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മലയാളഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഘട
കമാണ് ഭാഷ. ജനങ്ങൾ അേന്യാന്യം കൂടിക്കഴിയാനും
ആശയവിനിമയം നടത്താനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാ
നുമുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന ഒരു മദ്ധ്യവർത്തിയാണത്. ഭാഷയു
െട വളർച്ച ജനങ്ങളുെട വളർച്ചയുമായി അേഭദ്യമാംവി
ധം ബന്ധെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഏെതങ്കിലുെമാ
രു ഭാഷയുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റിേയാ വികാസെത്തപ്പറ്റി
േയാ പഠിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ആ ഭാഷയുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന ജന
വിഭാഗത്തിെന്റ ചരിത്രം പരിേശാധിയ്ക്കണം. സാമൂഹ്യജീ
വിതത്തിൽനിന്ന് േവറിട്ടുനിർത്തിെക്കാണ്ട് ഭാഷയുെട
ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റിയാകെട്ട, വളർച്ചെയപറ്റിയാകെട്ടപഠി
യ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.
മലയാളികൾ ഉപേയാഗിയ്ക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കാണ് മലയാളം
എന്നു പറയുന്നത്. അതുേപാെല, കന്നഡ കർണ്ണാടക
ക്കാരുേടയും, തമിഴ് തമിഴരുേടയും, െതലുങ്ക് ആന്ധ്രക്കാ
രുേടയും ഭാഷയാണ്. ഈ വ്യത്യസ്തഭാഷകൾ ഉത്ഭവി
ച്ചെതങ്ങെനെയന്നു മനസ്സിലാവണെമങ്കിൽ മലയാളി
കൾ, തമിഴർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങളാവിർഭ
വിച്ചെതങ്ങെനെയന്നു മനസ്സിലാക്കണം. മലയാളഭാഷ
യുെട ഉൽപത്തിെയപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കണെമങ്കിൽ േകരളീയർ
ഒരു പ്രേത്യകജനവിഭാഗമായിത്തീർന്നെതങ്ങിെനെയ
ന്നു പരിേശാധിയ്ക്കണം.
ആയിരമായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ
െകാണ്ടുള്ള പ്രകൃേതാപകരണങ്ങളുമായി െതെക്ക ഇന്ത്യ
യിെല മലേയാരങ്ങളിലും കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളിലും േവട്ടയാ
ടി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റാ
ണ്ടുകളുെട വികാസക്രമത്തിലൂെട മലയാളികളും തമി
ഴരും െതലുങ്കരും കർണ്ണാടകക്കാരും, േവർതിരിഞ്ഞ്
പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായിത്തീർന്നത്. പ്രാകൃതരായ
ആദിമദ്രാവിഡരിൽനിന്ന് ഈ പ്രേത്യക ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾ േവർതിരിഞ്ഞു വികസിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി
ആ ആദിമനിവാസികളുെട പ്രാകൃതെമാഴിയിൽ നിന്ന്
മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളും ആവിർഭവിച്ചു.
പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായി ഉരുത്തിരിയുന്നതിന്നുമു
മ്പുതെന്ന മലംപ്രേദശങ്ങളിെല കാടന്മാരായ പ്രാകൃത
നിവാസികൾ ഒരു തരം ഭാഷയുപേയാഗിച്ചിരുന്നുെവ
ന്നു തീർച്ചയാണ്. എെന്തന്നാൽ ആശയവിനിമയം കൂ
ടാെത കൂട്ടായി ജീവിയ്ക്കുവാേനാ പ്രകൃതിശക്തികൾക്കും
ഹിംസ്രമൃഗങ്ങൾക്കുെമതിരായി സമരംെചയ്തുെകാണ്ട്
ഉല്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങൽ നടത്തുവാേനാ സാദ്ധ്യമായി
രുന്നില്ല. ഭാഷയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് പ്രാകൃ
തമനുഷ്യർ കൂട്ടായി ജീവിയ്ക്കുകയും ഉല്പാദനപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ നടത്തുകയും െചയ്തത്.
ആ പ്രാകൃതഭാഷയുെട സ്വാഭാവെമന്തായിരുന്നുെവന്നു
നിർണ്ണയിയ്ക്കുക എളുപ്പമല്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്ത
മാണ്: ഇന്നെത്തേപ്പാെല വ്യവസായം, കൃഷി, കച്ചവടം,
ഗതാഗതം, സാേങ്കതികജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം മുതലായവ
െയാന്നും അക്കാലത്തഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടിരുന്നില്ല: അതുെകാ
ണ്ട്, വളെരക്കുറച്ചുമാത്രം വാക്കുകേള ആവശ്യമുണ്ടായി
രുന്നുള്ളു. മൃഗങ്ങൾ, േവട്ട, ഭക്ഷണം, ഗൃഹ്യവും സാമൂഹ്യ
വുമായ ജീവിതബന്ധങ്ങൾ മുതലായവെയക്കുറിയ്ക്കാനാ
വശ്യമായ ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രം. ഈ അടിസ്ഥാ
നവാക്കുകൾ തമിഴ്, മലയാളം, കർണ്ണാടകം, െതലുങ്ക്
മുതലായ ഭാഷകളുെട െപാതുസ്വത്താണ്. വ്യത്യസ്തഭാ
ഷകളാവിർഭവിച്ചതിന്നുേശഷവും അവ നിലനിന്നു േപാ
ന്നിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം.
സുവ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു വ്യാകരണക്രമം ആദ്യകാലത്തു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. വാന്ദ്രിേയ എന്ന ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
തെന്റ ‘ഭാഷ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്ന
തുേപാെല, ആരംഭത്തിൽ നാമവും ക്രിയയും മാത്രേമ
ഏതുഭാഷയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അേതാെടാപ്പം ആശ്ച
ര്യം, വ്യസനം, പരിഭ്രമം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ പ്രകടി
പ്പിയ്ക്കാനുള്ള ചില പദങ്ങളും. ഇതായിരുന്നു ദ്രാവിഡഭാ
ഷാേഗാത്രത്തിെന്റയും അടിത്തറ.
ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചേപ്പാൾ പ്രാകൃത
ജനങ്ങൾ മലേയാരപ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് സമതലപ്ര
േദശങ്ങളിേലയ്ക്കിറങ്ങി വന്നു. േവട്ടയാടിക്കഴിയുന്നതിന്നു
പകരം മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്താനും, കൃഷിെചയ്യാനും
തുടങ്ങി. കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ്, എന്നുെവച്ചാൽ, ഗണങ്ങ
ളായിട്ടാണ്, അവർ ജീവിച്ചതു. ഓേരാ ഗണത്തിനും േവ
െറ േവെറ െമാഴികൾ അെല്ലങ്കിൽ ഉപഭാഷകൾ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ഡയലക്ട്’ എന്നു പറയുന്നതിെന
യാണ് ഇവിെട െമാഴി അെല്ലങ്കിൽ ഉപഭാഷ എന്നു പറ
യുന്നത്. ഓേരാ ഗണത്തിേലയും ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട
സ്വന്തം െമാഴിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും പാ
ട്ടുകൾ പാടി ആഹ്ളാദിയ്ക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
ഉൽപാദനശക്തികൾ പിേന്നയും വളർന്നേപ്പാൾ സമു
ദായത്തിന്നുള്ളിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ തലെപാക്കുക
യും ഗണങ്ങളുെട ശക്തി ശിഥിലമാവുകയും െചയ്തു. ഗണ
ത്തലവന്മാർ രാജാക്കന്മാരായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. രക്ത
ബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിത
ത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് നിശ്ചിതമായ അതിർത്തിവിഭജന
േത്താടുകൂടിയ രാജ്യങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.
ആദ്യം ഒട്ടനവധി െകാച്ചുെകാച്ചു രാജ്യങ്ങൾ, അെല്ല
ങ്കിൽ നാടുകൾ, ആണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നു നമ്മൾ
േകരളെമന്നു വിളിയ്ക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങ
ളായ േദശ്യഭാഷകേളാടുകൂടിയ കുട്ടം, കുടം, കുർക്ക,
േവൺ, പൂഴി എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു നാടുകളുണ്ടായിരുന്നു
എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാരും, േവണാട്, പൂഴിനാട്, കർ
ക്കാനാട്, ചീതനാട്, കുട്ടനാട്, കുടനാട്, മലയമാനാട്,
എന്നു ഏഴു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മറ്റു ചില
ചരിത്രകാരന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ഈ നാടുകളി
െല ഭരണാധികാരികൾ പരസ്പരം െകാള്ളയടിയ്ക്കുകയും
യുദ്ധം െവട്ടുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ രാ
ജാക്കന്മാരുേടയും രാജ്യങ്ങളുേടയും എണ്ണം ചുരുങ്ങി.
ഒടുവിൽ കൃസ്തുവർഷാരംഭത്തിന്ന് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടു
കൾക്കുമുമ്പ് േചരം, േചാളം, പാണ്ഡ്യം എന്നിങ്ങെന
മൂന്നു പ്രബലങ്ങളായ രാജ്യങ്ങൾ ദക്ഷിേണന്ത്യയിലുയർ
ന്നുവന്നു. േചരമാണ് പിന്നീട് േകരളമായിത്തീർന്നത്.
േഡാക്ടർ ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ തെന്റ ‘േകരളപാ
ണിനീയ’ത്തിൽ എഴുതുന്നു:
“ആദികാലത്ത് െതേക്ക ഇന്ത്യയുെട െതേക്ക അറ്റം
േചരം, േചാളം, പാണ്ഡ്യം എന്നീ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളായി
വിഭജിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളുെട പടിഞ്ഞാ
റുവശവും െകാങ്ങുേദശവും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. മൂന്നും സ്വത

ന്ത്രരാജ്യങ്ങളായിരുെന്നങ്കിലും അേന്യാന്യകലഹങ്ങളും
ഒന്നിന് മറ്റു രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുെട േമൽേക്കായ്മ ഉെണ്ടന്നു
ള്ള അഭിമാനവും അതുമൂലം പലയുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരു
ന്നു. യുദ്ധങ്ങളിെല ജയം അനുസരിച്ച് േമൽേകായ്മയും
മാറിമാറി വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. ‘മൂവരശർ’ക്ക് പുറേമ
വല്ലവർ, ചാലൂക്യർ, രാഷ്ട്രകൂടർ മുതലായ ൈവേദശി
കരുെട ആക്രമണങ്ങളും അക്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ഈ രാജ്യപരിവർത്തനേകാലാഹലങ്ങളിൽ എല്ലാം
തമിഴ്നാടുകൾക്കും ഒഴിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ
പരസ്പരം സംസർഗ്ഗം േവണ്ടിവന്നു. അന്നെത്ത ഭരണ
സമ്പ്രദായവും പ്രസ്താവേയാഗ്യമാണ്. രാജധാനിയും
അതിനു ചുറ്റുമുള്ള േദശവും മാത്രേമ േനെര രാജാവിെന്റ
കീഴിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളു. േശഷം ഭാഗെമല്ലാം നാ
ടുവാഴികളായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്.
ഓേരാ രാജ്യവും നാടുകളായി വിഭജിച്ച് ഓേരാ നാട്ടി
നും ഭരിക്കുന്നതിന് അധികാരികളായി പ്രഭുക്കന്മാെര
നിയമിച്ചിരുന്നു. നാടുവാഴികളായ പ്രഭുക്കന്മാർ പ്രാ
േയണ തങ്ങളുെട അധികാരം കുലപരമ്പരയായി വഹി
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവരിൽ ചിലർ പ്രബലന്മാ
രായിത്തീർന്നു. േപരിനുമാത്രംരാജാവിനു കീഴടങ്ങി
െക്കാണ്ട് കാര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രന്മാരായിത്തീരുകയും
െചയ്തിട്ടുണ്ട്”.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വമ്പിച്ച
പരിവർത്തനങ്ങളുെട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഭാഷയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി.
മലേയാരങ്ങളിേലയും കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളിേലയും ആദി
മവാസികൾ പ്രേത്യകാതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ വിഭജി
ക്കെപ്പട്ടതിെനത്തുടർന്ന് െമെല്ലെമെല്ല പ്രാകൃതമായ
െപാതുദ്രാവിഡഭാഷ പ്രാേദശികെമാഴിയായി പിരിഞ്ഞു.
പ്രാകൃതജനസമുദായം ശാഖകളായി േവർതിരിഞ്ഞ
േപ്പാൾ പ്രാകൃതഭാഷയും ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞു. ക്രമ
ത്തിൽ പ്രാകൃതമായ െപാതുഭാഷയുെട ഐകരൂപ്യം
നശിയ്ക്കുകയും, േവണാട്, പൂഴിനാട്, കുട്ടനാട് തുടങ്ങിയ
വ്യത്യസ്തനാടുകളിെല പ്രാേദശികെമാഴികൾ സ്വതന്ത്രഭാ
ഷകളായി രൂപാന്തരെപ്പടാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. ജന
ങ്ങളുെട പരസ്പരബന്ധങ്ങളുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം ഈ
പ്രാേദശികെമാഴികൾ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുകയും സ്വാ
ധീനം െചലുത്തുകയും ഒടുവിൽ പരസ്പരം കൂടിേച്ചരുകയും
െചയ്തു. ഇങ്ങിെനയാണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുെട സാമൂഹ്യ
വളർച്ചയുെട ഫലമായി പ്രാേദശികെമാഴികളിൽനിന്ന്
േദശീയജനസമുദായങ്ങളുെട ഭാഷകളാവിർഭവിച്ചത്. കു
ട്ടനാട്, കുടനാട്, കർക്കാനാട്, േവണാട്, പൂഴിനാട് മുത
ലായ നാടുകളിെല ജനങ്ങളുപേയാഗിച്ചിരുന്ന പ്രാേദശി
കെമാഴികൾ മലയാളഭാഷയായി രൂപംപ്രാപിച്ചു. അതു
േപാെലത്തെന്ന, മറ്റു നാടുകളിെല പ്രാേദശികെമാഴിക
ളിൽനിന്ന് തമിഴ്, കർണ്ണാടകം, െതലുങ്ക് തുടങ്ങിയ മറ്റു
ഭാഷകളും ആവിർഭവിച്ചു. ഈ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകെളല്ലാം
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാകരണവ്യവസ്ഥകേളാടും വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളായ പദസമ്പത്തുകേളാടുംകൂടി വളരാൻ തുടങ്ങി.
എന്നാൽ, ഈ വളർച്ച ഒേര മട്ടിലായിരുന്നില്ല, അസ
മമായിട്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ വളർന്നത്
തമിഴ്ഭാഷയാണ്. ആദ്യമായി സാഹിത്യകൃതികൾ
രചിയ്ക്കെപ്പട്ടതും തമിഴ്ഭാഷയിലാണ്. ചരിത്രപരമായ
കാരണങ്ങളാൽ േകരളക്കരയിൽത്തെന്ന കൃസ്ത്വാബ്ദം
പതിനഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടുവേരയും തമിഴിനും സംസ്കൃതത്തി
നുമാണ് പ്രാമാണ്യം നൽകെപ്പട്ടിരുന്നത്. ശിലാശാസ
നങ്ങളും മറ്റും ഒന്നുകിൽ തമിഴിലായിരുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ
തമിഴിെന്റ സ്വാധീനശക്തികലർന്ന ഭാഷയിലായിരുന്നു.
പത്താംനൂറ്റാണ്ടുവേരയും മലയാളം ഒരു സാഹിത്യഭാഷ
യായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഈ ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ട്
തമിഴുഭാഷയിൽനിന്നാണ് മലയാളഭാഷയുത്ഭവിച്ചത്
എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. മലയാ
ളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങേളാ ശിലാശാസനങ്ങേളാ ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല എന്ന സത്യാവസ്ഥയിൽനിന്ന് മലയാളെമ
െന്നാരു ഭാഷേയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന നിഗമനത്തി
െലത്തിേച്ചരുകയാണവർ െചയ്യുന്നത്. ഇതു ശരിയല്ല.
ഒന്നാമത്, േഡാക്ടർ െക.എം. േജാർജ്ജ് തെന്റ ‘വള
രുന്ന ൈകരളി’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കു
ന്നതുേപാെല, “ഭാഷാശാസ്ത്രപ്രകാരം, മെറ്റാരു ഭാഷ
ആയേശഷം പിരിഞ്ഞുമാറുക സാദ്ധ്യമല്ല; പിരിഞ്ഞു മാ
റിയിട്ടു മാത്രേമ മെറ്റാരു ഭാഷയായി പരിണമിയ്ക്കുകയു
ള്ളു”. രണ്ടാമത്, വ്യവഹാരഭാഷേയയും സാഹിത്യഭാഷ
േയയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല. സാഹിത്യകൃ
തികളുണ്ടാവുന്നതിന്നു മുമ്പുതെന്ന ജനങ്ങൾ ഭാഷയുപ
േയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു,
സാഹിത്യഭാഷകളായി ഇനിയും വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ
ത്ത ചില ഭാഷകൾ ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തിൽതെന്നയുണ്ട്.
അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന തുളു,
കൂർഗിെല കൂർഗ്ഭാഷ, നീലഗിരിയിെല േതാസന്മാരു
െട െതാദഭാഷ, േകാതന്മാരുെട േകാതഭാഷ മുതലായ
വെയല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരഭാഷകളാണ്.
സാഹിത്യഭാഷകളായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതു
െകാണ്ടുമാത്രം ഈ ഭാഷകെളാന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല
എന്നു വാദിക്കുന്നതു ശരിയാവുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല.
വാസ്തവത്തിൽ, മലയാളം തമിഴിൽനിന്നുണ്ടായതാണ്
എന്ന വാദം മലയാളികൾ തമിഴന്മാരിൽനിന്നുണ്ടായ
താണ് എന്ന വാദംേപാെലതെന്ന അസംബന്ധമാണ്.
മലയാളികളും തമിഴരും പ്രാകൃതമായ ഒേര ദ്രാവിഡസ
മൂഹത്തിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായവരാണ് എന്നത്
എത്രേത്താളം ശരിയാേണാ അത്രേത്താളം തെന്ന ശരി
യാണ് മലയാളവും തമിഴും ഒേര ദ്രാവിഡഭാഷാേഗാത്ര
ത്തിൽനിന്ന് േവർതിരിഞ്ഞുണ്ടായവയാണ് എന്നതും.
മലയാളഭാഷയാവിർഭവിച്ചതിന്നുേശഷവും ചിരിത്രപ
രമായ കാരണങ്ങളാൽ േകരളത്തിൽ തമിഴിേന്റയും
സംസ്കൃതത്തിേന്റയും േമധാവിത്വം വളെരക്കാലം നിലനി
ന്നുേപാന്നു എന്ന ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യം ഇവിെട േചാദ്യം
െചയ്യെപ്പടുന്നില്ല. എന്നാൽ, ആ േമധാവിത്വം നിലനി
ന്നിരുന്നകാലത്തുേപാലും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാര
ണജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട ആശയവിനിമയത്തിന്നും പര
സ്പരബന്ധങ്ങൾക്കും മലയാളാമാണുപേയാഗിച്ചിരുന്ന
ത് എന്നല്ല, സംസ്കൃതത്തിേന്റയും തമിഴിേന്റയും സ്വാധീന
ശക്തിയിലുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട കാ
ലത്തുതെന്ന നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ മലയാളഭാഷയിലുള്ള
പാട്ടുകളും പഴെഞ്ചാല്ലുകളും ൈശലികളും ധാരാളമായി
പ്രചരിച്ചിരുന്നു. േഡാ. െക. േഗാദവർമ്മ തെന്റ ‘േകരള
ഭാഷാവിജ്ഞാനീയ’ത്തിൽ ഇങ്ങിെന എഴുതുന്നു:
“ഒരു ജീവദ്ഭാഷയുെട പൂർവ്വരൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്നതി

ന് ഗ്രന്ഥഭാഷേയക്കാൾ വ്യവഹാരഭാഷയാണു നാം
ആധാരമാേക്കണ്ടത്. ഇന്നെത്ത വ്യവഹാരഭാഷ പൂർ
വ്വദശകളിെല വ്യവഹാരഭാഷയുെട പരിണതരൂപമാ
യിത്തീരുവാൻ സാംഗത്യം ഉള്ളിടേത്താളംമാത്രേമ
നാം പ്രാചീനരൂപങ്ങെള സങ്കൽപ്പനം െചയ്യാൻ പാ
ടുള്ളു. വിദ്യാഭ്യാസഭാഷയുെട േഭദംെകാണ്ട് സാഹിത്യ
ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ സ്ഥിതിവി
േശഷങ്ങൾക്കു വിേധയമായി പ്രചാരാധിക്യമുള്ള ഭാ
ഷയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിലാശാസനങ്ങളിലും
ഗ്രന്ഥവരികളിലും മറ്റും യഥാർത്ഥമായ േദശഭാഷയിൽ
കാണാത്ത പല വ്യതിയാനങ്ങളും സംഭവ്യങ്ങളാക
യാൽ അവെയ ആസ്പദമാക്കി ഭാഷയുെട പൂർവ്വരൂപം
വിധിനിർണ്ണയം െചയ്യുന്നത് മിക്കവാറും അസാദ്ധ്യമാ
ണ്: അതിപ്രാചീനമായ കാലത്തിൽേപാലും േകരള
ത്തിെല ഭാഷ മലയാളമായിരുന്നു എന്നല്ലാെത തമി
േഴാ തമിഴിെന്റ ഒരുപശാഖേയാ ആയിരുന്നുെവന്നു
വിചാരിക്കുന്നത് അസംഗതമാണ്. എത്രതെന്ന പ്രാ
ചീനമായ മലയാളേരഖയിലും മലയാളത്തിന് തമിഴ്
മുതലായ മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽനിന്നും പ്രേത്യക
മായ ഒരു വ്യക്തിത്വം െതളിഞ്ഞുകാണുകതെന്ന െചയ്യു
ന്നു. വ്യവഹാരഭാഷയുെട പ്രാചീനദശകെള മിക്കവാറും
പരിരക്ഷിച്ചുേപാരുന്ന ൈശലികൾ, പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ,
കടംകഥകൾ മുതലായ മലനാട്ടുഭാഷയുെട പ്രേത്യക
തകെള ഉദാഹരിയ്ക്കുവാൻ മേറ്റതിേനക്കാളും കൂടുതൽ
പ്രഗൽഭങ്ങളാണ്”.

മലയാളികളുെട സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങൾ കൃ. 7-ാം നൂ
റ്റാണ്ടു മുതൽക്കുതെന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം.
അതിന്നുമുമ്പും േചാള പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല
േചരരാജ്യത്തിലും ഒട്ടനവധി സാഹിത്യകൃതികൾ രചിയ്ക്ക
െപ്പടുകയുണ്ടായി. ചിലപ്പതികാരം, െതാൽക്കാപ്പിയം,
മണിേമഖല, പതിറ്റുപ്പത്ത്, അകനാനൂറ്, പുറനാനൂറ്
മുതലായ സുപ്രസിദ്ധ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവയിലുൾ
െപ്പടുന്നു. അവയിൽപ്പലതും ഇന്നു േകരളെമന്ന േപരില
റിയെപ്പടുന്ന ഭൂപ്രേദശത്തിെല സാഹിത്യകാരന്മാരുെട
കൃതികളാണ്. പേക്ഷ, അവെയാന്നും മലയാളഭാഷയി
ലായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് അത്തരം കൃതികളിെല
ഭാഷയിലാണ് അക്കാലെത്ത ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചി
രുന്നത് എേന്നാ അതാണ് പിന്നീട് മലയാളമായി രൂ
പാന്തരെപ്പട്ടത് എേന്നാ കരുതുന്നത് െതറ്റായിരിയ്ക്കും.
7-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിൽ സംസ്കൃ
തത്തിേലാ തമിഴിേലാ രചിയ്ക്കെപ്പട്ട േകരളീയ സാഹി
ത്യകൃതികൾ ജനങ്ങളുെട വ്യവഹാര ഭാഷയായിരുന്നു
െവന്നു വാദിയ്ക്കുന്നതും അതുേപാെലതെന്ന െതറ്റായിരി
യ്ക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, പ്രസ്തുത സാഹിത്യകൃതികെളല്ലാം
മുകൾത്തട്ടിലുള്ള ഒരു െചറിയ വിഭാഗെത്ത മാത്രേമ
ആകർഷിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവ പറയത്തക്ക യാെതാരു സ്വാ
ധീനശക്തിയും െചലുത്തിയിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്കു അവ
രുെട സ്വന്തമായ മലയാളഭാഷയിൽ അവരുെട സ്വന്ത
മായ പാട്ടുകളും പഴെഞ്ചാല്ലുകളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉപ
രിതലത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെളെയാന്നും വകവയ്ക്കാെത
അവർ തങ്ങളുെട ഭദ്രകളിപ്പാട്ടും തീയാട്ടുപാട്ടും പുള്ളുവൻ
പാട്ടും മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടും പൂരക്കളിപ്പാട്ടും വടക്കൻപാട്ടും
െതക്കൻപാട്ടും മാപ്പിളപ്പാട്ടും മറ്റും പാടിയാനന്ദിച്ചു. േമ
ലാളരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഇവെയാന്നും സാഹിത്യമായിരു
ന്നില്ല. പേക്ഷ, യാഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയാണ് മലയാള
സാഹിത്യത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ടത്.
കൃസ്ത്വബ്ദം പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുവേരയും എഴുതെപ്പട്ട
േകരളീയസാഹിത്യകൃതികളിൽ സംസ്കൃതത്തിെന്റ സ്വാ
ധീനശക്തി നിലനിന്നു േപാന്നുെവന്നത് ശരിയാണ്.
എങ്കിലും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്കുതെന്ന സംസ്കൃതേമ
ധാവിത്വത്തിന്നും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾക്കുെമതിരായ
ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 13-ാം നൂ
റ്റാണ്ടിൽ കണ്ണശ്ശരാമായണം രചിയ്ക്കെപ്പട്ടു. 15-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ െചറുേശ്ശരിയുെട കൃഷണഗാഥയും 16-ാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കും തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ
കിളിപ്പാട്ടുകളും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട
കൃതികളും പറത്തുവന്നു. ഈ മൂന്നുനാലു നൂറ്റണ്ടുകൾ
ക്കിടയിൽത്തെന്ന പ്രധാനങ്ങളും അപ്രധാനങ്ങളുമായ
മറ്റനവധി മലയാളകൃതികളും പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടു.
നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ അൈനക്യത്തിേന്റയും സങ്കുചിത
ത്വത്തിേന്റയും സ്ഥാനത്ത് മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീ
തിയുെട പ്രാരംഭഘടകങ്ങളും അവയുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള േദശീൈയക്യേബാധവും വളരാൻ തുടങ്ങിയ
ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാ
ണ് േകരളത്തിെല േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരു േദശ
െമന്ന നിലവാരത്തിേലയ്ക്കുയരുവാനും േദശീയജനവിഭാ
ഗങ്ങളുെട ഭാഷ യഥാർത്ഥമായ ഒരു േദശീയഭാഷയാ
യി രൂപാന്തരെപ്പടുവാനും തുടങ്ങിയത്. ഈ കാലഘട്ട
ത്തിൽത്തെന്നയാണ് മലയാളഭാഷ തികച്ചും ഒരു സാ
ഹിത്യഭാഷയായി വളരുന്നത്.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 7
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. എന്താണ് സാഹിത്യം
2. സാഹിത്യ നിരൂപണം
3. സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം
4. പുേരാഗമന സാഹിത്യം എന്ത്? എന്തിന്?
5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമന സാഹിത്യവും ചരിത്രപര

മാെയാരവേലാകനം

6. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ച: കാരണ

ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി

7. അസ്വസ്ഥതയുെട സാഹിത്യം
8. മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാവി
9. വിചാരവിപ്ലവം
10. പാട്ടബാക്കി
11. ‘പാട്ടബാക്കി’െയപ്പറ്റി
12. ഭാഷയും സാഹിത്യവും
13. മലയാളഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
14. ഭാഷയിെല വിപ്ലവം
15. കവിതയുെട ഭാവി–മലയാളത്തിൽ
16. േഫാർമലിസം തലെപാക്കുന്നു
17. രാഷ്ട്രഭാഷ എന്തായിരിക്കണം?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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