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14
മലയാള ഭാഷയുെട ഉത്ഭവം

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഘട�
കമാണ് ഭാഷ. ജനങ്ങൾ അേന്യാന്യം കൂടിക്കഴിയാനും
ആശയവിനിമയം നടത്താനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാ�
നും ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു മധ്യവർത്തിയാണിത്. പല
പണ്ഡിതൻമാരും ഭാഷെയ്ക്കാരു നിർവചനം നൽകാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘അറിയെപ്പട്ടിടേത്താള�
മുള്ള എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആശയപ്രകടന�
ത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനുമുള്ള, സാരാംശത്തിൽ
പൂർണ്ണമായ, ഒരുപാധിയാണ് ഭാഷ’ എന്ന് എേഡാ�
ക്ഡ് സാപ്പിർ നിർവ്വചിക്കുന്നു. [1] ‘സാരാംശത്തിൽ
പൂർണ്ണമായ ഒരുപാധി’ എന്നു പറയുേമ്പാൾ എന്താ�
ണേദ്ദഹമുേദ്ദശിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ നിർവചനം െകാ�
ണ്ട് വ്യക്തമാകുന്നില്ല. കൂടുതൽ േഭദെപ്പട്ടതാണ് മഹാ�
കവി ഉള്ളൂർ നൽകുന്ന നിർവചനം: ‘ഒരുവൻ തെന്റ
അന്തർഗതം ഏെതങ്കിലും ഒരു ജനസമുദായത്തിെല
സേങ്കതമനുസരിച്ച് അന്യനു ഗ്രഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ
വർണ്ണാത്മകശബ്ദങ്ങളുെട സമൂഹമാകുന്നു ഭാഷ.’ [2]
എന്നാൽ വർണ്ണാത്മകശബ്ദങ്ങൾ തെന്ന സേങ്കതങ്ങ�
ളാണ്. സേങ്കതമനുസരിച്ചുള്ള സേങ്കതെമന്ന് പറയുന്ന�
തിലുള്ള െപാരുത്തേക്കട് വ്യക്തമാണേല്ലാ. അതിനാൽ
ഈ നിർവ്വചനവും ദുർബലമാണ്. ഒരു പേക്ഷ എല്ലാ
നിർവ്വചനങ്ങളും ഒരു തരത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരുതര�
ത്തിലുള്ള ന്യൂനതയുണ്ടാകാം. അതുെകാണ്ട് ഭാഷെയ
നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലത് അതി�
െന്റ സവിേശഷസ്വഭാവങ്ങെളെന്താെക്കയാെണന്ന്
ആരായുകയാണ്.

1. Edward Sapir: Language Encyclopaedia of the Social
Sciences, PP. 9.155, 169.

2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം.
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1 ധ്വനി സേങ്കതങ്ങളുെടപ്രാധാന്യം

ഒരു നിശ്ചിതരീതിയിൽ സംവിധാനം െചയ്യെപ്പട്ട വാ�
ങ്മയവും േശ്രാത്രഗ്രാഹ്യവുമായ സേങ്കതങ്ങൾ, അതാ�
യത് ധ്വനിസേങ്കതങ്ങൾ, ഭാഷയുെട ഒരു പ്രധാനഘട�
കമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ധ്വനിസേങ്കത�
ങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യർ പരസ്പരം
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികളിലും ധ്വ�
നിസേങ്കതങ്ങളുപേയാഗിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും, പക്ഷിക�
ളും മൃഗങ്ങളും പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഭാഷെയന്ന്
പറയാറില്ല. അവ മനുഷ്യരുേടതുേപാലുള്ള ധ്വനിസേങ്ക�
തങ്ങളല്ലതാനും. നായയ്ക്ക് ശ്രവണശക്തിയുണ്ട്. നിത്യ�
പരിചയത്തിലൂെട യജമാനെന്റ ധ്വനിസേങ്കതങ്ങളുെട
ഉേദ്ദശ്യം മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി�
ക്കാനും അതിനു സാധിക്കും. പേക്ഷ, ആ ധ്വനി സേങ്ക�
തങ്ങെള സ്വയം ഉപേയാഗിക്കാൻ അതിന് കഴിയില്ല.
അതിെന്റ അവയവഘടന മനുഷ്യേന്റതിേനേപാെല വി�
കസിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതാണിതിനു കാരണം. തത്തക്ക്
മനുഷ്യെന്റ ധ്വനിസേങ്കതങ്ങളുെട അർത്ഥം മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിവില്ല. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് വർ�
ണ്ണാത്മകമായ ശബ്ദങ്ങെള േബാധപൂർവ്വം ആശയവിനി�
മയത്തിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാൻ മനുഷ്യനു മാത്രേമ
കഴിയൂ. മനുഷ്യെന്റ കണ്ഠനാളവും നാഡീപടലവും മസ്തി�
ഷ്കവും അത്രേമൽ വികസിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതാണതിനു
കാരണം.

ശരിക്കാേലാചിച്ചാൽ, മനുഷ്യെന്റ ഈ വികസനത്തി�
നു തെന്ന ഭാഷയാണ് ഒരു പ്രധാനകാരണെമന്നു കാ�
ണാം. നിവർന്നു നിൽക്കാനും മൃഗങ്ങളുേടതിൽ നിന്ന്
വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ൈകകളുപേയാഗിച്ച് അദ്ധ്വാ�
നിക്കാനും തുടങ്ങിയേതാടുകൂടിത്തെന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യ�
രുെട ശരീരഘടനയിൽ പുതിയ പല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാൻ
തുടങ്ങിെയന്നത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ആദ്യംമുതൽേക്ക
ജീവിതാവശ്യങ്ങളുെട നിർവഹണത്തിനുേവണ്ടി അവർ�
ക്ക് പരസ്പരം സഹായിച്ചുെകാണ്ട് കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനി�
േക്കണ്ടിവന്നു. പരസ്പരസഹായത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന�
ത്തിലുള്ള കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്ക് കൂടു�
തൽ സുനിശ്ചിതവും കൂടുതൽ വ്യക്തവും കൂടുതൽ സമൂർ�
ത്തവുമായ ധ്വനിസേങ്കതങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.
ഈ ആവശ്യകതയിൽനിന്നാണ് െമെല്ലെമെല്ല, നീണ്ട�
കാലെത്ത അദ്ധ്വാനത്തിലൂെട, ക്രമീകൃതങ്ങളും ഉയർന്ന
രൂപത്തിലുള്ളവയുമായ ശബ്ദങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കാൻ
കഴിയത്തക്കവിധം മനുഷ്യെന്റ കണ്ഠനാളം വികസിക്കു�
കയും വായിെല വിവിധങ്ങളായ അവയവങ്ങൾ സ്ഫുട�
മായ അക്ഷരങ്ങളുച്ചരിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധം രൂപ�
െപ്പടുകയും െചയ്തത്.

ഭാഷ സമൂർത്തമായ ഏെതങ്കിലും വസ്തുവിെന്റ അെല്ല�
ങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുെട സേങ്കതമാണ്. വാക്കുകളുെട സഹാ�
യേത്താടുകൂടിയാണ് ഏെതങ്കിലും വസ്തുെവക്കുറിേച്ചാ
അെല്ലങ്കിൽ പ്രവൃത്തിെയക്കുറിേച്ചാ ഉള്ള ആശയം രൂപ�
വൽക്കരിക്കെപ്പടുന്നത്. പുസ്തകം എന്ന വാക്ക് സ്വയം
ഒരു വസ്തുവല്ല. വസ്തുവിെന്റ ഒരു സേങ്കതം മാത്രമാണ്.
എങ്കിലും ആ സേങ്കതം പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േബാ�
ധം നമ്മിലുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതാണ് വാക്കും അർത്ഥവും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ പരി�
ഷ്ക്കരിക്കെപ്പടുകയും പുതിയ ഭൗതികവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാ�
ദിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ പുതിയ സേങ്കതങ്ങൾ
ആവശ്യമായിത്തീരുകയും അങ്ങെന മനുഷ്യെന്റ സാമൂ�
ഹ്യേബാധം കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�
െന, ഭാഷ മസ്തിഷ്ക്കത്തിെന്റയും അതിെന്റ പ്രവർത്തേനാ�
പാധിയായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെടയും വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടു�
ത്തുകയും മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധിശക്തിെയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ
വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

അേപ്പാൾ, ഭാഷ െവറുെമാരു സേങ്കതം മാത്രമല്ല. അത്
മാനുഷികബന്ധങ്ങളുെട ഒരുപകരണവും സാമൂഹ്യവളർ�
ച്ചയുെട ഒരുപാധിയുമാണ്. അത് മനുഷ്യസമുദായത്തി�
െന്റ േനട്ടങ്ങെള പദസമൂഹങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിവയ്ക്കു�
കയും നിലനിർത്തിേപ്പാരുകയും െചയ്യുന്നു. മെറ്റാരുവി�
ധം പറഞ്ഞാൽ, അത് നെമ്മ നമ്മുെട ചുറ്റുപാടുകളുമാ�
യും നമ്മുെട ബന്ധുമിത്രാദികളുമായും പൂർവികൻമാരുമാ�
യും നമ്മുെട രാജ്യത്തിെന്റ ചരിത്രവുമായും ബന്ധെപ്പടു�
ത്തുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ചേയാെടാപ്പം ഭാഷയും വികസി�
ക്കുന്നു. അങ്ങെന അത് നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ അതിപ്ര�
ധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.



       

2 ഭാഷയുെടഘടകങ്ങൾ

ഇത്രയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഭാഷ ധ്വനിസേങ്കതങ്ങ�
ളുെട, അെല്ലങ്കിൽ വർണ്ണാത്മകശബ്ദങ്ങളുെട െവറുെമാ�
രു സമൂഹം മാത്രമല്ല. കുെറ ശബ്ദങ്ങെള ഒന്നിച്ചുേചർ�
ത്താൽ അത് ഭാഷയാവില്ല. വാക്കുകൾക്കുതെന്ന ശബ്ദ�
ങ്ങളുെട സവിേശഷമായ ഒരു ക്രമീകരണമാവശ്യമാണ്.
സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങെള ഒരു പ്രേത്യകരീതിയിൽ ഉപേയാഗി�
ക്കുന്നതിന് പദരചന എന്നുപറയുന്നു. എന്നാൽ ഭാഷ�
യിൽ പദങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. വാക്കുകളുെട അവ്യ�
വസ്ഥിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഭാഷെയന്നു പറയില്ല.
പദരചന എന്നു പറയുന്നു. കർത്താവ്, കർമ്മം, ക്രിയ,
വിേശഷണം, സർവനാമം, ലിംഗേഭദം, വചനേഭദം മുത�
ലായവെയ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രേത്യക നിയമങ്ങളുെട,
അതായത് വ്യാകരണനിയമങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തി�
ലാണ് വാക്യങ്ങൾ രചിക്കെപ്പടുന്നത്.

അേപ്പാൾ, ഭാഷയ്ക്ക് പദസമൂഹം, വ്യാകരണം എന്നിങ്ങ�
െന രണ്ടു പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഷ
വികസിക്കുേന്താറും പദസമൂഹം കൂടുതൽ വിശാലമാ�
യിത്തീരുകയും വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്പു�
ഷ്ടമായിത്തീരുകയും െചയ്യും. എങ്കിലും, ഏതു ഭാഷയ്ക്കും
അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പദസമൂഹവും അടിസ്ഥാന�
പരമായ ചില വ്യാകരണവിധികളുമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ
രണ്ടു ഘടകങ്ങളിെല സവിേശഷതകളാണ് ഒരു ഭാഷ�
െയ മെറ്റാരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് േവർതിരിക്കുന്നത്.

ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ േലാകത്തിെല വിവിധ ഭാഷക�
െള, അവയുെട സവിേശഷതകളുേടയും സാധർമ്മ്യൈവ�
ധർമ്മ്യങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത േഗാ�
ത്രങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇൻ�
േഡായൂേറാപ്യൻ, ദ്രാവിഡം, ടിബേറ്റാൈചനീസ്, മുണ്ഡ
എന്നിങ്ങെന മുഖ്യമായി നാലുേഗാത്രഭാഷകളിലുൾെപ്പട്ട
ഇരുന്നൂറിലധികം വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായ വ്യാകരണക്രമങ്ങളും പദസമൂഹങ്ങളുമുള്ള ഈ വി�
ഭിന്നഭാഷകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവു�
മായ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നും അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥയിലാ�
ണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
വളർച്ചേയാെടാപ്പം അവയിൽ ചിലെതങ്കിലും േദശീയ�
ഭാഷകളായി വളർച്ച പ്രാപിേച്ചക്കുെമന്ന് വിശ്വസിക്കാ�
വുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇന്ന് പതിമൂേന്നാ പതിനാേലാ
ഭാഷകൾ മാത്രേമ േദശീയഭാഷകെളന്ന നിലയ്ക്ക് അഭി�
വൃദ്ധിെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി,
മറാത്തി, ഒറിയ, ആസാമിസ്, പഞ്ചാബി മുതലായ ഇൻ�
േഡാ യൂേറാപ്യൻ േഗാത്രത്തിൽെപ്പട്ട ഭാഷകളാണ്.
ദ്രാവിഡ േഗാത്രത്തിൽ ഒട്ടാെക പതിെനാന്നു േകാടി�
യിലധികം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന 16 ഭാഷകളുണ്ട്.
എന്നാൽ, ജനസംഖ്യയുെട 95 ശതമാനവും അതായത്
പത്തുേകാടിേയാളം ജനങ്ങൾ മലയാളം, തമിഴ്, കർ�
ണ്ണാടകം, െതലുങ്ക് എന്നീ നാലു പ്രധാനഭാഷകളാണ്
ഉപേയാഗിക്കുന്നത്.

മലയാളികൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കാണ് മലയാളം
എന്നു പറയുന്നത്. അതുേപാെല കന്നഡ കർണ്ണാടക്കാ�
രുെടയും തമിഴ് തമിഴരുെടയും െതലുങ്ക് ആന്ധ്രാക്കാ�
രുെടയും ഭാഷയാണ്. ഈ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ ഉത്ഭവി�
ച്ചെതങ്ങെനെയന്ന് മനസിലാവണെമങ്കിൽ മലയാളി�
കൾ, തമിഴർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളാവിർ�
ഭവിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മലയാളഭാ�
ഷയുെട ഉൽപ്പത്തിെയപ്പറ്റി പഠിക്കണെമങ്കിൽ േകര�
ളീയർ ഒരു ജനവിഭാഗമായിത്തീർന്നെതങ്ങെനെയന്ന്
പരിേശാധിക്കണം. എെന്തന്നാൽ, ഭാഷയുെട വളർച്ച
ജനങ്ങളുെട വളർച്ചയുമായി അേഭദ്യമാംവിധം ബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട്, ഏെതങ്കിലുെമാരു ഭാഷ�
യുെട ഉൽഭവെത്തപ്പറ്റിേയാ വികാസെത്തപ്പറ്റിേയാ
പഠിക്കണെമങ്കിൽ ആ ഭാഷയുപേയാഗിക്കുന്ന ജനവി�
ഭാഗത്തിെന്റ ചരിത്രം പരിേശാധിക്കണം. സാമൂഹ്യജീ�
വിതത്തിൽ നിന്ന് േവറിട്ടുനിർത്തിെക്കാണ്ട് ഭാഷയുെട
ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റിയാകെട്ട, വളർച്ചെയപ്പറ്റിയാകെട്ട പഠി�
ക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ തത്വെത്ത അവഗണിച്ചുെകാണ്ടാണ് േകരളത്തി�
െല പല പണ്ഡിതൻമാരും മലയാളഭാഷയുെട ഉത്ഭവ�
െത്തപ്പറ്റിയും വികാസപരിണാമങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള പ്ര�
ബന്ധങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുെകാണ്ട്ത�
െന്നയാണ് മലയാളം സംസ്കൃതത്തിെന്റ പുത്രിയാെണ�
ന്നും െകാടുന്തമിഴിെന്റ പുത്രിയാെണന്നും, െചന്തമിഴിെന്റ
പുത്രിയാെണന്നും മറ്റും മറ്റുമുള്ള നിരർത്ഥകങ്ങളായ വാ�
ദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഇന്നും നടത്തെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മലയാളഭാഷയുെട ഉൽപ്പത്തിെയ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമാ�
യി നാലു സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

1. മലയാളം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്.

2. തമിഴും സംസ്കൃതവും കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായ ഭാഷയാണ്
മലയാളം.

3. മലയാളം തമിഴിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്.

4. തമിെഴന്നേപാലത്തെന്ന മലയാളവും ഒരു ദ്രാവിഡമൂ�
ലഭാഷയിൽ നിന്ന് െപാട്ടിത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായതാണ്.

ഈ നാലു സിദ്ധാന്തങ്ങെളയും നമുെക്കാന്നു പരിേശാ�
ധിച്ചു േനാക്കാം.



       

3 സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ?

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യെത്ത ഭാഷ സംസ്കൃതമായിരുന്നുെവ�
ന്നും ഇന്നെത്ത എല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളും, അെല്ലങ്കിൽ
അവയിൽ മിക്കവയുെമങ്കിലും, സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാ�
ണുത്ഭവിച്ചത് എന്നും, സംസ്കൃതത്തിെന്റ തണലിലാണ്
അവെയല്ലാം തെന്ന വളരുകയും വികസിക്കുകയും െച�
യ്തെതന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതൻമാർക്കിട�
യിൽ ഒരുകാലത്ത് വലിയ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. േക�
രളീയ പണ്ഡിതൻമാരിൽ ചിലരും ഇത്തരം അഭിപ്രായ�
ങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘പണ്ട്
സംസ്കൃതം ഭാരതത്തിെല ഒരു െപാതുഭാഷയായിരു�
ന്നു; എല്ലാ േദശക്കാരും അതിെനയാശ്രയിച്ച് വ്യവഹാ�
രം നിർവ്വഹിച്ചുേപാന്നു’ എന്നും ‘എല്ലാ േദശങ്ങളിലും
ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ ൈവദഗ്ധ്യം
േനടിയിരുന്നു’ എന്നും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽ, ആര്യൻമാരുെട ആഗമനത്തിനും സംസ്കൃ�
തത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനും എത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന
ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം
പറയുന്നത്. പുരാതന വാസ്തുഗേവഷകൻമാർ സിന്ധു�
നദീതീര പ്രേദശങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഖനനേവലകളുെട
ഫലമായി ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിലുപേയാഗി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഭാഷകളുെട െതളിവുകൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാചീനഭാഷകളുെട അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും
ഇേപ്പാഴും നമ്മുെട ഗേവഷകൻമാെര അമ്പരപ്പിച്ചുെകാ�
ണ്ട് പിടിെകാടുക്കാെത നിൽക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഒരു
കാര്യം തീർച്ച. ഇന്ത്യയിൽ ആര്യൻമാർക്കുമുമ്പുണ്ടായി�
രുന്ന ആദിമനിവാസികൾ സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല,
എഴുതാനും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹാരപ്പയുെട ലിപി�
യിൽ നാനൂേറാളം അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും
ഒരു തരം ചിത്രലിപിയായിരുന്നു അെതന്നും സ്റ്റൂവർട്ട്
പിേഗാട്ട് അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [3] ആ പ്രാചീനഭാഷ പഠി�
ക്കാൻ േവണ്ടി േഡാക്ടർ െബഡറിച്ച് േഹ്രാസ്നി തുടങ്ങിയ
ഗേവഷകൻമാർ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു പറയാൻ വയ്യ. എങ്കിലും, അയ്യായിരം
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീന ഭാഷ�
കൾ ലിപികളുപേയാഗിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ
സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന
കാര്യം അവിതർക്കിതമാണ്.

എന്നിട്ടും, ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കുേശഷവും, സംസ്കൃത�
ഭാഷയുെട മുത്തശ്ശിസ്ഥാനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വാദേകാലാ�
ഹലങ്ങൾ ഉത്തേരന്ത്യയിെല പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ
നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. ‘പ്രകൃതി സംസ്കൃതം; തത്രഭാവം
തത് ആഗതം വാപ്രകൃതം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി�
പ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് മാഗധി, ശൗര�
േസനി, മഹാരാഷ്ട്രി തുടങ്ങിയ പ്രാകൃതഭാഷകളും ആ
ഭാഷകളിൽ നിന്ന് അപഭ്രംശഭാഷകളും അപഭ്രംശഭാ�
ഷകളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി, ബംഗാളി തുടങ്ങിയ ആധുനിക
ഭാഷകളും ജന്മെമടുത്തു എന്ന് ചില പണ്ഡിതൻമാർ വാ�
ദിച്ചു. ആര്യൻമാരുെട സംസ്കൃതവും ആര്യൻമാർക്ക് മുമ്പു�
ണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡർ, നിഷാദർ മുതലായവരുെട ഭാ�
ഷകളും കൂടിേച്ചർന്നിട്ടാണ് ആധുനിക ഭാഷകളുണ്ടായ�
ത് എന്നാണ് മെറ്റാരു വാദം. ഇത്തരം വാദങ്ങൾെക്കാ�
ന്നും ഇേപ്പാൾ വലിയ സ്ഥാനമില്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി,
ബംഗാളി മുതലായ ഉത്തേരന്ത്യൻ ഭാഷകളുെട ഉൽപ്പ�
ത്തിെയപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന
ഒട്ടനവധി മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടുത്തകാലത്ത് പുറത്തു�
വന്നിട്ടുണ്ട്. [4]

മലയാളം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണുൽഭവിച്ചത് എന്ന
അഭിപ്രായം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് േകാവുണ്ണി െനടു�
ങ്ങാടിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു. 1875-ൽ പ്രസിദ്ധം െച�
യ്ത ‘േകരള കൗമുദി’ എന്ന തെന്റ വ്യാകരണത്തിെന്റ
പ്രാരംഭത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെനെയാരു േശ്ലാകം �
േചർത്തിട്ടുണ്ട്.

‘സംസ്കൃത ഹിമഗിരികളിതാ
ദ്രാവിഡ വാണി കളിന്ദജാമിളിതാ
േകരള ഭാഷാ ഗംഗാ
വിഹരതു െമ ഹൃൽസരസ്വദാസംഗാ’

അതിനു മുമ്പുതെന്ന ദ്രാവിഡഭാഷകെള വിശകലനം
െചയ്തു െകാണ്ടും മലയാളത്തിന് തമിഴുമായുള്ള ബന്ധ�
െത്ത ഊന്നിെക്കാണ്ടും േറാബർട്ട് കാർഡ് െവൽ തെന്റ
സുപ്രസിദ്ധമായ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം (A Comparative
Grammar of Dravidian Languages) പ്രസിദ്ധം െചയ്തു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേതാടുകൂടിയാണ് നമ്മുെട പണ്ഡി�
തൻമാർക്കിടയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഭാഷാഗേവഷണത്തി�
നുള്ള ഉത്സാഹവും അഭിരുചിയും വർദ്ധിച്ചത്. അതിെന്റ
ഫലമായി േകരള ഭാഷാഗംഗ സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളി�
തയാെണന്ന വാദം മിക്കവാറും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടുകഴി�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

3. Stuart Piggot: Pre-historic India.
4. ഉദാഹരണത്തിന് േഡാ. രാംവിലാസ് ശർമ്മയുെട ‘ഭാഷാ

ഓർ സമാജ്’ പ്രേത്യകിച്ചും 7, 8, 9 എന്നീ അധ്യായങ്ങൾ. േപ�
ജ് 141–231.



       

4 മിശ്രഭാഷ

എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തിെന്റയും തമിഴിെന്റയും സമ്മിശ്ര�
ണത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് മലയാളഭാഷയാവിർഭവിച്ച�
ത് എന്ന െതറ്റായ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇന്നും പ്രചാരമുണ്ട്.
േകാവുണ്ണി െനടുങ്ങാടി തെന്ന ഇത്തരെമാരഭിപ്രായം
ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി: ‘ആദിദ്രാവിഡ വാഗ്ജാതാ േക�
രളീേയാക്തികന്യക’ തെന്റ അഭിപ്രായെത്ത അേദ്ദഹം
ഇങ്ങെന വിശദീകരിക്കുന്നു. ‘നമ്പൂതിരിമാർ ആര്യവർ�
ത്തത്തിെല ആര്യബ്രാഹ്മണരും ശൂദ്രാദികൾ അയൽ�
പ്രേദശങ്ങളിെല തമിഴരുമാകുന്നു. ആര്യൻമാരുെട പൂർ�
വ്വഭാഷ സംസ്കൃതവും മറ്റവരുേടത് തമിഴും ആയിരുന്നു.
േമൽപ്പറഞ്ഞ ഇരുകൂട്ടക്കാരുെടയും ഭാഷകൾ തമ്മിൽ
കലർന്ന് നമ്മുെട മണിപ്രവാളം ഉണ്ടായി.’

ഏതാണ്ടിേത വീക്ഷണഗതിയാണ് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻ�
പിള്ളയ്ക്കുമുള്ളത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
‘എ.ഡി. 800 അടുത്തുവെര നാം തനിത്തമിഴായിരുന്നു.
േകരളത്തിലും പാണ്ടിയിലും സംസാരിക്കുന്ന തമിഴ് ഭാ�
ഷയ്ക്ക് പറയത്തക്ക വ്യത്യാസെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല.’ [5] ആര്യൻമാരുെട വരേവാെടയാണ് ഈ സ്ഥിതി�
െക്കാരു മാറ്റമുണ്ടായത്: ‘ഇങ്ങെന 800-ാമാണ്ടടുത്താകു�
േമ്പാൾ േകരളത്തിൽ ആര്യൻമാരുെട സംഖ്യ വർദ്ധി�
ക്കും. ഒരു പേക്ഷ സ്വേദശികളായിരുന്ന തമിഴരുെട
പകുതിേയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആര്യൻമാെരന്നു വരാം…
ആര്യൻമാരുെട സംഭാഷണഭാഷ അക്കാലത്ത് പ്രാകൃ�
തമായിരുന്നു… അവർ ആര്യഭാഷേയാട് തമിഴ് കലർ�
ത്തി സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു. െത�
ലുങ്ക് കന്നഡ പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നു വന്നവരായതുെകാ�
ണ്ട് പഴയ കന്നഡപദങ്ങളും അവരുെട സംസാരത്തിൽ
കലർന്നിരുന്നു… ബ്രാഹ്മണരുെട ഈ മിശ്രഭാഷയുെട
േപ്രരണെകാണ്ട് േകരളത്തിെല തമിഴ് ഒമ്പതാംശത�
കം മുതൽ ക്രേമണ പാണ്ടി തമിഴിൽ നിന്ന് അകലാൻ
തുടങ്ങി. പ്രാകൃതത്തിെന്റയും കന്നഡത്തിേന്റയും േപ്ര�
രണ ആ ശതകത്തിെല മലനാട്ടു തമിഴിൽ അൽപമാ�
യി കാണാൻ കഴിയും.’ [6] മെറ്റാരിടത്ത് അേദ്ദഹം എഴു�
തുന്നു:

‘8-ാം ശതകം മുതൽ തുളു േകരള പ്രേദശങ്ങളിൽ ആര്യൻ�
മാരും ദ്രാവിഡരുമായി രണ്ടു ഭിന്നവർഗക്കാർ ഇടക�
ലർന്നു കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ ഇടയായത് തുളുനാട്ടിെല
കന്നഡം തുളുവായും േകരളത്തിെല തമിഴ് മലയാല്മ�
യായും കാലാന്തരത്തിൽ രൂപെപ്പടുന്നതിന് കാരണം.
അതായത് 8-ാം ശതകം മുതൽ തുളുനാട്ടിലും േകരള�
ത്തിലും രണ്ടു ഭാഷാേഭദങ്ങൾ നിലവിലിരുന്നു. ബ്രാഹ്മ�
ണരുെട കന്നഡവും തുളുനാട്ടിലും േകരളത്തിലും ബ്രാ�
ഹ്മണരുെട മിശ്രഭാഷയും മറ്റുള്ളവർ സംസാരിച്ചിരുന്ന
തമിഴും.’ [7]

ഒടുവിൽ അേദ്ദഹെമത്തിേച്ചരുന്ന നിഗമനമിതാണ്.

‘ബ്രാഹ്മണരുെട മിശ്രഭാഷയും സാമാന്യജനങ്ങൾ സം�
സാരിച്ചിരുന്ന മലനാട്ടുതമിഴും അേനകം ശതവർഷ�
േത്തക്കു ഭിന്നമായിരുന്നു. എന്നാൽ, നമ്പൂതിരിമാർക്ക്
രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും സിദ്ധിച്ച പ്രാബല്യം
െകാണ്ട് അതിേവഗം മിശ്രഭാഷയ്ക്ക് സാമാന്യ വ്യവഹാ�
രഭാഷയിൽ േപ്രരണ െചലുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. സാമാ�
ന്യ ജനങ്ങളുെട ഭാഷയുെട േപ്രരണയാൽ നമ്പൂതിരിമാ�
രുെട മിശ്രഭാഷയും നാൾേതാറും മാറിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അതായത് ഇരുഭാഷകളും പരസ്പരം േപ്രരണ െചലു�
ത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു… എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലഘട്ടേത്താ�
ടുകൂടി മിക്കവാറും ഈ രണ്ടു ഭാഷകളും ഒന്നായിത്തീർ�
ന്നു.’ [8]

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വെര നമ്പൂതിരിമാരുെട ഭാഷ പ്രാകൃ�
തമായിരുന്നുെവന്നും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് അവർ
രണ്ടു വ്യത്യസ്തഭാഷകളും കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായ ഒരു മിശ്ര�
ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നും കാലക്രമത്തിൽ
ആ മിശ്രഭാഷയും തമിഴും കൂടിേച്ചർന്നാണ് മലയാളം
എന്ന മെറ്റാരു മിശ്രഭാഷയുണ്ടായി എന്നുമാണേല്ലാ
ഇതിെന്റ ചുരുക്കം. പേക്ഷ, െപ്രാഫസർ ശങ്കരൻന�
മ്പ്യാർ നാലു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചതുേപാെല, സ്ഥായിയായ ഒരു ഭാഷെയ മറ്റു പല
ഭാഷകളും േപാഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സംഭവ്യമാെണ�
ങ്കിലും, രണ്ടു ഭാഷകളുെട സേമ്മളനം െകാണ്ടുമാത്രം
ഒരു പുതിയ ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുക എന്നത് ചരിത്രദൃ�
ഷ്ട്യാ യുക്തിയുക്തമായി േതാന്നുന്നില്ല.’ [9] ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ
മാത്രമല്ല, ആധുനികഭാഷാശാസ്ത്രത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ പരിേശാധിച്ചാലും ഇത്തരം മിശ്രഭാഷകളുണ്ടാ�
യിത്തീരുക സ്വാഭാവികമല്ല. രണ്ടു ഭാഷകൾ തമ്മിൽ
സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ വാക്കുകൾ പരസ്പരം ൈകമാറി�
െയന്നു വരും. എന്നാൽ ഒരു ഭാഷ അന്യഭാഷകളിൽ
നിന്ന് എത്രതെന്ന പദങ്ങൾ കടംവാങ്ങിയാലും അത്
മെറ്റാരു ഭാഷയായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയില്ല. മലയാളം
മാത്രമല്ല, മെറ്റല്ലാ ഭാഷകളും ഇങ്ങെന അന്യഭാഷക�
ളിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ കടംവാങ്ങി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടു�
െണ്ടന്നു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയി�
െല ഭൂരിഭാഗം പദങ്ങളും മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് സ്വീക�
രിച്ചവയാണ്. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ�
ല്ലാതായിട്ടുേണ്ടാ? മലയാളത്തിെലന്നേപാെലതെന്ന
ഹിന്ദി, ബംഗാളി മുതലായ ഉത്തേരന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും
ധാരാളം സംസ്കൃത വാക്കുകളുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് അവ
സംസ്കൃതവും മേറ്റേതാ ഭാഷകളും കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായ
മിശ്രഭാഷകളാെണന്നു പറയാൻ കഴിയുേമാ? തീർച്ചയാ�
യുമില്ല. എെന്തന്നാൽ, പദങ്ങൾ കടംവാങ്ങിയുപേയാ�
ഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭാഷെയ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തകയല്ലാെത
അതിെന്റ വ്യക്തിത്വെത്ത നശിപ്പിക്കുകേയാ സ്വതന്ത്ര�
മായ വ്യാകരണനിയമങ്ങെളയും ഭാഷാഘടനേയയും
മാറ്റിമറിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല.

നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഒരു പ്രേത്യക ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നുെവ�
ന്നും 800-ാമാേണ്ടാടടുത്ത് േകരളത്തിൽ വന്ന ഉടെന
അവർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ഭാഷയുേപക്ഷിച്ച് ഒരു മിശ്ര�
ഭാഷ സ്വീകരിച്ചുെവന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപ�
രമായ ന്യായീകരണെമാന്നുമില്ല. നമ്പൂതിരിമാർ അന്യ�
േദശങ്ങളിൽനിന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്ത ആര്യൻമാരായി�
രുന്നു എന്ന സങ്കൽപ്പമാണ് അവർക്കു പ്രേത്യകമായ
ഒരു ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന െതറ്റായ വിശ്വാസത്തി�
ന് വഴിെതളിച്ചത് എന്നു േതാന്നുന്നു.

8-ാം ശതകത്തിൽ െകാൽഹാപൂർ, വനവാസം മുത�
ലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് വലിയ ആര്യബ്രാഹ്മണസം�
ഘങ്ങൾ േകരളത്തിേലക്കു പ്രവഹിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാ�
ണ് ഇളംകുളം പറയുന്നത്. [10] പേക്ഷ, െകാൽഹാപൂരി�
േലയും വനവാസത്തിേലയും വ്യവഹാരഭാഷ പ്രാകൃതമാ�
യിരുന്നുേവാ? ശൗരേസനി, മാഗന്ധി, മഹാരാഷ്ട്ര, ൈപ�
ശാചി മുതലായവായണേല്ലാ പ്രാകൃതഭാഷകെളന്നു പറ�
യുന്നത്. ഈ ഭാഷകെളാന്നുംതെന്ന മലയാളത്തിൽ
എടുത്തുപറയത്തക്ക സ്വാധീനെമാന്നും െചലുത്തിയിട്ടി�
ല്ല. പ്രാകൃതം, പാലി എന്നീ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് മലയാള�
ത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ അത്താണി, അരക്കൻ, കത്തിരി,
കുപ്പായം, ഞായം, തവി, പക്കം, പന്തയം എന്നിങ്ങെന
25 വാക്കുകളുെട ഒരു പട്ടിക േഗാദവർമ്മ ‘േകരള ഭാ�
ഷാവിജ്ഞാനീയ’ത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചുേചർത്തിട്ടുണ്ട്. [11]
പേക്ഷ, അവ ക്രി.പി. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു േശഷം വന്നു�
േചർന്നവയാെണന്നതിന് എന്തു െതളിവാണുള്ളത്?
ബുദ്ധൈജനമതങ്ങൾക്കു പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന കാല�
ത്ത് വന്നുേചർന്നവയാണ് അവ എന്നു കരുതുകയേല്ല
കൂടുതൽ യുക്തിസഹം? പ്രാകൃതം, പാലി എന്നിവ ‘മധ്യ�
േമൻേഡാ ആര്യൻ’ ഭാഷകളിൽ നിന്നു വന്ന വാക്കുകൾ
മാത്രമല്ല, ഹിന്ദി, മറാത്തി തുടങ്ങിയ ‘നവീേനൻേഡാ
ആര്യൻ’ ഭാഷകളിൽ നിന്നും അറബിക്, േപർഷ്യൻ,
േപാർട്ടുഗീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ നിന്നും വന്നു�
കൂടിയ വാക്കുകളുെട പട്ടികകളും േഗാദവർമ്മ ഉദ്ധരിച്ചി�
ട്ടുണ്ട്. പാലി-പ്രാകൃത ഭാഷകളിൽ നിന്നുവന്നത്രതെന്ന
വാക്കുകൾ അറബിഭാഷയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നു കാണാം. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ടുമാത്രം അറബി�
ഭാഷയും തമിഴും കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായ ഒരു മിശ്രഭാഷയാ�
ണ് മലയാളം എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുേമാ?

അതിരിക്കെട്ട; സംസ്കൃതപദങ്ങളുെട സ്ഥിതിെയന്താണ്?
ആര്യൻമാരും ദ്രാവിഡരും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളു�
െട ഫലമായി ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ
മുമ്പുമുതൽക്കുതെന്ന ആര്യൻമാരുെട ഭാഷയും ദ്രാവി�
ഡരുെട ഭാഷയും പരസ്പരം സ്വാധീനം െചലുത്താൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നു. ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ
കടന്നുകൂടിയതുേപാെലതെന്ന സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ദ്രാ�
വിഡഭാഷകളും കടന്നുകൂടി. പേക്ഷ, ഇത് രണ്ടു ഭാഷക�
ളുെട സമ്പർക്കെത്ത മാത്രമാണ് കുറിക്കുന്നത്. സമ്മി�
ശ്രണെത്തയല്ല. അടവി, ആണി, ആളി, കടുക (കടു),
കുടി, കൂനി, കൂലം, നാനാ, േകാട്ട, നീരം, പട്ടണം, പള്ളി,
മീനം, ശവം എന്നിങ്ങെന ദ്രാവിഡത്തിൽ നിന്നു സം�
സ്കൃതത്തിേലക്കു സംക്രമിച്ച 30 ഓളം പദങ്ങളുെട ഒരു
പട്ടിക േഡാക്ടർ കാൾെഡ്വൽ തെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ
വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചുേചർത്തിട്ടുണ്ട്. [12]
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എത്ര ആംേഗ്ലാ-സാക്സൺ പദങ്ങ�
ളാേണാ ഉള്ളത് അത്രതെന്ന ദ്രാവിഡപദങ്ങൾ സംസ്കൃ�
തഭാഷയിലുമുണ്ട്.’ എന്നേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ദ്രാവിഡത്തിൽ നിന്നും കടംവാങ്ങെപ്പട്ട ഒട്ടനവധി സം�
സ്കൃതപദങ്ങെളപ്പറ്റി ഗുണ്ടർട്ടും തെന്റ മലയാള നിഘ�
ണ്ടുവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേറാവ് എന്ന മെറ്റാരു
പണ്ഡിതെന്റ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഋേഗ്വദത്തിൽത്ത�
െന്ന ഇരുപേതാളം ദ്രാവിഡപദങ്ങൾ കലർന്നിട്ടുണ്ട്.
അവയിൽ േകതക-േകതകി, എല, പല്ലി, പുത്തിക,
നളൻ എന്നീ അഞ്ചുപദങ്ങളുെട ഒരു താരതമ്യപഠനം
െപ്രാഫ. വി.ഐ.സുബ്രഹ്മണ്യെന്റ ഒരു േലഖനത്തിൽ
കാണാം. [13]

ഇതുേപാെല, മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ദ്രാവിഡഭാഷ�
കളിൽ ധാരാളം സംസ്കൃതപദങ്ങളും കൂടിേച്ചർന്നിട്ടുണ്ട്.
എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷമുള്ള കൃതികളിൽ മാത്രമല്ല,
ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആദ്യശതകത്തിെല സംഘംകൃതികളിൽ
േപാലും സംസ്കൃതഭാഷയുെട സ്വാധീനശക്തി കാണാം.
ചില പണ്ഡിതൻമാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ സംഘം�
കൃതികളിെല പത്തുശതമാനേത്താളം പദങ്ങൾ സം�
സ്കൃതജന്യങ്ങളാണ്. ആര്യദ്രാവിഡസമ്പർക്കത്തിെന്റ
ഫലമാണിത്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം സംസ്കൃതവും
ദ്രാവിഡഭാഷയും കൂടിേച്ചർന്ന് ഒരു മിശ്രഭാഷയുണ്ടായി�
ത്തീർന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ഫിനീഷ്യക്കാർ, അറബികൾ,
േറാമാക്കാർ, തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധ�
ങ്ങൾ വളർന്നേപ്പാൾ ചില വിേദശീയപദങ്ങളും വന്നു�
േചർന്നു. ബുദ്ധൈജനമതങ്ങളുെട പ്രചാരം കൂടുതൽ
സംസ്കൃതപദങ്ങെള ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. പിന്നീട് ഫ്യൂഡ�
ലിസത്തിൽ ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നത്തിലുള്ള ഹിന്ദുമതം ശക്തിെപ്പട്ടേപ്പാൾ മുെമ്പാരിക്ക�
ലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അത്രയധികം സംസ്കൃതപദങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടു. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം സംസ്കൃതഭാ�
ഷയുെട സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമതാണ്.
അക്കാലത്ത് സംസ്കൃതമായിരുന്നു പണ്ഡിതൻമാരുെട
ഭാഷ. സംസ്കൃതജ്ഞാനമായിരുന്നു അറിവിെന്റയും വ്യുൽ�
പ്പത്തിയുെടയും മാനദണ്ഡം. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവേരാടു
മാത്രമല്ല, അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരുെട ഭാഷകേളാടും ഫ്യൂ�
ഡൽ പ്രമാണികൾക്ക് പുച്ഛമായിരുന്നു. പേക്ഷ, സാധാ�
രണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അേപ്പാഴും തങ്ങളുെട സ്വന്തം
ഭാഷകളിൽത്തെന്ന സംസാരിച്ചു. തങ്ങളുെട സ്വന്തം
ഭാഷകളിൽത്തെന്ന പാട്ടുകൾ രചിച്ചു. സംസ്കൃതേമധാ�
വിത്വത്തിന് മലയാളെത്തേയാ തമിഴിെനേയാ നശിപ്പി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നല്ല, മുതലാളിത്തഘടകങ്ങൾ
ആവിർഭവിക്കുകയും ഫ്യൂഡലിസത്തിെനതിരായ സമര�
ങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ഈ പ്രാേദശിക
ഭാഷകൾ സംസ്കൃതഭാഷാ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ലഭി�
ച്ച പുതിെയാേരാജേസാടുകൂടി വീണ്ടും തലെപാക്കുകയും
െചയ്തു. ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ സംസ്കൃതവും മലയാള�
വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.
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5 മലയാളം
തമിഴിൽനിന്നുണ്ടായതാേണാ?

മലയാളഭാഷ തമിഴിൽനിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന വാ�
ദം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് േഡാക്ടർ കാൾഡ് െവൽ
ആെണന്നു േതാന്നുന്നു. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു: ‘മലയാ�
ളവും തമിഴും തമ്മിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസം
അൽപ്പം മാത്രമായിരുന്നുെവങ്കിലും, അതു ക്രേമണ
വർദ്ധിച്ചുവന്നതിനാൽ, ഇന്ന് അതിെന െവറും ഒരു
ഭാഷാേഭദമായിട്ടല്ല, ഒരു സേഹാദരീഭാഷയായിത്ത�
െന്ന ഗണിേക്കണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായെത്ത േചാ�
ദ്യംെചയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ, ആരംഭത്തിൽ
ഒരു സേഹാദരിയായിട്ടല്ല, പുത്രിയായിത്തെന്ന ഗണി�
േക്കണ്ടതാെണന്നാണ് എെന്റ അഭിപ്രായം’ [14] ഈ
അഭിപ്രായെത്ത ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് േഗാവി�
ന്ദപ്പിള്ള െചയ്തത്: ‘മലയാളഭാഷയുെട മാതൃസ്ഥാനം
വഹിച്ചിരുന്നത് തമിഴുതെന്ന. അതു നിസംശയമാകുന്നു.
എന്നാൽ മലയാളം അന്യസംസർഗം െകാണ്ടും മറ്റും
പ്രാപ്തിയായി യൗവ്വനം വന്ന സമയം അതിനും തമിഴി�
നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സേഹാദരിത്വമായിത്തീർന്നിരി�
ക്കുന്നു.’ [15]

മലയാളത്തിെന്റ ആദിരൂപം തമിഴാണ് എന്ന അഭിപ്രാ�
യേത്താട് രാജരാജവർമ്മയും േയാജിക്കുന്നു: ‘മൈലനാ�
ടായ മലയാളത്തിെല ആദിമനിവാസികൾ തമിഴരും
അവരുെട ഭാഷ തമിഴും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ
കാലത്തും ഗ്രന്ഥഭാഷ അെല്ലങ്കിൽ വരെമാഴി, നാേടാ�
ടിഭാഷ അെല്ലങ്കിൽ വാെയ്മാഴി എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം
എല്ലാ ജീവൽ ഭാഷകളിലും ഉള്ളതുേപാെല ഈ തമി�
ഴിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥഭാഷയ്ക്ക് ‘െചന്തമിഴ്’ എന്നും
നാേടാടിക്ക് ‘െകാടുന്തമിഴ്’ എന്നുമാണ് തമിഴ്ഗ്രന്ഥകാ�
രൻമാർ േപരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പലവക െകാടുന്തമിഴുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുെട മലയാളമായി�
ത്തീർന്നത്’ [16] എന്നും ‘അനുനാസികാതിപ്രസരം,
തവർേഗാപമർദ്ദം, അെല്ലങ്കിൽ താലവ്യാേദശം, സ്വ�
സംവരണം, പുരുഷേഭദനിരാസം ഖിേലാപസംഗ്രഹം,
അംഗഭംഗം എന്നീ ആറ് നയങ്ങളനുസരിച്ചു കാലക്രമ�
ത്തിൽ മലയാളം തമിഴിൽ നിന്ന് േവർതിരിഞ്ഞു’ [17]
എന്നും, ‘െകാല്ലവർഷാരംഭമായ ക്രിസ്ത്വബ്ദം 885 ഓടു�
കൂടിയാണ് ഈ േവർതിരിയലുണ്ടായത്’ എന്നും അതി�
നുമുമ്പുള്ള കാലെത്ത ‘മാതാവായ തമിഴിെന്റ’ (അെല്ല�
ങ്കിൽ മൂലദ്രാവിഡഭാഷയുെട) ഗർഭത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന
കാലമായി ഗണിച്ചാൽ മതിയാകും’ [18] എന്നും ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത നിലയിൽ സംസ്കൃതത്തിെന്റ മണിയം പലതും
മലയാളഭാഷയിൽ േകറിഫലിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അസ്ഥി�
വാരവും േമൽപ്പുരയും ഇന്നും തമിഴു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതു
തെന്നയാണ്’ [19] എന്നുമാണേദ്ദഹം എഴുതുന്നത്.

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവെര േകരളക്കരയിൽ മലയാളികള�
ല്ല തമിഴർ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന െതറ്റായ
സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് േകരളത്തിെല ഭാഷ തമിഴാ�
യിരുന്നു എന്ന െതറ്റായ സിദ്ധാന്തം െപാന്തി വന്നിട്ടുള്ള�
ത്. പേക്ഷ, ഇത് ചരിത്രത്തിനു നിരക്കാത്ത വാദമാണ്.
എെന്തന്നാൽ, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ�
ക്കുമുമ്പുതെന്ന േകരളീയർ ഒരു പ്രേത്യക ജനവിഭാഗമാ�
യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്ന് പ്രാചീന സംസ്കൃതകൃതികളിൽ�
നിന്നും അേശാകെന്റ ശിലാശാസനങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റും
മനസ്സിലാക്കാം. ക്രിസ്ത്വബ്ദം ആദ്യശതകങ്ങളിൽ െത�
െക്ക ഇന്ത്യയിൽ േചരൻമാർ, പാണ്ഡിതയൻമാർ, േചാ�
ഴൻമാർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ജനസമുദായങ്ങളുണ്ടായിരു�
ന്നുെവന്ന് സംഘംകൃതികളും പാശ്ചാത്യ ഗ്രന്ഥകാരൻമാ�
രുെട പുസ്തകങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ,
ഈ മൂന്നു വിഭാഗക്കാർക്കു പുറെമ േഗാത്രസമുദായ വ്യ�
വസ്ഥയുെട അതിർത്തികൾക്കുപുറത്തു കടക്കാത്ത ഒട്ട�
നവധി ജനവിഭാഗങ്ങൾ േവെറയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാ�
യാലും, ഈ അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതെന്ന മല�
യാളികൾ ആ വാക്കു പിന്നീടുണ്ടായതാെണങ്കിൽകൂടി
ഒരു പ്രേത്യക ജനസമുദായമായി ഉരുത്തിരിയാൻ തുട�
ങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർക്ക് പ്രേത്യകമായ ഒരു ഭാഷ�
യുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു കരുതാൻ വിഷമമുണ്ട്.

മലയാളം തമിഴിൽനിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന അഭിപ്രാ�
യേത്താട് മഹാകവി ഉള്ളൂരും പ്രാേയണ േയാജിക്കു�
ന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, െചന്തമിഴ് എന്ന സാഹിത്യഭാഷ വ്യവ�
സ്ഥാനം െചയ്യെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന അതു രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണേദ്ദഹം കരുതുന്നത്.
‘പശ്ചിമപർവത പങ് ക്തിക്കു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള
പ്രേദശങ്ങളിൽ ഒേരഭാഷ ദക്ഷിണദ്രാവിഡം തെന്നയാ�
യിരുന്നു സംഭാഷണത്തിന് ഉപേയാഗിച്ചുവന്നെതങ്കിലും
അതിന് രണ്ടുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്വൽപ്പ വ്യത്യാസങ്ങളു�
ണ്ടായിരുന്നു’ എന്നും േകരളത്തിെല െകാടുന്തമിഴുഭാഷ
‘അനന്തര കാലങ്ങളിൽ െചന്തമിഴ് നാട്ടിെല വ്യവഹാര
ഭാഷയിൽനിന്ന് അധികമധികം അകന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്ര�
ഭാഷയായി പരിണമിച്ചു’ എന്നും അേദ്ദഹം അഭ്യൂഹിക്കു�
ന്നു. [20] അേദ്ദഹം തെന്റ വാദങ്ങെള ഇങ്ങെനയാണു
പ്രസംഹരിക്കുന്നത്.

‘െചന്തമിഴിെന്റ ആവിർഭാവകാലത്തിനുമുമ്പു തെന്ന
ഭൂസ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥയും നിമിത്തം ചില വ്യത്യാ�
സങ്ങെളല്ലാം സ്വാഭാവികമായുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും
പശ്ചിമപർവതങ്ങൾക്കു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള തമി�
ഴകത്തിൽ സംസാരിച്ചുവന്ന ഭാഷ പ്രാേയണ ഒന്നു�
തെന്നയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ണ്ട്. െചന്തമിഴിെന്റ അതിപ്രസരം നിമിത്തം കാലാ�
ന്തരത്തിൽ മലമണ്ഡലെമാഴിച്ചുള്ള െകാടുന്തമിഴുനാ�
ടുകളിെല നാേടാടിഭാഷ അതുമായി അധികമധികം
അടുത്തു. എന്നാൽ, മലമണ്ഡലത്തിലാകെട്ട മുമ്പുത�
െന്നയുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ക്രേമണ വർധിച്ച്
വ്യവഹാരഭാഷ സംസ്കൃതത്തിെന്റ ആധിപത്യത്തിന്
വഴങ്ങി പാണ്ഡ്യ േചാളേദശങ്ങളിെല വ്യവഹാരഭാ�
ഷയിൽ നിന്നകന്നകന്ന് ഒരു വ്യക്തിത്വവിശിഷ്ടമായ
സ്വതന്ത്രഭാഷയായി പരിണമിച്ചു. മലയാളത്തിനും തമി�
ഴിനും തമ്മിലുള്ള േചർച്ച സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചാൽ
മലയാളെത്ത ഇന്നെത്ത തമിഴിെന്റ പുത്രിെയേന്നാ
കനിഷ്ഠസേഹാദരിെയേന്നാ അല്ല പറേയണ്ടെതന്നും,
അങ്ങെന ഒരു സംബന്ധം കൽപ്പിക്കുകയാെണങ്കിൽ
മാതാെവേന്നാ േജ്യഷ്ഠത്തിെയേന്നാ ആണ് േവണ്ടെത�
ന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽനിന്ന് വിശദമാകുന്നത്.’ [21]

14. Robert Caldwell: A Comparative Grammer of the Dravidian
Languages, P. 24

15. പി.േഗാവിന്ദപ്പിള്ള, മലയാളഭാഷാ ചരിത്രം, േപജ് 9
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കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽത്തെന്ന കാൾെഡ്വല്ലിെന്റ അഭി�
പ്രായെത്ത ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട്, ‘ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തിൽ�
െപ്പട്ട ഒേര അംഗത്തിെന്റ രണ്ടുപശാഖകളാണ് തമിഴും
മലയാളവും’ എന്ന് മലയാള നിഘണ്ടുവിെന്റ കർത്താ�
വായ േഡാക്ടർ ഗുണ്ടർട്ട് വാദിക്കുകയുണ്ടായി. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മലയാളം തമിഴിൽനി�
ന്നല്ല, ഒരു മൂലദ്രാവിഡഭാഷയിൽനിന്നാണ് ജനിച്ചത്.
ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി, േഡാക്ടർ േഗാദവർമ്മ, െക.എം.
േജാർജ്ജ് മുതലായ പണ്ഡിതൻമാരും ഏെറക്കുെറ ഈ
അഭിപ്രായക്കാരാണ്. ‘മൂലദ്രാവിഡഭാഷയുെട ഒരു സ്വ�
തന്ത്രശാഖയാണ് മലയാളെമന്നും അതിനാൽ അതി�
െന്റ ആദിരൂപം മൂലദ്രാവിഡഭാഷതെന്നയാെണന്നും’
ആറ്റൂർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. [22] േകരളത്തിെല വ്യവഹാ�
രഭാഷയായിരുന്ന െകാടുന്തമിഴാണ് പിന്നീട് മലയാള�
മായിത്തീർന്നത് എന്ന േകരളപാണിനീയ കർത്താവി�
െന്റ അഭിപ്രായെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ടും മലയാളം ദ്രാ�
വിഡേഗാത്രത്തിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞ് മലനാട്ടിൽ പ്രേത്യ�
കങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളതാണ്
എന്ന ആറ്റൂരിെന്റ സിദ്ധാന്തെത്ത അനുകൂലിച്ചുെകാണ്ടും
േഡാക്ടർ േഗാദവർമ്മ ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു:

‘അതിപ്രാചീനമായ കാലത്തിൽേപാലും േകരളത്തി�
െല ഭാഷ മലയാളമായിരുന്നു എന്നല്ലാെത തമിേഴാ
തമിഴിെന്റ ഒരുപശാഖേയാ ആയിരുന്നുെവന്നു വിചാരി�
ക്കുന്നത് അസംഗതമാണ്. എത്രതെന്ന പ്രാചീനമായ
മലയാളശാഖയിലും മലയാളത്തിന് തമിഴ് മുതലായ
മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ നിന്നും പ്രേത്യകമായ ഒരു വ്യ�
ക്തിത്വം െതളിഞ്ഞുകാണുക തെന്ന െചയ്യുന്നു.’ [23]

മലയാളവും തമിഴും തമ്മിലുള്ള വർണ്ണവിഷയകവും പദ�
സംബന്ധിയും മറ്റുമായ പല വ്യത്യാസങ്ങെളപ്പറ്റിയും വി�
സ്തരിച്ചു ചർച്ചെചയ്തുെകാണ്ട് മലയാളത്തിെന്റ പ്രേത്യക�
മായ വ്യക്തിത്വെത്ത െതളിയിച്ചു കാണിക്കാൻ അേദ്ദ�
ഹം നേന്ന പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ‘തമിഴും മലയാള�
വും ദ്രാവിഡഭാഷയുെട ഒരു പൂർവദശയിൽ നിന്ന് രണ്ടാ�
യിപിരിഞ്ഞ് ഭിന്നങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായി
വളർന്നു’വന്നവയാണ് എന്നും [24] ‘മലയാളം മറ്റു ദ്രാ�
വിഡഭാഷകേളക്കാൾ തമിഴിേനാട് കൂടുതൽ േചർച്ച പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം മലയാളത്തിലും തമി�
ഴിനും സമാനമായ ഒരു പൂർവദശ ഉണ്ടായിരുന്നതിെന്റ
ഫലമെത്ര’ [25] എന്നും ‘പിൽക്കാലത്ത് രണ്ടുഭാഷക�
ളായി പിരിഞ്ഞതിനുേശഷമാണ് വർണ്ണവികാര വിഷ�
യകമായി തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ചില വിഭിന്ന സ്വ�
ഭാവങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠേനടി’ [26] യത് എന്നും മറ്റുമുള്ള സി�
ദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തി�
നു സാധിച്ചിട്ടില്ല.

േഡാക്ടർ െക.എം. േജാർജും ഏെറക്കുെറ ഈ അഭി�
പ്രായേത്താടാണ് േയാജിക്കുന്നത്. ‘ദ്രാവിഡേഗാത്ര�
ത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ് േകരളത്തിെല പ്രേത്യക പരി�
തഃസ്ഥിതികളിൽ രൂപംെകാണ്ടു വളർന്നതും തമിഴ്, െത�
ലുങ്ക്, കന്നടം എന്നീ ഭാഷകെളേപ്പാെല വ്യക്തിത്വവും
അതിൽക്കുറയാത്ത പ്രാചീനതയും അവകാശെപ്പടാവു�
ന്നതുമായ ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാളം’ [27] എന്നേദ്ദഹം
എഴുതുന്നു. മലയാളഭാഷയുെട ഈ വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ�
യും പ്രാചീനതയുെടയും അടിസ്ഥാനകാരണെമന്താ�
െണന്നും അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്: ‘അേനകം നൂ�
റ്റാണ്ടുകൾ സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു സമുദാ�
യമാണ് േകരളീയർ എന്നതിന് ധാരാളം െതളിവുകൾ
ഉണ്ട്. മലയാളിയുെട വസ്ത്രധാരണവും, ദായക്രമവും,
ആചാരങ്ങളും കലാപ്രകടനങ്ങളും, പയറ്റുമുറകളും, ചി�
കിൽസാരീതികളും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും, വ്യക്തിത്വമുള്ള
ഒരു സംസ്കാരത്തിെന്റ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാ�
ണ്. അങ്ങെന സ്വതന്ത്രമായി വളർന്നുവന്ന ഒരു ജനത�
യ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭാഷയില്ലാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?
ഈ ജനത മുപ്പേതാ അതിലധികേമാ ശതവർഷങ്ങളി�
ലായി ക്രേമണ വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യവഹാര�
ഭാഷയാണ് മലയാളം.’ [28]

േഡാക്ടർ േജാർജിെന്റ ഈ അഭിപ്രായം തികച്ചും ശരി�
യാണ്. പേക്ഷ, സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വേത്താടുകൂടി
സ്വതന്ത്രമായി വളർന്നുവന്ന േകരളീയ ജനത ഏതുവി�
ധത്തിലാണ് ഉൽഭവിക്കുകയും രൂപം െകാള്ളുകയും െച�
യ്തത് എന്നു പരിേശാധിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം മുതിരുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടാണ് ആദ്യം ഒരു മൂലദ്രാവിഡഭാഷയുണ്ടാ�
യിരുന്നു എന്നും ആ മൂലഭാഷയിൽനിന്നാണ് തമിെഴന്ന�
േപാെലത്തെന്ന മലയാളവും ഉൽഭവിച്ചത് എന്നുമുള്ള
നിഗമനത്തിൽ അേദ്ദഹം എത്തിേച്ചരുന്നത്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ: തമിഴ്, െതലുങ്ക്, കർണ്ണാ�
ടകം, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകെളല്ലാം ഒേര മൂലഭാഷ�
യിൽനിന്നും ഉൽഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് മൂലദ്രാവി�
ഡഭാഷ എന്നു േപർ പറയാം. ആ മൂലഭാഷേയയാണ്
‘ദ്രമിളം’ എന്ന തമിഴ് എന്ന പ്രേയാഗം െകാണ്ട് ഗുണ്ടർ�
ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. [29]

പേക്ഷ, ആദ്യം ഒരു മൂലഭാഷയുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ
ആ മൂലഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു മൂലജനസമുദാ�
യവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു സമ്മതിേക്കണ്ടിവരിേല്ല?
അങ്ങെനെയാരു മൂലസമുദായമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ�
ണ് േജാർജിെന്റ വിശ്വാസം. ആദ്യം മൂലദ്രാവിഡഭാഷ
എന്ന ഒരു പ്രേത്യക ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ദ്രാവിഡർ
എന്ന ഒരു മൂലസമുദായമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ആ മൂല
സമുദായം വ്യത്യസ്ത പ്രേദശങ്ങളിൽ പാർക്കാൻ തുട�
ങ്ങിയേപ്പാൾ ആ മൂലഭാഷയും മലയാളം, തമിഴ് എന്നി�
ങ്ങെനയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളായി പിരിഞ്ഞു േപായി
എന്നുമാണ് അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നത്. േനാക്കുക: ‘െകാ�
ല്ലവർഷാരംഭത്തിനു വളെര മുമ്പുതെന്ന ബ്രാഹ്മണർ േക�
രളത്തിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തിരുന്നു എന്നതു ശരിതെന്ന.
പേക്ഷ, ക്രിസ്തുവർഷാരംഭത്തിനു വളെര ശതകങ്ങൾ
മുമ്പുതെന്ന ദ്രാവിഡർ േകരളത്തിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തു�
െവന്നുള്ളതും ഓർേക്കണ്ടതാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
പരിതഃസ്ഥിതികൾെകാണ്ട് ഒരു ജനത േവറിട്ടു വസി�
േക്കണ്ടിവരുേമ്പാഴാണ് ഭാഷാേഭദങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരു�
ന്നത്. അങ്ങെന പൂർവദ്രാവിഡ കുടുംബത്തിൽനിന്നും
അേനകം വർഷങ്ങൾ മാറിത്താമസിച്ചതിെന്റ ഫലമാ�
യി പുതിയരൂപം പൂണ്ട ഭാഷയാണ് മലയാളം’ [30] ‘ഭൂ�
മിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളാണ് ഒരു പുതിയ
ഭാഷയുെട ജൻമത്തിനു വാസ്തവത്തിലുള്ള േഹതുക്കൾ’
എന്നാണേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നത്. [31]

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ െകാണ്ടുമാത്രം
ഒരു ജനത തങ്ങളുെട സ്വന്തം ഭാഷയുേപക്ഷിച്ച് പുതി�
െയാരു ഭാഷ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുെമന്ന ഈ വാദം
േജാർജുതെന്ന മെറ്റാരിടത്തംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള
സിദ്ധാന്തത്തിെനതിരാണ്. ‘സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങളിലൂെട’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന
എഴുതുന്നു.

‘വീട്ടിൽ തമിഴും െവളിയിൽ മലയാളവും സംസാരി�
ക്കുന്ന അേനകം തമിഴ് കുടുംബങ്ങൾ േകരളത്തിെന്റ
നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്.’ ഇവരിൽ ചിലരുെട പൂർ�
വൻമാർ പത്തു ശതകങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് േകരളത്തിൽ
വന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്തത് എന്നതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്…
േമൽപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടെരല്ലാം മലയാളം അറിയുന്നവരാ�
െണങ്കിലും അവരുെട ഗൃഹഭാഷ തമിഴുതെന്ന. അവ�
രുെട പൂർവൻമാർ കുടിേയറിപ്പാർത്തകാലത്ത് േകര�
ളത്തിെല ഭാഷയും അവരുെട ഭാഷയും ഒന്നുതെന്ന
(തമിഴ്) ആയിരുെന്നങ്കിൽ, രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പരിണാ�
മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ
രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ആരംഭവും പരിണാമവും ഉണ്ടായ�
തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നും അവ രണ്ടുഭാഷകളായി
നിലെകാള്ളുന്നത്.’ [32]

പശ്ചിമഘട്ടനിരകൾക്കിപ്പുറത്തുള്ള േകരളക്കരയിൽ
തമിഴർവന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്താൽ അവരുെട ഭാഷ
എത്ര നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മാറുകയില്ല എന്നും അേത
സ്ഥലത്ത്, ദ്രാവിഡർ വന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്താൽ അവ�
രുെട ഭാഷ ഉടൻതെന്ന മാറാൻ തുടങ്ങുകയും കാലക്രമ�
ത്തിൽ അെതാരു പുതിയ ഭാഷയായി രൂപാന്തരെപ്പടു�
കയും െചയ്യുെമന്നും ഒേരസമയത്തു വാദിക്കുന്നതിലുള്ള
ഔചിത്യക്കുറവ് സ്വയം വ്യക്തമേല്ല? അതുെകാണ്ട്, മല�
യാളഭാഷയുെട ഉൽഭവത്തിെന്റയും വികാസപരിണാമ�
ങ്ങളുേടയും കാരണങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരങ്ങളാണ് എന്ന
വാദം ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഒേര ഭൂമിശാസ്ത്ര
പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനസമുദായങ്ങൾ
തെന്ന പേലടത്തും വ്യത്യസ്തഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന�
തു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ബീഹാരികേളയും െബ�
ങ്കാളികേളയും പരസ്പരം േവർതിരിച്ചുനിർത്തുന്ന പർവത�
നിരകേളാ സമുദ്രങ്ങേളാ ഇല്ല. എന്നിട്ടും, അവർ വ്യത്യ�
സ്തഭാഷകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. േകരളത്തിനും തമി�
ഴ്നാട്ടിനുമിടയിൽ പശ്ചിമപർവതനിരകൾ തലയുയർത്തി
നിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നതുള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, രണ്ടു പ്ര�
േദശങ്ങളിേലയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ�
ക്ക് അതിപ്രാചീനകാലത്തുേപാലും അെതാരു തടസ്സമാ�
യിരുന്നില്ല. വാദത്തിന് തടസമായിരുന്നു എന്നു തെന്ന
വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ മലയാളികൾക്കും കർണ്ണാടക�
ക്കാർക്കുമിടയിൽ അത്തരം പർവതങ്ങെളാന്നുമില്ലേല്ലാ.
എന്നിട്ടും അവരുെട ഭാഷകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായെതന്തു�
െകാണ്ടാണ്?

വാസ്തവത്തിൽ ദ്രാവിഡ േഗാത്രത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു�
ണ്ടായ ഒരു പുതിയ ഭാഷയാണ് മലയാളം എന്ന ധാ�
രണതെന്ന ശരിയല്ല. എെന്തന്നാൽ, തമിഴ്, കന്നഡ
എന്നീ ഭാഷകെളേപ്പാെലതെന്ന മലയാളവും ദ്രാവിഡ�
േഗാത്രത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു ഭാഷയായിട്ടാണ് ഇന്നും പരി�
ഗണിക്കെപ്പടുന്നത്. ഒേരേഗാത്രത്തിൽെപ്പട്ടവയാണ്
എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഈ ഭാഷകെളല്ലാം ഒന്നായി�
െക്കാള്ളണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഒേര ഭാഷാേഗാത്രത്തിലുൾ�
െപ്പട്ട വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളാണവ. മെറ്റാരു ഭാഷയുേടതുമ�
ല്ലാത്ത ഒരു മൂലപദഭണ്ഡാരവും പ്രാചീന വ്യാകരണരൂ�
പവും മലയാളത്തിന് ആരംഭകാലം മുതൽേക്ക ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് അെതാരു പ്രേത്യക ഭാഷ�
യായി രൂപംെകാണ്ടത്. എന്നാൽ, മലയാളം, തമിഴ്
എന്നീ രണ്ടു ഭാഷകളുെട മൂലപദങ്ങളിലും വ്യാകരണ�
രൂപങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ധാരാളം സാ�
ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ സാദൃശ്യങ്ങൾ അവ രണ്ടും ഒേര മൂ�
ലഭാഷയിൽനിന്നു െപാട്ടിപ്പിരിഞ്ഞുണ്ടായവയാെണന്നു
കാണിക്കുന്നില്ല; രണ്ടും ഒേര ഭാഷാേഗാത്രത്തിൽ െപട്ട�
വയാെണന്നു മാത്രേമ കാണിക്കുന്നുള്ളു. അവ തമ്മിലു�
ള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ൈവധർമ്മ്യങ്ങളുമാകെട്ട അവയുെട
സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പിെനയാണ് കുറിക്കുന്നത്.

രണ്ടു ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങൾക്കും സാധർ�
മ്മ്യങ്ങൾക്കും പല കാരണങ്ങളുമുണ്ടാവാം. വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായ പ്രാകൃതേഗാത്രസമുദായങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധ�
െപ്പടുകയും സമ്പർക്കങ്ങൾ പുലർത്തുകയും ചിലേപ്പാൾ
ഒന്നിച്ചു സംഘടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നുെവന്നതാണ്
ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കാരണം.

22. ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി: മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും.
േപ. 53.

23. െക. േഗാദവർമ്മ: േകരളഭാഷാ വിജ്ഞാനീയം, േപ. 136.
24. െക. േഗാദവർമ്മ: േകരള ഭാഷാവിജ്ഞാനീയം, േപ. 198.
25. ടി. േപ. 196.
26. ടി.ടി.
27. െക.എം. േജാർജ്: സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂെട

േപ. 58
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7 െമാഴികളിൽ നിന്ന് ഭാഷയിേലയ്ക്ക്

പ്രാചീന ദക്ഷിണപഥത്തിെല എല്ലാ ജനതകളും ഒരു
കാലത്ത് ഒേര ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒെരാറ്റ േഗാത്രസ�
മുദായമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നു കരുതാൻ യാ�
െതാരു ന്യായവുമില്ല. ആരംഭത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
കുലങ്ങളും േഗാത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന�
ത് എന്നതിനു പ്രാചീന സംഘം കൃതികൾേപാലും സാ�
ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

അേനകം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കല്ലിൻകഷണ�
ങ്ങൾെകാണ്ടുള്ള പ്രാകൃേതാപകരണങ്ങളുമായി െത�
െക്ക ഇന്ത്യയിെല മലേയാരങ്ങളിലും കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളി�
ലും േവട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യരിൽനിന്നാ�
ണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുെട വികാസക്രമത്തിലൂെട മലയാളിക�
ളും തമിഴരും കർണ്ണാടകക്കാരും െതലുങ്കരും േവർതി�
രിഞ്ഞ് പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായിത്തീർന്നത് എന്നു
പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പ്രാകൃതരായ ആദിമദ്രാവിഡർ
പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായി േവർതിരിഞ്ഞു വികസി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു േശഷമാണ് അവരുെട പ്രാകൃത�
െമാഴികളിൽനിന്ന് മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഭാഷ�
കൾ ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല.
എന്നാൽ ഇങ്ങെന പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായി ഉരു�
ത്തിരിയുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന മലംപ്രേദശങ്ങളിെല കാ�
ടൻമാരായ പ്രാകൃതനിവാസികൾ ഒരുതരം സാമൂഹ്യ�
ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു. ആദ്യംമുതൽേക്ക അവർ കൂട്ടം
കൂട്ടമായിട്ടാണ്, അതായത് കുലങ്ങളും േഗാത്രസമുദായ�
ങ്ങളുമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചു േപാന്നത്. ഓേരാ കുലത്തിനും
പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം െമാഴി അെല്ലങ്കിൽ ഭാഷാേഭദം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ഡയലക്ട്’ എന്ന് പറയു�
ന്നതിനാണ് ഇവിെട െമാഴി അെല്ലങ്കിൽ ഭാഷാേഭദം
എന്നു പറയുന്നത്. ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു െമാ�
ഴിയുെട സഹായം കൂടാെത കൂട്ടായി ജീവിക്കുവാേനാ
ഉൽപ്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാേനാ സാധ്യമാ�
യിരുന്നില്ല. ഭാഷയുെട പൂർവദശയായ െമാഴികളുെട
സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കൂട്ടായി
ജീവിക്കുകയും ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ജീവിേതാപാധിക�
െള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നത്. ഓേരാ കു�
ലത്തിേലയും ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട സ്വന്തം െമാഴിയിൽ
ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും പാട്ടുകൾ പാടി ആഹ്ലാ�
ദിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു.

കുലങ്ങൾ, േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന കൂട്ടം കൂ�
ട്ടമായി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതജനങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത്
ഒരിടത്തും സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ജീവിതാവശ്യ�
ങ്ങൾ േനടാൻേവണ്ടി അവർ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരു�
ന്നു. ചില േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ നിശ്ചിതസ്ഥലങ്ങളിൽ
സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചതിനുേശഷവും മറ്റു ചില േഗാത്രസ�
മുദായങ്ങൾ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ഇതിൻഫ�
ലമായി വ്യത്യസ്ത േഗാത്രസമുദായങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ�
ക്ക് പരസ്പര സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടാവുകയും അവരുെട വ്യ�
ത്യസ്ത െമാഴികൾ പരസ്പരം സ്വാധീനം െചലുത്തുകയും
െചയ്തു.

ഏെതങ്കിലുെമാരു േഗാത്രസമുദായത്തിെല ജനസംഖ്യ
ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചാൽ അത് നാേലാ അേഞ്ചാ
േഗാത്രസമുദായങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടുെവന്നുവരും.
ഇങ്ങെന വിഭജിക്കെപ്പട്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രേദശങ്ങളിൽ സ്ഥി�
രവാസമുറപ്പിക്കുന്നേതാടുകൂടി അവരുെട െമാഴി നാേലാ
അേഞ്ചാ വ്യത്യസ്തെമാഴികളായി െപാട്ടിത്തിരയുകയില്ല.
ആദ്യം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന െമാഴി തെന്ന േദശ്യേഭദങ്ങ�
േളാടുകൂടി നിലനിൽക്കുകയാണ് െചയ്യുക. ഒരു മൂലഭാഷ
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നാേലാ അേഞ്ചാ
വ്യത്യസ്തഭാഷകളായി തരം തിരിയുെമന്നും അേതാെട
ആ മൂലഭാഷ അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുെമന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹം
ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ സാധൂകരിക്കത്തക്കതല്ല.

യുദ്ധം, ആത്മരക്ഷ മുതലായവയ്ക്കുേവണ്ടി ചിലേപ്പാൾ
ഏതാനും വ്യത്യസ്തേഗാത്രസമുദായങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു സം�
ഘടിച്ചുെവന്നുവരും. ഇപ്രകാരം വ്യത്യസ്തെമാഴികൾ സം�
സാരിക്കുന്ന രണ്ടു വിഭിന്നേഗാത്രസമുദായങ്ങൾ കൂടി�
േചർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയ േഗാത്രസമുദായത്തിൽ ഒേര�
സമയത്തു തെന്ന രണ്ടു െമാഴികൾ പരസ്പരം സ്വാധീനം
െചലുത്തിെക്കാണ്ട് നിലനിന്നുെവന്നുവരും. കാലക്രമ�
ത്തിൽ അവയിേലെതങ്കിലും ഒരു െമാഴി പുതിയ േഗാത്ര�
സമുദായത്തിെന്റ െപാതുെമാഴിയായി അംഗീകരിക്കെപ്പ�
േട്ടക്കാം. എങ്കിലും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽേപ്പാലും
രണ്ടു വ്യത്യസ്തെമാഴികൾ കൂടിേച്ചർന്ന ഒരു പുതിയ ‘മി�
ശ്രെമാഴി’ ഉൽഭവിക്കുന്നതല്ല.

അേമരിക്കയിൽ വ്യത്യസ്ത െമാഴികൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന
അഞ്ചു പ്രാകൃത േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ തുല്യാധികാരങ്ങ�
ളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ േഗാത്രസമുദായ�
ഘടന െകട്ടിപ്പടുത്തെതങ്ങെനെയന്ന് ഏംഗൽസ് വി�
വരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്
ഈ പുതിയ സംഘടനയിെല ജനങ്ങൾ ആശയവിനിമ�
യം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നു പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. ഒരു
‘മൂലെമാഴി’ ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽേപ്പാലും അതിനു നി�
ലവിലുള്ള അഞ്ചുെമാഴികളിേലെതങ്കിലും ഒന്നിെന്റ രൂപ�
ത്തിലല്ലാെത നിലനിൽക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ ആ അഞ്ചുെമാഴികളിൽ ഒന്ന് െപാതു�
െമാഴിയായി വളരുകയാണുണ്ടായത്.

നമ്മുെട നാട്ടിലും ഇത്തരം പല േഗാത്രസംഘടനകളും
രൂപെമടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മഹാ�
ഭാരതകാലത്ത് കുരുകുലവും, പാഞ്ചാലൻമാരുെട കുല�
വും ഒന്നിച്ചുേചർന്ന് ഒരു സംയുക്തകുലമായിത്തീരുകയു�
ണ്ടായി. െബൗദ്ധകാലത്ത് വിേദഹികളും ലിഛാവികളും
ഒന്നിച്ചു േചർന്ന് ഒരു വജ്ജിസംഘം ഉണ്ടാക്കി. ഇങ്ങ�
െന പല ഉദാഹരണങ്ങളും കാണാം. േചരൻമാർ, പാ�
ണ്ടിയന്മാർ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങൾതെന്ന വ്യത്യസ്ത
േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്നുണ്ടായവയാണ്.

ഇങ്ങെന സംഘടിക്കുേമ്പാൾ നിലവിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായ െമാഴികളിേലെതങ്കിലും ഒന്ന് സാമാന്യെമാഴിയാ�
യിത്തീരുക സ്വാഭാവികമാണ്. സംഘടനയിെല താര�
തേമ്യന കൂടുതൽ പ്രബലമായ േഗാത്രസമുദായത്തിെന്റ
െമാഴിക്കാണ് സാമാന്യെമാഴിയായി അംഗീകാരം സി�
ദ്ധിക്കാെനളുപ്പം. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം ഒരു സാമാന്യ�
ഭാഷ രൂപെമടുക്കുേമ്പാൾ അതിൽ മറ്റു െമാഴികെളല്ലാം
സ്വാധീനം െചലുത്തുകയും അവിെട ചില ഘടകങ്ങൾ
അതിൽ കൂടിേച്ചരുകയും െചയ്യും. എങ്കിലും അെതാരിക്ക�
ലും ഒരു മിശ്രഭാഷയാവുകയില്ല.

ഇന്നെത്ത രാജസ്ഥാനിൽ മാർവാടി, േമവാഡി, മാള�
വി, ബാഗഡി, ഢുംഢാഡീ, ഹെഡൗതി എന്നിങ്ങെന
പല െമാഴികളുമുെണ്ടന്നും വളെരയധികം വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളല്ലാത്തതുെകാണ്ട് രാജസ്ഥാനിെല വിവിധ ജനവിഭാ�
ഗങ്ങൾക്ക് അവെയെയല്ലാം ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിയുന്നുെണ്ടന്നും അവയിേലെതങ്കിലുെമാരു�
െമാഴി ക്രമത്തിൽ ഒരു സാമാന്യഭാഷയായി വളർേന്ന�
യ്ക്കാനിടയുെണ്ടന്നും രാംബിലാസ്ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നു. [33] എന്നാൽ, ഇങ്ങെന സാമാന്യഭാഷയായി�
ത്തീരുന്ന െമാഴി ആദ്യം തെന്ന ഒരു മൂലഭാഷയായി�
ത്തീരുന്നുെവന്നും മറ്റു െമാഴികെളല്ലാം അതിൽനിന്ന്
െപാട്ടിത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായവയാെണന്നും ആെരങ്കിലും
പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. േന�
െരമറിച്ച് നിലവിലുള്ള അേനകം െമാഴികളിെലാന്ന് ക്രമ�
ത്തിൽ സാമാന്യ ഭാഷയായി വളരുന്നുെവന്നു പറയുന്ന�
താണ് ശരി.

മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളുേടയും ഉൽപ്പത്തി
ഏതാണ്ടിതുേപാെലത്തെന്നയായിരിക്കാെന വഴിയു�
ള്ളു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞതുേപാെല ദാക്ഷിേണ�
ന്ത്യയിൽ വിഭിന്നെമാഴികൾ സംസാരിക്കുന്ന നിരവധി
േഗാത്രസമുദായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ, വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി െമാഴികളുെട ഒരു വലിയ സമൂ�
ഹത്തിനാണ് ദ്രാവിഡഭാഷാ േഗാത്രെമന്നു പറയുന്നത്.
വ്യത്യസ്തെമാഴികൾ സംസാരിക്കുന്നവയും വളർച്ചയുെട
വിവിധനിലവാരങ്ങളിെലത്തിയവയുമായ നിരവധി േഗാ�
ത്രസമുദായങ്ങൾ താരതേമ്യന കൂടുതൽ പ്രബലൻമാ�
രായ തലവൻമാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ചുേചർന്നു
സംഘടിച്ചതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് േചരം, േചാഴം, പാ�
ണ്ടി എന്നീ പ്രാചീനസാമ്രാജ്യങ്ങളിേലാെരാന്നും രൂപം�
െകാണ്ടത്. ചില െമാഴികൾ കാലക്രമത്തിൽ നാമാവ�
േശഷമായി. മറ്റു ചില െമാഴികൾ െമെല്ല െമെല്ല സാമാ�
ന്യെമാഴികളായും പിന്നീട് സാമാന്യഭാഷകളായും വളർ�
ന്നുവന്നു. ഇങ്ങെനയാണ് മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ
തുടങ്ങിയ ആധുനികഭാഷകളുെട പ്രാഥമിക രൂപങ്ങൾ
ആവിർഭവിച്ചത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഭാഷകെള�
ല്ലാം ഉൽഭവിച്ചത് ഒരു മൂലേഗാത്രസമുദായം ഭിന്നിച്ചു
േവർതിരിഞ്ഞുേപായതിെന്റ ഫലമായിട്ടല്ല, േനെരമറിച്ച്
വ്യത്യസ്ത േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്നതിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണ്.

ഭാഷ ഒരിക്കലും മാറാെത ഒേരരൂപത്തിൽ സ്ഥിരമാ�
യി നിൽക്കുന്നില്ല. അത് വളരുകയും വികസിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം
പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രേയാഗിച്ചും
അന്യഭാഷകളിൽനിന്നു ആവശ്യമായ പദങ്ങൾ കടം�
വാങ്ങിയും വ്യാകരണ രൂപങ്ങെള ക്രമീകരിച്ചും അതു
കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുന്നു. െചറിയ േഗാത്രസമു�
ദായത്തിെന്റ ഭാഷ വലിയ കുലത്തിെന്റ ഭാഷയായും േദ�
ശീയ ജനവിഭാഗത്തിെന്റ ഭാഷ ആധുനിക േദശീയഭാഷ�
യായും വളർന്നുവരുന്നു. ഈ വളർച്ചയിൽ സ്ഥലകാല
വ്യത്യാസങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങളും യാ�
െതാരു സ്വാധീനവും െചലുത്തുന്നിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
എന്നാൽ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങേളക്കാളധികം
സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രപരവു�
മായ ഘടകങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം.

33. രാംബിലാസ് ശർമ്മ: ഭാഷാ ഔർ സമാജ്, േപ. 362.
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സാഹിത്യഭാഷയും

ആദ്യകാലത്ത് ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും തങ്ങളുെട
ആശയങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും േവ�
ണ്ടി മാത്രമാണ് ഭാഷെയ ൈകകാര്യം െചയ്തിരുന്നത്.
എന്നുെവച്ചാൽ, വ്യവഹാര ഭാഷ മാത്രേമ ഉണ്ടായി�
രുന്നുള്ളു, സാഹിത്യഭാഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ�
വളർച്ചയുെട ഒരു സവിേശഷ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ്
വ്യവഹാരഭാഷയിൽ നിന്ന് സാഹിത്യഭാഷ ഉയർന്നുവ�
ന്നത്. എല്ലാ വ്യവഹാരഭാഷകളിൽനിന്നും ഒേര സമയ�
ത്തുതെന്ന സാഹിത്യഭാഷകൾ വളർന്നു വരികയുണ്ടാ�
യില്ല. ദ്രാവിഡേഗാത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം,
ആദ്യം ആവിർഭവിച്ചത് സംഘം കൃതികളാണ്. ആധു�
നിക തമിഴുമായുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻേവണ്ടി
അവെയ െപാതുവിൽ െചന്തമിൾസാഹിത്യം എന്നാണ്
പറഞ്ഞുവരുന്നത്: ‘സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് പാണ്ഡ്യേദ�
ശത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായ മധുരയിലാകയാൽ പാ�
ണ്ഡ്യേദശത്തിെല തമിഴിന് െചന്തമിെഴന്നും തമിഴക�
ത്തിെന്റ ഇതരഭാഗങ്ങളിെല തമിഴിന് െകാടുന്തമിെഴ�
ന്നും േപർ വന്നു’ [34] എന്ന് മഹാകവി ഉള്ളൂർ പ്രസ്താ�
വിക്കുന്നു. ക്രി. പി. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടുവെര േചരനാട്ടിലും
പാണ്ടിനാട്ടിലും ഒേരവ്യവഹാര ഭാഷയാണ് പ്രചരിച്ചിരു�
ന്നത് എന്നും അതു െകാടുന്തമിഴായിരുന്നില്ല, െചന്തമിൾ
തെന്നയായിരുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഇളംകുളമാ�
കെട്ട ഇങ്ങെനയാണ് പറയുന്നത്: ‘െചന്തമിഴ് എന്ന
പദം സംഘകാലാരംഭം മുതൽ സാധാരണയായി കാ�
ണാം. എന്നാൽ െകാടുന്തമിഴ് എെന്നാരു പദം 11-ാം
ശതകം വെര ഉണ്ടായിരുന്നതായി െതളിവില്ല.’ [35] േന�
െരമറിച്ച്, തമിഴുഭാഷയുെട ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഈ
പദം (െചന്തമിൾ) െതാൽകാപ്പിയരാണുപേയാഗിച്ചത്
എന്നും സംഘം കൃതികളുെട സമാഹാരത്തിെലവിേടയും
അതു കാണുന്നില്ല [36] എന്നും ൈവയ്യാപുരിപിള്ള ഉറ�
പ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇതിേലതാണ് ശരി എന്നു തീർപ്പുകൽ�
പ്പിക്കാനാവശ്യമായ തമിൾഭാഷാജ്ഞാനം എനിക്കി�
ല്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ പ്രശ്നം ചരിത്രത്തിേലതു
കാലം മുതൽ െചന്തമിൾ, െകാടുന്തമിൾ എന്നീ രണ്ടു വാ�
ക്കുകൾ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നതല്ല; വ്യവഹാരഭാ�
ഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹിത്യഭാഷ ഏതു
കാലംമുതൽ വളർന്നു വന്നു എന്നതാണ്. വർഷാരംഭ�
ത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പും പിമ്പും രചിക്കെപ്പട്ട സംഘസാഹി�
ത്യകൃതികൾ അത്തരെമാരു സാഹിത്യഭാഷയുെട ഉദ�
യെത്തയാണ് ഉൽേഘാഷിക്കുന്നത്. ഇതു ശരിയാെണ�
ങ്കിൽ മധുരെയ േകന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ട് വികസിക്കാൻ
തുടങ്ങിയ ആ സാഹിത്യഭാഷ െചന്തമിൾഭാഷ എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നു എന്നും വ്യവഹാരഭാഷെയ സാ�
ഹിത്യഭാഷയിൽ നിന്ന് േവർതിരിച്ചു കാണിക്കാൻ േവ�
ണ്ടി െകാടുന്തമിൾ എന്ന പദം ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി എന്നും അനുമാനിക്കുന്നതിൽ വലിയ െതറ്റുെണ്ട�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

സംഘസാഹിത്യകൃതികൾ മുഴുവനും മധുരയിേലേയാ
പാണ്ടിനാടിെല മറ്റു പ്രേദശങ്ങളിേലേയാ പണ്ഡിതൻ�
മാരാൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയല്ല േചരനാട്ടിെല പണ്ഡിതൻ�
മാരുെട കൃതികളും അവയിലുൾെപ്പടുന്നു. പതിറ്റുപത്ത്,
ചിലപ്പതികാരം മുതലായ ചില കൃതികൾ േകരളീയ
കവികളാൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്ന കാര്യത്തിൽ
അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. വ്യത്യസ്ത പ്രേദശങ്ങളിൽ െവ�
െച്ചഴുതെപ്പട്ട ഈ സാഹിത്യകൃതികളിൽ േദശേഭദങ്ങളു�
ണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. ചില േദശേഭദങ്ങെള�
പ്പറ്റി െതാൽകാപ്പിയർതെന്ന പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി.
െചാല്ലതികാരത്തിെല ‘ഇയർെചാൽ, തിരിെചാൽ, തി�
ൈചെച്ചാൽ, വടെചാൽ എൻറു അൈനേത്തെചയ്യുൾ
ഈടെച്ചാേല്ല’ എന്ന സൂത്രത്തിൽ ഇയർെചാൽ, തി�
രിെചാൽ, തിൈചെച്ചാൽ, വടെചാൽ എന്നിങ്ങെന
നാലുതരം െചാല്ലുകൾ (പദങ്ങൾ) പദ്യത്തിൽ പ്രേയാ�
ഗിക്കാൻ പറ്റിയവയാെണന്ന് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നു. [37] ഇവയിൽ ഇയർെചാൽ എന്നു പറയെപ്പടു�
ന്നവ അർത്ഥവ്യത്യാസം കൂടാെത എല്ലാ പ്രേദശങ്ങ�
ളിലും ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന െപാതുപദങ്ങളാണ്. പല
പദങ്ങൾ ഒേര അർത്ഥത്തിൽവരുന്നവ, ഒരു പദം പല
അർത്ഥങ്ങളിൽ വരുന്നവ എന്നിങ്ങെന തിരിെചാൽ
രണ്ടുവിധത്തിലാണ്. സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങളില്ലാെത തമി�
ഴിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾമാത്രം േചർന്നുണ്ടാകുന്ന ആര്യഭാ�
ഷാപദങ്ങൾക്കാണ് വടെചാൽ എന്നു പറയുന്നത്. തി�
ൈചെചാല്ലാകെട്ട, സ്ഥല വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ഓേരാ
േദശത്തിലും പ്രേത്യകമായി പ്രചരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്.
േചരനാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന േദശ്യപദങ്ങളുെട ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ െതാൽകാപ്പിയത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാതാ�
ക്കൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ, വ്യവഹാരഭാഷയിെല േദശ്യേഭദങ്ങെളപ്പറ്റി�
യല്ല, സാഹിത്യഭാഷയിെല േദശ്യേഭദങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ്
െതാൽകാപ്പിയർ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വ്യവഹാരഭാഷ�
േയയും സാഹിത്യഭാഷേയയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ
പാടില്ല. സാഹിത്യകൃതികളുണ്ടാവുന്നതിനുമുമ്പു തെന്ന
ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട വ്യവഹാരഭാഷയുപേയാഗിച്ചുെകാ�
ണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. സാഹിത്യഭാ�
ഷകളായി ഇനിയും വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചില ഭാ�
ഷകൾ ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തിൽത്തെന്നയുണ്ട്. തുളുഭാഷ,
കൂർഗിെല കൂർഗ്ഭാഷ, നീലഗിരി പ്രേദശങ്ങളിെല േതാ�
ഡരുെട േതാഡഭാഷ മുതലായവെയല്ലാം അത്തരത്തി�
ലുള്ള വ്യവഹാരഭാഷകളാണ്. സാഹിത്യഭാഷകളായി
വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഈ ഭാ�
ഷകെളാന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുവാദിക്കുന്നതു
ശരിയാവുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. മലയാളത്തിന് സ്വ�
തന്ത്രമായ ഒരു സാഹിത്യഭാഷയുണ്ടായത് ഏതാനും
നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്നാൽ, സംഘസാഹി�
ത്യം പുഷ്ടിെപ്പടുകയും േകരളീയരായ പണ്ഡിതൻമാർ
െചന്തമിഴിൽ സാഹിത്യകൃതികൾ രചിക്കുകയും െചയ്ത
കാലത്തുതെന്ന േകരളത്തിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാ�
ധാരണ ജനങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിനും പരസ്പരബ�
ന്ധങ്ങൾക്കും പ്രേത്യകമായ ഒരു വ്യവഹാരഭാഷ ഉപ�
േയാഗിച്ചു വന്നിരുന്നു. തമിഴിേന്റയും സംസ്കൃതത്തിേന്റയും
സ്വാധീനത്തിലുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
കാലത്തുതെന്ന നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അവരുെട സ്വന്തം
വ്യവഹാരഭാഷയിലുള്ള പാട്ടുകളും പഴെഞ്ചാല്ലുകളും സം�
ഭാഷണൈശലികളും മറ്റും ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
ഈ വ്യവഹാരഭാഷയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മലയാള�
സാഹിത്യഭാഷയുെട അടിത്തറ. േഡാക്ടർ േഗാദവർമ്മ
തെന്റ ‘ഭാഷാവിജ്ഞാ’നീയത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാ�
ക്കുന്നുണ്ട്.

‘ഒരു ജീവദ്ഭാഷയുെട പൂർവരൂപം നിർണയിക്കുന്നതി�
ന് ഗ്രന്ഥഭാഷേയക്കാൾ വ്യവഹാരഭാഷേയയാണ് നാം
ആധാരമാേക്കണ്ടത്. ഇന്നെത്ത വ്യവഹാരഭാഷ പൂർ�
വദശകങ്ങളിെല വ്യവഹാരഭാഷയുെട പരിണതരൂപ�
മായിത്തീരുവാൻ സാംഗത്യം ഉള്ളിടേത്താളം മാത്രേമ
നാം പ്രാചീന രൂപങ്ങെള സങ്കൽപനം െചയ്യുവാൻ പാ�
ടുള്ളു. വിദ്യാഭ്യാസ ഭാഷയുെട േഭദംെകാണ്ട് സാഹിത്യ�
ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ സ്ഥിതി വി�
േശഷങ്ങൾക്ക് വിേധയമായി പ്രചാരാധിക്യമുള്ള ഭാഷ�
യിൽ വിന്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിലാശാസനങ്ങളിലും ഗ്ര�
ന്ഥവരികളിലും മറ്റും യഥാർഥമായ േദശഭാഷയിൽ കാ�
ണാത്ത പല വ്യതിയാനങ്ങളും സംഭവ്യങ്ങളാകയാൽ
അവെയ ആസ്പദമാക്കി ഭാഷയുെട പൂർവരൂപം വിധി�
നിർണ്ണയം െചയ്യുന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്.
അതിപ്രാചീനമായ കാലത്തിൽേപാലും േകരളത്തി�
െല ഭാഷ മലയാളമായിരുന്നു എന്നല്ലാെത തമിേഴാ
തമിഴിെന്റ ഉപശാഖേയാ ആയിരുന്നുെവന്ന് വിചാരി�
ക്കുന്നത് അസംഗതമാണ്. എത്ര തെന്ന പ്രാചീനമായ
മലയാളേരഖയിലും മലയാളത്തിന് തമിഴ് മുതലായ മറ്റു
ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ നിന്നും പ്രേത്യകമായ ഒരു വ്യക്തി�
ത്വം െതളിഞ്ഞുകാണുകതെന്ന െചയ്യുന്നു. വ്യവഹാര
ഭാഷയുെട പ്രാചീനദശകെള മിക്കവാറും പരിരക്ഷിച്ചു�
േപാരുന്ന ൈശലികൾ, പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ, കടംകഥകൾ
മുതലായവ മലനാട്ടുഭാഷയുെട പ്രേത്യകതകെള ഉദാഹ�
രിക്കുവാൻ മേറ്റതിേനക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഗൽഭങ്ങളാ�
ണ്. തമിഴ്നാട്ടിേനാടടുത്ത് കിടക്കുന്ന േദശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാ�
യിട്ടുള്ള കൃതികൾ മലയാളത്തിലായാൽത്തെന്നയും
േദശ്യപ്രേയാഗങ്ങെള ബാഹുേല്യന ഉൾെക്കാള്ളുവാൻ
ഇടയുള്ളതുെകാണ്ട് അത്തരം കൃതികളുെട പ്രാചീനത�
േയാ അവയിെല ഭാഷാരീതിേയാ സാമാന്യഭാഷയുെട
സ്വരൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അവലംബമാക്കാവുന്ന�
തല്ല. [38]

മലയാളികളുെട സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങൾ ക്രി.പി. 7-ാം
നൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്കുതെന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം.
7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ സംസ്കൃത�
ത്തിേലാ തമിഴിേലാ രചിക്കെപ്പട്ട ചില േകരളീയ സാ�
ഹിത്യകൃതികൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിെല സാഹി�
ത്യഭാഷകൾ അക്കാലെത്ത ജനങ്ങളുെട വ്യവഹാരഭാ�
ഷയായിരുന്നുെവന്ന് െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ
പ്രസ്തുത സാഹിത്യകൃതികെളല്ലാം മുകൾത്തട്ടിലുള്ള ഒരു
െചറിയ വിഭാഗെത്ത മാത്രേമ ആകർഷിച്ചിരുന്നുള്ളു.
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
അവ പറയത്തക്ക യാെതാരു സ്വാധീനശക്തിയും െച�
ലുത്തിയിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അവരുെട സ്വന്തമായ
മലയാളഭാഷയിൽ അവരുെട സ്വന്തമായ പാട്ടുകളും
പഴെഞ്ചാല്ലുകളും ൈശലികളും നാേടാടിക്കഥകളും മറ്റു�
മുണ്ടായിരുന്നു. ഉപരിതലത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെളെയാ�
ന്നും വകെവക്കാെത അവർ തങ്ങളുെട ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടും,
തീയാട്ടുപാട്ടും, പുള്ളുവൻപാട്ടും, മാർഗംകളിപ്പാട്ടും, പൂ�
രക്കളിപ്പാട്ടും, വടക്കൻപാട്ടും, െതക്കൻപാട്ടും, മാപ്പിള�
പ്പാട്ടും മറ്റും മറ്റും പാടിയാഹ്ലാദിക്കുക പതിവായിരുന്നു.
േമലാളരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഇവെയാന്നും സാഹിത്യമായി�
രുന്നില്ല. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയാണ് മലയാള�
സാഹിത്യത്തിെന്റ വളർച്ചക്ക് അടിത്തറയിട്ടത്.

ആദ്യകാലത്ത് ഭാഷക്ക് ലിപികളുണ്ടായിരുന്നില്ല; എന്നു�
െവച്ചാൽ, എഴുത്തും വായനയുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നർ�
ത്ഥം. ആശയവിനിമയം വരെമാഴികൾ വഴിക്കായിരു�
ന്നില്ല. വാെമാഴിവഴിക്കു മാത്രമായിരുന്നു. നാടൻകഥ�
കളും നാേടാടിപ്പാട്ടുകളും പഴെഞ്ചാല്ലുകളും മറ്റും തല�
മുറയിൽനിന്ന് തലമുറയിേലക്ക് വാെമാഴിയായി സം�
ക്രമിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഉൽപ്പാദന
വ്യവസ്ഥ വളരുകയും വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും
സമുദായം പരിഷ്കരിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ഈ സമ്പ്ര�
ദായം അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു നടക്കുക എളുപ്പമല്ലാ�
തായി. ഓർമ്മിക്കണെമങ്കിൽ വരെമാഴിെയ ആശ്ര�
യിക്കണെമന്നായി. ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കും െകാള്ള�
െക്കാടുക്കകൾക്കും സംഘടിതമായ എഴുത്തുകുത്തുകൾ
േവണെമന്നായി.

വെട്ടഴുത്തായിരുന്നു േകരളത്തിെല ആദ്യകാലെത്ത
ലിപി. വെട്ടഴുത്ത്, േകാെലഴുത്ത്, തുളുമലയാളം അെല്ല�
ങ്കിൽ ആര്യഎഴുത്ത് എന്നീ വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങളിലൂെടയാ�
ണ് ആധുനിക മലയാള ലിപികൾ രൂപംെകാണ്ടത്.

ക്രി.പി. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം മലയാളഭാഷയിലും
മലയാളസാഹിത്യത്തിലും വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ
വരുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥ�
യുെട അൈനക്യത്തിേന്റയും സങ്കുചിതത്വത്തിേന്റയും
സ്ഥാനത്ത് മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന രീതിയുെട പ്രാ�
രംഭഘടകങ്ങളും അവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േദ�
ശീൈയക്യേബാധവും വളരാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാല�
ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് േക�
രളത്തിെല വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരു േദശെമ�
ന്ന നിലവാരത്തിേലക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് മലയാളഭാഷ തിക�
ച്ചും ഒരു സാഹിത്യഭാഷയായി വളർന്നത്. അടുത്ത
വാള ്യത്തിൽ ഇതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ സവിസ്തരമായി �
ചർച്ചെചയ്യെപ്പടുന്നതായിരിക്കും.
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െ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.
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േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളചരിത്രത്തിെന്റ തുടക്കം
2. േകരളത്തിെല ശിലായുഗ മനുഷ്യർ
3. മഹാശിലാസംസ്കാരം
4. േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ
5. സംഘംകൃതികൾ
6. േഗാത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജവാഴ്ചയിേലക്ക്
7. മൂവരചരും ചിറ്റരചരും
8. സംഘംകൃതികളിെല േചരരാജാക്കൻമാർ
9. െതാഴിലും ജാതിയും

10. പ്രാചീനേകരളത്തിെല കുടുംബബന്ധങ്ങൾ
11. സംഘംകൃതികളിെല സാമൂഹ്യജീവിതം
12. മതവും ൈദവവും
13. പ്രാചീനേകരളത്തിെല വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ
14. മലയാള ഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
15. ഫ്യൂഡലിസത്തിേലക്ക്
16. ചരിത്രപരമായ ഒരവേലാകനം
17. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ
19. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
20. മലബാർ ലഹള
21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
23. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
24. വീണ്ടും നിയമലംഘനം
25. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ
26. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം
27. ആഗസ്റ്റ് സമരം
28. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്
29. ഐക്യേകരളം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
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