽ എന്നു മൂന്നാംപാദത്തിൽ പരി�ച്ഛദം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇവി�ട പ്രകൃതമായ പാർവതീ�കശസൗന്ദര്യത്തിനു പകരംആ �കശസൗന്ദര്യദർശനനി

മിത്തമായി ചമരികൾക്കുണ്ടാകാമായിരുന്ന വാലിൻവിലാസത്തി�ല വാത്സല്യക്കുറവാകു

ന്നഅപ്രകൃതകാര്യ�ത്ത വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

അപ്രസ്തുതപ്രശംസയി�ല കാര്യകാരണഭാവത്തിൽ സാക്ഷാലുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ മാ
ത്രമല്ല, കാര്യത്തി�ന്റ കാര്യവും കാരണത്തി�ന്റ കാരണവും കൂടി വിവക്ഷിതമാവുന്നു.
എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

59. “കാളിന്ദീ!” “�ചാല്ലഗസ്ത്യാ” “ജലനിധിയിഹ

ഞാൻ �വരി�യ�ച്ചാന്ന�ത�ന്ത?”

“�ക�ളന്നാൽ നർമ്മദാ ഞാൻ; ത്വമപി പറ-

�യാലാമത്സപത്നീ�ട നാമം.”

“�കാണ്ടൽക്കാർവർണ്ണ�മ�ന്ത തവ?” “മഷികലരും

മാളവീബാഷ്പസംഗം-

�കാണ്ട�ത്ര!” “എന്തവർക്കി�ന്നാരഴൽ” “അയി,

കയർത്തീടിനാൻ കുന്ത�ളന്ദ്രൻ ! —സ്വ.

ഇതിൽ നാലാം പാദത്തിൽ മാളവികൾക്കു് എ�ന്താരാപത്തുണ്ടായി എന്ന �ചാദ്യത്തിനു്

ഉത്തരം, “�വധവ്യദുഃഖം” എന്നുള്ള സാക്ഷാൽ കാരണം പറയാ�ത അതിനും കാരണ

മായ കുന്തളരാജാവി�ന്റ �കാപ�ത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “കുന്തളരാജാവു് മാളവ�ദശ

�ത്ത ആക്രമിച്ചതിനു �ശഷം ആ �ദശം പിടി�ച്ചാ’ എന്ന �ചാദ്യത്തിനുത്തരമായ ഈ

�ശ്ലാകം ജയാനന്തരമുണ്ടായസമുദ്രനർമ്മദാസംഭാഷണരൂപമാകയാൽ കാര്യത്തി�ന്റ കാ

ര്യം നിബന്ധിക്കുന്നതിനും ഇതു് ഉദാഹരണമാകുന്നു.

പ്രസ്തുതം �കാണ്ട് �വ�റ ഒരു പ്രസ്തുത�ത്ത �ദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു് ‘പ്രസ്തുതാങ്കുരം’ എ�ന്നാ

രലങ്കാരം എന്നു് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ8 പറയുന്നതു് വാസ്തവത്തിൽ അപ്രസ്തുതപ്രശംസയിൽ

ത�ന്നഅന്തർഭവിക്കുന്നതാണ്.

പദ്യം 58. നാല്ക്കാലി…�മങ്കിൽ (നാല്കാലികൾക്കു നാണ�മന്ന വികാരം ഉണ്ടാകുമായിരു�ന്നങ്കിൽ). ചമരിമാർ

ക്കു്, കുന്നിൻ…കണ്ടാൽ, വാലിൽ…വത്സലത്വം നിസ്സംശയം അറുമായിരുന്നുഎന്നുഅന്വയം.

പദ്യം 59. നദിക�ളല്ലാം കടലി�ന്റ ഭാര്യമാർ എന്നു കവിസങ്കല്പം. അഗസ്ത്യൻ സമുദ്ര�ത്ത�ക�ക്കാട്ടി�ലടുത്തു

കുടിച്ചു എന്നു പുരാണം. ‘കാളിന്ദീ’ എന്നു വിളിച്ചതു സമുദ്രം. ‘അഗസ്ത്യാ കാര്യ�മന്താ�ണന്നു പറയൂ’ എന്നു

മറുപടി പറഞ്ഞതു നർമ്മദ. ഈക്രമത്തിൽ സംഭാഷണം തുടരുന്നു.

8 പ്രസ്തുതം രണ്ടി�ലാന്നായാൽ

�ദ്യാതിക്കിൽ പ്രസ്തുതാങ്കുരം,

വ�ണ്ട, മാലതിയുള്ള�പ്പാൾ

കണ്ടകി�ക്കത�യന്തി�നാ! (കുവലയാനന്ദം)

രണ്ടുപ്രസ്തുതങ്ങളുണ്ടായിരി�ക്ക ഒന്നു�കാണ്ടു മ�റ്റതു സൂചിപ്പിക്ക�പ്പട്ടാൽ പ്രസ്തുതാങ്കുരം. കലഹാന്തരിതയായ

സപത്നിയിൽ ആഭിമുഖ്യം വിടാത്ത നായകനു�മാത്തു് ഉദ്യാനവിഹാരം നടത്തുന്ന നായിക വണ്ടി�നാടു പറ

യുന്നതാണു് ഉദാഹരണവാക്യം. ഉദ്യാനസ്ഥിതിയിൽ ഭൃംഗവൃത്താന്തംപ്രസ്തുതം. നായികാവചനമായതിനാൽ

നായകവൃത്താന്തവും പ്രസ്തുതം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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3 അതിശ�യാക്തിവിഭാഗം

സാ�മ്യാക്ത്യലങ്കാരങ്ങ�ള വിവരിച്ചതിനു �ശഷം അതിശ�യാക്ത്യലങ്കാരങ്ങ�ള എടുക്കു

ന്നു. അതിശ�യാക്തിയു�ട സ്വഭാവം മുൻപുത�ന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഇനി അതി�ന്റ

വക�ഭദങ്ങ�ള�ച്ചാല്ലുന്നു:

44. ഇഹ �ഭദമ�ഭദത്തിൽ

�ഭദത്തിങ്കല�ഭദവും

തഥാ �യാഗമ�യാഗത്തിൽ

�യാഗത്തിങ്കല�യാഗവും.

45. കാര്യ�ഹതുക്ക�ളാന്നിക്ക
ക്രമ�ദശങ്ങൾ �തറ്റുക

ഇത്യാദ്യതിശ�യാക്തിക്കു

പല �ഭദങ്ങൾ വന്നിടും.

(1) �ഭദമില്ലാത്തിടത്തു് �ഭദം കൽപ്പിക്കുക; (2) �ഭദമുള്ളിടത്തു് �ഭദ�ത്ത ഗണിക്കാതിരി

ക്കുക; (3) ഉള്ളതി�ന ഇല്ലാതാക്കുക; (4) ഇല്ലാത്തതി�ന ഉ�ണ്ടന്നു് സിദ്ധാന്തിക്കുക;

(5) കാര്യകാരണങ്ങൾക്കു് ഒന്നിച്ചു് പ്രവൃത്തി; (6) അവയ്ക്കു് പൗർവാപര്യക്രമം �ഭദ�പ്പടുക

(എന്നു�വച്ചാൽ കാര്യം മുൻപിലും കാരണം പിൻപിലും ജനിക്കുക); (7) അവയ്ക്ക് �ദശ�ഭ

ദം വരിക (എന്നു�വച്ചാൽ കാരണ�മാരിടത്തും കാര്യം മ�റ്റാരിടത്തുമായി�പ്പാവുക) എന്ന

മാതിരി പലമട്ടിൽ അതിശ�യാക്തി ഉളവാകും.

ഇവ�യ്ക്കല്ലാറ്റിനും പ്ര�ത്യകം �പർ �കാടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല. �പരുള്ളവയ്ക്കു് ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങ�ള

പറയുന്നു:

3.1 �ഭദകാതിശ�യാക്തി

46. �ഭദം �ചാന്നാല�ഭദത്തിൽ

�ഭദകാതിശ�യാക്തിയാം:

അന്യാദൃശം ത�ന്ന�യാർത്താ-

ലിന്നൃപ�ന്റ പരാക്രമം.

ഇവി�ട പ്രസ്തുതനായ നൃപനിലുള്ള പരാക്രമം മറ്റു നൃപന്മാരിലുള്ളതി�നക്കാൾ വാസ്തവ

ത്തിൽ വ്യത്യസ്തമ�ല്ലങ്കിലും അനന്യസാധാരണമാ�ണന്നു് പറയുകയാൽ �ഭദമില്ലാത്തിട
ത്തു് �ഭദകല്പന. �വ�റ ഉദാഹരണം;

60. ഓജസ്സൂർജ്ജസ്വലമുലകിലി�ല്ലവമന്യാംഗനാനാം

�തജ�സ്സാ�ടാത്തുടലിനിതു�പാലാർക്കു സൗന്ദര്യ�മാർക്കിൽ

സൗജന്യ�ത്തപ്പറകിലതസാധാരണം ത�ന്നയാ�ണ,

രാജന്യസ്ത്രീമണിയു�ട ഗുണൗഘങ്ങളന്യാദൃശങ്ങൾ. —മ.സ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�വ�റയും ഉദാഹരണം:

61. സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടു �പ�ട്ടന്നിവളുരുതരശൃംഗാരനാം മാരനാ�ലാ

പുഷ്ടശ്രീ�സാമനാ�ലാ പുനരിഹ മധുമാസത്തിനാ�ലാ നിനച്ചാൽ

മുട്ടാതീ �വദപാഠാൽ വിഷയരുചി കുറഞ്ഞു�ള്ളാരാദ്യൻമുനിക്കീ-

മ�ട്ടാക്കും ചാരുരൂപം മഹിമ�യാടു ചമച്ചീടുവാൻ �പ്രൗഢിയു�ണ്ടാ?

—�കാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി (വിക്ര�മാർവ്വശീയം).

ഇവി�ട ഉർവ്വശിയു�ട രൂപലാവണ്യം കണ്ടിട്ടു് അവ�ള സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാവു് സാധാരണ

ബ്രഹ്മാവല്ല, ചന്ദ്രാദികളി�ലാരുവനായിരിക്കണ�മന്നു് സ�ന്ദഹിക്കുന്നതിനാൽ �ഭദമില്ലാ

ത്തിടത്തു് �ഭദം കല്പിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

3.2 രൂപകാതിശ�യാക്തി

47. നിഗീര്യാധ്യവസാനം താൻ
രൂപകാതിശ�യാക്തിയാം:

സ�രാജയുഗളം കാൺക

ശരങ്ങൾ �ചാരിയുന്നിതാ.

ഉപമാ�നാപ�മയങ്ങൾക്കു്അ�ഭദം കല്പിച്ചു് ഉപ�മയ�ത്തകാണിക്കാ�തഅതി�ന്റസ്ഥാ
നത്തു് ഉപമാന�ത്തത്ത�ന്ന പ്ര�യാഗിക്കുന്നതിനു് നിഗീര്യാധ്യവസാനം എന്നു �പർ.9

ഉപമാ�നാപ�മയങ്ങൾക്കുള്ള �ഭദ�ത്ത വകവയ്ക്കായ്ക �കാണ്ടു് ഇതു് �ഭദത്തിങ്കല�ഭദമാ
കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിൽ �നത്രസ�രാജയുഗളം കടാക്ഷശരങ്ങ�ള �ചാരിയുന്നു എന്നു
പറ�യണ്ടിടത്തു് ഉപ�മയങ്ങളായ �നത്രകടാക്ഷങ്ങ�ള വിട്ടിട്ടു് ഉപമാനങ്ങളായ സ�രാജ
യുഗളശരങ്ങ�ള മാത്രം നിർ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

62. കാറിൻ�ചാട്ടിൽ ക�ലശ�പ്പാളി, തിര, കരിമീനങ്ങൾ, താഴ�ത്താ�രള്ളിൻ

താരും, �ച�ന്താണ്ടി, മുക്താവലി മുകുരദരം, �വണ്ണിലാ,വിന്ദുബിംബം

�മരുക്കു,ന്നഭ്ര,�മന്നല്ലസിത ഭുജഗ�സാപാനകൂപം, മണൽത്തി-

ട്ടാ�രാമൽക്കാഞ്ചനത്തൂണുകളിവതളിരി�ന്മാളി�ലാ�ന്നാന്നുകാണാം. —ഭൂതിഭൂഷചരിതം.

ഇതിൽ കാറു് മുതലായ വസ്തുക്കൾ അതുകൾക്കു് ഉപ�മയങ്ങളായ തലമുടി തുടങ്ങിയ അം
ഗങ്ങ�ള കുറിക്കുന്നു. �വ�റയും ഉദാഹരണം:

പദ്യം 60. (1) ഏവം ഉലകിലില്ല. (2) ഇതു�പാൽ ആർക്കു്? (ആർക്കുമില്ല.) (3) അസാധാരണം; (4) അന്യാദൃ

ശം; ഇവയാണു് യഥാക്രമം നാലു പാദങ്ങളി�ലയും �ഭദകല്പനകൾ.…
9 ഈനിഗീര്യാധ്യവസാനം ത�ന്ന രൂപകാതിശ�യാക്തി.

പദ്യം 62. ക�ലശ�പ്പാളി — ചന്ദ്രക്കല (�നറ്റി). തിര (പുരികം). കരിമീൻ (കണ്ണു്). എള്ളിൻതാരു് (മൂക്കു്). �താ

ണ്ടി (ചുണ്ടു്). മുക്താവലി (പല്ലുകൾ). മുകുരം (കവിൾ). ദരം — ശംഖു് (കഴുത്തു്). നിലാവു് (പുഞ്ചിരി). ഇന്ദു

(മുഖം). �മരു (സ്തനം). അഭ്രം — ആകാശം (വയറു്). അസിതഭുജംഗം — കറുത്ത പാമ്പു് (�രാമാളി). �സാ

പാനം — പടി (ത്രിവലി). കൂപം — കുഴി (നാഭി). മണൽത്തിട്ടു് (ജഘനം). കാഞ്ചനത്തൂണു് (തുട). തളിർ

(പാദം) ഇവ�യല്ലാം നിഗീര്യാധ്യവസാനം ത�ന്ന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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63. മുത്തിന്നും പവിഴത്തിന്നും നടുവിലാണുല്പത്തി �തനിന്നു പി-

ന്നത്താ�രാ ഭരവാഹി മാത്ര,മിവയും �ചരുന്ന�താ ചന്ദ്രനിൽ;

ആഴിക്കുള്ളതിലല്ല ചന്ദ്രന,വനും ശംഖാണു വാനല്ല�ഹാ!

വാഴു�ന്നട,മിതിത്രയും സുമുഖി�യ പാർത്താലുടൻ വ്യക്തമാം. —സ്വ.

ഇതിൽ നിഗീര്യാധ്യവസാന�ത്താടു �ചർന്നു് അപഹ്നവം കൂടി ഉ�ണ്ടന്നു് വി�ശഷം.10

3.3 സംബന്ധാതിശ�യാക്തി

48. അ�യാഗത്തിങ്ക�ല �യാഗം

സംബന്ധാതിശ�യാക്തിയാം;

മുട്ടുന്നു മതിബിംബത്തിൽ

�മാടി�യാടിഹ �മടകൾ.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

64. ഉണ്ണിയുണ്ടായ സ�ന്താഷം �കാണ്ടുടൻ

പുണ്യ�ലാകായ ഭൂതി �കാടുക്കയാൽ

ആലവട്ടം കുട തഴ�യന്നി�യ

�ശഷിച്ചി�ല്ലാന്നും ഭൂപനു; �ഗാവിന്ദ! —രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം.

3.4 അസംബന്ധാതിശ�യാക്തി

49. അ�യാഗം �ചാല്ക �യാഗത്തി-

ല�യാഗാതിശ�യാക്തിയാം;11

ത്വല്പാദ�സവയുള്ള�പ്പാൾ

കല്പപാദപമല്പമാം.

ഉദാഹരണം:

65. മൽക്ക�ളബരമതിൽക്കുളിച്ചധിക�മാക്കുമീയഴക�താ�ക്കയും

മുഷ്ക്കുവിട്ടുടനടുക്കൽവന്നു നിജദൃക്കിലാക്കിടുകിലർക്കനും

ഉൽക്കടൻ മദന�നാർക്കിലശ്വി ശശി ശക്ര�നന്നിവര�താ�ക്കയും

തക്ക�മാടഹഹ! �വക്ക�മാടി മലപുക്കിടാ�ത തല �പാക്കിടാ. — �വണ്മണിമഹൻ.

പദ്യം 63. നായികാമുഖവർണ്ണന. �തൻ പൂവിലാണ�ല്ലാ ഉണ്ടാ�കണ്ടതു്. ഇവി�ട മുത്തിനും പവിഴത്തിനും ഇട

യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അവ മൂന്നും ചന്ദ്രനിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനാക�ട്ട സമുദ്രത്തിലല്ല, ശംഖി

�ന്മൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. മുത്തു് (പല്ലു്), പവിഴം (ചുണ്ടു്), �തൻ (അധരരസം), ചന്ദ്രൻ (മുഖം), ശംഖു് (കഴുത്തു്)

ഇവയിൽ നിഗീര്യാധ്യവസാനം. പൂവു് �തനിന്നുജന്മസ്ഥാനമല്ല. ഭരവാഹി (ചുമട്ടുകാരൻ) മാത്രംഎന്നും ചന്ദ്ര

�ന്റ വാസസ്ഥലംആഴിയല്ല ശംഖാണു് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തു് അപഹ്നവം.

10അപഹ്നുതി �നാക്കുക.
11 അ�യാഗാതിശ�യാക്തി-

അസംബന്ധാതിശ�യാക്തി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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3.5 �ഹത്വതിശ�യാക്തി

50. അ�ഭദം കാര്യ�ഹതുക്കൾ-
�ക്കങ്കി�ലാ �ഹതുവാമത്;

മുക്കണ്ണൻതൻ പുണ്യമാകും

�മക്കണ്ണി തുണ �ചയ്യണം.

കാര്യകാരണങ്ങൾക്കു് അ�ഭദം �ചയ്യുന്നതു് ‘�ഹത്വതിശ�യാക്തി’: ഉപമാ�നാപ�മയ
ങ്ങൾക്കായാൽ രൂപകം; ഉപ�മയത്തിനു പകരം ഉപമാന�ത്ത നിർ�ദ്ദശിക്ക രൂപാകാ
തിശ�യാക്തി; എന്നു് മൂന്നലങ്കാരങ്ങൾക്കും തങ്ങളിൽ �ഭദം. പ്രകൃ�താദാഹരണത്തിൽ
മുക്കണ്ണനു് പുണ്യത്താൽ ലഭിച്ച �ദവി പുണ്യരൂപമായിത്ത�ന്ന കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
�വ�റ ഉദാഹരണം;

66. പുരികുഴൽ നികരത്തിൽ പൂനിലാവി�ന്റ വിത്തും

പുരികലതയി�ലാമൽകാമസാമ്രാജ്യസത്തും

പരിചി�നാടു ധരിക്കും പർവ്വതാധീശനുള്ള-

പ്പരമസുകൃതവല്ലി�ക്ക�പ്പാഴും കൂപ്പിടു�ന്നൻ. —ച. രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ.

�വ�റയും ഉദാഹരണം;

67. അമ്പ�ത്താന്നക്ഷരാളീ കലിതതനുല�ത! �വദമാകുന്ന ശാഖി-

�ക്കാമ്പത്ത�മ്പാടു പൂക്കും കുസുമതതിയി�ലന്തുന്ന പൂ�ന്തൻകുഴ�മ്പ!

�ച�മ്പാൽത്താർബാണഡംഭപ്രശമനസുകൃ�താപാത്ത�സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മീ-

സമ്പ�ത്ത! കുമ്പിടു�ന്നൻ കഴലിണ വലയാധീശ്വരീ വിശ്വനാ�ഥ! —മഹിഷമംഗലം.

ധർമ്മധർമ്മികൾക്കു് അ�ഭദാധ്യവസായം �ചയ്യുന്നതിനു് ധർമ്മാതിശ�യാക്തി�യന്നു �പ

രിടാം. ഉപമാ�നാപ�മയത്വ�മാഴിച്ചുള്ള മറ്റു സംബന്ധങ്ങൾക്കു് സാദ്ധ്യവസായലക്ഷണ

�കാണ്ടു്12 �ചയ്യുന്നഅ�ഭദാ�രാപ�മല്ലാം അതിശ�യാക്തി ത�ന്ന. �ഭദത്തിങ്കല�ഭദത്തി

നു് �വ�റയും �വചിത്ര്യങ്ങളുണ്ടു്.

3.6 ഉ�ല്ലഖം

പദ്യം 65. കാമതിലകം ഭാണത്തി�ല വിടനായക�ന്റ വാക്യം; സ്വശരീരസൗന്ദര്യപ്രശംസ. അശ്വി — അശ്വി

നികളിൽ ഒരുവൻ. (അശ്വിനികൾ അതിസുന്ദരന്മാ�രന്നു പുരാണസങ്കല്പം). അർക്കാദികൾക്കു് മലകയറാ

�തയും തല�പാക്കാ�മന്നിരി�ക്ക തല �പാക്കുകയി�ല്ലന്നു് അസംബന്ധാതിശ�യാക്തി.

‘�ഹതു’ എന്നുംഈഅലങ്കാരത്തിനു് �പരുണ്ടു്.

പദ്യം 66. പർവ്വതാധീശനു സുകൃതത്താൽ ലഭിച്ച �ദവി. — പാർവ്വതി. സുകൃതം �ഹതു, �ദവി കാര്യം. അവയ്ക്കു്

അ�ഭദം.

പദ്യം 67. �നഷധംചമ്പുവി�ല മംഗളാചാരണം. വലയാധീശ്വരി — തിരുവളങ്ങാട്ടു ഭഗവതി (ഊരകത്തമ്മ).

�ച�മ്പാൽത്താർബാണൻ — കാമ�ദവൻ. �ച�മ്പാൽ .....ശമനൻ = ശിവൻ. �ച�മ്പാൽ ..... ലക്ഷ്മീ സമ്പ

ത്താൽ ലഭിച്ച �ദവി (പാർവ്വതി). സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മീസമ്പത്തു് �ഹതു, പാർവ്വതി കാര്യം. അവയ്ക്കു അ�ഭദം.

12 160-ആം കാരിക (വ്യാഖ്യാനം) 3-ആമതു് എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡിക �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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51. ഉ�ല്ലഖ�മാന്നി�നത്ത�ന്ന

പലതായ് നിനയ്ക്കുകിൽ;

കാമ�നന്നിവ�ന സ്ത്രീകൾ

കാല�ന�ന്നാർത്തു �വരികൾ.

പല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വസ്തുവി�ന അവയി�ലാ�രാന്നി�ന പ്രമാണിച്ചു് ഓ�രാന്നാക്കി

കല്പിക്കുന്നതു് ‘ഉ�ല്ലഖം’. ലക്ഷ്യത്തിൽ സൗന്ദര്യപരാക്രമയുക്തനായ നായക�ന സ്ത്രീകൾ
സൗന്ദര്യം പ്രമാണിച്ചു കാമനായിട്ടും ശത്രുക്കൾപരാക്രമം പ്രമാണിച്ചു കാലനായിട്ടും ഗണി
ച്ചതായി പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

68. മല്ലന്മാർക്കിടിവാൾ, ജനത്തിനരചൻ, മീനാങ്ക�നണാക്ഷിമാർ-

ക്കില്ലത്തിൽ സഖി വല്ലവർ,ക്കരി ഖലർ,ക്കന്നന്ദ�നാ നന്ദനൻ;

കാലൻ കംസനു, �ദഹികൾക്കിഹ വിരാൾ,ജ്ഞാനിക്കു തത്ത്വംപരം

മൂലം വൃഷ്ണികുലത്തി�നന്നു കരുതീ മാ�ലാകരക്കണ്ണ�ന. —സ്വ.

3.7 അക്രമാതിശ�യാക്തി

52. കാര്യ�ഹതുക്ക�ളാന്നിച്ചാ-
ലക്രമാതിശ�യാക്തിയാം;

വർഷം തുടർന്നു പാന്ഥസ്ത്രീ

മിഴിയും മുകിലും സമം.

ഇവി�ട മുകിൽ വർഷിക്കുന്നതാണു്13 പാന്ഥസ്ത്രീകൾക്കു് കരയുവാനുള്ള കാരണം. ഇതു
രണ്ടും ഒന്നിച്ചു് നടന്നതായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

69. നിന്നസിയസുഹൃന്നൃപനും

മന്നവ! �വടിയുന്നു �കാശ�മാന്നിച്ചു;

സമ�മവ! വിറയ്ക്കുന്നൂ

പദ്യം 68. കംസസദസ്സി�ലക്കു കയറി�ച്ചന്ന കൃഷ്ണൻ വർണ്ണ്യം. ഇതിൽ ഇടിവാൾ, മീനാങ്കൻ, കാലൻ, മൂലം

എന്നിവ രൂപകസ്പൃഷ്ടം. �ശഷം ശുദ്ധം. കാരികയി�ല ഉദാഹരണത്തിലും കാലൻ, കാമൻ ഇവ രൂപകസ്പൃ

ഷ്ടം. �കവലശുദ്ധമായും ഉ�ല്ലഖം വരാം.

പ്രിയ�നന്നിവ�ന�ഗ്ഗാപികൾ

ശിശു�വന്നായ് വൃദ്ധരീ,ശ�നന്നമരർ;

നാരായണ�ന�ന്നാർത്താർ

ഭക്തർ, പരബ്രഹ്മ�മന്നു �യാഗികളും. —സാ. ദർപ്പണം.

ഈ ഉദാഹരണങ്ങ�ളല്ലാം ഗ്രഹീതൃ�ഭദത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന ഉ�ല്ലഖങ്ങൾ. വിഷയ�ഭദത്താലും ഈ അല

ങ്കാരം വരാം. ഉദാഹരണം:

കണ്ടാൽ ശരിക്കും കടലിന്മകൾ, നാവിളക്കി-

�ക്കാണ്ടാൽ സരസ്വതി, കൃപാണി�യടുത്തു വന്നാൽ

വണ്ടാറണിക്കുഴലി ദുർഗ്ഗ,യിവണ്ണമാരും

�കാണ്ടാടുമാറു പലമട്ടു രസിച്ചിരുന്നു.

13 ദൂര�ദശഗമനം �ചയ്യുന്ന (പാന്ഥൻ) നായക�ന്റ വിരഹിണിയായ ഭാര്യ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ക്ഷമയുമു�പക്ഷിച്ചിടുന്നു യുഗപദ�ഹാ!

3.8 അത്യന്താതിശ�യാക്തി

53. �ഹതുവിൻ മുന്ന�മ കാര്യം

അത്യന്താതിശ�യാക്തിയാം;

മാനം �പായ് മുന്ന�മ കാന്തൻ

പി�ന്നത്താൻ സാന്ത്വ�മാതിനാൻ.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

70. മുന്നംത�ന്ന മ�ഹശി! മർത്ത്യനിഹ �കളുഗ്രാർത്തിവീചിച്ഛടാ-

സാന്നി�ദ്ധ്യാൽബ്ബണമാം ഭവാർണ്ണവമതിൻ പാരം കടക്കുന്നി�ത;

പി�ന്നത്താൻ കലശാംബുരാശിവിലസൽക്ക�ല്ലാലപാരമ്പരീ-

സന്നാഹം കലരുന്ന നിൻകടമിഴി �പ്രക്ഷയ്ക്കവൻ ലക്ഷ്യമാം. —സ്വ.

3.9 അസംഗതി

54. �ഹതു�വാന്നിൽ കാര്യ�മാന്നി-

�ലന്നുവന്നാലസംഗതി;

�കാണ്ടലുണ്ടു വിഷം മൂർച്ഛ-

പൂണ്ടു�പായ് പാന്ഥനാരിമാർ.

കാരണ�മാരിടത്തിരി�ക്ക കാര്യം അതി�നാടു് സംബന്ധിക്കാത്ത മ�റ്റാരിടത്തായി�പ്പാ
യാൽഅസംഗതി. ഉദാഹരണത്തിൽ കാരണമായ വിഷപാനം �മഘത്തിനും കാര്യമായ
മൂർച്ഛ പാന്ഥസ്ത്രീകൾക്കും പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിഷം ജല�മന്നും ഗരള�മന്നും �ശ്ലഷം
�കാണ്ടു സിദ്ധി. �മഘം കാർ�കാണ്ട�പ്പാൾ വിരഹിണികൾ മൂർച്ഛിച്ചു എന്നു തത്ത്വം.
�വ�റ ഉദാഹരണം:

71. ദീനത �കവിട്ടു ദൂരത്തുനി�ന്നാരു

കാനനം തന്നിലപ്പാവകൻ താൻ;

�വന്തതു കാൺക പുരന്ദരമാനസം;

ചിന്തിച്ചു കാൺകിൽ വിചിത്രമ�ത്ര. —കൃ. ഗാ.

പദ്യം 69. രാജസ്തുതി: അസുഹൃന്നൃപൻ = ശത്രുരാജാവു്. അസി = വാളു്. �കാശം = ഉറ, ഭണ്ഡാരം എന്നും. നി

ന്നസി �കാശം �വടിയുന്നു; അസുഹൃന്നൃപനും �കാശം �വടിയുന്നു. (അവരു�ട ജീവൻ ഭൗതികശരീര�മന്ന

ഉറ വിട്ടു് ഉയർന്നു�പായി എന്നും അർത്ഥംആവാം.) ഒന്നിച്ചു് = ഒപ്പം. ക്ഷമ ഉ�പക്ഷിക്കുക = അസി പക്ഷ

ത്തിൽ ക്ഷമ�കടു കാണിക്കുക. ശത്രുരാജപക്ഷത്തിൽ ഭൂമി�യ ഉ�പക്ഷിക്കുക. (മരിക്കുക). യുഗപത് +

അ�ഹാ = യുഗപദ�ഹാ. യുഗപത് = ഒരുമിച്ചു്.

പദ്യം 70. മ�ഹശി = മ�ഹശ�ന്റ (ശിവ�ന്റ) പത്നി. ഉഗ്രാ…ബ്ബണം = കഠിനദുഃഖതരംഗപരമ്പരയു�ടസാന്നിദ്ധ്യ

ത്താൽ ഭീകരം. കലശാം…സന്നാഹം = പാൽക്കടലി�ല തിരമാലക്കൂട്ടത്തി�ന്റ ഭംഗി. �ദവീകടാക്ഷം �ഹതു.

ഭവാർണ്ണവതരണം കാര്യം. �ദവീകടാക്ഷം അതിശീഘ്രത്തിൽ മുക്തിയരുളുന്ന�തന്നു ധ്വനി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�വ�റ ഉദാഹരണം:

72. ഏഷണിക്കാരനാം പാമ്പിൻ

വിഷം വിഷമ�മത്രയും

കടിക്കു�മാരുവൻ കാതിൽ

മുടിയും മ�റ്റാരാളുടൻ. —സ്വ.

3.10 വിഭാവന

55. കാര്യം കാരണ�മ�ന്ന്യതാൻ
വരുന്നതു വിഭാവന;

മന്ദനു കാശുകിട്ടീടിൽ

മദ്യപിക്കാ�ത മത്തനാം.

പ്രസിദ്ധകാരണം കൂടാ�ത ത�ന്ന കാര്യമുണ്ടാകുന്നതു് വിഭാവന. �വ�റ ഉദാഹരണം:

73. പ്രിയാ�ശ്ലഷം വി�ട്ടൻ തനുവിതു ചടയ്ക്ക�ട്ട മിഴിയി-

ന്നിയ�ന്നാ�ട്ട കണ്ണീരവ�ളയിഹ കാണാഞ്ഞതുവശാൽ

വി�യാഗം കൂടാതാമൃഗമിഴിയുമായ്ക്കാലമനിശം

നയിക്കും നീ�യന്തിനുടനിഹ തപിക്കുന്നു മന�മ! — മാളവികാഗ്നിമിത്രം.

വിഭാവനയ്ക്കു് ആറുമാതിരി �ഭദങ്ങൾ കുവാലയാനന്ദത്തിൽ കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അവ സാ

മാന്യലക്ഷണാക്രാന്തങ്ങളാകയാൽ ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.14

3.11 വി�ശ�ഷാക്തി

56. വി�ശ�ഷാക്തി ജനിയ്ക്കാകിൽ
കാര്യം �ഹതുവിരിക്ക�വ;

കുറഞ്ഞില്ല ഹൃദി �സ്നഹം

പദ്യം 71. ഖാണ്ഡവദാഹം സന്ദർഭം; പാവകൻ ദൂരത്തുള്ള കാനനത്തിൽ �വന്ത�താ, പുരന്ദരമാനസം. ത�ന്റ

സുഹൃത്തു മരിച്ചാ�ലാ എന്നു് ഇന്ദ്ര�ന്റ മനസ്സു നീറി എന്നു താല്പര്യം.

പദ്യം 73. അഗ്നിമിത്ര�ന്റ സ്വഗതം: പ്രിയാ�ശ്ലഷം വിട്ടു് = പ്രിയ�യ (മാളവിക�യ) ആ�ശ്ലഷിക്കാൻ കിട്ടായ്ക

�കാണ്ടു്. മൃഗമിഴി = സുന്ദരി. അനിശം = എല്ലാ�യ്പാഴും. തനു ചടയ്ക്കാനും മിഴി കണ്ണീരിയലാനും കാരണമു

ണ്ടു്. എന്നാൽ നായികയുമായി ഒരിക്കലും വി�യാഗമില്ലാത്ത മന�സ്സന്തിനു തപിച്ചു എന്നു വിഭാവന.

14 കാരണാഭാവത്തിന്നു കാര്യസിദ്ധി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അകാരണം. വിരുദ്ധ കാരണം, പ്രതിബദ്ധകാര

ണം, അസമഗ്രകാരണം ഇവയിൽ നിന്നുകാര്യങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതും വിഭാവനകൾ ത�ന്ന. കാര്യത്തിൽനിന്നു

കാരണം ജനിക്കുന്ന വിചിത്രമാ�യാരു വിഭാവനയാണു് ആറാമ�ത്തതു്. അതിനുദാഹരണം:

കുന്നി�ന്മൽ വള്ളിയുണ്ടാകാം;

കുന്നുണ്ടാകില്ല വള്ളി�മൽ;

എന്നാ�ലാ രണ്ടു കുന്ന�ല്ലാ

�പാങ്ങീ സൗവർണ്ണവല്ലി�മൽ.

സുന്ദരികളു�ട ശരീരത്തിനു വള്ളി ഉപമാനമാണു്. സ്തനങ്ങൾക്കു കുന്നും. ഇവി�ട രൂപകാതിശ�യാക്തിയും

ഉണ്ടു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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സ്മരദീപം ജ്വലിക്കിലും.

വിഭാവനയ്ക്കു് വിപരീതം ‘വി�ശ�ഷാക്തി’. ലക്ഷ്യത്തിൽ, ദീപം ജ്വലിക്കു�മ്പാൾ �സ്നഹ

ത്തിനു് (എണ്ണയ്ക്കു്) ക്ഷയം വ�രണ്ടതാണു്. അതി�ല്ലന്നു വർണ്ണിച്ചിരിക്കയാൽ, വി�ശ�ഷാ

ക്തി. എണ്ണഎന്നും �പ്രമം എന്നും �സ്നഹപദത്തിൽ �ശ്ലഷം. �വ�റ ഉദാഹരണം:

74. ശുദ്ധദ്വിജസമീപത്തിൽ

നിത്യം �ചർന്നു വസിക്കിലും

അധ�ര രാഗസംബന്ധ-

�മാഴിയുന്നി�ല്ലാരിക്കലും. —�ക.സി. �കശവപിള്ള (സുഭാഷിതരത്നാകരം).

�വ�റയും ഉദാഹരണം.

75. പല്ലുകളിളകീടുന്നൂ

തലമുടി�യല്ലാം �വളുത്തു ചമയുന്നൂ

കണ്ണുകളിരുളാർന്നീടു-

�ന്നന്നാലും ശ്രീവധൂവശം ചിത്തം. —�ക.സി. �കശവപിള്ള (സുഭാഷിതം).

3.12 വ്യാഘാതം

57. വ്യാഘാതമിഷ്ടകാര്യത്തിൻ-

കാരണം താൻ വിരുദ്ധമാം

കാര്യ�ത്തയുളവാക്കുന്നു-

�വന്നു സാധിക്കുകിൽ പരൻ:

58. ഭൂഷണം സജ്ജനത്തിന്നു

ദൂഷണം ഖലകല്പിതം

�ദാഷമ�ല്ലാ ഖലൻ ത�ന്റ

ദൃഷ്ടിയിൽ ഗുണ�മാക്ക�വ

ഒരുവൻ തനിക്കു് ഇഷ്ടമായ കാര്യത്തിനു കാരണമായി വിവക്ഷിക്കുന്ന സംഗതി�യത്ത
�ന്ന മ�റ്റാരുവൻ അതിനു വിപരീതമായ കാര്യത്തിനു കാരണമാക്കി സമർത്ഥിക്കുന്നതു്
‘വ്യാഘാതം’. �വ�റ ഉദാഹരണം:

76. തീരംതിങ്ങും തമാലത്തളിരുകൾ വനമാർന്നുഗ്രയാ�ദാഗണത്താ-

�ല�റ �ക്ഷാഭിച്ച നാലാഴികളു�ട മറുതീരംവ�രബ്ഭൂമിപന്മാർ

പാരം വന്ദിച്ചു പൂമാലക�ളാടു സമമായ് ചൂടു�വാരാജ്ഞ�യന്നിൽ

തീ�ര�ത്തറ്റുന്നമൂലം തവ വിനയമണിപ്രാഭവം കാട്ടിടുന്നു. —മുദ്രാരാക്ഷസം.

പദ്യം 76. ശാര�ദാത്സവം നടത്തണ�മന്ന ചന്ദ്രഗുപ്താജ്ഞ ദ്വീപാന്തരങ്ങളിലുമുള്ള സാമന്തന്മാർ അനുസരിച്ച

�പ്പാൾ ചാണക്യൻ നി�ഷധിച്ചു. ചാണക്യവചനം ചന്ദ്രഗുപ്ത�നാടു്: തീരംതിങ്ങും…മറുതീരം — തീരത്തുതമാ

ലവൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങിനില്ക്കുന്നതും ജലപ്രവാഹത്താൽ ഏ�റ �ക്ഷാഭിച്ചതുമായ നാലുസമുദ്രങ്ങളു�ടയും അ�ങ്ങ

ക്കര (ദ്വീപാന്തര�മന്നു താല്പര്യം). വിനയമണി — വിനയമാകുന്ന രത്നം. തീരംതിങ്ങും …ആജ്ഞ …

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�ദാഷഗുണങ്ങ�ള ഗുണ�ദാഷങ്ങളാക്കുന്നതു് ‘�ലശം’ എന്നു് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ ദണ്ഡി�യ

അനുസരിച്ചു കല്പിക്കുന്നു.15

77. സൽക്കീർത്തിക്കായ് വലഞ്ഞും പലപല വലുതാം �ജാലിയാർന്നും മഹാന്മാർ

വായ്ക്കും �ലാകാപവാദത്താൽ ഭയ�മാടുമനിശം പാർത്തിടുന്നാർത്തി�യാ�ട

സൽക്കർമ്മം ദുഷ്കർമ്മം ദ്വയമതിലിളകീടാ�തയും �ബാധ�മ�ന്ന്യ

യുക്തായുക്തങ്ങ�ളാർക്കാ�തയുമമരു�മാരമരപ്രാകൃതൻ ത�ന്ന ധന്യൻ.

—�ക.സി. �കശവപിള്ള (സുഭാഷിതം).

ഇത്യാദി �ശ്ലാക�ത്ത ഉദാഹരിക്കയും �ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതി�ന്റ വിഷയം വ്യാഘാത

ത്താലും വ്യാജസ്തുതിയാലും ആക്രാന്തമാകുന്നതാണു്.

3.13 വി�രാധാഭാസം

59. വി�രാധം �താന്നുമാറുക്തി
വി�രാധാഭാസമായിടും;

ഹന്ത! ചന്ദ്രമുഖിക്കിന്നു

�ചന്തീയായിതു ചന്ദനം.

വാസ്തവത്തിൽ വി�രാധമി�ല്ലങ്കിലും പ്രഥമശ്രവണത്തിൽ വി�രാധം �താന്നുന്നപ്രകാരം

പറയുന്നതു് വി�രാധാഭാസം. വി�രാധം ജാതിക്രിയാഗുണദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നു നാലു പദാർ

ത്ഥങ്ങൾക്കു് തങ്ങ�ളാടും പരസ്പരവും വരാവുന്നതിനാൽ ഈ അലങ്കാരത്തിൽ ചില �ഭദ

ങ്ങളുണ്ടാകും . (a) ജാതിക്ക് (1) ജാതി�യാട് (2) ഗുണ�ത്താട് (3) ദ്രവ്യ�ത്താട് (4) ക്രിയ

�യാട്; (b) ഗുണത്തിനു് (1) ഗുണ�ത്താടു് (2) ദ്രവ്യ�ത്താടു് (3) ക്രിയ�യാടു്; (c) ക്രിയയ്ക്ക് (1)

ക്രിയ�യാടു് (2) ദ്രവ്യ�ത്താടു്; (d) ദ്രവ്യത്തിനു ദ്രവ്യ�ത്താടു് എന്നു പത്തു�ഭദങ്ങ�ള ഉള്ളൂ

എന്നു് ‘അലങ്കാരകൗസ്തുഭത്തി’ൽ സമർത്ഥിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിൽ ചന്ദന�ത്ത �ചന്തീയാക്കിയതു�കാണ്ടു് ജാതിക്കു് ജാതി�യാടു വി�രാ
ധം; വിരഹാവസ്ഥയി�ല പ്രതീതി എന്നു പരിഹാരം. ഏതാനും ചില �ഭദങ്ങൾക്കു് ഉദാ
ഹരണം;

ഭൂമിപന്മാർആജ്ഞഅനുസരിക്കുന്നുഎന്നതു്പ്രതാപ�ത്തകാണിക്കുന്നു. അ�തആജ്ഞത�ന്നചാണക്യൻ

ലംഘിക്കു�മ്പാൾ ശിക്ഷിക്കാത്തതു് രാജാവി�ന്റ വിനയ�ത്ത കാണിക്കുന്നു.
15 ഗുണ�ദാഷങ്ങളിൽ �ദാഷ-

ഗുണകല്പന �ലശമാം;

വിഹായസ്സിൽ വിഹംഗങ്ങൾ

വിഹരിക്കുന്നു�സ്വരമായ്;

കിളി, നിൻ�മാഴി �തനായി-

�പ്പാകയാൽ കൂട്ടിലായി നീ. — (കുവലയാനന്ദം).

മധുരശബ്ദമില്ലായ്കയാൽ മറ്റുപക്ഷികൾക്കു�സ്വരവിഹാരം �ചയ്യാനാവു�മ്പാൾകിളിക്കു മധുരശബ്ദമുള്ളതു�കാ

ണ്ടു് പഞ്ജരബന്ധനം കിട്ടി. ഗുണ�ദാഷങ്ങളിൽ വിപര്യാസകല്പന.

പദ്യം 77. സൽക്കീർത്തി, ഉന്നതപദവി മുതലായവയ്ക്കു�വണ്ടി മഹാത്മാക്കൾ കഷ്ട�പ്പടുന്നു. പ്രാകൃതന്മാരാക�ട്ട

സദാ സച്ചിന്തയില്ലാ�ത സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുഎന്നു് ഗുണ�ദാഷങ്ങ�ള മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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78. ഉത്തമപുരുഷന്മാരു�ട

ചിത്തം വജ്രത്തിലും തു�ലാം കഠിനം

നൽത്താരിലും മൃദുതരം

സത്യസ്ഥിതി പാർക്കിലാർക്കറിയാം? —ഉ. രാ. ച.

ഇവി�ട ഗുണങ്ങൾക്കു തങ്ങളിൽ വി�രാധം വിഷയ�ഭ�ദന വരുന്ന�തന്നുസമാധാനം.

79. രാവിന്നീശങ്കലും നൽപ്രണയികളിലുമാനന്ദമില്ലായ്കയാലുൾ-

ത്താവും താപ�ത്ത�യറ്റം ധൃതി�യഴുമിവനും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു പാരം;

ഞാവൽപ്പൂ�പാ�ല ജാത്യാ ലസിതമപി പരം പാണ്ഡുവായ് മുഗ്ദ്ധമായ്ത്തൻ

�മ വല്ലാ�ത ചടയ്ക്കുന്നിതു, പുനരിവ�നാ രമ്യനാകുന്നുതാനും. — മാലതീമാധവം.

ഇവി�ട ധീരനായിരി�ക്ക അന്തസ്താപ�ത്ത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറകയാൽ ഗുണ
ത്തിനു് ക്രിയ�യാടു വി�രാധം.

80. കവിൾ വിളറി വര�ണ്ടാരാനന�ത്ത വഹി�പ്പാ-

രിവളിലുമഴ�കറ്റം പ്രജ്ജ്വലിക്കുന്നു ചിത്രം;

ഭുവി സഹജമ�നാജ്ഞത്വം വിളങ്ങും ജനത്തി-

ന്നവികലരുചി�യക്കാമാർത്തിയും �ചർത്തിടുന്നു. —മാലതീമാധവം.

ഇവി�ട മനസ്സി�ന രമിപ്പിക്കുകയും �ക്ഷാഭിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്ക

യാൽ ക്രിയയ്ക്കു ക്രിയ�യാടു് വി�രാധം; വിഷയ�ഭ�ദന സമാധാനം.

വി�രാധാഭാസം �ശ്ലഷമൂലമായി വരുന്നതിനു് അധികം ചമൽക്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.
എങ്ങ�ന:

81. നിന്തിരുവടിയു�ട പാദാംബുജരജസാ-

ഹന്ത! ചിന്തിക്കില�ഹാ! വിരജനാ�യഷഞാൻ. —രുക്മിണീസ്വയംവരം കഥകളി.

ഇവി�ട രജസ്സു�കാണ്ടു് രജസ്സില്ലാത്തവനായി എന്നു വി�രാധം; പാദാംബുജപരാഗസ്പർശ

ത്താൽ ര�ജാഗുണമലം �പായി എന്നു പരിഹാരം. �വ�റ ഉദാഹരണം:

82. ദിവ്യം കിഞ്ചന �വള്ളമു�ണ്ടാരു മുറി�സ്സാമൻ കറുപ്പും ഗ�ള

പാർത്താൽ നല്ലടയാളമുള്ള കരമു�ണ്ടട്ടല്ല�ഹാ! പി�ന്നയും

�താ�ല�ന്ന്യ തുണിയില്ല �തല്ലുമരയിൽ �ക�ളറ്റുമാനൂ�രഴും

�പാറ്റീ! നി�ന്റ ചരിത്രമത്ഭുതമ�ഹാ! ഭർഗ്ഗായ തുഭ്യം നമഃ — രവിവർമ്മൻ തമ്പി.

ഇവി�ട വി�ശഷ�പ്പട്ട �വളുത്തവസ്ത്രവും മുറിയായുള്ള �സാമനും കരിമ്പടവും അടയാളമി

ട്ടതായി എട്ടിലധികം കരയൻമുണ്ടുകളും എല്ലാമു�ണ്ടങ്കിലും അരയിൽ തുണിയില്ല എന്നു

പദ്യം 79. മാധവ�ന്റ മദനാവസ്ഥ�യപ്പറ്റി കാമന്ദകി എന്ന മാലതീധാത്രിയു�ട വാക്യം. രാവിന്നീശൻ (ചന്ദ്രൻ),

പ്രണയി (�സ്നഹിതൻ) ഇവയി�ലാന്നും സ�ന്താഷം ക�ണ്ടത്താനാവുന്നില്ല. ധൃതി — �ധര്യം, പാണ്ഡു —

വിളറിയതു്.

80. കാമന്ദകീ വചനം, മാലതി�യക്കുറിച്ചു്. സഹജ…ത്തിനു കാമാർത്തിയും അവികലരുചി�യ �ചർത്തിടുന്നു

എന്നു് ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽഅന്വയം. വിളർച്ച�കാണ്ടുംവറൾച്ച�കാണ്ടും മനസ്സി�ന �ക്ഷാഭിപ്പിക്കുകയുംസഹ

ജമ�നാജ്ഞത്വം �കാണ്ടു് രമിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുഎന്നു വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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വി�രാധം.16 ശിരസ്സിൽ ഗംഗയും ചന്ദ്രക്കലയുമുണ്ടു്. കഴുത്തിൽ കറുപ്പു്. ആയുധങ്ങൾ ധരി

ച്ച �കകൾ എട്ടിലധികം ഉണ്ടു് — എന്നു പരിഹാരം. ഈ വിധത്തിൽ വി�രാധാഭാസം

�ശ്ലഷമൂലാലങ്കാരങ്ങളിൽ �ച�രണ്ട�തന്നു പ്ര�ത്യകിച്ചു് ഓർമ്മിപ്പി�ക്കണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

3.14 സംഭാവന

60. സംഭാവനയതുണ്ടായാ-
ലിതുണ്ടാ�മന്ന കല്പന;

�ശഷനാ�യങ്കിൽ വർണ്ണി�പ്പൻ

�ശഷിക്കാ�ത ഭവൽഗുണം.

ഒരുകാര്യംസിദ്ധിക്കുന്നപക്ഷംമ�റ്റാരുകാര്യംസിദ്ധിക്കു�മന്നു്ഊഹം �ചയ്യുന്നതു് ‘സംഭാവന’.
ലക്ഷ്യത്തിൽ നി�ന്റ ഗുണങ്ങ�ള നി�ശ്ശഷം വർണ്ണിക്കുന്നതു് ഞാൻആദി�ശഷനാകുന്നപ
ക്ഷം സാധിക്കു�മന്നു പറകയാൽ ലക്ഷണാനുഗതി. �വ�റ ഉദാഹരണം.

83. �ച�ലാത്ത പുഷ്പ�മാരു �ചന്തളിരിൽ പതിച്ചാ-

ല�ല്ലങ്കിൽ മുത്തുമണി നല്പവിഴത്തിൽ �വച്ചാൽ

�താണ്ടിപ്പഴത്തി�നതിരാം മദിരാക്ഷി ത�ന്റ

ചുണ്ടിൽ പരക്കു�മാരു പുഞ്ചിരി�യാ�ടതിർക്കും. —കുമാരസംഭവം.

61. തൽഗുണം സ്വഗുണം വിട്ടു
മ�റ്റാന്നിൻ ഗുണ�മൽക്കുക:

�വരഞാത്തധരത്തി�ന്റ

ചാ�രപ്പവിഴമായി�ത

സംസർഗ്ഗം �കാണ്ടു് ഒന്നി�ന്റ ഗുണം മ�റ്റാന്നിൽ പകരുന്നതു് ‘തൽഗുണം’. പ്രകൃതത്തിൽ
�വരം, അധരസാമീപ്യത്തിൽ പവിഴം എന്നു �താന്നിയതായി സമർത്ഥിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

84. വീഴു�മ്പാൾ ഭുവി നഖരശ്മിയാൽ �വളുത്തും

വാഴു�മ്പാൾ ദിവി മിഴി�ശാഭയാൽ കറുത്തും

ഉന്തു�മ്പാൾ കരതലകാന്തിയാൽ ചുവന്നും

പ�ന്താ�ന്നങ്കിലുമിതു മൂന്നു�പാ�ല �താന്നും. —സ്വ.

16 �സാമൻ = �വഷ്ടിമുണ്ടു്. ശിവൻ ദിഗംബര�നന്നു് പുരാണം.

പദ്യം 84. പന്തുകളിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നായികയു�ട �സൗന്ദര്യം വർണ്ണ്യം. ഭുവി (ഭൂമിയിൽ) വീഴു�മ്പാൾ

നഖ (കാൽനഖ) രശ്മിയാൽപന്തു �വളുക്കുന്നു. ദിവി (ആകാശത്തിൽ) വാഴു�മ്പാൾ മിഴി�ശാഭയാൽ (പന്തിനു

�ന�ര �നാക്കുന്നതിനാൽ) കറുക്കുന്നു; ഉന്തു�മ്പാൾ (�ക�കാണ്ടടിക്കു�മ്പാൾ) കരതലകാന്തിയാൽ �ചമക്കു

ന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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3.15 അതൽഗുണം

62. സംസർഗ്ഗത്താൽ പരഗുണം

പകരായ്കിലതൽഗുണം:

രക്തമാ�മ�ന്റ ചിത്തത്തിൽ

പാർത്തിടും രാഗമില്ല �ത.

തൽഗുണത്തിനു വിപരീതം അതൽഗുണം എന്നുസ്പഷ്ടം. �വ�റ ഉദാഹരണം:

85. ദിക്കിൻവക്കത്തു നില്ക്കും കരികളു�ട കടത്തട്ടി�ലാട്ടുന്നു നിത്യം

നീക്കംകൂടാതരിസ്ത്രീമിഴി മഷി കവരു�ന്നന്നു,�മന്നാകിലും �കൾ

�ചാൽ�ക്കാള്ളും നിഷ്ക്കള�ങ്കാജ്ജ്വലശിശിരകര�ജ്യാത്സ്ന�യാടാത്ത ഗർവ്വം

വക്കാണിക്കാ�നാരുക്ക�ത്താടു ജഗതി കളിക്കുന്നു നിൻ കീർത്തി രാജൻ —സ്വ.

3.16 മീലിതം

63. മീലിതം ഗുണസാമ്യത്താൽ

�ഭദം �താന്നാതിരിക്കുക;

നിൻ �ചവടിയിലഞ്ചിച്ച

�ചഞ്ചായം �തളിയാ�തയായ്

ഒന്നു�കാണ്ടു് മ�റ്റാന്നു മറഞ്ഞു�പാകുന്നതു് മീലിതം എന്നു ശബ്ദാർത്ഥം. �വ�റ ഉദാഹര
ണം:

86. ഹന്ത! വിശ്വമപി നിന്നു�ട കീർത്ത്യാ

സന്തതം �വളു�വളുത്തു ചമഞ്ഞു.

അന്തകാരി നിജ പർവ്വത�മ�ത —

ന്നന്തരംഗഭുവി ചിന്ത തുടങ്ങി. —ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം.

ഇവി�ട ധാവള്യം�കാണ്ടു് പർവ്വതങ്ങ�ളല്ലാം ഒന്നു�പാ�ല �വളുത്തു ചമഞ്ഞതിനാൽ ശി

വനു �കലാസപർവ്വത�ത്ത തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാതായി എന്നർത്ഥം.

ഗുണസാമ്യത്താൽ രണ്ടു വസ്തുക്കൾക്കു് �ഭദപ്രതീതി ഇല്ലാ�ത വരുന്നതു് മീലിതം. രണ്ടു

വസ്തുത�ന്നഎന്നു�ഭദപ്രതീതി ഉണ്ടായാലുംതങ്ങളിൽതിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നതു് ‘സാമാന്യം’

എന്നു �ഭദംകല്പിച്ചു് ‘സാമാന്യം’17 എന്നു �വ�റ ഒരു അലങ്കാര�ത്ത ചിലർ സ്വീകരി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. മറ്റുചിലർ �ഭദം മ�റ്റാരു വിധത്തിൽ കല്പിച്ചു�കാണ്ടു് ഗുണസാമ്യം �കാണ്ടുള്ള

പദ്യം 85. രാജാവി�ന്റകീർത്തിവർണ്ണ്യം. അതു് ദിക്കുക�ളട്ടും കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ശത്രുരാജാക്കന്മാരു�ട ഭാര്യമാ

�ര കരയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു എന്നു് വസ്തുത. ദിഗ്ഗജങ്ങളു�ട (കടം = കവിൾ) കവിൾത്തട്ടിൽ മുട്ടിയിട്ടും ശത്രു

രാജപത്നിമാരു�ട കൺമഷി കലർന്നിട്ടും അവയു�ട ഗുണം നി�ന്റ കീർത്തിക്കു പകർന്നു കിട്ടിയില്ല എന്നു്

അതൽഗുണം.

17 വി�ശഷങ്ങൾ മറച്ചാകിൽ

സാമ്യം, സാമാന്യസംജ്ഞിതം:

താമര�പ്പായ്കയിൽ കാണാ-

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�ഭദാനധ്യവസായ�ത്ത മീലിതസാമാന്യങ്ങൾ എന്നുത�ന്ന രണ്ടലങ്കാരങ്ങളാക്കുന്നുണ്ടു്.

ഈ വിധം പക്ഷ�ഭദം�കാണ്ടു് ഒരുവകക്കാർ മീലിത�മന്നു പറയുന്നതുത�ന്ന മറ്റവരു�ട

മതത്തിൽ സാമാന്യാലങ്കാരമായി വരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു് അതിസൂക്ഷ്മമായ �ഭദം പ്ര

മാണിച്ചു് രണ്ടലങ്കാരങ്ങളായി കല്പിച്ചിട്ടു ഫലമി�ല്ലന്നു കരുതി ഇവി�ട രണ്ടും ഒന്നായി

ഗണിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

“നിൻകീർത്തിമഗ്നൻ ഹിമവാൻ

വ്യക്തനായി തണുപ്പിനാൽ”

ഇത്യാദിക�ള�പ്പാ�ല ഒരുഗുണസാമ്യത്താൽ മാഞ്ഞു�പായ �ഭദം മ�റ്റാരുഗുണത്താൽപി

ന്നീടു �തളിയുന്നതായി സമർത്ഥിക്കുന്നതു് ‘ഉന്മീലിതം’18 എന്നു ഒരു പുതുതായ അലങ്കാര

�മന്നു് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ ഇതു് മിലീതത്തിൽനിന്നും ഭിന്ന

മായ ചമൽക്കാരാതിശയം ഒന്നും കാണാത്തത്തിനാൽ മിലീതത്തിൽത്ത�ന്ന അന്തർഭ

വിക്കുന്ന�തയുള്ളൂ.ഈ മട്ടിനു് പൃഥഗലങ്കാരങ്ങ�ള കല്പിക്കുന്നപക്ഷം നിശ്ചയാന്തസ�ന്ദഹ

�ത്തയും ‘നിശ്ചയം’ എന്നു് ഒരു ഭിന്നാലങ്കാര�മന്നു കല്പി�ക്കണ്ടതായി വരുമ�ല്ലാ!

3.17 അധികം

64. ആ�ധയാധിക്യമധിക-
മാധാരാധിക്യവും തഥാ;

തള്ളുന്നതുലകത്തിനുള്ളിൽ

�കാള്ളാഞ്ഞു തവ കീർത്തികൾ:

65. വാഗ്ബ്രഹ്മത്തിൻ വലിപ്പ�ത്ത

വാഴ്ത്തുവാൻ പണി�യത്രയും

നിലപ്പതുണ്ട�മയങ്ങൾ

നിൻഗുണങ്ങളുമങ്ങിതിൽ

തായി �പണ്മണിമാർ മുഖം —കുവലയാനന്ദം.

ഭിന്നവസ്തുക്ക�ളന്നു സ്പഷ്ട�മങ്കിലും സാമ്യം ഒന്നി�ന്റ വി�ശഷങ്ങ�ള മ�റ്റാന്നിൽനിന്നു മറച്ചു കളയുന്നതു്

‘സാമാന്യം’ എന്നഅലങ്കാരം. ഉദാഹരണം സ്പഷ്ടം.
18 സാമാന്യമീലിതാ�ഭദ-

ത്തിങ്കൽ �ഭദം കഥിക്കുകിൽ

വി�ശ�ഷാന്മീലിതങ്ങ-

ളായിടുന്നു യഥാക്രമം:

ച�ന്ദ്രാദയത്തിൽ �ചന്താരും

മുഖവും �വർതിരിഞ്ഞി�ത!

ഹിമവാൻ നിൻയ�ശാമഗ്നൻ

തണുപ്പാൽ വ്യക്തനാകയാൽ. —കുവലയാനന്ദം.

സാമാന്യത്തിനും മിലീതത്തിനും ഓ�രാതരത്തിൽ അ�ഭദകല്പന ആവശ്യമാണ�ല്ലാ. ആ അ�ഭദത്തിൽ നി

ന്നു് ഒരു �ഭദം എടുത്തുകാണിച്ചാൽ യഥാക്രമം ‘വി�ശഷക’വും ‘ഉന്മീലിത’വും. ഉദാഹരണം സ്പഷ്ടം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ആ�ധയ�ത്തക്കാൾആധാരത്തിന്നുവലിപ്പംഅധികമു�ണ്ട�ന്നാ �ന�രമറിച്ചു് ‘ആധാര’�ത്ത
ക്കാൾആ�ധയത്തിന്നു വലിപ്പം അധികമു�ണ്ട�ന്നാ കല്പിക്കുന്നതു് ‘അധികം’ എന്നഅല
ങ്കാരം. ‘തള്ളുന്നു’ ഇത്യാദ്യർദ്ധം ആ�ധയാധിക്യത്തിനു് ഉദാഹരണവും. ഇവി�ട കീർ
ത്തിവ്യാപ്തിക്കു് ആധാരമായി ഉലകി�നക്കാൾ �വപുല്യം വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘വാ
ഗ്ബ്രഹ്മ’മിത്യാദി �ശ്ലാകം ആധാരാധിക്യത്തിനു് ഉദാഹരണം. ഇതിൽ ‘നിൻഗുണങ്ങൾ’
ഇത്ര�യന്നു് പരി�ച്ഛദിക്കവയ്യാത്തവയാണു്. അവകൂടി വാഗ്ബ്രഹ്മത്തിൽ നിൽക്കണ�മ
ങ്കിൽ ആ വാഗ്ബ്രഹ്മത്തിനു് എത്ര വലിപ്പം �വണ�മന്നു് ആധാരാധിക്യം. മുൻ�ചാന്ന
മട്ടു രണ്ടുംആ�ധയത്തി�ന്റ�വപുല്യാതിശയത്തിൽത്ത�ന്ന പര്യവസാനിക്കുന്നു. �വ�റ
ഉദാഹരണം:

87. ഉലകമഖിലമടങ്ങു�ന്നാരു നാരായണൻത-

ന്നുദരമതി�ലാതുങ്ങാതങ്ങു നിൻകീർത്തി രാജൻ!

ചുഴലവുമതിനുള്ളിൽ തിങ്ങിവിങ്ങീട്ടു നാഭി-

ച്ചുഴിവഴി �വളിവാർന്നൂ പുണ്ഡരീകച്ഛ�ലന. —സ്വ.

ഇതു് ആ�ധയാധിക്യത്തിനു് ഉദാഹരണം. ഇനി ആധാരാധിക്യത്തിനു് �ചാല്ലുന്നു:

88. വിശ്വങ്ങ�ളല്ലാം തന്നുള്ളി�ല �ചർ�ത്താരു

വിഷ്ണു�വത്തന്നുദരത്തിലാക്കി

�മവിനിന്നീടുന്ന �ദവകീ�ദവിതൻ-

�മന്മ�യ പാർക്കിലിന്നാർക്കു �ചാല്ലാം? —കൃഷ്ണഗാഥ.

ആധാര�ത്തക്കാൾ ആ�ധയത്തിനു് മഹത്ത്വം വരുന്നതു് ആധാരത്തി�ന്റ കാർശ്യത്താലു
മാകാം. ഇതി�ന അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ ‘അല്പം’ എന്നു് ഒരു സ്വതന്ത്രാലങ്കാരമായി കല്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. ഉദാഹരണം:

89. ചുറ്റും �വളുത്ത കുളുർ�കാങ്കകൾ �കാമളാംഗി-

യ്ക്കറ്റം കറുത്തഥ കുളിർത്തിതു മാറിടത്തിൽ:

തിക്കിത്തിരക്കുമതുകൾക്കിടയിൽ �താടുക്കാ-

�നാക്കാത്ത മട്ടി�ലാരു താമരനൂൽക്കു �പാലും. —കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ താമരനൂൽക്കു�പാലും സ്തനാന്തരത്തിൽ കടക്കാൻ ഇടമി�ല്ലന്നു

പറകയാൽആ�ധയത്തിനു് മഹത്വ�മാ ആധാരത്തിനു് കാർക്കശ്യ�മാ പ്രതിപാദിക്ക�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു.

4 വാസ്ത�വാക്തി വിഭാഗം

അനന്തരം വാസ്ത�വാക്ത്യാലങ്കാരങ്ങ�ള എടുക്കുന്നു.

4.1 സ്വഭാ�വാക്തി

66. സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം വർണ്ണിച്ചാൽ
സ്വഭാ�വാക്തിയതായതു്:

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



ഭാഷാഭൂഷണം 49

സരസം കാൽകുട�ഞ്ഞാമൽ

കരാംഗുഷ്ഠം നുകർന്നിഹ

ചിരിച്ചീടുന്ന മ�ദ്ധ്യതാൻ

കരയുന്നിതു ബാലകൻ.

വസ്തുക്കൾക്കുള്ളസൂക്ഷ്മസ്വഭാവ�ത്തവർണ്ണിക്കുന്നതു് ‘സ്വഭാ�വാക്തി’. സൂക്ഷ്മംഎന്നുപറക
യാൽസ്ഥൂലസ്വഭാവവർണ്ണനം അലങ്കാരമാകുന്നതല്ല. സൂക്ഷ്മം ഇന്ന�തന്നു് സഹൃദയമാത്ര
�വദ്യവുമാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിൽ ബാല�ന്റ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �വ�റ
ഉദാഹരണം:

90. കണ്ഠനാളമഴകിൽ തിരിച്ചനുപദം രഥം പിറകിൽ �നാക്കിയും

കണ്ഠനായ് ശരഭ�യന പൃഷ്ഠമതു പൂർവ്വകായഗതമാക്കിയും

ഇണ്ടൽപൂണ്ടു വിവൃതാന്മുഖാത് പഥി ചവച്ച ദർഭകൾ പതിക്ക�വ

കണ്ടു�കാൾക കുതി�കാണ്ടു കിഞ്ചിദവനൗ ഭൃശം നഭസി ധാവതി. — ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇവി�ട മൃഗത്തിനു് ഭയാവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണം:

91. ചൂ�ടറ്റി�ട്ടാട്ടു �ഞട്ടറ്റലർനിര�യ മദിച്ചാന ഗണ്ഡങ്ങൾ �തച്ചി-

ട്ടാടു�മ്പാളാശു �ഗാദാവരിയിലിഹ �പാഴിക്കുന്നു തീരദ്രുമങ്ങൾ

കൂ�ടറി പ്രാവു പൂ�ങ്കാഴികൾ കരയുമിവറ്റി�ന്റ �താലിൽ ചരിക്കും

കീട�ത്ത�ച്ചന്നു �കാത്തുന്നിതു നിഴലിലിരുന്നൂഴി മാന്തും ഖഗങ്ങൾ —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതിൽ വൃക്ഷങ്ങളു�ടയും പക്ഷികളു�ടയും സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.2 സ�ഹാക്തി

67. ഒ�ന്നാടുകൂടി മ�റ്റാന്നു
ക്രിയ�ചയ്താൽ സ�ഹാക്തിയാം:

കീർത്തി ശത്രുക്ക�ളാ�ടാത്തു

കടന്നൂ പലദിക്കുകൾ

രണ്ടുവസ്തുക്കളും ഒ�രക്രിയ �ചയ്യുന്നതിനാൽ ഒന്നു മ�റ്റതി�നാടുകൂടി ആ ക്രിയ നടത്തുന്നു

എന്നുപറയുന്നതു് ‘സ�ഹാക്തി’. രണ്ടുവസ്തുക്കൾ ഒ�രക്രിയ �ചയ്യുന്നതു് ഒ�രമാതിരിയായി
രുന്നാൽ ചമൽക്കാരകാരകമാകാത്തത്തിനാൽ അലങ്കാരമല്ല. രണ്ടും രണ്ടുവിധത്തിലായാ

പദ്യം 90. പൃഷ്ഠം പൂർവ്വകായഗതമാക്കുക = ശരീരം മു�മ്പാട്ടു തള്ളി മുൻഭാഗത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. വിവൃതം =

തുറന്ന. മുഖം = വായ്. പഥി = വഴിയിൽ. കിഞ്ചിത് = അല്പം. ഭൃശം = അധികം. അവനൗ = ഭൂമിയിൽ.

നഭസി = ആകാശത്തിൽ. ദുഷ്യന്തശരം ഭയന്നു പായുന്ന മൃഗം വർണ്ണ്യം. കണ്ടു�കാൾകഎന്നുസൂതൻ ദുഷ്യ

ന്ത�നാട്.

പദ്യം 91. �ഞട്ടറ്റ + അലർനിര = �ഞട്ട.....നിര. തീരദ്രുമങ്ങൾഅലർനിര�യ �ഗാദാവരിയിൽ �പാഴിക്കുന്നു.

കൂ�ടറി.....കരയും ഇവറ്റി�ന്റ (ഈതീരദ്രുമങ്ങളു�ട) �താലിൽ ചരിക്കും കീട�ത്തഊഴിമാന്തും ഖഗങ്ങൾ�കാ

ത്തുന്നുഎന്നു് അർത്ഥ�യാജന.
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�ലഅലങ്കാരത്വം സിദ്ധിക്കൂ. ഉദാഹരണത്തിൽ കീർത്തി പലദിക്കുകൾ കടക്കുന്നത് വ്യാ
പിക്കയാകുന്നു. ശത്രുക്കളാക�ട്ട �പടി�ച്ചാടുകയാകുന്നു. രണ്ടിനും പലദിക്കുകൾ കടക്കുക
എന്ന ഏകക്രിയയിൽ സഹഭാവം കവിമാത്രകല്പിതമാകുന്നു. അതിനാൽ ‘പിതാവ് പുത്ര
�നാടുകൂടി വന്നു’ ഇത്യാദികളിൽഈഅലങ്കാരത്തിന് വ്യാപ്തി ശങ്കിക്കരുത്. �വ�റ ഉദാ
ഹരണം:

92. ക്ഷീണിച്ചി�ട്ടന്നവണ്ണം നിഴൽ വിടപിത�ല പാന്ഥ�രാ�ത്തത്തിടുന്നൂ,

�ക�ണ�ന്നാണം സരസ്സിന്നടിയിലതടിയുന്നങ്ങു മീ�നാത്തു�ശത്യം,

ദാഹത്താ�ലാ കുടിക്കുന്നുദകമുലകി�നാ�ടാത്തുസൂര്യാംശുജാലം,

�ദഹത്തിൻ ക്ലാന്തിയാ�ലാ മണിയറയണയുന്നാർത്ത�രാ�ടാത്തുറക്കം. —സ്വ.

4.3 സമുച്ചയം

68. ഗുണക്രിയക�ളാന്നിച്ചാൽ
സമുച്ചയമലംകൃതി;

വാനിരുണ്ടിതു മങ്കയ്ക്കു

മനം രക്തവുമായി�പാൽ.

വീഴും മണ്ടും പിന്നിൽ �നാക്കും

�കഴും നിന്നു�ട �വരികൾ.

ഒരുവസ്തുവിനു് ഒരുവക ഗുണ�മാ ക്രിയ�യാ വരുന്നസമയത്തിൽത്ത�ന്ന മ�റ്റാരു വസ്തുവി

നു് മ�റ്റാരുവക ഗുണ�മാ ക്രിയ�യാ ഉണ്ടാകുന്നത് ‘സമുച്ചയം’. ദീപകത്തിൽ ഒ�രഗുണ

ത്തി�ലാ ക്രിയയി�ലാ അ�നകം വസ്തുക്കൾക്കു് അന്വയം; സമുച്ചയത്തിലാക�ട്ട ഭിന്നവ

സ്തുക്കൾക്കു് അതതി�ന്റ ഗുണക്രിയാസംബന്ധമുണ്ടാകുന്നതിനു് യൗഗപദ്യം,19 എന്നു ഇവ

യ്ക്കുതമ്മിൽ �ഭദം. പ്രകൃതത്തിൽആകാശത്തിനു് കാർഷ്ണ്യഗുണമുണ്ടായ�ത്താടുകൂടിത്ത�ന്ന

വിരഹിയു�ട മനസ്സിനു് രാഗവുമുണ്ടായിഎന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽഗുണങ്ങൾക്കുസമു

ച്ചയം. രണ്ടാം ഉദാഹരണത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ചിലർ വീഴുകയും മറ്റുചിലർ മണ്ടുകയും �വ�റ

ചിലർ പിന്നിൽ �നാക്കുകയും മ�റ്റാരുകൂട്ടക്കാർ �കഴുകയും �ചയ്യുന്നതിനാൽക്രിയകൾക്കു്

സമുച്ചയം.

ഗുണസമുച്ചയത്തിനു �വ�റ ഉദാഹരണം:

93. നിന്മിഴി�യാന്നു ചുവന്നൂ

നിർമ്മലഗുണ! ഭൂമിപാലകുലമൗ�ല!

കടുതരവീര്യം തുടരും

കൂടലർ വക്ത്രം കറുക്കയും �ചയ്തു. —സ്വ.

പദ്യം 92. പാദാരംഭത്തിൽ ‘ക്ഷീണിച്ചി�ട്ടന്നവണ്ണം’ ഇത്യാദിസംഭാവനങ്ങൾഉള്ളതിനാൽ ഉൽ�പ്രക്ഷാസ്പൃഷ്ടം.

�വനലി�ന്റകാഠിന്യം�കാണ്ടുപലവസ്തുക്കൾക്കുമുണ്ടായഅവസ്ഥാന്തരങ്ങൾവർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ലാന്തി =

ക്ഷീണം.

19 ഒ�രസമയത്തു നടക്കുക.
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ക്രിയാസമുച്ചയത്തിനു �വ�റ ഉദാഹരണം:

94. ഭക്തപ്രിയത്താൽ ഭഗവാനുമങ്ങ-

സ്സൽക്കാര�മല്ക്കാനുട�ന തുനിഞ്ഞാൻ

�കൽ�പ്പാടു മുപ്പാരുമയക്കി�യന്ന

നൽബ്ബാണമദ്ദർപ്പകനും �താടുത്താൻ —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ശിവൻ, ഗൗരി �കാടുത്ത മാല�യസ്വീകരിച്ചതും കാമൻ �മാഹനാസ്ത്രം �താടുത്ത

തും ഒന്നിച്ചാകയാൽ ക്രിയാസമുച്ചയം.

ഗുണക്രിയകൾ കലർന്നിട്ടുള്ള സമുച്ചയവും ലക്ഷണത്തിൽ വിവക്ഷിതമാകുന്നു.അതിനു്
ഉദാഹരണം:

95. ഉദയഗിരി ചുവന്നൂ ഭാനുബിംബം വിളങ്ങീ

നളിനമുകുളജാ�ല മന്ദഹാസം തുടങ്ങീ

പനിമതി മറവായീ ശംഖനാദം മുഴങ്ങീ

ഉണരുക കണികാണ്മാനംബ�ര �ചംബ�രശ! — �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ.

69. ഒന്നിന്നു പല �ഹതുക്ക-

�ളാന്നിച്ചാലും സമുച്ചയംഃ

വിദ്യയും രൂപവും ശ്രീയും

മദിപ്പിക്കും യുവാക്ക�ള

ഒരു കാര്യം നടത്തുന്നതിൽ തക്കതായ ഒരു കാരണമിരി�ക്ക അതിനു സഹായികളായി

മറ്റു കാരണങ്ങൾകൂ�ട �ചരുന്നതും ‘സമുച്ചയം.’ യുവാക്ക�ള മദിപ്പിക്കുന്നതിനു് വിദ്യാദിക

ളിൽ ഒന്നുത�ന്ന മതിയായിരി�ക്കഎല്ലാറ്റിനും �ചർത്തു്സമുച്ചയം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. �വ�റ

ഉദാഹരണം:

96. ഉച്ചച്ചന്ദ്ര�ന്റ �കാലം മലിന,മുപരതപ്രൗഢിയാം വൃദ്ധ�വശ്യാ,

സ്വച്ഛാ പ�ഥാജശൂന്യാ സരസി,മുഖമിഹാനക്ഷരം സുന്ദരാംഗം;

ശ്രീ�യത്താൻ കാത്തിരിക്കും പ്രഭു�വാരു കഴിവില്ലാ�ത �കഴുന്ന വിദ്വാൻ,

�കായിക്കൽ �കായ്മ�കാള്ളു�ന്നാരു ഖല,നിവ�യഴാണു �കൾ ചിത്തശല്യം. —സ്വ.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

പദ്യം 93. രാജസ്തുതി; കടുതരവീര്യം = കഠിനപരാക്രമം. കൂടലർ = ശത്രുക്കൾ.

പദ്യം 94. മുപ്പാരുമയക്കി = മുപ്പാരി�നയും മയക്കുന്നതു്. (സം�മാഹനം എന്ന മൂലത്തി�ന്റ തർജ്ജമ)

പദ്യം 95.തൃ�ച്ചംബരത്തപ്പ�ന സ്തുതിക്കുന്നു.ചുവക്കുക, വിളങ്ങുക എന്നിവ ഗുണങ്ങൾ;മന്ദഹസിക്കുക, മറയുക,

മുഴങ്ങുക എന്നിവ ക്രിയകൾ.

പദ്യം 96. ഉപരതപ്രൗഢി = പ്രൗഢി ശമിച്ചവൾ. പാ�ഥാജശൂന്യാ = താമരയില്ലാത്ത. സരസി = �പായ്ക. മു

ഖം അനക്ഷരമായിട്ടുള്ള (സംസാരശക്തിയില്ലാത്ത) സുന്ദരാംഗം = ഊമയായ സുന്ദരൻ. �കായിക്കൽ �കാ

ട്ടാരത്തിൽ. �കായിക്കൽ …ഖലൻ = രാജാവു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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97. ഉച്ചിത്തടത്തിൽ വിടരു�ന്നാരു പിച്ചിമാല,

നൽച്ചന്ദന,തനുവിലുജ്ജ്വലകുങ്കുമാഢ്യം

ഇച്ഛക്കു�ചർന്നരികിൽ �മച്ചമിയന്ന കാന്ത:-

യി�ച്ചാന്ന�ത സുരസുഖം; കഥമിച്ച�മല്ലാം. —സ്വ.

5 പര്യായം

70. പര്യായ�മാന്നു പലതിൽ

മുറയ്ക്കു പല�താന്നിലും:

അന്തിക്കു കമലം വിട്ടു

കാന്തി �ചന്നിതു ചന്ദ്രനിൽ.

അല്ലുവിട്ടു നിലാ�വറ്റി-

ട്ടുല്ലാസംപൂണ്ടു വിണ്ടലം.

ഒരു വസ്തു ഒന്നി�ന വിട്ടു് മ�റ്റാന്നി�ന എന്ന മുറയ്ക്കു് പല വസ്തുക്ക�ള പ്രാപിക്കുന്നതാ�യാ
അ�ല്ലങ്കിൽ പല വസ്തുക്കൾ ഓ�രാന്നായി ഒന്നി�ന പ്രാപിക്കുന്നതാ�യാ പറയുന്നതു്

‘പര്യായം’. ഉദാഹരണത്തിൽ, കാന്തി ഒ�ര വസ്തു കമലത്തിലിരുന്നതി�ന്റ �ശഷം അതു
വിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ �ചർന്നതായിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒന്നിനു് മുറയ്ക്കു പലതിൽ പ്ര�വ
ശം.‘അല്ലുവിട്ടു’ ഇത്യാദി രണ്ടാം ഉദാഹരണത്തിൽ ഇരുട്ടും നിലാവും എന്ന വസ്തുക്കൾ

വിണ്ടലം എന്ന വസ്തുവി�ന മുറയ്ക്കു പ്രാപിച്ചതായി സമർത്ഥിക്കയാൽ മുറയ്ക്കു് പലതിനു്
ഒന്നിൽസ്ഥിതി. �വ�റ ഉദാഹരണങ്ങൾ: ഒന്നിനു് പലതിൽ:

98. (i) ക്ഷണമിമകളിൽനിന്നു, തല്ലി ചുണ്ടിൽ,

കുളുർമുല �മലഥ വീണുടൻ തകർന്നു,

വലികളിലിടറി, ച്ചി�രണ നാഭി-

ച്ചുഴിയിലിറങ്ങി, നവീന വർഷ ബിന്ദു20

99. (ii) ഉണ്ടായിതാമ്രകാരാദ്രജക�നയുമണഞ്ഞാർന്നു പൗരാണികൗഘം

�കാണ്ടാടിക്കണ്ടു കായസ്ഥ�ര നുണയ�ര�യല്ലാം പുണർന്നക്കവീന്ദ്രാൻ

�വണ്ടുംവണ്ണം വണങ്ങിഗ്ഗണികക�ളാടു നന്നായിണങ്ങീട്ടു വാസം

പൂ�ണ്ടറ്റം വാണിജന്മാ�രാടു കളവു സുഖിക്കുന്നു തട്ടാ�ന്റ വീട്ടിൽ. —�ക.സി. �ക.പി.

പലതിനു് ഒന്നിൽ:

100. അധരമതു മിനുക്കിയും കളിപ്പ-

ന്തഥ �പരുമാറിയുമങ്ങിരുന്ന�കയിൽ

പദ്യം 97 കഥ മിച്ച�മല്ലാം = മറ്റുള്ള�തല്ലാം �വറു�തആണു്.

20335-ആം പദ്യത്തി�ന്റ വൃത്തി �നാക്കുക.

പദ്യം 99 (ii)താമ്രകാരൻ = �ചമ്പുപണിക്കാരൻ. താമ്രകാരത് + രജകൻ(�വളു�ത്തടൻ) =

താമ്രകാരാദ്രജകൻ. കാര്യസ്ഥൻ = കണ�ക്കഴുത്തുകാരൻ. ഗണി = �വശ്യ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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വിരലു മുറിയുമാറു് മൂർച്ച�യറും

കുശകൾ ക�രറി ജപാക്ഷമാല�യാ�ട —കുമാരസംഭവം.

‘യഥാസഖ്യം’ 21 എ�ന്നാരലങ്കാരം മിക്ക ആലങ്കാരികന്മാരിലും സ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടതാ�ണ

ങ്കിലും പ്രക്രമഭംഗ�ദാഷാഭാവമാത്രമാകയാൽ ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

6 പരിസംഖ്യ

71. ഇതാണത�ല്ലന്നു വസ്തു-

നിയമം പരിസംഖ്യയാംഃ

കരത്തിൻ ഭൂഷണം ദാനം,

ഭാരംതാൻ �വര�മാതിരം.

അ�നക വസ്തുക്കളിൽ �ചരാവുന്ന ധർമ്മ�ത്ത അതിലല്ല ഇതിലാ�ണന്നു് ഒന്നിൽ ത�ന്ന

നിയമനം �ചയ്യുന്നതു് ‘പരിസംഖ്യ’. ലക്ഷ്യത്തിൽ കരത്തിനു് ഭൂഷണത്വം ദാനത്തിലും

അംഗുലീയത്തിലും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള തി�ന ദാനത്തിൽ മാത്ര�മ ഉള്ളൂഎന്നുനിയമിച്ചിരിക്കു

ന്നു:

101. കാതിൽ കത്തുന്ന കാന്തിപ്രചുരിമതിരളും �താട�യാ �മാടിയാടി-

�ക്കാതിബ്ബന്ധിച്ച കൂന്തൽക്കുലമതിൽ വിലസും മാലതീമാലതാ�നാ

പാതിത്തിങ്കൾപ്രകാശം തടവുമളിക�മാ കാന്തി�യന്തുന്നതില്ലീ-

പ്പാതിവ്രത്യാഖ്യമാകുംസുമഹിതമണിതാൻ ഭൂഷണം �യാഷമാരിൽ. —�ക.സി. �ക.പി.

�ശ്ലഷാനുപ്രാണിതയായ പരിസംഖ്യയ്ക്കു് അധികം ചമൽക്കാരമുണ്ടായിരിക്കും. എങ്ങ�ന:

102. ചിത്രമി�തക്കാ�ളാന്നും പറയാം:

മിത്രാപാ�യ ഹിത്വാ കുമുദം

ചിത്താനന്ദം വന്നീലാർക്കും;

�ദാഷാഗമ�ന ശശധര�ന�ന്ന്യ

�താഷം കണ്ടീലാർക്കു�മാരുനാൾ;

മിന്നും കുടകളി�ല�ന്ന്യ�യാരുനാൾ

�പാന്നും ദണ്ഡം കണ്ടീ�ലങ്ങും;

ഭാരതചരിതം തന്നി�ലാഴി�ഞ്ഞാരു

പദ്യം 100. ത�പാവൃത്തി സ്വീകരിച്ച പാർവ്വതി വർണ്ണ്യം. ജപാക്ഷരമാല = ജപത്തിനുള്ള രുദ്രാക്ഷമാല.

21 യഥാസംഖ്യമലങ്കാരം

പ്രസ്താവന യഥാക്രമം,

അരി�യ, പ്രജ�യ,ശ്രീ�യ,-

ജ്ജയിക്കൂ, �പാറ്റൂ, �നടൂ നീ! —കുവലയാനന്ദം.

രണ്ടു വകയായിപ്പറ�യണ്ടുന്ന പ്രസ്താവനകൾ യഥാക്രമമായിരുന്നാൽ യഥാ സംഖ്യം.അരി�യ ജയിക്കൂ, പ്രജ

�യ �പാറ്റൂ, ശ്രീ�യ �നടൂ എന്നു രാജാവി�നാടു വന്ദിവാക്യം ഉദാഹരണം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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കർണ്ണ�ച്ഛദം �കട്ടീലാരും. — ഭാഷാ�നഷധംചമ്പു.

മിത്രാപായം—സൂര്യാസ്തമയവും, ബന്ധുനാശവും. �ദാഷാഗമനം—രാത്രിയു�ടയും �ദാഷ

ത്തി�ന്റയും വരവു്. �പാന്നുംദണ്ഡം—(സ്വർണ്ണം)നാണയം പിഴകല്പിക്കുകയും, �പാന്നുങ്കു

ടക്കാലും. കർണ്ണ�ച്ഛദം—കർണ്ണ�ന �കാല്ലുകയും, �ചവി �ചത്തുകയും. ഇത്യാദി �ശ്ലഷം.

പരിസംഖ്യയിൽ വസ്തുനിയമനം പ്രശ്നപൂർവ്വകമായും വരാം. ഉദാഹരണം

103. സാരം ഭൂമിയി�ലതു �ദശമധികം? ശ്രീ വഞ്ചിരാജ്യം സ�ഖ

പാരം സൗഖ്യമതിങ്ക�ലങ്ങു വസതിക്കു്? ഓതാമനന്താലയം;

പാരിൽ കീർത്തി പരം പുകഴ്ന്ന നൃപ�നാ? ശ്രീമൂലകക്ഷ്മാപനാ-

ണാരാകുന്നിതു �സവ്യ�നവനുമ�ഹാ ശ്രീപത്മനാഭൻ പരൻ. —രാമകൃഷ്ണശാസ്ത്രി.

ഇതിൽ ‘സാരമായ �ദശം വഞ്ചിരാജ്യമാണ്, മറ്റു �ദശങ്ങളില്ല’എന്നു ശബ്ദം �കാണ്ടു നി

�ഷധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിയമനം വാച്യമല്ല, വ്യംഗ്യമാ�ണന്നു കൂടി �ഭദം.

പ്രശ്നം കൂടാ�തയും നിയമനം വ്യംഗ്യമായി വരുന്നതിനു് ഉദാഹരണം:

104. കലാരത്നം ഗാനം ഗഗനതലരത്നം ദിനകരൻ

സഭാരത്നം, വിദ്വാൻ ശ്രവണപുടരത്നം ഹരികഥാ;

നിശാരത്നം ചന്ദ്രൻ ശയനതലരത്നം ശശിമുഖീ,

മഹീരത്നം ശ്രീമാൻ സകലകുലരത്നം സുതനയൻ.

—�ക.സി. �കശവപിള്ള.

7 വികല്പം

72. വികല്പം തുല്യബലമാം
രണ്ടാ�ലാന്നു വ�രണ്ടതു്;

വില്ലുതാൻ തലതാനിന്നു

വളയ്ക്ക�ട്ട വി�രാധികൾ.

സമബലങ്ങളും അ�ന്യാന്യ വി�രാധത്താൽ ഒന്നിച്ചു വരാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ര�ണ്ടണ്ണ

ങ്ങളിൽ വച്ചു് ഒന്നു വരുന്നതു് ‘വികല്പം’. ഇതു് ‘സമുച്ചയ’ത്തിനു �ന�ര വിപരീതമാകുന്നു.

ഇതിൽഅലങ്കാരബീജം വികല്പിക്ക�പ്പടുന്ന വസ്തുക്കളു�ട ധർമ്മസാമ്യമാകയാൽ ഇതു് വാ

സ്തവത്തിൽ സാദൃശ്യാലങ്കാരങ്ങളിൽ (സാ�മ്യാക്തി വിഭാഗത്തിൽ) �ചർക്ക�പ്പ�ടണ്ടതാ

ണ്. സ�ഹാക്തി സമുച്ചയ�ഭദങ്ങളിലും ഇതു�പാ�ല ത�ന്ന. ഇവയിൽ ഗമ്യമായുള്ളസാദൃ

ശ്യം ദീപകത്തി�ല�പ്പാ�ല സ്ഫുടമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവ�യ വാസ്തവാലങ്കാരങ്ങളിൽ (വാസ്ത

�വാക്തി വിഭാഗത്തിൽ) പരിഗണിച്ചതാണു്. ഉദാഹരണം, വീര�ന്റ �പാരിനു വിളി: ഒന്നു

കിൽ �ന�ര യുദ്ധത്തിനു വര�ട്ട; അ�ല്ലങ്കിൽ കീഴടങ്ങ�ട്ട എന്നു താൽപര്യം. നമനം സാ

ധാരണ ധർമ്മമായിരിക്കുന്നു. ഔപമ്യസ്പർശം കൂടാ�ത.

പദ്യം 102. നള�ന്റ കാലത്തു് അനീതിക�ളാന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നു വിവക്ഷിതം. ഹിത്വാകുമുദം = ആമ്പൽ

ഒഴി�ക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇരുന്നാലും മരിച്ചാലും

ധർമ്മം ഞാൻ �വടിയാ ധ്രുവം.

എന്നും മറ്റുംപറയുന്നതു് വികല്പാലങ്കാരമാകുന്നതല്ല. സ�ഹാക്തിയിലുംഇതിന്മണ്ണംത�ന്ന.
�വ�റ ഉദാഹരണം:

105. ചന്തത്തിൽ മയിലാടുന്നു

ചിന്തുന്നു ജലമംബുദം

കാന്തൻതാനന്തകൻതാനി-

ന്നന്തം ദുഃഖത്തി�നകിടും. —സ്വ.

സാധാരണ ധർമ്മം ചിലദിക്കിൽ ലുപ്തമായിരിക്കും.

106. �കാല്ല�പ്പടുകി�ലാ സ്വർഗ്ഗം

�വല്ലുകിൽ �ത മഹീസുഖം

�തല്ലും സംശയമില്ല�ല്ലാ

കില്ലുതീർ�ത്തഴി �പാരിനായി. — ഭഗവദ്ഗീത.

ഇവി�ട രാജ്യ�ഭാഗത്തിനും സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കും ‘ഉത്തമത്വം’ എന്ന സാധാരണ ധർമ്മം

അർത്ഥസിദ്ധമാക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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8 പരിവൃത്തി

73. സമാസമങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ

�കമാറ്റം പരിവൃത്തിയാം:

മൃത്താകും മൂർത്തി�യകീട്ടു

കീർത്തി �നടുന്നു സത്തമർ.

സമ�ത്ത�ക്കാടുത്തു് സമ�ത്ത�യാ, ന്യൂന�ത്ത�ക്കാടുത്തു് അധിക�ത്ത�യാഅധിക�ത്ത

�ക്കാടുത്തു് ന്യൂന�ത്ത�യാ വാങ്ങുന്നതു് ‘പരിവൃത്തി’.

മൃത്തു് = മണ്ണു്. ഇതു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കു് ഉപലക്ഷണം. പഞ്ചഭൂതാത്മകമാകയാൽ അവശ്യ
നശ്വരമായ ശരീര�ത്ത ത്യജിച്ചു്സ്ഥായിയായ യശസ്സി�ന സമ്പാദിക്കുന്നതു്ന്യൂനം �കാ

ടുത്തു് അധിക�ത്ത വാങ്ങുന്നതാകുന്നു. ഇതിനു ത�ന്ന �വ�റ ഉദാഹരണം:

107. സമുചിതസപര്യാം ശബരി�യാടു വാങ്ങി-

പ്പരഗതിയവൾക്കും പരിചി�നാടു നല്കി

പരമപുരുഷൻ മാല്യവദചല സാനൗ

പരിചി�നാടു �ചന്നൂ; പരമശിവ! ശം�ഭാ! — രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം.

അധികം �കാടുത്തു് ന്യൂന�ത്ത വാങ്ങുന്നതിനു് ഉദാഹരണം.

108. യുവതി ഭവതി�യന്തു വൃദ്ധ�യ�പ്പാൽ

മണികൾ �വടിഞ്ഞു വഹിച്ചു ചീവര�ത്ത?

ഉഡുശശികൾ വിളങ്ങുമന്തി �നര-

ത്തരുണനുദിപ്പതു ഭംഗി�യാ നിശയ്ക്കു്? — ഭാഷാകുമാരസംഭവം.

സമപരിവൃത്തിക്കു് ഉദാഹരണം:

109. കാതതിലണിവാൻ തളിരിവൾ

�മാദാൽ �പാട്ടിച്ചു; �വച്ചുകാലവി�ട;

സദൃശമതായിവർ മാറീ;

സദയം ഞാനിന്നു വഞ്ചിതനുമായി. — മാളവികാഗ്നിമിത്രം.

മാളവിക അ�ശാകത്തി�ന്റ തളിരറുത്തിട്ട് അതിൽ ചവിട്ടുന്നത് കാലിനും തളിരിനുമുള്ള

ഗുണസാമ്യത്താല് സമപരിവൃത്തി.

പദ്യം 107. സപര്യ = സൽക്കാരം. മാല്യവദചലസാനൗ = മാല്യവൽ പർവ്വതത്തി�ന്റ താഴ്വാരത്തിൽ. പരമ

പുരുഷൻ = രാമൻ

പദ്യം 108. മണി = രത്നം.ചീവരം = വൽക്കലം. ഉഡു = നക്ഷത്രം. പാർവ്വതി�യാടു വടു�വഷധാരിയായ ശിവ

�ന്റ �ചാദ്യം.

പദ്യം 109. അഗ്നിമിത്രവചനം: സദൃശമതായി = ശരിക്കുശരി. ഇവർമാറീ = അ�ശാകവും മാളവികയും (വസ്തു

ക്കൾ) �കമാറി. സദയം…മായി = (ആ കാൽച്ചവിട്ടു തനിക്കു കിട്ടായ്കയാൽ) തനിക്കു നഷ്ടം വന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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9 ആ�ക്ഷപം

74. ആ�ക്ഷപം �ചാല്ലുവാ�നാങ്ങി-
�ച്ചാ�ന്നാ മ�ദ്ധ്യ നിറുത്തുക:

ചന്ദ്ര�ന,�ങ്ങന്തിന�ല്ലങ്കി-

ലുണ്ട�ല്ലാ സുമുഖീമുഖം.

പറഞ്ഞി�ട്ടാ പറയാൻ ഭാവിച്ചി�ട്ടാ മ�ദ്ധ്യ ആ�ലാചിച്ചിട്ട് �വ�ണ്ടന്നു വയ്ക്കുന്നതു് ’ആ�ക്ഷ

പം’.ഉ�ക്താദാഹരണംപറഞ്ഞിട്ടു് നിർത്തുന്നതിനു്. ഇനി, പറയാൻ ഭാവിച്ചിട്ടു് നിറുത്തുന്ന

തിനു്. ഉദാഹരണം.

110. ന് ലാ�വൻ കണ്ണിനു നീതാൻ, മമ തനുവിനു നീ നല്ല പീയൂഷമാ�മൻ-

ജീവൻ നീതാൻ, ദ്വിതീയം മമ ഹൃദയമതാകുന്നു നീ സുന്ദരാംഗി!

ഏവം നീയിഷ്ടവാക്യം പലതുമനുസരി�ച്ചാതി�യാന്നിച്ചു വാണാ-

പ്പാവ�ത്തത്ത�ന്ന! കഷ്ടം! ശിവശിവ! ഇനി ഞാ�നന്തി�നാതുന്നു �ശഷം! —ഉ. രാ. ച.

പറഞ്ഞിട്ടു മ�ദ്ധ്യ നിറുത്തുന്നതിനു് �വ�റ ഉദാഹരണം.

111. (a) കുനിച്ചു നീ�യന്തിനുയർന്ന മൗലി�യ,

നിനച്ചിടാതിങ്ങു വരും വരായ്കകൾ?

�പരുത്ത്പട്ടർ-പ്പട �കറി നമ്മ�ള-

ത്തുരത്തുമാറായതു പാർത്തതില്ല�യാ?

(b) അ�ഹാ! മഹാപാപമുരച്ചു�പായി ഞാൻ

മഹാജനം മാപ്പുതര�ട്ട തൽക്ഷണം;

മഹീസുരന്മാർക്കപവാദ�മാദിയാൽ

സഹിക്കു�മാ സാഹസവാക്കധീശ്വരൻ? —മലയവിലാസം.

ഇതു മലയാള�ത്താടുള്ള സം�ബാധനം. ഇവി�ട പർവ്വതത്തി�ന്റ �തക്കുഭാഗം (ആരു

വാ�മാഴി) താണതു�കാണ്ടാണ് പര�ദശികൾ �കരളത്തിൽ �കറി വ്യാപി�ച്ച�തന്നു

പറഞ്ഞിട്ട് ആ അഭിപ്രായങ്ങ�ള ഉത്തര�ശ്ലാകം �കാണ്ടു് നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു.

75. നി�ഷധവിധ്യാഭാസങ്ങൾ
പ്രസംഗാൽ ബാധിതങ്ങളായ്

വി�ശഷാർത്ഥം ജനിപ്പിക്കി-

ലതുമാ�ക്ഷപമായിടും.

76. ദൂതിയല്ലയി! ഞാൻ �ചാല്ലാം

മൃതി കഷ്ടമവൾക്കു �കൾ;

യാത്ര�പാ�യ്ക്കാൾ�ക�ടാ കാന്ത!

തത്ര താൻ മമ ജന്മവും.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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നി�ഷധരൂപമാ�യാ, വിധിരൂപമാ�യാ ഉള്ളവചനംപ്രകരണത്തിൽ �യാജിക്കായ്കയാൽ

അസംബന്ധപ്രായമായി ചമഞ്ഞ് �വ�റ ഒരു വി�ശഷാർത്ഥ�ത്തഉളവാക്കുന്നതിൽഫലി

ക്കുന്നതു് ‘ആ�ക്ഷപാ’ലങ്കാരം ത�ന്ന. ഇവി�ട പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അർത്ഥ�ത്ത വലി�ച്ചടു

ക്കുക എന്നു് ആ�ക്ഷപശബ്ദത്തിന് അതി�ന്റ ശാസ്ത്രീയമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്ര�യാഗം.

നായികാദൂതിയു�ട വചനമായ ഒന്നാം ഉദാഹരണത്തിൽ ‘ദൂതിയല്ലയി! ഞാൻ’ എന്ന നി

�ഷധം ബാധിതമായിട്ടു് ‘സാധാരണദൂതിക�ള�പ്പാ�ല ഞാൻ അതിശ�യാക്തി പറയുന്ന

വളല്ല, ഞാൻ പറവാൻ �പാകുന്നതു വാസ്തവംത�ന്നയാണു്’. എന്ന് മ�റ്റാരു സംഗതി�യ

വിധിക്കുന്നതിൽ പര്യവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഉദാഹരണം യാത്ര പുറ�പ്പടാൻ ഭാവിക്കു

ന്ന നായക�നാട് നായിക പറയുന്നതു്. അതിൽ യാത്ര�പാ�യ്ക്കാള്ളുവാൻ വിധിക്കുന്നതു്

‘എനിക്കു് നീ �പാകുന്ന ദിക്കിൽത്ത�ന്നജനനമുണ്ടാകും’ എന്നുള്ളഅടുത്ത് വാക്യത്താൽ

‘നീ �പായാൽഎനിക്കു മരണം നിശ്ചയമാക�കാണ്ടു്ആ�ലാചിച്ചു�വണം ഉറയ്ക്കുന്നതിനു്’

എന്നു മ�റ്റാരർത്ഥ�ത്ത ജനിപ്പിക്കുന്നു. �വ�റ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

നി�ഷധാഭാസത്തിനു്:

112. ആജ്ഞാലംഘനമാം ജലത്തിലയി! �ത താണത്ര വാ�ണനഹം,

പ്രാജ്ഞാനാമനുജന്മനാമിടയിലി�ങ്ങത്തീ മമാവജ്ഞയും;

പ്രജ്ഞാരൂഢരുഷാ �പാടിച്ചിടുമിതാ ഞാനിക്കുരുക്കൂട്ട�ര,

രാജ്ഞാമീശ! മമ ത്വമിന്നു ഗുരുവ,ല്ല�ങ്ങ വശത്തല്ലഞാൻ —�വണീസംഹാരം.

യുധിഷ്ഠിര�നാടുള്ള ഈ ഭീമവാക്യത്തിൽ ‘ഇ�ന്നാരു ദിവസ�ത്തക്കു അങ്ങ് എ�ന്റ ഗുരു

വല്ല, ഞാൻ അങ്ങയു�ട വാക്കു �കൾ�ക്കണ്ടവനും അല്ല’ എന്ന നി�ഷധം �യാജിക്കാത്ത

തിനാൽ ‘അങ്ങ്ആ�ലാചിക്കുന്നസന്ധിഞാൻസമ്മതിക്കയില്ല’ എന്ന മ�റ്റാരർത്ഥ�ത്ത

സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വിധ്യാഭാസത്തിനു്:

113. കണ്ണീർവാർത്താണയിട്ടും കഴലിണയിൽ നമിച്ചും പ്രിയം മറ്റു �ചയ്തും

�പണ്ണുങ്ങൾ�ദന്യമാർന്നന്യകൾ ഗമനപരം പ്രാണനാഥം തടുക്കും,

ധന്യാഹം; �പാക നീ മംഗളസുദിവസ, മക്കാല�മ �ചയ്വ�നന്നാ-

�ലന്നാൽ കർത്തവ്യമായുള്ളതു; തവ വഴി�യ �കട്ടിടാമായഭീഷ്ടം. —അമരുകശതകം.

ഇവി�ട ഗമനവിധി അതി�ന നി�ഷധിക്കുന്നതിൽ ഫലിക്കുന്നു.

10 പ്രത്യനീകം

പദ്യം 113 യാത്ര�ക്കാരുങ്ങുന്നനായക�നാടു് നായികാ വചനം: അന്യകൾ�പണ്ണുങ്ങൾഗമനപരം, പ്രാണനാഥം

തടുക്കും എന്നു രണ്ടാം പാദത്തിൽ അന്വയം. മംഗള … ക്കാല�മ = നീ �പാകുന്ന കാലം മംഗളസുദിവസമാ

ക�ട്ട! എന്നാൽ, എന്നാൽ (ഞാൻ + ആൽ) കർത്തവ്യമായുള്ളതു് ( = ഞാൻ �ചയ്യാൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നതു്)�ച

യ്തവൻ:ആ അഭീഷ്ടം തവ വഴി�യ �കട്ടിടാം–എന്നു് അർത്ഥ�യാജന. നീ �പായാൽ ഞാൻ മരിക്കും എന്നു

സൂചന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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77. കരുത്തനാം ശത്രുവിങ്കൽ

ഫലിക്കാത്ത പരാക്രമം

അവ�ന്റ കൂറ്റുകാ�രാടു

കാണിച്ചാൽ പ്രത്യനീകമാം;

78. �ജത്രയാത്ര�യ്ക്കാരുങ്ങീടും
�നത്രത്തിന്നാപ്തമിത്രമാം

�ശ്രാത്ര�ത്ത കീഴടക്കുന്നു

ക്ഷാത്ര22ത്താലസി�താല്പലം.

ഇവി�ട കർണ്ണാവതംസമായ നീ�ലാല്പലം കാതി�ന്റ�മൽ ഇരിക്കുന്നതി�ന കവി, ത�ന്ന

ജയിക്കാനായി പുറ�പ്പടുന്ന �നത്രങ്ങ�ള എതിർക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത നീ�ലാല്പലം ആ

�നത്രങ്ങളു�ട അടുത്തബന്ധുവായ �ശ്രാത്ര�ത്ത കീഴടക്കുന്നതായി കല്പിക്കുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

114. കൃഷ്ണ! നീയുടലറുത്ത നിമിത്തം

�കണു നിങ്കലപകർത്തുമശക്ത്യാ,

നിന്മു�ഖഷ്ടസഖനാം ശശിയിങ്കൽ

കന്മഷം കരുതിടുന്നിഹ രാഹു. —സ്വ.

ശത്രുവി�ന്റ കൂറ്റുകാരിൽ പരാക്രമം കാട്ടുന്നതു് ‘പ്രത്യനീകാ’ലങ്കാര�മങ്കിൽ അവ�ന്റ �ന

�രത�ന്ന അപകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് �കമുതികന്യാ�യന23 ‘പ്രത്യനീക’�മന്നു് സി
ദ്ധമാണ�ല്ലാ എന്ന യുക്തിയിൻ�പരിൽ കുവലയാനന്ദകാരൻ,

115. മണ്ണീ�യങ്ങ�ട വായി�ലാ�ക്കയിനി�മൽ; തണ്ടാർമലർ�പ്പായ്കയാം

തണ്ണീർപ്പന്തലടച്ചു ദുഷ്ടനിവ�ന�ന്നാർത്താർത്തു വണ്ടാർകുലം

വിണ്ണിൽ തൂർണ്ണമണഞ്ഞുവർണ്ണവിഭവപ്രൗഢിക്കു �ക�ടർ�പ്പടും-

വണ്ണം �വണ്മതിത�ന്റ �വണ്മതിരളും ബിംബം ദുഷിപ്പിച്ചു�പാൽ. —സ്വ.

എന്ന�ശ്ലാക�ത്ത ‘പ്രത്യനീക’ത്തിനു് ഉദാഹരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മത്തിൽഉൽ�പ്രക്ഷയിൽഉൾ

�പ്പട്ടു�പാകുന്നതിനാൽ പ്രത്യനീകം എന്ന അലങ്കാരംത�ന്ന ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പ�ടണ്ടതാകു

ന്നു.

22ക്ഷാത്രം = �വരം.

പദ്യം 114. അപകർത്തും = അപകാരം (പ്രതികാരം) �ചയ്യുന്നതിനു്. അമൃതാപഹരണസമയത്തു് വിഷ്ണു രാഹു

വി�ന്റ ഗള�ച്ഛദം നടത്തി എന്നു പുരാണം.

23അർത്ഥാപത്തി �നാക്കുക.

പദ്യം 115. ചന്ദ്രനു കളങ്കമുണ്ടായതി�ന്റ കാരണം പറയുന്നു: വണ്ടാർകുലം വിണ്ണിൽ തൂർണ്ണം അണഞ്ഞു് വർണ്ണ

വിഭവപ്രൗഢിക്കു �ക�ടർ�പ്പടുംവണ്ണം �വണ്മതിത�ന്റ �വണ്മ തിരളും ബിംബം ദുഷിപ്പിച്ചു എ�ന്താർത്തിട്ടു്?

ഞങ്ങളു�ട തണ്ണീർപ്പന്തലായ തണ്ടാർമലർ�പ്പായ്കഈ ദുഷ്ടൻഅടച്ചു് ഞങ്ങ�ട വായിൽ മണ്ണടിച്ചു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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11 അർത്ഥാപത്തി

79. അർത്ഥാപത്തിയി�താ പി�ന്ന-

�ച്ചാല്ലാനി�ല്ലന്ന യുക്തിയാം:

നിന്മുഖം ചന്ദ്ര�ന �വന്നു

പത്മത്തിൻ കഥ�യന്തുവാൻ!

�കമുതികന്യായംത�ന്ന ‘അർത്ഥാപത്തി’. അതി�ന്റ സ്വഭാവം, അപ്പം �കാർത്തു�വച്ചി

രുന്ന �കാൽഎലി ഭക്ഷിച്ചുഎന്നുപറഞ്ഞാൽഅപ്പംതിന്നുഎന്നു്പ്ര�ത്യകിച്ചു പറ�യണ്ട

തില്ല എന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തപ്രകാരം ഒരു കാര്യത്തി�ന്റ ഉല്പത്തിയിൽ അതി�ന സംബന്ധിച്ചു

മ�റ്റാരു കാര്യത്തി�ന്റ നിഷ്പത്തിഅർത്ഥസിദ്ധമായി വരുകയാകുന്നു. ദൃഷ്ടാന്ത�ത്തആസ്പ

ദമാക്കിഈന്യായത്തിനു് ‘ദണ്ഡാപൂപിക’ എന്നും �പരു പറയാറുണ്ടു്. പലരു�ടയും പക്ഷ

ത്തിൽ അർത്ഥാപത്തി ‘അനുമാന’ത്തിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

116. ഗിരീശനുമഥ മൂന്നുനാൾ �പാറുത്താ-

�നാരുവിധമദ്രിസുതാസമാഗ�മാത്കൻ;

പരമനവനുമത്ര പറ്റു�മങ്കിൽ

പരനു വികാരമി�തത്രത�ന്ന �വണ്ട. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട പാർവ്വതീവിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വരുന്നതിനു മ�ദ്ധ്യ ഉള്ള മൂന്നുനാൾ കഴി

ച്ചുകൂട്ടുന്നതു് ശിവനു് മഹാശ്രമമായി �താന്നി എന്നു പറയുന്നതു�കാണ്ടു് ഈമാതിരി അവ

സരത്തിൽ സാധാരണന്മാരു�ടസ്ഥിതി എന്തായിരിക്കു�മന്നു പറയാ�ത സിദ്ധിക്കുന്നു.

12 കാവ്യലിംഗം

80. �ഹതു വാക്യപദാർത്ഥങ്ങ-

ളാവുകിൽ കാവ്യലിംഗമാം:

കന്ദർപ്പ! നീ കളി�ക്കണ്ട

മന്ദ! ഞാൻ ശിവഭക്തനാം.

കാലാരി�സവ �ചയ്�വാർക്കു

കാല�നക്കൂസ�ലന്തിനു്?

�ഹതുവി�ന പഞ്ചമി (പ്ര�യാജിക) മുതലായ വിഭക്തിക�ളാ മ�റ്റാ �കാണ്ടു് സ്പഷ്ടമാക്കി

ക്കാണിക്കാ�ത ഒരു വാക്യത്തി�ന്റ�യാ പദത്തി�ന്റ�യാഅർത്ഥമാക്കിക്കല്പിക്കുന്നതു് കാ

വ്യലിംഗം. ഇതു്, സമർത്ഥി�ക്കണ്ടതായസംഗതി�യസമർത്ഥിക്കുന്ന ദിക്കിലാണു് ചമൽ

ക്കാരം ജനിപ്പിക്കുന്നതു്. ആ�ദ്യാദാഹരണത്തിൽ ‘ഞാൻ ശിവഭക്തനാം’ എന്നുള്ള വാ

ക്യം ‘കന്ദർപ്പ! നീ കളി�ക്കണ്ട’ എന്ന പൂർവ്വവാക്യത്തിനു് �ഹതുവാകുന്നു. അതിനാൽ

ഇതു് വാക്യാർത്ഥ�ഹതുകമായ കാവ്യലിംഗം. രണ്ടാം ഉദാഹരണം പദാർത്ഥ�ഹതുകം;

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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അതിൽ ‘കാലാരി�സവ�ചയ്�വാർ’ എന്ന പദം കാല�ന കൂസാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള �ഹ

തുവി�ന കുറിക്കുന്നു.

വാക്യാർത്ഥ�ഹതുകത്തിനു് �വ�റ ഉദാഹരണം:

117. നിൻ �നത്രത്തിനു തുല്യമാം കുവലയം �വള്ളത്തിനുള്ളത്തിലായ്,

നിന്നാസ്യപ്രഭ�തടുമമ്പിളി�യാളിക്ക�പ്പട്ടു കാർ�കാണ്ടലാൽ;

അന്നത്തന്വികൾ നി�ന്നാ�ടാത്ത നടയു�ള്ളാരങ്ങു മണ്ടീടിനാർ;

നിന്നൗപമ്യവുമിന്നു കാണ്മതു �പാറുക്കുന്നില്ല�ഹാ! ദുർവ്വിധി. —സ്വ.

24ഇതിൽആദ്യ�ത്ത മൂന്നു പാദങ്ങളി�ല വാക്യങ്ങളും നാലാം പാദത്തി�ല വാക്യത്തിനു

�ഹതുവാകുന്നു.

പദാർത്ഥ�ഹതുകത്തിനു് ഉദാഹരണം:

118. ഉഴന്ന പാന്ഥപ്പരിഷയ്ക്കനർത്ഥദൻ,

സദാലസൻ, പാമ്പിനു സദ്യ നല്കു�വാൻ;

സുഗുപ്ത�മലം കവരുന്ന തസ്കരൻ;

കവീശ്വരർ�ക്കങ്ങ�ന �ചല്ലമായി നീ! — മലയവിലാസം.

മലയാനില�ന വർണ്ണിക്കുന്നഈപദ്യത്തിൽ മലയാനിലൻ കവികൾക്കു് �ചല്ലമാകാതി

രിക്കാനുള്ള �ഹതുവി�ന ‘പാന്ഥപ്പരിഷയ്ക്കനർത്ഥദൻ’ ഇത്യാദിവി�ശഷണപദങ്ങൾ കുറി

ക്കുന്നു.

കാവ്യലിംഗം ചിലരു�ട മതത്തിൽ ‘നിർ�ഹതു’ എന്ന �ദാഷത്തി�ന്റ അഭാവം മാത്രമാ

�ണന്നും, മറ്റു ചിലരു�ട മതത്തിൽ ‘അനുമാന’ത്തിലന്തർഭവി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നും തർക്കമു

ണ്ടു്. എന്നാൽഅവരു�ട യുക്തി�യഅനുസരിക്കുന്നപക്ഷം മറ്റ�നകംഅലങ്കാരങ്ങ�ളയും

ഉ�പക്ഷി�ക്കണ്ടിവരുന്നതിനാൽ കാവ്യലിംഗം ഇവി�ട ഒരു പൃഥഗലങ്കാരമായി സ്വീകരി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

13 അനുമാനം

81. സാധനം�കാണ്ടു സാധ്യ�ത്ത-

യൂഹിപ്പതനുമാനമാം:

�കാപംതാ�നങ്ക,ല�ല്ലങ്കി-

ലുപചാരമി�തന്തിനു് ?

സാധകമായ �ഹതുവി�ന കണ്ടു് സാധ്യമായ കാര്യ�ത്തഊഹിക്കഎന്നുതർക്കശാസ്ത്രപ്ര

സിദ്ധമായഅനുമാനംത�ന്നഅനുമാനാലങ്കാരം. 25�ഹതുവ്യാപ്തിജ്ഞാനാദികൾ കവിസ

24 14-ആം പദ്യത്തി�ന്റ കുറിപ്പു �നാക്കുക.
25വ്യാപ്തിജ്ഞാനം = അനുമാനം. പുകയു�ള്ളട�ത്തല്ലാം തീയുണ്ടാവു�മന്ന സാഹചര്യനിയമമാണു് വ്യാപ്തി.

(അനുമാനം വ്യാപ്തിജ്ഞാനം; യത്ര യത്ര ധൂമസ്തത്രതത്രാഗ്നിരിതി സാഹചര്യനിയ�മാ വ്യാപ്തിഃ എന്നു തർക്ക

ശാസ്ത്രം.)
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�ങ്കതനിഷ്പന്നങ്ങളായിരിക്കത�ന്നയാണു് ഇവി�ട ചമൽക്കാരബീജം. അതിനാൽ, പർവ്വ

തത്തിൽപുകകണ്ടു്അഗ്നി�യഅനുമാനിക്കുന്നതു് അലങ്കാരമല്ല. ലക്ഷ്യത്തിൽ നായകൻ

നായികയു�ട പതിവില്ലാത്ത ഉപചാരം കണ്ടിട്ടു് പ്രണയ�കാപ�ത്തഅനുമിക്കുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

119. പുഞ്ചിരി�യന്ന�താ ചന്ദ്രിക �ച�ഞ്ച�മ്മ

അഞ്ചാ�ത �ചാല്ലാമ�തല്ലാ�രാടും:

ഏണാങ്കമൗലിതൻ �നത്രച�കാരങ്ങൾ-

ക്കൂണായി �മവു�മാ അല്ലയായ്കിൽ? —കൃഷ്ണഗാഥ.

�വ�റയും ഉദാഹരണം:

120. കൂടുന്നു താമരപ്പൂക്കൾ

വിടരുന്നിതു മാലതി

പ്രാക്കളും വന്നു �ച�ക്കറു-

ന്നർക്കനസ്തമിതൻ ധ്രുവം.

14 അർത്ഥാന്തരന്യാസം

82. സാമാന്യംതാൻ വി�ശഷംതാ-

നിവയിൽ പ്രസ്തുതത്തിനു്

അർത്ഥാന്തരന്യാസമാകു-

മന്യം�കാണ്ടു സമർത്ഥനം:

83. താണ്ടിനാനാഴി ഹനുമാ-
നാണ്ടവർ�ക്കന്തു ദുഷ്കരം:

വമ്പർക്കു �തളിയാ �ദാഷ-

മമ്പിളിക്കഴകങ്കവും.

പ്രസ്തുതമായ സാമാന്യ�ത്ത സമർത്ഥിപ്പാൻ�വണ്ടി അപ്രസ്തുതമായ വി�ശഷ�ത്ത�യാ

മറിച്ചു് പ്രസ്തുതമായ വി�ശഷത്തിനു�വണ്ടി അപ്രസ്തുതമായ സാമാന്യ�ത്ത�യാ കഥിക്കു

ന്നതു് ‘അർത്ഥാന്തരന്യാസം.’

ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒന്നാമ�ത്തതു് സാമാ�ന്യന26 വി�ശഷസമർത്ഥനത്തിനു് സാധർമ്മ്യരീ

ത്യാ ഉള്ള ഉദാഹരണം. രണ്ടാമ�ത്തതു് വി�ശ�ഷണ സാമാന്യസമർത്ഥനത്തിനു് �വ

ധർമ്മ്യരീത്യാ ഉള്ള ഉദാഹരണം.

പദ്യം 119. കംസ�ന്റ �കയിൽ നിന്നു വഴുതിമാറി ആകാശത്തിൽ നിന്നു വിളങ്ങിയ അംബിക�യ വർണ്ണിക്കു

ന്നു. ഏണാങ്കമൗലി = ശിവൻ. �ദവി ശിവപത്നിയാണ�ല്ലാ. ച�കാരം = ഉപ്പൻ. ഉപ്പനു നിലാവു് ആഹാര

�മന്നു കവിസ�ങ്കതം. ഇതി�ല അനുമാനം സാധിക്കുന്നതു് രൂപകബലം�കാണ്ടാണു്.

26സാമാ�ന്യന = സാമാന്യം�കാണ്ടു്. വി�ശ�ഷണ = വി�ശഷം�കാണ്ടു്.
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�വ�റ ഉദാഹരണം:

121. ഇഷ്ടപ്രാ�ണശ്വരിയു�ട വി�യാഗത്തിനാലും ന�രന്ദ്ര-

ദ്വിഷ്ടത്വത്താ�ലാരുവനുളവാം മാനനഷ്ടത്തിനാലും

കഷ്ട�പ്പട്ടപ്പുരുഷ�നാരു നാലഞ്ചു�കാല്ലം കഴിച്ചാൻ;

ദിഷ്ട�ക്കടാൽ വരുവതു പരിഹാരമില്ലാത്തത�ല്ലാ! — മയൂരസ�ന്ദശം.

ഇതിൽ അപ്രസ്തുതമായ സാമാന്യത്താൽ പ്രസ്തുതമായ വി�ശഷത്തിനു് സമർത്ഥനം. മറി
ച്ചുള്ളതിനു്:

122. �ചറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം

മറക്കു�മാ മാനുഷനുള്ള കാലം

കാരസ്കരത്തിൻ കുരു പാലിലിട്ടാൽ

കാലാന്ത�ര കയ്പു ശമിപ്പതു�ണ്ടാ? —ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം.

15 ഭാവികം

84. പ്രത്യക്ഷാനുഭവം ഭൂത-
ഭാവികൾക്കിഹ ഭാവികം:

ഇന്നു�മൻ കാതിലൂറുന്നി-

തന്നു നീ �ചാന്ന വാക്കുകൾ.

ഭൂതമാ�യാ ഭാവിയാ�യാ ഉള്ളസംഗതി�യപ്രത്യക്ഷമായി മുന്നിൽ കാണുന്നപ്രകാരം വർ

ണ്ണിക്കുന്നതു് ‘ഭാവികം’. ഭാവം മ�നാവികാരം; അതി�ന ജനിപ്പിക്കുന്നതു് എന്നുശബ്ദത്തി

നു് അർത്ഥസംഗതി27.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

123. പര�മാരുടൽ വഹിച്ചുള്ളുത്സവം�പാ�ല �മാദം

തരുമതിമൃദുവാം നിൻ കങ്കണം�ചർന്ന ഹസ്തം

തരുണി! മമ കരത്തിൽ ശ്രീശതാനന്ദനർപ്പി-

�ച്ചാരു സമയമതി�പ്പാ�ഴന്നു �താന്നുന്നു കാ�ന്ത! —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവ രണ്ടും ഭൂതത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. ഭാവിക്കു്:

124. �കാണ്ടാടിയൻ�പാടപരിക്ഷത�കാമളം നിൻ-

ചുണ്ടാകുമിപ്പുതിയ പുഷ്പമതി�ന്റ സാരം

ഇണ്ടൽ വളർന്നു വലയു�ന്നാരു വണ്ടു�പാ�ല

�കാണ്ടൽ�താഴുംകുഴലി, യാവദഹം പി�ബയം? —ഭാ. ശാ.

27സംഗതി = �യാജന.

പദ്യം 124. യാവത് + അഹം = യാവദഹം. യാവത് = ഏ�താരു സമയത്തു്. പി�ബയം = ഞാൻ കുടിക്കും.
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ശകുന്തള�യാടുള്ള ദുഷ്ഷന്തവാക്യമായ ഇതിൽ ‘ഭാവി’ അത്യാസന്നം. സീത�യാടു് രാമ

വാക്യമായ പൂർ�വ്വാദാഹരണത്തിൽ ‘ഭൂതം’ അതിദൂര�മന്നു് �ഭദം.

അത്യന്തരിതമായ ഭാവിക്കു് �വ�റ ഉദാഹരണം:

125. എന്നക്കാശിയിൽവാണുഷസ്സി�ലഴു�നറ്റഗ്ഗംഗയിൽ സ്നാനവും

നന്നായ് സന്ധ്യയുമാചരിച്ചു തരസാ ശ്രീവിശ്വനാഥാല�യ

�ചന്നിട്ടഞ്ജലികൂപ്പി മുപ്പുരരി�പാ! ഗൗരീപ�ത! കാത്തു�കാ-

�ള്ളന്നീവണ്ണമുരച്ചു�കാണ്ടു നിമിഷം�പാ�ല നയി�പ്പൻ ദിനം. —സ്വ.

16 ഉദാത്തം

85. പുരാവൃത്തപരാമർശ-

മുദാത്തം, ശ്രീസമൃദ്ധിയും:

കുരുപാണ്ഡവവീരന്മാർ

�പാരു�താരിടമാണിതു്;

തൃപ്പാദസന്നിധാനത്തിൽ

കല്പവൃക്ഷങ്ങൾ യാചകർ.

പുരാതനമഹാപുരുഷന്മാരു�ടചരിത്രബന്ധം�കാണ്ടു് വർണ്ണ്യവസ്തുവിനു് ശ്ലാഘ്യത്വംസമ്പാ

ദിക്കുന്നതു് ‘ഉദാത്തം’. വീര്യസമ്പദാദിഗുണങ്ങളു�ട അതിശയം വർണ്ണിക്കുന്നതു് മ�റ്റാരു

മാതിരി ‘ഉദാത്തം’.

�വ�റ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

126. അന്യങ്ങളാം മലകൾ �ചർന്നു സു�മരുമുൻപായ്

കന്നായ് ചമച്ചിവ�നയന്നു പൃഥൂപ�ദശാൽ

നന്നായ് കറന്നു മഹിയാം പശുവിങ്കൽനിന്നു

രത്നം മരുന്നു മുതലായ ധനങ്ങ�ളല്ലാം. — ഭാ. കു. സം.

127. ബ്രഹ്മാവർത്തവഴിക്കു �ചന്നഥ കുരു�ക്ഷത്രത്തി�ലത്തുന്ന നീ

പണ്ട�പ്പാർക്കളമായ ദിക്കിവിട�മ�ന്നാർക്കാതിരുന്നീടു�മാ?

തണ്ടാരിൻ തല �താഴരിങ്ങു മഴയാ�ല�ന്നാണമപ്ഫൽഗുനൻ

മുന്നംമന്നവർതൻമുഖം കണകളാൽ കണ്ടിച്ചുവർഷിച്ചിഹ. — �മഘദൂത്.

ശ്രീസമൃദ്ധിക്കു് ഉദാഹരണം:

പദ്യം 126. ഹിമാലയവർണ്ണന. ഇവ�ന = ഹിമാലയ�ത്ത. പണ്ടു് പൃഥുഎന്നചക്രവർത്തി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു്

മഹാ�മരു മറ്റു പർവ്വതങ്ങ�ള�യല്ലാം കൂട്ടി ഹിമവാ�ന കിടാവാക്കി, പശുവി�ന്റ രൂപം ധരിച്ചുനിന്ന ഭൂമി�യ

കറന്നു രത്നാദികൾ എടുത്തുഎന്നു പുരാണം.

പദ്യം 127. �താഴർ—ഇവി�ട �മഘം. കണ = അമ്പു്. രണ്ടുദാഹരണങ്ങളും പുരാവൃത്തപരാമർശങ്ങൾ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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128. പത്തരമാറ്റിൽ �പാന്നുകൾ രത്നത്താൽ

വിസ്താരത്തിൽ ചമച്ചുകിടക്കുന്ന

പത്തനങ്ങളും പത്തുനൂറായിരം

ചിത്രരമ്യമി�തത്രയും �ഗാവിന്ദ! —രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം.

ഇവി�ട അ�യാദ്ധ്യാവർണ്ണനത്തിൽശ്രീസമൃദ്ധി.

129. സുത്രാമാവിനു വന്നവസ്ഥചിരിയാം നിൻ വിക്രമാ�ലാക�ന;

ശത്രൂണാം പടവീടു ചുട്ട പുക �ച�ന്നത്തീ ന�ഭാമണ്ഡ�ല

പത്താം �നത്രശതങ്ങള�പ്പാഴുതുടൻ �പാത്താഞ്ഞതിന്നത്തലാ-

�ലത്തീ ശക്രനു കാർത്തവീര്യഭുജസമ്പത്തിങ്കലത്യാഗ്രഹം.

ഇതിൽ വീര്യസമൃദ്ധി.

17 സൂക്ഷ്മാലങ്കാരം

86. ഗ്രഹി�ച്ചനിഹ ഗുഢാർത്ഥ-

�മന്നു കാട്ടുക സൂക്ഷ്മമാം:

എൻ �നാട്ടം കണ്ടു ലീലാബ്ജം

കന്നൽക്കാർ�വണി കൂപ്പിനാൾ.

ആംഗ്യം, �ചഷ്ടാവി�ശഷം മുതലായതു�കാണ്ടു് ഒരുവ�ന്റ ഇംഗിത�ത്ത മനസ്സിലാക്കി

അതിനു് അനുരൂപമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് ‘സൂക്ഷ്മാലങ്കാരം’. നായകവാക്യമായ ലക്ഷ്യ

ത്തിൽ സ�ങ്കതകാലം ഏ�തന്നു് അവൻ �നാട്ടം�കാണ്ടു �ചാദിച്ചതിനു് നായിക ലീലാ

ബ്ജ�ത്തകൂമ്പിക്കുന്നതു�കാണ്ടു് താമരകൾക്കുസ�ങ്കാചംവരുന്നസമയമായസന്ധ്യാകാ

ല�മന്നറിയിക്കുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

130. അന്യസ്ത്രീദിക്കി�ലക്കായ് പുരികമിളക�വ മൂർദ്ധനിദ്ധൂതി�ചയ്താൻ;

പി�ന്നത്തത്ത്വജ്ഞ�ലാ�ക മിഴിയതണയ�വ ചിന്തപൂണ്ടമ്പരന്നാൻ;

തന്വിക്കാസ്യം ചുവന്നീട�വയടിയിണയിൽ ദൃഷ്ടി�കാണ്ടാനമിച്ചാൻ;

മുന്നിൽത്ത�ന്ന ഗുരൂണാമിരുവരവർ �വടിഞ്ഞില്ല കാ�ലാചിത�ത്ത. —അമരുകശതകം.

ഇവി�ട സപത്നി വസിക്കുന്ന ദിക്കി�ലക്കു് നായിക കണ്ണുകാണിക്കുന്നതി�ന മനസ്സിലാ

ക്കി നായകൻ ശി�രാധൂനനം�കാണ്ടു് അതി�ന നി�ഷധിക്കുന്നു.

പദ്യം 129. രാജസ്തുതി: സുത്രാമാവു് = ഇന്ദ്രൻ. ഇന്ദ്രനു് ആയിരം കണ്ണും കാർത്തവീര്യനു് ആയിരം �കയും

ഉ�ണ്ടന്നു പുരാണപ്രസിദ്ധി.

പദ്യം 130. സപത്നീസംഗമം ഉണ്ടായില്ല എന്നു ശി�രാധൂനനം�കാണ്ടു നായകൻ പറഞ്ഞതു കള്ളമാണു്. അത

റിയാവുന്ന സഖികളു�ട (തത്ത്വജ്ഞ�ലാകം) �ന�ര നായിക വീണ്ടും �നാക്കിയ�പ്പാൾ ‘നീയതറിഞ്ഞിരു

�ന്നാ!’ എന്നു ചിന്തയും അമ്പരപ്പും. പ്രണയകലഹം നടിച്ചു് നായിക മുഖം ചുവപ്പിച്ച�പ്പാൾ, കാലുപിടിക്കുന്ന

തായി നായകൻ കണ്ണു കാണിച്ചു. ഇവ�യല്ലാം സൂക്ഷ്മം ത�ന്ന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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18 വ്യാ�ജാക്തി

87. രഹസ്യരക്ഷയ്ക്കായ് �ചയ്യും
വ്യാജം വ്യാ�ജാക്തിയായതു്:

വണ്ടത്താൻ �കാത്തി�യൻ ചുണ്ടിൽ

ചണ്ടി! നീ കരിനാക്കിതാൻ.

�വളി�പ്പടാൻ�പാകുന്ന രഹസ്യ�ത്ത മറയ്ക്കാനായി �ചാല്ലുന്ന�താ പ്രവർത്തിക്കുന്ന�താ

ആയ വ്യാജം ‘വ്യാ�ജാക്തി’. ഉദാഹരണം നായിക സഖി�യാടു പറയുന്നതു്. ജാരകൃത

മായ ദന്തക്ഷതത്തി�ന്റ കാരണ�ത്ത മറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടു് ‘പൂവിറുക്കാൻ �പാ�കണ്ട’എന്നു

നീ പറഞ്ഞതി�ന കൂട്ടാക്കാ�ത �പായതിൽ, �പായാൽ �ദാഷം വരു�മന്നു് നി�ന്റ കരി

നാക്കു�കാണ്ടു പറഞ്ഞതു�പാ�ലത�ന്ന ‘വണ്ടു് എ�ന്റ ചുണ്ടിൽ �കാത്തി’ എന്നും മറ്റും

സഖി�യ ‘കരിനാക്കി’ എന്നു പറഞ്ഞുനായിക ശകാരിക്കുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം പ്രവൃത്തിക്കു്:

131. കണ്ണ�നക്കണ്ട �നരത്തു

തി�ണ്ണന്നുണ്ടായ വിഭ്രമം

�വളി�പ്പടാതിരിപ്പാനാ-

യളി�വണി വണങ്ങിനാൾ.

ഇവി�ട നായിക കൃഷ്ണ�നക്കണ്ടിട്ടുണ്ടായ കാമവികാര�ത്ത, വണങ്ങുന്നതു �കാണ്ടു് ഭക്തി

വ്യാ�ജന മറയ്ക്കുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം, വാക്കിനു്:

132. കല്യാണാവസ�ര ഗിരീന്ദ്രനരുളും കന്യാകരം �താട്ടവാ-

റുല്ലാസ�ത്താടു28സാത്ത്വികങ്ങളുളവായ് സ്തംഭിച്ച �മ�യ്യാടുടൻ

‘വല്ലാതു�ള്ളാരു �ശത്യമീ ഹിമഗിരി�ക്കത്താരി’�ന�ന്നാത�വ

�മ�ല്ല �ശലവധുക്കൾ �നാക്കിന ശിവൻ കല്യാണ�മകീടണം. —സ്വ.

19 ഉത്തരം

88. �ചാദ്യം നടിച്ചുത്തരമായ്

ഗുഢാർത്ഥം �ചാൽകയുത്തരം:

അക്കരയ്ക്കു കട�ക്കണ്ട-

തക്കാവിൻ �നർക്കു പാന്ഥ! �കൾ.

28സാത്ത്വികങ്ങൾ—രസനിരൂപണം (അടിക്കുറിപ്പു) �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഒരുവ�ന ഒരുഗുഢാർത്ഥംധരിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടിഅവൻത�ന്ന�യാ മ�റ്റാരുവ�നാ ത�ന്നാ

ടു �ചാദ്യം�ചയ്തു എന്നു ഭാവിച്ചു�കാണ്ടു് ഉത്തരത്തി�ന്റ മട്ടിൽ ആ ഗുഢാർത്ഥ�ത്ത വ്യം

ഗ്യമായി �ചാല്ലുന്നതു് ‘ഉത്തരം’. പാന്ഥൻ വഴി�ചാദിച്ചു എന്നുള്ള നാട്യത്തിൽ ‘കാവി�ന്റ

�നർക്കാണു് പുഴ ഇറങ്ങി �ക�റണ്ടതു്’ എന്നുനായിക പറയുന്നതു്ആസ്ഥലമാണു് നമുക്കു

രഹസ്സമാഗമത്തിനുള്ളസ�ങ്കതസ്ഥാനം എന്നു പാന്ഥ�ന ധരിപ്പിക്കാനാകുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

133. �പടത്തുകിൽ �വ�ണങ്കിൽ

�തടുക �വറുള്ള �വടവീടുകളിൽ

വീടിതിലു�ള്ളാരു തരുണൻ

വിടുമാറില്ലമ്പു പാന്ഥ! മൃഗയൂ�ഥ. —സ്വ.

�വട്ടയ്ക്കു �പാകാ�ത വീട്ടിൽ ന�വാഢയായ വധു�വാന്നിച്ചു സുഖിക്കുന്ന പുത്ര�ന ഉ�ദ്ദശി

ച്ചു്, മാൻതുകലിനാവശ്യ�പ്പട്ടു വന്നവ�നാടു് വൃദ്ധവ്യാധൻ പറയുന്നതു്. ഇവി�ട പഥിക�ന്റ

�ചാദ്യം കല്പിതം. പുത്ര�ന സ്വകൃത്യം ഓർമ്മിപ്പിക്ക ഫലം. ഈ ‘ഉത്തരാ’ലങ്കാരത്തിനു്

പലരും പലവിധമാണു ലക്ഷണം �ചയ്യുന്നതു്.

89. �ചാദ്യത്തിനാരു�മാർക്കാ�ത്താ-

രുത്തരം �ചാൽകയും തഥാ:

സംസാരത്തിൻ സാര�മന്തു്?

കംസാരിപദ�സവനം.
തനി�യ �ചാദ്യം�ചയ്തു് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉത്തരംപറയുന്നതും ‘ഉത്തരാലങ്കാരം’. പരി

സംഖ്യയിൽ അന്യവ്യവ�ച്ഛദം�കാണ്ടുള്ള നിയമനമാണു് �ചാ�ദ്യാത്തരങ്ങളു�ട ഫലം.

‘ഉത്തരാ’ലങ്കാരത്തിൽ ആ നിയമനം വിവക്ഷിതമല്ല. ചമല്ക്കാരബീജവും അസംഭാവിത

മായ ഉത്തരത്തി�ന്റ ശ്രവണത്തിൽഝടിതിയായുണ്ടാകുന്ന മ�നാവികാസമാകുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

134. സുഖ�മന്തിഹ �ലാകത്തിൽ?

സഖാക്കളു�ട സംഗമം

ദുഃഖ�മന്തഥ? മൂർഖ�ന്റ

മുഖം �നാക്കീട്ടു ജീവനം. —സ്വ.

20 സമാധി

90. സമാധി കാര്യസൗകര്യം
യദൃച്ഛാലബ്ധ�ഹതുവാൽ:

മാനിനീസാന്ത്വനത്തിന്നായ്

തുനി�ഞ്ഞ�ന�പ്പാഴിങ്ങു ഞാൻ

കനക്ക�വ �കൾക്കുമാറായ്
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ഘനസ്തനിതമ�പ്പാ�ഴ.

ഒരു കാര്യ�ത്തസാധിക്കുന്നതിൽപല �ഹതുക്കൾ ‘ഖ�ലക�പാതികാ’ ന്യാ�യന ‘ഞാൻ

മുമ്പു് ഞാൻ മുമ്പു്’ എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക ‘സമുച്ചയം’. അനുകൂല�ഹതു

ക്കൾ ‘കാകതാലീയ’ ന്യാ�യന ഘടിക്കുന്നതു് ‘സമാധി’ എന്നു �ഭദം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

135. വമ്പിച്ച �കാപ�ത്തയകറ്റുവാനായ്

കുമ്പിട്ട കാന്ത�ന്റ പുറം ക�രറും

തൻ പുത്ര�ന �നാക്കി മനംമറന്നി-

ട്ടൻ�പാടു �പ�ട്ടന്നു ചിരിച്ചു ചണ്ഡി. — സ്വ.

യത്നംകൂടാ�തത�ന്ന ഇഷ്ടകാര്യസിദ്ധി എന്നു ലക്ഷണം�ചയ്തു് 29 ‘പ്രഹർഷണം’ എന്നു്
ഒരു നൂതനാലങ്കാര�ത്തഅപ്പയ്യദീക്ഷിതർ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽഅതുംസമാധിയു�ട
ഒരു വക�ഭദമാകുന്ന�ത ഉള്ളു.

136. ‘�കാണ്ടൽക്കാറണി�കാണ്ടു വിണ്ടലമിരുണ്ടീടുന്നു, വൃക്ഷങ്ങ�ള-

�ക്കാണ്ടിക്കാടു കറുത്തിടുന്നിരവിലിക്കണ്ണന്നുമുണ്ടിണ്ടൽ �കൾ

�കാണ്ടാക്കീടു! ഗൃഹത്തിലിന്നിവ�ന നീ താ’�നന്ന ന�ന്ദാദിതം

�കാണ്ടാടീട്ടഥ രാധ�യപ്പഥി രസിപ്പി�ച്ചാരു കൃഷ്ണൻ തുണ. —സ്വ.

ഇത്യാദിയായ അതി�ന്റ ഉദാഹരണത്തിലും രഹസ്സംഗമ�ത്ത പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാധാമാ

ധവന്മാർക്കു് യദൃച്ഛയാ ലബ്ധമായ നന്ദനി�യാഗം കാര്യസിദ്ധിക്കു സൗകര്യാതിശയ�ത്ത

ഉണ്ടാക്കുന്നു. പൂർ�വ്വാദാഹരണത്തിൽ ഇഷ്ടകാര്യത്തി�ലക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ശബ്ദപ്രതിപാ

ദിത; ഇതിൽ അർത്ഥസിദ്ധ എന്നു മാത്രം �ഭദം.

137. �വഴാമ്പ�ലറ്റമഴ�ലന്തിയുഴന്നു �വള്ളം

നാലഞ്ചു തുള്ളി മുകിൽത�ന്നാടിരന്നിടുന്നു

അൻ�പാടതൂഴി മുഴുവൻ മഴയാൽ നനയ്ക്കു-

ന്ന�മ്പാ വലിപ്പമുട�യാ�ന്റ �കാടുപ്പു �കമം. — �ക. സി. �കശവപിള്ള.

ഇത്യാദി പ്രകാരാന്ത�രണ ഉള്ളപ്രഹർഷ�ണാദാഹരണങ്ങളിലും ലക്ഷണസംഗതി �മല്പ

റഞ്ഞപ്രകാരം ഊഹിച്ചു�കാൾക.

29യത്നം കൂടാതീപ്സിതാർത്ഥ-

സിദ്ധിത�ന്ന പ്രഹർഷണം;

�കാതിച്ചു കാത്തിരുന്നാ�ര-

ക്കാൺക�ത കന്യ ദൂതി �ത. (കുവലയാനന്ദം).

നായക�നാടു സുഹൃദ്വചനം ഉദാഹരണം. നീ ആ�ര (പ്രാപിക്കാൻ) �കാതി�യാ�ട കാത്തിരുന്നു�വാ ആ

കന്യ നായികയു�ട ദൂതിയായി ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നുഎന്നു് അർത്ഥ�യാജന.

പദ്യം 136. ‘ഗീത�ഗാവിന്ദ’ത്തി�ല മംഗളാചരണം: ന�ന്ദാദിതം = നന്ദൻ പറഞ്ഞതു്. �കാണ്ടാടുക =

അനുസരിക്കുക. പഥി = വഴിക്കു്.
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21 വ്യാജസ്തുതി

91. വ്യാജസ്തുതി, സ്തവം, നിന്ദ
നിന്ദാസ്തുതികളാൽ ക്രമാൽ:

സ്വർഗ്ഗം പാപിക്കു നല്കുന്ന

ഗംഗ�യ്ക്കന്തു വി�വകമാം?

92. നി�ന്ന�പ്പാലാർക്കു കൂ�റന്നി-

ലിന്നു നീ�യൻ നിമിത്തമായ്

�ചന്നു ദൂതി �പാറുത്തി�ല്ല

നന്നായ് ദന്തനഖക്ഷതം!

സ്തുതിയിൽപര്യവസാനിക്കുന്നനിന്ദയും, നിന്ദയിൽപര്യവസാനിക്കുന്നസ്തുതിയും ‘വ്യാജസ്തുതി.’

നിന്ദ�യന്നുള്ള വ്യാ�ജന സ്തുതി എന്നും വ്യാജമായിട്ടുള്ള (നിന്ദാരൂപമായിട്ടുള്ള) സ്തുതി

എന്നും ശബ്ദത്തിനു് അർത്ഥ�യാജന. ആ�ദ്യാദാഹരണത്തിൽ, ‘നീ പാപിക�ളയും സുകൃ

തിക�ളയും തിരിച്ചറിയാത്തവൾ’എന്നുള്ളനിന്ദ�കാണ്ടു്, ‘നീ പാപിക�ളക്കൂടിഅവരു�ട

പാപമകറ്റി സ്വർഗ്ഗത്തയയ്ക്കുന്നു’ എന്നു് ഗംഗയു�ട മാഹാത്മ്യത്തിനു സ്തുതി. രണ്ടാം ഉദാഹ

രണത്തിൽ, ‘നീ എനിക്കു�വണ്ടി ദന്തനഖക്ഷതങ്ങ�ളല്ലാം സഹിച്ചു’ എന്നു നായിക ദൂ

തി�യ സ്തുതിക്കുന്നതു�കാണ്ട്, ‘നീ എനിക്കു�വണ്ടിയല്ല നായകസമീപത്തിൽ �പായത്,

സ്വാർത്ഥം വിചാരിച്ചാണു്. അതു�കാണ്ടു് നീ സ്വാമി�ദ്രാഹപാതകം �ചയ്തവൾ’ എന്നു

നിന്ദ.

�വ�റ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

നിന്ദയാൽ സ്തുതിക്കു്:

138. തിങ്കൾതന്നു�ട കളങ്കിതാങ്കമുടൽ, ശങ്കര�ന്റ ഗളമണ്ഡലം,

പങ്കജാക്ഷനു�ട �മയ്മുഴു�ക്ക, മദപങ്കിലം ദിഗിഭർതൻ കടം

ശങ്ക�യന്നി�യയി�താ�ക്കയിന്നുമിരുളാർന്നു ത�ന്ന വിലസുന്നു �കൾ

ഹുങ്ക�ഹാ! �വറു�ത,�യത്രമാത്രമുലകം �വളുത്തു തവ കീർത്തിയാൽ? —സ്വ.

ഇതിൽ ചന്ദ്രകളങ്കാദികൾ ഒഴി�ച്ചല്ലാം നി�ന്റ കീർത്തിയാൽ �വളുത്തു�വന്നു വാസ്തവ

ത്തിൽ സ്തുതി.

സ്തുതിയാൽ നിന്ദയ്ക്കു്:

139. �മയ്യിൽ പാർവ്വതി പാതി, പാതി ഹരിയും പങ്കി�ട്ടടുത്തീട�വ

�പായ�ല്ലാ ഹര�നന്നു ഗംഗയുട�ന �ചന്നങ്ങു �ചർന്നാഴിയിൽ

വാനത്തമ്പിളി�ലഖ, പാമ്പു കുഴിയിൽ, സർവ്വജ്ഞതാധീശതാ-

സ്ഥാനം രണ്ടു ഭവാങ്ക, �ലങ്കലുമ�ഹാ! ഭിക്ഷാടനം ഭൂപ�ത! —സ്വ.
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ദരിദ്രനായ കവി വള�ര കാത്തുനിന്നിട്ടും കാര്യം ഫലിക്കാഞ്ഞു് നിരാശ�പ്പട്ടു് പ്രഭുവി�നാടു

പറയുന്നഈവാക്കിൽ, എ�ന്റ�വദുഷ്യവും ദാരിദ്ര്യകഷ്ടവും അറിഞ്ഞിട്ടും എ�ന്ന രക്ഷി

ക്കാത്ത നീ സർവ്വജ്ഞ�നന്നും ഐശ്വര്യവാ�നന്നും നടിക്കുന്നതു വ്യർത്ഥ�മന്നു്, സ്തുതി,

നിന്ദയിൽ പരിണമിക്കുന്നു. ഈ ഉദാഹരണം രസഗംഗാധരകാരനു് രസിക്കാത്തതാക

യാൽ �വ�റ ഒന്നു്:

140. മൗകലിവ്രജമിരുന്നിടുന്നു മുകളിൽ സുഖം, കപികൾ �കാമ്പിലും,

ഘൂകവൃന്ദമതു �കാടരത്തിലു,മടിക്കു ദംശമശകങ്ങളും

ആ�ക�യത്രയിഹ �ചതനങ്ങൾ! വിശദം യ�ശാഽധിഗതമധ്വഗം

�ലാകമന്തികമണഞ്ഞിടായ്കിലിഹ വൃക്ഷരാജ! തവ കാ ക്ഷതിഃ —അന്യാപ�ദശശതകം.

ഇലവുമര�ത്തസം�ബാധനം�ചയ്തുള്ളഈഅന്യാപ�ദശത്തിൽ, നി�ന്ന�ക്കാണ്ടാർ�ക്ക

ങ്കിലു�മാരുപകാരമു�ണ്ടങ്കിലതു് ദുഷ്ടക്കൂട്ടക്കാർ�ക്ക ഉള്ളൂഎന്നു നിന്ദ.

വ്യാജസ്തുതിയിൽ ഒരുവ�ന സ്തുതിക്കുന്നതു�കാണ്ട് മ�റ്റാരുവനു് നിന്ദ എന്നും, മറിച്ചും, സ്തു

തിനിന്ദകൾ വ്യധികരണങ്ങൾആയിട്ടും വരാം എന്നു് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ അഭിപ്രായ�പ്പടു

ന്നു. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ:

141. നീയാർ മർക്കട? രാമരാജഭവ�ന ഞാൻ പത്രികാവാഹകൻ;

�പായാ�നങ്ങിഹ മുൻപിൽവന്ന ഹനുമാൻ ലങ്കാപുരം ചുട്ടവൻ?

�ചക്കൻ മു�ഷ്കാടരക്ക�നകനവനിൽ �ക�വച്ചതായ് �കൾക്കയാൽ

�വക്കം �ചാക്കർ ബഹിഷ്കരി�ച്ചാരിളിയച്ചാരന്നുതാൻ �താങ്കിനാൻ. —സ്വ.

ഇവി�ട ഹനുമാ�ന നിന്ദിക്കുന്നതു�കാണ്ടു് �ശഷം വാനരന്മാർക്കു സ്തുതി; ഇതിന്മണ്ണംത

�ന്ന മറിച്ചു് അന്യസ്തുതി�കാണ്ടു്അന്യനിന്ദ�യയും ഉദാഹരിക്കാം. സൂക്ഷ്മം �നാക്കു�മ്പാൾ

സ്തുതിനിന്ദകൾ വ്യധികരണങ്ങളായിവരുന്നിടത്തു് അപ്രസ്തുതപ്രശംസയാകുന്നു. ദണ്ഡി

ഈമാതിരിയുള്ളതി�നത്ത�ന്നയാണു് അപ്രസ്തുതപ്രശംസയായിട്ടു ഗണിക്കുന്നതും എന്നു

ചുരുക്കം.

22 സമം

93. സമം �ച�രണ്ടതിൻ �ചർച്ച;

ജന�കാചിതജന്യവും:

നിംബം ഫലിച്ചു, കാകങ്ങൾ

തിന്മാനും വന്നു�ചർന്നി�ത.

പദ്യം 140. മൗകലി = കാക്ക. ഘൂകം = മൂങ്ങ. ദംശം = കാട്ടീച്ച. മശകം = �കാതുക്. വിശദം യശഃ അധിഗ

തം = വ്യക്തമായ കീർത്തി (നിനക്കു്) പ്രാപ്തമായി. കാ ക്ഷതിഃ = എന്താണു കുറവു്.

പദ്യം 141. രാവണ�ന കാണാ�നത്തിയ അംഗദനുമായി ഒരു രാക്ഷസൻ നടത്തുന്ന സംവാദമാണിതു്. �ചാ

ക്കർ = വാനരന്മാർ. �താങ്കുക = ഓടുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



ഭാഷാഭൂഷണം 71

വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ �യാജിക്കു-

മബ്ധിജാതൻ ശശാങ്കനു്.

അനുരൂപങ്ങളായ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ തങ്ങളിൽ �ചരുന്നതും കാരണത്തിനു് അനുരൂപമായ

കാര്യവും ‘സമാലങ്കാരം.’

�വ�റ ഉദാഹരണം:

142. ധന്യൻ തൻകാന്ത�ന�ശ്ശാഭനയവൾ കമുദ�ത്തശ്ശര�ജ്ജ്യാത്സ്ന�പാ�ല

നന്ദിപ്പിക്ക�ട്ട തുഷ്ട്യാ തരുണനവനുമച്ചാരിതാർത്ഥ്യം വര�ട്ട

അ�ന്യാന്യം വാച്ചിടും സൽഗുണനിരകൾ ചമയ്ക്കുന്നതിൽബ്രഹ്മ�നറ്റം

കുന്നിക്കും കൗശലത്തിൻഫലവുമിഹ മ�നാജ്ഞത്വവും വന്നിട�ട്ട. — മാലതീമാധവം.

രണ്ടാമ�ത്തതിനു് ഉദാഹരണം:

143. താഴ്ചയാ�യാരിടത്തുള്ള

വാഴ്ചയാൽ വീഴ്ച�യന്തു �ത?

ജലത്തില�ല്ലാ നിൻ ജന്മം

ജലജാക്ഷകുടുംബിനി! —സ്വ.

ആനുരൂപ്യം പലവിധത്തിൽ വരാം. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ:

144. കൂ�ടത്ത�ന്ന പിറന്നു സിന്ധുവതിൽ നീയക്കാളകൂട�ത്താ�ട,

കൂടി�ച്ചർന്നു കളിച്ചു ശംഭുനിടിലത്തീ�യാടു ബാല്യത്തിൽ നീ;

പ്രൗഢൻ നീയഥ രാഹുദംഷ്ട്രയതിനാലങ്ങന്തരംഗീകൃതൻ,

ബാഢം ചന്ദ്ര! വിഷം കലർന്ന കിരണം തൂകുന്നു യുക്തം ഭവാൻ. —സ്വ.

ഇവി�ട ചന്ദ്ര�ന്റ പ്രവൃത്തി സഹവാസത്തിനു് അനുരൂപ�യന്നു് സാധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

23 വിഷമം

94. വിഷമം �ചർച്ചയില്ലാത്ത
രണ്ടി�ന�ച്ചർത്തു �ചാല്ലുകിൽ:

കാവ്യാനുശാസനമ�ത-

ങ്ങവ്യാവർത്തക�നങ്ങിവൻ.30

അത്യന്ത�വലക്ഷണ്യത്താൽ തങ്ങളിൽ �ചരാത്ത രണ്ടു വസ്തുക്ക�ള �ചർത്തു കാണിക്കു

ന്നതു് ‘വിഷമം’. ഒരു കാവ്യാനുശാസനഗ്രന്ഥ�മഴുതുന്നതു് പണ്ഡി�തകസാദ്ധ്യമാകുന്നു.

താ�നാ സാരമില്ലത്തവൻ; അതിനാൽ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണപ്രവൃത്തി തനിക്കു �ചരാത്തതു്.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

പദ്യം 143. ജലജാക്ഷകുടുംബിനി = ലക്ഷ്മീ�ദവി, താഴ്ച…വാഴ്ച = അധമന്മാ�രാടുള്ള സംസർഗ്ഗം എന്നും.

പദ്യം 144. വിരഹിവാക്യം രാഹുദംഷ്ട്ര…കൃതൻ = രാഹുദംഷ്ട്രകൾക്കുള്ളിൽ�പ്പട്ടവൻ (ഗ്രഹണസമയത്തു്).

30അവ്യാവർത്തകൻ = (�തറ്റും ശരിയും) തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവൻ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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145. അതിക്രൂരം ബാണം കുസുമതതിയിൽ �ചങ്കനലു�പാൽ

പതിപ്പിച്ചീ�ടാല്ലാ പരിമൃദുലയാമീ മൃഗതനൗ

നിതാന്തം നിസ്സാരം ബതി മൃഗമിതിൻ ജീവ�നവി�ട?

കൃതാന്താ �ദത്യാനാം, തവ ച കടുബാണങ്ങ�ളവി�ട? — ഭാ. ശാകു.

‘വിഷമം’ ഗമ്യമായും വരാം:

146. �ക്ഷാണീശൻതൻ സുഹൃത്താം പ്രിയസചിവനു തൻപുത്രി�യക്കാര്യമൂലം

പ്രീണി�ച്ചകീട്ടമാത്യൻ പരമിഹ പരമാനന്ദമങ്ങാർന്നിട�ട്ട

കാണാനും �കാള്ളുകില്ലാത്തവ�നാടിവളുമാഹന്ത! ധൂമഗ്രഹ�ത്താ-

�ടണാങ്കൻത�ന്റ �ചണാർ�ന്നാരുകലയതു�പാലിന്നുടൻ �ചർന്നിട�ട്ട.— മാലതീമാധവം.

ഇവി�ട നന്ദനനും മാലതിക്കും തമ്മിലുള്ളഘടനാ�വഷമ്യം ഗമ്യം.

95. വിഷമം ജനകത്തിനു

വിരുദ്ധം ജന്യധർമ്മവും:

�വളുത്ത കീർത്തി�യ�പ്പറ്റി-

തളിശ്യാമളയാമസി.

വണ്ടി�ന�പ്പാ�ല കറുപ്പായ വാളിൽനിന്നു് �വളുത്ത കീർത്തി ജനിച്ചതു്, ജനകത്തിനു്

അനനുരൂപമായ ജന്യഗുണം. യുദ്ധത്തിൽ ഖഡ്ഗപ്ര�യാഗം�കാണ്ടു് കീർത്തി സമ്പാദിച്ചു

�വന്നു വാസ്തവം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

147. സഹസ്രപാദൻ ഭഗവാ�ന്റ പുത്രൻ

ഗ്രഹാധിപൻ ഹന്ത! മുടന്തനായി

മഹാമഹസ്സാകുമവ�ന്റ പുത്രി-

യ�ഹാ! കറുത്തും; വിധി വാമന�ത്ര. —സ്വ.

96. ഇഷ്ടസിദ്ധിക്കു യത്നിച്ചി-

ട്ടനിഷ്ടപ്രാപ്തിയും തഥാ:

കരണ്ടാനഹിമഞ്ജുഷ-

യിര�മാഹിച്ചു മൂഷികൻ

ഭക്ഷിച്ചാ�നലി�യത്ത�ന്ന

തൽക്ഷണാലഹിയും പുനഃ.

പദ്യം 145. കാമന്ദകി നിരാശ�യാ�ട പറയുന്നതു്: പ്രിയസചിവൻ = (പത്മാവതിരാജാവി�ന്റ നർമ്മസചിവൻ)

നന്ദനൻ. ഇയാൾ വിരൂപനാണു്. അമാത്യൻ = ഭൂരിവസു. ഇയാൾ മാലതിയു�ട അച്ഛൻ. ധൂമഗ്രഹങ്ങൾ—

രാഹു�കതുക്കൾ. (ഇവി�ട രാഹു.)

പദ്യം 147. ബ്ര�ഹ്മാപാലംഭം: ഗ്രഹാധിപൻ = ശനി (മുടന്ത�നന്നു പുരാണം). സഹസ്രപാദ�ന്റ (സൂര്യ�ന്റ) പു

ത്രനു് ഒടിഞ്ഞ കാലും മഹാമഹസ്സുള്ള (�ശാഭയുള്ള) അവ�ന്റ പുത്രി(കാളിന്ദി)ക്കു് കറുത്ത നിറവും വന്നതു് വി

ധി (ബ്രഹ്മാവു്) വാമൻ (�നറി�കട്ടവൻ) ആയതു�കാണ്ട�ത്ര.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇഷ്ടകാര്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനു് ഇഷ്ടം സാധിച്ചി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല അനിഷ്ടം

വന്നുകൂടുകയും �ചയ്തു എന്നു വരുന്നതും ‘വിഷമാ’ലങ്കാരം ത�ന്ന. എലി ഇര �തടി പാമ്പി

�ന അടച്ചിരിക്കുന്ന �പട്ടി കരണ്ട�പ്പാൾ പാമ്പു് എലി�യത്ത�ന്ന ഇരയാക്കിയതിനാൽ

ലക്ഷണസമന്വയം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

148. �ഗാപാല�ന�ന്നാർത്തു മുകുന്ദ! �കൾക്ക

ഞാൻ പാലു �മാഹിച്ചു ഭജിച്ചു നി�ന്ന;

നീ�യാ മിടുക്കൻ പുനരിങ്ങു �മലാൽ

തായാർമുലപ്പാലുമലഭ്യമാക്കി. —സ്വ.

കൃഷ്ണ�നക്കുറിച്ചുള്ളഈ വ്യാജസ്തുതിയിൽ, ‘നീ �ഗാപാലനാ�ണന്നു �കട്ടു് ഇടയ�ന �സ

വിച്ചാൽ പാൽ ധാരാളം കിട്ടുമ�ല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു് ഞാൻ നി�ന്ന �സവിച്ചു; നീ�യാ

പി�ന്ന ഞാൻ ആശിച്ച പശുവിൻപാലു തന്നി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ബാലന്മാർക്കു് അനായാ

�സനലഭിക്കുന്ന മുലപ്പാലുകൂടി കിട്ടാ�തയാക്കി’ എന്നു ‘വിഷമാ’ലങ്കാരം. ശ്രീകൃഷ്ണമൂർത്തി

�യ �സവിച്ചതിനാൽ പുനർജ്ജന്മമില്ലാതാ�യന്നു കൃഷ്ണസ്തുതി.

�വ�റയും ഉദാഹരണം:

149. ഗൂഢമായവ�ന നിഗ്രഹിപ്പതിനു ഞാനയച്ച വിഷകന്യ, തൻ-

നാടിനർദ്ധമവകാശി പർവ്വത�ന നിഗ്രഹിച്ചു വിധിശക്തിയാൽ

�കടു �ചർത്തു രസയന്ത്രകൗശലമതിൽ തുനി�ഞ്ഞാരവർകൾക്കുമി-

ന്നീ�ടഴും മമ നയങ്ങൾ �നാക്കുകവത�ന്ന മൗര്യനു ഗുണത്തിനായ്. — മുദ്രാരാക്ഷസം.

ഇഷ്ടാനവാപ്തി മാത്ര�മാ അനിഷ്ടപ്രാപ്തി മാത്ര�മാ ആയാലും ‘വിഷമാ’ലങ്കാരംത�ന്ന.
എങ്ങ�ന:

150. കല്യാണി! താമരമലർക്കുട ചൂടിടാ�മ-

ന്നുല്ലാസ�മാടിഹ ന�ടണ്ടബിസം കുളത്തിൽ;

വല്ലാത്ത കാലമിതു, നന്ദി ജഗത്തിനില്ല

�ചാല്ലാം ഹരിക്കുമിതു നിൻമുഖകാന്തി�യത്താൻ. —സ്വ.

ഇവി�ട പത്മാതപത്ത്രരൂപമായ ഇഷ്ടകാര്യത്തി�ന്റ ലാഭമു�ണ്ടങ്കിലും മുഖകാന്തിഹരണ

രൂപമായ ബലവത്തായ അനിഷ്ടത്തി�ന്റ പ്രസക്തി പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

പദ്യം 149. രാക്ഷസൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത�ന ഒരുവിധമ�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരുവിധം ഗുഢമായി �കാല്ലുവാൻ പല വിദ്യകൾ

പ്ര�യാഗിച്ചു. ഒരു വിഷകന്യക�യഅയച്ചു; വിഷം കലർത്തിയ ഭക്ഷണവും(രസകൗശലം) പട്ടണപ്ര�വശസ

മയത്തു് ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്ന �ഗാപുര�താരണങ്ങളും (യന്ത്രകൗശലം) ഏർപ്പാടു�ചയ്തു. പ�ക്ഷ, വിഷകന്യകമൂലം

മരിച്ചതു നന്ദരാജ്യത്തിനു് അർദ്ധാവകാശിയായ പർവ്വതനാണു്. വിഷം ഭക്ഷിച്ചു മരിച്ചതു് വിഷനിർമ്മാതാ

വായ അഭയദത്തനും, അസമയത്തുണ്ടായ �താരണപതനത്താൽ അവസാനം �കാല്ല�പ്പട്ടതു് �താരണനിർ

മ്മാതാവായ ദാരുവർമ്മനുമാണു്. പദ്യം, ചാര�നാടു രാക്ഷസവചനം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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അപ്പയ്യദീക്ഷിതരു�ട ‘വിഷാദനാലങ്കാരം’ വിഷമത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചതു് എന്നറിയുക.31

24 വിചിത്രം

97. വിചിത്രമാം പ്രവർത്തിക്കി-

ലു�ദ്ദശ്യവിപരീതമായ്:

ഉത്തമന്മാരുയർച്ചയ്ക്കാ-

യത്യന്തം താണിടുന്ന�ഹാ!

ഉ�ദ്ദശ്യത്തിനു �ന�ര വിരുദ്ധം�പാ�ല �താന്നുന്നപ്രയത്നം ‘വിചിത്രാ’ലങ്കാരം. �പാങ്ങാ

നാഗ്രഹിച്ചു താഴുന്നതു വിരുദ്ധം. സത്തുക്കൾ വിനയം�കാണ്ടു് ഔന്നത്യം �നടുന്നു�വന്നു

താല്പര്യം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

151. ബന്ധം നീക്കാൻ ബഹുമഖമുഖം കർമ്മപാശം �താടർക്കു-

ന്നന്തശ്ശാന്തി�ക്കാരുവക പഠിക്കുന്നു �വദാന്തവാദം

തീർ�ത്ഥ മുങ്ങുന്നശുഭജലധിക്കക്ക�രപ്പുക്കിരിപ്പാൻ

തത്ത്വം പാർത്താൽ ഭവരുജയതിൽ ഭ്രാന്തരീ മർത്ത്യ�രല്ലാം. —സ്വ.

‘വിചിത്രാ’ലങ്കാര�ത്ത കൗസ്തുഭക്കാരൻ ‘വിഷമ’ത്തിൽത്ത�ന്നഅന്തർഭവിപ്പിക്കുന്നു.

25 അ�ന്യാന്യം

98. പരസ്പ�രാപകാരംതാ-
ന�ന്യാന്യാഖ്യയലംകൃതി:

നിശയാൽ ശശി �ശാഭിക്കും,

ശശിയാൽ നിശയും തഥാ.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

152. “ഓമൽ കഴുത്തതിനു വർത്തുളമുത്തുമാല

നന്മുത്തണിക്കു കുചബന്ധുരമാം കഴുത്തും

എന്നിക്രമത്തിനഴ�കകുക�കാണ്ടു രണ്ടും

ഭൂഷ്യം വിഭൂഷണവുമാ�യാരു�പാ�ലത�ന്ന.” —കുമാരസംഭവം.

31 ഇച്ഛിപ്പതി�ന്നതിർഫലം

വരുന്നതു വിഷാദനം.

�കാളുത്തി�ക്കവലിച്ചില്ല,

�കടുത്തീ �തന്നൽ�നത്തിരി. (കുവലയാനന്ദം)

‘രാവി�പ്പാൾക്ഷണമ�ങ്ങാടുങ്ങിടും’ (277-ആം പദ്യം) ഇത്യാദ്യുദാഹരണവും ദീക്ഷിതർ �കാടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പദ്യം 151. മഖമുഖം = യാഗം മുതലായ. ഭവരുജ = സംസാരദുഃഖം. ബന്ധം തീർക്കാൻ പാശം; ശാന്തിക്കു വാ

ദം; അക്ക�ര�പ്പാകാൻ മുങ്ങുന്നു; ഉ�ദ്ദശ്യവിപരീതങ്ങൾ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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26 പരികരം

99. വരും പരികരം �ചാന്നാൽ
സാഭിപ്രായം വി�ശഷണം:

അമ്പിളിക്കല ചൂടുന്ന

തമ്പുരാൻ താപനാശനൻ.

അഭിപ്രായഗർഭങ്ങളായ വി�ശഷണങ്ങ�ള �ചയ്യുന്നതു് ‘പരികരാലങ്കാരം’. ഉദാഹരണ

ത്തിൽ, ‘അമ്പിളിക്കല ചൂടുന്ന’ എന്ന വി�ശഷണം താപനാശത്തിനുള്ള സൗകര്യ�ത്ത

�ദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു. നിരഭിപ്രായവി�ശഷണം �ചയ്യുന്നതു് ‘അപുഷ്ടാർത്ഥം’ എ�ന്നാരു �ദാ

ഷമാകയാൽപരികരം �ദാഷാഭാവമാത്ര�മന്നല്ലാ�തഅലങ്കാരമാകുന്ന�തങ്ങ�നഎ�ന്നാ

രാ�ക്ഷപമുണ്ടു്. അപുഷ്ടാർത്ഥ�ദാഷത്തിനു പ്രസക്തിയില്ലാത്ത �ശ്ലഷയമകാദിസ്ഥലങ്ങ

ളിൽ ഇതിന്നലങ്കാരത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതു�കാണ്ടു് മറ്റുള്ളിടത്തിലും ഇതി�ന സ്വീകരി�ക്ക

ണ്ടതാ�ണന്നു് അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ സമാധാനം �ചയ്യുന്നു. പ്രാചീനന്മാർ, സാഭിപ്രായങ്ങളാ

യി അ�നകം വി�ശഷണങ്ങൾ �ചയ്യുന്നിട�ത്ത പരികരാലങ്കാര�ത്ത പറയുന്നുള്ളു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

153. �കാദണ്ഡഹസ്തനഭിമാനി സു�യാധനാ�ഗ്ര

രാ�ധയശല്യകുരുബന്ധുസമക്ഷമി�പ്പാൾ

കൃഷ്ണാദുകൂലഹരഹൃത്തടമദ്ധ്യ�താ ഞാ-

നുഷ്ണം കുടിച്ചു രുധിരം നഖ�രർവിഭിന്ദൻ. — �വണീസംഹാരം.

ഈഭീമവാക്യത്തിൽ ‘�കാദണ്ഡഹസ്തൻ’, ‘അഭിമാനി’ എന്ന സു�യാധന വി�ശഷണങ്ങ
ളും ‘കൃഷ്ണാദുകൂലഹര’ എന്ന ദുശ്ശാസനവി�ശഷണവും സ്വാഭിപ്രായ�മന്നുസ്പഷ്ടം. എന്നാൽ
ഇതിൽ വി�ശഷണങ്ങൾക്കു സമാസം �ചയ്കയാൽ അവിമൃഷ്ടവി�ധയാംശാദി �ദാഷങ്ങ
ളിൽ പരികരത്തി�ന്റ ചമൽക്കാരം മഗ്നമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ �വ�റ ഉദാഹരണം:

154. �ഹ �ഹ മാനികളായി ചാപപാണികളായിരിക്കുന്ന കർണ്ണദു�ര്യാധന

പ്രഭൃതികളായ പാണ്ഡവവി�ദ്വഷിക�ള! നിങ്ങൾ എല്ലാവരും �കൾക്കണം:

�കശാ�ന്ത പിടി�പട്ടിഴച്ച�തവ�നാ പാഞ്ചാലി�യക്കശ്മലൻ,

�ക്രാശന്ത്യാഃ പടമങ്ങഴിച്ചതുമ�ഹാ! രാജ്ഞാം സഭാഭ്യന്ത�ര;

നാശം �ചർത്തഹമിന്നു യസ്യ രുധിരം പാതും പ്രതിജ്ഞാതവാൻ,

�മാശക്കാരനവൻ കരത്തിലിഹ �മ �പട്ടിന്നു; രക്ഷിക്കുവിൻ! — �വണീസംഹാരം.

ഇതിൽ കർണ്ണാദികൾക്കും പാഞ്ചാലിക്കും ദുശ്ശാസനനും ഭീമൻ �ചയ്യുന്ന വി�ശഷണങ്ങ

�ളല്ലാം ഓ�രാ�രാ അഭിപ്രായങ്ങ�ള സ്ഫുടമായിട്ടു ഗർഭീകരിക്കുന്നു.

പദ്യം 153. രാ�ധയൻ = കർണ്ണൻ. കൃഷ്ണ = പാഞ്ചാലി. ഹൃത്തടമദ്ധ്യതഃ = ഹൃദയം പിളർന്നിട്ടു് മദ്ധ്യത്തിൽനി

ന്നും ഉഷ്ണം രുധിരം കുടിച്ചു എന്നു് അന്ത്യപാദത്തിൽ അന്വയം. നഖ�രഃ വിഭിന്ദൻ = നഖങ്ങൾ�കാണ്ടു പി

ളർന്നിട്ടു്.

പദ്യം 154. �ക്രാശന്ത്യാഃ = കരയുന്ന (പാഞ്ചാലിയു�ട). പടം = വസ്ത്രം. പാതും = കുടിക്കുന്നതിനു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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‘കാവ്യലിംഗ’ത്തിൽ �ഹതു വി�ശഷണത്തി�ന്റ സാക്ഷാൽ വാച്യാർത്ഥമാകുന്നു. ‘പരി

കര’ത്തിലാക�ട്ട, വി�ശഷണംസമർപ്പിക്കുന്നഅഭിപ്രായംവ്യംഗ്യമാകുന്നു.ആവ്യംഗ്യാർ

ത്ഥം വിശിഷ്ടവാക്യത്തി�ന്റ വാച്യാർത്ഥ�ത്ത �പാഷിപ്പിക്കുന്നതി�ലക്കു് അത്യാവശ്യമാ

കയാൽ വ്യംഗ്യപ്രാധാന്യം സംഭവിക്കാത്തതു �കാണ്ടു് ‘പരികരം’ ധ്വനിആകുന്നതുമല്ല.32

സാഭിപ്രായമായി വരുന്ന പദം വി�ശഷ്യമായിരുന്നാലും വി�രാധമില്ല. എങ്ങ�ന�യ

ന്നാൽ,

155. ഭവാൻ പ്രസാദിക്കുകിലീ വസന്ത-

�നകൻ സഖാവും മലരമ്പുമായി

പിനാകി�യ�പ്പാലുമുലയ്ക്കു�വൻ ഞാൻ;

പിന്നുള്ള വില്ലാളിക�ളത്ര തുച്ഛം. —കുമാരസംഭവം.

മന്മഥ�ന്റ ഇന്ദ്ര�നാടുള്ളഈആത്മശ്ലാഘയിൽ ‘പിനാകി’ എന്ന ശിവപര്യായം ‘ത്രിപുര

സംഹാരാദി ദുഷ്കരകർമ്മം �ചയ്തിട്ടുള്ള പിനാകമുള്ളവനാണു് ശിവൻ; ഞാ�നാ കുസുമചാ

പൻ’ എന്നു് ശത്രുവിനും തനിക്കും ഉള്ളഅന്തര�ത്തവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. ‘കാവ്യലിംഗ’ത്തി

�ല�പ്പാ�ല ‘പരികര’ത്തിലും വി�ശഷണം വാക്യരൂപമായി വരാം. എങ്ങ�ന എന്നാൽ,

156. �ചാ�ന്നനില്ല തരംതിരിച്ചു മറ,�യൻ �പറ്റമ്മയപ്പുറ്റുമ-

ല്ല,ന്നാഭികമലത്തിലല്ല ജനനം, ഭാഷ്യം ചമച്ചില്ല ഞാൻ,

നന്നായ് ചിത്രയതാം ബൃഹത്കഥ കഥിച്ചി,ല്ലിന്ദ്ര�നാതീല ഞാൻ

പി�ന്നൻ മന്നവ! നിൻഗുണങ്ങളരുളാനാളാകു�മാ ഇജ്ജനം. —സ്വ.

ഇതിൽ അടുത്തു പറയാൻ �പാകുന്ന പര്യാ�യാക്തപ്രകാരം ഞാൻ വ്യാസ�നാ, വാല്മീകി

�യാ, ബ്രഹ്മാ�വാ, ആദി�ശഷ�നാ, ഗുണാഢ്യ�നാ, ബൃഹസ്പതി�യാ അ�ല്ലന്നു് അർത്ഥ

മായ വാക്യങ്ങൾ, നിൻഗുണവർണ്ണനം�ചയ്യുന്നതിനു്ആഗ്രന്ഥകാരന്മാ�ര�പ്പാ�ലഅസാ

ധാരണമായ ബുദ്ധിചാതുര്യം �വണ്ടിയിരിക്കുന്നുഎന്നു �ദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു.

27 പര്യാ�യാക്തം

100. പര്യാ�യാക്തമുരച്ചീടിൽ
വാച്യംതാൻ വ്യംഗ്യഭംഗിയിൽ:

മധുരിക്കുന്ന �കാദണ്ഡം

മധു�വന്തുന്ന സായകം

ച�കാര�ച്ചാറു �ചാർന്നീടും

ശിഖയും �ചർ�ന്നാരാൾ തുണ.

32വാച്യ�ത്തഅതിക്രമിച്ചു വ്യംഗ്യം നില്ക്കുന്നിടത്തും ധ്വനി എന്നു പ്രമാണം. ധ്വനിപ്രകരണം �നാക്കുക.

പദ്യം 156. വ്യാസൻ �വദങ്ങൾപകുത്തു; വാല്മീകി�യപുറ്റു ജനിപ്പിച്ചു;ബ്രഹ്മാവു് വിഷ്ണുനാഭീപത്മത്തിൽപിറന്നു;

അനന്തൻ പതഞ്ജലിയായി അവതരിച്ചു് (പാണിനീയത്തിനു്) ഭാഷ്യ�മഴുതി; ഗുണാഢ്യൻ ബൃഹത്കഥ�യഴു

തി; ബൃഹസ്പതി ഇന്ദ്രനു ഗുരുവായിച്ചമഞ്ഞു—എ�ന്നല്ലാം പുരാണപ്രസിദ്ധം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



ഭാഷാഭൂഷണം 77

വാച്യാർത്ഥത്തി�നത്ത�ന്ന വ്യംഗ്യസമ്പ്രദായത്തിൽ പറയുന്നതു് ‘പര്യാ�യാക്തം’. വളച്ചു

�കട്ടിപ്പറയുകഎന്നു് ശബ്ദാർത്ഥം. വ്യംഗ്യാർത്ഥം വാച്യാർത്ഥത്തിൽനിന്നു് ഭിന്നമല്ലാത്ത

തിനാൽ ഇതു് ധ്വനിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിൽ കരിമ്പുവില്ലും, പൂവമ്പും, ചന്ദ്ര

കിരീടവും �ദവിയു�ട അസാധാരണ ധർമ്മങ്ങളാകയാൽ ഇവ �ചർന്നആൾ �ദവി എന്നു്

അർത്ഥം സിദ്ധിക്കുന്നു. അതിനാൽ വി�ശഷണവിശിഷ്ടവാക്യം ‘പര്യാ�യാക്തം’. ‘മധു

രിക്കുന്ന �കാദണ്ഡം’ ഇത്യാദികൾ ‘കരിമ്പുവില്ലു്’ ഇത്യാദ്യർത്ഥങ്ങ�ള സമ്പാദിക്കുന്നതും

‘പര്യാ�യാക്തം’�കാണ്ടുത�ന്ന.

�വ�റ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

(i) ‘�ചാ�ന്നനില്ല’—ഇത്യാദി പൂർ�വ്വാദാഹൃത�ശ്ലാകംത�ന്ന.

157. (ii) ഒന്നു�കാണ്ടറിയണം രണ്ടി�ന്റ ബലാബലം,

പി�ന്ന മൂന്നി�ന നാലാൽ വശത്തു വരുത്തണം,

അഞ്ചി�നജ്ജയിച്ചുള്ളിലാറി�നയറിഞ്ഞിട്ടു

വഞ്ചനാദിക�ളല്ലാം �വടിഞ്ഞു വഴി�പാ�ല,

ഏഴി�നയു�പക്ഷിച്ചു സൗഖ്യ�ത്ത ലഭിക്കണം

�കളി�യറിടും നൃപന്മാരായാലവനിയിൽ. — മഹാഭാരതം.

ഇത്യാദി ഭരതവാക്യവുംഈഅലങ്കാര�മന്നുത�ന്ന പറയാം.

28 കാരണമാല

101. മുറയ്ക്കു �ഹതുകാര്യങ്ങൾ

�കാർത്താൽ കാരണമാലയാം;

നീതിയാലർത്ഥ,മർത്ഥത്താൽ

ധർമ്മം, ധർ�മ്മണ സൽഗതി.

ഒരു കാരണത്തി�ന്റ കാര്യം മ�റ്റാന്നിനു കാരണം; അതു് അടുത്തതി�ന്റ കാര്യം; അതു്

അതിനടുത്തതി�ന്റ കാരണം; ഈ മുറയ്ക്കു് കാര്യകാരണങ്ങ�ള തുടർത്തു് ചങ്ങല�പാ�ല

ചമയ്ക്കുന്നതു് ‘കാരണമാല’. ഈ ചങ്ങല തുടർക്കുന്നതു് �ന�രമറിച്ചു് ഒരു കാര്യത്തി�ന്റ കാ

രണം മ�റ്റാന്നിനു കാര്യം ഇത്യാദി മട്ടിലുമാവാം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

കാരിക 100. ച�കാര�ച്ചാറു് = ചന്ദ്രിക (ഉപ്പൻ നിലാവു കുടിക്കു�മന്നു കവി സ�ങ്കതം). അതു �ചാരുന്ന ചന്ദ്രൻ

�ദവിക്കു കിരീടമായിസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു.

പദ്യം 157. (ii) ഒന്നു് ബുദ്ധി; രണ്ടു് ജീവാത്മപരമാത്മാക്കൾ; മൂന്നു് ത്രിവർഗ്ഗങ്ങൾ; നാലു് ചതുരുപായങ്ങൾ;

അഞ്ചു് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ; ആറു് കാമ�ക്രാധാദികൾ; ഏഴു് സപ്തവ്യസനങ്ങൾ—എന്നു ചിലർ. പലരും പലവിധ

ത്തിൽ ഇതി�ന വ്യഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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158. വിദ്യയിൽ വിനയമതുളവാം

സദ്യസ്സമ്മതി വരുത്തിടും വിനയം

സമ്മതിയാൽ ധന, മതിനാൽ

ധർമ്മം, ധർമ്മത്തിനാൽ വരും സുഖവും. —സുഭാഷിതം, �ക. സി. �കശവപിള്ള.

29 ഏകാവലി

102. പിടിച്ചുവിട്ടമട്ടായി-
ത്തുടർന്നു പല സംഗതി

ഉരയ്ക്കുന്നതലങ്കാര-

�മകാവലി സമാഹ്വയം:

103. പൂവില്ലാതില്ല �ചടികൾ,
പൂവില്ല മധു�വന്നി�യ,

അളി �ചരാതില്ല മധു

മൂളാത്തളിയുമില്ലിഹ

മുൻമുൻ �ചാന്നതു് പിൻപിൻവരുന്നതിനു്ഏതുവിധ�മങ്കിലും വി�ശഷണമാകത്തക്കവണ്ണ

�മാ അ�ല്ലങ്കിൽ �ന�ര മറി�ച്ചാ പിടിച്ചുവിടുന്ന മട്ടിൽ വി�ശഷണവി�ശഷ്യങ്ങ�ള ചങ്ങ

ല�കാർക്കുന്നതു് ‘ഏകാവലി’.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

159. വൃദ്ധന്മാരില്ലാ�ത്താരു സഭയും സഭയല്ല,

വൃദ്ധന്മാരല്ല ധർമ്മ�ത്ത �ചാല്ലീടാതവരും

സത്യമല്ലാത ധർമ്മം ധർമ്മവുമല്ലയ�ല്ലാ,

സത്യവും സത്യമല്ല മായാനുവിദ്ധമായാൽ. —മഹാഭാരതം.

മറിച്ചുള്ളതിനു് ഉദാഹരണം:

160. കാ�റ്റല്ക്കു�മ്പാൾ തിളങ്ങും തിരുമിഴി, മിഴിയിൽ�ച്ചർത്തു�വച്ചൂതി�യന്നാൽ-

മാ�റ്ററും വില്ലു, വില്ലിൻമുകളിലമരു�വാർക്കല്ലൽ തീർ�പ്പാരു ബാണം;

�പാറ്റീ! ബാണം കിടക്കും മണിമയസദനം കങ്കണം, കങ്കണത്തി-

ന്നൂൺകാറ്റാ,�ണത്ര നന്നീ�ത്താഴിലുകൾ, ശിവ�പരൂ�രഴും തിങ്കൾമൗ�ല!

—അജ്ഞാതകവിനാമകം.

തിരുമിഴി—അഗ്നി; അഗ്നിയിൽ�വച്ചൂതിയാൽ മാ�റ്ററുന്ന വില്ലു്—�പാന്മലയായ മഹാ�മ

രു; അതിൽ വസിക്കുന്നതു്—�ദവകൾ; അവർക്കു് അല്ലൽ തീർക്കുന്നബാണം—വിഷ്ണു; ആ

വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നതു്—അനന്തനിൽ; ആ സർപ്പാധിരാജൻ—കങ്കണം; അതിനു് ഊണു്—

കാറ്റു്.
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30 സാരം

104. ഉൽക്കർഷം �മല്ക്കു�മൽ �ചാന്നാൽ

സാരാലങ്കാരമായതു്:

മധു�വക്കാൾ സ്വാദു സുധ,

സുധ�യക്കാൾ സുഭാഷിതം.

ഉൽക്കൃഷ്ടാപകൃഷ്ടങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു് മുൻ�ചാന്നതു�പാ�ലചങ്ങല�കാർക്കുന്നതു് ‘സാരാലങ്കാരം’.

ഇതും ഉല്ക്കർഷമുറ�യ്ക്കാ അപകർഷമുറ�യ്ക്കാ ആവാം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

ഉൽക്കർഷമുറയ്ക്കു്:

161. ഭൂരിതിക്തമിഹ കമ്പു, �താലതിലു�മറു, �മറുമതിലും ദലം,

പാരി�ലറുമതിലും പ്രസൂന,മതിലും ത്വദീയമതിയാം ഫലം;

പാരിഭദ്ര! പരമാത്ഭുതസ്ത്വമഥവാ തവ സ്തവമവാസ്തവം,

സൂരിവർണ്ണ്യമിഹ നിംബബീജമതുതാൻ തവാപി ജനനപ്രദം! —അന്യാപ�ദശശതകം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

അപകർഷമുറയ്ക്കു്:

162. ഉത്തമം കുശലം വിദ്യ

മദ്ധ്യമം കൃഷി വാണിഭം

അധമം �സവയാം വൃത്തി

വിഷമം ഭാരജീവനം. —അജ്ഞാതം.

ഒരുവസ്തുവിനുത�ന്നകാലാവസ്ഥാ�ഭ�ദന ഉൽക്കർഷാപകർഷങ്ങ�ളനിബന്ധിക്കുന്നതും

‘സാരാലങ്കാരം’ ത�ന്ന.

31 മുദ്രാലങ്കാരം

105. പ്രകൃതാർത്ഥപദം�കാണ്ടു
സൂച്യസൂചന മുദ്രയാം:

വഞ്ചീന്ദ്രൻ ദ�ത്തടുത്തിന്നാൾ

സുധീസൂക്തപ്രഹൃഷ്ടനായ്.

പ്രകൃ�താപ�യാഗികളായപദങ്ങൾ മുറയ്ക്കന്വയിച്ചു് പ്രകൃതവാക്യാർത്ഥ�ത്തനിഷ്പാദനം�ച
യ്തതി�ന്റ�ശഷംശബ്ദവിന്യാസ�വചിത്ര്യം�കാണ്ടു്പ്രകൃത�ത്തസംബന്ധിച്ചുത�ന്നഒരു

പദ്യം 161. ഭൂരിതിക്തം = വള�ര�കപ്പുള്ളതു്. പാരിഭദ്രം = �വപ്പു്. നിംബബീജം = �വപ്പിൻവിത്തു്. സൂരി =

പണ്ഡിതൻ.
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വി�ശഷാർത്ഥ�ത്തക്കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് ‘മുദ്രാലങ്കാരം’. ഉദാഹരണത്തിൽ, ‘കവികൾ
�ചയ്ത സുഭാഷിതങ്ങളാൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടു് വഞ്ചിമഹാരാജാവു് ഈയി�ട ദ�ത്തടുക്കുക
ഉണ്ടായി’ എന്ന പ്രകൃതാർത്ഥം പൂർണ്ണമായതി�ന്റ �ശഷം, ‘സുധീസൂക്ത പ്രഹൃഷ്ടനായ്’
എന്ന വി�ശഷണപദം അക്ഷരസംഖ്യ�കാണ്ടു് അദ്ദിവസ�ത്ത കലിദിനസംഖ്യ�യ കുറി
ക്കുന്നു. ‘ഇന്നാൾ’ എന്നതി�ല ‘നാൾ’ എന്ന പദം അടുത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ടം തദ്ദിനകലി
യു�ട �പരാ�ണന്നുള്ളതി�ലക്കു് ഗമകമായും നില്ക്കുന്നു. ഈ പര�ല്പറിൻപ്രകാരം കിട്ടുന്ന
കലിദിനസംഖ്യ 1826797 എന്നാകുന്നു. ഇതി�ന �കാല്ലവർഷമാക്കിയാൽ 1076 ചിങ്ങം
16 എന്നു വരും. �വ�റ ഉദാഹരണം:

163. �ചർത്താവനാഴിയു�ട �കട്ടതു മാറതിൽ �കൾ

വൃത്തം വസന്തതിലകം ശിഖിപിഞ്ഛമാർന്നും,

പ�ത്താളമാരവ�മാടും കുലവില്ലു �ക�യ്ക്കാ-

�ണ്ടത്തീ ഭയം വളരുമാറു വി�രാധി�സന്യം. — മാളവികാഗ്നിമിത്രം.

ഇതിൽ �ശ്ലാകത്തി�ന്റ വൃത്തം വസന്തതിലക�മന്നും വൃത്തസംജ്ഞ�യക്കൂടി സൂചിപ്പിക്കു

ന്നു. നാടകകവികൾ പ്രസ്താവനയിൽ ഇതിവൃത്താംശങ്ങ�ള സൂചിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റും ഇതി

�ലക്കു് ഉദാഹരണമാ�യടുക്കാം.33

പദ്യം 163. പരിവ്രാജിക പണ്ടു നടന്ന വനവാസികളു�ട ആക്രമണ�ത്തപ്പറ്റി പറയുന്നു: ആവനാഴിയു�ട �കട്ടു

മാറിൽ �ചർത്തും, വസന്ത(ത്തിനു)തിലകമായ മയിൽപ്പീലി വൃത്താകൃതിയിൽ (തലയിൽ) ധരിച്ചും കുലവില്ലു

�ക�ക്കാണ്ടും പ�ത്താളം വി�രാധി�സന്യം (ശത്രു�സന്യം) എത്തി എന്നു് അർത്ഥ�യാജന.

33സ്വപ്നവാസവദത്തത്തി�ല നാന്ദീ�ശ്ലാകം �നാക്കുക:

ദ്രാക്ഷധൃ�താദയനവാസവദത്ത�മത്രീ

ദീക്ഷാരസം കവിവചസ്സിലണച്ചു നിത്യം

പത്മാസനപ്രിയ തുണയ്ക്ക വസന്തകമ്ര-

പത്മാവതീർണ്ണമധുതർപ്പണമാചരിപ്പാൻ.
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2
�ശ്ല�ഷാക്തിവിഭാഗം

അനന്തരം പരി�ശഷിച്ചിട്ടുള്ള �ശ്ല�ഷാക്ത്യാലങ്കാരങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്നു:

1 �ശ്ലഷം

�ശ്ലഷത്തി�ന്റ ലക്ഷണം ആദിയിൽത്ത�ന്ന നിരൂപണം�ചയ്തിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.1 അതു് �വ�റാ

ന്നിനു്അംഗമായികീഴടങ്ങാ�തഅംഗിയായി, സ്വതന്ത്രമായി നില്ക്കുന്നതു് ‘�ശ്ലഷാലങ്കാരം’.

�ശ്ലഷത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടർത്ഥങ്ങളും പ്രകൃതങ്ങളായിരുന്നാൽ അതു് പ്രകൃത�ശ്ലഷം.

രണ്ടും അപ്രകൃതങ്ങളായാൽ ‘അപ്രകൃത�ശ്ലഷം’. ഒന്നു് പ്രകൃതവും മറ്റതു് അപ്രകൃതവും

ആയിരുന്നാൽ ‘ഉഭയ�ശ്ലഷം’.

പ്രകൃത�ശ്ലഷത്തിനു് ഉദാഹരണം:

164. �ചാ�ല്ലറും വിബുധാളി �ചർ�ന്നാരു സഭാമദ്ധ്യത്തിലിദ്ധാദരം,

കല്യശ്രീമണി പീഠസീമനി �തളിഞ്ഞൻ�പാടണഞ്ഞങ്ങ�ന

ഉല്ലാസ�ത്താടു സാരവാക്യമുപ�ദശിക്കുന്നസർവ്വജ്ഞനാം

കല്യാണാകൃതി രാജമൗലി കുശലം നിങ്ങൾക്കു നൽകീടണം. —കവിസഭാരഞ്ജനം.

ഈനാന്ദീ�ശ്ലാകത്തിൽ ‘ശ്രീപര�മശ്വരൻ �ക്ഷമംതര�ട്ട!’ എന്നും ‘മഹാരാജാവു് �ക്ഷമം

തര�ട്ട!’ എന്നും രണ്ടർത്ഥമുള്ളതു് രണ്ടും പ്രകൃതംത�ന്നആകുന്നതിനാൽ ‘പ്രകൃത�ശ്ലഷം’.

ശിവപക്ഷത്തിൽ ‘വിബുധാളി’ �ദവസമൂഹം; രാജപക്ഷത്തിൽ വിദ്വത്സമൂഹം. അതിന്മ

ണ്ണം മുറയ്ക്കു് ‘രാജമൗലി’ ചന്ദ്രചൂഡനായ ഭഗവാൻ, രാജ�ശ്രഷ്ഠൻ എന്നും; �ശഷം സാധാ

രണം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

1 7-ആം കാരിക �നാക്കുക.

81
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165. സത്തന്മാര�പ്പാഴുതഹിഭുജം നീലകണ്ഠം ഖഗാനാ-2

മുത്തംസത്വം ദധതമരികിൽ കണ്ടുസന്തുഷ്ടരാകും

നൃത്തം�ചയ്യുന്നതിനിഹ യഥാകാലമുത്സാഹവന്തം

ചിത്തംതന്നിൽ ഗുഹ�നാടധിക�പ്രമവന്തം ഭവന്തം. — മയൂരസ�ന്ദശം.

അപ്രകൃത�ശ്ലഷത്തിനു് ഉദാഹരണം:

166. പുഷ്ടവനാന്തവിലാസം

കാട്ടുമലയ്ക്കുള്ളിലാണ്ടു വിലസീടും

ലുബ്ധാളിപടുശരത്താൽ

വിദ്ധം കമലത്തി�നാക്കുമിമ്മിഴികൾ. —സ്വ.

കമലത്തിനു് താമര എന്നും മാൻ എന്നും രണ്ടർത്ഥം. വി�ശഷണങ്ങൾ രണ്ടിനും �ചരും;

മൃഗപക്ഷത്തിൽ, ‘കാനനമദ്ധ്യത്തിൽ ഉള്ള അ�നകം വിലാസങ്ങ�ളാടുകൂ�ട കാടുപിടിച്ച

മലകളിൽവാഴുന്നതും ലുബ്ധാളിയു�ട (�വടക്കൂട്ടത്തി�ന്റ) പടുശരത്താൽ (സാമർത്ഥ്യ�മറുന്ന

അസ്ത്രത്താൽ) വധിക്ക�പ്പട്ടതും ആയ’ എന്നു് �യാജന. പത്മപക്ഷത്തിൽ, ‘സമൃദ്ധിയുള്ള

വനാന്തവിലാസം (ജലമദ്ധ്യ�ശാഭ�യ കാട്ടുന്ന) അലകൾക്കുള്ളിൽ നില്ക്കുന്നതും �ലാഭമുള്ള

അളിക�ള(വണ്ടുക�ള)�ക്കാണ്ടു് പടുവായതും (സജീവമായതും) ശരൽക്കാലത്താൽ സ്പർ

ശിക്ക�പ്പട്ടതും ആയ എന്നു് അന്വയം. ഇവി�ട �ശ്ലഷ�മല്ലാം ഉപമാന�ത്ത സംബന്ധിച്ച

താകയാൽ അപ്രകൃതം [മിഴികൾ പ്രകൃതം.]

പ്രകൃതാപ്രകൃതത്തിനു് ഉദാഹരണം:

167. ഭൂതങ്ങളാൽ സ്വപതിനന്ദി�യാടീഡ്യമാനൻ

ഭൂതിപ്രകർഷമതിനാലതി�ശാഭിതാംഗൻ,

ശ്രീവഞ്ചിമൂലകനൃപൻശ്രിത�ലാകപാലൻ,

സർവ്വജ്ഞനായി വിലസുന്നിഹ രാജമൗലി. —സ്വ.

ഇതു്, ‘ഭൂതങ്ങളാൽ (ജനങ്ങളാൽ)തങ്ങളു�ടപതി (നാഥൻ)എന്നുള്ളനന്ദി (കൃതജ്ഞത)�യാ

ടുകൂ�ട �സവിക്ക�പ്പട്ടവനും, ഭൂതി(ഐശ്വര്യ)പ്രകർഷത്താൽ �ശാഭിതാംഗനുംആശ്രിതര

2 ‘സത്തന്മാർ അ�പ്പാഴുതു് ഭവന്തം കണ്ടു് സന്തുഷ്ടരാകും’ എന്ന് അന്വയം. എങ്ങ�നയിരിക്കുന്ന ഭവാ

�ന? അഹിഭുജ—പാമ്പുതീനിയായ; നീലകണ്ഠം—കഴുത്തു് നീലിച്ചവനായ. ഖഗാനാമുത്തംസത്വം ദധത—

പക്ഷി�ശ്രഷ്ഠനായ; നൃത്തം�ചയ്യുന്നതിനിഹ യഥാകാലം ഉത്സാഹവന്തം—വർഷത്തുവിൽ നൃത്തം�ചയ്വാൻ

ഉത്സാഹിയായ; ചിത്തം തന്നിൽ ഗുഹ�നാടധിക�പ്രമവന്തം—ത�ന്റ സ്വാമിയായ �വലായുധനിൽ അധി

ക�സ്നഹമുള്ളവനായ. �ശ്ലഷം�കാണ്ടു് �വ�റ ഒരർത്ഥവുംകൂടിയുണ്ട്: എങ്ങ�ന? ഭവം തം എന്നു് പദ�ച്ഛ

ദം. തം ഭവം—ആ ശ്രീപര�മശ്വര�ന കണ്ടു് സത്തന്മാർ (അവി�ട) സന്തുഷ്ടരാകും—സ�ന്താഷിക്കറുണ്ടു്.

എന്നു് ശീലഭാവി. അവി�ട സജ്ജനങ്ങൾ എന്നും ശിവദർശനം�ചയ്തു് സുഖിക്കുന്നു എന്നു് �ക്ഷത്രവർ

ണ്ണനം. എവ്വണ്ണ�മല്ലാമിരിക്കുന്ന ഭവാ�ന? അഹിഭുജ—അഹി (സർപ്പം) ഭുജത്തിൽ (�കത്തണ്ടിൽ)

ഉള്ളവൻ; നീലകണ്ഠം—സ്പഷ്ടം. ഖഗാനാമുത്തംസത്വം ദധതം—ഖഗന്മാർ (�ദവന്മാർ); നൃത്തം�ചയ്യുന്ന

തിനിഹ യഥാകാലം ഉത്സാഹവന്തം—ഭഗവാനു് നിത്യം സന്ധ്യയ്ക്കു് നൃത്തമുണ്ട�ല്ലാ! ചിത്തം തന്നിൽ

ഗുഹ�നാടധികാപ്രമവന്തം—ഗുഹൻ പുത്രനാണ�ല്ലാ; രണ്ടർത്ഥവും പ്രകൃതമാകയാൽ പ്രകൃത�ശ്ലഷം.

— മർമ്മപ്രകാശം.
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ക്ഷകനും, രാജ�ശ്രഷ്ഠനുംആയശ്രീവഞ്ചിമൂലകനൃപൻസർവ്വജ്ഞൻ (സർവ്വ�ത്തയുംഅറി

യുന്നവൻ) ആയിട്ടു് വിലസുന്നു’ എന്നു് രാജവർണ്ണനമായ ഒരു ഒറ്റ�ശ്ലാകം. ‘സർവ്വജ്ഞൻ

(ശിവൻ) ആയിട്ടു വിലസുന്നു’ എന്നതു് അപ്രകൃതാർത്ഥം. ഈഅർത്ഥത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ—

ഭൂതഗണങ്ങൾ; നന്ദി—നന്ദി�കശ്വരൻ; ഭൂതി—ഭസ്മം; രാജമൗലി—ചന്ദ്ര�ശഖരൻ; �ശഷം

തുല്യം.

“ഊട്ടു�ള്ളട�ത്തങ് ലുക്കില്ല” —പാത്രചരിതം

കാക്കാ�ന്റ വാക്കായ ഇപ്പാദത്തിൽ നീചന്മാരായ ഞങ്ങൾക്കു് ഊട്ടുപുരകളിൽ ഒന്നും കി

ട്ടുകയി�ല്ലന്നുള്ള പ്രകൃതാർത്ഥം�പാ�ലത�ന്ന ‘ഊഠ് എന്നആ�ദശം ഉള്ളിടത്തു് യങ് പ്ര

ത്യയത്തിനു് ലുക് വരുകയില്ല’ എന്നു് വ്യാകരണപ്രസിദ്ധമായ അപ്രകൃതാർത്ഥവും സ്ഫുടമാ

യിട്ടുണ്ടു്.

എല്ലാ �ശ്ലഷവും സഭംഗ�മന്നും, അഭംഗ�മന്നും രണ്ടുവിധമാകുന്നു. രണ്ടുപ്രകാരത്തിൽ

പദം മുറിച്ചു് രണ്ടർത്ഥം കല്പിക്കുന്ന ‘കാട്ടുമല’ ഇത്യാദി (166-ആം പദ്യം) സഭംഗം. പദ

�ച്ഛദത്തിൽ �ഭദംകൂടാ�തത�ന്ന ശബ്ദങ്ങളു�ട നാനാർത്ഥം�കാണ്ടു് �ചയ്യുന്ന ‘ലുബ്ധാളി’

ഇത്യാദി (166-ആം പദ്യം) അഭംഗം.

ഒ�ര പദസമുദായത്തിനു് ഭാഷാ�ഭദം�കാണ്ടു് അർത്ഥ�ഭദം കല്പിക്കുന്നതു ‘ഭാഷാ�ശ്ലഷം.’

അതിനു് ഉദാഹരണം:

168. രാ�ധയന്തടിനീ�ക-

ളിവ�ന സഹസാകളാളിരാഗമതരു�ത

ചപലകളായവനരുചി

പ്രിയതമമാ�മാദയാർദ്രതാ ബഹുചതുരം. —കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പ്യാർ.

പദ�ച്ഛദം: (ഭാഷയിൽ) ‘രാ�ധ—എ�ന്തടി—നീ �കൾ—ഇവ�ന—സഹസാ—കള—

ആളിരാഗം—അതു്—അരു�ത—ചപലകൾ—ആയവനു്—അരുചി—പ്രിയതമം—

ആ�മാ—ദയാർദ്രതാബഹുചതുരം.’

അർത്ഥം: ‘രാ�ധ എന്താണിതു്? നീ ഇവ�ന �കൾ (അനുസരിക്കു്); ആളിരാഗ�ത്ത

(സഖീ�സ്നഹ�ത്ത) �വഗത്തിൽ കള; ചപലകൾ (ചാപല്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ) അവനു

രുചിക്കാത്തവരാകുന്നു. ദയാർദ്രത പ്രിയതമമാകു�മാ? (അവൻ ദയാശാലിയാ

കയാൽ എ�ന്ന ഉ�പക്ഷിക്കയില്ല എന്നു നീ ഭ്രമി�ക്കണ്ടാ എന്നു താല്പര്യം) നീ

അങ്ങ�ന വിചാരിക്കുന്നുഎങ്കിൽ അതു ബഹുചതുരംത�ന്ന.’

പദ�ച്ഛദം (സംസ്കൃതത്തിൽ) ‘രാ�ധ—അയം തടിനീ�കളീവ�ന—സഹസാ—കളാളി-

രാഗമതരു�ത—ചപലകളായവനരുചിപ്രിയതമം—ആ�മാദയ—ആർദ്രതാ-

ബഹുചതുരം.’
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അർത്ഥം: ‘�ഹ രാ�ധ അയം (ഈ കൃഷ്ണൻ) കളാളിരാഗമതരു�ത (ഭൃംഗനാദം�കാ

ണ്ടു മ�നാഹരമായിരിക്കുന്ന) തടിനീ�കളിവ�ന (നദീസമീപത്തിലുള്ള ഉദ്യാന

ത്തിൽ) ഉണ്ടു്. ചപലകളായവനരുചിപ്രിയതമം (കായാമ്പൂനിറമുള്ളആപ്രിയ

തമ�ന) നീ ദയാർദ്രതാബഹുചതുരം (ദയാർദ്രത�കാണ്ടുള്ള ചാതുര്യ�ത്താ�ട)

ആ�മാദയ (സ�ന്താഷിപ്പിക്കു്!).

�വ�റ ഉദാഹരണം

169. കളയാമിഹ താമസന്നവം

ദയനീയന്തയിമന്ന�വാജ്ഝസി,

ശരണം പരമംത�രണ�മ

ചരണം, നാഥ! ദയാപ�യാനി�ധ! —സ്വ.

പദ�ച്ഛദം (ഭാഷയിൽ) ‘കളയാം—ഇഹ—താമസം—നവം—ദയ—നീ—എന്തു്—അയി—

മന്നവ—ഉജ്ഝസി—ശരണം—പരമം—തരണ�മ—ചരണം—നാഥ—ദയാപ�യാ-

നി�ധ!’

അർത്ഥം: �ഹ ദയാപ�യാനി�ധ! നാഥ! മന്നവ! ഇഹ (എ�ന്ന രക്ഷിക്കുന്ന വിഷയ

ത്തിൽ) നവം (അപൂർവ്വമായ) താമസ�ത്ത കളയാം (ത്യജിക്കാൻ സമയമായി);

നീ എന്താണു് ദയ�യ ഉ�പക്ഷിക്കുന്നതു്? എനിക്കും അങ്ങയു�ട ചരണ�ത്ത പര

മമായിരിക്കുന്ന ശരണമായിട്ടു ത�രണ�മ!

പദ�ച്ഛദം: (സംസ്കൃതപക്ഷത്തിൽ) ‘കലയാമി3—ഹതാമ—സന്നവം—ദയനീയം—�ത

ഇമം—ന—വാ—ഉജ്ഝസി—ശരണം—പരം—അന്ത�രണ—�മ—ചരണം—ന—

അഥ—ദയാപ�യാനി�ധ!’

�ഹ ഹതാമ! (ദാരിദ്ര്യ�ത്ത കളയുന്നവ�ന!) ദയാപ�യാനി�ധ! സന്നവം (നല്ല

സ്മൃതി�യ) കലയാമി (ഞാൻ �ചയ്യുന്നു); �ത ദയനീയം ഇമം (നീ ദയ �ച�യ്യണ്ട

വനായ ഇവ�ന) ന വാ ഉജ്ഝസി (നീ ത്യജിക്കുകയി�ല്ല?) [അതു ശരിയ�ല്ലന്നു

താൽപര്യം.] എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ചരണമന്ത�രണ (നി�ന്റ പാദ�മാഴി�ക) �മ

(എനിക്കു്) പരം ശരണം ന (മ�റ്റാരു ശരണമില്ല).

�ശ്ലഷം ശബ്ദാലങ്കാരമാ�ണന്നുംഅർത്ഥാലങ്കാരമാ�ണന്നും ഉഭയാലങ്കാരമാ�ണന്നും മറ്റും

പല വാദങ്ങൾ ഉണ്ടു്. �ശ്ലഷം മറ്റലങ്കാരങ്ങൾക്കു് അംഗമായിരിക്കുന്നതല്ലാ�ത സ്വതന്ത്രാ

ലങ്കാരമല്ല എന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. �ശ്ലഷം മറ്റലങ്കാരങ്ങൾക്കു് ഉപകരണമായി വരുന്ന

തിനു് അവിടവി�ട ഉദാഹരണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ശ്ലഷം�കാണ്ടുമാത്രം സാധി�ക്കണ്ടുന്ന

അലങ്കാരങ്ങളു�ട സംഖ്യ കുറയും. എങ്കിലും ഇവി�ട അലങ്കാരസാധനങ്ങ�ള ആദിയിൽ

നാലായി വിഭജിച്ചതു പ്രാധാന്യം പ്രമാണിച്ചാകയാൽആ മുറയ്ക്കു �ശ്ല�ഷാക്തിയിൽ �ച�ര

ണ്ടവയായി രണ്ടലങ്കാരങ്ങളുള്ളവ�യ എടുക്കുന്നു.

3 ലള�യാര�ഭദഃ
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2 സമാ�സാക്തി

106. വി�ശഷണത്തിൻ സാമ്യത്താൽ

വർണ്യപ്രസ്തുതധർമ്മിയിൽ

അവർണ്യവൃത്താന്താ�രാപം

സമാ�സാക്തിയലംകൃതി:

107. മടിയിൽ �ചർത്തു �ചണാർന്ന-

മട്ടിലംഗുലിവിഭ്രമം

തുടർന്നാലുട�ന രാഗം

കാട്ടിടുന്നു വിപഞ്ചിക.

പ്രകൃതമായ ഒരു ധർമ്മി�യ വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ അതിനു �ചയ്യുന്ന വി�ശഷണങ്ങ�ള ഒരു

അപ്രകൃതവസ്തുവിനുകൂടി �യാജിക്കുന്നവയായി വിവക്ഷിച്ചിട്ടു് ഈ വി�ശഷണസാമ്യം

�കാണ്ടു പ്രതീയമാനമായ അപ്രകൃതവൃത്താന്ത�ത്ത വ്യർത്ഥമായി�പ്പാകാതിരിക്കാൻ�വ

ണ്ടി പ്രകൃതധർമ്മിയിൽ മനസ്സു�കാണ്ടു് ആ�രാപിക്കുന്നതു് ‘സമാ�സാക്തി’ അലങ്കാരം.

സമാസം (സം�ക്ഷപം) �കാണ്ടുള്ള ഉക്തി, സമാ�സാക്തി എന്നു സംജ്ഞാർത്ഥം. പ്ര

കൃതാപ്രകൃതവൃത്താന്തങ്ങ�ള ഒ�ര വാക്യം �കാണ്ടു വർണ്ണിക്കുന്നതിനാൽ സം�ക്ഷപം.

ഉദാഹരണം �ശ്ലഷഗർഭം: പ്രകൃതത്തിൽ ‘മട്ടു്’ എന്നതു വീണാദണ്ഡത്തിൽ സ്വരസ്ഥാന

വിഭാഗത്തിനായി വയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ശലാക. അപ്രകൃതത്തിൽ ‘പ്രകാരം’ ‘അംഗുലിവിഭ്രമം’

പ്രകൃതത്തിൽ വീണ�ക്കകൾ; അപ്രകൃതത്തിൽ ഛ്യുരിതാദികാമകലാവിലാസങ്ങൾ.

‘രാഗം’ പ്രകൃതത്തിൽ കല്യാണി, നീലാംബരി, ഗാം�ബാധി മുതലായതു്; അപ്രകൃത

ത്തിൽ അനുരാഗം. ഈ ശബ്ദങ്ങളു�ട �ശ്ലഷം�കാണ്ടു് പ്രതീയമാനമായ നായികാവൃ

ത്താന്തം വി�ശഷ്യമായ വിപഞ്ചികയിൽ ആ�രാപിക്ക�പ്പടുന്നു. വി�ശഷ്യത്തിങ്കൽ മാ

ത്രം �ശ്ലഷമില്ലായ്കയാൽ സമാ�സാക്തി പ്രകൃതാപ്രകൃത�ശ്ലഷത്തിൽ നിന്നും �ഭദിക്കുന്നു.

‘ഏക�ദശവിവർത്തിരൂപക’ത്തിൽ ഏതാനും അവയവങ്ങളിൽ രൂപകം ശബ്ദവാച്യം;

മറ്റവയവങ്ങളിൽ അർത്ഥസിദ്ധം. സമാ�സാക്തിയിൽഈ മട്ടില്ല എന്ന �ഭദം സമാ�സാ

ക്തി�യ ഏക�ദശവിവർത്തിരൂപകത്തിൽ നിന്നും വ്യാവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

170. മല്ലീജാതിപ്രഭൃതികുസുമ�സ്മരമായുല്ലസിക്കും

സല്ലീലാഭിഃ കിസലയകരം�കാണ്ടു നി�ന്നത്ത�ലാടും,

വല്ലീനാം നീ പരിചയരസംപൂണ്ടു കൗതൂഹലത്താ-

ലുല്ലീഢാത്മാ ചിരതരമിരുന്നങ്ങമാന്തിച്ചി�ടാല്ലാ. — മയൂരസ�ന്ദശം.

ഇവി�ട വികസിച്ച പുഷ്പങ്ങ�ളാടും �മയ്യിൽ �മ�ല്ലത്തട്ടുന്നതളിരുക�ളാടും കൂടിയ വള്ളിക

ളിൽ ഇരുന്നു് നീ താമസിച്ചു�പാകരുതു് എന്നു മയിലി�നാടു് ഉപ�ദശിക്കുന്നതിൽ, ‘കുസു

മ�സ്മരം’ , ‘കിസലയകരം (കരം�പാ�ലയിരിക്കുന്ന കിസലയ�മന്നു് ഉപമിതസമാസം)

�കാണ്ടു നി�ന്നത്ത�ലാടും’, ‘പരിചയരസം പൂണ്ടു്’, ഇത്യാദി വി�ശഷങ്ങളി�ല അർ

ത്ഥസ്വാരസ്യം�കാണ്ടും, വല്ലീനാം എന്ന സ്ത്രീലിംഗം�കാണ്ടും, വിലാസിനിമാ�രാരുമിച്ചു

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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രമിക്കുന്ന ഒരു ദക്ഷിണനായക�ന്റ4 വൃത്താന്തം സ്ഫുടമായി സ്ഫുരിക്കുന്നു. പൂർ�വ്വാദാഹര

ണത്തിൽ വി�ശഷണങ്ങൾക്കു ശബ്ദ�ശ്ലഷം; ഉത്ത�രാദാഹരണത്തിൽ അർത്ഥ�ശ്ലഷം

എന്നു �ഭദം.

�വ�റയും ഉദാഹരണം:

171. പത്തിക്കീറ്റു കവിൾത്തടത്തിലമരും �കയാൽ പ്രമൃഷ്ടം, സുധാ-

സത്തി�ന്നാത്തിയലും തവാധരരസം നിഃശ്വാസനിഷ്പീതമായ്;

എത്തിക്കണ്ഠമണഞ്ഞു �പാർമുല ചലിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണീർ, പ്ര�കാ-

പത്തിന്നായ് പ്രിയഭാവ,മിന്നതു ദുരാരാ�ദ്ധ്യ! നമുക്കൂർദ്ധ്വമായ്. —അമരുകശതകം.

ഇവി�ട �കാപവൃത്താന്തത്തിൽ വി�ശഷണസാമ്യം�കാണ്ടു് നായകവൃത്താന്തത്തി�ന്റ

സമാ�രാപം.

സമാ�സാക്തിയിൽ ചി�ലടത്തു് ശാസ്ത്രീയവൃത്താന്തത്തിൽ ലൗകികവൃത്താന്തത്തിനും, മറ്റു

ചി�ലടത്തു മറിച്ചും സമാ�രാപം കാണും. ഏതാനും ചിലതിനു് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

വ്യാകരണശാസ്ത്രവ്യവഹാരത്തിനു്:

172. വർണ്ണത്തിൻ ധർമ്മ�മാപ്പിച്ചനവധി വിധിയങ്ങാഗമാ�ദശഭംഗ്യാ

വർണ്ണിച്ചംഗത്തിൽ �വണ്ടുംവിധമിഹ ഗുണവും വൃദ്ധിയും �ചർത്തു �ച�മ്മ

സന്ധിക്കും വിഗ്രഹത്തിന്നപി നിയമമുറപ്പിച്ചു നാനാധികാരം

ബന്ധിച്ചിപ്പാർത്ഥി�വന്ദ്രൻ പ്രകൃതിഷു പരമാം പ്രത്യയം �ചർത്തിടുന്നു. —സ്വ.

ഇവി�ട ‘വർണ്ണം’ ബ്രാഹ്മണാദിയും, അകാരാദിയും; ‘ആഗമാ�ദശഭംഗി’ ശാസ്ത്രനി�യാഗ

പ്രകാരവും, അക്ഷരങ്ങ�ള കൂട്ടി�ച്ചർക്കയും മാറ്റുകയും �ചയ്യുന്ന മട്ടും, ‘അംഗങ്ങൾ’ സ്വാ

മ്യമാത്യാദി സപ്തരാജ്യംഗങ്ങളും, “യസ്മാത് പ്രത്യയവിധിസ്തദാദി പ്രത്യ�യഽങ്ഗം” എന്ന

പരിഭാഷിതവും; ‘ഗുണവൃദ്ധികൾ’ �ദാഷാഭാവസമൃദ്ധികളും, “അ�ദങ്ഗുണഃ” “വൃദ്ധിരാ�ദ

ച്”—എന്ന അക്ഷരങ്ങളും, ‘സന്ധിവിഗ്രഹങ്ങൾ’ സഖ്യയുദ്ധങ്ങളും. �ചർപ്പുപിരിപ്പുകളും;

‘അധികാരം’ ഉ�ദ്യാഗവും ‘പൂർവ്വത്രാസിദ്ധാ’ദിയും, ‘പ്രകൃതികൾ’ പൗരന്മാരും, ശബ്ദത്തി

�ന്റ മൂല�വരുകളും, ‘പ്രത്യയം’ വിശ്വാസവും, കൃത്തദ്ധിതാദികളും.

�വദ്യശാസ്ത്രത്തിനു്:

173. അർക്കകാന്തമതിനഗ്നിയിൽ മാന്ദ്യം

വീക്കമല്ലിനുളവായ് പനി�യങ്ങും

4 ദ്വ�യാസ്ത്രിചതുഃപ്രഭൃതിഷു നായികാസു തുല്യാനുരാ�ഗാ ദക്ഷിണനായകഃ (ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ നാ�ലാ അതിലധിക

�മാ നായികകളിൽ തുല്യാനുരാഗമുള്ളവൻ ദക്ഷിണനായകൻ)—സാ. ദർപ്പണം.

പദ്യം 171. പ്രണയ�കാപം ഉ�പക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന നായിക�യാടു നായകവചനം പത്തിക്കീറ്റു് = കവിളത്തു

ചായം�കാണ്ടു രചിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ. അതു �കയാൽ പ്രമൃഷ്ടം (മാഞ്ഞു). ദീർഘനിഃശ്വാസം�കാണ്ടു്

അധരരസം നിഷ്പീതം (കുടിക്ക�പ്പട്ടു)—അധരമുണങ്ങി. കണ്ണീർ കണ്ഠ�ത്താള�മത്തിനിന്നിട്ടു് �പാർമുലക�ള

ചലിപ്പിക്കുന്നു—ഏങ്ങലടിക്കുന്നു, പ്ര�കാപത്തിനു് (�കാപത്തിനു്)പ്രിയഭാവം (പ്രിയ�ന്റ ഭാവം) കിട്ടിയിരി

ക്കുന്നു. നമുക്കു് (തനിക്കു്) അതു് (പ്രിയഭാവം) ഊർദ്ധ്വമായ് (നഷ്ടമായി) ഇവി�ട വാസ്തവത്തിൽ നായകവൃ

ത്താന്തത്തി�ന്റ സമാ�രാപമല്ല വാച്യത്വംത�ന്ന വന്നു�പായിരിക്കുന്നുഎന്നു കാണുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ദൃഷ്ടിയിൽ തിമിരബാധ മുഴുത്തൂ

കഷ്ട�മാഷധിപ�നന്തു വരാത്തു?

സൂര്യാസ്തമയാനന്തരം ച�ന്ദ്രാദയത്തിനു മുൻപുള്ളരാത്രികാല�ത്തവർണ്ണിക്കുന്നഈ�ശ്ലാ

കത്തിൽസൂര്യകാന്താദികളു�ടഅവസ്ഥയിൽ �രാഗിയു�ടഅവസ്ഥആ�രാപിക്ക�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്നു.

3 വ�ക്രാക്തി

108. �ശ്ലഷം�കാണ്ടു മറിച്ചർത്ഥം

�ചയ്താൽ വ�ക്രാക്തിയായിടും:

‘�ക�ക്കാൾക നന്മയിൽപ്പക്ഷം,’

‘പീലിയാൽ ഫല�മന്തു �മ?’

�ശ്ലഷം�കാണ്ടു് വക്താവു് വിവക്ഷിക്കാത്തഅർത്ഥ�ത്തകല്പിച്ചു വക്രമായി ഉത്തരം പറയു

ന്നതു് വ�ക്രാക്തി. ഉദാഹരണം ഗുരുശിഷ്യന്മാരു�ട സംഭാഷണം. നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പ്ര

തിപത്തി�യ സ്വീകരിക്കണ�മന്നു് ഗുരു ഉപ�ദശിച്ചതിനു് ശിഷ്യൻ ‘നല്ല മയിലി�ന്റ ചിറ

കി�ന വാങ്ങണം’ എന്നു് �ശ്ലഷം�കാണ്ടു് അർത്ഥാന്തരം കല്പിച്ചു് ഉത്തരം പറഞ്ഞുഎന്നു്

‘വ�ക്രാക്തി’.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

174. ‘മതി മാന�മറിടുന്നിതു’

‘മുതിരുകിലിച്ചന്ദ്ര�ന�ന്തനിക്കു സഖീ?’

‘പതിയുമപരാങ്കമണയും’

‘പതിവാണ�ല്ലാ ഉദിക്കിലസ്തമയം’ —സ്വ.

സഖീനായികാസംവാദരൂപമായ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ‘മാനം’ (ഈർഷ്യാകലഹം)

‘മതി’ (ഇതു് കു�റ അധികമായി�പ്പാകുന്നു) എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സഖി പറയുന്ന ഒന്നാം

പാദത്തിനു് ‘മതി (ചന്ദ്രൻ) ആകാശത്തിൽ ഉയരുന്നു’, എന്നഅർത്ഥമാക്കിയിട്ടു് നായിക

ഉത്തരം രണ്ടാംപാദം�കാണ്ടു പറയുന്നു. പി�ന്നയും സഖി, പതി (ഭർത്താവു്) അപരയു�ട

(അന്യസ്ത്രീയു�ട) മടിയിലണയും എന്നു് മാനത്താലുണ്ടാകുന്ന �ദാഷ�ത്ത മൂന്നാംപാദ

ത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു് ‘പതിയും (താഴും) അപരദിക്കി�ന്റ സമീപത്തിലണയും’

എന്ന പ്രസംഗം പിടിച്ചു് നായിക നാലാംപാദം�കാണ്ടുത്തരം പറയുന്നു. ശബ്ദ�ശ്ലഷംകൂടാ

�ത അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം �ശ്ലഷം�ചയ്തും വ�ക്രാക്തിയുണ്ടാക്കാം. എങ്ങ�ന എന്നാൽ,

175. ‘പിച്ചക്കാരൻ ഗമിച്ചാ�നവി�ട?’ ‘ബലിമഖംതന്നിൽ’; ‘എങ്ങിന്നു നൃത്തം?’

‘�മച്ച�ത്താടാച്ചിമാർവീടതിൽ;’ ‘എവി�ട മൃഗം?’ ‘പന്നി പാ�ഞ്ഞങ്ങു �പാ�യാ!’

പദ്യം 173. അർക്കകാന്തം (സൂര്യകാന്തക്കല്ലു്) അല്ലു് (ഇരുട്ടു്) ദൃഷ്ടി ഇവയ്ക്കു് �രാഗിയു�ട അവസ്ഥ. ഓഷധിപൻ

ചന്ദ്രൻ; �വദ്യൻ എന്നും.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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‘എ�ന്ത കണ്ടില്ല മൂരിക്കിഴടി�ന?’ ‘ഇടയൻ �ചാല്ലുമക്കാര്യ�മല്ലാം;’

സൗന്ദര്യത്തർക്ക�മവം രമയുമുമയുമായുള്ള�തക�ട്ട �മാദം. —സ്വ.

ഇവി�ട ലക്ഷ്മിയു�ട �ചാദ്യങ്ങളു�ട അർത്ഥ�ത്ത പാർവ്വതി അന്യഥാ നയിക്കുന്നതു് ശബ്ദ

ങ്ങളു�ട നാനാർത്ഥ�ത്തഅവലംബിച്ചല്ല.

4 സങ്കര–സംസൃഷ്ടിവിഭാഗം

ഇനി ഇ�ച്ചാന്ന അലങ്കാരങ്ങളു�ട �മളനം�കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന അലങ്കാരങ്ങ�ള എടുക്കുന്നു.

ലൗകികാലങ്കാരങ്ങ�ള കൂട്ടി�ച്ചർക്കു�മ്പാൾ പുതുതായിട്ടു് ഒരു �ശാഭാവി�ശഷമുണ്ടാകും

�പാ�ല കാവ്യാലങ്കാരങ്ങ�ളയും �മളനം�ചയ്യു�മ്പാൾ ഒരു ചമൽക്കാരവി�ശഷം അനുഭ

വസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ ‘നരസിംഹ’ന്യാ�യനഅലങ്കാരങ്ങളു�ട �യാഗം പൃഥഗല

ങ്കാരമായിത്തീരുന്നു. �മളനം രണ്ടുവിധത്തിലാവാം. ‘തിലതണ്ഡുല’ന്യാ�യന, എന്നു�വ

ച്ചാൽഎള്ളുംഅരിയും കൂട്ടിക്കലർത്താ�ലന്ന�പാ�ലഘടകങ്ങ�ള തിരിച്ചറിയാവുന്നവിധ

ത്തിലുള്ളസങ്കലനം ‘സംസൃഷ്ടി’; ‘നീരക്ഷീര’ന്യാ�യന, എന്നു�വച്ചാൽ പാലും �വള്ളവും

�ചർത്താ�ലന്ന�പാ�ല �വർതിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ കലരുന്നതു് ‘സങ്കരം’.

ഇവയിൽ സംസൃഷ്ടി ഒരുവിധ�മ സംഭവിക്കൂ. സങ്കരം നാലുവിധത്തിലാവാം:

(1) അംഗാംഗിഭാവം—ഇതിൽ ഘടകങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം അംഗത്തിനും

അംഗിക്കും ഉള്ളതു�പാ�ല ആയിരിക്കും.

(2) സമപ്രാധാന്യം—ഇതു് ഘടകങ്ങൾക്കു് പ്രാധാന്യം ഒന്നു�പാ�ല വരുന്നിടത്തു്.

(3) സ�ന്ദഹം—ഇതു് രണ്ടലങ്കാരങ്ങളിൾ ഘടകങ്ങ�ള അ�താ ഇ�താ എന്നു നിർണ്ണ

യിക്കാൻ വയ്യാ�തവരുന്നിടത്തു്.

(4) ഏകവാചകാനുപ്ര�വശം—ഒ�രവാചകത്തിൽത്ത�ന്നരണ്ടലങ്കാരങ്ങളു�ടസ്ഥിതി.

സംസൃഷ്ടിയാക�ട്ട, (a) ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾക്കു മാത്രം (b) അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കുമാത്രം

(c) രണ്ടിനുംകൂടി—എന്നു് മൂന്നുവിധത്തിലാവാം.

പദ്യം 175. ശിവൻ സ്വ�ത ഭിക്ഷക്കാരൻ; വിഷ്ണു ബലിയു�ട യാഗപ്പുരയിൽ ഭൂമി യാചിക്കാൻ �ചന്നു. ശിവൻ

താണ്ഡവനൃത്തക്കാരൻ; കൃഷ്ണൻ �ഗാപികമാരു�മാത്തു നൃത്തം�ചയ്തു. മൃഗം മാത്രം ശിഷ്ടം. ശിവപക്ഷത്തിൽ

ശിവ�ന്റ �കയിലുള്ള മാൻ എവി�ട എന്നു �ചാദ്യം. വരാഹാവതാര�മടുത്ത വിഷ്ണു �പാ�യാ എന്നു പാർവ്വ

തി. ശിവവാഹനം മൂരിക്കുട്ടൻ; കൃഷ്ണൻ �ഗാപാലകൻ. �ചാദ്യം തുടങ്ങിയതു രമ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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5 സംസൃഷ്ടി

ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾക്കു മാത്രം:

176. പലവിധത്തി�ലാ�രാ പരിപീഡയാൽ

വലയു�മൻ മനതാരിലനാരതം

അലർശരാന്തകപുണ്യപരമ്പരാ-

നിലയ�മ! ലയ�മകുക നിൻപ�ദ. —ചങ്ങനാ�ശ്ശരി രവിവർമ്മതമ്പുരാൻ.

ഇതിൽ ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളായ ‘അനുപ്രാസ’ത്തിനും ‘യമക’ത്തിനും സംസൃഷ്ടി.

അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കു മാത്രം:

177. അതിക്രൂരം ബാണം കുസുമതതിയിൽ �ചങ്കനലു�പാൽ

പതിപ്പിച്ചീ�ടാല്ലാ പരിമൃദുലയാമീ മൃഗതനൗ;

നിതാന്തം നിസ്സാരം ബത മൃഗമതിൻ ജീവ�നവി�ട?

കൃതാന്താ �ദത്യാനാം, തവ ച കടുബാണങ്ങ�ളവി�ട? —ശാകുന്തളം.

ഇതിൽ ഉപമാവിഷമങ്ങൾക്കുസംസൃഷ്ടി, രണ്ടലങ്കാരങ്ങളും ഭിന്നവിഷയങ്ങളാകയാൽതി

രിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമില്ല; ഒ�ര �ശ്ലാകത്തിൽ രണ്ടർദ്ധങ്ങളിലായിട്ടാകയാൽ �യാഗവുമു

ണ്ടു്.

ശബ്ദവും അർത്ഥവും കൂടിയതിനു്:

178. അരിവമ്പടയും പടയും

പരിചി�നാടിടിനാദ�മാ�ക്ക �വടിയും �വടിയും

മുകിൽനടു�കാടിയും �കാടിയും

പരിപശ്യ സു�രന്ദ്രദൃഷ്ടി�പാടിയും �പാടിയും.

ഇവി�ട ശബ്ദാലങ്കാരമായ ‘യമക’ത്തിനും അർത്ഥാലങ്കാരമായ ‘സംബന്ധാതിശ�യാ

ക്തി’ക്കും സംസൃഷ്ടി.

6 സങ്കരം

“നിൻ �നത്രത്തിനു തുല്യമാം കുവലയം �വള്ളത്തിനുള്ളത്തിലായ്”5

ഇത്യാദി �ശ്ലാകത്താൽ ‘പ്രതീപാ’ലങ്കാരവും ‘കാവ്യലിംഗാ’ലങ്കാരവും അതതു പ്രകൃത

ത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ, കാവ്യലിംഗം പ്രതീപം �കാണ്ടു് സാധി�ക്കണ്ട

തായിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതീപം അംഗവും കാവ്യലിംഗം അംഗിയും ആയിച്ചമയുന്നു.

പദ്യം 178. രാജസ്തുതി, അരിവമ്പു് (ശത്രുപരാക്രമം)അടയും (നശിക്കുന്ന)പട; ഇടിനാദ�മാ�ക്ക �വടിയും (തകർ

ന്നു�പാകുന്ന) �വടി; മുകളിൽ (�മഘം) നടുകു്—നടുവു് ഒടിയും �കാടി; സു�രന്ദ്രദൃഷ്ടി (ഇന്ദ്ര�ന്റ കണ്ണുകൾ)

�പാടിയുമാറുള്ള (അത്ര�യ�റ) �പാടി (എഴുന്നള്ളത്തു�കാണ്ടുണ്ടായ ധൂളി) പരിപശ്യ (കണ്ടാലും).

5 14-ഉം 117-ഉം പദ്യങ്ങൾ �നാക്കുക.
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അതു�കാണ്ടു് ഇതിൽ പ്രതീപകാവ്യലിംഗങ്ങൾക്കു് അംഗാംഗിഭാവസങ്കരം. (മൂന്നു പാ

ദങ്ങളിലും ഓ�രാ പ്രതീപമുള്ളവയ്ക്കു സംസൃഷ്ടി.)

�വ�റ ഉദാഹരണം:

179. നി�ന്നക്കാണുന്ന�നരം ജലനിധിയിവ�നന്തിന്നു �വപിച്ചിടുന്നൂ?

മുന്നം നീ �സതുബന്ധം മഥനവുമിവനിൽ �ചയ്ത�താർത്തായിരിക്കാം

എന്നാൽ ദ്വീപാന്തരത്തിങ്കലു�മാരു ബലവാൻ �ദ്വഷ്യനില്ലിന്ന�ഹാ! �ത

പി�ന്നശ്രീമൂലകക്ഷ്മാരമണ! രമണിയാം ലക്ഷ്മിയും �കയ്ക്കലുണ്ടു് —സ്വ.

ഇതിൽ രാജാവി�ന കാണു�മ്പാൾസമുദ്രം വിറയ്ക്കുന്നതു്രാജാവു്�സതുബന്ധവും മഥനവും

�ചയ്ത വിഷ്ണുവായതു�കാണ്ടു്ആയിരിക്കാ�മന്നുശങ്കിച്ചിട്ടു്, എന്നാൽഅന്നുവിഷ്ണുവിനുണ്ടാ

യിരുന്നതു�പാ�ല ദ്വീപാന്തരത്തിൽ രാവണാദി�യ�പ്പാ�ല ഒരു ശത്രു�വാ ലക്ഷ്മീവിരഹ

�മാ രാജാവിനില്ലാത്തതിനാൽ രാജാവിനു വിഷ്ണുവി�നക്കാൾ വ്യതി�രകം പറയ�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്നു. ഈ വ്യതി�രകാലങ്കാര�ത്ത സാധിക്കുന്നതു്ഉത്തരാർദ്ധത്തി�ല �ഹതുരൂപങ്ങ

ളായ വാക്യങ്ങളാൽ നിഷ്പന്നമായ കാവ്യലിംഗമാകയാൽ രണ്ടിനും അംഗാംഗിഭാവസങ്ക

രം.

സമപ്രാധാന്യത്തിനു്ഉദാഹരണം:

180. ധനാധിപൻ കാ�ത്താരു ദിക്കിനർക്കൻ

മര്യാദവി�ട്ടച്ചു ഗമിച്ച�നരം

സമീരണൻ ദക്ഷിണയായ ദിക്കിൻ-

മുഖത്തുദിച്ചു �നടുവീർപ്പി�നാപ്പം. —കുമാരസംഭവം.

മന്മഥ�നാടുകൂടി വന്ന വസന്ത�ന്റ മാഹാത്മ്യത്താൽ ശിവത�പാവനം ആ ഋതുവി�ന്റ ധർ

മ്മങ്ങ�ള സ്വീകരിച്ച�താടുകൂടി സൂര്യൻ (വസന്തം ഉത്തരായണത്തിൽ ആകയാൽ) ഉത്ത

രദിക്കി�ലക്കു പുറ�പ്പട്ടു എന്നും ഉടൻത�ന്ന ദക്ഷിണമാരുതൻ വീശാൻതുടങ്ങി എന്നും

ആണു്, വസ്തുതയ്ക്കു്, ഈ �ശ്ലാകത്തിലുള്ള അർത്ഥം. അതി�ന കവി സമാ�സാക്തിയു�ട

�വഷത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. കവിസ�ങ്കതപ്രകാരം സൂര്യൻ നായകനും ദിക്കുകൾ നായി

കമാരും ആകുന്നു. സൂര്യൻ അകാലത്തിൽ വട�ക്കാട്ടു പുറ�പ്പടുകയും പുറ�മ �തക്കൻ

കാറ്റു വീശുകയും�ചയ്യുന്നതിൽ സപത്നീനായകന്മാരു�ട6 വൃത്താന്തം ആ�രാപിക്ക�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ആ�രാപമാണു് ഇവിട�ത്ത ‘സമാ�സാക്തി’. ഈ സമാ�സാക്തിക്കു

പൂർത്തിവരുന്നതു് ദക്ഷിണാനില�ന �നടുവീർപ്പി�ന്റ സ്ഥാനത്തു കല്പിക്കയാലാകുന്നു.

ഈ കല്പനയാണു്ഇവിട�ത്ത ഉൽ�പ്രക്ഷ. ഈ ഉൽ�പ്രക്ഷാസമാ�സാക്തികളു�ട തങ്ങ

ളിലുള്ള സംബന്ധമാണു നമുക്കറി�യണ്ടതു്. ‘ഉൽ�പ്രക്ഷ’ ‘സമാ�സാക്തി’യിൽ നിന്നും

ജനിക്കുന്നു ആ ‘സമാ�സാക്തി’ക്കു് ആത്മലാഭം പൂർത്തിയായിവരുന്നതു് ‘ഉൽ�പ്രക്ഷ’

കൂ�ട ഉത്ഭവിച്ചതിൽപ്പിന്നീടാണു്. ‘ഉൽ�പ്രക്ഷ’ ‘സമാ�സാക്തി’യിൽനിന്നും ജനിച്ചിട്ടു്,

6 സപത്നികളു�ടയും നായക�ന്റയും. ധനാധിപൻ കാത്ത ദിക്കു്—സമ്പന്നയായ ഒരു ഭാര്യ; ദക്ഷിണയായ

ദിക്കു്—�സ്നഹമുള്ള മ�റ്റാരു ഭാര്യ; ദുഃഖത്തി�ന്റയാണു്നിഃശ്വാസം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



ഭാഷാഭൂഷണം 91

തിരിയിൽനിന്നും �കാളുത്തിയ പന്തം�പാ�ല ജ്വലിക്കുന്നു. ഇവി�ട ഓ�രാപ്രകാരത്തിൽ

ഓ�രാന്നിനും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ സമപ്രാധാന്യ�മന്നു �പരിട്ടിരിക്കുന്നു.

സ�ന്ദഹസങ്കരത്തിനു്ഉദാഹരണം:

181. ചന്ദ്രപ്രഖ്യം മുഖമബലമാർ കാട്ട�വ ജാലമാർ�ഗ്ഗ-

ഷ്വിന്ദ്രശ്രീയു�ള്ളാരു രസികരാം �ലാക�രറിച്ചരിക്കും

മന്ദ്രദ്ധ്വാനാനുകൃതഘനനിർ�ഘാഷമാം സ്യന്ദനൗഘം

ത്വന്ദ്രഷ്ടാസി പ്രസൃമരമുദാ �മഘനാദാനുലാസിൻ! —മയൂരസ�ന്ദശം.

ഇവി�ട അലങ്കാരവിചാരണ�ചയ്യു�മ്പാൾ കാവ്യലിംഗ�മാ പരികര�മാ എന്നു രണ്ടി�ന്റ

യും പ്ര�വശം�കാണ്ടു തീരുമാനിക്കാൻ വയ്യാതായിരിക്കുന്നതിനാൽ രണ്ടും ഉ�ണ്ടന്നുള്ള

കല്പനയാൽ സ�ന്ദഹരൂപമായ സങ്കരം.

ഏകവാചകാനുപ്ര�വശത്തിനു് ഉദാഹരണം:

182. മാരക്രീഡാമഹലഹളയിൽ ജാലമാർ�ഗ്ഗണ ലീലാ-

ഗാര�ക്രാ�ഡ നിഭൃതഗതിയാ�യത്തി നിത്യം നിശായാം

വാരസ്ത്രീണാം വപുഷി വിലസും �സ്വദബിന്ദുക്കളാകും-

ഹാര�സ്താമം ഹരതി വിരു�തറുന്ന �ചാരൻ സമീരൻ. — മയൂരസ�ന്ദശം.

ഇവി�ട ‘രൂപക’ങ്ങ�ളല്ലാം ‘വൃത്ത്യനുപ്രാസ’മുള്ള പദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു �ചയ്തിരിക്കുന്നതി

നാൽഅവയ്ക്കു്ഏകവാചകാനുപ്ര�വശം. ഇതിൽ അംഗങ്ങളായ ‘രൂപക’ങ്ങളാൽ നിഷ്പന്ന

മായ ‘സാവയവരൂപകം’ സമാ�സാക്തിഭംഗിയിൽ, ‘അവി�ട ഈ മാതിരി�യ കവർച്ച

�ക്ക�സ്സാള്ളു എന്നും മറ്റു പട്ടണങ്ങളി�ല�പ്പാ�ല �ചാരഭയമി�ല്ലന്നും’ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതി

നാൽ അലങ്കാ�രണ വസ്തുധ്വനി.

അർത്ഥാലങ്കാരപരിഗണനം

ഉപമയനന്വയമുപ�മ-

�യാപമയും സപ്രതീപരൂപകവും

സാപഹ്നുതിയുൽ�പ്രക്ഷാ

സ്മൃതിമാനും ഭ്രാന്തിമാൻ സസ�ന്ദഹം; 1

പദ്യം 181. �മഘനാദാനുലാസിൻ = മയൂര�മ! (�മഘനാദം �കട്ടു ലാസ്യം �ചയ്യുന്നവൻ എന്നു ശബ്ദാർ

ത്ഥം). ചന്ദ്രപ്രഖ്യം = ചന്ദ്ര�ന�പ്പാലുള്ള. ഇന്ദ്രശ്രീ = ഇന്ദ്ര�ശാഭ. മന്ദ്ര…�ഘാഷം = മൃദുശബ്ദം�കാണ്ടു്,
ഇടികുടുക്ക�ത്ത അനുകരിക്കുന്ന. സ്യന്ദനം = �തരു്. ത്വം (നീ) ദ്രഷ്ടാസി = കാണും. പ്രസൃമരമു

ദാ = സ�ന്താഷപ്രസര�ത്താ�ട. ഇവി�ട മയിലി�ന്റ �മാദപ്രസരണത്തിനു �ഹതുക്കളാണു് ഇന്ദ്ര–

ചന്ദ്ര–�മഘനിർ�ഘാഷസംബന്ധങ്ങളുള്ളഅബലാദികളു�ട ദർശനം; അതിനാൽ കാവ്യലിംഗം. അതു�പാ

�ല �മഘ…സിൻ എന്ന മയൂരസം�ബാധനം സാഭിപ്രായമാണു്. അതിനാൽ പരികരം.

പദ്യം 182. മാരക്രീഡയാകുന്ന മഹ(ഉത്സവ)ലഹള എന്നും, �സ്വദ(വിയർപ്പു) ബിന്ദുക്കളാകുന്ന ഹാര�സ്താമം (കൂ

ട്ടം) എന്നും, സമീരനായ �ചാരൻ എന്നും രൂപകം. വാരസ്ത്രീ = �വശ്യ. നിഭൃതഗതി = പാത്തുപതുങ്ങിയുള്ള

നടപ്പു്. വപുഷി = ശരീരത്തിൽ. ലീലാ…�ക്രാഡം = വി�നാദഗൃഹം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



92 ഭാഷാഭൂഷണം

വ്യതി�രകം പ്രതിവസ്തു-

പമ ദൃഷ്ടാന്തം നിദർശനാഭിധവും

ദീപകമിതി സാ�മ്യാത്ഥം

പതിനാറപ്രസ്തുതപ്രശംസ�യാ�ട. 2

�ഭദക രൂപക സംബ-

ന്ധാസംബന്ധങ്ങൾ �ഹതുവു�ല്ലഖം

അക്രമമത്യന്താഖ്യമ-

സംഗതി സവിഭാവനാ വി�ശ�ഷാക്തി; 3

വ്യാഘാതമഥ വി�രാധം

സംഭാവന തൽഗുണം ഹ്യതൽഗുണവും

മീലിതമധികം പതി�ന-

ട്ടതിശയകഥ�നാത്ഥമാമലങ്കാരം. 4

സ്വാഭാ�വാക്തി7 സ�ഹാക്തി സ-

മുച്ചയ പര്യായസംജ്ഞപരിസംഖ്യാഃ

പി�ന്ന വികല്പം പരിവൃ-

ത്ത്യാ�ക്ഷപം പ്രത്യനീകവും പി�ന്ന; 5

ആപത്തി കാവ്യലിം�ഗ

അനുമിതിയർത്ഥാന്തരസ്യ വിന്യാസം

ഭാവികമുദാത്തസൂക്ഷ്മ-

വ്യാ�ജാക്തികളുത്തരം സമാധിയതും, 6

വ്യാജസ്തുതി സമസംജ്ഞം

വിഷമം പശ്ചാദ്വിചിത്രമ�ന്യാന്യം

പരികരപര്യാ�യാ�ക്ത

കാരണമാലാഖ്യമാമലങ്കാരം; 7

ഏകാവലിയും സാരം

മുദ്രയതും മുപ്പതിങ്ങു വസ്തൂക്തി.

�ശ്ല�ഷാക്തി മൂന്നുവിധമാം

�ശ്ലഷസമാ�സാക്തി പി�ന്ന വ�ക്രാക്തി. 8

7 സ്വാഭാ�വാക്തി = സ്വഭാ�വാക്തി. ‘ഭാവ’ത്തിനു മു�മ്പആങുപസർഗ്ഗം വൃത്തരക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



3
ശബ്ദാലങ്കാരപ്രകരണം

അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങ�ള വിവരിച്ചതി�ന്റ�ശഷം ശബ്ദാലങ്കാരപ്രകരണം ആരംഭിക്കുന്നു. (1)

അനുപ്രാസം. (2) യമകം. (3) പുനരുക്തവാദാഭാസം. (4) ചിത്രം—ഇങ്ങ�ന ശബ്ദാലങ്കാ

രം നാലുവിധം. ചിലരു�ട മതത്തിൽ ‘�ശ്ലഷ’വും ‘വ�ക്രാക്തി’യുംകൂടി ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളിൽ

ഉൾ�പ്പടുന്നു. അവ�യ ഇവി�ട ഉഭയാലങ്കാരങ്ങളായി ഗണിച്ചു്അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളു�ട കൂ

ട്ടത്തിൽ വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

അനുപ്രാസം

109. അനുപ്രാസം വ്യഞ്ജന�ത്ത-

യാവർത്തിക്കിലിടയ്ക്കി�ട.

ഒ�രവ്യഞ്ജനവർണ്ണ�ത്തഅടുത്തടുത്താവർത്തിക്കുന്നതു്‘അനുപ്രാസം’. സ്വരങ്ങ�ളആവർ

ത്തിക്കുന്നതാക�ട്ട അലങ്കാരമാകുന്നി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത �ദാഷമായുംകൂടി ഗണിക്ക

�പ്പടും.

1 അനുപ്രാസവിഭാഗങ്ങൾ

1.1 �ഛകാനുപ്രാസം

110. �ഛകാനുപ്രാസമാം �ചാന്നാൽ
കൂട്ടക്ഷരമിരട്ടയായ്;

കണ്ണനുണ്ണി നമു�ക്കന്നു-

മമന്ദാനന്ദ�മകണം.

കൂട്ടക്ഷരങ്ങ�ള ഈരണ്ടായിട്ടാവർത്തിക്കുന്നതിനു് ‘�ഛകാനുപ്രാസ’�മന്നു �പർ. ലക്ഷ്യ

ത്തിൽ ‘ണ്ണ’ ‘ന്ദ’ ഇതുകളു�ട ആവൃത്തി.

93
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�വ�റയും ഉദാഹരണം:

183. അക്കാലത്തു �പാറുക്കാഞ്ഞു

താരക�ന്റ പരാക്രമം

അണ്ടർ�കാൻമുമ്പരാമുമ്പർ

സത്യ�ലാകത്തി�ലത്തിനാർ. —കുമാരസംഭവം.

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

�വ�റയും ഉദാഹരണം:

184. ഏവം നീതാനമൃതമധുരം �ചാല്ല�വ പല്ലവാംഗീ

സാ വന്നീടും കുതുക�മാടടു�ത്തത്രയും ചിത്ര�മാ�ട

ഭാവം നന്നായ്�ത്തളിയുമളി�വണിക്കു �വലായുധൻതാ-

നീവണ്ണം �മ ശുഭമരുളി�യന്നാർത്തിവി�ട്ടാർത്തിടും സാ. — മയൂരസ�ന്ദശം.

ഇവി�ട ‘ല്ല’, ‘ത്ര’, ‘ർത്ത’ ഇതുകൾക്കു്ആവൃത്തി.

1.2 വൃത്ത്യനുപ്രാസം

111. മ�റ്റല്ലാം വൃത്ത്യനുപ്രാസം

രീതി�ഭദനിയാമകം.

ഒറ്റ വ്യഞ്ജന�ത്ത ഒരിക്ക�ലാ പലപ്രാവശ്യ�മാ ആവർത്തിക്കയും കൂട്ടക്ഷര�ത്ത പല

പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കയും �ചയ്യുന്നതു് വൃത്ത്യനുപ്രാസം. ഇതിൽനിന്നു മൂന്നുമാതിരി

‘രീതി’കൾ (വൃത്തികൾ) ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഇതിനാൽത്ത�ന്നയാകുന്നു ഇതിനു് വൃത്ത്യനുപ്രാ

സ�മന്നു �പരും. 

112. മധുരവ്യഞ്ജനപ്രാസം

�വദർഭീരിതിയായതു്:

നന്ദനന്ദനനാകുന്ന

മുകുന്ദൻ വന്ദനീയനാം.

മാധുര്യവ്യഞ്ജകങ്ങളായ വ്യഞ്ജനങ്ങ�ള പലപ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന വൃത്ത്യനു

പ്രാസം �വദർഭീരീതി�യ ഉളവാക്കുന്നു. ങ്ക, ഞ്ച, മ്പ—ഇത്യാദി അനുനാസികങ്ങ�ളാടു

�ചർന്ന വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങളും ക്ല, ഗ്ല, മ്ല—ഇത്യാദി വർഗ്ഗാക്ഷര�ത്താടു �ചരുന്ന ലകാരവും �ര

ഫണകാരങ്ങളും ലകാരവും മധുരവ്യഞ്ജനങ്ങളാകുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം.

185. അങ്കത്തുങ്കലലങ്കളങ്കരഹിതം സംക്രാന്തമായീടുമ-

ത്തങ്കപ്പങ്കജമങ്കതൻ കുളുർമുലപ്പ�ങ്കരുഹത്തിങ്ക�ല

തങ്കും കുങ്കുമപങ്കസങ്കലനയാലങ്കാരസങ്കാരമാ-

മങ്കം പങ്കഹരങ്കലർ�ന്നാരുടൽ �മ സ�ങ്കതമാ�ങ്കവലം —�ക. സി. �കശവപിള്ള.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ ‘ങ്ക’-പ്രാസംഈ�വദർഭീരീതിക്കു് ‘ഉപനാഗരികാവൃത്തി’ എന്നും �പരുണ്ടു്.

113. പരുഷവ്യഞ്ജനപ്രാസം

ഗൗഡീരീതിയതായിടും:

തുണയ്ക്കു വിക്രമാക്രാന്ത-

�ത്ര�ലാക്യൻ ഭക്തവത്സലൻ.

ത്സ, പ്സ—ഇത്യാദി സകാരാന്തസം�യാഗങ്ങൾ, ക്ക, ക്ര—ഇത്യാദി �രഫസം�യാഗങ്ങൾ,

ഹ്മ, ഹ്ര—ഇത്യാദി ഹകാരസം�യാഗങ്ങൾ, ശകാരഷകാരങ്ങൾ—ഇത്യാദികൾ പരുഷവ്യ

ഞ്ജനങ്ങൾ, പരുഷവർണ്ണപ്രായയായ വൃത്തിഗൗഡീരീതി.

�വ�റ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

186. ലക്ഷ്യംകൂടാ�ത ലങ്കാനഗരമതു തകർത്തക്ഷമം രൂക്ഷനാകും

ര�ക്ഷാജാലാധിപത്യം തടവിന ദശകണ്ഠ�ന്റ കണ്ഠം മുറിപ്പാൻ

ലക്ഷ്യം�വച്ചങ്ങു ചീറി ദ്രുതമണയു�മാരത്യുഗ്രമാം രാമബാണം

രക്ഷിച്ചീട�ട്ട നിത്യം കലിമലമക�ല�പ്പാക്കി നന്നാക്കി ന�മ്മ. —�വണ്മണിനമ്പൂരി.

187. ഇക്കാർ�മഘങ്ങൾതിങ്ങി�ക്കാടുമുടികളിരുണ്ടിട്ടിതാ �തല്ലു �തക്കായ്

നില്ക്കുന്നൂ വീണു �ഗാദാവരി ദരിയിൽ മുഴങ്ങീടുമപ്പർവ്വതങ്ങൾ

ഊ�ക്കാടും തമ്മിൽ മുട്ടിത്തിരനിരചിതറി�ക്കാണ്ടു കണ്ടുള്ളതാമി-

ദ്ദിക്കിൽ പുണ്യങ്ങളാമപ്പുഴകളുമതി�ഘാ�ഷണ �ചരുന്നു �ഘാരം. —ഉത്തരരാമചരിതം.

114. �കാമളവ്യഞ്ജനപ്രാസം

പാഞ്ചാലീരീതിയായിടും:

ലീലാ�ഗാപാലനാം ബാലൻ

സകലം മാലകറ്റണം.

മൃദുക്കൾ, അനുനാസികങ്ങൾ, ല, ഴ, ള—ങ്ങൾ ഇത്യാദികൾ �കാമളവ്യഞ്ജനങ്ങൾ.

ഉദാഹരണം:

188. ലീലാര�ണ്യ വിഹഗമൃഗയാ�ലാലനാ�യകദാ ഞാൻ

നീലാപാം�ഗ കിമപി! നിഹനിച്ചീടി�നൻ നീഡജ�ത്ത

മാലാർന്നാരാൽ മരുവുമിണ�യക്കണ്ടു നീ താം ച �നതും

കാലാഗാരം സപദി കൃപയാ കാത�ര! �ചാല്ലിയി�ല്ല? —മയൂരസ�ന്ദശം.

പദ്യം 185. തങ്കപ്പങ്ക…ത്തുങ്ക�ല തങ്കും (തങ്കുന്നതും), അലം കളങ്കരഹിതം അങ്കത്തുങ്കൽ സംക്രാന്തമായിടും

(ആയീടുന്നതുംആയ), കുങ്കുമ…നയാഅലങ്കാര സങ്കാരമാം പങ്കഹരം അങ്കം കലർന്ന ഒരു ഉടൽ �മ �കവലം

സ�ങ്കതമാം എന്നു് അന്വയം. ലക്ഷ്മീസ്തനത്തിൽ ഉള്ളതും, (വിഷ്ണുവി�ന്റ) അങ്ക(അവയവ)ത്തിൽ സംക്രമിച്ച

തും ആയ കുങ്കുമം�കാണ്ടു് അടയാളം വീണ ഉടൽ (വിഷ്ണുവി�ന്റ ഉടൽ ത�ന്ന) എനിക്കു് ആശ്രയം എന്നു്

അർത്ഥ�യാജന.

പദ്യം 187. ‘�ഗാദാവരി ദരിയിൽ വീന്നു മുഴങ്ങുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ നില്ക്കുന്നു’ എന്നു് രണ്ടാംപാദത്തിൽ അന്വയം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



96 ഭാഷാഭൂഷണം

ഈ രീതികൾക്കു സമാസത്തി�ന്റ ഏറ്റക്കുറവുകൾ മുതലായ മറ്റു നിയാമകങ്ങളുമുണ്ടു്.

അതിൽ ‘�വദർഭീ’രീതിക്കു് സമാസം അധിക�പ്പടരുതു്; ‘ഗൗഡി’ക്കു സമാസഭൂയിഷ്ഠത

�വണം. ‘പാഞ്ചാലി’ക്കു വള�ര കുറഞ്ഞിരിക്കണം.

ഈരീതിനിയാമകമായവൃത്ത്യനുപ്രാസത്തിനുപുറ�മപ്രാസത്തിനു്അ�നകം�വചിത്ര്യ

ങ്ങൾ കവികൾ കല്പിക്കാറുണ്ടു്. അവ�യ എല്ലാം പരിഗണിക്ക എന്നുള്ളതു് അസാദ്ധ്യമാ

�ണങ്കിലും സാധാരണ ഉപ�യാഗിച്ചുവരുന്നവ�യ മാത്രം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

2 ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം

ഈ പ്രാസം മലയാളികൾക്കു വള�ര പ്രിയമാകയാൽ ഇതിനു് �കരളപ്രാസ�മന്നു �പർ

കല്പിക്കാം.

ഉദാഹരണം:

189. ഹൃദ്യാനന്ദം നിരുപമതമം നല്കുമദ്ദിവ്യമാ�യാ-

രുദ്യാനത്തിൻ സുഖമനുഭവി�ക്കണ�മ�ന്നണ്ണ�മങ്കിൽ

ഹൃദ്യാകാര! സ്ഥിതി�യാരു നികുഞ്ജത്തിലാക്കീടണം നീ

പദ്യാ പാർശ്വസ്ഥലികളിലിറങ്ങാ�തയന്തർഹിതാത്മാ. — മയൂരസ�ന്ദശം.

ഇതി�ന ഭാഷാകവികൾ തങ്ങളു�ട കവിതാവനിതയ്ക്കു് ഒരു തിരുമംഗല്യ�മന്നു വിചാരി
ച്ചു�പാരുന്നു. �വ�റ അലങ്കാരങ്ങൾ എത്രത�ന്നയിരുന്നാലും ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസമി�ല്ല
ങ്കിൽ �ശ്ലാകം �ശ്ലാക�മ അല്ല എന്നുകൂടി ശഠിക്കാൻ അവർ മടിക്കുന്നില്ല. ഈ നാലക്ഷ
രങ്ങ�ള രക്ഷിക്കാൻ�വണ്ടി കവികുഞ്ജരന്മാർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന �ഗാഷ്ടികൾ കാണു�മ്പാൾ
�കാപത്തിലും തു�ലാം താപമാണുണ്ടാകുന്നതു്. ചിലർ യതിക�ള എല്ലാം നിശ്ശങ്കം ഗളഹ
സ്തം�ചയ്യുന്നു; മറ്റുചിലർ സാധുക്കളായ ശബ്ദങ്ങളു�ട കഴുത്തറുക്കുന്നു; എന്നു�വണ്ട �കാലാ

ഹലം പലതും കാണും. ഈപ്രാസ�ത്ത ഉ�പക്ഷിച്ചാലല്ലാ�ത നിരർത്ഥകശബ്ദപ്ര�യാഗം
ഭാഷാകവിതയിൽനി�ന്നാഴിഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതല്ല. ഓ�രാ പാദത്തിലും ഓ�രാ അക്ഷരം പ്രാ
സത്തി�ന്റ ആവശ്യത്തിൻ�പരിൽ നീക്കിവയ്ക്കുന്നതു�കാണ്ടു കവികൾക്കു് എത്രത�ന്ന
സ്വാതന്ത്ര്യഭംഗംവന്നാലും വരാം എ�ന്നാരു �ചാദ്യമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഈ തുച്ഛമായ
നിർബ്ബന്ധവും അനുഭവത്തിൽ, ആനയ്ക്കു് അങ്കുശം എന്ന�പാ�ല, കവികൾക്കു് ഒരു വലിയ
നിയന്ത്രണമായിട്ടാണു കാണുന്നതു്. പദ്യങ്ങളിൽ പദപ്ര�യാജനവിചാരം �ചയ്യുന്നതാ
യാൽ പാദാദിയി�ല പദങ്ങൾ പത്തിനഞ്ചുവീതം പ്രാസത്തിനു ബലി�കാടുക്ക�പ്പട്ടവ
യായിരിക്കു�മന്നുള്ള വാസ്തവ�ത്ത ശപഥപൂർവ്വം �വളി�പ്പടുത്താൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നി
ല്ല. “മുട്ടിയപക്ഷം വ�യ്ക്കാലു്” എന്ന മട്ടിൽ പ്രാസഭക്തന്മാർ ചില �പാത്തുവരുത്തങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി�വച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രാസദീക്ഷയു�ട ദുഷ്കരതയ്ക്കു് ഒരു ലക്ഷ്യമാകുന്നു. ഒ�ര വർണ്ണ
�ത്തത്ത�ന്നആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി�ല്ലങ്കിൽആ വർണ്ണത്തിനുസ്ഥാനസാമ്യമുള്ളവ
പ്ര�യാഗിച്ചാലും മതി എന്നാണു് ഇവരു�ട മതം. അതിനാൽ,

190. ശുക്ലീകൃതാശനവതംസശശാങ്കഭാസാ;

വിഖ്യാതകീർത്തിയുലകാക�വയന്നദാനാൽ;

ഭൃഗ്വാദി�സവിതപദൻ, ഭഗവാൻ ത്രി�നത്രൻ,

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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വ്യാഘ്രാലയാധിപതി വാഞ്ഛിത�മകി�ടണം. —സ്വ.

ഇത്യാദി�പാ�ല ഒരു വർണ്ണത്തി�ന്റ വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങളിൽ നാ�ലണ്ണത്തി�ന നാലു പാദ

ത്തിലുമായി പ്ര�യാഗിച്ചാലും കവിക്കു് പ്രാസഭംഗമഹാപാതകം ഇ�ല്ലന്നു് അവർ വിധി

ക്കുന്നു. എന്നാൽഈവിധം പ്രാസവ്രതംഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതു�കാണ്ടു് എന്തുപുണ്യമാ�ണന്നു്

ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.

എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ബാല്യകാലത്തിൽ പ്രാസപക്ഷപാതം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളതായി

ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. ഭാഷയ്ക്കു് പ്രൗഢത വരും�താറും പദ്യകാരന്മാർക്കു പ്രാസത്തിൽ പ്രീതി

കുറയു�മന്നു ചരിത്രകാരന്മാരും സ്ഥാപിക്കുന്നു. നമ്മു�ട ഭാഷയ്ക്കു് ആ പ്രൗഢത്വം ഇ�തവ

�ര സിദ്ധിച്ചില്ല�ല്ലാ എന്നുള്ള പരിതാപത്താലാണു് ഈ പ്രകൃത�ത്ത ഇവി�ട ഇത്രയും

വിസ്തരിക്കാനിടയായതു്.

അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അർവ്വാചീനകവികളു�ട നാടകഗ്ര

ന്ഥങ്ങ�ളയും മറ്റും വായി�ക്കണ്ടിവന്നതിൽ, പ്രാസനിമിത്തം ആ കവിതകൾക്കു് സംഭവി

ച്ചിട്ടുള്ളന്യൂനതകൾഅനുഭവ�പ്പട്ടതിനാൽഈപ്രാ�സാപാലംഭം വിവക്ഷിതത്തിലധികം

തീക്ഷ്ണമായി പരിണമിച്ചില്ല�യാ എന്നു കൂടി ശങ്കിക്കുന്നു. കിളിപ്പാട്ടുമുതലായ ദ്രാവിഡ

വൃത്തങ്ങളിൽ ഛ�ന്ദാബന്ധത്തിനു് ദാർഢ്യം കുറയുന്നതിനാലും, ആമാതിരി കവിതകൾ

ജനിച്ചകാലത്തിൽഅച്ചടിയന്ത്രം മുതലായസൗകര്യങ്ങൾഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും പാദങ്ങ

�ള തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മറ്റും ഇതു് ഒരുവിധം ഉപകാരകമായിരുന്നു. ആ പൂർവ്വാചാര�ത്ത

പ്രമാണമാക്കി ഇക്കാലത്തു് സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ പദ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്ന കവികൾ പ്രാസ

ത്തിനു�വണ്ടി പ്രയാസ�പ്പടുന്നതു് വൃഥാശ്രമമാകുന്നു എന്നു താൽപര്യം പ്രാചീനകവികൾ

‘ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസ’�ത്ത അലംഘനീയമായി വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നും പറയാൻ പാടി

ല്ല. ‘ഇരുപത്തിനാലുവൃത്ത’ത്തിൽ പല പദ്യങ്ങളിലുംഈപ്രാസം കാണുന്നില്ല.

ഉദാഹരണത്തിനു്,

191. മമ തരുണി! സീ�ത! പുന�രവി�ട നീ �പാ-

യരികിൽ മമ വാ വാ സകലഗുണപൂർ�ണ്ണ!

തവ മുഖസ�രാജം തരളമിഴി കാണാ-

ഞ്ഞഴൽ മനസി പാരം പരമശിവ ശം�ഭാ!

‘ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാള’ത്തിൽ അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തമായ എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ പല

�ശ്ലാകങ്ങളിലുംഈപ്രാസമില്ല. നമ്പ്യാർ, ശ്രീകൃഷ്ണചരിതത്തിൽ,

കാരസ്കരത്തിൻ കുരു പാലിലിട്ടാൽ

കാലാന്ത�ര കയ്പു ശമിപ്പതു�ണ്ടാ?

പദ്യം 190. ശുക്ലീകൃതാശൻ = ദിക്കുക�ള �വളുപ്പിച്ചവൻ. അവതംസം = ശി�രാഭൂഷണം. വ്യാഘ്രാലയം =

�വക്കം. ശി�രാഭൂഷണമായ ചന്ദ്ര�ന്റ �ശാഭ�കാണ്ടു് ദിക്കുക�ള �വളുപ്പിച്ചവനും, അന്നദാനത്താൽ �ലാ

കമാ�കപ്പരന്ന കീർത്തിയുള്ളവനും (�വക്കത്തമ്പലത്തി�ല ഊട്ടു് പ്രസിദ്ധം) ഭൃഗു തുടങ്ങിയ ഋഷികളാൽ

പൂജിതനും ത്രി�നത്രനുമായ വ്യാഘ്രാലയാധിപതി (�വക്കത്തപ്പൻ) വാഞ്ഛിത�മകണം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇത്യാദി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രാസം പ്രഥമാക്ഷരത്തിൽആക്കുന്നുണ്ടു്. ‘ദിവ്യം കിഞ്ചന

�വള്ളമുണ്ടു്’ ഇത്യാദി ചില അർത്ഥപ്രധാനങ്ങളായ ഒറ്റ�ശ്ലാകങ്ങളിലും പ്രാസാഭാവം ഒരു

�ദാഷമായി ഗണിക്ക�പ്പട്ടുകാണുന്നില്ല. അതിനാൽ പ്രാസത്യാഗം പൂർവ്വാചാരലംഘന�മ

ന്നും വാദിപ്പാനിടയില്ല. വശ്യവചസ്സുകളായ മഹാകവികൾ സരസങ്ങളായ ദ്വിതീയാക്ഷ

രപ്രാസങ്ങ�ളാടുകൂടി ചമയ്ക്കുന്ന മണിപ്രവാള�ശ്ലാകങ്ങൾക്കുള്ള രാമണീയകവി�ശഷം ഒരി

ക്കലും ആർക്കും അപലപനീയമാകുന്നതുമല്ല. എന്നാൽആമാതിരി കവിതകളിൽ പ്രഥമാ

ക്ഷരപ്രാസ�മാ തൃതീയാക്ഷരപ്രാസ�മാ ശൂന്യാക്ഷരപ്രാസ�മാ ആയാലും �ശാഭയ്ക്കു കുറവു

വരുന്നു�ണ്ടാ എന്നാണു പിന്ന�ത്ത ശങ്ക. എല്ലാംകൂടി ആ�ലാചിച്ചു�നാക്കു�മ്പാൾ സ്വ�ത

അഴകുള്ള ആകൃതി�യ അലങ്കാരം അലങ്കരിക്കും; അതില്ലാത്തിടത്തു് അലങ്കാരം ഒരു വൃ

ഥാഭാരമാകുക�യ ഉള്ളു എന്നു �താന്നി�പ്പാകുന്നു, എന്നു് ഈ പ്രകൃതാനുപ്രകൃതവിചാരം

ഇവി�ട നില്ക്ക�ട്ട.

3 ആദിപ്രാസം

അടുത്തടുത്തുള്ള പദങ്ങ�ള ഒ�ര വർണ്ണം�കാണ്ടു് ആരംഭിക്കയാകുന്നു ഇതി�ന്റ സ്വഭാവം.

192. �ചന്താർകാന്തികൾ ചിന്തുമന്തിസമയച്ചന്തം ചമഞ്ഞും ഭവാൻ

നീന്തി�ച്ചന്നഥ നൃത്തമാടിയമരും �ദവ�ന്റ തൃ�ക്കകളിൽ

ചുറ്റിപ്പറ്റിയവറ്റിലിറ്റുമുതിരം �താരാ�ത്താരാനത്തുകിൽ-

�ക്കാലം ചാർത്തണമാടൽവിട്ടുമ രസാൽ ക�ണ്ടാ�ട്ട നിൻ ഭക്തി�യ. — �മഘദൂതു്.

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

�വ�റ ഉദാഹരണം:

193. വാനിൽ വായു വരുന്ന�തറ്റു വടിവിൽ ശ�ക്രാപലച്ഛായമാം

വാ�നാർവർഗ്ഗവഴിക്കു വായ്ച്ച സുഖവുംപൂണ്ടിങ്ങു �പാകുന്നുഞാൻ

താ�നത�ന്ന തണുത്തനീരു നിറയും കാർ�മഘഗർഭങ്ങളിൽ

താ�നന്തും വലയാഗ്രവജ്രശകലം�കാണ്ടിട്ടുരച്ചങ്ങ�ന —ചൂഡാമണി.

ഈ പ്രാസം നിരന്തരമായി �ചയ്താൽ സ്വല്പം വിരസമായിത്ത�ന്ന കലാശിക്കും. എങ്ങ

�ന:

പദ്യം 192. ഇറ്റും + ഉതിരം, ആടൽവിട്ടു് + ഉമ എന്നു് മൂന്നും നാലും പാദങ്ങളിൽ പദ�ച്ഛദം. �ചാര ഇറ്റുവീഴുന്ന

ആനത്തുകിൽ�പാ�ല ശിവഹസ്തങ്ങളിൽ, അല്ല�യാ �മഘ�മ നീ അലങ്കാരമായിത്തീരണം എന്നു് അർത്ഥ

�യാജന.

പദ്യം 193. ഇന്ദ്രദർശനാർത്ഥം പുറ�പ്പട്ട വിദ്യാധരൻ പറയുന്നതു്. വാനിൽ…വടിവിൽ = ആകാശത്തിൽഅടി

ക്കുന്ന കാറ്റു നല്ലവണ്ണ�മറ്റു്. ശ�ക്രാ…വഴിക്കു് = ഇന്ദ്രനീലക്കല്ലി�ന്റ നിറമുള്ള ആകാശത്തിൽ. (�ദവവർഗ്ഗ

ത്തി�ന്റ സഞ്ചാരമാർഗ്ഗം ആകാശമാണ�ല്ലാ). താ�നന്തും…ങ്ങ�ന = ത�ന്റ �കയിൽ കിടക്കുന്ന വളയിൽ

പതിപ്പിച്ച വജ്രം ഉരച്ചു�കാണ്ടു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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194. ത�ത്സവാർത്ഥം തരുണസഹിതാസ്താമ്രപാദാരവിന്ദാ-

സ്താമ്യന്മധ്യാഃ സ്തനഭരനതാസ്താരഹാരാവലീകാഃ

താ�രശാസ്യാസ്തരളനയനാസ്തർജ്ജിതാം�ഭാദ�കശ്യ-

സ്തത്രസ്ഥാഃ സ്യുസ്തബകിതകരാസ്താലവൃ�ന്തസ്തരുണ്യഃ. —ശുകസ�ന്ദശം.

ഇതിനു് ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളിൽ അധികം പ്രചാരമുള്ളതിനാൽ ‘ആംഗലപ്രാസ’�മന്നും

സംജ്ഞ�ചയ്യാം.

4 അന്ത്യപ്രാസം

195. ദയ�യാരു ലവ�ലശം�പാലുമില്ലാത്ത �ദശം

പരമിഹ പര�ദശം പാർക്കിലത്യന്ത�മാശം;

പറകിൽ നഹി കലാശം പാർക്കിലി�ങ്ങക�ദശം

സുമുഖി! നരക�ദശംത�ന്നയാണപ്ര�ദശം. —�വണ്മണി അച്ഛൻ.

196. �കവലാത്മപുരുഷ�ന്റ പദത്താർ

�കവണങ്ങി വിനയ�ത്താടുരത്താർ

സപ്തമാമുനികൾ സമ്മതഭാരാൽ

സാത്ത്വികം തടകി �മനിയിലാരാൽ. —കുമാരസംഭവം.

197. അകൃത്രിമദ്യുതിരനവ�ദ്യയം

അടുത്തു�ചന്നിനിയനുപ�ശ്യയം

ആകൃതികണ്ടാലതിരം�ഭയം

ആരാലിവൾതന്നധരം �പയം. —നളചരിതം ആട്ടക്കഥ.

ഈ പ്രാസം മഹാരാഷ്ട്രന്മാർക്കു വള�ര പ്രിയമാകയാൽ ‘മഹാരാഷ്ട്രപ്രാസ’�മന്നു �പരി

ടാം.

5 അഷ്ടപ്രാസം

രണ്ടുയതിയുള്ളപാദങ്ങളിൽഈരണ്ടക്ഷരങ്ങ�ള നിയ�മനആവർത്തിക്കയാകുന്നുഇതി

�ന്റ സ്വഭാവം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

198. ഈയാശങ്ക നിനക്കു യം പ്രതി ജനം ഭീയാലധീരീകൃ�ത

�പ്രയാനാശ�പരുത്തു നിന്നിൽ മരുവുന്നായാളി�ഹവാന്തി�ക

ആയാസിപ്പവനബ്ധിനന്ദിനി വശത്തായാലുമി�ല്ലലുമാം

ശ്രീയാലീപ്സിതനായവൻ കഥമ�ഹാ! ഭൂയാദ്ദുരാപസ്തയാ. — ഭാഷാ ശാ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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199. ആഴിക്കൂട്ടമതി�ന്റ മദ്ധ്യഗതമാമൂഴിസ്ഥലാൽ പ്രാപ്തരായ്

ചൂഴം �ലാക�രയാക�വ ജലനിധൗ വീഴിച്ചു �മാദാത്മ�ക

താഴമ്പൂനിറമാർന്ന പൂന്തുകിലതും താഴത്തു �ച�മ്മ ധരി-

�ച്ചഴാമുത്സവവാസ�ര ശിബിക�മൽ വാഴുന്നു ലക്ഷ്മീവരൻ. —ഉത്സവപ്രബന്ധം.

6 ദ്വാദശപ്രാസം

ഒരു പാദത്തി�ന്റ മൂന്നു യതികളിലായി നിയ�മന മുമ്മൂന്നക്ഷരങ്ങൾക്കുള്ളആവൃത്തിയാകു

ന്നു ഇതി�ന്റ സ്വഭാവം.

200. മുട്ടാ�ത�യന്നു�മാരു പട്ടാടത�ന്ന തവ കിട്ടാത്ത�താ പശുപ�ത!

�കട്ടാലു�മന്തു ബത! കാട്ടാനത�ന്റ തുകിൽ �കട്ടാനരയ്ക്കു കുതുകം

പിട്ടാ�യാരിക്ക�ലാരു കാട്ടാള�വഷമതു �കട്ടാൻ തുനിഞ്ഞതുവശാൽ

മട്ടായ�തന്നുമയി! കാട്ടാനി�തന്തു �കാതി പട്ടാങ്ങതാരുമറിയാ. —സ്വ.

7 �ഷാഡശപ്രാസം

നാലു യതികളുള്ള പാദങ്ങളിൽ നിയ�മന നന്നാലക്ഷരങ്ങളു�ട ആവൃത്തി ഇതിനു് ആവ

ശ്യമാകുന്നു.

ഉദാഹരണം:

201. രൂക്ഷമായ നിടി�ലക്ഷണാഗ്നിയിലരക്ഷ�ണന ഹി യുഗക്ഷ�യ

കക്ഷതുല്യമുലകിക്ഷമാദികമുപക്ഷപിപ്പതിനു ദക്ഷനാം

യക്ഷരാജസഖി ദക്ഷജാകണവനുക്ഷ�കതു കൃതലക്ഷണൻ

പക്ഷ�മാടു പരിരക്ഷ�ചയ്യണമു�പക്ഷ�യ�ന്ന്യ വിഷഭക്ഷകൻ. —സ്വ.

8 ലാടാനുപ്രാസം

115. താൽപര്യമാത്ര�ഭദ�ത്താ-

ടാവർത്തിച്ചാൽ പദങ്ങ�ള

പദ്യം 198. ഭീയാൽ അധീരീകൃ�ത! നിനക്കു യം ജനംപ്രതി ഈ ആശങ്ക, നിന്നിൽ ആശ �പരുത്തു മരുവുന്ന

�പ്രയാൻ ആയാൾ ഇ�ഹവ അന്തി�ക. ആയാസിപ്പവനു് അബ്ധിനന്ദിനി വശത്തായാലും ഇ�ല്ലലും ആം.

ശ്രീയാൽഈപ്സിതനായവൻ അ�ഹാ കഥം തയാ ഭൂയാത്ദുരാപഃ എന്നു് അന്വയം. ദുഷ്യന്തവാക്യം ശകുന്ത

ള�യാടു്. നിനക്കു ശങ്കയുള്ളതാ�രക്കുറി�ച്ചാ അവനിതാ ഇവി�ടയുണ്ടു്. ലക്ഷ്മീ�ദവി�യ �കാതിക്കുന്നവനു്

ആ �ദവി അലഭ്യയാ�യക്കാം; എന്നാൽ ലക്ഷ്മീ�ദവിയാൽ �കാതിക്ക�പ്പടുന്നവൻ അവൾ�ക്കങ്ങ�ന അല

ഭ്യനാകും എന്നു് അർത്ഥ�യാജന.

പദ്യം 201. യുഗക്ഷ�യ = പ്രളയത്തിൽ. കക്ഷം = പുല്ലു്. ഈ ക്ഷമാദികം ഉലകു് എന്നു് അന്വയം. ഉപക്ഷപി

ക്കുക = ഉപസംഹരിക്കുക (നശിപ്പിക്കുക). യക്ഷരാജസഖി = കു�ബരസുഹൃത്തു്. ഉക്ഷ�കതു = കാള �കാ

ടിയടയാളമായവൻ. കൃതലക്ഷണൻ = (ആയുധങ്ങളാകുന്ന) അടയാളമുള്ളവൻ. വിഷഭക്ഷകൻ = ശിവൻ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



ഭാഷാഭൂഷണം 101

ലാട�ദ�ശ നട�പ്പറും

ലാടാനുപ്രാസമായിടും:

116. നരന്നു ഭാഗ്യമു�ണ്ടങ്കിൽ

കുലശീലാദി�യന്തിനു്?

നരന്നു ഭാഗ്യമി�ല്ലങ്കിൽ

കുലശീലാദി�യന്തിനു്?

താല്പര്യത്തിൽ മാത്രം �ഭദം കല്പിച്ചു് ഒ�ര പദങ്ങ�ളആവർത്തിക്കുന്നതു് ‘ലാടാനുപ്രാസം’.

ലാട�ദശത്തുള്ള1 വിദ്വാന്മാർക്കു് ഇതിൽ അധികം പ്രിയവും, ഈ മാതിരി പ്രാസപ്ര�യാ

ഗത്തിനു് ആ നാട്ടിൽ അധികം പ്രചാരവും ഉള്ളതിനാൽ ഇതിനി�പ്പർ സിദ്ധിച്ചു. ലക്ഷ്യ

ത്തിൽ ഭാഗ്യ�മാന്നു�ണ്ടങ്കിൽ മ�റ്റാരു �യാഗ്യതയും ആവശ്യമില്ല; അതു�കാണ്ടു് സകല

തും വന്നു�കാള്ളും എന്നു പൂർവ്വാർദ്ധത്തി�ന്റ താല്പര്യം. ഭാഗ്യ�മാന്നി�ല്ലങ്കിൽ മറ്റു �യാഗ്യ

തക�ളല്ലാം നിഷ്ഫലമാ�ണന്നു് ഉത്തരാർദ്ധത്തി�ന്റ താല്പര്യം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

202. പഥ്യമി�ല്ലങ്കിൽ �രാഗിക്കു

ഫല�മന്തൗഷധത്തിനാൽ?

പഥ്യമു�ണ്ടങ്കിൽ �രാഗിക്കു

ഫല�മന്തൗഷധത്തിനാൽ? —�ക. സി. �കശവപിള്ള.

203. ദാരിദ്ര്യം വരു�മ�ന്നാർത്തു

മൂഢൻ നല്കില്ല �തല്ലു�മ

ദാരിദ്ര്യം വരു�മ�ന്നാർത്തു

ബുധൻ നല്കുന്നു ശക്തി�പാൽ. —�ക. സി. �കശവപിള്ള.

9 യമകം

117. അക്ഷരക്കൂട്ട�മാന്നായി-
ട്ടർത്ഥം �ഭദിച്ചിടുംപടി

ആവർത്തിച്ചു കഥിച്ചീടിൽ

യമകം പലമാതിരി.

118. മാലതീമലർ �ചർ�ന്നാരു
മാല തീജ്വാല�യന്ന�പാൽ

മാലതീയിവ�നകുന്നൂ

മാലതീതുല്യ�യങ്ങു നീ?2

1 ലാട�ദശം ബ�റാഡയും മറ്റുമാ�ണന്നു ശബ്ദതാരാവലി.
2 മാലതീമലർ �ചർ�ന്നാരു മാല തീജ്വാല�യന്ന�പാൽ മാൽഅതു്ഈഇവനു് ഏകുന്നു; മാലതീതുല്യ(ചന്ദ്രിക

�പാ�ല ശീതകാരിണി) എങ്ങു നീ എന്നു് അന്വയം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ര�ണ്ടാ അതിലധിക�മാ അക്ഷരങ്ങ�ളത്ത�ന്ന അനുക്രമം �തറ്റാ�ത ഒന്നായിട്ടു് ആവർ

ത്തിക്കുന്നതു് ‘യമകം’. ഇതിനു് പദാവൃത്തി മുതലായി അ�നകം �ഭദങ്ങൾ വരാം. ഉദാഹര

ണം പദാവൃത്തിക്കുള്ളതു്. അതിൽ ‘മാലതീ’ എന്ന അക്ഷരസംഘത്തിനു് നാലു പാദത്തി

ലും അർത്ഥ�ഭദ�ത്താ�ട ആവൃത്തി. വിരഹിവാക്യമായിട്ടു് അർത്ഥ�യാജന.

പദാവൃത്തിക്കു് ഉദാഹരണം:

204. �പണ്മണിവദനം കണ്ടാൽ

�വണ്മതി ര�ണ്ടന്നു �മവിടുന്ന മനം

ഉണ്മ നിനച്ചിതി�ലല്ലാം

�വണ്മ തിര�ണ്ടന്നു �മ വിടും നമനം. —സ്വ.

സ്ത്രീമുഖം കണ്ടാൽ രണ്ടാമ�ത്തചന്ദ്രനാ�ണന്നും മറ്റും വിചാരിക്കുന്നഎ�ന്റ മനസ്സു് തത്ത്വ

മാ�ലാചിച്ചു്ഈവക മായകളിലുള്ളനമനം (പ്രവണത�യ)എന്നു് (ഏതുകാലത്തു്) വിടും?

(ഉ�പക്ഷിക്കും). ഇതിൽ രണ്ടും നാലും പാദങ്ങൾ തുല്യങ്ങൾ.

ഒന്നും മൂന്നും പാദങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കുന്നതിന്നു് ഉദാഹരണം:

205. താരകളകളം കമലം

മുരളു�മാരളിപാളിയാൽ സരസ്സുകളിൽ,

താരകളകളങ്കമലം3

ശരദി നഭസ്സിങ്കലും വിളങ്ങുന്നു. —സ്വ.

വണ്ടി�ന്റ ശബ്ദത്താൽ ഉച്ചമായ �കാലാഹല�ത്താടുകൂടീട്ടു് താമരപ്പൂക്കൾ സരസ്സുകളിലും

കളങ്ക�ലശംകൂടാ�ത നക്ഷത്രങ്ങൾആകാശത്തിലും ശരൽക്കാലത്തിൽ വിളങ്ങുന്നുഎന്നു

ശരദ്വർണ്ണനം.

ഇനി യമകത്തി�ന്റ ഏതാനും ചില �വചിത്ര്യങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

206. ഇത ഇത വാതു വരുന്നൂ

�വറ്റില തിന്നാ�ഞ്ഞനിക്കു വാ തുവരുന്നൂ

�കാടി ഇത പയ്യായിനി�മൽ

പക്വം തിന്നി�ട്ടനിക്കു പയ്യായിനി�മൽ. —വിദ്വാൻ വാസുനമ്പൂതിരി.

207. അരിവമ്പടയും പടയും

പരിചി�നാടിടിനാദ�മാ�ക്ക �വടിയും �വടിയും

മുകിൽനടു�കാടിയും �കാടിയും

പരിപശ്യ സു�രന്ദ്രദൃഷ്ടി �പാടിയും �പാടിയും. —ഒറ്റ�ശ്ലാകം.

3 താരകൾ അകളങ്കമലം എന്നു മൂന്നാംപാദം പദ�ച്ഛദം.

പദ്യം 206. വാതു വരുന്നു = വാസു (ഗ്രാമ്യം) വരുന്നു. വാ തുവരുന്നു = വായ്ഉണങ്ങുന്നു. പയ്യായിനി�മൽ =

പയ്യാനി എന്ന മരത്തി�ന്മൽ. പയ്യാ ഇനി�മൽ = ഇനി�മൽ വിശക്കുകയില്ല. പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത നാലു

വാക്യങ്ങളാണിവ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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208. കല്പദ്രുകല്പദ്രുപ�ദന്ദ്രപുത്രീ

സാരസ്യസാരസ്യനിവാസഭൂമിഃ

നാളീകനാളീകശരാർദ്ദിതാ സാ

മന്ദാക്ഷമന്ദാക്ഷര�മവമൂ�ച. —നിവാതകവചകാല�കയവധം കഥകളി.

209. ശമലമാർന്നിടുമീ വിഷയങ്ങളിൽ

ഭ്രമമകന്നിനി നിൻകൃപ�കാണ്ടുഞാൻ

ഹിമഗിരീന്ദ്രസു�ത! ശുഭപൂർണ്ണനാ-

യമരണം മരണംവ�രയും സുഖം. —ചങ്ങനാ�ശ്ശരി രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ.

പുനരുക്തവദാഭാസം

119. പുനരുക്തവദാഭാസ-
മർത്ഥാവൃത്തിപ്രതീതിയാം:

മതി ചന്ദ്രന്നു സൗന്ദര്യ-

മദം നിൻ മുഖദർശ�ന.

പര്യായങ്ങളായി വരാവുന്ന ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ പദങ്ങ�ള അടുത്തു പ്ര�യാഗിക്കുന്നതു�കാ

ണ്ടു് അർത്ഥത്തിനു് പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ പൗനരുക്ത്യം �താന്നുന്നതു് ‘പുനരുക്തവദാഭാസം’.

ലക്ഷ്യത്തിൽ ‘മതി’, ‘ചന്ദ്രൻ’ രണ്ടും ചന്ദ്രപര്യായമാകയാൽ പുനരുക്തം�പാ�ല �താന്നു

ന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥത്തിനു് �ഭദവും ഉണ്ടു്.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

210. �കലാസാദ്രി മലക്കു�ന്നാ-

രന്നിൻദാനയശസ്സിനു്

സർവ്വദാമരവൃക്ഷത്തിൻ-

വിജയം കളി �കളിഹ.

120. ലിപിവിന്യാസ�ഭദത്താൽ

പത്മാദ്യാകൃതി വന്നിടും

മാതിരിക്കു രചിക്കുന്ന

പദ്യം ചിത്രാഖ്യമായതു്.

പദ്യം 207. 178-ആം പദ്യത്തി�ന്റ അടിക്കുറിപ്പു �നാക്കുക.

പദ്യം 208. കല്പദ്രുകല്പ (കല്പവൃക്ഷതുല്യനായ) ദ്രുപ�ദന്ദ്ര�ന്റ പുത്രി (ദ്രൗപദി); സാരസ്യസാര (രസികത്ത) ത്തി

�ന്റ നിവാസഭൂമി; നാളീകനാളീകൻ (കാമ�ദവൻ); അവ�ന്റ ശരത്താൽഅർദ്ദിത = പീഡിത. മന്ദാക്ഷമന്ദാ

ക്ഷരം = ലജ്ജ�കാണ്ടു താണ സ്വരത്തിൽ. ഊ�ച = പറഞ്ഞുഎന്നു് അർത്ഥ�യാജന.

പദ്യം 210. അദ്രി–മല–കുന്നു്; മരം = വൃക്ഷം; കളി = �കളി എന്നിങ്ങ�ന പുനരുക്തവദാഭാസം. �കലാസവും

മലച്ചു�പാകുന്ന (�വളുപ്പുള്ള) നി�ന്റ ദാനയശസ്സിനു് കല്പവൃക്ഷത്തി�ന്റ വിജയം കളിയാണു് എന്നു് അർത്ഥ

�യാജന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ചിത്രം 3.1: പത്മബന്ധം

പത്മാദി പല പദാർത്ഥങ്ങളു�ട ഛായ വരത്തക്കവിധത്തിൽ അക്ഷരങ്ങ�ള �ചർത്തു

ചമയ്ക്കുന്ന പദ്യം ചിത്ര�മന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. ചിത്രം ഇത്രവിധ�മന്നു പരി�ച്ഛദിപ്പാൻ പാടി

ല്ല. കവികൾക്കു മ�നാധർമ്മം�പാ�ല എത്രയും നിർമ്മിക്കാം. ബന്ധവിന്യാസത്തി�ന്റ

ആവശ്യത്തിൻ�പരിൽ ഒ�ര അക്ഷരംത�ന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ പലയിടത്തും ഉപ�യാഗ�പ്പ

ടുക, അനു�ലാമമായും പ്രതി�ലാമമായും വായിച്ചാൽ ഒന്നു�പാലിരിക്ക മുതലായതാണു്

ഇവയിൽ ചമല്ക്കാരബീജം. ചിലതിൽ �ശ്ലാകത്തിനു �വളിയിലായി ‘ഉദ്ധാര’ങ്ങൾ കാ

ണും. ഉദ്ധാരം എന്നാൽ മുദ്രാലങ്കാരം�പാ�ല പുതിയ സംഗതിക�ളക്കൂടി �ശ്ലാകത്തിൽ

കല്പിക്കുകയാകുന്നു. ഇന്നഅക്ഷരങ്ങൾ �ചർത്താൽ ഉദ്ധാര�മന്നു് ഒരു നിയമവും �വണം.

ഏതാനും ചിത്ര�ഭദങ്ങ�ള താ�ഴക്കാണിക്കുന്നു. ഇവ�യ്ക്കാ�രാന്നിനും ലക്ഷണം�ചയ്യുന്നതു്

അധികം പ്ര�യാജനമുള്ളതല്ലാത്തതിനാലും സ്വയ�മ ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നൂഹിക്കാവുന്നതാ

കയാലും ഉദാഹരണങ്ങ�ള മാത്ര�മ ഇവി�ട കാണിക്കുന്നുള്ളു.

10 പത്മബന്ധം

211. കരുതീട്ടു ചല�ല്ലാകക�ല്ലാലകുലമാലിക

കലിമായങ്ങൾ കളക കളകണ്ഠീച്ഛ തീരുക. —സ്വ.

ചല�ല്ലാകക�ല്ലാലകുലമാലിക കരുതീട്ടു് കലിമായങ്ങൾ കളക; കളകണ്ഠീച്ഛ തീരുക

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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എന്നു് അന്വയം. ആവർത്തിക്കുന്ന സംസാരത്തി�ന്റ സ്വഭാവം കരുതി കലിമായങ്ങ�ള

കളയണം; സ്ത്രീകളിലുള്ളആഗ്രഹവും ശമിക്കണം എന്നർത്ഥം.

ചിത്രം 3.2: �വ�റ ഒരുവിധം പത്മബന്ധം

11 �വ�റ ഒരുവിധം പത്മബന്ധം

212. രാഗ�രാഗപരാധീനചിത്തരായാൽ സുഖം വരാ

രാമനിൽ ഭക്തരായാ�ലാ സംസാരാർത്തിയദുസ്തരാ. —സ്വ.

12 ചക്രബന്ധം

213. രമ്യം രാക്ഷസസന്തതിക്കു യമദണ്ഡാഭം വിരാജദ്ര�സ

ഗർ�ഭ ജഹ്നുമഹർഷികന്യയതിനാൽ പൂർണ്ണം പ്രഭാവർഷണം

ചണ്ഡം രാവണമൗലി�മൽ നിയമിതം സംപൂതധർമ്മാശ്രമം

മഞ്ജുശ്രീരഘുപുംഗവ�ന്റ ചരണം �സവിക്കണം നിർമ്മമം. —സ്വ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ചിത്രം 3.3: ചക്രബന്ധം

‘രാജരാജവർമ്മാ’ എന്നു കവിനാമം�കാണ്ടു് സ്തംഭങ്ങളു�ട മൂന്നാം കള്ളികളിൽ ഉദ്ധാരം.

13 നാഗബന്ധം

214. ശ്രീസീതാലക്ഷ്മണന്മാരരികിലിരുവരും �ചർന്നു സ�മ്മാദവാ�യ്പാ-

ടുച്ചത്തീധൂമ�മങ്ങും വിലസിന വനഭൂവിൽ ചിര�ഞ്ചന്നമർന്നു

താതൻവാക്യം നടത്തീട്ടമലമഹിമ തങ്ങും ഗുണ�ക്കൾവി പാകി-

�പ്പാന്നങ്ങാ�മാദിതാത്മൻ വിരവി�നാടു ഘനശ്യാമരാമപ്രസീദ. —സ്വ.

14 രഥബന്ധം

215. രാമപാദങ്ങൾ �താഴുതു പൂജ�ചയ്തു വിധിച്ച�പാൽ

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ചിത്രം 3.4: നാഗബന്ധം

എന്നും രാപകൽ ചില്ലീനചിത്താം�ഭാജൻ രമിക്ക നീ. —സ്വ.

“രാജരാജൻ രചിച്ചതു” എന്നു് മദ്ധ്യത്തിൽ ഉദ്ധാരം.

15 ഗൂഢചതുർത്ഥപാദം

216. �സതു�രാപണമാഴിക്കുമുള്ളിൽ കല്പിച്ചു സത്വരം

ദാര�ക്ഷമ�ഞ്ചയ്ത മഹാൻ തുണയ്ക്കുക സദാ മമ. —സ്വ.

ഇനി അധികദുഷ്കരങ്ങളായ ചില ബന്ധങ്ങ�ള സംസ്കൃതത്തിൽത്ത�ന്ന ഉദാഹരിക്കുന്നു.

ഇവ ഏതു ഭാഷയിൽ എഴുതിയാലും ലളിതമാകുന്നതു് പ്രയാസം ത�ന്ന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ചിത്രം 3.5: രഥബന്ധം

16 സർവ�താഭദ്രം

217. രമാദാസ സദാ മാരമാവസാരരസാവ മാ

ദാസാവ സാസാവസാദാസരസാനനസാരസ. —സ്വന്തം (ചിത്രനക്ഷത്രമാല).

രമാദാസ–സദാ–മാരമ–അവസാരരസ–അവ–മാ–ദാസാവ–സ–അസാവസാദാസരസാ-

നനസാരസഎന്നു്പദ�ച്ഛദം. �ഹ! രമാദാസ! (ലക്ഷ്മീഭക്ത) മാരമ (കാമ�ന�പ്പാ�ല) �ശാ

ഭയു�ള്ളാ�വ! ദാസാവ (ആശ്രിതരക്ഷക!) അസാവസാദാസരസാനനസാരസ (അവസാ

ദം�കാണ്ടു്) അസരസം അല്ലാത്ത ആനനസാരസ(മുഖകമല)�ത്താടുകൂടിയവ�ന! സദാ

മാ (എ�ന്ന) അവ (രക്ഷിച്ചാലും) എന്നു് ഒരു രാജാവി�നാടുള്ള പ്രാർത്ഥന.

17 അനു�ലാമപ്രതി�ലാമസമം

218. ഭാസ�തനവമാതീവ രസാഭാസ പിനാകിനാ

നാകിനാപി സഭാസാരവതീ മാവ ന �ത സഭാ. —സ്വന്തം (ചിത്രനക്ഷത്രമാല).

ഇതു് �ന�ര വായിച്ചാലും തലകീഴായി വായിച്ചാലും ഒന്നു�പാ�ല ഇരിക്കും. ഭാസ�ത–

അനവമാ–അതീവ–രസാഭാസ–പിനാകിനാ–നാകിനാ–അപി–സഭ–അസാരവതീ–മാവ–

ന–�ത–സഭാ–എന്നു് പദ�ച്ഛദം.

�ഹ! രസാഭാസ (ഭൂമി�യ�ക്കാണ്ടു് �ശാഭിക്കു�ന്നാ�വ!) മാവ (ശ്രീ�കാണ്ടു �ശാഭിക്കു

�ന്നാ�വ!) പിനാകിനാ നാകിനാ അപി സഭ! (പിനാകപാണിയായ �ദവ�നാടും തുല്യ

യായ �ശാഭയു�ള്ളാ�വ!) �ത സഭാ (നി�ന്റ സഭ) അസാരവതീന (സാരവതിയായിട്ടും)

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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അനവമാ (നിർ�ദ്ദാഷിയായിട്ടും) അതീവ ഭാസ�ത (ഏറ്റം �ശാഭിക്കുന്നു) എന്നു് രാജസ്തു

തി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക





4
�ദാഷപ്രകരണം

“ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾക്കു്” ഉണ്ടാകുന്ന = അലങ്കാരങ്ങ�ള + വിവരിച്ചതി�ന്റ �ശഷം അവയ്ക്കു്

സംഭവിക്കുന്ന �ദാഷഗുണങ്ങ�ള നിരൂപണം �ചയ്യുന്നു:

121. രസ�ക്കടുളവാക്കുന്ന
�താ�ക്കയും �ദാഷമാമത്

പദ, മർത്ഥം, വാക്യ�മന്ന

മൂന്നിലും സംഭവിച്ചിടും.

വായിക്കുന്നവർക്കു മനസ്സിനു മടുപ്പുവരുത്തുന്ന�തല്ലാം ‘�ദാഷ’മാകുന്നു. കാവ്യത്തി�ന്റ ജീ

വനായതു് രസം. അതി�ന്റ പ്രതീതിക്കു തടസ്സ�മാ താമസ�മാ ഉളവാക്കുന്ന ധർമം �ദാഷ

മാകുന്നു. പദം, അർത്ഥം, വാക്യം, ഈ മൂ�ന്നണ്ണവും �ദാഷത്തിനു് ആശ്രയമായി വരാം.

അതിൽപദ�ത്തആശ്രയിച്ചുനിൽക്കുന്നതു് പദ�ദാഷം; അർത്ഥ�ത്തആശ്രയിച്ചുനിൽക്കു

ന്നതു് അർത്ഥ�ദാഷം; വാക്യ�ത്ത ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നതു് വാക്യ�ദാഷം. നിത്യ�ദാ

ഷം, അനിത്യ�ദാഷംഎന്നു �ദാഷങ്ങൾക്കു �വ�റ ഒരു വക വിഭാഗവുമുണ്ടു്. എന്നുംഎല്ലാ

യിടത്തും ഒരു�പാ�ല �ദാഷമായി നിൽക്കുന്നതു് നിത്യ�ദാഷം; ചി�ലടത്തും ചില�പ്പാഴും

മാത്രം �ദാഷമായി വരുന്നതു് അനിത്യ�ദാഷം. അതിൽആദ്യം പദ�ദാഷങ്ങ�ളപ്പറ്റി പറ

യുന്നു.

1 പദ�ദാഷങ്ങൾ

122. ദുശ്ശ്രവം, ച്യുതസംസ്കാരം
അപ്രയുക്തം, നിരർത്ഥകം

ഗ്രാമ്യം, �നയാർത്ഥ, മശ്ലീലം,

അപ്രതീത, മവാചകം
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സന്ദിദ്ധാനുചിതാർത്ഥങ്ങൾ

പദ�ദാഷങ്ങളാമിവ.

1.1 ദുശ്ശ്രവം

ഉച്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള �ക്ലശം നിമിത്തം കർണ്ണക�ഠാരമായി �താന്നുന്നത് ‘ദുശ്ശ്രവം’.

ഉദാഹരണം:

219. മടിച്ചു �വല �ചയ്യാ�ത

മനം കാഞ്ഞുള്ള വാക്കുകൾ

സ്വല്പവും സ്വാമി�യ�ക്കാണ്ടു

കല്പിപ്പിപ്പതു കഷ്ടമാം. —സ്വ.

ഇതിൽ ‘കല്പിപ്പിപ്പതു’ എന്ന പദം വ്യാകരണപ്രകാരം സാധുവാ�ണങ്കിലും സഹൃദയന്മാർ

ക്ക് ശ്രുതികടുവായി �താന്നുന്നു. ശബ്ദപ്ര�യാഗം കവിക്ക് ഇച്ഛ�പാ�ല �ചയ്യാവുന്നതാ

യിരി�ക്ക ദുർഘടവർണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു �ശ്രാതാക്കൾക്കു് ഉ�ദ്വഗം ജനിപ്പിക്കുകയാകുന്നു

ഇവി�ട ദൂഷകതാബീജം.1 രൗദ്രാദിരസത്തിലും �വയാകരണാദികൾ വക്താക്കളായിരി

ക്കു�മ്പാഴും മറ്റും ഇതിന് �ദാഷത്വം സിദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ ദുശ്ശ്രവം അനിത്യ�ദാഷമാകു

ന്നു.

1.2 ച്യുതസംസ്കാരം

വ്യാകരണപ്രകാരം �തറ്റായുള്ള ശബ്ദം ച്യുതസംസ്കാരം.

ഉദാഹരണം:

220. ആകാരം�കാണ്ട�ഹാ! നമ്മു�ട മുഖ�മാടു �പാരിട്ടു �പാരായ്മ�യാടും

രാകാര�മ്യന്ദു�പാ�യാരളവു കുമുദിനീ�പ്രയസിക്കായതിന്നാൽ

�ശാകാരംഭം തുടങ്ങി�പ്പരുകി മിഴിയടച്ചിങ്ങു �രാദിപ്പതി�പ്പാൾ

കാകാരാവച്ഛലത്താൽ �ചവിയിലിത തറയ്ക്കുന്നു വല്ലാ�ത വന്നു്. —അതി�മാഹം നാടകം.

ഇവി�ട ‘ആയതിന്നാൽ’ എന്നത് ദുഷ്ടം. വ്യാകരണപ്രകാരം ഉ�ദ്ദശികാവിഭക്തിയിൽ മാ

ത്ര�മ ദ്വിത്വത്തിനു വികല്പമുള്ളു. പ്ര�യാജികയിൽ ‘അതിനാൽ’ എ�ന്ന സുശബ്ദമാവുകയു

ള്ളു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

1 �ദാഷത്തിനു കാരണമായിട്ടുള്ളതു്.

പദ്യം 220. അതി�മാഹം നാടകത്തി�ല നായിക സ്വന്തം മുഖസൗന്ദര്യ പ്രശംസ�യാടു കൂടിയിണക്കി പ്രഭാതം

വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിക്കുകയാണു്, നായക�ന. എ�ന്റ മുഖ�ത്താടു് ആകൃതി �കാണ്ടു് �പാരുതി ജയിക്കാനാവാ

ഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ മറഞ്ഞ�പ്പാൾ അയാളു�ട ഭാര്യയായആമ്പൽ കരയുന്ന ശബ്ദമാണ�ത്ര കാക്കയു�ട കരച്ചിൽ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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221. അ�ഹാവൃത്തിക്കു ഗതിയി-

ങ്ങ�ഹാ! കാണായ്കമൂലമായ്

മാനവന്മാരുരയ്ക്കുന്നു

മ�നാസാക്ഷിവിരുദ്ധമായ്. —സ്വ.

ഇതിൽ ‘അ�ഹാവൃത്തി’യും ‘മ�നാസാക്ഷി’യും സംസ്കൃതവ്യാകരണപ്രകാരം മുറയ്ക്ക് അഹർ

വൃത്തി എന്നും മനസ്സാക്ഷി എന്നും �വണ്ടതാകുന്നു.

�വ�റയും ഉദാഹരണം:

222. കാമപാലപശുപാലസ�മതൻ

താമ�സനരഹിതം പുരി പുക്കാൻ

കാമിനീജനകടാക്ഷമതാകും-

ദാമഭൂഷിതമ�നാഹരരൂപൻ. —ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം.

ഇതിൽ ‘താമ�സന’ എന്നപദം ച്യുതസംസ്കാരം. വിളംബം എന്നഅർത്ഥമായ താമസശ

ബ്ദംസംസ്കൃതമല്ലാത്തതിനാൽ ‘താമ�സന’എന്നുസംസ്കൃതതൃതീയ �ചർത്തതുസാധുവല്ല.2

ഇത് ഒരിക്കലും സാധുവല്ലായ്കയാൽ നിത്യ�ദാഷമാകുന്നു.

�വ�റയും ഉദാഹരണം:

223. വട്ടംകൂട്ടി മഹാന�സ �ഭാജനത്തിനു താമ�സ �ഹതു�രഷ ജരഠൻ.

—അംബരീഷചരിതം കഥകളി.

എന്നാൽ,

224. മണ്ടന്തി പാന്ഥനിവഹാഃ പടിബന്ധ�പട്യാ

ഇത്യാദി വിദൂഷകവാക്യങ്ങളിൽ ചിലതിനു് അ�ദാഷത്വം കല്പിക്കാം.

1.3 അപ്രയുക്തം

നിഘണ്ടുപ്രകാരവും മറ്റും സാധുവായിരുന്നാലും കാല�ഭദം�കാണ്ടും മറ്റും പ്രചാരക്കുറവു

വന്നിട്ടുള്ളതു് ‘അപ്രയുക്തം’.

ഉദാഹരണം:

225. വിള്ളു തിന്നു മുതു�വ�ള്ളരു�തറിയ

�വള്ളിമലയ�നന്നു�ണ്ടാരു കള്ളൻ. —കിരാതം കഥകളി.

ഇവി�ട ‘വിള്ളു്’ എന്നതു് അപ്രയുക്തം; വിഷപര്യായമായിരിക്കാ�മന്നു �താന്നുന്നു. �വ�റ

ഉദാഹരണം

226. രു�ഷ്ടാഽസൗ ബത കാട്ടനും വിജയനും….” —കിരാതം കഥകളി.

2 ഇതു് ച്യുതസംസ്കാരം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ ‘കാട്ടൻ’ അപ്രയുക്തം. കവിസമയ�ത്ത3 ലംഘിച്ചതിനുള്ള പ്ര�യാജന�ത്ത

അ�ന്വഷിക്കുന്നതിലുള്ള സംരംഭത്തിൽ അർത്ഥപ്രീതിക്കു് ഉണ്ടാകുന്ന വിളംബമാകുന്നു

ഇവി�ട ദൂഷകതാബീജം.

1.4 നിരർത്ഥകം

വൃത്തപൂരണത്തിനും മറ്റും �വണ്ടി അർത്ഥവിവക്ഷ കൂടാ�ത പ്ര�യാഗിക്കുന്നത് നിരർത്ഥ
കം. ഉദാഹരണം —

227. പാ�ട നാളം പിരിഞ്ഞു�ള്ളാരു സരസിജ�മാക്കുന്ന മുഗ്ദ്ധാനന�ത്ത

കൂടക്കൂ�ടത്തിരിച്ചഗ്ഗതിയതിലുമ�ഹാ! ദക്ഷയാം പക്ഷ്മളാക്ഷി

ബാഢം പീയൂഷവും വൻവിഷവുമധികമായ് �ത�ച്ചടുത്തക്കടാക്ഷം

ഗാഢം മന്മാനസത്തിൽ കഠിനമിഹ കുഴിച്ചിട്ടതിന്മട്ടിലാക്കി. — മാലതീമാധവം.

4ഇതിൽ ‘പാ�ട’, ‘അ�ഹാ’, ‘ബാഢം’, ‘വൻ’, ‘ഇഹ’ —ഈശബ്ദങ്ങൾ ഒരർത്ഥവി�ശ്ലഷ

�ത്തയും കുറിക്കായ്കയാൽ നിരർത്ഥകങ്ങൾ. യാത്യാമുഹു…എന്ന �ശ്ലാകത്തി�ന്റ തർജ്ജമ

�യന്നു�നാക്കു�മ്പാൾ ‘ദക്ഷ’, ‘അധികമായ്’ ഇത്യാദിയും കൂടി നിരർത്ഥകങ്ങ�ളന്നുഗണി

ക്ക�പ്പടും. ബന്ധ�ശഥില്യവും, നിരർത്ഥകപദപ്ര�യാക്താവി�ന്റ കൃതിയിൽ �താന്നുന്ന

�വമുഖ്യവും മറ്റും ഇതിൽ ദൂഷകതാബീജം.

1.5 ഗ്രാമ്യം

സഭയിൽ പ്ര�യാഗിക്കത്തക്ക പ്രൗഢത �പാരാത്തത് ഗ്രാമ്യം. സാധാരണ ഇതിന്
‘കന്നത്തം’ എന്നും �പർ പറയാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം:

228. കഷ്ടം �വച്ചങ്ങുനിന്നു പിതൃപതിതനയൻ വായുജൻ �കകുടഞ്ഞു

ധൃഷ്ടൻ പാർത്ഥൻ സ�കാപം ധൃതി�യാടുടനുടൻ കയ്യു തമ്മിൽ തിരുമ്മി

ഒട്ടും നന്നല്ലി�തന്നാ യമജർ ബഹുവിധം ഭാവ�ഭദം നടിച്ചൂ.

�പ�ട്ടന്നി�ങ്ങാട്ടു ഞാനും തവ കഴലിണ കണ്ടീടുവാൻ �വച്ചടിച്ചൂ.

—ലക്ഷണാസംഗം നാടകം.

നാലാം പാദത്തി�ല ‘�വച്ചടിച്ചൂ’ എന്നത് ഗ്രാമ്യം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

229. വാ�ക്കാ�ന്നന്നു�ട വായിൽനി�ന്നാരുവിധം വീണാലിതി�ന്നതു�മ

നീക്കം പി�ന്ന വരുന്നത�ല്ലാരു മുഖം �നാക്കും നമുക്കില്ലതിൽ

വക്രത്വ�ത്താടു രാജകല്പന വൃഥാ ലംഘിച്ചിടു�ന്നാർക�ള-

ച്ചക്രശ്വാസ�മാടിട്ടിഴച്ചു കഷണിപ്പിക്കും കണ�ക്കന്നി�യ. — ഭഗവദ്ദൂത് നാടകം.

3 കവിസ�ങ്കതം.
4 3-ആം പദ്യം �നാക്കുക.

228. സാംബ�ന (ശ്രീകൃഷ്ണപുത്രൻ) കൗരവർ ബന്ധിച്ച വിവരവുമായി ദ്വാരകയി�ലത്തിയ നാരദൻ ശ്രീകൃഷ്ണ

�നാടു്: പിതൃപതിതനയൻ = യുധിഷ്ഠിരൻ. യമജർ = നകുലസഹ�ദവന്മാർ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ നാലാം പാദത്തി�ല മിക്ക പദങ്ങളും ഗ്രാമ്യങ്ങളാകുന്നു. ഏതാനും കുഗ്രാമങ്ങളിൽ

മാത്രം നടപ്പുള്ള �ദശ്യപദങ്ങ�ള പ്ര�യാഗിക്കുന്നതും ഗ്രാമ്യദുഷ്ട�മന്നു വിചാരിക്ക�പ്പടും.

കവി നാഗരികന�ല്ലന്നു �തളിയിക്കുന്നതിനാൽ �ശ്രാതാവിനു് ഉണ്ടാകുന്ന �വമുഖ്യമാ

കുന്നു ഇതിൽ ദൂഷകതാബീജം.

1.6 �നയാർത്ഥം

അർത്ഥംശ്രവണമാത്രത്താൽസ്പഷ്ടമാകാ�ത ലക്ഷണം�കാണ്ടും മറ്റുംഊഹി�ച്ചടു�ക്കണ്ട

തായി വരുന്നത് �നയാർത്ഥം.

ഉദാഹരണം:

230. തരുണാരുണചാരുപങ്കജത്തിൻ-

കരണക്കുറ്റി തകർത്തിടാ�നാരുങ്ങും

ചരണം ഭവദീയ�മാന്നു ത�ന്ന

ശരണം �മ ധരണീധ�രന്ദ്രക�ന്യ! —സ്വ.

ഇവി�ട ‘കരണക്കുറ്റി തകർത്തിടാ�നാരുങ്ങുക’ എന്നതിന് ലക്ഷണം �കാണ്ട് ‘ജയിക്ക’

എന്നർത്ഥം വിവക്ഷിതം. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷണയിൽ പ്രസിദ്ധി�യാ പ്ര�യാജന�മാ

ഇല്ല.5

�വ�റ ഉദാഹരണം:

231. മുക്തശങ്കമയി! നി�ന്റ മൃത്യുസമയത്തിനർത്ഥവചനങ്ങളാൽ

വ്യക്തമാക്കിയിതനർഗളം പ്രിയത�യവനാസ്സഖി തവാന്തി�ക

നിൽക്ക�വ സുതനു! ഭീതി�യന്തിനതിനീചനാകുമിവനി�പ്പാളീ-

യുഗ്രപാപഫല�മാർത്തതിന്നു വിപരീതമായനുഭവിച്ചിടും! — മാലതീമാധവം, 5 — 26.

രൂഢിയും സ്പഷ്ടമായ പ്ര�യാജനവും കൂടാ�ത �ചയ്യുന്ന ലക്ഷണ�മാ�ക്കയും �നയാർത്ഥ

ത്തിന് ഉദാഹരണമാകുന്നു. ഇതിൽ പ്രതീതി വിളംബം ദൂഷകതാബീജം.

1.7 അശ്ലീലം

ലജ്ജ, ജുഗുപ്സ, അമംഗലം ഇവയ്ക്ക് ഇട�കാടുക്കുന്നതു് അശ്ലീലം.

ലജ്ജയ്ക്കു് ഉദാഹരണം:

5 ശബ്ദാർത്ഥപ്രകരണത്തിൽ ലക്ഷണാവിഭാഗം 160-ആം കാരിക �നാക്കുക.

പദ്യം 231. അ�ഘാരഘണ്ട�നന്ന കാപാലികൻ മാലതി�യ ചാമുണ്ഡിക്കുബലി �കാടുക്കാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ മാ

ധവൻഅവി�ടഎത്തി�ച്ചരുകയും, “ഛീ കള്ളാ, കാപാലികാ”എന്നുതുടങ്ങിയഅധി�ക്ഷപവചനങ്ങൾപറ

യുകയും �ചയ്ത �ശഷം മാലതി�യാടു പറയുന്നു: നി�ന്റ മൃത്യുസമയത്തു് അനർത്ഥ വചനങ്ങളാൽ (ഛീ കള്ളാ

ഇത്യാദി) അനർഗ്ഗളം പ്രിയത മുക്തശങ്കം ഏവൻ വ്യക്തമാക്കി�യാ ആ സഖി (കൂട്ടുകാരൻ) തവ അന്തി�ക

(നി�ന്റസമീപത്തു)നിൽക്കു�മ്പാൾ, തനിക്കു ഭീതി�യന്തിനു്? അതിനീചനാകുംഇവൻ (അ�ഘാരഘണ്ടൻ)

ഈ ഉഗ്രപാപഫലം (നി�ന്ന �കാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതി�ന്റ ഫലം) ഓർത്തതിന്നു വിപരീതമായി അനുഭവിക്കും.

(ഓർത്തതു് ഒരുവ�ള �കാല്ലണ�മന്നു്. അതിനു വിപരീതം—ഓർത്തവൻത�ന്ന ചാകുക. ഇവി�ടയാണു് �ന

യാർത്ഥ�മന്ന �ദാഷം.)
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232. വീതാതങ്കം വിധുസ്ത്രീവടിവു വിധുരൻ കണ്ടു കാമിച്ചണഞ്ഞി-

�ട്ടതാ�ണ്ടാ�ക്ക പ്രവർത്തിച്ചളവതരണം �ചയ്ത �ചതന്യമൂർത്തി

ഭൂതാധീശൻ പുമാൻ �പ�റ്റാരു പുതുമ�പടും പുണ്യനുണ്ണിക്കിടാവുൾ-

ജ്ജാതാനന്ദ�ത്താ�ട�ന്നസ്സതതമഴകിൽ വീക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചിട�ട്ട! — �വണ്മണി മഹൻ.

ഇതിൽ ‘ഏതാ�ണ്ടാ�ക്ക’ എന്നത് ലജ്ജാവഹം.

ജുഗുപ്സയ്ക്ക് ഉദാഹരണം:

233. ഒഴിച്ചു വിണ്മൂത്രമറിഞ്ഞിടാ�ത-

�യാഴിച്ചു മണ്ടിച്ചിലരത്രയല്ല

തഴച്ച ഭീത്യാ ചിലർ കണ്ണടച്ചു

മിഴിച്ചുനിന്നൂ ചിലരുൾഭ്രമത്താൽ —ഭഗവദ്ദൂത്.

അമംഗലത്തിന് ഉദാഹരണം:

234. സുരവസതിയിലാശ�യങ്കിൽ �വ�ണാ-

തപമിതു, നിൻപിതൃഭൂമി ദിവ്യയ�ല്ല?

അഥ കണവനി�ലങ്കിൽ �വണ്ടി, താരും

മണി�യ വരിക്കു,മതാ�രയും വരിക്കാ. — കുമാരസംഭവം

ഇതിൽ ‘പിതൃഭൂമി’ ശബ്ദം ശ്മശാന�മന്നർത്ഥമുള്ളതാകയാൽഅമംഗല�ത്തവ്യഞ്ജിപ്പിക്കു

ന്നു. ‘പിതൃനാടു്’ എന്ന് വായിക്കുന്നതായാൽഈ �ദാഷത്തിന് അവകാശമില്ല.

ഈ വകകൾ ലജ്ജാദിക�ള ഉദ്�ബാധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ രസാസ്വാദനയ്ക്കുള്ള �വമുഖ്യ

ജനനം ത�ന്ന ഇവയിൽ ദൂഷകതാബീജം. ‘ശിവലിംഗ–സുഭഗാ’ദിശബ്ദങ്ങൾഅതിപ്രസി

ദ്ധങ്ങളായി�പ്പായതിനാൽഈ �ദാഷംഅവ�യബാധിക്കുന്നില്ല. അവയിൽഅവയവാർ

ത്ഥ�ത്തക്കാൾ സമുദായാർത്ഥത്തിനാണ് പ്രാബല്യം.

1.8 അപ്രതീതം

ശാസ്ത്രമാത്രത്തിലല്ലാ�ത �ലാകത്തിൽ പ്രസിദ്ധി കുറഞ്ഞത് ‘അപ്രതീതം’.

ഉദാഹരണം:

235. ന�ല്ലഴാ�മടമു�ണ്ട-

ങ്കിലില്ലംതാനിന്ദ്ര�ലാകമാം

അ�ല്ലങ്കി�ലാ നരകമാം

പദ്യം 232. പുരന്ദരാരുണം നാടകത്തി�ന്റ നാന്ദി. മൂന്നാം പാദത്തിൽ ‘ദിവ്യനുണ്ണിക്കിടാവു്’ എന്നു പാഠാന്തരം

കാണുന്നു. വീതാതങ്കം = ലജ്ജകൂടാ�ത. വിധു സ്ത്രീവടിവു് = വിഷ്ണുവി�ന്റ സ്ത്രീരൂപം. (വിധു = വിഷ്ണു) ഭൂതാ

ധീശനും ആയ ഉണ്ണിക്കിടാവു് എന്നു മൂന്നാംപാദത്തിൽ അന്വയം.

പദ്യം 233. വിട് + മൂത്രം = വിണ്മൂത്രം. വിട് = മലം.

പദ്യം 234. ശിവൻപാർവ്വതി�യാടു്അവളു�ടതപസ്സി�ന്റവ്യർത്ഥത�യപ്പറ്റി പറയുന്നു. സുരവസതി = സ്വർഗ്ഗം.

മണി = രത്നം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�ചാ�ല്ലറുന്നിന്ദ്ര�ലാകവും. —സ്വ.

ഇവി�ട ‘ഏഴാ�മടം’ എന്നതിനു ‘ഭാര്യ’ എന്ന അർത്ഥത്തിനു് �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ മാ

ത്ര�മ പ്രസിദ്ധിയുള്ളു. അർത്ഥ�ബാധത്തിലുള്ളപ്രതീതിവിളംബം ത�ന്നയാകുന്നുഇവി�ട

യും ദൂഷകതാബീജം.

1.9 അവാചകം

വിവക്ഷിതമായ അർത്ഥ�ത്ത കുറിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്തത് അവാചകം. ഇതു പലമാതി

രിയിൽ വരാം.

ഉദാഹരണം:

236. യാദവർക്കു കുരുപാണ്ഡവാദിയിൽ

�ഭദ�മന്തു നിരുപിച്ചു�നാക്കിയാൽ

�മാദ�മാടിവി�ടയാരു മുമ്പിൽവ-

ന്നാദരിക്കുമവ�രാടു �ചരണം.

ഇവി�ട ‘ആദരിക്ക’ എന്നതിനു് ‘ക്ഷണിക്ക’എന്നർത്ഥംആവശ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആഅർ

ത്ഥം ശബ്ദത്തിനു് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവാചകം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

237. മന്നവരണിമണിമൗ�ല!

വന്ന വി�ശഷം കഥിക്ക വഴി�പാ�ല

നന്ദി നമുക്കതിനാ�ല

വന്നീടും പാർക്കിലിന്നു �മ�ന്മ�ല. — ഭഗവദ്ദൂത്.

ഇവി�ട ‘നന്ദി’6 ശബ്ദം അവാചകം.

�വ�റയും ഉദാഹരണം:

238. ഇഹ സംസാരനീരാഴി

�ദഹികൾക്കതിദുസ്തരം

കണ്ണൻ കരുണയാം കപ്പൽ

കിട�ച്ചങ്കിൽ കടന്നിടാം. —സ്വ.

ഇവി�ട ‘നീരാഴി’ ശബ്ദത്തിനു് സമുദ്രം എന്നർത്ഥം. അവയവാർത്ഥത്താൽ ജനിക്കു�മങ്കി

ലും കുള�മന്നഅർത്ഥത്തിൽപ്രബലതരയായരൂഢിയാൽഅതുനിയമിക്ക�പ്പട്ടു�പായതി

നാൽ അശക്തി.

വിവക്ഷിതമായഅർത്ഥത്തി�ന്റഅപ്രതീതി ത�ന്ന ദൂഷകതാബീജം; ആയതിനാൽ ഇതു

നിത്യ�ദാഷവുമാകുന്നു.

6 ‘നന്ദി’ക്കു് സ�ന്താഷം എന്നഅർത്ഥംആവശ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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1.10 സന്ദിഗ്ദ്ധം

അ�താ ഇ�താ വിവക്ഷിത�മന്നു സംശയത്തിനു് ആസ്പദമായതു് ‘സന്ദിഗ്ദ്ധം’.

ഉദാഹരണം:

239. സഖികളഴലിയന്നു കാത്തു�നാക്കും

വ്രതകൃശയാമിവ�ളപ്പരിഗ്രഹിപ്പാൻ

അസുലഭനവ�നന്നു താൻ വരു�ന്നാ. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ‘എന്നു’ എന്നത് ‘ഏതു കാലത്ത്’ എന്നർത്ഥമായ തദ്ധിതരൂപ�മാ, ‘ഇപ്രകാരം’

എന്നർത്ഥമായഘടകനിപാത�മാഎന്നു്സ�ന്ദഹം.ആദ്യ�ത്തതായാൽ ‘ഏതുകാലത്താ

ണാ�വാഅവൻവരാൻ �പാകുന്നത്?’ എന്ന് ഉത്കണ്ഠയിൽഅർത്ഥപര്യവസാനം; രണ്ടാ

മതായാൽ, ‘അവൻ അസുലഭൻ എന്നുത�ന്ന വ�ന്നക്കു�മാ’ എന്നു നിരാശയിൽ പരിണാ

മം. അതിനാൽ വിവക്ഷിതാർത്ഥം സ്ഫുടമാകുന്നതിനു് ‘അസുലഭനവ�നതുനാൾ വരു�ന്നാ’

എന്നു പഠിക്കണം. സംശയത്താൽ അർത്ഥ�ബാധത്തിനുള്ള പ്രതിബന്ധം ത�ന്ന ദൂഷക

താബീജം. സ�ന്ദഹം ത�ന്ന വിവക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പഞ്ചനളീയാദി7 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്

�ദാഷമല്ല. പ്രത്യുത, ഗുണമായി ചമയുന്നതിനാൽ അനിത്യം. പ്രകൃ�താദാഹരണത്തിൽ

ത�ന്ന ‘കരിവിയലും കൃഷി�യവലാരി�പാ�ല’ എന്നുള്ള ഉപമാവാക്യമായ നാലാംപാദം

കൂടി (ഏതു നാൾ) �ചർക്കു�മ്പാൾ അന്വയസിദ്ധിക്കായി വിവക്ഷിതാർത്ഥ�ത്തസ്വീകരി

�ക്കണ്ടിവരും.

1.11 അനുചിതാർത്ഥം

വിവക്ഷിതത്തിനു് വിരുദ്ധമായതു് അനുചിതാർത്ഥം.

ഉദാഹരണം:

240. നാലാണീഞങ്ങളൃത്വിക്കുകളപി ച ചട�ങ്ങാതുവാൻ വാസു�ദവൻ

�മലാളാണീക്ഷിതീശൻ, ദ്രുപദസുത ഗൃഹീതവ്രതാ പത്നിയ�ല്ലാ

മാ�ലറും കൗരവന്മാരിവർ പശുകുലമാം യുദ്ധമാമദ്ധ്വരത്തിൽ

ഭൂ�ലാ�കശാൻക്ഷണിക്കുന്നതിനിഹ പറ�കാട്ടുന്നു �പ�ട്ടന്നിദാനീം.

— �വണീസംഹാരം.

ഇവി�ട യുദ്ധ�ത്തഅദ്ധ്വരമാക്കാനുള്ളസംരംഭത്തിൽ വീരന്മാരായ കൗരവ�ര പശുക്കളാ

ക്കിയതു്അനുചിതം. പശുശബ്ദം ഭീരുത്വ�ത്ത�ദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു;എതിർക്കുന്നവ�രഅല്ലാ

7 സ്വയംവരമണ്ഡപത്തിൽഅഞ്ചുനളന്മാർ ഇരിക്കുന്നതായുംഅവരിൽഓ�രാരുത്തർക്കുംയഥാർത്ഥനള�ന്റയും

പി�ന്ന അതതു �ദവന്മരു�ടയും ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ ഏകകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതായും ദമയന്തി കണ്ടു എന്നു

�നഷധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവി�ട ഓ�രാ നള�നയും വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ ദമയന്തിക്കു സ�ന്ദഹം വിവ

ക്ഷിതമാണ�ല്ലാ.

പദ്യം 240. ഭീമവാക്യം: യുധിഷ്ഠിര�ന ഒഴിച്ചാണു നാലു്. ഋത്വിക് = യാഗക്രിയ �ചയ്യുന്നവൻ. �മലാൾ =

യജമാനൻ. ഈക്ഷിതീശൻ = യുധിഷ്ഠിരൻ. യാഗത്തിനുവ്രതനിഷ്ഠയുള്ളപത്നി �വണ�മന്നുണ്ടു്; അതു് ദ്രൗ

പദി. അദ്ധ്വരം = യാഗം. ഭൂ�ലാ�കശാൻ = (മറ്റു) രാജാക്കന്മാ�ര.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�ത ഭീരുക്ക�ള വധിക്കുന്നത് വീരധർമ്മല്ല. ‘മാ�ലറും’ എന്ന കൗരവവി�ശഷണം ഈ

അനൗചിത്യ�ത്ത പ്രബല�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. വിരുദ്ധാർത്ഥപ്രതീതി �വരസ്യജന

കമാകയാൽ �ദാഷത്വം സ്പഷ്ടം.

123. ഇതിൽ ചിലതു വാക്യത്തിൽ

പദാംശത്തിങ്കലും വരാം.

�മൽ �ചാന്ന പദ�ദാഷങ്ങളിൽ അപ്രയുക്ത�മാഴി�ക എല്ലാം വാക്യ�ദാഷമായിട്ടും കാ

ണും. ഇവി�ട പല പദം �ചർന്നതു് വാക്യം എ�ന്ന വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളു. ഒറ്റപ്പദത്തിൽ മാത്രം

സംഭവിക്കാവുന്നതി�നയാണു് പദ�ദാഷ�മന്നു ഗണിച്ചതു്. എന്നാൽ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ

ചിലതു് സമാസപദമായിട്ടും വന്നു�പായിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പദമായുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ

സ്വയം ഊഹിക്കാവുന്നവയാകുന്നു. ഏതാനും ചിലതു പാദാംശത്തിലും സംഭവിക്കും.

വാക്യ�ദാഷമായി വരുന്നതിനു് ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ: ദുശ്ശ്രവം (ശ്രുതികടു)

241. �ത�റ്റന്നാ �മയ്ലയി�ച്ചാ മമ ഹൃദി നിഴലി�ച്ചാ

വര�ച്ചാ പണി�ഞ്ഞാ,

പറ്റി�ച്ചാ �ചർത്തു, വജ്രപ്പശയിലിഹ പതി�ച്ചാ

കുഴിച്ചുള്ളിൽ�വ�ച്ചാ? —മാലതീമാധവം.

242. ചുറ്റും നല്ല കരിമ്പു �നൽകൃഷി �കാടൂരാർ �തക്കതൃക്കും വട-

ക്കറ്റം കാണിതുത�ന്ന, �മലതിരുമാം �ചണാർന്ന ഗൗണാനദി.

ആറ്റിൻ�കക്കിതരാപഗാപ്രസൃത�ക�ത്താടും കിഴക്കന്തമായ്

ചുറ്റു,ന്നിസ്ഥല�വശ്മ താഴിയഘടസ്ഥാ�നച്ചുകൂടീ കുടീ. — മ�നാരമാവിജയം.

‘ച്യുതസംസ്കാരം’

243. നലമു�ള്ളാരു നവഗുണപരിമള�ന

നള�ന�ന്നാരു നൃപ�ന അവൾ വരിച്ചു. —നളചരിതം കഥകളി.

ഇവി�ട ‘പരിമള�ന’ എന്നതു് ‘നൃപ�ന’ എന്നതി�ന്റ വി�ശഷണമായിട്ടു് കവി വിവക്ഷി

ച്ചിരിക്കുന്നു. വി�ശഷണങ്ങൾക്കു് വിഭക്തി�ചയ്യുന്നതു് ഭാഷാവ്യാകരണവിരുദ്ധമാകയാൽ

ച്യുതസംസ്കാരം.

നിരർത്ഥകം

പദ്യം 242. മ�നാരമപ്രസ്സ് (�കാട്ടയം)സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നസ്ഥലം വർണ്ണ്യം. ചുറ്റും കരിമ്പു-�നൽക്കൃഷി, �തക്കും

വടക്കും �കാടൂരാർ. പടിഞ്ഞാറു ഗൗണാനദി. ആറ്റിൻ....�ത്താടും = ആറിനു �കവഴിയായിട്ടുള്ള (ഇതരാ

പഗ) മറ്റു പുഴകളും�ക�ത്താടുകളും, കിഴക്കന്തമായ് ചുറ്റുന്നു = കിഴ�ക്ക ദി�ക്കാളം ചുറ്റുന്നു. ഇസ്ഥലം....സ്ഥാ

�ന = ഈസ്ഥലത്തുള്ള �കട്ടിടങ്ങളു�ട താഴികക്കുടം�പാ�ല. അച്ചുകൂടീ = പ്രസ്സ്. കുടീ = �കട്ടിടം (സ്ഥി

തി�ചയ്യുന്നു) ‘�തക്കതൃക്കും’ ദുശ്ശ്രവം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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244. അത്യന്തം �മയ് സ്വ�തതാനതിലളിതമ�ഹാ! സൗകുമാ�ര്യകസാരം

സത്യംതാൻ പാർത്തുകണ്ടാൽ പുനരപി നിതരാം മാരനും ക്രൂരന�ത്ര. —മാലതീമാധവം.

ഇതിൽ രണ്ടാംപാദത്തിൽ ‘നിതരാം’ എന്നുവ�ര ഉള്ള ഭാഗം ‘നിരർത്ഥക’മാകുന്നു.

ഗ്രാമ്യം

245. എ�ന്താ കഥിക്കുന്നതു നീയിടഞ്ഞാ-

�ലന്താണു �തങ്ങാക്കുലയാ�ണനിക്കു്. — �വണ്മണി മഹൻ.

246. നിലയ്ക്കാത്ത �മാഹം നിനച്ചങ്ങിടഞ്ഞാ-

ലുല�ക്ക�ട മൂടാ�ണനി�ക്കന്തു �ചതം. —�വണ്മണി മഹൻ.

�നയാർത്ഥം

247. �യാഗിമാർ സതതം �പാത്തും

തുഞ്ച�ത്തത്തള്ളയാര�ഹാ!

നാഴിയിൽപാതിയാടീലാ

പലാകാ�ശന വാ ന വാ. —നമ്പ്യാർ.

ഇതിൽ ‘മൂക്കറ്റ�ത്തഅമ്മാർ ഉരിയാടീല്ല. ബഹുമാനം�കാ�ണ്ടാ അല്ല�യാ?’ എന്നർത്ഥം

ഊഹി�ച്ചടു�ക്കണ്ടതായിരിക്കുന്നു.

അശ്ലീലം

248. പറി�ച്ചാരചലത്തി�ന്റ

പാറച്ചുവടതിൽ പുരാ

നിറുത്തി�ഗ്ഗാപ�രക്കാത്ത

നീരിത്താർനയനൻ തുണ. —സ്വ.

ഇതിൽ ഒന്നാം പാദം പദ�ച്ഛദം �കാണ്ടു് വ്രീഡാജുഗുപ്സക�ള ഉളവാക്കുന്നു.

പദ�ദാഷങ്ങളിൽ പലതും പദാംശത്തിലും സംഭവിക്കും. അവയ്ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾസ്വയം

ഊഹിച്ചു�കാള്ളുക. ഗ്രന്ഥവിസ്തരഭയത്താൽ ഇവി�ട അവ�യ ഉദാഹരിക്കുന്നില്ല.

അനന്തരം വാക്യത്തിനുമാത്രം വരുന്ന �ദാഷങ്ങ�ളപ്പറയുന്നു:

പദ്യം 247. �യാഗികൾ ധ്യാനസ്ഥിതരാകു�മ്പാൾ �കവിരൽ നാസാഗ്രത്തിൽ മുട്ടിച്ചു�വക്കും. നാഴിയിൽ പാ

തി = ഉരി. പല = ബഹു. ആകാശം = മാനം. വാ-ന-വാ = ആ�ണാ അല്ല�യാ?

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2 വാക്യ�ദാഷങ്ങൾ

124. ക്ലിഷ്ടം വിരുദ്ധബന്ധാഖ്യം

വിസന്ധിഹതവൃത്തവും

ഉക്തന്യൂനാധികപദം

സമാപ്ത പുനരാത്തവും.

125. പതൽപ്രകർഷം സങ്കീർണ്ണം
അഭവന്മത�യാഗവും

ഗർഭിതാനുക്തവാച്യങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധിഹതവും പുനഃ

126. അവിമൃഷ്ടവി�ധയാംശം
അസ്ഥാനസ്ഥപദം തഥാ

വിരുദ്ധബുദ്ധിപ്രദവും

ഭഗ്നപ്രക്രമമക്രമം

പ�ത്താൻപതിവ �ദാഷങ്ങൾ

വാക്യമാത്രത്തിനുള്ളവ

2.1 ക്ലിഷ്ടം

അർത്ഥപ്രതീതിയിൽ �ക്ലശമുള്ളതു് ‘ക്ലിഷ്ടം’. �ക്ലശം വരുന്നതു് ദൂരാന്വയം �കാണ്ടാകുന്നു.

ഉദാഹരണം:

249. സന്ധിക്കും ലക്ഷണാസംഗമതഴ�കാടുതാൻ �ചർത്തുസാംബന്നു�മാന്നായ്

ബന്ധിക്കും �ചഞ്ചിടക്കൂടിനുമിളകുകിലും ഗംഗയാൽ ഭംഗിയാക്കി.

എ�ന്താ�ക്കക്കാട്ടി�യന്നാലതു മുഴുവനു�മ �വണ്മയാം �രവതീശൻ-

തൻതൽകാലപ്പകിട്ടാലരുണിതകിരണം നിങ്ങ�ളക്കാത്തിട�ട്ട. —ലക്ഷണാസംഗം.

2.2 വിരുദ്ധബന്ധം

വിവക്ഷിതമായ രസത്തിനു് വിരുദ്ധമായ ബന്ധം ഉപ�യാഗിക്കുന്നിടത്തു് വിരുദ്ധബന്ധം.

പദ്യം 249. ലക്ഷണാസംഗത്തി�ല നാന്ദി. ഇളകുകിലും ഗംഗയാൽ ഭംഗിയാക്കി ബന്ധിക്കും �ചഞ്ചിടക്കൂടിനും,

സാംബന്നും, സന്ധിക്കും ലക്ഷണാസംഗംഅഴു�കാടു താൻ ഒന്നായ് �ചർത്തു്എന്നുപൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽഅന്വ

യം. �രവതീശൻ എന്ന വാക്കിൽ �ശ്ലഷം. ചന്ദ്രൻ എന്നും ബലഭദ്രൻ എന്നും അർത്ഥം. ചന്ദ്രൻ ശിവജഡയ്ക്കു

(ലക്ഷണാസംഗം)അടയാളം �കാടുക്കുന്നു. ബലഭദ്രൻസാംബനു് ലക്ഷണയുമായിസംഗം �ചർത്തു. എ�ന്താ

�ക്ക…�വണ്മയാം = എല്ലാറ്റി�നയും �വളുപ്പിക്കുന്നു എന്നു ചന്ദ്രപക്ഷത്തിൽ. ഏതു പ്രവൃത്തിയും കീർത്തിയു

ണ്ടാക്കുന്നു എന്നു ബലഭദ്രപക്ഷത്തിൽ. അരുണിതകിരണം—ഉദയാവസരത്തി�ല ഇളം ചുവ�പ്പന്നു് ചന്ദ്രപ

ക്ഷത്തിൽ. �കാപം �കാണ്ടു ചുവന്ന കാന്തി എന്നു ബലഭദ്രപക്ഷത്തിൽ. ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയ സാംബ�ന

കൗരവന്മാർ വിട്ടു�കാടുക്കാഞ്ഞതിൽ ബലഭദ്രൻ �കാപിച്ചു കലപ്പ�കാണ്ടു കൗരവമന്ദിരം ഗംഗയി�ലാഴുക്കാ

�നാരുങ്ങിയതാണ�ല്ലാ ലക്ഷണാസംഗത്തി�ല നാടകീയ സംഘട്ടനം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഉദാഹരണം:

250. �പ്രമം പരം പ്രണയമീടുറ്റതായ് പരിചയാലുള്ള രാഗമിവ�ച-

ർന്നാമഞ്ജു�നത്രയു�ട ജാത്യാ മ�നാജ്ഞത�പടും �ചഷ്ടകൾക്കുബതഞാൻ

പാത്രീഭവിക്കണമനല്പാശ�യാടുമവ�യാർത്താലുമുൾത്തടമുടൻ

�പർ�ത്താന്നിലും �ചറുതു �ചരാ�തസാന്ദ്രപരമാനന്ദസത്തിൽ മുഴുകും. — മാലതീമാധവം.

ഇതിൽ ടവർഗം, ർത്ത, ത്ര മുതലായ പരുഷവർണങ്ങളു�ട ആധിക്യം പ്രകൃതമായ ശൃംഗാ

രരസത്തിന് പ്രതികൂലം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

251. ദുഃഖം�കാ�ണ്ടാ ഭയാദ്വാ ദ്രുപദനൃപസുതൻ തന്നു�ട പാണി മൗലൗ

�വയ്ക്കും �നരം പിതാ �മ ഝടിതിയിതു തടുത്തീല�യന്നുള്ളതാസ്താം

മൂർഖന്മാർമുമ്പനാം നിൻതലയതിലിഹ ഞാ�നന്നു�ട വാമപാദം

�വയ്ക്കു�ന്നൻശക്ത�നന്നാകിലതുബലനി�ധ! സാമ്പ്രതംനീതടു�ത്താ!— �വണീസംഹാരം.

അശ്വത്ഥാമാവ് �ദഷ്യ�പ്പട്ട് വിറച്ചും�കാണ്ട് പറയുന്ന ഈ �ശ്ലാകത്തിൽ പരുഷവർണ
ങ്ങൾ കുറഞ്ഞു�പായത് രൗദ്രരസത്തിന് വിരുദ്ധം.

252. ദുഃഖത്താ�ലാ ഭയാദ്വാ ദ്രുപദനൃപസുതൻ ഹസ്തമാ മസ്തകത്തിൽ

�ചർക്കും �നരത്തു താതൻ മമ ഝടിതി തടുത്തില്ല�തന്നുള്ളതാസ്താം

മൂർഖന്മാർമുമ്പനാം നിൻമുടിനടുവിലിടങ്കാലിതാ മു�ഷ്കാ�ട ഞാ-

നിക്കാലം �വച്ചിടു�ന്നനതു സപദി തടുത്തീടു നീ ശക്ത�നങ്കിൽ.

എ�ന്നാ മ�റ്റാ �ഭദ�പ്പടുത്തിയാ�ല രൗദ്രത മതിയാകുന്നുള്ളു.

2.3 വിസന്ധി

വിരൂപമായ സന്ധിയുള്ളത് ‘വിസന്ധി’. �വരൂപ്യം നാലു മാതിരിയിൽ വരാം. (1)

സന്ധികാര്യം �ചയ്യാതിരിക്കുക. (2) കർണ്ണക�ഠാരമായ പദ�യാഗം (3) സന്ധി�ച്ചർച്ച

യാൽ അശ്ലീലാർത്ഥപ്രതീതി (4) സംസ്കൃതസന്ധികാര്യം അടുത്തുനിൽക്കുന്ന മലയാളപദ

�ത്തബാധിക്ക.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

253. (1) ഉപകാരവിധൗ ത്വമസ്യ ശക്തൻ

അപി ജീവൻ പുന�രന്തിനിപ്രകാരം.8 —�വണീസംഹാരം.

254. എ�ന്നഅ�ദ്ദഹമാണീയിവനിതിവിധമാംപ്രത്യഭിജ്ഞാന്വിതം �പാൽ. —മാലതീമാധവം.

ഇവി�ട, വ്യാ�ക്ഷപകനിപാതമായ ‘എ�ന്ന’എന്നത്അടുത്ത ‘അ�ദ്ദഹം’എന്നപദ�ത്താ
ട് സന്ധി�ചരാ�ത നിൽക്കുന്നു.

8 ശക്തൻ + അപി–ശക്തനപി എന്നുസന്ധി വ�രണ്ടതു വന്നിട്ടില്ല.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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255. (2) ചന്തം �ചർന്നണയ�ട്ടയാരൃതുവു�മാത്തുദ്യാന�ശാഭയ്ക്കിനി. —ചൂഡാമണി.

ഇതിൽആർ + ഋതു എന്നസന്ധി ദുശ്ശ്രവമായിരിക്കുന്നു.

256. (3) മറഞ്ഞാനുമ്പ�രാ�ടവ-

�മാതീട്ടം�ഭാജസംഭവൻ. —സ്വ.

ഇതിൽ രണ്ടാംപാദത്തി�ന്റആദ്യപദങ്ങളു�ട സന്ധിയിൽ അശ്ലീലപ്രതീതി.

257. (4) പദാൽ പദമിളച്ചിടാതവനല്ല ഞാ�നാഽഥവാ. — �വണീസംഹാരം.

ഇവി�ട ‘ഞാ�നാ’ എന്നതിൽ ഭാഷയി�ല വികല്പനിപാതമായ ‘ഓ’കാരത്തിനു് അടുത്ത
‘അഥവാ’യി�ല അകാര�ത്താടു് പ്ര�ശ്ലഷസന്ധി ദുഷ്ടം.

258. ഗു�രാർഞാംശ്ചരണാവിങ്ങു

വ�ന്ദ എ�ന്നന്നു�മനഘൗ. —സ്വ.

ഇത്യാദി പ്ര�യാഗിച്ചാൽ കർണ്ണക�ഠാരമായിരിക്കും എന്നതിന് എന്തു സ�ന്ദഹം?

2.4 ഹതവൃത്തം

വൃത്തവിഷയത്തിൽ �ദാഷ�പ്പട്ടതു് ‘ഹതവൃത്തം’. ഇതു് പലവിധത്തിലും വരും. ഉദാഹര
ണങ്ങൾ:

259. ജഗാദ മന്ദം ഗജരാജഗാമിനി

ഗതാമുകുന്ദസ്യ പദാരവിന്ദം

സ്വ�സാദരം പ്രാപ്തദരം ദ�രാദരീ

�മാൿതും ശുചാ �മചകചാരുകുന്തളാ. —രുൿമാംഗതചരിതം കഥകളി.

ഇവി�ട ‘വംശസ്ഥയും’ ‘ഇന്ദ്രവംശയും’ �ചർന്ന ഉപജാതിവൃത്തത്തിനു് രണ്ടാംപാദത്തിൽ
ഒരക്ഷരം കുറഞ്ഞു�പായതിനാൽ ഛ�ന്ദാഭംഗം.

260. ചാരത്തു�ള്ളാന്നതിൽ ത/�ന്നയുമിഹ ശരിയായ് ദൃഷ്ടി തട്ടുന്നതി�ല്ല

പാരം ശീലിച്ച കാര്യ/ത്തിലുമുടനുളവാ/കുന്നി�തറ്റം പ്രമാദം

�പാ�രതും ശീതമാം �പാ/യ്കയുമുഡുപതിയും താപശാന്തിക്കു ചിത്തം

�സ്ഥര്യാ�പതം ഭ്രമിക്കു/ന്നിതു ചിലതു വിചാ/രിക്കയും �ചയ്തിടുന്നു.

ഇവി�ടസ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിനു് 7, 14, 21 എന്നു് മൂന്നുയതികളായിട്ടു് നാലുപാദത്തിലും കൂടി

12 യതിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതിൽചരിഞ്ഞവര�കാണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരംആറുസ്ഥല

ങ്ങളിലും യതിഭംഗം വന്നിരിക്കുന്നു. ചില കവികൾ യതിഭംഗ�ത്ത �ലശം വകവയ്ക്കുന്നില്ല.

എന്നാൽ ശാലിനി, മാലിനി, മന്ദാക്രാന്ത, ശിഖരിണി, പ്രഹർഷിണി മുതലായ യതിദാർ

ഢ്യമുള്ളവൃത്തങ്ങളിൽയതിഭംഗം ഒരുപ്രബല�ദാഷംത�ന്നയാ�ണന്ന്അനുഭവസിദ്ധമാ

കുന്നു. പ്രകൃതി പ്രത്യയവിഭാഗം �കാ�ണ്ടാ സന്ധി�ഛദം�കാ�ണ്ടാ ഏതുവിധത്തി�ലങ്കി

പദ്യം 258. ഗു�രാഃ + ഞാൻ + ചരണൗ + ഇങ്ങു + വ�ന്ദ + എ�ന്നന്നു�മ + അനഘൗഎന്നുപദ�ച്ഛദം. സം

സ്കൃതസന്ധികൾ വന്നതിൽ കർണ്ണക�ഠാരത.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ലും ഒരു �വർതിരിപ്പിന് മാർഗമു�ള്ളടത്ത്യതിഭംഗ�ദാഷംകല്പി�ക്കണ്ടതില്ല. അതിനാൽ

താ�ഴ കാണിക്കുന്ന പാദങ്ങളിൽ യതിഭംഗമില്ല.

i മത്യാ�മാർക്കു/ന്നീല ഞാൻ �വട്ടതായി —ശാകുന്തളം.

ii �തരു�ത�രയുര�ചയ്തീ/ടുന്നിതാ ചാരുവാക്യം —സ്വ.

iii ആ�ലാചി/പ്പതിനുമി�തത്ര രമ്യമ�ത്ര —സ്വ.

പദ്യങ്ങൾ രണ്ടർദ്ധങ്ങളായിട്ടു് പകുക്ക�പ്പടുന്നതിനാൽ രണ്ടും മൂന്നും പാദങ്ങൾ തമ്മിൽ

സന്ധിസമാസാദികൾ �ചയ്താലും വൃത്ത�ദാഷം.

ഉദാഹരണം:

261. കൂർപ്പുകൂടു�മാരു ബുദ്ധി�കാണ്ടു ക-

ണ്ടീപ്രവൃത്തി പിഴ�യന്നു�വച്ചതിൻ

തീർപ്പു�ചയ്തു കൃപ�വ�ച്ചനിക്കു നീ

മാപ്പു തന്നതിനു �ക�താഴുന്നുഞാൻ. —ലക്ഷണാസംഗം.

ഇവി�ട ‘അതിൻതീർപ്പു്’ എന്നുസമാസം.

പാദാന്തലഘുവിനു് വിക�ല്പന ഗുരുത്വം വിധിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അതി�ന ‘ഇന്ദ്രവജ്ര’, ‘വസ

ന്തതിലകം’ മുതലായി അപൂർവം ചില വൃത്തങ്ങളി�ല കവികൾ ഉപ�യാഗിക്കാറുള്ളു.

അതിനാൽ മറ്റുവൃത്തങ്ങളിൽപാദാന്തലഘുവി�നഗുരുവാക്കിക്കല്പിക്കുന്ന ‘ഹതവൃത്ത’�ദാഷമായിത്തീരും.

ഉദാഹരണം:

262. ദ്വിജചപലതമൂലമി�ന്നനിക്കു

സഖിത നിന�ച്ചാരു �ചാദ്യമുണ്ടു�ചയ്വാൻ. — കുമാരസംഭവം.

ഇന്ദ്രവജ്രാവസന്തതിലകങ്ങളിലായാലാക�ട്ട ഇത് �ദാഷമല്ല.

എങ്ങ�ന:

i പതിവ്രതാവൃത്തിയിൽ നിഷ്ഠമൂല-

മസാദ്ധ്യയാ�മ�താരു സുന്ദരാംഗി —കുമാരസംഭവം.

ii അ�ദ്ദവ�നസ്സപദി പാർത്തു വിയർത്തു�കാണ്ടു

നീങ്ങാ�നടുത്ത പദമൂഴിയിലൂന്നിടാ�ത. —കുമാരസംഭവം.

ചില്ലുക�ള 9ആധ്മാനം �ചയ്തു ഗുരുവാക്കുന്നതും ഹതവൃത്ത�ദാഷം ത�ന്ന.

ഉദാഹരണം:

263. ഒന്നായ്ഗ്രാഹ്യയിവൾ പരിഗ്രഹഗ�ണ —ശാകുന്തളം.

9 ശക്തി�കാടുക്കുക

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�കവലം വൃത്തത്തി�ന്റ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം �വണ്ടി ചില നിപാതങ്ങളു�ടയും പ്രത്യയ

ങ്ങളു�ടയും സ്വരങ്ങ�ള കുറുക്കുകയും നീട്ടുകയും �ചയ്യുന്നതും സഹൃദയർക്കു് കർ�ണാ�ദ്വജ

കമാകയാൽ ഹതവൃത്ത�മന്നുത�ന്ന ഗണിക്ക�പ്പ�ടണ്ടതാകുന്നു.

എങ്ങ�ന:

264. (a) പാരിന്നധീശ! തവ നന്ദനന�ല്ല രാമൻ. —ഉത്തരരാമചരിതം.

(b) …പാരിതു ഭരിക്കുന്നി�ല്ല വിൿ�റ്റാറിയാ. —സുഭാ.

(c) …ഇവളു�ട രൂപമനഘം. —ശാകുന്തളം.

2.5 ഉക്തപദം

ഇത് ഒ�ര പാദ�ത്തഒ�രഅർത്ഥത്തിൽത്ത�ന്നഒരുപദ്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം

പ്ര�യാഗിക്കുകയാകുന്നു. കവിക്കുള്ള ശബ്ദദാരിദ്ര്യം �വളി�പ്പടുന്നതു് ദൂഷകതാബീജം.

ഉദാഹരണം:

265. കല്യൻ ബ്രാഹ്മണനാകുമക്കവി�യ വാ��വീ സ്വയം വശ്യയാം

മല്ലാക്ഷീമണി�യന്നവണ്ണമനുവർത്തിച്ചീടിനാളദാരാൽ

�ചാ�ല്ലറും രസ�മാടുമക്കവിവരൻ നിർമ്മിച്ചതാം നാടകം. —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതിൽ കവിശബ്ദം ഒ�ര ശബ്ദത്തിൽ ര�ണ്ടടത്താവർത്തിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

266. ധനരഹിതനവൻ ധനത്തി�നല്ലാം

പ്രഭവമധീശനവൻ ശ്മശാനവാസി. —കുമാരസംഭവം.

ഇത്യാദി�പാ�ല ഉ�ദ്ദശ്യപ്രതിനിർ�ദ്ദശ്യഭാവമുള്ളിടത്തു് ഈ ആവൃത്തി പ്രത്യുത ഗുണമാ

യിത്തീരും.

2.6 ന്യൂനപദം

ആവശ്യ�പ്പടുന്ന പദങ്ങ�ള പ്ര�യാഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ‘ന്യൂനപദം’.

ഉദാഹരണം:

267. പഠിപ്പുകാട്ടും ചിലർ �കൾ, ചിലർക്കു

മിടുക്കതന്യന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ;

പടുത്വമീരണ്ടിനുമുള്ള വിദ്വാൻ

നടക്കണം ശിക്ഷകവര്യനായി —മാളവികാഗ്നിമിത്രം.

ഇവി�ട ‘ര�ണ്ട’ന്നുപറഞ്ഞതു്, ‘തനിക്കുപഠിപ്പുണ്ടായിരിക്ക’, ‘അന്യ�നപഠിപ്പിക്കാൻ മി

ടുക്കുണ്ടായിരിക്ക’ ഇതുകളാകുന്നു. ഒന്നാം പാദത്തിൽ, അതു�കാണ്ടു്, ‘തനിക്കു്’ എന്നുകൂടി

�ചർ�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

a-യിൽ ‘അ�ല്ല രാമൻ’ എന്നും, b-യിൽ ‘അ�ല്ല വി��ാറിയാ’ എന്നും, c-യിൽ ‘ഇവളു�ട രൂപം എന്നും �വണ്ട

താണു്.’

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2.7 അധികപദം

ആവശ്യമില്ലാത്ത പദ�ത്തപ്ര�യാഗിക്കുക അധികപദം

ഉദാഹരണം:

268. �വള്ളിക്കുന്നിങ്കൽ മാന�ക്കാടുമുടി �പാടിയായ് �പാ�യാരാളർജ്ജുനൻ താൻ

തള്ളിക്കാരാഗൃഹത്തിൽ ബഹുദിവസമടച്ചിട്ടവൻ ബാലി പി�ന്ന

വള്ളി�ക്കാക്കുന്ന വാലാൽ കരനിര മുറു�ക�ക്കട്ടി�യാ,ന്നിത്രി�ലാകി-

യ്ക്കു�ള്ളാരദ്ധൂമ�കതുപ്രതിമ,നറിയു�മ നി�ന്നഞാനാശ�രശ! —ചൂഡാമണി.

ഇവി�ട നാലാംപാദത്തിൽ ‘ഉ�ള്ളാരു’ എന്നതു് അധികം. ‘ത്രി�ലാകിക്കു് ധൂമ�കതുപ്രതി

മൻ’ എ�ന്നആവശ്യമുള്ളു. ത്രി�ലാകിക്കു് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ധൂമ�കതു ഇല്ലാത്തതിനാൽ

‘ഉ�ള്ളാരു’ എന്നു് സിദ്ധമാക്കിപ്പറയുന്ന�തങ്ങ�ന?

2.8 സമാപ്തപുനരാത്തം

സമാപ്തമായ വാക്യത്തിൽ പിന്നീട് ഏച്ചു�കട്ടി�ച്ചർക്കുന്നത് സമാപ്തപുനരാത്തം.10 ഉത്ഥാ

പ്യാകാംക്ഷത�ന്ന�വരസ്യ�ഹതു.

ഉദാഹരണം:

269. സ്നാനം �ചയ്തുവരുന്ന വൻകുതിരയും സന്നിന്ദ�യാടക്ഷര-

ജ്ഞാനം �ചർ�ന്നാരു ശൂദ്രനും പടുമദംപാടുള്ള നല്ലാനയും

ഗാനം �ചർ�ന്നാരു പട്ടരും പരമടുത്താലുണ്ടനർത്ഥം; സുരാ-

പാനം �ചയ്തവനും സ്മരാർത്തി കരളിൽ കാളു�ന്നാരക്കാളയും. —കാമതിലകഭാണം.

ഇതിൽ നാലാംപാദം ഏച്ചു�കട്ടിയതു�പാ�ല �താന്നുന്നു. ദീപാലങ്കാരത്തിനു് ഉദാഹരണ

മായ ഈ �ശ്ലാകത്തിൽ അപ്രകൃതനായ കുടിയ�ന വി�ട്ടച്ചു് പ്രകൃതമായ കാള�യ മാത്രം

ക്രിയാപദത്തി�ന്റ പിൻഭാഗത്തു �വച്ചിരു�ന്നങ്കിൽ ഈ �ദാഷം പ്രത്യുത ഗുണമാകുമാ

യിരുന്നു. ദീപകത്തിൽ സമാനധർമ്മമായ ക്രിയ അ�നകം അപ്രകൃതകർത്താക്ക�ളാടു്

അന്വയിക്കുന്നതിനാൽ വാക്യപൂർത്തി വന്നാലും പ്രകൃതശ്രവണംവ�രയും �ശ്രാതാവിന്

ആകാംക്ഷ ശമിക്കുന്നതല്ല.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

പദ്യം 268. ജടായു രാവണ�നാടു പറയുന്നു അറിയു�മ നി�ന്ന ഞാനാശ�രശ! എങ്ങ�ന�യല്ലാമുള്ള നീ? �വ

ള്ളി…�യാരാൾ; അർജ്ജു…ട്ടവൻ; ബാലി…�യാൻ; ഇത്രി�ലാ…പ്രതിമൻ. �കലാസം�കാണ്ടു് അമ്മാനമാ
ടിയ�പ്പാൾ ശിവൻചവിട്ടിയിരുത്തിയതും, കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന�ന്റ ജയിലിൽ കിടന്നതും, ബാലിയാൽ വാ

ലിൽ ബന്ധിക്ക�പ്പട്ടതും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

10 ഉത്ഥാപ്യാകാംക്ഷ = ഇനി�യന്തു് എ�ന്നാരാകാക്ഷ ഉയർ�ത്തണ്ടിവരിക.

പദ്യം 269. കാമതിലകത്തി�ല വിടനായകൻപശുവി�ന്റ പിന്നാ�ല പാഞ്ഞുവരുന്നകാള�യക്കണ്ടിട്ടു പറയുന്ന

പദ്യമായതിനാൽ “സ്മരാത്തി…ക്കാളയും” മാത്രമാണു പ്രകൃതം. സുരാപാനം = മദ്യപാനം.
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270. മന്നന്മാർക്കിടിവാൾ ജനത്തിനരചൻ മീനാങ്ക�നണാക്ഷിമാർ-

ക്കില്ലത്തിൽ സഖി വല്ലവർക്കരി ഖലർക്കന്നന്ദ�നാ നന്ദനൻ

മൂലം വൃഷ്ണികുലത്തി�നന്നു കരുതീ മാ�ലാകരക്കണ്ണ�ന-

ക്കാലൻ കംസനു �ദഹികൾക്കിഹ വിരാൾജ്ഞാനിക്കു തത്ത്വം പരം.11 —സ്വ.

2.9 പതൽപ്രകർഷം

ഇത് ഓജസ്സാലുള്ളഔജ്ജ്വല്യത്തിന് ക്ര�മണഅവ�രാഹമാകുന്നു.

ഉദാഹരണം:

271. പൃഥ്വീഭൃത്തുകൾ മസ്തകത്തടമതിൽ ചീർ�ത്താരു പാദങ്ങ�ള-

�ച്ചർത്തിട്ടാർത്തികൾ നീക്കി �മത്രി കരുതും നൽത്താമരത്താരിനു്

ഊനംവിട്ടു മുറയ്ക്കുയർന്നു മുതിരും �ഘാരപ്രതാപ�ത്താ�ട

വാനിന്മദ്ധ്യമണഞ്ഞിടുന്നു ഭഗവാനം�ഭാജിനീവല്ലഭൻ! —സ്വ.

ഇതിൽ എടുപ്പിലുള്ളഔജ്ജ്വല്യം ക്ര�മണക്ഷയിക്കുന്നു�വന്നുസ്പഷ്ടം.

2.10 സങ്കീർണ്ണം

ഒരു വാക്യത്തി�ലപ്പദങ്ങളിൽ മ�റ്റാരു വാക്യത്തി�ലപ്പദം കലർന്നിരിക്ക.

ഉദാഹരണം:

272. പാർത്ഥൻ ഗൗരീശ�ദവം പരിചി�നാടു തപസ്തപ്തു�മവം തമീശം

ഗത്വാതീർത്ഥാനി തീർത്ത്വാ വനനഗരനഗാൻ �ദവസത്മാന്യ�നകാൻ

നത്വാ പിന്നിട്ടു�ചന്നൂ രജതഗിരിവ�രാപാന്തഗംഗാതടാ�ന്ത

ശുദ്ധാത്മാ ചിന്ത�ചയ്ത�ങ്ങാരുപദമവനിലൂന്നീനിന്നാദിനാഥം. —കിരാതം കഥകളി.

ഇവി�ട (1) അ�നകാൻ വനനഗരനഗാൻ തീർത്ത്വാ (2) �ദവസത്മാനിനത്വാ എന്നന്വയി

�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ‘�ദവ സത്മാനി’ എന്ന രണ്ടാം വാക്യത്തി�ല പദം ഒന്നാം

വാക്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘ഗൗരീശ�ദവം തപസ്തപ്തും’ എന്നിടത്തു് മ�റ്റാരു മാതിരി

സങ്കീർണ്ണ�ദാഷമുണ്ടു്. ഇതി�ല പദങ്ങ�ളല്ലാം സംസ്കൃതങ്ങളായിരി�ക്ക ആ ഭാഷയിൽ

ഇവയ്ക്ക് ‘അന്വയമില്ല. തപസ്സു�ചയ്ക’ എന്ന സമസ്തക്രിയ ഭാഷയി�ല ഉള്ളു. അതിനാൽ

ഓ�രാ പദ�ത്തയും ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ�ചയ്തതിൽപ്പിന്നീ�ട വാക്യത്തിന് അർത്ഥ�ബാ

ധം ഉണ്ടാകുകയുള്ളു. അതു�കാണ്ട് ഇത് ഭാഷാസങ്കീർണ്ണം.

11 68-ആം പദ്യം �നാക്കുക.

പദ്യം 271. സൂര്യൻ മധ്യാകാശത്തി�ലത്തുന്നതി�ന, ഒരു രാജാവു് പ്രതാപശാലിയായിരിക്കുന്നതായി സമാ

�സാക്തിമര്യാദയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പൃഥ്വീഭൃത്തുകൾ മസ്തകത്തടം = പർവ്വതാഗ്രം (ശത്രുരാജാക്കന്മാ�ര

ന്നുസൂചന). പാദം �ചർക്കുക–കിരണങ്ങൾവീഴിക്കുക (ചവിട്ടുകഎന്നും), �മത്രി…ത്താരിനു്ആർത്തികൾ

നീക്കി–�സ്നഹമുള്ള താമരയു�ട ദുഃഖം നീക്കി (സുഹൃദ്രാജാക്കന്മാ�ര രക്ഷിച്ചു എന്നും).

പദ്യം 272. ഗൗരീശ�ദവ�ന തപസ്സു �ചയ്യുക എന്നു മലയാളത്തിൽ പറയാം. എന്നാൽ ‘ഗൗരീശ�ദവം തപസ്ത

പ്തും’ എന്നുസംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞുകൂടാ. അതിനാൽ ‘തപസ്തപ്തും’ മലയാളമാക്കിയതിനു�മ�ലഅർത്ഥ�ബാ

ധമുണ്ടാകയുള്ളൂ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2.11 അഭവന്മത�യാഗം

അഭിമതമായ സംബന്ധം സംഭവിക്കാത്തത്. കവി വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അന്വയം ഘടി
ക്കാത്തിടത്ത്ഈ �ദാഷ�മന്നർത്ഥം. ഇത് പലവിധത്തിലും കാണും. ഏതാനും ഉദാഹര
ണങ്ങൾ —

273. അന്നച്ഛനുണ്ടധിക�മാദ�മാടാദരിപ്പാ-

�നന്നല്ല നാം പുതിയ പത്നിക�ളാടുകൂടി. — ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവി�ട ‘പത്നിക�ളാടുകൂടിയ കാലം പുതിയതായിരുന്നു’ എന്നാണ് കവിക്ക് വിവക്ഷിതം;
യഥാസ്ഥിതത്തിൽ ‘പത്നികൾ പുതിയവർ’ എ�ന്ന വരുന്നുള്ളു; അ�പ്പാൾ ചില പഴയ
പത്നികൾ ഇരുന്നിരിക്കാ�മന്നു വരുന്നു.

274. നന്ദനസമാനമാമുദ്യാനഭംഗം �ചയ്താൻ. — �ക. രാമാ.

ഇവി�ട നന്ദനസമാന�മന്ന വി�ശഷണം ഉദ്യാനഭംഗത്തിനല്ല ഉദ്യാനത്തിനാകുന്നു വിവ

ക്ഷിതം. എന്നാൽ,

“സമാസത്തിൽ പരാധീന-
… … … …
�ചരാ ബാഹ്യ വി�ശഷണം”എന്നവ്യാകരണനിയമത്താൽആഅന്വയം �യാജിക്കുന്നി
ല്ല.

275. ഗുണയുതനഖമാർന്നിത്തന്വിതൻ പല്ലവശ്രീ-

യണിയുമടികൾ �കാള്ളാം രണ്ടു�പ�രച്ചവിട്ടാൻ

അണിമലരണവാൻ പൂക്കാത്ത�ശാക�ത്തയും നൽ-

പ്രണയകലഹകാ�ല കാൽ�താഴും കാന്ത�നയും. — മാളവികാഗ്നിമിത്രം.

ഇവി�ട തന്വിയു�ട അടികൾ രണ്ടു�പ�ര രണ്ടവസരത്തിൽ ചവിട്ടാൻ�കാള്ളാം: 1.

അ�ശാകം പൂക്കാതിരുന്നാൽ അതി�ന പൂപ്പിക്കുന്നതിനു്; 2. കാന്തൻ അപരാധം �ച

യ്താൽ അവ�ന ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു്, എന്നുള്ള വിവക്ഷിതാർത്ഥം. ‘അ�ശാക�ത്ത’യും

‘കാന്ത�നയും’ എന്ന കർമ്മവിഭക്തി, അവ�യാടു �ചർന്നു് ‘ഉം’ എന്ന സമുച്ചയനിപാതം

ഇതുകളു�ട അന്വയ�വഷമ്യത്താൽഘടിക്കുന്നില്ല.

2.12 ഗർഭിതം

ഒരു വാക്യത്തി�ന്റ ഗർഭത്തിൽ മ�റ്റാരു വാക്യ�ത്ത തള്ളി�ക്കറ്റുന്നതു്.

ഉദാഹരണം:

276. കല്യാണി! കാലാന്തകവല്ല�ഭ! �കൾ

�ചാല്ലാർന്ന നൽപല്ലവതുല്യ�ശാഭം

(കില്ലില്ല �തല്ലും,) തവ പാദപത്മ-

മല്ലാ�തനിക്കില്ലവലംബ�മാന്നും. —സ്വ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ വലയാങ്കിതമായ വാക്യം ഗർഭിതം. ധാരാവാഹിയായ അർത്ഥത്തിനു് മ�ദ്ധ്യ വി
�ച്ഛദം വരുന്നതാണു് ഇവി�ട �ദാഷബീജം. സമർത്ഥന്മാരായ �വദ്യന്മാർ ചില�പ്പാൾ
വിഷ�ത്ത ഔഷധമാക്കും�പാ�ല സാര�വദികളായ കവികൾ ഈ �ദാഷ�ത്ത ഗുണമാ
ക്കിച്ചമയ്ക്കാറുണ്ടു്. പാ�ഞ്ഞാഴുകുന്ന ആകാംക്ഷ ഇടയ്ക്ക് സ്വല്പം ഒന്നു തടഞ്ഞു് അ�ങ്ങാ�ട്ടാ
ഇ�ങ്ങാ�ട്ടാ എന്നു് ക്ഷണം സംശയിച്ചിട്ടു് സൗകര്യമുള്ള വശ�ത്തക്കു ചരിഞ്ഞു് ദ്വിഗുണ
മായ �വഗ�ത്താ�ട പ്രസരിക്കുന്നതു് നിരർഗ്ഗളപ്രവാഹ�ത്തക്കാൾസരസതരമായിട്ടു് �താ
ന്നും. എങ്ങ�ന:

277. രാവി�പ്പാൾക്ഷണമ�ങ്ങാടുങ്ങിടുമുഷ�സ്സങ്ങും പ്രകാശിച്ചിടും,

�ദവൻ സൂര്യനുദിക്കുമിക്കമലവും കാ�ല വിടർന്നീടു�മ

ഏവം �മാട്ടിനകത്തിരുന്നളി മ�നാരാജ്യം തുടർന്നീട�വ,

�ദവത്തിൻമനമാരുകണ്ടു? പിഴുതാൻ ദന്തീന്ദ്രനപ്പത്മിനീം. —സ്വ.

2.13 അനുക്തവാച്യം

അവശ്യം പറ�യണ്ടുന്നഅംശ�ത്ത പറയാതിരിക്ക.

ഉദാഹരണം:

278. ഈഞങ്ങളാണർത്ഥികൾ, കാര്യ�മാർത്താ-

ലിപ്പാരു മൂന്നിനുമനർത്ഥശാന്തി;

�തല്ലല്ലലില്ലാ�ത്താരു �വല വില്ലാൽ

�ച�യ്യണ്ടതും നിൻ വിരു�തത്ര നന്നു്. —കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ മൂന്നാംപാദത്തിൽ ‘�തല്ലു�പാലും അല്ലലില്ലാത്ത’ എന്നു പറ�യണ്ടതായിരുന്നു.

വാചകങ്ങളായ നാമാദിപദങ്ങളു�ട ന്യൂനതയിൽ ‘ന്യൂനപദം’, �ദ്യാതകങ്ങളായ നിപാതാ

വ്യയപദങ്ങളു�ട അപ്ര�യാഗത്തിൽ ‘അനുക്തവാച്യം’ എന്ന് രണ്ടിനും വിഷയവിഭാഗം.

2.14 പ്രസിദ്ധിഹതം

പ്രസിദ്ധിക്ക് വിരുദ്ധമായത് പ്രസിദ്ധിഹതം. ആനഅമറുക; �കാഴി കൂവുക; പട്ടി കുരയ്ക്കുക

ഇത്യാദിയായ ശബ്ദങ്ങൾക്കും മറ്റും സർവസമ്മതമായുള്ളവ്യവസ്ഥ�യ ലംഘിക്കുന്നിടത്തു്

ഇ�ദ്ദാഷ�മന്നു താൽപര്യം.

ഉദാഹരണം:

279. �പാന്തുന്നൂ �പാത്തിൽ വാഴും കരടികൾ… —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവി�ട ‘�പാത്തു്’ എന്ന ശബ്ദം രന്ധ്രവാചകമായാലും വൃക്ഷ�കാടര�ത്ത അല്ലാ�ത ഗുഹ
�യകുറിക്കുന്നതല്ല. കരടികൾ വാഴുന്നതു് ഗുഹകളിലുമാകുന്നു. പ്രസിദ്ധി വാസ്തവത്തിനു വി
രുദ്ധമായിരുന്നാലുംകൂടി ബലവത്തരയാകുന്നു. അതിനാൽ,

പദ്യം 278. ഇന്ദ്രവചനം കാമ�നാടു്: വില്ലാൽ �ച�യ്യണ്ടതു്—�മാഹനാസ്ത്രം �കാണ്ടു് ശിവചിത്തം ചലിപ്പിക്കുക.

ഞങ്ങൾ = �ദവന്മാർ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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280. മൂക്കു�കാണ്ടു ജലം �കാരു-

ന്നൂക്കനാമിക്കരീശ്വരൻ. —സ്വ.

എന്ന് പ്ര�യാഗിച്ചാലും പ്രസിദ്ധിഹതം ത�ന്ന.

2.15 അസ്ഥാനസ്ഥപദം

പാദങ്ങ�ള �വണ്ടസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് �തറ്റി പ്ര�യാഗിക്കുക.

ഉദാഹരണം:

281. പക്ഷി�ശ്രഷ്ഠൻ ജടായുസ്സിതിനു�ട വലുതായുള്ളശൃംഗത്തിൽ വാണാൻ

ഇ�ക്ഷാണീധ്രച്ചുവട്ടിൽ സുഖ�മാടുമുട�ജ ഞങ്ങളും വാണു മുന്നം. —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവി�ട ‘ഇതിനു�ട’ എന്ന സർവനാമം മുമ്പിലും അത് പരാമർശിക്കുന്ന ‘�ക്ഷാണീധ്ര’�മ

ന്ന നാമം പിമ്പിലും പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

2.16 അവിമൃഷ്ടവി�ധയാംശം

വിധി�ക്കണ്ടതായ ഭാഗ�ത്തപ്രധാനമായി നിർ�ദശിക്കാതിരിക്കുക. വിധി�യപ്ര�ത്യകി

�ച്ചടുത്തു പറയാ�ത അനുവാദ്യ�കാടിയിൽ �ചർക്കുന്നിടത്തു്ഈ �ദാഷ�മന്നർത്ഥം.

ഉദാഹരണം:

282. സ്ഥൂലനിതംബം, ക്ഷീണത-

�കാലും മധ്യം, കനത്ത കുചയുഗളം;

നീളം �പരുകും മിഴിയിവ-

ക�ളഴു�മൻ ജീവനുണ്ടിത വരുന്നു!12 —മാളവികാഗ്നിമിത്രം.

ഇതിൽ സ്ഥൂലമായ നിതംബം എന്നു �വർതിരിച്ച് പ്ര�യാഗി�ക്കണ്ടിയിരുന്നു. സമാസ

ത്തിൽ, വിധി�ക്കണ്ടതായസ്ഥൂലത്വത്തിനു് പ്രാധാന്യമില്ലാ�ത�പായി.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

283. പ്രഥമവിധികുലത്തിലാണു ജന്മം

ത്രിഭുവനസുന്ദരമാം ശരീര�മാർത്താൽ

വിഭവസുഖസമൃദ്ധിയീ, വയസ്സും

നവ,മിനി�യന്തു തപസ്സു�കാണ്ടു �വണ്ടൂ. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ‘വിഭവസുഖത്തിനു് സമൃദ്ധിയുണ്ടു്’ എ�ന്നാ ‘വിഭവസുഖം സമൃദ്ധമാണു്’ എ�ന്നാ

പറഞ്ഞാ�ല സമൃദ്ധിക്കു് പ്രാധാ�ന്യന വി�ധയത്വം സിദ്ധിക്കയുള്ളു. ‘വിഭവസുഖമനല്പമീ

വയസ്സും നവം’ എന്നു പാഠം മാറ്റു�മ്പാൾ �ദാഷം നീങ്ങുന്നു.

12 ‘നീളം �പരുകും മിഴിയിണ-

യിവ�യഴു�മൻ ജീവനുണ്ടിത വരുന്നു’ എന്നു പാഠാന്തരം.

പദ്യം 283. വടുവൃക്ഷത്തിൽ വന്ന ശിവൻ പാർവ്വതി�യാടു �ചാദിക്കുന്നു. ‘യജ്ഞാർത്ഥം ഹി മയാ സൃഷ്ടഃ ഹിമ

വാൻ’ എന്നബ്രഹ്മപുരാണവചനമനുസരിച്ചു് പ്രഥമ�വധസ്സായ ഹിരണ്യഗർഭ�ന്റ പുത്രനാണു് ഹിമവാൻ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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2.17 വിരുദ്ധബുദ്ധിപ്രദം

വായിക്കുന്നവനു് പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ കവി വിവക്ഷിക്കാത്തതായ ദുരർത്ഥ�ത്ത ഉളവാക്കുന്ന

തു്. ഇതിനു് ‘ദുഷ്പ്രതീതി’ എന്നും �പർ പറയും.

ഉദാഹരണം:

284. �കാദണ്ഡഹസ്തനഭിമാനി സു�യാധനാ�ഗ്ര

രാ�ധയശല്യകുരുബന്ധുസമക്ഷമി�പ്പാൾ

കൃഷ്ണാദുകൂലഹരഹൃത്തടമധ്യ�താ ഞാ-

നുഷ്ണം കുടിച്ചു രുധിരം നഖ�രർവിഭിന്ദൻ. — �വണീസംഹാരം.

ഇവി�ട ‘�കാദണ്ഡഹസ്തൻ’, ‘അഭിമാനി’ ഇതു രണ്ടും സു�യാധനനു് വി�ശഷണമായിട്ടാ

ണ് കവി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ‘സു�യാധനാ�ഗ്ര’ എന്നുസമാസിപ്പിച്ചതിനാൽ

അവയ്ക്കു് സു�യാധനനിൽഅന്വയം �താന്നുകയില്ല. ദൂരത്തിരിക്കുന്ന ‘ഞാൻ’ എന്നതി�നാ

ടു് �ചരുന്നതായിട്ടാണു് പ്രതീതി.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

285. ഒ�ട്ട�റ��ാരമാകും ഘടഘടരവ�മാടഗ്രഭാഗങ്ങൾ ചുറ്റി-

�ക്കട്ടീട്ടാടുന്ന ഞാണാൽ നടുവുട�നവളഞ്ഞീടുമിച്ചാപദണ്ഡം

ഒട്ടു�ക്കാന്നായ് ഗ്രസിപ്പാനലറി രസന�യദ്ദംഷ്ട്ര മുട്ടുന്ന മട്ടിൽ

�പ�ട്ടന്നാട്ടിപ്പിളർക്കും വികടയമമുഖ�ത്താടു �നരായിട�ട്ട. —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇവി�ട ‘ചാപദണ്ഡം ഒട്ടു�ക്കാന്നായ് ഗ്രസിക്കും’ എ�ന്ന അർത്ഥം �താന്നുകയുള്ളു. കവി

യു�ട വിവക്ഷയാക�ട്ട ‘ചാപദണ്ഡം (കർത്താവു്) ഒട്ടുക്കു് ( = പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും) ഗ്രസിപ്പാ

നായ് വാപിളർക്കുന്ന യമ�ന്റ മുഖ�ത്താടു് തുല്യമായിത്തീര�ട്ട!എന്നാകുന്നു.

�വ�റവിധത്തിൽ വരുന്നതിന് ഉദാഹരണം:

286. അകാര്യബന്ധു ഭക്തന്മാ-

ർ�ക്കകനദ്വയനവ്യയൻ

ഭവാനീപതിയായീടും

ഭഗവാ�നബ്ഭജിക്കുവിൻ! —സ്വ.

ഇതിൽ അകാര്യബന്ധു കാര്യമു�ദ്ദശിക്കാ�ത ബന്ധുവായവൻ എന്നാണർത്ഥം. എങ്കിലും

അകാര്യത്തിൽ ബന്ധുഎന്ന ദുഷ്പ്രതീതി ദുഷ്പരിഹാര്യമായിരിക്കുന്നു. ‘ഭവാനീപതി’ എന്ന

തും ദുഷ്ടമാകുന്നു. ഭവാ�ന്റ ഭാര്യ ഭവാനീ; ഭവാനിയു�ട പതി എന്നു �ചർക്കു�മ്പാൾ ദുരർ

ത്ഥം �താന്നുന്നു.

2.18 ഭഗ്നപ്രക്രമം

തുല്യരൂപങ്ങളായ വസ്തുക്ക�ളക്കുറിച്ചു് പ്രസ്താവിക്കു�മ്പാൾ ആരംഭിച്ച വാക്യരീതി�യ ഇട

യ്ക്കു് വിടുക�യാആദ്യം എടുത്തപദത്തിനു പകരം പിന്നീടു് പര്യായം ഉപ�യാഗിക്കുക�യാ

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�ചയ്യുന്നിടത്തു്ഈ �ദാഷം. ഏകരൂപമായി പ്രസരിക്കുന്ന പ്രതീതിക്കു് മ�ദ്ധ്യ ഭംഗം മന

സ്സു മടുപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണു് ഇവി�ട �ദാഷബീജം. ഇത് പലവിധമായി വരും.

ഉദാഹരണം:

1. കാട്ടിൽ കൂട്ടുവിളിപ്പതാം…13 നിദർശ�നാദാഹരണം.

ഇതിൽ വിളിപ്പതാം, കാണിപ്പതാം, കർഷിപ്പതാം ഇത്യാദി ഭാവിരൂപങ്ങളു�ട മ�ദ്ധ്യ
ത�ലാടുന്നതാം, നട്ടീടുന്നതാം എന്നു് ര�ണ്ടണ്ണം മാത്രം വർത്തമാനരൂപങ്ങളാക്കിയതിൽ
പ്രക്രമഭംഗം. നട്ടീടുന്നതുമാം എന്നു് ഇട�യ്ക്കാരു ദിക്കിൽ മാത്രം ‘ഉം’ എന്നസമുച്ചയം �ചർ
ത്തതിൽ �വ�റയും ഒരു പ്രക്രമഭംഗമുണ്ടു്.

287. 2. വദനം പ്രസാദസദനം,

സദയം ഹൃദയം സുധാസമം വാക്യം;

കരണം പ�രാപകരണം,

പറയുന്നിവ പുരുഷ�ന്റ പാരമ്യം. —സുഭാ. രത്നാ.

ഇതിൽ വി�ശഷണവി�ശഷ്യങ്ങൾക്ക് ക്രമ�ത്തറ്റു്.

288. 3. കർണ്ണൻ ത്വക്കും, മാംസം

ശിബിയും, ജീമൂതവാഹനൻ പണ്ടു്

ജീവ�ന, യസ്ഥി ദധീചിയു-

�മകി; മഹാത്മാക്ക�ളന്തു നല്കില്ല. —സുഭാ. രത്ന.

ഇതിൽ കർത്തൃകർമ്മങ്ങ�ളയും ‘ഉം’ എന്ന സമുച്ചയ�ത്തയും ക്രമം കൂടാ�ത പ്ര�യാഗിച്ചി
രിക്കുന്നു. ‘ഏകി’ എന്നതിനു് എതിരായി ‘നൽകില്ല’ എന്നപര്യായപ്ര�യാഗത്തിൽ മ�റ്റാ
രുവിധം പ്രക്രമഭംഗം.

289. 4. കുട്ടിക്കു ബാല്യമതിൽ �വണ്ട വി�വക�മകി-

പ്പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുവതിനും ദയിത�ന്റ കാര്യം

ഇഷ്ടാനുസാരമഖിലം നിറ�വറ്റുവാനും

മട്ടാർന്ന വാണികളിൽ വിദ്യ വി�ശഷ�ഹതു. —സുഭാ. രത്ന.

ഇവി�ട ‘പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുവതിനും’ എന്ന് ആദ്യം താദർത്ഥ്യം കുറിപ്പാൻ ചതുർത്ഥി പ്ര�യാ
ഗിച്ചിട്ടു് പിന്നീടു് ‘നിറ�വറ്റുവാനും’ എന്നു് പിൻവിന�യച്ചം ഉപ�യാഗിച്ചതു് ശരിയായില്ല.

290. 5. താപം തീ�രശ്ശമിച്ചു, തരണി ജലധിയിൽ �ചന്നു താ�ന പതിച്ചൂ

ദീപം പാരം ജ്വലിച്ചു, ദിശിദിശി ശശിബിംബം പ്രകാശിച്ചുദിച്ചൂ

ചാപല്യത്തിന്നുറച്ചൂ ചടുലനയനമാർ ഭൂഷണൗഘം ധരിച്ചൂ

ശ്രീപത്മ�ത്ത ത്യജിച്ചൂ, ചിത�മാടു സമയം സായ�മവം ഭവിച്ചൂ. — ഭഗവദ്ദൂത്.

ഇതിൽ മൂന്നാംപാദത്തിൽ മാത്രം രീതി മാറി�പ്പായി. പ്രക്രമബലത്താൽ ഭൂഷണൗഘം

(കർത്താവ്) എന്തി�ന�യാ ധരിച്ചു എന്നർത്ഥം �താന്നി�പ്പാകുന്നു.

13 42-ആം പദ്യം �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



ഭാഷാഭൂഷണം 133

“നിൻ �നത്രത്തിനു തുല്യമാം കുവലയം”14 —പ്രതീ�പാദാഹരണം.

ഇതിൽ കർത്തരിപ്ര�യാഗങ്ങളു�ട മ�ദ്ധ്യ രണ്ടാംപാദത്തിൽ മാത്രം കർമ്മണിപ്ര�യാഗം.

ഇതു�പാ�ല �വ�റയും പ്രകാര�ഭദങ്ങൾഊഹിച്ചു�കാൾക.

2.19 അക്രമം

നിപാതങ്ങൾഅടുത്തിരിക്കുന്നപദത്തി�ലഅന്വയിക്കൂ. അവ�യക്രമംമാറ്റി പ്ര�യാഗിക്കു

ന്നിടത്തു്ഈ �ദാഷം.

ഉദാഹരണം:

291. ഇന്നി�സ്വരമ�യ! കളിക്കുക ചിരി�ച്ച�ന്നാതുമാളീജനം

ത�ന്നക്കണ്മുന�കാണ്ടടിക്കുമഗജാ പാലിക്കണം നിങ്ങ�ള.

ഇവി�ട ‘എന്ന്’ എന്ന നിപാതം ‘ചിരിച്ച്’ എന്നതിനു മുൻപിൽ പ്ര�യാഗി�ക്കണ്ടതായിരു

ന്നു. ‘എന്നു ചിരി�ച്ചാതി’ എന്നാണ് വിവക്ഷിതാർത്ഥം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

292. ശുശ്രൂഷ�ചയ്വാനുമ കാത്തുനിൽക്കു-

�ന്നന്നാശു കൂപ്പീട്ടറിയിച്ചു നന്ദി

ഭ്രൂ�ക്ഷപമാകു�ന്നാരനുജ്ഞവാങ്ങി

പ്ര�വശവും നൽകിയിവൾക്കു �വഗാൽ. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ‘പ്ര�വശം നൽകയും �ചയ്തു’ എന്ന് ക്രിയകൾക്കാണ് സമുച്ചയം വിവക്ഷിതം.

3 അര്ത്ഥ�ദാഷങ്ങൾ

അനന്തരം അർത്ഥ�ദാഷങ്ങ�ള പരിഗണിക്കുന്നു.

127. അപുഷ്ടം വ്യാഹതം മിശ്രം
സാകാംക്ഷമനവീകൃതം

പുനരുക്തം വി�ശഷാദി-

പരിവൃത്തവുമിങ്ങ�ന

മുൻ�ചാ�ന്നാരശ്ലീലാദിക്കു

പുറ�മ വാക്യ�ദാഷമാം.

14 14-ആം പദ്യം �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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അപുഷ്ടം മുതലായഏ�ഴണ്ണംഅർത്ഥത്തിനുമാത്രംസംഭവിക്കുന്ന �ദാഷങ്ങൾ. ‘വി�ശഷാ

ദിപരിവൃത്തം’ എന്നിടത്തു് ആദിശബ്ദത്തിൽ സാമാന്യം, നിയമം, അനിയമം ഇവ�യ ഗ്ര

ഹി�ക്കണ്ടതാകുന്നു. അതിനാൽ വി�ശഷപരിവൃത്തം, സാമാന്യപരിവൃത്തം, നിയമപരിവൃ

ത്തം, അനിയമപരിവൃത്തം എന്നു പരിവൃത്തങ്ങൾ നാലു്. ഇങ്ങ�നആ�ക അർത്ഥ�ദാഷ

ങ്ങൾ പത്തു്. ഇവകൂടാ�ത മുമ്പു പദവാക്യങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള �ദാഷങ്ങളിൽ അശ്ലീലാ

ദി പലതും അർത്ഥത്തിനും സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ അവ�യയും കൂടി �ചർത്തു�കാള്ളണ

�മന്നർത്ഥം. അശ്ലീലാദിയാവിതു് — അശ്ലീലം, ക്ലിഷ്ടം, അക്രമം, ഗ്രാമ്യം, സന്ദിഗ്ദ്ധം, പ്ര

സിദ്ധിഹതം, അപദസ്ഥപദം (അ�ല്ലങ്കിൽഅപദയുക്തം), വിരുദ്ധമതികാരി (അ�ല്ലങ്കിൽ

പ്രകാശിതവിരുദ്ധം), അവിമൃഷ്ടവി�ധയം (അ�ല്ലങ്കിൽ വിധ്യയുക്തം; ഇതിൽഅനുവാദയു

ക്തം കൂടി�ച്ചർക്കാം), സമാപ്തപുനരാത്തം ഇവയാകുന്നു. പദത്തിൽമാത്രം സ്പർശിക്കുന്നതു്

പദ�ദാഷം; വാക്യ�ത്ത ബാധിക്കുന്നതു വാക്യ�ദാഷം; പദവും വാക്യരീതിയും �ഭദ�പ്പടു

ത്തിയാലും �പാകാത്തത് അർത്ഥ�ദാഷം എന്നുള്ളതാരതമ്യം ഓർത്തു�കാണ്ടു് ഇവഅർ

ത്ഥ�ദാഷങ്ങളായി വരുന്നതിനു സ്വയ�മ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ�ലാചിച്ചു �കാൾക. അപു

ഷ്ടാദി പത്തുകൾക്കു മുറയ്ക്കു ലക്ഷണവും ഉദാഹരണവും.

3.0.1 അപുഷ്ടം

നിഷ്പ്ര�യാജന�മാ അന്യഥാസിദ്ധ�മാ ആയതു്.

ഉദാഹരണം:

293. നീരുൾ�ക്കാ�ണ്ടാരു കാർ�കാണ്ടൽ

നിരാലംബനമായിടും

വാനത്തിതാ വിളങ്ങുന്നു

മാനം വിടുക മാനിനി! —സ്വ.

ഇവി�ട ‘നിരാലംബനമായിടും’ എന്ന വാനി�ന്റ വി�ശഷണത്താൽ ‘കാർ�കാണ്ടൽ വിള
ങ്ങുന്നു’ എന്നപ്രതിപാദ്യവസ്തുവിന് ഒരു ഫലവും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അതു നിഷ്പ്ര

�യാജനം. �മഘം കറുക്കുന്നതു നീരുൾ�ക്കാണ്ടിട്ടാകയാൽ ‘കാർ�കാണ്ടലി’ന് ‘നീരുൾ
�ക്കാണ്ട’ എന്ന വി�ശഷണം അന്യഥാ സിദ്ധം. ‘വാചം ബഭാ�ഷ’, ‘വാണീമഭാണിൽ’
(ആട്ടക്കഥകളിൽ), ‘മനസ്സു�കാണ്ടു വിചാരിച്ചു’ ‘കണ്ണു�കാണ്ടു കണ്ടു’ ഇത്യാദി പ്ര�യാഗ

ങ്ങൾഈ �ദാഷത്തിനു മു�ഖ്യാദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ വാക്ക്, മനസ്സ് മുതലായ
തിനു വല്ല വി�ശഷണവും �ചർക്കുന്നതിനു�വണ്ടി അവ�യ എടുത്തുപറയുന്നപക്ഷം യാ
�താരു �ദാഷവുമില്ല. എങ്ങ�ന —

294. ശുചാന്ധമാം മനം�കാണ്ടു

വിചാരിച്ചിട്ടരക്ഷണം

കർക്കശാക്ഷരമായീടും

വാക്യ�മാന്നവ�നാതിനാൻ. —സ്വ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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3.0.2 വ്യാഹതം

ഒരു വസ്തുവിനു് ആദ്യം ഉല്കർഷ�മാ അപകർഷ�മാ പറഞ്ഞിട്ടു് ഉടൻത�ന്നഅതിനു �ന�ര

മറിച്ചു് അപകർഷ�മാ ഉല്കർഷ�മാ പ്രതിപാദിക്ക ഇത്യാദിമട്ടിൽ പരസ്പരവി�രാധമുള്ളതു്.

ഉദാഹരണം:

295. നന്നായ് പാരിൽ ജയിക്കു�ന്നാരു ശശികല �താട്ടുള്ള വസ്തുക്ക�ളാ�രാ-

ന്നിന്നു�ണ്ടറ്റം സ്വ�ത രമ്യത�യാടുമവയുല്ക്കണ്ഠ �ചർക്കുന്നുമുണ്ടു്;

എന്നാലീയുള്ളവന്നീഭുവനമതില�ഹാ! �ലാചന �ജ്യാത്സ്നയാമ-

ക്കന്യാവിൻ കാഴ്ച�യാ�ന്ന �കാടി�യാരു മഹമാകുന്നതിജ്ജന്മ�മല്ലാം —മാലതീമാധവം.

ഇവി�ട പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല, ചന്ദ്രിക മുതലായ�തല്ലാം തനിക്കു നിസ്സാരങ്ങളാ

�ണന്നുപറഞ്ഞിട്ടു് ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ‘�ലാചന�ജ്യാത്സ്നയാമക്കന്യാവിൻ’ എന്ന് ഉല്കർഷ

ത്തിനു�വണ്ടി അവ�ള �ജ്യാത്സ്നയായിട്ടു രൂപണം �ചയ്തതിനാൽ പരസ്പരവി�രാധം.

3.0.3 മിശ്രം

നല്ലതും ചീത്തയും കൂട്ടിക്കലർത്തുക. ഇതിനു ‘സഹചരഭിന്നം’ എന്നാണു പഴയ�പർ.

ഉദാഹരണം:

296. വിനയം�കാണ്ടു വിദ്വാനും

വ്യസനം�കാണ്ടു മൂർഖനും

പ്രതാപം�കാണ്ടു രാജാവും

പ്രകാശിച്ചീടു�മ ഭൃശം. —സ്വ.

ഇതിൽ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ വിനയപ്രതാപങ്ങളു�ട മ�ദ്ധ്യ നികൃഷ്ടമായ വ്യസന(ദ്യൂതാ

ദി)�ത്തയും വിദ്വാൻ, രാജാവു് ഇവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ മൂർഖ�നയും �ചർത്തതു �ദാഷം;

ഉത്കൃഷ്ടനികൃഷ്ടങ്ങ�ള ഒന്നു�പാ�ല ഭാവിച്ചതായുള്ള പ്രതീതി ദൂഷകതാബീജം.

4 സാകാംക്ഷം

ആകാംക്ഷ ശമിക്കാത്തത്.

ഉദാഹരണം:

297. പരിഭവഭയാ�ദ്യനായുക്തം ഗൃഹീതമതായി നീ-

�യാരു �പാഴുതിലും യന്മാഹാത്മ്യാൽ പിഴച്ചതുമില്ല നീ

പരിഹൃതമതായ് �തനാദ്യ ത്വം സുതവ്യസനത്തിനാൽ

പരിചിതമഥാപി ത്വാം ശസ്ത്ര! ത്യജിച്ചിടുമിന്നു ഞാൻ. — �വണീസംഹാരം.

പദ്യം 297. �യന (യാ�താരു �ദ്രാണനാൽ) പരിഭവഭയാൽ (�താൽക്കരു�തന്നുകരുതി) അയുക്തമപി (കുലവി

രുദ്ധമായിട്ടു�പാലും) നീ ഗൃഹീതമതായി (നി�ന്ന ക�യ്യറ്റു). യന്മാഹാത്മ്യാൽ (ഏ�താരു �ദ്രാണ�ന്റ മാഹാ

ത്മ്യത്താൽ) നീ ഒരു�പാഴുതിലും പിഴച്ചതുമില്ല. �തന (ആ �ദ്രാണനാൽ). സുതവ്യസനത്തിനാൽ (അശ്വ

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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പിതൃവധം �കട്ടു വ്യസനിക്കുന്ന അശ്വത്ഥാമാവി�ന്റ ഈ വാക്യത്തിൽ താൻ ശസ്ത്രം ത്യ

ജിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം സ്പഷ്ടമാകാത്തതിനാൽ ആകാംക്ഷയ്ക്കു പൂർത്തിവരുന്നില്ല. ഈ

മാതിരിയിൽ �ഹതുവിൽ ആകാംക്ഷയുള്ളതു് ‘നിർ�ഹതു’, �ഹതു�വാഴി�കയുള്ളതിൽ

ആകാംക്ഷ ശമിക്കാത്തതു് ‘സാകാംക്ഷം’ എന്നാണു പൂർവാചാര്യന്മാരു�ട മതം.

5 അനവീകൃതം

‘നിർ�ഹതു’

ഭംഗികൾ മാറ്റി പുതുപ്പിക്കാ�ത ഒ�ര മട്ടിൽ നീ�ളത്തുടരുന്നത്.

ഉദാഹരണം:

298. എ�പ്പാതു�മ ഭാനു ര�ഥ ചരിക്കു-

�ന്ന�പ്പാതു�മ വായു ചലിച്ചിടുന്നു

എ�പ്പാതു�മ ക്ഷ്മാമുരഗം വഹിക്കു-

�ന്ന�പ്പാതു�മ ഭൂപനുമുണ്ടു ഭാരം. —സ്വ.

ഇതിൽ ഉപമാനവാക്യങ്ങൾ മൂന്നിനുമുള്ളഐകരൂപ്യം സഹൃദയർക്കു ഹൃദ�യാ�ദ്വജകമാ
യിരിക്കുന്നു. ഈഅർത്ഥം ത�ന്ന,

299. തുരംഗമാൻ �ചർത്തുസകൃദ്ര�ഥ രവിർ-

നിരന്തരാരബ്ധഗതിഃ സദാഗതിഃ

ഭരം ധരിക്കുന്നു ഭുവഃ സദാ ഫണീ

ധുരം വഹിക്കും നൃപതിക്കുമിക്രമം. — ഭാഷാശാകുന്തളം.

എന്നു �ഭദ�പ്പടുത്തിയാൽ നവീകൃതമായി പ്രകാശിക്കും.

6 പുനരുക്തം

ഉക്ത�ത്തആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ‘പുനരുക്തം’. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമാ�യാ വാക്യാർത്ഥനി

ഷ്ഠമാ�യാ വരാം.

ആദ്യ�ത്തതിന് ഉദാഹരണം:

300. കഷ്ടം! മര്യാദ �കവിട്ടിഹ ഗുരുവരനിൽ �ചയ്തിടും പാപകൃത്യം

ദുഷ്ടന്മാരാം ഭവാന്മാരനുമതി�യാടു പാർത്തീല�യാ നിസ്ത്രപന്മാർ?

�പ�ട്ടന്നാ നിങ്ങ�ളല്ലാവ�രയുമിഹ ര�ണ കൃഷ്ണ�നാന്നിച്ചിദാനീം

ദിഷ്ടാന്തം �ചർത്തു രക്തക്കുരുതിബലി ദിശാ�ദവികൾ�ക്കകു�വൻ ഞാൻ.

— �വണീസംഹാരം.

ത്ഥാമാവു �കാല്ല�പ്പട്ടു എന്നു �കട്ടു്). പരിഹൃതമതായി (ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടു). പരിചിതമഥാപി (എനിക്കുസുപ

രിചിതനാ�ണങ്കിലും) ശസ്ത്ര! (അല്ല�യാ ആയുധ�മ) ത്വാം (നി�ന്ന) ത്യജിക്കുന്നുഎന്നു് അർത്ഥ�യാജന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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അല്ല�യാ യുധിഷ്ഠിര! സാത്യ�ക! ഭീമ! കൃഷ്ണ! എന്നു് കൃഷ്ണ�നക്കൂടി പ്ര�ത്യകം സം�ബാ

ധന �ചയ്തിട്ടു് പറയുന്ന ഈ അശ്വത്ഥാമവാക്യത്തിൽ ‘നിങ്ങൾ’ എന്നതിൽ കൃഷ്ണൻകൂടി

ഉൾ�പ്പട്ടു�പായതിനാൽ ‘കൃഷ്ണ�നാന്നിച്ചു്’ എന്നതു് പുനരുക്തം.

രണ്ടാമ�ത്തതിനു് ഉദാഹരണം:

301. വി�വകമില്ലായ്കില�നകമാപ-

�ത്തവന്നുമുണ്ടാമവനീതലത്തിൽ

അകാര്യവും കാര്യവുമിന്ന�തന്ന-

�താർക്കുന്നവൻത�ന്ന വിപദ്വിദൂരൻ. —സ്വ.

ഇതിൽ പൂർവ്വാർദ്ധത്തി�ന്റയും ഉത്തരാർദ്ധത്തി�ന്റയും വാക്യാർത്ഥം പര്യവസാനത്തിൽ

ഒന്നുത�ന്ന.

7 വി�ശഷപരിവൃത്തം

വി�ശഷം �വണ്ടിടത്തു് സാമാന്യം പറയുന്നതു്.

ഉദാഹരണം:

302. അർദ്ധരാത്രിസമയത്തിലുമില്ലി-

പ്പട്ടണത്തിലഭിസാരികന്മാർക്ക്

തീ�ച്ചടിച്ഛടതഴച്ചിടുമച്ഛ-

ജ്വാലയാൽ തിമിരബാധയ�ശഷം —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ‘ദുർദ്ദിനാർദ്ധനിശയിങ്കലും’ എന്നു് രാത്രിവി�ശഷം പറ�യണ്ടതാണു്. നിലാ�വാ

നക്ഷത്ര�വളിച്ച�മാ ഉള്ള രാത്രികളിൽ തിമിരബാധയ്ക്കു് പ്രസക്തിയില്ല�ല്ലാ!

8 സാമാന്യപരിവൃത്തം

സാമാന്യം �വണ്ടിടത്തു് വി�ശഷം പറക.

ഉദാഹരണം:

303. അ�ല്ല സമുദ്ര! മഹിതം മണിജാല�മല്ലാം

ക�ല്ലാലതീവ്രഹതി�കാണ്ടവമാനിയായ്ക;

ഉല്ലാസ�മറു�മാരു കൗസ്തുഭകാരണത്താൽ

മല്ലാരിയും നിജകരം ത്വയി നീട്ടിയി�ല്ല? —സ്വ.

പദ്യം 302. ഹിമവാ�ന്റ രാജധാനിയായഓഷധിപ്രസ്ഥത്തി�ന്റ വർണ്ണന. തീ�ച്ചടി–രാത്രിയിൽ �വളിച്ചം �പാ

ഴിക്കുന്ന ഒരുതരം �ചടി. തിമിരബാധ–ഇരുട്ടി�ന്റ ശല്യം. വൃത്തിയിൽ പറയുന്ന ‘ദുർദ്ദിനാർദ്ധനിശയ്ക്കു്’ �മഘ

ച്ഛന്നമായ ദിവസത്തി�ന്റ അർദ്ധരാത്രി എന്നർത്ഥം.
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ഇവി�ട ‘കൗസ്തുഭം’ എന്ന രത്നവി�ശഷ�ത്ത എടുത്തുപറഞ്ഞതു് ശരിയായില്ല. കൗസ്തു

ഭം മാത്രം ഉപകരിച്ചതു�കാണ്ടു് �ശഷമുള്ളതി�ന അവമാനിച്ചു കൂ�ടന്നു വരുന്നതല്ല�ല്ലാ!

അതിനാൽ ‘ഉല്ലാസ�മറുമതി�ലാന്നു നിമിത്തമായി’ എന്ന് സാമാന്യമായിപ്പറ�യണ്ടതാ

ണു്.

9 അനിയമപരിവൃത്തം

നിയമം �വണ്ടാത്തിടത്തു് അതു �ചയ്യുന്നതു്.

ഉദാഹരണം:

304. വദനം ചന്ദ്രകാന്തം താൻ

പാദ�മാ പത്മരാഗമാം

പ്രതാപം സൂര്യകാന്തം �ത

രത്നരൂപൻ ഭവാൻ നൃപ! —സ്വ.

ഇവി�ട ‘ചന്ദ്രകാന്തം താൻ’ എന്ന നിയമം അനാവശ്യകം.

10 സനിയമപരിവൃത്തം

നിയമം �വണ്ടിടത്തു് അതു �ചയ്യാതിരിക്കുന്നതു്.

ഉദാഹരണം:

305. കരം ഗ്രഹിച്ചൻ�പാടു രാഗ�മറി-

വരുംവിധം ലാളന �ചയ്തുനിത്യം

പ്ര�ജാദയത്തിൽ തുനിയാതിരിക്കും

പ്ര�ജശ്വരൻ ഭൂവിനു ശബ്ദഭർത്താ. —സ്വ.

ഇതിൽ ശബ്ദം�കാണ്ടുമാത്രം ഭർത്താ�വന്നു് നിയമം �വണ്ടതാണു്. അതിനാൽ ‘ഭൂപതി

ശബ്ദമ�ത്ര’ എന്നു് പാഠം ആക്കണം.

11 അലങ്കാര�ദാഷങ്ങൾ

128. അലങ്കാരത്തി�ല�ദ്ദാഷ-

മിവയിൽത്ത�ന്നയുൾ�പ്പടും.

ഇ�ച്ചാന്ന പദവാക്യാർത്ഥ�ദാഷങ്ങളിൽഅന്തർഭവിക്കാ�തഅലങ്കാര�ദാഷങ്ങൾ �വ�റ

ഒരുവകയായിട്ടില്ല. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ സാമ്യമൂലാലങ്കാരങ്ങളിൽ (a) സാധാരണ ധർമ്മ

ത്തിനു് അപ്രസിദ്ധി; (b) ഉപമാനത്തിനു് അസംഭവം. അതിനുത�ന്ന, (c) ജാതി (d) പ്ര

മാണങ്ങളിൽ (1) ആധിക്യ (2) ന്യൂനതകൾ; അർത്ഥാന്തരന്യാസത്തിൽ (e) ഉൽ�പ്രക്ഷി

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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തമായ വി�ശഷത്തി�നാ സാമാന്യത്തി�നാ സമർത്ഥനം. ഇത്യാദികൾ ‘അനുചിതാർ

ത്ഥ’ത്തി�ന്റ വക�ഭദങ്ങളാകുന്നു.

ക്ര�മ�ണാദാഹരണങ്ങൾ:

306. (a) സ്പഷ്ടാർത്ഥരശ്മി�യാടു കാവ്യശശീ വിഭാതി.

ഇതിൽആഹ്ലാദകത്വം എന്നസാധാരണധർമം അപ്രസിദ്ധം.

306. (b) �ച�ലാത്ത �ചന്തളിരിൽനിന്നുളവായ നല്ല

മുല്ലപ്രസൂനമതി�നാടു സമം സ്മിതം �ത.

306. (c) ചണ്ഡൻ ചണ്ഡാള�ന�പ്പാ�ല

ശണ്ഠയിൽ പാണ്ഡുനന്ദനൻ.

306. (d2) വന്മലയ്ക്കുള്ള ശിഖരം

വല്മീക�മ്പാ�ലയുന്നതം.

306. (c2) നീലകണ്ഠൻബർഹിയിവൻ

നീല�ലാഹിതതുല്യനാം.

306. (d1) ആഴി�പാ�ല വിളങ്ങുന്നി-

താഴ�മറുന്ന വൻകുഴി.

306. (e) കാക്കുന്നിവൻ കതിരവ�ന്റ കരപ്രഹാരം

�പടി�ച്ചാളിച്ചു ഗുഹ�യറിടുമന്ധകാരം

�സ്നഹിച്ചിടുന്നിഹ മഹത്തുക്കളാശ്രയിച്ചാൽ

കൂ�റാടു സത്തിലുമസത്തിലു�മാന്നു�പാ�ല. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ഹിമവാൻ ഗുഹകളിൽ അന്ധകാര�ത്ത സൂര്യനിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു എന്നതു

കവി ഉൽ�പ്രക്ഷ�കാണ്ടു് ചമച്ച�ത ആകുന്നുള്ളു. അതി�ന പിന്നീടു സമർത്ഥിക്കാൻ പു

റ�പ്പടുന്നതിനാവശ്യമില്ല.

ഉപമയിൽ സാധാരണധർമ്മത്തിനു് ആധിക്യം ‘അധികപദത്തിനും’ ന്യൂനത ന്യൂനപദ

ത്തിനും ഉദാഹരണമാകു�മന്നു് സ്പഷ്ടം. 15

(1) സമാ�സാക്തിയിൽ വി�ശഷണസാമ്യത്താൽ അപ്രകൃതാർത്ഥത്തിന് പ്രതീതി വരു

ന്നതായിരി�ക്ക അതി�ന ശബ്ദം�കാണ്ട് പറകയും(2) അപ്രസ്തുതപ്രശംസയിൽ വ്യഞ്ജന

�കാണ്ട് പ്രകൃതത്തിന് സ്ഫൂർത്തി വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതി�ന എടുത്തു പറകയും പുനരു

ക്തത്തിൽ �ചരും.

15 ഉദാ:

ആഭയാലമ്പിളി�ക്കാപ്പം

�ശാഭിക്കുന്നയി! നിൻമുഖം

അതു�കാണ്ടപരാസ്യങ്ങ-

ളംബുജാതങ്ങൾ�പാ�ലയായ്.

പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ‘ആഭാ’, അധികപദം. ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ‘കൂമ്പുന്നു’എന്നുപറയാത്തതിനാൽ �ശാഭിക്കുന്നു

എന്നു ത�ന്ന �താന്നി�പ്പാകാനിടയുണ്ടു്. അതിനാൽ ‘ന്യൂനപദം’.
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ഉദാഹരണം:

307. (1) വ്യയിച്ചുതീർന്നു വസു�വന്നു കാൺക�വ

സുരക്തനായ് താനമരുന്ന സൂര്യ�ന

നിജാങ്കണത്തിന്നു പുറത്തിറക്കിനാൾ

പ്രതീചിയാം �വശ്യ വിശങ്ക�യന്നി�യ. —സ്വ.

ഇവി�ട സമാ�സാക്തിബലത്താൽ പ്രതീചിക്കു് �വശ്യാത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ‘പ്രതീ
ചിയാം�വശ്യ’ എന്ന രൂപകത്തിൽ പൗനരുക്ത്യം.

308. (2) പക്ഷിക്കുള്ള വിരുന്നിൽ വന്ന മശകന്നഗ്രാസനം വാര്യ�മാ?

രത്നത്തിൻ ഗണനത്തിലഭ്രമതിനുംസ്ഥാനം കിടയ്ക്കും ധ്രുവം;

�തജസ്വിയ്ക്കവകാശമുള്ളതിൽ വിടാ മിന്നാമിനു�ങ്ങാന്നു�മ;

ജാത്യുത്കർഷമപൗരുഷപ്രഭുത�പാൽ നിസ്സാരമാം നിർഗ്ഗുണം. —സ്വ.

ഇവി�ട പാദത്രയത്തി�ല അന്യാപ�ദശം�കാണ്ട് അപൗരുഷനായ പ്രഭുവി�ന്റ നിസ്സാര

തയാകുന്നപ്രകൃതത്തിനു് വ്യക്തി16 ഇരി�ക്ക ഉപമ�കാണ്ടു് അതു വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു് പുനരു

ക്തം. ഉപമയിൽസാധാരണമായ വി�ശഷണത്തിനു് ഉപമാ�നാപ�മയങ്ങളിൽ (1) ലിംഗ

(2) വചന�ഭദം പ്രക്രമഭംഗമാകും.

ഉദാഹരണം:

309. (1) ‘ ഇന്ദീവരാക്ഷിനിൻ വക്ത്രം സുന്ദരം ചന്ദ്ര�നന്ന�പാൽ’.

ഇവി�ട ‘വക്ത്രം സുന്ദരം’, ‘ചന്ദ്രൻ സുന്ദരൻ’, എന്ന് ലിംഗ�ഭദം.

310. (2) ‘പല്ലവാധരി! നിൻ പല്ലു മുല്ല�മാട്ടുകൾ�പാൽ സിതം’.

ഇവി�ട ‘പല്ല് സിതം’; ‘മുല്ല�മാട്ടുകൾ സിതങ്ങൾ’ എന്ന് വചന�ഭദം.

ഇത്യാദി �വ�റയും ഊഹിക്കുക.

ഇനി �ദാഷങ്ങൾക്കു ചി�ലടത്ത് അനിത്യത ഉള്ളതി�ന എടുത്തുകാണിക്കുന്നു:

12 അനിത്യ�ദാഷങ്ങൾ

129. രസക്ഷതികരം �ദാഷം;
രസക്ഷതി വരായ്കി�ലാ

പദ്യം 307. വ്യയിക്കുക = �ചലവഴിക്കുക. വസു = കിരണം (സ്വ�ത്തന്നും). സുരക്തൻ = ചുവന്നനിറമുള്ളവൻ.

(അനുരക്ത�നന്നും). പ്രതീചി = പടിഞ്ഞാ�റദിക്കു്. വിശങ്ക = ശങ്ക.

പദ്യം 308. പക്ഷി�ക്കാരു വിരുന്നു വച്ചാൽ അതിൽ �കാതുകിനും ഇരിപ്പിടം �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. രത്ന�ത്ത

ഗണിക്കു�മ്പാൾ അഭ്രവും വകയിൽ�പ്പടും. �തജസ്സുള്ളവയു�ട കൂട്ടത്തിൽ മിന്നാമിനുങ്ങുമുണ്ടു്. നിർഗ്ഗണമായ

ജാത്യുൽക്കർഷം അപൗരുഷപ്രഭുത�പാ�ല നിസ്സാരമാണു്.

16 വ്യഞ്ജന.
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വിഷൗഷധന്യായവശാൽ

�ദാഷ�മല്ലാമ�ദാഷമാം.

രസ�ക്കടുളവാക്കുന്നതാണു് �ദാഷം; �ദാഷങ്ങളിൽ ഒന്നി�ന്റ ലക്ഷണമിരുന്നാലും ഒരിട

ത്തു് പ്രകരണാദിമാഹാത്മ്യത്താൽ ആ രസ�ക്കടു് �താന്നാത്തപക്ഷം അവി�ട �ദാഷമു

ള്ളതായി വിചാരിച്ചുകൂടാ; വിഷം ചില�പ്പാൾഔഷധമാകുന്നതു�പാ�ല എന്നു് ദൃഷ്ടാന്തം.

ഈ സാമാന്യവിധിപ്രകാരം �ദാഷം ചി�ലടത്തു് ഉദാസീനമായും ചി�ലടത്തു് പ്രത്യുത ഗു

ണമായും വരു�മന്നു കാൺക. മാർഗപ്രദർശനത്തിനായി ചില അപവാദസ്ഥലങ്ങ�ള ചൂ

ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

130. ഉദ്ധതം വസ്തു �ചാല്ലു�മ്പാൾ,

ക്രുദ്ധ�ന്റ വചനത്തിലും,

ബീഭത്സരൗദ്രങ്ങളിലും,

ദുശ്ശ്രവം ഗുണമായ് വരും.

ഇതി�ലല്ലാം ബന്ധപാരുഷ്യം �ശാഭാകരമാകയാൽ ‘ദുശ്ശ്രവം’ അതി�ന ബല�പ്പടുത്തുക

�യ ഉള്ളു എന്ന യുക്തിയാൽ അതിനു് ഗുണത്വം. ഉദാഹരണങ്ങൾ സ്വയം ഊഹിച്ചു�കാ

ള്ളുക. ഇതുകൂടാ�ത മുൻ�ചാന്ന ദുശ്ശ്ര�വാദാഹരണം ഒരു �വയാകരണൻ ത�ന്റ സാ

മർത്ഥ്യം കാണിപ്പാൻ �വണ്ടി പറയുന്ന വാക്യമാ�ണങ്കിൽ അതിൽ ‘കല്പിപ്പതു’ എന്നതു്

ഗുണമായിത്ത�ന്ന ഇരിക്കും.

131. ഗ്രാമ്യാശ്ലീലാപ്രയുക്തങ്ങൾ
നീചപാ�ത്രാക്തിയിൽ ഗുണം.

മാർത്താണ്ഡവർമ്മഎന്നആഖ്യായികയിൽശങ്കുവാശാ�ന്റയുംസുന്ദരയ്യ�ന്റയും മറ്റും വാക്കു

കൾ ഉദാഹരണം. ഇവി�ട �ദാഷം വക്തൃതാദാത്മ്യ�ബാധം ഉളവാക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്ക

യാൽ ഗുണമായിച്ചമയുന്നു.

132. അപുഷ്ടാർത്ഥാപ്രയുക്തങ്ങൾ
�ശ്ലഷത്തിൽ �ദാഷമായിടാ.

�ശ്ലഷസമ്പാദനത്തിനു് ഉപ�യാഗ�പ്പടുന്നതിനാൽ �ദാഷ�കാടിയിൽ �ചരാ�ത ഉദാസീ

നമായിരിക്കു�മന്നർത്ഥം. �ശ്ലഷപ്രകരണത്തിൽ �കാടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ ‘പുഷ്ട

വനാന്തവിലാസം’ എന്നത് ‘അപുഷ്ടത്തിനും’ ‘കമലം’ ‘അപ്രയുക്തത്തിനും’ ഉദാഹരണം.

133. അപ്രതീതം പദം �കാള്ളാം
ശാസ്ത്രീയപ്രകൃതങ്ങളിൽ
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പ്രകരണൗചിത്യത്താൽ �ദാഷാഭാവം. അദ്ധ്യാത്മരാമായണാദിയി�ല ഈശ്വരസ്തുതിക

ളിൽ സാംഖ്യ�വദാന്താദിശാസ്ത്രീയ ശബ്ദബാഹുല്യം.

ഉദാഹരണം:

134. (a) വിസ്മയാദി വികാരത്തിൽ

(b) ലാടാനുപ്രാസ�മന്നതിൽ

(c) അർത്ഥാന്തരസംക്രമിത-

വാച്യമാം ധ്വനിയിങ്കലും

(d) വിധിച്ചനുവദിക്കുന്ന-

�പാതുമുക്തപദം ഗുണം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

(a) വിസ്മയം, വിഷാദം, �ദന്യം, ദയ, പ്രസാദനം മുതലായതു് വിസ്മയാദിവികാരം.

311. ചിത്രം ചിത്രം ധരണിയിലിതാ കാൺക സമ്പൂർണചന്ദ്രൻ.

(b) ലാടാനുപ്രാസം.

312. നരന്നു ഭാഗ്യമു�ണ്ടങ്കിൽ

കുലശീലാദി�യന്തിനു്?

നരന്നു ഭാഗ്യമി�ല്ലങ്കിൽ

കുലശീലാദി�യന്തിനു്?

(c) അർത്ഥാന്തരസംക്രമിതം.

313. വസന്തമാം കാലമണഞ്ഞിടു�മ്പാ-

ളക്കാക്ക താൻ കാക്ക, പികം, പികം താൻ.

314. രക്തനാമുദ�യ സൂര്യൻ

രക്തനസ്തമയത്തിലും.

പ്രതീതിക്കുറവി�ല്ലങ്കിൽ

സാകാം�ക്ഷാനപദങ്ങളും

�ദാഷമ�ല്ലന്നു �ചർക്കണം. അതിനു് ഉദാഹരണം:

315. (1) ………………………
ഏവം നീയിഷ്ടവാക്യം പലതുമനുസരി�ച്ചാതി�യാന്നിച്ചുവാണാ-

പ്പാവ�ത്തത്ത�ന്നകഷ്ടം! ശിവശിവയിനിഞാ�നന്തി�നാതുന്നു�ശഷം?17 —ഉത്തരരാമചരിതം.

316. (2) കാലുഷ്യ�ത്താടു �ലാലായിതഭുജലതയാൽ ഗാഢമാബദ്ധ്യ സായം-

കാ�ല �കളീഗൃഹത്തിൽ പ്രിയതമ�ന നയിച്ചാളിമാർ �നാക്കിനി�ല്ക്ക

17 110-ആം പദ്യം �നാക്കുക.
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‘�മലാലീവണ്ണ’�മന്നങ്ങിടറിയരുളിയാഗസ്സി�നസ്സൂചയിത്വാ

�ലാലാക്ഷീനിഹ്ന�വാത്കം പ്രഹരതി രുദതീ ധന്യ�മനം ഹസന്തം. —അമരുകശതകം.

ഇതിൽ ‘�മലാലീവണ്ണം’ എന്നുള്ളന്യൂനപദംഅർത്ഥത്തിനു്അധികം പുഷ്ടിവരുത്തുന്നതി

നാൽ ഗുണം. ചി�ലടത്തു് ഗുണവും �ദാഷവും അല്ലാതിരിക്കും.

ഉദാഹരണം:

317. മാ�യാപായ�മടുത്തിടാഞ്ഞവൾ മറഞ്ഞൂ; ശുണ്ഠിമാറും ക്ഷണം;

�പാ�യാ വിണ്ണിനു; നൂന�മന്നിലനുരാഗാദ്രാശയാണായവൾ;

ആ�യാ നമ്മു�ട മുന്നിൽ നിൽക്കുമവ�ള�ദ്ദ�തയർ �താട്ടീടു�മാ;

ഹാ! �യാഷാമണി ദൃശ്യയല്ലവളി�തന്താ�വാദ്യ �ദ�വാദ്യമം. —വിക്ര�മാർവശീയം.

ഇതിൽ ശങ്കകളു�ട മ�ദ്ധ്യ ‘അതു് �യാജിക്കില്ല’. ‘അങ്ങ�ന വരുകയില്ല’ എ�ന്നാ മ�റ്റാ

ഉള്ള പദങ്ങളു�ട ന്യൂനത�കാണ്ടു് വി�ശഷിച്ചു് ഗുണവും �ദാഷവും പറവാനില്ല.

135. ഉദാസീനമതായ് കാണും
സമാപ്തപുനരാത്തവും.

ഉദാഹരണം:

318. പാരിലാരിന്നു �പാരാളി-

�പ്പരുമാ�ളാ�ടതിർത്തിടും

പുരാരിക്കു പിറന്നുണ്ടാം

പുരുഷൻ പര�നന്നി�യ?

‘ഗർഭിതാദി’ ചിലതിനു്അ�ദാഷത്വംഅവിടവി�ടത്ത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനു�മൽ

രസ�ദാഷങ്ങ�ള വിവരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതു് രസനിരൂപണാനന്തരം �ചയ്യ�പ്പടും.

പദ്യം 316. അന്യാസംഗത്തിൽ കലുഷയായ നായിക, കുറ്റം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നായക�ന �കളീഗൃഹത്തിൽ

കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു �പായി. �താഴിമാർ �നാക്കിനിൽ�ക്ക, ‘�മലാലീവണ്ണം’ എന്നിങ്ങ�ന (�മലാൽ ഇങ്ങ�ന �ച

യ്താൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയില്ല എന്നതി�ന്റ അർ�ദ്ധാക്തി) ഇടറിപ്പറഞ്ഞുകുറ്റം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു (ലീലാകമലാദി

കളാൽ) പ്രഹരിച്ചു. ധന്യനായ അവൻ ചിരിക്കുകയും �ചയ്തു.

പദ്യം 317. ഉർവ്വശി ലതയായി മറഞ്ഞു. രാജാവു്അറിഞ്ഞില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശങ്കാസമാധാനങ്ങളാണു്പദ്യം.

ഇതുവ�ര മാ�യാപായം കാണിക്കാത്ത അവൾ ഇ�പ്പാൾ മറഞ്ഞ�തന്താവാം? ശുണ്ഠി�കാണ്ടായിരിക്കാം.

ആശുണ്ഠിക്ഷണം�കാണ്ടു മാറും. അ�താ സ്വർഗ്ഗത്തി�ലക്കു �പായിരിക്കു�മാ? ഇല്ല; എന്നിൽഅനുരാഗാർ

ദ്രയാണവൾ. നമ്മു�ട മുന്നിൽ നില്ക്കുന്ന അവ�ള അസുരന്മാർ �താടാൻ �ധര്യ�പ്പടു�മാ? അതുമില്ല. അദ്യ

(ഇന്നു്) �ദ�വാദ്യമം (വിധി) എന്താ�വാ എന്നു് അർത്ഥ�യാജന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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‘�ദാഷ’ങ്ങ�ള വിവരിച്ചതി�ന്റ �ശഷം ‘ഗുണ’ങ്ങ�ള നിരൂപണം �ചയ്യുന്നു. രസത്തിനു്

അപകർഷം വരുത്തുന്ന ധർമ്മം ‘�ദാഷം’ എന്നു �ദാഷലക്ഷണം �ചയ്തസ്ഥിതിക്കു് രസ

ത്തിനു് ഉൽക്കർഷം വരുത്തുന്ന ധർമ്മം ‘ഗുണം’ എന്നു് ഗുണലക്ഷണവും സിദ്ധിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ര�സാൽക്കർഷകാരികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ അലങ്കാരങ്ങളും ഉൾ�പ്പടുന്നതിനാൽ

അവയ്ക്കും ‘ഗുണ’ങ്ങൾക്കും തങ്ങളിൽ എന്തു �ഭദ�മന്നു �ചാദ്യം വരുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടു

വകയ്ക്കും വിഷയവിഭാഗം �ചയ്തു�കാണ്ടു് ലക്ഷണം പറയുന്നു:

136. അംഗിയായ രസത്തി�ന്റ-

യുൽക്കർഷത്തിനു �ഹതുവാം

സ്ഥിരം ധർമ്മംത�ന്ന ഗുണം;

ശൗര്യാദ്യാത്മാവി�നന്ന�പാൽ.

137. സ്ഥിതമായ രസത്തി�ന്റ-

യംഗങ്ങൾക്കുപകാരിയായ്

�ചരും ധർമ്മമലങ്കാരം;

ഹാരാദ്യാത്മാവി�നന്ന�പാൽ.

അ�നകം അംഗങ്ങളുള്ള മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എങ്ങ�ന ആത്മാവു പ്രധാന�മാ അങ്ങ�ന

കാവ്യശരീരത്തിൽ രസം പ്രധാനം. ആത്മാവിനു് ശൗര്യം മുതലായ�തന്ന�പാ�ല രസ

ത്തിനു് ഉൽക്കർഷമുളവാക്കുന്നതും �വർ�പട്ടു�പാകാത്തതുമായി യാ�താരു ധർമ്മമു�ണ്ടാ

അതുത�ന്ന ‘ഗുണ’�മന്നുപറയ�പ്പടുന്നതു് എന്നുഗുണലക്ഷണം. അലങ്കാരമാക�ട്ട, കണ്ഠാ

ദി മനുഷ്യാംഗത്തിനു മുത്തുമാല മുതലായ�തന്ന�പാ�ല ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളാകുന്ന കാവ്യാം

ഗങ്ങൾക്കു �ശാഭയുളവാക്കുന്നതുമു�ഖന ആത്മാവായ രസത്തിനു് ഉപകരിക്കാവുന്നതും

145



146 ഭാഷാഭൂഷണം

�വർ�പട്ടിരിക്കാവുന്നതുംആയ ധർമ്മമാകുന്നു. ഈ നിർവ്വചനപ്രകാരം ഗുണ�മന്നതു് �ന

�ര രസധർമ്മമാണു്; അലങ്കാര�മാ പരമ്പരയാ രസധർമ്മമായി വരാ�മ�ന്ന ഉള്ളു. ഒന്നു്

ആന്തരവുംശാശ്വതവുമാണു്; മ�റ്റതു്ബാഹ്യവുംഅനിത്യവുംആകുന്നു. രസമില്ലാത്തിടത്തു

‘ഗുണ’വുമില്ല; ‘അലങ്കാരം’ രസമില്ലാത്തിടത്തും വരാം. അതാണു് ‘സ്ഥിതമായ രസത്തി

�ന്റ’ എന്നു വി�ശഷണം�ചയ്തതു്. രസമുള്ളപക്ഷം ‘അലങ്കാരം’ അതിനു് ഉപകരിക്കണം

എന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല.

എല്ലാത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ:

319. കുന്നിച്ചീടും കുളുർമതിരുചാ സുന്ദ�ര മന്ദി�ര നാ-

�മാന്നിച്ചിന്ദീവരദളഗളഗ്രാഹി�ന�ത്ര! സു�ഖന

�ചന്നി�ട്ടാ�രാ കളികളി�ലഴും കൗതുക�ത്താടു വാ�ണാ-

രന്നിക്കഷ്ടസ്ഥിതി വരുവതാ�യാർത്തിരു�ന്നാ തരിമ്പും? —മ. സ.

ഇവി�ട കരുണരസത്തിന് ‘അനുപ്രാസം’ ശബ്ദാലങ്കാരം ഉപകാരകം.

320. ഭീമം വ്യാപിച്ചിടുന്നൂ ഗരളസദൃശമുന്മാഥിയായ് ചിത്തതാപം

ധൂമംകൂടാ�ത വാ�യ്ച്ചാ�രരികനലതു�പാലുജ്ജ്വലിക്കുന്നു നിത്യം

കാമം �ചർക്കുന്നിതംഗംപ്രതി രുജയനിശം �ഘാരമാകും ജ്വരം�പാ-

ലീ മാം രക്ഷിപ്പതി�ന്നൻജനകനുമിഹ മാതാവുമാളല്ല നീയും. — മാലതീമാധവം.

ഇവി�ട ‘ഉപമ’ അർത്ഥ�ത്ത അലങ്കരിച്ചു�കാണ്ടു് രസ�ത്ത �പാഷിപ്പിക്കുന്നു. വിഷസാ
ദൃശ്യം വ്യാപിക്ക മുതലായ ക്രിയകൾക്കു് അതിശയം സമ്പാദിക്കുന്നതു�കാണ്ടു് വിപ്രലംഭ
ത്തിനു് ഉൽക്കർഷം ഫലിക്കുന്ന�ല്ലാ.

321. “ദയ�യാരു ലവ�ലശം�പാലുമില്ലാത്ത �ദശം…” 1

ഇതിൽ രസ�മാന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ശബ്ദാലങ്കാരമായ ‘അനുപ്രാസം’ ഉണ്ടു്.

322. ആർത്താ താർ�ത്ത�ന്മാഴിയരികിലുള്ളിഷ്ടയാം �ചടി�യാ�ടൻ-

വാർത്താമാവർത്തന�മാടനു�യാഗിക്കുമുൽകണ്ഠമൂലം,

പാർത്താലാരു�ള്ളാരു തരുണിയിന്നിത്തരം ഭർത്തൃഭക്താ

മൂർത്താ പു�ണ്യാത്കരപരിണതിഃ �കവലം സാ മദീയാ. — മ. സ.

ഇതിൽ ശൃംഗാരരസം സ്ഥിത�മങ്കിലും അതിനു പ്രാസം പരുഷവർണ്ണഘടിതമാകയാൽ

ഉപകരിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യുത, പ്രതികൂലാക്ഷര�മന്ന �ദാഷ�ത്ത ഉളവാക്കി രസത്തിനു് അപ

കർഷംആണു�ചയ്യുന്നതു്. അർത്ഥാലങ്കാരവുംഇതു�പാ�ല രസത്തിനു് ഉപകരിക്കാ�തവ

രുന്നതിനു് ഉദാഹരണം �തടിപ്പിടിക്കാവുന്നതാകുന്നു.ആക�ട്ട, ഗുണവുംഈമട്ടിൽ രസമി

ല്ലാത്തിടത്തു കാണുകയില്ല�യാ? സുകുമാരവർണ്ണഘടിതമായിട്ടു് ഒരു നീരസ�ശ്ലാകം2 �ച

യ്താൽ അതിൽ മാധുര്യഗുണമിരിക്കയില്ല�യാ?—എന്നാണു് ഇനി ഒരു �ചാദ്യം വരുന്നതു്.

ശരിത�ന്ന. എന്നാൽ അതു ഭ്രമമാത്രമാണു്. വിരിഞ്ഞ �നഞ്ചും നീണ്ട �കകളും മറ്റുമുള്ള

1 195-ആം പദ്യം �നാക്കുക.
2 ശൃംഗാരാദിരസങ്ങൾ ഒന്നുംആവിഷ്കരിക്കാത്ത �ശ്ലാകം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഒരുപുരുഷ�നക്കണ്ടാൽഅവന്നുശൗര്യമു�ണ്ടന്നുനമുക്കു�താന്നും; വാസ്തവത്തിൽഅവൻ

ശൂരന�ല്ലന്നുവരാം. അതു�പാ�ല താദൃശകാവ്യങ്ങളിൽ മാധുര്യഗുണത്തിനു സ്വരൂപ�യാ

ഗ്യത�യ ഉള്ളു. നീരസത്തിൽ ഗുണങ്ങ�ള സ്വീകരിക്കുന്നി�ല്ലന്നു് സിദ്ധാന്തം.

ഇനി ഗുണങ്ങ�ള ഗണിക്കുന്നു:

138. ഗുണം, ‘പ്രസാദം’ ‘മാധുര്യ’-
‘�മാജ�സ്സ’ന്നിവ മൂന്നുതാൻ.

പ്രസാദം, മാധുര്യം, ഓജസ്സു് എന്നു് ഗുണം മൂ�ന്നണ്ണ�മ ഉള്ളു. പ്രാചീനന്മാർ,

‘�ശ്ലഷം, പ്രസാദം, സമതാ,

മാധുര്യം, സുകുമാരതാ,

അർത്ഥവ്യക്തി, യുദാരത്വം,

ഓജഃ, കാന്തി, സമാധിയും’

എന്നു് പത്താക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതി�ന നിരാകരിപ്പാനായിട്ടാണു് ‘മൂന്നുതാൻ’

എന്നു നിയമിച്ചതു്.

1 മാധുര്യം

മുറ വിട്ടു്, സൗകര്യത്താൽആദ്യം മാധുര്യ�ത്ത ലക്ഷിക്കുന്നു:

139. നീരിൽ കല്ക്കണ്ട�മ�ന്നാണ-

മാഹ്ലാദത്തിൽ മനസ്സി�ന

അലിച്ചാശു ലയിപ്പിക്കും

ഗുണം ‘മാധുര്യ’സംജ്ഞിതം.

മനസ്സലിഞ്ഞു്ആഹ്ലാദത്തിൽലയിച്ചതു�പാ�ല �താന്നി�പ്പാകുന്നതിനു് �ഹതുഭൂതമായ ഗു

ണത്തിനു ‘മാധുര്യ’�മന്നു �പർ.

140. സം�ഭാഗം, കരുണം, വിപ്ര-
ലംഭം, ശാന്തമിവറ്റയിൽ

ഉത്ത�രാത്തരമുൽക്കർഷം

മാധുര്യത്തിനു വന്നിടും

സം�ഭാഗശൃംഗാര�ത്തക്കാൾ, കരുണത്തിൽ, അതി�നക്കാൾ വിപ്രലംഭശൃംഗാരത്തിൽ,

അതി�നക്കാൾ ശാന്തത്തിൽ എന്നു് മാധുര്യഗുണത്തിന് ആശ്രയങ്ങളായ രസങ്ങളു�ട വി

�വചനം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



148 ഭാഷാഭൂഷണം

2 ഓജസ്സു്

141. ദീപ്തി�കാണ്ടു മനം �പ�ട്ട-

ന്നുജ്ജ്വലിച്ചതു�പാല�വ

പ്രതീതിയുളവാക്കുന്ന

ഗുണ‘�മാജസ്സ’തായിടും.

ഏതി�ന്റ �വഭവത്താൽ മനസ്സിനു് ഒരു ജ്വലിതത്വപ്രതീതിയുളവാകുന്നു�വാ ആ ഗുണം

‘ഓജസ്സാ’കുന്നു.

142. വീരബീഭത്സരൗദ്രങ്ങൾ

�മല്ക്കു�മലിതിനാശ്രയം.

‘ഓജസ്സു്’ വീരത്തിലും, അതി�നക്കാൾ ബീഭത്സത്തിലും, അതി�നക്കാൾ രൗദ്രത്തിലും

അധികം കാണും. ഇവി�ട പ്ര�ത്യകിച്ചു് എടുക്കാത്ത ഹാസാത്ഭുതഭയാനകങ്ങളിൽ മാധു

ര്യൗജസ്സുകൾ രണ്ടിനും സമപ്രാധാന്യ�മന്നു പറയുന്നു.

143. സമപ്രധാനമാം രണ്ടും
�ശഷം മൂന്നു രസങ്ങളിൽ.

രണ്ടു് = മാധുര്യവും ഓജസ്സും. �ശഷം മൂന്നു് = ഹാസാത്ഭുതഭയാനകങ്ങൾ.

3 പ്രസാദം

144. ശു�ഷ്കന്ധനത്തിൽ തീ�പാ�ല

�പ�ട്ടന്നു മനമാക�വ

പരന്നു വികസിപ്പിക്കും

ഗുണമങ്ങു ‘പ്രസാദ’മാം.

ഉണങ്ങിയ വിറകിൽ തീ പിടിക്കുന്ന�പാ�ല �പ�ട്ടന്നു മനസ്സിൽ ഒന്നായി വ്യാപിച്ചു്

അതിനു് ഒരു വികാസപ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നഗുണം ‘പ്രസാദം’. ഇതിനു്എല്ലാ രസവും ഒന്നു

�പാ�ല ആശ്രയമാകയാൽ ആശ്രയ�ഭ�ദന ഉൽക്കർഷാധിക്യം പറയുന്നില്ല. ഏവഞ്ച,

ദ്രുതി, ദീപ്തി, വികാസം എന്ന ചിത്തവൃത്തികൾക്കു കാരണഭൂതങ്ങളായ കാവ്യധർമ്മങ്ങൾ

മുറയ്ക്ക് മാധുര്യൗജഃപ്രസാദസംജ്ഞങ്ങളായ ‘ഗുണ’ങ്ങ�ളന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

145. ശബ്ദാർത്ഥാദിയിലും �ചാല്ലു-
മുപചാരാൽ ഗുണങ്ങ�ള.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഉപചാര�മന്നാൽ കാര്യകാരണാദികളു�ട അ�ഭദാധ്യവസായം�കാണ്ടു് ഒന്നി�ന്റ ധർമ്മ

�ത്ത മ�റ്റാന്നിലാ�രാപിക്കയാകുന്നു. അതിൻപ്രകാരം ആത്മഗുണമായ ശൗര്യാദി�യ

ആകൃതിക്കു് കല്പിക്കും�പാ�ല വ്യംഗ്യവ്യഞ്ജകങ്ങൾക്കു് അ�ഭദം കല്പിച്ചു് രസധർമ്മമായ

മാധുര്യാദി�യ തദ്വ്യഞ്ജകങ്ങളായ വൃത്തിവർണ്ണരചനകൾക്കും പറയാറുണ്ട്.

146. ടവർഗ്ഗഭിന്നമാം വർഗ്ഗ്യം
മുന്നിൽ പഞ്ചമസംയുതം,

ലഘു�രഫണകാരങ്ങൾ,

സമാസക്കുറവും തഥാ,

മൃദുവാകും രചനയും,

മാധുര്യവ്യഞ്ജകങ്ങളാം.

ടവർഗ്ഗ�മാഴി�കയുള്ള വർഗ്ഗാക്ഷരത്തിനു മുൻപിൽ അതാതി�ന്റ അനുനാസികം �ചർന്നു

ണ്ടാകുന്നങ്ക,ഞ്ച, ങ്ഗ,ഞ്ജഇത്യാദി കൂട്ടക്ഷരം, ഹ്രസ്വസ്വരം �ചർന്ന �രഫണകാരങ്ങൾ,

സമാസിക്കാത്ത�താ ഒന്നുരണ്ടുശബ്ദം മാത്രംസമാസിച്ച�താആയപദങ്ങൾ, കാർക്കശ്യം

�താന്നിക്കാത്ത രചന ഇവ ‘മാധുര്യ’�ത്ത വ്യഞ്ജിപ്പിക്കും.

ഉദാഹരണം —

323. �കാഞ്ചും �കാകിലവാണിമാർ കുതുക�മാടന്നങ്ങ�നകം രസം

തഞ്ചും ചഞ്ചല�ലാചനങ്ങ�ളഴുതിച്ചന്തങ്ങൾ തിങ്ങുംവിധം

അഞ്ചാതഞ്ചിതഭൂഷണങ്ങളുമണി�ഞ്ഞത്തുന്നകണ്ടാൽ കിട-

ന്നഞ്ചും പഞ്ചശര�ന്റ �നഞ്ചകവു�മഞ്ചാരുസ്മിതാർദ്രാന�ന! —പൂരപ്രബന്ധം.

147. ദ്വിരുക്തം �രഫസം�യാഗം,
ശ ഷ രണ്ടും, ടവർഗ്ഗവും,

നീളും വൃത്തിയു�മാജസ്സിൽ

�കാള്ളാമുദ്ധതബന്ധവും.

ക്ക, ക്ഖ, ഗ്ഗ, ഗ്ഘ,ങ്ങഇത്യാദി ഇരട്ടിച്ചഅക്ഷരം, ർക്ക, ക്രഇത്യാദി �രഫം �ചർന്നകൂട്ട

ക്ഷരം, ശകാരഷകാരങ്ങൾ, ടവർഗ്ഗം എന്നീ വർണ്ണങ്ങളും നീണ്ടുനീണ്ടുവരുന്നസമാസവും,

ഔദ്ധത്യം �താന്നിക്കുന്ന രചനയും ‘ഓജസ്സി’നു് വ്യഞ്ജകങ്ങൾ.

ഉദാഹരണം —

324. �പടിച്ചദ്രിഗുഹാന്തരത്തിലലറും കുംഭീന്ദ്രകർണ്ണങ്ങ�ള-

ക്കൂടിദ്ദുന്ദുഭി�ഘാഷമിശ്രഗുണനാദത്താൽ തകർത്തിശ്ശിശു

ഓടും �ഘാരകബന്ധമുണ്ഡനിര�യദ്ദൃപ്താന്തകൻത�ന്റ വാ-

യാടു�മ്പാളുതിരുംവിധം ദ്രുതമറുത്തിപ്പാരിൽ വീഴ്ത്തുന്നിതാ! —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഈപരിഗണനത്തിൽ ഉൾ�പ്പടാത്ത വർണ്ണങ്ങ�ളല്ലാം ഉദാസീനങ്ങ�ളന്നറിക.

148. �കൾക്കുന്ന�താടുകൂടിത്താ-

നർത്ഥസ്ഫൂർത്തി വരുത്തിടും

രചനാവൃത്തി വർണ്ണങ്ങൾ

പ്രസാദവ്യഞ്ജകങ്ങളാം.

ഏതുമാതിരി വർണ്ണ�മാ, പദ�മാ, ബന്ധ�മാ ഉപ�യാഗിച്ചാൽ ശ്രവണക്ഷണത്തിൽ അർ

ത്ഥപ്രതീതി വരു�മാ ആമാതിരിയിൽ അവ�യ പ്ര�യാഗിക്കുന്നതുത�ന്ന പ്രസാദത്തിനു്

വ്യഞ്ജകം. മുൻ�ചാന്നതു�പാ�ല ഒരു നിയമം ഇതിനു് ദുഷ്കര�മന്നു താൽപര്യം.

ഉദാഹരണം —

325. പാലിക്കാനായ്ബ്ഭുവനമഖിലം ഭൂത�ല ജാതനായ-

ക്കാലിക്കൂട്ടം കലിതകുതുകം കാത്ത കണ്ണന്നു ഭക്ത്യാ

പീലി�ക്കാ�ലാന്നടിമലരിൽ നീ കാഴ്ചയായ് �വച്ചി�ടണം,

മൗലി�ക്കട്ടിൽ തിരുകുമതി�നത്തീർച്ചയായ്ബ്ഭക്തദാസൻ. —മയൂരസ�ന്ദശം.

149. വക്താ, വാച്യം, പ്രകരണ-
�മല്ലാം �നാക്കി യഥാവ�ല

രചനാവൃത്തി വർണ്ണങ്ങ-

ളൗചിത്യം�പാ�ല �ചർക്കണം.

രചന, വൃത്തി, വർണ്ണം ഇവയ്ക്ക് വി�വചനം �ചയ്ത�തല്ലാം സാധാരണാഭിപ്രാ�യണആകു

ന്നു. തത്ത്വാ�ലാചനയിൽ ഔചിത്യ�മാ�ന്ന ഇതി�ലക്കു നിയാമകമാകുകയുള്ളു. വക്താ

വു്, വചി�ക്കണ്ടുന്ന സംഗതി, ഏതുമാതിരി പ്രസ്താവം, ഇവ�യല്ലാം നല്ലവണ്ണം ആ�ലാ

ചിച്ചു് ഏതി�നതുചിത�മാ അതി�നയാണു സ്വീകരി�ക്കണ്ടതു്. മാധുര്യം വ്യഞ്ജി�ക്കണ്ടി

ടത്തു് വക്താവു് �കാപിച്ചവ�നങ്കിൽ സ്വല്പം ഔദ്ധത്യം �ചർക്കണം; ഇത്യാദി മറ്റു സ്വയം

ഊഹിക്കുക.

150. �ശ്ലഷാദി പത്തു ഗുണ�മ-

�ന്നാതുന്നൂ ചില പൂർവ്വികർ

അവയിൽ ചിലതി�ച്ചാന്ന

മൂന്നിലന്തർഭവിച്ചിടും;

അന്യഥാ സിദ്ധമാം �ശഷം

�ദാഷമില്ലായ്കമാത്രവും.

പദ്യം 324. ലവ�ന്റ യുദ്ധസാമർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റി ചന്ദ്ര�കതുവി�ന്റ വാക്യം: ഗുണനാദം ഞാ�ണാലി. കബന്ധമു

ണ്ഡനിര= തല �പായ ശരീരങ്ങളും ഉടൽ �പായ തലകളും. ദൃപ്താന്തകൻ അഹങ്കരിച്ച കാലൻ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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“�ശ്ലഷഃ പ്രസാദഃ സമതാ മാധുര്യം സുകുമാരതാ

അർത്ഥവ്യക്തിരുദാരത്വ�മാജഃകാന്തിസമാധയഃ”3

എന്നുഗുണങ്ങൾപ�ത്തണ്ണമു�ണ്ടന്നാണു് പൂർവ്വാചാര്യന്മാരു�ട മതം. എന്നാൽഅവയിൽ

മിക്കതും മാധുര്യാദിത്രയത്തിൽത്ത�ന്ന ഉൾ�പ്പടും. �ശഷം മറ്റുപ്രകാരത്തിൽ സിദ്ധിക്കു

ന്നവയാണു്. ചിലതു് �ദാഷാഭാവമാത്രങ്ങളാകയാൽ ഉദാസീനങ്ങളാകുന്നു. പൂർവ്വികന്മാർ

ഈ പത്തു ഗുണങ്ങ�ള ശബ്ദത്തിലും അർത്ഥത്തിലും പറയുന്നുണ്ടു്. അതിൽ ആദ്യം ശബ്ദ

ഗുണങ്ങൾക്കു് അന്യഥാസിദ്ധി�യ കാണിക്കാം.

(1) നീരക്ഷീരങ്ങൾ എന്ന�പാ�ല �ചരുവയു�ട നിരപ്പു�കാണ്ടു അ�നകം പദങ്ങൾ

ഏകപദം എന്ന�പാ�ല �താന്നുന്നതു് ‘�ശ്ലഷം’ എന്ന ഗുണം.

(2) ആ�രാഹാവ�രാഹക്രമം ‘സമാധി’ എന്ന ഗുണം.

(3) പദങ്ങൾ നൃത്തം�ചയ്യുന്ന�പാ�ല �താന്നുന്നതു് ‘ഉദാരത’ എന്ന ഗുണം. ഈ വിധമു

ള്ള പദങ്ങളു�ട ബന്ധത്തിനു് വികടമായ ബന്ധം എന്നു �പർ പറയും.

(4) �ശഥില്യം �ചർന്നഓജസ്സു് ‘പ്രസാദം’ എന്ന ഗുണം. ഈ നാലും ഓജസ്സി�ന്റ വ്യ

ഞ്ജകങ്ങളാകയാൽ ഓജസ്സിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു.

(5) അധികം സമാസങ്ങ�ള �ചയ്യാതിരിക്കുക ‘മാധുര്യം’ എന്ന ഗുണം. ഇതു് രണ്ടു മത

ക്കാർക്കും സമം ത�ന്ന.

(6) �കട്ടാലുടൻ അർത്ഥപ്രതീതി വരുന്നതു് ‘അർത്ഥവ്യക്തി’ എന്ന ഗുണം. ഇതു് പ്രസാ

ദത്തിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു.

(7) ആരംഭിച്ച രീതി�യ വിടാ�ത ഇരിക്കുന്നതു് ‘സമത’ എന്ന ഗുണം. �വദർഭ്യാദിരീ

തികൾ വാച്യ�ത്തഅനുസരിച്ചു �ഭദ�പ്പടു�ത്തണ്ടവയാകയാൽഈ ഗുണം ചി�ല

ട�ത്ത ഗുണമായി പരിണമിക്കുന്നുള്ളു.

(8) നിഷ്ഠുരവർണ്ണങ്ങളില്ലാ�തഇരിക്കുന്നതു് ‘സുകുമാരത’എന്നഗുണം. ഇതു് ‘പ്രതികൂലാക്ഷരം’

എന്ന �ദാഷത്തി�ന്റ അഭാവമാത്രമാകയാൽ ഉദാസീനം.

(9) പദങ്ങളു�ടഔജ്ജ്വല്യം ‘കാന്തി’ എന്ന ഗുണം. ഔജ്ജ്വല്യം എന്നു�വച്ചാൽ ഗ്രാമ്യ

പദങ്ങ�ള ഉപ�യാഗിക്കാതിരിക്കുക; ഇതു് ഗ്രാമ്യം എന്ന �ദാഷത്തി�ന്റ അഭാവമാ

ത്ര�മന്നു സ്പഷ്ടം.

(10) ‘ഓജസ്സി’�ന നവീനന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുത�ന്നയാണ�ല്ലാ.

ഇനി ഇവ അർത്ഥഗുണങ്ങളായി വരുന്നതിനു് അന്യഥാസിദ്ധി കാണിക്കാം.

(1) അർത്ഥത്തിനുള്ള പ്രൗഢി ‘ഓജസ്സു്’ ഇത്,

(എ) പദം�കാണ്ടു സാധിക്കാവുന്നിടത്തു് വാക്യം പ്ര�യാഗിക്ക.

ഉദാഹരണം —

3 138-ആം കാരികയു�ട വൃത്തി �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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326. ഏതി�നാങ്കാരമാരംഭം

സ്വരം മൂന്നുച്ചരി�പ്പതിൽ

യജ്ഞം �പാരുൾ, ഫലം സ്വർഗ്ഗ-

മ�മ്മാഴിക്കു ഭവാൻ കൃതി. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ‘�വദം’ എന്നു് ഒരു പദം �കാണ്ടു പറ�യണ്ടസ്ഥലത്തു് മൂന്നു പദം.

(ബി) മറിച്ചു് വാക്യം പറ�യണ്ട ദിക്കിൽ പദം പ്ര�യാഗിക്ക. 4

(സി) വിസ്തരിച്ചു പറ�യണ്ടടത്തു് ചുരുക്കുക.

ഉദാഹരണം —

327. യാത്ര�ചാന്നവി�ടനിന്നു പുറ�പ്പ-

ട്ടാശു�ചന്നു ഗിരിശന്നരികത്തിൽ

കാര്യസിദ്ധിയറിയിച്ചനുവാദം

വാങ്ങി വീണ്ടുമവ�രറി വിയത്തിൽ. —കുമാരസംഭവം.

(ഡി) മറിച്ചു് ചുരു�ക്കണ്ടതി�ന വിസ്തരിക്കുക.

ഉദാഹരണം —

328. ഒ�ര പുമാൻതാനതു മൂന്നു മൂർത്തിയായ്-

പ്പിരിഞ്ഞു മൂവർക്കിഹ മൂപ്പു�മാപ്പ�മ

ഹരൻ ഹരിക്കാദ്യനവന്നു വിഷ്ണുതാ-

നവർക്കു �വധസ്സവരങ്ങവന്നുമാം. —കുമാരസംഭവം.

(ഇ) അർത്ഥം സാഭിപ്രായമായിരിക്കുക;

ഇപ്രകാരം അഞ്ചുള്ളവയിൽ ആദി നാലും വാൿചാതുര്യത്തി�ന്റ വക�ഭദ�മന്നല്ലാ

�ത ഗുണങ്ങ�ളന്നു പറയാൻമാത്രമില്ല. അഞ്ചാമ�ത്തതു് അപുഷ്ടാർത്ഥ�ദാഷത്തി

�ന്റ അഭാവം മാത്രമാകുന്നു.

(2) അർത്ഥത്തി�ന്റ �നർമ്മല്യം ‘പ്രസാദം’.

�നർമ്മല്യ�മന്നാൽ നിഷ്പ്ര�യാജനമായി പദങ്ങ�ള പ്ര�യാഗിക്കാ�ത ഇരിക്കുക.

ഇത് ‘അധികപദം’ എന്ന �ദാഷത്തി�ന്റ അഭാവം മാത്രമാകുന്നു.

(3) അർത്ഥങ്ങ�ള പല ഭംഗികളിൽ പറക, ‘മാധുര്യം’. ഇതു് അനവീകൃത�മന്ന �ദാഷത്തി

�ന്റ അഭാവം.

(4) പരുഷമായ അർത്ഥ�ത്തയും മൃദു�പ്പടുത്തിപ്പറയുക, ‘സൗകുമാര്യം’. ഇതു് അമംഗലരൂ

പമായ ‘അശ്ലീല’ത്തി�ന്റ ത്യാഗം മാത്ര�മ ആകുന്നുള്ളു.

(5) അർത്ഥം ഗ്രാമ്യമല്ലാതിരിക്കുക, ‘ഉദാരത’. ഇതിനു് ഉദാസീനത്വം സ്പഷ്ടം.

പദ്യം 326. �വദം ഓങ്കാരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഉദാത്തം, അനുദാത്തം, സ്വരിതം എന്നീ മൂന്നുവക സ്വരങ്ങളും

�വദമന്ത്രത്തിൽ ഉച്ചരിക്ക�പ്പടുന്നു. യജ്ഞമാണു് �വദത്തി�ന്റ കാതൽ; സ്വർഗ്ഗമാണതി�ന്റ ഫലം.

4 16-ആം പദ്യ ഉദാഹരണം. ‘കല്പാന്തജലപ്രവാഹത്തിൽ, നീയാകുന്ന �താടുകുറി കളഞ്ഞു�പാകു�മ�ന്നാർത്തു

�ഖദിക്കുക�യ നിവൃത്തിയുള്ളു’ എന്ന വാക്യാർത്ഥം ‘ഹന്ത’ എന്ന ഒറ്റപ്പദത്തിൽ നിഹിതമായിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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(6) വസ്തുസ്വഭാവം സ്ഫുടമായിരിക്കുന്നതു്, ‘അർത്ഥവ്യക്തി’. ഇതു് സ്വഭാ�വാക്ത്യലങ്കാരം

�കാണ്ടു് ഗതാർത്ഥമായി.

(7) രസത്തി�ന്റ ദീപ്തി, ‘കാന്തി’. ഇതു് ധ്വനിയിലുൾ�പ്പട്ടു�പാകുന്നു.

(8) ക്രമകൗടില്യത്തി�ന്റ വ്യക്തത, ‘�ശ്ലഷം’. ഇതു് ഉക്തി�വചിത്ര്യമാത്ര�മ ആകുന്നു

ള്ളു.5

(9) അർത്ഥത്തി�ന്റ �വഷമ്യാഭാവം, ‘സമത’. സ്പഷ്ടം.

(10) പുനരർത്ഥദർശനം, ‘സമാധി’. ഇതു് കാവ്യത്തി�ന്റ ശരീരംത�ന്നയാകയാൽ ഗുണങ്ങ

ളു�ട �ശഖരത്തിൽ �ചർ�ക്കണ്ട�തയില്ല.

5 ക്രമ–കൗടില്യ–അനുൽബ്ബണത്വ–ഉപപത്തികളാണു് �ശ്ലഷം’ എന്നു സാഹിത്യദർപ്പണം “ക്രമം =

ക്രിയകളു�ട പരമ്പര, കൗടില്യം = ചതുരപ്രവൃത്തി, അനുൽബ്ബണത്വം = അപ്രസിദ്ധവസ്തുക്ക�ള വർണ്ണി

ക്കാതിരിക്കുക, ഉപപത്തി = കാര്യസിദ്ധിക്കുതകുന്ന യുക്തി,” എന്നിങ്ങ�ന അർത്ഥവും �കാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക





6
ശബ്ദാർത്ഥപ്രകരണം

കാവ്യശരീരമായ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളു�ട അലങ്കാരങ്ങ�ളയും �ദാഷഗുണങ്ങ�ളയും വിവരിച്ച

തി�ന്റ�ശഷം ആ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളു�ട സ്വരൂപ�ത്ത നിരൂപണം �ചയ്യുന്നു.

151. ശബ്ദം മൂന്നാം വാചകാഖ്യം
ലക്ഷകം വ്യഞ്ജകം തഥാ

152. വാച്യം ലക്ഷ്യം വ്യംഗ്യ�മന്നു
മുറയ്ക്കർത്ഥവുമങ്ങ�ന

വ്യാപാരവും മൂന്നഭിധാ-

ലക്ഷണാവ്യഞ്ജനാഖ്യയാ.

സാഹിത്യശാസ്ത്രപ്രകാരം ‘വാചകം’, ‘ലക്ഷകം’, ‘വ്യഞ്ജകം’ എന്നു ശബ്ദം മൂന്നുവിധമാകു

ന്നു. അവയിൽ വാചകശബ്ദത്തി�ന്റ അർത്ഥം ‘വാച്യം’; ലക്ഷകത്തി�ന്റതു ‘ലക്ഷ്യം’; വ്യ

ഞ്ജകത്തി�ന്റതു ‘വ്യംഗ്യം’ എന്നർത്ഥവും മൂന്നുവിധം. ഈഅർത്ഥ�ത്ത പ്രതിപാദിക്കുന്ന

ശബ്ദവ്യാപാരവും ഈ മുറയ്ക്കുത�ന്ന ‘അഭിധ’, ‘ലക്ഷണ’, ‘വ്യഞ്ജന’ എന്നു മൂന്നുവിധമാകു

ന്നു. ശബ്ദത്തി�ന്റ വ്യാപാരം എന്നു�വച്ചാൽ ശബ്ദത്തിനു്അർത്ഥ�ത്താടുള്ളസംബന്ധമാ

കുന്നു. ഇനി ഇവയ്ക്കു മുറയ്ക്കു് ലക്ഷണം പറയുന്നു.

153. �ന�ര സ�ങ്കതിതാർത്ഥ�ത്ത
വചിക്കുന്നതു വാചകം

അതിൻവ്യാപാരമഭിധ-

യതി�ന്റ �പാരുൾ വാച്യമാം.

155
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ഇന്ന ശബ്ദത്തിനു് ഇന്ന അർത്ഥ�മന്നു് എല്ലാ ഭാഷയിലും �പാതുജനസമ്മതത്താൽ ഏർ

�പ്പട്ടിട്ടുള്ള അർത്ഥം സ�ങ്കതിതാർത്ഥം. അതി�ന പരാ�പക്ഷകൂടാ�ത �ന�ര കുറിക്കുന്ന

ശബ്ദം ‘വാചകം’. ഒരു വാചകശബ്ദം ത�ന്റ അർത്ഥ�ത്തപ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ �ചയ്യുന്ന

വ്യാപാരം ‘അഭിധ’. അഭിധയാൽ പ്രതിപാദിക്ക�പ്പടുന്ന അർത്ഥം ‘വാച്യാർത്ഥം’. ഇനി

‘അഭിധ’യ്ക്കു് �വ�റവിധം �ത്രവിധ്യം പറയുന്നു.

1 അഭിധാവ്യാപാരം

154. രൂഢി, �യാഗം, �യാഗരൂഢി-
�യന്നു മൂന്നഭിധാഗതി.

‘അഭിധ’ മൂന്നുപ്രകാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. (1) രൂഢി, (2) �യാഗം, (3) �യാഗരൂഢി.

155. അഖണ്ഡശക്തിമാത്രത്താ-

ലർത്ഥം �ചാൽവതു രൂഢിയാം.

പ്രകൃതിപ്രത്യയവിഭാഗം കൂടാ�ത ഇന്ന അക്ഷരസമുദായത്തിനു് ഇന്നതു് അർത്ഥം എന്നു

സങ്കല്പിക്കുക ‘രൂഢി’. മല, മരം, താമര ഇത്യാദി ഉദാഹരണം. ഈ ശബ്ദങ്ങൾക്കു് ഈ

അർത്ഥ�ത്തപ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ സ�ങ്കതമല്ലാ�ത �വ�റ ഒരു കാരണവും ഇല്ല.

156. അംഗശക്തികൾ �ചർന്നിട്ടു

കുറിക്കുന്നതു �യാഗമാം.

ശബ്ദത്തിനു് അവയവം കല്പിച്ചു് അവയു�ട �യാഗം�കാണ്ടു് അർത്ഥം പ്രതിപാദിക്കുക

‘�യാഗം’. �വലക്കാരൻ, താ�ന്താന്നി, ഉമ്പരുലകു് ഇത്യാദി ഉദാഹരണം. ഇവയ്ക്കു മുറയ്ക്കു്

�വല�ചയ്യുന്നവൻ, തനിക്കു �താന്നുന്നതി�ന പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, സ്വർഗ്ഗം എന്നുള്ള

അർത്ഥങ്ങൾഅവയവാർത്ഥങ്ങളു�ട �യാഗത്താലുണ്ടാകുന്നവയാകുന്നു.

157. �യാഗവും രൂഢിയും �ചർന്നാൽ
�യാഗരൂഢിയതായിടും.

അവയവശക്തി�യാടുകൂ�ടത്ത�ന്നഅഖണ്ഡശക്തിയുംകൂടിആവശ്യ�പ്പടുന്നിടത്തു ‘�യാഗരൂഢി’.

ഉദാഹരണം:

വിരിയുന്നതു് = വിരൽ, കുതിക്കുന്നതു് = കുതിര.

മിന്നുന്നതു് = മീൻ (നക്ഷത്രം), ഉഴുന്നതു് = ഊഴി—ഇത്യാദി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇവി�ട �യാഗാർത്ഥം മാത്രം�കാണ്ടു് ശബ്ദം പല വസ്തുക്ക�ളയും കുറിക്കാം എന്നുവരുന്നു.

അതി�ന പിന്നീടു് ഒന്നിൽ നിയമിക്കുന്നതു് രൂഢിയു�ട ബലമാകുന്നു. ഇങ്ങ�ന �യാഗവും

രൂഢിയും ഇവി�ട ഒന്നു�പാ�ല ആവശ്യ�പ്പടുന്നു.

ഭാഷകളിൽ ഒരു ശബ്ദത്തിനു് ഒരർത്ഥ�മ പാടുള്ളുഎന്നുവ്യവസ്ഥയില്ലായ്കയാൽ പലഅർ

ത്ഥങ്ങളുള്ള ശബ്ദങ്ങ�ള �കൾക്കു�മ്പാൾ അവയ്ക്കു് ഏതർത്ഥം വിവക്ഷിതം എന്നുസ�ന്ദഹ

മുണ്ടാകുന്ന ദിക്കിൽ നിർണ്ണയം �ചയ്യുന്നതിനു�വണ്ടി അഭിധാനിയാമകങ്ങളായ സംഗതി

ക�ള പരിഗണനം �ചയ്യുന്നു.

അഭിധാനിയാമങ്ങൾ:

158. സം�യാഗവിപ്ര�യാഗങ്ങൾ
സാഹചര്യം വി�രാധിതാ

അർത്ഥം പ്രകരണം ലിംഗം

തന്നിൽ�ച്ചരുന്ന വാക്കുകൾ.

159. ഔചിത്യമഥ സാമർത്ഥ്യം

കാല�ദശാംഗികാദിയും

നാനാർത്ഥമായ ശബ്ദത്തി-

ന്നഭിധയ്ക്കു നിയാമകം.

1. സം�യാഗം: ധർമ്മാദികളു�ട പ്രസിദ്ധമായ �യാഗം സം�യാഗം. ഉദാഹരണം: മന്ത്ര

പൂർണ്ണമായ മറ.

ഇവി�ട മന്ത്രപൂർണ്ണത്വധർമ്മ�യാഗത്താൽ ‘മറ’യ്ക്കു് �വദം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിയ

മനം.

2. വിപ്ര�യാഗം: ധർമ്മാദികളു�ട പ്രസിദ്ധവിരഹം വിപ്ര�യാഗം. ഉദാഹരണം: കിളരമി

ല്ലാത്ത ‘മറ’.

ഇവി�ട കിളരം എന്ന ധർമ്മത്തി�ന്റ വിരഹത്താൽ ‘മറ’യ്ക്കു് ‘�വലി’ എന്ന അർത്ഥ

ത്തിൽ നിയമനം.

3. സാഹചര്യം: എന്നാൽ കൂട്ടു്. ഉദാഹരണം: ‘അവൽ മലർ പഴം’ എന്നതിൽ ഭക്ഷ്യപ

ദാർത്ഥസാഹചര്യത്താൽ മലരിനു് ‘�നൽ�പ്പാരി’ എന്ന അർത്ഥത്തി�ല വൃത്തി വരു

ന്നുള്ളു.

4. വി�രാധിത: ഘാത്യഘാതകഭാവാദി. ഉദാഹരണം: ‘രാമരാവണന്മാർ’. ഇവി�ട ‘രാമ’ശബ്ദം

‘ദാശരഥി’�യത്ത�ന്ന കുറിക്കുന്നു.

5. അർത്ഥം: പ്ര�യാജനം. ഉദാഹരണം:

329. സങ്കടം തീർത്തു രക്ഷിപ്പാൻ

ഭജിച്ചീടുക മന്ന�ന.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇവി�ട ‘സങ്കടം തീർത്തു രക്ഷിക്ക’ എന്ന പ്ര�യാജന�ത്ത പുരസ്കരിച്ചു് ‘മന്ന’നു് ‘രാ

ജാവു്’ എന്നഅർത്ഥം കല്പിക്കുന്നു.

6 പ്രകരണം: സന്ദർഭം, വക്താവു്, �ശ്രാതാവു് മുതലായവരു�ട അറിവു്. ഉദാഹരണം:

�ദവനു് എല്ലാമറിയാമ�ല്ലാ!

ഇവി�ട പ്രകരണവശാൽ ‘�ദവൻ’ എന്ന ശബ്ദത്തിനു്‘രാജാവു്’ എന്നു് അർത്ഥം സി

ദ്ധിക്കുന്നു.

7 ലിംഗം:തർക്കശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധമായ �ഹതു ‘ലിംഗം’. ഉദാഹരണം: ‘ഭൂഭൃത്തു കയർത്തു’

എന്നുള്ളതിൽ �കാപലിംഗത്താൽ ‘ഭൂഭൃത്തു്’ എന്ന ശബ്ദം രാജവാചിയായി ഭവിക്കു

ന്നു.

8 തന്നിൽ�ച്ചരുന്നവാക്കുകൾ:നിയതാർത്ഥങ്ങളായശബ്ദങ്ങ�ളാടുള്ളഅന്വയം. ഉദാഹ

രണം: ‘മുക്കണ്ണനായ �ദവൻ’. ഇവി�ട �ദവശബ്ദം അതിൽ അന്വയിക്കുന്ന മുക്കണ്ണൻ

എന്ന �വ�റ ശബ്ദത്തി�ന്റ നിയതമായ അർത്ഥം പുരസ്കരിച്ചു് ‘ശിവൻ’ എന്നഅർത്ഥ

�ത്ത �ബാധിപ്പിക്കുന്നു.

9 ഔചിത്യം: അർഹത. ഉദാഹരണം:

330. സംസാരനിസ്സഹം �ലാകം

സം�സവിക്കുന്നു �ദവ�ന.

ഇവി�ട സംസാര�ച്ഛദൗചിത്യത്താൽ, �ദവശബ്ദംഈശ്വരവാചി.

10 സാമർത്ഥ്യം: കാരണത്വം. ഉദാഹരണം: ‘മധുമത്തമായ �കാകിലം’. �കാകിലമദകാ

രണം വസന്തമാകയാൽ മധുശബ്ദത്തിനു് ‘വസന്തം’ എന്നർത്ഥം.

11 �ദശം:സ്ഥലവി�ശഷം. ഉദാഹരണം: ‘ധ്വജാഗ്രത്തിൽ �കാടി �ശാഭിക്കുന്നു’. ഇതിൽ

സ്ഥലവി�ശഷത്താൽ �കാടിക്കു് പതാക എന്നു്അർത്ഥം.

12 കാലം:സമയം. ഉദാഹരണം: ‘രാത്രിയിൽ ചിത്രഭാനു �ശാഭിക്കുന്നു’. ഇവി�ട കാലമ

ഹിമാവിനാൽ ചിത്രഭാനുശബ്ദം സൂര്യ�നപ്പറയാ�ത അഗ്നി�യത്ത�ന്ന പറയുന്നു.

13 ആംഗികം: �കക്രിയ മുതലായ �ചഷ്ടകൾ. ‘ഇത്ര നീളം കരിമ്പു �വണം’ എന്നുംമറ്റും

പറയുന്നിടത്തു് ‘ഇത്ര’ എന്നതി�ന്റ അർത്ഥ�ത്ത�കക്രിയ നിയമിക്കുന്നു.

അഭിധാനിയാമങ്ങൾ ഇങ്ങ�ന പതിമ്മൂ�ന്നണ്ണം പറഞ്ഞതിൽ ചിലതുകൾക്കു തങ്ങളിൽ

�ഭദം വള�ര സൂക്ഷ്മവും സ്വല്പവും ആകുന്നു. അവ�യ ഒന്നിച്ചു �ചർത്തു് എണ്ണത്തിൽ കുറയ്ക്കു

ന്നതു�കാണ്ടു വി�രാധമില്ല. പൂർവ്വാചാര്യന്മാർ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളവ�യ എല്ലാം ഇവി�ടയും

വിവരിച്ചു�വ�ന്നയുള്ളു.

2 ലക്ഷണാവ്യാപാരം

അനന്തരം ‘ലക്ഷണ’യു�ട ലക്ഷണ�ത്ത �ചാല്ലുന്നു:

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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160. ബാധത്താൽ1 വിട്ട വാച്യ�ത്ത-

�ത്താട്ടുതാൻ പുതുതാം �പാരുൾ

ഖ്യാതിയാ�ലാ ഫലത്തി�ന്നാ

കല്പിക്കും വൃത്തി ലക്ഷണാ.

വാച്യാർത്ഥത്തിന്നു്അന്വയം വരായ്കയാൽഅതി�ന ഉ�പക്ഷിച്ചിട്ടു് അതി�ന്റസംബന്ധം

ഉള്ളതായ ഒരു പുതിയ അർത്ഥ�ത്ത പ്രസിദ്ധിപ്രമാണി�ച്ചാ ഒരു ഫല�ത്ത ഉ�ദ്ദശി�ച്ചാ

ഏതുവ്യാപാരത്തി�ന്റ മഹിമയാൽനാം കല്പിക്കുന്നുആവ്യാപാരം ‘ലക്ഷണ’. ഖ്യാതി�യ

പ്രമാണിച്ചു �ചയ്യുന്നതിന്നു്,

താർ�ത്തന്നൽ

പത്രക്കലവറ

�വ�പ്പണ്ണ

ഇത്യാദികൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ. �തന്നൽഎന്നാൽ ‘�തക്കൻകാറ്റു്’എന്നു്അർത്ഥമാകുന്നു.

ആ അർത്ഥത്തിനു് താർ�ത്തന്നൽ എന്നു പറയു�മ്പാൾ അന്വയം ഘടിക്കായ്കയാൽ ബാ

ധം വരുന്നു. അ�പ്പാൾ �തക്കൻകാറ്റിലുള്ള മാന്ദ്യാദിഗുണരൂപമായ സംബന്ധം പ്രമാണി

ച്ചു് ‘�തന്നൽ’ എന്നതിനു് �കവലം ‘കാറ്റു്’ എന്നർത്ഥം കല്പിക്കുന്നതു ‘ലക്ഷണ’. ഇതു�പാ

�ല ‘കലവറ’ എന്നതിനു് ‘കലങ്ങൾ �വക്കുന്നഅറ’ എന്നുള്ള വാച്യാർത്ഥത്തിൽ ‘കലം’

എന്ന ഏതാനും അംശം ഉ�പക്ഷിച്ചു് ‘�കവലം സാമാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പുര’ എന്നർ

ത്ഥം കല്പിക്കുന്നതു് ‘ലക്ഷണ’. എണ്ണ എന്നതിൽ എള്ളി�ല �ന എന്നുള്ള വാച്യാർത്ഥ

�ത്ത ഉ�പക്ഷിച്ചു് എള്ളിൽ എണ്ണ�പാ�ല �വപ്പി�ന്റ �സ്നഹരൂപമായ സാരാംശം എന്നു

കല്പിക്കുന്നതും ‘ലക്ഷണ’ത�ന്ന. ഇവി�ട�യല്ലാം ലക്ഷണ�ചയ്യുന്നതിനു് �ഹതു �കവലപ്ര

സിദ്ധി മാത്രമാകയാൽ ഇതിനു് ‘നിരൂഢലക്ഷണ’ എന്നു �പർ. �യാഗരൂഢിയിലാക�ട്ട,

അക്ഷരാർത്ഥത്തിനു്ബാധമില്ല എന്നു �ഭദം. ഇനി ‘ഫല ലക്ഷണ’യ്ക്കു് ഉദാഹരണം:

‘കാശീനഗരം ഗംഗയിലാകുന്നു’.

ഇവി�ട ഗംഗാശബ്ദത്തിനു് വാച്യാർത്ഥം ജലപ്രവാഹമാകയാൽ അവി�ട നഗരത്തിനു

സ്ഥിതി വരാത്തതു�കാണ്ടു് വാച്യാർത്ഥം ബാധിതമായി. പിന്നീടു് അന്വയസിദ്ധിക്കു�വ

ണ്ടി ഗംഗാശബ്ദത്തിനു ഗംഗാതീരം എന്നർത്ഥം കല്പിക്കുന്നതു ലക്ഷണ. ഗംഗാതീരത്തിൽ

എന്നുത�ന്ന പറയാ�ത ഗംഗയിൽ എന്നു പറയുന്നതു് �ശത്യം, പരിശുദ്ധി മുതലായ

ഗുണങ്ങ�ള പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടിയാകുന്നു. അതിനാൽ ഇതു ഫല�ത്ത ഉ�ദ്ദശിച്ചു �ച

യ്യുന്നതു്.

ലക്ഷണയു�ട വിഭാഗങ്ങൾ

ലക്ഷണയ്ക്കു പലവിധത്തിൽ വിഭാഗം കല്പിക്കാം:

1 ബാധം = അന്വയം വരായ്ക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഒന്നാമതു്, വാച്യലക്ഷ്യാർത്ഥങ്ങൾതമ്മിലുള്ളഅന്തരംപ്രമാണിച്ചു് ‘ജഹല്ലക്ഷണ’, ‘അജ-

ഹല്ലക്ഷണ’, ‘ജഹദജഹല്ലക്ഷണ’. അതിൽസ്വാർത്ഥം മുഴുവൻ ഉ�പക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതു് ‘ജഹ-

ല്ലക്ഷണ’. ഇതിനു് ഉദാഹരണം, മുൻ�ചാന്ന ‘കാശീനഗരം ഗംഗയിലാകുന്നു’ എന്നതുത

�ന്ന. �വ�റ ഉദാഹരണം. ഒരു മന്ദ�നക്കുറിച്ചു് ‘ഇവൻ നല്ലസമർത്ഥനാകുന്നു’എന്നും മറ്റും

പറയുന്നതാകുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധം �വപരീത്യം; മാന്ദ്യാധിക്യപ്രതിപാദനം ഫലം.

ഈമാതിരിയുള്ളതിനു് ‘വിപരീതലക്ഷണ’ എ�ന്നാരു വി�ശഷ�പ്പരുണ്ടു്.

സ്വാർത്ഥത്തിനു് ത്യാഗമില്ലാത്തതു് ‘അജഹല്ലക്ഷണ’. ഉദാഹരണം: ‘ഇതാ കുന്തം വരു

ന്നു’. ഇതിൽ കുന്തം തനി�യ വരാത്തതിനാൽ ‘കുന്തക്കാരൻ വരുന്നു’ എന്നു് ‘ലക്ഷണ’.

ഇതിൽ കുന്തപദത്തി�ന്റഅർത്ഥത്തിനു് കുറവു വരുന്നില്ല. ലാഘവം ഫലം; �വ�റ ഉദാഹ

രണം: ‘അങ്ങാടി എരയ്ക്കുന്നു’.

ഏതാനുംഅംശത്തിൽസ്വാർത്ഥത്യാഗംആണു് ‘ജഹദജഹല്ലക്ഷണ’. ഗ്രാമത്തിൽഏതാ

നും വീടുകൾ തീപിടിച്ചിരി�ക്ക, ‘ഗ്രാമം �വന്തു�പായി’ എന്നു പറയുന്നതു് ഉദാഹരണം.

�വ�റയും ഉദാഹരണങ്ങൾ: ‘കാടു് പൂത്തിരിക്കുന്നു’, ‘ശീലക്കുടക്കാർ വരുന്നു’ ഇത്യാദി.

രണ്ടാമതു്, സംബന്ധത്തി�ന്റ സ്വഭാവം പ്രമാണിച്ചു് ‘ഗൗണീ’, ‘ശുദ്ധാ’ എന്നു രണ്ടുവിധം.

സംബന്ധം സാദൃശ്യമാ�ണങ്കിൽ ‘ഗൗണി’. ‘രാമൻ കഴുതയാണു്’, ‘കൃഷ്ണൻ സിംഹക്കുട്ടി

യാണു്’, ‘മുഖം ചന്ദ്രനാകുന്നു’ ഇത്യാദ്യുദാഹരണങ്ങൾ.

സംബന്ധം സാദൃശ്യ�മാഴി�ക കാര്യകാരണഭാവം, സ്വസ്വാമിഭാവം മുതലായ മ�റ്റ�തങ്കി

ലുമാ�ണങ്കിൽശുദ്ധലക്ഷണ‘ഘൃതംആയുസ്സിനുകാരണമാണു്’എന്നിടത്തു് ‘ഘൃതംഎന്ന

തായുസ്സാകുന്നു’, രാജ�സവക�ന്റ വാക്കി�നപ്പറ്റി ‘ഇതു് രാജാവി�ന്റ കല്പനയാണു്’ ഇത്യാ

ദി സംസാരിക്കുന്നതു് ഉദാഹരണം.

മൂന്നാമതു്, ‘സാ�രാപ’, ‘സാധ്യവസായ’ എന്നു് ഗൗണിയിൽ രണ്ടു് അവാന്തരവിഭാഗം.

ഉപ�മയ�ത്ത നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടു് അതിനു് ഉപമാനത്തി�ന്റ അ�ഭദം പറയുന്നതു് ‘സാ�രാപ’;

ഉപ�മയ�ത്ത നിർ�ദ്ദശിക്കാ�തത�ന്ന അതി�ന്റ സ്ഥാനത്തു് ഉപമാന�ത്ത പ്ര�യാഗി

ക്കുന്നതു് ‘സാധ്യവസായ’. മുമ്പു് അതിശ�യാക്തിപ്രകരണത്തിൽ വിഷയനിഗിരണ�മ

ന്നു പറഞ്ഞതുത�ന്ന ‘സാധ്യവസായലക്ഷണ’. രൂപകത്തിൽ �ചാന്ന അ�ഭദരൂപകം

‘സാ�രാപലക്ഷണ’. ആ അലങ്കാരങ്ങൾക്കു �ചാന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾത�ന്ന ഇവയ്ക്കു് ഉദാ

ഹരണങ്ങൾ.

161. ലക്ഷണയ്ക്കാശ്രയം ശബ്ദം
ലക്ഷകം ലക്ഷ്യമാം �പാരുൾ.

ലക്ഷണാശ്രയമായശബ്ദം ‘ലക്ഷകം’; ലക്ഷണയാൽസിദ്ധമായഅർത്ഥം ‘ലക്ഷ്യം’. അന

ന്തരം വ്യഞ്ജന�യ ലക്ഷിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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3 വ്യഞ്ജനാവ്യാപാരം

162. സ്വസ്വപ്രവൃത്തി �ചയ്തീടും

ലക്ഷണാഭിധകൾക്കു�മൽ

നവമർത്ഥം സ്ഫുരിപ്പിക്കും

വ്യാപാരം വ്യഞ്ജനാഹ്വയം.

‘അഭിധ’, ‘ലക്ഷണ’ എന്ന രണ്ടു വ്യാപാരങ്ങളും താൻതാങ്ങളു�ട പ്രവൃത്തി�കാണ്ടു്മുറയ്ക്കു

‘വാച്യ’മായും ‘ലക്ഷ്യ’മായും ഉള്ള അർത്ഥ�ത്ത പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു് വിരമിച്ചതി�ന്റ�ശഷം

ആ വാച്യലക്ഷ്യങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരർത്ഥത്തിനു പ്രതീതി ഉളവാകുന്നതു് ഏതു

വ്യാപാരത്തി�ന്റ മഹിമയാലാകുന്നുഅതു്‘വ്യഞ്ജന’ എന്നു്വ്യഞ്ജനയു�ട സാമാന്യലക്ഷ

ണം. അതിൽ അഭിധയ്ക്കു�മലുദിക്കുന്നതു്‘അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന’; ലക്ഷണയ്ക്കു�മലുദിക്കുന്നതു്

‘ലക്ഷണാമൂലവ്യഞ്ജന’. ഓ�രാന്നിനും പ്ര�ത്യകം ലക്ഷണം �ചാല്ലുന്നു:

അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന

163. സം�യാഗാദി ബലാൽ ശക്യം

�ചാന്നു ശക്തി നിലയ്ക്ക�വ

ഉദിച്ചിടും വ്യഞ്ജനതാ-

നഭിധാമൂലയായതു്.

ശക്തി = അഭിധവ്യാപാരം; ശക്യം = വാച്യാർത്ഥം. മുൻ�ചാന്ന സം�യാഗം മുതലായ

അഭിധാനിയാമകങ്ങളു�ട ബലത്താൽ നാനാർത്ഥങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾക്കു് പ്രകൃതമായ

വാച്യാർത്ഥമിന്ന�തന്നു് വ്യവസ്ഥ�പ്പടുന്നു. ആ അർത്ഥ�ത്ത �ബാധിപ്പിക്കുന്ന�താടുകൂ

ടി ശബ്ദങ്ങളു�ട ‘അഭിധാവ്യാപാരം’ അവസാനിക്കുകയും�ചയ്യുന്നു. ശബ്ദം, ബുദ്ധി, കർ

മ്മം ഇവയ്ക്കു് സകൃത്പ്രവൃത്തിയല്ലാ�ത വിരമ്യവ്യാപാരമി�ല്ലന്നുള്ള2 സിദ്ധാന്തപ്രകാരം

ഒരിക്കൽ സ്വാർത്ഥ�ത്ത പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു് നിലച്ചു�പായ അഭിധയ്ക്കു് �വ�റ ഒരർത്ഥംകൂടി

പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു �ശഷിയില്ല. എന്നാൽ ചി�ലടത്തു് അഭിധാസിദ്ധമായ പ്രകൃതാർ

ത്ഥം ശമിച്ചതിൽപ്പിന്നീടും ഒരു അപ്രകൃതാർത്ഥം ശബ്ദമഹിമാവിനാൽ സഹൃദയന്മാരു�ട

ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ അപ്രകൃതാർത്ഥ�ത്ത �ദ്യാതിപ്പിക്കുന്നതു്, അഭിധ ഒരി

ക്കൽപ്രവർത്തിച്ചു് വിരമിച്ചു�പായതിനാൽ, ‘വ്യഞ്ജന’ത�ന്നആകുന്നു�വന്നുസ്പഷ്ടം.ഈ

‘വ്യഞ്ജന’യ്ക്കുബീജംഎ�ന്തന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ ‘അഭിധ’യല്ലാ�ത �വ�റ ഒന്നും കാണാത്ത

തിനാൽ ഇതു് ‘അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന’യായി. അസ്തമിച്ച സൂര്യ�നാടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന

പകൽ ത�ന്റ പ്രകാശ�ശഷം�കാണ്ടു സന്ധ്യ�യ�ന്നാരു പുതിയ കാല�ത്ത ഉളവാക്കുന്ന

തു�പാ�ല വാച്യാർത്ഥപ്രതിപാദന�യാടുകൂടി ശമിച്ച ‘അഭിധ’ തന്നിൽനിന്നു് ഊറീട്ടുള്ള

അർത്ഥം�കാണ്ടു് ‘വ്യഞ്ജന’ എ�ന്നാരു നൂതനവ്യാപാര�ത്ത ഉദിപ്പിക്കുന്നുഎന്നുതാൽപ

ര്യം.

ഉദാഹരണം:

2 സകൃത് പ്രവൃത്തി = ഒരിക്കൽ മാത്രമുള്ള പ്രവർത്തനം. വിരമ്യവ്യാപാരം = ഒരിക്കൽ പ്രവർത്തിച്ചു വിരമിച്ച

തിനു�ശഷം വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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331. ശ്രീമത്ത്വത്താൽ മദ�മാടു ജഗൽപ്രാണ�നത്തിന്നു നന്നായ്.

സാമർത്ഥ്യ�ത്താടഹിഭയമുദിപ്പിച്ചു ഭൂമീപതിക്കും,

�കമത്വംപൂണ്ടനൃജുഗതിയാമബ്ഭുജംഗദ്വിജിഹ്വ-

�സ്താമ�ത്താടസ്ത്വയി! തവ സ�ഖ! സാധ്വബാധം വി�രാധം. — മ. സ.

ഇവി�ടഅഭിധാനിയാമകങ്ങളായപ്രകരണസാമർത്ഥ്യാദികളു�ട3ബലത്താൽ ‘ശ്രീമത്ത്വം’,

‘ജഗൽപ്രാണൻ’ മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾക്കു് ‘വിഷവത്ത്വം’, ‘വായു’ മുതലായഅർത്ഥത്തിൽ

നിയന്ത്രണം വരുന്നതു�കാണ്ടു് ‘വിഷമദമുള്ളവയും, കാറ്റി�ന ഭക്ഷിക്കുന്നവയും രാജാവി

നുകൂടി വിഷഭയമുണ്ടാക്കുന്നവയും വളഞ്ഞു നടക്കുന്നവയും ആയ സർപ്പങ്ങ�ളാടു് നിനക്കു

വി�രാധം ഉണ്ടാക�ട്ട’ എന്നു്പ്രകൃതമായ വാച്യാർത്ഥ�ത്ത പ്രതിപാദിക്കുന്ന�താടുകൂടി

അഭിധ അവസാനിക്കുന്നു. അതിനു�മൽ ‘ഐശ്വര്യമദം�കാണ്ടു (ജഗത്തിനു്) �ലാകത്തി

ന് പ്രാണഹാനി വരുത്തിയും, രാജാവിനുകൂടി (അഹിഭയം) സ്വപക്ഷഭയം ജനിപ്പിച്ചും

(കടില) ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചരിക്കുന്ന വിടവൃത്തികളായ ആ ഏഷണിക്കാ�രാടു നിനക്കു

വി�രാധമുണ്ടാക�ട്ട’ എന്നു് അപ്രകൃതമായ ഒരർത്ഥം ഉദിക്കുന്നതു് അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജനയാ

ലാകുന്നു.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

332. ‘കരംഗ്രഹിച്ചൻ�പാടു രാഗ�മറി’ ഇത്യാദി മുൻപദ്യം.4

ഇതിൽ ദമ്പതിവൃത്താന്തം വ്യംഗ്യം.

ലക്ഷണാമൂലവ്യഞ്ജന

ലക്ഷണാമൂലവ്യഞ്ജനയ്ക്കു് ലക്ഷണം �ചാല്ലുന്നു:

164. ഏ�താരു ഫലമു�ദ്ദശി-

ച്ചിഹ ലക്ഷണ�ചയ്വതു്;

അതിന്നുദ്�ബാധികാ വ്യക്തി

ലക്ഷണാമൂലമായതു്.

വ്യക്തി (വ്യഞ്ജന), ഏതു ഫലത്തി�ന്റ സിദ്ധിക്കു�വണ്ടി ലക്ഷണ�യ ആശ്രയിക്കുന്നു

�വാ ആ ഫല�ത്ത പ്രതിപാദിക്കുന്ന ‘വ്യഞ്ജന’ലക്ഷണാമൂല എന്നർത്ഥം. ‘കാശീനഗരം

ഗംഗയിലാകുന്നു’ ഇത്യാദി ഫലലക്ഷ�ണാദാഹരണങ്ങളിൽ ഗംഗാദിപദം പ്രവാഹാദി

രൂപമായ വാച്യാർത്ഥ�ത്ത പ്രഥമം �ബാധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാച്യാർത്ഥ�ബാധനാപ

ര്യന്ത�മ ‘അഭിധ’യ്ക്കു പ്രവൃത്തിയുള്ളു. അഭിധാപ്രതിപാദിതമായ ആ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ

ബാധം കാൺകയാൽ പിന്നീടു് അന്വയസിദ്ധിക്കു�വണ്ടി ‘ലക്ഷണ’ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ലക്ഷണയും വാച്യസംബന്ധമായ ഗംഗാതീരാദ്യർത്ഥ�ത്ത ലക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടു വിരമിക്കുന്നു.

3 158-ആം കാരിക �നാക്കുക.
4 305-ആം പദ്യം �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിനു�മൽ �ശത്യപാവനത്വാദിവിശിഷ്ടമായ ഗംഗാതീര�മന്നു് തീരത്തിൽ ഗുണവി

�ശഷ�ത്ത �താന്നിപ്പിക്കുന്നതു് ‘വ്യഞ്ജനാ’വ്യാപാരമാകുന്നു. ഈ വി�ശഷാർത്ഥപ്രതീ

തി ‘ഗംഗാതീരത്തിൽ’ എന്നു് വാചകശബ്ദംത�ന്ന പ്ര�യാഗിച്ചിരുന്നാൽ ജനിക്കയി�ല്ല

ന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അതിനാൽ ഗംഗാതീരം എന്ന ലക്ഷ്യാർത്ഥത്തിൽ ഗംഗാശബ്ദ�ത്ത

പ്ര�യാഗിച്ചതാണു് വി�ശഷാർത്ഥപ്രതീതിക്കു മൂല�മന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ വിധം ഫല

ലക്ഷണകളി�ലല്ലാം ഫല�ത്ത �ബാധിപ്പിക്കുന്നതു വ്യഞ്ജനയാകയാൽ അവ�യല്ലാം

ലക്ഷണാമൂല്യവ്യഞ്ജനയ്ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾത�ന്ന.

165. വ്യഞ്ജനയ്ക്കാശ്രയം ശബ്ദം

വ്യഞ്ജകം വ്യംഗ്യമാം �പാരുൾ.

വ്യഞ്ജനാവ്യാപാരത്തിനാശ്രയമായ ശബ്ദം ‘വ്യഞ്ജകം’; വ്യഞ്ജനയാൽസിദ്ധിക്കുന്നഅർ

ത്ഥം ‘വ്യംഗ്യം’ എന്നു് അഭിധാലക്ഷണകൾക്കു �ചാന്ന�പാ�ല ഇവി�ടയും വ്യവസ്ഥ.

അനന്തരം അർത്ഥമൂലയായ വ്യഞ്ജന�യ �ചാല്ലുന്നു:

166. വക്താ, �ശ്രാതാ, വാച്യവസ്തു,
വാക്യം, സന്നിഹിതം ജനം,

കാലം, �ദശം, പ്രകരണം,

കാകു�ചഷ്ടകളും തഥാ

167. എന്നിവയ്ക്കുള്ള �വശിഷ്ട്യാ-

�ലല്ലാമാതിരിയർത്ഥവും

�വ�റയർത്ഥമുദിപ്പിക്കു-

മർത്ഥവും വ്യഞ്ജകം തതഃ.

(1) വക്താവു്—പറയുന്നവൻ (2) �ശ്രാതാവു്—ആ�രാടുപറയുന്നു�വാഅവൻ (3) വാച്യവസ്തു–

വാച്യമായ വിഷയം (4) വാക്യം—പ്രതിപാദിക്കുന്ന രീതി (5) സന്നിഹിതം ജനം—

�കട്ടുനില്ക്കുന്ന ആൾ (6) കാലം (7) �ദശം (8) പ്രകരണം (9) കാകു—സ്വരവികാരം5 (10)

�ചഷ്ടകൾ ഇത്യാദികളിലുള്ള �വലക്ഷണ്യത്താൽ വാച്യമാ�യാ വ്യംഗ്യമാ�യാ ലക്ഷ്യ

മാ�യാ ഉള്ള ഒരർത്ഥം �വ�റ ഒരർത്ഥ�ത്ത വ്യഞ്ജിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ശബ്ദം മാത്രമല്ല,

അർത്ഥങ്ങളും വ്യഞ്ജകങ്ങളാകുന്നു.

പ്രതിഭാവത്തുക്കളായ സഹൃദയന്മാർക്കു് വൿതൃപ്രഭൃതികളു�ട �വലക്ഷണ്യം നിമിത്തം

ഒരർത്ഥത്തിൽനിന്നും മ�റ്റാരർത്ഥത്തി�ന്റ പ്രതീതി വരുന്നുണ്ടു്. ഇതും വ്യഞ്ജനാവ്യാപാ

രത്താൽത്ത�ന്നയാണു് എന്നു താല്പര്യം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

5 �ചാദ്യം, ആശ്ചര്യം മുതലായവ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളസ്വര�ഭദം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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333. �പരി�യാരു ജലകുംഭ�ത്ത-

�പ്പറി�ക്കാണ്ടിങ്ങു സത്വരം വ�ന്നൻ

ഏ�റ വിയർത്തു വല�ഞ്ഞ-

�നാരു നിമിഷം വിശ്രമിക്കണം സഖി! �മ.

ഏകാകിനിയായി�ച്ചന്നു്ആറ്റിൽനിന്നും �വള്ളം �കാണ്ടുവന്നവളാണു് ഇവിട�ത്തവക്താ
വു്. അവൾ ത�ന്റ ശ്രമകാരണ�ത്തപ്പറ്റി �ചാദിച്ച സഖി�യാടു പറയുന്ന ഉത്തരം വാ
ച്യാർത്ഥം. ഇവി�ട വക്താവി�ന്റ നടത്ത�ദാഷ�ത്തഅറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനു് അവളു�ട വാക്യ
ത്തിൽനിന്നും പ്രച്ഛന്നസുരത�ഗാപനരൂപമായ അർത്ഥാന്തരം വ്യഞ്ജിക്കുന്നു.

334. നഷ്ടം നി�ശ്ശഷമായ് �പാർമുലയിൽ മലയജം, ചുണ്ടി�ല�ച്ചാപ്പ�ശഷം

മൃഷ്ടം, ലുപ്താഞ്ജനം കണ്ണിണ തവ, കൃശമി�ക്കാൾമയിർ�ക്കാണ്ട �കാലം;

കഷ്ടം �പാ�യ്യാതു�വാ�ള! സ്വജനരുജ ധരിക്കാത്ത ദൂതീ! കുളിപ്പാ-

നിഷ്ടം�പാലങ്ങു നീ �പായ് കുളമതിൽ; നഹി തസ്യാധമസ്യാന്തികത്തിൽ. —സ്വ.

നായക�ന കൂട്ടിച്ചു�കാണ്ടുവരാൻ �പായിട്ടു് ലക്ഷ്യമാണസം�ഭാഗചിഹ്നയായിത്തിരിച്ചുവ

ന്ന ദൂതി�യാടു നായിക പറയുന്ന വാക്കാണിതു്. ഇവി�ട, “നി�ന്ന ഞാൻ നായകസമീപ

ത്തി�ലക്കുപറഞ്ഞയച്ചതി�ന്റ�ശഷം സ്വകാര്യപരയായ നീ സ്നാന�വളഅതിക്രമിക്കു�മ

ന്നു ഭയന്നുകുളിക്കാനായിട്ടാണു �പായ�തന്നുനി�ന്റ ശരീരത്തിലുള്ളചന്ദനച്യവനാദി ചി

ഹ്നങ്ങളാൽ ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു” എന്നുള്ള വാച്യാർത്ഥത്തിൽനിന്നു്, ദൂതി നായകനിൽ

പ�ണ്ട അനുരക്തയാ�ണന്നുള്ള �ശ്രാതൃ�വശിഷ്ട്യവും വിദഗ്ദ്ധയായ നായിക സ്വനായക

�ന്റ ദൂതീസം�ഭാഗരൂപമായ അപരാധ�ത്ത സ്പഷ്ടമായി പറകയി�ല്ലന്നുള്ള വക്തൃ�വശി

ഷ്ട്യവും �ദശകാലാദി�വശിഷ്ട്യവും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കു്, “നായക�ന കൂട്ടി�ക്കാണ്ടുവ

രാൻ �പായ നീ ചിരാഭിലാഷിതമായ തത്സം�ഭാഗ�ത്തആണു �ചയ്ത�തന്നു നി�ന്റ ശരീ

രത്തിലുള്ള ചന്ദനച്യവനാദിലക്ഷണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു” എന്നുള്ള വ്യം

ഗ്യാർത്ഥം �വളി�പ്പടുന്നു. ഈ �ശ്ലാക�ത്ത പലരും പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പണ്ഡിതരാജ�ന്റ വ്യാഖ്യാന�ത്ത ആണു് ഇവി�ട സ്വീകരിച്ചതു്. ഈവിധത്തിൽ വാച്യ

വാക്യാദി�ശഷമുള്ള വ്യംഗ്യസഹകാരികൾക്കും ഉദാഹരണംഊഹിച്ചു�കാൾക.

�മൽ �ചാന്ന രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളിലും വാച്യാർത്ഥമാകുന്നുവ്യഞ്ജകം. ഇനി ലക്ഷ്യവ്യംഗ്യാർ
ത്ഥങ്ങൾ വ്യഞ്ജകങ്ങളായി വരുന്നതിനു് ഉദാഹരണം:

335. ക്ഷണമിമകളിൽനിന്നു, തല്ലി ചുണ്ടിൽ,

കുളുർമുല�മലഥ വീണുടൻ തകർന്നു,

വലികളിലിടറിച്ചി�രണ നാഭി-

ച്ചുഴിയിലിറങ്ങി നവീനവർഷബിന്ദു. —കുമാരസംഭവം.

പാർവ്വതി തപസ്സു�ചയ്തു�കാണ്ടു നില്ക്കു�മ്പാൾ വർഷകാലം വന്നതി�ന വർണ്ണിക്കുന്നഈ

�ശ്ലാകം�കാണ്ടു കവി അവളു�ട �ദഹത്തിൽ ആദ്യമായി പതിച്ച വർഷജലബിന്ദുക്കളു

പദ്യം 334. മലയജം = ചന്ദനം; മൃഷ്ടം = മായിക്ക�പ്പട്ട; രുജ = ദുഃഖം; നഹി തസ്യ അധമസ്യ അന്തിക

ത്തിൽ = ആഅധമ�ന്റ സമീപത്തു്അല്ല (�പായതു്).

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�ട ഗതി�യ മുറയ്ക്കു കാണിക്കുന്നു. ഇതാണു് ഇവിട�ത്ത വാച്യാർത്ഥം. ഇതിൽനിന്നും,

നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു്, വാ മൂടി, �ദഹം ഇളകാ�ത നിവർന്നുള്ള ധ്യാ�നാചി

തമായ നില പ്രകരണവാച്യാദികളു�ട �വശിഷ്ട്യത്താൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്നു. ജലബിന്ദുക്കൾ

ഇമകളിൽ വീണതും, അവി�ട ക്ഷണം നിന്നതും, അവി�ടനിന്നു ചുണ്ടിൽ തട്ടി വായി

ലിറങ്ങാ�ത മാറിൽ പതിച്ചതും മറ്റും അ�ല്ലങ്കിൽ �യാജിക്കയില്ല�ല്ലാ. ഈ വ്യംഗ്യാർത്ഥ

ത്തിൽനിന്നു കാ�മാദ്ദീപകമായ വർഷാരംഭത്തിൽ�പ്പാലും അവളു�ട തപസ്സിനു �ലശം

പ്രതിബന്ധം വന്നി�ല്ലന്നു മ�റ്റാരർത്ഥവും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇതു് വ്യംഗ്യാർ

ത്ഥം വ്യഞ്ജകമാകുന്നതിനു ഉദാഹരണം. ഇതിൽത്ത�ന്ന ജലബിന്ദു ചുണ്ടിൽ തല്ലി�യന്ന

തിനു ലക്ഷണ�കാണ്ടു ചുണ്ടിൽ ബല�ത്താ�ട പതിച്ചു എന്നുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷ്യാർത്ഥം തല

ഉയർത്തിയാണു് അവൾ നിന്നിരുന്നതു് എന്നു വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ലക്ഷ്യാർത്ഥം

വ്യഞ്ജകമാകുന്നതിനും ഇതുത�ന്ന ഉദാഹരണം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

336. രാമ�ന നിത്യം ദശരഥ�നന്നുള്ളി-

ലാ�മാദ�മാടു നിരൂപിച്ചു�കാള്ളണം;

എ�ന്ന ജനകാത്മജ�യന്നുറച്ചു�കാൾ,

പി�ന്നയ�യാദ്ധ്യ�യ�ന്നാർത്തീടടവി�യ. —അദ്ധ്യാത്മരാമായണം.

പദ്യം 336. രാമ�ന ദശരഥനായി വിചാരിക്കാൻ വയ്യായ്കയാൽ വാച്യത്തിനു ബാധം. ലക്ഷണ�കാണ്ടു ദശരഥ

തുല്യം എന്നു ലക്ഷ്യാർത്ഥം. ബഹുമാനിക്കണം എന്നു വ്യംഗ്യം. എ�ന്ന (സുമിത്ര�യ) ജനകാത്മജ�യന്നു്

(ഞാൻസീത�യന്നു്) കരുതുന്നതിൽ വാച്യാർത്ഥംബാധിതം. സീതയുംഞാനും തുല്യം എന്നു ലക്ഷണ. മാ

തൃതുല്യബഹുമാനം വ്യംഗ്യം. അ�യാദ്ധ്യ അടവിയാകാത്തതിനാൽ വാച്യാർത്ഥം ബാധിതം. അടവിതുല്യം

എന്നു ലക്ഷ്യാർത്ഥം. ശൂന്യത വ്യംഗ്യം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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കാവ്യത്തി�ന്റ അംഗങ്ങ�ള എല്ലാം വിവരിച്ചതി�ന്റ�ശഷം അംഗിയായ ധ്വനി�യ നിരൂ

പിക്കുന്നു.

168. വാച്യാതിഗം വ്യംഗ്യ�മങ്കി-
ലക്കാവ്യം ധ്വനിസംജ്ഞിതം

ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യസംജ്ഞം

വാച്യംതാൻ മുഖ്യ�മങ്കി�ലാ.

ഏതു കാവ്യത്തിൽ വാച്യാർത്ഥ�ത്തക്കാൾ വ്യംഗ്യാർത്ഥം ചമൽക്കാരകാരകമായിരിക്കു

ന്നു�വാ അക്കാവ്യത്തിനു് ‘ധ്വനി’ എന്നു �പർ. വാച്യാർത്ഥത്തിനാണു് പ്രാധാന്യ�മങ്കിൽ

ആ കാവ്യം ‘ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യ’�മന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. ഗുണം (അപ്രധാനം) ആയിത്തീർന്ന

വ്യംഗ്യ�ത്താടുകൂടിയതു് എന്നു �പരിനു് അർത്ഥ�യാജന. രണ്ടിനും പലമാതിരി വക�ഭദ

ങ്ങളുണ്ടു്. അവ�യ മുറയ്ക്കു വിവരിക്കുന്നു. (മറുവശ�ത്ത പട്ടികകൾ �നാക്കുക.)

169. ലക്ഷണാമൂലമഭിധാ-
മൂല�മന്നുള്ള രണ്ടുതാൻ

അവിവക്ഷിതവാച്യാർത്ഥ-

മിഷ്ടാന്യപരവാച്യവും.

ലക്ഷണാമൂലം എന്നുംഅഭിധാമൂലം എന്നും വ്യംഗ്യം രണ്ടുവിധത്തിൽ വരു�മന്നുപറഞ്ഞി

ട്ടുണ്ട�ല്ലാ.1 ലക്ഷണാമൂലവ്യംഗ്യം പ്രധാനമായി വരുന്നതു് ‘അവിവക്ഷിതവാച്യധ്വനി’;

അഭിധാമൂലവ്യംഗ്യംപ്രധാനമായി വരുന്നതു് ‘ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യധ്വനി’അ�ല്ലങ്കിൽ ‘വിവക്ഷിതാന്യപരവാച്യധ്വനി’

1 163-ആം 164-ആം കാരികകൾ �നാക്കുക.
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എന്നു ധ്വനിക്കു് ആദ്യ�മ രണ്ടു വിഭാഗം. അതിൽ ആദ്യ�ത്തതിനു് രണ്ടു വക�ഭദം പറയു

ന്നു:

170. അവിവക്ഷിതവാച്യാർത്ഥ-
ധ്വനി രണ്ടായ് പിരിഞ്ഞിടും

അർത്ഥാന്തരസംക്രമിത-

വാച്യം നിർദ്ധൂതവാച്യവും.

ലക്ഷണാമൂലവ്യംഗ്യത്തിനു് പ്രാധാന്യം വരുന്നിടത്താണ�ല്ലാ അവിവക്ഷിതവാച്യധ്വ

നി. ലക്ഷണ ജഹത്സ്വാർത്ഥ എന്നും അജഹത്സ്വാർത്ഥ2 എന്നും രണ്ടുവിധത്തിൽ ഉണ്ടു്.

അതിൽഅജഹത്സ്വാർത്ഥലക്ഷണാമൂലവ്യംഗ്യംപ്രധാനമായാൽഅതു് ‘അർത്ഥാന്തരസം-

ക്രമിതവാച്യധ്വനി’. ഇതിൽ വാച്യാർത്ഥ�ത്തത്ത�ന്ന അർത്ഥാന്തരത്തിൽ സംക്രമിപ്പി-

(പ്ര�വശിപ്പി)ക്കുന്ന�ത ഉള്ളു. ജഹത്സ്വാർത്ഥലക്ഷണാമൂലവ്യംഗ്യം പ്രധാനമായി വന്നാൽ

അതു് ‘നിർദ്ധൂതവാച്യം’ അ�ല്ലങ്കിൽ ‘അത്യന്തതിരസ്കൃതവാച്യം’. ഇതിൽ വാച്യാർത്ഥ

ത്തിനു് അന്വയത്തിൽ പ്ര�വശ�മ ഇല്ല.

അർത്ഥാന്തരസംക്രമിതവാച്യത്തിനു് ഉദാഹരണം:

337. കരഭം കരഭം; കദളീ കദളീ;

കരിരാജകരം കരിരാജകരം:

കുടിലാളകതൻ തുടകൾക്കു ദൃഢം

കിടയാ കിട മൂന്നുലകിങ്കലു�മ. —സ്വ.

ഇവി�ട രണ്ടാമ�ത്ത കരഭ–കദളീ–കരിരാജകരപദങ്ങൾ ‘അർത്ഥാന്തരസംക്രമിത’ങ്ങൾ;

അവ മുറയ്ക്കു് കാർശ്യാദി�ദാഷങ്ങളുള്ളകരഭം, ജാഡ്യാദി�ദാഷങ്ങളുള്ളകദളി, കാർക്കശ്യാ

ദി�ദാഷങ്ങളുള്ള കരിരാജകരം എന്നു് അർത്ഥാന്തരത്തിൽ പ്ര�വശിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കാർശ്യാദി�ദാഷാധിക്യം വ്യംഗ്യം.

നിർദ്ധൂതവാച്യത്തിനു് ഉദാഹരണം:

338. തുണ�ചയ്തു ഭവാ�നനിക്കു പാരം

ഗുണവാ�നന്നതുമങ്ങു കാട്ടിയ�ല്ലാ!

ഇതുമാതിരിതാൻ ചരിച്ചു �മലും

സതതം വാഴുക �താഴ�ര! സു�ഖന. —സ്വ.

ശത്രുവി�നാടു പറയുന്നതാകയാൽ ഇതിൽ വാച്യാർത്ഥം ബാധിതമായിട്ടു്, ‘അ�ങ്ങനിക്കു

വള�ര ഉപദ്രവം�ചയ്തു; ദുഷ്ടനാ�ണന്നതും �വളി�പ്പടുത്തി; �ഹ ശ�ത്രാ! �മലും ഈവി

ധം ആചരിച്ചു�കാണ്ടു് അ�ങ്ങക്കു് ഏ�റനാൾ സുഖിച്ചിരിപ്പാൻ ഇടയാകാ�ത�പാക�ട്ട!’

2 ലക്ഷണയു�ട വിഭാഗങ്ങൾ �നാക്കുക.

പദ്യം 337. കരഭം = മുഴ�ങ്ക. കദളി = വാഴ. കരിരാജകരം = തുമ്പി�ക്ക. കുടിലാളക = സുന്ദരി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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എന്നു് ശാപരൂപമായ ലക്ഷ്യാർത്ഥ�ത്ത പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ‘നീ എത്രത�ന്ന ശത്രുത്വം

എ�ന്നാടു �ചയ്താലും ഞാൻ നിനക്കു് ഒരു അപ്രിയമായ വാക്കു പറയുക�പാലും �ചയ്യാൻ

ഭാവിച്ചിട്ടില്ല’ എന്നു് വ്യംഗ്യാർത്ഥം. ഇതിൽ വാച്യാർത്ഥം സർവ്വഥാ അനുപയുക്തമായി

രിക്കുന്നതിനാൽ ഇതു് ‘അത്യന്തതിരസ്കൃതവാച്യം’. വിപരീതലക്ഷണ കൂടാ�തയും ഇതു

സംഭവിക്കും. എങ്ങ�ന,

339. ച�ന്ദ്രാദയം പാർ�ത്തഴുമാഴി�പാ�ല

തല്ക്കാലമു�ള്ളാന്നു ചലി�ച്ചാരീശൻ

പാരിച്ച ബിംബാധരകാന്തി�കാലു-

മുമാമുഖം കണ്ണുകളാൽ നുകർന്നാൻ. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ‘നുകർന്നാൻ’ എന്നതിനു് ‘�നാക്കി’ എന്നു ലക്ഷ്യാർത്ഥം; അനുരാഗാധിക്യം വ്യം

ഗ്യം, കുടിക്കുക എന്ന വാച്യാർത്ഥം തിരസ്കൃതം.

171. ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യാഖ്യ-
ധ്വനിയും രണ്ടുമാതിരി

സംലക്ഷ്യക്രമമാ�മകം

അസംലക്ഷ്യക്രമം പരം.

ഇഷ്ടം വിവക്ഷിതം; അന്യപരം വ്യംഗ്യപരം; വിവക്ഷിതവും വ്യംഗ്യാർത്ഥ�ത്ത നയിപ്പി

ക്കുന്നതും ആയ വാച്യാർത്ഥമുള്ളതു് എന്നു് �പരി�ന്റ അക്ഷരാർത്ഥം. അതു് ‘സംലക്ഷ്യ-

ക്രമ’�മന്നും, ‘അസംലക്ഷ്യക്രമ’�മന്നും രണ്ടായിപ്പിരിയുന്നു. വാച്യാർത്ഥം ഇത്ര�ത്താളം

�കാണ്ടു് അവസാനിച്ചു്, ഇതിനു�മൽ വ്യംഗ്യാർത്ഥം എന്നു ക്രമം സ്ഫുടമായി കാണുന്നിട

ത്തു് ‘സംലക്ഷ്യക്രമം’. ക്രമം സ്ഫുടമാകാത്തിടത്തു് ‘അസംലക്ഷ്യക്രമം’.

172. രസഭാവാദിയാമന്ത്യ-
മനുസ്വാനാഖ്യമാദിമം

അനന്തം �ഭദമന്ത്യത്തി-

ന്നാദിമത്തിനു മൂന്നുതാൻ.

അന്ത്യം ‘അസംലക്ഷ്യക്രമം’; അതി�ന്റ �ഭദങ്ങളാണു് രസഭാവാദിധ്വനികൾ; അതിനു്

അവസാനിക്കാ�ത അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ �ചയ്യാം. ആദിമം ‘സംലക്ഷ്യക്രമം’; അതിനു്

‘അനുസ്വാനധ്വനി’ എന്നു �പർ. അനുസ്വാനം—അനുരണനം—മാ�റ്റാലി എന്നു ശബ്ദാർ

ത്ഥം. മണിയടിച്ചാൽ പിന്നാ�ല ഒരു സൂക്ഷ്മമായ നാദം �കൾക്കും�പാ�ല വാച്യാർത്ഥ

ത്തിനു പുറ�കത�ന്ന വ്യംഗ്യാർത്ഥം ഇതിൽ ഉദിക്കുന്നു�വന്നുതാല്പര്യം. ഈഅനുസ്വാന

ധ്വനിക്കു് മൂന്നുൾപ്പിരിവുകൾ. അവ ഇന്ന�തന്നു �ചാല്ലുന്നു:

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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173. ശബ്ദാർ�ത്ഥാഭയശക്ത്യുത്ഥ-
�മന്നു പിന്നവയിൽ പുനഃ

വസ്ത്വലങ്കാരരൂ�പണ

വ്യംഗ്യവ്യഞ്ജക�ഭദതഃ,

ശബ്ദാർത്ഥശക്ത്യുത്ഭവങ്ങൾ-

ക്കുണ്ടാം �ഭദമവാന്തരം.

ശബ്ദശക്ത്യുത്ഥം, അർത്ഥശക്ത്യുത്ഥം, ഉഭയശക്ത്യുത്ഥം3 എന്നു മൂന്നു് ഉൾപ്പിരിവുകൾ. ഈ

മൂന്നിൽ ശബ്ദശക്ത്യുത്ഥം, അർത്ഥശക്ത്യുത്ഥം എന്ന രണ്ടിനു് ഉൾപ്പിരിവുകൾ ഉണ്ടാകു

ന്നു. അതി�ലക്കു �ഹതു വ്യംഗ്യവും വ്യഞ്ജകവും വസ്തുരൂപ�മാ അലങ്കാരരൂപ�മാ ആയി

വരാ�മന്നുള്ളതു്. വസ്തു�വന്നാൽ ഒരുസാധാരണസംഗതി; ഔപമ്യാദി ചമൽക്കാരമുള്ളതു്

അലങ്കാരം. അതിൽ ശബ്ദശക്ത്യുത്ഭവത്തിനു് വ്യംഗ്യം (a) വസ്തു�വാ (b) അലങ്കാര�മാ

എന്നുള്ള �ഭദത്താൽ രണ്ടു വക�ഭദം. അർത്ഥശക്ത്യുത്ഭവത്തിനു് വ്യംഗ്യവ്യഞ്ജകങ്ങൾ

രണ്ടിലും ഈ �ഭദം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ നാലു വക�ഭദം. (i) വസ്തു�കാണ്ടു് വസ്തു, (ii)

വസ്തു�കാണ്ടു് അലങ്കാരം, (iii) അലങ്കാരം�കാണ്ടു് വസ്തു, (iv) അലങ്കാരം�കാണ്ടു് അലങ്കാ

രം എന്നു്. ഉഭയശക്ത്യുത്ഥമാക�ട്ട, ഒരുവിധ�മ സംഭവിക്കൂ. മുറയ്ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

(a) ശബ്ദശക്തിമൂലവസ്തുധ്വനിക്കു്:

‘കാതി�ലാലാ’—‘നല്ലതാളീ’

രണ്ടു കവികളു�ട സംവാദം, ഒരു നായിക സഖി�യാടുകൂടി �തച്ചുകുളിക്കാൻ �പാകുന്നവഴി

അവ�ര �നാക്കീട്ടു് രണ്ടുകവികൾതങ്ങളിൽ �ചയ്തസംഭാഷണമാകുന്നുഇതു്. ഇവി�ട ‘കാ

തിൽഓല (ഇട്ടിട്ടുണ്ടു്)’ ‘�കയിൽനല്ലതായതാളിയും (ഉണ്ടു്)’ എന്നുള്ളവാച്യാർത്ഥത്തി

നു പുറ�ക �വ�റ പദ�ച്ഛദംകൂടി �യാജിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളു�ട മഹിമാവിനാൽ ‘കാ (ഏവൾ)

അതി�ലാലാ (അധികം സുന്ദരീ)’ എന്നും ‘നല്ലതു് ആളീ (സഖി)’ എന്നും അനുസ്വാനരൂ

പമായ വ്യംഗ്യാർത്ഥം ഉദിക്കുന്നു. ഈ വ്യംഗ്യത്തിൽ അലങ്കാരലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും �യാ

ജിക്കാത്തതിനാൽ ഇതു് �കവലം വസ്തുരൂപം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

340. സൽക്കാര�മകാനായി പാന്ഥ! �കൾക്ക

തൽക്കാലമിങ്ങില്ല ഗൃഹാധിനാഥൻ;

പ�യാധരത്തി�ന്റയുയർച്ച പാർത്തി-

ട്ടീയാധി�യങ്കിൽ പുല�രഗ്ഗമിക്കാം. —സ്വ.

മഴക്കാറുള്ള ഒരുസായംകാലത്തിൽ വീട്ടിൽ വന്നവഴിയാത്രക്കാര�നാടു് കുലടയായ ഗൃഹി

ണി പറയുന്ന ഈ വാക്കിൽ ‘വീട്ടുകാരൻ ഇവി�ടയില്ലാത്തതിനാൽ അതിഥിസൽക്കാര

ത്തി�നാന്നും പാങ്ങില്ല; മഴയത്തു മ�റ്റാരിടത്തു �പാകാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതിനാൽ രാ

3 ഉഭയം = ശബ്ദവും അർത്ഥവും.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടണ�മന്നു മാത്ര�മ തനിക്ക�പക്ഷയുള്ളു എങ്കിൽ ഇവി�ട കിടന്നു�കാള്ളുന്ന

തിനു വി�രാധമില്ല’ എന്നു് സാധാരണമായ വാച്യാർത്ഥം, അതിനു�മൽ, എ�ന്റ ഭർത്താ

വു് വീട്ടിലില്ല; (പ�യാധരത്തി�ന്റ) സ്തനത്തി�ന്റ ഉയർച്ച കണ്ടിട്ടു് എന്നിൽ അനുരാഗ�മ

ങ്കിൽ രാത്രി ഇവി�ട താമസിച്ചിട്ടു �പായാൽ മതി—എന്നുള്ള വ്യംഗ്യം സഹൃദയന്മാരു�ട

മനസ്സിൽഝടിതി സ്ഫുരിക്കുന്നു.ഈവ്യംഗ്യം പ�യാധരശബ്ദശക്തിമൂലകവും വസ്തുമാത്രവും

ആകയും �ചയ്യുന്നു.

(b) ശബ്ദശക്തിമൂലാലങ്കാരധ്വനിക്കു്:

341. സൽക്കീർത്തി �കാണ്ടു പരമന്നകുലത്തി�നല്ലാ-

മുൽക്കർഷദൻ, പ്രഥിതവിക്രമനിത്രി�ലാക്യാം,

നൽശാര�ദാജ്ജ്വലവിലാസവി�ലാലശീലൻ

സന്മാനസത്തിലമരുന്നിതു രാജഹംസൻ. —സ്വ.

ഇതിനു് രാജപരമായ അർത്ഥം പ്രകരണബലാൽ ആദ്യം സ്ഫുരിച്ചതിനു�ശഷം ഹംസപര

മായ ഒരപ്രകൃതാർത്ഥംകൂടി ഉദിക്കുന്നു. പരമന്നകുലത്തിനു (ശത്രുരാജകുലത്തിനു്) ഉൽക്കർ

ഷ�ത്തഖണ്ഡിക്കുന്നവൻ; അന്നകുലത്തിനു് (ഹംസകുലത്തിനു്) പരം (ഏറ്റം) ഉൽക്കർഷ

�ത്ത �കാടുക്കുന്നവൻഎന്നും. വിക്രമം പൗരുഷം; നട എന്നും. ശാരദയു�ട (സരസ്വതിയു

�ട ശാരദം; ശരൽക്കാലസംബന്ധിഎന്നും. സത്തുക്കളു�ട മാനസം മനസ്സു്; നല്ല മാനസാ

ഖ്യസര�സ്സന്നും. ഈശബ്ദങ്ങളു�ട മാഹാത്മ്യത്തിലാണു് രണ്ടർത്ഥം ഉളവാകുന്നതു്. ഇവി

�ട അരയന്നം മാനസത്തി�ലന്ന�പാ�ല പ്രകൃതനായ രാജാവു് സത്തുക്കളു�ട മനസ്സിൽ

അമരുന്നുഎന്നു് ഉപമാലങ്കാരം വ്യംഗ്യം.

�വ�റ ഉദാഹരണം:

342. ഹ്രസ്വം �കളാകാരം;

വൃത്തം ചതുരം ത്രിവിക്രമ! ഭവാ�ന്റ;

അകമലമാക�വയകലാൻ

കമലസഖം നിൻപദം വണങ്ങു�ന്നൻ —സ്വ.

ഇതിൽ വി�രാധാലങ്കാരം വ്യംഗ്യം.

343. നല്ക്കല്യാണം സ്പന്ദനം�കാണ്ടു സൂചി-

പ്പിക്കും�പാലിന്നാന്തരാർത്ഥജ്ഞമാകും

ഇക്ക�ണ്ണാർത്താൽ വാമ�മന്നാലുമി�പ്പാൾ

�ക�ക്കാള്ളുന്നൂഹന്ത! ദാക്ഷിണ്യ�മറ്റം . — മാലതീമാധവം.

പദ്യം 342. ആകാരം ഹ്രസ്വം; വൃത്തം ചതുരം; അകമലം അകലാൻ കമല�ത്ത വണങ്ങുക—ഇവ വിരുദ്ധം.

പദ്യം 343. ഇട�ത്തക്കണ്ണു തുടിച്ചു് ആനുകൂല്യം (ദാക്ഷിണ്യം) സൂചിപ്പിച്ചു. ദാക്ഷിണ്യത്തിനു് വലതുവശ�ത്ത

സ്ഥിതി എന്നും അർത്ഥമുണ്ടു്. അതിനാൽ വാമം—ദാക്ഷിണ്യം എന്നിവ വിരുദ്ധം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇത്യാദികളിൽ ‘എന്നാലും’ ഇത്യാദി പദങ്ങൾവി�രാധ�ത്തവാച്യമാക്കുന്നുഇവി�ട (‘ഹ്ര

സ്വം �കളാകാരം’ ഇത്യാദിയിൽ) അതു�പാ�ല �ദ്യാതകപദ�മാന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ വി

�രാധം വ്യംഗ്യം. ഇതു�പാ�ല യഥാസംഭവം �വ�റ അലങ്കാരങ്ങൾക്കും ധ്വനി ഊഹിച്ചു

�കാള്ളുക.

ശബ്ദശക്തിമൂലധ്വനിക്കു കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ�ക്കല്ലാം �ശ്ലഷാലങ്കാരത്തി�ന്റത�ന്ന

വക�ഭദങ്ങളല്ല�യാ എന്നു് ഇവി�ട ഒരു സ�ന്ദഹം ജനിക്കുന്നു. അതി�ലക്കു് ‘അഭിധാമൂ

ലധ്വനി, പ്രകൃതാപ്രകൃത�ശ്ലഷം, സമാ�സാക്തി ഇവ മൂന്നിലും വി�ശഷണങ്ങൾക്കു് നാ

നാർത്ഥവിവക്ഷതുല്യമാകുന്നു; വി�ശഷ്യത്തി�ന്റസ്വഭാവം�കാണ്ടാണു് ഇവ �വർതിരിയു

ന്നതു്; അഭിധാമൂലധ്വനിയിൽ പ്രകൃതാപ്രകൃതങ്ങളായ രണ്ടുവക വി�ശഷ്യങ്ങളും ശ്ലിഷ്ടങ്ങ

ളായിരിക്കും; പ്രകൃതാപ്രകൃത�ശ്ലഷത്തിൽ അപ്രകൃതവി�ശഷ്യംമാത്രം ശ്ലിഷ്ടം; സമാ�സാ

ക്തിയിൽവി�ശഷ്യത്തിനു് �ശ്ലഷ�മഇല്ല’—എന്നുരസഗംഗാധരകാരൻസമാധാനം �ചയ്യു

ന്നു. പ്രാചീനന്മാർ പ്രകൃതാപ്രകൃത�ശ്ലഷ�ത്തസ്വീകരിക്കാ�ത അതി�ന്റ വിഷയ�ത്തക്കൂ

ടി അഭിധാമൂലധ്വനിക്കു �കാടുക്കുന്നു. പ്രകൃതാപ്രകൃത�ശ്ലഷം അന്യാലങ്കാരസങ്കീർണ്ണമാ

യിട്ടല്ലാ�തസംഭവിക്കാത്തതിനാൽപ്രാചീനമതംത�ന്നഇവി�ടആദരണീയ�മന്നു �താ

ന്നുന്നു. അപ്പയ്യദീക്ഷിതരാക�ട്ട, “സൽക്കീർത്തി �കാണ്ടു പരമന്നകുലത്തിനു്” ഇത്യാദി

ധ്വന്യുദാഹരണങ്ങളിലും �ശ്ലഷം�കാണ്ടു് രണ്ടർത്ഥവും വാച്യമായിട്ടുത�ന്നയിരിക്കുന്നു�വ

ന്നും പിന്നീടു് അവയ്ക്കു തങ്ങളിലുള്ള ഉപമാ�നാപ�മയഭാവപ്രതീതിയാണു് ഇവി�ട വ്യംഗ്യ

�മന്നും അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ഇനി “പ്രകരണം മുതലായ അഭിധാനിയാമകങ്ങൾ4 ഉള്ളിട

ത്തു് രണ്ടാമതു �താന്നുന്നഅർത്ഥം വ്യംഗ്യം; അതില്ലാത്ത ഒറ്റ�ശ്ലാകങ്ങളിലും മറ്റും വാച്യ

മാകയാൽ �ശ്ലഷാലങ്കാരം”—എന്നു പ്രദീപകാരാദികൾ വാദിക്കുന്നു. �ശ്ലഷം ഒരു സ്വത

ന്ത്രാലങ്കാര�മ അ�ല്ലന്നു് സർവ്വസ്വകാരൻ പറയുന്നു. ഈവിധം പ്രകൃതവിഷയത്തിൽ ഗ്ര

ന്ഥകാരൻന്മാർ ഭിന്നഭിന്നഭിപ്രായന്മാരാകുന്നു.

ദൂ�രദൂ�ര ആ�ലാചിക്കു�മ്പാൾ പലവിധം അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കു് അവസരവും കാണുന്നു.

“ശ്രീമത്ത്വത്താൽ” എന്നു് അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജനയ്ക്കു �ചാന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ ശ്രീമത്ത്വാ

ദിപദങ്ങൾ പ്രകൃതാർത്ഥ�ത്തക്കാൾ അപ്രകൃതാർത്ഥത്തിൽ അതിപ്രസിദ്ധങ്ങളാകയാൽ

പ്രകരണനിയന്ത്രണ�യ ഗണിക്കാ�ത പ്രബലതരയായ അന്വയ�യാഗ്യത�യ അനുസരി

ച്ചു് അപ്രകൃതാർത്ഥത്തിൽത്ത�ന്നബുദ്ധിആദ്യം പ്ര�വശിക്കുന്നുഎന്നു �താന്നി�പ്പാകുന്നു.

എന്നാൽ ബുദ്ധിയു�ട ഈവിധ പ്രവൃത്തി ഒരു ദുസ്സ്വാതന്ത്ര്യമാ�ണന്നുള്ള �ബാധത്താൽ

അതി�ന അടക്കി പ്രകര�ണാപദിഷ്ടമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ടത�ന്ന പ്രസരിപ്പിച്ചു് പ്രകൃതാർ

ത്ഥത്തിൽ പ്രഥമം അതി�ന അവതരിപ്പി�ക്കണ്ടതാണു് ന്യായ�മന്നു സമ്മതിക്കയും �ച

�യ്ത തീരൂ. ഏവഞ്ച, വാച്യ�ത്തക്കാൾ വ്യംഗ്യം അതിപ്രകട�മന്നു വന്നു�ചരുന്നു. ഇതു്

ആലങ്കാരികസിദ്ധാന്തത്തിനു വിരുദ്ധമാണുതാനും. ഇതിനുപുറ�മ, വ്യംഗ്യമായ അപ്രകൃ

താർത്ഥം വാച്യമായ പ്രകൃതാർത്ഥത്തിനു നി�ശ്ശഷം അനുപ�യാഗിയായിരുന്നാൽ അതു

4 158-ആം, 159-ആം കാരികകൾ �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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�കവലംഅസംബന്ധമായി�പ്പാകും; അതിനാൽസമാ�സാക്തിയിൽ �ചാന്ന രീതി അനു

സരിച്ചു രണ്ടർത്ഥങ്ങൾക്കും തങ്ങളിൽ സാമ്യ�മാ അ�ഭദ�മാ അവസാനത്തിൽ കല്പി�ക്ക

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അ�പ്പാഴും വ്യംഗ്യം ഗുണീഭൂതമായിച്ചമയുന്നു. ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യമാക�ട്ട,

അലങ്കാരമാകുന്നതല്ലാ�ത അലങ്കാര്യമാകുന്നത�ല്ലന്നു സർവ്വസമ്മതവുമാണു്. സമാ�സാ

ക്ത്യലങ്കാരംത�ന്ന ഒരു ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യമാണ�ല്ലാ! അതിനാൽ അഭിധാമൂലവ്യംഗ്യം ധ്വ

നിയാകുന്നത�ല്ലന്നു് വന്നു�ചരുന്നു. ഈസ്ഥിതിക്കു് ഉക്തവ്യഞ്ജന�യ പ്രകൃതാപ്രകൃത�ശ്ല

ഷ�മന്നു് അലങ്കാരമ�ദ്ധ്യ �ചർക്കുന്നതല്ല�യാ ന്യായ�മന്നു് ഒരാ�ലാചന വരുന്നു. അങ്ങ

�ന �ചയ്യുന്നപക്ഷംഅഭിധാമൂലവ്യഞ്ജനയ്ക്കുത�ന്ന മൂല�ച്ഛദം വന്നു�പാകും. അതു് അത്ര രമ

ണീയമായി �താന്നുന്നുമില്ല. അതിനാൽ പ്രദീപകാര�ന്റ വിഷയവിഭാഗംത�ന്ന �കാള്ളാ

വുന്ന�തന്നുസമാധാന�പ്പ�ടണ്ടിയിരിക്കുന്നുഎന്നു്ഈഅതിപ്രസംഗം ഇവി�ട നില്ക്ക�ട്ട.

ഇനി അർത്ഥശക്തിമൂലധ്വനികൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

(i) വസ്തുനാ വസ്തുധ്വനിക്കു്:

344. നന്നാ�യാർത്തു ജനം ത�പാധനമിമം നിന്നന്വയം �ചാന്നതം

തന്നാളാലകൃതാം ത്വയി പ്രണയിതാമസ്യാഃ കഥഞ്ചിച്ച താം

ഒന്നായ് ഗ്രാഹ്യയിവൾ പരിഗ്രഹഗ�ണ സാമാന്യബുദ്ധ്യാ ത്വയാ

പിന്നാൽ ഭാഗ്യവി�ധയമായതു വധൂബന്ധുക്കളാൽ വാച്യ�മാ? — ഭാഷാശാകുന്തളം.

(ii) വസ്തുനാ അലങ്കാരധ്വനിക്കു്:

345. തീരത്തിതാ നിൻവദനം പ്രസന്നം

നീരത്തിലത്താമരയും പ്രബുദ്ധം;

കണ്ടിട്ടിതാ �തൻ നുകരാൻ തുനിഞ്ഞ

വണ്ടിണ്ട മണ്ടുന്നിതു രണ്ടിടത്തും. —സ്വ.

ഇവി�ട വണ്ടിനു താമര ഏ�തന്നു് സാദൃശ്യമൂലമായ സംശയം വ്യംഗ്യമാകയാൽസസ�ന്ദ

ഹാലങ്കാരധ്വനി.

(iii) അലങ്കാ�രണ വസ്തുധ്വനിക്കു്:

പദ്യം 344. ദുഷ്യന്ത�ന അറിയിക്കാനായി കണ്വൻ പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്ന സ�ന്ദശവാക്യം; ‘ഈ ത�പാധനനായ

ന�മ്മ നന്നാ�യാർത്തു�കാള്ളണം. നി�ന്റ കുലം ഉന്നതമാ�ണന്ന വിചാരം �വണം. ഇവൾ നി�ന്ന പ്രണ

യിച്ചതു് ബന്ധുക്കളാൽ (തന്നാളാൽ) അനുവദിക്ക�പ്പടാ�തയാണു്. അതിനാൽ നി�ന്റ ഭാര്യമാരിൽ (പരിഗ്ര

ഹണത്തിൽ) ഒന്നായിസ്വീകരിക്ക�പ്പ�ടണ്ടവൾ (ഗ്രാഹ്യ)ആണു് ഇവൾ. പി�ന്നവരുന്ന�തല്ലാം വിധി�പാ

�ലയാക�ട്ട’. ഈ വസ്തുകഥനത്തിൽ നിന്നു്, ‘നീ ഇവ�ള സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ത�പാധനനായ നമ്മു�ട

ശാപം ഉണ്ടാകും’ എന്നു മ�റ്റാരു വസ്തു ധ്വനിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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346. ഏ�റ�ക്കണു കടുത്ത കണ്മിഴി, മനം നീറിപ്പുറത്തൂറുമ-

ച്ചൂ�ടറും �നടുവീർപ്പു, നീള�വ നിറം ഭിന്നിച്ച ബിംബാധരം,

�കയിൽ �കാർത്ത കവിൾത്തടം, കുറുനിരച്ചാർത്താൽ കറു�ത്താട്ടിടം

തിണ്ണം തന്മുഖ, മിന്നു നിങ്കലുഴലും തിങ്കൾ�ക്കതിർക്കും സ�ഖ! — �മഘദൂതു്.

ഇവി�ട യക്ഷൻ പ്രിയാമുഖ�ത്ത �മഘഗ്രസ്തമായ ചന്ദ്രബിംബ�ത്താടുപമിക്കുന്നതിൽനി

ന്നു �മഘത്തിനു് അവ�ള കണ്ടറിയുവാൻ പ്രയാസമിരിക്കയി�ല്ലന്നു വസ്തു വ്യഞ്ജിക്കുന്നു.

(iv) അലങ്കാ�രണാലങ്കാരധ്വനിക്കു്:

347. മണ�മാടു വിറയാർന്നിടുന്ന ചുണ്ടാ-

മിതളുക�ളാത്ത മുഖം മുതക്കി നി�ല്ക്ക

സ്ഫുടമവളുളവാക്കി താമരപ്പൂ-

വതു�പാഴുതംബുജമറ്റിരു�ന്നാരാറ്റിൽ. —കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ ശിശിരകാലത്തി�ല ഹിമവൃഷ്ടി�കാണ്ടു് താമര�യല്ലാം നശിച്ചു�പായിരുന്ന നദി

യിൽ പാർവ്വതി സ്വമുഖം�കാണ്ടു താമര�യ ഉളവാക്കി�യാ എന്നു �താന്നും എന്നുള്ള ഉൽ

�പ്രക്ഷാലങ്കാരത്തിൽനിന്നുതന്മുഖപങ്കജം ഹിമബാധയില്ലാത്തതാ�ണന്നവ്യതി�രകാല

ങ്കാരം ധ്വനിക്കുന്നു.

അനന്തരം ഉഭയശക്ത്യുത്ഥത്തിനു് ഉദാഹരണം:

348. സുന്ദരൻ കാന്തിഭരിതൻ

സദ്വൃത്തൻബുധ�സവിതൻ

പൂർണ്ണമണ്ഡല നീ രാജാ

കണ്ണിനാനന്ദ�മകിടും. —സ്വ.

ഇവി�ട നൃപനു് ചന്ദ്ര�നാടു സാദൃശ്യം വ്യഞ്ജിക്കുന്നതിനാൽ ഉപമാധ്വനി. സുന്ദരാദിശബ്ദ

ങ്ങൾ സാധാരണങ്ങളും സദ്വൃത്താദികൾ ശ്ലിഷ്ടങ്ങളുമാകയാൽ ഇതു് ശബ്ദാർ�ത്ഥാഭയശ

ക്തിമൂലം. പര്യായപദങ്ങ�ള പ്ര�യാഗിച്ചാലും വ്യഞ്ജനയ്ക്കു കുറവു വരാത്തിടത്തു് അർത്ഥ

ശക്ത്യുത്ഭവധ്വനി; ശബ്ദം മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തിടത്തു ശബ്ദശക്ത്യുത്ഭവധ്വനി; അതിനാൽ

രണ്ടും കലർന്നുള്ളിടത്തു് ധ്വനി ഉഭയശക്തി മൂലം. വിഭാഗം പ്രാധാന്യം പ്രമാണിച്ചുമാ

കുന്നു. ശബ്ദവും അർത്ഥവും വ്യഞ്ജകമാവാം; അതിൽ പ്രധാനവ്യഞ്ജകം ശബ്ദ�മങ്കിൽ

ശബ്ദശക്തിമൂലം, അർത്ഥ�മങ്കിൽ അർത്ഥശക്തിമൂല�മന്നാണു വ്യവസ്ഥ. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങ

ളും ഒന്നു�പാ�ല ശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടു് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുകയില്ല. ‘സൽക്കാര�മകാൻ’

പദ്യം 346. യക്ഷപത്നിയു�ട ഇരിപ്പു് വർണ്ണ്യം. �കയിൽ �കാർത്ത കവിൾത്തടം—കവിൾ �കത്തലത്തിൽ

വച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്കലുഴലും തിങ്കൾ—�മഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിമങ്ങിക്കാണുന്ന ചന്ദൻ.

പദ്യം 347. മുതക്കുക = ഉയർത്തുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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എന്ന ശബ്ദശക്ത്യുത്ഥവസ്തുധ്വന്യുദാഹരണത്തിൽ പ�യാധരശബ്ദം ഒ�ന്ന ശ്ലിഷ്ടമായുള്ളു.

ഈ വ്യവസ്ഥയാലാണു് ഉഭയശക്തിമൂലധ്വനി ഒരുവിധ�മ സംഭവിക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞതു്.

രസനിരൂപണം

ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യത്തിൽ അനുസ്വാനധ്വനി എന്നും �പരുള്ള സംലക്ഷ്യക്രമ�ത്ത �ഭദ

പ്ര�ഭദങ്ങ�ളാടുകൂടി വിവരിച്ചുതീർന്നു. ഇനി ‘അനന്തം �ഭദമന്യത്തിന്നു്’ എന്നു പറഞ്ഞ

അസംലക്ഷ്യക്രമ�ത്ത നിരൂപണം �ചയ്യുന്നു. ഇതിനുത�ന്ന ‘രസഭാവാദിധ്വനി’ എന്നും

�പർ പറഞ്ഞതു്. വാച്യം വിവക്ഷിതമായിട്ടുള്ളിടത്തു് ആ വാച്യാർത്ഥത്തി�ന്റ ചർവ്വ

ണയിൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്നതു ചി�ലടത്തു് അലംകൃത�മാ അനലംകൃത�മാ ആയ ഒരു സംഗ

തിയാകാം; അതാണു് അനുസ്വാനധ്വനി. മറ്റുചി�ലടത്തു് ഒരു മ�നാവികാരം വ്യഞ്ജിച്ചു

എന്നു വരാം; അതാണു് രസഭാവാദിധ്വനി. മ�നാവികാരം എന്നാൽ രതി, �ശാകം, വി

സ്മയം മുതലായ ചിത്തവൃത്തിവി�ശഷം; അതിനു് ഭാവ�മന്നു �പർ. ഭാവങ്ങളിൽ ചിലതു്

അംഗങ്ങളായ മറ്റു ഭാവങ്ങ�ളാടു �യാജിച്ചു് അംഗിയായിത്തീർന്നു് അവിച്ഛിന്നധാരമായി

നിലനില്ക്കുന്നതായിട്ടുണ്ടു്; ഇവ�യ രസ�മന്നു �ചാല്ലുന്നു. �ശഷമുള്ളവ ഭാവങ്ങൾത�ന്ന.

ആ രസത്തി�ന്റ സ്വരൂപമിന്ന�തന്നു �ചാല്ലുന്നു:

174. ഭാവം മ�നാവികാരംതാൻ;
അച്ഛിന്നം സ്ഥായിയാമതു്

അതിൻ കാരണകാര്യങ്ങൾ

വിഭാവമനുഭാവവും;

175. സഹായിഭാവം സഞ്ചാരി;
കാവ്യനാട്യപ്രകാശിതം

വിഭാവാദികളാൽ വ്യക്തം

സ്ഥായിഭാവമതാം രസം.

ഭാവ�മന്നാൽ മ�നാവികാരമാകുന്നു. സജാതീയങ്ങ�ളാ വിജാതീയങ്ങ�ളാആയ മറ്റു ഭാവ

ങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു് വി�ച്ഛദം (തടസ്സം) വരാ�ത രസമായി ചമയുന്നതുവ�ര നിലനില്ക്കുന്നതായ

ഭാവത്തിനു്സ്ഥായി എന്നു �പർ. അതു് രതി, �ശാകം മുതലായി ഒൻപ�തണ്ണ�മന്നു് �മൽ

പറയും. �ലാകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ രത്യാദികൾക്കു് (1) കാരണങ്ങളായിട്ടും (2)

കാര്യങ്ങളായിട്ടും (3) സഹകാരികളായിട്ടും ഏ�ത�തല്ലാം ഉ�ണ്ടാ അത�തല്ലാം കവി

വാക്യത്താ�ലാ നട�ന്റ അഭിനയത്താ�ലാ പ്രതിപാദിക്ക�പ്പടുന്നതാകു�മ്പാൾ മുറയ്ക്കു് (1)

വിഭാവങ്ങൾ (2) അനുഭാവങ്ങൾ (3) സഞ്ചാരികൾ എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്നു. ഈ വിഭാവാ

നുഭാവസഞ്ചാരികളാൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്ന രത്യാദി സ്ഥായിഭാവംത�ന്ന രസം. കാരികയിൽ

‘കാവ്യനാട്യപ്രകാശിതം’ എന്ന വി�ശഷണം കാരണകാര്യസഹായികൾ മൂന്നിലും അന്വ

യിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇവയിൽ ‘വിഭാവം’ രണ്ടുവിധം—ആ�ര ആലംബിച്ചു് (ആശ്രയിച്ചു്, വിഷയമാക്കീട്ടു്)

രത്യാദി ഉദിക്കുന്നു അതു് ‘ആലംബനവിഭാവം’; ഉദിതമായ രത്യാദി�യ ഏതു് ഉദ്ദീപി

പ്പിക്കുന്നു (�തളിച്ചു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു) അതു് ‘ഉദ്ദീപനവിഭാവം’. ആദ്യ�ത്തതു് തർക്കശാ

സ്ത്രപ്രസിദ്ധമായ സമവായികാരണം; രണ്ടാമ�ത്തതു് നിമിത്തകാരണം5. നായികാനായ

കാദികൾ ആലംബനം; ആലംബനത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യാദികളും ചന്ദ്രികാമലയമാരുതാദി

തടസ്ഥവസ്തുക്കളും6 ഉദ്ദീപനം.

അനുഭാവവും ബാഹ്യം, ആഭ്യന്തരം എന്നു രണ്ടുവിധം. അന്തഃകരണ�ത്ത സ്പർശിക്കുന്ന

സ്തംഭപ്രളയ�രാമാഞ്ചാദികൾ7 ആഭ്യന്തരം; ഇവയ്ക്കു് ‘സാത്ത്വിക’ങ്ങ�ളന്നു �പർ. കടാക്ഷ

വി�ക്ഷപാദി�ചഷ്ടകൾ ബാഹ്യം. രത്യാദിക�ള അനുഭവ�പ്പടുത്തുന്നതിനാൽ രണ്ടിനും

‘അനുഭാവ’�മന്നു �പർ.

രത്യാദിസ്ഥായിഭാവങ്ങ�ള സഹകാരികളായിനിന്നു് �പാഷിപ്പിക്കുന്ന ചിന്താഗ്ലാനിശങ്കാ

ദികളായ വികാരങ്ങൾ ‘സഞ്ചാരി’കൾ.

�ലാകത്തിൽ ദുഷ്യന്താദിനായകന്മാർക്കു് ശകുന്തളാദികളായ ആലംബനകാരണങ്ങളാ

ലുദിച്ചു്, മന്ദമാരുതചന്ദ്രികാദികളായ ഉദ്ദീപനകാരണങ്ങളാൽ ഉദ്ദീപിതമായി, അശ്രുപാ

താദികാര്യങ്ങളാൽ അനുഭവ�പ്പട്ടു്, ഉൽക്കണ്ഠാദി സഹകാരികളാൽ �പാഷിതമായിട്ടു്

രത്യാദി ചിത്തവൃത്തികൾ നിലനില്ക്കുന്നു. ഈ കാരണകാര്യസഹകാരികൾക്കു് കവിവാ

ക്യത്തി�ലാ നടാഭിനയത്തി�ലാ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളാണു് മുറയ്ക്കു് വിഭാവനുഭാ

വവ്യഭിചാരികൾ; ഇവയാൽ ഉളവായി�ത്തളിഞ്ഞു് �ബാധ�പ്പട്ടു വളർന്നുവരുന്ന രത്യാദി

ചിത്തവൃത്തികൾക്കു് സഹൃദയഹൃദയത്തിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രതിബിംബമാണു് രസം. ശുഭ്ര

വർണ്ണങ്ങളായ സൂര്യകിരണങ്ങൾക്കു് രക്തസ്ഫടികത്തിൽ പ്ര�വശിക്കു�മ്പാൾ ഔപാധിക

മായിട്ടു് രക്തത്വാദിഗുണവി�ശഷങ്ങൾഉണ്ടാകും�പാ�ലഈകാരണാദികൾക്കും രത്യാദി

ക്കും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തി�ന്റ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് ചില �വലക്ഷണ്യങ്ങൾ

ഉളവാകുന്നു. അതിനാൽ കാരണാദികൾ വിഭാവാദിദശയിൽ ഇന്നയാൾ, ഇന്ന�പ്പാൾ,

ഇന്നിടത്തു് ഇത്യാദികളായ വി�ശഷാംശങ്ങ�ളത്യജിച്ചു് സാമാന്യകാരങ്ങളായിച്ചമയുന്നു.

അതിന്മണ്ണം സ്ഥായിഭാവങ്ങളിൽ �ശാകജുഗുപ്സാദികളായ പ്രതികൂലവികാരങ്ങളും അനു

കൂലങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അതിനാലാണു് നമുക്കു കരുണബീഭത്സാദിരസങ്ങളിലും രുചിയും

പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഈവിഭാവാദിക�ള സഹൃദയൻസ്വഹൃദയത്തിൽആവർത്തി

ച്ചാവർത്തിച്ചു് അനുസന്ധാനം�ചയ്യുന്ന ക്രിയയ്ക്കു് ‘ചർവ്വണ’ എന്നു �പർ. ചർവ്വണദശയിൽ

കരിമ്പുകഷണത്തിൽനിന്നു് മധുരരസ�മന്ന�പാ�ല വിഭാവാദികളിൽനിന്നു ശൃംഗാരാ

ദിരസം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. രത്യാദിവികാരങ്ങൾ സഹൃദയ�ന്റ മനസ്സിൽ വാസനാരൂ�പണ

5 തുണിക്കു് നൂലു് സമവായികാരണവും. ഓടം �നയ്ത്തു�കാൽ മുതലായവ നിമിത്തകാരണവും എന്നു തർക്കശാ

സ്ത്രം.
6 തടസ്ഥവസ്തു—കാരണമാകണ�മന്നു കരുതാ�ത കാരണമാകുന്നതു്.
7 സ്തംഭം = തരിച്ചുനില്ക്കുക. പ്രളയം = �മാഹാലസ്യം. �രാമാഞ്ചം = �കാൾമയിർ�ക്കാള്ളൽ. �സ്വദം =

വിയർക്കുക. സ്വരഭംഗം = വാക്കുകൾ ഇടറുക. �വപഥു = വിറയൽ. �വവർണ്ണ്യം = നിറംപകരുക.

അശ്രു = കണ്ണീർ. ഇങ്ങ�ന എട്ടു സാത്ത്വികങ്ങൾ.
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ലയിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടു്. വിഭാവാദി ചർവ്വണ, ലീനങ്ങളായ അവ�യ ഉൽ�ബാധനം�ചയ്യു

ന്ന�ത ഉള്ളു. പദാർത്ഥങ്ങളു�ട തലത്തിലുള്ള �വദ്യുതശക്തി�യ ഘർഷണം �വളി�പ്പടു

ത്തുന്നതു�പാ�ലഎന്നു് ഇവി�ട ദൃഷ്ടാന്തം കാണിക്കാം. വിഭാവാദികളു�ട ഒന്നു�ചർന്നുള്ള

വിലക്ഷണവ്യാപാരത്താൽ വാസനയ്ക്കു് ഉൽ�ബാധം വരുന്ന�താടുകൂടിത്ത�ന്ന മനസ്സു് രജ

സ്തമസ്സുകളകന്നു് �കവലസത്ത്വാത്മകമായി ചമയുകയും, ആത്മാവു് അജ്ഞാനാവരണം

നീങ്ങി, ചിത്പ്രകാശാനന്ദരൂപനായി വിളങ്ങുകയും �ചയ്യുന്നു. ‘താദൃഗവസ്ഥമായ8 മനസ്സി

നു് താദൃഗാത്മസാക്ഷികമായി വിഷയീഭവിക്കുന്ന അനാദിവാസനാരൂപമായ രത്യാദിഭാ

വംത�ന്ന രസം’ എന്നു് രസനിർവ്വചനം.

രസനിർവ്വചനവിഷയത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു് പല അംശത്തിലും അഭിപ്രായ�ഭദമുണ്ടു്.

ചിദാനന്ദവിശിഷ്ടമായ രത്യാദിസ്ഥായിഭാവ�മന്നും രത്യാദിസ്ഥായിഭാവവിശിഷ്ടമായ ചി

ദാനന്ദ�മന്നും വി�ശഷണാംശത്തിൽ രണ്ടുപക്ഷം. വിഭാവാദി ചർവ്വണയിൽ സഹൃദയൻ

തനിക്കു് ദുഷ്യന്താദിക�ളാടു് അ�ഭദം കല്പിക്കുന്നതിനാൽ ശകുന്തളാദിവിഷയകരത്യാദി

ത�ന്ന രസ�മന്നു ചിലർ. ശകുന്തളാദിവിഷയകരത്യാദിക�ളാടുകൂടിയ ദുഷ്യന്താദിക�ളാ

ടു് തനിക്കു് സ്വപ്നതുല്യമായ സായൂജ്യ�ബാധമാ�ണന്നു് മറ്റുചിലർ. ദുഷ്യന്താദിപാത്രങ്ങ

ളിൽ വാസ്തവബുദ്ധിയാൽ അവർക്കു് ശകുന്തളാദികളിലുള്ള രത്യാദിയു�ട സാക്ഷാത്കാരം

ആണു് രസ�മന്നു �വ�റ ചിലർ. വിഭാവാദികളു�ട �യാഗംത�ന്ന രസ�മന്നു് ഒരുവക

ക്കാർ. വിഭാവാദിത്രയത്തിൽ ഏതു് അധികം ചമൽക്കാര�മാ അതുത�ന്ന രസ�മന്നു്

മ�റ്റാരുവകക്കാർ. ഈ രസം എത്രവിധ�മന്നു �ചാല്ലുന്നു:

നവരസങ്ങൾ

176. ശൃംഗാരം കരുണം വീരം
രൗദ്രം ഹാസ്യം ഭയാനകം

ബീഭത്സമത്ഭുതം ശാന്ത-

�മന്നിങ്ങു രസ�മാൻപതു്.

സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ

ഇവയ്ക്കു് മുറയ്ക്കു്സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ

177. രതി �ശാകമ�ഥാത്സാഹം

�ക്രാധം ഹാസം ഭയം ക്രമാൽ

ജുഗുപ്സ വിസ്മയം പി�ന്ന

നിർ�വദം സ്ഥായിഭാവമാം.

8 താദൃക് = അപ്രകാരമുള്ള.
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(1) നായികാനായകന്മാർക്കു് തങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നതും അനുരാഗ�മന്നു പറയ�പ്പടുന്നതും

ആയ ചിത്തവൃത്തിവി�ശഷം ‘രതി’.

(2) പുത്രമരണാദികളാൽ ഉണ്ടാകുന്നതും �വക്ലബ്യ�മന്നു പറയ�പ്പടുന്നതും ആയ ചിത്ത

വൃത്തിവി�ശഷം ‘�ശാകം’.

(3) പര�ന്റ പരാക്രമം, ദാനം മുതലായതു സ്മരിക്കു�മ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഔന്നത്യാഖ്യമായ

ചിത്തവൃത്തിവി�ശഷം ‘ഉത്സാഹം’.

(4) ഗുരുബന്ധുവധാദ്യപരാധങ്ങളാലുണ്ടാകുന്ന ജ്വലനരൂപമായതു് ‘�ക്രാധം’.

(5) �വഷവികാരാദി കാണു�മ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാസരൂപമായതു് ‘ഹാസം’.

(6) വ്യാഘ്രാദിദർശനത്തിൽഉണ്ടാകുന്നതും, ഭാവ്യനർത്ഥവിഷയകമായുള്ളതുംആയ�വ

ക്ലബ്യ�മന്നതു് ‘ഭയം’.

(7) അശുചിപദാർത്ഥദർശനത്താലുണ്ടാകുന്ന വിചികിത്സഎന്നതു് ‘ജുഗുപ്സ’.

(8) അലൗകികവസ്തുദർശനജന്യമായ ആശ്ചര്യ�മന്നതു് ‘അത്ഭുതം’.

(9) സംസാരസുഖങ്ങളു�ട നിസ്സാരത ആ�ലാചിക്കു�മ്പാഴുണ്ടാകുന്ന വിരക്തി എന്നതു്

‘നിർ�വ്വദം’.

സഞ്ചാരിഭാവങ്ങൾ

അനന്തരം സഞ്ചാരിഭാവങ്ങ�ള പരിഗണിക്കുന്നു:

178. നിർ�വദം ഗ്ലാനിയാലസ്യം
ശ്രമം ശങ്കയസൂയയും

മദം �ദന്യം ചിന്ത �മാഹ-

മുന്മാദമവഹിത്ഥവും,

179. ധൃതിസ്മൃതിമതിവ്രീഡ
ചാപല്യം ജാഡ്യമുഗ്രത

അമർഷം ഗർവ്വവും ഹർഷ-

മൗത്സുക്യം നിദ്ര �ബാധവും,

180. സ്വപ്നം വ്യാധിയപസ്മാരം
ത്രാസം മൃതി വിഷാദവും

വിതർക്കമാ�വഗ�മന്നു

മുപ്പതും മൂന്നുമിങ്ങ�ന;

ഇവ സഞ്ചാരിഭാവങ്ങ-

ള�ല്ലങ്കിൽ വ്യഭിചാരികൾ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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സഞ്ചാരികൾക്കു് ‘വ്യഭിചാരഭാവ’ങ്ങ�ളന്നും �പരുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കു ലക്ഷണവും ഉദാഹരണവും

‘രസസ്വരൂപനിരൂപണ’9ത്തിൽ ഇപ്രകാരം �കാടുത്തിരിക്കുന്നു:

1) ദുഃഖം,ഈർഷ്യാ, ആത്മജ്ഞാനം മുതലായതു�കാണ്ടുള്ളതും മ�നാരാജ്യം, �നടുവീർ

പ്പു് മുതലായ അനുഭാവമുള്ളതുമായ നിഷ്പ്ര�യാജനബുദ്ധിയാകുന്ന ‘നിർ�വ്വദം’. എങ്ങ

�ന,

349. കിട്ടാത്തതിങ്കലനുരാഗമതീവ ലജ്ജാ-

ക്ലിഷ്ടം ശരീരവുമിതിന്നു പരന്നധീനം

ഇഷ്ടം മഹാവിഷമ�മൻപ്രിയ�താഴി! പാർത്താൽ

കഷ്ട�പ്പടുന്ന�താഴി�കക്കഴി�വാന്നുമി�ല്ല!

2) ദാഹം, വിശപ്പു്, യുദ്ധം, സം�ഭാഗാദിവ്യായാമം ഇവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നതും നിറംമാ

റ്റം,അശ്രദ്ധ, ചടപ്പു്, വാക്കിനുംപ്രവൃത്തിക്കുംചുരുക്കംഇതുകളാകുന്നഅനുഭാവ�ത്താ

ടുകൂടിയതുമായ ശക്തിക്ഷയമാകുന്നു ‘ഗ്ലാനി’. എങ്ങ�ന,

350. �വവർണ്ണ്യം വന്നു�ചർന്നൂ നയനസരസിജദ്വന്ദ്വവും കൂമ്പിടുന്നൂ

രാവിൻനാഥൻകണ�ക്കാണ്ടുടലിനു ചടവും നാൾക്കുനാൾ കണ്ടിടുന്നൂ

വ്യാപാരത്തിൻ ചുരുക്കം മുടിയു�ട �ചടതാ�നാതിടുന്നിപ്രകാരം

വ്യാപത്തുണ്ടായതിൻ സംഗതി സഖിയിനി�മ�ലങ്കിലും �ചാല്ലുകി�ല്ല?

3) അഹങ്കാരം, ശ്രമം തുടങ്ങിയുള്ളവയിൽനിന്നുണ്ടായതും �കാട്ടുവാ, മൂരിനിവരുക മുത

ലായ അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയതും ആയ പ്രവൃത്തിമാന്ദ്യമാകുന്നു ‘ആലസ്യം’. എങ്ങ

�ന�യന്നൽ,

351. �നരം �വകുന്നതിന്നായ്; പുരികുഴലിനിയും ചിക്കറുത്തിട്ടു �കട്ടാ-

റായിട്ടി�ല്ല, നിനക്കീ പുതുമലരിനിയി�ന്ന�പ്പാൾ ബന്ധിച്ചിടുന്നൂ?

പാരാ�ത മൂരിനൂർത്തിട്ടി�ടയി�ട വടിവിൽ �കാട്ടുവായിട്ടു�കാണ്ടീ-

ക്കാലത്താണല്ലിരി�ക്കണ്ടതു സഖി വരുവാനായി �ത പ്രാണനാഥൻ.

4) വഴിനടപ്പു്, സം�ഭാഗം മുതലായവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നതും �സ്വദം മുതലായ അനുഭാ

വ�ത്താടുകൂടിയതും ആയ ദുഃഖമാകുന്ന ‘ശ്രമം’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

352. സ്ഫുടതരവിയർപ്പു�വള്ളം

തള്ളി�യാലിച്ചപഗമിച്ചു കുറി�യല്ലാം

9 ഈഗ്രന്ഥം ഗ്രാമത്തിൽ രാമവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻഅവർകളു�ട കൃതിയാകുന്നു. ഇ�തവ�ര ഇതി�നഅച്ച

ടിച്ചു് പ്രസിദ്ധം�ചയ്തിട്ടില്ല

പദ്യം 349. പരകീയനായിക, കാമുക�ന ലഭിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖിച്ചു �താഴി�യാടു പറയുന്നതു്. ‘ശരീരവും ഇതു്

ഇന്നു് പരന്നു് അധീനം’ എന്നു രണ്ടാംപാദം പദ�ച്ഛദം.

പദ്യം 350. �പ്രമപരിക്ലിഷ്ടയായ നായിക�യാടു് സഖി �ചാദിക്കുന്നു. രാവിൻനാഥൻ കണക്കു് + ഒണ്ടു് (ഉണ്ടു്)

ഉടലിനു ചടവും കണ്ടിടുന്നു എന്നു് രണ്ടാംപാദം.

പദ്യം 351. സഖീവചനം, നായിക�യാടു് �നരം �വകുന്നതിന്നായ് = �നരം �വകാറായി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ചടുലതരായതനയ�ന!

വല്ലഭനിവിടില്ല; സാഹസം �വറു�ത.

5) അന്യ�ന്റ ക്രൂരത്വം�കാ�ണ്ടാ ത�ന്റ നില�കടു�കാ�ണ്ടാ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തി

�ന്റഊഹിക്കലാകുന്നു ‘ശങ്ക’. ഇതിന്നു് അമ്പരന്നിട്ടുള്ള �നാട്ടം, ഒച്ചയ്ക്കും നിറത്തിനും

മാറ്റം എന്നിവ അനുഭാവം. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

353. �പാവാനായ് തുനിയുന്നിതാളു പിരികിൽ �പാവാൻ വിഘാത�ത്തയും

ഭാവിക്കുന്നിതു കള്ളമായ് പുനരുടൻ �പാകുന്നു ദുശ്ശങ്കയാൽ

ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു പി�ന്നയു�മാ�രാ �ഹതുക്കൾ നിർമ്മിച്ചു�കാ-

ണ്ടീ വാമാമണി�യങ്കിലും രതി പുറത്താക്കാൻ മടിക്കുന്നുഞാൻ.

6) അഹങ്കാര�മാ, ദൗഷ്ട്യ�മാ, മുഷിച്ചി�ലാ�കാണ്ടു് ഉണ്ടാകുന്നതും ധിക്കാരം, പരിഹാ

സം, പുരികംചുളിക്കുക മുതലായ അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയതും ആയ അന്യ�ന്റ ഉൽ

ക്കർഷ�ത്തസഹിക്കവയ്യായ്കയാകുന്നു ‘അസൂയ’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

354. ഭർത്താവയ്യ! തിര�ഞ്ഞടുത്ത രസികപ്പുത്തൻ കളത്രത്തി�ന-

പ്പാർത്തി�ല്ല പ്രിയ�താഴി �ചാല്ലുകയിവൾ�ക്കന്താണസാരം ഗുണം?

മ�ത്തഭത്തല�യാത്ത കുത്തുമുലതന്നാസ്ഥാനമാം യൗവന-

ത്തത്തിപ്പുള്ളതു�കാണ്ടുമാത്രമബല�യ്ക്കാ�ക്കത്തിക�ഞ്ഞാ ഗുണം?

7) വാക്കിനും �ദഹത്തിനും ഇടർച്ച മുതലായ അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയിരിക്കുന്നതും മദ്യം

തുടങ്ങിയുള്ളവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നതും ആയ സ�ന്താഷ�വചിത്ര്യ�മളനമാകുന്നു

‘മദം’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

355. സരസനാകിയ നിൻഗുണചിന്തയാം-

സുര തിമിർത്തു കുടി�ച്ചാരു മൽസഖി

�വറു�തത�ന്നയുറച്ചു ചിരിച്ചു�കാ-

ണ്ടലമസംഗത�മാതി വരുന്നു�ത.

8) സത്ത്വം, സ്വത്തു് മുതലായതു് ഇല്ലായ്ക�കാണ്ടുള്ളതും �ദന്യവക്കു്, �ദഹമാലിന്യം മു

തലായ അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയതും ആയ ബുദ്ധിതാഴ്മയാകുന്നു ‘�ദന്യം’. എങ്ങ�ന

�യന്നാൽ,

356. രണ്ടുനാലു ദിവസത്തിനകത്തീ-

ക്കണ്ടകൻ മദന�നന്നു�ട ജീവൻ

�കാണ്ടു�പാമതിനുമുമ്പറിവിച്ചീ-

ടിണ്ട�ലൻ കണവ�നാടലി�വാ�ട.

പദ്യം 352. വല്ലപാടും സ�ങ്കതസ്ഥലത്തുപാ�ഞ്ഞത്തിയ നായിക�യാടു് സഖീവചനം.

പദ്യം 355. നായിക�യപ്പറ്റി സഖീവചനം, നായക�നാടു്. അലം + അസംഗതം (സന്ദർഭത്തിനു നിരക്കാത്ത

വാക്കുകൾ) + ഓതി എന്നു നാലാംപാദം പദ�ച്ഛദം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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9) ആഗ്രഹിക്ക�പ്പട്ടതു കിട്ടാഴിക�കാണ്ടുള്ളതും ദീർഘശ്വാസം, സന്താപം മുതലായ

അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയതും ആയ വിചാരമാകുന്നു ‘ചിന്ത’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

357. കാ�താളം പതിവായ് നടന്നു വള�ര ക്ഷീണിച്ച�പാലക്ഷിതൻ

പാതിക്കായ് മിഴി നിന്നിടുന്നു �നടുതായീടുന്നു നിഃശ്വാസവും

�ചാദിക്കുന്നതി�നാന്നി�നങ്കിലുമുരച്ചീടുന്നതില്ലുത്തരം

പാതി�പ്പട്ടു ശരീരവും പ്രിയസഖിക്ക�ങ്ങ ലഭിക്കായ്കയാൽ.

10) ഭയം, വ്യസനം, ആ�വശം മുതലായതു�കാണ്ടുള്ളതും തലതിരിച്ചൽ, അറിവില്ലായ്ക,

കണ്ണിരുട്ടടയ്ക്കുക, വീഴുക മുതലായിട്ടുള്ള അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയതും ആയ മൂർച്ഛയാകു

ന്നു ‘�മാഹം’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

358. നരവര! ഗുണസി�ന്ധാ! നി�ന്ന �വർവിട്ടതിൽപ്പി-

ന്നരിവയർകുലചൂഡാരത്നമാ�മൻസഖിക്കു്

സ്മരശരപരിതാപം നാൾക്കുനാ�ളറി�യറി-

പ്പരമിഹപര�ലാകങ്ങൾക്കിടയ്ക്കായി വാസം.

11) ഭയം, സന്നിപാതം, ഇഷ്ടവി�യാഗം, ധനഹാനി തുടങ്ങിയുള്ളവയിൽ നിന്നുണ്ടാകു

ന്നതും അകാരണഹാസ്യം, അസംബന്ധപ്രലാപം മുതലായ അനുഭാവങ്ങ�ളാടുകൂടി

യതും ആയ ചിത്തഭ്രമമാകുന്നു ‘ഉന്മാദം’. എങ്ങ�ന,

359. മന്ദം ചന്ദന�മടുത�ന്റയടിവാരത്തിങ്കൽനിന്നിമ്പമായ്

വന്നീടും നറു�തന്ന�ല! �ചറുതു ഞാൻ നി�ന്നാടിരക്കുന്നിതാ!

�ചന്നമ്മന്നവമൗലിതന്നു�ട ക�പാലാദർശഘർമ്മാംബുവിൻ-

ബിന്ദു�ശ്രണി തുടച്ചിടുന്നളവി�ലൻ മാ�ലാന്നുണർത്തിക്ക�ണ!

12) ഭയം, ലജ്ജ, കളവു് തുടങ്ങിയുള്ളവ �ഹതുവായിട്ടു് സ�ന്താഷാദി�കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന

ആകാര�ത്ത അന്യഥാകരിക്കുകയാകുന്നു ‘അവഹിത്ഥം’. ഇതിനു് ചിരിക്കായ്ക, കഥ

മാറ്റുക, കള്ളമായി �ധര്യംപിടിക്കുക മുതലായ അനുഭാവമുണ്ടു്. എങ്ങ�ന,

360. ത�ലന്നു നിജവല്ലഭൻ മതിമറന്നു കൂ�റന്നി�യ

തു�ലാം കലശലാക്കിയ സ്മരരണങ്ങൾ ചിന്തിക്കയാൽ

മുളച്ച പുളകങ്ങ�ളസ്സുമുഖിയാളിമധ്യത്തിൽ�വ-

ച്ചിളം�വയിലുകാച്ചലാം കളവിനാൽ മറച്ചീടിനാൾ.

13) അഭീഷ്ടലാഭം, തത്ത്വജ്ഞാനം മുതലായതു�കാണ്ടുണ്ടാകുന്നആഗ്രഹമില്ലായ്കയാകുന്നു

‘ധൃതി’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

361. അരചനു മനതാരിൽ ദീനയാ�മന്നിലല്പം

തിരുവുളമുളവാ�യന്നല്ല�യാ �താഴി! �ചാല്ലി

പദ്യം 358. ഇഹപര�ലാകങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു് = ഈ �ലാകത്തിനും പര�ലാകത്തിനുമിടയ്ക്കു്.

പദ്യം 359. മലയപർവ്വതത്തിൽനിന്നടിക്കുന്ന കാറ്റി�നാടു നായികാവചനം. ചന്ദന�മടു് = മലയപർവ്വതം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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അമൃതിനുസമമാമീ വാക്കു �ക�ട്ടാ�രനിക്കീ

ഭുവനതലമ�ശഷം പു�ല്ക്കാടിപ്രായമായി.

14) മുൻപിൽ അനുഭവിച്ചതി�ന്റ ഓർമ്മയാകുന്നു ‘സ്മൃതി’. എങ്ങ�ന,

362. അന്യൂന�പ്രമ�മാ�ടൻ പ്രിയതമ�നാരുനാൾ പ�ണ്ടാരിക്കൽ പതു�ക്ക-

പ്പിന്നിൽകൂടീട്ടു വ�ന്നൻ നയനമിരുകരം �ചർത്തു �പാത്തിപ്പിടിച്ചു

അന്നുണ്ടാ�യാരു സൗഖ്യം പ്രിയസഖി! പറയു�ന്നന്തുഞാനിന്ന�പാ�ല-

ന്നിന്നി�പ്പാഴങ്ങനാ�യങ്കിലുമതു വരു�മന്നിങ്ങു �താന്നുന്നുമില്ല.

15) ശാസ്ത്രവിചാരം, ഊഹാ�പാഹം തുടങ്ങിയുള്ളതു�കാണ്ടു് ഏ�തങ്കിലും ഒന്നി�ന തീർ

ച്ച�പ്പടുത്തുകയാകുന്നു ‘മതി’. ഇവി�ട പഠിപ്പിക്കുക, സംശയം തീർക്കുക, പ്രസംഗ

ങ്ങൾ �ചയ്യുക മുതലായവ അനുഭാവമാകുന്നു. എങ്ങ�ന,

363. �സ്നഹം തുള്ളിയുമുള്ളിലില്ല ദയിത�ന്നന്നുള്ള കാര്യ�ത്തഞാൻ

ഊഹിക്കുന്നയി �താഴി! എന്തിനു വൃഥാ �ചാല്ലുന്നിതു�ണ്ടന്നു നീ?

ഉ�ണ്ടന്നുള്ളതുസത്യ�മന്നു പറകിൽ പി�ന്നന്തു �ഹമന്തമാ-

മിക്കാലത്തു �പരുത്തിടാ�ത വരുവാ�ന�ന്നാന്നു ചിന്തിച്ചി�താ?

16) കാമം, സ്തുതി മുതലായതു�കാണ്ടു് ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സി�ന്റ സ�ങ്കാചമാകുന്നു ‘ലജ്ജ’

(അ�ല്ലങ്കിൽ വ്രീഡ). എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

364. �ന�ര �നാക്കുന്ന�നരം മുഖമവളുട�ന താഴ്ത്തിടുന്നാത്തരാഗാ-

ലാരംഭി�ച്ചങ്കിൽ ഞാനും മുഖമധു നുകരാൻ പിന്തിരിക്കുന്നു �വഗം

വാരിറ്റും നീരദാളിപ്പുരികുഴൽ പിടി�പ്പട്ടുന്നമിപ്പിച്ചിടു�മ്പാൾ

തീ�രച്ചിമ്മീട്ടു �നത്രാംബുജമവളിളകാതങ്ങ�ന നിന്നിടുന്നു.

17) രാഗ�ദ്വഷാദികൾ�കാണ്ടു മനസ്സു് ഒന്നിൽ നില്ക്കാഴികയകുന്നു ‘ചാപല്യം’. എങ്ങ�ന

�യന്നാൽ,

365. കസ്തൂരി�പ്പാട്ടു �താട്ടും പുരിക�മഴുതിയും ഗന്ധ�തലങ്ങൾ �തച്ചും

�ചർത്തും പുഞ്ചായൽതന്നിൽ പരിമളമിളകും മുല്ലതൻ മാല �ച�ല

�നർ�ത്താരീ വസ്ത്രവും നീയിടയിടയിലുടുത്തിട്ടു �ചല്ലു�മ്പാ�ഴക്കാ

ധൂർത്തൻ �പാ�യങ്കിലിയ്യാളുകളു�ട ശനിതൻ �ദാഷ�ശഷം വി�ശഷം.

18) ഇഷ്ടാനിഷ്ടാഗമത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢതയാകുന്നു ‘ജാഡ്യം’.

എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

പദ്യം 362. അന്നുണ്ടായസൗഖ്യം ഇന്ന�പാ�ലഎന്നുഞാൻഎന്തുപറയുന്നു? ഇന്നി�പ്പാൾഅങ്ങ�നയായാലും

(അങ്ങനാ�യങ്കിലും) അതു വരു�മന്നു �താന്നുന്നില്ല എന്നു് ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥ�യാജന.

പദ്യം 365. കാമുകസമാഗമത്തിനു പരിഭ്രമ�ത്താ�ട ഒരുങ്ങുന്ന നായിക�യാടു �താഴികളു�ട വാക്കു്.

ഇയ്യാളുകൾ—ഞങ്ങൾ (�താഴികൾ).

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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366. ഭ്രമിക്കനി�വഴുന്ന നിൻ കണവനിങ്ങു വന്നീട�വ

ശ്രമക്കുറവി�നാന്നു�മയുപചരിച്ചതി�ല്ലങ്കിലും

അമായമധുവൂർന്നിടും �മാഴികൾ�പാലു�മാതാ�ത നീ-

യിമച്ചുമിഴി�യന്നി�യ സഖി! മിഴിച്ചിടു�ന്ന�ന്ത�ടാ?

19) തനിക്കു �വണ്ടുന്നആളുകളിൽ അപരാധം കണ്ടിട്ടു �ചയ്യുന്നക്രൂരതയാകുന്നു ‘ഉഗ്രത’.

ഇതിനു് �പടിപ്പിക്കുക, �കട്ടുക, അടിക്കുക മുതലായ അനുഭാവവും ഉണ്ടു്. എങ്ങ�ന,

367. കാണിക്കുന്നതബദ്ധ�മത്രയുമ�താ �ചാദിച്ചു�വന്നാലുടൻ

താണ�ങ്ങാട്ടു നമസ്കരിക്കുമിവ�ളാ പാരം പ്രസാദിച്ചിടും

കാണിക്കിന്നിനി �ഭദമില്ല വിട! �പാ�യ്ക്കാണ്ടാലുമീമട്ടിൽ നീ

നാണിപ്പിക്കുവതിന്നു �മലിലിടയാകാ�താന്നു �നാക്ക�ട്ട ഞാൻ.

20) അധി�ക്ഷപം, അവമാനം മുതലായവ�കാണ്ടു് അപരാധം�ചയ്തിരിക്കുന്നവ�രക്കുറിച്ചു

പ്രതിക്രിയ �ചയ്യാനുള്ള താൽപ്പര്യമാകുന്നു ‘അമർഷം’. ഇതിനു വിയർപ്പു്, തല വിറ

യ്ക്കുക, ചിന്ത, ഉപായാ�ന്വഷണം മുതലായ അനുഭാവവും ഉണ്ടു്. എങ്ങ�ന,

368. വാടാ ടിപ്പുസ്സുലുത്താൻ! ഭട�രാടു�മാരുമിച്ചിട്ടു യുദ്ധത്തിനായ് നീ

വാടാതാ�ടാപ�മാടിപ്പടനിലമതിൽ �നരിട്ടു �പാരിട്ടു�കാൾക!

പാ�ട�ന്യ �മനിയിങ്കൽ കടുനിണകളഭക്കൂട്ടു പൂശീട്ടു നാക-

�ക്കാടക്കാർ�വണിമാർതൻ തടമുല തടകിച്ചീടു�വൻ �മാടി�യാ�ട.

21) സൗന്ദര്യാഭിജാത്യസാമർത്ഥ്യാദിജന്യമായി മനസ്സിനു് ഉണ്ടാകുന്ന ഔദ്ധത്യമാകുന്നു

‘ഗർവ്വം’. ഇതിനു് അന്യനിന്ദ മുതലായ അനുഭാവം ഉണ്ടു്. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

369. ഏറ്റം രാഗ�മാടും പ്രിയൻ സ്മരകലാ�ഭദങ്ങൾ �ചയ്യു�മ്പാഴും

മുറ്റും ധീരത�യാടുകൂടി മരുവും �പണ്ണുങ്ങൾ �പണ്ണുങ്ങ�ള!

കറ്റക്കാറണി�വണി �താഴി! പുടകക്കുത്തിൽ പിടിക്കു�മ്പാ�ഴ

മറ്റുള്ളീ വിടുവിഡ്ഢികൾക്കു വിവരംകൂടാ�ത തീരു�ന്ന�ടാ!

22) വിയർപ്പു്, വിറ, കണ്ണീരു് ഇതുകളുള്ളതുംപ്രിയാഗമനാദ്യുത്സവങ്ങൾ �കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന

തുമായ മനസ്സി�ന്റ പ്രസാദമാകുന്നു ‘ഹർഷം’. എങ്ങ�ന,

370. രസിക്കാൻ 10സാറട്ടിൽ കയറി�യഴുന്നള്ളുന്നസമയ-

പദ്യം 366. വി�ദശയാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന നായക�ന വിഭ്രമം�കാ�ണ്ടാ മ�റ്റാ സ്വീകരിക്കാത്ത നായിക�യാടു

സഖീവചനം. ഭ്രമി = സ്ത്രീ (ഭാര്യ). ഭ്രമിക്കനിവു് = ഭാര്യ�യാടു ദയവു്. ഇമച്ചുമിഴി�യന്നി�യ = ഇമപൂട്ടാൻ�പാ

ലും മറന്നു്.

പദ്യം 367. പരസ്ത്രീഗമനാനന്തരം വന്ന നായക�നാടു് നായികയു�ട പരിഭവവാക്കു്. കാണിക്കുന്ന�തല്ലാം അബ

ദ്ധം (അപരാധം) ത�ന്ന. അ�തപ്പറ്റി�ച്ചാദിച്ചാലുട�നഎ�ന്റകാല്ക്ക�ലക്ക�ങ്ങാട്ടു വീ�ണക്കും! ഞാ�നാ (ഇവ

�ളാ) ഉട�ന പ്രസാദിക്കുകയും�ചയ്യും. ഇതാണു പതിവു്. എന്നാൽ ഇന്നു് അങ്ങ�ന�യാന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല.

കാണിക്കു് (അല്പം�പാലും) ഇന്നു് ഇനി �ഭദം (എ�ന്റ ഭാവത്തിൽ �ഭദം) ഇല്ല. �മലാൽ ഇങ്ങ�ന എ�ന്ന

നാണിപ്പിക്കാൻ (മാനം നടിച്ചിട്ടു് �താൽവിയടയാൻ) ഇടയാകാ�ത ഞാൻ ഒന്നു �നാക്ക�ട്ട.

10സാറട്ട് = ഒരുതരം കുതിരവണ്ടി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ത്തടുക്കൽ കാണു�മ്പാൾ പുരതരുണിമാർ വഞ്ചിനൃപ�ന

കടക്കണ്ണിന്ററ്റംവ�രയവശ�മാടി ശ്രമവശാൽ

ജനിക്കും �സ്വദം�പാ�ലാഴുകി മിഴിയീന്നശ്രുസലിലം.

23) മ�നാവ്യസനം, ബദ്ധപ്പാടു്, ദീർഘശ്വാസം മുതലായ അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയ കാലാ

ക്ഷമത്വമാകുന്നു ‘ഔത്സുക്യം’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

371. ഇണവണ്ടുകളുംബുജങ്ങൾ �വർവി-

ട്ടണയുന്നൂ കുമുദങ്ങ�ളാടു �ചന്നു്,

ഗുണനിർജ്ജിതകാമ�ദവനാ�മൻ-

കണവൻ വന്നുകഴിഞ്ഞുമില്ല കഷ്ടം!

24) വിചാരം, വിചാരശൂന്യത, അദ്ധ്വാനം മുതലയതു�കാണ്ടുണ്ടാകുന്നതും കണ്ണടയ്ക്കുക,

�കാട്ടുവായിടുക മുതലായ അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയതും ആയ മനസ്സി�ന്റ ഇന്ദ്രിയങ്ങ

�ളാടുള്ള �വർപാടാകുന്നു ‘നിദ്ര’. എങ്ങ�ന,

372. നിട്ടിങ്കൽ ഞങ്ങ�ളാരുമിച്ചു ശയിച്ചിടു�മ്പാ-

ളിഷ്ടപ്രിയ�ന്റ നിനവാണ്ട കിനാവു കണ്ടു്

�കട്ടിപ്പിടിച്ചവളിനിക്കധര�ത്ത നല്കി-

�പ്പ�ട്ടന്നുണർന്നുട�ന നാവു കടിച്ചിടുന്നു.

25) ഒച്ച�യാ സ്പർശ�മാ മ�റ്റാ �കാണ്ടുണ്ടാകുന്നതും �ക �പാക്കുക, �കാട്ടുവായിടുക,

കണ്ണുതിരുമ്മുകമുതലായഅനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയതുംആയഉണർച്ചയാകുന്നു ‘വി�ബാധം’.

എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

373. സൂരനു�ട സമരത്തിൽ �ച�യ്താരസ്സാഹസത്താൽ

പരവശതരയായ് ഞാൻ �ചർന്നുറങ്ങുന്ന�നരം

പരി�ചാടു കവിൾതന്നിൽ കാന്ത�നാന്നുമ്മ�വച്ചാൻ;

പരഭൃത�മാഴി! ഞാനും മാരനുംകൂടുണർന്നു.

26) നിഃശ്വാസം, ഉച്ഛ്വാസം, ഇളക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയുള്ള അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയ ഉറക്ക

ത്തി�ന്റആധിക്യമാകുന്നു ‘സുപ്തി’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

374. �ലാകങ്ങൾക്കുള്ള മാ�ലാ�ക്കയുമക�ലയകറ്റീട്ടു പാലിക്കയാകും-

�വലയ്ക്കായ് വഞ്ചിഭൂമീരമണ�ന നിയമിച്ചാദരാൽ പത്മനാഭൻ

പാലം�ഭാരാശിതന്നിൽ കമലമക�ളാടും �ചർന്നു വാതൂലതൂലം-

�കാലും സർ�പ്പന്ദ്രത�ല്പാപരി പരിചിൽ നുറുങ്ങാതുറങ്ങുന്നിദാനീം.

27) മ�നാവ്യസനം, ത്രി�ദാഷ�കാപം മുതലായതു�കാണ്ടു് ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വരാദിയാകുന്നു

‘വ്യാധി’. എങ്ങ�ന,

പദ്യം 371. വിരഹിണീവചനം. സന്ധ്യയായി എന്നു പൂർവ്വാർദ്ധസൂചന. ഗുണ…�ദവൻ = ഗുണങ്ങൾ�കാണ്ടു്
കാമ�ദവ�ന ജയിച്ചവൻ.

പദ്യം 372. വിരഹിണിയു�ട �താഴി മ�റ്റാരു �താഴി�യാടു പറയുന്നതു്. നീട്ടു് = രാത്രി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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375. കൂടും കാമജ്വരത്താൽ ചുടുചു�ട �നടുതായ് വീർത്തിടും ശ്വാസവാത-

ച്ചൂ�ടറ്റിട്ടിന്ദ്രനീല�പ്പാടിയു�ട വടിവായ് മുത്തുമൂക്കുത്തി ഞാത്തും

�കാടക്കാർ�വണിയാൾതന്നു�ട തടമുലയിൽ താപശാന്തിക്കു കൂ�ട-

ക്കൂ�ട�ച്ചറുന്ന ചൂടൻ�പാടികൾ �വടിമരു�ന്നന്ന�പാൽ കത്തിടുന്നു.

28) ത്രി�ദാഷ�വഷമ്യം, ബാ�ധാപദ്രവം മുതലായതു�കാണ്ടു് ഉണ്ടാകുന്നതും വായിൽനി

ന്നു പതവരുക, താ�ഴ വീഴുക, �കകാൽ തല്ലുക മുതലായ അനുഭാവമുള്ളതും ആയ

ആ�വശമാകുന്നു ‘അപസ്മാരം’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

376. ചി�ക്ക�ന്നാർക്കാ�ത നില്ക്കുന്നളവിലവൾ പതിച്ചിട്ടു �കകാലു തല്ലി-

ദ്ദി�ക്കാ�ക്കച്ചൂ�ഴ �നാക്കീട്ടിടയി�ട�യഴു�ന�റ്റാടുവാനാഞ്ഞിടുന്നൂ;

മുക്കണ്ണൻതൻ കനൽക്കൺ�പാരിയിലുടൽ കരിഞ്ഞുള്ള മാരൻ പിശാചി-

ന്നൂക്കിത്ര�ത്താളമു�ണ്ടന്നയി! സഖിയിനിയും തീർച്ചയായില്ലിനിക്കു്.

29) അകാരണമായുണ്ടാകുന്ന മനഃ�ക്ഷാഭമാകുന്നു ‘ത്രാസം’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

377. �ചമ്പഞ്ഞിച്ചാറു ചാർത്തിത്തളി�രാളിതിരളും പാദ�ചന്താമരപ്പൂ-

വ�മ്പാ�ടന്റങ്ക�മറ്റിട്ടുരുതരകപടം ഞാൻ ത�ലാടിത്ത�ലാടി

തുമ്പിക്ക�യ്യാ�ത്താരൂരുദ്വയനികടമതിൽ �ചർത്ത�നരം കര�ത്ത-

ക്കമ്പം�ക�ക്കാണ്ടുബാലാ പുടകയു�ട മടിക്കുത്തമർത്തിപ്പിടിച്ചാൾ.

30) മരിക്കാനായി�ക്കാണ്ടുള്ളപ്രയത്നമാകുന്നു ‘മരണം’. സാക്ഷാൽ മരണ�ത്തഉദാഹരി

ക്കുന്നതു് അമംഗലമാക�കാണ്ടു് യുക്തമല്ല. എങ്ങ�ന,

378. പുത്തൻ പൂ�ന്താത്തിൽ നിന്നിട്ടവിരത�മാഴുകും �വരിപാനം നിമിത്തം

�മത്തും മ�ത്തറ്റു പാടുന്നളികളു കളിയാടുന്ന �തന്മാവി�ലക്കു്

കത്തും മാരാർത്തി തീർപ്പാ�നാരുവഴി ലഭിയാഞ്ഞിട്ടുടൻ നല്ലവണ്ണം

ച�ത്തക്കാ�മന്നുറച്ചത്തരുണിമണി ഭയംവിട്ടു �നാക്കിത്തുടങ്ങീ.

31) ഉപായാപായവിചാരം�കാണ്ടുള്ളമ�നാഭംഗമാകുന്നു ‘വിഷാദം’. എങ്ങ�ന�യന്നാൽ,

379. മിന്നീടും �വണ്ണിലാവും പുതുമലർമണവും ചന്ദനക്കുന്നിൽനിന്നി-

ട്ടന്യൂനാ�മാദമുൾ�ക്കാണ്ടഴകി�നാടു വരും മന്ദമാം �തന്നൽതാനും

�ചന്നിട്ടും വന്നുകണ്ടില്ലിതുവ�ര രമണൻ; പി�ന്ന നീ�യാന്നു �ചന്നാൽ

വ�ന്നച്ചാലായി�യന്നു�ണ്ടാരു നിനവബലാ�ദവ�മ! കാമ�ദവ!

32) വിചാരംമുതലായതു�കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന പലതരം കല്പനയാകുന്നു ‘വിതർക്കം’. എങ്ങ

�ന,

പദ്യം 375. ദൂതീവചനം നായക�നാട്. ചൂടൻ�പാടി = കർപ്പൂര�പ്പാടി.

പദ്യം 379. വിരഹിണീപ്രാർത്ഥന, കാമ�ദവ�നാടു്. അബലാ�ദവ�മ! കാമ�ദവാ! = അബലകൾ-

ക്കാശ്രയമായ കാമ�ദവാ, നീ�യാന്നു �ച�ന്നച്ചാൽ (നായകനിൽ കാമമുണർന്നാൽ) വ�ന്നക്കും.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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380. ദുരാശാ�വശത്താൽ നൃപ�നവി�ട ഞാൻ പി�ന്നവി�ട�യ-

ന്ന�ശഷം ചിന്തിക്കാതരശനു വശത്താക്കി ഹൃദയം;

കശക്കുന്നൂ കാമൻ കനിവു തരികൂടാതനിശമീ-

വശ�ക്കട�ങ്ങ�പ്പാ�ളതുവഴി ശമിക്കാനിടവരും.

33) ഇഷ്ടാനിഷ്ടലാഭം�കാണ്ടു മനസ്സിനു് ഉണ്ടാകുന്ന പരിഭ്രമമാകുന്നു ‘ആ�വഗം’. എങ്ങ

�ന�യന്നാൽ,

381. �പാഴിക്കുന്നൂ കണ്ണീരവിടവി�ട�യാടുന്നു �വറു�ത

പിടയ്ക്കുന്നൂ പാരം പണി മുഴുവനാകാഞ്ഞുസുമുഖി

കടക്കുന്നൂ �കളീഗൃഹമതിലിടയ്ക്കാ പ്രണയി വ-

ന്നിരിക്കാ�മന്നൂഹം പ്രിയസഖി കടുക്കുന്നുഹൃദി �മ.

സാത്ത്വികങ്ങൾക്കും സഞ്ചാരികൾക്കും മുഴു�ക്ക ശൃംഗാരരസത്തിൽ അനുപ്ര�വശം ഉള്ള

തു�കാണ്ടു് ഇവി�ട ഇതുക�ള മിക്കവാറും അതി�ലക്കാണു് ഉദാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാതു

രസാനുഗുണങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഊഹിച്ചു�കാള്ളണം. ഹാസ്യത്തിൽ ഗ്ലാ

നി, ശ്രമം, ചപലത, ഹർഷം, അവഹിത്ഥം ഇതുകൾ മാത്ര�മ സംഭവിക്കൂ. കരുണത്തിൽ

മദം, ധൃതി, വ്രീഡ, ഹർഷം, ഗർവ്വം, ഔത്സുക്യം, ഉഗ്രത ഇതുക�ളാഴി�ക �ശഷ�മാ�ക്ക

യും ഉണ്ടാകുന്നു. രൗദ്രത്തിൽ ഗ്ലാനി, ശങ്ക, ആലസ്യം, �ദന്യം, ചിന്ത, വ്രീഡ, ആ�വഗം,

ജഡത, വിഷാദം, സുപ്തി, നിദ്ര, അപസ്മാരം, അവഹിത്ഥം, വ്യാധി, ഉന്മാദം, ശ്രമം, ത്രാ

സം ഇതുകൾ വരുകില്ല. വീരരസത്തിൽ നിർ�വ്വദവുംകൂടി വരും. ഭയാനകത്തിൽഅസൂയ,

മദം, ധൃതി, വ്രീഡ, ഹർഷം, നിദ്ര, സുപ്തി, അമർഷം, അവഹിത്ഥം, ഉഗ്രത, മതി ഇതുക

ളല്ലാത്ത�താ�ക്കയും �ചരുന്നു. ബീഭത്സത്തിനും അത്ഭുതത്തിനും ചിന്ത, �മാഹം, ധൃതി,

ത്രാസം, വിതർക്കം ഇവഅഞ്ചുംഅതാതുസ്ഥലങ്ങളി�ല �യാജിപ്പു�പാ�ല വരാവുന്നതും

�ശഷം ഭയാനകത്തി�ല�പ്പാ�ലയും. ശമത്തിൽ നിർ�വ്വദവും, ധൃതിയും മാത്ര�മ ഉള്ളു.11

സ്ഥായിഭാവങ്ങളിലും ചിലതു സഞ്ചാരിയാകു�മന്നു �ചാല്ലുന്നു:

181. രത്യാദികൾ പ്രരൂഢങ്ങ-

ളായാ�ല സ്ഥായിയായ് വരൂ

അപ്രരൂഢങ്ങളാ�ണങ്കിൽ

സഞ്ചാരികളവറ്റയും.

രതിത�ന്ന ഈശ്വരവിഷയ�മാ, പുത്രവിഷയ�മാ മ�റ്റാ ആയുള്ളതു സഞ്ചാരിയാവുക�യ

ഉള്ളു. വീരത്തിനു് �ക്രാധവും, രൗദ്രത്തിനു് ഉത്സാഹവും ശൃംഗാരത്തിനു് ഹാസവും സഞ്ചാ

രിയാകുന്നു. പ്രരൂഢത്വ�മന്നാൽ വിഭാവാധിക്യത്താൽ പ്രബലമായ പ്രതീതി.

ഇനി രസങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

11 “ദുഃഖം,ഈർഷ്യ” എന്നു തുടങ്ങി ഇവിടംവ�ര ‘രസസ്വരൂപനിരൂപണ’ത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണമാണു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ശൃംഗാരം രണ്ടുവിധം. നായികാനായകന്മാർക്കു�ചർന്നിരിക്കു�മ്പാൾഉള്ളരതി ‘സം�ഭാഗം’.

പിരിഞ്ഞിരിക്കു�മ്പാൾ ഉള്ളതു് ‘വിപ്രലംഭം’. അതിൽ വിപ്രലംഭം സംഗമത്തിനു മുൻപു

ള്ള�തന്നും പിൻപുള്ള�തന്നും രണ്ടുവിധം. രണ്ടാമ�ത്തതിനു് ‘പ്രവാസ�ഹതുകം’, ‘ഈർ

ഷ്യാ�ഹതുകം’ ഇത്യാദി പി�ന്നയും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ വരും.

1(a) സം�ഭാഗത്തിനു്

382. വീക്ഷി�ച്ചകാന്തമായപ്പുരമുറിശയനാൽ �ച�റ്റഴു�ന്നറ്റു മന്ദം

സൂക്ഷി�ച്ചാ�ട്ട�റ�നരം കൃതകപടമുറങ്ങുന്ന കാന്ത�ന്റ വൿത്രം

ചുംബിച്ചാശങ്ക�യ�ന്ന്യ കലിതപുളകമായ്ക്കണ്ടു ഗണ്ഡസ്ഥല�ത്ത;

ചുംബിക്ക�പ്പട്ടു ലജ്ജാനതമുഖി ഹസതാ പ്രാണനാ�ഥന ബാലാ. —അമരുകശതകം.

ഇവി�ട നായകൻ ആലംബനം; ശൂന്യഗൃഹം ഉദ്ദീപനം; ചുംബനം അനുഭാവം; ലജ്ജ

സഞ്ചാരി. ഇതിൽ നായകാലംബനമായ ‘രതി’ പ്രധാനം.

നായികാലംബനയായതിനു് ഉദാഹരണം:

383. മ�യ്യല്ക്കണ്ണീ! നിന�ക്കറു�മാരഴകു മുലക്കച്ച കൂടാ�തത�ന്ന;

�പായ്യ�ല്ല�ന്നാതി �മ�ല്ല പ്രിയതമനതി�ല�ക്കട്ടു �താട്ടീടുമ�പ്പാൾ

ശയ്യയ്ക്കാരാലിരിക്കും സുമുഖിയു�ട മുഖം �നാക്കിയാനന്ദ�മാ�ട

പ�യ്യ�പ്പായീടിനാരാളികൾ �വളിയിലളീകങ്ങ�ളാ�രാന്നു�ചാല്ലീ. —അമരുകശതകം.

ഇവി�ട നായിക ആലംബനം; തത്സൗന്ദര്യം ഉദ്ദീപനം; കഞ്ചുകീസ്പർശം അനുഭാവം;

അതിനാൽ പ്രതീയമാനമായഔത്സുക്യം സഞ്ചാരി. ആലംബനാദികൾ �ശഷം ഉദാഹര

ണങ്ങളിലും ഇതിന്മണ്ണമൂഹിക്ക.

2(b) വിപ്രലംഭത്തിനു്

(i) അഭിലാഷ�ഹതുകത്തിനു് :

384. �പ്രമം പൂണ്ടിട്ടലിഞ്ഞും പ്രണയപരിചയം �ചർന്ന രാഗം മുതിർന്നും

വാമഭ്രൂവിന്നുളാ�യാരതതു വിലസിതം വീണ്ടുമുണ്ടാക�യങ്കൽ

ഉ�ല്ലഖിച്ചാശയാലും ക്ഷണമതനുഭവിച്ചീടിലങ്ങിന്ദ്രിയങ്ങൾ-

ക്കില്ലാതായ് �ചഷ്ട�യല്ലാം ഹൃദയ�മാരു ലയം �തടുമാനന്ദസാന്ദ്രം. — മാലതീമാധവം.

പദ്യം 382. പുരമുറി ഏകാന്തമാ�ണന്നു (�താഴിമാർ �പാ�യന്നു) കണ്ടു് ശയനത്തിൽനി�ന്നഴു�ന്നറ്റ നായിക കൃ

തകപടമുറങ്ങുന്ന (ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കുന്ന) കാന്ത�ന്റ മുഖം ഒ�ട്ട�റ�നരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടു് ആശങ്കകൂടാ�ത (ഉറ

ക്ക�മന്നു ത�ന്ന ഉറച്ചു്) ചുംബിച്ചു. (പ�ക്ഷ, അയാൾ ഉറക്കമല്ലാതിരുന്നതു�കാണ്ടു്) ഗണ്ഡസ്ഥലം കലിതപുള

കിതമായി. (അതു കണ്ട�പ്പാൾ അവൾ) ലജ്ജാനതമുഖിയായി�പ്പായി. എന്നാൽ ചിരിച്ചു�കാണ്ടു നായകൻ

അവ�ള പിടിച്ചു ചുംബിക്കുകയാണു �ചയ്തത്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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(ii) പ്രവാസ�ഹതുകത്തിനു്:

385. �സ്ഥര്യംവിട്ടൂർന്നു�പായീ വളക,ളിടവിടാതശ്രു നിര്യാതമായീ,

�ധര്യം നിന്നില്ല �തല്ലും, മനമതു ഗമനം നിശ്ചയിച്ചൂ ന�ടതാൻ;

�പാകാൻ ഭർത്താവുറ�ച്ചാരളവതി�ലാരുമി�ച്ചവരും നിർഗ്ഗമിച്ചു

�പാ�കണ്ടും�നര�മൻജീവിത! ബത! �വടിയു�ന്നന്തുചങ്ങാതിമാ�ര? —അമരുകശതകം.

ആദിശബ്ദത്താൽ (iii) ശാപ�ഹതുകം മുതലായതു്:

386. കല്ലി�ന്മൽ കലഹിച്ച നി�ന്ന�യഴുതിക്കല്ല്യാണി! ധാതുക്കളാൽ

കാലിൽക്കൂപ്പു�മാ�ര�ന്റ �കാലവുമതിൽ �ചർക്കുന്നതിൻമുമ്പുതാൻ

കണ്ണീരൂറി നിറഞ്ഞു ദൃഷ്ടി മറയുന്ന�യ്യാ! മഹാപാപിയാം

�വധസ്സീവിധ�യാഗവും ബത! �പാറുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ�ക്ക�ടാ. — �മഘദൂതു്.

3 കരുണത്തിനു്

387. അന്നിത്തന്വംഗിയാൾക്കും രഹസി കണവനും ശണ്ഠയുണ്ടാം ചില�പ്പാ-

�ഴന്നാൽ പ്ര�ത്യകമായിട്ടിരുവരു�ട ശകാരത്തിനും പാത്രമാം ഞാൻ

പി�ന്ന�ക്കാപപ്രസാദാദികളു�ട നില ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും പ്രകാരം

ത�ന്ന ചിന്തിപ്പ�തന്തിന്നവ മമ ഹൃദയം ഹന്ത! �വവിച്ചിടുന്നൂ. —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതു് ജനകൻ കൗസല്യ�യപ്പറ്റി അരുന്ധതി�യാടു പറയുന്നതു്. ഇവി�ട മരിച്ചു�പായ

ബന്ധുവായ ദശരഥൻആലംബനം; തത്പത്നീദർശനതദ്വൃത്താന്തസ്മരണാദി ഉദ്ദീപനം;

ഹൃദയദാഹപ്രതീതമായ വിഷാദം സഞ്ചാരി.

4 വീരത്തിനു്

(a) യുദ്ധവീരം, (b) ദാനവീരം, (c) ദയാവീരം, (d) ധർമ്മവീരം എന്നു വീരത്തിനു് നാലു
വക�ഭദങ്ങളുണ്ട്. അവയ്ക്കു് മുറയ്ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

388. (a) �പടി�ച്ചാ�ടണ്ട നില്പിൻ! ചപലകപിക�ള! തുംഗശ�ക്രഭകുംഭം

പാടി�ച്ചാരിശ്ശരം നിങ്ങ�ടയുടൽ �താടുവാ�ന�റ നാണിച്ചിടുന്നു

സൗമി�ത്ര! നില്ക്ക! നീ�യാ വിഷയമയി! രുഷാമിങ്ങിവൻ �മഘനാദൻ

സാമിഭ്രൂഭംഗസന്ദാനിതജലനിധിയാം രാമ�ന�ത്തടിടുന്നു. —സ്വ.

പദ്യം 384. മാലതി�യക്കാണാ�ത ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന മാധവ�ന്റ വചനം. വാമഭ്രൂ = സുന്ദരി (മാലതി). ‘അവൾ

ക്കുണ്ടായ പ്രണയവിലാസങ്ങൾ എനിക്കി�പ്പാഴുണ്ടാക�ണ’ എന്നു പ്രാർത്ഥന. ‘അതി�ന്റ അനുഭൂതിയിൽ

എ�ന്റ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മതിമറന്നു് ഹൃദയം ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകും’ എന്നു് ആശ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇവി�ട രാമൻആലംബനം; യുദ്ധദർശനം ഉദ്ദീപനം; വാനരലക്ഷ്മ�ണാപലംഭംഅനുഭാവം;
ഗർവ്വം സഞ്ചാരി.

389. (b) കവചമിതതി ജീർണ്ണം കുണ്ഡലം രണ്ടു�മന്നീ-

യിതുക�ളതുകൾ മാത്രം ബ്രാഹ്മണാർത്ഥിക്കു നല്കാൻ

ക്ഷണമപി മടിയാ�തകണ്ടു കണ്ടിച്ചു രക്തം

�ചാരിയു�മാരു ശിര�സ്സത്ത�ന്നയർപ്പിച്ചിടു�ന്നൻ. —സ്വ.

ഇതു് ബ്രാഹ്മണ�വഷം ധരിച്ചു് അർത്ഥിയായി വന്ന ഇന്ദ്രനു് കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ �കാടുക്കു
ന്നതി�നപ്പറ്റി കർണ്ണൻ സദസ്യ�രാടു പറയുന്നതു്. ഇതിൽ അർത്ഥി ആലംബനം; തത്കൃ
തസ്തുതി ഉദ്ദീപനം; കവചാദിദാനവും അതി�ല നിസ്സാരതാബുദ്ധിയും അനുഭാവം; ഗർവ്വം
സഞ്ചാരി.

390. (c) സിരമുറികളിൽനിന്നിങ്ങൂറിടുന്നുണ്ടു രക്തം

വിരവിലിനിയുമറ്റി�ല്ല�ന്റ �ദഹത്തിൽ മാംസം

അരിയ പശി നിനക്കും ശാന്തമായില്ല നൂനം

ഗരുഡ! പറക! എ�ന്ത ഭക്ഷണം നീ നിറുത്തീ? —സ്വ.

‘നാഗാനന്ദ’ത്തിൽ നാഗരാജനു�വണ്ടി സ്വ�ദഹ�ത്ത ഗരുഡനു ഭക്ഷിക്കാൻഅർപ്പിച്ച ജീ
മൂതവാഹന�ന്റഈ വാക്യത്തിൽ നാഗരാജൻ ആലംബനം; തദ്വാക്യദവസ്ഥാദർശനാദി
പ്രകരണസിദ്ധമായതു് ഉദ്ദീപനം; ഗരുഡനു് �ദഹാർപ്പണം അനുഭാവം; ധൃതി സഞ്ചാരി.

391. (d) കിട്ടാ�ത�പാക�ട്ട ന�രന്ദ്രപട്ടം

�പാട്ടി�ത്തറിക്ക�ട്ട ശിരസ്സു രണ്ടായ്,

�വട്ടിപ്പിളർക്ക�ട്ട രിപുക്കൾ കണ്ഠം;

ചട്ടറ്റ ധർമ്മ�ത്ത �വടിഞ്ഞിടാ ഞാൻ —സ്വ.

ഇതു് �ദ്രാണവധത്തിനു�വണ്ടി അസത്യം പറയണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ടവ�രാടു് യുധിഷ്ഠിരൻ

പറയുന്നതു്. ഇവി�ട ധർമ്മം ആലംബനം; ബുദ്ധ്യുപസ്ഥിതങ്ങളായ ശ്രുതിസ്മൃതിവാക്യ

ങ്ങൾ ഉദ്ദീപനം; ശിര�ച്ഛദാദ്യംഗീകാരം അനുഭാവം; ധൃതി സഞ്ചാരി. ഈ രീതിയിൽ

സത്യവീരം ഇത്യാദി �വ�റ വിഭാഗങ്ങ�ളയും കല്പിക്കാം.

5 രൗദ്രത്തിനു്:

‘കഷ്ടം മര്യാദ �കവിട്ടിഹ…’ (300-ആം പദ്യം �നാക്കുക).

പദ്യം 388. �മഘനാദവചനം: �പടി…കപിക�ള!—കുരങ്ങന്മാ�ര നിങ്ങ�ള �കാല്ലുകയില്ല. തുംഗ…കുംഭം =
ഇന്ദ്ര�ന്റആനയു�ട ഉയർന്നമസ്തകം. പാടിച്ച = പാടനം�ചയ്ത (�പാട്ടിച്ച). സൗമി�ത്ര…രുഷാം = ലക്ഷ്മണാ
നീ എ�ന്റ �കാപത്തിനു് (രുഷാം) പാത്രമല്ല, നീ നില്ക്കു്. സാമി…നിധി = പകുതി വളച്ച പുരിക�ക്കാടി�കാ
ണ്ടുത�ന്ന സമുദ്ര�ത്ത ഭയ�പ്പടുത്തിയ രാമ�നയാണുഞാൻ �തടുന്നതു്.

പദ്യം 389. അതിജീർണ്ണമായകവചകുണ്ഡലങ്ങൾബ്രാഹ്മണാർത്ഥിക്കുനല്കാൻഎതുകൾമാത്രം? (നല്കാൻഎത്ര

മാത്രം �കാള്ളും?) കണ്ടിച്ചു രക്തം �ചാരിയുന്ന ശിരസ്സുത�ന്ന �കാടുക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇവി�ട ഭീമാർജ്ജുനാദികൾ ആലംബനം; തത്കൃതഗുരുവധാദി ഉദ്ദീപനം; അർത്ഥസിദ്ധ

മായ ഭ്രൂഭംഗാദി അനുഭാവം; അമർഷാദി സഞ്ചാരി.

6 ഹാസ്യത്തിനു്:

392. അച്ഛൻ ചമച്ചു�ള്ളാരു പുസ്തകത്തിൽ

പൃച്ഛിച്ചു ഞാൻ നൂതനയുക്തി�യാന്നു്

പൃഷ്ഠം പശുക്കൾക്കു പവിത്ര�മങ്കിൽ

മട്ടില്ല�ത�ന്ത കഴുതപ്രിയയ്ക്കു്? —സ്വ.

ഇവി�ട താർക്കികപുത്രൻആലംബനം; അതി�ന്റ നിശ്ശങ്കമായ വാക്യം ഉദ്ദീപനം; ദന്തപ്ര

കാശനാദി അനുഭാവം അർത്ഥസിദ്ധം; ഉ�ദ്വഗാദിസഞ്ചാരികൾഊഹ്യങ്ങൾ.

7 ഭയാനകത്തിനു്:

393. കണ്ഠനാളമഴകിൽ തിരിച്ചനുപദം രഥം പിറകിൽ �നാക്കിയും

കണ്ഠനായ് ശരഭ�യന പൃഷ്ഠമതു പൂർവ്വകായഗതമാക്കിയും,

ഇണ്ടൽ�കാണ്ടു വിവൃതാന്മുഖാത് പഥി ചവച്ച ദർഭകൾ പതിക്ക�വ

കണ്ടു�കാൾക കുതി�കാണ്ടു കിഞ്ചിദവനൗ ഭൃശം നഭസി ധാവതി12 —ഭാഷാശാകുന്തളം.

ഇവി�ട ദുഷ്യന്ത�ന്റ രഥം ആലംബനം; ശരസന്ധാനദർശനാദി ഉദ്ദീപനം; ചുളുങ്ങുക മുത

ലായതു് അനുഭാവം; ക്രമശങ്കാദികൾ സഞ്ചാരികൾ

8 ബീഭത്സത്തിനു്:

394. �താലാദ്യം �താൾ നിതംബം മുതുകുമതുമുതല്ക്കു�ള്ളാരംഗങ്ങൾ�താറും

�കാലും ദുർഗ്ഗന്ധ�മറും പൃഥുപിശിതമശിച്ചിജ്ജള�പ്രതമി�പ്പാൾ

ചാ�ല കണ്ണും ഞരമ്പും ടലുമുട�നടുത്തശ്ശവാസ്ഥിക്കിട�യ്ക്കാ-

�ട്ടലും മാംസം ഭുജിക്കുന്നിതു കഠിനമ�ഹാ! പല്ലിളിച്ചല്ല�ല�ന്യ! — മാലതീമാധവം.

ഇവി�ട ശവം ആലംബനം; �പ്രതപ്രവൃത്തികൾ ഉദ്ദീപനം; അർത്ഥസിദ്ധമായ മുഖവികാ

രാദി അനുഭാവം; ജാഡ്യാദികൾ സഞ്ചാരികൾ.

9 അത്ഭുതത്തിനു്:

395. ശൃംഗാരത്തി�ന്റ നാ�മ്പാ രസികത�യാഴുകി�പ്പാകുവാനുള്ള തൂ�മ്പാ

സൗന്ദര്യത്തി�ന്റ കാ�മ്പാ മദനരസചിദാനന്ദപൂ�ന്തൻകുഴ�മ്പാ

ബ്രഹ്മാവിൻസൃഷ്ടിവ�മ്പാ നയനസുഖലതയ്ക്കൂന്നു നല്കുന്ന ക�മ്പാ

12 90-ആം പദ്യം �നാക്കുക.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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കാമൻതാൻവി�ട്ടാര�മ്പാത്രിഭുവനവിജയത്തിന്നിവൻ �താഴിയ�മ്പാ! —രസനിരൂപണം.

ഇതു് സഖി നായക�നപ്പറ്റി നായിക�യാടു പറയുന്നതു്. ഇവി�ട നായകൻ ആലംബനം,

തദംഗലാവണ്യവി�ശഷാദി ഉദ്ദീപനം; അർത്ഥസിദ്ധമായ �രാമാഞ്ചാദി അനുഭാവം; ഹർ

ഷാദി സഞ്ചാരി.

10 ശാന്തത്തിനു്:

396. മടുമലർ ശയനംതാൻ, മു�ള്ളഴും ഭൂതലംതാൻ,

�നടി�യാരജഗരംതാൻ, നീണ്ട മുക്താസരംതാൻ,

പ്രമദ�നാരു പരൻതാൻ, �പ്രമവാൻ ബാന്ധവൻതാൻ,

സമമിതി കരുതു�ന്നൻ സമ്മതം �മ സമസ്തം. —സ്വ.

ഇതിൽ പ്രപഞ്ചം ആലംബനം; �ഭാഗനിസ്സാരത ഉദ്ദീപനം; സർവത്ര സാമ്യബുദ്ധി അനു

ഭാവം; മതി മുതലായവ സഞ്ചാരികൾ.

ഭാവധ്വനികൾ

ഇ�ച്ചാന്ന ഒൻപ�തണ്ണ�മാഴി�ക ഏ�തങ്കിലും ഒരു മ�നാവികാരം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനു്

‘ഭാവധ്വനി’ എന്നു �പർ പറയന്നു.

182. �ദവാദികളിലു�ള്ളാരു
രതി സഞ്ചാരി�യാ പുനഃ

ധ്വനിപ്പ�തങ്കിലക്കാവ്യം

ഭാവധ്വനിസമാഹ്വയം.

സ്ത്രീപുരുഷവിഷയമായുള്ള ‘രതി’ക്കു മാത്ര�മ സ്ഥായിഭാവം എന്നു �പരുള്ളു. അതിനാൽ

ഭക്തിഎന്നുംവാത്സല്യംഎന്നും മറ്റുംപറയുന്ന�ദവപുത്രാദിവിഷയരതി ഭാവമാത്രമാകുന്നു.

അതും സഞ്ചാരികളും ധ്വനിക്കുന്നതു ഭാവധ്വനി.

എന്നക്കാശിയിൽ വാണു…നയി�പ്പൻ ദിനം (125-ആം പദ്യം).

ഇതിൽ �ദവവിഷയഭക്തി ധ്വനിക്കുന്നു.

397. ഇന്നു�താട്ടുലകി�ലന്നു�ട �ദശം

ശുദ്ധിനല്കുമിട�മന്നു കഥിക്കാം;

സത്ത�രങ്ങണയുമസ്ഥലമ�ല്ലാ

പുണ്യ�മന്നു പറയുന്നിതു �ലാകർ. —കുമാരസംഭവം.

അതിഥികളായി വന്ന സപ്തർഷിക�ളാടു ഹിമവാൻ പറയുന്നഈവാക്കിൽ മുനിവിഷയഭ
ക്തി ധ്വനിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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398. ദന്താനാം മുകുളങ്ങൾ കാട്ടിയനിമി�ത്താദീയമാനസ്മിതാൻ

�ചന്താരിൻ മധുവർഷിണഃ ശ്രവണ�യാരവ്യക്തവർ�ണ്ണാക്തിഭിഃ

സന്താനാഭരണാനി ബാലതനയാനങ്കാശ്രയപ്രാർത്ഥി�നാ

ഹന്താദായ തദംഗ�രണുവണിയുന്നുത് കൃഷ്ണപുണ്യാ ജനാഃ. —ശാകു.

ഇവി�ട പുത്രവാത്സല്യം ധ്വനിക്കുന്നു.

399. വിശ്വാസ�ക്കടിനാലിജ്ജനമനഭിമുഖം പിന്നി�ലാർക്കാ�ത വന്നി–

ങ്ങാ�ശ്ലഷി�ച്ചന്തു കിട്ടീ തവ കിതവ! ഫലം സൗഭഗഭ്രംശ�മ�ന്ന്യ

പ�ശ്യദം �പ്രയസി�പാർമുലയിണയി�ലഴും കുങ്കുമാലംകൃതം മത്-

�ക�ശ്യ തങ്ങും �മഴുക്കാലതിവികൃതമഴു�ക്കറിടും മാറിടം �ത. —അമരുകശതകം.

ഇതിൽഈർഷ്യ�കാണ്ടുള്ളആത്മനിന്ദയാകുന്ന നിർ�വ്വദം എന്ന സഞ്ചാരിഭാവം ധ്വനി
ക്കുന്നു.

400. ഇത്തരം മുനികു�ലാത്തമ�നാതു-

�ന്നരമച്ഛനരികത്തു കുമാരി

ഗൗരി നിന്നു തലതാഴ്ത്തി�യാ�രാന്നായ്

�കളിപങ്കജദളങ്ങ�ള�യണ്ണി. —കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ പാർവ്വതിക്കു് അവഹിത്ഥം (ആകാര�ഗാപനം) എന്ന സഞ്ചാരി ഭാവം ധ്വനിക്കു

ന്നു.

രസ-ഭാവാഭാസങ്ങൾ

183. രസഭാവങ്ങളാഭാസ-
മസ്ഥാനത്തിങ്കലാവുകിൽ.

രസവും ഭാവവും അനുചിതവിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ രസാഭാസ�മന്നും ഭാവാഭാസ

�മന്നും പറയ�പ്പടുന്നു. പക്ഷിമൃഗാദികളു�ട രതി, മനുഷ്യനുള്ളതിൽത്ത�ന്നഅ�നകവിഷ

യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് ഇത്യാദികൾ രസത്തിനു് അനൗചിത്യം. അനുചിതരസത്തി

�ന്റഅംഗമായ ഭാവം ‘ഭാവാഭാസം’. ഭാവങ്ങ�ളല്ലാം പര്യവസാനത്തിൽ ഒരു രസത്തി�ന്റ

പദ്യം 398. അനി…സ്മിതാൻ = കാരണമില്ലാ�ത ചിരിക്കുന്നവരും; അവ്യക്തവർ�ണ്ണാക്തിഭിഃ ശ്രവണ�യാഃ �ച
ന്താ…വർഷിണഃ = അവ്യക്തവർ�ണ്ണാച്ചാരണങ്ങളാൽ കാതിൽ താമര�ത്തൻ �പാഴിക്കുന്നവരും; അങ്കാശ്ര

യപ്രാർത്ഥിനഃ = മടിയിൽ കയറാൻ ശാഠ്യംകൂട്ടുന്നവരും; ആയ സന്താനാഭരണങ്ങ�ള; ആദായ = എടുത്തു്.

തദംഗ�രണു = അവരു�ട ശരീരത്തി�ല �പാടി. ദുഷ്യന്തവചനം.

പദ്യം 399. പരസ്ത്രീഗമനാനന്തരം വന്നനായക�നാടു �കാപിച്ചു നായിക പുറം തിരിഞ്ഞുനിന്നു. പരസ്ത്രീഎന്നുത

�ന്ന വിചാരിച്ചു് നായകൻ അവ�ള പുറകിൽനിന്നു് ആലിംഗനം�ചയ്തു. �ക�ശ്യ = �കശസമൂഹത്തിൽ. നാ

യികാപരിഭവവചനം, നായക�നാടു്.

പദ്യം 400. സപ്തർഷികൾ ശിവവിവാഹാ�ലാചനയ്ക്കു് ഹിമവത്സന്നിധിയിൽ �ചന്നു. അ�പ്പാൾ പാർവ്വതി അച്ഛ

�ന്റ സമീപത്തു്, �കയി�ലാരു താമരയും പിടിച്ചു�കാണ്ടു നില്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ�ലാചന തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ

അവൾആ താമരയു�ട ഇതൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങി.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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അംഗമായി�ട്ട വരൂ. ഉ�ക്താദാഹരണത്തിൽത്ത�ന്ന അസൂയ ശൃംഗാരത്തി�ന്റ അംഗ�മ

ന്നു സ്ഫുടമാകുന്നു. പ്രാധാന്യമാക�ട്ട, തൽക്കാലാവസ്ഥ�യആശ്രയിച്ചാകുന്നു.

രസാഭാസത്തിനു് ഉദാഹരണം:

401. �ചന്താമര�പ്പാന്തളികയ്ക്കകത്തു

പൂ�ന്തൻ നുകർന്നാനളി കാന്ത�യാ�ട,

മാൻ�പട�യ�ച്ചന്നു മയക്കുമാറു

�കാമ്പി�ന്റ തുമ്പാൽ കലമാൻ ത�ലാടി. —കുമാരസംഭവം.

ഇതു് തിര്യഗ്ഗതത്തിനു്. ഇനി ബഹുവിഷയത്തിനു:

402. കണ്ടി�ട്ടകാസനത്തിൽ പ്രിയകളിരുവ�രപ്പിന്നി�ലത്തി പ്ര�മാദാൽ

കണ്ടിക്കാർകൂന്തലാളാ�മാരുവൾമിഴിക�ള മൂടി ലീലാച്ഛ�ലന

�താണ്ടിക്കിണ്ടൽ �കാടുക്കുന്നധരയപര�യക്കണ്ഠമീഷൽ തിരിച്ചും-

�കാണ്ടിഷ്ടാവാപ്തിഹൃഷ്ടാം കിതവനതിരസംപൂണ്ടു ചുംബിച്ചിടുന്നു. —അമരുകശതകം.

ഇതിൽ കിതവനു് നായികാദ്വയവിഷയകമായ രതി.

“ദുഃഖത്താ�ലാ ഭയാദ്വാ…” (252-ആം പദ്യം �നാക്കുക).

ഇവി�ട �പാർക്കളത്തിൽ�വച്ചു് അശ്വത്ഥാമാവിനു് സ്വപക്ഷ്യനായ കർണ്ണ�ന്റ�ന�രയുള്ള

�ക്രാധംഅനുചിതമാകയാൽഇതു് രൗദ്രാഭാസം. ഇതു�പാ�ലവീരാഭാസാദികളും മറ്റും സ്വ

യമൂഹിച്ചു�കാൾക.

ഭാവാഭാസത്തിനു് ഉദാഹരണം:

403. �ചാന്നാനണഞ്ഞ�മ്പാടു തല്പപാർ�ശ്വ

തന്വംഗി! �കൾ മാലിനി! ജീവനാ�ഥ

ധ�ന്യഷു ധ�ന്യാഽസ്മി യദത്ര �ശ�ഷ

നിൻദാസ�മനം പ്രതിപാലയന്തീ. — ഭാരതചമ്പു.

ഇതു് കീചകൻ�സരന്ധ്രി�യാടുപറയുന്നതു്ഇവി�ട ധ്വനിക്കുന്നഹർഷ�മന്നസഞ്ചാരിഭാവം
ശൃംഗാരാഭാസത്തി�ന്റ അംഗമാകയാൽ ഭാവാഭാസം.

പദ്യം 402. രണ്ടുസ്ത്രീകൾ ഒരിരിപ്പിടത്തിൽഇരിക്കുന്നതുകണ്ടു്സൂത്രശാലിയായ (കിതവൻ) നായകൻപിന്നിൽ

�ചന്നു് ഒരുവളു�ട കണ്ണു �പാത്തുകയും അപര�യ ചുംബിക്കുകയും �ചയ്തു.

പദ്യം 403. നിൻ ദാസനാം ഏനം (ഇവ�ന) പ്രതിപാലയന്തീ (കാത്തു�കാണ്ടു്) അത്ര �ശ�ഷ (ഇവി�ട കിടക്കു

ന്നു) യത് (എന്നുള്ളതു�കാണ്ടു്) ധ�ന്യഷു ധന്യഃ അസ്മി (ഞാൻ) ധന്യരിൽവച്ചു ധന്യനാണു്.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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404. സർവ്വഭൂപന്മാർ ചൂ�ഴ നിന്നു �സവിച്ചതും,

സാർവ്വഭൗമ�നന്നിരുന്നു നീ ഭാവിച്ചതും,

ഇവ�യല്ലാ�മനിക്കു ലബ്ധമുല്ലാസ�ത്താടിനി�യൻ-

നാട്ടി�ലാ ചവിട്ടായ്ക കാട്ടിൽ�പ്പായ് തപം�ചയ്ക! —നളചരിതം ആട്ടക്കഥ.

ഇതു് പുഷ്കരൻനള�നാടുപറയുന്നതു്. ഇവി�ട ധ്വനിക്കുന്നഅസൂയരൗദ്രാഭാസത്തി�ന്റഅം

ഗം.

ഭാവവിഭാഗങ്ങൾ

അനന്തരം ഭാവങ്ങൾക്കു് അവസ്ഥാ�ഭദങ്ങൾ�കാണ്ടു് ഉൾപ്പിരിവുകൾ �ചാല്ലുന്നു:

184. ഭാവങ്ങൾക്കുദയം ശാന്തി
സന്ധിയും ശബളത്വവും

ഭാവം ഉദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്നതു് ഭാ�വാദയം; ശമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ

വ്യഞ്ജിക്കുന്നതു് ഭാവശാന്തി; അ�നകം ഭാവങ്ങൾക്കു് ഏകകാലത്തിൽ പ്രതീതി ഭാവസ

ന്ധി; അ�നകം ഭാവങ്ങൾക്കു് ഒന്നി�ന തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടു മ�റ്റാന്നു് എന്ന മട്ടിൽ പ്രതീതി

ഭാവശബളത. മുറയ്ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

11 ഭാ�വാദയം

405. ഉൾത്താപ�ത്താ�ടാ�ര �മത്തയിലനഭിമുഖം തമ്മിൽ മിണ്ടാ�ത ഭാര്യാ-

ഭർത്താക്കന്മാരു തൻഗൗരവമതി�ന വിടാ�ത പണി�പ്പട്ടിരി�ക്ക

ചിത്താസം�ഗന മന്ദം മിഴികളിടകലർ�ന്നാരു �നരം ക്ഷണത്താ-

ലുൾത്താരിൽ തീർന്നു �കളീകലഹമിരുവരും �ചർന്നു �കട്ടിപ്പുണർന്നാർ.

—അമരുകശതകം.

ഇവി�ട ഔത്സുക്യത്തിനു് ഉദയം.

12 ഭാവശാന്തി

406. കു�ന്നലും �കാങ്കയാളാമവളു�ട പരിരംഭാങ്കമാർ�ന്നാരു വക്ഷ-

സ്സി�ന്നര�ത്തന്തിനംഘ്രിപ്രണമനകപടാൽ �ഗാപനം�ചയ്തിടുന്നു

എ�ന്നവം തന്വി �ചാന്നാളുടന�തവി�ട�യന്നായ�ത മായ്ക്കുവാനാ-

�യാ�ന്നണാക്ഷീം പുണർ�ന്നൻ, ദൃഢമവളുമ�തത്തദ്രസത്താൽ മറന്നാൾ.

—അമരുകശതകം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ �കാപത്തിനു് ശാമ്യദവസ്ഥ.

13 ഭാവസന്ധി

407. ഏവം യാഗം മുടക്കു�ന്നാരു പരിഷയിലുൾ�പ്പ�ട്ടാരാളല്ല ഞാനും

ഭൂവിങ്കൽ പൂജ്യനാമക്ഷിതിപതി�യ�യവൻത�ന്ന മാനിക്കയില്ല?

എന്നാലശ്വ�ത്ത രക്ഷിപ്പവരിഹ സകലക്ഷത്രിയന്മാ�രയും �ച-

ർ�ത്താന്നാ�ക്ഷപിച്ച വാ�ക്കൻ ഹൃദയമതിൽ വികാര�ത്തയുണ്ടാക്കിയല്പം.

—ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതു് ലവൻചന്ദ്ര�കതുവി�നാടു പറയുന്നതു്. ഇവി�ട പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽലജ്ജയും ഉത്തരാർ

ദ്ധത്തിൽ അമർഷവും വ്യഞ്ജിക്കുന്നതിനാൽ ഭാവസന്ധി.

14 ഭാവശബളത

408. എങ്ങിദ്ദുർന്നയ,�മങ്ങു ചന്ദ്രകുലം, അക്കന്യാമിനിക്കാ�ണ്മ�നാ?

പങ്കം�പാക്കണ�മൻ ശ്രുതം; രുചിരമാ വക്ത്രം കയർത്ത�പ്പാഴും;

എ�ന്താതും ബുധർ �കൾക്കിൽ? ആയവള�ഹാ! സ്വപ്നത്തിലും ദുർലഭാ;

സ്വാന്ത! ത്വം ഭ്രമിയായ്ക; ഓഷ്ഠമധുവങ്ങുമ്മാ�നവൻ ഭാഗ്യവാൻ? —സ്വ.

ബ്രാഹ്മണകന്യകയായ �ദവയാനി�യക്കുറിച്ചു് യയാതിമഹാരാജാവു പറയുന്ന ഈ �ശ്ലാ

കത്തിൽ ‘എങ്ങിദ്ദുർന്നയം’ എന്നു് വിതർക്കം; ‘അക്കന്യാമിനിക്കാൺ�മ�നാ’ എന്നു്

ഔത്സുക്യം; ‘പങ്കം �പാക്കണം’ എന്നു് മതി; ‘രുചിരമാവക്ത്രം’ എന്നു് സ്മൃതി; ‘എ�ന്താ

തും’ എന്നു് ശങ്ക; ‘സ്വപ്നത്തിലും ദുർലഭാ’ എന്നു് �ദന്യം; ‘സ്വാന്ത! ത്വം ഭ്രമിയായ്ക എന്നു്

ധൃതി; ‘ഓഷ്ഠമധുവങ്ങുമ്മാ�നവൻ’ എന്നു് ചിന്ത; ഈവിധം വിതർക്കം മുതലായ എട്ടു

ഭാവങ്ങൾക്കു് ശബളത.

ഭാവത്തിനു പറഞ്ഞതു�പാ�ല ഉദയശാന്ത്യാദിക�ളാന്നും രസത്തിനു് സംഭവിക്കയില്ല.

അതു് സ്ഥായിഭാവമൂലകമാണ�ല്ലാ! സ്ഥായിക്കു് വി�ച്ഛദ�മാ അതിശയ�മാ13 വരുന്ന�ത

ങ്ങ�ന? വല്ലവിധത്തിലും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്താൽ അതിനു ചമൽക്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നതുമ

ല്ല.

അനന്തരംഎല്ലാവിധം ധ്വനിക്കും �വ�റഅവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾസംഭവിക്കാംഎന്നു�ചാ

ന്നു് പ്രകരണ�ത്ത ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

പദ്യം 406. കലഹാന്തരിതയായ നായികയു�ട കാൽ പിടിക്കാൻ നായകൻ കുനിഞ്ഞു. അതു് അന്യാലിംഗചി

ഹ്നം മറയ്ക്കുവാന�ല്ലഎന്നു്അവൾ �ചാദിച്ചു. ‘എവി�ട പാടു്?’ എന്നുസ്വയം �ചാദിച്ചു�കാണ്ടുനായകൻഅതു

മായ്ക്കുവാൻ അവ�ളത്ത�ന്നആലിംഗനം�ചയ്തു. അവ�ളാ, അതി�ന്റ രസത്തിൽ എല്ലാം മറന്നു നിന്നു.

13 പാരമ്യം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



196 ഭാഷാഭൂഷണം

185. പ്രകൃതി, പ്രത്യയം ശബ്ദം
വർണ്ണം വാക്യം പ്രബന്ധവും

ഇത്യാദ്യാശ്രയ�ഭദത്താൽ

ധ്വനി�ഭദമ�നകമാം.

ആദിശബ്ദത്താൽ രചനയാണു ഗ്രഹി�ക്കണ്ടതു്.

186. ഇവയ്ക്കു പി�ന്നസ്സംസൃഷ്ടി

സങ്കരം മൂന്നുമാതിരി

എ�ന്നല്ലാം �ചർത്തു �നാക്കു�മ്പാൾ

�ഭദസംഖ്യയനന്തമാം.

പ്രാധാ�ന്യന വ്യഞ്ജകമായ�തതു് എന്നുള്ള വിചാരമാണു് ഈ �ഭദങ്ങൾ�ക്കല്ലാം മൂലം.

‘സൽക്കാര�മകാൻ’ ഇത്യാദ്യുദാഹൃത�ശ്ലാകത്തിൽ ‘പ�യാധരം’ എന്ന ഒരു ശബ്ദമാകുന്നു

വ്യംഗ്യത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ അടിസ്ഥാനം; അതിനാൽ അതു് ശബ്ദാശ്രയത്തിനു് ഉദാഹര

ണം. രചനയ്ക്കും വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗുണപ്രകരണത്തിൽ �കാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

�ശഷമുള്ളവയ്ക്കു് ഉദാഹരണം ഗ്രന്ഥവിസ്തരഭയത്താൽ ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇനിഈപ്രകരണംസമാപിക്കും മുൻപു് �ദാഷപ്രകരണാവസാനത്തിൽ രസനിരൂപണാ

നന്തരമാക�ട്ട എന്നു നീക്കി�വച്ചിട്ടുള്ള രസ�ദാഷങ്ങ�ള വിവരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അവ�യ

പരിഗണിക്കുന്നു:

രസ�ദാഷങ്ങൾ

187. �ന�ര ശബ്ദം�കാണ്ടു �ചാല്ക

ഭാവസ്ഥായിരസങ്ങ�ള,

അനുഭാവവിഭാവങ്ങൾ

�ത�ടണ്ടുന്നവയാവുക,

188. വിരുദ്ധത്തിൽ വിഭാവാദി

ഗ്രഹിക്ക,യതിദീപ്തിയും,

അകാണ്ഡപ്രഥയും, �ഛദം,

അംഗത്തിന്നതിവിസ്തൃതി,

189. അംഗിക്കു മ�ദ്ധ്യ മറവും,

പ്രകൃതിക്കു വിപര്യയം,

ഇത്യാദി രസ�ദാഷങ്ങ-

ളനൗചിത്യവികല്പമാം.
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വാസ്തവത്തിൽ രസ�ദാഷം അനൗചിത്യം ഒന്നുത�ന്ന ഉള്ളു. അതി�ന്റ മാതിരി�ഭദങ്ങളാ

ണു് ശബ്ദവാച്യത്വാദികളായി ഒൻപ�തണ്ണം ഇവി�ട �പർപറഞ്ഞുനിർ�ദ്ദശിച്ചതു്. ഇവയ്ക്കു്

ലക്ഷണവും ഉദാഹരണവും.

15 ശബ്ദവാച്യത

സ്ഥായിഭാവം, രസം, സഞ്ചാരിഭാവം ഇവ�യ വിളിച്ചുപറക. വ്യംഗ്യത്തിനു് ചമൽക്കാര

ത്തി�ന്റ മുഖ്യകാരണം അതി�ന്റ ഗൂഢതയാകുന്നു. അതിനാൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു�പായാൽ

നഗ്നമായ മനുഷ്യശരീരം�പാ�ല അതു് അരമണീയമായിത്തീരുന്നു. ഇതാണു് �ദാഷബീ

ജം. ഉദാഹരണം:

409. �ചാല്ലാവല്ലാത്തതായി�ച്ചറുതുമിഹ പരി�ച്ഛദ്യമല്ലാത്തതായി-

�ത്തല്ലിജ്ജന്മത്തിലിന്നാൾവ�രയുമനുഭവിക്കാത്തതായ് സദ്വി�വകം

എല്ലാം �പായ് വായ്ച്ച�മാഹാൽ ഗഹനതരവുമായു�ള്ളാ�ര�ന്താ വികാരം

വല്ലാ�തന്മാനസത്തിൽ ജഡതയുമതിസന്താപവും �ചർത്തിടുന്നു. —മാല.

ഇവി�ട വി�വകധ്വംസാദികളായ അനുഭാവങ്ങളാൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്ന �മാഹജാഡ്യങ്ങൾ
ശബ്ദത്താൽ പറയ�പ്പട്ടു�പായി. �വ�റ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

410. (1) സർ�വ്വന്ദ്രിയം മൂടിയടച്ചു �പ�ട്ട-

ന്നുദിച്ചതാം ദാരുണമായ �മാഹം

�വധവ്യദുഃഖ�ത്ത�യാളിക്കമൂലം

ക്ഷണം രതിക്കങ്ങുപകാരമായി. —കുമാരസംഭവം.

ഇതിൽ �മാഹം ശ�ബ്ദാപാത്തം.

411. (2) പാ�ട കുരു�ത്താരിളതാം കടമ്പി-

�ന്നാ�ത്താരു ഗാത്ര�ത്താടു ഗൗരിതാനും

ശൃംഗാരമുൾ�ക്കാണ്ടതിഭംഗി�യാ�ട

മുഖം തിരി�ച്ചാന്നു പരുങ്ങി നിന്നാൾ. —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ശൃംഗാര�മന്ന രസം ശബ്ദവാച്യം ഇതു�പാ�ല രത്യാദി സ്ഥായിഭാവങ്ങൾക്കും

ശബ്ദവാച്യത്വം ഊഹിച്ചു�കാൾക.

16 ക്ലിഷ്ട�യാജന

വിഭാവങ്ങ�ള�യാ അനുഭാവങ്ങ�ള�യാ �തടിപ്പിടിച്ചു �കാണ്ടുവന്നു് കഷ്ടിച്ചു �ചർ�ക്കണ്ട
തായി വരുക. പ്രതീതിവിളംബം �ദാഷബീജം. ഉദാഹരണങ്ങൾ:

412. (1) മലയാനില�ലാലമാലതീ-

മലരിൻ സൗരഭപൂരി�ത വ�ന

അലസം വിലസുന്നു �തന്നലാൽ

ചല�ചലാഞ്ചല ചഞ്ച�ലക്ഷ�ണ. —സ്വ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ നായികാവിഷയരതിക്കു് ആലംബ�നാദ്ദീപനവിഭാവങ്ങൾ മാത്ര�മ പറയ�പ്പട്ടിട്ടു
ള്ളു. അവ വിഭാവങ്ങ�ള ആ�ക്ഷപി�ച്ചടുക്കുന്ന�താടുകൂടി വിശ്രമിക്കുന്നതല്ലാ�ത രതി�യ
വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നിട�ത്താളം �ചല്ലുന്നതിനു മതിയാവാത്തതിനാൽ ക്ലിഷ്ട�യാജന

413. (2) രതി�യാന്നിലുമില്ല �തല്ലു�പാലും;

മതിയും നഷ്ടവി�വകയായിടുന്നു;

അതിയായ് പടരുന്നു താപവും ഹാ!

ഗതിയാരി�പ്പാഴു�തന്തു �ചയ്വതീ ഞാൻ? —സ്വ.

ഇവി�ട വിപ്രലംഭകരുണങ്ങൾരണ്ടിനുംഅനുഭാവങ്ങൾതുല്യങ്ങളാകയാൽവിഭാവങ്ങ�ള

ഊഹിക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗമില്ല. അതിനാൽ അവയ്ക്കു �യാജനയിൽ ക്ലിഷ്ടത.

17 വിരുദ്ധവിഭാവാദിഗ്രഹം

വിരുദ്ധരസാദികളു�ട വിഭാവാനുഭാവവ്യഭിചാരിക�ള ഇടയ്ക്കു �ചർക്കുക. ഉദാഹരണം:

414. മാനിക്ക നതനാ�മ�ന്ന

മാനം �വണ്ട മനസ്വിനി!

പാരിച്ച യൗവനം �പായാൽ

തിരിച്ചുവരികില്ല �കൾ! —സ്വ.

ഇവി�ട ശൃംഗാരത്തിൽ പ്രതികൂലമായ ശാന്തരസത്തി�ന്റ ഉദ്ദീപനവിഭാവമായ യൗവനാ

നിത്യത ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ പറയ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അനുഭാവാദിക�ളയും ഇതു�പാ�ല ഉദാ

ഹരിക്കാം.

18 അതിദീപ്തി

�വണ്ടതിലധികം പ്രകാശനം; ചർവ്വിതചർവ്വണം മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതു് �ദാഷബീജം. ‘അതി

സർവ്വത്ര വർജ്ജ�യത്’. അംഗങ്ങളായ രസാദികൾക്കാണു് ഈ �ദാഷം സംഭവിക്കുന്ന

തു്. അതിനാൽ ഉദാഹരണം ഒരു പ്രബന്ധമായി�ട്ട കാണൂ. കുമാരസംഭവം നാലാംസർഗ്ഗ

ത്തിൽ രതിപ്രലാപത്തിൽ രതി ഒരിക്കൽ വിലപിച്ചതി�ന്റ�ശഷംആവർത്തിച്ചും വിലപി

ച്ചു എന്നു പറയുന്നതു് ഉദാഹരണം.

19 അകാണ്ഡപ്രഥ

അനവസരത്തിൽ രസാദികളു�ട നി�വശനം. �വണീസംഹാരം രണ്ടാമങ്കത്തിൽ ദു�ര്യാ

ധനനു് യുദ്ധമ�ദ്ധ്യ ഭാനുമതി�യാടു �ചർന്നുള്ളശൃംഗാരം ഉദാഹരണം.

20 അകാണ്ഡ�ച്ഛദം

അനവസരത്തിൽ വി�ച്ഛദം. ഉദാഹരണം �യാജ്യം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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21 അംഗത്തിനതിവിസ്തൃതി

സ്പഷ്ടം.

22 അംഗിക്കു മ�ദ്ധ്യ മറവു്

സ്പഷ്ടം.

23 പ്രകൃതിവിപര്യയം

പ്രകൃതി—സ്വഭാവം: അതിന്നു് ഉത്തമമദ്ധ്യമാധമങ്ങൾ, ദിവ്യാദിവ്യങ്ങൾ ഇത്യാദി വിഭാവ

ങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഒരു പ്രകൃതിയായി വർണ്ണിക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു നായകനു് മ�റ്റാരു പ്രകൃതിക്കു

ള്ള ഗുണങ്ങ�ള കല്പിക്കുന്നതു് വിപര്യയം ഉത്തമപ്രകൃതികൾക്കു് ഭയാനകം, ദിവ്യന്മാർക്കു്

സം�ഭാഗശൃംഗാരം മുതലായതു് �ദാഷ�മന്നു താല്പര്യം.

ഈ രീതിയിൽ �വ�റയും �ദാഷങ്ങ�ള സ്വയം ഉ�ല്ലഖിച്ചു�കാൾക. അനൗചിത്യംത�ന്ന

മുഖ്യമായ �ദാഷം എന്നു പറഞ്ഞ�ല്ലാ. അതിനാൽ ഇവി�ട �ചാന്ന ഒൻപതു �ദാഷങ്ങൾ

ക്കും ചി�ലടത്തു് ഉദാസീനത്വവും ചി�ലടത്തു് ഗുണത്വവും കാണു�മന്നു് ഊഹിക്കണം.

അതി�ന്റ മാർഗ്ഗം �ദാഷപ്രകരണാന്തത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. അതു�കാണ്ടു്,

415. �പ്രയാനാഗസ്സു �ച�യ്താൻ വരുവതുവ�രയും പാരമൗത്സുക്യമാർന്നി-

ട്ടായാനം �ചയ്ത�നരം വിവലിത,മഭിഭാഷിക്ക�വ സ്ഫാര്യമാണം.

ആലിംഗി�ക്കച്ചുകന്നൻ�പാടു, പുടക പിടി�ക്കക്കൃതഭ്രൂവിഭംഗം,

കാലിൽ വീണ�പ്പാഴസ്രാവിലമതി ചതുരം കണ്ണ�ഹാ! മാനവത്യാഃ. —അമരുകശതകം.

ഇത്യാദികളിൽ ഔത്സുക്യാദിസഞ്ചാരികൾക്കു് ശ�ബ്ദാപാത്തത്വം �ദാഷമല്ല. ഇതിൽ
അനുഭാവങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ബാലാധിക്യം �താന്നുന്നു. ഇതിന്മണ്ണം,

416. �വഗത്താൽക്ഷിപ്തനാലംബിതകരനവധൂതൻ ഗൃഹീതാംശുകാന്തൻ

പ്രാഗത്ഭ്യ�ത്താടപാസ്തൻ കലിതകചനനാ�ലാകിതൻ പാദലഗ്നൻ

ആഗത്യാലിംഗ�ന നിർദ്ധുതനഴലിയലും മുപ്പുരസ്ത്രീജനത്താ-

ലാഗസ്വീ കാമി�പാൽ ശങ്കരശരദഹനൻ ദഗ്ദ്ധമാക്കട്ടഘം വഃ. —അമരു.

പദ്യം 415. മാനവതിയു�ട മിഴി, (അന്യാസംഗമം എന്ന) അപരാധം �ചയ്ത പ്രിയതമൻ വരുംവ�ര ഔത്സുക്യം

പൂണ്ടിരുന്നു; വന്ന�പ്പാൾ അയാളിൽ നിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു; സംസാരിച്ച�പ്പാൾ വിടർന്നു; അയാൾ ആലിംഗ

നം�ച�യ്ക തുടുത്തു; പുടവയി�ന്മൽ �താട്ട�പ്പാൾ പുരികം �കാട്ടി; കാൽക്കൽ വീണ�പ്പാൾ കണ്ണീർതൂകി.

പദ്യം 416. മുപ്പുരം കത്തിച്ച ശിവാസ്ത്രത്തീ പുരാസുരപത്നിമാ�രയും �ചന്നു പിടികൂടി. അവരു�ട �കയിൽ കട

ന്നുപിടിച്ച�പ്പാൾ (ആലംബിതകരൻ) അവർ ആ തീയി�ന തട്ടിക്കളഞ്ഞു (ക്ഷിപ്തൻ). തുണിത്തുമ്പിൽ പി

ടികൂടിയ�പ്പാൾ (ഗൃഹീതാംശുകാന്തൻ) തൂത്തുമാറ്റി (അവധൂതൻ). തലമുടിയിൽ �കവച്ച�പ്പാൾ (കലിതക

ചൻ) തല്ലി�ക്കടുത്തി (അപാസ്തൻ). കാല്ക്കൽ വീണ�പ്പാൾ (പാദലഗ്നൻ) �നാക്കി�യ ഇല്ല (അനാ�ലാകി

തൻ). ആലിംഗനം�ചയ്യാനടുത്ത�പ്പാൾ (ആഗത്യ ആലിംഗ�ന) തള്ളിമാറ്റി നിർദ്ധുതൻ). ഇങ്ങ�ന ശങ്കര

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇത്യാദികളിൽ കരുണത്തിനു വിരുദ്ധമായ ശൃംഗാരം (അംഗമായതു്) അംഗ�പാഷിത

മായഅംഗി (പ്രധാന വ്യംഗ്യം) ആയ ശംഭുപ്രഭാവാതിശയത്തിനു് അംഗമായിച്ചമയുന്നതി

നാൽ �ദാഷമല്ല.

ശരദഹനൻ അപരാധം�ചയ്ത പ്രണയി (ആഗസ്വീ കാമി)�പാ�ല മുപ്പുരസ്ത്രീജനത്താൽ നി�രാധിക്ക�പ്പട്ടു—

എന്നു് അർത്ഥ�യാജന. വഃ അഘം ദഗ്ദ്ധമാക്ക�ട്ട = നിങ്ങളു�ട പാപം �പാക്ക�ട്ട. അമരുകശതകത്തി�ല

മംഗളാചരണം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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എല്ലാമാതിരി വ്യംഗ്യവും പരാംഗത്വം പ്രാപിച്ചു് അപ്രധാനമായിത്തീരു�മ്പാൾ ഗുണീഭൂത

വ്യംഗ്യ�മന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. വ്യംഗ്യം അംഗമായിത്തീരുന്നതു് പ്രാ�യണ വാച്യത്തിനാ

കുന്നു. സർ�വ്വാത്തരചമൽക്കാരഭൂമിയായ വ്യംഗ്യത്താൽ വി�ശഷിക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ വാച്യ

ത്തിനു്ഒരു ചമൽക്കാരം സിദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. വാച്യത്തി�ന്റ ചമൽക്കാര�ത്ത

യാണ�ല്ലാ അലങ്കാര�മന്നു പറയുന്നതു്. അതിനാൽ ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യ�മല്ലാം അലങ്കാര

ങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്ക�പ്പടുന്നു. അതിൽ അസംലക്ഷ്യക്രമ�മന്നു �പരുള്ള രസഭാ

വാദികൾ പരാംഗങ്ങളായി വരുന്നതിനു് ‘രസവാൻ’, ‘�പ്രയസ്സ്’ മുതലായ സംജ്ഞകൾ

�ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. സംലക്ഷ്യക്രമവ്യംഗ്യം അപ്രധാനമായി വരുന്നതിൽഏതാനും ചിലതിനു മാ

ത്ര�മ �പരിട്ടിട്ടുള്ളു. ഈവകയിൽ സമാ�സാക്തി�യ ഒന്നാമതായി ഗണിക്കാം. എന്നാൽ

അവയ്ക്കു്ഗുണീഭാവം വരുന്നതി�ന്റ സ്വഭാവ�ഭദം പ്രമാണിച്ചു്അവാന്തര�ഭദങ്ങൾഅവയി

ലും �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതിൽഅടുത്തുവിവരിച്ച രസഭാവാദികൾഅപ്രധാനങ്ങളായിത്തീരുന്ന

തിൽ ഉളവാകുന്നവ�യആദ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

190. ഗുണീഭൂതമതാം വ്യംഗ്യ-
മലങ്കാരം ചമച്ചിടും.

വ്യംഗ്യം ഗുണീഭൂതമാകു�മ്പാൾഅലങ്കാരങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽഗണിക്ക�പ്പടുന്നു. മ�റ്റാന്നിനു

�ശാഭ�യ ജനിപ്പിക്കയാണ�ല്ലാഅലങ്കാരത്തി�ന്റപ്രധാന ധർമ്മം. അംഗമായിത്തീരുന്ന

വ്യംഗ്യം അംഗിക്കു് �ശാഭാകരമാകുന്നതിനാൽ, അതു�കാണ്ട് അലങ്കാരമായി. സ്വയം

വ്യംഗ്യരൂപമാകയാൽ ഉപമാദിവാച്യാലങ്കാരങ്ങൾ ഇതി�ന അലങ്കരിക്കും; അവയാൽ

അലംകൃതമായ ഇതു്ത�ന്റ പ്രധാനിക്കു്അലങ്കാരമായിത്തീരുന്നു. പരിവാരപരീതയായി

സർവ്വാഭരണഭൂഷിതയായ രാജമഹിഷി യുദ്ധവിജയിയായ ശത്രുവിനു ദാസിയായിത്തീർ

ന്നു്അവ�ന്റ സഭ�യ അലങ്കരിക്കുന്നതു�പാ�ല എന്നു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. ഈ യുക്തിപ്ര
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കാരം �വ�റ രസഭാവങ്ങൾക്കു്അംഗമായി വരുന്ന രസഭാവങ്ങൾ, തനിക്കുള്ള ചമൽക്കാ

രം ശബ്ദത്താ�ലാ അർത്ഥത്താ�ലാ സമർപ്പിത�മങ്കിലും, അലങ്കാരദശ�യ പ്രാപിക്കുന്നു.

ഈവ്യത്യസ്ത�ത്തകരുതിയിട്ടാണു്ആരംഭത്തിൽ ‘വ്യംഗ്യം അംഗമായിത്തീരുന്നതു്, പ്രാ

�യണ വാച്യത്തിനാകുന്നു’ എന്നു �ചാന്നതു്. ഈ വ്യംഗ്യരൂപാലങ്കാരങ്ങൾക്കു �പരുകൾ

പറയുന്നു:

191. രസഭാവതദാഭാസ-
ശാന്തികൾക്കു പരാംഗത

വരു�മ്പാൾ രസവാൻ �പ്രയ-

സ്സൂർജ്ജസ്വി ച സമാഹിതം.

പരാംഗമായ രസം ‘രസവാൻ’ എന്നു �പരായ അലങ്കാരം; ഭാവം ‘�പ്രയസ്സു്’; രസാഭാസ

ഭാവാഭാസങ്ങൾ ‘ഊർജ്ജസ്വി’; ഭാവശാന്തി ‘സമാഹിതം’.

മുറയ്ക്കു്ഉദാഹരണങ്ങൾ:

രസവാൻ

417. �പടിച്ചുള്ളിളമാൻമിഴിക്കു സമമായ് �നത്രങ്ങ�ളറ്റം ചലി-

ച്ചാടും ഗർഭഭരത്തിനാ�ലാരടി�വപ്പാൻകൂടി വയ്യാ�തയായ്

ആടൽ�പ്പ�ട്ടാരു കാന്തതന്നു�ട ബിസം�പാ�ല തളർ�ന്നറ്റവും

വാടീടും മൃദു�മനി�യപ്പുലികുലം ഭക്ഷിച്ചിരിക്കും ദൃഢം! —ഉത്തരരാമചരിതം.

ഇതിൽ കരുണത്തിനു്ശൃംഗാരം അംഗം.

418. സ്വാധ്യായത്തിനിതല്ല �വള, �വളിയിൽ �പശാതിരിക്കൂ വി�ധ!

ശ്രദ്ധി�ച്ചാച്ച ചുരുക്കി�യാതുക ഗു�രാ! ശക്രൽസദസ്സല്ലിതു്;

�വയ്ക്കൂ നാരദ! വീണയ,ങ്ങിഹ മതി �സ്താത്രങ്ങൾ �കൾ തുംബു�രാ!

തൽക്കാലം കില ജാനകീവിഷയമാം ചീലായ്മ ല�ങ്കശനു്. —സ്വ.

രാവണദ്വാരപാലക�ന്റ വാക്കായഈ �ശ്ലാകത്തിൽ വീരരസം വിപ്രലംഭശൃംഗാരത്തിനു്
അംഗം.

419. വാനത്തങ്ങു വിമാനസീമ്നി സുമനഃസ്ത്രീതൻ സമാലിംഗനാ-

ലാനന്ദ�ത്താടു വാണു�കാണ്ടവനി�മൽ വീ�ണാരു ത�ന്മനിയിൽ

�സ്വരം �ഫരവനാരി വന്നതിരസാൽ ചുംബിച്ചു ദന്തക്ഷതം

പാരം �ചയ്വതു പാർത്തിടുന്നു കുതുകം �ക�ക്കാണ്ടു വീരൻ ര�ണ! —സ്വ.

പദ്യം 418. രാവണൻത്രി�ലാകങ്ങളുംഅടക്കി വാണുഎന്നാണ�ല്ലാ സങ്കല്പം. ദ്വാരപാലകൻസത്യ�ലാക�ത്ത

�ക്കത്തി�നാക്കിയിട്ടു്ബ്രഹ്മാവി�നാടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ‘താൻ �വദപഠനം നിർത്തു്’ സ്വർഗ്ഗ�ലാകത്തി�ലക്കു

തിരിഞ്ഞു്ബൃഹസ്പതി�യാടു പറഞ്ഞു: ‘പതു�ക്കസംസാരിക്കു്’ നാരദ�നയും തുംബുരുവി�നയുംഅതു�പാ�ല

ശകാരിച്ചു.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ വീരരസത്തിനു ശൃംഗാരബീഭത്സങ്ങൾഅംഗം.

�പ്രയസ്സ്

“എന്നക്കാശിയിൽ വാണു …നയി�പ്പൻ ദിനം” (125-ആം പദ്യം)

ഇവി�ട ഭക്തിഭാവം ചിന്തയ്ക്ക് അംഗം.

ഊർജ്ജസ്വി

420. �നരം�പാക്കായ് പുഴക്കിബ്ബിസകബളമുടൻ നല്കിയും പത്മഗന്ധം

�ചരും �വള്ള�ത്ത വായിൽ പ്രണയ�മാടഥ താ�നകിയും പാകമായി

നീരിൻ നൽത്തുള്ളി ചിന്നും നിജകരമതിനാൽ �സകവും�ചയ്തു നാളം

�ന�ര നീണ്ടുള്ള നൽത്താമരയില കുടയായിട്ടു പി�ന്നപ്പിടിച്ചാൻ. —ഉത്തരരാമചരിതം.

സീത വളർത്തിയിരുന്ന ആനക്കുട്ടി�യ വാത്സല്യ�ത്താടുകൂടി �നാക്കിയിട്ടു്രാമൻ പറയു

ന്നഈ �ശ്ലാകത്തിൽ ശൃംഗാരാഭാസം വാത്സല്യഭാവത്തിനു് അംഗം.

സമാഹിതം

421. എത്ര വന്മലകളങ്ങുമിങ്ങുമമരുന്നു പിന്നുദധിയാണ്ടിടു-

�ന്നത്ര ദിക്കിതു സമസ്തവും വഹസി ധാത്രി! �കളയി? ന�മാഽസ്തു�ത.

ഇത്തരം സ്തുതികൾ ചിത്ര�മാടവനി�ദവിയാൾക്കു തുടരുന്നു�പാ-

�താർത്തുഞാനതുമടക്കുമിത്തവ ഭുജം; നിലച്ചവി�ട വാക്കുകൾ. —സ്വ.

ഇവി�ട രാജവിഷയരതിക്കു്അംഗമായ ഭൂവിഷയരതി പ്രശാമ്യദവസ്ഥയിൽ വ്യഞ്ജിക്കു

ന്നു.

192. ഭാ�വാദയം ഭാവസന്ധി

ശബളത്വമിവറ്റയും

അംഗമായാലലങ്കാരം

�പരുമാറുന്നതില്ലിഹ.

ഭാ�വാദയാദി മൂന്നും അംഗിയായാൽ ധ്വനി; അംഗമായാൽ അലങ്കാരം; രസവദാദിക�ള

�പ്പാ�ല സംജ്ഞാ�ഭദം ഇവി�ട �ചയ്തിട്ടില്ല എന്നുമാത്രം വി�ശഷം.

മുറയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ:

പദ്യം 419. യുദ്ധത്തിൽവീരചരമമടഞ്ഞരാജാവി�ന്റആത്മാവു്സ്വർഗ്ഗത്തിൽസുരസ്ത്രീകളു�മാത്തിരുന്നു്, താ�ഴ

ത�ന്റത�ന്ന �ദഹം യുദ്ധഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്നതു കാണുന്നതായി സങ്കല്പം. �ഫരവനാരി = �പൺകുറുക്കൻ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഭാ�വാദയം (അലങ്കാരം)

422. ഇന്നാ�ളാരിക്കൽ നൃപ! നിന്നു�ട �വരിഭൂപ-

�നാന്നിച്ചു സുന്ദരിക�ളാടു രമിച്ചിടു�മ്പാൾ

നിൻനാമമന്യപരമായി യദൃച്ഛയാ�ല

�ചാന്നാ�ളാരുത്തി,യവനാശു വിറച്ചു വീണാൻ. —സ്വ.

ഇവി�ട രാജവിഷയകരതിയു�ട അംഗമായിട്ടു്ത്രാസ�മന്ന ഭാവത്തി�ന്റ ഉദയം.

ഭാവസന്ധി (അലങ്കാരം)

423. കടുക്കും കാഠിന്യം തടകിന തപത്തിൻ കടുത ക-

�ണ്ടടുക്കാൻ സ്വം രൂപം ത്വര�യാടുമഥാദ്രീന്ദ്രജയു�ട

പടുത്വം �ചർന്നിടും ചടു�മാഴികൾ �കട്ടിട്ടതിരസാൽ

മടിച്ചും വാ�ണാരത്ത്രിപുരരിപു നല്ക�ട്ട കുശലം. —സ്വ.

ഇതിൽ ശിവഭക്തിക്കു്അംഗങ്ങളായആ�വഗ�ധര്യങ്ങൾക്കുസന്ധി.

ഭാവശബളത (അലങ്കാരം)

424. വ�ല്ലാരും കാണും, എ�ന്ത ചപലത? നട�കാള്ളങ്ങുഞാൻ കന്യയ�ല്ലാ?

�ത�ല്ല�ന്നത്താങ്ങിട�യ്യാ! വിട! വിടുക; മറ�ഞ്ഞങ്ങുനീ? മണ്ടിടു�ന്നാ?”

എന്നിമ്മട്ടിൽ �കാടുങ്കാടതിലമരു�മാരന്നിന്നരി�ക്ഷാണിഭൃത്തിൻ-

കന്യാ �ചാല്ലുന്നധന്യാ തരുഫലഹരണം �ചയ്യ�വ �വട�നാട്. —സ്വ.

ഇവി�ട രാജവിഷയകയായ രതിക്കു് അംഗങ്ങളായ ശങ്ക, അസൂയ, ധൃതി, സ്മൃതി, ശ്രമം,

�ദന്യം, ഔത്സുക്യം, ശങ്കഈസഞ്ചാരികൾക്കു് ശബളത.

അനന്തരം അനുസ്വാനധ്വനിയു�ട അപ്രാധാന്യത്തിൽ ഉളവാകുന്ന ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യങ്ങ

�ള അപ്രാധാന്യം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾമു�ഖന പരിഗണിക്കുന്നു.

193. വാച്യാംഗം, വാച്യസിദ്ധ്യംഗം,
തുല്യപ്രാധാന്യ,മസ്ഫുടം,

പദ്യം 423. പരീക്ഷണാർത്ഥം വടു�വഷം ധരിച്ചു �ചന്ന ശിവനു്പാർവ്വതിയു�ട കഠിനതപസ്സു കണ്ടു മനസ്സലി

ഞ്ഞു്, കഴിവതും �വഗം സ്വന്തരൂപം ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അ�തസമയം അവളു�ട ചാടുവാക്കുകൾ

�കൾക്കാനുള്ള �കാതിയാൽ സ്വന്തരൂപം ധരിക്കാൻ മടിയുമുണ്ടായി.

പദ്യം 424. രാജസ്തുതി. അല്ല�യാ രാജാ�വ! നിന്നരി�ക്ഷാണിഭൃത്തിൻ അധന്യാ കന്യാ (നി�ന്റ ശത്രുരാജാവി

�ന്റ ഭാഗ്യം�കട്ട മകൾ) തരുഫലഹരണം �ചയ്യ�വ �വട�നാടു �ചാല്ലുന്നു—എന്നു്അർത്ഥ�യാജന. നി�ന്റ

പരാക്രമം�കാണ്ട് ശത്രുരാജാക്കന്മാ�രല്ലാം കാട്ടിലാണുതാമസ�മന്നും �വടന്മാരു�ടബലാൽക്കാരത്തിനു്രാ

ജകന്യകൾ വി�ധയരാകുന്നു�വന്നും അപ്രസ്തുതപ്രശംസ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക



ഭാഷാഭൂഷണം 205

സന്ദിഹ്യമാനപ്രാധാന്യം,

കാക്വാക്ഷിപ്ത,മസുന്ദരം,

അഗൂഢ�മ�ന്നട്ടുവിധം

വ്യംഗ്യത്തിന്നപ്രധാനത.

ഇ�ച്ചാന്ന എട്ടു പ്രകാരത്തിൽ വ്യംഗ്യത്തിനു്ഗുണീഭാവം വരും. അതു�കാണ്ടു്ഗുണീഭൂത

വ്യംഗ്യത്തിനു്വാച്യാംഗം, വാച്യസിദ്ധ്യംഗം ഇത്യാദി എട്ടു വക�ഭദങ്ങൾ. ഇവയ്ക്കു്ലക്ഷ

ണം സ്പഷ്ടം.

മുറയ്ക്കു്ഉദാഹരണങ്ങൾ: ‘നാഗാനന്ദ’

1 വാച്യാംഗം

ഇതിനു്‘സമാ�സാക്തി’ത�ന്ന ഉദാഹരണം. സമാ�സാക്തിയിൽ വി�ശഷ്യം ശ്ലിഷ്ടമല്ലാ

ത്തതിനാൽ വ്യംഗ്യമായ അപ്രസ്തുതവൃത്താന്തത്തിനു്വാച്യമായ പ്രസ്തുത വൃത്താന്തത്തിൽ

ആ�രാപണം�ചയ്തതിനു�മൽ മാത്ര�മ അടിസ്ഥാനം കിട്ടുന്നുള്ളു. അതിനാൽ വ്യംഗ്യം വാ

ച്യത്തിനു്അംഗമായി�പ്പാകുന്നു.

2 വാച്യസിദ്ധ്യംഗം

“പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പദ�മകം…” (5-ആം പദ്യം)
“അന്തർഭാഗത്തു �ചർത്തമ്മുരമഥന�ന.” (36-ആം പദ്യം)

ഇത്യാദിയും മറ്റും ഉദാഹരണം. ഇവയിൽ പ്രകരണബലത്താൽ വാച്യാർത്ഥത്തിനു്പ്രഥ

മംപ്രതീതി വന്നതിൽപ്പി�ന്ന ഉദിക്കുന്നരണ്ടാമ�ത്തഅർത്ഥം ‘ന�വാഢാസമം’, ‘സിന്ധു

വി�ന്നാപ്പം’എന്നഉപമ�യസാധിക്കുന്നതിനു്ആവശ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽവാച്യത്തി

�ന്റ സിദ്ധിക്കുത�ന്ന ഒരംഗമായി�പ്പായി. ഇതു്ശബ്ദശക്തിമൂലവ്യംഗ്യത്തിനു്ഗുണീഭാവം

വരുന്നതിനു്ഉദാഹരണം.

“പിച്ചക്കാരൻ ഗമിച്ചാ�നവി�ട…” (175-ആം പദ്യം)

ഇത്യാദി വ�ക്രാക്തികൾ അർത്ഥശബ്ദമൂലത്തിനു്ഉദാഹരണമാകും. ഇതിൽ �ചാദ്യങ്ങളു

�ട വ്യംഗ്യാർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചതിനു�മ�ല ഉത്തരങ്ങൾക്കു്അർത്ഥ�ബാധമുണ്ടാകയുള്ളുഎന്ന

തിനാൽ വ്യംഗ്യം വാച്യസിദ്ധ്യംഗം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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3 തുല്യപ്രാധാന്യം

425. ദ്വിജ�ദ്രാഹമു�പക്ഷിക്ക

പഥ്യമാം രാക്ഷസർക്കു താൻ;

അ�ല്ലങ്കിലല്ലലുളവാം

നിൻമിത്രം ജാമദഗ്ന്യനും. —സ്വ.

ഇതു്ജാമദഗ്ന്യൻ രാവണനു പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്ന സ�ന്ദശം. ഇവി�ട ജാമദഗ്ന്യൻ ക്ഷത്രിയ�ര

ക്ഷയിപ്പിച്ചതു�പാ�ല രാക്ഷസ�രയും നശിപ്പിക്കു�മന്നു്വ്യംഗ്യം. ഇതി�നസമർപ്പിക്കുന്ന

വാച്യാർത്ഥവും സ്വയ�മ ഉപ�ദശരൂ�പണ ചമൽക്കാരി ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രാധാ

ന്യം തുല്യം.

4 അസ്ഫുടം

426. രസിക്കാ സത്യ�മാതീടി-

ലസത്യം സ്വാമിവഞ്ചനം

അസത്യം സത്യവും രണ്ടും

�ചാ�ല്ലാലാ രാജസന്നിധൗ. —സ്വ.

ഇവി�ട ഹിതം �നാക്കിപ്പറയണ�മന്ന വ്യംഗ്യം സഹൃദയന്മാർക്കുംക്ഷണത്തിൽസ്ഫുരിക്കു

ന്നില്ല.

5 സന്ദിഹ്യമാനപ്രാധാന്യം

427. ച�ന്ദ്രാദയം പാർ�ത്തഴുമാഴി�പാ�ല

തൽക്കാലമു�ള്ളാന്നു ചലി�ച്ചാരീശൻ

പാരിച്ച ബിംബാധരകാന്തി�കാലും

ഗൗരീമു�ഖ കണ്ണുകളൂന്നി മൂന്നും —കുമാരസംഭവം.

ഇവി�ട ‘മുഖത്തിൽ മൂന്നുകണ്ണുമൂന്നി’ എന്നവാച്യ�മാ ‘ചുംബനം ഇച്ഛിച്ചു’ എന്നവ്യംഗ്യ�മാ

പ്രധാനം എന്നുസ�ന്ദഹം.

6 കാക്വാക്ഷിപ്തം

428. “�പാരിൽ കൗരവവൃന്ദമുൽക്കടരുഷാ �കാല്ലുന്നതി�ല്ലഷഞാൻ?

�കാരി�ച്ചാര കുടിപ്പതില്ല നിയതം ദുശ്ശാസ�നാരഃസ്ഥലാൽ?

ഊരൂ നൽഗ്ഗദ�കാണ്ടടിച്ചു �പാടിയാക്കുന്നില്ല ദു�ര്യാധന-

സ്യാരൂഢാദരമത്ര സന്ധി നൃവരൻ �ചയ്യാം പണ�ത്താടുടൻ.” — �വണീസംഹാരം.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക
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ഇതിൽ ‘�കാല്ലുന്നതില്ല�യാ’, ‘കുടിപ്പതില്ല�യാ’, ‘�പാടിയാക്കുന്നില്ല�യാ’ എന്നു്സ്വരം

�കാണ്ടു്കാകു (�ചാദ്യം) അർത്ഥം വരുന്നു.

7 അസുന്ദരം

429. മഞ്ജുളബകുളപ്പൂമലർ-

മഞ്ജരി�യന്തും കര�ത്താ�ട കൃഷ്ണൻ

�ചല്ലു�മ്പാൾ വാടിടുന്നൂ

വല്ലാ�ത വല്ലവിക്കു മുഖകമലം. —സ്വ.

ഇവി�ട രൂപകാലംകൃതമായ മുഖകമലഗ്ലാനിരൂപവാച്യത്തിനു്ബകുളവനത്തിൽ �ഗാപി

ദത്തസ�ങ്കത ആയിരുന്നു�വന്ന വ്യംഗ്യ�ത്തക്കാൾ ചമൽക്കാരാതിശയം ഉള്ളതിനാൽ

വ്യംഗ്യം അസുന്ദരമായി.

8 അഗൂഢം

430. സ്മയമാനമുഖഃ സ താമവാദീ-

ദയി! മു�ഗ്ദ്ധ! ശൃണു നിൻകുചാഭിമർശീ

അയമദ്യ ശ�ഠാ ജടാസു�രന്ദ്രാ-

ന്നിയതം ദാരുണനല്ല, �ഖദിയാ�ത! — ഭാരതചമ്പു.

ഭീമ�ന്റ �സരന്ധ്രി�യാടുള്ള ഈ വാക്കിൽ ‘കീചകൻ ജടാസുര�നക്കാൾ ദാരുണനല്ല’

എന്നുള്ള വാച്യത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന ‘ഇവ�ന നിഗ്രഹിക്കുന്നതു്എനിക്കു്എളുതാണു്’

എന്നുള്ള വ്യംഗ്യം വാച്യം �പാ�ല അതിപ്രകടമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അഗൂഢം.

ഭവ്യാലംകൃതിചാരു, കൗതുകകരം, ബന്ധത്തിലും ബന്ധുരം,

നിർവ്യാ�ജാജ്ജ്വലസൽപ്പദാർത്ഥരചിതം, ശ്രവ്യാതിമഞ്ജുധ്വനി,

�ദാഷാദൂഷിതസൂക്തരത്നനികരം �ചർത്തിങ്ങു തീർത്തുള്ളതാം

ഭാഷാഭൂഷണ�മന്നു�മ ഹൃദി ധരിച്ചീട�ട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ.

ഉള്ളടക്കം അലങ്കാരം �ശ്ല�ഷാക്തി ശബ്ദാലങ്കാരം �ദാഷം ഗുണം ശബ്ദാർത്ഥം ധ്വനി ഗുണിഭൂതവ്യംഗ്യം സൂചിക





സൂചിക

അകാണ്ഡ�ച്ഛദം �

അകാണ്ഡപ്രഥ �

അക്രമം �

അക്രമാതിശ�യാക്തി �

അഗൂഢം �

അജഹല്ലക്ഷണ � , �

അതൽഗുണം �

അതിദീപ്തി �

അതിൻതീർപ്പു് �

അതിശ�യാക്തി �

അതിശ�യാക്തിവിഭാഗം �

അത്ഭുതം � , �

അത്യന്തതിരസ്കൃതവാച്യം � , �

അത്യന്താതിശ�യാക്തി �

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം �

അധികപദം � , �

അധികം �

അനന്വയം �

അനവീകൃതം �

അനിത്യ�ദാഷങ്ങൾ �

അനിയമപരിവൃത്തം �

അനുക്തവാച്യം � , �

അനുചിതാർത്ഥം � , �

അനുപ്രാസം � , � , �

അനുപ്രാസവിഭാഗങ്ങൾ �

അനുഭാവ �

അനുഭാവം � , � , � , � , � , � , � , � , � ,

� , � , � , � , �

അനുമാനം � , �

അനു�ലാമപ്രതി�ലാമസമം �

അനുസ്വാനധ്വനി �

അന്ത്യപ്രാസം �

അന്യാപ�ദശം �

അ�ന്യാക്തി �

അ�ന്യാന്യം �

അപസ്മാരം �

അപുഷ്ടം � , �

അപുഷ്ടാർത്ഥം �

അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ �

അപ്രകൃത�ശ്ലഷം �

അപ്രതീതം �

അപ്രയുക്തം � , �

അപ്രസ്തുതപ്രശംസ �

അഭംഗം �

അഭവന്മത�യാഗം �

അഭിധ � , � , � , � , � , � , � , �

അഭിധാമൂലവ്യഞ്ജന � , �

അഭിധാവ്യാപാരം � , �

അമർഷം �

അംഗത്തിനതിവിസ്തൃതി �
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അംഗിക്കു മ�ദ്ധ്യ മറവു് �

അംഗുലിവിഭ്രമം �

അർത്ഥാന്തരന്യാസം �

അർത്ഥാന്തരസംക്രമിത �

അർത്ഥാന്തരസംക്രമിതവാച്യധ്വനി �

അർത്ഥാപത്തി �

അർത്ഥാലങ്കാരം �

അല്പം �

അലങ്കാര�ദാഷങ്ങൾ �

അലങ്കാരപ്രകരണം �

അലങ്കാരം � , �

അതിശയം, �

അതിശ�യാക്തി, �

വാസ്തവം, �

വാസ്ത�വാക്തി, �

�ശ്ലഷം, �

�ശ്ല�ഷാക്തി, �

സാമ്യം, �

സാ�മ്യാക്തി, �

അലങ്കാര�മന്നാ�ലന്ത് �

അവഹിത്ഥം �

അവാചകം �

അവിമൃഷ്ടവി�ധയാംശം �

അവിവക്ഷിതവാച്യധ്വനി �

അശ്ലീലം �

അഷ്ടപ്രാസം �

അസംഗതി �

അസംബന്ധാതിശ�യാക്തി �

അസംലക്ഷ്യക്രമ �

അസംലക്ഷ്യക്രമം �

അസുന്ദരം �

അസൂയ �

അസ്ഥാനസ്ഥപദം �

അസ്ഫുടം �

ആ�ക്ഷപം �

ആദിപ്രാസം �

ആംഗലപ്രാസം �

ആലംബനം � , � , � , � , � , � , � , � , � ,

� , � , � , �

ആലംബനവിഭാവം �

ആലസ്യം �

ആ�വഗം �

ഇന്ദ്രവജ്ര �

ഇന്ദ്രവംശ �

ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം �

ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യധ്വനി �

ഈർഷ്യാ�ഹതുകം �

ഉക്തപദം �

ഉഗ്രത �

ഉത്തരം �

ഉത്സാഹം �

ഉദാത്തം �

ഉദ്ദീപനം � , � , � , � , � , � , � , � , � , � ,

� , � , �

ഉദ്ദീപനവിഭാവം �

ഉദ്ധാരം �

ഉന്മാദം �

ഉന്മീലിതം � , �

ഉപനാഗരികാവൃത്തി �

ഉപമ � , � , �

അനന്വയം, �

ഉപമാനം, �

ഉപമാവാചകം, �

ഉപ�മയം, �

ഉപ�മ�യാപമ, �

പ്രതീപം, �

സാധാരണ ധർമ്മം, �

ഉപമാനഭാവാലാഭം �

ഉപ�മയലുപ്ത �

ഉപ�മ�യാപമ �

ഉഭയ�ശ്ലഷം �

ഉ�ല്ലഖം �

ഉൽ�പ്രക്ഷ � , � , � , �

ഊർജ്ജസ്വി �
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ഏക�ദശവിവർത്തി �

ഏക�ദശവിവർത്തിരൂപകം �

ഏകാവലി �

ഓജസ്സ് � , � , �

ഓജസ്സു് � , �

ഔത്സുക്യം �

കന്നത്തം �

കരുണം �

കാകതാലീയ �

കാക്വാക്ഷിപ്തം �

കാരകദീപകം �

കാരണമാല �

കാവ്യനാട്യപ്രകാശിതം �

കാവ്യം �

അലങ്കാരങ്ങൾ, �

ഗുണ�ദാഷങ്ങൾ, �

വിഭാഗങ്ങൾ, �

വൃത്തിരീത്യാദികൾ, �

സ്വരൂപം, �

കാവ്യലിംഗം � , � , � , �

�കതവാപഹ്നുതി �

ക്രിയാദീപകം �

�ക്രാധം �

ക്ലിഷ്ടം �

ക്ലിഷ്ട�യാജന �

ഖ�ലക�പാതികാ �

ഗമ്യ �

ഗ�മ്യാൽ�പ്രക്ഷ �

ഗർഭിതം �

ഗർവ്വം �

ഗീത�ഗാവിന്ദം �

ഗുണം � , � , �

ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യ �

ഗൂഢചതുർത്ഥപാദം �

ഗൗഡി �

ഗ്രാമ്യം �

ഗ്ലാനി �

ചക്രബന്ധം �

ചർവ്വണ �

ചാപല്യം �

ചിന്ത �

ച്യുതസംസ്കാരം �

�ഛകാനുപ്രാസം �

�ഛകാപഹ്നുതി �

ജഗൽപ്രാണൻ �

ജഹദജഹല്ലക്ഷണ � , �

ജഹല്ലക്ഷണ � , �

ജാഡ്യം �

ജുഗുപ്സ �

തൽഗുണം �

തിലകം �

തുല്യപ്രാധാന്യം �

തുല്യ�യാഗിത �

ത്രാസം �

ദണ്ഡാപൂപിക �

ദീപകം � , �

ദുശ്ശ്രവം �

ദുഷ്പ്രതീതി �

ദൃഷ്ടാന്തം � , �

�ദന്യം �

�ദാഷ �

�ദാഷം � , �

ദ്വാദശപ്രാസം �

ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം �

ധർ�മ്മാപ�മയലുപ്ത �

ധർ�മ്മാൽ�പ്രക്ഷ � , �

ധർമ്മ്യുൽ�പ്രക്ഷ � , �

ധൃതി �

ധ്വനി �

ന�വാഢാസമം �

നാഗബന്ധം �

നാഗാനന്ദ �

നിദർശന � , � , �

നിദ്ര �
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നിരർത്ഥകം �

നിരൂഢലക്ഷണ �

നിർദ്ധൂതവാച്യം �

നിർ�വ്വദം �

നിർ�ഹതു � , � , �

നിശ്ചയഗർഭ �

നിശ്ചയം �

നിശ്ചയാന്ത �

�നയാർത്ഥം �

ന്യൂനപദം � , � , �

പതൽപ്രകർഷം �

പത്മബന്ധം �

�വ�റ ഒരുവിധം, �

പദ�ദാഷങ്ങൾ �

പദാർത്ഥവൃത്തിനിദർശന �

പരംപരിതം �

പരികരം � , � , �

പരികരാലങ്കാരം �

പരിണാമം �

പരിസംഖ്യാ �

പര്യസ്താപഹ്നുതി �

പര്യാ�യാക്തം �

പാഞ്ചാലി �

പിനാകി �

പുനരുക്തം �

പുനരുക്തവദാഭാസം �

പൂർ�ണ്ണാപമ � , �

പ്രകാരം �

പ്രകൃത�ശ്ലഷം �

പ്രകൃതിവിപര്യയം �

പ്രതികൂലാക്ഷരം �

പ്രതിവസ്തൂപമ � , �

പ്രതീപം � , � , �

പ്രത്യനീകം �

പ്രവാസ�ഹതുകം �

പ്രസാദം � , �

പ്രസിദ്ധിഹതം �

പ്രസ്തുതാങ്കുരം �

പ്രഹർഷണം �

�പ്രയസ്സ് �

�പ്രയസ്സു്�

ഫല ലക്ഷണ �

ഫ�ലാൽ�പ്രക്ഷ �

ബിംബപ്രതിബിംബഭാവം �

ബീഭത്സം �

ഭഗ്നപ്രക്രമം �

ഭയം �

ഭയാനകം �

ഭാവശബളത �

ഭാവശാന്തി �

ഭാവസന്ധി �

ഭാവാഭാസം �

ഭാവി �

ഭാവികം �

ഭാ�വാദയം �

ഭാഷാശാകുന്തളം �

ഭാഷാ�ശ്ലഷം. �

ഭൂതം �

�ഭദകാതിശ�യാക്തി �

ഭ്രാന്താപഹ്നുതി �

ഭ്രാന്തിമാൻ �

മട്ടു് �

മതി �

മദം �

മന്മഥവധൂയതി �

മരണം �

മഹാരാഷ്ട്രപ്രാസം �

മാധുര്യ �

മാധുര്യം � , � , �

മാലതീ �

മാ�ലാപമ �

മിശ്രം �

മീലിതം �

മുദ്രം �
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മുദ്രാലങ്കാരം �

�മാഹം �

യമകം � , �

�യാഗം �

�യാഗരൂഢി �

രതി � , �

രഥബന്ധം �

രശ�നാപമ �

രസഭാവാദിധ്വനി �

രസവാൻ � , �

രസസ്വരൂപനിരൂപണ �

രാഗം �

രാജരാജവർമ്മാ �

രീതി �

രൂഢി �

രൂപകം � , � , � , �

നിരവയവം, �

പരംപരിതം, �

സാവയവം, �

രൂപകാതിശ�യാക്തി �

രൗദ്രം �

ലക്ഷകം � , �

ലക്ഷണ � , � , �

ലക്ഷണം �

ലക്ഷണാമൂലവ്യഞ്ജന � , �

ലക്ഷണാവ്യാപാരം �

ലക്ഷി�താപമ � , �

ലക്ഷ്യ �

ലക്ഷ്യം � , �

ലജ്ജ �

ലളിതം �

ലളി�താപമ � , �

ലാടാനുപ്രാസം �

ലു�പ്താപമ �

�ലശം �

വ�ക്രാക്തി � , �

വംശസ്ഥ �

വസന്തതിലകം �

വസ്തുപ്രതിവസ്തുഭാവം �

വാക്യ�ദാഷങ്ങൾ �

വാചകം � , �

വാച്യ � , �

വാച്യം �

വാച്യസിദ്ധ്യംഗം �

വാച്യാംഗം �

വാച്യാർത്ഥം �

വാസ്ത�വാക്തി �

വാസ്ത�വാക്തി വിഭാഗം �

വിചിത്രം �

വിതർക്കം �

വിപരീതം �

വിപരീതലക്ഷണ �

വിപ്രലംഭം � , �

അഭിലാഷ�ഹതുകം, �

പ്രവാസ�ഹതുകം, �

ശാപ�ഹതുകം, �

വി�ബാധം �

വിഭാവന �

വിഭാവം �

വിരുദ്ധബന്ധം �

വിരുദ്ധബുദ്ധിപ്രദം �

വിരുദ്ധവിഭാവാദിഗ്രഹം �

വി�രാധാഭാസം �

വിവക്ഷിതാന്യപരവാച്യധ്വനി �

വി�ശഷകം �

വി�ശഷപരിവൃത്തം �

വി�ശ�ഷാക്തി �

വിഷമം � , �

വിഷാദനം �

വിഷാദം �

വിസന്ധി �

വീരം �

ദയാവീരം, �

ദാനവീരം, �
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ധർമ്മവീരം, �

യുദ്ധവീരം, �

വൃത്ത്യനുപ്രാസം � , �

�വദർഭീ �

വ്യഞ്ജകം � , �

വ്യഞ്ജന � , � , � , �

വ്യഞ്ജനം �

വ്യഞ്ജനാ �

വ്യഞ്ജനാവ്യാപാരം �

വ്യതി�രകം �

വ്യതി�രകാലങ്കാരം �

വ്യഭിചാരഭാവ �

വ്യംഗ്യം � , �

വ്യാഘാതം �

വ്യാജസ്തുതി �

വ്യാ�ജാക്തി �

വ്യാധി �

വ്യാഹതം �

ശങ്ക �

ശബ്ദവാച്യത �

ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ �

ശബ്ദാലങ്കാരം �

ശാന്തം �

�ശാകം �

ശ്രമം �

ശ്രീമത്ത്വം �

�ശ്ലഷം � , � , � , �

�ഷാഡശപ്രാസം �

സങ്കരം � , �

സങ്കര–സംസൃഷ്ടിവിഭാഗം �

സങ്കീർണ്ണം �

സഞ്ചാരി � , � , � , � , � , � , � , � , � , � ,

� , � , � , � , � , � , � , � , � ,

�

സനിയമപരിവൃത്തം �

സന്ദിഗ്ദ്ധം �

സന്ദിഹ്യമാനപ്രാധാന്യം �

സഭംഗം �

സമം �

സമാധി � , �

സമാപ്തപുനരാത്തം �

സമാ�സാക്തി � , � , � , � , �

സമാഹിതം �

സമുച്ചയം � , �

സംബന്ധാതിശ�യാക്തി � , �

സംഭാവന �

സം�ഭാഗം � , �

സംലക്ഷ്യക്രമ �

സംലക്ഷ്യക്രമം � , �

സംസൃഷ്ടി � , �

സർവ�താഭദ്രം �

സസ�ന്ദഹം �

സഹചരഭിന്നം �

സഹൃദയന്മാർ �

സ�ഹാക്തി �

സാകാംക്ഷം � , �

സാത്ത്വിക �

സാധ്യവസായ � , �

സാധ്യവസായലക്ഷണ �

സാമാന്യപരിവൃത്തം �

സാമാന്യം �

സാ�മ്യാക്തി � , �

സാരം �

സാ�രാപ � , �

സാ�രാപലക്ഷണ �

സാവയവരൂപകം � , �

സാവയ�വാപമ �

സുപ്തി �

സൂക്ഷ്മാലങ്കാരം �

സ്മൃതി �

സ്മൃതിമാൻ �

സ്വഭാ�വാക്തി �

ഹതവൃത്തം �

ഹർഷം �
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ഹാസം �

ഹാസ്യം �

ഹൃതവൃത്തം �

�ഹതു �

�ഹതൂൽ�പ്രക്ഷ �

�ഹത്വതിശ�യാക്തി � , �

�ഹത്വപഹ്നുതി �
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Please write to 〈info@sayahna.org〉 to file bugs/problem reports, feature requests and to get involved.

Sayahna Foundation • jwra 34, Jagathy • Trivandrum 695014 • india

mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org
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