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ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ മുഖവുര

ഭാഷാഭൂഷണംേപാെല വൃത്തമഞ്ജരിയും ാസ്സിെല ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടി എഴുതിയിരു
ന്ന േനാ കളിൽ േപാരാത്തഭാഗം േചർത്ത് പുസ്തകാകൃതിയിൽ വരുത്തിയി ള്ളതാകു .
ഇതിൽ വൃത്തരത്നാകരത്തിെന്റ സ ദായമനുസരിച്ച് വൃത്തങ്ങളുെട ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷ്യ
ങ്ങളുെട പാദംെകാ തെന്ന െചയ്തിരി
. അതിനാൽ സമവൃത്തങ്ങളിൽ ഒരു പാദം
നിർമ്മിച്ചാൽ ലക്ഷണവും ലക്ഷ്യവുെമല്ലാമായി എെന്നാരു സൗകര്യമുണ്ട്. സം തഭാഗ
െമല്ലാം വൃത്തരത്നാകരം, വൃത്തരത്നാവലി എന്ന ര
ന്ഥങ്ങെള അവലംബിച്ചാണു െച
യ്തിരി ന്നത്. എന്നാൽ ഈ ന്ഥങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ചില പുതിയ വൃത്തങ്ങൾ
ശകുന്തളാദി പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുകയാൽ അവ േപർ കൽപി ലക്ഷണം െചേയ്യ
ണ്ടിവന്നി ണ്ട്. സം തഭാഗത്തിൽ ഏതാനും വിഷയങ്ങൾ പരീക്ഷ പഠി ന്നവർക്ക്
അത്യാവശ്യകങ്ങളെല്ലങ്കിലും ശാ
ന്ഥം പരിപൂർണമായിരിക്കെട്ട എ ള്ള വിചാര
ത്തിൻേപരിൽ ഇതുകളും േചർക്കെപ്പട്ടിരി
. ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിേശഷമായി ഒ
െചയ്തി ള്ളത് ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾക്ക് സംജ്ഞാലക്ഷണകൽപനയാകു . സം തത്തിെല
േപ്പാെല ഭാഷയിൽ ഒരു ഗണ്യമായ വൃത്തശാ ം ഇേതവെര ആരും ഏർെപ്പടുത്തിക്കണ്ടി
ല്ല. േകരളകൗമുദികർത്താവ് ര മൂ കിളിപ്പാ വൃത്തങ്ങൾ മാ ം േപരുകളും
ല
മായി ലക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞി ണ്ട്. ാചീനന്മാർ സംജ്ഞകൾ െചയ്തി ള്ളിടത്ത് അതു
കെളത്തെന്ന സ്വീകരി ം ഇല്ലാത്തിടത്ത് പുതിയ സംജ്ഞകെള സൃഷ്ടി മാണ് ഇതിൽ
ഭാഷാവൃത്ത കരണം എഴുതിയി ള്ളത്. ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾ ഗാനരൂപങ്ങളാകയാൽ അവ
ലക്ഷണം കൽപി ന്നത് പാട്ടിനു േയാജി േവണ്ടിയിരി
. അവെയല്ലാം അതാതു
സ ദായമനുസരിച്ച് പാടിേക്കൾപ്പി ന്നതിന് പറവൂർ െക. സി. േകശവപിള്ള അവർ
കേളാടും, ഭിന്ന ഭിന്ന രീതികെള േതടിപ്പിടി ത സഹായിച്ചതിന് പി. െക. നാരായണ
പിള്ള ബി. എ. അവർകേളാടും ഞാൻ കടെപ്പട്ടിരി
.
തിരുവനന്തപുരം
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ന്ഥകർത്താ
v

1
പരിഭാഷാ കരണം

1. പദ്യെമ

ം ഗദ്യെമ ം ഹൃദ്യമാംമ രണ്ടിേല
വാേഗ്ദവതയുദിച്ചീടൂ വിദ്വദാനനപങ്കേജ.
2. മാ , വർണ്ണം, വിഭാഗങ്ങളിത്യാദി നിബന്ധന
േചർ
തീർത്തീടുകിൽ പദ്യം; ഗദ്യം േകവലവാക്യമാം.
ഗദ്യെമ ം പദ്യെമ ം വാക്യത്തിെന്റ ഗതി ര വിധം. ഇ അക്ഷരം കൂടുന്നത് ഒരുപാ
ദം; പാദത്തിൽ ഇന്നഇന്നതു് ലഘു; ഇന്നഇന്നതു് ഗുരു; ഇന്നിട ് യതി ഇത്യാദി വ്യവസ്ഥ
കൾ കൽപി ് െകട്ടിയുണ്ടാ ന്ന വാക്യം പദ്യം; ഈവക നിബന്ധനെയാ ം കൂടാെത
എഴുതുന്ന വാക്യം ഗദ്യം. (ഗദ്യത്തിനു ആന്തരമായ താളഗതികളുണ്ട്. ചിട്ടകൾ വിേധ
യമല്ല.) സാധാരണ േലാകവ്യവഹാരത്തിൽ നാം ഗദ്യമുപേയാഗി
; സരസങ്ങളായ
അർത്ഥങ്ങെള കവികൾ വൃത്തശാ വിധി കാരം പദ്യങ്ങളാക്കി ചമ
. (ൈനസർ
ഗിക താളേബാധമാണടിസ്ഥാനം.) എന്നാൽ കാവ്യെമല്ലാം പദ്യമായിരിക്കണെമേന്നാ വൃ
ത്തശാ നിബന്ധന േചർന്ന് എഴുതുന്ന വാക്യെമല്ലാം കാവ്യമാകുെമേന്നാ പറ
കൂടാ
ത്തതാകു . പദ്യലക്ഷണം വൃത്തശാ േത്തയും കാവ്യലക്ഷണം സാഹിത്യശാ േത്ത
യും ആ യിച്ചാണ് നി ന്നതു്. കാലദീപം മുതലായ ന്ഥങ്ങൾ പദ്യരൂപത്തിൽ എഴുത
െപ്പട്ടവയാെണങ്കിലും കാവ്യമല്ല; ആഖ്യായികകളും മ ം ഗദ്യമയങ്ങളാെണങ്കിലും കാവ്യ
മാകു . കാവ്യമല്ലാത്ത പദ്യത്തിന് സം തത്തിൽ ‘കാരിക’ എ േപർ പറയു .
ഇനി വൃത്തശാ ത്തിലുള്ള സാേങ്കതിക ശബ്ദങ്ങൾ

ലക്ഷണം പറയു

.

3. പദ്യം വാർ

ന്ന േതാതേല്ലാ വൃത്തെമന്നിഹ െചാൽവതു്
ഛന്ദെസ്സന്നാലക്ഷരങ്ങളി െയ ള്ള ിപ്തിയാം.

പദ്യങ്ങളുെട െക പാടുതെന്ന വൃത്തെമ പറയുന്നത്. ഒരു പദ്യത്തിെന്റ ഒരു പാദത്തിൽ
ഇ അക്ഷരം േവണെമ ള്ള നിബന്ധനയാണ് ഛന്ദസ്സ്. ഒരു പദ്യപാദത്തിൽ മുറ ് 1
1

2

1. പരിഭാഷാ

കരണം

മുതൽ 26 വെര അക്ഷരങ്ങളിരിക്കാം; അതിനാൽ 26 ഛന്ദ കളുണ്ട്. ഒേര ഛന്ദസ്സിൽ
ഗുരു–ലഘുവ്യവസ്ഥാേഭദത്താൽ അേനകം വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവെയ എല്ലാം ഉപ
േയാഗിക്കാറില്ല. ഭംഗിയുള്ള ഏതാനും എണ്ണങ്ങെള മാ േമ കവികൾ േയാഗിക്കാറു .
അവേയ്ക്ക േപരും ലക്ഷണവും െചയ്തതു . ഛന്ദ കളുെട േപരുകെള മുറ പരിഗണി
.
4. ഉക്തയത ക്തയും മദ്ധ്യാ

ഗായ

ഷ്ണിഗനു

തിഷ്ഠാസു തിഷ്ഠകൾ
ം ബൃഹതീപങ്ക്തി പത്തിനു്.

5.

ി ബ്ജഗത്യതിെയാടും ശക്വര്യാഖ്യാതിശക്വരീ
അഷ്ടിയത്യഷ്ടി ധൃതിയും തഥാഽതിധൃതിയും കൃതി.

6.

കൃത്യാകൃതിയവ്വണ്ണം വിസമഭ ദ തങ്ങളും1
ആേറാടിരുപതീവണ്ണം ഛന്ദസ്സിഹ മുറ േകൾ.

ഒരുപാദത്തിൽ ആെക അക്ഷരം:
ഉക്ത ്

………

1

ശക്വരി

അത ക്ത ്

………

2

അതിശക്വരി ്

………

15

മധ്യ ്

………

3

ആഷ്ടി

………

16

തിഷ്ഠ ്

………

4

അത്യഷ്ടി ്

………

17

സു തിഷ്ഠ ്

………

5

ധൃതി ്

………

18

ഗായ ി ്

………

6

അതിധൃതി ്

………

19

ഉഷ്ണിക്കിന്

………

7

കൃതി

………

20

അനു പ്പിന്

………

8

കൃതി

………

21

ബൃഹതി

്

………

9

ആകൃതി

………

22

പങ്ക്തി

്

………

10

വികൃതി

………

11

സംകൃതി

………

12

അഭികൃതി

………

13

ഉൽകൃതി

ി പ്പിന്
ജഗതി

്

അതിജഗതി

്

്

………

്

്
്
്
്
്
്
്

14

………

23

………

24

………

25

………

26

ഒരു പാദത്തിൽ 26-ൽ അധികം അക്ഷരം വന്നാൽ അതിെന പദ്യെമ പറയുമാറില്ല.
അവ ദണ്ഡകം എ േപർ. (താളാടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇവയും വൃത്തേഭദങ്ങളാണ് ) ഛന്ദ
1

(വികൃതി, സംകൃതി, അഭികൃതി, ഉൽകൃതി)

3

വൃത്തമഞ്ജരി

കളുെട േപരുകെളത്തെന്ന സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി ഒരു വൃത്തം2 െകാ
.
7. ഉക്താത ക്തകൾ മദ്ധ്യയും

സഹിതാതിഷ്ഠാഽഥ സു
ഗായ ഷ്ണിഗനു ഭൗബൃഹതിയും പങ്ക്തിസ്സഹ ി
താേനതാനതിേചർ മ ജഗതീ ശക്വര്യഥാഷ്ടിർ
ന്നാേലവം കൃതിയും –ആ–വി–സം അഭീ ഉെത്ത

ഇനി ഗുരുലഘുക്കൾ

പരിഗണി

െത്താടും
ഭാ
തിർ
േചർ ള്ളതും.

ലക്ഷണം െചാ ന്നതിനായി അക്ഷരെമന്നാെലെന്ത

പറയു

.

8. സ്വരങ്ങൾതാനക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനം വകയില്ലിഹ

വ്യഞ്ജനങ്ങളടു

ള്ള സ്വരങ്ങൾക്കംഗെമ

താൻ.

വൃത്തശാ ത്തിൽ സ്വരങ്ങെള മാ േമ അക്ഷരെമ
ഗണി
. സ്വരം കൂടാെത
തനിെയ നിൽ ന്ന വ്യഞ്ജനം എണ്ണത്തിൽ ഉൾെപടുകയില്ല. വ്യഞ്ജനെമല്ലാം മുൻപിേലാ
പിൻപിേലാ ഉള്ള സ്വരത്തിെന്റ ഭാഗെമേന്ന വിചാരിക്കെപ്പടൂ. ‘കൺമിഴിച്ചവൾ േനാക്കി
നാൾ’ എന്ന വരിയിൽ സ്വരം എേട്ട ഉ ; അതിനാൽ അക്ഷരവും എ തെന്ന. ‘ൺ’, ‘ൾ’
എന്ന ചി കൾ വ്യഞ്ജനമാ ങ്ങളാകയാൽ എണ്ണത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നില്ല. ‘കൺ’ എ ം
‘നാൾ’ എ ം ഉള്ളവ ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങൾ തെന്ന. അതിനാൽ ഈ വരി എട്ടക്ഷരമുള്ള
അനുഷ്ട ് ഛന്ദസ്സാകു .
9.

സ്വാക്ഷരം ലഘുവതാം ഗുരുവാം ദീർഘമായത്
അനുസ്വാരം വിസർഗ്ഗം താൻ തീ യത്നമുരച്ചിടും
ചി കൂട്ടക്ഷരംതാേനാ പിൻവന്നാൽ സ്വവും ഗുരു.

സ്വരങ്ങൾ
സ്വെമ ം ദീർഘെമ ം വകേഭദം വ്യാകരണത്തിൽ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
അതിനാൽ
സ്വത്തിനു ‘ലഘു’ എ ം ദീർഘത്തിനു ‘ഗുരു’ എ ം വൃത്തശാ ത്തിൽ
േപരുകൾ എ സാമാന്യവിധി. ഇതിൽ സ്വത്തിനുമാ ം ഒരു വിേശഷമുണ്ട്. അതി
െന്റ പിൻപിൽ അനുസ്വാരേമാ, വിസർഗ്ഗേമാ ബലപ്പിച്ച് ഉച്ചരി ന്ന ചില്ല്, കൂട്ടക്ഷരം ഇവ
േയാ വന്നാൽ ആ സ്വം ‘ലഘു’ അല്ല ‘ഗുരു’ ആകു . എങ്ങെന എന്നാൽ,
കമല — എല്ലാം സ്വമാകയാൽ ലഘു.
വംശം — അനുസ്വാരം പരമാകയാൽ സ്വെമങ്കിലും എല്ലാം ഗുരു.
ദുഃഖം — ‘ദു’ വിസർഗമ റ ള്ളതിനാൽ സ്വെമങ്കിലും ഗുരു, ‘ഖ’ അനുസ്വാ
രമ റ
വരികയാൽ ഗുരു.
കൃഷ്ണൻ — ‘ഷ്ണ’ എന്ന തീ യത്നമായുച്ചരി ന്ന കൂട്ടക്ഷരം പരമായുള്ളതിനാൽ
‘കൃ’ എന്ന സ്വം ഗുരു. ‘ഷ്ണ’ എന്ന സ്വം ‘ൻ’ എന്ന ചി പരമുള്ള
തിനാൽ ഗുരു.
2
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േറാസാ

കരണം

— എല്ലാം ദീർഘമാകയാൽ ഗുരു.

ർ, ൽ, ൾ, ൺ, ൻ, എ ള്ള തനിേയ നിൽക്കാവുന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങെള ആണ് ചി കൾ എ
പറയുന്നത്. ഇതുകേളയും കൂട്ടക്ഷരങ്ങേളയും ഉച്ചരി ന്നതു് ചിലയിട
തീ യത്നമായും
(എ െവച്ചാൽ — ഉറപ്പി , ബലേത്താെട), ചിലയിട
ലഘു യത്നമായും (എ വ
ച്ചാൽ — ഉറപ്പിക്കാെത, ഒറ്റയക്ഷരം േപാെല എളുപ്പത്തിൽ) ആകു . അതിൽ തീ യ
ത്നത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരി ന്ന സ്വേമ ഗുരുവാകയു . രണ്ടിനും ഉദാഹരണം:
മലർെപ്പാടി ‘ർ’ തീ യത്നം; അതിനാൽ ‘ല’ ഗുരു
മലർമാല ‘ർ’ ലഘു യത്നം; അതിനാൽ ‘ല’ ലഘു
കൽപന കാരം ‘ ’ തീ യത്നം; അതിനാൽ ‘ന’ ഗുരു
കൽപിച്ച കാരം ‘ ’ ലഘു യത്നം; അതിനാൽ ‘ച്ച’ ലഘു
ചി കേളയും കൂട്ടക്ഷരങ്ങേളയും എവിെടെയല്ലാം തീ യത്നമായുച്ചരിേക്കണെമ
യമങ്ങൾ േകരളപാണിനീയം സന്ധി കരണത്തിൽ പറഞ്ഞി ണ്ട്.
10. ഗുരുതാൻ ലഘുതാനാകും

ള്ള നി

സ്വം പാദാന്തസംസ്ഥിതം.

ഒരു പദ്യത്തിെന്റ പാദാവസാനത്തിൽ ഇരി ന്ന
സ്വെത്ത ലഘുവായും ഗുരുവായും
ഇച്ഛേപാെല ഗണിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വികൽപം എല്ലായിട ം ഉപേയാഗി കൂെട
വില
. (താളപൂർത്തി േവണ്ട േയ പ . ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ നൽകുന്ന ഹതവൃ
േത്താദാഹരണത്തിൽ, വസന്തതിലകത്തിന് അന്ത്യലഘു കാണാം.)
11.

ാേയണാസമപാദത്തിലീ വികൽപമസുന്ദരം.

പദ്യത്തിന് നാലു പാദങ്ങളുള്ളതിൽ ഒ ം മൂ ം എണ്ണങ്ങൾ ഒറ്റ, വിഷമം, അസമം അെല്ല
ങ്കിൽ അയുഗ്മം; ര ം നാലും പാദങ്ങൾ ഇരട്ട, സമം അെല്ലങ്കിൽ യുഗ്മം എ ് വിളിക്കെപ്പ
ടു െവന്ന് േമൽ എടു
സ്താവി ം. പാദാന്ത്യത്തിെല സ്വെത്ത ഗുരു എ ഗണി
ന്നതു് സമപാദങ്ങളിേല ആകാവൂ; വിഷമപാദങ്ങളിൽ അങ്ങെന െച ന്നത് അഭംഗി
യായിരി ം. എന്നാൽ ചിലവൃത്തങ്ങളിൽ വിഷമപാദങ്ങളിലും ഈ വികൽപം സ്വീക
രിക്കാം; അതിനാലാണ് ‘ ാേയണ’ എ പറഞ്ഞത്. ഇ വ , ഉേപ വ , വസന്ത
തിലകം ഈ വൃത്തങ്ങളിൽ വിഷമപാദാന്തത്തിെല സ്വവും ഗുരുവാകും. ഈ സംഗതി
എല്ലാം ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ ഹതവൃത്തേദാഷ സ്താവത്തിൽ വിസ്തരിച്ചി ണ്ട്. ഉദാഹര
ണത്തിനും മ ം അവിെട േനാ ക.
12. ഗകാരം ഗുരുവിൻ േപരാം ലകാരം ലഘുസംജ്ഞയാം

ഗുരുചിഹ്നം േനർവര േകൾ ലഘുചിഹ്നം വളഞ്ഞതും.

സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി വൃത്തശാ ത്തിൽ ഗുരുവിെന ‘ഗ’ എന്ന അക്ഷരം െകാ ം, ലഘു
വിെന ‘ല’ എന്ന അക്ഷരംെകാ ം കുറി
. അതിന്മണ്ണം ‘b’ ഇങ്ങെന ഒരു േനർവര
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വൃത്തമഞ്ജരി

ഗുരുവിനും ‘a’ ഇങ്ങെന ഒരു വളഞ്ഞവര ലഘുവിനും ഉള്ള അടയാളമാകു
ത്തിന് താെഴ കാണിച്ചിരി ന്ന പാദം േനാ ക.

. ഉദാഹരണ

b b ംെപാ
b b ംകിa രീb ടംb തa രിa വa ളa കa ടa കം
b കാ
b ഞ്ചി
a പൂb േഞ്ച
b ലa മാb ലാ
b

1 മി

ഇനി പദ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്ത െചാ

.

13. പദ്യം പൂർേവ്വാത്തരാർദ്ധങ്ങെള

ര

രണ്ടായ് മുറിക്കണം
പാദങ്ങളർദ്ധത്തിൽ വിഷമാഖ്യം സമാഖ്യവും.

നാലു പാദം േചർന്നത് ഒരു പദ്യം അെല്ലങ്കിൽ േ ാകം. അതിൽ ആദ്യെത്ത ര പാദം
േചർന്നത് പൂർവാർദ്ധം; പിന്നെത്ത ര
പാദം േചർന്നത് ഉത്തരാർദ്ധം. അർദ്ധങ്ങൾ
ര ം സന്ധിെകാ ം മ ം കൂടിേച്ചരാെത േവർവി നിൽക്കണം. ഒ ം ര ം അതുേപാ
െല മൂ ം നാലും പാദങ്ങൾ േചർ സന്ധിസമാസാദികളാവാം. ര ം മൂ ം തങ്ങളിൽ
ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധം ഉണ്ടാകരുത്. ഒ ം മൂ ം പാദങ്ങെള വിഷമങ്ങൾ എ ം,
ര ം നാലും പാദങ്ങെള സമങ്ങൾ എ ം വ്യവഹരി ം.
14. പാദം പദ്യത്തിനുള്ളംഗം ൈകകാൽ േദഹത്തിെനന്നേപാൽ.

എങ്ങെന ൈകകാൽ മുതലായവ േചർ
േദഹമാകു
പദ്യമാകു . നാലു പാദം േചർന്നതു് ഒരു പദ്യം.

, അങ്ങെന പാദങ്ങൾ േചർ

15. പാദത്തിൽ മുറിയുേന്നടം യതി മു കെളന്നേപാൽ.

ൈകകാലുകൾ
ഈ ഒടിവുകൾ

മു കളിൽ ഒടിവുള്ളതുേപാെല പാദത്തിനു ചിേലട
് യതി എ േപർ.

ഒടിവുേവണം;

ഉദാ:
‘ ത്യാദിഷ്ടാം’c ‘കാമമക്കണ്വപു ീം’c

– ശാകു.

11 അക്ഷരമുള്ള ഈ പാദം നാലും ഏഴും എ മുറിയണം. യതി നിൽ ന്നിടം ചരിഞ്ഞ
വരെകാ കാണിച്ചിരി
. േ ാകം െചാ േമ്പാൾ യതിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിറുത്തണം;
അേപ്പാൾ യതിമുറിയുന്നിട
പദവും അ വരാഞ്ഞാൽ പദെത്ത രണ്ടായി മുറിേക്കണ്ടിവ
രും; അതു വളെര അഭംഗിയുമാണ്.
അതിനുദാഹരണം:
‘

ീമദ്ഭാc രതി തുണെചയ്കേവണെമ

ം’

ഇതിൽ മൂന്നാം അക്ഷരത്തിലാണ് യതി. അവിെട പദം അറുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് ‘ഭാരതി’
എന്ന പദെത്ത ‘ഭാ’ എ ം ‘രതി’ എ ം മുറി െചാേല്ലണ്ടിവരു . ഇങ്ങെന പദങ്ങെള
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കരണം

നിൽക്കാത്തിട
നിറു ന്നതു് ൈകയിൽ മുട്ടില്ലാത്തിടം മട ന്നതുേപാെല ആകു .
ശബ്ദങ്ങെള അസ്ഥാനത്തിൽ മുറിച്ചാൽ അർത്ഥ തീതി കുറ
േപാകും. അതുെകാണ്ട്
യതിസ്ഥാനം ശബ്ദമദ്ധ്യത്തിൽ വരുന്നത് ‘യതിഭംഗം’ എന്ന േദാഷമാകു . എല്ലാവൃത്ത
ങ്ങൾ ം പാദാന്തത്തിൽ യതിയുണ്ട്. പാദമദ്ധ്യത്തിൽ െചറിയവൃത്തങ്ങൾ യതി കാ
ണുകയില്ല. വലിയവൃത്തങ്ങൾ പാദത്തിെല അക്ഷരാധിക്യത്തിനും വൃത്തസ്വഭാവത്തി
നും േചർന്ന് ഒേന്നാ രേണ്ടാ മൂേന്നാ നാേലാ യതി കാണും. ചില വലിയ വൃത്തങ്ങൾ ം
യതി ഇെല്ല വേന്നയ്ക്കാം. യതിസ്ഥാനങ്ങെള ാേയണ ലക്ഷണത്തിൽ േചർത്ത് പറ
കാണും.
16. പാദം നാലും തുല്യെമങ്കിലപ്പദ്യം സമവൃത്തമാം

അർദ്ധം ര ം തുല്യെമങ്കിലതർദ്ധസമവൃത്തമാം
നാലും നാലുവിധം വന്നാലേതാ വിഷമവൃത്തമാം.

ഒരു പദ്യത്തിെന്റ നാലു പാദങ്ങൾ ം ലക്ഷണെമാ േപാെല ഇരുന്നാൽ അതു സമവൃ
ത്തം; അർദ്ധങ്ങൾ ്, അതായത് ഥമ തൃതീയ പാദങ്ങൾ ം, ദ്വിതീയ ചതുർത്ഥ പാദ
ങ്ങൾ ം ലക്ഷണെമാന്നായാൽ അത് അർദ്ധസമവൃത്തം; നാലുപാദങ്ങൾ ം ലക്ഷണം
െവേവ്വെറ വന്നാൽ അതു വിഷമവൃത്തം.
17. സാമ്യാർദ്ധസാമ്യൈവഷമ്യം വർണ്ണവൃത്തത്തിേല വരൂ.

സമവൃത്തം, അർദ്ധസമവൃത്തം, വിഷമവൃത്തം എ ള്ള വിഭാഗം വർണ്ണവൃത്തങ്ങൾേക്ക
പറയാറു . മാ ാവൃത്തങ്ങൾ
സംഭവിച്ചാലും ഈ വിഭാഗെത്ത ഉപേയാഗിക്കാറില്ല.
മാ ാവൃത്തവും വർണവൃത്തവും എന്നാെലെന്ത പറയു :
18. വർണ്ണ

ധാനമാം വൃത്തം വർണ്ണവൃത്തമതായിടും
മാ ാ ധാനമാം വൃത്തം മാ ാവൃത്തമതായിടും.

ഒരു പാദത്തിന് ഇ വർണം (അക്ഷരം) എ നിയമം ഉള്ള വൃത്തം വർണ്ണവൃത്തം. ഇ
മാ എ നിയമം ഉള്ളത് മാ ാവൃത്തം. മാ എന്നാൽ എെന്ത ് ഉടെന പറയു :
19. മാ

െയന്നാൽ ശ്വാസധാരയള മളവാണിഹ
മാ െയാ ലഘുക്കൾ , ര മാ ഗുരുക്കളിൽ.

ഒരു ലഘുവിെന ഉച്ചരിക്കാനുള്ള കാലം ഒരു മാ ; ഒരു ഗുരുവിെന ഉച്ചരിക്കാനുള്ള കാ
ലം ര മാ ; എ കാലം െകാ ള്ള ശ്വാസമാനമാണ് മാ എ പറയുന്നത്. ഇനി
ര വക വൃത്തങ്ങളിലും ലക്ഷണം െച ന്നതിൽ സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി ‘ഗണം’ എെന്നാ
ന്നിെന ക ി ന്നതിെന്റ സ്വരൂപം കാണി
. അതിൽ ആദ്യം വർണ്ണവൃത്തങ്ങളിെല
ഗണെത്ത എടു
.
20. മൂന്നക്ഷരം േചർന്നതിനു ഗണെമന്നിഹ സംജ്ഞയാം.
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വർണ്ണവൃത്തങ്ങളിൽ മൂന്നക്ഷരം കൂടിയതിന് ഒരു ഗണെമ

േപർ.

21. ഗണം ഗുരുലഘുസ്ഥാനേഭദത്താെല മാതിരി

മൂന്നക്ഷരം ഒരു ഗണം; അക്ഷരം ഗുരുെവ ം ലഘുെവ ം ര വക; അേപ്പാൾ ര വക
എണ്ണങ്ങെള മു ന്നായി അടുക്കിയാൽ എ മു
കൾ ഉണ്ടാകാം. എങ്ങിെനെയന്നാൽ,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b
a
b
a
b
a
b
a

b
b
a
a
b
b
a
a

b
b
b
b
a
a
a
a

സർവ്വഗുരു
ആദിലഘു
മദ്ധ്യലഘു
അന്ത്യഗുരു
അന്ത്യലഘു
മദ്ധ്യഗുരു
ആദിഗുരു
സർവ്വലഘു

മഗണം
യഗണം
രഗണം
സഗണം
തഗണം
ജഗണം
ഭഗണം
നഗണം

ഈ ഗണങ്ങൾ ് വ്യവഹാരസൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി മ, യ, ര, സ, ത, ജ, ഭ, ന, എന്ന
അക്ഷരങ്ങെളെക്കാ മുറ േപർ െചയ്തിരി
. ഗണങ്ങൾ േപരും സംേക്ഷപമാ
യി ലക്ഷണവും െചാ
.
22. ആദിമദ്ധ്യാന്തവർണ്ണങ്ങൾ ലഘുക്കൾ യരതങ്ങളിൽ

ഗുരുക്കൾ ഭജസങ്ങൾ

മനങ്ങൾ ഗലമാ മാം

യഗണ — രഗണ — തഗണങ്ങൾ മുറ ആദിമദ്ധ്യാന്തവർണ്ണങ്ങൾ ലഘു. േശഷം ര
ഗുരു; ഭഗണ — ജഗണ — സഗണങ്ങൾ മുറ ് ആദിമദ്ധ്യാന്തവർണ്ണങ്ങൾ ഗുരു; േശഷം
ര ം ലഘു; മഗണം സർവഗുരു; നഗണം സർവലഘു. ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണം, മു ന്നക്ഷരമു
ള്ള പദങ്ങെള േചർ ് ആദ്യക്ഷരത്തിൽ ഗണനാമവും വരുത്തി, ഒരു രാജാവിനു ആശീഃ
ാർത്ഥനാരൂപമായ ആര്യാവൃത്തംെകാ കാണി
.
23. നൃപതി — ജയിക്ക — യശസ്വീ

ഭാസുര — താരുണ്യ — രാഗവാൻ — സതതം
മാെലേന്ന്യ — എ മുറ
െയ്ക്ക ഗണത്തി മ ദൃഷ്ടാന്തം.

aa a

നൃപതി
ab a
ജയിക്ക
ab b
യശസ്വീ
baa
ഭാസുര
bb a
താരുണ്യ
ba b
രാഗവാൻ

സർവലഘു
മദ്ധ്യഗുരു
ആദിലഘു
ആദിഗുരു
അന്ത്യലഘു
മദ്ധ്യലഘു

നഗണം
ജഗണം
യഗണം
ഭഗണം
തഗണം
രഗണം
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aa b

സ
b തbതംb
മാെലേന്ന്യ
ഇനി മാ ാവൃത്തങ്ങൾ

അന്ത്യഗുരു
സർവഗുരു

ള്ള ഗണങ്ങെള െചാ

കരണം

സഗണം
മഗണം
.

24. നാലുമാ

െയ്ക്കാരു ഗണം മാ ാവൃത്തങ്ങളിൽ പുനഃ
സർവ്വാദിമദ്ധ്യാന്തഗുരു ചതുർലഘുവുമഞ്ചിതു്.

മാ ാവൃത്തങ്ങളിൽ നാലു മാ കൂടിയത് ഒരു ഗണം എന്നാകു
വിധത്തിൽ സംഭവി ം. എങ്ങെന എന്നാൽ,
1.
2.
3.
4.
5.

b
b
a
a
a

b
a
b
a
a

b
a
a
b
a

സർവഗുരു
ആദിഗുരു
മദ്ധ്യഗുരു
അന്ത്യഗുരു
സർവലഘു

കാലം
കാലടി
മഹർഷി
കമലം
കമലിനി

നിയമം. അത് അ

എന്നേപാെല
എന്നേപാെല
എന്നേപാെല
എന്നേപാെല
എന്നേപാെല

ഇവ വർണ്ണവൃത്തങ്ങളിെല ഗണങ്ങൾ ള്ളതുേപാെല േപരുകൾ ഒ ം ഇട്ടിട്ടില്ല; സർ
വഗുരു, ആദിഗുരു, മുതലായ േപരുകെളത്തെന്ന ഉപേയാഗി വരു . എന്നാൽ മൂന്നക്ഷര
മുള്ള ര ം, മൂ ം, നാലും ഗണങ്ങൾ ് മുറ വർണ്ണവൃത്തങ്ങളിൽ ഉള്ള ഭഗണം, ജഗണം,
സഗണം എന്ന േപരുകെളത്തെന്ന ഉപേയാഗിക്കാൻ വിേരാധമില്ല; േശഷം ര കൾ
ലഘുമയം, ഗുരുമയം എ ം േപർ കൽപിക്കാം.
മാ ാവൃത്തം, വർണ്ണവൃത്തം എ
വൃത്തങ്ങൾ
ര തരം പറഞ്ഞതിൽ ആദ്യം വർ
ണ്ണവൃത്തങ്ങെള എടു
. ഛന്ദെസ്സല്ലാം വർണ്ണവൃത്തത്തിനല്ലാെത മാ ാവൃത്തങ്ങൾ
േയാജിക്കയില്ലേല്ലാ. അതിലും എല്ലാ ഛന്ദ കേളയും കവികൾ ഉപേയാഗിക്കാറിെല്ല
പറയു .
25. അനു

പ്പിൽ താഴ്ന്ന വൃത്തമതി സ്വമതായിടും
ാകൃതിയ്ക്കഥ േമൽേപായാലതിദീർഘവുമായിടും.

26. എേന്നാർത്തിവ ള്ളിലുള്ള നൽച്ഛന്ദ

ഉപേയാഗി

മാറു

കൾ മാ േമ
ാേയണ കവികുഞ്ജരർ.

എട്ടക്ഷരമുള്ള അനു പ് ഛന്ദസ്സിനു താെഴയുള്ള ഛന്ദ കളിൽ വരുന്ന വൃത്തങ്ങൾ നീ
ളം വളെര േപാരാെതയും, 21 അക്ഷരമുള്ള കൃതിച്ഛന്ദസ്സിനു േമൽ േപായാൽ നീളം അധി
കെപ്പ ം വരുന്നതിനാൽ ഈ രണ്ടതിർത്തികൾ ം മേദ്ധ്യ ഉള്ള ഛന്ദ കളിൽ മാ േമ
േ ാകങ്ങൾ അധികം കവി േയാഗങ്ങളിൽ കാണുകയു .
27. എങ്കിലും ശാ

വരും

പൂർത്തിക്കാെയല്ലാ ഛന്ദസ്സിലും മാൽ
സിദ്ധവൃത്തങ്ങൾേക്കാതുേന്നനിഹ ലക്ഷണം.

വൃത്തമഞ്ജരി
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ശാ
ന്ഥത്തിനു് ന നത വേരണ്ട എ കരുതി അ സിദ്ധങ്ങളായ താെഴയും മുകളി
ലും ഉള്ള ഛന്ദ കളിലും പൂർവ്വാചാര്യന്മാർ േപർ െകാടുത്തി ള്ള വൃത്തങ്ങൾ ് ഇവിെട
ലക്ഷണം െച
.
28. ലക്ഷിക്ക േവ

ം വൃത്തത്തിൻ പാദംെകാണ്ടിഹ ലക്ഷണം
െചയ്കയാൽ ലക്ഷണംതെന്നെയാരു ലക്ഷ്യവുമായിടും

ഇവിെട ഏതു വൃത്തത്തിനു ലക്ഷണം പറയു േവാ ആ വൃത്തത്തിെന്റ പാദം െകാ ത
െന്നയാണ് ലക്ഷണവാക്യം ചമ ന്നത്. അതിനാൽ ലക്ഷ്യത്തിനു പുറേമ എ ം േത
ടിേപ്പാേകണ്ടതില്ല. ലക്ഷണവാക്യം തെന്ന ലക്ഷ്യവും ആയിരി ം. ഈ നിബന്ധന
കാരം സമവൃത്തങ്ങൾ ് ഒരു പാദം െകാ ം, അർദ്ധസമങ്ങൾ ് ഒരു അർദ്ധം െകാ
ം, വിഷമങ്ങൾ ് ഒരു പൂർണ്ണമായ പദ്യംെകാ ം ലക്ഷണം നിർേദ്ദശിച്ചിരി
.
എന്നാൽ ആദ്യെത്ത ര ഛന്ദ കളായ ഉക്താത ക്തകളിൽ മാ ം സ്ഥല രുക്കത്താൽ
പൂർണ്ണമായ പദ്യംെകാ തെന്ന ലക്ഷണം നിർേദ്ദശിേക്കണ്ടിവന്നി ണ്ട്. പിെന്ന ചിെല
ട ം ടത േവണ്ടി ലക്ഷണവാക്യെത്ത േ ാകരൂപമായിത്തെന്ന െചയ്തുകാണും.

2
സമവൃത്ത കരണം

അനന്തരം ആദ്യം വർണ്ണവൃത്തങ്ങെള എടു
കൾ മുറ ് സമവൃത്തങ്ങൾ ലക്ഷണം െചാ

; അതിലും ഒന്നാമതായി ഉക്താദിച്ഛന്ദ
.

ഉക്ത (1)1
1. ഗം
താൻ
ീയാം.

2. ല
ഘൂ
ഖ
ഗ.

2

(i) ഉക്താഛന്ദസ്സിൽ ഒരു പാദത്തിനു് അക്ഷരം ഒേന്ന ഉള്ളേല്ലാ. അതു ഗുരുവായാൽ
‘ ീ’ എ
േപരായ വൃത്തമാകും. ലക്ഷ്യവും ഈ ലക്ഷണവാക്യം തെന്ന. ‘ഗം’
ഒന്നാം പാദം; ‘താൻ’ രണ്ടാം പാദം; ‘ ീ’ മൂന്നാം പാദം; ‘ആം’ നാലാം പാദം.
(ii) ലഘുെകാ പാദങ്ങൾ ചമച്ചാൽ ‘ഖഗ’ എ
ദങ്ങളിൽ യതിഭംഗവും മ ം േനാക്കാനില്ല.

1

േപരായ വൃത്തം. ഈ ഒറ്റയക്ഷരപാ

ായ്ക്കററിനുള്ളിൽ കാണുന്നതു് അക്ഷരസംഖ്യയാണ്. ലക്ഷണങ്ങേളാടു േചർ
ഖ്യകൾ ആദ്യന്തമുള്ള വൃത്തങ്ങളുെട മനമ്പർ കാണി
; വലേത്ത അറ്റ
ളിൽ വരുന്നവയുെട നമ്പരും.

11

് ഇടതുവശ കാണുന്ന സം
കാണുന്നവ അതതു വകു ക
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കരണം

അത ക്ത (2)
3. ര ം
ഗംതാൻ
ീയാം
വൃത്തം.
(i) ഗുരുക്കെളെക്കാ
േപർ.

4. ഇരു
ലഘു
ശിവ
മിഹ.

2

തെന്ന ചമ ന്ന അത ക്താഛന്ദസ്സിെല വൃത്തത്തിനു് ‘ ീ’ എ

(ii) രണ്ടക്ഷരവും ലഘുവായാൽ ‘ശിവ’ വൃത്തം.

മധ്യ (3)
5. മം നാരീ.

6. രം മൃഗീ.

2

(i) മഗണം െകാ ് ഒരു പാദം െചയ്താൽ മധ്യാഛന്ദസ്സിൽ ‘നാരി’ എ േപരായ വൃ
ത്തമാകും. ഈ മധ്യമുതൽ േമലുള്ള ഛന്ദ കളിെല വൃത്തങ്ങൾെക്കല്ലാം മുൻെചാന്ന
ഏർപ്പാടു കാരം ഒറ്റപ്പാദങ്ങെളെക്കാേണ്ട ലക്ഷണം െച
. ഒരു പൂർണ്ണേ ാ
കമായ ഉദാഹരണം േവണെമങ്കിൽ,
മുഗ്ദ്ധാക്ഷീ
വാേഗ്ദവീ
മാെലേന്ന്യ
പാലിക്ക.
എന്നേപാെല േ ാകങ്ങൾ ഊഹി െകാൾക.
(ii) രഗണത്താൽ ഒരു പാദം െചയ്താൽ ‘മൃഗീ’ വൃത്തം.

തിഷ്ഠ (4)
7. മംഗം കന്യാ.
(i)

8. േവണീ തഗം.

തിഷ്ഠാഛന്ദസ്സിൽ മഗണവും ഒരു ഗുരുവും േചർ
എ േപർ.

(ii) തഗണവും ഗുരുവും െകാ

2

ണ്ടാകുന്ന വൃത്തത്തിനു് ‘കന്യ’

പാദം െചയ്താൽ ‘േവണീ’ വൃത്തം.
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സു തിഷ്ഠ (5)
9. മംഗംഗം ഗൗരീ.

10. ജഗംഗ മാലാ.

(i) മഗണവും ര

ഗുരുവും േചർ

(ii) ജഗണവും ര

ഗുരുവുമായാൽ ‘മാലാ’ വൃത്തം.

2

് ഒരു പാദമായാൽ ‘ഗൗരീ’ വൃത്തം.

ഗായ ി (6)
11. തം യം തനുമധ്യാ.

1

12. തം സം വസുമതീ.

2

13. രം ര രത്നാവലീ.

3

ഉഷ്ണിക് (7)

അനു

14. മം സം ഗം മദേലഖാ.

1

15. മധുമതീ നഭഗം.

2

16. സരഗം ഹംസമാലാ.

3

് (8)
17. മം മം ഗം ഗം വിദ ന്മാലാ.

ര മഗണവും ര
യതി േവണം.

1

ഗുരുവും ‘വിദ ന്മാലാ’; ഇതിന് മദ്ധ്യത്തിൽ (നാലാമക്ഷരം കഴി

്)

ഉദാ:
വിദ ന്മാലാസൗന്ദര്യത്തിദ്ദാമത്വം മന്ദിപ്പി ം,
ഉേദ്ദ്യാതത്താലുദ്ദീപി ം
വാേഗ്ദവിക്കായ് വന്ദി േന്നൻ.
18. ഭം ഭഗ ചി പദാ ഗം.
ര

ഭഗണവും ര

ഗുരുവും ചി പദാ.

ഉദാ:
ചീർെത്താരു ചി പദാർത്ഥം
േചർ രു ചാരു കവിത്വം

– സ്വ.
2

14

2. സമവൃത്ത

ചിത്തമതിങ്കലുദിപ്പാൻ
ചിത്തനു വാണി തുണയ്ക്ക.

കരണം

– സ്വ.

19. മാണവകം ഭം തലഗം.1

3

ഉദാ:
വാണി! ഭവത് പാദയുേഗ
വീണു പണിഞ്ഞാെനാരുനാൾ
മാണവകൻ മൂകെനാരാൾ
വാണിതവൻ സൽക്കവിയായ്,

– സ്വ.

20. രം സമാനികാ ജഗം ല.

4

ഉദാ:
മാലതീസമാ നികാമ–
മുല്ലസിച്ച കാന്തിെകാ
വാണിേദവിെയെന്റ നാവിൽ
വാണിടെട്ട നാണിയാെത.
21.

മാണികാ ജരം ലഗം.

– സ്വ.
2

5

ഉദാ:
മാണികൾ മുത്തമ–
മാണമാം ഭവൽപ്പദം
വണങ്ങിടു ഞാനിതാ
വണക്കേമാടു ഭാരതി!

– സ്വ.

22. നാരാചികാ തരം ലഗം.

6

ഉദാ:
നാരായണീനിേഷവിതാ
നാരായേവർ ജഗത്തിന്
നാരാചികാ മഹാപദാം
േനരാ ണയ്ക്ക ഭാരതീ.
1
2

മാണവകാ ീഡിതകം എ ം േപരു ്.
മാണികയുെട ര പാദം േചർന്നാൽ പഞ്ചചാമരത്തിെന്റ ഒരു പാദമാകു

– സ്വ.

.
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23. തം ജം ലഗവും കബരീ.

7

ഉദാ:
കാർെകാണ്ടൽ െതാഴും കബരീ
െചാെല്ക്കാണ്ട കൃപാലഹരി
ചിൽ ണ്ഡകമധ്യചരീ
ൈകെക്കാണ്ടിടണം ശബരീ.

– സ്വ.

24. മം നം ഹംസരുത ഗം ഗം.

8

25. ജതം വിതാനം ഗഗം േകൾ.

9

26. നാഗരികം ഭരം ലഗം.

10

ഇനി അനു പ്പ് ഛന്ദസ്സിൽ വ ം മുതലായ ചില വിലക്ഷണവൃത്തങ്ങളുള്ളവെയ പറയു
. ഇവ നിയതമായിട്ട് ഒരു ഗുരു ലഘു വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഓേരാ ം പലവി
ധത്തിൽ വരാം. ഗുരുലഘുക്കൾ മാറിയാലും വൃത്തം മാറാത്തതിനാൽ ഇവ സമവൃത്തങ്ങ
ളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നില്ല; വാസ്തവത്തിൽ ഇവെയ വിഷമ വൃത്തങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഗണിേക്ക
ണ്ടതാകു . എന്നാൽ പാദത്തെല അക്ഷരനിയമം േഭദെപ്പടു മില്ല. അതുെകാ ് ഗുരു
ലഘു മം സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ വൃത്തങ്ങൾ വിഷമങ്ങളും, അക്ഷരങ്ങളുെട ആക
ക േനാ ന്നപക്ഷം സമങ്ങളും ആകു .
27. ആദ്യക്ഷരം കഴിഞ്ഞി
നസകാരങ്ങൾ കൂടാെത
നാലിൻേശഷം യകാരെത്ത–
െച്ചയ്താൽ വ മനു പ്പിൽ.
11
ഒന്നാമക്ഷരം കഴി
ള്ള മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ നഗണേമാ സഗണേമാ ആകരുതു്; നാലാമക്ഷ
രം കഴി
വരുന്ന മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ യഗണമായിരിക്കണം. ഇങ്ങെന എട്ടക്ഷരത്തിലുള്ള
വൃത്തത്തിന് വ ം എ േപർ.
ഉദാ:

bഭ a a a bയb
സു/രാസുരർ/കൾവന്ദി/ ം
b രa b യ
a bb
സ/രസ്വതീ/പദദ്വ/ന്ദ്വം
a ജb a a യb b
സ/രസീരു/ഹസങ്കാ/ശം
a യb b a bയ b
സ/രസംഞാൻ/നമി /േന്നൻ.
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കരണം

ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒന്നാമക്ഷരം കഴിഞ്ഞി ള്ള ഗണം ഭ—ര—ജ—യ-ഗണങ്ങളാകയാൽ
അവിെട ന—സ—ഗണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല; അതിന റമുള്ള ഗണം നാലു പാദങ്ങളിലും യഗ
ണം തെന്ന വന്നി മുെണ്ട കാൺക. ഇതിൽ ആദ്യക്ഷരം ലഘുവും അന്ത്യാക്ഷരം ഗുരു
വും ആയിരി
. എന്നാൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഇന്നതു േവണം എ നിബന്ധനയില്ല.
ഇച്ഛേപാെല ലഘുേവാ ഗുരുേവാ ആക്കാം.
28. നാലി പരി വ ം തൻ
സമപാദങ്ങൾ രണ്ടിലും
യസ്ഥാന
ജകാരത്താൽ
പത്ഥ്യാവ ാഖ്യമായിടും.
12
വിഷമപാദങ്ങളിൽ മുഴുവനും വ ത്തിെന്റ ലക്ഷണം തെന്ന. സമപാദങ്ങളിലും ഒന്നാം
അക്ഷരം കഴി
ള്ള ഗണത്തിനു് വ ത്തിനുള്ള നിയമംതെന്ന െച െകാ ് നാ
ലാമക്ഷരത്തിനു േമലുള്ള ഗണം മാ ം യഗണത്തിനു പകരം ജഗണമാക്കിയാൽ അതു്
‘പത്ഥ്യാവ ം’ എന്ന വൃത്തം.
ഉദാ:

bഭ a a aയ b b
സു/രാസുരർ/കൾവന്ദി/ ം
bമb b aജb a
സ/രസ്വത്യാഃ/പദദ്വ/യം
a ജb a a യb b
സ/രസീരു/ഹസങ്കാ/ശം
a യb b a ജb a
സ/രസംകു/മ്പിടു /ഞാൻ.
29. പത്ഥ്യാവ സമം തെന്ന
േകൾ യുഗ്മവിപുലാഭിധം 3
പത്ഥ്യാവ
3

ത്തിനുതെന്ന ‘യുഗ്മവിപുല’ എ

13
ം േപർ.

വ ത്തിെന്റ യുഗ്മ (2-ഉം 4-ഉം) പാദങ്ങളിൽ ഏഴാമക്ഷരം ലഘുവായി വന്നാൽ അതു് യുഗ്മവിപുല എ
ലക്ഷണം.
“യസ്യാം ലഃ സപ്തേമ യുേഗ്മ
സാ യുഗ്മവിപുലാ മതാ.”

(വൃത്തരത്നാകരം)

വ ത്തിെന്റ അഞ്ചാമക്ഷരം ലഘുവും ആറാമക്ഷരം ഗുരുവുമായിരി ന നിലയ്ക്ക് ഏഴാമക്ഷരം
ലഘുവാകുേമ്പാൾ—നാലാമക്ഷരം കഴി
ള്ള—ആ ഗണം പത്ഥ്യാവൿ ത്തിെലേപ്പാെലതെന്ന ജഗ
ണമായിരി ം.
(ൈസതവാചാര്യമതമനുസരി ് വൿ ത്തിെന്റ നാലു പാദത്തിലും ഏഴാമക്ഷരം ലഘുവായി വരണം യുഗ്മവി
പുലയ്ക്ക്.) വൃ. ര.
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30. വിപരീതാദീപത്ഥ്യയാം
പത്ഥ്യാപാദം മറിച്ചിട്ടാൽ.

14

പത്ഥ്യാവ ത്തിെന്റ വിഷമപാദലക്ഷണം സമപാദത്തിനും, സമപാദലക്ഷണം വിഷമ
പാദത്തിനും ആക്കിയാൽ ‘വിപരീത പത്ഥ്യാവ ’ വൃത്തമാകും.
ഉദാ:
സരസ്വത്യാഃ പദദ്വയം
സുരാസുരർകളാൽ വന്ദ്യം
സരസം കുമ്പിടു ഞാൻ
സരസീരുഹസങ്കാശം.
31. നഗണത്താൽ ചപലയാ–
േമാജത്തിൽ യഗണസ്ഥാേന.

15

വ വൃത്തിെന്റ വിഷമപാദങ്ങളിൽ യഗണത്തിനു പകരം നഗണം െചയ്താൽ അതു് ‘ചപ
ലാവ ം’; സമപാദങ്ങളിൽ നാലിൽപരം യഗണംതെന്ന.
ഉദാ:
സരസ്വത്യാഃ പദയുഗം
സുരാസുരർകളാൽ വന്ദ്യം
സരസം ഞാൻ പണിയുെവൻ
സരസീരുഹസങ്കാശം.
32. നാലിൽ പിൻ ഭം ഭാദ്വിപുലാ.4
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നാലാമക്ഷരം കഴി
ള്ള ഗണം ഭഗണമായാൽ ‘ഭവിപുലാ’; ഈ ലക്ഷണം നലു പാദ
ത്തിലും ഒ േപാെല െചയ്യണെമ ം, വിഷമപാദങ്ങളിൽ മാ ം മതി, സമപാദങ്ങളിൽ
ആ സ്ഥാന ് വ ലക്ഷണ കാരം യഗണംതെന്ന എ ം പക്ഷേഭദമു ്. ര പക്ഷ
ത്തിലും ഉദാഹരണം ഊഹി െകാൾക.
33. നാലിൽ പിൻ നം നവിപുലാ.
17
34. രമതത്തിൽ മട്ടിേത താൻ.

18

നാലാമക്ഷരം കഴി
് നഗണമായാൽ ‘നവിപുലാ’; രഗണമായാൽ ‘രവിപുലാ’; മഗണ
മായാൽ ‘മവിപുലാ’; തഗണമായാൽ ‘തവിപുലാ’. ജഗണവും യഗണവും വരുന്നതിനു് േപ
രുകൾ പറഞ്ഞി
്. അതുെകാ ് ഈ സ്ഥാനത്തിൽ സഗണം മാ േമ വരാെതയു .
എന്നാൽ കവികൾ ഈ വിപുലകെള എല്ലാം കലർത്തിയാണ് േയാഗിക്കാറുള്ളതു് എ
പറയു .
4

ഭാത് = ‘ഭ’ കഴിഞ്ഞ്. ‘ഭ’ കഴി

വിപുല = (ഭവിപുല)

18
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35. ഓജങ്ങളിൽ തരംേപാെല
വിപുലാലക്ഷണങ്ങളും
േചർ
പത്ഥ്യാവ വൃത്തം
േയാഗി
സൂരികൾ.
ഇങ്ങെന വ ം, പത്ഥ്യാവ ം, വിപുലകൾ ഇെതല്ലാം കലർ
ത്തിനുള്ള േപർ െചാ
:
36. ആനു ഭമനു പ്പ്
പദ്യം േ ാകവുമിങ്ങെന
ഈ വൃത്തത്തിനു പല േപർ
െചാ മാറു പണ്ഡിതർ.

കരണം

19
േയാഗി

ന്ന വൃത്ത

20

ഇങ്ങെന കലർ ള്ള വൃത്തത്തിനു് ആനു ഭം, അനു പ്പ്, പദ്യം, േ ാകം എ ് ഈ
േപരുകൾ എല്ലാം ഇച്ഛേപാെല പറയാറു ്. ഇനി ഇങ്ങെനയുള്ള അനു
വൃത്തത്തിനു്
കവിസ ദായ കാരം സിദ്ധിച്ചി ള്ള ലക്ഷണെത്ത സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി രണ്ടാമതും
എടു
പറയു .
37. ഏതുമാവാമാദ്യവർണ്ണം; നസങ്ങളതിന റം
എല്ലാപ്പാദത്തിലും വർജ്ജ്യം; പിെന്ന നാലിെന്റ േശഷമായ്,
സമത്തിൽ ജഗണം േവണം; ജസേമാജത്തിൽ വർജ്ജ്യമാം
ഇതാണാനു ഭത്തിെന്റ ലക്ഷണം കവിസമ്മതം.
സമത്തിലാദ്യപരമായ് േരഫവും പതിവില്ല േകൾ
േനാേക്കണ്ടതിഹ സർവ്വ േകൾവി െള്ളാരു ഭംഗിതാൻ.5

21

22

ആദ്യക്ഷരം ഗുരുേവാ ലഘുേവാ ആവാം; പിന്നെത്ത മൂന്നക്ഷരം നഗണേമാ സഗണേമാ
അരുതു്, േശഷേമെതങ്കിലും ഗണമാവാം. ഇ യും ഭാഗം എല്ലാ പാദങ്ങളിലും തുല്യം. ഇനി
സമപാദങ്ങളിൽ നാലാമക്ഷരത്തിനു േമൽ മൂന്നക്ഷരം ജഗണമായിരിക്കണം; വിഷമപാ
ദങ്ങളിൽ ആ സ്ഥാന ് ജഗണവും സഗണവും മാ മരുതു്, മേറ്റെതങ്കിലും ഗണമാവാം.
സമപാദങ്ങളിൽ ഒന്നാമക്ഷരം കഴിഞ്ഞാൽ നസഗണങ്ങൾ മാ മല്ല, രഗണവും വർജ്ജി
േക്കണ്ടതുതെന്ന. അന്ത്യാക്ഷരം മന േപാെല ആകാം. ഇതാണു് അനു പ്പിെന്റ ലക്ഷ
ണം. ഇെതല്ലാം േകൾവി ള്ള ഭംഗിെയ മാണമാക്കി കവികൾ െചയ്തി ള്ള ഏർപ്പാടാ
ണു്. അതിനാൽ ഈ ലക്ഷണേത്തയും ഭംഗിേനാക്കി േവണം േയാഗിപ്പാൻ. അതിനാൽ
ഈ ലക്ഷണെത്തത്തെന്ന പട്ടികയാക്കി താെഴ കാണി
:
5

ചുരുക്കത്തിൽ, വ
ള്ള അനു പ്പ്.

–വിപുലാകുടുംബാംഗങ്ങളുെട ഒരു സമഞ്ജസേമ്മളനമാണ്, ആനു ഭം എ

കൂടി േപരു
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എതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ:
1. ഗ

b
b രa b
െവc ള്ളംജടാ

b മb b

ഗ

b

c േന്തബി ാc ണം

ഗ
b
a ജb a
a ജb a ഗb
െവ/ ള്ളിമാമ / ലവി
/ ഹം
ഗ
b
െവ/

bരa b

a യb b ലa
/ ർന്നഗൗരീ / ശ-

രമ

ഗ
b a bജ a a bജ a ഗb
മു / ള്ളിലൻെപാ/ ടുചിന്ത / േയ
2.

ഗ
b b രa b b മb b ഗb
ഇ / െച്ചാന്നെതാ/െക്കെച്ചയ്തി/ ം
ഗ
b b തb
േ ാ/ ഹി

a

a bജ a ഗb
/ മഹാസു /രൻ

ല
a b മb b a യb b ഗb
ഇ / ണക്കംദു / ഷ്ടരിൽപ / റ്റാ
ല
a b bമ b
a bജ a ഗb
പി /ണ ംതാൻ/ ഫലെപ്പ / ടും

– ബാല േബാധനം
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3. ല

a a bയ b aനa a ഗb
അ/തിനാൽനി/ ങ്ങളുമ /യാ
ല
a b ഭa a
a bജ a ഗb
ല / വൻമന / മിള
/വിൻ
ല
a b bമ b
അ/ യ ാന്ത /

a യb b

ഗ
b
ഭാവ /ത്താൽ

ഗ
b a bജ a a ജb a ഗb
കാ/ രിരുമ്പി /െനെയന്ന/േപാൽ.
ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾെകാ ം ലക്ഷണം െകാ ം “സർവ
േബാധ കാരമുള്ള നിയമം
ലമാെണ െതളിയു .6

– കു. സം.
ലഘുപഞ്ചമം” എന്ന്

ത

ബൃഹതി (9)
38. െചാല്ലാം മം ന യ രമണീയം.

1

ഉദാ:
കുേന്ദ ദ തി രമണീയം
കന്ദം മൂ ലകിതിെനല്ലാം
ചിത്തിൻവിെത്താരു പരതത്ത്വം
ചീത്തത്തിൽ െതളിവരുേളണം

– സ്വ.

39. േകൾ മണിമധ്യം ഭം മസവും.

2

ഉദാ:
നിർമ്മലശുദ്ധം സ്ഫാടികമാം
നന്മണിമധ്യത്തിെനതിരാം
വർണ്ണഗുണത്താൽ വർണ്ണ്യമതാം
വാണിയുടംഗം ൈകെതാഴുവിൻ.

6

– സ്വ.

40. രം നസം ഫലമുഖിയതാം.

3

41. നനമ ശിശുഭൃതാ വൃത്തം.

4

42. ഭ ികാ രനര േചരുകിൽ.

5

പഞ്ചമം ലഘു സർവ –സപ്തമം ദ്വിചതുർത്ഥേയാഃ
ഷഷ്ഠം ഗുരു വിജാനീയാദ് - ഏതച്േ ാകസ്യ ലക്ഷണം.
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പങ്ക്തി (10)

43. സുമുഖീ സസജെത്താേട ഗുരു.7

1

ഉദാ:
സരസീരുഹമക്ഷമാലികാ
സരസം വരപുസ്തകം ശൂകം
കരപത്മപുടത്തിേലന്തീടും
വരദാ സുമുഖീ ജയിക്കണം.

– സ്വ.

44. ഭം മസഗം േകൾ ചമ്പകമാലാ.
ഇതി

് ‘രുക്മവതി’ എ

ം േപരു

2

്.

ഉദാ:
ചമ്പകമാലാ ചുംബികപാലാ
ച സുഭാലാ ചാരുകേപാലാ
ഭാസുര െചേമ്മ ഭാരതി നെമ്മ
കാത്തരുേളണം കീർത്തി തരണം.

– സ്വ.

45. മത്താവൃത്തം മഭസഗ േചർന്നാൽ .

3

ഉദാ:
മാതംഗീ നന്മധുമദമത്താ
മാതംഗത്തിൻ മദഗതിേയാേട
മത്യാെമ ം മമ വിലേസണം
മിത്ഥ്യാേബാധം സകലമകറ്റാൻ.

7

– സ്വ.

46. വൃത്തം ശുദ്ധവിരാൾ മസം ജഗം.

4

47. രം ജരം മയൂരസാരിണീ ഗം.

5

48. നരജഗങ്ങളാൽ മേനാരമാ.

6

49. സാരവതിക്കിഹ ഭം ഭഭഗം.

7

50. െചാല്ലാം സുഷമാ തം യം ഭ ഗുരൂ.

8

ഈ സുമുഖിയാണ് വിേയാഗിനിയിെല ഓജപാദവൃത്തം.
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തൃ പ്പ് (11)
51. േകളി വ

തതം ജഗം ഗം.

1

ഉദാ:
ഭക്ത ിയത്താൽ ഭഗവാനുമങ്ങസ്സൽക്കാരേമൽക്കാനുടെന തുനിഞ്ഞാൻ;
െകാേ ാടു മുപ്പാരുമയക്കിെയന്ന
നൽബ്ബാണമദ്ദർപ്പകനും െതാടുത്താൻ.
52. ഉേപ വ

–കു. സം.

ജതം ജഗം ഗം.8

2

ഉദാ:
ചുവ ച ക്കലേപാൽ വള
ം
വിളങ്ങി പൂെമാ ടെന പിലാശിൽ;
വനാന്തലക്ഷ്മി നഖക്ഷതങ്ങൾ
വസന്തേയാഗത്തിലുദിച്ചേപാെല.
53. അേ
കലർ

– കു. സം.

വ ാം ിയുേപ വ
വന്നാലുപജാതിയാകും.9

3

കവികൾ ഇ വ േയയും ഉേപ വ േയയും കൂട്ടിക്കലർത്തി
ര ം കലർന്ന വൃത്തത്തിനു് ഉപജാതി എ േപർ.

േയാഗി

. അങ്ങെന

ഉദാ:
ഭൃംഗാഞ്ജനച്ചാർെത്താടു േചർ
മുഖത്തിേലാമൽത്തിലകം മധു
8
9

ചാർത്തീ
ീ;

ഇ വ യ്ക്ക് പാദാദിവർണ്ണം ഗുരു—ഉേപ വ
ലഘു; ഈ വൃത്തങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇ മാ മാണു േഭദം.
അ , ഇ വ , അം ീ എ ് ഥമപാദത്തിൽ പദേച്ഛദം. (അം ി = പാദം).
ഇേ ാേപ വ കളുെട കലർ

പതിന്നാലുവിധത്തിൽ വരും.

‘പാേദന പാദ ിതേയന ചാഷ്ടാവർദ്ധാർദ്ധേയാേഗന ഷേഡവ േഭദാഃ’
(ഒരു പാദം ഇ വ യായി 4; ഒരു പാദം ഉേപ വ യായി 4; ര
ഉേപ വ യായി 3.)

പാദം ഇ വ യായി 3; ര

പാദം

ഈ പതിന്നാലുതരം ഉപജാതി ം കീർത്തി, വാണി, മാല, ശാല—ഇങ്ങെന േത്യകം േപരുകളുമു ്.
ഭ , ഹംസി എന്നിവ ് അർദ്ധസമവൃത്ത കരണത്തിൽ ആഖ്യാനകി, വിപരീതാഖ്യാനകി എ
വി
േശഷാൽ േപരുകളും. ഇതിൽ ആഖ്യാനകി എ ം േപരുള്ള ‘ഭ ’ എന്ന ഉപാജാതിയാണു് ഉദാഹൃത
മായ‘ഭൃംഗാഞ്ജനച്ചാർെത്താടു …’ എന്ന പദ്യത്തിൽ കാണുന്നതു്.
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േചെലാത്ത െചഞ്ചായമൂഴി
െമെല്ല
മിനുക്കിനാൾ മാന്തളിരാകുേമാഷ്ഠം.

– കു. സം.

54. മ ള്ള വൃത്തങ്ങളൂമി കാരേമ
കലർ വന്നാലുപജാതിതെന്നയാം.
ഇ വേ ാേപ വ കെളേപ്പാെല മ ചില വൃത്തങ്ങേളയും കലർത്താറു ്; അതി
നും ഉപജാതി എ തെന്ന േപർ. ലക്ഷണേ ാകത്തിൽ ഇ വംശാ-വംശസ്ഥവൃത്തങ്ങ
െള കലർത്തി േയാഗിച്ചിരി
. ഒേര ഛന്ദസ്സിൽ സ്വ േഭദം മാ മുള്ള വൃത്തങ്ങെള
അല്ലാെത ഇങ്ങെന കലർത്തി ഉപജാതിയാക്കി േയാഗിക്കാറില്ല.10
55. രം നരം ലഗുരുവും രേഥാദ്ധതാ.
4
ഉദാ:
യാദവർ കുരുപാണ്ഡവാദിയിൽ
േഭദെമ നിരുപി േനാ കിൽ
േമാദേമാടിവിെടയാരു മുൻപിൽ വ–
ന്നാദരി മവേരാടു േചരണം.
56. സ്വാഗത

രനഭം ഗുരു ര

–ഭഗവ തു്.

ം.

5

ഉദാ:
കാമപാലപശുപാലസേമതൻ
താമേസന രഹിതം പുരി പുക്കാൻ
കാമിനീജനകടാക്ഷമതാകും
ദാമ ഷിതമേനാഹരരൂപൻ.
10

– കൃ. ച.

ഈ സംഗതിയിൽ
ാക്തനപണ്ഡിതന്മാർ തെന്ന പക്ഷാന്തരമു ്. സമാക്ഷരപാദ(ഒേര ഛന്ദസ്സി
െല)വൃത്തങ്ങൾ മാ മല്ല വിഷമാക്ഷരപാദ(ഭിന്നച്ഛന്ദസ്സിെല)വൃത്തങ്ങൾ കലർ ം ഉപജാതി വരുെമ
കാണു . അത്തരത്തിനുള്ള പല ഉദാഹരണങ്ങളും വൃത്തരത്നാകരത്തിലു ്. (മലയാളത്തിലും ൈവശികത
ം, ചേ ാത്സവം മുതലായവയിൽ ഇത്തരം ഉപജാതി കാണാം.)
ഇ വേ ാേപ വ കളിൽ ഒ ം ഇ വംശാവംശസ്ഥങ്ങളിൽ ഒ മായുള്ള മി ണത്തിനു് ഒരു ന്യാ
യം പറയാം—ഛേന്ദാഭിന്നതയുെണ്ടങ്കിലും അത്യന്തം അടുപ്പമുള്ളവയാണേല്ലാ എ ്. എന്നാൽ അ
്
അടുപ്പമില്ലാത്ത ഇ വ ാവസന്തതിലകങ്ങൾ കലർന്ന ഉപജാതിയും വൃത്തരത്നാകരത്തിൽ ഉദാഹരിക്കെപ്പ
ട്ടിരി
.
രണ്ടിേലെറ വൃത്തങ്ങളുെട മി ണവും ഉപജാതിയാകുംേപാലും. ഇ വംശ, വംശസ്ഥം, ഉേപ വ എന്നീ
മൂ വൃത്തങ്ങളുെട മി ണം ഭാഗവതത്തിൽനി ം, ഇവേയാെടാപ്പം ഇ വ യും കൂട്ടി നാലുവൃത്തങ്ങളുെട
മി ണം േബാധചേ ാദയത്തിൽ നി ം ഉദ്ധരിച്ചി
് വൃത്തരത്നാകരത്തിൽ.
ര വൃത്തങ്ങളുെട കലർപ്പ് ഓജയുഗ്മപാദ മത്തിലാകുേമ്പാൾ ആ ഉപജാതി അർദ്ധസമവൃത്തവകുപ്പിൽ ഉൾ
െപ്പടുെമന്നതു സ്മർത്തവ്യം (ആഖ്യാനകീവൃത്തങ്ങൾ േനാ ക) മറി പറഞ്ഞാൽ, അർദ്ധസമവൃത്തങ്ങെളല്ലാം
ഉപജാതിയാണു്.
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57. നാേലഴായ് മം ശാലിനീ തം ത ഗം ഗം.

കരണം

6

മതത ഗഗ ശാലിനി. അതിെന യതി േവണ്ടി നാലും ഏഴും ആയി മുറിക്കണം; നാലാമ
ക്ഷരത്തിൽ പദം നില്ക്കണം. പാദാവസാനത്തിൽ പദം മുറിയുന്നതു് എല്ലാ േ ാകത്തിനും
േവണ്ടതുതെന്ന. യതിയുെട കാര്യം ഇതുേപാെല േമൽപ്പറയുന്ന വൃത്തങ്ങളിലും ഊഹി
െകാള്ളണം.
ഉദാ:
ത്യാദിഷ്ടാം കാമമക്കണ്വപു ീം
മത്യാേമാർ ന്നീല ഞാൻ േവട്ടതായി
അത്യന്താർത്തി സ്തമാം കി ചിത്തം
സത്യം താേന ത്യയിപ്പിച്ചിടുേന്നാ.
58. വാേതാർമ്മി

ം മഭതം ഗം ഗ നാലിൽ.

– ഭാ. ശാ.
7

ഇതിനും ശാലിനി ് എന്നേപാെല നാലിലും ഒടുവിലും യതി.
59. മൂ ഭ ര ഗ േദാധകവൃത്തം.

8

ഭ ഭ ഭ ഗ ഗ േദാധകവൃത്തം.
60. മഭ്നാ ലം ഗം മരവിലസിതം.

9

മഭനലഗ ‘ മരവിലസിതം’.
61. മൗക്തികമാലാ ഭതനഗഗങ്ങൾ.

10

ഇതിനു് ‘ ീ’ എ ം േപരു ്.
62. ഉപചി മതാം സസസം ലഗം.

11

63. ജതം തഗം ഗം വരും േകരളി

്.

64. നജജലഗം വരുകിൽ സുമുഖീ.

12

12
13

65. നയഭഗഗം േകൾ മൗക്തികപങ്ക്തി.

14

66. േശ്യനികാഖ്യമാം രജം രലം ഗുരു.

15

67. നരരലം ഗവും സമ്മതാഭിധം.
11

11

12

43 ആം വൃത്തവും സുമുഖി തെന്ന.
ഭാഗവതത്തിെല സിദ്ധമായ ‘േഗാപീകാഗീത’ ഈ വൃത്തത്തിലാണു്.
‘ജയതി േതഽധികം ജന്മനാ ജഃ
യത ഇന്ദിരാ ശശ്വദ ഹി
ദയിത ദൃശ്യതാം ദി , താവകാഃ
ത്വയി ധൃതാസവസ്ത്വാം വിചിന്വേത.’

16

25

വൃത്തമഞ്ജരി

68. കുമാരി

േവണം യയംയം ലഗം.13

69. തം ജം ജഗഗങ്ങളുപസ്ഥിതാഖ്യം.
70. നന ഭ ഗുരുയുഗെത്താടു പൃഥ്വീ.

17
18

14

19

71. തന ത ഗുരുയുഗം ചി വൃത്താ.

20

72. നയുഗസഗുരുയുഗളം വൃത്താ.

21

73. നഗണയുഗരലം ഗ ഭ കാ.

15

22

74. ഉപസ്ഥിതമതാം ജം സം തഗം ഗം.
75. ഭം ഭഭഗം ഗുരു ചാരണഗീതം.
76. നനന ലഘു ഗുരു രമണമാം

16

17

23
24

18

25

19

26

77. നനഭ ഗുരുയുഗം ശുഭജാതം.

78. ഭം സനലഗ േചർന്നതു ഗുരുവാം.

27

79. സസനം ലഗവും ധരണിയതാം.

28

80. നജന ഗഗം ജലധരനീലം.

29
20

81. സജനം ലഗങ്ങൾ ശുഭചരിതം.

30

13

147-ാം വൃത്തവും കുമാരി.
185-ാം വൃത്തത്തിനും പൃത്ഥി എ േപരു്.
15 ഇതിനു സുഭ ിക എ ം ച ിക എ ം നാമാന്തരങ്ങൾ ഉ
്.
16 69 - ഉപസ്ഥിത; 74 - ഉപസ്ഥിതം.
17 59-ാം വൃത്തമായ േദാധകവും ഈ ചാരണഗീതവും ഒേര (ലക്ഷണമുള്ള) വൃത്തംതെന്ന. ഗണസംജ്ഞ വിധി
ന്ന സിദ്ധമായ ഒരു പദ്യം സം തത്തിലുള്ളതു് ഈ വൃത്തത്തിലാണു്.
14

‘മ ിഗുരു ിലഘുശ്ച നകാേരാ
ഭാദിഗുരുഃ പുനരാദിലഘുർയഃ
േജാ ഗുരുമദ്ധ്യഗേതാ രല മദ്ധ്യേസ്സാഽന്തഗുരുഃ കഥിേതാഽന്തലഘുസ്തഃ’
(ഒരു ഗണത്തിൽ മൂ ം ഗുരുവായാൽ മഗണം; മൂ ം ലഘുവായാൽ നഗണം; ആദിഗുരു ഭഗണം; ആദിലഘു
യഗണം; മദ്ധ്യഗുരു ജഗണം; മദ്ധ്യലഘു രഗണം; അന്തഗുരു സഗണം; അന്തലഘു തഗണം — എ ് അർത്ഥ
േയാജന.)
18 133, 204, ഈ വൃത്തങ്ങൾ ം രമണം എ തെന്ന േപരു്.
19 70-ാം വൃത്തമായ പൃത്ഥിയും ഈ ശുഭജാതവും ഒേര (ലക്ഷണമുള്ള) വൃത്തമാണു്.
20 ഈ
ി പ്ഛന്ദസ്സിൽ ൈവതിക എെന്നാരു വൃത്തംകൂടി വൃത്തരത്നാകരത്തിൽ കാണു
്. അതിെന്റ
ലക്ഷണം :
‘ൈവതികാ രജൗ രലൗ ഗുരുർയദാ.’
പഞ്ചചാമരത്തിെല ലഗംലഗം

മത്തിനു േനേര വിപരീതമായി ഗുരു-ലഘു ഗുരു-ലഘു എന്ന

മത്തിൽ പതി

26
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കരണം

ജഗതി (12)
82. ജതങ്ങൾ വംശസ്ഥമതാം ജരങ്ങളും

1

ഉദാ:
തിരി േനാട്ടം മയി സ ഖസ്ഥിേത
ചിരി േവേറ ചില കാരണങ്ങളാൽ
സ്മരി മര്യാദ മേനാജെന ടീകരി മില്ല മറ മില്ലവൾ.

– ഭാ. ശാ.

83. േകളീ വംശാ തതജങ്ങൾ േരഫവും.21

2

ഉദാ:
മുൻേപാ േപാകു വപു േകവലം
പിൻേപാ പായു മന ചഞ്ചലം
വാതൂലേവഗം തി നീയമാനമാം
േകതൂെന്റ ചീനാംശുകെമന്നേപാലേവ.
വംശസ്ഥവും ഇ വംശയും കൂടി കലർന്ന ‘ഉപജാതി’

– ഭാ. ശാ.
് ’:

ഉദാ:
സൽക്കാരേമകാനയി! പാന്ഥ!േകൾെക്കേടാ
തൽക്കാലമിങ്ങില്ല ഗൃഹാധിനായകൻ
പേയാധരത്തിെന്റയുയർച്ച കാൺകയാലീയാധിെയങ്കിൽ പുലെരഗ്ഗമിച്ചിടാം.
84.

തവിളംബിതമാം നഭവും ഭരം.

– സ്വ.
3

ഉദാ:
ശമലമാർന്നിടുമീ വിഷയങ്ങളിൽ
മമകന്നിനി നിൻകൃപെകാ ഞാൻ
െനാന്നക്ഷരം വരുന്നതു് ൈവതിക. മലയാളത്തിെല,
രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ പാഹിമാം
രാമകൃഷ്ണ വാസുേദവ പത്മനാഭ പാഹിമാം
21

ഇമ്മട്ടിലുള്ള ശീലുകളിെല വൃത്തവുമായി ഒ േനാ ക.
ഇേ ാേപ വ കൾ പറഞ്ഞ ആ േഭദം മാ മാണു് ഇ വംശാ-വംശസ്ഥങ്ങൾ തമ്മിലും. വംശസ്ഥ
ത്തിെന്റ പാദാന്ത്യവർണ്ണം വിട്ടാൽ ഉേപ വ ; ഇ വംശയിൽ അങ്ങെന െചയ്താൽ ഇ വ .

27

വൃത്തമഞ്ജരി

ഹിമഗിരീ സുേത! ശുഭപൂർണ്ണനായമരണം മരണംവെരയും സുഖം.
85.

മിതാക്ഷര

സജ േചർ

– രവിവർമ്മാ
സസാ.

4

ഉദാ:
മിതാക്ഷരാർത്ഥ ഗുണനീരസമായ്
സ്വമിതി േചർ നുതിെയാെന്നാരു നാൾ
ഉരെചയ്തിടും നരനുമങ്ങരുളും
സുരേദശിേകാപമ സരസ്വതി! നീ.
86. സഗണം കില നാലിഹ േതാടകമാം.

5

ഉദാ:
െവളിവായ് ഹൃദയം തവ ക കേമ!
കളഭാഷിണിതന്നധരം നുകരാൻ,
കുതുകാൽ െകാതിപൂ കുതിപ്പതു നീയതിയായവേളാങ്ങിയടിച്ചിടേവ.

– സ്വ.

87. യകാരങ്ങൾ നാേലാ ഭുജംഗ യാതം.

6

ഉദാ:
നൃപാലൻ മയങ്ങീടുമാറുള്ള കള്ളപാലംബലീലാവിലാസങ്ങളാേല
കപാലം മറിക്കാമിനിക്കായവൻകൽ
കൃപാേലശെമന്തി ചി
ചിേത്ത.

– അതിേമാഹനാടകം.

88. ചതുർജ്ജഗണം കില മൗക്തികദാമ.

7

89. നാലു േരഫങ്ങളാൽ

8

ഗ്വിണീവൃത്തമാം.

90. മം രണ്ടേഞ്ചഴായ് ൈവശ്വേദവീ യ ര

ം.

9

മ മ യ യ ‘ൈവശ്വേദവി’; അഞ്ചിലും ഒടുവിലും യതി.
91. ആറാറിഹ തം യം തം യം മണിമാലാ.
92. നനരര മുറിയും

10

ഭേയ്ക്കഴിനാൽ.

ഇതിനു് ‘ മുദിതവദന’ എ ം ‘ഗൗരി’ എ ം േപരുകളു
93. നയ നയ വന്നാൽ കുസുമവിചി ാ.

11
്.
12

28

2. സമവൃത്ത

94. ജസങ്ങളിണയായ് ജേലാദ്ധതഗതീ.

കരണം

13

ജസ ജസ ‘ജേലാദ്ധതഗതി’ എന്ന വൃത്തം.
95. നനമയ പുടമതാേമഴുമ ം.

14

96. നഭജരങ്ങൾ വരികിൽ

15

ിയംവദാ.

97. തം ഭം ജരങ്ങൾ ലളിതാഖ്യവൃത്തമാം.

16

98. മം ഭം നാലിൽ ജലധരമാലാ സം മം.

17

99. ഇഹ നവമാലികാ നജഭയങ്ങൾ.
100. നജജര േകൾ യതിയഞ്ചിൽ മാനിനീ.

18
22

19

101. ജഭം ജരെത്താട്ട സുമംഗലാഭിധം.

20

ഇതിനുതെന്ന ‘പഞ്ചചാമര’െമ ം േപരു ്.
102. ലളിതപദം നജജം യഗണാഢ്യം.

21

ഇതിനു ‘താമരസ’െമ ം േപർ പറയും.
103. ച വർത്മ യതി നാലിൽ രനഭസം.

22

104. ഇഹ നന ഭര േചരുകിലുജ്ജ്വലാ.

23

105. അഞ്ചിൽ മുറിഞ്ഞാൽ ഭം മസസം ലലനാ.

24

106.

തപദം വരികിൽ നഭനയങ്ങൾ.

25

107.

തഗതി

നഭജങ്ങൾ യകാരം.

26

ഭസനയം വരുവതു കന്യാ.

27

108. അ

109. സയസം യവും േകാകരതാഖ്യവൃത്തം.

28

110. അഞ്ചിൽ മുറിഞ്ഞാൽ ഭതനസ സുഭഗാ.

29

111. നനമര ലളിതാഖ്യം േകൾ വൃത്തമാം.23

30

112. നനഭമ ഗണെമങ്കിലേതാ ജ്വാലാ.

31

113. ഉജ്ജ്വലമാം ഭഭനയ ഗണെമങ്കിൽ.

32

114. വൃത്തമിഹ ഭസം ജസം സുദതിയാം.

33

115. നജനസ േചരുകിലതിരുചിരം.
22 ഇതിനു

24

വൃത്തരത്നാകരത്തിൽ ‘മാലതി’ എന്നാണു േപരു കാണുന്നതു്.
111—ലളിതം; 265—നും ലളിതം എ തെന്ന േപരു്.
24 245-ം അതിരുചിരം തെന്ന . എന്നാൽ 119 അതിരുചിര.
23 97—ലളിത;

34

29

വൃത്തമഞ്ജരി

116. നരനരം വരുന്നതു സുഖാവഹം.25

35

അതിജഗതി (13)
117.

ിച്ഛിന്നം മനജരഗം

്.26

ഹർഷിണി

1

ഉദാ:
വീഴുേമ്പാൾ ഭൂവി നഖകാന്തിയാൽ െവളു ം
വാഴുേമ്പാൾ ദിവി മിഴിേശാഭയാൽ കറു ം
ഉ േമ്പാൾ കരതലലകാന്തിയാൽ ചുവ ം
പെന്താെന്നങ്കിലുമിതു മൂ േപാെല േതാ ം.
118. സജസം കഴി

ജഗ മ

– സ്വ.

ഭാഷിണീ.

2

ഉദാ: മലയാളികൾ രസേമറ്റേമശുവാൻ
മലയാളഭാഷയതിലുള്ള നാടകം
മലയാെത നീ പറക നല്ലെതാ െപാൻമലയാെയതിർത്തമുലയായ നായിേക!

–

. ചാ.

119. ചതുര്യതിർഹ്യതിരുചിരാ ജഭസ്ജഗം.

3

നാലിൽ യതിേയാേട ജഭസജഗങ്ങൾ വന്നാൽ അതിരുചിരാ. ഉദാ:
സരസ്വതി സ്വതിരുചിരാംഗി ഭാസുേര
സുരാസുര വരകിരീടേകാടിയിൽ
ചരി മച്ചരണസേരാജെമെപ്പാഴും
സ്മരി മിച്ചപലനു േബാധേമകണം.

25 ഈ

– സ്വ.

120. നനതത ഗുരുേവാേടഴിൽ നിന്നാൽ ക്ഷമാ.

4

121. നാലാൽ ഛിന്നം മത്യസഗം മത്തമയൂരം.

5

വൃത്തിനു് സമ്മതാവൃത്തവുമായുള്ള (67) ഉറ്റബന്ധം

ദ്ധി

ക. ന െട തുള്ളൽ

തികളിൽ,

‘െചറിയ പർപ്പടം വലിയ പർപ്പടം
കുറിയ േചാറുമക്കറിയുമ തം’
ഇങ്ങെന പല ശീലുകൾ ഈ സുഖാവഹവൃത്തമട്ടിൽ കാണാം. സമ്മതാവൃത്തമട്ടിലുമു

് ചില ശീലുകൾ:

‘കള്ളെനങ്കിലും കാടെനങ്കിലും
മുള്ളെനങ്കിലും മൂഢെനങ്കിലും.’
ഇവ ര

26 മൂന്നാം

ം കലർന്നമട്ടിലും ചില ശീലുകളു
അക്ഷരത്തിൽ യതി േവണം.

്. സമ്മത, സുഖാവഹം—രണ്ടിനും ആറാമക്ഷരത്തിൽ യതി.

30

2. സമവൃത്ത

നാലിൽ യതിേയാേട മതയസഗങ്ങെളന്നർത്ഥം.
122. യമം രം രം ഗം േകൾ ചഞ്ചരീകാവലി

്.

123. ന സ ര ര ഗ േകൾ ച േലഖാഖ്യമാറാൽ.
124. ന ന ത ത ഗുരു വിദ

കരണം

6
27

7

േകളാറിനാൽ.

8

125. ന ത ത തം ഗം വരുെന്നങ്കിലാമുർവ്വശീ.

9

126. സരസാഖ്യമ

സജസം സഗവും േകൾ.

10

127. ജതം സജഗം വരികിൽ മത്തകാശിനീ.

11

28

12

129. ധരാനന്ദിനീ യജസസം ഗുരുേവാേട.

13

130. ന ന ന ന ഗുരുെവാടുമഘഹരണം.

14

131. ന ന ന യ ഗുരുെവാടു നവതാരുണ്യം.

15

132. ന ജ നസഗം കില ലളിതശരീരം.

16

133. ന ന ഭ ഭ ഗുരു േചരുകിേലാ രമണം.

17

134. ഭം സനന ഗുരുക്കളിഹ രജനിയാം.

18

135. സനജം നഗമിഹ ദൂഷണഹരണം.

19

136. വസുധാവൃത്തമിഹ സഭനജം ലഘു.

20

137. അവനി

21

128. നജസജഗം വരികിേലാ

ഭ കം.

വരും സസനജലം കില.

138. ന ന തന ഗുരുവും മംഗളഫലകം.

22

ശക്വരി (14)
139. െചാല്ലാം വസന്തതിലകം തഭജം ജഗം ഗം.

1

ഈ വൃത്തിനു് ‘സിംേഹാന്നത’, ‘ഉദ്ധർഷിണി’, ‘സിംേഹാദ്ധതാ’, ‘വസന്തതിലകാ’ എ
പലവിധം േപരുകളു ്. ഉദാ:
ക്ഷി
സാദി ഭഗവാൻ ഗണനായേകാ േമ
വിഘ്നങ്ങൾ തീർ
വിളയാടുക സർവ്വകാലം
സർവ്വ കാരിണി സരസ്വതിേദവി വെന്നൻനാവിൽ കളിക്ക കുമുേദഷു നിലാവുേപാേല.
27 162-ം

ച േലഖ.
ഇേത േപരു തെന്ന.

28 160-നും

– കീർത്ത.

31

വൃത്തമഞ്ജരി

140. ഇ വദന

ഭജസം ന ഗുരു ര

ം.

2

ഉദാ:
െവണ്മതികലാഭരണനംബിക ഗേണശൻ
നിർമ്മലഗുണാ കമല വി ഗവാനും
നാ ഖനുമാദി കവിമാതു ഗുരുഭൂതർ
നന്മകൾ വരു ക നമു ഹരിരാമ!
141. നജഭജലങ്ങളും ഗുരുവതും

– ഇ. വൃത്തം

മദാ.

3

142. നര നരങ്ങളും ലഗമതും സുേകസരം.

4

143. അഞ്ചിൽ തട്ടം മം തനസഗഗമസംബാധാ.

5

29

144. നനരസലഗേകൾ നടുക്ക പരാജിതാ.

6

145. മം സംമം ഭഗഗം േചർേന്നേഴെഴങ്കിലേലാല.

7

146. നനഭന ലഗവും

ഹരണതിലകം.

8

147. നജഭജ ഗംഗെമട്ടിലറുകിൽ കുമാരീ.

9

148. യതിയഞ്ചിലായ് സജസയങ്ങൾ പത്ഥ്യാ ലഗം.
ഇതിനുതെന്ന ‘മഞ്ജരീ’ എ ം േപർ.
149. േചർന്നാൽ തയ സംഭം ഗഗവൃത്തം മദനാർത്താ.30

10
11

150. ഭം ന ന ന ലഘു ഗുരു ഗിരിശിഖരമാം.

12

151. നജന സേരാരുഹമിഹ സലലെത്താടു.

13

152. ന ന ഭ സ കമലാകരമിഹ ലം ലഘു.

14

153. കരുണാകരമിഹ സ ന ന ന ലഘുഗം.

15

154. നജനനലം ഗുരുവുമിഹ വലജമാം.

16

155. സനജം നലലവുമ

17

ഹി ശുഭഗതി.

അതിശക്വരി (15)
156. നനമയയുഗെമട്ടിൽത്തട്ടണം മാലിനി

്.

1

‘നനമയ മാലിനി’; എട്ടിൽ യതി.
29 നടു

് = മേദ്ധ്യ, ഏഴാമക്ഷരത്തിൽ, യതി.
വൃത്തത്തിനു് ഭാഷാകവിതയിൽ നല്ല ചാരം സിദ്ധിച്ചി ണ്ട്. ‘ഇരുപത്തിനാലുവൃത്ത’ത്തിെല വൃത്തങ്ങൾ
വിവരി ന്നിടം (ഭാഷാവൃത്ത കരണത്തിൽ) േനാ ക.

30 ഈ

32

2. സമവൃത്ത

കരണം

ഉദാ:
ഇതിെലഴുതിയിരി ം മാമേക നാമേധേയ
തിദിനെമാരു വർണ്ണംവീതമാെയണ്ണണം നീ;
അതിനുടയ സമാപ്താവസ്മദീയാവേരാധം
മതിമുഖി! ദയിേത! ത്വാം േനതുമാെള മ ്.
157. നനതഭരമെതട്ടാൽ മുറി

– ഭാ. ശാ.

പമാലിനീ.

2

31

3

158. നഗണയുഗളയുഗെമാടു സ ശശികലാ.

നാലു നഗണവും ഒരു സഗണവും എന്നർത്ഥം; അതായതു് പതിന്നാലു ലഘുവും ഒടുവിൽ
ഒരു ഗുരുവും.
159. മം താന ം േചർന്നീടെന്നങ്കിൽ കാമ ീഡാവൃത്തം.
4
160. നജഭജരങ്ങളാൽ വരുമിഹ

ഭ കം.

5

161. യതിയഞ്ചിലായ് സജന നയഗണമേതലാ.

6

162. ഏെഴട്ടായി വന്നാൽ മർമ്മം യയം ച േലഖാ.

7

ഏഴിൽ യതി; മരമയയഗണങ്ങൾ
163. േരഫമെഞ്ചാ േചർെന്നങ്കിേലാ ച േരഖാഖ്യമാം.

8

164. യതിയഞ്ചിലായ് സജനനസമിഹ ദളമാം.

9

165. നയനയമം േചരുകിലതു വൃത്തം സംസാരം.

10

166. കൂടിേച്ചർന്നാൽ മഭസഭസം േകൾ സകലകലം.

11

167. െചാല്ലാം വൃത്തം സാരസകലികാ മതനഭസം.

12

168. സതനം തംയം മരതകനീലാഭിധവൃത്തം.

13

അഷ്ടി (16)
169. ജരം ജരം ജഗം നിര പഞ്ചചാമരം വരും.
[അെല്ലങ്കിൽ]
ലഗം ലഗം നിര പ മാറു പഞ്ചചാമരം.
ഉദാ:
ഗേജാപരിസ്ഥനായ് ഞളിഞ്ഞണഞ്ഞ നീയതി യും
രേജാഗുണാന്ധനാകയാെല നീയുമാശു നി െട
31

247-ം ശശികല.

1

33
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ജാദിയും ജരാതുരാന്ധരായി വന്നിടെട്ട സദ്ദ്വിജാഢ്യനാെയാേരഷ ഞാനുരച്ചിടും വചസ്സിനാൽ.
170. അ

– പി. വീ. ഉ.

ഭകാരമിഹാശ്വഗതിെക്കാടുവിൽ ഗുരുവും.32

2

ഉദാ:
പദ്മജ വല്ലഭ ത െട തൃപ്പദയുഗ്മമതാമുന്മിഷദംബുരുഹത്തിലമർന്ന രേജാവിസരം
എന്മനമാകിന ദർപ്പണെമെപ്പാഴുതും കഴുകിക്കന്മഷെമന്നിെയ നിർമ്മലമാക്കി വിളക്കിടണം.
171. ൈശലശിഖ

– സ്വ.

േകൾ ഭരനഭം ഭഗണം ഗുരുവും.

3

ഉദാ:
തoപസപു ിതൻപരിണയസ്മരണാപഹമാം
താമസൈവകൃേതന മമ മാനസമുജ്ഝിതമായ്
താപസമർപ്പണത്തിനു തുനിഞ്ഞ മേനാഭവനാൽ
ചാപമതിങ്കൽ മാങ്കണയുമാശു നിേവശിതമായ്.
172. ഛാന്ദസീവൃത്തമാം േരഫമഞ്ചി

– ഭാ. ശാ.

േമേലകകം ഗം.

4

ഉദാ:
ശാലയിൽ ചൂഴേവ ക
പ്തധിഷ്ണ്യാസ്സമിദ്ഭീസ്സമിദ്ധാ
ഌ
നാലു ഭാേഗഷു സംസ്തീർണ്ണദർഭാ വിതാനാഗ്നേയാഽമീ
ചാലേവ ഹവ്യഗൈന്ധരപഘ്നന്ത ഏനസ്സമസ്തം
പാലനം െച െകാള്ളെട്ടെയൻ നന്ദനാം സർവ്വകാലം.

– ഭാ. ശാ.

173. വന്നിടുകിൽ ഭരം നരനഗങ്ങൾ ധീരലളിതാ.

5

174. നജഭജരങ്ങേളാടു ഗുരു വാണിനീതി വൃത്തം.

6

ഈ വാണിനി ് ‘ഭാരതി’ എ ം േപർ പറയും.
175. നനനനന ഗുരു വരുവതു പരിമളമാം.

7

176. ഉണ്ടാം വൃത്തം മഭന ജനഗവും രുചിരതരം.

8

177. നന തന മഗവും സാരസനയനാഖ്യം വൃത്തം.

9

178. നയനയസം ഗം വരുവതു വൃത്തം രസരംഗം.

10

32 216-നും

േപരു് ഇതു തെന്ന.

34

2. സമവൃത്ത

കരണം

179. ഭം സസസഭഗങ്ങൾ കലർന്നിടുകിൽ പ ലതാ.

11

180. കമനീയമതാം സഗണങ്ങെളാരെഞ്ചാടുവിൽ ഗം.

12

181. അമലാഖ്യം സഭസഭസം പിെന്നാരു ഗുരുവും േകൾ.

13

182. നജയഭസം ഗുരുേവാടു േചർന്നതും ഗിരിസാരം.

14

183. തംതം തസം തം ഗമ ാതിമുദിതം േകൾ വൃത്തമാം.

15

അത്യഷ്ടി (17)
184. യതിക്കാറിൽ ത ം യമനസഭലം ഗം ശിഖരിണീ.

1

ഉദാ:
അതി രം ബാണം കുസുമതതിയിൽ െചങ്കനലുേപാൽ
പതിപ്പിച്ചീെടാല്ലാ പരിമൃദുലയാമി ഗതനൗ
നിതാന്തം നിസ്സാരം ബത! മൃഗമതിൻ ജീവെനവിെട?
കൃതാന്താ ൈദത്യാനാം, തവ ച കടുബാണങ്ങെളവിെട?

– ഭാ. ശാ.

185. സജം ജസയലങ്ങളും ഗുരുവുെമട്ടിനാൽ പൃത്ഥ്വിയാം.

2

ഉദാ:
ഭൂമി33 ക്കനിെവഴുന്ന നിൻകണവനി വന്നീടേവ
മ റവിെനാ േമയുപചരിച്ചതിെല്ലങ്കിലും
അമായമധുവൂർന്നിടും െമാഴികൾേപാലുേമാതാെത നീയിമ മിഴിെയന്നിേയ സഖി മിഴിച്ചിടുന്നെതെന്തേടാ?

– രസ. നി.

186. മന്ദാ ാന്താ മഭനതതഗം നാലുമാേറഴുമായ് ഗം.

3

ഉദാ:
പാലിക്കാനാനായ്ബ്ഭുവനമഖിലം ഭൂതേല ജാതനായിക്കാലി ട്ടം കലിതകുതുകം കാത്തകണ്ണ ഭക്ത്യാ
പീലിേക്കാെലാന്നടിമലരിൽ നീ കാ യായ് െവച്ചിേടണം
മൗലിെക്കട്ടിൽ തിരുകുമതിെനത്തീർച്ചയായ്ബ്ഭക്തദാസൻ.
187. നസമ ഹരിണിക്കാറും പ

ം മുറി

രസം ലഗം.

ആറിലും പത്തിലും ഒടുവിലും യതി; ആറു് നാലു് ഏഴു് എ
ഉദാ:
33 ഭൂമി

=

ീ;

ീേയാടു് (ഭാര്യേയാടു് ) കനിവുള്ള.

മുറിയണം.

– മ. സം.
4

35
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പരിഭവഭയാേദ്യനായുക്തം ഗൃഹീതമതായി നീെയാരുെപാഴുതിലും യന്മാഹാത്മ്യാൽ പിഴച്ചതുമില്ല നീ
പരിഹൃതമതായ് േതനാദ്യ ത്വം സുതവ്യസനത്തിനാൽ
പരിചിതമഥാപി ത്വാം ശ ! ത്യജിച്ചിടുമി ഞാൻ.

– േവ. സം.

188. പത്തിനു വംശപ പതിതം ഭരനഭനലഗം.
ടകം.34

6

ം നിറുത്തി സലം ഗുരൂ.

7

189. നജഭജേമഴിനാൽ യതിജലം ഗുരു നർ
190. നനമര ഹരിയാറും പ

5

191. യഭം കാന്താ നരസലഘുവും ഗ നാലിനു പത്തിനും.

8

192. നജസം ഭജഗം ഗ പ

9

േമഴുമിഹ ചി േലഖാ.

193. നഗണദശ ദലമിരുഗുരുെവാടു മണിദീപം.
അ

നഗണവും ര

10

ഗുരുവും; അതായതു് 15 ലഘുവും ര

ഗുരുവും.

194. ഭം സനനഭഗം ഗമിഹ വരികിേലാ പരിണാമം.

11

195. നനഭനയഗഗം വരുവതു രമണീവൃത്തം േകൾ.

12

196. നനതനഭഗഗം േകളീഹ സുലലാമമേതഴാൽ.

13

197. ജഗതീതിലകം സസനജനെത്താടു ഗുരു ര

ം.

14

198. നജനഭഭം ഗുരു ഗുരു േചർന്നിടുകിൽ സശരീരം.

15

199. നജനസഭം ഗുരു ഗുരു ഗുണജാലം കിലവൃത്തം.

16

200. പുളികാഭിധമാം സസനയനേത്താടു ലഘു ഗുരൂ.

17

201. നനഭസഭഗഗങ്ങളിഹ തുടർന്നാൽ മദനീയം.

18

202.

19

വണീയാഭിധവൃത്തം സഭതം യം നലഗെമാേട.

ധൃതി (18)
203. രം സജം ജഭേരഫമിഗ്ഗണേയാഗമ

ഹി മല്ലികാ.

1

34 ഉദാ:

അഥ സകലം നിന കിലുമാടൽ വഹിച്ചടവീപഥമവൾ വി േപായി, ജവ, മാ രുജ നീ വേതാ!
കഥയനുയാതേരാടവൾ പറ
കര
പരം
വ്യഥേയാടേഹാ മടങ്ങിയവർ, തങ്ങിെയാേരടമവൾ.

– ലീല.

36

2. സമവൃത്ത

കരണം

ഉദാ:
അഞ്ചിതദ തി ചൂതപുഷ്പധനുെസ്സടുേത്താരു വീരനാം
പഞ്ചബാണനു നിെന്ന ഞാനിഹ സഞ്ചിതാദരേമകിേനൻ
കുഞ്ചിതാളകമാർമനസ്സിനു ചഞ്ചലത്വവിധായകം
തഞ്ചേമാടു ഭവാധുനാ പുനരഞ്ചിേലറിയ സായകം.

– ഭാ. ശാ.

204. േകളിഹ രമണം ഭസനജനം സഗണെമാെടാടുവിൽ.

2

205. എട്ടിലഞ്ചിെലാടുവിൽ രം നജയം ഭം രം ഹരനർത്തനം.

3

206. ഭം ഭനനം ഭസമിവ തുടരുകിേലാ ഭവതരണം.

4

207. മം ഭനജം നസഗണമിഹ േചർപ്പതു കരകമലം.

5

208. േചർ

ഭസനനഭസം കില സുകൃതം.

6

209. സനജം നഭസഗണങ്ങെളാടിഹ ശങ്കരചരിതം.35

7

210. സനനം നയസഗണമിഹ വരുവേതാ

8

വരികില

ീസദനം.

211. അഞ്ചാേറഴായ് മം കുസുമിതലതാേവല്ലിതാ തം ന്യയം യം.
212. ദശയതിയലസ
ഇതിനു് ‘ദിശ’ എ

േവണം നനം നാലു േരഫങ്ങളും.

ം ‘നിശ’ എ

ംകൂടി േപരുകളു

9
10

്.

213. അഞ്ചാേറെഴന്നായ് മം മം ഭമയം യം സിംഹവി ർജ്ജിതത്തിൽ.

11

214. എട്ട

12

ംപുനര

മായ് മസജഭരം ഹരിണ തം.
36

215. നയുഗളമിഹ നാലു േരഫങ്ങേളാേട മഹാമാലികാ.

13

216. അ

സകാരവുെമാടുവിൽ.

14

ഭകാരമിഹാശ്വഗതി

അതിധൃതി (19)
217. പ

ണ്ടാൽ മസജം സതം തഗുരുവും ശാർ ലവി ീഡിതം.

1

ഉദാ:
രാവിേപ്പാൾ ക്ഷണമെങ്ങാടുങ്ങിടുമുഷെസ്സ ം കാശിച്ചിടും
േദവൻ സൂര്യനുദി മിക്കമലവും കാേല വിടർന്നീടുേമ;
35 ഇതിനു്

ഭാഷയിൽ ചാരാധിക്യമു ്. ഭാഷാവൃത്ത കരണത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തഭാഗം േനാ ക.
215 — മഹാമാലിക. ര ം ഒേര വൃത്തം. അലസ ് പത്തിൽ യതി വിധിച്ചിരി
എെന്നാ
രു വിേശഷം മാ ം.

36 212 — അലസ;

37

വൃത്തമഞ്ജരി

ഏവം െമാട്ടിനകത്തിരുന്നളി മേനാരാജ്യം തുടർന്നീടേവ,
ൈദവത്തിൻമനമാരുക ? പിഴുതാൻ ദന്തീ നപ്പദ്മിനീം.

– സ്വ.

218. മുറിഞ്ഞാറാേറഴും യമനസരരം േമഘവി ർജ്ജിതം ഗം.

2

ഉദാ:
മുദാ മൂലാധാേര ജലഭരനമേന്മഘവി ർജ്ജിതത്താൽ
മദി ം വിദ ത്തിൻ രിതമതിേനാെടാെത്താരാേടാപേമാേട
ഉദിച്ചീടും നാദാത്മകവിമലസുക്ഷ്മാംഗസംലക്ഷണീയാ
സദാ ശബ്ദ ഹ്മാമൃതലഹരിയാം േദവിെയെന്ന ണ !

– സ്വ.

219. മുറിഞ്ഞാറാേറഴും യമനസജജം ഗുരുർമ്മകരന്ദികാ.

3

220. നഭരസംജജഗം നിര

വരുന്നതാം മരാവലി.

4

മസം സതജം യംഗം മണിദീപ്ത്യഭിധം വൃത്തം.

5

222. വാണീവൃത്തം മഭസനയം സഗണമൈഥകം ഗുരുവും േകൾ.

6

223. നനഭനജനഗങ്ങളിഹ വരികിേലാ

7

221. െചാല്ലാമ

ഥമപദം.

224. വൃത്തമതുണ്ടാം കമലാക്ഷാഖ്യം ഭത യഭ സംസഗെമാത്താൽ.

8

225. അമലതരാഭിധമിഹ നജനം സനനഗ വരികിൽ.

9

226. ഇഹ നജനം നജനെമാരു ഗുരുെവാേട കുവലിനിയാം.

10

227. സനനം നനസെമാരു ഗുരുവുമിഹ കില കുലപാലം.

11

228. നനനെമാടു ജനസെമാടുവിൽ ഗുരു സുഖകരവൃത്തം.

12

229. ധൃതകുതുകമതാം നനഭം ഭനനെമാരു ഗുരുെവാേട.

13

കൃതി (20)
230. മൂ

വട്ടമി

േരഫജങ്ങൾ േചർന്നതും ഗലങ്ങൾ വൃത്തെമ

രജ രജ രജ ഗല അെല്ലങ്കിൽ ഗുരു ലഘു എന്ന
െമ ’ േപരായ വൃത്തം.

്.

1

മത്തിൽ 20 അക്ഷരം േചർന്നതു് ‘വൃത്ത

ഉദാ:
േമാഹമാകുമന്ധകാരസന്തതി ദി യർന്നിടുന്ന ബാലേമാഹനാർക്കരശ്മിയായിടും സരസ്വതീപദാരവിന്ദേരണു
ചീർത്ത മൗഢ്യമായ പങ്കഭാരമാ കണ്ഠമായി േമവിടുന്ന
ചിത്തദർപ്പണം കണക്കിെലാ േതച്ചേഹാ െതളിച്ചിേടണമി

്.

– സ്വ.

38

2. സമവൃത്ത

കരണം

231. ഏേഴഴാറായി നി ം മരഭനയഭവും ലംഗം സുവദനാ.

2

232. ഉത്പലമാലികാ ഭരനഭം ഭരലം ഗുരുവും വരുന്നതാം.

3

233. ശാർ ലാഭൗ ഗുരുെവാ

4

േചർത്തിടുകിേലാ മേത്തഭവി ീഡിതം.

മുൻ ഛന്ദസ്സിൽ പറഞ്ഞ ശാർ ലവി ീഡിതത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഒരു ഗുരു േചർത്താൽ
അതു് ‘മേത്തഭവി ീഡിതം’.
234. നജജനനം നഗണം ഗുരുയുഗെമാടു വരുവതു പാ ം.
5
235. ഇഹ കില കാരീരമതാം നം യം സതനഭഗം ഗുരുേവാേട.

6

236. നനവുമഥ നനവുമഥ സനലഗവും മധുരതരം.

7

237. ഇഹവൃത്തം സഭസഭേമാേട സഭഗഗ േചർന്നാൽ വനമാലം.

8

238. നജജനനം നഗഗം ഗണമിഹ വരുവതു ഭവസാരം.

9

239. ഇഹ കില ഗംഗാവൃത്തം േകൾ നയമനനഭഗം ഗുരുേവാേട.

10

240. ഇഹ രസപാ ാഖ്യം നയഭം തം ന ഭഗഗ േചർന്നിടുകിൽ േകൾ.

11

കൃതി (21)
241. ഏേഴഴായ് മൂ

ഖണ്ഡം മര ഭനയയയം

ഗ്ദ്ധരാവൃത്തമാകും.

1

ഉദാ:
താരിൽ തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചലമധുപകുലാരാമ! രാമാജനാനാം
നീരിൽതാർബാണ! ൈവരാകരനികരതേമാമണ്ഡലീചണ്ഡഭാേനാ!
േനെരത്താേതാരു നീയാം െതാടുകുറി കളകാെയ്ക്ക േമഷാ കളി ംേനരത്തിന്നി റം, വി മനൃവര! ധരാ
ഹന്ത! ക ാന്തേതാേയ!
242. രം നരം നര നരം നിര

വരുെമങ്കിേലാ കുസുമമഞ്ജരീ.

ഉദാ:
കണ്ഠനാളമഴകിൽ തിരിച്ചനുപദം രഥം
പിറകിൽ േനാക്കിയും
കുണ്ഠനായ് ശരഭേയന പൃഷ്ഠമതു പൂർവ്വകായഗതമാക്കിയും

– പുനം. ന.
2

39

വൃത്തമഞ്ജരി

ഇണ്ടൽെകാ വിവൃതാ ഖാൽ പഥി ചവച്ച
ദർഭകൾ പതിക്കേവ,
ക െകാൾക, കുതിെകാ കിഞ്ചിഭവനൗ ഭൃശം
നഭസി ധാവതി.
243. സലിലനിധി

– ഭാ. ശാ.

േവണമിഹ േകൾ നജഭം ജജജങ്ങൾ േരഫവും.

244. ഇഹ സം ജസം ജസ ജസം തുടർ

വരുെമങ്കില

തടിനീ.

3
4

245. ഇരുപതുലഘുെവാരു ഗുരുെവാെടാടുവിലതിരുചിരമതാം.

5

246. നഭനഭം നഭരെമാടു േചർന്നതു കുമുദിനീസമഭിഖ്യമാം.

6

247. േചർന്നാൽ തനനയ നജയമുളാകും

37

ശശികലയാകിയ വൃത്തം.

7

248. നയനയനേത്താടിഹ ജയ േചർന്നാൽ വരുവതു േകൾക്ക കള ം.

8

249. സഭഭേത്താടിഹ േകൾ സസനയ േചരുകിേലർെപ്പടുമനപായം.

9

250. സനസം നജനസവുെമാ

വരികിേലാതുക രവിരദനം.

10

251. നജയനയംനയേമാെട വരുവതു വൃത്തം നൃപതിലലാമം.

11

ആകൃതി (22)
252. മേത്തഭസംജ്ഞമിഹ വൃത്തം ധരിക്ക തഭയേത്താടു ജം സരനഗം.

1

ഉദാ:
മുട്ടാെതെയ െമാരു പട്ടാടതെന്ന തവ
കിട്ടാത്തെതാ പശുപെത!
േകട്ടാലുെമ ബത! കാട്ടാനതെന്റ തുകിൽ
െകട്ടാനര കുതുകം
പിട്ടാെയാരിക്കെലാരു കാട്ടാളേവഷമതു
െകട്ടാൻ തുനിഞ്ഞതുവശാൽ
മട്ടായെത മയി! കാട്ടാനിെത െകാതി
പട്ടാങ്ങതാരുമറിയാ!

– സ്വ.

253. ഭ കവൃത്തമാകുമിഹ ഭം രനം രന രനം ഗ പത്തിലറുകിൽ.

2

254. ഏഴു ഭകാരെമാേര വരിയാെയാടുവിൽ ഗുരുവും മദിര വരും.

3

255. നരന േരഫ നം രനഗുരുക്കളും തുടരുകിൽ തരംഗിണിയതാം.

4

256. നയസഭനം നംസഗ േചർന്നാലിഹ വരുവതരുളിടുക ലക്ഷ്മീ.

5

37 ഉളാകും

- ഉണ്ടാകും

40

2. സമവൃത്ത

257. കമലദിവാകരമിഹ നജനം സനനമ ഗുരുേവാേട വന്നാൽ.

കരണം

6

വികൃതി (23)
258. ഇഹ പതിെനാന്നിൽ നി

നജഭം ജഭം ജഭലഗങ്ങളശ്വലളിതം.

1

259. മത്താ ീഡെയ്ക്കാേട്ടെഴട്ടായ് മമതനനെമാടു നന ലഘുഗുരുവിഹ.
260. വരുമിഹ മ

ളാ നജഭജം ഭജം ഭലഗെമാ

261. േചർത്തിടുകിൽ ഭഗണങ്ങെളാേരെഴാടു ര
ഖ്യം.

േചർ

വരികിൽ.

2
38

ഗുരുക്കൾ സേരാജസമാ

262. നജനസനംനഭഗഗം വരുകിൽ കില മണിഘൃണിയാമിഹ വൃത്തം.

3
4
5

സംകൃതി (24)
263. അഞ്ചഥ പ

ണ്ടിവകളിൽ മുറിയും ഭം തന സം ഭഭനയമിഹ തന്വീ.

1

264. ന ന ന നെമാടിഹ ര ര ര ര വിലാസിനീസംജ്ഞമാം വൃത്തമുണ്ടായിടും.
2
265. നജ ഭസേമഴിലും യതി പതിെനട്ടിലും ജസ ജസം
266. അഞ്ചിണെയട്ടിൽ
ന്നാൽ.

വിക്ക ലളിതം. 3

ൗഞ്ചപദാഖ്യം ഭമസഭനന ന യഗണമിഹ േചർ

പത്തിലും പതിെനട്ടിലും യതി എന്നർത്ഥം.
267. നന ഭമ സനനേത്താടു സം േചർന്നാലുളവാമിഹ മധുകരകളഭം.

4
5

268. സഭേമാേട ഭസനം ജനസവുെമന്നിവ വരികിൽ കില ഗുണസദനം.

6

അഭികൃതി (25)
269.

ൗഞ്ചപദാഖ്യം വൃത്തമതാകും ഭമസഭ നഗണയുഗളയുഗള ഗുരൂ.39

270. േരഫെമാ
തീ.

സകാരെമാ

ജകാരെമാരാെറാടുവിൽ ഗുരുെവാ

1
കുമുദ്വ
2

271. നനഭെമാടു സസം നജനഗവും വരുകിൽ കരുതിടതാം മണിമകുടം.

3

272. ഭം നജജന സഭസം ഗുരുവും തുടരുകിലതു വൃത്താ ശശധരബിംബം.

4

38 അശ്വലളിതത്തിനും

മ ള ം ലക്ഷണം ഒ തെന്ന. എന്നാൽ അശ്വലളിതത്തിൽ പതിെനാന്നിൽ യതി
േവണം.
39 ഭ, മ, സ, ഭ, ന, ന, ന, ന ഗുരു ഇവ വന്നാൽ
ൗഞ്ചപദാ.
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ഉത്കൃതി (26)
273. എട്ടാൽ മുവാേറാെടാന്നാലും മമത നയുഗ നരസലഗം ഭുജംഗവിജൃംഭിതം.
1
274. ജകാരസനഭെത്താടു ജകാരസനഭം ലഘുഗുരുകളിഹ ശംഭുനടനം.
275. നജനനയെത്താടു സനനഗ ഗുരുവും േചർ
276. എ ഭകാരമിര

2

വരുന്നതു പറക കരംഭം. 3

ഗുരുക്കളുമായ് വരികിൽ കരുതീടതു ചന്ദനസാരം. 4

277. േരഫവും ജകാരവും കലർെന്നാെര പിെന്ന ലംഗവും ധരിക്ക കന്യകാമ
ണിയാം.
5
രജ രജ രജ രജ ലഗ േചർ

വന്നാെലന്നർത്ഥം.

3
അർദ്ധസമവൃത്ത കരണം

അനന്തരം അർദ്ധസമവൃത്തങ്ങെള എടു

.

ഉക്ത (1)1
278. വിഷേമ സസജം ഗവും, സേമ
സഭരം ലം ഗുരുവും വിേയാഗിനീ.1
ഒ

ം മൂ

ം പാദങ്ങളിൽ സസജഗ; ര

1

ം നാലും പാദങ്ങളിൽ സഭരലഗ.

ഉദാ:
കരുണാമൃതേധാരണിക്കേഹാ!
വരുണാവാസമതായ േദവതാ
അരുണാധരി വാണിെയ േമ
തരണം േമ തിഭാഗുണങ്ങെള.

– സ്വ.

279. വിഷേമ സസജം ഗഗം, സമത്തിൽ
സഭേരഫം യ വസന്തമാലികയ്ക്ക്.

2

ഉദാ:
കരുണാമൃതേധാരണിക്കപാരം
1

ഇതിന് ‘ലളിത’ എ

ം േപരു കാണു

.

“സസജാ വിഷേമ യദാ ഗുരുഃ
സഭരാ സ്യാല്ലലിതാ സേമ ലഗൗ.”

(വൃത്തരത്നാകരം)
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3. അർദ്ധസമവൃത്ത

വരുണാവാസമതായിടുന്ന േദവീ
അരുണാധരി വാണിെയ േമ താൻ
തരണം േമ തിഭാഗുണങ്ങെളല്ലാം.

കരണം

— സ്വ.

ലക്ഷണം െകാ ം ഉദാഹരണം െകാ ം വിേയാഗിനിയുെട ഓേരാ പാദത്തിനും ഒടുവിൽ
ഒരു ഗുരു േചർത്താൽ വസന്തമാലിക ആകുെമ
ഷ്ടം.
280. നനരയ വിഷമത്തിലും സമത്തിൽ
പുനരിഹ നം ജജരംഗ പുഷ്പിതാ ാ.
3
ഉദാ:
ഗണപതിഭഗവാനുമബ്ജേയാനിണയിനിയാകിയ േദവി വാണിതാനും
ഗുണനിധി ഗുരുനാഥനും സദാ േമ
തുണയരുളീടുക കാവ്യബന്ധനാർത്ഥം.
281. ആഖ്യാനകിെക്കാറ്റയിലി വ ;യിരട്ടയിൽ പിെന്നയുേപ വ .

– കൃ. ച.

4

വിഷമപാദങ്ങളിൽ ഇ വ യും, സമപാദങ്ങളിൽ ഉേപ വ യും േയാഗിച്ചാൽ ആ
വൃത്തത്തിന് ‘ആഖ്യാനകി’ എ േപർ. വ്യവസ്ഥെയാ ം കൂടാെത ഈ വൃത്തങ്ങെള
കലർ ന്നതിന് മുൻപ് ഉപജാതി എ േപർ പറഞ്ഞി ണ്ട്.2
282. ഇൈഹവ പാദങ്ങൾ മറി െവച്ചാലാഖ്യാനകീ േകൾ വിപരീതയാകും.3
വിഷമപാദങ്ങളിൽ ഉേപ വ , സമപാദങ്ങളിൽ ഇ വ
‘വിപരീതാഖ്യാനകി’.
283. വിഷേമ സസസം ലഗവും, സേമ
നഭഭരം ഹരിണ തയാമിഹ.
2

3

എന്ന് േനേര മറിച്ചാൽ അത്

6

സമവിഷമപാദവ്യവസ്ഥേയാെട കലർത്തിയാൽ ആഖ്യാനകികൾ; ഈ വ്യവസ്ഥകൂടാെത കലർത്തിയാൽ
ഉപജാതി—ഇങ്ങെന േതാ ം ഈ വാക്യങ്ങൾെകാണ്ട്. അതു ശരിയാവാൻ വയ്യ. ഇേ ാേപ വ കളുെട
ഏതുതരം മി ണവും ഉപജാതിയാണ്. എ മാ മല്ല, വ്യവസ്ഥേയാെട കലർത്തിയ—ഈ ആഖ്യാനകിെയ
പറയുന്ന—ഒരു പദ്യമാണേല്ലാ ഉപജാതി ് ഉദാഹരണമായി മു കാണി തന്നത്. 58-ാം വൃത്തം േനാ
ക.
281, 282 എന്നീ വൃത്തങ്ങൾക്ക് ആഖ്യാതകി—വിപരീതാഖ്യാതകി എ നാമാന്തരങ്ങളുമുണ്ട്.
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4

284. നനരലഗമെതാറ്റയിൽ സേമ
നമപരവ മതാം ജജംരവം.4

7

285. രംജരംജേമാജപാദവും സമം തു
ജരം ജരം ഗെമങ്കിേലാ പരാവതി േകൾ.

8

286. സസസം ലഗെമാറ്റയിൽ, മറ്റതിൽ
ഭം ഭഭഗം ഗവുമി പചി ം.

9

287. ഭംഭഭ ഗംഗമെതാറ്റകളിൽ േകൾ,
നജജയ മറ്റതിലും തമധ്യാ.

10

288. വിഷേമ സസസം ഗുരു, യുേഗ്മ
േവഗവതിക്കിഹ ഭ യഗംഗം.

11

289. വന്നാൽ തജരം ഗേമാജപാേദ,
യുേഗ്മ ഭ വിരാൾ മസം ജഗം ഗം.

12

290. വിഷേമ സജം സഗുരു വന്നാൽ,
േകതുമതീ സേമ ഭരനഗം ഗം.

13

ഉദാ:
ണയപരവേശ, ശുഭം നിന,ണരുക,യുെണ്ടാരു ദിക്കിൽ നിൻ ിയൻ;
ഗുണവതി, െനടുേമാഹനി വിണരുക; ഞാൻ സഖി നിെന്റ മാധവി.

– ലീല.

പുഷ്പിതാ യുെട പാദാന്ത്യവർണ്ണങ്ങൾ കളഞ്ഞാൽ അപരവ ം. ഇവ ര ം മി വൃത്തങ്ങളായി വിവരിച്ച
‘ഔപച്ഛന്ദസിക’വും ‘ൈവതാളീയ’വും (313–ം 314-ം) തെന്നെയ പണ്ഡിതാഭി ായമുള്ളതായി വൃത്തരത്നാ
കരത്തിൽ കാണു .
“വദന്ത്യപരവ ാഖ്യം
ൈവതാളീയം വിപശ്ചിതഃ
പുഷ്പിതാ ാഭിധം േകചിദൗപച്ഛന്ദസികം തഥാ.”
‘വൃത്തശി ’ത്തിൽ ‘ൈവതാളീയാദി’ എന്ന ശീർഷകത്തിലുള്ള വിവരണവും േനാ
രാജപാദങ്ങൾ ഭ ക(73) െകാ
എ ം പറയാവുന്നതാണ്.

ം യുഗ്മപാദങ്ങൾ മാനിനി(100) െകാ

ക.

ം തീർത്തതാണ് അപരവ

ം

4
വിഷമവൃത്ത കരണം

ഇനി വിഷമവൃത്തങ്ങെള െചാ
:
291. സജസംലമാദിയിൽ വേരണമഥ നസജഗങ്ങൾ രണ്ടിലും
മൂന്നിലിഹ ഭനജലം ഗുരുവും
സജസം ജഗങ്ങെളാടു നാലിലുദ്ഗതാ.

1

ഒന്നാം പാദത്തിൽ സജസല; രണ്ടിൽ നസജഗ; മൂന്നിൽ ഭനജലഗ; നാലിൽ സജസജഗ.
ഇങ്ങെന നാലു പാദവും നാലു വിധമായ വൃത്തം ‘ഉദ്ഗതാ’.
ഉദാ:
കമേലാത്ഭവെന്റ മുഖമായ
വിമലകമലത്തിൽ േമവിടും
േകാമളമധുകരിെയെന്റ മനഃകമലത്തിൽ വ കളിയാടിേടണേമ.
292. ചരണം തൃതീയമതുമാ മിഹ രനഭഗങ്ങളാവുകിൽ
േശഷമാസകലമുദ്ഗതതൻനിയമങ്ങെളങ്കിലതു സൗരഭാഭിധം.

– സ്വ.

2

ഉദ്ഗതയുെട മൂന്നാം പാദം മാ ം രനഭഗങ്ങെളെക്കാണ്ട് ചമച്ചാൽ അത് ‘സൗരഭ’െമന്ന
വൃത്തം.
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4. വിഷമവൃത്ത

കരണം

ഉദാ:
കമേലാത്ഭവെന്റ മുഖമായ
വിമലകമലത്തിൽ േമവിടും
േകാമളാളിവധുെവെന്റ മനഃകമലത്തിൽ വ കളിയാടിേടണേമ.

– സ്വ.

293. അതുേപാെലതെന്ന പുനര
ചരണമഥ േകൾ തൃതീയകം
നയുഗളസയുഗളമാവുകിേലാ
ലളിതാഖ്യയുദ്ഗതയതി വന്നിടും.

3

ഉദ്ഗതയുെട മൂന്നാംപാദം നനസസഗണങ്ങളാക്കിയാൽ അത് ‘ലളിതാ.’ മുൻകാണിച്ച
േ ാകം തെന്ന ‘ മരതരുണി മമ മാനസമാം’ എന്ന് മൂന്നാം പാദം മാറ്റിയാൽ ഉദാഹരണ
മാകും.
294. എട്ടക്ഷരം പാദമാദ്യം
പിേന്നാേരാന്നിലും മുറ നന്നാേലറും
എന്നാലതു പദചതുരൂർദ്ധ്വാഭിധം വൃത്തമാകും
ഗുരുലഘുനിയമെമാ മില്ലിതി ഭംഗിതാൻ മാണമാം.
4
ഒന്നാം പാദത്തിന് അക്ഷരം 8; രണ്ടിന് 12; മൂന്നിന് 16; നാലിന് 20 എന്ന് നന്നാലക്ഷരം
കൂടീ ള്ള പാദങ്ങളാൽ ചമയ്ക്കെപ്പട്ട വൃത്തം ‘പദചതുരൂർദ്ധ്വം.’ ഇതിന് ഗുരുലഘുനിയമെമാ
മില്ല; േകൾവി ള്ള ഭംഗി േനാക്കി േയാഗി െകാൾക എേന്നയു . സിദ്ധവൃത്ത
ങ്ങളുെട ഏകേദശാംശങ്ങെള കലർത്തിയാൽ ഒരു ഭംഗി േതാ ം. വിദൂഷകെന്റ കുപ്പായ
ത്തിെനന്നേപാെല പലതും കൂട്ടിേച്ചർ ള്ള ൈവചി ്യമാണ് ഇതിെന്റ അഴക്. ഗുരുലഘു
വിന്യാസത്തിൽ തീ നിർബന്ധമുള്ള മ വൃത്തങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു നിർബന്ധവുമില്ലാ
ത്ത ഈ വൃത്തം പരഭാഗംെകാണ്ട് േശാഭി
.
ഉദാ:
സരസ്വതി വണ േന്നൻ
സരസീരുഹത്തിെനാത്ത നിൻചരണം
സ്വാരസ്യേമറും സാഹിത്യാദ്യമലകലകളുെട
സാരസർവ്വസ്വവും സരസമിഹ വിലസണം മമ മാനേസ.

– സ്വ.

ഇതിെന്റ പാദങ്ങെള മാറ്റിയും മറി ം ഇടുകയും ആവാം. അങ്ങെന െചയ്താൽ 24 വിധം
വരും.
295. ഇഹ പദചതുരൂർദ്ധ്വമമതിനു ശരി ലഘു നിരത്തി,
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പരെമാടുവിലഥ ഗുരുയുഗമിടുകിലാങ്ങിൽപരമയി കരുതുക വടിവുമധികമുടെയാരാപീഡം.

5

പദചതുരൂർദ്ധ്വത്തിെന്റ മുറയ്ക്ക്, പാദങ്ങൾക്ക് 8, 12, 16, 20 എന്നക്ഷരം ക ിച്ച്, ആ അക്ഷ
രങ്ങളിൽ ഓേരാ പാദത്തിലും ഒടുവിെല രണ്ടക്ഷരം മാ ം ഗുരുവാക്കിെക്കാണ്ട് േശഷെമ
ല്ലാം ലഘുവാക്കിയാൽ ‘ആപീഡ’െമന്ന വൃത്തം. ആങ്ങിൽ പരം പീഡ ‘ആപീഡം’ എന്നർ
ത്ഥം.
ഉദാ:
വിവിധലിപികൾെകാണ്ടങ്ങവികലമിഹ കരചരണാദ്യം
അവയവമഖിലമപി വിരെവാടു ചമ ംകുവലയമിഴിെയാരുവൾ നടനമരുളുക മമ നാവിൽ.

– സ്വ.

ആപീഡത്തിെന്റ ഒന്നാംപാദെത്ത രണ്ടാംപാദവും, രണ്ടാംപാദെത്ത ഒന്നാംപാദവുമാക്കി
യാൽ അതിന് ‘കലിക’ അെല്ലങ്കിൽ ‘മഞ്ജരി’ എ േപർ. അതുേപാെല മൂന്നാംപാദെത്ത
ഒന്നാംപാദവും ഒന്നാംപാദെത്ത മൂന്നാംപാദവുമാക്കിയാൽ ‘ലവലി’ എ േപർ. അ കാ
രംതെന്ന 12, 16, 20. 8 എന്ന അക്ഷര മത്തിനു പാദങ്ങെള ബന്ധിച്ച ആപീഡത്തിന്
‘അമൃതധാര’ എ േപർ. ഉദാഹരണത്തിന് മുൻ കാണിച്ച പദ്യം തെന്ന പാദം മാറ്റി എഴു
തിയാൽ മതി.
296. ഒന്നാംപാദമെതാറ്റയായ് മസം ജഭഗം ഗം
പുനര സനജേരഫഗങ്ങൾ രണ്ടിൽ
അഥ നയുഗള സഗണം
ചുപിത നനനജയമുപസ്ഥിതപൂർവ്വം.
6
‘ഉപസ്ഥിതം’ എ
മുൻപിലുള്ള ചുപിത ‘ഉപസ്ഥിത ചുപിത’ എ
വൃത്തത്തിെന്റ
േപർ. അതിന് ഒന്നാംപാദം ഒറ്റയായി തനിേയ നിന്ന് പൂർവ്വാർദ്ധമാകും; േശഷം മൂ പാ
ദങ്ങളും േചർന്നത് ഉത്തരാർദ്ധം എെന്നാരു വിേശഷം. ഗണനിയമം ഒന്നിന് മസജഭഗഗ;
രണ്ടിന് സനജരഗ; മൂന്നിന് നനസ; നാലിന് നനനജയ എന്ന്.
ഈ ഉപസ്ഥിത ചുപിതത്തിെന്റ മൂന്നാംപാദത്തിന് നനസ നനസ എ ഗണങ്ങൾ െച
യ്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ‘വർദ്ധമാന’െമ േപർ. അതിന്മണ്ണംതെന്ന മൂന്നാംപാദെത്ത തജ
രഗണങ്ങെളെക്കാണ്ട് െചയ്താൽ അതിന് ‘ശുദ്ധവിരാഡാർഷഭം’ എ േപർ.
297. പാദത്തിേനറ്റ റേവാ നിയമങ്ങൾ േഭദേമാ
വരുന്ന മ വൃത്തങ്ങെളല്ലാം ഗാഥയിലുൾെപ്പടും.
7
3 പാദം, 5 പാദം, 6 പാദം മുതലായി പാദസംഖ്യക്ക് ഏറ്റ റവു വരുന്ന പദ്യങ്ങളും, ലക്ഷ
ണത്തിന് ഈഷദ്േഭദം വരുന്ന പദ്യങ്ങളും ‘ഗാഥ’ കൾ എ പറയെപ്പടു . ഉദാഹരണം
ഊഹ്യം.

5
ദണ്ഡക കരണം

വർണ്ണവൃത്തങ്ങളിൽ സമവൃത്തം, അർദ്ധസമം, വിഷമം എ
മൂ
മാതിരിയുള്ളതിെന
എല്ലാം വിവരിച്ചേല്ലാ. ഇനി േശഷിച്ചി ള്ള ദണ്ഡകങ്ങെള എടു
. ഒരു പാദത്തിൽ
26-നുേമൽ അക്ഷരമുള്ള സമവൃത്തം ദണ്ഡകെമ
മുൻപു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ദണ്ഡം
എന്നാൽ വടി. അതുേപാെല നീ േപാകുന്നതു് ദണ്ഡകം എ ശബ്ദാർത്ഥം.
298. നഗണയുഗമതി േമേലഴു േരഫങ്ങളും
ചണ്ഡവൃഷ്ടി യാതാഖ്യമാം ദണ്ഡകം.
1
ര

നഗണം കഴി
യാതം.’

് ഏഴു രഗണം േചർന്നാൽ ഒരു പാദെമ

ള്ള ദണ്ഡകം ‘ചണ്ഡവൃഷ്ടി

ഉദാ:
പശുപതിയുെട പാതിേദഹം പകുേത്താരു പൃത്ഥ്വീധര ാമണീപു ിയാം തഥാ
ദൃശവിപുലസേരാരുഹാക്ഷീയവക്ഷഃസ്ഥലംതന്നിൽ
േമവും മഹാലക്ഷ്മിയായും പുനഃ
വിധിവദനചതുഷ്പഥം തന്നിൽ നൽേക്കളിയാടുംവേചാേദവിയായും വിള െന്നാരാൾ
അധികമുപചയിച്ച േമാഹാന്ധകാരെത്തെയല്ലാമകറ്റിെത്തളിക്കെട്ടെയന്മാനസം.
299. രഗണമിതിൽ മുറെയ്ക്കാേരാേന്നറിെയന്നാകിലർണ്ണാർണ്ണവവ്യാളജീമൂതലീലാകരാദ്യങ്ങളാം.

– സ്വ.
2

ചണ്ഡവൃഷ്ടി യാതദണ്ഡകത്തിൽ ഏഴു രഗണമുള്ളതിൽ ഒ
കൂടി േചർ ് 8 ആക്കി
യാൽ അതു് ‘അർണ്ണം’ എന്ന ദണ്ഡകം. 9 ആക്കിയാൽ ‘അർണ്ണവം’. 10-നു് ‘വ്യാളം’. 11-നു്
51
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‘ജീമൂതം’, 12-നു് ‘ലീലാകരം’. ഇങ്ങെന രഗണേമാേരാ േചർ
ഉണ്ടാക്കാം.
300.
ചിതകമതിനു േപർ നദ്വയത്തി േശഷം
യകാരങ്ങേളഴി േചർ ന്നതായാൽ.

് എ യും ദണ്ഡകങ്ങൾ

301. ലഘുക്കളും ഗുരുക്കളും മുറ മാറിെയ െയങ്കിലും െതാടർ
േചർ
െചയ്തിടുന്നതിങ്ങനംഗേശഖരാഖ്യദണ്ഡകം.
302. യേഥഷ്ടം യകാരങ്ങെളത്താൻ തുടർത്തി
ടുമദ്ദണ്ഡകം സിംഹവി ാന്തമാകും.

കരണം

3

4
െചയ്തീ-

5

303(എ). യേഥച്ഛമിെച്ചാന്ന മട്ടിൽ ഗണം ഗുരുലഘുക്കളും
ഭംഗിേനാക്കിക്കണക്കാക്കിെച്ചയ്യാം ദണ്ഡകെമ യും.
ആട്ടക്കഥകളിൽ കാണാം േവേറമാതിരി ദണ്ഡകം
ഇതിൽ താളത്തിെനാപ്പി പാദം ഖണ്ഡിപ്പതു േകൾ.
ആദ്യത്തിൽ ഗുരുേവറീ ം ലഘുേവറീെട്ടാടുക്കവും
മേധ്യഽര ം സമം നി ം മൂ ഖണ്ഡത്തിലിങ്ങെന
നളെന്റ ചരിത ങ്കൽ േകളർദ്ധസമലക്ഷ്മമായ്
ഉേള്ളാരു ദണ്ഡകത്തി െകാള്ളാം േപരി ദണ്ഡിക.
നളെന്റ ചരിതം = നളചരിതം ആട്ടക്കഥ. ഈ ദണ്ഡകത്തിൽ ഒ ം മൂ ം അതിന്മണ്ണം
ര ം നാലും പാദങ്ങൾ ് ലക്ഷണം തുല്യമാകയാൽ ഇതു് അർദ്ധസമം ആകു . ഇതു്,
ആട്ടക്കഥാദണ്ഡകങ്ങൾ ള്ള സാമാന്യലക്ഷണം. ‘ഇ ദണ്ഡിക’ ് വിേശഷ ലക്ഷണം
പറയു .
303(ബി). തഭലങ്ങൾ മൂ രു, ഗഗാന്തമാദിമം
ഭയ േചർ ര കുറിയാം ദ്വിതീയകം.
ഭനനങ്ങൾ മൂ രു, ഗഗം തൃതീയവും
വിഷമത്തിൽ മൂ ദലമി കാരമാം.
സജലംല മൂ രു, ഗഗാന്തമാദിമം
നസഗങ്ങൾ ര കുറിയാം ദ്വിതീയകം
നനനം ല മൂ രു, ഗഗം തൃതീയവും
സമഖണ്ഡമായ് വരികിലി ദണ്ഡിക.
6
വിഷമപാദങ്ങളിൽ 1-ആം ഖണ്ഡം തഭല-തഭല-തഭല-ഗഗ എ ം; 2-ആം ഖണ്ഡം ഭയഭയ എ ം; 3-ആം ഖണ്ഡം ഭനന-ഭനന-ഭനന-ഗഗ എ ം; സമപാദങ്ങളിൽ 1-ആം
ഖണ്ഡം സജലല-സജലല-ഗഗ എ ം; 2-ആം ഖണ്ഡം നസഗ-നസഗ എ ം; 3-ആം
ഖണ്ഡം നനനല-നനനല-നനനല-ഗഗ എ ം വരുന്ന ദണ്ഡകത്തിനു് ഇ ദണ്ഡിക
എ േപർ.

വൃത്തമഞ്ജരി

ഉദാഹരണങ്ങൾ

1

1(i)

ത
ഭ
ല
ൈദത്യാരി / പൂർവ്വജ /
നു
ദൂത്യം സ / േമത്യ ന / ◌ിജസാധ്യം െവ/ടി
നി/ഷേധ ൻ

1(ii)

ഭ
യ
േസനയി/ഹ നൃത്തീ/1
താനഥ / നട .

1(iii)

ഭ
ന
ന
ദാന്തദ / മഭഗി / നിയുെട
കാന്തിന/ദിയതിൽ/ മുഴുകി
നീ വ / തിനുഴ /റി മിഴി ര ം

2(i)

സ
ജ
ല ല
ബഹേള /ജേന പ/ ഥിഷു
സബേല/ ഷു ഭൂപ / തിഷു
ചപേല /മഹീസു/രസമൂേഹ

2(ii)

ന
സ ഗ
പലെര /യുമുരു/മ്മീ
പരിെചാ/ടു നട/

2(iii)

ന
ന
ന
ല
െപരിയ/ പരിച / യമുട /
യ
പരിഷ /യുെട ന/ടുവിലു/
ടനവിദി /തനു കു/തുകമ/വനാസീത്

3(i)

ത
ഭ
ല
ധേന്യാഽഥ/ രക്ഷിജ / ന
കണ്ണാല /ലക്ഷ്യത/ നു
കന്യാപു /രത്തിനു/കട

3(ii)

ഭ
യ
കണ്ണിന/ഴൽതീർ
ക ദ / മയന്തീം.

നിർത്തി—ശുദ്ധപാഠം.
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3(iii)

ഭ
ന
ന
താഞ്ച ന /ഖനിര/ കൾമുതൽ
പൂഞ്ചിക /രതതി/ യറുതി
വാഞ്ഛെയാ/ടു നിക/ടഭുവി ക

4(i)

സ
ജ
ലല
അമേര / ദൂതനി / വനപരാധ/േമാർ
മ/ നമുപേരാ / ധേനന /വശമാക്കീ

4(ii)

ന
സ
ഗ
മറവ / കലുവാ /നായ്
മനസി/െകാതിപൂ/

4(iii)

ന
ന
ന
ല
അതിമ/ ധുരത / രവപു / ഷമരികി / ലുടെനാ / രു പുരു / ഷമമൃത /െമാഴിസ/ഖികെളാ/ടു ക .

കരണം

– നളചരിതം
ഇവിെട ഖണ്ഡങ്ങൾ യതിയുെട സ്ഥാനം വഹി
. ാസനിയമവും ഈ ഖണ്ഡങ്ങളി
ലാണു് െച ന്നതു്. ഖണ്ഡങ്ങളിെലല്ലാം ദ്വിതീയാക്ഷര ാസേമാ ഥമാക്ഷര ാസേമാ
ഉെണ്ട കാൺക. അതിനാലാണു് സമപാദങ്ങളിെല മൂന്നാം ഖണ്ഡം 30 ലഘുവും ര
ഗുരുവുമാെണങ്കിലും നനനല മൂ
ാവശ്യവും ഗഗങ്ങളും എ േവർതിരി പറഞ്ഞതു്.
അെല്ലങ്കിൽ 10 നഗണവും ര ഗുരുവും എ തെന്ന ലക്ഷണം െചയ്യാമായിരു .
304. യുഗ്മൗജപാേദ േഭദത്താൽ ഖണ്ഡേഭദങ്ങൾ െചാന്നവ
ഗണിക്കാെത കലർത്തീടിലതിൻ േപർ വംശയഷ്ടിക.
7
ഇ ദണ്ഡികയിൽ സമപാദത്തിലും വിഷമപാദത്തിലും ഖണ്ഡങ്ങൾ ലക്ഷണം ഭിന്ന
മാണു്. ഈ വിേശഷം വകെവയ്ക്കാെത ഇച്ഛേപാെല തങ്ങളിൽ കലർത്താറു ്. അങ്ങെന
യുള്ള ദണ്ഡകം ‘വംശയഷ്ടിക.’
ഉദാഹരണങ്ങൾ
1(i)

ത
ഭ
ല
കല്യാണ
/ഗാ ിമ/ ണി
െചാല്ലാർെന്നാ/ രി മ / തി
െമേല്ല ന
/ടന്നവൾ/െതളി

.

വൃത്തമഞ്ജരി

1(ii)

ന
സ
ഗ
സ്മരനി/ഷു െചാരി/
യുവജ / നമുല /

1(iii)

ന
ന
ന
ല
മതിത / ളിരില /തുെപാഴു/ തു
നൃപതി /തതി െകാ/തി കരു/ തി
ധൃതിസ/ ഹിതമ / വരിതി /പറ

2(i)

ത
ഭ
ല
സാ
/ കാശക / ര
ച ൻ ക / തുഹലി / വിനിർമ്മിച്ചി/േതാ രുചി/രരൂപം

2(ii)

ന
സ ഗ
മദന /നനുരൂ/പം
ിഭുവ/ നദുരാ /പം

2(iii)

ന
ന
ന
ല
ശശികി/രണശി/ ശിരത / രമിവളു / ടയ രു / ചിനിക / രമപിച /ഹൃദി ദി/ശതി ബ/തതാപം

3(i)

ത
ഭ
ല
ശൃംഗാര / മുഖ്യര / സികാംേഗാദ്ഭ/േവന കി/ മുതാംഗീകൃ /ത വി/ധി യത്നം

3(ii)

ന
സ
ഗ
യുവതി / കുലര /ത്നം
സൃഷ്ടിയ/തിൽ നൂനം

3(iii)

ന
ന
ന
ല
അധിക/തരഗു/ണമിളി/ തമതിനു /മുപക/ രണമി / ഹ
മധുക /സുമമ/ മൃതമി /വ കൃത്സ്നം

4(i)

ത
ഭ
ല
അല്ലാെത / േവെറ / തു
െചാല്ലിക്ക/തൂഹല/ വുമില്ലാ
/രാണമു/നിനാലം
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4(ii)

യ
മി/തു േലാലം/
ഇഹ ക/ രണജാ /ലം

4(iii)

ന
ന
ന
ല
മധുസ / മയകൃ /തമിതു/ കിമധിക / തരസു / പരിമ / ളം2
ടതി/ഖലു ഹൃ/ ദയമ /തിേവലം.

കരണം

ഭ

– ഇ മതീസ്വയംവരം.
ഇതിൽ നാലുപാദവും ഒെട്ടാ േപാെലതെന്ന. എന്നാൽ നാലാംപാദത്തിെന്റ രണ്ടാംഖ
ണ്ഡം മാ ം േഭദിച്ചി ണ്ട്. ഈ ദണ്ഡകം ഇ ദണ്ഡികയുെട സമപാദതുല്യങ്ങളായി മൂ
പാദങ്ങേളയും െച തീർത്തതാകു ; നാലാംപാദത്തിൽ മാ ം രണ്ടാംഖണ്ഡം ഇ ദ
ണ്ഡികയിെല വിഷമപാദത്തിെന്റ രണ്ടാംഖണ്ഡത്തിനു തുല്യമായിരി
.
305. പാദം നാലിൽ കുറഞ്ഞിേട്ടാ ഖണ്ഡത്തിൻമ മാറിേയാ
വരും ദണ്ഡകേഭദങ്ങൾെക്കല്ലാംതാൻ േപർ ിഖണ്ഡിക.
8
മൂേന്നാ രേണ്ടാ പാദമായുള്ള ദണ്ഡകം, ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ലക്ഷണേഭദമുള്ള ദണ്ഡകം ഇത്യാ
ദി വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കാണുന്ന ദണ്ഡകത്തിെനല്ലാം െപാതുേവ ിഖണ്ഡിക എ േപർ.
മൂ ഖണ്ഡങ്ങളുള്ളെതേന്നാ മൂ പാദങ്ങളുള്ളെതേന്നാ സംജ്ഞയ്ക്കർത്ഥേയാജന. ഉദാ.

2

1(i)

ത
ഭ
ല
േവദാന്ത / േവദ്യന / ഥ/
വാദം തു / ടർന്നള / വിൽ
േമാദം ക/ലർ യ/ദുവൃന്ദം

1(ii)

ന
സ
ഗ
തദനു/ബലേദ/േവ
മൃദുല / തരഭാ /േവ

1(iii)

ന
ന
ന
ല
ശമിത /രുഷി സു/ജനപു/ ഷി
ജിതവി/ദുഷി സി/തവപു/ ഷി
സകല / ബലച /യമപി/സുശാന്തം

2(i)

ത
ഭ
ല
ഇ ാനു /ജൻ വിര/ വിലി ാത്മ/ജൻ നഗ/ രമുേദ്യാഗ /ശാലി ഗ/മനാർത്ഥം

‘ളം’ ലഘുവായി കരുതണം. ഗുരുവിെന പാടി

റുക്കി ലഘുവാക്കലുണ്ടേല്ലാ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ.

വൃത്തമഞ്ജരി

2(ii)

ന
സ
ഗ
സകല /ജനര/മ്യൻ
ണത/ജനഗ/മ്യൻ

2(iii)

ന
ന
ന
ല
നിജജ/നകന/ ഥജന / നി
മുസല / ധരന /മിതബ/ ലനിവരു/മതികു/ തുകഭ /രേമാേട

3(i)

ത
ഭ
ല
എല്ലാവ / േരാടുമു / ടനുല്ലാസ /മാർ ഗി/ രിസാനും ക/ ടന്നഥ /നട

3(ii)

ന
സ
ഗ
അതുെപാ/ ഴുതു ക /
കുതുക /മപി പൂ/

3(iii)

ന
ന
ന
ല
സമര /ഭുവി ക/വചര/ ഥ
മനുവി/ശിഖശ/കലഭൃ/ തി
ശരശ /കലിത/രഥവു/മേനകം3
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– വടക്കൻ സുഭ ാഹരണം

3

ഇ ദണ്ഡിക തുടങ്ങി ഇതിൽ വിവരിച്ചി ള്ള ഭാഷാദണ്ഡകങ്ങെളല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ, അയ്യ
മാ യി
ലുള്ള ഗണങ്ങളാൽ ഥിതമാണു്. ദലാന്തങ്ങളിലും മ ം ഊനഗണത്വം കാണും — അവിെട നീട്ടിെച്ചാല്ലൽ.
േവദാന്ത/േവദ്യനഥ/വാദം തു/ടർന്നളവു
േമാദം ക/ലർ യദു/വൃന്ദം —തദനുബല/ േദേവ–/ മൃദുലതര/ ഭാേവ–
ഇമ്മട്ടിലാണു് ഗണസ്വരൂപം.
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കരണം

6
മാ ാവൃത്ത കരണം

ഇനി മാ ാ ധാനങ്ങളായ വൃത്തങ്ങെള വിവരി
. മാ ാവൃത്തങ്ങളിൽ നാലു മാ
ഒരു ഗണം എന്നാണ് നിയമെമ ം സർവ്വഗുരു, ആദിഗുരു, മദ്ധ്യഗുരു, അന്തഗുരു, സർവ്വല
ഘു എന്ന് അത് അ വിധമാെണ ം പറഞ്ഞി ള്ളത് ഇവിെട ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാകു .1
മാ ാവൃത്തങ്ങളിൽ ധാനമായ ‘ആര്യ’യ്ക്ക് ലക്ഷണം പറയു .
306(എ). ഏഴു ഗണം ഗുരുെവാ ം
േവണം ജഗണം വരാെതെയാറ്റകളിൽ
ഷഷ്ഠമിേതാ ലഘുമയേമാ
വരണമിതാര്യ പൂർവ്വാർദ്ധം.
1
ഏഴു മാ ാഗണവും ഒടുവിൽ ഒരു ഗുരുവും കൂടിയത് ആര്യയുെട പൂർവ്വാർദ്ധം ആകും; ഏഴു
ഗണമുള്ളതിൽ ഒറ്റകളായി 1, 3, 5, 7 ഈ ഗണങ്ങളിൽ മദ്ധ്യഗുരുവായ മാ ാഗണം (വർ
ണ്ണഗണങ്ങളിൽ ജഗണം) വരരുത്. ആറാമെത്ത ഗണം ഈ മദ്ധ്യഗുരുഗണേമാ അെല്ല
ങ്കിൽ സർവ്വലഘുഗണേമാ ആകയും േവണം. ഏഴു ഗണത്തിന് 4 × 7 = 28 മാ ; ഒരു ഗു
രുവിന് ര മാ ; ഇങ്ങെന വക രണ്ടിൽ 30 മാ യ്ക്ക് ഏഴരഗ്ഗണം. എന്നാൽ ഒടുവിലെത്ത
ര മാ യ്ക്ക് ര ലഘു െചയ്താൽ േപാരാ; ഒറ്റ ഗുരുവായിത്തെന്ന ഇരിക്കണം. അതിനാ
ലാണ് ഏഴരഗ്ഗണം എ പറയാെത ‘ഏഴു ഗണം ഗുരുെവാ ം’ എ ം ലക്ഷണത്തിൽ
േവർതിരി പറഞ്ഞത്. ഇനി യതിനിയമവും ഉത്തരാർദ്ധലക്ഷണവും പറയു :
306(ബി). ഷഷ്ഠം ലഘുമയമായാലതിൽ മുൻലഘുവിങ്കലിഹ യതി വേരണം
ഉത്തരമർദ്ധമതിൽ പിന്നാറാം ഗണെമാറ്റ ലഘുമാ ം.
2
1

പരിഭാഷാ കരണം 23-ാം കാരിക േനാ

ക.
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ാവൃത്ത കരണം

ഏഴരഗണങ്ങളിൽ ആറാം ഗണം മദ്ധ്യഗുരുേവാ സർവ്വലഘുേവാ ആവാെമ
പറഞ്ഞ
േല്ലാ. മദ്ധ്യഗുരുവാകുന്നപക്ഷം യതിനിയമെമാ മില്ല; സർവ്വലഘു ആെണങ്കിൽ ആ സർ
വ്വലഘുഗണത്തിെന്റ ഒന്നാമെത്ത ലഘുവിൽ പദം നിൽക്കണം. ഇ യും യതിെയ റിച്ച്.
പിെന്ന ഉത്തരാർദ്ധത്തിനു ലക്ഷണം പറയു : ഉത്തരാർദ്ധത്തിനും ഏഴര ഗണം തെന്ന;
എന്നാൽ അതിൽ ആറാം ഗണം സാധാരണ ചതുർമ്മാ ാഗണമല്ല; ഒറ്റയായ ഒരു ലഘു
മാ ം മതി. അേപ്പാൾ ഉത്തരാർദ്ധത്തിന് പൂർവ്വാർദ്ധത്തിേലക്കാൾ മൂ മാ കുറഞ്ഞ്
27 മാ കേള ഉ . അർദ്ധങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണം െചയ്തതുെകാണ്ട് ആര്യയിൽ വർണ്ണവൃത്ത
ങ്ങെളേപ്പാെല പാദങ്ങെള മുറി ന്നതിൽ തീ മായ നിർബ്ബന്ധം ഇെല്ല േദ്യാതിപ്പി
. എങ്കിലും ഒന്നാം പാദത്തിന് 12 മാ ; രണ്ടിന് 18; മൂന്നിന് 12; നാലിന് 15 എന്നാണ്
മാ കളുെട വ്യവസ്ഥ.2 ഗണങ്ങെളെക്കാണ്ട് വ്യവഹരിക്കയാെണങ്കിൽ ഒന്നാം പാദത്തി
ന് 3 ഗണം; രണ്ടിന് നാലര; മൂന്നിന് 3; നാലിന് മൂന്നര. ഇവിെടയും ലക്ഷണേ ാകങ്ങൾ
തെന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുമാകു . അതിൽ ഒന്നാം േ ാകം ആറാം ഗണം മദ്ധ്യഗുരുവാകുന്ന
തിനും, രണ്ടാമേത്തത് സർവ്വലഘുവാകുന്നതിനും ഉദാഹരണം. അതിൽ ‘കലിഹയ’ എന്ന
സർവ്വലഘുഗണത്തിൽ ‘കൽ’ എന്ന് ഒന്നാം ലഘുവിൽ പദം മുറിയുന്നതിനാൽ യതിയും
ശരിയായി െണ്ട കാൺക. ഉദാഹരണാംശം ഷ്ടമാ ന്നതിനുേവണ്ടി ഈ ലക്ഷണ
േ ാകങ്ങെള ഗണങ്ങളായി വിഭജിച്ച് താെഴ എഴുതു :
1
2
3
ഏഴുഗ
/ ണംഗുരു / െവാ ം
4
5
7
a b6 a
േവണം / ജഗണം / വരാെത /െയാറ്റക/ളിൽ
1
2
3
ഷഷ്ഠമി
/േതാ ലഘു/ മയേമാ
4
5
6
7
വരണമി / താര്യ /
/പൂർവ്വാർ/ ദ്ധം
1
2
3
ഷഷ്ഠം
/ ലഘുമയ / മായാ—
4
5
a a6a a 7
ലതിൽ മുൻ/ലഘുവിൽ/ കലിഹയ/ തിവേര /ണം
1
2
3
2

’

തേബാധ’ത്തിെല ആര്യാലക്ഷണത്തിൽ ഈ വ്യവസ്ഥേയയു
”യസ്യാഃ ഥേമ പാേദ
ദ്വാദശമാ ാസ്തഥാ തൃതീേയഽപി
അഷ്ടാദശ ദ്വിതീേയ
ചതുർത്ഥേക പഞ്ചദശ സാഽര്യാ”

: ഗണവിഭജനമില്ല.
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ഉത്തര
4
ന്നാറാം

/ മർദ്ധമ /തിൽപി—
5
6
7
/ ഗണെമാ /
റ്റ
/ ലഘുമാ /

ം.

േവെറയും ഉദാഹരണം:
2
3
ബകുള / മലർ
4
5
7
ab6a
മഞ്ജരി/ േയ ം /കരെത്താ/ േട കൃ /ഷ്ണൻ
1
2
3
െച /േമ്പാൾ3 വാടി/ ടു
4
5
6
7
വല്ലാ / േത വ / ല്ല /വി മു/ ഖം.
മ

1

ള/

ഇതിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ‘കരെത്താ’ എന്ന ഷഷ്ഠഗണം മദ്ധ്യഗുരുവാകു
തെന്ന,

–സ്വ.
. ആ പാദം

4
5
6
7
മഞ്ജരി/േയ ം/കരമുട/െടാരുകൃ/ഷ്ണൻ
എ
മാറ്റിയാൽ ഷഷ്ഠഗണം സർവ്വലഘുവാകും; എന്നാൽ അവിെട ‘ക’ എന്ന ഒന്നാം
ലഘുവിൽ പദം മുറിയായ്കയാൽ യതിഭംഗം വരു .
4
5
6
7
മഞ്ജരി/േയ /ന്ന കരമു/ടയ കൃ/ഷ്ണൻ
എന്നാണ് മാ ന്നെതങ്കിൽ ‘ഏ ന്ന’ എ പദേച്ഛദമുള്ളതിനാൽ യതിഭംഗവുമില്ല.
307. ആര്യയുെടേയാജപാദം
മൂ ഗണത്താൽ നിറു കിൽ പത്ഥ്യാ,
ഇെല്ലങ്കിേലാ വിപുലെയേപരതിേന്നാതിടു ബുധർ.
3
ആര്യയുെട വിഷമപാദങ്ങൾ (ഒ ം, മൂ ം)ക്ക് മു
ഗണങ്ങളാണേല്ലാ. ആ ഗണങ്ങ
ളുെട അവസാനത്തിൽ പദം മുറിഞ്ഞ് യതി വന്നാൽ അത് ‘പത്ഥ്യാര്യാ’; യതി കൂടാെത
അടുത്ത പാദേത്താടു കലർ വന്നാൽ അത് ‘വിപുലാര്യാ’. ലക്ഷണേ ാകത്തിൽ ഒ ം
ര ം പാദങ്ങൾ യതിെകാ
േവർതിരിഞ്ഞി ള്ളതിനാൽ പൂർവ്വാർദ്ധം പത്ഥ്യാര്യാ; മൂ
ം നാലും പാദങ്ങൾ കലർന്നിരി ന്നതിനാൽ ഉത്തരാർദ്ധം വിപുലാര്യാ.
3

ൾ ലഘു യത്നം.
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6. മാ

308. ഇഹ ര മ നാലും
ഗണങ്ങളർദ്ധങ്ങൾ രണ്ടിലും േകൾക്ക
ഗുരുേവാെട മുൻപു പിൻപും
ജകാരമായാലേതാ ചപലാ.

ാവൃത്ത കരണം

4

ആര്യയ്ക്ക് ഓേരാ അർദ്ധത്തിലും ഏഴു ഗണങ്ങളുള്ളതിൽ ര ം നാലും ഗണങ്ങൾ ജഗണ —
(മദ്ധ്യഗുരു)— രൂപങ്ങളായും അ റവും ഇ റവും ഗുരുക്കളുള്ളതായും വന്നാൽ അത് ‘ചപ
ലാ’. ഇരുപുറവും ഗുരു വരുന്നതിന് ഒ ം മൂ ം ഗണങ്ങൾ അന്ത്യഗുരുക്കളും മൂ ം അ ം
ഗണങ്ങൾ ആദിഗുരുക്കളും ആയിരിക്കണം. അേപ്പാൾ മൂന്നാം ഗണം സർവ്വഗുരുതെന്ന േവ
ണെമ
വരു . ഈ ലക്ഷണെമല്ലാം ലക്ഷണേ ാകത്തിെലാത്തി െണ്ട
കാൺക.
എങ്ങെനെയന്നാൽ,
3
b1 a
b a2 b
b
ഇഹര
/ മ നാ / ലും
5
a b 4a b
ഗണങ്ങളർദ്ധ/ങ്ങൾ രണ്ടി/ലും േകൾ/ ക്ക
b1
a 2b a b 3 b
ഗുരുേവാ
/ െടമുൻപു / പിൻപും
a b a4
b5
ജകാര
/ മായാ / ല /േതാ ചപ/ലാ
പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ മാ ം ചപലാലക്ഷണമുള്ള ആര്യയ്ക്ക് ‘മുഖചപലാ’ എ ം, ഉത്തരാർദ്ധ
ത്തിൽ മാ ം ചപലാലക്ഷണമുള്ള ആര്യയ്ക്ക് ‘ജഘനചപലാ’ എ ം േപരുകൾ.
309. ആര്യാപൂർവ്വാർദ്ധത്തി —
രെചയ്തി ള്ള ലക്ഷണം തെന്ന
മാറ്റാെതയുത്തരാർദ്ധ —
ത്തിനുമുപേയാഗിക്ക ഗീതിയാെമന്നാൽ.
5
ആര്യയുെട ഉത്തരാർദ്ധംകൂടി പൂർവ്വാർദ്ധതുല്യമാക്കിയാൽ അത് ‘ഗീതി’. ലക്ഷണേ ാക
ത്തിൽ പൂർവ്വാർദ്ധെത്ത പത്ഥ്യയായി ം ഉത്തരാർദ്ധെത്ത വിപുലയായി ം കാണിച്ചിരി
ന്നത് ര മാതിരി ആര്യേയയും ഗീതിയാക്കാെമ സൂചിപ്പിക്കാനാകു —ആര്യയ്ക്ക് മുൻപു
പറഞ്ഞ ‘മ ളബകുള....’ എന്ന േ ാകത്തിൽത്തെന്ന നാലാം പാദം,
‘വല്ലേത വാടിടു
എ
4

മുഖകമലം’4

േഭദെപ്പടുത്തിയാൽ അത് ഗീതിക്ക് ഉദാഹരണമാകും.

‘വല്ലാേത വല്ലവി

മുഖകമലം’—എ

തിരുത്തിപ്പഠിേക്കണ്ടതാണ്. (അെല്ലങ്കിൽ വാക്യം ശരിയാവില്ലേല്ലാ).
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310. ആേര്യാത്തരാർദ്ധതുല്യം
പൂർവ്വാർദ്ധവുെമങ്കിലുപഗീതി
ആര്യാർദ്ധങ്ങൾ മറിഞ്ഞാ —
ലുദ്ഗീതി, ധരിക്ക, േപരതിന്.

6

മറിച്ച് പൂർവ്വാർദ്ധംകൂടി ഉത്തരാർദ്ധംേപാെല ആക്കിയാൽ അത് ‘ഉപഗീതി’. ലക്ഷണേ ാ
കം തെന്ന ഉദാഹരണം. ഇതിനു പുറേമ ആര്യയുെട പൂർവ്വാർദ്ധെത്ത ഉത്തരാർദ്ധവും; ഉത്ത
രാർദ്ധെത്ത പൂർവ്വാർദ്ധവുമാക്കി മറിച്ചിട്ടാൽ അതിന് ‘ഉദ്ഗീതി’ എ േപർ. ഉദാഹരണ
ത്തിന് ആര്യയ്ക്ക് െകാടുത്ത ഉദാഹരണെത്തത്തെന്ന അർദ്ധങ്ങൾ മറി വായി െകാൾക.
311. ആര്യാപൂർവ്വാർദ്ധമതിൽ
ഗുരുെവാെന്നാടുവിൽ തുടർ
േചർത്തിടുകിൽ േകൾ!
അർദ്ധം ര ം തുല്യവു െമ വരുന്നാകിലായതാര്യാഗീതി.

7

ഗീതി
പറഞ്ഞതുേപാെല ആര്യയുെട പൂർവ്വാർദ്ധതുല്യമായി തെന്ന ഉത്തരാർദ്ധവും
ക ിച്ച് രണ്ടർദ്ധത്തിനും ഒടുവിൽ ഓേരാ ഗുരുകൂടി േചർത്താൽ അത് ‘ആര്യാഗീതി’.
അേപ്പാൾ ആര്യാഗീതിയുെട ഓേരാ അർദ്ധത്തിനും എെട്ട ഗണവും മുപ്പത്തിര
മാ
വീതവും വരു . ആര്യയുെട രണ്ടർദ്ധത്തിലും ഒടുവിൽ ഒരു ഗുരുവുള്ളേതാടുകൂടി േവെറ
ഒരു ഗുരുകൂടി േചർേക്കണ്ടതിനാൽ ആര്യാഗീതിയിൽ എട്ടാം ഗണം സർവ്വഗുരുതെന്ന േവ
ണെമ വരു . അങ്ങെനതെന്നയാണ് ലക്ഷണേ ാകത്തിൽ െചയ്തി ള്ളതും. എന്നാൽ
കവികൾ ഈ നിർബ്ബന്ധം വകെവച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങെനെയന്നാൽ;
അരിവമ്പടയും പടയും
പരിചിെനാടിടിനാദെമാെക്ക െവടിയും െവടിയും
മുകിൽനടുെകാടിയും െകാടിയും
പരിപശ്യ സുേര ദൃഷ്ടി െപാടിയും െപാടിയും.
ഇനി േവെറ ഒരുവിധം മാ ാവൃത്തങ്ങളുള്ളവെയ സം ഹി പറയു
312. പാദത്തിൽ പലമട്ടായിപ്പതിനാറിഹ മാ കൾ
അടങ്ങിടും വൃത്തവർഗ്ഗം മാ ാസമകസംജ്ഞമാം.

– പുനം. ന.
:
8

ഏതുവിധമായിെട്ടങ്കിലും ഒരു പാദത്തിന് പതിനാറു മാ എ നിയമം ക ി െച ന്ന
വൃത്തങ്ങൾക്ക് ‘മാ ാസമക’ങ്ങെള േപർ. ഇതിൽ (1) എല്ലാം ലഘുവായാൽ ‘അചലധൃ
തി’; (2) ഒമ്പതാം അക്ഷരം ലഘുവും, അന്ത്യം ഗുരുവും, േശഷം ഇച്ഛേപാെലയും ആയാൽ
സാധാരണ ‘മാ ാസമകം’; (3) നാലു മാ കഴിഞ്ഞ് ജഗണേമാ സർവ്വലഘുേവാ ആയാൽ
‘വിേ ാകം’; (4) ജഗണേമാ സർവ്വലഘുേവാ 8 മാ കഴിഞ്ഞായാൽ ‘വാനവാസികാ’ —
ഇത്യാദി പല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവെയല്ലാം അ സിദ്ധങ്ങളാക
യാൽ േത്യകം ലക്ഷണവും ലക്ഷ്യവും അവയ്ക്ക് ഇവിെട െച ന്നില്ല. എ
മാ മല്ല,
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ഇവെയ്ക്കല്ലാം ഭംഗി േവണെമങ്കിൽ സമമാ കൾ അടുത്ത വിഷമമാ കളിൽ ഒട്ടാതിരിക്ക
ണം. അതായത് ദ്വിമാ കഗണങ്ങെളെക്കാണ്ട് മുറിക്കണെമ വരു . അേപ്പാൾ ഇവ
െയല്ലാം േമൽ ഭാഷാവൃത്ത കരണത്തിൽ പറയാൻ േപാകുന്ന തരംഗിണി മുതലായ തു
ള്ളൽപ്പാ വൃത്തങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പ േപാകയും െച ം.

7
മി

വൃത്ത കരണം

ഇനി ഏതാനും ഭാഗത്തിൽ മാ കൾ ം മ ഭാഗത്തിൽ ഗുരു–ലഘുക്കൾ
യ്തി ള്ള ചില വൃത്തങ്ങൾ ഉള്ളവെയ പറയു .
313. ഒറ്റയിെലാരാെറ മറ്റതിൽ
കല, യറ്റത്തഥ േരഫലം ഗവും
ൈവതാളീയം, പരത്തിെലാട്ടരുതു സമം; ലഘുെവ മാെകാലാ!

ം നിയമം െച

1

കലെയന്നാൽ മാ . വിഷമപാദങ്ങളിൽ ആറു മാ ; സമങ്ങളിൽ എട്ട്; രണ്ടിനും ഇ യും
മാ കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഓേരാ രഗണവും, ലഘുവും ഗുരുവും. ഇത് ‘ൈവതാളീയ’െമന്ന വൃ
ത്തം. ഇതിൽ ആദ്യമുള്ള മാ കളിൽ സമസംഖ്യകളായ 2, 4, 6 എന്ന മാ കൾ മുറയ്ക്ക്
അടുത്ത 3, 5, 7 എന്ന മാ കളിൽ ഒട്ടരുത്. 2, 3; 4, 5; 6, 7 എന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗുരു
വരരുത് എന്നർത്ഥം. സമപാദത്തിന് ആരംഭത്തിൽ എ മാ യുള്ളെതല്ലാം ലഘുക്കളാ
കയും അരുത്; ലഘുവും ഗുരുവും കലർന്നിരിക്കണം. എല്ലാം ഗുരുവാകുന്നതിന് വിേരാധം
ഇല്ലതാനും. ഈ ലക്ഷണം കുേറ വ്യാമി മാകയാൽ േവെറ ഒരു വിധത്തിലും പറയാം:
സമമാ കൾ അടുത്ത വിഷമമാ കളിൽ ഒട്ടാതിരിക്കണെമങ്കിൽ ദ്വിമാ കളായ ഗണ
ങ്ങെള ക ിക്കണം; അേപ്പാൾ ൈവതാളീയത്തിന് വിഷമപാദങ്ങളിൽ ആെക 14 മാ
കൾ; അതിൽ ആദ്യെത്ത ആറു മാ കൾ മൂ
ദ്വിമാ ഗണങ്ങളും, േശഷം എെട്ടണ്ണം
വർഗ്ഗഗണത്തിെല രഗണവും ലഘുഗുരുക്കളും ആയിരിക്കണം. സമപാദങ്ങളിൽ ആെക
16 മാ കൾ; അതിൽ ആദ്യെത്ത എ മാ കൾ നാലു ദ്വിമാ ഗണങ്ങളും േശഷം എട്ട്
മുൻപറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന രലഗങ്ങളും ആയിരിക്കണം. ഈ സമപാദങ്ങളിെല ആദ്യമു
ള്ള എ മാ കൾ എ ം ലഘുക്കളാകരുത് എ കൂടി ഒരു വിേശഷം. ഇങ്ങെന ൈവതാ
ളീയത്തിെന്റ പാദങ്ങളിൽ ആദ്യഭാഗം മാ ാ ധാനവും അന്ത്യഭാഗം വർണ്ണ ധാനവും
ആകു . ഈ സംഗതികെളല്ലാം ലക്ഷണേ ാകത്തിലും വന്നി െണ്ട കാൺക.
65
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b ab a b

ഒ/റ്റയി/ലാ/െറ മ/റ്റതിൽ
b a b ab
കല/യ/റ്റ /തഥ/േരഫലം/ഗവും
b ab a b
ൈവ/താ/ളീ/യംപര/ത്തി
b a bെലാ- a
ട്ടരു/തു സ/മം/ലഘു/െവ മാ/െകാലാ.
േവെറയും ഉദാഹരണം:

b a b a

b

കവി/മാ/േത/ൈകbെതാ
a ഴു/
b a ഞാൻ
b
ൈക/വ/ല്യ/ ദ/bമാa യbകാ/aലിണ
b
കവി/താ/ഗുണ/ജാലെമാ/
b ക്കa േവ
b a b
ൈക/വരു/വാൻ/കൃപ/െചയ്തിേട/ണേമ/
314. ഒടുവിൽ ഗുരുെവാ േചർ െവന്നാലൗപച്ഛന്ദസികാഖ്യമാമിേത താൻ.

– സ്വ.
2

ൈവതാളീയത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ എല്ലാ പാദങ്ങളിലും ഓേരാ ഗുരു കൂടി േചർത്താൽ
അത് ‘ഔപച്ഛന്ദസിക’െമന്ന വൃത്തമാകും.
ഉദാ:
കവിമാേത ൈകെതാഴു ഞാൻ േകൾ
ൈകവല്യ ദമായ കാലിണയ്ക്ക്
കവിതാഗുണജാലെമാക്കേവ താൻ
ൈകവരുവാൻ കൃപെചയ്തിേടണേമ നീ.
315. ആപാതളികാഖ്യയിേത താൻ
ഭം ഗുരുയുഗ്മവുെമങ്കിെലാടുക്കം.
ൈവതാളീയത്തിെന്റ അവസാനഭാഗത്തിലുള്ള രലഗങ്ങൾ
അത് ‘ആപാതളികാ.’
ഉദാ:

b a a b

3
പകരം ഭഗഗങ്ങൾ െവച്ചാൽ

b

കവി/മാ/േത/ൈകbെതാ
a aഴു/bകാം/b ഞാൻ
ൈക/വ/ല്യ/ ദ/bമാa യ
a പ/bദത്തിൽ
b
കവി/താ/ഗുണ/ജാലമ/െതല്ലാം
b aa b b
ൈക/വരു/വാൻ/കൃപ/െചയ്തിട/ണം നീ.
316. എഴുപത്തിരണ്ടാമെതാക്കേവ
ഗുരുക്കളായാൽ ദക്ഷിണാന്തികാ.

4
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ൈവതാളീയം, ഔപച്ഛന്ദസികം, ആപാതളികാ ഈ മൂന്നിലും ‘പരത്തിെലാട്ടരുതു സമം’
എ ള്ള നിയമെത്ത ലംഘിച്ച്, എല്ലാ പാദങ്ങളിലും രണ്ടാമേത്തയും മൂന്നാമേത്തയും മാ
കെള മാ ം ഒന്നി േചർത്ത് ഒരു ഗുരുെകാണ്ട് നിർേദ്ദശിച്ചാൽ ആ വൃത്തം ‘ദക്ഷിണാ
ന്തികാ.’
317. ഉദീച്യവൃത്ത്യാഖ്യമാമിേത
രണ്ടാം ഗുരു വിഷമത്തിൽ മാ മായ്.
5
രണ്ടാമക്ഷരം ഗുരുവാ ന്നത് വിഷമപാദങ്ങളിൽ മാ മായാൽ അത് ‘ഉദീച്യവൃത്തി.’
318. അഞ്ചാംകല യുഗ്മപാദഗം
ാച്യവൃത്തിയിഹ നാലിെലാ കിൽ.
6
സമപാദങ്ങളിൽ മാ ം നാലും അ ം മാ കെള ഗുരുെകാണ്ട് ഒന്നിച്ചാൽ അത് ‘ ാച്യ
വൃത്തി.’
319. ഇര പാദത്തിലും കലെയ്ക്കാട്ടെലങ്കിലതു േകൾ വൃത്തകം.
7
വിഷമപാദങ്ങളിൽ 2-ഉം, 3-ഉം മാ കളും സമപാദങ്ങളിൽ 4-ഉം, 5-ഉം മാ കളും ഒന്നി
ച്ചാൽ ‘ വൃത്തക’ െമന്ന വൃത്തം.
320. യുഗ്മമാ മിതിഹാപരാന്തികാ.1
8
വൃത്തകത്തിെന്റ സമപാദംെകാ തെന്ന േ ാകം മുഴുവനും ചമച്ചാൽ അത് ‘അപരാന്തി
കാ’.
321. അയുഗ്മേമ ചാരുഹാസിനീ.
9
വൃത്തകത്തിെന്റ വിഷമപാദംേപാെലതെന്ന നാലു പാദവും ആയാൽ അത് ‘ചാരുഹാ
സിനീ’.

1

രേഥാദ്ധതയുമായി ഒ

േനാ

ക.

8
ഭാഷാവൃത്ത കരണം

സം തത്തിൽ പലമാതിരിയിലും ഉള്ള വൃത്തങ്ങെള വിവരിച്ചതിെന്റേശഷം മലയാള
ത്തിൽ േത്യകമുള്ള വൃത്തങ്ങെള ആരംഭി
. വൃത്തശാ പരിഭാഷകെളല്ലാം ഭാഷ
യിലും ാേയണ സം തത്തിലുള്ളവതെന്ന ആെണങ്കിലും ധാനെപ്പട്ട ചില അംശങ്ങ
ളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ ഭാഷാവൃത്തശാ ത്തിനു െപാതുേവ ഉള്ള ചില വിധികെള
ആദ്യമായി െചാ
:
ാേയണ ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾ തമിഴിെന്റ വഴി താൻ
അതിനാൽ ഗാനരീതി േചരുമീരടിയാണിഹ.

1

മലയാളം ാവിഡവർഗ്ഗത്തിൽ േചർന്ന ഒരു ഭാഷയാകയാൽ അതിനു സ്വന്തമായുള്ള കവി
താരീതി തമിഴിലുള്ളേപാെല ആകു . തമിഴിനും സം തത്തിനും വൃത്തശാ വിഷയ
ത്തിൽ വളെര വ്യത്യാസമുണ്ട്. സം തത്തിൽ രണ്ടർദ്ധങ്ങളായിപ്പിരിയുന്ന നാലു പാദ
ങ്ങൾ േചർ ള്ള ഒരു േ ാകെമ പറയുന്നതാണ്, ഗദ്യകൃതികളിെല ഒരു വാക്യത്തിെന്റ
സ്ഥാന
നിൽ ന്ന ഒെരാറ്റയായ എണ്ണം. തമിഴിൽ േ ാകത്തിനുപകരം ര
പാദം
േചർന്ന ഒരീരടിയാണ്.1 േ ാകത്തിെലേപ്പാെല ഈരടികളിൽ അന്വയം പൂർണ്ണമാകണ
െമ നിർബ്ബന്ധമില്ല. ഈരടി േ ാകം േപാെല ഒ ് എെന്നണ്ണാവുന്ന ഒെരാറ്റ പരിപൂർ
ണവ വല്ല. ഒരു പാദം തെന്ന ചിലേപ്പാൾ ഒരു യതി മുറിയുന്നിട
നി േപായി എ
വരാം. എങ്ങെനെയന്നാൽ,
േഭാഷ്കല്ല േബാധിേക്കണം ഓർ േമ്പാഴി േയാഗം
ആർ ം വരുന്നതല്ല പാർക്കാതവെരക്കാട്ടിലാക്കാനു പേദശമാർഗ്ഗം മാതുലനല്ലാതാർക്കാനും സാധി േമാ?
1

തമിഴിൽ ഈരടികൾ മാ മല്ല, നാലടി വൃത്തങ്ങളുമുണ്ട്.
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കരണം

ഇവിെട ഒടുവിെല പാദം ഒന്നാം യതിയിൽ നിന്നിരി
. ഈ വൃത്തത്തിൽ ഓേരാ പാ
ദമായി കാണിച്ചതു ര
പാദമാക്കി മുറിക്കാവുന്നതാെണ വിചാരി ന്നപക്ഷവും
കൃതപുസ്തകത്തിൽ ആെക ഈ വൃത്തത്തിലുള്ള വരികളുെട സംഖ്യ വിഷമമാകുന്നതിനാൽ
ഈരടിയായി പിരി േമ്പാൾ ഒന്ന് ഒറ്റയടിയായി നിൽ കതെന്ന െച ം. അതിനാൽ
ഈരടി, േ ാകംേപാെല ഒരു പരിപൂർണ്ണവ വെല്ല തീർച്ചെപ്പടു .
ഇതിനുപുറെമ തമിഴിൽ സം തത്തിെലേപ്പാെല ഗുരുലഘു നിയമേമാ, മാ ാനിയമേമാ,
അക്ഷരനിയമേമാ ഇല്ല. സം തത്തിെല മാ യുെട സ്ഥാനത്ത് തമിൾകവി ഇലക്കണ
ത്തിൽ ‘അശ’ എെന്നാ കാണു ണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിെന്റ സ്വഭാവം േവെറയാണ്. േന
രശ എ ം നിരയശ എ ം അശ ര വിധം. പ, പൽ, പാ, പാൽ ഇങ്ങെന ഒന്നിലധികം
സ്വരമില്ലാത്ത വർണ്ണസമുദായത്തി ‘േനരശ’ എ ം പര, പരൽ, പരാ, പരാൻ ഇങ്ങ
െന ര സ്വരം േചർന്ന വർണ്ണസമുദായത്തിന് ‘നിരയശ’2 എ ം േപർ. ഈ അശകെള
െക്കാണ്ടാണ് തമിഴർ ഗണം (ചീർ) ഉണ്ടാ ന്നത്. ഇ യുംെകാണ്ട് തമിഴിലും സം ത
ത്തിലുമുള്ള വൃത്തവ്യവസ്ഥ ഭിന്നമാെണ
ഷ്ടമാകു . എന്നാൽ ഭാഷയിൽ വർണ്ണനി
യമേമാ, മാ ാനിയമേമാ രണ്ടാെലാന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ കാണു ണ്ട്. അതിനാലാണ്
സൂ ത്തിൽ ‘ ാേയണ’ എ പറഞ്ഞത്. ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾ മുഖ്യമായി തമിഴുരീതിെയ
അനുസരി ന്നത്, ര ം പാ കളായി പാടാനുള്ള വരികളാെണ ള്ള അംശത്തിലാകു
. ഈവക വ്യത്യാസങ്ങെളത്തെന്ന ഓേരാന്നായിെട്ടടു
കാണി
.
അടികൾ

ം കണക്കില്ല, നിൽക്കയും േവെണ്ടാേരടവും.

2

ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾക്ക് ഇ അടി ഒരു ശീെല ക്ളപ്തമില്ല. അന്വയം നിറു ന്നതും എവി
െടെയങ്കിലുമാവാം. ഈ ശീലുകൾ േ ാകം േപാെല ഒറ്റതിരിയുന്നില്ല. ധാരമുറിയാെത ഒഴു
കു . ഇപ്പറഞ്ഞതും ‘ ാേയണ’ എേന്നയു . കീർത്തനങ്ങളിലും മ ം ശീലുകൾക്ക് പാദ
സംഖ്യാനിയമമുണ്ട്. സംഖ്യാനിയമം െച ന്നപക്ഷം സം തത്തിെലേപ്പാെല നാലു പാ
ദം ഒരു ശീെല തെന്നയാണ് മിക്ക ദിക്കിലും വ്യവസ്ഥ.
വ്യവസ്ഥെയല്ലാം ശിഥിലം,

ധാനം ഗാനരീതിതാൻ.

3

ഇവിെട ാധാന്യം പാടാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാകയാൽ സം തത്തിെലേപ്പാെല ഗുരുല
ഘ്വാദി നിയമങ്ങെള അധികം ഗണിക്കാറില്ല. ഈ ഭാഗെത്തത്തെന്ന വിസ്തരി
:
മാ
നിയമം കാണും ഗാനം താളത്തിെനാ കിൽ;
ഇെല്ലങ്കിൽ വർണ്ണസംഖ്യ നിയമം മിക്ക ദിക്കിലും.

4

കിളിപ്പാട്ട് ാേയണ താളമി പാടാത്തതാകയാൽ അതിൽ അക്ഷരനിയമം കാണു
ണ്ട്. തുള്ളൽപ്പാ മുതലായതിൽ അതുേപാെല മാ ാനിയമം ഉണ്ട്.
2

ര

ം

സ്വേമാ, മു

സ്വവും പി

ദീർഘവുേമാ ആയി ര

സ്വരം േചർന്ന വർണ്ണ സമുദായം നിരയശ.
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ഗുരുവാക്കാമിച്ഛേപാെല പാടി നീട്ടി ലഘുക്കെള
അതുേപാലിഹ ദീർഘെത്ത റു ന്നതപൂർവമാം.

5

ലഘുവിെന പാടുേമ്പാൾ നീട്ടി ഗുരുവാക്കാം. അതുേപാെല ദീർഘെത്ത പാടി റു കയും
ആകാെമങ്കിലും അതു മേറ്റതുേപാെല സാധാരണമല്ല. ലഘുവിെന ഗുരുവാ ന്നതിന് ഉദാ
ഹരണം:
ഹരിണഹരി കരി കരടി ഗിരി കിരി
ഹരിശാർ ലാദികളമിതവന്യമൃഗം.
ഇവിെട ആദ്യപാദെത്ത വായി

– ആദ്ധ്യാ. രാ.

ന്നത്

ഹരിണാ ഹരീ കരീ കരടീ ഗിരി കിരീ
എന്നാകു

. ഗുരുവിെന ലഘുവാ

ന്നതിന് ഉദാഹരണം:

സുരവരജസുതനുമഥ നി
വിഷണ്ണനായ്
സൂക്ഷി മായമറിഞ്ഞിട്ടിരാവാനും.

– ഭാര.

ഇവിെട ‘ഇരാവാനും’ എന്നതിെന ‘ഇരാവനും’ എ പാടിയാേല വൃത്തം േയാജി
വക അവ്യവസ്ഥ എല്ലാം പഴയ സം തത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നതുതെന്ന.

.ഈ

‘അപി മാഷം മഷം കുര്യാച്ഛേന്ദാഭംഗം ന കാരേയത് ’
എന്ന വചനം േനാ ക. ‘മാമിയം ചലിതാ വിേലാക്യ വൃന്ദാവനാത് ’ ഇത്യാദി അഷ്ടപദി
യും മ ം ലഘുക്കെള ധാരാളം ഗുരൂകരിക്കാറുണ്ട്.
ആര്യയിൽ െചാന്ന രീതി ഗണക നയുണ്ടിഹ
എന്നാലതി മാ
നിയമം േവെറയാണു േകൾ.
ആര്യാജാതിഗണത്തിന്ന് മാ നാെല നിശ്ചിതം
ര ം മൂ ം നാലുമ മാകാം പിന്നിവിടത്തിേലാ.
ദ്വിമാ ാഗണവും പിെന്ന ിമാ ാഗണവും തഥാ
ചതുർമ്മാ ം പഞ്ചമാ െമ താൻ ഗണ സംജ്ഞകൾ.

6
7
8

ആര്യയിൽ നാലുമാ കൾ കൂടിയത് ഒരു ഗണം എ പറഞ്ഞതുേപാെല ഇവിെടയും
ഇ മാ കൾ കൂടിയത് ഒരു ഗണെമ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ ഗണങ്ങൾ മാ 3
3

മാ ാനിയമം താളാനുസാരിെയ വിധിച്ച നിലയ്ക്ക് ഇരുമാ ഗണനിയമം േവണ്ടിയിരുന്നില്ല. കുറഞ്ഞ താ
ളഗതി ( ്യ ) മാ മൂന്നാണേല്ലാ.
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രേണ്ടാ മൂേന്നാ അേഞ്ചാ ആയിരി ം; േശഷം േവണ്ടിവന്നാൽ നാലു രണ്ടിലും, ആറു മൂന്നി
ലും എന്ന മട്ടിൽ ഇവയിൽത്തെന്ന ഉൾെപ്പ െകാ ം. ഇവയ്ക്ക് യഗണം, മഗണം എ ം
മ ം പറഞ്ഞതുേപാെല േപരുകൾ ഇടുന്നില്ല. സം ത ഗാനങ്ങളിലും ാകൃത വൃത്തങ്ങളി
ലും ഇതുേപാെല പലമാതിരി മാ ാഗണങ്ങൾ ഉള്ളതിന് അക്ഷരംെകാ േപരിട്ടി ണ്ട്.
അവെയ അധികം േയാജനമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവിെട സ്വീകരി ന്നില്ല. ദ്വിമാ ം,
ിമാ ം ഇത്യാദികെളത്തെന്നേയ ഉപേയാഗി
. ഒരു ഗണത്തിന് ആെക ഇ
മാ േവണെമന്നല്ലാെത അതിൽ ആദിഗുരു, മദ്ധ്യഗുരു മുതലായ കാരേഭദങ്ങെള ഭാഷാ
വൃത്തങ്ങൾ ഗണി
മില്ല. ഇ യും സാമാന്യവിധികൾ.
ഇനി ഓേരാതരം പാ കെള എടുത്ത് അതാതിൽ അരങ്ങിയി ള്ള വൃത്തങ്ങെള പറയു .
ഒരു വൃത്തംതെന്ന പലതരം പാ കളിലും വരുന്നതിെന ധാനമായി ആദ്യം എടു ന്നിട
വിവരി െകാണ്ട് മ പാ കളിൽ അതിന് േവശമുള്ളതിെന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കമാ ം
െചയ്തിരി
. അതിൽ ആദ്യമായി,

1

കിളിപ്പാട്ട്
322. മാ യഞ്ചക്ഷരം മൂന്നിൽ വരുേന്നാരു ഗണങ്ങെള
എ േചർ ള്ളീരടി െചാല്ലാം കാകളിെയ േപർ.

1

അ മാ കി ന്ന വിധത്തിൽ മൂന്നക്ഷരം േചർത്തത് ഒരു ഗണം. അതായത് ര ഗുരു
വും ഒരു ലഘുവും ഉള്ള രഗണേമാ, തഗണേമാ, യഗണേമാ ആവും. സർവലഘുവിന് അക്ഷ
രം മൂന്നിലധികം വരുന്നതിനാൽ ഇവിെട ഗണിക്കാനില്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള നാലുഗണം കൂ
ടിയത് ഒന്നാം പാദം; അതുേപാെലതെന്ന രണ്ടാം പാദവും. അേപ്പാൾ എ ഗണം േചർന്ന
ത് ഒരീരടി. ഈവിധമുള്ള ശീലിനു ‘കാകളി’െയ േപർ. പഞ്ചമാ ഗണങ്ങൾ മൂ ള്ള
തിൽ അധികം രഗണേത്തയും, പിന്നീടു തഗണേത്തയും, അതിലും കുറ
യഗണേത്ത
യും ആണുപേയാഗി കാണുന്നത്. ലഘുക്കെള നീട്ടി ഗുരുവാക്കാവുന്നതിനാൽ നഗണം,
ഭഗണം, സഗണം, ജഗണം എന്ന േശഷം നാലുഗണങ്ങേളയും ഉപേയാഗിക്കാം. ഗുരുവി
െന റു ക അപൂർവമാകയാൽ മാ ഏറിേപ്പാകുന്ന മഗണം മാ ം ഈ വൃത്തത്തിൽ
േയാഗിപ്പാൻ പാടിെല്ല വരു .4
ഉദാ:

b ab b a b b a b b ab

ശാരിക/ൈപ്പതേല/ചാരുശീ/േലവരി/
b ba b a b b a b b ab
കാേരാമ/േലക/ഥാ/േശഷവും/െചാ നീ

– അദ്ധ്യാ. രാ.

അദ്ധ്യാത്മം, അേയാദ്ധ്യാകാണ്ഡം, സഭാപർവം, ചാണക്യസൂ ം, രണ്ടാം പാദം ഇത്യാദി
കൾ ഈ വൃത്തത്തിലുള്ളവയാകു .
4

കാകളിയിൽ മഗണവും വരും—യഗണെത്തക്കാൾ ഏെറ. (പാടി

റുക്കി ഐമാ ഗണമാ

.)
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323. കാകളിക്കാദ്യപാദാദൗ രേണ്ടാ മൂേന്നാ ഗണങ്ങെള
ഐയ ലഘുവാക്കീടിലുളവാം കളകാഞ്ചിേകൾ.

2

ഉദാ:
1. സുരവരജ/സുതനുമഥ/നി
വി/ഷണ്ണനായ്
സൂക്ഷി /മായമ/റിഞ്ഞിട്ടി/രാവാനും.5
2. സകലശുക/കുലവിമല/തിലകിതക/േളബേര
സാരസ്യ/പീയൂഷ/സാരസ/ർവ്വസ്വേമ -

– ഭാര.
– അദ്ധ്യാ. രാ.

ഇവിെട ഒന്നാമുദാഹരണത്തിെന്റ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ആദ്യെത്ത ര
ഗണവും രണ്ടാമ
േത്തതിൽ മൂ ഗണവും ലഘുമയം. രണ്ടിലും രണ്ടാം പാദം കാകളി തെന്ന. ഈ ലക്ഷ
ണ കാരം കാകളി സമവൃത്തവും കളകാഞ്ചി അർദ്ധസമവൃത്തവുെമ വരു . നാലു പാ
ദം ഒരു ശീൽ എ നിയമമില്ലാത്തതിനാൽ അർദ്ധസമെമന്ന േപർ ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾ
േയാജിക്കയില്ല. മുറ േനാക്കിയാൽ സമെമ ം വിഷമെമ ം ര വിഭാഗേമ ഭാഷയിൽ
സംഭവിക്കയു . സം ത സ ദായ കാരം േനാക്കിയാൽ കളകാഞ്ചിെയ അർദ്ധസമ
െമ വിളിക്കാെമേന്ന ഇവിെട പറഞ്ഞതിനു താ ര്യമു . േവെറയും ഒരു േഭദം ഈ വൃ
ത്തങ്ങൾ തങ്ങളിലുണ്ട്. കാകളിയിെലല്ലാം ്യക്ഷരഗണങ്ങളാകയാൽ പാദെമാന്നിന്
അക്ഷരം പ ണ്ട് എ നിയമം ഉണ്ട്; കളകാഞ്ചിയിൽ സർവ്വലഘുഗണങ്ങളുള്ളതിനാൽ
ഒന്നാം പാദത്തിൽ മാ ം അക്ഷരം പതിനാേറാ പതിെനേട്ടാ ആകാം. പാദത്തിൽ മാ
കളുെട ആെക ക ര വൃത്തത്തിനും 20 തെന്ന.
324. കാകളി ള്ള പാദങ്ങൾ രണ്ടിലും പിെന്നയാദിമം
ഗണം മാ ം ലഘുമയമായാേലാ മണികാഞ്ചിയാം.
3
ഉദാ:
പരമപുരു/ഷൻ മഹാ/മായ തൻ/ൈവഭവം
പറകയുമ/നാരതം/േകൾക്കയും/െചയ്കിേലാ/ 6

– ഭാര.

ഇനി മണികാഞ്ചിെയ കളകാഞ്ചിയുെട ഇടയ്ക്കല്ലാെത ഒരു പർവത്തിേലാ അദ്ധ്യായത്തി
േലാ മുഴുവൻ ഉപേയാഗി കണ്ടിട്ടില്ല.
325. ഇച്ഛേപാെല ചിേലട
ലഘു ായഗണങ്ങെള7
േചർ ം കാകളി െചയ്തിടാമതിൻേപർ മി കാകളി.
4
5
6
7

‘മായമ’ പാടിനീട്ടിയും ‘രാവാനും’ പാടി റുക്കിയും അ മാ യിലാ
.
അതിസമ്മതയുമായി തട്ടി േനാ ക.
മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ലഘുമയഗണേമാ ലഘു ായഗണേമാ രണ്ടിനവുേമാ േചർ ന്നത് എ
ണങ്ങൾ േനാ ക.

വിവക്ഷ. ഉദാഹര
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ഉദാഃ
1. ജനിമൃതിനി/വാരണം/ജഗദുദയ/കാരണം/
ചരണനത/ചാരണം/ചരിതമധു/പൂരണം/
ഇതിൽ രണ്ടടികളിലും ഒ

ം മൂ

ം ഗണങ്ങൾ ലഘുമയങ്ങൾ.

2. ശിവ ശിവ മ/േനാഹേര/ശീലവതി/സാദരം/
ജന്മസാ/ഫല്യദം/െചാ ൈക/വല്യദം/

– ഭാര.

ഇതിൽ ആദ്യപാദത്തിൽ ഒന്നാംഗണം ലഘുമയം തെന്ന; മൂന്നാം ഗണത്തിൽ ഒരു ഗുരുവും
മൂ ലഘുവും െചയ്തിരി
. അതിനാലാണ് ‘ലഘു ായ — (ലഘുവധികെപ്പട്ട) ഗണങ്ങ
െള’ എ ലക്ഷണം െചയ്തത്. ഈ ലക്ഷണ കാരം ചാണക്യസൂ ത്തിൽ ‘ശുകതരുണി
സാദരം സുശീല ഗുണഭാസുരം’ എ കാണുന്നതു ‘സാദരം ശീലഗുണ’ എന്നാക്കണം. ‘സു’
അധികമാെണ പാ കാരും സമ്മതി
.
326. രണ്ടാം പാദാവസാനത്തിൽ വരുേന്നാരു ഗണത്തിനു
വർണ്ണെമാ കുറഞ്ഞീടിലൂനകാകളിയാമത്.
5
ഉദാ:

b b a b a b b b a b ab

ത
bേത്ത
b വ/
a രിb കa രി/
b കaത്തbങ്ങി/
b രിമbമ/b
ചിത്തംമു/ഹുരപി/െതളിഞ്ഞി/തയ്യാ8

– ഭാര.

ഇതിൽ രണ്ടാം പാദത്തിെല അന്ത്യഗണത്തിന് രണ്ടക്ഷരേമ ഉ ; മാ യും നാലായി
േപ്പായി. ഒരക്ഷരം ലഘുവായാൽ മാ മൂ മാകും. ഇതിെന എഴുത്തച്ഛൻ പർവാരംഭങ്ങ
ളിൽ ഒരു ൈവചി ്യത്തിനു മാ േമ ഉപേയാഗിക്കാറു . അഞ്ചാറുവരി കഴിഞ്ഞാൽ സാ
ധാരണ കാകളിതെന്ന എടു ം. രണ്ടാം പാദത്തിൽ നാലക്ഷരം കുറച്ച് ഒരുവിധം ഊന
കാകളി മാരൻ പാട്ടിലും മ ം കാണു ണ്ട്.9
ഉദാ:
കു മ/ച്ചാറണി/ഞ്ഞാലും കു/ചങ്ങളിൽ/
കുംഭീ /ഗാമിനീ/യാേള/
ഇതിൽ രണ്ടാം പാദത്തിന് ര ഗണവും രണ്ടക്ഷരവുേമ ഉ .
327. ര പാദത്തിലും പിെന്നയന്ത്യമായ ഗണത്തിന്
വർണ്ണെമാ കുറെഞ്ഞന്നാൽ തകാകളി കീർത്തേന.
8
9

6

ഈ ഉദാഹരണം ഊനകാകളി വല്ലപാടും ഒപ്പിക്കാെമ മാ ം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചതുർമ്മാ ഗണഘടി
തമേല്ല ശീല്?
ഈ വൃത്തത്തിന് ‘മാരകാകളി’ എെന്നാരു േപരു പതിഞ്ഞി ണ്ട്.
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രണ്ടടികളിലും ഒടുവിെല ഗണത്തിനുമാ ം അക്ഷരം രണ്ടാക്കിയാൽ കീർത്തനങ്ങളിലും
മ ം കാണുന്ന ഒരു വൃത്തം ആകും. അതിന് ‘ തകാകളി’ എ േപർ. അക്ഷരെമാ കു
റയ്ക്കണെമ പറഞ്ഞതിനാൽ മാ മൂേന്നാ നാേലാ ആകാം. എങ്കിലും മൂ മാ യാണ്
അധികം ദിക്കിലും കാണുന്നത്.
ഉദാഃ

bab

1. കാള േമ/ഘകളാ/യങ്ങെള/ക്കാളും/
കാളനാ/ളികപാ/ളികെള/ക്കാളും/
b ab
കാളി മ/െകാ കാ/ളും കേള/ബരം/
പേനന്നാർ/കാവിലീ/ശ്വരീ പാ/ഹിമാം.

– കാളീേസ്താ ം

2. പ പ/ ള്ള വി/ കെള/ല്ലാേമ
ab b
കണ്ടാലു/മറിയാ/േത മറ/
േപായ്

– ഭാ. ച. കൃ. പാ.

b ab

ഈ തകാകളിയിൽ മഗണവും േചർക്കാറുണ്ട്.
ഉദാ:

bb b a bb b a b

തൃ ണി/ റേമ/വും ഭ ഗ/വാെന്റ
b ab a b b
തൃപ്പാദ/ത്താരടി/യിണ േച/രുവാൻ 10
പാനപ്പാ കൾ
ഉദാ:

ം ഇതുതെന്നയാണു വൃത്തം.

– കീർത്ത.

11

b a b ab b a b b

മാളിക/മുകേള/റി യ മ/ന്നെന്റ
േതാളിൽ മാ/റാ േക/ ന്നതും/ഭവാൻ12

– ജ്ഞാനപ്പാന

കിളിപ്പാട്ടിലുൾെപ്പട്ടതെല്ലങ്കിലും തകാകളിെയ ഇവിെട പറഞ്ഞത് കാകളി
ലാകു .
328. മൂ ം ര ം ര ം മൂ ം ര ം രെണ്ടെന്നഴു കൾ
പതിന്നാലിന്നാറു ഗണം പാദം രണ്ടിലുെമാ േപാൽ,
ഗുരുെവാെന്നങ്കിലും േവണം മാറാേതാേരാ ഗണത്തിലും,
നടു യതി പാദാദിെപ്പാരുത്തമിതു േകകയാം.
10

സ്താവത്തി

7

ചിേലടെത്താെക്ക ഗുരുലഘുക്കൾ അടയാളെപ്പടുത്തിയിരി ന്നത് പാടിനീേട്ടണ്ടതും കുറുേക്കണ്ടതുമായ വർ
ണ്ണങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ്.
‘തൃപ്പാദത്താരിണയിടേചരുവാൻ’ —എന്നതായിരിക്കിേല്ല ശുദ്ധപാഠം?
11 ഇേത പാനപ്പാ വൃത്തംതെന്നയാണ് ‘ഇരുപത്തിനാലുവൃത്ത’ഭാഗ
ലക്ഷണം ക ിച്ചിരി ന്ന ‘സർപ്പി
ണി’യും.
12 സർപ്പിണിയുെട ഉദാഹരണങ്ങളുമായി തട്ടി േനാ ക.
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8. ഭാഷാവൃത്ത

കരണം

ഓേരാ പാദത്തിലും 3, 2, 2, 3, 2, 2 എന്ന മത്തിൽ അക്ഷരങ്ങേളാടുകൂെട ആറു ഗണ
ങ്ങൾ; 14 അക്ഷരം. ഈ ഗണങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിലും ഓേരാ ഗുരുെവങ്കിലും േവണം; എല്ലാം
ഗുരുവായാലും വിേരാധമില്ല. അേപ്പാൾ ഒരു പാദത്തിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഗുരു 6, േശഷം 8
ലഘു എ മാ 20; എല്ലാം ഗുരുവായാൽ മാ 28; അതുെകാണ്ട് മാ ഇരുപതിനും
ഇരുപത്തിെയട്ടിനും മേദ്ധ്യ നിൽ െമ വ കൂടി. അക്ഷരം 14 എ
ിപ്തം തെന്ന.
എന്നാൽ മാ സാധാരണയിൽ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ം മേദ്ധ്യ ഇരുപത്തിരേണ്ടാ ഇരുപ
ത്തിനാേലാ ആയിരി ം. ഇതിനുപുറേമ പാദാദികൾ ം െപാരുത്തം േവണം. എ വ
ച്ചാൽ ഒന്നാം പാദം ഗുരുെകാ തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടാം പാദവും ഗുരുെകാ തെന്ന തുടങ്ങ
ണം; ലഘുെകാണ്ടായാൽ ലഘുെകാണ്ട് എ ള്ള നിയമം. പാദങ്ങൾ മേദ്ധ്യ യതിേവ
ണം; 3, 2, 2, എന്ന ആദ്യെത്ത മൂ ഗണം ഒരു യതി; അതുേപാെലതെന്ന പിെന്നയും
മൂ ഗണങ്ങൾ ഒരു യതി എന്ന്.
ഉദാഃ

aab a b ab aa b ab ab

1) സു
a രa വാ/
b ഹി
a നി/
b പa തി/
b തa നa യൻ/
b b aഗണ/
a bപതി
സുരവാ/ഹിനി/പതി/ മഥ/ഭൂത/പതി

20 മാ
20 മാ

2) ശ
b a േനാ/
b bകൃaതാ/a ന്തbേനാ/
b പാ
a ശിbേയാ/a കുbേബ/
a രേനാ/
b
ദു തം/െചയ്ത/തവൻ/തെന്നഞാ/െനാടു/ െവൻ

22 മാ
22 മാ

3) ൈക
b a ലാ
b സാ/
b aചേല/
b bസൂര്യ/
b േകാ
b bടിേശാ/
b ഭി
a േത/
b bവിമ/ലാലേയ/രത്ന/പീേഠ/സംവിഷ്ടം/ധ്യാന/നിഷ്ഠം/

24 മാ
26 മാ

4) മാ
b തം
b ഗാ/
b ഭാb സ്യൻ/
b bേദbവൻ,/
b മം
b ഗbല്യാ/bധാbന/ b ീതൻ
b
മാതംഗീ/വാചാ/േന്ദവീ,/മാനാഥൻ/ഗൗരീ/കാന്തൻ/

28 മാ
28 മാ

ba b ab a b b a b a b a b

b b b a b b a b a b a b ab

b b b b b

b b bb b b b b b

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിെലാെക്കയും പാദാദിെപ്പാരുത്തവുമുെണ്ട കാൺക. മിക്ക ദി ക
ളിലും യതികളുെട ആദി ം െപാരുത്തം കാണും; ഇവിെട എടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങളിെല
ല്ലാം അതുെണ്ടങ്കിലും അതില്ലാത്ത വരികൾ അപൂർവമല്ല.
പുരുഷ/ ീജാ/തിനാ/മാ മാ/ദിക/ളല്ല
കാരണം/മമ/ഭജ/നത്തിനു/ജഗ/ േയ/
എ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ‘പുരുഷ ീ’ എ
ന്നില്ല.13

വായിച്ചാൽ െപാരുത്തം െത

േ ാണേരാ/െടാരു/മി /പഠി /വിദ്യകളും
സുരേലാ/കം പു/ പൃ/ഷതമ/ഹീപതിയും
13

െപാരുത്തം ദീക്ഷിക്കാത്ത ചില ശീലുകൾ പല കിളിപ്പാട്ടിലും കാണു

ണ്ട്.
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എ ഭാരതം സഭാപർവത്തിൽ കാണുന്നത് പാദാദിെപ്പാരുത്തത്തിന് ഒരപവാദംേപാ
െല േതാ
. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിെട മേദ്ധ്യവരികൾ വി േപായിരിക്കണം.
അർത്ഥത്തിലുള്ള േചർച്ചേക്കട് ഈ ഊഹെത്ത ബലെപ്പടു കയും െച
.14 മുൻ കാ
ണിച്ച,
1. ‘കാരണം മമ ഭജ/നത്തിനു ജഗ േയ’
2. ‘അഗതിയാേയാരടി/യനനു ഹിക്കണം’
ഇത്യാദികളിൽ യതിഭംഗം വ കാണു ണ്ട്.
329. ലഘുപൂർവം ഗുരു പരമീമട്ടിൽ ദ്വ്യക്ഷരം ഗണം,
ആെറണ്ണം മദ്ധ്യയതിയാലർദ്ധിതം, മുറി രണ്ടിലും,
ആരംേഭ നിയമം നിത്യമിതന്നനടെയന്ന ശീൽ.15
പാദെമാന്നിനു മുൻലഘുവും പിൻഗുരുവുമായിട്ട് ഈരണ്ടക്ഷരമുള്ള ഗണം ആറ്; നടു
യതിെച ് പാദെത്ത രണ്ടർദ്ധമായി ് മുറിക്കണം; ര
മുറിയുെടയും ആദ്യഗണത്തിൽ
മുൻലഘു, പിൻഗുരു എ ള്ള നിയമം അവശ്യമനുഷ്ഠിക്കണം; േശഷം നാലു ഗണങ്ങളിൽ
െതറ്റിയാലും തരേക്കടില്ല. ഇത് ‘അന്നനട’.
ഉദാ:

ab ab ab a b a b a b

1) ഹ
a bരാ/aഹbരാ/a bഹരാ/
a bശിവാ/
a b ശിa വാ/
b ശിവാ/
പുര/ഹരാ/മുര/ഹരാ/നത/പദാ/
a b a b a b ab a b b b
2) വി
a bവി/
a ധb മി/ത്ത
a രം,/
b പa bറ/ b േക/
b ഴുbേന്നാb
രര/ചെന/െത്താഴു/തുര/െചയ്താൻ/സൂതൻ.
രണ്ടാമുദാഹരണത്തിൽ അന്ത്യഗണങ്ങൾ ലഘുഗുരുവ്യവസ്ഥ െതറ്റിയിരി
. യത്യാ
രംഭമായ ഒ ം നാലും ഗണങ്ങളിലാകെട്ട നിയമം ശരിതെന്ന എ കാൺക.16

2 തുള്ളൽപ്പാട്ട്
തുള്ളൽപ്പാട്ടിന് (1) ഓട്ടൻ, (2) ശീതങ്കൻ, (3) പറയൻ എ മൂന്ന് വകേഭദമുണ്ട്. ഇതിൽ
ഓേരാന്നിലും ഉള്ള വൃത്തങ്ങൾ െവേവ്വെറ ആെണങ്കിലും ചിലതു സാധാരണമായി കാണു
. അതിൽ ആദ്യം ഓട്ടനിൽ ധാനമായുള്ള വൃത്തങ്ങെളടു
.
14

‘േ ാണേരാെടാരുമി പഠിച്ച വിദ്യകളും
ക്ഷീണെമന്നിേയ സൗഖ്യംപൂ വാണീടുംകാലം
സുരേലാകവും പു പൃഷതമഹീപതി
നരപാലകനായാൻ പദനതുകാലം’ എന്നാണ് ‘ഭാരത’ത്തിെന്റ പല പതി കളിലും കാണുന്നത്.
15 ‘ആരംേഭ നിയമം’ നിത്യമല്ല, ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ; ആ ഗണങ്ങളും മ ള്ളവെയേപ്പാെല പാടിെയാപ്പിേക്കണ്ടിയിരി
വേല്ലാ.
16 അല്ല—ഉദാഹരിച്ച ലക്ഷ്യത്തിൽത്തെന്ന നാലു യത്യാരംഭഗണങ്ങളിൽ മൂന്നിലും നിയമം ശരിയായിട്ടല്ലേല്ലാ
കാണുന്നതു്.

78

8. ഭാഷാവൃത്ത

കരണം

ഓട്ടൻ (1)
330. ദ്വിമാ ം ഗണെമെട്ടണ്ണം യതിമദ്ധ്യം തരംഗിണി.

1

ര
മാ യിലുള്ള ഗണം എട്ട്േചർത്ത് ഒരു പാദം െച ന്ന വൃത്തത്തിനു ‘തരംഗിണി’
എ േപർ. ഇതിനു പാദമദ്ധ്യമായ നാലാം ഗണത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ യതിയും േവ
ണം. സം തത്തിൽ ഈ വൃത്തം മാ ാസമകവർഗ്ഗത്തിലുൾെപ്പടും. എന്നാൽ ഇങ്ങെന
െയാരു ലക്ഷണവും േപരും സം തവൃത്തശാ
ന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല.
ഉദാ:
(1) അണി/മതി/കല/യും/സുര/വാ/ഹിനി/യും
ഫണി/പതി/ഗണ/ഫണ/മണി/കളു/മണി/യും

– േഘാ. യാ.

(2) േദാ/ഷ/ ാ/ഹിക/ളി/ല്ലാതു/േള്ളാരു/
േദാ/ഷ/ജ്ഞ/ന്മാ/രുെട/സഭ/തു/ച്ഛം/

– േഘാ. യാ.

ഇതിൽ രണ്ടാമുദാഹരണത്തിൽ യതിഭംഗമുണ്ട്. പാടുേമ്പാൾ അത് െതളിയുകയും െച
. സം തത്തിൽ,
‘ഭജ േഗാവിന്ദം ഭജ േഗാവിന്ദം’
എ ള്ള കീർത്തനം ഈ വൃത്തത്തിലാകു . ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിൽ പതിനാലും
പെത്താമ്പതും വൃത്തങ്ങളിലും ഈ വൃത്തം േയാഗി കാണു .
ഉദാ:
(1) െകാണ്ടാ ലക്ഷ്മണ! വി ം ശരവും
കണ്ടീേലതും വരുണമിദാനീം
കണ്ടാലും മമ വീര്യം ജലനിധി
മണ്ടിവരുന്നതു നാരായണ! ജയ!

– 14-ാം വൃ.

(2) മനുകുലതിലകമണി ൺേപ! നീ
നിശമയ സീതാചരിതമിദാനീം
തിഗതമാകിലിതഖിലജനാനാം
ദുരിതക്ഷയമിതു നാരായണ! ജയ!
331. രണ്ടാംപാേദ ഗണം ര കുറ

– 19-ാം വൃ.
2

രണ്ടാം പാദത്തിൽ ര
17

നതരംഗിണി.

ഗണം കുറഞ്ഞ തരംഗിണിക്ക് ‘ഊനതരംഗിണി’ എ

ഉദാ:
സുരവധുമാരുെട നടുവിലിദാനീം
നരവധു േചരുകയിേല്ല!

േപർ.17
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332. േകകാപാദെത്തയർദ്ധിച്ചാലർദ്ധേകകയതായിടും.

3

േകക ര യതിയുള്ളതിൽ ആദ്യെത്ത യതിയിൽത്തെന്ന പദം നിറുത്തിയാൽ ‘അർദ്ധ
േകക’. അേപ്പാൾ ഒരു ്യക്ഷരഗണത്തിനു പിന്നാെല ര
ദ്വ്യക്ഷരഗണം അർദ്ധേകക
എന്നർത്ഥമായി. ഓേരാ ഗണത്തിലും കുറഞ്ഞപക്ഷം ഓേരാ ഗുരുവും േവണം.
ഉദാ:
(1) ഏണനയേന േദവി
വാണീടു ഗുണാലേയ.

– കൃ. അ. വി.

(2) കളി പടജ്ജനം
വിളി പുറെപ്പ

– നള. ച.

(3) തിരയിൽ ചാടി നീ ം
െനറ്റിേമൽ കുറിച്ചാ ം

– കാ. വി.

(4)

b b a a b ab
ബദ്ധവ/ചന/bമതു/

േക േഹ/ഹയ/നൃപൻ/.

സം തത്തിെല വ വൃത്തവും (അനു പ്പിൽ), സ്വാഗതാവൃത്തവും ( ി പ്പിൽ), സുമം
ഗലാവൃത്തവും (ജഗതിയിൽ), തുള്ളലിൽ ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ട്.
വ

ത്തിന് ഉദാഹരണം:18
1. വിരേവാെട ഗുരുവായൂർ
മരുവും ത രാൻ കൃഷ്ണൻ,

– കൃ. വി. ഓട്ടൻ.

2. കവി െചാല്ലിപ്ഫലിപ്പിപ്പാെനളുതെല്ലങ്കിലും നെമ്മ.

– കൃ. ലീ. ശീതങ്കൻ.

a ab b

a bb b

3. കു/റവില്ലാ/െത്താരുകി/ള്ളിറിശ്ശി ീമഹാേദവൻ.

– സ.

. പറയൻ.

സ്വാഗതയ്ക്ക് (ര ന ഭ ഗ ഗ)
(1) നി നിെല്ലട സുേയാധന, കർണ്ണാ
നിങ്ങൾ െചാന്ന െമാഴി നിന്ദിതെമല്ലാം.
ഉച് യകാഞ്ചനവളകെട നടുവിൽ
പിച്ചളവളയതുേപാെല.
18

– േഘാ. യാ.
– നള. ച.

പറയൻതുള്ളലിൽ ധാനമായിക്കാണുന്ന ഈ തനിമലയാളവൃത്തെത്ത ഇവിെട സം തവൃത്തെമ
ച്ചിരി ന്നത് ചിന്തനീയം.

വിധി
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(2) അർ നസ്യ മയി കിം ബഹുമാനം
നാസ്തി തസ്യ ബഹു കഷ്ടമിദാനീം.
സ്വാഗതെയ ചിെലട
എങ്ങെനെയന്നാൽ,

കരണം

– കാ. വി.

മാ ാ ധാനമാക്കി അക്ഷരസംഖ്യ േഭദെപ്പടുത്തീ ം കാണും.

ചി േസനനും വൃന്ദവുെമല്ലാം
ചിത്തസമ്മതം പൂ ഗമി
വൃ ൈവരിെയെച്ച വണങ്ങി
ത േമവിനാനതുമതി ഭ ം.

– േഘാ. യാ.

ഇതിൽ ആദ്യെത്ത മൂ പാദങ്ങളിൽ സ്വാഗതയുെട നാലക്ഷരം കഴി
ള്ള ര ലഘു
ക്കൾ
പകരം ഒരു ഗുരു െചയ്തിരി
. ‘ചി േസനനനുവൃന്ദവുെമല്ലാം’ എന്നായാൽ
സ്വാഗതതെന്നയാകും. നാലാം പാദത്തിൽ ഗുരുലഘുക്കൾ വിനിമയം െചയ്തേതയു .
‘ത േമവിനതു നാമതിഭ ം’ എന്നായാൽ ‘സ്വാഗത’യാകും.
സുമംഗല

(ജ ഭ ജ ര)

മതം നമുക്കഭിമതം വൃേകാദരാ
ഹിതം പറഞ്ഞതുചിതം ഹിക്ക നീ.
333. ജഗണാദ്യം ചതുർമ്മാ ഗണം നാലു ശിതാ യാം.

– േഘാ. യാ.
4

ചതുർമ്മാ ഗണം നാലു കൂടിയതു ‘ശിതാ ’; അതിൽ ആദ്യെത്ത ഗണം ജഗണ —
(മദ്ധ്യഗുരു) — രൂപമായിരി കയും േവണം.
ഉദാ:

aba

(1) വിദഗ്ദ്ധ/നായിക/നളെന്റ/ദൂതൻ/
a ba
വി
/ക
a ദർ
b ഭ/നൽപുര/മടു
a
കുതി /ചാടും/കുതിരകൾ/ക
(2) കരി തിന്നാൻ കരിവരനിേപ്പാൾ
തരി േമാഹമതുെണ്ടന്നാകിൽ.
334.
ിമാ ം ദ്വ്യക്ഷരഗണമാെറണ്ണം ഗുരുെവാറ്റയും
ആദ്യം ഗണം ഗുരുമുഖമിതു ഹംസ താഭിധം.19

– നള. ച.
– േഘാ. യാ.
5

ഒരു ഗുരുവും ഒരു ലഘുവും േചർ രണ്ടക്ഷരം. മൂ മാ യിൽ ആറു ഗണവും ഒടുവിൽ ഒരു
ഗുരുവും കൂടിയത് ‘ഹംസ തം’; ഇതിൽ ആദ്യഗണം ലഘുെകാ തുട കയും േവണം.
19

‘ആദ്യം ഗണം ലഘുമുഖം’ എ
േല്ലാ കാണുന്നത്.

തിരുത്തിപ്പഠിക്കണം. വിവരേണാദാഹരണങ്ങൾ രണ്ടിലും അങ്ങെനയാണ

81

വൃത്തമഞ്ജരി

ഉദാ:
(1) ജലധിയും കലങ്ങി മറിഞ്ഞിടു
ഗിരികളും വിരേവാടു കുലുങ്ങിടു .
(2) മരുത്തിെന്റ മകെനക്കാൾ വലിപ്പെന ം
കരു ള്ള പരിഷയിലധീശെന ം
(3) കരമതിലകെപ്പട്ട കനകക്കട്ട
പരിെചാടു കളയുന്നതുചിതമല്ല
(4) പടജ്ജനപടലവുമിടവകയും
നട വിട ചട ചട രടിതങ്ങളും.
335. ലഘു ായം20 ചതുർമ്മാ ഗണമാെറാരു ദീർഘവും
േചർ വന്നാലജഗരഗമനാഭിധവൃത്തമാം.

– കൃ. വി.
– കിരാ.
– അ. േമാ.
– നള. ച.
6

ലഘു ചുരമായ ചതുർമ്മാ ഗണം ആറും ഒടുവിൽ ഒരു ദീർഘവും വരുന്നത് ‘അജഗരഗമ
നം’.
ഉദാ:
(1) െതളിെവാടു പല വാളുകൾ കർക്കടേതാ കൾ വി കൾ ശൂലം
െവളുെവെള വളയുന്ന കഴുത്തില ശക്തികൾ പത്തി കൃപാണം
(2) വർദ്ധിതതര ധവളഹിമാചല സന്നിഭതുംഗശരീരൻ
െനടുതാകിന െകാടിമരെമന്നകണ തടിെച്ചാരു വാലും.
336. ആറുെമ ം പതിന്നാലു മാ യാൽ മദമന്ഥരാ.

– നള. ച.
– ക. സൗ.

ആറു മാ ഒരു യതി, പിന്നീട് എ മാ ഒരു യതി, എ പതിന്നാലു മാ ര
യായുള്ള വൃത്തം ‘മദമന്ഥരാ’. അക്ഷരങ്ങൾ അധികവും ലഘുവായിരിക്കണം.

യതി

ഉദാ:
(1) പല വടിവും വ ചമ
തലമുടിയും വ തിക
(2) രതികണവനു കണകെളാടുങ്ങീ
അതിവിവശതപൂ മയങ്ങീ.

– നള. ച.
– ബാ. യു.

മാരൻപാട്ടിലും ഈ വൃത്തം ഉപേയാഗിച്ചി ണ്ട്.
മലയജമലയതിലും മാലതി
മലർനിര െചാരിയും വനമതിലും.
20 ലഘു

ായം മാ മല്ല, ലഘുമയഗണവും കാണു

ണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ.
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കരണം

ശീതങ്കൻ (2)
337. അടിെയാന്നിെലഴുേത്തഴു നാലിേലാ അഞ്ചിേലാ ലഘു
മ ള്ളെതല്ലാം ഗുരുവാം കൃശമദ്ധ്യാഖ്യമാമിതു്.

1

ഉദാഃ
(1) മാ രംബിേക നിെന്മയ്
പാർ
ഞാൻ വണ േന്നൻ.

– സ.

(2) അക്കാലം േദവകെന്റ
േമാളായ േദവകിെയ21

– കൃ. ലീ.

കൃശമദ്ധ്യെയ വ

േത്താടു കലർത്തിയാണ് അധികം

േയാഗി

ീചാരുസ്വരൂപെന്റ
ചരണാംേഭാരുഹം കൂപ്പി.

ന്നത്:
– സ.

കിളിപ്പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാകളിയും കളകാഞ്ചിയും ശീതങ്കനിൽ

.

.

േയാഗിക്കാറുണ്ട്.

ഉദാഹരണം:
കാകളിക്ക്:
വാേനാർനദീപുേര വാണരുളീടുന്ന
ദീനാനുകമ്പിയാം കൃഷ്ണൻതിരുവടി.

– ക. സൗ.

കളകാഞ്ചിക്ക് :
അതികുടിലഘനസദൃശനിറമുടയേവണിയും
അ തമാകും നിടില േദശവും.
337(a). കളകാഞ്ചിയുെട പാദങ്ങൾ മറിച്ചി ം
കാഞ്ചി’ എ േപർ െകാടുക്കാം.

– അഹ. േമാ.
േയാഗി

ം. അതിന് ‘പര്യസ്ത
2

ഉദാ:
കേല്ലാലജാലം കളി ന്നക
കമലമണി നിറമുടയ കമലമതു ക
21

അർദ്ധേകകയുമായി ഒ

േനാ

– ക. സൗ.

ക — അഭിന്നെമന്നേല്ല േതാ ന്നതു?
ം പാദാവസാനങ്ങളിൽ ഓേരാ അക്ഷരം വി ം” എന്ന് േകരളകൗമുദി പറ

22 “കളകാഞ്ചിയുെട പാദങ്ങൾ മറിച്ചി

യുന്നതാണു ശരി.

22

83

വൃത്തമഞ്ജരി

പറയൻ (3)
ശീതങ്കനിലും ഓട്ടനിലും ഉള്ള വൃത്തങ്ങൾ
തിയിൽ) മാ മല്ലാെത പുതിയ വൃത്തെമാ

പുറേമ സം തത്തിെല മല്ലികാവൃത്തവും (ധൃ
ം പറയനിൽ ഇല്ല. മല്ലിക ് ഉദാഹരണം:

എന്തിനി പറ
ദാനവെന സംഗതിെയ നീ
ചിന്തിയാത്തവനല്ല നിങ്ങെട ബ
ഞാനസുരൻ മയൻ
ഇതിെന മാ ാ ധാനമാക്കിയും

േയാഗി

– സ.

.

ം. ഉദാ:

(1) ഫലിതെമാരുവക പറകയും ചിലരുറകയും ചിലർ മറികയും
പലരുമിഹ ഭുവി നിറകയും ചിലർ വിറകയും രസമറികയും

– സ.

.

(2) അന്ധനരവരവചനമിങ്ങെന േക സപദി സുേയാധനൻ
അന്ധമതി ശഠശകുനികർണ്ണസമാകുലൻ സുമഹാധനൻ

– സ.

.

(3) തിരുവനന്തപുേര വിളങ്ങിന പത്മനാഭ നേമാഽ േത
തരുണജലധരനികരതുലിതകേളബരായ നേമാഽ േത.

– സ.

.

3 കൃഷ്ണഗാഥ
338.

ഥകാകളിവൃത്തത്തിൽ രണ്ടാം പാദത്തിലന്ത്യമാം
രണ്ടക്ഷരം കുറച്ചീടിലതു മഞ്ജരിയായിടും.

1

ഉദാ:
േമനകമുൻപായ മാനിനിമാരുെട
േമനിെയ നിർമ്മിപ്പാൻ മാതൃകയായ്.
കാകളിയുെട ഗണെമാ ം മഗണമാകരുെത പറഞ്ഞി ണ്ട്. മഞ്ജരിയിൽ ആ നിയമം
േവണ്ട. അതാണ് ‘ ഥകാകളി’എ
പറഞ്ഞത്. ഉദാഹരണത്തിൽ രണ്ടാംപാദത്തിൽ
രണ്ടാംഗണം മഗണമായിരി ം. ശീലാവതിപ്പാട്ടിനും ഇതുതെന്ന വൃത്തം.
ഉദാ:
ലന്ത രുെകാ
ചന്തത്തിൽ േവ

കൂട്ടാനുമുണ്ടാക്കി
ന്ന േകാ കൂട്ടി.

ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തത്തിൽ പ

ംപ

ം വൃത്തങ്ങൾ ഇതാകു

.
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കരണം

ഉദാ:
േകാടക്കാർകൂന്തലാൾ സീതാവിേയാഗത്താലാടലിൽെപ വസി ംകാലം
േകാടക്കാർ വന്നി ചൂടു പിടിെപ
വാടിയ രാമ! ഹേര! ശരണം.

4 ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം
ഇെതല്ലാം നാലു പാദത്തിലുള്ള േ ാകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ പൂർവാർദ്ധം ഉത്തരാർദ്ധെമ
രണ്ടായി മുറിയണെമന്നില്ല. ചിെലടത്ത് അർദ്ധം ര ം േചർ സമാസി ം കാണും.
എങ്ങെനെയന്നാൽ,
രാമാജ്ഞ ൈകെക്കാ രാമാനുജൻതാൻ
തത്പാദുേക മൂർദ്ധ്നി വിന്യസ്യ നന്ദിാേമഽകേരാ ാജ്യരാശാന്തേചതാ
രാമാഗമാകാംക്ഷി ീരാമ! രാമ!
ഇ സ്തകത്തിൽ ഒ

ം പതിന

ം വൃത്തങ്ങൾ ഇ വദന എന്ന സം തവൃത്തം തെന്ന.

ആപദി ഭജന്തി ന ഭജന്തി സുലേഭഽർേത്ഥ
ത്വാമകരുണാ വരദ! കാമവിവശാ േയ!
േകവലസുഖായ ന ഹി തന്ന വിദിതം കിം
തദ്വദിഹ േത വയമപീശ! ഹരിരാമ!
ഇതിൽ ഗുരുക്കെള പെലട
(1)

ം ലഘുക്കളാക്കി ഉച്ചരിേക്കണ്ടിവരും. എങ്ങെന എന്നാൽ,

b a a a baa a b a a a b b
അല്ലലകറ്റീടുവതിനാ ിതജനാനാം
b aa a b aa a b a a a b b
വി മ മായടവിതന്നിെലഴുെനള്ളി
b a aa ba a a b aaa b b
െചാെല്ലഴുന്നരാവണെനെകാ രഘുനാഥൻ
b a a a b a a ab a a a bb
നല്ലതുവരു കനമു ഹരിരാമ
b a a a ba a ab a a a b b

(2) േപെരഴുന്നലങ്കയിലക പു േനേര
േപാരിെനാരുമി നിലെകാ ഹരിരാമ.
ഇതിൽ ഒന്നിെന

അല്ലലകറ്റീടുവതിനാ ിതജനാനാം
വി മപുമായടവിതന്നിെലഴുെനള്ളി
െചാെല്ലഴുന രാവണെന െകാ രഘുനാഥൻ
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എ

ം, രണ്ടിെന
പാെരഴുന ലങ്കയിലക

എ

പുകു േനെര

ം വായിേക്കണ്ടിയിരി
.
339. ഇേഹ വദനാവൃേത്ത മാ െയ്ക്കാ
ലഘുക്കെള
ഇടവി ഗുരുസ്ഥാേന െചയ്തി ലഘുെവാന്നഥ,
ഒടുവിൽ േചർത്തതാം വൃത്തം കേല വദനാഭിധം.

1

ഉദാ:
1. കമലദലേലാചനവുമമലകരപാദതലമസകലകളാക്ഷരെമാടരുളിെനാരു ഗീരുകളുമതിവിശദദന്തരുചി മൃദുഹസിതമാനനവുമകതളിരിലാക മമ പരമരഘുനാഥ! ജയ!
ഇതിൽ ഒ

ം മൂ

ംഅ

ം ഗുരുക്കൾക്ക് ഈ ര

ലഘു െചയ്തിരി

.

നാലു നിജ െചറിയ ചില ബാലകരിലിയലിെനാരു
ലീലകളിൽ
നിജ യുവതി.
b a a a aമുദിതനരപാലമണി
a a aa
ചാ
െല
മു
ല
പു
ണ
ർന്നി
രു
ന്ന
കാലമഥ
കുശികസുതb a a a aa a a a ba
നാലയത്തിനടു
വ രാമ! രഘുനാഥ! ജയ.23
ഇതിൽ ര ം നാലും അ ം ഗുരുക്കൾ പകരം ഈര ലഘുക്കൾ.24
340. ദ്വ്യക്ഷരം ഗണെമാന്നാദ്യം ്യക്ഷരം മൂന്നതിൽപരം,
ഗണങ്ങൾക്കാദിഗുരുവാം േവെറാ ം ്യക്ഷരങ്ങളിൽ
മേറ്റതും സർവ്വഗുരുവായ്വരാം േകളിതു സർപ്പിണി.

2

ആദ്യം ദ്വ്യക്ഷരഗണം 1; പുറേമ ്യക്ഷരഗണം 3 എന്ന് ആെക 11 അക്ഷരം. എല്ലാ ഗണ
ങ്ങേളയും ഗുരുെകാ
തുടങ്ങണം; ്യക്ഷര ഗണങ്ങളിൽ ര
ഗുരുെവങ്കിലും േവണം;
ദ്വ്യക്ഷരഗണത്തിലും ര ം ഗുരുവാകുന്നതിനു വിേരാധമില്ല. ഇതു ‘സർപ്പിണി’ എന്ന വൃ
ത്തം.
ഉദാ:

b a b ab b a b b b b

1. ഏ
b ഴു/
a സാ
b ഗbര/േമa ഖaല/
b യാ
a കുbേന്നാ/ab
രൂ
ഴി/
ത
ന്നിൽ
നി/
റ
യു
ന്ന/
b a b a b b b a േലാ
b bകbെര/
ഏഴ/േകാഴകൾ/കൂടാെത/രക്ഷി /
23 ഗുരുലഘുക്കൾ
24 നാലും

അ

അടയാളെപ്പടുത്തിയിരി ന്നത് ലഘൂകരണം എവിെടെയാെക്ക എന്നറിയാനാണ്.
ം ഗുരുക്കൾ പകരെമന്നായേപ്പാൾ ‘ഇടവി ഗുരുസ്ഥാേന’ എന്ന ലക്ഷണം ശിഥിലമായി.
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b a a b b b bb b bb

നാഴി/കേതാറും/രാജാവു/േഗാവിന്ദ

b a bb a bb a

b b a

2. സാര/മായകി/ട
b b b b a b b /bതീർത്തി
b b/ b
ചാര/ത്താമ്മാറു/േമളത്തിൽ/േഗാവിന്ദ/25
രണ്ടാം വൃത്തവും ഒൻപതാംവൃത്തവും ഈ ശീലിലാകു . മ പല പാ കളിലും ഈ ശീലു
കാണും.
341. വിഷമത്തിൽ സമസമം സമത്തിൽ സമസം ഗുരു
എ ള്ളർദ്ധസമം വൃത്തം സമാസമസമാഹ്വയം.
3
വിഷമങ്ങളിൽ സമസമ എ ം സമങ്ങളിൽ സമസഗ എ
സമവൃത്തത്തിനു ‘സമാസമം’ എ േപർ. 26
ഉദാ:

ം ഗണങ്ങൾ േചർന്ന അർദ്ധ

a ab b b b a ab b b b

സു
a രa പു/bരിെയാ
b bടു/സ
b മaമാ/a കും
b നിജ/b
പു
രി
യിൽ/
പു
ടൻ/
ര
ഘു
നാ/
a a b b b b a a b b ഥൻ
b b
തbരുണി/
a b മാർ
b bമണി/
b മaകുaടീ/b സീതb േയാ/െടാരുമി/ വാണൂ/ഹരിനം/േബാ.
342. കല്യാണി തഗണം മൂ
തതതഗഗഎ

ഗുരു രേണ്ടാടുേചരുകിൽ.

4

പതിെനാന്നക്ഷരം കല്ല്യാണീവൃത്തം.27

ഉദാ:
കല്ല്യാണരൂപീ വനത്തി േപാവാൻ
വി ംശരം ൈകപ്പിടിേച്ചാരുേനരം
െമെല്ല റെപ്പ പിന്നാെല സീതാ
കല്യാണിനീേദവി ീരാമ! രാമ!
343. യതിമദ്ധ്യം സ ടിതം നസഭം നഗഗങ്ങളും.

25

5

തകാകളിയുെട ഉദാഹരണങ്ങളുമായി തട്ടി േനാ ക. ര ം ഒന്നാെണ കാണാം.
‘മലർമാതിൻകാന്തൻ’ ഇത്യാദി സിദ്ധ കീർത്തനങ്ങളുെട വൃത്തംതെന്നയാണിത്.
27 തകാകളി
വിധിച്ച ലക്ഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ േയാജി ന്നത് ഈ വൃത്തത്തിനാണ്. ഇതിന് സം ത
ത്തിൽ ‘വിധ്വങ്കമാല’െയന്നാണേ േപരു്.
26 ‘നരനായിങ്ങെന’

‘വിധ്വങ്കമാല

തംതംതഗംഗം’ എ

ലക്ഷണവും (വൃത്തശി ം).
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ഉദാ:
സമുചിതസപര്യാം ശബരിെയാടു വാങ്ങിപ്പരഗതിയവൾ ം പരിചിെനാടു നല്കി
പരമപുരുഷൻ മാല്യവദചലസാനൗ
പരിചിെനാടു േചർ
പരമശിവ! ശംേഭാ!
ഇതിൽ മൂന്നാം പാദത്തിൽ യതിഭംഗം വന്നി ണ്ട്.
344. നസയം യലഗം േചർന്നാലതിസമ്മതയായിടും.

6

ഉദാ:
ഭുവനമപി പൂരയാമാസ േഭരീരൈവരവനത സുരാംഗനാനന്ദഗാനങ്ങളും
സവിധഭുവി നാരദൻ വീണ വായിക്കയും
നവരസദമാട്ടവും നൗമി നാരായണം.28
345. തഭയം ജലലം മേദ്ധ്യ മുറിഞ്ഞാൽ സ്തിമിതാഭിധം.

7

ഉദാ:
ീരാമച ! ജയ! സീതാകടാക്ഷമധുപാരാമേമ െപരിയ കാരുണ്യെമന്നിലരുൾ
േനെര വരു ക െതളിഞ്ഞാദേരണ തവ
നാരീശിേരാമണിെയ നാരായണായ നമഃ29
346. സജനം ജഭലം മേദ്ധ്യ ഛിന്നാതിസ്തിമിതാഭിധാ.

28 മണികാഞ്ചിയുമായി

ഒ

േനാ

29 ‘ഹരിനാമകീർത്തന’ത്തിെല

8

ക.
ധാനവൃത്തം ഇതുതെന്ന.

‘ഒന്നായ നിെന്നയിഹ രെണ്ട കണ്ടളവിലുണ്ടാെയാരിണ്ടൽബത മിണ്ടാവതല്ല മമ.’
ഇത്യാദി ശീലുകൾ േനാ
ണാം. ഉദാ:

ക. െതാ താെഴ കാണുന്ന ‘അതിസ്തിമിത’യുെട മ ം ഹരിനാമകീരത്തനത്തിൽ കാ

ഹരിനാമകീർത്തനമിതുരെചയ്വതി ഗുരുവരുളാെല േദവകളുമരുൾെചയ്ക ഭൂസുരരും.
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ഉദാ:
രഘുനാഥശ മുടനുടലിൽ തറ ഘനരുചിദൃഷ്ടിനിന്നഖിലരജനീചരാധിപതി
രണഭൂമിതന്നിലുടനടിെപ വീണു യമഭവനം ഗതഃ സപദി ശിവരാമ രാമ ജയ.
347. സർപ്പിണിക്കാദ്യഗുരുവിൻസ്ഥാേന ര ലഘുക്കെള
േചർത്താലുണ്ടായിടും വൃത്തമതിൻ േപരുപസർപ്പിണി.

9

ഉദാ:
ചരണപല്ലവം കുമ്പി ലക്ഷ്മണൻ
മരമരിെകേപ്പായ് െമേല്ല മറഞ്ഞേപ്പാൾ
അരിയ സീത ണ്ടാേയാരു ദുഃഖെത്ത
പറയാേമാ ശിവ നാരായണ! നംേബാ.
ശങ്കരചരിതം,
ഗ്വിണി, മദനാർത്താ, പഞ്ചചാമരം എന്നീ സം തവൃത്തങ്ങളിലാണ്
ചില വൃത്തങ്ങൾ:
ഉദാഃ ശങ്കരചരിതം (സ ന ജ ന ഭ സ)
ഹരിരാക്ഷസവരേസാദരഹനുമാേനാടു സഹിതം
തരുണീമണി നിജ സീതെയാെടാരുമിച്ചതിമധുരം
തരസാ കുസുമവിമാനവുമധിരുഹ്യ വിശാലം
സുരസദ്മനിെയഴുെനള്ളിന രഘുനായക! ശരണം.
ഇതിൽ മൂന്നാം പാദത്തിൽ അഞ്ചാമക്ഷരത്തിൽ പദം നില്ക്കാത്തതിനാൽ യതിഭംഗമുണ്ട്.
ആ പാദാന്തത്തിൽ മാ
മാണമാക്കി ര ലഘുവിനു പകരം ഒരു ഗുരു െചയ്തിരി
.
ഇങ്ങെന പിെന്ന ചിെലട ം കാണും.
ഗ്വിണി

് (ര ര ര ര)

ാപ്തരാേജ്യ ഹരൗ ശാസ്തരീ ദ്വിഷാം
പാർത്തലം കാ രക്ഷിച്ചിരി ം വിധൗ
ആർത്തിേപാ ം നൃണാം ചീർത്ത സമ്പ
ാപ്തി െചാല്ലാവേതാ രാമ രാമ ഹേര.
മദനാർത്തയ്ക്ക് (ത യ സ ഭ ഗ ഗ)

ഖ-
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സീതാവിരഹവ്യാകുലചിേത്ത രഘുനാേഥ
സാേകതപുരദ്വാരി സമാഗമ്യ മഹാത്മാ
േകാഽപിദ്വിജനു ജ്യമൃതം ബാലമകാേല
േകാപി പറ
ഹരി നാരായണ നംേബാ.
പഞ്ചചാമരത്തിന് (ജ ര ജ ര ജ ഗ)
ജഗ േയ ജനങ്ങെളപ്പിടി ത െകാ ടൻ
ഞരമ്പെറക്കടി പച്ചമാംസഭക്ഷിരക്ഷസാം
കുലം മുടിപ്പതി പായെമ െകാൾവെതന്നസൗ
വിചിന്തയാം ബഭൂവ ഹാ! മുകുന്ദ! രാമ! പാഹിമാം.
348. േകക രണ്ടാംപാദാന്തയതിയിൽ ്യക്ഷരം ഗണം
െപാരുത്തവുമുേപക്ഷിച്ചാൽ േകൾ പല്ലവിനിയാമതു്.
േകകയുെട രണ്ടാം പാദത്തിെന്റ രണ്ടാം യതിയുെട ആദ്യമായ
െപ്പാരുത്തവും വിട്ടതു് ‘പല്ലവിനി’. 30

10
്യക്ഷരഗണവും, പാദാദി

ഉദാ:
വഗകുലപതി വരു ം െപരുമ്പടജ്ജനേത്താെടാരുമി രഘുനാഥൻ
പട പുറെപ്പ സമു തടഭുവി
വസിച്ചിെതാരുദിനം ഹരിനംേബാ.
ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തത്തിെല വൃത്തങ്ങളുെട േപരുകൾ:
1-ാം വൃത്തം ഇ വദന
2-ാം വൃത്തം സർപ്പിണി
3-ാം വൃത്തം കേല വദന
4-ാം വൃത്തം സമാസമം
5-ാം വൃത്തം കല്ല്യാണി
6-ാം വൃത്തം മല്ലിക
7-ാം വൃത്തം പഞ്ചചാമരം
8-ാം വൃത്തം സംപുടിതം
9-ാം വൃത്തം സർപ്പിണി
10-ാം വൃത്തം മഞ്ജരി
30 ലക്ഷണം

ിഷ്ടം. ഈ ന്ഥത്തിൽ ‘പറയൻ’ എന്ന തലെക്കട്ടിൽ, മല്ലികെയ മാ ാ ധാനമാക്കി
ന്നതിനു് ഉദാഹരണമായി ഉദ്ധരിച്ചി ള്ള ശീലുകളുമായി തട്ടി േനാ ക.

േയാഗി
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11-ാം വൃത്തം അതിസമ്മത
12-ാം വൃത്തം മഞ്ജരി
13-ാം വൃത്തം പല്ലവിനി
14-ാം വൃത്തം തരംഗിണി
15-ാം വൃത്തം ഇ വദന
16-ാം വൃത്തം കല്ല്യാണി
17-ാം വൃത്തം അതിസ്തിമിത
18-ാം വൃത്തം സ്തിമിത
19-ാം വൃത്തം തരംഗിണി
20-ാം വൃത്തം ശങ്കരചരിതം
21A-ാം വൃത്തം ഗ്വിണി
21B-ാം വൃത്തം സംപുടിതം
22-ാം ഉപസർപ്പിണി
23-ാം വൃത്തം മദനാർത്ത
24-ാം വൃത്തം സ്തിമിത

5 വഞ്ചിപ്പാട്ട്
349. ഗണം ദ്വ്യക്ഷരെമെട്ടണ്ണെമാന്നാംപാദത്തിൽ, മറ്റതിൽ
ഗണമാറര; നിേല്ക്കണം ര െമട്ടാമതക്ഷേര,
ഗുരുതെന്നെയഴുെത്തല്ലാമിശ്ശീലിൻേപർ നേതാന്നതാ.
ഉദാ:
െകേ ാെടല്ലാ ജനങ്ങൾ ം േകടുതീരത്തക്കവണ്ണം
എേപ്പാഴുമന്നദാനവും െച െചെഞ്ചേമ്മ.
മഞ്ജരിയും വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ട്.
ആലുണ്ടിലയുണ്ടിലഞ്ഞിയുേണ്ട നെല്ലാരാലുവാേത്തവെര ത രാേന.
ധാനവൃത്തങ്ങളറി
െകാൾവാൻ
വിധാനേമവം ചിലത െചാേന്നൻ,
നിേശ്ശഷമായിട്ടഖിലം കഥിപ്പാനേശ്ശഷനും േശഷി വരുന്നതാേണാ?
ഭാഷയിൽ സാധാരണ നട ള്ള പാ കളുെട വൃത്തരീതിെയ ഇ േത്താളം ഇവിെട വിവരി
ച്ചേല്ലാ. മിക്ക ശീലുകളും ഇെച്ചാന്നവയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നവേയാ അ ാ മാ ം വ്യത്യാസമു
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ള്ളവേയാ ആയിരി ം. ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കരുെട രാമായണത്തിൽ മിക്ക
കാണ്ഡങ്ങളിലും കാണുന്ന വൃത്തങ്ങൾ ഇരട്ടിച്ച ‘തരംഗിണി’യായിരി ം.31 ഇതുേപാെല
മ േഭദങ്ങളും കാണും. ഒെന്നാഴിയാെത എല്ലാ വൃത്തങ്ങളും വിവരി ക എന്നത് അസാ
ദ്ധ്യമാകു . എന്നല്ല, ബുദ്ധിമാന്മാർ ് പുതിയ വൃത്തങ്ങെള ഇനി നിർമ്മിക്കയും ആകാമ
േല്ലാ!

31

തരംഗിണിയുെട എ പാദം േചർന്നതാണു ആ നിരണവൃത്തശ്ശീല്.

9
ത്യയ കരണം

സം തത്തിൽ വർണ്ണവൃത്തങ്ങൾ ് 26 ഛന്ദ കൾ പറ
വേല്ലാ. ഓേരാ ഛന്ദ ക
ളിൽ ഏതാനും വൃത്തങ്ങെളയും ലക്ഷണംെചയ്ത് ഉദാഹരി കാണി വേല്ലാ. ഓേരാ ഛന്ദ
സ്സിലും വരാവുന്ന വൃത്തങ്ങളിൽ നാലെഞ്ചണ്ണേമ ഉപേയാഗത്തിൽ വന്നി
; അവേയ്ക്ക നാ
മേധയലക്ഷണങ്ങളും ഏർെപ്പട്ടി
. എന്നാൽ ഓേരാ ഛന്ദസ്സിലും എ വൃത്തങ്ങൾ സം
ഭവിക്കാം; അവയുെട സ്വരൂപെമന്തായിരി ം; അവ മുറയ്ക്ക് അടുക്കിയാൽ എ ാമേത്തതു
കളായിരി ം ഇത്യാദി േചാദ്യങ്ങൾ ് ഉത്തരമറിവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെള െചാ
.ഈ
മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് െപാതുേവ ‘ ത്യയം’ എന്ന് ഈ ശാ ത്തിൽ സംജ്ഞെചയ്തിരി
െവ
ം അവ എ എണ്ണം ഉെണ്ട ം ഇന്നെത ം പറയു :
വൃത്തസംഖ്യാദിയറിവാൻ വൃത്തശാ ത്തിേലാതിടും
ഗണിതത്തിൻ കാരങ്ങൾ ത്യയാഖ്യങ്ങളാറിഹ.
സ്താരം നഷ്ടമുദ്ദിഷ്ടേമകദ്വ്യാദിലഗ ിയ,
സംഖ്യാനം പിന്നധ്വേയാഗെമന്നിവയ്ക്കിഹ േപരുകൾ
ഇവയിൽ ആദ്യമായ ‘ സ്താര’ത്തിെന്റ സ്വരൂപെത്ത കാണി

1
2
;

ഓേരാ ഛന്ദസ്സിലും വൃത്തമി യി ഭവിച്ചിടാം
എ കാണിച്ചിടും മാർഗ്ഗമിഹ സ്താരമായതു്.
ഇനി

സ്താര ിയ െചാ

3

:

ആദ്യേത്ത വരിയാകേവ ഗുരുവതിൻ കീേഴാ കീേഴാ പിന്നാദ്യേത്ത ഗുരു നീക്കി, വ ക ലഘുംേശഷം നേടേത്തതുതാൻ;
മുൻസ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കില ഗുരുതാൻെവ ; തുടർന്നിത്തരം
െചേയ്യണം ിയയ സർവ്വലഘുവാംപാദം ലഭി ംവെര.
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ത്യയ കരണം

ഏതു ഛന്ദസ്സിെന സ്തരിക്കാൻ േപാകു േവാ ആ ഛന്ദസ്സിെന്റ അക്ഷരസംഖ്യ േനാക്കി
അ യും ഗുരു ആദ്യെത്ത വരിയായി എഴുതണം. ഇതു് ആ ഛന്ദസ്സിൽ സർവ്വഗുരുവായ പാ
ദം, ഒന്നാമതു് അതിനു താഴെത്ത വരിയിൽ മുൻവരിയിൽ ആദ്യമായിക്കണ്ട അക്ഷരത്തി
െന്റ സ്ഥാന മാ ം ലഘുവും േശഷം അ റെമല്ലാം േഭദം കൂടാെതയും എഴുതണം. പി
ന്നീട് താേഴാട്ട് ഇതുേപാെലതെന്ന എഴുതിെക്കാ വരണം. അേപ്പാൾ ചിെലട ് (ലഘു
െകാ തുട ന്ന പാദങ്ങളിൽ) ആദ്യഗുരു പാദത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ആയി എ വരും.
അങ്ങെന ഉള്ളിടെത്തല്ലാം ആ1 ആദ്യഗുരുസ്ഥാനത്തിെന്റ ഇട പുറമുള്ള സ്ഥാനങ്ങെള
എല്ലാം ഗുരുെകാണ്ട് നിറയ്ക്കണം. വല പുറമുള്ള സ്ഥാനങ്ങെള എല്ലാം എേപ്പാഴും മുൻ
വരിയിെലേപ്പാെലതെന്ന എഴുതിെക്കാൾക. ഇങ്ങെന െച വരുേമ്പാൾ ഗുരുസ്ഥാനങ്ങൾ
മുറ മുറ കുറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഗുരുെവാ മില്ലാത്ത പാദം വരും. അവിെട ിയ അ . ഇങ്ങ
െന സർവ്വഗുരുമുതൽ സർവ്വലഘുവെര സംഭവിക്കാവുന്ന പാദങ്ങളാസകലം വരു . ഇതാ
ണ് വൃത്ത സ്താരം. ഉദാഹരണം:
സ്താരം
മധ്യാ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.

bbb
abb
bab
aab
bba
aba
baa
aaa

തിഷ്ഠാ
1.
2.
3.
1

bbbb
abbb
babb

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

aabb
bbab
abab
baab
aaab
bbba
abba
baba
aaba
bbaa
abaa
baaa
aaaa

ഇവിെട ‘ആദ്യഗുരു’ എ പറഞ്ഞിരി ന്നതു്, രണ്ടാം നിര മുതൽ താേഴാട്ട് എഴുതി ട േമ്പാൾ ഓേരാ
നിരയിലും ‘ആദ്യം കാണുന്ന ഗുരു’ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു്. ആദ്യം കാണുന്ന ഗുരുവിനു് ഇടതുവശം മുഴുവൻ
ലഘുവായിരി െമ
ഷ്ടമാണേല്ലാ. അടുത്ത നിരെയഴുതുേമ്പാൾ ആ ലഘുക്കളുെട സ്ഥാനെമല്ലാം ശൂന്യമാ
യിട്ടി ് ആദ്യം കാണുന്ന ഗുരു ലഘുവാക്കിയും േശഷം മുകൾനിരയിെലേപ്പാെലയും എഴുതുക. പിന്നീട് ശൂന്യ
സ്ഥലം ഗുരുെകാ നിറ ക. അടുത്ത നിരയിൽ ആദിഗുരുവിെന്റ സ്ഥാനം വീ ം ഇടേത്താ മാറ്റിയി ണ്ടാ
വും. ഇനി ഉദാഹരണം ദ്ധി ക.
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സു തിഷ്ഠാ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

bbbbb
abbbb
babbb
aabbb
bbabb
ababb
baabb
aaabb
bbbab
abbab
babab
aabab
bbaab
abaab
baaab

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

aaaab
bbbba
abbba
babba
aabba
bbaba
ababa
baaba
aaaba
bbbaa
abbaa
babaa
aabaa
bbaaa
abaaa
baaaa
aaaaa

ഇതുേപാെല േശഷം ഛന്ദ കെളയും സ്തരിക്കാം. ഇതിൽ മദ്ധ്യാഛന്ദസ്സിെന്റ സ്താരം
മഗണം മുതലായ എ ഗണങ്ങൾതെന്ന എ കാൺക. ഇവിെട കാണിച്ച സ്താരം സർ
വ്വഗുർവ്വാദി സർവ്വലഘ്വന്തം; ഇതു േനേര മറിച്ചാൽ സർവ്വലഘ്വാദി സർവ്വഗുർവ്വന്തമാക്കാം.
സ്താരംെകാണ്ട് ഒരു ഛന്ദസ്സിൽ എ വൃത്തമുണ്ടാകാെമ ം അതിൽ ഓേരാന്നിെന്റയും
സ്വരൂപെമെന്ത ം അറിയാൻ കഴിയു .
ഇനി സ്താര ിയ െചയ്യാെതതെന്ന ഏെതങ്കിലും ഒരു ഛന്ദസ്സിൽ ഇ ാമെത്ത വൃത്തത്തി
െന്റ സ്വരൂപെമന്തായിരി ം എന്നറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗമായ ‘നഷ്ട ിയ’െയ എടു
.
ഇ ാവതാകും ഛന്ദസ്സിലി ാം വൃത്തമെതങ്ങെന,
എന്നറിഞ്ഞീടുവാനുള്ള ിയതാൻ നഷ്ടെമന്നത്.
നഷ്ട ിയ െചയ്യാനുള്ള വഴി െചാ

.

നഷ്ടാങ്കം സമെമങ്കിലാദിലഘുവാമെല്ലങ്കിൽ മേറ്റതുമാമർദ്ധി ം പുനരി മത്തിെലഴുതുവർണ്ണം ലഗം വന്നേപാൽ.
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9.

ഓജത്തിൽ പുനെരാ േചർത്തിഹമുറിേക്കണം സദാ േമ േമൽ
ഛന്ദസ്സിൻപടിയുള്ള വർണ്ണമഖിലംവന്നാൽ നിറുത്താം ിയ.

ത്യയ കരണം

6

ഏതു വൃത്തത്തിെന്റ സ്വരൂപം അറിയാനാവശ്യെപ്പട്ടിരി
േവാ ആ വൃത്തത്തിനാണ്
ഇവിെട ‘നഷ്ട’െമ
േപർ പറയുന്നത്. മദ്ധ്യാഛന്ദസ്സിെന സ്തരി േമ്പാൾ അഞ്ചാമ
െത്ത വൃത്തം എ വിധമായിരി ം; അെല്ലങ്കിൽ സു തിഷ്ഠയിൽ 10-ാം വൃത്തെമങ്ങ
െന; ഇത്യാദിയായിരി മേല്ലാ േചാദ്യം. അതിൽ ഇ ാമേത്തതു് എ പറയുന്ന ലക്കം
നഷ്ടാങ്കം. അത് സമസംഖ്യ ആയിരുന്നാൽ നഷ്ടത്തിെന്റ ആദ്യക്ഷരം ലഘു എന്നറിയ
ണം. വിഷമസംഖ്യയായിരുന്നാൽ ആദ്യക്ഷരം ഗുരു എ ം അറിയണം. പിന്നീട് ആ
സംഖ്യെയ അർദ്ധിക്കണം. അേപ്പാഴും സമസംഖ്യ വന്നാൽ ലഘു, വിഷമസംഖ്യവന്നാൽ
ഗുരു ഇങ്ങെന േമ േമൽ ലഘുഗുരുക്കളായ അക്ഷരങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിെക്കാ േപാകണം.
നഷ്ടാങ്കം വിഷമസംഖ്യയായി വരുേമ്പാെഴാെക്ക അതിൽ ഒ േചർത്ത് സമസംഖ്യയാ
ക്കിെക്കാള്ളണം. ഇങ്ങെന െചയ്ത് ഛന്ദസ്സിൻ കാരം പാദത്തിലുള്ള അക്ഷരം എല്ലാം
തികയുേമ്പാൾ ിയ നിറുത്തിെക്കാൾക. ഉദാഹരണത്തിന് ‘ തിഷ്ഠാഛന്ദസ്സിൽ എട്ടാം
വൃത്തം എങ്ങെന’ എന്ന േചാദ്യം ഇരിക്കെട്ട. ഇവിെട നഷ്ടാങ്കം 8. ഇത് സമസംഖ്യയാക
യാൽ പാദത്തിൽ ആദ്യക്ഷരം ലഘു. ഇതിെന അർദ്ധിച്ചാൽ 4 സമസംഖ്യ; അതിനാൽ
രണ്ടാം അക്ഷരവും ലഘു തെന്ന. പിെന്ന ഈ നാലിെനയും അർദ്ധിച്ചാൽ 2 എന്ന സമ
സംഖ്യതെന്ന; അതിനാൽ മൂന്നാം അക്ഷരവും ലഘുതെന്ന. പിന്നീട് ഈ വന്ന രണ്ടിെന
അർദ്ധി േമ്പാൾ കി ന്ന 1 എന്നത് വിഷമസംഖ്യ; അതിനാൽ നാലാം അക്ഷരം ഗുരു.
തിഷ്ഠാഛന്ദസ്സിൽ പാദത്തിനു് അക്ഷരം നാലാകയാൽ ിയ ഇവിെട നി . ഇങ്ങ
കിട്ടി. തിഷ്ഠാഛന്ദസ്സിെന സ്തരി
െന നഷ്ടവൃത്തം a a a b ഈ വിധമാെണ
കാണിച്ചി ള്ളിട ് എട്ടാം വൃത്തം ഈ വിധം തെന്നയാണു വന്നിരി ന്നതു് എ േനാ
ക്കിെക്കാൾക. ഇനി സു തിഷ്ഠയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വൃത്തെമങ്ങെന എ േവെറ ഒരു
ഉദാഹരണെമടുക്കാം. ഇവിെട നഷ്ടാങ്കം 23 വിഷമസംഖ്യ; അതിനാൽ ആദ്യക്ഷരം ഗുരു.
അതിെന ഒ
കൂട്ടി 24 ആക്കി അർദ്ധി േമ്പാൾ കി ന്ന 12 സമമാകയാൽ രണ്ടാമ
ക്ഷരം ലഘു. പ ണ്ടിെന്റ പാതി 6 സമം; അതിനാൽ മൂന്നാമക്ഷരം ലഘു. ആറിെന്റ
അർദ്ധം 3 വിഷമമാകയാൽ നാലാമക്ഷരം ഗുരു. മൂന്നിൽ ഒ േചർ ് നാലിെന്റ അർദ്ധം
2 സമമാകയാൽ അഞ്ചാമക്ഷരം ലഘു. അതിനാൽ നഷ്ടപാദം b a a b a എ
കി
. മുൻ സ്തരി കാണിച്ചി ള്ളിട ം ഇങ്ങെനതെന്ന വൃത്തം വന്നിരി
എ
കാണുക. ഈ ിയയുെട യുക്തി സ്താരത്തിെന്റ േപാ േനാക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ
ഹിക്കാവുന്നതാകു .
ഇനി ‘ഉദ്ദിഷ്ടം’:
ഇഷ്ടവൃത്തം
എേന്നാതും

സ്തരിച്ചാെല മി ാവതായിടും
ിയയുദ്ദിഷ്ടം നഷ്ടത്തിൻ വിപരീതമായ്.
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ഏെതങ്കിലും ഒരു വൃത്തം സ്താരത്തിൽ എ ാമേത്തതായിരി
പരീതം ഉദ്ദിഷ്ടം; അതിനുള്ള ിയ:

െമ

നഷ്ടത്തിെന്റ വി

ഉദ്ദിഷ്ടം പാദമേമ്പാെടഴുതിയതിെലഴുന്നക്ഷരങ്ങൾ േമലാെയാന്നാദ്യം ര നാെലട്ടിതി മുറയിലിരട്ടിച്ച ലക്കം കുറി ;
കൂേട്ടണം പിെന്നെയാന്നിച്ചിഹ ലഘുവിനു േമലുള്ള ലക്കങ്ങെളന്നാലസ്സംഖ്യാതുല്യവൃത്തങ്ങളിഹ കില കഴി
ള്ളതാണിഷ്ടവൃത്തം.

8

ആവശ്യെപ്പട്ട വൃത്തം ഒരു വരിയായിെട്ടഴുതി അതിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുെട മുകളിൽ 1, 2, 4,
8, 16 എന്ന മുറയ്ക്ക് ഇരട്ടിച്ചിരട്ടി ള്ള ലക്കങ്ങെള കുറിക്കണം. പിെന്ന ലഘുക്കളുെട േമൽ
വന്നി ള്ള ലക്കങ്ങെളെയല്ലാം ഒന്നി കൂട്ടിയാൽ എ സംഖ്യ കി േന്നാ അ സംഖ്യ
കഴിഞ്ഞി പിന്നേത്തതാണ് ഉദ്ദിഷ്ടവൃത്തം. ഗുരുക്കളുെട മുകളിൽ നി ന്ന ലക്കെമല്ലാെമാ
േചർ
കി ന്ന സംഖ്യ എ േയാ അ യും വൃത്തങ്ങൾ സ്താരത്തിൽ ഉദ്ദിഷ്ടവൃത്ത
ത്തിനുേമൽ വരാറുണ്ട്. ര വക ലക്കങ്ങളുെടയും ആെക കെയടു ് ഒ കൂട്ടിയാൽ
അതു സ്താരത്തിെല വൃത്തസംഖ്യയുമാകും. ഉദാഹരണത്തിന് a b b a a എ ള്ള
വൃത്തം സു തിഷ്ഠയിൽ എ ാമേത്തത് എ േചാദ്യമിരിക്കെട്ട.
1

2

4

8

b a b a

16

a

എന്ന് ഉദ്ദിഷ്ടപാദെമഴുതി അക്ഷരങ്ങൾ േമൽ ഇരട്ടിയിരട്ടിയായി ലക്കങ്ങൾ കുറിക്ക.
ഇതിൽ ലഘുക്കളുെട മുകളിൽ വന്ന സംഖ്യകെള കൂട്ടിയാൽ 2 + 8 + 16 = 26 എ
കി
. അതിനാൽ ഈ വൃത്തം 26 കഴി
് ഇരുപത്തിേയഴാമേത്തതാകു . ഗുരുക്ക
ളുെട ഉപരിലക്കങ്ങെള ട്ടിയാൽ 1 + 4 = 5 എ വരു . അതിനാൽ ഈ വൃത്തം
കഴി
സ്താരത്തിൽ ഇനിേമൽ അ
വൃത്തങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. 26 + 5 + 1 = 32
എന്ന സ്താരത്തിൽ വരുന്ന വൃത്തങ്ങളുെട ആക കയും കി
. ഇെതാെക്ക ശരിയാ
െണ
സ്തരി കാണിച്ചി ള്ളതു േനാ ക. ഉദ്ദിഷ്ടവൃത്തം സർവ്വഗുരുവായിരുന്നാൽ
അതിൽ ലഘുക്കളില്ലാത്തതിനാൽ ലഘുവിേന്മൽ വരുന്ന ലക്കങ്ങളുെട േയാഗം ശൂന്യം;
അതിനാൽ ശൂന്യം കഴിഞ്ഞടുത്തതു് ഒ ് എ
കി
. അേപ്പാൾ അതു് ആദ്യെത്ത
വൃത്തം.
ഇനി ലഗ ിയ:
എകലം ദ്വികലമിത്യാദി വൃത്തെമ ഭവിച്ചിടും,
സ്താരത്തിങ്കെല ള്ള ിയതെന്ന ലഗ ിയ.

9

ഒരു ഛന്ദസ്സിെന സ്തരി േമ്പാൾ ഏകലഘുവൃത്തെമ വരും; ദ്വിലഘുെവ ; ിലഘു
െവ ; അതുേപാെല ഏകഗുരുെവ ; ദ്വിഗുരുെവ ; ിഗുരുെവ ; ഇത്യാദി അറിയാനുള്ള
ിയ ‘ലഗ’ ിയ. അതിേലക്ക്,
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10

സ്തരി ന്ന ഛന്ദസ്സിൽ പാദത്തിനു് എ അക്ഷരമുേണ്ടാ അതുവെരയുള്ള ഏകാദിസം
ഖ്യകെള താഴ നി മുകളിേല ് മുറ ് എഴുതണം; എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന
സംഖ്യയും േവെറ എഴുതണം; പിന്നീട് താഴെത്ത വരിയിൽ ഉള്ള ഒന്നിെന േമൽവരിയിെല
രണ്ടിേനാടു േചർ ് (1 + 2) = 3 എ ് രണ്ടിെന്റ വലതുവശത്ത് ആ വരിയിൽ രണ്ടാം
സ്ഥനമായിെട്ടഴുതുക. പിെന്ന ആ മൂന്നിെന അടുത്ത േമൽവരിയിെല മൂന്നിേനാടു േചർത്ത് 6
എ ് മൂന്നിെന്റ വലതുവശ
രണ്ടാം സ്ഥാനമായിെട്ടഴുതുക. പിെന്ന ആ ആറിെന അടു
ത്ത േമൽവരിയിെല നാലിേനാടു േചർ ് 10 എന്ന് നാലിെന്റ വലതുവശത്ത് ആ വരി
യിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനമായിെട്ടഴുതുക. ഇങ്ങെന ഉപാന്ത്യം2 വെര എഴുതിെക്കാ േപാകണം;
ഉപാന്ത്യെത്ത ഒന്നിേനാടും േചർേക്കണ്ട. ഇതിെന്റ േശഷം അടിയിെല ഒന്നിെന േമൽവ
രിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാന വന്നി ള്ള സംഖ്യേയാടുേചർ ് ആ വരിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാ
നമായി ം, അതിെന പിെന്ന അടുത്ത േമൽവരിയിെല രണ്ടാം സ്ഥാന ള്ള സംഖ്യയിൽ
കൂട്ടി ആ വരിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമായും ഇത്യാദി മുൻ െചാന്നപടി രണ്ടാം സ്ഥാനങ്ങളി
െല ഉപാന്ത്യം വെര കൂട്ടി എഴുതുക. അന്ത്യെത്ത ഒന്നിലും േചർക്കണ്ട. പിെന്ന അടിയി
െല ഒന്നിെന മൂന്നാംസ്ഥാനങ്ങളിെല സംഖ്യകേളാടും ഇമ്മട്ടിൽ േചർത്ത് നാലാം സ്ഥാന
ങ്ങളാക്കി എഴുതണം. ഇതുേപാെല അഞ്ചാംസ്ഥാനം, ആറാംസ്ഥാനം ഇത്യാദി ഉണ്ടാക്കി
െക്കാ േപാകണം. ഒടുവിൽ ഉപാന്ത്യമല്ലാെത സ്ഥാനമിെല്ല വരുേമ്പാൾ ിയ നിറു
ക.
ഉദാഹരണം:
ചി ം 9.1-ൽ എല്ലാ വരിയിലും ഒടുവിലെത്ത ലക്കങ്ങൾ അടിമുതൽ സർവ്വഗുരു, ഏകലഘു,
ദ്വിലഘു...മുതലായ വൃത്തങ്ങളുെട സംഖ്യ കാണി
എ പറയു :
വരിേതാറുമിഹാന്ത്യേയാഗസംഖ്യാസമമാം സർവ്വശേമകലം ദ്വിലാദി
മുഖമന്ത്യമുപാന്ത്യെമന്ന മൂ ം
സ്ഥിരമായ് നിന്നിടുമീ ലഗ ിയായാം.
ഇതിൻ കാരം,
2

അവസാനേത്തതിനു െതാ മു ള്ളത്.
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ചി ം 9.1: ഗായ ീ ലഗ ിയ (ഇടത്ത് ); ഉഷ്ണിൿ ലഗ ിയ (വലത്ത് )
1
1

7

6

6

21

5

15

35

4

10

20

5

3

6

10

15

21

2

3

4

5

6

5

15

4

10

20

3

6

10

15

2

3

4

5

6

7

1

1

സർവ്വഗുരു ഗായ ിയിൽ
1;
ഉഷ്ണിക്കിൽ 1
ഏകലഘു
-do6;
-do7
ദ്വിലഘു
-do15;
-do- 21
ിലഘു
-do20;
-do- 35
ചതുർലഘു
-do15;
-do- 35
പഞ്ചലഘു
-do6;
-do- 21
ഷഡ് ലഘു
-do(സർവ്വലഘുതെന്ന); -do7
സർവ്വലഘു
-do1;
-do1
ഇവിെട അടിമുതൽ ആദ്യേത്തത്, ഉപാന്ത്യം, അന്ത്യം ഈ വരികളിൽ ഓേരാ സ്ഥാന
േമ ഉ ; അതിനാൽ ആ വരികളിെല സംഖ്യകൾ മാ ം മാറ്റമില്ല. അതിനാലാണ് ‘മു
ഖമന്ത്യമുപാന്ത്യെമന്ന മൂ ം സ്ഥിരം’ എ പറഞ്ഞതു്. ഇതുകളിൽ അന്ത്യേയാഗസംഖ്യ
ആദ്യെമഴുതിയ സംഖ്യതെന്ന.
ഖണ്ഡേമരു (ചി ം 9.2) എ പറയുന്ന ഒരു ിയെകാണ്ട് ലഗ ിയ എ
ം മുറ വരുത്താം. അതിെന്റ സ്വഭാവം താെഴ പറയു :

ഛന്ദ കൾ

ഉക്ത മുതൽ എ ഛന്ദ കൾ ് ലഗ ിയ െചയ്യണേമാ അ യും 3 വീഥികൾ വരച്ച്
ഓേരാ വീഥിയിലും ഛന്ദസ്സിനുള്ള അക്ഷരത്തിൽ ഒ കൂടി കൂട്ടിയാൽ എ എണ്ണം വരു
േമാ അ യും േകാഷ്ഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. പിെന്ന എല്ലാ വീഥികളിലും ആദ്യേത്തയും ഒടു
3

വീഥി എന്നാൽ വിലങ്ങത്തിലുള്ള ര
വരകളുെട മേദ്ധ്യവരുന്ന േക്ഷ ം.

വരകളുെട മേദ്ധ്യയുള്ള േക്ഷ ം. േകാഷ്ഠെമന്നാൽ ര

കീഴ്േമലുള്ള
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വിലേത്തയും േകാഷ്ഠങ്ങളിൽ ഒ ് എന്ന ലക്കം കുറി ക. അതിെന്റ േശഷം േമൽവീ
ഥിയിെല ഒ ം ര ം േകാഷ്ഠങ്ങളിെല സംഖ്യകളുെട േയാഗെത്ത താഴെത്ത വീഥിയിൽ
രണ്ടാം േകാഷ്ഠത്തിലും, േമൽവീഥിയിൽ ര ം മൂ ം േകാഷ്ഠങ്ങളിെല സംഖ്യകളുെട േയാ
ഗെത്ത താഴെത്ത വീഥിയിൽ മൂന്നാം േകാഷ്ഠത്തിലും, േമൽവീഥിയിൽ മൂ ം നാലും േകാ
ഷ്ഠങ്ങളിെല സംഖ്യകളുെട േയാഗെത്ത കീഴ്വീഥിയിൽ നാലാം േകാഷ്ഠത്തിലും എ ള്ള മുറ
യ്ക്ക് എല്ലാവീഥികളിലും േമൽവീഥിയിെല േകാഷ്ഠദ്വയസംഖ്യാേയാഗെത്ത കീഴ്വീഥിയിൽ
രണ്ടാമേത്തതുമുതൽ ഉപാന്ത്യംവെര ഉള്ള േകാഷ്ഠങ്ങളിൽ എഴുതുക. മുറയ്ക്ക് ഉക്തമുതൽ ഉള്ള
ഛന്ദ കളുെട ലഗ ിയ വരും. ഉദാഹരണം അനുഷ്ടു വെരയുള്ള ഛന്ദ കൾക്ക് (ചി ം
9.2 കാണുക).
ചി ം 9.2: ഖണ്ഡേമരു
1
1
1
1
1
1
1
1

ഇനി േശഷമുള്ള ര

8

3

5

7

6

15

1
4

10
20

35
56

1
3

10

21
28

2

4

6

1

5
15

35
70

1
1
6
21

56

1
7

28

1
8

ത്യയങ്ങളുെട സ്വഭാവം പറയു

സംഖ്യാനമാെകെയണ്ണംതാനദ്ധ്വേയാഗമെതന്നത്
ഇഹ സ്താരപര്യാപ്തേക്ഷ ത്തിൽപരിമാണമാം.

1

:
12

‘സംഖ്യാന’െമന്നത് ഓേരാ ഛന്ദസ്സിലും എ വൃത്തം സംഭവിക്കാെമ ളള ഗണിതമാകു
; അതു മുൻപറഞ്ഞ ഉദ്ദിഷ്ടാദി ിയയിൽത്തെന്ന അടങ്ങിയി മുണ്ട്. ഉദ്ദിഷ്ട ിയയിൽ
എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾ ം േമൽ ഉള്ള ലക്കങ്ങെള ഒന്നി കൂട്ടിയതിൽ ഒ േചർ ള്ള
ആെക ക വൃത്തസംഖ്യയായിരി ം. അതുേപാെലതെന്ന ലഗ ിയയിൽ കി ന്ന ലക്ക
ങ്ങെള ഒന്നി കൂട്ടിയാലും മതി. അദ്ധ്വേയാഗെമന്നതു് ഒരു ഛന്ദസ്സിെന സ്തരിക്കാനുള്ള
േക്ഷ ത്തിനു് എ വീതിയും നീളവും േവണെമ ള്ള ഗണിതമാകു . ഇതു് സൗകര്യം
േപാെല െചയ്യാവുന്നതാകയാൽ വിേശഷി പറേയണ്ടതില്ല. ഛന്ദസ്സിെല വൃത്തസംഖ്യ

101

വൃത്തമഞ്ജരി

ഇരട്ടിച്ചതിൽ ഒ
ഇരട്ടിച്ചതിൽ ഒ
വിധിച്ചി ളളതു്.

കുറച്ചാലുള്ളിടേത്താളം അംഗുലം നീളവും, പാദത്തിെല അക്ഷരസംഖ്യ
കുറച്ചാലുള്ളിടേത്താളം അംഗുലം വീതിയും േവണെമന്നാണ് പൂർവ്വന്മാർ

ഇവിെട ത്യയങ്ങെളല്ലാം സമവൃത്തങ്ങൾക്കാണു് പറഞ്ഞതു്; അർദ്ധസമവിഷമവൃത്ത
ങ്ങൾ ം ഇെതല്ലാം പറയാം. അതിൽ ന്ഥവിസ്തരഭയത്താൽ ‘സംഖ്യാനം’ മാ ം അർ
ദ്ധസമവിഷമങ്ങൾ ് ഇവിെട കാണി
:
വർഗ്ഗിച്ച സമവൃത്തൗഘസംഖ്യ മൂേലാനയായത്
ഇഹാർദ്ധസമവൃത്തങ്ങൾ ള്ള സംഖ്യയതായിടും.

13

സമവൃത്തങ്ങൾ എ െയന്ന് മുൻവിവരിച്ച കാരം അറിഞ്ഞ് ആ സംഖ്യെയ വർഗ്ഗിച്ചിട്ട്
അതിെന്റ മൂലെത്ത വർഗ്ഗത്തിൽനി കുറച്ചാൽ അർദ്ധസമവൃത്തങ്ങളുെട സംഖ്യ കി ം.
എങ്ങെനയന്നാൽ— തിഷ്ഠയിൽ സമവൃത്തസംഖ്യ 16; അതിെന്റ വർഗ്ഗം 256. അതിൽ
നി മൂലം 16 കഴിച്ചാൽ 240. ഇതുതെന്ന തിഷ്ഠയിൽ അർദ്ധസമവൃത്തസംഖ്യ. ഇതു
േപാെല എല്ലാത്തിനും കാൺക.
സമവൃത്തമതിൻസംഖ്യാവർഗ്ഗവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിഹ
മൂലം കഴിച്ചാൽ വിഷമവൃത്തത്തിൻ സംഖ്യ വന്നിടും.

14

സമവൃത്തസംഖ്യയുെട വർഗ്ഗവർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് മൂലം കുറച്ചത് വിഷമവൃത്തസംഖ്യ. എങ്ങ
െല എന്നാൽ—മദ്ധ്യയിൽ സമവൃത്ത സംഖ്യ 8; അതിെന്റ വർഗ്ഗവർഗ്ഗം 8 × 8 × 8 × 8 =
4096. ഇതിൽനിന്ന് മൂലം 64 കളഞ്ഞാൽ 4032. വിഷമവൃത്തസംഖ്യ. ഇതുേപാെല േശഷ
മുള്ളതിനും ക െകാൾക. സമാർദ്ധസമവിഷമവൃത്തങ്ങളുെട സംഖ്യ വരുത്തി ഒന്നി കൂ
ട്ടിയാൽ ഓേരാ ഛന്ദസ്സിലും സംഭവിക്കാവുന്ന സകല വൃത്തങ്ങളുെടയും ആെക ക വരും.
⋆
വൃത്തശാ ഗഹനത്തിൽ െമത്തിടും
തത്ത്വപുഷ്പനികരെത്തയാകേവ
േചർ േകാർ
വടിേവാടു തീർത്തതാം
വൃത്തമഞ്ജരി ധരിക്ക! ബാലേര!

വൃത്തസൂചിക

അഘഹരണം

ന. 130 പു. 30

അേലാല

ന. 145 പു. 31

അജഗരഗമനം

ന. 335 പു. 81

അവനി

ന. 137 പു. 30

അതിരുചിര

ന. 119 പു. 29

അശ്വഗതി

ന. 216 പു. 36

അതിരുചിരം

ന. 115 പു. 28

അശ്വലളിതം

ന. 258 പു. 40

അതിരുചിരം

ന. 245 പു. 39

ആഖ്യാനകി

ന. 281 പു. 44

അതിസമ്മത

ന. 344 പു. 87

ആനു ഭം

ന.

37 പു. 18

അനപായം

ന. 249 പു. 39

36 പു. 18

ന. 301 പു. 52

ആനു ഭം, അനു പ്പ്,
പദ്യം, േ ാകം

ന.

അനംഗേശഖരം
അന്നനട

ന. 329 പു. 77

ആപാതളിക

ന. 315 പു. 66

ം

ന. 284 പു. 45

ആപീഡം

ന. 295 പു. 48

അപരാജിത

ന. 144 പു. 31

ആര്യ

ന. 306 പു. 59

അപരാന്തിക

ന. 320 പു. 67

അമല

ന. 181 പു. 34

ആര്യ

ന. 306 പു. 59

അമലതരം

ന. 225 പു. 37

ആര്യാഗീതി

ന. 311 പു. 63

അർണ്ണം, അർണ്ണവം,
വ്യാളം, ജീമൂതം,
ലീലാകരം

ന. 299 പു. 51

ഇ

ദണ്ഡിക

ന. 303 പു. 52

ഇ

ദണ്ഡിക

ന. 303 പു. 52

അർദ്ധേകക
അലസ, ദിശ, നിശ

അപരവ

ഇ വദന

ന. 140 പു. 31

ന. 332 പു. 79

ഇ വ

ന.

51 പു. 22

ന. 212 പു. 36

ഇ വ

ന.

52 പു. 22
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ത്യയ കരണം

ഇ വംശ

ന.

83 പു. 26

കമലാക്ഷ

ന. 224 പു. 37

ഉജ്ജ്വല

ന. 113 പു. 28

കരകമലം

ന. 207 പു. 36

ഉജ്ജ്വലാ

ന. 104 പു. 28

കരംഭം

ന. 275 പു. 41

ഉത്പാലമാലിക

ന. 232 പു. 38

കരുണാകരം

ന. 153 പു. 31

ഉദീച്യവൃത്തി

ന. 317 പു. 67

കല്യാണി

ന. 342 പു. 86

ഉദ്ഗത

ന. 291 പു. 47

കേല വദന

ന. 339 പു. 85

ഉപഗീതി, ഉദ്ഗീതി

ന. 310 പു. 63

കളകാഞ്ചി

ന. 323 പു. 73

ഉപചി ം

ന. 286 പു. 45

കള ം

ന. 248 പു. 39

ഉപചി ം

ന. 62 പു. 24

കാകളി

ന. 322 പു. 72

ഉപജാതി

ന.

കാന്താ

ന. 191 പു. 35

ഉപമാലിനി

ന. 157 പു. 32

കാമ ീഡ

ന. 159 പു. 32

ഉപസർപ്പിണി

ന. 347 പു. 88

കാരീരം

ന. 235 പു. 38

ഉപസ്ഥിത

ന.

69 പു. 25

കുമാരി

ന. 147 പു. 31

ഉപസ്ഥിത ചുപിത

ന. 296 പു. 49

കുമാരി

ന.

ഉപസ്ഥിതം

ന.

74 പു. 25

കുമുദിനിസമം

ന. 246 പു. 39

ഉേപ വ

ന.

53 പു. 22

കുമുദ്വതി

ന. 270 പു. 40

ഉർവ്വശി

ന. 125 പു. 30

കുലപാലം

ന. 227 പു. 37

ഊനകാകളി

ന. 326 പു. 74

കുവലിനി

ന. 226 പു. 37

ഊനതരംഗിണി

ന. 331 പു. 78

കുസുമമഞ്ജരി

ന. 242 പു. 38

ഏലാ

ന. 161 പു. 32

കുസുമവിചി

ന.

ഔപച്ഛന്ദസിക

ന. 314 പു. 66

കുസുമിതലത

ന. 211 പു. 36

കന്യ

ന.

7 പു. 12

കൃശമദ്ധ്യം

ന. 337 പു. 82

കന്യകാമണി

ന. 277 പു. 41

േകതുമതി

ന. 290 പു. 45

കന്യാ

ന. 108 പു. 28

േകരളി

ന.

63 പു. 24

കബരി

ന.

േകൾ

ന.

25 പു. 15

കമനീയം

ന. 180 പു. 34

േകാകരത

ന. 109 പു. 28

കമലദിവാകരം

ന. 257 പു. 40

ൗഞ്ചപദം

ന. 266 പു. 40

കമലാകരം

ന. 152 പു. 31

ൗഞ്ചപദം

ന. 269 പു. 40

54 പു. 23

23 പു. 15

68 പു. 25

93 പു. 27
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ക്ഷമ

ന. 120 പു. 29

ഛിന്നാതിസ്തിത

ന. 346 പു. 87

ഖഗ

ന.

ജഗതീതിലകം

ന. 197 പു. 35

ഗംഗാ

ന. 239 പു. 38

ജഗം

ന. 20 പു. 14

ഗാഥ

ന. 297 പു. 49

ജലധരനീലം

ന.

80 പു. 25

ഗിരിശിഖരം

ന. 150 പു. 31

ജലധരനീലം

ന.

82 പു. 26

ഗിരിസാരം

ന. 182 പു. 34

ജലധരമാല

ന.

98 പു. 28

ഗീതി

ന. 309 പു. 62

ജേലാദ്ധതഗതി

ന.

94 പു. 28

ഗുണജാലം

ന. 199 പു. 35

ജ്വാല

ന. 112 പു. 28

ഗുണസദനം

ന. 268 പു. 40

തഗം

ന.

ഗുരു

ന.

78 പു. 25

തടിനി

ന. 244 പു. 39

ഗൗരീ

ന.

10 പു. 13

തന്വി

ന. 263 പു. 40

ഗൗരീ

ന.

9 പു. 13

തരംഗിണി

ന. 255 പു. 39

ചഞ്ചരീകാവലി

ന. 122 പു. 30

തരംഗിണി

ന. 330 പു. 78

ചണ്ഡവൃഷ്ടി യാതം

ന. 298 പു. 51

തലഗം

ന.

19 പു. 14

ചന്ദനസാരം

ന. 276 പു. 41

േതാടകം

ന.

86 പു. 27

ച േരഖ

ന. 163 പു. 32

ിഖണ്ഡിക

ന. 305 പു. 56

ച േലഖ

ന. 123 പു. 30

ദക്ഷിണാന്തിക

ന. 316 പു. 66

ച േലഖ

ന. 162 പു. 32

ദളം

ന. 164 പു. 32

ച വർത്മ

ന. 103 പു. 28

ദൂഷണഹരണം

ന. 135 പു. 30

ചപല

ന. 308 പു. 62

തകാകളി

ന. 327 പു. 74

ന.

തമധ്യ

ന. 287 പു. 45

ചപലാവ

ം

2 പു. 11

32 പു. 17

8 പു. 12

ചമ്പകമാലാ

ന. 44 പു. 21

തവിളംബിതം

ന.

ചാരണഗീതം

ന.

75 പു. 25

തഗതി

ന. 107 പു. 28

ചാരുഹാസിനി

ന. 321 പു. 67

തപദം

ന. 106 പു. 28

ചി പദാ

ന.

ചി േലഖ

18 പു. 13

84 പു. 26

ധരണി

ന.

ന. 192 പു. 35

ധരാനന്ദിനി

ന. 129 പു. 30

ചി വൃത്താ

ന.

ധീരലളിത

ന. 173 പു. 33

ഛാന്ദസി

ന. 172 പു. 33

ധൃതകുതുകം

ന. 229 പു. 37

71 പു. 25

79 പു. 25
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േധാതക

ന.

നേതാന്നത

ന. 349 പു. 90

ചിതകം

ന. 300 പു. 52

നഭഗം

ന.

ഥമപദം

ന. 223 പു. 37

ന. 189 പു. 35

ഭ കം

ന. 128 പു. 30

നവതാരുണ്യം

ന. 131 പു. 30

ഭ കം

ന. 160 പു. 32

നവമാലിക

ന.

99 പു. 28

നവിപുലാ

ന.

33 പു. 17

നാഗരികാ

ന. 26 പു. 15

മദ

ന. 141 പു. 31

നാരാചികാ

ന. 22 പു. 14

മിതാക്ഷര

ന.

നാരീ

ന.

വൃത്തകം

ന. 319 പു. 67

നൃപതിലലാമം

ന. 251 പു. 39

ഹരണതിലകം

ന. 146 പു. 31

പഞ്ചചാമരം

ന. 169 പു. 32

ഹർഷിണി

ന. 117 പു. 29

പത്ഥായാ

ന. 148 പു. 31

ാച്യവൃത്തി

ന. 318 പു. 67

പത്ഥ്യാര്യാ,വിപുലാര്യാ

ന. 307 പു. 61

ിയംവദ

ന.

പത്ഥ്യാവ

ം

ന.

35 പു. 18

ഫലമുഖി

ന. 40 പു. 20

പത്ഥ്യാവ

ാ

ന.

28 പു. 16

ഭ ക

ന. 253 പു. 39

നർ

ടകം

59 പു. 24

പൃഥ്വീ

ത്യയ കരണം

15 പു. 13

ഭ, മുദിതവദന,
ഗൗരി

5 പു. 12

ന. 70 പു. 25

ന.

92 പു. 27

85 പു. 27

96 പു. 28

പ ലത

ന. 179 പു. 34

ഭ കാ

ന.

പദചതുരൂർദ്ധ്വം

ന. 294 പു. 48

ഭ വിരാൾ

ന. 289 പു. 45

പരാവതി

ന. 285 പു. 45

ഭ ിക

ന. 42 പു. 20

പരിണാമം

ന. 194 പു. 35

ഭവതരണം

ന. 206 പു. 36

പരിമളം

ന. 175 പു. 33

ഭവസാരം

ന. 238 പു. 38

പര്യസ്തകാഞ്ചി

ന. 337 പു. 82

ഭുജംഗ യാതം

ന.

പല്ലവിനി

ന. 348 പു. 89

ഭുജംഗവിജൃംഭിതം

ന. 273 പു. 41

പാ ം

ന. 234 പു. 38

മരവിലസിതം

ന. 60 പു. 24

പുടം

ന.

95 പു. 28

മരാവലി

ന. 220 പു. 37

പുഷ്പിതാ

ന. 280 പു. 44

മകരന്ദിക

ന. 219 പു. 37

പുളക

ന. 200 പു. 35

മഞ്ജരി

ന. 338 പു. 83

പൃത്ഥ്വി

ന. 185 പു. 34

മ

ന. 118 പു. 29

ഭാഷിണി

73 പു. 25

87 പു. 27
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വൃത്തസൂചിക

മ

ള

ന. 260 പു. 40

മല്ലിക

ന. 203 പു. 35

മണികാഞ്ചി

ന. 324 പു. 73

മഹാമാലിക

ന. 215 പു. 36

മണിഘൃണി

ന. 262 പു. 40

മാ ാസമക

ന. 312 പു. 63

മണിദീപം

ന. 193 പു. 35

മാനിനി

ന. 100 പു. 28

മണിദീപ്തി

ന. 221 പു. 37

മാലിനി

ന. 156 പു. 31

മണിമകുടം

ന. 271 പു. 40

മൃഗീ

ന.

മണിമധ്യം

ന.

39 പു. 20

േമഘവി ർജ്ജിതം

ന. 218 പു. 37

മണിമാല

ന.

91 പു. 27

മൗക്തികപംങ്ക്തി

ന.

65 പു. 24

മത്തകാശിനി

ന. 127 പു. 30

മൗക്തികം

ന.

88 പു. 27

മത്തമയൂരം

ന. 121 പു. 29

മൗക്തികമാലാ,

ന.

61 പു. 24

മത്താ

ന.

യുഗ്മവിപുലാ

ന.

29 പു. 16

മത്താ ീഡ

ന. 259 പു. 40

രജനി

ന. 134 പു. 30

മേത്തഭം

ന. 252 പു. 39

രത്നാവലീ

ന.

13 പു. 13

മേത്തഭവി ീഡിതം

ന. 233 പു. 38

രേഥാദ്ധതാ

ന.

55 പു. 23

മദനാരത്ത

ന. 149 പു. 31

രമണം

ന. 133 പു. 30

മദനീയം

ന. 201 പു. 35

രമണം

ന. 204 പു. 36

മദമന്ഥര

ന. 336 പു. 81

രമണം

ന.

മദേലഖാ

ന.

രമണി

ന. 195 പു. 35

മദീര

ന. 254 പു. 39

രമണീയം

ന.

38 പു. 20

മധുരകരകളഭം

ന. 267 പു. 40

രവിപുലാ

ന.

34 പു. 17

മധുരതരം

ന. 236 പു. 38

രവിരദനം

ന. 250 പു. 39

മധ്യാ

ന.

11 പു. 13

രസപാ ം

ന. 240 പു. 38

മേനാരമാ

ന.

48 പു. 21

രസരംഗം

ന. 178 പു. 33

മന്ദാ ാന്ത

ന. 186 പു. 34

രുചിരതരം

ന. 176 പു. 33

മംഗളഫലകം

ന. 138 പു. 30

ലക്ഷ്മി

ന. 256 പു. 39

മയൂരസാരിണീ

ന.

ലഗം

ന.

മരതകനീല

ന. 168 പു. 32

ലലനാ

ന. 105 പു. 28

മരതകനീല

ന. 183 പു. 34

ലളിത

ന. 111 പു. 28

45 പു. 21

14 പു. 13

47 പു. 21

ീ

6 പു. 12

76 പു. 25

21 പു. 14
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9.

ത്യയ കരണം

ലളിത

ന. 293 പു. 48

ൈവതാളീയം

ന. 313 പു. 65

ലളിത

ന.

97 പു. 28

ൈവശ്വേദവി

ന. 90 പു. 27

ലളിതപദം, താമരസ

ന. 102 പു. 28

ശങ്കരചരിതം

ന. 209 പു. 36

ലളിതം

ന. 265 പു. 40

ശംഭുനടനം

ന. 274 പു. 41

ലളിതശരീരം

ന. 132 പു. 30

ശശധരബിംബം

ന. 272 പു. 40

വ

ം

ന.

27 പു. 15

ശശികല

ന. 158 പു. 32

വ

ം

ന.

31 പു. 17

ശശികല

ന. 170 പു. 33

വനമാലം

ന. 237 പു. 38

ശശികല

ന. 247 പു. 39

വംശപ

ന. 188 പു. 35

ശാർ ലവി ീഡിതം

ന. 217 പു. 36

വംശയഷ്ടിക

ന. 304 പു. 54

ശാലിനി

ന.

വലജം

ന. 154 പു. 31

ശിഖരിണി

ന. 184 പു. 34

വസന്തതിലകം

ന. 139 പു. 30

ശിതാ

ന. 333 പു. 80

വസന്തമാലിക

ന. 279 പു. 43

ശിവ

ന.

4 പു. 12

വസുധ

ന. 136 പു. 30

ശിശുഭൃതാ

ന.

41 പു. 20

വസുമതീ

ന.

ശുദ്ധവിരാൾ

ന. 46 പു. 21

വാണിനി

ന. 174 പു. 33

ശുഭഗതി

ന. 155 പു. 31

വാണീ

ന. 222 പു. 37

ശുഭചരിതം

ന.

81 പു. 25

വാേതാർമ്മി

ന.

58 പു. 24

ശുഭജാതം

ന.

77 പു. 25

വിദ ന്മാലാ

ന.

17 പു. 13

ൈശലശിഖ

ന. 171 പു. 33

വിപരീത പത്ഥ്യാവ

ന.

30 പു. 17

േശ്യനിക

ന.

വിപരീതാഖ്യാനകി

ന. 282 പു. 44

വിേയാഗിനി

ന. 278 പു. 43

വിലാസിനി

ന. 264 പു. 40

സകലകലം

ന. 166 പു. 32

വീദ ത്

ന. 124 പു. 30

സമാസമം

ന. 341 പു. 86

വൃത്തം

ന. 230 പു. 37

സ ടിതം

ന. 343 പു. 86

വൃത്താ

ന.

സംബാധ

ന. 143 പു. 31

േവഗവതി

ന. 288 പു. 45

സമ്മത

ന.

12 പു. 13

72 പു. 25

57 പു. 24

66 പു. 24

വണീയ

ന. 202 പു. 35

ി

ന.

ിസദനം

ന. 210 പു. 36

1 പു. 11

67 പു. 24
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വൃത്തമഞ്ജരി

സംസാരം

ന. 165 പു. 32

സുമുഖീ

ന.

സരസ

ന. 126 പു. 30

സുമുഖീ

ന. 64 പു. 24

സേരാജസമം

ന. 261 പു. 40

സുലല

ന. 196 പു. 35

സർപ്പിണി

ന. 340 പു. 85

സുവദന

ന. 231 പു. 38

സലലം

ന. 151 പു. 31

സുഷ്മാ

ന.

സലിലനിധി

ന. 243 പു. 39

സൃഗ്ദ്ധര

ന. 241 പു. 38

സശരീരം

ന. 198 പു. 35

സാരവതി

ന.

സൗരഭ

ന. 292 പു. 47

സാരസകലിക

ന. 167 പു. 32

സ്തിമിത

ന. 345 പു. 87

സാരസനയനം

ന. 177 പു. 33

സിംഹവി ാന്തം

ന. 302 പു. 52

സിംഹവി ർജ്ജിതം

ന. 213 പു. 36

സിംഹവി ർജ്ജിതം

ന. 328 പു. 75

സുകൃതം

ന. 208 പു. 36

സുേകസരം

ന. 142 പു. 31

സുഖകരം

ന. 228 പു. 37

സുഖാവഹം

ന. 116 പു. 29

സുദതി

ന. 114 പു. 28

സുഭഗ
സുമംഗല

49 പു. 21

43 പു. 21

50 പു. 21

ീ

ന.

3 പു. 12

ഗ്വിണി

ന.

89 പു. 27

സ്വാഗത

ന.

56 പു. 23

ഹംസ തം

ന. 334 പു. 80

ഹംസമാല

ന.

ഹംസരുത

ന. 24 പു. 15

ഹരനർത്തനം

ന. 205 പു. 36

ഹരി

ന. 190 പു. 35

ഹരിണ ത

ന. 283 പു. 44

ന. 110 പു. 28

ഹരിണ തം

ന. 214 പു. 36

ന. 101 പു. 28

ഹരിണി

ന. 187 പു. 34

16 പു. 13
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