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14
മണിപ്രവാളകൃതികൾ

(ക്രി. പി. 1300 വ�ര)

�കരളസാഹിത്യത്തിൽ കവികൾ പുത്തനായി ഏർ�പ്പ

ടുത്തിയ മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനത്തി�� ലക്ഷണങ്ങ�ള

�ന്തന്നു്ആറാമധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദി

ച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആപ്രസ്ഥാനത്തിൽആദ്യമായുണ്ടായ കൃ

തികൾ പ്രധാനമായി (1) �വശികതന്ത്രം, (2) കൂടിയാ

ട്ടത്തിനു് ഉപ�യാഗ�പ്പടുന്ന ��ാകങ്ങൾ, (3) �സ്താത്ര

ങ്ങൾ, (4) ചാടുക്കൾ ഇവയാകുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ

ചമ്പുക്കൾ, സ�ന്ദശങ്ങൾ മുതലായ കൃതികളുംആവിർ

ഭവിച്ചു.

1
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1 �വശികതന്ത്രം

പല വൃത്തങ്ങളിലായി ഉ�ദ്ദശം ഇരുനൂ�റാളം ��ാക

ങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നഈകൃതി അനങ്ഗ�സന (അഗ

ങ്ഗവല്ലി എന്നും ഒന്നുരണ്ടു ��ാകങ്ങളിൽ കാണുന്നു)

എന്നയുവതിയായ �വശ്യയ്ക്കു് അവളു�ട അമ്മസ്വകു

ലധർമ്മ�ത്തപുരസ്കരിച്ചു �ചയ്യുന്ന ഉപ�ദശമാകുന്നു.

ഗ്രന്ഥംഅച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ചില ��ാകങ്ങൽ ലീലാതി

ലകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകാണുന്നു. അവയാണു് അടിയിൽ

�ചർക്കുന്നതു്.

“തന�യ തവസമ്പദർത്ഥമു�ച്ച–

രിനി�യാരാഢ്യ�ന നീ വരിച്ചു�കാൾക;

ധനഹീനരിൽനിന്നു പാങ്ങു [1] വാരാ:

പനിനീർ വീണ്ണു കുളം നിറഞ്ഞതില്ല.”

“തന്വീകുലാഭരണ�മ! തരുണാൻ കയർത്തും

താ�ന നിശാസു നിയ�മന കിടക്കിലാകാ;

അം�ഭാരുഹാക്ഷി പുണരാണണയാത �പണ്ണും

�ചറില്ലയാതമിളിയും [2] ചിരി�കടു കണ്ടാ.”

പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു് അ�നകം ��ാകങ്ങൾ

ഉജ്ജയിനിയി�ല രഥ്യ�യ വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ

“അന്യത്രാത്ഭുതവചനാഹിതമസ്മിന്നുപദിശന്തി ദുഹിതൃഭ്യഃ

കുട്ടി�ന്യാ രഹസി ത�ഥത്യുത്തമമധ്യാധമാഃ പുരുഷാഃ”

എന്നപീഠിക�യാടുകൂടി മന്ത്രാങ്കംആട്ടപ്രകാരത്തിൽ

�ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാ ��ാകങ്ങളും �ചർത്തിട്ടില്ലാത്ത

തിനാലുംആദ്യന്തം ഒരു കവിയു�ട കൃതി�യന്നുകാണു

ന്നതിനാലും �വശികതന്ത്രംആട്ടപ്രകാരകാരനിൽനി

ന്നു ഭിന്നനായ ഒരു കവിയു�ട കൃതി�യന്നുത�ന്നഞാൻ

ഊഹിക്കുന്നു. ആആട്ടപ്രകാരത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാര��

സ്വന്തമായി അനവധി വിശിഷ്ടങ്ങളായസംസ്കൃത��ാ

കങ്ങളും മണിപ്രവാള��ാകങ്ങളുമു�ണ്ടങ്കിലും പരകീയ

കൃതികളിൽ നിന്നു പല ഉദ്ധരണങ്ങളുമുണ്ടു്, �വശിക

തന്ത്രം രചിച്ച കവി ആ�രന്നറിയുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല;

അ�ദ്ദഹം മന്ത്രാങ്കത്തി��ആട്ടപ്രകാരം വിരചിതമായ

ക്രി. പി. പതി�നാന്നാംശതകത്തിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നി

രിക്കണം. പ്രസ്തുതകൃതിആരംഭിക്കുന്നതു് ഇങ്ങ�നയാ

ണു്

“എന്മുത്തിമുത്തി മുതുമുത്തിയവൾക്കു മൂൻറാം

മുത്തിക്കു മുത്തിയവൾമൂത്തവ�ള തുടങ്ങി

നാം �പാരുമാതിക�ളാരിത്തനയും വിടാ�ത

ഞാനിന്നിനക്കുപദിശാമി ഗുരുക്ര�മണ.

എന്മുത്തിയാൽ �ചവിയി�ല മുതുമുത്തിതാനും

�ചാല്ലി�ക്കാടുത്തവളു�മൻ ജനനിക്കു�ചാല്ലി

�ക�ക്കാണ്ട �യാഗമി�തനിക്കവൾ �ചാല്ലിയിൻറു

ഞാനും നിനക്കുപദിശാമി ഗുരുക്ര�മണ.

ഉചിതമറിക മുന്നം നൻറതല്ലായ്കി�ലല്ലാ–

മറിയുമവർകൾ �ചാല്ലി�ക്കൾക്കിലും നല്ലു പി�ന്ന;

നവരമിവയിരണ്ടാ�ലാൻറിലൂൻറായ്കി�ലൻറും

നവകുവലയ�ന�ത്ര, നന്മ വാരാ വധൂനാം.”

�വശികതന്ത്രംഅഭ്യസിക്കാനുള്ള�വഷമ്യം അമ്മ

മക�ള താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങളിലും മറ്റും �ബാധ്യ�പ്പ

ടുത്തുന്നു.

“മുൽപ്പാടു �കളിദമുരിത്തവിടും �പറാ കാൺ

വല്ലായ്കിലിന്ദുമുഖി! �വശികതന്ത്രമാർഗ്ഗം;

[3] നൂ�ന്മൽ നടക്കുമതുനൂറുമടങ്ങി�ലറ്റം

�വശ്യാധുരം വിഷമ�മൻറു വിദഗ്ദ്ധവാചഃ.”

***

“കല്ലി�ന�പ്പരിയ കായലാക്കലാം;

കായ�ല�പ്പരിയ കല്ലുമാക്കലാം;

വല്ലവാറു പലനാളുഴയ്ക്കിലും

വല്ലവാനരിയ�താൻറു�വശികം.”

ഈഗ്രന്ഥത്തി�ല വിഷയത്തി��ഔചിത്യ�ത്തപ്പ

റ്റി ആധുനികന്മാർക്കു് അഭിപ്രായ�ഭദമുണ്ടാകാ�മങ്കി

ലും കവിത�യപ്പറ്റി അവർഅഹമഹമികയാ പ്രശം

�സാത്സുകരായിത്ത�ന്നയിരിക്കും. ചില ��ാകങ്ങൾ

കൂടി ഉദ്ധരിച്ചു പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�� മാധുര്യം വിശദമാ

ക്കാം.

“മുലയും തലയും മുഖക്കളിപ്പും [4]

മുറുവൽക്കാന്തിയുമുള്ള മഞ്ജുവാചാം,

മുതൽ �തടുക �തടൽ;ആയ�തല്ലാം

മുന�നടാ മുതുകണ്ണു മുൻനാടായ്കിൽ” [5]

“നീ�ചഷുസങ്ഗമിള, നീലവി�ലാച�ന! നീ

ചാന്തിൻകുണം �കടു�മാരിത്തിരി നൂറു വീണ്ണാൽ;

നീ �കൾക്കിലുത്തമഗു�ണ! കഥ �ചാല്ലവൻഞാൻ;

�പാൻ�പാൽ നിറം [6] ഭവതി �മരുവണഞ്ഞകാകൻ.”

“കുറവും നിറവും പകുത്തുകാ�ണ്മാ–

രറിവുള്ളിൽക്കിടാവായ്കിലങ്ഗനാനാം

വറളും വരഗാത്രി! �വശികം താ–

നുറവില്ലാതനിലത്തു �നല്ലു�പാ�ല.”

“ഒരുത്ത�ര�ക്കാണ്ടുപകാരമി�ല്ല–

��ാരിക്കലും �താഴി നിന�യ്ക്കാലാ കാൺ;

ഉരുട്ടി�വക്കും പിതൃപിണ്ഡമുണ്മാ–

�നാരിക്കലക്കാക�ന �വണമ�ല്ലാ.”

“ഇറുമാന്നി [7] രിയായ്ക, വീടർ വന്നാ–

ലുറവാർന്നീടു�മാ�രാ വീ�നാദസാ�രഃ

ചിറ താങ്ങിന നീരു�മാട്ടു �ചന്നാൽ

കുറുകീടും �ചറി�യാരരിപ്പിനൂ�ട.”

“ഒരുവനുളനുദാരൻ വച്ചു�തൻ വീട്ടി�ലന്നി–

�ട്ടളിയ തരുണർ വന്നാലൻപു നീ �കവി�ടാല്ല;

വരതനു! �പരുമാൾക്കും �വറ്റി വാരാ നിനച്ചാൽ–

ത്തനിമരമയിമു�ഗ്ദ്ധ! ഹന്ത! കാവാവുകില്ല.”

“താരുണ്യമാവതുസു�ത! തരുണീജനാനാം

മാരാസ്ത്ര�മ! മഴനിലാവതു നിത്യമല്ല;

അന്നാർജ്ജി�തന മുതൽ�കാണ്ടു കടക്ക�വണ്ടും

വാർദ്ധക്യ�മന്മ�താരു വൻകടലുണ്ടു മുമ്പിൽ.”

“ബാലത്വമാർന്നുരസി വാർമുല �പാങ്ങുമന്നാൾ

മാലത്തഴക്കുഴലിമാർ മുതൽ �നട�വണ്ടും;

�വല�പ്പടാതവ നിരർത്ഥക�മവ പി�ന്ന,

കാലത്തുഴാക്കഴനി �നല്ക്കള�മറുവീലാ.”

എനിക്കു് ഏറ്റവും രസപ്രദമായി �താന്നീട്ടുള്ളതു്ഈകാ

വ്യത്തി�ല ദൃഷ്ടാന്തം, �ലാ�കാക്തി തുടങ്ങിയഅലങ്കാര

ങ്ങളാകുന്നു. അവയിൽ ചില�തല്ലാം മുകളിൽ �ചർത്ത

��ാകങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണു്. ഇനിയും ചിലതുകൂ

ടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

(1) “എന്നാലുഴയ്ക്ക മക�ള! പല നാളിവണ്ണ–

മഭ്യാസ�യാഗബലമാന�യടുക്കുമ�ല്ലാ.”

(2) “അരുതിത്തര�മന്നറിഞ്ഞിടാ�ത,

വലസു [8] �ള്ളാർക്കു വശം പ്രയാതി കല്ലും;

അയി സുന്ദരി! പണ്ടു വത്സരാജ–

�ന്നാരു മണ്ണാന നടന്നു�വന്ന�വഹി.”

(3) “കരി�തച്ചുകഴിഞ്ഞരങ്ങുപുക്കാൽ

മക�ള! യാടുവതാടി വാങ്ങ�വണ്ടും.”

(4) “വാഞ്ഛാഫലപ്രസവ�വശികമന്ത്രബീജം

നീ�ലക്ഷ�ണ! നിലമറിഞ്ഞുവിതയ്ക്ക�വണ്ടും.”

(5) “നില്ലാ കണാ [9] കിമപി നീചരിലുള്ളസങ്ഗം;

ചാരുസ്മി�ത! ചരിനിലം വള�മല്പുതില്ല.”

(6) “തട്ടിപ്പുറത്തുകളയാ�താഴിയാ�രയും നീ;

കഷ്ടസ്വഭാവികളു�മാന്നിനു നന്നു �പ�ണ്ണ;

അട്ടക്കുലങ്ങളരവിന്ദവി�ലാച�ന! �കൾ

�ക�ട്ടാരു പുണ്ണിനിഹ നന്മ വരുത്തുമ�ല്ലാ.”

(7) “ഈവണ്ണമാകിലുരുകും തരുണർക്കുചിത്തം

�നർചില്ലിവല്ലരി! �നരുപ്പിലരക്കു�പാ�ല.”

(8) “ആണുങ്ങളുണ്ടുപല�രന്നതു�കാണ്ടു നീയ–

ങ്ങാ�രാടുമാശ വിടുവീല മ�നാഹരാങ്ഗീ;

ആറുണ്ടു �ചഞ്ചിടയി�ലന്നതു�കാണ്ടു ശം�ഭാ–

ന്നീർ�കാണ്ടു �കാരിയഭി�ഷകമിളയ്പതു�ണ്ടാ?”

(9) “ആഴക്കുമായിരവുമമ്പതുമയ്യുഴക്കും

മൂഴക്കു�മാ�ക്ക മുകുളസ്തനി, �കാള്ള�വണം;

�ക�ത്താടു, �താടു, മറുചാൽ, മഴ�പയ്ത �വള്ളം

കൂടിക്കണാ നിറവിതംബുരുഹാക്ഷി, സിന്ധുഃ.”

(10) “അവരവരു�ടയാം ഞാ�നന്നു �താന്നുംപ്രകാരം

പുറമമൃതമിരുമ്പിൻകാന്തമന്തർദ്ദധാനം

തവ പുനരയി �പ�ണ്ണ, കാമനൃത്തം പ്രവൃത്തം

ത്സടിതി പകര�വണ്ടും ചാക്കിയാർകൂത്തു�പാ�ല.”

(11) “കലഹം കമലാക്ഷി, കാമിനീനാ–

മിതമു�ള്ളാന്നതു ചാല വല്ലുമാകിൽ;

�പരുകീടിലതും പ്രമാദമ�ത്ര

കറിയിൽക്കിഞ്ചന കൂടുമുപ്പു�പാ�ല.”

(12) “കർപ്പൂരം�കാണ്ടരുതു മക�ളയുപ്പു�കാണ്ടുള്ള �വല”

(13) “അ�ന്താളം�കാണ്ടരുവയർമ�ണ, ചാണകം

�കാരുവീല.”

(14) “കാർ പ്പണ്യ�ത്തക്കമലനയ�ന! ദൂര�താ വർജ്ജയിത്വാ

കാലം�കാണ്ടിട്ടവർ തരുവതും കണ്ടു�കാണ്ടങ്ങിരുന്നാൽ

കാർ �പാന്നുണ്ടാം കുഥമപി സു�ത, മിന്നു�മാ�ട്ട മഴങ്ങും

വില്ലും �കാരും വിധിവിഹിതമായ്�പ്പയ്യുമ�മ്മഘ ജാലം”

ഈ��ാകങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാവു് ഒരു വിശിഷ്ടകവിയ

�ല്ലന്നു് ആർക്കുപറയാം? വിച്ച (വിദ്യ), ആശ്രിക്കുക

(ആശ്രയിക്കുക), വിതയ്ക്കവും നടുകവും (വിതയ്ക്കയും നടുക

യും), കഴകം (സദസ്സു്), കയന്നു് (താണു്), ദയാവു് (ദയ

വു് ), നമ്മളാർ (നമ്മൾ), �ചമ്മു് (ഭങ്ഗി), കുവള (കുവല

യം), ചുവ (രസം), ഇങ്ങ�നയുള്ളപഴയ പദങ്ങളും പ്ര

�യാഗങ്ങളുംഈഗ്രന്ഥത്തിൽസുലഭങ്ങളാണു്. ‘കരു

മസ്യ തത്വം’ ‘നി�ല്പാരു വള്ളിം’ ‘ഉപ്പു�പാ�ല കറീഷു’

എന്നീ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാണുന്നതു�പാ�ലയുള്ള

സംസ്കൃതീകൃതഭാഷാപദങ്ങളും ഇ�ല്ലന്നില്ല.

“വീ�ട സതി പ്രഭുജ�ള [10] ഭവനം ചു�ടഥാ;

�നമിത്തികങ്ങൾ പലനാളുമുളാക്കി�ടഥാഃ;

ആനീതമാഭരണജാല�മാളിച്ചി�ടഥാഃ;

താ�ന കിടക്കിലറകുത്തിമുറിച്ചി�ടഥാഃ”

എന്നു ഒരു ��ാകമുണ്ടു്. ഇവി�ട�യങ്ങും ഹാസ്യരസ

ത്തി��സ്പർശമി�ല്ലന്നു ഭാഷാചരിത്രജ്ഞന്മാർ ഓർമ്മി

ക്കുമ�ല്ലാ.

1. പാങ്ങു് = വഴി; കഴിവു്; സമ്പത്തു്. പനിനീർ = മഞ്ഞു�വള്ളം

2. അമിളി = പാടം. ചിരി�കടു് (ശ്രീ�കടു് ) = അശ്രീകരത്വം

3. നൂ�ന്മൽ = നൂലി�ന്മൽ

4. മുഖക്കളിപ്പ്=മുഖകാന്തി.

5. മുന�നടാ = മൂർച്ചയുള്ളതാകയില്ല. മുതുകൺ = മുത്തിയു�ട

കണ്ണു്. മുൻനടായ്കിൽ = മു�മ്പ നടന്നി�ല്ലങ്കിൽ.

6. �പാൻ�പാൽനിറം = �പാന്നു�പാ�ലയുള്ളനിറ�ത്താടുകൂടി

യതു്.

7. ഇറുമാന്ന് = അലസയായി; ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢയായി.

8. വലസ്= (വലം) ബലം.

9. കണാ =ക്ഷണത്തിൽ.

10. പ്രഭുവാകുന്ന ജളൻ ‘വിട’നാകുന്നസമയത്തിൽ.
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2 ആട്ടപ്രകാര��ാകങ്ങൾ

കൂടിയാട്ടത്തി�ല ഭാഷാഗദ്യത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഇതിനുമുമ്പുഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കുകയുണ്ടായി.

മണിപ്രവാള��ാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ളഅവ

സരം ഇതാണു്. ഇവയു�ട കൂട്ടത്തിലും ചില പദ്യങ്ങൾ

ലീലാതിലകകാരൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്നവ

�നാക്കുക.

“ഇനി ഞാൻ വിട�കാൾവനിന്ദുവ��!

കനിവില്ലാമ കു�റക്കുറഞ്ഞുതാനാൽ;

ഭവതീമധികൃത്യ �ചയ്ത കൃത്യം

വിധിനാ സമ്പ്രതി വിഷ്ണുപൂജയാക.”

“�നൽ കുത്തുമാറുമരി�ക�യാരു �കാ�ലാടിച്ചു

പൽ കുത്തുമാറുമതു �കാണ്ടിടുമാറു�മ�ന്മൽ

നൻറും നമുക്കു മന�മ! ചരതം നിനച്ചാ–

�ലൻറും മറക്കരുതുരൽ പ്പിരനാരിമാ�ര.”

“ഒരു പരവനിതാ ചഞാനു�മമ്മിൽ

പ്രണയവി�രാധമിയങ്ങി�നാരു�നരം

�ചലു�ച�ല�ന മുറിഞ്ഞുവീണ �ച�മ്പാൽ–

ക്കനവള നണ്ണി നുറുങ്ങി�യങ്ങൾ�ചതഃ”

“�വരും തണ്ടും നിറവുമിലയും കണ്ടു �ച�മ്പൻറു മത്വാ

വാരി�ക്കാരി�പ്പരി�ക വളമിട്ടാനുഭാവം �കടാ�ത

�വനൽക്കാ�ല ജലമപി �കാടുത്തിങ്ങി�നഞാൻ

വളർ�ത്ത–

നാപൽക്കാലത്ത�താരമളിയായു്

ഞാനു�മാൻറല്ലയാ�നൻ.”

ഇവയിൽ ഒടുവില�ത്ത ��ാകത്തി�ല നാലാംപാദം—

“ആപൽക്കാലത്തതു�മാരു �വളിയായു് ഞാനു�മൻ

റല്ലയായി” എന്നുപഠിച്ചു് ആചാര്യൻഅതിൽ വൃത്ത

ഭങ്ഗമു�ണ്ടന്നുസ്ഥാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രാങ്കം

ആട്ടപ്രകാരത്തിൽഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണു് മുമ്പുദ്ധ

രിച്ച പാഠം; അതിൽ വൃത്തഭങ്ഗവുമില്ല. ഇതിൽനിന്നു്

ഒരു വസ്തുത �വളിവാകുന്നതു ലീലാതിലകകാര�� കാ

ലത്തുപ്രസ്തുതപാദം വൃത്തഭങ്ഗദുഷ്ടമാ�ണന്നു് അപവ

ദിക്കത്തക്കവണ്ണംഅത്രമാത്രം കവിവാക്യത്തിൽനിന്നു

�ഭദ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നുള്ളതാണു്; അതു�കാണ്ടു്

ഇതു �താല�� കൃതിത�ന്നഎന്നുസങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ

വി�രാധമില്ല. അത്യന്തം സരളങ്ങളായഅനവധി മണി

പ്രവാള��ാകങ്ങൾആട്ടപ്രകാരങ്ങളിലുണ്ടു്. അവയിൽ

ഏതാനും ചിലതുമാത്ര�മ ഇവി�ട പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ

സൗകര്യമുള്ളു.

(1) ഉജ്ജയിനി

“യത്രസ്ത്രി�യാ നിയതമുന്നതമാളികാസു

തൂ�വണ്ണിലാവു �പാഴി�വാ ചില ശർവരീഷു

ചാ�ലറ വാതിലരി�ക സമുപാഗതാസു

കണ്ണാടി കാൺമുതു വിളങ്ങിന താരകാസു.”

(2) വാസവദത്തയു�ട ദാസിമാർ

“ഒരുത്തി തുകിൽ�ക�ക്കാണ്ടാ�ളാരുത്തി ഹരിചന്ദനം

ഒരുത്തി പാദുകാദ്വന്ദ്വ�മാരുത്തി തുളസീ പുനഃ”

***

“ഒരുത്തി താലവൃന്തങ്ങ�ളാരുത്തി സിതചാമരം

ഒരുത്തി കുങ്കുമം �കാണ്ടാ�ളാരുത്തി മുകുരം തഥാ.

ഒരുത്തി പൂർണ്ണകുംഭങ്ങ�ളാരുത്തി സിതതണ്ഡുലം

ഒരുത്തി �ചപ്പു�ക�ക്കാണ്ടാ�ളാരുത്തി കലശദ്വയം.

ഒരുത്തി �കാമളാം�ഭാജ�മാരുത്തി മണിനൂപുരം

ഒരുത്തി രശനാജാല�മാരുത്തി മണികുണ്ഡലം” ഇത്യാദി.

(3) വാസവദത്താവർണ്ണനം — �കശാദിപാദം

“നീർ�കാണ്ട നീലജീമൂതം �നർ�കാണ്ടീടിന കൂന്തലും

മുരളും വരിവണ്ടിണ്ട �വരുളും കുരുൾമാലയും,

�താറ്റ തിങ്കളു�ട കീറ്റു �പാറ്റിളങ്ങിന [11] �നറ്റിയും,

മുരിക്കിൻ മലർതൻ കാന്തി ഭരിക്കുന്നധ�രാഷ്ഠവും

മന്ദാരധവളാകാരം സുന്ദരം മന്ദഹാസവും,

പർവചന്ദ്രനു �പാരുന്ന ഗർ�വ്വാഴിച്ച മുഖാംബുജം.

ഇണ്ടമാല കണ�ക്ക �പായു് നീണ്ടുരുണ്ട ഭുജദ്വയം,

അഭിമാന�ത്തയുണ്ടാക്കുമിഭകുംഭസ്തനങ്ങളും,

മുല�യക്കാത്തുതാൻ വല്ലാതുഴലും മധ്യവല്ലരി,

പരം കരിചിമം [12] �ച�മ്മ �പാരും ജഘനചക്രവും.

വരി�നൽക്കതി�ര�പ്പാ�ല വിരിയും �രാമരാജിയും,

ചാരു�പാൻകദളിത്തണ്ടിൽ �നരുളാമൂരുഭാരവും,

�തളിനീർകുവ�ള [13] �പ്പാ�ലയുളവാം ജാനുമണ്ഡലം,

മണി�കതകിതൻ �മാ�ട്ടാടിണയാർന്ന മുഴങ്ങഴൽ,

കച്ഛപം കന�കാൽഭൂതം സ്വച്ഛം പുറവടിദ്വയം,

�തളിഞ്ഞകുപ്പി�യാ�ടാപ്പം വിലസുന്നകണക്കഴൽ,

നക്ഷത്രധവളാകാരസുന്ദരം നഖവും തഥാ.”

(4) അ�ത വിഷയം—പാദാദി�കശം

�ചങ്ങിന തളി�രാളി �ചർന്നു വിളങ്ങി–

�ച്ചവ്വരി ചിതറിന �ചവടിയുഗളാ;

പങ്ങിവിളങ്ങിന ചാരുപളുങ്ങിൽ

പങ് ക്തി�യാ�ടാത്ത നഖാളീലളിതാ;

വിവിധമണിപ്രഭ തമ്മി�ലാ�രാ��

വിരവിൽ വിളങ്ങിന നാനാഭരണാ;

�ചലു�ചല�നൻറു ചില�മ്പാലി �പാലിയും

�ച�താഹരരുചി പുറവടിമധുരാ;

പരിചിതകാന്തി കണക്കാലിലിടും

പാടകഹാടകപാടല�ശാഭാ;

മുറുകി�യാതുങ്ങി നിറം�പ�ട്ടറ്റം

മുഴപുണരാത മുഴങ്ങാൽബദ്ധാ;

തുടവിയ മാരനി�കതമണിത്തൂ–

ണുടമ തുടർന്ന തുടദ്വയസുഭഗാ;

പുതുമ�പാലിഞ്ഞുവിരഞ്ഞുവിരാജൽ–

പ്പൂന്തുകി�ലന്തിന ജഘനാ�ഭാഗാ;

അരയിലുട�മ്പടുമുടഞാൺപുണർപൂ–

ണ്ടരുണിതനിരുപമനീവിനി�വശാ;

നമ്രമുലാവിന നീർച്ചുഴി�പാ�ല

നയനമ�നാഹരനാഭിഗഭീരാ;

തിര�ളാളി�രാമവലി �ചർ�ന്നറ–

ത്തിറ�മഴുമഴകി�യാരുദരവരാഢ്യാ;

മുത്തണിമാലകൾ മാർവ്വിൽ മുഴുക്കും

മുകൾമുല മൂടിന മൃദുലമ�നാജ്ഞാ;

മണിഗണകാന്തി മലിഞ്ഞുനിറം�ചർ–

മാർവിൽ വിളങ്ങിന മഹിതാഭരണാ;

താരാനിരയിലരുന്ധതി�പാ�ല

താ�ന മിന്നിന നാഭിമ�നാജ്ഞാ;

�ചമ്പകമാലാലളിതകരത്തിൽ–

�ച്ചലു�ചല വിലസിന വലയകുലാങ്കാ;

�ചങ്ങഴുനീർമലരകവിതൾ�പാ�ല

�ചങ്ങിന മൃദുലനഖാളീലളിതാ;

പരിമളമീടിന പാതിരിനറുമലർ

പഴി�പടുമധരമണിദ്യുതിസുഭഗാ!

മാരമണിധ്വജദണ്ഡുകണ�ക്ക

മസൃണമ�നാഹര നാസാനാളാ;

കാമവിലാസകയത്തിലിണങ്ങും

കയ�ലാളി�കാലിന കാതരനയനാ;

താരുണ്യാമൃതവീചികണ�ക്ക

തരളതരാഞ്ചലചില്ലീലതികാ;

�ന�ച്ചഴ വിലസിന �നറ്റിത്തടഭൂവി

�നറി�യറും നവമങ്ഗലതിലകാ;

കുടിലത തടവിന കുരുൾനിരയി�ലഴും

കുസുമപരാഗപരീതലലാടാ;

മാരരസാമൃതമാരി�പാഴിപ്പാൻ

മഴമുകിലായ മലർക്കുഴൽമധുരാ.”

ഈവർണ്ണനം വൃത്തം�കാണ്ടു ഭാഷയിലാ�ണങ്കിലും

മ�റ്റല്ലാം �കാണ്ടും മണിപ്രവാളത്തിലാകയാൽഈ

അധ്യായത്തിൽ �ചർക്കുവാൻ ഇടവന്നു. ഈവൃത്തം

പിൽകാലത്തു മണിപ്രവാള ചമ്പുക്കളിൽ ഗദ്യ�മന്നു വ്യ

പ�ദശിക്ക�പ്പടുന്നു.

(5) അ�ത വിഷയം, പാദാദി�കശം, മ�റ്റാരു മാതിരി

കാണാമതിന്നുമിഹ മാനസവാസ�മന്നാ–

മന്നങ്ങ�ള നടപയറ്റിനതാനതാങ്ഗ്യാഃ;

പത്മങ്ങളും ചരണ�യാരഴകുള്ള�തല്ലാ–

മർപ്പിച്ചു നൂനമുദ�കഷു തപശ്ചരന്തി. (1)

�പാരാമ തൻ പുറവടി�ക്കതിരാം; കണക്കാൽ

�പാരാടു�മങ്ങുമിഹ �കതകകുട്മ�ളന;

�ചപ്പിന്നിനിപ്പമഴിയും പരിചും മുഴങ്ങാ–

�ല�പ്പാഴുമല്പലദൃ�ശാ ലളിതം വിളങ്ങും (2)

ഈടിൻറ ചാരുകതളിക്കര�ളങ്ങുമസ്യാ

വാടും തിരണ്ട തുടതൻ നിഴലങ്ങു വയ്ക്കിൽ

ഓടാത മാരരഥമായ നിതംബഭൂമി–

ക്കൂ�ട പിടിച്ച വിജയ�ക്കാടി �രാമരാജി. (3)

കാണ�പ്പടാ നടുവു; �കാമള യൗവനശ്രീ

�ചൽവാൻ ചമച്ച നടയുണ്ടു വലിത്ര�യണ;

യൂനാം മ�നാനളിന�മ�പ്പാഴുതും മുളയ് പാൻ

കാമൻ ചമച്ചുതിഹ നാഭിസ�രാ നതാങ്ഗ്യാഃ. (4)

കും�ഭാത്ഭ�വാന്നതമിദം കമനീയമസ്യാ

മുക്താലസന്മലയ�മാ മുല�യാ ന ജാ�ന

ത�ന്മലിരണ്ടുപുറമുന്നവചന്ദനാർദ്രാ

വി�ദ്യാത�ത നൃപസുതാകരപല്ലവശ്രീഃ. (5)

***

ലാവണ്യമാം നദിയിൽ നീർവിളയാടി നില്ക്കും

മാരന്നു �താണിയിണ�പാലവൾകണ്ണിരണ്ടും

�പാ�ന്നാല മിന്നിവരു�വാ ചില കാതു വന്നി–

ങ്ങൂഞ്ഞാലുമാം കിമപി ചഞ്ചലമഞ്ചിതാക്ഷ്യാഃ (6)

അഞ്ചമ്പനഞ്ചിതദൃശാമഴകുള്ള�തല്ലാ–

മാരാഞ്ഞു�കാണ്ടു ചരതി�ച്ചാരുമിച്ചുകൂട്ടി

കല്പിച്ചു�തൻറു പലരും പുകഴിൻറു�തങ്ങും

തന്മങ്ഗലാങ്ഗമിഹ മാളവകന്യകായാഃ. (7)

ചില്ലീവിലാസ�മാരു വില്ലി�ന �വല്ലു�മൻ റും;

മുറ്റാത തിങ്കളഴകുണ്ടവൾ �നറ്റി�യങ്ങും;

വണ്ടിണ്ടയും കരുളുമങ്ങിരു�ളൻറു �താൻറും

പൂവൽക്കരിങ്കുഴലവന്തി നൃപാത്മജായാഃ. (8)

ഒ�ര വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി �താലൻ മൂന്നു വർണ്ണനങ്ങൾ

രചിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാത്തതിനാൽ മന്ത്രാങ്കംആട്ട

പ്രകാരത്തിൽത്ത�ന്ന മറ്റു കവികളു�ട വാങ്മയങ്ങളും

സ്ഥലംപിടിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുവിശ്വസി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ�ക്ഷഇവ�യാന്നും പതിമ്മൂന്നാംശതക�ത്തക്കാൾ

അർവാചീനങ്ങളാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല.

11. �പാറ്റിളങ്ങിന = �പാൽ തിളങ്ങിന.

12. കരിചിമം =ആനത്തല.

13. കുവൾ = (കുവള) കുവലയം = കരിങ്കൂവളം.
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3 ഭാഷാ��ാകങ്ങൾ

�ചടിക�ളയും അവരു�ട സംഭാഷണ�ത്തയും വർണ്ണി

ക്കു�മ്പാൾ കവിത ചില�പ്പാൾ പച്ചമലയാള�ത്താടു്

അടുക്കുന്നുണ്ടു്.

(1) �ചറുമി

“നാട്ടാർക്കു മുറ്റവുമടിച്ചിടുകൂലി [14] യുണ്ടു

താ�ന വളർന്നു തലകൂട്ടിമുടിച്ചവാ�റ

മാറത്തിരണ്ടുമുല �പാന്നു മുകം തിരിഞ്ഞാ–

�ലവ്വൻറ [15] കുപ്പയു�മാരുവർശി�യൻ റു �താൻറും.” (1)

“കരുമിഴിയിണ കണ്ടും കാർമ്മുകിൽക്കൂന്തൽകണ്ടും

കനവിയ തുട കണ്ടും കാമബാണാതു�രാ ഞാൻ

�ചറുമികൾമുടിമാലാം �ചതസാ പിൻവരിൻ�റൻ

ചനവരി [16] ടയി�ലാടിച്ചാ�വഴും പൻറി�പാ�ല.” (2)

താ�ഴക്കാണുന്ന രണ്ടു ��ാകങ്ങളിൽസംസ്കൃതീകൃത

ഭാഷ ധാരാളമായിക്കാണുന്നു.

“�തങ്ങാ�നയു് �തച്ച �കശാനതിബഹളഗള–

ത്താളിനാക്ഷാളയിത്വാ

താലത്തിൽസ്സഞ്ചിതാഭിഃ കഴുകി നിഖിലമ–

പ്യങ്ഗമിഞ്ചപ്പതാഭിഃ

മണ്ണാത്യാ ദത്തമാത്രാം �ചറി�യാരുടുതുണീം

ബിഭ്രതീ �വള്ളമഞ്ഞൾ–

തള്ളാടപ്പൂയിതാങ്ഗീ �ചാള�ചാള �ചറുമീ (3)

നൻ�റ�ടാ നിൻറവാറു്.”

“ഒ�ട്ട പരുത്തപുടവാം തുട�മ�ലാതുക്കി

നാവും കടിച്ചു നയ�നന വില�ങ്ങ �നാക്കി

�പാന്നല്ലയാത വള�പായ്�ച്ച�ലനൻറു�ക�ക്കാ–

�ണ്ടങ്ങൾക്കു �താൻറുമവ�ളച്ചി�ലടുക്കുമാറു്.” (4)

‘�നൽ കുത്തുമാറും’ എന്ന ��ാകം മുമ്പുദ്ധരിച്ചുവ�ല്ലാ.

അതു�പാ�ല പച്ചമലയാളത്തിൽ രചിച്ച ഒരു ��ാകമാ

ണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“ഈഴ�ച്ചമ്പുമിരണ്ടുമൂൻറു വിറകും വാഴയ്ക്കു കീ�ഴടമും

വൻ �തങ്ങാമുറിയും വളഞ്ഞപുളിയും മീനിന്നു �മ�ലടമും

മുന്നം കുത്തുമുമിക്കു മൂത്തതവിടും പായും പഴമ്പുട്ടലും

�കക്കീഴ് വച്ചുചിരിച്ചു �കാത വരുമാറു�ണ്ടാ മറക്കാവുതു്?”

�ചടികളു�ട സംഭാഷണം:

ഇതവിയ തുടയും നടയും

തുടി നടുവും കണ്ടകണ്ടകാമിജ�നഃ

ഇടയും �ചടികൾഘടയും

�ചടകഘട�യാടുകൂടി വന്നിതഥ.

കാളീ താളി�യടുത്തു�കാൾ;

കാരൂരിന്നില്ല�യാ മുലക്കച്ച?

ന�ങ്ങ താ�ക്കാ�ലങ്ങൂ?

�ചമ്പഞ്ഞിച്ചാറരച്ചി�താ ചി�റ്റ?

അ�യ്യാ അ�യ്യാ �ക�ളാരു

വളയുള്ളതു കണ്ടുതി, ല്ല വിളി, �പ�ണ്ണ,

പാപ്പീ പുടവയിതാ�മാ?

അ�പ്പാഴീയകമടിച്ചുതളി കടുക [17]

***

�ചപ്പും കുപ്പിയമി�പ്പാ–

ഴഞ്ജനകർപ്പൂരദർപ്പണാദി തഥാ;

എടുപിടി കടു�ക [18] ൻറിത്ഥം

ബഭൂവസല്ലാപമത്ര �ചടീനാം.

ഇത്ഥ�മാ�രാ�� �മ�ല്ല–

�ച്ചാല്ലി�ച്ചാല്ലിക്കുഴഞ്ഞതനുലതികാഃ

പ്രാപുർവാസവദത്താം

�ചറുമീതതി കയ്യർകയ്യുമവലംബ്യ.

പ്രതി��ാകങ്ങൾ

(1) നാഗാനന്ദത്തിൽ നായകൻ �ചാ�ല്ലണ്ട

“നീതാഃ കിം നിശാശശാങ്കരുച�യാ നാഘ്രാതമിന്ദീവരം

കി�ന്നാന്മീലിതമാലതീസുരഭയ�സ്സാഢാഃ പ്ര�ദാഷാനിലാഃ

ഝങ്കാരഃ കമലാക�ര മധുലിഹാം കിംവാ മയാ നശ്രു�താ

നിർവ്യാജം വിധു�രഷ്വധീര ഇതി മാം �കനാഭിധ�ത്ത

ഭവാൻ?”

എന്ന ��ാകത്തിനു പകരം വിദൂഷകൻ �ചാല്ലുന്നപ്രതി

��ാകങ്ങൾ

“നീതാ കിം പൃഥു�മാദകാ ന ദിവസാ നാഘ്രാതമമ്മാമ്പഴം

കി�ന്നാന്മീലിതചാരുജീരകരസാ�സ്സാഢാശ്ച

പാകാനിലാഃ

സീൽക്കാരഃ കടുകും വറുത്തുകറിയിൽക്കൂടുന്ന �നരം

ശ്രു�താ;

നിർവ്യാജം വിരു�ണഷ്വധീര ഇതി മാം �കനാഭിധ�ത്ത

ഭവാൻ?

വാഴപ്പഴങ്ങൾ വലി�യാ ചിലകാണ്മ, നപ്പം

വാക്കുന്നസീൽക്കരണനാദമടുത്തു �കൾപ്പൻ;

പാല്ക്കഞ്ഞിയാറുവതു പാർത്തുപുറത്തിരിപ്പൻ;

ഞാനല്ല�യാ ജഗതി ധീരരിലഗ്രഗണ്യൻ?”

(2) �മൽപ്പടി നാടകത്തി�ല

“ചന്ദനലതാഗൃഹമിദം ചന്ദ്രമണീശിലമപി പ്രിയം ന മമ

ചന്ദ്രാനനയാ രഹിതം ചന്ദ്രികയാ മുഖമിവ നിശായാഃ”

എന്ന ��ാകത്തിനുപകരം

“ഉരതിങ്ങുമുരൽപ്പിരതാനുരലാൽ ഭൂഷിതമപി പ്രിയം ന മമ

കുരള�ച്ചറുമീരഹിതം കറികൂടാ�ത്താരു �ഭാജനം�പാ�ല.”

(3) സ്വപ്നവാസവദത്തത്തി�ല

“സ്മരാമ്യവന്ത്യാധിപ�തസ്സുതായാഃ

പ്രസ്ഥാനകാ�ല സ്വജനം സ്മരന്ത്യാഃ

ബാഷ്പം പ്രവൃത്തം നയനാന്തലഗ്നം

��ഹാന്മ�മ�വാരാസി പാതയന്ത്യാ.”

എന്നതിനുപകരം

“സ്മരാമി വാനാറിയു�ട സുതായാ

�നൽകുത്തുകാ�ല തവിടും സ്മരന്ത്യാഃ

��ഷ്മം പ്രവൃത്തം നിജഹസ്തലഗ്നം

��ഹാന്മ�മ�വാരസി പാതയന്ത്യാ.”

(4) �മൽപ്പടി നാടകത്തി�ല

“ബഹു�ശാപ്യുപ�ദ�ശഷു

യയാ മാം വീക്ഷമാണയാ

ഹ�സ്തനസ്രസ്ത�കാ�ണന

കൃതമാകാശവാദിതം”

എന്നതിനുപകരം

“ബഹു�ശാപ്യുമി�ചറീട്ടു

യയാ മാം �നാക്കമാണയാ

ഹ�സ്തനസ്രസ്തശൂർ�പ്പണ

കൃതമാകാശ�ചറിതം”

(5) സുഭദ്രാധനഞ്ജയത്തി�ല

“സൗന്ദര്യം സുകുമാരതാ മധുരതാ

കാന്തിർമ്മ�നാഹാരിതാ

ശ്രീമത്താ മഹി�മതി സർഗ്ഗവിഭവാൻ

നി��ഷനാരീഗുണാൻ

ഏതസ്യാമുപയുജ്യ ദുർവിധതയാ ദീനഃ പരാമാത്മഭൂ–

സ് സ്രഷ്ടുംവാഞ്ഛതി �ചൽ ക�രാതു പുനരപ്യ�ത്രവ

ഭിക്ഷാടനം”

എന്നതിനു പകരം

“വാനാറ്റം കവർനാറ്റമീറ�പാടിയും ഭാവം �കാടുംക്രൂരമാം

വാക്കും �നാക്കുമിതാദിസർഗ്ഗവിഭവാൻ

നി��ഷചക്കീഗുണാൻ

ഇച്ചക്യാമുപയുജ്യ പത്മജന�ഹാ ശക്യം ന ചക്യന്തരം

സൃഷ്ടിപ്പാനവ �വണ�മങ്കിലിഹ വ�ന്നല്ലാമിരന്നീടണം [19]

നാഴിഭിരുരിഭിരുഴ  ഗ്  ഭി

പാതിമണത്ഭിസ്ത�ഥവ ചവലരിഭിഃ [20]

യത്ര മ�നാരഥമുട�ന

സിധ്യതി ത�സ്യ നമ�ശ്ചറു�മ്യ”

(6) �മൽപ്പടി നാടകം ഒന്നാമങ്കത്തി��അവസാന

ത്തിൽ വിദൂഷകനു �ചാല്ലാനുള്ളസന്ധ്യാവർണ്ണന��ാ

കമാണു് സുപ്രസിദ്ധമായ

“താൾപ്പൂട്ടയന്തി തകരാഃ കറി�കായ്ത�ശഷാഃ

കാകാഃ കരഞ്ഞു മര�മറിയുറങ്ങയന്തി;

മണ്ടന്തി പാന്ഥനിവഹാഃ പടിബന്ധ�പട്യാ;

മിന്നാമിനുങ്ങുനിവഹാശ്ച മിനുങ്ങയന്തി.” എന്നതു്.

(7) നാഗാനന്ദത്തിൽ ‘അദ്യ ഖലുസ്വ�പ്ന’ ഇത്യാദി ചൂർ

ണ്ണികയ്ക്കു പകരം

“ക�ണ്ടൻഞാനും കനാവിൽപ്പുലരുമളവുമിക്കുന്നുത�ന്മൽ വിരിച്ച-

ക്കണ്ടിച്ചീടും പഴമ്പായ്  ത്തലവണ

മുറിചൂൽ�ക്കട്ടുമായിട്ടിരിന്നു്

�കാപിച്ചീടുന്ന കള്ള�ച്ചറുമി കടുക�ടച്ചുട്ടടാം തിന്നുമാറും

മണ്ടി�ച്ചല്ലായു�മ�ന്നപ്രതി കടുതരമാം

പ്രാക്കുണർത്തീടുമാറും”

ഈനാടകത്തിലും തപതീസംവരണത്തിലും ഉപ�യാ

ഗിക്കുന്നപല ��ാകങ്ങളും അശനം രാജ�സവ മുതലാ

യവ�യപ്പറ്റിയുള്ള ��ാകങ്ങളും നവീനങ്ങളാണു്. ഒടുവി

ല�ത്തഇനത്തിൽ ചില പഴയ ��ാകങ്ങളുമി�ല്ലന്നില്ല.

അവയിൽ ഒന്നു ര�ണ്ടണ്ണം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

മാ�സപ്രത്യാസ�ന്നസ്വാനാം നാശം നിരൂപ്യ �വദനയാ

ഉൽബന്ധനമാചരതീം നൂനം വാഴപ്പഴക്കുലാഭിരിവ

പായിൽക്കുന്നിച്ചീടും ബാലപ്പയ�റാർത്തുകാൺകിലാശ്ചര്യം

മരതകർ�ശല���ത ഭൂമാവിഹ വജൂ�മറ്റു മൂർച്ചനയാ.

ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ 126 അശന��ാകങ്ങൾഞാൻ കണ്ടി

ട്ടുണ്ടു്; അതിലില്ലാത്തഅ�നകം ��ാകങ്ങൾ �വ�റ ഗ്ര

ന്ഥങ്ങളിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.

രാജ�സവ

“തട്ടി�ക്കാട്ടിക്കഥമപി കഴി�പ്പാരു മാടമ്പിവീട്ടിൽ

പ്പുക്കുച്ച�യ്ക്ക പകൽ കഴിവളം പാർത്തിരുന്നർദ്ധരാത്രൗ

കല്ലും �നല്ലും തവിടുമുമുിയുംകൂടി �വന്തിട്ടിരിക്കും

പക്കപ്രാശാൽസപദി �തരുവത്തയ്യ�മറ്റം വി�ശഷഃ”

“�ചയ് വാ�നാ പടകാല�നാടു, നര�ക

�പായ്�ച്ചന്നുവീഴുംവിധൗ

�ചയ് വാ�നാ പരിരക്ഷണം പര�മാഴിപ്പാ�നാ പുനർജന്മ,

നാം

പ�യ്യപ്പുഞ്ചിരിയിട്ടു �പായ്പ്പറ�കാഴിഞ്ഞാ�സ്സവകാനാം നൃണാം

�കയിൽ�കകമിഴാത്തമന്നവ�രനാ�മന്തിന്നു�സവാമ�ഹ?”

ഈപ്രപഞ്ചനത്തിൽനിന്നും �താലനും അ�ദ്ദഹത്തി

��അനുയായികളായ മറ്റു ചില കവികളും മണിപ്രവാ

ളസാഹിത്യ�ത്തഏതുപ്രകാരത്തിൽ പരി�പാഷിപ്പിച്ചു

എന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്. സൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിക്കു

�മ്പാൾ “ബാ�ണാച്ഛിഷ്ടം ജഗത്സർവം” എന്നുപറയുന്ന

തു�പാ�ല കൂടിയാട്ടത്തി�ല സാഹിത്യം �കരളത്തി�ല

ഒട്ടധികം സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാർഗ്ഗദർശകമാ

�ണന്നുശപഥം �ചയ്യാം. �സ്താത്രങ്ങൾ ചാടുക്കൾ ഇവ

യ്ക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾഅന്യത്രപ്രദർശിപ്പിക്കും.

14. ഇട്ടു�കാടുക്കുന്നകൂലി.

15. ഏവ്വൻറ = ഏതുവന്ന.

16. ചനവർ = �ജാനകർ.

17. കടുക = �വഗത്തിൽ.

18. �വഗത്തിൽ.

19. ഇതിനുത�ന്ന പാഠ�ഭദങ്ങളുണ്ടു്.

(1) വാനാറ്റം കവർനാറ്റവും വളുസവും �പശൂന്യവും പീളയും

�പനും കക്കി�യാതുക്കിയിത്യുപചിതാൻ നി��ഷ ചക്കീഗു

ണാൻ

വാനാറി�ച്ചറുമിക്കലാക്കി നിതരാം നി�സ്സ്വാ വിധിസ്താദൃശീം

നാണം�കട്ടു സൃജിക്കുമാകിലിവ�ളാ�ട വന്നിരന്നീടുക.” മുത

ലായ ��ാകങ്ങൾ. കവർനാറ്റം = �ദഹത്തി�� ദുർഗ്ഗന്ധം.

20. ചവൽ = പതിരു്
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ൿ

�ടാപ് ആപ്ലി�ക്കഷനുക�ളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ��സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് �ഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ഫാണി��

വീതിക്കു നിജ�പ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ

ചിട്ട�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്ര�യാഗ

ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്�ഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.

എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅ�ഡാബി

അ�ക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.

അതു�കാണ്ടു് അ�ഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ �ചയ്യുകയും

അതിൽഈ �ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.
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