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5
സംഘംകൃതികൾ

ആര്യൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയ�
കാലത്ത് െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകൃതരായ കാടൻമാർ
മാത്രമാണ് നിവസിച്ചിരുന്നത് എന്നുംആര്യസംസ്കാ�
രത്തിെന്റൈകപിടിച്ചതുെകാണ്ടാണ് അവർ പരിഷ്ക്കാ�
രത്തിെന്റ പടിവാതിൽക്കേലയ്ക്ക് കാെലടുത്തുെവച്ചത്
എന്നും പണ്ഡിതൻമാരായ ചരിത്രകാരൻമാർ േപാലും
വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം
9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ യാെതാരു�
തരം സാഹിത്യകൃതികളുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് ചില
യൂേറാപ്യൻ പണ്ഡിതൻമാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽഅടുത്തകാലത്ത് പുരാവസ്തു ഗേവഷകൻമാർ
നടത്തിയ പുരാതന വസ്തു ഗേവഷണങ്ങൾഇത്തരം വി�
ശ്വാസങ്ങളുെട അടിത്തറ തകർത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല ശിലായുഗെത്തപ്പറ്റിയും േലാഹയുഗ�
െത്തപ്പറ്റിയും കഴിഞ്ഞഅദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ.അവേയക്കാൾ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത മറ്റു
ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ േഡാക്ടർ സ്വാമിനാ�
ഥയ്യർ, ദാേമാദരൻപിള്ള തുടങ്ങിയ തമിഴ് പണ്ഡിതൻ�
മാരുെട പരിശ്രമഫലമായി കണ്ടുകിട്ടിയ അതിപ്രാചീ�
നങ്ങളായ െചന്തമിഴ് സാഹിത്യകൃതികെളപ്പറ്റിയാണ്
ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.ആര്യൻമാരുേടതിൽ നിന്ന്
ഭിന്നവും സ്വതന്ത്രവുമായി തഴച്ചുവളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന
ഒരുപ്രാചീന ദ്രാവിഡസംസ്കാരത്തിെന്റസങ്കീർണ്ണമായ
വിശദാംശങ്ങെളഈകൃതികൾ നമുക്കു െവളിെപ്പടുത്തി�
ത്തരുന്നു. ദക്ഷിേണന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിെല ഇരുളട�
ഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഒരുജ്ജ്വലഘട്ടെത്തപ്പറ്റി ഒെട്ടാെക്ക
മനസ്സിലാക്കാൻസഹായിക്കുന്നഈപ്രാചീനഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ െപാതുവിൽസംഘംകൃതികൾഅെല്ലങ്കിൽസം�
ഘസാഹിത്യം എന്നേപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്.

സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് സാഹിത്യകൃതികെള വിലയി�
രുത്താനും സാഹിത്യകാരൻമാെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാ�
നും േവണ്ടി മധുരെയ േകന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ട് പാണ്ഡിരാ�
ജാക്കൻമാരുെട രക്ഷാധികാരിത്വത്തിൽ ഇടവിട്ടിടവിട്ട്,
ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി, മൂന്നുസംഘങ്ങൾഅെല്ല�
ങ്കിൽ സാഹിത്യഅക്കാദമികൾ നിലനിന്നിരുന്നുവേത്ര.
അവെയപ്പറ്റിയുള്ളആദ്യെത്ത വിവരണം ക്രി.പി. 8-ാം
നൂറ്റാണ്ടിനു േശഷം രചിക്കെപ്പട്ട ‘ഇറയിനർഅകെപ്പാ�
രുൾ’എന്നഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് കാ�
ണെപ്പടുന്നത്. [1] മൂന്നുസംഘങ്ങളും കൂടി ആെക 9950
െകാല്ലങ്ങേളാളം നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായിെയന്നും.ഈ
നീണ്ടകാലത്തിനിടയിൽ 8598കവികൾഅമൂല്യങ്ങ�
ളായ ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടാെയന്നും
ആകവികളിൽ ചിലർ ശിവൻ,സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുട�
ങ്ങിയൈദവങ്ങളായിരുന്നുെവന്നും മറ്റുമാൈണതിഹ്യം.
ഈവിവരണമനുസരിച്ച് ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിനു ചുരുങ്ങിയത്
പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്നൈദവങ്ങളും
മനുഷ്യരും കൂടി സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാൻ തുട�
ങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം!

പ്രത്യക്ഷത്തിൽതെന്നഅവിശ്വസനീയമാർന്നഈ
ഐതിഹ്യം ചരിത്രയാഥാർത്ഥമാവാനിടയിെല്ലന്നു തീർ�
ച്ചയാണ്. ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് 10,000 െകാല്ലങ്ങൾക്കു മു�
മ്പ്,ഇന്ത്യയിെലന്നല്ല, േലാകത്തിെലവിെടയും യാെതാ�
രു സാഹിത്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 5-ാം നൂ�
റ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിെലാരിടത്തും പുസ്തകങ്ങെളഴു�
തിവയ്ക്കുന്നസമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നാണ് വിന്റർ
നിറ്റ്സ് പറയുന്നത്. [2]പ്രാചീന മധുരയിൽ ‘സംഘം’
എന്നുവിളിക്കെപ്പടുന്ന ഒരുസാഹിത്യസംഘടനയുണ്ടാ�
യിരുേന്നാ എന്നകാര്യത്തിൽേപ്പാലും പണ്ഡിതൻമാർ�
ക്കിടയിൽഅഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്രി. പി. 470-ൽ
വജ്രനന്ദി എന്നൈജനേനതാവ് ഒരു സംഘംസ്ഥാ�
പിച്ച് തെന്റ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി ഏതാനും
ഗ്രന്ഥങ്ങൾപ്രസിദ്ധം െചയ്തതിന് ചരിത്രപരമായ െത�
ളിവുകളുണ്ട്.അതിനുമുമ്പ് യാെതാരുസംഘവുമുണ്ടായി�
രുന്നിെല്ലന്ന് ചില ഗേവഷകൻമാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.
പേക്ഷ,ഇതിെന്റഅർത്ഥം ക്രി.പി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്
മുമ്പ് െതെക്ക ഇന്ത്യയിൽസാഹിത്യകൃതികെളാന്നുമു�
ണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നാേണാ? സംഘം കൃതികെളന്ന േപ�
രിലറിയെപ്പടുന്നപ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളത്രയും െവറും െക�
ട്ടുകഥകളാെണന്നാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. സംഘം
കൃതികെളപ്പറ്റിയുള്ളഐതിഹ്യങ്ങളിൽ െകട്ടുകഥകളും
യാഥാർത്ഥ്യവും കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നുഎന്നുപറയു�
ന്നതാവും ശരി. ഏതായാലും,പ്രാചീനകാലത്തുതെന്ന
ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽസുപ്രസിദ്ധരായഅേനകം കവി�
കളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുംഅവർ വിശിഷ്ടങ്ങളായ പല
സാഹിത്യകൃതികളും രചിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുമുള്ളകാ�
ര്യത്തിൽസംശയമില്ല. ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെടയും
ചരിത്രപണ്ഡിതൻമാരുെടയും പരിശ്രമഫലമായി കണ്ടു�
കിട്ടിയ പ്രാചീനസാഹിത്യകൃതികൾഅതാണ് വിളിച്ചുപ�
റയുന്നത്.

1. ഈഗ്രന്ഥത്തിെന്റ കാലെത്തപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ
അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടു്. ക്രി.പി. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടാെണന്നുചി�
ലരും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിെലന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു.എന്നാൽ
ക്രി.പി. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിേനാടടുത്തു് രചിക്കെപ്പട്ട ഒരു കൃതിയാ�
െണന്നു് ൈവയാപുരിപിള്ള പറയുന്നു. A Comprehensive
History of India. P. 672.

2. Winternitz: History of Indian Literature, Vol 1. PP. 33–35.
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1 സംഘകൃതികളുെട ഉള്ളടക്കം

എടുെത്താൈക,പത്തുപ്പാട്,പതിെനൺകീഴ്കണക്ക്, ചി�
ലപ്പതികാരം, മണിേമഖല, െതാൽകാപ്പിയം മുതലായ�
വയാണ് സംഘം കൃതികളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ
എന്നുകരുതെപ്പടുന്നു.

ഇവയിൽ െതാൽക്കാപ്പിയം തമിഴ്ഭാഷയിെല ഏറ്റവും
പഴയ വ്യാകരണഗ്രന്ഥമാണ്.അതിെന്റ കർത്താവായ
െതാൽക്കാപ്പിയർ ഒരുൈജനമതക്കാരനായിരുന്നു�
െവന്നും, െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലാണ് അേദ്ദഹം
ജനിച്ചത് എന്നും, വിളവേങ്കാട് താലൂക്കിെല ‘അതക�
േങ്കാട്’എന്നതെന്റ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചാണ് അേദ്ദഹം
തെന്റ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എന്നുംൈവയാപുരിപിള്ളഅനു�
മാനിക്കുന്നു. [3]സുപ്രസിദ്ധമായഈവ്യാകരണഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽഎഴുത്തതികാരം, െചാല്ലതികാരം, െപാരു�
ളതികാരം എന്നിങ്ങെന മൂന്നുഭാഗങ്ങളിലായി ആെക
1603സൂത്രങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.എഴുത്തതികാ�
രത്തിൽഅക്ഷരങ്ങെളപ്പറ്റിയും െചാല്ലതികാരത്തിൽ
പദങ്ങെളപ്പറ്റിയും െപാരുളതികാരത്തിൽ കവിതാവി�
ഷയങ്ങൾ, വൃത്തങ്ങൾ, രസാലങ്കാരങ്ങൾ മുതലായവ�
െയപ്പറ്റിയുമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ഭാഷയു�
േടയും സാഹിത്യത്തിെന്റയും ലക്ഷണങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ
രചനാനിയമങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന
ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല െതാൽകാപ്പിയം. വ്യാകരണനിയമങ്ങ�
േളാെടാപ്പം രാജ്യത്തിെന്റ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിേശ�
ഷതകെളയും സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതികേള�
യും വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങളുെട ജീവിതരീതികെളയും
അത് വിശദീകരിക്കുന്നു.അതുെകാണ്ട് ദക്ഷിേണന്ത്യ�
യിെല പ്രാചീനജനങ്ങളുെട ചരിത്രം പഠിക്കാൻഅതു
പ്രേയാജനെപ്പടുന്നു.

വ്യാകരണമുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന ഭാഷയും സാഹി�
ത്യവും ഒരതിർത്തിവെരെയങ്കിലും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുെമ�
ന്നു തീർച്ചയാണേല്ലാ. നമുക്കുകിട്ടിയിടേത്താളമുള്ളപ്രാ�
ചീനകൃതികളിൽ ചിലെതങ്കിലും െതാൽക്കാപ്പിയത്തിനു
േശഷം രചിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്നകാര്യത്തിൽസംശ�
യമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിലപ്പതികാരം, മണിേമ�
ഖല തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങൾ പിൽക്കാലകൃതികളാെണ�
ന്ന് െപാതുവിൽഅംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. മണിേമഖല
ഒരുബൗദ്ധികകൃതിയും ചിലപ്പതികാരം ഒരുൈജനകൃ�
തിയുമാണ്. ചിന്താമണി,കുണ്ഡലേകശി, വളയാപതി
എന്നിങ്ങെന മറ്റു ചില മഹാകാവ്യങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടു�
ണ്ട്. ഉള്ളടക്കവും രചനാരീതിയും ഭാഷാൈശലിയും മറ്റും
േനാക്കിയാൽഅവെയസംഘം കൃതികളിലുൾെപ്പടുത്തു�
ന്നതുതെന്ന ശരിയെല്ലന്നും സംഘകാലത്തിനുേശഷമു�
ണ്ടായ കാവ്യകാലത്തിെല കൃതികളാണവെയന്നുകണ�
ക്കാക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നുംഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നവരു�
ണ്ട്. ചിലപ്പതികാരം, മണിേമഖല തുടങ്ങിയവേയക്കാൾ
ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളുെട പഴക്കമുള്ളകൃതികളാണ്
എടുെത്താൈകയും പത്തുപ്പാട്ടും.ഈരണ്ടുസമാഹാര�
ങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം പഴക്കമുള്ളസംഘസാഹി�
ത്യകൃതികെളന്ന് ൈവയാപുരിപിള്ളഅഭിപ്രായെപ്പടു�
ന്നു. [4]ഇവയിൽ പല പാട്ടുകളും െതാൽകാപ്പിയത്തി�
നു മുമ്പു രചിക്കെപ്പട്ടവയാണ്.എടുെത്താൈകയിെല
ചില പാട്ടുകൾക്കടിസ്ഥാനമായ വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ
െതാൽക്കാപ്പിയത്തിേന്റതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാെണന്ന്
ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു പേക്ഷ, െതാൽക്കാ�
പ്പിയത്തിനു മുമ്പുതെന്ന ചില വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാ�
യിരുന്നുഎന്നഐതിഹ്യം ശരിയായിരിക്കാം. ഏതാ�
യാലും,അത്തരം പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും ഇേതവെര
കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളകൃതികൾ പല�
തും എെന്നേന്നക്കുമായി നശിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടാവാം.

നറ്റിൈണ,കുറുെന്താൈക,ഐങ്കുറുനൂറു,പതിറ്റുപ്പത്തു,
പരിപാടൽ,കലിെത്താൈക,അകനാനൂറു,പുറനാ�
നൂറു എന്നീ എട്ടു സമാഹാരങ്ങൾക്കാണ് എടുെത്താ�
ൈകഎന്നുപറയുന്നത്. പല കാലങ്ങളിലും പലസ്ഥ�
ലങ്ങളിലുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന നാനൂേറാളം കവികളുെട
കൃതികൾഅവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കവിതകൾ രചി�
ക്കെപ്പട്ട കാലവും അവ െതാകകളായി സംേയാജിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ട കാലവും തമ്മിൽഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളുെട
ദൂരമുണ്ടായിരിക്കണം. പുറനാനൂറും പതിറ്റുപ്പത്തും ‘പു�
റംകൃതി’കളാണ്.അതായത്,സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും
മറ്റുമായ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളാണ് അവയിൽ പ്രതിപാ�
ദിക്കെപ്പടുന്നത്. നറ്റിൈണ,കുറുേന്താൈക,ഐങ്കുറുനൂ�
റ്,കലിെത്താൈക,അകനാനൂറ് എന്നീ അഞ്ചുസമാ�
ഹാരങ്ങൾ ‘അകം കൃതി’കളേത്ര.അതായത്, േപ്രമം
കുടുംബജീവിതം മുതലായആന്തരികവിഷയങ്ങളാണവ�
യിൽ ചിത്രീകരിക്കെപ്പടുന്നത്. ‘പരിപാട’ലിൽഅകവും
പുറവും രണ്ടും കലർന്നിരിക്കുന്നു. പുറംകൃതികളിൽ രാ�
ജാക്കൻമാരുെടയും ‘കുറുനിലമന്നൻമാ’രുേടയും മറ്റും വീ�
രപരാക്രമങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ളഅപദാനങ്ങൾഅടങ്ങിയി�
രിക്കുന്നു.അതിനാൽ ചരിത്രഗേവഷകൻമാർക്കുഅവ
വളെര ഉപേയാഗപ്രദങ്ങളാണ്.എന്നാൽ, േകരളീയെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന
ഗ്രന്ഥം പതിറ്റുപ്പത്താണ്. പത്തുേചരരാജാക്കൻമാരു�
െട അപദാനങ്ങളാണതിൽ പ്രകീർത്തിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഓേരാ രാജാവിെനപ്പറ്റിയും പത്തുപാട്ടുകളുണ്ട്.അങ്ങ�
െന പത്തുപത്തുകളായി അതു വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, ഒന്നാമേത്തയും പത്താമേത്തയും പത്തുകൾ
ഇേതവെര കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല.

ഓേരാ പാട്ടിെന്റയും കൂെട പാടിയ കവിയുെട േപരും
വാഴ്ത്തെപ്പട്ട രാജാവിെന്റ േപരും,കവിക്കു കിട്ടിയ സമ്മാ�
നത്തിെന്റ വിവരവും മറ്റും നൽകുന്നഓേരാ പതികം
അെല്ലങ്കിൽ മുഖവുര എഴുതിേച്ചർക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കവിത�
കൾ േശഖരിച്ചു പ്രസാധനം െചയ്ത പിൽക്കാലസമ്പാ�
ദകരുെട കുറിപ്പുകളാണവ. ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
അവ കുെറെയാെക്കപ്രേയാജനകരങ്ങളാെണന്നകാ�
ര്യത്തിൽസംശയമില്ല. പേക്ഷ,അവഐതിഹ്യങ്ങെള�
യുംഊേഹാേപാഹങ്ങെളയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
എഴുതിേച്ചർക്കെപ്പട്ടവയാെണന്നുംഅവയ്ക്കുംഅവ പരാ�
മർശിക്കുന്നകവിതകൾക്കും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട
അകൽച്ചയുെണ്ടന്നുംഓർേക്കണ്ടതുണ്ട്.അവയിലട�
ങ്ങിയഅതിശേയാക്തികെളയും അർദ്ധസത്യങ്ങെള�
യും ഒഴിച്ചുനിർത്തി ചരിത്രാംശങ്ങൾ ചികെഞ്ഞടുക്കുക
അത്രഎളുപ്പെമാന്നുമല്ല.

എട്ടുെത്താൈകയിൽ ഒട്ടാെക 2421 െചറിയ പാട്ടുകളാ�
ണുള്ളത്. പത്തുപ്പാട്ടിലുള്ളത്, േനെരമറിച്ച്, നീണ്ട പാ�
ട്ടുകളാണ്. തിരുമുരുകാറ്റുപ്പൈട, െപാരുനാർആറ്റുപ്പ�
ൈട, ചിറുപാണാറ്റുപ്പൈട, െപരുമ്പാണാറ്റുപ്പാൈട, മു�
ൈല്ലപ്പാട്ട്, മധുൈരെക്കാഞ്ചി, െനടുനൽവാൈട,കുറി�
ഞ്ചിപ്പാട്ട്,പടിനിപ്പാൈല, മൈലപടുകടാം എന്നിങ്ങ�
െന പത്തു ദീർഘകവിതകളുെട സമാഹാരമാണത്.

ഈപ്രാചീനകൃതികളുെട അകം,പുറം എന്നിങ്ങെന
രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.അകം
ശൃംഗാരരസപ്രധാനങ്ങളും പുറം വീരരസപ്രധാനങ്ങ�
ളുമാണ്. േപ്രമവും യുദ്ധവുമായിരുന്നു രാജാക്കൻമാരു�
െടയും കുലത്തലവൻമാരുെടയും മുഖ്യമായ ജീവിതവൃ�
ത്തികൾ.ഈജീവിതവൃത്തികളാണ് കവിതകൾക്ക്
പ്രേചാദനം നൽകിയത്. രാജാക്കൻമാരുെട വീരപ�
രാക്രമങ്ങളും ഗുണഗണങ്ങളും േപ്രമങ്ങളുമാണ് പല
കവിതകളിലും വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. രാജാക്കൻമാർ
മാത്രേമ കഥാനായകൻമാരായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിരു�
ന്നുള്ളുഎന്ന് ഇതിന്നർത്ഥമില്ല. വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗ�
ങ്ങളുെട അനുരാഗത്തിെന്റആനന്ദവും േവർപാടിെന്റ
േവദനയും വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പല കവിതകളിലും
മേനാഹരങ്ങളായ പ്രകൃതിവർണ്ണനകളുണ്ട്. മലകളും
കാടുകളും അരുവികളുംആറുകളും വയലുകളും േചാല�
കളും െകാന്നയും പാലയും മയിലും കിളിയുംആനയും
പുലിയും ഇടകലർന്നപ്രകൃതിയുെട അകൃത്രിമസൗന്ദര്യം
അവയിൽഓളംെവട്ടുന്നതു കാണാം. പേക്ഷ, ഒരിടത്തും
പ്രകൃതി വർണ്ണനയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ളപ്രകൃതിവർണ്ണനകളി�
ല്ല. മനുഷ്യനാണ് സാഹിത്യത്തിെന്റ േകന്ദ്രം. ജനങ്ങ�
ളുെട സുഖദുഃഖങ്ങൾ,അഭിവൃദ്ധിക്കുംഐശ്വര്യത്തിനുമു�
ള്ളആകാംക്ഷകൾ,യുദ്ധവും സമാധാനവും, േസ്നഹവും
േപ്രമവും—ഇവെയപ്പറ്റിെയല്ലാം അവപ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആപത്തിെന്റ മുമ്പിൽഅന്തംവിട്ടു പകച്ചുനിൽക്കലില്ല;
ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടമില്ല. നമ്മുെട പ്രാ�
ചീന പൂർവ്വികൻമാർ എത്ര വിഷമംപിടിച്ച പരിതഃസ്ഥി�
തികേളയും ധീരതേയാടും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസേത്താടും
കൂടിയാണ് േനരിട്ടിരുന്നത് എന്ന് സംഘംകൃതികൾ വ്യ�
ക്തമാക്കുന്നു.

പതിെനൺകീഴ് കണക്കുംസംഘംസാഹിത്യമായിട്ടാ�
ണ് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.എന്നാൽ,അതിെല പ്രതി�
പാദ്യവിഷയങ്ങൾ േപ്രമവും യുദ്ധവുമല്ല, നീതിശാസ്ത്രവും
സാൻമാർഗിക നിയമങ്ങളും മറ്റുമാണ്. തിരുക്കുറൾ, നാ�
ലടിയാർ,കളവഴി നീർപ്പതു,ൈകനിൈല,ഇനിയൈവ�
നിർപ്പതു,ഇന്നിനിപ്പതു നിൻമണിക്കടിൈക,കർനീർപ്പ�
തു,ഐന്തിൈണഐമ്പതു, നിൈനെമാഴിഐമ്പതു,
ഐന്തിൈണഎഴുപതു, നിൈണമൈലനൂറ്റയ്മ്പത്,
തിരുകടുകം ഏലാതി,ആചാരേക്കാൈവ,പഴെമാഴിനാ�
ന്നൂറ്, ചിറുപഞ്ചമൂലം, മുതുെമാഴി െകാഞ്ചി എന്നിങ്ങെന
ആെക പതിെനട്ടു കവിതകളുെട സമാഹാരമാണ് പതി�
െനാൺകീഴ്കണക്കിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

സംഘംകൃതികളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ദക്ഷിേണന്ത്യ�
യുെട പ്രാചീന ചരിത്രെത്തപ്പറ്റിയും പ്രാചീന സാമൂഹ്യ�
ജീവിതെത്തപ്പറ്റിയും പഠിക്കാനുള്ള ചില പരിശ്രമങ്ങൾ
അടുത്തകാലത്ത്ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു തീർച്ചയായും
സ്വാഗതാർഹമാണ്. പേക്ഷ,സംഘംകൃതികെളൈക�
കാര്യം െചയ്യുന്നത് വളെര സൂക്ഷിച്ചുേവണം.എെന്ത�
ന്നാൽ,അവ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല,സാഹിത്യകൃതികൾ
മാത്രമാണ്. കലാപരമായഅതിശേയാക്തികളും അവി�
ശ്വസനീയങ്ങളായഐതിഹ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീമായ ചരി�
ത്രാേന്വഷണത്തിനു നിരക്കാത്തപ്രസ്താവനകളും അവ�
യിലടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്,
െചങ്കുട്ടുവൻഎന്ന േചരരാജാവ് െതക്ക് കന്യാകുമാരി
മുതൽ വടക്ക് ഹിമാലയം വെര കീഴടക്കുകയുണ്ടാെയ�
ന്നും, ഉതിയൻ േചരലാതൻഎന്ന മെറ്റാരു േചരരാജാ�
വ് മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിേലർെപ്പട്ട പാണ്ഡവൻമാർക്കും
കൗരവൻമാർക്കും ഒേരേപാെല ഭക്ഷണസാമഗ്രികളയ�
ച്ചുെകാടുക്കുകയുണ്ടാെയന്നും മറ്റും ഇവയിൽ പ്രസ്താവി�
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കഥകൾെക്കാന്നും ചരിത്ര�
പരമായ യാെതാരു പിൻബലവുമിെല്ലന്നു പറേയണ്ടതി�
ല്ലേല്ലാ.

എന്നാൽ,അതിശേയാക്തികേളയുംഐതിഹ്യങ്ങേള�
യും ഒഴിച്ചുനിർത്തിെക്കാണ്ട് പരിേശാധിച്ചാൽ പ്രാചീ�
നകാലെത്തസാമൂഹ്യജീവിതെത്തപ്പറ്റിയും ഭരണസ�
മ്പ്രദായെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള പല വിലപിടിച്ച വിവരങ്ങളും
സംഘംകൃതികളിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ്.
പ്രേത്യകിച്ചും പതിറ്റുപത്ത്,പുറനാനൂറ്,അകനാനൂറ്,
ചിലപ്പതികാരം മുതലായ ചില കൃതികൾആദിേചര�
രാജാക്കൻമാെരപ്പറ്റിയും അവരുെട കാലെത്തസാമൂ�
ഹ്യജീവിതെത്തപ്പറ്റിയും പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാണ്. േകരളത്തിെല പ്രാചീ�
നജനങ്ങളുെട ജീവിതരീതി, െതാഴിൽ, വ്യാപാരം, ഭക്ഷ�
ണരീതി, വസ്ത്രധാരണം, രാജ്യഭരണം,യുദ്ധരീതി,കല,
മതം,സംസ്കാരം മുതലായവെയപ്പറ്റിയുള്ള പല കാര്യ�
ങ്ങളും അവയിൽ നിന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

3. എസ്.ൈവയാപുരിപിള്ള,കാവിയകാലം, േപ. 56.
4. S. Vaiyyapuri Pillai; History of Tamil Language and Literature,
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2 സംഘകാലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങൾ

സംഘംകൃതികൾഏതുകാലത്താണ് രചിക്കെപ്പട്ടത്
എന്നതിെന സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ
വലിയഅഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ക്രി.മു. ഏഴാം നൂ�
റ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് രചിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്നുചിലർ വാദിക്കു�
േമ്പാൾ, മറ്റുചിലർ ക്രി.പി. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിേലയ്ക്ക് വി�
രൽചൂണ്ടുന്നു. െതാൽക്കാപ്പിയം രചിക്കെപ്പട്ടത് ക്രി.മു.
നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാെണന്ന് മാക്ക്േഡാെണല്ലും [5]
ക്രി.മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാെണന്ന് േകാൾബ്രൂക്കും [6]
അഭിപ്രായെപ്പടുേമ്പാൾ മറ്റു പല പണ്ഡിതൻമാരും
അത് ക്രി.പി.അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെല കൃതിയാെണന്ന്
ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ചില പാട്ടുകൾെക്കങ്കിലും 2500 െകാ�
ല്ലെത്തപഴക്കമുെണ്ടന്നാണ് േഡാക്ടർ വരദരാജൻ വി�
ശ്വസിക്കുന്നത്.അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു.

‘അവസാനസംഘസാഹിത്യം എന്നുപറയെപ്പടുന്ന
എട്ടുെത്താൈകയും പത്തുപ്പാടും കവിതാസമാഹാരങ്ങ�
ളാണ്.അവ ഒേരകാലെത്തഴുതെപ്പട്ടവയല്ല. നാടിെന്റ
വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്തവിദ്വാൻമാ�
രാൽ പലകാലങ്ങളായി പാടെപ്പട്ട പാട്ടുകളാണവ.
അവയുെട കാലം ക്രി.മു. 500 മുതൽക്രി.പി. 200 വെര�
യാെണന്നുവിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു’. [7]

എന്നാൽക്രിസ്തുവിന് അഞ്ചുനൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തമി�
ഴ് സാഹിത്യം അത്രെയ്ക്കാന്നും പുഷ്ടിെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരു�
ന്നിെല്ലന്നും ക്രിസ്ത്വാബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടിയാണ്
അതു വളരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുമാണ് ൈവയാപുരിപി�
ള്ള പറയുന്നത്.അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു.

‘ക്രിസ്ത്വാബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് സാഹിത്യനിർ�
മ്മാണത്തിെന്റഅപക്വങ്ങളായ ചില പരിശ്രമങ്ങൾ
നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.ഈപരിശ്രമങ്ങൾഏെറ�
ക്കുെറ നീണ്ടകാലമായി തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്ക�
ണം.എന്നല്ലസംഘംകവിതകളുെട ൈശലി,പദഘ�
ടന, ച്ഛന്ദസുകളുെട പൂർണ്ണത മുതലായവ പരിേശാധി�
ച്ചാൽഅവയുെട പിന്നിൽ നീണ്ടകാലെത്തവികാസ�
മുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. െമാത്തത്തിൽ
കണക്കുകൂട്ടിയാൽഈവികാസത്തിെന്റ കാലം മൂന്നു�
നൂറ്റാണ്ടാെണന്നുപറയാവുന്നതാണ്’. [8]

ൈവയാപുരിപിള്ളസംഘംകൃതികെളഅദികാല സം�
ഘസാഹിത്യെമന്നും പിൽക്കാലസംഘസാഹിത്യെമ�
ന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽആദികാല
സംഘസാഹിത്യങ്ങൾ:—നറ്റിൈണ,കുറുെന്താൈക,
ഐങ്കറുന്നൂറു,പതിറ്റുപ്പത്തു,അകനാനൂറു,പുറനാനൂറു
എന്നീ സമാഹാരങ്ങളിെല പാട്ടുകളും പത്തുപ്പാട്ടിെല
മുരുകാറ്റുപ്പടെയാഴിച്ചുള്ള മറ്റു പാട്ടുകളും: പിൽക്കാലസാ�
ഹിത്യം: കലിെത്താൈകപാട്ടുകൾ, മുരുകാറ്റുപ്പൈട,
പരിപാടൽ പാട്ടുകൾഎന്നിവ. [9]ഇവയിൽആദ്യകാ�
ലസംഘംകൃതികൾ ക്രി.പി. 100 മുതൽ 300 വെരയുള്ള
കാലത്തും െതാൽകാപ്പിയം ക്രി.പി.അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�
െന്റഅവസാനത്തിലും കാവ്യങ്ങളുൾെപ്പെടയുള്ളപിൽ�
ക്കാല സംഘകൃതികൾഅതിനുേശഷവും രചിക്കെപ്പട്ട�
വയാണ് എന്നാണേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം. [10]

‘സംഘകാലത്തിെല േചരരാജാക്കൻമാർ’എന്നപുസ്ത�
കത്തിൽ െക.ജി. േശഷയ്യരും ‘േകാംപ്രെഹൻസീവ് ഹി�
സ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻഡ്യ’യിൽ െക.എ. നീലകണ്ഠശാസ്ത്രിയും
‘ഏൻഷ്യൻഡ് ഇന്ത്യ’യിൽ േഡാക്ടർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യ�
ങ്കാരും ക്രിസ്തുവിനു േശഷമുള്ളആദ്യെത്ത മൂന്നുനൂറ്റാണ്ടു�
കൾക്കാണ് സംഘസാഹിത്യകാലം എന്നു െപാതുവിൽ
പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യങ്കാർ തെന്റ ഗേവഷണഫ�
ലങ്ങെള ഇങ്ങെനസംഗ്രഹിക്കുന്നു:

1. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ചുള്ളസംഘംേപാലെത്ത ഒരു
സംഘടന യഥാർത്ഥ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു
െതളിയിക്കാൻ കഴിയുമാറ് തമിഴിൽ മഹത്തായ
സാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങളുെട ഒരുഘട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2. രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിൽ േചരൻെചങ്കുട്ടുവന് പ്രാമുഖ്യ�
മുണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായസം�
ഘപ്രവർത്തനങ്ങളുെട കാലം.

3. െചങ്കുട്ടുവെന്റ കാലം ക്രിസ്ത്വാബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ്.
4. െതെക്കഇന്ത്യയുെട ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി പിന്നീടറിവാ�
യിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾഈനിഗമനേത്താട് േയാജിക്കു�
ന്നവയാണ്. [11]

എം. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽസം�
ഘകാലം ക്രി.മു. 600 മുതൽക്രി.പി. 150 വെരയാണ്.
പഴയ പാട്ടുകൾ മാത്രമല്ല, െതാൽക്കാപ്പിയം,തിരുക്കു�
റൽ തുടങ്ങിയ മറ്റു കൃതികളുംഈകാലത്താണ് രചിക്ക�
െപ്പട്ടത്. [12]

എന്നാൽ നിലവിലുള്ളസംഘം കൃതികളിെലാന്നുംത�
െന്ന ക്രി.പി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പല്ല രചിക്കെപ്പട്ടത്
എന്നാണ് ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ളയുെടഅഭി�
പ്രായം. ക്രിസ്തുവിനു േശഷം നാലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടു�
കൾക്കിടയിൽ േകരളം വാണിരുന്ന ചില രാജാക്കൻമാ�
െരപ്പറ്റിയാണ് പതിറ്റുപ്പത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. [13]
എന്നും ‘എട്ടുെത്താൈകയിലും പത്തുപ്പാട്ടിലും െപട്ട
പഴയ കൃതികളുെട കാലം നാലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടുക�
ളാണ്’ [14]എന്നുംഅേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു.

ആദ്യകാല സംഘംകൃതികളുെട കാലെത്തപ്പറ്റി മാത്ര�
മല്ല,പിൽക്കാലകൃതികളുെട കാലെത്തപ്പറ്റിയും അഭി�
പ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,ക്രി.പി.
അഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടിലാണ് േചരൻ െചങ്കുട്ടുവനും ചിലപ്പ�
തികാരത്തിെന്റ കർത്താവായ ഇളേങ്കാവടികളും ജീ�
വിച്ചിരുന്നെതന്ന് രാഘവയ്യങ്കാർ തെന്റ േചരെചങ്കുട്ടു�
വൻഎന്നപുസ്തകത്തിൽ വാദിക്കുേമ്പാൾ ചിലപ്പതി�
കാരം േചരൻെചങ്കുട്ടുവെന്റ കാലെത്തകൃതിയെല്ലന്ന്
െക.വി.സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. [15]കൃഷ്ണ�
സ്വാമി അയ്യങ്കാർ,കനകസൈഭ [16] മുതലായവരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ ചിലപ്പതികാരം ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂ�
റ്റാണ്ടിെല കൃതിയാണ്. ‘ചിലപ്പതികാരെത്തക്രി.പി.
ഒന്നാം ശതകം മുതൽക്രി.പി. പതിമൂന്നാം ശതകം
വെര പലകാലങ്ങളുമായി പണ്ഡിതൻമാർ ഘടിപ്പിക്കു�
വാൻശ്രമിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലുംആ മതങ്ങളിൽ യുക്തിയുക്ത�
വും ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റഅംഗീകാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ
കാലം ക്രി.പി. രണ്ടാംശതകമാണ്’ [17]എന്ന് മഹാക�
വി ഉള്ളൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.എന്നാൽസ്വാമി കണ്ണുപിള്ള�
യുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ചിലപ്പതികാരം രചിക്കെപ്പട്ടത്
എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിലാണ്. കലിെത്താൈക,
പരിപാടൽ തുടങ്ങിയ പിൽക്കാലസാഹിത്യകൃതികളു�
െട കാലം ക്രി.പി. 600 മുതൽ 750 വെരയും തിരുക്കുറൾ
തുടങ്ങിയ കീഴ്കണക്കുകൃതികളുെട കാലം ക്രി.പി. 600
മുതൽ 850 വെരയും ചിലപ്പതികാരം, മണിേമഖല തുട�
ങ്ങിയ പഞ്ചകാവ്യങ്ങളുെട കാലം ക്രി.പി. 750 മുതൽ
1000 വെരയുമാെണന്നാണ് ൈവയാപുരിപിള്ളയുെട
വാദം. [18]

ഇളംകുളം പി.കുഞ്ഞൻപിള്ളഎഴുതുന്നതിങ്ങെനയാണ്:

‘ചിലപ്പതികാരത്തിെന്റ കാലം 600നു മുെമ്പന്നുകൽ�
പ്പിക്കാൻ പ്രയാസം േതാന്നുന്നു.എന്നാൽഏഴാം ശത�
കത്തിൽ മതപരമായ കലഹംആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പു�
ണ്ടായതാണ് കൃതി എന്നഅഭിപ്രായംആദരണീയമാ�
ണ്. പിേന്നയും ഒന്നു രണ്ടുതലമുറകൂടി കഴിഞ്ഞുണ്ടായ�
തായിരിക്കാം മണിേമഖല’ [19]
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3 കാലനിർണ്ണയത്തിെന്റചില
ഉപാധികൾ

ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികെളഅമ്പരപ്പിക്കുകയുംആശയക്കു�
ഴപ്പത്തിേലക്കുപിടിച്ചുതള്ളുകയും െചയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായഈഅഭിപ്രായങ്ങളിൽ
നിന്ന് സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുകഅത്രഎളുപ്പെമാന്നുമ�
ല്ല.എങ്കിലും സംഘസാഹിത്യങ്ങളുെട ശാസ്ത്രീയമായ
കാലനിർണയത്തിന് താെഴെക്കാടുക്കുന്ന വസ്തുതക�
െള കണക്കിെലടുേക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് എനിക്കു
േതാന്നുന്നു.

1. ക്രി.പി. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയി�
ലുള്ള കാലത്താണ് െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽബൗദ്ധ
ൈജനമതങ്ങളുെട സ്വാധീനശക്തിക്ഷയിക്കുക�
യും ൈശവൈവഷ്ണവമതങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും
െചയ്തത്. മണിേമഖലയിലും ചിലപ്പതികാരത്തിലും
ൈശവൈവഷ്ണ മതങ്ങളുെട സ്വാധീനശക്തിയല്ല,
ബൗദ്ധൈജനമതങ്ങളുെട സ്വാധീനശക്തിയാണ്
കാണുന്നത്.ൈശവൈവഷ്ണവ മതങ്ങൾപ്രാബല്യ�
ത്തിേലക്കുയരുകയും ബൗദ്ധൻമാരും ൈജനൻമാ�
രും രാഷ്ട്രീയ—സാമൂഹ്യ—സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ
നിന്ന് നിഷ്കാസിതരാവുകയും െചയ്ത ഒരു കാലഘ�
ട്ടത്തിൽ ചിലപ്പതികാരം േപാെലയും മണിേമഖല�
േപാെലയുമുള്ളകൃതികൾ രചിക്കെപ്പടുകഅസ്വാഭാ�
വികമാണ്. മാത്രമല്ല, 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല പല്ലവനര�
സിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമെന്റ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന
അപ്പർ,സംബന്ധർ തുടങ്ങിയൈശവകവികളുെട
ലളിതമായ ഭക്തിഗാനങ്ങളുെട ഭാവരൂപങ്ങളും ഭാ�
ഷാൈശലിയും ചിലപ്പതികാരംേപാലുള്ള കാവ്യങ്ങ�
ളുെട ഭാഷാൈശലിയിൽ നിന്നും ഭാവരൂപങ്ങളിൽ
നിന്നും വിഭിന്നമാണ്.അതിനാൽ,ൈവയാപുരിപി�
ള്ള,സ്വാമികണ്ണുപിള്ള,ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള മു�
തലായവരുെട അനുമാനങ്ങൾ ശരിയാവാനിടയില്ല.
ചിലപ്പതികാരം, മണിേമഖല തുടങ്ങിയ മഹാകാവ്യ�
ങ്ങളുൾെപ്പെടയുള്ളഎല്ലാ സംഘംകൃതികളും ൈശ�
വൈവഷ്ണവ മതങ്ങളുെട മുേന്നറ്റത്തിനുമുമ്പു രചിക്ക�
െപ്പട്ടവയാെണന്നുകരുതാേന നിവൃത്തിയുള്ളു.

2. ക്രി.പി. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടാകുേമ്പാേഴയ്ക്കുംആദിപാണ്ടി
േചരരാജാക്കൻമാരുെട പ്രാബല്യവും പ്രമാണിത്ത�
വും മിക്കവാറും അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 5-ാം
നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ 9-ാം നൂറ്റാണ്ടുവെര േചരേചാളഭര�
ണങ്ങൾഅപ്രത്യക്ഷങ്ങളായിരുന്നുെവന്ന് ഇളം�
കുളംതെന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.അഞ്ചാം ശതക�
ത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽഅച്ചുതകളഭ്രൻ വാഴ്ച�
യാരംഭിക്കുന്നേതാടുകൂടി മൂവരശരുെട നല്ലകാലം
അവസാനിച്ചിരിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. പാണ്ഡ്യർ പി�
ന്നുംആറാംശതകത്തിെന്റഅന്ത്യത്തിൽപ്രത്യക്ഷ�
മാകും.എന്നാൽ േചരൻമാർ 800അടുത്തുവേരയും
േചാളൻമാർ 850അടുത്തുവെരയും ഭൂഗർഭത്തിൽ
മറയുന്നു. [20]

മൂവരശരരുെട ‘നല്ലകാലം’അവസാനിക്കുക�
യും േചരഭരണം ഭൂഗർഭത്തിൽ മറയുകയും െചയ്ത
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പതികാരം േപാലുള്ള
ഒരു മഹാകാവ്യേമാ പതിറ്റുപ്പത്തു േപാലുള്ള ഒരു ഗാ�
നസമാഹാരേമാ ഉണ്ടാവുകഅസാധാരണമേല്ല?
പല്ലവൻമാർ പ്രാബല്യത്തിേലയ്ക്കുയർന്നുകഴിഞ്ഞ
ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്.എന്നിട്ടും സംഘംകൃതി�
കൾ പല്ലവൻമാെരപ്പറ്റി ഒന്നും തെന്ന പരാമർശി�
ക്കുന്നില്ല. െതെക്കഇന്ത്യയിെല മിക്ക രാജാക്കൻ�
മാരും പല്ലവൻമാർക്ക് കീഴടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയആ
കാലത്ത്,ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞ േചരേചാളപാണ്ടി രാ�
ജാക്കൻമാരുെട ശൗര്യപരാക്രമങ്ങെള പാടിപ്പുക�
ഴ്ത്തുന്ന കൃതികളുണ്ടാവുകസാധ്യമല്ല.അതുെകാണ്ട്,
സംഘംകൃതികൾ പല്ലവൻമാരുെടആധിപത്യത്തി�
നു മുമ്പു രചിക്കെപ്പട്ടവയാവണം.

3. ക്രി.പി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീ�
വിച്ചിരുന്ന മഹാനാമൻ പാലിഭാഷയിെലഴുതിയ
മഹാവംശത്തിൽ ക്രി.മു. 543 മുതൽക്രി.പി. 301
വെരയുള്ളസിംഹളചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ട്.അതിൽ െതന്നിന്ത്യൻസംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി പരാ�
മർശങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ ഗജബാഹു ഒന്നാമൻഎന്ന രാജാവ് സിേലാ�
ണിൽ നാടുവാണിരുന്നുഎന്നും േചരരാജാവായ
െചങ്കുട്ടുവൻ തെന്റ തലസ്ഥാന നഗരിയായ വഞ്ചി�
യിൽ പത്തിനിേദവിെയ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ േവണ്ടി
നടത്തിയആേഘാഷങ്ങളിൽ ഗജബാഹുരാജാവ്
പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നുംഅതിൽ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ട്. [21]അതുെകാണ്ട് േചരൻെചങ്കുട്ടുവൻ ഗജ�
ബാഹുവിെന്റ സമകാലികനായിരുന്നുെവന്നുകരു�
തുന്നതിൽ െതറ്റുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.എന്നാൽ
േചരൻെചങ്കുട്ടുവനും ഗജബാഹുവും സമകാലികരാ�
യിരുന്നുെവന്നതു ശരിയാെണങ്കിൽേപ്പാലും, ചിലപ്പ�
തികാരം ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല കൃതിയായി�
െക്കാള്ളണെമന്നില്ല. ഭാഷയും ൈശലിയും ഉള്ളട�
ക്കവും മറ്റും പരിേശാധിച്ചാൽഅെതാരു പിൽക്കാല
കൃതിയാെണന്നുംഅതിെന്റ കർത്താവ് പലരും വി�
ശ്വസിക്കുന്നതുേപാെല, െചങ്കുട്ടവെന്റസേഹാദരൻ
ഇളേങ്കാവടികളായിരിക്കാനിടയിെല്ലന്നും സമ്മതി�
േക്കണ്ടിവരും. പേക്ഷ,അേതസമയത്ത് വളെര നൂ�
റ്റാണ്ടുകളപ്പുറേത്തയ്ക്കു േനാക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല.
എെന്തന്നാൽ, േചരേചാള പാണ്ഡ്യൻമാരുെട പ്ര�
താപംക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും,ൈജനമതത്തി�
െന്റ സ്വാധീനം വളരുകയും െചയ്ത ഒരു കാലഘട്ട�
െത്തയാണതുപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.അതിനാൽ,
ക്രി.പി. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയി�
ലാണ് അത് രചിക്കെപ്പട്ടത് എന്നുകരുതുന്നതിൽ
വലിയ െതറ്റുണ്ടാകുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

4. വിേദശവാണിജ്യബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ളആദ്യകാല
സംഘകൃതികളിെല പരാമർശങ്ങളും പ്ളീനി, േടാ�
ളമി തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരൻമാർ നൽകു�
ന്ന വിവരണങ്ങളും ഏെറക്കുെറ ഒത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ക്രിസ്തുവിനുേശഷമുള്ളആദ്യെത്ത മൂന്നുനൂറ്റാണ്ടുക�
ളിെല സംഭവഗതികെളയാണ് അവ െവളിെപ്പടുത്തു�
ന്നത്. േകരളത്തിൽ നിന്നും ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല
മറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളമായി ലഭിച്ചിട്ടു�
ള്ള േറാമൻ നാണ്യങ്ങളും േറാമൻ പാത്രങ്ങളും മറ്റും
ഈകാലഘട്ടത്തിേലതാണ്. സാമ്പത്തികവും വാ�
ണിജ്യപരവുമായ പുേരാഗതിേയാെടാപ്പം സാഹി�
ത്യവും സാംസ്കാരികവുമായ മുേന്നറ്റം കൂടിയാവുക
സ്വാഭാവികം മാത്രമാണേല്ലാ.അതുെകാണ്ട്,പതി�
റ്റുപ്പത്ത്,പുറനാനൂറ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനെപ്പട്ട സം�
ഘം കൃതികെളല്ലാം ക്രിസ്ത്വാബ്ദം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു
മുമ്പ് രചിക്കെപ്പട്ടവയാവണം. ‘മുസിരി’ (െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ)െയക്കുറിച്ചുള്ളസാഹിത്യപരമായ പരാമർശ�
ങ്ങൾഈപ്രാചീന തുറമുഖെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ‘െപരിപ്ല�
സിെന്റ’പ്രസ്താവനകളുമായി തികച്ചും േയാജിച്ചിരി�
ക്കുന്നുഎന്നവസ്തുത പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ പ്രസ്തുത
പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ കവികൾ ക്രിസ്ത്വാബ്ദം
100നും 250നും ഇടയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന
നിഗമനത്തിെലത്തിേച്ചരാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിത�
രായിരിക്കുന്നു’. [22]എന്നൈവയാപുരിപിള്ളയുെട
അഭിപ്രായം സമാദരണീയമാണ്.
എന്നാൽ ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളഈഅഭി�

പ്രായേത്താടു േയാജിക്കുന്നില്ല.അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“ഒന്നും രണ്ടും ശതകങ്ങളിൽ േകരളവും പാണ്ഡി�
നാടും േറാമൻ സാമ്രാജ്യവുമായി ഉറ്റസമ്പർക്കം
പുലർത്തിയിരുന്നുെവന്നതു ശരിതെന്ന.അന്നു മറ്റു
കാലഘട്ടങ്ങളിേലക്കാൾ കൂടുതലായി, േറാമാക്കാർ
ഇവിെട വരികയും, വാണിജ്യബന്ധംസ്ഥാപിക്കുക�
യും െചയ്തിരിക്കണം.എന്നാൽ,സംഘം കൃതികളി�
െല േമൽപ്പറഞ്ഞപരാമർശങ്ങൾആസമൃദ്ധമായ
വാണിജ്യെത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നു െത�
ളിയുന്നുേണ്ടാ?… േറാമാസാമ്രാജ്യം 476-ൽ നശിച്ച�
തുെകാണ്ട് േറാമൻ കച്ചവടം നിലച്ചുേപായതായി
ധരിക്കരുത്.അലക്സാൻഡ്രിയിൽ ഇന്ത്യൻ കച്ചവട�
സംഘംസ്ഥിരമായി താമസിച്ച് കച്ചവടം നടത്തി�
യിരുന്നു. ക്രി.പി. 470-ൽകുേറബ്രാഹ്മണർഅവിടം
സന്ദർശിക്കുകയും െചയ്തു.ആറാം ശതകത്തിലും േക�
രളത്തിെല കച്ചവടത്തിനു വലിയ കുറെവാന്നും സം�
ഭവിച്ചിരുന്നിെല്ലന്ന് കാഡ്മസിെന്റ വിവരണത്തിൽ�
നിന്നും ഗ്രഹിക്കാം. കുരുമുളക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്ന
പടിഞ്ഞാെറ തീരത്തുള്ളഅഞ്ചുതുറമുഖങ്ങെളപ്പറ്റി
കാഡ്മസ് പറയുന്നു.അതുെകാണ്ട് യവനെരന്നുസം�
ഘംകൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് േറാമാക്കാെര�
യാെണങ്കിൽതെന്നയുംആറാശതകം വെരആയ�
തു േയാജിക്കും”. [23]
പേക്ഷ,ആറാം ശതകംവെര േറാമാക്കാരും

േകരളീയരും തമ്മിൽ േനരിട്ടുള്ള വാണിജ്യബന്ധ�
ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവേന്നാ,പതിറ്റുപ്പത്തിലും മറ്റും
പ്രസ്താവിക്കുന്നതുേപാെല േറാമാക്കാരുെടേയാ ഗ്രീ�
ക്കുകാരുേടേയാ കപ്പലുകൾ െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ (മു�
സിരി) വന്നുെകാണ്ടിരുന്നുഎേന്നാ ഇതുെകാെണ്ടാ�
ന്നും െതളിയുന്നില്ല. ക്രി.പി. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവ�
സാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കും േറാമാസാമ്രാജ്യം യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതാ�
നും വർഷങ്ങേളാളം നീണ്ടുനിന്ന കുഴപ്പങ്ങൾക്കും
ആഭ്യന്തരസമരങ്ങൾക്കും േശഷം ക്രി.പി. 324-ൽ
േകാൺസ്റ്റാൈന്റൻ ചക്രവർത്തി രാജ്യഭരണേമെറ്റ�
ടുത്തതിെനത്തുടർന്ന് േകാൺസ്റ്റാന്റിേനാപ്പിൾ ഒരു
വാണിജ്യേകന്ദ്രമായിത്തീർന്നുെവന്നുംഅതിനുേശ�
ഷം ക്രി.പി. നാലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യ�
യുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധം തുടർന്നുെവന്നതും ശരി�
യാണ്. പേക്ഷ,ഈബന്ധങ്ങെള േറാമാക്കാരല്ല,
അക്സ്ൈമറ്റുകാർ,ഹിമിയൈററ്റ്കാർ തുടങ്ങിയ ഇട�
ത്തട്ടുക്കാരാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്നും,ഏെത�
ങ്കിലും ‘േറാമക്കാർ’അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിേലക്കു
വന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിൽഅത് അക്സ്ൈമറ്റുകാരുെട കപ്പ�
ലിലായിരുന്നുഎന്നും വാർമിങ്ടൺ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നു. [24]അങ്ങെനക്രി.പി. 476-ൽ േറാമാസാ�
മ്രാജ്യം നശിച്ചതിനുേശഷമുള്ള വ്യാപാരത്തിെന്റ
േകന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും കിഴേക്കാട്ടു നീങ്ങി. േറാമിെന
കുഴപ്പത്തിേലയ്ക്കും നാശത്തിേലയ്ക്കും തള്ളിവിട്ട അപ�
രിഷ്കൃത വർഗക്കാർതെന്ന കുരുമുളകിഷ്ടെപ്പടുന്നുെവ�
ങ്കിലും അതവർ സമ്പാദിച്ചത് ഇടത്തട്ടുക്കാർവഴി�
ക്കാണ്.അക്കാലത്ത് േറാമാക്കാർ േറാമൻകപ്പ�
ലുകൾ വഴി േകരളത്തിൽവന്ന് കുരുമുളക് േനരിട്ടു
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായിരുന്നുെവന്നതിന് െതളിെവാ�
ന്നുമില്ല. ചൂേവാേസ്റ്റാവ്, വാർമിങ്ടൺ മുതലായ ഗ്ര�
ന്ഥകർത്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,
ക്രി.പി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം ഇന്ത്യയിൽഅപൂർ�
വ്വമായി കെണ്ടത്തെപ്പട്ട ചില േറാമൻ നാണ്യങ്ങൾ
മധ്യവർത്തികൾ വഴിക്കുവന്നതാകാം. [25]
എന്തിന് േറാമാക്കാരുെട നാശെത്തപ്പറ്റി പറ�

യുന്നു?ആദിേചരൻമാർതെന്നയുംഅക്കാലത്ത്
ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? ക്രി.പി. 6-ാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽസംഘംകൃതികളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാതി�
രി േറാമാക്കാരുമായി കച്ചവടം നടത്താൻ കഴി�
യത്തക്കവണ്ണംഅഭിവൃദ്ധ്യന്മുഖമായ ഒരു േചരഭര�
ണം നിലനിന്നിരുന്നിെല്ലന്നു വ്യക്തമാണ്.അതു�
െകാണ്ട് ഇളംകുളത്തിെന്റ നിഗമനം ശരിയായിരി�
ക്കാനിടയില്ല. േകരളവും േറാമും ഒരുേപാെലഅഭി�
വൃദ്ധിെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ്—
അതായത്,ക്രിസ്ത്വാബ്ദംആദ്യശതകങ്ങളിലാണ്—
േചരരാജാക്കൻമാരുെട വിേദശവാണിജ്യബന്ധ�
ങ്ങൾ ശക്തിെപ്പട്ടത് എന്നും,പതിറ്റുപ്പത്ത് തുടങ്ങിയ
സാഹിത്യകൃതികൾആകാലെത്തയാണ് പ്രതി�
ഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും കരുതുന്നതാണ് കൂടുതൽ
ന്യായം കാണുന്നത്.

5. പുരാതന വസ്തുഗേവഷകൻമാർ കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള
മഹാശിലാസംസ്കാരവശിഷ്ടങ്ങളും സംഘംകൃതിക�
ളിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ശവസംസ്കാരരീതികളും
തമ്മിൽ വളെരേയെറ സാമ്യമുണ്ട്. സംഘംകൃതിക�
ളിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള കലശങ്ങൾപല്ലവരം
തുടങ്ങിയ പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കുഴിെച്ചടുക്ക�
െപ്പട്ട മഹാശിലാകാലെത്തകലശങ്ങേളാട് സാമ്യ�
മുള്ളവയാെണന്നും,ആകലശങ്ങളിൽ കാണെപ്പട്ട
പുരാവസ്തുക്കളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് സംഘകാല�
െത്തആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധമുെണ്ടന്നും മൂന്നാമ�
ധ്യായത്തിൽസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. െതെക്കഇന്ത്യ�
യിൽ സുലഭമായി കാണെപ്പടുന്ന െകാടക്കല്ലുകളും
കൽേമശകളും മുതുമക്കച്ചാടികളും മറ്റും ആര്യൻമാർ
വരുന്നതിനുമുമ്പുപ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു ദ്രാവിഡാചാര�
െത്ത കുറിക്കുന്നത്. [26]എന്നും ഭൂമിക്കടിയിൽ കല്ലു�
കൾെകാണ്ട് അറയുണ്ടാക്കി അതിൽ മൃതേദഹം
മറവുെചയ്യുന്നവെരപ്പറ്റിയും താഴികുഴിച്ചുവച്ച് ശവം
അതിനുള്ളിലാക്കി മൂടുന്നവെരപ്പറ്റിയും സംഘംകൃ�
തികളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും [27] ഇളംകുളംത�
െന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു ശരിയാെണങ്കിൽസം�
ഘംകൃതികളും കാലം ക്രി.പി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശ�
ഷമാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്? മഹാശിലാസംസ്കാരം
ക്രി.മു. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ക്രി.പി. 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും
ഇടയിലുള്ള കാലത്താണ് നിലനിന്നിരുന്നെതന്ന്
പുരാതന വാസ്തുഗേവഷകൻമാർ െതളിയിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിട്ടുള്ളസ്ഥിതിക്ക് ആദ്യകാല സംഘംകൃതികൾ
ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് വളെര പിന്നീടാവാനിട�
യില്ല.

6. നൂറുകണക്കിനുള്ളസംഘംപാട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏെത�
ങ്കിലുെമാരു വാേക്കാ വാചകേമാ ഒറ്റെപ്പടുത്തിെയടു�
ത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച്,സംഘസാഹിത്യത്തിെന്റയാെക
കാലനിർണ്ണയം െചയ്യാനുള്ള ഒരു വാസന ചില
ചരിത്രകാരൻമാർക്കിടയിൽ കാണാറുണ്ട്. വമ്പേമാ�
രിയർ, െപാതിയിൽ,കടമ്പർ,പാണ്ഡിയർ എന്നി�
ങ്ങെനയുള്ളചില വാക്കുകൾ േപരിൽ നടത്തുന്ന
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ചില്ലറെയാന്നുമല്ല. ചിലപ്പ�
തികാരത്തിെല ‘കുടകെകാങ്കരുമാളുവേവന്തരും’
എന്നപ്രേയാഗെത്തപ്പറ്റിയുള്ള രാഘവയ്യങ്കാരുെട
വ്യാഖ്യാനം ശരിയെല്ലന്നും ഗജബാഹുവിെന്റ കാല�
ത്തല്ല,ആറാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റഅന്ത്യം മുതൽ പന്ത്ര�
ണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവെര പ്രാബല്യത്തിൽ വർത്തിച്ചിരു�
ന്നആളുവരാജവംശത്തിെന്റ കാലത്താണ്, ചില�
പ്പതികാരം രചിക്കെപ്പട്ടെതന്നതിനുള്ള ചരിത്രപര�
മായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണാപ്രേയാഗെമന്നും ഇളംകുളം
കുഞ്ഞൻപിള്ള വാദിക്കുന്നു. [28]

20. ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള:അന്നെത്ത േകരളം.
േപ. 30.

21. S. Natesan in the History of Ceylon, Vol. I, Part I. P. 270.
22. S. Vaiyapuri pillai in the Comprehensive History of India.

P. 674.
23. ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള:അന്നെത്ത േകരളം,

േപ. 41–43.
24. E. H. Warmington: The Commerce between the Roman

Empire And India. P. 139.
25. Ibid, P. 140.
26. ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള;അന്നെത്ത േകരളം, േപ�

ജ് 118.
27. പി. േപ. 112–113.
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4 സംഘംകൃതികളുെട കാലം

പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കുമുള്ളപ്രാധാന്യം കുറച്ചു�
കാണാൻ പാടിെല്ലന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ഒേര
വാക്കിന് പ്രാമാണികൻമാരായ രണ്ടു പണ്ഡിതൻമാർ
രണ്ടുതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി തർക്കിക്കാൻ മുതിർ�
ന്നാൽഎന്താണ് െചയ്യുക? ഏെതങ്കിലും വാേക്കാ വാ�
ചകേമാ ഒറ്റെപ്പടുത്തിെയടുത്തുതർക്കിച്ച് വ്യാഖ്യാനി�
ക്കുകഎന്നതിേനക്കാളും നിർദ്ദിഷ്ട സാഹിത്യകൃതിയുെട
മുഖ്യമായ ഉള്ളടക്കം പരിേശാധിക്കുകഎന്നതാണ് ചരി�
ത്രപരമായ കാലനിർണ്ണയത്തിന് കൂടുതൽസഹായക�
മാകുക. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,സംഘസാഹിത്യ�
കൃതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നസാമൂഹ്യജീവിതം,
രാഷ്ട്രീയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ,ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ,
കല, മതം,സംസ്കാരം മുതലായവ പരിേശാധിക്കാെത
അവയുെട കാലനിർണ്ണയത്തിെനാരുങ്ങുന്നതുശരിയാ�
യിരിക്കുകയില്ല.

ഇങ്ങെന, വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിേശാധിച്ചു േനാക്കിയാൽ,
കിട്ടിയടേത്താളമുള്ളആദ്യകാല സംഘംകൃതികളിൽ
ഗണ്യമായി ഒരു വിഭാഗം ക്രി.പി. ഒന്നും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടു�
കൾക്കിടയിൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്ന് സമ്മതിേക്ക�
ണ്ടിവരും. ചിലപ്പതികാരം േപാലുള്ള കാവ്യങ്ങളും,പതി�
െനൺകീഴ് കണക്കും മറ്റും മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല,
തീർച്ചയായും പിൽക്കാലകൃതികളാണ്. ക്രി.പി. മൂന്നാം
നൂറ്റാണ്ടിനും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ രചിക്കെപ്പ�
ട്ട കൃതികളായിരിക്കാമവ. ഏതായാലും,ൈശവൈവഷ്ണ�
വമതങ്ങളുെടആധിപത്യത്തിനുേശഷമാവാനിടയില്ല.
അതുേപാെലത്തെന്ന ചില കൃതികൾ ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിനു
െതാട്ടുമുമ്പുള്ളകാലത്ത് രചിക്കെപ്പട്ടവയായിക്കൂെടന്നി�
ല്ല. പല പാട്ടുകളിലും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ പ്രചരണത്തിനു
മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്നആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും കാ�
ണാം.അത്തരം പാട്ടുകൾബുദ്ധമതം പരന്നുപിടിക്കുന്ന�
തിനു മുമ്പുണ്ടായവയായിരിക്കണം.

സംഘംകൃതികൾസൂക്ഷിച്ചുവായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കീ�
ഴാർമാരുെട,അെല്ലങ്കിൽ കുലത്തലവൻമാരുെട, േന�
തൃത്വത്തിലുള്ളപ്രാചീന േഗാത്രഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ നി�
ന്ന് പരിഷ്കൃതമായ രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥയിേലയ്ക്കുള്ള
പരിവർത്തനത്തിെന്റ പലപ്രതിഫലനങ്ങളും കെണ്ട�
ത്താൻ കഴിയും. ഏറ്റവും പഴയ പാട്ടുകൾഈപരിവർ�
ത്തനകാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയായിരിക്കാം. മറ്റു
ചില പാട്ടുകൾ, േനെരമറിച്ച്, മൂവരശരുെട ഭരണമുറയ്ക്കു�
കയും ധനികദരിദ്രവ്യത്യാസങ്ങൾ വളരുകയും െചയ്തതി�
നുേശഷമുള്ള ഒരുഘട്ടെത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന�
ത്.അങ്ങെന പലരും പല കാലങ്ങളിലായി എഴുതിയ
പല പാട്ടുകളും േശഖരിച്ചു സമാഹാരങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീ�
കരിക്കാൻഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം ജീവിച്ച
സാഹിതീപ്രണയികൾ മുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവാം.അതുെകാ�
ണ്ടായിരിക്കണം ഒേര സമാഹാരത്തിൽതെന്ന വ്യത്യസ്ത
കവികൾ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിെലഴുതിയ പാട്ടുകൾ
ഒന്നിച്ചുകൂടിയത്.



       

െ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.
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േ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
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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