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1 പ്രസിദ്ധീകരണം

മുപ്പത്തിരണ്ടു �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു വ�ര മലയാളഭാഷ

യ്ക്കുപ്രാചീനമായ ഒരു ലക്ഷണശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമു�ണ്ടന്നു്

ആർക്കുംഅറിവില്ലായിരുന്നു. ആയിടയ്ക്കു ഭാഷയു�ട മൂ

ലസ്വത്തുകളിൽ പ്രഥമഗണനീയ�മന്നുസംശയം കൂ

ടാ�ത പറയാവുന്ന ലീലാതിലകം �കാട്ടയ്ക്കൽ പി. വി.

കൃഷ്ണവാരിയരു�ട ഗ്രന്ഥശാലയിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടു

കയും അതി�� ഒന്നാം ശില്പത്തി�� തർജ്ജമ 1084-

ാമാണ്ടു തൃശ്ശൂരിൽനിന്നുപ്രചരിച്ചിരുന്ന മങ്ഗ�ളാദയം

മാസികാപുസ്തകത്തിൽപ്രസിദ്ധീകൃതമാകുകയും �ച

യ്തു. ആ�കഎട്ടു ശില്പങ്ങളാണു്ഈഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതു്.

അഭി�ജ്ഞാത്തമനായആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി എല്ലാ

ശില്പങ്ങളും ഭാഷയി�ലയ്ക്കു വിവർത്തനം �ചയ്തു. 1092-ൽ

മുഴുവൻ പുസ്തകവും മൂല�ത്താടുകൂടി പ്രകാശനം �ചയ്ത

�പ്പാൾ�കരളീയബന്ധുക്കൾക്കു് അ�താരു പരമാനു

ഗ്രഹമായി പരിണമിച്ചു.
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2 ഗ്രന്ഥത്തി��സ്വരൂപം

ലീലാതിലകം സംസ്കൃതത്തിലാണു് രചിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്ന

തു്; എന്നാൽ ഉദാഹരണങ്ങ�ളല്ലാം പ്രാ�യണ മണിപ്ര

വാള�ശ്ലാകങ്ങളും അപൂർവ്വം ചിലവ പാട്ടുകളുമാകുന്നു.

ഗ്രന്ഥകാരൻ യാ�താരു ഉദാഹരണവും സ്വതന്ത്രമായി

എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. സൂത്രരൂപമാ

ണു് ഗ്രന്ഥം; ഓ�രാ സൂത്രത്തിനുംആവശ്യം�പാ�ല വി

സ്തൃതമായ വൃത്തിയുണ്ടു്; ആ വൃത്തി�യാടനുബന്ധിച്ചാണു്

ഉദാഹരണങ്ങൾ �ചർത്തിട്ടുള്ളതു്. ഒന്നാം ശില്പത്തി�ല

പ്രധാനവിഷയം മണിപ്രവാളത്തി�� ലക്ഷണവും വി

ഭാഗവുമാ�ണങ്കിലും അതിൽ മലയാളത്തിനും തമിഴിനും

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംകൂടി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടാംശി

ല്പത്തിൽ ഭാഷയു�ട നിരുക്ത�ത്തയും പ്രകൃതിപ്രത്യ

യങ്ങ�ളയുംപറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മൂന്നാംശില്പത്തി�ല

പ്ര�മയം സന്ധികാര്യമാണു്. മണിപ്രവാളസാഹിത്യ

ത്തി�ല �ദാഷങ്ങ�ള നാലംശില്പത്തിലും ഗുണങ്ങ�ള

അഞ്ചാംശില്പത്തിലും ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങ�ളആറാംശി

ല്പത്തിലും അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങ�ള ഏഴാംശില്പത്തിലും

രസങ്ങ�ളഎട്ടാംശില്പത്തിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മണി

പ്രവാളത്തിനു ശരീരം, �ദാഷങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, അല

ങ്കാരങ്ങൾ ഇവ�യല്ലാമു�ണ്ടന്നും ഭാഷാസംസ്കൃതസ്വ

രൂപമായ ശബ്ദം ശരീരവും ശൃങ്ഗാരാദിരസകലാപം

ആത്മാവുമാ�ണന്നും ഗ്രന്ഥകാരൻ രണ്ടാംശില്പത്തി��

ആരംഭത്തിൽ ന�മ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്ത മൂന്നു

ശില്പങ്ങൾ ഭാഷ�യയും ബാക്കിയുള്ളഅഞ്ചുശില്പങ്ങൾ

സാഹിത്യ�ത്തയും പരാമർശിക്കുന്നുഎന്നു് ഇത്രയും

പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നുപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. കർ

ണ്ണാടകത്തിലും �തലുങ്കിലുംആദികാല�ത്ത ലക്ഷണഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് നിർമ്മിതങ്ങ

ളായിത്തീർന്നതു്. ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്ര�മ അതാതു

�ദശഭാഷകളിൽ നിന്നു് ഉദ്ധൃതങ്ങളായി കാണുന്നുള്ളു.

പ്രഹതമായആപന്ഥാവിലൂ�ട ലീലാതിലകകാരനും

സഞ്ചരിച്ചു എന്നു�വണം പരിഗണിക്കുവാൻ.
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3 സൂത്രകാരനും വൃത്തികാരനും

സൂത്രകാരനും വൃത്തികാരനും രണ്ടു�പരാ�ണന്നു് അഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നവരുണ്ടു്. “കാശികാവൃത്ത്യാദികളി�ല

�പ്പാ�ല ലീലാതിലകകാരനും മൂലഭൂതങ്ങളായ ചില

സൂത്രങ്ങ�ളഎടുത്തുവ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഉദാഹരിക്കു

കയും �ചയ്തിട്ടു് അതിനുപരി പല വിചാരണകളും സ്വത

ന്ത്രമായി �ചയ്യുന്നു. സൂത്രങ്ങൾസ്വയം പ്രണീതങ്ങളല്ല;

പുരാതനങ്ങളാ�ണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എ�ന്ത

ന്നാൽ ചി�ലടത്തു ച ശബ്ദം ഉത്തരസൂത്രത്തിൽനിന്നു്

അനുകർഷിക്കണംഎന്നും മറ്റും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു.

സൂത്രവും വൃത്തിയും ഒരാൾ നിർമ്മിച്ചതാ�ണങ്കിൽഈ

റിമാർക്കുകൾക്കു്ആവശ്യമില്ല.” എന്നാണു് അവരിൽ

ഒരു പണ്ഡിത�ശ്രഷ്ഠ�� പക്ഷം. ‘അഥ പാട്ടപി ഭാഷാ

സംസ്കൃത�യാ�ഗാ ഭവതീത്യാശങ്കായാം സൂത്രം’ എന്നു

പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ആ പക്ഷത്തിനുസാധകമാ�ണന്നു

മ�റ്റാരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ലീലാതിലകം

പലവുരു വായിച്ചതിൽസൂത്രകാരനും വൃത്തികാരനും

രണ്ടാളായിരിക്കുവാൻ തരമി�ല്ലന്നാണുഎനിക്കു �താ

ന്നീട്ടുള്ളതു്. മനഃപാഠത്തിനുസൂത്രവും സ്പഷ്ടമായഅർ

ത്ഥഗ്രഹണത്തിനു വൃത്തിയും രചിക്കുകയല്ലാ�ത ഗ്രന്ഥ

കാരൻ മ�റ്റാന്നും �ചയ്തിട്ടില്ല. അനുവൃത്തി, അനുകർഷം

മുതലായ ശബ്ദശാസ്ത്രമർമ്മങ്ങൾ വൃത്തികാരൻ നമുക്കു

കാണിച്ചുതരുന്നതു�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം സൂത്രകാരനിൽ

നിന്നു ഭിന്നനായിരിക്കണ�മന്നില്ല. സൂത്രങ്ങളു�ട അർ

ത്ഥം വ്യക്തമാക്കുകയും �വണ്ടഘട്ടങ്ങളിൽഅതി�ന

വികസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാ�ത വൃത്തിയിൽ

സൂത്രകാര�� മത�ത്താടു വി�യാജിച്ചു് എ�ന്തങ്കിലും

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. സൂത്രകാരൻ ‘പാ

�ലാടു തുല്യരുചി’ എന്ന പദ്യത്തിൽ �ചയ്യുന്നതു �പാ�ല

വൃത്തികാരൻ മ�റ്റാരു വ്യക്തിയായിരുന്നാൽപ്ര�ത്യ

ക�മാരു മങ്ഗലാചരണം �ചയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ

പ്രകൃതത്തിൽഅങ്ങ�ന�യാന്നും �ചയ്തുകാണുന്നി�ല്ല

ന്നു നാംഈഘട്ടത്തിൽഓർമ്മി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.
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4 ഗ്രന്ഥകാരൻ

ലീലാതിലകകാരൻആ�രന്നറിയുവാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവു

മില്ല. തിരുവല്ലാ മാമ്പുഴ ഭട്ടതിരിയാ�ണന്നുംഅതല്ല

�കാല്ലത്തുഗണപതി�ക്ഷത്രത്തി�ല ഒരു ശാന്തിക്കാ

രൻ �പാറ്റിയാ�ണന്നും മറ്റും ചിലർ പറയുന്നതു �വറും

മ�നാധർമ്മവിലാസം മാത്രമാണു്. എന്നാൽ ഒന്നുപറ

യാം. തൃക്കാരിയൂർ, തൃശ്ശിവ�പരൂർ, �പരാർ (ഭാരതപ്പുഴ)

ഇവ�യ പരാമർശിക്കുന്ന മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ മാത്ര�മ

തിരുവല്ലായ്ക്കു വടക്കുള്ള �ദശങ്ങ�ളാടു ഗ്രന്ഥകാരനുള്ള

പരിചയ�ത്തപ്രകടമായി വിജ്ഞാപനം �ചയ്യുന്നുള്ളു.

�പരാറ്റിനു വടക്കുള്ളയാ�താരുസ്ഥല�ത്തയും കവി

സ്മരിക്കുന്നില്ലഎന്നാണു് �താന്നുന്നതു്. �ന�രമറിച്ചു്

�കാതമാർത്താണ്ഡൻ, രവിവർമ്മ ചക്രവർത്തി, വിക്ര

മപാണ്ഡ്യൻഎന്നീ രാജാക്കന്മാ�ര പ്രശംസിക്കുന്ന

�ശ്ലാകങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നു; അവ�രല്ലാം �കാ

ല്ല�ത്ത രാജവംശവുമായി ബന്ധമുള്ളവരുമാണു്. അതു

�കാണ്ടു മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽഎവിട�മങ്കിലുമായിരി

ക്കണം ഗ്രന്ഥകാര�� ജന്മഭൂമി എന്നു �വ�റ �തളിവു

കിട്ടുന്നതുവ�ര ഉ�ദ്ദശിക്കാം.
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5 കാലം

ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിനു �മലാണു് ലീലാതിലകത്തി

�� നിർമ്മിതി എന്നു്ആസ�ന്ദശത്തി�ല ‘യൽസ

ത്യം തൽഭവതു’ എന്ന �ശ്ലാകംആചാര്യൻ ഉദ്ധരിച്ചു്

അതിൽ ‘ആശ്വസന്തീ’ എന്നുപ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളതു് �ത

റ്റാ�ണന്നുംഅവി�ട നുമാഗമം വരികയി�ല്ലന്നുള്ളതി

നാൽ ‘ആശ്വസതീ’ എന്നു �വണം പ്ര�യാഗിക്കുവാ�ന

ന്നും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു �തളിയുന്നുണ്ടു്. ഉണ്ണു

നീലിസ�ന്ദശത്തി��യും ലീലാതിലകത്തി��യും പ്ര

�ണതാവു് ഒരാളായിരിക്കാം എന്നുള്ളപക്ഷക്കാരു�ട

മുഖമുദ്രണത്തിനു്ഈ ഒരുദാഹരണം മാത്രം മതിയാകു

ന്നതാണു്. �വദാന്ത�ദശികരു�ട �വരാഗ്യപഞ്ചകത്തി

�ല

“ജ്വലതു ജലധി�ക്രാഡക്രീഡൽകൃപീടഭവപ്രഭാ -

ഭവപടുതരജ്വാലാമാലാകു�ലാ ജഠരാനലഃ;

തൃണമപി വയം സായം സംഫുല്ലമല്ലിമതല്ലികാ -

പരിമളമുചാ വാചാ യാചാമ�ഹ ന മഹീശ്വരാൻ.”

എന്നപദ്യത്തിൽനിന്നു ‘മല്ലിമതല്ലികാപരിമളമുചാ വാ

ചാ’ എന്ന ഭാഗം ലീലാതിലകകാരൻഅഞ്ചാംശില്പത്തി

�� ഒടുവിൽ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. �ദശികർ�വരാഗ്യപഞ്ച

കം രചിച്ചതു വിജയനഗരസാമ്രാജ്യംസ്ഥാപിച്ചതിനു

�മൽഅവിട�ത്തപ്രധാനമന്ത്രിയായിത്തീർന്ന ത��

വയസ്യനും സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനുമായ മാധവാചാര്യ

രു�ടക്ഷണത്തിനു മറുപടിയായിട്ടാ�ണന്നു്ഐതിഹ്യം

�ഘാഷിക്കുന്നു. വിജയനഗരത്തി�� പ്രതിഷ്ഠാപനം

ക്രി. പി. 1336-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാകയാൽഅതിനു മുമ്പായിരിയ്ക്കു

കയില്ല പ്രസ്തുതപഞ്ചകത്തി�� നിർമ്മിതി. 1369-ലാണു്

�ദശികരു�ട പരഗതി. അതു�കാണ്ടു് ക്രി. പി. 1316-ൽ

പ�രതനായ �കാല്ല�ത്തവീരരവിവർമ്മചക്രവർത്തിയു

�ട കാലത്തല്ല ലീലാതിലകത്തി�� രചനഎന്നുസി

ദ്ധിക്കുന്നു. ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിനുഞാൻ നിർ�ദ്ദശിച്ചി

ട്ടുള്ള കാലം (1374) ശരിയാ�ണങ്കിൽഅതിനു�മലാണു്

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി��ആവിർഭാവ�മന്നും വന്നുകൂടുന്നു.

തദനു�രാ�ധന പതിന്നാലാം ശതകത്തി�� ഒടുവിലാ

ണു് അതി�� ഉൽപത്തി എന്നുസങ്കല്പിക്കാവുന്നതാ

ണു്. അത്രയ്ക്കുണ്ടു് അതി�ല ഉദാഹൃത�ശ്ലാകങ്ങൾക്കുള്ള

പഴക്കം. (1) ഏത്തുക (സ്തുതിക്കുക), (2) പാരാട്ടി (ലാളി

ച്ച് ), (3) എത്തിനയും (എത്രയും), (4) നനാവു് (ജാഗ്രദ

വസ്ഥ), (5) മാല�പ്പാഴുതു് (അന്തി�നരം), (6) കടവുക

(കട�പ്പടുക), ഇങ്ങ�ന പിൽകാലങ്ങളിൽ പ്രചാരലുപ്ത

ങ്ങളായിത്തീർന്നഎത്ര�യാ ശബ്ദങ്ങളും, (1) ദന്തച്ഛദമ

തിനിൽ (ദന്തച്ഛദമതിൽ), (2) എമ്മിൽ (ഞങ്ങൾ രണ്ടു

�പരും തമ്മിൽ) മുതലായ പ്ര�യാഗങ്ങളും അവയിൽ

സുലഭങ്ങളാണു്.



HOME Creative-Commons LIST-UL USER Backward ARROW-LEFT ARROW-RIGHT FORWARD

6 ഗ്രന്ഥകാര���വദുഷ്യം

ഗ്രന്ഥകാരൻ പല ഭാഷകളിലും പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നി

ഷ്ണാതനായിരുന്നു. �ചന്തമിഴിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി

രുന്നഅവഗാഹംഅന്യാദൃശ�മന്നു ത�ന്ന പറയണം.

�പരുമാക്കന്മാരു�ട കാലത്തിനു പിന്നീടു് അത്രമാത്രം

ആ ഭാഷയിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചി

രുന്ന ഒരു �കരളീയ�ന നാം അറിയുന്നില്ല. വകരക്കി

ളവിനാ�ന്മാഴിയീറ്റതു (i–88) �വറ്റു�മയുരുവിക്കി�ന്ന

ചാരി�യ (i–173) ഇയർ�ച്ചാറ്റിരി�ചാറ്റി�ച�ച്ചാൽ

വട�ചാ�ലൻറ�ന�ത്ത �ചയ്യുളീട്ട�ച്ചാ�ല്ല (v–397)

എന്നീ �താൽക്കാപ്പിയസൂത്രങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം ഉദ്ധരി

ക്കുന്നു. ണകരവിറുതിവ�ല്ലഴുത്തി�യയിൻടകരമാകും

�വറ്റു�മ�പ്പാരുട്�ക (v–302) എന്നസൂത്രം ഉദ്ധരിക്കു

ന്നി�ല്ലങ്കിലും അതി�ല മട്കുടം, മട്തൂതു മുതലായ ഉദാ

ഹരണപദങ്ങൾ മൂന്നാം ശില്പത്തിൽഎടുത്തുകാണിക്കു

ന്നു. ആഗ്രന്ഥത്തിനു നച്ചിനാർക്കിനിയാർ എഴുതിയ

വ്യാഖ്യ അ�ദ്ദഹം വായിച്ചിരുന്നു. ‘ആടൂഉ’ എന്നും ‘മക

ടൂഉ’ എന്നും യഥാക്രമം പുരുഷ�നന്നും സ്ത്രീ�യന്നുമുള്ള

അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടു് അതിപ്രാചീനങ്ങളായ ദ്രാവിഡപ

ദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവ പിൽകാലങ്ങളിൽ പ്ര�യാഗ

ബാഹ്യങ്ങളായി�പ്പായി. ആ പദങ്ങ�ള (�താൽ i–271)

ആചാര്യൻ ഒന്നാം ശില്പത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു് അവ �ചന്ത

മിഴു് (�ചാളഭാഷാ) പദങ്ങളാ�ണന്നുസമർത്ഥിക്കുന്നു.

അഗസ്ത്യസൂത്രങ്ങൾഅ�ദ്ദഹത്തിന്നു് അപരിചിതങ്ങ

ളായിരുന്നില്ല. മുകൾശബ്ദത്തി��സാധുത്വ�ത്തപ്പറ്റി

ചർച്ച�ചയ്യു�മ്പാൾ ക്രി. പി. എട്ടാം ശതകത്തിനു മുമ്പു

വിരചിതമായ ദിവാകരനിഘണ്ടുവി�ല “മുകുൾ�കന

�നകലി�കമുകൾചി�ന �കാരക കന്നി�ക �പാ

കിലരുമ്പു�മാ�ട്ട” എന്ന മുകുളപര്യായവാചിയായ പാട്ടു്

എടുത്തു�ചർക്കുന്നു. ഇതു�പാ�ല ‘പവള’വാചിയായ

പാട്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങ�ന ലീലാതിലകത്തിൽ

ഏതു ഭാഗം പരി�ശാധിച്ചാലുംആചാര്യ�� കൂലങ്കഷ

മായ �ചന്തമിഴ് ഭാഷാജ്ഞാനത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങൾ

പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതാണു്. സംസ്കൃതത്തിൽഅ�ദ്ദഹ

ത്തിനുണ്ടായിരുന്ന�വദുഷ്യവും അസാധാരണമായിരു

ന്നു. ഒന്നാം ശില്പത്തിൽ ഒരു നല്ല താർക്കികനായും നാ

ലാം ശില്പത്തിൽ ഒ�രാന്നാന്തരം �വയാകരണനായും

നാലു മുതൽഎട്ടു വ�ര ശില്പങ്ങളിൽ ഒരുസ്വതന്ത്രനായ

ആലങ്കാരികനായും അ�ദ്ദഹ�ത്തനാം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

വാത്സ്യായന�� കാമസൂത്രത്തി�ല ഒരു പദ്യ�ത്തയും

(‘നാത്യന്തം സംസ്കൃ�ത�നവ’) കാളിദാസ�� �മഘ

സ�ന്ദശത്തി�ല ഒരു പദ്യാർത്ഥ�ത്തയും (‘�മഘാ�ലാ

�ക ഭവതി’) ശ്രീഹർഷ�� ഒരു മുക്തകാർദ്ധ�ത്തയും

(‘ശയ്യാവസ്തു മൃദൂത്തരച്ഛദവതീ’) അ�ദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നു.

ഭാമഹൻ, ദണ്ഡി, മമ്മടഭട്ടൻഎന്നീആലങ്കാരികന്മാരും

വൃത്തരത്നാകരകാരനായ �കദാരഭട്ടനും അ�ദ്ദഹത്തിനു

സുപരിചിതന്മാരാണു്. പ്രാകൃതം, �തലുങ്കു, കർണ്ണാട

കംഈ ഭാഷകളിലുംആചാര്യനു് അറിവുണ്ടായിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ പര്യാപ്തമായ �ത

ളിവുണ്ടു്.



HOME Creative-Commons LIST-UL USER Backward ARROW-LEFT ARROW-RIGHT FORWARD

7 ആദ്യ�ത്ത മൂന്നുശില്പങ്ങൾ

അക്ഷരമാല

ഇനി ലീലാതിലകത്തി�� ഉള്ളി�ലക്കു കടക്കാം. ഒന്നാം

ശില്പത്തിനു മണിപ്രവാളലക്ഷണ�മന്നും രണ്ടാമ�ത്ത

തിനു ശരീര നിരൂപണ�മന്നും മൂന്നാമ�ത്തതിനുസന്ധി

വിവരണ�മന്നും �പർ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മണിപ്രവാള

ത്തി�� ലക്ഷണനിർവ്വചനമാണു് ഒന്നാംശില്പത്തി�ല

പ്ര�മയ�മങ്കിലും മലയാള ഭാഷയു�ട ഉൽപ്പത്തി�യപ്പ

റ്റിക്കൂടി ആചാര്യനു് അതിൽആനുഷങ്ഗികമായി പ്ര

തിപാദി�ക്കണ്ടിവരുന്നുഎന്നു മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ.

അ�ദ്ദഹത്തി�� കാലത്തിനുമുമ്പുത�ന്ന മലയാളവും

�ചന്തമിഴും �വർപിരിയുകയും മലയാളം �കരളത്തി��

ശീ�താഷ്ണസ്ഥിതിക്കുംആര്യസംസ്കാരസങ്കലനത്തിനും

അനുരൂപമായ രീതിയിൽ ഒരുസ്വതന്ത്രഭാഷയായി

വളർന്നു പരിപുഷ്ടി�യ പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തുകഴിഞ്ഞി

രുന്നു, എന്നുംഞാൻഅന്യത്ര ഒന്നിലധികം അവസ

രങ്ങളിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആചാര്യനും തമിഴിൽനി

ന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു ഭാഷയാണു് മലയാള�മന്നുസ്ഥാ

പിക്കുവാനാകുന്നുപ്രസ്തുതശില്പത്തിൽ ഉദ്യമിക്കുന്നതു്.

തത്സംബന്ധമായുള്ള വാദത്തിന്നിടയിൽഅ�ദ്ദഹം �ത

ലുങ്കും കർണ്ണാടകവും ദ്രാവിഡ�വദ�മന്നുപ്രസിദ്ധമായ

ശഠ�കാപ (നമ്മാഴ്  വാർ) മുനിയു�ട തിരുവായ് �മാഴി

യിൽനിന്നു വ്യത്യാസ�പ്പട്ട ഭാഷകളാ�ണന്നും, അവ

സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ദ്രമിഡഭാഷയി�ല മാതൃകാ

വർണ്ണങ്ങളല്ല പഠിയ്ക്കുന്ന�തന്നുംആ മാതൃകാവർണ്ണ

ങ്ങൾസംസ്കൃതത്തി�ല വർണ്ണങ്ങളിൽ വർഗ്ഗമധ്യങ്ങളി

ലുള്ള മമ്മൂന്നും ശ, ഷ, സഎന്നീഊഷ്മാക്കളും, ഋ, ഌ,

ഈസ്വരങ്ങളും വിസർഗ്ഗവും ഒഴി�ക �ശഷമുള്ളവയും,

ഹ്രസ്വങ്ങളായഎ, ഒ ഇതുകളും റകാരവും ഴകാരവുമാ

�ണന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു �തലുങ്കിനും കർണ്ണാടകത്തി

നുമില്ലാത്തസമീപബന്ധം തമിഴിനു മലയാള�ത്താടു

�ണ്ടന്നുന�മ്മ വ്യങ്ഗ്യമര്യാദയിൽ ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ആചാ

ര്യ�� കാലത്തു് നാട്ടാശാന്മാർ കുട്ടിക�ള പഠിപ്പിച്ചുവന്ന

തു തമി�ഴഴുത്തുകൾ ത�ന്നയായിരുന്നു. ‘ക, കാ, കി, കീ

പഠിച്ചാൽ പി�ന്ന ഖ, ഖാ, ഖി, ഖീ പഠി�ക്കണം�പാൽ’

എന്നുക്രി.പി. ഏഴാം ശതകത്തി�ല ഒരു കൃതിയായ ഭാ

രതചമ്പുവിൽ കാണുന്നതു �കാണ്ടു് അക്കാലത്തിനുമുമ്പു്

ഇന്ന�ത്തഅക്ഷരമാല ബാലശിക്ഷണത്തിനുപ�യാഗി

ച്ചുതുടങ്ങിയതായും അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. ‘ഉയിരു

മുടമ്പുമാമുപ്പതുമുത�ല’ എന്ന നന്നൂൽസൂത്രമനുസരിച്ചു

പന്ത്രണ്ടുസ്വരങ്ങളും പതി�നട്ടു വ്യഞ്ജനങ്ങളുമുൾ�പ്പ�ട

തമിഴിൽ മുപ്പതക്ഷരങ്ങളുണ്ടു്. സ്വരങ്ങളിൽഅ, ഇ, ഉ,

എ, ഒ —ഈഅഞ്ചും (കുറിൽ) ഹ്രസ്വങ്ങളുംആ,ഈ,

ഊ, ഏ,ഐ, ഓ,ഔ—ഈഏഴും (�നടിൽ) ദീർഘ

ങ്ങളുമാകുന്നു. വ്യജ്ഞനങ്ങളിൽ ക, ച, ട, ത, പ, റ —

ഇവആറി�നയും വല്ലിന�മന്നുംഞ, മ, ങ, ണ, ന, ൻ

— ഇവയാറി�നയും �മല്ലിന�മന്നും, യ, ര, ല, വ, ഴ, ള

— ഇവയാറി�നയും ഇ�ടയിനം (അന്തസ്ഥം) എന്നും

പറയും. മൂന്നാം ശില്പത്തിൽ ചില്ലുകൾ (വ്യഞ്ജനങ്ങൾ)

പതി�നട്ടാ�ണന്നുപരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതു തമിഴു് മാർഗ്ഗമ

നുസരിച്ചാ�ണന്നു്ആചാര്യൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പി�ന്ന

യുംഅ�ദ്ദഹം രണ്ടാം ശില്പത്തിൽ “എകര, ഒകര, ആയ്ത,

ഴകര, റകര, നകരന്തമിഴ് �പാതുമ�റ്റ” എന്നഅഗസ്ത്യ

സൂത്രം ഉദ്ധരിക്കുകയുംഅതി�നഅവലംബിച്ചു സംസ്കൃ

തത്തിലില്ലാത്തൻറ, റ്റ, റ, ഴ എന്നീ നാലക്ഷരങ്ങൾ ഭാ

ഷയിലു�ണ്ടന്നുകാണിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ആയ്താക്ഷരം

മലയാളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി �താന്നു

ന്നില്ലഎന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. നകാരത്തിൽനിന്നു

വ്യത്യസ്തമായി ഩകാര�മ�ന്നാരക്ഷരം തമിഴി�ലന്നതു

�പാ�ല മലയാളത്തിലുമു�ണ്ടന്നുത�ന്നയാണു്ആചാ

ര്യ�� പക്ഷം. അതി�നഎ, ഒ ഇവയ്ക്കും മുൻ�ചാന്ന നാ

ലക്ഷരങ്ങൾക്കും പുറ�മ സംസ്കൃതത്തിലില്ലാത്തഏഴാമ

�ത്തഅക്ഷരമായി പരിഗണിക്കണ�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം

പറയുന്നുണ്ടു്. പ�ക്ഷഅതിനു തമിഴി�ലന്ന�പാ�ല പ്ര

�ത്യക�മാരു ലിപി അ�ദ്ദഹം നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നില്ല. ഏകാ

രത്തിനും ഓകാരത്തിനും �പാലും എ ഒ ഇവയിൽനിന്നു

ഭിന്നങ്ങളായ ലിപികൾ പണ്ടില്ലായിരുന്നുഎന്നുള്ളതു

നാംഈയവസരത്തിൽസ്മരി�ക്കണ്ടതാകുന്നു. വീണ്ടും

മൂന്നാം ശില്പത്തിൽ ക, ച, ഞ, ത, ന, പ, മ, യ, വ,ഈ

ഒൻപതു വ്യഞ്ജനങ്ങൾ മാത്ര�മ ഭാഷാപദങ്ങളു�ടആദി

യിൽ നില്ക്കുകയുള്ളുഎന്നു്ആചാര്യൻ ഉപ�ദശിക്കുന്നു;

ഇതും തമിഴു് വ്യാകരണമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിധിയാണു്.

ഇവ�യാടു ‘ങ’ കൂടി�ച്ചർത്തുപത്തുവ്യഞ്ജനങ്ങൾപദാ

ദിയിൽ വരു�മന്നു നന്നൂലിൽ പ്രസ്താവനയു�ണ്ടങ്കിലും

‘ങ’യ്ക്കു് ഉദാഹരണത്തിനു വാക്കുകിട്ടാ�ത ‘അങ്, ങനം’

(അങ്ങ�ന) എന്നപദമാണു് വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ എടു

ത്തുകാണിക്കുന്നതു്. ഇതു ശരിയ�ല്ലന്നുപറ�യണ്ടതി

ല്ല�ല്ലാ. ബാക്കിയുള്ളഎട്ടു വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ങ, ട, ണ,

ഴ, ള, റ, ഩ ഇവയിൽആരംഭിക്കുന്നശബ്ദങ്ങളില്ല. ര, ല

ഈ രണ്ടുവ്യഞ്ജനങ്ങളിലും ഭാഷാപദങ്ങൾആരംഭിക്കു

വാൻ പാടി�ല്ലന്നുള്ള ദ്രാവിഡവ്യാകരണ വിധി ആചാ

ര്യൻഊർജ്ജിത�പ്പടുത്തുവാൻശ്രമിക്കുന്നു. അതു�കാ

ണ്ടാണു് അ�ദ്ദഹം “രണ്ടാലു�മാന്നുണ്ടുനമുക്കിദാനീം”

എന്നപദ്യപാദത്തി�ല ‘രണ്ടു’ ശരിയ�ല്ലന്നുംഅതു് ഇര

�ണ്ടന്നുത�ന്നപ്ര�യാഗി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നും, രായരൻ,

ലാക്കു മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾസംസ്കൃതാപഭ്രംശങ്ങളാക

യാൽഅവപ്രസ്തുതവിധിക്കു കീഴട�ങ്ങണ്ടതി�ല്ലന്നും

പറയുന്നതു്. ആപ്രസ്താവനയിൽ ചിലർ സംശയിക്കുന്ന

തു�പാ�ലആചാര്യനു യാ�താരു �നാട്ടക്കുറവും തട്ടീട്ടി

ല്ല.

‘ആഭ്യാമിരാപ്പകൽ മ�നാഹര�മങ്ങ�നഞാൻ’

‘�ശാഭാം ദധാതി തവ �പാർമുല�മാട്ടിരണ്ടും’

‘അതി�ന്നാ�രൾപ്പൂവുമിരണ്ടു �കണ്ടയും’

തുടങ്ങിയ പ്ര�യാഗങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക. പ�ക്ഷ

‘രണ്ടാമ�താന്നുണ്ടുനമുക്കിദാനീം’ എന്നുപ്ര�യാഗിച്ച

കവി വ്യവഹാരഭാഷ�യഅനുസരിച്ചു എ�ന്നയുള്ളു. ഞ,

ണ, ന, മ, ഩ, യ, ര, ല, വ, ഴ, ളഈപതി�നാന്നു വ്യ

ഞ്ജനങ്ങൾപദാന്തത്തിൽ വരു�മന്നു ഭവണന്ദി പറയു

ന്നു. ആചാര്യൻ ഇവയിൽഞ, മ, യ, ര, ല, വ, ഴ, ള, ന

ഈ ഒൻപതക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും അവ

യിൽത്ത�ന്നഞകാരനകാരങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരി�യ്ക്കണ്ട

ഇരിഞ (�ശ്രഷ്ഠത), �പാരുന (�വരം) എന്നീ പദങ്ങൾ

തമിഴിൽ മാത്ര�മയുള്ളുഎന്നുചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. റാന്തങ്ങളാ�ണന്നു �താന്നുന്ന ‘മാറു് ’ ‘കയറു് ’

മുതലായ പദങ്ങൾസംവൃതസ്വരാന്തങ്ങളാ�ണന്നാണ്

അ�ദ്ദഹത്തി�� മതം. തമിഴു് �വയാകരണന്മാരും

റകാരത്തിലവസാനിക്കുന്നശബ്ദങ്ങൾ ഉള്ളതായിപ്പ

റയുന്നില്ല. തമിഴിൽ എല്ലാ സ്വരങ്ങൾക്കും പദാവസാ

നത്തിൽസ്ഥാനമു�ണ്ടന്നാണു്ആആചാര്യന്മാരു�ട

മതം; എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ഒ,ഐ,ഔഎന്നീ മൂ

ന്നുസ്വരങ്ങൾഅവി�ട നില്ക്കുകയി�ല്ലന്നു ലീലാതിലക

കാരൻ ഉപ�ദശിക്കുന്നു. തമിഴിൽഐകാരാന്തങ്ങളായ

പദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽഅകാരാന്തങ്ങളാകയാൽ

ഐകാരം മലയാളത്തിൽ പദാന്തത്തിൽ വരികയി�ല്ല

ന്നു പറയുന്നതു ശരിത�ന്ന. �നാ (ദുഃഖം), വൗ (പിടിച്ചുപ

റി)ഈ മാതിരി ഉദാഹരണങ്ങളാണു് ഒ, ഔ ഇവയിൽ

അവസാനിക്കുന്നപദങ്ങൾക്കു ഭവണന്ദി നല്കുന്നതു്;

അത്തരത്തിൽ ഒ�ന്നാ ര�ണ്ടാ പദങ്ങ�ള തമിഴിൽ�പ്പാ

ലുമുള്ളു. ആചാര്യ�� കാലത്തിനു മുമ്പു് മലയാളത്തിൽ

ലക്ഷണഗ്രന്ഥമില്ലായിരുന്നുഎന്നും തമിഴിലല്ലാ�ത

�തലുങ്കു, കർണ്ണാടകംഈ ഭാഷകളിൽ സുപ്രസിദ്ധങ്ങ

ളായ നിഘണ്ടുക്കളില്ലായിരുന്നുഎന്നും നാം ലീലാതില

കത്തിൽനിന്നു് അറിയുന്നു.

ശബ്ദ�കാശം

രണ്ടാം ശില്പത്തിലാണു് ആചാര്യൻ ഭാഷാശബ്ദങ്ങ�ള

പ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. �ദശി, സംസ്കൃതഭവം, സംസ്കൃത

രൂപം എന്നിങ്ങ�ന ഭാഷ മൂന്നു വിധത്തിലു�ണ്ടന്നും, �ദ

ശി�യ ശുദ്ധം, ഭാഷാന്തരഭവം, ഭാഷാന്തരസമം എന്നു

മൂന്നായി വിഭജിക്കാ�മന്നും, �കാച്ചു്, മുഴം, �ഞാടി മുത

ലായവ ശുദ്ധ�ദശിക്കും, വന്നാൻ, നമുക്കു്, �വണ്ടാ മുത

ലായവ ഭാഷാന്തരഭവത്തിനും, �പാൻ, നാ�ള, ഉടൽ

മുതലായവ ഭാഷാന്തരസമത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളാ

�ണന്നും, സംസ്കൃതപ്രകൃതിഊഹിക്കാവുന്ന ശബ്ദം സം

സ്കൃതഭവവും, അവസാനത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നസംസ്കൃത

ശബ്ദവും കാവ്യാദിസന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യയാംശം സംസ്കൃ

തീകരിക്കുന്ന ഭാഷാശബ്ദവും സംസ്കൃതരൂപവുമാ�ണന്നു്

അ�ദ്ദഹം ന�മ്മ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. തമിഴിനും മലയാള

ത്തിനും ഒരു കാലത്തു �പാതുവായിരുന്നശുദ്ധഭാഷാശ

ബ്ദങ്ങളല്ലാ�ത മലയാളത്തിനു പ്ര�ത്യകമായി ഒരു ശബ്ദ

�കാശമി�ല്ലന്നും എന്നാൽ തമിഴിൽനിന്നും അർത്ഥ

വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള പല ശുദ്ധഭാഷാശബ്ദങ്ങൾ മല

യാളത്തിൽ കാണ്മാനു�ണ്ടന്നുംഞാൻഅന്യത്ര ഉപ�ദ

ശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാന്തരഭവങ്ങളായ പദങ്ങൾ മലയാള

ത്തിലു�ണ്ടന്നു്ആചാര്യൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് ‘വന്നാൻ’

മുതലായ പദങ്ങൾ ‘വന്ദനു’ മുതലായി കർണ്ണാടകത്തി

ലും ‘വന്താൻ’ മുതലായി തമിഴിലും കാണുന്നതു�കാണ്ടും

�കരളത്തി�� ഉല്പത്തി പാണ്ഡ്യ�ചാളകർണ്ണാടരാജ്യ

ങ്ങൾക്കുപിന്നീടായതു�കാണ്ടുമാണു്. ഒരു കാലത്തു

മലയപർവതത്തിനു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും താമസിച്ചി

രുന്ന ജനങ്ങൾ ‘വന്താൻ’ ‘ഇരുന്താൻ’ എന്നിങ്ങ�ന

യാണു് സംസാരിച്ചുവന്നതു് എന്നുള്ളതിനു് ആചാര്യ��

കാലത്തും �കരളത്തിൽ താണ ജാതിക്കാർ ‘വന്താൻ’

‘ഇരുന്താൻ’ ‘�തങ്ക’ ‘മാങ്ക’ എന്നിങ്ങ�ന ഉച്ചരിച്ചിരുന്നു

എന്നുള്ളഅ�ദ്ദഹത്തി�� പ്രസ്താവനജ്ഞാപകമാകു

ന്നു. ഇന്നും ഉൾനാടുകളിലും മലംപ്ര�ദശങ്ങളിലും ചില

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണം �വരറ്റു�പാ

�യന്നുപറവാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽഅല്പസ്വല്പമാ

യി നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷാന്തരഭവ�മ

ന്നും ഭാഷാന്തരസമ�മന്നുംആചാര്യൻ പരിഗണിക്കുന്ന

പദങ്ങ�ള പ്രാ�യണ �ദശി എന്നുത�ന്നപറ�യണ്ടതാ

കുന്നു. �തലുങ്കു്, കർണ്ണാടകം മുതലായ ദ്രാവിഡഭാഷ

കളിൽ വന്നടിഞ്ഞിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ ഭാഷാപദങ്ങ�ളപ്പറ്റി

ലീലാതിലകകാരൻ ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ

അ�ദ്ദഹത്തി�� കാലത്തുംഅത്തരത്തിലുള്ളപദങ്ങ

ളുണ്ടായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. സംസ്കൃതപ്രകൃതിഊഹിക്കാ

വുന്ന പദങ്ങ�ള�യല്ലാം സംസ്കൃതഭവമാ�ണന്നുഗണി

ക്കുവാൻആചാര്യർ അനുശാസിക്കുന്നതി�� കാരണം

സംസ്കൃതം എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും മുമ്പുള്ള�തന്നുള്ളവി

ശ്വാസമാണു്. ദ്രാവിഡത്തിനും സംസ്കൃതം�പാ�ലയുള്ള

പഴക്കം കല്പി�യ്ക്കണ്ടതാ�ണന്നുള്ളആധുനികസിദ്ധാ

ന്തംഅ�ദ്ദഹത്തി�� കാലത്തു �കവലം അവിജ്ഞാ

തമായിരുന്നു. വയർ, പാമ്പു മുതലായ പദങ്ങൾ�വ

രി പാപം മുതലായവയിൽനിന്നു ജനിച്ചതാ�ണന്നു

പറയുന്നതു തീ�ര അസംബന്ധമാ�ണന്നു് അ�ദ്ദഹം

സമ്മതിക്കുന്നു. അതു�പാ�ലത�ന്നയാണു് അ�ദ്ദഹം

സംസ്കൃതഭവങ്ങ�ളന്നു്ഊഹിക്കുന്നകമുകു, കുതിര മുത

ലായ പദങ്ങളും, പളിങ്ങു്, ആണ, വക്കാണം, ചിരി�ത

വി മുതലായ പ്രാകൃതപദങ്ങ�ളയും, പ്രാകൃതം സംസ്കൃത

ജന്യമാകയാൽസംസ്കൃതഭവ�കാടിയിൽആചാര്യൻ

ഉൾ�പ്പടുത്തുന്നു. വല്ലി (വല്ലീ), മാലിക (മാലികാ), പിതാ

വു (പിതാ) മുതലായി അവസാനത്തിൽ മാത്രം മാറ്റം

വരുന്നസംസ്കൃതപദങ്ങൾക്കുസംസ്കൃതരൂപങ്ങൾഎന്നു്

ആചാര്യൻ നാമകരണം �ചയ്യുന്നു. മാണിക്കം മുതലായ

പ്രാകൃതരൂപപദങ്ങളുംഈകൂട്ടത്തിൽത്ത�ന്ന �ചരും.

സംസ്കൃതരൂപഭാഷഅപകൃഷ്ട�മന്നും ഉൽക്കൃഷ്ട�മന്നും

രണ്ടുമാതിരിയു�ണ്ടന്നും താണ ജാതിക്കാർ സംസാരി

ക്കുന്നതു് അപകൃഷ്ടവും ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ സംസാരി

ക്കുന്നതു് ഉൽക്കൃഷ്ടവുമാ�ണന്നുംആചാര്യൻ തുടർന്നു

പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘സന്ദർ�ഭ സംസ്കൃതീകൃതാ ച’ (ii–7)

എന്നസൂത്രത്തിൽനിന്നും മറ്റും ‘�കാങ്കയാ’ ‘�കഴന്തി’

‘ഊണുറക്കൗ’ മുതലായസംസ്കൃതരൂപപദങ്ങൾക്കുസാ

ധാരണയായി വ്യവഹാരഭാഷയിൽ പ്ര�വശമി�ല്ലന്നും,

കാവ്യാദി സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്ര�മ അവ�യസ്വീകരിയ്ക്കു

വാൻ പാടുള്ളുഎന്നും, എന്നാൽഹാസ്യരസപ്രധാന

ങ്ങളായ ‘കിഞ്ചിൽ പുളിങ്കുരുമർപ്പയാമി’ തുടങ്ങിയ വാ

ക്യങ്ങളിൽഅവയ്ക്കുസ്ഥാനമു�ണ്ടന്നും നാം അറിയുന്നു.

ഭാഷീകൃതമായസംസ്കൃതം വ്യവഹാരഭാഷയിലും കാവ്യാ

ദിസന്ദർഭത്തിലും പ്ര�യാഗിക്കാ�മന്നും�ത്രവർണ്ണി

കന്മാരു�ട സംഭാഷണത്തിൽസംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങളു�ട

കലർപ്പു ധാരാളം കാണ്മാനു�ണ്ടന്നും ‘സർഗ്ഗി�സ്സാളിച്ചു’

‘ധടിയൻ’ ‘അശ്ശിരി’ മുതലായ പദങ്ങൾഹാസ്യരസസ്ഫു

രണത്തിനു് ആവശ്യകമാ�ണന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശില്പങ്ങ

ളിൽനിന്നു് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

വിഭക്തിപ്രത്യയാദി നിരൂപണം

ഇതും രണ്ടാം ശില്പത്തി�ല വിഷയ�കാടിയിൽ �പടു

ന്നതുത�ന്ന. മലയാളത്തിൽഎട്ടു വിഭക്തികളും മൂന്നു

ലിങ്ഗങ്ങളും രണ്ടു വചനങ്ങളുമു�ണ്ടന്നും വിഭക്തിക

ളിൽആദ്യ�ത്തതു് പ്രാതിപദികം ത�ന്ന�യന്നും രണ്ടുമു

തൽഏഴുവ�ര വിഭക്തികൾക്ക് എ, ഓടു്, നിൻറു്, ഉ�ട,

ഇൽ, ഇവയാണു് യഥാക്രമം പ്രത്യയങ്ങ�ളന്നും എട്ടാമ

�ത്ത വിഭക്തി വിളിയാ�ണന്നുംആചാര്യൻ പ്രസ്താവി

ക്കുന്നു. ‘�പ�ര�യാടുക്കുനിൻറു�ടയിൽവിളീത്യഷ്ടകം’

എന്ന ലീലാതിലകസൂത്രത്തിനും “�പയ�രഐആൽ

കുഇൻഅതു കൺവിളി�യൻറാകു, മവറ്റിൻ �പയർ

മു�റ” എന്നനന്നൂൽസൂത്രത്തിനും ചില അംശങ്ങ

ളിൽസാദൃശ്യമുണ്ടു്. പ്രഥമ, ദ്വിതീയ ഇത്യാദി നാമങ്ങൾ

ഉപ�യാഗിയ്ക്കാ�ത ലീലാതിലകകാരൻ ഒന്നാമ�ത്ത

തു്, രണ്ടാമ�ത്തതു് എന്നിങ്ങ�നഅർത്ഥമുള്ളപ്രഥമം,

ദ്വിതീയം ഇത്യാദി നാമങ്ങൾ ഉപ�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു

ശ്ര�ദ്ധയമാണു്. തമിഴി�ലഐക്കുപകരം മലയാള

ത്തിൽ രണ്ടാം വിഭക്തിയ്ക്കുള്ളപ്രത്യയം ‘എ’ (ഹ്രസ്വം)

ആ�ണന്നു് അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രത്യുത

എട്ടാം വിഭക്തിയിൽ ‘മര�മ’ ‘വടി�യ’ ഇത്യാദി പദ

ങ്ങളിൽ കാണുന്നഏകാരം ദീർഘമാണു്. ഓടു് എന്ന

പ്രത്യയത്തിനു പുറ�മ മൂന്നാംവിഭക്തിക്ക് ‘ആൽ’ എന്നും

‘�കാണ്ടു് ’ എന്നും രണ്ടുപ്രത്യയങ്ങൾ കൂടി വരു�മന്നും

‘മര�ത്ത�ക്കാണ്ടു്’ എന്നതി�ല എകാരം സന്ധായക

(ചാരി�യ) മാ�ണന്നുമ�ത്രആചാര്യ�� മതം. മൂന്നാം

വിഭക്തിക്കു പഴന്തമിഴിൽ ‘ആൻ’ എന്നായിരുന്നുപ്രത്യ

യം. അതു് ഇടക്കാലത്തമിഴിൽ ‘ആൽ’ആയി. ഭവണ

ന്ദി സ്വീകരിക്കുന്നതു്ഈ ‘ആൽ’ പ്രത്യയമാണു്; വ്യാ

ഖ്യാതാക്കന്മാർ ‘ഒടു’ ‘�കാണ്ടു’ ഇവ�യയും എടുത്തുകാ

ണിക്കുന്നുണ്ടു്. �കാണ്ടുഎന്നതു ‘�കാൾ’ എന്നസകർ

മ്മകക്രിയയു�ട മുൻവിന�യച്ചരൂപമാണു്. ആസ്ഥിതി

ക്കു് ‘മര�ത്ത�ക്കാണ്ടു്’ എന്നതി�ല ‘എ’ രണ്ടാം വിഭ

ക്തി പ്രത്യയമാ�ണന്നുംസന്ധായകമ�ല്ലന്നും വന്നു

കൂടുന്നു. നാലാം വിഭക്തി പ്രത്യയം ‘ക്കു’ എന്നാ�ണ

ങ്കിലും ‘അന്നു്’ ‘ഇന്നു് ’ എന്നും കൂടി വരു�മന്നു പറഞ്ഞു്

ആചാര്യൻ ‘അവന്നു്’ ‘അതിന്നു് ’ഈപദങ്ങൾ ഉദാ

ഹരിക്കുന്നു. ‘ആയി�ക്കാണ്ടു്’ എന്ന മ�റ്റാരു പ്രത്യയ

�ത്തയുംഅ�ദ്ദഹം പ്രകൃതത്തിൽസ്മരിക്കുന്നു. തമിഴി

�ല നാലാം വിഭക്തിപ്രത്യയം ‘കു’ ആണു്; ‘ക്കു’ കുവി

നു ദ്വിത്വം വരു�മ്പാൾസിദ്ധിക്കുന്നരൂപമാകുന്നു. ‘നു’

‘ന്നു’ എന്നീ രൂപങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പ്രചരിച്ചു കഴി

ഞ്ഞിരുന്നതായി ക്രി. പി. പത്താംശതകത്തി�ല ചില

ശിലാ�രഖകളിൽനിന്നുപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. അതു�കാ

ണ്ടു ‘ന്നു’ എന്നപ്രത്യയം മാത്രംആചാര്യൻ എടുത്തു

കാണിക്കുന്നതിൽഅവ്യാപ്തി�ദാഷമു�ണ്ടന്നുശങ്കി�ക്ക

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ‘ആയി�ക്കാണ്ടു്’ എന്നതുപ്രത്യയമ�ല്ല

ന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ‘നിൻറു’ എന്നാണു് അഞ്ചാം

വിഭക്തിപ്രത്യയം എങ്കിലും ‘ഇൽനിൻറു’ ‘�മൽ നിൻ

റു’ ‘ഏൽനിൻറു’ മുതലായ ഉദാഹരണങ്ങളാണു് അ�ദ്ദ

ഹം എടുത്തുകാണിക്കുന്നതു്. ‘നിൻറു’ എന്നപ്രത്യയം

സന്ധായകം കൂടാ�ത പ്ര�യാഗാർഹമ�ല്ലന്നു് ഇതിൽ

നിന്നു �തളിയുന്നു. ‘നിൻറു’ എന്നല്ലാ�ത ‘നിന്നു’ എന്നു്

ആചാര്യൻ പ്ര�യാഗിക്കാത്തതു പൂർവാചാരപരിപാല

നത്തിനു�വണ്ടിയാ�ണന്നു്ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആറാം വിഭക്തിക്കു് ‘ഉ�ട’യ്ക്കു പുറ�മ ‘ഇ�ട’ ‘�റ’ ‘ന്നു് ’

ഇങ്ങ�ന മൂന്നുപ്രത്യയങ്ങൾ കൂടിയു�ണ്ടന്നു് നിർ�ദ്ദശി

ച്ചു് ‘അവളി�ട’ ‘അവ��’ ‘അവന്നു്’ ഇത്യാദ്യുദാഹര

ണങ്ങൾഅ�ദ്ദഹമുദ്ധരിക്കുന്നു. ‘ഇട’ യാണു് ‘ഇ��’

യായി പരിണമിച്ചതു്. ‘ഇൻ’ എന്നു് അഞ്ചാംവിഭക്തി

ക്കും ‘അതു’യായി പരിണമിച്ചതു്. ‘ഇൻ’ എന്നു് അഞ്ചാം

വിഭക്തിക്കും ‘അതു’ എന്നു്ആറാം വിഭക്തിക്കുംആദി

കാലത്തുണ്ടായിരുന്നപ്രത്യയങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വള

�രക്കാലം മുമ്പുത�ന്നപ്രചാരരഹിതങ്ങളായി�പ്പായി.

ഏഴാം വിഭക്തിപ്രത്യയമായ ‘കൺ’ ‘കൽ’ [1] ആയി മാ

റി�യങ്കിലും പൂർവരൂപത്തിൽ പി�ന്നയും കു�റക്കാലം

നിലനിന്നു. ലീലാതിലകകാര�� കാലത്തിൽസാധാ

രണമായി പ്ര�യാഗിച്ചു വന്നഏഴാം വിഭക്തിപ്രത്യയം

ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല ‘ഇൽ’ ത�ന്നയായിരുന്നു. ഈപ്ര

ത്യയം മധ്യകാലത്തി�ല തമിഴിലുമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു്

“കൺകാൽ ക�ടയിൽ�ട” (302) എന്ന നന്നൂൽസൂ

ത്രത്തിൽനിന്നു് അറിയുന്നു. ‘ദ്വിതീയമസമാ�സ വാ’ (14)

എന്നസൂത്രം�കാണ്ടു് സമാസമില്ലാത്തിടത്തും രണ്ടാം

വിഭക്തിയു�ട പ്രത്യയം പാക്ഷികമായി �ലാപിക്കും

എന്നുപറഞ്ഞു്, അതിനു മാലകണ്ടു (മാല�യക്കണ്ടു)

പുലി�കാൻറു (പുലി�യ�ക്കാൻറു) എന്നീ ഉദാഹരണ

ങ്ങൾകാണിച്ചു് അത്തരത്തിലുള്ള �ലാപം അ�ചതന

വസ്തുക്ക�ള�യാ തിര്യക്കുക�ള�യാ കുറിക്കുന്ന വാക്കുക

ളി�ല വരികയുള്ളുഎന്നുഗ്രന്ഥകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തു് പുലി�യ�ക്കാന്നുഎന്നതിന്നു പക

രം പുലി�കാന്നുഎന്നുപറഞ്ഞാൽ മതിയാകുന്നതല്ല.

‘ക്രിയായാം കാലത്ര�യ പ്രാ�യാഗദിതം’ (24) എന്ന

സൂത്രം�കാണ്ടുക്രിയാപദങ്ങ�ളാടു ലിങ്ഗവചനപ്രത്യ

യങ്ങൾ മൂന്നുകാലങ്ങളിലും പ്രാ�യണ മാത്ര�മ �ചരു

എന്നു്ആചാര്യൻ ന�മ്മഅനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ആ വി

ധി അനുസരിച്ചു് അന്ന�ത്ത ഭാഷയിൽ ‘ഉണ്ടാൻ’ ‘ഉണ്ടു’

എന്നീ രണ്ടുരൂപങ്ങളും സുബദ്ധങ്ങൾത�ന്ന. ലിങ്ഗ

വചനപ്രത്യയങ്ങൾഗ്രന്ഥകാരന്മാർ മാത്ര�മ ക്രിയാപ

ദങ്ങ�ളാടു പ്രാ�യണ �ചർത്തിരുന്നുള്ളുഎന്നും വ്യവ

ഹാരഭാഷയിൽഅങ്ങ�നയുള്ളപ്ര�യാഗങ്ങൾക്കുപ്ര

�വശമില്ലായിരുന്നുഎന്നുംഊഹിക്കുന്നതുസമീചീനമാ

യിരിക്കും. വന്നാ, വന്നീർ, വ�ന്നാം തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ

അന്നുഗ്രന്ഥകാരന്മാ�രങ്കിലും പ്ര�യാഗിച്ചു വന്നിരിക്ക

ണം; അവർക്കുംഅപരിചിതമായിരുന്ന ‘വ�ന്നം’ എന്ന

രൂപംകൂടി രണ്ടാം ശില്പം 24-ാം സൂത്രത്തിൽആചാര്യൻ

എടുത്തുകാണിക്കുന്നതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം തമിഴ് �വ

യാകരണന്മാ�ര എത്രമാത്രം അനുകരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു

ള്ളതു് സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്.

സന്ധിവിവരണം

മൂന്നാം ശില്പത്തിൽആചാര്യൻ ഭാഷാസന്ധി�യപ്പറ്റി

മാത്രമാകുന്നു വിവരിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹം ഉപ�ദശിക്കു

ന്ന ചില നിയമങ്ങൾപ്ര�ത്യകം ശ്ര�ദ്ധയങ്ങളാണു്. (1)

‘ദധ്യന്നം’ എന്നസംസ്കൃതപദത്തിൽ കാണുന്നയകാ

രംആ�ദശവും, ‘ആനയതു് ’ എന്നതി�ല യകാരം വി

സന്ധി�ദാഷം പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനു�വണ്ടി �ചർക്കുന്ന

ആഗമവുമാണു്. (2) വകാരാന്തങ്ങളായി ‘അവ് ’ ‘ഇവ് ’

‘ഉവ് ’ ഇങ്ങ�ന മൂന്നു ഭാഷാപദങ്ങ�ളയുള്ളു. അവയിൽ

ത�ന്ന ഉവ് (സമീപത്തുള്ള ‘അവ’) പാണ്ഡ്യഭാഷാപദ

മ�ത്ര. (3) അതു് എന്നതി�ല ഉകാരം അർദ്ധമാത്രിക

വും (തമിഴിൽ ഇതിനു കുറ്റിയലുകാര�മന്നു �പർ) ‘മറു’

എന്നതി�ലതു് ഏകമാത്രികവുമാണു്. റ്, ട്, ഇവയി�ല

കുറ്റിയിലുകാരത്തിനു�ശഷം സ്വരം വന്നാൽആ റകാ

രടകാരങ്ങൾ ഇരട്ടിയ്ക്കും. ഉദാഹരണങ്ങൾ,ആറ്റകം,

നാട്ടകം. നന്നൂലിൽ (183)ഈ ദ്വിത്വം പ്രാ�യണ വരു

�മ�ന്ന പറയുന്നുള്ളു. കാടകം, മിടറണിയൽ, ഇവ�യ

ഭവണന്ദി പ്രത്യുദാഹരണമായി കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങ

�ന ചില സന്ധികൾ ഭാഷയിലുമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം;

ആചാര്യൻ വള�ര മിതഭാഷിയാകയാൽഅവ�യപ്പറ്റി

ഒന്നും പറയുന്നില്ല. (4) മാ, പൂ എന്നീ ശബ്ദങ്ങൾ മാവി

��യും പൂവി��യും വാചകങ്ങളാണു്. അതു�കാണ്ടു് മാ

�ന്താൽ, മാമ്പൂ, പൂ�ന്തൻ, പൂ�മ്പായ്ക ഇവയിൽ പിൻവ

രുന്നകാദികളു�ട വർഗ്ഗപഞ്ചമങ്ങൾആഗമങ്ങളാകുന്നു.

(5) ഩകാരണകാരങ്ങൾക്കുപകരമായി ക, ച, ഞ, പ,

മ, യ, വ ഇവയി�ലാരു വ്യഞ്ജനം വന്നാൽ യാ�താരു

വികാരവും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഉദാ: �പാന്മല, മൺകു

ടം, മട്ക്കുടം, മട്തൂത ഇവ തമിഴ്  പ്പദങ്ങളാകുന്നു. ആദി

കാലത്തു �പാന്മല, മൺകുടം ഇവത�ന്നയായിരുന്നു

രൂപങ്ങൾഎന്നുഞാൻഅന്യത്രപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (6)

ണകാരത്തിൽ നിന്നു പരമായ തകാരം ടകാരമാകും.

ഉദാ: മൺതീതു് = മണ്ടീതു്, എണ്ടിച, തണ്ടാർ മുതലായ

പദങ്ങളുംഈസൂത്രത്തി�� വ്യാപ്തിയിൽ �പടു�മന്നു

നാം ഓർമ്മിക്കണം. (7) ളകാരത്തിനും ണകാരത്തിനും

പരമായ നകാരത്തിനു് ണകാരംആ�ദശമായിവരും.

ഉദാ: മുൾ + നൻറു = മുൺ + നൻറു = മുണ്ണൻറു്. തമിഴിൽ

‘കുറില�ണ’ (210) ഇത്യാദി നന്നൂൽസൂത്രമനുസരിച്ചു

തൂൺ + നൻറുഎന്നതു തൂണൻറുഎന്നും പചുമൺ +

നൻറുഎന്നതു് പചുമണൻറുഎന്നും മാറും. ആസന്ധി

കാര്യം മലയാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു്ആചാര്യൻ

ന�മ്മ ‘ദീർഘാ�ണ്ണാ �ണ �ലാപഃ’ (iii–21) എന്നസൂ

ത്രത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വാണ്ണൻറു, വാണൻറുആകു

�മന്നും നീണാളി��ആഗമവും അതു�പാ�ല ത�ന്ന

�യന്നുംഅ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. ചില�പ്പാൾഹ്രസ്വത്തിനു

�ശഷമുള്ളണകാരവും �ലാപിക്കു�മന്നുള്ളതിനു് അവൾ

+ നില = അവണില, �വദങ്ങൾ + നാലും = �വദങ്ങ

ണാലുംഈ ഉദാഹരണങ്ങളുംഅ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വാഴ് + നാൾ വാണാളാകുന്നതു

പ്ര�യാഗമനുസരി�ച്ചന്നാകുന്നുഅ�ദ്ദഹം പറയുന്നതു്.

തമിഴിലും വാണാളി��ആഗമത്തിനു ‘ചിറപ്പുവിധി’ വി

�ശഷവിധി കാണുന്നില്ല. (8) ക്വചി�ല്ലാപഃ (ii–19) എന്ന

സൂത്രത്തിൽ കരുമ്പു + വില്ലൻ = കരുപ്പുവില്ലൻ, പിര

മ്പു + കാരൻ = പിരപ്പുകാരൻഎന്നീ ഉദാഹരണങ്ങൾ

അന്തർഭവിച്ചതു ശരിയാ�ണാ എന്നുഞാൻസംശയി

ക്കുന്നു. മകാരം ത�ന്നയാണു്ആ പദങ്ങളിൽ �ലാപി

ക്കുന്ന�തങ്കിലും അതു് ഉത്തരപദങ്ങൾ വകാര–മകാ

രങ്ങൾ�കാണ്ടു് ആരംഭിക്കുക നിമിത്തമല്ല�ല്ലാ. (9)

ലന�യാഃ കച�പഷു റഃ (iii–25) എന്നസൂത്രം പ്രധാ

നമാണു്. ഩകാരത്തിനു കചപങ്ങൾ പരങ്ങളായാൽ

യാ�താരു വികാരവുമുണ്ടാകുന്നത�ല്ലന്നു ‘ഩണ�യാഃ’

ഇത്യാദി സൂത്രത്തിൽ (iii–13) വിധിച്ചആചാര്യൻ പ്ര

സ്തുതസൂത്രത്തിൽ ഩകാരത്തിനു�ശഷം കചപങ്ങൾ

വന്നാൽ റകാരാ�ദശം വരു�മന്നു പറയുന്നതു് പൂർവാപ

രവിരുദ്ധമായി �താന്നുന്നു. �പാക്കണ്ണാടി, �പാർച്ചില,

�പാർ�പ്പാടിഈ ഉദാഹരണങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം പ്രകൃത

ത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്, സൂ: (iii–25) പ്രാചീന ഭാഷ�യ

യും സൂ: (iii–13) ഗ്രന്ഥകാര��സമകാലികഭാഷ�യ

യും പരാമർശിക്കുന്നതു�കാണ്ടാ�ണന്നു്ഊഹിക്കാം.

(10) �തസ്യ ച (iii–26) എന്നസൂത്രവും പ്രധാനം ത�ന്ന.

ലഩങ്ങൾക്കുതകാരം പരമായാൽ ലഩങ്ങളും തകാര

വും റകാരമാകു�മന്നാണു് ആസൂത്രത്തിൽആചാര്യൻ

വിധിക്കുന്നതു്. ഉദാ: കൽ + തളം = കറ്റളം, �കാൽ +

�തൻ = �കാ�റ്റൻ. (11) �ശഷം പ്ര�യാഗാൽ �ജ്ഞയം

(iii–28) എന്നു് ഒടുവിൽ സന്ധിവിവരണംഅവസാനി

പ്പിച്ചു�കാണ്ടു് ചന്ദ്രക്കലഎന്നപദത്തിൽ ചന്ദ്രപദം ഭാ

ഷീകൃതമായി�പ്പാക�കാണ്ടാണു് കകാരത്തിനു ദ്വിത്വം

വന്ന�തന്നു് ഗ്രന്ഥകാരൻ നമുക്കുകാണിച്ചുതരുന്നു. [2]

�ചറിയഓളം = ചി�റ്റാളം; വലിയ മല = വന്മല; കൂറുള്ള

വാഴയ്ക്ക = കൂറ്റുവാഴയ്ക്ക; കന്നി�� വാണിയം = കറ്റുവാണി

യം എന്നും മറ്റും പറയുന്നതിൽ യുക്തിഭങ്ഗമുണ്ടു്. ചിറു

+ ഓളംആണു് ചി�റ്റാളം; വൻ + മല = വന്മല; കന്നു +

വാണിയം = കറ്റുവാണിയം; കൂറു + വാഴയ്ക്കാ = കൂറ്റുവാ

ഴയ്ക്കാ ഇങ്ങ�നസൂക്ഷ്മസ്ഥിതി കണ്ടു�കാള്ളുക. രണ്ടും

മൂന്നും ശില്പങ്ങളി�ല സൂത്രങ്ങളു�ട പൗർവാപര്യക്രമം

തമിഴ്  വ്യാകരണങ്ങൾഅനുസരിച്ചുത�ന്നയാണു്. ഇത്ര

യും പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്നു് ആചാര്യനു ദ്രാവിഡ�വ

യാകരണന്മാ�രാടുള്ളകടപ്പാടു് എത്രമാത്രമു�ണ്ടന്നുള്ള

തു വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നതാണു്. സൂത്രങ്ങൾസംസ്കൃ

തത്തിലാകയാൽഅവയു�ട രചനയിൽ ‘തസ്മിന്നിതി

നിർദ്ദി�ഷ്ട പൂർവസ്യ’ ‘തസ്മാദിത്യുത്തരസ്യ’ എന്നീ പാ

ണിനീസൂത്രങ്ങൾഅനുസ്മരി�ക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്.

1. ‘കൽ’ എന്നതി�� പൂർവ്വരൂപം ‘കൺ’ അ�ല്ലന്നും കാൽ

ആ�ണന്നുംഊഹിക്കുന്നചില പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ടു്.

2. ഭാഷയിൽ ശകാരസകാരങ്ങൾക്കു ദ്വിത്വം വരുന്നതു് അവ

യ്ക്കു തകാര ചകാരങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതു�കാണ്ടാ�ണന്നു്

അന്യത്ര (iii–28) വിധിക്കുന്നആചാര്യനു ഴകാരം ളകാരം

�പാ�ല മൂർദ്ധന്യമാകയാലാണു് വാണാൾ നീണാൾ�പാ

�ല തീർന്ന�തന്നു് ഉപപാദിക്കാമായിരുന്നു.
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8 നാലാംശില്പം

�ദാഷാ�ലാചനം എന്നാണു് നാലാം ശില്പത്തി��സം

ജ്ഞ. (1) അപശബ്ദം (2) അവാചകം (3) കഷ്ടം (4) വ്യർ

ത്ഥം (5) അനിഷ്ടം (6) ഗ്രാമ്യം (7) പുനരുക്തം (8) പരു

ഷം (9) വിസന്ധി (10) രീതിധുതം (11) ന്യൂനപദം (12)

അസ്ഥാനപദം (13) ക്രമഭങ്ഗം (14) യതിഭങ്ഗം (15)

വൃത്തഭങ്ഗം (16) ദുർവൃത്തം (17) സാമാന്യം (18) ശുഷ്കാർ

ത്ഥം (19) അസങ്ഗതം (20) വികാരാനുപ്രാസം; ഇങ്ങ

�ന ഇരുപതു കാവ്യ�ദാഷങ്ങ�ളപ്പറ്റി ലീലാതിലകകാ

രൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭരതൻ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ

പത്തും ഭാമഹൻ കാവ്യാലങ്കാരത്തി�� പ്രഥമ പരി�ച്ഛ

ദത്തിൽ പത്തും ചതുർത്ഥപരി�ച്ഛദത്തിൽ പത്തുമായി

�മാത്തത്തിൽ ഇരുപതും ദണ്ഡികാവ്യാദർശത്തി��

തൃതീയപരി�ച്ഛദത്തിൽ പത്തും �ദാഷങ്ങ�ള പരാമർശി

ക്കുന്നു. ആചാര്യൻ ത�� കാലത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള

സംസ്കൃതാലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങ�ളല്ലാം �നാക്കി സ്വതന്ത്ര

മായ ഒരു പട്ടികയാണു് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. വിശ്വനാഥ

കവിരാജൻസാഹിത്യദർപ്പണത്തിൽ �ചയ്തിട്ടുള്ളതു

�പാ�ലയും മറ്റും പദ�ദാഷങ്ങൾ, പദാംശ�ദാഷങ്ങൾ,

വാക്യ�ദാഷങ്ങൾ, അർത്ഥ�ദാഷങ്ങൾ, രസ�ദാഷ

ങ്ങൾഎന്നിങ്ങ�ന �ദാഷങ്ങ�ള വിഭജിച്ചിട്ടില്ല; ‘പദാ

ദി�ദാഷങ്ങൾ’ എന്നു �മാത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു�പാകുന്ന

�തയുള്ളു. അപശബ്ദ�ദാഷത്തിനു ഭാഷയിൽ നിന്നും

സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. മുകുളാർത്ഥത്തിൽ ‘മുകുൾ’ എന്ന�പാ�ല ‘പവളം’

എന്നഅർത്ഥത്തിൽ ‘പവൾ’ എന്നുപ്ര�യാഗിക്കാൻ

പാടി�ല്ലന്നു് അ�ദ്ദഹംആദ്യമായി പറയുന്നു. ദിവാക

രനിഘണ്ടുവിൽ “വിത്തുരുമന്തുകിർതു�പ്പാടരത്തം �മാ

ത്തപ്പിരവാളം തുവരി�വ പവളം” എന്നിങ്ങ�നയാ

ണു് ‘പവള’ത്തി��അഭിധാനങ്ങൾ കാണുന്ന�തന്നും

അതു�കാണ്ടു് പവൾഎ�ന്നാരു പര്യായമി�ല്ലന്നുമാ

ണു് അ�ദ്ദഹത്തി�� മതം. അതു ശരിത�ന്ന. ‘വന്നളവു് ’

എന്നതിനു പകരം ‘വന്നൾ’ എന്നും, ‘�വളാ’ (�വളുക്കു

കയില്ല) എന്നതിനുപകരം ‘�വളുവാ’ എന്നും പ്ര�യാഗി

ക്കുന്നതും �ത�റ്റന്നുസമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ ‘തു�ലാം’

എന്നല്ലാ�ത ‘തുലവും’ എന്നുപ്ര�യാഗിക്കുന്നതു ശരിയ

�ല്ലന്നു് ആചാര്യൻ പറയുന്നതിൽഅല്പം �നാട്ടക്കുറവു

ള്ളതു�പാ�ല �താന്നുന്നു. തുലം എന്നാൽഘനം, ഏറ്റം

എന്നർത്ഥം; അതി�നാടു് ഉം എന്നസമുച്ചയനിപാതം

�ചർക്കു�മ്പാൾ തുലവും എന്നപദം നിഷ്പന്നമാകുന്നു.

‘തുലവും’ സങ്കുചിതമായതാണു് ‘തു�ലാം’. അതിനാൽ

‘സുഭ്രൂമഞ്ജരി നി�ന്ന വന്നുതുലവും നാളുണ്ടു കാണാതി

തു് ’ എന്ന വരിയി�ല തുലവും സുശബ്ദം ത�ന്നയാണു്.

ലീലാതിലകകാര�� കാലത്തു് അതുപ്രചാരലുപ്തമാ

യിത്തീരുകയാൽഅ�ദ്ദഹം ‘തു�ലാം’ എന്ന പദത്തിനു

മാത്ര�മ സാധുത്വം കല്പിക്കുന്നുള്ളുഎന്നു്ഊഹി�ക്ക

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതാപശബ്ദങ്ങൾക്കു് ഉദാഹര

ണങ്ങളായി അ�ദ്ദഹം കാണിക്കുന്ന ‘അന്യാ�ഗാത്ര

ശ്രവണസമ�യ’ എന്നതിൽ ‘അന്യ’ എന്നതു ‘സർവ

നാ��ാ വൃത്തിമാ�ത്ര പുംവദ്ഭാ�വാ വക്തവ്യ’ എന്ന

വാർത്തികമനുസരിച്ചു് ‘അന്യ’ എ�ന്ന നിൽക്കൂഎന്നും

‘മദ്ബാഹുകർണ്ണരസ�നക്ഷണനാസികാനാം’ എന്ന

തിൽ ‘നാസികാനാം’ എന്നതു “ദ്വന്ദ്വശ്ചപ്രാണിതൂര്യ

�സനാങ്ഗാനാം” (പാ: ii–4–ii) എന്നസൂത്രമനുസരി

ച്ചു ‘നാസികായാഃ’ എന്നു �വണ�മന്നും മറ്റുംആചാര്യൻ

പ്രസ്താവിക്കുന്നതുസ്വീകാര്യംത�ന്ന. എ�ന്തന്നാൽആ

സമസ്തപദങ്ങൾസംസ്കൃതമാണ�ല്ലാ. അവാചകം അപ

ശബ്ദത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമാ�ണന്നുംഏതർത്ഥത്തിൽ

പ്ര�യാഗിക്കുന്നു�വാആഅർത്ഥം ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനു്

അസമർത്ഥമായ പദമാണു് അവാചക�മന്നുംഅ�ദ്ദ

ഹം പറയുന്നു. അതിനു് ‘ഈട്ടിക്കൂട്ടിയിരുട്ടു�കാണ്ടു മദ

നൻ നിർമ്മിച്ച പൂഞ്ചായലും’ എന്നതാണു് പ്രഥ�മാദാ

ഹരണം. ചായൽഎന്നപദം തലമുടി എന്നഅർത്ഥ

ത്തിൽപ്ര�യാഗിക്കുന്നതു ശരിയ�ല്ലന്നുംആപദത്തിനു

പ്രസ്തുതാർത്ഥത്തിൽ ശക്തി�യാ നിഗൂഢലക്ഷണ�യാ

ഇ�ല്ലന്നും പ്ര�യാഗമു�ണ്ടന്നു�വച്ചുമാത്രം അതുസ്വീകാ

ര്യമ�ല്ലന്നുംഅ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. തമിഴി�ല

ദിവാകരാദിനിഘണ്ടുക്കളിൽ ചായലിനു തലമുടി എന്നർ

ത്ഥമി�ല്ലന്നുള്ളതുശരിത�ന്നയാണു്; എന്നാൽപ്ര�യാ

ഗബാഹുല്യമുള്ളസ്ഥിതിക്കു് അതിനു് അവാചകത്വ�ദാ

ഷംആ�രാപിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മലയാളത്തിൽ

ആഅർത്ഥം പ്രസ്തുതശബ്ദത്തിനു വന്നു�ചർന്നുഎന്നു

പപാദിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ�ല്ലാ. ഇതിൽനിന്നു

ആചാര്യൻ തമിഴി�ലഅഭിധാനഗ്രന്ഥങ്ങ�ളഎത്രമാ

ത്രം ശരണീകരിച്ചിരുന്നുഎന്നു �വളി�പ്പടുന്നതാണു്.

‘ചന്ദ്രാ’, ‘ന�രന്ദ്രാ’, എന്നീ സംബുദ്ധികൾക്കുപകരം

‘ചന്ദ്ര�ന’, ‘ന�രന്ദ്ര�ന’ എന്നിങ്ങ�ന പ്ര�യാഗിക്കുന്ന

തു കഷ്ട�മന്ന �ദാഷത്തിൽ �പടുന്നു. കഷ്ട�മന്നാൽ

കുയുക്തി�കാണ്ടുമാത്രം ശരി�യന്നുസാധിക്കാവുന്നതു്.

�താല�� ‘നീണ്ടിട്ടിരിക്കും നയനദ്വയത്തീ’�യയും ഇതി

നുദാഹരണമായി ആചാര്യൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നു. ‘കാകുപ്പ

ണ്ണുക’ എന്നതുഗ്രാമ്യശബ്ദമായി ആചാര്യൻ കരുതുന്നു.

എന്നാൽ “�പ്രമം തമ്മിൽ” എന്ന �ശ്ലാകം രചിച്ചകാല

ത്തു് അതു് അഗ്രാമ്യമായിരുന്നുഎന്നൂഹിക്കുവാൻ ചില

പ്രാചീനകൃതികൾ പഴുതുനൽകുന്നുഎന്നുനാം കണ്ടുവ

�ല്ലാ. അനുചിതവൃത്തമാണു് ദുർവൃത്തം; അതു വൃത്തഭ

ങ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

സ്വാഗതവൃത്തം �കരളഭാഷയ്ക്കു �യാജിയ്ക്കുകയി�ല്ലന്നു്

ആചാര്യൻ പറയുന്നതു് അതു പാട്ടു�പാ�ലയുള്ള ഒരു

വൃത്ത�മന്നു �താന്നി�പ്പാകുക�കാണ്ടായിരിക്കും. അനു

പ്രാസത്തിനു �യാജിപ്പില്ലാ�ത വരു�മ്പാളാണു് വികാ

രാനുപ്രാസ�ദാഷമുണ്ടാകുന്നതു്. “എന്തു�ചയ്  വതു വയ

സ്യ പി�ന്നഞാനന്തരങ്ഗജനു കൂത്തുകൂടിനാൽ, ചാന്തു

ചിന്തിന പ�യാധരാന്തയാ കാന്തയാ പക മറക്ക�ലൻ

റി�യ” എന്ന ഉദാഹരണത്തിൽആദ്യ�ത്ത രണ്ടുപാ

ദങ്ങൾഹ്രസ്വാക്ഷരങ്ങൾ �കാണ്ടും ഒടുവില�ത്ത രണ്ടു

പാദങ്ങൾ ദീർഘാക്ഷരങ്ങൾ �കാണ്ടുംആരംഭിക്കുന്നു.

“ക�ട്ടമ്പതുക്കു�പ്പട്ടമ്പതല്ലതു പാ�ട്ടൻ പ�തതു�ക

യിലാകാതു്” അതായതു് ക�ട്ടന്നതിനു പ�ട്ടന്നല്ലാ�ത

പാ�ട്ടന്നു് എതുകയിൽ പ്ര�യാഗിക്കരുതു് എന്നതമി

ഴു് പ്രമാണംആചാര്യൻ ഇതിനു് ഉ�പാൽബലകമായി

ഉദ്ധരിച്ചു പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ ദൂഷകതാബീജ�മ�ന്തന്നു

�വളി�പ്പടുത്തുന്നു.

സ്ത്രീകൾക്കു �പരിടലും രസഭങ്ഗവും

രസ�ദാഷങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നഘട്ടത്തിൽസ്ത്രീ

കൾക്കു വിജയമല, അഞ്ചിതമല, നളിനപ്പുഴ, ഇളമാൻ

കുളം, പൂ�ന്തൻകുളം, �ചൽ വഞ്ചിറ ഇങ്ങ�ന കവികൾ

�ശ്ലാകമുണ്ടാക്കു�മ്പാൾ �പരിടുന്നുഎന്നും, അതു കുല

ത്തി���യാ �ദശത്തി���യാ ഗൃഹത്തി���യാ �പ

രായി വരാ�മന്നും മലഎന്നുപറഞ്ഞാൽസ്ത്രീത്വം �താ

ന്നുന്നി�ല്ലന്നും പുതിയ �പരിടുകയാ�ണങ്കിൽഅതു മു

മ്പുള്ള �പരി�നക്കാൾ ലളിതവും ര�സാചിതവുമായിരി

ക്കണ�മന്നും ചിരി�തവി, നങ്ങ, നാരണി മുതലായ �പ

രുകൾക്കു �ദാഷ�മാന്നുമില്ലായ്കയാൽ പുതിയ �പരി�ട

ണ്ടആവശ്യകത ത�ന്നയി�ല്ലന്നുംആചാര്യൻ പറയു

ന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു നാമകരണഭ്രാന്തു് അ�ദ്ദഹത്തി

�� കാലത്തുവള�ര വർദ്ധിച്ചിരുന്നുഎന്നു്ഈപ്രസ്താ

വനയിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടു്. ഉണ്ണിയാടിക്കു മാര

മാല എന്നു�മാരു �പരുണ്ടായിരുന്നതായി മുൻപു പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു കവികൾസമ്മാനിച്ചതായല്ലാ�ത

വരുവാൻ തരമില്ല; പണ്ടു പാദാനുപ്രാസത്തിൽ (എതു

കയിൽ) മണിപ്രവാളകവികൾ നിഷ്കർഷ വച്ചിരുന്നി�ല്ല

ന്നും എന്നാൽഅ�ദ്ദഹത്തി�� കാലത്തു് അതു് ഒഴിച്ചു

കൂടാത്തതായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്നും കൂടി പ്ര

സ്തുത ശില്പത്തിൽസൂചനയുണ്ടു്.
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9 അഞ്ചാംശില്പം

അഞ്ചാം ശില്പത്തി�� �പർ ഗുണനിരൂപണംഎന്നാ

ണു്. �ശ്ലഷം, മാധുര്യം, പ്രസാദം, സമതഎന്നീ നാലു

ഗുണങ്ങ�ളയാണു് ലീലാതിലകകാരൻസ്വീകരിയ്ക്കുന്നതു്.

ഭരത�� കാലംതുടങ്ങി സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാർ ഗുണ

ങ്ങൾപ�ത്തന്നാണു് ഗണിച്ചിരുന്നതു്. “�ശ്ലഷഃ പ്രസാദ

സ്സമതാ മാധുര്യം സുകുമാരതാ അർത്ഥവ്യക്തിരുദാരത്വ

�മാജഃ കാന്തിസമാധയഃ ഇതി �വദർഭമാർഗ്ഗസ്യ പ്രാ

ണാ ദശഗുണാസ്മൃതാഃ” എന്നു്ആചാര്യദണ്ഡി കാവ്യാ

ദർശത്തി�� പ്രഥമപരി�ച്ഛദത്തിൽഈവസ്തുത വ്യക്ത

മായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വാമനൻ കാവ്യാലങ്കാരസൂത്ര

ങ്ങളിൽഅവ�യത്ത�ന്നപത്തുശബ്ദഗുണങ്ങളും പത്തു്

അർത്ഥഗുണങ്ങളുമാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്നു. “മാധുര്യൗ

ജഃപ്രസാദാഖ്യാസ്ത്രയ�സ്ത ന പുനർദ്ദശ” എന്നു മമ്മടഭ

ട്ടൻ കാവ്യപ്രകാശത്തിൽഅവ�യ മൂന്നായി ചുരുക്കുന്നു.

അർത്ഥഗുണങ്ങ�ള�ന്നാരു വകയി�ല്ലന്നാണു് അ�ദ്ദഹ

ത്തി�� മതം. ലീലാതിലകകാരൻഅർത്ഥഗുണങ്ങളുമു

�ണ്ടന്നുള്ളപക്ഷക്കാരനാണു്. പ്രാചീനാചാര്യന്മാരു�ട

പട്ടികയിൽ�പ്പട്ട ചില ഗുണങ്ങൾ മാധുര്യം, ഓജസ്സു്,

പ്രസാദം, ഇവയിൽഅന്തർഭവിക്കുന്നതു�കാണ്ടും മറ്റു

ചിലവയിൽ �ദാഷമില്ലായ്മ മാത്രം കാണുന്നതു�കാണ്ടും

�വ�റ ചിലവ ചില�പ്പാൾ �ദാഷങ്ങളായി പരിണമിക്കു

ന്നതു�കാണ്ടുമാണു് മമ്മടൻഅവ�യ ഉ�പക്ഷിക്കുന്നതു്.

“ഗുണാ മാധുര്യ�മാ�ജാഥ പ്രസാദ ഇതി �ത ത്രിധാ”

എന്നു വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്യുന്ന വിശ്വനാഥകവിരാജൻ

ആആചാര്യ�നഈവിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അനു

കരിയ്ക്കുകയ�ത്ര �ചയ്യുന്നതു്. മണിപ്രവാളത്തി�ല ഗുണ

ങ്ങ�ള പരാമർശിക്കുന്ന ലീലാതിലകകാരൻഓജസ്സി

�ന പ്ര�ത്യക�മാരു ഗുണമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. രസ

ത്തി�നന്നതു�പാ�ല ഭാഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടായാൽ

മാത്ര�മ ഉത്തമ മണിപ്രവാളമാകയുള്ളു. പഞ്ചമങ്ങ�ളാ

ഴി�കയുള്ള വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങളും �രഫവും അവ �ചർന്ന

സംയുക്താക്ഷരങ്ങളും ദീർഘസമാസവും ഉദ്ധതരചന

യും ഓജസ്സിനു് ആവശ്യകമാണു്. അങ്ങ�ന വരു�മ്പാൾ

ഭാഷയു�ട അംശം വള�ര ചുരുങ്ങി�പ്പാകു�മന്നുള്ളതി

നാലാണു് ആചാര്യൻഅതി�ന തിരസ്കരിച്ച�തന്നുപറ

യുന്നു. �ശ്ലഷത്തിൽഓജസ്സ് ഉൾ�പ്പടു�മന്നു വിചാരി

ക്കുന്നവർഅങ്ങ�ന �ചയ്യുന്നതിന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തിനു

വി�രാധമില്ല. ‘ശ്ലിഷ്ടമസ്  പൃഷ്ട�ശഥില്യമല്പപ്രാണാക്ഷ

�രാത്തരം’ എന്ന ദണ്ഡിയു�ട മത�ത്തത്ത�ന്നയാണു്

ലീലാതിലകകാരനും അങ്ഗീകരിയ്ക്കുന്നതു്. മസൃണത്വമാ

ണു് �ശ്ലഷ�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ആഹ്ലാ

ദകത്വം മാധുര്യം എന്ന മമ്മട�� മാധുര്യലക്ഷണ�ത്ത

ആചാര്യൻഅ�തപടി പകർത്തുന്നു. “ശു�ഷ്കന്ധനാഗ്നി

വൽസ്വച്ഛജലവൽസഹ�സവയഃ വ്യാ��ാത്യന്യൽ

പ്രസാ�ദാഽസൗ” എന്ന മമ്മട�� പ്രസാദലക്ഷണം ചു

രുക്കി “ഝടിത്യർത്ഥസമർപ്പണം പ്രസാദഃ” എന്നാണു്

ആ ഗുണത്തിനു് ആചാര്യൻ നിർവ്വചനം �ചയ്തിരിക്കുന്ന

തു്. ‘ഝടിത്യർത്ഥസമർപ്പകപദത്വാൽ’ എന്നുപ്രതാപ

രുദ്രീയത്തിലും കാണുന്നുണ്ടു്. ബന്ധത്തിനു�വഷമ്യമി

ല്ലാതിരിക്കുകയാണു് സമത. വർണ്ണങ്ങൾ, മൃദുക്കൾ, സ്ഫു

ടങ്ങൾ, മിശ്രങ്ങ�ളന്നു മൂന്നുമാതിരിയു�ണ്ടന്നും മൃദുക്കൾ

അല്പപ്രാണങ്ങളും സ്ഫുടങ്ങൾ ഇതരവർണ്ണങ്ങളുമാ�ണ

ന്നും മിശ്രവർണ്ണങ്ങളു�ട ബന്ധ�ത്തയാണു് സമതയു�ട

ലക്ഷണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നുംആചാ

ര്യൻ പറയുന്നു. ‘അ�വഷ�മ്യണ ഭണനം സമതാ സാ

നിഗദ്യ�ത’ എന്നുസമതയ്ക്കു നിർവചനം �ചയ്യുന്ന വി

ദ്യാനാഥ�� ‘വദാന്യതരുമഞ്ജരീസുരഭയഃ’ എന്ന പദ്യ

ത്തിൽ പ്രക്രമഭങ്ഗ�ദാഷമില്ലാത്തതു�കാണ്ടാണു് അതു

സമതയ്ക്കു് ഉദാഹരണമാകുന്ന�തന്നുപ്രതാപരുദ്രീയവ്യാ

ഖ്യാതാവായ കുമാരസ്വാമി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗാ�ഭ

ദരൂപമായ, അതായതു് ഉപക്രമത്തിലും നിർവാഹത്തി

ലും ഒന്നു�പാ�ലയുള്ളഘടന�യാടുകൂടിയിരി�ക്കണ്ട,

സമത ചില�പ്പാൾ �ദാഷമാ�യയ്ക്കു�മന്നു മമ്മടഭട്ടൻ ചൂ

ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളസമതയല്ല ലീലാ

തിലകകാര�� വിവക്ഷിത�മന്നുസ്പഷ്ടമാണു് എങ്കിലും

അതി�ന പ്ര�ത്യക�മാരു ഗുണമായി സ്വീകരിച്ചതിനുള്ള

ന്യായം വ്യക്തമാകുന്നില്ല.
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10 ആറു�മഴും ശില്പങ്ങൾ

ശബ്ദാലങ്കാരവി�വചനവും അർത്ഥാലങ്കാരവി�വചന

വുമാണു് ആറും ഏഴും ശില്പങ്ങൾ. ഒൻപതു്, പത്തു് എന്നു

രണ്ടുല്ലാസങ്ങൾഈവകയ്ക്കു മമ്മടഭട്ടനും, ഏഴു്, എട്ടു്

എന്നു രണ്ടുപ്രകരണങ്ങൾ വിദ്യാനാഥനും വിനി�യാഗി

ക്കുന്നുണ്ടു്. “ശബ്ദാർത്ഥൗ മൂർത്തിരാഖ്യാതൗ ജീവിതം

വ്യങ്ഗ്യ�വഭവം ഹാരാദിവദലങ്കാരാസ്തത്രസ്യുരുപ

മാദയഃ” എന്ന വിദ്യാനാഥമതമനുസരിച്ചു് “ഹാരാദിവ

�ച്ഛാഭാതിശയ�ഹതുരലങ്കാരഃ” എന്നു ലീലാതിലകകാ

രൻഅലങ്കാരത്തിനു ലക്ഷണം വിധിക്കുന്നു. �മാനയ്ക്കു്

ആചാര്യൻ നൽകുന്ന �പർ മുഖാനുപ്രാസ�മന്നാണു്.

പാദാനുപ്രാസ�ത്ത (എതുക�യ) പ്പറ്റി മുൻപു പറഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞു. ര�ണ്ടാഅധിക�മാ വർണ്ണങ്ങളു�ടആവർ

ത്തനത്തിനു വർണ്ണാനുപ്രാസ�മന്നു �പർ. ഭാഷയിൽ

ത്ത�ന്നനാനാർത്ഥമായ ഒരു പദം �വണ്ടവിധത്തിൽ

പ്ര�യാഗിച്ചാൽ (‘കലാവിദ്യകളും കാവും വല്ലിയാലിതമു

ള്ളതു് ’ എന്ന മാതിരി പ്ര�യാഗിച്ചാൽ) ഉത്തമ�ശ്ലഷവും,

ഒരിടത്തു ഭാഷയ്ക്കും മ�റ്റാരിടത്തുസംസ്കൃതത്തിനും നാ

നാർത്ഥത്വം കല്പിച്ചു്ഐകരൂപ്യം വരുത്തിയാൽ മധ്യ

മ�ശ്ലഷവും സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രമുള്ള നാനാർത്ഥപ

ദം പ്ര�യാഗിച്ചാൽഅതു് അധമ�ശ്ലഷവുമാ�ണന്ന�ത്ര

ആചാര്യ��അഭിപ്രായം. (1) ഉപമ, (2) ഉപ�മ�യാപമ,

(3) സ്മരണം, (4) രൂപകം, (5) സംശയം, (6) ഭ്രാന്തി, (7)

അപഹ്  നുതി, (8) വ്യതി�രകം, (9) ദീപകം, (10) പ്രതിവ

സ്തുപമ, (11) ദൃഷ്ടാന്തം, (12) ഉൽ�പ്രക്ഷ, (13) അന്യാപ

�ദശം, (14) ക്രമം, (15) ആ�ക്ഷപം, (16) പരിവൃത്തി, (17)

�ശ്ലഷം, (18) സ്വഭാ�വാക്തി, (19) �ഹതു, (20) അർത്ഥാ

ന്തരന്യാസം, (21) വി�രാധം, (22) വിഭാവന, (23) വി�ശ

�ഷാക്തി, (24) അസങ്ഗതി, (25) ഉദാത്തം, (26) പരി

സംഖ്യ, (27) സമാധി ഇങ്ങ�ന ഇരുപ�ത്തഴു് അർത്ഥാ

ലങ്കാരങ്ങ�ളപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം വി�വചനം �ചയ്യുന്നുണ്ടു്.

ഉപമയിൽഅന്തർഭവിപ്പിച്ചു് ലു�പ്താപമ, രശ�നാപമ,

കല്പി�താപമ ഇവ�യയും ഉദാഹരിക്കുന്നു. ‘പരിസംഖ്യാ

ദയഃ’ എന്നസൂത്രത്തി�ലആദിശബ്ദം�കാണ്ടു് അർത്ഥാ

പത്തി മുതലായഅലങ്കാരങ്ങ�ളക്കൂടി ഗ്രഹി�ക്കണ്ടതാ

�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹം ഉപ�ദശിക്കുന്നുണ്ടു്. സംസ്കൃതകാവ്യ

ലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുത�ന്നയാണു്

മണിപ്രവാളകാവ്യലക്ഷണത്തിലും വരുന്ന�തന്നു് അഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നതിൽനിന്നു് ആ വിഷയത്തിൽആചാര്യൻ

അന്യഭാഷാലങ്കാരികന്മാർക്കു വി�ധയനായിട്ടി�ല്ലന്നു

വിശദമാകുന്നു. അനന്വയം മണിപ്രവാളത്തിൽ വള�ര

വിരളമാ�യ കാണുകയുള്ളുഎന്നും നിദർശനയ്ക്കും ദൃഷ്ടാ

ന്തത്തിനും �ഭദം സ്വീകരി�ക്കണ്ടആവശ്യമി�ല്ലന്നും

കൂടി പ്രാസങ്ഗികമായി അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

ലീലാതിലകത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻഅലങ്കാരങ്ങൾ തിര

�ഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളതു് യാ�താരു പൂർവസൂരി�യയും അനു

കരിച്ചാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ആ വിഷയത്തിൽ വല്ല

കടപ്പാടുമു�ണ്ടങ്കിൽഅതു് രുയ്യക��അലങ്കാരസൂത്ര

�ത്താടാ�ണന്നു �വണ�മങ്കിൽ പറയാം.
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രസപ്രകരണമാണു് അഷ്ടമശില്പം. ‘മണിപ്രവാളജീവി

തം വ്യങ്ഗ്യം’ എന്നു വിദ്യാനാഥ�ന പിൻതുടർന്നു ലീലാ

തിലകകാരൻ വ്യങ്ഗ്യ�ത്തപ്രശംസിക്കുന്നു. അഭിധ,

ലക്ഷണ, താൽപര്യം എന്നീ മൂന്നു ശബ്ദവൃത്തികൾക്കു

പുറ�മയാണു് വ്യഞ്ജന�യന്നു് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കു

ന്നു. താൽപര്യ�ത്തപ്ര�ത്യകമാ�യാരു വൃത്തിയായി

സ്വീകരിക്കുന്നതു് അഭിഹിതാർത്ഥവാദിക�ളന്നു പറയു

ന്ന ഒരു കൂട്ടം മീമാംസകന്മാരാണു്. അന്വിതാഭിധാനവാ

ദികൾആ മതം അങ്ഗീകരിക്കുന്നില്ല. �ലാചനകാര

�� കാലം (ക്രി. പി. ഒൻപതാംശതകം) മുതല്ക്കു് അഭിധ,

ലക്ഷണ, വ്യഞ്ജനഈമൂന്നുശബ്ദവ്യാപാരങ്ങ�ളമാത്ര

�മആലങ്കാരികന്മാർ സാമാ�ന്യന പരിഗണിക്കാറുള്ളു.

താൽപര്യം വ്യഞ്ജനാവൃത്തിയിൽഅന്തർഭവിക്കുന്നു

എന്നാണു് അവരു�ട പക്ഷം. ‘താൽപര്യാർ�ത്ഥാപി

�കഷുചിൽ’ എന്നു മമ്മടഭട്ടൻഅഭിഹിതാന്വയവാദിക

ളു�ട മത�ത്തനാമമാത്രമായി സ്മരിക്കുന്നി�ല്ലന്നില്ല.

വ്യങ്ഗ്യം, വസ്തു, അലങ്കാരം ഇങ്ങ�ന രസം മൂന്നുവഴി

ക്കുണ്ടാകാ�മന്നു് ഉപന്യസിച്ചു ലീലാതിലകകാരൻ രസ

നിരൂപണത്തിനു് ഉപക്രമിക്കുകയും ശാന്ത�ത്തക്കൂടി

ഉൾ�പ്പടുത്തി രസങ്ങൾ ഒൻപതാ�ണന്നുനിർണ്ണയിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു. മമ്മടഭട്ടൻ ശാന്ത�ത്ത രസ�ത്വന സ്വീ

കരിക്കുന്നില്ല. ‘അഷ്ടൗനാ�ട്യ രസാഃ സ്മൃതാഃ’ എന്നാണു്

അ�ദ്ദഹത്തി��സിദ്ധാന്തം. കാവ്യപ്രകാശവ്യാഖ്യാതാ

വായ �ഗാവിന്ദഠക്കുരൻ കാവ്യമാത്ര�ഗാചരമായി ശാ

ന്തരസമുണ്ടാകാ�മന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ മമ്മട��

പൂർവ്വഗാമിയായ ഉൽഭടൻ “ശൃങ്ഗാരഹാസ്യ കരുണാ

രൗദ്രവീരഭയാനകാഃ ബീഭത്സാത്ഭുതശാന്താശ്ച നവ

നാ�ട്യ രസാഃസ്മൃതാഃ” എന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. “ശൃ

ങ്ഗാരഹാസ്യ കരുണാ രൗദ്രവീരഭയാനകാഃ ബീഭത്സാ

ത്ഭുതശാന്താശ്ച രസാഃ പൂർ�വരുദാഹൃതാഃ” എന്നി

ങ്ങ�ന ഒൻപതു രസങ്ങ�ള വിദ്യാനാഥനും അങ്ഗീകരി

ക്കുന്നു. “രതിർഹാസശ്ച�ശാകശ്ച �ക്രാ�ധാത്സാഹൗ

ഭയം തഥാ ജുഹുപ്സാവിസ്മയശമാഃസ്ഥായിഭാവാ നവ

ക്രമാൽ” എന്നു വിദ്യാനാഥമത�ത്തത്ത�ന്നയാണു്

പ്രാ�യണ ലീലാതിലകകാരനും അനുവർത്തിക്കുന്നതു്.

ശമത്തിനു പകരം നിർ�വദമാണു് ശാന്തത്തി��സ്ഥാ

യിഭാവ�മന്നു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടു ശമത്തിനു കാരണം നിർ

�വദമാക�കാണ്ടു് അങ്ങ�ന പറഞ്ഞതാ�ണന്നുത��

ആശയം �വളിവാക്കുന്നുമുണ്ടു്. മമ്മട�� പക്ഷത്തിൽ

നിർ�വദം വ്യഭിചാരിഭാവം മാത്രമാണു്. ഒടുവിൽ വീരശൃ

ങ്ഗാരങ്ങൾക്കുള്ള ഉല്ക്കർഷ�ത്തനമ്മു�ടആചാര്യൻ

“�ദവന്മാരിൽ മ�ഹന്ദ്ര�നന്ന�പാ�ലഈ രസങ്ങളിൽ

വീരമാണു് പ്രധാനം; ഭഗവാൻ പുണ്ഡരീകാക്ഷ�നന്ന

�പാ�ലഅതിലും പ്രധാനമാണു് ശൃങ്ഗാരം.” എന്നു

ചിത്രീകരിച്ചിട്ടു രസപ്രകരണംഅവസാനിപ്പിക്കുന്നു.
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നാലഞ്ചുശതവർഷങ്ങളിൽ മണിപ്രവാളകാവ്യങ്ങൾ

ധാരാളമായി ആവിർഭവിച്ച�പ്പാൾ യഥാർത്ഥ മണിപ്ര

വാളത്തി��സ്വരൂപം ജനങ്ങ�ള മനസ്സിലാക്കുന്നതി

നും അജ്ഞത�കാ�ണ്ടാ ഉച്ഛൃംഖലത�കാ�ണ്ടാഅപഥ

സഞ്ചാരം �ചയ്യുന്നകവിക�ള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള

ആവശ്യം സാഹിത്യാചാര്യന്മാർക്കു �നരിട്ടു. ആആവ

ശ്യം ലീലാതിലകകാരൻ യഥാവിധി നിർവഹിച്ചു. സാ

ഹിത്യ വിഷയത്തിൽ കാവ്യപ്രകാശം, സാഹിത്യദർപ്പ

ണം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ളപരിപൂർണ്ണത ലീലാ

തിലകത്തിനു�ണ്ടന്നു് പറഞ്ഞുകൂടുന്നതല്ല; പല വിഷയ

ങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം സ്പർശിക്കുക മാത്ര�മ �ചയ്തിട്ടുളളു.

അ�നകം അംശങ്ങൾഅപാങ്ഗാവ�ലാകത്തിനു�പാ

ലും പാത്രീഭവിച്ചിട്ടില്ല. വ്യാകരണസംബന്ധമായി അ�ദ്ദ

ഹം �ചയ്തിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾഅതിലും ഹ്രസ്വങ്ങളാണു്.

എങ്കിലും പരിണതപ്രജ്ഞനും പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യനുമായ

ആ മഹാത്മാവു�കരളി�യ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ

ണഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയാൽഅനുഗ്രഹിച്ചതു നമുക്കു് ഏറ്റ

വും ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാകുന്നു. “അനാദീനവർണ്ണാ

ഢ്യം ചാരുശില്പസമുജ്ജ്വലം ലീലാതിലകമാഭാതി ഭാര

ത്യാഃ ഫാലഭൂഷണം” എന്ന് ഒടുവിൽഎഴുതി�ച്ചർത്തി

ട്ടുള്ളപ്രശസ്തി ഗ്രന്ഥകാര��തു ത�ന്നയായിരിക്കണം;

അതിൽഅത്യുക്തിയു�ട�യാ അളീകവചനത്തി���യാ

നിഴലാട്ടം അ�ശഷമില്ല. സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായആ

പര�മാപകർത്താവി�ന �കരളീയർ അവരു�ട നാടും

ഭാഷയും ഉള്ള കാല�ത്താളം സഭക്തി ബഹുമാനം സ്മരി

ക്കുന്നതാണു്.
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�പർ

നമുക്കു് അസമഗ്രമാ�യങ്കിലുംഈയിടയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള

മ�റ്റാരു മണിപ്രവാളശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നുഅലങ്കാരസം

�ക്ഷപം. അപൂർണ്ണമാകയാൽ ഗ്രന്ഥത്തി��സംജ്ഞ

�യ�ന്തന്നുസൂക്ഷ്മമായറിവാൻ നിവൃത്തിയി�ല്ലങ്കിലും

“അർത്ഥാലങ്കാരസം�ക്ഷപഃ ക്രിയ�തഽതഃ പരം മയാ”

എന്നു് ഒരു കാരികയിൽ കാണുന്നസൂചന�യആസ്പദ

മാക്കി അതിനു് അലങ്കാരസം�ക്ഷപ�മന്നു �പർ കല്പി

ക്കാവുന്നതാണു്.

പ്രതിപാദനരീതി

സൂത്രം, ഉദാഹരണം, വൃത്തി എന്നിങ്ങ�നയാണ�ല്ലാ

ലീലാതിലകത്തി�ല പ്രതിപാദനരീതി. സൂത്രത്തിനു

പകരം കാരികയാണു് അലങ്കാരസം�ക്ഷപകാരൻ

പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കാരികയും ഉദാഹരണവും

മണിപ്രവാളത്തിലും വൃത്തി സംസ്കൃതത്തിലും രചിക്ക

ണ�മന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തി��അഭിസന്ധി എങ്കിലും

പല�പ്പാഴും കാരികയും ഉദാഹരണവുംകൂടി സംസ്കൃത

നിബദ്ധമായി�പ്പാകുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങളിൽഅ�ന

കം നല്ല �ശ്ലാകങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും ഏതാനും ചില �ശ്ലാക

ങ്ങൾ ഗുണഭൂയിഷ്ഠങ്ങള�ല്ലന്നും പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വൃത്തിയിലാണു് ആചാര്യൻ ത�� പാണ്ഡിത്യം മുഴുവൻ

പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹം ഒരു വിശിഷ്ടനായ

ആലങ്കാരികനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനുസ�ന്ദഹമില്ല.

വ്യക്തിവി�വകകാര�ന ഒരവസരത്തിൽസ്മരിക്കുന്നു;

‘ആബദ്ധപ്രചുരപരാർദ്ധ്യ കിങ്കിണീകഃ’ എന്ന �ശ്ലാകം

മാഘം അഷ്ടമസർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ‘അ�ഹാ �ക�നദൃശീ

ബുദ്ധിഃ’ എന്നും ‘വക്ത്രസ്യന്ദി�സ്വദബിന്ദുപ്രബ�ന്ധഃ’

എന്നും ‘സ�ങ്കതകാലമനസം വിടംജ്ഞാത്വാ വിദഗ്ദ്ധ

യാ’ എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ കാവ്യപ്രകാശം നവമദശ

�മാല്ലാസങ്ങളിൽനിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. �വ�റയും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�� പരിനിഷ്ഠിതമായഅലങ്കാരനദീഷ്ണതയ്ക്കു പല

ഉദാഹരണങ്ങൾഅഭിജ്ഞന്മാർക്കു് ദൃശ്യങ്ങളാണു്.

വിഷയം

ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങ�ളയും അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങ�ളയുംപറ്റി

മാത്ര�മആചാര്യൻ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രതിപാദി

ക്കുന്നുള്ളു. ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളിൽ (1) ��കാനുപ്രാസം

(2) വൃത്ത്യനുപ്രാസം (3) ലാടാനുപ്രാസം (4) യമകം (5)

പുനരുക്തവദാഭാസം ഇവ�യഅ�ദ്ദഹം സ്വീകരിക്കു

ന്നു. “ചിത്രാണാം നീരസത്വം�കാണ്ടത്ര�നവ നിരൂപ

ണം” എന്നുപറഞ്ഞുചിത്ര�ത്തപരിത്യജിക്കുന്നു. അർ

ത്ഥാലങ്കാരങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�� ദൃഷ്ടി യഥാക്രമം(1)

ഉപമ (2) അനന്വയം (3) ഉപ�മ�യാപമ (4) സ്മരണം (5)

രൂപകം (6) സ�ന്ദഹം (7) ഭ്രാന്തിമാൻ (8)അപഹ്  നുതി

(9) ഉൽ�പ്രക്ഷ (10) അതിശ�യാക്തി (11) ദീപകം (12)

ദൃഷ്ടാന്തം (13) നിദർശന (14) വ്യതി�രകം (15) സ�ഹാ

ക്തി (16) സമാ�സാക്തി (17) അപ്രസ്തുതപ്രശംസ (18)

അർത്ഥാന്തരന്യാസം (19) വ�ക്രാക്തി (20) വി�രാധാ

ഭാസം (21) അസങ്  ഗതി (22) വിഭാവന (23) വി�ശ�ഷാ

ക്തി (24) വ്യാജസ്തുതി (25) പരിസംഖ്യ (26) സൂക്ഷ്മം (27)

വ്യാ�ജാക്തി (28) �ശ്ലഷം (29) വ�ക്രാക്തി എന്നിവയിൽ

പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതരാലങ്കാരങ്ങ�ളആചാര്യൻ

പരാമർശിച്ചിട്ടു�ണ്ടാ എന്നുനിർണ്ണയിക്കുവാൻ തരമില്ല.

ലീലാതിലകത്തിൽ ഇരുപ�ത്തഴു് അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങ

�ള മാത്ര�മ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളുഎന്നു മുൻപു നിർ�ദ്ദശിച്ചുവ

�ല്ലാ. രൂപകം, ഉൽ�പ്രക്ഷ,അതിശ�യാക്തി മുതലായ

ചിലഅലങ്കാരങ്ങ�ള സപ്ര�ഭദമായാണു് പ്രതിപാദിക്കു

ന്നതു്.

കാലം

ആചാര്യൻഅജ്ഞാതനാമാവാണു്. കാല�ത്തപ്പറ്റി

ഖണ്ഡിച്ചു് ഒന്നും പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. രവിവർ

മ്മ മഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി ഇരുപ�താളം �ശ്ലാകങ്ങൾ

അവിടവി�ടയായി ഉദ്ധരിച്ചു �ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാം സം

സ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങളാണു്. ‘നൃപരാജ’ എന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത

ഒരുഘട്ടത്തിൽഅഭിസം�ബാധനം �ചയ്തിരിക്കുന്നതു

�നാക്കു�മ്പാൾ രാജരാജപരമായി ഒരു �ശ്ലാകം കാണു

ന്നതുംഅ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റിയാ�ണന്നു് അനുമാനിക്കാം.

ആ മഹാരാജാവി�ന പ്രശസ്തനായ ഒരു �യാദ്ധാവായും

വിദ്വൽപ്രിയനായും വിതരണശീലനായുമാണു് ആ �ശ്ലാ

കങ്ങളിൽ പ്രകീർത്തനം �ചയ്തിട്ടുള്ളതു്. മാതൃക കാണി

ക്കുവാൻഅവയിൽനിന്നു് അ�ഞ്ചണ്ണം ഉദ്ധരിക്ക�ട്ട.

“രവിവർമ്മന�രന്ദ്രപാലിതാനാ-

മനുകൂലാഃ പരിപന്ഥി�നാ ജനാനാം;

രവിവർമ്മന�രന്ദ്ര�വരഭാജാ-

മനുകൂലാഃ പരിപന്ഥി�നാ ജനാനാം.” (ലാടാനുപ്രാസം)

“ഗു�ണർ�ല്ലാ�കാത്ത�ര�സ്ത�സ്തഃ കീർത്തിം

വിതനു�തതരാം,

രവിവർമ്മമഹീപാല! ഭവാനിവ ഭവാൻ പ്ര�ഭാ!”

(അനന്വയം)

“കല്പദ്രുമഃ കിമയമാശ്രിതമർത്ത്യ�ലാകഃ,

ക്രീഡാഗൃഹീതമധുരാകൃതിരങ്ഗജന്മാ,

സാക്ഷാൽ പുരാരിരഥ�വതി ഗുണൗഘശാലീ

�ഡാളായ�തഹൃദി നൃണാം രവിവർമ്മഭൂപഃ” (സ�ന്ദഹം)

“കഥയാപി വിലജ്ജ�ത ഭവാൻ

നിജ�യതി വ്യഥ�യവ ഗാഹ�ത

രവിവർമ്മമഹീപ�ത! ഭവദ്-

ഗുണസാർത്ഥസ്സക�ലാ ദിഗന്തരം.” (�ഹതൂൽ�പ്രക്ഷ)

“ആശ്ചര്യം രിപുസുദൃശാം സ്തനതടപതിതാഭിരശ്രുധാരാഭിഃ

നിർവാതി ജ്വലിതമിദം രവിവർമ്മാന�രന്ദ്ര! �ത ഹൃദയം.”

(അസങ്ഗതി)

ഈ�ശ്ലാകങ്ങ�ളല്ലാം �കാല്ല�ത്തസങ്ഗ്രാമധീരരവി

വർമ്മ ചക്രവർത്തി�യപ്പറ്റിയാ�ണങ്കിൽആചാര്യൻ

�കാല്ലംആറാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി സങ്ക

ല്പിക്കാം. എന്നാൽഅതിനു �തളിവു�പാരാ�തയാണി

രിക്കുന്നുതു്. രവിവർമ്മാവി�നക്കൂടാ�ത, രാമവർമ്മാ

�വ�ന്നാരു മഹാരാജാവി�നയും �കാഴി�ക്കാ�ട്ട മാന

വിക്രമനാമ�ധയനായ ഒരുസാമൂതിരിപ്പാടി�നയും പറ്റി

ഈരണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു. രാമവർമ്മാവി�നപ്പ

റ്റിയുള്ള ഒരു �ശ്ലാകവും സാമൂതിരി�യപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു

�ശ്ലാകങ്ങളും അടിയിൽ പകർത്താം.

“ശ്രീരാമവർമ്മനൃപതൗ പരിപാതി മഹീതലം,

വിഷാദീ മദനാരാതിർഗ്രഹാസ്സൽപഥലംഘിനഃ.”

(പരിസംഖ്യ)

“സർ�വഷാമധിമസ്തകംക്ഷിതിഭൃതാം വിന്യസ്തപാദസ്ത�മാ-

നിഘ്നന്നാശ്രിത�കടഭാന്തകപദസ്സമ്യക്പ്രതാ�പാദയഃ

നാളീകസ്ഫുരണം ത�നാതി നിതരാം ജായാന്വി�താ

�യാന്വഹം;

�സായം സമ്പ്രതി മാനവിക്രമ! ഭവാൻ ഭാസ്വാനിവ

ഭ്രാജ�ത.” (�ശ്ലഷം)

“പാരാളും കല്പവൃക്ഷങ്ങളുമഹിതച�കാരീദൃശാം കണ്ണുനീരും

മാരാഭാ�വ രതി�പ്പൺ�കാടി തടവിന താപത്തിനും

ചാരുകീർ�ത്ത!

ആറായീ വീര! വിശ്രാണനനിപുണതയും

�കല്പുമക്കാന്തിവായ്പും

�വറാകാ�ത പിറ�ന്നാരളവു ഭുവി വി�ഭാ! വിക്രമക്ഷ്മാപ�ത!

നീ.” (�ശ്ലഷം)

ഈമാനവിക്രമൻഏതുകാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നും

രാമവർമ്മാവു് ആ�രന്നു�പാലും നിശ്ചയമില്ല. ലീലാതി

ലകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള

“അതിശയരമണീയം രാമ�തവീകണാ; നിൻ

വദനശശികളങ്കം കാന്തിനീരിൽക്കലങ്ങി”

എന്ന �ശ്ലാകം അലങ്കാരസം�ക്ഷപത്തിലും ഉദ്ധൃതമാ

യിട്ടുണ്ടു്.

“ഉചിതമറിക മുന്നം നല്ലതല്ലായ്കി�ലല്ലാ-

മറിയുമവർകൾ �ചാന്നാൽ�ക്കൾക്കിലും നന്നു പി�ന്ന”

എന്നും

“വ�ല്ലാരിലും മതിയിലുളള മുഴുത്തസങ്ഗം

നന്നല്ല�പാൽ നളിനസുന്ദരി നമ്മളാർക്കു്”

എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ�വശികതന്ത്രത്തിൽനിന്നു

പകർത്തിയിരിക്കുന്നു. രാമ�തവിക്കു പുറ�മ, ചിത്രനീവി,

കലാമണി, �കങ്കയമ്മ, രത്ന�വണി, ഉത്രാടമാതു്, നാര

ണീനന്ദന, മാരചിന്താമണി, ലാവണ്യ�കളി, രാമാമണി,

മാര�ലഖ, കലാവല്ലരി, പൂ�ങ്കതകി, എന്നിങ്ങ�ന �വ

�റയും പല നായികമാ�രപ്പറ്റിയുള്ള ചാടു�ശ്ലാകങ്ങളും

കാണ്മാനുണ്ടു്. ‘നിർമ്മാതുർന്നിരവദ്യശില്പരചനാ’ എന്ന

�ശ്ലാകം ഞാൻഅന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“നക്ഷത്രാണാം നികായം ഗഗനമരതക-

ത്തൂമലർപ്പാലികായാ-

�മാക്കക്കിഞ്ചിൽപ്പരത്തിപ്പരി�ചാടിത സമാ-

യാതി സന്ധ്യാ ദിനാ�ന്ത

�മക്കണ്ണാൾമൗലിമാലയ്ക്കിഹ മരതകമാ-

ലയ്ക്കു മാലയ്ക്കു പൂവും

�ക�ക്കാ�ണ്ടൻ�താഴ! ചന്തംതടവി വരുമിള-

�ന്താഴിതാ�നന്ന�പാ�ല” (ഉപമ)

എന്നും

“പ്രച്ഛന്നാത്മാ കിഴ�ക്ക മലയരികിലിരു-

ന്നന്തി�നരം വരും �പാ-

ന്നു�ച്ച�രങ്ങും നടക്കു നഭസി നിജകരാ-

�ഗ്രണ ജാഗ്രന്നിശായാം

ഇച്ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രി�ക! നിൻവദനരുചി തരം-

കിട്ടുകിൽക്കട്ടു�കാൾവാ-

ന�ത്ര തണ്ടുന്ന�താർത്താൽ; കുടിലത ചിലനാൾ

തത്ര കണ്ടീല�യാ നീ?”

എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങളും അശ്രുതപൂർവങ്ങളല്ല. തിരു

�വക(ഗ)പ്പുറ‘ത്തമ്പുരാ�ന’ (�ദവ�ന) സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടു്.

ആ�കക്കൂടി സൂ�ക്ഷ്മക്ഷികയാ പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾ

ഗ്രന്ഥകാര�� കാലം അവി�ജ്ഞയമായിത്ത�ന്നഅവ

�ശഷിക്കുന്നുഎന്നുസമ്മതിക്കാ�ത തരമില്ല. എന്നാൽ

ഉദാഹൃതങ്ങളായ മണിപ്രവാള�ശ്ലാകങ്ങളു�ട പഴക്ക

ത്തിൽനിന്നു് അലങ്കാരസം�ക്ഷപത്തി�� നിർമ്മിതി

ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിനു പിന്നീട�ല്ലന്നുസ്ഥാ

പിക്കുവാൻസാധിക്കുന്നതാണു്.

രചനയു�ട മാതൃക

അനുപ്രാസ�ത്തപരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണു് താ

�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“അ�നകവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കുസകൃൽസാമ്യമ�നകധാ

��കാനുപ്രാസ�മന്നാഹുർവൃത്ത്യനുപ്രാസമന്യഥാ;

ഏകവ്യഞ്ജനസാദൃശ്യം �നകസാദൃശ്യ�മകധാ

അ�നകത്ര്യാദിസാദൃശ്യമിങ്ങി�ന മൂന്നു ജാതി സഃ.”

തത്ര ��കാനുപ്രാ�സാ യഥാ —

“ഏണാങ്കചൂഡരമണീം, രമണീയപീന-

�ശ്രാണീനിരസ്തപുളിനാം, നളിനായതാക്ഷീം,

വീണാധരാ, മധികബന്ധുരബന്ധുജീവ-

�ശാണാധരാ, മചലരാജസുതാമുപാ�സ.”

അത്ര രമണീരമണീയ ഇതി �രഫ മകാരണകാരാത്മ

കസ്യ വ്യഞ്ജനസമുദായസ്യ സകൃൽസാദൃശ്യം; ഏവ�മ

വാസ്യപുളിനാം നളിനായതാക്ഷീമിത്യത്ര. വീണാധരാം

�ശാണാധരാമിത്യത്ര ച വിദ്യമാനത്വാദ�നകധാത്വം വ്യ

ഞ്ജനഗ്രഹണംസ്വരസാമ്യ സ്യാനിയതത്വ�ബാധനാർ

ത്ഥം. യഥാ —

“ആ�ലാലബാലമുകു�ള ബകു�ള വിഹാരം

�കാലുന്ന �കാലമുരി�ക [3] വരി�കന്നുപാ�ന്ത;

ലീലാവനത്തിലിവി�ടക്കമനീയശീലാ

നീലാക്ഷിനീവിമലർമാ�തഴുനള്ളിനാ�ളാ?”

അത്രപൂർവാർ�ദ്ധ ��കാനുപ്രാസഃ. ‘�കാലുന്ന �കാല

മുരി�ക’ ഇത്യത്ര ലകാരഗതസ്യ സ്വരസ്യ മാത്രാ�ഭദശ്ച.

അനുപ്രാസപ്രസ്താ�വ �കവലസ്വരസാമ്യമകിഞ്ചിൽക

ര�മവ. യഥാ —

“ഇത ദലയതി ചിത്തകാമ്പു യൂനാം

മദനനയം വിദയം വി�യാഗഭാജാം,

മൃദുപവനവിധൂതചൂതവല്ലീ-

കിസലയകത്രിക�കാണ്ടു ചിത്രനീവീ.”

“അത്രപ്രഥമപാ�ദ തകാരാദൗ ദ്വിതീയപാ�ദ മകരാദൗ

ച വർണ്ണചതുഷ്ട�യ യദ്യപി �കവലമകാരാത്മകസ്യ സ്വര

സ്യ സാമ്യം വിദ്യ�ത, തഥാപി ന തദനുപ്രാസപ്ര�യാജകം.

വിധൂതചൂവല്ലീത്യത്ര വ്യഞ്ജനസ്യാപി സാ�മ്യ സ്ഫു�ടാഽനുപ്രാ

സഃ. കത്രിക�കാണ്ടു ചിത്രനീവീത്യത്രസ്വരസാമ്യം വിനാ

പിസ്ഫുട ഏവ.”

ഉദ്ധൃതമായ ഭാഗത്തിൽനിന്നു് ആചാര്യ�� വിവരണ

രീതി എത്ര വിശദവും വിശ്വ�താമുഖവു�മന്നു മനസ്സിലാ

ക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ. നാലഞ്ചു നല്ല മണിപ്രവാള�ശ്ലാക

ങ്ങൾകൂടി എടുത്തുകാണിക്കാ�ത മു�ന്നാട്ടു �പാകുവാൻ

മനസ്സു വരുന്നില്ല.

“മൺ�മലു�ന്മഷി�വണ്മാലതിമലരിൽ നില-

ച്ചമ്പിലച്ചമ്പ�കൗഘം

ത�ന്മൽ �മ�ന്മലുരുമ്മി, പ്പരമുലകിൽ വിത-

ച്ചാമ്പൽതൻ പൂമ്പരാഗാൻ,

ക�മ്ര ന�മ്ര നവാ�മ്ര തടവി വടിവി�നാ-

ടാഗതാനന്തി�നരം

മമ്മാ! രമ്യാങ്ഗി! സമ്മാനയ മലയസമീ-

രാങ്കുരാൻ �കങ്കയ�മ്മ” (അനുപ്രാസം)

“കരകലിതകുരങ്ഗം, കണ്ണിലത്യന്തപിങ്ഗം,

ചികുരഭരിതഗങ്ഗം, ചീർത്തകാരുണ്യരങ്ഗം.

പരികലിതഭുജങ്ഗം, പർവതാപത്യസങ്ഗം,

മരുവുകഹൃദി തുങ്ഗം, മാമ�ക�ശവമങ്ഗം”

(അനുപ്രാസം)

“സിന്ദൂരം നീരസം; �ചന്തളിർ നിറമഴിയും;

കിംശുകം ഗന്ധഹീനം;

ബംബം കയ്ക്കും; ക�ഠാരം പവഴമണി; ജപാ-

പുഷ്പ�മാ വാടുമ�ല്ലാ;

സന്ധ്യാ�മഘം �പാടിച്ചിട്ടമൃതിലതു കുഴ-

ച്ചിട്ടുരുട്ടി ക്രമത്താൽ

നീട്ടിക്കല്പിച്ചി�ത�ന്ന കരുതുവിതധരം

നാരണീനന്ദനായാഃ” (സ്വരൂ�പാൽ�പ്രക്ഷ)

“നിർമ്മായപ്രണയം നിറഞ്ഞുവഴിയും�പാ�ലക�പാ�ല

�തളിഞ്ഞുന്മീലൽപുളകാങ്കുരാണി, �ചാരിയും ധമ്മില്ലമാ

ലാനി, �ത,

“മമ്മാ! മന്മഥതാണ്ഡവാനി മക�ള! ഞാൻ കണ്ടുതാവൂമന-

സ്സ�മ്മാ�ഹന മയങ്ങിമാകുമവ�ലാകാന്താനി,

കാന്താമണീ!”

(ഇവി�ട ധർ�മ്മാൽ�പ്രക്ഷയില്ല)

“എങ്ങും നിർമ്മായ �ച�മ്മചിലപുളക, മയ-

ച്ചഞ്ചിതം പൂന്തുകിൽച്ചാർ-

ത്തങ്�ഗരങ്ഗാനി �മളിച്ചയി! തവ ശിഥിലീ-

കൃത്യ നീവീനിബന്ധം,

�പാങ്ങും �പാർ�കാങ്കത�ന്മലിഴുകിന കളഭ-

ച്ചാർത്തഴിക്കിന്ന �തക്കൻ-

ഗങ്ഗാപൂരം പിറ�ന്നാരളവു ബത! പിറ-

ന്നീല പൂ�ങ്കതകീ ഞാൻ.” (സമാ�സാക്തി)

�ചറുതാ�ണങ്കിലും അത്യന്തംആകർഷകമായ ഒരു

അലങ്കാര നിബന്ധമാണു് പ്രസ്തുത കൃതി എന്നുസമഷ്ടി

യായി പറയാം. അതു ഭാഷയ്ക്കുസമ്മാനിച്ച പണ്ഡിതപ്ര

�വക�നയും നാം ഹൃദയപൂർവ്വമായി അനു�മാദി�ക്കണ്ട

താകുന്നു.

3. മുരികു്=�ദവത.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ക്

�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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