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1 കർണ്ണാടകവും �തലുങ്കും

പഴന്തമിഴ് എന്നു നാം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ നാമകര

ണം �ചയ്ത മൂലദ്രാവിഡഭാഷ കാലാന്തരത്തിൽ ഉത്ത

രദ്രാവിഡ�മന്നും ദക്ഷിണദ്രാവിഡ�മന്നും രണ്ടു ശാ

ഖകളായി പിരിഞ്ഞു. ഉത്തരദ്രാവിഡശാഖയിൽ�പട്ട

ഭാഷകളാകുന്നുകർണ്ണാടകവും �തലുങ്കും. ഇവയിൽ

ആദ്യമായി �വർപിരിഞ്ഞ ഉപശാഖഏ�തന്നുള്ളതി�ന

പ്പറ്റിയുള്ള വാദം ഇന്നുംഅവസാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ

കർണ്ണാടകത്തിനുള്ളതി�നക്കാൾ പഴക്കം കല്പിക്കാവു

ന്ന ചില പ്ര�യാഗങ്ങൾ �തലുങ്കിൽ കാണാ�മങ്കിലും

കർണ്ണാടകത്തിൽനിന്നാണു് �തലുങ്കു �വർതിരിഞ്ഞ

�തന്നു്ഊഹിക്കുവാൻ ഒന്നിലധികം ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

ദക്ഷിണഭാരതത്തി�ന്റ പൂർ�വാത്തരഭാഗങ്ങളിൽ പ്ര

ചരിച്ചിരുന്ന കർണ്ണാടകം കാലക്രമത്തിൽ �തലുങ്കാ

യിത്തീർന്നു. കരുനാടു് (കറുത്ത മണ്ണുള്ളനാട് ) എന്ന

പദം കരുനാടം അഥവാ കരുനാടകമായി വിപരിണ

മിച്ചു്, കർണ്ണാടം അഥവാ കർണ്ണാടകം എന്നുസംസ്കൃ

തത്തിലും കന്നടം എന്നു ദ്രാവിഡത്തിലും രൂപം �ന

ടി. കരുനാടകം എന്നുക്രി.പി. എട്ടാംശതകത്തി�ല

�വൾവിക്കുടിശാസനത്തിലും കന്നടം എന്നുചിലപ്പതി

കാരത്തിലും പ്ര�യാഗം കാണുന്നു. ഈകർണ്ണാടകം

‘ഹളകന്നടം’ അ�ല്ലങ്കിൽ പഴങ്കന്നട�മന്നും ‘�പാസ

കന്നടം’ അഥവാ പുതിയ കന്നടം എന്നും രണ്ടുമാതിരി

ഉള്ളതിൽആദ്യ�ത്തതു് തമിഴിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞതാ

�ണന്നുത�ദ്ദശ�വയാകരണന്മാർ പര�ക്കസമ്മതി

ക്കുന്നു. പത്താം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നഛ�ന്ദാം

ബുധികർത്താവായ നാഗവർമ്മൻപ്രാചീനകർണ്ണാ

ടകാക്ഷരമാലയിൽ മഹാപ്രാണങ്ങളുംഊഷ്മാക്കളും

ഇല്ലായിരുന്നുഎന്നുപ്രസ്താവിക്കുന്നു. പഴങ്കന്നടത്തി

നും തമിഴിനും മലയാളത്തിനും തമ്മിൽഅ�നകം അം

ശങ്ങളിൽസാജാത്യമുണ്ടു്. ഈജിപ്തിൽ ഓൿസിറിങ്ക

സ് (Oxyroehynchus)എന്നസ്ഥലത്തുനിന്നു കിട്ടിയ

ക്രി. പി. രണ്ടാംശതകത്തി�ല ഒരു പാപ്പിറസ് ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ ചാരിറ്റി�യാൺഎന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് യുവതി യാ

ത്ര�ചയ്തിരുന്ന കപ്പൽഛിന്നഭിന്നമായി ഇന്ത്യൻസമു

ദ്രതീരത്തു് അടിഞ്ഞതായും അവിട�ത്ത രാജാവു് (‘�ബ

�റ�കാഞ്ച മധുപാത്ര�ക്കകാകി’) �വ�റ കു�റ മദ്യം

ഒരു പാത്രത്തി�ലാഴിച്ചു് (‘പാനം �ബർഎത്തിക്കട്ടി മധു

പം �ബർ’) ‘ഈപാത്രം എടുത്തു് അടച്ചു �കട്ടീട്ടു ഞാൻ

പ്ര�ത്യകമായി ഇതി�ല മദ്യം പാനം �ചയ്യാം,’ എന്നു

പറഞ്ഞതായും മറ്റും �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ഉദ്ധൃതങ്ങളായ

വാക്യങ്ങൾ പഴങ്കന്നടമാണു്. വള�രക്കാല�ത്തക്കു �ത

ലുങ്ക�രയും കന്നട�രയും കർണ്ണാടകന്മാ�രന്നുംഅവ

രു�ട സാഹിത്യങ്ങ�ള കർണ്ണാടകസാഹിത്യ�മന്നും

�പാതുവായി പറഞ്ഞുവന്നു. ക്രി. പി. ഒൻപതാംശതക

ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കവിരാജമാർഗ്ഗപ്ര�ണതാവായ

നൃപതുങ്ഗനാണു് കർണ്ണാടക ഭാഷയി�ലആദ്യ�ത്ത

ഗ്രന്ഥകാരൻ. [1] എന്നാൽആറാംശതകത്തിനുമുമ്പുത

�ന്നആ ഭാഷയിൽ ശിലാ�രഖകൾ കാണുന്നുണ്ടു്. �ത

ലുങ്കുഭാഷയി�ല ശിലാ�രഖകൾഎട്ടാംശതകത്തിൽ

ആരംഭിക്കുന്നു. �തലുങ്കു് എന്നപദം ‘ത്രിലിങ്ഗം’ എന്ന

തി�ന്റ തത്ഭവമാ�ണന്നുംഅതു കാ�ലശ്വരം, ശ്രീ�ശ

ലം, ദ്രാക്ഷാരാമം എന്നീ മൂന്നു ശിവലിങ്ഗങ്ങൾപ്രതി

ഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള �ക്ഷത്രങ്ങളു�ട സാന്നിദ്ധ്യം�കാണ്ടു് ആദ്യമാ

യി �തലുങ്കു�ദശത്തിനു ലഭിച്ച �പരാ�ണന്നുംആ �പർ

ഭാഷയ്ക്കു പകർന്നതു പിന്നീടാ�ണന്നും ചില പണ്ഡിത

ന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘�തലുങ്കു് ’ എന്ന പദം തത്ഭവ�മ

അ�ല്ലന്നും �തളിവുള്ള ഒരു ഭാഷയായതിനാൽഅതിനു

ആ �പർ വന്നതാ�ണന്നും മറ്റുചിലർ വാദിക്കുന്നു. ‘�ത

നുകു’ എന്നതാണു് ശരിയായ രൂപ�മന്നുംഅതി�ന്റ

അർത്ഥം �തനാകുന്നതു് അഥവാ മധുതുല്യം എന്നാ�ണ

ന്നുംഅഭ്യൂഹിക്കുന്നവരും ഇ�ല്ലന്നില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ

�തലുങ്കി�നആന്ധ്രഭാഷ�യന്നുപറയുന്നു. തമിഴരു

�ട സംഘകാലത്ത്ആന്ധ്ര�ദശ�ത്തതമിഴ്  �പ്പയർ

�ദശം അതായതു് തമിഴുമായുള്ളബന്ധം വിട്ട �ദശം

എന്നുപറഞ്ഞുവന്നതായി കാണുന്നു. ‘വടുകു് ’ അതാ

യതു് ഉത്തര�ദശഭാഷഎന്നനാമമാണു് അന്ന�ത്ത

ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ �തലുങ്കിനു നല്കിവന്നതു്. �തലുങ്കുഭാ

ഷയി�ല ഒന്നാമ�ത്തഗ്രന്ഥകാരൻ മഹാഭാരതത്തി

�ന്റആദ്യഭാഗം തർജ്ജമ�ചയ്ത നന്നയ്യഭട്ടനാകുന്നു.

അതുവ�ര �തലുങ്കർ കർണ്ണാടകഭാഷയിലാണു് പ്രബ

ന്ധങ്ങൾ രചിച്ചുവന്നതു്. പതിനഞ്ചാംശതകത്തിൽ ജീ

വിച്ചിരുന്നശ്രീനാഥൻ�പാലും താൻ �തലുങ്കിലാണു്

കവനം �ചയ്യുന്ന�തങ്കിലും മാമൂലനുസരിച്ച് അതു കർ

ണ്ണാടകമാ�ണന്നുപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഴ, ള, റ എന്നീ

മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ മൂലദ്രാവിഡത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യക സ്വത്താ

ണ�ല്ലാ. കന്നടത്തിൽ ഴ പന്ത്രണ്ടാംശതകത്തിലും റ

പതി�നഴാംശതകത്തിലും നശിച്ചു�പായി; എന്നാൽ

അതി�ന്റ ഒരുഅപരിഷ്കൃ�താപഭാഷയായ നീലഗിരി

യി�ല ‘ബഡഗ’ഭാഷയിൽആഅക്ഷരം ഇന്നുമുണ്ടു്.

�തലുങ്കു് ഒരു സാഹിത്യഭാഷയായി വികസിക്കുന്നതി

നു മുമ്പുത�ന്നഅതി�ല ഴകാരം അസ്തമിച്ചു. ഇങ്ങ�ന

പല മാറ്റങ്ങളും കർണ്ണാടകത്തിലും �തലുങ്കിലും വരുന്ന

തിനുള്ളകാരണം സംസ്കൃതഭവഭാഷകളു�ട മർദ്ദമാകു

ന്നു. �തലുങ്കിനു്, കർണ്ണാടക�ത്തക്കാൾ, വിദർഭത്തിനും

കലിംഗത്തിനും ഇടയ്ക്കു പ്രചരിയ്ക്ക�കാണ്ടു് ആ ഭാഷക

�ളാടു കൂടുതലായി ബന്ധമുണ്ടാകുകയും, �തലുങ്കു�ദശം

ക്രി. പി. രണ്ടാംശതകം മുതൽ കു�റക്കാല�ത്തയ്ക്കുബുദ്ധ

മതാനുയായികളും പാലിഭാഷസംസാരിക്കുന്നവരുമായ

ആന്ധ്രരാജാക്കന്മാരു�ട ശാസനത്തിനുഅധീനമായി

ത്തീരുകയാൽആബന്ധം ദൃഢിഭവിക്കുകയും �ചയ്തു.

�തലുങ്കുമായുള്ളസമ്പർക്കം�കാണ്ടു കർണ്ണാടകത്തി

നു പ്രത്യയവിഷയത്തിലും മറ്റും അനന്തരകാലങ്ങളിൽ

പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾസംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബഡഗ

ഭാഷ കൂടാ�ത കുറുംവാരി (കറുമ്പരു�ടതു് ) എ�ന്നാരു

ഉപഭാഷയും കർണാടകത്തിനുണ്ടു്. അതു് നീലഗിരി,

കുടകു മുതലായ �ദശങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. കാമാട്ടി,

വസരീ എന്നിങ്ങ�ന ചില ഉപഭാഷകൾ �തലുങ്കിനും

കാണുന്നു;അവയു�ട പ്രചാരം അധികവും �ബാം�ബ

പ്രവിശ്യയിലാണു്.

1. കവിരാജമാർഗ്ഗം നൃപതുങ്ഗ�ന്റസദസ്യനായശ്രീവിജയ�ന്റ

കൃതി�യന്നും പക്ഷമുണ്ടു്.
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2 തമിഴകം

ഈവിധം ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ കർണ്ണാടകവും �ത

ലുങ്കും പ്രചരിച്ചുവന്ന ഉത്തരഭാഗം ഒഴിച്ചു് അതിനു�ത

ക്കുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണു് തമിഴകം എന്നുപുറനാനൂറു

തുടങ്ങിയസംഘസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ �പർ പറയു

ന്ന �ദശം. അകം എന്നാൽ നാ�ടന്നർത്ഥം. “വട�വങ്ക

ടം �തൻകുമരിയായി�ടത്തമിഴു് കുറുനല്ലുലകം” എന്നു

ക്രി. മു. ഒന്നാം ശതകത്തിൽ വിരചിതമായ �താൽകാ

പ്പിയ�മന്ന ദ്രാവിഡവ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിനു പനമ്പാ

രനാർ പാടിയ പായിര (പ്രശസ്തി)ത്തിൽ നിന്നു്ഈ

തമിഴകത്തി�ന്റ വട�ക്കഎലുക �വങ്കട�മന്നു പറയുന്ന

തിരുപ്പതിമലയും �ത�ക്കഎലുക കന്യാകുമാരിയുമാ

�ണന്നു �വളിവാകുന്നു. “നാർ�പ്പയ�ര�ല്ല�യൻപതു

�തൻകുമരി വട�വങ്കടം കുണകടൽ കുടകടൽ” ഇവയാ

�ണന്നു് ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ ജിവിച്ചിരുന്ന ‘�പരാ

ചാരിയർ’ എന്ന �താൽക്കാപ്പിയ വ്യാഖ്യാതാവും

“വടാ അതു പനി പടു�നടുവ�ര വടക്കും

�തനാ അതുരു�കഴുകുമരിയി�ന്റർക്കും

കുണാഅതുക�ര �പാരു�താടു കടർക്കുണക്കും

കുടാ അതു�താൻറു മുതിർ പൗവത്തിൻ കുടർക്കും.”

എന്നുകാരികിഴാരും “�തൻകുമരി വട�പരുങ്കർ കു

ണകുടകടലാ�വ�ല്ല” എന്നുകുറു�ങ്കാഴിയൂർകിഴാരും

അതിനു മുൻപു ത�ന്ന പുറനാനൂറിലും പാടിയിരിക്കുന്ന

തിൽനിന്നു തമിഴകത്തി�ന്റ കിഴക്കും �മക്കുമുള്ളഅതി

രുസമുദ്രമായിരുന്നുഎന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരു

കാലത്തുകന്യാകുമാരി ഒരു നദിയായിരുന്നുഎന്നും

അതിനു് ഇരുന്നൂറു നാഴിക �ത�ക്കാളം പാണ്ഡ്യരാജ്യം

വ്യാപിച്ചിരുന്നു (കുമരിയാർ �കടുവതർക്കുമു�ന്നയതു)

എന്നും പനമ്പാരനാരു�ട പായിരത്തിനു് ഉ�ര (വ്യാ

ഖ്യാനം) എഴുതിയ ഇളമ്പൂരണരും മറ്റും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കു

ന്നു. “�നടി�യാൻ കുൻറമും �താടി�യാൾപൗവവും തമി

ഴ് വരമ്പറുത്തതൺപുനനാടു” എന്നു ചിലപ്പതികാര

ത്തിൽ �വനിർക്കാതയിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �നടി�യാൻ

കുൻറ�മന്നാൽത്രിവിക്രമരൂപനായ മഹാവിഷ്ണുവി�ന്റ

കുന്നു്, അതായതു തിരുപ്പതി, എന്നും �താടി�യാൾ പൗ

വം എന്നാൽ�കവളയണിഞ്ഞ �ദവിയു�ട അതായതു

കുമാരീഭഗവതിയു�ട സമുദ്ര�മന്നുമാണർത്ഥം.



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

3 മൂവരശർ

തമിഴകം �ചരർ, �ചാളർ, പാണ്ഡ്യർ എന്നീ (മൂവരശർ)

മൂന്നു രാജവംശങ്ങളു�ട ശാസനത്തിൽ വള�രക്കാലം

ഇരുന്നിരുന്നു. ഇവർ (പ�ടപ്പുകാലം �താ�ട്ട) ആദി

കാലം മുത��യുള്ള രാജാക്കന്മാരാ�ണന്നുതിരുക്കുറളി

�ന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ പരി�മലഴകർ പറയുന്നു. ആ�ക

ക്കൂടി നൂ�റ്റൺപതു കാതം വിസ്താരമുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ

കത്തിൽഎൺപതു കാതം �ചരരും അൻപത്താറു കാ

തം പാണ്ഡ്യരും നാല്പത്തിനാലു കാതം �ചാളരും ഭരി

ച്ചിരുന്നു. വള�രക്കാലം കഴിഞ്ഞു �തക്കൻ �പന്നാറ്റിനു

വടക്കു കാഞ്ചീപുരമുൾ�പ്പട്ട ഇരുപതു കാതം പ്ര�ദശം

�താ�ണ്ടമണ്ഡലം (തുണ്ഡീരം) ആയും, �കായമ്പത്തൂർ,

�സലം, നീലഗിരി മുതലായവ ഉൾ�പ്പട്ട പ്ര�ദശം �കാ

ങ്കുമണ്ഡലമായും �വർപിരിഞ്ഞു. ഇവയും �മസൂറി�ന്റ

�ത�ക്കഅറ്റത്തു്, ഏതാനും ഭാഗവും, ഇന്ന�ത്ത �കരള

ത്തിന്നു പുറ�മ, പഴയ �ചരരാജ്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു.

തമിഴകം ഇങ്ങ�ന മൂന്നിൽനിന്നു് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളായ

�പ്പാൾ �ചരമണ്ഡലത്തിനു മ�ലമണ്ഡലംഅഥവാ

മ�ലനാടു് എ�ന്നാരു �പരും സിദ്ധിച്ചു. [2] തമിഴക

ത്തി�ന്റ പശ്ചിമഭാഗം �ചരർക്കും പൂർ�വാത്തരഭാഗം

�ചാളർക്കും പൂർവ്വദക്ഷിണഭാഗം പാണ്ഡ്യർക്കുംഅധീന

മായിരുന്നതിനാൽഅവയ്ക്കു യഥാക്രമം കുടപുലം (പശ്ചി

മ�ദശം), കുണപുലം (പൂർവ�ദശം), �തൻപുലം (ദക്ഷി

ണ�ദശം) എന്നീ നാമ�ധയങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പുല�മന്നാൽ

�ദശ�മന്നർത്ഥം. �ചരലു് (�ചർച്ച) എന്നപദ�ത്താ

ടുസ്ഥലവാചിയായ ‘അകം’ �ചർന്ന�പ്പാൾ ഉണ്ടായ

സമസ്തപദമാണു് �ചരലം; �ചരലത്തി�ന്റസങ്കുചിത

രൂപമാകുന്നു �ചരം. ഒരുകാലത്തുകടൽ പിൻവാങ്ങു

കയാൽ കര�യാടു�ചർന്നപ്ര�ദശമാണ�ല്ലാ �ചരം.

�ചരലം സംസ്കൃതീഭവിച്ചതാണു് �കരളം. [3] �ചരലൻ

എന്നതു് �ചരരാജാക്കന്മാരു�ട �പാതു�പ്പരാണു്. മൂവര

ശരിൽഎല്ലാം �കാണ്ടും �ശ്രഷ്ഠത �ചരന്മാർക്കായിരു

ന്നു. അവ�രപ്പറ്റി ദ്രാവിഡസാഹിത്യത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കു

ന്നതുത�ന്ന �ചര �ചാള പാണ്ഡ്യ�രന്നക്രമമനുസരിച്ചാ

ണു്. ‘ചിറു പാണാറ്റുപ്പ�ട’ എന്നസംഘഗ്രന്ഥത്തിൽ

കുട്ടവൻ (�ചരൻ) �ചഴിയൻ (പാണ്ഡ്യൻ) �ചമ്പിയൻ

(�ചാളൻ) എന്നു് ഇവരു�ട പൗർവ്വാപര്യം നിർ�ദ്ദശിച്ചി

രിക്കുന്നു. �താല്കാപ്പിയത്തിൽ “�പാ�ന്ത �വ�മ്പയാ

�രന വരൂഉ” അതായതു �ചരർ പനമ്പൂവും പാണ്ഡ്യർ

�വപ്പിൻപൂവും �ചാളർ �കാന്നപ്പൂവുമാണു് �വറ്റി (ജയ)

മാലയ്ക്കുപ�യാഗിക്കുന്ന�തന്നു വിവരിച്ചു കാണുന്നു. �ച

രർക്കു (�പാരുൾ) അർത്ഥവും പാണ്ഡ്യർക്കു (ഇമ്പം)

കാമവും �ചാളർക്കു (അറം) ധർമ്മവുമായിരുന്നു മുഖ്യ

പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ. വില്ലു �ചരരു�ടയും മീൻ പാണ്ഡ്യരു

�ടയും പുലി �ചാളരു�ടയും �കാടിയടയാളമായിരുന്നു.

പ്രജാപാലനത്തിൽ വീരമുരജം �ചരർക്കും ന്യായമുര

ജം പാണ്ഡ്യർക്കും ത്യാഗമുരജം �ചാളർക്കും വാദ്യമാ

യിരുന്നുഎന്നും മുത്തമിഴിൽ �ചരർക്കു നാടകത്തമിഴും

പാണ്ഡ്യർക്കു് ഇ�ചത്തമിഴും �ചാളർക്കു് ഇയറ്റമിഴുമാ

യിരുന്നുപ്രധാന�മന്നും പ്രാചീന ദ്രാവിഡ ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘�വഴമു�ടത്തു മ�ലനാടു് ’,

അതായതു് ആനകൾക്കു മലനാടും മുത്തിനു പാണ്ടിനാ

ടും �ചാറിനു �ചാളനാടും �കൾവി�പ്പട്ടതാ�ണന്നു്ഔവ

യാരും പാടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം �ചരരു�ട

സ്ഥാനൗന്നത്യവുംഐശ്വര്യമഹിമയും യുദ്ധവീരതയും

ഏ�റക്കു�റ വിശദമാകുന്നതാണു്.

2. ലീലാതിലകത്തിൽ ഉദ്ധൃതമായിക്കാണുന്ന ‘തമിഴുനാട്ടു�മ

�വന്തരും വന്താർ’ എന്നപദ്യശകലത്തിൽ നിന്നു �ചര

�ചാള പാണ്ഡ്യന്മാർക്കു പുറ�മ കർണ്ണാടകം, ആന്ധ്രംഈ

രാജ്യങ്ങളി�ല രാജാക്കന്മാ�രയും തമിഴുനാട്ടു രാജാക്കന്മാരാ

യി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു്ഊഹിക്കാ�മന്നു ചിലർ പറയു

ന്നു. ഇതുഎങ്ങ�ന�യന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ‘ഐ�വന്തർ’

എന്നു് അവി�ട പദ��ദം �ചയ്യുവാൻത�ന്ന മാർഗ്ഗമില്ല�ല്ലാ.

അതു വാസ്തവത്തിൽഅപപാഠമാ�ണന്നുംസുബദ്ധമായ

പാഠം ‘തമിഴുനാട്ടു മൂ�വന്തരും വന്താർ’ എന്നാ�ണന്നും ചില

ആദർശഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് ഇ�പ്പാൾ �തളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

3. (�കരാൻ ലാതി) �കരവൃക്ഷങ്ങ�ളസ്വീകരിക്കുന്നുഎന്നു്

അർത്ഥകല്പന�ചയ്തു് �കരവൃക്ഷങ്ങൾധാരാളമുള്ളതിനാ

ലാണു �കരള�മന്നു്ഈനാട്ടിനു �പർ വന്ന�തന്നു ചിലർ

വാദിക്കുന്നു. ഈവാദം വിചാരസഹമല്ല. �കരംഈനാ

ട്ടിൽആദികാലം മുത�� ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാ�ണ

ന്നു �താന്നുന്നില്ല; എന്നു മാത്രമല്ലഅതിനു മലയാളത്തിൽ

‘�തങ്ങ്’ എന്നാണു് പറയുന്നതും; �കരം സംസ്കൃതപദമാണു്.

ആര്യന്മാർ ഇവി�ട വരുന്നതിനു മുമ്പുംഅതിനു് ഇതുത�ന്ന

യായിരുന്നിരിക്കണം �പർ. ദ്രാവിഡത്തിലുള്ളപദാദിയി�ല

ചകാരത്തിനുസംസ്കൃതത്തിൽ കകാരാ�ദശം ഒരിക്കലും വരു

ന്നത�ല്ലന്നു വാദിയ്ക്കുന്നതുംഅനുഭവത്തിനു വിരുദ്ധമാണു്.

�ചരലം കർണ്ണാടകത്തിൽ �കരളമായി; ആ വഴി ആര്യ

ന്മാർക്കു് ലഭിച്ച ഒരു പദമാവാനും വി�രാധമില്ല. അളത്തിനു

സമുദ്രതീരസ്ഥലം എന്നർത്ഥമുണ്ടു്. �ചരു് (�ചർന്ന) അളം

(സമുദ്രതീരസ്ഥലം) എന്നു �ചരളത്തിനു് അർത്ഥം കല്പിയ്ക്കാ

�മങ്കിലും �ചരല�മന്നല്ലാ�ത �ചരള�മ�ന്നാരു പദം ദ്രാവി

ഡസാഹിത്യത്തിൽ കാണാത്തതു�കാണ്ടു് ആ നിരുക്തിക്കും

ഉപപത്തിയില്ല. �കരളം എന്ന �ദശസംജ്ഞകാത്യായന

നും (ക്രി. മു. നാലാം ശതകം; ‘കം�ബാജാൽ ലുൿ’ എന്ന

സൂത്രത്തി�ന്റ വാർത്തികം �നാക്കുക) പതഞ്ജലിക്കും (ക്രി. മു.

രണ്ടാം ശതകം) അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അ�ശാകമൗര്യൻ

(ക്രി. മു. മൂന്നാം ശതകം) �ചാളപാണ്ഡ്യന്മാർ, �കരളപുത്രൻ,

സതീയപുത്രൻ ഇവ�ര പ്രത്യന്തവാസികളായസ്വതന്ത്രരാ

ജാക്കന്മാർ എന്നനിലയിൽ പരിഗണിച്ചാണു് �പരുമാറി

വന്ന�തന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ

നിന്നു �വളിവാകുന്നുണ്ടു്. �ചരമാൻഎന്ന �ചരരാജാക്കന്മാർ

ക്കുള്ള �പാതു�പ്പർ �ചരമകൻഎന്നതി�ന്റസങ്കുചിതരൂപ

മാണു്. മകൻഎന്നാൽ തമിഴിൽ മഹാ�നന്നും വീര�നന്നും

അർത്ഥമുണ്ടു്. അതി�ന പുത്രാർത്ഥത്തിൽ ധരിച്ച അ�ശാ

ക�ന്റ ശാസന�ലഖകൻ �ചരമാ�ന �കരളപുത്രനാക്കി.

സതീയപുത്രനി�ല പുത്രപദത്തിനും ഇതുത�ന്നയാകുന്നു

ആഗമം. സത്യ�ദശം തുളു പ്രചരിക്കുന്ന ദക്ഷിണകർണ്ണാടവും

ഉത്തരകർണ്ണാടവുമാകുന്നു. പ്ലിനി (ക്രി. പി. ഒന്നാം ശതകം)

എന്ന �റാമൻ ഗ്രന്ഥകാരനും �കരളപുത്ര�നപ്പറ്റി പറയുന്നു

ണ്ടു്. ‘യൽ �ക ജ�ല, രലതി, രാജതി, �കരളാഖ്യാം �ല�ഭ

തതഃ’ എന്നുപറയുന്നതു �കവലം പ്രമാദം ത�ന്ന.
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ഉ�ദ്ദശം ക്രി. മു. മൂന്നാം ശതക�ത്താടുകൂടി തമിഴു് ഒരു

സാഹിത്യഭാഷയായി വികസിച്ച�പ്പാൾഅതി�ന വ്യാ

കരണനിയമങ്ങൾക്കുവി�ധയമാക്കിയും മറ്റും പരിഷ്കരി

�ക്കണ്ടആവശ്യം �നരിട്ടു. “പാണ്ടിയനിൻ നാടു�ടത്തു

നല്ല തമിഴു് ” എന്നു് ഔവയാർ ഗാനം �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ

�ന (�ചവ്വിയ) �ചാവ്വാക്കിയ ഭാഷയ്ക്കു �ചന്തമിഴു് എന്നു

�പർ വന്നു. വ്യവഹാരഭാഷഅതിൽനിന്നു ഭിന്നമായി

രുന്നുഎന്നുമാത്രമല്ലഅതിനു �ദശം�താറും വ്യത്യാസ

വുമുണ്ടായിരുന്നു. അതി�ന പണ്ഡിതന്മാർ �കാടുന്തമിഴു്

(മസൃണമല്ലാത്തതമിഴു് ) എന്നു പറഞ്ഞുവന്നു. ലക്ഷ്യഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു �മലാണ�ല്ലാ ലക്ഷണഗ്രന്ഥ

ങ്ങളു�ടആവിർഭാവം. “എള്ളിൽ നി�ന്റ�ണ്ണ�യടു

പ്പതു�പാ�ലവിലക്കിയത്തിനി�ന്റടു�പടുമിലക്കണം”

എന്നു് അഗസ്ത്യമുനിരചിതമായ �പരകത്തിയം (വലിയ

അഗസ്ത്യം) എന്ന തമിഴ് വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രസ്താ

വിക്കുന്നു. അതിൽനിന്നു ചില സൂത്രങ്ങൾ �താൽകാപ്പി

യത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുഎന്നല്ലാ�ത

ആഗ്രന്ഥം ഇന്നുവ�രയും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. ‘പഴിത്ത

നർ പുലവർ’ എന്നു് ഒരുഅഗസ്ത്യസൂത്രത്തിൽ കാണുന്ന

തിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു മുമ്പും ചില തമിഴ് �വയാക

രണന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായിഊഹി�യ്ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഏതായാലും അഗസ്ത്യ�നത്ത�ന്നയാണു് തമിഴ് വ്യാക

രണത്തി�ന്റ പിതാവായിഐതിഹ്യം പരിഗണിച്ചിരി

ക്കുന്നതു്. ‘തമി�ഴനുമളപ്പരുഞ്ചലതി തന്തവൻ’ അതാ

യതു് ‘തമി�ഴന്നഅളവില്ലാത്ത ജലധി തന്നവൻ’ എന്നു

കമ്പർഅ�ദ്ദഹ�ത്തസമുചിതമായി പുകഴ്ത്തുന്നു.

“ഏവ�മവ വിജാനീഹി

ദ്രാവിഡഞ്ചാപി ഭാഷിതം

വ്യാകർത്താസഹി സർവ്വ�ജ്ഞാ

യസ്യാഗ�സ്ത്യാ മഹാമുനിഃ”

എന്നുശംഭുരഹസ്യത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അഗ

സ്ത്യൻ ഉ�ദ്ദശം ക്രി. മു. രണ്ടാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചി

രുന്നതായി സങ്കൽപ്പിക്കാം; അതു രാമായണകാല

ത്തി�ലഅഗസ്ത്യനല്ല; അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വംശത്തിൽ

ജനിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനായിരിക്കണംഎന്നു �താന്നു

ന്നു. അഗസ്ത്യ�ന്റ പന്ത്രണ്ടുശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണു്

സുപ്രസിദ്ധനായ �താല്കാപ്പിയർ. അ�ദ്ദഹം 1612 സൂ

ക്തങ്ങളിൽ �താല്കാപ്പിയം (�താലു്: പഴയ; കാപ്പിയം:

കാവ്യം) എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു. �താല്കാപ്പി

യർ ജമദഗ്നിമഹർഷിയു�ട പുത്രനും ശ്രീ പരശുരാമ�ന്റ

കനിഷ്ഠസ�ഹാദരനുംആയിരുന്നുഎന്നും തൃണധൂമാ

ഗ്നി എന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാമ�ധയ�മന്നു

മുള്ളഐതിഹ്യത്തിൽ വാസ്തവാംശം അധികമു�ണ്ടന്നു

�താന്നുന്നില്ല. പ�ക്ഷഅ�ദ്ദഹവും ഭാർഗവ�ഗാത്രജ

നായിരുന്നിരിക്കാം. എഴുത്തു്, �ചാലു് (പദം), �പാരുൾ

(അർത്ഥം)ഈ മൂന്നു് അധികാരങ്ങ (അധ്യായങ്ങ) ളാ

യി �വർതിരിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന �താല്കാപ്പിയംത�ന്നയാണു്

�ചന്തമിഴിനു് പ്രമാണഭൂതമായ ലക്ഷണഗ്രന്ഥം. ‘എന

പ്പടുപ’ (എന്നു �ചാല്ല�പ്പടുന്നു), ‘എൻപ’ (എന്നുപറയു

ന്നു), ‘എന്റി ചി�നാർ പുലവർ’ (എന്നുപറഞ്ഞുവിദ്വാ

ന്മാർ), ‘�മാഴിപ’ (പറയുന്നു), ‘എന്മനാർ പുല�മ�യാ

�ര’ (പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു) എന്നും മറ്റും അതിൽ പല

അവസരങ്ങളിലും ‘ആദാചാര്യാണാം’ എന്നും മറ്റും പാ

ണിനിമഹർഷിയു�ട അഷ്ടാധ്യായിയി�ലന്ന�പാ�ല

പൂർവസൂരിക�ള സ്മരിച്ചുകാണുന്നു. അഗസ്ത്യനും �താല്കാ

പ്പിയരും സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തിൽനിന്നു പലസംജ്ഞ

കളും പല നിയമങ്ങളും തമിഴിൽ സംക്രമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ഐന്തിര (ഐന്ദ്രവ്യാകരണം) നി�റന്ത �താല്കാപ്പി

യർ” എന്നു �താല്കാപ്പിയരു�ട സഹപാഠിയായ പന

മ്പാരനാർത�ന്നഅ�ദ്ദഹ�ത്തപ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇന്ദ്രൻഎന്നതുക്രി. മു. നാലാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരു

ന്ന ഇന്ദ്രദത്ത�ന്റ നാമാന്തരമാകുന്നു. [4] സംസ്കൃതത്തി

�ല�പ്പാ�ല ഏഴു വിഭക്തികൾ തമിഴിലും �വണ�മന്നു്

അഗസ്ത്യൻ നിശ്ചയിച്ചു് അവയ്ക്കു് ഒന്നാം �വറ്റു�മ (പ്ര

ഥമ), രണ്ടാം �വറ്റു�മ (ദ്വിതീയ) എന്നിങ്ങ�ന �പരു

കളും നല്കി. �താല്കാപ്പിയർ സംസ്കൃത�ത്തഅനുകരിച്ചു

തമിഴിൽ കർമ്മണിപ്ര�യാഗം വിധിച്ചു; ആറുസമാസ

ങ്ങൾസ്വീകരിച്ചു; യാസ്കൻ പദങ്ങ�ള നാമം, ആഖ്യാതം,

ഉപസർഗ്ഗം, നിപാതം എന്നുനാലായി പിരിച്ചതു�പാ

�ല �പയർ, വി�ന, ഇ�ട�ച്ചാല്, ഉരി�ചാല് എന്നു്

അവയ്ക്കു് നാലു വിഭാഗങ്ങൾ തമിഴിലും കല്പിച്ചു; പാണിനീ

യശിക്ഷയി�ല

“അഷ്ടൗസ്ഥാനാനി വർണ്ണാനാ–

മുരഃ കണ്ഠശ്ശിരസ്തഥാ

ജിഹ്വാമൂലഞ്ച ദന്തശ്ച

നാസി�കാഷ്ഠൗ ച താലു ച.”

എന്നകാരികയിൽ കാണുന്നവിധത്തിൽ തമിഴി�ല

വർണ്ണസ്ഥാനനിയാമകമായ 83-ാം സൂത്രം രചിച്ചു.

ഇങ്ങ�ന തമിഴ് വ്യാകരണത്തി�ന്റ നിർമ്മിതിയിൽ

പല നിർ�ദ്ദശങ്ങളും സംസ്കൃതവ്യാകരണങ്ങളിൽനിന്നു

�ക�ക്കാണ്ടുഎങ്കിലും താൻ തമിഴിനാണു് വ്യാകര

ണം രചിയ്ക്കുന്ന�തന്നുള്ളപൂർണ്ണ �ബാധം അ�ദ്ദഹത്തി

നു് ആദ്യന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.

4. പാണിനിമഹർഷിക്കു പിന്നീടാണു് അ�ദ്ദഹം (ഇന്ദ്രൻ) ജീ

വിച്ചിരുന്ന�തങ്കിലും അഷ്ടാധ്യായിക്കു മുമ്പുള്ളപ്രാതിശാഖ്യ

ങ്ങൾ, നിരുക്തം ഇവ�യയാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യാകരണ

ത്തിൽപ്രാ�യണ ഉപജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്.

“ഇന്ദ്രശ്ചന്ദ്രഃ കാശകൃത്സ്  നാ-

പിശലീ ശാകടായനഃ

പാണിന്യമര�ജ�നന്ദ്രാ

ജയന്ത്യഷ്ടാദിശാബ്ദികാഃ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, കാശകൃത്സ്  നൻ, ആപി

ശലി, ശാകടായനൻ, പാണിനി, അമരൻ, ജി�നന്ദ്രൻ ഇവ

�രആദിശാബ്ദികന്മാരായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര�ന ശാക

ടായന വ്യാകരണത്തിലും സ്മരിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്.
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5 �കാടുന്തമിഴു്

ഇങ്ങ�ന വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കും മറ്റും വി�ധയമാ

യി ഒരു പരിഷ്കൃതഭാഷയുണ്ടായ�പ്പാൾ �ചരം, പാണ്ഡ്യം,

�ചാളംഈ മുന്നു �ദശങ്ങളി�ല പണ്ഡിതന്മാരുംആ

ഭാഷയിൽത�ന്ന കവനം �ചയ്തുതുടങ്ങി. ക്രി. മു. രണ്ടാം

ശതകം മുതൽക്രി. പി. നാലാംശതകത്തി�ന്റഅവസാ

നം വ�ര അത്തരത്തിൽ നിബദ്ധങ്ങളായ കൃതിക�ള

സംഘ (ചങ്ക) കൃതിക�ളന്നു പറയുന്നു. അവ�യപ്പറ്റി

ഉപരി പ്രസ്താവിക്കാം. സംഘംസ്ഥാപിച്ചതു പാണ്ഡ്യ

�ദശത്തി�ന്റ തലസ്ഥാനമായ മധുരയിലാകയാൽ

പാണ്ഡ്യ�ദശത്തി�ല തമിഴിനു �ചന്തമി�ഴന്നും തമിഴ

കത്തി�ന്റ ഇതരഭാങ്ങളി�ല തമിഴിനു �കാടുന്തമി�ഴ

ന്നും �പർ വന്നു. പലഅംശങ്ങളിലും ഇവയ്ക്കു തമ്മിൽ

പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രവും സം

വ്യവഹാരത്തിന്നുമാത്രം ഉപയുക്തവുമായ ഒരു ശാഖ,

നിയമബദ്ധവും വിദ്വജ്ജനങ്ങൾക്കുമാത്രം �കകാര്യം

�ചയ്യത്തക്കതുമായ ഇതരശാഖയിൽനിന്നു �ഭദിക്കുക

എന്നുള്ളതു ഭാഷാശാസ്ത്രത്തി�ല ഒരുസാധാരണ നിയ

മമാണ�ല്ലാ. തമിഴ്ഭാഷയിൽ ഇയർ�ചാല്, തിരി�ചാ

ല്, തി�ച�ച്ചാല്, വട�ചാല് എന്നിങ്ങ�ന നാലുവിധ

ത്തിലുള്ളപദങ്ങളു�ണ്ടന്നും, അവയിൽ ഇയർ�ചാല്

എല്ലാവർക്കുംഅർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നസാധാരണ

തമിഴ്  പ്പദങ്ങളും, തിരി�ചാല് കവിതയിൽമാത്രം പ്ര�യാ

ഗാർഹങ്ങളായ തമിഴ്  പ്പദങ്ങളും, തി�ച�ച്ചാല് ഓ�രാ

�ദശങ്ങളിൽ പ്ര�ത്യകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡപദ

ങ്ങളും, വട�ചാലു് സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നുപ്രാകൃതം വഴി

യായി സംക്രമിച്ചതും �നരിട്ടു സംക്രമിച്ചതാ�ണങ്കിൽ

തമിഴി�ന�പ്പാ�ല ഉച്ചരിക്കത്തക്കതുമായസംസ്കൃതപദ

ങ്ങളുമാ�ണന്നും �താല്കാപ്പിയത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ

�സനാവ�രയർ (13-ാം ശതകം) പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നു.

“അവറ്റുൾ

ഇയർ �ചാറ്റാ�മ

�ചന്തമിഴ്  നിലത്തു വഴ�ക്കാടു ചിവണി–

ത്ത�മ്പാരുൾ വഴാ�മയി�ചക്കും �ചാ�ല്ല.” [5]

എന്ന �ചാല്ലധികാരം 398-ാം സൂത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കു

�മ്പാൾ, �ചന്തമിഴ് നാട്ടി�ന്റ എലുക �തക്കു�വകയാ

റും വടക്കു മരുതയാറും കിഴക്കു മരുവൂരും �മക്കു കരുവൂ

രുമാ�ണന്നു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. മരുതയാറു് പുതു�ക്കാ

ട്ട സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണു്; മധു

രയിൽക്കൂടി പ്രവഹിക്കുന്ന�വക�യപ്പറ്റി എല്ലാവരും

�കട്ടിരിക്കുമ�ല്ലാ. മരുവൂർ (കാവിരിപ്പൂമ്പട്ടിനം) സമുദ്രതീ

രത്തിലുള്ളകാ�വരിപ്പട്ടണവും കരുവൂർ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി

ജില്ലയിൽ�പട്ടതുംആധുനികപണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ

പ്രാചീന�ചരരു�ട രാജധാനി എന്നു വാദിക്കുന്നതുമായ

ഒരുസ്ഥലവുമാണു്.

“�ചന്തമിഴ് �ചർന്ത പന്നിരു നിലത്തു–

ന്തങ്കുറിപ്പിന�വ തി�ച�ച്ചാർ കിളവി.”

എന്ന �ചാല്ലതികാരം 400-ാം സൂത്രത്തിനു �ചന്തമിഴ്  നാ

ട്ടി�ന �താട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടുനാടുകളിൽഅതാതു നാട്ടു

കാർ വിവക്ഷിക്കുന്നഅർത്ഥ�ത്തമാത്രം ഗ്രഹിപ്പിക്കു

ന്നതിനു് ശക്തിയുള്ളതും ഇയർ�ചാല് �പാ�ല എല്ലാ

നാടുകളിലുമുളള ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകാത്തതുമായ

പദസമൂഹമാണു് തി�ച�ച്ചാൽ (�ദശ്യപദം) എന്നു വി

വരണ�മഴുതി, ആ പന്ത്രണ്ടു് നാടുകൾ �പാങ്കർ, ഒളി,

�തൻപാണ്ടി, കുട്ടം, കുടം, പൻറി (പന്നി), കർക്കാ, ചീ

തം (ശീതം), പൂഴി, മ�ല, അരുവാ, അരുവാവടത�ല

ഇവയാ�ണന്നുംഅവ�യ യഥാക്രമം �തക്കുകിഴക്കുമു

തൽ വടക്കുകിഴക്കുവ�ര കിടക്കുന്ന �ദശങ്ങളാ�ണന്നു

ധരിക്കണ�മന്നുംആ വ്യാഖ്യാതാവു തുടർന്നു പറയുന്നു.

‘�ചന്തമിഴ് നില�ഞ്ചർ പന്നിരുനിലത്തിനും’ എന്ന വാ

ചകം �കാണ്ടു ഭവണന്ദിയു�ട (12-ാം ശതകം) നന്നൂലി

�ല 273-ാം സൂത്രവുംആരംഭിക്കുന്നു.

“�തൻ പാണ്ടി കുട്ടങ്കുടങ്കർക്കാ �വൺപൂഴി–

യൻറിയരുവാവതൻ വടക്കു—നൻറായ

ചീതമലാടു പുന്നാടു �ചന്തമിഴ് �ച–

�രതമിലു് പന്നിരുനാ�ട്ടൺ”

എ�ന്നാരു പഴയ തമിഴ് �വൺപാവിലുംഈപന്ത്ര

ണ്ടുനാടുക�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ഈപാട്ടി

�ല ഗണനത്തിനാണു് പണ്ഡിതന്മാർ �സനാവ�ര

യത്തി�ലതി�നക്കാൾ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുകാണുന്നതു്.

�മൽപ്രസ്താവിച്ച പന്ത്രണ്ടുനാടുകളിൽ �തൻപാണ്ടി

തിരുനൽ�വലിജില്ലയും നാഞ്ചനാടുമാണു്. �കാല്ലം മു

തൽ �പാന്നാനിവ�രയുള്ള നാടിനു കുട്ടനാ�ടന്നു �പർ.

�ചക്കിഴാർ �പരിയ പുരാണത്തിൽ �ചങ്ങന്നൂർക്കാര

നായ വിറന്മിണ്ടനായനാരു�ട �ദശം കുട്ടനാടാ�ണന്നു

പറയുന്നു. അതിനു വടക്കു �കാഴി�ക്കാടുവ�ര കുടനാ

ടും അതിനും വടക്കു (അകര) �കാരപ്പുഴവ�ര പൂഴിനാടും

വ്യാപിയ്ക്കുന്നു. പൂഴിയൻഎന്നതു �ചരരാജാക്കന്മാരു�ട

�പാതു�പ്പരാണു്. കർക്കാനാടു �കായമ്പത്തൂർജില്ലയു�ട

പടിഞ്ഞാറു ഭാഗവും, ശീതനാടു് അതി�ന്റ �ശഷംഭാഗ

വും നീലഗിരി ജില്ലയും, പന്നിനാടു ശീതനാട്ടിനു കിഴക്കു

പഴനിയടക്കമുള്ളപ്ര�ദശവുമാകുന്നു. �വണാടു �കാല്ല

ത്തിനും നാഞ്ചനാട്ടിനും ഇടയ്ക്കു കിടക്കുന്നതിരുവിതാങ്കൂ

റി�ന്റ ഒരംശമാണു്; പുന്നാടു് �ചാള�ദശത്തി�ന്റ ദക്ഷി

ണഭാഗവും ത�ന്ന. മലാടു് അ�ല്ലങ്കിൽ മലയമാൻനാടു്

�ത�ക്കആർക്കാട്ടിൽ തിര�ക്കായിലൂരി�ന്റ ചുറ്റുമുള്ള

ഭൂമിയാകുന്നു. അരുവാനാടു് �ത�ക്കആർക്കാട്ടി�ന്റ

ഉത്തരഭാഗവും അരുവാവടതല �ചങ്കൽ�പ്പട്ട തുടങ്ങി

തിരുപ്പതിവ�ര അതിനു വടക്കും വടക്കുപടിഞ്ഞാറുമുള്ള

പ്ര�ദശവുമാകുന്നു. ഈവിവരണമനുസരിച്ചു�നാക്കു

�മ്പാൾ �വണാടു്, കുട്ടനാടു്, കുടനാടു്, പൂഴിനാടു് എന്നീ

നാലു നാടുകൾ ഇക്കാലത്തു മലയാളഭാഷ പ്രചരിയ്ക്കു

ന്ന �കരളത്തിൽഅന്തർഭവിക്കുന്നു. �സനാവ�രയ

രു�ട ‘�തക്കുകിഴക്കുമുതൽ’ ഇത്യാദി നിർ�ദ്ദശം കു�റ

�യാ�ക്ക ശരിയാ�ണന്നു മാത്ര�മ പറവാൻ നിവൃത്തി

കാണുന്നുള്ളു. അങ്ങ�നത�ന്നയാണു് ഇന്ന�ത്ത ദ്രാവി

ഡപണ്ഡിതന്മാർ അതി�ന പരിഗണിക്കുന്നതും. ഇതു

കൂടാ�ത നന്നൂലിൽ ‘ഒൻപതിറ്റിരണ്ടിനിറ്റമി�ഴാഴി നി

ലത്തിനും’ അതായതു തമിഴ്ഭാഷയ്ക്കു പ്ര�വശമില്ലാത്ത

പതി�നട്ടു �ദശങ്ങളു�ണ്ടന്നുപറയുന്നു. അവയിൽ പതി

�ന�ഴണ്ണം ‘കട്ട�ളക്കലിത്തു�റ’ എന്ന വൃത്തത്തിൽ

രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടിൻപ്രകാരം

“ചിങ്കള�ഞ്ചാനകഞ്ചാവകഞ്ചീനന്തുളുക്കുടകം

�കാങ്കണങ്കന്നട�ങ്കാല്ല�ന്തലുങ്കങ്കലിങ്കം

കങ്കമകതങ്കടാരങ്കടുങ്കുചല–

ന്തങ്കും പുകഴ് തമിഴ് ചൂഴ് പതി�നഴ് പുവിതാമി�വ�യ”

അതായതു് (ചിങ്കളം) സിംഹളം, (�ചാനകം) യവന�ദ

ശം, (ചാവകം) ജാവാ, ചീനം, തുളു, കുടകു്, �കാങ്കണം,

കർണ്ണാടകം, �കാല്ലം, ആന്ധ്രം, കലിങ്ഗം, ഗങ്ഗം

(ഗാങ്ഗന്മാർ ഭരിച്ച �മസൂറി�ന്റ ദക്ഷിണഭാഗം) മഗ

ധം, വങ്ഗം (�ബങ്ഗാൾ), കടാരം (ബർമ്മാ), കുടുങ്കു

ചലം (�കാസലം?) ഇവയാ�ണന്നുകാണുന്നു. പതി

�നട്ടാമ�ത്തനാടു് ഏതാ�ണന്നു് �വളിവാകുന്നില്ല.

നച്ചിനാർക്കിനിയർ പതി�നട്ടിനു പകരം പന്ത്ര�ണ്ട

ന്നുഗണിച്ചു് ആ നാടുകൾ ചിങ്കളം (സി�ലാൺ), പഴ

ന്തീവു് (പഴയ ദ്വീപു് ), �കാല്ലം, കൂപം, �കാങ്കണം, തു

ളുവം, കുടകം, കരുനടം (കർണ്ണാടകം), കൂടം, വടുകം,

�തലുങ്കു്, കലിങ്ഗം എന്നീ �ദശങ്ങളാ�ണന്നുചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പഴന്തീവത്തി�ന്റയും കൂടത്തി

�ന്റയും കിടപ്പു് എവി�ട�യന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നുമാത്ര

മല്ല, �കാല്ല�ത്തയും കൂപ�ത്തയും, അതു�പാ�ല വടു

ക�ത്തയും �തലുങ്കി�നയും �വർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള

കാരണവുംഅജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. �ചന്തനാരു�ട

ദിവാകരത്തിൽ പതി�നട്ടു ഭാഷകളു�ട �പരുകൾ പറ

ഞ്ഞുകാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അവയു�ട കൂട്ടത്തിൽ ദാക്ഷി

ണാത്യഭാഷകളായി ദ്രാവിഡം, തുളുവം ഇവ രണ്ടിനും

മാത്ര�മ പ്ര�വശം നല്കിക്കാണുന്നുള്ളു. അനതിപ്രാചീന

രായ ഇവർക്കാർക്കുംത�ന്ന �കാടുന്തമിഴ് നാടുകൾക്കു

�വളിയിലുള്ളപ്ര�ദശങ്ങ�ളപ്പറ്റി വിശദമായജ്ഞാനമു

ണ്ടായിരുന്നതായി �താന്നുന്നില്ല.

മലയാളത്തി�ന്റ പഴമ; ചില

പ്രാചീനപ്ര�യാഗങ്ങൾ

�താല്കാപ്പിയത്തി�ല �ചാല്ലതികാരത്തിൽ പദങ്ങ�ളപ്പ

റ്റി മാത്രമാണ�ല്ലാ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. അതി�ന്റ നിർ

മ്മാണകാലത്തു �കരളത്തി�ല സംവ്യവഹാരഭാഷ

ഏതു നിലയിലിരുന്നുഎന്നറിവാൻ �വണ്ട �തളിവി

�ല്ലങ്കിലും ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ആതിനിൻറ

അകരംഐകാരമായ് തിരിന്തതു’ എന്നു �താല് കാ

പ്പിയം എഴുത്തതികാരം 399-ാം സൂത്രത്തിൽ കാണു

ന്നു. ആദ്യകാലത്തുശബ്ദങ്ങളു�ട ഒടുവിൽ നിന്നിരുന്ന

അകാരം പിന്നീടു് തമിഴിൽഐകാരമായി മാറി എന്നാ

ണു്ആസൂത്രത്തി�ന്റഅർത്ഥം. മലയാളത്തിൽ തല,

മല, എ�ന്നാ�ക്കയല്ലാ�ത തമിഴി�ല�പ്പാ�ല, ത�ല,

മ�ല, എ�ന്നാന്നുമുച്ചാരണമില്ലാത്തതു�കാണ്ടു്ഈ

വിഷയത്തിൽ മലയാളം പൂർവ്വരൂപങ്ങൾ നിലനിറുത്തി

�പ്പാരുന്നുഎന്നുതീർച്ച�പ്പടുത്തുന്നതിൽ പക്ഷാന്തര

ത്തിനു് അവകാശമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. �തലുങ്കിൽ

മലയാള�ത്ത�പ്പാ�ലഅകാര�മയുള്ളു. കർണ്ണാടക

ത്തിൽഅതു് എകാരമായി മാറുന്നു. രണ്ടാമതു് ആ,ഈ,

ഈചു�ട്ടഴുത്തുകൾ തമിഴിൽ (�ചയ്യുളിൽ) കവിതയിൽ

മാത്ര�മ വരൂഎന്നാണു് �താല്കാപ്പിയരു�ട മതം; മല

യാളത്തിൽഅവയ്ക്കു വ്യവഹാരഭാഷയിലും പ്ര�വശമു

ണ്ട�ല്ലാ. ഇതും മലയാളത്തി�ന്റ പ്രാക്തനതയ്ക്കു് ഒരു

�തളിവാണു്. മൂന്നാമതു് പൂർവ്വകാലത്തുതമിഴിൽ ക്രി

യാപദങ്ങ�ളാടു ലിങ്ഗവചനപ്രത്യയങ്ങൾ �ചർക്കുക

പതിവില്ലായിരുന്നുഎന്നും �ചന്തമിഴിൽഅങ്ങ�ന�യാ

രു പരിഷ്കാരം ഇദംപ്രഥമമായി ഏർ�പ്പടുത്തുകയാണു

ണ്ടായ�തന്നുംഅ�ത്ര ചില പണ്ഡിതന്മരു�ട മതം. മല

യാളത്തിൽ ‘അവൻ വന്നു’ ‘അവർ �പായി’ എന്നും മറ്റു

മല്ലാ�ത ‘അവൻ വന്നാൻ’ ‘അവർ �പായാർ’ എന്നും

മറ്റും വ്യവഹാര ഭാഷയിൽ പ്ര�യാഗിക്കാറില്ല�ല്ലാ. ലീ

ലാതിലകത്തിൽ ‘ക്രിയായാം കാലത്ര�യ പ്രാ�യാ

ഗദിതം’ എന്നസൂത്രത്തിൽഈപ്ര�യാഗം �വക

ല്പികമായി വിധിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലുംആഗ്രന്ഥകാര�ന്റ

വ്യവസായം മണിപ്രവാളകൃതികൾക്കു ലക്ഷണശാസ്ത്രം

നിർമ്മിക്കുകഎന്നുള്ളതായിരുന്നുഎന്നുംആകൃതികൾ

�ചന്തമിഴ് വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കു് ഏ�റക്കു�റ വി

�ധയങ്ങളായിരുന്നുഎന്നും നാം വിസ്മരിക്കരുതു്. ഇതു

�നാക്കു�മ്പാൾ പുരുഷ�ഭദനിരാസം എ�ന്നാരു വിപ

രിണാമം മലയാളത്തിൽസംഭവിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നു്ഊഹി

�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാലാമതു് സംഘകാലത്തു് ‘ഉന്തു’

എ�ന്നാരു വർത്താമാനകാല പ്രത്യയം ഉണ്ടായിരുന്നു

എന്നും, ആപ്രത്യയം പരണർ, �കാവൂർകിഴാർ, നക്കീ

രർ മുതലായ പഴയ കവികൾ പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും

അതു മലയാളത്തിൽ ‘ഉന്നു’ എന്നരൂപത്തിൽ ഇന്നും

നിലനിന്നു�പാരുന്നു�ണ്ടന്നും ‘പുറനാനൂറ്റിൻ പഴ�മ’

എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരുഅഭ്യൂഹം ഉന്നയിച്ചു കാണുന്നു.

അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു ചില വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ പറയു

ന്നതു �പാ�ലആപ്രത്യയം �പ�രച്ചത്തി�ന്റത�ല്ലന്നും

പൂർണ്ണക്രിയയു�ടതാ�ണന്നുംസ്ഥാപിക്കുവാൻശ്രമിക്കു

ന്നു. അതുസഫലമായിട്ടു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. ‘ഉന്തു’

കന്നടത്തിൽ ‘ഉത്തു’ വായും �തലുങ്കിൽ ‘ഉതു’ ‘ഉത്ചു’

എന്നീ രൂപങ്ങൾസ്വീകരിച്ചും മാറുന്നു. ‘ഇൻറു’ എന്നും

ഒരു രൂപമുണ്ടായിരുന്നു; ‘ഇറു’ അതിൽനിന്നു പിന്നീടു

വന്നതാണു്. ഈ ‘ഇൻറു’ മലയാളത്തിൽ ‘ഇന്നു’ എന്ന

രൂപത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നുഎന്നുംഅതാണു് പിന്നീടു്

‘ഉന്നു’ആയിത്തീർന്നതു് എന്നുമാണു് ഞാൻ പൂർവ്വകാ

ല�ത്തതാളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട നിഷ്കൃഷ്ടമായ പരി

�ശാധനത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതു്. ഈ വിഷയം ഉപ

രിഗ�വഷണ�ത്തഅർഹിക്കുന്നു. അഞ്ചാമതു് ആയ്ത

എഴുത്തു �ചന്തമിഴിൽ പ്ര�ത്യകമായി സംസ്കൃതത്തി�ല

വിസർഗ്ഗ�ത്തഅനുകരിച്ചു കൂട്ടി�ച്ചർത്തതും പഴന്തമ

ഴിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതുംആണു്. മലയാളത്തിൽആയ്ത

എഴുത്തു് പദ്യത്തിൽ�പാലും പണ്ടും ഇന്നും ഇല്ല. ആറാമ

തു് മറ്റു ചില പ്ര�യാഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി പറയാം. ‘ഇ’ എന്ന ഭൂ

തകാലപ്രത്യയത്തിനു യകാരാഗമം വന്നു് ‘ഇയ’ എന്ന

ഒരു �പ�രച്ചമല്ലാ�ത നകാരാഗമം വന്നു് ‘ഇന’ എന്നു്

മ�റ്റാരു രൂപം പണ്ടുതമിഴിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. പഴകിയ,

അടക്കിയ, എന്നല്ലാ�ത മലയാളത്തിൽ പറയാറി�ല്ല

ങ്കിലും പഴകിന, അടക്കിനഎന്നിങ്ങ�നയാണു് ഇന്ന

�ത്തതമിഴിൽ പ്രാ�യണപ്ര�യാഗിച്ചു കാണുന്നതു്.

വരുവാൻ, �പാകുവാൻ മുതലായ പദങ്ങളിലുള്ളആൻ

എന്നപഴന്തമിഴി�ല പിൻവിന�യച്ചപ്രത്യയം ഇന്ന

�ത്തത്തമിഴിൽ ഗ്രന്ഥഭാഷയിൽമാത്രം അപൂർവ്വമായും

മലയാളത്തിൽസർവ്വസാധാരണമായും പ്ര�യാഗിക്കു

ന്നു. ‘�പാരും’എന്നഅർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ

പ്ര�യാഗിക്കുന്ന മതി എന്നപദം പരണരു�ടയും മറ്റും

സംഘകൃതികളിൽ കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും പിൽക്കാല

ത്തു്ആ ഭാഷയിൽ ലുപ്തമായി�പ്പായി. എന്നാൽഅതു

മലയാളത്തിൽ ഇന്നും നിലവിലിരിക്കുന്നു. �തല്ലു് (തമി

ഴിൽ ‘തില് ’) മുതലായ പദങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പ

ട്ടതാണു്. ‘മതി, ‘�തല്ലു് ’ ഇവയു�ട അർത്ഥംത�ന്ന തമി

ഴർക്കു് ഇക്കാലത്തു് അറിവില്ല. അങ്ങ�നഎന്നപദം

തമിഴിൽ കവികളും പണ്ഡിതന്മാരും മാത്രം ഉപ�യാ

ഗിക്കുന്നു; പ്രത്യുത മലയാളത്തിൽഅതു് ഇന്നും എല്ലാ

വരു�ടയും �കകാര്യത്തിലിരിക്കുന്നു. ‘നി�ന്റ’ എന്ന

അർത്ഥത്തിൽ ‘നിൻ’ എന്നുമാത്ര�മ മുൻകാലത്തുതമി

ഴിൽ പ്ര�യാഗമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു; ‘ഉൻ’ എന്നരൂപം പി

ന്നീടു് വന്നതാണു്. മലയാളത്തിൽ ‘നിൻ’ എന്നപദം

മാത്രമാണ�ല്ലാ ഇന്നും പ്ര�യാഗിക്കുന്നതു്. അതു�പാ

�ല മലയാളത്തി�ല ‘ആയി’ ‘ആവും’ ഇവയാണു് തമിഴി

�ല ‘ആകി’ ‘ആകും’ ഇവയു�ട പ്രാഗ്രൂപങ്ങൾ. ഏഴാമതു്

�കരളപാണിനീയത്തിൽ മലയാള�ത്തതമിഴിൽനിന്നു

�വർതിരിക്കുന്ന രണ്ടുപാധികളായി നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള

അനുനാസികാതിപ്രസരവും തവർ�ഗ്ഗാപമർദ്ദവുംആ

നിലയിൽഅങ്ഗീകരിക്കാവുന്നതാ�ണാ എന്നുള്ളതി

�നപ്പറ്റി പ്രബലമായഅഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടു്. �ചന്ത

മിഴി�ന്റആവിർഭാവത്തിനു മുൻപുത�ന്നഔദാസീന്യ

ന്യായമനുസരിച്ചു്ഈ �ഭദങ്ങൾ ദക്ഷിണദ്രാവിഡഭാഷ

യിൽ വന്നു �ചർന്നിരുന്നുഎന്നുംഅനുനാസികപ്രധാ

നമായിരുന്നആ ഭാഷയി�ല പൂർവ്വരൂപങ്ങ�ളയാണു്

മലയാളം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന�തന്നുമാകുന്നു മി. കനകസ

�ഭപ്പിള്ളയു�ട അഭിപ്രായം. ഞണ്ടു,ഞാൺ,ഞായിറു

മുതലായ പദങ്ങൾ ഇന്നും തമിഴിൽ നടപ്പുണ്ടു്. അതു

�കാണ്ടു്ഐന്തു,അഞ്ചു; കുൻറു, കുന്നു; നരമ്പു, ഞരമ്പു;

ഈപദദ്വയങ്ങളിൽഐന്തു, കുൻറു, നരമ്പു ഇവയാണു്

പ്രാചീനങ്ങ�ളന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയാവുന്നതല്ല. എട്ടാമ

തു് ‘റ്റ’ എന്ന വർണ്ണത്തി�ന്റ പഴയ ഉച്ചാരണം ഇന്നും

ശരിയായി നിലനിറുത്തി�പ്പാരുന്നതു മലയാളമാകുന്നു.

തമിഴിൽഅതു ‘റ്റ്റ’ എന്നു മാറി�പ്പായിരിക്കുന്നു. നിലാ,

മ�ഴ, �വയിൽ, ഇരുൾ, എന്നീ പദങ്ങ�ളാടു് ‘അത്തു’

എന്ന ‘ചാരി�യ’ (ഇടനില) �ചരു�മന്നു �താല്കാപ്പി

യത്തിൽ വിധിയു�ണ്ടങ്കിലുംആ വിധി അനുസരിച്ചുള്ള

പ്ര�യാഗങ്ങൾ ഇന്നും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതു മലയാ

ളത്തിൽമാത്രമാണു്. ‘നിലാവത്തു്’ ‘മഴയത്തു്’ എന്നും

മറ്റും തമിഴർ പറയാറില്ല�ല്ലാ. പരപ്പുള്ളഈപ്ര�മയ

�ത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ�ന ഇനിയും പലതും പറയാനു�ണ്ടങ്കി

ലും വിസ്തരഭയത്താൽ വിരമിക്കുന്നു.

5. “അവയിൽ ഇയൽ �ചാലു് എന്നതു �ചന്തമിഴ് നാട്ടി�ല വ്യ

വഹാരഭാഷ�യാടു�ചർന്നു് �കാടുന്തമിഴ് നാട്ടിലും പ്രചരിച്ചു്

വ്യത്യാസം കൂടാ�ത ഒ�ര അർത്ഥ�ത്തത്ത�ന്നകുറിക്കുന്ന

പദസമൂഹമാണു്.”
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6 ചില പ്രാചീനപദങ്ങൾ

തമിഴർക്കു് ഇന്നും �കട്ടാൽ പല�പ്പാഴും നിഘണ്ടുവി�ന്റ

സഹായം കൂടാ�ത മനസ്സിലാകാത്തവയും എന്നാൽ

�കരളീയർക്കു നി�ത്യാപ�യാഗത്തിലിരിക്കുന്നവയും

തന്നിമിത്തംഅനായാ�സന ഗ്രഹിക്കാവുന്നവയുമായ

അ�നകം പ്രാചീനപദങ്ങൾ പഴയ �ചന്തമിഴ് ക്കൃതികളിൽ

കാണ്മാനുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തിനു് പടുകാ�ല (പടുകാ

ലം), തുന്നക്കാരൻ (തുന്നൽക്കാരൻ), പീടി�ക (പീ

ടിക), അങ്കാടി (അങ്ങാടി), പി�ഴ (�തറ്റു് ), മാണി (ബ്ര

ഹ്മചാരി), �പാതി (ഭാണ്ഡം), എക്കൽ, കൂവനീറു, അട

യ്ക്ക, വാല�മ (വാലായ്മ), പട്ടാങ്കു (പട്ടാങ്ങ്), അളിയൻ,

ആചാ(ശാ)ൻ, ചാ(ശാ)ന്തി (അമ്പലങ്ങളി�ല പൂജ),

പറ്റായം (പത്തായം),ഈടു (പണയം), പിണക്കം, കര

യാമൽ (കരയാ�ത), പടുഞായിറു (പടിഞ്ഞാറു് ), ഇവ

ചിലപ്പതികാരത്തിൽനിന്നും, ആൾ (ശക്തൻ), ഊഴം,

കണി (�ജ്യാത്സ്യൻ), കളരി, കൂറു (പങ്കു് ), �താണി, പാ

ണി (ഒരുവക താളം), കളരി, ഇവ പുറ�പ്പാരുൾ�വൺ

പാമാലയിൽനിന്നും, കാ (കാവു), �താഴുതു,ഊൺ,

ഇവ മണി�മഖലയിൽ നിന്നും, കടവു, കുപ്പായം, ചി

തൽ, �ചാ�ര, തീറ്റി, പണിക്കൻ, പായൽ, പൂ�ച

(പൂച്ച), മിടുക്കു്, വഴിപാടു്, ഇവ �വ�റ ചില സംഘകൃതി

കളിൽനിന്നും, അത്താണി, അറ്റകുറ്റം, ആലി (മഴത്തുള്ളി

— ‘ആലിപ്പഴം’ �നാക്കുക), ഒരുപാടു് (വള�ര അധി

കം), കിളി�പ്പതൽ, ഉഴല് വാൻ, കുട്ടൻ, അടിയു�റ

(അടിയറ), മൂരി, മടി (ആലസ്യം), പാവ, കവളം, കുര

�വ, ചി�ക്കന (ചി�ക്കന്നു്), ചിറുക്കൻ (�ചറുക്കൻ),

നിച്ചലും (നിത്യം), പണ്ടി (വയറു), പയലുതൽ (പയറ്റു് ),

പള്ളി (നിദ്ര — ‘പള്ളി�ക്കാള്ളുക’ �നാക്കുക), പ�റ

തൽ (പറയുക), പുലരി, �പയ (പ�യ്യ), വാരം ഓതു

തൽ (വാരം ഇരിക്ക), ഇവ നാലായിരപ്രബന്ധത്തിൽ

നിന്നും ഉദ്ധരിക്കാം. ‘�കാള്ളാ�മാ എനിൽ (എന്നാൽ)

�കാള്ളാം’ എന്നു് ഇ�റയ നാരക�പ്പാരുൾഎന്നവ്യാ

ഖ്യാനഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. ഇവയിൽ പലതും �ചന്ത

മിഴിൽ തിരി�ചാല്ലുകളായിരു�ന്നക്കാനിടയു�ണ്ടങ്കിലും

മലയാള�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇയൽ�ച്ചാല്ലു

കളാണു്. ത�ലനാൾഎന്നർത്ഥത്തിൽ �ചന്തമിഴിൽ

‘�നരുത�ല’ എ�ന്നാരു പദം പണ്ടുപ്ര�യാഗത്തിലി

രുന്നിരുന്നു; മലയാളത്തി�ല ‘ഇന്ന�ല’ അതി�ന്റ ഒരു

സങ്കുചിതരൂപമാണു്. തമിഴിൽ ഇന്നു് ‘�നരുത�ല’

സംഭാഷണപദ�കാടിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നില്ല. �ചന്തമി

ഴിൽ �കരളീയർ സാഹിത്യം നിർമ്മിച്ച�പ്പാൾഅവരു

�ട കൃ തികളിൽ ഒരു മലയാളച്ചുവ പദങ്ങളു�ടയും �ശ

ലികളു�ടയും വിഷയത്തിൽസ്വാഭാവികമായി സംക്ര

മിക്കുകയുണ്ടായി. [6] അത്തരത്തിലുള്ളപദങ്ങ�ളയും

�ശലിക�ളയുംആഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച �ചന്തമി

ഴ്  പ്പണ്ഡിതന്മാർ ‘മ�ലനാട്ടു വഴക്കു’ (മലനാട്ടു �ശലി),

എന്നു വ്യവഹരിച്ചു വന്നു. �കരളീയനായ ഇള�ങ്കാവടി

കൾ രചിച്ച ചിലപ്പതികാരത്തിനു് അടിയാർക്കുനല്ലാർ

വ്യാഖ്യാനം രചിക്കു�മ്പാൾ പു�തത്തൽ (പുതുയ്ക്കൽ)

എന്നതിനു �പാർത്തൽഎന്നർത്ഥ�മഴുതി അതു മല

നാട്ടു വഴക്കാ�ണന്നുപറയുന്നു. ‘പനി’ എന്ന പദത്തിനു

തമിഴിൽ മ�ഞ്ഞ�ന്നഅർത്ഥമുള്ളു. അതു് ഇള�ങ്കാവ

ടികൾ ജ്വരം എന്നഅർത്ഥത്തിൽപ്ര�യാഗിച്ച�പ്പാൾ

വ്യാഖ്യാതാവു് “പനി�യൻപ�താർ �നായുമുണ്ടു. അതു

മ�ലനാട്ടു വഴക്കു” എന്നുപ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതു�പാ

�ല ചിറുമിയർകൾ (�പൺകുട്ടികൾ) എന്നപദത്തിനും

ഒരു കുറിപ്പു കാണുന്നുണ്ടു്.

6. “�ചങ്കുട്ടുവ�ഞ്ചരൻറമ്പിയാകിയ ഇള�ങ്കാവടികൾ കണ്ണക

യിൻ ചരിതമടങ്കിയ ചിലപ്പതികാര�മന്നുഞ്ചിറന്ത ഇലക്കിയ

നൂ�ലത്തമിഴി�ല പാടി �വത്ത�മ കാൺക. ഇന്നൂലി

�ലഅന്നാട്ടിൽ വഴങ്കിയ നൂതനതി�ച�ച്ചാർക്കൾ ചില

പല �ചറിന്തിരുക്കിൻറന” എന്നു മി. ഭൂപാലപിള്ള തമിഴ്

വരലാറു് എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു.
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7 ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ

ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം നാം ഗ്രഹി�ക്കണ്ടതു് (1) പഴന്തമിഴു്

ആദ്യം ഉത്തരദ്രാവിഡ�മന്നും ദക്ഷിണദ്രാവിഡ�മന്നും

രണ്ടു ശാഖകളായി വള�രമുമ്പു—പ�ക്ഷ ദ്രാവിഡന്മാ

രുംആര്യന്മാരുമായുള്ളസമ്പർക്കത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന

— �വർപിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നും (2) ദക്ഷിണ

ദ്രാവിഡശാഖ വ്യവഹാരഭാഷയായി ഏതാനും ചില

പ്ര�ത്യകതക�ളാടുകൂടി ക്ര�മണ വികസിച്ചുവന്നു�വ

ന്നും (3) ക്രി. മു. മൂന്നാംശതക�ത്താടടുപ്പിച്ചു് ആ ശാഖ

യിൽസാഹിത്യം ആവിർഭവിച്ചു എന്നും (4) അ�പ്പാൾ

അതിനു�വണ്ടി വ്യാകരണശാസ്ത്രനിബദ്ധമായ �ചന്ത

മിഴ് എന്ന ഒരു കൃതിമഗ്രന്ഥഭാഷ പണ്ഡിതന്മാർക്കു

വ്യവസ്ഥാപനം �ച�യ്യണ്ടിവന്നുഎന്നും (5) അതിനു

മുൻപു പശ്ചിമപർവ്വതപങ് ക്തിക്കു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറു

മുള്ളപ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഒ�ര ഭാഷ— ദക്ഷിണദ്രാവിഡം

— ത�ന്നയായിരുന്നുസംഭാഷണത്തിനു് ഉപ�യാഗി

ച്ചു വന്ന�തങ്കിലും അതിനു് രണ്ടുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്വല്പ

വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നും (6) �കരളത്തി�ല

�കാടുന്തമിഴ് �ചാളാദി �ദശങ്ങളി�ല �കാടുന്തമിഴിൽ

നിന്നു ഭിന്നമായിരുന്നുഎന്നും (7) ആ �ദശങ്ങളി�ല

�കാടുന്തമിഴ് ക്ര�മണ �ചന്തമിഴ് നാട്ടിൽ �ചന്തമിഴി

�ന്റഅതിപ്രസരം ബാധിച്ച വ്യവഹാരഭാഷയിൽ ലയി

ച്ചു�പായി എന്നും (8) എന്നാൽ �കരളം വള�രക്കാല

�ത്തയ്ക്കുപഴയ ദക്ഷിണദ്രാവിഡ�ത്തചില വ്യക്തിത്വ

ങ്ങ�ളാടു കൂടി പുലർത്തി�ക്കാണ്ടു�പാന്നുഎന്നും (9)

ആ ഭാഷഅനന്തരകാലങ്ങളിൽ �ചന്തമിഴ് നാട്ടി�ല വ്യ

വഹാരഭാഷയിൽനിന്നു് അധികമധികം അകന്നു് ഒരു

സ്വതന്ത്രഭാഷയായി പരിണമിച്ചു എന്നുമാണു്. ദക്ഷിണ

ദ്രാവിഡത്തി�ന്റ പൂർവ്വരൂപ�ത്തയാണു് നാമിന്നു മല

യാള�മന്നു പറയുന്ന�തന്നും �ചന്തമിഴി�ന്റയും അതി

നു വി�ധയമായ �ചാള പാണ്ഡ്യ�ദശങ്ങളി�ല ഇന്ന

�ത്തവ്യവഹാരഭാഷയു�ടയുംആവിർഭാവം അതിനു

പിന്നീടാ�ണന്നും ഉള്ള വസ്തുത പണ്ഡിതന്മാർ പര�ക്ക

സമ്മതിക്കുന്നു. �ചന്തമിഴി�ന്റ ഉദയത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന

തമിഴും മലയാളവും തമ്മിൽ �വർപിരിഞ്ഞുഎന്നാണു്

ഡാക്ടർ കാൾ�ഡ്വല്ലി�ന്റ മത�മന്നു് ഏക�ദശംഊഹി

ക്കാം. പ�രതനായശ്രീമാൻ റ്റി.ഏ. �ഗാപിനാഥരായർ

“മ�ലയാള�മൻ�റാരു തനിപ്പാ�ഷയി�ല്ല�യൻ

റും അതു പഴന്തമി�ഴൻറും മുന്ന�ര വിളക്കിയു�ള്ളൻ”

എന്നുപറയുന്നു. “ഇ�പ്പാതു �വറു പാ�ഷ വഴങ്കു�ന്ത

യമാകിയ മ�ലനാടു തമിഴ് �ത്തയമാക�വ ഇരുന്ത

തു” എന്നു മഹാമ�ഹാപാധ്യായൻ വി. സ്വാമിനാഥയ്യ

രും “മ�ലനാട്ടു വഴ�ക്കൻറുഅവർ കാട്ടുവന�വല്ലാം

�പാതുവാക പഴയ തമിഴ് വാക്കുക�ളയൻറി �വറി�ല്ല”

എന്നു റാവുസാഹിബ് എം. രാഘവയ്യങ്കാരും “�ചന്തമി

ഴ് ക്കാലത്തിർക്കും മു�ന്ന ന�ട�പറ്റിരുന്ത ഇയർ�ക്ക

ത്തമിഴിൽ ചിർച്ചില ഉരുവങ്ക�ള മ�ലയാള�മാഴിയിൽ

ഇൻറും നി�ലന്തു നിർക്കിൻറ�വൻറുകൂറ�ല �പാരു

ത്തമാവതു” എന്നുശ്രീമാൻ �ക.എൻ. ശിവരാജപി

ള്ളയുംഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. കഠിനമായ �ചന്തമിഴിൽ

വിരചിതങ്ങളായസംഘകൃതികൾസാമാന്യജനങ്ങൾ

ക്കു ദുർഗ്രഹമായിരുന്നതിനാൽആ രീതി പരിത്യജിച്ചു്

എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്കതും വ്യവഹാരഭാഷ

�യാടു കഴിവുള്ളിട�ത്താളം അടുക്കുന്നതുമായ ഒരു ലളി

ത�ശലിയിൽ�വഷ്ണവരായആഴ്  വാരന്മാരും �ശ

വരായ നായനാരന്മാരും തങ്ങളു�ട ഭക്തിപ്രസ്ഥാന

ത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ ഇടവന്നു. അവരു�ട

കാലം ക്രി. പി. ആറും ഒൻപതും ശതവർഷങ്ങൾക്കിട

യിലാണു്. അവരു�ട കൃതികളി�ല ഭാഷ�യയും �ചന്ത

മി�ഴന്നാണു് പറയാറുള്ള�തങ്കിലുംആ �ചന്തമിഴിനും

പുറനാനൂറു മുതലായസംഘകൃതികളി�ല �ചന്തമിഴി

നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്പ�മാന്നുമല്ല. ആഴ്വാരന്മാ

രു�ടയും നായനാരന്മാരു�ടയും ഗാനങ്ങ�ളാടും ഒൻപ

താം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �പരു�ന്തവനാരു�ട

ഭാരതത്തി�ല ഗാനങ്ങ�ളാടുമാണു് പഴയ മലയാളത്തി

നു പ്രകടമായ സാദൃശ്യം കാണുന്നതു്. ഐ, ഒടു, ക്കു,

ഇൻ, അതു, കൺ, ഇവ �താല ്കാപ്പിയത്തിൽ ദ്വിതീയ

മുതൽസപ്തമി വ�രയുള്ള വിഭക്തികൾക്കുപ്രത്യയങ്ങ

ളായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ലീലാതിലകത്തിൽഎ, ഒടു,

ക്കു, നിൻറു, ഉ�ട, ഇല്, ഇവയാണു് അവയ്ക്കു പകരമുള്ള

പ്രത്യയങ്ങൾ. ഇവയിൽഎ, എന്ന ദ്വിതീയാപ്രത്യയം

മലയാളത്തിലല്ലാ�ത തമിഴിലില്ല. എന്നാൽ തൃതീയയ്ക്കു്

ആൻഎന്നുംആൽഎന്നും രണ്ടുപ്രത്യയങ്ങൾഅന

ന്തരകാലികന്മാരായ തമിഴ് �വയാകരണന്മാർ സ്വീ

കരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അവയിൽ ‘ആൽ’ മലയാളത്തിലുമുണ്ടു്.

ചതുർത്ഥീപ്രത്യയമായ ‘കു’ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഉച്ചാ

രണസൗകര്യാർത്ഥം മലയാളത്തിൽ ‘നു’ വായി മാറു

ന്നു. പഞ്ചമീപ്രത്യയമായ ‘ഇൻ’, ‘ഇല് ’ ആയി മാറാ�മ

ന്നു തമിഴിൽ പിൽകാലത്തു് ഒരു വിധിയുണ്ടായി. ‘ഇൽ

നിന്നു’ എന്നപഞ്ചമീപ്രത്യയം സ്ഫുടപ്രത്യായനന്യായമനു

സരിച്ചു മലയാളത്തിൽ വന്നു�ചർന്നു. വാസ്തവത്തിൽ

‘നിന്നു’ എന്നു മാത്രമല്ലആപ്രത്യയത്തി�ന്റ രൂപം.

‘ഉ�ട’ എ�ന്നാരു ഷഷ്ഠീപ്രത്യയം ‘അതു് ’ എന്നതിനു

പുറ�മ മുൻപു പറഞ്ഞ ഭക്തിമാർഗ്ഗപ്രതിപാദകങ്ങളായ

കൃതികളിൽ കാണുന്നു. ‘ഇല് ’ എന്നസപ്തമീപ്രത്യയം

വീര�ചാഴിയ�മന്ന വ്യാകരണത്തിൽ (പതി�നാന്നാംശ

തകം) സ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുമുണ്ടു്. ഇങ്ങ�ന പ്രത്യയസംബ

ന്ധമായി പല രൂപാന്തരങ്ങളും വീര�ചാഴിയത്തി�ന്റയും

നന്നൂലി�ന്റയും പ്ര�ണതാക്കൾസ്വീകരിച്ചതു് അന്നു �ച

ന്തമിഴ് സാഹിത്യത്തില�ല്ലങ്കിലും വ്യവഹാരഭാഷയിലും

അങ്ങിങ്ങു ഭക്തിമാർഗ്ഗഗാനങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നപ്ര

ത്യയങ്ങ�ളക്കൂടി തങ്ങളു�ട ലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾ

�പ്പടുത്തുന്നതിനാ�ണന്നു്ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പഴന്തമിഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പദസമൂഹം എല്ലാ ശാഖ

കൾക്കും �പാതുവായിരുന്നുഎങ്കിലും അവയിൽ ചിലതു

കാലാന്തരത്തിൽഓ�രാ ശാഖയിൽ പല കാരണങ്ങ

ളാൽ നശിച്ചു�പായി. അതു�കാണ്ടു ദക്ഷിണദ്രാവിഡ

ത്തിൽപ്രചരിക്കുന്നപദങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉത്തരദ്രാവിഡ

ത്തിൽ ഇ�പ്പാൾ ഇ�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല കർണ്ണാടകത്തിനും

�തലുങ്കിനും ത�ന്നഈവിഷയത്തിൽ ഗണനീയമായ

�വജാത്യവുമുണ്ടു്. എന്നാൽ മലയാളത്തിനും തമിഴി

നും തമ്മിൽ കാണുന്നബന്ധം ഇത്തരത്തിലുള്ളതല്ല.

മലയാളത്തി�ല ദ്രാവിഡപദങ്ങൾആസകലം തമിഴി

ലുമുണ്ടു്. ചില പദങ്ങൾക്കുരൂപ�ഭദവും മറ്റു ചിലവയ്ക്കു്

അർത്ഥവ്യത്യാസവും ഇ�ല്ലന്നില്ല. എന്നാൽ മലയാ

ളത്തിനു പ്ര�ത്യക�മന്നു പറയാവുന്ന പദങ്ങൾഅധി

ക�മാന്നുമി�ല്ലന്നാണു് തമിഴി�ല ദിവാകരം, പിങ്ഗള

�ന്ത, ചൂഡാമണിഈപ്രാചീന നിഘണ്ടുക്കളിൽനിന്നു്

അനുമാനി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ലീലാതിലകകാരൻ

ഭാഷാപദങ്ങളിൽ �ദശിക്കുശുദ്ധ�മ�ന്നാരു വിഭാഗമു

ള്ളതായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു് �കാച്ചു്, മുഴം, �ഞാടി, എന്നീ

പദങ്ങൾശൂദ്ധഭാഷയ്ക്കു് ഉദാഹരണങ്ങളാ�ണന്നുപറ

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈപ്രസ്താവന ശരിയാ�ണന്നു �താന്നു

ന്നില്ല. �കാച്ചു് എന്ന പദം തമിഴിൽ �കാ�ച്ചഎന്ന

രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. �കാ�ച്ചയർ (യുവാക്കൾ)

എന്നുതിരുമൂലർ തിരുമന്തിരത്തിൽ പ്ര�യാഗിക്കുന്നു.

‘മുഴം’ തമിഴിൽ മലയാളത്തി�ല�പ്പാ�ലത�ന്നപ്രചു

രപ്രചാരമാണു്. ‘ഒരു മുഴമുയർന്ത’ എന്നുകമ്പരാമായ

ണത്തിൽ കാണാം. മലയാളത്തി�ല ‘�ഞാടി’ തമി

ഴി�ല �നാടി ത�ന്ന. ‘കണ്ണി�മ �നാടി�യന’ എന്നു

�താല് കാപ്പിയത്തിൽത്ത�ന്നപ്ര�യാഗമുണ്ടു്. ഈഗ്ര

ന്ഥങ്ങ�ളല്ലാം ലീലാതിലകത്തിനു മുമ്പുള്ളവയാണുതാ

നും. ഇനി �കരളപാണിനീയത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്ന

ഒല്ലാർ, �പാത്തു്, പട്ടി, �കനില,ഈപദങ്ങ�ളപറ്റി

ചിന്തിക്കാം. തമിഴിൽ ഒല്ലാർ എന്നാൽ നിരക്കാത്തവർ,

ശത്രുക്കൾഎന്നർത്ഥം. ‘ഒല്ലാർ നാണ’ എന്നു �താ

ല് കാപ്പിയം. ‘�പാ�കാല്ലാ’ എന്നപദത്തിനു മലയാള

ത്തിൽ (�പാകുകഒല്ലാ — നിരക്കുന്നതല്ല) �പാകരുതു്

എന്നാണ�ല്ലാ അർത്ഥം. �പാത്തു് എന്നപദം മലയാള

ത്തിൽ പുല്ലിങ്ഗവാചിയാണു്. തമിഴിൽഅതു് ആ�ണ

രുമ�യ മാത്രമല്ല, ആൺപുലി, ആൺമാൻ മുതലായി

പലതി�നയും സൂചിപ്പിക്കും. നാ�യന്നഅർത്ഥത്തിൽ

പട്ടി എന്നപദം തമിഴിൽ പ്ര�യാഗിച്ചുകണ്ടിട്ടി�ല്ലങ്കിലും

‘ഇടമുനായു�ന്താഴുവും പട്ടി’ എന്നുപിങ്ഗളനിഘണ്ടു

വിൽ പ്രസ്തുത പദത്തിനു് ആഅർത്ഥംകൂടി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

�കനില എന്നപദം പടകുടീരം എന്നഅർത്ഥത്തിൽ

തമിഴിലും പുറ�പ്പാരുൾ�വൺപാമാലയിൽ പ്ര�യാഗി

ച്ചു കാണുന്നു. ‘ഊവ് ’ എന്ന മലയാളപദം തമിഴി�ല

ഒവ്വു (ശരി എന്നർത്ഥം) ത�ന്നയാണു്. മലയാളത്തിൽ

പ്രചരിച്ചിരുന്ന പല �ദശ്യപദങ്ങളും തമിഴ് നിഘണ്ടുകാ

രന്മാർ അവരു�ട കൃതികളിൽ �ചർത്തിരിക്കാം എന്നു

ഞാൻസമ്മതിക്കുന്നു. ഏതായാലും മലയാളത്തിനു

തമിഴിൽനിന്നു വിഭിന്നമായ ഒരു ദ്രാവിഡപദസമൂഹമി

�ല്ലന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമുണ്ടാകുവാൻ മാർഗ്ഗമി

ല്ല. തമിഴിൽ കാണാത്തഅയയ്ക്കു (ദൂത�നഅയയ്ക്കുക),

കു�ട (�ക കുടയുക), തികക്കു (പാൽ തികക്കുന്നു),

തി�ക (എണ്ണം തികയുന്നു), തി�ര (കളഞ്ഞതുതിര

യുക), �തകു (�വള്ളം �തകുക), �തളിക്കു (കാലി�യ

�തളിക്കുക), �പാലിക്കു (പന്തം �പാലിക്കുക) തുട

ങ്ങിയ ചില ധാതുക്കൾ മലയാളത്തിലുണ്ടു്; എന്നാൽ

അവ വള�ര വള�ര ചുരുക്കമാ�യ കാണ്മാനുള്ളു. ഇങ്ങ

�നയുള്ള ഒരു ഭാഷ�യ വള�രക്കാലം വി�ദശീയരായ

ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഒരു പ്രത്യക ഭാഷയായി പരിഗണി

ക്കാത്തതു് അത്ഭുതമല്ല�ല്ലാ. കർണ്ണാടകനായ നാഗ

വർമ്മൻ കർണ്ണാടകം, ദ്രാവിഡം, ആന്ധ്രംഈ മൂന്നു

ഭാഷക�ളപ്പറ്റി�യ പറയുന്നുള്ളു. ശാരദാതനയനും മല

യാള�ത്ത ദ്രാവിഡത്തിൽത്ത�ന്ന ഉൾ�പ്പടുത്തുന്നു. ഒരു

ഭാഷഎത്ര�മൽസ്വതന്ത്രമായാലും അതിനു പി�ന്നയും

വള�രക്കാല�ത്തക്കുപഴയ �പരുത�ന്ന നിലനില്ക്കു�മ

ന്നുള്ളതിനു മലയാളത്തി�ന്റ ചരിത്രം മകു�ടാദാഹരണ

മാകുന്നു. ലീലാതിലകം നിർമ്മിച്ച ക്രി. പി. പതിനാലാം

ശതകത്തി�ന്റഅവസാനത്തിലും മലനാട്ടി�ല �മാഴി

ക്കു തമി�ഴന്നു ത�ന്നയായിരുന്നു നാമ�ധയം. ഭാഷ�യ

ന്ന നാമാന്തരം അതിനു സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നുസിദ്ധി

ച്ചതും സന്ദർഭം �കാണ്ടു് അതിനു �കരളഭാഷ�യന്നു്

അർത്ഥഗ്രഹണം �ച�യ്യണ്ടതുമായിരുന്നു.
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8 ലീലാതിലകവും �കരളഭാഷയും

ലീലാതിലകംആവിർഭവിച്ചകാലത്തും �കരളഭാഷ �ചാ

ളഭാഷയിൽഅതായതു തമിഴിൽ നിന്നു ജനിച്ച�താ

അല്ല�യാ എ�ന്നാരു വാദം നടന്നു�കാണ്ടിരുന്നതാ

യി �വളിവാകുന്നുണ്ടു്. അ�ല്ലന്നുള്ളഅഭിപ്രായമാണു്

ആചാര്യനു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. അതു് അ�ദ്ദഹം പ്രതി

വാദിക�ള പല യുക്തികൾമൂലം ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ പ്ര

ഥമശില്പത്തിൽ ഉദ്യമിക്കുന്നു. സംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങ

ളായ പദങ്ങൾ �ചരാത്തകൃതികൾക്കുതമി�ഴന്നാണു്

�പർ പറഞ്ഞുവന്ന�തന്നും, “തമിഴു് സംസ്കൃത�മൻറുള്ള

സുമനസ്സുകൾ �കാ�ണ്ടാരു” “തമിഴ് മണി സംസ്കൃതം

പവിഴം…” “സംസ്കൃതമായിന �ചങ്ങഴിനീരും നറ്റമിഴാ
യിന പിച്ചകമലരും. . .” ഇത്യാദി �ശ്ലാകങ്ങളിൽ കാ

ണുന്ന ‘തമിഴ് ’ എന്ന പദത്തിനു �കരളഭാഷഎന്നാണു്

അർത്ഥ�മന്നും, �ചാളന്മാർ, പാണ്ഡ്യന്മാർ, �കരളന്മാർ

ഇവ�രല്ലാം ദ്രമിഡരായതു �കാണ്ടു് അവരു�ട ഭാഷയ്ക്കു

തമി�ഴന്ന �പർ വന്നുഎന്നും, സാമാന്യവാചകമായ

‘തമിഴ് ’പ്പദത്തിനു പ്രകൃതത്തിൽ ലക്ഷണയാ �കരളഭാ

ഷ�യന്നു വി�ശഷാർത്ഥം സിദ്ധിച്ചു എന്നുംഅ�ദ്ദഹം

സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈഅനുമാനം സമീചീനം ത�ന്ന.

‘നമ്പ്യാരു�ട തമിഴ് ’ എന്നും മറ്റും പറയു�മ്പാൾ തമിഴി

നു �കരളഭാഷ�യന്നുത�ന്നയാണു് അർത്ഥം. കർണ്ണാ

ടകന്മാ�രയുംആന്ധ്രന്മാ�രയും കൂടി ചിലർ ദ്രമിഡരു

�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തുന്നതുസയുക്തികമ�ല്ലന്നും

അവരു�ട ഇടയിൽ ദ്രമിഡ�വദ�മന്നു പറയുന്ന നമ്മാ

ഴ് വാരു�ട തിരവാ�മാഴിയിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു ഭാ

ഷയാണു് പ്രചരിക്കുന്ന�തന്നും ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷ

രപാഠം അവരു�ട ഇടയിലി�ല്ലന്നുംഅ�ദ്ദഹം പിന്നീടു

പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാല

ത്തുകർണ്ണാടക�ത്തയും �തലുങ്കി�നയും തമിഴി�ന്റ പി

രിവുകളായി അഭിജ്ഞന്മാർ ഗണിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നു തീർച്ച

�പ്പടുത്താവുന്നതാണു്. �കരളഭാഷയിൽ ഉള്ളപദങ്ങൾ

ഇതര ഭാഷകളിൽ കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിൽഅവആ ഭാഷ

കളി�ല പദങ്ങളാ�ണന്നുവിചാരിക്കരു�തന്നും തത്തു

ല്യങ്ങ�ളന്നു മാത്ര�മ കരുതാവൂഎന്നുംആചാര്യൻ പറ

യുന്നതു �ക്ഷാദക്ഷമമല്ല. അങ്ങ�നഅനവധി പദങ്ങൾ

രണ്ടു ഭാഷകളിൽ ഒന്നു�പാ�ല കണ്ടാൽ ഒന്നു മ�റ്റാ

ന്നിൽനിന്നു കടം വാങ്ങിയിരിക്കു�മ�ന്നാഅ�ല്ലങ്കിൽ

രണ്ടി�ന്റയും ഉൽപത്തി ഒരിടത്തുനിന്നായിരിക്കു�മ�ന്നാ

അനുമാനിക്കുന്നതാണു് യുക്തിയുക്തമായിട്ടുള്ളതു്. പ്ര

കൃതത്തിൽ �കരളഭാഷ �ചന്തമിഴ് വ്യവസ്ഥാപനത്തി

നു മുമ്പുള്ള ദ്രമിഡഭാഷയാകയാലാണു് അതിൽഅത്ര

വള�ര ദ്രമിഡപദങ്ങൾ കാണുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനു് ഇട

വന്നതു്. തുടർന്നു് ആചാര്യൻ സാഹചര്യം�കാണ്ടു് ‘കൂ

ന്തൽ’ എന്നും ‘അങ്ങിനി�യങ്ങൾ �ചതഃ’ എന്നും ഒരു

�ശ്ലാകത്തിൽ കണ്ടാൽആകൂന്തൽ �കരളഭാഷാപദമാ

�ണന്നും, ‘അങ്കിനി�യങ്കൾ �ചതഃ’ എന്നാണു് കണ്ട�ത

ങ്കിൽഅവി�ട കൂന്തൽ ദ്രമിഡ ഭാഷാപദമാ�ണന്നും,

�കരളർ ‘വന്താൻ’ ‘ഇരുന്താൻ’ എന്നല്ല ‘വന്നാൻ’ ‘ഇരു

ന്നാൻ’ എന്നും, ‘�തങ്കാ’ ‘മാങ്കാ’ ‘കഞ്ചി’ ‘പഞ്ചി’ എന്ന

ല്ല ‘�തങ്ങാ’ ‘മാങ്ങാ’ ‘കഞ്ഞി’ ‘പഞ്ഞി’ എന്നും, ‘യാൻ’

‘യാ�ന’ എന്നല്ല ‘ഞാൻ’ ‘ആന’ എന്നും, ‘അത�ന’

‘ഇത�ന’ ‘അവ�റ്റ’ ‘ഇവ�റ്റ’ എന്നല്ല ‘അതി�ന’

‘ഇതി�ന’ ‘അവ�റ്റ’ ‘ഇവ�റ്റ’ എന്നും, ‘കഴു�ത’ ‘കുതി

�ര’ എന്നല്ല ‘കഴുത’ ‘കുതിര’ എന്നും, ‘ഉ�ടവാൾ’,

‘ഇ�ടയൻ’ എന്നല്ല ‘ഉടവാൾ’, ‘ഇടയൻ’ എന്നും, ‘നി

�ന്ന’ ‘എ�ന്ന’ എന്നല്ല ‘നി�ന്ന’, ‘എ�ന്ന’ എന്നും,

‘�പയർ, ഇതഴു് ’ എന്നല്ല ‘�പർ, ഇതൾ’ എന്നും, ‘ഉണ്ട

നർ, തിൻറനർ, ഉണ്ണാനിൻറനർ, ഉൺപർ’ എന്നല്ല,

‘ഉണ്ടാർ, തിന്നാർ, ഉണ്ണിന്നാർ, ഉൺമർ’ എന്നും, ‘വരു

വാർ, �കാൺമർ’ എന്നല്ല ‘വരുവർ, �കാൾവർ’ എന്നും

‘കൂവിറ്റു, താവിറ്റു’ എന്നല്ല ‘കൂവീ, താവീ’ എന്നും, ‘അ്

തു’ ‘ഇ് തു’ എന്നു്ആയ്താക്ഷരസഹിതമല്ല, അതു്, ഇതു്

എന്നും ‘കനം കുഴായു് ’ എന്നല്ല ‘കനം കുഴയ’ എന്നും

‘അനങ്കൻ കുതുമം, മുകം, ചന്തിരൻ’ എന്നിങ്ങ�നആര്യ

ച്ചുതവുതട്ടിച്ചല്ല, ‘അനങ്ഗൻ’ കുസുമം, മുഖം, ചന്ദ്രൻ’

എന്നം, ‘മാടത്തിൻ കൺ, കൂടത്തിൻ കൺ,ആലിന

തു, മാവിനതു’ എന്നല്ല, ‘മാടത്തി�ന്മൽ, കൂടത്തി�ന്മൽ,

ആലി�ന്റ, മാവി�ന്റ’ എന്നുമാണു് ഉച്ചരിക്കുന്ന�തന്നും

രണ്ടു ഭാഷകൾക്കും തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങ�ള

മുൻനിറുത്തി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രി. പി. പതി

�നാന്നാംശതകത്തിൽ �താലൻ രചിച്ചതായി വിശ്വാ

സിക്കാവുന്ന മന്ത്രാങ്കംആട്ടപ്രകാരത്തിൽഅക്കാല

�ത്ത മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമുള്ള പദ്യഗദ്യങ്ങൾ കാ

ണാവുന്നതാണു്. അതിനു മുൻപുത�ന്ന രണ്ടു ഭാഷകൾ

ക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞിരു

ന്നു.
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തമി�ഴന്ന�പരിൽ മലയാള�ത്ത വ്യപ�ദശിക്കുന്നതു്

അയുക്തമാ�ണന്നുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ�പ്പാൾ

മലയാണ്മ, അ�ല്ലങ്കിൽ മലയാഴ്മ (മലയായ്മഎന്നരൂപ

�ഭദം) എന്ന �പർഅതിനു നല്കി. ‘മ’ എന്നതു ഭാവനാ

മങ്ങ�ള നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപ്രത്യയമാണു്.

മലയാണ്മഎന്നാൽ മലയാളികളു�ട (മലനാട്ടി�ല ജന

ങ്ങളു�ട) രീതി�യന്നർത്ഥം. ആസംജ്ഞ�കാണ്ടു ഭാ

ഷ�യയും വ�ട്ടഴുത്തിൽനിന്നു വികസിച്ച �കരളത്തി�ല

ഒരുതരം ലിപി�യയും വിദ്വാന്മാരായ �കരളീയർ വ്യവ

ഹരിച്ചുതുടങ്ങി. �കരളത്തിനു മലഎന്ന �പർ ക്രി. പി

545 മുതൽ വി�ദശീയർ പ്ര�യാഗിച്ചുകാണുന്നു. ക്രി. പി.

1150-ൽ ഇഢ്റിസി മണിബാർ എന്നും 1270-ൽ കാസ്വി

നി മലബാർ എന്നുംഅതിനു �പർ നല്കുന്നു. �പാർട്ടുഗീ

സുകാർ മലബാർ എന്ന �പരിൽ ത�ന്ന നാട്ടി�നയും

ഭാഷ�യയും വ്യവഹരിച്ചു. മലയാളം എന്നപദംആദ്യം

�ദശവാചിയായിരുന്നു. �ചരലകം �ചരലമായതു�പാ

�ല മലയാളകം മലയാളമായി എന്നു വരാൻ പാടില്ലാ

യ്കയില്ല. �കരളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റ

പ്രചാര�ത്താടുകൂടിയാണു് അതു ഭാഷാവാചിയായും

പരിണമിച്ചതു്. �ബയിലിയും, ഗുണ്ഡർട്ടും അവരു�ട നി

ഘണ്ടുക്കൾക്കു മലയാളം — ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു�വന്നും

മലയാളനിഘണ്ടു�വന്നും �പർ �കാടുക്കുന്നു�ണ്ടങ്കി

ലും പദങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഭാഷ�യ കുറിക്കുന്നതിനു

മലയാണ്മഎന്നപദമാകുന്നു ഉപ�യാഗിക്കുന്നതു്. തിരു

വിതാംകൂറിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുസർക്കാർ

പള്ളിക്കുടങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുവാൻ �കാല്ലം 990 ഇടവം

19-ാം തിയ്യതി റാണി ഗൗരി പാർവതീബായി തുല്യംചാർ

ത്തിയ കല്പനയിൽ “മലയാണ്മയക്ഷരവും, കണക്കും

�ജ്യാതിഷവും” എന്നുപ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. 1027 തുലാം

13-ാം തിയ്യതിയി�ല ഒരു തിരുവിതാംകൂർ റിക്കാർഡിൽ

�ബയിലിയു�ട നിഘണ്ടുവി�നപ്പറ്റി “�കാട്ടയത്തുപാർ

ക്കുന്ന �പൽസായ്പി�ന്റ മുഖാന്തരത്തിൽ പണ്ടാരവകയ്ക്കു

അച്ചടിപ്പിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നഇംഗ്ലീഷും മലയാണ്മ

യും കൂടിയുള്ളഡിൿ�ഷ്ണറിയിൽ” എ�ന്നാരു കുറിപ്പും

1030 തുലാം 1-ാം൹യി�ല തിരുവിതാംകൂർ ഗസറ്റിൽ

“മലയാഴ്മയു�ട ഒരു വ്യവ��ദകവ്യാകരണം റവറന്തു

മാത്തൻ ഗീവറുഗീസു നാട്ടുപാദ്രിയാൽ ചമയ്ക്ക�പ്പട്ടതു്”

എ�ന്നാരു പരസ്യവുമുണ്ടു്.
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ഇത്രമാത്രമുള്ളപ്രപഞ്ചനം�കാണ്ടു മലയാളത്തിനു തമി

ഴി�നാടുള്ളബന്ധംഅത്യന്തം ഗാഢവും സന്നികൃഷ്ടവു

മാ�ണന്നുംഅതു് �തലുങ്കി�നാ�ടാ കർണ്ണാടകത്തി

�നാ�ടാ ഉള്ളതു�പാ�ല ശ്ലഥവും വിദൂരവുമ�ല്ലന്നും �ത

ളിയുന്നതാണു്. അതു�കാണ്ട�ത്ര മലയാളം �കട്ടാൽ

തമിഴർക്കും തമിഴു �കട്ടാൽ മലയാളികൾക്കും �തലുങ്കി

�നയും കർണ്ണാടകത്തി�നയുംകാൾഎത്ര�യാ അധിക

മായി മനസ്സിലാകുന്നതു്. �ചന്തമിഴി�ന്റആവിർഭാവകാ

ലത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന ഭൂസ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥയും നിമി

ത്തം ചില വ്യത്യാസങ്ങ�ളല്ലാം സ്വാഭാവികമായുണ്ടായി

രുന്നു. എങ്കിലും പശ്ചിമപർവ്വതങ്ങൾക്കുകിഴക്കും പടി

ഞ്ഞാറുമുള്ള തമിഴകത്തിൽസംസാരിച്ചു വന്ന ഭാഷ പ്രാ

�യണ ഒന്നുത�ന്നയായിരുന്നുഎന്നുഞാൻ മുമ്പുപ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ചന്തമിഴി�ന്റഅതിപ്രസരം നിമിത്തം

കാലാന്തരത്തിൽ മലമണ്ഡല�മാഴിച്ചുള്ള �കാടുന്തമിഴ്

നാടുകളി�ല നാ�ടാടിഭാഷഅതുമായി അധികമധികം

അടുത്തു. എന്നാൽ മലമണ്ഡലത്തിലാക�ട്ട മുമ്പുത�ന്ന

യുണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യാസങ്ങൾക്ര�മണ വർദ്ധിച്ചു് വ്യവ

ഹാരഭാഷസംസ്കൃതത്തി�ന്റആധിപത്യത്തിനു വഴങ്ങി

പാണ്ഡ്യ�ചാള�ദശങ്ങളി�ല വ്യവഹാരഭാഷയിൽനിന്നു്

അകന്നകന്നു് ഒരു വ്യക്തിത്വവിശിഷ്ടമായ സ്വതന്ത്രഭാ

ഷയായി പരിണമിച്ചു. മലയാളത്തിനും തമിഴിനും തമ്മി

ലുള്ള ചാർച്ച സൂക്ഷമമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ മലയാള

�ത്തഇന്ന�ത്തതമിഴി�ന്റ പുത്രി�യ�ന്നാ കനിഷ്ഠസ

�ഹാദരി�യ�ന്നാഅല്ല പറ�യണ്ട�തന്നും, അങ്ങ�ന

ഒരുസംബന്ധം കല്പിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ മാതാ�വ�ന്നാ

�ജ്യഷ്ഠത്തി�യ�ന്നാആണു് �വണ്ട�തന്നുംഈചർച്ച

യിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ൿ

�ടാപ് ആപ്ലി�ക്കഷനുക�ളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ�ന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് �ഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ഫാണി�ന്റ

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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