ന മരഖമപദിേശത്

(7-ാാംകാസിെല പതിയ സംസത പാഠപസകതിെല
രണാമെത പാഠതിനള പഠനസഹായി )

ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്
hariprasadvt1973@gmail.com

വിഷശരമ എന പണിതന രചിച സാേരാപേദശകഥകളടങിയ
കഥാസമാഹാരമാണ് പഞതനം. തനം എന പദതിന് കൗശലം,
ഉപായം,സതം എെനാെകയാണ് ഇവിടെത സാമാനയമായ അരതം.
ജീവിേതാനതിക് സഹായകമാവന അഞ് തനങളാണ് ധാരാളം
കഥകളിലെടയം ഉപകഥകളിലെടയം പഞതനതില മഖയമായം
പതിപാദികെപടനത്.
പഞതനതിെല
അഞ്
തനങള
ഇവയാണ്.
മിതേഭദം - പരസരം ൈമതിേയാടകടി കഴിഞകടന തെന
ശതകെള തമില ഭിനിപികാനം അതവഴി തെന സരക
ഉറപവരതാനമള ഉപായം.
മിതലാഭം -ശരിയായരീതിയില വിേവചിചറിഞതിനേശഷം മാതം
സഹതകെള സവീകരികനതിനം ൈമതീബനം മേഖന വിജയം
പാപികനതിനമള തനം.
സനിവിഗഹം - ആജനശതകള തമില സനിയായാലം അവര
തമില വിഗഹം (യദം) ഉണായാലമള േദാഷങള.
ലബപണാശം - ൈകയിലവന കാരയങള നഷെപടാനിടയായാലള
അവസ.
അസംേപകകാരിതവം - കാരയതിെന സമസവശങളം ചിനി
കാെത, അസംേപകയകാരിയായി - ആേലാചനാരഹിതനായി - പവര
തിചാലണാകന എടതചാടതിെന ഫലം.

മഗപകികള കഥാപാതങളാകന അേനകം സാേരാപേദശ
കഥകളിലെട വിഷശരമ മഹിളാേരാപയതിെല രാജാവിെന

മനബദികളായ രാജകമാരനാെര പബദരം തനശാലികള
മാകിെയനാണ് ഐതിഹയം .
പഞതനതിെല മിതേഭദഃ എന തനതിെല പതിേനഴാമെത
കഥയായ സചീമഖവാനരകഥയാണ് പാഠഭാഗതിലളത്. ആ കഥയെട
മലരപം ഇപകാരമാണ്.
(1935-ല ഒനാം പതിപായി ബനാറസില നിനം പസിദീകരിച
അഭിനവരാജലകി എന സംസത ടീകേയാടകടിയ പഞതനം
സംസത മലഗനതിലനിന്. വിദയാരതികളെട സൗകരയാരതം
പദങള സനിപിരിച് എഴതിയിരികനത് സമാദകനാണ്)

सू च ीमु ख वानरकथा
अिसत किसमं िशत् पवरतैकदेशे वानरयूथम्। तच कदािचत्
हे मनतसमये अितकठोरवातसं सपशरवेपमानकलेबरम्, तुषारवषोदतपवषरदन
धारािनपातसमाहतम् न कथिञत् शािनतम् अगमत्।
अथ के िचत् वानराः विहकणसदशािन गुञाफलािन अविचतय
विहवाञछया फू लकु वरनतः समनतात् तसथुः।।
अथ सूचीमुखो नाम पकी तेषां तं वृथायासम् अवलोकय पोवाच –
"भोः सवे मूखारः यूयम्। न एते विहकणाः, गुञाफलािन एतािन। तत्
िकं वृथा शमेण। न एतसमात् शीतरका भिवषयित। तद अिनवषयतां किशत्
िनवारतो वनपदेशो, गुहा वा, िगिरकनदरो वा । अदािप साटोपा मेघा
दशयनते"।
अथ तेषाम् अनयतमो वृदवानरः तम् उवाच। "िकं तव अनेन

वयापारे ण? तत् गमयताम्। उकं चमुहुिवरिघतकमारणं दूतकारं परािजतम्।
नालापयेद िववेकजो यदीचछेत ् िसिदमातमनः
तथा च आखेटकं वृथाकलेशं मूखर वयसनसं िसथतम्।
आलापयित यो मूढः स गचछित पराभवम्"।।
सः अिप तम् अनादतय भूयोिप वानरान् अवरतम् आह- "िकम्
वृथा कलेशेन?” अथ यावत् असौ न कथिञत् पलपन् िवरमित तावत्
एके न वानरे ण वयथरशमात् कु िपतेन पकाभयां गृहीतवा िशलायाम्
आसफािलतम् उपरतं च। अतः अहं बवीिम। "नानामयं नमते दारः"
-इित। तथा चउपदेशो िह मूखारणां पकोपाय न शानतये।
पयःपानं भुजङानां के वलं िवषवधरनम्।।
**
**
**
സരസകവി കഞന നമയാര പഞതനം കഥെയ കിളിപാട്
രപതില
മലയാളതിേലക്
പരിഭാഷെപടതിയിടണ്.
അതിെല പസകഭാഗം താെഴ െകാടകന.
മരകടകടം മഹാശീതെതസഹിയാഞ
ഒകേവ വിറെചാര ദികില വനിരികേമാള
തീകനല തിരെഞാര വാനരന പറെപടാന.
നീകമിെലേടാ നല തീയിതാ പറകന;
എന നിശയിചവന െചനടന മിനാമിനെങനള പാണികളിെലാനിെനപിടിെപടാന;

പഷതില പകാശമണജന പറകേമാള
െപാടനാനതകണ പാവകെനനറച.
കടകാരിരികന േയാഗതില െകാണവന
'െചണകാരന'മതികതിപാന തടങന.
അേനരം സചിമഖെനെനാര പകി െമെലെചനങ കരങിെന കരണതില മനിചിത
വഹിയലിത സേഖ വാനര! മിനാമിനെങെനാര പാണിയിതങതിയാെലരിയേമാ?
എനത േകടങണരതീടിനാന കരങചാെരെനേടാ! നിേനാടേണാ േചാദിചെവനങവന
പകിെയപിടിചാശ പാറേമലടിചടന
തലകണം െകാലെചയ ഭകണം കഴിചിത
എനതെകാണ ഞാനം നാനാമയ*ോശാകം െചാേനന
-കഞനനമയാര
(*"नानामयं नमते दारः" - എന േശാകം. ഗഞാഫലം അതായത്
കനികരവാണ് മലകഥയിലളത്. പകരം പരിഭാഷയില വരനത്
മിനാമിനങാണ്.)

മഞകാലം -േഹമനകാലം- വനേപാഴള മഞ് മഴെകാണള
ൈശതയമാണ്
മലഗനതിെല
പരാമരശം.
എനാല
പാഠപസകതില
േഹമനകാലം വന േചരന എന്
പരാമരശികകയം മഴകാലെമന പതീതി ജനിപികം വിധം
െകാടംകാറ് വീശി, ഇടി മഴങി, മിനലകള പകാശിച,
വകങള ഇളകിയാടി, അതിശകമായ മഴ െപയ എനിങെന വിശദീകരണം നലകയം െചയിരികന. ഇത്
വിചിനനീയമാണ്.
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