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1 പാട്ടി�� ഉത്ഭവം

ഉത്തമമായ ഭാവന ഉത്തമമായ ഭാഷയിൽ പ്രകാശിത

മാകു�മ്പാൾഅതുസഹൃദയസമ്മതമായസാഹിത്യമാ

യി പരിണമിക്കുന്നു. �കരളത്തിൽആദ്യകാലത്തുപ്രച

രിച്ചിരുന്ന �കാടുന്തമിഴ് സംവ്യവഹാരഭാഷ മാത്രമായി

രുന്നതിനാൽഅതിൽഅന്നുസാഹി�ത്യാൽപത്തിക്കു

മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സാഹിത്യത്തി��

ചിലഅതിലഘുക്കളായഅങ്കുരങ്ങൾഅക്കാലത്തും

ഉത്ഭിന്നങ്ങളായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. മനുഷ്യർ

ക്കു വിചാരത്തിനു മുമ്പാണ�ല്ലാ വികാരം ഉണ്ടാകുന്നതു്.

തന്നിമിത്തം ഏതു ഭാഷയിലും ഗദ്യത്തിനു മുമ്പു പദ്യം

ഉത്ഭവിക്കുകഎന്നുള്ളതു് ഒരുസാധാരണനിയമമാണു്.

വി�നാദപരങ്ങളും വീരാപദാന പ്രതിപാദകങ്ങളും �ദ

വാരാധ�നാപയുക്തങ്ങളുംആയ ചില പാട്ടുകൾഅവി

ടവി�ട അവ്യക്ത�കാമളമായ രീതിയിൽ ഉദയം �ചയ്തി

രിക്കാം; അവയ്ക്കു് അല്പാല്പം സങ്ഗീതാത്മകത്വവുമുണ്ടാ

യിരുന്നിരിക്കാം. അവയു�ട പ്ര�ണതാക്കൾപ്രാ�യണ

അശിക്ഷിതന്മാരും അവ്യുല്പന്നന്മാരുമായിരുന്നതിനാൽ

അവർക്കുതങ്ങളു�ട അന്തർഗ്ഗതങ്ങ�ള കലാകുശലത

�യാടുകൂടി ധ്വനി പ്രധാനവും അലങ്കാരസുഭഗവും ഛ�ന്ദാ

നിബദ്ധവുംആയ ഭാഷയിൽആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുസാ

ധിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. സംഘകാലം കഴിഞ്ഞു�ശവ

സമയാചാര്യന്മാരു�ട പ്രാദുർഭാവ�ത്താടുകൂടി �ചന്തമി

ഴ് അതി��അധൃഷ്യമായ സൗധശൃങ്ഗത്തിൽനിന്നിറ

ങ്ങി സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് അഭിഗമ്യമായ ഒരു നിമ്നതല

�ത്തപ്രാപിച്ചു എന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അ�പ്പാൾ

�കരളീയർക്കും തങ്ങൾസംസാരിക്കുന്നതിനു് ഉപ�യാ

ഗിച്ചുവന്ന ഭാഷയിൽസാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള

സാധ്യത �ബാധ്യമായി. ആ �ബാധത്തി�� ഫലമായി

അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ചിലരും പാട്ടുകൾ രചിച്ചുതുടങ്ങി. ആ

പാട്ടുകൾ മിക്കവാറും ഇന്നു നഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നു. �ശ

ഷിച്ചവ പശ്ചാൽകാലികന്മാരു�ട നവീകരണത്തിനു

വശംവദങ്ങളായിത്തീരുകയാൽഅവയു�ട പൂർവരൂപ

�മ�ന്തന്നുനിർണ്ണയിക്കുവാൻ വിഷമമായിരിക്കുന്നു.
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2 മണിപ്രവാളത്തി�� ഉത്ഭവം

നമ്പൂരിമാർക്കു �ചന്തമിഴി�നാടു തീ�രആഭിമുഖ്യമില്ലാ

യിരുന്നുഎന്നുപൂർവാധ്യായത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട

�ല്ലാ. അവർ സംസ്കൃതഭാഷ പഠിക്കുകയുംഅതിൽ ചില

ഗ്രന്ഥങ്ങൾനിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷകാലക്രമ

ത്തിൽ �പാതുജനങ്ങ�ള സ്പർശിക്കാത്തഅത്തരത്തി

ലുള്ളസാഹിത്യവ്യവസായം �കാണ്ടുമാത്രം തങ്ങൾക്കു്

ചരിതാർത്ഥരാകുവാൻഅവകാശമി�ല്ലന്നു് അവർക്കു

�താന്നിത്തുടങ്ങി. തൽഫലമായി അവർ �കാടുന്തമിഴും

സംസ്കൃതവും കൂട്ടി�ച്ചർത്തു് ഒരു പുതിയ ഭാഷയുണ്ടാക്കി

അതിൽ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം �ചയ്തു. തദ്വാരാ �ത്രവർ

ണ്ണികന്മാ�രന്നു ലീലാതിലകകാരൻ നിർ��ശിക്കുന്ന

അന്തരാളന്മാ�രയും നായന്മാ�രയും തങ്ങളു�ട സ്ത്രീക

�ളയും ബാലന്മാ�രയും സാഹിത്യരസംആസ്വദിപ്പിക്കു

വാൻസന്നദ്ധരായി. അങ്ങ�നയാണു് �കരളത്തിൽ

മണിപ്രവാള�മന്ന കാവ്യപ്രസ്ഥാനംആവിർഭവിച്ചതു്.

ഉ��ശം ക്രി. പി. അഞ്ചാം ശതകം മുതൽ പാട്ടും എട്ടാം

ശതകം മുതൽ മണിപ്രവാളവും ഉണ്ടായതായി സങ്കല്പി

ക്കാം.
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3 പാട്ടി�� ലക്ഷണം

പാട്ടിനും മണിപ്രവാളത്തിനും ലക്ഷണങ്ങൾഎ�ന്തന്നു

ലീലാതിലകത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ദ്ര

മിഡസംഘാതാക്ഷരനിബദ്ധ�മതുകാ�മാനവൃത്തവി�ശ

ഷയുക്തം പാട്ടു് ” എന്നാണു് പാട്ടി�നപ്പറ്റിയുള്ള നിർവ

ചനം. അതായതു്, ഒരു പാട്ടായാൽഅതു് (1) തമിഴക്ഷ

രമാലയി�ലഅക്ഷരങ്ങൾ�കാണ്ടുമാത്രം നിബദ്ധവും,

(2) എല്ലാ പാദങ്ങളിലും ദ്വിതീയാക്ഷരങ്ങൾക്കുസാമ്യ

മുള്ളതും (ഇതി�ന എതുക�യന്നും പാദാനുപ്രാസ�മ

ന്നും പറയുന്നു), (3) ഓ�രാ പാദത്തി��യും പ്രഥമഭാഗ

ത്തിലും ദ്വിതീയ ഭാഗത്തിലുമുള്ളആദ്യാക്ഷരങ്ങൾക്കു്

സാജാത്യമുള്ളതും (ഇതി�ന �മാന എന്നുപറയുന്നു),

(4) വസന്തതിലകം മുതലായസംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽനി

ന്നു ഭിന്നമായഏ�തങ്കിലും വൃത്തത്തിൽ (ഇതി�ന വൃ

ത്തവി�ശഷ�മന്നു പറയുന്നു) ഗ്രഥിതവുമായിരിക്കണം.

ഈനാലുപാധികളും �ചന്തമിഴി�ല പദ്യസാഹിത്യത്തി

നുമുണ്ടു്. ഇത്തരം കൃതികൾക്കു് ഉദാഹരണമായി ആചാ

ര്യൻ താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നപാട്ടു് ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“തരതലന്താനളന്താ, പിളന്താ �പാന്നൻ-

തനക�ചന്താർ, വരുന്താമൽ വാണൻ ത�ന്ന-

ക്കരമരിന്താ, �പാരുന്താനവന്മാരു�ട

കര�ളരിന്താ, പുരാ�ന! മൂരാരീ! കണാ!

ഒരു വരന്താ പരന്താമ�മ നീ കനി-

ന്തുരകചായീ പിണിപ്പൗവം നീന്താവണ്ണം;

ചിരതരം താൾ പണി�ന്തന�യ്യാ! താ�ങ്ക�ന്ന

ത്തിരുവനന്താപുരം തങ്കമാനന്ത�ന!” [1]

�ചന്തമിഴക്ഷരമാലയിൽഅ,ആ, ഇ,ഈ, ഉ, ഊ, എ,

ഏ,ഐ, ഒ, ഓഔഎന്നിങ്ങ�ന പന്ത്രണ്ടുസ്വരങ്ങളും

ക, ച, ട, ത, പ, ങ, ഞ, ണ, ന, മ, യ, ര, ല, വ, ള, ഴ, റ,

ന എന്നിങ്ങ�ന പതി�നട്ടു വ്യഞ്ജനങ്ങളു�മ ഉള്ളുവ�ല്ലാ.

അതു�കാണ്ടു പാട്ടിലുംആഅക്ഷരങ്ങ�ള മാത്ര�മ ഘടി

പ്പിക്കാവു. സംസ്കൃതപദങ്ങൾഈഅക്ഷരങ്ങൾ�കാണ്ടു

ത�ന്ന ഉച്ചരിക്കാവുന്നവയാ�ണങ്കിൽഅവ തത്സമങ്ങ

ളായി �ചർക്കുവാൻ വി�രാധമില്ല. ഉദ്ധൃതമായ പാട്ടിൽ

മുരാരി, ചിരതരം എന്നീ പദങ്ങൾ �നാക്കുക. അങ്ങ�ന

ഉച്ചരിക്കാവുന്നവയ�ല്ലങ്കിൽഅവ�യ തത്ഭവങ്ങളാ

ക്കി�യ പ്ര�യാഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. വാണൻ, താന

വൻ, താമം, ആനന്തൻ മുതലായ പദങ്ങൾ പരി�ശാധി

ക്കുക. ഈനിയമമനുസരിച്ചു പാട്ടിൽ സൂര്യൻ ചൂരിയനും

ചന്ദ്രൻ ചന്തിരനുമായി�പ്പാകും. ഇവ�യആര്യച്ചുതവു

(�കടു) തട്ടിയ പദങ്ങ�ളന്നു �ചന്തമിഴ് വ്യാകരണങ്ങ

ളിൽ പറയുന്നു. നാലു പാദങ്ങളിലുംഈപാട്ടിൽ രണ്ടാ

മ�ത്തഅക്ഷരം �രഫമാണു്. സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു്

ഐകരൂപ്യം പുരാതനകാലത്തു ദീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. �മാ

നയു�ട വിഷയത്തിൽഓഷ്ഠ്യങ്ങളായ ഒകാരം ഉകാരം

ഇവ �കാണ്ടും ഭിന്നരൂപങ്ങ�ളങ്കിലും അനുഭവസാക്ഷി

കമായി സാമ്യം�താന്നിക്കുന്ന ‘തി’ ‘ചി’ഈഅക്ഷര

ങ്ങൾ �കാണ്ടും കവി ചരിതാർത്ഥനാകുന്നുഎന്നുകാ

ണാവുന്നതാണു്. ‘തരാ’ എന്നതിൽ ‘തര’ എന്നും ‘തിരു

വനന്ത’ എന്നതിൽ ‘തിരുവനന്താ’ എന്നും ദീർഘഹ്രസ്വ

ങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു �ചന്തമിഴി�ല �ചയ്യുൾ

(പദ്യം) വികാരങ്ങൾക്കുപാട്ടു വി�ധയമാകുന്നതു �കാ

ണ്ടാണു്. ഈ വികാരങ്ങൾ വലിത്തൽ, �മലിത്തൽ,

നീട്ടൽ, കുറുക്കൽ, വിരിത്തൽ, �താകുത്തൽ, മുതൽക്കു

�റ, ഇ�ടക്കു�റ, ക�ടക്കു�റഎന്നിങ്ങ�ന ഒൻ

പതു വിധത്തിൽ വരാ�മന്നു തമിഴു് �വയാകരണന്മാർ

വിധിക്കുന്നു. ‘തര’ എന്നതു കുറുക്കലിനും ‘തിരുവനന്താ’

എന്നതു നീട്ടലിനും ഉദാഹരണമാണു്. �ചന്തമിഴിൽ

സംസ്കൃത�ത്താടു യാ�താരുസംബന്ധവുമില്ലാത്തതായ

അനവധി വൃത്തങ്ങളുണ്ടു്; അവ�യയാണു് വൃത്തവി�ശ

ഷങ്ങൾഎന്നു്ആചാര്യൻ നിർ��ശിച്ചിട്ടുള്ളതു്. “നല്ല

ചി�ലാകം പദ്യം ചില ചില വൃത്തവി�ശഷം കുഹചന

ഭാ�ഗ” എന്നുബാണയുദ്ധം ചമ്പുവിൽ കാണുന്നു. ഇവ

യിൽ ചില വൃത്തങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിൽ പശ്ചാൽകാലി

കന്മാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ദുവദന, പഞ്ചചാമര, കുസുമ

മഞ്ജരി തുടങ്ങിയവഅത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തങ്ങളാകുന്നു.

അവയ്ക്കു ‘വൃത്ത�ഭദം’ എ�ന്നാരു �പർ �കാല്ലം എട്ടാംശ

തകത്തിൽ�പാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാട്ടു് ഇത്തരത്തിൽ

അതി�ന ബന്ധിച്ചിരുന്ന പല നിയമശൃംഖലക�ളയും

�ഭദിച്ചു കാലാന്തരത്തിൽ മണിപ്രവാള�ത്തഅധികമ

ധികമായി സമീപിച്ചു തുടങ്ങി എന്നു വഴി�യ �വളി�പ്പടു

ന്നതാണു്.

1. “അല്ല�യാ പുരാ�ന! മുരാ�ര! കണ്ണാ! അവിടുന്നു തര (ധരാ)

തലം അളന്നു. (�പാന്നൻ) ഹിരണ്യകശിപുവി�� (അക

താർ) ഹൃദയം പിളർന്നു; അനായാ�സനബാണ���ക

കൾഅരിഞ്ഞു; (�പാരും) യുദ്ധം �ചയ്യുന്ന ദാനവന്മാരു�ട

കരൾഎരിയുമാറാക്കി; പരമായ ധാമ�മ! ഉരഗശായിൻ!

അവിടുന്നു കനിഞ്ഞുഞാൻ ദുഃഖമാകുന്ന (പൗവം) സമുദ്ര

ത്തിൽ നീന്താ�തയിരിക്കത്തക്കവണ്ണംഎനിക്കു വരം തരു

മാറാക�ണ! തിരുവനന്തപുരത്തു് ഇരുന്നരുളുന്നആനന്ദസ്വ

രൂപാ! ഞാൻ വള�രക്കാലമായി അങ്ങയു�ട (താൾ) പാദം

കുമ്പിട്ടുവരികയാ�ണ! എന്നർത്ഥം.
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4 തമിഴി�ല ചില ഛ�ന്ദാനിയമങ്ങൾ

തമിഴി�ല ചില ഛ�ന്ദാനിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഇവി�ട പ്ര

സ്താവിക്കുന്നതുസങ്ഗതമായിരിക്കും. തമിഴിൽ �വൺ

പാ, വഞ്ചിപ്പാ, കലിപ്പാ, ആചിരിയപ്പാ എന്നിങ്ങ�ന

നാലു വക പാക്കളും, തു�റ, താഴി�ശ, വിരുത്തം

എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു വക പാവിനങ്ങളും കാണ്മാനുണ്ടു്.

പാ�വന്നാൽ പാ�ട്ടന്നും പാവിന�മന്നാൽ പാട്ടി��

പ്ര�ഭദ�മന്നുമാണു് അർത്ഥം. അവയ്ക്കു് �പാതു�വഎഴു

ത്തു്, അ�ശ, ശീർ, ത�ള, അടി, �താ�ടഎന്നിങ്ങ

�നആറംശങ്ങളുണ്ടു്. എഴുത്തു് അശയു�ടയും അശ ശീ

രി��യും ശീർ അടിയു�ടയും വിഭാഗമാണു്. എഴുത്തു്

എന്നാൽഅക്ഷരംത�ന്ന. അശ �നരശ�യന്നും നി

�രയശഎന്നും രണ്ടു മാതിരിയുണ്ടു്. ഒരുഹ്രസ്വ�മാ

ദീർഘ�മാആയഅക്ഷരം തനി�ച്ചാ അതിനു പിമ്പു്

ഒരു വ്യഞ്ജന�ത്താടു കൂടി�യാ നിന്നാൽ �നരശയും

രണ്ടുഹ്രസ്വാക്ഷരങ്ങ�ളാ ഒന്നുഹ്രസ്വവും ഒന്നു ദീർഘ

വുമായുള്ള രണ്ടക്ഷരങ്ങ�ളാ തനി�ച്ചാ അവയ്ക്കു പിന്നീടു്

ഒരു വ്യഞ്ജന�ത്താടുകൂടി�യാ നിന്നാൽ നി�രയശയു

മാകുന്നു. ‘ആഴി�വല് �വൾ’ എന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ

ആ, ഴി, �വലു്, �വൾഎന്നനാലു �നരശകളും ‘അണി

വിരാവലങ്കലാൾ’ എന്ന ഉദാഹരണത്തിൽഅണി, വി

രാ, വലങ്, കലാൾഎന്നനാലു നി�രയശകളും കാ

ണാവുന്നതാണു്. ശീർ അ�ശച്ചീർ, ഇയർച്ചീർ, ഉരിച്ചീർ,

�പാതുച്ചീർ ഇങ്ങ�ന നാലു പ്രകാരത്തിലുണ്ടു്. ഇവ�യ

യഥാക്രമം ഓര�ശച്ചീർ,ഈര�ശച്ചീർ, മൂവ�ശ

ച്ചീർ, നാല�ശച്ചീർ എന്നും പറയാറുണ്ടു്. ഒരു �നര

ശ�യാ ഒരു നി�രയശ�യാ മാത്ര�മ ഉള്ളുഎങ്കിൽ

അ�ശച്ചീർ. രണ്ടു �നരശ�യാ, രണ്ടു നി�രയശ�യാ,

ഒരു �നരശയും അതി�നത്തുടർന്നു് ഒരു നി�രയശ

യു�മാ, ഒരു നി�രയശയുംഅതി�നത്തുടർന്നു് ഒരു

�നരശയു�മാ, �ചർന്നുവന്നാൽ ഇയർച്ചീർ; ഇതിനു്

ആചിരിയ ഉരിച്ചീർ എന്നും �പരുണ്ടു്. �തമാ, കരുവി

ളം, കൂവിളം, പുളിമാ എന്നിവഈനാലു മാതിരിയിലുള്ള

ഇയർചീരുകൾക്കും യഥാക്രമം ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.

ഉരിച്ചീരിൽ മൂന്നു് അശകൾഅടങ്ങിയിരിക്കണ�മന്നുസൂ

ചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. അതിനു �വൺപാ ഉരിച്ചീ�രന്നും വഞ്ചി

ഉരിച്ചീ�രന്നും രണ്ടു വക�ഭദമുണ്ടു്. നാലു വക ഇയർച്ചീരു

കളു�ടയും ഒടുവിൽ ഒരു �നരശ �ചർന്നാൽ �വൺപാ

ഉരിച്ചീരും ഒരു നി�രയശ �ചർന്നാൽ വഞ്ചി ഉരിച്ചീരു

മാകുന്നു. �തമാങ്കായ്, കരുവിളങ്കായ്, കൂവിളങ്കായ്, പു

ളിമാങ്കായ് ഇവആദ്യ�ത്തതിനും, �തമാങ്കനി, കരുവിള

ങ്കനി, കൂവിളങ്കനി, പുളിമാങ്കനി ഇവ രണ്ടാമ�ത്തതിനും

ഉദാഹരണങ്ങളാണു്. ഈ ഉദാഹരണങ്ങ�ളആസ്പദ

മാക്കി �വൺപാ ഉരിച്ചീരി�ന കായ്ച്ചീ�രന്നും വഞ്ചി

ഉരിച്ചീരി�ന കനിച്ചീ�രന്നും പറയുന്നു. നാലു് അശക

ളുള്ള �പാതുച്ചീരിൽ ഉരിച്ചീരിനു �നരശ�യാ നി�രയ

ശ�യാ പരമാകുന്നു. �തമാന്തൺപൂ, പുളിമാന്തൺപൂ,

�തമാനറുംപൂ, പുളിമാനറുംപൂ, �തമാന്തണ്ണിഴൽ, പുളി

മാന്തണ്ണിഴൽ, �തമാനറുനിഴൽ, പുളിമാനറുനിഴൽ മുത

ലായിഈശീർ പതിനാറു മാതിരി വരാവുന്നതാണു്.

ശീരുകളു�ട (�പാരുത്തം) �യാഗ�ത്തയാണുത�ള

എന്നുപറയുന്നതു്. ആങ്ഗ�ലയഭാഷയി�ല സിലബൾ

(Syllable)അശയും ഫുട്ടു് (Foot) ശീരുമാ�ണന്നുപറ

ഞ്ഞാൽ ചില വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാകുവാൻ കൂടു

തൽസൗകര്യമുണ്ടാകാം. ഒരു ശീരി�ല ഒടുവില�ത്ത

അശയ്ക്കുംഅടുത്തശീരി�ലആദ്യ�ത്തഅശയ്ക്കും തമ്മി

ലുള്ളബന്ധമാണു് തള. അതു് ആചിരിയത്ത�ള, �വ

ണ്ട�ള, കലിത്ത�ള, വഞ്ചിത്ത�ളഎന്നുനാലു പ്ര

കാരത്തിലുണ്ടു്. വിസ്താരഭയത്താൽഅവ�യ വിവരി

ക്കുന്നില്ല. കുറൾ, ചിന്തു, അളവു, �നടിൽ, കഴി�നടിൽ

എന്നിങ്ങ�നഅടി അഞ്ചുവിധത്തിലുണ്ടു്. രണ്ടു ശീരു

ള്ളപാദം കുറളടി; ‘കണ്ണൻ/കുഴലി�ണ’ എന്നുദാഹ

രണം. മൂന്നുശീരുള്ളതു ചിന്തടി; ‘പകവൻ/മുത�റ്റ/യു

ലകു’ എന്നുദാഹരണം. നാലു ശീരുള്ളതുഅളവടി;

‘ഉല�ക/ലാമുണർന്/�താതർ/കരിയവൻ’ എന്നുദാ

ഹരണം. അഞ്ചുശീരുള്ളു �നടിലടി; ‘തന്നൂർച്/ചന

�കയിർ/ചൻമതി/മാമുനി/തന്ത�മന്തൻ’ എന്നുദാഹ

രണം. ആ�റാ അതിൽ കൂടുത�ലാ ശീരുള്ളതു കഴി�നടി

ലടി; ‘വണ്ടു/പാടുന്/തണ്ടു/ഴായൻ/വതരി/വണങ്കുതു�മ’

എന്നുദാഹരണം. എട്ടുവ�ര ശീരുകളുള്ളതിനു ചിറപ്പു

ക്കഴി �നടിലടി�യന്നും, ഒൻപ�താ പ�ത്താ ഉള്ളതിനു

ഇ�ടക്കഴി �നടിലടി�യന്നും പത്തിനു�മലുള്ളതിനു

ക�ടക്കഴി�നടിലടി�യന്നും പറയുന്നു. എത്ര ചുരു

ങ്ങിയാലും �വൺപാവിനു രണ്ടടിയും വഞ്ചിപ്പാവിനും

ആചിരിയപ്പാവിനും മൂന്നടിയും കലിപ്പാവിനു നാലടി

യും ഉണ്ടായിരി�ക്കണ്ടതാണു്. ഓ�രാ പാവിനും തു�റ,

താഴി�ശ, വിരുത്തംഎന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു തരം പാവി

നങ്ങളുണ്ടു്. എന്നാൽ കലിത്തു�റ, വഞ്ചിത്തു�റ ഇവ

യ്ക്കും, ആചിരിയവിരുത്തം, കലിവിരുത്തം, വഞ്ചിവിരു

ത്തം ഇവയ്ക്കും മാത്ര�മ ഇക്കാലത്തുപ്രചാരമുള്ളു. അഞ്ചു

ശീർവീതമുള്ള നാലടിക�ളാടുകൂടിയതാണു് കലിത്തു

�റ; രണ്ടു ശീർവീതമുള്ള നാലടിക�ളാടുകൂടിയതാണു്

വഞ്ചിത്തു�റ; നാലു കഴി�നടിലടികൾ �ചരുന്നതാണു്

ആചിരിയവിരുത്തം, നാലു് അളവടികൾ �ചരുന്നതാ

ണു് കലിവിരുത്തം. നാലു ചിന്തടികൾ �ചരുന്നതു വഞ്ചി

വിരുത്തവും. പാക്കളു�ട ലക്ഷണങ്ങളും മറ്റും പ്രപഞ്ചനം

�ചയ്യുവാൻസ്ഥലമനുവദിക്കുന്നില്ല. �താ�ടഎന്ന

തിൽ �മാ�ന, എതു�ക, മുരൺ, ഇ�യപൂ, അള�പ

�ടഈഅഞ്ചുവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. �മാന�യ

യും എതുക�യയും പറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വി

രുദ്ധപ്രതീതിയുണ്ടാക്കുന്നശബ്ദങ്ങളു�ട പ്ര�യാഗമാണു്

മുരൺ. ഇ�യപുഅന്ത്യാനുപ്രാസമാകുന്നു. അളപ�ട

ക്കുപ്ലു�താച്ചാരണം ഉദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാം.

‘ഏ’, എന്നതിനു് ‘ഏഎ’ എന്നും ‘മ’ എന്നതിനു ‘മാഅ’

എന്നും പ്ര�യാഗിക്കുന്നഘട്ടങ്ങളിൽഅതി�� പ്ര�വ

ശമുണ്ടു്. ഇത്രയുമുള്ളപ്രസ്താവനയിൽനിന്നുസംസ്കൃതവും

തമിഴും ഛ�ന്ദാനിയമങ്ങൾസംബന്ധിച്ചു് എത്രദൂരം ഭി

ന്നങ്ങളായ പദ്ധതിക�ളയാണു് അനുസരിക്കുന്ന�തന്നു

വ്യക്തമാകുന്നതാണ�ല്ലാ.
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5 മണിപ്രവാളത്തി�� ലക്ഷണം

മണിപ്രവാളത്തിനു ലീലാതിലകകാരൻ നല്കുന്ന നിർവ്വ

ചനം ‘ഭാഷാസംസ്കൃത�യാ�ഗാ മണിപ്രവാളം’ എന്നാ

ണു്. ഇവി�ട ഭാഷ�യന്നാൽ �കരളഭാഷ�യന്നും �യാ

ഗ�മന്നാൽസഹൃദയന്മാർക്കു രുചിക്കത്തക്കവിധത്തി

ലുള്ള �ചർച്ച�യന്നുമർത്ഥം. നിയ�മന �ദാഷമില്ലാ�ത

യും ഗുണമുണ്ടായും അനിയതമായി അലങ്കാര�ത്താടു കൂ

ടിയുമിരുന്നാലാണു് അത്തരത്തിലുള്ള �ചർച്ചയുണ്ടാകു

ന്നതു്. പദ്യത്തിൽ പാദങ്ങൾ തമ്മിൽബന്ധമുണ്ടായിരി

ക്കുകയും �വണം. നമ്പ്യാന്മാർ കൂത്തിനും മറ്റും ഉപ�യാ

ഗിക്കുന്നതും തമി�ഴന്നു പറയുന്നതുമായ കഥാപ്രബന്ധ

ങ്ങളിൽ ഭാഷാസംസ്കൃത �യാഗവും �ദാഷരാഹിത്യവും ഗു

ണാലങ്കാരങ്ങളു�ട സ�മ്മളനവുമു�ണ്ടങ്കിലും അവയിൽ

പ്രാതിപദികം മാത്രം സംസ്കൃതമായിട്ടുള്ളസംസ്കൃതപദ

ങ്ങളല്ലാ�തസംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങളായസംസ്കൃതപ

ദങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽഅവയ്ക്കു മണിപ്രവാള�മന്ന �പ

രിനു് അർഹതയില്ല. വിഭക്തി ഭാഷയായിട്ടുള്ളസംസ്കൃ

തപദങ്ങ�ള ഭാഷയായിട്ടല്ലാ�ത ഗണിക്കുവാൻ പാടി

ല്ല. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണു് അഭിമന്യുവധം മുതലായ

നമ്പ്യാർത്തമിഴ്ക്കൃതിക�ള ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങ�ളന്നു വ്യ

വഹരിക്കുന്നതു്. �ന�രമറിച്ചു് ഒരു കൃതിയിൽ സംസ്കൃത

വിഭക്ത്യന്തങ്ങളായസംസ്കൃതപദങ്ങളു�ണ്ടങ്കിൽ രസാ

ലങ്കാരസ്പർശമി�ല്ലങ്കിലും അതു മണിപ്രവാളംത�ന്ന.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ രസാലങ്കാരങ്ങൽ നിയ�മന �വ

ണ�മന്നില്ല. തന്നിമിത്തം�വദ്യഗ്രന്ഥമായആലത്തൂർ

മണിപ്രവാളം മണിപ്രവാള കൃതിത�ന്നയാണു്. മണിപ്ര

വാളപദത്തിൽ മണി അ�ല്ലങ്കിൽ മാണിക്യ�മന്നു ഭാഷ

�യയും പ്രവാളമ�ല്ലങ്കിൽ പവിഴ�മന്നുസംസ്കൃത�ത്ത

യുംഅധ്യവസാനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. മണിപ്രവാളത്തി

�ല ഓ�രാ സംസ്കൃതപദവും ഭാഷ�പാ�ലത�ന്നഅതി

പ്രസിദ്ധവും സുകുമാരാക്ഷരവുമായിരിക്കണം; ഭാഷാപ

ദവും പ്രാ�യണപാമരന്മാരു�ട ഇടയിൽ�പ്പാലും സാ

ധാരണമായിരിക്കണം. മാണിക്യവും പവിഴവും ഒരു ചര

ടിൽ ഇടകലർത്തി�ക്കാർത്താൽ രണ്ടിനും ഒ�ര നിറമാ

ക�കാണ്ടു് എങ്ങ�നഅവ�യ �വർതിരിച്ചറിവാൻ സാ

ധിക്കുകയില്ല�യാ അതു�പാ�ലയായിരിക്കണം മണി

പ്രവാളകൃതിയിൽ ഭാഷാസംസ്കൃതപദങ്ങളു�ട സമാ�വ

ശനം. അങ്ങ�നയുള്ളപദങ്ങൾ �ചർത്തുനിർമ്മിക്കുന്ന

കൃതി സംസ്കൃതഗ്രന്ഥമായിട്ടല്ല, ഭാഷാഗ്രന്ഥമായിട്ടാണു്

സഹൃദയന്മാർക്കു് അനുഭവ�പ്പടുന്നതും യുക്തിക്കു �ച

രുന്നതും. മാണിക്യവും മുത്തു�മാ, പവിഴവും നീലവു�മാ

അത്തരത്തിൽ ഇടകലർത്തിയാൽഅങ്ങ�ന�യാര

നുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല�ല്ലാ. ഭാഷയ്ക്കും രസത്തിനും പ്രാ

ധാന്യമുള്ള മണിപ്രവാളമാണു് ഉത്തമം. ഭാഷയ്ക്കുള്ളപ്രാ

ധാന്യം സംസ്കൃതാ�പക്ഷവുംഅതു പദങ്ങളു�ട സംഖ്യ

�കാണ്ടു് ഉണ്ടാ�കണ്ടതുമാണു്. രസത്തിനുള്ളപ്രാധാ

ന്യം വാച്യാർത്ഥാ�പക്ഷമാകുന്നു. ഭാഷയ്ക്കുപ്രാധാന്യമു

�ണ്ടങ്കിലും, രസത്തിനു പ്രാധാന്യമു�ണ്ടങ്കിലും സംസ്കൃത

വും ഭാഷയും സമമായാലുംആ മണിപ്രവാളം ഉത്തമക

ല്പമായിത്തീരുന്നു. ഉത്തമകല്പ�മന്നാൽഏക�ദശമുത്ത

മ�മന്നർത്ഥം. രസവും വാച്യാർത്ഥവുംഅതു�പാ�ല

സംസ്കൃതവും ഭാഷയും സമമായുള്ള മണിപ്രവാളം മധ്യമ

മാണു്. ഭാഷസമവും രസം വാച്യാർത്ഥ�ത്തക്കാൾ ന്യൂ

നവുമായാലും രസം സമവും ഭാഷസംസ്കൃത�ത്തക്കാൾ

ന്യൂനവുമായാലും ഭാഷ പ്രധാനവും രസം ന്യൂനവുമായാ

ലും രസം പ്രധാനവും ഭാഷ ന്യൂനവുമായാലും മധ്യമകല്പ

മണിപ്രവാളമാകുന്നു. ഭാഷസംസ്കൃത�ത്തഅ�പക്ഷി

ച്ചും രസം വാച്യാർത്ഥ�ത്തഅ�പക്ഷിച്ചും ന്യൂനമായുള്ള

മണിപ്രവാളം അധമംത�ന്ന. ഇങ്ങ�ന ലീലാതിലക

കാരൻ മണിപ്രവാള�ത്ത ഒൻപതു വിധമായി തരംതി

രിക്കുന്നു. ഈവിവരണത്തിൽ നിന്നു നാം പ്ര�ത്യകിച്ചു

മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടതുസംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങളായസം

സ്കൃതപദങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വാക്യം മണിപ്രവാളമാകുക

യി�ല്ലന്നും, മണിപ്രവാളം എന്നസംജ്ഞയ്ക്കുപദ്യം മാത്ര

�മ അർഹമാകൂഎന്നുനിർബ്ബന്ധമി�ല്ലന്നും, സംസ്കൃത

പദങ്ങ�ളക്കാൾ ഭാഷാപദങ്ങൾസംഖ്യയിൽ കൂടിയിരു

ന്നാ�ല രസപ്രധാനമായ വാക്യവും ഉത്തമമണിപ്രവാ

ളമായിത്തീരൂഎന്നും. ഏതു മാതിരി സംസ്കൃതപദങ്ങൾ

�ചർന്നാലും �കൾക്കു�മ്പാൾ ഭാഷ�പാ�ല �താന്നത്ത

ക്കവണ്ണംഅവഅത്രമാത്രം പ്രസിദ്ധങ്ങളും സുകുമാരങ്ങ

ളുമായിരിക്കണ�മന്നുമാകുന്നു. ആചാര്യൻ ത�ന്ന മ�റ്റാ

രുഘട്ടത്തിൽ ഭാഷയിൽ �ചരുന്നസംസ്കൃതംഅനിഷ്ഠു

രവും ലളിതവും അഗംഭീരവും പ്രസന്നവുമായിരിക്കണ

�മന്നു് ഉപ�ദശിക്കുന്നു. ഭാഷാപദങ്ങളിൽസംസ്കൃതപദ

ങ്ങൾ �ചർത്തു �കാങ്കയാ, �കഴന്തീ, ഊണുറക്കൗ, �പാ

ക്കാഞ്ച�ക്രഈമാതിരിയിലും മണിപ്രവാളത്തിൽ പ്ര

�യാഗിക്കാം. [2] മണിപ്രവാളപദ്യങ്ങൾക്കു ദ്വിതീയാക്ഷ

രപ്രാസംആദികാലങ്ങളിൽഅപരിത്യാജ്യമായിരുന്നി

�ല്ലന്നുള്ളതു് ആ ഉപാധി�യആചാര്യൻ ലക്ഷണ�കാ

ടിയിൽ ഉൾ�പ്പടുത്താത്തതിൽനിന്നു �വളിവാകുന്നുണ്ടു്.

ലീലാതിലകത്തിൽ ഉദ്ധൃതങ്ങളായ പല പദ്യങ്ങളിലും

ആ ശബ്ദാലങ്കാരം കാണുന്നില്ല.

2. ‘സന്ദർ�ഭ സംസ്കതീകൃതാ ച.’ ലീലാതിലകം രണ്ടാം ശില്പം.
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6 �ചന്തമിഴും മണിപ്രവാളവും

ലീലാതിലകകാരൻ മണിപ്രവാളം എന്നസംജ്ഞയ്ക്കു

�കരള ഭാഷാസംസ്കൃത�യാഗത്തിൽ നിരൂഢലക്ഷണ

യാണുള്ള�തന്നും �ചാളകർണ്ണാടക പ്രബന്ധങ്ങൾക്കു്

ആസംജ്ഞവരുന്നത�ല്ലന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു മു

ഴുവൻ ശരിയല്ല. �ചന്തമിഴി�ല സംഘഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

ഒന്നായഅകനാനൂറി�ല മധ്യഭാഗത്തിനു �പർ ‘മണി

മി�ട പവളം’ എന്നാണു്. ആ പദത്തി��അർത്ഥം [3]

മണി�യാടു്, അതായതു് ഇന്ദ്രനീല�ത്താടു �ചർത്തു (മി

ടയ�പ്പട്ടിട്ടുള്ള) �കാർക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള പവിഴ�മന്നാ�ണ

ന്നുംആ �പർഅതിനുസിദ്ധിച്ചതു് “�ചയ്യുളും �പാരുളും

ഒവ്വാ �മയാൽ ” അതായതുപ്രതിപാദനരീതിക്കും പ്ര

തിപാദ്യവസ്തുവിനും തമ്മിൽ �യാജിപ്പില്ലായ്കയാലാ�ണ

ന്നും വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ പറയുന്നു. ക്രി. പി. പതി�നാ

ന്നാം ശതകത്തിൽപ്രണീതമായ വീര�ചാഴിയം എന്ന

�ചന്തമിഴ് വ്യാകരണത്തി�ല–

“ഇ�ട�യ വട�വഴു�ത്തയ്തിലു് വിരവിയലീ�ണ്ടതു�ക

ന�ട�യതുമില്ലാ മണിപ്പിരവാള ന�റവ�ച്ചാല്ലിൻ

ഇ�ട�യ മുടിയും പതമു�ടത്താ, ങ്കിളവിക്കവിയി-

ൻറു�ട�യതു�റനർ പിറളി�കയാതിതുണിന്തറി�യ”

എന്നപാട്ടിൽനിന്നു് അക്കാലത്തു �ചന്തമിഴ് സംസ്കൃത

�യാഗത്തിനു മണിപ്രവാള�മന്നുസംജ്ഞയുണ്ടായിരു

ന്നു�വന്നുംഅത്തരത്തിലുള്ളപദ്യങ്ങൾക്കു ദ്വിതീയാക്ഷ

രപ്രാസം ഇല്ലായിരുന്നുഎന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

3. ‘മണി’ എന്ന പദത്തിനു �ചന്തമിഴിൽ മാണിക്യ�മന്നും ഇന്ദ്ര

നീല�മന്നുംഅർത്ഥമുണ്ടു്; സംസ്കൃതത്തിൽഅതു രത്നപര്യാ

യം മാത്രമാണു്.
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7 �ചന്തമിഴും �ജനരും�വഷ്ണവരും

�ചന്തമിഴിൽ തത്സമരൂപത്തിൽ വള�ര സംസ്കൃതപദ

ങ്ങൾ ഇദംപ്രഥമമായി വ്യാപരിപ്പിച്ചതു�ജനരാകുന്നു.

സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളും �ച

ന്തമിഴിൽ തർജ്ജമ �ചയ്യു�മ്പാൾഅവർക്കു മൂലഗ്രന്ഥ

ങ്ങളി�ല പ്രൗഢിയും ഗാംഭീര്യവും �ചാർന്നു �പാകാ�ത

യിരിക്കുന്നതിനു് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു�ശലിയു�ട

സ്വീകരണംഅത്യന്താ�പക്ഷിതമായി �താന്നി. തന്നി

മിത്തംഅവർ ദ്രാവിഡമര്യാദ�യ ഉല്ലംഘിച്ചും �ചന്തമി

ഴു് വ്യാകരണനിയമങ്ങ�ള�പ്പാലും ധിക്കരിച്ചും സംസ്കൃത

�ത്തആശ്രയിക്കുവാൻആരംഭിച്ചു. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

തുക്രി.പി. എട്ടാംശതകത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതായി പറയു

ന്നശ്രീപുരാണം എന്ന�ജനഗദ്യഗ്രന്ഥത്തി�ല ഒരു

ഭാഗമാണു്.

“തൽക്ഷണത്തി�ല ജിനപവനമാകിയ�താരു ചമ്പക വി

രുക്ഷം പുഷ്പിത്തതു. ഉത്യാനത്തിൽസകല �കാകിലങ്കളും

കൂവിന, നകരസമീപമാകിയ മ�നാകര�മന്നും ഉത്യാനത്തു

സഹസ്രകൂട�മന്നും തടാകമും സലിലപരിപൂർണ്ണമായിറ്റു.

തൽഗതസകല കുവലയാതി പുഷ്പങ്കളും മലർന്തന. പ്രമര

നിരകളും പരിപ്രമിത്തന. ജിനപവന �കാപുരകവാടങ്കൾ

താ�മ നീങ്കിന. അവ്വതിശയങ്ക�ളക്കണ്ടുവിസ്മിതനാകി

ത്തവിച�ത്തയ�ടന്തുസ്നാനപുരസ്സരമാക പുഷ്പങ്ക�ള

�ക്ക�ക്കാണ്ടു ജിനപതി സമീപമ�ണന്തുഅർച്ചനാപുര

സ്സരമാക സ്തുതിത്തിരുന്താൻ.”

ഈരീതിയിൽ�ജനർ നീല�കശി, സമയദിവാകരം,

ഗദ്യചിന്താമണി, ജയകുമാരൻക�ഥ, പാരി�ഷണകു

മാരൻ ക�ഥ, സത്യ�ഘാഷൻക�ഥ മുതലായി പല

ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രി. പി. ഒൻപതാംശത

കത്തിൽപ്രണീതമായ �പരു�ന്തവനാരു�ട ഭാരത

�വൺപാവിലുംഈ�ശലിത�ന്ന പടർന്നു കാണുന്നു.

താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നഖണ്ഡിക �നാക്കുക:

“ആതി�വതമും മകാ�ലാകവും അണ്ടരണ്ടമും അവനിതല

മും �വതവിയാകരണമുള്ളിട്ട നാലു ക�ലകളും നാന്മുക

�നാടും തൻതിരുനാപി കമല�ത്തപിറപ്പിത്തപതുമനാ

പൻ, പവിത്തിരമൂർത്തി, പക്തവർച്ചലൻ,ആതിമൂർത്തി,

അനന്തചയനൻ, വിക്കിരമമായൻ, ചക്കിരപാണി, �ത

വ�തവൻ, നാരായണചുവാമി ശ്രീപാതങ്ക�ള നമസ്കരി

�ത്താ�മൻറവാറു”

ക്രി.പി. പതിമ്മൂന്നാംശതകത്തിൽ �പരിയതിരുവാ

ച്ചാൻപിള്ള നിർമ്മിച്ച തിരുവായ്  �മാഴിയുരയിലുംഈ

രീതിത�ന്നഅങ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിയിൽ കാണു

ന്നവിധത്തിലാണു് അതി�� ഉപക്രമം.

“ശ്രിയഃപതിയാന�വൻ�പരുമാൻ പരമകാരുണിക�ത

യാ�ലആഴ്  വാർക�ളഅവതരിപ്പിത്തുഅമ്മുകത്താ�ല

ദ്രാവിഡസംസ്കൃതപ്രാകൃതരൂപഗ്രന്ഥങ്ക�ള�ച്ചയ്തുസക

ല�വദാന്തസാരഭൂതമാനരഹസ്യത്രയസമ്പ്രദായ�ത്ത

അരുൾതരുംഞാലത്തിലാഴങ്കാൽ പട്ടിരുക്കിറ �ചത

നർകൾസുലഭമാക�പ്പർത്തു ഉജ്ജീവിക്കുംപടിക്കും അന്ത

സമ്പ്രദായം കാലതത്വമുള്ള ത�നയുംഅവ്യാഹതമായിരി

ക്കുംപടിക്കും പണ്ണി�വത്തു �ചതനർകൾക്കു മ�ഹാപകാ

രകനാനാൻ.”

എന്നാൽസംസ്കൃതാസഹിഷ്ണുക്കളായ തമിഴർഈ മണി

പ്രവാള�ശലി�യ �തല്ലുംആദരിച്ചില്ല. �കായമ്പത്തൂർ

ക്കാരനായ കളമൂർ വിശ്വനാഥകവിയു�ട കീചകവധം

മണിപ്രവാളം ഒരർവാചീനകൃതിയാകുന്നു.

“മുത്തുക്കളാലുമിഹ നൽപ്പവഴങ്കളാലു-

�മാത്തുക്കലർന്തു തമിഴാലപി സംസ്കൃ�തന

എത്തിക്കിലും ഭവതുഹാരല�തവബദ്ധാ

പുത്തിക്കു മൽക്കൃതിരിയം സുദൃശാം വിഭ്രഷാ.”

എന്നുവർണ്ണിക്കുന്നതിൽനിന്നു മണിപ്രവാളത്തിൽ തമി

ഴി�ന മുത്തും സംസ്കൃത�ത്തപവിഴവുമായി അ��ഹം

സങ്കല്പിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണു്.
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8 �ചന്തമിഴിലും മലയാളത്തിലും

മണിപ്രവാളത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം

�ചന്തമിഴിലും മലയാളത്തിലും മണിപ്രവാള�ത്തസം

ബന്ധിച്ചുള്ള നിർവചനത്തിൽപ്രകടമായ ഒരു വ്യത്യാ

സമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുള്ളവസ്തുത നാം മറക്കരുതു്.

തത്ഭവരൂപത്തിൽ �പാലും സംസ്കൃതപദങ്ങൾസ്വീക

രിക്കുവാൻ�വമനസ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ച തമിഴർക്കു് ആ

ഭാഷയി�ല പദങ്ങൾ കലർന്നഗ്രന്ഥങ്ങൽ മണിപ്രവാ

ളമായി; തത്സമരൂപത്തിൽ�പാലും സംസ്കൃതപദങ്ങൾ

ധാരാളമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽഔത്സുക്യം പ്രകാ

ശിപ്പിച്ച മലയാളികൾക്കുസംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങളായ

സംസ്കൃതപദങ്ങളു�ട സ�മ്മളനമാണു് മണിപ്രവാളത്തി

നു വ്യവ�ച്ഛദ�കാപാധിയായിത്തീർന്നതു്. ലീലാതില

കത്തിനുമുമ്പു് �കരളീയകവികളും മണിക്കു മു�ത്തന്നു്

അർത്ഥം കല്പിച്ചിരുന്നുഎന്നു്ആഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധൃത

മായിട്ടുള്ള

“സംസ്കൃതമായിന �ചങ്ങഴിനീരും

നറ്റമിഴായിന പിച്ചകമലരും

ഏകകലർന്നു കലമ്പകമാലാം

വൃത്തമ�നാജ്ഞാം ഗ്രഥയി�ഷ്യതഃ”

എന്നപദ്യത്തിൽനിന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. �ച

ങ്ങഴി നീർപൂവിനു ചുവപ്പും പിച്ചകപ്പൂവിനു �വള്ളയുമാ

ണ�ല്ലാ നിറം. കല്ഹാരവും പിച്ചകവു�മാ, മുത്തും പവി

ഴവു�മാ ഇടകലർത്തി �കാർത്ത ഒരു മാലഅതി��

വർണ്ണശബളത നിമിത്തം നയ�നാ�ദ്വഗം ജനിപ്പിക്കു

ന്നതിനാണു് കാരണമായിത്തീരുന്നതു്. അതു�പാ�ല

സഹൃദയഹൃദ�യാ�ദ്വഗം ജനിപ്പിക്കുകഎന്നുള്ളതല്ല

�ല്ലാ കാവ്യത്തി�� പ്ര�യാജനം. അതിനാൽഈവി

ഷയത്തിൽ പൂർവമതങ്ങ�ള ഖണ്ഡിച്ചു മണി�യന്നാൽ

പത്മരാഗ�മന്നു് അർത്ഥകല്പന�ചയ്തുസംസ്കൃത വിഭ

ക്ത്യന്തങ്ങളായസംസ്കൃതപദങ്ങൾ ഭാഷാപദങ്ങളാ

�ണന്നു �താന്നത്തക്ക രീതിയിൽഅവ�യസാക്ഷാൽ

ഭാഷാപദങ്ങളുമായി സംഘടിപ്പിച്ചു രചിക്കുന്ന വാങ്മ

യമാണു് മണിപ്രവാളസാഹിത്യം എന്നും ഉപപാദിച്ചി

രിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും സമീചീനമാകുന്നു. ഈവിശിഷ്ടരീ

തിയിലുള്ള മണിപ്രവാളം �കരളിയു�ട പ്ര�ത്യകസ്വ

ത്താ�ണന്നുള്ളതിനുസംശയവുമില്ല. കാലാന്തരത്തിൽ

മണിപ്രവാളരചനസംബന്ധിച്ചുള്ളഈവക നിയമ

ങ്ങൾ കവികൾ മറന്നു. �മാത്തത്തിൽസംസ്കൃതവൃത്ത

ത്തിൽ നിബന്ധിക്കുന്നഏതുപദ്യവുംആസംജ്ഞയ്ക്കു

അർഹമാകു�മന്നുഅവർ വിചാരിച്ചു. അവ�യസാദൃ

ശ്യമൂലകലക്ഷണ�കാ�ണ്ട മണിപ്രവാള�മന്നു് വ്യവഹ

രിക്കാവൂഎന്നാണു് ലീലാതിലകകാര��അഭിപ്രായം

ചുരുക്കത്തിൽ �കരളീയരു�ട മണിപ്രവാളം അതിനു്

അഭിമത�മന്നു �താന്നിയ പന്ഥാവിലൂ�ട സ്വതന്ത്രമായി

മു�ന്നാട്ടു �പായി. പണ്ഡിത �ശ്രഷ്ഠന്മാർ സംസ്കൃതമായും

സാമാന്യപണ്ഡിതന്മാർ മണിപ്രവാളമായും തദിതര

ന്മാർ പാട്ടായും ഗ്രന്ഥങ്ങൾനിർമ്മിച്ചു. അപൂർവം ചില

മഹാന്മാർ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ പ�ഞ്ച�ന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിൽ

പറയുന്നതു�പാ�ല

“സജ്ജനത്തിനുസംസ്കൃതക്കവി �കൾക്ക

കൗതുക�മങ്കിലും

ദുർജ്ജനത്തിനതിങ്ക�ലാരു രസ�മശുകില്ലതു കാരണം,

ഭടജനങ്ങ�ട സഭയിലു�ള്ളാരു പടയണിക്കിഹ

�ചരുവാൻ

വടിവിയ�ന്നാരു ചാരു�കരളഭാഷത�ന്ന ചിതം വരൂ.

കടുപ�ടപ്പടു കഠിനസംസ്കൃത വികടകടു കവി�കറിയാൽ

ഭടജനങ്ങൾ ധരിക്കയില്ല; തിരിക്കു�മാക്കയു�മറ്റുടൻ.

ഭാഷ�യറിവരുന്ന നല്ല മണിപ്രവാളമ�തങ്കി�ലാ

ദൂഷണം വരുവാനുമില്ല; വി�ശഷഭ്രഷണമായ് വരും” [4]

എന്നതത്വം മനസ്സിലാക്കി അവർഎത്ര�മൽസംസ്കൃ

തജ്ഞന്മാരായിരുന്നാലും ലളിതങ്ങളായ ഭാഷാഗാന

ങ്ങൾ രചിച്ചു�കരളി�യആരാധിച്ചി�ല്ലന്നുമില്ല.

4. ‘ഭാഷ�യറിവരുന്ന നല്ല മണിപ്രവാളം’ എന്നപ്രസ്താവന

‘തദുത്തമം ഭാഷാരസപ്രാധാ�ന്യ’ എന്നതി�� �നർ തജ്ജമ

�പാ�ലഅത്രഹൃദയങ്ഗമമായി �താന്നുന്നു.
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9 ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�� കാലഘട്ടങ്ങൾ

ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�� കാലഘട്ടങ്ങൾ കൢപ്ത�പ്പടുത്തുവാൻ

വള�ര പ്രയാസമുണ്ടു്. �കാല്ലവർഷാരംഭംവ�ര പ്രാചീ

നകാലം, �കാല്ലം 600-ാമാണ്ടുവ�ര മധ്യകാലം, അതിനു

�മൽ നവീനകാലം ഇങ്ങ�നയാണു് പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള

യു�ട വിഭജനം. �കാല്ലം അഞ്ചാംശതകംവ�ര പ്രാചീ

നകാലവും അതിനു�മൽ തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�� കാലം

വ�ര മധ്യകാലവും അതിനും �മൽ വലിയ �കായിത്ത

മ്പുരാ�� കാലംവ�രആധുനികകാലവുമാ�ണന്ന�ത്ര

പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാരു�ട പക്ഷം. ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാര

ടി ഭാഷാസ്വരൂപസ്ഥിതി അനുസരിച്ചു �നാക്കു�മ്പാൾ

ഭാഷാസാഹിത്യ�ത്തപ്രാചീനമലയാള�മന്നും നവീ

നമലയാള�മന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചാൽ മതിയാകു

ന്നതാ�ണന്നും �കാല്ലവർഷംആറാംശതകംവ�രയ്ക്കും

പ്രാചീന മലയാളകാലമായി ഗണിക്കാവുന്നതാ�ണ

ന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട രൂപ�ഭദം അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി

�നാക്കു�മ്പാൾആദിസാഹിത്യകാലം, മണിപ്രവാളകാ

ലം, ശുദ്ധഭാഷാകാലം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നായി വിഭജിച്ചു

�കാല്ലവർഷാരംഭത്തിനു് അല്പം മുമ്പുവ�രആദിസാഹി

ത്യകാലമായും അതിനു�ശഷം �കാല്ലവർഷം 600-വ�ര

മണിപ്രവാളകാലമായും അതിനു�മൽ ശുദ്ധഭാഷാകാല

മായും കണക്കാക്കാവുന്നതാ�ണന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

എല്ലാ സംഗതിക�ളയും പര്യാ�ലാചിച്ചുഞാൻ �കാ

ല്ലവർഷം 700 വ�ര പ്രാചീനസാഹിത്യകാല�മന്നും

അതിനു�മൽ നവീനസാഹിത്യകാല�മന്നുംഅതിൽ

ത്ത�ന്ന 1050 മുതൽഅദ്യതനസാഹിത്യകാല�മന്നും

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തു

ഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�� ജീവിതകാലഘട്ടത്തിനുമുൻപുവ�ര

പ്രാചീനസാഹിത്യകാലവും അതുമുതൽ വലിയ�കായി

ത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സി�ല മദ്ധ്യവയസ്കതയ്ക്കു മുമ്പുവ�ര

നവീനസാഹിത്യകാലവും അതിനു�മൽഅദ്യതനസാ

ഹിത്യകാലവുമാണു് എന്ന�ത്രഎ�� വിവക്ഷ. ഇത്ത

രത്തിൽ ഒരു കാലവിഭാഗ�ത്ത മുൻനിറുത്തി�ക്കാണ്ടാ

ണു് ഞാൻഈപുസ്തകം രചിക്കുവാൻ ഉ��ശിക്കുന്നതു്.

ഏതു വിഭജ�നാദ്യമവും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്യാ പരി�ശാധിച്ചാൽ

�വകല്യരഹിതമായി പരിണമിക്കുവാൻ�വഷമ്യമു

�ണ്ടന്നുള്ളവസ്തുതഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നുമില്ല.
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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.

ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1

�ഫാൺ പതിപ്പുകളു�ട കണ്ണികൾ

1. ഭാഷ

2. ദ്രാവിഡം

3. മലയാളഭാഷയു�ട ഉൽപത്തി

4. �കരളവുംആര്യസംസ്കാരവും

5. �കരളവും �ചന്തമിഴു് സാഹിത്യവും

6. പാട്ടും മണിപ്രവാളവും

7. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

8. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
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