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9
െതാഴിലും ജാതിയും
ക്രിസ്തുവർഷാരംഭത്തിനുമുമ്പാകെട്ട, കിസ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ
ആദ്യശതകങ്ങളിലാകെട്ട, േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ ജാ
തികളായി വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. സാമുദായികവാദവും
ജാതിേബാധവും അക്കാലത്ത് അജ്ഞാതങ്ങളായിരു
ന്നു. സംഘകൃതികൾ, പ്ലീനിയുെടയും േടാളമിയുെടയും
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, െപരിപ്ലസ് മുതലായവയിെലാന്നും തെന്ന
ജാതിവ്യത്യാസങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ സാമുദായിക സംഘ
ട്ടനങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ സാമുദായിക പരാമർശിച്ചുകാണു
ന്നില്ല. െതാൽക്കാപ്പിയത്തിൽ ‘ജാതി’ എെന്നാരു പദം
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. ‘നീർ
വാഴ്ചാതിയുൾ നന്തും ഒേന്റ’ [1] െപാരുളതികാരത്തിൽ
കാണാം. പേക്ഷ, ഇവിെട ജാതി എന്ന പദം മനുഷ്യർ
ക്കിടയിലുള്ള വിഭാഗങ്ങെളക്കുറിക്കാനല്ല. െവള്ളത്തിൽ
ജീവിക്കുന്ന പ്രാണികെള കുറിക്കാനാണ് പ്രേയാഗിക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
അേപ്പാൾ, േകരളീയ സമുദായത്തിൽ ജാതിേഭദങ്ങൾ
എങ്ങെനയുണ്ടായി? എന്നുമുതൽക്കുണ്ടായി?
ആര്യന്മാരുെട സംഭാവനയാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥ എന്നും
അവരുെട ആഗമനത്തിനുമുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ജാതിക
ളുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ആര്യന്മാർ
വരുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന ഇന്ത്യയുെട നാനാഭാഗങ്ങളിലും
ജീവിച്ചിരുന്ന ദ്രാവിഡർക്കിടയിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയും
വർണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നും ദ്രാവി
ഡരുെട ഈ സമ്പ്രദായങ്ങെള പിന്നീട് ആര്യന്മാരും
സ്വീകരിച്ചുെവന്നും യൂേറാപ്യൻ നാടുകളിൽ കുടിേയറി
പ്പാർത്ത ആര്യന്മാർക്കിടയിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയും വർ
ണാശ്രമങ്ങളും ആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായിെല്ലന്നുള്ളത്
ഇതിനു െതളിവാെണന്നും മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാർ വാ
ദിക്കുന്നു. [2] രണ്ടുകൂട്ടരുെടയും വാദഗിതൾ െതറ്റാണ്.
കാരണം, വർഗങ്ങെളന്നേപാെലത്തെന്ന ജാതികളും
ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായി സാ
മൂഹ്യ പരിണാമത്തിെല ഒരു സവിേശഷ ഘട്ടത്തിൽ
മാത്രം ആവിർഭവിച്ചവയാണ് എന്ന് യാഥാർഥ്യെത്ത
രണ്ടുകൂട്ടരും അവഗണിക്കുന്നു.
ആടുമാടുകെള േമച്ചു നടന്നിരുന്ന ആര്യന്മാരുെട അപ
രിഷ്കൃത േഗാത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറിപ്പാർക്കാൻ
തുടങ്ങിയകാലത്ത് അവർക്കിടയിൽ ജാതിവ്യത്യാസ
ങ്ങേളാ വർഗവ്യത്യാസങ്ങേളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാ
കൃത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാല
െത്ത ദ്രാവിഡരുെട സ്ഥിതിയും അതുതെന്നയായിരുന്നു.
ആദ്യകാലത്ത് ദ്രാവിഡർക്കിടയിലും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ
േളാ വർഗവ്യത്യാസങ്ങേളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുെമ്പാ
രധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെല, ഉൽപ്പാദന
ശക്തികൾ വളരുകയും സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ തലെപാ
ക്കുകയും അങ്ങെന മനുഷ്യന് മനുഷ്യെന ചൂഷണം െച
യ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുയർന്നുവരികയും െചയ്തേപ്പാളാ
ണ് അടിമകൾ, ഉടമകൾ എന്നിങ്ങെന വ്യത്യസ്ത വർഗ
ങ്ങളായി സമുദായം വിഭജിക്കെപ്പട്ടത്.
1. െതാൽക്കാപ്പിയം, െപാരുളതികാരം, 40, 60
2. ചാമി ചിതംബരനാർ, െതാൽകാപ്പിയത്തമിഴർ, േപ. 60–61.

















1 േചരനാട്ടിെല അടിമത്തവ്യവസ്ഥ
പ്രാചീന േകരളത്തിൽ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരു
ന്നിെല്ലന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. േചര-േചാഴ-പാണ്ടിരാജ്യ
ങ്ങളിൽ, െതാഴിലിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതി
വിഭാഗങ്ങെള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അടിമകൾ എന്ന പ്ര
േത്യക വിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നില്ലാ എന്ന് അഭിപ്രായെപ്പ
ടുന്നവരുണ്ട്. ഇതും ശരിയല്ല. സംഘംകൃതികളിൽത്ത
െന്ന അടിമത്തെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാ
ണാം. ഉദാഹരണത്തിന് െതാൽക്കാപ്പിയം െചാല്ലതി
കാരത്തിൽ ‘അടിൈമ’, ‘കടിൈമ’ തുടങ്ങിയപദങ്ങൾ
പ്രേയാഗത്തിൽ തിര്യക്കുകെളക്കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾേപാ
െല വരും എന്നു വിധിക്കുന്നുണ്ട്. [3] െതാൽക്കാപ്പിയം
െപാരുളധികാരത്തിൽ ‘അടിമകേളയും േജാലിക്കാേര
യും അഞ്ചു തിൈണകെളാഴിെകയുള്ള ൈകക്കിൈളയി
ലും െപരുന്തിൈണയിലും നായികാനായകന്മാരാക്കി
കവിതയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. [4] എന്നും ‘േജാലി
എടുപ്പിക്കുന്നവേരയും ൈകക്കിൈള െപരുന്തിൈണ
കളിൽ നായികാ നായകന്മാരാക്കാവുന്നതാണ്.’ [5]
എന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
േചര രാജാക്കന്മാർ യവനെര ദാസ്യവൃത്തിക്കുേവണ്ടി
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നുെവന്നതിന് സംഘകൃതികളിൽ െത
ളിവുകളുണ്ട്. ശക്തന്മാരായ യവനർ രാജാക്കന്മാരുെട
അംഗരക്ഷകൻമാരായും െകാട്ടാരം കാവൽക്കാരായും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതായി മുൈല്ലപ്പാട്ടിൽ നിന്നും മന
സ്സിലാക്കാം. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയി
േലയ്ക്കിറക്കുമതി െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്ന ചരക്കുകളുെട കൂട്ട
ത്തിൽ അടിമകളും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നും സുന്ദരിക
ളായ അടിമസ്ത്രീകൾ രാജാക്കന്മാരുെട െവപ്പാട്ടികളാ
യും ദാസികളായും മറ്റും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുെവ
ന്നും െപരിപ്ലസ് െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. വാർമിങ്ങ്ടൺ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, അടിമകളുെട കയറ്റുമതി
കുറവായിരുന്നു. ഇറക്കുമതിയായിരുന്നു കൂടുതൽ. [6]
എന്നാൽ, സംഘകാലത്ത് വൻേതാതിലുള്ള അടിമക്ക
ച്ചവടം നടന്നിരുന്നു എന്നതിന് േവണ്ടത്ര െതളിവുകളി
ല്ല. ഇറക്കുമതിെചയ്യെപ്പട്ട അടിമകൾ മുഖ്യമായും രാജാ
ക്കന്മാർക്കും മറ്റും സമ്മാനം നൽകാൻ േവണ്ടിയാണ്
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നെതന്നു േതാന്നുന്നു. പേക്ഷ,
നാട്ടുകാരായ അടിമകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കാനിട
യുണ്ട്. ജലേസചനപദ്ധതികളിലും അണെക്കട്ടുനിർമാ
ണങ്ങളിലും മറ്റും അടിമകളുെട അധ്വാനം ഉപേയാഗി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നു തീർച്ചയാണ്. ഇത്തരം ആവശ്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അന്യനാടുകളിൽ നിന്ന് അടിമകെള
ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുെകാണ്ടുവരികേപാലും പതി
വായിരുന്നു. േചാഴരാജാവ് കാേവരിപ്പൂം പട്ടണത്തിെന്റ
നിർമാണത്തിനുേവണ്ടി സിേലാണിൽ നിന്ന് 12,000
അടിമകെള പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നുെവന്ന് സിേലാൺ ചരി
ത്രം േരഖെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. അടിമേവലയായിരുന്നു സം
ഘകാലെത്ത പുേരാഗതിയുെട മുഖ്യമായ ഒരടിസ്ഥാന
െമന്നു ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.
എന്നിരിക്കിലും, പ്രാചീന േകരളത്തിെല അടിമത്തവ്യവ
സ്ഥ ഗ്രീസ്, േറാം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന യൂേറാപ്യൻ രാജ്യ
ങ്ങളിേലതുേപാെല അത്ര രൂക്ഷേമാ സാർവത്രികേമാ
ആയിരുന്നില്ല. സമുദായം വർഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞതിനു
േശഷവും പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ പ്രബലങ്ങളായ
അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിന്നുേപാന്നു എന്നതായിരിക്കാം
ഈ വ്യത്യാസത്തിെന്റ പ്രധാനകാരണം.
3. െതാൽകാപ്പിയം െപാ. 56 എം. ഇളയെപരുമാൾ, പുല
വർ എസ്.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള എന്നിവരുെട തർജ്ജമ,
േപ. 112.
4. ‘അടിേയാർ പാങ്കിനും വിൈനവലർ പാങ്കിനുങ്കടിവെര ഇലപു
റത്തു എൻമനാർ പുലവർ’. െതാ. െപാ. 25, േപ. 215.
5. ‘ഏവർ മരപിൻ എേനാരും ഉരിയർ

ആകിയ നിെകലൈമ അവരും അന്നർ’.
— െതാ. െപാ. 26, േപ. 215.

6. E. H. Warmington: The Commerce Between the Roman
Empire and India, P. 146

















2 ചാതുർവർണ്യവും

ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വവും

വടെക്ക ഇന്ത്യയിെല ആര്യന്മാർക്കിടയിൽ അടിമത്ത
വ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവന്നത് ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ രൂ
പത്തിലാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ,
ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലുവർണങ്ങളായിട്ടാണ് സമുദായം
വിഭജിക്കെപ്പട്ടത്. ഈ വർണങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടായ ജാ
തികളും ഒന്നല്ല. ജാതിവ്യത്യാസം ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
സൃഷ്ടിയാണ്. ചാതുർവർണ്യമാകെട്ട, അടിമത്ത വ്യവ
സ്ഥയിെല വർഗവ്യത്യാസങ്ങെളയാണ് കുറിക്കുന്നത്.
പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാവിർഭവി
ച്ച വ്യത്യാസങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ വർണവ്യത്യാസങ്ങളായി
രൂപാന്തരെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. പുേരാഹിതവൃത്തിയി
േലർെപ്പട്ട ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർ
ണം. ആത്മീയകാര്യങ്ങളിെലന്നേപാെല തെന്ന ഭൗതി
കകാര്യങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണരുെട ആധിപത്യമാണ് നില
നിന്നിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ േമധാവിത്വം എന്നാൽ അടി
മത്തം എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം. ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രാ
ഹ്മണർ, ഏറ്റവും ചുവട്ടിൽ ശൂദ്രർ ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി.
ശൂദ്രന്മാർ അനുഭവിച്ചുേപാന്ന ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മനു
സ്മൃതി, നാരദസ്മൃതി തുടങ്ങിയ പ്രാചീന നിയമസംഹിത
കൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രവർത്തി വിഭജനവും വർഗവ്യ
ത്യാസവും ആവിർഭവിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വം സം
ഘകാലെത്ത ജനങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു. സം
ഘകൃതികളിൽ ഒരിടത്തും ശൂദ്രൻ എന്ന ഒരുവാക്കുേപാ
ലും കാണാൻ കഴിയില്ല.
േചര-േചാഴ-പാണ്ടിരാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ ഉത്തേര
ന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നും തികച്ചും ഒറ്റെപ്പട്ടാണ് ജീവിച്ചിരു
ന്നത് എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. സിന്ധു നദീതട സംസ്ക്കാ
രത്തിെന്റ കാലംമുതൽെക്ക ദക്ഷിേണന്ത്യയും ഉത്തേര
ന്ത്യയും തമ്മിൽ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
െവന്ന് മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മൂേന്നാ നാേലാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്
ആര്യന്മാരുെട സമ്പർക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.
ബുദ്ധമതക്കാരുെടയും ൈജനമതക്കാരുെടയും െചറിയ
െചറിയ സംഘങ്ങൾ ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ വന്ന് കുടിേയ
റി പാർത്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപൂർവ്വംചില ൈവദികമത
ക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അേശാകെന്റ കാലം മുതൽ
ക്ക് ദക്ഷിേണന്ത്യക്കാരും ഉത്തേരന്ത്യക്കാരും തമ്മിലു
ള്ള വാണിജ്യപരവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ
കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ പര
സ്പര ബന്ധങ്ങളുെട ഫലമായി ഉത്തേരന്ത്യക്കാരുെട
ചില സംസ്കൃത പദങ്ങൾ െതേക്ക ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിേണ
ന്ത്യക്കാരുെട ചില ദ്രാവിഡപദങ്ങൾ വടെക്ക ഇന്ത്യയി
ലും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിെയങ്കിൽ അത്ഭുതെപ്പടാനി
ല്ല. െതാൽക്കാപ്പിയം എന്ന തമിഴ് വ്യാകരണത്തിൽ
അവിേടയും ഇവിേടയുമായി പാണിനീവ്യാകരണത്തി
െന്റ സ്വാധീനം കാണാെമന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിെല
വ്യത്യസ്ത പ്രേദശങ്ങളിെല വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കി
ടയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട പടിപടിയായി വളർന്നുവന്ന
സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടമായിരുന്നു
അത്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം സംഘകാലെത്ത
േകരളീയർ ആര്യന്മാരുെട മതം, വർണവ്യവസ്ഥ മുതലാ
യവ സ്വീകരിച്ചുെവന്നല്ല. കച്ചവടച്ചരക്കുകൾ ൈകമാറ്റം
െചയ്യെപ്പടുന്നതുേപാെല അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മതങ്ങ
ളും വർണങ്ങളും ൈകമാറാൻ കഴിയില്ല. എന്നല്ല, ആ
പ്രാചീനകാലത്ത് ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ ൈവദികമതത്തി
നും ബ്രാഹ്മണ േമധാവിത്വത്തിനും േവരുറച്ചുനിൽക്കാൻ
പറ്റിയ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലതാ
നും. ഏതായാലും സംഘസാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫ
ലിപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്ന മതസംസ്ക്കാരങ്ങളും ൈലംഗിക
ബന്ധങ്ങളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെമല്ലാം ചാതുർവർ
ണ്യത്തിേന്റതിൽ നിന്ന് വളെര വ്യത്യസ്തമാണ്. വാസ്ത
വത്തിൽ, അകനാനൂറ്, പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത് മുത
ലായ പ്രാചീന കൃതികളിെല വലിെയാരു ഭാഗം പാട്ടു
കൾ ആര്യന്മാരുെട ആഗമനത്തിനുമുമ്പ് ദക്ഷിേണന്ത്യ
യിൽ രൂഢമൂലമായി നിലനിന്നിരുന്ന കുലേഗാത്രസമു
ദായത്തിെന്റ സവിേശഷതകെളയാണ് െവളിെപ്പടുത്തു
ന്നത്. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളർന്നേപ്പാൾ വർഗവ്യ
ത്യാസങ്ങളും വർഗവിഭജനങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു എന്നത്
ശരിയാണ്. പേക്ഷ, സംഘംകൃതികൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന
വർഗവിഭജനങ്ങൾ ഉത്തേരന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നവയിൽ
നിന്നു വിഭിന്നമാണ്.

















3 കുലവും െതാഴിലും
ആദ്യകാലത്ത് കുലങ്ങളും േഗാത്രങ്ങളും മാത്രമാണുണ്ടാ
യിരുന്നത്. വർഗങ്ങളും ജാതികളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യ
ത്യസ്ത തിണകളിൽ വ്യത്യസ്ത േഗാത്രങ്ങളും അവരുെട
തലവന്മാരും ജീവിച്ചിരുന്നു. പൂഴിയാർ, മഴ്കവർ, മറവർ,
കുറവർ, കാനവർ, േവട്ടുവർ, ആയർ, ഇടയർ, േകാവ
ലർ, െപാതുവർ, എയിനർ, നുൈളയർ, തിമിലർ, പരത
വർ, ഉഴവർ, കൈടയർ, മൈലയർ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
ഒട്ടനവധി േഗാത്രങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രാചീന സംഘകൃതികൾ
പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. തിണകളുെട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
പ്രേത്യകതകളനുസരിച്ച്, അവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
െതാഴിലുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കന്നുകാലി
കെള േമയ്ക്കലായിരുന്നു ആയരുെട േജാലി. ഉഴവരുെട
പ്രവൃത്തി കൃഷിയായിരുന്നു. മീൻപിടിക്കലും ഉപ്പുണ്ടാക്ക
ലും മറ്റുമായിരുന്നു നുൈളയരുെട െതാഴിൽ.
ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും കൃഷിയും ൈകെത്താ
ഴിലും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ സമുദായത്തിൽ
പുതിയ വിഭജനമുണ്ടായി. മരുതനിലത്തിലാണ് കൂടു
തൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായത്. കൃഷിേയാെടാപ്പം പലത
രം ൈകെത്താഴിലുകളും ആവിർഭവിച്ചു. കുയവൻ (കുശ
വൻ), തച്ചൻ, െകാല്ലൻ, തയ്യൽക്കാരൻ, െനയ്ത്തുകാരൻ,
െചമ്പുപണിക്കാരൻ, െപാൻപണിക്കാരൻ, കമ്മാളൻ,
വലയൻ, പുലയൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ ൈകെത്താഴിൽ
ക്കാെരപ്പറ്റി സംഘകൃതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കൃ
ഷിയും ൈകെത്താഴിലും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടേപ്പാൾ കച്ച
വടവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. ഉഴവർക്കും േവളാർക്കും പുറ
െമ വണികർ അെല്ലങ്കിൽ വണിക്കുകൾ എന്ന ഒരു
പ്രേത്യക ജനവിഭാഗവും ഉയർന്നുവന്നു. സാേങ്കതിക
ജ്ഞാനത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം കലയും സാഹി
ത്യവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. അങ്ങെന കവികൾ, അറിവർ,
പാർപ്പാൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവി വിഭാ
ഗവും പാണർ, കൂത്തർ, പറയർ, വിറലികൾ, കടമ്പർ
മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. പുറനാനൂ
റിൽ മാങ്കുടികീഴാർ പാടിയ ഒരുപാട്ടിൽ, ‘തുടിയൻ (തു
ടിെകാട്ടുന്നവൻ), പാണൻ (പാട്ടുകാരൻ), പറയൻ (െച
ണ്ടക്കാരൻ), കടമ്പൻ (കടമ്പുെകാട്ടുന്നവൻ) എന്നിവര
ല്ലാെത മെറ്റാരു േഗാത്രവുമില്ല എന്നുപറയുന്നു. [7] സം
ഗീതത്തിനു കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പ്രാധാന്യം ഇതിൽ
നിന്നു മനസിലാക്കാം. അറിവർ എന്നുവച്ചാൽ അറിവു
ള്ളവർ അെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനസംബന്ധിയായ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിേലർെപ്പടുന്നവർ. പാർപ്പാൻ എന്ന വാക്കിന്
ദീർഘദൃഷ്ടിേയാെട േനാക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധി
മാൻ എേന്ന അർഥമുള്ളു. സമുദായത്തിൽ വല്ല പ്രധാന
സംഭവങ്ങേളാ ആേഘാഷങ്ങേളാ അെല്ലങ്കിൽ വിഷമം
പിടിച്ച പരിതഃസ്ഥിതികേളാ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ജനങ്ങൾ
അറിവരുേടയും പാർപ്പാൻമാരുേടയും സഹായം േതടുക
പതിവായിരുന്നു.
ഇവരാരും തെന്ന ജാതികളായിരുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത െതാ
ഴിലുകെളടുത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാ
യിരുന്നു. ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന
തുേപാെല ‘കുറവേനാ േവടേനാ മുല്ലനില്ലത്തുേപായി
താമസിച്ച് ഇടയെന്റ െതാഴിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അവ
നും ഇടയൻ തെന്ന’ [8] ആദ്യകാലത്ത് െതാഴിലിെന
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ള വിഭജനങ്ങൾ മാത്രമാണു
ണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്വത്തുൽപ്പാദനം വികസി
ക്കുകയും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകൽ
ച്ച വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ
പ്രകടമായിത്തീർന്നു. അന്തണർ, അരചർ, വണികർ,
േവളാർ എന്നീ നാലു വിഭാഗക്കാർ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാ
രായി കരുതെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസം, രാജ്യരക്ഷ,
വാണിജ്യം, കൃഷി എന്നിവ ഉയർന്ന െതാഴിലുകളായും
കണക്കാക്കെപ്പട്ടു.
7. ‘തുടിയൻ പാണൻ പറയൻ കടമ്പൻ
ഇന്നാങ്കലതു കുടിയും ഇൈല്ല!’ പുറനാനൂറ്, 335
8. ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളം അഞ്ചും ആറും നൂറ്റാണ്ടുക
ളിൽ, േപ 23.

















4 സംഘകാലെത്ത േമേലാർ

വിഭാഗങ്ങൾ

അന്തണൻ, അരചർ, േവളാർ, വണികർ എന്നീ ‘േമ
ലാർ വിഭാഗ’ങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവരുെട െതാഴിലുകെള
പ്പറ്റിയും െതാൽകാപ്പിയം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. െതാ
ഴിലിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ ജനവിഭാഗങ്ങെള
ചില പിൽക്കാല കൃതികളിൽ വർണ്ണങ്ങളായി കണ
ക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം
െതാൽകാപ്പിയത്തിന് വ്യാഖ്യാനെമഴുതിയ ഇളംപൂര
ണർ, നച്ചിനാർക്കിനിയർ മുതലായ ൈവദ്യസാഹിത്യ
കാരൻമാരാകെട്ട, ആ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് ൈവദികമായ
അർത്ഥം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തു. കാലക്രമ
ത്തിൽ, ൈജനമത വിശ്വാസിയായിരുന്ന െതാൽകാ
പ്പിയർേപാലും ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ പ്രചാരകനായി
െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി!
ഈ െതറ്റായ ധാരണ ചില ആധുനിക പണ്ഡിതൻമാ
െരേപ്പാലും പിടികൂടിയിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. ഉദാഹര
ണത്തിന് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള എഴുതുന്നതു േനാ
ക്കുക:
‘ചാതുർവർണ്യം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ദൃഢമായ യത്നം
െതാൽകാപ്പിയത്തിൽ സർവ്വത്ര കാണാം. രാജാക്കൻ
മാെരല്ലാം ‘അരചർ’ ജാതിക്കാരാെണന്നും കച്ചവട
ക്കാെരല്ലാം ‘വണികർ’ ജാതിക്കാരാെണന്നും മറ്റുമുള്ള

അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്താവങ്ങൾ ചാതുർവർണ്യപ്രചാര
ത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടെത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അര
ചരും അന്തണരും വണികരും ‘േമേലാരാ’ െണന്നും
പിെന്നയുള്ളവർ ‘കീേഴാരാ’ െണന്നും വെര പറയാെമ
ന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് െതാൽകാപ്പിയർ ജീവിച്ചി
രുന്നത്.’ [9]

രാജാക്കൻമാർ അരചർ ജാതിക്കാരും കച്ചവടക്കാർ
വാണികർ ജാതിക്കാരുമാെണന്ന് െതാൽകാപ്പിയ
ത്തിൽ എവിെടയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ‘ജാതി’ എന്ന
വാക്കുേപാലും െതാൽകാപ്പിയർ ഉപേയാഗിക്കുന്നി
െല്ലന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതിരിക്കെട്ട അന്തണർ,
അരചർ, വാണികർ എന്നീ മൂന്നു വിഭാഗക്കാർ മാത്രം
‘േമേലാ’രും നാലാമെത്ത വിഭാഗമായ േവളാളർ ‘കീ
ഴാരു’മാെണന്ന് െതാൽകാപ്പിയർ പറയുന്നില്ല. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ േവളാളരും ‘േമേലാർ’
വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടവരാണ്. ‘വില്ലും േവലും കുഴലും കണ്ണി
യും, താരും ആരമും േതരും മാവും മൻെപറും മരപിൻ
എേനാർക്കുരിയ. അന്നരായിനും ഇഴിേന്താർക്കിൈല്ല’
(വില്ല് േവൽ കാലിലണിയുന്ന കുഴൽ കഴുത്തിലണിയു
ന്ന മാല, ഹാരം, േതര്, കുതിര ഇവ വണികർക്കും േവ
ളാളർക്കും േയാജിക്കും. താണവർക്കു അവ േയാജിക്കു
കയില്ല.) എന്നും മറ്റുമുള്ള െതാൽകാപ്പിയം സൂത്രങ്ങൾ
ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. [10] ഉഴുതു ജീവിക്കുന്ന ഒരു
ജനവിഭാഗമായിരുന്നു േവളാളർ എന്നതു ശരിതെന്ന.
എങ്കിലും അവർ സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാരായിരുന്നു. രാജ്യ
കാര്യങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാൻേപാലും അവർക്കധികാരമു
ണ്ടായിരുന്നു. ‘േവന്തുവീടു െതാഴിലിർ പൈടയുങ്കണ്ണിയും
വായ്ന്തനർ എൻപ അവർ െപറും െപാരുേള’ (രാജ്യ
കാര്യങ്ങൾക്കായി െചല്ലുേമ്പാൾ ആയുധവും മാലയും
അവർക്ക് േയാജിച്ചവയാണ്.) എന്ന് െതാൽക്കാപ്പിയർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [11]
വാണിജ്യംെകാണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരായിരുന്നു
വണികർ. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന ൈസന്യവും
ആയുധവും ൈകവശംെവയ്ക്കാൻ അവർക്കധികാരമുണ്ടാ
യിരുന്നുെവന്നും ‘എട്ടുവക ധാന്യങ്ങൾ കൃഷിെചയ്യുക
എന്നതും അവർക്കു േയാജിക്കും’ എന്നും െതാൽകാപ്പി
യർ പറയുന്നു. അന്തണർ, അരചർ, വണികർ, േവളാ
ളർ എന്നീ നാല് സ്വത്തുടമകളും ‘േമേലാ’രായിരുന്നുെവ
ന്നും അവർക്കിടയിലുള്ള അന്തരം നിസാരമായിരുന്നു
െവന്നുമാണ് ഇതിൽനിെന്നല്ലാം മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്.
9. ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളം അഞ്ചും ആറും നൂ
റ്റാണ്ടുകളിൽ, േപ. 115.
10. െതാൽകാപ്പിയം, െപാരുളധികാരം, 628–629 എം. ഇളയ
െപരുമാൾ, എസ്.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യംപിള്ള, എന്നിവരുെട തർ
ജ്ജമ, േപ. 365.
11. െതാൽകാപ്പിയം, െപാരുളധികാരം, 625–26, േപ. 364.

















5 അന്തണനും ബ്രാഹ്മണനും
അന്തണൻ, പാർപ്പാൺ എന്നീ പദങ്ങൾക്ക് മിക്ക പണ്ഡി
തൻമാരും ‘ബ്രാഹ്മണൻ’ എന്നാണ് തർജ്ജമെചയ്തുകാ
ണുന്നത്. ഈ തർജ്ജമ അത്ര ശരിയാെണന്നു േതാ
ന്നുന്നില്ല. സമുദായത്തിെല േമേലക്കിടയിൽനിന്ന് പഠി
പ്പും പാണ്ഡിത്യവും വിേവകവും ദീർഘദൃഷ്ടിയുമുള്ള ഒരു
വിഭാഗം ഉയർന്നുവന്നുെവന്നും അവരിൽ ചിലർ രാജാ
ക്കൻമാരുെട ഉപേദഷ്ടാക്കളും അധ്യാപകൻമാരുമായി.
മറ്റു ചിലർ ജന്തുബലി (േവൾവി) തുടങ്ങിയ യാഗച്ചടങ്ങു
കൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകുന്ന പുേരാഹിതൻമാരായും
തീർന്നുെവന്നും അവർ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളാൽ ആദരി
ക്കെപ്പടുകയും ബഹുമാനിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തുെവന്നും
സംഘംകൃതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാ
ണ്. പേക്ഷ, അവരാരും ആര്യബ്രാഹ്മണരായിരുന്നി
ല്ല. ആര്യൻമാരുെട ബ്രാഹ്മണനും, ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല
അന്തണനും ഒന്നായിരുന്നില്ല. അന്തണൻ, പാർപ്പാൻ
എന്നീ വാക്കുകൾ േപാലും സംസ്കൃതപദങ്ങളല്ല, ദ്രാവി
ഡപദങ്ങളാണ്. [12] പൂജാദികർമ്മങ്ങളിേലാ ബൗദ്ധിക
മായ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിേലാ ഏർെപ്പട്ടുെവന്നതു െകാ
ണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ ആര്യബ്രാഹ്മണനാകുകയില്ലേല്ലാ. പൂ
ജാദികർമ്മങ്ങൾ തെന്ന തികച്ചും ൈവദികരീതിയിലുള്ള
വയായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ വയ്യ. ആര്യൻമാർ ആരാ
ധിച്ചിരുന്ന ൈദവങ്ങളും െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ
ആരാധിച്ചിരുന്ന ൈദവങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യുവരിച്ച തലവെന്റ സ്മാരകമായി
നാട്ടെപ്പട്ട കല്ലിെന പൂജിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയ
പ്പറ്റി മാങ്കുടികീഴാർ തുടങ്ങി പല കവികളും പാടിയിട്ടുണ്ട്.
അത്തരെമാരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായം ആര്യൻമാർക്കി
ടയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘േവൾവി’ നടത്തിക്കാൻ എല്ലാ
വർക്കും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. യാഗവും േവൾവിയും
ഒന്നുതെന്നയായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ട്.
േഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽതെന്ന ആവിർഭവിച്ച
ഒരതരം ജന്തുബലിയായിരുന്നു ആദ്യകാലെത്ത േവൾ
വി എന്നു കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. ചില േവൾവികൾ നട
ത്തുേമ്പാൾ മാൻേതാലുടുക്കണം. പൂജകഴിഞ്ഞ ഉടെന
കുലത്തലവൻ നൽകുന്ന കള്ളും ഇറച്ചിയും ഉൾെപ്പെടയു
ള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യയുണ്ണാം. അന്യേഗാത്ര
ക്കാരുെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അന്തണന് യാെതാരു
ഭ്രഷ്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. െതാട്ടുകൂടായ്കയും തീണ്ടിക്കൂടായ്ക
യും മറ്റും തികച്ചും അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു.
വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിലും വ്യത്യാസം കാണാം.. ‘കർ
പുവിവാഹ’ത്തിനു മാത്രമല്ല വിവാഹത്തിനു മുമ്പുള്ള
‘കളവ്’ ബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടുന്നതിനും അന്തണനധി
കാരമുണ്ടായിരുന്നു. രഹസ്യമായ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങ
ളും പരസ്ത്രീഗമനവും നിഷിദ്ധമായിരുന്നില്ല. രഹസ്യ
സമാഗമങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളിെല നായികാനാ
യകൻമാരിൽ ബ്രാഹ്മണരും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നു
െതാൽക്കാപ്പിയം െപാരുളധികാരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരത്ത (പരസ്ത്രീ, േവശ്യ)യുെട വീട്ടിേലക്ക് ദൂതയയ്ക്കാനും
മറ്റുള്ളവർക്കുേവണ്ടി നായികയുെട വീട്ടിേലയ്ക്കു ദൂതുെച
ല്ലാനും ബ്രാഹ്മണനർഹതയുണ്ടായിരുന്നു. പാണർ, കു
ത്തർ, വിറലികൾ, േതാഴികൾ മുതലായവെരേപ്പാെല
തെന്ന അന്തണരും ദൂതുെചാല്ലാനർഹതയുള്ള േയാഗ്യ
രാെണന്ന് െതാൽകാപ്പിയർ പറയുന്നത്. [13] ഇത്തരം
സമ്പ്രദായങ്ങെളാന്നും ആര്യബ്രാഹ്മണർക്കിടയിലുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല.
സംഘകാലത്ത് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും വിദ്യയഭ്യ
സിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു.
പഠിപ്പും പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള ‘കീഴ്കുലത്താ’െന ‘േമൽകു
ലത്താൻ’ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. പണ്ഡിതരായ ‘കീഴ്കുല
ത്താരി’ൽ നിന്ന് ‘േമൽകുലത്താർ’ വിദ്യയഭ്യസിക്കുക
പതിവായിരുന്നു. [14] മറ്റുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അഭ്യ
സ്തവിദ്യനായ ഒരു േവളാളെന്റ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ
അന്തണന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായ
വും ൈവദികബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
12. അന്തണൻ എന്ന പദം തമിഴാേണാ എന്ന കാര്യത്തിൽ തനി
ക്കു സംശയമുെണ്ടന്നു് ൈവയാപുരിപിള്ള പറയുന്നു. ബുദ്ധമത

ക്കാരിെലാരു വിഭാഗത്തിനു അന്തണൻ എന്നു േപരുണ്ടായി
രുന്നുെവന്നു് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എസ്. ൈവയാ
പുരിപിള്ള, തമിഴർ പൺപാട്. േപ. 41.
13. െതാൽക്കാപ്പിയം െചാല്ലതികാരം, 194, േപ. 282.
14. ‘േവറ്ററുൈമ െതരിന്തനാർ പാലുള്ളം
കീഴ്പ്പാെലാരുവൻ കർപ്പിൻ
േമൽപ്പാെലാരു വന്ദരവൻ കട്െപടുെമ.’
പുറനാനൂറ്, 183, സ്വാമിനാഥയ്യർ പതിപ്പ്, േപജ്. 339.

















6 സംഘകാലെത്ത ‘കീേഴാർ’

വിഭാഗങ്ങൾ

ആര്യൻമാരുെട ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മ
ണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലു വർ
ണ്ണങ്ങളാണേല്ലാ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന
വർണ്ണം ബ്രാഹ്മണനും ഏറ്റവും താെഴയുള്ള വർണ്ണം ശൂ
ദ്രനുമായിരുന്നു. ഇത്തരെമാരു സാമൂഹ്യവിഭജനമല്ല
െതെക്ക ഇന്ത്യയിലുണ്ടായത്. അന്തണൻ, അരചൻ,
വണികൻ, േവളാളൻ എന്നീ നാലു വിഭാഗങ്ങളും ‘േമ
േലാ’രായിരുന്നു. ശൂദ്രൻ എന്ന വാക്കുേപാകെട്ട, അതി
െന്റ തൽസമമായ ഒരു പദംേപാലും സംഘം കൃതിക
ളിെലാരിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ
അർഥം ‘കീേഴാർ’ അെല്ലങ്കിൽ ‘ഇഴിേന്താർ’ ഉണ്ടായി
രുന്നിെല്ലന്നല്ല. അടിമകളും കൂലിേവലക്കാരും മറ്റും തീർ
ച്ചയായും കീേഴാരായിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ കുടിൽവ്യവസാ
യങ്ങളിേലർെപ്പട്ട ചില വിഭാഗങ്ങളും അപരിഷ്കൃതത്വ
ത്തിൽ നിന്നു മുേന്നറാൻ കഴിയാത്ത ചില േഗാത്രങ്ങളും
‘ഇഴിേന്താ’രായി കരുതെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. െപാതുവായി
പ്പറഞ്ഞാൽ, സ്വത്തില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളാണ് കീേഴാരും
ഇഴേന്താരുമായിത്തീർന്നത്.
പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രാചീനകൃതിക
ളിെല ചില പാട്ടുകൾ വർഗസമുദായത്തിെന്റ പ്രാരംഭ
കാലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പല സൂചനകളും നൽകുന്നുണ്ട്.
വർഗസങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട അടി
സ്ഥാനപരമായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവയിൽ പ്രകടമാ
യിക്കാണാം. ക്രമത്തിൽ അന്തണൻ, അരചൻ, വണി
കർ, േവളാളൻ തുടങ്ങിയ േമേലക്കിടയിലുള്ള ചില വിഭാ
ഗങ്ങൾ സ്വത്തുടമകളും സമുദായത്തിെല പ്രമാണിവർ
ഗ്ഗങ്ങളുമായി വളർന്നു. അേതസമയത്ത് സ്വത്തില്ലാത്ത
പാവങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യെത്തപ്പറ്റി
യും പട്ടിണിെയപ്പറ്റിയും സംഘസാഹിത്യകൃതികളിൽ
പേലടത്തും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാക്കൻമാരുെടയും
കുറുനിലമന്നൻമാരുെടയും ദാനശീലം വാേനാളം വാഴ്ത്ത
െപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിലും സാധാരണക്കാരുെട സ്ഥിതി അത്ര
െമച്ചെമാന്നുമായിരുന്നില്ല. ധനികവർഗക്കാെര ആഹ്ലാ
ദിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി ആടുകയും പാടുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്
ചുറ്റിനടന്നിരുന്ന കൂത്തർ, വിറലികൾ, പാണർ, പാട്ടി
കൾ മുതലായവരുെട സ്ഥിതി െപാതുവിൽ േമാശമായി
രുന്നു. നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അവർ
ചിലേപ്പാൾ രാജാക്കൻമാരുെട ദയയ്ക്ക് പാത്രമാെയന്നു
വരാം. െനടുേഞ്ചരലാതെന സ്തുതിച്ചുെകാണ്ട് കുമ്മട്ടൂർ
കണ്ണനാർ രചിച്ച ഒരു പാട്ടിൽ പറയുന്നത് േനാക്കുക:
‘നാടിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന കൂത്തർ, പാ
ണർ തുടങ്ങിയ പ്രജകൾ അങ്ങയുെട കീർത്തിെയപ്പറ്റി
േകട്ടറിയുകയാൽ േനരിൽ കാണണെമന്ന േമാഹേത്താ
െട കുടുംബസഹിതം വന്നുേചരുേമ്പാൾ അവർ നീണാർ
സഹിച്ചുവന്ന വിശപ്പു നീങ്ങുമാറ് അരിവാളാൽ അറു
െത്തടുത്ത നിണംകലർന്ന മാംസവും ആട്ടിറച്ചി േചർ
ത്തു പാകംെചയ്ത െവളുത്ത േചാറും കുളിർത്ത കള്ളും
െകാടുത്ത് അങ്ങ് അവെര സേന്താഷിപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല,
െപാടിപുരണ്ടവയും കീറിപ്പറിഞ്ഞവയുമായ പഴന്തുണി
കൾ മാറ്റിച്ചു നനഞ്ഞു മിനുത്ത പരുന്തിൻചിറകുേപാലു
ള്ള പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കും.’ [15]
കൂത്തരും, പാണരും സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതിക
ളിൽ നീണാൾ വിശപ്പു സഹിക്കുന്നവരായിരുന്നുെവന്നും
നഗ്നതമറയ്ക്കാൻ െപാടിപുരണ്ടവയും കീറിപ്പറിഞ്ഞവയു
മായ പഴന്തുണികെള അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നും
ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നു.
രാജാക്കൻമാർ തങ്ങളുെട ഗുണഗണങ്ങൾ പാടിപ്പുക
ഴ്ത്തിയ കവികൾക്ക് വിലപിടിച്ച പലതരം സമ്മാനങ്ങ
ളും നൽകിയിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും, പല
കവികളും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് നാൾ കഴിച്ചിരുന്നത്. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, െപരുംകുണറൂർ കിഴാർ എന്ന ഒരു കവി
തനിക്ക് സമ്മാനം നൽകാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു േചരരാ
ജാവിെന ആേക്ഷപിക്കുകയും തെന്റ വിശന്നുവലയുന്ന
ഭാര്യയുെടയും കുഞ്ഞുങ്ങളുെടയും ദുരിതങ്ങെള ഹൃദയ
സ്പൃക്കായി വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. ‘കാന്താൾപൂ
വ് േകാർത്തുെകട്ടിയ മാലയണിഞ്ഞവരും ൈകയിൽ
െകാലവില്ലു ധരിച്ചവരുമായ നായാടികൾ െകാണ്ടുവ
ന്നുെകാടുക്കുന്ന ചുവന്ന െകാമ്പുകളുള്ള കാട്ടുപശുക്കളു
െട മാംസവും ബലേമറിയ കാട്ടാനകളുെട ദന്തങ്ങളും
വാങ്ങിെക്കാണ്ട് അവയ്ക്കുപകരം വാറ്റുകള്ളുെകാടുത്ത്
ധനികരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവരുെട വസതികെള’ സം
ഘംകൃതികൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. [16] പേക്ഷ, അേത
സമയത്തുതെന്ന, പട്ടിണിയും പാടുമായി താളും തക
രയും തിന്നു വിശപ്പടക്കുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ‘ചിറു
പാണാറ്റുപ്പാൈട’ എന്ന പത്തുപാട്ടിൽ പട്ടിണിയുെട
വറുതിെകാണ്ട് വാടിെമലിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിത
െത്ത ഇങ്ങെന വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു: ‘അവളുെട വീട്ടിൽ
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. കുപ്പിയിൽ മുളച്ചുനിന്നി
രുന്ന കീര തെന്റ കൂർത്ത നഖങ്ങൾെകാണ്ട് അവൾ
നുള്ളിെയടുത്തു. ഉപ്പിടാെത അതു േവവിച്ചു. അറിയാത്ത
വർ വല്ലവരും കണ്ട് പരിഹസിച്ചാേലാ എേന്നാർത്ത്
അവൾ ലജ്ജിച്ചു. അതിനാൽ വാതിലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി.
എന്നിട്ട് അകത്തിരുന്ന് അത് ഭക്ഷിച്ചു.’ [17]
സംഘംകൃതികളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു പല
ഉദാഹരണങ്ങളും എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൽ
നിെന്നല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവുന്നു. പ്രാചീനേകരള
ത്തിൽ ഇന്നെത്തേപ്പാലുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥേയാ പ്രാചീ
നൻമാരുേടതുേപാലുള്ള ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥേയാ
ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം ധനിക
ദരിദ്രേഭദവും വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല
ന്നല്ല; വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത് ജാതിക
ളുെടേയാ വർണ്ണങ്ങളുെടേയാ രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല
എന്നു മാത്രമാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളു
മായി െപാരുത്തെപ്പട്ടുെകാണ്ട് വ്യത്യസ്ത െതാഴിെലടുത്തു
പജീവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ, സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട
വിവിധ നിലവാരങ്ങളിലുള്ള േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ, വ്യ
ത്യസ്ത ൈകെതാഴിലുകളിേലർെപ്പടുന്നവർ, കൃഷിക്കാർ,
കച്ചവടക്കാർ, കൂലിേവലക്കാർ, അടിമകൾ എന്നിങ്ങ
െനയുള്ള സാമൂഹ്യവിഭജനങ്ങൾ പ്രാചീനേകരളത്തിലുമു
ണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത് േഗാത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയു
െട പ്രബലമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മെറ്റാരുവശത്ത് െതാ
ഴിലിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങൾ,
േവെറാരുവശത്ത് സ്വത്തുടമയിലുള്ള അസമത്വങ്ങളിൽ
നിന്നുയർന്നുവന്ന േമേലാർ—കീേഴാർ വിഭാഗങ്ങൾ—
ഇങ്ങെന സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണ്
നിലനിന്നിരുന്നത്. സ്വത്തുടുമവർഗ്ഗക്കാരായിത്തീർന്ന
അന്തണർ, അരചർ, വണികർ, േവളാളർ എന്നീ േമ
ലാർ വിഭാഗങ്ങൾ അടിമകേളയും കൂലിേവലക്കാെരയും
മാത്രമല്ല, അപരിഷ്കൃതരായ േഗാത്രസമുദായക്കാെരയും
സ്വതന്ത്രരായ ൈകെത്താഴിൽകാേരയും ചൂഷണം െച
യ്തുേപാന്നു.
15. പതിറ്റുപ്പത്ത്—കക, 2, േപ. 8.
16. പതിറ്റുപ്പത്ത്—കകക, 10, േപ. 70.
17. ചിറുപാണാറ്റുപ്പൈട, 135–139.

















7 ചാതുർവർണ്യമല്ല ജാതിവ്യവസ്ഥ
പ്രാചീന േചരസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ തകർച്ചയ്ക്കുേശഷം മദ്ധ്യ
യുഗത്തിെല ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ച
േപ്പാൾ പഴയ വർഗബന്ധങ്ങളിൽ മൗലികമായ ചില
മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. പേക്ഷ, അേപ്പാഴും ആര്യൻമാരുേടതു
േപാലുള്ള ഒരു ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥ േകരളക്കരയിൽ
രൂപംെകാള്ളുകയുണ്ടായില്ല. അഞ്ചാം ശതകംമുതൽ
ചാതുർവർണ്യം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി വലിയ പണ്ഡിതൻ
മാരും തേപാധനൻമാരുമായി ധാരാളം ബ്രാഹ്മണർ
െതെക്ക ഇന്ത്യയിെലത്തി എന്നും അതിെനത്തുടർന്ന്
േകരളം ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ പിടിയിലകെപ്പട്ടുെവ
ന്നും മറ്റുമുള്ള ഇളംകുളത്തിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശരിയാ
യിരിക്കാനിടയില്ല. [18] എെന്തന്നാൽ, അഞ്ചാം നൂറ്റാ
ണ്ടായേപ്പാേഴയ്ക്കും വടേക്ക ഇന്ത്യയിൽേപ്പാലും ചാതുർ
വർണ്യവ്യവസ്ഥ മിക്കവാറും ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഗൗതമബുദ്ധെന്റയും പുേരാഗമനവാദികളായ മറ്റു പ്രചാ
രകൻമാരുെടയും ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയായ പഴയ ചാ
തുർവർണ്യവ്യവസ്ഥയിെല ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വവും പി
ന്നീടു ബുദ്ധൈജനമതങ്ങേളാെടതിരിട്ടു വിജയം േനടിയ
ബ്രാഹ്മണരുെട േമധാവിത്വവും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപ
രമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു കാണാം.
അെതന്തായാലും ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിൻ, ൈവശ്യൻ,
ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലു വർണ്ണങ്ങളായിട്ടില്ല, എണ്ണമറ്റ ജാ
തികളും ഉപജാതികളും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളുമടങ്ങിയ
െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഒരു ജാതിവ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് മദ്ധ്യ
കാല േകരളീയ സമുദായം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്ന കാ
ര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
േചരരാജാക്കൻമാരുെട കാലത്ത് പ്രാമുഖ്യം വഹിച്ചിരു
ന്ന കുറവർ, പാണർ, പരവർ, പറയർ തുടങ്ങിയ ചില
ജനവിഭാഗങ്ങളും മലയർ തുടങ്ങിയ ചില േഗാത്രസമുദാ
യങ്ങളും പഴയ േപരുകേളാടുകൂടിത്തെന്ന ഫ്യൂഡലിസ
ത്തിെല ജാതികളായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അവ
രുെട സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച മാ
റ്റങ്ങളുണ്ടായി. ചരിത്രത്തിെന്റ മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന
ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ പിൻപന്തിയിേലക്ക് തള്ളെപ്പട്ടു.
അേതസമയത്ത്, േചരഭരണത്തിൻകീഴിൽ യാെതാരു
പ്രാമുഖ്യവും േനടാൻ കഴിയാതിരുന്നവരും ചരിത്രത്തി
െന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ െപടാതിരുന്നവരുമായ ചില ജനവിഭാ
ഗങ്ങൾ സമുദായത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിേലക്കുയർന്നുവ
ന്നു. എല്ലാവരും ജാതികളായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.
‘ജാതിനിർണ്ണയം’ എന്ന ഒരു പഴയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 72
ജാതികെളപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ അതിലുെമത്രേയാ അധികമുണ്ടായിരുെന്ന
ന്നാണ് കാണുന്നത്. ഒേര ജാതിക്കുള്ളിൽതെന്ന ഉയർ
ന്നുവരും താഴ്ന്നവരുമായ അേനകം ജാതികളുണ്ടായി
രുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 1901 െല കേനഷുമാരിക്ക
ണക്കനുസരിച്ച് നായർ എന്ന ഒരു ജാതിയിൽ മാത്രം
116 ഉപജാതികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുതെന്നയായിരുന്നു
മറ്റു പല ജാതികളുെടയും സ്ഥിതി. നമ്പൂതിരിമാരായിരു
ന്നു ബ്രാഹ്മണജാതികളിൽവച്ച് മുന്തിയവർ. എന്നാൽ
അവർക്കിടയിൽത്തെന്ന പല വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിരു
ന്നു. ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ജാതികൾ നീചരും പതിത
രുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ
ബ്രാഹ്മണജാതികൾ, ഏറ്റവും താെഴ പതിതജാതികളും
നീചജാതികളും കാട്ടുജാതികളും. ഇടയിൽ അന്തരാ
ളർെതാട്ടുള്ള മറ്റേനകം ജാതികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ
ജാതികൾക്കുപുറേമ ക്രിസ്തുമതക്കാരും ഇസ്ലാംമതക്കാ
രുമുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ അവർക്കിടയിലും ജാ
തികൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. െപാതുവിൽപറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മ
ണേമധാവിത്വത്തിെന്റയും െതാട്ടുകൂടായ്ക, തീണ്ടിക്കൂടായ്ക
തുടങ്ങിയ ബീഭത്സതകളുേടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
െകട്ടുപിണഞ്ഞ ഒരു ജാതിവ്യവസ്ഥയാണ് ജനങ്ങളുെട
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളയും ജീവിതരീതികേളയും നിയന്ത്രി
ച്ചുേപാന്നത്.
അന്യജാതിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടിെല്ലന്ന
നിബന്ധന ഭക്ഷണസമ്പ്രദായത്തിലും വസ്ത്രധാരണരീ
തിയിലും ആചാരങ്ങളിലും ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങ
ളിലും മറ്റുമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ‘അരുതു’കളും ‘പാടി
ല്ല’കളും മരണം, ജനനം മുതലായവയുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ട പുലയും പിണ്ഡംവയ്ക്കലും മറ്റാചാരങ്ങളും. ഓേരാ
ജാതിക്കും പ്രേത്യകമായ െതാഴിലും ജീവിതരീതിയും—
ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഘടകങ്ങളും കൂടിയാണ് ജാതിവ്യ
വസ്ഥെയ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തരംതിരിച്ചുനിർ
ത്തുന്നത്.
18. ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: േകരളം അഞ്ചും ആറും
നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, േപ. 163, 164, 167.

















8 ജാതികളുെട ഉത്ഭവം
ഇന്നു കാണെപ്പടുന്ന ജാതികളിൽ ചിലതിെന്റ ഉത്ഭവ
െത്തക്കുറിച്ച് നമ്മുെട ചരിത്രകാരൻമാർ രണ്ടു െതറ്റായ
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമെത്ത സിദ്ധാ
ന്തമനുസരിച്ച് െചറുമർ, പുലയർ തുടങ്ങിയ അപൂർവ്വം
ചില ‘ആദിവാസിക’െളാഴിെകയുള്ള എല്ലാ ജാതിക്കാ
രും പ്രേത്യകിച്ച് പരിഷ്കൃതജാതിക്കാർ മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്നു വന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്തവരാണ്. ഏതുജാതിയാ
ണ് ആദ്യം വന്ന് കുടിേയറിപ്പാർത്തത് എന്ന കാര്യെത്ത
സംബന്ധിച്ച് മാത്രേമ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളു!
‘മലയാളത്തിൽ അധിവസിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങളിൽ സ്വ

േദശീയെര ആദിമനിവാസികെളന്നും വിേദശീയെര വര
വുകാർ എന്നും രണ്ടു ഭാഗമായി വിഭജിക്കാം. ആദിമനി
വാസികൾ കൃഷിപ്രവൃത്തിക്ക് അടിമകളായ െചറുമർ, പു
ലയർ മുതലായവരും കാടുകളിലും മലകളിലും വസിച്ചുവ
രുന്ന കാടർ, മലയർ, നായാടികൾ, കുറുമ്പർ, കുറിച്ചിയർ
എന്നിവരും ആകുന്നു. വിേദശീയൻമാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
നായൻമാർ, നമ്പൂതിരിമാർ, ഈഴവർ, ജൂതൻമാർ, സു
റിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുഹമ്മദീയർ, െകാങ്ങിണികൾ
മുതലായവെര കൂട്ടാം… നായൻമാർ മലയാളത്തിൽ കു
ടിേയറിപ്പാർപ്പു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആദിമനിവാസികളാ
യിരുന്ന െചറുമർ, കാടർ, മലയർ മുതലായവർ കാടുക
ളിേലയ്ക്കും മലകളിേലയ്ക്കും പിൻവാങ്ങിയതായ മലഅടി
വാരങ്ങളിലും സമുദ്രതീരങ്ങളിലും ഉള്ള ഭൂമി നായൻമാ
രുെട ൈകവശത്തിലും അധീനതയിലും വന്നതായും വി
ചാരിക്കാം.’ [19] എന്ന് െക.പി.പത്മനാഭേമേനാൻ പ്ര
സ്താവിക്കുന്നു.
എന്നാൽ െചറുമർ, പുലയർ മുതലായവർേപാലും കുടി
േയറിപ്പാർത്തവരാണ് എന്നാണ് നാരായണപ്പണിക്ക
രുെട അഭിപ്രായം. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
‘കാണിക്കാർ, മലയർ, മുതുവർ, ഊരാളികൾ, കുറവർ,
േവലൻമാർ, െചറുമികൾ, പുലയർ, പറയർ ഇത്യാദി

വർഗക്കാർ േകരളത്തിെല ആദിമനിവാസികളായിരു
ന്നുെവന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരൻമാരുെട അഭിപ്രാ
യം. എന്നാൽ, അവർ പിന്നീട് േകരളത്തിൽ വന്ന് കു
ടിേയറിപ്പാർത്തവരാെണന്ന് അവരുെട ഭാഷ, ആചാ
രങ്ങൾ, ദായക്രമങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ മുതലായവ
േനാക്കിയാലറിയാം.’ [20]

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അേനകശതവർഷ
ങ്ങൾക്കു മുമ്പ് േകരളൻ അഥവാ േചരരാജാവിനാൽ
ആനീതരായ നാകൻമാർ േകരളത്തിൽ സ്ഥിരവാസം
തുടങ്ങിെയന്നും നായൻമാർ അമ്പലവാസികൾ മുത
ലായവർ ആദ്യം നായകൻമാരായിരുന്നുെവന്നും ക്രിസ്തു
വർഷാരംഭത്തിനു മൂന്നുനാലു ശതകങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്
മലയാളബ്രാഹ്മണർ േകരളത്തിൽ പ്രേവശിച്ചത് എന്നും
െനടുേഞ്ചരലാതെന്റ കാലത്ത് ലങ്കയിൽ നിന്നും ധർമ്മ
ശാസെന്റ കൂെട ബുദ്ധമതപ്രചരണാർത്ഥം വന്ന സിംഹ
ളരുെട സന്താനങ്ങളായിരിക്കാം ഇന്നെത്ത ഈഴവർ
എന്നും മറ്റുമാണേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ. [21]
ഈഴവരും തിയ്യരും സിേലാണിൽനിന്ന് കുടിേയറിപ്പാർ
ത്ത ചാന്നാൻമാരുെട പിൻഗാമികളാെണന്ന് കാർ
െഡ്വൽ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ േസ്റ്ററ്റ് മാന്വ
ലിെന്റ കർത്താവായ ടി.െക. േവലുപിള്ളയും ഈ അഭി
പ്രായേത്താട് േയാജിക്കുന്നു. [22] ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആദ്യശത
കങ്ങളിൽ സിേലാണിൽ നിന്ന് ബുദ്ധമതമിഷ്യണറിമാർ
വന്ന കാലത്താണ് ഈഴവരുെട കുടിേയറിപ്പാർപ്പുണ്ടാ
യത് എന്നാണ് അേദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഏേതാ േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ ആവശ്യപ്രകാരം സി
േലാണിൽ നിന്ന് േതങ്ങയുമായിവന്ന് കുടിേയറിപ്പാർ
ത്തവരാണ് ഈഴവർ എന്നും അവർ വരുന്നതുവെര
േകരളത്തിൽ െതങ്ങുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും ക്രിസ്ത്വാബ്ദം
ആദിശതകങ്ങളിൽ േകരളത്തിൽനിന്ന് കയറ്റുമതി െച
യ്യെപ്പട്ടിരുന്ന ചരക്കുകെളപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന െപരിപ്ലസ്
എന്ന ഗ്രീക്ക് പുസ്തകത്തിൽ േതങ്ങെയപ്പറ്റി ഒന്നും പറ
യാത്തത് ഇതിന് െതളിവാെണന്നും മറ്റു ചിലർ വാദി
ക്കുന്നു. േഡാ. തർസ്റ്റൻ ഈ വാദേത്താടാണ് േയാജി
ക്കുന്നത്. പേക്ഷ, പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത് മുതലായ
സംഘംകൃതികളിൽ െതങ്ങുകെളപ്പറ്റി പരാമർശങ്ങളു
െണ്ടന്ന വസ്തുത ഈ വാദങ്ങളുെട കഴമ്പില്ലായ്മെയ തുറ
ന്നുകാണിക്കുന്നു.
ഈഴവർ സിേലാണിൽ നിന്ന് കുടിേയറിപ്പാർത്തവരാ
െണന്ന അഭിപ്രായേത്താട് പലർക്കും േയാജിപ്പുണ്ട്.
എന്നാൽ നായൻമാരും നമ്പൂതിരിമാരും എവിെടനിന്നു
വന്നു എന്നതിെന സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ ഐക്യമി
ല്ല. നായൻമാർക്ക് നായഡു, നായ്ക്കൻ എന്നിങ്ങെനയു
ള്ള മറ്റു ദക്ഷിേണന്ത്യൻ ജാതിക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം
ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുേമ്പാൾ ബങ്കാൾ, ആസാം മു
തലായ ദൂരേദശങ്ങളിെല നാഗൻമാർക്കിടയിൽ നിന്ന്
വന്നവെരന്ന് മറ്റുചിലർ വാദിക്കുന്നു. നമ്പൂതിരിമാർ െകാ
ങ്കിണികളായിരുന്നുെവന്നും െതലുങ്കരായിരുന്നുെവന്നും
ഉത്തേരന്ത്യാക്കാരായിരുന്നുെവന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്.
അവർ സിന്ധിൽ നിന്ന് കപ്പൽവഴി എവിെടയും തങ്ങാ
െത േനരിട്ട് േഗാകർണ്ണത്തുവന്നു കപ്പലിറങ്ങി എന്നും
നമ്പൂതിരിമാർ സിന്ധിൽ നിന്നും വരുേമ്പാൾ േദഹരക്ഷ
യ്ക്കായും മറ്റും നാഗൻമാെരകൂെട െകാണ്ടുവന്നുെവന്നും
അവരാണ് പിന്നീട് നായൻമാരായിത്തീർന്നത് എന്നു
മാണ് കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് പറയുന്ന
ത്. [23]
ഈഴവരും നമ്പൂതിരിമാരും അന്യേദശങ്ങളിൽ നിന്ന്
വന്നവരാെണന്ന് വാദിക്കുന്ന ചില പണ്ഡിതൻമാർത
െന്ന േകരളത്തിെല ആദിമവാസികൾ നായൻമാരായി
രുന്നുെവന്നു വാദിക്കുന്നതു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്
‘ഈ ഭൂമി (േകരളം) വാസ്തവത്തിൽ മലയാളി നായൻ
മാരുെട വകയാെണന്നും നായൻമാർ ഉൽകൃഷ്ടകുലജാ
തൻമാരും നാടുവാഴികളുമായ ദ്രാവിഡൻമാരാെണന്നും
അവർ തങ്ങളുെട ആർജവശീലവും ധർമ്മതൽപ്പരത
യുംെകാണ്ട് സ്വേദശ ബഹിഷ്കൃതൻമാരും പാഷാണ്ഡ
മതഗാമികളുമായ ഒരു കൂട്ടം ആര്യബ്രാഹ്മണരുെട വല
യിലകെപ്പട്ടു കാലാന്തരത്തിൽ കക്ഷിപിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങ
െന അകത്തും പുറത്തും ആയി താഴ്മയിൽ കഴിഞ്ഞുേപാ
രുകയാെണന്നും ആണ് കുഞ്ഞൻ പിള്ള ചട്ടമ്പിസ്വാമി
കളുെട അഭിപ്രായം. ബ്രാഹ്മണരുെട ആഗമനത്തിനു
മുമ്പുതെന്ന ‘വളെര ബലവാൻമാരും സാമർത്ഥ്യശാലി
കളും സദാചാരധർമ്മതൽപ്പരൻമാരും സൽഗുണസ
മ്പന്നരും ൈധര്യശാലികളും’ ആയ നായൻമാർ േകര
ളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുെവന്നും ‘അപ്രകാരമാകുേമ്പാൾ
മലയാള ഭൂമിയും സകലവസ്തുക്കളും നായൻമാർക്കു മാ
ത്രമുള്ളതായിേട്ട ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളു.’ എന്നും ‘പ്രാചീന
മലയാളം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറ
യുന്നു.’ [24] േകരളത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഉടമസ്ഥൻമാർ
നാകൻമാരായിരുന്നുെവന്നും നാകൻമാരും നായൻ
മാരും ഒന്നുതെന്നയാെണന്നും സമർത്ഥിക്കാനാണ്
ജന്മികുടിയാൻ റിേപ്പാർട്ടിൽ രാമൻതമ്പിയും ശ്രമിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. നാകൻമാർതെന്നയാണ് നായൻമാെരന്ന്
െക.പി.പത്മനാഭേമേനാനും അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ്
രണ്ടാമെത്ത സിദ്ധാന്തമുന്നയിക്കുന്നവർക്കുള്ളത്. നാ
യന്മാർ, ഈഴവർ തുടങ്ങിയ ഇന്നെത്ത ജാതികൾ നാ
യൻമാേരാ സിംഹളെയേരാ അെല്ലന്നും അവർ പ്രാ
ചീന േചരരാജക്കൻമാരുെട കാലത്തുതെന്ന സമുദായ
ത്തിെന്റ േമേലക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പരിഷ്കൃത ജനവി
ഭാഗങ്ങളായിരുന്നുെവന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു. ഉദാഹര
ണത്തിന് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻ പിള്ള പറയുന്നു. ‘നാഗൻ
മാരാണ് നായൻമാെരന്ന് പത്മനാഭേമേനാൻ അഭിപ്രാ
യെപ്പട്ടത് സാെലേറ്റാർ ഉൾെപ്പെട െതെക്ക ഇന്ത്യൻ
ചരിത്രകാരൻമാരിൽ ചിലെരെയല്ലാം വഴിെതറ്റിക്കു
വാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും േകരളത്തിൽ
നാഗൻമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ
ത്തെന്നയും ആ കാട്ടുജാതിക്കാരാണ് ജനസംഖ്യയിേല
റ്റവും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിഷ്കൃത സമുദായമാ
യിത്തീർന്നെതന്നു പറയുന്നത് അസംഗതമാെണന്നും
ഗ്രഹിേക്കണ്ടതാണ്.’ [25] മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ
നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലെകാള്ളുന്ന സാമൂഹ്യസമ്പ
ത്തിക പരിസ്ഥിതികളിലാണ് ജാതിവർഗവാദികളുെട
ഉറവിടെത്ത ആരാേയണ്ടത് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നിഗമന
െത്ത ഇളംകുളം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പുറേമനിന്നുവന്ന
കുെറ ആര്യബ്രാഹ്മണർ േകരളത്തിലക്കാലത്തുണ്ടായി
രുന്ന പരിഷ്കൃതവർഗക്കാരിൽനിന്ന് ആളുകെള േചർത്ത്
ശൂദ്രൻമാർ എെന്നാരു ജാതിെയ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണേദ്ദ
ഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
‘ബ്രാഹ്ണണർ ശൂദ്രവർഗെത്ത സൃഷ്ടിച്ചത് കാടൻ

മാരായ നാഗവർഗക്കാരിൽ നിന്നുമാത്രം ആളുകെള
േചർത്താെണന്നു കരുതാനും വിഷമമുണ്ട്. നാഗൻമാർ
ക്കു നായൻമാരുമായി യാെതാരുബന്ധവുമിെല്ലന്നാണ്
എെന്റ അഭിപ്രായം. ബില്ലവർ, ഇടയർ, െവള്ളാളർ തു
ടങ്ങി ഇവിെടയുണ്ടായിരുന്ന പരിഷ്കൃത വർഗക്കാരിൽ
നിന്ന് ആൾേചർത്താണ് നമ്പൂതിരിമാർ നായൻമാ
േരയും ക്ഷത്രിയേരയും സൃഷ്ടിച്ചെതന്ന് കരുതാനാണ്
ന്യായം… എേപ്പാഴും വില്ലുെകാണ്ട് നടക്കുക ‘ഭീൽ’ വർ
ഗ്ഗക്കാരുെട എന്ന േപാെല വില്ലവരുേടയും സ്വഭാവമാ
യിരുന്നു. വില്ലവരുെട െകാടിയടയാളവും വില്ലുതെന്ന.
േചരൻമാർ ഈ വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നാണ്
േതാന്നുന്നത്. ക്ഷത്രിയരിലും നായൻമാരിലും വില്ലവ
രും ധാരാളമായി ലയിച്ചിട്ടുണ്ട്.’ [26]

ഇന്നെത്ത ഈഴുവർ സംഘകാലെത്ത വില്ലവരായിരു
ന്നുെവന്നും ഇളംകുളം അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ‘ഇവിടുെത്ത
മെറ്റാരു പ്രബലസമുദായം വില്ലവർ ആയിരുന്നു. ഈഴ
വെരന്നും തീയ്യെരന്നുമാണ് ഇേപ്പാൾ സാധാരണ പറ
യാറുള്ളത്. പഴയകാലത്ത് വില്ലവൻ, േചേകാൻ ഈ
പദങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രചാരം.’ [27] ഈഴവചരിത്രത്തി
െന്റ കർത്താവായ െക.ദാേമാദരനും ഏതാണ്ടിതുത
െന്ന പറയുകയുണ്ടായി. ‘േകരളം ഭരിച്ചിരുന്ന േചരരാ
ജാക്കൻമാർക്ക് കുടകൻ, വില്ലവൻ എെന്നാെക്ക സ്ഥാ
നേപ്പരുകളുണ്ടായിരുന്നു. കുടകൻ കദംബനും വില്ലവൻ
തുളുനാട്ടു തിയ്യനും ആകുന്നു.’ [28] ‘മദ്യഹാരാകവൃത്തി
ക്കാരായ ഈഴവരും ചാന്നാൻമാരും െനയ്താൽമക്ക
ളുെട ശൃംഖലയിൽെപ്പട്ടവ’രായിരുന്നുെവന്നും അവർ
പരിഷ്ക്കാരവും പ്രാബല്യവുമുള്ള ഒരു ജനസമുദായമായിരു
ന്നുെവന്നും എന്നുമാണ് അേദ്ദഹം പറയുന്നത്. [29]
േകവലം അനുമാനങ്ങളുെടയും ഐതിഹ്യങ്ങളുെടയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടുസി
ദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും ചരിത്രപരമായ െതളിവുകളുെട പിൻ
ബലെമാന്നുമില്ല. േലാകത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലുെമാരുഭാ
ഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പൗരാണികമായ ജനതകൾ
േപാലും മേറ്റെതങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്നു വന്നവരായിരിക്ക
ണെമന്ന അശാസ്ത്രീയ മായ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ്
ഒന്നാമെത്ത സിദ്ധാന്തം ഉടെലടുത്തത് എന്നുേതാന്നു
ന്നു. ഏതായാലും, നമ്പൂതിരിമാർ, നായൻമാർ, ഈഴ
വർ എന്നീ മൂന്നു ജനവിഭാഗങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളായ ഭാ
ഷകളും േവഷഭൂഷാദികളും ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളുമുള്ള
വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിേയറിപ്പാർത്തവരാ
െണന്ന വാദം യുക്തിക്കുേപാലും നിരക്കാത്തതാണ്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്ത ചില ജനവിഭാ
ഗങ്ങളുണ്ട്. തമിഴർ, െതലുങ്കർ, െകാങ്കിണികൾ, കർ
ണ്ണാടകക്കാർ മുതലായവരുെട െചറിയ െചറിയ സംഘ
ങ്ങൾ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുമുതൽക്കുതെന്ന
േകരളത്തിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി ജീവിച്ചുേപാരു
ന്നുണ്ട്. ഇത്രകാലമായിട്ടും അവരാരും തങ്ങളുെട മാതൃ
ഭാഷ ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബാഹ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് അവർ
മലയാളം ഉപേയാഗിക്കുെമങ്കിലും വീട്ടിെലത്തിയാൽ
അവരിേപ്പാഴും തമിഴിേലാ, െതലുങ്കിേലാ, െകാങ്കിണി
ഭാഷയിേലാ, കർണാടകത്തിേലാ ആണ് സംസാരി
ക്കുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്ത
വരുെട സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. അതിപ്രാചീനകാലം
മുതൽക്ക്, എന്നുവച്ചാൽ േറാമക്കാർ െജറുസലം നശി
പ്പിച്ചകാലം മുതൽക്ക്, െകാച്ചിയിൽ ജൂതൻമാരുെട ഒരു
െചറിയ സംഘം ജീവിച്ചുേപാരുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ‘െവ
ളുത്ത ജൂതൻമാർ’ എന്നുവിളിക്കെപ്പടുന്ന വിഭാഗം േന
രിട്ടു പലസ്തീനിൽ വന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്തവരാെണന്ന്
ലിൻേസ്മാെട്ടനും, െസഫാർദിം എന്ന േപരിലറിയെപ്പ
ടുന്ന സ്പാനിഷ് ജൂതൻമാരായിരുന്നു അവരുെട പൂർവ്വി
കൻമാർ എന്ന് ക്രൂക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [30] ഈ
ജൂതൻമാർ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം െചയ്യുന്നതിന്
ഇന്നും തങ്ങളുെട മാതൃഭാഷയായ സ്പാനിഷ് ആണുപ
േയാഗിക്കുന്നത്.
നമ്പൂതിരിമാർ പുറെമനിന്നു വന്നവരാെണങ്കിൽ അവർ
ക്കുമാത്രം മലയാളത്തിലല്ലാെത മെറ്റാരു ഭാഷയിലും
സംസാരിക്കാൻ കഴിയാെത േപായെതന്തുെകാണ്ടാ
ണ്? കാരണം വ്യക്തമാണ്. ഇ.എം. ശങ്കരൻനമ്പൂതിരി
പ്പാട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘നമ്പൂതിരി പുറെമ
നിന്നു വന്നവനാെണന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിക്കാൻ
വിഷമമാകത്തക്കവണ്ണം േകരളത്തിൽ നമ്പൂതിരിയുെട
‘കുടുംബം, സ്വത്ത്, രാഷ്ട്രം’ എന്നിവയുെട സംഘടന,
നായൻമാരുേടതിേനാട് അത്രമാത്രം സദൃശവും, ഉത്ത
േരന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണൻമാരുേടതിൽ നിന്ന് അത്രമാത്രം
വ്യത്യസ്തവുമാണ്.’ [31]
കുടുംബം, സ്വത്ത്, രാഷ്ട്രം എന്നിവയുെട കാര്യത്തിൽ
മാത്രമല്ല, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽേപാലും നമ്പൂതിരി
മാരും നായൻമാരും തമ്മിൽ അത്രേമൽ ബന്ധെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നുെവന്നു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നായർ
സ്ത്രീകൾെക്കന്നേപാെലതെന്ന നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾക്കും
തീണ്ടാരി, േപറ്റുപുല മുതലായവയുെട അശുദ്ധി നീക്കാൻ
മണ്ണാത്തിയുെട മാറ്റ് േവണം. യഥാർത്ഥ കുടിേയറി
പ്പാർപ്പുകാരായ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുെടയും െകാങ്കിണി
മാരുേടയും ഇടയിൽ ഈ ആചാരം കാണാൻ കഴിയി
ല്ല. ഇതുേപാെല നായൻമാരുെടയും ഈഴവരുേടയും
ആചാരങ്ങളിലും ധാരാളം സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. നില
വിലുള്ള ആചാരങ്ങളുെട അടിയിേലക്ക് കടന്ന് ചരിത്രവ
സ്തുതകെള സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ
നായർ, ഈഴവൻ, നമ്പൂതിരി എന്നീ മൂന്നുജാതികളി
ലും മറ്റും ജാതികളിെലേപ്പാെലത്തെന്ന േകരളത്തിെന്റ
ഉൽപ്പാദനശക്തികളിലും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലു
മുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വന്നവരാെണന്നു
വ്യക്തമാവും.
പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം നായർ, ഈഴവർ, നമ്പൂതി
രി എന്നീ മൂന്നുജാതികൾ പ്രാചീന േചരൻമാരുെട കാ
ലത്തുതെന്ന നിലനിന്നിരുന്നു എന്നല്ല. ഈ മൂന്നു േപരു
കൾേപാലും സംഘകാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്
വാസ്തവം. നാഗൻമാെരന്ന ഒരു കൂട്ടെരപ്പറ്റി സംഘംകൃ
തികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുെണ്ടന്നതും ശരിയാണ്. നാ
ഗൻമാരിൽ നിന്നാണ് നായൻമാരുണ്ടായത് എന്നു
സമ്മതിച്ചാൽതെന്ന അവർ ഒരു പരിഷ്കൃത സമുദായ
മായിരുന്നുെവന്നു വരുന്നില്ല. അക്കാലെത്ത ഏറ്റവും
പ്രാകൃതരായ ഒരു ജനവിഭാഗമായിരുന്നു അവർ. നാ
ഗൻമാർ നായൻമാരായിരുന്നുെവന്നു വാദിക്കുക, അേത
സമയത്തു തെന്ന അവർ രാജ്യഭരണത്തിലും വിേദശ
വ്യാപാരത്തിലും മറ്റും ൈവദഗ്ധ്യം േനടിയ ഒരു പരിഷ്കൃ
തജനതയായിരുന്നുെവന്നും േമനി പറയുക! ഇതിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ?
നായൻമാരും ഈഴവരും പണ്ടെത്ത വില്ലവൻമാരായി
രുന്നുെവന്നും സംഘകാലത്തുതെന്ന അവർ പ്രമാണി
മാരായിരുന്നുെവന്നുമുള്ള വാദവും െവറുെമാരു ഊഹം
മാത്രമാണ്. പരിഷ്കൃത ജനതകളിൽ നിന്നല്ലാെത പരി
ഷ്കൃതജാതികളുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന െതറ്റായ ധാരണ
യിൽ നിന്നാണ് ഈ വാദം ആവിർഭവിച്ചെതന്നു േതാ
ന്നുന്നു. പേക്ഷ, ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെല ഒരു ഉയർന്ന
ജാതി ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആദ്യശതകങ്ങളിലും ഉയർന്ന ജാതി
തെന്നയായിരുന്നു എന്ന് കരുേതണ്ടതിെന്റ ആവശ്യെമ
ന്താണ്? ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രബലമായി
ത്തീരുന്ന ചില സമുദായങ്ങൾ മെറ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ തീ
െര അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അതുേപാെലതെന്ന ഒരുഘ
ട്ടത്തിൽ അജ്ഞാതമായിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരപരിഷ്കൃതവർ
ഗ്ഗം മെറ്റാരുഘട്ടത്തിൽ പ്രാമണ്യത്തിേലക്കുയരുകയും
െചയ്യാറിേല്ല?
മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ അസമമായ ഈ വളർച്ചയ്ക്കി
ടയിൽ ചിലേപ്പാൾ ചരിത്രത്തിെന്റ പിൻപന്തിയിലുള്ള
ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ െപെട്ടന്ന് മുൻപന്തിയിേലക്ക് സ്വ
യം തള്ളിേക്കറിവരികയും മറ്റു ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ
പിൻപന്തിയിേലക്ക് പിടിച്ചുതള്ളെപ്പടുകയും െചയ്യുക
എന്നത് ഒട്ടുംതെന്ന അസംഭവ്യമല്ല. േകരളചരിത്രത്തി
ലുണ്ടായതും അതുതെന്നയാണ്. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആറാം
നൂറ്റാണ്ടിനും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ അേതവെര
അപരിഷ്കൃതങ്ങളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ചില േഗാ
ത്രസമുദായങ്ങൾ ആഭ്യന്തരൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട വളർച്ച
യുേടയും ബാഹ്യപരിതസ്ഥിതികളുെട പ്രേത്യകതകളു
െടയും ഫലമായി ചരിത്രത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിേലക്ക്
െപെട്ടന്ന് തള്ളിേക്കറിവന്നു. അങ്ങെനയാണ് പുതിയ
പല ഫ്യൂഡൽ രാജവംശങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചത്. അങ്ങെന
ത്തെന്നയാണ് നായർ, ഈഴവൻ തുടങ്ങിയ പുതിയ
ജാതികൾ ഉയർന്നുവന്നതും.
ചുറ്റുപാടും ഫ്യൂഡലിസം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുകയും വള
രുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു
അത്. അതിെന്റ ഫലമായി പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ
ക്ക് അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയിലൂെട കടന്നുേപാകാെതത
െന്ന േനരിട്ടു ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിെലത്തിേച്ചരാൻ
കഴിഞ്ഞു.
ഇതിൽ അത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ല, പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണി
സം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തം, േസാഷ്യ
ലിസം എന്നീ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതികൾ പടിപടിയായി,
ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി മുറയനുസരിച്ച് മാത്രേമ
വികസിക്കൂ എന്നു കരുതുന്നതു െതറ്റാണ്. ചരിത്രപര
മായ ചില പ്രേത്യക പരിസ്ഥിതികളിൽ, ചില ‘എടുത്തു
ചാട്ടങ്ങൾ’ ഉണ്ടാെയന്നുവരും. അടിമത്തത്തിൽനിന്ന്
ഫ്യൂഡലിസത്തിലൂെടയല്ല അേമരിക്ക മുതലാളിത്തത്തി
െലത്തിേച്ചർന്നത്. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിലാണ്ടുകിടന്നി
രുന്ന മംേഗാളിയ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിെയ െതാ
ടാെത േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക് േനരിട്ട് ചാടിക്കടക്കുക
യാണ് െചയ്തത്. ഏതാണ്ടിതുേപാലുള്ള ഒരു ‘ചാടിക്കട
ക്ക’ലാണ് േകരളത്തിലുമുണ്ടായത്.
പേക്ഷ, ഫ്യൂഡലിസത്തിെലത്തിയതിനുേശഷവും േഗാ
ത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയുെട പ്രബലങ്ങളായ പല അവ
ശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിന്നുേപാന്നു. നായർ, ഈഴവർ തുട
ങ്ങിയ സമുദായങ്ങളുെട ഘടന പരിേശാധിച്ചാൽ, േഗാ
ത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയുെട പല സവിേശഷതകളും കാ
ണാം. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഈ സമുദായങ്ങ
ളിൽ നാഗപൂജയും കാളീപൂജയും ഭൂതേപ്രതപിശാചാദി
കളിലുള്ള വിശ്വാസവും മറ്റും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്.
മാതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും മരുമക്കത്താ
യവും നാമാവേശഷമാകാെത നിലനിന്നുേപാന്നതിനു
ള്ള കാരണവും മെറ്റാന്നുമല്ല.
േഗാത്രഘടന, ദായക്രമം, സാമൂഹ്യാചാര്യങ്ങൾ, മതവി
ശ്വാസങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഈഴവർക്കും നാ
യൻമാർക്കും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക വ്യത്യാസങ്ങെളാ
ന്നും കാണാനില്ല. എന്നിട്ടും ഈഴവർ തീണ്ടലുള്ള അയി
ത്തജാതിക്കാരും നായൻമാർ പ്രമാണികളായ സവർ
ണജാതിക്കാരും ആയിത്തീർന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?
ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനപരമായ കായികാ
ധ്വാനം െപാതുവിൽ ഹീനമായിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നു
എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണെമന്നു േതാന്നുന്നു. ഒേരത
രത്തിലുള്ള േഗാത്രസമുദായത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുയർന്നുവ
ന്ന ഈ രണ്ടു ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആദ്യകാല
ത്ത് യാെതാരകൽച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുേവണം
കരുതാൻ. പേക്ഷ, നായൻമാർ പടയാളികളും സ്വത്തു
ടമസ്ഥരായ ൈസനിക േനതാക്കൻമാരും ആയിത്തീർ
ന്നതുെകാണ്ട് അവർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായി കരുത
െപ്പടാൻ തുടങ്ങി. കായാകാധ്വാനത്തിേലർെപ്പട്ട ഈഴ
വരാകെട്ട താണജാതിക്കാരുമായി!
ജാതിവിഭജനം വളെര സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാ
യിരുന്നു. സ്വത്തും സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള താണജാതിക്കാ
രായ വ്യക്തികൾ ഉയർന്നജാതിക്കാരായി മാറ്റെപ്പടുക
പതിവായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിെല പല ഭാഗങ്ങളിലും നട
പ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണിത്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, ഒറീസയിെല താഴ്ന്നജാതിക്കാരായ ചാസൻമാർ
ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ കാരൻമാരായി മാറിയതിെന
പ്പറ്റിയും, വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും
ഉയർന്ന ജാതിക്കാരന് താണജാതിക്കാരിലുണ്ടായ
മക്കൾ ഏതാനും തലമുറകൾക്കുേശഷം ഉയർന്ന ജാ
തിക്കാരായി പരിഗണിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയതിെനപ്പ
റ്റിയും േറാസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. [32] മധ്യകാലത്ത് മാ
ധ്വാചാര്യരും ആധുനികകാലത്ത് ആര്യസമാജക്കാരും
അധഃകൃതെരേപ്പാലും ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ചില ഇന്ത്യൻ േസ്റ്ററ്റുകളിെല രാജാക്കൻമാർക്ക് ജാതി
െകാടുക്കാനും അെതടുത്തുകളയാനുമുള്ള അധികാരമു
ണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ഹട്ടൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, മണിപ്പൂർ േസ്റ്ററ്റിെല േലായി എന്ന ജാതി
ക്കാരൻ മഹാരാജാവിെന്റ അംഗീകാരേത്താടുകൂടി പൂ
ണുനൂൽ ധരിച്ച ക്ഷത്രിയെന്റ പദവിയിലുള്ള മണിപ്പൂരി
ജാതിക്കാരനായി ഉയർത്തെപ്പട്ടിരുന്നു. [33] േകരളത്തി
ലും ഇതുതെന്നയാണുണ്ടായത്.
രാജാക്കൻമാരായിത്തീർന്ന നായർ കുലത്തലവൻമാ
രും അവരുെട കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് ക്ഷത്രിയൻമാ
രും സാമന്തൻമാരും മറ്റുമായിത്തീർന്നത്. അവരിൽ
ചിലർക്ക് പൂണുനൂൽ നൽകെപ്പട്ടു. ചിലർ ബ്രാഹ്മണ്യ
ത്തിേലക്കുയർത്തെപ്പട്ടു. ‘സാമന്തനായൻമാരുെട കു
ടുംബങ്ങളിൽ മറ്റു നായൻമാർക്ക് ‘സംബന്ധം’ െചയ്യൻ
പാടിെല്ലന്നായി. ഇതുേപാെലത്തെന്ന ഈഴവൻമാർ
ക്കിടയിൽനിന്ന് പലരും നായൻമാരായി ഉയർന്നു. താ
ണജാതിക്കാരായ നായൻമാരിൽ ചിലർ ഉയർന്നജാ
തി നായൻമാരുമായി. ‘മുൻകാലങ്ങളിൽ കർമ്മാളർ,
പുലയർ തുടങ്ങിയ സമുദായങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും നാ
യർ കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.’ എന്നാൽ കുേറക്കാലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവരുെട വംശം നല്ല നായൻമാരായി
ത്തീരുന്നു.’ [34] എന്ന് െക.പി.പത്മനാഭേമേനാൻ േരഖ
െപ്പടുത്തുന്നു. ‘കരിപ്പുറം േദശത്ത് അേനകം ഈഴവ പ്ര
ഭുകുടുംബങ്ങളും നായർ പ്രഭുകുടുംബങ്ങളും അടുത്തകാലം
വെര പുല ആചരിച്ചിരുന്നതായി എനിക്കറിവുണ്ട്.’ [35]
എന്ന് എൻ.ആർ.കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
സ്വത്തും കയ്യൂക്കുമുള്ള സാമാന്യം േഭദെപ്പട്ട കുടുംബങ്ങ
ളായിരിക്കണം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാ
രായി മാറിയത്. കാലക്രമത്തിൽ ഈ സ്ഥിതിക്കും മാ
റ്റം വന്നു. ഫ്യൂഡലിസം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ഓേരാ ജാതിയും മറ്റു ജാതികളിൽ നിന്ന് അധികമധി
കം അകലാനും ഒറ്റെപ്പടാനും തുടങ്ങി.
ഇങ്ങെന നീണ്ടകാലെത്ത പരിവർത്തനങ്ങൾക്കുേശ
ഷമാണ് െതാട്ടുകൂടായ്മയുേടയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുേടയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥ ഉരുപ്പിടിച്ചത്.
േകരള ചരിത്രത്തിെന്റ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടം ഈ പുസ്ത
കത്തിെല ഒന്നാം ഭാഗത്തിെന്റ പരിധിയിൽ ഉൾെപ്പടു
ന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്, ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ സംഭാവന
യായ ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട വിശദാംശങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
പഠനവും രണ്ടാംഭാഗത്തിേലക്ക് നീട്ടിവേയ്ക്കണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. പ്രാചീന േകരളത്തിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരു
ന്നിെല്ലന്നും അതു ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാെണ
ന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിെട ഇത്ര
യും പ്രസ്താവിച്ചത്.
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െ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

െ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
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