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6
േഗാത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന്
രാജവാഴ്ചയിേലക്ക്
കവിതെയഴുതുേമ്പാൾ സാമൂഹ്യമായ ചുറ്റുപാടുകേളയും
ജനങ്ങളുെട ജീവിതരീതികേളയും പ്രകൃതിയുെട രൂപ
ൈവവിധ്യങ്ങേളയും കണക്കിെലടുക്കണെമന്ന് പ്രാചീന
സാഹിത്യകാരൻമാർക്ക് നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതി
നുേവണ്ടി അവർ ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല ജനവാസേയാഗ്യ
മായ ഭൂമിെയ കുറിഞ്ചി (പർവ്വതപ്രേദശം), മുൈല്ല (കാട്ടു
പ്രേദശം), പാൈല (മണൽക്കാട്), മരുതം (നാട്ടുപ്രേദ
ശം), െനയ്തൽ (കടൽത്തീരം) എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു തി
ണകളായി തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ഓേരാ തിണയ്ക്കും അതി
േന്റതായ പ്രേത്യകതകളുണ്ട്; പ്രേത്യകമായ വിളകളും,
പക്ഷിമൃഗാദികളും വൃക്ഷലതാദികളുമുണ്ട്; പ്രേത്യകമായ
ജനവിഭാഗങ്ങളും ജീവിതരീതികളുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തി
ന് കുറിഞ്ചി പ്രേദശത്ത് കിളി, മയിൽ തുടങ്ങിയ പക്ഷി
കളും, ആന, കരടി, പുലി, സിംഹം മുതലായ മൃഗങ്ങളും
േതക്ക്, ചന്ദനം, മുള തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളും മലെനല്ല്, മു
ളയരി, തിന തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളുമാണുണ്ടായിരുന്നെത
ങ്കിൽ മുല്ലപ്രേദശത്ത് കാട്ടുേകാഴി തുടങ്ങിയ പക്ഷികളും
മാൻ, മുയൽ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളും, െകാന്ന തുടങ്ങിയ
വൃക്ഷങ്ങളും ചാമ, മുതിര, രാഴി തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളുമാ
ണുണ്ടായിരുന്നത്.
ജനങ്ങളുെട സ്ഥിതിയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം.
ഓേരാ തിണയിലും പ്രേത്യകമായ ജനവിഭാഗങ്ങളും
അവർക്ക് പ്രേത്യകമായ െതാഴിലുകളുമുണ്ട്. കുറിഞ്ചി
യിൽ കുറവർ, കാനവർ, കുറത്തിയാൽ മുതലായവരാ
ണുള്ളത്. അവരുെട തലവൻമാർ െപാരുപ്പൻ, െവർ
പ്പൻ, ചിലമ്പൻ മുതലായ േപരുകളിലറിയെപ്പടുന്നു. േത
നുണ്ടാക്കലാണ് കുറവരുെട ഒരു പ്രധാന േജാലി. പാല
യിൽ മറവരും േവടരും വഴിേപാക്കെര െകാള്ളയടിക്കു
ന്ന എയിനരുമുണ്ട്. ആടുമാടുകെള േപാറ്റിവളർത്തുന്ന
ഇടയർ, ഇൈടച്ചിയർ, ആയർ, ആയ്ച്ചിയർ എന്നിവരാ
ണ് മുല്ലയിെല ജനങ്ങൾ. മരുതത്തിൽ കൃഷിപ്രവൃത്തി
യിേലർെപ്പട്ട ഉഴവരും, െനയ്തലിൽ മീൻപിടുത്തം ഉപ്പുവി
ളയിക്കൽ മുതലായ െതാഴിലുകളിേലർെപ്പട്ട പരതർ,
പരത്തിയർ, നുൈളയർ, നുൈളത്തിയർ, അളവർ, അള
ത്തിയർ എന്നിവരുമാണുള്ളത്. ഇങ്ങെന പല േദശങ്ങ
ളിലായി ഒട്ടനവധി േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു.
വ്യത്യസ്ത തിണകളിെല ജനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
ൈദവങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇത് േകവലം കാലപരേമാ ഭൂമിശാസ്ത്രപര
േമാ ആയ ഒരു വിഭജനം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യസമുദായ
ത്തിെന്റ പരിണാമത്തിെല വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങെളക്കുറിക്കു
ന്ന വിഭജനം കൂടിയാണ്. ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ കാല
െത്ത പ്രാകൃത േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ കുറിഞ്ചി പ്രേദശ
ത്തും പാൈല പ്രേദശത്തുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. കായ്ക
നികളും േതനും, മുളയരി, തിന തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളും
മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടി സമ്പാദിക്കുന്ന മാംസവും ഭക്ഷിച്ചു
െകാണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചുേപാന്നത്, എന്നാൽ വില്ലുമ
മ്പുമുപേയാഗിച്ച് മൃഗങ്ങെള പിടിച്ചുെമരുക്കാൻ തുടങ്ങിയ
േപ്പാൾ അവരുെട മുഖ്യമായ െതാഴിൽ കന്നുകാലികെള
േമയ്ക്കലായിത്തീർന്നു. ആയർ, ഇടയർ തുടങ്ങിയ ജനവി
ഭാഗങ്ങൾക്കു പറ്റിയ പ്രേദശമായിരുന്നു മുല്ല. ക്രമത്തില
വർ തങ്ങളുെട ആയുേധാപകരണങ്ങെള കൂടുതൽ പരി
ഷ്ക്കരിക്കുകയും െനല്ലും മറ്റും കൃഷിെചയ്യാൻ പഠിക്കുകയും
െചയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണേത്ര അവർ മരുപ്രേദശങ്ങളി
ലും െനയ്തൽപ്രേദശങ്ങളിലും സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചത്.
എന്നാൽ അേതാെട കുറിഞ്ചി പ്രേദശങ്ങളിലും പാൈല
പ്രേദശങ്ങളിലും മനുഷ്യവാസമില്ലാതായി എന്നു ധരി
ക്കരുത്. കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച ജനവിഭാഗങ്ങൾ കൃഷി
യിേലർെപ്പട്ടേപ്പാൾ അത്ര തെന്ന പരിഷ്ക്കരിക്കാത്തവർ
ഇടയവൃത്തിയിലും േവടവൃത്തിയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. വിന്ധ്യാപർവ്വതനിരകൾക്കും കന്യാകുമാരിക്കു
മിടയിലും അറബിക്കടലിനും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനുമിട
യിലുമായി സാമൂഹ്യപരിണാമത്തിെന്റ വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങ
ളിെലത്തിയവരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉപജീവനമാർഗങ്ങ
െള ആശ്രയിക്കുന്നവരുമായ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ
നിവസിച്ചിരുന്നു. സംഘംകൃതികളിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടു
ള്ള വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദായ
ങ്ങേളയും ജീവിതരീതികേളയും സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധി
ച്ചാൽ സാമ്പത്തിക വർഗ്ഗങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളുമില്ലാത്ത
പ്രാകൃതേഗാത്രസമുദായത്തിെന്റ പല സവിേശഷതക
ളും കെണ്ടത്താൻ കഴിയും.
േഗാത്രസമുദായ വ്യവസ്ഥയിെല സമത്വവും സഹകര
ണവും ഭ്രാതൃത്വവും ജനാധിപത്യവുെമല്ലാം േഗാത്രത്തി
നുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നവയായിരുന്നു. കുല
ത്തിനു പുറത്തുള്ളെതന്തും േഗാത്രനിയമങ്ങൾക്കതീതമാ
യിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുലവും കുല
വും തമ്മിലുള്ള രക്തപ്പകകളും യുദ്ധങ്ങളും ഒട്ടും തെന്ന
അസാധാരണമായിരുന്നില്ല. ചിലേപ്പാൾ ശത്രുക്കളുെട
ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ േവണ്ടി െചറിയ
െചറിയ കുലങ്ങൾ ഒരു െപാതുതലവെന്റേയാ തലവൻ
മാരുെട ഒരു കൗൺസിലിെന്റേയാ കീഴിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടും.
മറ്റുചിലേപ്പാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു കുലത്തലവൻ
ഒന്നിലധികം കുലങ്ങെള സ്വന്തം െകാടിക്കീഴിൽ േയാജി
പ്പിച്ചണിനിരത്തി മറ്റാെരെയങ്കിലും ആക്രമിക്കും. അങ്ങ
െന ക്രമത്തിൽ വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രേദശങ്ങൾ ഒരു തലവ
െന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള െപാതുഭരണത്തിനു വിേധയമാ
യിത്തീരും. ഈ തലവൻമാരാണ്, േഗാത്രവ്യവസ്ഥയു
െട ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി,
കാലക്രമത്തിൽ കുറുനിലമന്നൻമാരും രാജാക്കൻമാരു
മായി മാറിയത്.

















1 ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട ൈകമാറ്റം
വ്യത്യസ്ത കുലങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും
മാത്രമല്ല, സമാധാനപരമായ സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങ
ളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാ കുലത്തിേലയും ജനങ്ങൾ ഉൽ
പ്പാദിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉപേഭാഗവസ്തുക്കളിൽ ആവശ്യമു
ള്ളതു കഴിച്ചു മിച്ചംവരുന്നത് മറ്റു കുലങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ
ക്ക് വിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റയും
ൈകമാറ്റത്തിെന്റയും അഭിവൃദ്ധിയുെട ഫലമായി സ്വകാ
ര്യസ്വത്തുടമ തലെപാക്കി. േലാഹയുഗത്തിെന്റ ആവിർ
ഭാവമാണ് ഈ ഗതിക്രമത്തിന് ഊക്കുകൂട്ടിയത്. പലത
രത്തിലുള്ള ൈകേവലകളും ൈകെത്താഴിലുകളും ആരം
ഭിച്ചത് ഈ കാലത്താണ്. അങ്ങെന കൃഷി, കന്നുകാ
ലികെള വളർത്തൽ, നായാട്ട്, മീൻപിടുത്തം മുതലായ
വയ്ക്കു പുറെമ പാത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും
കാർഷിേകാപകരണങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന പലത
രം ൈകെത്താഴിലുകളും ആരംഭിച്ചു. അതിെന്റ ഫലമാ
യി ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ വ്യത്യസ്ത ശാഖകൾ തമ്മിലുള്ള
പ്രകൃതിവിഭജനം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിത്തീർന്നു.
ആദ്യെമാെക്ക െകാള്ളെകാടുക്കകൾ നടന്നിരുന്നത്
െവച്ചുമാറ്റത്തിെന്റ (ബാർട്ടർ) അടിസ്ഥാനത്തിലായി
രുന്നു. അതായത് ഒരു ചരക്കുെകാടുത്ത് അതിനു പക
രം മെറ്റാരു ചരക്ക് വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വരികയായിരുന്നു
പതിവ്. ആടുമാടുകളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായിരുന്ന ഇട
യരുെട സ്ത്രീകൾ പുലർച്ചെയ്ക്കഴുേന്നറ്റു ൈതർകടയുന്ന
തിെനപ്പറ്റിയും െനയ്യും േമാരും വിറ്റ് പകരം ധാന്യങ്ങൾ
വാങ്ങുന്നതിെനപ്പറ്റിയും പുറനാന്നൂറിെല ഒരു പാട്ട് തന്മ
യത്വേത്താെട വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. െനയ്തൽപ്രേദശങ്ങളി
െല പരതവസ്ത്രീകൾ മീൻവിറ്റ് െനല്ലുവാങ്ങിെക്കാണ്ടുവ
രും. ഈ സമ്പ്രദായെത്ത െപാരുനാർ ആറ്റുപ്പെട എന്ന
പത്തുപ്പാട്ടിെല ഒരു പാട്ട് വിവരിക്കുന്നതു േനാക്കുക:
‘േതനും െനയ്യും കിഴങ്ങും ൈകമാറ്റം െചയ്തവർ അവ
യ്ക്കുപകരം മീനും െനല്ലും കള്ളും വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാകു
ന്നു. നല്ല കരിമ്പും അവലും ൈകമാറ്റം െചയ്തവർ അവ
യ്ക്കുപകരം മാനിറച്ചിയും കള്ളും വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാകു
ന്നു’. [1]
ആദ്യകാലത്ത് പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േനരിട്ടുള്ള ൈക
മാറ്റമാണ് നടന്നിരുന്നത്. കുെറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െനല്ല്
പണത്തിെന്റ പങ്കുവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രേമണ െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കകളുെട മധ്യവർത്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക്, പ്രേത്യ
കിച്ചും വിേദശവ്യാപാരത്തിെല മധ്യവർത്തിെയന്ന നി
ലയ്ക്ക്, േലാഹപ്പണം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. കച്ചവടം അഭിവൃ
ദ്ധിെപ്പട്ടേപ്പാൾ ചന്തകളും പട്ടണങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു.
േകരളക്കരയിലും മറ്റു ദക്ഷിേണന്ത്യൻ ഭൂപ്രേദശങ്ങളിലും
ആദ്യമായി പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നെതങ്ങെനെയന്ന്
പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ ‘തമിഴരുെട ചരിത്രം’ എന്ന
തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രേദശത്തി
െല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മെറ്റാരു പ്രേദശത്തിെല ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുമാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ്
ഒടുവിൽ പട്ടണങ്ങൾ െപാന്തിവന്നെതന്ന് അേദ്ദഹം
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പരെക്ക ആവശ്യ
മായ ഉപ്പ് െനയ്തൽ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന കടേലാര
പ്രേദശങ്ങളിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. അരി,
തുണി മുതലായ നിേത്യാപേയാഗസാമഗ്രികൾ മരുത
പ്രേദശങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. മുല്ലപ്രേദശങ്ങ
ളിൽ പലതരം ധാന്യങ്ങളും െവണ്ണ, െനയ്യ് മുതലായവ
യും ധാരാളമുണ്ടാകുന്നു. പർവതപ്രേദശങ്ങളിൽ തിന,
ചാമ, േതൻ തുടങ്ങിയവ സുലഭമാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രാചീനകാലം മുതൽേക്ക ൈക
മാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടുേപാന്നു. മുല്ല, കുറിഞ്ചി എന്നീ ഉയർന്ന
പ്രേദശങ്ങളുെടയും മരുതം, െനയ്തൽ എന്നീ താണപ്ര
േദശങ്ങളുെടയും ഇടയ്ക്കുള്ള സമതലങ്ങളിെല നദീതീര
പ്രേദശങ്ങളിൽെവച്ചാണ് ൈകമാറ്റങ്ങൾ കൂടുതലായി
നടന്നിരുന്നത് എന്നും അതുെകാണ്ട് സ്വാഭാവികമാ
യും അത്തരം വ്യാപാരേകന്ദ്രങ്ങളാണ് പട്ടണങ്ങളായി
തീർന്നത് എന്നും ശ്രീനിവാസഅയ്യങ്കാർ അഭിപ്രായ
െപ്പടുന്നു. [2] ഇപ്രകാരമാണേത്ര സംഘംകൃതികളിെല
ഉൈറയൂർ, മധുര, കരൂർ, കാേവരിപ്പൂപ്പട്ടണം മുതലായ
പ്രാചീന പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. ഗ്രാമപ്രേദശങ്ങ
ളിെലന്നേപ്പാെലതെന്ന ഈ പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിലും
വിഭിന്ന െതാഴിലുകളിൽെപ്പട്ട വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾ
ഒത്തുേചരുകയും സ്ഥിരവാസമാരംഭിക്കുകയും െചയ്തു.
കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലുകളും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുേമ്പാൾ
പ്രാകൃതമായ േഗാത്രസമുദായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ അനി
വാര്യമായ ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. പഴയ ഐക്യ
വും സമത്വവും സൗഹാർദ്ദവും ജനാധിപത്യവുെമല്ലാം
ഛിന്നഭിന്നമാവാൻ തുടങ്ങി. വ്യത്യസ്ത കുലങ്ങളിേലയും
വ്യത്യസ്ത േഗാത്രങ്ങളിെലയും അംഗങ്ങൾ രക്തബന്ധ
ങ്ങെള വകവയ്ക്കാെത െതാഴിലിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഒന്നിച്ചുകൂടിയതിെന്റയും സ്വത്തുക്കളുെട സമ്പാദനത്തി
ലും വിഭജനത്തിലും അസമത്വങ്ങളാവിർഭവിച്ചതിെന്റയും
ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഫലമായിരുന്നു അത്. േഗാത്രസമുദായ
വ്യവസ്ഥയുെട തകർച്ചയിൽ നിന്ന് സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാ
രായ പ്രാമാണിമാർ, സ്വത്തുക്കൾ ക്രയവിക്രയംെചയ്യുന്ന
കച്ചവടക്കാർ, ൈകേവലകളിലും ൈകെത്താഴിലുകളി
ലുേമർെപ്പടുന്ന െചറുകിട സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാർ, സ്വത്തി
ല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ, മറ്റുള്ളവർക്കു േവണ്ടി പണി
െയടുത്തുപജീവനം കഴിക്കുന്ന േവലക്കാർ എന്നിങ്ങെന
വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തികതാൽപ്പര്യങ്ങേളാടുകൂടിയ ജനസ
മുദായങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.
1. ‘േതൻെനെയ്യാടു കിഴങ്കുമാറിേയാർ

മീൻെനെയ്യാരു നറവുമറുകവും
തീംതരിെമ്പാടു അവൽ വകുേത്താർ
മാൻകുൈറെയാരു മതുമറുകവും.’
— (െപാരുനർ ആറ്റുപ്പൈട, 214–217)

2. P. T. Sreenivasa Aiyyangar: History of the Tamils.

















2 ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
നാലാമധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞതുേപാെല,
സ്വകാര്യസ്വത്തും വർഗവിഭജനവും ആവിർഭവിക്കുന്ന
തിനു മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്ന പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ
േമലാളർ, കീഴാളർ എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അക്കാലത്തുതെന്ന ഒരുതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജ
നമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ആ പ്രവൃ
ത്തിവിഭജനം സമുദായത്തിെന്റ ഐക്യെത്ത ഭംഗെപ്പ
ടുത്തിയിരുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്, സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത
കൂടുതൽ സുഗമവും കൂടുതൽ സുഖകരവുമാക്കാനാണ്
അതു സഹായിച്ചത്. എന്നാൽ, ക്രമത്തിൽ ഉൽപ്പാദ
നശക്തികൾ വളരുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ പ്രവൃത്തിവിഭജനം സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങൾ
ക്ക് വഴിെതളിച്ചു. ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള
വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും മുകളിൽ
സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാരായ പ്രമാണിവർഗക്കാർ, ഏറ്റവും
ചുവട്ടിൽ ആ പ്രമാണിവർഗ്ഗക്കാർക്കുേവണ്ടി കഠിനാ
ധ്വാനം െചയ്യുന്ന മർദ്ദിതരായ േവലക്കാരും അടിമകളും,
ഈ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിലായി സ്വത്തുടമാവകാ
ശത്തിെന്റ വിവിധ നിലവാരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രൻമാർ—
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർഗസമുദായം പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ട്ടു. സമുദായത്തിെല േമൽത്തട്ടിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക്
അടിമകെളയും സ്വതന്ത്രരായ ൈകേവലക്കാരുെടയും
അധ്വാനെത്ത ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ട് കൂടുതൽ കൂടു
തൽ സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാനും തങ്ങളുെട ഒഴിവുസമയ
ങ്ങെള സാഹിത്യം, സംഗീതം, നൃത്തം മുതലായ കല
കളുെട േപാഷണത്തിനു േവണ്ടി വിനിേയാഗിക്കാനും
സാധിക്കുെമന്നായി. അടിത്തട്ടിലുള്ള മർദ്ദിതരും ചൂഷി
തരുമായ വിഭാഗങ്ങളാകെട്ട, അധികമധികം അസംതൃ
പ്തരായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ഈ വർഗവിഭജനത്തിെന്റ
ഫലമായി സാമൂഹ്യഭരണവ്യവസ്ഥയിലും അതിപ്രധാ
നങ്ങളായ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ
പരിപാവനെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാനുതകുന്ന ഒരു പുതിയ
സ്ഥാപനം ഉയർന്നുവന്നും േലാകത്തിെല മറ്റു പല വി
ഭാഗങ്ങളിലും സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഒരു സവിേശഷഘ
ട്ടത്തിലാവിർഭവിച്ച ഈ മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റി ഏംെഗൽസ്
ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘ഒരു കാര്യം മാത്രേമ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. േഗാ
ത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയുെട ഒരു കൂട്ടുടമപാരമ്പര്യങ്ങൾ
െക്കതിരായി വ്യക്തികൾക്കു പുതുതായി ലഭിച്ച സ്വ
ത്തുക്കെള സംരക്ഷിക്കുകയും മുെമ്പാെക്ക തീെര ഗണി
ക്കാതിരുന്ന സ്വകാര്യസ്വത്തിെന പവിത്രമാക്കുകയും
ഈ പവിത്രതയാണ് മുഴുവൻ സമുദായത്തിെന്റയും
സർേവ്വാൽകൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യെമന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാനുള്ള
ഓേരാ പുതിയ മാർഗത്തിൻേമലും സാമൂഹ്യാംഗീക
രണത്തിെന്റ മുദ്രകുത്തുകയും അങ്ങെന ഇടവിടാെത
ഏറിെക്കാണ്ടുവരുന്ന േവഗതയിൽ സ്വത്തുക്കൾ ഒരു
ക്കുകൂട്ടുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം; വർഗങ്ങളായി
പിരിഞ്ഞ ഈ സമുദായത്തിെല വളർന്നുവരുന്ന പിളർ
പ്പിെന മാത്രമല്ല, സ്വത്തില്ലാത്ത വർഗെത്ത ചൂഷണം
െചയ്യാൻ സ്വത്തുള്ള വർഗ്ഗത്തിനു ൈകവന്ന അവകാ
ശെത്തയും ഇല്ലാത്തവരുെടേമൽ ഉള്ളവർ നടത്തുന്ന
ഭരണേത്തയും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം—ഈ
സ്ഥാപനം ആവിർഭവിച്ചു; ഭരണകൂടം കണ്ടുപിടിക്കെപ്പ
ട്ടു’. [3]

3. F. Engels: Origin of Family, Private Property and State.

















3 സംഘകൃതികളിൽ നിന്നുള്ള

െതളിവുകൾ

േകരളക്കരയിെലയും മറ്റു െതന്നിന്ത്യൻ പ്രേദശങ്ങളിേല
യും അപരിഷ്കൃതരായ േഗാത്രത്തലവൻമാർ ഭരണകൂട
ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻമാരായ പരിഷ്കൃത രാജാക്കൻമാരാ
യി മാറിയെതങ്ങിെന എന്നതിെനകുറിച്ചും സ്ഥാപിത
താൽപ്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ശക്തി
െപ്പട്ടുവന്നെതങ്ങെനെയന്നതിെനക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരാളം
വിവരങ്ങൾ പ്രാചീന സംഘംകൃതികളിൽ, പ്രേത്യകി
ച്ചും, മരുതം, മുല്ല എന്നീ തിണകെള സംബന്ധിച്ച പാ
ട്ടുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാജാവിന് േകാൻ എന്നു പറ
യും. േകാൻ എന്ന വാക്കിന് ഇടയൻ എന്നാണർത്ഥം.
കന്നുകാലിസ്വത്തുക്കളുെട അധിപനായ കുലത്തലവ
നും അേതേപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്. േകാൽ (അെല്ല
ങ്കിൽ വടി) എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് േകാൻ എന്ന
വാക്കുണ്ടായത്. രാജാവിെന്റ െചേങ്കാൽ ഇടയേഗാത്ര
ങ്ങൾ ആടുമാടുകെള േമയ്ക്കാനുപേയാഗിക്കുന്ന േകാലി
െന്റ പ്രതീകമാണെത്ര. മരുതം-മുല്ല പ്രേദശങ്ങളിെല
ഇടയത്തലവൻമാരാണ് കാലക്രമത്തിൽ രാജാക്കൻമാ
രായിത്തീർന്നത് എന്നാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ‘കലി
െത്താൈക’ എന്ന സംഘം കൃതിയിെല ചില പാട്ടുകൾ
പരിേശാധിച്ചു വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് മരുതം േമഖ
ലയിെല ആയർ (ഇടയ) കുലങ്ങളുെട തലവൻമാരിൽ
നിന്നാണ് ആദ്യെത്ത പാണ്ഡിരാജാക്കൻമാർ ഉയർന്നു
വന്നത് എന്ന് ദീക്ഷിതർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [4] േകാ
അെല്ലങ്കിൽ േകാൻ ആണ് മുടിേവന്തൻ അെല്ലങ്കിൽ കി
രീടം ധരിച്ച രാജാവായിത്തീർന്നത് എന്നേദ്ദഹം അഭി
പ്രായെപ്പടുന്നു. േചരൻമാർ, േചാഴൻമാർ എന്നീ വം
ശങ്ങളിെല രാജാക്കൻമാരും ഏതാണ്ടിേതതരത്തിൽ
തെന്ന അപരിഷ്കൃത േഗാത്രത്തലവൻമാരുെട പിൻഗാ
മികളായിരുന്നു.
രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചെയത്താത്ത
ഒരു ഘട്ടെത്തയാണ് ആദികാല സംഘകൃതികൾ പ്ര
തിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യകാലെത്ത
രാജാക്കൻമാർ കുലത്തലവൻമാരുേടതിൽ നിന്നും വ്യ
ത്യസ്തമായ പെങ്കാന്നും വഹിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വന്തം ആടു
മാടുകെളയും മറ്റു സ്വത്തുക്കെളയും കാത്തുരക്ഷിക്കുക
യും മറ്റുള്ളവരുെട ആടുമാടുകെള െകാള്ളയടിക്കുകയും
േഗാത്രത്തിനുള്ളിെല വഴക്കുകൾ തീർക്കുകയും െചയ്യുക
എന്നതായിരുന്നു അവരുെട മുഖ്യമായ പ്രവൃത്തി. ആഭ്യ
ന്തര ഭരണകാര്യങ്ങളിെലല്ലാം ഏെറക്കുെറ പഴയ േഗാ
ത്രവ്യവസ്ഥ തെന്ന തുടർന്നുേപാന്നു. േഗാത്രവ്യവസ്ഥ
യ്ക്കുള്ളിൽ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേപ്പാഴാണ് ആഭ്യന്ത
രഭരണം സങ്കീർണ്ണവും സുശക്തവുമായ ഒരു സ്ഥാപ
നമായിത്തീർന്നത്. പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘കുലത്തലവെന്റ രാജത്വം വളെര
പ്രാകൃതമായ മട്ടിലുള്ളതായിരുന്നിരിക്കണം. എെന്ത
ന്നാൽ, ഭരണകല വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുെവേന്നാ
ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താത്വികേമാ പ്രാേയാഗിക
േമാ ആയ രാജനീതിശാസ്ത്രെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
യാണ് അത് നിലനിന്നിരുന്നത് എേന്നാ സൂചിപ്പിക്കുന്ന
യാെതാന്നും പ്രാചീന തമിഴ്പാട്ടുകളിലാകെട്ട െപാരുളതി
കാരത്തിലാകെട്ട കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല’. [5]
േചരേചാഴപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിൽ രാജാക്കൻമാർ ആവിർ
ഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരുതരം ഗ്രാമസമുദായ ഭരണ
മാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നും െപാതുകാര്യങ്ങളുെട
നടത്തിപ്പിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും
പങ്കുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും എൻ.ശിവരാജപിള്ള ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്നു. സംഘംകൃതികെള വിശകലനം െചയ്തു
െകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘േചാഴരാജാക്കൻമാരുെട ഉത്ഭവം പ്രാചീനസമുദായ

റിപ്പബ്ലിക്കുകളുെട േമൽ ധാരാളം െവളിച്ചം വീശുന്നു
ണ്ട്… കീഴാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഗ്രാമക്കാരണ
വൻമാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളായി
ട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചുേപാന്നത് എന്നു േതാന്നുന്നു.
ഇടയ്ക്കിെട വിളിച്ചുകൂട്ടെപ്പടുന്ന ഗ്രാമസഭകളുെട സഹാ
യേത്താടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ െകാണ്ടുനടത്തിയിരുന്നത്
ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ അംഗമാണ്. കാലക്രമത്തിൽ
ഗ്രാമസമുദായംഗങ്ങളുെട എണ്ണവും വലുപ്പവും വർദ്ധി
ച്ചു. അേപ്പാൾ അവർ ഏതാനും ഗ്രാമസമുദായാംഗങ്ങ
െള സംേയാജിപ്പിച്ച് ഒെരാറ്റഘടകമായി പുനഃസംഘ
ടിപ്പിച്ചു. അതിെന്റ േനതാവ് േവൻ അെല്ലങ്കിൽ േകാൻ
(രാജാവ്) ആയിരുന്നു. രാജാവിെന്റ കീഴിൽ വിവിധ
ഗ്രാമങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അേനകം കീഴാർമാ
രുണ്ടായിരുന്നു. കീഴാർമാരും രാജാക്കൻമാരുമായി
രുന്നു ഏതാനും ഗ്രാമസമുദായങ്ങളുെട, അെല്ലങ്കിൽ
ഏതാനും ഗ്രാമസമുദായങ്ങളുെട സംയുക്തഘടകത്തി
െന്റ തലവൻമാർ. എങ്കിലും സമാധാനകാലങ്ങളിൽ
അവരുെട അധികാരം ഗ്രാമങ്ങളിെല െപാതുസഭക
ളാൽ നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. സ്ഥിരവാസമാരംഭിച്ച്
സമാധാനപരമായി കൃഷിെചയ്തുജീവിക്കുന്ന കർഷക
സമുദായങ്ങളുെട ജീവിതരീതിയുെട ഫലമായിരുന്നു
ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടന’. [6]

ഗ്രാമസമുദായാംഗങ്ങളുെട എണ്ണവും വലുപ്പവും വർദ്ധി
ച്ചതുെകാണ്ടു മാത്രമാണ് േകാൻ അെല്ലങ്കിൽ രാജാവ്
ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന ശിവരാജപിള്ളയുെട അഭിപ്രാ
യം ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനശക്തിക
ളുെട വളർച്ചയിൽ നിന്നുളവായ ആഭ്യന്തരൈവരുദ്ധ്യങ്ങ
െള പരിേശാധിച്ചാൽമാത്രേമ രാജകീയഭരണത്തിെന്റ
ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. എങ്കിലും,
രാജാക്കൻമാർ കീഴാർമാരുമായി സഹകരിച്ചുെകാണ്ടാ
ണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത് എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം
തികച്ചും ശരിയാണ്. എെന്തന്നാൽ േചരേചാഴപാണ്ഡ്യ
രാജ്യങ്ങളിലാവിർഭവിച്ച രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ േസ്വച്ഛാധിപത്യങ്ങളാ
യിരുന്നുെവങ്കിലും പഴയസമുദായത്തിെന്റ പ്രബലങ്ങ
ളായ അവശിഷ്ടങ്ങേളയും പുതുതായുയർന്നുവന്ന സ്വത്തു
ടമസ്ഥൻമാരായ പ്രമാണികളുെട ഇച്ഛാശക്തിേയയും
അവഗണിയ്ക്കാൻ അവയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സംഘം
കൃതികളിൽ മാത്രമല്ല, പ്ലീനി, േടാളമി തുടങ്ങിയ പാ
ശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരൻമാരുെട പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രാകൃത
േഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു രാജകീയഭരണവ്യവസ്ഥ
യിേലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിെന്റ ചില സൂചനകൾ
കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ മധ്യകാലത്തു രചിക്കെപ്പട്ട േടാളമിയുെട ഭൂമിശാസ്ത്ര
ഗ്രന്ഥത്തിൽ െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനരാജ്യങ്ങ
െളപ്പറ്റിയുള്ള സവിസ്തരമായ വർണ്ണനകളുണ്ട്. അവെയ
വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ ഇങ്ങ
െന എഴുതുന്നു:
‘അക്കാലത്ത് ദക്ഷിേണന്ത്യ പാരമ്പരാവകാശികളായ

മൂന്നു രാജാക്കൻമാരുെടയും ഒട്ടനവധി േഗാത്രത്തല
വൻമാരുെടയും കീഴിൽ വിഭജിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു
എന്നാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ (േടാളമിയുെട) വിവരണ
ങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്.
മൂന്നു രാജാക്കൻമാരും ഏതാണ്ട് ഒേര നിലയ്ക്കുള്ളവരാ
യിരുന്നു. കരികാലെനേപ്പാലുള്ള ഒരു േചാഴരാജാവ്
െതന്നിന്ത്യയുെട മുഴുവൻ ആധിപത്യം അവകാശെപ്പ
ടാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നി
ല്ല. േനെരമറിച്ച്, േടാളമിയുെട വിവരണങ്ങളനുസരി
ച്ച് േചാഴൻമാർ ഭാഗികമായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കുല
ങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു’ [7]

ജനാധിപത്യപരമായ േഗാത്രസമുദായ ഭരണത്തിൽനി
ന്ന് േസ്വഛാധിപത്യപരമായ രാജകീയഭരണം ഉരുപ്പി
ടിച്ചുയർന്നുവന്നത് നീണ്ടകാലെത്ത വികാസക്രമത്തിലൂ
െടയാെണന്ന് ഇതിൽ നിന്നുതെന്ന വ്യക്തമാവും. ക്രി.മു.
ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ മദ്ധ്യേത്താടുകൂടി പ്രാകൃത
കമ്യൂണിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േഗാത്രസമു
ദായ ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉലച്ചിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു
െവന്ന് അനുമാനിക്കാം. ക്രിസ്തുവിന് മൂേന്നാ നാേലാ നൂ
റ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന േചരേചാഴ പാണ്ടിരാജ്യങ്ങൾ
ചരിത്രത്തിേലയ്ക്കു കാെലടുത്തുവച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന്
അേശാകെന്റ ശിലാശാസനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുെട പ്രചാരം വർഗ
വിഭജനങ്ങെള ത്വരതിെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടാവണം. എങ്കിലും
ആദ്യെത്ത രാജാക്കൻമാർ േഗാത്രത്തലവൻമാരിൽനി
ന്ന് വളെരെയാന്നും വിഭിന്നരായിരുന്നില്ല. ക്രി.മു. 5-ാം
നൂറ്റാണ്ടിനും ക്രി.പി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുള്ള കാ
ലഘട്ടം പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തിെന്റ തകർച്ചയുെടയും
രാജകീയഭരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അടിമ
ത്തവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചയുെടയും കാലഘട്ടമായിരു
ന്നു എന്ന് െമാത്തത്തിൽ പറയാം. ക്രി.പി. ഒന്നാം നൂ
റ്റാണ്ടിനും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ് േചരേചാഴ
പാണ്ഡിരാജാക്കൻമാരുെട അധികാരശക്തി സുസ്ഥാ
പിതമായിത്തീർന്നത് എന്ന് പതിറ്റുപ്പത്ത്, പുറനാനൂറ്
തുടങ്ങിയ സംഘംകൃതികളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.
4. V. R. R. Dikshitar: Studies in Tamil Literature, P. 179.
5. P. T. Sreenivas Iyengar: History of the Tamils. P. 72.
6. 6. N. Sivaraja Pillai.
7. P. T. Sreenivasa Iyengar: History of the Tamils. P. 317.

















4 രാജവാഴ്ചയുെട ചില

സവിേശഷതകൾ

െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ വർഗവിഭ
ജനങ്ങളും രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥകളും മറ്റും ആവിർ
ഭവിച്ചതിനുേശഷവും മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാകൃതക
മ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ഐക്യേത്തയും സമത്വേത്തയും നില
നിർത്തിേപ്പാന്ന ഒട്ടുവളെര അപരിഷ്കൃത കുലങ്ങൾ ജീവി
ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട തലവൻമാരായ കുറുനി
ലമന്നൻമാരും ചിറ്റരചൻമാരും ചരിത്രത്തിെന്റ പടിവാ
തിൽക്കേലാളെമത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുറുനിലമന്നൻ
മാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ചില കുലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വർ
ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരു
ന്നു. പേക്ഷ, അവർ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ രാജാ
ക്കൻമാരായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മറ്റു കുലത്തല
വൻമാർ കൂടുതൽ അപരിഷ്കൃതമായ ഒരവസ്ഥയിലായി
രുന്നു. േചരേചാഴ പാണ്ടിരാജ്യങ്ങളിൽ മൂവരചൻമാർ
ഈ അപരിഷ്കൃത കുലങ്ങെള കീഴടക്കാൻ വളെര പാ
ടുെപട്ടിരുന്നു. ചിലേപ്പാൾ ഏതാനും കുലങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു
േചർന്ന് മൂവരചെര ആക്രമിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. 7
തലവൻമാരുെടയും 9 തലവൻമാരുെടയും 11 തലവൻ
മാരുെടയും 14 തലവൻമാരുെടയും മറ്റും പരാജയങ്ങെള
പ്പറ്റി സംഘംകൃതികളിൽ പ്രസ്താവിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. [8]
ക്രി.പി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ
കുലത്തലവൻമാരും മൂവരചരും തമ്മിൽ ഇടവിടാെത
യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽനിന്ന്
വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. േചരേചാഴ പാണ്ടിരാജാക്കൻമാർ
ക്കിടയിൽത്തെന്ന പലേപ്പാഴും യുദ്ധങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറ
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് അന്യനാടുകൾ െവ
ട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നതിെനക്കാേളെറ കന്നുകാലികെള
യും മറ്റു സ്വത്തുക്കെളയും െകാള്ളയടിക്കുകയും അേതാ
െടാപ്പം താന്താങ്ങളുെട അന്തസും പദവിയും വർദ്ധിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളുെട ഉേദ്ദ
ശ്യം. പേക്ഷ, ആഭ്യന്തരമായ വർഗവിഭജനങ്ങൾ ഉറയ്ക്കു
കയും ഫിനീഷ്യക്കാർ, േറാമാക്കാർ തുടങ്ങിയ വിേദശീ
യരുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ വളരുകയും പട്ടണ
ങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടു
തൽ ഭയങ്കരമായിത്തീർന്നു. അന്യനാടുകെള െവട്ടിപ്പിടി
ച്ച് സ്വന്തം രാജ്യേത്താടു കൂട്ടിേച്ചർക്കാനുള്ള മൂവരചരരു
െട പരിശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായത് ഈ ഘട്ടത്തിലാ
ണ്. ആഭ്യന്തരമായ ഭരണക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണ
മായിത്തീർന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിൽതെന്നയാണ്.
രാജവാഴ്ചയാരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പും കുലങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂ
െടക്കൂെട യുദ്ധങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുക സാധാരണമാ
യിരുന്നു. പേക്ഷ, ആയുധങ്ങൾക്ക് പ്രേത്യകമായ ൈസ
ന്യസജ്ജീകരണത്തിെന്റ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കു
ലത്തിെല മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആയുധെമടുത്ത് യുദ്ധംെവ
ട്ടുകയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ, ധനിക ദരിദ്രവ്യത്യാ
സങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചതിെന്റ ഫലമായി ഉടമവർഗങ്ങൾക്ക്
സാമാന്യജനങ്ങളിൽ നിന്നു േവറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വ
തന്ത്രമായ പട്ടാളശക്തി ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. അങ്ങ
െന പൈടയാച്ചിയർ എന്ന് ഒരു പ്രേത്യക ജനവിഭാഗം
ഉയർന്നുവന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങെള അടക്കിഭ
രിച്ചുെകാണ്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ വർഗേമധാവിത്വം നി
ലനിർത്താനും അേതസമയത്തുതെന്ന പുറേമനിന്നുള്ള
കുറുനിലമന്നൻമാരുേടയും അരചൻമാരുേടയും ആക്രമ
ണങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷേനടാനും പറ്റിയ രാഷ്ട്രീയാധികാ
രശക്തി രൂപെമടുത്തു.
ആദ്യകാലത്ത് സമുദായത്തിെന്റ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ
പ്രായപൂർത്തിെയത്തിയ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കു
ണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, വർഗവ്യത്യാസങ്ങളാവിർഭവിച്ച
േപ്പാൾ സ്ഥിതിമാറി. സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
ചർച്ചകളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
ജനങ്ങൾക്ക് യാെതാരു പങ്കുമില്ലാതായി. ഭരണകാര്യ
ങ്ങെളല്ലാം സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാരും സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യ
ക്കാരുമായ ന്യൂനപക്ഷക്കാരുെട ൈകയിൽ േകന്ദ്രീകരി
ച്ചു. കുലങ്ങളും കുലത്തലവൻമാരും േഗാത്രത്തലവൻമാ
രും തലവൻമാരുെട കൂട്ടങ്ങളും മറ്റും അതിനുേശഷവും
നിലനിന്നുവന്നത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, േഗാത്രസഭക
ളുേടയും കൂട്ടുഭരണവ്യവസ്ഥയുേടയും ഉള്ളടക്കത്തിലും
പ്രവർത്തനരീതിയിലും വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ആദ്യ
കാലത്ത് േഗാത്രതലവൻമാരും തറവാട്ടുകാരണവൻ
മാരും രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമ
ത്വപൂർണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിെല െപാതുഭ
രണക്കാര്യങ്ങെള േമൽേനാട്ടം െചയ്യുന്ന യഥാർത്ഥജ
നപ്രതിനിധികളായിരുന്നു. ഇേപ്പാഴാകെട്ട, അവർ ഒരു
ജനവിഭാഗത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി, മെറ്റാ
രു ജനവിഭാഗത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടി
ക്കുന്ന േനതാക്കൻമാരായി മാറി. രക്തബന്ധത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവിഭജനങ്ങളുെട സ്ഥാന
ത്ത് നിശ്ചിതാതിർത്തികേളാടുകൂടിയ ഭൂപ്രേദശങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ വിഭജനങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.
തലവൻമാരുെട സഭകളും സമിതികളും കൂടിയാേലാച
നകളും മറ്റും പിേന്നയും തുടർന്നുേപാന്നു. പേക്ഷ, അവർ
േഗാത്രങ്ങളിേലയും തറവാടുകളിേലയും മുഴുവൻ െമമ്പർ
മാരുേടയും പ്രതിനിധികെളന്നനിലയ്ക്കല്ല പ്രേത്യക ഭൂവി
ഭാഗങ്ങളുെട പ്രതിനിധികെളന്ന നിലയ്ക്കാണ് കൂടിയാ
േലാചനകൾ നടത്തുകയും തീരുമാനങ്ങെളടുക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ രാജാക്കൻ
മാരുെട അധികാരം പരിമിതമായിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ
നടത്തുക, േപ്രമബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടുകയും സുഖേഭാ
ഗങ്ങളിൽ ലയിക്കുകയും െചയ്യുക, മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാ
ടുക, സ്വന്തം വീരപരാക്രമങ്ങെള പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻേവണ്ടി
കവികേളയും പാട്ടുകാേരയും തീറ്റിേപ്പാറ്റുക മുതലായ
കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ രാജാക്കൻമാർക്ക് ധാരാളം
സമയം കിട്ടി.
ൈസന്യങ്ങൾക്കും മറ്റു ഭരണാധികാരസ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്കും േവണ്ടിവരുന്ന ചിലവുകൾ നികത്താൻ പണം േവ
ണമേല്ലാ. പ്രാചീനരാജാക്കൻമാർക്ക് പ്രധാനമായും മൂ
ന്നു വരവിനങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. 1. ജനങ്ങളിൽ നി
ന്ന് വസൂലാക്കുന്ന നികുതി. 2. വണിക്കുകളിൽ വസൂലാ
ക്കെപ്പടുന്ന ചുങ്കം. 3. കുലത്തലവൻമാരിൽ നിന്നും ചിറ്റ
രചൻമാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തിറ അെല്ലങ്കിൽ തിരു
മുതൽക്കാഴ്ച. ഉഴവർ കൃഷിെചയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളു
െട ഒരു ഭാഗം മിക്കേപ്പാഴും—ആറിെലാരു ഭാഗം രാജാ
വിന് െകാടുക്കണെമന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. സേന്താ
ഷേത്താടുകൂടി രാജാവിെന്റ അടുത്തുേപായി നികുതിയട
യ്ക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് േതാന്നത്തക്ക ഒരു സാഹചര്യം സൃ
ഷ്ടിക്കണെമന്നും നിർബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നികുതി വസൂ
ലാക്കിയാൽ അത് ജനങ്ങൾക്കും രാജാവിനും ഒരുേപാ
െല േദ്രാഹകരമായിത്തീരുെമന്നും സംഘംകൃതികളിെല
ഒരു കവി ഉപേദശിക്കുന്നു.
വണികർ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് കച്ചവടത്തിന് േപായിരു
ന്നത്. േപാകുന്നവഴികളിൽ ചുങ്കച്ചാവടികളുണ്ടായിരു
ന്നു. ൈകമാറ്റത്തിനു െകാണ്ടുേപാകുന്ന ചരക്കുകളുെട
അളവനുസരിച്ചാണ് ചുങ്കം ചുമത്തെപ്പട്ടത്. [9]
കുലത്തലവൻമാരും ചിറ്റരചൻമാരും മൂവരചർക്കു നൽ
കിയിരുന്ന തിറകൾ പണത്തിെന്റ രൂപത്തിലായിരുന്നി
ല്ല. പലേപ്പാഴും അത് സാധനങ്ങേളാ മറ്റു പ്രകൃതിവിഭവ
ങ്ങേളാ ആയിരിക്കും. േചരൻ െചങ്കുട്ടുവൻ ഒരിയ്ക്കൽ പർ
വ്വതപ്രേദശത്തുേപായേപ്പാൾ കുറവൻമാർ അേദ്ദഹത്തി
ന് ആനെക്കാമ്പും േതൻകുടങ്ങളും മറ്റും കാണിക്കെവച്ച
തായി ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ മൂന്നുവരവിനങ്ങൾക്കു പുറേമ യുദ്ധംെചയ്തു കീഴ
ടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് െകാള്ളയടിച്ചുെകാണ്ടു
വരുന്ന സ്വത്തുക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങെന വിഭിന്ന
മാർഗങ്ങളിലൂെട വന്നുേചർന്ന സ്വത്തുക്കളായിരുന്നു
രാജവാഴ്ചയുെട അന്തസ്സിെന്റയും പ്രതാപത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനം.
എന്നാൽ, രാജാക്കൻമാർ സുഖേഭാഗങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങ
ളിലും മാത്രേമ എല്ലായ്േപ്പാഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളു എന്നു
ധരിക്കരുത്. അവരുെട സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനുതെന്ന
രാജ്യത്തിെന്റ സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിേക്കണ്ടതാവശ്യമാ
യിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും വാണിജ്യ
ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
തുറമുഖങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, ജലേസചനപദ്ധതികളും
അണെക്കട്ടുകളും േറാഡുകളും പണിയുക മുതലായ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഇത്തരം പ്ര
വർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റി പല പ്രസ്താവനകളും സംഘംകൃ
തികളിൽ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ‘കാടുെകാൻറു
നാടാക്കി കുളംെതാട്ടു വളംെപരുക്കി’യ [10] കരികാല
െന പട്ടിനപ്പാൈലയിെല ഒരു പാട്ടിൽ സ്തുതിക്കുന്നത്
േനാക്കുക. രാജാവിന് ജനങ്ങളുെടയിടയിലുള്ള സ്വാധീ
നശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇെതല്ലാം സഹായകരമായി
ത്തീർന്നു. രാജാവ് ജനങ്ങെള ആശ്രയിച്ചല്ല, ജനങ്ങൾ
രാജാവിെന ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന
േബാധം പരന്നുപിടിച്ചു. അരചനില്ലാത്ത നാട് ഉയിരി
ല്ലാത്ത ശരീരംേപാെലയാെണന്ന് പുറനാനൂറിെല ഒരു
കവി പാടുകയുണ്ടായി.
‘െനല്ലും ഉയിരിൻേറ; നീരും ഉയിരിൻേറ
മന്നൻ ഉയിർേത്ത മലർ തുൈലയുലകം’. [11]

സാരം: (െനല്ലല്ല ജനങ്ങളുെട ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്,
െവള്ളവുമല്ല. രാജാവാണ് അവരുെട ജീവൻ.)
8. അകം 36, 244 മറ്റും മറ്റും.
9. െല.പ.കരു രാമനാഥൻ െചട്ടിയാർ: ചങ്കകാല തമിഴർ വാഴ്വ്.
േപ. 50
10. പട്ടിനപ്പാൈല, 283–284.
11. പുറനാനൂറ്. 186

















െ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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