ഹനമതപഭാവഃ
(7-ാാം തരതിെല പതിയ സംസതപാഠപസകതിെല 3-ാാംമെത പാഠതിെന
പഠനകറിപകള. മലവം പരിഭാഷയം വിശദീകരണവം സഹിതം)

ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്

ആമഖം വാലീകിരാമായണം കിഷിനാകാണം അറപേതഴാം (സപഷഷി)
അദയായതില നിനം ഉദരിച ഏതാനം വരികളാണ് പാഠഭാഗതിലളത്.
ഹനമതപഭാവവരണനം എന അദയായതിെല 2,3,7 േശാകങളം 30-ാാം
േശാകതിെല അവസാനവരിയം 31-ാാംേശാകതിെല ആദയെത വരിയം
േചരതണാകിയ ഒര േശാകവം, 36, 38 േശാകങളമാണ് പാഠഭാഗതിലളത്.
മലേശാകം, അതിെന വതാനവതവിവരതനം, അനവയം, അനവയാരതം,
കറിപകള എനീകമതില പാഠഭാഗം സമരണമായി ഇവിെട പസിദീകരി
കന.
ജാംബവാന, ഹനമാെന
സമദലംഘനതിന്
േപരിപികനതിന
ആരംഭികനതായി വരണിചെകാണാണ് സരഗം ആരംഭികനത്.

(ൈമസര യണിേവഴസിറി പസിദീകരിച
(1975 vol.5) അമതകതകം
സംസത വയാഖയാനേതാടകടിയ 'വാലീകിരാമായണ'തിെല മലപാഠമാണ്
ഇവിെട മാതകാപാഠമായി സവകരിചിരികനത്)

(अनेकशतसाहसीं िवषणणां हिरवािहनीम्।
जामबवान् समुदीकयैवं हनुमनतमथाबवीत्।।
അേനകായിരമായ് ദഃഖിതനാരാം കപിേസനെയ
വീകിച ഹനമാേനാടായ് ജാംബവാേനാതി,യീവിധം)

അനവയം - അഥ അേനകശതസാഹസീം ഹരിവാഹിനീം വിഷണാം സമദീകയ
ജാംബവാന ഹനമനം ഏവം അബവീത്.
അനവയാരതം- അേപാള നറായിരം വരന വാനരൈസനയം വിഷണനാരാ
യിരികനത് കണ ജാംബവാന, ഹനമാേനാട് ഇപകാരം പറഞ.
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वीर! वानरलोकसय सवरशासिवदां वर!
तूषणीमेकानतमािशतय हनूमन्! िकं न जलपिस।।
ശാസെമലാമറിേഞാരില മമനാം കപിവീര! നീ
ഹനമന! ഒനേമാതാെതെയേന മൗനം ഭജികേയാ?

അനവയം - വാനരേലാകസയ വീര! സരവശാസവിദാം വര! ഹനമാന! (തവം)
തഷീം ഏകാനം ആശിതയ കിം ന ജലസി?
അനവയാരതം- വാനരകടതിെല വീരനം, ശാസമറിയനവരില െവച് വിദഗ
നമായ ഹനമാെന! മൗനമവലംബിച്, വിജനസലെത പാപിച് നീ ഒനം
മിണാതിരികനെതേന?
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हनूमन्! हिरराजसय सुगीवसय समो हिस ।
रामलकमणयोशािप तेजसा च बलेन च।।
ഹനമന! കപിരാജാവാം സഗീവന് സമന ഭവാന
രാമലകണേരാെടാകം നീയം േതേജാബലങളാല

അനവയം - ഹനമന! ഹരിരാജസയ സഗീവസയ ച, േതജസാ ച ബേലന ച രാമ
ലകണേയാഃ അപി സമഃ അസി ഹി.
അനവയാരതം- ഹനമാേന! വാനരരാജാവായ സഗീവനം, േതജസം ബലവം
െകാണ് രാമലകണനാരകം തലയന തെനയാണ് നീ.

3

बलं बुिदश तेजश सतवं च हिरपुङव!
िविशषं सवरभूतेषु िकमातमानं न बुदधयसे ।।
ബലം, േതജസ്, സതവം നിന ബദിയം കപിപംഗവ!
എലാഭതതിലം േശഷ,െമെനേനയറിയാത നീ?

അനവയം- ഹരിപംഗവ! ബലം ബദി ച േതജഃ ച സതവം ച സരവഭേതഷ
വിശിഷം ആതാനം കിം ന ബദയേസ?
അനവയാരതം- വാനരേശഷ! ബലവം ബദിയം േതജസം വീരയവം ഉള എലാ
ഭതങളിലംെവച് വിശിഷനാണ് താെനന് ഭവാന സവയം അറിയനിേല?

(കറിപ്- ഹരിപംഗവന - വാനരേശഷന. പംഗവന എനാല കാള എന്
സാമാനയരീതിയിലള അരതം. േശഷാരതെത സചിപികാന കാള
എനരതം വരന പംഗവഃ, ഋഷഭഃ തടങിയ പദങളം, സിംഹെമനരതം
വരന േകസരി, പലി എനരതം വരന വയാഘം, ശാരദലം മതലായ പദങളം
പദാനതില േചരത് പേയാഗികന. ഉദാ- േശഷനായ മനഷയന
എനരതതില നരപംഗവന, നരരഷഭന, നരേകസരി, നരവയാഘന,
നരശാരദലന എനിങെന കവിപേയാഗങള സലഭം. ഇേത പാഠതില
തെന ഇതരം ഉദാഹരണങളളത് ശദികക)
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(स तवं केसिरणः पुतः केतजो भीमिवकमः।)
मारतसयौरसःपुतसतेजसा चािप ततसमः।।
(ആ നീ േകസരിതന ഭാരയയണാേയാന ഭീമവികമന)
വായവിന ഔരസന പതന േതജസാല വായതലയനം

അനവയം- ഭീമവികമഃ സഃ തവം േകസരിണഃ േകതജഃ പതഃ, മാരതസയ
ഔരസഃപതഃ േതജസാ ചാപി തതമഃ.
അനവയാരതം- പരാകമശാലിയായ ആ നീ േകസരിയെട ഭാരയയില പിറന
പതനാകന; വായവിെന സവനം മകന. േതജസ്െകാണം (നീ) അേദഹതിന്
(വായവിന് ) തലയനാകന.
(കറിപ്േകതം എനാല ഭാരയ. േകതജന - സവനം ഭാരയയില അനയനാല
ജനിപികെപട പതന. പാണവനാര പാണവിെന േകതജനാരാണ്. ഹനമാന
േകസരി എന വാനരന് പതിയായ അഞനയില വായവിനണായ േകതജനായ
മകനാണ് എനരതം. ഔരസന, പതികന, േകതജന, ഗഢജന, കാനീനന,

പൗനരഭവന, ദതകന, കതകന, കതിമന, സവയംദതന, സേഹാഢജന,
അപവിദന എനിങെന പതനാര പനണ വിധമെണന് പാചീനമതം) .

(भवान् जीवातवेसमाकं अञनागभरसमभव।)
तवं िह वायुसतु ो वतस! पलवने चािप ततसमः।।
(ആഞേനയന ഭവാനേത നമകം ജീവനൗഷധം)
കേഞ! നീ വായവിനപതന ചാടതില കാറിെനാതവന

അനവയം- േഹ വതാ! അഞനാഗരഭസംഭവ! ഭവാന അസാകം ജീവാതേവ
(ഭവതി). വായസതഃ തവം പവേന ച അപി തതമഃ ഹി.
അനവയാരതം- അഞനയെട വയറില പിറന കേഞ! നീ നമെട ജീവന
നിലനിരതാനളവനാണ്. വായപതനായ നീ ചാടതിലം അേദഹതിന
തലയനേത.
(പാഠപസകതിെല നാലാമെത പദയം മലഗനതിെല രണ പദയങളെട
രണാമെത വരികള മാതം േചരതണാകിയതാണ്. ആശയവയകതയ് േവണി ആ
വരികളകടി ഇവിെട ഉദരിചിരികന. വാനരനായ േകസരിയെട പതി അഞനയില
വായവിനണായ മകനാകയാലാണ് മാരതെന ഔരസപതന എന് പേതയകം
വിേശഷിപിചിരികനത്. േകസരിയെട േകതജനായ – ഭാരയയില ജനിച – എന
മനേശാകതിെല വിേശഷണതിന കടതല വയകതവരതാനം കടിയാണ് ഈ
പേയാഗം. പാഠപസകതിെല നാലാമെത പദയതിെന പരവ-ഉതരപാദങളില
വായപതഃ എന് അരതം വരന പദങളതെന ആവരതിചവരേമാള അത്
പനരകി എന കാവയേദാഷതിന് കാരണമാകം. ഇതാകെട വാലീകിയാല വിവകി
തവമല.
സവബീജതിലനിന ജനിചവന എനാണ് ഔരസന എന പദതിനള
അരതം. ഔരസഃപതഃ എന പദതില ഔരസഃ എനത് പതഃ എനതിെന
വിേശഷണമാകന. ഔരസനായ പതന എനരതം. പാഠപസകതില ഔരസഃ
എനതിനം പതഃ എനതിനം െവേവെറ, പതന എനതെന അരതം െകാടതിരി
കനത് പഠിതാകെള സംബനിച്, മഹാകവിപേയാഗെത െതറിദരിപികാന
മാതേമ ഉപകരികയള)
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उितष हिरशादरल
ू ! लङयसव महाणरवम् ।
परा िह सवरभूतानां हनूमन्! या गितसतव ।।
എഴേനലക കപിേശഷ! തരണം െചയ വനകടല
ഭതങളെകാെകയേമെലയേത നിനഗതി മാരേത!

അനവയം- ഹരിശാരദല! ഉതിഷ, മഹാരണവം ലംഘയസവ. ഹനമന! തവ ഗതി
യാ, (സാ) സരവഭതാനാം പരാ ഹി.

അനവയാരതം - വാനരവീര! എഴേനറാലം. മഹാസമദെത തരണം െചയാലം.
അലേയാ ഹനമന! നിെന ഗമനശകി ഏെതാനാേണാ അത് മറ് പാണികള
കളതിേനകാള അധികരിചളതാണ്.

6

ततसतु वै जामबवता पचोिदतः
पतीतवेगःपवनातमजः किपः।
पहषरयंसतां हिरवीरवािहनीं
चकार रपं महदातमनसतदा।।
അനനരം ജാംബവനാല പേചാദിതന
സമരതേവഗന പവനാതജന കപി
സനഷരാകി കപിവീരേസനെയ
ധരിച രപം പബലം മഹതരം

അനവയം- തതഃ ജാംബവതാ പേചാദിതഃ പവനാതജഃ കപിഃ പതീതേവഗഃ
(സന) താം ഹരിവീരവാഹിനീം പഹരഷയന ആതനഃ രപം തദാ ത മഹത്
ചകാര ൈവ
അനവയാരതം- അനനരം ജാംബവാനാല പേചാദിപികെപട വായപതനായ
വാനരന , വാനരനാരെട ആ വീരൈസനയെത േകാളമയിരെകാളിപിച
െകാണ് തെന രപെത അേപാളതെന വലതാകി.

ततसतु वै जामबवता पचोिदतः എന ഒനാമെത വരിക് ततः
कपीनामृषभेण चोिदतः -എനം महदातमनसतदा എന അവസാനെതവരിയിെല
അവസാനെത പദതിന് पवनातमजसतदा എനം പാഠേഭദമണ്. അതാണ്
(കറിപ് -

പാഠപസകതിലളത്. പവനാതജഃ എന പദം ആവരതിചവരനതിേനകാള
അരതപഷി ആതനഃ രപം മഹത് ചകാര -തെന രപെത വലതാകി തീരത എന വാകയാംശതിനാകയാല ആ പാഠമാണ് ഇവിെട സവീകരിചിരികനത് )

(കറിപ്- ഹനമാന എനം ഹനമാന എനം രണ് തരതില പേയാഗികനതം
ശരിയാണ്. ഹനമാന ഹനമാനപി- എന് ശബേഭദപകാശനിഘണ)

**

**

**

- ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്
hariprasadvt1973@gmail.com
9446431656

