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ഫ്യൂഡലിസത്തിേലക്ക്

പരശുരാമെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാർ എന്ന േപ�
രിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരുസംഘംആര്യബ്രാഹ്മണർ വന്നു
കുടിേയറിപ്പാർത്തേതാടുകൂടിയാണ് േകരളത്തിെന്റ ചരി�
ത്രംആരംഭിച്ചത് എന്ന പഴങ്കഥ നമ്മുെട ചരിത്രപണ്ഡി�
തൻമാരിൽ പലരിലും വലിയ സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടു�
ണ്ട്. േകരളമാഹാത്മ്യം, േകരേളാൽപ്പത്തി, േകരളചരി�
തം തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങെള പ്രാമാണികങ്ങളായ ചരി�
ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് അവരിൽ ചിലർ കണക്കാക്കു�
ന്നത്. േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല െകട്ടുകഥയ്ക്ക് ‘പ്രാമാണി�
കമായ ചരിത്രത്തിെന്റസ്ഥാനം നൽകണ’െമന്നു വാ�
ദിക്കുന്ന മാഗമയ്യ തെന്റ ‘തിരുവിതാംകൂർ മാനുവ’ലിൽ
േകരളത്തിെന്റ പുരാതനചരിത്രം വിവരിക്കാനുപേയാഗി�
ച്ച 26 േപജുകളിൽ 20 േപജുകളും പരശുരാമകഥ വിശ�
ദീകരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് നീക്കിെവച്ചിട്ടുള്ളത് [1]
പത്മനാഭേമേനാൻ ‘േകരേളാൽപ്പത്തി’യുെട പ്രാമാ�
ണികതെയഅംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ‘ഈപുസ്തകത്തിന്,
അതുനിലനിൽക്കുന്നരൂപത്തിൽ, ചരിത്രപരമായി
കണിശമാെണന്ന് അവകാശെപ്പടാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന�
െത്തരൂപത്തിൽ കാലഗണനാപ്രമാദങ്ങളും അസം�
ബന്ധങ്ങളും,ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും അതിൽ നിറഞ്ഞുകിട�
ക്കുന്നു.അെല്ലങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യെമെന്തന്ന് േവർതിരി�
െച്ചടുക്കാൻ കഴിയാത്തആശയകുഴപ്പത്തിേലക്ക് വാ�
രിവലിച്ചുകൂട്ടെപ്പട്ട വ്യത്യസ്ത പാഠേഭദങ്ങളുെട ദഹിക്കാ�
ത്തതും ക്രമമില്ലാത്തതുമായ ഒരു േശഖരമാണത്.’ [2]
എന്നേദ്ദഹം പറയുന്നു.എന്നാൽ േമേനാൻതെന്ന േക�
രേളാൽപ്പത്തിയിെല രാജവംശപ്പട്ടികെയ പറയത്തക്ക
വിമർശനെമാന്നും കൂടാെതഏെറക്കുെറ ചരിത്രവസ്തു�
തകളായിത്തെന്നഅംഗീകരിക്കുന്നുെണ്ടന്നാണ് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ വിവരണങ്ങൾ വായിച്ചാൽ േതാന്നുക. [3]
‘ഈകാലഘട്ടത്തിെല യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിനുപക�
രംഈഐതിഹ്യങ്ങളിൽസാങ്കൽപ്പികമായഅസം�
ബന്ധങ്ങളുെട ഒരുസമ്മിശ്രണമാണുള്ളത്.ബ്രാഹ്മ�
ണജാതിക്കു രാജ്യത്തിൽഅപരിമിതമായ ശക്തിയും
സ്വാധീനവുമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകഎന്നതാണതിെന്റ
വ്യക്തമായ ഉേദ്ദശ്യം’ [4]എന്നുചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന
േലാഗൻേപാലുംഈ െകട്ടുകഥക്ക് അമിതമായ പ്രാധാ�
ന്യം നൽകുകയുംഅതിൽനിന്ന് ചരിത്രാംശങ്ങെള ചിക�
െഞ്ഞടുക്കാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുകയുമാണ് െചയ്യുന്നത്.
പരശുരാമെന്റ വംശത്തിേലാ േനതൃത്വത്തിേലാ െപട്ട�
വരാണ് േകരളത്തിൽ പിന്നീട് കുടിേയറിപ്പാർത്തത്
എന്നും മറ്റുമുള്ളഅഭ്യൂഹങ്ങേളയും േകരേളാൽപ്പത്തിക�
ളിൽ പരശുരാമെനപ്പറ്റിക്കാണുന്നപരാമർശങ്ങേളയും
കൂടി ബന്ധിപ്പിച്ചു െകാണ്ടുേവണം േകരളചരിത്രത്തിെന്റ
ആദിമഘട്ടെത്തപ്പറ്റി ഗേവഷണം െചയ്യുകഎന്നപ്ര�
സ്താവനേയാടുകൂടി േഡാക്ടർ എസ്. െക. നായർഅവ�
തരിപ്പിച്ചതും മദിരാശി സർവകലാശാലയുെടആഭിമു�
ഖ്യത്തിൽ േഡാക്ടർ സി.അച്ചുതേമേനാൻ പ്രസാധനം
െചയ്തതുമായ ‘േകരേളാൽപ്പത്തി’, ‘ൈകലാസത്തിെല�
ത്തി ശിവെന്റആജ്ഞഅനുസരിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യെനാ�
രുമിച്ച് കന്യാകുമാരിയിൽവന്ന് പരശുരാമൻ വരുണ�
േനാട് ഭൂദാനംആവശ്യെപ്പടുകയും മഴുെവറിഞ്ഞ് നൂറു�
േയാജന നീളം പത്തുേയാജന വീതിയിൽ ഭൂമി ഉണ്ടാ�
ക്കിെക്കാള്ളാൻ വരുണാനുമതി േനടുകയും െചയ്യുന്ന
കഥ’േയാടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. [5]

ഈകഥയനുസരിച്ച് േകരളം പരശുരാമസൃഷ്ടിയാണ്.
ബ്രാഹ്മണർക്ക് പാർക്കാൻേവണ്ടി പരശുരാമൻ 64
ഗ്രാമങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു 32ഗ്രാമങ്ങൾ തുളുനാട്ടിലും 32ഗ്രാ�
മങ്ങൾ േകരളത്തിലും. േകരളത്തിെല 32ഗ്രാമങ്ങെള
പയ്യന്നൂർ,പറപ്പൂർ, െപരുെഞ്ചല്ലൂർഎന്നിങ്ങെന നാലു�
ഗ്രാമങ്ങളുെട കീഴിലാക്കി.ബ്രാഹ്മണരുെടഈസമുദാ�
യഭരണത്തിൽ തർക്കങ്ങളുൽഭവിച്ചേപ്പാൾ രക്ഷാപുരു�
ഷൻമാെര നിയമിച്ചു. ഓേരാ രക്ഷാപുരുഷനും മൂന്നുെകാ�
ല്ലേത്തക്കു ഭരണം നടത്തണെമന്നുതീരുമാനിച്ചു. ഭരണ�
കാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാപുരുഷൻമാെര സഹായിക്കാനായി
തളിയാതിരി എന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ കീഴിൽ നാലു കഴ�
കങ്ങൾഅെല്ലങ്കിൽ ഉപേദശസമിതികൾസ്ഥാപിച്ചു.
ഈഭരണംഅപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നേപ്പാൾഅന്യനാ�
ടുകളിൽനിന്ന് രാജാക്കൻമാെര െകാണ്ടുവന്നു വാഴിച്ചു.
കഥേപാകുന്ന േപാക്കുേനാക്കുക:

‘പിെന്ന പരശുരാമൻ ഇതിൻമണ്ണം 64ഗ്രാമക്കാേരാടു
5300സംവൽസരം കന്യാകുമാരി മുതൽ േഗാകർണം�
വേരയും ധർമ്മെത്ത രക്ഷിച്ചു കള്ളൻമാരുെട ഭയവും
ദുർഭിക്ഷവും അസത്യവും വ്യാധിയും കൂടാെത രാജ്യം
പരിപാലനം െചയ്തതിെന്റ േശഷം പരശുരാമൻ തിരു�
ന്നവായ് വന്നു ഗ്രാമക്കാെര ഒെക്കയും വരുത്തി കൽ�
പ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ പരേദശത്തുനിന്നുംആയുധാഭ്യാസം
ഉള്ളതിൽ ഒരു രാജാവിെനഅവേരാധിച്ചുവരുത്തി മാ�
തകത്തിനായിെക്കാണ്ടുവന്നാൽഅതുേപാെലതെന്ന
നടന്നുെകാള്ളണെമന്നും കൽപ്പിച്ചു പരശുരാമൻ തപ�
സിനു േപാകയും െചയ്തു.അപ്രകാരം തെന്ന നടന്നു
പന്ത്രണ്ടുവർഷം വീതം ഇരുപെത്താന്നു രാജാക്കൻ�
മാരും രാജ്യം രക്ഷിച്ചാെറ പിെന്ന ഒരു രാജാവു വന്നു
രാജ്യം രക്ഷിച്ചു പരേദശത്തു േപാകുേമ്പാൾഏറിെയാ�
രു ദ്രവ്യം ഇരുപ്പുവകയിൽനിന്നും െകാണ്ടുേപായതു
ബ്രാഹ്മണരുഅറിഞ്ഞുഇതിൻമണ്ണംആയാൽ ഇവിെട
നശിക്കുെമന്നും നിശ്ചയിച്ചു എല്ലാേപരും കൂടി ശ്രീമൂല�
സ്ഥാനത്തുവന്നുപരശുരാമെന ധ്യാനിച്ചു മൂന്നുദിവസം
പാർക്കുേമ്പാൾ പരശുരാമൻ ഇനി പരേദശത്തുനി�
ന്നും രാജാക്കൻമാെര െകാണ്ടുവേരണ്ടാഎന്നും കൽ�
പ്പിച്ചു.’ [6]

പശ്ചിമഘട്ടത്തിനു കിഴക്കുള്ള േകയപുരം എന്ന രാജ്യ�
ത്തിൽനിന്നു വരുത്തെപ്പട്ട േകയെപ്പരുമാൾഎന്ന രാ�
ജാവായിരുന്നുവെത്ര ഒന്നാമെത്ത െപരുമാൾ. ‘ദുദുർ�
ദ്ധരാം’എന്നകലിവർഷത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ
അേദ്ദഹം ക്രി.പി. 216ലാണ് തെന്റ ഭരണമാരംഭിച്ചത്
എന്നുകൃത്യമായി കണക്കാക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരി�
ക്കുന്നു.അതുവെര നമ്പൂതിരിമാരുെട േനരിട്ടുള്ളസമു�
ദായഭരണേമാ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട രക്ഷാപുരുഷൻ�
മാരുെട ഭരണേമാആണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. 1875-
76 െല െകാച്ചി രാജ്യഭരണറിേപ്പാർട്ടിെലയും, 1939-ൽ
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെന്റ കൽപ്പനപ്രകാരം
മഹാേദവശാസ്ത്രി പ്രസാധനം െചയ്ത ‘േകരളചരിത്രം’
എന്നപ്രാചീന ഗ്രന്ഥത്തിേലയും, വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്
ആെക 18 െപരുമാക്കൻമാരാണ് ഭരണം നടത്തിയത്.
അവരുെട േപരും വാഴ്ചക്കാലവും താെഴ െകാടുക്കുന്നു.
1. േകയെപ്പരുമാൾ 8 വർഷം
2. േചാഴെപ്പരുമാൾ 10 വർഷം 2 മാസം
3. പാണ്ടിെപ്പരുമാൾ 9 വർഷം
4. ബാണെപ്പരുമാൾ 4 വർഷം
5. തുളുഭൻെപരുമാൾ 6 വർഷം
6. ഇന്ദ്രെപ്പരുമാൾ 12 വർഷം
7.ആര്യെപ്പരുമാൾ 12 വർഷം
8. കുന്ദൻെപരുമാൾ 12 വർഷം
9. േകാട്ടിെപ്പരുമാൾ 1 വർഷം
10. മാടെപ്പരുമാൾ 12 വർഷം
11. ഏഴിെപ്പരുമാൾ 12 വർഷം
12. െകാമ്പൻെപരുമാൾ 3 വർഷം 6 മാസം
13. വിജയൻെപരുമാൾ 12 വർഷം
14. വളഭൻെപരുമാൾ 11 വർഷം
15. ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാൾ (കാലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല)
16. മുല്ലെപ്പരുമാൾ 12 വർഷം
17. കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ 18 വർഷം
18. േചരമാൻെപരുമാൾ 36 വർഷം

ഈകണക്കനുസരിച്ച് െപരുമാക്കൻമാരുെട ഭരണം
ആെക ഇരുനൂറുവർഷേത്താളം മാത്രമാണ് നിലനിന്ന�
ത്. [7]എന്നാൽ, േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല വിവരണമ�
നുസരിച്ച് 25 െപരുമാക്കൻമാർ നാടുവാഴുകയുണ്ടായി.
േകരളവിേശഷമഹാത്മത്തിെല വിവരണത്തിൽ 19 െപ�
രുമാക്കൻമാേരയുള്ളൂ. ഇങ്ങെന നാേലാ അേഞ്ചാ പാഠ�
േഭദങ്ങൾ കാണാം.എങ്കിലും േകരളത്തിെലആദ്യെത്ത
രാജാവ് േകയെപ്പരുമാൾആയിരുന്നുെവന്നുംഅവസാ�
നെത്ത െപരുമാളായ േചരമാൻ െപരുമാൾ തെന്റ പി�
ന്തുടർച്ചാവകാശികളായ േകാലത്തിരി രാജാവ്,സാമൂ�
തിരി രാജാവ്, െകാച്ചി രാജാവ്,തിരുവിതാംകൂർ രാജാ�
വ് മുതലായവർക്ക് രാജ്യം പങ്കിട്ടുെകാടുത്ത് െപരുമാൾ
ഭരണമവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുമുള്ളകാര്യത്തിൽഎല്ലാ
പാഠേഭദങ്ങൾക്കും െപാതുവിൽ േയാജിപ്പാണുള്ളത്.

പരേദശങ്ങളിൽനിന്നു വരുത്തെപ്പട്ട െപരുമാക്കൻമാ�
രാണ് തുടർച്ചയായി രേണ്ടാ മൂേന്നാ നൂറ്റാണ്ടുകാലം േക�
രളെത്ത ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നഈപഴങ്കഥപ്രത്യക്ഷ�
ത്തിൽത്തെന്നഅവിശ്വസനീയമാണ്.അവരുെട വാഴ്ച�
ക്രമത്തിെല കാലഗണനാപ്രമാദങ്ങെളപ്പറ്റി പറയാൻ
തുടങ്ങിയാൽ ചിരിവന്നുേപാകും. ഉദാഹരണത്തിന് 16-
ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചവിജയനഗരത്തിെല രാജാവ്
കൃഷ്ണേദവരായർ 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േകരളം വാണ ഒരു
െപരുമാളിെനആക്രമിക്കുന്നു! (ക്രി. പി. 428-ൽസിം�
ഹാസനാരൂഢനായ േചരാമാൻ െപരുമാൾ ഇസ്ലാംമ�
തം സ്വീകരിച്ചു മക്കേത്തക്കുേപാകുന്നത് ക്രി.പി. 345-ൽ
ആണ്.

േചരമാൻ െപരുമാളിെന 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിേലേയ്ക്കാ 8-ാം
നൂറ്റാണ്ടിേലെയ്ക്കങ്കിലുേമാ െകാണ്ടുവരാൻആധുനികച�
രിത്രകാരൻമാരിൽ പലരും കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് പത്മനാഭേമേനാെന്റ േകരളചരിത്രം
തെന്ന േനാക്കുക. േകയെപ്പരുമാൾ ക്രി.പി. 216 മുതൽ
225 വെര വാഴുന്നു.അതിനുേശഷം േചാഴെപ്പരുമാൾ,
പാണ്ടിെപ്പരുമാൾ, ഭൂതരായെപ്പരുമാൾ മുതലായ പലർ�
ക്കും േശഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമെത്ത െപരുമാളായ കുല�
േശഖരെപ്പരുമാൾ ക്രി.പി. 450 മുതൽ 462 വെര ഭരണം
നടത്തുന്നു. പേക്ഷ,അടുത്ത െപരുമാളായആദിരാജ�
െപ്പരുമാൾ വാഴ്ചയാരംഭിക്കുന്നത് 462-ൽഅല്ല, 765-ൽ
ആണ് 777 മുതൽ 789 വെരവാണ 24-ാമെത്ത െപരു�
മാൾക്കുേശഷം ക്രി.പി. 789-ൽഅവസാനെത്ത െപരു�
മാളായ േചരമാൻെപരുമാൾ ഭരണേമെറ്റടുക്കുന്നു. [8]
ഇതാണ് കാലഗണനാപ്രമാദം പരിഹരിച്ചുെകാണ്ട് 5-
ാം നൂറ്റാണ്ടിൽനിന്ന് 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിേലയ്ക്കു ചാടിക്കടക്കാ�
നുള്ള വഴി!

‘ആര്യബ്രാഹ്മണ’രായ നമ്പൂതിരിമാർ പരേദശങ്ങളിൽ�
നിന്നു െപരുമാക്കൻമാെര തിരഞ്ഞുപിടിച്ചുെകാണ്ടുവ�
ന്നു േകരളത്തിെല രാജാക്കൻമാരായി അവേരാധിച്ചു
എന്ന െകട്ടുകഥയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിെന്റ യാെതാരു പിൻബ�
ലവുമില്ല. പഴയ തമിഴ് സാഹിത്യകൃതികളാകെട്ട തമിൾ�
നാട്,കർണ്ണാടകം,ആന്ധ്രതുടങ്ങിയഅയൽ േദശങ്ങ�
ളുെട പ്രാചീന ചരിത്രങ്ങളാകെട്ട,ഇതിെനപ്പറ്റിയുള്ള
ഒരുസൂചനേപാലും നൽകുന്നില്ല. േകരളത്തിെല പ്രാ�
ചീന നാണ്യങ്ങൾ,ശിലാശാസനങ്ങൾ, െചേപ്പടുകൾ
മുതലായവയിൽനിന്നും യാെതാരു െതളിവും ലഭിക്കു�
ന്നില്ല.എന്നിട്ടും,ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ൈകലാസത്തിലും സ്വർഗ�
ത്തിലും േപായി തിരിച്ചുവരുന്നപരശുരാമമഹർഷിയുെട
വിക്രിയകെള േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള
പരിശ്രമങ്ങൾ ഇന്നും തുടർന്നുവരുന്നുെവന്നത് അൽഭു�
തകരമായി േതാന്നുന്നിേല്ല? മറുനാടുകളിൽനിന്ന് േക�
രളത്തിേലക്ക് രാജാക്കൻമാർ ഇറക്കുമതി െചയ്യെപ്പട്ടി�
രുന്നുഎന്ന െകട്ടുകഥയിൽ നീലകണ്ഠശാസ്ത്രിെയേപ്പാ�
ലുള്ളആധുനിക ചരിത്രപണ്ഡിതൻമാർേപാലും വിശ്വ�
സിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.ൈവഷ്ണവ കവി കുലേശഖര
ആൾവാൾ ഇങ്ങെന ഇറക്കുമതി െചയ്യെപ്പട്ട െപരുമാ�
ക്കന്മാരിെലാരാളായിരിക്കാനിടയുെണ്ടന്നാണ് അേദ്ദ�
ഹം അഭിപ്രായെപ്പടുന്നത്. [9] ‘ചില െപരുമാക്കൻമാർ
പണ്ടു ഭരണം നടത്തിയ േചരകുലത്തിൽെപ്പട്ടവരായി�
രിക്കാം. പറ്റിയ രാജാക്കൻമാരില്ലാത്തസന്ദർഭങ്ങളിൽ
പാണ്ടിേചാഴ നാടുകളിൽ നിന്ന് രാജാക്കൻമാെരക്ഷ�
ണിച്ചുെകാണ്ടുവന്നതായി പിൽക്കാല കൃതികൾ (?)
പറയുന്നു. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േകരളം വാണ േചര�
മാൻ െപരുമാൾ നായനാരായിരുന്നുഅവസാനെത്ത
െപരുമാൾ’എന്നാണ് തമിൾ എൻൈസേക്ലാപീഡിയ�
യ്ക്കുേവണ്ടി േചരൻമാെരപ്പറ്റിയുള്ളപ്രബന്ധം തയ്യാറാ�
ക്കിയ േഡാക്ടർ കനകസഭാപതിപിള്ളയുെട അഭിപ്രാ�
യം. [10] മറ്റുചില ചരിത്രകാരൻമാർ ഇറക്കുമതിക്കഥ�
െയഅേതപടി വിശ്വസിക്കാനിഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല.എങ്കിലും,
‘േകരേളാൽപ്പത്തി’യിെലഐതിഹ്യങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപ�
രമായ ഒരടിസ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന് അവർ വാദി�
ക്കുന്നു. േലാഗൻ പറയുന്നതിതാണ്: ‘േകരേളാൽപ്പത്തി�
യിൽ പലദിക്കിലും േചാളെപ്പരുമാക്കൻമാെരപ്പറ്റിയും
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നസംഗതി പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാ�
യിരിക്കുന്നു. േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല െകാല്ലങ്ങെളല്ലാം
വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ലാത്തതുെകാണ്ട്ഈസംഗതി േക�
രളെത്തക്രിസ്ത്വബ്ദം 10ഉം 11ഉം 12ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ
േചാളരാജാക്കൻമാരും പാണ്ടിരാജാക്കൻമാരും കീഴ�
ടക്കിെവച്ചതിെന്റ ഓർമ്മെയ നിലനിർത്തിേപ്പാന്നതാ�
യിരിക്കണം.’ [11] െകാച്ചിൻേസ്റ്ററ്റ് മാനുവലിെന്റ കർ�
ത്താവ് േലാഗെന്റഅഭിപ്രായേത്താടു േയാജിക്കുന്നു.
പത്താംനൂറ്റാണ്ടിലും അതിനുേശഷമുണ്ടായനൂറ്റാണ്ടു�
കളിലും േചാഴൻമാർ,പാണ്ടിയൻമാർ മുതലായവർ
േകരളെത്തആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന വസ്തുത ശി�
ലാശാസനങ്ങെളസംബന്ധിച്ച ഗേവഷണങ്ങൾ െത�
ളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും, േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല
െപരുമാൾക്കഥകൾഈആക്രമണങ്ങെളയാണ് സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുംഅേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [12]
‘ഒരു പേക്ഷ,അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളആക്രമി�
കൾക്ക് വഴങ്ങിെക്കാടുത്തുഎന്നതിെന്റഅവ്യക്തമായ
പ്രസ്താവ്യമായിരിക്കാം പുറത്തുനിന്ന് രാജാക്കൻമാെര
തിരെഞ്ഞടുത്തുഎന്ന്ഐതിഹ്യം’എന്ന് െക.െക. പി�
ള്ളയും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [13]പരേദശങ്ങളിൽനിന്ന്
െപരുമാക്കൻമാെര െകാണ്ടുവന്നുഎന്നതിന് ചരിത്ര�
പരമായ െതളിവുകളിെല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഉള്ളൂർ
തളിയാതിരിമാെരപ്പറ്റിയുള്ളപ്രസ്താവനകൾക്കാണ് പ്രാ�
ധാന്യം നൽകുന്നത്.

‘എന്നാൽ,അേതസമയത്തുതെന്നഓേരാ കാലത്ത്
രക്ഷാപുരുഷൻമാരുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുംഅവർ രാ�
ജാക്കൻമാെര കിരീടധാരണം െചയ്യിക്കുക മുതലായ
പലഅധികാരങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നതിനുപുറെമ േദ�
വസ്വങ്ങളുെടയും ഗ്രാമസേങ്കതങ്ങളുെടയും മറ്റും ഭരണം
നായൻമാേരാടും മറ്റും േയാജിച്ചു നിർവഹിച്ചുവന്നിരുന്നു�
െവന്നുംഊഹിക്കുവാൻ ന്യായങ്ങളുണ്ട്. ‘തളിയും തളി�
യാധികാരിമാരും’എന്ന് തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുള്ളക്രി.പി.
പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെല ഒരു ശിലാേരഖയിലും,
‘നാലു തളിയും’എന്ന് മെറ്റാരു ശിലാേരഖയിലും,കാണു�
ന്നു. ഇന്നഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നുേവണം തളിയാതിരിമാെര
തിരെഞ്ഞടുത്ത് അവേരാധിക്കാൻഎന്ന് നിയമമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. തളിയാതിരിമാരുെടയും മറ്റും അധികാരം വർ�
ദ്ധിച്ചത് ക്രിസ്തുവർഷാരംഭേത്താടുകൂടിയല്ല, െകാല്ലവർ�
ഷാരംഭേത്താടുകൂടിയാെണന്നേത്രഎനിക്കു േതാന്നുന്ന�
ത്.’ [14]

ഇങ്ങെന, േകരേളാൽപ്പത്തിയുെട സഹായേത്താടുകൂ�
ടി ക്രിസ്തുവർഷംആദിശതകങ്ങളിെല േകരളചരിത്രം
പരിേശാധിക്കാൻ പുറെപ്പട്ട പണ്ഡിതൻമാർ പറഞ്ഞു�
പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷമുള്ളശിലാശാ�
സനങ്ങളുെടയും മറ്റു ചരിത്രേരഖയുേടയും െവളിച്ചത്തിൽ
‘േകരേളാൽപ്പത്തി’യ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രാടിസ്ഥാനമുെണ്ടന്ന്
െതളിയിക്കാനുള്ളപരിശ്രമത്തിലാണ് െചെന്നത്തുന്ന�
ത്. ഒമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിനുേശഷമുള്ള ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി
പഠിക്കാനാെണങ്കിൽ ശിലാശാസനങ്ങളും െചേപ്പടുക�
ളും സഞ്ചാരികളുെട വിവരണങ്ങളും മറ്റു ചിത്രേരഖകളുമു�
ണ്ട്.അതിന് ‘േകരേളാൽപ്പത്തി’െയേപ്പാെലഅസംബ�
ന്ധങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു െകട്ടുകഥ�
യുെട യാെതാരാവശ്യവുമില്ല.ഈപഴങ്കഥയിെല േചാ�
ഴെപ്പരുമാെളപ്പറ്റിയും പാണ്ടിെപ്പരുമാെളപ്പറ്റിയുമുള്ള
പരാമർശങ്ങൾ േചാഴനാട്ടിൽനിന്നും പാണ്ടിനാട്ടിൽ നി�
ന്നുമുണ്ടായആക്രമണങ്ങെളയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
എന്നുപറയെപ്പടുന്നു.അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ േകയ�
െപ്പരുമാൾ േകാട്ടിെപ്പരുമാൾ, മാടെപ്പരുമാൾ മുതലാ�
യവെരപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ േകയനാട്ടിൽനിന്നും
േകാട്ടിനാട്ടിൽ നിന്നും മാടനാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റുമുണ്ടായ
ആക്രമണങ്ങെളസൂചിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന് പറേയണ്ടിവരി�
േല്ല? ഉള്ളൂരിെന്റ ന്യായീകരണംആശയക്കുഴപ്പങ്ങെള
കുറയ്ക്കുകയല്ല, വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. െകാ�
ല്ലവർഷാരംഭത്തിനു േശഷം, രാജവാഴ്ച നിലവിലിരുന്ന
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, രക്ഷാപുരുഷൻമാരും തളിയാതി�
രിമാരുമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് െതളിയിക്കാൻ ശിലാേരഖ�
കളുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. പേക്ഷ, േകരേളാൽപ്പ�
ത്തി പരാമർശിക്കുന്നത് െപരുമാക്കൻമാരുെട ഭരണം
ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുകരുതെപ്പടു�
ന്ന രക്ഷാപുരുഷൻമാെരപ്പറ്റിയും തളിയാതിരിമാെരപ്പറ്റി�
യുമാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽഎന്തുബന്ധമാണുള്ളത്? േകര�
േളാൽപ്പത്തി, േകരള മാഹാത്മ്യം തുടങ്ങിയ കൃതികെള
ചരിത്രനിർമ്മിതിക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഗുണേത്തക്കാളധികം േദാഷമാണുണ്ടാവുകഎന്നാണി�
െതല്ലാം കാണിക്കുന്നത്.

സംഘം കൃതികളിെല ചരിത്രാംശങ്ങേളയും േകരേളാൽ�
പ്പത്തിയിെല െകട്ടുകഥയും കൂട്ടിക്കുഴച്ചുെകാണ്ട് വിചിത്ര�
മായ മെറ്റാരു നിഗമനത്തിെലത്തിേച്ചരാനാണ് തിരുവി�
താംകൂർ േസ്റ്ററ്റ് മാനുവലിെന്റ കർത്താവ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടു�
ള്ളത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായങ്ങെള ഇങ്ങെനസം�
ഗ്രഹിക്കാം:

തിരുവഞ്ചിക്കുളം തലസ്ഥാനമാക്കിെക്കാണ്ട് േകരള�
ത്തിെലാട്ടുക്കും ഭരണം നടത്തിയിരുന്നപ്രാചീന േചര�
സാമ്രാജ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾആ രാജവം�
ശത്തിെല ഒരു ശാഖ വടേക്കാട്ടും മെറ്റാരു ശാഖ െത�
േക്കാട്ടും േപായി. വടക്ക് െതാണ്ടിതലസ്ഥാനമാക്കി
വാണശാഖയുെട പിന്തുടർച്ചാവകാശികളാണ് ഉത്തര�
േകരളത്തിെല േകാലത്തിരി രാജാക്കൻമാർ, െതക്കൻ
തിരുവിതാംകൂറിൽ കൽക്കുളം തലസ്ഥാനമാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു ഭരണം നടത്തിയ ശാഖയിെല രാജാക്കൻമാരാണ്
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കൻമാരുെട പൂർവികൻ�
മാർ. തിരുവിതാംകൂെറാഴിച്ചുളള മറ്റു ഭാഗങ്ങെളല്ലാം വി�
േദശീയാക്രമണങ്ങൾക്കിരയായി തകർന്നുേപായി.ആ
പ്രേദശങ്ങെളല്ലാം അേനകം െചറുകിട രാജാക്കൻമാ�
രുെട കീഴിലായിത്തീർന്നു.ഈഘട്ടത്തിലാണ് നമ്പൂതി�
രിമാർ തങ്ങളുെട സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ശക്തി
വർദ്ധിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങി പുറെപ്പട്ടത്. ചിന്നിച്ചിതറിക്കി�
ടന്ന രാജ്യങ്ങെളെയല്ലാം ഒെരാറ്റ ചക്രവർത്തിയുെട കീ�
ഴിൽ േയാജിപ്പിക്കാൻഅവർ തീരുമാനിച്ചു.ഈഉേദ്ദശ്യ�
േത്താടുകൂടി അവർ പരേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്കൻ�
മാെരക്ഷണിച്ചുവുത്തി. ഇങ്ങെനക്ഷണിച്ചുവരുത്തെപ്പട്ട
രാജാക്കൻമാരാണ് െപരുമാക്കൻമാർ എന്ന േപരില�
റിയെപ്പടുന്നത്. െതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിനു വടക്കുള്ള
പ്രേദശങ്ങൾ മുഴുവനും െപരുമാൾ ഭരണത്തിനു വിേധ�
യമായി. തിരുവിതാംകൂറിെല േചരരാജക്കൻമാർമാത്രം
െപരുമാക്കൻമാരിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രമായി തങ്ങളുെട
ഭരണം തുടർന്നുേപാന്നു.അതുെകാണ്ട് േചരമാൻെപരു�
മാൾ തെന്റ പിന്തുടർച്ചാവകാശികൾക്ക് രാജ്യം പങ്കിട്ടു�
െകാടുത്തതിനു േശഷമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഉണ്ടായത്
എന്ന വാദം െതറ്റാണ്. െപരുമാൾ ഭരണം വടക്കു പുതു�
പട്ടണം മുതൽ െതക്കു െകെന്നറ്റിവെര മാത്രേമ വ്യാപി�
ച്ചിരുന്നുള്ളു.അക്കാലത്തുതെന്ന െപരുമാക്കൻമാേര�
ക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള രാജാക്കൻമാരായിട്ടാണ്
തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കൻമാർ പരിഗണിക്കെപ്പട്ടിരു�
ന്നത്.എന്നല്ല െപരുമാക്കൻമാരുെട ഭരണത്തിന് തി�
രുവിതാംകൂറിെല േചരരാജ കുടുംബത്തിെന്റഅംഗീകാര�
വും ആവശ്യമായിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ക്രിസ്ത്വബ്ദം
ആദിശതകങ്ങളിെല മഹാൻമാരായ േചരരാജാക്കൻ�
മാരുെട യഥാർത്ഥപിന്തുടർച്ചാവകാശികളാണ് ഇരുപ�
താംനൂറ്റാണ്ടിെല തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജക്കൻമാർ.
അത്രയും പ്രാചീനമായ കാലം മുതൽക്കുതെന്നഅനു�
സ്യൂതമായും ഇടമുറിയാെതയും ഭരണം നടത്തിേപ്പാന്ന
ഒരു രാജകുടുംബമാണ് ശ്രീ. ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാ�
ജാവിെന്റ കുടുംബം. [15]

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കൻമാരുെട അന്തസിേന�
യും പ്രതാപേത്തയും മഹത്തായ പാരമ്പര്യേത്തയും
മറ്റും ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ ഇതുെകാള്ളാം. പേക്ഷ,
ഇതു ചരിത്രമാവുകയില്ല. ചരിത്രമാവണെമങ്കിൽ തിരു�
വിതാംകൂർ രാജാക്കൻമാർ പ്രാചീന േചരരാജാക്കൻ�
മാരുെട പിൻഗാമികളാെണന്നതിന് വിശ്വസനീയമായ
എെന്തങ്കിലും െതളിവുകൾ െകാണ്ടുവരിക കൂടിേവണം.
അതിലാണ് േസ്റ്ററ്റ് മാനുവലിെന്റ കർത്താവ് പൂർണ്ണമാ�
യും പരാജയെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. േപാെരങ്കിൽ,ക്രി.പി. 4-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭം മുതൽഎട്ടാംനൂറ്റാണ്ടുവെരയുള്ള
തിരുവിതാംകൂറിെന്റ ചരിത്രം അജ്ഞാതമാെണന്നും
നാലു നൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നഈ
വിടവിനുേശഷമാണ് എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ വീരമാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മ േവണാട്ടിെല രാജാവായിത്തീർന്നത് എന്നും
അേദ്ദഹം തെന്ന തുറന്നുസമ്മതിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കു�
ന്നു.! [16]

വിശ്വസനീയങ്ങളായ െതളിവുകളുേടയും വസ്തുസ്ഥിതി വി�
വരങ്ങളുെടയും അപര്യാപ്തതകാരണം േകരളത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുക
എന്നത് ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയാെണ�
ന്ന കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നി�
യമങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മാത്രേമഈവിഷമം
കുെറെയങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ.

ചരിത്രത്തിനു പിടികിട്ടാവുേന്നടേത്താളം പിേന്നാട്ടു േനാ�
ക്കിയാൽ ഇന്നു േകരളം,തമിഴ്നാട്,കർണ്ണാടകം മുത�
ലായ േപരുകളിലറിയെപ്പടുന്ന െതന്നിന്ത്യൻ പ്രേദശ�
ങ്ങളിൽ വളർച്ചയുെട വിവിധ നിലവാരങ്ങളിെലത്തിയ�
വയും പരസ്പരം പടെവട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നവയുമായ ഒട്ട�
നവധി േഗാത്രസമുദായങ്ങളുേടയും അവയ്ക്കു േനതൃത്വം
നൽകിയിരുന്ന കുലത്തലവൻമാരുെടയും ഒരു ചിത്ര�
മാണ് നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുക. നീണ്ടുനിന്നസംഘ�
ട്ടനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രമാണികളായിത്തീർന്ന ചില കു�
ലത്തലവൻമാർ ചുറ്റുപാടുമുള്ള േഗാത്രസമുദായങ്ങെള
സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഏകീകരിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്
വലിയ രാജാക്കൻമാരായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങെനപ്രാകൃ�
തകമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േഗാത്ര�
സമുദായങ്ങളുെട സംേയാജനത്തിലൂെടയാണ് പ്രാ�
ചീന േചര-േചാഴ പാണ്ടിരാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്.
എന്നാൽ,യഥാർത്ഥത്തിൽഅത് െവറുെമാരു സംേയാ�
ജനം മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനാഭിവൃദ്ധിയുെടയും
വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളുെടആവിർഭവത്തിെന്റയും ഫലമാ�
യി പ്രാകൃതേഗാത്ര വ്യവസ്ഥയുെടഅടിത്തറ തകരാൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംഘട്ടനങ്ങളും സമരങ്ങളുെമല്ലാം ആ
തകർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തുകയാണ് െചയ്തത്. ശരി�
ക്കു പറഞ്ഞാൽ,സമത്വത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
പ്രാകൃതേഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട തകർച്ചയിൽനിന്നാണ്
പ്രാചീന രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. പരസ്പരം യുദ്ധം�
െചയ്തുെകാണ്ടും താരതേമ്യന ദുർബലങ്ങളായ േഗാത്രസ�
മുദായങ്ങേളയും അവയുെട തലവൻമാരായ കുറുനിലമ�
ന്നൻമാേരയും കീഴടക്കിെക്കാണ്ടും ഉൽപ്പാദനം,ആഭ്യ�
ന്തരവ്യാപാരം, വിേദശവാണിജ്യം,സാഹിത്യ സംഗീ�
താദികലകൾ മതുലായവയ്ക്കു േപ്രാൽസാഹനം നൽകി�
െക്കാണ്ടും വിപുലമായസാമ്രാജ്യങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുത്ത
േചര-േചാഴ-പാണ്ടി രാജാക്കൻമാരുെട േനട്ടങ്ങെളപ്പറ്റി
ക്രിസ്ത്വബ്ദംആദിശതകങ്ങളിെല സംഘംകൃതികളിൽനി�
ന്നും േടാളമി,പ്ളീനി തുടങ്ങിയ വിേദശീയ ഗ്രന്ഥകാരൻ�
മാരുെട വിവരണങ്ങളിൽനിന്നും മനസിലാക്കാം.

സംഘകാലത്തിനുേശഷം േചര-േചാഴ-പാണ്ടി രാജ്യ�
ങ്ങൾക്ഷേയാൻമുഖമായിത്തീർന്നു. ക്രി.പി. 3-ാം നൂ�
റ്റാണ്ടിനും 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം
ഈപ്രാചീനരാഷ്ട്രങ്ങളുെട അധഃപതനത്തിേന്റയും
തകർച്ചയുേടയും കാലഘട്ടമാണ്. നാലു നൂറ്റാണ്ടുകാ�
ലം െഡക്കാനിൽആധിപത്യം നടത്തിയ ശാതവാഹ�
നൻമാരുെട സാമ്രാജ്യവും ഏതാണ്ടിേതകാലത്താണ്
ഛിന്നഭിന്നമായത്. െതെക്കഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും വമ്പി�
ച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായ ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്.
അേതവെര വളർച്ചമുട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന പല േഗാത്രത്ത�
ലവൻമാർക്കും ചരിത്രത്തിെന്റ മുൻപന്തിയിേലക്കു കു�
തിച്ചുകയറാൻ ഒരവസരം കിട്ടി. ഇന്നു മഹാരാഷ്ട്രെമന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്നപ്രേദശങ്ങളിൽആഭീരൻമാർ,ബീ�
ഹാറിലും മധ്യപ്രേദശങ്ങളിലും വാകാടകൻമാർ,പടി�
ഞ്ഞാറൻ കർണ്ണാടക ജില്ലകളിൽ കദംബൻമാർ,ൈമ�
സൂർ പ്രേദശങ്ങളിൽ ഗംഗൻമാർ,കാഞ്ചിക്കു ചുറ്റുമായി
പല്ലവൻമാർ ഇവെരല്ലാം ശതവാഹനസാമ്രാജ്യത്തി�
െന്റ തകർച്ചയിൽനിന്നുയർന്നു വന്നപുതിയ േഗാത്ര
സമുദായങ്ങളേത്ര. താന്താങ്ങളുെട സ്വന്തംആധിപത്യ�
മുറപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അവർ പരസ്പരം യുദ്ധങ്ങൾ
നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.ഈയുദ്ധങ്ങളിൽ ചിലർ വിജ�
യിക്കുകയും മറ്റു ചിലർ നാമാവിേശഷമാവുകയും െചയ്തു.
ജയിച്ചവർതെന്ന പിന്നീട് മറ്റു ചിലരാൽ േതാൽപ്പിക്ക�
െപ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്,പുലിേകശി ഒന്നാമൻഎന്ന
ചാലൂക്യേഗാത്രത്തലവൻ കദംബെര േതാൽപ്പിച്ച് ചാലൂ�
ക്യരുെട ഭരണംസ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,ഏെറ�
ക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി പല്ലവരുെട തലവനായ നര�
സിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ ചാലൂക്യെര പരാജയെപ്പടു�
ത്തി. ചാലൂക്യരും പല്ലവരും തമ്മിൽ നീണ്ടുനിന്ന പല
യുദ്ധങ്ങളുമുണ്ടായി. പല്ലവരും പാണ്ടിയരും തമ്മിലും
യുദ്ധങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. പാണ്ടിയൻമാർ ചാലൂക്യ�
രുമായി കൂട്ടുകൂടി പല്ലവെര എതിർത്തു. േചാഴൻമാർ
മുേന്നാട്ടുവന്നേപ്പാൾ പാണ്ടിയരും പല്ലവരും പിന്നിലാ�
യി.ആഭീരൻമാെര േതാൽപ്പിച്ച് െഡക്കാനിൽസ്വന്തം
ഭരണംസ്ഥാപിച്ച് രാഷ്ട്രകൂടൻമാർആദ്യം ചാലൂക്യരുെട
േസവയ്ക്കുനിന്നു. പിന്നീട് ചാലൂക്യരും രാഷ്ട്രകൂടൻമാരും
തമ്മിലായി യുദ്ധം. ഇങ്ങെന യുദ്ധങ്ങൾെകാണ്ടു കല�
ങ്ങിമറിഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്.

സംഘകാലത്തിനുേശഷം കുറച്ചുകാലേത്തയ്ക്ക് േകരള�
ത്തിെന്റ ചരിത്രം വളെര അവ്യക്തമാണ്. നാലാംനൂറ്റാ�
ണ്ടിനുംആറാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ െതെക്കഇന്ത്യയി�
െല മിക്ക പ്രേദശങ്ങളും കളഭ്രൻമാരുെടആധിപത്യത്തി�
ലായിരുന്നുഎന്ന് പിൽക്കാലസാഹിത്യ കൃതികൾ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.അച്ചുതകളഭ്രൻഎന്ന രാജാവ് േചാ�
ഴൻമാെരയും പാണ്ടിയൻമാെരയുംആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി�
യതായി കാണുന്നു.ഈആക്രമണങ്ങൾ േചരനാട്ടിേന�
യും കുറെയാെക്കബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടി�
െന്റഅവസാനത്തിേലാ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തി�
േലാആണ് പാണ്ടിയൻമാർ കളഭ്രൻമാെര പരാജയ�
െപ്പടുത്തുകയും സ്വന്തംആധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തത്.

കലി അരശർഅെല്ലങ്കിൽ ദുഷ്ടരാജാക്കൻമാർ എന്ന
േപരിലാണ് കളഭ്രരാജാക്കൻമാർ പിന്നീട് വിളിക്കെപ്പട്ടു�
േപാന്നത്. കളഭ്രൻമാരുെട ഭരണംഅന്ധകാരാഗമവും
ദുസഹവും െവറുക്കെപ്പട്ടതുമായ ഒരു ഭരണമായിട്ടാണ്
ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നത്. പേക്ഷ,യഥാർത്ഥത്തിൽ
ബുദ്ധൈജനമതങ്ങളുെട സ്വാധീനത്തിൽസാംസ്കാരി�
കമായ ഒരു വലിയമുേന്നറ്റം അക്കാലത്തുണ്ടായതായി
സമ്മതിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. മണിേമഖല, ചിലപ്പതികാരം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങൾഅക്കാലത്താണ് രചിക്കെപ്പട്ട�
ത്. ക്രി.പി. 470-ൽൈജനധർമ്മങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടി മധുരയിൽ ഒരുൈജനസംഘംസ്ഥാപിക്ക�
െപ്പടുകയുണ്ടാെയന്നതിന് ചരിത്രപരമായ െതളിവുക�
ളുണ്ട്. ഏതാണ്ടേതകാലത്തുതെന്നകാേവരിപ്പൂം പട്ടണ�
ത്തിൽബൗദ്ധൻമാരുെട ഒരുസംഘമുണ്ടായിരുന്നു. കാ�
ഞ്ചിയായിരുന്നു മെറ്റാരു പ്രധാനബൗദ്ധേകന്ദ്രം. േകരള�
ത്തിലും അക്കാലത്ത് ബുദ്ധമതത്തിനായിരുന്നുപ്രാധാ�
ന്യം. ബുദ്ധൈജനമതാനുയായികളായ രാജാക്കൻമാ�
രാണ് അക്കാലത്ത് രാജ്യഭാരം െചയ്തിരുന്നത് എന്നുക�
രുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. കളഭ്രൻമാർെക്കതിരായ കലാപ�
ങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ബുദ്ധൈജനമതങ്ങൾക്ഷയിക്കുക�
യും ഹിന്ദുമതംആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തത്. കളഭ്രൻ�
മാെര എതിർത്തു േതാൽപ്പിച്ച രാജാക്കൻമാരാകെട്ട
ബുദ്ധൈജനമതങ്ങളുെടആരാധകൻമാരായിരുന്നില്ല.
പിന്നീട് ഹിന്ദുമതത്തിെന്റഅവാന്തരവിഭാഗങ്ങളായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടൈശവ-ൈവഷ്ണവമതങ്ങെളയാണ്
അവർ പിന്താങ്ങിയത്. ഹിന്ദുമതാനുയായികളായ രാ�
ജാക്കൻമാരും അവർക്ക് പിന്തുണനൽകിയബ്രാഹ്മണ�
പുേരാഹിതൻമാരും കളഭ്രൻമാരുെട കാലെത്തഇരുട്ടു�
നിറഞ്ഞ ഒരു കാലമായി ചിത്രീകരിച്ചുെവങ്കിൽഅതിൽ
അൽഭുതെപ്പടാനില്ലെല്ലാ.

6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ പാണ്ടിയൻ�
മാരും പല്ലവൻമാരും ചാലൂക്യൻമാരും രാഷ്ട്രകൂടൻമാ�
രുെമല്ലാം േകരളെത്തആക്രമിച്ചതായി പറയെപ്പടുന്നു.
േകരളം േചാഴൻമാർക്കു കീഴിലായിരുന്നുഎന്നുകാ�
ണിക്കുന്ന ചില േചാഴ ശിലാശാസനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടി�
യിട്ടുണ്ട്. കുലേശഖരആൾവർഎന്ന േകരളരാജാവ്
േചാഴ പാണ്ടി െകാങ്ങുനാടുകെളആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി
എന്ന് അേദ്ദഹം തെന്നഎഴുതിയ ചില കവിതകളും
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിെലല്ലാം സത്യത്തിെന്റ
അംശങ്ങേളാെടാപ്പം സ്വാഭാവികമായിത്തെന്നഅതിശ�
േയാക്തിയുേടയുംആത്മപ്രശംസയുേടയും അംശങ്ങളും
കലർന്നിട്ടുണ്ടാവാം.

എന്നാൽ,ഈകാലഘട്ടത്തിനുമുമ്പുതെന്നപ്രാചീന
േചരസാമ്രാജ്യം ഛിന്നഭിന്നമായിക്കഴിഞ്ഞുഎന്നകാ�
ര്യത്തിൽസംശയമില്ല. േചരൻമാരുെട കാലത്ത് പ്ര�
ശസ്തിയും പ്രാമാണിത്തവും േനടാൻ കഴിയാെത പിന്ന�
ണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ചില േഗാത്രത്തലവൻമാർഈ
കാലഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങളുെടആധിപത്യംസ്ഥാപി�
ക്കാൻേവണ്ടി മുേന്നാട്ടുവന്നത്.എട്ടാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി
ഒട്ടനവധി പുതിയ രാജാക്കന്മാർ െപാന്തിവന്നതായും
അവരിൽ ചിലർ മേഹാദയാപുരം തലസ്ഥാനമാക്കി�
െക്കാണ്ട് പുതിെയാരു േചരസാമ്രാജ്യംസ്ഥാപിച്ചതായും
കാണുന്നു. പേക്ഷ,അവരാരുംതെന്ന പഴയസംഘകാ�
ലരാജാക്കൻമാരുെട പിൻഗാമികേളാ പിൻതുടർച്ചാവ�
കാശികേളാആയിരുന്നില്ല.അേതവെര പിന്നണിയിൽ
കിടന്നിരുന്ന േഗാത്രത്തലവൻമാർക്കിടയിൽനിന്നാണ്
പുതിയ രാജാക്കൻമാർ ഉയർന്നുവന്നത്.

സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുെടഈപ്രേത്യകതസവിേശ�
ഷമായ പരിഗണനയർഹിക്കുന്നപ്രാചീനേകരളത്തി�
െല മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒേരേതാതിലല്ല പുേരാഗമിച്ചത്.
ആദ്യം മുതൽേക്കസമുദായം അസമമായിട്ടാണ് വളർ�
ന്നുവന്നത്. േചരന്മാരുെട കാലത്തുതെന്ന വളർച്ചെയ�
ത്താെത പിൻപന്തിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിരവധി േഗാ�
ത്രസമുദായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. േചരസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
തകർച്ചയുെട കാലത്ത് അവരിൽ ചിലർ മുൻപന്തിയി�
േലക്കു കടന്നുവന്നു.അസമമായസാമൂഹ്യവളർച്ചയു�
െട ഒരുനിയമം മാത്രമാണിത്. മുെമ്പാരധ്യായത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെല,സാമൂഹ്യവളർച്ചക്കിടയിൽ
പിൻപന്തിയിൽ നിന്നു മുൻപന്തിയിേലക്ക് എടുത്തുചാ�
ട്ടങ്ങളുണ്ടാവുകഎന്നത് അസാധാരണേമാ അസ്വഭാ�
വികേമാ അല്ല. േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽപ്രാചീ�
നകാലത്തിെന്റയും മധ്യകാലത്തിെന്റയും ഇടക്കുള്ള
ഇരുളടഞ്ഞഘട്ടത്തിേലക്ക് കുെറെയാെക്ക െവളിച്ചം
വീശാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണിത്.ഈനി�
യമെത്തഅവഗണിക്കുകഎന്നത് േകരളചരിത്ര നിർ�
മ്മാണെത്തസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വിഷമങ്ങൾ കുറ�
ക്കാനല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണുപകരിക്കുക.

ചരിത്രത്തിെന്റ പിൻപന്തിയിൽനിന്ന് മുൻപന്തിയിേല�
ക്കു തള്ളിക്കയറിവന്ന േഗാത്രത്തലവൻമാർക്കിടയിൽ
കൂെടക്കൂെട യുദ്ധങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുകയും ഒടുവിൽ
ൈകയൂക്കുള്ളചില തലവൻമാർ രാജാക്കൻമാരായി�
ത്തീരുകയാണുണ്ടായത്.അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെട തകർ�
ച്ചയുെടയും പുതിയ ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനരീതിയുെട വളർ�
ച്ചയുെടയും കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.അതുെകാണ്ട്
തളർന്നുകഴിഞ്ഞപഴയസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട
സംരക്ഷകരായിട്ടല്ല വളർന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്നഫ്യൂഡൽ�
വ്യവസ്ഥയുെട േനതാക്കൻമാരായിട്ടാണ്ഈപുതിയ
രാജാക്കൻമാർ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.എന്നുവച്ചാൽ, മുമ്പ്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസത്തിൽ�
നിന്ന് അടിമത്തത്തിലല്ല, േനരിട്ടു ഫ്യൂഡലിസത്തിേല�
ക്കാണ് അവർ കാെലടുത്തുവച്ചത്.ഈപരിവർത്തനം
േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽഎെന്തല്ലാം പ്രത്യാഘാത�
ങ്ങളാണുണ്ടാക്കിയെതന്ന് അടുത്തവാള്യത്തിൽ നമുക്കു
പരിേശാധിക്കാം.
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െ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
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