
തതാളപ്രമതാണങ്ങള  

     സമഗ്രമമായ  വവീക്ഷണണം  വവച്ചുപുലര്ത്തുന്ന  ഒന്നമാകണണം  തമാളണം,  കവവിതയവിവല  തമാളഘടനവയ

കകനവീകരവിച്ചുള്ള  പഠനവണം  തമാളണം  വവിശകലനണം  വചെയമാനുള്ള  പരവിശ്രമവമമാണവിതത.  സമാഹവിതത്യ  മവീമമാണംസ

സമാഹവിതത്യ  വവിമര്ശനണം  ഐചവിക  വവിഷയമമായറവിയുന്നവരുവട  ഇടയവില്  സമാഹവികതത്യതര  വവിഷയമല

തമാളപ്രമമാണങ്ങള. നമുകത ചുറവിലുമുള്ള എലമാതവിനുണം ഒരു തമാളമുണത. ചെവില തമാളങ്ങള  ഓകരമാരുതരുകടയുണം

അതമാതത  കമാരത്യങ്ങളുമമായുള്ള  ആത്മബന്ധതവികന്റേയുണം  ആസസമാദനതവിവന്റേയുണം  അടവിസമാനതവിലമാവണനത

സമര്തവികക്കേണവിവരുണം.  തമാളപ്രമമാണങ്ങളവില്  തമാളഘടന  എങ്ങവന  മലയമാള  കവവിതകളവില്

സന്നവികവശവിപവിചവിരവികന  എന്നതമാണത  വവിശദവീകരവികന്നതത.

     തമാളണം,  തമാളണം  എന്നമാല്  എനത?   പ്രകയമാഗതവിലുള്ള  തമാളണം  ഓകരമാരുതരവിലുണം

വത്യതത്യസമാഭവിപ്രമായമമായവിരവികണം.  പലകപമാഴണം നമാണം പറയമാറുണത,  'തമാളണം വതറവിയ ജവീവവിതണം'  എനത.  ഇവവിവട

എനമായവിരവികണം   തമാളണം?  തമാളണം  എന്നമാല്  ക്രമണം.  ക്രമണം  വതറവിയ  തമാളണം  ആസസമാദത്യകരമമാകയക്കേവില.

അതകപമാവല തവന്ന തമാളണം വതറവിയ ജവീവവിതവണം.  ഊഷരതയുവട തമാളണം ഉര്വരതയുവട തമാളണം.  ചെലനമമാണത

തമാളതവിവന്റേ  അടവിസമാനണം.  മരണതവിവന്റേ  തമാളണം  എനമാണത?,  മരണതവിവനവവിവടയമാണത  തമാളണം?

ജവീവവിചവിരവികകമമാള  ചെലനവമമായവി  ബന്ധവപട്ടതകല  തമാളണം?  അങ്ങവന  തമാളതവിനുത  വവിവക്ഷകകളവറ.

വപമാതകവ സണംഗവീതതവിവന്റേ സമയക്രമവതയമാണത  തമാളണം എന പറയുന്നതത.

മലയമാളവികളക്കേത  തമാളണം  മറത  സണംസമാനകതക്കേമാള  കൂടുതലമാണത.  കർണമാടക  സണംഗവീതതവിവല

വമാകഗ്ഗേയകമാരനമാരമായ,  കർണമാടക സണംഗവീതതവിവല തവിമൂർതവികൾ എന്നത അറവിയവപടുന്ന തത്യമാഗരമാജന,

മുത്തുസസമാമവി  ദവീക്ഷവിതര്,  ശത്യമാമ  ശമാസവികള  ദക്ഷവികണനത്യയവില്  തമാളവത  കകകമാരത്യണം  വചെയ്തകപമാള

സഹത്യനവിപ്പുറകതയത,  നമ്മുവട  കകരളതവികലയത  അതത  വത്യമാപവിക്കേമാതവിരുന്നതത  ഒരുപകക്ഷ  തമാളവത

അതവികലവറ അഭവിരമവികന്ന മനസത മലയമാളവികളകള്ളതവിനമാലമാവണണം. നമാകടമാടവിയുണം  മമാര്ഗ്ഗേവിയുണം

കദശവിയുമമായ  തമാളപദ്ധതവികള  നമ്മള  മലയമാളവികളകണമായവിരുന.  സണംസ്കൃത  ഛന്ദസവില്  നവിനത

മമാറവിവയടുതമാല്  മറത  ഛന്ദസവില്  തമാളവത  പരവിചെരവികന്നതവിനുത  കവണവി  മലയമാളവി  ആവവിഷ്കരവികന്ന

തന്ത്രങ്ങള അകതപടവി കവവിതകളവിലുണം അവതരവിപവിചവിരവികന എനത കമാണമാന സമാധവികണം. ഇതത ഏ.ആര്.

നുത  കപമാലുണം  മനസവിലമായവിട്ടവില  എന്നതമാണത  സതത്യണം.  വൃതമഞ്ജരവിയവിലൂവട  കകരളതവിവല  മലയമാള

കവവിതകളവിവല തമാളങ്ങവളയമാണത അകദ്ദേഹണം വവിശകലനണം വചെയ്തതത.   വൃതമഞ്ജരവിയവില് വചെയ്തവ പലതണം

ഓര്മ്മയവിലമാവതയമാണത  ഗുരുലഘുക്കേള നവിര്ണയവിച്ചുത മമാതകള വവിഭജവിചത ഗണങ്ങള തവിരവിചത പുതവിയ ഓകരമാ



കപരത  നലവി  പട്ടവികതയമാറമാക്കേവി  മലയമാളതവിലുണമായ  കവവിതകളുവട  തമാളഘടന  വവിശകലനണം  വചെയമാന

അകദ്ദേഹണം  ശ്രമവിചതത.  ഒരു  ഗുരു  അക്ഷരണം  ഉപകയമാഗവികന്ന  സമയണംവകമാണത  രണത  ലഘു  അക്ഷരണം

ഉപകയമാഗവിചമാല്,  തമാളഘടനയവില്  മമാറണം  വരുതമാവത  ഒകര  തമാള  വൃതതവിനകത്തുനവിനതവകമാണത

നവിര്മ്മവിക്കേമാവന്ന പദസണംഘമാതങ്ങളുവട  സമാധത്യത അനനമമാണത.  എണമറ വൃതങ്ങള അതവില് പവിറന.

തവിരക്കേവിട്ടത  കപരവിട്ടത  കപരവിട്ടത  376  വൃതങ്ങള  ഏ.ആര്.  തവിട്ടവപടുതവി.  കപരവിട്ടത  കഴവിഞ്ഞകപമാകഴമാ?,

മലയമാളതവിലുപകയമാഗവിക്കേവപട്ട പല ഛന്ദസണം അതവിനുത പുറതമാണത എന്നതമാണത വസ്തുത. അകദ്ദേഹതവിവന്റേ

ശ്രദ്ധയവില് വപടമാതതവിനുത അകദ്ദേഹണം കപരവിടമാന മറനകപമായവി എനത ചുരുക്കേണം.  തവിരക്കേവിട്ടത  കപരവിടമാനുള്ള

ബദ്ധപമാടവിനവിടയവില്  ഓര്മ്മയവിലമാവത  ഒകര  കപരത  വവീണണം  വവീണണം  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളവില്  പല

വൃതങ്ങളക്കേവിട.  അവയവിവലമാനണം ഉളവപടമാത ഒരുപമാടത ഛന്ദസകളവികപമാഴമുണത.  മമാലവിനവി എന്ന വൃതണം

മൂനത  തവണ വൃതമഞ്ജരവിയവില് കമാണമാന സമാധവികണം.  മവറമാരു പരവിസരതവില് ഇകത ഛന്ദസത  വവീണണം

കണമുട്ടവിയകപമാള  മുമത  കപരവിട്ടതമാവണകന്നമാര്മ്മയവിലമാവത  ആവര്തവിചത  മവറമാരു  കപരവിട.  ധ്രുതകമാകളവി

എന്ന കപരവിലുണം ഉപസര്പണവി എന്നകപരവിലുണം രണത വൃതങ്ങള വൃതമഞ്ജരവിയവില് കമാണമാണം.  രണണം ഒകര

വൃതമമാണത.  കപരവിടല് ക്രവിയ വവിരസമമായതത ഈ പശമാതലതവിലമാണത. 1417  വൃതങ്ങളക്കേമാണത വൃത

രതമാകരതവില് കപരവിട്ടവിരവികന്നതത. ഏ.ആര്. കപരവിടമാന മറനകപമായ ചെവില ഛന്ദസകള കവണതവി വൃത

ശവില്പതവില് തമാളങ്ങള കുകറക്കൂടവി സുക്ഷമമമായവി പഠവിക്കേമാനറവിയുന്ന കുലതവില് ജനവിച കുട്ടവികൃഷ്ണന മമാരമാര്

കവകറയുണം കപരുകളവിട. പകക്ഷ, ആധുനവിക മലയമാളകവവികള കവവിതയ്ക്കുകവണവി ഉപകയമാഗവികന്ന തമാളങ്ങള

ഇതവിവനമാവക്കേ പുറതമാണത.  പണത കമാലതത കവവികള ഉപകയമാഗവിച തമാളങ്ങള പലതണം ഈ പട്ടവികയവില്

വരമാവത  കപമായതണം  കമാണമാണം.  അടവിസമാന  പ്രശണം  എനമാവണനള്ള  ഒരു  അകനസഷണമമാണത  ഇവവിവട

ലക്ഷത്യണംവവകന്നതത.    ഛന്ദസവിവന്റേ  നവിയമകമമായ  അടവിസമാനണം  തമാളമമാവണന്ന  തവിരവിചറവിവത

നവിര്ഭമാഗത്യവശമാല് നഷ്ടവപട്ടവിടതമാണത  ഈ അകനസഷണതവിലൂവട വവിശകലനണം വചെയമാന ശ്രമവികന്നതത. 

തതാളസനന്നിവവേശശം 

ആരുണം ഗുരു ലഘു ഓര്മ്മവിച്ചുവവചത ആദത്യവത അക്ഷരണം ഗുരു പവിവന്ന രണത ലഘു പവിവന്ന മൂനത ഗുരു

രണത  ലഘു  എന്നത  കവവിത  എഴതവിയവിട്ടവില.  കവവിത  എഴതന്നതത  ഛകന്ദമാബന്ധമമായവിടള്ളതമാവണങവില്

മനസവില് രൂപവപടുന്ന ഒരു തമാളവത ആധമാരമമാക്കേവിയമാണത.  ഈ തമാളണം പണതകമാലതത മമാതമുള്ള ഒരു

പ്രതവിഭമാസമമാവണന്നത  നമുക്കേത  പറയമാനമാകവില.  പുതവിയകമാലഘട്ടതവിവല  കവവികളവില്  അനവധവികപര്

പലകപമാഴണം  കവവിതയവില്  തമാളണം  ഉപകയമാഗവികനണത.  മഹതമായ  കവവിത  തമാളമുള്ളതമാകണമാ?  അതത



രണമാമവത  കമാരത്യണം.  കവവിത  തമാളമവിലമാവതയുവമഴതമാണം.  തമാളണം  ചെവിലകപമാവഴങ്ങവിലുണം  ചെവിലര്വക്കേമാവക്കേ

വസസൌകരത്യമമായവി  കതമാന്നമാണം.  എനവിനുത  കവണവിയമാണത  തമാളണം  ഉപകയമാഗവികന്നതത  എന്നതവിവനപറവി  ഒരു

പഠനണം ചുള്ളവിക്കേമാടവിവന്റേ കവവിതകവളകറവിചത സചവിതമാനന്ദന നടതവിയവിരുന. ചുള്ളവിക്കേമാടത ഓകരമാ കവവിതയത

ഓകരമാ കൃതത്യമമായ തമാളങ്ങള ഉപകയമാഗവിച്ചു. എനമാണത ഈ തമാളണം ഉപകയമാഗവിച്ചുവകമാണത കവവി ഉണമാക്കേവിയ

കനട്ടണം  എന്നത  സചവിതമാനന്ദന  വവിശദവീകരവികന്നതത,  ചെവിലകപമാള  സമമാനമമാവയമാരു  ഭമാവമാനരവീക്ഷണം

മലയമാളവിക്കേത പരവിചെയമുള്ളതമാവണങവില് ആ അനരവീക്ഷതവികലയത വപവട്ടനത നമ്മവള വകമാണകപമാകുവമാന

ഒരു  പ്രകതത്യക  തമാളഘടന  ഉപകയമാഗവികന്നതത  സഹമായകരമമായവിരവിക്കേമാണം  എന്നതവിനമാലമാവണണം.

"പുലരുവേതാവനേഴര  രതാവവേയുള" എവന്നമാരു  കവവിത  തടങ്ങുകമമാള  അതവില്  ഉള്ളടങ്ങവിയ

തമാളഘടനവകമാണതവന്ന  ഒരു  പഴയ  നമാകടമാടവികഥയമാണത  പറയമാന  തടങ്ങുന്നതത  എന്ന  ഒരു  പരവിസരണം

സൃഷ്ടവിവചടുകന. ഭമാവപരമമായ ആശയപരമമായ ഒരു പരവിസരതവിവന്റേ നവിര്മ്മവിതവി കവവി പൂര്തവിയമാകന

എനത സമാരണം. അകപമാള തമാളണംവകമാണത അങ്ങവിവന ഒരു പ്രകയമാജനണം അവവിവട കമാണന. കൃഷ്ണകഥകളുമമായവി

ബന്ധവപട്ട,  വള്ളകതമാളവിവന്റേ  കവവിതയമാവക  പരവികശമാധവിചമാല്  അവവിവടവയമാവക്കേ  മഞ്ജരവിയുവട  ഘടന

കമാണമാണം.  ഒരു ചെവിതണം എന്ന വള്ളകതമാളവിവന്റേ കവവിത മഞ്ജരവി വൃതതവിലമാണത.  അമമാടവിയവില് വചെല്ലുന്ന

അക്രൂരരുകടതത മഞ്ജരവി വൃതതവിലമാണത.  അതത കൂടമാവത രമാധമാകൃഷ്ണരുവട,  കൃഷ്ണവന കകനകഥമാപമാതമമായവി

പ്രതവിപമാദവികന്ന  കവവിതകള  രചെവിചകപമാവഴമാവക്കേ  മഞ്ജരവി  വൃതതവില്  അവലണംബവികവമാനുള്ള

പശമാതലണം,  മഞ്ജരവിയവില്  രചെവിക്കേവപട്ട  പ്രസവിദ്ധമമായ,  മലയമാളവിക്കേത  മുഴവന  സുപരവിചെവിതമമായ

വചെറുകശ്ശേരവിയുവട കൃഷ്ണഗമാഥവയന്ന കമാവത്യണം തവന്നയമാണത.  ആ ഒരു ഭമാവപരവിസരതവികലയത വമായനക്കേമാരവന

വകമാണകപമാകുവമാന ഈ തമാളമുപകയമാഗവികന. 

മവറമാരു  തരതവിലമാവമാണം  ചെവിലകപമാള,  കമാളവിയവന  മര്ദ്ദേവികന്ന  വള്ളകതമാളവിവന്റേ  കവവിതയമായ

കര്മ്മഭൂമവിയുവട  പവിഞ്ചുകമാല്.  അതത  നമാരമായണവീയതവില്  കൃഷ്ണവന  വവിവരവിച  വരവികള  കപമാവലയല.

അവകനമാക്കേമാണം,

"ഭുവേനേത്രയ ഭതാരഭൃവതതാ ഭവേവതതാ 

ഗുരുഭതാര വേന്നികമന്നി വേന്നിജശംഭന്നിജലതാ 

പരന്നിമജ്ജയതന്നി സ്മ ധനുശ്ശതകശം 

തടന്നിനേനീ ഝടന്നിതന്നി സ്ഫുടവഘതാഷവേതനീ " 

തവികലമാകങ്ങളുകടയുണം ഭമാരണം വഹവികന്ന ഭഗവമാവന്റേ കനത ഭമാരണംവകമാണത ക്ഷുഭവിതമമായവി വപമാങ്ങവിയ

ജലകതമാടുകൂടവിയതണം സ്പഷ്ടമമായവി കകളകന്ന ശബ്ദകതമാടുകൂടവിയതമമായ കമാളവിന്ദവി നദവി വപവട്ടനതവന്ന നൂറു

വവില്പമാടുദൂരണം  ഇരുകരകളവികലയ്ക്കുണം  കവവിവഞ്ഞമാഴകവി  എനത  വരവികളുവട  ആഖത്യമാനണം.  പകക്ഷ  ഇകത



രവീതവിയവിലല   ഇവവിവട കൃഷ്ണവന  അവതരവിപവികന്നതത.  ഈ  ഓമനതമുള്ള  വകമാച്ചുകുഞ്ഞവിവന  ആരമാണത

നദവിയവികലയത  എറവിഞ്ഞതത  എന്നതവിനത  കശഷണം  അമ്മയ്ക്കുതലത്യമമായ  വമാത്സലത്യകതമാവട  നദവി  ആ

പവിഞ്ചുകുഞ്ഞവിവന ഏവറടുത്തു എന പറയുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളവില്,

"പല്ലവേശം വപതാലുള്ള രണന്നിളശം കകകള് വേ-

ന്നുല്ലസല്ലനീലമതായ്ത്തല്ലുകയതാല

വവേണ്മുലപതാല നുര ചന്നിനന്നിചന്നിതറന്നിനേ-

ല്ലമ്മയതാമനദന്നികതാര്ദ്ര വനേഞന്നില"

വകമാച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള അവരുവട കുഞ്ഞവികക്കേകള വകമാണത അമ്മയുവട വനഞവില് തലവിക്കേളവികന്നതണം

ആര്ദ്രമമായ അമ്മ വമാത്സലത്യപൂര്വണം മുലപമാല് ചുരതവിവക്കേമാടുകന്നതണം നമാണം കമാണന്നതമാണത. ഉണവിക്കേണന

നദവിയുവട മമാറവികലയത ചെമാടവിയകപമാള നദവി സകനമാഷകതമാവട ആ മകവന സസവീകരവിച്ചു.

 ഇവവിവട  തമാരമാട്ടവിവന്റേ  ഈണണം  കൃതത്യമമായവി  ആ  ഒരു  വമാത്സലത്യതവിവന്റേ  ഭമാവവത  നവിര്മ്മവിക്കേമാന  ,

അനുഭവവിപവികവമാന  സഹമായകരമമായതവകമാണമാവമാണം  കവവി  അതരവമമാരു  തമാളഘടനവയ  കവവിതയത

സസവീകരവിചതത.  ഈ  രവീതവിയവില്  പലകപമാഴണം  തമാളഘടന  ആ  ഭമാവമാത്മകതവയ  വവികസവിപവിവചടുക്കേമാന,

അനുകൂല  പശമാതലവമമാരുകവമാന  സഹമായവികനണമാവമാണം.  പുതവിയകമാലഘട്ടതവിവല  കവവിതകള

പലതണം  തമാളഘടനയുവട  സവവികശഷതവകമാണത  മമാതണം  നവിലനവില്കന്നതത,  അതവിവന്റേ

ഉള്ളടക്കേകതമാവടമാപണംതവന്ന  പ്രധമാനവപട്ടതമായവി  അതവിവല  തമാളഘടനയുണം  വര്തവികന്നതമായുണം  നമുക്കേത

കമാണമാന സമാധവികണം.  ഉദമാഹരണതവിനുത,  കവവി  മകനമാജത  കുറൂരവിവന്റേ തൃതമാല കകശവന എന്ന കവവിത.

തൃതമാല  കകശവന  എന്ന  തമായമക  കലമാകമാരവനകറവിച്ചുള്ള  ഓര്മ്മയമാണത  കവവിത.  ആ  കവവിതയുവട

രചെനയുവട  രവീതവിപരവികശമാധവിചമാല്  ഒരു  തമായമകയുവട  തമാളഘടനവയ  കവവിതയവികലയത

പകര്തവിയവിരവികന്നതമായവി  നമുക്കേത  തവിരവിചറവിയമാന  കഴവിയുണം.  അതത  തവിരവിചറവിയുകമമാകഴ  ആ  കവവിതയത

പൂര്ണമമാവയമാരു ആസസമാദത്യതയുണം ലഭവിക്കൂ എന്നതമാണത മവറമാരു പ്രശണം.  പതവികമാലണം വകമാടന്നതവിനുത  മുമത,

തമായമക  ആരണംഭവികന്നതത  തൃപുടതവിലുള്ള  ഒരു  വലണംതല  പ്രകയമാഗതവിലൂവടയമാണത.  വകമാട്ടവിവവകക

എവന്നമാരു  പ്രകയമാഗണം  ഉണത.  അവവിവട  തൃപുടയവിലമാണത  വരവികള.  തടര്നത  തമായമക  ആരണംഭവികന.

പതവികമാലതവിലമാണത വരവികള. അതവിനുതകശഷണം ചെമക്കൂറവികലയത കടകണം തമായമക. 

"ധധതാനേതന്നിലതാണവേന, കകയന്നിലുശം ചുണന്നിലുശം

ജതാനേസതാഫലധശം നേന്നിറയുന പുഞന്നിരന്നി.

ഉള്ളന്നില തമസന്നിന മഹതാകതാലതതാണ്ഡവേശം

കകയന്നില നേന്നിലതാവേന്നിവന്റെ സവതറ്റ സതാധകശം. “

തകതകവിട  തകതകവിട  തകതകവിട  തകതകവിട  ...  ഇതമാണത  ചെമക്കൂറവിവന്റേ  തമാളണം.  അവവിവട  വരവികള



ഉപകയമാഗവികന്നതത  എങ്ങവനയമാണത?,  "ധത്യമാനതവിലമാണവന  തകതകവിട  തകതകവിട..."  -  ആ  തമാളണം

ഉപകയമാഗവിചവിരവികന.  തടര്നത  എടകമാലതവികലയ്ക്കുണം  ഇരുകടയവികലയ്ക്കുണം  കടകകമമാള  വചെമടയവികലയ്ക്കുത

മമാറണണം. 

"വേഴന്നി മതാറുന്നു, നേന്നില മതാറുന്നു

വേഴന്നിയറന്നിയതാതന്നിടനേന്നിലവയത്തുന്നു

വപരന്നിയ മലമതാമന്നിഴയുവനതാരുവേഴന്നി

വചറുശലഭങ്ങള് പറക്കുവനതാരുവേഴന്നി

ഇടയന്നിവലതാരുകന്നിയ നൂല പതാലതന്നില

കപടചന്നിരന്നിയതായയ് നേന്നിറയുവനതാരുവേന."

 ഇടനവിലയവികലയ്വക്കേത്തുകമമാള  വചെമടതമാളതവില്  വരവികള.  വരവികളുവട  ആശയ

പ്രപഞതവികനമാവടമാപണംതവന്ന സമമാനമമായവി സമമാനരമമായവി ഈ തമാളണംവകമാണത നവിര്മ്മവിവചടുകന്ന മവറമാരു

ശവില്പമമാതൃകയുവട പൂര്തവീകരണണം കവവി  സമാധവിവചടുകന ഈ കവവിതയവിലൂവട എന്നര്തണം.  മര്മ്മതമാളണം

എവന്നമാരു  തമാളമുണത,  ഈ  തമാളതവിനുത  ഒരു  സവവികശഷതയുണത,  നമത്യമാര്  തള്ളലവില്  പലഭമാഗതത

മര്മ്മതമാളണം  എന്ന  നമാകടമാടവി  തമാളണം  ഉപകയമാഗവിചവിടണത.  അര്ജ്ജുന  നൃതതവില്  പടയണവിയവില്  ഒവക്കേ

ഉപകയമാഗവിച  തമാളമമാണത  മര്മ്മതമാളണം.  ഈ  തമാളതവില്  ധമാരമാളണം  വരവികള  മലയമാളണം  കവവിതകളവില്

ആദത്യമമായവി  നമ്മള  കമാണന്നതത  കുഞന  നമത്യമാരുവട  രചെനയവിലൂവടയമാണത.  കവിരമാതണം  തള്ളല്,

വസസൌഗന്ധവികണം തള്ളല് , സത്യമനകണം തള്ളല് ഒവക്കേ മര്മ്മതമാളണം എന്ന കമല്കറവികപമാടുകൂടവി കുകറ വരവികള

അകദ്ദേഹണം എഴതവിയവിടണത. ഈ വരവിവക്കേമാരു വൃതണം ഉണമാകവമാന, വൃതതവിവനമാരു കപരവിടമാന, അതവിവന്റേ

ലക്ഷണണം പറയമാന ഏ.ആര്.  ഒന്നരതമാളുകളമാണത വൃതമഞ്ജരവിയവില് ഉപകയമാഗവിചവിരവികന്നതത.  ആദത്യവത

അക്ഷരണം ലഘുവമാകമാണം ഗുരുവമാകമാണം,  ഇങ്ങവന വരമാണം ഇങ്ങവനവരമാണം,  ഏ.ആറവിനുത അതത മനസവിലമായവിട്ടവിലമാ

എനത  ചുരുക്കേണം.  അതവകമാണമാണത  ഒന്നരതമാളവില്  വവിശദവീകരവിചത  വവിവരവിചത  എഴതവിവവചതത.  അതവിനുത

കപരവിട്ടവിരവികന്നതത  അജഗരഗമനണം  എന്നമാണത.  അജഗരണം  എന്നമാല്  പമാമത.  അജഗരതവിവന്റേ  ഗമനണം,

പമാമവിഴയുന്നതകപമാവല  ഇഴയുന്ന  വൃതണം  എന്നകദ്ദേഹതവിനുത  തവിരവിചറവിയമാനമായവി.  മമാരമാര്കണം  ഇതവിവന്റേ

തമാളഘടനയല മനസവിലമായതത.  അകദ്ദേഹണം  അനമാഗത തരണംഗവിണവിയുവട ഒരു ആവവിഷ്കമാര പദ്ധതവിയമായമാണത

മര്മ്മതമാളവത  അവലങവില്  ഈ  അജഗരഗമനവത  വവിശകലനണം  വചെയ്തതത.  കൃതത്യമമായവി  ഈ

മര്മ്മതമാളതവിവന്റേ  തമാളഘടന  തവിരവിചറവിയമാനമാവമാതതവകമാണത  വൃതശവില്പതവില്  ലക്ഷണണം  പറഞ്ഞതത

മവറമാരു വവികലമമായ രവീതവിയവിലമായവികപമായവി.  കടമനവിട്ട വമാസുകദവന പവിള്ളയമാണത ഒരു പ്രബന്ഥതവിലൂവട

ഈ  മര്മ്മതമാളതവിവന്റേ  ഒരു  ഘടനവയകറവിചത  മലയമാള  വവിദത്യമാര്തവികളക്കേത  കബമാധത്യമമായരവീതവിയവില്



പഠവിപവികന്നതത.  അതവിനുത  കശഷകമമാ,  മുകമമാ  അയപ  പണവിക്കേരുവട,  കടമനവിട്ടയുവട,  എന.എന.

കക്കേമാടവിവന്റേ ഉളവപവട നവിരവധവി കവവികളുവട രചെനകള മര്മ്മതമാളതവില് വന. 

തതാളപരന്നിചരണശം 

ഒനത, ഒനത രണത, ഒനത രണത മൂനത, ഒനത രണത മൂനത നമാലത. 

മ, അമ്മ, അമ്മമ്മ, അമ്മമായമ്മ. 

തമാളണം പവിടവികകമമാള, 

തധവിണം....തതധവിണം....തതതധവിണം, 

ധവീണം..... തധവീണം..... തതധവീണം.... തതതധവീണം 

"പതാതതാളപടവുകള് കയറന്നി പറയപടതുള്ളന്നിവേരുന്നു

പറയറയുശം തതാളശം തുള്ളന്നി പറയപടപതാടന്നിവേരുന്നു"

തധവിണം....തതധവിണം....തതതധവിണം, 

ധവീണം..... തധവീണം..... തതധവീണം.... തതതധവീണം 

പടവകള കയറവി എന്ന പദപ്രകയമാഗവണം ഈ തമാളഘടയുമമായുള്ള സമാജമാതത്യണം ചെവിനവിച്ചുകനമാക്കൂ. 

'ഒനത, ഒനത രണത, ഒനത രണത മൂനത, ഒനത രണത മൂനത നമാലത' 

ഈ  ആകരമാഹണ  പദ്ധതവിയുണം  പമാതമാളപടവകള  കയറവി  എന്ന  പ്രകയമാഗവണം  പരസ്പരണം

ബന്ധവപട്ടതമാണത.  അകബമാധപൂര്വമമായവി  ഒരു  കവവിതയുവട  തമാളണം  വന്നതല.  ഈ  തമാളതവിനുത  ഈ

സന്ദര്ഭതവില് പ്രകതത്യക സമാണംഗതത്യണം ഉണത എന്നര്തണം. അതത തവിരവിചറവിയവപടമാവത കപമാകുകമമാള കവവിത

അനമാഗത തരണംഗവിണവിയമായവിട്ടത മമാറവികപമാകുണം. ഇതത കവണവമങവില് മവറമാരു രവീതവിയവില് വചെമാലമാവന്നകതയുള.



സമതവില് അക്ഷരണം വയമാവത രണതമമാതണം തള്ളവി തകതള്ളവിയവിട്ടത,  ധവി മുതല് അക്ഷരണം വച്ചുവകമാണത തക

എന്നത മനസവില് പറഞ്ഞത "തക.. പതാതതാളപടവുകള് കയറന്നി..തക...പറയപടതുള്ളന്നിവേരുന്നു" എനണം പമാടമാണം. ഈ

കവവിത  വചെമാല്ലുന്ന  മത്സരകവദവിയവില്കപമാലുണം  ഇങ്ങവനയമാണത  ഈ  കവവിത  വചെമാലവികക്കേളകന്നതത.  കവവി

ഉകദ്ദേശവിച  ഈ  മര്മ്മതമാളണം  എന്ന  തമാളഘടന  തവിരവിചറവിയമാന  പറമാതതവകമാണത  സണംഭവവികന്ന

കവകലത്യമമാവണന്നതത  വത്യകണം.  തമാളഘടനവയകറവിചത  പറയുകമമാള,  തമാളവത  പരവിചെരവികന്നതവിനുത

മലയമാളവി  അവലണംബവികന്ന  രവീതവിശമാസതവിവന്റേ  കൃതത്യമമായ  പ്രതവിഫലനങ്ങള  അവലങവില്

പുനനഃരമാവവിഷ്കമാരങ്ങള  മലയമാള  വൃതങ്ങളവില്  കമാണമാണം.  തമായമകയവില്  മമാതമല,  നമ്മുവട  നമാടത്യതമാള

പദ്ധതവിയവിവലമാവക്കേ  പ്രധമാനമമായവി  കമാണന്ന  ഒരു  തമാള  പരവിചെരണ  രവീതവിയുണത,  ഒരു  തന്ത്രമുണത.

എണതവിനുത  മറവിവയണണം  വകമാടക.  ആദത്യക്ഷരണം  ലഘുവമായവിവരുന്ന  ഒരു  കമളഖണണം  വകമാട്ടവിയമാല്

വതമാടപുറകക ആ ആദത്യ  ഗുരുവവിനുത  രണത  ലഘുവമാക്കേവിവക്കേമാണള്ള ഒരു മറവിവയണണം പ്രകയമാഗവിക്കേവപടുക.

വത്യമാകരണവമഴതവിയ ആളുകള ഈ മറവിവയണതവിനുത  എതവിവരണണം എനണം പറയുണം. ചെവിലര് വമാദവി, സണംവമാദവി

തടങ്ങവീ സണംസ്കൃത വമാകകളവിലൂകടയുണം വവിശകലനണം വചെയമാറുണത.  സണംഗതവിവയലമാണം ഒനതവന്ന.  "ആവരടതാ..."

എനത കചെമാദവിചമാല് "ഞതാവനേടതാ..." എനത മറുപടവി പറയുന്നതകപമാവല.  അഡ്ഡുകത തരവികവിട എന്നതവകമാട്ടവിയമാല്

അഡുഡുകത തരവികവിട എന്നത രണമാമതത വകമാടണം. നഡ്ഡൂ റഡ്ഡുണം എന്നത വകമാട്ടവിയമാല് നകഡൂ റഡ്ഡുണം എനണം, നഡ്ഡൂറ

എന്നതത  ആദത്യവത  'ന'  യവിവന  നകഡൂറ  എന്നത  രണമാമതത  വകമാടണം.  നഡ്ഡൂറഡ്ഡുണം  നകമാന്നകവിന്നക എന്നത

വകമാട്ടവിയമാല് നകഡൂറഡ്ഡുണം നകമാന്ന ഗവിഡുതക എന്നത മറവിവയണണം വകമാടണം.  അഡ്ഡുകത  തരവികവിട അഡുഡുകത

തരവികവിട എന്നമാകുന്നതകപമാവല എലമാ സന്ദര്ഭങ്ങളവിലുണം ആദത്യഗുരുവവിവന രണത ലഘുക്കേളമാക്കേവിവക്കേമാണള്ള

ഒരു മറവിവയണണം വൃതമമായവിതവന്ന മലയമാളവികളുവട സമസ രചെനകളവിലുണം നമുക്കേത കമാണമാന സമാധവികണം. 

'ഉന്തുന്തുണം'  എന്ന  മഞ്ജരവിയവില്  "മമാലപ്പുലയനമാ  മമാടതവിന  മുറതത"  എന്നമാവണങവില്  അതത

മഞ്ജരവിയമാണത.  ആദത്യവത  'മ'  യവിവന  രണത  വചെറവിയ  ലഘുക്കേളമായവി  'മലയപ്പു'  എവന്നമാരു  പദപ്രകയമാഗണം

നടതവി ഇതവിനുത മറവിവയണണം നവിര്മ്മവിക്കേവപട്ടവിരവികന. "ഓശംകതാരമതായ വപതാരുള് " ഇതവില് 'ഓണം 'എന്ന ആദത്യ

ഗുരുവവിവന  "ഹരന്നിനേതാമകനീര്തനേമന്നി" എന്ന  രവീതവിയവില്  രണത  ലഘുവമാക്കേവി  മറവിവയണണം

ഉപകയമാഗവിക്കേവപട്ടവിരവികന.  എണതവിനുത  മറവിവയണണം കപമാവല ചെവിലകപമാള ആദത്യ ഗുരുവവിവന ആകവില,

മധത്യതവിലുള്ള ഗുരു അക്ഷരവത രണത ലഘു ആക്കേവിവക്കേമാണമാവമാണം മറവിവയണതവിവന്റേ പ്രകയമാഗണം വരവിക.

തഗണണം എവന്നമാരു ഗണണം ഉണത.  രണത ഗുരു ഒരു ലഘു, 'ധവീണം ധവീണം ത'  എനനവില്കന്ന ഗണവതയമാണത

തഗണണം എനത പറയുക.  "യരതതാ ഭജസതാ മനേതാ" എന്നവതമാവക്കേ പഠവിചതത ഓര്മ്മകമാണണം നമുക്കേത.  തഗണണം

എനമാണത?  രണത  ഗുരു  ലഘു.  ഈ  മധത്യ  ഗുരുവവിവന  രണത  ലഘുവമാക്കേവി  ഒരു  മറവിവയണ  പ്രകയമാഗണം



തഗണതവിവന്റേ കൂവട  നവില്കണം.  ഇനവി  ലളവിതമമായവി  കനട്ടണം  പറയുകയമാവണങവില്  'കലത്യമാണവി'  എവന്നമാരു

വമാക്കേത  പറഞ്ഞമാല്,  കലത്യമാണവി  തഗണണം  ആണത.  'കലത്യമാണവി'  എന്ന  വൃതണം  തഗണങ്ങള  മമാതണം

നവില്കന്നതമാണത. "തഗണണം മൂനത ഗുരു രകണമാടത കചെരുകവില്", "കലത്യമാണവി രൂപവി വനതവിന കപമാവമാന"

അവലങവില് "പൂക്കുനന്നിതതാമുല്ല പൂക്കുനന്നിലഞന്നി പൂക്കുന്നു വതനതാവേയ് പൂക്കുനവശതാകശം"  -ഇവവിവട 'ധവീണം ധവീണം ത ധവീണം

ധവീണം  ത'  എന്ന  തമാളമുണത.  തഗണങ്ങളമാണത  നവില്കന്നതത.  തഗണണം  നവില്കന്നതവിവന്റേ  വതമാടപുറവക

തഗണതവിവന്റേ  മറവിവയണണം  'ധവീണം  തകവിട...  ധവീണംധവീണംത'  എനള്ള  രണമാമവത  'ധവീണം'  മവിവന  രണത

ലഘുവമാക്കേവിവക്കേമാണത  'ധവീണം തകവിട ധവീണംധവീണംത ധവീണംതകവിട ധവീണംധവീണംത ധവീണംതകവിട'.  എത വൃതങ്ങളമാണത?.

തമാളപ്രമമാണങ്ങള സമാകപക്ഷവികമമായവി കവവിതയവില് സന്നവികവശവിപവികന എന്നതത വത്യകമമാകകണത.

'ഓണംകമാരമയ വപമാരുള' തടങ്ങവീ,

'കലത്യമാണവി രമാതവിമഴ' എനണം പറയമാണം. 

"രതാത്രന്നിമഴ രതാത്രന്നി മഴ രതാത്രന്നി മഴ രതാത്രന്നി മഴ വപതാവല

 ഞതാനുമന്നിതവപതാവലവയതാരു രതാത്രന്നിമഴ വപതാവല"  - ഇവവിവട പ്രകയമാഗവികന്നതത തഗണതവിവന്റേ മറവിവയണമമാണത.

ഇന്ദുവദന എന്ന സണംസ്കൃത ഛന്ദസത. ഇതരണണം കചെര്ന്ന ക്രമങ്ങള സമമാനമമായവ, 

"കണതാശുപത്രന്നിയുവട വേര്ണതാശ്രമതന്നിവലതാരു 

കണണ്ണ്വന കടങ്കഥ പറഞ" - മൃതത്യുപൂജയവില് അയപപണവിക്കേരുവട വരവികള 

'ധവീണം ധവീണംത ധവീണംതകവിട '

"ഓണംകമാര മമായവപമാരുള "

"വഷതാണനീന്ദ്ര പതന്നിയുവട 

വേതാണന്നിശംനേന്നിശമധപുനേവരണനീവേന്നിവലതാചനേനേടുങ്ങനീ " -ദണകതവിലുണം ഉപകയമാഗവിചതത സമമാന ക്രമണം തവന്ന. 

 

"വചടനീഭവേനന്നിഖന്നിലവഖടനീ കദശംബതരുവേതാടനീഷു നേതാകന്നിപടലനീ 

വകതാടനീരചതാരുതരവകതാടനീ മണനീകന്നിരണവകതാടനീ കരശംബന്നിതപദതാ

പതാടനീരഗനന്നികുചശതാടനീ കവേന്നിതണ്ണ്വപരന്നിപതാടനീമഗതാധന്നിപസുതതാ



 വഘതാടനീഖുരതാദധന്നിക ധതാടനീമുദതാരമുഖ വേനീടനീരവസനേ തനുതതാശം" 

മകതഭസണംജ്ഞമവിഹ വൃതണം ധരവിക്കേ തഭയകതമാടു ജണം സരനഗണം  .  മകതബണം  (മദയമാന)  എന്ന സണംസ്കൃത

ഛന്ദസവില് ഇകതക്രമണം തവന്ന. 'കലത്യമാണവി രമാതവി മഴ' എന്നതവിനു സമമാനമമായതത. എണതവിനുത മറവിവയണണം

വകമാടക  എന്നതകപമാവല  നമ്മുവട  കമള  പദ്ധതവിയവില്വപട്ട  മവറമാരു  പ്രധമാന  സണംഭവമമാണത  ഈ

വകമാട്ടവിക്കൂര്പവികക എന്നതണം. 

നമാലത അക്ഷരണം വകമാട്ടവിയമാല് വതമാടപുറകക മൂന്നക്ഷരണം വകമാടക, പവിവന്ന രണക്ഷരണം വകമാടക കശഷണം

ഒരക്ഷരണം വകമാടക,കഴവിഞ്ഞു. വകമാട്ടവിവചറുതമാക്കേവി വചെറുതമാക്കേവി ഇലമാതമാകക. കനമാക്കേമാണം,

 

'രമാതവിമഴ രമാതവിമ രമാതവി രമാ ര'

 

'കലത്യമാണവി രമാതവിമഴ രമാതവിമഴ രമാതവി രമാ ര' 

"വചെമാലമാണം  വസനതവിലകണം  തഭജണം  ജഗണംഗണം".  വൃതണം  ഉണമാകുന്ന  രവീതവി  വത്യകമമാക്കേവപടുന.  നമ്മുവട

കമളതവില്  തമാളങ്ങള  എങ്ങവിവന  പരവിചെരവിക്കേവപടുനകവമാ  അകതകപമാവല  ഗണമമാതൃകകവള,

ഗണഘടനകവള  വകമാട്ടവിക്കൂര്പവിച്ചുണം  ഏറവിച്ചുരുക്കേവിയുണം  ഒവക്കേയമാണത  ഇതണമാകന്നതത.  എത  രസകരവണം

ഹൃദത്യവമമാണത  ഈ മമാതൃക.  സമമാനമമായ,  വചെമട എന്ന തമാളണം  നമാലുമമാതണം  വകമാട്ടവിയമാല്  ,  അവലങവില്

പതവിനമാറത മമാതണം വകമാട്ടവിയമാല് , 'തതതതതധവീണം'  എനത വകമാടണം. 'തകതകതക' അവസമാനവത അക്ഷരണം

രണത ലഘുക്കേവള ഒരു ഗുരുവമാക്കേവി നവിര്ത്തുണം. തടര്നത തവിശ്രവപടുതവി വകമാടക എന്നതത വപമാതരവീതവിയമാണത.

മലയമാളവികളുവട സമസകമഖലകളവിലുണം ഇതത വത്യമാപവിചവിരവികന്നതത കമാണമാണം. 

"ഓ തന്നിതന്നിതതാരതാ തന്നിതന്നിവതയയ് 

തന്നിവതയയ് തന്നിവതയയ് തകവതയയ്"

'തകവിട തകവിട തക' 

മൂനത മൂനത രണത, അങ്ങവിവന എട്ടമാകുണം. ആദത്യണം ഒന്നവിവചമാവരട്ടത, രണമാമവത എട്ടവിവന എങ്ങവനയമാക്കേമാണം? 

മൂനത മൂനത രണത (3+3+2=8) 



'തകവിട തകവിട തക 

തധവീണം തധവീണം തധവീണം ധവീണം '

"തന്നിതന്നിതതാരതാ തന്നിതന്നിവതയയ് 

തന്നിവതയയ് തന്നിവതയയ് തകവതയയ്"- ഇതത കഥകളവിയവിലമാണത വത്യകമമാകന്നതത. 

'തവിതതമാ തവിനതമാ തവിവതയത തമാതവിതമാ തവിമവി തമാ' -  അവവിവട കമാണമാണം കലമാശ്രവീ ഇകത മമാതൃക.

ഇതവിവന ചുരുക്കേവിപറഞ്ഞമാല്, 

"നേനേരയ വേന്നിഷമതന്നിലുശം സമതന്നില 

പുനേരന്നിഹ നേശംജജരശംഗ പുഷന്നിതതാഗ"  – പുഷവിതമാഗ്രമാ വൃതണം,  വൃതമഞ്ജരവി.  സമമാനമമായതത,  വള്ളകതമാളവിവന്റേ

'ശവിഷത്യനുണം മകനുണം' എന്ന ഖണകമാവത്യതവില് ആദത്യവത ഖണണം പുഷവിതമാഗ്രയവിലമാണത. 

 “മന്നികവുടയ കുവബരപതനേതന്നില 

സുകനേകമതാകന്നിയ തതാഴന്നികക്കുടങ്ങള് 

പകല പകുതന്നി കടന ഭതാസ്കരനതന 

പകടമരനീചന്നികളതാലതന്നിളങ്ങന്നിമന്നിനന്നി“ 

'മവികവടയ കുകബരപതനതവില് '

'തതതതതധവീണം തധവീണം തധവീണം ധവീണം '.

തതാളഘടനേ 

തതാളപരവിചെരണ  രവീതവിശമാസവതയമാണത  വൃതങ്ങളമാക്കേവി  മമാറവിയവിരവികന്നതത  എന്നത

കമല്പറഞ്ഞവയവിലമാവകത്തുകയവില്നവിനത  കമാണകമമാള  വൃതണം  തമാളങ്ങവള

അടവിസമാനമമാക്കേവിയവയമാവണനത മനസവിലമാക്കേവിയമാല് കൂടുതല് വതളവിവകള ലഭത്യമമാകുന്നതമാണത. 

അടുതതമായവി പ്രകയമാഗങ്ങള ഊനങ്ങളുകടയുണം അനമാഗതങ്ങളുകടയുമമാണത. അതവിനുത മുമത തമാളണം വവിശകലനണം

വചെയ്തുകപമാകകണതണത. നമുക്കേത വളവര സുപരവിചെവിതമമായ തമാളമുണത. അടവിയുണം ഇടയുണം കചെര്ന്നതമാണത തമാളണം. 



ഒരടവിയുണം ഒരവിടയുണം കചെര്ന്നതത ഏകതമാളണം, 

'ധവീണം ത' മൂന്നത മമാത 

രണടവി ഒരവിട രൂപതമാളണം 

'ധവീണം ധവീണം ത' അഞത മമാത 

മൂന്നടവി ഒരവിട വചെമട തമാളണം 

നമാലടവി ഒരവിട കമാരവിക തമാളണം (തള്ളല് കൃതവിയവിലമാണത ഏറവണം കൂടുതല് കമാണന്നതത.) 

അഞടവി ഒരവിട പഞമാരവി തമാളണം. 

മൂന്നടവി  ഇട,  മലയമാളതവില്  എഴതവപട്ട,  ഛകന്ദമാബദ്ധമമായ  കവവിതകളവില്  വതമാണ്ണൂറുത  ശതമമാനണം

കവവിതകളുണം  വചെമടയവിലമാണത,  മലയമാളവികളുവട  ജവീവതമാളവണം  സണംസമാരവികന്നതകപമാലുണം

വചെമടയവില്തവന്ന എനത  വപമാതകവ പറയമാറുണത.  മലയമാളവികളുവട  വര്തമമാനതവില്കപമാലുണം  വചെമട

പ്രതവിഫലവിക്കേമാറുണതഎന്നതമാണത യമാഥമാര്തത്യണം.  മലയമാളതവില് രചെവിക്കേവപട്ട ഏറവണം കൂടുതല് കവവിതകളുണം

വചെമടയവിലമാണതതയമാറമാക്കേവിയവിരവികന്നതത.  തമ്മവില്  മമാറവിയുണം  സമ്മവിശ്രണണം  നടതവിയുണം  അതത

വത്യതത്യസമമാകമാറുണത. നമത്യമാവര കവവിത കനമാക്കേമാണം,

"പതാണന നേതായുവട പല്ലന്നിനുയ് വശശൌരധശം പവണവപതാവല ഫലന്നിക്കുനന്നില്ല "

മലയമാളവി സണംസമാരവികന്നതത തവന്ന ഇങ്ങവനയമാണത, മുദ്രമാവമാകത്യണം കനമാക്കൂ, 

"ആരതാ നേന്നിങ്ങവള വനേതതാവേയ് എനതാ നേന്നിങ്ങവള പരന്നിപതാടന്നി?"

ശരണണം വവിളവിയുണം അതവില് നവിനത വത്യതത്യസമമാകുന്നവില.



"പള്ളന്നിവകടയ് ശബരന്നിമലയയ് കല്ലുശം മുളശം കതാലയ് വമകത 

അയ്യവപതാ അയ്യവപതാ സണ്ണ്വതാമന്നിവയ അയ്യവപതാ"

സണംഗവീത പദ്ധതവിയവില് ആദവിതമാളണം എന്നറവിയവപടുന്നതത വചെമടയമാണത. മൂന്നടവി ഇടയവിലുള്ള വചെമട.

ആദവിതമാളതവിലുള്ള  കവവിതകള  വത്യതത്യമാസമമാകുന്നതത   അടവികളക്കേകത്തുള്ള  മമാതമാഗണതവിവന്റേ

സണംഖത്യകളുവട വത്യതത്യമാസതവിലമാണത. 

 

ആദവിതമാളതവില് ഒരു കവവിത, 

൧. "വനേതാകടതാ നേമ്മുവട മതാര്വഗ കന്നിടക്കുന മര്കടതാ നേനീയങ്ങയ് മതാറന്നികന്നിടതാശ്ശടതാ"

"ധനീശം ധനീശം ധനീശം തതാ...ധനീശം ധനീശം ധനീശം തതാ...ധനീശം ധനീശം ധനീശം തതാ..."

൨. "പതാണന നേതായുവട പല്ലന്നിനുയ് വശശൌരധശം പവണവപതാവല ഫലന്നിക്കുനന്നില്ല "

രണണം തമാളണം ഒന തവന്ന, വചെറവിവയമാരു വത്യതത്യമാസമവികല? ആ വത്യതത്യമാസണം അടുതതവില് 

"രതാമ രതാമ രതാമ രതാമ രതാമ രതാമ പതാഹന്നിമതാ 

രതാമ പതാദശം വചരവണ മുകുന്ദരതാമ പതാഹന്നിമതാ"

'ധവീണം ധവീണം ധവീണം തമാ...ധവീണം ധവീണം ധവീണം തമാ.....'

"അകലയല്ല അകലയല്ല വേന്നിപ്ലവേശം സഖതാകവള 

അലയടന്നിചജയ്യരതായന്നിരമ്പുവേന്നിന സഖതാകവള"

ഫലതവില്  തമാളണം  ഒനത  തവന്നയമാണത.  ഇവ  മൂനണം  തമ്മവില്  വത്യമാതത്യമാസവപടവിരവികന്നതത

എങ്ങവനവയന്നമാല്  അകത്തുനവില്കന്നതത,  കവലവിതറവികപമാവല  മൂന്നടവികളമായവി  നവില്കകയമാണത.  ആ

തറവികളക്കേകത്തുള്ള നവീളണം ചെവിലകപമാള തവിമമാതമാ ഗണങ്ങളമാവണം ചെവിലകപമാള ചെതര്മമാതമാ ഗണങ്ങളമാവണം

ചെവിലകപമാള ഐമമാതമാ ഗണങ്ങളമാവണം  അവലങവില് ആറുമമാതമാ  ഗണങ്ങളമാകമാണം  ചെവിലകപമാള ഏഴത  മമാതമാ



ഗണങ്ങളമാകമാണം. കടമനവിട്ടയുവട കുറതവിവയന്ന കവവിതയവിവല ഈ വരവികള കനമാക്കൂ,

"നേന്നിങ്ങവളവന്റെ കറുതമകവള ചുട്ടുതന്നിന്നുവനതാ?

നേന്നിങ്ങളവേരുവട നേന്നിറഞകണ്ണുകള് ചുഴവനടുക്കുവനതാ?

നേന്നിങ്ങള് ഞങ്ങവട കുഴന്നിമതാടശം കുളശം വതതാണ്ടുവനതാ?

നേന്നിങ്ങവളതാര്ക്കുക നേന്നിങ്ങവളങ്ങവനേ നേന്നിങ്ങളതാവയനയ്!

നേന്നിങ്ങവളതാര്ക്കുക നേന്നിങ്ങവളങ്ങവനേ നേന്നിങ്ങളതാവയനയ്! “

ഇവവിവട നമാലടവിയുവട തമാളമമാണത നവില്കന്നതത.  പകക്ഷ അകത്തുള്ള മമാതമാ സണംഖത്യ ഏഴമായവി മമാറവി.

അകപമാള അടവികള നടകന്ന ഗതവിയവിലുള്ള മമാറണം. അഞത ഗതവിയമാണള്ളതത. വപമാതകവ മലയമാളതവില് ഒരു

വചെമാല്ലുണത ഗതവി അഞ്ചുണം വകട്ടതത , ഒരു ഗതവിയുമവിലമാവത എവന്നമാവക്കേ. ഏവതമാവക്കേയമാണവീ അഞത ഗതവികള?

ഒന്നത തവിശ്ര ഗതവി ('തകവിട തകവിട' - മഞ്ജരവി വൃതണം തവിശ്ര ഗതവിയവിലമാണത), രണത ചെതരശ്രഗതവി . 'തകധവിമവി

തകധവിമവി'  എന്ന  വമായമാരവിയവില്,  ഇതവിവന  മലയമാളവി  വപമാതകവ  പറകയണതത  'തരവികവിട'  എന്നമാണത.

ഇവവയമാവക്കേ വമാദത്യതവില് നവിനത കവവിതയവികലക്കേത വന്നതമാവണനള്ളതമാണത യമാഥമാര്തത്യണം. 'തകവിട' എന്ന

പമാഠകക  വകമാട്ടവിയമാല്  വചെണ  പഠവികന്നയമാള  രണമാമതമായവി  പഠവികന്ന  പമാഠകക്കേയമാണത  'തരവികവിട'.

തരവികവിടകയമാക്കേമാള  ഏറവണം  കൂടുതല്  തമാള  വത്യവഹമാരതവില്  ഉപകയമാഗവിക്കേവപടുന്ന  പമാഠകക്കേയമാണത

'തകധവിമവി'.  ഭരതനമാടത്യണം  പഠവിചവര്കക്കേമാ  സണംഗവീതണംപഠവിചവര്കക്കേമാ,  വമാദത്യവവിദത്യ  പഠവിചവര്വക്കേമാവക്കേയുണം

സുപരവിചെവിതമമായ വമായമാരവിയമാണത 'തകധവിമവി'. നമാലത മമാതയവില് നവില്കന്ന 'തകധവിമവി'. "തകധവിമവി തകധവിമവി

തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി" തമാളണം നവില്കന്നതമാണത തരണംഗവിണവി. 

"പതാണന നേതായുവട പല്ലന്നിനുയ് വശശൌരധശം പവണവപതാവല ഫലന്നിക്കുനന്നില്ല", 'തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി

തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി'. 

ഓകരമാ ഗണണം തവിരവിച്ചുകനമാക്കേവിയമാലുണം  , 'പമാണന നമായുവട പലവിനുത വശസൌരത്യണം'  ഗുരു ലഘു തവിരവിചമാലുണം ഒരു

അടവികനവില്കന്ന അക്ഷരങ്ങളുവട മമാതമാ സണംഖത്യ നമാലമാവണനത കമാണമാന കഴവിയുണം. അതവില് ചെനക്കേലയുണം

വരയുണം  ഇടമാവത  തവന്ന  തമാളണം  പവിടവിചമാല്  നമുക്കേത  മനസവിലമാകുണം.  പമാണന  നമായുവട  പലവിനുത  വശസൌരത്യണം

തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തമാളണം നവില്കന. അഞ്ചുമമാത തകതകവിട തക തകവിട

തക തകവിട തക തകവിട, ഖണനട എന്നമാണത ഇതവിനുത സണംഗവീത ശമാസതവില് പറയുന്ന കപരത. അവലങവില്

ഖണഗതവി.  കുട്ടവിക്കൃഷ്ണമമാരമാരുണം  വൃതശവില്പതവില്  ഖണഗതവി  എന്ന  വമാക്കേത  തവന്നയമാണത

ഉപകയമാഗവിചവിരവികന്നതത.  ഖണഗതവിയമാണത  കമാകളവി.  പവിവന്നമാരു  ഗതവിയുള്ളതത  മവിശ്രമമാണത.  അതമായതത

തവിശ്രവണം ചെതരശ്രവണം മവിശ്രമമാക്കേവിയതത. വമായമാരവി,

"തകന്നിട  തകധന്നിമന്നി  തകന്നിട  തകധന്നിമന്നി  തകന്നിട  തകധന്നിമന്നി  തകന്നിട  തകധന്നിമന്നി" -  മലയമാളവികള  വനഞവികലറവിയ

രമാഘവനമാഷവിവന്റേ ചെലചവിതഗമാനണം തവന്ന കനമാക്കേമാണം,



"കതായലരന്നികതയ് വേലവയറന്നിഞവപതാള് വേളകന്നിലുകന്നിയ സുന്ദരനീ 

വപണ്ണുവകടന്നിനുയ് കുറന്നിവയടുക്കുവമതാള് ഒരു നേറുകന്നിനുയ് വചര്കവണ" 

"തകന്നിട തകധന്നിമന്നി തകന്നിട തകധന്നിമന്നി തകന്നിട തകധന്നിമന്നി തകന്നിട തകധന്നിമന്നി". മലയമാളതവില് മവറമാരു ചെലചവിതഗമാനണം

ഇതതകപമാവല തവന്ന പകര്തവിയവിടമുണത.

"പതന്നിവയവേനീവഴതാരനീ അദൃശധശം യവേനേന്നികയപ്പുറശം ഉഷസന്നിന ഇരുളന്നിലതാവരതാ" -  സുഗതകുമമാരവിയുവട ആശങ  ,

മമാനവഹൃദങ്ങള എന്ന കവവിതമാസമമാഹമാരതവിവല കവവിത ഈ മവിശ്രഗതവിയവിലമാണത. ഇതമാണത പ്രസവിദ്ധമമായ

വൃതമഞ്ജരവിയവിലുള്ള മലവിക.  പറയന തള്ളല് നമത്യമാര് എഴതവിയതത ഈ ഒരു തമാളതവിലമാണത.  ശവീതങന

,ഓട്ടന, പറയന എന്നവീ മൂന്നമായവി തവിരചതമാണകലമാ നമത്യമാരുവട രചെനകള?. പറയന തള്ളല് ഗണതവില്

വരുന്ന മവിക്കേവമാറുണം പദത്യങ്ങളകണം ഈവയമാരു തമാളഘടനയമാവണനത കമാണമാന കഴവിയുണം. 'തകവിട തകധവിമവി'

നമുക്കേവിതവിനുത  മലവിക  എന്ന  കപരത  തവന്ന  സസവീകരവിക്കേമാണം.  അഞമാമതത  ഒരു  ഗതവിയുണത,  വമാക്കേത

സൂചെവിപവികന്നതകപമാവലതവന്ന സങവീര്ണ ഗതവി.  ഭമാഗത്യതവിനുത  കുഞന നമത്യമാവരമാഴവിവക മറമാരുണം ഇതവില്

കകവവചതമായവി  കണവിട്ടവില.  നമത്യമാര്ക്കേത  ഇവതമാനണം  സമാരമലമാതതവകമാണത  ഒരുമമാതവിരവി  എലമാ

തമാളങ്ങളവിലുണം അകദ്ദേഹണം വത്യമാപരവിചവിടണത. തമാളങ്ങളതവന്ന കകവവള്ളയവിലവിട്ടത അമ്മമാനമമാടവിയ കവവികളവില്

ഒന്നമാണം സമാനത്തുനവില്കന്ന കവവിയമാണത കുഞന നമത്യമാര്. കുണംഭവീ തമാളണം, ലകവീ തമാളണം, ഗുണനമാചവി തമാളണം

തടങ്ങവീ സകല തമാളങ്ങളവിലുണം അകദ്ദേഹണം വരവിവയഴതവി പരവീക്ഷവിച്ചുകനമാക്കേവിയവിടണത.  സത്യമനകണം തള്ളലവിലുണം

രുകവിണവീ സസയണംവരണം തള്ളലവിലമാണത അതവിവന്റേ ഏറവണം മവികച മമാതൃകകവളമാരുപമാടത  കമാണമാന കഴവിയുക.

നമത്യമാരുവട വരവികളവില് ചെവിലതണത, ചെതരശ്രവണം ഖണവണം കചെര്ന്നതത, ഒമതത മമാത വരുമതത. വമായമാരവി,

"തകധന്നിമന്നി  തക തകന്നിട തകധന്നിമന്നി  തക തകന്നിട" .  മലയമാളകവവിതയവില് സങവീര്ണഗതവിയവില് മറമാരുണം കവവിത

രചെവിക്കേവപട്ടവിട്ടവിവലന്നമാണറവിവത. ഇനവി നമാവള ആവരങവിലുണം വചെയ്യുകയമാവണങവില് മവികചതതവന്നയമായവിരവികണം.

"പരവേശനേതായന്നിടുശം കപന്നികുല നേതായകന 

പരന്നിവചതാടുരതാമവനേതാടന്നിതന്നിവമതാഴന്നിവയ"

"തകധന്നിമന്നി  തക തകന്നിട തകധന്നിമന്നി  തക തകന്നിട". 'പരവശനമായവിടുണം  തകധവിമവി തക തകവിട'.  നമത്യമാര് മമാതണം.

അകദ്ദേഹവത മമാറവി നവിര്തവിക്കേഴവിഞ്ഞമാല് കവവിതവയ കനകചവിലങ്ങയണവിയവിച കവവി ചെങ്ങമ്പുഴ ഉളവപവട

മറമാരുണം സങവീര്ണഗതവിയവില് കകവവക്കേമാതതവിനമാല് നമുക്കേത മറത നമാലത ഗതവികള പഠവിചമാല് മതവി.  നമാലുത

വൃതങ്ങളമാണത  അങ്ങവന  നമുക്കേത  കവിടക.  ഇതത  പഴയകമാലവത  കവവിതവയ  സണംബന്ധവികന്ന  കമാരത്യണം

മമാതമമാവണന്നത  ധരവികന്നതത  വതറമാണത.  ഇതലമാവതമാരു  തമാളഘടനയവില്  തമാളമാത്മകമമായവി  കവവിത

രചെവിക്കേമാന ആര്കണം കഴവിയവില.  തമാളങ്ങള വവിശസവവിശമാലമമായതവിനമാലമാണതത.  കലമാകതത എവവിവട നവിനത



കനമാക്കേവിയമാലുണം ഇതതവന്നയമാണത രവീതവി ശമാസണം. തരണംഗവിണവിയലമാവത തവിശ്രഗതവിയവില്, ചെതരശ്ര ഗതവിയവില്

അവലങവില് ഖണഗതവിയവില് അലമാവത തമാളമാത്മകമമായവി വരവിവയഴതമാന ഒരു ഭമാഷയവിലുണം കഴവിയവില. Jane

Taylor  വന്റേ  Twinkle Twinkle  Little  Star തരണംഗവിണവി വൃതതവിലമാണത.  ആസസമാദത്യമമായവി അവതമാനത

വചെമാലവിയമാല്  നമുക്കേത  മനസവിലമാക്കേമാന  കഴവിയുണം.  നമ്മുവട  കദശവീയഗമാനണം  "ജനഗണമന  അധവിനമായക

ജയകഹ"  സമമാനമമായതതതവന്ന. "തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി".  തരണംഗവിണവി വൃതതവിലമാണത.

ഇതവിനവിടയവില്  പരവിഗണവികക്കേവണമാരു  വവിഷയണം,  മമാതമാ  സണംഖത്യ  ഗണഘടന  ഒന്നമാവണങവില്  കപമാലുണം

തമാളപദ്ധതവി അവലങവില് തമാളപ്രമമാണണം ഒന്നമാവണങവില്കപമാലുണം കമാലപ്രമമാണണം മമാറകമമാള അതത മവറമാരു

വൃതമമായവി നമുക്കേത കതമാനകയുണം അനുഭവവപടുകയുണം വചെയ്യുണം. ലളവിതമമായവി ഉദമാഹരണണം, കവവി കടമനവിട്ടയുവട

കകമാഴവി എന്ന കവവിത, 

"ചുറശം കവണതാ ചന്നിതലപുറ്റയ് മതാത്രശം 

മുറ്റശം മൂടന്നി വേളര്നന്നിരന്നിക്കുന്നു 

ചുറശം വകടന്നിയ മുള്വവേലന്നിവകടന്നില 

ചുറ്റവപടയ് കഴന്നിയുന്നു നേമ്മള്"

"എതന്നിവനേതാകതാതതാ മതാളതന്നില 

നേന്നിവന്റെ മൂവതതാര് മുങ്ങന്നി മടങ്ങന്നി വേനന്നില്ല 

കട്ടുറുമ്പുകള് നേക്കുന വചതാപന്നിന 

കടകണ്ടുനേന്നിനേവകനറന്നിയതാശം 

വചതാരയല്ലല്ല വചതാപതാണയ് കുവഞ 

വനേരറന്നിഞതാല നേനീ നേനീറന്നി മരന്നിക്കുശം " - പുതതമായവിട്ടത വന്നതല. വരവിവയഴതവി കനമാക്കേവിക്കേഴവിഞ്ഞമാല് ഇകത തമാളണം

പണത കവവികള ഉപകയമാഗവിചവിടണത എനതമനസവിലമാകുണം.  അവ ഇങ്ങവനയല വചെമാകലണതത എനത മമാതണം.

ഇകത  രവീതവിയവിലമാവണം  അക്ഷരങ്ങളുവട  വവിനത്യമാസണം,  ഇകത  രവീതവിയവില്  ആയവിരവികണം  ഗുരു  ലഘുക്കേളുവട

വവിനത്യമാസണം,  ഇകത രവീതവിയവില് ആയവിരവികണം മമാതമാ ഗണ സണംഖത്യകളുവട വവിനത്യമാസവണം.  പകക്ഷ വചെമാല്ലുന്ന

കമാലണം (കവഗത)വത്യതത്യസമമാകയ പറ. 

"വകതാടകതാര്മുകന്നില വേര്ണനേവനരശം 

രതാധവയവനതാരു നേതാരന്നിയുമതായന്നി" -  എന്ന വവണ്മണവിയുവട കവവിത നമുക്കേത  രണത  രവീതവിയവിലുണം പമാടമാണം.  പമാടവി

കനമാക്കൂ.



"വകതാട കതാര്മുകന്നില വേര്ണനേ വനരശം 

രതാധവയവനതാരു നേതാരന്നിയുമതായന്നി" -

"വേന്നിതനേതാഥവന്റെ വബബന്നിക്കു പതാലുശം നേന്നിര്ദ്ധനേവചറുകനുമന്നിനേനീരുശം 

ഈശണ്ണ്വരനേന്നിശ്ചയവമങ്കന്നിലമ്മട്ടുള്ളനീശണ്ണ്വരവനേ  ചവേന്നിട്ടുക  നേമ്മള്",  -ഭമാവപ്രകൃതമമായ  ചെങ്ങമ്പുഴയുവട  കവവിത.  ഒകര

അക്ഷര  ക്രമമമാണത.  പകക്ഷ  വചെമാല്ലുന്നതത  വത്യതത്യസ  കമാല  പ്രമമാണതവിലമായതവിനമാല്  കവവറ  വൃതമമായവി

നമുക്കേത  കതമാന്നമാണം.  കര്ണമാടക  സണംഗവീതതവില്  നമായകവി  എവന്നമാരു  രമാഗമുണത,  ദര്ബമാര്  എവന്നമാരു

രമാഗമുണത. ഒകര സസരഘടന. ഒകര സഞമാരണം. കമാലണം തമാഴവി വചെമാലവിയമാല് നമായകവി. കമാലണം തലവിവചമാലവിയമാല്

ദര്ബമാര്  എന്നതകപമാവല  വൃതഘടനയവിലുണം  സണംഭവവിക്കേമാണം.  ഒകര  വരവിതവന്ന  വചെമാല്ലുന്ന  രവീതവിവയ

മുനനവിര്തവി വത്യതത്യസ ഗണഘടനയമായവിടത കതമാനകയുമമാവമാണം. ഒരുദമാഹരണണം കൂടവി, 

നമാലുമമാതയുവട ഗണണം ചെതരശ്രഗതവി, തരണംഗവിണവി വൃതണം. കുഞന നമത്യമാരുവട ഒരു വരവി, 

"ശതാരദനേനീരദസനന്നിഭനേതാകന്നിയ: 

നേതാരദമതാമുനേന്നി വേനീണയുമതായന്നി:" 

"ധനീശംതക  ധനീശംതക  ധനീശംതക  ധനീശംതക" -  നമാലത  നമാലുമമാതമാ  ഗണങ്ങളമാണത.  വൃതണം  തരണംഗവിണവി.  ഇതത

ഐമമാതമായമായവി വചെമാലമാന ,

"തകതകന്നിട തകതകന്നിട തകതകന്നിട തകതകന്നിട" നമാലത ചെതര്മമാതമാ ഗണങ്ങള

"ശതാരദ നേനീരദ സനന്നിഭ നേതാകന്നിയ" - വൃതണം കമാകളവിയമായവി. അടുതതത ആറുത മമാതയമായവി വചെമാലവിയമാല്,

"തകന്നിട തകന്നിട തകന്നിട തകന്നിട" 

"ശതാരദതാ നേനീരദതാ സനന്നിഭതാ നേതാകന്നിയതാ" -  വൃതണം മഞ്ജരവിയമായവി.വരവികള ഒതങ്ങവിനവില്കനണത.  ഇതകപമാവല

പമാടവി  നവീട്ടവി  ലഘുക്കേവള  ഗുരുക്കേളമാക്കേവി  മമാറമാനുള്ള  അവകമാശണം  മലയമാളഭമാഷയവില്  എഴതവപട്ട  എലമാ

കൃതവികളകണം  ഉള്ളടുകതമാളണം  കമാലണം  തരണംഗവിണവിവയ  നമുക്കേത  കമാകളവിയമാക്കേമാണം,  കമാകളവിവയ  നമുക്കേത

മഞ്ജരവിയമാക്കേമാനുണം കഴവിയുണം.

ഇതവില്  നവിനണം  ആതത്യനവികമമായവി  മനസവിലമാകക്കേണകമാരത്യണം  എഴതവപട്ട  കവവിതകളകത  ഒരു

വൃതവമവില.  ഒരു തമാളവമവില.  തമാളണം ഉണമാകുന്നതത അതത വചെമാല്ലുകമമാഴമാണത.  തൂലന്നിക തതാവഴ വേയ്ക്കുനവതതാവട

പരതാജയശം സമ്മതന്നിച എന്നമാണകലമാ പറചവില്?  എഴതവിയകതമാവട കവിവവിയുവട ചുമതല തവീര്ന.  പവിന്നവീടതത



വപമാതസസതമാണത.  ആസസമാദകര്ക്കേത  ഇഷ്ടമുള്ള  രഞ്ജകതസമുള്ള  തമാളതവില്  പമാടമാനുള്ള

ജനമാധവിപതത്യപരമമായ  അവകമാശവണം  ഉണത.  പകക്ഷ  രഞ്ജകതസണം  തവിരവിചറവിയവപടമാവത

കവവിതകയമാടുകമാണവികന്ന സമവീപനണം കവവികയമാടുത വചെയ്യുന്ന നവീതവികകടകല? പകക്ഷ വചെമാല്ലുക എന്നതത ഏതത

തമാളതവിലുമമാവമാണം.  ആസസമാദകരുവട തമാല്പരത്യണം തവന്ന.  ഉദമാഹരണതവിനുത തമാരമാടപമാട്ടവിവന്റേ ഈണതവിലുണം

തമാളതവിലുമലമാവത  വചെറുകശ്ശേരവിയുവട  കൃഷ്ണഗമാഥ  വചെമാലമാന  നമുക്കേത  സമാധവികകമമാ?.   സമമാനമമായ  ഏതത

തമാളതവിലുണം  മലയമാളതവില്  കവവിത  വചെമാലമാണം.  ഏവതമാരു  വരവിയവില്  നവിനണം  സമമാനമമായ  തമാളണം

കവണതമാന  ലഘുഗുരുക്കേകളമാ  അക്ഷരങ്ങകളമാ  എണവികനമാക്കേവിയല  കവണതമാന  ശ്രമവികക്കേണതത.

അതവിനമായവി  ഒനകവില്  തകവിട,  അവലങവില്  തകധവിമവി,   അവലങവില്  തകതകവിട  അവലങവില്  തകവിട

തകധവിമവി.  ഇതകയ  ഉള  തമാളണം.  ഒനകവില്  കമാകളവി  അവലങവില്  മഞ്ജരവി  അവലങവില്  തരണംഗവിണവി,

അതമവലങവില്  മലവിക.  ഇതത  കവണത്തുകയമാണത  സമമാനമമായ  തമാളണം  എന്നതവകമാണത

പ്രമാകയമാഗവികമമാകക്കേണതത.  അഞത  മമാത  അതമാണത  കമാകളവി.  അതത  മൂന്നക്ഷരമമായുണം  നമാലക്ഷരമമായുണം

അഞക്ഷരമമായുണം  ഉപകയമാഗവിക്കേമാണം.  അതതവിവന്റേ  അനന  സമാധത്യതയവില്വപട്ടതമാണത.  ഇവവയമാവക്കേ

ഓകരമാനത  തവിരവിച്ചുത  ഓകരമാ  കപരവിടമാന  തടങ്ങവിയമാല്  കപരുവകമാണത  നമ്മള  ബുദ്ധവിമുടകയുണം

അടവിസമാനപരമമായവി അതത കമാകളവിയമായവി നവില്കനവവന്നത മമാതണം.  ഒരു കവവിത വചെമാലവിയമാല് അതവിവല

തമാളഘടന നമുക്കേത തവിരവിചറവിയമാന സമാധവികകമമാ? 

"മതാടന്നിയന്നിരന്നിക്കൂ മതാരന്നിതരന്നിമണന്നി പതാറന്നിവേരുന്നു

നേന്നിനകുറുനേന്നിരയന്നില  നേന്നിറഞകവേന്നിഞകവേന്നിവഞ  വപതാണ" -  'തകധവിമവി  തകധവിമവി  തകധവിമവി  തകധവിമവി',

വചെമാലവികനമാകകമമാള  കയമാജവിച്ചുകപമാകുന്നവികല?  എത  എളുപമമാണതത  തമാളണം  കവണത്തുന്നതത.  ഇതവിനുത

തരണംഗവിണവി  ലക്ഷണണം  ,  'ദസവിമമാതണം  ഗണവമവട്ടണണം  യദവിമധത്യണം   തരണംഗവിണവി'  എനത  പഠവിചതവകമാണത

മനസവിലമാകവില. തമാളണം പവിടവിചത 'തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി തകധവിമവി' എനത വചെമാലവികനമാക്കേവിയമാല് തമാളണം

തവിരവിചറവിയമാന കഴവിയുണം.

"അകവലവയതാരു മലമുളന്നില ആര്ദ്രമനസ്മന്നിതശം തടവേന്നിവേന്നിടരുശം  പൂവേനേതന്നിവന്റെ ഛതായയന്നില 

ഇണമന്നിഴന്നികള്  വകതാര്ത്തുശം  കുരുന്നുകൂമന്നിവന്റെ  വമയ്തടവേന്നിയുമന്നിടകന്നിവട  പണയകലഹങ്ങളതാല  "  -  കമാകളവി.

'തകതകവിട  തകതകവിട തകതകവിട  ....  അകവലവയമാരു മലമുകളവില്  '.   ചെവില വരവികളവിലൂവട വൃതങ്ങവള

കവണതവികനമാക്കേമാണം,



"സകലശുകകുലവേന്നിമലതന്നിലകന്നിതകളവതവേവര

സതാരസധ പനീയൂഷസതാര സര്വ്വസണ്ണ്വവമ"- കമാകളവി

"കഥയമമ കഥയമമ കഥകളധന്നി സതാദരശം

കതാകുലസ്ഥലനീലകള് വകടതാല മതന്നിവേരതാ" - കമാകളവി

"ഇനേന്നിയുശം മരന്നികതാത ഭൂമന്നിനേന്നിനതാസന

മൃതന്നിയന്നില നേന്നിനേകതാത്മ ശതാനന്നി" - കമാകളവി

"അസ്ഥന്നിതണ്ണ്വ ദദുഃഖമല്ലനേധതതാ വബതാധമല്ലതതാഴപഷന്നിവയ പശശം"- കമാകളവി

"പൂവുകവളനന്നിനുയ് പുലരന്നികവളനന്നിനുയ് പുഷതാഭരണവേന്നിഭൂഷന്നിതവമതാഹനേ സനധകവളനന്നിനുയ്

പുഞന്നിരന്നിവയനന്നിനുയ് പൂതന്നിരന്നിവയനന്നിനുയ് വനേഞന്നിലന്നിരുന്നുമുരുമ്മുശം കന്നിളന്നിയന്നിവട വചതാരവപതാടന്നിക്കുശം സണ്ണ്വപനേവുവമനന്നിനുയ്" -

തരണംഗവിണവി

"കടലലകവയല്ലതാശം വേനീണകമന്നികളതായന്നി മുറുകന്നി  കരളതാല പഴവയതാരു തുടന്നിവകതാടന്നി

 പുതുപതാട്ടുകള് പതാടന്നി രസന്നിക്കുശം മതാനേവേ ഹൃദയശം 

 ആരുചവേന്നിടന്നിതതാഴന്നിലുമഴലന്നിന പതാതതാളതന്നിവലതാളന്നികന്നിലുശം

ഏവതതാപൂര്വ്വ സ്മരണയന്നില ആഹതാദതന്നിനവലതാകവതത്തുശം ഹൃദയശം "- തരണംഗവിണവി.

"ഒരുതതാരകവയകതാണുവമതാഴതുരതാവുമറക്കുശം  പുതുമഴകതാണ്വക വേരള്ചമറക്കുശം

പതാലചന്നിരന്നികണതു മൃതന്നിവയമറന്നുസുഖന്നിവച വപതാകുശം പതാവേശം മതാനേവേഹൃദയശം." - തരണംഗവിണവി.

മൂനത  നൂറമാണവികലവറക്കേമാലണം  ദവീര്ഘമമായ  കമാലയളവത  മുഴവന  സമാഹവിതത്യ  നവിര്മ്മവിതവിവയ

സസമാധവീനവിചവിരുന്ന ഏറവണം നവിയമാമകമമായവിരുന്ന ഒരു വസസൌന്ദരത്യ സങല്പനതവിവന്റേ ആവവിഷ്കമാരമമാണത വൃതണം.

മവറമാരു  രവീതവിയവില്  പറഞ്ഞമാല്,  കുമമാരനമാശമാവന്റേ  ഒരു  രചെന,  സസനധവീഷ്ടയതവിനമാല്  കുളവിച്ചു  എന്ന

കശമാകതവില്,

"ബന്ധുരതാങ്കരുചന്നിതൂകന്നിന്നുഷസനധവപതാവലവയതാരു  പതാവേനേതാശംഗന്നിയതാല"-  ഈ  പദപ്രകയമാഗവതകറവിച്ചുത

സമാനുമമാഷടക്കേണം  ഒരുപമാടത  പറഞ്ഞവിടണത.  ആ  കമാലട്ടതവില്  നവികയമാ  കമാസവിക്കേല്  രചെനമാരവീതവി

പവിനപറവിയവിരുന്ന  അകദ്ദേഹതവിവന്റേ  സമപ്രമായക്കേമാരയ  കവവികളമാരുണം  തവന്ന   ഇതരവമമാരു



കവവിതവയഴതകമമാള  ആ  കശമാകണം  ഇങ്ങവനയല  അവസമാനവികക.

"ബന്ധുരതാങ്കരുചന്നിതൂകന്നിന്നുഷസനധവപതാവലവയതാരു സുന്ദരതാങ്കന്നിയതാല".  'സന്ധത്യകപമാവലവയമാരു സുന്ദരമാങവിയമാല്'

എന്നപദപ്രകയമാഗതവിവന്റേ   ഒരു  ലലലളതസമുണകലമാ,  ഇതത  നവികഷധവിച്ചുത  'പമാവനമാണംഗവിയമാല്  '  എന്ന

പദപ്രകയമാഗണം നടതവിയതലൂവട രൂപവപടുതവിയ അര്തപുഷ്ടവിവയകറവിചമാണത ഏവറ ചെര്ച വചെയവപട്ടതത.

അതവില് ഒരു കചെമാദത്യമുണത  'പമാവനമാണംഗവിയമാല്  '  എന്ന പദപ്രകയമാഗണം  ഉപകയമാഗവിക്കേമാകന കുമമാരനമാശമാനുത

കഴവിയ,  അകദ്ദേഹതവിനുത  അതത  നവിര്ണയവികന്ന  കവവറമാരു  വസസൌന്ദരത്യ  മൂലകമുണത.  രകഥമാദ്ധത  എന്ന

വൃതതവിവന്റേ  ഘടന.  'പമാവനമാണംഗവിയമാല്  '  എന്നതവിനുത  പകരുണം  'പരവിശുദ്ധമാണംഗവിയമാല്'  എനത

ഉപകയമാഗവിക്കേമാന കഴവിയുകമമാ?  "ബന്ധുരതാങ്കരുചന്നിതൂകന്നിന്നുഷസനധവപതാവലവയതാരു പരന്നിശുദ്ധതാങ്കന്നിയതാല" -  ഇലമാ

എന്നതമാണത  യമാഥമാര്തത്യണം.  കമാരണണം,  പമാവനമാണംഗവി  എന്ന  വമാക്കേത  ഉകയമാഗവിചമാല്  മമാതകമ  ഈ

തമാളഘടനയകയ്ത്തു നവില്കകയുള.  അകപമാള ഈ തമാളഘടന അകദ്ദേഹതവിവന്റേ രചെനമാ രവീതവിവയ തവിരവിച്ചുത

സസമാധവീനവിചവിടവണനറപമായ  സമാഹചെരത്യതവില്  ആ  രചെനമാ  രവീതവിവയ  നവിര്ണയവിച  തമാളഘടന

പഠവിക്കേവപകടണമാത ഒരു കമാരത്യമമാവണനത  എന്ന വവിലയവിരുതലവികനമാടത  കയമാജവിക്കേമാനമാകുകമമാ?  തവിരവിചത

അറവികയണതമാണത എനമാണവതനത.  ചെവിലകപമാള അകദ്ദേഹതവിവന്റേ രചെനവയ പ്രതവികൂലമമായവി ബമാധവിചതണം

ഈ തമാളകബമാധമമായവിരവിക്കേമാണം. അകതകപമാവല സവീതമാകമാവത്യതവില് ,

"പുളകങ്ങള്കയതന്നിലതാമലതാല

വതളന്നിയന്നിക്കുശം തമസതാസമനീരനേന്നില 

ഇളകുശം വേനേരതാജന്നി വവേണന്നിലതാവവേതാളന്നിയതാല 

വവേള്ളന്നിയന്നില  വേതാര്തവപതാവലയതായന്നി" -എന്ന  കശമാകണം  അകദ്ദേഹണം  എഴതകമമാള  വവികയമാഗവിനവി

വൃതതവിവന്റേ  കവലവിവക്കേട്ടവിനകത്തുനവില്ക്കേമാനുള്ള  വത്യഗ്രതയുണം,  ള്ള  എന്ന  ദസവിതവീയമാക്ഷരപ്രമാസണം

നവിഷ്ടകയമാവട  പമാലവിക്കേമാനുള്ള  നവിഷ്കര്ഷയവിലമായവിരുവന്നങവില്കുകറക്കൂടവി   ആര്ജ്ജവകതമാവട  ഋജുവമായ

രവീതവിയവില്   ആ  കശമാകണം  എഴതമാമമായവിരുന  എനണം  കതമാന്നമാണം.  അകപമാള  ആ  പദത്യതവിവന്റേ  രചെനമാ

ഘടനവയ പ്രതവികൂലമമായവി ബമാധവിചതണം പമാവനമാണംഗവി എനത  ആദത്യണം ഉദമാഹരവിച പദത്യതവിവന്റേ രചെനവയ

അനുഗുണമമായവി സസമാധവീനവിചതമമായ ഒരു കബമാധവമുണത.  അതണം അതവില് അനര്ഭവവിച തമാളഘടനയുമമായവി

ബന്ധവപട്ട  വസസൌന്ദരത്യകബമാധമമാണത.  വസസൌന്ദരത്യകബമാധണം  തവീര്ചയമായുണം  പഠവികക്കേണതമാണത.

പഠവികക്കേണതമാവണനത പറയുകമമാളതവന്ന അവവയ പഴയ കശമാക സണംസമാതവിവന്റേ പമാതയവിലമാണത എനത

പുചവിചത  തകള്ളണതമാകണമാ  എന്ന  കചെമാദത്യവണം  അതവിലുണത.  ഇവതമാവക്കേ  കചെര്ത  മലയമാള  സമാഹവിതത്യണം

പഠവികകമമാള  ഏവറ  ദവീര്ഘണം,  "കവവിതകള  കകളകകന്നരണംതവന്ന  വചെവവിയുകള്ളമാര്ക്കേമാനനണം  കവണണം"

എന്ന  രവീതവിയവില്  ആനന്ദവിപവിച്ചു  പമാടവി  പഴക്കേമുള്ള  മലയമാള  കവവിതയുവട  ചെരവിതതവില്  ഏറവണം

ആധുനവികമമായ 25 വകമാലക്കേമാലവത കവവിതയലകലമാ മലയമാള കവവിത? ഇവതലമാണം കചെര്ന്നതതവന്നയമാണത



മലയമാള കവവിത.  അതത  വവിശകലനണം വചെയ്തവിരുന്ന ഒരു പദ്ധതവിവയ സണംബന്ധവിചള്ള ഒരു സമഗ്രകബമാധണം

ഉണമാകുന്നതത  വതറമാണത  എന്നവമാദണം  വപമാതകബമാധതവില്  ഉണമാകമാന  വഴവിയവില.  അങ്ങവനതവന്ന

വവിശസസവികന. ഇതത പഠവിക്കേമാനുള്ള ഒരു മമാപവിനവിയമാണത തമാളണം , നമാലത തമാളങ്ങള.

ഗതാനേമതാതൃക

ഇനവി  വചെയമാവന്ന  വവിദത്യ,  നമാലത  മമാതമാഗമാണ  ഗണങ്ങവള  ഊനവപടുതവി  പുതവിയ  ഗമാനമമാതൃക

നവിര്മ്മവികക എന്ന തന്ത്രമമാണത. 

"പതാണന  നേതായുവട  പല്ലന്നിനുയ്  വശശൌരധശം  പവണവപതാവല  ഫലന്നിക്കുനന്നില്ല" -ഇതമാണത  തരണംഗവിണവിയുവട

ഘടനവയങവില്

"പതാണന  നേതായുവട  പല്ലന്നിനുയ്  വശശൌ  പവണവപതാവല  ഫലന്നിക്കുന്നു" -  അവസമാനവത  മമാത  രവണണണം

കുറച്ചുകളയുന.  ഊനവപടുതവിയ തരണംഗവിണവി മമാതൃക.  ഇതമാണത കവവി ഉപകയമാഗവികന്ന മവറമാരു തന്ത്രണം.

ചെവിലകപമാള രണമാമവതമാരുളവി മമാതമമാകമാണം,

"പതാണന നേതായുവട പല്ലന്നിനുയ് വശശൌരധശം പവണവപതാവല ഫലന്നിക്കുന്നു

പണന്നിവേവനേതാരു കടന്നിയതാവലതാരു പുലന്നിവയകണന്നിചതുഞതാന കണറന്നിയുശം"

 

 "നേന്നിങ്ങള്ക്കുള്ളതുവപതാവലന നേതാടന്നില  ഞങ്ങള്ക്കുവണതാരു മുതശ്ശന്നി"-  ഇവവിവട  ഉപകയമാഗവിചതണം  സമമാനമമായ

തന്ത്രമമാണത.  രണമാമവത  വരവിയവില്  ഒരല്പണം  ഊനവപടുത്തുക.  അകതകപമാവല  ഏവറ  ചെര്ച  വചെയവപട്ട

ഒന്നമാണത കവകലമാപവിള്ളവിയവിവട 'അത്ഭുതമണവി',

 "അനന്നിമയങ്ങുവനതാറുശം ചനീനേയന്നില മുനന്നിയ പുരന്നിയതാശം പനീകന്നിങ്ങന്നില

  വപതാനന്നിവേന്നിയതന്നിലലതാറുവണതാരു മന്ത്ര മവനേതാഹര മണന്നിനേതാദശം" -  ഇവവിവട ഉപകയമാഗവിചതണം രണത

മമാത ഊനവപടുത്തുക എന്ന തന്ത്രമമാണത.  ഇനവിയുണം ഊനവപടുതമാണം. ഇവവിവട, 

"പതാണന നേതായുവട പല്ലന്നിനുയ് വശശൌരധശം പവണവപതാവല ഫലശം" - എന്നതമമാകമാണം. 

"പതാടന്നിയതന്നിന വപതാരുളുകള് പതാഴതായന്നി പതാടണമപതാവേശം മതാനേവേ ഹൃദയശം"  ,  

"ഒവരതാറ്റ മതമുണ്ടുലകന്നിന്നുയന്നിരതാശം വപമമവതതാനവല്ലതാ" ഇവതമാവക്കേ സമമാന മമാതൃകകളമാണത. 

ഇനവിയുണം ഊനവപടുതമാണം. ഇങ്ങവന പുതവിയ മമാതൃകകളുണമാക്കേമാണം. ചെവിലകപമാള വചെയ്യുന്നതത ആദത്യവത

രണത മമാത ഊനവപടുതലമാവമാണം.



"പതാനേതായുവട പല്ലന്നിനുയ്  വശശൌരധശം  പതാവപതാവല ഫലന്നിക്കുനന്നില്ല" -  ഇവവിവട  വചെയ്തതത  മുമവില് നവിനത  രണത  മമാത

വവട്ടവിക്കേളയുക എന്നതമാണത. "ണനനേതായുവട പല്ലന്നിനുയ് വശശൌരധശം ണവപതാവല ഫലന്നിക്കുനന്നില്ല" - എനമമാവമാണം. 

"പലവേടന്നിവുശം വേന്നുതന്നികഞ

തലമുടന്നിയുശം വേന്നു നേന്നിറഞ

പലവേഴന്നിയന്നില വപരുവേഴന്നിനേല

വപരുവേഴന്നി വപതാ ചങ്ങതാതന്നി

പുതുവേഴന്നി നേനീ വവേട്ടുനതാകന്നില

പലതുവണ  ദരന്നിതങ്ങള്" -   ഇവവിവടവയമാവക്കേ  വചെയ്യുന്നതത  അനമാഗതമമായവി  ആദത്യവത  രണത  മമാത

തള്ളവിക്കേളഞ്ഞുവകമാണത  തരണംഗവിണവി  ഉപകയമാഗവികക എന്നതമാണത.  തരണംഗവിണവി  മമാതൃകയവില് എഴതവപട്ട

'തകധവിമവി'  തമാളണം  നവില്കന്ന ഏതത  വരവിവയടുത്തുത  പരവികശമാധവിചമാലുണം   ഒനകവില്  ഊനതവിവന്റേ  തന്ത്രണം

അവലങവില് അനമാഗതതവിവന്റേ തന്ത്രണം ഉപകയമാഗവിചവിരവികകയമാവണനത മനസവിലമാകുണം. ഇതമമാതകമ കവവിയത

വചെയമാനുള.  തരണംഗവിണവി  മമാതൃക,   'തകധവിമവി'  എന്ന  തമാളണം  ഉപകയമാഗവികകയമാവണങവില്  മമാതമാ

സണംഖത്യയവില് ആവസമാനകതതവില് നവികന്നമാ ആദത്യകതതവില് നവികന്നമാ ഊനണം വരുതമാണം. ഇനവി മഞ്ജരവിയുവട

ഒരു ഉദമാഹരണണം എടുക്കേമാണം, രണവരവിയവിലുണം പൂര്ണമമായുണം ആറുമമാതയുള്ള ഒരു വരവി 

"അമതാടന്നിതനന്നിവലതാരുണന്നിയുണങ്ങവനേ

 ഉണന്നിയ്ക്കുവപരുണന്നികണവനേനങ്ങവനേ" -  രണമമാത കുറച മഞ്ജരവിക്കേമാണത  ഗമാഥമാ  വൃതതവില്

മഞ്ജരവിവയനത  കപരവിട്ടവിരവികന്നതത.  കുറക്കേമാവത  ഇങ്ങവനവയമാരു  മമാതൃകകൂടവിയുണത.  ഇതവിവന  പ്രമമാണവി

മഞ്ജരവിവയനത സസകമാരത്യമമാവയമാരു കപരവിടമാണം. അതവില് ഊനങ്ങള വകമാണവരമാണം. 

"അമതാടന്നിതനന്നിവലതാരുണന്നിയുണങ്ങയ്"-  ഇങ്ങവന  വരുണം.  "കനകചവിലങകവിലുങ്ങവിക്കേവിലുങ്ങവി"

എന്നതവിലുപകയമാഗവിച വൃതണം.

 "വപതാകുവനതാനേന്നിന നൃതശം നേന്നിര്തനീ നേനീ വദവേനീ" ,

 "മുവടതാളശം വകറനീവല്ലതാ വചതാണനുറുമയ്

തടനീട്ടുശം  വപതാണന്നില്ലതാ  വചതാണനുറുമയ്" -  ഇവവിവടവയമാവക്കേ  കമാണന്നതത  മഞ്ജരവിയുവട

ഊനമമാതൃകയമാവണങവില്, ഇനവിയുണം ഊനവപടുതവിയമാല് എങ്ങവിവനയവിരവികണം?  

"അമതാടന്നിതനന്നിവലതാരുണന്നിയുണയ്

 ഉണന്നിയ്ക്കുവപരുണന്നികണവനേനയ്"

"മതാവവേലന്നി നേതാടുവേതാണനീടുശം കതാലശം"



"എനതാലുശം ചന്ദ്രന്നിവക നേമ്മള് കതാണുശം"

"കൂരന്നിരുടന്നിവന്റെ കന്നിടതാതന്നിവയനതാല" -  ഇവവയമാവക്കേ സമമാന മമാതൃകകളമാണത.  ഊന മഞ്ജരവിയുവട

നമാലത മമാത കുറച മമാതൃകകള. ഇനവിയുണം കുറചമാല് , 

"അമതാടന്നിതനന്നിവലതാരുണന്നി

ഉണന്നിയ്ക്കുവപരുണന്നികണന"

"ഓമനേതന്നിങ്കള്കന്നിടതാവവേതാ

നേല്ല  വകതാമളതതാമരപ്പൂവവേതാ" -  ഇതകപമാവല  ആദത്യതവില്  നവിനത  കുറച്ചുണം  ഇടയവില്  നവിനത  കുറച്ചുത

ഇനവിയുണം  മമാതൃകകള കവണതമാണം.  സണംഗതവി  ഇവവിവട  ലളവിതമമാക്കേവിയതത  ഈവയമാരു  തമാളമമാതൃകയവിവല

ബമാക്കേവി കുറച്ചുത അക്ഷരങ്ങള വവട്ടവിക്കേളഞ്ഞുത  ഈണണം വകമാണത ആ തമാളവത വപമാലവിപവികന്ന  ലളവിതമമായ

രചെനമാ തന്ത്രണം. തമാളമാത്മകമമായവി രചെവിക്കേവപട്ട വമമാതണം കവവിതകള പരവികശമാധവിചമാല് ഈ തന്ത്രങ്ങളലമാവത

മവറമാനണം ഇവവിവട പ്രവര്തവികന്നവിലമാ എനത മനസവിലമാകുണം.  ഈ നമാലത തമാളങ്ങവള ഊനവപടുതവികയമാ

അനമാഗതവപടുതവികയമാ കവവിതയവില് സന്നവികവശവിപവികക എന്ന തന്ത്രണം.  ഇനവി അപൂര്വമമായവിക്കേമാണന്ന

മവറമാനത,  തരണംഗവിണവി നമാലത മമാതമാഗണങ്ങളവകമാണമാണത വചെകയണതത.  നമാലത മമാതകളുണമാകന്നതത രണത

മൂനത തരതവിലമാവമാണം,  ഒനത രണത വലവിയ അക്ഷരങ്ങളവകമാണത  "കനമണം കനമണം കനമണം കനമണം" -  കപമാവല.

തരണംഗവിണവിയുവട വരവിയമായവി.  നമാലത മമാതയുള്ള നമാലത എണണം, 16  മമാത.  അവലങവില്  കനമതവിനുത പകരണം

പവിറവണം എന്നമാവമാണം,  "പവിറവണം പവിറവണം പവിറവണം പവിറവണം",  "കചെര്തല കചെര്തല കചെര്തല കചെര്തല"

എന്നമാവമാണം.   "വേടകര  വേടകര  വേടകര  വേടകര" എനണം  ആവമാണം.  ഇവവയമാവക്കേ  പരസ്പരണം  കചെര്തമാലുണം

സമമാനമമായതത തവന്ന.

"വേടകര വചര്തല പന്നിറവേശം വനേമശം"  ,  "  പന്നിറവേശം വചര്തല വനേമശം വേടകര"  -എനത വചെയ്തമാലുണം തരണംഗവിണവി

തവന്ന.  നമാലത  മമാതൃകയവിലുള്ള അക്ഷരങ്ങവള എങ്ങവന വവിനത്യസവിചമാലുണം  ഈ തരണംഗവിണവി  തവന്ന വരുണം.

ചെവിലകപമാള ഐമമാതമാ ഗണങ്ങവള തരണംഗവിണവിയവില് ഉപകയമാഗവികക്കേണവിവന്നമാല്,  അഞത മമാതയുള്ള ഒരു

വമാക്കേത  തരണംഗവിണവിയവില് ഒതങ്ങുകയുണം കവണണം.  ഉദമാഹരണണം,  "പൂകന" -  അഞത  മമാതയമാണത.  ഇവവിവട

അഞ്ചുണം മൂനണം എട്ടത എന്നതമായവി തരണംഗവിണവിയവില് പ്രകയമാഗവിക്കേവപടുന. "കകശപമാഷ ധൃത" - 'ധവീണം ത ധവീണംത

തക ധവീണം ത ധവീണംത തക' , സുപ്രസവിദ്ധമമായ മലയമാള ഗമാന വരവികള, "എവന്റേ കല്ബവിവല വവണവിലമാവൂ നവീ

നലവിലപമാടകമാരവീ" 'ധവീണം ത ധവീണംത തക ധവീണം ത ധവീണംത തക'.  തകവിട തകവിട തക എന്ന രവീതവിയവില് ആറുണം



രണണം എട്ടത.  എട്ടത  എട്ടത  എന്ന രവീതവിയവികല നവില്ക്കൂ എന്നമാവണം.  നമാലത  നമാലത  എന്നതവില് നവില്ക്കേമാതമാകുണം

എനത ചുരുക്കേണം.  ഈ ഒരമാപതത ഏ.ആര്.  കണവിരുന.  രണമാമവത ആപത്തുത ജഗണണം വരവിക എന്നതണം.

ആദത്യ ഗുരു രണത ലഘു,  ആദത്യ  രണത ലഘു പവിവന്ന ഒരു ഗുരു.  അവലങവില് രണത ഗുരു.  അവലങവില് നമാലത

ലഘു.  ഈ  നമാലത  മമാതൃകയമാണത  നമ്മള  സലങ്ങളുവട  കപരുവവചത  തരണംഗവിണവി  നവിര്മ്മവിചതത.  നമാലത

മമാതൃകളവില്  മദ്ധത്യഗുരുവമായവിട്ടത  ഒരു  ജഗണണം  മമാതൃക  തരണംഗവിണവിയവില്  വന്നവില.  അതത  തരണംഗവിണവിയവില്

വരരുതത  എനത  ഏ.ആര്.  നവിഷ്കര്ഷവിചവിരുന.  അതവിനമാണത  അകദ്ദേഹണം  ലക്ഷണണം  പറഞ്ഞതത,  "ദസവിമമാതണം

ഗണണം എട്ടത". ചെതര്മമാതണം ഗണണം നമാലത എന്നല, രണത മമാതയുള്ള എട്ടത ഗണണം നവില്ക്കേണണം. ആയതവിനമാല്

ജഗണണം നവില്ക്കേവില എന്നര്തണം.  ദസവിമമാതതവില് മുറവികകയമാവണങവില് ലഘു ഗുരു എന്ന രവീതവിയവില് ഗണണം

നവില്ക്കേവില.  ഏ.ആര്.  രമാജ  രമാജ  വര്മ്മവയ  ഖണവികക  അവലങവില്  നവികഷധവികക  എന്ന

അര്തതവിലമാണത വമാസവതവില് മമാരമാരുത വൃത ശവില്പണം എന്ന പുസകണം എഴതവിയതത.  ഈ വവിഷയതവില്

(ജഗണണം  നവില്ക്കേരുതത  എന്നതവില്)  രണ  സഹൃദയരുണം   കയമാജവിപവിവലതവി  എന്നതമാണത

വവികരമാധമാഭമാസകരമമായവി  സണംഭവവിചതത.  തരണംഗവിണവിയവില്  ജഗണണം  നവിനകൂട.  നവില്ക്കേരുതത  എനത

പറയുകമമാള കുറച്ചുവരവികള പരവികശമാധവിക്കേമാണം, അവയവില് വൃതഭണംഗണം വന്നതത എവവിവടവയനത കവണതമാണം.

അചതവനേകതാണുനതുവനേരശം

വകതാചകവളതാടന്നിവയതാളന്നിചതുടങ്ങന്നി

അണയതങ്ങു വേന്നിളന്നിക്കുശംവനേരശം

മണന്നിയുശം വപതാതന്നിപതാഞതുടങ്ങന്നി

കവയ്യവചന്നു പന്നിടന്നിക്കുവനരശം

അവയ്യതാ! എന്നു കരഞതുടങ്ങന്നി;

തന്നിനതാനേതായന്നിടടയുശം പഴവുശം

സമ്മതാനേന്നിപതാന തുനേന്നിയുവനരശം

‘അമ്മ കലമ്പുശം വമടന്നിചതാ'വല-

നതാക്കുഞങ്ങള് പറഞതുടങ്ങന്നി;

‘എനന്നിഹ നേവമ്മശ്ശങ്കന്നിപതാവനേതാരു

ബനമന്നിവത' നരുള്വചയ്യുവനരശം

“പവസനേവനേതതാന വകതാലവചയ്തന്നിവല്ല?

സധമനകശംമണന്നി വമതാഷന്നിചന്നിവല്ല?" -  വൃതഭണംഗണം സണംഭവവിച്ചു.  ലക്ഷണതവില് പമാടവില എനത ഏ.ആര്,

പകക്ഷ  കവവിതയവില്  നമത്യമാര്ക്കേത  പ്രകയമാഗവിക്കേമാവമന്നതവിനുത  വതളവിവണം  ഉണത.   പവസനേ എന്ന  വമാക്കേത

തരണംഗവിണവിയവില് നമത്യമാര് സമര്തമമായവി ഉപകയമാഗവിചവിടണത.  ജഗണവണം നവില്കണം എന്നര്തണം.  ജഗണണം

നവില്ക്കേവിലമാ  എന്ന വമാദണം  അകപമാള അപ്രസകമമാകുന.  നമാണം  ആവര അനുസരവിക്കേണണം എന്ന കചെമാദത്യണം



നവിഴലവികന.  ജഗണണം എന്ന രവീതവിയവില് നമാല്മമാതമാ ഗണണം നവില്കന്നതവിനമാല് തരണംഗവിണവി തരണംഗവിണവി

അലമാതമാവവില. 'ജയന്നികതാ, അടുതയ്, എടുതയ്, കടുത' - കപമാവലയുള്ള വമാകകള ഉപകയമാഗവികന്നതത വതറല

എന്നമാലുണം തരണംഗവിണവിയവില് ഈ അഞ്ചുണം മൂനണം എട്ടവിവന്റേ മമാതൃക,  ഇകപമാള ബമാലകൃഷ്ണന എന്ന വമാക്കേത

തരണംഗവിണവിയവില്  വകമാണവരമാന  പറണം.  അകപമാള  അതവിനുത  പുതവിയ  വൃതണം  ഉണമാകുന,  അതമാണത

രകഥമാദ്ധത  എന്ന  വൃതണം.  'നളവിനവി'-യവിവല  വൃതണം  രകഥമാദ്ധതയമാണത.  "രമാഘവമാന"  -  അഞത  മമാത,

"രമാഘവമാന നൃപതവി രമാഘവമാന ലഗണം" എന്നമാണത ഗണങ്ങള നവില്കക. "രശം നേരശം ല ഗുരുവുശം രവഥതാദ്ധത" .

"രശം  നേരശം  നേരനേരശം  നേന്നിരന്നു വേരുവമങ്കന്നിവലതാ  കുസുമമഞ്ജരന്നി" ഇവവിവട  എട്ടത  എട്ടത  എന്നത  അക്ഷരണം നവില്കണം.

ലളവിതമമായ കമാരത്യണം 

'രമാഘവമാന നൃപതവി' - എന്നതവിവല അക്ഷരണം പരസ്പരണം മമാറവിവവചമാല് 'നൃഘവമാന രമാപതവി രമാഘവമാന ലഗണം',

എനമാണത സണംഭവവികക? 

"വേന്നിഷവമ സസജശം ഗവുശംസവമ

സഭരശം  ലശം  ഗുരുവുശം  വേന്നിവയതാഗന്നിനേന്നി".  ഈ  പതവിനമാറുത  മമാത  എന്ന  ആദവിതമാളതവിവന്റേ

അഭത്യമാസപ്രകടനതവിനകതത മമാതകവള വവിനത്യസവികന്നതവിവന്റേ പല മമാതൃകകളവിവലമാന്നമാണത വവികയമാഗവിനവി,

പലമമാതൃകയവില്  മവറമാന്നമാണത  രകഥമാദ്ധത.  ഇനവി  മവറമാനത  "രതാഘവേതാന  നൃപതന്നി  രതാഘവേതാന  ലഗശം"

എന്നതവിവന

"രതാഘവേതാന  നൃപതന്നി  രതാഘലവേതാന  ഗശം"  "സണ്ണ്വതാഗതവയതാരനേഭശം  ഗുരു  രണ്ടുശം"-  ഇങ്ങവന  വതരഞ്ഞമാല്,

വൃതമഞ്ജരവിക്കേകത്തുത  പട്ടവികവപടുതവിയ   "മതതാവൃതശം  മഥനേതഭശംഗശം" കപമാവല  സണംസ്കൃത  ഛന്ദസവില്

അകദ്ദേഹണം  ഗണണം  തവിരവിച്ചുത  പട്ടവികവപടുതവിയവിടള്ള  ഇരുപതവികയഴത  വൃതങ്ങള  കൃതത്യമമായവി  തരണംഗവിണവി

മമാതൃകകള ഉളവക്കേമാള്ളുന്നതമാവണനത പറയമാന സമാധവികണം. വചെമാല്ലുകമമാള ഉണമാകുന്ന രഞ്ജകതസവത മുന

നവിര്തവി,  വചെമാല്ലുകമമാഴണമാകുന്ന  ഭമാവപ്രകമാശതവിവന്റേ  ദക്ഷതവയ  മുനനവിര്തവി  ഒരു  വഴവി  നമുക്കേത

അവണംലണംബവികക  എന്നതലമാവത  ശമാസവീയമമായവി  ഒരു  മമാര്ഗ്ഗേവണം  വൃത  നവിര്ണയതവിനവില  എന്നതത

തവീര്ചയമാണത.  ചെവില  പ്രസവിദ്ധങ്ങളമായ  വൃതങ്ങളുണത,  അതവിവലമാന്നമാണത  മമാരകമാകളവി.  അനവധവി

പുതവിയകമാലവത  കവവികളക്കേത  ഇഷ്ടവപവട്ടമാരു  വൃതമമാണവിതത.  മമാരമമാട്ടവിലുപകയമാഗവികന്ന  ഒരു

തമാളഘടനയമായതവകമാണമാണത  ഇതവിനുത  ഏ.ആര്.  മമാരകമാകളവി  എനത  കപരവിട്ടവിരവികന്നതത.  കമാകളവിയുവട

അവസമാനവത ഏവറമമാതകള ഒരുകപമാവല വവട്ടവികറവചമാരു പ്രകതത്യക ശവില്പമമാതൃക.

"വനേതാകടതാ നേമ്മുവട മതാര്വഗ്ഗേ കന്നിടക്കുന

 മര്കടതാ നേനീയങ്ങു മതാറയ്" - രണമാമവത വരവിയവില് ഏവറ അക്ഷരങ്ങവള ഊനവപടുതവിയവിരവികന. 

""ഇവേന്നിവടയമതാടന്നിതന ഒരു വകതാണന്നിലരന്നിയ



മണ്കുടന്നിലന്നില ഞതാന വമവുവമതാരു പതാവേശം

കൃഷതാ നേനീവയവനയറന്നിയന്നില്ല

ശബളമതാശം പതാവേതാട വഞതാറന്നികള് ചുഴലുന

കതാലതളകള് കള ശന്നിജന്നിതശം വപവയ

അരയന്നില തന്നിളങ്ങുന കുടവുമതായയ്  മന്നിഴന്നികളന്നില

അനുരതാഗമഞനേശം ചതാര്തന്നി

ജലവമടുകതാവനേന മടന്നില ഞതാന തന്നിരുമുനപന്നില

ഒരു നേതാളുവമതന്നിയന്നിടന്നില്ല

കൃഷതാ നേനീവയവനയറന്നിയന്നില്ല" - സുഗതകുമമാരവി, അതകപമാവല ഒ.എന.വവി. യുവട,

 "ഇനേന്നിയുശം മരന്നികതാത ഭൂമന്നിനേന്നിനതാസന

 മൃതന്നിയന്നില നേന്നിനേകതാത്മ ശതാനന്നി" ,

"വഹ മനകതാമന്നിനേന്നി വഹമനയതാമന്നിനേന്നി

ഘനേശധതാമ  രൂപന്നിണനീ  വേരൂനേനീ" -അയപപണവിക്കേരുവട  വരവികള.  സമസ  കവവികളുണം  ഈ

മമാരകമാകളവിയവില്  കകവവചവിടണത.  അതവകമാണത  അതരണം  ചെവില  മമാതൃകകളക്കേത  ,  കവവിതകളക്കേത

കമാകളവിയമാണത  നടപ്പുരവീതവി,  കമാകളവിയമാണത ആലമാപന വഴക്കേണം അതത  വചതാലവേടന്നിവേയ്,  വചതാലമതാതൃക എനത

നവിരവീക്ഷവികന്നതവില് വതറവിലകലമാ?.

"വപരറന്നിയതാവതതാരു  വപണ്കന്നിടതാവവേ  നേന്നിവന്റെ  വനേരറന്നിയുന്നു  ഞതാന  പതാടുന്നു" എന്ന  ഒ.എന.വവി.  യുവട

വരവികള  മമാരകമാകകളവി  ഗണതവില്  വരുന്നതമാവണനത  നവിരവീക്ഷവികന്നതവില്  വതറവിലകലമാ?  പകക്ഷ

അകദ്ദേഹണം  അതത  വചെമാലവിപമാടവി  പുറതവിറക്കേവിയവിരവികന്നതത  മഞ്ജരവി  വൃതതവിലമാണത.  അകപമാള  അതത

അവലണംബവികച  പറ.  ഇതവില്  ഒരവിക്കേലുണം  അവസമാന  വമാകത  ഉവണന്നല  വമാദണം,  എന്നമാലുണം  തമാളവത

ആസ്പദമമാക്കേവി ഈ കവവിതവയ സമവീപവിക്കേമാന ഒരു വഴവിയുണത എന്നതമാണത തറനകമാടന്നതത.

കവവിതകളവികലവറയുണം  അടവിസമാനമമായവി  നവില്കന്നതത  തമാളമമാവണനണം  ഈ  തമാളണം  അതത

വചെമാല്ലുകമമാള  മമാതമുണമാകുന്നതമാവണനണം  ഒകര  ഗണമമാതൃക  വത്യതത്യസ  രവീതവിയവില്

വചെമാലമാവന്നതമമാവണനണം നമുക്കേത കബമാധത്യമമാകുണം. അതമാണത തമാളഘടനയുവട മമാപവിനവി എന്ന വമാകക്കേമാടുകൂടവി

സമര്തവിക്കേമാന  ശ്രമവിചതത.  കവവറയുണം  തരതവില്  കവവിതയവിവല  തമാളഘടനവയ  പരവികശമാധവിക്കേമാനുള്ള

പുതവിയ തന്ത്രണം പരവിചെയവപടുത്തുകയുണം കവണണം എന്നതമാണത ഈ കലഖനതവിലൂവട മുകന്നമാടത വവകന്നതത.

അവതമാരവിക്കേലുണം  വൃതണം  പഠവികക്കേണമാ  എന്നതല  മറവിച്ചുത  എങ്ങവന  ലളവിതമമായവി  പഠവിക്കേമാണം  എന്ന

ആവവിഷ്കമാരമമാണത ഭമാഷയുണം കവവിതയുണം തമാളവണം എന്ന പഠനതവിലൂവട ആര്ജ്ജവിവചടുകക്കേണതത. 

(2014 നേവേശംബര് 8 നുയ് പുവരതാഗമനേ കലതാസതാഹന്നിതധ സശംഘശം മൂഴന്നിക്കുളശം ശതാലയന്നില വവേചയ് യുവേ നേന്നിരൂപകര്കതായന്നി നേടതന്നിയ സശംസ്ഥതാനേ ശന്നിബന്നിരതന്നില ശ്രനീ

വക.ബന്നി. രതാജതാനേന്ദയ് നേടതന്നിയ വേന്നിഷയതാവേതരണതന്നിവന്റെ സശംഗഹശം.)



തയ്യതാറതാകന്നിയതുയ്: പവശതാഭയ് ജന്നി. ശ്രനീധര്

prasobhgsreedhar@disroot.org

+91 9496436961

കടപതാടയ്: വക.ബന്നി. രതാജതാനേന്ദയ്

വേന്നികന്നിപനീഡന്നിയ (മലയതാളശം)

വവവ്യാകരണ സസംബനന

കവവിതയുവട ആസസമാദനവണം തമാളതവിവന്റേ രൂപ ഭണംഗവിയുണം മനസവിലമാകവമാന അല്പണം വത്യമാകരണണം കൂടവി

മനസവിലമാക്കേമാണം. സമാഹവിതത്യതവിനത രൂപണം പ്രമമാണവിചത പദത്യണം ,ഗദത്യണം എന്നവീ രണത വവിഭമാഗങ്ങളമാണള്ളതത.

ഗദധശം

വൃതനവിബദ്ധമലമാത വമാകകളുവട  സമൂഹണം ഉൾവപടുന്ന അർഥമുള്ള വമാചെകങ്ങളുവട  സമൂഹമമാണത

ഗദത്യണം.  ആദത്യകമാലസമാഹവിതത്യതവിൽ  ഗദത്യതവിനത  പ്രമാധമാനത്യമവിലമായവിരുന.  പദത്യരൂപതവിലുള്ളവ

മമാതമമായവിരുന  സമാഹവിതത്യണം.  വത്യവഹമാരഭമാഷയത  ഗദത്യതവികലക്കേത  പ്രകവശനണം  ലഭവികന്നതത  പവിന്നവീടമാണത.

അകതമാടുകൂടവി ഗദത്യസമാഹവിതത്യവണം പ്രചെമാരതവിലമായവി.

പദധശം

നവിയതരൂപവണം  സണംഗവീത  ഛമായയുമുള്ള  ,വവികമാരങ്ങവള  ഉകതജവിപവിക്കേമാൻ  കഴവിവള്ള  തമാളമാത്മകമമായ

ഭമാഷയമാണത പദത്യണം.  പദവവിനത്യമാസതവിലുള്ള ഔചെവിതത്യണം മൂലണം പദത്യണം ഗദത്യതവികനക്കേമാൾ ആകർഷകമമാണത.

ക്രമമമായുള്ള അക്ഷരങ്ങളുവട (മമാത) നവിബന്ധനമമാണവിതവിനു കമാരണണം.

ഗദത്യതവിൽ ഒരു സണംഭവണം വളവര ലളവിതമമായവി വവിവരവികകമമാൾ പദത്യതവിൽ വർണനയ്ക്കു പ്രമാധമാനത്യണം

വകമാടുകന.  കവവി  കനരവിട  പറയമാനവിഷ്ടവപടമാത  സണംഭവങ്ങൾ  ബവിണംബ  കല്പനയവിലൂവട  പറയമാനുണം

കവവിതയവിൽ സമാധവികന.

‘വമാകത്യണം രസമാത്മകണം കമാവത്യണം  ‘ ,  ‘ശബ്ദമാർതസൌ സഹവിതസൌ കമാവത്യണം  രമണവീയമാർത പ്രതവിപമാദക‘ ‘ ;  ശബ്ദ:

കമാവത്യണം  കലമാകകമാതരമാഹമാദണം  പകരുന്ന  വമാകത്യണം  കമാവത്യണം  എവന്നലമാണം  പലരുണം  കവവിതവയ‘ ‘ ‘
നവിർവചെവിചവിരവികന.

mailto:prasobhgsreedhar@disroot.org


മതാത്ര

അക്ഷരണം ഉചരവിക്കേമാന കവണ സമയമമാണത മമാത . ഹ്രസസമാക്ഷരങ്ങള ഉചരവിക്കേമാന കവണ സമയവത

ഒരുമമാതയമായവി  കണക്കേമാകന.  ഉദമാ:-  ക,  ചെ  ,  ട,  പവി  ,  വപമാ  ദവീര്ഘമാക്ഷരങ്ങള ഉചരവിക്കേമാന കവണ

സമയവത  രണമമാതയമായവി  കണക്കേമാകന.  ഉദമാ:-  കമാ  ,  ചെമാ  ,  ടമാ,  പവീ  ,  കപമാ  .  ദവീര്ഘണം

കപമാവലതവന്നയമാണത അനുസസമാരണം  ,  വവിസര്ഗ്ഗേണം എന്നവിവ  .  ഇവ ഉചരവിക്കേമാന കൂടുതല് സമയണം കവണണം.

സുഖണം ,  ദനഃഖണം എന്നവിവ ഉചരവികകമമാള വത്യതത്യമാസണം ഉണകലമാ  .  ദനഃഖണം എന്നത പറയുകമമാള ദ കഴവിഞ്ഞത‘ ‘
കൂടുതല് സമയവമടുതമാണത ഖണം  എന്നത പറയുന്നതത‘ ‘ . ‘ദ  കഴവിഞ്ഞത വവിസര്ഗ്ഗേണം വരുന്നതവകമാണമാണവിതത ‘ .

വൃതശം

പദത്യതവിൽ അക്ഷരങ്ങവള വവിനത്യസവിചവിരവികന്ന രവീതവിക്കേത വൃതണം  എന പറയുന‘ ‘ .

മഞ്ജരന്നി (വൃതശം)

ശഥകമാകളവി വൃതതവിൽ

രണമാ ണംപമാദതവിലനത്യമമായത,

രണക്ഷരണം കുറഞ്ഞവീടവി–
ലത മഞ്ജരവിയമായവിടുണം.

മവതഭശം (വൃതശം)

ഒരു സണംസ്കൃതവൃതമമാണത  മകതഭണം.  ആകൃതവിഎന്ന ഛന്ദസവിൽ വപട്ട  (ഒരു വരവിയവിൽ  22  അക്ഷരങ്ങൾ)

സമവൃതണം.

ലക്ഷണശം

വൃതശതാസസവങ്കതമനുസരന്നിചയ്  ത  ഭ  യ  ജ  ര  സ  നേ  എനനീ  ഗണങ്ങളുശം  ഒരു  ഗുരുവുശം  “ ” 7,  14  എനനീ

അക്ഷരങ്ങള്ക്കു വശഷശം യതന്നിവയതാടുകൂടന്നി വേരുന വൃതമതാണു മവതഭശം.

മവറമാരു വവിധതവിൽ പറഞ്ഞമാൽ   – – v  v v v – എന്നത മൂന തവണയുണം ഒരു ഗുരുവണം വരുന്ന വൃതമമാണ

മകതഭണം.

  v  v v v /   v  v v v /   v  v v v / – – – – – – – – – –



ഛന്ദസയ്

ഒരു വരവിയവിൽ ഇതയക്ഷരണം കവണവമന്ന നവിബന്ധനയ്ക്കു  ഛന്ദസത  എന പറയുണം‘ ‘ .ഒരു വരവിയവിൽ

ഒന മുതൽ ഇരുപതമാറക്ഷരങ്ങൾ വവരയുണമാവമാണം. ഛന്ദസകളുവട ഗുരു ,ലഘുതസ കഭദമനുസരവിചത അകനകണം

വൃതങ്ങളുണമാകമാണം.  ഒരു  പമാദതവിൽ  ഇരുപതമാറക്ഷരങ്ങളവിൽ  കൂടുതൽ  വന്നമാൽ  അതവിനത  ദണകണം  ‘ ‘
എന കപർ.

ഈ  പറഞ്ഞ  ലഘു  ,ഗുരു  ,മമാത  ,  തടങ്ങവിയവവയപറവി  പഠവിക്കേണവമങവിൽ  ആദത്യണം

അക്ഷരങ്ങവളകറവിച്ചു പഠവിക്കേണണം.

ഗുരു   ,  ലഘ

വൃതണം  എനമാവണന  പഠവിക്കേമാൻ  ഗുരു  ,ലഘു  എന്നവിവവയകറവിച്ചു  പഠവിക്കേണണം  ആദത്യണം.  ഒരു

പദത്യതവിവന്റേ  രണ  വരവികൾ  കവിട്ടവിയമാൽ  ആദത്യണം  ഗുരുവണം  ലഘുവണം  തവിരവിചത  ഏത  ഗണണം  ഏതവൃതണം

എവന്നമാവക്കേ മനസവിലമാക്കേമാൻ അക്ഷരങ്ങവളപറവി ഒരു സമാമമാനത്യകബമാധണം ആവശത്യമമാണത.

ഭമാഷ അപഗ്രഥവികകമമാൾ വമാകത്യണം ,പദണം ,അക്ഷരണം ,വർണണം എന്നവിങ്ങവന പല ഘടകങ്ങൾ ലഭവികണം.

വേര്ണശം

പവിരവിക്കേമാൻ  പമാടവിലമാത  ഒറയമായവിനവില്കന്ന  ധസനവിയമാണത  വർണണം   ഉദമാ– :-  അ  ,ഇ  ,ഉ  ,ഋ

തടങ്ങവിയവ

സണ്ണ്വരശം

സസയണം ഉചമാരണക്ഷമങ്ങളമായ വർണങ്ങളമാണത  സസരങ്ങൾ.  ഉദമാ:-  മുകളവിൽപറഞ്ഞ അ  ,ഇ  ,ഉ  ,ഋ

മുതലമായവ തവന്ന.

വേധഞ്ജനേശം

സസരസഹമായകതമാടുകൂടവി മമാതണം ഉചരവിക്കേമാൻ കഴവിയുന്ന വർണങ്ങളമാണത വത്യഞ്ജനങ്ങൾ. ഉദമാ:- ക ,ചെ

,ട ,ത ,പ.

അക്ഷരശം

ഒറയമായവികട്ടമാ  വത്യഞ്ജനകതമാടു  കചെർകന്നമാ  നവില്കന്ന  സസരങ്ങളമാണത  അക്ഷരങ്ങൾ.

മലയമാളഭമാഷയവിൽ അമതവിമൂന വർണങ്ങളുണത.  മുപതവികയഴ വത്യഞ്ജനങ്ങളുണം പതവിനമാറു സസരങ്ങളുണം.  ഒറ



മമാതയവിൽ ഉചരവികന്ന അക്ഷരണം ഹ്രസസണം.  രണ മമാതയവിൽ ഉചരവികന്ന അക്ഷരണം ദവീർഘണം.  സസരസ്പർശണം

കൂടമാവത വത്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉചരവിക്കേമാൻ സമാധവിക്കേവില .

ഉദമാ:- കത+അ= ക ഒരു വത്യഞ്ജനലവിപവിയുവട കമൽ ചെനക്കേല ഇട്ടമാൽ അതവിൽ സസരസ്പർശമവിവലന്നർതണം.( യത

,വത ,ശത മുതലമായവ )

എലമാ  വത്യഞ്ജനങ്ങളവിലുണം  സസരണം  കചെർക്കേണവമന  നവിർബന്ധമവില.  രകണമാ  മൂകന്നമാ  വത്യഞ്ജനങ്ങൾ

കചെരുകമമാൾ അവയുവട ഒടുവവിൽ സസരണം കചെർക്കേണണം.  ഒന്നവിലധവികണം വത്യഞ്ജനങ്ങൾ കചെർന വരുന്നതവിനത

കൂട്ടക്ഷരണം എന പറയുന. ( ക്കേ ച ,,ട്ട ,ത, പ )

ചന്നില്ലുകള്

സസരകയമാഗണം കൂടമാവത നവില്കന്ന വത്യഞ്ജനങ്ങളമാണത ചെവില്ലുകൾ. യ ,ര ,റ , ല ,ള ,ഴ ,ണ ,ന , മ എന്നവീ

ഒമത  വത്യഞ്ജനങ്ങകള  ചെവില്ലുകളമായവി  വരുനള.  യകമാരണം  ചെവിലമായവി  വരുന്നതത  ദവീർഘ  സസരങ്ങളവിൽ

ആഗമമമായവികട്ടമാ  ആയവി  ,കപമായവി  എന്നവിവയുവട  ഇ കമാരണം  കലമാപവിചവികട്ടമാ  ആണത  അതവിനമാൽ  അതവിവന‘ ‘
കണക്കേമാകക്കേണതവില. ൺ ,ൻ ,ർ ,ൾ ,ൽ എന്നവീ ചെവില്ലുകളമാണത ഭമാഷയവിൽ ഉപകയമാഗതവിലവിരവികന്നതത. ര ,റ

എന്നവിവ ർ എന്ന ചെവിലവിലുണം ള  ‘ ,ഴ എന്നവിവ ൾ  എന്ന ചെവിലവിലുണം കചെർന്നവിരവികന അനുസസമാരവണം  ‘ ‘ (ംണം)

ചെവില്ലുതവന്നയമാണത.

അക്ഷരങ്ങവള  ഹ്രസസണം  ,ദവീർഘണം  എന  രണമായവി  തവിരവിക്കേമാണം.  ഹ്രസസതവിനത  ലഘു   എനണം‘ ‘
ദവീർഘതവിനത ഗുരു  എനണം കപരു പറയുണം വൃതശമാസതവിൽ‘ ‘ . ലഘുവവിവന , ‘ല  എന്ന അക്ഷരണംവകമാണണം‘
ഗുരുവവിവന ഗ  എന്ന അക്ഷരണംവകമാണണം സൂചെവിപവികണം‘ ‘ .  ഇവവയ ചെവിഹ്നങ്ങളമായവി കമാണവിക്കേമാൻ ലഘുവവിവന

അർദ്ധ ചെനക്കേലയമായുണം (v) ഗുരുവവിവന ഒരു കനർവരയമായുണം (  ) – സൂചെവിപവികന.

ഒരു ലഘു ഉചരവിക്കേമാവനടുകന്ന സമയമമാണത  ഒരു മമാത.  ലഘുവവിനത  ഒരു മമാതയുണം ഗുരുവവിനു രണ

മമാതയുണം ആവശത്യമമാണത.

ഹ്രസസതവിവന്റേ പവിന്നവിൽ അനുസസമാരണം  (o)  വവിസർഗ്ഗേണം  (  :  )  ഉറപവിച്ചുചരവികന്ന ചെവിലത  ,  കൂട്ടക്ഷരണം

ഇവയവിൽ ഏവതങവിലുണം വന്നമാൽ ലഘുവണം ഗുരുവമായവി മമാറുണം.

ഹ്രസസമാക്ഷരണം  ലഘുവതമാണം   ഗുരുവമാണം  ദവീർഘമമായതത  അനുസസമാരണം  വവിസർഗ്ഗേണം  തമാൻ തവീവയതമുരചവിടുണം–
ചെവില്ലു, കൂട്ടക്ഷരണംതമാകനമാ പവിൻവന്നമാൽ ഹ്രസസവണം ഗുരു.



ഉദമാ:-  കടമ   എലമാ  അക്ഷരവണം  ലഘു  ദനഃഖണം   രണക്ഷരവണം  ഗുരു– – .  മലർവപമാടവി   ല  ഗുരു– .  (

ഉറപവിച്ചുചരവികന്ന ചെവിലത (ർ ) വന്നതവിനമാൽ

മലർമമാല  ഇതവിൽ ഉറപവിച്ചുചരവികക്കേണമാത ചെവിലമായതവിനമാൽ – ( ർ ) ല ലഘുവമാണത.

നമുക്കേത കുകറ വമാകകൾ ലഘു, ഗുരു തവിരവിച്ചു കനമാക്കേമാണം അകല ?

കടമ  ലലല കളഭണം  ലലഗ പ്രതവീക്ഷ  ലഗല സസൌരഭണം  ഗലഗ ഐശസരത്യണം ഗ ഗ ഗ കമാളവിന്ദവി  ഗഗല– – – – – –
മലർമമാല  ലലഗല മലർവപമാടവി  ലഗലല– –

അക്ഷരങ്ങവള ലഘു  ,ഗുരു എന്നവിങ്ങവന തരണംതവിരവിക്കേമാണം.  ഇങ്ങവനയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കചെർന്നത  പദങ്ങൾ

ഉണമാവന. പദങ്ങൾ കചെർന്നത വമാകത്യങ്ങളുമുണമാകുന.

വേതാകധശം

മനസവിവല  ആശയണം  പൂർണമമായവി  എഴതവി  അറവിയവിക്കേമാൻ  ഉപകയമാഗവികന്ന  പദങ്ങളുവട  കൂട്ടമമാണത

വമാകത്യണം. ഇതവിൽ പദത്യതവിനത നമാലു പമാദങ്ങൾ കമാണണം.

ഒനണം മൂനണം പമാദങ്ങവള ഒറ ( വവിഷമണം ,അസമണം , അയുഗ്മകണം) എനണം

രണണം നമാലുണം പമാദങ്ങവള ഇരട്ട ( സമണം ,യുഗ്മണം ,) എനണം പറയുണം.

നമാലു പമാദണം കചെർന്നതത ഒരു പദത്യണം. ( കശമാകണം).

ആദത്യവത രണ പമാദങ്ങവള പൂർവമാർദ്ധവമനണം ഒടുവവിലവത രണ പമാദങ്ങവള ഉതരമാർദ്ധവമനണം പറയുന.

ഒനണം മൂനണം പമാദങ്ങവള വവിഷമപമാദണം  എനണം‘ ‘

രണണം നമാലുണം പമാദങ്ങവള സമപമാദങ്ങൾ  എനണം പറയുന‘ ‘ .



പമാദങ്ങൾക്കേത ചെവില ഭമാഗതത അല്പണം നവിർത്തു കവണവി വരുണം .അതവിനത

‘യതവി  എന കപർ‘ .

ഒരു പദത്യതവിവന്റേ നമാലുപമാദതവിനുണം ഒകര ലക്ഷണമമായമാൽ അതത സമവൃതമമാവണം.

ഒനണം മൂനണം ,രണണം നമാലുണം വരവികൾ ഒരു കപമാവല വന്നമാൽ അതത അർദ്ധസമവൃതണം‘ ‘.

നമാലു പമാദവണം നമാലു രവീതവിയവിൽ വന്നമാൽ അതത വവിഷ വൃതണം‘ ‘.

വവിഷമവൃതങ്ങൾ വർണവൃതങ്ങളവികല ഉണമാവൂ.

കശമാകണം മനസവിലമാകക,

”പതാദശംനേതാലുശം തുലധവമങ്കന്നി–
ലപദധശം സമവൃതമതാശം

അര്ദ്ധശംരണ്ടുശം തുലധവമങ്കന്നി–
ലതര്ദ്ധസമവൃതമതാശം

നേതാലുശം നേതാലുവേന്നിധശം വേനതാ–
ലവതതാ വേന്നിഷമവൃതമതാശം.”

ഒരു പമാദതവിൽ ഇത വർണണം  എനത കവിപതയുള്ളതത വർണവൃതണം– .

ഇത മമാത എന കവിപതയുള്ളതത  മമാതമാ വൃതണം‘ ‘.

ലക്ഷണകല്പനയ്ക്കുള്ള  സസൌകരത്യതവിനു  കവണവി  ഓകരമാ  പമാദതവികലയുണം  അക്ഷരങ്ങവള  ഗണങ്ങളമായവി

തവിരവികന.മൂന്നക്ഷരണം  കചെർന്നതമാണത  ഒരു  ഗണണം.  ലഘു  ,ഗുരു  ക്രമമനുസരവിചത  എടതരതവിലുള്ള

ഗണങ്ങളുണത. അവ തമാവഴ വകമാടുകന.



യ ഗണണം:  v   —— ആദവിലഘു

ര ഗണണം:   v  — — മധത്യ ലഘു

ത ഗണണം:    v —— അനത്യ ലഘു

ഭഗണണം:   v v — ആദവി ഗുരു

ജഗണണം:  v  v — മദ്ധത്യഗുരു

സഗണണം:  v v  — അനത്യ ഗുരു.

മ ഗണണം:  ——— സർവഗുരു

നഗണണം : v v v സർവ ലഘു

ഇകതമാർമ്മവിക്കേമാനുണം ഒരു കശമാകണം മനസവിലമാകക

 ” ആദന്നിമദ്ധധതാന വേര്ണങ്ങള് ലഘകള് യരതങ്ങളന്നില

ഗുരുകള് ഭജസങ്ങള്കയ്

മനേങ്ങള് ഗലമതാത്രമതാശം.”

ഛന്ദസന്നിവനേപറ്റന്നി ഒന്നു വേന്നിശദമതായന്നി

ഒരു  പദത്യതവിവന്റേ  ഒരു  പമാദതവിൽ  ഇത  അക്ഷരണം  കവണവമനള്ള  നവിബന്ധനയമാണത  ഛന്ദസത  എന

പറയുന്നതത.  ഒരു പമാദതവിൽ ഒനമുതൽ 26  വവര അക്ഷരങ്ങളുണമാവമാണം.  അതവിനമാൽ 26  ഛന്ദസകളുമുണത.

ഒകര ഛന്ദസവിൽ ഗുരു ലഘു വത്യവസമാകഭദണം വകമാണത അകനകണം വൃതങ്ങളുണമാകുണം– .  ഈ 26 ഛന്ദസകളവിൽ

ഏതമാനുണം  എണണം മമാതകമ നമ്മുവട കവവികൾ ഉപകയമാഗവിക്കേമാറുള.  അവയ്ക്കു മമാതകമ  കപരുണം ലക്ഷണവണം



പറഞ്ഞവിടമുള്ളു.

ഒരു പമാദതവിൽ 26-ലധവികണം അക്ഷരങ്ങളുവണങവിൽ അതവിവന പദത്യവമന പറയവില.  അവയത  ദണകണം ‘ ‘
എന്നമാണ കപർ.ഇനവി 1 മുതൽ 26 ഛന്ദസകളുകടയുണം കപർ ഒന പറയമാണം.

1) ഉക 2) അതത്യുക 3) മധത്യ 4) പ്രതവിഷ്ഠ 5) സുപ്രതവിഷ്ഠ 6) ഗമായതവി 7 ) ഉഷ്ണവികത 8) അനുഷ്ടുപത 9 ) ബൃഹതവീ

10) പങ്തവി 11) തവിഷ്ടുപത 12 ) ജഗതവി 13 )അതവിജഗതവി 14 ) ശകസരവി 15) അതവിശകസരവി 16) അഷ്ടവി 17 )

അതൃഷ്ടവി 18) ധൃതവി 19 ) അതവിധൃതവി 20) കൃതവി 21 ) പ്രകൃതവി 22) ആകൃതവി 23) വവികൃതവി 24) സണംകൃതവി 25 )

അഭവികൃതവി 26) ഉത്കൃതവി.

ഛന്ദദുഃശതാസശം

അക്ഷരങ്ങവള  സണംഗവീതമാത്മകമമായവി  നവിയന്ത്രവികക്കേണ  നവിയമങ്ങൾ,  അവയുവട  ലക്ഷണങ്ങൾ

തടങ്ങവിയവവയപറവിയുള്ള  പഠനമമാണത  ഛന്ദനഃശമാസണം  അഥവമാ  വൃതശമാസണം.  ഛന്ദസത  എനമമാതമമായുണം

ഛന്ദനഃശമാസവത  വവിവക്ഷവിക്കേമാറുണത.  അക്ഷരണം,  വർണണം,  മമാത  തടങ്ങവിയവവയ  പദത്യരൂപതവിൽ

സന്നവികവശവിപവികന്നതവിനുള്ള  നവിബന്ധനകൾ  ഉൾവക്കേമാള്ളുന്നതമാണത  ഛന്ദനഃശമാസണം.  പദത്യങ്ങളുവട  ഓകരമാ

വരവിയവിലുണം  എത  അക്ഷരണം  വരണണം  എന്നത  സൂചെവിപവികന്ന  ഛന്ദസ കളമാണത  ഛന്ദനഃശമാസതവിവല‘ ‘
മുഖത്യപ്രതവിപമാദത്യണം. ഓകരമാ ഛന്ദസകളവിലുണം പദത്യവമഴതമാൻ സഹമായവികന്ന വൃതങ്ങവളപറവിയുണം വളവര നവീണ

വരവികളുള്ള ദണകങ്ങവളപറവിയുണം ഛന്ദനഃശമാസണം പ്രതവിപമാദവികന.

കവദമാണംഗങ്ങൾ  എന്നറവിയവപടുന്ന  ആറുശമാസങ്ങളവിൽ  ഒന്നമാണത  ഛന്ദനഃശമാസണം.  പ്രമാചെവീന

ഭമാരതവീയസമാഹവിതത്യതവിൽ ഛന്ദനഃശമാസതവിനത വളവരകയവറ പ്രമാധമാനണം കല്പവിക്കേവപട്ടവിരുന.

ദണ്ഡകശം   (  ഛന്ദദുഃശതാസശം  )

ഛന്ദനഃശമാസണം അനുസരവിചത, ഇരുപതവിയമാറവിൽ കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു വരവിയവിൽ വരുന്നതരണം പദത്യങ്ങൾ

നവിർമ്മവിക്കേമാനുള്ള  കതമാതകളമാണത  ദണകങ്ങൾ.  “ദണത  കപമാവല  നവീണകപമാകുന്നതത   എന്ന”
അർഥതവിലമാണത  ദണകണം  എന്ന  കപരത.  പതവിപമാദണം  26 ൽ  കുറവത  അക്ഷരങ്ങൾ  വരുന്നവവയ  ഛന്ദസത

എന്നമാണത പറയുന്നതത. ഛകന്ദമാബദ്ധമമായവി പദത്യണം ചെമകന്നതവിനുള്ള കതമാതകവള വൃതങ്ങൾ എന്നത പറയുന.



27  അക്ഷരണം മുതൽ  999  വവര  അക്ഷരപമാദമുള്ള ദണകങ്ങളുണത.  ‘ചെണവൃഷ്ടവിപ്രയമാതണം‘,  ‘പ്രതവിചെക്രണം‘
തടങ്ങവിയ ദണകങ്ങൾ പ്രതവിപമാദണം 27 അക്ഷരണം വരുന്നവയമാണത. 
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മുങ്ങനീ, പലതടവുമതന്നിനു പുനേരവേവളതാടു പറഞളവു പരുഷവമതാഴന്നി വകട്ടുടനേടങ്ങനീ;  (– കനീചകവേധശം)

കടപതാടയ് : സുഷമ അമ്മവങ്കതാടയ് മനേ

വേന്നികന്നിപനീഡന്നിയ (മലയതാളശം)

വലഖനേശം  കന്നിവയറ്റനീവേയ്  വകതാമണ്സയ്  ആടന്നിബബ്യൂഷന  -  വഷയര്എകലകയ്  അനുമതന്നിപത്ര പകതാരശം

ഉപവയതാഗന്നികതാവുനതതാണുയ്

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

