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10
പ്രാചീനേകരളത്തിെല
കുടുംബബന്ധങ്ങൾ

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ കുടും�
ബബന്ധങ്ങളുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റി ഗേവഷണങ്ങൾനട�
ത്തിയബേച്ചാഫൻ, മാക്ക്െലന്നാൻ, ലൂേബാക്ക്, േമാർ�
ഗൻ,ഏംഗൽസ് തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ പരിഷ്കൃത�
േലാകെത്തഅമ്പരപ്പിച്ച ചില ചരിത്ര വസ്തുതകെള െവ�
ളിച്ചത്തു െകാണ്ടുവരികയുണ്ടായി.അവരുെടഅഭിപ്രായ�
ങ്ങെള ഇങ്ങെനസംഗ്രഹിക്കാം:

ചരിത്രത്തിെന്റ പ്രാരംഭകാലത്ത്,അതായത് പ്രാകൃത
മനുഷ്യർ കാടത്തത്തിെന്റഏറ്റവും താഴ്ന്നഘട്ടത്തിൽ
കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന കാലത്ത്,യാെതാരുതരം വിവാഹ�
സമ്പ്രദായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സേഹാദരീസേഹാദ�
രൻമാെരേന്നാ മാതാപിതാക്കൻമാരും മക്കളുെമേന്നാ
വ്യത്യാസമില്ലാത്തഅനിയന്ത്രിതമായൈലംഗികജീവി�
തമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. (ഇതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ
േഗാധർമ്മം എന്നുപറയുന്നു.) കാലക്രമത്തിൽഅമ്മ�
യും മകനും തമ്മിലും അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�
ങ്ങെള നിേരാധിച്ചുെകാണ്ടുള്ളസേഗാത്ര (കൺസാൻ�
ജൂയിൻ)കുടുംബബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.ഈവ്യവസ്ഥ�
യിേല ഒേര സംഘത്തിനുള്ളിെല സേഹാദരീസേഹാദ�
രൻമാർക്ക് ൈലംഗികബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടാൻ സ്വാ�
തന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പിെന്നയും വളെരക്കാലം കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾസേഹാദരീസേഹാദരൻമാർ തമ്മിലുള്ള
ൈലംഗികബന്ധങ്ങളും നിഷിദ്ധമായി.അേതാെട ഒേര
മാതാവിെന്റ െപൺമക്കൾ ഒരു കുടുംബത്തിെന്റയും
ആൺമക്കൾ മെറ്റാരു കുടുംബത്തിേന്റയും േകന്ദ്രങ്ങളാ�
യിത്തീർന്നു.അങ്ങെന ഒരുസംഘത്തിെലഎല്ലാ പുരു�
ഷൻമാരും മെറ്റാരു സംഘത്തിെലഎല്ലാ സ്ത്രീകളുമായും
ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ‘പുനലുവൻ’കുടുംബസമ്പ്രാദയ�
മാവിർഭവിച്ചു. ക്രമത്തിൽ,ഈസംഘവിവാഹത്തിെന്റ
പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ പുരുഷൻഏെതങ്കിലുെമാരു സ്ത്രീെയ
തെന്റ പ്രധാനഭാര്യയായും സ്ത്രീ ഏെതങ്കിലുെമാരു പുരു�
ഷെന തെന്റ പ്രധാന ഭർത്താവായും കരുതാൻതുടങ്ങി.
ഒരു പുരുഷനും ഒരുസ്ത്രീയും തമ്മിൽ കുറച്ചുകാലേത്ത�
യ്ക്കു നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുംഅവരിേലെതങ്കിലുെമാരാൾക്കു
േവെണ്ടന്നുേതാന്നിയാൽ ഇഷ്ടംേപാെല േവർെപടുത്താ�
വുന്നതുമായഈവിവാഹബന്ധത്തിന് മിഥുന വിവാഹ�
ബന്ധം,അെല്ലങ്കിൽ ‘േപയ്റിങ്ങ്’ വിവാഹബന്ധെമന്നു
പറയുന്നു. ‘േപയ്റിങ്ങ്’ വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽനി�
ന്നാണ് ഏകഭാര്യാത്വത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ഇന്നെത്തപരിഷ്ക്കരിച്ച വിവാഹസമ്പ്രദായവും കുടുംബജീ�
വിതവുംആവിർഭവിച്ചത്.

ഇവയിൽആദ്യേത്തത്,അതായത് മനുഷ്യസമുദായം
കാടത്തത്തിെന്റഏറ്റവും അടിയിലുള്ളഘട്ടത്തിൽ കഴി�
ച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന കാലെത്തൈലംഗികാരാജകത്വം, െബ�
റിങ്ങ് േസ്ട്രറ്റിെല കവിയാത്തുകാർക്കിടയിലും അലാസ്ക്കയ്ക്ക�
ടുത്തുള്ളകാദിയാർക്കുകാർക്കിടയിലും ബ്രിട്ടീഷ് വടെക്ക
അേമരിക്കയിെല തിേന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലും മറ്റും നി�
ലനിന്നിരുന്നുെവന്ന് എച്ച്.എച്ച്. ബാൻേക്രാഫ്ട് എന്ന
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻക്രി. 1875-ൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക�
യുണ്ടായി.ഈഅതിപ്രാകൃതസമ്പ്രദായത്തിെന്റഅവ�
ശിഷ്ടങ്ങൾ േകരളത്തിലും നിലനിന്നിരുന്നുെവന്ന് ചില
പണ്ഡിതൻമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തി�
ന്, മലബാറിെല ഏർനാടൻഎന്ന ഗിരിേഗാത്രക്കാർ�
ക്കിടയിൽ പുരുഷൻ തെന്റ മൂത്തമകെള രണ്ടാംഭാര്യയാ�
യി വിവാഹംകഴിക്കുക പതിവായിരുന്നുഎന്ന് തർസ്റ്റൻ
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [1]ഏതായാലും,ഈസമ്പ്രദായം വള�
െര അപൂർവ്വമാണ്. പേക്ഷ,താരതേമ്യന കൂടുതൽ പരി�
ഷ്ക്കരിച്ച ‘പുനുലുവൻ’കുടുംബവും അതിെന്റ വകേഭദങ്ങ�
ളായ സംഘവിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങളും േകരളത്തിെന്റ
നാനാഭാഗങ്ങളിലും നിലനിന്നുേപായിട്ടുെണ്ടന്നകാര്യ�
ത്തിൽസംശയമില്ല.

1. Thruston: Caste and Tribes, Vol 11, P. 217.
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1 സംഘവിവാഹവും
മാതൃേമധാവിത്വവും

സംഘവിവാഹവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരുസംഘത്തിെലഎല്ലാ
പുരുഷൻമാർക്കും മേറ്റെതങ്കിലുെമാരു സംഘത്തിെല
എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിേലർെപ്പടാനവ�
കാശമുണ്ട്. ഒേര സംഘത്തിെലഅംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
ൈലംഗികബന്ധങ്ങൾ മാത്രേമ നിഷിദ്ധമായിത്തീരുന്നു�
ള്ളു. ഓേരാ അംഗത്തിനും ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കൻ�
മാേരാ ഭാര്യമാേരാ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.അവർ
മെറ്റാരു സംഘത്തിെലഅംഗങ്ങളായിരിക്കണെമേന്ന�
യുള്ളു.ഈബഹുഭർത്തൃവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരുസ്ത്രീയുെട
മക്കെളല്ലാം സേഹാദരീസേഹാദരൻമാരാണ്. പേക്ഷ,
അവർ ഒന്നിലധികം അച്ഛൻമാരുെട മക്കളാണ്. ഓേരാ
കുട്ടിയുേടയും അച്ഛനാരാെണന്ന് കൃത്യമായി പറയുക
സാധ്യമല്ല.അമ്മയാരാെണന്നു മാത്രേമ ഉറപ്പിച്ചുപറ�
യാൻ കഴിയൂ.അതുെകാണ്ട് ഏംെഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നതുേപാെല,സംഘവിവാഹം നിലനിൽക്കു�
ന്നിടെത്തല്ലാം അമ്മവഴിക്കുള്ളപാരമ്പര്യേമ കണക്കാ�
ക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുംസ്ത്രീവഴിക്കുള്ളപിന്തുടർച്ചാവകാ�
ശം മാത്രേമ അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയുള്ളുഎന്നും വ്യക്ത�
മാണ്. കാടത്തത്തിലും അപരിഷ്കൃതത്തിെന്റ താഴ്ന്നപടി�
യിലും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നഎല്ലാ ജനസമുദായങ്ങൾക്കിടയി�
ലുംഈസമ്പ്രദായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. [2]

മാതൃേമധാവിത്വം യാദൃച്ഛികമായ ഒരുസാമൂഹ്യപ്രതിഭാ�
സേമാ ഏെതങ്കിലുെമാരു ജനസമുദായത്തിെന്റ പ്രേത്യ�
കതേയാ അല്ല. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ സാ�
ഹചര്യങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് അതാവിർഭവിക്കുകയും
മാറ്റങ്ങൾക്കുവിേധയമാവുകയും െചയ്തത്. പ്രാചീനശി�
ലായുഗത്തിെന്റ ഉത്തരാർധം മുതൽഏതാണ്ട് നവീന�
ശിലായുഗത്തിെന്റഅവസാനം വെരയുള്ള നീണ്ടകാല�
ഘട്ടത്തിൽ േലാകത്തിെലല്ലായിടത്തും മാതൃേമധാവി�
ത്വം നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുെണ്ടന്ന് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ�
മാർ െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േവട്ടയാടൽ, മീൻപിടു�
ത്തം,പ്രാകൃതമായ േതാട്ടംകൃഷി, മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവ�
ളർത്തൽഎന്നിങ്ങെന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉൽപ്പാദന�
രീതികളുൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമാണത്.
ഉൽപ്പാദേനാപാദികളുെട േമലുള്ള െപാതുവുടമയാണ്
ഈകാലഘട്ടത്തിെലഅടിസ്ഥാനപരമായ ഉൽപ്പാദ�
നബന്ധം.എന്നാൽ, മാതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റആരംഭ�
ഘട്ടത്തിെല ഉൽപ്പാദനരീതിയും വളർച്ചെയത്തിയഘട്ട�
ത്തിെല ഉൽപ്പാദനരീതിയും തമ്മിൽഅതിപ്രധാനമായ
ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം.ആരംഭകാലത്ത് പ്രകൃ�
തിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നകായ്കനികളും ധാന്യങ്ങളും േശ�
ഖരിക്കൽ, േവട്ടയാടൽ,പ്രാകൃതരീതിയിലുള്ള മീൻപി�
ടുത്തം മുതലായവയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഫലമൂലാധി�
കളും ധാന്യങ്ങളും േശഖരിക്കുകയും പ്രാകൃതരീതിയിൽ
കൃഷിെചയ്തുണ്ടാക്കുകയും െചയ്തിരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. കു�
ട്ടികെള േപാറ്റിവളർത്തലുംഅവരുെട ചുമതലയായിരു�
ന്നു. പുരുഷൻമാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി േവട്ടയാടാൻ േപാവും.
ഈപരിതസ്ഥിതിയിലാണ് കുടുംബത്തിനകത്ത് മാതൃ�
േമധാവിത്വം അടിയുറച്ചത്.

എന്നാൽ നവീനശിലായുഗത്തിെന്റഅവസാനമായ�
േപ്പാേഴയ്ക്കുംഈസ്ഥിതിെക്കാരു മാറ്റം വന്നു. കന്നുകാ�
ലികെള േമച്ചുവളർത്തൽ,ഫലപുഷ്ടിയുള്ളപ്രേദശങ്ങ�
ളിൽസ്ഥിരവാസമുറപ്പിക്കൽ,കലപ്പ ഉപേയാഗിച്ചുെകാ�
ണ്ടുള്ളകൃഷി ഇെതല്ലാംഈഘട്ടത്തിലാണവിർഭവി�
ച്ചത്. ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾഅവ ഉപേയാഗിച്ച്
പണിെയടുത്തുെകാണ്ടിരുന്ന പുരുഷൻമാരുെട ൈക�
കളിലായി. ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കുവഹിച്ചതും സ്വത്തുക്കളുെട േമൽേനാട്ടം നടത്തി�
യതുെമല്ലാം അവരാണ്. തൽഫലമായി സ്വത്തുക്കളുെട
പിന്തുടർച്ചാവകാശം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിത്തീരുന്നു.
പുരുഷന് തെന്റസ്വന്തം മക്കളാരാെണന്ന് ശരിക്കു മന�
സ്സിലാക്കാൻ കഴിയാേത്തടേത്താളംഈപ്രശ്നത്തിന്
പരിഹാരം കാണുകസാധ്യമായിരുന്നില്ല.ഈപരിതഃ�
സ്ഥിതിയിലാണ് പിതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിലുള്ള കുടുംബബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചത്. ഒേര മാതാ�
വിെന്റആൺമക്കളും െപൺമക്കളും തമ്മിലുള്ളൈലം�
ഗികബന്ധങ്ങൾനിേരാധിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ ഫലമായി മാ�
തൃേമധാവിത്വത്തിെന്റആവിർഭാവത്തിെനന്നേപാെല
േഗാത്രസമുദായങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്കും വലിെയാരു പ്രേചാ�
ദനം ലഭിച്ചുെവന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് ഏംഗൽസ്
ഇങ്ങെനഎഴുതുകയുണ്ടായി.

‘ഈപുേരാഗതി മൂലംആഭ്യന്തരമായ സന്തത്യുൽപ്പാ�
ദനത്തിൽ നിയന്ത്രണം െചലുത്തിയ കുലങ്ങൾക്ക്,
സേഹാദരികളും സേഹാദരൻമാരും തമ്മിലുള്ള മി�
ശ്രവിവാഹെത്ത ഒരു കടമയും നിയമവുമായി കരുതി�
േപ്പാന്ന കുലങ്ങെളഅേപക്ഷിച്ച്,കൂടുതൽ േവഗത്തി�
ലും കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായും വളരാൻ കഴിഞ്ഞുഎന്ന
കാര്യത്തിൽ യാെതാരുസംശയവുമില്ല.ഈപുേരാ�
ഗതിയുെട ഫലം എത്രസുശക്തമായിത്തീർന്നുഎന്നു
മനസ്സിലാക്കാൻഅതിൽ നിന്നു േനരിട്ടുൽഭവിക്കുകയും
അതിേവഗം വളരുകയും െചയ്ത േഗാത്രസമുദായങ്ങ�
െള പരിേശാധിച്ചാൽ മതി. രക്തബന്ധത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ള േഗാത്രസമുദായമാണ് േലാകത്തി�
െല അപരിഷ്കൃജനങ്ങളുെട മുഴുവനുമെല്ലങ്കിൽ വമ്പിച്ച
ഭൂരിഭാഗത്തിെന്റെയങ്കിലും സാമൂഹ്യഘടനയുെട അടി�
ത്തറ.അതിൽനിന്നു േനരിട്ടാണ് നമ്മൾസംസ്കാരത്തി�
െന്റഘട്ടത്തിേലയ്ക്കു പ്രേവശിക്കുന്നത്.’ [3]

2. R. Engels: The Origin of the Family, Private Property and
the State. P. 69.

3. F. Engels: The Origin of the Family, Private Property and
the State P. 64.



       

2 പാരമ്പര്യവും പിന്തുടർച്ചാവകാശവും

േകരളത്തിലിന്നും നാമാവേശഷമായിട്ടില്ലാത്ത ഗിരിവർ�
ഗ്ഗക്കാരുെട േഗാത്രസമുദായങ്ങൾബഹിർേഗാത്ര വിവാ�
ഹസമ്പ്രദായമാണ് പിന്തുടർന്നുവരുന്നത്.അതായത്,
ഒേര േഗാത്രത്തിെല സ്ത്രീപുരുഷൻമാർ തമ്മിലുള്ള വിവാ�
ഹം നിഷിദ്ധമാണ്. സ്വന്തം കുലത്തിൽെപ്പട്ട മേറ്റെത�
ങ്കിലും േഗാത്രത്തിെല വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടും. ഉദാഹര�
ണത്തിന്, വളയില്ലത്തിെല ഒരു മലയരയൻഎണ്ണയി�
ല്ലത്തിേലേയാ മുണ്ടില്ലത്തിേലേയാ സ്ത്രീെയയാണ് വിവാ�
ഹം കഴിക്കുക.എൽ.എ. കൃഷ്ണയ്യർഎഴുതുന്നു:

“അമ്മവഴിക്ക് പാരമ്പര്യം കണക്കാക്കുന്നസമ്പ്രദാ�
യം തിരുവിതാംകൂറിെല ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ നി�
ന്നും പൂർണ്ണമായി അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
കാണിക്കാർക്കിടയിൽ കുറുമില്ലം േഗാത്രത്തിെല ഒരു
പുരുഷന് െപരിഞ്ചില്ലം േഗാത്രത്തിൽെപ്പട്ട തെന്റ ഭാ�
ര്യയിലുണ്ടാകുന്നസന്താനങ്ങൾ െപരിഞ്ചില്ലം േഗാത്ര�
ത്തിലുൾെപ്പടുന്നു. ബഹിർേഗാത്ര വിവാഹത്തിെന്റ നി�
യമങ്ങളനുസരിച്ച്,സ്വന്തം േഗാത്രത്തിലുള്ള ഒരുസ്ത്രീ�
െയ വിവാഹം കഴിക്കാൻ യാെതാരു പുരുഷനുംഅനു�
വാദമില്ല. ഒരുസ്ത്രീയുെട കുട്ടികൾഅവളുെട സേഹാദര�
െന്റ കുട്ടികളുേടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു േഗാത്ര�
ത്തിേലയാണ്.അതുെകാണ്ട് ബഹിർേഗാത്രവിവാഹ�
ത്തിെന്റ നിയമമനുസരിച്ച് ആസ്ത്രീയുെട കുട്ടികൾക്കും
അവളുെട സേഹാദരെന്റ കുട്ടികൾക്കും തമ്മിൽ വിവാ�
ഹം നടത്താം. േനേരമറിച്ച് സേഹാദരെന്റ മക്കൾ—
സേഹാദരിയുെട മക്കൾ—ബഹിർേഗാത്ര വിവാഹനി�
യമങ്ങൾക്കുവിേധയമായ േഗാത്രത്തിെലഅംഗങ്ങളാ�
ണ്.അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം വിവാഹം കഴി�
ച്ചുകൂടാ.” [4]

വിവാഹിതയായസ്ത്രീ തെന്റ ഭർത്താവിെന്റ േഗാത്രത്തി�
െല അംഗമായിത്തീരുന്നില്ല.അവിവാഹിതയായ തെന്റ
സേഹാദരിെയേപ്പാെലത്തെന്നഅവളും മാതാവിെന്റ
േഗാത്രത്തിലുൾെപ്പടുന്നു.അവളുെട മക്കളുെട േഗാത്ര�
വും അതുതെന്ന. പേക്ഷ,ആൺമക്കളുെട മക്കൾക്ക്
മെറ്റാരു േഗാത്രമാണ്.അമ്മവഴിക്കുള്ളപാരമ്പര്യമാ�
ണ് മിക്ക ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർക്കുമുള്ളത്.അച്ഛൻ വഴിക്കുള്ള
പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നവരുമുണ്ട്.എന്നാൽ,തണ്ടാപ്പു�
ലയൻ, മലംകുറവൻ, മലേവടൻ, മലപ്പുലയൻഎന്നിങ്ങ�
െന പതിനേഞ്ചാളം േഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ
മാതൃപാരമ്പര്യവ്യവസ്ഥേയാഅതിെന്റ രൂപേഭദമായ
മരുമക്കത്തായേമാആണ് ഇന്നും നിലനിന്നുവരുന്ന�
ത്. മരുമക്കത്തായത്തിൽ പുരുഷൻസാധാരണയായി
തെന്റഅമ്മാമെന്റ—അതായത് അമ്മയുെട സേഹാദര�
െന്റ മകെളയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്.അയാളുെട
മക്കെളല്ലാം അവരുെട അമ്മയുെട േഗാത്രത്തിൽത്ത�
െന്ന തുടരുന്നു. പുരുഷെന്റ മക്കൾഅയാളുെട േഗാത്ര�
ത്തിൽെപ്പടുന്നില്ല.അയാളുെട ഭാര്യയുെട േഗാത്രത്തി�
ലാണ് ഉൾെപ്പടുന്നത്.അതുെകാണ്ട് മുകളിൽ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചതുേപാെല,ബഹിർേഗാത്രവിവാഹത്തിെന്റ
തത്ത്വമനുസരിച്ച് സേഹാദരിയുെടയും സേഹാദരെന്റ�
യും മക്കൾക്ക് പരസ്പരം വിവാഹം െചയ്യാം.

പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല,പിന്തുടർച്ചാവകാശവും അമ്മ വഴി�
യ്ക്കാണ്.ആദ്യകാലത്ത് അമ്മതെന്നയാണ് സ്വത്തുക്ക�
ളുെട േമൽേനാട്ടം നടത്തുകയുംൈകകാര്യകർത്തൃത്വം
വഹിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നത്. ഇന്നും ചില തറവാടു�
കളിൽഅതിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. പേക്ഷ,
െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ,ഇന്നെത്ത മരുമക്കത്തായ
വ്യവസ്ഥയിൽസ്വത്തുക്കളുെട േമൽേനാട്ടം നടത്തുകയും
ൈകകാര്യകർത്തൃത്വം വഹിക്കുകയും െചയ്യുന്നത് ഏറ്റ�
വും പ്രായംകൂടിയ പുരുഷനാണ്.അയാൾ േമൽേനാട്ട�
ക്കാരനും ൈകകാര്യകർത്താവും മാത്രമാണ്. സ്വത്തു�
ക്കളുെട ഉടമസ്ഥനല്ലഎന്നതാണ് ശ്രദ്ധയിൽെപ്പേടണ്ട�
കാര്യം.ആസ്വത്തുക്കളുെടഅവകാശികൾഅയാളുെട
സ്വന്തം മക്കളല്ല,പിെന്നേയാ,അയാളുെട സേഹാദരി�
യുെട മക്കളാണ്;അതായത് അയാളുെട മരുമക്കൾ.
പിന്തുടർച്ചാവകാശം അച്ഛനിൽ നിന്നും മക്കൾക്കല്ല,
അമ്മാമനിൽ നിന്ന് മരുമക്കൾക്കാണ്. ഒരു േഗാത്രത്തി�
െന്റ മൂപ്പൻ മരിച്ചാൽഅേത േഗാത്രത്തിൽത്തെന്നയുള്ള
അയാളുെട മരുമകൻ മൂപ്പൻസ്ഥാനേമെറ്റടുക്കുന്നു.

സ്വത്തുക്കളുെട പിന്തുടർച്ചാവകാശവും,പുല, േശഷ�
ക്രിയ തുടങ്ങിയആചാരച്ചടങ്ങുകളും തമ്മിൽ വലിയ
ബന്ധമുെണ്ടന്നുകാണാം. കാരണവർ മരിച്ചാൽ ദുഃഖ�
മാചരിേക്കണ്ടത് അയാളുെട മക്കളല്ല, മരുമക്കളാണ്.
സേഹാദരീസേഹാദരൻമാരും സേഹാദരിയുെട മക്കളും
പതിനേഞ്ചാ പതിനാേറാ ദിവസം പുലയാചരിക്കണം.
ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുംസേഹാദരൻമാരുെട മക്കൾക്കും
പുലയില്ല.എൽ.എ.കൃഷ്ണയ്യരും എ.െക.ബാലരത്നവും
എഴുതുന്നു:

‘മരിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷെന്റസ്വത്തുക്കളുെട പിന്തു�
ടർച്ചാവകാശം തീർച്ചയായും അയാളുെട േശഷക്രിയക�
ളുമായും അയാളുെടആത്മാവിനുേവണ്ടിയുള്ളബലിയി�
ടലുമായും ബന്ധെപ്പട്ടതായിരുന്നു. തന്തപ്പുലയൻമാർ�
ക്കിടയിൽ ദുഃഖമാചരിേക്കണ്ടവരിൽ പ്രധാനി മരുമക�
നാെണന്നുംആ മരുമകൻ 16 ദിവസെത്തപുലയാച�
രിക്കുന്നുെവന്നും കാണാം. ഭാര്യയും മക്കളും യാെതാരു
പുലയുംആചരിക്കുന്നില്ല.അവരുെട പിന്തുടർച്ചാവകാ�
ശം സ്ത്രീ വഴിക്കാണ്. മാതൃേമധാവിത്വവ്യവസ്ഥയിലുള്ള
മുതുവൻമാർ, മണ്ണാൻമാർ എന്നിവരുെടസ്ഥിതിയും
ഇതുതെന്ന. ഉരളികൾക്കിടയിൽ മരുമകനാണ് ദുഃഖ�
മാചരിക്കുന്നവരിൽ മുഖ്യൻ;എങ്കിലും മരിച്ചആളുകളു�
െട മക്കളും സ്വത്തിെന്റഅവകാശികളാണ്.അവർ കൂ�
ട്ടായിട്ടാണ് സ്വത്തുക്കൾൈകവശംവച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ളത്.

കുടുംബത്തിെന്റ പരിണാമം പിന്തുടർച്ചാവകാശവ്യവ�
സ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. പേക്ഷ,അന്തസിനു മാ�
റ്റമുണ്ടായില്ല. മുതുവൻമാർക്കിടയിൽ ഒരു പുരുഷെന്റ
സ്വത്ത് അയാളുെട അനുജത്തിയുെടേയാ േജഷ്ഠത്തിയു�
െടേയാ മക്കൾക്കുള്ളതാണ്.എങ്കിലും സ്വത്തുക്കൾ മരു�
മകെന്റൈകയിെലത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുെട അനു�
ജനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സ്വത്തുക്കളുെടെയന്നേപാെല
കടങ്ങളുെട അവകാശിയും മരുമകനാണ്. ഇേത പിന്തു�
ടർച്ചാവകാശ ക്രമമാണ് മണ്ണാൻമാർക്കുമുള്ളത്.’ [5]

4. L. A. Krishna Iyer: Travancore Tribes and Castes.
5. L. A. Krishna Iyer and L. K. BalaRatnam: Anthropology In

India. PP. 159–160.



       

3 പരിഷ്കൃതസമുദായത്തിെല
അപരിഷ്കൃതത്വം

എന്നാൽ,പ്രാകൃതരായ കാട്ടുജാതിക്കാരുെട േഗാത്ര�
സമുദായങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല,പരിഷ്കാരത്തിെന്റ മുൻപ�
ന്തിയിെലത്തിയ ചില സമുദായങ്ങളിലും മാതൃേമധാ�
വിത്വത്തിെന്റ പ്രബലങ്ങളായഅവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും
നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ട്. നായൻമാർക്കിടയിൽ െപാതു�
വിലും ഭൂരിപക്ഷംഈഴവൻമാർക്കിടയിലും തിരുവന�
ന്തപുരം ജില്ലയിെല െവള്ളാളർക്കിടയിലും വടെക്കമല�
ബാറിെല മുസ്ളീങ്ങൾക്കിടയിലും പയ്യന്നൂരിെല നമ്പൂ�
തിരിമാർക്കിടയിലും മക്കത്തായമല്ല മരുമക്കത്തായ�
മാണുള്ളത്. ഇെതങ്ങെനസംഭവിച്ചു? മാതൃേമധാവി�
ത്വം കാടത്തത്തിെന്റയും അപരിഷ്കൃതത്വത്തിെന്റയും
പ്രേത്യകതയാെണന്ന േമാർഗെന്റയും ഏംെഗൽസി�
െന്റയും മറ്റും നിഗമനങ്ങൾ ശരിയെല്ലന്നുേണ്ടാ? ശരി�
യാെണങ്കിൽ കാടത്തേത്തയുംഅപരിഷ്കൃതത്വേത്ത�
യും പിന്നിട്ട് പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റഏറക്കുെറ ഉയർന്നഘ�
ട്ടത്തിെലത്തിയ നായൻമാരുേടതുേപാലുള്ളസമുദായ�
ങ്ങളിൽ മാതൃേമധാവിത്വവും മരുമക്കത്തായവും ഇന്നും
നിലനിൽക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?

സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചാൽ മരുമക്കത്തായം മാത്ര�
മല്ല,അതിനുമുമ്പാവിർഭവിച്ച സംഘവിവാഹത്തിെന്റ
ഒരു പരിഷ്ക്കരിച്ച രൂപമായബഹുഭർത്തൃവ്യവസ്ഥയുെട
അവശിഷ്ടങ്ങളും നായൻമാർ,ഈഴവർ തുടങ്ങിയ ജാ�
തിക്കാർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നുകാണാം.
ഒരുസ്ത്രീക്ക് ഒേരകാലത്ത് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കൻ�
മാെര സ്വീകരിക്കാൻസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു വ്യവ�
സ്ഥയാണേല്ലാ ബഹുഭർത്തൃവ്യവസ്ഥ. േകരളത്തിൽ
ഇതിെന്റ രണ്ടുരൂപങ്ങൾകാണാം. ഒന്നാമേത്തതിൽ
സ്ത്രീ തെന്റ മാതാവിെന്റ കുടുംബത്തിൽ തെന്ന കഴിച്ചുകൂ�
ട്ടിെക്കാണ്ട് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളഎത്ര ഭർത്താക്കൻമാെര
േവണെമങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നു. േശഷക്കാർക്കിടയിൽ
നിന്ന്,അതായത് സ്വന്തം േഗാത്രത്തിൽനിന്ന്,ആേര�
യും സ്വീകരിക്കരുെതന്ന് മാത്രേമ നിർബന്ധമുള്ളു.ഈ
വ്യവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുന്നകുട്ടികളുെട അച്ഛനാരാെണ�
ന്ന് കൃത്യമായിപ്പറയാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ.അതുെകാണ്ട്,പാരമ്പര്യവും പിന്തുടർച്ചയും അമ്മ�
വഴിേക്ക കണക്കാക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു. ബഹുഭർത്തൃ�
വ്യവസ്ഥയുെട ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽസ്ത്രീക്ക് ചിലേപ്പാൾ ഒരു
പുരുഷനുമായി മാത്രേമ ബന്ധമുള്ളുെവന്നു വരാം.എങ്കി�
ലും അെതാരുറച്ചബന്ധെമാന്നുമല്ല.എേപ്പാൾ േവണ�
െമങ്കിലുംആബന്ധം വിടർത്തി മെറ്റാരു പുരുഷെന
സ്വീകരിക്കാൻസ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മാക്ക്െലന്നൻ
ഈവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ‘നായർ ബഹുഭർത്തൃത്വം’ (ചമശൃ ജീ�
ഹ്യമിറൃ്യ)എന്നാണ് േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

രണ്ടാമെത്തരൂപം തിബത്തൻബഹുഭർത്തൃത്വെമന്ന
േപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്.ഈവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരമ്മയു�
െട മക്കളായഎല്ലാ സേഹാദർമാരും കൂടി ഒരു സ്ത്രീെയ
കല്യാണം കഴിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു.അവൾഅവരുെട
െപാതുഭാര്യയായിത്തീരുന്നു.അവളിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി
അവരുെട െപാതുസന്താനമായിരിക്കും. നാലുസേഹാ�
ദരൻമാർകൂടിയാണ് ഒരു ഭാര്യെയ വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നെതങ്കിൽആനാലുേപരും കുട്ടിയുെട അച്ഛൻമാരായി
കണക്കാക്കെപ്പടുന്നതാണ്.

ഈരണ്ടുതരം ബഹുഭർത്തൃത്വ സമ്പ്രദായങ്ങളുേടയും
അവശിഷ്ടങ്ങൾ േകരളത്തിലിന്നും കാണാൻ കഴിയും.
പേക്ഷ,അവനിലനിൽക്കുന്നതുപ്രാകൃതരായ കാട്ടു�
ജാതിക്കാർക്കിടയിലല്ല, നായർ,ഈഴവർ തുടങ്ങിയ
കൂടുതലുയർന്ന ജാതിക്കാർക്കിടയിലാണ്! പുലയർ,
മലങ്കുറവർ, മലേവടർ തുടങ്ങിയ ചില പ്രാകൃതനിവാ�
സികൾക്കിടയിൽ വിലെകാടുത്തുവാങ്ങുന്നസമ്പ്രദായം
നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്ന് എൽ.എ.കൃഷ്ണയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നു. [6]പേക്ഷ, ചരിത്രപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ,
ബഹുഭർത്തൃവ്യവസ്ഥയുെടഅവസാനഘട്ടത്തിലാ�
വിർഭവിച്ച ഒരുസമ്പ്രദായമാണിത്.എന്നല്ല, മുകളിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെല, ചില ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ�
ക്കിടയിൽഏകഭാര്യാത്വത്തിെന്റയും പാതിവൃത്യത്തിേന്റ�
യും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപിതൃേമധാവിത്വം േപാലും
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. താരതേമ്യന കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച
ജാതിക്കാർക്കിടയിലാണ് കൂടുതൽപ്രാകൃതമായ വിവാ�
ഹസമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നത്.

‘േകാഴിേക്കാട്, വള്ളുവനാട്, െപാന്നാനി എന്നീ താലൂ�
ക്കുകളിെലആശാരിമാർക്കിടയിലും പിന്തുടർച്ചാവകാ�
ശം അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിേലയ്ക്കാെണങ്കിലും,അേന�
കം സേഹാദരൻമാർക്കു കൂടി െപാതുവിലുള്ള ഒരു ഭാര്യ�
യാണുള്ളത് എന്ന് മാേര്യജ് കമ്മീഷൻ റിേപ്പാർട്ട് ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുന്നു. സേഹാദരൻമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂ�
ടി ഒരു ഭാര്യ എന്നസമ്പ്രദായം െതെക്ക മലബാറിെല
കമ്മാളൻമാർ,കണിശൻമാർ തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാർ�
ക്കിടയിലും തിയ്യരുെട ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും നി�
ലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്ന് സി.എ.ഇെന്നസ് പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നു.’ [7]

തിരൂരിൽഞാൻ ജനിച്ചുവളർന്ന വീട്ടിെന്റഅരനാഴിക
അകെല ഒരീഴവകുടുംബത്തിെല മൂന്നുസേഹാദരൻമാർ�
ക്ക് ഒരു െപാതുഭാര്യയാണുണ്ടായിരുന്നെതന്ന് എനി�
േക്കാർമ്മയുണ്ട്.അവിെടത്തെന്നഇന്നും മണ്ണാൻസമു�
ദായത്തിൽെപ്പട്ട രണ്ടുേപർക്ക് ഒരു െപാതുഭാര്യയാണു�
ള്ളത്.അടുത്തകാലം വെര,തിരുവനന്തപുരം, െകാല്ലം
എന്നീ ചില ജില്ലകളിെല ചില താലൂക്കുകളിൽ നായൻ�
മാർക്കിടയിലുംഈസമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നുെവന്ന്
ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ കഴിയും.അതിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ
ആപ്രേദശങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴും കാണാം.

വിേദശസഞ്ചാരികളുെട വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴയ
േകരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നസാമൂഹ്യാചാര്യങ്ങെള�
പ്പറ്റി കുെറെയാെക്ക മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ക്രി.പി.
15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽഅബ്ദുൾ റസാക്കും 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഡൂവർട്ട് ബാർേബാസ, േകാസ്റ്റാേഡ, ലൂേഡാവിേക്കാ�
ഡിവർത്തിമാ, ലിൻേസ്പാടൻഎന്നിവരും 17-ാം നൂ�
റ്റാണ്ടിൽ പിറാര്ഡ് ദ്ലാവാലും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭത്തിൽബുക്കാനനും േകരളം സന്ദർശിക്കുകയു�
ണ്ടായി. ഇവെരല്ലാവരും തന്താന്തങ്ങളുെട കാലത്ത്
നായൻമാർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മരുമക്കത്താ�
യക്രമത്തിെന്റ പ്രേത്യകതകെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് ബാർേബാസഎഴുതി: ‘െപൺകുട്ടി
സുന്ദരിയാെണങ്കിൽ മൂേന്നാ നാേലാ നായൻമാർ ഒന്നി�
ച്ചുകൂടി െപൺകുട്ടിേയാട് സംബന്ധം തുടങ്ങാനും അവളു�
േടയും മറ്റും ചിലവു നടത്താനും ഏർപ്പാട് െചയ്യുന്നു. ഒരു
ദിവസം ഉച്ചേനരം മുതൽ പിേറ്റദിവസം ഉച്ചവെര ഒരു
പുരുഷനുമായി രമിക്കും.അതുകഴിഞ്ഞാൽ േവെറാരു
പുരുഷൻ വരികയായി. ഇങ്ങെന പുരുഷൻമാർഊഴ�
മിട്ടുവരുന്നു.അവർക്ക് അവേളാട് യാെതാരസുഖവും
േതാന്നുന്നില്ല.’

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ നായൻമാർക്കി�
ടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നബഹുഭർത്തൃത്വ വിവാഹസമ്പ്ര�
ദായെത്തപ്പറ്റി ഏംെഗൽസ് ഇങ്ങെനഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മൂേന്നാ നാേലാ അതിലധികേമാ പുരുഷൻമാർക്കുേവ�
ണ്ടി െപാതുവിൽ ഒരു ഭാര്യ;പേക്ഷ,അവർേക്കാേരാ�
രുത്തർക്കും േവേറ മൂേന്നാഅതിലധികംേപാേരാടുകൂടി
െപാതുവിൽ ഒരു രണ്ടാം ഭാര്യെയ വയ്ക്കാം:അതുേപാ�
െലതെന്ന ഒരു മൂന്നാം ഭാര്യെയയും നാലാം ഭാര്യേയ�
യും അങ്ങെന പിെന്നയും.എന്നിരുന്നാലും,ഇെതാരി�
ക്കലും യഥാർത്ഥബഹുഭാര്യത്വമല്ല; േനേരമറിച്ച്,അത്
പുരുഷൻമാർ ബഹുഭാര്യാത്വത്തിലും സ്ത്രീകൾബഹുഭർ�
തൃത്വത്തിലും വർത്തിക്കുന്നസംഘവിവാഹത്തിെന്റ
ഒരു പ്രേത്യക രൂപമാണ്.’ [8]

അടുത്തകാലം വെര നായൻമാരുെട വിവാഹത്തിന് നി�
യമത്തിെന്റേയാ മതത്തിെന്റേയാ യാെതാരു പിൻബല�
വുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിവാഹം എന്ന േപർേപാലും ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. സംബന്ധം പുടമുറി എെന്നാ�
െക്കയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പുരുഷൻസ്ത്രീക്ക് ഏതാ�
നും ബന്ധുക്കളുെട മുന്നിൽവച്ച്, ചിലേപ്പാൾ വീട്ടുകാരു�
െട മാത്രം സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ,പുടവസമ്മാനിക്കുന്നു.
അേതാെട സംബന്ധമായി. സംബന്ധം കഴിഞ്ഞതിെന്റ
പിേറ്റന്നുതെന്ന, േവണെമങ്കിൽആബന്ധമവസാനിപ്പി�
ച്ച് മെറ്റാരു പുരുഷനുമായി സംബന്ധം തുടങ്ങാൻ നാ�
യർസ്ത്രീയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. െകാച്ചിൻ േസ്റ്ററ്റ് മാന്വലിൽ
സി.അച്യുതേമേനാൻഎഴുതുന്നു:

‘സ്ത്രീപുരുഷൻമാര് തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ െകട്ടുപാട്
സംബന്ധമായിരുന്നു.ആദിയിൽഅത് മഹാശിഥില�
മായ ഒരുബന്ധം മാത്രമായിരുന്നു.അതിെന്റ നില�
നിൽപ്പ് ഇരു കക്ഷിയുെടയും ഇഷ്ടെത്തമാത്രം അവലം�
ബിച്ചാണിരുന്നത്.എന്നുമാത്രമല്ല, നാട്ടുനടപ്പുപ്രകാരം
ഒരുസ്ത്രീക്ക് ഒരുകാലത്ത് ഒന്നിലധികം പുരുഷൻമാ�
രുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിന് വിേരാധമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. ബഹുഭർത്തൃത്വം എന്നസമ്പ്രദായം ഒരുകാല�
ത്ത് നായൻമാരുെടയിടയിൽഅതിസാധാരണമാ�
യിരുന്നുെവന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചാം ശതവർഷത്തിൽ
ഈ ദിക്കിൽ വന്നിരുന്ന നിേക്കാേളാ കൺട്രി മുതൽ
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നിരുന്നഫ്രാൻസിസ്
ബുക്കാനൻ വെരയുള്ളഅസംഖ്യം യൂേറാപ്യൻ വഴി�
യാത്രക്കാരുെട ഏകാഭിപ്രായേത്താടുകൂടി സാക്ഷ്യം
െകാണ്ട് െതളിയുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഒേട്ടെറആധു�
നികകാലത്തിൽ മാത്രേമആ നടപ്പ് ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളു�
താനും.’ [9]

സാധാരണയായി ഇണങ്ങൻമാർ എന്ന േപരിലറി�
യെപ്പടുന്നബന്ധുക്കളുെട വീടുകളിലാണ് സംബന്ധം
കഴിക്കുക. ഓേരാ തറവാട്ടിനും അതിെന്റസ്വന്തം ഇണ�
ങ്ങൻമാരുണ്ടാവും. തറവാടുകൾ തമ്മിൽ ഇണങ്ങുബന്ധ�
ത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽഅതുസം�
ഘവിവാഹെത്തനിലനിർത്തിേപ്പാന്നപ്രാചീനേഗാത്ര�
സമുദായ വ്യവസ്ഥയുെടഅവശിഷ്ടമാെണന്നു േബാധ്യ�
മാവും. െക.എം.പണിക്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാ�
െല ‘ഇണങ്ങർ വ്യവസ്ഥപരസ്പരം വിവാഹം െചയ്യുന്ന
വിഭാഗങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു േഗാത്രസമുദായസംഘടന�
യാണ്.’ [10] 1901 െല കേനഷുമാരി റിേപ്പാർട്ടിൽ എം.
ശങ്കരേമേനാൻ ഇങ്ങെനഎഴുതി.

‘പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടഅേനകം തറവാടുകൾക്ക് (മാ�
തൃേമധാവിത്വപരമായ കുടുംബസംഘടനകൾക്ക്)ക്രമ�
പ്രകാരമുള്ള ഒരു േഗാത്രത്തിെന്റഎല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളുമു�
ണ്ട്. ഒേര സാമൂഹ്യനിലവാരത്തിലുള്ള രേണ്ടാഅതിൽ
കൂടുതേലാ േഗാത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ജാതി എന്ന േപരിൽ
കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ജാതിക്കാകെട്ട ഒരു കുലത്തി�
െന്റ എല്ലാ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇങ്ങെന നാ�
യർസമുദായം ഇന്നും കുലങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി�
ക്കുകയാണ് കുലങ്ങൾ േഗാത്രങ്ങളായും േഗാത്രങ്ങൾ
കുടുംബങ്ങളായും വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.’ [11]

ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പും ചരിത്രത്തിലാദ്യമാ�
യി മാത്രമാണ് നായൻമാരുെട വിവാഹബന്ധെത്ത
ക്രമീകരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ചില നി�
യമങ്ങൾ പാസാക്കെപ്പട്ടത്. മാതൃേമധാവിത്വത്തിൽ
നിന്ന് പിതൃേമധാവിത്വത്തിേലയ്ക്കും ഏകഭാര്യാത്വത്തിേല�
യ്ക്കുമുള്ള പരിവർത്തനെത്തത്വരിതെപ്പടുത്താൻആനി�
യമങ്ങൾസഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,പഴയസമ്പ്രദായ�
ങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തിേരാധാനം െചയ്തുെവന്നുഇനിയും
പറയാറായിട്ടില്ല. വിവിധ ഭർത്താക്കൻമാരിൽ നിന്നു
ജനിച്ച സന്താനങ്ങളുെട അമ്മമാരായ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ
ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.

സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഏെറക്കുെറ ഉയർന്ന ഒരുഘട്ട�
ത്തിെലത്തിയതിനുേശഷവും, നായൻമാർ,ഈഴവർ
തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ മാതൃേമധാവിത്വത്തി�
നും മരുമക്കത്തായവും ബഹുഭർതൃവിവാഹവും നിലനി�
ന്നുേപാന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? കാടത്തത്തിേലയും
അപരിഷ്കൃതത്തിേലയും കുടുംബബന്ധങ്ങളുെടഅവശി�
ഷ്ടങ്ങൾആധുനികമുതലാളിത്തത്തിെന്റസാഹചര്യ�
ത്തിൽേപാലും കാണെപ്പടുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
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4 ചില െതറ്റായ വാദങ്ങൾ

സങ്കീർണ്ണമായഈപ്രശ്നത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു
സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രശസ്തരായ പല പണ്ഡി�
തൻമാരും പരിശ്രമിച്ചുേനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തി�
ന്, ‘കലപ്പയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളസാമ്പത്തിക
ക്രമെത്തഅവസാനമായി സ്വീകരിച്ച തിരുവിതാംകൂർ—
െകാച്ചിെയേപ്പാലുള്ളപ്രേദശങ്ങളിലാണ് മാതൃേമധാ�
വിത്വം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്.’,എന്ന് ഡി.ഡി. േകാ�
സാംബി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [12]

പേക്ഷ,തിരു-െകാച്ചി പ്രേദശങ്ങളിൽ വളെര താമസി�
ച്ചിട്ടാണ് കലപ്പയുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുള്ളകൃഷിയാരംഭി�
ച്ചത് എന്നതിന് യാെതാരു െതളിവുമില്ല. േനെരമറിച്ച്,
പ്രാചീന േചരസാമ്രാജ്യത്തിെല സാമ്പത്തികസ്ഥിതി
പ്രാചീന േചാഴ-പാണ്ടി രാജ്യങ്ങളിേലതുേപാെലത്ത�
െന്നയായിരുന്നുഎന്നാണ് സംഘംകൃതികളും,പ്ലീനി,
േടാളമി മുതലായ വിേദശഗ്രന്ഥകാരൻമാരുെട പ്രസ്താ�
വനകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇനി ചരിത്രപരമായി
അൽപംൈവകിയിട്ടാണ് േകരളത്തിൽ കൃഷിയാരം�
ഭിച്ചത് എന്ന് െതളിഞ്ഞാൽ േപാലും, മാതൃേമധാവിത്വം
പിേന്നയും രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങേളാളം നിലനിന്നെത�
ന്തുെകാണ്ട് എന്ന േചാദ്യത്തിന് അെതാരു മറുപടിയാ�
കുന്നില്ല.

കിഴെക്കഅതിർത്തിയിൽ െനടുനീെള ഉയർന്ന പർവ്വ�
തനിരകളുള്ളതുെകാണ്ട് മറ്റു പ്രേദശങ്ങളുമായി കരവ�
ഴിക്ക് ഗതഗാതസൗകര്യങ്ങേളർെപ്പടുത്താൻ കഴിയാ�
െത ഒറ്റെപ്പട്ടുകിടന്ന ഒരു കടേലാരപ്രേദശമായിരുന്നു
േകരളെമന്നുംഅതുെകാണ്ടാണ് േകരളത്തിൽ മാതൃേമ�
ധാവിത്വം വളെര നീണ്ടകാലേത്താളം നിലനിന്നുേപാ�
ന്നത് എന്നും ഹട്ടൻഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [13]പേക്ഷ,
മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാ�
െല േകരളം മറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും
ഒറ്റെപ്പട്ടുകിടന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒറ്റെപ്പടൽ�
വാദെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നഹട്ടൻതെന്ന നമ്പൂതി�
രിമാരും നായൻമാരും മറ്റും അന്യേദശങ്ങളിൽനിന്നു
വന്ന് കുടിേയറിപ്പാർത്തവരാെണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുക�
യും െചയ്യുന്നു. [14] ഒറ്റെപ്പട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ
മറ്റു നാട്ടുകാരുെട കുടിേയറിപ്പാർപ്പുണ്ടാകുന്നെതങ്ങെന�
യാണ്?

നായൻമാരുെട അത്ഭുതകരമായ ചില പ്രേത്യക കഴിവു�
കളുെട ഫലമാണിെതന്നാണ് െക.എം.പണിക്കരുെട
അഭിപ്രായം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കിട�
യിൽ ജൂതൻമാർ,സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുഹമ്മ�
ദീയർ,ബുദ്ധമതക്കാർ, േറാമൻകേത്താലിക്കർ,പുത്തൻ�
കൂറ്റുകാർ മുതലായ വ്യത്യസ്ത മതക്കാരുമായി ഇടപഴകു�
കയും അവരുെട ഭൗതികവും ബൗദ്ധികവുമായസംസ്കാ�
രത്തിെന്റ പല വശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും സാഹിത്യം,
സംഗീതം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയും െച�
യ്ത നായൻമാർ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങക്കുമുമ്പുണ്ടായിരു�
ന്ന തങ്ങളുെടആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾആശ്ചര്യകരമാം�
വിധം ഇന്നും നിലനിർത്തിേപ്പാരുന്നുഎന്നേദ്ദഹം പ്ര�
സ്താവിക്കുന്നു. [15]പേക്ഷ,ഇത്രയധികം നൂറ്റാണ്ടുകൾ
കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയ മരുമക്കത്തായവും മറ്റാചാരങ്ങളും
നശിക്കാെത നിലനിന്നെതന്തുെകാണ്ട് എന്ന േചാദ്യ�
ത്തിന് ഇെതാരു മറുപടിയാകുന്നില്ല.

നായൻമാരുെട കുലെത്താഴിൽ യുദ്ധവുംൈസനിക�
േസവനവുമായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർക്ക് ശിഥിലമായ
ൈലംഗികജീവിതം മാത്രേമ സാധ്യമായിരുന്നുള്ളു.എന്നും
അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് മരുമക്കത്തായം ഇത്രയധി�
കം കാലം നിലനിന്നത് എന്നും ചില പണ്ഡിതൻമാർ�
ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് െകാച്ചിൻ േസ്റ്ററ്റ്
മാനുവലിെന്റ കർത്താവ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘നായർജാതിയിലാസകലമുള്ളപുരുഷൻമാർ യൗ�
വ്വനാരംഭം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വെര യുദ്ധംെചയ്യുന്ന�
തിനായിെട്ടാരുങ്ങുക പതിവായിരുന്നു. രാജാക്കൻ�
മാരും പ്രഭുക്കൻമാരും തമ്മിലുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്ന
കലഹങ്ങളും െതറ്റിദ്ധാരണകളും നിമിത്തംഅവർക്ക്
ഒരു കാലെത്തങ്കിലും േജാലി കിട്ടാെതയിരുന്നിട്ടുമില്ല.
ഇങ്ങെനയുള്ള രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായം അവരുെടയിട�
യിൽ മുറപ്രകാരം വിവാഹം നടത്തുകഎന്നഅവസ്ഥ
ഉണ്ടാകുന്നതിേലയ്ക്ക് േലശംേപാലും േയാജിച്ചതായിരു�
ന്നില്ല.’ [16]കുലെത്താഴിലായി യുദ്ധം സ്വീകരിക്കുക
നിമിത്തം സ്വന്തം വംശത്തിൽെപ്പട്ട എല്ലാ പുരുഷൻമാ�
രും യൗവ്വനം മുതൽ വാർദ്ധക്യംവെര യുദ്ധംെചയ്യാൻ
ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിത്തീർന്നതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് നാ�
യൻമാർക്ക് ശരിക്കുള്ളൈവവാഹികജീവിതം അസാ�
ദ്ധ്യമായിത്തീർന്നെതന്ന് പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ മലബാർ കലക്ടറായിരുന്ന വാർഡനും
അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി. [17]

ഈഅഭിപ്രായങ്ങളും യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തവയാണ്.
ഒന്നാമത്, ചരിത്രാരംഭം മുതൽ ഇേന്നവെര നായർ സമു�
ദായത്തിെല പുരുഷൻമാരാസകലവും യുദ്ധങ്ങളിേലർ�
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നുഎന്നുപറയുന്നത് ശരിയല്ല. േകര�
ളത്തിെന്റ നീണ്ട ചരിത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിെന്റഘട്ടങ്ങൾ
മാത്രമല്ല,സമാധാനത്തിെന്റഘട്ടങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാമത്,ൈസനികജീവിതം വിവാഹത്തിന് തടസ�
മായിത്തീരാറില്ല. േകരളത്തിനുപുറത്തുള്ളചില ജനവി�
ഭാഗങ്ങളും ൈസനികവൃത്തിയിേലർെപ്പട്ടിരുന്നു.അവർ�
െക്കല്ലാം മുറപ്രകാരമുള്ളൈവവാഹികജീവിതം സാ�
ധ്യമായിത്തീർന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? മൂന്നാമത്, േകര�
ളത്തിൽത്തെന്നൈസനികവൃത്തി കുലെത്താഴിലായി
സ്വീകരിക്കാത്തചില ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും മരു�
മക്കത്തായം നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്, നാ�
യൻമാർക്ക് മുറപ്രകാരമുള്ളൈവവാഹിക ജീവിതം സാ�
ദ്ധ്യമായിരുന്നിെല്ലന്നു മാത്രേമ അച്യുതേമേനാനും മറ്റു
വാദിക്കുന്നുള്ളു. വിവാഹമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും ‘സം�
ബന്ധ’മുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുംഅവർസമ്മതിക്കുന്നു.
യൗവ്വനാരംഭം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വെര യുദ്ധം െചയ്യുന്ന
ഒരാൾക്ക് ഒരുസ്ത്രീെയ വിവാഹം െചയ്യാൻസമയം കിട്ടു�
കയിെല്ലന്നും,പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്ന ധാരാളം
‘സംബന്ധങ്ങൾ’ നടത്താൻസൗകര്യം ലഭിക്കുെമന്നും
വരുേമാ?

12. D. D. Kosambi, An Introduction on to the Study of Indian
History, P. 22.

13. J. H. Huttan, Caste in India, P. 13.
14. Ibid, P. 14.
15. K.M. Panicker: Some Aspects of Nair Life in the Journal

of the Royal Anthrapological Institute, Vol XLVIII, July-
December 1918, PP. 277–278.

16. സി.അച്യുതേമേനാൻ, െകാച്ചിൻ േസ്റ്ററ്റ് മാനുവൽ, േപജ് 332.
17. Quated by C. A. Innes: Malabar and Anjengo.



       

5 നമ്പൂതിരിമാരും മരുമക്കത്തായവും

നായൻമാർക്കിടയിൽ മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥഅഭം�
ഗുരമായി നിലനിന്നുേപാന്നതിന് നമ്പൂതിരിമാരാണ്
ഉത്തരവാദികൾഎന്ന മെറ്റാരഭിപ്രായമുണ്ട്.അച്ചുതേമ�
േനാൻ തെന്നഈഅഭിപ്രായമുന്നയിക്കുകയുണ്ടായി:

‘ദക്ഷിണാത്യൻമാരായ ദ്രാവിഡൻമാരുെട പണ്ടെത്ത
കുടുംബസമ്പ്രദായം തായ്വഴിപ്രകാരമായിരുന്നുെവന്നും
ആര്യൻമാരുെട പ്രാബല്യം നിമിത്തം സഹ്യനപ്പുറത്തു
നടപ്പുണ്ടായിരുന്നആസമ്പ്രദായം കാലക്രമം െകാണ്ട്
ആര്യൻമാരുേടതുേപാെലആയിത്തീർന്നുെവന്നുമുള്ള�
താണ് വാസ്തവമായസംഗതി എന്നു േതാന്നാറുണ്ട്.
എന്നാൽസഹ്യനപ്പുറത്തുള്ളദ്രാവിഡൻമാർ മേറ്റ
കൂട്ടരിൽ നിന്ന് േവർെപട്ടിരിക്കുക നിമിത്തം പഴയ
സമ്പ്രദായെത്തതെന്നപരിപാലിച്ചുേപാരുകയും
അതു തങ്ങളുെട സൗകര്യത്തിനുകൂടി ഉപകരിക്കുെമ�
ന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിന് ൈദവികമായ ഒരു ഉൽപ്പത്തിെയ
കൽപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ആസമ്പ്രദായപ്രകാരം തെന്ന നട�
ക്കുന്നതിന് അവെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
നായർ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സഹവസിക്കുകയും ചുമതലക�
ളും നിബന്ധനകളും കൂടാെതതെന്ന വിവാഹസുഖമനു�
ഭവിക്കുകയും െചയ്യാെമന്ന കാര്യത്തിലാണ് മലയാള
ബ്രാഹ്മണർക്ക് സൗകര്യമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്.’ [18]

േകരളത്തിൽ ജന്മികുടിയാൻ പ്രേക്ഷാഭം നടന്നുെകാ�
ണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നമ്പൂതിരിജന്മിമാർെക്കതിരായി
ഉന്നയിക്കെപ്പട്ട ഒരു പ്രധാനമായആേക്ഷപംഅവർ
മരുമക്കത്തായം നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് നായൻമാരു�
െട ധാർമ്മികനിലവാരം അധഃപതിപ്പിച്ചു എന്നതായി�
രുന്നു.അടുത്തകാലത്ത് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയും
ഇേതഅഭിപ്രായംആവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.
അേദ്ദഹം എഴുതുകയാണ്. ‘ബ്രാഹ്മണരുെട ഉപേദശ�
മനുസരിച്ച് രാജാക്കൻമാർആദ്യം മരുമക്കത്തായം
സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. പിന്നീട് നായൻമാർ മക്കത്തായം
ഉേപക്ഷിക്കാൻ രാജാക്കൻമാരും േപ്രരിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
എല്ലാേയ്പാഴും യുദ്ധക്കളത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന�
തുെകാണ്ട് നായൻമാർ പുതിയ ദായക്രമെത്തഅനുകൂ�
ലിച്ചിരിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. പ്രതികൂലിച്ചാൽഫലമുണ്ടാ�
യിരുന്നതുമില്ല. നമ്പൂതിരിമാരുെട അടിയാരിൽ നിന്ന്
ആളുകെളേച്ചർത്താണേല്ലാ ശൂദ്രവർഗെത്തസൃഷ്ടിച്ച�
ത്… നമ്പൂതിരിമാർ അവരുെട സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി
നായൻമാരുെട തലയിൽ െകട്ടിവച്ചതാണ് സംബന്ധ�
േമർപ്പാട് എന്ന് േഗാപാലപ്പണിക്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
ന്നു.അതുശരിയുമായിരിക്കാം…സംബന്ധേമർപ്പാടും
മരുമക്കത്തായവുംആയുധാഭ്യാസവും അനക്ഷരത്വവു�
െമല്ലാം നമ്പൂതിരിമാർ െകട്ടിവച്ചതുതെന്ന’ [19] മെറ്റാരി�
ടത്ത് അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു.

‘െകാല്ലം 4 മുതൽ 7 വെര ശതകങ്ങൾ നമ്പൂതിരിമാ�
രുെട ‘െപാളപ്പു’കാലമാണ്. േക്ഷത്രം വകയായുണ്ടാ�
യിരുന്ന േകാേളജുകളും മറ്റും നടത്തുന്നതിനുേവണ്ടി
‘ഊരാളെര’ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും മറ്റും ‘പര�
ശുരാമദത്ത’മായതും ഇക്കാലത്താണ്. േകരള സ്ത്രീ�
കൾക്കുപാതിവൃത്യം ആവശ്യമിെല്ലന്നും നമ്പൂതിരിമാർ
സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി നിയമമുണ്ടാക്കി. സാമാന്യ�
ജനങ്ങെളഈനിയമം സാരമായി ബാധിച്ചുെവന്നു�
വിചാരിക്കാൻ ന്യായമിെല്ലങ്കിലും സ്വതന്ത്രകളായി
ജീവിച്ചിരുന്ന േദവദാസികേളയും നമ്പൂതിരിമാരുെട
കളത്രങ്ങെളയും സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഏെറക്കുെറ
ഫലിച്ചുെവന്നാണ് േതാന്നുന്നത്. സാൻമാർഗികമായ
ഈഅധഃപതനം അതിെന്റ പാരമ്യത്തിെലത്തുന്നത്
ആറും ഏഴും ശതകങ്ങളിലാണ്.’ [20]

ഉൽപ്പാദനരീതികളിലും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലു�
ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടല്ലാെത,ഏെതങ്കിലും
രാജാക്കൻമാരുെടയും മറ്റു പ്രമാണികളുെടയും കൽപ്പന�
കൾെകാേണ്ടാ േപ്രരണെകാേണ്ടാ ഒരു രാജ്യത്തിെല
സാർവ്വത്രികവും സുശക്തവുമായ കുടുംബബന്ധങ്ങെള
ബലാൽക്കാരമായി മാറ്റിമറിക്കാനും മെറ്റാരുതരം കുടും�
ബബന്ധങ്ങെള ജനങ്ങളുെട തലയിൽ െകട്ടിവയ്ക്കാനും
കഴിയുെമന്നഈഅഭിപ്രായത്തിന് ചരിത്രവസ്തുതകളു�
മായി യാെതാരുബന്ധവുമില്ല. മുഴുവൻ ജനങ്ങളുെടയും
ഇഷ്ടത്തിെനതിരായി അത്തരം നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി�
യാൽ ലഹളകളും കലാപങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുെമന്ന്
പ്രാചീനകാലം മുതൽേക്കഇന്ത്യയിെല ഭരണാധികാ�
രികൾക്കറിയാമായിരുന്നു. പഴയബൃഹസ്പതിസ്മൃതിേപാ�
ലും ഇങ്ങെന താക്കീതുനൽകുകയുണ്ടായി:

‘ഓേരാ രാജ്യത്തിെന്റയും ജാതിയുെടയും കുടുംബത്തി�
െന്റയും കാലപ്പഴക്കം െചന്നസാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങെള
േകാട്ടംതട്ടിക്കാെത നിലനിർത്തണം;അെല്ലങ്കിൽ ജന�
ങ്ങളുെട കലാപങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടും. പ്രജകൾക്ക്
ഭരണാധികാരികേളാെട െവറുപ്പുണ്ടായിത്തീരും.ൈസ�
ന്യങ്ങളും ഖജാനകളും നശിപ്പിക്കെപ്പടും. ദക്ഷിേണന്ത്യ�
യിെല ശൂദ്രൻമാർ അവരുെട അമ്മാമൻമാരുെട പുത്രി�
കെള വിവാഹംകഴിക്കാറുണ്ട്. മദ്ധ്യേദശത്തിെല കൂലി�
ക്കാരും ൈകേവലക്കാരും പശുക്കെള തിന്നാറുണ്ട്…
ഇത്തരത്തിലുള്ളയാെതാരപരാധത്തിനും, ജനങ്ങൾ
പ്രായശ്ചിത്തത്തിേനാ ശിക്ഷേയ്ക്കാ വിേധയരായിത്തീരു�
ന്നില്ല.’ [21]

കൗടില്യൻ,ശുക്രൻ, നാരദൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രാചീന
നിയമജ്ഞരുെട നിലപാടും ഏതാണ്ടിതുതെന്നയായി�
രുന്നു. നിയമം െകാണ്ടുമാത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളുെട പഴക്കമു�
ള്ള ഒരാചാരെത്തകടപുഴക്കിെയറിയാൻഎത്രശക്ത�
നായ രാജാവിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മലബാർ കീഴടക്കിയ
ടിപ്പുസുൽത്താൻ 1788-ൽഇങ്ങെനെയാരു വിജ്ഞാപ�
നം പുറെപ്പടുവിച്ചുേനാക്കി.

‘ഒരുസ്ത്രീ പത്തുപുരുഷൻമാരുമായി ബന്ധെപ്പടുകെയ�
ന്ന ഒരാചാരം നിങ്ങളുെടയിടയിൽ നടപ്പുള്ളതുെകാ�
ണ്ടും അതിെന്റ ഫലമായി നിങ്ങളുെട അമ്മമാരും
സേഹാദരിമാരും തങ്ങളുെട അശ്ലീല പ്രവർത്തനങ്ങ�
ളിൽ യാെതാരു നിയന്ത്രണവും െചലുത്താതിരിക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടുംഅങ്ങെനഎല്ലാവരും വ്യഭിചാരത്തിൽ
ജനിക്കുകയും മൃഗങ്ങളുേടതിേനക്കാൾ ലജ്ജാവഹ�
മായ ബന്ധങ്ങൾപുലർത്തുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടും
പാപപൂർണ്ണമായ ഇത്തരംആചാരങ്ങളുേപക്ഷിച്ച് മറ്റു
മനുഷ്യെരേപ്പാെല ജീവിക്കണെമന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാ�
ട് ഇതിനാൽആവശ്യെപ്പടുന്നു.’ [22]

പേക്ഷ, ടിപ്പുവിെന്റഈവിജ്ഞാപനം െകാണ്ട് നായൻ�
മാരുെട വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിന് മാറ്റം വന്നുേവാ?
ഇല്ല. മരുമക്കത്തായം പിേന്നയും രണ്ടുനൂറ്റാേണ്ടാളുക�
േളാളം കാലം നിലനിന്നു.

മരുമക്കത്തായത്തിെന്റ നീണ്ടകാലെത്തനിലനിൽപ്പി�
ന് നമ്പൂതിരിമാരാണുത്തരവാദികൾഎന്നുവാദിക്കുന്ന
പണ്ഡിതൻമാർതെന്ന നായൻമാരുെടആരാധനാ സാ�
മർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയും വീര്യപരാക്രമങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്ര�
ശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രശൂരവീരൻമാരായ നായൻമാർ
നിർബന്ധത്തിനു കീഴടങ്ങിെക്കാണ്ട് തങ്ങളുെട സ്വന്തം
സേഹാദരിമാെരയും അമ്മമാെരയും യാെതാരു പ്രതി�
േഷധവും കൂടാെത നമ്പൂതിരിമാർക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ
വിട്ടുെകാടുക്കുകയും,അങ്ങെന തങ്ങളുെട അച്ഛൻമാരാ�
രാെണന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻേപാലും സാധിക്കാത്ത ഒരു
പരിതസ്ഥിതിയിേലക്ക് സ്വയം അധഃപതിക്കാൻസന്ന�
ദ്ധരാവുകയും െചയ്തുഎന്നുകരുതാൻസാധിക്കുേമാ?

മെറ്റാരുതരത്തിൽ േനാക്കിയാലുംഈവാദം െതറ്റാ�
െണന്നുകാണാം. നമ്പൂതിരിമാരുമായി വിവാഹബന്ധ�
ത്തിേലർെപ്പട്ട നായൻമാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല,ഈഴ�
വർ തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില ജാതിക്കാർക്കിടയിലും ചില
ഗിരിവർഗക്കാർക്കിടയിലും നമ്പൂതിരിമാർക്കിടയിൽ�
ത്തെന്നയും മരുമക്കത്തായം നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്.
എന്നല്ല,ഇെന്നസ് വളെരമുമ്പുതെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച�
തുേപാെല ‘നമ്പൂതിരിമാരുെട സ്വാധീനശക്തി താരത�
േമ്യന കുറഞ്ഞവടേക്ക മലബാറിലാണ് മരുമക്കത്താ�
യം കൂടുതൽ നടപ്പിലുള്ളത് എന്ന വസ്തുതപ്രസ്താവ്യമാ�
ണ്.അവിെട നമ്പൂതിരിമാെര അശുദ്ധമാക്കുന്നവരായി
കണക്കാക്കെപ്പടുന്ന തിയ്യൻമാരിലും മാപ്പിളമാരിലും
മറ്റു ജാതിക്കാരിലും കൂടി മരുമക്കത്തായമാണ് നടപ്പുള്ള�
ത്.’ [23]

1952-ൽപ്രസിദ്ധം െചയ്ത തെന്റ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
ഇളംകുളം ഇങ്ങെനഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘പ്രാചീന േചരൻമാരുെട മക്കത്തായക്രമം സംഗ്രാമ�
ധീരരവിവർമ്മെന്റ പിതാവായ ജയസിംഹെന്റ ഭരണ�
കാലം വെര അനുസ്യൂതമായി തുടർന്നു. സംഗ്രാമധീര�
െന്റ ശിലാശാസനങ്ങൾ കാഞ്ചീപുരം,ശ്രീരംഗം,തിരു�
വടി എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽ കെണ്ടത്തെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ജയ�
സിംഹനുേശഷംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ മക്കളും മരുമക്കളും
തമ്മിൽസിംഹാസനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഒരവകാശ�
ത്തർക്കം ഉത്ഭവിച്ചതായി കാണുന്നു. ജയസിംഹെന്റ
മകൻ രവിവർമ്മൻ തർക്കത്തിൽ ജയിച്ച് ഏതാനും
െകാല്ലങ്ങേളാളം വിജയകരമായി ഭരണം നടത്തി.
പേക്ഷ,അതിനുേശഷം ജയസിംഹെന്റ മരുമകൻ ഉദ�
യമാർത്താണ്ഡവർമ്മ വീരപാണ്ഡ്യൻ േവണാടിെന്റ
രാജാവായിത്തീർന്നു.അേതാടുകൂടിയാണ് മരുമക്ക�
ത്തായ വ്യവസ്ഥആവിർഭവിച്ചത്… 1312-ൽആണ്
സംഗ്രാമധീരെന പിന്തുടർന്നുെകാണ്ട് ഉദയമാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മ വീരപാണ്ഡ്യൻ വയനാട്ടിൽ സിംഹാസനാ�
രൂഢനായത്.’ [24]

േകരളത്തിെല നിരവധി രാജ്യങ്ങളിെലാന്നുമാത്രമായ
േവണാടിെന്റ സിംഹാസത്തിനുേവണ്ടി രണ്ടു വ്യക്തി�
കൾ നടത്തിയഅവകാശത്തർക്കത്തിെല ജയപരാ�
ജയങ്ങെളആശ്രയിച്ചാണ് േകരളത്തിലുള്ള ദായക്രമം
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നത് എന്നഈഅഭിപ്രായം തെന്ന
പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തെന്ന െതറ്റാണ്. ഒന്നാമത്,എത്ര
പ്രതാപശാലിയായ രാജാവിനും ഒരു ജനതയുെട കുടും�
ബബന്ധങ്ങളിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകസാധ്യ�
മല്ല. രണ്ടാമത്, േവണാട് എന്ന ഒരു നാട്ടിെല രാജാവി�
െന്റ സിംഹാസനം മകനിൽ നിന്ന് മരുമകൻ കരസ്ഥ�
മാക്കി എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം േകരളത്തിെല മറ്റു നാടു�
കളിെല ഭരണാധികാരികളും ജനങ്ങളുെമല്ലാം മരുമക്ക�
ത്തായം സ്വീകരിച്ചു എന്നുകരുതാൻ ഒരു ന്യായവുമില്ല.
ഏതായാലും ഇളംകുളംതെന്ന പിന്നീട്ഈഅഭിപ്രായം
ഉേപക്ഷിച്ചുെവന്നു േതാന്നുന്നു. ‘നൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധം’എന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ േചാഴൻമാർെക്കതി�
രായി നായൻമാരുെട ചാേവറ്റുപട രൂപവൽക്കരിച്ച ഒരു
പ്രേത്യക പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് മരുമക്കത്തായമാവിർ�
ഭവിച്ചത് എന്നും മരുമക്കത്തായം മാത്രമാണ് േകരള�
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുമാണ് 1957-ൽപ്രസിദ്ധം
െചയ്ത മെറ്റാരു പുസ്തകത്തിൽഅേദ്ദഹംഅഭിപ്രായെപ്പ�
ട്ടത്.അേദ്ദഹം എഴുതി:

‘േചാളരുമായിനടന്നനൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധത്തിെന്റഅന്ത്യഘട്ട�
ത്തിൽ േചാളേസനയിൽ നിന്ന് േകരളെത്ത രക്ഷിക്കു�
ന്നതിനുേവണ്ടി ചാേവറ്റുേസനരൂപീകരിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട�
േല്ലാ… ചാേവറ്റുേസനയുെട രൂപീകരണത്തിനുേശഷം
അതിെലഅംഗങ്ങൾക്ക്സ്ഥിരമായ വിവാഹജീവിതം
അസാദ്ധ്യമായിത്തീരുകയും കുടുംബഭരണവും വസ്തു ഉട�
മയും മിക്കവാറും സ്ത്രീകളിൽ െചന്നുേചരുകയും െചയ്തു.
രാജ്യത്തിനുേവണ്ടി ജീവൻ പണയംെവച്ച് ജീവിതത്തി�
േലറിയഭാഗവും യുദ്ധത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ‘ചാവാളർ’
തങ്ങൾക്ക്സ്ഥിരമായ വസ്തുഅവകാശം േവെണ്ടന്നു�
വയ്ക്കുകസ്വാഭാവികമാണേല്ലാ. നൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധത്തിനിട�
യിൽ പ്രാബല്യത്തിെലത്തിയ നമ്പൂതിരിമാരും പുതിയ
ദായക്രമത്തിന് അനുകൂലികളായിരുന്നുെവന്ന് വിചാരി�
ക്കാം.’ [25]

വാസ്തവത്തിൽനൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധം എന്ന േപരുതെന്നഅതി�
ശേയാക്തിയാണ്. േചാഴൻമാരുമായുണ്ടായ യുദ്ധം നൂ�
റുവർഷം തുടർച്ചയായി നീണ്ടുനിന്നുഎന്നുപറയുന്നതു
ശരിയല്ല.അതിരിക്കെട്ട, േകരളത്തിെന്റ ഒരു മൂലെയമാ�
ത്രം ബാധിച്ച ഒരു യുദ്ധം സാർവ്വത്രികവും പരമ്പരാഗത�
വുമായ ഒരു ദായക്രമെത്ത മാറ്റിമറിച്ചുെവന്നതുസംഭവ്യ�
മാേണാ? നൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധവുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുവാൻ
േപാലും വയ്യാത്തവിധം അത്ര ഭയങ്കരമായ രണ്ടാം
േലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ
മരിച്ചതിനുേശഷവും േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ജർമ്മിനി
മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ മക്കത്തായത്തിെന്റസ്ഥാന�
ത്ത് മരുമക്കത്തായം െപാന്തിവരികയുണ്ടായില്ല. യുദ്ധം
നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് കുടുംബഭരണവും വസ്തുക്കളുെട
േമൽേനാട്ടവും സ്ത്രീകളുെട ചുമതലകളായിത്തീർന്നുെവ�
ന്നു വരാം. പേക്ഷ,യുദ്ധമവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാലുംആ
സ്ഥിതി തുടരുേമാ? നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുവരുന്ന
ആചാരസമ്പ്രദായവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും,പുല േശ�
ഷക്രിയ മുതലായ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ബന്ധുക്കൾക്കു
നൽകെപ്പടുന്ന േപരുകളും മറ്റും ഒരു യുദ്ധം െകാേണ്ടാ
പകർച്ചവ്യാധിെകാേണ്ടാ നശിച്ചുേപാകുേമാ?അതിരി�
ക്കെട്ട, േകരളത്തിൽ േചാഴൻമാരുമായുള്ളയുദ്ധത്തി�
െന്റ െകടുതികളനുഭവിക്കാത്തപ്രേദശങ്ങളിലാണേല്ലാ
മരുമക്കത്തായം കൂടുതൽഊേക്കാടുകൂടി തുടർന്നുവ�
ന്നത്. നായൻമാരുെടയിടയിൽ മാത്രമല്ല,ൈസനിക
േസവനം കുലവൃത്തിയായി സ്വീകരിക്കാത്തതിയ്യരുെട�
യിടയിലും നമ്പൂതിരിമാർ, മുസ്ലീങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുെട
ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും മരുമക്കത്തായം നിലനി�
ന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്.അവരുെട പുരുഷൻമാെരല്ലാം യുദ്ധ�
ത്തിൽ മരിച്ചുേപാെയന്നുകരുതാൻ യാെതാരു കാരണ�
വുമില്ലേല്ലാ.

18. സി.അച്യുതേമേനാൻ, െകാച്ചിൻ േസ്റ്ററ്റ് മാനുവൽ, േപജ് 332.
19. ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളചരിത്രത്തിെല ഇരുളടഞ്ഞ
ഏടുകൾ, േപജ് 206, 209.

20. ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളചരിത്രത്തിെല ഇരുളടഞ്ഞ
ഏടുകൾ, േപജ് 89.

21. Max Muller: Sacred books of East, Vol XXXIII, PP. 287.
22. R. Brijault: Mothers Vol. P. 710.
23. C. A. Innes: Malabar and Anjengo, P. 97.
24. Elamkulam P. N. Kunjan Pillai. Some problems in Kerala

History, PP. 20, 21.
25. ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളചരിത്രത്തിെല ഇരുളടഞ്ഞ
ഏടുകൾ, േപജ് 196.



       

6 മരുമക്കത്തായത്തിൽനിന്ന്
മക്കത്തായത്തിേലേക്കാ?

എന്നാൽ കൂടുതൽശ്രേദ്ധയവും പരിഗണനാർഹവു�
മായ ഒരഭിപ്രായം കൂടി ഇളംകുളം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതി�
െനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവെരെയങ്കിലും േകരളത്തിൽ മക്ക�
ത്തായമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നും െകാല്ലവർഷം
175 മാണ്ടിനു േശഷമാണ് മക്കത്തായംആവിർഭവിച്ച�
ത് എന്നുംഅേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [26]ആദ്യകാ�
ലത്ത് മലയാളികൾക്കിടയിൽ മക്കത്തായം മാത്രമാ�
ണുണ്ടായിരുന്നത് എന്നും പിന്നീട് ഏേതാ പ്രേത്യക
പരിതസ്ഥിതി കാരണംഅവർ മരുമക്കത്തായം സ്വീ�
കരിക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്നും െക.പി. പത്മനാഭ�
െനേപ്പാലുള്ള മറ്റു ചില ചരിത്രപണ്ഡിതൻമാരും അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. മരുമക്കത്തായം ഉത്ഭവിച്ച കാല�
െത്തസംബന്ധിച്ചു മാത്രേമ െചറിെയാരഭിപ്രായവ്യ�
ത്യാസമുള്ളു. ‘േമേനാൻഅഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിൽ
നിന്നു കുേറക്കൂടി മുമ്പ് ക്രിസ്തു 11-ാം ശതകേത്താടുകൂടി
മരുമക്കത്തായംആരംഭിച്ചുെവന്ന നിഗമനത്തിലാണ്
ഞാൻഎത്തിേച്ചർന്നത്.’എന്നാണ് ഇളംകുളം പറയു�
ന്നത്. [27]ക്രിസ്തുവിന് നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുത�
െന്ന േകരളമുൾെപ്പെട എല്ലാ ദക്ഷിേണന്ത്യൻ േദശങ്ങ�
ളും മക്കത്തായത്തിെലത്തിേച്ചർന്നുെവന്നും [28]ക്രിസ്തു
ആദിശതകങ്ങളിൽ േകരളം വാണിരുന്നആദിേചരൻ�
മാർ മക്കത്തായികളായിരുന്നുെവന്ന് സംഘം കൃതിക�
ളിൽ നിന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. [29]എന്നും,അന്നു മുതൽക്ക്
‘ക്രിസ്തു പത്താം നൂറ്റാണ്ടു വെര േകരളത്തിെല ദായക്ര�
മം പാണ്ടിനാട്ടിെലേപാെല മക്കത്തായമായിരുന്നുെവ�
ന്നും’ [30] രാജകീയാനുകൂല്യം കൂടാെത യാെതാരു നി�
യമവും പഴയകാലത്ത് വലിെയാരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ
പിന്തുടരുെമന്നു വിചാരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തതി�
നാൽ ജനങ്ങളും മക്കത്തായികളായിരുന്നുഎന്നുേവ�
ണം വിചാരിക്കാൻ’ [31]എന്നുംഅേദ്ദഹം പല ഉദാ�
ഹരണങ്ങേളാടും കൂടി െതളിയിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുെകാണ്ട് േകരളത്തിെന്റ ഒരു പ്രേത്യകതയായി
കണക്കാക്കെപ്പടുന്ന മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥയുെട
ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റിയും,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽേപാലും
അതു നാമാവേശഷമാകാെത നിലനിന്നതിെന്റ കാര�
ണങ്ങെളപ്പറ്റിയും പഠിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രാചീനസംഘം�
കൃതികളുെട കാലത്ത് ദായക്രമവും വിവാഹസമ്പ്രദായ�
വും എന്തായിരുന്നുെവന്ന് പരിേശാധിേക്കണ്ടതാവശ്യ�
മാണ്.

26. ടി. േപജ് 196. ക്രി. 1312-ലാണു് മരുമക്കത്തായംആവിർഭവി�
ച്ചതു് എന്ന 1952-െലഅഭിപ്രായം ഇവിെട പരിഗണിക്കുന്നി�
ല്ല.

27. ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളചരിത്രത്തിെല ഇരുളടഞ്ഞ
ഏടുകൾ, േപജ് 196.

28. ടി േപജു് 228.
29. ടി. േപജു് 173.
30. ടി േപജു് 157.
31. ടി േപജു് 183.



       

7 േചരരാജാക്കൻമാരുെട ദായക്രമം

പേക്ഷ, ഒരുബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്: സംഘം പാട്ടുകളിൽ േചരരാ�
ജാക്കൻമാരുെട ദായക്രമെത്തപ്പറ്റി വ്യക്തമായി ഒന്നും
പറയുന്നില്ല. പിന്നീെടഴുതി േചർക്കെപ്പട്ട പതികങ്ങളി�
ലാണ് ചില സൂചനകളുള്ളത്.അവയാകെട്ട, വ്യത്യ�
സ്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുന്നവയുമാ�
ണ്. പതിറ്റുപ്പത്തിെല പതികങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാ�
ണ്ടാണ് േചരരാജാക്കൻമാർ മക്കത്തായികളായിരുന്നു
എന്നുചില പണ്ഡിതൻമാരും അതല്ല,അവർ മരുമക്ക�
ത്തായികളായിരുന്നുെവന്ന് മറ്റു ചില പണ്ഡിതൻമാരും
വാദിക്കുന്നത്. തർക്കത്തിനടിസ്ഥാനമായ പതികങ്ങളി�
െല ചില പരാമർശങ്ങൾ താെഴപ്പറയുന്നവയാണ്:

1. രണ്ടാംപത്തിൽ ഇമയവരമ്പൻ െനടുേഞ്ചരലാത�
െനപ്പറ്റി—‘ഇതിയേഞ്ചരർക്കു െവളിയൻ െവൺമാൾ
നല്ലിനിയെന്റ മകൻ.’

2. മൂന്നാംപത്തിൽ പൽയാൈനെച്ചൽെകഴു കുട്ടുവെന�
പ്പറ്റി—‘ഇൈമയവരമ്പൻതമ്പി അൈമവര.’

3. നാലാംപത്തിൽ കളങ്കായ്ക്കണ്മിനാർ മുടിേച്ചരലാത�
െനപ്പറ്റി—‘േചരലാതർക്കു േവൾആവിേക്കാമാൻ
പതുമൻ േറവിയെന്റ മകൻ.’

4. അഞ്ചാംപത്തിൽ കടൽപിറേകാട്ടിയ െചങ്കുട്ടുവെന�
പ്പറ്റി—‘െനടുേഞ്ചരലാതർക്കു േചാഴൻ മണിക്കിള്ളി�
യിന്റ മകൻ.’

5. ആറാംപത്തിൽആടുേകാട് പാട്ടുേച്ചരലാതെനപ്പ�
റ്റി—‘െനടുേഞ്ചരലാതർക്കു േവൾആവിേക്കാമാൻ
േറവിയന്റ മകൻ.’

6. ഏഴാംപത്തിൽ െചൽവക്കടുേങ്കാവാഴിയാതെനപ്പ�
റ്റി—‘അന്തുവർെക്കാരു തൈന്തയിന്റ മകൾ െപാ�
ൈറയൻ െപരുേന്തവിയന്റ മകൻ.’

7. എട്ടാംപത്തിൽ െപരുേഞ്ചരലിരെമ്പാൈറെയപ്പ�
റ്റി—‘െപായ്യിൻ െചൽവക്കടുേങ്കാവുക്കു േവളാവി�
േക്കാമൻ പതുമേന്റവിന്റ മകൻ.’

8. ഒമ്പതാം പത്തിൽ ഇളേഞ്ചരലിരുെമ്പാൈറെയപ്പറ്റി
‘കുട്ടുവനിരുെമ്പാൈറക്കുൈമയൂർ കിഴാ അൻേവൺ
േവൺേമാൾഅന്തുവെഞ്ചെള്ളയിന്റ മകൻ.’

മുകളിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്ധരണികളിൽ ‘േദവി’,
‘െവൺമാൾ’, മണക്കിള്ളി, മുതലായ പദങ്ങൾക്കുകൽ�
പ്പിക്കെപ്പടുന്നഅർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്,
േചരൻമാരുെട ദായക്രമെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണയിലും
വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നാല്,
ആറ്,എട്ട് എന്നീ പത്തുകളുെട പതികകളിൽ കാണ�
െപ്പടുന്ന ‘േദവി’എന്നപദെമടുക്കുക.ഈവാക്കിന്
‘മകൾ’എന്നഅർത്ഥമാണ് രാഘവയ്യങ്കാർ, നീലക�
ണ്ഠശാസ്ത്രി, െക.ജി.േശഷയ്യർ മുതലായ തമിൾ ചരിത്ര�
പണ്ഡിതൻമാരും അവരുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങളുെട സ്വാ�
ധീനത്തിൽെപ്പട്ട േകരളത്തിെല ചില ഗ്രന്ഥകാരൻമാ�
രും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇളംകുളവും പതിറ്റുപ്പത്തിെല
പരിഭാഷകനായൈവദ്യനാഥയ്യരുംഈഅർത്ഥത്തി�
ലാണ് േദവി എന്ന വാക്കുപേയാഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹര�
ണത്തിന് ‘േചരലാതർക്കു േവൾആവിേക്കാമൻ പുതു�
മൻ േറവിയന്റ മകൻ.’എന്നതിന് ‘േവളാവിേക്കാമെന്റ
മകൾ പത്മാേദവിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് കളങ്കായ്ക്ക�
ണ്ണിനാർമുടീേചരൽ’എന്നാണ് ൈവദ്യനാഥയ്യരുെട
തർജ്ജമ. [32] ‘േവളാവിേക്കാമനായ പുതുമെന്റ മകൾ
പതുമൻേദവിയിൽ െനടുേഞ്ചരലാതന് പിറന്ന പുത്രൻ’
എന്ന് ഇളംകുളവും എഴുതുന്നു. [33]

എന്നാൽഎം.ശ്രീനിവാസഅയ്യങ്കാർ, േസാമസുന്ദര ഭാ�
രതി, മഹാമേഹാപാദ്ധ്യായ സ്വാമിനാഥയ്യർ മുതലായ
തമിഴ് പണ്ഡിതൻമാർഈതർജ്ജമേയാട് േയാജിക്കു�
ന്നില്ല. വ്യാകരണം നിഘണ്ടു മുതലായവയിെലാന്നും
തെന്ന ‘േദവി’എന്നവാക്കിന് ഭാര്യ എന്നല്ലാെത മകൾ
എന്നഅർത്ഥം കാണുകയിെല്ലന്ന് േസാമസുന്ദരഭാര�
തി ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. [34]ഈഅർത്ഥംസ്വീകരിച്ചാൽ
നാലും,ആറും എട്ടും പതികങ്ങളിൽ വാഴ്ത്തെപ്പടുന്ന നാർ�
മുടിേച്ചര,ആടുേകാട് പാട്ടുേച്ചരലാതൻ, െപരുേഞ്ചാലി�
രുെമ്പാൈറഎന്നീ മൂന്നു േചരരാജാക്കൻമാരുെട അമ്മ
േവൾആവിേക്കാമെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നുഎന്ന് സമ്മതി�
േക്കണ്ടി വരും.

രണ്ടും ഒമ്പതും പതികങ്ങളിൽ വാഴ്ത്തെപ്പടുന്ന േചരരാ�
ജാക്കൻമാരുെട അമ്മമാർ െവൺമകൾ നല്ലിനിയും
േവൺമാൾഅന്തുവെഞ്ചെള്ളയുംആയിരുന്നുെവന്നു
കാണുന്നു. ‘േവൺമാൾ’എന്നപ്രേയാഗെത്തപ്പറ്റിയും,
പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽഅഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഉതിയൻ േചരൻഎന്ന േചരരാജാവിന് െവളിയൻ
എന്നും േവളിെന്റ മകളായ നല്ലിനിയിൽ ജനിച്ച പുത്ര�
നാണ് െനടുംേചരലാതൻഎന്നേത്ര ചില തമിഴ് പണ്ഡി�
തൻമാേരാെടാപ്പം ഇളംകുളെത്തേപ്പാെലയുള്ള ചില
േകരളചരിത്രകാരൻമാരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.എന്നാൽ
േസാമസുന്ദരഭാരതിയാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ‘േവൺ�
മാൾ’എന്നത് ഒരാളുെട േപേരാ ‘ഭാര്യ’യുെട പര്യായ�
േമാ അല്ല. രാജ്ഞിഎേന്നഅതിനർത്ഥമുള്ളു. ഒരു പു�
രുഷെന്റ േപേരാടുകൂടി േവൺമാൾഎന്നുേചർത്താൽ
പുരുഷെന്റ ഭാര്യ എന്നർത്ഥമാകും. ഇതിനു െതളിവായി
ചിലപ്പതികാരത്തിൽ ഇളേങ്കാവടികൾ തെന്റസേഹാ�
ദരനായ െചങ്കുട്ടുവെന്റ പത്നിെയ െവൺമാൾഎന്നു
സംേബാധന െചയ്തിട്ടുള്ളതിെന ഭാരതീയർ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നു.അനുജൻ േജ്യഷ്ഠെന്റ ഭാര്യെയ േപെരടുത്തു
വിളിക്കാറിെല്ലന്നുംഅതുെകാണ്ട് രാജ്ഞിക്കു നൽക�
െപ്പടുന്നബഹുമാനേപ്പർ മാത്രമാെണന്നുംഅേദ്ദഹം
വാദിക്കുന്നു. [35]ഈവ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ച് രണ്ടാംപ�
തികത്തിെല ഇമയവരമ്പൻ െനടുേഞ്ചരലാതൻ േവൾ�
െവളിയെന്റയും അയാളുെട ഭാര്യ നല്ലിനിയുെടയും മക�
നാണ്. െനടുേഞ്ചരലാതെന്റ ഉതിയേഞ്ചരലിെന്റ മക�
നാെണങ്കിൽ ഉതിയേഞ്ചരിേന്റയും േവൾെവളിയേന്റ�
യും ഭാര്യ നല്ലിനിയായിരുന്നുെവന്ന് കരുേതണ്ടിവരും.
അെല്ലങ്കിൽ ഉതിയേഞ്ചരലിെന്റ മകനല്ല മരുമകനാ�
ണ് െനടുേഞ്ചരലാതൻഎന്ന് കണക്കാേക്കണ്ടിവരും.
അതുേപാെലതെന്ന, ഒമ്പതാം പതികത്തിെല ഇളേഞ്ച�
രലിരുെമ്പാൈറ േവൾമയൂർകീഴാേന്റയും അയാളുെട
ഭാര്യയായആന്തുവൈബള്ളയുേടയും മകനാണ്.

വാക്കുകളുെട ഇത്തരം അർത്ഥേഭദങ്ങൾ ദായക്രമപരി�
േശാധനെയഎങ്ങെനബാധിക്കുന്നുെവന്നു േനാക്കുക:
േസാമസുന്ദരഭാരതിയാരുെടയും മറ്റു മരുമക്കത്തായവാ�
ദികളുെടയും അഭിപ്രായത്തിൽ േചരരാജാക്കൻമാരുെട
വംശാവലി താെഴെകാടുത്തപ്രകാരമായിരിക്കും.

ഇമയവരമ്പൻ െനടുേഞ്ചരലാതനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരനായ പൽയാൈനെച്ചൽകഴുകുട്ടുവനും േവൾ�
െവളിയൻഎന്നചിറ്റരചെന്റ മക്കളാണ്; ഉതിയേഞ്ചര�
ലിെന്റ മരുമക്കളുമാണ്.അമ്മാമെന്റ മരണത്തിനുേശ�
ഷംആദ്യം വയസിൽമൂത്ത മരുമകനും പിെന്ന ഇളയ�
മരുമകനും രാജ്യഭരണേമെറ്റടുക്കുന്നു.അവരുെട ഒരു
സേഹാദരി േവൾ പതുമേനയും മെറ്റാരു സേഹാദരി
േചാഴൻ മണക്കിള്ളി എന്ന േചാഴരാജാവിെനയും വി�
വാഹം കഴിക്കുന്നു. നടുേഞ്ചരലാതനും െചൽെകഴുകുട്ടു�
വനും മരിച്ചതിനുേശഷംഅവരുെട സേഹാദരിമാരുെട
മക്കൾ വയസ്സുമൂപ്പനുസരിച്ച് സിംഹാസനത്തിേലറുന്നു.
മക്കത്തായമാെണങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാൽ മക്കളാ�
ണ്,സേഹാദരൻമാേരാ സേഹാദരിമാരുെട മക്കേളാ
അല്ല,സിംഹാസനത്തിേലറുക. മരുമക്കത്തായത്തിൽ
േനെരമറിച്ച് സേഹാദരൻമാെരല്ലാം വയസുമൂപ്പനുസ�
രിച്ച് മുറപ്രകാരം ഭരിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനുേശഷംഅവരുെട
മക്കൾ രാജ്യഭാരേമെറ്റടുക്കുന്നു. ഇമയവരമ്പനുേശഷം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ രാജാവായിത്തീരുന്നു.അതിനു�
േശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റസേഹാദരൻ മരുമക്കൾ വയ�
സ്സുമൂപ്പനുസരിച്ച് ഊഴപ്രകാരം ഭരണാധികാരേമെറ്റടുക്കു�
ന്നു. െചങ്കുട്ടുവന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് അഞ്ചാംപ�
തികത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.എന്നിട്ടും,ആമക്കളല്ല
മരുമക്കളാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങെന പരിേശാ�
ധിച്ചാൽ േചരരാജാക്കൻമാർ മരുമക്കത്തായികളായിരു�
ന്നുെവന്ന് വ്യക്തമായിക്കാണാം എന്നാണ് േസാമസുന്ദ�
രഭാരതിയും മറ്റും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നത്.

എന്നാൽ മക്കത്തായവാദികളുെട പണ്ഡിതൻമാരും
ഏതാണ്ടിേത വാശിേയാടുകൂടിത്തെന്ന തങ്ങളുെട വാദം
സ്ഥാപിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.അവരുെടഅഭിപ്രായമ�
നുസരിച്ച് ഉതിയൻ േചരലിനുേശഷംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
മൂത്തപുത്രൻ െനടുേഞ്ചരലാതൻ ഭരണം നടത്തുന്നു. െന�
ടുേഞ്ചരലാതന് േശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റസേഹാദരൻ
െചൽെകഴുകുട്ടുവനും അതിനുേശഷം െനടുേഞ്ചരലാത�
െന്റ മൂത്തപുത്രൻ കളങ്കായ് കണ്ണിനാർമുടിേച്ചരലും തുടർ�
ന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇളയസേഹാദരൻ കടൽപിറേകാ�
േട്ടാടിയ േവൽെകഴുകുട്ടുവനും, േവൽെകഴുകുട്ടുവനുേശഷം
നാർമുടിേച്ചരലാതെന്റ മെറ്റാരു പുത്രനായആടുേകാട്
പാട്ടുേചരലാതനും രാജ്യം വാഴുന്നു. െനടുേഞ്ചരലാത�
ന് രണ്ട് മഹിഷിമാർ പതുമൻേദവിയും നർേച്ചാണയും.
ആദ്യം പതുമൻേദവിയുെട മകൻ,പിന്നീട് നർേച്ചാണ�
യുെട മകൻ, വീണ്ടും പതുമൻേദവിയുെട മകൻ ഇങ്ങ�
െന ഒരു ഭാര്യയിെല രണ്ടുപുത്രനിൽ നിന്ന് യാെതാരു
കലഹവും കൂടാെത മെറ്റാരു ഭാര്യയിെല പുത്രനിേല�
ക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. [36] 1929-
ൽത്തെന്നപി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയു�
കയുണ്ടായി. ‘പഴയ േചരരാജാക്കൻമാർ തമിഴൻമാ�
രായിരുന്നു. മരുമക്കത്തായെത്തപിന്തുടരുന്ന മലയാ�
ളി രാജവംശങ്ങൾക്രി.പി. പത്താംനൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം
മാത്രമാണാവിർഭവിച്ചത്. കുട്ടുവെന്റ പിതാവായ െന�
ടുേഞ്ചരലിന് സിംഹാസനം ലഭിച്ചത് അേദ്ദഹം തെന്റ
മുൻഗാമിയുെട മരുമകനായതുെകാണ്ടല്ല, മകനായതു�
െകാണ്ടാണ്’ [37]

പ്രാചീന േചരരാജാക്കൻമാർ മക്കത്തായികേളാ മരുമ�
ക്കത്തായികേളാ എന്ന വാദമാരംഭിച്ചിട്ടു മുപ്പത്തേഞ്ചാ�
ളം വർഷങ്ങളായി. േചരരാജാക്കൻമാർ മരുമക്കത്താ�
യികളായിരുന്നുെവന്ന് വാദിച്ചുെകാണ്ട് 1928-29-ൽ െച�
ന്തമിൾ എന്നതമിഴുമാസികയുെട 37-ാം വാള ്യത്തിൽ
േസാമസുന്ദരഭാരതി ഒരു നീണ്ടേലഖനെമഴുതി [38]
അേതവാള ്യത്തിൽതെന്നഎം.രാഘവയ്യങ്കാർ ഭാരതി�
യുെട അഭിപ്രായങ്ങെളഎതിർത്തുെകാണ്ട് ഒരു നീണ്ട�
മറുപടിയും പ്രസിദ്ധം െചയ്തു.അേതാെടഈവാദപ്ര�
തിവാദത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു. രണ്ടുേചരിയിലും െപട്ട പ്രസി�
ദ്ധൻമാരായ തമിഴ് പണ്ഡിതൻമാർ തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷി�
ലുമായി േചരൻമാരുെട ദായക്രമെത്തപ്പറ്റി ഒട്ടനവധി
േലഖനങ്ങളും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും തെന്നയും പ്രസിദ്ധംെച�
യ്തു. ഇന്നുംഈപ്രശ്നത്തിൽ ഒരു േയാജിച്ച അഭിപ്രായ�
ത്തിെലത്തിേച്ചരാൻ പണ്ഡിതൻമാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
േചരരാജാക്കൻമാർ മക്കത്തായികളായിരുന്നുെവന്ന്
ചിലരും അതല്ല മരുമക്കത്തായികളായിരുന്നുെവന്ന്
മറ്റുചിലരും ഇന്നും വാദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

സംഘംകൃതികേളയും പിന്നീെടഴുതിേച്ചർക്കെപ്പട്ട പതി�
കങ്ങെളയും സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് ഇതിേലതുവാദമാണ്
ശരിെയന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയാനുള്ളതമിഴ് പാണ്ഡിത്യം
എനിക്കില്ല.അതുെകാണ്ട് േചരരാജാക്കൻമാരുെട ദാ�
യക്രമെത്തപ്പറ്റി ഒരു തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന വിവാഹസമ്പ്ര�
ദായങ്ങെള പരിേശാധിച്ചുേനാക്കുവാനാണ് ഞാനുേദ്ദ�
ശിക്കുന്നത്.അവെയസംബന്ധിച്ചാെണങ്കിൽ,പണ്ഡി�
തൻമാർക്കിടയിൽ വലിയഅഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്ല�
താനും.
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8 ‘കളവും’ ‘കർപ്പും’

സംഘകാലത്ത് ‘കളവ്’, ‘കർപ്പ്’എന്നിങ്ങെന രണ്ട് വി�
വാഹസമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുസ്ത്രീയും പുരുഷ�
നും രഹസ്യമായി അച്ഛനമ്മമാേരയും മറ്റു ബന്ധുക്കേള�
യും അറിയിക്കാെത വിവാഹബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നതി�
നാണ് ‘കളവ്’എന്നുപറയുന്നത്. കാമിനീകാമുകൻമാർ
ഒേരസ്ഥലത്തുള്ളവരായിരിക്കണെമന്നില്ല. ഒരു തിണ�
യിെല പുരുഷൻ മെറ്റാരു തിണയിെല സ്ത്രീയിൽഅനുര�
ക്തനാെയന്നുവരാം. പലേപ്പാഴും യാദൃശ്ചികമായിട്ടാവും
അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുക.എങ്കിലും, ഒരാൾക്ക് മേറ്റ�
യാെള ഇഷ്ടെപ്പട്ടാൽ പിെന്ന മെറ്റാരു ചടങ്ങും കൂടാെത
അവർ കാമിനീകാമുകൻമാരായിത്തീരുന്നു. ചിലേപ്പാൾ
ഒരാൾക്ക് മേറ്റയാളുെട ഇംഗിതം മനസ്സിലാെയന്നുവ�
രും.അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽസ്ത്രീ തെന്റ േതാഴിയു�
െടയും പുരുഷൻ തെന്റ േതാഴെന്റയും സഹായം േതടു�
ന്നു. േതാഴീേതാഴൻമാരുെട സഹായേത്താടുകൂടി ചില�
േപ്പാൾ രാത്രിയും ചിലേപ്പാൾ പകലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയി�
ക്കെപ്പട്ട ഏെതങ്കിലും ഒരുസ്ഥലത്തുവച്ച് അവർ രഹ�
സ്യമായി സേമ്മളിക്കുന്നു. പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുേമ്പാഴുള്ള
ആഹ്ലാദം, വിട്ടുപിരിയുേമ്പാഴുള്ള വിരഹേവദന, നാട്ടുകാ�
രുേടയും ബന്ധുക്കളുെടയും കണ്ണിൽെപ്പേട്ടക്കുേമാ എന്ന
െവമ്പൽ മുതലായവെയപ്പറ്റിയുള്ള മേനാഹാരിത നിറ�
ഞ്ഞ വർണ്ണനകൾ പല പാട്ടുകളിലും കാണാം. ഉദാഹ�
രണത്തിന്, ഒരു കാമിനി തെന്റ ഇഷ്ടേതാഴിേയാട് പറ�
യുന്നത് േനാക്കുക: ‘കായാംപൂേപാെല കറുത്തകണ്ണു�
കേളാടു കൂടിയ േതാഴീ! വളെര നാളുകളായി ഭംഗിയുള്ള
ഒരു യുവാവ് ൈകയിൽ വില്ലുമായി, നായാട്ടിനുേപാകു�
ന്നേപാെല,എെന്റ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും േസ്നഹ�
വാേയ്പാെട ദീർഘേനരം എെന്ന തുറിച്ചുേനാക്കിയേശ�
ഷം ഒരക്ഷരംേപാലും മിണ്ടാെതഅപ്രത്യക്ഷമാവുകയും
െചയ്യുന്നു.അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തഎെന്റ കണ്ണുക�
ളിൽ നിന്ന് ഉറക്കെത്തആട്ടിപ്പായിച്ചിരിക്കുന്നു.ഞാൻ
ദുഃഖംെകാണ്ട് പരവശയായിരിക്കുന്നു. തെന്റ േപ്രമെത്ത�
പ്പറ്റി കണ്ണുകൾെകാണ്ടല്ലാെതഅേദ്ദഹം സംസാരിക്കു�
ന്നില്ല. ഒരു െപണ്ണായഞാനാകെട്ട, നാണംകാരണം
എെന്റ േപ്രമം അേദ്ദഹെത്തഅറിയിക്കാൻഅശക്തയു�
മാണ്. നിഗൂഢമായ േപ്രമത്തിെന്റ േവദനസഹിക്കാൻ
വയ്യാതായേപ്പാൾഞാെനാരു കാര്യം െചയ്തു.അതാ�
േലാചിക്കുേമ്പാൾഎനിക്കു ലജ്ജേതാന്നുന്നു. ഒരു ദി�
വസംഞാൻ കൃഷിപ്പാടത്തിനടുത്തുള്ള ഒരൂഞ്ഞാലിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പതിവുേപാെലഅേദ്ദഹം വന്നു�
േചർന്നു.ഞാനേദ്ദഹേത്താട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ‘എെന്ന
കുറച്ച് ആട്ടിത്തന്നാെട്ട!’ ‘സുന്ദരിെപ്പേണ്ണ! തീർച്ചയാ�
യും ഞാൻആട്ടിത്തരാം.’എന്നേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.
എെന്നആട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾഞാൻ െപെട്ടന്ന്
ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് വഴുതിയിെട്ടന്നേപാെലഅേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ചുമലിേലക്ക് വീണു.അേദ്ദഹം തെന്റൈകകൾ�
െകാണ്ട് എെന്ന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഒരു മയക്കത്തിെലന്ന�
േപാെലഞാനേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുമലിൽ ചാരിക്കിടന്നു.
അേദ്ദഹം എെന്നഅമർത്തിപ്പിടിച്ചു.അവസാനംഞാ�
നുണർന്നേപ്പാൾഅേദ്ദഹം എെന്നസേസ്നഹം താേലാ�
ലിക്കുകയും എേന്നാട് അഗാധമായ േപ്രമമുണ്ട് എന്ന
ഉറപ്പിനാൽഎെന്നസന്തുഷ്ടയാക്കുകയും െചയ്തു.’ [39]

രഹസ്യമായഈബന്ധം നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ പരസ്യ�
മായിത്തീർന്നാൽ മതി,കാമിനീകാമുകൻമാർ ദമ്പതി�
കളായി മാറും. ദാമ്പത്യജീവിതം എന്നുെവച്ചാൽസ്ത്രീയും
പുരുഷനും വിട്ടുപിരിയാെത ഒന്നിച്ചുജീവിക്കുകഎന്നുമാ�
ത്രമായിരിക്കും അർത്ഥം. സ്ത്രീയുെടേയാ പുരുഷെന്റേയാ
അച്ഛനമമ്മാർ ചിലേപ്പാൾഈബന്ധെത്തഇഷ്ടെപ്പട്ടി�
െല്ലന്നുവരും.അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മെറ്റവിെടെയ�
ങ്കിലും േപായി താമസമുറപ്പിക്കും. ഏതുവിധത്തിലായാ�
ലും നാട്ടുകാരുെടയും ബന്ധുക്കളുെടയും അറിേവാടുകൂടി
പരസ്യമായ കുടുംബജീവിതംആരംഭിക്കുന്നതിന് കർപ്പു
വിവാഹെമന്നു പറയുന്നു.

ആദ്യകാലത്ത് കളവില്ലാെത കർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. കർ�
പ്പിെന്റ മുേന്നാടിയായിരുന്നു കളവ്. കളവുബന്ധം പര�
സ്യമായിത്തീരുന്നതിനു മുമ്പുള്ളവിവാഹം,പരസ്യമായി�
ത്തീർന്നതിന് േശഷമുള്ള വിവാഹം ഇങ്ങെന രണ്ടുതരം
വിവാഹമുണ്ട്.എന്ന് െതാൽകാപ്പിയർ പറയുന്നു:

‘െവളിപ്പട വൈരതൽ,പടാൈമ വൈരതൽഎന്റൂ
ആയിരൺ െടൻപ വൈരതൽആേറ.’ [40]

കളവുവിവാഹം കൂടാെതയുള്ളകർപ്പുവിവാഹമുണ്ടായി�
രുന്നില്ല എന്ന് ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഇങ്ങെന,ആദ്യകാലത്ത് വിവാഹബന്ധം വളെര ശി�
ഥിലമായിരുന്നു. സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വിവാഹം
കഴിക്കാനും കുറച്ചുകാലം ദമ്പതികളായതിനുേശഷം
േവണെമങ്കിൽ േവർപിരിഞ്ഞുേപാകാനും സ്ത്രീക്കും പുരു�
ഷനും ഒരുേപാെല സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷൻ
ചിലേപ്പാൾ തെന്റ കാമിനിെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരു
സ്ത്രീയിൽ ഭ്രമിച്ചുെവന്നുവരും,താൻ മെറ്റാരുത്തിെയസ്വ�
പ്നത്തിൽേപാലും േസ്നഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പുതിയ കാമിനി�
േയാട് അയാൾബഡായി പറെഞ്ഞന്നുവരാം. ഇത്തരം
വിശ്വാസവഞ്ചനകളും കള്ളത്തരങ്ങളും പരന്നുപിടിച്ച�
തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് കർപ്പുവിവാഹത്തിന് ചില ചി�
ട്ടകളാവശ്യമാെണന്ന് സമുദായത്തിെല തലവൻമാർ
തീരുമാനിച്ചെതന്ന് െതാൽകാപ്പിയർ പറയുന്നു. [41]
അച്ഛനമ്മമാർ തങ്ങളുെട മകെള ചില പ്രേത്യക ചട�
ങ്ങുകേളാടുകൂടി ഒരു പുരുഷേനൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കുന്നതി�
നാണ് െതാൽകാപ്പിയർ കർപ്പുവിവാഹം എന്നുപറ�
യുന്നത്. [42]എന്നാൽ,കാമുകൻ തെന്റ കാമിനിയുെട
അച്ഛനമ്മമാെര അറിയിക്കാെതഅവെള സ്വന്തം നാ�
ട്ടിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നസന്ദർഭങ്ങളിൽഅച്ഛ�
നമ്മമാരുെട സമ്മതമില്ലാെതതെന്ന കർപ്പുവിവാഹം
നടത്താവുന്നതാണ് എന്നുംഅേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു�
ണ്ട്. [43].

വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾഎന്നുവച്ചാൽ േവദമേന്ത്രാച്ഛാരണ�
ങ്ങേളാ അഗ്നിസാക്ഷിയായി നടത്തെപ്പട്ട ക്രിയകേളാ
ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. പുേരാഹിതെന്റസാന്നിദ്ധ്യംേപാ�
ലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുറനാനൂറിെല ചില
പാട്ടുകളിൽ സംഘകാലെത്തലളിതമായ വിവാഹ�
ച്ചടങ്ങുകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാട്ടിെന്റ സാരം �
താെഴേച്ചർക്കുന്നു:

‘നല്ല കുളിർമയുള്ള വിവാഹപ്പന്തലിൽ മണൽവിരിച്ച്
വരിവരിയായി വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നു.
ധാരാളം പൂമാലകൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. രാത്രികഴി�
ഞ്ഞ് പ്രഭാതമായി. പ്രായപൂർത്തിയായസ്ത്രീകൾ െവ�
ള്ളം നിറച്ച കുടങ്ങൾ തലയിേലറ്റിെക്കാണ്ടുനിൽക്കുന്നു.
പ്രസവിച്ച നാലു സ്ത്രീകൾആകുടങ്ങൾ വാങ്ങി മണ�
വാളെന കുളിപ്പിക്കുന്നു. കുളിപ്പിക്കുന്നസമയത്ത് ‘ഇവ�
രുെട ദാമ്പത്യജീവിതം േപ്രമപൂർവ്വം വിഘ്നം കൂടാെത
നിലനിൽക്കെട്ട’എന്ന്ആശംസിക്കുന്നു. െപൺകുട്ടി�
യുെട അമ്മയച്ഛൻമാർ ‘നീ നല്ല കുടുംബിനിയാവെട്ട’
എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് അവെള വരെന്റൈകയിൽപിടി�
ച്ചുെകാടുക്കുന്നു.അതുകഴിഞ്ഞ് ഉടെന വലിയ സദ്യയു�
ണ്ട്.’ [44]

വിവാഹസമയത്ത് വാദ്യേഘാഷങ്ങൾ മുഴങ്ങിെയന്നും
വധു പുഷ്പമാലകളും േമാടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും സ്വർണ്ണാഭ�
രണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങിയിരുെന്നന്നും മെറ്റാരു
പാട്ടിൽ വിവരിക്കുന്നു. [45]പേക്ഷ,ൈവദികരീതിയിലു�
ള്ള ചടങ്ങുകേളാ പുേരാഹിതൻമാരുെട സാന്നിദ്ധ്യേമാ
ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചടങ്ങുകേളാടുകൂടിയ കർപ്പുവിവാഹ�
ങ്ങൾ മാതൃേമധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിതൃേമധാവിത്വ�
ത്തിേലക്കും സ്ത്രീപുരുഷസമത്വത്തിേലയ്ക്കുമുള്ള പരിണാമ�
െത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ,കർപ്പിനു
മുമ്പുള്ളകളവു വിവാഹം സാൻമാർഗികമായിത്തീർ�
ന്നു. സ്ത്രീയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപുരുഷെന തിരെഞ്ഞടുക്കാനു�
ള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടെപ്പട്ടു. ഭയം, ലജ്ജ,പഠിപ്പില്ലായ്മ
എന്നിവയാണ് സ്ത്രീയുെട ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങൾഎന്ന്
പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. [46]പുരുഷൻമാർക്ക് എത്ര ഭാര്യ�
മാരുണ്ടായാലും വിേരാധമില്ല. െവപ്പാട്ടികേളേയാ േവ�
ശ്യാസ്ത്രീകെളേയാ സമീപിക്കുന്നതിൽേപാലും െതറ്റില്ല.
സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രം പാതിവ്രത്യം നിർബന്ധമാണ്.അക�
നാനൂറിൽത്തെന്നഈപരിണാമത്തിെന്റആരംഭംകാ�
ണാം. പരത്ത (േവശ്യ)യുെട വീട്ടിൽ നിന്ന മടങ്ങിവരു�
ന്ന കണവെന കാണുേമ്പാൾ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന േകാപ�
വും അയാൾ പരത്തയുെടകൂെട കുളിച്ചു എന്നു േകൾക്കു�
േമ്പാൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖവും മറ്റും പല പാട്ടുകളിലും
വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,സംഘംകൃതികളുെട കാലത്തു�
തെന്ന,സ്ത്രീപുരുഷൻമാർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്
ഇണേചരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്ന ‘പുനലുവൻ’
വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഏകഭാര്യത്വത്തിേല�
യ്ക്കും മാതൃേമധാവിത്വത്തിൽനിന്ന് മരുമക്കത്തായത്തി�
േലക്കുമുള്ളപരിവർത്തനംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഈപരിവർത്തനത്തിെന്റസ്വാധീനശക്തി പ്രാചീന
േചരരാജാക്കൻമാെര മാത്രം ബാധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു കരു�
താൻ യാെതാരു ന്യായവുമില്ല.അവർ ശുദ്ധമായ മക്ക�
ത്തായം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നുവിശ്വസിക്കാൻ
വിഷമമുണ്ട്. പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്നഅവർ ശു�
ദ്ധമായ മരുമക്കത്തായമാണ് പിന്തുടർന്നുേപാന്നത്
എന്നുകരുതുന്നതും െതറ്റായിരിക്കും. രണ്ടും കൂടിക്കലർ�
ന്ന ഒരുസ്ഥിതിവിേശഷത്തിലാണ്.അതായത് അതി�
േവഗം പിതൃേമധാവിത്വത്തിേലക്കും മക്കത്തായത്തിേല�
ക്കും നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലാ�
ണ് േചരരാജാക്കൻമാർ വാണിരുന്നത് എന്നുഅനുമാ�
നിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി.

എന്നാൽഈപരിവർത്തനഘട്ടം വളെരക്കാലം നീ�
ണ്ടുനിന്നിരിക്കാനിടയില്ല. ചിലപ്പതികാരത്തിെന്റ കാ�
ലമായേപ്പാേഴയ്ക്കും േചാഴപാണ്ടി നാടുകളിെലേപ്പാെല�
ത്തെന്ന േചരനാട്ടിലും മക്കത്തായവ്യവസ്ഥ ഉറച്ചുക�
ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം.അന്നുമുതൽെക്കങ്കിലും േകരളീയ
രാജാക്കൻമാർ തികഞ്ഞ മക്കത്തായികളായിട്ടാണ്
ജീവിച്ചുേപാന്നത് എന്നുകരുതുന്നതിൽ യാെതാരു െത�
റ്റുമില്ല.

39. കളിെത്താൈക, 37, K. Kanakasabhai, P. 123.
40. െതാൽക്കാപ്പിയം, െപാ. കള. 50.
41. െപായ്യും വാഴുവും േതാൻറിയ പിന്നൽഐയർ
യാത്തനർ,കരണംഎൻപ (െതാ.െപാ.കർ. 4)

42. കർെപ്പനെപ്പടുവതു കരണെമടു പുണരെക്കാള്ളർ കുരി മര�
പിൻ
കിഴവൻ,കിെഴത്തീെയെക്കാൈടക്കുരി മരപിേനാർ
െകാടുപ്പെക്കാൾവതുേവ. (െതാ.െപാ.കർ. 1)

43. െകാടുേപ്പാർ ഇൻറിയും കരണം ഉേണ്ട
പുണർന്തുടൻ േപാകിയ കാൈലയാന. (െതാ.െപാ.കർ 2)

44. അകം 86.
45. അകം, 136.
46. അച്ചമൂം നാണും മടനും മുന്തുറുത്തൽനിച്ചമും െപൺപാർക്കു
ഉരിയ എൻപ (െതാൽകാപ്പിയം)
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അേപ്പാൾ, േകരളത്തിൽ മരുമക്കത്തായം ഇന്നും നില�
നിൽക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ് എന്ന േചാദ്യം പിെന്ന�
യും അവേശഷിക്കുന്നു. പത്താംനൂറ്റാണ്ടിനുേശഷമുള്ള
േകരളത്തിെല മിക്ക രാജവംശങ്ങളും മരുമക്കത്തായ�
മാണ് പിന്തുടർന്നു േപാന്നിട്ടുള്ളത് എന്നകാര്യത്തിൽ
അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. മക്കത്തായത്തിെന്റസ്ഥാന�
ത്ത് മരുമക്കത്തായം വന്നുേചർന്നെതങ്ങെനയാണ്?
ചരിത്രത്തിെന്റഘടികാരം പിേന്നാട്ടുപിടിച്ചു തിരിക്കുക
സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന പത്താംനൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം
േകരളത്തിെല രാജാക്കൻമാരും ജനങ്ങളും മരുമക്ക�
ത്തായികളായിത്തീർന്നതിന് എന്ത് ന്യായീകരണമാണു�
ള്ളത്?

ഈേചാദ്യത്തിന് മറുപടി കാണുന്നതിനുമുമ്പായി ചരി�
ത്രകാരൻമാർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ
െതറ്റിദ്ധാരണെയ നീക്കം െചേയ്യണ്ടതാവശ്യമായിരി�
ക്കുന്നു. പത്താംനൂറ്റാണ്ടിനു േശഷം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടുവെര
േകരളം ഭരിച്ച രാജാക്കൻമാെരല്ലാം ആദിേചരരാജാ�
ക്കൻമാരുെട വംശത്തിൽെപ്പട്ട പിൻഗാമികളായിരു�
ന്നുെവന്നുംഈകാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണെപ്പടു�
ന്ന നായർ,തിയ്യൻ തുടങ്ങിയഎല്ലാ ജാതികളും സം�
ഘകൃതികളുെട കാലത്ത് തെന്ന നിലനിന്നിരുന്നുെവ�
ന്നുമാണ് പല ചരിത്രകാരൻമാരും വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ജാതിയുെട കാര്യം കഴിഞ്ഞഅദ്ധ്യായത്തിൽത്തെന്ന
നമ്മൾ പരിേശാധിക്കുകയുണ്ടായി. തിയ്യൻ, നമ്പൂതിരി,
നായർ തുടങ്ങിയ ജാതികൾ പ്രാചീന േചരസാമ്രാജ്യ�
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അവർ പിന്നീടാണാവിർ�
ഭവിച്ചത് എന്നും വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാ�
ജവംശങ്ങളുെട കാര്യവും ഇതുതെന്നയാണ്. പന്തളം
പൂഞ്ഞാർ രാജവംശങ്ങൾ പാണ്ഡിരാജവംശത്തിെന്റ
ശാഖകളാെണന്നുള്ളതിൽഅഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല
എന്നും ക്രിസ്തുആദ്യശതകങ്ങളിൽ േകരളം വാണിരുന്ന
ആദിേചര വംശത്തിൽെപ്പട്ട ചിലെരങ്കിലും ഇന്നു േകരള�
ത്തിലുള്ളക്ഷത്രീയരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാ�
ണ് എന്നും ഓടനാട്, േവണാട്, ചിറവാ,കീേഴ്പരൂർ,തൃ�
പ്പാപ്പൂർ എന്നീ രാജവംശങ്ങെളല്ലാം സംഘകാലെത്ത
ആയ് രാജവംശക്കാരുെട പിൻഗാമികളാെണന്നും മറ്റു�
മുള്ള ഇളംകുളത്തിെന്റ വാദങ്ങൾക്ക് [47] യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ ചരിത്രപരമായ െതളിവുകെളാന്നുമില്ല. നായർ,
തിയ്യൻ തുടങ്ങിയ ജാതികെളന്നേപാെലതെന്നഈ
രാജവംശങ്ങളും പിൽക്കാലത്തുമാത്രംആവിർഭവിച്ചതാ�
ണ്. [48]

ഇതിൽഅത്ഭുതെപ്പേടണ്ടതായി ഒന്നുമില്ലതാനും.എെന്ത�
ന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു
മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംഘകാലത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പ്
നിലനിന്നിരുന്ന മൗര്യവംശത്തിെന്റസ്ഥിതിതെന്ന
േനാക്കുക. ചന്ദ്രഗുപ്തെന്റആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് മൗ�
ര്യവംശത്തിെന്റ ചരിത്രെമന്താെണന്ന് പറയാൻ കഴി�
യുേമാ?അേശാകൻ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയായിരു�
ന്നു!എന്നിട്ടും,ക്രിസ്തുവർഷാരംഭത്തിനുേശഷം കഴിഞ്ഞ
ഇരുപതുനൂറ്റാണ്ടുകളായി മൗര്യവംശത്തിെന്റ ചരിത്രെമ�
ന്താണ്? ഇതുേപാലതെന്നഎത്രെയത്ര രാജവംശങ്ങ�
ളാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെന്റഏടുകളിൽ െപെട്ടന്ന് പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പടുകയും കുെറക്കാലെത്ത ഭരണത്തിനു േശഷം
എന്നേന്നക്കുമായി അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുകയും െചയ്തിട്ടു�
ള്ളത്!ഈസ്ഥിതിയിൽ പിൽക്കാലത്തുപ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ട്ട എല്ലാ രാജവംശങ്ങളുംആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന
രാജാക്കൻമാരുെട പിൻഗാമികളാെണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപ�
റയുന്നതിൽഎന്തർത്ഥമാണുള്ളത്. േഗാത്രങ്ങൾ, ജാ�
തികൾ, ജനസമുദായങ്ങൾ മുതലായവയുെടസ്ഥിതിയും
വ്യത്യസ്തമല്ല. മനുഷ്യസമുദായം അസമമായിട്ടാണ് വള�
രുന്നത്. േലാകത്തിലുള്ളഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളുെടയും ഒേര
രാജ്യത്തിലുള്ളഎല്ലാ പ്രേദശങ്ങളുെടയും ഒേര പ്രേദ�
ശത്തിൽതെന്നയുള്ളഎല്ലാ ജനസമുദായങ്ങളുെടയും
വളർച്ച ഒരിക്കലും ഒേര േതാതിലല്ല. മുെമ്പാരദ്ധ്യായ�
ത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല,സംഘകാല�
ത്തുതെന്നസാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട വ്യത്യസ്ത നിലവാര�
ങ്ങളിെലത്തിയ ജനസമുദായങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്.
ചില േഗാത്രങ്ങൾഅതിേവഗം വളരുകയും അവയുെട
തലവൻമാർ ചിറ്റരചൻമാേരാ അരചൻമാേരാആയി�
ത്തീരുകയും െചയ്തു.അേതസമയത്തുതെന്ന മറ്റു ചില
േഗാത്രസമുദായങ്ങൾപ്രകൃത്യാവസ്ഥയിൽത്തെന്നകഴി�
ച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അതുെകാണ്ട്,സംഘകാലത്ത്
മരുമക്കത്തായികളായആേരയും േകരളത്തിൽ കാ�
ണുന്നിെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ളപ്രസ്താവനകൾ ശരിയാവാനി�
ടയില്ല. സംഘകാലത്തിനുേശഷവുംഈഅസമമായ
വളർച്ച തുടരുകയാണുണ്ടായത്. മക്കത്തായമാവിർഭവി�
ച്ചതിനുേശഷവും ചില േഗാത്രസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ
മരുമക്കത്തായം തെന്ന നിലനിന്നുേപാന്നു. ചില ജന�
വിഭാഗങ്ങൾഅതിേവഗം വളരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മറ്റു
ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ പിന്നണിയിൽത്തെന്നകഴിച്ചുകൂ�
ട്ടി. ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം, ചരിത്രപരമായ
സവിേശഷകാരണങ്ങളാൽ,ഈഅപരിഷ്കൃത േഗാത്ര�
ങ്ങളിൽ ചിലത് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിെല ജാതികളായി�
ത്തീർന്നു. ഇങ്ങെനയാണ് നായർ,ഈഴവൻ തുടങ്ങിയ
ജാതികളാവിർഭവിച്ചത്. സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡല�
ങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചുെകാണ്ട് അവർ
േമേലക്കിടയിലുള്ള ജാതികളായി കരുതെപ്പടാൻ തുട�
ങ്ങി.എന്നാൽ,ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിെല െകട്ടിപ്പിണ�
ഞ്ഞഅസമത്വങ്ങളുേടയും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുേടയും ഫല�
മായിഈജാതികളിൽതെന്ന നിരവധി അവാന്തരവി�
ഭാഗങ്ങളും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.

സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നണിസ്ഥാ�
നങ്ങൾൈകക്കലാക്കിയതിനുേശഷവും പുതുതായുയർ�
ന്നുവന്നഈരാജവംശങ്ങൾക്കിടയിലും നായർ,ഈഴ�
വർ തുടങ്ങിയ ജാതികൾക്കിടയിലും പഴയ േഗാത്രസ�
മുദായ വ്യവസ്ഥയുെട പലഅവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിന്നു�
േപാന്നു.അത്തരംഅവശിഷ്ടങ്ങളിെലാന്നാണ് മരുമക്ക�
ത്തായം.

47. ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളചരിത്രത്തിെന്റ
ഇരുളടഞ്ഞഏടുകൾ, േപജ് 173–174.

48. രണ്ടാം വാള ്യത്തിൽഈ രാജവംശങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കു�
ന്നതായിരിക്കും.



       

െ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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