പപ്രിയദര്ശനനം _ കുമമാരനമാശമാൻ
(കവപ്രിത - നളപ്രിനപ്രി)
[പമാഠഭമാഗതപ്രിലലെ ചചമാദദ്യങ്ങളനം ഉതരങ്ങളനം ഉള്ലപ്പെലട]
ആശമാൻ: - ആധുനനിക കവനിത്രയങ്ങളനില് ശ്രദദ്ധേയന.( ആശശാന,
ആശശാന ഉള്ളൂര, വള്ളദതശാള)
ദസ്നേഹഗശായകന എനന്ന് വനിദശഷനിപനിക്കുന കവനി ➢ ആശശാന ആശയഗഗംഭഭീരന എന പ്രദയശാഗഗം ആശശാനന്റെ കശാവവ്യപ്രപഞ്ചതനിനുള്ള
അഗഭീകശാരമശാകുന.
➢ ശ്രഭീനശാരശായണ ഗുരുവനിനന്റെ അരുമശനിഷവ്യന
➢ സശാമൂഹവ്യ പരനിഷന്ന്കരണ പ്രസശാനതനിന ദനതൃതതഗം വഹനിച.
പധമാന കൃതപ്രികള് : വഭീണപ്പൂവന്ന്, നളനിനനി , ലഭീല, പ്രദരശാദനഗം , ചനിനശാവനിഷ്ടയശായ സഭീത
ദുരവസ, ചണശാല ഭനിക്ഷുകനി ,കരുണ, ഗശാമ വൃക്ഷതനിനല കുയനില് (ഖണകശാവവ്യങ്ങള )
പുഷന്ന്പവശാടനി, മണനിമശാല, സന്ന്ദത്രശാത്ര കൃതനികള ( കവനിതകള)
➢

 പമാഠഭമാഗമാശയനം - വരപ്രികള് ,വപ്രിശദമാനംശങ്ങള്

"കഷ്ടകശാലമഖനിലഗം ....................................മഹശാമദത"
''എനന്റെ കഷ്ടകശാലനമലശാഗം തഭീരന . എനന്റെ ഭശാഗവ്യരൂപഗം പ്രശാപനിചവന ദപശാനല അങ്ങനയ
എനനിക്കു കശാണശാന കഴനിഞ. അലദയശാ മഹശാതശാദവ , ഞശാന പണന്ന് അദങ്ങയന്ന്കന്ന്
ഇഷ്ടന്ന്ടയശായനിരുന നളനിനനിയശാണന്ന്" എന നളനിനനി ദനിവശാകരദനശാടന്ന് പറഞ "
 പമാണചനമാടുലമമാരുനമാള് ......................പപ്രിയലമമാരപ്രിക്കലെലീശശ്വരൻ".
എനന്റെ മരണതനിനുമുമന്ന് എനനങനിലഗം ഒരനികല് അങ്ങയുനട പശാദഗം കശാണശാന
കഴനിയുനമന ആശയശാനട ഞശാനനിനവനിട കഴനിയുകയശായനിരുന. - മനസ്സുരുകനി
പ്രശാരഥനിക്കുനവരുനട അഭഭീഷന്ന്ടഗം എനനങനിലഗം ഒരനികല് ഈശതരന നല്കുക തനന നചയഗം .
ദനിവശാകുരദരശനമശായനിരുന തനന്റെ ജഭീവനിതലക്ഷവ്യനമനഗം ഈശതരശാനുഗഹതശാല് ഇനത
സശാധനിചനവനഗം സശാരഗം .
 സനദ്യസപ്രിച്ചളവുമമാസ്ഥയമാല...................ചമമാര്തപ്രിടമായയ്കപ്രിലനം
ഞശാന സനവ്യശാസഗം സതഭീകരനിച്ചദപശാഴഗം അങ്ങദയശാടുള്ള ദസ്നേഹഗം നനിമനിതഗം അങ്ങനയ
ഓരത്തുനകശാണശാണന്ന് കഴനിഞ്ഞതന്ന് . അങ്ങന്ന് എനന ഓരക്കുനനങനിലഗം ഇനലങനിലഗം ഇനന്ന്
അപ്രതഭീക്ഷനിതമശായനി അങ്ങനയ കശാണശാന കഴനിഞ്ഞത നനിമനിതഗം ഞശാന ഭശാഗവ്യവതനിയശാണന്ന് .
 ഏവചമമാതപ്രിയപ്രിടരമാര്ന്നു ...........................സുചഖമാദയനം
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ഇപ്രകശാരഗം പറഞ്ഞന്ന് , ഒനഗം പറയശാന കഴനിയശാനത അവള കണ്ണുനഭീര നചശാരനിഞനകശാണന്ന്
നനിന. ദസ്നേഹബദ്ധേരശായനിരുനവര ദവരനപടന്ന് കുദറ കശാലതനിനന്ന് ദശഷഗം അപ്രതഭീക്ഷനിതമശായനി
കണ്ടുമുട്ടുദമശാള ഉണശാകുന സുഖഗം തപ്തവഗം വനികശാരവവവനിശവ്യമശാരനത മശായനിരനിക്കുഗം.
അതനിനശാലശാണന്ന് അദപശാഴനത സുദഖശാദയഗം വനികലമശായനിതഭീരുനതന്ന്.
 "ധലീരനമായ യതപ്രി . . . .............സുചമമാപമനം"
കശാനനിപൂരതശാനട പ്രഭശാതതനില് വനിടരന നനില്ക്കുന പനനിനഭീരപ്പൂവനിനു തലവ്യഗം കരഞ
തടുതന്ന് ബശാഷന്ന്പ പൂരണ്ണമശായ അവളുനട മുഖഗം ധഭീരനശായ ആ യതനി ദനശാകനി. ദനിവശാകരന
തനന തനിരനിച്ചറനിയശാതതനിലഗം തനന വനിസന്ന്മരനിച്ചതനിലമുള്ള സങടഗം നകശാണശാണന്ന് നളനിനനി
കരഞ്ഞതന്ന് . എനശാല് പ്രഭശാതതനില് സൂരവ്യസശാനനിധവ്യഗം നകശാണ്ടു പനനിനഭീരപ്പൂവന്ന്
വനികസനിക്കുനത ദപശാനല,ദനിവശാകര സശാനനിധവ്യഗം നളനിനനികന്ന് അമനിതശാനനഗം നല്കനിനയനന്ന് ഈ
ഉപമനിയനിലൂനട ധതനനിപനിച്ചനിരനിക്കുന. സൂരവ്യകനിരണദമറ്റു മഞ തള്ളനികള
നഭീരശാവനിയശായനിദപശാകുനത ദപശാനല നളനിനനിനട ദു:ഖഗം അകനന്ന് അവളകന്ന് ആനനഗം
വകവരുനമനന്ന് ഈ ഉപമയനില് വവ്യഞനിക്കുന.


ആരലതന്നുടനറപ്രിഞ്ഞു .................................കനപ്രിഞ്ഞവൻ

അവളശാരശാനണനന്ന് നപനടനന്ന് മനസനിലശാകനിയ ദനിവശാകരന പണനത
സഗംഭവങ്ങദളശാരത്തു സന്തുഷ്ടനശായനി. കഴനിഞദപശായ വശശവ കശാലനത
സഗംഭവങ്ങളകനുസരനിച്ചന്ന് ദയശാപൂരവഗം ഇങ്ങനന പറഞ.


പമാരവുനം ...............................വരുനചയ.

എനനിദകറ്റവഗം പരനിചയമുള്ള ഈ ദപരുഗം ഈ മധുരനശാദവഗം നഭീയുഗം നനിനന്റെ ദൂനരയുള്ള
വഭീടുഗം എലശാഗം വനിശദമശായനി എനന്റെ ഓരമ്മയനില് വരുന.


കണ്ടുടൻ .................വലപ്രിയമായപ്രി നലീ

കണയുടനന നനിനന തനിരനിച്ചറനിയശാതതനില് അലദയശാ സഖഭീ , നഭീ ദുദുഃഖനിച്ചന്ന് കരദയണ .
അന ഞശാന കശാണുദമശാള നഭീ ഒരനിളഗം കുരുനശായനിരുന. ഇനശാകനട വലനിയശായന്ന്
മശാറനികഴനിഞ. കകൗമശാര പ്രശായതനില് തശാന കണനിരുന നളനിനനി ഇനന്ന് പ്രശായപൂരതനിയശായ
ഒരു യുവതനിയശായനി മശാറനികഴനിഞ. വളരച്ചയനില് സഗംഭവനിച്ച ഈ വവ്യതവ്യശാസഗം നകശാണശാണന്ന്
തശാനവനള തനിരനിച്ചറനിയശാനത ദപശായനതനന്ന് ദനിവശാകരന പറയുന.


എനപ്രില നപ്രിനണ...........................വത്സചലെ

അകശാലതന്ന് എനനില് നനിനന്ന് നചറനിനയശാരപ്രനിയഗം ഉണശായശാല് ദപശാലഗം നഭീ
കരയുമശായനിരുന .ദസ്നേഹഗം നകശാണ്ടുണശാക്കുന ദകൗരബലവ്യഗം അനഗം ഇനഗം ഒരു ദപശാനല
വത്സദല, നനിനനില് കശാണുന • കശാലമനിത്രയശായനിട്ടുഗം നളനിനനിയുനട പ്രണയചശാപലവ്യതനിനന്ന്
മശാത്രഗം മശാറ്റഗം വനനിടനിനലന സശാരഗം.


ചപമായലതമാലക്ക ............................വമാണപ്രിടുന്നു നലീ

കഴനിഞ്ഞനതലശാഗം കഴനിഞ. നമ്മുനട പ്രശായവഗം ലക്ഷവ്യങ്ങളുഗം മശാറനി . ദവണത്ര
 പകതത വന . അനതലശാഗം ദപശാകനട. നഭീ എനനിനശാണനിവനിനട വസനിക്കുനതന്ന്?

ഓതുകപ്രിനതഥവമാ .......................... ശരപ്രിരപ്രികള്
അലദയശാ മഗംഗള സതരൂപനിണഭീ നഭീ എനനിനശാണനിവനിനട വസനിക്കുനനതന കശാരവ്യഗം
പറയുക. ഒരു പനക്ഷ അതനിനന്റെ കശാരണഗം അദനതഷനിക്കുനതന്ന് നവറുനതയശാണന്ന്. ഏദതശാ
കശാരവ്യതനിനു ദവണനി നഭീ തനനിഞനവനന്ന് കരുതനിയശാല് മതനി. ജനിവനികള അവയുനട
കരമ്മ ദപ്രരണ നനിമനിതഗം ഏതന്ന് മശാരഗ്ഗമശാണന്ന് സതഭീകരനികശാതതന്ന്?
ഓരശാരുതരുഗം അവനവനന്റെ കരമഗതനിയനുസരനിച്ചശാണന്ന് മുദനശാട്ടു ദപശാകുനതന്ന് .
അതനകശാണന്ന് അതനിനന്റെ കശാരണമദനതഷനിക്കുനത വൃഥശാവനിലശാനണനന്ന് ദയശാഗനി കരുതന നളനിനനിയുഗം അങ്ങനന സതകരമദപ്രരനിതമശായ ഒരു മശാരഗഗം സതഭീകരനിചനവനന്ന് മശാത്രഗം.


പപ്രിലനലയമാലനമാരു . . . . . ......................വപ്രിചവകപ്രികള്

അലദയശാ സഖഭീ ! ഞശാന ഒരു കശാരവ്യഗം കൂടനി ദചശാദനികനട. നഭീ എനനദയശാരത്തു തപസ്സു
നചയ്തുദകശാണന്ന് ഇവനിനട കഴനിനഞ്ഞന പറഞ്ഞലശാ . ഏന്തു ഉപകശാരമശാണന്ന് നഭീ എനനില് നനിന
പ്രതഭീക്ഷനിക്കുനതന്ന് . വനിദവകനികളശായ ആളുകള സതനഗം ജനിവനിതഗം ആനവ്യരകന്ന്
ഉപദയശാഗപ്രദമശായ രഭീതനിയനില് വനിനനിദദയശാഗനിച കൃതകൃതവ്യരശാകുഗം. നളനിനനിക്കുദവണനി
എനനങനിലഗം നചദയ്യേണതണങനില് തനികചഗം സദനശാഷദതശാനട തശാനത നചയനമനശാണന്ന്
ദനിവശാകരന പറയുനതന്ന്. 'പദരശാപകശാരശാരത്ഥമനിദഗം ശരഭീരഗം' എന ആശയമശാണന്ന് ദനിവശാകരന
ഇവനിനട നവളനിനപടുത്തുനതന്ന്.

 പപ്രിയദര്ശനനം - തലെലക്കടപ്രിലന്റെ ഔചപ്രിതദ്യനം
കുമശാരനശാശശാനന്റെ നളനിനനി എന ഖണകശാവവ്യതനില ഒരു ഭശാഗഗം.
നളനിനനിയുഗം ദനിവശാകരനുഗം കളനിക്കൂട്ടുകശാരശായനിരുന .ഒരുമനിച്ചന്ന് പശാഠശശാലയനില് പഠനിച്ചവര ,
ദസ്നേഹഗം പങ്കുവച്ചന്ന് വളരനവര. യുവശാവശായ ദനിവശാകരന സനവ്യശാസതനില് തല്പരനശായനി നശാടു
വനിട്ടുദപശായനി. തനന്റെ വനിവശാഹഗം നനിശ്ചയനിച്ചതറനിഞ്ഞന്ന് വഭീടുവനിടനിറങ്ങനി, ദപശായന്ന്കയനിദലകന്ന്
എടുതന്ന് ചശാടനിയ നളനിനനിനയ ഒരു സനവ്യശാസനിനനി രക്ഷനപടുത്തുന. വരഷങ്ങളകന്ന് ദശഷഗം
ഹനിമശാലയതനില് സനവ്യശാസനിയശായനിരുന ദനിവശാകരനന നളനിനനി കണ്ടുമുട്ടുനതഗം തനന
പരനിചയനപടുതനിനകശാണന്ന് സന്ന്മരണകള പങ്കുവയന്ന്ക്കുനതമശാണന്ന് പ്രനിയദരശനഗം എന
പശാഠഭശാഗഗം .
തനനികന്ന് ഏറ്റവഗം പ്രനിയനപടവനന വഭീണ്ടുഗം കണ്ടുമുട്ടുന സനരമശാണന്ന് പശാഠഭശാഗഗം.
ആയതനിനശാല് തലനകടന്ന് ഏറ്റവഗം അനുദയശാജവ്യഗം

 പവര്തന വപ്രിശകലെനനം
•

ഭവമാനു പണപ്രിഷയ്ടയമാനം നളപ്രിനപ്രി ഞമാൻ - ഇങ്ങനന പരനിചയനപടുതനിയതനിനന്റെ കശാരണഗം?

വരഷങ്ങളക്കു ദശഷഗം നളനിനനി യശാദൃശ്ചനികമശായനി ദനിവശാകരനന കണ്ടുമുട്ടുന. നളനിനനി സതയഗം
പരനിചയനപടുത്തുന. അദങ്ങയന്ന്കന്ന് പണന്ന് ഇഷ്ടമശായനിരുന നളനിനനിയശാണന്ന് ഞശാന.
പണന്ന് എന പ്രദയശാഗഗം ദനിവശാകരനന്ന് തദനശാടുള്ള മദനശാഭശാവഗം എനനനന്ന് മനസനിലശാകശാന
കഴനിയശാത നളനിനനിയുനട ആശങ നവളനിനപടുത്തുന.ദനിവശാകരന തനന
തനിരനിച്ചറനിയശാതനിരുനതനിലള്ള നളനിനനിയുനട സങടഗം ഇവനിനട നവളനിനപടുത്തുന.
പമായവുനം സപദപ്രിമമാറപ്രി കമാരദ്യവുനം - നമ്മുനട പ്രശായവഗം ലക്ഷവ്യങ്ങളുഗം മശാറനി എന ദനിവശാകരനന്റെ
പ്രതനികരണഗം - (നളനിനനി ദനിവശാകരനശാരുനട ബശാലവ്യകശാല സകൗഹൃദഗം ,ദനിവശാകരനനില്
പനിനഭീടുണശായ മശാറ്റഗം , വഭീണ്ടുഗം കണ്ടുമുട്ടുന സനരഭഗം.)

 ചമലക്കമാരഭനംഗപ്രി

ധലീരനമായ യതപ്രി ചനമാക്കപ്രി തനശ്വപ്രിതൻ
ഭൂരപ്രിബമാഷയ്പ പരപ്രിപമാടലെനം മുഖനം ;
പൂരപ്രിതമാഭലയമാടുഷസപ്രില മഞ്ഞുതൻ
ധമാരയമാര്ന പനപ്രിനലീര് സുചമമാപമനം
➢ കരഞ തടുത നളനിനനിയുനട മുഖഗം വരണനിക്കുന
➢ കശാമുകനശായ ദനിവശാകരന തനന തനിരനിച്ചറനിയശാതനിലഗം തനന്റെ ദസ്നേഹശാധനികവ്യഗം
വനിസ്മരനിച്ചതനിലനമശാനകയുള്ള ദുദുഃഖഗം. നളനിനനിയുനട കണ്ണുകള നനിറയുനതന്ന്.
➢ ഉദയ സൂരവ്യനന്റെ കനിരണങ്ങള (രശനികള)ഏറ്റനിടശാണന്ന് പനനിനഭീരപ്പൂ വനികസനിക്കുനതന്ന്.
➢ ഇവനിനട ദനിവശാകരനന്റെ സശാനനിധവ്യഗം നളനിനനി (തശാമര)കന്ന് നല്കനിയ സദനശാഷവഗം
സശാദൃശവ്യനപടുത്തുന.
➢ കണ്ണുനഭീര നനിറഞ്ഞന്ന് നലവണ്ണഗം നചമനതടുത നളനിനനിയുനട മുഖനത പ്രഭശാതതനില്
മഞ്ഞന്ന് തള്ളനികള വഭീണു കുതനിരന (നനഞ്ഞ) പനനിനഭീരപ്പൂവനിദനശാടശാണന്ന്
സശാദൃശവ്യനപടുതനിയനിരനിക്കുനതന്ന്. (ഉപമനിച്ചനിരനിക്കുന-ഉപമശാലങശാരഗം)
➢ ദനിവശാകര സശാനനിധവ്യഗം നളനിനനികന്ന് ആനനഗം നല്കുന.
➢ സൂരവ്യകനിരണദമറ്റു മഞതള്ളനികള നഭീരശാവനിയശായനിദപശാകുനതദപശാനല നളനിനനിയുനട
ദുദുഃഖഗം അകനന്ന് അവളക്കു സദനശാഷഗം വകവരുനമനന്ന് ഈ ഉപമശാലങശാര കല്പനയനിലൂനട
വവ്യഞനിപനിക്കുന
➢ ധഭീര, ഭൂരനി, പൂരനി, ധശാര – ദതനിതഭീയശാക്ഷര പ്രശാസഭഗംഗനി
➢ തനതനിതന , മഞതന -അനവ്യശാക്ഷര പ്രശാസഭഗംഗനി
➢ മുഖഗം , സുദമശാപമഗം - അനവ്യശാക്ഷര പ്രശാസഭഗംഗനി
•




ശബയ്ദഭനംഗപ്രി കലണതമാനം

കഷയ്ട കമാലെമഖപ്രിലെനം കഴപ്രിഞ്ഞു ഹമാ

ദപ്രിഷയ്ടമലീ വടപ്രിവപ്രിയന്നു വനചപമാല
ദൃഷ്ടനമായപ്രിഹ ഭവമാൻ; ഭവമാനു പണപ്രിഷയ്ടയമാനം 'നളപ്രിനപ്രി' ഞമാൻ മഹമാമചത.
കഷന്ന്ട, ദനിഷന്ന്ട, ദൃഷന്ന്ട, (ശബ്ദഭനംഗപ്രി, തമാളഭനംഗപ്രി, ദശ്വപ്രിതലീയമാക്ഷരപമാസനം)
➢ കണ്ടുടന, ഇണല്, പണന്ന്, കണ്ടു(ശബ്ദഭനംഗപ്രി, തമാളഭനംഗപ്രി, ദശ്വപ്രിതലീയമാക്ഷരപമാസനം
➢ ശബ്ദഭഗംഗനിയനില്നനിനന്ന് അരഥഭഗംഗനിയനിദലകന്ന്
➢ പ്രശാസഭഗംഗനിയുഗം ശബ്ദ ഭഗംഗനിയുഗം കവനിതയുനട മദനശാഹശാരനിത വരധനിപനിക്കുന.
➢

➢ ഇണല് ദവണ സഖഭീ ദകണനിദടണ എന വരനിയനില് 'ണ' വവ്യഞ്ചനശാക്ഷരഗം
ആവരതനിക്കുന. (അനുപ്രശാസഗം)


"അനുപമാസനം വദ്യഞ്ചനലത ആവര്തപ്രിക്കുകപ്രില ഇടയപ്രിലട "

 കമാവദ്യഭമാഗതപ്രിലലെ ജലീവപ്രിത വലീക്ഷണനം-വരപ്രികള് തമപ്രിലള്ള സമാമദ്യങ്ങള്
കലണതപ്രി തമാരതമദ്യക്കുറപ്രിപ്പെയ് തയമാറമാക്കുക.

"അനദ്യജലീവനുതകപ്രി സശ്വജലീവപ്രിതനം
ധനദ്യമമാക്കുമമചലെവപ്രിചവകപ്രികള്"

_ആശമാൻ

''അവനവനമാത്മസുഖതപ്രിനമാചരപ്രിക്കുനവ
യപരന്നു സുഖതപ്രിനമായയ് വചരണനം''- ശലീ നമാരമായണഗുരു
➢ നളനിനനിയനിനല നശായകനശായ ദനിവശാകരനന്റെതശാണന്ന് ഈ വശാക്കുകള.
സതനഗം ജഭീവനിതഗം മറ്റുള്ളവരകന്ന് ഉപദയശാഗപ്രദമശായ രഭീതനിയനില് വനിനനിദയശാഗനിച്ചന്ന്
കൃതശാരഥരശാവന.
➢ പദരശാപകശാരശാരഥമനിദഗം ശരഭീരഗം" (മറ്റുള്ളവരകന്ന് ഉപകശാരപ്രമശായ കശാരവ്യങ്ങള
നചയനതനിനു ദവണനിയശാണന്ന് ഈ ശരഭീരഗം . ഈ ജനഗം ) എന ആശയമശാണന്ന്
ദനിവശാകരന നവളനിനപടുത്തുനതന്ന് .
➢ കുമശാരനശാശശാനന്റെ ജഭീവനിത ദരശനമശാണന്ന് ദനിവശാകരനന്റെ വശാക്കുകളനിലൂനട
അവതരനിപനിക്കുനതന്ന് .
➢ ശ്രഭീ നശാരശായണഗുരുവനിനന്റെ വരനികളനിലഗം ഇദത ആശയമശാണന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുനതന്ന്.

➢ അവനവന അതസുഖതനിനശായനി ആചരനിക്കുനവ മറ്റുളളവരകന്ന് കൂടനി സുഖതനിനശായനി
വദരണഗം, ഭവനികണഗം എന കശാഴ്ചപശാടശാണന്ന് ശ്രഭീനശാരശായണഗുരുവനിനന്റെ വരനികളനില്
അടങ്ങനിയനിരനിക്കുനതന്ന് . സതശാരഥത നവടനിഞ്ഞന്ന് മറ്റുളളവനര കൂടനി മുനനില് കണന്ന്
ജഭീവനിക്കുക.
➢ ജഭീവനിതവമശായനി ബന്ധനപട കശാഴന്ന്ച്ചപശാടനില് ആശശാനന്റെ നളനിനനിയനിമല വരനികളുഗം ശ്രഭീ
നശാരശാ യണഗുരുവനിനന്റെ വരനികളുഗം സമശാനത പുലരത്തുന .
➢ "നഭീ നനിനനദപശാനല നനിനന്റെ അയല്കശാരനനയുഗം ദസ്നേഹനിക്കുക" , വബബനിള വശാകവ്യഗം
നളനിനനിയനില കഥശാപശാത്രങ്ങളുനട സതരഗം ആശശാനന്റെ സതരഗം മശാത്രമല , സഗംസ്കൃത മനുഷവ്യ
സമൂഹതനിനന്റെ സതരഗം കൂടനിയശാണന്ന്. നളനിനനി ഒരു കശാലഘടതനിനന്റെ കഥയല,എലശാ കശാലഘട
ങ്ങളുനടയുഗം കഥയശാണന്ന്. ശ്രഭീനശാരശായണ ഗുരുവനിനന്റെ ഉതമ ശനിഷവ്യനശായനിരുന കുമശാരനശാശശാന.
ആശശാനന്റെ ജഭീവനിത ദരശനവഗം കശാവവ്യദരശനവഗം രൂപനപടുത്തുനതനില് ഗുരു മുഖവ്യപങന്ന് വഹനിച.
• തദ്യമാഗലമനചത ചനടനം തമാഴയ്മ തമാനഭഭ്യുനതപ്രി - വള്ളചതമാള്
ആശശാനന്റെയുഗം ശ്രഭീനശാരശായണ ഗുരുവനിദന്റെയുഗം വരനികളുനട സമശാനമശായ ആശയവഗം ജഭീവനിത
നനിരഭീക്ഷണവഗം ഉളനകശാള്ളുതശാണന്ന് ' വളളദതശാള നശാരശായണ ദമദനശാനന്റെ ഈ വരനികളുഗം.

 അനുപചയമാഗനം

ഉദമാ: ഴമാങയ് വമാലഴമാങ്ങപ്രിലന്റെ കണ്ണു രണ്ടുനം മപ്രിഴപ്രിഞ്ഞു ചപമായപ്രി. (അനുപചയമാഗമമാണയ്).
 അചദ്ദേഹനം കടയടച്ചയ് വലീടപ്രിചലെക്കയ് ചപമായപ്രി . (ചപമായപ്രി എന കപ്രിയലയ സൂചപ്രിപ്പെപ്രിക്കുന്നു).
പ്രധശാന കനിയയുനട അരഥതനില് എനനങനിലഗം പരനിഷശാരഗം/ വനിദശഷണഗം വരുത്തുനതനിനന്ന്
നതശാട്ടു പനിനശാനല ('കനിയയന്ന്കന്ന് ദശഷഗം)ദചരക്കുന അപ്രധശാന കനിയനയ അനുപ്രദയശാഗനമനശാണന്ന്
പറയുക. ഇങ്ങനന ദചരക്കുന അപ്രധശാന കനിയയന്ന്കന്ന് (അനുപ്രദയശാഗമശായനി ദചരക്കുന)
കനിയയുനട ദകവലമശായ (കരതശാവന്ന് സതമനസശാനല നചയന കനിയ) അരഥമുണശാവനില എനന്ന്
ശ്രദ്ധേനിക്കുക .
ഉദശാഹരണമശായനി നല്കനിയ, കണ്ണു രണ്ടുഗം മനിഴനിഞദപശായനി എന വശാകവ്യതനില് 'ദപശായനി 'എന
പദഗം ദപശാവക എന കനിയ (പ്രവൃതനി)യുനട അരഥതനിലല പ്രദയശാഗനിച്ചനിരനിക്കുനതന്ന് , മനിഴനിഞ
എന കനിയ സഗംഭവനിച്ചതന്ന് കരതശാവനിനന്റെ (കരമഗം നചയുനവന) ഇചശാനുസരണമല എന അരഥഗം
നല്കുന " അതനകശാണന്ന് അനുപ്രദയശാഗഗം

 വപ്രിഗ്രഹപ്രിക്കമാനം :
➢
➢
➢

സുദഖശാദയഗം - സുഖതനിനന്റെ ഉദയഗം
അപരശാധദബശാധഗം -അപരശാധഗം നചയ്തു എന ദബശാധഗം
സകൗമവ്യസതരഗം - സകൗമവ്യമശായ സതരഗം

