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13
പ്രാചീനേകരളത്തിെല
വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ
ആര്യൻമാർ വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങ
ളിൽ കുടിേയറിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് എത്രേയാ
മുമ്പുതെന്ന െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ സംസ്കാര
ത്തിെന്റ പാതയിലൂെട മുേന്നറാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നുെവന്ന വസ്തുത ഇേപ്പാൾ മിക്കവാറും അംഗീക
രിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ദ്രാവിഡരാണ്
ആദ്യമായി കൃഷിപ്പണി ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പല പണ്ഡി
തൻമാരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. [1] കൃഷി മാത്രമല്ല,
ൈകേവല, കച്ചവടം മുതലായവ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നു. കടേലാരപ്രേദശങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ
ഓടം, േതാണി, പേത്തമ്മാരി, െചറിയതരം മരക്കപ്പലു
കൾ മുതലായവയുെട നിർമ്മാണത്തിൽ ൈവദഗ്ദ്യം േന
ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കടലിൽ നിന്ന് മീൻപിടിക്കാൻ മാ
ത്രമല്ല, ദൂരേദശങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്താനും അവ
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനനി
വാസികളും ആര്യൻമാർക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സിന്ധൂത
ടത്തിെല പ്രാചീനനിവാസികളും തമ്മിൽ വ്യാപാരബ
ന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതിെന്റ ചില െതളിവുകൾ
ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും േമാഹൻജേദാരയിൽ നിന്നും ലഭി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. സിന്ധൂതട സംസ്കാരം ക്രി.മു. 3500 നും 2500
നുമിടയ്ക്കാണ് നിലനിന്നിരുന്നെതന്ന് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേപ്പാൾ ചുരുങ്ങിയത് 4500 െകാ
ല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുമുതൽെക്കങ്കിലും ദക്ഷിേണന്ത്യക്കാർ
അന്യനാട്ടുകാരുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. പേക്ഷ, ഈ അതിപ്രാചീനമായ
വ്യാപാരബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി പഠിക്കാൻേവണ്ട ചരിത്രപര
മായ െതളിവുകൾ ഇേപ്പാഴും അപര്യാപ്തങ്ങളും അതൃപ്തി
കരങ്ങളുമാണ്. അേശാകചക്രവർത്തിക്കു മുമ്പുപേയാ
ഗിക്കെപ്പട്ട ചില പഴയ നാണ്യങ്ങൾ േകരളക്കരയിൽ
നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അക്കാലെത്ത വ്യാ
പാരത്തിെന്റ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമല്ല.
ഉത്തേരന്ത്യയുമായി മാത്രമല്ല, ആയിരമായിരം നാഴിക
ദൂരത്തുകിടക്കുന്ന വിേദശരാജ്യങ്ങളുമായും ദക്ഷിേണ
ന്ത്യക്കാർക്ക് വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന്
പല ചരിത്രകാരൻമാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾ
ക്ക് മുമ്പ് ബാബിേലാണിയയിൽ ഉർബഗാസ് എന്ന
രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയും
ബാബിേലാണിയയും തമ്മിൽ ധാരാളം കച്ചവടം നട
ന്നിരുന്നു എന്ന് േഡാക്ടർ േസയ്സ് പറയുന്നു. ക്രി.മു.
10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാലസ്തീനിൽ രാജ്യഭാരം െചയ്തിരു
ന്ന േസാളമൻ േകരളക്കരയിൽനിന്ന് ആനെക്കാമ്പ്,
ചന്ദനം, മയിലുകൾ മുതലായവ തെന്റ രാജ്യേത്തക്ക്
വരുത്തിയിരുന്നുവേത്ര. അക്കാലത്ത് കാർേത്തജിെല
ഫിന്നീഷ്യക്കാരായിരുന്നുവേത്ര േകരളവുമായുള്ള വ്യാ
പാരബന്ധങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നത്. കാർേത്തജ് പട്ടണ
ത്തിെന്റ േഗാപുരവാതിലുകളിൽ േകരളത്തിൽ നിന്നും
വരുത്തെപ്പട്ട ചന്ദനമരങ്ങൾെകാണ്ട് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടവ
യായിരുന്നുെവന്ന് േബാസ്വത്ത്സ്മിത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥകാ
രൻ പറയുന്നു. ക്രി.മു. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
ബാബിേലാണിയയായിത്തീർന്നു ഏഷ്യയുെട വ്യാപാ
രേകന്ദ്രം. യവനൻമാർ, ജൂതൻമാർ, ഫിന്നീഷ്യക്കാർ,
ൈചനാക്കാർ, ഇന്ത്യാക്കാർ മുതലായ പല രാജ്യക്കാ
രും തങ്ങളുെട ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ േവണ്ടി ബാബി
േലാണിയയിെലത്തിേച്ചർന്നിരുന്നുവേത്ര. ഏതാണ്ടി
േതകാലത്ത് െതെക്ക ഇന്ത്യാക്കാരുെട ഒരു േകാളനി
ബാബിേലാണിയയിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയുണ്ടാെയ
ന്നും അത് ക്രി.പി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടുവെര നിലനിന്നുെവന്നും
ചില ചരിത്രകാരൻമാർ പറയുന്നു. [2] പിന്നീട് അല
ക്സാണ്ടർ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയതിനുേശഷം സ്ഥാപിച്ച
അലക്സാണ്ട്രിയ നഗരമായിത്തീർന്നു ഇന്ത്യയും യൂേറാപ്പും
തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിെന്റ േകന്ദ്രം. ഈജിപ്തിൽ േടാള
മി ഫിലിെഡൽഫസ് എന്ന രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയി
രുന്ന കാലത്ത് അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളും
ഇന്ത്യൻ േവട്ടനായ്ക്കളും ഇന്ത്യൻ കാക്കകളും ഇന്ത്യൻ കു
രുമുളകും കാണെപ്പട്ടിരുന്നുവെത്ര. [3]
ക്രി.മു. ഒന്നാംസഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
ഗ്രീക്കുകാരായിരുന്നു യൂേറാപ്പും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള
വ്യാപാരത്തിെല ഇടത്തട്ടുകാർ. ഗ്രീക്കുകച്ചവടക്കാരാ
ണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞ്, പിച്ചള, ഈയം ഗ്ലാസ്
മുതലായവ വിറ്റഴിക്കാനും, കുരുമുളക്, െവറ്റില, മസ്ലിൻ
തുണികൾ, ആനെക്കാമ്പ്, മുത്ത് മുതലായവ വാങ്ങി
െക്കാണ്ടുേപാകാനും േവണ്ടി െകാടുങ്ങല്ലൂരിേലക്ക് വന്നു
െകാണ്ടിരുന്നത്. [4]
എന്നാൽ ക്രി.മു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േറാമാക്കാർ ഈജി
പ്ത് കീഴടക്കിയേതാടുകൂടി സ്ഥിതിമാറി. അതുമുതൽക്കാ
ണ് േറാമും േകരളവും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ
ശക്തിെപ്പട്ടത്. ഈ കാലഘട്ടംവെര േകരളത്തിന് വി
േദശവ്യാപാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനെമെന്തന്ന്
മനസിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ഗേവഷണങ്ങളാവശ്യമാ
ണ്. എന്നാൽ, ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് െതാട്ടുമുമ്പും ക്രിസ്ത്വാ
ബ്ദം ആദ്യശതകങ്ങളിലും എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി എന്നു
പഠിക്കാൻ അത്രതെന്ന വിഷമമില്ല. സംഘംകൃതികൾ,
പുരാതനഗേവഷകൻമാർ കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള നാണയ
ങ്ങൾ, വിേദശീയരായ ഗ്രന്ഥകാരൻമാെരഴുതിവച്ചിട്ടുള്ള
പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് പ്രാചീനേകരള
ത്തിെന്റ വ്യാപാരബന്ധങ്ങെള സംബന്ധിച്ച ധാരാളം
വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
1. John Hewell: Prehistoric Ruling Races.
2. P. T. Sreenivasa Iyengar: History of Tamils, P. 192.
3. P. T. Sreenivasa Iyengar: History of Tamils, P. 193.
4. Kanakasabhai: The Tamils Eighteen Hundred Years ago,
P. 37.

















1 െവച്ചുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന്

നാണ്യവ്യവസ്ഥയിേലക്ക്

േഗാത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് വർഗസങ്കീർണ്ണ
മായ ഒരു പരിഷ്ക്കരിച്ച സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിേലക്കുള്ള
പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിെന്റ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ
ആദ്യകാല സംഘംകൃതികളിൽ കാണാം. അതിനുമു
മ്പുതെന്ന ൈകമാറ്റവ്യവസ്ഥ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.
ആദ്യകാലത്ത് നാണയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. െകാള്ള
െകാടുക്കകൾ നടന്നിരുന്നത് പണത്തിെന്റ സഹായ
മില്ലാെതയാണ്. ചരക്കുെകാടുത്ത് പകരം ചരക്കുവാ
ങ്ങുക എന്ന ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായമാണ്, അെല്ലങ്കിൽ
വച്ചുമാറ്റസമ്പ്രദായമാണ്, നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ‘കാ
ന്തൾപ്പൂമാലകളും െകാലവില്ലുകളും ധരിച്ച േവടൻമാർ
കാടുകളിൽ നിന്ന് ചുവന്ന െകാമ്പുകേളാടുകൂടിയ കാട്ടു
പശുക്കെള േവട്ടയാടിക്കിട്ടുന്ന ഇറച്ചിയും മദയാനകളു
െട െവൺെകാമ്പുകളും ചീരാർന്ന കടെത്തരുവുകളിൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് വിറ്റുകിട്ടുന്നെതാെക്ക െകാടുത്ത് കള്ളു
വാങ്ങികുടിച്ചുവരുന്ന പാലപ്രേദശനിവാസികെളപ്പറ്റി
സംഘകൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. േവടർ െകാ
ണ്ടുവന്ന മാനിറച്ചിേയാ ഇടയർ െകാണ്ടുവന്ന ൈതേരാ
വാങ്ങിവച്ച് പകരം വീട്ടിെല മച്ചിൽ നിന്ന് െനെല്ലടുത്ത്
െകാടുക്കുന്ന മരുതനിലത്തിെല ധനാഢ്യകളായ സ്ത്രീ
കെളപ്പറ്റി പുറനാനൂറിെല ഒരു പാട്ടിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കു
ന്നു.’ ‘േതനും െനയ്യും കിഴങ്ങും െകാടുത്ത് പകരം മീനും
കള്ളും െനല്ലും വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നു; കരിമ്പും അവി
ലും െകാടുത്ത് പകരം കള്ളും മാനിറച്ചിയും വാങ്ങുന്നു.’
എന്നിങ്ങെന മെറ്റാരു കൃതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [5]
ഉപ്പുെകാടുത്ത് െനല്ലുവാങ്ങുക, അവിൽെകാടുത്ത് കള്ളു
വാങ്ങുക, േതനും കനികളും െകാടുത്ത് കള്ളും കരിമ്പും
വാങ്ങുക—ഇങ്ങെന ആദ്യകാലത്ത് േനരിട്ടുള്ള ൈകമാറ്റ
മാണ് നടന്നിരുന്നത്. െനല്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉപേയാ
ഗകരമായ ൈകമാറ്റച്ചരക്ക്. ഏതു ചരക്കും െനല്ലിനു
േവണ്ടി ൈകമാറുക, ആ െനല്ലുെകാടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള
േപ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റു ചരക്കുകൾ വാങ്ങുക ഇങ്ങെന ക്ര
മത്തിൽ ൈകമാറ്റത്തിെന്റ മധ്യവർത്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക്
െനല്ലുപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിേന്നയും വളെര കഴി
ഞ്ഞിട്ടാണ് േലാഹനാണ്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നത്.
േചര-േചാഴ പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളുെട നാണ്യങ്ങൾ െപാ
തുവിൽ ഈയം, െചമ്പ് തുടങ്ങിയ വിലകുറഞ്ഞ േലാഹ
ങ്ങൾെകാണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗേവഷ
കൻമാർ െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നി
ന്ന് െചമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രാചീന നാണ്യങ്ങൾ
കെണ്ടടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ൈകയിൽ കുന്തേമാ
വിേല്ലാ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ആളുകളുെട ചിത്രങ്ങേളാടു കൂ
ടിയ െചമ്പുനാണ്യങ്ങൾ േചാഴരാജാക്കൻമാരുെടേയാ
േചരരാജാക്കൻമാരുെടേയാ നാണ്യങ്ങളായിരിക്കാനിട
യുെണ്ടന്ന് െസെവൽഫ് അനുമാനിക്കുന്നു. [6] വില കുറ
ഞ്ഞ ഇത്തരം േലാഹനാണ്യങ്ങൾ വിേദശവ്യാപാരത്തി
ന് പറ്റിയവയായിരുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ, കയറ്റുമതി
കൾ ഇറക്കുമതികേളക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നതുെകാണ്ട്
േകരളത്തിൽ നിന്ന് അന്യനാടുകളിേലയ്ക്ക് പണം കയ
റ്റി അയേയ്ക്കണ്ടിവരുന്നില്ല. മറിച്ച്, േറാമൻ നാണ്യങ്ങളും
മറ്റും േകരളത്തിേലക്ക് വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അക്കാല
ത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന ധാരാളം വിേദശനാണ്യങ്ങൾ േകര
ളത്തിെലയും മദിരാശിയിെലയും കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിൽ
സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
5. െപാരുനർ ആറ്റുപ്പൈട, 214–217.
6. G. K. Banargee in a A Comprehensive History of India.
P. 804.

















2 െകാടുങ്ങല്ലൂർ
േചരരാജാക്കൻമാരുെട തലസ്ഥാനനഗരിക്കടുത്തു കി
ടന്നിരുന്നതും കപ്പലുകൾക്ക് കരയ്ക്കണയാൻ ധാരാളം
സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതുമായ മുസിരീസ് അെല്ല
ങ്കിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് േകര
ളത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാരേകന്ദ്രം. ഈജിപ്തു
കാർ, ഫിനിഷ്യക്കാർ, ഗ്രീക്കുകാർ, േറാമക്കാർ എന്നി
ങ്ങെന വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിേദശികൾ കച്ച
വടത്തിനുേവണ്ടി െകാടുങ്ങല്ലൂരിേലക്ക് വരികയുണ്ടായി.
ആദ്യകാലത്ത് മധ്യധാരണാഴി പ്രേദശങ്ങളിെല പട്ട
ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫിനീഷ്യക്കാർ, ഈജിപ്തുകാർ തുട
ങ്ങിയ വിേദശവ്യാപാരികൾ കരയിൽ നിന്നു വളെര
വിട്ടകലാെത സുദീർഘവും വിഷമംപിടിച്ചതും കടൽക്ക
ള്ളൻമാരുെട ഭീഷണിനിറഞ്ഞതുമായ കപ്പൽയാത്ര
നടത്തിെക്കാണ്ടാണ് െകാടുങ്ങല്ലൂരിെലത്തിേച്ചർന്നത്.
എന്നാൽ ക്രി.മു. 30-ൽ ഈജിപ്ത് പിടിച്ചടക്കിയ അഗസ്റ്റ
സ് എന്ന േറാമൻ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യയുമായുള്ള കച്ച
വടം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി പുതിെയാരു
കടൽമാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു.
ക്രി.പി. ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ക്േളാ
ഡിയസിെന്റ ഭരണകാലത്ത് ഹിപ്പാേലസ് എന്ന സാ
ഹസികനായ ഒരു നാവികത്തലവൻ െതക്കുപടിഞ്ഞാ
റൻ കാറ്റിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി അറബിക്കടലിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിലൂെടത്തെന്ന കപ്പേലാടിച്ച് െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല
ത്തിേച്ചരാൻ കഴിയുെമന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ കണ്ടുപിടു
ത്തം േറാമും േകരളവും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തിന് പുതി
െയാരു പ്രേചാദനം നൽകുകയും ഒരു വ്യാപാരേകന്ദ്രെമ
ന്ന നിലയ്ക്കുള്ള െകാടുങ്ങല്ലൂരിെന്റ അന്തസും പ്രശസ്തിയും
പൂർവാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അതുെകാണ്ട്
തെന്നയായിരിക്കാം ഹിപ്പാലസിെന്റ ധീരമായ സാഹ
സികത്വത്തിനുള്ള ഒരഭിനന്ദനെമന്ന നിലയ്ക്ക് െതക്കുപ
ടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ‘ഹിപ്പാലസ്’ എന്ന േപരിലറിയെപ്പ
ടാൻ തുടങ്ങിയത്.
ഉറപ്പും ഒതുക്കവുമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം െകട്ടിപടുക്കുക
യും െതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ്, വടക്കുകിഴക്കൻ കാറ്റ്
എന്നീ രണ്ടു കാലവർഷക്കാറ്റുകളുെട സ്വഭാവവും ശക്തി
യും സമയേഭദങ്ങളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുകയും ഫിനീഷ്യ
ക്കാരുെട കപ്പൽനിർമാണശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും െച
യ്തതുെകാണ്ടാണ് േറാമക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയും യൂേറാപ്പും
തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ അതിേവഗം പുഷ്ടിെപ്പ
ടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. [7] ‘കാലവർഷക്കാറ്റിെന്റ ഉപ
േയാഗം കണ്ടുപിടിച്ചേതാടുകൂടി െപാതുവിൽ ഇന്ത്യൻ
വ്യാപാരമാെകയും ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകളുെട േറാമൻ ഇറ
ക്കുമതികളും വളെരയധികം വർദ്ധിച്ചു. പൗരസ്ത്യനാടുക
ളിൽ നിന്നുള്ള സുഖേഭാഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാന്റിന്
കൂടുതൽ പ്രേചാദനം ലഭിച്ചു.’ [8] എന്ന് വർമിങ്ടൺ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കാലവർഷക്കാറ്റിെന്റ ഗതാഗതസൗ
കര്യങ്ങെള വളർത്താൻ സഹായിച്ചതുെകാണ്ടും േറാമൻ
സാമ്രാജ്യത്തിേലയ്ക്കിറക്കുമതി െചയ്യെപ്പട്ട ഇന്ത്യൻ ചര
ക്കുകളുെട വില കുറഞ്ഞുെവന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു. [9]
ക്രി. പി. 77-ൽ പ്ലീനി എന്ന േറാമൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങ
െന എഴുതി:
‘പിെന്ന കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം അേറബി
യയിെല ‘സീയാഗ്രസ്’ എന്ന ദ്വീപിൽ നിന്ന് ‘ഹിപ്പാ
ലസ്’ എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്ന പടിഞ്ഞാറൻകാറ്റിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി 1435 നാഴിക ദൂരത്തുകിടക്കുന്ന
പതാേല’ എന്ന സ്ഥലേത്തക്ക് േനരിട്ടു കപ്പേലാടിക്കാ
വുന്നതാെണന്ന് കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു. [10] ഈ കടലു

കളിൽ കപ്പൽക്കച്ചവടക്കാർ ധാരാളമുള്ളതുെകാണ്ട്
കപ്പലുകളിൽ വില്ലാളികളായ കുെറ ഭടൻമാേരാടുകൂടി
യാണ് എല്ലാെക്കാല്ലവും സമുദ്രയാത്ര െചയ്തുവരുന്നത്.
ഈജിപ്തിൽ നിന്നും േനരിട്ടുതെന്ന സമുദ്രയാത്ര െച
യ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ വളെര നന്നായിരിക്കും.
ആവക യാത്രയ്ക്കുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം ഇേപ്പാളാദ്യമാ
യി അറിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. പ്രേത്യകം ആേലാ
ചിേക്കണ്ട കാര്യമാണിത്. കാരണം െകാല്ലംേതാറും
നമ്മുെട രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചരേക്കാടി ‘െസഴ്സറ്റു
കൾ’ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുവരുന്ന സാധനങ്ങൾക്കായി
നമ്മൾ െകാടുക്കുന്നു. ആ വക സാധനങ്ങളുെട സ്വത
േവയുള്ള വിലയുെട നൂറിരട്ടിയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കു
ന്നത്… എന്നാൽ ഇന്ത്യയിേലക്കു േപാകുന്നവർക്ക്
ആദ്യം ‘ഓസലിസു’ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറെപ്പടു
ന്നതാണ് അധികം നല്ലത്. അവിെട നിന്ന് ഹിപ്പലസു
എന്ന െതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിെന്റ സഹായേത്താടു
കൂടി നാൽപ്പതുദിവസം െകാണ്ട് ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും
പ്രധാന തുറമുഖമായ ‘മുസിരിസി’ൽ (െകാടുങ്ങല്ലൂർ)
എത്താം. [11]

പ്ലീനി തെന്റ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം െചയ്തത് ക്രി.പി. 77ൽ ആണ്. ആ കാലത്ത് േകരളത്തിെന്റ തീരപ്രേദശ
ങ്ങളിൽ കടൽക്കള്ളൻമാരുെട ഉപദ്രവമുണ്ടായിരുന്നു
എന്നതിെന്റ ചില സൂചനകൾ സംഘംകൃതികളിലും കാ
ണാം. എന്നാൽ, േചരൻ െചങ്കുട്ടുവൻ കദംബെര യുദ്ധം
െചയ്തു േതാൽപ്പിക്കുകയും അവരുെട കാവൽമരം മുറിച്ചു
കളയുകയും െചയ്തതിനുേശഷം സ്ഥിതി മാറിയിട്ടുണ്ടാവ
ണം. െചങ്കുട്ടുവന് കരയിെലന്നേപാെലത്തെന്ന കടലി
ലും ആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി കടലിൽ സഞ്ചരിച്ചുെകാ
ണ്ടിരുന്നുെവന്നും പതിറ്റുപ്പത്തിെല ചില പാട്ടുകളിൽ
നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പര
ണർ എന്ന കവി ‘കാറ്റിനാൽ െചറുതുള്ളികളാക്കിച്ചി
തറിക്കെപ്പടുന്ന തിരമാലകേളാടുകൂടിയ തണുത്ത കട
ലിൽ കടന്നുെചന്ന് അക്രമികളായ ശത്രുക്കെള അമർച്ച
െചയ്തവ’െനന്നും ‘ക്േളശങ്ങൾ ഗണിക്കാെത കടലിെല
നീർപ്പരപ്പിൽ കടന്നുെചന്ന് െകാള്ളക്കാരായ ശത്രുക്ക
േളാട് േപാർെചയ്തു ജയിച്ച് കുളിർമേയറിയ പല നീർ
ത്തുറകൾക്കും നാഥനായി വിളങ്ങുന്നവെന’ന്നും മറ്റും
പ്രശംസിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിന് കീർത്തിയും ദീർഘാ
യുസും േനരുന്നത് േനാക്കുക. [12]
ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂരായിരു
ന്നു ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട വ്യാപാരേകന്ദ്രം
എന്ന പ്ലീനിയുെട അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. മുസിരി
സ് തലസ്ഥാനമാക്കിെക്കാണ്ട് നാടുവാണിരുന്ന േകരള
രാജാക്കൻമാെര ‘കുലേബാത്രൻമാർ’ എന്ന േപരിലാ
ണേദ്ദഹം വിവരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ടേതകാലത്തുതെന്ന
രചിക്കെപ്പട്ട ‘െപരിപ്ലസ് എറിേത്ര’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
േകരളരാജാവിെന വർണ്ണിക്കുന്നത് ‘െകപ്രേബാത്രൻ’
എന്ന േപരിലാണ്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെല താെഴപ്പറ
യുന്ന ഭാഗം േകരളീയ ചരിത്രകാരൻമാരുെട ശ്രദ്ധെയ
ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇതുകഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന ‘മുസിരിസും’ െനൽക്കുണ്ട
യുമായി. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ രാജാക്കൻമാരുെട വാസ
സ്ഥാനങ്ങളാണ്. [13] കടലിെന്റ വക്കത്തുള്ള ‘തിണ്ടി
സ്’ [14] െകപ്രിേബാത്രെന്റ രാജ്യത്തിലാണ് കിടക്കുന്ന
ത്. അത് പ്രധാനെപ്പട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. മുസിരിസും
വളെര സമ്പൽസമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു നഗരമാകുന്നു. ‘അറി
യാക്കി’ൽ നിന്നും ഗ്രീസിൽ നിന്നും അേനകം കപ്പൽക
ച്ചവടക്കാർ ഇവിെട നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുസിരിസ് ഒരു
പുഴയുെട വക്കത്ത്, അതിെന്റ അഴിമുഖത്തു നിന്ന് ഇരുപ
ത് സ്റ്റാഡിയയും താണ്ടിസിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റാഡിയ
യും ദൂരത്താണ് കിടക്കുന്നത്.
(സ്റ്റാഡിയ—606 അടി 9 ഇഞ്ച്)

െപരിപ്ലസ് തുടരുന്നു:
‘കുരുമുളകും ഭൂമിയിൽ വിളയുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളും വി
േശഷെപ്പട്ട മുത്ത്, ആനെക്കാമ്പ്, പട്ടുണ്ടകൾ, ഗംഗാ
നദീതീരങ്ങളിൽ നിന്നുവരുന്ന പലതരം സാമഗ്രികൾ,
കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്ന അടയ്ക്ക, എല്ലാ
വിധത്തിലുമുള്ള രത്നങ്ങൾ, ൈവരക്കല്ലുകൾ, ചുവന്ന
കല്ലുകൾ, ലിമുരിക്കിെന്റ അടുത്തുള്ള ദ്വീപുകളിൽ നി

േന്നാ സ്വർണ്ണം വിളയുന്ന െലർേസാണിസിൽ നിേന്നാ
വരുന്ന ആമേയാട് ഇെതല്ലാം മുസിരിസ് തുറമുഖത്തുനി
ന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കുരുമുളകിനും അടക്കയ്ക്കും േവണ്ടി
അനവധി കച്ചവടക്കാർ ഈ തുറമുറത്തിേലയ്ക്കു േപാകു
ന്നുണ്ട്.’

വിൻസന്റ് സ്മിത്ത് ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു:
‘ക്രിസ്താബ്ദം ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കുരുമുളകും മറ്റു പല

തരം അപൂർവ്വസാമഗ്രികളും വ്യാപാരം െചയ്തിരുന്ന
രണ്ടു പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു. െപരിയാർനദി
യുെട മുഖത്തുള്ള മുസിരീസും േകാട്ടയം നാടിെന്റ ഒരു
തുറമുഖമായ േബക്കര [15] യും. ജൂൈല-ആഗസ്റ്റ് മാ
സങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി ഈ തുറമുഖേത്ത
യ്ക്കു കപ്പലുകൾ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നത്. കാറ്റ് അനുകൂല
മാെണങ്കിൽ അറബിരാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസരിസിെല
ത്താൻ 40 ദിവസം േവണം. അവിെട വ്യാപാരെമല്ലാം
നടത്തിയതിനുേശഷം കച്ചവടക്കാർ ഡിസംബർ മാ
സത്തിേലാ ജനുവരിമാസത്തിേലാ തിരിച്ചുേപാവുകയും
െചയ്യും.’ [16]

സംഘംകൃതികളിലും മുസിരിസിെന്റ, അെല്ലങ്കിൽ െകാ
ടുങ്ങല്ലൂരിെന്റ പ്രാധാന്യം വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹ
രണത്തിന്, ‘യവനൻമാരുെട വലിയ കപ്പലുകൾ േചര
രാജാവിന് േചർന്ന മേനാഹരമായ െപരിയാറ്റിെല നുര
കളിളക്കിെക്കാണ്ടുവന്ന് സ്വർണ്ണം െകാടുത്ത് കുരുമുളക്
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നു.’ [17] എന്ന് അകനാനൂറിെല
ഒരു പാട്ടിൽ പറയുന്നു.
‘വീടുകളിൽ കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന കുരുമുളക് ചാക്കുകളി

ലാക്കി ശബ്ദായമാനമായ കടൽക്കരയിേലക്ക് ബദ്ധ
െപ്പെട്ടടുെത്തറിയെപ്പടുന്നു. കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് സ്വർ
ണ്ണം വലിയ പടവുകളിൽ കയറ്റി കരെയ്ക്കത്തിക്കുന്നു. കട
ലിേലയും മലയിേലയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി
അതിഥികൾക്ക് നൽകെപ്പടുന്നു.’ [18] എന്ന് മെറ്റാരു
പാട്ടിൽ പറയുന്നു.
െപരിപ്ലസ് രചിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത് െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഇന്ത്യ
യിെല ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട തുറമുഖങ്ങളിെലാന്നായി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ ‘ഇനിയനാദം മുഴങ്ങു
മാറ് അലകളിളകിമറിയുന്ന കടലിലൂെട കപ്പലിൽ വന്നു
േചരുന്ന സ്വർണ്ണം, രത്നം തുടങ്ങിയ വിലേയറിയ പണ്ട
ങ്ങൾ േവണ്ടതിലധികം േശഖരിച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ള പണ്ടക
ശാലകളു’ണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് പതിറ്റുപ്പത്തിെല ഒരു പാ
ട്ടിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. [19]
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3 കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും
േചരൻമാരുെട കാലത്ത് കുരുമുളകായിരുന്നു േകരള
ത്തിെന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കയറ്റുമതിച്ചരക്ക്. ഏറ്റവും
വിലപിടിച്ച കുരുമുളകിെന്റ നാടായിരുന്നു മലബാർ തീര
പ്രേദശങ്ങെളന്നും കുരുമുളകിനുേവണ്ടിയാണ് േറാമൻ
കച്ചവടക്കാർ മുസിരിസ് തുറമുഖേത്തക്കു വന്നുെകാ
ണ്ടിരുന്നത് എന്നും പുരാതന വാസ്തുഗേവഷകൻമാർ
കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള ‘ജൂലിേയാ േക്ലാഡിയൻ’ കാലഘട്ട
ത്തിെല േറാമൻ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ േറാമൻ അടുക്കള
കൾക്കുേവണ്ടി െകാണ്ടുേപാകെപ്പട്ട കുരുമുളകിെന്റ വില
യായിരുെന്നന്നും േമാംെസൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [20]
പ്രാചീനകാലത്ത് പ്രധാനമായും മലബാർ തീരേത്താട്
െതാട്ടുകിടക്കുന്ന പ്രേദശങ്ങളിലാണ് കുരുമുളക് ഉൽ
പ്പാദിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത് എന്നും തീണ്ടീസ്, മുസിരീസ്,
െനൽക്കിണ്ട, ബക്കാെര എന്നീ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നാ
ണ് കുരുമുളക് കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത് എന്നും കുരു
മുളകും െവറ്റിലയും ധാരാളം കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപാേകണ്ടി
യിരുന്നതുെകാണ്ട് ഈ തുറമുഖങ്ങളിൽ വന്നുെകാണ്ടിരു
ന്ന കപ്പലുകൾ വളെര വലിപ്പമുള്ളവയായിരുന്നുെവന്നും
മാക്ക് ക്രിൻഡിൽ എഴുതുന്നു. [21] െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ നി
ന്ന് പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിേലക്ക് കയറ്റിഅയയ്ക്കെപ്പട്ട ചര
ക്കുകളുെട മുക്കാൽഭാഗവും കുരുമുളകായിരുന്നുെവന്ന്
െപരിപ്ലസിെന്റ പരിഭാഷകനായ േഷാഫ് അനുമാനി
ക്കുന്നു.
കുരുമുളകിന് പുറെമ മുത്ത്, പവിഴങ്ങൾ, രത്നക്കല്ലുകൾ,
ആനെക്കാമ്പ്, പട്ടുതുണികൾ പരുത്തി, െവറ്റില, അട
ക്ക, ആമേത്താട് മുതലായവയും െകാടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖ
ത്തുനിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. വിവിധങ്ങളായ
ഈ ചരക്കുകെളല്ലാം തെന്ന േചരനാട്ടിലാണ് ഉൽ
പ്പാദിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത് എന്നു ധരിക്കരുത്. െതെക്ക
ഇന്ത്യയിെല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുെട ചരക്കുകൾ
െകാടുങ്ങല്ലൂർ (മുസിരീസ്) തുറമുഖം വഴിയായിട്ടാണ് കയ
റ്റി അയച്ചിരുന്നത്. പാണ്ടിനാട്ടിെല പവിഴങ്ങളും പേല
ടത്തുനിന്നും േശഖരിക്കെപ്പട്ട ആമേത്താടുകളും മറ്റും മല
ബാർതീരത്തിെലത്തിേച്ചർന്നിരുന്നുെവന്ന് െപരിപ്ലസ്
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മലബാർ തീരവും കിഴക്കൻ കട
േലാരപ്രേദശങ്ങളിെല തുറമുഖപട്ടണങ്ങളും തമ്മിൽ ഉറ്റ
ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അവ വഴിയായി ൈചന, ബർമ്മ,
സയാം, സിേലാൺ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിെല കച്ചവട
ക്കാർ േപാലും തങ്ങളുെട ചരക്കുകൾ പാശ്ചാത്യരാജ്യ
ങ്ങളിേലയ്ക്കു കയറ്റി അയയ്ക്കാൻ േവണ്ടി േചരനാട്ടിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. വാർമിങ്ടൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന
തുേപാെല, അക്കാലത്ത് േചരനാടായിരുന്നു മറ്റു തമിൾ
രാജ്യങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠവും കൂടു
തൽ സമാധാനനിരതവും പാശ്ചാത്യവ്യാപാരികൾക്ക്
കൂടുതെലളുപ്പത്തിൽ എത്തിെപ്പടാൻ കഴിയുന്നതുമായ
രാജ്യം. [22] േകരളക്കരയിൽ നിന്നു കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പ
ട്ടിരുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ
മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് പാശ്ചാത്യ ഗ്രന്ഥകാരൻമാരു
െട പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എലിേരാമം
െകാണ്ടുള്ള കമ്പിളികളും വ്യത്യസ്തേപരുകേളാടുകൂടിയ
മുപ്പതുതരം പട്ടുതുണികളും കയറ്റുമതിച്ചരക്കുകളിലുൾെപ്പ
ട്ടിരുന്നുവെത്ര. തുണിത്തരങ്ങൾ പാമ്പിെന്റ ഉറകേളാടും
പാലിെന്റ ആവിേയാടും ഉപമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. തുണിയു
െട ഇഴകൾ ദൃഷ്ടിേഗാചരങ്ങളല്ല എന്നും മറ്റും അതിശ
േയാക്തിേയാെട വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. അത്ര മേനാഹ
രങ്ങളായ മസ്ലിൻ തുണിത്തരങ്ങളാണേത്ര ഇന്ത്യയിൽ
നിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. ‘കാറ്റുെകാണ്ട് തു
ണിയുണ്ടാക്കെപ്പട്ട ഇഴകളിലൂെട’ തങ്ങളുെട സൗന്ദര്യ
െത്ത പുരുഷൻമാരുെട മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നടന്ന നാ
ണംെകട്ട മാന്യസ്ത്രീകെള െപേട്രാണിയസ് എെന്നാരു
േറാമൻ േനതാവ് കഠിനമായി ആേക്ഷപിക്കുകയുണ്ടാ
യി. [23]
സ്വർണ്ണം െകാണ്ടും െവള്ളിെകാണ്ടുമുള്ള നാണ്യങ്ങൾ,
അഞ്ജനം, െവള്ളക്കണ്ണാടി, തകരം, ഈയം, െചമ്പ്,
പിത്തള, സിന്ദൂരം, മദ്യം, പലതരം തുണിത്തരങ്ങൾ, പൂ
ക്കളുള്ള കുപ്പായങ്ങൾ മുതലായവയായിരുന്നു മുഖ്യമായ
ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകൾ. േറാമൻ വീഞ്ഞിന് ധനികവർ
ഗ്ഗക്കാരുെടയിടയിൽ ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു.
യവനൻമാർ വലിയ കുപ്പികളിൽ െകാണ്ടുവരുന്ന വിശി
ഷ്ടമായ വീഞ്ഞു കുടിച്ചാഹ്ലാദിക്കാൻ ഒരു കവി സംഘം
കൃതികളിെല ഒരു രാജാവിേനാടാവശ്യെപ്പടുകയുണ്ടാ
യി. ‘മേനാഹരമായ പാത്രങ്ങളിൽ യവനർ െകാണ്ടു
വരുന്നതും സുഗന്ധമുള്ളതും വളകേളാടുകൂടിയ സ്ത്രീകൾ
പിടിച്ചുതരുന്ന െപാൻപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിവായി
പാനം െചയ്യുന്നതുമായ മദ്യ’െത്തപ്പറ്റി മെറ്റാരു പാട്ടിൽ
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. [24]
ഇന്ത്യ 18 ഉം 19 ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂേറാപ്പിേലക്കു
കയറ്റിയയച്ചിരുന്നത്രതെന്ന ചരക്കുകൾ ഒന്നും രണ്ടും
നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിേലയ്ക്കു കയറ്റിയ
യച്ചിരുന്നുെവന്ന് ചുേവാേസ്റ്റാവ് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരെന
ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് വാർമിങ്ടൺ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. അഗ
സ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയുെട കാലംമുതൽക്കാണ് (ക്രി.മു.
27—ക്രി.പി. 14) േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ശക്തിയും
ൈവപുല്യവും വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. അന്നുമുതെലങ്കിലും
േറാമക്കാർ േകരളക്കരയുമായി കച്ചവടമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാ
വണം. സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അന്തസും പ്രൗഢിയും പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്
സിംഹം, നരി, ആന, കുരങ്ങ്, തത്ത, പാമ്പ് മുതലായ
വെയ കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപായിരുന്നുവെത്ര. [25] ഇന്ത്യ
യിൽ നിന്നുള്ള ആനെക്കാമ്പുകളും ആമേത്താടുകളും
ആഭരണങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടി
രുന്നുവേത്ര. ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട ആഡംബരഭ്രമങ്ങൾ
കൂടിക്കൂടിവരികയും കുരുമുളക്, പട്ടുതുണികൾ മുതലായ
സുഖേഭാഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയും
െചയ്തതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പൗരസ്ത്യനാടുകളുമായുള്ള
േറാമൻ വ്യാപാരം പുഷ്ടിെപ്പട്ടത്. ഹിപ്പാലസ് കാലവർ
ഷക്കാറ്റിെന്റ ഉപേയാഗം കണ്ടുപിടിക്കുകയും െകാടുങ്ങ
ല്ലൂരിേലയ്ക്കു േനരിട്ടുള്ള കപ്പേലാട്ടമാരംഭിക്കുകയും െചയ്ത
േതാടുകൂടി ഈ വ്യാപാരത്തിന് പുതിെയാരുേത്തജനം
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. േകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക
ളുെട തുക ഇറക്കുമതികളുേടതിേനക്കാൾ എത്രേയാ കൂ
ടുതലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് വിേദശവ്യാപാരം െപാതു
വിൽ േകരളത്തിനനുകൂലമായിരുന്നു. മിച്ചമായ തുകയ്ക്ക്
സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും െവള്ളിനാണ്യങ്ങളും ഇറക്കുമതി
െചയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇടത്തട്ടുകാരായ കച്ചവട
ക്കാർ പിടിപ്പതു ലാഭമടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ
െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നതിെന്റ നൂറിരട്ടി വിലയ്ക്കാണേത്ര
േറാമിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നത്.
ഈ വ്യാപാരത്തിൽ േറാമാസാമ്രാജ്യത്തിന് െകാല്ലം
േതാറും 5,50,00,000 െസസ്റ്റർ (സുമാർ 4,87,000 പവൻ)
നഷ്ടമുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നു എന്ന് പ്ളീനി കണക്കുകൂ
ട്ടിപ്പറയുകയുണ്ടായി. [26] നമ്മുെട സ്ത്രീകൾക്കും നമ്മുെട
സുഖേഭാഗ സാമഗ്രികൾക്കുംേവണ്ടി നമ്മൾ െകാടുക്കു
ന്ന വിലയാണിത്. എന്നേദ്ദഹം വിലപിച്ചു. അെതന്താ
യാലും, പാശ്ചാത്യനാടുകളുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണ് േചരസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി ത്വ
രിതെപ്പട്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ക്രി.പി.
ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ േക
രളത്തിനുണ്ടായ പുേരാഗതിയിൽ വിേദശരാജ്യങ്ങളു
മായുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ അതിപ്രധാനമായ ഒരു
പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.
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4 നാണ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന െതളിവ്
േചര-േചാഴ-പാണ്ടിരാജ്യങ്ങെളന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന പ്ര
േദശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം േറാമൻനാണ്യ
ങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അഗസ്റ്റസ് (ക്രി.മു. 27—
ക്രി.പി. 14) ൈടബീരിയസ് (ക്രി.പി. 14-37), ഗായിയസ്,
ക്േളാഡിയസ് (ക്രി.പി. 41-54) എന്നീ ചക്രവർത്തികളു
െട സ്വർണ്ണം െകാണ്ടും െവള്ളി െകാണ്ടുമുള്ള നാണ്യങ്ങ
ളാണ് അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. പൗരസ്ത്യനാടുകളിേലയ്ക്ക്
േറാമൻനാണ്യങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന
തിൽ ൈടബീരിയസ് ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടാ
യി. നമ്മുെട ഗേവഷകൻമാർ കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള നാണ്യ
ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അേദ്ദഹത്തിേന്റതാണ്. അഗ
സ്റ്റസിെന്റ കാലെത്ത നാണ്യങ്ങൾ 453 മാത്രേമയുള്ളു.
എന്നാൽ ൈടബീരിയസിെന്റ നാണ്യങ്ങളുെട എണ്ണം
1007 ആണ്. [27] സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും െവള്ളിനാണ്യ
ങ്ങളും അവയിലുൾെപ്പടുന്നു. 1850-ൽ േകാട്ടയത്തുനിന്നു
മാത്രം ൈടബീരിയസിെന്റ മുപ്പതിലധികം നാണ്യങ്ങൾ
ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
േറാമാക്കാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വിേദശവ്യാപാ
രം നടത്തി പിടിപ്പതു ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയാ
യിരുന്നു സ്വർണ്ണം. മെറ്റാരുേദ്ദശ്യം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു
എന്ന് വാർമിങ്ടൺ പറയുന്നു. േറാമാക്കാർക്ക് ഇന്ത്യ
യിൽ തങ്ങളുെട സ്വന്തം നാണയവ്യവസ്ഥ നടപ്പിൽവ
രുത്തണെമന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര. ഇതു കു
െറെയാെക്ക ശരിയായിരുന്നുെവന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നി
ന്നു കണ്ടുകിട്ടിയ പ്രാചീന േറാമൻനാണ്യങ്ങളുെട ബാഹു
ല്യം കാണിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ക്രി.പി. 68-ൽ മൃതിയടഞ്ഞ നീേരാ ചക്രവർ
ത്തിയുെട കാലംമുതൽക്ക് വലിെയാരു മാറ്റം കാണാം.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാണ്യങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,
അവയിൽ െവള്ളിനാണ്യങ്ങൾ വിരലിെലണ്ണാൻ കഴിയ
ത്തക്കവിധം അത്ര കുറവാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാല
ത്തിനുേശഷമാകെട്ട, െവള്ളിനാണ്യങ്ങളുെട പ്രചാരം
െപെട്ടന്നു നിലച്ചുേപായി എന്നു േതാന്നിേപ്പാകും. സ്വർ
ണ്ണനാണ്യങ്ങളുെട പ്രചാരവും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്ന
തായിക്കാണുന്നു. ഇതിെന്റ അർത്ഥം നീേരാചക്രവർ
ത്തിയുെട കാലത്തിനുേശഷം േറാമാസാമ്രാജ്യത്തിനു
മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചുെവന്നാേണാ? ആെണന്നാണ് നാ
ണയശാസ്ത്രവിദഗ്ധനായ െസവൽ അഭിപ്രായെപ്പടു
ന്നത്. പേക്ഷ, വാർമിങ്ടൺ ഈ അഭിപ്രായേത്താട്
േയാജിക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച് നീേരാവിനു േശഷമാണ്
േറാമൻ വാണിജ്യം കൂടുതലഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടത് എന്നാണേദ്ദ
ഹം പറയുന്നത്. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ അക്കാലെത്ത
േറാമൻനാണ്യങ്ങൾ േവണ്ടത്ര കണ്ടുകിട്ടാത്തെതന്തു
െകാണ്ടാണ്? െവള്ളിനാണ്യങ്ങളുെട േചരുവ വർദ്ധിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് അവെയ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാെത ഉരുക്കി
ഉപേയാഗിക്കാൻ ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ മുതിർ
ന്നതാവാം ഒരു കാരണം. പേക്ഷ, േറാമാക്കാർ സുഖ
േഭാഗസാമഗ്രികൾക്കുേവണ്ടി നാണ്യങ്ങൾ കയറ്റി അയ
യ്ക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽതെന്ന േബാധപൂർവ്വമായ
ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയും െവച്ചുമാറ്റത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ േനരിട്ടുള്ള െകാള്ളെക്കാടുക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ
പ്രാധാന്യം നൽകുകയും െചയ്തുെവന്നതാണ് ഏറ്റവും
മുഖ്യമായ കാരണെമന്ന് വാർമിങ്ടൻ അഭിപ്രായെപ്പടു
ന്നു. ഏതാണ്ടിേതകാലത്താണ് വ്യവസായങ്ങൾക്കാവ
ശ്യമായ പരുത്തി തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ
കൂടുതലായി വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാവുക എന്ന പുതിെയാ
രു വാണിജ്യനയം േറാമാക്കാർ നടപ്പിൽവരുത്തിയത്.
ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴയ്ക്കും േറാമാക്കാർ േക
രളത്തിൽ കടൽക്കരയിൽ നിന്നുള്ളിേലാട്ട് കടന്ന് കിഴ
ക്കൻ പ്രേദശങ്ങളിേലയ്ക്കു കൂടി തങ്ങളുെട കച്ചവടം വ്യാ
പിപ്പിച്ചുെവന്നും, െനല്ലൂർ, കടപ്പ, കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയ ജില്ലക
ളിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ ഇതിന്
െതളിവാെണന്നും വാർമിങ്ടൺ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [28]
പേക്ഷ, അേപ്പാഴും േകരളവുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിന്
പറയത്തക്ക ഉലച്ചിലുകെളാന്നും തട്ടുകയുണ്ടായില്ല. യൂ
േറാപ്യൻ നാടുകളിൽ കുരുമുളകിേന്റയും മറ്റും പ്രചാര
ത്തിന് പറയത്തക്ക കുറെവാന്നുമുണ്ടായില്ല.
എന്നാൽ ക്രി.പി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴയ്ക്കും ഈ
സ്ഥിതിെയ്ക്കാരു മാറ്റമുണ്ടായി. സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവു
മായ കുഴപ്പങ്ങളുെട ഫലമായി േറാമാസാമ്രാജ്യം ഛി
ന്നഭിന്നമാകാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്.
നമ്മുെട നാട്ടിൽ നിന്ന് ക്രി.പി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷ
മുള്ള േറാമൻനാണ്യങ്ങെളാന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടിെല്ലന്നു
ള്ളത് അർത്ഥഗർഭമാണ്. േറാമാക്കാരുമായുള്ള നമ്മു
െട വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ വളെരയധികം ശിഥിലമായി
ത്തീർന്നു എന്നതിെന്റ സൂചനയാണത്. അേപ്പാേഴക്കും
പ്രാചീന േചരസാമ്രാജ്യവും ക്ഷേയാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞി
രുന്നു. പിന്നീട് ൈബസൻൈടൻ ചക്രവർത്തിമാരുെട
കാലത്ത് േറാമാക്കാരുെട വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ കുെറ
െയാെക്ക അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുെവന്നത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
അക്കാലത്ത് പ്രധാനമായും അറബികൾ, േപർസ്യാ
ക്കാർ തുടങ്ങിയ ഇടത്തട്ടുകാർ വഴിക്കാണ് വ്യാപാരം
നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നത്. ക്രി.പി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴ
യ്ക്കും േകരളവുമായുള്ള വ്യാപാരം മിക്കവാറും അറബികളു
െട േനതൃത്വത്തിേലക്കു മാറി.
27. E. H. Warmington: The Commerce between the Roman
Empire and India, P. 41. ഇതു് 1928-നു മുമ്പുള്ള കണക്കാണു്.
28. E. H. Warmington: The Commerce between the Roman
Empire and India, P. 288.

















െ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.
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1. േകരളചരിത്രത്തിെന്റ തുടക്കം
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7. മൂവരചരും ചിറ്റരചരും
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29. ഐക്യേകരളം
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