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1 ദ്രാവിഡഭാഷകൾ

1931-�ല കാ�നഷുമാരിക്കണക്കനുസരിച്ചു് ഇൻഡ്യാ

മഹാരാജ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന 352,837,778 ജനങ്ങൾ

ആ�കക്കൂടി 225 ഭാഷകൾസംസാരിക്കുന്നു. അവ�യ

ആസ്ട്രിക്, റ്റി�ബ�റ്റാ, �ചനീസ്, ദ്രാവിഡം, ഇൻ�ഡാ

— യൂ�റാപ്യൻ എന്നിങ്ങ�ന നാലു �ഗാത്രങ്ങളിൽ

അടങ്ങുന്നതായി പണ്ഡിതന്മാർ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇൻ�ഡാ — യൂ�റാപ്യന്മാർക്കു മുമ്പു ദ്രാവിഡന്മാരും

ദ്രാവി ഡന്മാർക്കും മുമ്പു മ�റ്റാരു ജനസമുദായവും, ഇൻ

ഡ്യയിൽ താമസിക്കുവാൻആരംഭിച്ചു. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ

ജനസമുദായത്തി�� ‘മുണ്ഡാ’ മുതലായ ഭാഷാസമൂ

ഹംആസ്ട്രിൿ�ഗാത്രത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. സംസ്കൃതവും

സംസ്കൃതഭവങ്ങളായഹിന്ദി, ബങ്ഗാളി, ഗുജറാത്തി,

മഹാരാഷ്ട്രി മുതലായ ഭാഷകളും ഇൻ�ഡാ — യൂ�റാ

പ്യൻ �ഗാത്രത്തിൽഅടങ്ങുന്നു. ദക്ഷിണാപഥത്തി�ല

പ്രധാനഭാഷകളായ �തലുങ്കു്, തമിഴു്, കർണ്ണാടകം, മല

യാളം ഇവ ദ്രാവിഡ �ഗാത്രത്തിൽ �ചർന്നവയാണു്.

ഈ �ഗാത്ര�ത്തനാലായി പിരിച്ചു തമിഴു്, കർണ്ണാട

കം, മലയാളം എന്നീ മൂന്നു ഭാഷക�ള ദ്രാവിഡ�മന്നു

പ്ര�ത്യകം ഒരു ശാഖ കൽപ്പിച്ചു് അതിൽഅന്തർഭവി

പ്പിച്ചും, ആന്ധ്രഭാഷ, മധ്യമശാഖ, പശ്ചി�മാത്തര ഭാഷ

എന്നു മൂന്നു് ഇതരവിഭാഗങ്ങ�ളക്കൂടി സൃഷ്ടിച്ചുമാണു് ലി

ങ്ഗ്വിസ്റ്റിക്ക് സർ�വ ഓഫ് ഇൻഡ്യാ (ഇൻഡ്യയി�ല ഭാ

ഷാസമൂഹപര്യ�വക്ഷണം) എന്ന വിപുലഗ്രന്ഥത്തിൽ

വിചാരണ�ചയ്തുകാണുന്നതു്. ഇവയിൽ 10,37,142 �പർ

സംസാരിക്കുന്ന ഒറാ�യാൺഅ�ല്ലങ്കിൽ കുറുക്കും,

926,099 �പർ സംസാരിക്കുന്ന �ഗാണ്ഡിയും, 5,85,109

�പർ സംസാരിക്കുന്നകുയി അ�ല്ലങ്കിൽ കാണ്ഡിയും,

മധ്യമശാഖയിൽ �പട്ട ഇതരഭാഷകളും ഉത്തരഭാരത

ത്തി�ല ചിലഅരണ്യനിവാസികളു�ട ഇടയിലാണു്

പ്രാ�യണപ്രചരിക്കുന്നതു്. പശ്ചി�മാത്തരഭാഷഎന്നു

പറയുന്നതു് 2,07,049 �പർ സംസാരിക്കുന്നബ്രഹൂയിയും

അതി�� �കന്ദ്രം ബലൂചിസ്ഥാനവുംആകുന്നു. മദ്ധ്യമ

ശാഖ�യയും പശ്ചി�മാത്തരഭാഷ�യയും ഇത്തരത്തിൽ

�വർതിരി�ക്കണ്ടതു് ആവശ്യകംത�ന്ന�യങ്കിലും �ത

ലുങ്കി�ന ദാക്ഷിണാത്യങ്ങളായ ഇതരദ്രാവിഡഭാഷക

ളിൽ നിന്നു് അകറ്റിനിറുത്തിയിരിക്കുന്നതു യുക്തമ�ല്ലന്നു

പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണഭാരതമാകുന്നു

ദ്രാവിഡഭാഷകൾക്കു് ഇക്കാലത്തു് അപ്രതിഹതമായു

ള്ളസംവ്യവഹാരസ്ഥാനം. �ഗാവായ്ക്കു നൂറു�മൽ �ത

ക്കു് അറബിക്കടലി�� തീരത്തുനിന്നു് ഒരു സീമാ�രഖ

ആരംഭിച്ചു പശ്ചിമ പർവ്വതമാർഗ്ഗമായി �കാല്ഹാപുരം

വ�ര എത്തിഅവി�ടനിന്നു വളഞ്ഞുകിഴ�ക്കാട്ടു നീങ്ങി

�ഹദരബാദു് രാജ്യത്തിൽ പ്ര�വശിച്ചു ബീഹാറി��

ദക്ഷിണഭാഗത്തിനു വടക്കുകൂടി �ന�ര ബങ്ഗാൾ ഉൾ

ക്കടലി�� കരയിൽഅവസാനിച്ചാൽഅതിനു�തക്കു

ള്ളപ്ര�ദശങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ദ്രാവിഡഭാഷകളാണു് പ്ര

ചരിക്കുന്ന�തന്നുപറയാം. ഇൻഡ്യയിൽ ദ്രാവിഡ�ഗാ

ത്രത്തിൽ�പട്ട ഏ�തങ്കിലും ഒരു ഭാഷ 71,644,787 �പർ

സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു്. അവരിൽ �തലുങ്കു് 263,73,727 �പർ

ക്കും തമിഴു് 204,11,652 �പർക്കും കർണ്ണാടകം 112,06,380

�പർക്കും മലയാളം 91,37,615 �പർക്കും മാതൃഭാഷയാ

കുന്നു. അഥവാ പതിനായിരം ഭാരതീയരിൽ 752 �പർ

�തലുങ്കും 582 �പർ തമിഴും 320 �പർ കർണ്ണാടകവും 261

�പർ മലയാളവും സംസാരിക്കുന്നുഎന്നും പരിഗണി

ക്കാവുന്നതാണു്. സിംഹളദ്വീപി�� ഉത്തരാർദ്ധത്തിനും

തമിഴിനു് ഒരു മാതൃഭാഷയു�ടസ്ഥാനമുണ്ടു്. മഹാരാഷ്ട്രി

യു�ട ഒരു ഉൾപ്പിരിവായ �കാങ്കണിയും ഗുജറാത്തിയു

�ട ഒരു വക�ഭദമായ പട്ടുനൂലിയും �കരളത്തിൽ ചില

സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അവ ഇൻ�ഡാ

— യൂ�റാപ്യൻ�ഗാത്രത്തിൽ�പട്ട ഭാഷകളാകുന്നു. മല

യാളം സംസാരിക്കുന്ന 91,37,615 ജനങ്ങളിൽ 42,60,860

�പർ തിരുവിതാങ്കൂറിലും 10,88,081 �പർ �കാച്ചിയിലും

37,26,726 �പർ മദിരാശി പ്രവിശ്യയിലും 1931-�ല ക�ന

ഷുമാരിക്കാലത്തുതാമസിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു. �ത

ക്കുകന്യാകുമാരി മുതൽ വടക്കു �ഗാകർണ്ണംവ�ര കിഴ

ക്കു പശ്ചിമപർവ്വതപങ് ക്തിക്കും പടിഞ്ഞാറു് അറബി

ക്കടലിനും ഇടയ്ക്കു കിടക്കുന്ന ഭൂമിക്കു മുഴുവൻ �കരള�മ

ന്നു �പരു�ണ്ടങ്കിലും, അതിൽ തിരുവിതാങ്കൂർ, �കാച്ചി

എന്നു രണ്ടുനാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലും മദിരാശിപ്രവിശ്യയിൽ

മലബാർജില്ലയിലും ദക്ഷിണകർണ്ണാടജില്ലയിൽ ചന്ദ്രഗി

രിപ്പുഴ (�പരുമ്പുഴ) യ്ക്കു �തക്കുള്ളസ്ഥലത്തും മാത്രമാണു്

മലയാളത്തിനു മാതൃഭാഷഎന്നനിലയിൽ പ്രചാരമു

ള്ളതു്. ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തിൽ �പട്ട കാസർ�കാ

ടുതാലൂക്കി�ല ഒരു ജന്മിയായ കാവുഭട്ടതിരിയു�ട ഇല്ല

ത്തി�ല വടക്കിനി �താട്ടു തുളുനാടു തുടങ്ങുന്നുഎന്നാണു്

�വയ്പു്. മലനാ�ടന്ന �പരിൽഅറിയ�പ്പടുന്നതുംആ

വടക്കിനിക്കു �തക്കുള്ളതുമായ ഭൂവിഭാഗ�ത്തമാത്രമാ

ണു് �കരളം എന്നസംജ്ഞ�കാണ്ടു്ഈപുസ്തകത്തിൽ

വ്യവഹരിക്കുന്നതും. തിരവിതാങ്കൂറിൽത്ത�ന്നനാഞ്ച

നാടു്, �ച�ങ്കാട്ട, �ദവികുളം, എന്നീ പ്ര�ദശങ്ങളി�ല

മാതൃഭാഷ തമിഴാകുന്നു. ജനസംഖ്യ�യഅടിസ്ഥാനമാ

ക്കി �നാക്കുന്നതായാൽ (1) പശ്ചിമഹിന്ദി, (2) ബങ്ഗാ

ളി, (3) ബിഹാറി, (4) �തലുങ്കു്, (5) മഹാരാഷ്ട്രി, (6) തമി

ഴു്, (7) പഞ്ചാബി, (8) രാജസ്ഥാനി, (9) കർണ്ണാടകം,

(10) ഒറിയാ, (11) ഗുജറാത്തി, (12) മലയാളംഈക്രമമാ

ണു് ഭാരതീയഭാഷകൾക്കുകല്പി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്.

ഇതിൽനിന്നു മലയാളം ഭാരതത്തി�ലഅതിപ്രധാനമ

�ല്ലങ്കിലും ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയാ�ണ

ന്നു �വളി�പ്പടുന്നുണ്ട�ല്ലാ.
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2 ദക്ഷിണഭാരതത്തി�ലആദിമഭാഷ

ആദികാലത്തു ദക്ഷിണഭാരതവും ഉത്തരഭാരതവും തമ്മിൽ

ഒരുസമുദ്രത്താൽ �വർതിരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്നും

ദക്ഷിണഭാരതം സുമാത്രാദ്വീപു മുതൽആഫ്രിക്കവ�ര

വ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽഅന്തർഭവി

ച്ചിരുന്നുഎന്നും ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ അനുമാനി

ക്കുന്നു. സത്യവ്രതമനുവി�� കാലത്തു് ഏറിയ ഭാഗവും

കടൽ �കറി�പ്പായഈഭൂഖണ്ഡത്തിനു �ലമ്യൂറിയാ

എന്നാണു് അവർ �പർ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �കാച്ചിയി

�ല കാടന്മാർ, തിരുവിതാങ്കൂറി�ലഊരാളികൾ തുട

ങ്ങിയഏതാനും ജാതിക്കാർ അടങ്ങിയ നീഗ്രീ�റ്റായിഡ്

എന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗമാണു് ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽആദ്യ

മായി നിവസിച്ചിരുന്ന�തന്നും, ആ വർഗ്ഗ�ത്ത �താടർ,

ബഡഗർ, കാണിക്കാർ മുതലായ ജാതിക്കാർ ഉൾ�പ്പ

ട്ട �പ്രാ�ട്ടാ–ആസ്ട്ര�ലായിഡ് വർഗ്ഗം കീഴടക്കി എന്നും,

ഈവർഗ്ഗം മുണ്ഡാ�ഗാത്രത്തിൽ�പ്പട്ട ഏ�തങ്കിലും ഭാ

ഷകൾസംസാരിച്ചിരുന്നിരിക്കാ�മന്നുംആണു് ചില

പണ്ഡിതന്മാരു�ട അഭ്യൂഹം. എന്നാൽ ഇക്കാലത്തു മു

ണ്ഡാഭാഷകൾ ഉത്തരഭാരതത്തിൽ ചില വ�നചരന്മാ

രു�ട ഇടയിൽ മാത്ര�മ പ്രചരിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. �ഗാദാവരിനദി

ക്കു �തക്കു് അവയിൽ യാ�താന്നിനും പ്ര�വശമില്ല. ആ

സ്ഥിതിയ്ക്കു പണ്ടു് അവയ്ക്കു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ വ്യാപ്തി

യുണ്ടായിരുന്നാലും ഇ�ല്ലങ്കിലും ദ്രാവിഡ�ത്തത്ത�ന്ന

ഇവിട�ത്തആദിമഭാഷയായി പരിഗണിക്കുന്നതുപ്രാ

�യാഗികദൃഷ്ട്യാ പ്രമാദമാകുന്നതല്ല.
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3 ആര്യന്മാരും ദ്രാവിഡഭാഷകളും

ദ്രാവിഡഭാഷകൾ മ�റ്റാരു �ഗാത്ര�ത്താടും �ചരുന്നി

�ല്ലന്നുംഅതു�കാണ്ടു് അവയ്ക്കു് ഒരു പ്ര�ത്യക�ഗാത്രംത

�ന്ന കല്പി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നുമാകുന്നുഅഭിയുക്തമതം.

പ്രസ്തുതഭാഷകൾസിതിയൻ�ഗാത്രത്തിൽഅന്തർഭവി

ക്കുന്നുഎന്നുഡാക്ടർ കാർ�ഡ്വൽ തുടങ്ങിയ ഭാഷാശാ

സ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു കാലത്തു്ഊഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ

ആഊഹംഅനാസ്പദമാ�ണന്നുപിന്നീടുള്ള ഗ�വഷ

ണം�കാണ്ടു �തളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ദ്രാവിഡന്മാർ പശ്ചി�മാ

ത്തരമാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട ഉത്തരഭാരതത്തിൽ കടന്നു�വാ

അ�താആദ്യമായി ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ താമസിച്ചു്

അവി�ടനിന്നു കാലാന്തരത്തിൽ ഉത്തരഭാരതത്തിലും

കുടി�യറിപ്പാർത്തു�വാ എന്നുളള പ്രശ്നം ഇന്നും വാദഗ്ര

സ്തമായിരിക്കുന്ന�തയുള്ളു. അതു് എങ്ങി�നയായാലും

�മാ�ഹൻജദാ�രാ, ഹാരപ്പാ എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽ പു

രാണ വസ്തുഗ�വഷകന്മാർ ഭൂഖനനത്തി��യും മറ്റും

ഫലമായി ഇക്കാലത്തുകണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളഅത്യത്ഭുത

മായസിന്ധുനദീ പ്രാന്തസംസ്കാരം ദ്രാവിഡരു�ടതായി

രുന്നുഎന്നു മിക്കവാറും തീർച്ച�പ്പടുത്താവുന്നതാണു്.

ആസംസ്കാരത്തിനു് ഏക�ദശംആറായിരം വർഷങ്ങളു

�ട പഴക്കമുണ്ടു്. അതിനു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ളബലൂ

ചിസ്ഥാനത്തി�ല കാലറ്റുനഗരത്തിനുചുറ്റുമാണു് ദ്രാവി

ഡ�ഗാത്രത്തിൽ�പട്ടബ്രഹൂയിഭാഷസംസാരിക്കുന്ന

ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതു്. ഒരുകാലത്തു ദ്രാവിഡ ഭാ

ഷകൾ ഭാരതം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു്

ഇവ�യല്ലാം പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യങ്ങളാണു്. കുറുക്കു്, കുയി,

�ഗാണ്ഡി തുടങ്ങിയ ദ്രാവിഡഭാഷകൾ ഇന്നും സമുദ്രമ

ധ്യത്തിൽ ദ്വീപുകൾഏന്ന�പാ�ല ഉത്തരഭാരതത്തിൽ

സംസ്കൃതജന്യങ്ങളായ ഭാഷകൾക്കിടയിൽ കാണ�പ്പടു

ന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതും വിസ്മർത്തവ്യമല്ല. ആര്യന്മാർ അയ്യാ

യിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപു പശ്ചി�മാത്തരമാർഗ്ഗമായി

ഉത്തരഭാരതത്തിൽപ്ര�വശിച്ച�പ്പാൾഅവർക്കും ദ്രാ

വിഡന്മാർക്കുംതമ്മിൽസംഘട്ടനം �നരിടുകയും അത്യ

ന്തം പരിപുഷ്ടമായിരുന്നഅവരു�ട സംസ്കാരം അത്രത

�ന്നഅഭിവൃദ്ധമല്ലാതിരുന്ന ദ്രാവിഡന്മാരു�ട സംസ്കാര

�ത്തഅവരു�ട ഭാഷ�യാടുകൂടി വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിനു

വടക്കുള്ളപ്ര�ദശങ്ങളിൽഅസ്തമിതപ്രായമാക്കുകയും

�ചയ്തു. സംസ്കാരത്തിനും സംവ്യവഹാരത്തിനും അധി

കമായി പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ വി�ശഷിച്ചു

�ജതാക്കളു�ടതാ�ണങ്കിൽ, ആ വിഷയങ്ങളിൽഅത്ര

മാത്രം ഉപ�യാഗമില്ലാത്തപരാജിതന്മാരു�ട ഭാഷ

�യ കീഴടക്കുകഎന്നുള്ളതുസർവ്വസാധാരണമാകുന്നു.

എന്നാൽഅത്തരത്തിലുള്ളസമ്മർദ്ദത്തിൽ വിജയിക

ളു�ട ഭാഷ വിജിതന്മാരു�ട ഭാഷയിൽനിന്നുസ്വീകാര്യ

മായി�ത്താന്നുന്നപലതും സ്വായത്തമാക്കുന്നതാ�ണ

ന്നുള്ളതിനും സംശയമില്ല. അങ്ങ�ന ദ്രാവിഡത്തിനു്

ഉത്തരഭാരതത്തിൽനിന്നു പിൻവാ�ങ്ങണ്ടിവന്നുഏങ്കി

ലും ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽഅതി��ആധിപത്യത്തിനു

പറയത്തക്കഹാനി�യാന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ആന്ധ്രം,

കർണ്ണാടം, ദ്രാവിഡം, ഗുർജ്ജരം, മഹാരാഷ്ട്രംഈ �ദ

ശങ്ങളി�ല ജനങ്ങ�ള പഞ്ചദ്രാവിഡ�രന്നു പറയാറു

�ണ്ടങ്കിലും ഗുർജ്ജരത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും സംസ്കൃ

തഭവങ്ങളായ ഭാഷകൾ കാലാന്തരത്തിൽപ്രചരിച്ചു

തുടങ്ങി; പ്രത്യുത മറ്റു മൂന്നുപ്ര�ദശങ്ങളിലും ദ്രാവിഡം

അവ്യാഹതമായി നിലനില്ക്കുകയും �ചയ്തു. ഈപ്ര�ദശ

ങ്ങളിൽആര്യന്മാർ വിജിഗീഷുക്കളായല്ല പ്ര�വശിച്ചതു്.

അവ�ര ശമപ്രധാനന്മാരും അദ്ധ്യാത്മവി�ദ്യാപ�ദശക

ന്മാരുമായി ദ്രാവിഡന്മാർ സമീക്ഷിക്കുകയും ��ഹബ

ഹുമാനപൂർവ്വം സല്ക്കരിക്കുകയും �ചയ്തു. ദ്രാവിഡത്തി��

അഭ്യുന്നതിക്കു് അവർത�ന്നഐദമ്പ�ര്യണ പരിശ്രമി

ച്ചുതുടങ്ങുകയുംആപരിശ്രമത്തിൽപ്രശംസനീയമായ

വിജയം സമാർജ്ജിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നും പറ�യണ്ട

തുണ്ടു്. അങ്ങ�നആന്ധ്രകർണ്ണാടദ്രാവിഡ�ദശങ്ങളിൽ

ദ്രാവിഡവും ഭാരതത്തി�� ഇതര�ദശങ്ങളിൽസംസ്കൃത

വും അവയു�ട അധികാരമണ്ഡലങ്ങൾക്കുസീമാവിഭാ

ഗം �ചയ്തു�കാണ്ടു പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദബന്ധം പുലർ

ത്തി ഉത്ത�രാത്തരം ഉൽക്കർഷ�ത്തപ്രാപിച്ചു.
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4 പഴന്തമിഴു്

‘തമിഴു് ’ എന്നായിരുന്നു ദ്രാവിഡർ സംസാരിച്ചുവന്ന

ഭാഷയു�ട �പാതുവായുള്ള നാമ�ധയം. തമിഴു് എന്ന

പദത്തിനു (ഇനി�മ) മാധുര്യ�മന്നും (�നർ�മ) �വ

ശിഷ്ട്യം അഥവാ പരിഷ്കാര�മന്നുംഅർത്ഥമുള്ളതായി

പിങ് ഗള നിഘണ്ടുവിൽ കാണുന്നു. ഇവയിൽഏ�ത

ങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽആയിരിയ്ക്കണം തമി�ഴന്നു്ഈ

ഭാഷകൾക്കു �പർ സിദ്ധിച്ചതു്. തമിഴു്, തമിൾ, ദമിള,

ദ്രമിള, ദ്രമിഡ, ദ്രവിഡഎന്നിങ്ങ�ന പല ഭിന്നരൂപ

�സാപാനങ്ങൾ കടന്നു് ഒടുവിൽ ദ്രാവിഡമായി പരി

ണമിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലും പ്രാകൃതത്തിലും ഴകാരമില്ലാ

ത്തതിനാൽ �ചാഴം �ചാളമായതു �പാ�ല തമിഴു് തമി

ളായി; ഉച്ചാരണസൗകര്യത്തിനു �വണ്ടി പദാദിയി�ല

ഖരം മൃദുവാക്കുകയും പദാന്തത്തി�ല ചില്ലു സ്വരീകരി

ക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ തമിൾ ദമിളവുമായി. ക്രിസ്ത്വബ്ദ

ത്തി��ആരംഭത്തിൻ കൃഷ്ണാജില്ലയിൽസ്ഥാപിതമായ

ഒരുസ്തൂപത്തിൽ കൻഹൻ (കണ്ണൻ) എന്ന ഒരുബുദ്ധ

ഭക്തൻതാൻ ദമിളനാ�ണന്നു �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കു

ന്നു. പദത്തി��ആദ്യക്ഷരം സംയുക്തമാ�ണങ്കിൽ

അതി�ല �രഫം പ്രാകൃതത്തിൽ �ലാപിക്കും. ഗ്രാമ

ത്തിനു ഗാമ�മന്നും ഭ്രാതാവിനു ബാതാ�വന്നുമാണ

�ല്ലാആ ഭാഷയിൽ രൂപങ്ങൾകാണുന്നതു്. ദമിളശ

ബ്ദം പ്രാകൃതത്തിൽനിന്നുസംസ്കൃതത്തി�ലയ്ക്കുസംക്ര

മിച്ച�പ്പാൾ കമുകു ക്രമുകമായതു�പാ�ല ദ്രമിളമായി;

�വദികസംസ്കൃതത്തി�ല ളകാരം ലൗകികസംസ്കൃത

ത്തിൽഡകാരമാകു�മന്ന വിധി അനുസരിച്ചു ദ്രമിളം

ദ്രമിഡവുമായി. ഓഷ്ഠ്യമായ മകാരം ദന്തൗഷ്ഠ്യമായ വകാ

രമായി മാറിയതു പിന്നീടാണു്. എങ്കിലുംആ മാറ്റം അടു

ത്തകാല�ത്തങ്ങുമല്ല വന്നു�ചർന്നിട്ടുള്ളതു്. ‘ദ്രമിഡ’

എന്നരൂപം ത�ന്നയാണു് മഹാഭാരതത്തിൽ കാണ്മാ

നുള്ളതു്. “ദ്രമിഡാഃ പുരുഷാ രാജൻ” “ദ്രമിഡീ �യാഷി

താം വരാ” “ദ്രമി�ഡ രാവൃ�താ യയൗ” എന്നീ പദ്യ

ഖണ്ഡങ്ങൾ �നാക്കുക. ദശകുമാരചരിതം, കാദംബരി

മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ദ്രവിഡപദമാണു് സ്വീകരിച്ചിട്ടു

ള്ളതു്. “ആന്ധ്രദ്രാവിഡഭാഷാ” എന്നുക്രി.പി. ഏഴാം

ശതകത്തിൽ കുമാരിലഭട്ടനും “ദ്രവിഡശിശുഃ” എന്നു്

എട്ടാംശതകത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യരും പ്ര�യാഗിയ്ക്കുന്നു.

എന്നാൽ �മൽപ്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയു�ട ദൂതവാ

ക്യത്തിൽ ‘ദ്രമിഡ’ എന്നപ്ര�യാഗവും കാണുന്നുണ്ടു്.

ദ്രവിഡശബ്ദ�ത്താടു് ‘അൺ’ എന്നതദ്ധിതപ്രത്യയം

�ചർന്നു ദ്രവിഡ�ദശഭവം എന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് ദ്രാ

വിഡപദം പ്രചരിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത�ഗാത്രത്തിൽ�പ്പട്ട

സകല ഭാഷകൾക്കുംകൂടി ദ്രാവിഡം എന്ന �പാതു�പ്പർ

നൽകിയതുഡാക്ടർ കാൾ�ഡ്വൽആണു്. ആസംജ്ഞ

�യഅനന്തരകാലികന്മാരായഎല്ലാ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞ

ന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. തമിഴു്, �തലുങ്കു്, കർണ്ണാ

ടകം, മലയാളം മുതലായവയു�ട ജനയിത്രിയായആ

മൂലദ്രാവിഡഭാഷയ്ക്കു് അതി�ന ഇന്ന�ത്തതമിഴിൽനിന്നു

�വർതിരിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി പഴന്തമിഴു് എന്നുസംജ്ഞ

കല്പിയ്ക്കാവുന്നതാണു്; മുതുതമിഴു് എന്നു പറയുന്നതിനും

വി�രാധമില്ല. മുത്തമിഴു് എന്ന �പരിൽഅതി�നആരും

വ്യവഹരിച്ചു �കട്ടിട്ടില്ല. മുൻ, തമിഴ് എന്നീ രണ്ടുപദങ്ങൾ

സമാസിച്ചാൽ നിഷ്പന്നമാകുന്നരൂപം മുറ്റമിഴു് എന്ന

ല്ലാ�ത മുത്തമിഴ് എന്നു വരുന്നതുമല്ല. മുത്തമിഴു് എന്ന

പദത്തിനു ദ്രാവിഡസാഹിത്യത്തിൽ മൂന്നു വിധത്തിലു

ള്ള—അതായതു് ഇയൽ (കാവ്യം), ഇ�ച (പാട്ടു് ),

നാടകംഈവിഭാഗങ്ങ�ളാടുകൂടിയ — പദ്യസാഹിത്യ

�മ�ന്നഅർത്ഥമുള്ളു.
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5 ദ്രാവിഡം സംസ്കൃതഭവ�മാ?

പൂർവ്വപക്ഷം ചർച്ച

ദ്രാവിഡം എ�ന്നാരു ഭിന്ന�ഗാത്രത്തി��സൃഷ്ടി അബ

ദ്ധമാ�ണന്നും ദ്രാവിഡഭാഷകളും പ്രാകൃതഭാഷക�ള

�പ്പാ�ലത്ത�ന്നസംസ്കൃതഭാഷകളാ�ണന്നും ഒരു വി

ശ്വാസം ഇന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ പുലർത്തി�പ്പാരു

ന്നുണ്ടു്. ഇതി�� സാധുത്വ�ത്തപ്പറ്റി അല്പം വിചിന്ത

നം �ചയ്യാം. ഭാരതത്തിൽ ഇന്നുപ്രചരിക്കുന്നഎല്ലാ

ഏത�ദ്ദശീയഭാഷകളും സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച

വ�യന്നാകുന്നുപൂർവ്വാചാര്യന്മാരു�ട മതം. �ദശാഭി

മാനത്താൽ �പ്രരിതരായി ഭാരതത്തി��ഏകീകര

ണത്തിൽ ജാഗരൂകതപ്രദർശിപ്പിച്ച അവർഎങ്ങ�ന

സകല ഭാരതീയ�രയും അനു�ലാമപ്രതി�ലാമവിവാഹ

ങ്ങൾ നിമിത്തം വിഭിന്നജാതീയരായിത്തീർന്നആര്യവം

ശസമുത്ഭവന്മാ�രന്നു് ഉൽ�ഘാഷിച്ചു�വാ, അതു�പാ�ല

സകല ഭാരതീയഭാഷക�ളയും സംസ്കൃതജന്യങ്ങ�ളന്നു്

പ്രഖ്യാപനം�ചയ്തു. “പ്രകൃതിഃ സംസ്കൃതം; തത്ര ഭവം തത

ആഗതം വാ പ്രാകൃതം” അതായതു് പ്രകൃതി അ�ല്ല

ങ്കിൽ മൂലഭാഷസംസ്കൃതവും അതിൽനിന്നു ജനിച്ചതു

പ്രാകൃതവുമാ�ണന്ന�ത്രഅവരു�ട പക്ഷം. പ്രകൃതിത്വം

നിമിത്തമാണു് പ്രാകൃതത്തിനു് ആ �പർ വന്നതു് എന്നും

പ്രാകൃത�ത്തപരിഷ്കരിച്ചതാണു് സംസ്കൃത�മന്നുമാകുന്നു

വസ്തുസ്ഥിതി. മഹാരാഷ്ട്രി, ശൗര�സനി, മാഗധി, �പ

ശാചി, അപഭൂംശം ഇത്യാദി വിവിധപ്രാകൃതഭാഷകളു

ള്ളതിൽ ദ്രാവിഡഭാഷക�ളയും മറ്റും അവർഅപഭ്രംശ

ത്തിൽഅന്തർഭവിപ്പിക്കുന്നു. അപഭ്രംശ�മന്നാൽസം

സ്കൃതാ�പക്ഷ�യാ ഗ്രാമ്യം അ�ല്ലങ്കിൽഅപരിഷ്കൃതമായ

ഭാഷ�യന്നർത്ഥം. അവ�യത്ത�ന്ന �ദശ്യഭാഷക�ള

ന്നും ��ച്ഛഭാഷക�ളന്നും കൂടി പറയാറുണ്ടു്. “അപഭ്രംശ

സ്തു യച്ഛുദ്ധം തത്ത�ദ്ദ�ശഷു ഭാഷിതം” എന്നു വൃദ്ധവാ

ഗ്ഭടൻ ലക്ഷണനിർ�ദ്ദശം �ചയ്യുന്നു. ��ച്ഛപദത്തിനു്

അവ്യക്തമായ വാക്കു് എന്നാണർത്ഥം. ആര്യന്മാർക്കു്

ദ്രാവിഡാദി ഭാഷകൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന

തിനാലാണു് അവർഅവയ്ക്കുആ �പർ നല്കിയതു്. കുമാ

രിലഭട്ടൻ തന്ത്രവാർത്തികത്തിൽആന്ധ്രദ്രാവിഡഭാഷ

��ച്ഛഭാഷയാ�ണന്നുപ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭാവപ്രകാശനം

എന്നനാട്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തി�� പ്ര�ണതാവായ ശാര

ദാതനയൻ, ക്രി. പി. പതിമ്മൂന്നാം ശതകത്തിൽ,

“ദ്രമിഡാ കന്നഡാന്ധ്രാശ്ച

ഹൂണഹിമ്മീരസിംഹളാഃ

* * * *

ഏതാ ഭാഷശ്ചസർവ്വത്ര

��ച്ഛഭാ�ഷത്യുദാഹൃതാഃ”

അതായതു ദ്രമിഡം, കന്നടം, ആന്ധ്രം, തുടങ്ങിയ പതി

�നട്ടു ഭാഷകൾ ��ച്ഛഭാഷക�ളന്നുപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ആന്ധ്ര�വയാകരണനായ �കതനൻ (ക്രി. പി. പതി

മ്മൂന്നാംശതകം) എല്ലാ ഭാഷകളും സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു

ജനിച്ചു എന്നുപറയുന്നു. �കരളീയനായ ലീലാതിലക

കാരനും “ഊഹനീയസംസ്കൃതപ്രകൃതിസ്സംസ്കൃതഭവാ”

എന്നസൂത്രത്തി�� വൃത്തിയിൽ “ഇഹ താവൽസം

സ്കൃതമനാദി; അന്യദാദിമതു്; തസ്യ സംസ്കൃതാൽപ്രഭവ

സ്സ്യാൽ, തത്രപ്രകൃതി�ത്വനസ്ഥിതം ക്വചിദൂഹവിഷ�യാ

ഭവതി; ക്വചിൽ പുനരത്യന്തതി�രാഭാവാദൂ�ഹാ ന ശക്യ

�ത, തത്രരൂഢത്വമുച്യ�ത,” അതായതു് “യാ�താരു

പദത്തിനുസംസ്കൃതപ്രകൃതിഊഹിക്കുവാൻ കഴിയു�മാ

അതുസംസ്കൃതഭവമാണു്; അനാദിയാണ�ല്ലാ സംസ്കൃത

ഭാഷ; മറ്റു ഭാഷകൾ പിന്നീടുണ്ടായവയാണു്; അതു�കാ

ണ്ടു് അവസംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കണം. അവ

യിൽ ചിലതി�� പ്രകൃതിഊഹിക്കാവുന്നതാണു്; മറ്റു

ചിലതി�� പ്രകൃതി അത്യന്തം തി�രാഹിതമായിത്തീർ

ന്നിരിക്കുന്നതിനാൽഊഹിക്കുവാൻസാധിക്കുന്നതല്ല;

ഒടുവിൽപറഞ്ഞ മാതിരിയിലുള്ള പദങ്ങൾരൂഢങ്ങളാ

ണു്” എന്നു് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽഈരൂ

ഢപദസമൂഹംഅതാതു ഭാഷയു�ട തറവാട്ടുമുതലാണു്;

അല്ലാ�തസംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു �നരിട്ടു തത്സമമാ�യാ;

പ്രാകൃതംവഴി�ക്കാ മ�റ്റാ തത്ഭവമാ�യാ, ഇരവൽ വാ

ങ്ങിയതല്ല; അതി�നയാണു് �ദശ്യ�മന്നു പറയുന്നതു്.

ലീലാതിലകത്തിൽ �തവർ, വർക്കം, ചങ്ങത, പലക,

പിച്ച, ചുരിക എന്നീ പദങ്ങളു�ട പ്രകൃതി �ദവ, വർഗ്ഗ,

സംഹിതാ, ഫലക, ഭിക്ഷാ, ച്ഛുരികകളാ�ണന്നുപറയു

ന്നതു ശരിയാ�ണങ്കിലും കമുകു്, കാടു്, കുതിര ഇവയു

�ട പ്രകൃതികൾ ക്രമുക, കാടികാ, കുദുരങ്ങളാ�ണന്നു

പറയുന്നതുസ്വീകാര�യാഗ്യമാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല.

അവ�യയും വയറു്, പാമ്പു്, �ചാറു് എന്നീ പദങ്ങ�ള�പ്പാ

�ലത�ന്നരൂഢങ്ങളായി ഗണി�ക്കണ്ടതാണു്. കമ്മാ

രൻ (കമ്മാളൻ), കാലം, രാത്രി, ഫലം (പഴം), രൂപം

(ഉരുവം) എന്നിത്യാദിപദങ്ങൾ ഋ�ഗ്വദത്തിൽത�ന്ന കാ

ണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അവ ദ്രവിഡഭവങ്ങളാ�ണന്നുചില

പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. പൂർവ്വാചാര്യന്മാരു�ടആശ

യ�ത്തത്ത�ന്നയാണു് �കരളകൗമുദിയിൽ �കാവുണ്ണി

�നടുങ്ങാടിയും അനുസരിക്കുന്നതു് എന്നുള്ളതു് അതി

�ല

“സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ

ദ്രാവിഡവാണീകളിന്ദജാമിളിതാ

�കരളഭാഷാഗങ്ഗാ

വിഹരതു മമ ഹൃൽസരസ്വദാസങ്ഗാ”

എന്നപദ്യത്തിൽനിന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാകുന്നു.
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രണ്ടു ഭാഷകൾക്കുതമ്മിൽ ജന്യജനകസംബന്ധം ഉ�ണ്ടാ

എന്നുനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു ചിലഅവ്യഭിചാരികളായ

ഉപാധികൾ ഉണ്ടു്. ഒരു ഭാഷ മ�റ്റാരു ഭാഷയിൽനിന്നു്

എത്ര പദങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയാലും അതു�കാണ്ടുമാത്രം

അതി�� വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നതല്ല. ദ്രാവിഡഭാഷ

ക�ളപ്പറ്റി പറയുകയാ�ണങ്കിൽ �തലുങ്കും കർണ്ണാടക

വും മലയാളവും അനവധി പദങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിൽ

നിന്നുസ്വീകരിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും തമിഴു് ഇന്നുംഅതി��

അഭിക്രമണ�ത്തയഥാശക്തി തടുത്തുനിറുത്തി�ക്കാ

ണ്ടുത�ന്നയാണു് ജീവിക്കുന്നതു്. �തലുങ്കു മുതലായ ഭാ

ഷകളിലും ഗൃ�ഹ്യാപ�യാഗത്തിനുള്ളപദങ്ങൾപ്രാ

�യണ ദ്രാവിഡങ്ങളാ�ണന്നുംസാംസ്കാരികവും മതപ

രവും ശാസ്ത്രവിഷയകവുമായ കാര്യങ്ങളിൽമാത്രമാണു്

സംസ്കൃതത്തി�� ഉത്തമർണ്ണതപ്രകടീഭവിക്കുന്ന�ത

ന്നുമുള്ള വസ്തുത നാം മറക്കരുതു്. ഗ്രാമങ്ങളു�ട പഴയ

നാമ�ധയങ്ങൾ മിക്കവാറും ദ്രാവിഡംത�ന്ന. പ്രകാരാ

ന്ത�രണപ്രസ്താവിക്കുകയാ�ണങ്കിൽആവശ്യത്തിനു

ദ്രാവിഡപദങ്ങളും അലങ്കാരത്തിനുംആഡംബരത്തിനും

സംസ്കൃതപദങ്ങളുമാണു്ഈ ഭാഷകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന

തു്. ഇതിനുംപുറ�മ സംസ്കൃതത്തി�� വർദ്ധമാനമായ

സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം പണ്ടുനി�ത്യാപ�യാഗത്തിലിരുന്ന

പല ദ്രാവിഡപദങ്ങ�ളയും പുറംതള്ളി അവയു�ടസ്ഥാ

നങ്ങളിൽസംസ്കൃതപദങ്ങൾഅനന്തരകാലങ്ങളിൽ

വലിഞ്ഞു�കറി �സ്വരവാസം �ചയ്യുന്നുഎന്നും പറ

�യണ്ടതുണ്ടു്. എന്നാൽസർവ്വനാമങ്ങൾക്കു് ഒരിക്കലും

അത്തരത്തിൽ ഒരു ദുർദ്ദശസംഭവിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാ

ത്തതും പ്രകൃതത്തിലും അതുസംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാ

കുന്നു. ഞാൻ, നീ, അവൻ, ഇവൻ,ആർ, എന്തു്, ഒന്നു്,

രണ്ടു്, മുതലായ പദങ്ങൾഅവയു�ടഅർത്ഥങ്ങ�ള കു

റിക്കുന്നസംസ്കൃതപദങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നങ്ങളാ�ണന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. പദങ്ങളു�ട കഥഅങ്ങ�നയിരിക്ക

�ട്ട. സാധാരണമായി പ്രകൃതി, പ്രത്യയം എന്നീ രണ്ടംശ

ങ്ങൾ �ചർന്നതാണ�ല്ലാ പദം. പ്രകൃത്യംശത്തിനു് എത്ര

�യല്ലാം സാജാത്യം സംഭവിച്ചാലും പ്രത്യയാംശത്തിനു്

ഐകരൂപ്യമി�ല്ലങ്കിൽ രണ്ടു ഭാഷകൾസ�ഗാത്രങ്ങ

ളാ�ണന്നുപറയാൻ പാടുള്ളതല്ല. സംസ്കൃതത്തിനും ദ്രാ

വിഡത്തിനും തമ്മിൽഈവിഷയത്തിലുള്ള വിഭിന്നത

പ്രത്യക്ഷമാണു്. ഒന്നാമതു് ദ്രാവിഡം സംശ്ലിഷ്ടകക്ഷ്യ

യിലും സംസ്കൃതം�വകൃതകക്ഷ്യയിലുമാണു്സ്ഥിതി

�ചയ്യുന്നതു്. സംശ്ലിഷ്ടകക്ഷ്യയിൽ (�താടർനില) സംബ

ന്ധ�ത്തകുറിക്കുന്ന ചില പദങ്ങൾക്കുസ്വതന്ത്രമായി

നിൽക്കുന്നതിനും ശക്തിയുണ്ടു്. ‘�കാണ്ടു് ’ തുടങ്ങിയ

ഗതികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളപദങ്ങളാകുന്നു. �വകൃതക

ക്ഷ്യയിൽ (ഉരുവുനില) പ്രകൃതിയിൽന്നു �വർ�പട്ടാൽ

പ്രത്യങ്ങൾക്കു് അർത്ഥമില്ല. സംസ്കൃതത്തി�ല സുബ

ന്താദി പ്രത്യയങ്ങളു�ട അവസ്ഥഅങ്ങ�നയുള്ളതാണ

�ല്ലാ. രണ്ടാമതു്, വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ, വചനപ്രത്യയ

ങ്ങൾ, ക്രിയാപദപ്രത്യയങ്ങൾ ഇവ രണ്ടു ഭാഷകളിലും

ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാ�ണന്നുള്ളതിന്നുപുറ�മ അവ

�ചർക്കുന്ന രീതിക്കും പ്രകടമായ �ഭദമുണ്ടു്. ‘മരങ്ങളു�ട’

എന്നപദത്തിൽ ‘മു് ’ എന്ന ലിങ്ഗപ്രത്യയവും ‘കൾ’

എന്ന വചനപ്രത്യയവും ‘ഉ�ട’ എന്ന വിഭക്തിപ്രത്യയ

വും ഒന്നിനു മീ�ത ഒന്നായി �മൽക്കു�മൽ �ചർത്തിരി

ക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇങ്ങ�നയല്ല�ല്ലാ �ചയ്യാറുള്ള

തു്. മൂന്നാമതു്, ദ്രാവിഡത്തിൽ കർമ്മണി പ്ര�യാഗമില്ല;

വല്ല പ്രാചീന കൃതികളിലും നാം അതു് അപൂർവമായി

കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിൽഅതുസംസ്കൃതത്തി��അനുകര

ണമായിട്ടു മാത്രമായിരിക്കും. ഇതിന്നും പുറ�മ ഭാ�വപ്ര

�യാഗം എ�ന്നാന്നു ഭാഷയിൽ ഒരിടത്തുംത�ന്നയില്ല.

നാലാമതു്, ദ്രാവിഡത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും നിപാത

രൂപങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ വള�ര അന്തരമുണ്ടു്. അഞ്ചാമതു്,

ദ്രാവിഡത്തിൽഅ�ചതനനാമങ്ങൾക്കുംഅവ�യ കുറി

ക്കുന്നസർവനാമങ്ങൾക്കും ലിങ്ഗ�ഭദമില്ല. ആറാമതു്,

നപുംസകനാമങ്ങൾക്കുബഹുവചനമില്ല. ഏഴാമതു്,

�ഭദകങ്ങൾക്കുനാമങ്ങളുമായി ലിങ് ഗവചനവിഭക്തി

�പ്പാരുത്തമില്ല. എട്ടാമതു്, രണ്ടു ഭാഷകളി�ലഅക്ഷര

മാലകൾക്കും തമ്മിൽസ്പഷ്ടമായ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ഒൻ

പതാമതു്, സന്ധി നിയമങ്ങളിലുംആ വ്യത്യാസം ധാരാ

ളമായി കാണാം. ഇങ്ങ�ന വ്യാകരണസംബന്ധമായ

പല�വജാത്യങ്ങളു�ടയും ഗണന ഇനിയും തുടർന്നു

�കാണ്ടു �പാകാവുന്നതാണു്. അതു�കാണ്ടു ദ്രാവിഡവും

സംസ്കൃതവും ഏക�ഗാത്രത്തിൽ�പ്പട്ട ഭാഷകള�ല്ലന്നു

ത�ന്ന നിസ്സ�ന്ദഹമായി നിർണ്ണയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്നുള്ളകു�റ ദ്രാവിഡപദങ്ങ�ള സംസ്കൃതധാതുക്കളു

മായി �യന�കനപ്രകാ�രണഘടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയു

ന്നതാ�ണന്നുള്ളതു�കാണ്ടുമാത്രം ഇവയ്ക്കു ജന്യജനക

ഭാവം കല്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വട�മാഴി അഥവാ

ഉത്തര�ദശഭാഷ�യന്നുസംസ്കൃതത്തിനും �തൻ�മാഴി

അഥവാ ദക്ഷിണഭാഷ�യന്നു ദ്രാവിഡത്തിനും ദ്രാവി

ഡസാഹിത്യത്തി��ആരംഭകാലംമുതൽക്കുത�ന്ന

�പരുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുള്ളവസ്തുതയും ഇവി�ട സ്മര

ണീയമാണു്. �ലാകത്തി���ശശവാവസ്ഥയിൽ ഒരു

മൂലഭാഷ�യ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു�വാ എന്നും ദ്രാവിഡവും

സംസ്കൃതവുംആ ഭാഷയു�ട രണ്ടുൾപ്പിരിവുകളാ�ണാ

എന്നും മറ്റുമുള്ളപ്രശ്നങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറയാൻ �വണ്ട

�തളിവുകൾ ഇനിയും നമുക്കു പരിപൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചി

ട്ടില്ലാത്തതുംഅവ�യപ്പറ്റി അടിസ്ഥാനമില്ലാ�തയുള്ള

അനുമാനങ്ങൾ �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ടുപ്രാ�യാഗികമായ

പ്ര�യാജന�മാന്നും സിദ്ധിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാ

ത്തതുമാകുന്നു. മാനവസമുദായം ഏകമാകയാൽ ചില

ശബ്ദങ്ങൾആദിമകാലത്തുസർവസാധാരണമായിരു

ന്നിരിക്കാവുന്നതും തന്നിമിത്തം ഇന്നുകാണുന്ന ഭിന്ന

ഭാഷാകുടുംബങ്ങളിൽഅവസമാനരൂപങ്ങളായി നി

ല�കാള്ളാവുന്നതുമാ�ണന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി ആർക്കും

വിവദിക്കുവാൻ ന്യായമി�ല്ലന്നുകൂടി ഇവി�ട പ്രസ്താവി

�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.
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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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