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1 േകരളചരിത്രത്തിെന്റതുടക്കം

‘എങ്കിേലാ പണ്ടുകൃത േത്രതാ ദ്വാപര കലി എന്നിങ്ങ�
െന നാലു യുഗത്തിങ്കലുമേനകമേനകം രാജാക്കൻമാർ
ഭൂമി വഴിേപാെല വാണു രക്ഷിച്ചതിെന്റഅനന്തരംക്ഷ�
ത്രിയകുലത്തിങ്കൽ ദുഷ്ട രാജാക്കൻമാരുണ്ടായവെര
മുടിച്ചുകളവാനായിെക്കാണ്ടുശ്രീനാരായണൻശ്രീപരശു�
രാമാനായവതരിച്ചു.എങ്കിേലാ പണ്ടുശ്രീപരശുരാമൻ
ഇരുപെത്താന്നുവട്ടം മുടിയക്ഷത്രിയൻമാെരെക്കാന്ന
വീരഹത്യാദി േദാഷം േപാേക്കണെമന്നു കൽപ്പിച്ചു. കർ�
മ്മം െചയ്വാൻ തക്കവണ്ണം േഗാകർണ്ണം പുക്കുകൽമല
േമലിരുന്നു തപസുെചയ്തു വരണെന േസവിച്ചു വാരാന്നി�
ധിെയ നീക്കം െചയ്തു ഭൂമിേദവിെയ വന്ദിച്ചു നൂറ്ററുപതു�
കാതം ഭൂമിയുണ്ടാക്കി, മലയാളം ഭൂമിക്കു രക്ഷേവണെമ�
ന്നു കൽപ്പിച്ചു നൂെറ്റട്ട്ഈശ്വരപ്രതിഷ്ഠ െചയ്തു.എന്നി�
ട്ടും ഭൂമിക്ക് ഇളക്കം മാറിയിെല്ലന്നു കണ്ടതിെന്റേശഷം
അനന്തരം ശ്രീപരശുരാമൻ േകരളത്തിൽബ്രാഹ്മണെര�
യുണ്ടാക്കി പല ദിക്കീന്നുംബ്രാഹ്മണെര െകാണ്ടുവന്നു
വച്ചതിെന്റേശഷംഅവരാരുമുറച്ചിരുന്നില്ല.അവെരാ�
െക്ക തെന്റ ദിക്കിൽതെന്ന െപായ്ക്കളഞ്ഞു.അതിെന്റ
േഹതു േകരളത്തിങ്കൽസർപ്പങ്ങൾ വന്നുനീങ്ങാെത�
യായിേപ്പായി.അവരുെട പീഡെകാണ്ടാർക്കും ഉറച്ചു
നിൽപ്പാൻ വശമില്ലാഞ്ഞുഅവെരാെക്ക താന്താെന്റ
ദിക്കിൽതെന്ന േപായിക്കളഞ്ഞതിെന്റേശഷം കുേറക്കാ�
ലം നാഗത്താൻമാർ തെന്ന േകരളം രക്ഷിച്ചു. തെന്റ
പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി വരരുെതന്ന് കൽപ്പിച്ചു ശ്രീപര�
ശുരാമൻ ഉത്തരഭൂമിയിങ്കൽ െചന്ന് ആര്യപുരത്തിേങ്കന്ന്
ആര്യബ്രാഹ്മണെരെകാണ്ടു േപാന്നു’. [1]

1. േകരളചരിത്രം: െക. മഹാേദവശാസ്ത്രി പരിേശാധിച്ച് തിരുവി�
താംകൂർ (േകരള)യൂനിേവഴ്സിറ്റി പ്രസിദ്ധം െചയ്തത്, േപജ് 1.



       

2 ഐതിഹ്യം ചരിത്രമല്ല

ഏതാണ്ടു മുന്നൂറു െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു രചിക്കെപ്പട്ട ഒരു
പ്രാചീന മലയാള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് മുകളിൽ
െകാടുത്ത ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. േകരളപ്പഴമ, േകര�
ളമാഹാത്മ്യം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന കൃതികളിലും ഇത്ത�
രത്തിലുള്ളകഥകൾ കാണാം. െകാല്ലവർഷം 984-ൽ
രചിക്കെപ്പട്ടതും േചലനാട്ട് അച്യുതേമേനാൻ പ്രസാ�
ധനം െചയ്തതുമായ ‘േകരേളാൽപ്പത്തി’എന്നപുസ്തക�
ത്തിൽ പറയുന്നു:

‘പരശുരാമൻ െവൺമഴുെകാണ്ട് പടിഞ്ഞാെറ സമുദ്ര�
ത്തിൽ വടേക്കാട്ട് എറിഞ്ഞാെറ േഗാകർണ്ണത്തുെചന്നു
വീഴുകയും െചയ്തു. നൂറുേയാജന നീളം പത്തുേയാജന
വീതിേയാടുകൂടി ഭൂമി ഉണ്ടായി. പരശുരാമൻസേന്താ�
ഷിച്ചിരിക്കുന്നസമയത്തുആകാശത്തുനിന്നും േദവ�
കൾ പരശുരാമെന്റ ശിരസിൽ പുഷ്പംെകാണ്ടു വർഷിച്ചു
സേന്താഷിച്ചു’. [2]

ഇരുപെത്താന്നുപ്രാവശ്യംക്ഷത്രിയവംശങ്ങെള െവ�
ട്ടിെയാതുക്കിയ പരശുരാമൻ വീരഹത്യാേദാഷത്തിന്
പ്രായശ്ചിത്തം െചയ്യുവാൻ േവണ്ടി സമുദ്രരാജാവായ
വരുണനിൽനിന്ന് കുേറ ഭൂമി വീെണ്ടടുത്ത് ബ്രാഹ്മണർ�
ക്ക് ദാനം െചയ്തുെവന്നും,അങ്ങെന കടലിൽ നിന്നും
െപാങ്ങിവന്ന ഭൂവിഭാഗത്തിന് ശ്രീപരശുരാമൻ േകരള�
െമന്ന് േപരിട്ടുെവന്നും,ബ്രാഹ്മണെര രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി
പരശുരാമൻ 64ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടാക്കിെയന്നും ഓേരാ ഗ്രാ�
മത്തിലും ശ്രീനാരായണേനയും ഭഗവതിേയയും മറ്റും
പ്രതിഷ്ഠിച്ചുെവന്നുമാണ് കഥ.എന്നിട്ടും ബ്രാഹ്മണഭക്ത�
നായ പരശുരാമമഹർഷിക്ക് തൃപ്തിയായില്ല. ‘അവിെട�
നിന്നും പരശുരാമൻ പരേദശത്തു െചന്നാെറ ഒരുക്ഷ�
ത്രിയെനക്കണ്ടു േകാപിച്ചു െകാല്ലുവാനായിട്ട് െവൺമ�
ഴുവും ൈകയിെലടുത്തു.അതിെന്റേശഷം കണ്ടു ഭയെപ്പ�
ട്ടുെചന്നു പറയുന്ന വചനം’. പരശുരാമമഹാരാജാേവ,
അങ്ങ് ഏറിെയാരുക്ഷത്രിയൻമാെര െകാന്നതുേപാ�
െല എേന്നയും െകാല്ലരുത്.എെന്റസ്ത്രീയ്ക്ക് ഗർഭമായിരി�
ക്കുന്നു.അങ്ങുപറയുന്നതിെന േകട്ടു ഇരുന്നുെകാള്ളാ�
െമന്നും പറഞ്ഞുകാൽക്കൽനമസ്ക്കരിച്ചതിെന്റ േശഷം
‘പറയുന്നതിെന േകട്ടിരിക്കാെമങ്കിൽ ദയവ് വിചാരിച്ച്
നിനക്കു ഒരു ജീവിതമുണ്ടാക്കിത്തരാ’െമന്നും പറഞ്ഞു
ഔഷധങ്ങെളാെക്കയും പറിച്ചു ധാന്യങ്ങളുെട വിത്തുക�
ളും പശു,കാള,എരുമ,പക്ഷിമൃഗാദി പലവിധത്തിലുള്ള
വാഴ മുതലായ കറിസാധനങ്ങളുെട വിത്തുകളും, മാവു മു�
തലായ വൃക്ഷങ്ങളും പരേദശത്തുനിന്നും േതാണിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നുവച്ചു ഇരുപെത്തട്ടുപ്രാവശ്യംക്ഷത്രിയൻ�
മാേരയും െകാണ്ടുവന്നുഏറിെയാരു ശൂദ്രൻമാേരയും
ചണ്ഡാളൻമാേരയുംആശാരി, െകാല്ലൻ,തട്ടാൻ െചമ്പു�
പണിക്കാരൻ,പാണ്ഡിയൻ, ദാസികൾ ദാസൻമാരും,
െക്ഷൗരവൻ,കുശവൻ ഇങ്ങെനയുള്ളആളുകേളയും,
സസ്യാദികേളയും, നവധാന്യങ്ങെളയും േതാണിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നുവച്ചു. പരശുരാമൻ പരേദശത്തുനിന്നും
േതാണിവഴിക്കു േകരളത്തിൽ വന്നു.ആളുകെള ഒെക്ക�
യും ഓേരാ ദിക്കിലിരുത്തി നവധാന്യങ്ങൾ ഒെക്കയും
ഓേരാസ്ഥലത്തുസ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു. [3]

പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തെന്നഅശാസ്ത്രീയവും അന്ധവിശ്വാസ
ജടിലവുമായ ഇത്തരംഐതിഹ്യങ്ങളുെട കരിയിലകൾ
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ നട്ടുച്ചയ്ക്കുേപാലും വാടിെക്കാ�
ഴിയാെത നിലനിൽക്കുകയുംഅവ ഒട്ടനവധി പണ്ഡി�
തൻമാരിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനം െചലുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നുെവന്നത് അത്ഭുതകരമായി േതാന്നുന്നു.
നഗ്നങ്ങളും പ്രാകൃതങ്ങളുമായഅന്ധവിശ്വാസങ്ങെള
അേതപടി ആവർത്തിക്കാനിഷ്ടെപ്പടാത്തവർേപാലും
പരശുരാമ കഥയ്ക്കു പിന്നിൽ ചരിത്രത്തിെന്റ ചിലഅം�
ശങ്ങെളങ്കിലുമുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, ‘ഒരാദിപരശുരാമനുണ്ടായിരിക്കണ�
െമന്നുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശത്തിേലാ േനതൃത്വത്തി�
േലാ െപട്ടവരാണ് േകരളത്തിൽ പിന്നീട് കുടിേയറിപ്പാർ�
ത്തവെരന്നും ഇേപ്പാൾ ചില പണ്ഡിതൻമാരുെട ഇട�
യ്ക്കുള്ള വിശ്വാസം സമാദരണീയമാെണന്ന് േതാന്നുന്നു’
എന്ന് േഡാക്ടർ എസ്.െക. നായർ വാദിക്കുന്നു. [4] ‘േക�
രളത്തിൽബ്രാഹ്മണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് പരശുരാമ�
നാെണന്നുള്ളസംഗതിയിൽഈവകഐതിഹ്യങ്ങൾ
െതളിവായിരിക്കുന്നുണ്ട്’എന്നും ‘ഏതായാലുംഈ
പരശുരാമനുമായുള്ളബന്ധം വഴിക്കാണ് േകരളത്തി�
ന് ഭാർഗവേക്ഷത്രംഎന്ന േപരു ലഭിച്ചെതന്നുള്ളതി�
െനപ്പറ്റി യാെതാരുസംശയവുമില്ല’എന്നുംഎം.ആർ.
ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [5]ശൂരനാട് കു�
ഞ്ഞൻപിള്ള പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്: ‘മഴുെവറിഞ്ഞു
സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വീെണ്ടടുത്തതാണ് േകരളെമന്നും
അവിെടയാണ് ഭാർഗവൻബ്രാഹ്മണെരെക്കാണ്ടുവന്ന്
താമസിപ്പിച്ചെതന്നുമുള്ളതിന്, േകരളം ഒരു കാലത്ത്
സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നുെവന്നും,പിന്നീട് ഭൂക�
മ്പം െകാേണ്ടാ മേറ്റാ ഉയർന്നുവെന്നന്നുംഅങ്ങെനയു�
ള്ളഈനാട്ടിൽ പരശുരാമൻബ്രാഹ്മണെരെകാണ്ടുവ�
ന്നു താമസിപ്പിച്ചു എന്നും മാത്രേമ അർത്ഥമുള്ളു.ബ്രാ�
ഹ്മണരുംക്ഷത്രിയരുമായുള്ള വർഗ്ഗീയമൽസരെത്ത�
യാണ് രാമെന്റക്ഷത്രിയവധ കഥസൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇരുപെത്താന്നുവട്ടംക്ഷത്രിയെര െകാെന്നന്നും മറ്റുമു�
ള്ളഅതിശേയാക്തികൾ,അലങ്കാരപ്രിയൻമാരും,സ്വ�
മാഹാത്മ്യസ്ഥാപനത്തിന് നൃഗെനഓന്താക്കി കിണ�
റ്റിൽ തള്ളാൻേപാലും മടിക്കാത്തവരുമായബ്രാഹ്മണ
കവികളുെട സ്വന്തമാെണേന്ന പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു.
ആയുധവിദ്യാനിപുണനായ പരശുരാമൻക്ഷത്രിയേരാ�
ടുള്ള മൽസരത്തിൽക്ഷത്രിയേമധാവിത്വം സഹിക്കവ�
യ്യാെത കൂട്ടാളികളുെമാത്ത് ഉത്തരഭാരതത്തിൽ നിന്ന്
േകരളത്തിൽ വന്നുകുടിേയറിപ്പാർെത്തന്നുള്ളതായിരി�
ക്കാം വാസ്തവം…അന്ന് േകരളത്തിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന
ജനതയിൽ േമധാവികൾ നായൻമാരായിരുന്നുെവന്ന�
തിനുേവണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്’. [6]പരശുരാമകഥ െവറും
ബാലിശമാെണന്ന് കരുതാൻ പാടിെല്ലന്നും,സത്യത്തി�
െന്റ ഒരംശം അതിലടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും,നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു
മുമ്പ് ഭൂഗർഭശക്തികളുെട പ്രവർത്തനം കാരണം കടലി�
ന്നടിയിൽനിന്ന് െപാങ്ങിവന്ന ഒരു ഭൂപ്രേദശമാണ് മല�
യാളക്കരഎന്നവസ്തുതെയക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിസങ്കൽ�
പ്പം മാത്രമാണെതന്നും െക.പി. പത്മനാഭേമേനാൻ
േപാലും വാദിക്കുന്നു. [7]

‘േകരളം പരശുരാമെന്റആവിർഭാവത്തിനു വളെരക്കാ�
ലംമുമ്പ് പ്രകൃതിേക്ഷാഭം നിമിത്തം കടൽനീങ്ങി കര�
യായ ഒരു േദശമാെണന്നുള്ളഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാ�
രുെട മതം സർവ്വതാ അംഗീകാര്യമാകുന്നു. [8]എന്ന്
ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന മഹാകവി ഉള്ളൂരാകെട്ട,പരശുരാമ�
കഥയുെട കാതലായ ഭാഗേത്ത ഒരു ചരിത്രവസ്തുതയാ�
യിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്: ‘ആര്യാവർത്തത്തിൽനിന്ന്
ദക്ഷിണാപഥത്തിൽആദ്യമായി വന്നുേചർന്നബ്രഹ്മർ�
ഷിമാരിൽ എല്ലാം െകാണ്ടും പ്രഥമഗണനീയനാണ് ശ്രീ�
പരശുരാമൻ.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുചരൻമാരായിരുന്നു
നമ്പൂരിമാരുെട പൂർവികൻമാർ. പരശുരാമൻആര്യാവർ�
ത്തം വിട്ടു തെന്റഅനുയായികേളാടുകൂടി ഉേദ്ദശം ക്രി.
മുമ്പ് 12-ാം ശതകത്തിൽ വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിനു െതക്കു
കടന്നതായി വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രാചീന ഭാരത�
ചരിത്രത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണെരആദ്യ�
മായി അധിനിേവശം െചയ്യിച്ചത് പരശുരാമനാെണന്നു
കാണുന്നു.അതിെന്റെയല്ലാം വസ്തുസ്ഥിതി എങ്ങെനയാ�
യിരുന്നാലും േകരളത്തിൽഅവെര െകാണ്ടുവന്നത് ഒരു
പരശുരാമനാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയിേക്കണ്ടതി�
ല്ല. [9]

2. േകരേളാൽപ്പത്തി: േചലനാട്ട് അച്യുതേമേനാൻ പരിേശാധി�
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3 േകരളത്തിെന്റപഴക്കം

ശാസ്ത്രീയമായ ചരിത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഇത്തരം വാദ�
ഗതികൾ ഉതകുെമന്ന് േതാന്നുന്നില്ല. ചരിത്രത്തിനു പിടി�
കിട്ടാത്ത വിദൂരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ—എന്നുവച്ചാൽ,
ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഭൂകമ്പംെകാ�
േണ്ടാ,കടൽേക്ഷാഭംെകാേണ്ടാ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രപരമായ
മേറ്റെതങ്കിലും കാരണംെകാേണ്ടാ കടലിന്നടിയിൽ നി�
ന്ന് െപാങ്ങിവന്നുണ്ടായ ഒരു ഭൂപ്രേദശമായിരിക്കാം
ഇന്നെത്തഈേകരളക്കരഎന്ന് സമ്മതിച്ചാൽേപാ�
ലും അതിെന പരശുരാമകഥയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തു�
ന്നെതങ്ങെനയാണ്? വാസ്തവത്തിൽ,ഈപരശുരാ�
മകഥയുെട പിന്നിൽബന്ധെപ്പട്ടുനിൽക്കുന്നവടെക്ക
ഇന്ത്യയിെലബ്രാഹ്മണമതം ഉരുപ്പിടിക്കുന്നതിെന്നത്ര�
േയാമുമ്പ് തെന്ന േകരളം നിലനിന്നിരുന്നുഎന്നതിനു
അനിേഷധ്യമായ െതളിവുകളുണ്ട്.

ആര്യൻമാരുെട വരവിനു മുമ്പുതെന്നഏെറക്കുെറ ഉയർ�
ന്ന നിലവാരത്തിെലത്തിയ ഒരു പ്രാചീന സംസ്ക്കാരം
ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് േമാഹൻജദാേരാ,ഹാര�
പ്പ തുടങ്ങിയ പലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ച ചരിത്രാ�
വശിഷ്ടങ്ങൾ െതളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രി.മു. 1500-
മാേണ്ടാടുകൂടിയാണ് ആര്യൻമാർ ഇന്ത്യയിെലത്തിയത്.
സിന്ധൂനദീതട സംസ്ക്കാരമാകെട്ട,ക്രി. മു. 3000 മുതൽ
1500 വെര നിലനിന്നുേപാന്നു.ഈപ്രാചീന സംസ്ക്കാര�
േത്താട് മല്ലിട്ടുെകാണ്ടാണ് ആര്യൻമാരുെട അപരിഷ്കൃത
ഗണങ്ങൾആദ്യം സിന്ധൂനദീതടത്തിലും പിന്നീട് ഗംഗാ�
നദീതടങ്ങളിലുംസ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചത്.ആദ്യകാലത്ത്
അവരുെട ഇടയിൽ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങേളാ വർണ്ണവ്യ�
ത്യാസങ്ങേളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ�
ക്കുേശഷമാണ്,അതായത് ക്രി. മു. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും
7-ാം നൂറ്റായണ്ടിനുമിടയിലാണ് ബ്രാഹ്മണൻ,ക്ഷത്രി�
യൻ,ൈവശ്യൻ,ശൂദ്രൻഎന്നീ വിഭജനങ്ങേളാടുകൂടിയ
വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥരൂപം െകാണ്ടത്.അവർ ഉത്ത�
േരന്ത്യയിെല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ െചറിയ െചറിയ രാ�
ജ്യങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുകയുംഅങ്ങെന തങ്ങളുെടആധിപ�
ത്യമുറപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്,ഏതാണ്ടീകാലത്താണ്.

പേക്ഷ,പിേന്നയും, വളെരക്കാലേത്തക്ക് വിന്ധ്യാപർ�
വതനിരകൾക്കിപ്പുറം കടക്കാൻഅവർക്കുസാധിച്ചി�
രുന്നിെല്ലന്നുംആര്യാവർത്തം ഉത്തേരന്ത്യയിൽ മാത്ര�
മാണ് ഒതുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നെതന്നും ചരിത്രകാരൻമാർ
അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അതിനാൽ പരശുരാമൻ
എന്ന ഒരു മഹർഷി തെന്റഅനുചരൻമാരായബ്രാഹ്മ�
ണേരാടുകൂടി ക്രി. മു. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിന്ധ്യാപർവ്വ�
തം കടന്ന് േകരളത്തിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തുെവന്ന മഹാ�
കവി ഉള്ളൂരിെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിന് യഥാർത്ഥ േകരളച�
രിത്രവുമായി വിദൂരബന്ധം േപാലുമുെണ്ടന്ന് കരുതാൻ
വയ്യ.

എങ്കിലും,ക്രിസ്തുവർഷംആരംഭിക്കുന്നതിനുഏതാനും
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുതെന്ന വടേക്ക ഇന്ത്യയിെലആര്യൻ�
മാർ ഇന്ത്യയുെട െതേക്കഅറ്റത്തുകിടക്കുന്ന േകരള�
െത്തപ്പറ്റി േകട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് പ്രാചീന സംസ്കൃത
കൃതികളിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്,
ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാത്യായനും
ക്രി. മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പതഞ്ജലിയും
േകരളെത്തപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പതഞ്ജലിയുെട
മഹാഭാഷ്യമനുസരിച്ച് െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ പാണ്ഡ്യം,
േചാളം േകദാരം, േകരലം എന്നിങ്ങെന നാലു ജനപ�
തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ഒന്നിലധികം
സ്ഥലങ്ങളിൽ േകരളെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളു�
ണ്ട്. [10] രാമായണം കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡത്തിൽ,സുഗ്രീ�
വൻ,സീതാേന്വഷണത്തിനു പുറെപ്പട്ട വാനരൈസന്യ�
ങ്ങൾക്ക്ആര്യാവർത്തത്തിെന്റ െതക്കുഭാഗത്ത് ജീവി�
ച്ചിരുന്ന േകരളീയർ, േചാളർ,പാണ്ഡ്യർ,ആന്ധ്രക്കാർ
തുടങ്ങിയ ജനസമൂഹങ്ങെളപ്പറ്റി പറഞ്ഞു െകാടുക്കു�
ന്നുണ്ട്. [11] വായുപുരാണം, മൽസ്യപുരാണം, മാർക്ക�
േണ്ഡയപുരാണം മുതലായ പുരാണങ്ങളിലും േകരള�
െത്തപ്പറ്റിയുള്ളപ്രസ്താവങ്ങൾ കാണാം.

പേക്ഷ,ഇവേപാലും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല. രാമായണ�
മഹാഭാരതാദികൾ രചിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത് േചര േചാള
പാണ്ഡ്യേദശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎേന്ന മനസ്സിലാേക്ക�
ണ്ടതുള്ളു. ഉത്തേരന്ത്യക്കാർ േകരളത്തിേലാ മേറ്റെത�
ങ്കിലും ദക്ഷിേണന്ത്യൻ രാജ്യത്തിേലാ കുടിേയറിപ്പാർ�
ക്കാൻ തുടങ്ങി എേന്നാ,ആര്യസംസ്ക്കാരം െതേക്കാ�
ട്ട് വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞുെവേന്നാഅവസൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
ദക്ഷിേണന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങേളയും സിംഹളരാജ്യേത്തയും
ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയആര്യരാജാക്കൻമാരുെട വീര�
പരാക്രമങ്ങെളയാണ് രാമായണം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്
എന്നും മറ്റുമുള്ളഅഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങളുമായി ബന്ധെമാന്നുമില്ല.

പ്രാചീന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിെലവിെടെയങ്കിലും ഇങ്ങ�
െന ദക്ഷിേണന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങെളപ്പറ്റി എെന്തങ്കിലും പ്ര�
സ്താവം കണ്ടാൽ ഉടെനതെന്നആര്യൻമാർ െതേക്ക
ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തുെവന്നതിെന്റസൂചന�
യാണെതന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു വാസന ചില
ചരിത്രകാരൻമാർക്കിടയിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,
െക.െക. പിള്ളഎഴുതുന്നതു േനാക്കുക.

“ദസ്യുക്കെളന്നും ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളആന്ധ്രൻ�
മാർ,പുന്ദ്രൻമാർ,ശബരൻമാർ,പുളിയൻമാർ, മുനി�
ബൻമാർ എന്നിവെരല്ലാം തെന്ന വിശ്വാമിത്രെന്റഅമ്പ�
തു പുത്രൻമാരുെട പിന്തുടർച്ചക്കാരാെണന്ന്ഐതേര�
യബ്രാഹ്മണം പ്രസ്താവിക്കുന്നു”.

ഇവെരല്ലാം താമസിച്ച പ്രേദശങ്ങളിേലക്ക് ആര്യൻമാർ
കുടിേയറിപാർത്തതിെനഅവ്യക്തമായി പരാമർശിക്കു�
കയാേണാഈപ്രസ്താവെമന്ന് തീർത്തുപറഞ്ഞുകൂടാ.
ഉത്തേരന്ത്യയുെട ഭൂമിശാസ്ത്രം വിശദമായി ഗ്രഹിച്ചിരു�
ന്ന പാണിനി (ക്രി. മു. 600) നർമ്മദയ്ക്കു െതക്ക് കലിംഗ�
െത്ത മാത്രേമ നിർേദ്ദശിക്കുന്നുള്ളുെവന്നശ്രേദ്ധയമായ
വസ്തുതആര്യൻമാർ െതേക്കാട്ടുനീങ്ങിയത് പില്ക്കാലത്താ�
െണന്നതിെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. േനെരമറിച്ച്,ക്രി. മു. 4-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെലൈവയാകരണനായ കാത്യായനനാകെട്ട
കൂെറക്കൂടി െതക്കുള്ള രാജ്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ണ്ടുതാനും. ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്താകണം െത�
േക്ക ഇന്ത്യയിേലക്കുള്ളആര്യൻമാരുെട അധിനിേവശം
ആരംഭിച്ചത്”. [12]

10. തതസ്സമുദ്രതീേരണ വംഗാൻ പുൺഡ്രാൻസേകരളാൻ
തത്ര തത്ര ച ഭൂരീണി േമ്ലച് ഛൈസന്യാന്യേനകശഃ

— (അശ്വേമധപർവ്വം,അധ്യായം 83)
പാണ്ഡവായ ദെദൗ പാണ്ഡ്യശ്ശംഖാംസ്താവതഏവച
ചന്ദനാഗൂരുചാനന്തം മുക്താൈവഡൂര്യചിത്രിതാഃ
േചാളശ്ചേകരളേശ്ചാെഭൗ ദദതുഃ പാണ്ഡവായൈവ.

— (സഭാപർവ്വം,അധ്യായം 78)
11. നദീ േഗാദാവരിൈചവസർവ്വേമവാനുപശ്ചത,
തൈഥവാന്ധ്രാശ്ചപുൺഡ്രാംശ്ച
േചാലാൻ പാണ്ഡ്യാശ്ച േകരളാൻ.

— (സർഗ്ഗം 41, േശ്ലാകം 12)
12. െക.െക. പിള്ള: ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാചരിത്രം, േപജ് 48–49.



       

4 ആര്യന്മാരുെടആഗമനം

എന്നാൽ മൗര്യവംശത്തിെന്റആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ്
ആര്യൻമാർ െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തിരു�
ന്നുെവന്നതിനു ചരിത്രപരമായ യാെതാരു െതളിവുമില്ല.
വടേക്ക ഇന്ത്യയിൽതെന്ന േമച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളും ഫലപു�
ഷ്ടിയുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നതുെകാ�
ണ്ട് ഉപജീവനമാർഗ്ഗമേന്വഷിച്ച് ദക്ഷിേണന്ത്യയിേലക്കി�
റങ്ങിവേരണ്ട യാെതാരാവശ്യവും അവർക്കുണ്ടായിരു�
ന്നില്ലതാനും.

ക്രി.മു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനമായേപ്പാേഴക്കും
വടേക്ക ഇന്ത്യയിൽഅംഗ, മഗധ,കാശി, േകാസല, േച�
തി,കുരു,പാഞ്ചാല,അവന്ധി, ഗാന്ധാര എന്നിങ്ങെന
ഒട്ടനവധി െചറിയ െചറിയ രാജ്യങ്ങൾആവിർഭവിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.ഈഘട്ടത്തിലാണ് ഉത്തേരന്ത്യയിൽ
ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വവും ചാതുർവർണ്യെമന്ന േപരില�
റിയെപ്പടുന്നഅടിമത്ത വ്യവസ്ഥയും ശക്തിെപ്പടാൻ തു�
ടങ്ങിയത്.

സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പുേരാഗതിക്ക് ചാതുർവ്വർണ്യം
ആവശ്യമായിരുന്നു. ചാതുർവ്വർണ്യത്തിെന്റഅടിസ്ഥാ�
നത്തിലാണ് പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഉല്പാദനശക്തികൾ
വളരാനും കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലും മറ്റും അഭിവൃദ്ധിെപ്പ�
ടാനും തുടങ്ങിയത്.എന്നാൽ,അേതാെടാപ്പം തെന്ന
പുേരാഹിതവൃത്തിയിേലർെപ്പട്ട് ആത്മീയവും മതപര�
വുമായ േനതൃത്വം നല്കിെക്കാണ്ടും യാഗങ്ങൾ മുതലായ
ചടങ്ങുകൾ വഴിയായി പിടിപ്പതുസ്വത്തുക്കൾസമ്പാദി�
ച്ചുെകാണ്ടും ചാതുർവ്വർണ്യത്തിെന്റ തലപ്പത്തിരുന്നുആ
കാലഘട്ടത്തിെലഏറ്റവും വലിയസ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങ�
ളായി മാറി.

എന്നാൽ,ക്രേമണ െചറിയ െചറിയ രാജ്യങ്ങളുെട ഒറ്റ�
തിരിഞ്ഞുള്ളനിലനിൽപ്പ് കൃഷിയുെടയും ൈകേവലക�
ളുെടയും കച്ചവടത്തിെന്റയും മറ്റും അഭിവൃദ്ധിക്ക് തടസ�
മായിത്തീർന്നു.ഈഅഭിവൃദ്ധിയാകെട്ടബ്രാഹ്മണപൗ�
േരാഹിത്യത്തിെന്റ തൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരുമായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ
സമരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരാവശ്യമായി മാറി.ആശ�
യപരമായി ബ്രാഹ്മണമതെത്തഎതിർത്തുെകാണ്ടുയർ�
ന്നുവന്നൈജനബുദ്ധമതങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയമായി, െചറിയ
െചറിയ രാജ്യങ്ങെളെയല്ലാം െവട്ടിപ്പിടിച്ച് വലിെയാരു
സാമ്രാജ്യം െകട്ടിപ്പടുത്ത മൗര്യ ചക്രവർത്തിമാരുമാണ്
വടേക്ക ഇന്ത്യയിൽഅക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിെന്റഈ
ആവശ്യം നിർവ്വഹിച്ചത്.

ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിലാണ്
ചന്ദ്രഗുപ്തെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ മൗര്യവംശത്തിെന്റ ഭര�
ണമാരംഭിച്ചത്. ചന്ദ്രഗുപ്തെന്റ പുത്രനായഅേശാകെന്റ
കാലത്ത് (ക്രി.മു. 273–232) മൗര്യഭരണം പടിഞ്ഞാറ്
കത്തിയാവാർവേരയും കിഴക്ക് കലിംഗവേരയും വ്യാ�
പിച്ചു. വടേക്ക ഇന്ത്യ, മുഴുവനും മാത്രമല്ല,ആന്ധ്രയും
ഇന്നെത്തൈമസൂറിെന്റ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളുമുൾെപ്പെട
െതെക്കഇൻഡ്യയിെല വിപുലമായ പല പ്രേദശങ്ങ�
ളും മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിെന്റഅധീനത്തിലായിത്തീർന്നു.
പേക്ഷ, െതെക്കഅറ്റത്തുകിടക്കുന്ന േകരള േചാളപാ�
ണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങൾ മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നി�
ല്ല.അവ മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിെന്റഅയൽരാജ്യങ്ങൾ
മാത്രമായിരുന്നു.അേശാകചക്രവർത്തിയുേടതെന്ന ശി�
ലാശാസനങ്ങൾഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാ�
ഹരണത്തിന്, ഗിർനാറിെല ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ
പറയുന്നത് േനാക്കുക.

‘േദവപ്രിയനും,പ്രിയദർശിയുമായ രാജാവിെന്റആധി�
പത്യത്തിലുള്ളസർവ്വേദശങ്ങളിലും,അതുേപാെലത�
െന്ന െതക്ക് താമ്രപർണ്ണിവെര അയൽരാജ്യക്കാരായ
േചാഴർ,പാണ്ഡ്യർ,സത്യപുത്രർ, േകരളപുത്രർഎന്നി�
വരുെട രാജ്യങ്ങളിലും യവനരാജാവായആന്റിേയാ�
ക്കയുെടയും പ്രസ്തുതആന്റിേയാക്കയുെടഅയൽക്കാ�
രായ രാജാക്കൻമാരുെടയും അധീനത്തിലുള്ളപ്രേദശ�
ങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും േദവപ്രിയനായ പ്രിയദർശി�
രാജാവ് രണ്ടുതരം ചികിത്സാക്രമങ്ങൾഏർപ്പാടുെച�
യ്തിരിക്കുന്നു.അതായത് മനുഷ്യർക്കുള്ളചികിത്സയും,
മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളചികിത്സയും. മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾ�
ക്കും ഉപേയാഗമുള്ള മരുന്നുെചടികൾ ഇല്ലാത്തസ്ഥല�
ങ്ങളിെലല്ലാം അവഅന്യപ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നും വരു�
ത്തി നട്ടുവളർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫലമൂലാദികൾ കിട്ടാ�
ത്തസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം അവ പുറെമനിന്ന് െകാണ്ടുവ�
ന്നു കൃഷിെചയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുെടയും മനുഷ്യരുെടയും
ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടി േറാഡുകൾക്കരികിൽ കിണ�
റുകൾ കുഴിപ്പിക്കുകയും വൃക്ഷങ്ങൾനടുവിക്കുകയും െച�
യ്തിട്ടുണ്ട്’. [13]

േകരളീയരും, േചാഴൻമാർ,പാണ്ഡ്യൻമാർ മുതലായ മറ്റു
ദ്രാവിഡ ജനവിഭാഗങ്ങളും അേശാകചക്രവർത്തിയുെട
ഭരണത്തിൻകീഴിലായിരുന്നിെല്ലന്നാണേല്ലാ ഇതു കാ�
ണിക്കുന്നത്.അേതസമയത്തുതെന്നഈദക്ഷിേണ�
ന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മൗര്യസാമ്രാജ്യവുമായി ഉറ്റ സമ്പർ�
ക്കങ്ങളും സൗഹാർദ്ദബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മതം പ്ര�
ചരിപ്പിക്കാനും വ്യാപാരങ്ങൾ പുഷ്ടിെപ്പടുത്താനും, വി�
ദ്യാഭ്യാസം,ആേരാഗ്യം മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ നാട്ടുകാ�
െര സഹായിക്കാനും േവണ്ടി അേശാകചക്രവർത്തിയു�
െട മിഷനറിമാർ േകരളത്തിൽ വരികയുണ്ടായി.ഈ
കാലത്തായിരിക്കണം (അതായത് ക്രി.മു. 3-ാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ)ആര്യൻമാർആദ്യമായി േകരളക്കരയിൽ വന്നു
പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പേക്ഷ,ആആര്യൻമാർ ഭൂരി�
പക്ഷവുംബ്രാഹ്മണൻമാരായിരുന്നില്ല. ബൗദ്ധരുംൈജ�
നരുമായിരുന്നു.

ക്രി.മു. 3-ാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽആര്യ
ബ്രാഹ്മണരുെട സംഘടിതമായഅധിനിേവശം ഉണ്ടാ�
യി എന്നുംഅവർ ഭരണാധികാരികളായ രാജാക്കൻമാ�
രുെട പിന്തുണ േനടിെക്കാണ്ട് ഉയർന്ന പുേരാഹിതൻ�
മാരും രാജാക്കൻമാരുെടആചാര്യൻമാരും രാജസദ�
സ്സുകളിെലഅഗ്രഗണ്യൻമാരുമായിത്തീർന്നുെവന്നും
െക.പി.പിള്ളപ്രസ്താവിക്കുന്നു. [14]എന്നാൽബുദ്ധമത�
ത്തിന് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരുഘട്ടത്തിൽഅതി�
െന്റ ശത്രുക്കളായബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇത്ര വലിയസ്ഥാ�
നങ്ങൾ േനടാൻ കഴിഞ്ഞെതങ്ങെനഎന്ന് അേദ്ദഹം
വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ചരിത്രപരമായ െതളി�
വുകൾഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായെത്തന്യായീകരിക്കു�
ന്നില്ല. ഉത്തേരന്ത്യയിെലബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതൻമാർ
പ്രാചീന േചരേചാഴപാണ്ഡ്യ രാജാക്കൻമാരുെടആചാ�
ര്യൻമാരും രാജസദസ്സുകളിെലഅഗ്രഗണ്യന്മാരുമായി�
ത്തീർന്നുെവന്നതിെന്റസൂചനകൾസംഘം കൃതികളി�
േലാ മറ്റു പ്രാചീന േരഖകളിേലാ കെണ്ടത്താൻ കഴിയി�
ല്ല. േനെരമറിച്ച്,പ്രാചീന േകരളീയർ ഉത്തേരന്ത്യയിെല
ആര്യൻമാരുേടതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
സാമൂഹ്യജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അവ
വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഘംകൃതികളിൽ പ്രേത്യകിച്ചും
ആദ്യകാല സംഘം കൃതികളിൽആര്യസമ്പർക്കത്തി�
െന്റ സൂചനകൾ വളെര വിരളമാണ്. പേക്ഷ,ബുദ്ധമത�
ത്തിെന്റസ്വാധീനശക്തിയിൽ നിന്ന് ഏെറക്കാലം ഒഴി�
ഞ്ഞുമാറി നിൽക്കുക ദക്ഷിേണന്ത്യാക്കാർക്ക് സാദ്ധ്യ�
മായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പതികാരം, മണിേമഖല തുടങ്ങിയ
പ്രാചീന തമിഴ് കാവ്യങ്ങളിൽബുദ്ധൈജനമതങ്ങളു�
െട സ്വാധീനം കാണാം.ഈസ്വാധീനം ക്രിസ്ത്വാബ്ദം
അഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടുവെരേയാആറാം നൂറ്റാണ്ടുവെരേയാ
വളെര പ്രബലമായും നിർബാധമായും നിലനിന്നുേപാ�
ന്നിട്ടുെണ്ടന്ന് കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്.ആര്യബ്രാഹ്മണരും
കുേറേപർ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പേക്ഷ,ബുദ്ധൈജനമത�
ങ്ങൾക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുവെരഅവർക്ക് േകരള�
ക്കരയിൽ പറയത്തക്കസ്ഥാനെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപ്രവൃത്തി�
വിഭജനേമാ ജാതിവിഭജനേമാ അല്ല േകരളത്തിലുണ്ടാ�
യിരുന്നത്. ‘നമ്പൂതിരി’, ‘നായർ’എന്നീ പദങ്ങൾേപാ�
ലും അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്വാ�
ബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം മാത്രമാണ് നമ്പൂതിരിമാർ
േകരളത്തിൽ കുേറേശക്കുേറശയായി ആധിപത്യം േന�
ടാൻ തുടങ്ങിയത്.അേതപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് പരിേശാ�
ധിക്കാം. പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതെന്ന േകരളത്തിൽ
ആര്യബ്രാഹ്മണർക്കും ഹിന്ദുമതത്തിനുംസ്ഥാനമുണ്ടാ�
യിരുന്നുഎന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കാനി�
ടയിെല്ലന്നും, വടേക്ക ഇന്ത്യയിെലആര്യൻമാരുേടതിൽ
നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരുസംസ്ക്കാരവും ജീവിതരീതിയും
രാഷ്ട്രീയ ഭരണക്രമവുമാണ് െതെക്ക ഇന്ത്യയിൽ തഴച്ചു�
വളർന്നത് എന്നും കാണിക്കാനാണ് ഇവിെട ഇത്രയും
പറഞ്ഞുവച്ചത്.

13. Dr. D. C. Sirkar: Inscriptions of Asoka P. 40.
14. െക.പി. പിള്ള ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാ ചരിത്രം, േപജ് 51, 52.



       

5 പ്രാചീനബന്ധങ്ങൾ

പേക്ഷ,ഇതിെന്റഅർത്ഥം േകരളവും മറ്റു ദക്ഷിേണ�
ന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളും അന്യനാടുകളുമായി യാെതാരുബ�
ന്ധവുമില്ലാെത ഒറ്റെപ്പട്ടുകിടക്കുകയായിരുന്നുഎന്ന�
ല്ല.അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതെന്നഇന്ത്യയിെല
മറ്റുരാജ്യങ്ങളുമായും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായും േകരള�
ത്തിന് വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും സഹ�
സ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പുതെന്ന േകരളീയ നാവികകലയിൽ
പ്രശസ്തമായൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നും
അനുമാനിക്കാൻ ന്യായമുണ്ട്. ക്രി.മു. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന േസാളമൻ ചക്രവർത്തിയുെട
കാലത്ത് േകരളവും പാലസ്തീനും തമ്മിൽ വാണിജ്യബ�
ന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും,അതിനുെമത്രേയാ മുമ്പ്
പ്രാചീന ജൂതൻമാരുെട മതച്ചടങ്ങുകളിൽ വലിെയാരു
പങ്കുവഹിച്ചിരുന്ന ലവങ്ഗവും കറുവപ്പട്ടയും മറ്റും േകര�
ളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പട്ടവയായിരുെന്നന്നും
േലാഗൻഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [15]ക്രി.മു. 3000ത്തിനും
1500നുമിടയ്ക്ക് േകരളത്തിൽ നിന്ന്ഈജിപ്തിേലക്ക് കരി�
ന്താളിത്തടികളും ധാന്യങ്ങളുംആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടു�
ള്ള പലതരം സാമഗ്രികളും കയറ്റി അയച്ചിരുന്നുെവന്ന്
പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [16]ക്രിസ്ത്വാ�
ബ്ദത്തിന് മൂവായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്,ഐക്യബാ�
ബിേലാണിയയിൽ ഉർബഗാസ് എന്ന രാജാവ് ഭരണം
നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയും ബാബിേലാ�
ണിയയും തമ്മിൽ കച്ചവടബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവ�
ന്നുംഔർനഗരത്തിെന്റ പ്രാചീനാവശിഷ്ടങ്ങളുെട കൂെട
േതക്കിൻതടിെകാണ്ട് നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന ചില വസ്തു�
ക്കൾ കെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് െതളിവാെണ�
ന്നുംെപ്രാഫസർ െസയ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. [17] േത�
ക്കിൻതടികൾ മലബാർ തീരത്തുനിന്ന് കയറ്റി അയ�
യ്ക്കെപ്പട്ടവയായിരിക്കാെന ഇടയുള്ളുഎന്ന് െഹവിറ്റ് വാ�
ദിക്കുന്നു. േമാഹൻജദാേരാവിൽ നിന്നും ഹരപ്പയിൽ
നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില െതളിവുകെളആധാ�
രമാക്കിെക്കാണ്ട് ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് മൂവായിരം െകാല്ല�
ങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല സിന്ധുതട�
നിവാസികളും െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ
വ്യാപാരമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് േഗാർഡൻൈചൽഡ് പ്ര�
സ്താവിക്കുന്നു. [18]

പ്രഗത്ഭരായഈഗേവഷകൻമാർ ഹാജരാക്കുന്ന െത�
ളിവുകൾ നിസ്സാരങ്ങളല്ല.എന്നിരിക്കിലും അവരുെട നി�
ഗമനങ്ങെളല്ലാം ചരിത്രപരമായി െതളിയിക്കെപ്പട്ടുക�
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാെണന്ന് പറയാൻവയ്യ.അവയിൽ
അനുമാനത്തിെന്റയും അഭ്യൂഹത്തിെന്റയും അംശങ്ങൾ
കൂടിക്കലർന്നു കിടക്കുന്നുെണ്ടന്നുകാണാം. ഉദാഹരണ�
ത്തിന്,ഏെതങ്കിലും ഒരു വിേദശരാജ്യത്തിെല പുരാവ�
സ്തു ഗേവഷണത്തിനിടയിൽ കെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട േതക്കിൻ�
തടികേളാആനെക്കാമ്പുകേളാ േകരളക്കരയിൽ നിന്ന്
കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പട്ടവയാെണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നെത�
ങ്ങെനയാണ്? സിന്ധുനദീതട നിവാസികൾക്ക് െമസ�
െപ്പേട്ടാമിയയുമായും ദക്ഷിേണന്ത്യയുമായും വ്യാപാരബ�
ന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് മിക്കവാറും െതളിഞ്ഞുകഴി�
ഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത് ശരിതെന്ന. പെക്ഷ, േകരളവും േമാ�
ഹൻജദാേരാവും തമ്മിൽ െകാള്ളെകാടുക്കുകളുണ്ടായി�
രുന്നുഎന്ന് അനിേഷധ്യമാംവിധം െതളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞി�
ട്ടില്ല.

എന്നാൽക്രിസ്തുവിന് അേഞ്ചാആേറാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക്
മുമ്പ് േകരളം മറ്റു േദശങ്ങളുമായി വ്യാപാരബന്ധം പുലർ�
ത്തിയിരുന്നുെവന്ന് നിസംശയമാംവിധം െതളിയിക്ക�
െപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േകരളത്തിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നും കെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളപ്രാചീന നാണയങ്ങൾ
ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്നആപ്രാചീനചരിത്രത്തിേലക്ക്
ധാരാളം െവളിച്ചം വീശുന്നവയാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിെല
ഇയ്യാൽഎന്നസ്ഥലത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ 33പ്രാചീനനാ�
ണ്യങ്ങളിൽ, മൗര്യകാലത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 10 നാ�
ണ്യങ്ങളും, മൗര്യകാലെത്ത 14 നാണ്യങ്ങളും ഉൾെപ്പടു�
ന്നു. [19] േകാട്ടയം മുതലായ മറ്റു ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ നി�
ന്നും ഇത്തരം നാണ്യങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. േകരളവും
ഉത്തേരന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നപ്രാചീന�
ബന്ധങ്ങളുെട മായാത്തകണ്ണികളാണിവ.

എന്നാൽ ഉത്തേരന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല,പാ�
ശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായും േകരളത്തിനു വ്യാപാരബന്ധ�
ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. േകാഴിേക്കാട്,കണ്ണൂർ, േകാട്ടയം
തുടങ്ങിയ,പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടധികം പഴയ
േറാമൻനാണ്യങ്ങൾ കെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലാ�
യി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രി.മു. 27 മുതൽക്രി.പി. 117 വെരയു�
ള്ള കാലെത്തനാണ്യങ്ങളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത്
മഹാരാജാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽസൂക്ഷിച്ചുെവയ്ക്കെപ്പട്ട
േറാമൻനാണ്യങ്ങളിൽഅഗസ്തസിെന്റ 9 നാണ്യങ്ങളും
ടിൈബരീയസിെന്റ 28 നാണ്യങ്ങളും േക്ലാസിയസിെന്റ
16 നാണ്യങ്ങളും നീേരാലിെന്റ 16 നാണ്യങ്ങളും ഉൾെപ്പ�
ടുന്നുെവന്ന് നാഗമയ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. [20] മലബാർ കര�
യിൽ നിന്നു ലഭിച്ച മുപ്പതുതരം േറാമൻ നാണ്യങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും പഴക്കം െചന്നവഅഗസ്തസ് ചക്രവർത്തിയുെട
നാണ്യങ്ങളാെണന്ന് ബിഷപ്പ് കാൾഡ് െവൽ െവളിെപ്പ�
ടുത്തുകയുണ്ടായി. [21]

നാണ്യങ്ങൾക്കുപുറെമ ഇറ്റലിയിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
ചില പഴയ പാത്രങ്ങളും കൂജകളും പിഞ്ഞാണങ്ങളും
മറ്റും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മദിരാശിയിേലയും തിരുവനന്ത�
പുരേത്തയും കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ള്ളഈപുരാതനവസ്തുക്കൾ, ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് സഹ�
സ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുമുതൽെക്കങ്കിലും േകരളത്തിന് േറാ�
മാസാമ്രാജ്യവുമായി വാണ്യജ്യബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു
എന്നതിെന്റ െതളിവുകളാണ്. പ്ലീനി, േടാളമി,തുടങ്ങിയ
പാശ്ചാത്യേലഖകൻമാരുെട ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്ര�
പരവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സംഘംകൃതികളിെല പഴയ
പാട്ടുകളും മറ്റുംഈ െതളിവുകെള ശരിവയ്ക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു. പ്രാചീനേകരളീയരുെടആസുദൃഢമായൈവ�
േദശികബന്ധത്തിെന്റ വിവിധവശങ്ങെളപ്പറ്റി മെറ്റാര�
ദ്ധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പരിേശാധിക്കാം. ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പും
ക്രിസ്തുവിനുേശഷമുള്ളആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിൽത്തെന്ന േക�
രളത്തിെന്റസംസ്കാരം എത്രമാത്രം വളർന്നുകഴിഞ്ഞു�
െവന്നും േകരളത്തിെല കാർഷികവിളകളും മറ്റുൽപ്പന്ന�
ങ്ങളും വിദൂരങ്ങളായ വിേദശങ്ങളിൽേപ്പാലും എത്രമാ�
ത്രം പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചിരുന്നുെവന്നുംഅേപ്പാൾ നമുക്കു
മനസ്സിലാവും.

അന്യനാടുകളുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾപരിഷ്കൃത�
മായ ഒരു നാഗരിക ജീവിെത്തയാണേല്ലാ പ്രതിഫലി�
പ്പിക്കുന്നത്.എന്നാൽ,ഈപരിഷ്കൃതജീവിതം െപെട്ട�
െന്നാരു ദിവസം െകാണ്ട് െപാന്തിവന്നതാവാനിടയി�
ല്ല. വ്യാപാരബന്ധങ്ങളാവിർഭവിക്കണെമങ്കിൽഅതി�
നു മുമ്പായി കൃഷിയും െകാെത്താഴിലുകളും സാമൂഹ്യജീ�
വിതവും ഒരു നിശ്ചിതാതിർത്തിവെര വളർന്നിട്ടുണ്ടായി�
രിക്കണം. കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലുകളുമാകെട്ട,സഹ�
സ്രാബ്ദങ്ങളായുള്ള മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ വളർച്ചയു�
െട ഫലവുമാണ്.

അേപ്പാൾ േകരളത്തിെല ജനങ്ങളുെട ചരിത്രമാരംഭി�
ക്കുന്നത് െവറും രണ്ടായിരേമാ രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂേറാ
െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പല്ല;അതിനുെമത്രേയാ സഹസ്രാ�
ബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. നമ്മുെടഅതി പ്രാചീനരായ പൂർ�
വ്വികൻമാർ ഏതുതരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരു�
ന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻഎന്താണ് മാർഗ്ഗം? സാ�
ഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങേളാ ശിലാശാസനങ്ങേളാ സാഹസിക�
രായ വിേദശികളുെട യാത്രാവിവരണങ്ങേളാ ഒന്നുമില്ല
നെമ്മസഹായിക്കാൻ.എെന്തന്നാൽ,എഴുത്തും വായ�
നയും മറ്റുമാരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാ�
ണത്. പിെന്നെയന്താണ് വഴി? ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
ആചരിത്രാതീതകാലേത്തെയ്ക്കത്തി േനാക്കണെമങ്കിൽ
ഒെരാറ്റവഴിേയയുള്ളു; ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുേടയും
പുരാതന വസ്തുഗേവഷകൻമാരുേടയും നരവംശശാസ്ത്ര�
ജ്ഞൻമാരുേടയും സഹായം േതടുക. േകരളീയ ജീവിത�
ത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ മറ്റു വഴിെയാ�
ന്നുമില്ല.

15. William Logon: Malabar Vo1. I. P. 245
16. P. T. Sreenivas Iyengar, History of the Tamils.
17. Sayee: Hilbert Lectures. 1887, PP. 137–38.
18. Childe: New Light on the most Ancient, East, PP. 176–77.
19. P. Anujan Achan: Administration Report of the Archeological

Department, Cochin state 123 ME (1947–48).
20. V. Nagam Aiya: The Travancore State manual (1906),

P. 231.
21. Ibid P. 231.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 8

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളചരിത്രത്തിെന്റ തുടക്കം
2. േകരളത്തിെല ശിലായുഗ മനുഷ്യർ
3. മഹാശിലാസംസ്കാരം
4. േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ
5. സംഘംകൃതികൾ
6. േഗാത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജവാഴ്ചയിേലക്ക്
7. മൂവരചരും ചിറ്റരചരും
8. സംഘംകൃതികളിെല േചരരാജാക്കൻമാർ
9. െതാഴിലും ജാതിയും

10. പ്രാചീനേകരളത്തിെല കുടുംബബന്ധങ്ങൾ
11. സംഘംകൃതികളിെല സാമൂഹ്യജീവിതം
12. മതവും ൈദവവും
13. പ്രാചീനേകരളത്തിെല വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ
14. മലയാള ഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
15. ഫ്യൂഡലിസത്തിേലക്ക്
16. ചരിത്രപരമായ ഒരവേലാകനം
17. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റഅനിവാര്യഫലങ്ങൾ
19. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
20. മലബാർ ലഹള
21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
23. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
24. വീണ്ടും നിയമലംഘനം
25. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയഘട്ടത്തിൽ
26. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം
27. ആഗസ്റ്റ് സമരം
28. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്
29. ഐക്യേകരളം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
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