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തമിഴകവും ാവിഡമാഹാത്മ്യവും
അധ്യായം 1

ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയുെട െതേക്ക അറ്റ ള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമിഴകം എന്നായിരു
േപര്. ഈ േലഖനം എഴുതാൻ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയിരി ന്നത്, മിക്കവാറും,
തമിഴർ; ആയിരെത്ത റു വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് – Tamils Eighteen hundred years
ago – എന്ന ന്ഥെത്തയാണ്. എ.ഡി. 50-150 എന്നീ വർഷങ്ങൾ മേദ്ധ്യയു 
ള്ള ചരി കാലമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരി ന്നത്. ഗംഗാനദിയുെട
മുഖ ള്ള താ ലിപ്തി (Tamralipte) എന്ന ദിക്കിൽ നി ം വ കുടിേയറി പാർ 
ത്തവരിൽ നി മായിരിക്കണം ‘തമിഴർ’ എന്ന നാമം ഉണ്ടായെത ം അതിൽ
പറഞ്ഞിരി . ഇവർ വരുന്നതിനു മു തെന്ന ഇവിെട ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി 

കയും, സ്ഥലങ്ങൾ േപരു േപരു വിളി കയും െചയ്തിരി െമ ള്ളതു തീർ 
ച്ചയാണ്. നാമാന്തരങ്ങൾ ഈ സ്ഥലെത്ത റി ന്നതായി കാണാത്തതിനാൽ
തമിഴകം എന്നതിെനത്തെന്ന നമു സ്വീകരിക്കാം. ഇപ്പദത്തിന് ഇങ്ങെന അർ 
ത്ഥം ഹിച്ചിരി . തമിഴ് + അകം = മേനാഹരമായ േദശം എ താ 

ര്യം. ഇതുേപാെല തെന്ന ാവിഡശേബ്ദാ(നാേമാ) ത്തിെയ റി ം ഭിന്നാഭി 
ായമുണ്ട്. തമിഴ് എന്ന പദം േഭദെപ്പട്ട് (തമിഴ് = തമിൾ = ദമിള = വിള =
വിഡ) എന്നായിത്തീർ എന്നാണു ചിലരുെട വാദം. ആര്യ ാവിഡന്മാരുെട

തിരിവിൻെറ ഇടമാകയാൽ ‘തിരിവിടം’ എ േദശനാമം ഉണ്ടാകുകയും അതു
ാവിഡമാകയും െച െവന്ന് ഒരു വിദ്വാൻ അഭി ായെപ്പട്ടി ണ്ട്. മിക്കവാറും,

േദശത്തിൻെറ നാമം തെന്നയാണു ഭാഷ മിടാറുള്ളത്. ഇതിെന (തമിഴ് ) തമിഴ 
കെത്ത ഭാഷ എ പറയാം. തമിഴ് സംസാരിക്കാത്ത നാട്ടിേനയും ാവിഡേദ 
ശത്തിലുൾെപ്പടുത്തിയി ണ്ട്. തമിഴും മൂല ാവിഡഭാഷയിൽനി ത്ഭവിച്ചതാണ 
േല്ലാ. അേപ്പാൾ തമിഴ് എന്ന പദം ാവിഡമാെയ പറയുന്നതിേനക്കാൾ തിരി 
വിടം ാവിഡമാെയ പറയുന്നതിനാണു കൂടുതൽ ന്യായം കാണുന്നത്. സ്ഥല 
ത്തിൻെറ സ്ഥിതിയനുസരി േദശനാമം ഉണ്ടാകണെമ ള്ള ധാന ന്യായ  
കാരം ഇങ്ങെനയും ാവിഡശബ്ദെത്തപ്പറ്റി പറയാം. തിരു + ഇടം = തിരുയിടം
= തിരുവിടം = തിരാവിടം = ാവിടം; ഐശ്വര്യമുള്ള, അഴകുള്ള േദശം എന്നർ 
ത്ഥം. ഇേപ്പാഴുള്ള ാവിഡഭാഷകൾെക്കല്ലാം അടിസ്ഥാനം (Root) മൂല ാവിഡ 
മാണേല്ലാ. തമിഴകെത്ത ഭാഷ ( ന്ഥഭാഷയായ െചംതമിഴു വരും മുമ്പ് ) നാേടാ 
ടി(സംസാര)ഭാഷയായ കരിംതമിഴായിരിക്കണം. ഇതിെന പരിഷ്കരിച്ചതായിരി 
ക്കണം ന്ഥഭാഷയായി തീർന്നിരി ന്നത്. (െചമ്മായന തമിഴ് ) െചംതമിഴ് =
െചം = െചെമ്മ = അഴക്, ഇണക്കം. െചെവ്വ, ശുദ്ധം. തം + െമാഴി = തെമ്മാഴി
എന്ന പദം േമണ തമിഴ് എന്നായിത്തീർ എ േവെറാരു വിദ്വാൻ അഭി 
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ായെപ്പട്ടിരി ന്നത്, േഹ ാ എന്ന വിളിെമാഴിയാണ് എമ്പിരാൻ (എ ാൻ)
ആയെത െതറ്റായി പറയും േപാെല, സ്വീകാര്യമായി േതാ ന്നില്ല. ഇതിേന 
ക്കാൾ േതൻ + െമാഴി = െതെമ്മാഴി തമിഴായി എ പറയുന്നതാണു േഭദം. മുത്ത 
മിഴി(മുൻ തമിഴി)ൽ നി കരിന്തമിഴ്, െചന്തമിഴ് എന്നവിയും, കരിന്തമിഴിൽ നി 

ം മലയാളവും ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ അഭി ായെപ്പട്ടിരി ന്ന 
ത്. കരിന്തമിെഴന്നാൽ സം രിക്കാത്ത തമിഴ് എന്നർത്ഥം. മുത്തമിഴിൽ നി ം
െചം(ശുദ്ധ)തമിഴുണ്ടായി എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അത് (മുത്തമിഴ് ) കരിന്തമിഴായി 
രിക്കണമേല്ലാ. ഒന്നിൽ നി ം തെന്ന ര വിപരീതഗുണമുള്ളവ ഉണ്ടാകുന്നതാ 
േണാ എ സംശയി . അതിനാൽ മുത്ത(കരിന്ത)മിഴിൽ നി െചന്തമിഴ്
ആദ്യമുണ്ടാകയും അതിൽ (കരിന്തമിഴിൽ) നി തെന്ന വളെരക്കാലം െചന്ന
േശഷം മലയാളഭാഷ ഉത്ഭവിക്കയും െചയ്തതായിരിക്കണം. െചന്തമിഴിനും മല 
യാളത്തിനും തമ്മിൽ സേഹാദരഭാവവും കരിന്തമിഴിൻെറ പു ീസ്ഥാനവും ലഭ്യ 
മായി.
മൂല ാവിഡഭാഷ എന്ന ഒ െണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതല്ലാെത ത്യക്ഷ 
മായിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് എല്ലാ ാവിഡഭാഷകളുെടയും മൂലം ഒന്നാെണ മാ 

ം വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങെനയാകുേമ്പാൾ േലാക ള്ള എല്ലാ ഭാഷകളും ഒേര
ബീജ(ശബ്ദ ഹ്മ)ത്തിൽ നി ം ഉത്ഭവി ന്നതായി പറയാവുന്നതാണ്. ആയ 
തു േവദാന്തികൾക്കായി വിേട്ടയ്ക്കാം.

https://thalilakkam.in/
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അധ്യായം 2

തമിഴകത്തിൻെറ അതിർത്തികൾ വട തിരുപ്പതി, െതക്ക് കന്യാകുമാരി, കി 
ഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ ഇവയാകു . ആയിര 
െത്ത റു വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഇവിടുെത്ത ഭാഷ തമിഴായിരു ; മലയാളഭാഷ
ഉത്ഭവിച്ചിട്ടില്ല. മലയാളികൾ ആദ്യം പശ്ചിമപർവ്വതത്തിൻെറ (western ghats)
കിഴേക്ക ഭാഗങ്ങളിൽ പാർ വന്നിരു . അ മലയാളം േത്യകഭാഷ ആയി 
രുന്നിരിക്കയില്ല. പിന്നീട് അവർ പർവ്വതത്തിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള േദശങ്ങളിൽ
വ താമസിച്ച േശഷം േമണ ഭാഷ ം ആചാരമര്യാദകൾ ം ചില സാര 
മായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ടങ്ങി. അ മല അടുപ്പി സമു മുണ്ടായിരിക്കയും,
സമു ം പടിഞ്ഞാ മാറിയ േശഷം ഉണ്ടായ ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ പാർ തുടങ്ങി
േകരളം എ േപരിടുകയും െചയ്തിരിക്കണം. േഗാകർണ്ണം മുതൽ കന്യാകുമാരി
വെരയുള്ള േദശം (േകരളം) സമു ം മാറിയുണ്ടായതാെണ ഐതിഹ്യവുമുണ്ട 
േല്ലാ. സപ്തെകാങ്കണം പരശുരാമൻ സമു നിഷ്കാസനം െചെയ്തടുത്ത ഭൂമിയാെണ 

സഹ്യാ ിഖണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരി ന്നതും ഓർേക്കണ്ടതാണ്. ആയതി 
നാൽ ഇവിട(േകരളം)െമല്ലാം ഒരു കാലം സമു ത്തിനടിയിലായിരു എന്നതി 
നു സംശയമില്ല. മു പേയാഗി വന്നിരുന്ന പതിവനുസരിച്ചായിരിക്കണം േമൽ 
ഭാഗത്തിെന കിഴക്കാ(കീഴ്ഭാഗമാ)യും കീഴ്ഭാഗത്തിെന േമക്കാ(േമൽഭാഗമാ)യും
െതറ്റായി വിളി വരുന്നത്. ഒേര തരത്തിലുള്ള പല സ്ഥലേപ്പരുകളും മലയാള 
ത്തിലും മിഴ്നാട്ടിലും ഇ ം ഉപേയാഗി വരു െണ്ട ള്ള സംഗതിയും വിസ്മരി  
കൂടാത്തതാണ്. മലയാളത്തിെല ആദിമനിവാസികൾ തമിഴരും അവരുെട ഭാഷ
തമിഴും ആയിരു . എന്നാൽ എല്ലാ കാല ം ന്ഥഭാഷ അെല്ലങ്കിൽ വരെമാ 
ഴി എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം എല്ലാ ജീവൽഭാഷകളിലും ഉള്ളതു േപാെല ഈ തമിഴി 
ലും ഉണ്ടായിരു . ന്ഥഭാഷയ്ക്ക് െചന്തമിെഴ ം, നാേടാടിഭാഷയ്ക്ക് കരിന്തമിെഴ 

ം ആണു തമിഴ് ന്ഥകാരന്മാർ േപരിട്ടിരി ന്നെത േകരളപാണിനി പറ 
യു . തമിഴകെത്ത െകാടുന്തമിഴ് ഭാഷയ്ക്ക് െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ, വടേക്ക മല 
യാളം എന്നീ േദശങ്ങളിെല സംഭാഷണഭാഷ ള്ള വ്യത്യാസം േപാെല അ ാ 

ം േഭദമുള്ളതായി കാണാം. ഉദാഹരണത്തിനു തിരുവല്ലാേക്ഷ ത്തിെല െച  
പട്ടയം ഭാഷ തിരുവിതാംകൂറിെല പുരാവ ശാ ം (Archaeology) ന്ഥാവലി 
യിൽ സിദ്ധം െചയ്തിരി ന്നതിൽ നി ം ഒരു ഭാഗം എടുക്കാം:-
“തിരു െക ചന്തനം ഒരു കാണം; മാെല കിഴക്കിൻ തിരുവടിെക്കാൻറു; പടി 
ഞ്ഞായി തിരുപടിക്കൈര; .......... തിരുവമിർതുകിഴക്കിൻ തിരവടി ഇരുനാ 
ഴി ഉരിയരി” .......... ‘അരി’ എന്ന വാ മലയാളത്തിെല നട . തമിഴിൽ
‘അരിശി’ എന്നാണു പറയുക. ഇതിെനയാണ് ‘തിശെച്ചാൽ’ (േദശ്യം) എ പറ 
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യുന്നത്. ഇങ്ങെനയുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാ േദശ ം കാണുന്നതാണ്. വാഴ – വാ 
ൈഴ എന്നതിെല മാറ്റങ്ങളും ഇങ്ങെന വന്നതായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പൂർവ്വദി 
ക്കിൽ നി കൂ െക പിരി പശ്ചിമതീര വളെരക്കാലം താമസം ഉറപ്പി 
ച്ചി ള്ളതിനാലും ഉച്ചാരണങ്ങളിൽ ഇങ്ങെനയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാവുന്നതാ 
ണേല്ലാ.
തിരുവല്ലാേക്ഷ ം വക െച പട്ടയത്തിെല എഴുത്തിെന റി തിരുവിതാംകൂർ
പുരാവ പരിേശാധനസംഘാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന മി. േഗാപിനാഥറാവു ഇങ്ങെന
പറയു – “അതിൻെറ പദങ്ങൾ മുഴുവൻ തമിഴായിരി . വ്യാകരണനിയമം
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പുരാതന തമിഴുവ്യാകരണമായ െതാൽകാപ്പിയത്തിൽ തമിഴ്
സംസാരി ന്ന രാജ്യത്തിൻെറ അതിർത്തിെയപ്പറ്റി ഇ കാരം പറഞ്ഞിരി  

. വട തിരുപ്പതിമല, െത കന്യാകുമാരി, കിഴ ം പറഞ്ഞാറും സമു ം;
ആയതിനാൽ മലയാളേദശവും ഇതിൽെപ്പടു . ഇവിടെത്ത േദശമര്യാദ, ജനസ്വ 
ഭാവം, ആചാരം മ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവ പുരാതനതമിഴ്േദശത്തിലുണ്ടായി 
രുന്നതുേപാെല തെന്നയിരി . വാ കൾക്ക് ഇേപ്പാൾ കാണുന്ന വ്യത്യാസം
അരിശി, അരിയി, അരി ഇങ്ങെന േഭദെപ്പ വന്നതായിരിക്കണം...”
മലയാളഭാഷയുെട ഉ ത്തി ഇ ം വിവാദവിഷയമായിരി ന്ന ഒരു സംഗതിയാ 
ണേല്ലാ. മലയാളസാഹിത്യതചരി സം ഹവിമർശത്തിൽ വട ംകൂർ രാജരാ 
ജവർമ്മ അവർകൾ ഭാഷയുെട ഉ ത്തി സം തത്തിൽ നി മാെണ ള്ള േകാ 
വുണ്ണി െനടുങ്ങാടിയുെട അഭി ായെത്ത പിൻതാങ്ങിെക്കാണ്ട് അതിെന ബലെപ്പ 
ടു ന്നതിനു ചില ഉദാഹരണങ്ങളും എടു കാണിച്ച് ‘ആത്മേപാഷിണി’യിൽ
എഴുതിക്ക . മലയാളെത്ത ഭാഷ = മലയാളി ഭാഷ. മലയാളം = മല േദശം
ഇങ്ങെന ഇപ്പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം ക ിേക്കണം.
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അധ്യായം 3

ഭാഷയുെട ഉ ത്തി സം തത്തിൽ നിന്നാെണ പറയുേമ്പാൾ മലയാളികൾ 
മുമ്പ് ഭാഷെയ ഇല്ലായിരു െവേന്നാ അെല്ലങ്കിൽ മേറ്റേതാ ഒരു ഭാഷ ഉപ 

േയാഗിച്ചിരുെന്നേന്നാ വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി . ഉ ത്തി സം തത്തിൽ നി 
മാ മാെണങ്കിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഭാഷയും സം തവുമായി യാെയാരു വ്യത്യാസം

കാണാതിരിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മലയാളെത്ത േനാ കയാെണങ്കിൽ സം 
പദങ്ങെളക്കാൾ സം േതതരപദങ്ങൾ ഒേട്ടെറ ഉ താനും. ഈ അസം  

തപദങ്ങൾ കട കൂടി എ വിക ിക്കയാെണങ്കിൽ ാവിഡഭാഷകളുമായുള്ള
സംസർഗ്ഗാനന്തരം എ പറയാം. ടി സംസർഗ്ഗം എ മുതൽ പിടിെപ എ
െതളിയിേക്കണ്ടതാെണ േചാദ്യം ഉദി േമ്പാൾ അതിനുത്തരം പറേയണ്ടതു
സംസർഗ്ഗവാദം പുറെപ്പടുവിച്ചയാളിൻെറ ചുമതലയായിത്തെന്ന വരും. അടിസ്ഥാ 
നമില്ലാെത കടം വാങ്ങാൻ ആശ ജനി ന്നതു കൃതിവിരുദ്ധവും ഒരു പേക്ഷ
ലഭിച്ചാൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടമില്ലാെതയും വരുമേല്ലാ. അതിനാൽ ര ഭാഷകേളാ 
ടു കടം വാങ്ങി മൂന്നാമതു ര ം െകട്ട് ഉണ്ടായി എ പറയുന്നതു അസംബന്ധം
തെന്ന; അങ്ങെന ഏെതാരു ഭാഷ കൂടി ഉണ്ടായി എ പറയുന്നതു തവാ 
ദത്തിനു ബലം െകാടു ന്നതുമാണ്. എേപ്പാഴും എ ം ഉപേയാഗി ന്ന േപരു 
കൾ ആത്മാവ്, ജീവൻ മുതലായവയാെണ പറഞ്ഞിരിക്കന്നതു പണ്ഡിതന്മാർ 

ം േയാഗികൾ ം പറ്റിയതായി വേന്നക്കാം. സാധാരണന്മാർ തത്വചിന്തന 
വും ആത്മാജീവവാദങ്ങളും െകാണ്ടിരി ന്നില്ല. ജീവസന്ദാനം ധാനചുമതല 
യായി തലയിൽ ഉറ േമ്പാഴുേണ്ടാ ഇത്തരം ആേലാചനകൾ നാടന്മാരുെട ഹൃദയ 
നാഡിയിൽ നടനം െച ന്നത്? ഏെതാരു വ വും അറിയെപ്പട്ടതിനു േശഷേമ
നാമം ക ിക്കാറു ; അല്ലാത, സാധാരണയായി, നാമം ക ിച്ച േശഷമല്ല വ  
െവ അറിക. ഇങ്ങെന വിചാരണ െച േമ്പാൾ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി
അറിയുന്നതു വിശപ്പ് മുതലായവയാണ്. ബാഹ്യവ ക്കെള അറിഞ്ഞേശഷം മാ 

േമ ആത്മാവ്, ജീവൻ മുതലായ അഗാധചിന്ത പാ മായ വ ക്കെളപ്പറ്റി  
ഹിപ്പാൻ തരമാകു . ഇവിെട ആദ്യമായി ചിന്തി ന്നതു ബാഹ്യമായ അവ 
യവങ്ങെള റിച്ചാണ്. ഇതിനു സം തത്തിൻെറ സഹായം തീെര ആവശ്യമി 
ല്ല തെന്ന. സം തപദങ്ങൾ ധാരാളം ഉപേയാഗി പരിചയി േപായവർേക്കാ
സം തേമ പരിചയമു എ ഭാവി ന്ന പുത്തൻകൂ കാർേക്കാ പഴയവെയാ 
െക്ക െനറ്റി ചുളിക്കത്തക്കവെയ ം ഭാഷാപദങ്ങൾ ‘സാരള്യവിഹീനാതി േദാഷ 
ദുഷ്ടാത്വാച വണ പരുഷേമവ’ എ േതാന്നിെയ ം വരാം. ഇനി, മലയാള 

നട ള്ള പഴെഞ്ചാ കെളല്ലാം സം തഭാഷയിൽ നി ം ഉണ്ടായതാേണാ
എ േചാദിേക്കണ്ടിയിരി . പഴ െഞ്ചാ കൾ ഓേരാ ഭാഷ ം േത്യകമു 
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ള്ള പൂർവ്വസ്വ ക്കളുമാണേല്ലാ. ഇവ സം ത്തിൽ നി പിറന്നതാെണങ്കിൽ
ഇ യും രൂപാന്തരം വന്നതിൽ സം െത്ത വളെര ആേക്ഷപിേക്കണ്ടിയിരി  

. കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ്, നാക്ക്, െചവിട്, താടി, ചുണ്ട്, ൈക, കാൽ, മുടി, തല, െന 
റ്റി, വിരൽ, കാത്, ഉള്ളങ്കാൽ, മുട്ട്, െപാക്കിൾ, ചന്തി, തുട, പല്ല്, ഉടൽ, പിരിയം,
(പുരുവം), എല്ല്, െതാലി, േചാര, െകാഴുപ്പ്, ചത, തലേച്ചാറ്, ഉമിനീര് മുതലായ
ഏതു ഭാഷയിലുള്ള പദങ്ങളാണ് എ ം നാം ഓർേക്കണ്ടതേല്ല. നമു സ്വാത 

്യമായി ഉണ്ടാക്കിെവച്ച മുതല് അനുഭവി െകാണ്ട് അതിെന കുറ്റം പറയുന്നതു
നന്ദിേകടല്ലേയാ എ സംശയി .
തമിഴിൽ നി ം പല പദങ്ങളും ഉണ്ടായി ണ്ട്. പല ഭാഷകളിൽ നി ം എന്ന
േപാെലേയ അവെയ വിചാരിേക്കണ്ടതു . മധ്യമ മലയാളത്തിേലയും ാചീ 
നമലയാളത്തിേലയും എ നാം വിചാരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവയിെല അക്ഷ 
രവിനിമയ മം പിന്നീടുള്ളതിൽ നി ം വ്യത്യാസമാകാതിരിക്കാൻ തരമില്ല.
എന്നാൽ ആ ാവിഡകൃതികെള ഭാഷാ ന്ഥങ്ങളായി ഗണി ന്നതു യുക്തമല്ല.
േകരളീയർ എഴുതിയി ള്ള പല സം തകൃതികേളയും എന്ന േപാെല മാ േമ
നാമവെയ റി വിചാരിേക്കണ്ടതു . രാമചരിതവും മ ം ഭാഷാകൃതികളാെണ 
ങ്കിൽ നാരായണീയവും ത ല്ല്യങ്ങളായ ഇതരകൃതികളും എ െകാ ഭാഷ
ആയി ടാ ഇങ്ങെന േലഖകൻ അഭി ായെപ്പട്ടിരി . സം തത്തിൽ നി 

മുള്ള പദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നതു േമൽ പറഞ്ഞ േപാെല പല ഭാഷ 
കളിൽ നിന്ന് എന്ന േപാെല എ െകാണ്ടാെണേന്നാ േലഖകൻ വിചാരിക്കാതി 
രി ന്നത്? സം തപദങ്ങെള എല്ലാം മാറ്റിെവ േനാക്കിയാലും പറയത്തക്ക ദൂ 
ഷ്യെമാ ം ഭാഷ ണ്ടാകുെമ േതാ ന്നില്ല. രാമചരിതം മുതലായതു മലയാള 
ഭാഷ അെല്ല വരികിൽ കണ്ടിയൂർ, തിരുവല്ലാ മുതലായ േക്ഷ ങ്ങളിെല െച  
പട്ടയങ്ങളിൽ വെട്ടഴുത്തക്ഷരത്തിൽ എഴുതിക്കാണുന്ന അവിടുെത്ത പതിവു കണ 

കളും മ ം ഏതു ഭാഷയിലാെണ വിചാരിക്കണം? ഇവിെടയുള്ളവർക്ക് എഴു 
ത്ത് എെന്നാരു വക അറിവാൻ പാടില്ലാത്തതുെകാ തമിഴെര വരുത്തി എഴുതി
െവച്ചതാെണ പറയാൻ ഭാവമുേണ്ടാ? ചില പുരാതനകുടുംബങ്ങളിൽ കാണു 
ന്ന ആധാര മാണങ്ങളും മ ം ഇതു േപാെല വല്ലവേരയും െകാെണ്ടഴുതി െവ 
ച്ചതാേണാ എേന്താ? ഇതിെലാന്നിലും സം തപദം കാണാത്തെത െകാണ്ടാ 
േവാ? സം തേത്താടു ജനങ്ങൾ ള്ള മവും ഭാഷേയാട് അവെയ െകാരു  
വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാഴുണ്ടായ കുറവുകളും മ ം ലീലാതിലകം േനാക്കിയാൽ
മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. േകരളപാണിനീയത്തിൻെറ പീഠികെയങ്കിലും േസവിച്ചി 
രുെന്നങ്കിൽ ഈ േലഖനദീനത്തിനു കുറെഞ്ഞാരാശ്വാസം ഉണ്ടാകുമായിരു .
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അധ്യായം 4

ഇനി േലഖകൻ നിത്യ ഉപേയാഗേയാഗ്യമായി ക ിച്ചിരി ന്ന പദങ്ങൾ
പകരം ഭാഷാപദങ്ങളുേണ്ടാ എ പരിേശാധിക്കാം. ആത്മാവ് (ശിവം) ജീവൻ
ആവി, ാണൻ ഉയിര്; മനസ്സ് െനഞ്ച്; വിചാരം നിനവ്; മുഖം േമാന്ത മുഞ്ഞി;
നഖം ഉകിർ; നാഭി െപാക്കിൾ; മാംസം ഇറച്ചി, ചത; മലം അഴുക്ക്, കാട്ടം; വാതം
കാറ്റ്, കഫം െവള്ളം; പിത്തം തീയ്, മയക്കം; ഈശ്വരൻ ആണ്ടവൻ, അയ്യൻ;
ൈദവം കടവുൾ; സൂര്യൻ ഞായർ; ച ൻ തിങ്കൾ; നക്ഷ ം മുത്ത്; ആകാശം
വാനം; ഭൂമി ഞാലം, നിലം; മരണം മാവ്, ചാക്ക്; ദാനം െകാടെകാടുക്കൽ;
ദീനം പാടുേകട്; കർമ്മം െചയ്യൽ കടമ; ജന്മം പിറവി – ഈ പദങ്ങൾ ഇ ം
പല ദി കളിൽ ഉപേയാഗി വരുന്നവയാണ്. ഇവ മിക്കതും ഇേപ്പാഴെത്ത
മലയാളികൾ ം അറിവുള്ളതാണേല്ലാ.
സം തത്തിലും, തമിഴിലും ചില പദങ്ങൾ ധാതുവ്യത്യാസമിെല്ല ം, ാവി 
ഡപദങ്ങൾ സം തത്തിലും ലയി കിട െണ്ട ം, ഈ ര ഭാഷകളിലും
അപാരപാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ച നിഷ്പക്ഷപാതികളായ മാന്യന്മാർ അഭി ായ 
െപ്പടു . അമ്മ എന്നതിെന സം ത്തിൽ അംബ എന്നാണുപേയാഗി ന്നത്.
ഇതു ാവിഡഭാഷയിൽ നി ം േപായതു തെന്നയാണ്. ഏതു ശിശുവും കൃത്യാ
അമ്മാ എന്ന പദെത്തത്തെന്നയാണ് ആദ്യമായി ഉച്ചരി ന്നത്. പെക്ഷ ചില
ഭാഷകളിൽ മമ്മാ എേന്നാ മേറ്റാ മാറിേയക്കാം. അക്കൻ, അണ്ണൻ, അപ്പൻ,
അച്ഛൻ, അത്തൻ മുതലായതു മലയാളഭാഷാപദങ്ങളാെണ ള്ളതിന് എതിരഭി 

ായം കാണുകയില്ല. േജ്യഷ്ഠൻ മുതലായ പദങ്ങെള േചട്ടൻ എന്ന തരത്തിൽ
വികൃതെപ്പടുത്താെത തെന്ന മലയാളത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാൻ വാ കൾ
ഇരിക്കെവ അതുേപക്ഷി സം തപദങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ
ഭാഷേയാടുള്ള മം തെന്ന ആയിരിക്കണം. അത്തം, ചിത്തിര മുതലായതും

ാവിഡഭാഷാപദങ്ങൾ തെന്നയാെണ േതാ .
എഴുത്തച്ഛൻ ഇന്നെത്ത മലയാള അക്ഷരമാല സൃഷ്ടി ന്നതിനു മുമ്പ്
തമിഴ(വെട്ടഴുത്ത)ക്ഷരങ്ങൾ തെന്നയാണു മലയാളത്തിലും നടെപ്പ േവ 
ണം ഊഹിക്കാൻ. അതായത് രണ്ടിലും അതിഖരമൃദുേഘാഷങ്ങൾ മുതലായ
വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും ആദ്യാക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല എ
താത്പര്യം. ഇന്നെത്ത ലിപികൾ തമിഴ് ന്ഥാക്ഷരത്തിൽ നിെന്നടു
പരിഷ്കരിച്ചവയാെണന്ന് ഒ പരിേശാധിച്ചാൽ ഏവർ ം യാസം കൂടാെത
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.
വെട്ടഴുത്ത് തമിഴിലുള്ള എഴുത്തിേനക്കാളും വളെര പഴക്കം െചന്നതാെണ ം
വെട്ടഴു ം അേശകൻെറ അക്ഷരമാലയും ര ം സ്വത മായി ഉത്ഭവിച്ച 
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താെണ ം ബർണൽ (Dr. Burnell) അഭി ായെപ്പടു . എന്നാൽ മിസ്റ്റർ
ടി.എ. േഗാപിനാഥറാവു ഈ അഭി ായേത്താടു വിേയാജിച്ച് ഇ കാരം
പറയു ; “വെട്ടഴുത്ത് മിക്കവാറും നഗരം, ന്ഥത്തമിഴ്, െതലുങ്ക് മുതലായവ
േപാെല അേശാകൻെറ ാഹ്മിജാതി എഴുത്തിൽ നി ത്ഭവിച്ചതാെണ
േതാ െവ ം, സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചാൽ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിെല മെറ്റ 
ഴു കളുമായി വെട്ടഴുത്തിനു പല മാർഗ്ഗങ്ങളിലും സാമ്യം കാണു െവ ം
വെട്ടഴുത്തിനും തമിഴു ന്ഥാക്ഷരത്തിനും തമ്മിൽ വളെര അടുപ്പമുെണ്ട ം
ആകു .” വെട്ടഴുത്തിനും തമിഴക്ഷരത്തിനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും തമിഴിൻെറ
ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും മ ം നല്ലവണ്ണം പരിേശാധിക്കയാെണങ്കിൽ േഡാക്ടർ ബർ 
ണലിൻെറ അഭി ായത്തിനാണു കൂടുതൽ ബലം സിദ്ധി ന്നത്. േകാെലഴുത്ത്
േഭദെപ്പ വെട്ടഴുത്തായും പിന്നീട് ചില േഭദഗതികേളാടു കൂടി ആയിരമാണ്ടിന്
അടുത്ത കാലം വെര നടപ്പിലുണ്ടായിരു . ഏെതഴുത്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടായെത 

ം മ മുള്ള യഥാർത്ഥ വിവരം ഹിക്കാൻ വളെര യാസം തെന്നയാണ്.
േകാെലഴുത്ത് അഥവാ വെട്ടഴുത്ത് വളെര ാചീനകാലേത്ത ഉള്ളതാകയാലും
അതിനു പല ഭാഷാലിപികളുമായി സാമ്യം കാണുകയാലും അതായിരിക്കാം
ക പിടിക്കെപ്പട്ട ആദ്യലിപി എ സേന്ദഹം ന്യായമായി ജനി .
മു പറഞ്ഞ െച പട്ടയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങെന ചിലതു കൂടി ഹിക്കാം;
േക്ഷ ങ്ങളിൽ േവദം, വ്യാകരണം മുതലായതു പഠി ന്നതിനു വിദ്യാർത്ഥികൾ
താമസി വന്നിരു . ഇവർ ഭക്ഷണം േക്ഷ ത്തിെല നിേവദിതാന്നവും
ഇതിേനാടു കൂടി (ചമ്മന്തിക്ക് ) ഉപ്പ്, പുളി, നാളിേകരം മുതലായതും െകാടു 
ത്തിരു . ഇവർ ൈവദ്യസഹായത്തിനു േവണ്ട ഏർപ്പാടുകളുമുണ്ട്. മിക്ക

ധാനേക്ഷ ങ്ങളിലും ചില സന്ന്യാസിമാർ ഉണ്ടായിരി ം. ഇവർ മഠാധി 
പതികേളാ അഥവാ സാധാരണ സന്ന്യാസിമാേരാ ആയിരി ം. ഇവർ
േക്ഷ കാര്യങ്ങളുെട േമലേന്വഷണവും വിദ്യാർത്ഥികെള േവദം മുതലായത്
അഭ്യസിപ്പിക്ക, പുഷ്പാഞ്ജലി െചയ്കൽ മുതലായവയും ഉണ്ടായിരു . സന്ന്യാ 
സിമാെര പടിഞ്ഞാറൻതീരങ്ങളിൽ ഭട്ടാരതിരുവടി, പടാരതിരുവടി എന്നീ
സ്ഥാനങ്ങളാൽ അറിയെപ്പട്ടിരു . േക്ഷ ത്തിെല ഓേരാ അടിയന്തിരത്തിനും
ഓേരാരുത്തെര ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരു . തിരുവല്ലാേക്ഷ ത്തിൽ അരി
അളേക്കണ്ടത് എെമ്പരുമക്കളാണ്. എണ്ണ ആളാ(ഴാ)േഞ്ചരി അടികളും, ചന്ദനം
േവണാട്ടടികളും എത്തി െകാടുക്കണം. ഇങ്ങെന എല്ലാറ്റിനും േത്യകം ആളു 
കെള നിശ്ചയിച്ചി ണ്ട്. മലയാളത്ത് ഇ വളെര േക്ഷ ങ്ങളുണ്ടായി ം ചില
േക്ഷ ങ്ങളിൽ നി ം, അതും വളെര റ മാ ം, ഏതാനും െച പട്ടയങ്ങൾ
മാ േമ കിട്ടിക്കാണു . േക്ഷ ങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയവർ അേപ്പാൾത്തെന്ന
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അവെയല്ലാം നശിപ്പിക്കേയാ അെല്ലങ്കിൽ ൈകവശക്കാർ തങ്ങൾ ലഭിച്ചി ള്ള
വല്ല അവസ്ഥ ം ഉടവു ത െമ ഭയ പുറെത്തടുക്കാതിരിക്കേയാ െചയ്തിരി 
ക്കാം. ഇവെയല്ലാം കി െമങ്കിൽ ചരി സംബന്ധമായ അേനകം സംഗതികൾ
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതങ്ങിെന നിൽക്കെട്ട.
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അധ്യായം 5

തമിഴകെത്ത േചര, േചാള, പാണ്ഡ്യ ഇങ്ങെന മൂ രാജധാനിയിങ്കീഴിൽ
ഭരി വന്നിരു . ഈ രാജ്യങ്ങെള പതിമൂ നാടുകളായി ഭാഗിച്ചി ണ്ട്. അവ
പാണ്ടി, െതൻപാണ്ടി, കൂട്ടം, കടം, കർക്കാ, േവൺ, പൂഴി, പൻറി, അരുവാ,
അരുവാവടത്തൈല, വീതം, മലനാട്, പൂനനാട് ഇ യുമാകു . ‘പാണ്ടി’ എന്ന
പദത്തിനു ‘വാകമരം’ എന്നർത്ഥമുള്ളതിനാൽ ഈ വൃക്ഷം അവിെട ഒരു കാല
സമൃദ്ധിയായി വളർന്നിരിക്കണം. േമൽ പറഞ്ഞവയിൽ പാണ്ടിേദശെത്ത അധി 
കം ധാനമായി കരുതിയിരി . ഇവിെടയാണ് െചം(ശുദ്ധ)തമിഴിൻെറ
ഉത്ഭവം. ഇേപ്പാഴെത്ത മധുര ജില്ലയുെട മിക്കവാറും മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ
െപട്ടി ണ്ട്. പാണ്ടിരാജ്യത്തിൻെറ ധാനപട്ടണം മധുരയാണ്. മധുരയ്ക്ക് ‘കൂടൽ’
എ കൂടി േപരുണ്ട്. ഇത്, ഇവിെട വൃക്ഷങ്ങൾ ധാരാളം വളർന്നിരു െവ
െതളിയി . പാണ്ഡ്യരാജാവിനു പഞ്ചവൻ എ ം കൗരവൻ എ ം കൂടി
േപരുണ്ട്. ഈ നാമങ്ങൾ മഹാഭാരത പുരാണ പുരഷന്മാെര അനുസ്മരിപ്പി .
ഒരുേവള ഇവർ അവരുെട പിൻഗാമികളായും വേന്നക്കാം.
കൂടം എന്നതിൻെറ അർത്ഥം ചതുരക്കള്ളി എന്നാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന്, ഇെച്ചടി
ധാരാളം വളർന്നിരുന്നതുെകാേണ്ടാ, കുടത്തിൻെറ ആകൃതിയുള്ള ഭൂമിയാകെകാ 
േണ്ടാ ഇന്നാമം വരാവുന്നതാണ്. ഇതിെന െപാന്നാനി ഴ മുതൽ എറണാകുളം
വെരയുള്ള േദശമായിട്ടാണു കണക്കാക്കിയിരി ന്നത്. ‘കുട്ടം’ എന്നാൽ
കുഴി േദശം. ഇതു കുട്ടനായാടിരിക്കണം. അവിെട താണ േദശമാണേല്ലാ.
േവൺ എന്നതു േവണാടാണ്. ഇതിനർത്ഥം മ ള്ള നാട് എന്നാകു . ഇതു
പഴയ തിരുവിതാംകൂറാണ്. പൂഴി എന്നതിനു മണൽ എന്നർത്ഥം. ഈ നാട്
അമ്പല ഴ മുതൽ െപാന്നാനി ഴയുെട മുഖം വെരയുള്ള േദശങ്ങളുെട നാമമായി
പറയു . ഇ ട്ടത്തിൽ (ഓർ + നാട് ) ഓണാട് േത്യകമായി പറ കാ 
ണാത്തതുെകാണ്ട് കുട്ടനാേടാടു േചർ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. കർക്കാ –
കൽ േദശം – കുടം എന്ന ദിക്കിനു കിഴക്കായി സ്ഥിതിെച .
കുട്ടം, കുടം, കർക്കാ, െവൺ, പൂഴി എന്നീ അ നാടുകൾ കൂടിയതു േചരരാജ്യം.
ഇതിൻെറ തലസ്ഥാനം വഞ്ചി അെല്ലങ്കിൽ കരൂർ എന്ന സ്ഥലമാകു . ആയതു
േകാതമംഗല ള്ള തൃക്കാളൂരാെണ ം, െകാടുങ്ങ രിനടു ള്ള തിരുവഞ്ചി 

ളമാെണ ം ഇതു ര മല്ല തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി ജില്ലയിൽെപ്പട്ട കരൂർ എന്ന
സ്ഥലമാെണ ം, ഇങ്ങെന ഇക്കാര്യെത്ത റി വിദ്വാന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഏകകണ്ഠമായ അഭി ായം ഇനിയും ഉണ്ടാേകണ്ടതായിട്ടാണിരി ന്നത്.
ആദ്യമായി വഞ്ചി എന്ന പദത്തിൻെറ അർത്ഥം എന്താെണ േനാക്കാം
– ഒരുതരം പടരുന്ന െചടി, േചരരാജാക്കന്മാരുെട രാജധാനി, ധർമ്മേദവത,
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കരു(വൂ)ർ, െപൺ ഇങ്ങെന തമിഴ് നിഘ വിലും; മുള (ഈറ്റ) എ ഗുണ്ടർട്ടിൻ 
െറ നിഘ വിലും അർത്ഥം പറ കാണു . ആദ്യം പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിനു
തിരുവനന്തപുരെത്ത ചരി സിദ്ധമായ വഞ്ചിയൂർകാട് ഉദാഹരണമാക്കാവു 
ന്നതാണ്. കൂടാെത മുളയും, പടർ െചടിയും ധാരാളം വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ം
ഈ േപര് േയാജി ന്നതാണേല്ലാ. കരൂർ എന്ന പദത്തിനു വഞ്ചി എന്നർത്ഥ 
മുണ്ട്. (കൈര + ഊർ) കൈര ഊർ - കരൂർ എ േഭദെപ്പ േപായതായി
വരാവുന്നതാണ്. കരൂർ ആയിരു േചരരാജധാനി എ കാണി ന്നതിനുള്ള
െതളിവുകൾ ആ േദശ വഞ്ചി എ പറയുന്ന െചടികൾ ധാരാളമായി
വളർന്നിരു െവ ം വഞ്ചിയുെട ഇരിപ്പിടം അൻപൂർൈണ്ണ (Anplurnai) എന്ന
നദിക്കരയിലായിരു എ ള്ള സാഹിത്യസംബന്ധമായ െതളിവിന്, കരൂർ
നാട്ടിനു സമീപമായി ഒഴുകുന്ന കാേവരീനദിയുെട േപാഷകനദിയായ അമരാ 
വതിെയന്ന പുഴയുെട നാമേത്താടു േയാജി െണ്ട ം, സ്ഥലെത്ത ഒരു േദവനു
വഞ്ചി എന്ന നാമം ഉെണ്ട ം മ ം ആണ്. േചരൻ, േചാളൻ, പാണ്ഡ്യൻ,
െകാങ്ങൻ എന്നിവ േചര, േചാള, േചാളപാണ്ഡ്യ, െകാങ്ങ(ണ) േദശങ്ങളിെല
അധിപൻ (രാജാവ് ) എന്നർത്ഥമാേക്കണ്ടതാണ്. േചരമാൻ എന്നതു െകാച്ചിരാ 
ജാവ് എ പറയും േപാെല േചരേദശെത്ത രാജാവ് എേന്ന താത്പര്യമു .
ഇെതാരാളുെട േത്യകനാമമല്ല. ചാരൽ + മാൻ = ചാരൽമാൻ = ചാരമാൻ
= േചരമാൻ എ പരിണമിച്ചതാണ്. ചാരൽമാൻ എന്നതിനു മലയരമൻ -
മലയാളെത്ത രാജാവ് – എന്ന് അർത്ഥം. മലയാളരാജ്യം ഭരിക്കാൻ വന്നതിനു
േശഷേമ െപരുമാക്കന്മാർ േചരമാൻ എന്ന സ്ഥലാനം ലഭിച്ചിരിക്കയു .
അതിനു മുെമ്പല്ലാം രവിവർമ്മ െപരുമാൾ നായനാർ എ ം മ േമ നാമമു .
ഇനി േചരരാജ്യത്തിൻെറ കിടപ്പ് എവിെടയാെണ നിശ്ചയിച്ചാൽ വഞ്ചി
എന്ന പട്ടണത്തിൻെറ സ്ഥാനവും ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. േചരേദശം പശ്ചിമ 
പർവ്വതത്തിനു കിഴ വശമായിരുെന്നങ്കിൽ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്കടു ള്ള കരൂർ
എന്ന സ്ഥലെത്ത േചരരാജധാനിയായി ഒരുവിധം വകെവ െകാടുക്കാമായി 
രു . എന്നാൽ ഇേന്നവെര േചരരാജ്യം ടി പർവ്വതത്തിനു പടിഞ്ഞാറായി
ക ിച്ചിരിക്കെക്കാണ്ട് ആയത് ഈ കരയിൽത്തെന്ന ആയിരിക്കണേല്ലാ.
രാജ്യപരിധി ള്ളിലല്ലാെത രാജധാനി അന്യ യാെണ വരാൻ ന്യായമില്ല.
എ തെന്നയല്ല, കരൂർ േചാളേദശത്തിൽെപ്പ േപായി എ വിചാരിേക്ക 
ണ്ടിയിരി . ഇനി, നദിയുെട േപരിൻെറ േയാജി േനാ കയാെണങ്കിലും
അൻപൂർൈണ്ണ എന്ന നാമേത്താട് അരാവതി എന്നതിേനക്കാൾ ചൂർണ്ണി എന്ന
െപരിയാറിനാണു കൂടുതൽ േയാജി ള്ളത്. െപരിയാറ് തിരുവഞ്ചി ളത്തിനു
സമീപം കൂടി ഒഴുകു . കച്ചവടസംബന്ധമായ സൗകര്യം േനാ ന്നതായാ 
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ലും കരൂർ എന്ന സ്ഥലം തിരുവഞ്ചി ളേത്തക്കാളും താണപടിയിലെ
സ്ഥിതിെച ന്നെത ം ത്യക്ഷെപ്പ . ഇതിനു സമീപം സ്ഥിതിെച ന്ന
ഡ േകാട്ടയും മ ം തിരുവഞ്ചി ളത്തിനു സമീപമുള്ള കായലുകൾ വലിയ കപ്പ 
ലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളവയായിരു എ െതളിയി . ഇ ം
ആ കാലയുകൾ വളെര അഗാധിമായിത്തെന്നയിരി . തിരു എന്നത് ീ
എന്ന അർത്ഥെത്ത റി ന്ന പദമാണ്. കുളം എന്നാൽ േദശം എന്നർത്ഥം.
േചരമാൻ െപരുമാളുേടയും അേദ്ദഹത്തിൻെറ ധർമ്മപത്നിയായ നായർ ീയുേട 
യും വി ഹം തിരുവഞ്ചി ളം േക്ഷ ത്തിൽ ഇ ം െവ പൂജി വരുന്നതായി
േകട്ടി ണ്ട്. ‘ചരി സമുച്ചയ’ത്തിൽ ീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളും
ഇങ്ങെന തെന്ന അഭി ായെപ്പട്ടിരി ന്നതിനാൽ അധികം ബലം കി . ഈ
െപരുമാൾ എ ാമെത്ത േചരമാൻ എന്നറിയുന്നില്ല. കരൂർ എന്ന സ്ഥലത്തിനു
േചരമാൻ െപരുമാക്കന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം അവരുെട മൂലകുടുംബം എന്ന
നിലയിലായിരിക്കാം എെന്നാരു ഊഹം ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. അേപ്പാൾ
വഞ്ചി എ േപരുള്ള േദവത അവരുെട കുലൈദവമായും കരുതാവുന്നതാണ്.
നാടു മറന്നാലും മൂടു മറക്കരുത് എ ള്ള പഴെഞ്ചാല്ലനുസരിച്ച്, നാം ന െട
ധർമ്മൈദവങ്ങെള ഇ ം ആരാധി ം േപാെല െപരുമാക്കന്മാർ കൂെട െട
അവിെടേപ്പായി കുടുംൈബശ്വര്യാർത്ഥം ാർത്ഥി കയും മ ം പതിവുണ്ടായിരി 
ക്കാം. ഇനി തൃക്കാരൂരിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കയാെണങ്കിൽ, ആയതു മാഹാത്മ്യമുള്ള
ഒരു സുഖവാസസ്ഥലമായി മാ േമ ഗണിക്കാവൂ. എെന്തന്നാൽ കച്ചവടസം 
ബന്ധമായും മ ം ഗതാഗതത്തിനു തീെര സൗകര്യമില്ലാതാണു കാണുന്നത്.
പേക്ഷ െപരുമാക്കന്മാർ പലേപ്പാഴും ആ സ്ഥലെത്ത ഒരു സുഖവാസഭൂമിയായി
കരുതിരിയിക്കയാൽ അന്നാട്ടിന് അേപ്പർ വന്നതായിപ്പറയാം.
േമൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ െകാ െകാച്ചിയിലുള്ള തിരുവഞ്ചി ളം തെന്നയാ 
യിരു േചരരാജ്യത്തിൻെറ തലസ്ഥാനനഗരി എ നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന 
താണ്.
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അധ്യായം 6

േചരമണ്ഡലത്തിന്, മലയാളം, േകരളം എന്നീ േപരുകളാണ് ഇേപ്പാൾ ഉപേയാ 
ഗി വരുന്നത്. ഇതുകേളയും മലബാർ എന്നതിൻേറയും ഉ ത്തിെയപ്പറ്റി വലിയ
പണ്ഡിതന്മാരും തർക്കി . മലയാചലം, േകരളം എന്നീ നാമങ്ങൾ പുരാണ 
ങ്ങളിൽ കാണാം. േകരളെത്ത സപ്തെകാങ്കണത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്

ന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരി ന്നത്. ഈ സ്ഥലം (േഗാകർണ്ണം മുതൽ െത 
ക്കൻ കന്യാകുമാരി വെരയുള്ള) േകരളം എ നാം ഇേപ്പാൾ വ്യവഹരി വരുന്ന
സ്ഥലത്തിനു വടക്കായി കിട . മലയാളത്തിനു േകരളെമ േപരുണ്ടായതു
പിന്നീടാെണ ‘നന്ദീശസംഹിത’യിൽ പറഞ്ഞിരി . േകരളം എന്ന
േപരിൻെറ അർത്ഥം െത (നാളിേകരം) മൂലം ഉണ്ടായതാെണ ം അതു സം  
തനാമമാെണ ം മ ം ചിലർ വാദം മുറു . കാൽഡുവൽ, ഗുണ്ടർട്ട് മുതലായ
വിദ്വാന്മാർ ഇതു ാവിഡശബ്ദമാെണന്ന് അഭി ായെപ്പടുന്നതല്ലാെത ഇതിൻെറ
ആഗമെത്തപ്പറ്റി ഖണ്ഡിച്ച് ഒ ം പറയുന്നില്ല. േകാഴിേക്കാട് മുതൽ െകാല്ലം
വെരയുള്ള ഇേപ്പാൾ കാണുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ സമു ക്കര ബി.സി. മു റാം
വർഷത്തിനു േശഷമുണ്ടായതാെണന്നാണു ഭൂഗർഭശാ ിമാരുെട അഭി ായം.
അതയാത് സമു ം വളെര കിഴ മാറിക്കിടന്നിരു എ താത്പര്യം. പരശു 
രാമൻ അതിൽ പിന്നീടു വ സൃഷ്ടിച്ചതാെണ വാദിക്കാൻ തലേച്ചാറുള്ളവർ
കാണുെമ േതാ ന്നില്ല. േകരളം എന്ന സംജ്ഞ നാളിേകരം എന്നതിൽ
നി ത്ഭവിച്ചതാെണങ്കിൽ െതങ്ങില്ലാത്തതായ െപാറ്റ േദശങ്ങൾ കൂടി
ഇേപ്പരു േചർ വിളിച്ചാൽ േയാജിപ്പാകുേമാ? (േതൻകായ് ) േതങ്ങാ എന്നാണ്
ഇേദ്ദശഭാഷയിൽ പറയുന്നത്. െതങ്ങ് എ േദശനാമമുള്ളേപ്പാൾ സം ത 
ശബ്ദമാെണ െവച്ചിരി ന്ന നാളിേകരപദെത്ത ഇവിെട സ്വീകരിേക്കണ്ട
ആവശ്യമില്ല. ാവിഡപദെമ പണ്ഡിതന്മാരാൽ അഭി ായെപ്പട്ടിരി ന്ന
േകരളം എന്ന സംജ്ഞ കായലിനും കടലിനും സമീപം (കരയ്ക്ക് ) ഉള്ള േദശത്തിനു
േയാജി ന്നതായിരി ം. (കൈര + അളം) = കൈരയളം ഒടുവിൽ േകരളം
എ പരിണമിച്ചതായിരിക്കണം. കര േദശം എ താത്പര്യം. േചർത്തല
എന്ന സ്ഥലെത്ത കര റം എന്നാണു വിളി വന്നിരുന്നെതന്ന് അറിവുള്ളതാ 
ണേല്ലാ. ഇങ്ങെന ആകുേമ്പാൾ മല േദശങ്ങൾ മലയാളെമ ം (കായൽ -
കടൽ) കര േദശങ്ങൾ േകരളം എ മുള്ള നാമങ്ങൾ േയാജി ന്നതാണ്.
മലവാരം, സായിപ്പന്മാർ മലബാരം, മലബാർ എന്നായിത്തീർ . മലവാരം
എന്നാൽ മല േദശം അെല്ലങ്കിൽ മലയരിക് എന്നാണേല്ലാ അർത്ഥം വരുന്നത്.
കടൽവാരം = കടൽക്കരമലയാളവും മലബാറും ഇങ്ങെന തുല്യാർത്ഥേയാജനയു 
ള്ള പദങ്ങെള നമുക്ക് ഊഹിക്കാം.
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പാണ്ഡ്യരാജധാനി വടക്കായി പൻറിനാടു സ്ഥിതിെച . ചണ ധാരാളം
വളരുന്ന നാട്ടിനും ഇേപ്പരു പറയാെമ ള്ളതുെകാണ്ട് ഈ അർത്ഥം ആ നാട്ടിന്
അധികം േയാജി ന്നതായി േതാ . ഇതിൻെറ തലസ്ഥാനം നാഗപട്ടണ 
മാകു . പൻറിനാടിനു വട പുനൽനാട് (േചാളരാജ്യം) പുനൽ = െവള്ളം.
കാേവരീനദീമുഖ സ്ഥിതിെച ന്നതിനാൽ വർഷക്കാല െവള്ളെപ്പാക്കമു 
ണ്ടാകന്നതു െകാണ്ടായിരിക്കാം ഇേപ്പരിൽ ആ നാട് അറിയെപ്പട്ടിരി ന്നത്.
ഇതിൻെറ ധാന പട്ടണം തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്കടു ള്ള ഉരവൂർ ആണ്.
പുനൽ നാട്ടിനു വടക്ക് അരുവനാട്, അതിന റം അരുവാവടത്തല. ഈ ര
േദശത്തിനും കൂടി, ലങ്കയി(സിേലാണി)ൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരം ചില സാധനങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്നതുെകാണ്ട് മാവിലൈങ്ക – മഹാലങ്ക – എ വിളി . ഇതിൻെറ
തലസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം ആകു . പുനൽ നാടിനു വട പടിഞ്ഞാറും അരു 
വനാടിനു പഞ്ഞാറുമായി മലനാട് അെല്ലങ്കിൽ മലയൻനാട് സ്ഥിതിെച .
ഇതിനു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് ചീത  (ശീത) നാട് കിട . േകായമ്പ ർ
ജില്ലയുെട വട ള്ള പകുതിഭാഗവും നീലഗിരിജില്ലയുെട െത ള്ള ഭാഗങ്ങളും
ഇതിൽെപ്പടും. ഇവ ശീതള േദശമാെണ ള്ള വ തയും സിദ്ധമാണേല്ലാ.
വളെര പുരാതനകാലം മുതൽക്ക്, അതായത്, ബി.സി. ആയിരം വർഷങ്ങൾ
മു തെന്ന തമിഴകവാസികൾ ദ്വീപാന്തരങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്തിവന്നിരു 

. മലയാളക്കരയിൽ വൻമരങ്ങളുെണ്ട ം അവിടു കാർ (നായന്മാർ) വളെര
മുമ്പിനാെല കപ്പൽപ്പണി െചയ്തിരുെന്ന ം അന്യദ്വീപുകാരുമായി കച്ചവടം
നടത്തിയിരു െവ ം മ ം േചാട്ടാനാഗപുരം കമ്മീഷണറായിരുന്ന ഹിവിറ്റ്
(Ruling Races of Pre-historic Times) എന്ന ന്ഥത്തിൽ സ്താവിച്ചിരി .
മലയാളക്കരയിൽ കപ്പൽ വന്നടു ന്നതിനു കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ട്. മ ാവി 
ഡേദശീയർക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ യാസമുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങൾ മലയാളികൾ
വശമായിരി ന്നേതാർ േമ്പാൾ എ േയാ മുമ്പിനാേല ഇവർ ആര്യന്മാരുമാ 
യി പരിചയെപ്പട്ടിരിക്കണം എ വിചാരിക്കാവുന്നതാകു .
ഇവിെട സ്താവിക്കാൻ േപാകുന്ന സംഗതികെളല്ലാം ആയിരെത്ത റു വർഷ 
ങ്ങൾ മുമ്പ് നടന്നവയാെണ നാം ഓർ മേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ മലയാളേദശം
(േകരളം) ആയി കരുതിവരുന്ന നാടുകെളല്ലാം അക്കാലത്ത് േചരരാജ്യെമ
വിളിക്കെപ്പട്ടിരു . ഭൂമിയുെട സ്ഥിതിയനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യെത്ത അഞ്ചായി
വിഭാഗിച്ചി ണ്ട്; അവ മുേമ്പ പറ കഴി . അന്നെത്ത ഗവർേമ്മണ്ട് താ 
േന്താന്നിത്തം കൂടാെത, െപാതുജനേക്ഷമെത്ത ലാക്കാക്കി രാജ്യം ഭരിച്ചിരു .
വിദ്യാർത്ഥിേവട്ടേയ്ക്കാ, തൃ ർ, മലബാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നേപാലുള്ള
ലഹളേയ്ക്കാ കാരണമുണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളതായിരു അക്കാലെത്ത
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ഭരണം. അന്ന്, രാജാവും ഓേരാ വിഷയത്തിലും േത്യകം ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടിയി 
ള്ള െപാതുജന തിനിധികളും േചർന്നാണ് രാജ്യം ഭരി വന്നിരുന്നത്.

അന്ന് ഹ്മ, ക്ഷ ിയ, ൈവശ്യ ശൂ ാദി ചാതുർവർണ്ണ്യനാമങ്ങൾ ഉപേയാഗി 
ച്ചിരുന്നില്ല. ാഹ്മണവൃത്തിയിലിരി ന്ന മഹ ക്കെള അറിവർ (അറവർ)
എ ം, അടുത്ത പടിക്കാെര ഉഴവർ (െവള്ളാളർ) എ ം വിളി വന്നിരു .
േവൾ + ആളൻ = േവളാളൻ = െവള്ളാളൻ; േവൾ = മണ്ണ്; ആളൻ = ആളുന്നവൻ,
ഉള്ളവൻ; െവള്ളാളൻ - കൃഷിയുള്ളവൻ, ഭൂമി ഭരി ന്നവൻ. േചര, േചാള,
പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരും ഈ വംശത്തിൽെപ്പട്ടവരു തെന്ന. പിെന്ന ഇടയർ,
േവടർ, െകാല്ലൻ, തട്ടാൻ, പണിക്കൻ, േവളാൻ, വലയർ, മു വൻ ഇങ്ങിെന
സമുദായത്തിൽ താഴ്ന്ന മത്തിൽ പറയെപ്പട്ടിരി . ഉയർന്ന ഇനക്കാർ വഴി 
യാ െച േമ്പാൾ താണവർ വഴിമാറിെക്കാടുക്കണം. അക്കാലം അടിമത്തം
എന്ന ഏർപ്പാടില്ലായിരു . തമിഴകവാസികൾ ഓേരാരുത്തരുെട അവസ്ഥയ്ക്കനു 
സരണമായി വ ം ധരി വന്നിരു . ഇടത്തരക്കാർ മുേട്ടാളം വരുന്ന ഒരു മുണ്ട്
അരയിലും മെറ്റാ തലയിലും ചുറ്റിവന്നിരു . അവർ കുടുമ വളർത്തി ഉച്ചിയിൽ
െകട്ടിെവ ം. നാഗവംശക്കാർ തലയിൽ മയിൽപ്പീലി അണിയുന്നവരാണ്.
നാഗന്മാർ എ പറയുന്നതു നായന്മാെര ചൂണ്ടി ആയിരിക്കണം. നാകൻ
എന്ന പദെത്ത സം തീകരി നാഗൻ എന്നാക്കിയിരിക്കാം. നാഗന്മാർ ള്ള
െവള്ളാണ്മസ്ഥാനവും അവരുെട കൃഷിെത്താഴിലും ഈ അഭി ായെത്ത ബല 
െപ്പടു . സൂര്യാരാധാന െച വരുന്നവെര സൂര്യവംശക്കാർ എ പറയും
േപാെല നാഗപൂജ െച വന്നതുെകാണ്ട് നാഗന്മാർ എ വിളിച്ചിരു എ ം
വരാവുന്നതാണ്. മലയാള ള്ള സർപ്പപൂജയും ഇതിനടിസ്ഥാനമാക്കാവുന്ന 
താണേല്ലാ. ആര്യന്മാർ എഴു വിദ്യ (ലിപികൗശലം) ആദ്യമായി പഠിച്ചതു
നാഗന്മാരിൽ നിന്നായിരു െവ ം അ മുതൽ ഇേപ്പാഴും സം താക്ഷരങ്ങൾ
‘േദവനാഗരി’ എന്ന് അറിയെപ്പടു െവ ം പറയെപ്പട്ടിരി . നായന്മാരും
നീപ്പാളിെല േനവർമാരും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതെയപ്പറ്റി വി. െഫർഗൂസൺ
(Fergusson) ഇ കാരം പറയു :- “ ീകളുെട ചാരിത്യെത്തപ്പറ്റി േത്യക 
മായുള്ള ധാരണകളും അേതാെടാന്നി ശി കർമ്മങ്ങളും അന്യസംഗതികളും
െവ േനാ േമ്പാൾ മലബാറിെല നായന്മാരും േനപ്പാളത്തിെല േനവാരന്മാരും
തമ്മിൽ േദശീയമായ ഒരു ഐക്യത കാണുകയും ഇന്ത്യയിൽ േവെറ ര
േദശക്കാർ തമ്മിൽ ഇ േചർച്ച കാണാതിരിക്കയും െച . േപരുകളുെട
സാമ്യത്തിൽ എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ട ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല. എന്നാൽ ശി  
കർമ്മങ്ങളിലും ആചാരമര്യാദകളിലും വി ശിഷ്യാ ഒരു േയാജി െണ്ട ഞാൻ
ൈസ്ഥര്യമായി വിശ്വസി .” തമിഴർ ആര്യന്മാരുെട വരവിനു വളെര മു
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തെന്ന പരിഷ്കാരത്തിൽ ഉന്നതാവസ്ഥെയ ാപിച്ചിരു . ശുദ്ധ തമിഴ് ഭാഷ,
സം തവാ കളുെട സഹായം കൂടാെത അഭിവൃദ്ധിെയ ാപിച്ചിരു . അതിനു
സം േത്തക്കാളും കൂടുതലായ ഒരു സാഹിത്യം ഉെണ്ട ം വ്യക്തമാണ്. ഒന്ന്
എന്ന സംഖ്യ കീേഴാട്ട് ഒന്നിൻെറ അണു ായമായ അംശങ്ങൾ ഉള്ളത് തമി 
ഴരുെട കണ വിഷയമായ അഗാധബുദ്ധിെയ ത്യക്ഷമാ . േ ഷ്ഠമായ

ാചീനതമിഴ് ന്ഥങ്ങളിൽ സംഗീതം, േജ്യാതിഷം, വ്യാകരണം, തത്വശാ ം
മുതലായ വിഷയങ്ങെള സംബന്ധി തിപാദനങ്ങൾ ശുദ്ധ തമിഴ് ഭാഷയിൽ
തെന്ന കാണു . ഈ ശാ ങ്ങൾ അന്യേദശീയർ വരുന്നതിനു മു ള്ള കാല 
െത്ത തമിഴരുെട വിദ്യാവിഷയമായ സമ്പത്തിെന വിശദമാ . മുൻകാലത്ത്,
േദഹമാസകലം മൂട ത്തക്കവണ്ണം വ ം ധരിച്ച ഒരുവെന കണ്ടാൽ അവൻ
കുലീനൻ എന്നല്ല പരിചാരകൻ എന്നെ മനസ്സിലാ മായിരുന്നത്. ീകൾ
സാധാരണയായി ധരി ന്ന വ ം അര മുതൽ കണങ്കാലു വെര നീ നി ;
അര േമൽ ഭാഗം മുഴുവനും നഗ്നതയായി തെന്നയിരി ം. േദഹത്തിെല
നഗ്നഭാഗങ്ങളിൽ മിക്കേപ്പാഴും ചന്ദനം മുതലായ സുഗന്ധ വ്യങ്ങൾ അണിയാറു 
ണ്ടായിരു . ീകൾ തലമുടി െകട്ടിെവ ന്നത് ഒരു േത്യകരീതിയിലാണ്;
അഞ്ചായി പകുത്ത് ഓേരാ ഭാഗവും േത്യകമായി െകട്ടി, അവർ ഭംഗിയാ 
െണ േതാ ന്ന തരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ വിടു . ീകളും പുരുഷന്മാരും
മുടിയിൽ എണ്ണ പുര ണ്ട്. ീകൾ അവരുെട കൺേപാളകളിൽ ഒരുതരം
കറുത്ത ചായം (മഷി) േതയ്ക്കാറുണ്ട്. വ ധാരണത്തിൽ കുറവു കാ െന്നങ്കിലും
ആഭരണാലങ്കാരത്തിൽ തീെര കുറ ന്നില്ല. വളെര വിലപിടിച്ചവ ൈകയ്യിലും
കഴുത്തിലും അണിയു . താണതരക്കാർ വില കുറഞ്ഞ േലാഹങ്ങൾ െകാ ം
ശംഖിൻെറ േതാടു െകാ ം ആഭരണങ്ങളുണ്ടാക്കി അണിയു .
മര്യാദയായിട്ടാെണങ്കിലും, ീകൾ സമുദായകാര്യങ്ങളിലും വിേനാദങ്ങളിലും
പ െകാള്ളാറുണ്ട്. സാധുവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ീകൾ പല െതാഴിലുകളിലും

േവശി നിത്യവൃത്തി കഴി . രാജ്ഞി മുതൽ കീേഴാ ള്ള എല്ലാവരും
േക്ഷ ദർശനത്തിനു േപാകും. ഉത്സവാേഘാഷങ്ങളിൽ ീകൾ പ െകാ ക 
യും േസ്നഹിതെരയും ബ ക്കേളയും ക്ഷണി ന്നതിനു േപാകയും െചയ്യാറുണ്ട്.
ഇവരുെട സ്വാത ്യമായ നടത്തെകാ വിവാഹത്തിനു മു തെന്ന യുവനജ 
ങ്ങൾ േ മവല വീശാൻ അവസരം കി . പിന്നീട് അവരുെട രക്ഷാകർ 
ത്താക്കളുെട അനുമതിേയാടു കൂടി വിവാഹജീവിതത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട്
ഒരു യുവതി അവളുെട കാമുകേനാടു േചർ നട ന്നതു മേക്കടാെണ
കരുതാറില്ല. സംഗീതാഭ്യാസം വളെര ധാനമായി കരുതിവന്നിരു . പല
തരത്തിലുള്ള സംഗീേതാപകരണങ്ങൾ അവർ ഉപേയാഗിച്ചിരു . ഇവരുെട
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സംഗീതം ആര്യന്മാരുേടതിൽ നി ം വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്.സംഗീതത്തിൽ
പൂർണ്ണമായ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടാൻ ഇച്ഛയുള്ളവർ ര ം അഭ്യസിച്ചിരു . ചി 

െമഴുത്തിലും ശി വിദ്യയിലും ഇവർ ള്ള സാമർത്ഥ്യം പൂർവ്വകാലെത്ത
േക്ഷ ങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. സാധുക്കളുെട വീടുകൾ
മണ്ണ്, ഓല, പുല്ല് ഇവ െകാ നിർമ്മിച്ചിരു . മ ള്ളവരുേടത് ക െകാ ം,
ഓടുേമ ം പണിതിരു .
അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിെല ധാനമതങ്ങൾ - ഷൺമതങ്ങൾ - എല്ലാം ഇവിെട
നട ണ്ടായിരു . അപരി തന്മാരും മൂഢന്മാരും ആയ ജനങ്ങൾ ഓേരാ വി  
ഹങ്ങെള തിഷ്ഠി ജ ക്കെള ബലി കഴി വന്നിരു . വലിയ വിദ്വാന്മാരുെട
ആവാസഭൂമിയായ െകാടുങ്ങ രിൽ ഇ ം ഈ മൂഢകൃത്യം നട ന്നേതാർ  
േമ്പാൾ അ തം േതാ ണ്ട്.
ഇതുവെര പറഞ്ഞതുെകാ തമിഴകവാസികളും, േത്യകി മലയാളികളും
വളെര പുരാതനകാലം മുതേല പരിഷ്കാരദശെയ ാപിച്ചിരു െവ മനസ്സിലാ 
ക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
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ാവിഡമാഹാത്മ്യം
അധ്യായം 1

ാവിഡെത്തപ്പറ്റി എെന്തങ്കിലും പറയുന്നതിനു മുമ്പായി ജനങ്ങളുെട ഉത്തരദി 
ക്കിൽ നി മുള്ള വരവിെന റിച്ച് അ ം സ്താവിേക്കണ്ടിയിരി . ആര്യ 
ന്മാരുെട ആദ്യെത്ത ജന്മഭൂമി റഷ്യാരാജ്യമാെണ ചില പണ്ഡിതന്മാരും മദ്ധ്യ
ഏഷ്യയാെണ മ ചിലരും, ഇതു ര മല്ല ഉത്തര വ േദശങ്ങളാെണ
േലാകമാന്യതിലകനും ഇങ്ങെന പലരും പലവിധത്തിൽ അഭി ായങ്ങൾ പുറ 
െപ്പടുവിച്ചിരി . ബുദ്ധിമാന്മാരും സൂക്ഷ്മാവേലാകനപടുക്കളും ആയ ഈ മഹാ 
ന്മാരുെട അഭി ായങ്ങൾ നമു സ്വീകാര്യം തെന്ന. എങ്കിലും ഏതാണു സ്വീകാ 
ര്യം എന്ന് അറിയുന്നതിനാണു യാസമായിരി ന്നത്. അനുഭവം െകാേണ്ടാ
അനുഭവസ്ഥന്മാരിൽ നിേന്നാ ഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംഗതികൾെക്കല്ലാം
ഫലം ഇത്തരത്തിേല ആയിരിക്കയു . ഈ മൂ സ്ഥലങ്ങളിൽ നി ം ആര്യ 
ന്മാർ ജനി െതേക്കാ വന്നതായിത്തെന്ന നമു തല്ക്കാലം വിചാരി െകാള്ളാം.
മൂവായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് എേപ്പാേഴാ ഇവർ െതേക്കാ േപായ കൂട്ടത്തിൽ
ഇന്ത്യയിലും വ േചർ എന്നാണു ചരി കാരന്മാരുെട അഭി ായം. ഇന്ത്യ 
യിൽ വന്ന സമയം ഈ രാജ്യം മുഴുവനും ാവിഡരുെട അധീനത്തിലായിരു
എ ള്ള ചരി ം സിദ്ധമാണേല്ലാ. എന്നാൽ ാവിഡർ ഇവിെട എങ്ങെന
എേപ്പാൾ വ എ ം മ മുള്ള സംഗതിെയ റി ചരി കാരന്മാർക്ക് ഏകാ 
ഭി ായം കാണുന്നില്ല. പൂർവ്വകാല ാവിഡർ വിേദശങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിരു 

എ ള്ളതിനു  ബലൂചിസ്ഥാനിലും ആേ ലിയയിലും ാവിഡഭാഷാവശിഷ്ട 
ങ്ങൾ ഇ ം നിലനി ന്നതുതെന്ന െതളിവാണ്. ഇനി ഇവർ തെന്ന അേല്ല ഉത്ത 
രദി കളിൽ ചരി കാരന്മാരുെട ആര്യന്മാരായി പരിണമിച്ചത് എ ം സംശ 
യിക്കാൻ വയ്യാതില്ല. എെന്താെക്ക പറഞ്ഞാലും, ആര്യന്മാർ മൂവായിരം സംവ 
ത്സരങ്ങൾ മുമ്പ് െതേക്കാ വ എ ള്ള ചരി കാരന്മാരുെട അഭി ായം
സ്വീകരിക്കാെമങ്കിലും ജനങ്ങളുെട ആദ്യെത്ത ജന്മഭൂമി ഉത്തരദിക്കാെണ ള്ള
അഭി ായം വകെവ െകാടുക്കാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല. ഇന്നെത്ത പാശ്ചാത്യ 
വിദ്വാന്മാർ പഠിച്ച പണിെയല്ലാം േനാക്കിയി ം അവിെട െചല്ലാൻ സാധിക്കാ 
ത്തവിധം അ തണു കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഉത്തര വേദശം. പിെന്ന പൂർ 
വ്വകാലാവസ്ഥ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ചരി കാരന്മാരുെട അഭി ായത്തിനായി 
ട്ട് ആദ്യകാലത്ത് ആ സ്ഥലങ്ങൾ ജനവാസേയാഗ്യമായിത്തീരാൻ തക്കവണ്ണം

കൃതിനിയമം മാറ്റാവുന്നതല്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള ദിക്കിൽ, ൈശത്യ ത്തിൽ നി
േദഹെത്ത രക്ഷി ന്നതിനു േവണ്ടടേത്താളം ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന വന 
ചരസമന്മാർ എങ്ങിെന വസി ം? റഷ്യയിലും മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിലും തണുപ്പി 
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ന് അ ം കുറവുെണ്ടങ്കിലും ജനവാസേയാഗ്യമായിത്തീർന്ന േശഷം – അതായ 
ത് തണുപ്പിൽ നി ം രക്ഷെപ്പടുന്നതിനു േവണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ ക പിടിച്ചേശഷം
അവിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കുടിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങി എ വരാവുന്നതാണ്. ഉത്തര 
ദി കൾ ആര്യജന്മഭൂമി എ കാണി ന്നതിന് ഋേഗ്വദാദികേളയും, വടക്കൻ 
സമു ങ്ങളിൽ കണ്ടതായ (ജ ക്കളുെട) അസ്ഥികൂടങ്ങേളയും മാണമായി ഹാ 
ജരാ . െതക്കൻദിക്കിൽ നി േപായവർ ഉത്തരേദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരി 
ക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ സൂേര്യാദയത്തിനും മ ം അവർ ക വരാറുള്ളതിൽ നി 

വ്യത്യാസം കാണുകയാൽ അ തം േതാന്നി തിക്കയും അത് ഋേഗ്വദാദി 
കളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കയും െചയ്തതായിരിക്കണം. േവദങ്ങളിലും മ ം പലതും
പലർ പലേപ്പാഴായി കൂട്ടിേച്ചർത്തി െണ്ട ള്ള കാര്യവും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല.
“തൈ കസ്ഥം ജഗൽകുൽനം

തിഭക്ത മേനകധാച
അവശ്യേദവ േദവസ്യ
ശരീേര പാണ്ഡവസ്തതാഃ”
എന്ന ഗീതാേ ാകം െവ െകാ പറകയാെണങ്കിൽ ഭാരതീയമഹർഷിമാർ
േലാകതത്വങ്ങെള ദിവ്യച െകാ ദർശിച്ച് ഋേഗ്വദാദികളിൽ േച
എ ം വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. അസ്ഥി ടു മുതലായതു ജനങ്ങൾ അധിവസി 
ച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നി പുഴ വഴിയാലും മ ം സമു ത്തിലും അതുവഴി ഉത്ത 
രേദശക്കടൽത്തീരങ്ങളിലും ഒഴുകിെച്ചന്നിരിക്കാവുന്നതാണ്.
സകലചരാചരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതസൃഷ്ടങ്ങളാണേല്ലാ. സൃഷ്ടി ചില നിയമങ്ങെള 
ല്ലാം ഉണ്ട്. ശീേതാഷ്ണാദികാലേദശാവസ്ഥകൾ സ ൃഷ്ടി േയാഗ്യമായിരുന്നി 
െല്ലങ്കിൽ ഒ ം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ശീേതാഷ്ണാദികൾ മമല്ലാതിരുന്നാൽ സസ്യാ 
ദികൾ നശി േപാകും എ ള്ളതു നമുക്ക് അനുഭവമാണേല്ലാ. വായുെണ്ടങ്കിൽ
ഇരയും ഉണ്ട് എന്നാണേല്ലാ കൃതിനിയമം. ഗർഭത്തിൽ കിട ന്ന ശിശുവിൻ 
െറ ശു ഷാകാര്യം ആരും അേന്വഷിക്കണെമന്നില്ല. സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭകാല 

ജീവജാലങ്ങൾ ള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൃതി ന . ആദികാല
മനുഷ്യരുെട ഭക്ഷണം കായ്, കിഴങ്ങ് മുതലായവയും, ശരീരെത്ത ശീേതാഷ്ണങ്ങളു 
െട ബാധയിൽ നി രക്ഷി ന്നതിന് ഇല, മരവുരി, തുകൽ എന്നിവയും ആയി 
രു . ഇവെയല്ലാം ആര്യന്മാരുെട ആദ്യജന്മഭൂമി എ പറയുന്ന ഉത്തര വാദി 
േദശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇവ ശീേതാഷ്ണം മിതമായുള്ള ഇന്ത്യ മുതലായ േദ 
ശങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകു മുണ്ട്. ജനസംഹതി ഥമതഃജന്മസ്ഥലമായി
സ്വീകരിച്ച പുണ്യഭൂമി എവിെട എന്ന ശ്നത്തിനു മതിയായ ഉത്തരം േലാകചരി 

കുശന്മാർ ഇേന്നവെര നമു നല്കിയിട്ടില്ല. കഴിയുന്ന യൂേറാപ്പ് ഖണ്ഡത്തിൽ
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ആയതാക്കിെവയ്ക്കെണ യൂേറാപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആ ഹമുണ്ട്. ഏഷ്യ 
യിെല വിദ്വഛിേരാമണികളുെട അഭി ായങ്ങളും ഏറ്റവും വിലമതിക്കത്തക്കതാ 
െണങ്കിലും അവരിെലല്ലാം യുക്തിഭംഗങ്ങൾ സാമാന്യമായി കാൺമാനുെണ്ട
പറേയണ്ടിയിരി . ഏെറക്കാലം പരിചിതമായ അഗസ്ത്യരുെട ‘ഞാലനൂൽ’
എന്ന ന്ഥം തവിഷയെത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ദ്ധാർഹങ്ങളും യു 
ക്തിയുക്തങ്ങളും ആെണ സ്താവി െകാ . ഈ ഭൂമിശാ കാരം ആദ്യ 
മായി സകലജീവികളും ഉണ്ടായതു ാവി ഡേദശത്താെണന്നാണ്. “പ യിൈര
മുന്നിൻെറ മാതാവപ്പാപരിതിമുകം പടുമിന്തപ്പാര് താനപ്പാ” – സകലജീവികേള 
യും ഉ ാദിപ്പിച്ചതു സൂര്യരശ്മി ത ന്ന ഈ ഭൂമിയാണ്. സൂക്ഷ്മാവേലാകനം െച 
യ്താൽ അഗസ്ത്യരുെട ഈ അഭി ായം എ മാ ം ആദരണീയെമ നമു മന 
സ്സിലാക്കാം.” സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇവ േലാകസ്വഭാവനമാെണ ഹി 

ശാ ം പറയു ണ്ട്. സൃഷ്ടി മം ഏകേദശം താെഴ കുറി ം കാരമാകു ;
സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ൈചതന്യത്തിൽ നി ം മൂല കൃതി എന്ന ശക്തിയും
ഇതിൽ നി ിഗുണങ്ങളും ഇവയിൽ നി ിമൂർത്തികൾ മൂ വക ജീവ 
ന്മാർ, കാരണം, ഇ ിയം മുതലായ ലഭൂതങ്ങൾ ഇ യും ഉണ്ടായി. ിഗു 
ണങ്ങളിൽ അന്ത്യഗുണമായ താമസത്തിൽ നിന്ന് ആവരണവിേക്ഷപശക്തിക 
ളും; വിേക്ഷപശക്തിയിൽ നി സൂക്ഷ്മപഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും ഇവയിൽ നി സൂ 
ക്ഷ്മ ലശരീരങ്ങളും ജനി . സൂക്ഷ്മശരീരങ്ങളുെട പഞ്ചീകരണത്താൽ ലഭൂ 
തങ്ങളും ഈ ലഭൂതങ്ങളിൽ നി ലശരീരങ്ങളും ഭൂമി മുതലായ സകല
അണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ടായി. േലാകത്തിൻെറ സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന സംഹാരം
ഉണ്ടാകു . ഇതാണു ളയകാലം. ളയകാലം സമീപി േമ്പാഴുള്ള സ്ഥിതി 
െയപ്പറ്റി ീമഹാഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരി .
“ശതാവർഷാപ്യനാവൃഷ്ടിഭവിഷ്യത ൽ
ബണാഭുവി തൽക്കാേലാ
പചിേതാേഷ്ണാർെക്കാ
േലാകാം ീൻ തിപഷ്യതി
സംവർത്തെകാ േമഘഗേണാ
വർഷതിസ്മതം സമാ ധാരാഭിഹസ്തിഹസ്താദ്ഃ
ലിെയെത സലിേല വിരാട് ”
ഒടുവിൽ സകലതും മൂല കൃതിയിൽ ലയി ന്നതായി (ആസീദിദന്തേമാ ഭൂത
മ ജ്ഞാതമലക്ഷണം അ തർക്ക്യമ വിേജ്ഞയം സുപ്തമിവ സർവ്വതഃ) മനു
പറഞ്ഞിരി . സൂര്യച ാദികളും ഇതിൽ െപടുെമ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഇവയുെട സഹായം കൂടാെത യാെതാ ം വളരുന്നതല്ല. സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭ 
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ത്തിൽ സൂര്യ കാരം ആദ്യമായി തട്ടിയതു ാവിഡേദശത്തായിരിക്കണം. മഹർ 
ഷിവചനം ഇതിെന സൂചിപ്പി കയാണു െച ന്നത്. ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിനു  
കൃതി ചില നിയമങ്ങെളല്ലാം ക ിച്ചി ണ്ട്. അതു കാരം ആദ്യമായുണ്ടായ ഭൂമി

ാവിഡേദശമായിരിക്കാം. പിന്നീട് േമണ മ ഭൂമികളും ഉണ്ടായി, ജനങ്ങൾ കു 
ടിേയറിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. ഭൂമി ഉണ്ടായി വന്ന മെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ 
െന ചിന്തിക്കാം. ആദ്യം ാവിഡേദശവും അേത േമഖലയിൽ കിട ന്ന അേറ 
ബ്യയുെട െത ഭാഗം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഒേര േമഖലയിൽ കിട 

ന്ന മ സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികഭാഗം സമു വും മണലാരണ്യങ്ങളും ആകയാൽ
ജനവാസത്തിനു േയാജിച്ചതല്ലായിരു . രണ്ടാമത് ആേ ലിയയുെട ഉത്തരഭാ 
ഗം അേത േമഖലയിൽെപ്പട്ട ആ ിക്ക; അേമരിക്ക മുതലായ ഖണ്ഡങ്ങളുെട ചില
ഭാഗങ്ങൾ; മൂന്നാമത്ത ഉത്തര ഇന്ത്യ; (ആര്യാവർത്തം) ഇേത േമഖലയിൽെപ്പ 
ട്ട ീസ്സ് മുതലായ േദശങ്ങളും പിന്നീട് മേങ്കാളിയയും അേത േമഖലയിൽെപ്പട്ട
ഭൂമികളും അതിനു േശഷം ൈസബീരിയയും ഇേത േമഖലയിൽെപ്പട്ട മ ഭൂമിക 
ളും ഇങ്ങെന േമണ ഉണ്ടായിവ . ഭൂമിയുെട ആകൃതി ഇ കാരം രൂപെപ്പ  
വന്നതുെകാണ്ടായിരിക്കണം. ഭൂമി േകാഴിമുട്ട േപാെല എ ം നാരങ്ങാ േപാെല
എ ം മ ം ശാ ജ്ഞന്മാരുെട അഭി ായത്തിനു േപാലും വ്യത്യാസം വന്നെത 
ന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഭൂമിശാ െത്തപ്പറ്റി വിവരി േകൾക്കണെമ ശി 
ഷ്യൻ ഗുരുപാദരായ അഗസ്ത്യമഹർഷിേയാട് അഭ്യർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പറ 
ഞ്ഞതിങ്ങെനയാണ്: ഭൂമിയുെട ആക ൃതി മാറ്റം ഭവി ന്നതു സ്വാഭാവികമാ 
കയാൽ ഇന്നെത്ത അഭി ായം ഇനിെയാരു കാല േഭദെപ്പടുേത്തണ്ടതായി
വരും; അേപ്പാൾ ന െട പിൻഗാമികൾ ആേക്ഷപി എ വരാവുന്നതാണ്.
എങ്കിലും ഭൂമിെയ റി ള്ള ശരിയായ തത്വെത്ത ഞാൻ നിന പറ തരാം.

ാവിഡേദശെത്ത ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥ ജ ജന്മത്തിന് അന്ന് (സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭ 
ത്തിൽ) അനുകൂലമായി ഇരുന്നിരിക്കണം. ആദ്യമായുണ്ടായ ജനങ്ങൾ ജന്മസ്ഥ 
ലം വി ഫലസമൃദ്ധങ്ങളും വിപുലങ്ങളുമായ മ േദശങ്ങളിൽ േമണ േപാകു 

; ഥമതഃസൃഷ്ടിയുണ്ടായ േദശമാകയാലായിരിക്കണം “െചാരിെന്താഴുകുമഴകു 
ടയ പാരിതുതാനപ്പാ” എന്ന് അഗസ്ത്യർ പറഞ്ഞി ള്ളത്. തിരുയിടം എന്ന േപ 
രും ഈ അഭി ായേത്താടു വളെര േയാജി ണ്ട്. തിരുയിടം (തിരു + യിടം
= തിരുയിടം = തിരുവിടം = ദിരാവിടം = ാവിടം – മേനാഹരമായ മാഹാത്മ്യമു 
ള്ള േദശം എന്ന് അർത്ഥം) എന്നതാണ് ഒടുവിൽ ാവിഡമായി പരിണമിച്ചത്.
ഇനി ഭാഷാശാ െത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി േനാ കയാെണങ്കിലും ാവിഡേദശ 
ത്താണ് ജനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉണ്ടായെത കാണാം. കൃതിനിയമേത്താട്
ഇ മാ ം അടുപ്പം മെറ്റാരു ഭാഷ ം കാണുന്നില്ല. ാവിഡപദങ്ങളായ അക്ക,
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അത്ത, അമ്മ, അപ്പ, അന്ന മുതലായവ ധാനഭാഷാകുടുംബങ്ങളിെലല്ലാം, അർ 
ത്ഥത്തിനു വ്യത്യാസം കൂടാെത ഉപേയാഗി വരു ണ്ട്. ജനങ്ങൾ ആദ്യമായി
ഉപേയാഗി ന്നതു ശാ ഭാഷാപദങ്ങളല്ല; േമൽ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള സാധാര 
ണപദങ്ങളാകു . ഇതുേപാെല അേനകം ാവിഡപദങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലും
കാണാവുന്നതാണ്. ജനങ്ങൾ ഒേര സ്ഥല നി ം േപായതായി ഇതുെകാ 

ം അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ാവിഡർ പുരാതനകാല പാശ്ചാത്യരായ
വർഗ്ഗക്കാരുെട സമീപവാസികേളാ ഈ ര സമുദായങ്ങളും ഒേര വർഗ്ഗത്തിൽ
നി പിരി േപായവേരാ ആയിരിക്കാവുന്നതാണ് എ േഡാക്ടർ കാൽഡ 
വലും അഭി ായെപ്പടു . ഇേപ്പാൾ ഭാഷകളിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസം ഇക്കാര്യ 
ത്തിൽ ഗൗനിക്കാൻ പാടില്ല. ഭാഷ പരി തദശയിൽ എ ന്നതിനു മുമ്പാണു

ാവിഡർ ഉത്തരദി കളിേല േപായി ള്ളത്.
“ഏകവർണ്ണാഃസമഭാഷാഃ
ഏകരൂപാശ്ചസർവ്വശഃ
താസാം നാസ്തി
വിേശേഷാഹ്ദർശേന ലക്ഷേണപിവാ”
എന്ന ഉത്തരരാമായണപദ്യം ഇ കൃതത്തിൽ േദ്ധയമാണ്. അതിനുേശഷം
ഭാഷ അഭിവൃദ്ധിെയ ാപിച്ചി ള്ളതാണ്. മലയാളഭാഷയുെട കാര്യം ന െട
അനുഭവത്തിലിരി ന്ന സംഗതിയാകെകാണ്ട് അഭിവൃദ്ധിക്കായും ഊഹിക്കത്ത 
ക്കതാണ്. ാവിഡഭാഷ തെന്നയായിരിക്കണം ആദ്യഭാഷ. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാ 
ലുടെന അത്യ സമയം എേന്താ മയക്കം െകാണ്ട് അതു മൗനമാണ്ടിരി മേല്ലാ.
പിന്നീടെ അതു കരയുന്നത്. അേപ്പാൾ അതിൻെറ മൗനം ഒഴിയു – ഇല്ലാ 
താകു . മൗനെത്ത ഒഴിച്ചതുെകാ െമാഴി എന്നതുണ്ടായി. മൗനം ഒഴിച്ചാൽ
ആദ്യമായുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം ‘അ’ ആകു . രണ്ടാമതു ചിരി . അേപ്പാൾ ‘ഇ’
എന്നതുണ്ടാകു . പിന്നീടു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകാറ്. അത് ‘ഉ’ ആയിത്തീർ . മ  
ള്ളവർ പറയുന്നതു വീ ം േകൾ കയും ശരി െവക്കേയാ വണക്കം കാ കേയാ
െചയ്കയും െച ന്നതിന് ‘എ’ – ‘ഒ’ എന്നിയായി എടുക്കാം. ‘ഔ’ എന്ന ക്ഷീണം
േപാക്കൽ സൂചിപ്പി ന്ന അക്ഷരമാണു പിന്നീടുണ്ടായത്. മൗനം ഒഴിച്ചേപ്പാൾ
ഉണ്ടായ ‘അ’കാരവും ചു കൂട്ടിയേപ്പാൾ ഉളവായ ‘മ് ’ എന്ന അർദ്ധാക്ഷരവും വീ 

ം വാ തുറന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ‘അ’കാരവും കൂടിേച്ചരുേമ്പാൾ ‘അമ്മ’ എന്ന
പദം ഉണ്ടാകു . അതു െപറ്റമാതാവ് സ്വീകരി . ഇതുേപാെല അപ്പാ, അച്ഛാ
എന്ന വാ കൾ ജന്മയിതാവായ അച്ഛൻ ൈകെക്കാ . ഇങ്ങെന അത്ത, അണ്ണ,
അക്ക, അന്ന മുതലായവയും ഉണ്ടാകു . േമൽ പറഞ്ഞ േപരുകളാൽ അറിയ 
െപ്പടുന്നവെരല്ലാം ഒരു ശിശുവിൻെറ അടുത്ത ബ ക്കളാണ്. ഋ, ഌ ശബ്ദങ്ങൾ
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പിന്നീടു കൂട്ടിേച്ചർത്തതാെണ സിദ്ധമാണേല്ലാ. കുേറ ാവിഡർ ആദ്യമാ 
യി ആര്യാവർത്തം എ ം ാഹ്മതീർത്ഥേദശം എ ം വിളി വരുന്ന ഉത്തര
ഇന്ത്യയിൽ േപായി കുടിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉത്തരദിക്കിൽ േപായ ാവിഡർ
കാല മം െകാണ്ട് അവരുെട പൂർവ്വികരായ ദക്ഷിേണന്ത്യക്കാേരക്കാൾ പരിഷ്കാ 
രികളായി ഭവി . ഇവർ തന്നത്താൻ ആര്യന്മാർ (ബുദ്ധിസം ാരമുള്ളവർ) എന്ന
നാമം ൈകെക്കാ . ഇവരുെട പാർപ്പിടത്തിന് ആര്യാവർത്തം എന്ന േപരും
ഉണ്ടായി. പുരാതനകാല പരി തദശയിൽ എത്തിയിരുന്ന ഈജിപ്റ്റ്, െമ 
ക് സിേക്കാ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ ഇേത ആര്യാവർത്തത്തിൻെറ േമഖലയിലാണു
സ്ഥിതി െച ന്നത്. ആര്യന്മാർ പരി തദശെയ ാപിച്ചേശഷം േമൽ പറഞ്ഞ
രാജ്യങ്ങളിൽ േപായതായിരിക്കണം. പുരാതനകാല ഗതാഗതത്തിനു സൗ 
കര്യം കടൽവഴിയായിരു . ഭാരതീയരുെട പുരാതന പരിഷ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങളും
ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും മ ം മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും ഇ ം നിലനി വരുന്നതും സ്മർ 
ത്തവ്യമാണ് – പിന്നീട് ീസ്സ്, ൈചന, വടേക്ക അേമരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളി 
ലും േപായി വാസം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ചതു വളെര സഹ ാ 
ബ്ദങ്ങൾ മുമ്പാെണ മാ ം വിചാരിക്കാേന നിവൃത്തിയു . ഓേരാ േദശങ്ങ 
ളുേടയും ഭൂ കൃതി, ശീേതാഷ്ണാദി അവസ്ഥകൾ, ഭക്ഷണസ ദായം മുതലായവ
തമ്മിൽ വളെര വളെര വ്യത്യാസം ഉള്ളതുെകാ ം ചില ദിക്കിൽ വളെര കാലം
താമസി പരമ്പരയായുള്ള നടപടി െകാ ം േലാക ള്ള ജനങ്ങളുെട ആകൃ 
തി ം കൃതി ം അത്യ മായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. വളേര
കാലം െകാ ജനങ്ങൾ ഭൂമിയുെട മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും നിറ . പിന്നീട്, മൂ 
വായിരം സംവത്സരത്തിനു മുമ്പ്, ജനങ്ങൾ പല സ്ഥല ം സഞ്ചരിക്കാറുള്ളതു
േപാെല ൈചനയുെട വടക്കൻ േദശങ്ങളിൽ നി ം മ ം കുേറ േപർ ഇന്ത്യയി 
േല വന്നതിേനയാണു ചരി കാരന്മാർ ആര്യന്മാരുെട വരവായി പറഞ്ഞി 
രി ന്നത്. ഭാരതീയെര ആര്യന്മാെര ം ാവിഡന്മാെര ം േത്യകം തരം 
തിരിക്കാൻ ആർ ം സുസാധ്യമാകുന്നില്ല. മനുഷ്യവർഗ്ഗലക്ഷണശാ കാരം
ആര്യന്മാേരയും ാവിഡന്മാേരയും തിരിച്ചറിവാൻ വളെര പണിെപ്പട്ടി ം സാധി 
ച്ചിട്ടിെല്ല േഡാക്ടർ കാൽഡവൽ, െ ാഫസർ േഹാമാർഷാം േകാക്സ് മുതലായ
പണ്ഡിതന്മാർ പറയു . േമൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഗതികെളെക്കാ ം ആര്യന്മാ 
രുെട ആദ്യജന്മഭൂമി ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയാെണ ം ഇവിെട നി മാണ് അവർ വട 
േക്കാ േപായി ള്ളെത ം ചരി കാരന്മാർ ആര്യാഗമനം എ ം പറഞ്ഞിരി 

ന്നതു കുെറ ജനങ്ങളുെട പിന്നീടുള്ള വരവാെണ ം വ്യക്തമായി ഹിക്കാവു 
ന്നതാണ്.
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അധ്യായം 2

ഈഴവർ അവരുെട സമുദാേയാദ്ധാരണത്തിനായി തീ യത്നം െച ന്ന ഒരു
ഘട്ടമാണേല്ലാ ഇത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് അവർ ാചീന ചരി പര്യേവഷണവും
െചയ്യാതിരിക്കില്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള മഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എട്ടാം ലക്കം
‘ആത്മേപാഷിണി’യിെല ‘ഏതു കളിന്ദജ’ എന്ന േലഖനം. ഇേതപ്പറ്റി അ ം
നിരൂപിേക്കണ്ടിയിരി .
നിരുക്തശാ േത്തക്കാൾ മുഖ്യത ക ിേക്കണ്ടത് ആ ഭാഷ സംസാരി വരുന്ന
ജനസമുദായത്തിൻെറ ആദ്യചരി ത്തിനാണ് എ തനി േതാ ന്നതായും,
ഇെല്ലങ്കിലും തുല്യത ആരും ക ി ം എ നിശ്ചയമാെണ ം േലഖകൻ
അഭി ായെപ്പട്ടിരി . പൂർവ്വചരി േത്തയും മ ം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരുക്ത 
ശാ ം ചമച്ചിരിക്കെക്കാ ര ം രണ്ടാെണ കരുേതണ്ട ആവശ്യമില്ലേല്ലാ.
പാലി ആചാര്യന്മാരായ ബുദ്ധമതക്കാരാണു ാവിഡരുെട ഭാഷ ം മ ം പരി 
ഷ്കാരം വരുത്തിയി ള്ളെത ം മ മാണു േലഖകൻെറ ധാനവാദവിഷയം.
ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കടന്ന കാലത്ത് അവിടം മുഴുവനും ാവിഡരുെട അധീന 
ത്തിലായിക്ക എ ള്ള ചരി കാരാഭി ായെത്ത മു സൂചിപ്പിച്ചി ണ്ടേല്ലാ.
ഭാരതത്തിെല ആര്യന്മാേരയും ാവിഡന്മാേരയും തിരിച്ചറിവാൻ സാധി ന്നി 
െല്ല ം സ്താവി കഴി . ഇങ്ങെന ഇരി േമ്പാൾ ഇതിൽ ഏതു കൂട്ടരാണു
െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ വന്നെതന്ന് എങ്ങെന തീർച്ച പറവാൻ സാധി ം? കൂടാ 
െത, ര ഭാഷ സംസാരി ന്ന സമുദായങ്ങൾ കൂട്ടിമു േമ്പാൾ മലയാളത്തിെല
മണി വാളസ ദായം േപാെല ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവുന്നതാണേല്ലാ.

ാകൃതഭാഷകളുെട ഉത്ഭവം ഇങ്ങെന ആയിരി െമ ഹിക്കരുേതാ?
മ ഭാഷകളിൽ കാണുന്ന ാവിഡപദങ്ങൾ ഈ ഊഹെത്ത ബലെപ്പടു കയും
െച ം. അെല്ലങ്കിൽ ആര്യഭാഷ വശമാക്കിയ ാവിഡർ ഉത്തരദിക്കിൽ നി
ദക്ഷിണേദശ വ െവ വരാമേല്ലാ. അഗസ്ത്യമുനി ാവിഡേനാ ആര്യേനാ
എ ള്ള കാര്യം ഇ ം വിവാദവിഷയമായിട്ടാണിരി ന്നത്. എന്നാൽ
പാലി ആര്യന്മാേരാ ബൗദ്ധന്മാേരാ െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ കട കൂടും മുമ്പ്
പുരാതനമായുള്ള ാവിഡേദശത്ത് ഒരു ഭാഷ നടപ്പിൽ ഇരിക്കണെമന്നതും
വിസംവാദവിഷയമല്ല. ഒരു ഭാഷ മെറ്റാരു ഭാഷയുെട സഹായം െകാണ്ട്
അഭിവൃദ്ധി വരാവുന്നതാണ്. പാലിഭാഷ മൂലം ാവിഡഭാഷേയ്ക്കാ അഥവാ മല 
യാളഭാഷേയ്ക്കാ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വികൃതരൂപമാ 
ക്കിയ സം തപദങ്ങൾ കാണു മുണ്ട്. അതിനാൽ പാലിയല്ല സം തമാണു

ാവിഡഭാഷയിൽ കാണുന്ന പദങ്ങെള തീർച്ചെപ്പടുേത്തണ്ടിയിരി .
പാലിയും സം തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം േനാ കയാെണങ്കിൽ, ാമ്യ 
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മലയാളഭാഷയും പുസ്തകത്തിെല മലയാളഭാഷയും തമ്മിലുള്ളയ അകൽച്ച
കാണാവുന്നതാണ്.

ാവിഡാക്ഷരമാലകൾ പാലിയിൽ നി ത്ഭവിച്ചതാെണ ള്ള ചിലരുെട
സിദ്ധാന്തം െവറും മൗഢ്യസൂചകെമേന്ന പറ കൂടൂ. ാവിഡവെട്ടഴു ം
അേശാകൻെറ അക്ഷരമാലയും ര ം സ്വത മായി ഉത്ഭവിച്ചതാെണ
വിഖ്യാതപണ്ഡിതനായ േഡാക്ടർ ബർണൽ അഭി ായെപ്പട്ടി ണ്ട്. കൂടാെത

ാവിഡഭാഷയിൽ അതിഖരമൃദുേഘാഷാദിവർണ്ണങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും ആ അക്ഷര 
ങ്ങളില്ല. റ, ള, ഴ, റ്റ, ഌ എന്നിവ കൂടുതലായും ഉണ്ട്. ഐ, ഔ എന്നിവ പാലിയിൽ
ഇല്ല. പാലിയിലില്ലാത്ത അക്ഷരമാല കൂടി ാവിഡർ കടം വാങ്ങിയത് അ  
തമായിരി . ആദ്യം േകാെല(േമേലാ നീണ്ട എ)ഴുത്തായിരു . ഇതിെന
പരിഷ്കരിച്ചതായിരിക്കണം വെട്ടഴുത്ത്. ഇതിൽ നി മാണു ന്ഥെമഴു ലിപി
പരിഷ്കരിച്ചി ള്ളത്. മലയാളാക്ഷരമാല ഇതിൽ നി ം എടുത്തതാകു .
വെട്ടഴുത്തിനും പാലി ം വളെര സാദൃശ്യമുള്ളതു വാസ്തവം തെന്ന. അതുെകാണ്ട്
ഏത് ഏതിൽ നി ളവായി എ പറവാൻ യാസമാണ്. പുരാതനമായ

ാവിഡാക്ഷരമാലയിൽ നി മേറ്റതുണ്ടായി എന്ന് അനുമാനി ന്നതാണു
യുക്തി േചരുന്നത്. അെല്ലങ്കിൽ രണ്ടിലും കാണുന്ന സാദൃശ്യങ്ങൾ യാദൃശ്ചി 
കമെല്ല വരാം. ഇതുേപാെല യാെതാരു യഥാർത്ഥബന്ധവും കൂടാത്ത െവറും
ബാഹ്യസാദൃശ്യങ്ങൾ േലാകത്തിൽ ധാരാളം കാണാം. ാവിഡരുേടതു സ്വത 

മായ ഒരു ലിപായക െകാ മലയാളികെള അക്ഷരാഭ്യാസം െചയ്യിക്കാൻ
ബുദ്ധമതക്കാർ േവണെമന്നില്ലേല്ലാ. സിംഹളക്കാരുെട ‘എലു’ എന്നത് ‘എഴുത്ത് ’
എന്ന പദം േലാപി ണ്ടായെത ഹിേക്കണ്ടിയിരി . അക്ഷരമുതെലഴു 
െത്ത കുറകളിലും കാണു ണ്ട്.
പള്ളി എന്ന വാക്ക് ാവിഡർ ബുദ്ധമതത്തിൽ നി കിട്ടിയതാെണ
േലഖകൻ ഊഹി . എന്നാൽ വാസ്തവം ഇതിനു വിപരീതമാണ്. അേന 
ക ാവിഡപദങ്ങൾ മ ഭാഷകളിൽ ലയി കിട െണ്ട മു പറഞ്ഞേല്ലാ.
പള്ളി എന്ന പദം ശുദ്ധ ാവിഡമാെണ ം ഇതിെന പാശ്ചാത്യ-ഇൻേഡ്യാ 
-യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളിൽ ഉപേയാഗി െണ്ട ം േഡാക്ടർ കാൽഡുവൽ
പറയു . പുരുഷാരമുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് ഈ വാക്കിനു െപാതുവിലുള്ള അർ 
ത്ഥം. അതുെകാ േദവാലയങ്ങൾേക്കാ വിദ്യാലയങ്ങൾേക്കാ പട്ടണത്തിേനാ

ാമത്തിേനാ ഈ േപര് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി, കാർത്തി 
കപ്പള്ളി, ഇടപ്പള്ളി, പുതുപ്പള്ളി, എഴു പള്ളി മുതലായവ ഉദാഹരണമാണ്.
ഇതിേപ്പാൾ ഗൃഹങ്ങൾ ം ബഹുമാനസൂചകമായും ഉപേയാഗി വരു ണ്ട്.
സാധാരണയായി ാവിഡേദശങ്ങളിൽ േക്ഷ ങ്ങെള േകാവിൽ, അമ്പലം
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എന്നിങ്ങെനയാണു േപര് വിളി വരുന്നത്. ഇനി ാവിഡേദശങ്ങളിലുള്ളേപാ 
െല ചാരം ഈ നാമത്തിനു മ ദി കളിൽ ഉേണ്ടാ എ ം സംശയി .
ഇപ്പദം സം തനിഘ വിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചി ണ്ട്. ‘ഇ’കാരം ാവിഡാ 
ക്ഷരമാക െകാണ്ട് സം തത്തിലും പാലിയിലും പിന്നീടു േചർ എേന്ന
വിചാരിക്കാൻ തരമു . ഇ േത്താളം മാഹാത്മ്യമുള്ളതായി കരുതുന്ന പള്ളി
എന്ന വാക്ക് പാലി ആയിരുെന്നങ്കിൽ േത്യകി ം സം തക്കാർ അംഗീ 
കരിച്ചിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക്, അമരേകാശക്കാരൻ വി കളയുെമ ഹിക്കാൻ
കൂടി നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്പദം പാലിയിലുെണ്ടങ്കിൽ അതു ാവിഡേരാട് ഇരവൽ
വാങ്ങിയതാെണ തീർച്ചയായിപ്പറയാം.
േകരളത്തിൻെറ കിടപ്പിെനപ്പറ്റി വലിയ ചരി പണ്ഡിതന്മാർ േപാലും നല്ല
നിശ്ചയം കാണുന്നില്ല. സമു ത്തിൻേറയും കായലിൻേറയും തീര േദശങ്ങൾ 

േകരളം എന്ന േപര് േയാജി ണ്ട്. പുരാണ സിദ്ധമായ േകരളവും
തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, മലബാർ ജില്ല ഈ രാജ്യങ്ങേളാടു േചർ കിട ന്ന
േകരളവും ര ം രണ്ടാണ്. പുരാണ സിദ്ധമായ േകരളം വടക്കൻ കന്യാകുമാരി
മുതൽ സൗരാ വെര നീളത്തിൽ സപ്തെകാങ്കണത്തിൽ െപ കിട ന്ന കര 
യാകു . കച്ഛപുരി െത പരശുരാമേക്ഷ വും ഇതിനു െത മലയാളവും
ആകു എന്ന് ‘നന്ദീശസംഹിത’യിൽ പറഞ്ഞി ണ്ട്. പുതുപ്പട്ടണത്തിൽ നി
കേണ്ണറ്റിേയാളം േകരളരാജ്യം. കേണ്ണറ്റി മുതൽ (െതക്കൻ) കന്യാകുമാരി വെര
കൂവളരാജ്യം എന്ന് ഒരു പേഴ േകരേളാത്പത്തിയിലും കാണു . മലബാർ
ജില്ല മുതൽ െതേക്കാ നീ കിട ന്ന േകരളം സമു ം മാറി കരയായി
രണ്ടായിരത്ത റു െകാല്ലേമ ആയി എന്നാണു ഭൂവിജ്ഞാനീയന്മാരുെട
അഭി ായം. െകാടുങ്ങ രിനും െകാല്ലത്തിനും മേധ്യയുള്ള കായലിൻെറ
കിഴേക്കക്കര രണ്ടായിരം സംവത്സരത്തിനു മു കടലായിരു എ വിശ്വ 
സി ന്നതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളുെണ്ട മലബാർ ഗസറ്ററിയറിൽ പറഞ്ഞിരി .
ഇതുേപാെല െകാല്ലവർഷത്തിനു േശഷവും കടൽ ഇറങ്ങി കരകൾ ഉണ്ടായി ണ്ട്.
െകാങ്കണ േകരളത്തിനു മൂവായിരത്തിലധികം െകാല്ലെത്ത പഴക്കം ചരി ദൃഷ്ട്യാ
കാണാവുന്നതാണ്. അേശാകൻെറ കാലത്ത് ഇേക്കരളം സിദ്ധമായിരു .
പരശുരാമൻെറ ചിത്പാവന ാ മണരുെട ആവാസഭൂമി ആദ്യകാലത്ത്
അവിെട ആയിരു . ഷ്ടന്മാരായ ാഹ്മണർ മലയാള വന്നി െണ്ട
പറയുന്നത് ഇവർ തെന്ന ആയിരിക്കണം.
െതലുങ്കരുെട ‘നായഡു’ എന്ന സ്ഥാനമാണു േകരളത്തിൽ ‘നായർ’ എന്നായി 
ത്തീരുന്നെത േലഖകൻ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. ‘നായൻ’ എന്ന പദത്തിൻെറ
ബഹുവചനമാണു നായർ, നയനാർ, നായന്മാർ മുതലായവ. ഇവ മലയാള ം
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പാണ്ടിയിലും ഉപേയാഗി വരു ണ്ട്. മൂല ാവിഡഭാഷേയാട് അധികം അടുപ്പ 
മുള്ളതു തമിഴിനാണ്. ഇതിനു േശഷേമ െതലു ഭാഷ ജനിച്ചിരിക്കയു . ‘നായർ’
എന്ന വാക്കിെന െതലുങ്കർ നായഡു എന്നാക്കി ഉേപായഗിച്ചതായിരിക്കണം
എ വിചാരിക്കാനാണു യുക്തിയുള്ളത്. ‘ഡ’കാരം ാവിഡർക്കില്ല. സം ത 
േത്താടുള്ള സംസർഗ്ഗം െകാണ്ട് ഇങ്ങെന പറ്റിയതായിരിക്കണം.
ന തിരിമാർ എന്തിന് എേപ്പാൾ എവിെടനി ം വ എ ം മ ം പറയാൻ
ആർ ം കഴിയാത്തത് അവർ ൈവദിക ആര്യന്മാരല്ലാത്തതുെകാ ം ശു 
ദ്ധ ാവിഡരായതുെകാ മാണ്. ന തിരിശബ്ദം ാവിഡേദശ മാ േമ
നട . ഇവർ േപരുകേളാടു ‘രു’ േചർ ‘നാരായണരു’ എന്നാക്കി ഉപ 
േയാഗി വരുന്നതു െതലുങ്കരുെട പക്കൽ നി വാങ്ങിത്തെന്ന ആയിരുന്നാലും
ഇ കാരം ഉപേയാഗിക്കാത്ത ന തിരിമായും വളെരയുണ്ട്. ന രിമാരിൽ
മരുമക്കത്തായികളും േവദം െചാല്ലാൻ അധികാരമില്ലാത്തവരും കാണു ണ്ട്.
പേക്ഷ ഇേപ്പാൾ േവദപഠനത്തിനധികാരമിെല്ലന്ന് ആർ ം ശഠിക്കാൻ നിവൃ 
ത്തിയില്ലായിരിക്കാം. ന െട നാടന്മാർ എ േയാ േപർ സാ ന്മാർ ചമഞ്ഞ്
അവരുെട േഗാഷ്ഠികെളല്ലാം കാ . ഇതു േപാെല ആര്യന്മാരിൽ പല നടപടി 
കളും ന രിമാർ സ്വീകരിച്ചിരി ം.
ബുദ്ധമതത്തിനു മു തെന്ന, അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ േപായ േപാെല ആര്യന്മാരിൽ
ചിലർ മലയാള ം വന്നിരിക്കാം. േസാമയാജി, അക്കിത്തിരി, ഭട്ടതിരി
മുതലായെതല്ലാം ആര്യനാമങ്ങളാണ്. മലയാളരാജ്യം ഭരി വാൻ തക്കവണ്ണം
ആര്യന്മാർക്ക് എേപ്പാെഴങ്കിലും ാബല്യം സിദ്ധിച്ചി ള്ളതായി ചരി ം െത 
ളിവ് തരുന്നില്ല. ആര്യന്മാരുെട പരിഷ്കാരങ്ങളും മതതത്വങ്ങളും മ ം അ ം
ഈ ാവിഡേദശീയർ സ്വീകരിച്ചിരിപ്പാനും അതുേപാെല ാവിഡരുേടതും
ചിലവ ആര്യന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരിപ്പാനും ഇട വന്നി ള്ളതായി നമു കാണാം.
ഉദാഹരണമായി പുനർജ്ജന്മതത്വവും മ ം ആര്യന്മാർ ലഭിച്ചതു ാവിഡരിൽ
നി മാെണ ം അഭി ായമുണ്ട്. ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നേപ്പാൾ പരി  
താശയന്മാരായ ാവിഡരും ഇവിെട ഉണ്ടായിരു . ഇവേരാടു േചർന്നതിൽ
പിന്നീടു ര കൂട്ടർ ം ചില വിഷയത്തിലും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി. അ
ചാതുർവർണ്ണ്യം നടപ്പില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ആർ ം ഏതു വിദ്യയും യേഥഷ്ടം
പഠിക്കാമായിരു .

ിസ്താബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു േശഷേമ ചാതുർവർണ്ണ്യ ഏർപ്പാട് മലയാളത്തിൽ
കടന്നി . അതുവെര ജനങ്ങെള അറവർ, ഉറവർ ഇങ്ങെന ര തരക്കാരാ 
യി നിശ്ചയിച്ചിരി . അറവെര നായൻമാെര ം മറവെര തീയ്യെര ം
വിളി വ . ഇക്കാലത്ത് ഈ വാ കളുെട ഉപേയാഗത്തിനു വല്ല ന നതയും
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കേണ്ട ം. ഇതുെകാ ബുദ്ധമതാഗമനേവളയിൽ ജാതിെയ ഉടേയ്ക്കണ്ട േ ശം
വന്നിരിക്കയില്ല. അഷ്ടാംഗഹൃദയവും ഇവിെട നല്ലേപാെല നടപ്പിൽ ഇരു
എന്നതിേല ാവിഡൈവദ്യ ന്ഥങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹി . ാഹ്മണ 
മതവും പുേരാഹിത ഏർപ്പാടും ബലാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ കാലത്താണു
ൈജനമതവും ബുദ്ധമതവും അവതരിച്ചത്. ഈ ര മതത്തിനും തമ്മിൽ വലിയ
വ്യത്യാസമില്ല. ഈ മതക്കാെര മിക്കവാറും നാസ്തികന്മാരായിട്ടാണ് ആസ്തിക 
ന്മാർ ഗണിച്ചിരി ന്നത്. ഇവർ (ആസ്തികന്മാരായ) അൈദ്വതികളിൽ നി ം
ഒരു പടി താെഴയായി വിജ്ഞാനമയേകാശെത്ത ധാനമായി സ്വീകരിച്ചിരി 

. ബുദ്ധമതത്തിന് അേശാകൻെറ കാല വളെര ചാരമുണ്ടായിരു .
പിന്നീടു േമണ ക്ഷയിക്കയാണുണ്ടായത്. ബുദ്ധമതക്കാർ മലയാളേത്താ േക 
രളേത്താ േപായി ള്ളതായി ചരി ം പറയു െണ്ട േതാ ന്നില്ല. എങ്കിലും
തിരുവിതാംകൂറിൽ കാണുന്ന ൈജന-ബുദ്ധമതക്കാരുെട വി ഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ
െകാ മലയാള ം അവർ വന്നി ള്ളതായി വിചാരിക്കാം. ഇതിൻെറ

ചാരം തിരുവിതാംകൂറിൽ എ േത്താളമുണ്ടായിരു എ മിസ്റ്റർ േഗാ 
പിനാഥറാവു ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞി ണ്ട്. തിരുവിതാംകൂറിൻെറ മധ്യനാടുകളിൽ
ബുദ്ധവി ഹങ്ങളും ഉത്തരദക്ഷിണദി കളിൽ ൈജനവി ഹങ്ങളും ഇ ം
കാണു ണ്ട്. നാഗരുേകാവിൽ, കല്ലിൽ, ചിതറാൽ എന്നിവ ൈജനന്മാരുെട
വകയായിരു . അമ്പല ഴ ം സമീപമായി ീമൂലവാസെമന്ന േപരിൽ ഒരു

ധാന ബുദ്ധേക്ഷ മുണ്ടായിരുന്നതായി പറയെപ്പട്ടിരി . അമ്പല െഴ
കൃഷ്ണസ്വാമിേക്ഷ ം പണിതിര ന്നത് ആസ്ഥലത്താെണ ം ചിലർ സ്താവി 

ണ്ട്. ൈജനമതക്കാർ കുേറ േപർ ഇേപ്പാഴും െകാച്ചിയിലുെണ്ടന്നറിയു .
ബുദ്ധമതം ക്ഷയി വരുന്ന കാലത്തായിരിക്കണം മലയാളക്കരയിൽ ആയതു
കാലുെവച്ചത്. ആദ്യകാല സഞ്ചാരത്തിനു സൗകര്യം കടൽമാർഗ്ഗമാകയാൽ
അതുവഴി േനരേത്ത തെന്ന സിേലാണിൽ േവശിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധമതക്കാരിൽ
ചിലർ അമ്പല ഴ സമീപം ആദ്യമായി കരക്കിറങ്ങിയിരിക്കണം. അവിെട

ധാനേക്ഷ മാകാനും മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ ചാരം ലഭിച്ചതിനും കാര 
ണം ഇതുതെന്ന ആയിരിക്കാം. ഇവർ െപരുമാക്കന്മാരുമായി പരിചയെപ്പ
കാണുന്നതുെകാണ്ട് ഇവരുെട വരവ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാെണ ഹിക്കണം. ബു 
ദ്ധമതക്കാർ ാബല്യം സിദ്ധിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ േക്ഷ ങ്ങളിൽ നട വരുന്ന
ഹിംസാപരമായ ിയകൾ സംഗതിയുണ്ടാകയില്ലായിരു . ഭ കാളീേക്ഷ 

ങ്ങൾ വളെര പുരാതനകാലേത്ത ഉള്ളതാണ്. ി -മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ
മലയാള േവശിച്ച് അേനകം സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞി ം, വിദ്യാഭ്യാസ 
ത്തിനു വളെര സൗകര്യമുള്ള ഇക്കാല േപാലും ഹീ വും അറബിഭാഷയും

https://thalilakkam.in/



തമിഴകവും ാവിഡമാഹാത്മ്യവും - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 32

ആ മതക്കാരുെട ഇടയിൽ എ േപർ പഠി കാണുെമന്ന് അേന്വഷിക്കയാ 
െണങ്കിൽ നൂറ്റിന് ഒേന്നാ രേണ്ടാ കേണ്ട ം. അതുെകാ കുറ കാലം മാ ം

ചരിക്കാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധമതക്കാരുെട പാലിഭാഷയ്ക്ക് എ േത്താളം േവ 
ശനം ലഭിച്ചിരി െമ ഹിക്കാമേല്ലാ. ഇതുെകാ തെന്നയാണു പാലി
മലയാളഭാഷയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടാതിരുന്നത്. ബൗദ്ധന്മാെര റി തമിഴിൽ
ഒരു മഹാകാവ്യം രചി ന്നതിന് അവരുെട ചരി ം ഹിച്ചാൽ മതിയാകും.
ഇതുെകാ പാലിഭാഷേയ്ക്കാ ബുദ്ധമതത്തിേനാ അധികം ചാരം സിദ്ധി െവ 

വരണെമന്നില്ല.
സിേലാൺ ദ്വീപ് ാവിഡേദശമാണേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ കലർപ്പ് േചർ െവങ്കിലും
ഇവിടെത്ത ആദിഭാഷ ശുദ്ധ ാവിഡം തെന്ന ആയിരിക്കണം. അതിൻെറ
ആദ്യനാമം ഈഴദ്വീെപേന്നാ ലങ്കെയേന്നാ ആയിരുന്നിരിക്കണം. ഒരു
കാലത്ത് അവിെട കള്ളിെച്ചടി സമൃദ്ധിയായി വളർ വന്നിരുന്നതിനാേലാ
സ്ഥലത്തിൻെറ അഴകു െകാേണ്ടാ ഈ േപർ വിളിച്ചതായിരിക്കണം. ഇവിടു 
െത്ത ജനങ്ങെള ഈഴവർ എ വിളിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. മലയാളത്തിെല
ഈഴവനാമധാരികൾ സിേലാണിൽ നി വന്നവരായിരിക്കണം. എേപ്പാൾ
വ െവേന്നാ പറവാൻ വഴി കാണുന്നില്ല. ബുദ്ധമതക്കാരായിരുെന്നങ്കിൽ
െത െചത്ത് മുതലായ വൃത്തികൾ െച െമ േതാ ന്നില്ല. ഇല ക
എന്നതിനു കാശി ക എ തമിഴിൽ ‘ഇലൈങ്ക’ എ വിളി കയും
ഒടുവിൽ ലങ്ക എന്നായി പരിണമിക്കയും െചയ്തത്. സിംഹളം എന്ന പാഠം
െകാച്ചിെയ േഗാ ീ ആക്കിയേപാെല െചങ്കളെത്ത സിംഹളം എന്നാക്കി 
ത്തീർത്തതായിരിക്കണം. െചങ്കളം എന്നതിന് അർത്ഥം അഴകുള്ള േദശം
എന്നാകു . െചങ്കളം, ചിങ്കളം, ശിങ്കളം, സിങ്കളം, സിംഹളം ഇങ്ങെന
പരിണമി കയും ഇതിെന പാശ്ചാത്യർ സിേലാൺ എന്നാക്കിത്തീർക്കയും
െചയ്തിരിക്കണം. എഴുത്തച്ഛൻെറ കാലത്ത് സം തത്തിനും, മലായളരാജ്യ 

നല്ല ചാരം ഉണ്ടായിരു . അക്കാലത്തിനു സമീപമായിരുന്നേല്ലാ
ച ന്ഥങ്ങളുെട പുറപ്പാട്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൻെറ മൂല ന്ഥം സം 

തമാകയാൽ അതിെന പരിഭാഷെപ്പടു വാൻ സം തമഹാംബുധിെയ
തരണം െചയ്ത എഴുത്തച്ഛനു െതലുങ്കക്ഷര ന്ഥം തെന്ന േവണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ഇതു കൂടാെത മഹാഭാരതാദി സം തകൃതികേളയും അേദ്ദഹം മലയാളഭാഷ 
യിൽ ചമച്ചിരി . അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിെല തേത്വാപേദശങ്ങളിൽ
മൂല ന്ഥെത്ത ആ യിക്കാെത എഴുത്തച്ഛൻ അൈദ്വതത്വങ്ങെള സ്വന്തമാക്കി
എഴുതിേച്ചർത്തിരി . മലയാളഭാഷ പുഷ്ടി വരുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ മെറ്റല്ലാ
ഭാഷകേളക്കാൾ സം തത്തിനാണു ാധാന്യം ക ിേക്കണ്ടത്. ഇങ്ങെന ഭാഷ 
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െയ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തിയവരിൽ എഴുത്തച്ഛനു ഥമസ്ഥാനം നേല്കണ്ടിയുമിരി .
േമെലഴുതിയി ള്ള സംഗതികെള െവ െകാ സമ മായി ചിന്തി േമ്പാൾ ാ 
വിഡേദശഭാഷാജനങ്ങളുെട മാഹാത്മ്യം അവ്യക്തമാകു . ാവിഡഭാഷയിൽ
അന്യഭാഷകളുെട സം മണം ഉണ്ടായി െണ്ടങ്കിൽ ാഥമ്യം സം തത്തിനു
തെന്ന നേല്കണെമ ം പാല്യാദിഛായകൾ തുച്ഛങ്ങെള ഗണിേക്കണ്ടതാ 
െണന്നം മലയാളഭാഷെയ േനാ കയാെണങ്കിൽ ഇത്തരം സംഗത്തിനു
യാെതാരവകാശവുമിെല്ല ം പറേയണ്ടിയിരി .
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