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1 ഭാഷ

ഒരുവൻ ത��അന്തർഗ്ഗതം അന്യ�ന ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന

തിനു�വണ്ടി ഉച്ചരിക്കുന്നതുംആഅന്തർഗ്ഗതം ഏ�ത

ങ്കിലും ഒരു ജനസമുദായത്തി�ല സ�ങ്കതമനുസരിച്ചു്

അന്യനു ഗ്രഹിക്കുവാൻ പര്യാപ്തവുമായ വർണ്ണാത്മകശ

ബ്ദങ്ങളു�ട സമൂഹമാകുന്നു ഭാഷ. ഒരു മനുഷ്യ�� വാ

യിൽനിന്നു പുറത്തു �പാകുന്ന ശ്വാസം ഏ�തങ്കിലും ഒച്ച

പുറ�പ്പടുവിക്കുന്നുഎങ്കിൽഅതി�ന ധ്വനി�യന്നും ഒറ്റ

തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ധ്വനി�യ വർണ്ണ�മന്നും പറയുന്നു.

ഇടിമുഴക്കം, വീണാക്വാണം മുതലായവ വായിൽനിന്നു

പുറ�പ്പടാത്തതിനാൽഅവർണ്ണാത്മകശബ്ദങ്ങളാകുന്നു.

മനുഷ്യർ ഏതുപ്രകാരത്തിൽ �ചയ്യുന്നഅന്തർഗ്ഗത നി

�വദനവും ‘ഭാഷ’ എന്നപദത്തി�� വ്യാപകാർത്ഥ

ത്തിൽ ഉൾ�പ്പടു�മങ്കിലും, മുഖം, �ക മുതലായഅവ

യവങ്ങൾ �കാണ്ടു കാണിക്കുന്നആങ്ഗ്യങ്ങ�ളയും

പക്ഷിമൃഗാദികളു�ട ചിത്രങ്ങൾ�കാണ്ടു കുറിക്കുന്ന ലി

ഖിതങ്ങ�ളയും മറ്റും ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർഅതി��

സാമാന്യനിർവ്വചനത്തിൽ പരിഗണിക്കാറില്ല. ‘ഭാഷ’

എന്നശബ്ദത്തി�� ധാത്വർത്ഥം ത�ന്ന വ്യക്തമായ

വാക്കു് [1] എന്നാണ�ല്ലാ. ആങ്ഗ്യ�ത്തയും മറ്റും നയന

ഭാഷ�യന്നും ഉച്ചരിത�ത്തശ്രവണഭാഷ�യന്നും പറ

യാവുന്നതാണു്. നയനഭാഷ മനസ്സിലാക്കണ�മങ്കിൽ

കണ്ണി��യും �വളിച്ചത്തി��യും അ�പക്ഷയുണ്ടു്; ശ്രവ

ണഭാഷ മനസ്സിലാക്കുവാൻ �ചവി മാത്രം മതിയാകും.

ശബ്ദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കു�മ്പാൾആങ്ഗ്യം കാണിക്കുന്നതു

പ്രാ�യണഅർത്ഥപരിപൂരണത്തിനു �വണ്ടിയാകുന്നു.

�ചറുനാവു്, ശ്വാസനാളത്തി��അകത്തുള്ളധ്വനിതന്ത്രി

കൾ, �മലണ്ണാക്കു് (മൃദുതാലു), കീഴണ്ണാക്കു് (പ്രജിഹ്വ),

നാസികാമാർഗ്ഗം, �താണ്ട, നാവു്, പല്ലുകൾ, ചുണ്ടുകൾ

ഇവയു�ട സമാഹാരമാണു് വാഗിന്ദ്രിയം. ഇവയിൽ

ഓ�രാ അവയവത്തി��അവലംബ�ത്തആസ്പദമാ

ക്കിയാണു് വർണ്ണങ്ങ�ള കണ്ഠ്യങ്ങൾ, താലവ്യങ്ങൾ, മൂർ

ദ്ധ ന്യങ്ങൾ, ദന്ത്യങ്ങൾ, ഓഷ്ഠ്യങ്ങൾഎന്നും മറ്റും �വ

യാകരണന്മാർ തരംതിരിക്കുന്നതു്.

1. ‘ഭാഷ—വ്യക്തായാം വാചി’ എന്നും ‘ഹ്രാദ അവ്യ�ക്ത

ശ�ബ്ദ’ എന്നും പാണിനി. അവ്യക്തശബ്ദ�മന്നാൽ വാദ്യാദി

��ാഷ�മന്നു�വയാകരണന്മാർ.
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2 അക്ഷരമാല

ഉച്ചാരണസൗകര്യ�ത്തപ്രമാണീകരിച്ചു സ്വരമാ�ണ

ങ്കിൽ തനി�ച്ചാ, വ്യഞ്ജനമാ�ണങ്കിൽസ്വരസമ്മിളിത

മാ�യാ �വർതിരിച്ചു്, അവയ്ക്കു് അക്ഷരങ്ങൾഎന്നു �പർ

കല്പിച്ചു് ഓ�രാ അക്ഷരവും കണ്ണിൽ പതിയുന്നതിനു്

അതി��അടയാളമായി ഓ�രാ ലിപിയും ജനസമുദാ

യം സൃഷ്ടിച്ചു. [2] ആ ലിപിസമൂഹ�ത്തത്ത�ന്നയാണു്

അക്ഷരമാല�യന്നുസാധാരണമായി വ്യവഹരിക്കാ

റുള്ളതു്. ലിപികളു�ട സഹായം�കാണ്ടു വാചികഭാഷ

ലിഖിതമായിത്തീരുന്നു. ഇന്ന ശബ്ദത്തിനു് ഇന്നതാണു്

അർത്ഥംഎന്നു് ഓ�രാ ഭാഷസംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങ

ളു�ട ഇടയിലും സ�ങ്കതം, അതായതു് അ�ഭദ്യമായ വ്യ

വസ്ഥ ഉണ്ട്. ഈ വ്യവസ്ഥഒരു ദിവസം�കാ�ണ്ടാ ഒരു

രാജശാസനം�കാ�ണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. വള�രക്കാ

ല�ത്തപരീക്ഷണത്തി��യും പരിചയത്തി��യും ഫല

മായാണു് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമം നടപ്പായതു്. ഒരു

ജനസമുദായത്തി�� കലാപരമായ സംസ്കാരം മുഴുവൻ

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻആസമുദായം സംവ്യവഹാരം

�ചയ്യുന്ന ഭാഷയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കും. സംസ്കാരം വർ

ദ്ധിക്കും�താറും സ്വഭാഷയിൽ ശബ്ദങ്ങളി�ല്ലങ്കിൽ ഇത

രഭാഷകളിൽനിന്നുസമുചിതങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾകടം

വാങ്ങി അവ�യസ്വായത്തീകരിച്ചു തദ്വിഷയകമായ ന്യൂ

നത�യ പരിഹരിക്കുന്നതും സർവ്വസാധാരണമാണു്.

എന്നാൽഎത്രശബ്ദസമ്പന്നമായ ഭാഷയിലും ഒരുവൻ

തുടരുന്ന ഉച്ചാരണം �ശ്രാതാവി�നആശയം ഗ്രഹിപ്പി

ച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി വായുമണ്ഡലത്തിൽ ലയിച്ചു�പാ

കുന്നതാണ�ല്ലാ. അവശ്യം നിലനിറു�ത്തണ്ട മതപരവും

മറ്റുമായുള്ള വാങ്മയങ്ങ�ള മാത്രം പുരാതനകാലങ്ങളി

�ല ജനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാ�ര അധ്യാപനം �ചയ്തു പ്രചരി

പ്പിച്ചു�പാന്നു. അതു് എറ്റവും ��ശകരമായ ഒരു പാഠപ

ദ്ധതിയായിരുന്നു. അവ�യാഴിച്ചു് അന്യസൂക്തികൾക്കു്

ഒന്നിനുംത�ന്നക്ഷണഭങ്ഗുരതയിൽനിന്നു രക്ഷ �നടു

വാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ദുരവസ്ഥയിൽനിന്നു

�ലാക�ത്ത ഉദ്ധരിച്ചതു ലിപിവിന്യാസമാകുന്നു. ഒരു

ജനസമുദായം തന്മദ്ധ്യത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കു ലി

പികൾ വ്യവസ്ഥ �ചയ്ത�പ്പാൾഅതു് ആസമുദായത്തി

നു് ഒരു പരമാനുഗ്രഹമായി പരിണമിച്ചു. അ�തവ�ര

യ്ക്കും തങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗത്തിനുംആനന്ദത്തിനുമായി

അവരു�ട ഇടയിൽ വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരും ഭാവനാകുശ

ലന്മാരുമായ വ്യക്തികൾ നിർമ്മിച്ചആഭാണകങ്ങൾ,

ഗാനങ്ങൾ മുതലായവ താലപത്രങ്ങളിലും മറ്റും ലിഖിത

ങ്ങളായ�പ്പാൾഅവയ്ക്കു ശാശ്വതമായ പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചു.

അന്ധകാരം �ജ്യാതിസ്സായി മാറി; വിദ്യയ്ക്കു് അഭൂതപൂർവ

മായ വിജയം സഞ്ജാതമായി; ഭൂതകാല�ത്തസൂക്തിവി

ഭവം ഏതു ഭാവികാല�ത്തയ്ക്കും പ്രയാജന�പ്പടു�മന്നുള്ള

നിലവന്നു; ജരാമരണഭയമില്ലാത്തയശഃകായ�ത്തസൃ

ഷ്ടിക്കുന്നതിൽസരസ്വതീദാസന്മാർ കുതുകികളായി;

തങ്ങളു�ട വിജ്ഞാനത്തി��യും പ്രതിഭയു�ടയും ഫല

ങ്ങ�ളബഹുജ�നാപയുക്തമാക്കി തദ്വാരാ �ലാക�സവ

�ചയ്യുന്നതിനു പലരും അഹമഹമികയാ ഒരുങ്ങിയി

റങ്ങി. ചുരുക്കത്തിൽസംസ്കാ�രാൽഗതിക്കും സാഹി

�ത്യാദയത്തിനും ലിപിനിർമ്മിതി അത്യന്തം �പ്രരകമാ

യി. ആ വഴിക്കു �ലാകത്തിനുസിദ്ധിച്ചഅപരി�മയവും

ആശ്ചര്യജനകവുമായ ലാഭ�ത്തഅച്ചടിയന്ത്രത്തി��

ആവിർഭാവം ശതഗുണീഭവിപ്പിച്ചു. അനവധി വർഷസ

ഹസ്രങ്ങൾകഴിഞ്ഞാണു് ഓ�രാ ജനസമുദായത്തിലും

ലിപികൾ ഉണ്ടായതു്. മുദ്രണയന്ത്രത്തി�� നിർമ്മാണ

ത്തിനു പി�ന്നയും വള�രക്കാല�ത്തതാമസം �വണ്ടി

വന്നു. ക്രി. പി. 868-ൽ ചീനരാജ്യത്തു് ഒരു മുദ്രണയന്ത്രം

ഇദംപ്രഥമമായി കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. യൂ�റാപ്പിൽ

അച്ചടി ആരംഭിച്ചതു് 1440-ൽ മാത്രമാകുന്നു. ലിപികളു�ട

ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി അന്നുവ�ര വാചികം മാത്രമാ

യിരുന്ന ഭാഷ വാ�മാഴി അ�ല്ലങ്കിൽസംഭാഷണഭാഷ

�യന്നും വര�മാഴി അ�ല്ലങ്കിൽ ലിഖിതഭാഷ�യന്നും

രണ്ടു വകുപ്പായി പിരിഞ്ഞു.

2. ഭാരതീയർ എഴുതുന്നതു് അക്ഷരമാലയും യൂ�റാപ്യന്മാർ എഴു

തുന്നതു് വർണ്ണമാലയുമാണു്.
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3 ഗ്രന്ഥഭാഷ

വാ�മാഴിക്കു ഭാഷാചരിത്രത്തിലല്ലാ�തസാഹിത്യച

രിത്രത്തിൽപ്ര�വശമില്ല. സാഹിത്യചരിത്രകാര��

പ്രതിപാദ്യവിഷയം ഗ്രന്ഥസമൂഹമാകുന്നു. വാ�മാഴി വർ

ണ്ണവികാരങ്ങൾക്കുവി�ധയവും ഗ്രാമ്യപദസമ്മിളിതവും

�ദശം�താറും വിഭിന്നവുംആയിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്.

ഗ്രന്ഥഭാഷയിലും കാദാചിൽക്കമായി ആ മാതിരി �വ

കല്യങ്ങൾ കടന്നുകൂടാവുന്നതാ�ണങ്കിലും അതു താര

ത�മ്യന വ്യാകരണനിയമങ്ങ�ളഅനുസരിക്കുന്നതും

ഏകരൂപവുമായിരിക്കും. വാ�മാഴിയു�ട സാജാത്യമുള്ള

ആധാരങ്ങൾ മുതലായവ കാര്യഗ്രഹണത്തിനു മാത്രം

ഉതകുന്നവയാകയാൽ �ബാധനപ്രധാനങ്ങ�ളന്നും; ശ്രു

തി, സ്മൃതി, പുരാണം, ശാസ്ത്രം മുതലായവ മുഖ്യമായി വി

�വകദ്വാരാ മനഃസംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാകയാൽ,

വിജ്ഞാനപ്രധാനങ്ങ�ളന്നും; കാവ്യം, നാടകം, ചമ്പു,

ആഖ്യായിക മുതലായവസർ�വ്വാപരി �ലാ�കാത്തരാ

ഹ്ലാദജനകങ്ങളാകയാൽ ചമൽക്കാരപ്രധാനങ്ങ�ള

ന്നും പറയത്തക്കതാണു്. ഗ്രന്ഥഭാഷയ്ക്കു് ഇത്തരത്തിൽ

മൂന്നുപ്ര�ഭദങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ചമൽക്കാര�മന്നാൽ ചിത്ത

വിസ്താര�മന്നർത്ഥം. പുരാണങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ

ചമൽക്കാരകാരികളാ�ണങ്കിലും വിജ്ഞാനദാനമാണു്

അവയു�ട മു�ഖ്യാ��ശ്യം; അതു�പാ�ല കാവ്യാദികളിൽ

ചില ഭാഗങ്ങൾ വിജ്ഞാനമാത്രപ്രദങ്ങളാ�ണങ്കിലും

ചമൽക്കാരജനകത്വമാണു് അവയു�ട പ്രധാന പ്ര�യാ

ജനം.
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4 സാഹിത്യം

സാഹിത്യം എന്നപദത്തിനുസഹിത ഭാവം, അതാ

യതു �യാഗം അ�ല്ലങ്കിൽ �ചർച്ച, എന്നാണർത്ഥം.

ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളു�ട �യാഗമാണു് ഇവി�ട വിവക്ഷിത

മായിട്ടുള്ളതു്. രാമണീയകവിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കണംആ

ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾഎന്നും നിയമമുണ്ടു്. അ�ല്ലങ്കിൽഅവ

യ്ക്കു ചമൽക്കാര ജനകങ്ങളാകുവാൻസാധിക്കുന്നതല്ല

�ല്ലാ. അതു�കാണ്ടാണു് മലയാളഭാഷയു�ട പ്രാചീനാ

ലങ്കാരഗ്രന്ഥമായ ലീലാതിലകത്തിൽ �യാഗ�മന്നാൽ

സഹൃദയന്മാർക്കു രുചിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള �ചർ

ച്ചയാ�ണന്നുംഅത്തരത്തിലുള്ള �ചർച്ചയുണ്ടാകുന്നതു

നിയ�മന �ദാഷമില്ലാ�തയും ഗുണമുണ്ടായും പ്രാ�യണ

അലങ്കാര�ത്താടുകൂടിയും ഇരുന്നാലാ�ണന്നും പ്രസ്താ

വിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കാവ്യപരിശീലനത്തി�� നിരന്തരമായ

ആവർത്തനം നിമിത്തം നിർമ്മലമായിത്തീർന്ന യാവ

ചിലരു�ട ഹൃദയത്തിൽ വർണ്ണ്യവസ്തുവിനു തന്മയീഭവി

ക്കുവാൻ �യാഗ്യതയു�ണ്ടാഅവരാണു് സഹൃദയന്മാർ.

സാഹിത്യത്തിനു പല പ്ര�യാജനങ്ങളുംആലങ്കാരിക

ന്മാർ കല്പിക്കാറു�ണ്ടങ്കിലുംആനന്ദംത�ന്നയാകുന്നു

അവയിൽഅഗ്രഗണ്യമായിട്ടുള്ളതു്. ഛ�ന്ദാനിബദ്ധ

മായ വാങ്മയത്തിനു പദ്യ�മന്നുംഅല്ലാത്തതിനു ഗദ്യ

�മന്നും �പർ പറയുന്നു.



HOME Creative-Commons LIST-UL USER Backward ARROW-LEFT ARROW-RIGHT FORWARD

5 �കരളസാഹിത്യചരിത്രം

�കരളസാഹിത്യചരിത്രം എന്നാണു്ഈപുസ്തകത്തി

�� �പ�രങ്കിലും ഇതിൽ ചമൽക്കാരകാരികളായ ഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾക്കുപുറ�മ വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങ

�ളപ്പറ്റിയും ദിങ്മാത്രമായി പരാമർശിക്കുന്നതാണു്.

അ�ല്ലങ്കിൽ പുസ്തകത്തിനുസമഗ്രതസിദ്ധിക്കുന്നത

�ല്ലന്നുമാത്രമല്ല വി�ജ്ഞയങ്ങളായഅനവധി വിഷയ

ങ്ങൾ വക്തവ്യങ്ങളല്ലാ�ത തീരുകയും�ചയ്യും. അതു�പാ

�ലത�ന്ന �കരളീയർ മലയാളഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള

ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപുറ�മ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള

ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണു്.

�കരളത്തി�ല പ്രഥമഗണനീയന്മാരായ മഹാകവിമൂർ

ദ്ധന്യന്മാരിൽ ഒട്ടുവള�ര�പ്പരും — ശങ്കരാചാര്യർ, വി

ല്വമങ്ഗലത്തുസ്വാമിയാർ, �മൽപ്പുത്തൂർ നാരായണഭ

ട്ടതിരി മുതൽ�പർ—സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്ര�മ ഗ്രന്ഥ

ങ്ങൾനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവ�രഅകറ്റിനിർത്തിയാൽ

സാഹിത്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ �കരളത്തിനുള്ളയഥാർത്ഥ

സ്ഥാന�മ�ന്തന്നു് അനുവാചകന്മാർ എങ്ങി�ന ഗ്രഹി

ക്കും? അതു�കാണ്ടു �കരളീയർഈ രണ്ടുഭാഷകളിലും

നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളപ്രധാനഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റിഈപുസ്തക

ത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുവാൻ യഥാമതി ശ്രമിക്കുന്നതാണു്.

വിസ്തീർണ്ണമായഈപന്ഥാവിലൂ�ടത്ത�ന്നയാണ�ല്ലാ

പൂർവസൂരികളായ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളസർവാധികാര്യക്കാർ

മുതൽ�പരും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ൿ

�ടാപ് ആപ്ലി�ക്കഷനുക�ളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ��സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് �ഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ഫാണി��

വീതിക്കു നിജ�പ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ

ചിട്ട�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്ര�യാഗ

ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്�ഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.

എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅ�ഡാബി

അ�ക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.

അതു�കാണ്ടു് അ�ഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ �ചയ്യുകയും

അതിൽഈ �ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.
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4. �കരളവുംആര്യസംസ്കാരവും

5. �കരളവും �ചന്തമിഴു് സാഹിത്യവും

6. പാട്ടും മണിപ്രവാളവും

7. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

8. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

9. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (വീണ്ടും തുടർച്ച)

10. നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ I

11. നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ II

12. നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ III

13. ഭാഷാകൃതികൾ (പദ്യം) I

14. മണിപ്രവാളകൃതികൾ

15. സംസ്കൃതകൃതികൾ

16. ഭാഷാകൃതികൾ – പദ്യം
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