കിരാതാരജനീയം

'കവിഹദയപകാശിനീ'വിവരതോനാോപതം
(പതാംകാസിെല സംസതപാഠപസകതിെല പസകഭാഗങളെട മലയാളവിവരതനം)

വിവരതനം- ഹരിപസാദ്,വി.ടി,കടമര്

കഥാസംോകപം

ദോരയാധനന പജാോകമം
െചയം രീതിയറിഞിടാന
യധിഷിരന വിട ചാരന
ചാെരവോനാതിയീവിധം

युिधिषरं समेतय वनेचरः समपित यदकवयं तदाह-१िवशङमानो भवतः पराभवं नृपासनसथोिप वनािधवािसनः।
दरु ोदरचछदिजतां समीहते नयेन जेतं ु जगतीं सुयोधनः।।
യധിഷിരെന സമീപിച വോനചരന എന പറയാനോദശിചോവാ
അതിോപാള പറയന-

-൧-

രാജയഭഷന വനതില കഴിയെമാരവനാെണങിലം നിനില നിനം
വോനകാം ോതാലവി,െയനെളാര വലിയഭയം
തെന ബാധികയാോല
ഭപന ദോരയാധനന, താന പകിടകളിയതില
വയാജമായ് ോനടിോയാരാരാജയം വീണം നയതാല നിജകരഗതമാകീടവാന െവമിടന.

**

**

नयेन जगतीं जेतं ु समीहते इतयुकम्। ततपकारमाह-२तथािप िजहः स भविजगीषया तनोित शुभं गुणसमपदा यशः।
समुनयन् भूितमनायरसङमाद वरं िवरोधोिप समं महातमनाम्।।
നയതില രാജയം ൈകവശെപടതാന ശമികനെവന പറഞ. അത് എപകാരെമന്
പറയന-

-൨-

ശങിോപാനതെന,െയനാകിലമതികടിലന
നിെന വീണം ജയിപാനാശിോക സദഗണതാല യശസമഴവനം
ശഭമായീരതിടന.
ദഷനാരെകാതവാഴനതിലമതിസഖം
തെനയാം ോശഷോരാടീകാടം ൈവരാഗയോമാരതാ,ലതിവിപലവിഭതിക് ലാകാകോവാരകം.

**
**
ननु कातयर के वला नीितः इतयाशङकय नीितयुकं पौरषमसयेतयाह-३कृ तािरषडवगरजयेन मानवीम् अगमयरपां पदवीं पिपतसुना।
िवभजय नकं िदवमसततिनतणा िवतनयते तेन नयेन पौरषम्।।
ോകവലമായ നീതി ഭീരതവം അഥവാ ചാപലയമോല? എന ശങെയ പരിഹരികാനായി
അോദഹതിോനത് നീതിയകമായ പൗരഷമായിരനെവന് പറയന-

-൩-

അനഃശതകളാകം െകാതി,ദര,മദ,കാമാദിയാറം ജയിചിടപാപയം ശാസനാരതം മനരചിതസദാചാരമാരഗതിോലറാന
ആലസയം ൈകെവടിഞി,ടിരവപകലമായ്
നീതിപരവം പകതിടതാഹോതാെട ദോരയാധന,നതിവിരതന
പൗരഷം കാടിടന.

**

**

समपित भृतयादनुरागमाह-४सखीिनव पीितयुजोनुजीिवनः समानमानान् सुहदश बनधुिभः।
स सनततं दशरयते गतसमयः कृ तािधपतयािमव साधु बनधुताम्।।
അനനരം ഭതയനാര തടങിയവോരാടള ോപമവായിെനപറി പറയന-

-൪-

ഗരവം സരവം െവടിഞിടവിരതമധനാ
ഭതയെരോതാഴോരോപാല
മിതോത ബനവിലനിെനാരപടികറയാതള സമാനയെരോപാല
ബനകടെതെയലാം നിജമഹിയിലധീശതവമോളാരകതലയം
ോലാകരകായ് കാടിടന കപടതകലരാതിനവന പീതിപരവം.

**
**
न चायं ितवगारतपमादतीतयाह-५असकमाराधयतो यथातथं िवभजय भकतया समपकपातया।
गुणानुरागािदव सखयमीियवान् न बाधतेसय ितगणः परसपरम्।।
അോദഹം ധരമാരതകാമങളിലനിനം വയതിചലിചിെലന പറയന-

-൫-

ോനരാംവണം പകത തിഗണമിതിപകളെപറ ധരമാരതകാമകടം, കാണിചതില,ങവനതിലണവിെനങിലം പകപാതം
ഭകയാ പജികയാോല തിഗണവമനരാഗതിനാെലനോപാെല
ൈമതീഭാവം പലരതീെടാരദിനവമോഹാ!
തമില ബാധിചതില.

**

**

अथ शोकतयेण उपायकौशलं दशरयन् आदौ सामदाने दशरयित-६िनरतययं साम न दानविजरतं न भूिर दानं िवरहयय सितकयाम्।
पवतरते तसय िवशेषशािलनी गुणानुरोधेन िवना न सितकया।।
അനനരം മനോശാകങെളെകാണ് അോദഹതിെന ഉപായകൗശലെത പദരശിപി
കാന ഉോദശിച കവി ആദയോശാകം െകാണ് ചതരപായങളില ആദയോതതായ സാമദാനങെള പദരശിപികന-

-൬-

െചയെപടില സാമം കരകലവരനാല
ദാനമിലാെത െതലം
സലകരമതിങലലാതവനധികതരം
ദാനവം നലിയില.
അതയനം ോശഷമാകെനാരജനബഹമാനാദി സലകരമെമലാമലകഷം സലഗണതി,നളവിനനസരികാെതയം െചയതില.

**
**
समपित भेदकौशलं दशरयित-७िवधाय रकान् पिरतः परे तरानशिङताकारमुपैित शिङतः।
िकयापवगेषवनुजीिवसातकृ ताः कृ तजतामसय वदिनत समपदः।।
അടത ോശാകതാല മനാമോതതായ ോഭോദാപായസാമരതയെതപറി പറയന-

-൭ആോരയം വിശവസികാെതാരവ,നവനോഹാ!
തെന രകയ ചറം
െകാളാവോനാെര നിരതീ,ടവെരാട െപരമാറന വിശവസെനോപാല.
കാരയങള െചയതീരനാല കിതിപനിലളവാം
ോസഹവം നനിയം, താന
ഭതയാധീനങളാകം ബഹവിധധനസമതതാന െചാലിടന.

**

**

अथ दणडपकारमाह-८वसूिन वाञन वशी न मनयुना सवधमर इतयेव िनवृतकारणः।
गुरपिदषेन िरपौ सुतेिप वा िनहिनत दणडे न स धमरिवपलवम्।।
അനനരം നാലാമെത ദോണാപായെതപറി പറയന-

-൮ോകാപതാലല െതലം, ധനമതിലധികം
വാഞയാലല, സരവം
രാജാവിന ധരമമാെണ,നറികലരോവാര
െചാനവാകിന പകാരം
ശികിച ശതവാോട, നിജപിയസതനാകെട,യാരാകിലം താന
ധരമം ൈകവിടെവനാലവെന,യവനിപന
മറോഹതകെളോനയ.

**

**

समपित जनपदकेमकरतवमाह-९सुखेन लभया दधतः कृ षीवलैरकृ षपचया इव ससयसमपदः।
िवतनवित केममदेवमातृकािशराय तिसमनकु रवशकासित।।
ഇോപാള ഗാമങളില താന െചയ ോകമകരങളായ കാരയങെള പറയന-

-൯-

ഒോടെറകാലമായീ കരവരനവ,നീമട് ോകമം വിതോയ
ോശാഭിോചറം നദീമാതകയിലവിരതം
കൗരവം നാ,ടോശഷം.
ഒടം കഷെപടാോത, ഭവി കഷികളിറകാെത ോനടനവണം
ഒോടെറ സസയസമതരിയ ഗണയതം
ോനടിനാന കരഷകനാര.

**

**

समपित तसय िमतबलमाह-१०न तेन सजयं किचददु तं धनुः कृ तं न वा कोपिविजहमाननम्।
गुणानुरागेण िशरोिभरहते नरािधपैमारलयिमवासय शासनम्।।
ദോരയാധനെന മിതബലെതപറി ഇോപാള പറയന-

-൧൦ -

ോകാപതാോല കറതിെലാരദിനവമോഹാ!
തനഖം, തെന വിലില
ഞാണ ോചരതിോടറിയിലാ കരമതിെലാരനാളം നപന ധാരതരാഷന.
ഭപനാരനയെരലാവരമവനിലോഹാ !
സലഗണം കാണകയാോല
മരദാവാല സവീകരികനഥ നപനരളം
ശാസനം മാലയതലയം.

**

**

കറിപ് -(൧) ഇവിെട െകാടത "िनरतययं साम न दानविजरतं..” എന ആറാമെതോശാകം
പാഠപസകതിലില. എങിലം തടരനവരന രണോശാകങളം അോതാട ബനെപടതാകയാല
ആശയപരതികോവണി
ഇവിെട
ഉദരികെപടതാണ്.
രാജയതനതിെല
സപധാനമായ
ചതരപായങളില അവസാനോതതായ ോഭദ-ദണങെള പതിപാദികന ോശാകങള ഉദരികകയം,
സാമ-ദാനങെള പതിപാദികനതം പാഠപസകതില ഉദരികെപട ോശാകങെളകാള പാോയണ
അകിഷവമായ ോശാകെത പാഠപസകതിലനിന് ഒഴിവാകകയം െചയതിെന കാരണം
മനസിലാകനില.
(൨) ഇവിെട പാഠപസകതില നിനം വയതയസമായി 'वसूिन वाञन... 'എന ോശാകെത 'िवधाय
रकान् पिरतः...'എന ോശാകതിനോശഷമാണ് ോചരത്പഠിചിരികനത്. സാമം, ദാനം, ോഭദം, ദണം
എനതാണ് ചതരപായകമം. അതിനാലാണ് ോഭോദാപായെത പതിപാദികന ോശാകതിനോശഷം
ദോണാപായെതപറിയള ോശാകം എന കമം സവീകരിചത്.

-സമരപണംപതാംകാസില പഠികനവരെട പഠനതിനമാോററവാനായ്മാതം ഞാ,നീവിധതില കവിതയിതധനാ ോകവലം ഭാഷയാകീ
എലാം നിന തകടാകം, കവിവരകവിതാ'സഗോര'! നിനപദാോബ
'വംശസ'നതെനയാം ഞാ,െനാരകവനസമം മാതമരപിചിടോനന!!
-ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്
hariprasadvt1973@gmail.com
kalidasavidyapeedam@gmail.com
0497 2831656, 9446431656

സോയാധനെന രാജനീതി.

(പാഠപസകതിെല കമമനസരിചള വതാനവതവിവരതനം- ഹരിപസാദ്, വി.ടി.കടമര്)
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കാടില വസികന ഭവാനില നിനോഹാ!
പരാജയാശങ ജനികയാല നപന
ചതിച താന ചതില ജയിച ഭമി തനവശതിലാകാന തനിയന പിെനയം.
ഭവാെന െവലാന തനിയന വഞകന
ഗണങളാല നിരമലമാകി കീരതിെയ.
അനാരയെരാതെളാര സൗഹദതിലം
ഈഷദഗണം സജനൈവരെമാന താന.
കാമാദിഷൈഡവരികെളതടഞവന
മനകമാം ദരഗമമാരഗോമറവാന
ആലസയമിലാെത പകത രാപകല
മറയ െചയന സവകീയവികമം
സഹതിെനോപാല കരതന ഭതയെര
മാനിപ മിതെത സവബാനോവാപമം
ബനകെളബൂവിനധീശെരനോപാല
കാടന താന ോവണവിധം ഗതസയന
അസകനാം താന സമപകപാതനായ്
പകത ോസവികകയാല യഥാവിധി
ഗണങളാല സഖയമിയനോപാെല തനധരമാരതകാമങെളതിരതിടാെതയായ്.
ധനം െകാതിചലഥ ോകാപമാരനമലവന സവധരമങളിെതന ചിനയാല
അധരമിയാം ശതവിനം സവപതനം
ഗരകമാം രീതിയിോലകി ശികകള.
തനികചറം സവജനെത നിരതി,യിനശങിതനോപാെല നടിപ ശങിതന
പവതിതീരനമറയ ഭതയരില
ോചരകം ധനം െചാലവ നപെന നനിെയ.
നടാെത െകായനതോപാെല കരഷകര
സലബമാം സസയസമദി ോനടിനാന
നദീജലതാല കരോദശമീവിധം
ോശാഭികയായ് ോകമമവന വിതയോവ.
സസജയമാം ചാപമയരതിയിലവന
ോകാപാല കറതിെലാരനാളമാനനം
മറള ഭപാലര ശിരസിോലറിനാന
ഗണങളാല മാലകണെക ശാസനം.
**

**

**

