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1 ഒന്നാമെത്ത രാജാവ്
എന്നു മുതൽക്കാണ് േകരളത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുണ്ടാ
വാൻ തുടങ്ങിയത്? ആരായിരുന്നു ആദ്യെത്ത രാജാ
വ്? ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാരിൽ പലരും ഈ േചാ
ദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹര
ണത്തിന്, േചരമാൻ െപരുേഞ്ചാറ്റു ഉതിയൻ േചരലാ
തൻ എന്ന രാജാവാണ് േചരവംശത്തിെന്റ സ്ഥാപ
കൻ എന്ന് െക.ജി.േശഷയ്യർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [1]
‘ഇേപ്പാൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിടേത്താളം േകരളത്തി
െല ആദ്യെത്ത രാജാവ് േചരവംശ പ്രതിഷ്ഠാപകനായ
ആതനാണ്. അേദ്ദഹെത്ത സംഘകാലെത്ത പല
കവികളും സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. േചരലാതൻ, െപരുേഞ്ചരലാ
തൻ, ഉതിയൻേചരൻ, െപരുേഞ്ചാറ്റുതിയൻ എെന്നല്ലാം
ഈ രാജാവിെന നിർേദ്ദശിക്കും’. എന്നാണ് ഇളംകു
ളം കുഞ്ഞൻപിള്ള പറയുന്നത്. [2] എന്നാൽ ഇത്തരം
പ്രസ്താവനകൾക്ക് െതളിെവാന്നുമില്ല. ഉതിയൻ േചര
ലാതനാണ് സംഘംകൃതികളിൽ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യ
െത്ത േചരരാജാവ് എന്നു െതളിഞ്ഞാൽതെന്ന, അേദ്ദ
ഹമായിരുന്നു േകരളത്തിെല ഒന്നാമെത്ത രാജാവ്
എന്നു വരുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ചുരുങ്ങിയ
ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുനൂറുെകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുതെന്ന
േകരളക്കരയിൽ േചരവംശത്തിെന്റ ഭരണം നിലനിന്നി
രുന്നുെവന്ന് അേശാകചക്രവർത്തിയുെട ശിലാശാസ
നങ്ങൾ അസന്നിഗ്ദ്ധമായി െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സംഘംകൃതികൾക്കാകെട്ട, ഏറിയാൽ രണ്ടായിരം
െകാല്ലെത്ത പഴക്കേമയുള്ളു. അതുതേന്നയും ഇളംകു
ളം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ക്രി.പി.അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
മാത്രമാണ് ആദ്യെത്ത േചരരാജാവ് ആവിർഭവിച്ചത്
എന്നാണേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നത്. ഈ വാദം, എന്തായാ
ലും സ്വീകാര്യമല്ല.
സംഘം കൃതികളനുസരിച്ച് േചരമണ്ഡലത്തിൽ കുട്ടം,
കുടം, കക്കാ, പൂഴി, മലാട്, െകാങ്ങ് എന്നിങ്ങെനയുള്ള
നാടുകൾ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. കുട്ടുവർ, കടവർ, പൂഴിയർ,
മലയർ, െകാങ്ങർ മുതലായ േഗാത്രങ്ങളുെട വാസസ്ഥാ
നങ്ങളായതുെകാണ്ടായിരിക്കാം അവയ്ക്ക് ഈ േപരു
കൾ ലഭിച്ചത്. േചരർ അെല്ലങ്കിൽ േചരലർ എന്നതുത
െന്ന ആദ്യകാലത്ത് ഒരു േഗാത്രത്തിെന്റ േപരായിരുന്നു
എന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഏതാനും േഗാത്രങ്ങളുെട സംേയാജനത്തിൽനിന്നായി
രിക്കാം േചരരാജ്യം ഉടെലടുത്തത്. േചരേവന്തർ, േചര
മാൻ, േചരലർ, േവന്തൻ, കുട്ടുവൻ, കുടവർ, െപാറയൻ,
ഇരുെമ്പാൈറ, പൂഴിയർേകാ, െകാങ്കർേകാ എന്നിങ്ങ
െനയുള്ള പല േപരുകളാലും േചരരാജാക്കൻമാർ അറി
യെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നതു പ്രസ്താവ്യമാണ്. ആഭ്യന്തര ൈവ
രുദ്ധ്യങ്ങളുെട ഫലമായി പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ
തകരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഏേതാ ഒരു േഗാത്രത്തിെന്റ
തലവൻ-േചരർ എന്ന േഗാത്രത്തിെന്റ തലവനായിരി
ക്കാം-മറ്റുചില േഗാത്രങ്ങെള കൂട്ടിേച്ചർത്ത് േചരരാജ്യ
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനമിട്ടു എന്നു വിശ്വസിക്കാനാണ്
ന്യായം കാണുന്നത്. േഗാത്രസമുദായ വ്യവസ്ഥയിൽ
നിന്ന് രാജ്യഭരണവ്യവസ്ഥയിേലയ്ക്കുള്ള ഈ പരിവർത്ത
നം സംഘകാലത്തിനുമുമ്പുതെന്ന, അതായത് ക്രിസ്തുവി
ന് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്, സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവ
ണം. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, സംഘംകൃതികളുെട
കാലത്തിനു മുമ്പുതെന്ന േചരരാജാക്കൻമാർ ആവിർഭ
വിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.
1. K. G. Sesha Aiyar: Cera Kings of the Sangam Period P. 9.
2. ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളം അഞ്ചും ആറും
നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, േപ. 57.

















2 പ്രാചീന േചരരാജാക്കൻമാർ
സംഘംകൃതികളിൽ പതിറ്റുപ്പത്താണ് േചരരാജാക്കൻ
മാെരപ്പറ്റി ഏറ്റവുമധികം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. പു
റനാനൂറിെല പല പാട്ടുകളും േചരരാജാക്കൻമാരുെട
അപദാനങ്ങെള പ്രകീർത്തിക്കുന്നവയാണ്. അകനാ
നൂറ്, നറ്റിൈണ എന്നീ കൃതികളിലും േചരേനതാക്കൻ
മാെരപ്പറ്റിയുള്ള ചില സൂചനകൾ കാണാം. ഈ കൃതി
കെളല്ലാം, മുമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെല, ക്രിസ്ത്വ
ബ്ദം ആദ്യശതകങ്ങളിൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയാണ്. അതി
നുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന രാജാക്കൻമാെരപ്പറ്റിേയാ കുല
ത്തലവൻമാെരപ്പറ്റിേയാ പഠിക്കാൻ ഇവ പറയത്തക്ക
സഹായെമാന്നും നൽകുന്നില്ല.
പത്തു രാജാക്കൻമാരുെട അപദാനങ്ങളാണ് പതിറ്റുപ്പ
ത്തിൽ കീർത്തിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓേരാ രാജാവിെന
പ്പറ്റിയും പത്തുപാട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യേത്തയും
അവസാനേത്തയും പത്തുകൾ നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായിരിക്കു
ന്നു. ഇടയ്ക്കുളള എട്ടു പത്തുകളിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
രാജാക്കൻമാർ താെഴ പറയുന്നവരാണ്.
രണ്ടാം പത്ത്: ഇമയവരമ്പൻ െനടുംേചരൻ ആതൻ
മൂന്നാം പത്ത്: പൽയാൈന െചൽെകഴുകുട്ടുവൻ
നാലാം പത്ത്: കളങ്കായ് കണ്ണിനാൽമുടി േചരൽ.
അഞ്ചാം പത്ത്: േചരൻ െചങ്കുട്ടുവൻ
ആറാം പത്ത്: ആടുേകാട് പാട്ടുേചരൽ ആതൻ.
ഏഴാം പത്ത്: െചൽവ കടുംേകാ ആഴിയാതൻ.
എട്ടാം പത്ത്: തകടൂർ എറിന്തെപരുംേചരൽ ഇരുെമ്പാ
ൈറ.
ഒമ്പതാം പത്ത്: കുടേക്കാഇളംേചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ.
നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ ഒന്നാംപത്തിെല രാജാവ് െപരുംേചാ
റ്റ് ഇതിയൻ േചരൽ ആതനും പത്താംപത്തിെല രാജാ
വ് യാൈനകാൽ േചയ്മാന്തരം േചരൽ ഇരുെമ്പാൈറയു
മാെണന്ന് പുറനാനൂറിെല ചില പാട്ടുകെള അടിസ്ഥാന
മാക്കി ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
ഇവർക്കുപുറേമ ഇരുപേതാളം േചരരാജാക്കൻമാെരപ്പ
റ്റി അകനാനൂറ് തുടങ്ങിയ മറ്റു കൃതികളിൽ വർണ്ണിക്ക
െപ്പടുന്നുണ്ട്. അന്തുരൻേചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ, കൈണ
ക്കാൽ ഇരുെമ്പാൈറ, കരുവൂർ ഏറിയ ഒൾവാട്േകാ
െപരുേഞ്ചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ, കരുവൂർചാത്തൻ, കുട്ടു
വൻേകാൈത, േകാേക്കാൈത മാർപൻ, േകാട്ടമ്പല
ത്തു തുഞ്ചിയമാേക്കാൈത, െചൽവക്കടുേങ്കാ വാഴിയാ
തൻ, നമ്പികുട്ടുവനാർ, പാൈലപാടിയ െപരുങ്കടുേങ്കാ,
മരുതംപാടിയ ഇളങ്കടുേങ്കാ, മാന്തരം െപാൈറയൻ
കുടുേങ്കാ, മാരിെവൺേകാ, മുടങ്കിക്കിടന്ത െനടുേഞ്ചര
ലാതൻ, വഞ്ചൻ മുതലായവരാണ് അവരിൽ പ്രധാനി
കൾ.
രാജാക്കൻമാെരപ്പറ്റിയുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിയവ
രിൽ അരിചിൻകീഴാർ, ഇളങ്കീരിനാൽ, ഇളേങ്കാവടി
കൾ, ഒളൈവയാർ, കപിലർ, കല്ലാടനാർ, കാൈക്കപാ
ടിനിയാർ, നെച്ചൈളയാർ, കാപ്പിയാറ്റുക്കാപ്പിയനാർ,
കുമട്ടൂർ കണ്ണനാർ, കുറുേങ്കാഴിയൂർ കിഴാർ, കൂടലൂർ കി
ഴാർ, നക്കീരൻ, പരണർ, െപാരുന്തില ഇളങ്കീരനാർ,
മാമൂലനാർ മുതലായവരുൾെപ്പടുന്നു. രാജാക്കന്മാരിൽ
തെന്ന ചിലർ കവികളായിരുന്നു. ഇളങ്കുട്ടുവൻ, കൈണ
ക്കാൽ ഇരുെമ്പാൈറ, കരുവൂർച്ചാത്തൻ, േകാട്ടമ്പലത്തു
തുഞ്ചിയമാേക്കാൈത, നമ്പിക്കുട്ടുവനാർ, മുടങ്കിക്കിടന്ത
െപരുേഞ്ചരലാതൻ, പാൈലപാടിയ െപരുങ്കടുേങ്കാ,
മരുതംപാടിയ ഇളങ്കടുേങ്കാ മുതലായ രാജാക്കൻമാർ
പാടിയ പാട്ടുകൾ എട്ടുെത്താൈക, പത്തുപ്പാട്ടു മുതലായ
പ്രാചീന കൃതികളിൽ ഉൾെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
പാട്ടുകളിൽനിന്നു ഈ വ്യത്യസ്ത രാജാക്കൻമാരുെട മാ
താപിതാക്കൻമാെരപ്പറ്റിേയാ ബന്ധുക്കെളപ്പറ്റിേയാ
അവർ ഭരണം നടത്തിയ കാലെത്തപ്പറ്റിേയാ മനസ്സി
ലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓേരാ കവിതയും ഏതുെകാല്ലത്തി
ലാണ് രചിക്കെപ്പട്ടത് എന്ന പ്രശ്നം േപാകെട്ട, ഓേരാ
കവിയും ഏതു കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുേപാ
ലും അറിയാൻ കഴിയില്ല. പതിറ്റുപ്പത്തിെല പതികങ്ങ
ളിൽ നിന്നും മറ്റും ചില വിവരങ്ങെളാെക്ക േശഖരിക്കാൻ
കഴിയുെമന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, കവിതകൾ രചി
ക്കെപ്പട്ട കാലത്തല്ല, ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം
ഫ്യൂഡലിസവും ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വവും ആവിർഭവി
ച്ചതിൽപ്പിന്നീടാണ്, പതികങ്ങൾ എഴുതിേച്ചർക്കെപ്പ
ട്ടത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. പാട്ടുകളുേട
തിൽനിന്നും തീെര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിെന്റ
സ്വാധീനശക്തി അവയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാൻേവണ്ടി പതിറ്റുപ്പത്തിെല
രണ്ടാംപത്തിെന്റ കൂെട എഴുതിേച്ചർക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള പതി
കത്തിെന്റ പരിഭാഷ ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കെട്ട:
പതികം രണ്ട്: ‘അനശ്വരമായ കീർത്തിയും, നിർമ്മല
മായ ചരിത്രപാരമ്പര്യം, ജയനാദം മുഴക്കുന്ന മുരശും
ആർന്ന ഉതിയൻ േചരലിന് െവളിയൻ െപൺമാൾ
നല്ലിനിയിൽ ജനിച്ചവനും അരുവികൾ നിറഞ്ഞ ഹിമ
വാനിൽ അടയാളമായി വിൽനാട്ടി വിശ്രുതരായ ആര്യൻ
മാരുെട ആരാധനയ്ക്കു പാത്രമായവനും, ആഴിയതിരായു
ള്ള തമിഴകം മുഴുവൻ ഐശ്വര്യം വളരുമാറ് ഭരിച്ചവനും
യവനെര യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരാക്കി, തലയിൽ െന
യ്വീഴ്ത്തി, ൈകകൾ പിറകിൽ േചർത്തുെകട്ടി അവരുെട
വക ആഭരണങ്ങളും രത്നങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി രാജ
ധാനിയിൽ െകാണ്ടുവന്ന് പലർക്കും ദാനം െചയ്തവനും
ശത്രുക്കെള നിർദ്ദയം നശിപ്പിക്കുന്നവനും, മഹാബല
വാനും ആയ ഇമയവരമ്പൻ െനടുംേചരലാതെനപ്പറ്റി
കുമട്ടൂർ കണ്ണനാർ പാടിയ പത്തുപാട്ട്, പാടിയതിനു ലഭി
ച്ച പാരിേതാഷികം: ഉമ്പർകാട്ടിെല അഞ്ഞൂറുപറ നിലം
ബ്രഹ്മദായവും െതക്കൻദിക്കിെല മുപ്പെത്തട്ടാണ്ടെത്ത
വരവിൽ ഒരു ഭാഗവും േചരലാതൻ നൽകി. ഇമയവര
മ്പൻ െനടുേഞ്ചരലാതൻ അൻപെത്തട്ടുവർഷം നാടുവാ
ണു’. [3]
3. ജി. ൈവദ്യനാഥയ്യരുെട തർജ്ജമ: പതിറ്റുപ്പത്തു്, േപ. 37.

















3 േചരരാജാക്കൻമാരുെട കാലം
അതിശേയാക്തികളും ൈവരുധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഇത്ത
രം പതികങ്ങെള ചരിത്രേരഖകളായി കണക്കാക്കുന്ന
ത് വളെര സൂക്ഷിച്ചുേവണെമന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
എന്നിരിക്കിലും ഇവെയ ആസ്പദമാക്കിെക്കാണ്ട് േചര
രാജാക്കൻമാരിേലാേരാരുത്തനും ഏതുെകാല്ലം മുതൽ
ഏതുെകാല്ലം വെരയാണ് ഭരണം നടത്തിയത് എന്നു
കണ്ടുപിടിക്കാൻ െക. ജി. േശഷയ്യർ, െക. എൻ. ശിവരാ
ജപിള്ള തുടങ്ങിയ ചില തമിഴു ചരിത്ര പണ്ഡിതൻമാർ
പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. േശഷയ്യരുെട യുക്തിവിചാരം
ഏതാണ്ടിങ്ങെനയാണ്:
െചങ്കുട്ടുവനും സിേലാണിെല ഗജബാഹുവും സമകാലീ
നരാണ്. ഗജബാഹുവിെന്റ ഭരണകാലം ക്രി.പി. 173
മുതൽ 195വെരയാണ്. െചങ്കുട്ടുവൻ പത്തിനീേദവിെയ
പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ക്രി.പി. 176-ൽ ആെണന്നൂഹിക്കാം. െച
ങ്കുട്ടുവൻ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 50 െകാല്ലം കഴിഞ്ഞതി
നുേശഷമാണാസംഭവമുണ്ടായത്. അതുെകാണ്ട് െചങ്കു
ട്ടുവെന്റ സിംഹാസനാേരാഹണം ക്രി.പി 125-ൽ ആയി
രിക്കണം. പതിറ്റുപ്പത്തിെല പതികങ്ങളനുസരിച്ച് ഇമ
യവരമ്പൻ െനടുേഞ്ചരലാതൻ, പാൽയാൈന െചൽ
െകഴു കുട്ടുവൻ, കളങ്കായ്ക്കണ്ണിനാർമുടിേച്ചരൻ എന്നീ മൂന്നു
രാജാക്കൻമാർ ക്രമപ്രകാരം 58-ഉം 25-ഉം 25-ഉം വർ
ഷങ്ങൾവീതം ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്കുക
ളിൽ നിന്ന് ഇമയവരമ്പൻ െനടുേഞ്ചരലാതെന്റ ഭരണം
ക്രി.പി. 17-ൽ ആരംഭിച്ചുെവന്നു കാണാം. ഇമയവരമ്പ
െന്റ മുൻഗാമി ഉതിയൻ േചരലാതൻ എത്രെകാല്ലം ഭരി
ച്ചുെവന്ന് പതികങ്ങളിൽനിന്നു മനസിലാക്കാനാവില്ല.
എങ്കിലും അേദ്ദഹം 25 െകാല്ലം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണെമ
ന്ന് േശഷയ്യർ ഊഹിക്കുന്നു. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
ഉതിയൻ േചരലാതെന്റ ഭരണം ക്രി.മു. 8-ൽ ആരംഭിച്ചു
എന്നു കണക്കാക്കാം. പേക്ഷ, ഈ കണക്കുകൾ സ്വീ
കരിച്ചാൽ ചില േചാദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറേയണ്ടിവ
രുെമന്ന് േശഷയ്യർക്കറിയാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇമ
യവരമ്പൻ 58 വർഷം ഭരിച്ചുെവങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരൻ പൽയാൈന െചൽെകഴുകുട്ടുവൻ തെന്റ
60-ാമെത്ത വയസിനുേശഷേമ രാജാവായുള്ളു എന്നു
കരുേതണ്ടിവരിേല്ല? അതു സാരമില്ല. വാർദ്ധക്യകാ
ലത്ത് സിംഹാസത്തിേലറിയ പല രാജാക്കൻമാേര
യും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. പേക്ഷ, മെറ്റാരു േചാദ്യം
കൂടുതൽ വിഷമം പിടിച്ചതാണ്. െചങ്കുട്ടുവൻ ഇമയവര
മ്പെന്റ പുത്രനാെണങ്കിൽ അേദ്ദഹം രാജാവായത് 50
വയസു കഴിഞ്ഞതിനുേശഷമാവണം. 55 വർഷം ഭരി
ക്കുകയും െചയ്തു. ഇതിെന്റ അർത്ഥം െചങ്കുട്ടുവരാജാവ്
ചുരുങ്ങിയത് 105 വയസുവെര ജീവിച്ചിരുന്നുെവന്നാ
ണ്. ഈ വിഷമം തീർക്കാൻ േശഷയ്യർ ഒരു യുക്തി
കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. െചങ്കുട്ടുവൻ ഇമയവരമ്പെന്റ മകന
ല്ല. മകെന്റ മകനാണ്! എന്നാൽ ഇതുെകാണ്ടും കുഴപ്പം
തീരുന്നില്ല. അഞ്ചു രാജാക്കൻമാർ െചങ്കുട്ടുവനുേശഷ
വും വഞ്ചി തലസ്ഥാനമാക്കി വാണിട്ടുണ്ട്. അവർ എത്ര
വർഷംവീതം ഭരിച്ചുെവന്നു കണക്കാക്കാൻ പതികങ്ങൾ
േപാലും സഹായിക്കുന്നില്ല. ആ അഞ്ചു രാജാക്കന്മാർ
അഞ്ചു തലമുറയിൽ െപട്ടവരായിരിക്കണെമന്നനുമാ
നിച്ചുെകാണ്ട് േശഷയ്യർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു. വഞ്ചി
തലസ്ഥാനമാക്കി വാണ േചരരാജാക്കൻമാരുെട വാഴ്ച
ക്രി.മു. 8-ൽ ആരംഭിക്കുകയും ക്രി.പി. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അന്ത്യേത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
മറ്റു രാജാക്കൻമാരുെട സ്ഥിതിേയാ? ഒട്ടാെക ഇരുപ
ത്തേഞ്ചാളം േചരരാജാക്കൻമാെരപ്പറ്റി സംഘം കൃതി
കളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരുേടയും
തലസ്ഥാനം വഞ്ചിയായിരുന്നില്ല. ചില രാജാക്കൻമാർ
െതാണ്ടിയിലും മറ്റുചില രാജാക്കൻമാർ കരുവൂരിലുമാ
ണ് വാണിരുന്നത് എന്ന് സംഘംപാട്ടുകൾ െവളിെപ്പ
ടുത്തുന്നു. ഇതും ചരിത്രത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി
ത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. േചരൻമാർ രണ്ടു ശാഖകളാ
യിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നു ചില പണ്ഡി
തൻമാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ഒരു ശാഖയിൽ ഉതിയൻ
േചരലാതെന്റ പിൻഗാമികളും മേറ്റ ശാഖയിൽ കരുവൂർ
ഏറിയ ഒളവാൽേകാ െപരുേഞ്ചരൽ ഇരുെമ്പാൈറയു
െട വംശക്കാരുമാണേത്ര ഉൾെപ്പടുന്നത്. ആദ്യെത്ത
ശാഖയുെട തലസ്ഥാനം വഞ്ചിയാണ്. രണ്ടാമെത്ത
ശാഖയുെട തലസ്ഥാനം െതാണ്ടിയായിരുന്നു എന്നു ചി
ലരും കരുവൂരായിരുന്നു എന്ന് മറ്റുചിലരും ഊഹിക്കുന്നു.
അന്തുവേഞ്ചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ, ആടുേകാട്പാട്ടു േചര
ലാതൻ, െചൽവക്കടുേങ്കാവാഴിയെതൻ, െചരുേമ്മരൽ
ഇരുെമ്പാൈറ, ഇളേഞ്ചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ, ആതൻ
അവിനി യാൈനക്കൺ െചയ്മാന്തരം േചരൽ ഇരുെമ്പാ
ൈറ, േകാേക്കാൈട മാർപ്പൻ, കൈണക്കാൽ ഇരു
െമ്പാൈറ മുതലായവരാണ് ഇരുെമ്പാൈറ വംശത്തിൽ
െപ്പട്ട രാജാക്കൻമാർ എന്നു കരുതെപ്പടുന്നു. േശഷയ്യർ
ഈ രാജാക്കൻമാരുെട ഭരണകാലങ്ങേളയും കണക്കു
കൂട്ടി തിട്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരുവൂർ ഏറിയ െപരുേഞ്ച
രൽ ഇരുെമ്പാൈറ ക്രി.പി. 90 മുതൽ 100വേരയും അവ
സാനെത്ത രാജാവായ കൈണക്കാൽ ഇരുെമ്പാൈറ
ക്രി.പി. 286മുതൽ 306വേരയും ഭരണംനടത്തി എന്നാ
ണേദ്ദഹം പറയുന്നത്. [4]
ആദിേചരരാജാക്കൻമാരുെട ഒരു വംശാവലി തയ്യാ
റാക്കുവാൻ ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയും പരിശ്രമിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. [5] അേദ്ദഹവും തെന്റ ഗേവഷണങ്ങൾക്ക് പ്രധാന
മായും പതികങ്ങെളത്തെന്നയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ സംഘകൃതി
കൾ രചിക്കെപ്പട്ടത് ക്രിസ്തുവിനു േശഷം അഞ്ചും ആറും
നൂറ്റാണ്ടുകളാണ്. ഒന്നാമെത്ത േചരരാജാവായ ഉതി
യൻ േചരലാതൻ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരു
ന്നത് എന്നും അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ േനാക്കിയാൽ രണ്ടു ശാഖകളിലും കൂടിയുള്ള
മുപ്പേതാളും രാജാക്കൻമാരുെട ഭരണം അവസാനിച്ച
ത് എന്തായാലും ക്രി.പി. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പാവാൻ
നിവർത്തിയില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ ആദ്യകാല സംഘകൃ
തികൾ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷമുണ്ടായവയാെണന്ന്
ഇളംകുളത്തിനുതെന്നയും അഭിപ്രായമില്ല. മാത്രമല്ല,
ആദിേചരൻമാർ ക്രി.പി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവെരേയാ
ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടുവെരേയാ രാജ്യം ഭരിച്ചു എങ്കിൽ
കുലേശഖര ആഴ്വാരുേടയും മറ്റും വാഴ്ചക്കാലം ഒമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷമാണ് എന്നു സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ൈവഷമ്യങ്ങൾ േനരിട്ടതുെകാണ്ടായി
രിക്കുേമാ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, േചരരാജാക്കൻമാരുെട
വംശപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനല്ലാെത അവരിൽ ഓേരാ
രാജാവും ഏതു െകാല്ലം മുതൽ ഏതുെകാല്ലം വെര ഭര
ണം നടത്തിെയന്നു പരിേശാധിക്കാൻ അേദ്ദഹം ഒരു
ങ്ങുന്നില്ല. സംഘംകൃതികളുെട കാലം നിർണ്ണയിക്കു
ന്നതിൽ പറ്റിയ െതറ്റിെന്റ ഫലമാണിെതന്ന് എനിക്ക്
േതാന്നുന്നു.
4. K. G. Sesha Aiyar: Cera Kings of the Sangam Period
P. 129.
5. ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളം അഞ്ചും ആറും
നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, േപ. 69.

















4 ൈവസേറായിയും ഇളംകൂറും
േചരരാജാക്കൻമാർ ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്ത
സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നു ഭരണംനടത്തിയെതന്തിന് എന്ന
തിെനസംബന്ധിച്ചും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. േശ
ഷയ്യരുെട അഭിപ്രായെത്ത ഏതാണ്ടിങ്ങെന സംഗ്രഹി
ക്കാം: ഒന്നാമെത്ത രാജാവായ ഉതിയൻ േചരലാത
െന്റ കാലത്ത് ആവിർഭവിച്ചു വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
േചരരാജ്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രന്മാരായ ഇമയവര
മ്പെന്റയും പൽയാൈന െചൽെകഴുകുട്ടുവേന്റയും കാ
ലത്ത് കൂടുതൽ വിസ്തൃതമായിത്തീർന്നു. െചൽെകഴുകുട്ടു
വെന്റ കാലത്താണ് നന്നൻമാരുെട കീഴിലായിരുന്ന
പൂഴിനാട് അെല്ലങ്കിൽ െകാങ്കാനം എന്ന പ്രേദശവും
െകാങ്ങുനാടും േചരനാടിേനാടു കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടത്.
െകാങ്ങുനാടിെന്റ ചുറ്റുപാടും യുദ്ധപ്രിയരായ അേനകം
േഗാത്രത്തലവൻമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ തെന്റ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി വടക്കൻ
പ്രേദശങ്ങളിൽ ഒരു ൈവസേറായിെയ നിയമിക്കുന്ന
താവശ്യമാെണന്ന് ബുദ്ധിമാനായ െചൽെകഴുകുട്ടുവൻ
മനസിലാക്കി. അങ്ങെന അേദ്ദഹം വടക്കൻ പ്രേദശ
ങ്ങളുെട ഒന്നാമെത്ത ൈവേസ്രായിയായി േചരമാൻ
കരുവൂർ ഏറിയ ഒൾവാൾേകാ െപരുേഞ്ചരൽ ഇരു
െമ്പാൈറ എെന്നാരാെള നിയമിച്ചു. ഈ െപരുേഞ്ചരൽ
ഇരുെമ്പാൈറ ആണ് പതിറ്റുപ്പത്തിെല 7-ാംപത്തിെന്റ
പതികത്തിൽ പരാമർശിക്കെപ്പടുന്ന േചരമാൻ അന്തു
വൻ േചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ. [6]
ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരഭിപ്രായമാണ് ‘നീലക
ണ്ഠശാസ്ത്രിക്കുള്ളത്: േചരസാമ്രാജ്യം ഒരു തരം കൂട്ടുകു
ടുംബ സ്വത്തായിരുന്നിരിക്കണം-കൗടില്യൻ കുലസം
ഘം എന്നാണതിനു േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്. കുടുംബത്തിെല
പ്രായപൂർത്തിെയത്തിയ എല്ലാ പുരുഷൻമാർക്കും അവ
കാശങ്ങളും താത്പര്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്ന െപാതുസ്വ
ത്തായിരുന്നിരിക്കണം അത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള േഗാത്ര
ഭരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിെല േചാഴപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങ
ളിലും നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. [7]
േചരരാജാക്കൻമാർ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞ് ഭരണം
നടത്തിയത് ‘കൂറ്റുവാഴ്ചസമ്പ്രദായം’ അനുസരിച്ചായിരു
ന്നു എന്നാണ് ഇളംകുളത്തിെന്റ അഭിപ്രായം: ‘കൂറ്റുവാ
ഴ്ചസമ്പ്രദായം േചരേചാളപാണ്ഡ്യൻമാരുെട ഇടയിൽ
സാധാരണമായിരുന്നു. രേജന്ദ്രൻ തെന്റ വിസ്തൃതമായ
സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവിടവിെട പുത്രൻമാെര വാഴിച്ചിരു
ന്നേല്ലാ. എന്നാൽ േചരൻമാരുെടയിടയിലാണ് കൂറ്റുവാ
ഴ്ച സർവസാധാരണമായിരുന്നത്. കൂറ്റുവാൈഴ്ക്ക എന്ന
പദത്തിന് പ്രചാരവും ഇവിെടയായിരുന്നു… ഈ കൂറ്റുവാ
ൈഴ്ക്ക സമ്പ്രദായം ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞതാണ് െതാണ്ടിയിലും
വഞ്ചിയിലും കരുവൂരും മറ്റും വാണിരുന്നവർ പ്രേത്യക
ശാഖകളിൽെപ്പട്ട സ്വതന്ത്രരാജാക്കൻമാെരന്ന് ചില
ചരിത്രകാരൻമാെര ഭ്രമിപ്പിച്ചത്. വാനവരമ്പൻമാരും
െപാൈറയൻമാരും രണ്ടു ശാഖകളായിരുന്നു എന്നതു
വാസ്തവംതെന്ന. എന്നാൽ, എല്ലാ ശാഖകളിലും െവച്ചു
പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് മൂേപ്പറ്റിരുന്നത്. അതിനു മുതു
കൂർവാൈഴ്ക എന്നു പറയും. മറ്റുള്ളവർ ഇളംകൂറുകാരായി
അവിടവിെട വാണിരുന്നു. നാർമുടിേച്ചരലിെനയും േവൽ
െകഴുക്കുട്ടുവേനയും മറ്റും െചൽവക്കടുംേകാവിനും െപരു
േഞ്ചരലിനും തുല്യം ഇളംേചരലിെന്റ പൂർവികൻമാരാക്കി
െപരുങ്കുന്റൂർകിഴാർ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂറ്റുവാഴ്ചപ്രകാ
രമാണ്’. [8]
എന്നാൽ, െവറും അനുമാനങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ട ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ചരിത്ര
ത്തിേന്റതായ െതളിവുകെളാന്നുമിെല്ലന്നു പറേയണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. െചൽെകഴുകുട്ടുവൻ െപരുേഞ്ചരൻ ഇരുെമ്പാ
ൈറെയ തെന്റ ൈവേസ്രായിയായി നിയമിച്ചുെവേന്നാ
വാനവരമ്പൻമാരും ഇരുെമ്പാൈറയൻമാരും കൂറ്റുവാഴ്ച
ക്കാരായിരുന്നുെവേന്നാ സംഘംകൃതികളിെലവിേടയും
പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. േശഷയ്യർതെന്ന സമ്മതിക്കുന്നതു
േപാെല, ഒൾവാൾേകാ െപരുേഞ്ചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ
െയപ്പറ്റിയുള്ള ഒെരാറ്റ പാട്ടുമാത്രേമ കണ്ടുകിട്ടിയുള്ളു.
പുറനാനൂറിലുള്ള ആ പാട്ടിലാകെട്ട, കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളി
െല യുദ്ധങ്ങൾ മതിയാക്കി, േസ്നഹേമാ ദയേയാ ഇല്ലാ
ത്തവരിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ്, മാതാപിതാക്കൻമാർ,
കുട്ടികെള േപാറ്റുന്നതുേപാെല സ്വന്തം രാജ്യേത്തയും
ജനങ്ങേളയും സംരക്ഷിക്കണെമന്ന ഒരഭ്യർത്ഥനമാ
ത്രേമ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളുതാനും [9] പുറംപാട്ടിെല പതിക
ത്തിലല്ലാെത മെറ്റവിെടയും ഈ രാജാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള
യാെതാരു സൂചനയുമില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിൽ അേദ്ദഹം
കരൂരിെല േചരൈവേസ്രായിയായിരുന്നു എന്ന് ഉറ
പ്പിച്ചുപറയുന്നെതങ്ങെനയാണ്? മെറ്റാരുേചാദ്യംകൂടി
ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്, കരൂരിൽ വാണ രാജാക്കൻമാർക്ക്
പ്രേത്യകം പിന്തുടർച്ചാവകാശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെവന്നാ
ണേല്ലാ പറയുന്നത്. ൈവേസ്രായിമാർ എവിെടെയങ്കി
ലും അവരുെട പിന്തുടർച്ചാവകാശമനുസരിച്ച് നിയമി
ക്കെപ്പടാറുേണ്ടാ? െതാണ്ടിയിലും കരുവൂരിലും വഞ്ചിയി
ലും മറ്റും വാണിരുന്നവർ സ്വതന്ത്ര രാജാക്കന്മാരായിരു
ന്നിെല്ലന്നും എല്ലാ ശാഖകളിലും െവച്ച് പ്രായം കൂടിയ
ആളാണ് മൂേപ്പറ്റിരുന്നത് എന്നും മറ്റുള്ളവർ ഇളംകൂറുകാ
രായി വാണു എന്നും മറ്റുമുള്ള ഇളംകുളത്തിെന്റ അഭിപ്രാ
യങ്ങൾക്കും പറയത്തക്ക െതളിെവാന്നുമില്ല. േചരരാ
ജാക്കൻമാെര മുതുകൂറുവാണവെരന്നും ഇളംകൂറുവാണ
വെരന്നും രണ്ടായി തരംതിരിയ്ക്കണെമങ്കിൽ േചരകുടുംബ
ത്തിെന്റ ഓേരാ തലമുറയിേലയും ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ
ആൾ ആരായിരുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവും
പുത്രൻമാരും, അെല്ലങ്കിൽ അമ്മാമനും അനുജൻമാരും
മരുമക്കളും, ആെരല്ലാമായിരുന്നുെവന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ
കഴിയണം. പേക്ഷ, കിട്ടിേയടേത്താളമുള്ള പാട്ടുകളുേട
േയാ അവയുെട പതികങ്ങളുേടേയാ സഹായേത്താടു
കൂടി എല്ലാ രാജാക്കൻമാരുേടയുമിെല്ലങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം
രാജാക്കൻമാരുെടെയങ്കിലും കുടുംബബന്ധങ്ങെള കൃത്യ
മായി നിർണ്ണയിക്കുക സാധ്യമല്ല.
മാത്രമല്ല, സംഘംകൃതികളിെല ഒെരാറ്റ േചരരാജാവു
േപാലും ൈവേസ്രായി എന്ന നിലേയ്ക്കാ ഇളംകൂറുകാരൻ
എന്ന നിലേയ്ക്കാ വാഴ്ത്തെപ്പടുന്നില്ല. എല്ലാവേരയും സ്വത
ന്ത്രരാജാക്കൻമാരായിട്ടാണ് കവികൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, പൂറനാനൂറിെല ഒരു പാട്ടിൽ െചൽ
വക്കടുേങ്കാ വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് സ്വതന്ത്രനും സുശ
ക്തനുമായ ഒരു പരമാധികാരിയും രാജാക്കൻമാർക്കി
ടയിൽ അനുപമനുമായ ഒരു ഭരണാധികാരിെയന്ന നി
ലയ്ക്കാണ്. [10] പൽയാൈനെച്ചൽെകഴുകുട്ടുവെന ഇളം
കൂറുവാണവരിെലാരാളായിട്ടാണ് ഇളംകുളം കണക്കാ
ക്കുന്നത്. [11] പേക്ഷ, പാൈല ഗൗതമനാർ എന്ന കവി
പ്രസ്തുത രാജാവിെന അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്നത്.
‘പൂഴിനാട്ടിനുനാഥനായുേള്ളാേന!’, ‘മഴവർക്കു കവചമാ
യുേള്ളാേന!’, ‘അയിരമലയ്ക്കു നാഥാ!’, ‘വീരമറവർക്കു നാ
ഥനായ േചരനാഥാ!’, ‘െകാങ്ങുനാടു കീഴടക്കി സ്വന്തം
രാജ്യേത്താടു കൂട്ടിേചർത്തവെന!’ [12] എന്നും മറ്റുമാ
ണ്. ഒരിളംകൂറുകാരെനന്ന നിലയ്ക്ക് സംഘംകൃതികളിൽ
വിവരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാ
ലും രാജാവു-ൈവേസ്രായി ബന്ധേമാ, മുതുകൂറ്-ഇളംകൂറ്
ബന്ധേമാ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു സമ്മതിേക്ക
ണ്ടിവരും. ഒരുദാഹരണെമടുക്കാം. േശഷയ്യരുെട അഭി
പ്രായമനുസരിച്ച് വാനവരമ്പൻ ശാഖയിെല വഞ്ചനും
ഇരുെമ്പാൈറശാഖയിെല കൈണക്കാൽ ഇരുെമ്പാ
ൈറയും സമകാലീനരായിരുന്നു. വഞ്ചൻ ക്രി.പി. 280
മുതൽ 305 വേരയും ഇരുെമ്പാൈറ ക്രി.പി. 286 മുതൽ
306 വേരയും ഭരണം നടത്തി. നാടുവാഴുന്നതിന്നിടയിൽ
കൈണക്കാൽ ഇരുെമ്പാൈറയ്ക്ക് ഒരപകടം േനരിട്ടു.
കഴുമലം എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുവച്ച് േചാഴരാജാവായ
െചങ്കണാെന്നതിരായി നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ
അേദ്ദഹം േതാൽപ്പിക്കെപ്പടുകയും കുടവായിൽേക്കാട്ട
യിെല തടവിലടയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. കാരാഗ്രഹത്തിൽ
കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ദാഹമുണ്ടാ
യി എന്നും േചാദിച്ച ഉടെന െവള്ളം കിട്ടിയിെല്ലന്നും
അതിൽ പ്രതിേഷധിച്ച് നിരാഹാരസമരം തുടങ്ങിെയ
ന്നും പറയെപ്പടുന്നു. ഇത്രെയാെക്കയായിട്ടും വാനവര
മ്പൻശാഖയിെല വഞ്ചന് ഒരു കുലുക്കവുമുണ്ടായതായി
കാണുന്നില്ല. െപാൈയ്കയാർ എന്ന കവി ഇടെപട്ടിട്ടാ
ണേത്ര അേദ്ദഹെത്ത േമാചിപ്പിച്ചത്! ഇതിൽ അസ്വ
ഭാവികമായിെട്ടാന്നുമില്ലതാനും. ഒന്നാമത് വഞ്ചനും
ഇരുെമ്പാൈറയും സമകാലീനരായിരുന്നുെവന്നതിന്
െതളിവുകളില്ല. അവർ സമകാലീനരായിരുന്നുെവന്ന്
െതളിഞ്ഞാൽതെന്ന വഞ്ചൻ ഇരുെമ്പാൈറയുെട ൈവ
േസ്രായിേയാ മുതുകൂറുകാരേനാ ആയിരുന്നുെവന്നു വരു
ന്നില്ല. വിസ്തൃതമായ ഒരു േചരസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അധി
പനായിട്ടല്ല, വയനാട്, നീലഗിരി മലം പ്രേദശങ്ങളിൽ
വാണിരുന്ന ഒരു െചറിയ രാജാവായിട്ടാണ് വഞ്ചൻ
വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്നത്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം മറ്റു പ്രേദശ
ങ്ങളിൽ േവെറ ഏെതങ്കിലും രാജാക്കൻമാർ ഉണ്ടായിരു
ന്നിരിക്കണെമന്നാണ്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ആദിേചരരാജാക്കന്മാർ, രാജാ
ക്കൻമാരും ൈവേസ്രായിമാരും എന്ന നിലേയ്ക്കാ മുതുകൂ
റുകാരും ഇളംകൂറുകാരും എന്ന നിലേയ്ക്കാ ഒേര കൂട്ടുകുടും
ബസ്വത്തിെന്റ തുല്യാവകാശികെളന്ന നിലേയ്ക്കാ ആണ്
നാടുവാണിരുന്നത് എന്നതിന് പതിറ്റുപ്പത്ത്, പുറനാനൂ
റ് മുതലായ സംഘംകൃതികളിൽ യാെതാരു സൂചനയുമി
ല്ല. േനെരമറിച്ച്, അവർ സ്വതന്ത്രരാജാക്കൻമാരായിട്ടാ
ണ് ഭരണം നടത്തിേപ്പാന്നത് എന്നതിനു ധാരാളം െത
ളിവുകളുണ്ടുതാനും. ഒരു പേക്ഷ, അവെരല്ലാവരും ഒേര
േചരകുലത്തിെല വ്യത്യസ്ത േഗാത്രത്തലവൻമാരായി
രിക്കാം. ആദ്യകാലത്ത് വ്യത്യസ്തേഗാത്രത്തലവൻമാർ
വ്യത്യസ്ത പ്രേദശങ്ങൾ കീഴടക്കി രാജാക്കൻമാരായി
ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. േചരസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
ശക്തിയും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിച്ചകാലത്ത് അവരുെട കീഴി
ലുള്ള പ്രേദശങ്ങെളല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പടുകയും
േചരസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
േപ്പാൾ അവർ വീണ്ടും സ്വതന്ത്രരായിത്തീരുകയും െചയ്തി
ട്ടുണ്ടാവാം. ഏതായാലും ഈ പ്രശ്നെത്ത സംബന്ധിച്ച്
ഖണ്ഡിതമായ ഒരഭിപ്രായം പറയണെമങ്കിൽ കൂടുതൽ
ഗേവഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
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5 േചരരാജാക്കൻമാരുെട

വീരപരാക്രമങ്ങൾ

സംഘം കൃതികളിെല ചില രാജാക്കൻമാർ വിസ്തൃത
മായ ഭൂപ്രേദശങ്ങളുെട അധിപരും അന്യനാടുകെള യു
ദ്ധം െചയ്തു കീഴടക്കി സ്വന്തം രാജ്യേത്താടു കൂട്ടിേച്ചർത്ത
പ്രതാപശാലികളുമാണ്. േനെരമറിച്ച്, മറ്റുചില രാജാ
ക്കൻമാർ താരതേമ്യന െചറിയ പ്രേദശങ്ങളിൽ ഒതു
ങ്ങിവാണിരുന്നതായി കാണുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,
ഉതിയൻ േചരലാതൻ പൂർവപശ്ചിമ സമുദ്രങ്ങൾക്കി
ടയിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രേദശങ്ങളും അടക്കിവാണിരുന്ന
തായി പ്രസ്താവിക്കെപ്പടുന്നു. അേതസമയത്ത്, െചൽ
വക്കടുേങ്കാ െചറിെയാരു രാജ്യത്തിെന്റ അധിപതിമാ
ത്രമായിരുന്നു. ഉതിയൻ േചരലാതൻ, ഇമയവരമ്പൻ
െനടുേഞ്ചരലാതൻ, പൽയാൈന െചൽെകഴുകുട്ടുവൻ,
നാർമുടിേച്ചരൽ, െചങ്കുട്ടുവൻ മുതലായ രാജാക്കൻമാരു
െട കാലത്താണ് േചരസാമ്രാജ്യം കൂടുതൽ വിശാലവും
സുശക്തവുമായിത്തീർന്നത് എന്നു സംഘംപാട്ടുകളിൽ
നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, കുമട്ടൂർ കണ്ണ
നാർ എന്ന കവി ഇമയവരമ്പൻ െനടുംേചരലാതെന
സ്തുതിച്ചുെകാെണ്ടഴുതിയ ഒരു പാട്ടിൽ, ‘ചമരിമൃഗങ്ങളു
േടയും ആര്യവർഗക്കാരുേടയും ആവാസസ്ഥാനമായ
ഹിമവൽപർവ്വതത്തിനും ദക്ഷിണദിക്കിെന്റ കണ്ണായ
കന്യാകുമാരിക്കും ഇടയ്ക്കു കിടക്കുന്ന നാടുകൾ വാണരുളു
ന്ന എല്ലാ രാജാക്കൻമാേരയും േതാൽപ്പിച്ച് അവരുെട
നാടുകൾ സ്വാധീനെപ്പടുത്തി അങ്ങ് മാറിൽ വിജയമാല
യണിഞ്ഞ്, െനറ്റിപ്പട്ടം െകട്ടിയ െകാമ്പനാനപ്പുറത്തുള്ള
കനകാസനത്തിൽ കയറിയിരുന്നു സകലജനങ്ങളും പു
കഴുമാറ് എഴുന്നരുളുന്ന കാഴ്ചകണ്ട് ഞങ്ങൾ ആനന്ദത്തി
ലാണ്ടുേപായി’ [13] എന്നു പറയുന്നു. മെറ്റാരു പാട്ടിൽ,
‘വിസ്താരേമറിയ കടലിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ദ്വീപിൽ പ്ര
േവശിച്ച്, അവിെട വസിക്കുന്ന ശത്രുക്കെള യുദ്ധത്തിൽ
ജയിച്ചു കീഴടക്കി, അവരുെട കടമ്പുമരങ്ങെള െവട്ടിമു
റിച്ചിട്ട േകാപമൂർത്തിയും ബലിഷ്ഠനുമായ െനടുേഞ്ചര
ലാതൻതെന്നയാണ് ഞങ്ങളുെട രാജാവ് [14] എന്നു
പറയുന്നു. കുമട്ടൂർ കണ്ണനാർക്കു പുറേമ പാണർ, മാമൂല
നാർ എന്നീ കവികളും ഈ രാജാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള സ്തു
തിഗീതങ്ങെളഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും അവയിൽ
ധാരാളം അതിശേയാക്തികൾ കാണാം. എങ്കിലും െന
ടുേഞ്ചരലാതെന്റ കാലത്ത് ഏെറക്കുെറ വിസ്തൃതമായ
ഒരു േചരസാമ്രാജ്യമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നും
കരയിെലന്നേപാെല കടലിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വാ
ധീനശക്തി വ്യാപിച്ചിരുന്നുെവന്നും കരുതാവുന്നതാണ്.
ഗൗതമനാർ രചിച്ച പാട്ടുകളിൽ പൂഴിയർ, മഴവർ, െകാ
ങ്ങർ, മറവർ മുതലായവരുെട നാഥനായ പൽയാെന
െചൽെകഴുകുട്ടുവെന വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. [15] പൂഴിയെര
കീഴടക്കിെവച്ചിരുന്ന നന്നെന്നതിരായി നടത്തിയ യുദ്ധ
ത്തിൽ വിജയംവരിച്ച നാർമുടിേച്ചരലാതെന്റ അപദാന
ങ്ങെള കാപ്പിയാറ്റുകാപ്പിയനാർ എന്ന കവി കീർത്തിക്കു
ന്നു. ‘േപാരിനടുത്ത രാജാക്കേളാടും അവരുെട പടേയാ
ടും ഏറ്റുമുട്ടി, ചീറുന്ന േകാപേത്താെട വളെരേനരംനിന്നു
െപാരുതുകയും ഒടുവിൽ അവെര നിേശഷം േതാൽപ്പിച്ച്
േപാർക്കളത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും’, ‘നന്നൻ
എന്ന പകമന്നെന്റ കാവൽമരമായ െപാൽപ്പൂവാകെയ
ചുവേടാെട െവട്ടിമുറിച്ചിടുകയും’ െചയ്ത ‘നാർമുടിേച്ചരലാ
തെന്റ വീര്യപരാക്രമങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചാൽ അവസാനിക്കു
ന്നതല്ല’ എന്നാണ് കാപ്പിയനാർ പറയുന്നത്. [16]
എട്ടാംപത്തിെന്റ കവിയായ അരിചിൽ കിഴാർ െപരു
േഞ്ചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ എന്ന രാജാവിെന, ‘പുകാർ
എന്ന പുരിക്ക് അരച, പൂഴിനാടുകൾക്ക് കവചമായി നി
ലെകാണ്ടു രക്ഷയരുളുന്നവേന, െകാല്ലിമലയ്ക്കു നാഥാ!’
എെന്നല്ലാം അഭിസംേബാധനെചയ്യുന്നുണ്ട്. തകടൂർ
ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയതുെകാണ്ട് ഈ രാജാവ് ‘തകടൂർ
എറിന്ത േപരുംേചരൽ ഇരുെമ്പാൈറ എന്ന േപരിലറി
യെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ, ഏറ്റവുമധികം പ്രശസ്തിയാർജ്ജി
ച്ച രാജാവ് േചരൻ െചങ്കുട്ടുവനാണ്. പതിറ്റുപ്പത്തിെല
അഞ്ചാംപാട്ടിൽ പരണർ എന്ന കവി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗുണഗണങ്ങെള വാഴ്ത്തിപ്പാടിയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പതികാര
കാവ്യത്തിെല കഥാനായകനും അേദ്ദഹമാണ്. പരണ
രുെട അതിശേയാക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു പാട്ടിൽ, ‘അത്ര
വളെര പിടിയാനകൾ കുടിെകാള്ളുന്നതും േദവതകളും
മുനിമാരും വസിക്കുന്ന ഉയർന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങേളാടുകൂടി
യതും െനടുനീളത്തിൽക്കിടന്നു വിളങ്ങുന്നതുമായ ഹിമ
വാൻ വടക്കും കന്യാകുമാരി െതക്കും അതിരായിട്ടുള്ള
വിശാലമായ നാടുകളിെല അരചൻമാർ മുരശുമുഴക്കി
െപാരുതുന്ന േപാർക്കളത്തിൽ പാഞ്ഞുകയറി പടയാളി
കെള േതാൽപ്പിച്ചേശഷം നീണാളായി നിലനിന്നുേപാ
ന്ന അവരുെട നാടുകളുെട അഴകിെന അഴിച്ച് അലം
േകാലമാക്കിയ രേണാൽസുകരായ പടയാളികളുെട
നാഥനും സ്വർണ്ണമാലയണിഞ്ഞു േശാഭിക്കുന്നവനുമായ
കുട്ടു’വെന്റ വീരപരാക്രമങ്ങേളയും അനുപമമായ ദാന
ശീലേത്തയും വർണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. [17] പല യുദ്ധങ്ങളിലും
അേദ്ദഹം വിജയം േനടുകയുണ്ടായി. േമാകൂർമന്നനായ
പഴയേനയും േചാഴ പാണ്ട്യൻമാരുെട പിന്തുണയുണ്ടാ
യിരുന്ന നന്നേനയും അേദ്ദഹം േതാൽപിച്ചു. െചങ്കുട്ടു
വെന്റ കാലത്ത് േചാഴരാജ്യത്തിൽ ഒരു പിന്തുടർച്ചാവ
കാശത്തർക്കമുണ്ടായതായും സിംഹാസത്തിനുേവണ്ടി
പത്തുേപർ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം ഒരു ലഹളയിലവ
സാനിച്ചതായും െചങ്കുട്ടുവൻ ഇടെപട്ട് ഒമ്പതുേപെര
െകാന്ന് സിംഹാസനം ശരിയായ അവകാശിേയ്ക്കൽ
പ്പിച്ചു െകാണ്ടു ലഹള അവസാനിപ്പിച്ചതായും സംഘം
പാട്ടുകൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. െചങ്കുട്ടുവെന്റ കടൽ വിജ
യങ്ങെളപ്പറ്റിയും പതിറ്റുപ്പത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ‘തിര
കൾ ഇളകിമറിയുന്ന കടലിെല െകാള്ളക്കാരായ ശത്രു
ക്കെള’െയല്ലാം അേദ്ദഹം നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന
വിഘ്നം കൂടാെത കടൽവ്യാപാരം നടത്താനുള്ള സാഹ
ചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു. െചങ്കുട്ടുവെന്റ കാലത്ത്
ആഭ്യന്തരവ്യാപാരെമന്നേപാെല വിേദശവ്യാപാരവും
പുഷ്ടിെപ്പട്ടു. െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, അഭിവൃദ്ധിയുെട
ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
േചരൻെചങ്കുട്ടുവെന്റ മരണത്തിനുേശഷവും രണ്ടു നൂറ്റാ
ണ്ടുകേളാളം കാലം േചരരാജാക്കൻമാരുെട ഭരണം
തുടരുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ക്രമത്തിൽ അധ:പതന
വാസനകൾ പലതും പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ചി
ലപ്പതികാരത്തിൽ ക്ഷേയാൻമുഖമായ ഒരു സാമൂഹ്യ
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട പല പ്രതിഫലനങ്ങളും
കാണാം.
13. പതിറ്റുപ്പത്തു് II 1.
14. പതിറ്റുപ്പത്തു് II 10.
15. പതിറ്റുപ്പത്തു് III 1, 2, 3.
16. പതിറ്റുപ്പത്തു് IV 10.
17. പതിറ്റുപ്പത്തു് V 3.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















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

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 8
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളചരിത്രത്തിെന്റ തുടക്കം
2. േകരളത്തിെല ശിലായുഗ മനുഷ്യർ
3. മഹാശിലാസംസ്കാരം
4. േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ
5. സംഘംകൃതികൾ
6. േഗാത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജവാഴ്ചയിേലക്ക്
7. മൂവരചരും ചിറ്റരചരും
8. സംഘംകൃതികളിെല േചരരാജാക്കൻമാർ
9. െതാഴിലും ജാതിയും
10. പ്രാചീനേകരളത്തിെല കുടുംബബന്ധങ്ങൾ
11. സംഘംകൃതികളിെല സാമൂഹ്യജീവിതം
12. മതവും ൈദവവും
13. പ്രാചീനേകരളത്തിെല വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ
14. മലയാള ഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
15. ഫ്യൂഡലിസത്തിേലക്ക്
16. ചരിത്രപരമായ ഒരവേലാകനം
17. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ
19. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
20. മലബാർ ലഹള
21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
23. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
24. വീണ്ടും നിയമലംഘനം
25. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ
26. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം
27. ആഗസ്റ്റ് സമരം
28. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്
29. ഐക്യേകരളം
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