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11
സംഘംകൃതികളിെല
സാമൂഹ്യജീവിതം
‘പശുക്കൾ സുഖമായി േമയുന്ന പുൽപ്പാടങ്ങൾ, െചറു
മീനുകൾ ൈസ്വരമായി വീഴുന്ന നീർെപ്പായ്കകൾ, പന്നി

കൾ േതാറ്റകൾ െകാണ്ട് കുത്തിയിളക്കിേച്ചറാക്കിയതി
നാൽ ഉഴുവൽ നടത്താെത വിത്തുപാകിയ നിലങ്ങൾ,
വിരിഞ്ഞകണ്ണുകേളാടു കൂടിയ എരുമകെള േമയാനയ
യ്ക്കാെത തടയുമാറ് പൂത്തെനയ്തൽ െഞരുങ്ങി വളർന്നു
നിൽക്കുന്ന കരിമ്പിൻതടങ്ങൾ, െപൺമണികൾ കൂടി
നിന്ന് ൈകകാട്ടി നൃത്തംെചയ്യുേമ്പാൾ അവരുെട അര
യിലും ൈകകളിലും നിന്ന് ഉതിർന്നുവീഴുന്ന ആമ്പൽമല
രുകെള തിന്നാൽ െകാതിപൂണ്ടുനിൽക്കുന്ന പശുക്കൾ
നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ, തഴച്ചു വളർന്നുയരുന്ന േകരത
രുക്കൾ, പക്ഷികളിരുന്ന് കളകളനാദം െപാഴിയ്ക്കുന്ന
മരുമതമരങ്ങൾ, നീർച്ചാലുകളുള്ള പൂംെപായ്കകൾ’ [1]
‘െചന്താമരകളും ആമ്പലുകളും നിറഞ്ഞ ജലാശയങ്ങൾ,
െകായ്തു െകായ്ത് അരിവാൾത്തല മടങ്ങുംവണ്ണം തഴച്ചുവ
ളർന്ന് െനല്ലു വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കണ്ടങ്ങൾ.’ [2] ‘െപാ
യ്കകളിെല ചീർപ്പുകൾ വഴിയായി െവള്ളെമാലിച്ചുണ്ടായ
ചാലുകളിൽ െഞരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന െനയ്തൽപ്പൂക്കളിന്നു
ചുറ്റും നിരനിരയായി മുരണ്ടുനിൽക്കുന്ന വണ്ടുകൾ’ [3]
ഇങ്ങെന പല കവികളുെടയും വർണ്ണനകൾക്ക് വിഷയ
മായ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു
േചരനാട്. കൃഷി, ൈകെത്താഴിൽ, കച്ചവടം തുടങ്ങിയ
വിവിധരംഗങ്ങളിൽ അധ്വാനിച്ച് പണിെയടുക്കുന്ന ജന
ങ്ങളുെട അകൃത്രിമവും ലളിതവുമായ ജീവിതം ആ സൗ
ന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
1. പതിറ്റുപ്പത്തു് II, 3.
2. പതിറ്റുപ്പത്തു് II, 9.
3. പതിറ്റുപ്പത്തു് III, 7.

















1 കൃഷിയും ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും
മണ്ണ് ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് പലതര
ത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും സമൃദ്ധമായി കൃഷിെചയ്യെപ്പട്ടിരു
ന്നു. മലേയാരപറമ്പുകളിെല ജനങ്ങൾക്കുേപാലും പട്ടി
ണികിടേക്കണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല. പുറനാന്നൂറിെല ഒരു പാ
ട്ടിൽ ഇങ്ങെന കാണുന്നു: ‘ഉഴവർ ഉഴാെത തെന്ന നാ
ലുതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ സുലഭങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതാ
യി കൃശപത്രകങ്ങളായ മുളകളിൽ നിന്ന് മുളയരി ലഭി
ക്കുന്നു; രണ്ടാമതായി സ്വാദുള്ള ചുളകേളാടുകൂടിയ ചക്ക
പ്പഴം േവണ്ടുേവാളം കിട്ടുന്നു; മൂന്നാമതായി ആരും കൃഷി
െചയ്യാെത തഴച്ചുവളരുന്ന കാച്ചിലിെന്റ കിഴങ്ങ് േവണ്ടു
േവാളമുണ്ട്; നാലാമതായി കരടികൾ ചാഞ്ഞു കൂടുകൾ
അണകയാൽ ഉന്നതഗിരി നിരന്തരം േതൻ െചാരിഞ്ഞു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.’ [4]
പർവ്വതപ്രേദശങ്ങളിെല േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ ഭൂമി ഉഴു
തു കൃഷിെചയ്യാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നിെല്ലന്നും കാട്ടിൽ
നിന്നും േശഖരിക്കെപ്പടുന്ന കായ്കനികേളയും മുളയരി,
േതൻ മുതലായവേയയും ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ ഉപ
ജീവനം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഈ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന്
അനുമാനിക്കാം. പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കുതെന്ന മൃഗ
ങ്ങെള േവട്ടയാടാൻ ഒരു മുഖ്യമായ മാർഗമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച മരുതനിലത്തിെല ജന
ങ്ങൾ മുഖ്യമായും കൃഷിെയ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉപജീവനം
കഴിച്ചിരുന്നത്. കലപ്പ, െകാഴു, നുകം, അരിവാൾ, മഴു,
േകാടാലി തുടങ്ങിയ കാർഷിേകാപകരണങ്ങെളപ്പറ്റി
യും കലം, കുടം, കിണ്ടി, പാന, താഴി, ചാടി, താലം, മി
ടാവ് മുതലായ വീട്ടുപാത്രങ്ങെളപ്പറ്റിയും സംഘംകൃതിക
ളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. െനല്ല്, േഗാതമ്പ്, തുടങ്ങിയ
ധാന്യങ്ങൾ കൃഷിെചയ്യാൻ പറ്റിയ ജലേസചന സൗക
ര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ‘െവൺനുരകേളന്തിക്കടന്നുേപാ
കുന്നിടങ്ങളിെലല്ലാം വളം പരത്തിെക്കാണ്ടും, നിരവധി
ൈവേക്കാൽപിരികളാൽ ചൂഴെപ്പട്ട അണകെള തട്ടി
ത്തകർത്തുെകാണ്ടും പായുന്ന ചുവന്ന പുതുജലെത്ത
തടുത്തുനിർത്താനായി നാട്ടുകാെരല്ലാം ഒത്തുകൂടി േകാ
ലാഹലപൂർവ്വം ചിറെകട്ടിതീർത്തതിൽ സന്തുഷ്ടിപൂണ്ട്
വഞ്ചിനഗരത്തിൽെചന്ന് ഉത്സവം കണ്ട് മടങ്ങിവരു
ന്ന മരുതനിലവാസികെള’ സംഘംകൃതികൾ വർണ്ണി
ക്കുന്നു. മിച്ചമുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ൈകമാറ്റത്തിനുേവണ്ടി
ഉപേയാഗിക്കുക പതിവായിരുന്നു. എൺവകധാന്യ
ങ്ങൾ വിക്രയം െചയ്യുന്ന വണിക്കുകൾക്കും അടിയാെര
കാക്കുന്ന േമലാളർക്കും െനടുേഞ്ചരലാതൻ സഹായ
ങ്ങൾ നൽകിയതായി പതിറ്റുപ്പത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [5]
കടൽ, മല, നദി, മരുതനിലം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന്
ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് പുറെമ അന്യനാട്ടുകളിൽ
നിന്നും വന്നിരുന്ന സമ്പത്തുകളും േചരരാജ്യത്തിെന്റ
ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു. [6] ‘ധാന്യവ്യാ
പാരികൾ കർഷകർക്കു തുണയായി വർത്തിച്ചു. ചക്ക,
േതങ്ങ മുതലായവയും ഭക്ഷണത്തിനുപേയാഗിച്ചിരു
ന്നു. സ്വാദുള്ള ചക്കകേളാടുകൂടിയ പിടിപ്പതു ചക്കകൾ
കായ്ക്കുന്ന പ്ലാവുകെളപ്പറ്റിയും മാധുര്യം തുളുമ്പുന്ന േതങ്ങാ
ക്കുലകൾ വഹിച്ചുെകാണ്ട് ആകാശേത്താളം ഉയർന്നു
നിൽക്കുന്ന രാേജാചിതമായ െതങ്ങുകെളപ്പറ്റിയും [7]
സംഘം കൃതികളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അവൽ മു
ഖ്യമായ ഒരു ഭക്ഷണ സാമഗ്രിയായിരുന്നു. ‘വളകളണി
ഞ്ഞ യുവതികൾ അവൽ ഇടിച്ച ഉലക്കകൾ വാഴയിൽ
ചാരിവച്ചിട്ട് വള്ളിെച്ചടികളിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ ഇറുെത്ത
ടുക്കും. അനന്തരം കുതിരകളുെട കനം താങ്ങാൻ കഴി
യാെത പാഞ്ഞ് െനല്ലു വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കണ്ടങ്ങളുെട
വരമ്പുകളിൽ നിരന്നിരുന്ന് ധാന്യം തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന
നീണ്ടകാലുകളുള്ള ഞാറപക്ഷികെള അവർ ആട്ടിപ്പാ
യിക്കും.’ [8] ധാന്യങ്ങളും കായ്കനികളും ചക്ക, േതങ്ങ
മുതലായവയും മാത്രമല്ല മത്സ്യം, മാംസം, കള്ള് മുതലാ
യവയും ധാരാളം ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. േചരരാ
ജാവിെന്റ അന്നദാനപ്രഭുത്വെത്ത വാഴ്ത്തുന്ന ഒരു പാട്ടിൽ
ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
‘കള്ള് ആേവാളം കുടിപ്പിൻ! അരി െവക്കുവിൻ! നല്ല
ദശയുള്ള മാംസം അറുക്കുവിൻ! പുഴുക്കു അടുപ്പിേലറ്റു
വിൻ! വരുേന്നാർെക്കല്ലാം തടവില്ലാെത െകാടുപ്പാൻ,

ചുരുണ്ടിരുണ്ട തഴച്ച കൂന്തലുകൾ അഞ്ചായി പകത്തു
െവച്ചവരും മുല്ലപ്പൂെമാട്ടിെനാത്ത ദന്തങ്ങളുള്ളവരുമായ
ചാരുനിതംബിനിമാർ തങ്ങളുെട ആഭരണങ്ങൾ കിലു
ങ്ങുമാറ് പാചകേജാലിയിൽ ഏർെപ്പടെട്ട! േചാറിനുപു
റേമ െകാടുക്കത്തക്കതായി എെന്തല്ലാമുേണ്ടാ അെത
ല്ലാം വിളമ്പിെക്കാടുക്കുവിൻ! ഇങ്ങെന എത്രതെന്ന
വിളമ്പിെക്കാടുത്താലും പിേന്നയും െകാടുക്കുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ ഒരു മുട്ടും വരില്ല. എെന്തന്നാൽ േലാകരക്ഷാ
ഭാരം ഏറ്റിരിക്കുന്ന േമഘം, മന്നിെന്റ ഉയിരറ്റുേപാക
ത്തക്കവണ്ണം തുടെര പല ആണ്ടുകൾ മഴ െപയ്യാതി
രുന്നാലും േചരലാതെന്റ ദാനവ്രതം വ്യർത്ഥമാകുന്ന
തല്ല.’ [9] മെറ്റാരു പാട്ടിൽ ‘െചറുതായി നുറുക്കിയ ഇറ
ച്ചിെക്കാത്തുകൾ േവറിട്ടുകാണാത്തവിധം പാകം െച
യ്ത തുവയലും അമര, തുമര മുതലായ പയറുകളും നിണ
വും മാംസവും േചർത്തു േവവിച്ച െവൺേചാറും ഭുജിച്ച്’
േപാരാളി വീരന്മാർ സംതൃപ്തിേയാെട വാണു എന്നു പറ
യുന്നു. ‘മാംസവണിക്കുകൾ മരക്കുറ്റിയിൽ വച്ചു െകാ
ത്തിയരിഞ്ഞ ഇറച്ചി അതിഥികൾക്കു തൃപ്തിയാേവാളം
നൽകി ഉപചരിക്കുന്നതിനായി പാചകശാലയിൽ താ
ളിച്ചു പാകംെചയ്യുേമ്പാൾ ഉയരുന്ന െനയ്മണം.’ [10]
േചരനാഥെന്റ നഗരിയിെലങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നേത്ര.
‘വലിയ മിടാവിൽ അരിയും െകാത്തിയരിഞ്ഞതും രക്ത
വർണ്ണം കലർന്നതുമായ ഇറച്ചിയും ഇട്ടു പാകം െചയ്ത
േചാറ്’ [11] പണക്കാരുെട ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണമായി
രുന്നു. മൽസ്യമാംസങ്ങളും കള്ളും അരചർ, അന്തണർ
തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വം അടിയുറച്ച
േശഷം മാത്രമാണ് ചില പ്രേത്യക ജാതിക്കാർ അവ
െയ വർജ്ജിക്കണെമന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായത്.

4. പുറം 25.
5. പതിറ്റുപ്പത്തു് 3.
6. പതിറ്റുപ്പത്തു് 25.
7. പുറം 17.
8. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 3, 9.
9. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 8, നാരായണപ്പണിക്കരുെട തർജ്ജമ.
10. ടി 3, 1.
11. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 3, 4, നാരായണപ്പണിക്കരുെട തർജ്ജമ.

















2 വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും
കൃഷിയായിരുന്നു ജനങ്ങളുെട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ജീ
വിതവൃത്തി. പേക്ഷ, നായാട്ട്, മീൻപിടുത്തം എന്നിവയി
ലും ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു. നൂൽനൂൽപ്പ്,
െനയ്ത്ത് തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള കുടിൽവ്യവസായങ്ങ
ളുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളാണ് നൂൽ നൂറ്റിരുന്നത്. കൂറ,
നല്ലാട, പട്ടാട എന്നിങ്ങെന മൂന്നുതരം വസ്ത്രങ്ങളുണ്ടാ
യിരുന്നതായി കാണുന്നു. കൂറ സാധാരണക്കാരുെട
വിലകുറഞ്ഞ തുണിയാണ്. സാമാന്യം േഭദെപ്പട്ടവർ
നല്ലാടയാണുപേയാഗിച്ചിരുന്നത്. പണക്കാർക്കിടയിൽ
പട്ടുതുണികളും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. [12] നനുഞ്ഞു
മിനുത്ത പരുന്തിൻ ചിറകുേപാലുള്ള പട്ടുവസ്ത്രങ്ങെളപ്പ
റ്റി പതിറ്റുപത്തു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഷർട്ടും
േകാട്ടും കുപ്പായവുെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ മാറു
മറച്ചിരുന്നില്ല. വിേദശങ്ങളിൽ നിന്നുവന്ന യവനന്മാരും
മറ്റും കുപ്പായം അെല്ലങ്കിൽ ചട്ടയിട്ടിരുന്നു. ‘േമയ്ൈപ്പ’
എന്നാണതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. േതാൽെകാണ്ടുള്ള
െചരുപ്പുകെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവനകളുണ്ട്. പലതരം േതാൽ
പ്പണികളുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ആഭരണങ്ങളിൽ
നല്ല ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. ‘ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞവർ,
തഴകൾ ധരിച്ചവർ, നറുമണം വീശുന്ന പൂമാല ചൂടിയ
വർ എന്നിങ്ങെന പലതരത്തിലുള്ള പാണയുവതികൾ
ൈകകളിൽ തിളങ്ങുന്ന വളകളും മാറിൽ ഒളിതിരളുന്ന
മുത്തുമാലകളുമണിഞ്ഞ് വണ്ടുകൾ മുരണ്ടണയുന്ന കൂ
ന്തലുകെള ഉച്ചിയിൽ െകാണ്ടയായി െകട്ടിവച്ചുെകാണ്ട്
ഞരമ്പുകൾ ശ്രുതിക്കിണങ്ങുംവിധം മുറുക്കിെക്കട്ടിയിട്ടുള്ള
‘േപരിയാഴിൻ ശത്രുക്കൾക്ക് പണിയാത്ത രാജാവിെന്റ
സ്വഭാവെത്തക്കുറിക്കുന്ന ‘ഉഴിഞ്ഞത്തിണ’ പല രാഗ
ത്തിൽ കീർത്തിച്ചു പാടും.’ [13] താലി, മാല, മുത്താരം,
ചുട്ടി, വള, കുഴൽ തുടങ്ങിയ ആഭരണങ്ങെളപ്പറ്റി സംഘം
കൃതികളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷ
ന്മാരും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളണിഞ്ഞിരുന്നുെവന്ന് േതാ
ന്നുന്നു. ൈകയിൽ വീരവളയും മാറിൽ െപാന്മാലയും
ധരിച്ച് േപാർക്കളത്തിേലക്കു േപാകുന്ന േചരലാതൻ
ഒരു പാട്ടിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. [14] പാട്ടും കൂ
ത്തും ഉത്സവവുമായിരുന്നു മുഖ്യമായ വിേനാദങ്ങൾ. ശ്രു
തിക്കിണങ്ങുംവിധം ഇനിയനാദം പുറെപ്പടുമാറ്, ഞരമ്പു
കൾ വലിച്ചുമുറുക്കിെക്കട്ടിയ വളഞ്ഞ ‘യാഴു’കെള വഹി
ച്ചുെകാണ്ട് പാണബാലർ പുറെപ്പടും. പാട്ടിനുേചർന്ന
നാദേത്താടു കൂടിയ മഴുവും തുമ്പിൈക്കയുെട വടിവിൽ
മുകളിലെത്ത കണ്ണികൾ ഇടവിട്ടറുത്തിയറ്റിയ െവരു
വങ്കിയവും മറ്റു വാേദ്യാപകരണങ്ങളും േചർത്ത് ഒരു
വശത്തും. ‘പാടൽത്തുറ’ക്കുേവണ്ടിയ എല്ലരി, ആകുളി,
തട, കുഴൽ തുടങ്ങിയ നാേട്യാപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ
സഞ്ചി മറുവശത്തും െകട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുള്ള കാവടിതണ്ട്
ചുമലിൽ ഏന്തി കൂത്തർ നടക്കും.’ [15] ‘യാഴ്’ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരു തരം വീണയായിരുന്നു അക്കാ
ലെത്ത ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വാേദ്യാപകരണം. ‘ഇടവി
ടാെത ആേഘാഷിക്കാറുള്ള ഉത്സവങ്ങളുെട ചടങ്ങുക
ളിൽ പങ്കുെകാണ്ട് ‘യാേഴാ’ടുകൂടിയ കൂത്തർ ജനങ്ങൾ
തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന വീഥികൾ േതാറും തങ്ങിനിന്ന് തന്തി
കൾ മീട്ടി അതിെന്റ ഈണത്തിെനാപ്പിച്ച് പാട്ടുകൾ പാ
ടും.’ [16] ഉത്സവകാലത്ത് ധാരാളം െകാള്ളെക്കാടുക്ക
കൾ നടന്നിരുന്നു. നഗരെത്തരുവുകളിൽ പലതരം സാ
മഗ്രികളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് െവച്ചിരിക്കും. ‘നാട്ടിനുള്ളിലുള്ള
പല പഴയ സ്ഥലങ്ങളും ഇടവിടാെത നടക്കുന്ന ഉത്സ
വാേഘാഷങ്ങളിെല മുരശു തുടങ്ങിയ വാദ്യവിേശഷങ്ങ
ളുെട മുഴക്കത്താലും െകാടിതഴകളുെട തണലിനാലും
ആകർഷണങ്ങളാണ്. വിലേയറിയ വിവിധ സാമാന
ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആപണവീഥികളാൽ മേനാഹരങ്ങളാ
ണ് മിക്ക നഗരങ്ങളും.’ [17] ഉൾനാടുകളിെല ജനങ്ങൾ
താന്താങ്ങളുെട ചരക്കുകളുമായി കാളവണ്ടികളിൽ കയ
റിവരും. കാളവണ്ടിയായിരുന്നു അക്കാലെത്ത മുഖ്യ
വാഹനം. ‘നിലങ്ങളിെല േചറ്റിൽ ചക്രങ്ങൾ പുതഞ്ഞു
ഇളകാെത നിന്നുേപായ വണ്ടികെള മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടു
േപാകാൻ യത്നിക്കുന്നവർ ശബ്ദേകാലാഹലേത്താെട
കാളകെള അടിച്ചുവിരട്ടും.’ [18]
12. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 12.
13. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 6.
14. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 4, 10.
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3 യുദ്ധമുറകൾ
എന്നാൽ, പാട്ടുംകൂത്തും ഉത്സവങ്ങളും മാത്രമല്ല യുദ്ധ
ങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ഉത്സവങ്ങൾ
േപാെലതെന്ന ആഹ്ലാദജനകമായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളും.
വീരന്മാരായ പടയാളികൾ അത്യധികം ആദരിക്കെപ്പ
ട്ടിരുന്നു. പിന്നിൽ നിന്ന് മുറിേവൽക്കുക എന്നത് ഏറ്റ
വും അപമാനകരമായിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നത്. െവ
ണ്ണി എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് കരികാലനുമായുണ്ടായ യുദ്ധ
ത്തിൽ മുതുകിൽ മുറിേവറ്റ േചരലാതൻ ആത്മഹത്യെച
യ്യുകയാണുണ്ടായത്. [19] വില്ല്, അമ്പ്, വാൾ, പരിച,
േവൽ, ൈകേക്കാടാലി മുതലായവയായിരുന്നു പ്രധാ
നെപ്പട്ട ആയുധങ്ങൾ. പരിചയും വാളുറയും േതൽെക്കാ
ണ്ടും മറ്റുള്ളവ ഇരുമ്പുെകാണ്ടുമാണ് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരു
ന്നത്. ആന, കുതിര മുതലായ മൃഗങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ‘തീെപ്പാരി പാറുന്ന തൂണീര
ത്തിൽ പുറ്റിൽ സർപ്പം എന്ന േപാെല വിളങ്ങുന്ന കൂര
മ്പും വളഞ്ഞ വില്ലും ഒടുങ്ങാത്ത മേനാവീര്യവും ശത്രുക്ക
ളുെട െകാമ്പനാനകളുെട പുറത്തു തറച്ച് മുനെയാടിഞ്ഞ
േവലും ധരിച്ച് വിസ്താരേമറിയ േപാർക്കളത്തിൽ ഉറച്ചു
നിന്ന് മേനാവീര്യേത്താെട േപാരാടിയ’ പടവീരന്മാർ
പതിറ്റുപ്പത്തിെല ഒരു പാട്ടിൽ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. [20]
“േപാർമദത്താൽ പുലിേത്താലുറയിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പു
റെത്തടുത്ത വാളുകൾ േതച്ചു മൂർച്ച വരുത്തുന്ന’ മറവ
െരയും പതിറ്റുപ്പത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. [21] പുറ
നാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത്, ചിലപ്പതികാരം, അകനാനൂറ്,
നറ്റിൈണ തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ പല േചരരാജാക്ക
ന്മാരുെടയും വീരപരാക്രമങ്ങൾ വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് േചരൻ െചങ്കുട്ടുവെന്റ മഹിമെയപ്പറ്റി
യുള്ള ഒരു പാട്ടിെന്റ തർജ്ജമ താെഴേച്ചർക്കുന്നു.
‘ആനപ്പടയിെല ആനകൾ നിരന്ന് മുേന്നാട്ട് നടന്നു
െകാണ്ടും, വിരളിപിടിച്ച കുതിരകൾ തങ്ങെള നയിക്കു

ന്ന ഭടന്മാർക്ക് അടങ്ങി അവരുെട േപ്രരണയനുസരി
ച്ച് അണിമുറിയാെത ഗമിച്ചുെകാണ്ടും േശാഭേയറിയ
െകാടികൾ പാറിക്കളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േതരുകൾ
ഇരുവശങ്ങളിേലക്കും അലഞ്ഞും ഉലഞ്ഞും േനെര െച
ല്ലാെത ചുറ്റും ചൂഴ്ന്നുെകാണ്ടും അസംഖ്യം വീരെരാത്ത്
തെന്റ ചതുരംഗൈസന്യം നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കെവ
േവൽപടകേളാടും ശത്രുക്കളുെട മുന്നണി ൈസന്യത്തി
െന്റ രക്ഷയ്ക്കായി ഗമിക്കുന്ന പാർശ്വേസനാ നിരകെള
ആക്രമിച്ചുവരുന്ന സൂചിപ്പടേയാടു കൂടിയ പരാക്രമിക
ളായ രാജാക്കന്മാരും ചിറ്റരചന്മാരും േയാജിച്ച് സഹാ
യത്തിെനത്തിേച്ചരുകയാൽ ശക്തിവർദ്ധിച്ച് മേദാന്മ
ത്തരായ ‘േമാകൂർ’ മന്നവനായ ‘പഴയൻ’ ജയേഭരി
മുഴക്കിെക്കാണ്ട് േപാരിനടുത്തേപ്പാൾ അവെന്റയും
സഹായികളുേടയും േസനകൾ ഭയന്നു കുലയുംവിധം
അവേരാേടറ്റുമുട്ടിയതു നിമിത്തം കൂരമ്പുകൾ തറച്ച ശത്രു
ഭടന്മാർ രക്തംപുരണ്ട ൈകകൾ െകാണ്ടും അവ വലി
ച്ചൂരെവ ഒഴുകിയ രുധിരപൂരം മഴക്കാലത്ത് െചന്നിറം
പൂണ്ട െവള്ളംേപാെല നിലകളിൽ പായുകയും ചത്തു
വീഴുന്ന പിണങ്ങൾ കുളങ്ങളിൽ കുന്നുേപാെല കുമിയുക
യും െചയ്യത്തക്കവണ്ണം േപാരാടി പലനാശങ്ങളും അള
വില്ലാെത െചയ്ത് േപാർമുരശു മുഴക്കിയും, പഴയെന്റ
ഐശ്വര്യത്തിനറുതി വരുത്തിയും സുഖസമൃദ്ധിയിൽ
വാണിരുന്ന അവെന്റ ആളുകളിൽ പലേരയും െകാ
െന്നാടുക്കിയും നീലനിറംകലർന്ന് ഇലകൾ തിങ്ങിയ
ശാഖകേളാെട നിന്നിരുന്ന അവെന്റ കാവൽമരമായ
േവപ്പിെന െവട്ടിവീഴ്ത്തിയും പരാക്രമപ്രൗഢിേയാെട വരു
ന്ന േചരൻ െചങ്കുട്ടുവെന േനരിൽക്കണ്ട് വാഴ്ത്തെപ്പടാം.
വിറലികെള, ഞങ്ങൾ േപാകുന്നു. നിങ്ങളും വരുവിൻ.
ആടുന്നതിലും പാടുന്നതിലും പാടവേമറിയ നിങ്ങളു
െട കൂട്ടർ ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളും അണിയാൻ ആഭരണ
ങ്ങളും സമ്മാനം വാങ്ങി വയറുനിറെയ ഉണ്ണുമാറാക
െട്ട. [22]

കരയിൽവച്ചു മാത്രമല്ല, കടലിൽെവച്ചും യുദ്ധങ്ങൾ നട
ന്നിരുന്നു. ‘േചരലാതൻ കടൽവഴി േപായി കടമ്പെര
െവന്ന് അവരുെട കാവൽമരമായ കടമ്പ് മുറിച്ചു’െവന്ന്
പാരപ്പാട്ടിൽ പറയുന്നു. യുദ്ധം, കച്ചവടം എന്നീ ആവ
ശ്യങ്ങൾക്ക് േചര നാട്ടുകാർ നാടൻകപ്പലുകൾ ഉപേയാ
ഗിച്ചിരുന്നുെവന്നതിന് സംഘം കൃതികളിൽ ധാരാളം
െതളിവുകളുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുന്നതിന് മുമ്പ് െകാ
റൈവ എന്ന േദവതയ്ക്ക് കള്ളും മാംസവും നിേവദിക്കും.
െപരുമ്പറയടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടാണ് യുദ്ധമാ
രംഭിക്കുക. ശത്രുക്കളുെട കന്നുകാലികെള പിടിച്ചുെകാ
ണ്ടുവരികെയന്നതാണ് യുദ്ധത്തിെല ആദ്യെത്ത ചട
ങ്ങ്. മെറ്റാരു മുഖ്യമായ ചടങ്ങ് ശത്രുവിെന്റ കാവൽമ
രെത്ത െവട്ടിമുറിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രാചീന േഗാത്ര
സമുദായത്തിെല കുലചിഹ്ന ഭക്തി (ഠീേലാെശാ)യുെട
ഒരവശിഷ്ടമായിരിക്കാം ഇത്. ഓേരാ േഗാത്രത്തിനും പ്ര
േത്യകമായ ഓേരാ കാവൽമരമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും
ആരാദ്ധ്യവും ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ടതുമായ ആ മരെത്ത
േകടുകൂടാെത കാത്തുസൂക്ഷിേക്കണ്ടത് േഗാത്രത്തിെല
എല്ലാ അംഗങ്ങളുെടയും കടമയായിരുന്നു. അതുെകാ
ണ്ട് തെന്ന ശത്രുക്കളുെട കാവൽമരങ്ങെള നശിപ്പിക്കു
കെയന്നതും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കടമയായിത്തീർന്നു.
‘പകവീരന്മാെര േപാരിൽ െവട്ടിവീഴ്ത്തി അവരുെട ആക്രമ
ണെത്ത തകർത്തുെകാണ്ട് മുേന്നാട്ട്കടന്ന് ദുർേമാഹിക
ളായ രാജാക്കന്മാരും അവരുെട മന്ത്രിമാരും ഭയന്നുവി
റപൂണ്ടു നിൽക്കേവ അവരുെട കാവൽമരമായ കടമ്പി
െന ചുവേടാെട െവട്ടിമുറിച്ചിച്ച േചരനാഥെന’ ഒരു പാ
ട്ടിൽ വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. [23] ‘േമാകൂർ ആക്രമിച്ച് പഴയ
െന്റ കാവൽമരമായ േവപ്പ് െവട്ടിവീഴ്ത്തി മുരശുതീർക്കത്ത
ക്ക പാകത്തിൽ െചറിയ തുണ്ടുകളാക്കി വണ്ടികളിൽ
കയറ്റി അവെന്റ ആനകെളത്തെന്ന കാളകളുെട സ്ഥാ
നത്ത് അവയിൽ പൂട്ടിയ ധീരനായ കുട്ടു’വെന മെറ്റാരു
പാട്ടിൽ സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു. [24]
േചരലാതൻ ‘വാൈക െപരുന്തുറ’ എന്ന സ്ഥലത്തു
െവച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ പൂഴിനാട്ടധിപനായ ‘നന്നൻ’
എന്ന ചിറ്റരചെന പരാജയെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. നന്ന
െന്റ കാവൽമരം വാകയായിരുന്നു. ‘െപാന്മാലയണി
ഞ്ഞു’ െപാൻേതരിൽ വിളങ്ങുന്ന ‘നന്നൻ’ എന്ന പകമ
ന്നെന്റ കാവൽമരമായ െപാൽപൂവാകെയ ചുവേടാെട
െവട്ടിമുറിച്ചിട്ട നാമുർടി മുടിേച്ചരലാതെന്റ വീരപരാക്രമ
ങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചാൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല.’ എന്നു മെറ്റാ
രു പാട്ടിൽ പറയുന്നു. [25]
യുദ്ധത്തിൽ വിജയം േനടിയ ഉടെന പടവീരന്മാർ കള്ളു
കുടിച്ചു മദിക്കും. അതുെകാണ്ട് രാജാവ് ഉത്സാഹഭരിത
നായിത്തീരും. ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് െകാള്ളയടിച്ചുകിട്ടിയ
സ്വത്തുക്കളുെട ഒരു ഭാഗം പട്ടാളക്കാർക്കും നാട്ടുകാർ
ക്കും സമ്മാനമായി വീതിച്ചുെകാടുക്കും. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം
കൂട്ടമായി ജയേഭരി മുഴക്കും.
രാജാക്കന്മാർക്ക് ചുറ്റുപാടും കിടങ്ങുകേളാടുകൂടിയ േകാ
ട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു. വിേരാധികെള അകറ്റിനിർത്താൻ
േവണ്ടി ‘സദാ തിരതല്ലിെക്കാണ്ടിരുന്ന ആഴേമറിയ കിട
ങ്ങുകൾ അരഞ്ഞാണായിട്ടുള്ള മലെക്കാത്ത മതിലുകൾ
നിർമ്മിച്ച’ രാജാക്കന്മാെരപ്പറ്റി പതിറ്റുപ്പത്ത് വർണ്ണിക്കു
ന്നുണ്ട്. [26] ‘കാവൽക്കാടും അഗാധമായ കിടങ്ങും െന
ടിയ മതിലും, നിലെപറ്റ ഞായിലും ബാണെക്കട്ടും കാവ
ലും െകാണ്ട് ആർക്കും കടക്കാവതല്ലാത്ത അകമതിലും
ഉള്ള അന്തർനഗരം സ്വാധീനെപ്പടുത്തി.’ ശത്രുൈസന്യ
ങ്ങെള േതാൽപ്പിച്ച െനടുേഞ്ചരലാതൻ മെറ്റാരു പാട്ടിൽ
വാഴ്ത്തെപ്പടുന്നു. [27]
19. പുറം 65, 66.
20. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 5.
21. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 9.
22. ജി. ൈവദ്യനാഥയ്യർ: പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 9.
23. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 2.
24. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 4.
25. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 4, 10.
26. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 7, 2.
27. പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 10.

















4 ഭരണരീതി
രാജാവിന് വിപുലമായ അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
എങ്കിലും അയാൾ തനി േസ്വച്ഛാധിപതിയായിരുന്നുെവ
ന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. രാജവാഴ്ചേയാെടാപ്പം തെന്ന പഴയ
േഗാത്രഭരണത്തിെന്റ ചില അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനി
ന്നിരുന്നു. തലവെന്റ കീഴിൽ പ്രായപൂർത്തിെയത്തിയ
എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരും സമത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ന
േഗാത്ര ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടവുതട്ടി എന്നത് ശരിയാ
ണ്. എങ്കിലും സമുദായത്തിെല പ്രമാണികളുമായി കൂടി
യാേലാചിക്കാെത ഭരണം നടത്താൻ രാജാവിന് സാ
ധ്യമായിരുന്നില്ല. ‘മൻറം’ അെല്ലങ്കിൽ ‘െപാതിയിൽ’
എന്നേപരിലറിയെപ്പടുന്ന നീതിന്യായ സഭയായിരുന്നു
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ േകന്ദ്രം. പ്രധാനെപ്പട്ട വല്ല
കാര്യങ്ങളും ആേലാചിേക്കണ്ടിവരികേയാ തർക്കങ്ങൾ
തീർേക്കണ്ടിവരികേയാ െചയ്യുേമ്പാെഴല്ലാം ജനപ്രതി
നിധികൾ രാജാവിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഒരു മരത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ പലേപ്പാഴും ആൽമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ സഭ
നടത്തും. ഈ സഭ രാജാവിൽ കുെറെയാെക്ക സ്വാ
ധീനം െചലുത്തിയിരുെന്നങ്കിലും ആധുനിക രീതിയിലു
ള്ള ഒരു ജനാധിപത്യസ്ഥാപനെമേന്നാ ജനപ്രാതി
നിധ്യമുള്ള സഭെയേന്നാ ഇതിെന വിളിച്ചുകൂടാ എന്ന്
െക.െക.പിള്ള പറയുന്നു. [28] എന്നാൽ, നീലകണ്ഠശാ
സ്ത്രിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ, രാജധാനിയിെല മൻറം
അെല്ലങ്കിൽ സഭ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നീതിന്യായ സഭയാ
യിരുന്നു. [29] മലയമാെന്റ മക്കൾ വിചാരണ െചയ്തു
ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടത് മൻറത്തിൽ വച്ചാണ്. പ്രധാനെപ്പട്ട
ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാവ് മൻറത്തിെന്റ സഹായം
േതടിയിരുന്നു. എല്ലാ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായം
പറയാനും തീരുമാനെമടുക്കാനും അധികാരമുള്ള ഒരു
ജനപ്രതിനിധി സഭയായിട്ടാണ് മൻറെത്ത തിരുക്കുറൾ
വിവരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിെല മൻറം ജനങ്ങളുെട ൈദ
നംദിന ജീവിതത്തിൽ വഹിച്ചിരുന്ന പങ്ക് െചറുതായിരു
ന്നില്ല. ഓേരാ ഗ്രാമത്തിലും ഓേരാ മൻറമുണ്ടായിരുന്നു.
ഗ്രാമത്തിെന്റ െപാതുകാര്യങ്ങൾ ചർച്ചെചയ്തു തീരുമാ
നിക്കാനുള്ള ഒരു രംഗമായിരുന്നു അത്. ഈ ഗ്രാമീണ
സഭകളിൽ നിന്നാണ് പിൽക്കാല േചാഴന്മാരുെട കാല
ത്ത് അതിശയകരമാംവിധം പ്രവർത്തിച്ചുേപാന്ന ഗ്രാമ
സമുദായ ഭരണം വളർന്നുവന്നത് എന്ന് നീലകണ്ഠശാ
സ്ത്രി അനുമാനിക്കുന്നു. [30]
ചിലപ്പതികാരത്തിെന്റ കാലമായേപ്പാേഴയ്ക്കും ഭരണവ്യ
വസ്ഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിത്തീർന്നു. ധനികവർഗ്ഗ
ത്തിൽെപ്പട്ട ഉപേദഷ്ടാക്കളുേടയും ഉേദ്യാഗസ്ഥാനുേദ്യാ
ഗസ്ഥന്മാരുെടയും പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. അവരുമായി
കൂടിയാേലാചിച്ചുെകാണ്ടാണ് രാജാവ് ഭരണം നടത്തി
യിരുന്നത്. ‘ഐംെപരും കുഴു’, ‘എൺേപരായം’ എന്നീ
രണ്ട് കൂടിയാേലാചനസഭകെളപ്പറ്റി ചിലപ്പതികാര
ത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. [31] പ്രധാനമന്ത്രി, പുേരാ
ഹിതൻ, േസനാപതി, ചാരപ്രധാനി, കാവിടി അെല്ല
ങ്കിൽ മുതെലടുപ്പുേദ്യാഗസ്ഥൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഐം
െപരുംകുഴുവിെല അംഗങ്ങൾ. എൺേപരയത്തിൽ നിർ
വാഹത്തലവൻ, ഖജാന സൂക്ഷിപ്പുകാർ, കണക്കപ്പിള്ള
മാർ, കാവൽൈസന്യത്തലവന്മാർ, േസനാനായകർ,
ആനപ്പടയുെടയും കുതിരപ്പടയുെടയും നായകന്മാർ, നഗ
രപ്രധാനികൾ എന്നിവരുൾെപ്പട്ടിരുന്നു. ഭരണകാര്യങ്ങ
ളിൽ ഉപേദശങ്ങളും കൂടിയാേലാചനകളും വഴിയായി
രാജാവിെന സഹായിക്കാനും രാജാവിെന്റ േസ്വച്ഛാധി
പത്യവാസനകെള ഒെട്ടാെക്ക തടഞ്ഞുനിർത്താനും ഈ
സഭകൾ പ്രേയാജനെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടാവണം.
28. െക.െക. പിള്ള: ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാചരിത്രം േപ. 84.
29. K. A. Nilakata Sastri A History of South India, PP. 127.
30. Ib. d. PP. 127.
31. ചിലപ്പതികാരം, ഇന്തിര വിഴവു്, 157.

















5 നാഗരിക ജീവിതം
ആദ്യകാലത്ത് പട്ടണങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. കൂടുതൽ
പഴക്കം െചന്ന സംഘംകൃതികൾ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തി
െന്റ ലാളിത്യവും പാരമ്പര്യവുമാണ് കൂടുതൽ പ്രതിഫലി
പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പേക്ഷ, ചിലപ്പതികാരത്തിെന്റ കാലമായ
േപ്പാേഴക്കും നാഗരികജീവിതത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം വള
െര വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അക്കാലെത്ത നാഗരികജീ
വിതത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കാൻ പുകാർ നഗ
രത്തിെന്റ ഈ െചറുവിവരണം വായിച്ചുേനാക്കിയാൽ
മതി:
‘നഗരത്തിെന്റ മുന്നണികളിലായി കാണികളുെട കണ്ണു

കെള വിഷയാന്തരവ്യാപാരത്തിൽ നിന്നു വിലക്കി
തങ്ങളിൽത്തെന്ന സമാസക്തങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്ന
വിചിത്രങ്ങളായ അേനകം യവനമന്ദിരങ്ങളും കപ്പൽ
വ്യാപാരത്താൽ കുേബരന്മാരായി സ്വേദശം വിട്ടുവന്ന്
കടൽക്കരയിൽ വാസമുറപ്പിച്ച് സ്വേദശികെളേപ്പാ
െല വാഴുന്ന പലതരം പാരേദശികന്മാരുെട വസ
തികളും ഹൃദയംഗമങ്ങളായിരുന്നു; ചാന്തും മുതലായ
കറിക്കൂട്ടുകളും സുഗന്ധപൂർണ്ണങ്ങളും കുളുർത്തു പരിമ
ളമിളിതങ്ങളായ ചന്ദനക്കൂട്ടുകളും പൂക്കളും മാലകളും
പുഷ്പഗ്രന്ഥികളും ധൂപദ്രവ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള കൂട്ടുകളും
വിൽക്കുന്നതിനായി വ്യാപാരികൾ നഗരവീഥികളിൽ
ചുറ്റിനടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു; പട്ട്, പരുത്തി, എലിേരാമം
ഇവയിൽ നിന്നും നൂറ്റനൂലുകളാൽ എത്രയും േനരിയ
തുണിച്ചരക്കുകൾ െനയ്യുന്നവരും െനയ്ത്തിനുേവണ്ടുന്ന മറ്റു
പകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരുമായ പട്ടുെച്ചട്ടികളുെട
െതരുവിൽ അധികമുണ്ടായിരുന്നു; ചന്ദനവും അകിലും
പട്ടുകളും„ നൽപവിഴം, നൽമുത്ത് മുതലായ രത്നങ്ങളും
േചർത്തുള്ള സുവർണാഭരണങ്ങളും സുവർണവും ലക്ഷ
ക്കണക്കിലും ഗണിപ്പാൻ അസാധ്യമാംവണ്ണം സംഭ
രിക്കെപ്പട്ട സമൃദ്ധിയുള്ള വ്യാപാരശാലകളുെട വീഥി
വിശാലമായിരുന്നു; എട്ടു, പതിനാറ്, പതിെനട്ട് എന്നു
മതേഭദേത്താെട വ്യവഹരിച്ചുവരുന്ന കുലസംജ്ഞ
കങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പുണ്യവീഥിയിൽ
ഓേരാന്നും പ്രേത്യകശാലകളിലായി കുന്നുേപാെല
കൂട്ടിയിരുന്നു; പലതരം പലഹാരവ്യാപാരികളും മത്സ്യ
വ്യാപാരികളുമായ പരവരും ഉപ്പുവിൽക്കുന്ന ഉമണരും
താംബൂലചർവേണാപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരും
പരവും കശാപ്പുകാരും അധികമായി കുടിപാർപ്പുള്ളവ
രും മാംസങ്ങൾ യേഥഷ്ടം സംഭരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതുമായ
കുറുെന്തരുവുകൾ കാണെപ്പട്ടിരുന്നു; പുറംനഗരത്തിൽ
മൂശാരികളും െചമ്പുെകാട്ടികളും മരത്തച്ചന്മാരും കര
ബലമുള്ള കരുവാന്മാരും ചിത്രേലഖകന്മാരും ശിൽ
പ്പകാരന്മാരും െപാൻപണിക്കാരും രത്നകാരന്മാരും
തുന്നൽപ്പണിക്കാരും േതാൽപ്പണിെചയ്യുന്ന പറവർ മു
തലായവരും തുണികളാലും കിേടലിനാലും പുഷ്പങ്ങൾ
വാടാതമാലകൾ, മായെത്താപ്പികൾ മുതലായവകെള
അത്ഭുതമായി നിർമ്മാണം െചയ്യും. െതാഴിലാളികളും
ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷഡ്ജാതി സപ്തസ്വരങ്ങളും
അവയുെട േഭദങ്ങളും ശുദ്ധമായി സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്ന കുഴലു
കളും വീണകളും ശാേസ്ത്രാക്തമായി പണിെചയ്യുന്ന ഗാ
യകരും താഴ്ന്നനിലയിലായിരുന്നു. മറ്റു കിഴിഞ്ഞ പണി
െചയ്തു കൂലിവാങ്ങി നിർേദ്ദാഷികളായി ഉപജീവിക്കുന്ന
യവനർ മുതലായ വർഗക്കാരും പാണർവെരയുള്ള
ജാതിക്കാരും പാർത്തുവരുന്നുണ്ട്.’ [32]

മധുരാനഗരം, വഞ്ചിനഗരം തുടങ്ങിയ മറ്റു നഗരങ്ങളുെട
സ്ഥിതിയും ഏതാണ്ടിതുതെന്നയായിരുന്നു. എല്ലായിട
ത്തും സമൃദ്ധിയും പരിഷ്ക്കാരവും പ്രകടമായിരുന്നു. കൃഷി,
ൈകെത്താഴിൽ, വ്യാപാരം എന്നിവയുെട പുേരാഗതിയു
െട ഫലമായി ഏെറക്കുെറ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള
ഒരു ഭൗതികസംസ്കാരമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. പേക്ഷ,
ചൂഷണത്തിെന്റ അടിത്തറയിേന്മലാണ് ഈ പുേരാഗതി
െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടത്. സമുദായത്തിെല േമൽത്തട്ടിലുള്ള
വിഭാഗങ്ങെള മാത്രേമ ഐശ്വര്യവും അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു
ള്ളു. കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുെട ജീവിതം ഒട്ടുംതെന്ന
അസൂയാർഹമായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പതികാരത്തിെന്റ കാ
ലമായേപ്പാേഴയ്ക്കും സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ പ്രമാണിക
ളും സ്വത്തില്ലാത്ത പാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച
വളെരയധികം വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വത്തുടമവർ
ഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ പലതരം അധഃപതനവാസനകളും
തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. േമാഷണവും വ്യഭിചാ
രവും പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ
പിൽക്കാല സംഘംകൃതികളിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ
കഴിയും. ‘കളവി’േന്റയും ‘കർപ്പി’േന്റയും അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള ലളിതമായ പഴയ ൈവവാഹികബന്ധങ്ങൾ
ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അേതാെടാപ്പം േവശ്യാലമ്പട
ത്തത്തിനും വഴിമാറിെക്കാടുത്തു. േവശ്യാെത്തരുവുകൾ
നഗരത്തിെന്റ ഒരവിഭാജ്യഘടകമായിത്തീർന്നു. ‘േവ
ശ്യകൾ തങ്ങളുെട നൃത്തഗീതാദികളിലുള്ള ൈനപുണ്യ
ത്തിനനുസരിച്ച് നാെളാന്നുക്ക് ഒരു കഴഞ്ചുമുതൽ ആയി
രെത്തട്ടു കഴഞ്ചുവെര തൂക്കമുള്ള സുവർണ്ണം തങ്ങെള
കാമിച്ചുവരുന്ന പുരുഷന്മാർ നൽകണെമന്ന നിയമം
വിടാെത അടുത്തുകൂടുന്ന കാമി ജനങ്ങളുെട അകക്കാ
മ്പിൽ അല്ലലുളവാക്കി, അപ്സരസദൃശികളായ തങ്ങളുെട
കടാക്ഷവലയിലകെപ്പടുന്ന താപസന്മാരായാലും വിരി
ഞ്ഞ പുഷ്പങ്ങൾേതാറും െചന്നു മധുപാനം െചയ്തു പിന്നീ
ട് തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത മടങ്ങുന്ന വണ്ടുകെളേപ്പാെല
ഒരിടത്തും തങ്ങാെത പുതിയ പുതിയ ഓേരാന്നിെന പു
ണർന്നുെകാണ്ടുഴലുന്ന വിടന്മാരായാലും, കാമലീലാസു
ഖെത്ത ഇദംപ്രഥമായി അനുഭവിപ്പാൻ തുനിെഞ്ഞാരു
ങ്ങിയ അനിഭഞ്ജന്മാരായാലും, അവരുെട വിദ്യാവിനയാ
ദികൾ മന്ദീഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം വശമാക്കി നാൾേതാറും
സംേഭാഗപാരവശ്യേത്താടുകൂടി നിദ്ര െചയ്യിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കത്തക്ക പാടവേത്താടും, സുഭാഷിതങ്ങെള അവ
ഗണിച്ചുെകാണ്ടുള്ള വാങ്മാധുര്യേത്താടും ചതുഷ്ടി കലാ
ജ്ഞാനേത്താടും കൂടിയ അവിവാഹിത േവശ്യാജനവസ
തികളായ വീഥികളും രമണീയങ്ങൾതെന്ന.’ [33]
പ്രാചീന േചരസാമ്രാജ്യം ക്ഷേയാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞു
എന്നതിെന്റ ഒരു സൂചനയായിരുന്നു ഇത്.
32. പി. നാരായണൻ നായർ, ചിലപ്പതികാരം, േപജ് 36–37.
33. പി. നാരായണൻ നായർ, ചിലപ്പതികാരം, േപജ് 150.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 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. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ
19. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
20. മലബാർ ലഹള
21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
23. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
24. വീണ്ടും നിയമലംഘനം
25. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ
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
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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