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പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന

പ്രസാധനം

സി. അച്യുത�മ�നാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ടയും എൻ.ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ

തികളു�ടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

അ�താ�ടാപ്പം �ചർന്നു നിൽക്കുന്ന മ�റ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് �ക.

ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂ�ട ഇ�പ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണ�ത്താ�ട പ്രഭാതി�ന്റ ഒരു ചരിത്രനി�യാ

ഗമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുത�മ�നാനും എൻ.ഇ. ബാലറാമും

ഉന്നതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്ന�പ്പാൾ �ക.

ദാ�മാദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �സദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതരത്തിൽമാർക് സിസ�ത്തയുംഇന്ത്യൻ

തത്വസംഹിത�യയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. ചരിത്ര

വും ധനതത്വശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം

വിജയിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഇവരു�ട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകവഴിപ്രഭാത് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ടഈരംഗത്ത്

മു�ന്നറുകയാണ്.

10 വാല്യങ്ങളുള്ള �ക. ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ഒന്നാം വാല്യം

ഇ�പ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ �പാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതിക�ള�പ്പാ�ല

ത�ന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.

ഈസംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രഭാതി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്ര�ത്യകിച്ച് ജനറൽ മാ�നജർ ടി.

ചന്ദ്രൻ, എഡി�റ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണി�താമസ്

തുടങ്ങിയവ�രല്ലാം ഈസംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ

ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം �ക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു

മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും ത�ദ്ദശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,
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iv പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

�സ്റ്ററ്റ് �ലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതി�ന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,

മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും

സഹകരണം ഉണ്ടാകണ�മന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനുവരി 2009 സി. �ക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം.പി.

(�ചയർമാൻ & മാ�നജിംഗ് ഡയറക്ടർ)



പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

മാർക് സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

കയാണ്. �കരളത്തി�ല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു

�വണ്ടിനടത്തിയപ്ര�ക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽബഹുജനങ്ങ�ളഅവർപങ്കാളികളാക്കി.

അതിന് അവ�ര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ �ക. ദാ�മാദരൻ

സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘു�ലഖകളും, �ലഖനങ്ങളും

അ�ദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയ�യ മാർക് സിയൻ

വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തി�ല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് �ക. ദാ

�മാദര�ന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.

നൂറു �കാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവ�ന്റ കണിക�പാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി

യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു�ശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭ

വിച്ചതി�ന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാ�മാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ

ജീവിതവും ഭാവിയും �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള �പാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴി

കാട്ടിയായിരിക്കു�മന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർക് സിസ�ത്തപ്പറ്റി വള�ര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘു�ലഖ

കൾ ദാ�മാദരൻആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക് സിസം എന്താ�ണന്ന്

മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘു�ലഖകൾ. മാർ

ക് സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,

�ലനിനിസം, മതവും മാർക് സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, �യശുക്രി

സ്തു �മാസ് �കായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘു�ലഖകളു�ട ആയിരക്കണക്കിനു �കാപ്പികൾ

അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാ�ര ആശയപര

മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽഈ ലഘു�ലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

ഈ ലഘു�ലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ�രാ

ലക്കത്തി�ന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
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vi പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

�കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്ഥാപക�നതാക്കളി�ലാരാ

ളും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ് ക�ണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ



�ക. ദാ�മാദരൻ

രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ് ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതി

ഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും

�കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം നിസ്തുല

മായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടസ്ഥാപക �നതാക്കന്മാ

രി�ലാരാളാണ് ദാ�മാദരൻ.

തിരൂരി�ല പ്രശസ്തമായ കീ�ഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 �ഫബ്രുവരി 25 നാണ്

ദാ�മാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു

ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ

ദാ�മാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു. �കാഴി�ക്കാട് കടപ്പു

റത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ട അ�ദ്ദഹ�ത്ത 23 മാസ�ത്ത

ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട് സാമൂതിരി �കാ�ളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു

ന്നു ദാ�മാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയ�പ്പാൾ �കാ�ളജിൽ തുടർന്നു

പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നി�ഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അ�ദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ

പീഠത്തിൽ �ചർന്നു. �കായമ്പത്തൂർ ജയിലി�ലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ലയും

ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലി�ല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക് സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ജയിലിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ല ഗ്രന്ഥാല

യത്തിലും മാർക് സിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ �പ്രംചന്ദ് ഉൾ�പ്പ�ട നിരവധി പു�രാഗമന ആശ

യക്കാരുമായി അവി�ട�വച്ച് അ�ദ്ദഹം ബന്ധ�പ്പട്ടു. നാടി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ടയും

വി�മാചനം ഗാന്ധിയൻആശയങ്ങളിലൂ�ടയാ�ണന്ന ദാ�മാദര�ന്റ ധാരണയിൽ

മാറ്റം വരാൻതുടങ്ങി. �കാൺഗ്രസ്സി�ലഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും

അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം �ലനിനിസമാണ് ശരിയായ വി�മാച

നമാർഗ്ഗ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാ�മാദരൻ നാട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തി, �താഴിലാളിക�ള

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി �താഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുട

ക്കി�ന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു.

1938-ൽ �പാന്നാനിയി�ലബീഡി�ത്താഴിലാളിസമരത്തി�ന്റനായകൻ �ക.

ദാ�മാദരനായിരുന്നു. ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു �ചയ്യാൻഎത്തിയ �പാലീസി�ന തട

യാൻആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. ദാ�മാദര�ന �പാലീസ് മർ
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viii �ക. ദാ�മാദരൻ

ദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത �കട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ട�ത്തശാന്തരാക്കാൻഅവസാനം

�പാലീസിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്നസഹായം �ത�ടണ്ടിവന്നു.

തിരുവിതാംകൂറി�ല ഉത്തരവാദഭരണപ്ര�ക്ഷാഭത്തിലുംആലപ്പുഴയി�ല �താ

ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുതമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �പാതു�യാഗത്തിൽപ്രസംഗിച്ച

തിന് ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു�ചയ്ത �പാലീസ്അ�ദ്ദഹ�ത്ത�ലാക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ചു. 1938-�ല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായആലപ്പുഴ �താഴിലാളി പണിമുടക്കിനു തീരു

മാന�മടുത്ത �യാഗത്തിൽഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

�കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന ദാ�മാ

ദരൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടനാവുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാ�ട്ട

�കാഴി�ക്കാട്ടുവന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാ�മാദരനാ

യിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്., എൻ.സി. �ശഖർ, ദാ�മാദരൻഎന്നിവർ

ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �ക

രള ഘടകത്തി�ന്റ രൂപീകരണസ�മ്മളനം പിണറായിയിൽ �ചർന്നത്.

�ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറി, എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, പാർട്ടി �സ്റ്ററ്റ് എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, �ദശീയ

എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളി�ലല്ലാം ദാ�മാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാ�മാദരൻ ജയി

ലിൽ കഴിഞ്ഞു.

മാർക് സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ

യിഅവതരിപ്പിക്കാൻഅസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന �നതാവായിരുന്നു

ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ �ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പുസ്തകങ്ങ

ളും 1930-കളു�ട മദ്ധ്യം മുതൽ �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ

നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, �കരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാ�മാദര�ന്റഅഗാധപാ

ണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയും ശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥനപാടവത്തി�ന്റയും �തളിവുകളാണ്.

സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാ�മാദര�ന്റസംഭാവനകൾവില�പ്പട്ടതാണ്.

നാടകം, കവിത, �ചറുകഥ എന്നിവ�യല്ലാം ദാ�മാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാടകച

രിത്രത്തി�ല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട രചയിതാവ് ദാ�മാദരനാണ്.

ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ. 1934-ൽ �ഷാർ

ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തി�ന്റ പത്രാധിപസമിതി

യിൽ ദാ�മാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ ‘മു�ന്നാട്ട് ’, ‘മാർക് സിസ്റ്റ് ’ തു

ടങ്ങിയ മാസികകളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം �നതൃത്വം നൽകി. ‘നവ

യുഗ’ത്തി�ന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാ�മാദരൻ �സവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട�താ�ട ദാ�മാദര�ന്റ പ്രവർ

ത്തനരംഗംഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ �നഹ് റു സർവകലാശാലയിൽ പി.സി.

�ജാഷി�യാ�ടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രഗ�വഷണ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം മുഴുകി.

1976 ജൂ�ല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ �വച്ച് ദാ�മാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാ�മാദരൻ, മക്കൾ: �മാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണി�വഴ് സിറ്റിയി�ല

ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് �പ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).



അവതാരിക

സ്വാതന്ത്ര്യസമര �സനാനി, �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപക�ന

താക്കന്മാരി�ലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിലും

അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്ര�ക്ഷാഭകാരി

തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാ

വാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ.

വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു

ജയിലിൽ �പായ ദാ�മാദരൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു. ഗാന്ധിജിയു�ട ആശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽഇന്ത്യയു�ടയും ജനങ്ങളു�ടയും യഥാർത്ഥവി�മാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധിയൻ

ആശയങ്ങള�ല്ലന്ന് അധികം �വകാ�ത അ�ദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. �കാൺഗ്ര

സ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്നഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതുപക്ഷ

ചിന്താഗതിക്കാർ �കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച�പ്പാൾ ദാ�മാ

ദരൻ അതി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി നില�കാ

ള്ളുന്നവരു�ട�യല്ലാം ഒരു �പാതു�വദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് �കാൺഗ്രസ്സ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരു�മല്ലാം, തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ ത�ന്ന �കാൺ

ഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാ�മാദരൻ �ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറിയും

എ.ഐ.സി.സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.

ദാ�മാദര�ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളി�ലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ �പായ�പ്പാൾ ശാസ്ത്രീ

യ�സാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒ�ട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തി

ന് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാ�മാദരൻ �താഴിലാളിക�ള സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കി�ല

ഓട്ടു �താഴിലാളികളു�ടയും �പാന്നാനിയി�ല ബീഡി �താഴിലാളികളു�ടയും സമ

രങ്ങളിൽ ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ളആ�ലാചനകൾ നടക്കുന്നഘട്ടമായിരു

ന്നു അത്. എസ്. വി. ഘാ�ട്ട �കാഴി�ക്കാട്ട് വന്നു. ഘാ�ട്ടയു�ട സാന്നിധ്യത്തിൽ

നടന്നനടത്തിയ �യാഗത്തിൽപ�ങ്കടുത്തവരി�ലാരാൾ ദാ�മാദരനായിരുന്നു. പി.

കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്സ്, എൻ.സി. �ശഖർ എന്നിവരായിരുന്നുഅതിൽ പ�ങ്കടു

ത്ത മറ്റു �നതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കരള ഘടകത്തി�ന്റ

ix
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രൂപീകരണത്തിനു �വദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സ�മ്മളനത്തി�ന്റ സംഘാട

കരി�ലാരാളും ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

ഒന്നാംതരം പ്ര�ക്ഷാഭകാരിയായ ദാ�മാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ച�യാ�ട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി

ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ

നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന �യാഗത്തിൽ

ദാ�മാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം �കാളിളക്കം ത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നി�രാധനം ലം

ഘിച്ചാണ് ദാ�മാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം �കട്ട് ആ�വശം�കാണ്ട്, സർ

സി. പി. �യാടുള്ള �രാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു�പാകു�മ്പാൾ

വഴിനീ�ള വിളക്കു കാലുകൾ�പാലും തല്ലിത്തകർത്തു.

�കരളത്തിൽ മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാ�മാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,

എന്തിന്? ഇന്ത്യയും �സാഷ്യലിസവും, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി

സത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക

ങ്ങളിലും ലഘു�ലഖകളിലും മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതമായി

അ�ദ്ദഹംഅവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക്എളുപ്പത്തിൽമനസ്സിലാക്കാൻകഴി

യുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചു�കട്ടില്ലാ�ത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാ

�മാദര�ന്റ�ശലി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരു�ട പ്രചരണങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി �നരിടാനും ഖണ്ഡി

ക്കാനുംഅ�ദ്ദഹത്തിന്പ്ര�ത്യകംകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “�യശുക്രിസ്തു�മാ�സ്കാവിൽ’

എന്ന ലഘു�ലഖ ഇതി�ന്റഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തക�രആശയപരമായിആയുധമണിയിക്കാൻപാർട്ടി ക്ലാസ്സു

ക�ളയും ദാ�മാദരൻഫലപ്രദമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. �കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരു�ട ആദ്യതലമുറക�ള മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാ�മാദരൻ.

ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാ�മാ

ദരൻ. “ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തി�ന്റ സമ്പന്നമായ

�പതൃകം വായനക്കാ�ര �ബാധ്യ�പ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉൾ�പ്പ�ടപൗരാണിക ഭാരതത്തിൽതഴച്ചുവളർന്ന ദർശനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവസ്തു

നിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തി�ന്റ �പതൃക�ത്ത ദുർവ്യാ

ഖ്യാനം �ചയ്യാൻഹിന്ദുത്വ വാദികൾനടത്തുന്നശ്രമങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടാൻസഹായി

ക്കുന്നവയാണ് ദാ�മാദര�ന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയു�ട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യ�ന്റ പിറവിയും

മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. �കരളത്തി

�ന്റ ചരിത്ര�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നാണ് ദാ

�മാദര�ന്റ ‘�കരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്ര�വശിക, ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പ

ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.

�വജ്ഞാനിക �മഖലകൾക്കുപുറ�മ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ

�മാദരൻ കടന്നു�ചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് �ചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്

എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള സഹായിക്കാനാ

യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തി�ല ത�ന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.

�പാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസ�മ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി
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അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്ര�മയത്തിലും അവതരണത്തിലു�മല്ലാം അന്നുവ�ര പരിചി

തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു

ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വ�ത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്

ഇരുന്നൂറിലധികം �വദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാ�മാദരൻ അഭിന

യിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാ�മാദരൻ രചി�ച്ചങ്കിലും

‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ദാ�മാദരൻ ന�ല്ലാരു പാർ

ല�മൻ�ററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദ

ഹംശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയി�ലതാമസംപഠനത്തിനും ഗ�വഷണത്തിനുമാണ്അ�ദ്ദ

ഹം ഉപ�യാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ ഗ�വഷണം നടത്തി

യിരുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനഎക്സിക്യൂട്ടീ

വ് അംഗം �ദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അ�ദ്ദഹം �സവന

മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനു�വ

ണ്ടി വാദിക്കാനുംഅ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാ�മാദര�ന്റ നിലപാ

ടുക�ളാട് വി�യാജിക്കുന്നവർ �പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ

തയുംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

�കരളത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയപ്രചാരണത്തിൽ ദാ�മാദരൻ വഹിച്ചപങ്ക്

അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾപകർന്നുനൽ

കിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകൾ സമാഹരിച്ച്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മു�ന്നാട്ടു വന്നപ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

�വളിയം ഭാർഗ്ഗവൻ
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1
�കരള ചരിത്രം

1 �കരളചരിത്രത്തി�ന്റ തുടക്കം

‘എങ്കി�ലാ പണ്ടുകൃത �ത്രതാ ദ്വാപരകലിഎന്നിങ്ങ�നനാലുയുഗത്തിങ്കലുമ�നക

മ�നകം രാജാക്കൻമാർ ഭൂമി വഴി�പാ�ല വാണു രക്ഷിച്ചതി�ന്റഅനന്തരംക്ഷത്രി

യകുലത്തിങ്കൽ ദുഷ്ട രാജാക്കൻമാരുണ്ടായവ�ര മുടിച്ചുകളവാനായി�ക്കാണ്ടു ശ്രീ

നാരായണൻശ്രീപരശുരാമാനായവതരിച്ചു. എങ്കി�ലാ പണ്ടുശ്രീപരശുരാമൻഇരു

പ�ത്താന്നുവട്ടം മുടിയക്ഷത്രിയൻമാ�ര�ക്കാന്നവീരഹത്യാദി �ദാഷം �പാ�ക്കണ

�മന്നു കൽപ്പിച്ചു. കർമ്മം �ചയ്വാൻ തക്കവണ്ണം �ഗാകർണ്ണം പുക്കു കൽമല �മലി

രുന്നു തപസു�ചയ്തു വരണ�ന �സവിച്ചു വാരാന്നിധി�യ നീക്കം �ചയ്തു ഭൂമി�ദവി

�യ വന്ദിച്ചു നൂറ്ററുപതുകാതം ഭൂമിയുണ്ടാക്കി, മലയാളം ഭൂമിക്കു രക്ഷ�വണ�മന്നു

കൽപ്പിച്ചു നൂ�റ്റട്ട്ഈശ്വരപ്രതിഷ്ഠ �ചയ്തു. എന്നിട്ടും ഭൂമിക്ക് ഇളക്കം മാറിയി�ല്ലന്നു

കണ്ടതി�ന്റ�ശഷം അനന്തരം ശ്രീപരശുരാമൻ �കരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ�രയുണ്ടാ

ക്കി പല ദിക്കീന്നും ബ്രാഹ്മണ�ര �കാണ്ടുവന്നു വച്ചതി�ന്റ�ശഷം അവരാരുമുറച്ചി

രുന്നില്ല. അവ�രാ�ക്കത�ന്റ ദിക്കിൽത�ന്ന �പായ്ക്കളഞ്ഞു. അതി�ന്റ �ഹതു �കര

ളത്തിങ്കൽസർപ്പങ്ങൾവന്നുനീങ്ങാ�തയായി�പ്പായി. അവരു�ട പീഡ�കാണ്ടാർ

ക്കും ഉറച്ചുനിൽപ്പാൻവശമില്ലാഞ്ഞുഅവ�രാ�ക്കതാന്താ�ന്റ ദിക്കിൽത�ന്ന�പാ

യിക്കളഞ്ഞതി�ന്റ�ശഷം കു�റക്കാലം നാഗത്താൻമാർ ത�ന്ന �കരളം രക്ഷിച്ചു.

ത�ന്റ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി വരരു�തന്ന് കൽപ്പിച്ചു ശ്രീപരശുരാമൻ ഉത്തരഭൂമി

യിങ്കൽ �ചന്ന് ആര്യപുരത്തി�ങ്കന്ന് ആര്യബ്രാഹ്മണ�ര�കാണ്ടു �പാന്നു’.

2 ഐതിഹ്യം ചരിത്രമല്ല

ഏതാണ്ടു മുന്നൂറു �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു രചിക്ക�പ്പട്ട ഒരു പ്രാചീന മലയാള പുസ്തക

ത്തിൽ നിന്നാണ് മുകളിൽ �കാടുത്ത ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. �കരളപ്പഴമ, �കരള

മാഹാത്മ്യം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന കൃതികളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ കാണാം.

�കാല്ലവർഷം 984-ൽ രചിക്ക�പ്പട്ടതും �ചലനാട്ട് അച്യുത�മ�നാൻ പ്രസാധനം

�ചയ്തതുമായ ‘�കര�ളാൽപ്പത്തി’ എന്നപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു:

1 �കരളചരിത്രം: �ക. മഹാ�ദവശാസ്ത്രി പരി�ശാധിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ (�കരള) യൂനി�വഴ്സിറ്റി പ്രസിദ്ധം

�ചയ്തത്, �പജ് 1.

1



2 അദ്ധ്യായം 1. �കരള ചരിത്രം

‘പരശുരാമൻ �വൺമഴു�കാണ്ട് പടിഞ്ഞാ�റ സമുദ്രത്തിൽ വട�ക്കാട്ട് എറിഞ്ഞാ

�റ �ഗാകർണ്ണത്തു�ചന്നു വീഴുകയും �ചയ്തു. നൂറു�യാജന നീളം പത്തു�യാജന വീ

തി�യാടുകൂടി ഭൂമി ഉണ്ടായി. പരശുരാമൻ സ�ന്താഷിച്ചിരിക്കുന്നസമയത്തുആകാ

ശത്തുനിന്നും �ദവകൾ പരശുരാമ�ന്റ ശിരസിൽ പുഷ്പം�കാണ്ടു വർഷിച്ചു സ�ന്താ

ഷിച്ചു’.

ഇരുപ�ത്താന്നുപ്രാവശ്യംക്ഷത്രിയവംശങ്ങ�ള �വട്ടി�യാതുക്കിയപരശുരാമൻവീ

രഹത്യാ�ദാഷത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം �ചയ്യുവാൻ �വണ്ടി സമുദ്രരാജാവായ വരുണ

നിൽനിന്ന് കു�റ ഭൂമി വീ�ണ്ടടുത്ത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം �ചയ്തു�വന്നും, അങ്ങ�ന

കടലിൽ നിന്നും �പാങ്ങിവന്നഭൂവിഭാഗത്തിന് ശ്രീപരശുരാമൻ �കരള�മന്ന് �പരി

ട്ടു�വന്നും, ബ്രാഹ്മണ�ര രക്ഷിക്കാൻ�വണ്ടി പരശുരാമൻ 64 ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടാക്കി�യ

ന്നും ഓ�രാ ഗ്രാമത്തിലും ശ്രീനാരായണ�നയും ഭഗവതി�യയും മറ്റും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു�വ

ന്നുമാണ് കഥ. എന്നിട്ടും ബ്രാഹ്മണഭക്തനായ പരശുരാമമഹർഷിക്ക് തൃപ്തിയായി

ല്ല. ‘അവി�ടനിന്നും പരശുരാമൻ പര�ദശത്തു �ചന്നാ�റ ഒരു ക്ഷത്രിയ�നക്കണ്ടു

�കാപിച്ചു �കാല്ലുവാനായിട്ട് �വൺമഴുവും�കയി�ലടുത്തു. അതി�ന്റ�ശഷംകണ്ടു

ഭയ�പ്പട്ടു�ചന്നു പറയുന്ന വചനം’. പരശുരാമമഹാരാജാ�വ, അങ്ങ് ഏറി�യാരു

ക്ഷത്രിയൻമാ�ര �കാന്നതു�പാ�ല എ�ന്നയും �കാല്ലരുത്. എ�ന്റ സ്ത്രീയ്ക്ക് ഗർഭമാ

യിരിക്കുന്നു. അങ്ങു പറയുന്നതി�ന �കട്ടു ഇരുന്നു�കാള്ളാ�മന്നും പറഞ്ഞു കാൽ

ക്കൽ നമസ്ക്കരിച്ചതി�ന്റ �ശഷം ‘പറയുന്നതി�ന �കട്ടിരിക്കാ�മങ്കിൽ ദയവ് വിചാ

രിച്ച് നിനക്കു ഒരു ജീവിതമുണ്ടാക്കിത്തരാ’�മന്നും പറഞ്ഞുഔഷധങ്ങ�ളാ�ക്കയും

പറിച്ചു ധാന്യങ്ങളു�ട വിത്തുകളും പശു, കാള, എരുമ, പക്ഷിമൃഗാദി പലവിധത്തി

ലുള്ള വാഴ മുതലായ കറിസാധനങ്ങളു�ട വിത്തുകളും, മാവു മുതലായ വൃക്ഷങ്ങളും

പര�ദശത്തു നിന്നും �താണിയിൽ �കാണ്ടുവന്നുവച്ചു ഇരുപ�ത്തട്ടുപ്രാവശ്യം ക്ഷ

ത്രിയൻമാ�രയും �കാണ്ടുവന്നു ഏറി�യാരു ശൂദ്രൻമാ�രയും ചണ്ഡാളൻമാ�രയും

ആശാരി, �കാല്ലൻ, തട്ടാൻ �ചമ്പുപണിക്കാരൻ, പാണ്ഡിയൻ, ദാസികൾ ദാസൻ

മാരും, �ക്ഷൗരവൻ, കുശവൻ ഇങ്ങ�നയുള്ള ആളുക�ളയും, സസ്യാദിക�ളയും,

നവധാന്യങ്ങ�ളയും �താണിയിൽ �കാണ്ടുവന്നുവച്ചു. പരശുരാമൻ പര�ദശത്തുനി

ന്നും �താണിവഴിക്കു �കരളത്തിൽ വന്നു. ആളുക�ള ഒ�ക്കയും ഓ�രാ ദിക്കിലിരു

ത്തി നവധാന്യങ്ങൾ ഒ�ക്കയും ഓ�രാസ്ഥലത്തുസ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തു.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്ത�ന്നഅശാസ്ത്രീയവും അന്ധവിശ്വാസ ജടിലവുമായ ഇത്ത

രംഐതിഹ്യങ്ങളു�ട കരിയിലകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ നട്ടുച്ചയ്ക്കു�പാലും വാ

ടി�ക്കാഴിയാ�ത നിലനിൽക്കുകയും അവ ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതൻമാരിൽ വമ്പി

ച്ച സ്വാധീനം �ചലുത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു�വന്നത് അത്ഭുതകരമാ

യി �താന്നുന്നു. നഗ്നങ്ങളും പ്രാകൃതങ്ങളുമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള അ�തപടി

ആവർത്തിക്കാനിഷ്ട�പ്പടാത്തവർ�പാലും പരശുരാമ കഥയ്ക്കു പിന്നിൽ ചരിത്രത്തി

�ന്റ ചില അംശങ്ങ�ളങ്കിലുമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. ഉദാഹരണ

ത്തിന്, ‘ഒരാദിപരശുരാമനുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വംശത്തി�ലാ

�നതൃത്വത്തി�ലാ �പട്ടവരാണ് �കരളത്തിൽ പിന്നീട് കുടി�യറിപ്പാർത്തവ�രന്നും

ഇ�പ്പാൾ ചില പണ്ഡിതൻമാരു�ട ഇടയ്ക്കുള്ള വിശ്വാസം സമാദരണീയമാ�ണന്ന്

2 �കര�ളാൽപ്പത്തി: �ചലനാട്ട് അച്യുത�മ�നാൻ പരി�ശാധിച്ച് മദ്രാസ് യൂനിവർസിറ്റി പ്രസിദ്ധം �ച

യ്തത്, �പജ് 9.
3 �കര�ളാൽപ്പത്തി: �പജ് 16–17.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VIII 3

�താന്നുന്നു’ എന്ന് �ഡാക്ടർ എസ്.�ക. നായർ വാദിക്കുന്നു. ‘�കരളത്തിൽബ്രാഹ്മ

ണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് പരശുരാമനാ�ണന്നുള്ളസംഗതിയിൽഈ വകഐതി

ഹ്യങ്ങൾ �തളിവായിരിക്കുന്നുണ്ട്’ എന്നും ‘ഏതായാലുംഈ പരശുരാമനുമായുള്ള

ബന്ധം വഴിക്കാണ് �കരളത്തിന് ഭാർഗവ�ക്ഷത്രം എന്ന �പരു ലഭിച്ച�തന്നുള്ള

തി�നപ്പറ്റി യാ�താരു സംശയവുമില്ല’ എന്നും എം.ആർ. ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ അഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നു. ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: ‘മഴു�വറിഞ്ഞു

സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വീ�ണ്ടടുത്തതാണ് �കരള�മന്നും അവി�ടയാണ് ഭാർഗവൻ

ബ്രാഹ്മണ�ര�ക്കാണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ച�തന്നുമുള്ളതിന്, �കരളം ഒരു കാലത്ത്

സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു�വന്നും, പിന്നീട് ഭൂകമ്പം �കാ�ണ്ടാ മ�റ്റാ ഉയർ

ന്നുവ�ന്നന്നും അങ്ങ�നയുള്ള ഈ നാട്ടിൽ പരശുരാമൻ ബ്രാഹ്മണ�ര�കാണ്ടുവ

ന്നു താമസിപ്പിച്ചു എന്നും മാത്ര�മ അർത്ഥമുള്ളു. ബ്രാഹ്മണരുംക്ഷത്രിയരുമായുള്ള

വർഗ്ഗീയമൽസര�ത്തയാണ് രാമ�ന്റ ക്ഷത്രിയവധ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരു

പ�ത്താന്നുവട്ടം ക്ഷത്രിയ�ര �കാ�ന്നന്നും മറ്റുമുള്ള അതിശ�യാക്തികൾ, അല

ങ്കാരപ്രിയൻമാരും, സ്വമാഹാത്മ്യസ്ഥാപനത്തിന് നൃഗ�ന ഓന്താക്കി കിണറ്റിൽ

തള്ളാൻ�പാലും മടിക്കാത്തവരുമായ ബ്രാഹ്മണ കവികളു�ട സ്വന്തമാ�ണ�ന്ന

പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു. ആയുധവിദ്യാനിപുണനായ പരശുരാമൻ ക്ഷത്രിയ�രാ

ടുള്ള മൽസരത്തിൽ ക്ഷത്രിയ�മധാവിത്വം സഹിക്കവയ്യാ�ത കൂട്ടാളികളു�മാത്ത്

ഉത്തരഭാരതത്തിൽ നിന്ന് �കരളത്തിൽ വന്നു കുടി�യറിപ്പാർ�ത്തന്നുള്ളതായിരി

ക്കാം വാസ്തവം… അന്ന് �കരളത്തിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന ജനതയിൽ �മധാവികൾ

നായൻമാരായിരുന്നു�വന്നതിനു�വണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്’. പരശുരാമകഥ �വറും

ബാലിശമാ�ണന്ന് കരുതാൻ പാടി�ല്ലന്നും, സത്യത്തി�ന്റ ഒരംശം അതിലടങ്ങി

യിട്ടു�ണ്ടന്നും, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് ഭൂഗർഭശക്തികളു�ട പ്രവർത്തനം കാരണം

കടലിന്നടിയിൽനിന്ന് �പാങ്ങിവന്ന ഒരു ഭൂപ്ര�ദശമാണ് മലയാളക്കരഎന്നവസ്തു

ത�യക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിസങ്കൽപ്പം മാത്രമാണ�തന്നും �ക.പി. പത്മനാഭ�മ

�നാൻ �പാലും വാദിക്കുന്നു.

‘�കരളം പരശുരാമ�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു വള�രക്കാലംമുമ്പ് പ്രകൃതി�ക്ഷാ

ഭം നിമിത്തം കടൽനീങ്ങി കരയായ ഒരു �ദശമാ�ണന്നുള്ള ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ

മാരു�ട മതം സർവ്വതാ അംഗീകാര്യമാകുന്നു. എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന മഹാകവി

ഉള്ളൂരാക�ട്ട, പരശുരാമകഥയു�ട കാതലായ ഭാഗ�ത്ത ഒരു ചരിത്രവസ്തുതയായി

ട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്: ‘ആര്യാവർത്തത്തിൽനിന്ന് ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ ആദ്യ

മായി വന്നു�ചർന്നബ്രഹ്മർഷിമാരിൽഎല്ലാം �കാണ്ടുംപ്രഥമഗണനീയനാണ് ശ്രീ

പരശുരാമൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുചരൻമാരായിരുന്നുനമ്പൂരിമാരു�ട പൂർവികൻ

മാർ. പരശുരാമൻആര്യാവർത്തം വിട്ടു ത�ന്റ അനുയായിക�ളാടുകൂടി ഉ�ദ്ദശം ക്രി.

മുമ്പ് 12-ാം ശതകത്തിൽവിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിനു �തക്കുകടന്നതായി വിചാരിക്കാവു

ന്നതാണ്. പ്രാചീന ഭാരതചരിത്രത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണ�രആദ്യമാ

യി അധിനി�വശം �ചയ്യിച്ചത് പരശുരാമനാ�ണന്നു കാണുന്നു. അതി�ന്റ�യല്ലാം

4 �കര�ളാൽപ്പത്തി, അവതാരിക, �പജ് XVIII
5 എം.ആർ. ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ: പ്രാചീന�കരളം, �പജ് 26–28
6 ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള: പ്രാചീന �കരളം, �പജ് 2, 3.
7 K. P. Padmanabha Menon: History of Kerala Vol: 1 P. 22.
8 ഉള്ളൂർ: �കരള സാഹിത്യചരിത്രം, ഒന്നാംവാള ്യം, �പജ് 34



4 അദ്ധ്യായം 1. �കരള ചരിത്രം

വസ്തുസ്ഥിതി എങ്ങ�നയായിരുന്നാലും �കരളത്തിൽ അവ�ര �കാണ്ടുവന്നത് ഒരു

പരശുരാമനാ�ണന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി സംശയി�ക്കണ്ടതില്ല.

3 �കരളത്തി�ന്റ പഴക്കം

ശാസ്ത്രീയമായ ചരിത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഇത്തരം വാദഗതികൾ ഉതകു�മന്ന് �താ

ന്നുന്നില്ല. ചരിത്രത്തിനുപിടികിട്ടാത്തവിദൂരമായഒരുകാലഘട്ടത്തിൽ—എന്നുവച്ചാൽ,

ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഭൂകമ്പം�കാ�ണ്ടാ, കടൽ�ക്ഷാഭം�കാ�ണ്ടാ

ഭൂഗർഭശാസ്ത്രപരമായ മ�റ്റ�തങ്കിലും കാരണം�കാ�ണ്ടാ കടലിന്നടിയിൽ നിന്ന്

�പാങ്ങിവന്നുണ്ടായ ഒരു ഭൂപ്ര�ദശമായിരിക്കാം ഇന്ന�ത്തഈ�കരളക്കരഎന്ന്

സമ്മതിച്ചാൽ�പാലും അതി�ന പരശുരാമകഥയുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തുന്ന�തങ്ങ

�നയാണ്? വാസ്തവത്തിൽ, ഈ പരശുരാമകഥയു�ട പിന്നിൽ ബന്ധ�പ്പട്ടുനിൽ

ക്കുന്ന വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ബ്രാഹ്മണമതം ഉരുപ്പിടിക്കുന്നതി�ന്നത്ര�യാമുമ്പ്

ത�ന്ന �കരളം നിലനിന്നിരുന്നുഎന്നതിനുഅനി�ഷധ്യമായ �തളിവുകളുണ്ട്.

ആര്യൻമാരു�ട വരവിനു മുമ്പുത�ന്ന ഏ�റക്കു�റ ഉയർന്ന നിലവാരത്തി�ല

ത്തിയ ഒരു പ്രാചീന സംസ്ക്കാരം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് �മാഹൻജദാ�രാ,

ഹാരപ്പ തുടങ്ങിയ പലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ച ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ �തളിയി

ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രി.മു. 1500-മാ�ണ്ടാടുകൂടിയാണ് ആര്യൻമാർ ഇന്ത്യയി�ലത്തിയ

ത്. സിന്ധൂനദീതട സംസ്ക്കാരമാക�ട്ട, ക്രി. മു. 3000 മുതൽ 1500 വ�ര നിലനിന്നു�പാ

ന്നു. ഈപ്രാചീനസംസ്ക്കാര�ത്താട് മല്ലിട്ടു�കാണ്ടാണ്ആര്യൻമാരു�ടഅപരിഷ്കൃത

ഗണങ്ങൾആദ്യം സിന്ധൂനദീതടത്തിലും പിന്നീട് ഗംഗാനദീതടങ്ങളിലുംസ്ഥിരവാ

സമുറപ്പിച്ചത്. ആദ്യകാലത്ത് അവരു�ട ഇടയിൽ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങ�ളാ വർണ്ണ

വ്യത്യാസങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു�ശഷമാണ്, അതാ

യത് ക്രി. മു. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 7-ാം നൂറ്റായണ്ടിനുമിടയിലാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷ

ത്രിയൻ, �വശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ വിഭജനങ്ങ�ളാടുകൂടിയ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ

രൂപം �കാണ്ടത്. അവർ ഉത്ത�രന്ത്യയി�ല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ �ചറിയ �ചറിയ

രാജ്യങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുകയുംഅങ്ങ�ന തങ്ങളു�ടആധിപത്യമുറപ്പിക്കുകയും �ചയ്ത

ത്, ഏതാണ്ടീകാലത്താണ്.

പ�ക്ഷ, പി�ന്നയും, വള�രക്കാല�ത്തക്ക് വിന്ധ്യാപർവതനിരകൾക്കിപ്പുറം

കടക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നും ആര്യാവർത്തം ഉത്ത�രന്ത്യയിൽ മാ

ത്രമാണ് ഒതുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന�തന്നും ചരിത്രകാരൻമാർ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞി

ട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പരശുരാമൻ എന്ന ഒരു മഹർഷി ത�ന്റ അനുചരൻമാരായ

ബ്രാഹ്മണ�രാടുകൂടി ക്രി. മു. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിന്ധ്യാപർവ്വതം കടന്ന് �കരള

ത്തിൽകുടി�യറിപ്പാർത്തു�വന്ന മഹാകവി ഉള്ളൂരി�ന്റസിദ്ധാന്തത്തിന് യഥാർത്ഥ

�കരളചരിത്രവുമായി വിദൂരബന്ധം �പാലുമു�ണ്ടന്ന് കരുതാൻ വയ്യ.

എങ്കിലും, ക്രിസ്തുവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനു ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുത

�ന്നവട�ക്കഇന്ത്യയി�ലആര്യൻമാർ ഇന്ത്യയു�ട �ത�ക്കഅറ്റത്തുകിടക്കുന്ന �ക

രള�ത്തപ്പറ്റി �കട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് പ്രാചീന സംസ്കൃത കൃതികളിൽനിന്ന് മന

സ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാ

ത്യായനും ക്രി. മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പതഞ്ജലിയും �കരള�ത്തപ്പറ്റി

പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പതഞ്ജലിയു�ട മഹാഭാഷ്യമനുസരിച്ച് �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ

9 ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം, ഒന്നാംവാള ്യം, �പജ് 36.
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പാണ്ഡ്യം, �ചാളം �കദാരം, �കരലം എന്നിങ്ങ�ന നാലു ജനപതങ്ങളുണ്ടായിരു

ന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ഒന്നിലധികംസ്ഥലങ്ങളിൽ �കരള�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളപരാമർ

ശങ്ങളുണ്ട്. രാമായണം കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡത്തിൽ, സുഗ്രീവൻ, സീതാ�ന്വഷണത്തി

നു പുറ�പ്പട്ട വാനര�സന്യങ്ങൾക്ക് ആര്യാവർത്തത്തി�ന്റ �തക്കുഭാഗത്ത് ജീവി

ച്ചിരുന്ന �കരളീയർ, �ചാളർ, പാണ്ഡ്യർ, ആന്ധ്രക്കാർ തുടങ്ങിയ ജനസമൂഹങ്ങ�ള

പ്പറ്റി പറഞ്ഞു�കാടുക്കുന്നുണ്ട്. വായുപുരാണം, മൽസ്യപുരാണം, മാർക്ക�ണ്ഡയപു

രാണം മുതലായ പുരാണങ്ങളിലും �കരള�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളപ്രസ്താവങ്ങൾ കാണാം.

പ�ക്ഷ, ഇവ�പാലും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല. രാമായണമഹാഭാരതാദികൾ

രചിക്ക�പ്പട്ട കാലത്ത് �ചര �ചാള പാണ്ഡ്യ�ദശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എ�ന്ന മനസ്സി

ലാ�ക്കണ്ടതുള്ളു. ഉത്ത�രന്ത്യക്കാർ �കരളത്തി�ലാ മ�റ്റ�തങ്കിലും ദക്ഷി�ണന്ത്യൻ

രാജ്യത്തി�ലാ കുടി�യറിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങി എ�ന്നാ, ആര്യസംസ്ക്കാരം �ത�ക്കാട്ട്

വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു�വ�ന്നാഅവസൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദക്ഷി�ണന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങ�ളയും

സിംഹളരാജ്യ�ത്തയുംആക്രമിച്ചുകീഴടക്കിയആര്യരാജാക്കൻമാരു�ട വീരപരാക്ര

മങ്ങ�ളയാണ് രാമായണം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നും മറ്റുമുള്ളഅഭിപ്രായങ്ങൾക്ക്

ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധ�മാന്നുമില്ല.

പ്രാചീനസംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലവി�ട�യങ്കിലുംഇങ്ങ�നദക്ഷി�ണന്ത്യൻരാ

ജ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിഎ�ന്തങ്കിലുംപ്രസ്താവം കണ്ടാൽ ഉട�നത�ന്നആര്യൻമാർ �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്തു�വന്നതി�ന്റ സൂചനയാണ�തന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനു

ള്ളഒരുവാസനചിലചരിത്രകാരൻമാർക്കിടയിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, �ക.�ക.

പിള്ളഎഴുതുന്നതു �നാക്കുക.

“ദസ്യുക്ക�ളന്നും ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളആന്ധ്രൻമാർ, പുന്ദ്രൻമാർ, ശബരൻമാർ,

പുളിയൻമാർ, മുനിബൻമാർ എന്നിവ�രല്ലാം ത�ന്ന വിശ്വാമിത്ര�ന്റ അമ്പതു പു

ത്രൻമാരു�ട പിന്തുടർച്ചക്കാരാ�ണന്ന്ഐത�രയബ്രാഹ്മണം പ്രസ്താവിക്കുന്നു”.

ഇവ�രല്ലാം താമസിച്ച പ്ര�ദശങ്ങളി�ലക്ക് ആര്യൻമാർ കുടി�യറിപാർത്തതി�ന

അവ്യക്തമായിപരാമർശിക്കുകയാ�ണാഈപ്രസ്താവ�മന്ന് തീർത്തുപറഞ്ഞുകൂടാ.

ഉത്ത�രന്ത്യയു�ട ഭൂമിശാസ്ത്രം വിശദമായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പാണിനി (ക്രി. മു. 600)

നർമ്മദയ്ക്കു �തക്ക് കലിംഗ�ത്ത മാത്ര�മ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നുള്ളു�വന്ന ശ്ര�ദ്ധയമായ

വസ്തുതആര്യൻമാർ �ത�ക്കാട്ടുനീങ്ങിയത് പില്ക്കാലത്താ�ണന്നതി�ന സൂചിപ്പിക്കു

ന്നു. �ന�രമറിച്ച്, ക്രി. മു. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല�വയാകരണനായ കാത്യായനനാക

�ട്ട കൂ�റക്കൂടി �തക്കുള്ള രാജ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടുതാനും. ക്രി. മു. 6-ാം

10 തതസ്സമുദ്രതീ�രണ വംഗാൻ പുൺഡ്രാൻസ�കരളാൻ

തത്ര തത്ര ച ഭൂരീണി �മ്ലച് ഛ�സന്യാന്യ�നകശഃ

— (അശ്വ�മധപർവ്വം, അധ്യായം 83)

പാണ്ഡവായ ദ�ദൗ പാണ്ഡ്യശ്ശംഖാംസ്താവതഏവച

ചന്ദനാഗൂരുചാനന്തം മുക്താ�വഡൂര്യചിത്രിതാഃ

�ചാളശ്ച�കരള�ശ്ചാ�ഭൗ ദദതുഃ പാണ്ഡവായ�വ.

— (സഭാപർവ്വം, അധ്യായം 78)
11 നദീ �ഗാദാവരി�ചവസർവ്വ�മവാനുപശ്ചത,

ത�ഥവാന്ധ്രാശ്ചപുൺഡ്രാംശ്ച

�ചാലാൻ പാണ്ഡ്യാശ്ച �കരളാൻ.

— (സർഗ്ഗം 41, �ശ്ലാകം 12)
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നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്താകണം �ത�ക്കഇന്ത്യയി�ലക്കുള്ളആര്യൻമാരു�ടഅധിനി�വ

ശംആരംഭിച്ചത്”.

4 ആര്യന്മാരു�ടആഗമനം

എന്നാൽ മൗര്യവംശത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ് ആര്യൻമാർ �ത�ക്ക ഇന്ത്യ

യിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്തിരുന്നു�വന്നതിനു ചരിത്രപരമായ യാ�താരു �തളിവുമില്ല.

വട�ക്ക ഇന്ത്യയിൽത�ന്ന �മച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും

ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് ഉപജീവനമാർഗ്ഗമ�ന്വഷിച്ച് ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല

ക്കിറങ്ങിവ�രണ്ട യാ�താരാവശ്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലതാനും.

ക്രി.മു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കും വട�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ

അംഗ, മഗധ, കാശി, �കാസല, �ചതി, കുരു, പാഞ്ചാല,അവന്ധി, ഗാന്ധാരഎന്നി

ങ്ങ�ന ഒട്ടനവധി �ചറിയ �ചറിയ രാജ്യങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ

ഘട്ടത്തിലാണ് ഉത്ത�രന്ത്യയിൽ ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വവും ചാതുർവർണ്യ�മന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്നഅടിമത്ത വ്യവസ്ഥയും ശക്തി�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്.

സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പു�രാഗതിക്ക് ചാതുർവ്വർണ്യം ആവശ്യമായിരുന്നു.

ചാതുർവ്വർണ്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഉല്പാദനശ

ക്തികൾ വളരാനും കൃഷിയും �ക�ത്താഴിലും മറ്റും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടാനും തുടങ്ങിയ

ത്. എന്നാൽ, അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന പു�രാഹിതവൃത്തിയി�ലർ�പ്പട്ട് ആത്മീയവും

മതപരവുമായ �നതൃത്വം നല്കി�ക്കാണ്ടും യാഗങ്ങൾ മുതലായ ചടങ്ങുകൾ വഴിയാ

യി പിടിപ്പതുസ്വത്തുക്കൾസമ്പാദിച്ചു�കാണ്ടും ചാതുർവ്വർണ്യത്തി�ന്റതലപ്പത്തിരു

ന്നുആകാലഘട്ടത്തി�ലഏറ്റവും വലിയസ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളായി മാറി.

എന്നാൽ, ക്ര�മണ �ചറിയ �ചറിയ രാജ്യങ്ങളു�ട ഒറ്റതിരിഞ്ഞുള്ളനിലനിൽ

പ്പ് കൃഷിയു�ടയും �ക�വലകളു�ടയും കച്ചവടത്തി�ന്റയും മറ്റും അഭിവൃദ്ധിക്ക് തട

സമായിത്തീർന്നു. ഈഅഭിവൃദ്ധിയാക�ട്ടബ്രാഹ്മണപൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റതൽപ്പ

ര്യങ്ങൾ�ക്കതിരുമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ

സമരങ്ങൾ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരാവശ്യമായി മാറി. ആശയപരമായി ബ്രാഹ്മണമത

�ത്ത എതിർത്തു�കാണ്ടുയർന്നുവന്ന �ജന ബുദ്ധമതങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയമായി, �ച

റിയ �ചറിയ രാജ്യങ്ങ�ള�യല്ലാം �വട്ടിപ്പിടിച്ച് വലി�യാരു സാമ്രാജ്യം �കട്ടിപ്പടു

ത്തമൗര്യ ചക്രവർത്തിമാരുമാണ് വട�ക്കഇന്ത്യയിൽഅക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തി�ന്റ

ഈആവശ്യം നിർവ്വഹിച്ചത്.

ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത�ന്റ �നതൃത്വ

ത്തിൽ മൗര്യവംശത്തി�ന്റ ഭരണമാരംഭിച്ചത്. ചന്ദ്രഗുപ്ത�ന്റ പുത്രനായ അ�ശാക

�ന്റ കാലത്ത് (ക്രി.മു. 273–232) മൗര്യഭരണം പടിഞ്ഞാറ് കത്തിയാവാർവ�രയും

കിഴക്ക് കലിംഗവ�രയും വ്യാപിച്ചു. വട�ക്ക ഇന്ത്യ, മുഴുവനും മാത്രമല്ല, ആന്ധ്രയും

ഇന്ന�ത്ത�മസൂറി�ന്റ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളുമുൾ�പ്പ�ട �ത�ക്ക ഇൻഡ്യയി�ല വി

പുലമായ പല പ്ര�ദശങ്ങളും മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ അധീനത്തിലായിത്തീർന്നു.

പ�ക്ഷ, �ത�ക്ക അറ്റത്തു കിടക്കുന്ന �കരള �ചാളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങൾ മൗര്യസാ

മ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. അവ മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ അയൽരാജ്യങ്ങൾ

മാത്രമായിരുന്നു. അ�ശാകചക്രവർത്തിയു�ടത�ന്ന ശിലാശാസനങ്ങൾ ഇക്കാര്യം

12 �ക. �ക. പിള്ള: ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാചരിത്രം, �പജ് 48–49.
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വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗിർനാറി�ല ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ

പറയുന്നത് �നാക്കുക.

‘�ദവപ്രിയനും, പ്രിയദർശിയുമായ രാജാവി�ന്റ ആധിപത്യത്തിലുള്ള സർവ്വ�ദശ

ങ്ങളിലും, അതു�പാ�ലത�ന്ന �തക്ക് താമ്രപർണ്ണിവ�ര അയൽരാജ്യക്കാരായ

�ചാഴർ, പാണ്ഡ്യർ, സത്യപുത്രർ, �കരളപുത്രർഎന്നിവരു�ട രാജ്യങ്ങളിലും യവന

രാജാവായ ആന്റി�യാക്കയു�ടയും പ്രസ്തുത ആന്റി�യാക്കയു�ട അയൽക്കാരായ

രാജാക്കൻമാരു�ടയും അധീനത്തിലുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും �ദവപ്രി

യനായപ്രിയദർശിരാജാവ് രണ്ടുതരംചികിത്സാക്രമങ്ങൾഏർപ്പാടു�ചയ്തിരിക്കുന്നു.

അതായത് മനുഷ്യർക്കുള്ള ചികിത്സയും, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയും. മനുഷ്യർ

ക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഉപ�യാഗമുള്ള മരുന്നു�ചടികൾ ഇല്ലാത്തസ്ഥലങ്ങളി�ലല്ലാം

അവ അന്യപ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നും വരുത്തി നട്ടുവളർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫലമൂലാദി

കൾകിട്ടാത്തസ്ഥലങ്ങളി�ലല്ലാംഅവപുറ�മനിന്ന് �കാണ്ടുവന്നുകൃഷി�ചയ്യിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. മൃഗങ്ങളു�ടയും മനുഷ്യരു�ടയും ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടി �റാഡുകൾക്കരികിൽ

കിണറുകൾ കുഴിപ്പിക്കുകയും വൃക്ഷങ്ങൾനടുവിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട് ’.

�കരളീയരും, �ചാഴൻമാർ, പാണ്ഡ്യൻമാർ മുതലായ മറ്റു ദ്രാവിഡ ജനവിഭാഗങ്ങ

ളും അ�ശാകചക്രവർത്തിയു�ട ഭരണത്തിൻകീഴിലായിരുന്നി�ല്ലന്നാണ�ല്ലാ ഇതു

കാണിക്കുന്നത്. അ�തസമയത്തുത�ന്നഈദക്ഷി�ണന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മൗര്യ

സാമ്രാജ്യവുമായി ഉറ്റ സമ്പർക്കങ്ങളും സൗഹാർദ്ദബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മതം

പ്രചരിപ്പിക്കാനും വ്യാപാരങ്ങൾ പുഷ്ടി�പ്പടുത്താനും, വിദ്യാഭ്യാസം, ആ�രാഗ്യം

മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ നാട്ടുകാ�ര സഹായിക്കാനും �വണ്ടി അ�ശാകചക്രവർ

ത്തിയു�ട മിഷനറിമാർ �കരളത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. ഈ കാലത്തായിരിക്കണം

(അതായത് ക്രി.മു. 3-ാംനൂറ്റാണ്ടിൽ)ആര്യൻമാർആദ്യമായി �കരളക്കരയിൽവന്നു

പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പ�ക്ഷ, ആആര്യൻമാർ ഭൂരിപക്ഷവും ബ്രാഹ്മണൻമാരാ

യിരുന്നില്ല. ബൗദ്ധരും�ജനരുമായിരുന്നു.

ക്രി.മു. 3-ാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ ആര്യ ബ്രാഹ്മണരു�ട

സംഘടിതമായ അധിനി�വശം ഉണ്ടായി എന്നും അവർ ഭരണാധികാരികളായ

രാജാക്കൻമാരു�ട പിന്തുണ �നടി�ക്കാണ്ട് ഉയർന്ന പു�രാഹിതൻമാരും രാജാ

ക്കൻമാരു�ട ആചാര്യൻമാരും രാജസദസ്സുകളി�ല അഗ്രഗണ്യൻമാരുമായിത്തീർ

ന്നു�വന്നും �ക.പി.പിള്ള പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധമതത്തിന് പ്രാബല്യമു

ണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതി�ന്റ ശത്രുക്കളായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇത്ര വലിയ

സ്ഥാനങ്ങൾ �നടാൻ കഴിഞ്ഞ�തങ്ങ�ന എന്ന് അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

ഏതായാലും ചരിത്രപരമായ �തളിവുകൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായ�ത്ത ന്യാ

യീകരിക്കുന്നില്ല. ഉത്ത�രന്ത്യയി�ല ബ്രാഹ്മണ പു�രാഹിതൻമാർ പ്രാചീന �ചര

�ചാഴപാണ്ഡ്യ രാജാക്കൻമാരു�ട ആചാര്യൻമാരും രാജസദസ്സുകളി�ല അഗ്രഗ

ണ്യന്മാരുമായിത്തീർന്നു�വന്നതി�ന്റ സൂചനകൾ സംഘം കൃതികളി�ലാ മറ്റു പ്രാ

ചീന �രഖകളി�ലാ ക�ണ്ടത്താൻ കഴിയില്ല. �ന�രമറിച്ച്, പ്രാചീന �കരളീയർ

ഉത്ത�രന്ത്യയി�ല ആര്യൻമാരു�ടതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാമൂ

ഹ്യജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അവ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഘംകൃ

തികളിൽ പ്ര�ത്യകിച്ചും ആദ്യകാല സംഘം കൃതികളിൽ ആര്യസമ്പർക്കത്തി�ന്റ

സൂചനകൾ വള�ര വിരളമാണ്. പ�ക്ഷ, ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തിയിൽ

13 Dr. D. C. Sirkar: Inscriptions of Asoka P. 40.
14 �ക.പി. പിള്ള ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാ ചരിത്രം, �പജ് 51, 52.
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നിന്ന് ഏ�റക്കാലം ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിൽക്കുക ദക്ഷി�ണന്ത്യാക്കാർക്ക് സാദ്ധ്യമായി

രുന്നില്ല. ചിലപ്പതികാരം, മണി�മഖല തുടങ്ങിയ പ്രാചീന തമിഴ് കാവ്യങ്ങളിൽ ബു

ദ്ധ�ജനമതങ്ങളു�ട സ്വാധീനം കാണാം. ഈസ്വാധീനം ക്രിസ്ത്വാബ്ദം അഞ്ചാംനൂ

റ്റാണ്ടുവ�ര�യാ ആറാം നൂറ്റാണ്ടുവ�ര�യാ വള�ര പ്രബലമായും നിർബാധമായും

നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്ന് കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. ആര്യബ്രാഹ്മണരും കു�റ�പർ

വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പ�ക്ഷ, ബുദ്ധ�ജനമതങ്ങൾ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുവ�ര

അവർക്ക് �കരളക്കരയിൽ പറയത്തക്കസ്ഥാന�മാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചാതുർ

വർണ്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജന�മാ ജാതിവിഭജന�മാ

അല്ല �കരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ‘നമ്പൂതിരി’, ‘നായർ’ എന്നീ പദങ്ങൾ�പാലും

അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷം

മാത്രമാണ് നമ്പൂതിരിമാർ �കരളത്തിൽ കു�റ�ശക്കു�റശയായി ആധിപത്യം �ന

ടാൻ തുടങ്ങിയത്. അ�തപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് പരി�ശാധിക്കാം. പ്രാചീനകാലം

മുതൽക്കുത�ന്ന �കരളത്തിൽ ആര്യബ്രാഹ്മണർക്കും ഹിന്ദുമതത്തിനും സ്ഥാനമു

ണ്ടായിരുന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കാനിടയി�ല്ലന്നും, വട�ക്ക

ഇന്ത്യയി�ല ആര്യൻമാരു�ടതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു സംസ്ക്കാരവും ജീവിത

രീതിയും രാഷ്ട്രീയ ഭരണക്രമവുമാണ് �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ തഴച്ചുവളർന്നത് എന്നും

കാണിക്കാനാണ് ഇവി�ട ഇത്രയും പറഞ്ഞുവച്ചത്.

5 പ്രാചീനബന്ധങ്ങൾ

പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �കരളവും മറ്റു ദക്ഷി�ണന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളും അന്യനാ

ടുകളുമായി യാ�താരുബന്ധവുമില്ലാ�ത ഒറ്റ�പ്പട്ടുകിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നല്ല.

അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന ഇന്ത്യയി�ല മറ്റുരാജ്യങ്ങളുമായും പാശ്ചാ

ത്യരാജ്യങ്ങളുമായും �കരളത്തിന് വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും സഹ

സ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പുത�ന്ന �കരളീയ നാവികകലയിൽ പ്രശസ്തമായ �വദഗ്ദ്ധ്യം

�നടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്നും അനുമാനിക്കാൻ ന്യായമുണ്ട്. ക്രി.മു. 10-ാം നൂറ്റാ

ണ്ടിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന �സാളമൻ ചക്രവർത്തിയു�ട കാലത്ത് �കരളവും

പാലസ്തീനും തമ്മിൽ വാണിജ്യബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും, അതിനു�മത്ര�യാ

മുമ്പ് പ്രാചീന ജൂതൻമാരു�ട മതച്ചടങ്ങുകളിൽ വലി�യാരു പങ്കുവഹിച്ചിരുന്ന ലവ

ങ്ഗവും കറുവപ്പട്ടയും മറ്റും �കരളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പട്ടവയായിരു�ന്ന

ന്നും �ലാഗൻ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ക്രി.മു. 3000ത്തിനും 1500 നുമിടയ്ക്ക് �കരളത്തിൽ

നിന്ന് ഈജിപ്തി�ലക്ക് കരിന്താളിത്തടികളും ധാന്യങ്ങളും ആന�ക്കാമ്പു�കാണ്ടു

ള്ള പലതരം സാമഗ്രികളും കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു�വന്ന് പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കർ

പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് മൂവായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഐക്യബാ

ബി�ലാണിയയിൽ ഉർബഗാസ് എന്ന രാജാവ് ഭരണം നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന

കാലത്ത് ഇന്ത്യയും ബാബി�ലാണിയയും തമ്മിൽ കച്ചവടബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു

�വന്നും ഔർനഗരത്തി�ന്റ പ്രാചീനാവശിഷ്ടങ്ങളു�ട കൂ�ട �തക്കിൻതടി�കാണ്ട്

നിർമ്മിക്ക�പ്പടുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ ക�ണ്ടടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് �തളിവാ�ണ

ന്നും�പ്രാഫസർ �സയ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. �തക്കിൻതടികൾ മലബാർ തീരത്തുനി

ന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പട്ടവയായിരിക്കാ�ന ഇടയുള്ളു എന്ന് �ഹവിറ്റ് വാദിക്കുന്നു.

15 William Logon: Malabar Vo1. I. P. 245
16 P. T. Sreenivas Iyengar, History of the Tamils.
17 Sayee: Hilbert Lectures. 1887, PP. 137–38.
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�മാഹൻജദാ�രാവിൽ നിന്നും ഹരപ്പയിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില �തളിവു

ക�ള ആധാരമാക്കി�ക്കാണ്ട് ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് മൂവായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുത

�ന്നവട�ക്കഇന്ത്യയി�ലസിന്ധുതടനിവാസികളും �ത�ക്കഇന്ത്യയി�ലജനങ്ങൾ

തമ്മിൽ വ്യാപാരമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് �ഗാർഡൻ�ചൽഡ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

പ്രഗത്ഭരായഈഗ�വഷകൻമാർ ഹാജരാക്കുന്ന �തളിവുകൾ നിസ്സാരങ്ങള

ല്ല. എന്നിരിക്കിലും അവരു�ട നിഗമനങ്ങ�ളല്ലാം ചരിത്രപരമായി �തളിയിക്ക�പ്പ

ട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാ�ണന്ന് പറയാൻവയ്യ. അവയിൽ അനുമാനത്തി�ന്റയും

അഭ്യൂഹത്തി�ന്റയും അംശങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നു കിടക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കാണാം. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, ഏ�തങ്കിലും ഒരു വി�ദശരാജ്യത്തി�ല പുരാവസ്തുഗ�വഷണത്തിനി

ടയിൽ ക�ണ്ടടുക്ക�പ്പട്ട �തക്കിൻതടിക�ളാആന�ക്കാമ്പുക�ളാ �കരളക്കരയിൽ

നിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? സി

ന്ധുനദീതട നിവാസികൾക്ക് �മസ�പ്പ�ട്ടാമിയയുമായും ദക്ഷി�ണന്ത്യയുമായും വ്യാ

പാരബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് മിക്കവാറും �തളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളത്

ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, �കരളവും �മാഹൻജദാ�രാവും തമ്മിൽ �കാള്ള�കാടുക്കുകളു

ണ്ടായിരുന്നുഎന്ന് അനി�ഷധ്യമാംവിധം �തളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

എന്നാൽക്രിസ്തുവിന് അ�ഞ്ചാആ�റാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് �കരളം മറ്റു �ദശ

ങ്ങളുമായി വ്യാപാരബന്ധംപുലർത്തിയിരുന്നു�വന്ന് നിസംശയമാംവിധം �തളിയി

ക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. �കരളത്തി�ന്റ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക�ണ്ടടുക്ക�പ്പട്ടി

ട്ടുള്ളപ്രാചീന നാണയങ്ങൾഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്നആപ്രാചീനചരിത്രത്തി�ലക്ക്

ധാരാളം �വളിച്ചം വീശുന്നവയാണ്. തൃശ്ശൂർജില്ലയി�ലഇയ്യാൽഎന്നസ്ഥലത്തുനി

ന്ന് കിട്ടിയ 33പ്രാചീനനാണ്യങ്ങളിൽ, മൗര്യകാലത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 10 നാണ്യ

ങ്ങളും, മൗര്യകാല�ത്ത 14 നാണ്യങ്ങളും ഉൾ�പ്പടുന്നു. �കാട്ടയം മുതലായ മറ്റു ചില

സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം നാണ്യങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. �കരളവും ഉത്ത�ര

ന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീനബന്ധങ്ങളു�ട മായാത്ത കണ്ണിക

ളാണിവ.

എന്നാൽ ഉത്ത�രന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമാ

യും �കരളത്തിനു വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. �കാഴി�ക്കാട്, കണ്ണൂർ, �കാ

ട്ടയം തുടങ്ങിയ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടധികം പഴയ �റാമൻനാണ്യങ്ങൾ

ക�ണ്ടടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രി.മു. 27 മുതൽ ക്രി.പി. 117

വ�രയുള്ള കാല�ത്ത നാണ്യങ്ങളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മഹാരാജാവി�ന്റ

�കാട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു�വയ്ക്ക�പ്പട്ട �റാമൻനാണ്യങ്ങളിൽ അഗസ്തസി�ന്റ 9 നാ

ണ്യങ്ങളും ടി�ബരീയസി�ന്റ 28 നാണ്യങ്ങളും �ക്ലാസിയസി�ന്റ 16 നാണ്യങ്ങളും

നീ�രാലി�ന്റ 16 നാണ്യങ്ങളും ഉൾ�പ്പടുന്നു�വന്ന് നാഗമയ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മല

ബാർ കരയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച മുപ്പതുതരം �റാമൻ നാണ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം

�ചന്നവ അഗസ്തസ് ചക്രവർത്തിയു�ട നാണ്യങ്ങളാ�ണന്ന് ബിഷപ്പ് കാൾഡ്

�വൽ �വളി�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

നാണ്യങ്ങൾക്കു പുറ�മ ഇറ്റലിയിൽ നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട ചില പഴയ പാത്രങ്ങളും

കൂജകളും പിഞ്ഞാണങ്ങളും മറ്റും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മദിരാശിയി�ലയും തിരുവന

18 Childe: New Light on the most Ancient, East, PP. 176–77.
19 P. Anujan Achan: Administration Report of the Archeological Department, Cochin

state 123 ME (1947–48).
20 V. Nagam Aiya: The Travancore State manual (1906), P. 231.
21 Ibid P. 231.



10 അദ്ധ്യായം 1. �കരള ചരിത്രം

ന്തപുര�ത്തയും കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ഈ പുരാതനവസ്തു

ക്കൾ, ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുമുതൽ�ക്കങ്കിലും �കരളത്തിന്

�റാമാസാമ്രാജ്യവുമായി വാണ്യജ്യബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നതി�ന്റ �തളിവു

കളാണ്. പ്ലീനി, �ടാളമി, തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ�ലഖകൻമാരു�ട ചരിത്രപരവും

ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സംഘംകൃതികളി�ല പഴയ പാട്ടുകളും മറ്റും ഈ

�തളിവുക�ള ശരിവയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. പ്രാചീന�കരളീയരു�ട ആ സുദൃഢമായ

�വ�ദശികബന്ധത്തി�ന്റ വിവിധവശങ്ങ�ളപ്പറ്റി മ�റ്റാരദ്ധ്യായത്തിൽ നമുക്ക്

പരി�ശാധിക്കാം. ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പും ക്രിസ്തുവിനു�ശഷമുള്ളആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിൽത്ത

�ന്ന �കരളത്തി�ന്റ സംസ്കാരം എത്രമാത്രം വളർന്നുകഴിഞ്ഞു�വന്നും �കരളത്തി

�ല കാർഷികവിളകളും മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളും വിദൂരങ്ങളായ വി�ദശങ്ങളിൽ�പ്പാലും

എത്രമാത്രം പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചിരുന്നു�വന്നുംഅ�പ്പാൾ നമുക്കു മനസ്സിലാവും.

അന്യനാടുകളുമായുള്ളവാണിജ്യബന്ധങ്ങൾപരിഷ്കൃതമായ ഒരു നാഗരിക ജീ

വി�ത്തയാണ�ല്ലാ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ പരിഷ്കൃതജീവിതം �പ

�ട്ട�ന്നാരു ദിവസം �കാണ്ട് �പാന്തിവന്നതാവാനിടയില്ല. വ്യാപാരബന്ധങ്ങളാ

വിർഭവിക്കണ�മങ്കിൽഅതിനു മുമ്പായി കൃഷിയും �കാ�ത്താഴിലുകളുംസാമൂഹ്യജീ

വിതവും ഒരു നിശ്ചിതാതിർത്തിവ�ര വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷിയും �ക

�ത്താഴിലുകളുമാക�ട്ട, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായുള്ളമനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റവളർച്ചയു

�ട ഫലവുമാണ്.

അ�പ്പാൾ �കരളത്തി�ല ജനങ്ങളു�ട ചരിത്രമാരംഭിക്കുന്നത് �വറും രണ്ടാ

യിര�മാ രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂ�റാ �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പല്ല; അതിനു�മത്ര�യാ സഹ

സ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. നമ്മു�ട അതി പ്രാചീനരായ പൂർവ്വികൻമാർ ഏതുതര

ത്തിലുള്ളജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻഎന്താണ് മാർഗ്ഗം?

സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാ ശിലാശാസനങ്ങ�ളാ സാഹസികരായ വി�ദശികളു�ട

യാത്രാവിവരണങ്ങ�ളാ ഒന്നുമില്ല ന�മ്മസഹായിക്കാൻ. എ�ന്തന്നാൽ, എഴുത്തും

വായനയും മറ്റുമാരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണത്. പി�ന്ന�യന്താ

ണ് വഴി? ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആ ചരിത്രാതീതകാല�ത്ത�യ്ക്കത്തി �നാക്കണ

�മങ്കിൽ ഒ�രാറ്റവഴി�യയുള്ളു; ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ടയും പുരാതന വസ്തുഗ�വ

ഷകൻമാരു�ടയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ടയും സഹായം �തടുക. �കരളീയ

ജീവിതത്തി�ന്റ പ്രാരംഭഘട്ട�ത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ മറ്റു വഴി�യാന്നുമില്ല.
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ഒരു ലക്ഷ�മാ അതിലധിക�മാ �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യ

രുണ്ടായിരു�ന്നന്ന് ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ആ

അതിപുരാതന മനുഷ്യരു�ട അശ്മാകവശിഷ്ടങ്ങ�ളാ അവരു�ട ജീവിത�ത്തപ്പറ്റി

പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും �രഖക�ളാ ഇതുവ�ര ക�ണ്ടത്താൻ

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും, അവർ വിട്ടുംവച്ചു�പായ പ്രാകൃതങ്ങളായ ശിലായുധങ്ങളു

�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ന്റപ്രാരംഭഘട്ട�ത്തപ്പറ്റി നമുക്ക് കു�റ

�യാ�ക്കഊഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം മുതലായവ

ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഇത്തരംആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ് മറ്റു

രാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയി�ലയും ആദിമമനുഷ്യരു�ട ജീവിതരീതി�യയും

സാമൂഹ്യസമ്പ്രദായങ്ങ�ളയും നിർണ്ണയിച്ചത്. കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം, കുടിക്കാൻ

�വള്ളം, പാർക്കാനിടം, ഉടുക്കാൻ തുണി, മുതലായവയാണ�ല്ലാ ജീവസന്ധാര

ണത്തിനാവശ്യമായ പ്രാഥമി�കാപാധികൾ. അതിനാൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ന്റ

ഒന്നാമ�ത്ത പ്രവൃത്തിഈ ഭൗതികാവശ്യങ്ങ�ള �നടാൻ പറ്റിയ ഉപകരണങ്ങൾ

നിർമ്മിക്കുകയാണ്. മ�റ്റാരുവിധംപറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യ�ന്റയഥാർത്ഥജീവിത�ത്ത

രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളു�ട ഉൽപ്പാദന�ത്താട് കൂടിയാണ് മനുഷ്യചരി

ത്രം ത�ന്നആരംഭിക്കുന്നത്. മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി ഉപ�യാഗിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പലതരം

ജന്തുക്കൾക്കിടയിൽ ബീജരൂപത്തിൽ കാണാ�മങ്കിലും, മനുഷ്യപ്രയത്നത്തി�ന്റ

സവി�ശഷമായ ഒരുപ്ര�ത്യകയാണത്. അതു�കാണ്ടാണ് ഫ്രാങ്ലിൻ മനുഷ്യ�ന

പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മൃഗം എന്ന് നിർവ്വഹിച്ചത്. നാമാവ�ശഷമായിത്തീർ

ന്ന ചിലതരം ജന്തുക്കളു�ട സ്വരൂപം നിർണ്ണയിക്കാൻ മണ്ണടിഞ്ഞ എല്ലിൻകഷ

ണങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉപകരിക്കു�മാ അത്രത�ന്ന പ്രാധാന്യ�മറിയതാണ് നാമ

വി�ശഷമായിത്തീർന്ന സമുദായങ്ങളു�ട സാമ്പത്തിക സ്വരൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്ന

കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞു�പായ കാല�ത്ത മനുഷ്യരു�ട പണിയായുധങ്ങൾ പരി

�ശാധിക്കുക എന്നത്. ഏ�തല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ടാക്ക�പ്പടുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല,

അവ�യ എങ്ങ�ന, ഏതു പണിയായുധങ്ങളുപ�യാഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ

ണ് വിവിധ സാമ്പത്തികദശക�ള �വർതിരിച്ചറിയാൻ ന�മ്മ സഹായിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിനു �നടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയു�ട നിലവാരം അളന്നു

�നാക്കാൻ പണിയായുധങ്ങൾ ഒരു മാനദണ്ഡമായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏ�തതു
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സാമൂഹ്യപരിസ്ഥിതികളിലാണ് മനുഷ്യപ്രയത്നം നടത്ത�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി

ഈപണിയായുധങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരുന്നു.

1 മൂന്നു ശിലായുഗങ്ങൾ

ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ടയും പുരാതനവസ്തുഗ�വഷകന്മാരു�ടയും അശ്രാന്തപ

രിശ്രമങ്ങളു�ട ഫലമായി കല്ലുകൾ�കാണ്ടും �ലാഹങ്ങൾ�കാണ്ടും നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട

പ്രാകൃതങ്ങളായ പലതരം ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും

കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കാട്ടുപ്ര�ദശങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും മല�യാരങ്ങളി

ലും, പിന്നീട് ഫലപുഷ്ടിയുള്ള സമതലപ്ര�ദശങ്ങളിലും �മരുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത

ദുർഗ്രഹങ്ങളായ പ്രകൃതി ശക്തിക�ളാടു മല്ലിട്ടു ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യരു�ട

ഉപകരണങ്ങളുംആയുധങ്ങളുമാണവ. അവയു�ടആകൃതി, സ്വഭാവം, പഴക്കം മുത

ലായവഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർചരിത്രാതീതകാലത്തിന്

ശിലായുഗം, �ചമ്പുയുഗം, പിത്തളയുഗം എ�ന്നാ�ക്ക �പരിട്ടിരിക്കുന്നു. ആരംഭ

ത്തിൽ മരം�കാണ്ടും കല്ലു�കാണ്ടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

�ലാഹങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടത് വള�രവള�രസഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു�ശഷമാണ്.

�ലാഹയുഗമാരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശിലായുഗത്തിലാണ് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത്.

ശിലായുഗം ത�ന്നപ്രാചീനശിലായുഗം, മധ്യശിലായുഗം, നവീനശിലായുഗംഎന്നി

ങ്ങ�ന മൂന്നുഘട്ടങ്ങളായി �വർതിരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതവും �ചത്തിമിനുക്കാത്തവയുമായ പരുപരുത്ത കല്ലിൻ

കഷണങ്ങളും വടിക്കഷണങ്ങളുമായി പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ളയും പ്രകൃ

തിശക്തിക�ളയും എതിർത്തു�കാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അതിപ്രാചീന കാലമാണ്

പ്രാചീനശിലായുഗം. കുടിക്കാൻ �വള്ളവും ആയുധങ്ങൾക്കുപറ്റിയ കല്ലുകളും ധാ

രാളം കിട്ടുന്ന നദീതീരങ്ങളിൽ നിന്ന് വള�ര ദൂ�രയല്ലാത്ത ഗുഹകളി�ലാ പർവ്വ

തപ്ര�ദശങ്ങളി�ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് പിടി�യത്താത്തമറ്റു സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങ

ളി�ലാ ആണ് അന്ന് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. കാട്ടുവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന

കായ്കനികളും എറിഞ്ഞു�കാല്ല�പ്പടുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികളു�ട മാംസവും ആയിരുന്നു

അവരു�ട പ്രധാനഭക്ഷണം. മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്താ�നാ ധാന്യങ്ങളും മറ്റും

കൃഷി�ചയ്യാ�നാ അന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. �ലാഹങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗംത

�ന്നഅജ്ഞാതമായിരുന്നു. കൂർത്ത കല്ലിൻ കഷണങ്ങൾ, വടികൾ ഇവയല്ലാ�ത

മറ്റായുധങ്ങ�ളാന്നുമില്ല. ഇതാണ് പ്രാചീനശിലായുഗം. പ്രാചീനശിലായുഗത്തി�ല

പ്രാകൃതമനുഷ്യർ തങ്ങളു�ട നീണ്ടകാല�ത്ത അനുഭവങ്ങളിലൂ�ട കല്ലുകൾ �കാ

ത്തി�ത്തച്ചുകൂർപ്പിക്കാനും അവ�കാണ്ട് മഴു, വാൾ, ചുറ്റിക, ഉളി എന്നിങ്ങ�നയുള്ള

പലതരം ആയുധസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കാനും പഠിച്ചു. കൂടുത�ലളുപ്പത്തിൽ മൃഗങ്ങ�ള

�വട്ടയാടാൻ ഇതവ�ര സഹായിച്ചു. ഈ ഘട്ടമാണ് നവീനശിലായുഗം. പ്രാചീന

ശിലായുഗത്തിനും നവീനശിലായുഗത്തിനും ഇടയിലുള്ളകാലഘട്ട�ത്തമദ്ധ്യശിലാ

യുഗ�മന്നു വിളിക്കുന്നു.

പ്രാചീനശിലായുഗത്തി�ന്റഅവസാനഘട്ടംക്രി.മു 50,000 മുതൽ 10,000 വ�രയും

നവീനശിലായുഗം ക്രി.മു. 10,000 മുതൽ 5,000 വ�രയുമാണ് നിലനിന്നിരുന്ന�തന്നും

അതിനു�ശഷമുള്ള കാലഘട്ട�ത്ത �ലാഹയുഗ�മന്ന് വിളിക്കാ�മന്നും ചില ശാസ്ത്ര

ജ്ഞൻമാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. യാ�താരു നീക്കു�പാക്കുമില്ലാത്ത ഒരു കാല

1 Marx Capital: Vol. 1
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നിർണ്ണയമാണി�തന്ന് കരു�തണ്ടതില്ല. ഓ�രാ യുഗവും ശരിക്കു ഏതു�കാല്ലം മു

തൽഏതു�കാല്ലംവ�രയാണ് നിലനിന്നിരുന്ന�തന്ന്കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടിപറ

യുകസാധ്യമല്ല.

ക്രി. 1863—ൽ �റാബർട്ട് ബ്രൂസ്ഫൂ�ട്ട എന്ന ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തമിഴ്നാട്ടി

�ല പല്ലാവാരത്തുനിന്ന് ആദ്യമായി ചില പ്രാചീന ശിലായുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്.

അതി�ന തുടർന്ന് ഫൂ�ട്ടായു�ടത�ന്നയും മറ്റു ഗ�വഷകരു�ടയും ഇടവിടാത്ത പരി

ശ്രമങ്ങളു�ട ഫലമായി ഇന്ത്യയു�ട നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശിലായുഗമനുഷ്യരു

പ�യാഗിച്ചിരുന്ന പലതരം ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടുകയുണ്ടായി. പ്രാചീന ശിലാ

യുഗത്തി�ല ഇരുപത്തഞ്ചുതരം പരുക്കൻ ആയു�ധാപകരണങ്ങളു�ടയും, നവീന

ശിലായുഗത്തി�ല �തച്ചുമിനുക്കിയ നാൽപതുതരം ആയു�ധാപകരണങ്ങളു�ടയും

സവിസ്തരമായ പട്ടികകൾ ഫൂ�ട്ടാത�ന്ന പ്രസിദ്ധം �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. കല്ലു�കാണ്ടുള്ള

�ക�ക്കാടാലി, കൺമഴു, �വട്ടുകത്തി, ചുരണ്ടി, �താലുളി, �കാത്തുളിഎന്നിങ്ങ�ന

യുള്ള വിവി�ധാപകരണങ്ങൾഅവയിലുൾ�പ്പടുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽനിന്നുകിട്ടിയപ്രാചീനശിലായുധങ്ങ�ളസാമാ�ന്യ�ന ‘�സാഹൻ

വ്യവസായങ്ങൾ’, ‘മദിരാശി വ്യവസായങ്ങൾ’ എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടായി തരംതിരിച്ചി

ട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൽ�പട്ടവ പ്രധാനമായും സിന്ധുവി�ന്റ ഒരു �പാഷകന

ദിയായ �സാഹൻനദിയു�ട തീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കല്ലി�ന്റ ഒരു

ഭാഗം മാത്രം �ചത്തി വായ്ത്തലയാക്കിയ ഈ പ്രാകൃ�താപകരണങ്ങൾ ഏകമുഖാ

യുധങ്ങ�ളന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്. മദിരാശിക്കടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ഇറച്ചിക്ക

ത്തി, �കമഴു മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ രണ്ടാമ�ത്തവിഭാഗത്തിൽ�പ്പടുന്നു. ഇരു

തലയും �ചത്തിയഈ ഉപകരണങ്ങ�ള ദ്വിമുഖായുധങ്ങൾഎന്നാണ് പറയുന്നത്.

പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മ�ദ്ധ്യന്ത്യ, ദക്ഷി�ണന്ത്യ എന്നിങ്ങ�ന ഇന്ത്യ

യു�ട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടുവിഭാഗത്തിലും �പട്ട ഒട്ടനവധി ആയു

ധ�ശഖരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മ�ദ്ധ്യന്ത്യയിലും ദക്ഷി�ണന്ത്യയിലും നദീതീര

ങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണ�പ്പടുന്ന�കമഴു, ഇറച്ചിക്കത്തി തുടങ്ങിയപ്രാചീനശി

ലായുധങ്ങൾമിക്കവയും ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ളവയാണ്. അതായത്, ‘മദിരാശി

വ്യവസായ’ത്തിൽ�പ്പട്ട ദ്വിമുഖായുധങ്ങളാണ്. നീണ്ട സഹസ്രാബ്ദങ്ങ�ളാളം നമ്മു

�ട പൂർവ്വികൻമാർ ഇത്തരംആയുധങ്ങളാണുപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്.

�ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല കടപ്പ, �ഗാദാവരി, ചിങ്കൽ�പട്ട, വടക്കനാർക്കാട്, �ന

ല്ലൂർ, കണ്ണല്ലൂർ, ബ്രഹ്മഗിരി, �ഹദരാബാദ്, �തക്കൻകർണ്ണാടകം മുതലായസ്ഥല

ങ്ങളിൽനിന്നാണ് ശിലായുധങ്ങൾധാരാളമായി കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവയിലധി

കവുംകൂഴാംകല്ല്അ�ല്ലങ്കിൽ�വള്ളാരംകല്ലു�കാണ്ട് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. ഈ

പ്ര�ദശങ്ങളി�ലല്ലാം പ്രാചീനശിലായുഗം മുതൽക്കുത�ന്ന ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു

എന്നുവിളിച്ചുപറയുന്നു.

നവീന ശിലായുഗമാരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മ�ദ്ധന്ത്യയിലും ദക്ഷി�ണന്ത്യയിലും

�ചറുശിലായുധങ്ങ�ളന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്നപുതി�യാരുതരം ഉപകരണങ്ങൾപ്ര

ചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു�വന്നതിന് �തളിവുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നർമ്മദാന

ദിയു�ട തീരത്തുള്ള മ�ഹശ്വർ, �ഗാദാവരിയു�ട ഒരുപനദിയായ പ്രവരയു�ട തീര

ത്തുള്ള �നവാസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് �ചറുതും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതുമുള്ള ചു

രണ്ടികൾ, �കാത്തുളികൾ മുതലായവ കണ്ടുകിട്ടുകയുണ്ടായി. ഇവ ദീർഘാകൃതിയി

2 R. Bruce Foote: The Indian Pre-historic and Protohistoric Antiquities.
3 V. D. Krishna Swami: Stone Age in India.
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ലുള്ള ദ്വിമുഖായുധങ്ങ�ളക്കാൾ വള�രക്കാലത്തിനു�ശഷം മാത്രമുണ്ടായവയാ�ണ

ന്ന് പാറയട്ടി ക്രമത്തിലുള്ള �തളിവുകൾകാണിക്കുന്നു. പ്രാചീനശിലാകാലത്തിനും

നവീനശിലാകാലത്തിനുമിടയിലുള്ള ഒരു മധ്യശിലാഘട്ട�ത്തയാണ് ഇവി�ട കുറി

ക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നവീനശിലായുഗ�ത്തയും �ചറുശിലായുഗ�ത്തയും �വർതിരി

ക്കുകഎളുപ്പമല്ല. രണ്ടും ഇടകലർന്നാണ് പല�പ്പാഴും കാണ�പ്പടുന്നത്.

2 പ്രാകൃത മനുഷ്യ�ന്റ പു�രാഗതി

നവീന ശിലായുഗത്തിനു മുമ്പുത�ന്നപ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ചക്കിക്കല്ല് (തീപിടിപ്പിക്കാ

നുപ�യാഗിക്കുന്ന കല്ല്) ഉരച്ച് തീയുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തീയു�ട ഉപ

�യാഗം മനുഷ്യ�ന്റ വികാസക്രമത്തി�ല അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ട�ത്തയാണ്

കുറിക്കുന്നത്. �കാന്നുകിട്ടുന്ന മത്സ്യമൃഗാദിക�ള �വവിച്ചുതിന്നാനും, ആയു�ധാപക

രണങ്ങ�ളകൂടുതൽപരിഷ്ക്കരിക്കാനുംഅതികഠിനമായ�ശത്യത്തി�ന്റആക്രമണ

ത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ�പ്പടാനും, ചു�ട്ടടുത്ത മൺപാത്രങ്ങളും ഇഷ്ടികകളും മറ്റും നിർ

മ്മിച്ച് ജീവിതകാഠിന്യം ലഘൂകരിക്കാനും അതു സഹായിച്ചു. നവീനശിലായുഗത്തി

�ല മുഖ്യമായ ഒരു കണ്ടുപിടിത്തുമാണ് മൺപാത്രം. നവീനശിലായുഗങ്ങളു�ടകൂ�ട

കറുപ്പുനിറത്തി�ലാ ചാരനിറത്തി�ലാ ഉള്ളപലതരം പരുക്കൻ മൺപാത്രങ്ങൾകു

ഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിലായുഗമനുഷ്യർ ഭക്ഷണം പാകം�ചയ്യാ�നാ �വള്ളം കു

ടിക്കാ�നാ വീട്ടുസാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാ�നാ �വണ്ടി ഉപ�യാഗിച്ച പാത്രങ്ങളാ

ണിവ. ഇന്ത്യയിൽ ചൂളയ്ക്കുവച്ച മൺപാത്രങ്ങളാവിർഭവിച്ചതും ക്രി.മു. 3000ത്തിന് മു

മ്പാവാനിടയി�ല്ലന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

നവീനശിലായുഗ മനുഷ്യർ കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങ�ള�യാ മൺപാത്ര

ങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റു സാമഗ്രിക�ള�യാ മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. മുള�ക്കാ

�മ്പാ കാട്ടുചൂര�ലാ വളച്ചുപിടിച്ച് രണ്ടുതലയ്ക്കലും ഉറപ്പുള്ള ഏ�തങ്കിലും വള്ളിയു�ട

അറ്റങ്ങൾ �കട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ച് വില്ലുണ്ടാക്കാനും കരി�വല മരത്തി�ന്റ�യാ മ�റ്റാ മുള്ളു

കൾ അസ്ത്രങ്ങളായി ഉപ�യാഗിക്കാനും അവർ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. കടുപ്പമുള്ള

അമ്പിൻമുനകൾഅറബികടൽത്തീരത്തി�ല മീൻപിടുത്തക്കാരായ നവീനശിലായു

ഗമനുഷ്യർ ധാരാളം ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നുഎന്ന് ഫൂ�ട്ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ എഴുതുന്നു:

‘�ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല കുറിഞ്ചിപ്ര�ദശങ്ങളിൽ അതായത് പർവ്വതപ്ര�ദശങ്ങളിൽ

മുളകൾധാരാളമായി വളരുന്നു. ആപ്ര�ദശങ്ങളിൽജീവിച്ചിരുന്നകുറവർതുടങ്ങിയ

ആദിവാസികൾ മുളകഷണങ്ങ�ളഎളുപ്പത്തിൽ വളയ്ക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് ബുദ്ധിപൂർ

വ്വം കണ്ടുപിടിച്ചു. അവർ അവ�യ വളച്ചുപിടിച്ച് രണ്ടുതലയ്ക്കലും ഉണങ്ങിയ നീണ്ടവ

ള്ളിയു�ട അറ്റങ്ങൾ �കട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുകയുംഅതിൻ�മൽ നീണ്ടമുള്ളുകൾ വച്ച് എയ്യു

കയും �ചയ്തു. ഇതാണ് വില്ലി�ന്റ ഉത്ഭവം’

ആദ്യകാലത്ത് കല്ലു�കാണ്ടുള്ള അപരിഷ്കൃ�താപകരണങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടു

കൂടിയാണ് വന്യമൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അമ്പുംവില്ലും ഉപ�യാ

ഗിക്കാൻ പഠിച്ച�താടുകൂടി കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ള കൂടുത�ലളുപ്പത്തിൽ �വട്ടയാടിപ്പിടിക്കാ

4 അമലാനന്ദ�ഘാഷ്: ഇന്ത്യൻ പുരാതനവസ്തുവിജ്ഞാനം, �പജ് 16.
5 Sir. Mortimal Wheeler: Early India And Pakisthan. P. 72
6 R. Bruce Foote: The Indian Pre-historic and Protohistoric Antiqutes. P. 22
7 T. Sreenivas Iyenkar: History of the Tamils.
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�മന്നായി. പ്രാകൃതസമൂഹത്തിലാ�ക വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരു

കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ പക്ഷിമൃഗാദിക�ള ദൂരത്തുനിന്നും എയ്തു

�കാല്ലാനും �കാല്ലാ�തത�ന്നപിടിച്ചു�കാണ്ടുവരാനും ഇത് സഹായകമായിത്തീർ

ന്നു. അങ്ങ�ന പിടികിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങ�ള അന്നന്ന് �കാന്നുതിന്നാ�ത ഭാവിയി�ല

യ്ക്കുള്ള കരുതലായി �പാറ്റിവളർത്താ�മന്നായി. �വട്ടയാടുന്ന മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങ�ള

�പാറ്റിവളർത്തുന്ന മനുഷ്യരായി മാറി. മൃഗങ്ങ�ള �മരുക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയ

�പ്പാൾ കൂടുതൽസ്ഥിരമായി മാംസം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം തുറന്നുകിട്ടി.

മാംസാഹാരം മനുഷ്യ�ന്റ ശാരീരികശക്തി�യ മാത്രമല്ല, മാനസികശക്തി�യയും

ഗണ്യമായ �താതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഏം�ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല,

മാംസാഹാരത്തി�ന്റ ഏറ്റവും സത്തായ ഫലമുണ്ടായത് മസ്തിഷ്കത്തിനാണ്. അതി

�ന്റ �പാഷണത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുമ്പ�ത്തക്കാളും

ധാരാളം ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ�ന ഓ�രാ തലമുറ കഴിയു�ന്താറും മസ്തിഷ്ക

ത്തിന് കൂടുതൽ �വഗത്തിലും കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായും വികസിക്കാൻസാധിച്ചു.

കന്നുകാലിക�ള �പാറ്റിവളർത്താൻപറ്റിയ �മച്ചിൽസ്ഥലങ്ങള�ന്വഷിച്ചു�കാ

ണ്ട് നമ്മു�ട പൂർവ്വികൻമാർ �മ�ല്ല�മ�ല്ല കാട്ടുപ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നും സമതലപ്ര

�ദശങ്ങളി�ലയ്ക്കിറങ്ങിവന്നു. ഈഘട്ടത്തിലാണ്അവർ തങ്ങളു�ടആയു�ധാപകര

ണങ്ങ�ളകൂടുതൽപരിഷ്ക്കരിച്ച്, ഫലപുഷ്ടിയുള്ളഭൂപ്ര�ദശങ്ങളിൽസ്ഥിരവാസമാരം

ഭിച്ച്, ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും മറ്റും കൃഷി�ചയ്യാൻതുടങ്ങിയത്. കൃഷി�ചയ്യാൻപറ്റിയ

സ്ഥലങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്നു. കാട്ടുപ്ര�ദശങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ. അതു�കാ

ണ്ട് നമ്മു�ട മുൻഗാമികളായ നവീന ശിലായുഗമനുഷ്യർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി കൻമഴു�വടു

ത്ത് കാടു�വട്ടി�ത്തളിക്കാൻ മുതിർന്നു. ഇവി�ടയും തീ വലി�യാരു പങ്കാണ് വഹി

ച്ചത്. തീയു�ടസഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് പ്രാചീനമനുഷ്യർ ഒട്ടനവധി കാട്ടുപ്ര�ദശ

ങ്ങ�ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്.

കൃഷിയും നായാട്ടും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ പല പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുമുണ്ടാക്കി.

പാൽ, �വണ്ണ, ഇറച്ചി, പഴം, ധാന്യങ്ങൾ മുതലായവയു�ട ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചു.

ആടുമാടുകൾ, വിലപിടിച്ച സ്വത്തുക്കളായിത്തീർന്നു. വിവിധങ്ങളായ വീട്ടുസാമഗ്രി

കൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു. പരുത്തി�കാണ്ടും ആട്ടിൻ�രാമങ്ങൾ �കാണ്ടും മറ്റുമുള്ള

വസ്ത്രങ്ങൾ �നയ്യാൻ തുടങ്ങിയതുംഈഘട്ടത്തിലാണ്. എന്നാൽ, നവീനശിലായു

ഗത്തി�ന്റ അവസാനത്തിലാണ് �ലാഹപൂർവ്വവും ത്വരിതവുമായ പു�രാഗതി �ക

വന്നത്. ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി, �ചമ്പ്, പിത്തള, ഓട്, സ്വർണ്ണം, ഇരുമ്പ്

എന്നീ �ലാഹങ്ങൾ �കാണ്ടുള്ള പലതരം ഉപകരണങ്ങളും പ്രചാരത്തിൽ വന്നു.

അങ്ങ�ന പ്രാചീന മനുഷ്യർ അഭിവൃദ്ധിയു�ട പുതി�യാരു ഘട്ടത്തി�ലക്ക് കാ�ലടു

ത്തുവച്ചു.

3 �ലാഹയുഗം

ക്രി.മു. ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ �ത�ക്ക ഇന്ത്യയു�ട വി

വിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നവീനശിലായുഗ മനുഷ്യരാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചില

പുരാവസ്തുഗ�വഷകൻമാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. സാരാംശത്തിൽ നവീനശിലായു

ഗത്തി�ന്റതായ ഒരുസംസ്കാരം ക്രി.മു. ഒന്നാംസഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ മധ്യകാലംവ�ര

യും നിലനിന്നു�പാന്നു�വന്നും, അതിനു�ശഷം മദ്ധ്യപ്ര�ദശി�യ നാഗപ്പൂർ മുതൽ

8 ഏംഗൽസ്, മനുഷ്�ന്റ വളർച്ചയും അദ്ധ്വാനവും, �പജ് 17.



16 അദ്ധ്യായം 2. �കരളത്തി�ല ശിലായുഗ മനുഷ്യർ

കന്യാകുമാരി വ�ര �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും ഇരുമ്പ് ധാരാളമായി ഉപ�യാഗി

ക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി എന്നുമാണ് �ഗാർഡൻപ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ നർമ്മദ, തുംഗഭദ്ര, �ഗാദാവരി തുടങ്ങിയ നദികളു�ട താഴ്വരകളിൽ

നിന്ന് നവീനശിലായുധങ്ങൾ, �ചറുശിലായുധങ്ങൾ, ചാരനിറത്തിലും കറുത്ത ചാ

യപ്പണി�യാടുകൂടി ചുവപ്പുനിറത്തിലുമുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ, �വൺകല്ലുകൾ, �ച

മ്പു�കാണ്ടുള്ള പലതരം സാമഗ്രികൾ എന്നിവ�യല്ലാമടങ്ങിയ ഒരു താമ്രശിലാ

സംസ്കാരത്തി�ന്റ �തളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. �ചമ്പു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

വള�രക്കുറ�ച്ച കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളു. അധികവും വിവിധതരത്തിലുള്ള ശിലായുധങ്ങ

ളാണ്. എങ്കിലും വള�ര നീണ്ടകാല�ത്താളം നിലനിന്നു�പാന്ന �ചറുശിലാസംസ്കാ

രത്തിനു �ശഷം ചുരുങ്ങിയ കാല�മങ്കിലും സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു താമ്രയുഗം നിലനി

ന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ�ക്ഷ, �ചമ്പു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ശി�ലാപകരണങ്ങളും

കൂട്ടിക്കലർന്നാണ് എല്ലായിടത്തും കാണ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞഈ താ

മ്രശിലാസംസ്കാരം ക്രി.മു. രണ്ടാംസഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും ഒന്നാം

സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലുമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നു കണക്കാ

ക്ക�പ്പടുന്നു. അതിനുമുമ്പായിരിക്കാം ശുദ്ധമായ ശിലായുഗം നിലനിന്നത്.

ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്ന�താ�ട ശിലായുഗ

ത്തി�ല ഉപകരണങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യുകയുണ്ടായി. �ലാഹം �കാണ്ടുള്ള

ഉപകരണങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം കൻമഴു തുടങ്ങിയ ശിലായുധങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും മരം

�കാണ്ടുള്ള ഗദ, ഉരൽ മുതലായവയും നിലനിന്നു�പാന്നു. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ

ഉൽഖനനം �ചയ്ത പലപ്ര�ദശങ്ങളിലും കല്ലു�കാണ്ടും �ലാഹം�കാണ്ടുമുള്ള ഉപക

രണങ്ങൾഇടകലർന്ന് ഒന്നിച്ചു കിടക്കുന്നതായി കാണ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ട�താ�ട അതി�ന്റ ഉപ�യാഗം സാർവത്രികമായി

ത്തീർന്നു എന്നു ധരിക്കരുത്. ചില പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണ

ങ്ങൾക്ക്പ്രാധാന്യം ലഭിച്ച�പ്പാൾ മറ്റുചിലപ്ര�ദശങ്ങളി�ലജനങ്ങൾനവീനശിലാ

യുഗത്തിൽ ത�ന്ന ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ച അസമമായിട്ടായിരു

ന്നു. ഇരുമ്പി�ന്റ ഉപ�യാഗം പരന്നുപിടിച്ചതിനു�ശഷവും �ത�ക്കഇന്ത്യയു�ട പല

ഭാഗങ്ങളിലും ശി�ലാപകരണങ്ങൾ മാത്രമുപ�യാഗിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുണ്ടാ

യിരുന്നു. ആധുനികകാലത്തു�പാലും നമ്മു�ട ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ അത്തരം

അപരിഷ്കൃത ജനങ്ങ�ള ക�ണ്ടത്താൻ കഴിയും.

4 �കരളവും ശിലായുഗവും

�കരളക്കരയിൽ നിന്ന് പറയത്തക്ക പ്രാചീനശിലായുധങ്ങ�ളാന്നും ഇതുവ�ര

കണ്ടുകിട്ടിയി�ട്ടയില്ല. നവീനശിലായുധങ്ങളും കുറവാണ്. �കരളത്തി�ല ജനങ്ങൾ

ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാ�ണാ ഇതിൽ നിന്ന് അനുമാനി�ക്കണ്ട

ത്? �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളി�ല ശിലായുഗമനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളു�ട

പ്രാകൃ�താപകരണങ്ങൾ �കാണ്ട് �കരളക്കരയിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന കാ

ടുകൾ �വട്ടി�ത്തളിക്കാൻ സാധിച്ചി�ല്ലന്നും അതു�കാണ്ട് അവർ സഹ്യാദ്രിക്കപ്പു

റത്തുത�ന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്നുമാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. പ്രാകൃതശി�ലാപകരണ

ങ്ങൾക്കു പറ്റിയ കൂഴാംക�ല്ലാ, നവീനശിലായുധങ്ങൾക്കുപറ്റിയ അടുക്കുപാറക�ളാ

9 D. H. Gorden: The Pre-historic Background of Indian Culture, PP. 170–71
10 അമലാനന്ദ�ഘാഷ്: ഇന്ത്യൻ പുരാതനവസ്തുവിജ്ഞാനം, �പജ് 20.
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�കരളത്തിലി�ല്ലന്നാണ് മറ്റുചിലരു�ട വാദം. കിഴക്കൻ ജില്ലകളിൽ ‘കാർഷികവി

പ്ലവ’ത്തിനു�ശഷം വർദ്ധിച്ച ജനസംഖ്യയു�ട സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം കൃഷി�ചയ്യാൻ

പറ്റിയ പുതിയ നിലങ്ങള�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്ന് �കരള

ത്തി�ല താഴ്വാരങ്ങളിലും കടൽത്തീരങ്ങളിലും വന്നു�ചർന്നതാനാവാനാണിടയുള്ള

�തന്ന് എ.അയ്യപ്പൻഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ഏതാണ്ടി�തഅഭിപ്രായമാണ് ഫൂ�ട്ടായ്ക്കു

മുള്ളത്. �കരളക്കരയിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ കാടുകൾ �വട്ടി�ത്തളിച്ച് വൻ�താതിൽ

കൃഷിപ്പണിയാരംഭിച്ചത്, ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനു�ശഷമാണ് എന്ന�ദ്ദഹം അഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നു.

പ�ക്ഷ, ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ അ�തപടി ശരിയായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല.

ഒന്നാമതായി �കരളക്കരയിൽ നിന്ന് ശിലായുഗജീവിതത്തി�ന്റ യാ�താരു �തളി

വും ഇ�തവ�ര കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. �കാഴി�ക്കാട്ടിനപ്പുറത്തുനിന്നു

കണ്ടുകിട്ടിയകൂഴാംകല്ലു�കാണ്ടുള്ളചില�ചറുശിലായുധങ്ങൾനവീനശിലായുഗത്തി

�ലതായിരിക്കു�മന്ന്അയ്യപ്പൻത�ന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിലിപ്പി�ലക്ക്പാലക്കാ

ട് ചുരംസർ�വ്വ �ചയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ക�ണ്ടടുത്തഒരുനവീനശി�ലാപകരണത്തി�ന്റ

ചിത്രം �ഫാ�ട്ടായു�ട �ശഖരത്തിൽ മൂന്നാം�പ്ലറ്റ് 89-ാം നമ്പറായി പ്രസിദ്ധം �ചയ്തി

ട്ടുണ്ട്. അ�പ്പാൾ �കരളത്തിൽ പ്രാചീനശിലായുഗ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ

�പ്പാലും നവീനശിലായുഗമനുഷ്യരുണ്ടായിരു�ന്നന്ന് അനുമാനിച്ചുകൂ�ട?

രണ്ടാമത് പ്രാചീനശിലായുഗ മനുഷ്യരു�ട മുഖ്യമായ ജീവിത മാർഗം കൃഷിയ

ല്ല, മൃഗ�വട്ടയാണ്. ഇതിന് കാടുകൾ തടസ്സമാവുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

മൂന്നാമത്, ഇരുമ്പുയുഗത്തിലല്ല, ഇരുമ്പുമഴു വരുന്നതിനുമുമ്പുള്ള നവീനശിലാ

യുഗത്തിലാണ്, കൃഷിആരംഭിച്ചത്എന്ന് �തളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ വ്യക്ത

മാക്കിയതു�പാ�ല കന്മഴുവി�ന്റയും തീയി�ന്റയും സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് പ്രാ

ചീന മനുഷ്യർ കാടു�വട്ടി�ത്തളിയിച്ച് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്. അതു�കാ

ണ്ട്സഹ്യാദ്രിക്കപ്പുറത്ത് ‘കാർഷികവിപ്ലവം’ നടന്നതിനു�ശഷമാണ് ജനങ്ങൾ �ക

രളത്തിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്തത് എന്ന വാദം ശരിയാവാനിടയില്ല.

നാലാമത്, പശ്ചിമഘട്ട പ്ര�ദശങ്ങളിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ കാടുകളുണ്ടായിരുന്നു

�വങ്കിലും മറ്റുവഴികളിലൂ�ട �കരളത്തി�ലയ്ക്കുപ്ര�വശിക്കുകഅസാധ്യമായിരുന്നില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന്, പാലക്കാട് ചുരം അന്നുമവി�ടയുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രാകൃ

തരായ കാടൻമാർ കാടുക�ള �പടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നില്ല താനും.

അഞ്ചാമത്, �കരളത്തി�ല കട�ലാരപ്ര�ദശങ്ങളി�ലങ്കിലും കാടുകളില്ലാത്ത

സമതലപ്ര�ദശങ്ങൾ കു�റ ചതുരശ്രനാഴിക�യങ്കിലുമുണ്ട്.

ആറാമത്, �തക്കൻകർണ്ണാടകത്തി�ലകട�ലാരപ്ര�ദശങ്ങളിൽപ്രാചീനശി

ലായുഗമനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു�വന്നതി�ന്റ �തളിവുകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. �ത

ക്കൻ കർണ്ണാടകത്തി�ല കട�ലാരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നും �കരളം അത്രയധികം

ഒറ്റ�പ്പട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത് എന്ന് കരുതാൻ വയ്യ.

അ�പ്പാൾ പറയത്തക്ക പ്രാചീന ശിലായുഗാവശിഷ്ടങ്ങ�ളാന്നും �കരളക്കര

യിൽനിന്ന് കണ്ടുകിട്ടാതിരുന്നതിനുള്ളകാരണം ഖനനഗ�വഷണങ്ങളു�ടഅഭാവ

�മാഅപര്യാപ്തത�യാആയിക്കൂ�ട? അങ്ങ�നയാവാനാണ്ഇടയുള്ളത്എന്നാണ്

11 A. Ayappan: Pre-historic and Proto historic Kerala in Kerala Desam. P. 50.
12 Footes Collections P. 48.
13 A. Ayyappan: Kerala Darsaen P. 50
14 Ancient India. No. 3: P. 35.
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വി.വി. കൃഷ്ണസ്വാമിയു�ട അഭിപ്രായം. പടിഞ്ഞാറൻകരയിൽ രത്നഗിരി മുതൽ മല

ബാർ വ�ര ചതുർത്ഥഹിമയുഗത്തി�ന്റതായ പ്രാചീനശിലകൾ കാണ�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ട

ന്നും മലബാർകരയിൽ പ്രാചീനശിലായുഗത്തി�ല ഉപകരണങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടു

കിട്ടാത്തതുഗ�വഷണത്തി�ന്റകുറവു�കാണ്ടുമാത്രമാ�ണന്നകാര്യത്തിൽസംശയ

മി�ല്ലന്നുംഅ�ദ്ദഹം തീർത്തുപറയുന്നു.

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം പര�ക്ക അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രി.മു.

ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം മുതൽക്ക് കൃഷി�ചയ്തും അന്യനാടുകളുമാ

യി വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾപുലർത്തിയും ഏ�റക്കു�റ പരിഷ്കൃതരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയി

രുന്ന ഒരു ജനസമുദായം �കരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വസ്തുത�യ ആരും നി

�ഷധിക്കുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, ഒരു �ഞാടിയിട�കാണ്ട് ഇരുമ്പുമഴു�വടുത്ത് കാടു�വട്ടി

�ത്തളിച്ച് മറ്റുരാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കു�മാ? കാടത്ത

ത്തിൽ നിന്ന് പരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റ യുഗത്തി�ലക്ക് അത്ര �പ�ട്ടന്ന് ചാടിക്കടക്കാൻ

കഴിയു�മാ? ഇല്ല. തീർച്ചയായും അത് നീണ്ടകാല�ത്ത പു�രാഗതിയു�ട ഫലമാ

കാ�ന തരമുള്ളു. അതു�കാണ്ട്, ഇരുമ്പുയുഗമാരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുത�ന്ന ശിലാ

യുധങ്ങളുമായി പ്രകൃതി�യാടും കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ളാടും മല്ലിട്ടു�കാണ്ട് അപരിഷ്കൃത ജീവി

തം നയിച്ച ഒരു ജനസമുദായം �കരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന

തിൽ �തറ്റു�ണ്ടന്ന് �താന്നുന്നില്ല. �കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും കണ്ടുകിട്ടി

യിട്ടുള്ള മഹാശിലാസംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു

�ട ഗ�വഷണഫലമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളഅനി�ഷധ്യമായ �തളിവുകളുംഈവിശ്വാസ

�ത്ത ദൃഢീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്.

ആദ്യമായി �കരളത്തി�ല പൂർവ്വികൻമാരു�ട ജീവിത�ത്തക്കുറിച്ച് നരവംശ

ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ തരുന്ന �തളിവുക�ള, നമു�ക്കാന്നു പരി�ശാധിക്കാം.

5 �കരളത്തി�ല ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ

�കരളത്തി�ല പർവ്വതപ്ര�ദശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട സ്വഭാ

വവി�ശഷങ്ങളും ഭ�ക്ഷ്യാത്പാദനരീതികളും ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളും വിവാഹസ

മ്പ്രദായങ്ങളും ശവം മറവു�ചയ്യുന്ന രീതിയും മറ്റു ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളും ചരിത്ര

ത്തി�ന്റ ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭൂതകാലപ്രശ്നങ്ങളി�ലയ്ക്ക് �വളിച്ചംവീശുന്നവയാ

ണ�ത്ര. ഉദാഹരണത്തിന്, �കരളക്കരയിൽ ഇ�പ്പാഴും നാമാവ�ശഷമായിക്കഴി

ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മലപണ്ഡാരങ്ങൾ, കാണിക്കാർ, മലപ്പുലയൻമാർ, അരനാടൻമാർ

തുടങ്ങിയ ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ �വട്ടയാടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ട പല സ്വ

ഭാവസവി�ശഷങ്ങളും നിലനിർത്തി�പ്പാരുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടി�ക്കാ

ണ്ടും കാട്ടിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഫലമൂലങ്ങൾ �ശഖരിച്ചു�കാണ്ടുമാണ് അടുത്തകാലം

വ�രയും അവർ ഉപജീവനം കഴിച്ചു�പാന്നത്.

പറമ്പിക്കുളത്തും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള പ്രാകൃതജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരവാസമാ

രംഭിച്ച് കൃഷി�ചയ്യാനറിഞ്ഞുകൂ�ടന്നും കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടിയും ഫലമൂലങ്ങൾ

�ശഖരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന പ്രാകൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അവർ കാട്ടി�ല

കൂലിക്കാരായി മാറ്റ�പ്പട്ടത് എന്നും �ഡാ. എ.അയ്യപ്പൻ പറയുന്നു. മലയർ, ഇരു

ളർ, കാണിക്കാർ, മലപ്പുലയൻ തുടങ്ങിയ ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരിലും കാട്ടു�വടൻമാരു�ട

15 V. D. Krishnaswamy, Ancient India, 3. December 1947.
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ജീവിതരീതിയും സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളുമാണ് മുന്തിനിൽക്കുന്നത്. നിലമ്പൂരി�ന്റ പരി

സരപ്ര�ദശങ്ങളിലുള്ളഅരനാടൻമാർഅ�ല്ലങ്കിൽഏർനാടൻമാർഅടുത്തകാലം

വ�രയും കുരങ്ങുക�ള �കാല്ലാൻ അമ്പും വില്ലും ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നു�വന്നും കുരങ്ങി

�ന്റ ഇറച്ചിയാണ് അവർ�ക്കറ്റവും പ്രിയ�പ്പട്ട�തന്നും അയ്യപ്പൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു: എനിക്കറിയാവുന്ന ഇന്ത്യയി�ല പ്രാകൃതവിഭാഗങ്ങളിൽ

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞപു�രാഗതിയുള്ളവർഅരനാടൻമാരാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. സി�ലാ

ണി�ല �ദവദൂതൻമാ�ര�പ്പാ�ല അവരും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടി�ലാ അതിനു�താ

ട്ടുമു�മ്പാ മാത്രമാണ് തങ്ങളു�ട പഴയ പാറക്കൽ ഗുഹകളു�പക്ഷിച്ച് വീടുകളിൽ

പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഭ�ക്ഷ്യാൽപാദനത്തി�ന്റ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ �പാ

ലും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ ഭക്ഷണത്തിനു പ്രധാനമായും കാടുക�ളയാണ്

ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിന്, ഈ പ്ര�ദശ�ത്ത കാടുകളിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ

കായ്കനികളും �ചറുമൃഗങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. സ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരും പകൽ മുഴു

വനും കാടുകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ഫലമൂലാദികൾ �ശഖരിയ്ക്കുകയും �വട്ടമൃഗങ്ങ�ള

�കണി�വച്ചു പിടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കിട്ടുന്നതി�ന്റ ഒരു ഭാഗംഅവി�ടവച്ചുത�ന്ന

പാകം�ചയ്തു ഭക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് സമതലപ്ര�ദശങ്ങളി�ല കൃഷിക്കാരു�ട

യും കച്ചവടക്കാരു�ടയും കീഴിൽ പണി�യടുക്കാൻ �പാകുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കു�വണ്ടി

വീടുകളി�ലയ്ക്കു�കാണ്ടു�പാകുന്നു.

വയനാട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വ�ര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടനിരകളിലാ

ണ് ഇന്ത്യയിലിന്നവ�ശഷിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും പ്രാകൃതരായ ആദിവാസികളുള്ള

ത് എന്ന് ബി.എസ്. ഗുഹ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. �ഹമൻ �ഡാർഫി�ന്റ അഭിപ്രാ

യത്തിൽ ഇന്ന�ത്ത ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ നവീനശിലായുഗ�ത്ത മാത്രമല്ല പ്രാചീനശി

ലായുഗ�ത്തയുംപ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്നവരാണ്. വയനാട്ടി�ല ഇരുളർ, പണിയർ,

കറുമ്പർ മുതലായവരു�ടയും �കാച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ, മലകളി�ല കാടർ, കാണി

ക്കാർ, മലപ്പണ്ടാരം മുതലായവരു�ടയും ജീവിതരീതികൾ പരി�ശാധിച്ചാൽ �ബാ

ധ്യമാവും. അവർ ശിലായുഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി �വറിട്ടുകഴി

ഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലമൂലാദികളും �കണി�വച്ചു പിടിക്ക�പ്പ

ടുന്ന കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായിരുന്നു അടുത്തകാലംവ�ര അവരു�ട മുഖ്യമായ ഭക്ഷ്യസാമ

ഗ്രികൾ.

കാട�രപ്പറ്റി എഹരൻ�ഫൽസ് ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

‘പഴയകാലത്ത് കാട്ടി�ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ �ശഖരിച്ചും �വട്ടയാടിയുമാണ് കാടർ

തങ്ങളു�ട ഉപജീവനം �നടിയിരുന്നത്. ഇ�പ്പാഴും അവരു�ട പ്രധാനസമ്പാദ്യം

ഇതുത�ന്നയാണ്. കാടരിൽബഹുഭൂരിപക്ഷവുംഇ�പ്പാഴും കാട്ടി�ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

�ശഖരിച്ചു�കാണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുമുഴുവൻ തങ്ങളു�ട മാത്രം ആവശ്യത്തി

നായി വിരളമാ�യസൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നുള്ളു. തങ്ങൾ�ശഖരിച്ചവിഭവങ്ങളു�ട ഒരു ഭാഗം

കൺട്രാക്ടറു�ട കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നഅരി, മുളക്, കറുപ്പ്, ചാരായം, തുണി, തു

ന്നി�പ്പടുത്തിയ ഉടുപ്പുകൾഎന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി �കമാറ്റം�ചയ്യ�പ്പടുന്നു’.

ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന �തളിവുകൾ �കാണ്ടുമാത്രം ശിലായുഗജീവിത

സമ്പ്രദായങ്ങ�ളപ്പറ്റി പഠിക്കുക എളുപ്പമ�ല്ലന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്. എ�ന്ത

16 A. Ayappan. Kerala Darsan. P. 154.
17 B. S. Guha. Adivasis. P. 15.
18 U. R. Eheranels: Kadar of Cochin. PP. 24–26.
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ന്നാൽ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂ�റാപ്യൻമാർ റബ്ബർ-കാപ്പി-�തയില�താട്ടങ്ങൾസ്ഥാ

പിച്ചതിനു�ശഷം കാട്ടുജാതിക്കാരു�ട ജീവിതക്രമങ്ങളിൽ വള�രയധികം മാറ്റ

ങ്ങൾ വന്നു�ചർന്നിട്ടുണ്ട്. മലപ്പണ്ടാരങ്ങൾ, പണിയർ, മുതലായ പല ജനവി

ഭാഗങ്ങളും �താട്ടമുടമകളും പിന്നീട് കുടി�യറി ഭൂമി തട്ടി�യടുത്ത ജന്മികളു�ടയും

കൂലി�വലക്കാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റിലുമുള്ള പരിഷ്കൃതജീവിതത്തി�ന്റ സ്വാ

ധീനശക്തിക്ക് ഒട്ടുംത�ന്നവി�ധയരാവാ�തപഴയപടി ജീവിതംതുടരുകഅവർക്ക്

സാദ്ധ്യമല്ലാതായി.

ജീവിതരീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളിൽത്ത�ന്നയും മാറ്റ

ങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ അപ്പടി ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിട്ടി

ല്ല. മലപ്പണ്ടാരങ്ങൾ, മല�വടൻമാർ മുതലായവർ കിഴങ്ങുകൾ കുഴി�ച്ചടുക്കാൻ

ഇ�പ്പാഴും പാര�ക്കാലുപ�യാഗിക്കാറുണ്ട് എന്നും കാണിക്കാർ, മുത്തുവൻ, ഉരളി,

ഉള്ളാടൻ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും മൃഗങ്ങ�ള �കാല്ലാൻ വില്ലും അമ്പുമാ

ണ് ഉപ�യാഗിക്കുന്നത് എന്നും നായാട്ട് വള�രയധികം ഇഷ്ട�പ്പടുന്ന കുറിച്ചിയരും

ഏർനാടരും അ�മ്പയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധൻമാരാ�ണന്നും കൃഷ്ണയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു. കനിക്കിഴങ്ങ്, നറുക്കിഴങ്ങ്, ചന്ദനക്കിഴങ്ങ്, �വറ്റിലക്കിഴങ്ങ് മുതലായ കി

ഴങ്ങുകൾ കുഴി�ച്ചടുക്കാൻ �വണ്ടി കാടർ ഉപ�യാഗിക്കുന്ന ആയുധ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

എഹരൻ�ഫൽസി�ന്റ വിവരണം ശ്ര�ദ്ധയമാണ്. നിലം കുത്തിക്കുഴിക്കുന്നതി

ന് ഉപ�യാഗിക്കത്തവിധം ഒരറ്റത്ത് �ചത്തിക്കൂർപ്പിച്ച കരിങ്കൽക്കഷണത്തി�ന്റ

സ്ഥാനത്ത്അവർ മൂർച്ചയുള്ളഇരുമ്പുകഷണം �വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും തങ്ങ

ളു�ട പഴയ ഉപകരണങ്ങ�ളപ്പറ്റി കാടർ ഇ�പ്പാഴും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. വില്ലുംഅമ്പും

ഒരുകാലത്ത് സാർവ്വത്രികമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നും വനം ഡിപ്പാർ

ട്ട്�മന്റുകാർ നായാട്ട് നി�രാധിച്ചതി�ന്റ ഫലമായി അത് അപ്രത്യക്ഷമായതാ�ണ

ന്നും, എങ്കിലും കാടരു�ട കുട്ടികൾ ഇ�പ്പാഴും �ചറുതരം വില്ലും അമ്പുമുപ�യാഗിച്ച്

പക്ഷിക�ള പിടിക്കാറു�ണ്ടന്നും എഹരൻ �ഫൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിവിധ

നാമങ്ങളിലറിയ�പ്പടുന്ന ഈ ആദിവാസിക�ളല്ലാം മ�റ്റവി�ട�യാ നിന്ന് �ലാ

ഹായുഗാരംഭത്തിനു�ശഷം മാത്രം നമ്മു�ട കാടുകളിലും മലകളിലും വന്നു കുടി�യ

റിപ്പാർത്തവരാവാൻ തരമില്ല. �ന�ര മറിച്ച്, അവർ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പു

ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീനശിലായുഗ മനുഷ്യരു�ട പിൻഗാമികളായിരിക്കണം. നര

വംശശാസ്ത്രജ്ഞരു�ട ഗ�വഷണങ്ങൾ ഇക്കാര്യം സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം

വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിലായുഗം മുതൽക്കുത�ന്ന �കരളക്കരയിൽ ജനങ്ങൾ ജീ

വിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നതിന് പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള

മഹാശിലാസംസ്കാരത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളും സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട്.

19 L. A. Krishna Iyer. Kerala and Her People. PP. 73–74.
20 U. R. Eherenpels, Kadar of Cochin, PP. 26–27.
21 Ibid.
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ആദ്യം ബ്രഹ്മഗിരിയിലും പിന്നീട് �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും

നടത്ത�പ്പട്ട പുരാതന വസ്തുഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി നവീനശിലായുഗാവ

ശിഷ്ടങ്ങളു�ട മുകൾത്തട്ടിൽ മഹാശിലാസംസ്കാര�മന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്ന

മ�റ്റാരു സംസ്കാരത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. ക്രി.മു. ഒന്നാം

സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽഈ സംസ്കാരം �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ലാട്ടു

ക്കും വ്യാപിച്ചുകിടന്നതായി കാണുന്നു.

മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിന് ശ്മശാനശിലാ സംസ്കാര�മന്നും പറയാം. എ�ന്ത

ന്നാൽ, മരിച്ചു�പായ കാരണവൻമാരു�ട�യാ, കുലത്തലവൻമാരു�ട�യാ ഭൗതി

കാവശിഷ്ടങ്ങൾഅടക്കം �ചയ്തശവകുടീരങ്ങ�ളയാണ്അവപ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന

ത്. പ്രാചീനകാലത്ത് മരിച്ചു�പായവരു�ടഅസ്ഥിക്കഷണങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഭക്ഷണ

ധാന്യങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ആയുധസാമഗ്രികൾ എന്നിവ അടക്കം

�ചയ്ത �ചപ്പുക�ളാ, മൺകുടങ്ങ�ളാ ശവക്കുഴികളിൽ നി�ക്ഷപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

മനുഷ്യൻ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും അവ�ന്റ ആത്മാവ് നിലനിൽക്കു�മന്ന വിശ്വാസ

ത്തിൽ നിന്നാവാം ഇത്തരംആചാരങ്ങൾ ഉട�ലടുത്തത്.

�കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലായി ഇങ്ങ�ന നാ�ലാ അ�ഞ്ചാ തരത്തിലു

ള്ള ഒട്ടനവധി പ്രാചീന ശവകുടീരങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരു�ട ഓർമ്മയ്ക്കാ

യി കുത്തിനിർത്തിയ നീണ്ടുപരുക്കനായ നടുക്കല്ലുകൾഅ�ല്ലങ്കിൽ ഏകശിലാസ്തം

ഭങ്ങളാണ് കൂടുതലായി കാണ�പ്പടുന്നത്. �ദവികുളത്തിനടുത്ത് ഒരുഏകശിലാസ്തം

ഭത്തിനടുത്തുനിന്ന് മൂന്ന് ഉടഞ്ഞ മൺപാത്രങ്ങളും ഒരു ചട്ടിയും ഒരു ഇരുമ്പു�കാടാ

ലിയും കിട്ടുകയുണ്ടായി. അ�തപ്ര�ദശത്തുത�ന്നഏതാണ്ട് അ�തമാതിരിയുള്ള മറ്റു

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. �ഡാ. അനന്തകൃഷ്ണയ്യർ, തൃശ്ശൂർ താലൂക്കിൽ നി

ന്നുമാത്രം മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. തൃശ്ശൂരിനടുത്തുള്ളആനപ്പാറ

യി�ല കരിങ്കല്ലു�കാണ്ടുള്ള പ്രാചീനസ്തംഭത്തിന് 12 അടി �പാക്കമുണ്ട്. പാലക്കാ

ട് കല്ലടി�ക്കാട് മലയിൽ ഒ�ന്നാ ര�ണ്ടാ വാര ഇടവിട്ട് വൃത്താകാരത്തിൽ �കട്ടി

�പ്പാക്കിയ ഏതാനും ഏകശിലാസ്തംഭങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിൽ മൺപാത്രങ്ങളുൾ�പ്പ

�ട ഏതാനും പ്രാകൃത സാമഗ്രികളും കണ്ടുകിട്ടുകയുണ്ടാ�യന്ന് �ലാഗൻ പ്രസ്താവി

ക്കുന്നു. ഇങ്ങ�നകുത്ത�നകല്ലുകൾആഴ്ത്തി വൃത്താകാരത്തിൽനിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടസ്മാ

രകശിലകൾ ‘കുത്തുകൽമണ്ഡപം’ എന്ന് മണ്ഡപം പറയുന്നു.
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മൂ�ന്നാനാ�ലാകൽപ്പലകകൾകുത്ത�നനാട്ടിഅവയു�ട മീ�ത ഒരു �താപ്പി

ക്കല്ലും വച്ച് അറകളു�ട രൂപത്തിൽ നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട മ�റ്റാരു തരം സ്മാരകങ്ങളുണ്ട്.

അവയ്ക്ക് ‘കല്ലു�മശകൾ’ എന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരം കല്ലറകളിൽ ചിലതിന് 20 അടി

മുതൽ 140 അടി വ�ര വ്യാസമുണ്ട്. ചില പ്ര�ദശങ്ങളിൽ കൽപലകകൾ �കാണ്ട്

വലയം�ചയ്യ�പ്പട്ട ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽത�ന്ന ഒന്നിലധികം ശവക്കല്ലറകൾകാ

ണാം. ചില കല്ലറകൾ ചതുരാകാരത്തിലാണ്. കുഴിച്ചു�നാക്ക�പ്പട്ട പല ശവക്കല്ലറ

കളിൽ നിന്നും മൺപാത്രങ്ങളുംആയു�ധാപകരണങ്ങളും മറ്റും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

ഭൂമിക്കടിയിൽ കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ശവ�പ്പട്ടികൾ വച്ച് മണ്ണുമൂടി അതിനുമുകളിൽ

നടുക്കല്ലുക�ളാകൽ�മശക�ളാ നാട്ടി�വച്ചുണ്ടാക്കിയ മ�റ്റാരുതരം സ്മാരകവും

ഉണ്ട്. വയനാട്ടിൽ കാണ�പ്പട്ട ഇത്തര�മാരു സ്മാരകത്തി�ന്റ മുകൾഭാഗത്തുള്ള

കൽവലയത്തിന് 32 അടിയും, പാലക്കാട്ട് പല്ലാവൂരിൽ ക�ണ്ടത്തിയ മ�റ്റാരു കൽ

വലയത്തിന് 33 അടിയും വ്യാസമുണ്ട്.

കണ്ണൂരി�ല നടുവിൽ അംശത്തിലും, അടൂർ താലൂക്കി�ല പൂതംകരയിലും പട്ടം

�കാളണിയി�ല കല്ലാറിലും �താടുപുഴയി�ല ഉടുമ്പന്നൂരിലും മഹാശിലാസംസ്കാര

ത്തി�ന്റഇത്തരംഅവശിഷ്ടങ്ങൾകാണ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി�പ്പരിയാറിൽകാണ�പ്പ

ട്ടശവക്കല്ലറകൾക്ക് ഒൻപതരയടി നീളവുംഏഴടി�യാളം വീതിയും ഉണ്ട്. അവയ്ക്കിട

യിൽനിന്ന് ചിലപഴയ മൺപാത്രങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. ഗുരുവായൂരിൽനിന്നും

ഏക�ദശം മൂന്നുനാഴിക കിഴക്ക് അരിയന്നൂർഎന്നസ്ഥലത്തുള്ളചില കുടക്കല്ലുക

�ള ഞാൻ ത�ന്ന പരി�ശാധിക്കുകയുണ്ടായി. അടുത്തടുത്തായി യാ�താരു �കടു

പാടുമില്ലാത്തഅഞ്ചു കുടക്കല്ലുകളുണ്ടവി�ട. എങ്ങ�ന�യാ �പാട്ടിത്തകർന്ന രണ്ടു

മൂ�ന്നണ്ണത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളുംകാണാം. അടിഭാഗം വീതികൂടി, മുകൾഭാഗംകൂർ

ത്തു�ചത്തി മിനുസ�പ്പടുത്തിയ നാലു കല്ലുകൾ വീതം വൃത്താകൃതിയിൽ അടുക്കിവ

ച്ച് അതിനുമുകളിൽ ഉൾഭാഗം വലി�യാരു കൂമ്പാരക്കല്ല് കമഴ്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഈകുടക്കല്ലുക�ളല്ലാം ഒ�ര വലിപ്പത്തിലുള്ളവയല്ല. പ�ക്ഷ,ആകൃതിക്കുവ്യത്യാസ

മില്ല. ഏറ്റവും വലിയതി�ന്റ മുൻഭാഗത്തുള്ള കൂമ്പാരക്കല്ലിന് ഏക�ദശം പത്തുവാര

ചുറ്റളവുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയു�ട ചുറ്റളവ് അൽപം കുറവാണ്. കുന്നിൻ പ്ര�ദശത്ത് കുറ്റി

ക്കാടുകൾക്കിടയിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നഈകൂടക്കല്ലുകൾക്കടു�ത്തത്തിയാൽആദ്യം

ത�ന്ന ഒരു ശ്മശാനത്തി�ന്റ പ്രതീതിയാണുണ്ടാവുക. ഇതു�പാ�ല കുടക്കല്ല്, �താ

പ്പിക്കല്ല്, മുതുമക്കച്ചാടി, പാണ്ഡവക്കുഴി, കൽ�മശ, നന്നങ്ങാടികൾ എന്നിങ്ങ�ന

പലതരത്തിലുള്ളവയും പല �പരുകളിലറിയ�പ്പടുന്നവയുമായപ്രാകൃതശവക്കല്ലറ

കൾ �കരളക്കരയു�ട നാനാഭാഗത്തും സുലഭമായി ക�ണ്ടത്ത�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈപ്രാചീന ശവക്കല്ലറകളിൽ പലതിലും ഭക്ഷണധാന്യങ്ങൾ, അസ്ഥികൾ,

ചാരം, ജപമണികൾ, അമ്പ്, കുന്തം, ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള മറ്റ് ചില ആയു�ധാപക

രണങ്ങൾ മുതലായവ കാണ�പ്പടുകയുണ്ടായി. �കായമ്പത്തൂർ ജില്ലയി�ല സുലൂർ

എന്നസ്ഥലത്ത് ക�ണ്ടത്തിയ ഒരു പ്രാചീന ശവകുടീരത്തിൽ ക്രി.മു. മൂന്നാം നൂറ്റാ

ണ്ടി�ല ഒരു നാണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. �കരളത്തി�ല ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാണ്യ

ങ്ങൾ കിട്ടിയതായി അറിവില്ല.

ഈശ്മശാനശിലാസംസ്കാരം നവീനശിലായുഗത്തി�ലതാ�ണന്ന് ചിലഗ�വ

ഷകൻമാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഒരു വിഷമമുണ്ട്. ചില മുതുമക്കച്ചാടികളിൽ

ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇരുമ്പുപകരണങ്ങളാക�ട്ട,

1 Mass. XXX. No. 10, P. 172 (October 1930)
2 L. A. Krishna Iyer, Kerala, Past and Present.
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ക്രി.മു. 5-ാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി മാത്രമാണ് പ്രചാരത്തിൽ വന്നത്. അതു�കാണ്ട്

പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങൾ ക്രി.മു. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു �ശഷം ഒരു പ�ക്ഷ ക്രി.മു. 3-ാം

നൂറ്റാണ്ടിനും എ.ഡി. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്ക് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന് മറ്റു ചില

ഗ�വഷകൻമാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്.

തിരുവിതാംകൂർ പ്ര�ദശത്ത് ആദ്യമായി ഉൽഖനനം നടത്തിയ വാർഡും �കാ

ണറും മഹാശിലാസംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങ�ള മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു.

1. ശിലായുഗത്തി�ലശവക്കല്ലറകൾ: ഇവയാണ്ഏറ്റവും പുരാതനമായവ. ദഹി

പ്പിക്കാത്ത ശവങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളും, കല്ലു�കാണ്ടും മരം�കാണ്ടുമുള്ള

പദാർത്ഥങ്ങളും മാത്രം അടക്കം �ചയ്തത്.

2. പിത്തളയുഗത്തി�ല ശവക്കല്ലറകൾ: ദഹിപ്പിക്ക�പ്പട്ട ശവങ്ങളു�ട അവശിഷ്ട

ങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, മറ്റുപകരണങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ അടക്കം

�ചയ്തത്.

3. ഇരുമ്പുയുഗത്തി�ല ശവക്കല്ലറകൾ: ഏറ്റവും പഴക്കം കുറഞ്ഞഈശവക്കല്ല

റകളിൽ ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, കുന്തങ്ങൾ, വാളുകൾ, നല്ല�പാ

�ല �തച്ചുമിനുക്കിയ പാത്രങ്ങൾ മുതലായവ�യല്ലാമടങ്ങുന്നു.

ഇവയിൽ ഒന്നാമ�ത്ത തരത്തിൽ�പ്പട്ട, ശിലായുഗ�ത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും

ഉപകരണങ്ങ�ളാന്നുമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ശവക്കല്ലറ തിരുവിതാംകൂറി�ല �ചാക്ക

നാട്ടിൽ വാർഡ് ക�ണ്ടത്തുകയുണ്ടായി. �കാച്ചിയിൽ കണ്ടതിലധികവും മൂന്നാമിന

ത്തിൽ�പ്പട്ടവയാണ്.

ഏതായാലും �കരളക്കരയിൽശിലായുഗമനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്നും, ഇരു

മ്പുപകരണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ മഹാശിലാസംസ്കാരം ശിലായുഗത്തി�ന്റ അവസാന

ഘട്ടത്തിലാണ് ആവിർഭവിച്ച�തന്നും കരുതുന്നതിൽ �തറ്റു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല.

മുതുമക്കച്ചാടികൾക്കു പുറ�മ പാറ �കാത്തിയുണ്ടാക്കിയ ഒട്ടനവധി പ്രാചീന

ഗുഹകളും �കരളത്തി�ന്റവിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽക�ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒന്നര

നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് 1819-ൽബാബിങ്ടൻ �ബാം�ബയി�ലലിറ്റററി �സാ�സറ്റിയിൽ

വായിച്ച ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ കണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള രണ്ടു ഗുഹകളു�ട വിശദാംശങ്ങൾ

�വളി�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. അതി�ന തുടർന്ന് മറ്റു പല ഗ�വഷകൻമാരും അതു

�പാലുള്ള മറ്റു ഗുഹകൾ ക�ണ്ടത്തി. മലബാറിൽ മാത്രം 160 ഓളം ഗുഹകൾ ഉള്ള

തായി �സവൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചില ഗുഹകളിൽ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും പാറ�കാ

ത്തിയുണ്ടാക്കിയവയും 6 ഇഞ്ച് മുതൽ 2അടി വ�ര ഉയരവുമുള്ളവയുമായഈരണ്ടു

ബഞ്ചുകളുണ്ട്. മറ്റു ചില ഗുഹകളിൽ ഒരുബ�ഞ്ചയുള്ളു. മരിച്ചു�പായവരു�ടഅവശി

ഷ്ടങ്ങൾ �വയ്ക്കുവാൻ �വണ്ടി ഉയർത്തിയുണ്ടാക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന് ചിലർ അഭിപ്രാ

യ�പ്പടുന്നു. �ബഞ്ചില്ലാത്ത ഗുഹകളും ക�ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയ്യാൽ, കാട്ടുകമ്പാല

എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ പാറക്കൽ ഗുഹകളിൽ ചതുരാകൃതിയിലു

ള്ള ഒന്നിലധികം അറകൾ കാണാം.

മുകളിൽ പ്രസ്താവിക്ക�പ്പട്ട അരിയന്നൂരി�ല കടക്കല്ലുപറമ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നുര

ണ്ടുഫർ�ലാങ്ങ് ദൂ�ര, മാറ്റം-കണ്ടാണി�ശ്ശരി �റാഡിനരികിലായിസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന

തും നാട്ടുകാർ മുനിമട എന്നുവിളിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രാചീനഗുഹ ഞാൻ പരി�ശാ

3 L. A. Krishna Iyer, The TranvancoreTribes and castes, Vol. 111. P. 59.
4 J. Babington: Pre-historic Antiquieties.
5 R. Sewell: Pre-historic Antiquarian Remains in the Presidency of Madras (Madras

1882) P. 240.
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ധിക്കുകയുണ്ടായി. ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, അ�താരിരട്ട ഗുഹയാണ്. എന്നു�വച്ചാൽ,

പ്രധാന ഗുഹയി�ലക്ക് കടക്കണ�മങ്കിൽ, ആദ്യമായി ഏക�ദശം 6 അടി ആഴവും

6 അടി നീളവും 4 അടി വീതിയുമുള്ള ഒരു കുഴിയി�ലക്കിറങ്ങണം. ഇറങ്ങാൻ കൽ

പ്പടികളുണ്ട്. ഈപാർശ്വഗുഹയിൽ നിന്ന് പ്രധാന ഗുഹയി�ലക്ക് കടക്കാൻഏതാ

ണ്ട് രണ്ടടി സമചതുരത്തിലുള്ള ഒരുപ്ര�വശനദ്വാരമുണ്ട്. അതിലൂ�ടഅൽപ്പം �ഞ

രുങ്ങിയാ�ണങ്കിലും അകത്തുകടക്കാം. പാരക്കൽ �കാത്തിയുണ്ടാക്കിയ പ്രധാന

ഗുഹയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് പത്തടി വ്യാസവും ഏഴടി�യാളം ആഴവുമുണ്ട്. താ�ഴ നിലത്ത്,

വിട്ട് വിട്ട് മൂന്ന് കൽത്തിണ്ണകൾ കാണാം. കഷ്ടിച്ച് ഒരടി�യാള�മ അവയ്ക്കുയരമുള്ളു.

പ�ക്ഷ, മൂന്നടി വീതിയുംആറടി�യാളം നീളവുമുണ്ട്. ഗുഹയു�ട ഒത്തമുകളിലായി വൃ

ത്താകൃതിയിൽ മൂന്നടിയിൽതാ�ഴ വ്യാസമുള്ളഒരു ദ്വാരമുണ്ട്. ഒരുകല്ലടപ്പു�കാണ്ടു

അതടച്ചു പൂട്ടിയിടാം.

അരിയന്നൂരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു നാഴിക വടക്കുമാറ്റി കൂനംമൂച്ചിക്കടുത്തു

ള്ള പയ്യൂർ എന്നസ്ഥലത്തും ഏതാണ്ടി�ത മാതിരിയുള്ള രണ്ടു ഗുഹകൾ കാണാം.

അടുത്തകാലത്ത് നാട്ടുകാർ കല്ലു�വട്ടുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചഈഗുഹകളിൽ

നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മുപ്പതിൽപ്പരം മൺപാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ളഏതാ

നും ഉപകരണങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവ�യല്ലാം അധികൃതർ എടുത്തു�കാ

ണ്ടു�പായിഎന്നല്ലാ�തകൂടുതൽഗ�വഷണങ്ങ�ളാന്നുംഅവി�ട നടന്നതായറിയി

ല്ല. അരിയന്നൂർ ഗുഹ�യ്ക്കന്ന�പാ�ല പയ്യൂർ ഗുഹയ്ക്കും ഏതാണ്ട് രണ്ടടി സമചതുര

മുള്ള ഒരു പ്ര�വശനദ്വാരമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അതി�പ്പാൾ കൽപ്പലക �കാണ്ട് അടച്ച

നിലയിലാണ് കാണുന്നത്. മുകളി�ല ദ്വാരവും മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. രണ്ടുഗുഹകൾ

�താട്ടു�താട്ടാണ്കിടക്കുന്നത്. ഏതാനും ദൂരത്തായി മ�റ്റാരുഗുഹകൂടിയുണ്ട്. അതു

തുറന്നു�നാക്കിയ�പ്പാൾഅകത്ത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ളനാലറകൾ കണ്ടതായി നാ

ട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഏതായാലും ഇ�പ്പാളതും മണ്ണുമൂടി കിടക്കുകയാണ്. എങ്കിലും പുറ

ത്തുനിന്നു �നാക്കിയാൽ ത�ന്ന ചാ�ണ�പ്പാറ എന്ന ഉറപ്പുകുറഞ്ഞ ഒരു തരം കരി

ങ്കൽപ്പലകകൾ�കാണ്ടുനിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടആഅറകളു�ടചിലസൂചനകൾകാണാം.

ഈ �മാട്ടപ്പറമ്പിൽത�ന്ന ഗുഹകളു�ട സമീപത്തായി നാട്ടുകാർ കുഴുതാളി എന്നു

വിളിക്കുന്ന സിമന്റു�താട്ടിയു�ട ആകൃതിയിലുള്ള ധാരാളം നന്നങ്ങാടികളും അവിട

വി�ടയായി കാണാനുണ്ട്. മാ�ളർകാവ് എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു പ്രാചീന

ഭഗവതി�ക്ഷത്രത്തി�ന്റസമീപത്താണി�തല്ലാം.

ഇങ്ങ�ന �കരളത്തി�ന്റപല ഭാഗങ്ങളിലുമായി പലതരത്തിലുമുള്ളഒട്ടനവധി

ഗുഹകൾ ഇതിനകം ത�ന്ന കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതും പുരാവസ്തു ഗ�വ

ഷകൻമാരു�ട പരി�ശാധനയ്ക്ക് ഇനിയും വി�ധയമായിട്ടില്ല.

�വ.ഡി. ശർമ്മ �കരളത്തി�ല ഗുഹക�ള �മാത്തത്തിൽ നാലായി തരംതി

രിച്ചിരിക്കുന്നു:

— നടുക്കു തൂണുക�ളാടുകൂടിയ ഗുഹകൾ

—തൂണില്ലാത്ത ഗുഹകൾ

— മുകളിൽഅടപ്പുള്ളവ

— ഒന്നിലധികം അറകളുള്ളവ

1 ബൗദ്ധ ഗുഹക�ളാ ശവക്കല്ലറക�ളാ

ഈ പ്രാചീനഗുഹക�ളപ്പറ്റി പലരും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

�കരളത്തിൽ ബുദ്ധ�ജനമതങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാല�ത്ത സന്യാ
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സിമാരു�ട വാസസ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അവ�യന്ന് അനുജൻ അച്ഛൻ അഭിപ്രായ

�പ്പടുന്നു. എ. അയ്യപ്പൻ,എൽ.എം. കൃഷ്ണയ്യർ മുതലായവരുംഈഅഭിപ്രായ�ത്താ

ട് �യാജിക്കുന്നു. എന്നാൽഅവബൗദ്ധഗുഹക�ളാ, �ജനഗുഹക�ളാ അ�ല്ലന്നാ

ണ് ശർമ്മയു�ട വാദം. ബൗദ്ധരു�ട ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സുദാമ ഗുഹകൾക്കു�പാ

ലും അവയു�ട ഘടനയിലും നിർമ്മാണരീതിയിലും �കരളത്തി�ല ഗുഹക�ളക്കാൾ

പരിഷ്ക്കരിച്ചവയാ�ണന്നുംബുദ്ധമതം കൂടുതൽ വളർന്നതിനു�ശഷം പ്രാകൃതരീതിയി

ലുള്ളഗുഹകൾനിർമ്മിക്കുകഅസ്വാഭാവികമാ�ണന്നുമാണ്അ�ദ്ദഹംപറയുന്നത്.

ശർമ്മയു�ടഅഭിപ്രായമാണ് കൂടുതൽശരി�യന്ന് �താന്നുന്നു. വി.നാരായണപിള്ള

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ബുദ്ധമതം �കരളത്തി�ന്റ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്ര

�മ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളു; ഗുഹകൾക്കാക�ട്ട ഒരു സാർവ്വത്രിക സ്വഭാവമാ

ണുള്ളത്.

�കരളത്തി�ല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക�ണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാചീന ഗുഹകൾക്ക്

ഘടനയിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും മഹാശിലാസ്മാരകങ്ങളുമായി വള�രയധികംസാമ്യ

മുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് അവ പ്രാചീനകാല�ത്ത ശവകുടീരങ്ങളായിരിക്കാനാണിടയു

ള്ളത്. പിന്നീട് ഒരുപ�ക്ഷസന്യാസിമാർഅവ�യഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാ

�മന്ന് ശർമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽഅരിയന്നൂർ, പയ്യൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽ

ക�ണ്ടത്ത�പ്പട്ട ഗുഹകൾ തപസി�നാ, പ്രാർത്ഥന�ക്കാ പറ്റിയവയല്ല, തീർച്ച. ചു

മർഭിത്തിയി�ല പ്ര�വശനദ്വാരവും മുകൾഭാഗ�ത്ത ദ്വാരവും കൽപ്പലകകൾ �കാ

ണ്ടു മൂടിയാൽ പി�ന്നഅകത്തിരിക്കുന്നആൾക്ക് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

ഈ ഗുഹകൾ, ഒറ്റ�നാട്ടത്തിൽത�ന്ന ശവസംസ്കാരത്തിനു�വണ്ടി നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട

വയാ�ണ�ന്ന �താന്നൂ.

മഹാശിലാസംസ്കാരത്തി�ല ചില ശവക്കല്ലറകൾക്ക് മുകളിൽ വൃത്താകാര

ത്തിൽ നാട്ടിയ കൽപ്പലകകൾ കാണാ�മന്ന് പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ബാബിങ്ടൻ കണ്ടു

പിടിച്ച ഒരു ഗുഹയ്ക്കു മുകളിലും അതു�പാലുള്ള കൽപ്പലകകളുണ്ട്. �പാർക്കുളത്ത്

ര�ണ്ടക്ക�റാളം വിസ്താരത്തിൽ നിരവധി കുടക്കല്ലുകളുണ്ട്. കൽവലയങ്ങ�ളാടു

കൂടിയ ശവകുടീരങ്ങളു�ട സമീപത്തുത�ന്ന പാറക്കൽ ഗുഹകളും ക�ണ്ടത്തിയി

ട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഏതാ�ണ്ടാ�രകാലത്തു നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവയും ഒ�ര സംസ്ക്കാര�ത്ത

പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്നവയുമാ�ണന്നാണ് ശർമ്മ പറയുന്നത്. �കരളത്തി�ല

നാനാഭാഗങ്ങളിലും ക�ണ്ടത്തിയ ഗുഹകളിലും മഹാശിലാസംസ്ക്കാരങ്ങളിലും അട

ക്കം�ചയ്യ�പ്പട്ട മൺപാത്രങ്ങളു�ടയും മറ്റും സ്വഭാവം പരി�ശാധിച്ചാലും ഈ രണ്ട്

സംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാകു�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു.

എല്ലാ വാദഗതിക�ളയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ �കരളത്തി�ല

മഹാശിലാസംസ്കാരവുംപ്രാചീനഗുഹാസംസ്കാരവും രണ്ടുംബുദ്ധമതത്തി�ന്റആധി

പത്യത്തിനുമുമ്പാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നുകരു�തണ്ടിവരും.

6 Administration Report of the Archeological Department, Cochin State, 1102, ME, 1926,
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7 Y. D. Sarma: Ancient India, No, 12, 1956.
8 Ibid.



26 അദ്ധ്യായം 3. മഹാശിലാസംസ്കാരം

2 മഹാശിലയു�ട കാലം

ബ്രാഹ്മഗിരിയി�ലകണ്ടുപിടുത്തങ്ങ�ളവിലയിരുത്തി�ക്കാണ്ട്ക്രി.മു. 200 നുംക്രി.പി.

50 നുമിടയ്ക്ക് മഹാശിലാസംസ്കാരവുംഅതിനു മുമ്പുനവീനശിലായുഗവുമാണ് �മസൂ

രിൽനിലനിന്നിരുന്നത്എന്നുവീലർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ബ്രഹ്മഗിരിയിൽകണ്ടുകി

ട്ടിയ മഹാശിലാസംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ക്രി.മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ലതാ�ണങ്കിലും

ആ സംസ്കാരം അതിനും ഏതാണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണ�മ

ന്നാണ് ടി.എൻ. രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്.

മഹാശിലാസംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ക്രി.മു. 300 മുതൽ ക്രി.പി. 200 വ�ര

യാ�ണന്ന് മറ്റു ചില പുരാതനവസ്തുഗ�വഷകൻമാരുംഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ,

ബ്രഹ്മഗിരിക്കു സമീപം അ�ശാക�ന്റ ചില ശിലാശാസനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

�ലാഹങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗം മനസ്സിലാകാത്തഅപരിഷ്കൃതരായശിലായുഗ മനുഷ്യർ

ക്കു�വണ്ടിയാണ് അ�ശാകൻ ത�ന്റ ശാസനങ്ങൾ �കാത്തിച്ചത് എന്നുകരുതാൻ

വിഷമമുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് അ�ശാക�ന്റ കാലത്തിനുമുമ്പുത�ന്ന ഇരുമ്പി�ന്റ ഉപ

�യാഗവും മഹാശിലാസംസ്കാരവും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ക്രി.മു. 700

നും 400 നുമിടയ്ക്കുത�ന്ന ദക്ഷി�ണന്ത്യാക്കാർ ഇരുമ്പ് ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിക്ക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്നാണ് �ഗാർഡൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ക്രി.മു. 500

ഓടുകൂടി ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി�യന്നു

കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. മഹാശിലാസംസ്കാരത്തി�ന്റ കാലം അതിനു�ശഷമല്ലാ

�ത, മുമ്പായിരിക്കാനിടയില്ല.

3 സംഘകൃതികളു�ട മഹാശിലാസംസ്കാരം

ഒരുപ�ക്ഷ,അ�ശാക�ന്റശിലാശാസനങ്ങളിലുംപ്രാചീനസംഘംകൃതികളിലുംപ്ര

തിപാദിക്ക�പ്പടുന്ന �ചര�ചാഴ പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങളായിരിക്കാം മഹാ

ശിലാസംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ നിർമാതാക്കൾ. ഗ�വഷകൻമാർ ക�ണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള മഹാ

ശിലാസംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങളും സംഘംകൃതികളിൽ വർണ്ണിക്ക�പ്പടുന്ന ശവസംസ്കാ

രരീതികളും തമ്മിൽ വള�ര�യ�റ സാമ്യമുണ്ട് എന്ന വസ്തുതഈഅനുമാനത്തിനു

ശക്തികൂട്ടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് സംഘംകൃതികളി�ല കിള്ളവ ഇവൻഎന്ന �ചാ

ഴരാജാവ് മരിച്ച�പ്പാൾഐയർമുടവനാർ എന്ന കവി പാടിയ ‘കലം �ച�യ്കാ�വ,

കലം �ച�യ്കാ�വ’എന്നമ�നാഹരഗാനം ഒന്നുപരി�ശാധിച്ചു �നാക്കുക. അത്രയും

മഹാനായഒരുരാജാവി�ന്റശവമടക്കം�ചയ്യാൻപറ്റിയകലശംഎങ്ങ�നനിർമ്മി

ക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് കവി ഒരു കുംഭാര�നാടു �ചാദിക്കുകയാണ്.

‘ഇത്രയും ഉൽകൃഷ്ടനായഒരുചക്രവർത്തിയു�ടശവസംസ്കാരത്തിന് വള�രവി

സ്താരമുള്ള വാ�യാടുകൂടിയ ഒരു കലശമാണാവശ്യം. വിശാലമായ ഭൂമി�യ ചക്രമാ

യും ഉത്തുംഗമായപർവ്വത�ത്തകളിമണ്ണായും ഉപ�യാഗിക്കുകഎന്നതിൽകുറഞ്ഞ

ഏ�ന്തങ്കിലുംനിനക്ക് �ചയ്യാനാവു�മാ?’ സംഘംകൃതികളിൽവർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള

കലശങ്ങൾപല്ലവരം തുടങ്ങിയപലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ട മഹാ

ശിലാകാല�ത്തകലശങ്ങ�ളാട് സാമ്യമുള്ളവയാണ് എന്നും കലശങ്ങളിൽ കാണു

ന്നപുരാതനവസ്തുക്കളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് സംഘകാല�ത്തആചാരങ്ങളുമായി

9 T. N. Ramachandran: Presidential Address, Indian History Congress, Agra, 1956
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ബന്ധമു�ണ്ടന്നും മദിരാശി ഗവൺ�മന്റി�ന്റ പുരാതന വസ്തു ഗ�വഷണ ഡിപ്പാർ

ട്ട്�മന്റി�ന്റ റിക്കാർഡുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇവി�ടയാണ് പുരാതന വാസ്തുഗ�വഷണവും പ്രാചീന സാഹിത്യവും തമ്മി

ലുള്ള ബന്ധം കിടക്കുന്നത്. ഒന്നു മ�റ്റതി�ന്റ പൂരകമായിത്തീരുന്നു. മ്യൂസിയങ്ങ

ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു�വയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള മഹാശിലാസംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻ

മാർ ഏതുതരത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നും അവരു�ട ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ

എ�ന്താ�ക്കയായിരുന്നു�വന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സംഘംകൃതികൾ ന�മ്മസഹാ

യിക്കുന്നു. അതു�പാ�ലത്ത�ന്ന സംഘം കൃതികളു�ട കാലത്ത് �കരളീയർ ഏതു

തരത്തിലുള്ള ആയു�ധാപകരണങ്ങളും പാത്രങ്ങളും മറ്റുമാണുപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്

എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാശിലാസംസ്കാരത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ര�യാജന

�പ്പടുന്നു.

പ്രാചീനസാഹിത്യകൃതികളിൽ മാത്രമല്ല, മൺമറഞ്ഞു�പായിട്ടില്ലാത്തപ്രാകൃ

തരായ ചില ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലും മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തി�ന്റ അവശിഷ്ട

ങ്ങൾ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, മലയരയൻമാർ, കുറുമ്പൻമാർ മുതലായ ചില

�ഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ മഹാശിലാസംസ്കാരം, ഒരുതരത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരുത

രത്തിൽ, ഇന്നും നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ട്. രണ്ടായിരത്തിലധികം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു

ജീവിച്ചിരുന്ന �കരളീയരു�ട ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ കു�റ�യാ�ക്ക മനസ്സിലാ

ക്കാൻ ഇത് ന�മ്മസഹായിക്കുന്നു.

10 G.M. Soma Sundaran Pillai: Two Thousand Years of Tamil Literature, P. 45.
11 L. A. Krishna Iyer and L. K. Bala Ratnam: Anthrapology in India. P. 77.



4
�ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ

പ്രാചീന ശിലായുഗത്തി�ലയും നവീനശിലായുഗത്തി�ലയും ജനങ്ങളു�ട ഉൽപ്പാദ

നായുധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അവർ ഉപ�യാഗിച്ച് വിട്ടും�വച്ചു�പായ മറ്റു ജീവ�നാപകര

ണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അവരു�ട ഉൽപാദനസമ്പ്രദായങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അവർ ജീവിച്ചിരു

ന്ന കാലഘട്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പഠിക്കാൻ പുരാതന വാസ്തുഗ�വഷകൻമാരു�ട കണ്ടു

പിടുത്തങ്ങൾ പ്ര�യാജന�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ, അവ�കാണ്ടു മാത്രം അവരു�ട സാ

മൂഹ്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയും ആചാരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ആശയഗതിക�ളപ്പറ്റിയും മനസ്സി

ലാക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. ഈവിടവുനികത്താൻനരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ടയുംസാ

മൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ടയുംകണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾആണ്ന�മ്മസഹായിക്കുന്നത്.

1 കാടത്തത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ക്കാരത്തി�ലക്ക്

നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, പ്രാകൃ�താപകരണങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാചീനശിലായുഗം, നവീനശിലായുഗം, �ലാഹയുഗം എന്നി

ങ്ങ�നയാണ് പുരാതനവസ്തു ഗ�വഷകൻമാർ ചരിത്ര�ത്ത വിഭജിക്കുന്നത്. നര

വംശശാസ്ത്രജ്ഞാൻമാരാക�ട്ട �ന�രമറിച്ച്, കാടത്തത്തി�ന്റ യുഗം, അപരിഷ്കൃത

ത്തി�ന്റ യുഗം, സംസ്കാരത്തി�ന്റ യുഗം എന്നിങ്ങ�നസാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടായ

മാറ്റങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യസമുദായ�ത്ത പരി�ശാധിക്കുന്നത്.

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് അ�മരിക്കയി�ല ആദിമനിവാസികൾക്കിടയിൽ വള�ര

�കാല്ലങ്ങ�ളാളം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ലൂയി�മാർഗൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ത�ന്റ സ്വ

ന്തം അനുഭവങ്ങളു�ടയും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തി�ന്റയും �വളിച്ചത്തിൽആദ്യമായി

ഇത്തര�മാരു വിഭജനം നടത്തിയത്.

കാടൻമാരു�ട യുഗം മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ �ശശവദശയു�ട കാലമാ

ണ്. പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് മൃഗങ്ങ�ള �വട്ട

യാടാനും തീയുപ�യാഗിച്ച് മത്സ്യമാംസാദികൾ �വവിച്ചുതിന്നുവാനും പഠിച്ചത്ഈ

കാലത്താണ്. വില്ലും അമ്പും ഉപ�യാഗിച്ച് മൃഗങ്ങ�ള കൂടുത�ലളുപ്പത്തിൽ �വട്ടയാ

ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താടുകൂടി കാടത്തയുഗം അവസാനിക്കുകയും അപരിഷ്കൃത

യുഗം ആരംഭിക്കുകയും �ചയ്തു. അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിലാണ് മൺ

പാത്രങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗം കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടത്. മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്താനും

സ്ഥിരവാസമാരംഭിച്ച് ധാന്യങ്ങളും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റും കൃഷി�ചയ്യാനും തുടങ്ങിയ
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ത് അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിലാണ്. ഈ യുഗത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ �ലാഹങ്ങൾ

കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു.

ഇരുമ്പുരുക്കി പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കാനും �ക�ത്താഴിലുകളി�ലർ�പ്പടാ

നും ഇരുമ്പുകലപ്പയുപ�യാഗിച്ച് കൃഷി അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനും തുടങ്ങിയ�താടുകൂ

ടി അപരിഷ്കൃതയുഗം അവസാനിക്കുകയും സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ യുഗമാരംഭിക്കുകയും

�ചയ്തു. ആശയവിനിമയത്തിന് അക്ഷരമാലയുപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താടുകൂടി

യാണ് സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ യുഗം ആരംഭിച്ചത്. അതുമുതൽക്കിന്നുവ�രയുള്ള കാലം

സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ യുഗമാണ്.

�മാർഗ�ന്റ വിശകലന�ത്തഏംഗൽസ് ഇങ്ങ�നസംഗ്രഹിക്കുന്നു:

‘കാടത്തയുഗം’—ഉപ�യാഗത്തിനുതകുംവിധം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുകിട്ടാവുന്ന ഉൽ

പ്പന്നങ്ങൾ സമ്പാദിക്കലിനാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം. പ്ര

കൃതിവിഭവങ്ങൾ ഏളുപ്പത്തിൽ സമ്പാദിക്കാനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങ�ളയാണ്

മനുഷ്യൻ പ്രധാനമായും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

‘അപരിഷ്കൃതയുഗം’ കന്നുകാലി വളർത്തലി�നക്കുറിച്ചും കൃഷി�യക്കുറിച്ചും അറിവു

�നടിയ കാലം. മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനം വഴി പ്രകൃതിയു�ട ഉൽപ്പാദനക്ഷമത

വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ക�ണ്ടത്തിയത്ഈകാലത്താണ്.

‘സംസ്ക്കാരയുഗം’—പ്രകൃതിവിഭവങ്ങ�ളത്ത�ന്ന പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതി�നക്കു

റിച്ചും വ്യവസായം, കലഎന്നിവ�യക്കുറിച്ചും അറിവു�നടിയ കാലം.

പ്രാചീനസമുദായങ്ങ�ളല്ലാംസാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഒ�രഘട്ടത്തിലല്ലജീവിക്കു

ന്നത് എന്ന് �മാർഗൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ കാട

ത്തത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടു�മ്പാൾ മറ്റു ചില വിഭാഗങ്ങൾ അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിലും, ഇനി

യും ചില വിഭാഗങ്ങൾ സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ യുഗത്തിലും ജീവിക്കുന്നു. എങ്കിലും സാ

മൂഹ്യവളർച്ചയു�ട അനുക്രമമായ ഘട്ടങ്ങൾ അവ�യ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പടുത്തുന്നു.

�മാർഗ�ന്റ ഈ വിശകലനങ്ങൾ സാരാംശത്തിൽ ഇന്നും ശരിയാ�ണന്ന് ആധു

നിക നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ട ഗ�വഷണഫലങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നു.

2 സാ�ങ്കതിക വളർച്ചയും സാമൂഹിക ജീവിതവും

പുരാതന വസ്തു ഗ�വഷകൻമാരു�ടയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ടയും ഗ�വഷ

ണങ്ങ�ള �പാരുത്ത�പ്പടുത്താനും കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ ഒരു പരി

ശ്രമമാണ് �ഗാർഡൻ�ചൽഡ് ത�ന്റ ‘�സാഷ്യൽഎവല്യൂഷൻ’എന്നഗ്രന്ഥത്തി

ലൂ�ട നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നവീനശിലായുഗത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ട�ത്ത കാടത്ത

ത്തി�ന്റ യുഗമായും നവീനശിലായുഗ�ത്തഅപരിഷ്കൃതത്തി�ന്റ യുഗമായും �മാത്ത

ത്തിൽ തരംതിരിക്കാ�മന്നുഅ�ദ്ദഹംഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും പുരാതന വാസ്തുഗ�വ

ഷകൻമാരു�ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക �വരുദ്ധ്യ�മാന്നു

മില്ല. എന്നല്ല, ഒന്നു മ�റ്റതി�ന സഹായിക്കുകയും പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യു

ന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സാ�ങ്കതിക പരിഷ്ക്കാരങ്ങളാണ്

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനം. ഉദാഹരണത്തിന്,

1 Engels: Origin of Family, Private Property and the State, P. 46.
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കല്ലു�കാണ്ടുള്ള പരുക്കൻ ആയുധങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് വില്ലും അമ്പും ഉപ�യാഗി

ക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാഴാണ് മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്തുക�യന്ന പുതിയ ജീവിതക്ര

മം ആവിർഭവിച്ചത്. അതു�പാ�ല, �ലാഹങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്ന�പ്പാളാണ്

കലപ്പ �കാണ്ട് നിലമുഴുത് കൃഷി�ചയ്യുന്ന ജീവിതരീതി നിലവിൽ വന്നത്. മ�റ്റാ

രുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ; ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളിലും ഉൽപാദനരീതിയിലുമു

ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുരൂപമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ�ന്റ സാമൂഹിക ജീവിതക്രമങ്ങൾ

മാറുകയും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ളത്.

3 കൂട്ടായ ജീവിതം

കല്ലു�കാണ്ടുള്ള പരുക്കൻ ആയുധങ്ങളുമായി കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ളാടും പ്രകൃതിശക്തി

ക�ളാടും മല്ലിട്ടു�കാണ്ടു ജീവിച്ചിരുന്ന അതിപ്രാചീനരായ പൂർവ്വനിവാസികളു�ട

കാലത്ത് �കരളക്കരയിൽ ജന്മിക�ളാ മുതലാളിക�ളാ ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന് പറ

�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. ഇ�ല്ലങ്കിൽ പട്ടിണി. ഭാവിയ്ക്കു�വണ്ടി

സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാ�നാ ‘എ�ന്റത് ’ ‘നി�ന്റത് ’ എന്നു പങ്കിടാ�നാ യാ�താരു സ്വത്തുമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് ഉള്ളവ�നന്നും ഇല്ലാത്തവ�നന്നുമുള്ള വ്യത്യാസവും

അജ്ഞാതമായിരുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരുംസമൻമാരായിരുന്നു. മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനു

മില്ല. രാജാവും പ്രജയുമില്ല. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നഓ�രാ മനുഷ്യനും ത�ന്റആവശ്യമുള്ള

തുകഴിച്ചു മിച്ചമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളർന്നുക

ഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈസാഹചര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരു�ട അധ്വാനഫല�ത്ത ചൂഷണം

�ചയ്തു ജീവിക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. പാട്ടം, പലിശ, ലാഭം എന്നിവ�യപ്പറ്റി

സ്വപ്നം കാണാൻ�പാലും അക്കാലത്ത് ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യ

സ്വത്ത് തല�പാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എല്ലാം എല്ലാവരു�ടയും കൂടിയായിരുന്നു.

എല്ലാവരും കൂട്ടായി പണി�യടുക്കും. അധ്വാനിച്ചുകിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും

കൂടി പങ്കി�ട്ടടുക്കും.

ആളുകൾ അ�ന്നാ�ക്ക കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക്

മറ്റുള്ളവരുമായിസഹകരിക്കാ�ത, ജീവിതാ�യാധനം നടത്തുകസാധ്യമായിരുന്നി

ല്ല. കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങ�ളാ വില്ലുമമ്പു�മാ ഉണ്ടായതു�കാണ്ടുമാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക്

കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ളാടും പ്രകൃതിശക്തിക�ളാടും �പാരുതിജീവിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

ഹിംസ്രജന്തുക്കൾക്ക് സ്വയം ഇരയാകാ�ത കഴിയാനും, പക്ഷിമൃഗാദിക�ള �വ

ട്ടയാടിപ്പിടിച്ച് �ദനംദിന ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടാനും, പിന്നീട് കാടു�വട്ടി�ത്തളിച്ച്

കൃഷി�ചയ്തുപജീവനം കഴിക്കാനുംഈകൂട്ടായസാമൂഹ്യജീവിതംഅത്യാവശ്യമായി

രുന്നു. പ്രാകൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമായ ഒരു സാമൂ

ഹ്യക്രമമായിരുന്നു അത്. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, ‘�പാതുവായ ഭാഷ,

ആചാരങ്ങൾ, രക്തബന്ധം മുതലായവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാകൃതജന

ങ്ങളു�ട ഗണങ്ങൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ കൂട്ടങ്ങൾആയിരുന്നു ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ �നടുന്ന

തിനുള്ള ഒന്നാമ�ത്ത ഉപാധി. ഇടയൻമാർ, �വടൻമാർ തുടങ്ങിയ പ്രാചീന ജന

ങ്ങളു�ട നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുംഅതുഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതായിരുന്നു.

പണിയായുധങ്ങളും പണി�ചയ്യാനുള്ള മറ്റു ഭൗതികസാമഗ്രികളുംസ�പ്ല �ചയ്യുന്ന

വലി�യാരു പരീക്ഷണശാലയായിരുന്നു ഭൂമി. ഭൂമിയായിരുന്നു സമുദായത്തി�ന്റ

അടിത്തറ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഭൂമി�യ കാണുന്നത് അധ്വാനത്തിലൂ�ട

2 Marx: Critique of Political economy P. 8.
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ഉൽപ്പാദനവും പുനരുൽപ്പാദനവും നടത്താനുള്ള സമുദായത്തി�ന്റ കൂട്ടുസ്വ�ത്ത

ന്ന നിലയ്ക്കാണ്. സമുദായത്തി�ല ഒരംഗ�മന്ന നിലയ്ക്കുമാത്ര�മ വ്യക്തിക്ക് ഈ

സ്വത്തിൽ പങ്കുള്ളു. ആ നിലയ്ക്കുമാത്ര�മ അയാൾ ഭൂമിയു�ട ഉടമസ്ഥനും ഭൂമിയിൽ

സ്ഥിരവാസം �ചയ്യുന്നവനുംആകുന്നുള്ളു.ഈപ്രാഥമി�കാപാധികളു�ടഅടിസ്ഥാ

നത്തിലാണ് അധ്വാനത്തിലൂ�ട ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഈ

പ്രാഥമി�കാപാദികളാക�ട്ട, അധ്വാനത്തി�ന്റ ഫല�മന്ന നിലയ്ക്കല്ല, മറിച്ച്, അധ്വാ

നത്തി�ന്റപിന്നിലുള്ളപ്രകൃതിസഹജവും ദിവ്യവുമായഅടിത്തറ�യന്നനിലയ്ക്കാണ്

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത് ’.

4 ഭരണകൂടമില്ലാത്ത ഭരണം

കൂട്ടത്തി�ല ജനങ്ങ�ളല്ലാം ഒ�ര പൂർവ്വിക�ന്റ പിൻഗാമികളാ�ണന്നായിരുന്നു വി

ശ്വാസം. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ച�താടുകൂടി അവർ �വ�വ്വ�റ തായ്വഴികളായിത്തിരി

ഞ്ഞ് തറവാടുകളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ�ക്ഷ, അതിനു �ശഷവും, രക്തബ

ന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുലങ്ങളും �ഗാത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ ജീവി

ച്ചത്. ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂട്ടത്തി�ല കാരണവർ, അ�ല്ല

ങ്കിൽ മൂപ്പർ, ബഹുമാനിക്ക�പ്പടുകയുംആദരിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു�പാന്നു. തറവാട്ടു

കാരണവൻമാരു�ട കൂട്ട(സഭ)മാണ് �ഗാത്രത്തി�ന്റ ഭരണകാര്യങ്ങ�ളല്ലാം നിർവ്വ

ഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പാദനക്രമത്തിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും

സഹായിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു. രാജാ�വാ, പട്ടാളം, �ജയിൽതുടങ്ങിയമർദ്ദ�നാപ

കരണങ്ങ�ളാ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ, കാ

രണവൻമാ�രാടുള്ളആദരവും ബഹുമാനവും, കാരണവൻമാരു�ട സ്വാധീനശക്തി

യും പ്രാമാണികത്വവും, കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം—ഇവയാണ് സാമൂ

ഹ്യജീവിത�ത്തനിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

നവീനശിലായുഗത്തിൽ കാടു�വട്ടി�ത്തളിച്ച് കൃഷി�ചയ്യാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാഴും

കൂട്ടായ ജീവിതം നിലനിന്നു. ശങ്കര�മ�നാൻഎഴുതുന്നു:

‘�കരളത്തി�ല ജനങ്ങൾകുലങ്ങളായിസംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ഓ�രാ കുലത്തി

നും �നതാവായി ഒരു തലവനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തലവൻ തരിശുഭൂമികൾ �വട്ടി

�ത്തളിച്ചും ഉടമസ്ഥൻമാ�രആട്ടി�യാടിച്ചുംഅടിമ�പ്പടുത്തിയും ഭൂമികൾ�കവശ

�പ്പടുത്തുന്നു. ഭൂമി �വട്ടി�ത്തളിക്കാനും ശത്രുവി�ന കീഴ്�പ്പടുത്താനും സഹകരിച്ച

�ഗാത്രങ്ങൾക്കും �ചറുജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുംഅയാൾഈഭൂമി പങ്കിട്ടു�കാടുക്കുന്നു.

സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമിയില്ലാത്ത �ഗാത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവ�ര പലവി�ധനയും സഹാ

യിച്ചു�കാണ്ട് ഉപജീവനം �നടുന്നു. ഏതായാലും ഭരണം കാരണവൻമാരു�ട—

അ�ല്ലങ്കിൽ കുടുംബത്തലവൻമാരു�ട �കകളിലാണ്. രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥ

യു�ട യാ�താരു �തളിവും അവ�ശഷിച്ചുകാണുന്നില്ല’.

5 ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരു�ട ഭരണവ്യവസ്ഥ

�കരളത്തിലിന്നും നാമാവ�ശഷമായിട്ടില്ലാത്ത ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരു�ടയിടയിൽ ഈ

പ്രാകൃതമായ സാമൂഹ്യഘടനയു�ട അത്ഭുതാവഹമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാഞ്ഞു

�പാകാ�ത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാണിക്കാർ, മലങ്കുറവൻമാർ, മലപണ്ടാരങ്ങൾ,

3 M. Sankara Menon, Census, 1901.
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ഉള്ളാടൻമാർ, മലയരയൻമാർ തുടങ്ങിയ കാട്ടുജാതിക്കാർക്കിടയിൽ ഇ�പ്പാഴും

പ്രാചീന �ഗാത്രസംഘടനയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. അവരി�പ്പാഴും രക്ത

ബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരു�ട

സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് �ഗാത്രങ്ങളു�ട തലവൻമാരും കാരണ

വൻമാരു�ട കമ്മിറ്റികളുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മലയൻമാ�രപ്പറ്റി കൃഷ്ണയ്യർ

എഴുതുന്നത് �നാക്കുക:

‘മലയൻമാർക്ക് ഇരുപ�താ മുപ്പ�താ വീടുകളടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിലും ഓ�രാ മൂ

പ്പനുണ്ട്. അ�ദ്ദഹമാണ് എല്ലാ ആ�ഘാഷങ്ങളു�ടയും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്.

വയസൻമാരു�ട ഒരു കൗൺസിലി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദഹം സമുദായ

ത്തിലുണ്ടായ കശപിശകൾ പരിഹരിക്കുകയും കുറ്റക്കാ�ര പിഴ ചുമത്തി�യാ ഭ്രഷ്ട്

കൽപ്പി�ച്ചാ ശിക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കുലത്തി�ന്റയാ�ക തലവന് പണിക്കൻ

എന്ന സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അവർ യാ�താരു നിയമങ്ങ�ള അവലംബി�ക്കണ്ട

ആവശ്യവും അവർക്കു �നരിടാറില്ല’.

ഉള്ളാടൻമാ�രപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

‘കുലത്തി�ന്റ (�ട്രബി�ന്റ) സമിതിയിൽ കുലത്തി�ല പ്രായമുള്ളഎല്ലാ അംഗങ്ങ

ളുമടങ്ങുന്നു. ഒരു തലവനുണ്ട്. മൂപ്പൻ എന്നാണ�ദ്ദഹം വിളിക്ക�പ്പടുന്നത്. അ�ദ്ദ

ഹത്തിന് �പാനമ്പൻ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു സഹായിയുണ്ട്. വിവാഹാ

�ഘാഷങ്ങളിലും ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും കുല

വുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട എല്ലാ തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് അ�ദ്ദഹമാ

ണ് ’.

ഇതു�പാ�ല കാടരു�ട പതിയി�ല—പതി എന്നാൽ ഇരുപ�താ മുപ്പ�താ കുടിൽ

�ചർന്നതാണ്. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരു മൂപ്പ�ന്റ കീഴിലാണ്.

അങ്ങ�ന പ്രാകൃതനിവാസികളു�ട ഓ�രാ കുലത്തിനും ഓ�രാ തലവൻമാരു

ണ്ട്. കാണിക്കാരു�ട തലവ�ന്റ �പർ മുതുക്കാണി�യന്നാണ്. മലങ്കുറവൻമാരു

�ട �നതാവ് ഊരാളിയാണ്. മലപണ്ടാരങ്ങളു�ട തലവൻ മൂപ്പൻ. മലപ്പുലയരു�ട

ത് അരയൻ, �വടൻമാരു�ടത് സ്ഥാനി. ഇതു�പാ�ല മ�റ്റല്ലാ �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ

ക്കും സ്വന്തം മൂപ്പൻമാരുണ്ട്. ജനങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യവും മതപരവും ഭക്ഷണപരവു

മായഎല്ലാകർമ്മങ്ങളു�ടയും �മൽ�നാട്ടംനടത്തുന്നത് മൂപ്പൻമാരു�ട �നതൃത്വത്തി

ലുള്ളകമ്മിറ്റികളാണ്.

സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റയും കച്ചവടബന്ധങ്ങളു�ടയും ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളു�ട

യും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റയും വളർച്ചയു�ടയും ഫലമായി പ്രാചീന�ഗാത്ര

ക്കാരു�ട സാമൂഹ്യഘടനയ്ക്ക് ഇന്ന് ഒ�ട്ടാ�ക്ക �കാട്ടംതട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കിടയിൽ

ഇന്ന് വിവിധ നിലവാരത്തിലുള്ളവ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതനിലവാരങ്ങളാണുള്ളത്.

എങ്കിലും �പാതിവിലുള്ള ചില സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ അവ�ശഷിക്കുന്നതായി കാ

ണാം. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സവി�ശഷത, കുല�ഗാത്രങ്ങളു�ട രക്തബന്ധാടിസ്ഥാന

ത്തിലുള്ളസാമൂഹ്യജീവിതംതകരാ�തനിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതാണ്. പതി, കു

ടി മുതലായ �പരുകളിലറിയ�പ്പടുന്നസമൂഹങ്ങളായിട്ടാണ്അവരി�പ്പാഴും ജീവിക്കു

ന്നത്. ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇരുപ�താ മുപ്പ�താ �ചറുകുടുംബങ്ങളുണ്ടാകും. സമൂഹ

ത്തി�ലഅംഗങ്ങളു�ട �മൽ�നാട്ടവും �പാതുഭരണവും നിർവ്വഹിക്കാൻ ഒരു തലവ

നുംതലവ�നസഹായിക്കാൻ ഒരുകമ്മിറ്റിയുമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തി�ലവ്യത്യസ്തകു

ടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ അടുത്തകാലത്തായി സാമ്പത്തികാസമത്വം തല�പാക്കാൻ
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തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും സമൻമാരായിരുന്നു�വന്നതി

�ന്റ ധാരാളം സൂചനകളുണ്ട്. അവർക്കു �പാതുവായ ജീവിതരീതിയും സാമൂഹ്യാചാ

ര്യങ്ങളുംആരാധനസമ്പ്രദായങ്ങളും പിന്തുടർച്ചാവകാശങ്ങളുമാണുള്ളത്.

6 കുലവും �ഗാത്രവും

ഒരു കുലത്തിൽ സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നിലധികം സമൂഹങ്ങൾ

അ�ല്ലങ്കിൽ �ഗാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, �തക്കൻ തിരുവി

താംകൂറി�ല കാണിക്കാർക്കിടയിൽ മൂത്തില്ലം, �മനില്ലം, എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു �ഗാ

ത്രങ്ങളുണ്ട്. �നടുമങ്ങാടു താലൂക്കി�ല കാണിക്കാർക്കിടയിൽ മൂത്തില്ലം, �മനില്ലം,

കയ്യില്ലം, പാലില്ലം എന്നിങ്ങ�ന നാലു �ഗാത്രങ്ങളുണ്ട്.

ചില�പ്പാൾ കുലത്തിനും �ഗാത്രത്തിനുമിടയിൽ ഏതാനും �ഗാത്രങ്ങൾ �ചർ

ന്നു�കാണ്ടുള്ള ഭ്രാതൃസമുദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, �നയ്യാ

റ്റിൻകരയി�ല കാണിക്കാർക്കിടയിൽ അണ്ണൻതമ്പി, മച്ചമ്പി, എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു

പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ ഭ്രാതൃസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. അണ്ണൻതമ്പി വിഭാഗ

ത്തിൽ മൂത്തില്ലം, �വളിനാട്ടില്ലം, കുറുമില്ലം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു �ഗാത്രങ്ങളുണ്ട്.

മുതുവൻമാർക്കിടയിൽ �മലാക്കൂട്ടം, കാനക്കൂട്ടം, പൂതാനിക്കൂട്ടം, കനയാതുക്കൂ

ട്ടം, എല്ലിക്കൂട്ടം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള �ഗാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന

മായ �ഗാത്രം �മലാക്കൂട്ടമാണ്. �മലാക്കൂട്ടത്തി�ല തലവൻമാരാണ് മുതുവൻമാരു

�ട �പാതുവിലുള്ള തലവൻമാർ.

�താടുപുഴ മല�യാരത്തി�ല ഊരാളികൾ, കാനക്കൂട്ടം, �പാരിയിലക്കൂട്ടം,

�കാടിയരിക്കൂട്ടം, എണ്ണയരിക്കൂട്ടം എന്നിങ്ങ�ന നാലു �ഗാത്രങ്ങളായും, �നരിയമം

ഗലത്തി�ലഊരാളികൾ, വയനവരക്കൂട്ടം, കാനക്കൂട്ടം, കൂരിയക്കൂട്ടം, �പരിയിലക്കൂ

ട്ടം എന്നിങ്ങ�ന നാലു �ഗാത്രങ്ങളായും വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

മധ്യതിരുവിതാംകൂറി�ല മലയരയൻമാർ വളയില്ലം, എണ്ണയില്ലം, മുണ്ടില്ലം, പൂ

ത്താണി ഇല്ലം, �കാരങ്ങണി ഇല്ലം, പന്തീരായിരം ഇല്ലംഎന്നിങ്ങ�നഎട്ടു �ഗാത്ര

ക്കാരായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

മലങ്കുറവൻമാർക്കിടയിൽ എട്ടു �ഗാത്രങ്ങളും, ഉള്ളാടൻമാർക്കിടയിൽ നാലു

�ഗാത്രങ്ങളാണുമുള്ളത്. മലയൻമാർക്കിടയിൽ കടത്തുകാർ, കുന്നിക്കാർ, �താണി

ക്കാർ തുടങ്ങി ഒമ്പതു�ഗാത്രങ്ങളുണ്ട്.

�പാതു�വഈപ്രാകൃതസമുദായക്കാ�രല്ലാംസംസാരിക്കുന്ന ഭാഷശുദ്ധമല

യാള�മാ മറ്റ് ആധുനിക ഭാഷക�ളാ അല്ല. പഴയ മലയാളവും പഴയ തമിഴും കലർ

ന്ന�താ, പഴയ മലയാളവും പഴയ കർണ്ണാടകവും കൂടിക്കലർന്ന�താ ആയ ചില

പ്രാകൃതഭാഷകളാണ് അവരു�ടത്.

ശിലാമനുഷ്യരു�ട പ്രാകൃത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണകൂടത്തി�ന്റ യാ

�താരാവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏ�തങ്കിലും കാരണത്തിന് കുലങ്ങൾ തമ്മിൽ

വക്കാണങ്ങ�ളാ, യുദ്ധങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായാൽ അവയിൽ പ്രായപൂർത്തി�യത്തിയ മു

ഴുവൻ ജനങ്ങളും പ�ങ്കടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. ജനങ്ങളാ�ക ആയുധ�മടുത്ത്

യുദ്ധം �ചയ്യും. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് �വറിട്ടുള്ള പ്ര�ത്യകമായ ഒരു �സനികശക്തി

യു�ട യാ�താരാവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും �വ

വാഹികവും മതപരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂപ്പ�ന്റ അ�ല്ലങ്കിൽ കാരണവരു

�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള സഭക�ളാ കൗൺസിലുക�ളാ ആണ് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്.
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കുലത്തിനും �ഗാത്രത്തിനും �വ�വ്വ�റ സഭകളും മൂപ്പൻമാരു�ട കൗൺസിലുകളു

മുണ്ടായിരുന്നു. സഭയിൽ കുലത്തി�ല അ�ല്ലങ്കിൽ �ഗാത്രത്തി�ല എല്ലാ അംഗ

ങ്ങൾക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച

�ചയ്തു തീരുമാനിക്കുന്ന�തന്തും അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഓ�രാരുത്തനും

ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. �ഗാത്രത്തി�ന്റ തീരുമാനം, പവിത്രമാണ്. അലംഘനീ

യമാണ്. വ്യക്തിയു�ട സ്വകാര്യജീവിതം �ഗാത്രത്തി�ന്റ �പാതുഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു

വി�ധയമായിരിക്കും. അവ�ന്റ ജീവിതരീതി, ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ,

�പരുമാറ്റങ്ങൾ മുതലായവ�യല്ലാം സമൂഹത്തി�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിയുമായി �പാരു

ത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അനന്തകൃഷ്ണയ്യർ �ചറുമക്കളു�ട സഭ�യപ്പറ്റി 1908-ൽ ഇങ്ങ�ന

എഴുതുകയുണ്ടായി.

‘�ത�ക്ക മലബാറി�ല പാലക്കാട്ട് താലൂക്കിൽ പണ്ടുകാലത്ത് �ചറുമർ (�ചറു

മക്കൾ) കളവ്, വ്യഭിചാരം, വിവാഹ�മാചനം എന്നീ �കസുകൾക്ക് കണ്ണാടിക്കു

ട്ടിവട്ടാലിൽ (പാലക്കാട്ടിനടുത്തു കണ്ണാടിയി�ല ഒരു ആൽവൃക്ഷത്തിനുചുവട്ടിൽ)

�വച്ച് വമ്പിച്ച �യാഗങ്ങൾ �ചരാറുണ്ട�ത്ര. വാളയാർക്കാടുകളു�ടയും വള്ളുവനാടു

താലൂക്കി�ല കരിമ്പുഴയു�ടയും നടുവിൽ വടക്കും �തക്കും മലകൾക്കിടയിൽ താ

മസിക്കുന്ന �ചറുമജാതിയിൽ�പ്പട്ട എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ സഭയിൽ സംബന്ധി

ക്കാറുണ്ട്. കൂടിയാ�ലാചനകൾ വള�ര ദിവസങ്ങ�ളാളം നീണ്ടുനിൽക്കാറു�ണ്ടന്നു

പറയ�പ്പടുന്നു. ഇതായിരുന്നുഅവരു�ട �ഗാത്ര�ക്കാടതി. ആ�രങ്കിലും എ�ന്തങ്കി

ലും �തറ്റു�ചയ്തിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽഅയാൾക്കുകിട്ടുന്നശിക്ഷഏതാനും ഉറുപ്പിക പിഴ�യാ

അ�ല്ലങ്കിൽ നല്ല കണക്കിന് പ്രഹര�മാ ആയിരിക്കും. സ്വന്തം നിരപരാധിത്വം

�തളിയിക്കാൻ �വണ്ടി കുറ്റവാളി ഇങ്ങ�ന സത്യം �ചയ്യണം: ‘കണ്ണാടി സ്വരൂപം

അറി�ക ഞാൻ �ചയ്തിട്ടില്ല’. ഈ സഭ അത്രയ്ക്ക് പരിപാവനമായി കരുത�പ്പട്ടി

രുന്നതു�കാണ്ട് ആരും അതി�നപ്പിടിച്ച് ആണയിടു�മ്പാൾ നുണപറയാറില്ല. കാ

ലക്രമത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങ�ന ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ വിഷമമായ�താടുകൂടി ഇത്തരം

സ�മ്മളനവുംഅവസാനിച്ചു. ഇ�പ്പാൾഅത്തരം �കസുകൾക്ക് വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളി

�ല തലമൂത്ത അംഗങ്ങ�ളയും തലവൻമാ�രയും ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി കൂടിയാ�ലാച

നകൾ നടത്തുകയാണ് പതിവ് ’.

വയനാട്ടി�ല കുറിച്ചിയർ നാടുകളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും, ഓ�രാ നാ

ടിനും ഓ�രാ മൂപ്പനു�ണ്ടന്നും, സമുദായത്തി�ല തർക്കങ്ങ�ളല്ലാം മൂപ്പ�ന്റ �നതൃത്വ

ത്തിലുള്ള സഭയാണ് പരിഹരിക്കുന്ന�തന്നും അയ്യപ്പൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മറ്റു

മിക്ക ഗിരിവർഗ്ഗകാർക്കിടയിലും ഏതാണ്ടിതു�പാ�ല �ഗാത്രസംഘടനകളുണ്ട്.

‘�കരള സംസ്കാരം’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ �ക.മാമൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നതു�പാ�ല, �കരളത്തി�ലഈസാമൂഹ്യക്രമത്തിന് നാലുസവി�ശഷതകളാണു

ണ്ടായിരുന്നത്:

—ഒന്നാമത് രക്തബന്ധമായിരുന്നുസമുദായത്തി�ന്റഅടിത്തറ.

രണ്ടാമത്, ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. കൂട്ടത്തി�ല കാര

ണവൻമാരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യസഭയാണ് ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർ

വ്വഹിച്ചിരുന്നത്.

മൂന്നാമത്, ഭൂമി കൂട്ടത്തി�ലഎല്ലാഅംഗങ്ങളു�ടയും �പാതുസ്വത്തായിരുന്നു.

—നാലാമത്, കൂട്ടത്തിന് �പാതുവായആരാധനാസമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നു.

4 K. Ananthakrishna Iyer: The Cochin Tribes and Castes. Vol. 1 P. 112.
5 A. Ayappan, Adivasis, P. 48.
6 K. Mamman: Kerala Culture.
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7 പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം

എന്നാൽഇവ �കരളത്തി�ന്റ മാത്രംസവി�ശഷതകളായിരുന്നില്ല. കൂട്ടായഅധ്വാ

നത്തി�ന്റയും കൂട്ടായ ജീവിതത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടുടമവ്യവസ്ഥ—

അ�ല്ലങ്കിൽപ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസം—പ്രാചീനകാലത്ത് �ലാകത്തി�ലപലഭാഗങ്ങ

ളിലും നിലനിന്നിരുന്നു�വന്ന് �തളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാകൃതസമൂഹവ്യവ

സ്ഥ�യപ്പറ്റിയാണ് ഏം�ഗൽസ് ഇങ്ങ�ന�യഴുതുന്നത്:

‘ഈ �ഗാത്രഭരണവ്യവസ്ഥ അതി�ന്റ ശിശുദൃശ്യമായ ലാളിത്യം �വച്ചു�നാക്കു

�മ്പാൾ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഭരണഘടനയ�ത്ര. പട്ടാളമില്ല, �പാലീസില്ല,

പ്രഭുക്കളില്ല, രാജാക്കന്മാരില്ല, റീജന്റുമാരില്ല, �കാടതിയില്ല, ജഡ്ജിമാരില്ല, ജയി

ലുകളില്ല, �കസുകളില്ല എന്നിട്ടും, എല്ലാകാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിലങ്ങ�ന നടക്കുന്നു.

കശപിശകളും തർക്കങ്ങളും തീർക്കുന്നത് �ഗാത്രങ്ങ�ളാ അ�ല്ലങ്കിൽ �ഗാത്രങ്ങൾ

തമ്മിൽതമ്മി�ലാ ആണ്. എന്നു�വച്ചാൽ തർക്കങ്ങളിൽ ബന്ധ�പ്പടുന്ന ജനസമു

ദായം മുഴുവനും കൂടിയാണ്. അവസാന�ത്തതും അപൂർവ്വവുമായ ഒരു നടപടി�യ

ന്നനിലയ്ക്ക് രക്തപ്രതികാരഭീഷണിയുമുണ്ട്. ഇന്ന�ത്ത മരണശിക്ഷ. സംസ്കാരയു

ഗത്തി�ന്റ മ�റ്റല്ലാ �പാരായ്മകളുമടങ്ങിയ പരിഷ്കൃതമായ പ്രതികാരമല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമല്ല. അന്ന�ത്തക്കാലത്ത് ഇന്ന�ത്തക്കാൾ എത്ര�യായധികം കാര്യങ്ങൾ

കൂട്ടായി ഒന്നിച്ചു�ച്ചർന്ന് �പാതുവായാണ് തറവാട് പുലർത്തുന്നത്. അതുത�ന്ന

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലും. ഗണത്തി�ല ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടിയാണ് നിലത്തി�ന്റ

ഉടമാവകാശം വഹിക്കുന്നത്. �ചറിയ കുടിയിരിപ്പുകൾ മാത്രം തറവാട്ടുകൾക്ക്

താൽക്കാലികമായി തിരിച്ചു�വയ്ക്കും. ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്കയായാലും ശാ�ഖാപശാഖ

ക�ളാടുകൂടിയതും നൂലാമാല പിടിച്ചതുമായ നമ്മു�ട ഭരണഘടനാസാമഗ്രികളു�ട

കണിക�പാലും ആവശ്യമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ക�ണ്ടത്തുന്നത് അവ

യുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവർ ത�ന്നയാണ്. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട

പഴക്കമുള്ളആചാരമര്യാദകളനുസരിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാവുകപതിവാണ്. ദരിദ്രരും

നിർദ്ദനരും ഉണ്ടാവാനിട�മയില്ല. കൂട്ടുടമയിലുള്ള തറവാടുകൾക്കും �ഗാത്രങ്ങൾ

ക്കുംപ്രായം�ചന്നവർ, �രാഗികൾ, പടയിൽഅംഗഭംഗംവന്നവർ മുതലായവ�രാടു

കടമകൾഎ�ന്തന്നറിയാം. സ്ത്രീകളടക്കം എല്ലാവരും തുല്യരാണ്: സ്വതന്ത്രരാണ് ’.

പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്ന ഇത്തര�മാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി

ലാണ് നമ്മു�ട പൂർവികരായ പ്രാചീന �കരളീയർ വള�രക്കാലം ജീവിച്ചു�പാന്ന

ത്. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രവുംപുരാതനവസ്തുഗ�വഷണവുംനരവംശശാസ്ത്രവും മാത്രമല്ല,സം

ഘം കൃതികൾ എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന പ്രാചീനസാഹിത്യങ്ങളി�ല ചില സൂചന

കൾ ഇതാണ് �തളിയിക്കുന്നത്.

7 Engles: Origin of Family, private property and State.
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ആര്യൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടി�യറിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയകാലത്ത് �ത�ക്ക ഇന്ത്യ

യിൽ പ്രാകൃതരായ കാടൻമാർ മാത്രമാണ് നിവസിച്ചിരുന്നത് എന്നും ആര്യസം

സ്കാരത്തി�ന്റ �കപിടിച്ചതു�കാണ്ടാണ് അവർ പരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റ പടിവാതിൽ

ക്ക�ലയ്ക്ക് കാ�ലടുത്തു�വച്ചത് എന്നും പണ്ഡിതൻമാരായ ചരിത്രകാരൻമാർ �പാ

ലും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ്

ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ യാ�താരുതരം സാഹിത്യകൃതികളുമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന് ചില

യൂ�റാപ്യൻ പണ്ഡിതൻമാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്ത്

പുരാവസ്തു ഗ�വഷകൻമാർ നടത്തിയ പുരാതന വസ്തു ഗ�വഷണങ്ങൾ ഇത്തരം

വിശ്വാസങ്ങളു�ട അടിത്തറ തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല ശി

ലായുഗ�ത്തപ്പറ്റിയും �ലാഹയുഗ�ത്തപ്പറ്റിയും കഴിഞ്ഞഅദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാ

ദിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അവ�യക്കാൾ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത മറ്റു ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങ

ളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ �ഡാക്ടർ സ്വാമി

നാഥയ്യർ, ദാ�മാദരൻപിള്ള തുടങ്ങിയ തമിഴ് പണ്ഡിതൻമാരു�ട പരിശ്രമഫലമാ

യി കണ്ടുകിട്ടിയ അതിപ്രാചീനങ്ങളായ �ചന്തമിഴ് സാഹിത്യകൃതിക�ളപ്പറ്റിയാണ്

ഇവി�ടസൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആര്യൻമാരു�ടതിൽനിന്ന് ഭിന്നവുംസ്വതന്ത്രവുമായി തഴ

ച്ചുവളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒരുപ്രാചീന ദ്രാവിഡസംസ്കാരത്തി�ന്റസങ്കീർണ്ണമായ

വിശദാംശങ്ങ�ള ഈ കൃതികൾ നമുക്കു �വളി�പ്പടുത്തിത്തരുന്നു. ദക്ഷി�ണന്ത്യ

യു�ട ചരിത്രത്തി�ല ഇരുളടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഒരുജ്ജ്വലഘട്ട�ത്തപ്പറ്റി ഒ�ട്ടാ�ക്ക

മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നഈപ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾ �പാതുവിൽ സംഘംകൃ

തികൾഅ�ല്ലങ്കിൽസംഘസാഹിത്യം എന്ന�പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്.

സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് സാഹിത്യകൃതിക�ള വിലയിരുത്താനും സാഹി

ത്യകാരൻമാ�ര �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും �വണ്ടി മധുര�യ �കന്ദ്രമാക്കി�ക്കാണ്ട്

പാണ്ഡിരാജാക്കൻമാരു�ട രക്ഷാധികാരിത്വത്തിൽ ഇടവിട്ടിടവിട്ട്, ഒന്നിനു�ശഷം

മ�റ്റാന്നായി, മൂന്നു സംഘങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ സാഹിത്യഅക്കാദമികൾ നിലനിന്നി

രുന്നുവ�ത്ര. അവ�യപ്പറ്റിയുള്ളആദ്യ�ത്ത വിവരണം ക്രി.പി. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു �ശ

ഷം രചിക്ക�പ്പട്ട ‘ഇറയിനർ അക�പ്പാരുൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനത്തി

ലാണ് കാണ�പ്പടുന്നത്.a മൂന്നു സംഘങ്ങളും കൂടി ആ�ക 9950 �കാല്ലങ്ങ�ളാളം

1a ഈഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ കാല�ത്തപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടു്. ക്രി.പി. 8-ാം
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നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി�യന്നും. ഈ നീണ്ട കാലത്തിനിടയിൽ 8598 കവികൾ

അമൂല്യങ്ങളായ ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടാ�യന്നും ആ കവികളിൽ

ചിലർ ശിവൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയ �ദവങ്ങളായിരുന്നു�വന്നും മറ്റുമാ�ണ

തിഹ്യം. ഈ വിവരണമനുസരിച്ച് ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിനു ചുരുങ്ങിയത് പതിനായിരം

വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന�ദവങ്ങളും മനുഷ്യരും കൂടി സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചി

ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം!

പ്രത്യക്ഷത്തിൽത�ന്ന അവിശ്വസനീയമാർന്ന ഈ ഐതിഹ്യം ചരിത്രയാ

ഥാർത്ഥമാവാനിടയി�ല്ലന്നു തീർച്ചയാണ്. ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് 10,000 �കാല്ലങ്ങൾ

ക്കു മുമ്പ്, ഇന്ത്യയി�ലന്നല്ല, �ലാകത്തി�ലവി�ടയും യാ�താരു സാഹിത്യവുമുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയി�ലാരിടത്തും പുസ്തകങ്ങ

�ളഴുതിവയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നാണ് വിന്റർ നിറ്റ്സ് പറയുന്നത്.a

പ്രാചീന മധുരയിൽ ‘സംഘം’ എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു സാഹിത്യസംഘടനയു

ണ്ടായിരു�ന്നാ എന്ന കാര്യത്തിൽ�പ്പാലും പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ

വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്രി. പി. 470-ൽ വജ്രനന്ദി എന്ന �ജന�നതാവ് ഒരു സംഘം

സ്ഥാപിച്ച് ത�ന്റ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ �വണ്ടി ഏതാനും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം

�ചയ്തതിന് ചരിത്രപരമായ �തളിവുകളുണ്ട്. അതിനുമുമ്പ് യാ�താരു സംഘവുമു

ണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന് ചില ഗ�വഷകൻമാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ

അർത്ഥം ക്രി.പി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ സാഹിത്യകൃതിക

�ളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നാ�ണാ? സംഘം കൃതിക�ളന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന

പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളത്രയും �വറും �കട്ടുകഥകളാ�ണന്നാ�ണാ? തീർച്ചയായുമല്ല.

സംഘം കൃതിക�ളപ്പറ്റിയുള്ളഐതിഹ്യങ്ങളിൽ �കട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യവും കൂ

ടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നുഎന്നുപറയുന്നതാവുംശരി. ഏതായാലും, പ്രാചീനകാലത്തുത

�ന്ന ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ സുപ്രസിദ്ധരായ അ�നകം കവികളുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും

അവർ വിശിഷ്ടങ്ങളായ പല സാഹിത്യകൃതികളും രചിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുമുള്ള

കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ടയും ചരിത്രപണ്ഡിതൻമാ

രു�ടയും പരിശ്രമഫലമായി കണ്ടുകിട്ടിയ പ്രാചീനസാഹിത്യകൃതികൾ അതാണ്

വിളിച്ചുപറയുന്നത്.

1 സംഘകൃതികളു�ട ഉള്ളടക്കം

എടു�ത്താ�ക, പത്തുപ്പാട്, പതി�നൺകീഴ്കണക്ക്, ചിലപ്പതികാരം, മണി�മഖല,

�താൽകാപ്പിയം മുതലായവയാണ് സംഘം കൃതികളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ

എന്നുകരുത�പ്പടുന്നു.

ഇവയിൽ �താൽക്കാപ്പിയം തമിഴ്ഭാഷയി�ല ഏറ്റവും പഴയ വ്യാകരണഗ്ര

ന്ഥമാണ്. അതി�ന്റ കർത്താവായ �താൽക്കാപ്പിയർ ഒരു�ജനമതക്കാരനായി

രുന്നു�വന്നും, �തക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലാണ് അ�ദ്ദഹം ജനിച്ചത് എന്നും, വിളവ

�ങ്കാട് താലൂക്കി�ല ‘അതക�ങ്കാട് ’ എന്ന ത�ന്റ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചാണ് അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എന്നും �വയാപുരിപിള്ള അനുമാനിക്കുന്നു.a സുപ്രസി

നൂറ്റാണ്ടാ�ണന്നു ചിലരും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. എന്നാൽ ക്രി.പി. 12-ാം നൂറ്റാ

ണ്ടി�നാടടുത്തു് രചിക്ക�പ്പട്ട ഒരുകൃതിയാ�ണന്നു്�വയാപുരിപിള്ളപറയുന്നു. A Comprehensive

History of India. P. 672.
2a Winternitz: History of Indian Literature, Vol 1. PP. 33–35.
3aഎസ്. �വയാപുരിപിള്ള, കാവിയകാലം, �പ. 56.
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ദ്ധമായ ഈ വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുത്തതികാരം, �ചാല്ലതികാരം, �പാരു

ളതികാരം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നുഭാഗങ്ങളിലായി ആ�ക 1603 സൂത്രങ്ങൾ അടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു. എഴുത്തതികാരത്തിൽ അക്ഷരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �ചാല്ലതികാരത്തിൽ

പദങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �പാരുളതികാരത്തിൽ കവിതാവിഷയങ്ങൾ, വൃത്തങ്ങൾ, രസാ

ലങ്കാരങ്ങൾ മുതലായവ�യപ്പറ്റിയുമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഭാഷയു�ട

യും സാഹിത്യത്തി�ന്റയും ലക്ഷണങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ രചനാനിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ

മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല �താൽകാപ്പിയം. വ്യാകരണനിയമങ്ങ

�ളാ�ടാപ്പം രാജ്യത്തി�ന്റ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവി�ശഷതക�ളയും സാമ്പത്തിക

സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതിക�ളയും വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ജീവിതരീതിക�ളയും

അത് വിശദീകരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല പ്രാചീനജനങ്ങളു�ട

ചരിത്രം പഠിക്കാൻഅതുപ്ര�യാജന�പ്പടുന്നു.

വ്യാകരണമുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന ഭാഷയും സാഹിത്യവും ഒരതിർത്തിവ

�ര�യങ്കിലും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവു�മന്നു തീർച്ചയാണ�ല്ലാ. നമുക്കു കിട്ടിയിട�ത്താള

മുള്ള പ്രാചീനകൃതികളിൽ ചില�തങ്കിലും �താൽക്കാപ്പിയത്തിനു �ശഷം രചിക്ക

�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിലപ്പതികാരം,

മണി�മഖല തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങൾ പിൽക്കാലകൃതികളാ�ണന്ന് �പാതുവിൽ അം

ഗീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. മണി�മഖല ഒരു ബൗദ്ധികകൃതിയും ചിലപ്പതികാരം ഒരു

�ജനകൃതിയുമാണ്. ചിന്താമണി, കുണ്ഡല�കശി, വളയാപതി എന്നിങ്ങ�ന മറ്റു

ചില മഹാകാവ്യങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളടക്കവും രചനാരീതിയും ഭാഷാ�ശ

ലിയും മറ്റും �നാക്കിയാൽ അവ�യ സംഘം കൃതികളിലുൾ�പ്പടുത്തുന്നതുത�ന്ന

ശരിയ�ല്ലന്നും സംഘകാലത്തിനു�ശഷമുണ്ടായ കാവ്യകാലത്തി�ല കൃതികളാണ

വ�യന്നു കണക്കാക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നും അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നവരുണ്ട്. ചിലപ്പ

തികാരം, മണി�മഖല തുടങ്ങിയവ�യക്കാൾഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട പഴക്കമുള്ള

കൃതികളാണ് എടു�ത്താ�കയും പത്തുപ്പാട്ടും. ഈ രണ്ടു സമാഹാരങ്ങളാണ്

ഏറ്റവും അധികം പഴക്കമുള്ള സംഘസാഹിത്യകൃതിക�ളന്ന് �വയാപുരിപിള്ള

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.a ഇവയിൽ പല പാട്ടുകളും �താൽകാപ്പിയത്തിനു മുമ്പു രചി

ക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. എടു�ത്താ�കയി�ല ചില പാട്ടുകൾക്കടിസ്ഥാനമായ വ്യാക

രണനിയമങ്ങൾ �താൽക്കാപ്പിയത്തി�ന്റതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാ�ണന്ന് ചിലർ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു പ�ക്ഷ, �താൽക്കാപ്പിയത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന ചില വ്യാക

രണഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഐതിഹ്യം ശരിയായിരിക്കാം. ഏതായാലും,

അത്തരം പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാന്നും ഇ�തവ�ര കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ പഴക്കമു

ള്ളകൃതികൾ പലതും എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി നശിച്ചു�പായിട്ടുണ്ടാവാം.

നറ്റി�ണ, കുറു�ന്താ�ക, ഐങ്കുറുനൂറു, പതിറ്റുപ്പത്തു, പരിപാടൽ, കലി

�ത്താ�ക, അകനാനൂറു, പുറനാനൂറു എന്നീ എട്ടു സമാഹാരങ്ങൾക്കാണ് എടു

�ത്താ�ക എന്നു പറയുന്നത്. പല കാലങ്ങളിലും പലസ്ഥലങ്ങളിലുമായി ജീവി

ച്ചിരുന്നനാനൂ�റാളം കവികളു�ട കൃതികൾഅവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കവിതകൾ

രചിക്ക�പ്പട്ടകാലവുംഅവ�താകകളായിസം�യാജിപ്പിക്ക�പ്പട്ടകാലവുംതമ്മിൽ

ഏതാനുംനൂറ്റാണ്ടുകളു�ട ദൂരമുണ്ടായിരിക്കണം. പുറനാനൂറുംപതിറ്റുപ്പത്തും ‘പുറംകൃ

തി’കളാണ്. അതായത്, സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളാണ്

അവയിൽ പ്രതിപാദിക്ക�പ്പടുന്നത്. നറ്റി�ണ, കുറു�ന്താ�ക,ഐങ്കുറുനൂറ്, കലി

�ത്താ�ക, അകനാനൂറ് എന്നീ അഞ്ചു സമാഹാരങ്ങൾ ‘അകം കൃതി’കള�ത്ര.

4a S. Vaiyyapuri Pillai; History of Tamil Language and Literature, P. 23.
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അതായത്, �പ്രമം കുടുംബജീവിതം മുതലായ ആന്തരികവിഷയങ്ങളാണവയിൽ

ചിത്രീകരിക്ക�പ്പടുന്നത്. ‘പരിപാട’ലിൽ അകവും പുറവും രണ്ടും കലർന്നിരിക്കുന്നു.

പുറംകൃതികളിൽ രാജാക്കൻമാരു�ടയും ‘കുറുനിലമന്നൻമാ’രു�ടയും മറ്റും വീരപ

രാക്രമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള അപദാനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ചരിത്രഗ

�വഷകൻമാർക്കു അവ വള�ര ഉപ�യാഗപ്രദങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, �കരളീയ�ര

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം പതിറ്റുപ്പത്താണ്.

പത്തു�ചരരാജാക്കൻമാരു�ടഅപദാനങ്ങളാണതിൽപ്രകീർത്തിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഓ�രാ രാജാവി�നപ്പറ്റിയുംപത്തുപാട്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങ�നപത്തുപത്തുകളായിഅതു

വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒന്നാമ�ത്തയും പത്താമ�ത്തയും പത്തുകൾ

ഇ�തവ�ര കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല.

ഓ�രാ പാട്ടി�ന്റയും കൂ�ട പാടിയ കവിയു�ട �പരും വാഴ്ത്ത�പ്പട്ട രാജാവി

�ന്റ �പരും, കവിക്കു കിട്ടിയ സമ്മാനത്തി�ന്റ വിവരവും മറ്റും നൽകുന്ന ഓ�രാ

പതികം അ�ല്ലങ്കിൽ മുഖവുര എഴുതി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കവിതകൾ �ശഖരിച്ചു

പ്രസാധനം �ചയ്ത പിൽക്കാല സമ്പാദകരു�ട കുറിപ്പുകളാണവ. ചരിത്രവിദ്യാർ

ത്ഥികൾക്ക് അവ കു�റ�യാ�ക്ക പ്ര�യാജനകരങ്ങളാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സം

ശയമില്ല. പ�ക്ഷ, അവഐതിഹ്യങ്ങ�ളയും ഊ�ഹാ�പാഹങ്ങ�ളയും അടിസ്ഥാ

ന�പ്പടുത്തി എഴുതി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നും അവയ്ക്കും അവ പരാമർശിക്കുന്ന

കവിതകൾക്കും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട അകൽച്ചയു�ണ്ടന്നും ഓർ�ക്കണ്ടതുണ്ട്.

അവയിലടങ്ങിയ അതിശ�യാക്തിക�ളയും അർദ്ധസത്യങ്ങ�ളയും ഒഴിച്ചുനിർത്തി

ചരിത്രാംശങ്ങൾ ചിക�ഞ്ഞടുക്കുകഅത്രഎളുപ്പ�മാന്നുമല്ല.

എട്ടു�ത്താ�കയിൽ ഒട്ടാ�ക 2421 �ചറിയ പാട്ടുകളാണുള്ളത്. പത്തുപ്പാട്ടിലു

ള്ളത്, �ന�രമറിച്ച്, നീണ്ട പാട്ടുകളാണ്. തിരുമുരുകാറ്റുപ്പ�ട, �പാരുനാർ ആറ്റു

പ്പ�ട, ചിറുപാണാറ്റുപ്പ�ട, �പരുമ്പാണാറ്റുപ്പാ�ട, മു�ല്ലപ്പാട്ട്, മധു�ര�ക്കാ

ഞ്ചി, �നടുനൽവാ�ട, കുറിഞ്ചിപ്പാട്ട്, പടിനിപ്പാ�ല, മ�ലപടുകടാം എന്നിങ്ങ

�ന പത്തു ദീർഘകവിതകളു�ട സമാഹാരമാണത്.

ഈ പ്രാചീനകൃതികളു�ട അകം, പുറം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി

തരംതിരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അകം ശൃംഗാരരസപ്രധാനങ്ങളും പുറം വീരരസപ്രധാ

നങ്ങളുമാണ്. �പ്രമവും യുദ്ധവുമായിരുന്നു രാജാക്കൻമാരു�ടയും കുലത്തലവൻമാ

രു�ടയും മുഖ്യമായ ജീവിതവൃത്തികൾ. ഈ ജീവിതവൃത്തികളാണ് കവിതകൾക്ക്

പ്ര�ചാദനം നൽകിയത്. രാജാക്കൻമാരു�ട വീരപരാക്രമങ്ങളും ഗുണഗണങ്ങളും

�പ്രമങ്ങളുമാണ് പല കവിതകളിലും വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. രാജാക്കൻമാർ മാ

ത്ര�മ കഥാനായകൻമാരായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നുള്ളുഎന്ന് ഇതിന്നർത്ഥമില്ല.

വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട അനുരാഗത്തി�ന്റ ആനന്ദവും �വർപാടി�ന്റ �വദന

യും വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പല കവിതകളിലും മ�നാഹരങ്ങളായ പ്രകൃതിവർണ്ണന

കളുണ്ട്. മലകളുംകാടുകളുംഅരുവികളുംആറുകളുംവയലുകളും �ചാലകളും �കാന്ന

യും പാലയും മയിലും കിളിയും ആനയും പുലിയും ഇടകലർന്ന പ്രകൃതിയു�ട അകൃ

ത്രിമസൗന്ദര്യം അവയിൽ ഓളം�വട്ടുന്നതു കാണാം. പ�ക്ഷ, ഒരിടത്തും പ്രകൃതി

വർണ്ണനയ്ക്കു �വണ്ടിയുള്ള പ്രകൃതിവർണ്ണനകളില്ല. മനുഷ്യനാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ

�കന്ദ്രം. ജനങ്ങളു�ട സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അഭിവൃദ്ധിക്കുംഐശ്വര്യത്തിനുമുള്ള ആകാം

ക്ഷകൾ, യുദ്ധവും സമാധാനവും, �സ്നഹവും �പ്രമവും—ഇവ�യപ്പറ്റി�യല്ലാം അവ

പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആപത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ അന്തംവിട്ടു പകച്ചുനിൽക്കലില്ല; ജീവിത

ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളി�ച്ചാട്ടമില്ല. നമ്മു�ട പ്രാചീന പൂർവ്വികൻമാർ എത്ര വിഷമം
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പിടിച്ച പരിതഃസ്ഥിതിക�ളയും ധീരത�യാടും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസ�ത്താടും കൂടിയാണ്

�നരിട്ടിരുന്നത് എന്ന് സംഘംകൃതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പതി�നൺകീഴ് കണക്കും സംഘംസാഹിത്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പടു

ന്നത്. എന്നാൽ, അതി�ല പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങൾ �പ്രമവും യുദ്ധവുമല്ല, നീതിശാ

സ്ത്രവും സാൻമാർഗിക നിയമങ്ങളും മറ്റുമാണ്. തിരുക്കുറൾ, നാലടിയാർ, കളവഴി

നീർപ്പതു, �കനി�ല, ഇനിയ�വനിർപ്പതു, ഇന്നിനിപ്പതു നിൻമണിക്കടി�ക,

കർനീർപ്പതു, ഐന്തി�ണ ഐമ്പതു, നി�ന�മാഴി ഐമ്പതു, ഐന്തി�ണ

എഴുപതു, നി�ണമ�ല നൂറ്റയ്മ്പത്, തിരുകടുകം ഏലാതി, ആചാര�ക്കാ�വ,

പഴ�മാഴിനാന്നൂറ്, ചിറുപഞ്ചമൂലം, മുതു�മാഴി �കാഞ്ചി എന്നിങ്ങ�നആ�ക പതി

�നട്ടു കവിതകളു�ട സമാഹാരമാണ് പതി�നാൺകീഴ്കണക്കിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

സംഘംകൃതികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ദക്ഷി�ണന്ത്യയു�ട പ്രാചീന ചരി

ത്ര�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രാചീന സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയും പഠിക്കാനുള്ള ചില പരി

ശ്രമങ്ങൾ അടുത്തകാലത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു തീർച്ചയായും സ്വാഗതാർഹ

മാണ്. പ�ക്ഷ, സംഘംകൃതിക�ള �കകാര്യം �ചയ്യുന്നത് വള�ര സൂക്ഷിച്ചു�വ

ണം. എ�ന്തന്നാൽ, അവ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല, സാഹിത്യകൃതികൾ മാത്രമാണ്.

കലാപരമായ അതിശ�യാക്തികളും അവിശ്വസനീയങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങളും

ശാസ്ത്രീമായ ചരിത്രാ�ന്വഷണത്തിനു നിരക്കാത്ത പ്രസ്താവനകളും അവയിലടങ്ങി

യിട്ടു�ണ്ടന്നും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, �ചങ്കുട്ടുവൻഎന്ന �ചരരാജാവ് �തക്ക്

കന്യാകുമാരി മുതൽ വടക്ക് ഹിമാലയം വ�ര കീഴടക്കുകയുണ്ടാ�യന്നും, ഉതിയൻ

�ചരലാതൻ എന്ന മ�റ്റാരു �ചരരാജാവ് മഹാഭാരതയുദ്ധത്തി�ലർ�പ്പട്ട പാണ്ഡ

വൻമാർക്കും കൗരവൻമാർക്കും ഒ�ര�പാ�ല ഭക്ഷണസാമഗ്രികളയച്ചു�കാടുക്കുക

യുണ്ടാ�യന്നും മറ്റും ഇവയിൽ പ്രസ്താവിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കഥകൾ�ക്കാ

ന്നും ചരിത്രപരമായ യാ�താരു പിൻബലവുമി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

എന്നാൽ,അതിശ�യാക്തിക�ളയുംഐതിഹ്യങ്ങ�ളയും ഒഴിച്ചുനിർത്തി�ക്കാ

ണ്ട് പരി�ശാധിച്ചാൽ പ്രാചീനകാല�ത്ത സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയും ഭരണസ

മ്പ്രദായ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള പല വിലപിടിച്ച വിവരങ്ങളും സംഘംകൃതികളിൽ നിന്നു

നമുക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്ര�ത്യകിച്ചും പതിറ്റുപത്ത്, പുറനാനൂറ്, അകനാനൂറ്, ചി

ലപ്പതികാരം മുതലായ ചില കൃതികൾ ആദി�ചരരാജാക്കൻമാ�രപ്പറ്റിയും അവരു

�ട കാല�ത്ത സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയും പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒഴിച്ചു

കൂടാൻ വയ്യാത്തവയാണ്. �കരളത്തി�ല പ്രാചീനജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതി, �താ

ഴിൽ, വ്യാപാരം, ഭക്ഷണരീതി, വസ്ത്രധാരണം, രാജ്യഭരണം, യുദ്ധരീതി, കല, മതം,

സംസ്കാരം മുതലായവ�യപ്പറ്റിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവയിൽ നിന്നു നമുക്ക് മന

സ്സിലാക്കാം.

2 സംഘകാല�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങൾ

സംഘംകൃതികൾ ഏതുകാലത്താണ് രചിക്ക�പ്പട്ടത് എന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച്

പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ക്രി.മു. ഏഴാം നൂ

റ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നു ചിലർ വാദിക്കു�മ്പാൾ, മറ്റുചിലർ ക്രി.പി.

ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ലയ്ക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു. �താൽക്കാപ്പിയം രചിക്ക�പ്പട്ടത് ക്രി.മു.

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാ�ണന്ന് മാക്ക്�ഡാ�ണല്ലും ക്രി.മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാ�ണന്ന്

1 Mac Donnel: History of Sanskrit Literature, P. 11.
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�കാൾബ്രൂക്കും അഭിപ്രായ�പ്പടു�മ്പാൾ മറ്റു പല പണ്ഡിതൻമാരും അത് ക്രി.പി.

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ല കൃതിയാ�ണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ചില പാട്ടുകൾ�ക്കങ്കി

ലും 2500 �കാല്ല�ത്തപഴക്കമു�ണ്ടന്നാണ് �ഡാക്ടർ വരദരാജൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു.

‘അവസാന സംഘസാഹിത്യം എന്നു പറയ�പ്പടുന്നഎട്ടു�ത്താ�കയും പത്തുപ്പാ

ടും കവിതാസമാഹാരങ്ങളാണ്. അവ ഒ�രകാല�ത്തഴുത�പ്പട്ടവയല്ല. നാടി�ന്റ

വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്തവിദ്വാൻമാരാൽ പലകാലങ്ങളായി പാ

ട�പ്പട്ട പാട്ടുകളാണവ. അവയു�ട കാലം ക്രി.മു. 500 മുതൽ ക്രി.പി. 200 വ�രയാ

�ണന്നുവിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു’.

എന്നാൽക്രിസ്തുവിന്അഞ്ചുനൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴ് സാഹിത്യംഅത്ര�യ്ക്കാന്നും

പുഷ്ടി�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നി�ല്ലന്നും ക്രിസ്ത്വാബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടിയാണ് അതു

വളരാൻതുടങ്ങിയത്എന്നുമാണ്�വയാപുരിപിള്ളപറയുന്നത്. അ�ദ്ദഹംഎഴുതു

ന്നു.

‘ക്രിസ്ത്വാബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തി�ന്റ അപക്വങ്ങ

ളായ ചില പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ ഏ�റക്കു

�റ നീണ്ടകാലമായി തുടർന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നല്ല സംഘംകവിത

കളു�ട �ശലി, പദഘടന, ച്ഛന്ദസുകളു�ട പൂർണ്ണത മുതലായവ പരി�ശാധിച്ചാൽ

അവയു�ട പിന്നിൽ നീണ്ടകാല�ത്ത വികാസമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് മനസ്സിലാ

ക്കാം. �മാത്തത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടിയാൽഈ വികാസത്തി�ന്റ കാലം മൂന്നുനൂറ്റാ

ണ്ടാ�ണന്നുപറയാവുന്നതാണ്’.

�വയാപുരിപിള്ള സംഘംകൃതിക�ള അദികാല സംഘസാഹിത്യ�മന്നും പിൽ

ക്കാലസംഘ സാഹിത്യ�മന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ആദികാല

സംഘസാഹിത്യങ്ങൾ:—നറ്റി�ണ, കുറു�ന്താ�ക, ഐങ്കറുന്നൂറു, പതിറ്റുപ്പത്തു,

അകനാനൂറു, പുറനാനൂറു എന്നീ സമാഹാരങ്ങളി�ല പാട്ടുകളും പത്തുപ്പാട്ടി�ല മു

രുകാറ്റുപ്പട�യാഴിച്ചുള്ള മറ്റു പാട്ടുകളും: പിൽക്കാലസാഹിത്യം: കലി�ത്താ�കപാ

ട്ടുകൾ, മുരുകാറ്റുപ്പ�ട, പരിപാടൽ പാട്ടുകൾ എന്നിവ. ഇവയിൽ ആദ്യകാലസം

ഘംകൃതികൾ ക്രി.പി. 100 മുതൽ 300 വ�രയുള്ള കാലത്തും �താൽകാപ്പിയം ക്രി.പി.

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലും കാവ്യങ്ങളുൾ�പ്പ�ടയുള്ള പിൽക്കാല

സംഘകൃതികൾ അതിനു�ശഷവും രചിക്ക�പ്പട്ടവയാണ് എന്നാണ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായം.

‘സംഘകാലത്തി�ല �ചരരാജാക്കൻമാർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ �ക.ജി. �ശ

ഷയ്യരും ‘�കാംപ്ര�ഹൻസീവ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻഡ്യ’യിൽ �ക.എ. നീലകണ്ഠശാ

സ്ത്രിയും ‘ഏൻഷ്യൻഡ്ഇന്ത്യ’യിൽ �ഡാക്ടർകൃഷ്ണസ്വാമിഅയ്യങ്കാരുംക്രിസ്തുവിനു �ശ

ഷമുള്ളആദ്യ�ത്ത മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കാണ് സംഘസാഹിത്യകാലം എന്നു �പാ

തുവിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യങ്കാർ ത�ന്റ ഗ�വഷണഫലങ്ങ�ള ഇങ്ങ�ന

സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

2 Colebrooke: Miscellaneous Essays, Vol. 11, P. 27.
3 ക�ലകളഞ്ചിയം (തമിഴ് എൻ�സ�ക്ലാപീഡിയ) വാള ്യം 5, �പജ് 480.
4 Vaiyyapuri Pillai—History of Tamil Language and Literature P. 22
5 എസ്. �വയാപുരിപിള്ള: തമിഴർ പൺപാടു. �പ. 5.
6 Vaiyyapuri Pillai: History of Tamil Language and Literature, PP. 38, 65.
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1. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ചുള്ളസംഘം�പാല�ത്ത ഒരുസംഘടന യഥാർത്ഥ്യത്തി

ലുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു�തളിയിക്കാൻകഴിയുമാറ് തമിഴിൽ മഹത്തായസാഹി

ത്യപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഒരുഘട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2. രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിൽ �ചരൻ�ചങ്കുട്ടുവന് പ്രാമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ്

ഏറ്റവും മഹത്തായസംഘപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട കാലം.

3. �ചങ്കുട്ടുവ�ന്റ കാലം ക്രിസ്ത്വാബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ്.

4. �ത�ക്കഇന്ത്യയു�ട ചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി പിന്നീടറിവായിട്ടുള്ളകാര്യങ്ങൾഈനി

ഗമന�ത്താട് �യാജിക്കുന്നവയാണ്.

എം. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാരു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽസംഘകാലംക്രി.മു. 600 മുതൽ

ക്രി.പി. 150 വ�രയാണ്. പഴയ പാട്ടുകൾ മാത്രമല്ല, �താൽക്കാപ്പിയം, തിരുക്കുറൽ

തുടങ്ങിയ മറ്റു കൃതികളുംഈകാലത്താണ് രചിക്ക�പ്പട്ടത്.

എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സംഘം കൃതികളി�ലാന്നുംത�ന്ന ക്രി.പി. നാലാം നൂ

റ്റാണ്ടിനുമുമ്പല്ല രചിക്ക�പ്പട്ടത് എന്നാണ് ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ളയു�ട

അഭിപ്രായം. ക്രിസ്തുവിനു �ശഷം നാലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ �കരളം

വാണിരുന്ന ചില രാജാക്കൻമാ�രപ്പറ്റിയാണ് പതിറ്റുപ്പത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്.

എന്നും ‘എട്ടു�ത്താ�കയിലും പത്തുപ്പാട്ടിലും �പട്ട പഴയ കൃതികളു�ട കാലം നാ

ലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് ’ എന്നുംഅ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു.

ആദ്യകാല സംഘംകൃതികളു�ട കാല�ത്തപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, പിൽക്കാലകൃതിക

ളു�ട കാല�ത്തപ്പറ്റിയും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രി.പി.

അഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടിലാണ് �ചരൻ �ചങ്കുട്ടുവനുംചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റകർത്താവായ

ഇള�ങ്കാവടികളുംജീവിച്ചിരുന്ന�തന്ന് രാഘവയ്യങ്കാർത�ന്റ �ചര�ചങ്കുട്ടുവൻഎന്ന

പുസ്തകത്തിൽ വാദിക്കു�മ്പാൾ ചിലപ്പതികാരം �ചരൻ�ചങ്കുട്ടുവ�ന്റ കാല�ത്ത കൃ

തിയ�ല്ലന്ന് �ക.വി.സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്വാമിഅയ്യങ്കാർ, കന

കസ�ഭ മുതലായവരു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽ ചിലപ്പതികാരം ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാ

ണ്ടി�ല കൃതിയാണ്. ‘ചിലപ്പതികാര�ത്ത ക്രി.പി. ഒന്നാം ശതകം മുതൽ ക്രി.പി.

പതിമൂന്നാംശതകം വ�രപലകാലങ്ങളുമായി പണ്ഡിതൻമാർഘടിപ്പിക്കുവാൻശ്ര

മിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും ആ മതങ്ങളിൽ യുക്തിയുക്തവും ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റ അംഗീകാരം

സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കാലം ക്രി.പി. രണ്ടാംശതകമാണ് ’ എന്ന് മഹാകവി ഉള്ളൂർ

പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽസ്വാമി കണ്ണുപിള്ളയു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽചിലപ്പതികാ

രം രചിക്ക�പ്പട്ടത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യത്തിലാണ്. കലി�ത്താ�ക, പരിപാ

ടൽതുടങ്ങിയപിൽക്കാലസാഹിത്യകൃതികളു�ടകാലംക്രി.പി. 600 മുതൽ 750 വ�ര

യും തിരുക്കുറൾ തുടങ്ങിയ കീഴ്കണക്കു കൃതികളു�ട കാലം ക്രി.പി. 600 മുതൽ 850

വ�രയും ചിലപ്പതികാരം, മണി�മഖല തുടങ്ങിയ പഞ്ചകാവ്യങ്ങളു�ട കാലം ക്രി.പി.

750 മുതൽ 1000 വ�രയുമാ�ണന്നാണ് �വയാപുരിപിള്ളയു�ട വാദം.

7 S. Krishnaswami Aiyyankar: Ancient India and South Indian History and Culture.

PP. 595–96.
8 Sreenivasa Aiyyangar, Tamil Studies, P. 214.
9 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: അന്ന�ത്ത �കരളം, �പ. 16.
10 ടി. �പ. 30.
11 K. V. Subrahmania Iyer: Historical Sketches of Ancient Deccan, PP. 98–99.
12 Kanaka Sabhai: The Tamils Eighteen Hundred Years ago.
13 ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം, വാള ്യം 1, �പ. 54.
14 എസ്. �വയാപുരിപിള്ള, കാവിയകാലം, �പ. 35–36.
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ഇളംകുളം പി.കുഞ്ഞൻപിള്ളഎഴുതുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

‘ചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റ കാലം 600 നു മു�മ്പന്നു കൽപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം �താന്നു

ന്നു. എന്നാൽ ഏഴാം ശതകത്തിൽ മതപരമായ കലഹം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പു

ണ്ടായതാണ് കൃതി എന്ന അഭിപ്രായം ആദരണീയമാണ്. പി�ന്നയും ഒന്നു രണ്ടു

തലമുറകൂടി കഴിഞ്ഞുണ്ടായതായിരിക്കാം മണി�മഖല’

3 കാലനിർണ്ണയത്തി�ന്റ ചില ഉപാധികൾ

ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥിക�ള അമ്പരപ്പിക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തി�ലക്കു പിടിച്ചുതള്ളു

കയും�ചയ്യുന്നവ്യത്യസ്തങ്ങളുംപരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായഈഅഭിപ്രായങ്ങളിൽനി

ന്ന് സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുകഅത്രഎളുപ്പ�മാന്നുമല്ല. എങ്കിലും സംഘസാഹിത്യങ്ങ

ളു�ട ശാസ്ത്രീയമായ കാലനിർണയത്തിന് താ�ഴ�ക്കാടുക്കുന്ന വസ്തുതക�ള കണ

ക്കി�ലടു�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് എനിക്കു �താന്നുന്നു.

1. ക്രി.പി. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലത്താണ് �ത

�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ ബൗദ്ധ �ജനമതങ്ങളു�ട സ്വാധീനശക്തി ക്ഷയിക്കുക

യും �ശവ�വഷ്ണവമതങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും �ചയ്തത്. മണി�മഖലയി

ലും ചിലപ്പതികാരത്തിലും �ശവ�വഷ്ണ മതങ്ങളു�ട സ്വാധീനശക്തിയല്ല,

ബൗദ്ധ�ജനമതങ്ങളു�ട സ്വാധീനശക്തിയാണ് കാണുന്നത്. �ശവ�വ

ഷ്ണവ മതങ്ങൾപ്രാബല്യത്തി�ലക്കുയരുകയുംബൗദ്ധൻമാരും�ജനൻമാരും

രാഷ്ട്രീയ—സാമൂഹ്യ—സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസിതരാവുക

യും �ചയ്ത ഒരുകാലഘട്ടത്തിൽചിലപ്പതികാരം �പാ�ലയും മണി�മഖല�പാ

�ലയുമുള്ള കൃതികൾ രചിക്ക�പ്പടുക അസ്വാഭാവികമാണ്. മാത്രമല്ല, 7-ാം

നൂറ്റാണ്ടി�ല പല്ലവനരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമ�ന്റ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന

അപ്പർ, സംബന്ധർ തുടങ്ങിയ �ശവകവികളു�ട ലളിതമായ ഭക്തിഗാന

ങ്ങളു�ട ഭാവരൂപങ്ങളും ഭാഷാ�ശലിയും ചിലപ്പതികാരം�പാലുള്ള കാവ്യ

ങ്ങളു�ട ഭാഷാ�ശലിയിൽ നിന്നും ഭാവരൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്.

അതിനാൽ, �വയാപുരിപിള്ള, സ്വാമികണ്ണുപിള്ള, ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപി

ള്ള മുതലായവരു�ട അനുമാനങ്ങൾ ശരിയാവാനിടയില്ല. ചിലപ്പതികാരം,

മണി�മഖല തുടങ്ങിയ മഹാകാവ്യങ്ങളുൾ�പ്പ�ടയുള്ള എല്ലാ സംഘംകൃതിക

ളും�ശവ�വഷ്ണവ മതങ്ങളു�ട മു�ന്നറ്റത്തിനുമുമ്പു രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നു

കരുതാ�ന നിവൃത്തിയുള്ളു.

2. ക്രി.പി. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടാകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കുംആദിപാണ്ടി �ചരരാജാക്കൻമാരു�ടപ്രാ

ബല്യവും പ്രമാണിത്തവും മിക്കവാറും അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 5-ാം നൂ

റ്റാണ്ടുമുതൽ9-ാംനൂറ്റാണ്ടുവ�ര �ചര�ചാളഭരണങ്ങൾഅപ്രത്യക്ഷങ്ങളായിരു

ന്നു�വന്ന് ഇളംകുളംത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിൽഅച്ചുതകളഭ്രൻ വാഴ്ചയാരംഭിക്കുന്ന�താടുകൂടി മൂവരശരു�ട നല്ല

കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. പാണ്ഡ്യർ പിന്നും ആറാംശതക

ത്തി�ന്റ അന്ത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. എന്നാൽ �ചരൻമാർ 800 അടുത്തുവ

�രയും �ചാളൻമാർ 850 അടുത്തുവ�രയും ഭൂഗർഭത്തിൽ മറയുന്നു.

15 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: അന്ന�ത്ത �കരളം. �പജ് 28.
16 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: അന്ന�ത്ത �കരളം. �പ. 30.



44 അദ്ധ്യായം 5. സംഘംകൃതികൾ

മൂവരശരരു�ട ‘നല്ലകാലം’ അവസാനിക്കുകയും �ചരഭരണം ഭൂഗർഭ

ത്തിൽ മറയുകയും �ചയ്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പതികാരം �പാലുള്ള

ഒരു മഹാകാവ്യ�മാ പതിറ്റുപ്പത്തു �പാലുള്ള ഒരു ഗാനസമാഹാര�മാ ഉണ്ടാ

വുക അസാധാരണമ�ല്ല? പല്ലവൻമാർ പ്രാബല്യത്തി�ലയ്ക്കുയർന്നുകഴിഞ്ഞ

ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. എന്നിട്ടും സംഘംകൃതികൾ പല്ലവൻമാ�രപ്പറ്റി

ഒന്നും ത�ന്ന പരാമർശിക്കുന്നില്ല. �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല മിക്ക രാജാക്കൻമാ

രും പല്ലവൻമാർക്ക് കീഴടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ ആ കാലത്ത്, ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞ

�ചര�ചാളപാണ്ടി രാജാക്കൻമാരു�ട ശൗര്യപരാക്രമങ്ങ�ള പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന

കൃതികളുണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അതു�കാണ്ട്, സംഘംകൃതികൾ പല്ലവൻമാരു

�ടആധിപത്യത്തിനു മുമ്പു രചിക്ക�പ്പട്ടവയാവണം.

3. ക്രി.പി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനാമൻ പാ

ലിഭാഷയി�ലഴുതിയ മഹാവംശത്തിൽ ക്രി.മു. 543 മുതൽ ക്രി.പി. 301 വ�രയു

ള്ളസിംഹളചരിത്രം പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ �തന്നിന്ത്യൻ സംഭവ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റി പരാമർശങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗജ

ബാഹു ഒന്നാമൻഎന്ന രാജാവ് സി�ലാണിൽ നാടുവാണിരുന്നുഎന്നും �ചര

രാജാവായ �ചങ്കുട്ടുവൻ ത�ന്റ തലസ്ഥാന നഗരിയായ വഞ്ചിയിൽ പത്തിനി

�ദവി�യ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ �വണ്ടി നടത്തിയആ�ഘാഷങ്ങളിൽ ഗജബാഹുരാ

ജാവ് പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു�കാണ്ട്

�ചരൻ�ചങ്കുട്ടുവൻഗജബാഹുവി�ന്റസമകാലികനായിരുന്നു�വന്നുകരുതുന്ന

തിൽ �തറ്റു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ �ചരൻ�ചങ്കുട്ടുവനും ഗജബാഹു

വും സമകാലികരായിരുന്നു�വന്നതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ�പ്പാലും, ചിലപ്പതികാ

രം ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ല കൃതിയായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. ഭാഷയും

�ശലിയും ഉള്ളടക്കവും മറ്റും പരി�ശാധിച്ചാൽ അ�താരു പിൽക്കാല കൃതി

യാ�ണന്നും അതി�ന്റ കർത്താവ് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നതു�പാ�ല, �ചങ്കു

ട്ടവ�ന്റ സ�ഹാദരൻ ഇള�ങ്കാവടികളായിരിക്കാനിടയി�ല്ലന്നും സമ്മതി�ക്ക

ണ്ടിവരും. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്ത് വള�ര നൂറ്റാണ്ടുകളപ്പുറ�ത്തയ്ക്കു �നാക്കാ

നും നിവൃത്തിയില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, �ചര�ചാള പാണ്ഡ്യൻമാരു�ട പ്രതാപം

ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും, �ജനമതത്തി�ന്റ സ്വാധീനം വളരുകയും �ചയ്ത

ഒരു കാലഘട്ട�ത്തയാണതുപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ക്രി.പി. 3-ാം

നൂറ്റാണ്ടിനും 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ് അത് രചിക്ക�പ്പട്ടത് എന്നു കരുതു

ന്നതിൽ വലിയ �തറ്റുണ്ടാകു�മന്നു �താന്നുന്നില്ല.

4. വി�ദശവാണിജ്യബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ളആദ്യകാലസംഘകൃതികളി�ല പരാ

മർശങ്ങളും പ്ളീനി, �ടാളമി തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരൻമാർ നൽകുന്ന

വിവരണങ്ങളും ഏ�റക്കു�റ ഒത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനു�ശഷമുള്ള ആദ്യ

�ത്ത മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളി�ല സംഭവഗതിക�ളയാണ് അവ �വളി�പ്പടുത്തുന്ന

ത്. �കരളത്തിൽ നിന്നും ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നും ധാ

രാളമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള �റാമൻനാണ്യങ്ങളും �റാമൻപാത്രങ്ങളും മറ്റുംഈകാ

ലഘട്ടത്തി�ലതാണ്. സാമ്പത്തികവും വാണിജ്യപരവുമായ പു�രാഗതി�യാ

�ടാപ്പം സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികവുമായ മു�ന്നറ്റം കൂടിയാവുകസ്വാഭാവികം

മാത്രമാണ�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട്, പതിറ്റുപ്പത്ത്, പുറനാനൂറ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന

17 S. Natesan in the History of Ceylon, Vol. I, Part I. P. 270.
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�പ്പട്ട സംഘം കൃതിക�ളല്ലാം ക്രിസ്ത്വാബ്ദം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് രചിക്ക�പ്പ

ട്ടവയാവണം. ‘മുസിരി’ (�കാടുങ്ങല്ലൂർ)�യക്കുറിച്ചുള്ളസാഹിത്യപരമായ പരാ

മർശങ്ങൾഈ പ്രാചീന തുറമുഖ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ‘�പരിപ്ലസി�ന്റ’ പ്രസ്താവന

കളുമായി തികച്ചും �യാജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത പരിഗണിക്കു�മ്പാൾ പ്ര

സ്തുത പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ കവികൾ ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 100 നും 250 നും ഇടയി

ലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നനിഗമനത്തി�ലത്തി�ച്ചരാൻ നമ്മൾനിർബന്ധി

തരായിരിക്കുന്നു’. എന്ന �വയാപുരിപിള്ളയു�ട അഭിപ്രായം സമാദരണീയ

മാണ്.

എന്നാൽ ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള ഈ അഭിപ്രായ�ത്താടു �യാജിക്കു

ന്നില്ല. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു: “ഒന്നും രണ്ടും ശതകങ്ങളിൽ �കരളവും പാ

ണ്ഡിനാടും �റാമൻ സാമ്രാജ്യവുമായി ഉറ്റസമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു�വ

ന്നതു ശരിത�ന്ന. അന്നു മറ്റു കാലഘട്ടങ്ങളി�ലക്കാൾ കൂടുതലായി, �റാമാ

ക്കാർ ഇവി�ട വരികയും, വാണിജ്യബന്ധംസ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കണം.

എന്നാൽ, സംഘം കൃതികളി�ല �മൽപ്പറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങൾ ആ സമൃദ്ധ

മായ വാണിജ്യ�ത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന�തന്നു �തളിയുന്നു�ണ്ടാ?… �റാമാ
സാമ്രാജ്യം 476-ൽ നശിച്ചതു�കാണ്ട് �റാമൻ കച്ചവടം നിലച്ചു�പായതായി

ധരിക്കരുത്. അലക്സാൻഡ്രിയിൽ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘംസ്ഥിരമായി താമ

സിച്ച് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു. ക്രി.പി. 470-ൽ കു�റ ബ്രാഹ്മണർ അവിടം

സന്ദർശിക്കുകയും �ചയ്തു. ആറാം ശതകത്തിലും �കരളത്തി�ലകച്ചവടത്തിനു

വലിയ കുറ�വാന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്ന് കാഡ്മസി�ന്റ വിവരണത്തിൽനി

ന്നും ഗ്രഹിക്കാം. കുരുമുളക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്ന പടിഞ്ഞാ�റ തീരത്തുള്ള

അഞ്ചുതുറമുഖങ്ങ�ളപ്പറ്റി കാഡ്മസ് പറയുന്നു. അതു�കാണ്ട് യവന�രന്നു സം

ഘംകൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് �റാമാക്കാ�രയാ�ണങ്കിൽത�ന്നയും

ആറാശതകം വ�രആയതു �യാജിക്കും”.

പ�ക്ഷ, ആറാം ശതകംവ�ര �റാമാക്കാരും �കരളീയരും തമ്മിൽ �ന

രിട്ടുള്ള വാണിജ്യബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു�വ�ന്നാ, പതിറ്റുപ്പത്തിലും മറ്റും പ്ര

സ്താവിക്കുന്നതു�പാ�ല �റാമാക്കാരു�ട�യാ ഗ്രീക്കുകാരു�ട�യാ കപ്പലുകൾ

�കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ (മുസിരി) വന്നു�കാണ്ടിരുന്നു എ�ന്നാ ഇതു�കാ�ണ്ടാന്നും

�തളിയുന്നില്ല. ക്രി.പി. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �റാമാ

സാമ്രാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതാനും

വർഷങ്ങ�ളാളം നീണ്ടുനിന്ന കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ആഭ്യന്തരസമരങ്ങൾക്കും �ശ

ഷംക്രി.പി. 324-ൽ �കാൺസ്റ്റാ�ന്റൻചക്രവർത്തി രാജ്യഭരണ�മ�റ്റടുത്തതി

�നത്തുടർന്ന് �കാൺസ്റ്റാന്റി�നാപ്പിൾ ഒരു വാണിജ്യ�കന്ദ്രമായിത്തീർന്നു�വ

ന്നും അതിനു�ശഷം ക്രി.പി. നാലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള

വ്യാപാരബന്ധം തുടർന്നു�വന്നതും ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഈ ബന്ധങ്ങ�ള

�റാമാക്കാരല്ല, അക്സ്�മറ്റുകാർ, ഹിമിയ�ററ്റ്കാർ തുടങ്ങിയ ഇടത്തട്ടുക്കാ

രാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്നും, ഏ�തങ്കിലും ‘�റാമക്കാർ’ അക്കാലത്ത്

ഇന്ത്യയി�ലക്കു വന്നിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ അത് അക്സ്�മറ്റുകാരു�ട കപ്പലിലായിരു

ന്നു എന്നും വാർമിങ്ടൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന ക്രി.പി. 476-ൽ

18 S. Vaiyapuri pillai in the Comprehensive History of India. P. 674.
19 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: അന്ന�ത്ത �കരളം, �പ. 41–43.
20 E. H. Warmington: The Commerce between the Roman Empire And India. P. 139.
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�റാമാസാമ്രാജ്യം നശിച്ചതിനു�ശഷമുള്ള വ്യാപാരത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം പൂർണ്ണമാ

യും കിഴ�ക്കാട്ടു നീങ്ങി. �റാമി�ന കുഴപ്പത്തി�ലയ്ക്കും നാശത്തി�ലയ്ക്കും തള്ളി

വിട്ട അപരിഷ്കൃത വർഗക്കാർത�ന്ന കുരുമുളകിഷ്ട�പ്പടുന്നു�വങ്കിലും അതവർ

സമ്പാദിച്ചത് ഇടത്തട്ടുക്കാർവഴിക്കാണ്. അക്കാലത്ത് �റാമാക്കാർ �റാമൻ

കപ്പലുകൾ വഴി �കരളത്തിൽവന്ന് കുരുമുളക് �നരിട്ടു വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു�പായി

രുന്നു�വന്നതിന് �തളി�വാന്നുമില്ല. ചൂ�വാ�സ്റ്റാവ്, വാർമിങ്ടൺ മുതലായ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ക്രി.പി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു

�ശഷം ഇന്ത്യയിൽഅപൂർവ്വമായി ക�ണ്ടത്ത�പ്പട്ട ചില �റാമൻ നാണ്യങ്ങൾ

മധ്യവർത്തികൾ വഴിക്കുവന്നതാകാം.

എന്തിന് �റാമാക്കാരു�ട നാശ�ത്തപ്പറ്റി പറയുന്നു? ആദി�ചരൻമാർത

�ന്നയും അക്കാലത്ത് ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നി�ല്ല? ക്രി.പി. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

സംഘംകൃതികളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി �റാമാക്കാരുമായി കച്ചവടം നട

ത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം അഭിവൃദ്ധ്യന്മുഖമായ ഒരു �ചരഭരണം നിലനിന്നി

രുന്നി�ല്ലന്നു വ്യക്തമാണ്. അതു�കാണ്ട് ഇളംകുളത്തി�ന്റ നിഗമനം ശരിയാ

യിരിക്കാനിടയില്ല. �കരളവും �റാമും ഒരു�പാ�ല അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരി

ക്കുന്നഒരുകാലത്താണ്—അതായത്, ക്രിസ്ത്വാബ്ദംആദ്യശതകങ്ങളിലാണ്—

�ചരരാജാക്കൻമാരു�ട വി�ദശവാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ ശക്തി�പ്പട്ടത് എന്നും,

പതിറ്റുപ്പത്ത് തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകൃതികൾ ആ കാല�ത്തയാണ് പ്രതിഫലി

പ്പിക്കുന്നത് എന്നും കരുതുന്നതാണ് കൂടുതൽ ന്യായം കാണുന്നത്.

5. പുരാതന വസ്തുഗ�വഷകൻമാർ ക�ണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള മഹാശിലാസംസ്കാരവശി

ഷ്ടങ്ങളും സംഘംകൃതികളിൽ വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ശവസംസ്കാരരീതികളും

തമ്മിൽ വള�ര�യ�റ സാമ്യമുണ്ട്. സംഘംകൃതികളിൽ വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള

കലശങ്ങൾ പല്ലവരം തുടങ്ങിയ പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ട

മഹാശിലാകാല�ത്ത കലശങ്ങ�ളാട് സാമ്യമുള്ളവയാ�ണന്നും, ആ കലശ

ങ്ങളിൽ കാണ�പ്പട്ട പുരാവസ്തുക്കളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് സംഘകാല�ത്ത

ആചാരങ്ങളുമായിബന്ധമു�ണ്ടന്നും മൂന്നാമധ്യായത്തിൽസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

�ത�ക്കഇന്ത്യയിൽസുലഭമായി കാണ�പ്പടുന്ന�കാടക്കല്ലുകളും കൽ�മശക

ളും മുതുമക്കച്ചാടികളും മറ്റും ആര്യൻമാർ വരുന്നതിനുമുമ്പു പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു

ദ്രാവിഡാചാര�ത്ത കുറിക്കുന്നത്. എന്നും ഭൂമിക്കടിയിൽ കല്ലുകൾ�കാണ്ട്

അറയുണ്ടാക്കി അതിൽ മൃത�ദഹം മറവു�ചയ്യുന്നവ�രപ്പറ്റിയും താഴികുഴിച്ചുവ

ച്ച് ശവം അതിനുള്ളിലാക്കി മൂടുന്നവ�രപ്പറ്റിയും സംഘംകൃതികളിൽ പരാമർ

ശിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും ഇളംകുളംത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ

സംഘംകൃതികളും കാലം ക്രി.പി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷമാകുന്ന�തങ്ങ�നയാ

ണ്? മഹാശിലാസംസ്കാരം ക്രി.മു. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ക്രി.പി. 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും

ഇടയിലുള്ള കാലത്താണ് നിലനിന്നിരുന്ന�തന്ന് പുരാതന വാസ്തുഗ�വഷ

കൻമാർ �തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യകാല സംഘംകൃതികൾ

ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് വള�ര പിന്നീടാവാനിടയില്ല.

21 Ibid, P. 140.
22 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള; അന്ന�ത്ത �കരളം, �പജ് 118.
23 പി. �പ. 112–113.
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6. നൂറുകണക്കിനുള്ളസംഘംപാട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏ�തങ്കിലു�മാരു വാ�ക്കാ വാ

ചക�മാ ഒറ്റ�പ്പടുത്തി�യടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച്, സംഘസാഹിത്യത്തി�ന്റയാ�ക

കാലനിർണ്ണയം �ചയ്യാനുള്ള ഒരു വാസന ചില ചരിത്രകാരൻമാർക്കിടയിൽ

കാണാറുണ്ട്. വമ്പ�മാരിയർ, �പാതിയിൽ, കടമ്പർ, പാണ്ഡിയർ എന്നിങ്ങ

�നയുള്ളചില വാക്കുകൾ �പരിൽ നടത്തുന്നവാദപ്രതിവാദങ്ങൾചില്ലറ�യാ

ന്നുമല്ല. ചിലപ്പതികാരത്തി�ല ‘കുടക�കാങ്കരുമാളുവ�വന്തരും’എന്നപ്ര�യാ

ഗ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള രാഘവയ്യങ്കാരു�ട വ്യാഖ്യാനം ശരിയ�ല്ലന്നും ഗജബാഹുവി

�ന്റകാലത്തല്ല,ആറാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅന്ത്യം മുതൽപന്ത്രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടുവ�ര

പ്രാബല്യത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുവരാജവംശത്തി�ന്റ കാലത്താണ്, ചി

ലപ്പതികാരം രചിക്ക�പ്പട്ട�തന്നതിനുള്ള ചരിത്രപരമായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണാ

പ്ര�യാഗ�മന്നും ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള വാദിക്കുന്നു.

4 സംഘം കൃതികളു�ട കാലം

പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണാൻ പാടി�ല്ലന്നുള്ളത്

ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഒ�ര വാക്കിന് പ്രാമാണികൻമാരായ രണ്ടു പണ്ഡിതൻമാർ

രണ്ടുതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി തർക്കിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ എന്താണ് �ചയ്യുക?

ഏ�തങ്കിലും വാ�ക്കാ വാചക�മാ ഒറ്റ�പ്പടുത്തി�യടുത്തുതർക്കിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുക

എന്നതി�നക്കാളും നിർദ്ദിഷ്ടസാഹിത്യകൃതിയു�ട മുഖ്യമായ ഉള്ളടക്കം പരി�ശാധി

ക്കുക എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായ കാലനിർണ്ണയത്തിന് കൂടുതൽ സഹായകമാ

കുക. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, സംഘസാഹിത്യകൃതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണു

ന്നസാമൂഹ്യജീവിതം, രാഷ്ട്രീയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ, ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ, കല,

മതം, സംസ്കാരം മുതലായവ പരി�ശാധിക്കാ�ത അവയു�ട കാലനിർണ്ണയത്തി

�നാരുങ്ങുന്നതുശരിയായിരിക്കുകയില്ല.

ഇങ്ങ�ന, വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരി�ശാധിച്ചു �നാക്കിയാൽ, കിട്ടിയട�ത്താളമുള്ള

ആദ്യകാല സംഘംകൃതികളിൽ ഗണ്യമായി ഒരു വിഭാഗം ക്രി.പി. ഒന്നും മൂന്നും

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന് സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. ചിലപ്പ

തികാരം �പാലുള്ള കാവ്യങ്ങളും, പതി�നൺകീഴ് കണക്കും മറ്റും മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ച

തു�പാ�ല, തീർച്ചയായും പിൽക്കാലകൃതികളാണ്. ക്രി.പി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ രചിക്ക�പ്പട്ട കൃതികളായിരിക്കാമവ. ഏതായാലും,

�ശവ�വഷ്ണവമതങ്ങളു�ട ആധിപത്യത്തിനു�ശഷമാവാനിടയില്ല. അതു�പാ

�ലത്ത�ന്ന ചില കൃതികൾ ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിനു �താട്ടുമുമ്പുള്ള കാലത്ത് രചിക്ക�പ്പ

ട്ടവയായിക്കൂ�ടന്നില്ല. പല പാട്ടുകളിലും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ പ്രചരണത്തിനു മുമ്പു

നിലനിന്നിരുന്നആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും കാണാം. അത്തരം പാട്ടുകൾബുദ്ധ

മതം പരന്നുപിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പുണ്ടായവയായിരിക്കണം.

സംഘംകൃതികൾ സൂക്ഷിച്ചുവായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കീഴാർമാരു�ട, അ�ല്ല

ങ്കിൽ കുലത്തലവൻമാരു�ട, �നതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാചീന �ഗാത്രഭരണവ്യവസ്ഥ

യിൽ നിന്ന് പരിഷ്കൃതമായ രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥയി�ലയ്ക്കുള്ളപരിവർത്തനത്തി

�ന്റ പല പ്രതിഫലനങ്ങളും ക�ണ്ടത്താൻ കഴിയും. ഏറ്റവും പഴയ പാട്ടുകൾഈ

പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തിൽരചിക്ക�പ്പട്ടവയായിരിക്കാം. മറ്റുചിലപാട്ടുകൾ, �ന

�രമറിച്ച്, മൂവരശരു�ട ഭരണമുറയ്ക്കുകയും ധനികദരിദ്രവ്യത്യാസങ്ങൾ വളരുകയും

24 ഇളം കുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ള; അന്ന�ത്ത �കരളം, �പജ് 27–28.
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�ചയ്തതിനു�ശഷമുള്ള ഒരുഘട്ട�ത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങ�ന പല

രും പല കാലങ്ങളിലായി എഴുതിയ പല പാട്ടുകളും �ശഖരിച്ചു സമാഹാരങ്ങളായി

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു�ശഷം ജീവിച്ച സാഹിതീപ്രണയി

കൾ മുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അതു�കാണ്ടായിരിക്കണം ഒ�രസമാഹാരത്തിൽത�ന്ന

വ്യത്യസ്ത കവികൾ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തി�ലഴുതിയ പാട്ടുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടിയത്.
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കവിത�യഴുതു�മ്പാൾ സാമൂഹ്യമായ ചുറ്റുപാടുക�ളയും ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതിക

�ളയും പ്രകൃതിയു�ട രൂപ�വവിധ്യങ്ങ�ളയും കണക്കി�ലടുക്കണ�മന്ന് പ്രാചീന

സാഹിത്യകാരൻമാർക്ക് നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു�വണ്ടിഅവർ ദക്ഷി�ണ

ന്ത്യയി�ല ജനവാസ�യാഗ്യമായ ഭൂമി�യ കുറിഞ്ചി (പർവ്വതപ്ര�ദശം), മു�ല്ല (കാ

ട്ടുപ്ര�ദശം), പാ�ല (മണൽക്കാട് ), മരുതം (നാട്ടുപ്ര�ദശം), �നയ്തൽ (കടൽത്തീ

രം) എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചു തിണകളായി തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ഓ�രാ തിണയ്ക്കും അതി

�ന്റതായ പ്ര�ത്യകതകളുണ്ട്; പ്ര�ത്യകമായ വിളകളും, പക്ഷിമൃഗാദികളും വൃക്ഷല

താദികളുമുണ്ട്; പ്ര�ത്യകമായ ജനവിഭാഗങ്ങളും ജീവിതരീതികളുമുണ്ട്. ഉദാഹരണ

ത്തിന് കുറിഞ്ചി പ്ര�ദശത്ത് കിളി, മയിൽ തുടങ്ങിയ പക്ഷികളും,ആന, കരടി, പുലി,

സിംഹം മുതലായ മൃഗങ്ങളും �തക്ക്, ചന്ദനം, മുള തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളും മല�നല്ല്,

മുളയരി, തിന തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളുമാണുണ്ടായിരുന്ന�തങ്കിൽ മുല്ലപ്ര�ദശത്ത് കാ

ട്ടു�കാഴി തുടങ്ങിയ പക്ഷികളും മാൻ, മുയൽ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളും, �കാന്ന തുടങ്ങിയ

വൃക്ഷങ്ങളും ചാമ, മുതിര, രാഴി തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളുമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

ജനങ്ങളു�ട സ്ഥിതിയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. ഓ�രാ തിണയിലും പ്ര

�ത്യകമായ ജനവിഭാഗങ്ങളും അവർക്ക് പ്ര�ത്യകമായ �താഴിലുകളുമുണ്ട്. കുറിഞ്ചി

യിൽ കുറവർ, കാനവർ, കുറത്തിയാൽ മുതലായവരാണുള്ളത്. അവരു�ട തലവൻ

മാർ �പാരുപ്പൻ, �വർപ്പൻ, ചിലമ്പൻ മുതലായ �പരുകളിലറിയ�പ്പടുന്നു. �തനു

ണ്ടാക്കലാണ് കുറവരു�ട ഒരു പ്രധാന �ജാലി. പാലയിൽ മറവരും �വടരും വഴി

�പാക്ക�ര �കാള്ളയടിക്കുന്ന എയിനരുമുണ്ട്. ആടുമാടുക�ള �പാറ്റിവളർത്തുന്ന

ഇടയർ, ഇ�ടച്ചിയർ, ആയർ, ആയ്ച്ചിയർ എന്നിവരാണ് മുല്ലയി�ല ജനങ്ങൾ.

മരുതത്തിൽകൃഷിപ്രവൃത്തിയി�ലർ�പ്പട്ട ഉഴവരും, �നയ്തലിൽ മീൻപിടുത്തം ഉപ്പുവി

ളയിക്കൽ മുതലായ �താഴിലുകളി�ലർ�പ്പട്ട പരതർ, പരത്തിയർ, നു�ളയർ, നു

�ളത്തിയർ, അളവർ, അളത്തിയർ എന്നിവരുമാണുള്ളത്. ഇങ്ങ�ന പല �ദശ

ങ്ങളിലായി ഒട്ടനവധി �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത തിണകളി�ല

ജനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ �ദവങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും വ്യത്യ

സ്തങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.
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എന്നാൽ ഇത് �കവലം കാലപര�മാ ഭൂമിശാസ്ത്രപര�മാആയ ഒരു വിഭജനം

മാത്രമല്ല, മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ പരിണാമത്തി�ല വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങ�ളക്കുറിക്കു

ന്ന വിഭജനം കൂടിയാണ്. ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ കാല�ത്ത പ്രാകൃത �ഗാത്രസമു

ദായങ്ങൾ കുറിഞ്ചി പ്ര�ദശത്തും പാ�ല പ്ര�ദശത്തുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. കായ്ക

നികളും �തനും, മുളയരി, തിന തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളും മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടി സമ്പാ

ദിക്കുന്ന മാംസവും ഭക്ഷിച്ചു�കാണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചു�പാന്നത്, എന്നാൽ വില്ലുമ

മ്പുമുപ�യാഗിച്ച് മൃഗങ്ങ�ളപിടിച്ചു�മരുക്കാൻതുടങ്ങിയ�പ്പാൾഅവരു�ട മുഖ്യമായ

�താഴിൽ കന്നുകാലിക�ള �മയ്ക്കലായിത്തീർന്നു. ആയർ, ഇടയർ തുടങ്ങിയ ജനവി

ഭാഗങ്ങൾക്കുപറ്റിയ പ്ര�ദശമായിരുന്നു മുല്ല. ക്രമത്തിലവർ തങ്ങളു�ടആയു�ധാപ

കരണങ്ങ�ള കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും �നല്ലും മറ്റും കൃഷി�ചയ്യാൻ പഠിക്കുകയും

�ചയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ�ത്ര അവർ മരുപ്ര�ദശങ്ങളിലും �നയ്തൽപ്ര�ദശങ്ങളി

ലുംസ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ അ�താ�ട കുറിഞ്ചി പ്ര�ദശങ്ങളിലും പാ�ല പ്ര�ദശങ്ങളിലും മനു

ഷ്യവാസമില്ലാതായി എന്നു ധരിക്കരുത്. കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച ജനവിഭാഗങ്ങൾ കൃ

ഷിയി�ലർ�പ്പട്ട�പ്പാൾ അത്ര ത�ന്ന പരിഷ്ക്കരിക്കാത്തവർ ഇടയവൃത്തിയിലും �വട

വൃത്തിയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിന്ധ്യാപർവ്വതനിരകൾക്കും കന്യാകുമാരി

ക്കുമിടയിലുംഅറബിക്കടലിനുംബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനുമിടയിലുമായി സാമൂഹ്യപരി

ണാമത്തി�ന്റവ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങളി�ലത്തിയവരുംവ്യത്യസ്തങ്ങളായഉപജീവനമാർഗ

ങ്ങ�ളആശ്രയിക്കുന്നവരുമായ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾനിവസിച്ചിരുന്നു. സംഘം

കൃതികളിൽ വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദാ

യങ്ങ�ളയും ജീവിതരീതിക�ളയും സൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക വർ

ഗ്ഗങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളുമില്ലാത്തപ്രാകൃത�ഗാത്രസമുദായത്തി�ന്റ പല സവി�ശഷ

തകളും ക�ണ്ടത്താൻ കഴിയും.

�ഗാത്രസമുദായ വ്യവസ്ഥയി�ല സമത്വവും സഹകരണവും ഭ്രാതൃത്വവും ജനാ

ധിപത്യവു�മല്ലാം �ഗാത്രത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നവയായിരുന്നു.

കുലത്തിനു പുറത്തുള്ള�തന്തും �ഗാത്രനിയമങ്ങൾക്കതീതമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല,

ഈസാഹചര്യത്തിൽ കുലവും കുലവും തമ്മിലുള്ള രക്തപ്പകകളും യുദ്ധങ്ങളും ഒട്ടും

ത�ന്ന അസാധാരണമായിരുന്നില്ല. ചില�പ്പാൾ ശത്രുക്കളു�ട ആക്രമണങ്ങളിൽ

നിന്നു രക്ഷ�പ്പടാൻ �വണ്ടി �ചറിയ �ചറിയ കുലങ്ങൾ ഒരു �പാതുതലവ�ന്റ�യാ

തലവൻമാരു�ട ഒരു കൗൺസിലി�ന്റ�യാ കീഴിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടും. മറ്റുചില�പ്പാൾ കൂ

ടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു കുലത്തലവൻ ഒന്നിലധികം കുലങ്ങ�ളസ്വന്തം �കാടിക്കീ

ഴിൽ �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തി മറ്റാ�ര�യങ്കിലുംആക്രമിക്കും. അങ്ങ�നക്രമത്തിൽ

വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്ര�ദശങ്ങൾ ഒരു തലവ�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള �പാതുഭരണത്തിനു

വി�ധയമായിത്തീരും. ഈ തലവൻമാരാണ്, �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട ആഭ്യന്തരവും

ബാഹ്യവുമായ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി, കാലക്രമത്തിൽ കുറുനിലമന്നൻമാരും രാ

ജാക്കൻമാരുമായി മാറിയത്.

1 ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട�കമാറ്റം

വ്യത്യസ്ത കുലങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും മാത്രമല്ല, സമാധാനപര

മായസാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓ�രാ കുലത്തി�ലയും ജനങ്ങൾഉൽ

പ്പാദിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ�ഭാഗവസ്തുക്കളിൽ ആവശ്യമുള്ളതു കഴിച്ചു മിച്ചംവരുന്നത്

മറ്റു കുലങ്ങളി�ല ജനങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റയും
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�കമാറ്റത്തി�ന്റയും അഭിവൃദ്ധിയു�ട ഫലമായി സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ തല�പാക്കി.

�ലാഹയുഗത്തി�ന്റ ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഗതിക്രമത്തിന് ഊക്കുകൂട്ടിയത്. പല

തരത്തിലുള്ള�ക�വലകളും�ക�ത്താഴിലുകളുംആരംഭിച്ചത്ഈകാലത്താണ്.

അങ്ങ�ന കൃഷി, കന്നുകാലിക�ള വളർത്തൽ, നായാട്ട്, മീൻപിടുത്തം മുതലായവ

യ്ക്കു പുറ�മ പാത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും കാർഷി�കാപകരണങ്ങളും

മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന പലതരം �ക�ത്താഴിലുകളും ആരംഭിച്ചു. അതി�ന്റ ഫലമാ

യി ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ വ്യത്യസ്ത ശാഖകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രകൃതിവിഭജനം കൂടുതൽ

സങ്കീർണ്ണമായിത്തീർന്നു.

ആദ്യ�മാ�ക്ക �കാള്ള�കാടുക്കകൾനടന്നിരുന്നത് �വച്ചുമാറ്റത്തി�ന്റ (ബാർ

ട്ടർ)അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. അതായത് ഒരുചരക്കു�കാടുത്ത്അതിനുപകരം

മ�റ്റാരു ചരക്ക് വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു വരികയായിരുന്നു പതിവ്. ആടുമാടുകളു�ട ഉടമ

സ്ഥൻമാരായിരുന്ന ഇടയരു�ട സ്ത്രീകൾ പുലർച്ച�യ്ക്കഴു�ന്നറ്റു�തർകടയുന്നതി�ന

പ്പറ്റിയും �നയ്യും �മാരും വിറ്റ് പകരം ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതി�നപ്പറ്റിയും പുറനാ

ന്നൂറി�ല ഒരു പാട്ട് തന്മയത്വ�ത്താ�ട വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. �നയ്തൽപ്ര�ദശങ്ങളി�ല

പരതവസ്ത്രീകൾ മീൻവിറ്റ് �നല്ലുവാങ്ങി�ക്കാണ്ടുവരും. ഈസമ്പ്രദായ�ത്ത�പാരു

നാർആറ്റുപ്പ�ടഎന്നപത്തുപ്പാട്ടി�ല ഒരു പാട്ട് വിവരിക്കുന്നതു �നാക്കുക: ‘�തനും

�നയ്യും കിഴങ്ങും �കമാറ്റം �ചയ്തവർ അവയ്ക്കുപകരം മീനും �നല്ലും കള്ളും വാങ്ങി

�ക്കാണ്ടു�പാകുന്നു. നല്ല കരിമ്പും അവലും �കമാറ്റം �ചയ്തവർ അവയ്ക്കുപകരം മാ

നിറച്ചിയും കള്ളും വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു�പാകുന്നു’.

ആദ്യകാലത്ത് പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. �നരിട്ടുള്ള�കമാറ്റമാണ് നടന്നിരുന്ന

ത്. കു�റക്കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ �നല്ല് പണത്തി�ന്റ പങ്കുവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്ര�മണ

�കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ട മധ്യവർത്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക്, പ്ര�ത്യകിച്ചും വി�ദശവ്യാ

പാരത്തി�ല മധ്യവർത്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക്, �ലാഹപ്പണം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. കച്ചവടം

അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ട�പ്പാൾ ചന്തകളും പട്ടണങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. �കരളക്കരയിലും

മറ്റു ദക്ഷി�ണന്ത്യൻ ഭൂപ്ര�ദശങ്ങളിലും ആദ്യമായി പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന�ത

ങ്ങ�ന�യന്ന് പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ ‘തമിഴരു�ട ചരിത്രം’ എന്ന ത�ന്റ ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ര�ദശത്തി�ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മ�റ്റാരു പ്ര�ദശത്തി

�ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുമാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് ഒടുവിൽ പട്ടണ

ങ്ങൾ �പാന്തിവന്ന�തന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പര�ക്ക

ആവശ്യമായ ഉപ്പ് �നയ്തൽ എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്ന കട�ലാരപ്ര�ദശങ്ങളിലാണ്

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. അരി, തുണി മുതലായ നി�ത്യാപ�യാഗസാമഗ്രികൾ

മരുതപ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു. മുല്ലപ്ര�ദശങ്ങളിൽ പലതരം ധാന്യ

ങ്ങളും �വണ്ണ, �നയ്യ് മുതലായവയും ധാരാളമുണ്ടാകുന്നു. പർവതപ്ര�ദശങ്ങളിൽ

തിന, ചാമ, �തൻ തുടങ്ങിയവ സുലഭമാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

പ്രാചീനകാലം മുതൽ�ക്ക �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പട്ടു�പാന്നു. മുല്ല, കുറിഞ്ചി എന്നീ

ഉയർന്ന പ്ര�ദശങ്ങളു�ടയും മരുതം, �നയ്തൽ എന്നീ താണപ്ര�ദശങ്ങളു�ടയും

ഇടയ്ക്കുള്ള സമതലങ്ങളി�ല നദീതീരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ�വച്ചാണ് �കമാറ്റങ്ങൾ കൂടു

1 ‘�തൻ�ന�യ്യാടു കിഴങ്കുമാറി�യാർ

മീൻ�ന�യ്യാരു നറവുമറുകവും

തീംതരി�മ്പാടു അവൽ വകു�ത്താർ

മാൻകു�റ�യാരു മതുമറുകവും.’

— (�പാരുനർആറ്റുപ്പ�ട, 214–217)
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തലായി നടന്നിരുന്നത്എന്നുംഅതു�കാണ്ട്സ്വാഭാവികമായുംഅത്തരം വ്യാപാര

�കന്ദ്രങ്ങളാണ് പട്ടണങ്ങളായി തീർന്നത് എന്നും ശ്രീനിവാസഅയ്യങ്കാർ അഭിപ്രാ

യ�പ്പടുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ�ത്രസംഘംകൃതികളി�ല ഉ�റയൂർ, മധുര, കരൂർ, കാ

�വരിപ്പൂപ്പട്ടണം മുതലായ പ്രാചീന പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. ഗ്രാമപ്ര�ദശങ്ങ

ളി�ലന്ന�പ്പാ�ലത�ന്നഈപട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളിലും വിഭിന്ന �താഴിലുകളിൽ�പ്പട്ട

വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒത്തു�ചരുകയുംസ്ഥിരവാസമാരംഭിക്കുകയും �ചയ്തു.

കൃഷിയും�ക�ത്താഴിലുകളുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടു�മ്പാൾപ്രാകൃതമായ �ഗാത്രസ

മുദായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ അനിവാര്യമായ ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. പഴയ

ഐക്യവും സമത്വവും സൗഹാർദ്ദവും ജനാധിപത്യവു�മല്ലാം ഛിന്നഭിന്നമാവാൻ തു

ടങ്ങി. വ്യത്യസ്ത കുലങ്ങളി�ലയും വ്യത്യസ്ത �ഗാത്രങ്ങളി�ലയും അംഗങ്ങൾ രക്ത

ബന്ധങ്ങ�ള വകവയ്ക്കാ�ത �താഴിലി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയതി�ന്റ

യും സ്വത്തുക്കളു�ട സമ്പാദനത്തിലും വിഭജനത്തിലുംഅസമത്വങ്ങളാവിർഭവിച്ചതി

�ന്റയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തഫലമായിരുന്നുഅത്. �ഗാത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയു�ട തകർ

ച്ചയിൽ നിന്ന് സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാരായ പ്രാമാണിമാർ, സ്വത്തുക്കൾ ക്രയവിക്രയം

�ചയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാർ, �ക�വലകളിലും �ക�ത്താഴിലുകളിലു�മർ�പ്പടുന്ന �ച

റുകിട സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാർ, സ്വത്തില്ലാത്തസാധാരണക്കാർ, മറ്റുള്ളവർക്കു �വണ്ടി

പണി�യടുത്തുപജീവനം കഴിക്കുന്ന �വലക്കാർ എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തസാമ്പത്തി

കതാൽപ്പര്യങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ജനസമുദായങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.

2 ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം

നാലാമധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, സ്വകാര്യസ്വത്തും വർഗവിഭ

ജനവും ആവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്ന പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ

�മലാളർ, കീഴാളർ എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്തുത�ന്ന ഒരു

തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ആ

പ്രവൃത്തിവിഭജനം സമുദായത്തി�ന്റഐക്യ�ത്ത ഭംഗ�പ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. �ന�ര

മറിച്ച്, സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത കൂടുതൽ സുഗമവും കൂടുതൽ സുഖകരവുമാക്കാനാണ്

അതു സഹായിച്ചത്. എന്നാൽ, ക്രമത്തിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും

സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ പ്രവൃത്തിവിഭജനം സാമൂഹ്യാസമത്വ

ങ്ങൾക്ക് വഴി�തളിച്ചു. ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ

വളരാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും മുകളിൽ സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാരായ പ്രമാണിവർഗക്കാർ,

ഏറ്റവും ചുവട്ടിൽ ആ പ്രമാണിവർഗ്ഗക്കാർക്കു�വണ്ടി കഠിനാധ്വാനം �ചയ്യുന്ന മർ

ദ്ദിതരായ �വലക്കാരും അടിമകളും,ഈ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിലായി സ്വത്തുട

മാവകാശത്തി�ന്റ വിവിധ നിലവാരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രൻമാർ—ഇത്തരത്തിലുള്ള

ഒരു വർഗസമുദായം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. സമുദായത്തി�ല �മൽത്തട്ടിലുള്ള വിഭാഗ

ങ്ങൾക്ക്അടിമക�ളയുംസ്വതന്ത്രരായ�ക�വലക്കാരു�ടയുംഅധ്വാന�ത്തചൂഷ

ണം �ചയ്തു�കാണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാനും തങ്ങളു�ട ഒഴിവുസ

മയങ്ങ�ള സാഹിത്യം, സംഗീതം, നൃത്തം മുതലായ കലകളു�ട �പാഷണത്തിനു

�വണ്ടി വിനി�യാഗിക്കാനും സാധിക്കു�മന്നായി. അടിത്തട്ടിലുള്ള മർദ്ദിതരും ചൂഷി

തരുമായ വിഭാഗങ്ങളാക�ട്ട, അധികമധികം അസംതൃപ്തരായിത്തീരുകയും �ചയ്തു.

2 P. T. Sreenivasa Aiyyangar: History of the Tamils.
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ഈ വർഗവിഭജനത്തി�ന്റ ഫലമായി സാമൂഹ്യഭരണവ്യവസ്ഥയിലും അതിപ്രധാ

നങ്ങളായ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ പരിപാവന�യ കാത്തുര

ക്ഷിക്കാനുതകുന്ന ഒരു പുതിയസ്ഥാപനം ഉയർന്നുവന്നും �ലാകത്തി�ല മറ്റു പല

വിഭാഗങ്ങളിലും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഒരു സവി�ശഷഘട്ടത്തിലാവിർഭവിച്ച ഈ

മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഏം�ഗൽസ് ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘ഒരു കാര്യം മാത്ര�മ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. �ഗാത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയു�ട

ഒരു കൂട്ടുടമപാരമ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി വ്യക്തികൾക്കു പുതുതായി ലഭിച്ച സ്വത്തു

ക്ക�ളസംരക്ഷിക്കുകയും മു�മ്പാ�ക്കതീ�രഗണിക്കാതിരുന്നസ്വകാര്യസ്വത്തി�ന

പവിത്രമാക്കുകയുംഈപവിത്രതയാണ് മുഴുവൻ സമുദായത്തി�ന്റയും സർ�വ്വാൽ

കൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യ�മന്നുപ്രഖ്യാപിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരുസ്ഥാപനം സ്വത്തുസമ്പാ

ദിക്കാനുള്ളഓ�രാ പുതിയ മാർഗത്തിൻ�മലും സാമൂഹ്യാംഗീകരണത്തി�ന്റ മുദ്രകു

ത്തുകയും അങ്ങ�ന ഇടവിടാ�ത ഏറി�ക്കാണ്ടുവരുന്ന �വഗതയിൽ സ്വത്തുക്കൾ

ഒരുക്കുകൂട്ടുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരുസ്ഥാപനം; വർഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞഈസമുദായ

ത്തി�ലവളർന്നുവരുന്നപിളർപ്പി�നമാത്രമല്ല,സ്വത്തില്ലാത്തവർഗ�ത്തചൂഷണം

�ചയ്യാൻ സ്വത്തുള്ള വർഗ്ഗത്തിനു �കവന്ന അവകാശ�ത്തയും ഇല്ലാത്തവരു�ട

�മൽ ഉള്ളവർ നടത്തുന്ന ഭരണ�ത്തയും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം—ഈ

സ്ഥാപനംആവിർഭവിച്ചു; ഭരണകൂടം കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു’.

3 സംഘകൃതികളിൽ നിന്നുള്ള �തളിവുകൾ

�കരളക്കരയി�ലയും മറ്റു �തന്നിന്ത്യൻ പ്ര�ദശങ്ങളി�ലയും അപരിഷ്കൃതരായ �ഗാ

ത്രത്തലവൻമാർ ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻമാരായ പരിഷ്കൃത രാജാക്കൻമാരാ

യി മാറിയ�തങ്ങി�നഎന്നതി�നകുറിച്ചുംസ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷി

ക്കുന്ന ഭരണകൂടം ശക്തി�പ്പട്ടുവന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നതി�നക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരാളം

വിവരങ്ങൾ പ്രാചീന സംഘംകൃതികളിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും, മരുതം, മുല്ല എന്നീ തിണ

ക�ള സംബന്ധിച്ച പാട്ടുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാജാവിന് �കാൻ എന്നു പറയും.

�കാൻഎന്നവാക്കിന് ഇടയൻഎന്നാണർത്ഥം. കന്നുകാലിസ്വത്തുക്കളു�ടഅധി

പനായ കുലത്തലവനും അ�ത�പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്. �കാൽ (അ�ല്ലങ്കിൽ

വടി) എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് �കാൻ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. രാജാവി�ന്റ

�ച�ങ്കാൽ ഇടയ�ഗാത്രങ്ങൾ ആടുമാടുക�ള �മയ്ക്കാനുപ�യാഗിക്കുന്ന �കാലി�ന്റ

പ്രതീകമാണ�ത്ര. മരുതം-മുല്ല പ്ര�ദശങ്ങളി�ല ഇടയത്തലവൻമാരാണ് കാല

ക്രമത്തിൽ രാജാക്കൻമാരായിത്തീർന്നത് എന്നാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ‘കലി

�ത്താ�ക’ എന്നസംഘം കൃതിയി�ല ചില പാട്ടുകൾ പരി�ശാധിച്ചു വിശകലനം

�ചയ്തു�കാണ്ട് മരുതം �മഖലയി�ല ആയർ (ഇടയ) കുലങ്ങളു�ട തലവൻമാരിൽ

നിന്നാണ് ആദ്യ�ത്ത പാണ്ഡിരാജാക്കൻമാർ ഉയർന്നുവന്നത് എന്ന് ദീക്ഷിതർ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. �കാ അ�ല്ലങ്കിൽ �കാൻ ആണ് മുടി�വന്തൻ അ�ല്ലങ്കിൽ

കിരീടം ധരിച്ച രാജാവായിത്തീർന്നത് എന്ന�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. �ചരൻ

മാർ, �ചാഴൻമാർ എന്നീ വംശങ്ങളി�ല രാജാക്കൻമാരും ഏതാണ്ടി�തതരത്തിൽ

ത�ന്നഅപരിഷ്കൃത �ഗാത്രത്തലവൻമാരു�ട പിൻഗാമികളായിരുന്നു.

3 F. Engels: Origin of Family, Private Property and State.
4 V. R. R. Dikshitar: Studies in Tamil Literature, P. 179.
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രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ച�യത്താത്ത ഒരു ഘട്ട�ത്തയാണ്

ആദികാല സംഘകൃതികൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യകാല

�ത്ത രാജാക്കൻമാർ കുലത്തലവൻമാരു�ടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ�ങ്കാന്നും

വഹിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വന്തം ആടുമാടുക�ളയും മറ്റു സ്വത്തുക്ക�ളയും കാത്തുരക്ഷിക്കു

കയും മറ്റുള്ളവരു�ട ആടുമാടുക�ള �കാള്ളയടിക്കുകയും �ഗാത്രത്തിനുള്ളി�ല വഴ

ക്കുകൾ തീർക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരു�ട മുഖ്യമായ പ്രവൃത്തി.

ആഭ്യന്തര ഭരണകാര്യങ്ങളി�ലല്ലാം ഏ�റക്കു�റ പഴയ �ഗാത്രവ്യവസ്ഥത�ന്ന തു

ടർന്നു�പാന്നു. �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾവർദ്ധിച്ച�പ്പാഴാണ്ആഭ്യ

ന്തരഭരണം സങ്കീർണ്ണവും സുശക്തവുമായ ഒരുസ്ഥാപനമായിത്തീർന്നത്. പി.ടി.

ശ്രീനിവാസയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘കുലത്തലവ�ന്റ രാജത്വം വള�ര

പ്രാകൃതമായ മട്ടിലുള്ളതായിരുന്നിരിക്കണം. എ�ന്തന്നാൽ, ഭരണകല വികസിച്ചു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വ�ന്നാ ഏ�തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താത്വിക�മാ പ്രാ�യാഗിക�മാ

ആയ രാജനീതിശാസ്ത്ര�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് അത് നിലനിന്നിരുന്നത്

എ�ന്നാസൂചിപ്പിക്കുന്നയാ�താന്നുംപ്രാചീന തമിഴ്പാട്ടുകളിലാക�ട്ട �പാരുളതികാ

രത്തിലാക�ട്ട കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല’.

�ചര�ചാഴപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിൽ രാജാക്കൻമാർ ആവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്

ഒരുതരം ഗ്രാമസമുദായ ഭരണമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നും �പാതുകാര്യങ്ങളു

�ടനടത്തിപ്പിൽപ്രായപൂർത്തിയായഎല്ലാജനങ്ങൾക്കുംപങ്കുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും

എൻ.ശിവരാജപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സംഘംകൃതിക�ള വിശകലനം �ചയ്തു

�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘�ചാഴരാജാക്കൻമാരു�ട ഉത്ഭവം പ്രാചീനസമുദായ റിപ്പബ്ലിക്കുകളു�ട �മൽ ധാ

രാളം �വളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്…കീഴാർഎന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നഗ്രാമക്കാരണവൻ

മാരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചു�പാന്നത്

എന്നു �താന്നുന്നു. ഇടയ്ക്കി�ട വിളിച്ചുകൂട്ട�പ്പടുന്ന ഗ്രാമസഭകളു�ട സഹായ�ത്താടു

കൂടി കാര്യങ്ങൾ �കാണ്ടുനടത്തിയിരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയഅംഗമാണ്. കാ

ലക്രമത്തിൽ ഗ്രാമസമുദായംഗങ്ങളു�ട എണ്ണവും വലുപ്പവും വർദ്ധിച്ചു. അ�പ്പാൾ

അവർഏതാനും ഗ്രാമസമുദായാംഗങ്ങ�ള സം�യാജിപ്പിച്ച് ഒ�രാറ്റഘടകമായി പു

നഃസംഘടിപ്പിച്ചു. അതി�ന്റ �നതാവ് �വൻ അ�ല്ലങ്കിൽ �കാൻ (രാജാവ് ) ആയി

രുന്നു. രാജാവി�ന്റ കീഴിൽ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങ�ളപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നഅ�നകം കീ

ഴാർമാരുണ്ടായിരുന്നു. കീഴാർമാരും രാജാക്കൻമാരുമായിരുന്നുഏതാനും ഗ്രാമസ

മുദായങ്ങളു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ ഏതാനും ഗ്രാമസമുദായങ്ങളു�ട സംയുക്തഘടകത്തി

�ന്റ തലവൻമാർ. എങ്കിലും സമാധാനകാലങ്ങളിൽ അവരു�ട അധികാരം ഗ്രാമ

ങ്ങളി�ല �പാതുസഭകളാൽ നിയന്ത്രിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. സ്ഥിരവാസമാരംഭിച്ച് സമാ

ധാനപരമായി കൃഷി�ചയ്തുജീവിക്കുന്ന കർഷകസമുദായങ്ങളു�ട ജീവിതരീതിയു�ട

ഫലമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടന’.

ഗ്രാമസമുദായാംഗങ്ങളു�ട എണ്ണവും വലുപ്പവും വർദ്ധിച്ചതു�കാണ്ടു മാത്രമാണ്

�കാൻ അ�ല്ലങ്കിൽ രാജാവ് ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന ശിവരാജപിള്ളയു�ട അഭി

പ്രായം ശരിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയിൽ നിന്നു

ളവായ ആഭ്യന്തര�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള പരി�ശാധിച്ചാൽമാത്ര�മ രാജകീയഭരണത്തി

�ന്റ ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. എങ്കിലും, രാജാക്കൻമാർ കീഴാർമാ

5 P. T. Sreenivas Iyengar: History of the Tamils. P. 72.
6 6. N. Sivaraja Pillai.
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രുമായി സഹകരിച്ചു�കാണ്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത് എന്നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രാ

യംതികച്ചുംശരിയാണ്. എ�ന്തന്നാൽ�ചര�ചാഴപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിലാവിർഭവിച്ച

രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾപ്രത്യക്ഷത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ �സ്വച്ഛാധിപത്യങ്ങ

ളായിരുന്നു�വങ്കിലും പഴയസമുദായത്തി�ന്റ പ്രബലങ്ങളായ അവശിഷ്ടങ്ങ�ളയും

പുതുതായുയർന്നുവന്നസ്വത്തുടമസ്ഥൻമാരായ പ്രമാണികളു�ട ഇച്ഛാശക്തി�യയും

അവഗണിയ്ക്കാൻ അവയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സംഘം കൃതികളിൽ മാത്രമല്ല, പ്ലീനി,

�ടാളമി തുടങ്ങിയപാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരൻമാരു�ട പുസ്തകങ്ങളിലുംപ്രാകൃത �ഗാത്ര

വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു രാജകീയഭരണവ്യവസ്ഥയി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തി�ന്റ

ചില സൂചനകൾ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രി.പി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യ

കാലത്തു രചിക്ക�പ്പട്ട �ടാളമിയു�ട ഭൂമിശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല

പ്രാചീനരാജ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ളസവിസ്തരമായ വർണ്ണനകളുണ്ട്. അവ�യ വിശകല

നം �ചയ്തു�കാണ്ട് ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

‘അക്കാലത്ത് ദക്ഷി�ണന്ത്യ പാരമ്പരാവകാശികളായ മൂന്നു രാജാക്കൻമാരു�ട

യും ഒട്ടനവധി �ഗാത്രത്തലവൻമാരു�ടയും കീഴിൽ വിഭജിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു

എന്നാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ (�ടാളമിയു�ട) വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മന

സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മൂന്നു രാജാക്കൻമാരും ഏതാണ്ട് ഒ�ര നിലയ്ക്കുള്ളവ

രായിരുന്നു. കരികാല�ന�പ്പാലുള്ള ഒരു �ചാഴരാജാവ് �തന്നിന്ത്യയു�ട മുഴുവൻ

ആധിപത്യം അവകാശ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നി

ല്ല. �ന�രമറിച്ച്, �ടാളമിയു�ട വിവരണങ്ങളനുസരിച്ച് �ചാഴൻമാർ ഭാഗികമായി

അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കുലങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു’

ജനാധിപത്യപരമായ �ഗാത്രസമുദായ ഭരണത്തിൽനിന്ന് �സ്വഛാധിപത്യപര

മായ രാജകീയഭരണം ഉരുപ്പിടിച്ചുയർന്നുവന്നത് നീണ്ടകാല�ത്തവികാസക്രമത്തി

ലൂ�ടയാ�ണന്ന് ഇതിൽനിന്നുത�ന്നവ്യക്തമാവും. ക്രി.മു. ഒന്നാംസഹസ്രാബ്ദത്തി

�ന്റ മദ്ധ്യ�ത്താടുകൂടി പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �ഗാത്രസ

മുദായ ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉലച്ചിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്ന് അനുമാനിക്കാം. ക്രി

സ്തുവിന് മൂ�ന്നാ നാ�ലാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന �ചര�ചാഴ പാണ്ടിരാജ്യങ്ങൾ

ചരിത്രത്തി�ലയ്ക്കു കാ�ലടുത്തുവച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അ�ശാക�ന്റ ശിലാശാസ

നങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളു�ട പ്രചാരം വർഗ

വിഭജനങ്ങ�ള ത്വരതി�പ്പടുത്തുന്നുണ്ടാവണം. എങ്കിലും ആദ്യ�ത്ത രാജാക്കൻമാർ

�ഗാത്രത്തലവൻമാരിൽനിന്ന് വള�ര�യാന്നും വിഭിന്നരായിരുന്നില്ല. ക്രി.മു. 5-ാം

നൂറ്റാണ്ടിനും ക്രി.പി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുള്ള കാലഘട്ടം പ്രാകൃതകമ്യൂണി

സത്തി�ന്റ തകർച്ചയു�ടയും രാജകീയഭരണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അടി

മത്തവ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ചയു�ടയും കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് �മാത്തത്തിൽ

പറയാം. ക്രി.പി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ് �ചര�ചാഴ

പാണ്ഡിരാജാക്കൻമാരു�ട അധികാരശക്തി സുസ്ഥാപിതമായിത്തീർന്നത് എന്ന്

പതിറ്റുപ്പത്ത്, പുറനാനൂറ് തുടങ്ങിയ സംഘംകൃതികളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

4 രാജവാഴ്ചയു�ട ചില സവി�ശഷതകൾ

�ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ചില പ്ര�ദശങ്ങളിൽ വർഗവിഭജനങ്ങളും രാജകീയ ഭരണ

വ്യവസ്ഥകളും മറ്റും ആവിർഭവിച്ചതിനു�ശഷവും മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാകൃതക

7 P. T. Sreenivasa Iyengar: History of the Tamils. P. 317.



56 അദ്ധ്യായം 6. �ഗാത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജവാഴ്ചയി�ലക്ക്

മ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റഐക്യ�ത്തയും സമത്വ�ത്തയും നിലനിർത്തി�പ്പാന്ന ഒട്ടുവള�ര

അപരിഷ്കൃത കുലങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവയു�ട തലവൻമാരായ കുറു

നിലമന്നൻമാരും ചിറ്റരചൻമാരും ചരിത്രത്തി�ന്റ പടിവാതിൽക്ക�ലാള�മത്തിക്ക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുറുനിലമന്നൻമാരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ചില കുലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അവർ പൂർ

ണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ രാജാക്കൻമാരായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മറ്റു കുല

ത്തലവൻമാർ കൂടുതൽ അപരിഷ്കൃതമായ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. �ചര�ചാഴ

പാണ്ടിരാജ്യങ്ങളിൽ മൂവരചൻമാർ ഈ അപരിഷ്കൃത കുലങ്ങ�ള കീഴടക്കാൻ വള

�ര പാടു�പട്ടിരുന്നു. ചില�പ്പാൾ ഏതാനും കുലങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് മൂവരച�ര

ആക്രമിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. 7 തലവൻമാരു�ടയും 9 തലവൻമാരു�ടയും

11 തലവൻമാരു�ടയും 14 തലവൻമാരു�ടയും മറ്റും പരാജയങ്ങ�ളപ്പറ്റി സംഘം

കൃതികളിൽ പ്രസ്താവിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. ക്രി.പി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും മൂന്നാംനൂറ്റാ

ണ്ടിനുമിടയിൽ കുലത്തലവൻമാരും മൂവരചരും തമ്മിൽ ഇടവിടാ�ത യുദ്ധങ്ങൾ

നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. �ചര�ചാഴ പാ

ണ്ടിരാജാക്കൻമാർക്കിടയിൽത്ത�ന്ന പല�പ്പാഴും യുദ്ധങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു�കാ

ണ്ടിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് അന്യനാടുകൾ �വട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നതി�നക്കാ�ള�റ

കന്നുകാലിക�ളയും മറ്റു സ്വത്തുക്ക�ളയും �കാള്ളയടിക്കുകയും അ�താ�ടാപ്പം താ

ന്താങ്ങളു�ട അന്തസും പദവിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു

യുദ്ധങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. പ�ക്ഷ, ആഭ്യന്തരമായ വർഗവിഭജനങ്ങൾ ഉറയ്ക്കുകയും

ഫിനീഷ്യക്കാർ, �റാമാക്കാർ തുടങ്ങിയ വി�ദശീയരുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ

വളരുകയും പട്ടണങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ

ഭയങ്കരമായിത്തീർന്നു. അന്യനാടുക�ള �വട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യ�ത്താടു കൂട്ടി

�ച്ചർക്കാനുള്ള മൂവരചരരു�ട പരിശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായത് ഈ ഘട്ടത്തിലാ

ണ്. ആഭ്യന്തരമായ ഭരണക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിത്തീർന്നതും ഈ

ഘട്ടത്തിൽത�ന്നയാണ്.

രാജവാഴ്ചയാരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പും കുലങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂ�ടക്കൂ�ട യുദ്ധങ്ങൾ

�പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുക സാധാരണമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ആയുധങ്ങൾക്ക് പ്ര�ത്യകമായ

�സന്യസജ്ജീകരണത്തി�ന്റ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുലത്തി�ല മുഴുവൻ

ജനങ്ങളും ആയുധ�മടുത്ത് യുദ്ധം�വട്ടുകയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ, ധനിക

ദരിദ്രവ്യത്യാസങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചതി�ന്റ ഫലമായി ഉടമവർഗങ്ങൾക്ക് സാമാന്യജന

ങ്ങളിൽ നിന്നു �വറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രമായ പട്ടാളശക്തി ആവശ്യമായി

ത്തീർന്നു. അങ്ങ�ന പ�ടയാച്ചിയർ എന്ന് ഒരു പ്ര�ത്യക ജനവിഭാഗം ഉയർ

ന്നുവന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ള അടക്കിഭരിച്ചു�കാണ്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റ

വർഗ�മധാവിത്വം നിലനിർത്താനും അ�തസമയത്തുത�ന്ന പുറ�മനിന്നുള്ള കുറു

നിലമന്നൻമാരു�ടയും അരചൻമാരു�ടയും ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷ�നടാനും

പറ്റിയ രാഷ്ട്രീയാധികാരശക്തി രൂപ�മടുത്തു.

ആദ്യകാലത്ത്സമുദായത്തി�ന്റഭരണകാര്യങ്ങളിൽപ്രായപൂർത്തി�യത്തിയ

മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, വർഗവ്യത്യാസങ്ങളാവിർഭവിച്ച

�പ്പാൾസ്ഥിതിമാറി. സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിലും തീരുമാനങ്ങളി

ലും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായജനങ്ങൾക്ക്യാ�താരുപങ്കുമില്ലാതായി. ഭരണകാര്യങ്ങ�ള

ല്ലാം സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാരും സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാരുമായ ന്യൂനപക്ഷക്കാരു�ട

8 അകം 36, 244 മറ്റും മറ്റും.
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�കയിൽ �കന്ദ്രീകരിച്ചു. കുലങ്ങളും കുലത്തലവൻമാരും �ഗാത്രത്തലവൻമാരും

തലവൻമാരു�ട കൂട്ടങ്ങളും മറ്റും അതിനു�ശഷവും നിലനിന്നുവന്നത് ശരിയാണ്.

പ�ക്ഷ, �ഗാത്രസഭകളു�ടയും കൂട്ടുഭരണവ്യവസ്ഥയു�ടയും ഉള്ളടക്കത്തിലും പ്രവർ

ത്തനരീതിയിലും വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ആദ്യകാലത്ത് �ഗാത്രതലവൻമാരും

തറവാട്ടുകാരണവൻമാരും രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമത്വപൂർ

ണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി�ല �പാതുഭരണക്കാര്യങ്ങ�ള �മൽ�നാട്ടം �ച

യ്യുന്ന യഥാർത്ഥജനപ്രതിനിധികളായിരുന്നു. ഇ�പ്പാഴാക�ട്ട, അവർ ഒരു ജന

വിഭാഗത്തി�ന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി, മ�റ്റാരു ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ താൽ

പ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന �നതാക്കൻമാരായി മാറി. രക്തബന്ധത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവിഭജനങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് നിശ്ചിതാതിർത്തിക

�ളാടുകൂടിയ ഭൂപ്ര�ദശങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപുതിയ വിഭജനങ്ങളാവിർഭവി

ച്ചു. തലവൻമാരു�ട സഭകളും സമിതികളും കൂടിയാ�ലാചനകളും മറ്റും പി�ന്നയും

തുടർന്നു�പാന്നു. പ�ക്ഷ, അവർ �ഗാത്രങ്ങളി�ലയും തറവാടുകളി�ലയും മുഴുവൻ

�മമ്പർമാരു�ടയും പ്രതിനിധിക�ളന്നനിലയ്ക്കല്ല പ്ര�ത്യക ഭൂവിഭാഗങ്ങളു�ട പ്രതി

നിധിക�ളന്ന നിലയ്ക്കാണ് കൂടിയാ�ലാചനകൾ നടത്തുകയും തീരുമാനങ്ങ�ളടുക്കു

കയും �ചയ്തു�പാന്നത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ രാജാക്കൻമാരു�ട അധികാരം

പരിമിതമായിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുക, �പ്രമബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടുകയും സുഖ

�ഭാഗങ്ങളിൽ ലയിക്കുകയും �ചയ്യുക, മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടുക, സ്വന്തം വീരപരാക്രമ

ങ്ങ�ള പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻ�വണ്ടി കവിക�ളയും പാട്ടുകാ�രയും തീറ്റി�പ്പാറ്റുക മുതലായ

കാര്യങ്ങൾശ്രദ്ധിക്കുവാൻ രാജാക്കൻമാർക്ക് ധാരാളം സമയം കിട്ടി.

�സന്യങ്ങൾക്കും മറ്റു ഭരണാധികാരസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും �വണ്ടിവരുന്ന ചില

വുകൾനികത്താൻപണം �വണമ�ല്ലാ. പ്രാചീനരാജാക്കൻമാർക്ക് പ്രധാനമായും

മൂന്നു വരവിനങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. 1. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വസൂലാക്കുന്ന നികു

തി. 2. വണിക്കുകളിൽ വസൂലാക്ക�പ്പടുന്ന ചുങ്കം. 3. കുലത്തലവൻമാരിൽ നിന്നും

ചിറ്റരചൻമാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തിറ അ�ല്ലങ്കിൽ തിരുമുതൽക്കാഴ്ച. ഉഴവർ കൃ

ഷി�ചയ്തുണ്ടാക്കുന്നധാന്യങ്ങളു�ട ഒരു ഭാഗം മിക്ക�പ്പാഴും—ആറി�ലാരു ഭാഗം രാ

ജാവിന് �കാടുക്കണ�മന്നായിരുന്നുവ്യവസ്ഥ. സ�ന്താഷ�ത്താടുകൂടി രാജാവി�ന്റ

അടുത്തു�പായി നികുതിയടയ്ക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് �താന്നത്തക്കഒരുസാഹചര്യം സൃ

ഷ്ടിക്കണ�മന്നും നിർബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നികുതി വസൂലാക്കിയാൽഅത് ജനങ്ങൾ

ക്കും രാജാവിനും ഒരു�പാ�ല �ദ്രാഹകരമായിത്തീരു�മന്നും സംഘംകൃതികളി�ല

ഒരു കവി ഉപ�ദശിക്കുന്നു.

വണികർ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് കച്ചവടത്തിന് �പായിരുന്നത്. �പാകുന്നവഴിക

ളിൽചുങ്കച്ചാവടികളുണ്ടായിരുന്നു. �കമാറ്റത്തിനു�കാണ്ടു�പാകുന്നചരക്കുകളു�ട

അളവനുസരിച്ചാണ് ചുങ്കം ചുമത്ത�പ്പട്ടത്.

കുലത്തലവൻമാരും ചിറ്റരചൻമാരും മൂവരചർക്കു നൽകിയിരുന്ന തിറകൾ

പണത്തി�ന്റ രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല. പല�പ്പാഴും അത് സാധനങ്ങ�ളാ മറ്റു പ്ര

കൃതിവിഭവങ്ങ�ളാ ആയിരിക്കും. �ചരൻ �ചങ്കുട്ടുവൻ ഒരിയ്ക്കൽ പർവ്വതപ്ര�ദശത്തു

�പായ�പ്പാൾ കുറവൻമാർ അ�ദ്ദഹത്തിന് ആന�ക്കാമ്പും �തൻകുടങ്ങളും മറ്റും

കാണിക്ക�വച്ചതായി ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ മൂന്നുവരവിനങ്ങൾക്കു പുറ�മ യുദ്ധം�ചയ്തു കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നി

ന്ന് �കാള്ളയടിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്നസ്വത്തുക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങ�ന വിഭിന്നമാർ

9 �ല.പ.കരു രാമനാഥൻ �ചട്ടിയാർ: ചങ്കകാല തമിഴർ വാഴ്വ്. �പ. 50



58 അദ്ധ്യായം 6. �ഗാത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജവാഴ്ചയി�ലക്ക്

ഗങ്ങളിലൂ�ട വന്നു�ചർന്നസ്വത്തുക്കളായിരുന്നുരാജവാഴ്ചയു�ടഅന്തസ്സി�ന്റയുംപ്ര

താപത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനം.

എന്നാൽ, രാജാക്കൻമാർ സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളിലും മാത്ര�മ എല്ലാ

യ്�പ്പാഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളുഎന്നു ധരിക്കരുത്. അവരു�ട സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനു

ത�ന്ന രാജ്യത്തി�ന്റസ്വത്തുക്കൾവർദ്ധി�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനശ

ക്തികൾവളരുകയും വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾകൂടുതൽവികസിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ

തുറമുഖങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, ജല�സചനപദ്ധതികളും അണ�ക്കട്ടുകളും �റാഡുകളും

പണിയുക മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്ത

നങ്ങ�ളപ്പറ്റി പല പ്രസ്താവനകളും സംഘംകൃതികളിൽ കാണാം. ഉദാഹരണത്തി

ന് ‘കാടു�കാൻറു നാടാക്കി കുളം�താട്ടു വളം�പരുക്കി’യ കരികാല�ന പട്ടിനപ്പാ

�ലയി�ല ഒരു പാട്ടിൽ സ്തുതിക്കുന്നത് �നാക്കുക. രാജാവിന് ജനങ്ങളു�ടയിടയി

ലുള്ള സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇ�തല്ലാം സഹായകരമായിത്തീർന്നു. രാ

ജാവ് ജനങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചല്ല, ജനങ്ങൾ രാജാവി�ന ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽ

ക്കുന്നത്എന്ന �ബാധം പരന്നുപിടിച്ചു. അരചനില്ലാത്തനാട് ഉയിരില്ലാത്തശരീരം

�പാ�ലയാ�ണന്ന് പുറനാനൂറി�ല ഒരു കവി പാടുകയുണ്ടായി.

‘�നല്ലും ഉയിരിൻ�റ; നീരും ഉയിരിൻ�റ

മന്നൻ ഉയിർ�ത്ത മലർ തു�ലയുലകം’.

സാരം: (�നല്ലല്ല ജനങ്ങളു�ട ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്,

�വള്ളവുമല്ല. രാജാവാണ് അവരു�ട ജീവൻ.)

10 പട്ടിനപ്പാ�ല, 283–284.
11 പുറനാനൂറ്. 186
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�താൽകാപ്പിയത്തിന് പനമ്പാരനാർ എഴുതിയ മുഖവുരയിൽ ‘വട�വങ്കടം �തൻ

കുമരി ആയി�ടത്തമിഴ് കൂറുനല്ലുലക’�മന്നു പറയുന്നു. വടക്ക് �വങ്കടം അ�ല്ല

ങ്കിൽ തിരുപ്പതി മുതൽ �തക്ക് കന്യാകുമാരി വ�ര രണ്ടു കടലിനുമിടയ്ക്ക് തമിഴകം

എന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും ആ രാജ്യം �ചരമണ്ഡലം, �ചാഴമണ്ഡലം,

പാണ്ഡിമണ്ഡലം എന്ന് മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു എന്നും മൂന്നു

മണ്ഡലങ്ങളിലും കൂടി പാണ്ഡിനാട്, കുട്ടനാട്, കുടനാട്, കർക്കാനാട്, �വണാട്,

ചൂഴിനാട്, �തൻവൻറിനാട്, അരുവാനാട്, വട�ക്ക അരുവാനാട്, ശീതനാട്, മല

നാട്, പുനനാട് എന്നിങ്ങ�ന പന്ത്രണ്ട് നാടുകളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�വന്നുമാണ് കരു

ത�പ്പടുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രാചീന സംഘംകൃതികൾ ഏകീകൃതമായ ഇത്തര�മാരു

ഭരണവ്യവസ്ഥയു�ട ചിത്രമല്ല നൽകുന്നത്. �വങ്കടം മുതൽ കന്യാകുമാരി വ�ര

യുള്ള പ്ര�ദശങ്ങൾ മുഴുവനും തമിഴകം എന്ന ഒ�രാറ്റ രാജ്യമായിരുന്നു�വന്നതു

കവിയു�ട ഭാവനമാത്രമാണ്. �ത�ക്ക ഇന്ത്യ മുഴുവൻ തമിഴകം എന്ന ഒ�രകീകൃത

രാജ്യത്തി�ന്റ കീഴിലായിരുന്നില്ല. അ�ശാക�ന്റ കാലത്തിനുമുമ്പുത�ന്ന �ചരം,

�ചാഴം, പാണ്ടി എന്നീ മൂന്നു സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു�വ

ങ്കിലും �വങ്കിടം മുതൽ കുമാരിവ�രയുള്ള ഭൂപ്ര�ദശങ്ങ�ളല്ലാം അവരു�ട നിയന്ത്ര

ണത്തിലായിരുന്നില്ല. �ചര �ചാഴ പാണ്ഡ്യൻമാർ രാജകീയപദവിയി�ലക്കുയർന്ന

�ശഷവും പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തി�ന്റ പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി കു

ലങ്ങളും �ഗാത്രങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട വിവിധഘട്ടങ്ങ�ള പ്രതി

നിധീകരിക്കുന്നകുലത്തലവൻമാർ താന്താങ്ങളു�ട ശക്തിയും പദവിയുമുറപ്പിക്കാൻ

�വണ്ടി പട�വട്ടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. കുറുനിലമന്നൻമാർ

എന്ന �പരിലറിയ�പ്പട്ടിരുന്ന ചില കുലത്തലവൻമാർ രാജകീയ ഭരണത്തി�ന്റ

വക്ക�ത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കിരീടം ധരിക്കാത്ത രാജാക്കൻമാർ എന്നാണ

വർ വിളിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്നത്. സ്വന്തം കുലങ്ങളു�ട ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം

ശ്രദ്ധിച്ചു�കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ചില�പ്പാളവർ മൂവരച

രിലാരു�ട�യങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്ന് മറ്റുള്ളവർ�ക്കതിരായി യുദ്ധം �ചയ്യും. അവ�ര

പാട്ടിലാക്കാനുംസ്വന്തംസ്വാധീനശക്തിയിൽ നിലനിർത്താനും യുദ്ധങ്ങളിൽഅവ

രു�ട സഹായം �തടാനും മൂവരചരി�ലാ�രാരുത്തരും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ചില�പ്പാൾ

ഈഅപരിഷ്കൃതകുലങ്ങൾതങ്ങളു�ട തലവൻമാരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മൂവരചരു�ട

രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കടന്നു�ചന്ന് കന്നുകാലിക�ളയും മറ്റും തട്ടി�ക്കാണ്ടു�പാ
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കും. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളു�ട രാജ്യാതിർത്തിക�ളയും സ്വത്തു

ക്ക�ളയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ മൂവരചർക്കു വള�ര വിഷമി�ക്കണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

1 സംഘം കൃതികളി�ല ഭൂമിശാസ്ത്രം

സംഘംകൃതികളു�ട കാലത്ത് വടക്ക് �വങ്കടമലയ്ക്കും �തക്ക് കന്യാകുമാരിയ്ക്കുമിട

യിൽ �താ�ണ്ടനാട്, �ചാഴനാട്, പാണ്ടിനാട്, �കാങ്ങൂനാട്, �ചരനാട് എന്നീ

രാജ്യങ്ങളാണ് പ്രബലങ്ങളായിത്തീർന്നത്. ഇവയിൽത്ത�ന്ന ഏറ്റവും പരിഷ്ക്കരിച്ച

രാജ്യങ്ങൾ �ചര-�ചാഴ-പാണ്ടി രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. അവയു�ട ഭരണാധികാരി

കൾ മൂവരച�രന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പട്ടിരുന്നത്.

വടക്കു �വങ്കടംമുതൽ �തക്ക് �പണ്ണയാർ വ�രയുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളാണ് �പാ

തുവിൽ �താ�ണ്ടനാട് എന്ന �പരിലറിയ�പ്പട്ടിരുന്നത്. �വങ്കടം മലയും ‘�ച

ന്തമിഴ് �ചര്ന്ന പന്നിരുനിലങ്ങ’ളിൽ�പ്പട്ടു അരുവാനാട്, അരുവാ വടതലനാട്

എന്നിവയും അതിലുൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. ഇന്ന�ത്ത �നല്ലൂർ ജില്ലയു�ട �തക്കുഭാഗവും ചി

റ്റൂർ, വട�ക്ക ആർക്കാട്, ചിങ്കൽ�പ്പട്ട എന്നീ ജില്ലകളും �തന്നാർക്കാടു ജില്ലയു�ട

വടക്കുഭാഗവും സംഘകാലത്ത് �താ�ണ്ട മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. തി�രയൻ

എന്നും �താ�ണ്ടയൻ എന്നും വിളിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്ന കുറുനിലമന്നന്മാരാണ് ഈ

വിസ്തൃതമായ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ആധിപത്യം നടത്തിയിരുന്നത്. കാഞ്ചിയായിരുന്നു

�താ�ണ്ടനാട്ടി�ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പട്ടണം.

�താ�ണ്ടമണ്ഡലത്തിനു �തക്ക് ഏതാണ്ട് �പണ്ണയാർ മുതൽ �വഗാനദി

വ�ര വ്യാപിച്ചുകിടന്നിരുന്ന പ്ര�ദശങ്ങൾക്കാണ് �ചാഴമണ്ഡലം എന്നു പറഞ്ഞിരു

ന്നത്. ഇന്ന�ത്തതഞ്ചാവൂർ—തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലകളും �തന്നാർക്കാടു ജില്ലയു�ട

�തക്കുഭാഗവും അതിലുൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. കാ�വരിനദിയാലും അതി�ന്റ ഉപനദികളാ

ലുംഅനുഗ്രഹിക്ക�പ്പട്ട,ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവയലുകളും �താട്ടങ്ങളുംനിറഞ്ഞുകിടന്നിരു

ന്നഈരാജ്യം �ചാഴൻമാരു�ട കീഴിലായിരുന്നു. സംഘകാലത്ത് കരികാലനായി

രുന്നു ഏറ്റവും പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച രാജാവ്. ഉ�റയൂരായിരുന്നു തലസ്ഥാനം. പി

ന്നീട് പുകാർ അഥവാ കാ�വരിപ്പൂംപട്ടണം �ചാഴനാടി�ന്റ തലസ്ഥാനവും പ്രധാന

തുറമുഖമായിത്തീർന്നു.

�ചാഴനാടി�ന്റ �തക്കുഭാഗത്ത് ഇന്ന�ത്ത മധുര—രാമനാഥപുരം തിരു�നൽ

�വലി ജില്ലകളും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയു�ട �തക്കുഭാഗത്തുള്ളനഞ്ചിൽനാടുംഅട

ങ്ങിയപ്ര�ദശമായിരുന്നുസംഘകാല�ത്തപാണ്ടിനാട്. ഈപ്ര�ദശ�ത്തഏറ്റവും

മുഖ്യമായ നദികൾ�വഗയും താമ്രപർണ്ണിയുമായിരുന്നു. തലസ്ഥാനം മധുരയും പ്ര

ധാന തുറമുഖം �കാർ�കയുമായിരുന്നു.

പാണ്ടിനാടിൻ വടക്ക്, അറബിക്കടലിനും സഹ്യാദ്രിയ്ക്കുമിടയിൽ കൂട്ടം, കുടം,

കർക്കാ, പൂഴിഎന്നീ നാടുകളടങ്ങിയ പ്ര�ദശമായിരുന്നു �ചരമണ്ഡലം. ഏ�റക്കു

�റ ഇന്ന�ത്ത �കരളമായിരുന്നു അന്ന�ത്ത �ചരമണ്ഡല�മന്ന് പറയാം. �ചരൻ

�ചങ്കുട്ടുവ�ന്റകാലത്താണ് �ചരമണ്ഡലംഏറ്റവുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടത്. �മസൂരി�ന്റ

�തക്കുഭാഗങ്ങളും ഇന്ന�ത്ത�കായമ്പത്തൂർ, �സലം, നീലഗിരി എന്നീ ജില്ലകളുമുൾ

�പ്പട്ട വിപുലമായ പ്ര�ദശങ്ങൾ അക്കാലത്ത് �കരളത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു.

വടക്ക് പഴനിയും �തക്ക് �തങ്കാശിയും പടിഞ്ഞാറ് കടലുമായിരുന്നു അതിർത്തി

ക�ളന്ന് ചില സംഘം പാട്ടുകളിൽ നിന്നനുമാനിക്കാം. �പരിയാറി�ന്റ കരയ്ക്കുള്ള

വഞ്ചിഅ�ല്ലങ്കിൽതിരുവഞ്ചിക്കുളംആയിരുന്നു�ചരമണ്ഡലത്തി�ന്റതലസ്ഥാനം.

�താണ്ടി, മുസിരി എന്നിവയായിരുന്നുപ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ.
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�ചരമണ്ഡലത്തി�ന്റ അതിർത്തികൾ എല്ലാക്കാലത്തും ഒരു�പാ�ലയായിരു

ന്നില്ല. ചില�പ്പാൾ പുതിയ നാടുകൾ കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പടും. മറ്റുചില�പ്പാൾ കീഴടക്ക

�പ്പട്ട ചില നാടുകൾ വിട്ടു�പാകും. അത്തര �മാരു നാടായിരുന്നു �കാങ്ങുനാട്.

ഇന്ന�ത്ത �കായമ്പത്തൂർ ജില്ലയും �സലം ജില്ലയി�ല �തക്കൻഭാഗങ്ങളും അതി

ലുൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. �ചരനാടി�ന്റ കിഴ�ക്ക അതിർത്തിയിലും �ചാഴനാടി�ന്റ പടി

ഞ്ഞാ�റഅതിർത്തിയിലും പാണ്ഡിനാടി�ന്റ വടക്കുപടിഞ്ഞാ�റഅതിർത്തിയിലും

കിടന്നിരുന്ന ഒരു മർമ്മസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്. അതു�കാണ്ട്, ആ പ്ര�ദശ�ത്ത

സ്വന്തം അധീനത്തിലാക്കാൻ മൂവരചരി�ലാ�രാരുത്തനും പാടു�പട്ടു�കാണ്ടിരു

ന്നു. �കാങ്ങുനാടി�ന്റ �പരിൽ പല യുദ്ധങ്ങളും നടന്നു. പൽയാ�ന�ചൽ�ക

ഴുകുട്ടുവൻ എന്ന �ചരരാജാവ് ആ നാടു യുദ്ധം �ചയ്ത് കീഴടക്കി �ചരനാട്ടി�നാട്

കൂട്ടി�ച്ചർത്തു. അന്നുമുതൽക്കാണ് �കാങ്ങുനാട് �ചരനാടി�ന്റ ഒരു ഭാഗമായി കരു

ത�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. �ചരരാജാവ് ‘�കാങ്കർ�കാ’ എന്നു കൂടി വിളിക്ക�പ്പടാൻ

തുടങ്ങിയതും അതുമുതൽക്കാണ്.

ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയ്ക്കു വടക്ക് മംഗലാപുരത്തിനു ചുറ്റുമായി തുളുനാട് എന്ന് വിളിക്ക

�പ്പടുന്ന പ്ര�ദശത്ത് �കാശരാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. �കാശരു�ട സ്വാധീനം �കാ

ങ്ങുനാട്ടിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു�വന്ന് ചില സംഘം പാട്ടുകളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

അവർ തുളുനാട്ടിൽ നിന്ന് കിഴ�ക്കാട്ടു നീങ്ങി �കാങ്ങ�ര കീഴടക്കാൻശ്രമിച്ചതായി

കരുതാം.

വട�ക്ക മലബാറി�ല ഏഴിമലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പൂഴനാട് �കരളത്തി�ന്റ ഒരു ഭാ

ഗമായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്ക�പ്പടാറുള്ളത്. എന്നാൽ, ആദ്യകാലത്ത് അത് പൂഴിയർ

എന്ന �ഗാത്രക്കാരു�ട ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായിരുന്നു. �കാങ്ങ�ര എന്ന�പാ�ല

ത�ന്നപൂഴിയ�രയും �ചരമന്നൻമാർ കീഴടക്കുകയാണുണ്ടായത്. കു�റക്കാല�ത്താ

ളം ഏഴിമലയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി �കാൺകാനവും പൂഴിനാടുമടങ്ങിയ പ്ര�ദശങ്ങൾ നന്നൻ

എന്ന കുലത്തലവ�ന്റ കീഴിലായിരുന്നു. നന്നനും �ചരരാജാക്കൻമാരും തമ്മിലു

ണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ നന്നൻ മൃതിയടഞ്ഞു. നന്ന�ന്റ മരണത്തിനു �ശഷം പൂഴിനാട്

�ചരരാജാക്കൻമാർക്കധീനമായി. അന്നുമുതൽക്കാണ് �ചരരാജാക്കൻമാർ ‘പൂഴി

യൻ�കാ�വ!’ എന്നും മറ്റും അഭിസം�ബാധന �ചയ്യ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്.

�ചരരാജ്യത്തി�ന്റ പരിസരങ്ങളിൽ ഇന്ന�ത്ത �കായമ്പത്തൂർ, �സലം, നീല

ഗിരിഎന്നീ ജില്ലകളിലുംഅവയു�ടഅതിർത്തിപ്ര�ദശങ്ങളിലുമായി ഒട്ടനവധി മല

കളുണ്ട്. കുതിരമല, �കാല്ലിമല, പറമ്പുമല മുതലായ മലകൾ സംഘകാലത്ത് പ്ര

സിദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. ഈമലക�ള, �കന്ദ്രങ്ങളാക്കി�ക്കാണ്ട് വീരപരാക്രമികളായ

ചില കുറുനിലമന്നൻമാർ തങ്ങളു�ട ശക്തിയും പ്രതാപവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്നു. കുതിരമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്ര�ദശങ്ങൾ എഴിനിയു�ട കീഴിലായിരുന്നു.

പറമ്പുമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളു�ട അധിപൻ പാരിയും, �കാല്ലിമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള

പ്ര�ദശങ്ങളു�ടഅധിപൻഓരിയുമായിരുന്നു. പറമ്പുനാട്ടിനു കിഴക്കായിരുന്നുതകി

ടൂർ. ഇന്ന�ത്ത �സലം ജില്ലയി�ല ധർമ്മപുരിയ്ക്കാണ് പണ്ട് തകടൂർ എന്നുപറഞ്ഞി

രുന്നത്. തകടൂർ �കന്ദ്രമാക്കി�ക്കാണ്ട് �സലംജില്ലയു�ടവടക്കൻപ്ര�ദശങ്ങൾവാ

ണിരുന്നത് അതിയർഎന്നകുറുനിലമന്നൻമാരായിരുന്നു. അതിയമാൻ, �നടുമാന

ഞ്ചിഅ�ല്ലങ്കിൽഅഞ്ചിഅവരി�ലാരുപ്രധാനിയായിരുന്നു. അഞ്ചിയുംഎഴിനിയും

ഒരാളായിരുന്നു�വന്ന് ചില ചരിത്രകാരൻമാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ഇന്ന�ത്ത നീ

ലഗിരി പ്ര�ദശങ്ങളായിരുന്നു അന്ന�ത്ത മലാട് അ�ല്ലങ്കിൽ മലയമാനാട്. മലയ

മാനായിരുന്നു മലാടി�ന്റ അധിപതി. ഈ കുറുനിലമന്നൻമാ�രല്ലാം ഏ�റക്കു�റ
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സ്വതന്ത്രൻമാരായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, �ചരൻമാരു�ടസ്വാധീനത്തിൽനിന്ന് ഏ�റക്കാ

ലം ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. പലരും �ചരൻമാരു�ട അധീ

ശത്വംസ്വീകരിക്കാൻനിർബന്ധരായി. മലാട് �ചാഴരാജ്യത്തി�ന്റഅധീശത്വമാണ്

സ്വീകരിച്ചത്.

�വണാട് ആദ്യകാലത്ത് �ചരമണ്ഡലത്തി�ന്റ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. വടക്ക്

�ചരൻമാരു�ട കുട്ടനാട്ടിനും �തക്ക് പാണ്ടിയൻമാരു�ട �തൻപാണ്ടിനാടിനും

ഇടയിൽക്കിടന്നിരുന്ന ആ പ്ര�ദശത്തി�ന്റ അധിപൻ ഒരു �വളിർ ആയിരുന്നു.

ഏതാണ്ട് ഇന്ന�ത്ത �കാല്ലത്തി�ന്റ വടക്കുള്ള പ്ര�ദശമായിരുന്നു കുട്ടനാട്. കു�റ

ക്കാലത്തിനു�ശഷം �ചരൻമാർ കുട്ടനാട്ടി�ന്റഅതിർത്തികടന്ന് �വണാടും�കവ

ശ�പ്പടുത്തി.

�വണാടിനു �തക്ക്നാഞ്ചിൽനാടി�ന്റവടക്കുഭാഗത്തായിസ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്ന

�പാതിയമലയും അതി�ന്റ ചുറ്റുമുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളും ആയ്മന്നൻമാരു�ട കീഴിലായി

രുന്നു. ആയ്ക്കുടി എന്നസ്ഥലമായിരുന്നു അവരു�ട �കന്ദ്രം. ആയ്നാടും ആയ്ക്കുടിയും

ഒന്നുത�ന്നയായിരുന്നുഎന്ന് ചില ചരിത്രകാരൻമാർ പറയുന്നു. �ടാളമി ത�ന്റസു

പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽആയ്നാടി�നപ്പറ്റിയും ആ നാട്ടി�ല അഞ്ച് തുറമുഖങ്ങ�ളപ്പറ്റി

യും വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയ് ആണ്ടിരൻ എന്ന കുറുനിലമന്നനായിരുന്നു

ആയ്നാട്ടി�ല പ്രധാനി.

ഇന്ന�ത്ത നാഗർ�കാവിലിനും കന്യാകുമാരിക്കുമിടയിൽ നാഞ്ചിൽമലയ്ക്കു ചു

റ്റുമുള്ള പ്ര�ദശങ്ങൾ നാഞ്ചിൻനാടായിരുന്നു. നാഞ്ചിൽവള്ളുവൻ അ�ല്ലങ്കിൽ നാ

ഞ്ചിൽ �പാരുതൻ എന്ന കുറുനിലമന്നനാണ് അവി�ട വാണിരുന്നത്. പാണ്ടിരാ

ജാക്കൻമാരും �ചരരാജാക്കൻമാരും തങ്ങളു�ട അതിർത്തിപ്ര�ദശക്കാരായഈ

കുറുനിലമന്നൻമാ�ര പാട്ടിലാക്കാനും കീഴടക്കാനും ശ്രമിച്ചതി�ന്റ വിവരണങ്ങൾ

സംഘംകൃതികളിൽ കാണാം.

�ചരരാജ്യത്തി�ന്റ�യന്ന�പാ�ല �ചാഴ-പാണ്ടി രാജ്യങ്ങളു�ട പരിസരങ്ങളി

ലും ഒട്ടനവധി കുറുനിലമന്നൻമാരുണ്ടായിരുന്നു. വട�ക്ക അറ്റത്തുള്ള �വങ്ങടമല

യും ചുറ്റുപാടും പുല്ലി എന്ന കൾവർകുലത്തലവ�ന്റ കീഴിലായിരുന്നു. �വങ്കടമലയ്ക്കു

പുറത്തുള്ളവ�ര വടുകർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന�ത്ത തിണ്ടിവനവും ചു

റ്റുപാടുമടങ്ങിയ ഓയ്മാനാട് നല്ലിയ�ക്കാട�ന്റ കീഴിലായിരുന്നു. �തന്നാർക്കാടു

ജില്ലയിൽ �പ�ണ്ണയാറിന്നടുത്ത് തിരു�ക്കാവലൂരിന് ചുറ്റുമായിരുന്നു മലാട് അ�ല്ല

ങ്കിൽ മ�ലയനാട്. ആ നാട്ടി�ല മള്ളൂർമല�യ �കന്ദ്രമാക്കി�ക്കാണ്ട് മ�ല

യർ അ�ല്ലങ്കിൽ മ�ലമാൻമാർ തങ്ങളു�ട ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

തിരുമുടിക്കാരിയായിരുന്നു അവരിൽ പ്രധാനി. കാ�വരിക്കടുത്തുള്ള �പാരൂരിൽ

പ�ഴയൻ എന്ന കുറുനിലമന്നനുണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ടിനാട്ടിൽ പഴനിമലയു�ട

ഭാഗമായ �പാതിനിമലയിൽ �പാകാനാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. �ചാഴനാ

ടി�ന്റ തലസ്ഥാനമായ ഉ�റയൂരി�ന്റ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് �കാങ്ങുനാടിനടുത്താ

യിരുന്നു മഴനാട്. മഴവർ എന്ന �ഗാത്രക്കാരാണിവി�ട ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്.

ഇതു�പാ�ല അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി �വ�റയും അ�നകം കുറുനിലമന്നൻമാരു

മുണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങളിലാണവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്.

ചില �ഗാത്രങ്ങൾ �വടവൃത്തി�യ അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപൂർവ്വം ചില

�ഗാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൃഷി�ചയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. വില്ലും അമ്പു�മടുത്ത്

കൂട്ടം കൂട്ടമായി മറ്റു നാടുകളിൽ ബലാൽക്കാരമായി പ്ര�വശിച്ച് ആടുമാടുക�ള പി

ടിച്ചു�കാണ്ടുവരലായിരുന്നു ചില കുറുനിലമന്നൻമാരു�ട മുഖ്യമായ �ജാലി. ചില
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�പ്പാൾ അവർ പരസ്പരം യുദ്ധം �ചയ്യും. മറ്റു ചില�പ്പാൾ മൂവരചരു�ട രാജ്യങ്ങ�ള

ആക്രമിക്കും.

2 യുദ്ധങ്ങളും �വട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളും

കുറുനിലമന്നൻമാർ തമ്മിൽതമ്മിലും കുറുനില മന്നൻമാരും മൂവരചരും തമ്മിലുമു

ണ്ടായനിരവധി യുദ്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി സംഘംകൃതികൾപ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. �ചര-�ചാഴ

പാണ്ടിരാജ്യങ്ങളു�ട അതിർത്തികളിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന പ്ര�ദശങ്ങളാണ് പല

�പ്പാഴും യുദ്ധരംഗങ്ങളായിത്തീർന്നത്. മൂവരചരി�ലാ�രാരുത്തനും ത�ന്റ സ്വന്തം

ആധിപത്യം വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതി�ന്റ ഫലമായിരുന്നു അത്. ഉദാഹരണ

ത്തിന്, മലാട് എന്ന രാജ്യത്തി�ന്റ ചരിത്രം പരി�ശാധിക്കാം. മലാടി�ന്റ കിഴ

ക്കുഭാഗത്ത് �ചാഴനാടും പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് �ചരനാടുമായിരുന്നു. അതിനാൽ,

മലാടി�ന്റ ഭരണാധികാരിയായ മലയമാ�ന്റ നിലപാട് �ചര�ചാഴ യുദ്ധങ്ങളിൽ

ഒരുപ്രധാനഘടകമായിത്തീർന്നു. മലയൻമാർ ചില�പ്പാൾ �ചരൻമാ�രയും മറ്റു ചി

ല�പ്പാൾ �ചാഴൻമാ�രയുമാണ് സഹായിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ മലയമന്നരിൽവച്ച്

പ്രശസ്തനായ തിരുമുടിക്കാരിയും തകടൂരി�ല അതിയമാനും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു

യുദ്ധത്തിൽഅതിയമാൻ ജയിച്ചു. അതിയമാ�നാട് ഏതുവിധ�മങ്കിലും പകവീട്ടണ

�മന്ന് തീരുമാനിച്ച മതിയമന്നൻ �ചരരാജാവി�ന്റ സഹായം�തടി. �ചരമന്ന�ന്റ

തൃപ്തി �നടാൻ �വണ്ടി മലയൻ �കാല്ലിമലയി�ലഓരി�യ്ക്കതിരായി യുദ്ധത്തിനു�പാ

യി. ഓരി �ചര�ന്റ ശത്രുവായിരുന്നു. �കാല്ലിമല�യ ത�ന്റ രാജ്യത്തിലുൾ�പ്പടു

ത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളാരാഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്ന �ചരൻ മലയ�ന �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.

യുദ്ധത്തിൽ കാരി ഓരി�യ �കാല്ലുകയും �കാല്ലിമല �ചര�ന്നൽപ്പിച്ചു�കാടുക്കുക

യും �ചയ്തു. അതി�നതുടർന്നു �ചരൻ തകടൂരിൽ�പായി അതിയ�നയും �താൽപ്പി

ച്ചു. സന്തുഷ്ടനായ കാരി തിരുമുടികാരി (കിരീടംധരിച്ച കാരി) എന്ന �പരിൽ ഒരു

സ്വതന്ത്രരാജാവായി വാഴാൻ തുടങ്ങി. കപിലർ തുടങ്ങിയ കവികൾ കാരി�യപ്പറ്റി

സ്തുതിഗീതങ്ങ�ളഴുതി. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �ചാഴരാജാവ് മലനാടി�ന ആക്രമി

ക്കുകയും കാരി�യ �കാന്നുകളയുകയും �ചയ്തു.

അമ്പുംവില്ലു�മടുത്ത് �ചാഴരാജ്യ�ത്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭീഷണി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടി

രുന്ന മറവർ, ഒലിയർ തുടങ്ങിയ �ഗാത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �കാ�റ എന്ന അമ്മ�ദ

വ�ത്ത �പാത്തിറച്ചി�കാടുത്തു തൃപ്തി�പ്പടുത്തിയതിനു�ശഷം കൂട്ടംകൂട്ടമായി കന്നു

കാലിക�ള �കാള്ളയടിക്കാൻ �പായിരുന്നഎയിനല�നപ്പറ്റിയുള്ളപ്രസ്താവങ്ങൾ

സംഘംകൃതികളിൽ കാണാം. കരികാല�ചാഴനു �ചറുപ്പമായിരുന്ന�പ്പാൾ കാഞ്ചി

യി�ല തിരയൽ �ചാഴരാജ്യ�ത്തആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുക�പാലുമുണ്ടായി. വൽ�വർ

തിരയൻ, �താണ്ടമാൻ തിരയൻ എന്നീ �പരുകളിൽ തിരയരാജാവ് കവികളു�ട

സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്കു പാത്രമായി. പ�ക്ഷ, പിന്നീട് കരികാലൻ അവ�ര അവി�ട

യുദ്ധം�ചയ്തു �താൽപ്പിക്കുകയും രാജ്യം തിരി�ക പിടിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ സ്ഥി

തിമാറി. �ചാഴരാജാവായിത്തീർന്നു കവികളു�ടആരാധനാ�കന്ദ്രം.

ചിറ്റരചൻമാരും മൂവരചൻമാരും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, മൂവരചൻമാർ തമ്മിൽത

മ്മിലും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. വടക്കർ�ക്കതിരായ യുദ്ധങ്ങളും അപൂർവ്വ

ങ്ങളായിരുന്നില്ല. �വങ്കടത്തി�ല പുല്ലി, അതനുകൻഎന്നീ തലവൻമാർ ‘വടുക’രു

മായി ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായി. വടക്കുനിന്നുവന്ന ആക്രമിപ്പട

കളു�ട �നതാക്കൻമാർ ശരി�യ്ക്കതുവംശക്കാരായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമല്ല. അവർ
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മൗര്യൻമാരായിരുന്നു�വന്ന് ചില ചരിത്രകാരൻമാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. അ�ശാ

കചക്രവർത്തിയു�ട മരണത്തിനു�ശഷം മൗര്യസാമ്രാജ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ

�പ്പാൾ �ചര�ചാഴപാണ്ടിയൻമാർ വട�ക്കാട്ടുകടന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി�യ

ന്നുകരുതാൻന്യായമുണ്ട്. അവർഹിമാലയപർവ്വതം വ�രയുള്ളപ്ര�ദശങ്ങൾകീഴ

ടക്കി�യന്നും മറ്റുമുള്ളസംഘംപാട്ടുകൾഅതിശ�യാക്തികളാ�ണന്നകാര്യത്തിൽ

സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, ആര്യൻമാർ�ക്കതിരായ ചില യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു

വിശ്വസിക്കാം. ക്രി.മു. രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കലിംഗരാജാവായ ഖര�വ

ലൻ ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ ത�ന്റ രാജ്യത്തി�നതിരായ �ചര�ചാഴപാണ്ഡ്യൻ

മാർ നടത്തിയ ഒരാക്രമണ�ത്തപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിലുള്ളനിരവധി യുദ്ധങ്ങളിലൂ�ടയാണ് പ്രാചീന �ചര�ചാഴ പാണ്ടി

രാജാക്കൻമാർ പ്രാബല്യത്തി�ലയ്ക്കും പ്രശസ്തിയി�ലക്കും ഉയർന്നുവന്നത്. സംഘം

കാല�ത്തഏറ്റവും പ്രബലരും ഏറ്റവും പ്രശസ്തരുമായ രാജാക്കൻമാർ �ചാഴനാട്ടി

�ല കരികാലനും പാണ്ടിനാട്ടി�ല �നടു�ഞ്ചഴിയനും �ചരനാട്ടി�ല �ചങ്കുട്ടുവനുമാ

യിരുന്നു. �വണ്ണിയി�ല യുദ്ധമാണ് കരികാല�ന പ്രശസ്തനാക്കിയത്. �ചരപാണ്ടി

രാജാക്കൻമാരും പതി�നാന്നുചിറ്റരചൻമാരും ഒത്തു�ചർന്ന് കരികാല�നഎതിർ

ത്തു�വന്നും എന്നിട്ടും കരികാല�ചാഴൻ സ്തുത്യർഹമായ വിജയം �നടി എന്നും സം

ഘംപാട്ടുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. �താൽവിയടഞ്ഞ ഒമ്പതു ചിറ്റരചൻമാർ വീണ്ടും വാ

�കഎന്നസ്ഥലത്തുവച്ച് കരികാലനുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ�ത്ര. ആ യുദ്ധത്തിലും കരി

കാലൻത�ന്നയാണ് വിജയിച്ചത്. �താൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടവരിൽ ഒലിയർ, അരുവാളർ,

കുടവർ, �തന്നവർ, �പാതുവർ, ഇരു�ങ്കാ�വൾ മുതലായവരുൾ�പ്പടുന്നു�വന്ന് പട്ടി

നിപ്പാലയിൻകണ്ണനാർഎന്നകവിചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതു�പാ�ല �ചരപാണ്ടി

രാജാക്കൻമാരു�ട വീരപരാക്രമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകളും വള�രയുണ്ട്. തലയാ

ലങ്കാനം (ഇന്ന�ത്ത തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയി�ല തലയാനങ്കാട് ) എന്നസ്ഥലത്തുവച്ച്

�നടു�ഞ്ചഴിയൻ എന്ന പാണ്ടിരാജാവ് �ചര�ചാഴരാജാക്കൻമാ�രയും അവരു�ട

ഭാഗത്തു�ചർന്ന 5 ചിറ്റരചൻമാ�രയും �താൽപ്പിച്ചുവ�ത്ര. �ചരരാജാവായ �ചങ്കുട്ടു

വനാക�ട്ട, കരയിൽ�വച്ചു മാത്രമല്ലകടലിൽ�വച്ചും ഒട്ടനവധി രാജാക്കൻമാ�രയു

ദ്ധം�ചയ്തു �താൽപ്പിച്ചു�വന്ന് പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപത്ത്, ചിലപ്പതികാരം മുതലായ

കൃതികളിൽ �വളി�പ്പടുത്തുന്നു.

ഈ ചരിത്രകഥയിൽ അതിശ�യാക്തിയു�ട അംശങ്ങൾഎത്ര�ത്താളമു�ണ്ട

ന്ന് കൃത്യമായിപ്പറയുക സാധ്യമല്ല. സംഘംകൃതികൾ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല, സാഹി

ത്യഗ്രന്ഥങ്ങളാ�ണന്ന് മുമ്പുത�ന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ചരിത്രവസ്തുതക�ള

�വർതിരി�ച്ചടുക്കാൻ കൂടുതൽ ഗ�വഷണങ്ങളാവശ്യമായിരിക്കാം. എങ്കിലും ക്രി

സ്ത്വാബ്ദത്തിനു �താട്ടുമുമ്പുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിലും

�ത�ക്ക ഇന്ത്യയു�ട സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു�വന്ന് ഏ�റക്കു�റ മനസ്സിലാക്കാൻ

ഈപ്രാചീനകൃതികൾ ഉപകരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

3 സംഘകാല�ത്ത �പാതുസ്ഥിതി

സംഘംകൃതികൾ നൽകുന്ന �പാതുചിത്ര�മന്താണ്? വടക്ക് �വങ്കടമുതൽ �ത

ക്കു കന്യാകുമാരിവ�ര രണ്ടു കടലുകൾക്കുമിടയിലായി പന്ത്രണ്ടുനാടുകളടങ്ങിയ

തമിഴകം എന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും അത് �ചരം, �ചാഴം, പാണ്ടി

എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നുരാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നും ആ രാജ്യങ്ങളു�ട
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കീഴിൽ കു�റ �വ�സ്രായിമാരും നാടുവാഴികളുമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും ചില ചരി

ത്രകാരൻമാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനം ശരിയ�ല്ലന്ന് സംഘംകൃതിക�ള

�മാത്തത്തി�ലാന്നു പരി�ശാധിച്ചാൽ ത�ന്ന �ബാധ്യമാവും. ഉത്ത�രന്ത്യയിൽ

പരസ്പരം കലഹിച്ചും യുദ്ധം�വട്ടിയും കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നഅ�നകം �ചറുരാജ്യങ്ങ

ളടങ്ങിയ ഒരു ഭൂപ്ര�ദശത്തിന് പണ്ട് ആര്യവർത്തം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവ�ല്ലാ.

ഏതാണ്ടിതു�പാ�ലയായിരുന്നു തമിഴകത്തി�ന്റ സ്ഥിതിയും. അ�താരിക്കലും

ഒ�രകീകൃതരാജ്യമായിരുന്നില്ല. �വങ്കടത്തിനും കന്യാകുമാരിയ്ക്കുമിടയിൽ പരസ്പരം

കലഹിച്ചും യുദ്ധം�വട്ടിയും കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണുണ്ടായിരു

ന്നത്. അവയിൽഏറ്റവുമധികം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചവ �ചരം, �ചാഴം, പാണ്ടി എന്നീ

മൂന്നുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അവ�യാ�ടാപ്പംത�ന്ന കുറുനിലമന്നൻമാരു�ട,

അ�ല്ലങ്കിൽ ചിറ്റരചൻമാരു�ട, �നതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രങ്ങളായ അ�നകം �ച

റുരാജ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ചിറ്റരചൻമാർ ഒരിക്കലും, പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ,

മൂവരചൻമാരു�ട ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഔപചാരികമായ ആധിപ

ത്യം അംഗീകരിച്ചാൽത�ന്ന മൂവരചർക്ക് കപ്പവും മറ്റും �കാടുത്ത് തന്താന്നങ്ങളു�ട

സ്വാധീനത്തിലുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഏ�റക്കു�റ സ്വതന്ത്രൻമാരായി കഴിഞ്ഞുകൂടാ

നാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ �കാല്ല�പ്പടുക�യാ കീഴടങ്ങുക

�യാ �ചയ്ത ചിറ്റരചൻമാരു�ട രാജ്യങ്ങ�ള മൂവരചൻമാർ �വട്ടിപ്പിടിക്കുക പതിവാ

യിരുന്നു എന്നത് ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, അങ്ങ�ന �വട്ടിപിടിക്ക�പ്പട്ട രാജ്യങ്ങൾ

�പാലും �ചര�ചാഴപാണ്ടിരാജ്യങ്ങളിൽ ലയിക്കുകയല്ല, വ്യത്യസ്ത പ്ര�ദശങ്ങളായി

ത്ത�ന്ന നിലനിന്നുവരികയാണുണ്ടായത്. വ്യത്യസ്തപ്ര�ദശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന

വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾതങ്ങളു�ടപ്ര�ത്യകതകൾനിലനിർത്തി�പ്പാരുകയും �ച

യ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് �ചരൻമാരു�ട കീഴിലായിരുന്ന കാലത്തും �കാങ്ങൻമാർ

�കാങ്ങൻമാർത്ത�ന്നയായിരുന്നു.

മൂവരചൻമാരും ചിറ്റരചൻമാരും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങ�ളയാ

ണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്തത്. അവർക്കു പുറ�മ, അത്രത�ന്ന പ്രബലൻമാരായിക്ക

ഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി �ചറുകിട കുലത്തലവൻമാരുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇങ്ങ�ന, കുലത്തലവൻമാരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാകൃതമായ �ഗാത്രഭര

ണവ്യവസ്ഥയു�ടയും �ഗാത്രസമുദായത്തിൽനിന്ന് രാജകീയ ഭരണത്തി�ലയ്ക്കുള്ള

പരിവർത്തനത്തി�ന്റയും ഉരുപ്പിടിച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങിയ രാജകീയഭരണവ്യവസ്ഥ

യു�ടയും �കട്ടുപിണഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ട�ത്തയാണ് പ്രാചീനസംഘംകൃതികൾ

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
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സംഘംകൃതികളി�ല �ചരരാജാക്കൻമാർ

1 ഒന്നാമ�ത്ത രാജാവ്

എന്നു മുതൽക്കാണ് �കരളത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത്? ആരാ

യിരുന്നുആദ്യ�ത്ത രാജാവ്? ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാരിൽ പലരുംഈ �ചാദ്യ

ങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, �ചരമാൻ �പരു�ഞ്ചാ

റ്റു ഉതിയൻ �ചരലാതൻ എന്ന രാജാവാണ് �ചരവംശത്തി�ന്റസ്ഥാപകൻഎന്ന്

�ക.ജി.�ശഷയ്യർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ‘ഇ�പ്പാൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട�ത്താളം

�കരളത്തി�ല ആദ്യ�ത്ത രാജാവ് �ചരവംശ പ്രതിഷ്ഠാപകനായ ആതനാണ്.

അ�ദ്ദഹ�ത്ത സംഘകാല�ത്ത പല കവികളും സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. �ചരലാതൻ, �പ

രു�ഞ്ചരലാതൻ, ഉതിയൻ�ചരൻ, �പരു�ഞ്ചാറ്റുതിയൻ എ�ന്നല്ലാം ഈ രാജാവി

�ന നിർ�ദ്ദശിക്കും’. എന്നാണ് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള പറയുന്നത്. എന്നാൽ

ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾക്ക് �തളി�വാന്നുമില്ല. ഉതിയൻ �ചരലാതനാണ് സംഘം

കൃതികളിൽ വാഴ്ത്ത�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യ�ത്ത �ചരരാജാവ് എന്നു �തളിഞ്ഞാൽത�ന്ന,

അ�ദ്ദഹമായിരുന്നു �കരളത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്ത രാജാവ് എന്നു വരുന്നില്ല. എന്തു

�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുനൂറു�കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുത�ന്ന

�കരളക്കരയിൽ �ചരവംശത്തി�ന്റ ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു�വന്ന് അ�ശാകച

ക്രവർത്തിയു�ട ശിലാശാസനങ്ങൾ അസന്നിഗ്ദ്ധമായി �തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സംഘംകൃതികൾക്കാക�ട്ട, ഏറിയാൽ രണ്ടായിരം�കാല്ല�ത്ത പഴക്ക�മയുള്ളു.

അതുത�ന്നയും ഇളംകുളം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ക്രി.പി.അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്ര

മാണ് ആദ്യ�ത്ത �ചരരാജാവ് ആവിർഭവിച്ചത് എന്നാണ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നത്.

ഈ വാദം, എന്തായാലും സ്വീകാര്യമല്ല.

സംഘം കൃതികളനുസരിച്ച് �ചരമണ്ഡലത്തിൽ കുട്ടം, കുടം, കക്കാ, പൂഴി, മലാ

ട്, �കാങ്ങ് എന്നിങ്ങ�നയുള്ളനാടുകൾ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. കുട്ടുവർ, കടവർ, പൂഴിയർ,

മലയർ, �കാങ്ങർ മുതലായ �ഗാത്രങ്ങളു�ട വാസസ്ഥാനങ്ങളായതു�കാണ്ടായിരി

ക്കാംഅവയ്ക്ക്ഈ �പരുകൾലഭിച്ചത്. �ചരർഅ�ല്ലങ്കിൽ �ചരലർഎന്നതുത�ന്ന

ആദ്യകാലത്ത് ഒരു �ഗാത്രത്തി�ന്റ �പരായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ �ത

റ്റില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതാനും �ഗാത്രങ്ങളു�ട സം�യാജനത്തിൽനിന്നായിരി

1 K. G. Sesha Aiyar: Cera Kings of the Sangam Period P. 9.
2 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളം അഞ്ചുംആറും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, �പ. 57.
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ക്കാം �ചരരാജ്യം ഉട�ലടുത്തത്. �ചര�വന്തർ, �ചരമാൻ, �ചരലർ, �വന്തൻ, കു

ട്ടുവൻ, കുടവർ, �പാറയൻ, ഇരു�മ്പാ�റ, പൂഴിയർ�കാ, �കാങ്കർ�കാ എന്നിങ്ങ

�നയുള്ള പല �പരുകളാലും �ചരരാജാക്കൻമാർ അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നു എന്നതു പ്ര

സ്താവ്യമാണ്. ആഭ്യന്തര �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട ഫലമായി പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവ

സ്ഥതകരാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾഏ�താ ഒരു �ഗാത്രത്തി�ന്റ തലവൻ-�ചരർഎന്ന

�ഗാത്രത്തി�ന്റ തലവനായിരിക്കാം-മറ്റുചില �ഗാത്രങ്ങ�ള കൂട്ടി�ച്ചർത്ത് �ചരരാജ്യ

ത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനമിട്ടുഎന്നുവിശ്വസിക്കാനാണ് ന്യായംകാണുന്നത്. �ഗാത്രസ

മുദായ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രാജ്യഭരണവ്യവസ്ഥയി�ലയ്ക്കുള്ള ഈ പരിവർത്തനം

സംഘകാലത്തിനുമുമ്പുത�ന്ന, അതായത് ക്രിസ്തുവിന് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമു

മ്പ്, സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, സംഘംകൃതികളു�ട കാല

ത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന �ചരരാജാക്കൻമാർആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

2 പ്രാചീന �ചരരാജാക്കൻമാർ

സംഘംകൃതികളിൽ പതിറ്റുപ്പത്താണ് �ചരരാജാക്കൻമാ�രപ്പറ്റി ഏറ്റവുമധികം

വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. പുറനാനൂറി�ല പല പാട്ടുകളും �ചരരാജാക്കൻമാരു

�ട അപദാനങ്ങ�ള പ്രകീർത്തിക്കുന്നവയാണ്. അകനാനൂറ്, നറ്റി�ണ എന്നീ

കൃതികളിലും �ചര�നതാക്കൻമാ�രപ്പറ്റിയുള്ള ചില സൂചനകൾ കാണാം. ഈ

കൃതിക�ളല്ലാം, മുമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു�പാ�ല, ക്രിസ്ത്വബ്ദം ആദ്യശതകങ്ങ

ളിൽ രചിക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. അതിനുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന രാജാക്കൻമാ�രപ്പറ്റി�യാ

കുലത്തലവൻമാ�രപ്പറ്റി�യാ പഠിക്കാൻ ഇവ പറയത്തക്കസഹായ�മാന്നും നൽ

കുന്നില്ല.

പത്തുരാജാക്കൻമാരു�ടഅപദാനങ്ങളാണ് പതിറ്റുപ്പത്തിൽകീർത്തിക്ക�പ്പ

ട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓ�രാ രാജാവി�നപ്പറ്റിയും പത്തുപാട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യ�ത്തയും

അവസാന�ത്തയും പത്തുകൾ നഷ്ട�പ്പട്ടു�പായിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കുളള എട്ടു പത്തുക

ളിൽ വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള രാജാക്കൻമാർ താ�ഴ പറയുന്നവരാണ്.

രണ്ടാം പത്ത്: ഇമയവരമ്പൻ �നടും�ചരൻആതൻ

മൂന്നാം പത്ത്: പൽയാ�ന �ചൽ�കഴുകുട്ടുവൻ

നാലാം പത്ത്: കളങ്കായ് കണ്ണിനാൽമുടി �ചരൽ.

അഞ്ചാം പത്ത്: �ചരൻ �ചങ്കുട്ടുവൻ

ആറാം പത്ത്: ആടു�കാട് പാട്ടു�ചരൽആതൻ.

ഏഴാം പത്ത്: �ചൽവ കടും�കാആഴിയാതൻ.

എട്ടാം പത്ത്: തകടൂർ എറിന്ത�പരും�ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ.

ഒമ്പതാം പത്ത്: കുട�ക്കാഇളം�ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ.

നഷ്ട�പ്പട്ടു�പായ ഒന്നാംപത്തി�ല രാജാവ് �പരും�ചാറ്റ് ഇതിയൻ �ചരൽ

ആതനുംപത്താംപത്തി�ല രാജാവ് യാ�നകാൽ �ചയ്മാന്തരം �ചരൽഇരു�മ്പാ

�റയുമാ�ണന്ന് പുറനാനൂറി�ല ചില പാട്ടുക�ള അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിലർ അഭി

പ്രായ�പ്പട്ടു.

ഇവർക്കുപുറ�മ ഇരുപ�താളം �ചരരാജാക്കൻമാ�രപ്പറ്റി അകനാനൂറ് തുട

ങ്ങിയ മറ്റു കൃതികളിൽ വർണ്ണിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. അന്തുരൻ�ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ,

ക�ണക്കാൽ ഇരു�മ്പാ�റ, കരുവൂർ ഏറിയ ഒൾവാട്�കാ �പരു�ഞ്ചരൽ ഇരു

�മ്പാ�റ, കരുവൂർചാത്തൻ, കുട്ടുവൻ�കാ�ത, �കാ�ക്കാ�ത മാർപൻ, �കാട്ട

മ്പലത്തു തുഞ്ചിയമാ�ക്കാ�ത, �ചൽവക്കടു�ങ്കാ വാഴിയാതൻ, നമ്പികുട്ടുവനാർ,



68 അദ്ധ്യായം 8. സംഘംകൃതികളി�ല �ചരരാജാക്കൻമാർ

പാ�ലപാടിയ �പരുങ്കടു�ങ്കാ, മരുതംപാടിയ ഇളങ്കടു�ങ്കാ, മാന്തരം �പാ�റ

യൻ കുടു�ങ്കാ, മാരി�വൺ�കാ, മുടങ്കിക്കിടന്ത �നടു�ഞ്ചരലാതൻ, വഞ്ചൻ മുതലാ

യവരാണ് അവരിൽ പ്രധാനികൾ.

രാജാക്കൻമാ�രപ്പറ്റിയുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിയവരിൽ അരിചിൻകീഴാർ,

ഇളങ്കീരിനാൽ, ഇള�ങ്കാവടികൾ, ഒള�വയാർ, കപിലർ, കല്ലാടനാർ, കാ�ക്ക

പാടിനിയാർ, ന�ച്ച�ളയാർ, കാപ്പിയാറ്റുക്കാപ്പിയനാർ, കുമട്ടൂർ കണ്ണനാർ, കുറു

�ങ്കാഴിയൂർ കിഴാർ, കൂടലൂർ കിഴാർ, നക്കീരൻ, പരണർ, �പാരുന്തില ഇളങ്കീരനാർ,

മാമൂലനാർ മുതലായവരുൾ�പ്പടുന്നു. രാജാക്കന്മാരിൽത�ന്നചിലർകവികളായിരു

ന്നു. ഇളങ്കുട്ടുവൻ, ക�ണക്കാൽ ഇരു�മ്പാ�റ, കരുവൂർച്ചാത്തൻ, �കാട്ടമ്പലത്തു

തുഞ്ചിയമാ�ക്കാ�ത, നമ്പിക്കുട്ടുവനാർ, മുടങ്കിക്കിടന്ത �പരു�ഞ്ചരലാതൻ, പാ

�ലപാടിയ �പരുങ്കടു�ങ്കാ, മരുതംപാടിയ ഇളങ്കടു�ങ്കാ മുതലായ രാജാക്കൻമാർ

പാടിയ പാട്ടുകൾഎട്ടു�ത്താ�ക, പത്തുപ്പാട്ടു മുതലായ പ്രാചീന കൃതികളിൽ ഉൾ

�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

പാട്ടുകളിൽനിന്നു ഈ വ്യത്യസ്ത രാജാക്കൻമാരു�ട മാതാപിതാക്കൻമാ�ര

പ്പറ്റി�യാ ബന്ധുക്ക�ളപ്പറ്റി�യാ അവർ ഭരണം നടത്തിയ കാല�ത്തപ്പറ്റി�യാ മന

സ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓ�രാ കവിതയും ഏതു�കാല്ലത്തിലാണ് രചിക്ക�പ്പട്ടത്

എന്നപ്രശ്നം �പാക�ട്ട, ഓ�രാ കവിയും ഏതു കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നു

�പാലും അറിയാൻ കഴിയില്ല. പതിറ്റുപ്പത്തി�ല പതികങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ചില

വിവരങ്ങ�ളാ�ക്ക �ശഖരിക്കാൻ കഴിയു�മന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, കവിത

കൾ രചിക്ക�പ്പട്ട കാലത്തല്ല, ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു�ശഷം ഫ്യൂഡലിസവും

ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വവുംആവിർഭവിച്ചതിൽപ്പിന്നീടാണ്, പതികങ്ങൾഎഴുതി�ച്ചർ

ക്ക�പ്പട്ടത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. പാട്ടുകളു�ടതിൽനിന്നും തീ�ര

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി അവയിൽ കാണാൻ കഴിയു

ന്നതാണ്. ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാൻ�വണ്ടി പതിറ്റുപ്പത്തി�ല രണ്ടാംപത്തി�ന്റ

കൂ�ട എഴുതി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള പതികത്തി�ന്റ പരിഭാഷ ഇവി�ട ഉദ്ധരിക്ക�ട്ട:

പതികം രണ്ട്: ‘അനശ്വരമായ കീർത്തിയും, നിർമ്മലമായ ചരിത്രപാരമ്പര്യം,

ജയനാദം മുഴക്കുന്ന മുരശും ആർന്ന ഉതിയൻ �ചരലിന് �വളിയൻ �പൺമാൾ

നല്ലിനിയിൽ ജനിച്ചവനുംഅരുവികൾനിറഞ്ഞഹിമവാനിൽഅടയാളമായി വിൽ

നാട്ടി വിശ്രുതരായ ആര്യൻമാരു�ട ആരാധനയ്ക്കു പാത്രമായവനും, ആഴിയതിരാ

യുള്ള തമിഴകം മുഴുവൻ ഐശ്വര്യം വളരുമാറ് ഭരിച്ചവനും യവന�ര യുദ്ധത്തിൽ

പരാജിതരാക്കി, തലയിൽ �നയ്വീഴ്ത്തി, �കകൾ പിറകിൽ �ചർത്തു�കട്ടി അവരു

�ടവക ആഭരണങ്ങളും രത്നങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി രാജധാനിയിൽ �കാണ്ടുവന്ന്

പലർക്കും ദാനം �ചയ്തവനും ശത്രുക്ക�ള നിർദ്ദയം നശിപ്പിക്കുന്നവനും, മഹാബല

വാനും ആയ ഇമയവരമ്പൻ �നടും�ചരലാത�നപ്പറ്റി കുമട്ടൂർ കണ്ണനാർ പാടിയ

പത്തുപാട്ട്, പാടിയതിനു ലഭിച്ച പാരി�താഷികം: ഉമ്പർകാട്ടി�ല അഞ്ഞൂറുപറ നി

ലം ബ്രഹ്മദായവും �തക്കൻദിക്കി�ല മുപ്പ�ത്തട്ടാണ്ട�ത്ത വരവിൽ ഒരു ഭാഗവും

�ചരലാതൻ നൽകി. ഇമയവരമ്പൻ �നടു�ഞ്ചരലാതൻ അൻപ�ത്തട്ടുവർഷം

നാടുവാണു’.

3 ജി. �വദ്യനാഥയ്യരു�ട തർജ്ജമ: പതിറ്റുപ്പത്തു്, �പ. 37.
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3 �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട കാലം

അതിശ�യാക്തികളും �വരുധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഇത്തരം പതികങ്ങ�ള ചരിത്ര

�രഖകളായി കണക്കാക്കുന്നത് വള�ര സൂക്ഷിച്ചു�വണ�മന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

എന്നിരിക്കിലും ഇവ�യ ആസ്പദമാക്കി�ക്കാണ്ട് �ചരരാജാക്കൻമാരി�ലാ�രാരു

ത്തനും ഏതു�കാല്ലം മുതൽ ഏതു�കാല്ലം വ�രയാണ് ഭരണം നടത്തിയത് എന്നു

കണ്ടുപിടിക്കാൻ �ക.ജി.�ശഷയ്യർ, �ക.എൻ.ശിവരാജപിള്ള തുടങ്ങിയ ചില തമി

ഴു ചരിത്ര പണ്ഡിതൻമാർ പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. �ശഷയ്യരു�ട യുക്തിവിചാരം

ഏതാണ്ടിങ്ങ�നയാണ്:

�ചങ്കുട്ടുവനും സി�ലാണി�ല ഗജബാഹുവും സമകാലീനരാണ്. ഗജബാഹുവി

�ന്റ ഭരണകാലം ക്രി.പി. 173 മുതൽ 195വ�രയാണ്. �ചങ്കുട്ടുവൻ പത്തിനീ�ദവി�യ

പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ക്രി.പി. 176-ൽആ�ണന്നൂഹിക്കാം. �ചങ്കുട്ടുവൻ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയി

ട്ട് 50 �കാല്ലം കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷമാണാസംഭവമുണ്ടായത്. അതു�കാണ്ട് �ചങ്കുട്ടുവ

�ന്റസിംഹാസനാ�രാഹണംക്രി.പി 125-ൽആയിരിക്കണം. പതിറ്റുപ്പത്തി�ലപതി

കങ്ങളനുസരിച്ച് ഇമയവരമ്പൻ �നടു�ഞ്ചരലാതൻ, പാൽയാ�ന �ചൽ�കഴു കു

ട്ടുവൻ, കളങ്കായ്ക്കണ്ണിനാർമുടി�ച്ചരൻ എന്നീ മൂന്നു രാജാക്കൻമാർ ക്രമപ്രകാരം 58-

ഉം 25-ഉം 25-ഉം വർഷങ്ങൾവീതം ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്കുകളിൽ നി

ന്ന് ഇമയവരമ്പൻ �നടു�ഞ്ചരലാത�ന്റ ഭരണം ക്രി.പി. 17-ൽ ആരംഭിച്ചു�വന്നു കാ

ണാം. ഇമയവരമ്പ�ന്റ മുൻഗാമി ഉതിയൻ �ചരലാതൻഎത്ര�കാല്ലം ഭരിച്ചു�വന്ന്

പതികങ്ങളിൽനിന്നു മനസിലാക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും അ�ദ്ദഹം 25 �കാല്ലം ഭരിച്ചി

ട്ടുണ്ടാവണ�മന്ന് �ശഷയ്യർ ഊഹിക്കുന്നു. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ ഉതിയൻ �ചര

ലാത�ന്റ ഭരണം ക്രി.മു. 8-ൽ ആരംഭിച്ചു എന്നു കണക്കാക്കാം. പ�ക്ഷ,ഈ കണ

ക്കുകൾസ്വീകരിച്ചാൽചില �ചാദ്യങ്ങൾക്കുമറുപടി പറ�യണ്ടിവരു�മന്ന് �ശഷയ്യർ

ക്കറിയാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇമയവരമ്പൻ 58 വർഷം ഭരിച്ചു�വങ്കിൽ അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റസ�ഹാദരൻ പൽയാ�ന �ചൽ�കഴുകുട്ടുവൻ ത�ന്റ 60-ാമ�ത്തവയസി

നു�ശഷ�മ രാജാവായുള്ളുഎന്നുകരു�തണ്ടിവരി�ല്ല? അതുസാരമില്ല. വാർദ്ധക്യ

കാലത്ത് സിംഹാസത്തി�ലറിയ പല രാജാക്കൻമാ�രയും ചരിത്രത്തിൽകാണാം.

പ�ക്ഷ, മ�റ്റാരു �ചാദ്യം കൂടുതൽ വിഷമം പിടിച്ചതാണ്. �ചങ്കുട്ടുവൻ ഇമയവരമ്പ

�ന്റപുത്രനാ�ണങ്കിൽഅ�ദ്ദഹം രാജാവായത് 50 വയസുകഴിഞ്ഞതിനു�ശഷമാവ

ണം. 55 വർഷം ഭരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �ചങ്കുട്ടുവരാജാവ് ചുരുങ്ങി

യത് 105 വയസുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്നു�വന്നാണ്. ഈ വിഷമം തീർക്കാൻ �ശഷയ്യർ

ഒരുയുക്തികണ്ടുപിടിക്കുന്നു. �ചങ്കുട്ടുവൻഇമയവരമ്പ�ന്റ മകനല്ല. മക�ന്റ മകനാ

ണ് ! എന്നാൽ ഇതു�കാണ്ടും കുഴപ്പം തീരുന്നില്ല. അഞ്ചു രാജാക്കൻമാർ �ചങ്കുട്ടുവ

നു�ശഷവും വഞ്ചി തലസ്ഥാനമാക്കി വാണിട്ടുണ്ട്. അവർ എത്ര വർഷംവീതം ഭരി

ച്ചു�വന്നു കണക്കാക്കാൻ പതികങ്ങൾ�പാലും സഹായിക്കുന്നില്ല. ആ അഞ്ചു രാ

ജാക്കന്മാർ അഞ്ചു തലമുറയിൽ �പട്ടവരായിരിക്കണ�മന്നനുമാനിച്ചു�കാണ്ട് �ശ

ഷയ്യർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു. വഞ്ചി തലസ്ഥാനമാക്കി വാണ �ചരരാജാക്കൻമാ

രു�ടവാഴ്ചക്രി.മു. 8-ൽആരംഭിക്കുകയുംക്രി.പി. 3-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅന്ത്യ�ത്താടുകൂടി

അവസാനിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

മറ്റു രാജാക്കൻമാരു�ടസ്ഥിതി�യാ? ഒട്ടാ�ക ഇരുപത്ത�ഞ്ചാളം �ചരരാജാ

ക്കൻമാ�രപ്പറ്റി സംഘം കൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരു�ടയും

തലസ്ഥാനം വഞ്ചിയായിരുന്നില്ല. ചില രാജാക്കൻമാർ �താണ്ടിയിലും മറ്റുചില

രാജാക്കൻമാർ കരുവൂരിലുമാണ് വാണിരുന്നത് എന്ന് സംഘംപാട്ടുകൾ �വളി�പ്പ
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ടുത്തുന്നു. ഇതും ചരിത്രത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. �ച

രൻമാർ രണ്ടുശാഖകളായിട്ടാണ് ഭരണംനടത്തിയിരുന്നത്എന്നുചിലപണ്ഡിതൻ

മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ഒരു ശാഖയിൽ ഉതിയൻ �ചരലാത�ന്റ പിൻഗാമികളും

മ�റ്റ ശാഖയിൽ കരുവൂർ ഏറിയ ഒളവാൽ�കാ �പരു�ഞ്ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റയു�ട

വംശക്കാരുമാണ�ത്ര ഉൾ�പ്പടുന്നത്. ആദ്യ�ത്തശാഖയു�ട തലസ്ഥാനം വഞ്ചി

യാണ്. രണ്ടാമ�ത്ത ശാഖയു�ട തലസ്ഥാനം �താണ്ടിയായിരുന്നുഎന്നു ചിലരും

കരുവൂരായിരുന്നുഎന്ന് മറ്റുചിലരുംഊഹിക്കുന്നു. അന്തുവ�ഞ്ചരൽഇരു�മ്പാ�റ,

ആടു�കാട്പാട്ടു �ചരലാതൻ, �ചൽവക്കടു�ങ്കാവാഴിയ�തൻ, �ചരു�മ്മരൽ ഇരു

�മ്പാ�റ, ഇള�ഞ്ചരൽഇരു�മ്പാ�റ,ആതൻഅവിനി യാ�നക്കൺ�ചയ്മാന്ത

രം �ചരൽഇരു�മ്പാ�റ, �കാ�ക്കാ�ട മാർപ്പൻ, ക�ണക്കാൽഇരു�മ്പാ�റ

മുതലായവരാണ് ഇരു�മ്പാ�റ വംശത്തിൽ�പ്പട്ട രാജാക്കൻമാർ എന്നു കരുത

�പ്പടുന്നു. �ശഷയ്യർ ഈ രാജാക്കൻമാരു�ട ഭരണകാലങ്ങ�ളയും കണക്കുകൂട്ടി

തിട്ട�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരുവൂർ ഏറിയ �പരു�ഞ്ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ ക്രി.പി. 90

മുതൽ 100വ�രയും അവസാന�ത്ത രാജാവായ ക�ണക്കാൽ ഇരു�മ്പാ�റ

ക്രി.പി. 286മുതൽ 306വ�രയും ഭരണംനടത്തി എന്നാണ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്.

ആദി�ചരരാജാക്കൻമാരു�ട ഒരു വംശാവലി തയ്യാറാക്കുവാൻ ഇളംകുളം

കുഞ്ഞൻപിള്ളയും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹവും ത�ന്റ ഗ�വഷണങ്ങൾക്ക് പ്ര

ധാനമായും പതികങ്ങ�ളത്ത�ന്നയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ സംഘകൃതികൾ രചിക്ക�പ്പട്ടത് ക്രിസ്തുവിനു �ശഷം അഞ്ചും

ആറും നൂറ്റാണ്ടുകളാണ്. ഒന്നാമ�ത്ത �ചരരാജാവായ ഉതിയൻ �ചരലാതൻ

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നും അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ �നാക്കിയാൽ രണ്ടു ശാഖകളിലും കൂടിയുള്ള മുപ്പ�താളും രാ

ജാക്കൻമാരു�ട ഭരണം അവസാനിച്ചത് എന്തായാലും ക്രി.പി. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു

മുമ്പാവാൻ നിവർത്തിയില്ല�ല്ലാ. എന്നാൽ ആദ്യകാല സംഘകൃതികൾ ഏഴാം

നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷമുണ്ടായവയാ�ണന്ന് ഇളംകുളത്തിനുത�ന്നയും അഭിപ്രായമില്ല.

മാത്രമല്ല, ആദി�ചരൻമാർ ക്രി.പി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവ�ര�യാ ഒൻപതാം നൂറ്റാ

ണ്ടുവ�ര�യാ രാജ്യം ഭരിച്ചു എങ്കിൽ കുല�ശഖര ആഴ്വാരു�ടയും മറ്റും വാഴ്ചക്കാലം

ഒമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷമാണ് എന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള

�വഷമ്യങ്ങൾ �നരിട്ടതു�കാണ്ടായിരിക്കു�മാ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, �ചരരാജാക്കൻ

മാരു�ട വംശപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനല്ലാ�ത അവരിൽ ഓ�രാ രാജാവും ഏതു �കാ

ല്ലം മുതൽ ഏതു�കാല്ലം വ�ര ഭരണം നടത്തി�യന്നു പരി�ശാധിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം

ഒരുങ്ങുന്നില്ല. സംഘംകൃതികളു�ട കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പറ്റിയ �തറ്റി�ന്റ

ഫലമാണി�തന്ന് എനിക്ക് �താന്നുന്നു.

4 �വസ�റായിയും ഇളംകൂറും

�ചരരാജാക്കൻമാർ ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തസ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നു ഭരണംന

ടത്തിയ�തന്തിന് എന്നതി�നസംബന്ധിച്ചും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. �ശഷ

യ്യരു�ടഅഭിപ്രായ�ത്തഏതാണ്ടിങ്ങ�നസംഗ്രഹിക്കാം: ഒന്നാമ�ത്തരാജാവായ

4 K. G. Sesha Aiyar: Cera Kings of the Sangam Period P. 129.
5 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളം അഞ്ചുംആറും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, �പ. 69.
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ഉതിയൻ �ചരലാത�ന്റ കാലത്ത് ആവിർഭവിച്ചു വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ �ചരരാ

ജ്യം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രന്മാരായ ഇമയവരമ്പ�ന്റയും പൽയാ�ന �ചൽ�ക

ഴുകുട്ടുവ�ന്റയും കാലത്ത് കൂടുതൽ വിസ്തൃതമായിത്തീർന്നു. �ചൽ�കഴുകുട്ടുവ�ന്റ

കാലത്താണ് നന്നൻമാരു�ട കീഴിലായിരുന്ന പൂഴിനാട് അ�ല്ലങ്കിൽ �കാങ്കാനം

എന്ന പ്ര�ദശവും �കാങ്ങുനാടും �ചരനാടി�നാടു കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടത്. �കാങ്ങുനാ

ടി�ന്റ ചുറ്റുപാടും യുദ്ധപ്രിയരായഅ�നകം �ഗാത്രത്തലവൻമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ

സാഹചര്യത്തിൽ ത�ന്റസ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി വടക്കൻ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ

ഒരു�വസ�റായി�യ നിയമിക്കുന്നതാവശ്യമാ�ണന്ന് ബുദ്ധിമാനായ �ചൽ�കഴു

കുട്ടുവൻ മനസിലാക്കി. അങ്ങ�നഅ�ദ്ദഹം വടക്കൻപ്ര�ദശങ്ങളു�ട ഒന്നാമ�ത്ത

�വ�സ്രായിയായി �ചരമാൻ കരുവൂർ ഏറിയ ഒൾവാൾ�കാ �പരു�ഞ്ചരൽ ഇരു

�മ്പാ�റ എ�ന്നാരാ�ള നിയമിച്ചു. ഈ �പരു�ഞ്ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ ആണ്

പതിറ്റുപ്പത്തി�ല 7-ാംപത്തി�ന്റ പതികത്തിൽ പരാമർശിക്ക�പ്പടുന്ന �ചരമാൻ

അന്തുവൻ �ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ.

ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരഭിപ്രായമാണ് ‘നീലകണ്ഠശാസ്ത്രിക്കുള്ളത്: �ച

രസാമ്രാജ്യം ഒരു തരം കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തായിരുന്നിരിക്കണം-കൗടില്യൻ കുലസം

ഘംഎന്നാണതിനു �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്. കുടുംബത്തി�ലപ്രായപൂർത്തി�യത്തിയഎല്ലാ

പുരുഷൻമാർക്കുംഅവകാശങ്ങളുംതാത്പര്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്ന�പാതുസ്വത്തായി

രുന്നിരിക്കണംഅത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള �ഗാത്രഭരണംഈകാലഘട്ടത്തി�ല �ചാ

ഴപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിലും നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

�ചരരാജാക്കൻമാർ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞ് ഭരണംനടത്തിയത് ‘കൂറ്റുവാഴ്ചസ

മ്പ്രദായം’ അനുസരിച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് ഇളംകുളത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം: ‘കൂറ്റുവാ

ഴ്ചസമ്പ്രദായം �ചര�ചാളപാണ്ഡ്യൻമാരു�ട ഇടയിൽസാധാരണമായിരുന്നു. ര�ജ

ന്ദ്രൻ ത�ന്റ വിസ്തൃതമായ സാമ്രാജ്യത്തിൽഅവിടവി�ട പുത്രൻമാ�ര വാഴിച്ചിരുന്ന

�ല്ലാ. എന്നാൽ �ചരൻമാരു�ടയിടയിലാണ് കൂറ്റുവാഴ്ച സർവസാധാരണമായിരു

ന്നത്. കൂറ്റുവാ�� എന്ന പദത്തിന് പ്രചാരവും ഇവി�ടയായിരുന്നു…ഈകൂറ്റുവാ

�� സമ്പ്രദായം ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞതാണ് �താണ്ടിയിലും വഞ്ചിയിലും കരുവൂരും മറ്റും

വാണിരുന്നവർപ്ര�ത്യകശാഖകളിൽ�പ്പട്ടസ്വതന്ത്രരാജാക്കൻമാ�രന്ന് ചില ചരി

ത്രകാരൻമാ�ര ഭ്രമിപ്പിച്ചത്. വാനവരമ്പൻമാരും �പാ�റയൻമാരും രണ്ടുശാഖക

ളായിരുന്നുഎന്നതു വാസ്തവംത�ന്ന. എന്നാൽ, എല്ലാ ശാഖകളിലും �വച്ചു പ്രായം

കൂടിയ ആളാണ് മൂ�പ്പറ്റിരുന്നത്. അതിനു മുതുകൂർവാ�ഴ്ക എന്നു പറയും. മറ്റുള്ള

വർ ഇളംകൂറുകാരായി അവിടവി�ട വാണിരുന്നു. നാർമുടി�ച്ചരലി�നയും �വൽ�ക

ഴുക്കുട്ടുവ�നയും മറ്റും �ചൽവക്കടും�കാവിനും �പരു�ഞ്ചരലിനും തുല്യം ഇളം�ചരലി

�ന്റ പൂർവികൻമാരാക്കി �പരുങ്കുന്റൂർകിഴാർ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂറ്റുവാഴ്ചപ്രകാര

മാണ് ’.

എന്നാൽ, �വറും അനുമാനങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്ക�പ്പട്ട

ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തി�ന്റതായ �തളിവുക�ളാന്നുമി�ല്ലന്നു പറ

�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. �ചൽ�കഴുകുട്ടുവൻ �പരു�ഞ്ചരൻ ഇരു�മ്പാ�റ�യ ത�ന്റ

�വ�സ്രായിയായി നിയമിച്ചു�വ�ന്നാ വാനവരമ്പൻമാരും ഇരു�മ്പാ�റയൻമാ

രും കൂറ്റുവാഴ്ചക്കാരായിരുന്നു�വ�ന്നാ സംഘംകൃതികളി�ലവി�ടയും പ്രസ്താവിക്കു

6 K. G. Sesha Aiyar: Cera Kings of the Sangam Period P. 33–35.
7 K. A. Nilakanta Sastri: A History of South. India, P. 115.
8 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളം അഞ്ചുംആറും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, �പ. 68–69.
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ന്നില്ല. �ശഷയ്യർത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നതു�പാ�ല, ഒൾവാൾ�കാ �പരു�ഞ്ചരൽ

ഇരു�മ്പാ�റ�യപ്പറ്റിയുള്ള ഒ�രാറ്റ പാട്ടുമാത്ര�മ കണ്ടുകിട്ടിയുള്ളു. പുറനാനൂറി

ലുള്ള ആ പാട്ടിലാക�ട്ട, കാട്ടുപ്ര�ദശങ്ങളി�ല യുദ്ധങ്ങൾ മതിയാക്കി, �സ്നഹ�മാ

ദയ�യാഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ്, മാതാപിതാക്കൻമാർ, കുട്ടിക�ള �പാ

റ്റുന്നതു�പാ�ല സ്വന്തം രാജ്യ�ത്തയും ജനങ്ങ�ളയും സംരക്ഷിക്കണ�മന്ന ഒരഭ്യർ

ത്ഥനമാത്ര�മ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളുതാനും പുറംപാട്ടി�ല പതികത്തിലല്ലാ�ത മ�റ്റവി

�ടയും ഈ രാജാവി�നപ്പറ്റിയുള്ള യാ�താരു സൂചനയുമില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിൽ

അ�ദ്ദഹം കരൂരി�ല �ചര�വ�സ്രായിയായിരുന്നുഎന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്ന�തങ്ങ

�നയാണ്? മ�റ്റാരു�ചാദ്യംകൂടി ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്, കരൂരിൽ വാണ രാജാക്കൻ

മാർക്ക് പ്ര�ത്യകം പിന്തുടർച്ചാവകാശങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന�വന്നാണ�ല്ലാ പറയുന്ന

ത്. �വ�സ്രായിമാർ എവി�ട�യങ്കിലും അവരു�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശമനുസരിച്ച്

നിയമിക്ക�പ്പടാറു�ണ്ടാ? �താണ്ടിയിലും കരുവൂരിലും വഞ്ചിയിലും മറ്റും വാണിരുന്ന

വർ സ്വതന്ത്ര രാജാക്കന്മാരായിരുന്നി�ല്ലന്നും എല്ലാ ശാഖകളിലും �വച്ച് പ്രായം

കൂടിയആളാണ് മൂ�പ്പറ്റിരുന്നത് എന്നും മറ്റുള്ളവർ ഇളംകൂറുകാരായി വാണുഎന്നും

മറ്റുമുള്ള ഇളംകുളത്തി�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പറയത്തക്ക �തളി�വാന്നുമില്ല.

�ചരരാജാക്കൻമാ�ര മുതുകൂറുവാണവ�രന്നും ഇളംകൂറുവാണവ�രന്നും രണ്ടായി

തരംതിരിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ �ചരകുടുംബത്തി�ന്റ ഓ�രാ തലമുറയി�ലയും ഏറ്റവും പ്രാ

യംകൂടിയ ആൾ ആരായിരുന്നു�വന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാവും പുത്രൻമാരും,

അ�ല്ലങ്കിൽ അമ്മാമനും അനുജൻമാരും മരുമക്കളും, ആ�രല്ലാമായിരുന്നു�വന്നും

സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയണം. പ�ക്ഷ, കിട്ടി�യട�ത്താളമുള്ള പാട്ടുകളു�ട�യാ അവ

യു�ട പതികങ്ങളു�ട�യാ സഹായ�ത്താടുകൂടി എല്ലാ രാജാക്കൻമാരു�ടയുമി�ല്ല

ങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം രാജാക്കൻമാരു�ട�യങ്കിലും കുടുംബബന്ധങ്ങ�ള കൃത്യമായി

നിർണ്ണയിക്കുകസാധ്യമല്ല.

മാത്രമല്ല, സംഘംകൃതികളി�ല ഒ�രാറ്റ �ചരരാജാവു�പാലും �വ�സ്രായി

എന്ന നില�യ്ക്കാ ഇളംകൂറുകാരൻ എന്ന നില�യ്ക്കാ വാഴ്ത്ത�പ്പടുന്നില്ല. എല്ലാവ�രയും

സ്വതന്ത്രരാജാക്കൻമാരായിട്ടാണ് കവികൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്,

പൂറനാനൂറി�ല ഒരു പാട്ടിൽ �ചൽവക്കടു�ങ്കാ വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് സ്വതന്ത്രനും

സുശക്തനുമായ ഒരു പരമാധികാരിയും രാജാക്കൻമാർക്കിടയിൽഅനുപമനുമായ

ഒരു ഭരണാധികാരി�യന്ന നിലയ്ക്കാണ്. പൽയാ�ന�ച്ചൽ�കഴുകുട്ടുവ�ന ഇളം

കൂറുവാണവരി�ലാരാളായിട്ടാണ് ഇളംകുളം കണക്കാക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, പാ�ല

ഗൗതമനാർ എന്ന കവി പ്രസ്തുത രാജാവി�ന അഭിസം�ബാധന �ചയ്യുന്നത്. ‘പൂ

ഴിനാട്ടിനുനാഥനായു�ള്ളാ�ന!’, ‘മഴവർക്കു കവചമായു�ള്ളാ�ന!’, ‘അയിരമലയ്ക്കു

നാഥാ!’, ‘വീരമറവർക്കു നാഥനായ �ചരനാഥാ!’, ‘�കാങ്ങുനാടു കീഴടക്കി സ്വന്തം

രാജ്യ�ത്താടു കൂട്ടി�ചർത്തവ�ന!’ എന്നും മറ്റുമാണ്. ഒരിളംകൂറുകാര�നന്ന നില

യ്ക്ക് സംഘംകൃതികളിൽ വിവരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ പരി�ശാധിച്ചാലും

രാജാവു-�വ�സ്രായി ബന്ധ�മാ, മുതുകൂറ്-ഇളംകൂറ് ബന്ധ�മാ നിലവിലുണ്ടായി

രുന്നി�ല്ലന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. ഒരുദാഹരണ�മടുക്കാം. �ശഷയ്യരു�ട അഭി

പ്രായമനുസരിച്ച് വാനവരമ്പൻ ശാഖയി�ല വഞ്ചനും ഇരു�മ്പാ�റശാഖയി�ല

9 പുറം, 5.
10 പുറം, 8.
11 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: അന്ന�ത്ത �കരളം, �പ. 69.
12 പതിറ്റുപ്പത്തു് III 1, 2, 4.
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ക�ണക്കാൽ ഇരു�മ്പാ�റയും സമകാലീനരായിരുന്നു. വഞ്ചൻ ക്രി.പി. 280
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ത്തി. നാടുവാഴുന്നതിന്നിടയിൽ ക�ണക്കാൽ ഇരു�മ്പാ�റയ്ക്ക് ഒരപകടം �ന

രിട്ടു. കഴുമലം എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുവച്ച് �ചാഴരാജാവായ �ചങ്കണാ�ന്നതി

രായി നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അ�ദ്ദഹം �താൽപ്പിക്ക�പ്പടുകയും കുടവായിൽ

�ക്കാട്ടയി�ല തടവിലടയ്ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന

കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ദാഹമുണ്ടായി എന്നും �ചാദിച്ച ഉട�ന �വള്ളം കിട്ടിയി

�ല്ലന്നും അതിൽ പ്രതി�ഷധിച്ച് നിരാഹാരസമരം തുടങ്ങി�യന്നും പറയ�പ്പടുന്നു.

ഇത്ര�യാ�ക്കയായിട്ടും വാനവരമ്പൻശാഖയി�ല വഞ്ചന് ഒരു കുലുക്കവുമുണ്ടായ

തായി കാണുന്നില്ല. �പാ�യ്കയാർ എന്ന കവി ഇട�പട്ടിട്ടാണ�ത്രഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

�മാചിപ്പിച്ചത് ! ഇതിൽ അസ്വഭാവികമായി�ട്ടാന്നുമില്ലതാനും. ഒന്നാമത് വഞ്ച

നും ഇരു�മ്പാ�റയും സമകാലീനരായിരുന്നു�വന്നതിന് �തളിവുകളില്ല. അവർ

സമകാലീനരായിരുന്നു�വന്ന് �തളിഞ്ഞാൽത�ന്ന വഞ്ചൻ ഇരു�മ്പാ�റയു�ട

�വ�സ്രായി�യാ മുതുകൂറുകാര�നാ ആയിരുന്നു�വന്നു വരുന്നില്ല. വിസ്തൃതമായ

ഒരു �ചരസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ അധിപനായിട്ടല്ല, വയനാട്, നീലഗിരി മലം പ്ര�ദശ

ങ്ങളിൽ വാണിരുന്ന ഒരു �ചറിയ രാജാവായിട്ടാണ് വഞ്ചൻ വർണ്ണിക്ക�പ്പടുന്നത്.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളിൽ �വ�റ ഏ�തങ്കിലും രാജാക്കൻമാർ ഉണ്ടാ

യിരുന്നിരിക്കണ�മന്നാണ്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ആദി�ചരരാജാക്കന്മാർ, രാജാക്കൻമാരും�വ�സ്രായി

മാരും എന്ന നില�യ്ക്കാ മുതുകൂറുകാരും ഇളംകൂറുകാരും എന്ന നില�യ്ക്കാ ഒ�ര കൂട്ടുകു

ടുംബസ്വത്തി�ന്റതുല്യാവകാശിക�ളന്നനില�യ്ക്കാആണ്നാടുവാണിരുന്നത്എന്ന

തിന് പതിറ്റുപ്പത്ത്, പുറനാനൂറ് മുതലായ സംഘംകൃതികളിൽ യാ�താരു സൂചനയു

മില്ല. �ന�രമറിച്ച്, അവർ സ്വതന്ത്രരാജാക്കൻമാരായിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തി�പ്പാ

ന്നത് എന്നതിനു ധാരാളം �തളിവുകളുണ്ടുതാനും. ഒരു പ�ക്ഷ, അവ�രല്ലാവരും

ഒ�ര �ചരകുലത്തി�ല വ്യത്യസ്ത �ഗാത്രത്തലവൻമാരായിരിക്കാം. ആദ്യകാലത്ത്

വ്യത്യസ്ത�ഗാത്രത്തലവൻമാർ വ്യത്യസ്തപ്ര�ദശങ്ങൾകീഴടക്കി രാജാക്കൻമാരായി

ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. �ചരസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ ശക്തിയും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധി

ച്ചകാലത്ത്അവരു�ട കീഴിലുള്ളപ്ര�ദശങ്ങ�ളല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പടുകയും

�ചരസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ അവർ വീണ്ടും സ്വത

ന്ത്രരായിത്തീരുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഏതായാലും ഈ പ്രശ്ന�ത്തസംബന്ധിച്ച്

ഖണ്ഡിതമായ ഒരഭിപ്രായം പറയണ�മങ്കിൽകൂടുതൽഗ�വഷണങ്ങൾആവശ്യമാ

ണ്.

5 �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട വീരപരാക്രമങ്ങൾ

സംഘം കൃതികളി�ല ചില രാജാക്കൻമാർ വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്ര�ദശങ്ങളു�ടഅധിപ

രും അന്യനാടുക�ള യുദ്ധം �ചയ്തു കീഴടക്കി സ്വന്തം രാജ്യ�ത്താടു കൂട്ടി�ച്ചർത്ത പ്ര

താപശാലികളുമാണ്. �ന�രമറിച്ച്, മറ്റുചില രാജാക്കൻമാർ താരത�മ്യന �ചറിയ

പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിവാണിരുന്നതായി കാണുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉതിയൻ

�ചരലാതൻ പൂർവപശ്ചിമ സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മുഴുവൻ പ്ര�ദശങ്ങളും അട

ക്കിവാണിരുന്നതായി പ്രസ്താവിക്ക�പ്പടുന്നു. അ�തസമയത്ത്, �ചൽവക്കടു�ങ്കാ

�ചറി�യാരു രാജ്യത്തി�ന്റ അധിപതിമാത്രമായിരുന്നു. ഉതിയൻ �ചരലാതൻ,



74 അദ്ധ്യായം 8. സംഘംകൃതികളി�ല �ചരരാജാക്കൻമാർ

ഇമയവരമ്പൻ �നടു�ഞ്ചരലാതൻ, പൽയാ�ന �ചൽ�കഴുകുട്ടുവൻ, നാർമുടി

�ച്ചരൽ, �ചങ്കുട്ടുവൻ മുതലായ രാജാക്കൻമാരു�ട കാലത്താണ് �ചരസാമ്രാജ്യം

കൂടുതൽ വിശാലവും സുശക്തവുമായിത്തീർന്നത് എന്നു സംഘംപാട്ടുകളിൽനിന്നു

മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, കുമട്ടൂർ കണ്ണനാർ എന്ന കവി ഇമയവരമ്പൻ

�നടും�ചരലാത�ന സ്തുതിച്ചു�കാ�ണ്ടഴുതിയ ഒരു പാട്ടിൽ, ‘ചമരിമൃഗങ്ങളു�ടയും

ആര്യവർഗക്കാരു�ടയുംആവാസസ്ഥാനമായഹിമവൽപർവ്വതത്തിനും ദക്ഷിണദി

ക്കി�ന്റ കണ്ണായകന്യാകുമാരിക്കും ഇടയ്ക്കു കിടക്കുന്നനാടുകൾ വാണരുളുന്നഎല്ലാ

രാജാക്കൻമാ�രയും �താൽപ്പിച്ച് അവരു�ട നാടുകൾ സ്വാധീന�പ്പടുത്തി അങ്ങ്

മാറിൽ വിജയമാലയണിഞ്ഞ്, �നറ്റിപ്പട്ടം �കട്ടിയ �കാമ്പനാനപ്പുറത്തുള്ളകനകാ

സനത്തിൽ കയറിയിരുന്നു സകലജനങ്ങളും പുകഴുമാറ് എഴുന്നരുളുന്ന കാഴ്ചകണ്ട്

ഞങ്ങൾആനന്ദത്തിലാണ്ടു�പായി’ എന്നുപറയുന്നു. മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ, ‘വിസ്താര�മ

റിയ കടലിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന ദ്വീപിൽ പ്ര�വശിച്ച്, അവി�ട വസിക്കുന്ന ശത്രുക്ക

�ള യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു കീഴടക്കി, അവരു�ട കടമ്പുമരങ്ങ�ള �വട്ടിമുറിച്ചിട്ട �കാ

പമൂർത്തിയും ബലിഷ്ഠനുമായ �നടു�ഞ്ചരലാതൻത�ന്നയാണ് ഞങ്ങളു�ട രാജാവ്

എന്നു പറയുന്നു. കുമട്ടൂർ കണ്ണനാർക്കു പുറ�മ പാണർ, മാമൂലനാർ എന്നീ കവി

കളും ഈ രാജാവി�നപ്പറ്റിയുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങ�ളഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും

അവയിൽ ധാരാളം അതിശ�യാക്തികൾ കാണാം. എങ്കിലും �നടു�ഞ്ചരലാത�ന്റ

കാലത്ത് ഏ�റക്കു�റ വിസ്തൃതമായ ഒരു �ചരസാമ്രാജ്യമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്

എന്നും കരയി�ലന്ന�പാ�ല കടലിലുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസ്വാധീനശക്തി വ്യാപിച്ചി

രുന്നു�വന്നുംകരുതാവുന്നതാണ്. ഗൗതമനാർ രചിച്ചപാട്ടുകളിൽപൂഴിയർ, മഴവർ,

�കാങ്ങർ, മറവർ മുതലായവരു�ട നാഥനായ പൽയാ�ന �ചൽ�കഴുകുട്ടുവ�ന

വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. പൂഴിയ�ര കീഴടക്കി�വച്ചിരുന്ന നന്ന�ന്നതിരായി നടത്തിയ

യുദ്ധത്തിൽ വിജയംവരിച്ച നാർമുടി�ച്ചരലാത�ന്റ അപദാനങ്ങ�ള കാപ്പിയാറ്റുകാ

പ്പിയനാർ എന്ന കവി കീർത്തിക്കുന്നു. ‘�പാരിനടുത്ത രാജാക്ക�ളാടും അവരു�ട

പട�യാടും ഏറ്റുമുട്ടി, ചീറുന്ന �കാപ�ത്താ�ട വള�ര�നരംനിന്നു �പാരുതുകയും

ഒടുവിൽഅവ�ര നി�ശഷം �താൽപ്പിച്ച് �പാർക്കളത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുക

യും’, ‘നന്നൻ എന്ന പകമന്ന�ന്റ കാവൽമരമായ �പാൽപ്പൂവാക�യ ചുവ�ടാ�ട

�വട്ടിമുറിച്ചിടുകയും’ �ചയ്ത ‘നാർമുടി�ച്ചരലാത�ന്റ വീര്യപരാക്രമങ്ങൾവർണ്ണിച്ചാൽ

അവസാനിക്കുന്നതല്ല’ എന്നാണ് കാപ്പിയനാർ പറയുന്നത്.

എട്ടാംപത്തി�ന്റ കവിയായ അരിചിൽ കിഴാർ �പരു�ഞ്ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ

എന്നരാജാവി�ന, ‘പുകാർഎന്നപുരിക്ക്അരച, പൂഴിനാടുകൾക്ക് കവചമായി നി

ല�കാണ്ടു രക്ഷയരുളുന്നവ�ന, �കാല്ലിമലയ്ക്കു നാഥാ!’ എ�ന്നല്ലാം അഭിസം�ബാ

ധന�ചയ്യുന്നുണ്ട്. തകടൂർ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയതു�കാണ്ട് ഈ രാജാവ് ‘തകടൂർ

എറിന്ത �പരും�ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ, ഏറ്റ

വുമധികം പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച രാജാവ് �ചരൻ �ചങ്കുട്ടുവനാണ്. പതിറ്റുപ്പത്തി�ല

അഞ്ചാംപാട്ടിൽ പരണർ എന്ന കവി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുണഗണങ്ങ�ള വാഴ്ത്തിപ്പാ

ടിയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പതികാരകാവ്യത്തി�ല കഥാനായകനും അ�ദ്ദഹമാണ്. പര

ണരു�ട അതിശ�യാക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു പാട്ടിൽ, ‘അത്ര വള�ര പിടിയാനകൾ കു

13 പതിറ്റുപ്പത്തു് II 1.
14 പതിറ്റുപ്പത്തു് II 10.
15 പതിറ്റുപ്പത്തു് III 1, 2, 3.
16 പതിറ്റുപ്പത്തു് IV 10.
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ടി�കാള്ളുന്നതും �ദവതകളും മുനിമാരും വസിക്കുന്ന ഉയർന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങ�ളാടുകൂ

ടിയതും �നടുനീളത്തിൽക്കിടന്നുവിളങ്ങുന്നതുമായഹിമവാൻവടക്കുംകന്യാകുമാരി

�തക്കുംഅതിരായിട്ടുള്ളവിശാലമായനാടുകളി�ലഅരചൻമാർ മുരശുമുഴക്കി �പാ

രുതുന്ന�പാർക്കളത്തിൽപാഞ്ഞുകയറിപടയാളിക�ള �താൽപ്പിച്ച�ശഷംനീണാ

ളായി നിലനിന്നു�പാന്നഅവരു�ട നാടുകളു�ടഅഴകി�നഅഴിച്ച്അലം�കാലമാ

ക്കിയ ര�ണാൽസുകരായപടയാളികളു�ടനാഥനുംസ്വർണ്ണമാലയണിഞ്ഞു�ശാഭി

ക്കുന്നവനുമായ കുട്ടു’വ�ന്റ വീരപരാക്രമങ്ങ�ളയും അനുപമമായ ദാനശീല�ത്തയും

വർണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. പലയുദ്ധങ്ങളിലുംഅ�ദ്ദഹംവിജയം �നടുകയുണ്ടായി. �മാകൂർമ

ന്നനായപഴയ�നയും �ചാഴപാണ്ട്യൻമാരു�ടപിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നനന്ന�നയും

അ�ദ്ദഹം �താൽപിച്ചു. �ചങ്കുട്ടുവ�ന്റ കാലത്ത് �ചാഴരാജ്യത്തിൽ ഒരു പിന്തുടർച്ചാ

വകാശത്തർക്കമുണ്ടായതായും സിംഹാസത്തിനു�വണ്ടി പത്തു�പർ തമ്മിലുണ്ടായ

തർക്കം ഒരുലഹളയിലവസാനിച്ചതായും �ചങ്കുട്ടുവൻഇട�പട്ട് ഒമ്പതു�പ�ര �കാ

ന്ന് സിംഹാസനം ശരിയായഅവകാശി�യ്ക്കൽപ്പിച്ചു �കാണ്ടുലഹളഅവസാനിപ്പി

ച്ചതായും സംഘംപാട്ടുകൾ �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. �ചങ്കുട്ടുവ�ന്റ കടൽ വിജയങ്ങ�ളപ്പ

റ്റിയും പതിറ്റുപ്പത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ‘തിരകൾ ഇളകിമറിയുന്ന കടലി�ല �കാള്ള

ക്കാരായ ശത്രുക്ക�ള’�യല്ലാം അ�ദ്ദഹം നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങ�ന വിഘ്നം കൂടാ

�ത കടൽവ്യാപാരം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്തു. �ചങ്കു

ട്ടുവ�ന്റ കാലത്ത്ആഭ്യന്തരവ്യാപാര�മന്ന�പാ�ല വി�ദശവ്യാപാരവും പുഷ്ടി�പ്പട്ടു.

�പാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, അഭിവൃദ്ധിയു�ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.

�ചരൻ�ചങ്കുട്ടുവ�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷവും രണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുക�ളാളം കാലം �ച

രരാജാക്കൻമാരു�ട ഭരണം തുടരുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ അധ:പതന

വാസനകൾ പലതും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ചിലപ്പതികാരത്തിൽക്ഷ�യാൻമു

ഖമായ ഒരുസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ട പല പ്രതിഫലനങ്ങളും കാണാം.

17 പതിറ്റുപ്പത്തു് V 3.



9
�താഴിലും ജാതിയും

ക്രിസ്തുവർഷാരംഭത്തിനുമുമ്പാക�ട്ട, കിസ്ത്വബ്ദത്തി�ന്റ ആദ്യശതകങ്ങളിലാക�ട്ട,

�കരളത്തി�ല ജനങ്ങൾ ജാതികളായി വിഭജിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. സാമുദായികവാദ

വും ജാതി�ബാധവും അക്കാലത്ത് അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. സംഘകൃതികൾ, പ്ലീ

നിയു�ടയും �ടാളമിയു�ടയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, �പരിപ്ലസ് മുതലായവയി�ലാന്നും ത�ന്ന

ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ സാമുദായിക സംഘട്ടനങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ സാമുദാ

യിക പരാമർശിച്ചുകാണുന്നില്ല. �താൽക്കാപ്പിയത്തിൽ ‘ജാതി’ എ�ന്നാരു പദം

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. ‘നീർവാഴ്ചാതിയുൾ നന്തും ഒ�ന്റ’

�പാരുളതികാരത്തിൽ കാണാം. പ�ക്ഷ, ഇവി�ട ജാതി എന്ന പദം മനുഷ്യർ

ക്കിടയിലുള്ള വിഭാഗങ്ങ�ളക്കുറിക്കാനല്ല. �വള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രാണിക�ള

കുറിക്കാനാണ് പ്ര�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

അ�പ്പാൾ, �കരളീയ സമുദായത്തിൽ ജാതി�ഭദങ്ങൾ എങ്ങ�നയുണ്ടായി?

എന്നുമുതൽക്കുണ്ടായി?

ആര്യന്മാരു�ട സംഭാവനയാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥ എന്നും അവരു�ട ആഗമന

ത്തിനുമുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ജാതികളുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ആര്യ

ന്മാർ വരുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യയു�ട നാനാഭാഗങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ദ്രാവി

ഡർക്കിടയിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയും വർണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്നും

ദ്രാവിഡരു�ട ഈ സമ്പ്രദായങ്ങ�ള പിന്നീട് ആര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചു�വന്നും യൂ

�റാപ്യൻ നാടുകളിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്ത ആര്യന്മാർക്കിടയിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയും

വർണാശ്രമങ്ങളും ആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി�ല്ലന്നുള്ളത് ഇതിനു �തളിവാ�ണ

ന്നും മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. രണ്ടുകൂട്ടരു�ടയും വാദഗിതൾ �തറ്റാണ്.

കാരണം, വർഗങ്ങ�ളന്ന�പാ�ലത്ത�ന്ന ജാതികളും ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട

വളർച്ചയു�ട ഫലമായി സാമൂഹ്യ പരിണാമത്തി�ല ഒരു സവി�ശഷ ഘട്ടത്തിൽ

മാത്രംആവിർഭവിച്ചവയാണ്എന്ന് യാഥാർഥ്യ�ത്തരണ്ടുകൂട്ടരുംഅവഗണിക്കുന്നു.

ആടുമാടുക�ള �മച്ചു നടന്നിരുന്ന ആര്യന്മാരു�ട അപരിഷ്കൃത �ഗാത്രങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ കുടി�യറിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയകാലത്ത് അവർക്കിടയിൽ ജാതിവ്യ

ത്യാസങ്ങ�ളാ വർഗവ്യത്യാസങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

1 �താൽക്കാപ്പിയം, �പാരുളതികാരം, 40, 60
2 ചാമി ചിതംബരനാർ, �താൽകാപ്പിയത്തമിഴർ, �പ. 60–61.
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സമുദായത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാല�ത്ത ദ്രാവിഡരു�ട സ്ഥിതിയും അതുത�ന്ന

യായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ദ്രാവിഡർക്കിടയിലും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ളാ വർഗവ്യ

ത്യാസങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മു�മ്പാരധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതു�പാ�ല,

ഉൽപ്പാദന ശക്തികൾ വളരുകയും സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ തല�പാക്കുകയും അങ്ങ

�ന മനുഷ്യന് മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുയർന്നുവരികയും

�ചയ്ത�പ്പാളാണ് അടിമകൾ, ഉടമകൾ എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങളായി സമു

ദായം വിഭജിക്ക�പ്പട്ടത്.

1 �ചരനാട്ടി�ലഅടിമത്തവ്യവസ്ഥ

പ്രാചീന �കരളത്തിൽ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നു വാദിക്കുന്നവരു

ണ്ട്. �ചര-�ചാഴ-പാണ്ടിരാജ്യങ്ങളിൽ, �താഴിലി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാ

തിവിഭാഗങ്ങ�ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അടിമകൾ എന്ന പ്ര�ത്യക വിഭാഗമുണ്ടായി

രുന്നില്ലാ എന്ന് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നവരുണ്ട്. ഇതും ശരിയല്ല. സംഘംകൃതികളിൽ

ത്ത�ന്ന അടിമത്ത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്

�താൽക്കാപ്പിയം �ചാല്ലതികാരത്തിൽ ‘അടി�മ’, ‘കടി�മ’ തുടങ്ങിയപദങ്ങൾ

പ്ര�യാഗത്തിൽ തിര്യക്കുക�ളക്കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾ�പാ�ല വരും എന്നു വിധിക്കു

ന്നുണ്ട്. �താൽക്കാപ്പിയം �പാരുളധികാരത്തിൽ ‘അടിമക�ളയും �ജാലിക്കാ�ര

യും അഞ്ചു തി�ണക�ളാഴി�കയുള്ള �കക്കി�ളയിലും �പരുന്തി�ണയിലും

നായികാനായകന്മാരാക്കി കവിതയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ �തറ്റില്ല. എന്നും ‘�ജാലി

എടുപ്പിക്കുന്നവ�രയും �കക്കി�ള �പരുന്തി�ണകളിൽ നായികാ നായകന്മാ

രാക്കാവുന്നതാണ്.’ എന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

�ചര രാജാക്കന്മാർ യവന�ര ദാസ്യവൃത്തിക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നു�വ

ന്നതിന് സംഘകൃതികളിൽ �തളിവുകളുണ്ട്. ശക്തന്മാരായ യവനർ രാജാക്കന്മാ

രു�ട അംഗരക്ഷകൻമാരായും �കാട്ടാരം കാവൽക്കാരായും നിയമിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന

തായി മു�ല്ലപ്പാട്ടിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്

ഇന്ത്യയി�ലയ്ക്കിറക്കുമതി �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്ന ചരക്കുകളു�ട കൂട്ടത്തിൽ അടിമകളും

ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നും സുന്ദരികളായ അടിമസ്ത്രീകൾ രാജാക്കന്മാരു�ട �വപ്പാട്ടി

കളായും ദാസികളായും മറ്റും ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നും �പരിപ്ലസ് �വളി

�പ്പടുത്തുന്നു. വാർമിങ്ങ്ടൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, അടിമകളു�ട കയറ്റുമ

തി കുറവായിരുന്നു. ഇറക്കുമതിയായിരുന്നു കൂടുതൽ. എന്നാൽ, സംഘകാലത്ത്

വൻ�താതിലുള്ള അടിമക്കച്ചവടം നടന്നിരുന്നു എന്നതിന് �വണ്ടത്ര �തളിവുകളി

ല്ല. ഇറക്കുമതി�ചയ്യ�പ്പട്ടഅടിമകൾ മുഖ്യമായും രാജാക്കന്മാർക്കും മറ്റും സമ്മാനം

നൽകാൻ �വണ്ടിയാണ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന�തന്നു�താന്നുന്നു. പ�ക്ഷ, നാട്ടു

കാരായഅടിമകൾകൂടുതൽഉണ്ടായിരിക്കാനിടയുണ്ട്. ജല�സചനപദ്ധതികളിലും

3 �താൽകാപ്പിയം �പാ. 56 എം. ഇളയ�പരുമാൾ, പുലവർ എസ്.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ളഎന്നിവരു

�ട തർജ്ജമ, �പ. 112.
4 ‘അടി�യാർ പാങ്കിനും വി�നവലർപാങ്കിനുങ്കടിവ�ര ഇലപുറത്തുഎൻമനാർ പുലവർ’. �താ. �പാ.

25, �പ. 215.
5 ‘ഏവർ മരപിൻ എ�നാരും ഉരിയർ

ആകിയ നി�കല�മഅവരുംഅന്നർ’.

—�താ. �പാ. 26, �പ. 215.
6 E. H. Warmington: The Commerce Between the Roman Empire and India, P. 146
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അണ�ക്കട്ടുനിർമാണങ്ങളിലും മറ്റുംഅടിമകളു�ടഅധ്വാനം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരു

ന്നുഎന്നുതീർച്ചയാണ്. ഇത്തരംആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിഅന്യനാടുകളിൽ നിന്ന്

അടിമക�ള ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചു�കാണ്ടുവരിക�പാലും പതിവായിരുന്നു.

�ചാഴരാജാവ് കാ�വരിപ്പൂം പട്ടണത്തി�ന്റ നിർമാണത്തിനു�വണ്ടി സി�ലാണിൽ

നിന്ന് 12,000 അടിമക�ള പിടിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു�വന്ന് സി�ലാൺ ചരിത്രം �രഖ�പ്പ

ടുത്തുന്നുണ്ട്. അടിമ�വലയായിരുന്നു സംഘകാല�ത്ത പു�രാഗതിയു�ട മുഖ്യമായ

ഒരടിസ്ഥാന�മന്നു ഇതിൽ നി�ന്നല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

എന്നിരിക്കിലും, പ്രാചീന �കരളത്തി�ല അടിമത്തവ്യവസ്ഥഗ്രീസ്, �റാം തുട

ങ്ങിയ പ്രാചീന യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി�ലതു�പാ�ല അത്ര രൂക്ഷ�മാ സാർവത്രി

ക�മാ ആയിരുന്നില്ല. സമുദായം വർഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞതിനു�ശഷവും പ്രാകൃത

കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ പ്രബലങ്ങളായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിന്നു�പാന്നു എന്നതാ

യിരിക്കാംഈവ്യത്യാസത്തി�ന്റ പ്രധാനകാരണം.

2 ചാതുർവർണ്യവും ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വവും

വട�ക്കഇന്ത്യയി�ലആര്യന്മാർക്കിടയിൽഅടിമത്തവ്യവസ്ഥഉയർന്നുവന്നത് ചാ

തുർവർണ്യത്തി�ന്റ രൂപത്തിലാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, �വശ്യൻ, ശൂദ്രൻ

എന്നീ നാലുവർണങ്ങളായിട്ടാണ് സമുദായം വിഭജിക്ക�പ്പട്ടത്. ഈ വർണങ്ങളും

പിന്നീടുണ്ടായ ജാതികളും ഒന്നല്ല. ജാതിവ്യത്യാസം ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിയാ

ണ്. ചാതുർവർണ്യമാക�ട്ട, അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയി�ല വർഗവ്യത്യാസങ്ങ�ളയാ

ണ് കുറിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാവിർഭവിച്ച വ്യത്യാ

സങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ വർണവ്യത്യാസങ്ങളായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

പു�രാഹിതവൃത്തിയി�ലർ�പ്പട്ട ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർണം.

ആത്മീയകാര്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഭൗതികകാര്യങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണരു�ട

ആധിപത്യമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വംഎന്നാൽഅടിമത്തം

എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം. ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രാഹ്മണർ, ഏറ്റവും ചുവട്ടിൽ ശൂദ്രർ

ഇതായിരുന്നുസ്ഥിതി. ശൂദ്രന്മാർഅനുഭവിച്ചു�പാന്നക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മനുസ്മൃതി,

നാരദസ്മൃതി തുടങ്ങിയ പ്രാചീന നിയമസംഹിതകൾസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്ര

വർത്തി വിഭജനവും വർഗവ്യത്യാസവും ആവിർഭവിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വം

സംഘകാല�ത്ത ജനങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു. സംഘകൃതികളിൽ ഒരിട

ത്തും ശൂദ്രൻഎന്ന ഒരുവാക്കു�പാലും കാണാൻ കഴിയില്ല.

�ചര-�ചാഴ-പാണ്ടിരാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങൾ ഉത്ത�രന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നും തി

കച്ചും ഒറ്റ�പ്പട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. സിന്ധു നദീതട സം

സ്ക്കാരത്തി�ന്റകാലംമുതൽ�ക്കദക്ഷി�ണന്ത്യയും ഉത്ത�രന്ത്യയും തമ്മിൽവ്യാപാര

ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മൂ�ന്നാ നാ�ലാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് ആര്യന്മാരു�ട സമ്പർക്ക

ങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ബുദ്ധമതക്കാരു�ടയും �ജനമതക്കാരു�ടയും �ച

റിയ �ചറിയ സംഘങ്ങൾ ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ വന്ന് കുടി�യറി പാർത്തിട്ടുണ്ടാവ

ണം. അപൂർവ്വംചില �വദികമതക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അ�ശാക�ന്റ കാലം

മുതൽക്ക് ദക്ഷി�ണന്ത്യക്കാരും ഉത്ത�രന്ത്യക്കാരും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യപരവും

സാംസ്ക്കാരികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ

പരസ്പര ബന്ധങ്ങളു�ട ഫലമായി ഉത്ത�രന്ത്യക്കാരു�ട ചില സംസ്കൃത പദങ്ങൾ
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�ത�ക്കഇന്ത്യയിലും ദക്ഷി�ണന്ത്യക്കാരു�ട ചില ദ്രാവിഡപദങ്ങൾവട�ക്കഇന്ത്യ

യിലും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി�യങ്കിൽഅത്ഭുത�പ്പടാനില്ല. �താൽക്കാപ്പിയം എന്ന

തമിഴ് വ്യാകരണത്തിൽ അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി പാണിനീവ്യാകരണത്തി�ന്റ

സ്വാധീനം കാണാ�മന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പ

റഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയി�ല വ്യത്യസ്ത പ്ര�ദശങ്ങളി�ല വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിട

യിൽനൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ�ട പടിപടിയായി വളർന്നുവന്നസാംസ്കാരികഐക്യത്തി�ന്റ

പ്രാരംഭഘട്ടമായിരുന്നു അത്. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം സംഘകാല�ത്ത �കര

ളീയർ ആര്യന്മാരു�ട മതം, വർണവ്യവസ്ഥ മുതലായവ സ്വീകരിച്ചു�വന്നല്ല. കച്ച

വടച്ചരക്കുകൾ �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നതു�പാ�ല അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മതങ്ങളും

വർണങ്ങളും �കമാറാൻ കഴിയില്ല. എന്നല്ല, ആ പ്രാചീനകാലത്ത് ദക്ഷി�ണ

ന്ത്യയിൽ �വദികമതത്തിനും ബ്രാഹ്മണ �മധാവിത്വത്തിനും �വരുറച്ചുനിൽക്കാൻ

പറ്റിയ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലതാനും. ഏതായാലും സംഘ

സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്ന മതസംസ്ക്കാരങ്ങളും �ലംഗിക

ബന്ധങ്ങളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�മല്ലാം ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റതിൽ നിന്ന് വള�ര

വ്യത്യസ്തമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, അകനാനൂറ്, പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത് മുതലായ

പ്രാചീന കൃതികളി�ല വലി�യാരു ഭാഗം പാട്ടുകൾ ആര്യന്മാരു�ട ആഗമനത്തി

നുമുമ്പ് ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ രൂഢമൂലമായി നിലനിന്നിരുന്ന കുല�ഗാത്രസമുദായ

ത്തി�ന്റ സവി�ശഷതക�ളയാണ് �വളി�പ്പടുത്തുന്നത്. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ

വളർന്ന�പ്പാൾ വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും വർഗവിഭജനങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു എന്നത്

ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, സംഘംകൃതികൾ �വളി�പ്പടുത്തുന്ന വർഗവിഭജനങ്ങൾ ഉത്ത

�രന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നവയിൽനിന്നു വിഭിന്നമാണ്.

3 കുലവും �താഴിലും

ആദ്യകാലത്ത് കുലങ്ങളും �ഗാത്രങ്ങളും മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. വർഗങ്ങളും ജാ

തികളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത തിണകളിൽ വ്യത്യസ്ത �ഗാത്രങ്ങളും അവരു�ട

തലവന്മാരും ജീവിച്ചിരുന്നു. പൂഴിയാർ, മഴ്കവർ, മറവർ, കുറവർ, കാനവർ, �വട്ടുവർ,

ആയർ, ഇടയർ, �കാവലർ, �പാതുവർ, എയിനർ, നു�ളയർ, തിമിലർ, പരത

വർ, ഉഴവർ, ക�ടയർ, മ�ലയർഎന്നിങ്ങ�നയുള്ളഒട്ടനവധി �ഗാത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റി

പ്രാചീനസംഘകൃതികൾപരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. തിണകളു�ടഭൂമിശാസ്ത്രപരമായപ്ര

�ത്യകതകളനുസരിച്ച്, അവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ �താഴിലുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹര

ണത്തിന്, കന്നുകാലിക�ള �മയ്ക്കലായിരുന്നു ആയരു�ട �ജാലി. ഉഴവരു�ട പ്രവൃ

ത്തി കൃഷിയായിരുന്നു. മീൻപിടിക്കലും ഉപ്പുണ്ടാക്കലും മറ്റുമായിരുന്നുനു�ളയരു�ട

�താഴിൽ.

ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും കൃഷിയും �ക�ത്താഴിലും അഭിവൃദ്ധി�പ്പ

ടുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ സമുദായത്തിൽ പുതിയ വിഭജനമുണ്ടായി. മരുതനിലത്തിലാ

ണ് കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായത്. കൃഷി�യാ�ടാപ്പം പലതരം �ക�ത്താഴിലുക

ളും ആവിർഭവിച്ചു. കുയവൻ (കുശവൻ), തച്ചൻ, �കാല്ലൻ, തയ്യൽക്കാരൻ, �നയ്ത്തു

കാരൻ, �ചമ്പുപണിക്കാരൻ, �പാൻപണിക്കാരൻ, കമ്മാളൻ, വലയൻ, പുലയൻ

തുടങ്ങിയ വിവിധ �ക�ത്താഴിൽക്കാ�രപ്പറ്റി സംഘകൃതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു

ണ്ട്. കൃഷിയും �ക�ത്താഴിലും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ട�പ്പാൾ കച്ചവടവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു.

ഉഴവർക്കും �വളാർക്കും പുറ�മ വണികർ അ�ല്ലങ്കിൽ വണിക്കുകൾ എന്ന ഒരു
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പ്ര�ത്യക ജനവിഭാഗവും ഉയർന്നുവന്നു. സാ�ങ്കതികജ്ഞാനത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ

�ടാപ്പം കലയും സാഹിത്യവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന കവികൾ, അറിവർ,

പാർപ്പാൻ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവി വിഭാഗവും പാണർ, കൂത്തർ, പറ

യർ, വിറലികൾ, കടമ്പർ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. പുറനാനൂറിൽ

മാങ്കുടികീഴാർ പാടിയ ഒരുപാട്ടിൽ, ‘തുടിയൻ (തുടി�കാട്ടുന്നവൻ), പാണൻ (പാട്ടു

കാരൻ), പറയൻ (�ചണ്ടക്കാരൻ), കടമ്പൻ (കടമ്പു�കാട്ടുന്നവൻ) എന്നിവരല്ലാ

�ത മ�റ്റാരു �ഗാത്രവുമില്ല എന്നുപറയുന്നു. സംഗീതത്തിനു കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന

പ്രാധാന്യം ഇതിൽനിന്നു മനസിലാക്കാം. അറിവർ എന്നുവച്ചാൽ അറിവുള്ളവർ

അ�ല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനസംബന്ധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ�പ്പടുന്നവർ. പാർ

പ്പാൻഎന്നവാക്കിന് ദീർഘദൃഷ്ടി�യാ�ട �നാക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്നബുദ്ധിമാൻ

എ�ന്ന അർഥമുള്ളു. സമുദായത്തിൽ വല്ല പ്രധാന സംഭവങ്ങ�ളാ ആ�ഘാഷങ്ങ

�ളാ അ�ല്ലങ്കിൽ വിഷമം പിടിച്ച പരിതഃസ്ഥിതിക�ളാ ഉണ്ടാകു�മ്പാൾ ജനങ്ങൾ

അറിവരു�ടയും പാർപ്പാൻമാരു�ടയും സഹായം �തടുക പതിവായിരുന്നു.

ഇവരാരുംത�ന്നജാതികളായിരുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത�താഴിലുക�ളടുത്തുജീവിച്ചി

രുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നതു�പാ�ല ‘കുറവ�നാ �വട�നാ മുല്ലനില്ലത്തു�പായി താമസിച്ച് ഇടയ�ന്റ

�താഴിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അവനും ഇടയൻ ത�ന്ന’ ആദ്യകാലത്ത് �താഴിലി�ന

അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള വിഭജനങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ

സ്വത്തുൽപ്പാദനം വികസിക്കുകയും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ളഅകൽച്ച

വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടമായിത്തീർന്നു. അന്ത

ണർ,അരചർ, വണികർ, �വളാർഎന്നീ നാലു വിഭാഗക്കാർ ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാരാ

യി കരുത�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസം, രാജ്യരക്ഷ, വാണിജ്യം, കൃഷി എന്നിവ

ഉയർന്ന �താഴിലുകളായും കണക്കാക്ക�പ്പട്ടു.

4 സംഘകാല�ത്ത �മ�ലാർ വിഭാഗങ്ങൾ

അന്തണൻ, അരചർ, �വളാർ, വണികർ എന്നീ ‘�മലാർ വിഭാഗ’ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും

അവരു�ട �താഴിലുക�ളപ്പറ്റിയും �താൽകാപ്പിയം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. �താഴി

ലി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഈജനവിഭാഗങ്ങ�ള ചില പിൽക്കാല കൃതികളിൽ

വർണ്ണങ്ങളായികണക്കാക്കാൻതുടങ്ങി. ഏതാനുംനൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു�ശഷം �താൽ

കാപ്പിയത്തിന് വ്യാഖ്യാന�മഴുതിയ ഇളംപൂരണർ, നച്ചിനാർക്കിനിയർ മുതലായ

�വദ്യസാഹിത്യകാരൻമാരാക�ട്ട, ആ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് �വദികമായ അർത്ഥം

നൽകാൻശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തു. കാലക്രമത്തിൽ,�ജനമതവിശ്വാസിയായിരുന്ന

�താൽകാപ്പിയർ�പാലും ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ പ്രചാരകനായി �തറ്റിദ്ധരിപ്പിക്ക

�പ്പടാൻ തുടങ്ങി!

ഈ �തറ്റായ ധാരണ ചില ആധുനിക പണ്ഡിതൻമാ�ര�പ്പാലും പിടികൂടിയി

ട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളഎഴുതുന്നതു �നാ

ക്കുക:

7 ‘തുടിയൻ പാണൻ പറയൻ കടമ്പൻ

ഇന്നാങ്കലതു കുടിയും ഇ�ല്ല!’ പുറനാനൂറ്, 335
8 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളം അഞ്ചുംആറും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, �പ 23.
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‘ചാതുർവർണ്യം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ദൃഢമായ യത്നം �താൽകാപ്പിയത്തിൽ സർ

വ്വത്ര കാണാം. രാജാക്കൻമാ�രല്ലാം ‘അരചർ’ ജാതിക്കാരാ�ണന്നും കച്ചവടക്കാ

�രല്ലാം ‘വണികർ’ ജാതിക്കാരാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസ്താവങ്ങൾ

ചാതുർവർണ്യപ്രചാരത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ട�ത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അരചരും

അന്തണരുംവണികരും ‘�മ�ലാരാ’ �ണന്നുംപി�ന്നയുള്ളവർ ‘കീ�ഴാരാ’ �ണന്നും

വ�ര പറയാ�മന്നുള്ള ഒരുഘട്ടത്തിലാണ് �താൽകാപ്പിയർ ജീവിച്ചിരുന്നത്.’

രാജാക്കൻമാർ അരചർ ജാതിക്കാരും കച്ചവടക്കാർ വാണികർ ജാതിക്കാരുമാ

�ണന്ന് �താൽകാപ്പിയത്തിൽഎവി�ടയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ‘ജാതി’ എന്നവാ

ക്കു�പാലും �താൽകാപ്പിയർ ഉപ�യാഗിക്കുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതി

രിക്ക�ട്ട അന്തണർ, അരചർ, വാണികർ എന്നീ മൂന്നു വിഭാഗക്കാർ മാത്രം ‘�മ

�ലാ’രും നാലാമ�ത്ത വിഭാഗമായ �വളാളർ ‘കീഴാരു’മാ�ണന്ന് �താൽകാപ്പി

യർ പറയുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ �വളാളരും ‘�മ�ലാർ’ വിഭാഗ

ത്തിൽ�പ്പട്ടവരാണ്. ‘വില്ലും �വലും കുഴലും കണ്ണിയും, താരും ആരമും �തരും മാവും

മൻ�പറും മരപിൻ എ�നാർക്കുരിയ. അന്നരായിനും ഇഴി�ന്താർക്കി�ല്ല’ (വില്ല്

�വൽ കാലിലണിയുന്ന കുഴൽ കഴുത്തിലണിയുന്ന മാല, ഹാരം, �തര്, കുതിര ഇവ

വണികർക്കും �വളാളർക്കും �യാജിക്കും. താണവർക്കു അവ �യാജിക്കുകയില്ല.)

എന്നും മറ്റുമുള്ള �താൽകാപ്പിയം സൂത്രങ്ങൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉഴുതു ജീവി

ക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമായിരുന്നു �വളാളർ എന്നതു ശരിത�ന്ന. എങ്കിലും അവർ

സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാരായിരുന്നു. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ�പാലും അവർ

ക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ‘�വന്തുവീടു �താഴിലിർ പ�ടയുങ്കണ്ണിയും വായ്ന്തനർ

എൻപഅവർ �പറും �പാരു�ള’ (രാജ്യകാര്യങ്ങൾക്കായി �ചല്ലു�മ്പാൾആയുധവും

മാലയും അവർക്ക് �യാജിച്ചവയാണ്.) എന്ന് �താൽക്കാപ്പിയർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു.

വാണിജ്യം�കാണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരായിരുന്നു വണികർ. പ�ക്ഷ,

അ�തസമയത്തുത�ന്ന �സന്യവും ആയുധവും �കവശം�വയ്ക്കാൻ അവർക്കധി

കാരമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും ‘എട്ടുവകധാന്യങ്ങൾകൃഷി�ചയ്യുകഎന്നതുംഅവർക്കു

�യാജിക്കും’ എന്നും �താൽകാപ്പിയർ പറയുന്നു. അന്തണർ, അരചർ, വണികർ,

�വളാളർ എന്നീ നാല് സ്വത്തുടമകളും ‘�മ�ലാ’രായിരുന്നു�വന്നുംഅവർക്കിടയിലു

ള്ളഅന്തരം നിസാരമായിരുന്നു�വന്നുമാണ് ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം മനസ്സിലാ�ക്കണ്ട

ത്.

5 അന്തണനുംബ്രാഹ്മണനും

അന്തണൻ, പാർപ്പാൺഎന്നീ പദങ്ങൾക്ക് മിക്ക പണ്ഡിതൻമാരും ‘ബ്രാഹ്മണൻ’

എന്നാണ് തർജ്ജമ�ചയ്തുകാണുന്നത്. ഈ തർജ്ജമ അത്ര ശരിയാ�ണന്നു �താ

ന്നുന്നില്ല. സമുദായത്തി�ല �മ�ലക്കിടയിൽനിന്ന് പഠിപ്പും പാണ്ഡിത്യവും വി�വ

കവും ദീർഘദൃഷ്ടിയുമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഉയർന്നുവന്നു�വന്നും അവരിൽ ചിലർ രാ

ജാക്കൻമാരു�ട ഉപ�ദഷ്ടാക്കളും അധ്യാപകൻമാരുമായി. മറ്റു ചിലർ ജന്തുബലി

9 ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളം അഞ്ചുംആറും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, �പ. 115.
10 �താൽകാപ്പിയം, �പാരുളധികാരം, 628–629 എം. ഇളയ�പരുമാൾ, എസ്.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യംപിള്ള,

എന്നിവരു�ട തർജ്ജമ, �പ. 365.
11 �താൽകാപ്പിയം, �പാരുളധികാരം, 625–26, �പ. 364.
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(�വൾവി) തുടങ്ങിയ യാഗച്ചടങ്ങുകൾക്ക് �നതൃത്വം നൽകുന്ന പു�രാഹിതൻമാരാ

യും തീർന്നു�വന്നും അവർ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളാൽ ആദരിക്ക�പ്പടുകയും ബഹുമാ

നിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു�വന്നുംസംഘംകൃതികൾവ്യക്തമാക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതുശരി

യാണ്. പ�ക്ഷ, അവരാരുംആര്യബ്രാഹ്മണരായിരുന്നില്ല. ആര്യൻമാരു�ട ബ്രാഹ്മ

ണനും, ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ലഅന്തണനും ഒന്നായിരുന്നില്ല. അന്തണൻ, പാർപ്പാൻ

എന്നീ വാക്കുകൾ �പാലും സംസ്കൃതപദങ്ങളല്ല, ദ്രാവിഡപദങ്ങളാണ്. പൂജാദികർ

മ്മങ്ങളി�ലാ ബൗദ്ധികമായ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലാ ഏർ�പ്പട്ടു�വന്നതു �കാണ്ടു

മാത്രം ഒരാൾ ആര്യബ്രാഹ്മണനാകുകയില്ല�ല്ലാ. പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ ത�ന്ന തിക

ച്ചും �വദികരീതിയിലുള്ളവയായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ വയ്യ. ആര്യൻമാർ ആരാ

ധിച്ചിരുന്ന�ദവങ്ങളും �ത�ക്കഇന്ത്യയി�ലജനങ്ങൾആരാധിച്ചിരുന്ന�ദവങ്ങ

ളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യുവരിച്ച തലവ�ന്റ സ്മാരകമായി

നാട്ട�പ്പട്ട കല്ലി�ന പൂജി�ക്കണ്ടതി�ന്റആവശ്യകത�യപ്പറ്റി മാങ്കുടികീഴാർ തുടങ്ങി

പല കവികളും പാടിയിട്ടുണ്ട്. അത്തര�മാരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായം ആര്യൻമാർ

ക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘�വൾവി’ നടത്തിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ടാ

യിരുന്നു. യാഗവും �വൾവിയും ഒന്നുത�ന്നയായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ പ്രയാസമു

ണ്ട്. �ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽത�ന്ന ആവിർഭവിച്ച ഒരതരം ജന്തുബലിയാ

യിരുന്നുആദ്യകാല�ത്ത �വൾവി എന്നു കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. ചില �വൾവികൾ

നടത്തു�മ്പാൾ മാൻ�താലുടുക്കണം. പൂജകഴിഞ്ഞ ഉട�ന കുലത്തലവൻ നൽകു

ന്ന കള്ളും ഇറച്ചിയും ഉൾ�പ്പ�ടയുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യയുണ്ണാം. അന്യ

�ഗാത്രക്കാരു�ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നഅന്തണന് യാ�താരു ഭ്രഷ്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

�താട്ടുകൂടായ്കയും തീണ്ടിക്കൂടായ്കയും മറ്റും തികച്ചും അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു.

വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിലും വ്യത്യാസം കാണാം.. ‘കർപുവിവാഹ’ത്തിനു മാത്ര

മല്ല വിവാഹത്തിനു മുമ്പുള്ള ‘കളവ് ’ ബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടുന്നതിനും അന്തണനധി

കാരമുണ്ടായിരുന്നു. രഹസ്യമായ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളും പരസ്ത്രീഗമനവും നിഷിദ്ധ

മായിരുന്നില്ല. രഹസ്യസമാഗമങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളി�ല നായികാനായകൻ

മാരിൽ ബ്രാഹ്മണരും ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നു �താൽക്കാപ്പിയം �പാരുളധികാരം

വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരത്ത (പരസ്ത്രീ, �വശ്യ)യു�ട വീട്ടി�ലക്ക് ദൂതയയ്ക്കാനും മറ്റുള്ള

വർക്കു�വണ്ടി നായികയു�ട വീട്ടി�ലയ്ക്കു ദൂതു�ചല്ലാനും ബ്രാഹ്മണനർഹതയുണ്ടാ

യിരുന്നു. പാണർ, കുത്തർ, വിറലികൾ, �താഴികൾ മുതലായവ�ര�പ്പാ�ലത�ന്ന

അന്തണരും ദൂതു�ചാല്ലാനർഹതയുള്ള �യാഗ്യരാ�ണന്ന് �താൽകാപ്പിയർ പറയു

ന്നത്. ഇത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങ�ളാന്നുംആര്യബ്രാഹ്മണർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സംഘകാലത്ത് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും വിദ്യയഭ്യസിക്കാനും എല്ലാവർക്കും

അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പഠിപ്പും പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള ‘കീഴ്കുലത്താ’�ന ‘�മൽകുല

ത്താൻ’ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. പണ്ഡിതരായ ‘കീഴ്കുലത്താരി’ൽ നിന്ന് ‘�മൽകുല

ത്താർ’ വിദ്യയഭ്യസിക്കുകപതിവായിരുന്നു. മറ്റുവിധത്തിൽപറഞ്ഞാൽ,അഭ്യസ്തവി

12 അന്തണൻ എന്ന പദം തമിഴാ�ണാ എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്കു സംശയമു�ണ്ടന്നു് �വയാപുരി

പിള്ള പറയുന്നു. ബുദ്ധമതക്കാരി�ലാരു വിഭാഗത്തിനു അന്തണൻ എന്നു �പരുണ്ടായിരുന്നു�വന്നു്

അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എസ്. �വയാപുരിപിള്ള, തമിഴർ പൺപാട്. �പ. 41.
13 �താൽക്കാപ്പിയം �ചാല്ലതികാരം, 194, �പ. 282.
14 ‘�വറ്ററു�മ �തരിന്തനാർ പാലുള്ളം

കീഴ്പ്പാ�ലാരുവൻ കർപ്പിൻ

�മൽപ്പാ�ലാരു വന്ദരവൻ കട്�പടു�മ.’

പുറനാനൂറ്, 183, സ്വാമിനാഥയ്യർ പതിപ്പ്, �പജ്. 339.
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ദ്യനായ ഒരു �വളാള�ന്റ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻഅന്തണന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായി

രുന്നു. ഈസമ്പ്രദായവും �വദികബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

6 സംഘകാല�ത്ത ‘കീ�ഴാർ’ വിഭാഗങ്ങൾ

ആര്യൻമാരു�ട ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, �വ

ശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലു വർണ്ണങ്ങളാണ�ല്ലാ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന

വർണ്ണം ബ്രാഹ്മണനും ഏറ്റവും താ�ഴയുള്ള വർണ്ണം ശൂദ്രനുമായിരുന്നു. ഇത്തര

�മാരു സാമൂഹ്യവിഭജനമല്ല �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിലുണ്ടായത്. അന്തണൻ, അരചൻ,

വണികൻ, �വളാളൻഎന്നീ നാലു വിഭാഗങ്ങളും ‘�മ�ലാ’രായിരുന്നു. ശൂദ്രൻഎന്ന

വാക്കു�പാക�ട്ട,അതി�ന്റതൽസമമായ ഒരുപദം�പാലുംസംഘം കൃതികളി�ലാ

രിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർഥം ‘കീ�ഴാർ’ അ�ല്ലങ്കിൽ

‘ഇഴി�ന്താർ’ ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നല്ല. അടിമകളും കൂലി�വലക്കാരും മറ്റും തീർച്ച

യായും കീ�ഴാരായിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ കുടിൽവ്യവസായങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ട ചില വി

ഭാഗങ്ങളും അപരിഷ്കൃതത്വത്തിൽ നിന്നു മു�ന്നറാൻ കഴിയാത്ത ചില �ഗാത്രങ്ങളും

‘ഇഴി�ന്താ’രായി കരുത�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. �പാതുവായിപ്പറഞ്ഞാൽ, സ്വത്തില്ലാത്ത

വിഭാഗങ്ങളാണ് കീ�ഴാരും ഇഴ�ന്താരുമായിത്തീർന്നത്.

പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രാചീനകൃതികളി�ല ചില പാട്ടുകൾ വർ

ഗസമുദായത്തി�ന്റ പ്രാരംഭകാല�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പല സൂചനകളും നൽകുന്നുണ്ട്.

വർഗസങ്കീർണ്ണമായ ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ടഅടിസ്ഥാനപരമായ�വരുദ്ധ്യ

ങ്ങൾ അവയിൽ പ്രകടമായിക്കാണാം. ക്രമത്തിൽ അന്തണൻ, അരചൻ, വണി

കർ, �വളാളൻ തുടങ്ങിയ �മ�ലക്കിടയിലുള്ള ചില വിഭാഗങ്ങൾ സ്വത്തുടമകളും

സമുദായത്തി�ല പ്രമാണിവർഗ്ഗങ്ങളുമായി വളർന്നു. അ�തസമയത്ത് സ്വത്തില്ലാ

ത്ത പാവങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യ�ത്തപ്പറ്റിയും പട്ടിണി�യപ്പറ്റിയും

സംഘസാഹിത്യകൃതികളിൽ പ�ലടത്തും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാക്കൻമാരു�ട

യും കുറുനിലമന്നൻമാരു�ടയും ദാനശീലം വാ�നാളം വാഴ്ത്ത�പ്പടുന്നു�ണ്ടങ്കിലും സാ

ധാരണക്കാരു�ട സ്ഥിതി അത്ര �മച്ച�മാന്നുമായിരുന്നില്ല. ധനികവർഗക്കാ�ര

ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി ആടുകയും പാടുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് ചുറ്റിനടന്നിരുന്ന

കൂത്തർ, വിറലികൾ, പാണർ, പാട്ടികൾ മുതലായവരു�ട സ്ഥിതി �പാതുവിൽ

�മാശമായിരുന്നു. നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അവർ ചില�പ്പാൾ

രാജാക്കൻമാരു�ട ദയയ്ക്ക് പാത്രമാ�യന്നുവരാം. �നടു�ഞ്ചരലാത�ന സ്തുതിച്ചു

�കാണ്ട് കുമ്മട്ടൂർ കണ്ണനാർ രചിച്ച ഒരു പാട്ടിൽ പറയുന്നത് �നാക്കുക: ‘നാടി�ന്റ

നാനാഭാഗങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന കൂത്തർ, പാണർ തുടങ്ങിയ പ്രജകൾ അങ്ങയു�ട

കീർത്തി�യപ്പറ്റി �കട്ടറിയുകയാൽ �നരിൽ കാണണ�മന്ന �മാഹ�ത്താ�ട കുടും

ബസഹിതം വന്നു�ചരു�മ്പാൾ അവർ നീണാർ സഹിച്ചുവന്ന വിശപ്പു നീങ്ങുമാറ്

അരിവാളാൽഅറു�ത്തടുത്തനിണംകലർന്ന മാംസവുംആട്ടിറച്ചി �ചർത്തുപാകം

�ചയ്ത �വളുത്ത �ചാറും കുളിർത്ത കള്ളും �കാടുത്ത് അങ്ങ് അവ�ര സ�ന്താഷിപ്പി

ക്കും. മാത്രമല്ല, �പാടിപുരണ്ടവയും കീറിപ്പറിഞ്ഞവയുമായ പഴന്തുണികൾ മാറ്റിച്ചു

നനഞ്ഞുമിനുത്തപരുന്തിൻചിറകു�പാലുള്ളപട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കും.’

കൂത്തരും, പാണരും സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നീണാൾ വിശപ്പു

സഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു�വന്നും നഗ്നതമറയ്ക്കാൻ �പാടിപുരണ്ടവയും കീറിപ്പറി

15 പതിറ്റുപ്പത്ത്—കക, 2, �പ. 8.
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ഞ്ഞവയുമായ പഴന്തുണിക�ള അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നും ഇതിൽ നിന്നും

വ്യക്തമാവുന്നു.

രാജാക്കൻമാർ തങ്ങളു�ട ഗുണഗണങ്ങൾ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ കവികൾക്ക് വില

പിടിച്ചപലതരംസമ്മാനങ്ങളുംനൽകിയിരുന്നതായികാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും, പല

കവികളും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് നാൾ കഴിച്ചിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, �പരുംകുണ

റൂർ കിഴാർ എന്ന ഒരു കവി തനിക്ക് സമ്മാനം നൽകാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു �ചര

രാജാവി�നആ�ക്ഷപിക്കുകയും ത�ന്റവിശന്നുവലയുന്നഭാര്യയു�ടയും കുഞ്ഞുങ്ങളു

�ടയും ദുരിതങ്ങ�ള ഹൃദയസ്പൃക്കായി വർണ്ണിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. ‘കാന്താൾപൂവ്

�കാർത്തു�കട്ടിയ മാലയണിഞ്ഞവരും�കയിൽ �കാലവില്ലു ധരിച്ചവരുമായ നാ

യാടികൾ �കാണ്ടുവന്നു�കാടുക്കുന്ന ചുവന്ന �കാമ്പുകളുള്ള കാട്ടുപശുക്കളു�ട മാം

സവും ബല�മറിയ കാട്ടാനകളു�ട ദന്തങ്ങളും വാങ്ങി�ക്കാണ്ട് അവയ്ക്കുപകരം വാറ്റു

കള്ളു�കാടുത്ത് ധനികരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവരു�ട വസതിക�ള’ സംഘംകൃതികൾ

ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അ�ത സമയത്തുത�ന്ന, പട്ടിണിയും പാടുമായി താ

ളും തകരയും തിന്നുവിശപ്പടക്കുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ‘ചിറുപാണാറ്റുപ്പാ�ട’എന്ന

പത്തുപാട്ടിൽ പട്ടിണിയു�ട വറുതി�കാണ്ട് വാടി�മലിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയു�ട ജീവിത

�ത്ത ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു: ‘അവളു�ട വീട്ടിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒന്നു

മില്ല. കുപ്പിയിൽ മുളച്ചുനിന്നിരുന്ന കീര ത�ന്റ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ�കാണ്ട് അവൾ

നുള്ളി�യടുത്തു. ഉപ്പിടാ�തഅതു �വവിച്ചു. അറിയാത്തവർ വല്ലവരും കണ്ട് പരിഹ

സിച്ചാ�ലാ എ�ന്നാർത്ത് അവൾ ലജ്ജിച്ചു. അതിനാൽ വാതിലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി.

എന്നിട്ട് അകത്തിരുന്ന് അത് ഭക്ഷിച്ചു.’

സംഘംകൃതികളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു പല ഉദാഹരണങ്ങളും എടു

ത്തുകാണിക്കാൻകഴിയും. ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവുന്നു. പ്രാചീന

�കരളത്തിൽ ഇന്ന�ത്ത�പ്പാലുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥ�യാ പ്രാചീനൻമാരു�ടതു�പാ

ലുള്ള ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥ�യാ ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന് പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം

ധനിക ദരിദ്ര�ഭദവും വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നല്ല; വർഗവ്യത്യാസ

ങ്ങൾആവിർഭവിച്ചത് ജാതികളു�ട�യാവർണ്ണങ്ങളു�ട�യാരൂപത്തിലായിരുന്നില്ല

എന്നു മാത്രമാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പട്ടു�കാ

ണ്ട് വ്യത്യസ്ത �താഴി�ലടുത്തുപജീവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ, സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട

വിവിധ നിലവാരങ്ങളിലുള്ള �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത �ക�താഴിലുകളി

�ലർ�പ്പടുന്നവർ, കൃഷിക്കാർ, കച്ചവടക്കാർ, കൂലി�വലക്കാർ,അടിമകൾഎന്നിങ്ങ

�നയുള്ളസാമൂഹ്യവിഭജനങ്ങൾപ്രാചീന�കരളത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത്

�ഗാത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയു�ടപ്രബലമായഅവശിഷ്ടങ്ങൾ, മ�റ്റാരുവശത്ത് �താ

ഴിലി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങൾ, �വ�റാരുവശത്ത് സ്വത്തുട

മയിലുള്ളഅസമത്വങ്ങളിൽനിന്നുയർന്നുവന്ന �മ�ലാർ—കീ�ഴാർ വിഭാഗങ്ങൾ—

ഇങ്ങ�ന സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. സ്വ

ത്തുടുമവർഗ്ഗക്കാരായിത്തീർന്ന അന്തണർ, അരചർ, വണികർ, �വളാളർ എന്നീ

�മലാർ വിഭാഗങ്ങൾ അടിമക�ളയും കൂലി�വലക്കാ�രയും മാത്രമല്ല, അപരിഷ്കൃത

രായ �ഗാത്രസമുദായക്കാ�രയുംസ്വതന്ത്രരായ�ക�ത്താഴിൽകാ�രയും ചൂഷണം

�ചയ്തു�പാന്നു.

16 പതിറ്റുപ്പത്ത്—കകക, 10, �പ. 70.
17 ചിറുപാണാറ്റുപ്പ�ട, 135–139.
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7 ചാതുർവർണ്യമല്ല ജാതിവ്യവസ്ഥ

പ്രാചീന �ചരസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റതകർച്ചയ്ക്കു�ശഷം മദ്ധ്യയുഗത്തി�ലഫ്യൂഡൽസാമൂ

ഹ്യബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ച�പ്പാൾ പഴയ വർഗബന്ധങ്ങളിൽ മൗലികമായ ചില മാ

റ്റങ്ങളുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാഴും ആര്യൻമാരു�ടതു�പാലുള്ള ഒരു ചാതുർവർണ്യ

വ്യവസ്ഥ�കരളക്കരയിൽരൂപം�കാള്ളുകയുണ്ടായില്ല. അഞ്ചാംശതകംമുതൽചാ

തുർവർണ്യംപ്രചരിപ്പിക്കാനായി വലിയപണ്ഡിതൻമാരും ത�പാധനൻമാരുമായി

ധാരാളം ബ്രാഹ്മണർ �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ലത്തി എന്നും അതി�നത്തുടർന്ന് �കര

ളം ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ പിടിയിലക�പ്പട്ടു�വന്നും മറ്റുമുള്ളഇളംകുളത്തി�ന്റഅഭി

പ്രായങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കാനിടയില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ

�ഴയ്ക്കും വട�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ�പ്പാലും ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥ മിക്കവാറും ക്ഷയിച്ചുക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗൗതമബുദ്ധ�ന്റയും പു�രാഗമനവാദികളായ മറ്റുപ്രചാരകൻമാരു�ട

യും ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയായ പഴയ ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥയി�ല ബ്രാഹ്മണ�മ

ധാവിത്വവും പിന്നീടു ബുദ്ധ�ജനമതങ്ങ�ളാ�ടതിരിട്ടു വിജയം �നടിയ ബ്രാഹ്മണ

രു�ട �മധാവിത്വവും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരു

ന്നു�വന്നു കാണാം. അ�തന്തായാലും ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിൻ, �വശ്യൻ, ശൂദ്രൻ

എന്നീനാലുവർണ്ണങ്ങളായിട്ടില്ല,എണ്ണമറ്റജാതികളും ഉപജാതികളുംഅവാന്തരവി

ഭാഗങ്ങളുമടങ്ങിയ �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞഒരു ജാതിവ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് മദ്ധ്യകാല �ക

രളീയ സമുദായം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

�ചരരാജാക്കൻമാരു�ട കാലത്ത് പ്രാമുഖ്യം വഹിച്ചിരുന്ന കുറവർ, പാണർ,

പരവർ, പറയർ തുടങ്ങിയ ചില ജനവിഭാഗങ്ങളും മലയർ തുടങ്ങിയ ചില �ഗാത്ര

സമുദായങ്ങളും പഴയ �പരുക�ളാടുകൂടിത്ത�ന്നഫ്യൂഡലിസത്തി�ല ജാതികളായി

രൂപാന്തര�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, അവരു�ട സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച

മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ചരിത്രത്തി�ന്റ മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ

പിൻപന്തിയി�ലക്ക് തള്ള�പ്പട്ടു. അ�തസമയത്ത്, �ചരഭരണത്തിൻകീഴിൽ യാ

�താരു പ്രാമുഖ്യവും �നടാൻ കഴിയാതിരുന്നവരും ചരിത്രത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ �പ

ടാതിരുന്നവരുമായ ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ സമുദായത്തി�ന്റ ഉപരിതലത്തി�ലക്കു

യർന്നുവന്നു. എല്ലാവരും ജാതികളായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്. ‘ജാതിനിർണ്ണയം’

എന്ന ഒരു പഴയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 72 ജാതിക�ളപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലു�മത്ര�യാ അധികമുണ്ടായിരു�ന്നന്നാണ് കാണുന്നത്.

ഒ�ര ജാതിക്കുള്ളിൽത�ന്ന ഉയർന്നുവരും താഴ്ന്നവരുമായ അ�നകം ജാതികളുണ്ടാ

യിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 1901 �ലക�നഷുമാരിക്കണക്കനുസരിച്ച് നായർഎന്ന

ഒരു ജാതിയിൽ മാത്രം 116 ഉപജാതികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുത�ന്നയായിരുന്നു മറ്റു

പല ജാതികളു�ടയുംസ്ഥിതി. നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നുബ്രാഹ്മണജാതികളിൽവച്ച്

മുന്തിയവർ. എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽത്ത�ന്ന പല വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ജാതികൾ നീചരും പതിതരുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പ

ട്ടത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രാഹ്മണജാതികൾ, ഏറ്റവും താ�ഴ പതിതജാതികളും

നീചജാതികളും കാട്ടുജാതികളും. ഇടയിൽ അന്തരാളർ�താട്ടുള്ള മറ്റ�നകം ജാ

തികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജാതികൾക്കുപുറ�മ ക്രിസ്തുമതക്കാരും ഇസ്ലാംമതക്കാ

രുമുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ അവർക്കിടയിലും ജാതികൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

�പാതുവിൽപറഞ്ഞാൽബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�ന്റയും �താട്ടുകൂടായ്ക, തീണ്ടിക്കൂ

18 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളം അഞ്ചുംആറും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, �പ. 163, 164, 167.
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ടായ്ക തുടങ്ങിയ ബീഭത്സതകളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �കട്ടുപിണഞ്ഞ ഒരു

ജാതിവ്യവസ്ഥയാണ് ജനങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളയും ജീവിതരീതിക�ളയും

നിയന്ത്രിച്ചു�പാന്നത്.

അന്യജാതിയിൽവിവാഹംകഴിക്കാൻപാടി�ല്ലന്നനിബന്ധനഭക്ഷണസമ്പ്ര

ദായത്തിലും വസ്ത്രധാരണരീതിയിലും ആചാരങ്ങളിലും ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളി

ലും മറ്റുമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ‘അരുതു’കളും ‘പാടില്ല’കളും മരണം, ജനനം മുതലാ

യവയുമായിബന്ധ�പ്പട്ടപുലയുംപിണ്ഡംവയ്ക്കലും മറ്റാചാരങ്ങളും. ഓ�രാ ജാതിക്കും

പ്ര�ത്യകമായ �താഴിലും ജീവിതരീതിയും—ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഘടകങ്ങളും കൂ

ടിയാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തരംതിരിച്ചുനിർത്തുന്നത്.

8 ജാതികളു�ട ഉത്ഭവം

ഇന്നു കാണ�പ്പടുന്ന ജാതികളിൽ ചിലതി�ന്റ ഉത്ഭവ�ത്തക്കുറിച്ച് നമ്മു�ട ചരിത്ര

കാരൻമാർ രണ്ടു �തറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമ�ത്ത സിദ്ധാ

ന്തമനുസരിച്ച് �ചറുമർ, പുലയർ തുടങ്ങിയ അപൂർവ്വം ചില ‘ആദിവാസിക’�ളാഴി

�കയുള്ള എല്ലാ ജാതിക്കാരും പ്ര�ത്യകിച്ച് പരിഷ്കൃതജാതിക്കാർ മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ

നിന്നു വന്നു കുടി�യറിപ്പാർത്തവരാണ്. ഏതുജാതിയാണ് ആദ്യം വന്ന് കുടി�യറി

പ്പാർത്തത് എന്നകാര്യ�ത്തസംബന്ധിച്ച് മാത്ര�മ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളു!

‘മലയാളത്തിൽഅധിവസിച്ചുവരുന്നജനങ്ങളിൽസ്വ�ദശീയ�രആദിമനിവാ

സിക�ളന്നും വി�ദശീയ�ര വരവുകാർ എന്നും രണ്ടു ഭാഗമായി വിഭജിക്കാം. ആദി

മനിവാസികൾ കൃഷിപ്രവൃത്തിക്ക് അടിമകളായ �ചറുമർ, പുലയർ മുതലായവരും

കാടുകളിലും മലകളിലുംവസിച്ചുവരുന്നകാടർ, മലയർ, നായാടികൾ, കുറുമ്പർ, കുറി

ച്ചിയർ എന്നിവരുംആകുന്നു. വി�ദശീയൻമാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ നായൻമാർ, നമ്പൂതി

രിമാർ, ഈഴവർ, ജൂതൻമാർ, സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുഹമ്മദീയർ, �കാങ്ങി

ണികൾ മുതലായവ�ര കൂട്ടാം… നായൻമാർ മലയാളത്തിൽ കുടി�യറിപ്പാർപ്പു തു

ടങ്ങിയ�പ്പാൾആദിമനിവാസികളായിരുന്ന �ചറുമർ, കാടർ, മലയർ മുതലായവർ

കാടുകളി�ലയ്ക്കും മലകളി�ലയ്ക്കുംപിൻവാങ്ങിയതായമലഅടിവാരങ്ങളിലുംസമുദ്രതീ

രങ്ങളിലും ഉള്ള ഭൂമി നായൻമാരു�ട�കവശത്തിലുംഅധീനതയിലും വന്നതായും

വിചാരിക്കാം.’ എന്ന് �ക.പി.പത്മനാഭ�മ�നാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

എന്നാൽ �ചറുമർ, പുലയർ മുതലായവർ�പാലും കുടി�യറിപ്പാർത്തവരാണ്

എന്നാണ് നാരായണപ്പണിക്കരു�ടഅഭിപ്രായം. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

‘കാണിക്കാർ, മലയർ, മുതുവർ, ഊരാളികൾ, കുറവർ, �വലൻമാർ, �ചറുമികൾ,

പുലയർ, പറയർ ഇത്യാദിവർഗക്കാർ �കരളത്തി�ലആദിമനിവാസികളായിരുന്നു

�വന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരൻമാരു�ടഅഭിപ്രായം. എന്നാൽ,അവർപിന്നീട് �ക

രളത്തിൽ വന്ന് കുടി�യറിപ്പാർത്തവരാ�ണന്ന് അവരു�ട ഭാഷ,ആചാരങ്ങൾ, ദാ

യക്രമങ്ങൾ,ഐതിഹ്യങ്ങൾ മുതലായവ �നാക്കിയാലറിയാം.’

ക്രിസ്ത്വാബ്ദംആരംഭിക്കുന്നതിന്അ�നകശതവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് �കരളൻഅഥവാ

�ചരരാജാവിനാൽ ആനീതരായ നാകൻമാർ �കരളത്തിൽസ്ഥിരവാസം തുടങ്ങി

�യന്നും നായൻമാർ അമ്പലവാസികൾ മുതലായവർ ആദ്യം നായകൻമാരായി

രുന്നു�വന്നും ക്രിസ്തുവർഷാരംഭത്തിനു മൂന്നുനാലു ശതകങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മലയാ

19 �ക.പി. പത്മനാഭ�മ�നാൻ: �കാച്ചി രാജ്യചരിത്രം, �പ. 5.
20 ആർ.നാരായണപ്പണിക്കർ: ഭാഷാ സാഹിത്യചരിത്രം1, �പ 37.
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ളബ്രാഹ്മണർ �കരളത്തിൽ പ്ര�വശിച്ചത് എന്നും �നടു�ഞ്ചരലാത�ന്റ കാലത്ത്

ലങ്കയിൽ നിന്നും ധർമ്മശാസ�ന്റ കൂ�ട ബുദ്ധമതപ്രചരണാർത്ഥം വന്ന സിംഹള

രു�ടസന്താനങ്ങളായിരിക്കാം ഇന്ന�ത്തഈഴവർഎന്നും മറ്റുമാണ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായങ്ങൾ.

ഈഴവരും തിയ്യരുംസി�ലാണിൽനിന്ന് കുടി�യറിപ്പാർത്തചാന്നാൻമാരു�ട

പിൻഗാമികളാ�ണന്ന് കാർ�ഡ്വൽ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ �സ്റ്ററ്റ് മാ

ന്വലി�ന്റ കർത്താവായ ടി.�ക. �വലുപിള്ളയുംഈഅഭിപ്രായ�ത്താട് �യാജിക്കു

ന്നു. ക്രിസ്ത്വാബ്ദംആദ്യശതകങ്ങളിൽ സി�ലാണിൽ നിന്ന് ബുദ്ധമതമിഷ്യണറിമാർ

വന്നകാലത്താണ്ഈഴവരു�ടകുടി�യറിപ്പാർപ്പുണ്ടായത്എന്നാണ്അ�ദ്ദഹംവി

ശ്വസിക്കുന്നത്.

ഏ�താ �ചരമാൻ �പരുമാളി�ന്റ ആവശ്യപ്രകാരം സി�ലാണിൽ നിന്ന് �ത

ങ്ങയുമായിവന്ന് കുടി�യറിപ്പാർത്തവരാണ്ഈഴവർഎന്നുംഅവർ വരുന്നതുവ�ര

�കരളത്തിൽ �തങ്ങുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നും ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആദിശതകങ്ങളിൽ �കരള

ത്തിൽനിന്ന് കയറ്റുമതി �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നചരക്കുക�ളപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന�പരിപ്ലസ്

എന്ന ഗ്രീക്ക് പുസ്തകത്തിൽ �തങ്ങ�യപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാത്തത് ഇതിന് �തളിവാ

�ണന്നും മറ്റു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. �ഡാ. തർസ്റ്റൻഈവാദ�ത്താടാണ് �യാജിക്കു

ന്നത്. പ�ക്ഷ, പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത് മുതലായ സംഘംകൃതികളിൽ �തങ്ങുക

�ളപ്പറ്റി പരാമർശങ്ങളു�ണ്ടന്ന വസ്തുതഈ വാദങ്ങളു�ട കഴമ്പില്ലായ്മ�യ തുറന്നു

കാണിക്കുന്നു.

ഈഴവർ സി�ലാണിൽ നിന്ന് കുടി�യറിപ്പാർത്തവരാ�ണന്ന അഭിപ്രായ

�ത്താട് പലർക്കും �യാജിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ നായൻമാരും നമ്പൂതിരിമാരും എവി

�ടനിന്നുവന്നു എന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ ഐക്യമില്ല. നായൻമാർക്ക്

നായഡു, നായ്ക്കൻ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള മറ്റു ദക്ഷി�ണന്ത്യൻ ജാതിക്കാരുമായുള്ള

ബന്ധം ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�മ്പാൾ ബങ്കാൾ, ആസാം മുതലായ ദൂര�ദശങ്ങളി

�ലനാഗൻമാർക്കിടയിൽനിന്ന് വന്നവ�രന്ന് മറ്റുചിലർവാദിക്കുന്നു. നമ്പൂതിരിമാർ

�കാങ്കിണികളായിരുന്നു�വന്നും �തലുങ്കരായിരുന്നു�വന്നും ഉത്ത�രന്ത്യാക്കാരായി

രുന്നു�വന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർ സിന്ധിൽ നിന്ന് കപ്പൽവഴി എവി�ടയും

തങ്ങാ�ത �നരിട്ട് �ഗാകർണ്ണത്തുവന്നു കപ്പലിറങ്ങി എന്നും നമ്പൂതിരിമാർ സി

ന്ധിൽ നിന്നും വരു�മ്പാൾ �ദഹരക്ഷയ്ക്കായും മറ്റും നാഗൻമാ�രകൂ�ട �കാണ്ടുവന്നു

�വന്നും അവരാണ് പിന്നീട് നായൻമാരായിത്തീർന്നത് എന്നുമാണ് കാണിപ്പയ്യൂർ

ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് പറയുന്നത്.

ഈഴവരും നമ്പൂതിരിമാരും അന്യ�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാ�ണന്ന് വാ

ദിക്കുന്ന ചില പണ്ഡിതൻമാർത�ന്ന �കരളത്തി�ല ആദിമവാസികൾ നായൻമാ

രായിരുന്നു�വന്നു വാദിക്കുന്നതു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ‘ഈ ഭൂമി (�കരളം)

വാസ്തവത്തിൽ മലയാളി നായൻമാരു�ട വകയാ�ണന്നും നായൻമാർ ഉൽകൃഷ്ട

കുലജാതൻമാരും നാടുവാഴികളുമായ ദ്രാവിഡൻമാരാ�ണന്നും അവർ തങ്ങളു�ട

ആർജവശീലവും ധർമ്മതൽപ്പരതയും�കാണ്ട് സ്വ�ദശ ബഹിഷ്കൃതൻമാരും പാ

ഷാണ്ഡ മതഗാമികളുമായ ഒരു കൂട്ടം ആര്യബ്രാഹ്മണരു�ട വലയിലക�പ്പട്ടു കാ

ലാന്തരത്തിൽ കക്ഷിപിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങ�ന അകത്തും പുറത്തും ആയി താഴ്മയിൽ

21 ടി.�പ. 30–36
22 T. K. Velu Pillai: Travancore State Manual. Vol. 1. P. 845.
23 കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് നായൻമാരു�ട പൂർവ്വചരിത്രം �പ. 32.
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കഴിഞ്ഞു�പാരുകയാ�ണന്നും ആണ് കുഞ്ഞൻ പിള്ള ചട്ടമ്പിസ്വാമികളു�ട അഭി

പ്രായം. ബ്രാഹ്മണരു�ട ആഗമനത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന ‘വള�ര ബലവാൻമാരും സാ

മർത്ഥ്യശാലികളും സദാചാരധർമ്മതൽപ്പരൻമാരും സൽഗുണസമ്പന്നരും �ധ

ര്യശാലികളും’ആയനായൻമാർ �കരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു�വന്നും ‘അപ്രകാരമാ

കു�മ്പാൾ മലയാള ഭൂമിയും സകലവസ്തുക്കളും നായൻമാർക്കു മാത്രമുള്ളതായി�ട്ട

ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളു.’ എന്നും ‘പ്രാചീന മലയാളം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.’ �കരളത്തി�ന്റആദ്യ�ത്തഉടമസ്ഥൻമാർനാകൻമാരായിരുന്നു

�വന്നും നാകൻമാരും നായൻമാരും ഒന്നുത�ന്നയാ�ണന്നുംസമർത്ഥിക്കാനാണ്

ജന്മികുടിയാൻ റി�പ്പാർട്ടിൽ രാമൻതമ്പിയും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാകൻമാർത�ന്നയാ

ണ് നായൻമാ�രന്ന് �ക.പി.പത്മനാഭ�മ�നാനും അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽ നി�ന്നല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ് രണ്ടാമ�ത്ത സിദ്ധാന്ത

മുന്നയിക്കുന്നവർക്കുള്ളത്. നായന്മാർ, ഈഴവർ തുടങ്ങിയ ഇന്ന�ത്ത ജാതികൾ

നായൻമാ�രാ സിംഹള�യ�രാ അ�ല്ലന്നും അവർ പ്രാചീന �ചരരാജക്കൻമാ

രു�ട കാലത്തുത�ന്ന സമുദായത്തി�ന്റ �മ�ലക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പരിഷ്കൃത

ജനവിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു�വന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇളംകുളം

കുഞ്ഞൻ പിള്ള പറയുന്നു. ‘നാഗൻമാരാണ് നായൻമാ�രന്ന് പത്മനാഭ�മ�നാൻ

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്സാ�ല�റ്റാർ ഉൾ�പ്പ�ട �ത�ക്കഇന്ത്യൻചരിത്രകാരൻമാരിൽ

ചില�ര�യല്ലാം വഴി�തറ്റിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും �കരളത്തിൽ

നാഗൻമാർ ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നും ഉണ്ടായിരുന്നാൽത്ത�ന്നയും ആ കാട്ടുജാതി

ക്കാരാണ് ജനസംഖ്യയി�ലറ്റവും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപരിഷ്കൃതസമുദായമായി

ത്തീർന്ന�തന്നു പറയുന്നത് അസംഗതമാ�ണന്നും ഗ്രഹി�ക്കണ്ടതാണ്.’ മനുഷ്യ

�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നില�കാള്ളുന്ന സാമൂഹ്യസമ്പത്തിക

പരിസ്ഥിതികളിലാണ് ജാതിവർഗവാദികളു�ട ഉറവിട�ത്തആരാ�യണ്ടത് എന്ന

ശാസ്ത്രീയ നിഗമന�ത്ത ഇളംകുളം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പുറ�മനിന്നുവന്ന കു�റ

ആര്യബ്രാഹ്മണർ �കരളത്തിലക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിഷ്കൃതവർഗക്കാരിൽനി

ന്ന്ആളുക�ള �ചർത്ത് ശൂദ്രൻമാർഎ�ന്നാരു ജാതി�യസൃഷ്ടിച്ചുഎന്നാണ�ദ്ദഹം

വിശ്വസിക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

‘ബ്രാഹ്ണണർ ശൂദ്രവർഗ�ത്തസൃഷ്ടിച്ചത് കാടൻമാരായ നാഗവർഗക്കാരിൽ നി

ന്നുമാത്രം ആളുക�ള �ചർത്താ�ണന്നു കരുതാനും വിഷമമുണ്ട്. നാഗൻമാർക്കു

നായൻമാരുമായി യാ�താരുബന്ധവുമി�ല്ലന്നാണ് എ�ന്റഅഭിപ്രായം. ബില്ലവർ,

ഇടയർ, �വള്ളാളർ തുടങ്ങി ഇവി�ടയുണ്ടായിരുന്ന പരിഷ്കൃത വർഗക്കാരിൽ നിന്ന്

ആൾ�ചർത്താണ് നമ്പൂതിരിമാർ നായൻമാ�രയും ക്ഷത്രിയ�രയും സൃഷ്ടിച്ച�തന്ന്

കരുതാനാണ് ന്യായം… എ�പ്പാഴും വില്ലു�കാണ്ട് നടക്കുക ‘ഭീൽ’ വർഗ്ഗക്കാരു�ട
എന്ന �പാ�ല വില്ലവരു�ടയും സ്വഭാവമായിരുന്നു. വില്ലവരു�ട �കാടിയടയാള

വും വില്ലുത�ന്ന. �ചരൻമാർഈ വർഗ്ഗത്തിൽ�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നാണ് �താന്നുന്നത്.

ക്ഷത്രിയരിലും നായൻമാരിലും വില്ലവരും ധാരാളമായി ലയിച്ചിട്ടുണ്ട്.’

ഇന്ന�ത്തഈഴുവർ സംഘകാല�ത്ത വില്ലവരായിരുന്നു�വന്നും ഇളംകുളം അഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നു. ‘ഇവിടു�ത്തമ�റ്റാരുപ്രബലസമുദായം വില്ലവർആയിരുന്നു. ഈഴ

വ�രന്നും തീയ്യ�രന്നുമാണ് ഇ�പ്പാൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. പഴയകാലത്ത്

24 പറവൂർ �ക.�ഗാപാലപിള്ള: ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ, �പജ് 270, 276.
25 ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ള; �കരളചരിത്രത്തി�ല ഇരുളടഞ്ഞഏടുകൾ �പ. 214.
26 ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ള; അന്ന�ത്ത �കരളം, �പ 102–104.
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വില്ലവൻ, �ച�കാൻഈ പദങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രചാരം.’ ഈഴവചരിത്രത്തി�ന്റ

കർത്താവായ �ക.ദാ�മാദരനും ഏതാണ്ടിതുത�ന്ന പറയുകയുണ്ടായി. ‘�കരളം

ഭരിച്ചിരുന്ന �ചരരാജാക്കൻമാർക്ക് കുടകൻ, വില്ലവൻ എ�ന്നാ�ക്ക സ്ഥാന�പ്പ

രുകളുണ്ടായിരുന്നു. കുടകൻ കദംബനും വില്ലവൻ തുളുനാട്ടു തിയ്യനും ആകുന്നു.’

‘മദ്യഹാരാകവൃത്തിക്കാരായഈഴവരും ചാന്നാൻമാരും �നയ്താൽമക്കളു�ട ശൃംഖ

ലയിൽ�പ്പട്ടവ’രായിരുന്നു�വന്നും അവർ പരിഷ്ക്കാരവും പ്രാബല്യവുമുള്ള ഒരു ജന

സമുദായമായിരുന്നു�വന്നുംഎന്നുമാണ് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്.

�കവലംഅനുമാനങ്ങളു�ടയുംഐതിഹ്യങ്ങളു�ടയുംഅടിസ്ഥാനത്തിൽഉന്ന

യിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളഈരണ്ടുസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുംചരിത്രപരമായ �തളിവുകളു�ടപിൻ

ബല�മാന്നുമില്ല. �ലാകത്തി�ന്റ ഏ�തങ്കിലു�മാരുഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും

പൗരാണികമായ ജനതകൾ�പാലും മ�റ്റ�തങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്നു വന്നവരായിരി

ക്കണ�മന്ന അശാസ്ത്രീയ മായ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാമ�ത്ത സിദ്ധാ

ന്തം ഉട�ലടുത്തത് എന്നു�താന്നുന്നു. ഏതായാലും, നമ്പൂതിരിമാർ, നായൻമാർ,

ഈഴവർ എന്നീ മൂന്നു ജനവിഭാഗങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളായ ഭാഷകളും �വഷഭൂഷാ

ദികളും ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളുമുള്ള വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടി�യറിപ്പാർ

ത്തവരാ�ണന്ന വാദം യുക്തിക്കു�പാലും നിരക്കാത്തതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ

കുടി�യറിപ്പാർത്ത ചില ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. തമിഴർ, �തലുങ്കർ, �കാങ്കിണികൾ,

കർണ്ണാടകക്കാർ മുതലായവരു�ട �ചറിയ �ചറിയ സംഘങ്ങൾ ഏതാനും നൂറ്റാ

ണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുമുതൽക്കുത�ന്ന �കരളത്തി�ന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി ജീവിച്ചു�പാ

രുന്നുണ്ട്. ഇത്രകാലമായിട്ടും അവരാരും തങ്ങളു�ട മാതൃഭാഷ ഉ�പക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ബാഹ്യബന്ധങ്ങൾക്ക്അവർ മലയാളം ഉപ�യാഗിക്കു�മങ്കിലും വീട്ടി�ലത്തിയാൽ

അവരി�പ്പാഴും തമിഴി�ലാ, �തലുങ്കി�ലാ, �കാങ്കിണിഭാഷയി�ലാ, കർണാടകത്തി

�ലാ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു കുടി�യറിപ്പാർത്തവരു�ട

സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്ക്, എന്നുവച്ചാൽ �റാമക്കാർ

�ജറുസലം നശിപ്പിച്ചകാലം മുതൽക്ക്, �കാച്ചിയിൽ ജൂതൻമാരു�ട ഒരു �ചറിയ

സംഘം ജീവിച്ചു�പാരുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ‘�വളുത്ത ജൂതൻമാർ’ എന്നുവിളിക്ക�പ്പ

ടുന്ന വിഭാഗം �നരിട്ടു പലസ്തീനിൽ വന്നു കുടി�യറിപ്പാർത്തവരാ�ണന്ന് ലിൻ�സ്മാ

�ട്ടനും, �സഫാർദിം എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന സ്പാനിഷ് ജൂതൻമാരായിരുന്നു

അവരു�ട പൂർവ്വികൻമാർ എന്ന് ക്രൂക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈജൂതൻമാർ പര

സ്പരംആശയവിനിമയം �ചയ്യുന്നതിന് ഇന്നും തങ്ങളു�ട മാതൃഭാഷയായസ്പാനിഷ്

ആണുപ�യാഗിക്കുന്നത്.

നമ്പൂതിരിമാർ പുറ�മനിന്നുവന്നവരാ�ണങ്കിൽഅവർക്കുമാത്രം മലയാളത്തി

ലല്ലാ�ത മ�റ്റാരു ഭാഷയിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാ�ത �പായ�തന്തു�കാണ്ടാ

ണ്? കാരണം വ്യക്തമാണ്. ഇ.എം. ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു

�പാ�ല, ‘നമ്പൂതിരി പുറ�മനിന്നുവന്നവനാ�ണന്നഒരുസിദ്ധാന്തംസ്വീകരിക്കാൻ

വിഷമമാകത്തക്കവണ്ണം �കരളത്തിൽ നമ്പൂതിരിയു�ട ‘കുടുംബം, സ്വത്ത്, രാഷ്ട്രം’

എന്നിവയു�ട സംഘടന, നായൻമാരു�ടതി�നാട് അത്രമാത്രം സദൃശവും, ഉത്ത�ര

ന്ത്യൻബ്രാഹ്മണൻമാരു�ടതിൽ നിന്ന് അത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തവുമാണ്.’

27 ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ള; അന്ന�ത്ത �കരളം, �പ 103.
28 �ക.ദാ�മാദരൻബി.എ. മയ്യനാട്: ഈഴവചരിത്രം 1, �പജ് 52.
29 �ക.ദാ�മാദരൻബി.എ. മയ്യനാട്: ഈഴവചരിത്രം 1, �പജ് 54–56.
30 Quated by J. H. Hutton: Caste in India. P. 14.
31 ഇ.എം. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്; �കരളത്തി�ല �ദശീയ പ്രശ്നം, �പജ് 38.
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കുടുംബം, സ്വത്ത്, രാഷ്ട്രം എന്നിവയു�ട കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആചാരാനു

ഷ്ഠാനങ്ങളിൽ�പാലും നമ്പൂതിരിമാരും നായൻമാരും തമ്മിൽ അത്ര�മൽ ബന്ധ

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നായർ സ്ത്രീകൾ�ക്കന്ന�പാ

�ലത�ന്ന നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾക്കും തീണ്ടാരി, �പറ്റുപുല മുതലായവയു�ട അശുദ്ധി

നീക്കാൻ മണ്ണാത്തിയു�ട മാറ്റ് �വണം. യഥാർത്ഥകുടി�യറിപ്പാർപ്പുകാരായ തമിഴ്

ബ്രാഹ്മണരു�ടയും �കാങ്കിണിമാരു�ടയും ഇടയിൽഈആചാരം കാണാൻ കഴി

യില്ല. ഇതു�പാ�ല നായൻമാരു�ടയുംഈഴവരു�ടയും ആചാരങ്ങളിലും ധാരാളം

സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങളു�ട അടിയി�ലക്ക് കടന്ന് ചരി

ത്രവസ്തുതക�ള സൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നായർ, ഈഴവൻ,

നമ്പൂതിരി എന്നീ മൂന്നുജാതികളിലും മറ്റും ജാതികളി�ല�പ്പാ�ലത്ത�ന്ന �കരളത്തി

�ന്റ ഉൽപ്പാദനശക്തികളിലും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലുമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളിൽ

നിന്ന് ഉയർന്ന് വന്നവരാ�ണന്നുവ്യക്തമാവും.

പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം നായർ, ഈഴവർ, നമ്പൂതിരി എന്നീ മൂന്നുജാതി

കൾ പ്രാചീന �ചരൻമാരു�ട കാലത്തുത�ന്ന നിലനിന്നിരുന്നുഎന്നല്ല. ഈ മൂന്നു

�പരുകൾ�പാലും സംഘകാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് വാസ്തവം. നാഗൻമാ

�രന്ന ഒരു കൂട്ട�രപ്പറ്റി സംഘംകൃതികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു�ണ്ടന്നതും ശരിയാണ്.

നാഗൻമാരിൽനിന്നാണ് നായൻമാരുണ്ടായത്എന്നുസമ്മതിച്ചാൽത�ന്നഅവർ

ഒരു പരിഷ്കൃതസമുദായമായിരുന്നു�വന്നു വരുന്നില്ല. അക്കാല�ത്തഏറ്റവും പ്രാകൃ

തരായ ഒരു ജനവിഭാഗമായിരുന്നു അവർ. നാഗൻമാർ നായൻമാരായിരുന്നു�വ

ന്നു വാദിക്കുക, അ�തസമയത്തു ത�ന്നഅവർ രാജ്യഭരണത്തിലും വി�ദശവ്യാപാ

രത്തിലും മറ്റും �വദഗ്ധ്യം �നടിയ ഒരു പരിഷ്കൃതജനതയായിരുന്നു�വന്നും �മനി

പറയുക! ഇതിലുള്ള�വരുദ്ധ്യം ചൂണ്ടിക്കാണി�ക്കണ്ടതു�ണ്ടാ?

നായൻമാരും ഈഴവരും പണ്ട�ത്ത വില്ലവൻമാരായിരുന്നു�വന്നും സംഘ

കാലത്തുത�ന്ന അവർ പ്രമാണിമാരായിരുന്നു�വന്നുമുള്ള വാദവും �വറു�മാരു

ഊഹം മാത്രമാണ്. പരിഷ്കൃത ജനതകളിൽ നിന്നല്ലാ�ത പരിഷ്കൃതജാതികളുണ്ടാ

വുകയില്ല എന്ന �തറ്റായ ധാരണയിൽ നിന്നാണ്ഈ വാദം ആവിർഭവിച്ച�തന്നു

�താന്നുന്നു. പ�ക്ഷ, ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ല ഒരു ഉയർന്ന ജാതി ക്രിസ്ത്വാബ്ദം

ആദ്യശതകങ്ങളിലും ഉയർന്ന ജാതിത�ന്നയായിരുന്നു എന്ന് കരു�തണ്ടതി�ന്റ

ആവശ്യ�മന്താണ്? ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രബലമായിത്തീരുന്ന ചില

സമുദായങ്ങൾ മ�റ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ തീ�ര അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അതു�പാ�ലത

�ന്ന ഒരുഘട്ടത്തിൽഅജ്ഞാതമായിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗം മ�റ്റാരുഘ

ട്ടത്തിൽപ്രാമണ്യത്തി�ലക്കുയരുകയും �ചയ്യാറി�ല്ല?

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ അസമമായഈ വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ചില�പ്പാൾ ചരി

ത്രത്തി�ന്റ പിൻപന്തിയിലുള്ള ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ �പ�ട്ടന്ന് മുൻപന്തിയി�ലക്ക്

സ്വയംതള്ളി�ക്കറിവരികയും മറ്റുചിലജനവിഭാഗങ്ങൾപിൻപന്തിയി�ലക്ക് പിടിച്ചു

തള്ള�പ്പടുകയും �ചയ്യുക എന്നത് ഒട്ടുംത�ന്ന അസംഭവ്യമല്ല. �കരളചരിത്രത്തിലു

ണ്ടായതും അതുത�ന്നയാണ്. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി

നുമിടയിൽ അ�തവ�ര അപരിഷ്കൃതങ്ങളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ചില �ഗാത്രസ

മുദായങ്ങൾആഭ്യന്തര�വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട വളർച്ചയു�ടയുംബാഹ്യപരിതസ്ഥിതികളു

�ടപ്ര�ത്യകതകളു�ടയുംഫലമായി ചരിത്രത്തി�ന്റഉപരിതലത്തി�ലക്ക് �പ�ട്ടന്ന്

തള്ളി�ക്കറിവന്നു. അങ്ങ�നയാണ് പുതിയ പല ഫ്യൂഡൽ രാജവംശങ്ങളും ഉത്ഭ
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വിച്ചത്. അങ്ങ�നത്ത�ന്നയാണ് നായർ, ഈഴവൻ തുടങ്ങിയ പുതിയ ജാതികൾ

ഉയർന്നുവന്നതും.

ചുറ്റുപാടും ഫ്യൂഡലിസം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുകയും വളരുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടി

രുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അതി�ന്റ ഫലമായി പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസ

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾക്ക് അടിമത്ത വ്യവസ്ഥ

യിലൂ�ട കടന്നു�പാകാ�തത�ന്ന �നരിട്ടു ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയി�ലത്തി�ച്ചരാൻ

കഴിഞ്ഞു.

ഇതിൽഅത്ഭുത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല, പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡ

ലിസം, മുതലാളിത്തം, �സാഷ്യലിസം എന്നീ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതികൾ പടിപടി

യായി, ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി മുറയനുസരിച്ച് മാത്ര�മ വികസിക്കൂഎന്നുകരു

തുന്നതു �തറ്റാണ്. ചരിത്രപരമായ ചില പ്ര�ത്യക പരിസ്ഥിതികളിൽ, ചില ‘എടു

ത്തുചാട്ടങ്ങൾ’ ഉണ്ടാ�യന്നുവരും. അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് ഫ്യൂഡലിസത്തിലൂ�ടയ

ല്ലഅ�മരിക്ക മുതലാളിത്തത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്നത്. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിലാണ്ടുകിട

ന്നിരുന്ന മം�ഗാളിയ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി�യ �താടാ�ത �സാഷ്യലിസത്തി

�ലക്ക് �നരിട്ട് ചാടിക്കടക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഏതാണ്ടിതു�പാലുള്ള ഒരു ‘ചാടിക്ക

ടക്ക’ലാണ് �കരളത്തിലുമുണ്ടായത്.

പ�ക്ഷ, ഫ്യൂഡലിസത്തി�ലത്തിയതിനു�ശഷവും �ഗാത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയു

�ട പ്രബലങ്ങളായ പല അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിന്നു�പാന്നു. നായർ, ഈഴവർ

തുടങ്ങിയ സമുദായങ്ങളു�ട ഘടന പരി�ശാധിച്ചാൽ, �ഗാത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയു

�ട പലസവി�ശഷതകളും കാണാം. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്ഈസമുദായങ്ങ

ളിൽ നാഗപൂജയും കാളീപൂജയും ഭൂത�പ്രതപിശാചാദികളിലുള്ള വിശ്വാസവും മറ്റും

ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. മാതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും മരുമക്കത്താ

യവും നാമാവ�ശഷമാകാ�ത നിലനിന്നു�പാന്നതിനുള്ളകാരണവും മ�റ്റാന്നുമല്ല.

�ഗാത്രഘടന, ദായക്രമം, സാമൂഹ്യാചാര്യങ്ങൾ, മതവിശ്വാസങ്ങൾ മുതലായ

കാര്യങ്ങളിൽ ഈഴവർക്കും നായൻമാർക്കും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക വ്യത്യാസങ്ങ

�ളാന്നും കാണാനില്ല. എന്നിട്ടും ഈഴവർ തീണ്ടലുള്ളഅയിത്തജാതിക്കാരും നാ

യൻമാർ പ്രമാണികളായ സവർണജാതിക്കാരും ആയിത്തീർന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ

ണ്? ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനപരമായ കായികാധ്വാനം �പാതുവിൽ

ഹീനമായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണ�മന്നു �താന്നു

ന്നു. ഒ�രതരത്തിലുള്ള �ഗാത്രസമുദായത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുയർന്നുവന്നഈ രണ്ടു

ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആദ്യകാലത്ത് യാ�താരകൽച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

എന്നു�വണം കരുതാൻ. പ�ക്ഷ, നായൻമാർ പടയാളികളും സ്വത്തുടമസ്ഥരായ

�സനിക �നതാക്കൻമാരും ആയിത്തീർന്നതു�കാണ്ട് അവർ ഉയർന്ന ജാതി

ക്കാരായി കരുത�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. കായാകാധ്വാനത്തി�ലർ�പ്പട്ടഈഴവരാക�ട്ട

താണജാതിക്കാരുമായി!

ജാതിവിഭജനം വള�ര സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു. സ്വത്തും

സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള താണജാതിക്കാരായ വ്യക്തികൾ ഉയർന്നജാതിക്കാരായി മാ

റ്റ�പ്പടുക പതിവായിരുന്നു. ഇന്ത്യയി�ല പല ഭാഗങ്ങളിലും നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു

സമ്പ്രദായമാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒറീസയി�ല താഴ്ന്നജാതിക്കാരായ ചാ

സൻമാർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ കാരൻമാരായി മാറിയതി�നപ്പറ്റിയും, വട�ക്ക

ഇന്ത്യയി�ല മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരന് താണജാതിക്കാരിലു

ണ്ടായ മക്കൾ ഏതാനും തലമുറകൾക്കു�ശഷം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായി പരിഗ
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ണിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയതി�നപ്പറ്റിയും �റാസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യകാലത്ത്

മാധ്വാചാര്യരും ആധുനികകാലത്ത് ആര്യസമാജക്കാരും അധഃകൃത�ര�പ്പാലും

ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ചില ഇന്ത്യൻ �സ്റ്ററ്റുകളി�ല രാജാക്കൻമാർക്ക് ജാതി�കാടുക്കാനും അ�ത

ടുത്തുകളയാനുമുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് ഹട്ടൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, മണിപ്പൂർ �സ്റ്ററ്റി�ല �ലായി എന്ന ജാതിക്കാരൻ മഹാരാജാവി

�ന്റഅംഗീകാര�ത്താടുകൂടി പൂണുനൂൽ ധരിച്ചക്ഷത്രിയ�ന്റ പദവിയിലുള്ള മണിപ്പൂ

രി ജാതിക്കാരനായി ഉയർത്ത�പ്പട്ടിരുന്നു. �കരളത്തിലും ഇതുത�ന്നയാണുണ്ടായ

ത്.

രാജാക്കൻമാരായിത്തീർന്നനായർകുലത്തലവൻമാരുംഅവരു�ടകുടുംബാം

ഗങ്ങളുമാണ് ക്ഷത്രിയൻമാരും സാമന്തൻമാരും മറ്റുമായിത്തീർന്നത്. അവരിൽ ചി

ലർക്ക് പൂണുനൂൽ നൽക�പ്പട്ടു. ചിലർ ബ്രാഹ്മണ്യത്തി�ലക്കുയർത്ത�പ്പട്ടു. ‘സാ

മന്തനായൻമാരു�ട കുടുംബങ്ങളിൽ മറ്റു നായൻമാർക്ക് ‘സംബന്ധം’ �ചയ്യൻ പാ

ടി�ല്ലന്നായി. ഇതു�പാ�ലത്ത�ന്നഈഴവൻമാർക്കിടയിൽനിന്ന് പലരും നായൻ

മാരായി ഉയർന്നു. താണജാതിക്കാരായ നായൻമാരിൽ ചിലർ ഉയർന്നജാതി നാ

യൻമാരുമായി. ‘മുൻകാലങ്ങളിൽ കർമ്മാളർ, പുലയർ തുടങ്ങിയസമുദായങ്ങളിൽ

നിന്നു�പാലും നായർ കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.’ എന്നാൽ കു�റക്കാലം കഴിഞ്ഞ

�പ്പാൾഅവരു�ട വംശം നല്ല നായൻമാരായിത്തീരുന്നു.’ എന്ന് �ക.പി.പത്മനാഭ

�മ�നാൻ �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. ‘കരിപ്പുറം �ദശത്ത് അ�നകംഈഴവ പ്രഭുകുടുംബങ്ങ

ളും നായർപ്രഭുകുടുംബങ്ങളുംഅടുത്തകാലം വ�ര പുലആചരിച്ചിരുന്നതായി എനി

ക്കറിവുണ്ട്.’ എന്ന് എൻ.ആർ.കൃഷ്ണൻപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

സ്വത്തുംകയ്യൂക്കുമുള്ളസാമാന്യം �ഭദ�പ്പട്ടകുടുംബങ്ങളായിരിക്കണംആദ്യകാ

ലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായി മാറിയത്. കാലക്രമത്തിൽ ഈസ്ഥിതിക്കും

മാറ്റം വന്നു. ഫ്യൂഡലിസം കൂടുതൽ ശക്തി�പ്പട്ട�പ്പാൾ ഓ�രാ ജാതിയും മറ്റു ജാതി

കളിൽ നിന്ന് അധികമധികം അകലാനും ഒറ്റ�പ്പടാനും തുടങ്ങി.

ഇങ്ങ�നനീണ്ടകാല�ത്തപരിവർത്തനങ്ങൾക്കു�ശഷമാണ് �താട്ടുകൂടായ്മയു

�ടയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥ ഉരുപ്പിടിച്ചത്.

�കരള ചരിത്രത്തി�ന്റ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടംഈ പുസ്തകത്തി�ല ഒന്നാം ഭാഗ

ത്തി�ന്റ പരിധിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട്, ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ സംഭാവ

നയായ ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട വിശദാംശങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനവും രണ്ടാംഭാഗത്തി

�ലക്ക് നീട്ടിവ�യ്ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രാചീന �കരളത്തിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയുണ്ടായി

രുന്നി�ല്ലന്നുംഅതുഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റസൃഷ്ടിയാ�ണന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ �വണ്ടി

മാത്രമാണ് ഇവി�ട ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചത്.

32 Rose: Tribes and Castes in Central India. P. 416.
33 J. H. Hutton: Caste in India. P. 49.
34 K. P. Padmanabhan Menon, History of Kerala.
35 എൻ.ആർ. കൃഷ്ണൻ,ഈഴവർഅന്നും ഇന്നും, �പ. 11.
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പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളു�ട ഉത്ഭവ

�ത്തപ്പറ്റി ഗ�വഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ബ�ച്ചാഫൻ, മാക്ക്�ലന്നാൻ, ലൂ�ബാക്ക്,

�മാർഗൻ, ഏംഗൽസ് തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ പരിഷ്കൃത�ലാക�ത്ത അമ്പര

പ്പിച്ച ചില ചരിത്ര വസ്തുതക�ള �വളിച്ചത്തു �കാണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അവരു�ട

അഭിപ്രായങ്ങ�ള ഇങ്ങ�നസംഗ്രഹിക്കാം:

ചരിത്രത്തി�ന്റ പ്രാരംഭകാലത്ത്, അതായത് പ്രാകൃത മനുഷ്യർ കാടത്തത്തി

�ന്റ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന കാലത്ത്, യാ�താരുതരം വി

വാഹസമ്പ്രദായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ�ഹാദരീസ�ഹാദരൻമാ�ര�ന്നാ മാതാ

പിതാക്കൻമാരും മക്കളു�മ�ന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത അനിയന്ത്രിതമായ �ലംഗി

കജീവിതമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. (ഇതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ �ഗാധർമ്മം എന്നു

പറയുന്നു.) കാലക്രമത്തിൽ അമ്മയും മകനും തമ്മിലും അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധങ്ങ�ള നി�രാധിച്ചു�കാണ്ടുള്ള സ�ഗാത്ര (കൺസാൻജൂയിൻ) കുടുംബബ

ന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ഈവ്യവസ്ഥയി�ല ഒ�ര സംഘത്തിനുള്ളി�ലസ�ഹാദരീസ

�ഹാദരൻമാർക്ക് �ലംഗികബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു.

പി�ന്നയും വള�രക്കാലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾസ�ഹാദരീസ�ഹാദരൻമാർ തമ്മിലുള്ള

�ലംഗികബന്ധങ്ങളും നിഷിദ്ധമായി. അ�താ�ട ഒ�ര മാതാവി�ന്റ �പൺമക്കൾ

ഒരു കുടുംബത്തി�ന്റയും ആൺമക്കൾ മ�റ്റാരു കുടുംബത്തി�ന്റയും �കന്ദ്രങ്ങളായി

ത്തീർന്നു. അങ്ങ�ന ഒരു സംഘത്തി�ല എല്ലാ പുരുഷൻമാരും മ�റ്റാരു സംഘ

ത്തി�ല എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായും ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ‘പുനലുവൻ’ കുടുംബസമ്പ്രാദയ

മാവിർഭവിച്ചു. ക്രമത്തിൽ, ഈ സംഘവിവാഹത്തി�ന്റ പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ പുരുഷൻ

ഏ�തങ്കിലു�മാരു സ്ത്രീ�യ ത�ന്റ പ്രധാനഭാര്യയായും സ്ത്രീ ഏ�തങ്കിലു�മാരു പു

രുഷ�ന ത�ന്റ പ്രധാന ഭർത്താവായും കരുതാൻതുടങ്ങി. ഒരു പുരുഷനും ഒരു

സ്ത്രീയും തമ്മിൽ കുറച്ചുകാല�ത്തയ്ക്കു നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും അവരി�ല�തങ്കിലു�മാ

രാൾക്കു �വ�ണ്ടന്നു�താന്നിയാൽ ഇഷ്ടം�പാ�ല �വർ�പടുത്താവുന്നതുമായ ഈ

വിവാഹബന്ധത്തിന് മിഥുന വിവാഹബന്ധം, അ�ല്ലങ്കിൽ ‘�പയ്റിങ്ങ് ’ വിവാഹ

ബന്ധ�മന്നു പറയുന്നു. ‘�പയ്റിങ്ങ് ’ വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽനിന്നാണ് ഏകഭാ

ര്യാത്വത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഇന്ന�ത്തപരിഷ്ക്കരിച്ച വിവാഹസമ്പ്രദായവും

കുടുംബജീവിതവുംആവിർഭവിച്ചത്.

93
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ഇവയിൽ ആദ്യ�ത്തത്, അതായത് മനുഷ്യസമുദായം കാടത്തത്തി�ന്റ ഏറ്റ

വുംഅടിയിലുള്ളഘട്ടത്തിൽകഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നകാല�ത്ത�ലംഗികാരാജകത്വം,

�ബറിങ്ങ് �സ്ട്രറ്റി�ല കവിയാത്തുകാർക്കിടയിലും അലാസ്ക്കയ്ക്കടുത്തുള്ളകാദിയാർക്കു

കാർക്കിടയിലും ബ്രിട്ടീഷ് വട�ക്ക അ�മരിക്കയി�ല തി�ന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്കിടയി

ലും മറ്റും നിലനിന്നിരുന്നു�വന്ന് എച്ച്.എച്ച്. ബാൻ�ക്രാഫ്ട് എന്ന നരവംശശാ

സ്ത്രജ്ഞൻ ക്രി. 1875-ൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അതിപ്രാകൃത സമ്പ്ര

ദായത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ �കരളത്തിലും നിലനിന്നിരുന്നു�വന്ന് ചില പണ്ഡി

തൻമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മലബാറി�ല ഏർനാടൻ എന്ന

ഗിരി�ഗാത്രക്കാർക്കിടയിൽ പുരുഷൻ ത�ന്റ മൂത്തമക�ള രണ്ടാംഭാര്യയായി വി

വാഹംകഴിക്കുക പതിവായിരുന്നു എന്ന് തർസ്റ്റൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഏതായാലും,

ഈസമ്പ്രദായം വള�രഅപൂർവ്വമാണ്. പ�ക്ഷ, താരത�മ്യന കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച

‘പുനുലുവൻ’ കുടുംബവും അതി�ന്റ വക�ഭദങ്ങളായ സംഘവിവാഹ സമ്പ്രദായങ്ങ

ളും �കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നിലനിന്നു�പായിട്ടു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ

സംശയമില്ല.

1 സംഘവിവാഹവും മാതൃ�മധാവിത്വവും

സംഘവിവാഹവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു സംഘത്തി�ല എല്ലാ പുരുഷൻമാർക്കും മ�റ്റ

�തങ്കിലു�മാരു സംഘത്തി�ല എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായി വിവാഹബന്ധത്തി�ലർ�പ്പടാ

നവകാശമുണ്ട്. ഒ�ര സംഘത്തി�ലഅംഗങ്ങൾതമ്മിലുള്ള�ലംഗികബന്ധങ്ങൾ

മാത്ര�മ നിഷിദ്ധമായിത്തീരുന്നുള്ളു. ഓ�രാ അംഗത്തിനും ഒന്നിലധികം ഭർത്താ

ക്കൻമാ�രാ ഭാര്യമാ�രാ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ �തറ്റില്ല. അവർ മ�റ്റാരു സംഘത്തി�ല

അംഗങ്ങളായിരിക്കണ�മ�ന്നയുള്ളു. ഈ ബഹുഭർത്തൃവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീയു

�ട മക്ക�ളല്ലാം സ�ഹാദരീസ�ഹാദരൻമാരാണ്. പ�ക്ഷ, അവർ ഒന്നിലധികം

അച്ഛൻമാരു�ട മക്കളാണ്. ഓ�രാ കുട്ടിയു�ടയും അച്ഛനാരാ�ണന്ന് കൃത്യമായി

പറയുക സാധ്യമല്ല. അമ്മയാരാ�ണന്നു മാത്ര�മ ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ കഴിയൂ. അതു

�കാണ്ട് ഏം�ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, സംഘവിവാഹം നിലനിൽ

ക്കുന്നിട�ത്തല്ലാം അമ്മവഴിക്കുള്ള പാരമ്പര്യ�മ കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും

സ്ത്രീവഴിക്കുള്ള പിന്തുടർച്ചാവകാശം മാത്ര�മ അംഗീകരിക്ക�പ്പടുകയുള്ളു എന്നും

വ്യക്തമാണ്. കാടത്തത്തിലും അപരിഷ്കൃതത്തി�ന്റ താഴ്ന്നപടിയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന

എല്ലാ ജനസമുദായങ്ങൾക്കിടയിലുംഈസമ്പ്രദായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്.

മാതൃ�മധാവിത്വംയാദൃച്ഛികമായഒരുസാമൂഹ്യപ്രതിഭാസ�മാഏ�തങ്കിലു�മാ

രു ജനസമുദായത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകത�യാ അല്ല. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ

സാഹചര്യങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് അതാവിർഭവിക്കുകയും മാറ്റങ്ങൾക്കു വി�ധയ

മാവുകയും �ചയ്തത്. പ്രാചീനശിലായുഗത്തി�ന്റ ഉത്തരാർധം മുതൽഏതാണ്ട് നവീ

നശിലായുഗത്തി�ന്റഅവസാനം വ�രയുള്ളനീണ്ടകാലഘട്ടത്തിൽ �ലാകത്തി�ല

ല്ലായിടത്തും മാതൃ�മധാവിത്വം നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്ന് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ

മാർ �തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. �വട്ടയാടൽ, മീൻപിടുത്തം, പ്രാകൃതമായ �താട്ടം

കൃഷി, മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്തൽ എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉൽപ്പാദനരീ

തികളുൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമാണത്. ഉൽപ്പാദ�നാപാദികളു�ട �മ

1 Thruston: Caste and Tribes, Vol 11, P. 217.
2 R. Engels: The Origin of the Family, Private Property and the State. P. 69.
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ലുള്ള �പാതുവുടമയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല അടിസ്ഥാനപരമായ ഉൽപ്പാദന

ബന്ധം. എന്നാൽ, മാതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ ആരംഭഘട്ടത്തി�ല ഉൽപ്പാദനരീതി

യും വളർച്ച�യത്തിയഘട്ടത്തി�ല ഉൽപ്പാദനരീതിയും തമ്മിൽഅതിപ്രധാനമായ

ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. ആരംഭകാലത്ത് പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാ

യ്കനികളും ധാന്യങ്ങളും �ശഖരിക്കൽ, �വട്ടയാടൽ, പ്രാകൃതരീതിയിലുള്ള മീൻപിടു

ത്തം മുതലായവയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഫലമൂലാധികളും ധാന്യങ്ങളും �ശഖരിക്കുക

യും പ്രാകൃതരീതിയിൽ കൃഷി�ചയ്തുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. കുട്ടിക

�ള �പാറ്റിവളർത്തലുംഅവരു�ട ചുമതലയായിരുന്നു. പുരുഷൻമാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി

�വട്ടയാടാൻ �പാവും. ഈപരിതസ്ഥിതിയിലാണ് കുടുംബത്തിനകത്ത് മാതൃ�മധാ

വിത്വം അടിയുറച്ചത്.

എന്നാൽ നവീനശിലായുഗത്തി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ഈസ്ഥിതി

�ക്കാരു മാറ്റം വന്നു. കന്നുകാലിക�ള �മച്ചുവളർത്തൽ, ഫലപുഷ്ടിയുള്ള പ്ര�ദശ

ങ്ങളിൽസ്ഥിരവാസമുറപ്പിക്കൽ, കലപ്പ ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടുള്ളകൃഷി ഇ�തല്ലാം

ഈഘട്ടത്തിലാണവിർഭവിച്ചത്. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ അവ ഉപ�യാഗിച്ച്

പണി�യടുത്തു�കാണ്ടിരുന്ന പുരുഷൻമാരു�ട �കകളിലായി. ഉൽപ്പാദനവ്യ

വസ്ഥയിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചതും സ്വത്തുക്കളു�ട �മൽ�നാട്ടം നടത്തിയ

തു�മല്ലാം അവരാണ്. തൽഫലമായി സ്വത്തുക്കളു�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശം ഒരു

വലിയ പ്രശ്നമായിത്തീരുന്നു. പുരുഷന് ത�ന്റ സ്വന്തം മക്കളാരാ�ണന്ന് ശരിക്കു

മനസ്സിലാക്കാൻകഴിയാ�ത്തട�ത്താളംഈപ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുകസാ

ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈപരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് പിതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാ

നത്തിലുള്ള കുടുംബബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചത്. ഒ�ര മാതാവി�ന്റ ആൺമക്കളും

�പൺമക്കളും തമ്മിലുള്ള �ലംഗികബന്ധങ്ങൾ നി�രാധിക്ക�പ്പട്ടതി�ന്റ ഫലമാ

യി മാതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തി�നന്ന�പാ�ല �ഗാത്രസമുദായങ്ങ

ളു�ട വളർച്ചയ്ക്കും വലി�യാരു പ്ര�ചാദനം ലഭിച്ചു�വന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട്

ഏംഗൽസ് ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി.

‘ഈ പു�രാഗതി മൂലം ആഭ്യന്തരമായ സന്തത്യുൽപ്പാദനത്തിൽ നിയന്ത്രണം �ച

ലുത്തിയ കുലങ്ങൾക്ക്, സ�ഹാദരികളും സ�ഹാദരൻമാരും തമ്മിലുള്ള മിശ്രവിവാ

ഹ�ത്ത ഒരു കടമയും നിയമവുമായി കരുതി�പ്പാന്ന കുലങ്ങ�ള അ�പക്ഷിച്ച്, കൂടു

തൽ �വഗത്തിലും കൂടുതൽപൂർണ്ണമായും വളരാൻകഴിഞ്ഞുഎന്നകാര്യത്തിൽയാ

�താരു സംശയവുമില്ല. ഈ പു�രാഗതിയു�ട ഫലം എത്രസുശക്തമായിത്തീർന്നു

എന്നുമനസ്സിലാക്കാൻഅതിൽനിന്നു �നരിട്ടുൽഭവിക്കുകയുംഅതി�വഗം വളരുക

യും �ചയ്ത �ഗാത്രസമുദായങ്ങ�ളപരി�ശാധിച്ചാൽ മതി. രക്തബന്ധത്തി�ന്റഅടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള �ഗാത്രസമുദായമാണ് �ലാകത്തി�ല അപരിഷ്കൃജനങ്ങളു�ട മുഴു

വനുമ�ല്ലങ്കിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിഭാഗത്തി�ന്റ�യങ്കിലും സാമൂഹ്യഘടനയു�ട അടിത്തറ.

അതിൽനിന്നു �നരിട്ടാണ് നമ്മൾസംസ്കാരത്തി�ന്റഘട്ടത്തി�ലയ്ക്കു പ്ര�വശിക്കുന്ന

ത്.’

2 പാരമ്പര്യവും പിന്തുടർച്ചാവകാശവും

�കരളത്തിലിന്നും നാമാവ�ശഷമായിട്ടില്ലാത്ത ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരു�ട �ഗാത്രസമുദാ

യങ്ങൾ ബഹിർ�ഗാത്ര വിവാഹസമ്പ്രദായമാണ് പിന്തുടർന്നുവരുന്നത്. അതായ

3 F. Engels: The Origin of the Family, Private Property and the State P. 64.
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ത്, ഒ�ര �ഗാത്രത്തി�ല സ്ത്രീപുരുഷൻമാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിഷിദ്ധമാണ്. സ്വ

ന്തം കുലത്തിൽ�പ്പട്ട മ�റ്റ�തങ്കിലും �ഗാത്രത്തി�ല വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടും. ഉദാഹ

രണത്തിന്, വളയില്ലത്തി�ല ഒരു മലയരയൻ എണ്ണയില്ലത്തി�ല�യാ മുണ്ടില്ലത്തി

�ല�യാ സ്ത്രീ�യയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുക. എൽ.എ. കൃഷ്ണയ്യർഎഴുതുന്നു:

“അമ്മ വഴിക്ക് പാരമ്പര്യം കണക്കാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തിരുവിതാംകൂറി�ല ഗി

രിവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടി

ല്ല. കാണിക്കാർക്കിടയിൽ കുറുമില്ലം �ഗാത്രത്തി�ല ഒരു പുരുഷന് �പരിഞ്ചില്ലം

�ഗാത്രത്തിൽ�പ്പട്ട ത�ന്റ ഭാര്യയിലുണ്ടാകുന്നസന്താനങ്ങൾ �പരിഞ്ചില്ലം �ഗാത്ര

ത്തിലുൾ�പ്പടുന്നു. ബഹിർ�ഗാത്ര വിവാഹത്തി�ന്റ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച്, സ്വന്തം

�ഗാത്രത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ�യ വിവാഹം കഴിക്കാൻ യാ�താരു പുരുഷനും അനു

വാദമില്ല. ഒരു സ്ത്രീയു�ട കുട്ടികൾ അവളു�ട സ�ഹാദര�ന്റ കുട്ടികളു�ടതിൽ നിന്ന്

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു �ഗാത്രത്തി�ലയാണ്. അതു�കാണ്ട് ബഹിർ�ഗാത്രവിവാഹ

ത്തി�ന്റ നിയമമനുസരിച്ച് ആ സ്ത്രീയു�ട കുട്ടികൾക്കും അവളു�ട സ�ഹാദര�ന്റ

കുട്ടികൾക്കും തമ്മിൽ വിവാഹം നടത്താം. �ന�രമറിച്ച് സ�ഹാദര�ന്റ മക്കൾ—

സ�ഹാദരിയു�ട മക്കൾ—ബഹിർ�ഗാത്ര വിവാഹനിയമങ്ങൾക്കു വി�ധയമായ

�ഗാത്രത്തി�ല അംഗങ്ങളാണ്. അതു�കാണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം വിവാഹം കഴി

ച്ചുകൂടാ.”

വിവാഹിതയായസ്ത്രീ ത�ന്റ ഭർത്താവി�ന്റ �ഗാത്രത്തി�ലഅംഗമായിത്തീരുന്നില്ല.

അവിവാഹിതയായ ത�ന്റ സ�ഹാദരി�യ�പ്പാ�ലത്ത�ന്ന അവളും മാതാവി�ന്റ

�ഗാത്രത്തിലുൾ�പ്പടുന്നു. അവളു�ട മക്കളു�ട �ഗാത്രവും അതുത�ന്ന. പ�ക്ഷ,

ആൺമക്കളു�ട മക്കൾക്ക് മ�റ്റാരു �ഗാത്രമാണ്. അമ്മ വഴിക്കുള്ള പാരമ്പര്യ

മാണ് മിക്ക ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർക്കുമുള്ളത്. അച്ഛൻ വഴിക്കുള്ള പാരമ്പര്യം പിന്തുട

രുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ, തണ്ടാപ്പുലയൻ, മലംകുറവൻ, മല�വടൻ, മലപ്പുല

യൻ എന്നിങ്ങ�ന പതിന�ഞ്ചാളം �ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ മാതൃപാര

മ്പര്യവ്യവസ്ഥ�യാ അതി�ന്റ രൂപ�ഭദമായ മരുമക്കത്തായ�മാ ആണ് ഇന്നും

നിലനിന്നുവരുന്നത്. മരുമക്കത്തായത്തിൽ പുരുഷൻ സാധാരണയായി ത�ന്റ

അമ്മാമ�ന്റ—അതായത് അമ്മയു�ട സ�ഹാദര�ന്റ മക�ളയാണ് വിവാഹം കഴി

ക്കുന്നത്. അയാളു�ട മക്ക�ളല്ലാം അവരു�ട അമ്മയു�ട �ഗാത്രത്തിൽത്ത�ന്ന

തുടരുന്നു. പുരുഷ�ന്റ മക്കൾ അയാളു�ട �ഗാത്രത്തിൽ�പ്പടുന്നില്ല. അയാളു�ട ഭാ

ര്യയു�ട �ഗാത്രത്തിലാണ് ഉൾ�പ്പടുന്നത്. അതു�കാണ്ട് മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച

തു�പാ�ല, ബഹിർ�ഗാത്രവിവാഹത്തി�ന്റ തത്ത്വമനുസരിച്ച് സ�ഹാദരിയു�ടയും

സ�ഹാദര�ന്റയും മക്കൾക്ക് പരസ്പരം വിവാഹം �ചയ്യാം.

പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല, പിന്തുടർച്ചാവകാശവും അമ്മ വഴിയ്ക്കാണ്. ആദ്യകാ

ലത്ത് അമ്മത�ന്നയാണ് സ്വത്തുക്കളു�ട �മൽ�നാട്ടം നടത്തുകയും �കകാര്യ

കർത്തൃത്വം വഹിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നത്. ഇന്നും ചില തറവാടുകളിൽ അതി�ന്റ

അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. പ�ക്ഷ, �പാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന�ത്ത മരുമക്ക

ത്തായ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വത്തുക്കളു�ട �മൽ�നാട്ടം നടത്തുകയും �കകാര്യകർ

ത്തൃത്വം വഹിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ പുരുഷനാണ്. അയാൾ

�മൽ�നാട്ടക്കാരനും �കകാര്യകർത്താവും മാത്രമാണ്. സ്വത്തുക്കളു�ട ഉടമസ്ഥ

നല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധയിൽ�പ്പ�ടണ്ടകാര്യം. ആ സ്വത്തുക്കളു�ട അവകാശികൾ

അയാളു�ട സ്വന്തം മക്കളല്ല, പി�ന്ന�യാ, അയാളു�ട സ�ഹാദരിയു�ട മക്കളാണ്;

4 L. A. Krishna Iyer: Travancore Tribes and Castes.
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അതായത് അയാളു�ട മരുമക്കൾ. പിന്തുടർച്ചാവകാശം അച്ഛനിൽ നിന്നും മക്കൾ

ക്കല്ല,അമ്മാമനിൽ നിന്ന് മരുമക്കൾക്കാണ്. ഒരു �ഗാത്രത്തി�ന്റ മൂപ്പൻ മരിച്ചാൽ

അ�ത �ഗാത്രത്തിൽത്ത�ന്നയുള്ളഅയാളു�ട മരുമകൻ മൂപ്പൻസ്ഥാന�മ�റ്റടുക്കു

ന്നു.

സ്വത്തുക്കളു�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശവും, പുല, �ശഷക്രിയ തുടങ്ങിയആചാരച്ച

ടങ്ങുകളും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമു�ണ്ടന്നുകാണാം. കാരണവർ മരിച്ചാൽ ദുഃഖമാ

ചരി�ക്കണ്ടത് അയാളു�ട മക്കളല്ല, മരുമക്കളാണ്. സ�ഹാദരീസ�ഹാദരൻമാരും

സ�ഹാദരിയു�ട മക്കളുംപതിന�ഞ്ചാപതിനാ�റാ ദിവസംപുലയാചരിക്കണം. ഭാ

ര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും സ�ഹാദരൻമാരു�ട മക്കൾക്കും പുലയില്ല. എൽ.എ.കൃഷ്ണയ്യരും

എ.�ക.ബാലരത്നവും എഴുതുന്നു:

‘മരിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷ�ന്റ സ്വത്തുക്കളു�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശം തീർച്ചയായും

അയാളു�ട �ശഷക്രിയകളുമായുംഅയാളു�ടആത്മാവിനു�വണ്ടിയുള്ളബലിയിടലു

മായും ബന്ധ�പ്പട്ടതായിരുന്നു. തന്തപ്പുലയൻമാർക്കിടയിൽ ദുഃഖമാചരി�ക്കണ്ടവ

രിൽ പ്രധാനി മരുമകനാ�ണന്നും ആ മരുമകൻ 16 ദിവസ�ത്ത പുലയാചരിക്കു

ന്നു�വന്നും കാണാം. ഭാര്യയും മക്കളും യാ�താരു പുലയും ആചരിക്കുന്നില്ല. അവ

രു�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശം സ്ത്രീ വഴിക്കാണ്. മാതൃ�മധാവിത്വവ്യവസ്ഥയിലുള്ള മുതു

വൻമാർ, മണ്ണാൻമാർ എന്നിവരു�ടസ്ഥിതിയും ഇതുത�ന്ന. ഉരളികൾക്കിടയിൽ

മരുമകനാണ് ദുഃഖമാചരിക്കുന്നവരിൽ മുഖ്യൻ; എങ്കിലും മരിച്ചആളുകളു�ട മക്കളും

സ്വത്തി�ന്റ അവകാശികളാണ്. അവർ കൂട്ടായിട്ടാണ് സ്വത്തുക്കൾ�കവശംവച്ചു

�പാന്നിട്ടുള്ളത്.

കുടുംബത്തി�ന്റ പരിണാമം പിന്തുടർച്ചാവകാശവ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി.

പ�ക്ഷ, അന്തസിനു മാറ്റമുണ്ടായില്ല. മുതുവൻമാർക്കിടയിൽ ഒരു പുരുഷ�ന്റ സ്വ

ത്ത് അയാളു�ട അനുജത്തിയു�ട�യാ �ജഷ്ഠത്തിയു�ട�യാ മക്കൾക്കുള്ളതാണ്.

എങ്കിലും സ്വത്തുക്കൾ മരുമക�ന്റ �കയി�ലത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളു�ട അനു

ജനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സ്വത്തുക്കളു�ട�യന്ന�പാ�ല കടങ്ങളു�ട അവകാശിയും

മരുമകനാണ്. ഇ�ത പിന്തുടർച്ചാവകാശ ക്രമമാണ് മണ്ണാൻമാർക്കുമുള്ളത്.’

3 പരിഷ്കൃതസമുദായത്തി�ലഅപരിഷ്കൃതത്വം

എന്നാൽ, പ്രാകൃതരായ കാട്ടുജാതിക്കാരു�ട �ഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല,

പരിഷ്കാരത്തി�ന്റ മുൻപന്തിയി�ലത്തിയ ചില സമുദായങ്ങളിലും മാതൃ�മധാവിത്വ

ത്തി�ന്റ പ്രബലങ്ങളായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ട്. നായൻ

മാർക്കിടയിൽ �പാതുവിലും ഭൂരിപക്ഷംഈഴവൻമാർക്കിടയിലും തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലയി�ല �വള്ളാളർക്കിടയിലും വട�ക്കമലബാറി�ല മുസ്ളീങ്ങൾക്കിടയിലും

പയ്യന്നൂരി�ല നമ്പൂതിരിമാർക്കിടയിലും മക്കത്തായമല്ല മരുമക്കത്തായമാണുള്ള

ത്. ഇ�തങ്ങ�ന സംഭവിച്ചു? മാതൃ�മധാവിത്വം കാടത്തത്തി�ന്റയും അപരിഷ്കൃ

തത്വത്തി�ന്റയും പ്ര�ത്യകതയാ�ണന്ന �മാർഗ�ന്റയും ഏം�ഗൽസി�ന്റയും മറ്റും

നിഗമനങ്ങൾ ശരിയ�ല്ലന്നു�ണ്ടാ? ശരിയാ�ണങ്കിൽ കാടത്ത�ത്തയും അപരി

ഷ്കൃതത്വ�ത്തയും പിന്നിട്ട് പരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റ ഏറക്കു�റ ഉയർന്നഘട്ടത്തി�ലത്തിയ

നായൻമാരു�ടതു�പാലുള്ള സമുദായങ്ങളിൽ മാതൃ�മധാവിത്വവും മരുമക്കത്തായ

വും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?

5 L. A. Krishna Iyer and L. K. BalaRatnam: Anthropology In India. PP. 159–160.
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സൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ മരുമക്കത്തായം മാത്രമല്ല, അതിനുമുമ്പാവിർഭ

വിച്ച സംഘവിവാഹത്തി�ന്റ ഒരു പരിഷ്ക്കരിച്ച രൂപമായ ബഹുഭർത്തൃ വ്യവസ്ഥയു

�ട അവശിഷ്ടങ്ങളും നായൻമാർ, ഈഴവർ തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ നില

നിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നുകാണാം. ഒരുസ്ത്രീക്ക് ഒ�രകാലത്ത് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കൻ

മാ�ര സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ�ല്ലാ ബഹുഭർത്തൃ

വ്യവസ്ഥ. �കരളത്തിൽ ഇതി�ന്റ രണ്ടു രൂപങ്ങൾ കാണാം. ഒന്നാമ�ത്തതിൽ

സ്ത്രീ ത�ന്റ മാതാവി�ന്റ കുടുംബത്തിൽ ത�ന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടി�ക്കാണ്ട് തനിക്കിഷ്ടമുള്ള

എത്രഭർത്താക്കൻമാ�ര �വണ�മങ്കിലുംസ്വീകരിക്കുന്നു. �ശഷക്കാർക്കിടയിൽനി

ന്ന്, അതായത് സ്വന്തം �ഗാത്രത്തിൽനിന്ന്, ആ�രയും സ്വീകരിക്കരു�തന്ന് മാത്ര

�മ നിർബന്ധമുള്ളു. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളു�ട അച്ഛനാരാ�ണന്ന്

കൃത്യമായിപ്പറയാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട്, പാരമ്പര്യ

വും പിന്തുടർച്ചയുംഅമ്മവഴി�ക്കകണക്കാക്കാൻനിവൃത്തിയുള്ളു. ബഹുഭർത്തൃവ്യവ

സ്ഥയു�ട ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽസ്ത്രീക്ക് ചില�പ്പാൾ ഒരു പുരുഷനുമായി മാത്ര�മ ബന്ധ

മുള്ളു�വന്നു വരാം. എങ്കിലും അ�താരുറച്ച ബന്ധ�മാന്നുമല്ല. എ�പ്പാൾ �വണ�മ

ങ്കിലും ആബന്ധം വിടർത്തി മ�റ്റാരു പുരുഷ�നസ്വീകരിക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ

മുണ്ട്. മാക്ക്�ലന്നൻ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ‘നായർ ബഹുഭർത്തൃത്വം’ (ചമശൃ ജീഹ്യമി

റൃ്യ) എന്നാണ് �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

രണ്ടാമ�ത്തരൂപംതിബത്തൻബഹുഭർത്തൃത്വ�മന്ന�പരിലാണറിയ�പ്പടുന്ന

ത്. ഈവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരമ്മയു�ട മക്കളായഎല്ലാസ�ഹാദർമാരും കൂടി ഒരുസ്ത്രീ

�യ കല്യാണം കഴിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്നു. അവൾഅവരു�ട �പാതുഭാര്യയായിത്തീരു

ന്നു. അവളിലുണ്ടാകുന്നകുട്ടിഅവരു�ട �പാതുസന്താനമായിരിക്കും. നാലുസ�ഹാ

ദരൻമാർകൂടിയാണ് ഒരു ഭാര്യ�യ വച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന�തങ്കിൽ ആ നാലു�പരും

കുട്ടിയു�ട അച്ഛൻമാരായി കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നതാണ്.

ഈ രണ്ടുതരം ബഹുഭർത്തൃത്വ സമ്പ്രദായങ്ങളു�ടയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ �കര

ളത്തിലിന്നും കാണാൻ കഴിയും. പ�ക്ഷ, അവ നിലനിൽക്കുന്നതു പ്രാകൃതരായ

കാട്ടുജാതിക്കാർക്കിടയിലല്ല, നായർ, ഈഴവർ തുടങ്ങിയ കൂടുതലുയർന്ന ജാതി

ക്കാർക്കിടയിലാണ് ! പുലയർ, മലങ്കുറവർ, മല�വടർ തുടങ്ങിയ ചില പ്രാകൃതനി

വാസികൾക്കിടയിൽ വില�കാടുത്തുവാങ്ങുന്നസമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്ന്

എൽ.എ.കൃഷ്ണയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ചരിത്രപരമായി �നാക്കു�മ്പാൾ,

ബഹുഭർത്തൃ വ്യവസ്ഥയു�ട അവസാന ഘട്ടത്തിലാവിർഭവിച്ച ഒരു സമ്പ്രദായമാ

ണിത്. എന്നല്ല, മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു�പാ�ല, ചില ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ

ക്കിടയിൽ ഏകഭാര്യാത്വത്തി�ന്റയും പാതിവൃത്യത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

പിതൃ�മധാവിത്വം �പാലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. താരത�മ്യന കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച

ജാതിക്കാർക്കിടയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രാകൃതമായ വിവാഹസമ്പ്രദായം നിലനിൽ

ക്കുന്നത്.

‘�കാഴി�ക്കാട്, വള്ളുവനാട്, �പാന്നാനി എന്നീ താലൂക്കുകളി�ല ആശാരി

മാർക്കിടയിലും പിന്തുടർച്ചാവകാശം അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനി�ലയ്ക്കാ�ണങ്കിലും,

അ�നകം സ�ഹാദരൻമാർക്കു കൂടി �പാതുവിലുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണുള്ളത് എന്ന്

മാ�ര്യജ് കമ്മീഷൻ റി�പ്പാർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ�ഹാദരൻമാർക്ക് എല്ലാ

വർക്കും കൂടി ഒരു ഭാര്യ എന്ന സമ്പ്രദായം �ത�ക്ക മലബാറി�ല കമ്മാളൻമാർ,

6 L. A. Krishna Iyyer: Travancore Tribes and Castes, Vol III, P. 90.
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കണിശൻമാർ തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാർക്കിടയിലും തിയ്യരു�ട ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കിട

യിലും നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് സി.എ.ഇ�ന്നസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.’

തിരൂരിൽ ഞാൻ ജനിച്ചുവളർന്ന വീട്ടി�ന്റ അരനാഴിക അക�ല ഒരീഴവകുടും

ബത്തി�ല മൂന്നു സ�ഹാദരൻമാർക്ക് ഒരു �പാതുഭാര്യയാണുണ്ടായിരുന്ന�തന്ന്

എനി�ക്കാർമ്മയുണ്ട്. അവി�ടത്ത�ന്ന ഇന്നും മണ്ണാൻസമുദായത്തിൽ�പ്പട്ട രണ്ടു

�പർക്ക് ഒരു �പാതുഭാര്യയാണുള്ളത്. അടുത്തകാലം വ�ര, തിരുവനന്തപുരം,

�കാല്ലം എന്നീ ചില ജില്ലകളി�ല ചില താലൂക്കുകളിൽ നായൻമാർക്കിടയിലും

ഈ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു�വന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ കഴിയും. അതി�ന്റ

അവശിഷ്ടങ്ങൾആപ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഇ�പ്പാഴും കാണാം.

വി�ദശസഞ്ചാരികളു�ട വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴയ �കരളത്തിൽ നില

നിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യാചാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി കു�റ�യാ�ക്ക മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ക്രി.പി. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അബ്ദുൾ റസാക്കും 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡൂവർട്ട് ബാർ

�ബാസ, �കാസ്റ്റാ�ഡ, ലൂ�ഡാവി�ക്കാഡിവർത്തിമാ, ലിൻ�സ്പാടൻ എന്നിവരും

17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽപിറാര്ഡ് ദ്ലാവാലും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽബുക്കാന

നും �കരളം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവ�രല്ലാവരും തന്താന്തങ്ങളു�ട കാലത്ത്

നായൻമാർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മരുമക്കത്തായക്രമത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകതക

�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബാർ�ബാസ എഴുതി: ‘�പൺകുട്ടി

സുന്ദരിയാ�ണങ്കിൽ മൂ�ന്നാ നാ�ലാ നായൻമാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി �പൺകുട്ടി�യാട്

സംബന്ധം തുടങ്ങാനും അവളു�ടയും മറ്റും ചിലവു നടത്താനും ഏർപ്പാട് �ചയ്യുന്നു.

ഒരു ദിവസം ഉച്ച�നരം മുതൽ പി�റ്റദിവസം ഉച്ചവ�ര ഒരു പുരുഷനുമായി രമി

ക്കും. അതുകഴിഞ്ഞാൽ �വ�റാരു പുരുഷൻ വരികയായി. ഇങ്ങ�ന പുരുഷൻമാർ

ഊഴമിട്ടുവരുന്നു. അവർക്ക് അവ�ളാട് യാ�താരസുഖവും �താന്നുന്നില്ല.’

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽനായൻമാർക്കിടയിൽനിലനിന്നിരുന്ന

ബഹുഭർത്തൃത്വവിവാഹസമ്പ്രദായ�ത്തപ്പറ്റിഏം�ഗൽസ്ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മൂ�ന്നാ നാ�ലാ അതിലധിക�മാ പുരുഷൻമാർക്കു�വണ്ടി �പാതുവിൽ ഒരു ഭാര്യ;

പ�ക്ഷ, അവർ�ക്കാ�രാരുത്തർക്കും �വ�റ മൂ�ന്നാ അതിലധികം�പാ�രാടുകൂടി

�പാതുവിൽ ഒരു രണ്ടാം ഭാര്യ�യ വയ്ക്കാം: അതു�പാ�ലത�ന്ന ഒരു മൂന്നാം ഭാര്യ

�യയും നാലാം ഭാര്യ�യയും അങ്ങ�ന പി�ന്നയും. എന്നിരുന്നാലും, ഇ�താരിക്ക

ലും യഥാർത്ഥ ബഹുഭാര്യത്വമല്ല; �ന�രമറിച്ച്, അത് പുരുഷൻമാർ ബഹുഭാര്യാത്വ

ത്തിലും സ്ത്രീകൾ ബഹുഭർതൃത്വത്തിലും വർത്തിക്കുന്ന സംഘവിവാഹത്തി�ന്റ ഒരു

പ്ര�ത്യക രൂപമാണ്.’

അടുത്തകാലം വ�ര നായൻമാരു�ട വിവാഹത്തിന് നിയമത്തി�ന്റ�യാ മതത്തി

�ന്റ�യാ യാ�താരു പിൻബലവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിവാഹം എന്ന �പർ�പാലും

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. സംബന്ധം പുടമുറി എ�ന്നാ�ക്കയാണ് പറഞ്ഞിരു

ന്നത്. പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് ഏതാനും ബന്ധുക്കളു�ട മുന്നിൽവച്ച്, ചില�പ്പാൾ വീട്ടുകാ

രു�ട മാത്രം സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ, പുടവസമ്മാനിക്കുന്നു. അ�താ�ട സംബന്ധമായി.

സംബന്ധം കഴിഞ്ഞതി�ന്റ പി�റ്റന്നുത�ന്ന, �വണ�മങ്കിൽ ആ ബന്ധമവസാനി

പ്പിച്ച് മ�റ്റാരു പുരുഷനുമായി സംബന്ധം തുടങ്ങാൻ നായർസ്ത്രീയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

�കാച്ചിൻ �സ്റ്ററ്റ് മാന്വലിൽ സി.അച്യുത�മ�നാൻഎഴുതുന്നു:

7 C. A. Innes: Malabar And Anjengo, PP. 97–98.
8 F. Engels: The Origin of the Family, Private Property and the State.
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‘സ്ത്രീപുരുഷൻമാര് തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ �കട്ടുപാട് സംബന്ധമായിരുന്നു. ആദി

യിൽ അത് മഹാശിഥിലമായ ഒരു ബന്ധം മാത്രമായിരുന്നു. അതി�ന്റ നിലനിൽ

പ്പ് ഇരു കക്ഷിയു�ടയും ഇഷ്ട�ത്തമാത്രം അവലംബിച്ചാണിരുന്നത്. എന്നുമാത്രമ

ല്ല, നാട്ടുനടപ്പുപ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരുകാലത്ത് ഒന്നിലധികം പുരുഷൻമാരുമായി

ട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിന് വി�രാധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബഹുഭർത്തൃത്വം എന്ന സമ്പ്ര

ദായം ഒരുകാലത്ത് നായൻമാരു�ടയിടയിൽ അതിസാധാരണമായിരുന്നു�വന്നു

ള്ളത് പതിനഞ്ചാം ശതവർഷത്തിൽഈ ദിക്കിൽ വന്നിരുന്ന നി�ക്കാ�ളാ കൺ

ട്രി മുതൽ പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനൻ വ�ര

യുള്ള അസംഖ്യം യൂ�റാപ്യൻ വഴിയാത്രക്കാരു�ട ഏകാഭിപ്രായ�ത്താടുകൂടി സാ

ക്ഷ്യം �കാണ്ട് �തളിയുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഒ�ട്ട�റ ആധുനികകാലത്തിൽ മാ

ത്ര�മആ നടപ്പ് ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളുതാനും.’

സാധാരണയായി ഇണങ്ങൻമാർഎന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നബന്ധുക്കളു�ട വീടുക

ളിലാണ് സംബന്ധം കഴിക്കുക. ഓ�രാ തറവാട്ടിനും അതി�ന്റ സ്വന്തം ഇണങ്ങൻ

മാരുണ്ടാവും. തറവാടുകൾ തമ്മിൽ ഇണങ്ങുബന്ധത്തി�ന്റ വിശദാംശങ്ങൾ പരി

�ശാധിച്ചാൽഅതുസംഘവിവാഹ�ത്തനിലനിർത്തി�പ്പാന്നപ്രാചീന�ഗാത്രസമു

ദായവ്യവസ്ഥയു�ടഅവശിഷ്ടമാ�ണന്നു�ബാധ്യമാവും. �ക.എം.പണിക്കർചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല ‘ഇണങ്ങർ വ്യവസ്ഥ പരസ്പരം വിവാഹം �ചയ്യുന്ന വിഭാ

ഗങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഒരു �ഗാത്രസമുദായ സംഘടനയാണ്.’ 1901 �ല ക�നഷുമാരി

റി�പ്പാർട്ടിൽ എം. ശങ്കര�മ�നാൻ ഇങ്ങ�നഎഴുതി.

‘പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ട അ�നകം തറവാടുകൾക്ക് (മാതൃ�മധാവിത്വപരമായ കുടും

ബസംഘടനകൾക്ക്) ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഒരു �ഗാത്രത്തി�ന്റ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളുമു

ണ്ട്. ഒ�ര സാമൂഹ്യനിലവാരത്തിലുള്ള ര�ണ്ടാഅതിൽ കൂടുത�ലാ �ഗാത്രങ്ങൾ പി

ന്നീട് ജാതി എന്ന �പരിൽ കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ജാതിക്കാക�ട്ട ഒരു കുലത്തി

�ന്റ എല്ലാ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇങ്ങ�ന നായർസമുദായം ഇന്നും കുല

ങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുകയാണ് കുലങ്ങൾ �ഗാത്രങ്ങളായും �ഗാത്രങ്ങൾ കു

ടുംബങ്ങളായും വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.’

ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മാത്രമാണ് നായൻമാരു

�ട വിവാഹബന്ധ�ത്ത ക്രമീകരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ചില നിയ

മങ്ങൾ പാസാക്ക�പ്പട്ടത്. മാതൃ�മധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിതൃ�മധാവിത്വത്തി�ല

യ്ക്കുംഏകഭാര്യാത്വത്തി�ലയ്ക്കുമുള്ളപരിവർത്തന�ത്തത്വരിത�പ്പടുത്താൻആനിയമ

ങ്ങൾസഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തി�രാധാനം

�ചയ്തു�വന്നു ഇനിയും പറയാറായിട്ടില്ല. വിവിധ ഭർത്താക്കൻമാരിൽ നിന്നു ജനിച്ച

സന്താനങ്ങളു�ട അമ്മമാരായ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഏ�റക്കു�റ ഉയർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തി�ലത്തിയതിനു�ശ

ഷവും, നായൻമാർ, ഈഴവർ തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ മാതൃ�മധാവിത്വ

ത്തിനും മരുമക്കത്തായവും ബഹുഭർതൃവിവാഹവും നിലനിന്നു�പാന്ന�തന്തു�കാ

ണ്ടാണ്? കാടത്തത്തി�ലയും അപരിഷ്കൃതത്തി�ലയും കുടുംബബന്ധങ്ങളു�ട അവ

9 സി. അച്യുത�മ�നാൻ, �കാച്ചിൻ �സ്റ്ററ്റ് മാനുവൽ, �പജ് 363.
10 K.M. Panicker: ‘Some Aspects of the Nair Life’ in the Journal of the Royan

Anthropological Institute, Vol XL VIII, P. 264.
11 M. Sankara Menon: Census Report, 1901.
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ശിഷ്ടങ്ങൾ ആധുനികമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സാഹചര്യത്തിൽ�പാലും കാണ�പ്പടു

ന്ന�തന്തു�കാണ്ട്?

4 ചില �തറ്റായ വാദങ്ങൾ

സങ്കീർണ്ണമായ ഈ പ്രശ്നത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ

പ്രശസ്തരായ പല പണ്ഡിതൻമാരും പരിശ്രമിച്ചു�നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തി

ന്, ‘കലപ്പയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമ�ത്ത അവസാനമായി

സ്വീകരിച്ച തിരുവിതാംകൂർ—�കാച്ചി�യ�പ്പാലുള്ളപ്ര�ദശങ്ങളിലാണ് മാതൃ�മധാ

വിത്വംഇന്നുംനിലനിൽക്കുന്നത്.’, എന്ന്ഡി.ഡി. �കാസാംബിഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

പ�ക്ഷ, തിരു-�കാച്ചി പ്ര�ദശങ്ങളിൽ വള�ര താമസിച്ചിട്ടാണ് കലപ്പയുപ

�യാഗിച്ചു�കാണ്ടുള്ള കൃഷിയാരംഭിച്ചത് എന്നതിന് യാ�താരു �തളിവുമില്ല. �ന

�രമറിച്ച്, പ്രാചീന �ചരസാമ്രാജ്യത്തി�ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പ്രാചീന �ചാഴ-

പാണ്ടി രാജ്യങ്ങളി�ലതു�പാ�ലത്ത�ന്നയായിരുന്നു എന്നാണ് സംഘംകൃതികളും,

പ്ലീനി, �ടാളമി മുതലായ വി�ദശഗ്രന്ഥകാരൻമാരു�ട പ്രസ്താവനകളും വ്യക്തമാ

ക്കുന്നത്. ഇനി ചരിത്രപരമായി അൽപം �വകിയിട്ടാണ് �കരളത്തിൽ കൃഷി

യാരംഭിച്ചത് എന്ന് �തളിഞ്ഞാൽ �പാലും, മാതൃ�മധാവിത്വം പി�ന്നയും രണ്ട്

സഹസ്രാബ്ദങ്ങ�ളാളം നിലനിന്ന�തന്തു�കാണ്ട് എന്ന �ചാദ്യത്തിന് അ�താരു

മറുപടിയാകുന്നില്ല.

കിഴ�ക്കഅതിർത്തിയിൽ �നടുനീ�ള ഉയർന്നപർവ്വതനിരകളുള്ളതു�കാണ്ട്

മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളുമായി കരവഴിക്ക് ഗതഗാതസൗകര്യങ്ങ�ളർ�പ്പടുത്താൻ കഴിയാ

�ത ഒറ്റ�പ്പട്ടുകിടന്ന ഒരുകട�ലാരപ്ര�ദശമായിരുന്നു �കരള�മന്നുംഅതു�കാണ്ടാ

ണ് �കരളത്തിൽ മാതൃ�മധാവിത്വം വള�ര നീണ്ടകാല�ത്താളം നിലനിന്നു�പാന്ന

ത് എന്നും ഹട്ടൻഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ, മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു

കഴിഞ്ഞതു�പാ�ല �കരളം മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റ�പ്പട്ടുകിട

ന്നഒരുകാലമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒറ്റ�പ്പടൽവാദ�ത്തഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നഹട്ടൻത�ന്ന

നമ്പൂതിരിമാരും നായൻമാരും മറ്റും അന്യ�ദശങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന് കുടി�യറിപ്പാർ

ത്തവരാ�ണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുകയും�ചയ്യുന്നു. ഒറ്റ�പ്പട്ടുകിടക്കുന്നഒരുരാജ്യത്തിൽ

മറ്റു നാട്ടുകാരു�ട കുടി�യറിപ്പാർപ്പുണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

നായൻമാരു�ടഅത്ഭുതകരമായ ചിലപ്ര�ത്യക കഴിവുകളു�ടഫലമാണി�ത

ന്നാണ് �ക.എം.പണിക്കരു�ടഅഭിപ്രായം. കഴിഞ്ഞരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കിട

യിൽജൂതൻമാർ, സിറിയൻക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുഹമ്മദീയർ, ബുദ്ധമതക്കാർ, �റാമൻ

ക�ത്താലിക്കർ, പുത്തൻകൂറ്റുകാർ മുതലായ വ്യത്യസ്ത മതക്കാരുമായി ഇടപഴകുക

യും അവരു�ട ഭൗതികവും ബൗദ്ധികവുമായ സംസ്കാരത്തി�ന്റ പല വശങ്ങളും സ്വീ

കരിക്കുകയുംസാഹിത്യം, സംഗീതംഎന്നീ രംഗങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയും �ചയ്ത

നായൻമാർ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തങ്ങളു�ട ആചാരസമ്പ്രദാ

യങ്ങൾആശ്ചര്യകരമാംവിധം ഇന്നും നിലനിർത്തി�പ്പാരുന്നു എന്ന�ദ്ദഹം പ്രസ്താ

വിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,ഇത്രയധികംനൂറ്റാണ്ടുകൾകഴിഞ്ഞിട്ടുംപഴയമരുമക്കത്തായവും

12 D. D. Kosambi, An Introduction on to the Study of Indian History, P. 22.
13 J. H. Huttan, Caste in India, P. 13.
14 Ibid, P. 14.
15 K.M. Panicker: Some Aspects of Nair Life in the Journal of the Royal

Anthrapological Institute, Vol XLVIII, July-December 1918, PP. 277–278.
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മറ്റാചാരങ്ങളും നശിക്കാ�ത നിലനിന്ന�തന്തു�കാണ്ട് എന്ന �ചാദ്യത്തിന് ഇ�താ

രു മറുപടിയാകുന്നില്ല.

നായൻമാരു�ട കുല�ത്താഴിൽ യുദ്ധവും �സനിക�സവനവുമായിരുന്നതു

�കാണ്ട് അവർക്ക് ശിഥിലമായ �ലംഗികജീവിതം മാത്ര�മ സാധ്യമായിരുന്നുള്ളു.

എന്നുംഅതി�ന്റഫലമായിട്ടാണ് മരുമക്കത്തായംഇത്രയധികം കാലം നിലനിന്ന

ത് എന്നും ചില പണ്ഡിതൻമാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് �കാച്ചിൻ

�സ്റ്ററ്റ് മാനുവലി�ന്റ കർത്താവ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘നായർജാതിയിലാസകലമുള്ള പുരുഷൻമാർ യൗവ്വനാരംഭം മുതൽ വാർദ്ധക്യം

വ�ര യുദ്ധം�ചയ്യുന്നതിനായി�ട്ടാരുങ്ങുക പതിവായിരുന്നു. രാജാക്കൻമാരും പ്ര

ഭുക്കൻമാരും തമ്മിലുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരുന്ന കലഹങ്ങളും �തറ്റിദ്ധാരണകളും നിമി

ത്തം അവർക്ക് ഒരു കാല�ത്തങ്കിലും �ജാലി കിട്ടാ�തയിരുന്നിട്ടുമില്ല. ഇങ്ങ�നയു

ള്ള രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായം അവരു�ടയിടയിൽ മുറപ്രകാരം വിവാഹം നടത്തുക

എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതി�ലയ്ക്ക് �ലശം�പാലും �യാജിച്ചതായിരുന്നില്ല.’ കു

ല�ത്താഴിലായി യുദ്ധം സ്വീകരിക്കുക നിമിത്തം സ്വന്തം വംശത്തിൽ�പ്പട്ട എല്ലാ

പുരുഷൻമാരുംയൗവ്വനം മുതൽവാർദ്ധക്യംവ�രയുദ്ധം�ചയ്യാൻബാദ്ധ്യസ്ഥരായി

ത്തീർന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് നായൻമാർക്ക് ശരിക്കുള്ള�വവാഹികജീവിതം

അസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്ന�തന്ന് പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ മല

ബാർ കലക്ടറായിരുന്ന വാർഡനുംഅഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

ഈ അഭിപ്രായങ്ങളും യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തവയാണ്. ഒന്നാമത്, ചരിത്രാരംഭം

മുതൽ ഇ�ന്നവ�ര നായർ സമുദായത്തി�ല പുരുഷൻമാരാസകലവും യുദ്ധങ്ങളി

�ലർ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്നു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. �കരളത്തി�ന്റ നീണ്ട ചരി

ത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തി�ന്റ ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സമാധാനത്തി�ന്റ ഘട്ടങ്ങളുമുണ്ടായി

ട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്, �സനികജീവിതം വിവാഹത്തിന് തടസമായിത്തീരാറില്ല. �ക

രളത്തിനുപുറത്തുള്ള ചില ജനവിഭാഗങ്ങളും �സനികവൃത്തിയി�ലർ�പ്പട്ടിരുന്നു.

അവർ�ക്കല്ലാം മുറപ്രകാരമുള്ള�വവാഹികജീവിതം സാധ്യമായിത്തീർന്ന�തന്തു

�കാണ്ടാണ്? മൂന്നാമത്, �കരളത്തിൽത്ത�ന്ന �സനികവൃത്തി കുല�ത്താഴിലാ

യി സ്വീകരിക്കാത്ത ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും മരുമക്കത്തായം നിലനിന്നു

�പാന്നിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്, നായൻമാർക്ക് മുറപ്രകാരമുള്ള �വവാഹിക ജീവിതം

സാദ്ധ്യമായിരുന്നി�ല്ലന്നു മാത്ര�മ അച്യുത�മ�നാനും മറ്റു വാദിക്കുന്നുള്ളു. വിവാഹ

മുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിലും ‘സംബന്ധ’മുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവർ സമ്മതിക്കുന്നു.

യൗവ്വനാരംഭം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വ�ര യുദ്ധം �ചയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീ�യ

വിവാഹം �ചയ്യാൻ സമയം കിട്ടുകയി�ല്ലന്നും, പ�ക്ഷ, അ�ത സമയത്തുത�ന്ന

ധാരാളം ‘സംബന്ധങ്ങൾ’ നടത്താൻസൗകര്യം ലഭിക്കു�മന്നും വരു�മാ?

5 നമ്പൂതിരിമാരും മരുമക്കത്തായവും

നായൻമാർക്കിടയിൽ മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥഅഭംഗുരമായി നിലനിന്നു�പാന്ന

തിന് നമ്പൂതിരിമാരാണ് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന മ�റ്റാരഭിപ്രായമുണ്ട്. അച്ചുത�മ

�നാൻ ത�ന്നഈഅഭിപ്രായമുന്നയിക്കുകയുണ്ടായി:

16 സി. അച്യുത�മ�നാൻ, �കാച്ചിൻ �സ്റ്ററ്റ് മാനുവൽ, �പജ് 332.
17 Quated by C. A. Innes: Malabar and Anjengo.
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‘ദക്ഷിണാത്യൻമാരായ ദ്രാവിഡൻമാരു�ട പണ്ട�ത്ത കുടുംബസമ്പ്രദായം തായ്വ

ഴിപ്രകാരമായിരുന്നു�വന്നുംആര്യൻമാരു�ട പ്രാബല്യം നിമിത്തം സഹ്യനപ്പുറത്തു

നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ സമ്പ്രദായം കാലക്രമം �കാണ്ട് ആര്യൻമാരു�ടതു�പാ

�ല ആയിത്തീർന്നു�വന്നുമുള്ളതാണ് വാസ്തവമായ സംഗതി എന്നു �താന്നാറുണ്ട്.

എന്നാൽസഹ്യനപ്പുറത്തുള്ളദ്രാവിഡൻമാർ മ�റ്റകൂട്ടരിൽനിന്ന് �വർ�പട്ടിരിക്കുക

നിമിത്തം പഴയസമ്പ്രദായ�ത്തത�ന്നപരിപാലിച്ചു�പാരുകയുംഅതു തങ്ങളു�ട

സൗകര്യത്തിനുകൂടി ഉപകരിക്കു�മന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിന് �ദവികമായ ഒരു ഉൽപ്പ

ത്തി�യ കൽപ്പിച്ചു�കാണ്ട് ആസമ്പ്രദായപ്രകാരം ത�ന്ന നടക്കുന്നതിന് അവ�ര

�പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. നായർ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സഹവസിക്കുകയും ചുമത

ലകളും നിബന്ധനകളും കൂടാ�തത�ന്ന വിവാഹസുഖമനുഭവിക്കുകയും �ചയ്യാ�മ

ന്ന കാര്യത്തിലാണ് മലയാളബ്രാഹ്മണർക്ക് സൗകര്യമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്.’

�കരളത്തിൽ ജന്മികുടിയാൻ പ്ര�ക്ഷാഭം നടന്നു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നമ്പൂതിരി

ജന്മിമാർ�ക്കതിരായി ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ട ഒരു പ്രധാനമായ ആ�ക്ഷപം അവർ മരുമ

ക്കത്തായം നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ട് നായൻമാരു�ട ധാർമ്മികനിലവാരം അധഃപ

തിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു. അടുത്തകാലത്ത് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയും ഇ�ത

അഭിപ്രായം ആവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയാണ്. ‘ബ്രാ

ഹ്മണരു�ട ഉപ�ദശമനുസരിച്ച് രാജാക്കൻമാർ ആദ്യം മരുമക്കത്തായം സ്വീകരി

ച്ചിരിക്കും. പിന്നീട് നായൻമാർ മക്കത്തായം ഉ�പക്ഷിക്കാൻ രാജാക്കൻമാരും

�പ്രരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ�യ്പാഴും യുദ്ധക്കളത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതു

�കാണ്ട് നായൻമാർ പുതിയ ദായക്രമ�ത്ത അനുകൂലിച്ചിരിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. പ്ര

തികൂലിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. നമ്പൂതിരിമാരു�ട അടിയാരിൽ നിന്ന്

ആളുക�ള�ച്ചർത്താണ�ല്ലാ ശൂദ്രവർഗ�ത്തസൃഷ്ടിച്ചത്… നമ്പൂതിരിമാർ അവരു�ട
സൗകര്യത്തിനു�വണ്ടി നായൻമാരു�ട തലയിൽ �കട്ടിവച്ചതാണ് സംബന്ധ�മർ

പ്പാട് എന്ന് �ഗാപാലപ്പണിക്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതു ശരിയുമായിരിക്കാം…
സംബന്ധ�മർപ്പാടും മരുമക്കത്തായവും ആയുധാഭ്യാസവും അനക്ഷരത്വവു�മല്ലാം

നമ്പൂതിരിമാർ �കട്ടിവച്ചതുത�ന്ന’ മ�റ്റാരിടത്ത് അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു.

‘�കാല്ലം 4 മുതൽ 7 വ�ര ശതകങ്ങൾ നമ്പൂതിരിമാരു�ട ‘�പാളപ്പു’ കാലമാണ്.

�ക്ഷത്രം വകയായുണ്ടായിരുന്ന �കാ�ളജുകളും മറ്റും നടത്തുന്നതിനു�വണ്ടി ‘ഊരാ

ള�ര’ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും മറ്റും ‘പരശുരാമദത്ത’മായതും ഇക്കാലത്താണ്.

�കരള സ്ത്രീകൾക്കു പാതിവൃത്യം ആവശ്യമി�ല്ലന്നും നമ്പൂതിരിമാർ സൗകര്യത്തിനു

�വണ്ടി നിയമമുണ്ടാക്കി. സാമാന്യജനങ്ങ�ളഈനിയമംസാരമായിബാധിച്ചു�വ

ന്നുവിചാരിക്കാൻന്യായമി�ല്ലങ്കിലുംസ്വതന്ത്രകളായി ജീവിച്ചിരുന്ന�ദവദാസിക�ള

യും നമ്പൂതിരിമാരു�ട കളത്രങ്ങ�ളയും സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഏ�റക്കു�റ ഫലി

ച്ചു�വന്നാണ് �താന്നുന്നത്. സാൻമാർഗികമായഈഅധഃപതനം അതി�ന്റ പാ

രമ്യത്തി�ലത്തുന്നത്ആറും ഏഴും ശതകങ്ങളിലാണ്.’

ഉൽപ്പാദനരീതികളിലുംസാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങളു�ടഫലമാ

യിട്ടല്ലാ�ത, ഏ�തങ്കിലും രാജാക്കൻമാരു�ടയും മറ്റു പ്രമാണികളു�ടയും കൽപ്പന

കൾ�കാ�ണ്ടാ �പ്രരണ�കാ�ണ്ടാ ഒരു രാജ്യത്തി�ല സാർവ്വത്രികവും സുശക്തവു

മായ കുടുംബബന്ധങ്ങ�ള ബലാൽക്കാരമായി മാറ്റിമറിക്കാനും മ�റ്റാരുതരം കുടും

18 സി. അച്യുത�മ�നാൻ, �കാച്ചിൻ �സ്റ്ററ്റ് മാനുവൽ, �പജ് 332.
19 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളചരിത്രത്തി�ല ഇരുളടഞ്ഞഏടുകൾ, �പജ് 206, 209.
20 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളചരിത്രത്തി�ല ഇരുളടഞ്ഞഏടുകൾ, �പജ് 89.



104 അദ്ധ്യായം 10. പ്രാചീന�കരളത്തി�ല കുടുംബബന്ധങ്ങൾ

ബബന്ധങ്ങ�ള ജനങ്ങളു�ട തലയിൽ �കട്ടിവയ്ക്കാനും കഴിയു�മന്നഈഅഭിപ്രാ

യത്തിന് ചരിത്രവസ്തുതകളുമായി യാ�താരു ബന്ധവുമില്ല. മുഴുവൻ ജനങ്ങളു�ടയും

ഇഷ്ടത്തി�നതിരായി അത്തരം നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയാൽ ലഹളകളും കലാപ

ങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടു�മന്ന് പ്രാചീനകാലം മുതൽ�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ഭരണാധികാ

രികൾക്കറിയാമായിരുന്നു. പഴയബൃഹസ്പതിസ്മൃതി�പാലും ഇങ്ങ�നതാക്കീതുനൽ

കുകയുണ്ടായി:

‘ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ന്റയും ജാതിയു�ടയും കുടുംബത്തി�ന്റയും കാലപ്പഴക്കം �ചന്ന

സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങ�ള �കാട്ടംതട്ടിക്കാ�ത നിലനിർത്തണം; അ�ല്ലങ്കിൽ ജന

ങ്ങളു�ട കലാപങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടും. പ്രജകൾക്ക് ഭരണാധികാരിക�ളാ�ട �വ

റുപ്പുണ്ടായിത്തീരും. �സന്യങ്ങളുംഖജാനകളുംനശിപ്പിക്ക�പ്പടും. ദക്ഷി�ണന്ത്യയി

�ല ശൂദ്രൻമാർ അവരു�ട അമ്മാമൻമാരു�ട പുത്രിക�ള വിവാഹംകഴിക്കാറുണ്ട്.

മദ്ധ്യ�ദശത്തി�ല കൂലിക്കാരും �ക�വലക്കാരും പശുക്ക�ള തിന്നാറുണ്ട്… ഇത്ത
രത്തിലുള്ള യാ�താരപരാധത്തിനും, ജനങ്ങൾ പ്രായശ്ചിത്തത്തി�നാ ശിക്ഷ�യ്ക്കാ

വി�ധയരായിത്തീരുന്നില്ല.’

കൗടില്യൻ, ശുക്രൻ, നാരദൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രാചീന നിയമജ്ഞരു�ട നിലപാടും

ഏതാണ്ടിതുത�ന്നയായിരുന്നു. നിയമം �കാണ്ടുമാത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട പഴക്കമുള്ള

ഒരാചാര�ത്തകടപുഴക്കി�യറിയാൻഎത്രശക്തനായ രാജാവിനുംസാധിച്ചിട്ടില്ല.

മലബാർ കീഴടക്കിയ ടിപ്പുസുൽത്താൻ 1788-ൽ ഇങ്ങ�ന�യാരു വിജ്ഞാപനം പുറ

�പ്പടുവിച്ചു�നാക്കി.

‘ഒരു സ്ത്രീ പത്തുപുരുഷൻമാരുമായി ബന്ധ�പ്പടുക�യന്ന ഒരാചാരം നിങ്ങളു�ടയിട

യിൽ നടപ്പുള്ളതു�കാണ്ടും അതി�ന്റ ഫലമായി നിങ്ങളു�ട അമ്മമാരും സ�ഹാദ

രിമാരും തങ്ങളു�ട അശ്ലീല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യാ�താരു നിയന്ത്രണവും �ചലു

ത്താതിരിക്കുന്നതു�കാണ്ടും അങ്ങ�ന എല്ലാവരും വ്യഭിചാരത്തിൽ ജനിക്കുകയും

മൃഗങ്ങളു�ടതി�നക്കാൾ ലജ്ജാവഹമായ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുകയും �ചയ്യുന്നതു

�കാണ്ടും പാപപൂർണ്ണമായഇത്തരംആചാരങ്ങളു�പക്ഷിച്ച് മറ്റു മനുഷ്യ�ര�പ്പാ�ല

ജീവിക്കണ�മന്ന് ഞാൻ നിങ്ങ�ളാട് ഇതിനാൽആവശ്യ�പ്പടുന്നു.’

പ�ക്ഷ, ടിപ്പുവി�ന്റഈ വിജ്ഞാപനം �കാണ്ട് നായൻമാരു�ട വിവാഹസമ്പ്രദാ

യത്തിന് മാറ്റം വന്നു�വാ? ഇല്ല. മരുമക്കത്തായം പി�ന്നയും രണ്ടു നൂറ്റാ�ണ്ടാളുക

�ളാളം കാലം നിലനിന്നു.

മരുമക്കത്തായത്തി�ന്റ നീണ്ടകാല�ത്ത നിലനിൽപ്പിന് നമ്പൂതിരിമാരാണു

ത്തരവാദികൾ എന്നു വാദിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻമാർത�ന്ന നായൻമാരു�ട ആരാധ

നാ സാമർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയും വീര്യപരാക്രമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര

ശൂരവീരൻമാരായ നായൻമാർ നിർബന്ധത്തിനു കീഴടങ്ങി�ക്കാണ്ട് തങ്ങളു�ട സ്വ

ന്തം സ�ഹാദരിമാ�രയും അമ്മമാ�രയും യാ�താരു പ്രതി�ഷധവും കൂടാ�ത നമ്പൂ

തിരിമാർക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ വിട്ടു�കാടുക്കുകയും, അങ്ങ�ന തങ്ങളു�ട അച്ഛൻമാ

രാരാ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ�പാലും സാധിക്കാത്ത ഒരു പരിതസ്ഥിതിയി�ലക്ക്

സ്വയംഅധഃപതിക്കാൻസന്നദ്ധരാവുകയും �ചയ്തുഎന്നുകരുതാൻസാധിക്കു�മാ?

മ�റ്റാരുതരത്തിൽ �നാക്കിയാലും ഈ വാദം �തറ്റാ�ണന്നു കാണാം. നമ്പൂ

തിരിമാരുമായി വിവാഹബന്ധത്തി�ലർ�പ്പട്ട നായൻമാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല,

21 Max Muller: Sacred books of East, Vol XXXIII, PP. 287.
22 R. Brijault: Mothers Vol. P. 710.
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ഈഴവർ തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില ജാതിക്കാർക്കിടയിലും ചില ഗിരിവർഗക്കാർക്കിടയി

ലും നമ്പൂതിരിമാർക്കിടയിൽത്ത�ന്നയും മരുമക്കത്തായം നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്.

എന്നല്ല, ഇ�ന്നസ് വള�രമുമ്പുത�ന്നചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല ‘നമ്പൂതിരിമാരു�ട

സ്വാധീനശക്തി താരത�മ്യന കുറഞ്ഞ വട�ക്ക മലബാറിലാണ് മരുമക്കത്തായം

കൂടുതൽ നടപ്പിലുള്ളത് എന്ന വസ്തുത പ്രസ്താവ്യമാണ്. അവി�ട നമ്പൂതിരിമാ�ര

അശുദ്ധമാക്കുന്നവരായി കണക്കാക്ക�പ്പടുന്ന തിയ്യൻമാരിലും മാപ്പിളമാരിലും മറ്റു

ജാതിക്കാരിലും കൂടി മരുമക്കത്തായമാണ് നടപ്പുള്ളത്.’

1952-ൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്ത ത�ന്റ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇളംകുളം ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയു

ണ്ടായി:

‘പ്രാചീന �ചരൻമാരു�ട മക്കത്തായക്രമംസംഗ്രാമധീരരവിവർമ്മ�ന്റപിതാവായ

ജയസിംഹ�ന്റ ഭരണകാലം വ�ര അനുസ്യൂതമായി തുടർന്നു. സംഗ്രാമധീര�ന്റ

ശിലാശാസനങ്ങൾകാഞ്ചീപുരം, ശ്രീരംഗം, തിരുവടി എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽ ക�ണ്ട

ത്ത�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ജയസിംഹനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മക്കളും മരുമക്കളും തമ്മിൽ

സിംഹാസനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ഒരവകാശത്തർക്കം ഉത്ഭവിച്ചതായി കാണുന്നു.

ജയസിംഹ�ന്റ മകൻ രവിവർമ്മൻ തർക്കത്തിൽ ജയിച്ച് ഏതാനും �കാല്ലങ്ങ�ളാ

ളം വിജയകരമായി ഭരണം നടത്തി. പ�ക്ഷ,അതിനു�ശഷം ജയസിംഹ�ന്റ മരുമ

കൻ ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മ വീരപാണ്ഡ്യൻ �വണാടി�ന്റ രാജാവായിത്തീർന്നു.

അ�താടുകൂടിയാണ് മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥ ആവിർഭവിച്ചത്… 1312-ൽ ആണ്

സംഗ്രാമധീര�ന പിന്തുടർന്നു�കാണ്ട് ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മ വീരപാണ്ഡ്യൻ

വയനാട്ടിൽ സിംഹാസനാരൂഢനായത്.’

�കരളത്തി�ല നിരവധി രാജ്യങ്ങളി�ലാന്നുമാത്രമായ �വണാടി�ന്റ സിംഹാസ

ത്തിനു�വണ്ടി രണ്ടു വ്യക്തികൾ നടത്തിയ അവകാശത്തർക്കത്തി�ല ജയപരാജ

യങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചാണ് �കരളത്തിലുള്ള ദായക്രമം നിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്നത്എന്ന

ഈ അഭിപ്രായം ത�ന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്ത�ന്ന �തറ്റാണ്. ഒന്നാമത്, എത്ര

പ്രതാപശാലിയായ രാജാവിനും ഒരു ജനതയു�ട കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ ഇത്തരം

മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകസാധ്യമല്ല. രണ്ടാമത്, �വണാട് എന്ന ഒരു നാട്ടി�ല രാജാവി

�ന്റസിംഹാസനം മകനിൽനിന്ന് മരുമകൻകരസ്ഥമാക്കിഎന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം

�കരളത്തി�ല മറ്റുനാടുകളി�ല ഭരണാധികാരികളും ജനങ്ങളു�മല്ലാം മരുമക്കത്താ

യം സ്വീകരിച്ചു എന്നു കരുതാൻ ഒരു ന്യായവുമില്ല. ഏതായാലും ഇളംകുളംത�ന്ന

പിന്നീട് ഈ അഭിപ്രായം ഉ�പക്ഷിച്ചു�വന്നു �താന്നുന്നു. ‘നൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധം’ എന്നു

വിളിക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ �ചാഴൻമാർ�ക്കതിരായി നായൻമാരു�ട ചാ

�വറ്റുപട രൂപവൽക്കരിച്ച ഒരു പ്ര�ത്യക പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് മരുമക്കത്തായ

മാവിർഭവിച്ചത് എന്നും മരുമക്കത്തായം മാത്രമാണ് �കരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്

എന്നുമാണ് 1957-ൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്ത മ�റ്റാരു പുസ്തകത്തിൽഅ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ

�പ്പട്ടത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

‘�ചാളരുമായിനടന്ന നൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധത്തി�ന്റ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ �ചാള�സനയിൽ

നിന്ന് �കരള�ത്ത രക്ഷിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ചാ�വറ്റു�സന രൂപീകരിക്ക�പ്പടുന്നു

ണ്ട�ല്ലാ… ചാ�വറ്റു�സനയു�ട രൂപീകരണത്തിനു�ശഷം അതി�ല അംഗങ്ങൾക്ക്

സ്ഥിരമായ വിവാഹജീവിതം അസാദ്ധ്യമായിത്തീരുകയും കുടുംബഭരണവും വസ്തു

23 C. A. Innes: Malabar and Anjengo, P. 97.
24 Elamkulam P. N. Kunjan Pillai. Some problems in Kerala History, PP. 20, 21.
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ഉടമയും മിക്കവാറുംസ്ത്രീകളിൽ �ചന്നു�ചരുകയും �ചയ്തു. രാജ്യത്തിനു�വണ്ടിജീവൻ

പണയം�വച്ച് ജീവിതത്തി�ലറിയഭാഗവും യുദ്ധത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ‘ചാവാളർ’

തങ്ങൾക്ക്സ്ഥിരമായ വസ്തുഅവകാശം �വ�ണ്ടന്നുവയ്ക്കുകസ്വാഭാവികമാണ�ല്ലാ.

നൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധത്തിനിടയിൽ പ്രാബല്യത്തി�ലത്തിയ നമ്പൂതിരിമാരും പുതിയ ദായ

ക്രമത്തിന് അനുകൂലികളായിരുന്നു�വന്ന് വിചാരിക്കാം.’

വാസ്തവത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധം എന്ന �പരുത�ന്ന അതിശ�യാക്തിയാണ്. �ചാ

ഴൻമാരുമായുണ്ടായയുദ്ധംനൂറുവർഷംതുടർച്ചയായി നീണ്ടുനിന്നുഎന്നുപറയുന്നതു

ശരിയല്ല. അതിരിക്ക�ട്ട, �കരളത്തി�ന്റ ഒരു മൂല�യമാത്രം ബാധിച്ച ഒരു യുദ്ധം

സാർവ്വത്രികവും പരമ്പരാഗതവുമായ ഒരു ദായക്രമ�ത്ത മാറ്റിമറിച്ചു�വന്നതുസംഭ

വ്യമാ�ണാ? നൂറ്റാണ്ടുയുദ്ധവുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തുവാൻ �പാലും വയ്യാത്തവിധം

അത്ര ഭയങ്കരമായ രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ

മരിച്ചതിനു�ശഷവും �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ജർമ്മിനി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ മക്ക

ത്തായത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് മരുമക്കത്തായം �പാന്തിവരികയുണ്ടായില്ല. യുദ്ധം

നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് കുടുംബഭരണവും വസ്തുക്കളു�ട �മൽ�നാട്ടവും സ്ത്രീകളു�ട ചു

മതലകളായിത്തീർന്നു�വന്നു വരാം. പ�ക്ഷ, യുദ്ധമവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും ആ

സ്ഥിതി തുടരു�മാ? നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുവരുന്ന ആചാരസമ്പ്രദായവും കു

ടുംബബന്ധങ്ങളും, പുല �ശഷക്രിയ മുതലായ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ബന്ധുക്കൾക്കു

നൽക�പ്പടുന്ന �പരുകളും മറ്റും ഒരു യുദ്ധം �കാ�ണ്ടാ പകർച്ചവ്യാധി�കാ�ണ്ടാ

നശിച്ചു�പാകു�മാ? അതിരിക്ക�ട്ട, �കരളത്തിൽ �ചാഴൻമാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തി

�ന്റ �കടുതികളനുഭവിക്കാത്ത പ്ര�ദശങ്ങളിലാണ�ല്ലാ മരുമക്കത്തായം കൂടുതൽ

ഊ�ക്കാടുകൂടി തുടർന്നുവന്നത്. നായൻമാരു�ടയിടയിൽ മാത്രമല്ല, �സനിക

�സവനം കുലവൃത്തിയായി സ്വീകരിക്കാത്ത തിയ്യരു�ടയിടയിലും നമ്പൂതിരിമാർ,

മുസ്ലീങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരു�ട ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും മരുമക്കത്തായം നില

നിന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. അവരു�ട പുരുഷൻമാ�രല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു�പാ�യന്നു

കരുതാൻ യാ�താരു കാരണവുമില്ല�ല്ലാ.

6 മരുമക്കത്തായത്തിൽ നിന്ന് മക്കത്തായത്തി�ല�ക്കാ?

എന്നാൽ കൂടുതൽ ശ്ര�ദ്ധയവും പരിഗണനാർഹവുമായ ഒരഭിപ്രായം കൂടി ഇളംകു

ളം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതി�നാന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവ�ര�യങ്കിലും �കരളത്തിൽ മക്കത്താ

യമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നും �കാല്ലവർഷം 175 മാണ്ടിനു �ശഷമാണ് മക്ക

ത്തായംആവിർഭവിച്ചത് എന്നുംഅ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് മലയാ

ളികൾക്കിടയിൽ മക്കത്തായം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്നും പിന്നീട് ഏ�താ

പ്ര�ത്യകപരിതസ്ഥിതികാരണംഅവർ മരുമക്കത്തായംസ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടാ

യത് എന്നും �ക.പി. പത്മനാഭ�ന�പ്പാലുള്ള മറ്റു ചില ചരിത്രപണ്ഡിതൻമാരും

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. മരുമക്കത്തായം ഉത്ഭവിച്ചകാല�ത്തസംബന്ധിച്ചു മാത്ര�മ

�ചറി�യാരഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളു. ‘�മ�നാൻഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു കു

�റക്കൂടി മുമ്പ് ക്രിസ്തു 11-ാം ശതക�ത്താടുകൂടി മരുമക്കത്തായംആരംഭിച്ചു�വന്നനിഗ

മനത്തിലാണ് ഞാൻ എത്തി�ച്ചർന്നത്.’ എന്നാണ് ഇളംകുളം പറയുന്നത്. ക്രിസ്തു

25 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളചരിത്രത്തി�ല ഇരുളടഞ്ഞഏടുകൾ, �പജ് 196.
26 ടി. �പജ് 196. ക്രി. 1312-ലാണു് മരുമക്കത്തായംആവിർഭവിച്ചതു് എന്ന 1952-�ലഅഭിപ്രായം ഇവി�ട

പരിഗണിക്കുന്നില്ല.
27 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളചരിത്രത്തി�ല ഇരുളടഞ്ഞഏടുകൾ, �പജ് 196.
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വിന് നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുത�ന്ന �കരളമുൾ�പ്പ�ട എല്ലാ ദക്ഷി�ണന്ത്യൻ

�ദശങ്ങളും മക്കത്തായത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്നു�വന്നും ക്രിസ്തുആദിശതകങ്ങളിൽ �ക

രളംവാണിരുന്നആദി�ചരൻമാർ മക്കത്തായികളായിരുന്നു�വന്ന്സംഘംകൃതിക

ളിൽനിന്ന്സ്പഷ്ടമാണ്. എന്നും,അന്നുമുതൽക്ക് ‘ക്രിസ്തുപത്താംനൂറ്റാണ്ടുവ�ര �ക

രളത്തി�ലദായക്രമംപാണ്ടിനാട്ടി�ല�പാ�ലമക്കത്തായമായിരുന്നു�വന്നും’ രാജ

കീയാനുകൂല്യം കൂടാ�ത യാ�താരു നിയമവും പഴയകാലത്ത് വലി�യാരു വിഭാഗം

ജനങ്ങൾ പിന്തുടരു�മന്നു വിചാരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ ജനങ്ങളും

മക്കത്തായികളായിരുന്നുഎന്നു�വണം വിചാരിക്കാൻ’എന്നുംഅ�ദ്ദഹം പല ഉദാ

ഹരണങ്ങ�ളാടും കൂടി �തളിയിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് �കരളത്തി�ന്റ

ഒരു പ്ര�ത്യകതയായി കണക്കാക്ക�പ്പടുന്ന മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥയു�ട ഉത്ഭവ

�ത്തപ്പറ്റിയും, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ�പാലും അതു നാമാവ�ശഷമാകാ�ത നില

നിന്നതി�ന്റ കാരണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പഠിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രാചീനസംഘംകൃതികളു

�ട കാലത്ത് ദായക്രമവും വിവാഹസമ്പ്രദായവുംഎന്തായിരുന്നു�വന്ന് പരി�ശാധി

�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

7 �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട ദായക്രമം

പ�ക്ഷ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്: സംഘം പാട്ടുകളിൽ �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട ദായക്രമ

�ത്തപ്പറ്റി വ്യക്തമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നീ�ടഴുതി �ചർക്ക�പ്പട്ട പതികങ്ങ

ളിലാണ് ചില സൂചനകളുള്ളത്. അവയാക�ട്ട, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ക്ക് ഇടം നൽകുന്നവയുമാണ്. പതിറ്റുപ്പത്തി�ല പതികങ്ങ�ള വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാ

ണ്ടാണ് �ചരരാജാക്കൻമാർ മക്കത്തായികളായിരുന്നു എന്നു ചില പണ്ഡിതൻമാ

രുംഅതല്ല, അവർ മരുമക്കത്തായികളായിരുന്നു�വന്ന് മറ്റു ചില പണ്ഡിതൻമാരും

വാദിക്കുന്നത്. തർക്കത്തിനടിസ്ഥാനമായ പതികങ്ങളി�ല ചില പരാമർശങ്ങൾ

താ�ഴപ്പറയുന്നവയാണ്:

1. രണ്ടാംപത്തിൽ ഇമയവരമ്പൻ �നടു�ഞ്ചരലാത�നപ്പറ്റി—‘ഇതിയ�ഞ്ചരർ

ക്കു �വളിയൻ �വൺമാൾ നല്ലിനിയ�ന്റ മകൻ.’

2. മൂന്നാംപത്തിൽ പൽയാ�ന�ച്ചൽ�കഴു കുട്ടുവ�നപ്പറ്റി—‘ഇ�മയവരമ്പൻ

തമ്പി അ�മവര.’

3. നാലാംപത്തിൽ കളങ്കായ്ക്കണ്മിനാർ മുടി�ച്ചരലാത�നപ്പറ്റി—‘�ചരലാതർക്കു

�വൾആവി�ക്കാമാൻ പതുമൻ �റവിയ�ന്റ മകൻ.’

4. അഞ്ചാംപത്തിൽ കടൽപിറ�കാട്ടിയ �ചങ്കുട്ടുവ�നപ്പറ്റി—‘�നടു�ഞ്ചരലാ

തർക്കു �ചാഴൻ മണിക്കിള്ളിയിന്റ മകൻ.’

5. ആറാംപത്തിൽ ആടു�കാട് പാട്ടു�ച്ചരലാത�നപ്പറ്റി—‘�നടു�ഞ്ചരലാതർക്കു

�വൾആവി�ക്കാമാൻ �റവിയന്റ മകൻ.’

6. ഏഴാംപത്തിൽ �ചൽവക്കടു�ങ്കാവാഴിയാത�നപ്പറ്റി—‘അന്തുവർ�ക്കാരു

ത�ന്തയിന്റ മകൾ �പാ�റയൻ �പരു�ന്തവിയന്റ മകൻ.’

28 ടി �പജു് 228.
29 ടി. �പജു് 173.
30 ടി �പജു് 157.
31 ടി �പജു് 183.



108 അദ്ധ്യായം 10. പ്രാചീന�കരളത്തി�ല കുടുംബബന്ധങ്ങൾ

7. എട്ടാംപത്തിൽ �പരു�ഞ്ചരലിര�മ്പാ�റ�യപ്പറ്റി—‘�പായ്യിൻ �ചൽവക്കടു

�ങ്കാവുക്കു �വളാവി�ക്കാമൻ പതുമ�ന്റവിന്റ മകൻ.’

8. ഒമ്പതാം പത്തിൽ ഇള�ഞ്ചരലിരു�മ്പാ�റ�യപ്പറ്റി ‘കുട്ടുവനിരു�മ്പാ�റക്കു

�മയൂർ കിഴാ അൻ�വൺ �വൺ�മാൾഅന്തുവ�ഞ്ച�ള്ളയിന്റ മകൻ.’

മുകളിൽ �കാടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്ധരണികളിൽ ‘�ദവി’, ‘�വൺമാൾ’, മണക്കി

ള്ളി, മുതലായ പദങ്ങൾക്കു കൽപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരി

ച്ച്, �ചരൻമാരു�ട ദായക്രമ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണയിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരു

ന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നാല്, ആറ്, എട്ട് എന്നീ പത്തുകളു�ട പതികകളിൽ കാ

ണ�പ്പടുന്ന ‘�ദവി’ എന്ന പദ�മടുക്കുക. ഈ വാക്കിന് ‘മകൾ’ എന്ന അർത്ഥമാ

ണ് രാഘവയ്യങ്കാർ, നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി, �ക.ജി.�ശഷയ്യർ മുതലായ തമിൾ ചരിത്രപ

ണ്ഡിതൻമാരും അവരു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളു�ട സ്വാധീനത്തിൽ�പ്പട്ട �കരളത്തി�ല

ചില ഗ്രന്ഥകാരൻമാരും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇളംകുളവും പതിറ്റുപ്പത്തി�ല പരിഭാഷ

കനായ�വദ്യനാഥയ്യരുംഈഅർത്ഥത്തിലാണ് �ദവിഎന്നവാക്കുപ�യാഗിക്കു

ന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ‘�ചരലാതർക്കു �വൾആവി�ക്കാമൻ പുതുമൻ �റവിയന്റ

മകൻ.’ എന്നതിന് ‘�വളാവി�ക്കാമ�ന്റ മകൾ പത്മാ�ദവിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാ

ണ് കളങ്കായ്ക്കണ്ണിനാർമുടീ�ചരൽ’ എന്നാണ് �വദ്യനാഥയ്യരു�ട തർജ്ജമ. ‘�വ

ളാവി�ക്കാമനായ പുതുമ�ന്റ മകൾ പതുമൻ�ദവിയിൽ �നടു�ഞ്ചരലാതന് പിറന്ന

പുത്രൻ’ എന്ന് ഇളംകുളവും എഴുതുന്നു.

എന്നാൽ എം.ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാർ, �സാമസുന്ദര ഭാരതി, മഹാമ�ഹാപാ

ദ്ധ്യായ സ്വാമിനാഥയ്യർ മുതലായ തമിഴ് പണ്ഡിതൻമാർഈതർജ്ജമ�യാട് �യാ

ജിക്കുന്നില്ല. വ്യാകരണം നിഘണ്ടു മുതലായവയി�ലാന്നും ത�ന്ന ‘�ദവി’ എന്ന വാ

ക്കിന് ഭാര്യ എന്നല്ലാ�ത മകൾ എന്ന അർത്ഥം കാണുകയി�ല്ലന്ന് �സാമസുന്ദര

ഭാരതി ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഈഅർത്ഥം സ്വീകരിച്ചാൽ നാലും, ആറും എട്ടും പതി

കങ്ങളിൽ വാഴ്ത്ത�പ്പടുന്ന നാർമുടി�ച്ചര, ആടു�കാട് പാട്ടു�ച്ചരലാതൻ, �പരു�ഞ്ചാ

ലിരു�മ്പാ�റ എന്നീ മൂന്നു �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട അമ്മ �വൾആവി�ക്കാമ�ന്റ

ഭാര്യയായിരുന്നുഎന്ന് സമ്മതി�ക്കണ്ടി വരും.

രണ്ടും ഒമ്പതും പതികങ്ങളിൽ വാഴ്ത്ത�പ്പടുന്ന �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട അമ്മ

മാർ �വൺമകൾ നല്ലിനിയും �വൺമാൾ അന്തുവ�ഞ്ച�ള്ളയും ആയിരുന്നു�വന്നു

കാണുന്നു. ‘�വൺമാൾ’ എന്ന പ്ര�യാഗ�ത്തപ്പറ്റിയും, പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ

അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉതിയൻ �ചരൻ എന്ന �ചരരാജാവിന് �വളിയൻ

എന്നും �വളി�ന്റ മകളായ നല്ലിനിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് �നടും�ചരലാതൻ

എന്ന�ത്ര ചില തമിഴ് പണ്ഡിതൻമാ�രാ�ടാപ്പം ഇളംകുള�ത്ത�പ്പാ�ലയുള്ള ചില

�കരളചരിത്രകാരൻമാരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ �സാമസുന്ദരഭാരതിയാരു

�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ‘�വൺമാൾ’ എന്നത് ഒരാളു�ട �പ�രാ ‘ഭാര്യ’യു�ട പര്യാ

യ�മാ അല്ല. രാജ്ഞി എ�ന്ന അതിനർത്ഥമുള്ളു. ഒരു പുരുഷ�ന്റ �പ�രാടുകൂടി

�വൺമാൾ എന്നു�ചർത്താൽ പുരുഷ�ന്റ ഭാര്യ എന്നർത്ഥമാകും. ഇതിനു �ത

ളിവായി ചിലപ്പതികാരത്തിൽ ഇള�ങ്കാവടികൾ ത�ന്റ സ�ഹാദരനായ �ചങ്കുട്ടു

വ�ന്റ പത്നി�യ �വൺമാൾ എന്നു സം�ബാധന �ചയ്തിട്ടുള്ളതി�ന ഭാരതീയർ

32 ജി. �വദ്യനാഥയ്യർ: പതിറ്റുപ്പത്തു്, �പജ് 109.
33 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: അന്ന�ത്ത �കരളം, �പജ് 54.
34 �സാമസുന്ദരഭാരതി: �ചന്തമിൾ, വാള ്യം XXVII, �പജ് 119–22.
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ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അനുജൻ �ജ്യഷ്ഠ�ന്റ ഭാര്യ�യ �പ�രടുത്തു വിളിക്കാറി�ല്ല

ന്നും അതു�കാണ്ട് രാജ്ഞിക്കു നൽക�പ്പടുന്ന ബഹുമാന�പ്പർ മാത്രമാ�ണന്നും

അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ച് രണ്ടാംപതികത്തി�ല ഇമയവ

രമ്പൻ �നടു�ഞ്ചരലാതൻ �വൾ�വളിയ�ന്റയും അയാളു�ട ഭാര്യ നല്ലിനിയു�ടയും

മകനാണ്. �നടു�ഞ്ചരലാത�ന്റ ഉതിയ�ഞ്ചരലി�ന്റ മകനാ�ണങ്കിൽ ഉതിയ�ഞ്ച

രി�ന്റയും �വൾ�വളിയ�ന്റയും ഭാര്യ നല്ലിനിയായിരുന്നു�വന്ന് കരു�തണ്ടിവരും.

അ�ല്ലങ്കിൽ ഉതിയ�ഞ്ചരലി�ന്റ മകനല്ല മരുമകനാണ് �നടു�ഞ്ചരലാതൻ എന്ന്

കണക്കാ�ക്കണ്ടിവരും. അതു�പാ�ലത�ന്ന, ഒമ്പതാം പതികത്തി�ല ഇള�ഞ്ചര

ലിരു�മ്പാ�റ �വൾമയൂർകീഴാ�ന്റയും അയാളു�ട ഭാര്യയായ ആന്തുവ�ബള്ളയു

�ടയും മകനാണ്.

വാക്കുകളു�ടഇത്തരംഅർത്ഥ�ഭദങ്ങൾദായക്രമപരി�ശാധന�യഎങ്ങ�ന

ബാധിക്കുന്നു�വന്നു �നാക്കുക: �സാമസുന്ദരഭാരതിയാരു�ടയും മറ്റു മരുമക്കത്താ

യവാദികളു�ടയും അഭിപ്രായത്തിൽ �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട വംശാവലി താ�ഴ

�കാടുത്തപ്രകാരമായിരിക്കും.

ഇമയവരമ്പൻ �നടു�ഞ്ചരലാതനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ�ഹാദരനായ പൽ

യാ�ന�ച്ചൽകഴുകുട്ടുവനും �വൾ�വളിയൻ എന്ന ചിറ്റരച�ന്റ മക്കളാണ്; ഉതിയ

�ഞ്ചരലി�ന്റ മരുമക്കളുമാണ്. അമ്മാമ�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷംആദ്യം വയസിൽമൂ

ത്ത മരുമകനും പി�ന്നഇളയമരുമകനും രാജ്യഭരണ�മ�റ്റടുക്കുന്നു. അവരു�ട ഒരു

സ�ഹാദരി �വൾ പതുമ�നയും മ�റ്റാരു സ�ഹാദരി �ചാഴൻ മണക്കിള്ളി എന്ന

�ചാഴരാജാവി�നയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. നടു�ഞ്ചരലാതനും �ചൽ�കഴുകുട്ടുവ

നും മരിച്ചതിനു�ശഷം അവരു�ട സ�ഹാദരിമാരു�ട മക്കൾ വയസ്സുമൂപ്പനുസരിച്ച്

സിംഹാസനത്തി�ലറുന്നു. മക്കത്തായമാ�ണങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാൽ മക്ക

ളാണ്, സ�ഹാദരൻമാ�രാ സ�ഹാദരിമാരു�ട മക്ക�ളാ അല്ല, സിംഹാസനത്തി

�ലറുക. മരുമക്കത്തായത്തിൽ �ന�രമറിച്ച് സ�ഹാദരൻമാ�രല്ലാം വയസുമൂപ്പ

നുസരിച്ച് മുറപ്രകാരം ഭരിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനു�ശഷം അവരു�ട മക്കൾ രാജ്യഭാര�മ

�റ്റടുക്കുന്നു. ഇമയവരമ്പനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മകൻ രാജാവായിത്തീരുന്നു.

അതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ�ഹാദരൻ മരുമക്കൾ വയസ്സുമൂപ്പനുസരിച്ച്

ഊഴപ്രകാരം ഭരണാധികാര�മ�റ്റടുക്കുന്നു. �ചങ്കുട്ടുവന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന്

അഞ്ചാംപതികത്തിൽവ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും,ആമക്കളല്ലമരുമക്കളാണ് ഭര

ണം നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങ�ന പരി�ശാധിച്ചാൽ �ചരരാജാക്കൻമാർ മരുമക്കത്താ

യികളായിരുന്നു�വന്ന് വ്യക്തമായിക്കാണാം എന്നാണ് �സാമസുന്ദരഭാരതിയും

മറ്റും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നത്.

എന്നാൽ മക്കത്തായവാദികളു�ട പണ്ഡിതൻമാരുംഏതാണ്ടി�ത വാശി�യാ

ടുകൂടിത്ത�ന്ന തങ്ങളു�ട വാദംസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരു�ട അഭിപ്രാ

യമനുസരിച്ച് ഉതിയൻ �ചരലിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മൂത്തപുത്രൻ �നടു�ഞ്ചര

ലാതൻ ഭരണം നടത്തുന്നു. �നടു�ഞ്ചരലാതന് �ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ�ഹാദ

രൻ �ചൽ�കഴുകുട്ടുവനുംഅതിനു�ശഷം �നടു�ഞ്ചരലാത�ന്റ മൂത്തപുത്രൻകളങ്കാ

യ് കണ്ണിനാർമുടി�ച്ചരലും തുടർന്ന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇളയസ�ഹാദരൻ കടൽപി

റ�കാ�ട്ടാടിയ �വൽ�കഴുകുട്ടുവനും, �വൽ�കഴുകുട്ടുവനു�ശഷം നാർമുടി�ച്ചരലാത

�ന്റ മ�റ്റാരു പുത്രനായആടു�കാട് പാട്ടു�ചരലാതനും രാജ്യം വാഴുന്നു. �നടു�ഞ്ചര

ലാതന് രണ്ട് മഹിഷിമാർ പതുമൻ�ദവിയും നർ�ച്ചാണയും. ആദ്യം പതുമൻ�ദവിയു

35 �സാമസുന്ദരഭാരതി: �ചന്തമിൾ, വാള ്യം XXVIII, �പജ് 123–27
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�ട മകൻ, പിന്നീട് നർ�ച്ചാണയു�ട മകൻ, വീണ്ടും പതുമൻ�ദവിയു�ട മകൻ ഇങ്ങ

�ന ഒരു ഭാര്യയി�ല രണ്ടുപുത്രനിൽ നിന്ന് യാ�താരു കലഹവും കൂടാ�ത മ�റ്റാരു

ഭാര്യയി�ല പുത്രനി�ലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 1929-ൽത്ത�ന്ന

പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുകയുണ്ടായി. ‘പഴയ �ചരരാജാക്കൻമാർ

തമിഴൻമാരായിരുന്നു. മരുമക്കത്തായ�ത്തപിന്തുടരുന്ന മലയാളി രാജവംശങ്ങൾ

ക്രി.പി. പത്താംനൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷം മാത്രമാണാവിർഭവിച്ചത്. കുട്ടുവ�ന്റപിതാവായ

�നടു�ഞ്ചരലിന് സിംഹാസനം ലഭിച്ചത്അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ മുൻഗാമിയു�ട മരുമകനാ

യതു�കാണ്ടല്ല, മകനായതു�കാണ്ടാണ്’

പ്രാചീന �ചരരാജാക്കൻമാർ മക്കത്തായിക�ളാ മരുമക്കത്തായിക�ളാഎന്ന

വാദമാരംഭിച്ചിട്ടു മുപ്പത്ത�ഞ്ചാളം വർഷങ്ങളായി. �ചരരാജാക്കൻമാർ മരുമക്ക

ത്തായികളായിരുന്നു�വന്ന് വാദിച്ചു�കാണ്ട് 1928-29-ൽ �ചന്തമിൾ എന്ന തമി

ഴുമാസികയു�ട 37-ാം വാള ്യത്തിൽ �സാമസുന്ദരഭാരതി ഒരു നീണ്ട�ലഖന�മഴു

തി അ�തവാള ്യത്തിൽത�ന്ന എം.രാഘവയ്യങ്കാർ ഭാരതിയു�ട അഭിപ്രായങ്ങ�ള

എതിർത്തു�കാണ്ട് ഒരു നീണ്ടമറുപടിയും പ്രസിദ്ധം �ചയ്തു. അ�താ�ട ഈ വാ

ദപ്രതിവാദത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു. രണ്ടു�ചരിയിലും �പട്ട പ്രസിദ്ധൻമാരായ തമിഴ്

പണ്ഡിതൻമാർ തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി �ചരൻമാരു�ട ദായക്രമ�ത്തപ്പറ്റി ഒട്ട

നവധി �ലഖനങ്ങളും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും ത�ന്നയും പ്രസിദ്ധം�ചയ്തു. ഇന്നും ഈ

പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു �യാജിച്ചഅഭിപ്രായത്തി�ലത്തി�ച്ചരാൻ പണ്ഡിതൻമാർക്ക് സാ

ധിച്ചിട്ടില്ല. �ചരരാജാക്കൻമാർ മക്കത്തായികളായിരുന്നു�വന്ന് ചിലരും അതല്ല

മരുമക്കത്തായികളായിരുന്നു�വന്ന് മറ്റുചിലരും ഇന്നും വാദിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

സംഘംകൃതിക�ളയും പിന്നീ�ടഴുതി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ട പതികങ്ങ�ളയും സൂക്ഷ്മമാ

യി പഠിച്ച് ഇതി�ലതുവാദമാണ് ശരി�യന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയാനുള്ള തമിഴ് പാണ്ഡി

ത്യം എനിക്കില്ല. അതു�കാണ്ട് �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട ദായക്രമ�ത്തപ്പറ്റി ഒരു

തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന വിവാഹ

സമ്പ്രദായങ്ങ�ള പരി�ശാധിച്ചു�നാക്കുവാനാണ് ഞാനു�ദ്ദശിക്കുന്നത്. അവ�യ

സംബന്ധിച്ചാ�ണങ്കിൽ, പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസ

ങ്ങളില്ലതാനും.

8 ‘കളവും’ ‘കർപ്പും’

സംഘകാലത്ത് ‘കളവ് ’, ‘കർപ്പ് ’ എന്നിങ്ങ�ന രണ്ട് വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടാ

യിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും രഹസ്യമായി അച്ഛനമ്മമാ�രയും മറ്റു ബന്ധുക്ക

�ളയും അറിയിക്കാ�ത വിവാഹബന്ധത്തി�ലർ�പ്പടുന്നതിനാണ് ‘കളവ് ’ എന്നുപ

റയുന്നത്. കാമിനീകാമുകൻമാർ ഒ�രസ്ഥലത്തുള്ളവരായിരിക്കണ�മന്നില്ല. ഒരു

തിണയി�ല പുരുഷൻ മ�റ്റാരു തിണയി�ല സ്ത്രീയിൽ അനുരക്തനാ�യന്നുവരാം.

പല�പ്പാഴും യാദൃശ്ചികമായിട്ടാവും അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുക. എങ്കിലും, ഒരാൾ

ക്ക് മ�റ്റയാ�ള ഇഷ്ട�പ്പട്ടാൽ പി�ന്ന മ�റ്റാരു ചടങ്ങും കൂടാ�തഅവർ കാമിനീകാ

മുകൻമാരായിത്തീരുന്നു. ചില�പ്പാൾ ഒരാൾക്ക് മ�റ്റയാളു�ട ഇംഗിതം മനസ്സിലാ

�യന്നുവരും. അത്തരംസന്ദർഭങ്ങളിൽസ്ത്രീ ത�ന്റ �താഴിയു�ടയും പുരുഷൻത�ന്റ

36 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: �കരളചരിത്രത്തി�ല ഇരുളടഞ്ഞഏടുകൾ, �പജ് 218.
37 P. T. Sreenivasa Iyengar: History of the Tamils, P. 512.
38 �ചന്തമിഴ്, വാള ്യം 27, നമ്പർ 10, 11.
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�താഴ�ന്റയും സഹായം �തടുന്നു. �താഴീ�താഴൻമാരു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ചി

ല�പ്പാൾ രാത്രിയും ചില�പ്പാൾപകലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്ക�പ്പട്ടഏ�തങ്കിലും ഒരു

സ്ഥലത്തുവച്ച് അവർ രഹസ്യമായി സ�മ്മളിക്കുന്നു. പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടു�മ്പാഴുള്ള

ആഹ്ലാദം, വിട്ടുപിരിയു�മ്പാഴുള്ള വിരഹ�വദന, നാട്ടുകാരു�ടയും ബന്ധുക്കളു�ടയും

കണ്ണിൽ�പ്പ�ട്ടക്കു�മാ എന്ന �വമ്പൽ മുതലായവ�യപ്പറ്റിയുള്ള മ�നാഹാരിത നി

റഞ്ഞ വർണ്ണനകൾ പല പാട്ടുകളിലും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാമിനി

ത�ന്റ ഇഷ്ട�താഴി�യാട് പറയുന്നത് �നാക്കുക: ‘കായാംപൂ�പാ�ല കറുത്ത കണ്ണു

ക�ളാടുകൂടിയ �താഴീ! വള�രനാളുകളായി ഭംഗിയുള്ളഒരുയുവാവ്�കയിൽവില്ലു

മായി, നായാട്ടിനു�പാകുന്ന�പാ�ല, എ�ന്റ മുമ്പിൽപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയും �സ്നഹവാ

�യ്പാ�ട ദീർഘ�നരം എ�ന്ന തുറിച്ചു�നാക്കിയ�ശഷം ഒരക്ഷരം�പാലും മിണ്ടാ�ത

അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളചിന്തഎ�ന്റകണ്ണുകളിൽ

നിന്ന് ഉറക്ക�ത്തആട്ടിപ്പായിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ദുഃഖം�കാണ്ട് പരവശയായിരിക്കു

ന്നു. ത�ന്റ �പ്രമ�ത്തപ്പറ്റി കണ്ണുകൾ�കാണ്ടല്ലാ�ത അ�ദ്ദഹം സംസാരിക്കുന്നില്ല.

ഒരു�പണ്ണായഞാനാക�ട്ട, നാണംകാരണംഎ�ന്റ�പ്രമംഅ�ദ്ദഹ�ത്തഅറിയി

ക്കാൻഅശക്തയുമാണ്. നിഗൂഢമായ �പ്രമത്തി�ന്റ �വദനസഹിക്കാൻവയ്യാതാ

യ�പ്പാൾ ഞാ�നാരു കാര്യം �ചയ്തു. അതാ�ലാചിക്കു�മ്പാൾ എനിക്കു ലജ്ജ�താ

ന്നുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൃഷിപ്പാടത്തിനടുത്തുള്ള ഒരൂഞ്ഞാലിൽ ഇരിക്കുകയാ

യിരുന്നു. പതിവു�പാ�ല അ�ദ്ദഹം വന്നു�ചർന്നു. ഞാന�ദ്ദഹ�ത്താട് വിളിച്ചുപറ

ഞ്ഞു. ‘എ�ന്നകുറച്ച്ആട്ടിത്തന്നാ�ട്ട!’ ‘സുന്ദരി�പ്പ�ണ്ണ! തീർച്ചയായുംഞാൻആട്ടി

ത്തരാം.’ എന്ന�ദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. എ�ന്നആട്ടി�ക്കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾഞാൻ

�പ�ട്ടന്ന് ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് വഴുതിയി�ട്ടന്ന�പാ�ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചുമലി�ല

ക്ക് വീണു. അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ �കകൾ�കാണ്ട് എ�ന്ന �കട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഒരു മയക്ക

ത്തി�ലന്ന�പാ�ല ഞാന�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചുമലിൽ ചാരിക്കിടന്നു. അ�ദ്ദഹം എ�ന്ന

അമർത്തിപ്പിടിച്ചു. അവസാനം ഞാനുണർന്ന�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹം എ�ന്നസ�സ്നഹം

താ�ലാലിക്കുകയും എ�ന്നാട് അഗാധമായ �പ്രമമുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പിനാൽ എ�ന്ന

സന്തുഷ്ടയാക്കുകയും �ചയ്തു.’

രഹസ്യമായഈബന്ധംനാട്ടുകാർക്കിടയിൽപരസ്യമായിത്തീർന്നാൽ മതി,

കാമിനീകാമുകൻമാർ ദമ്പതികളായി മാറും. ദാമ്പത്യജീവിതം എന്നു�വച്ചാൽ സ്ത്രീ

യുംപുരുഷനുംവിട്ടുപിരിയാ�തഒന്നിച്ചുജീവിക്കുകഎന്നുമാത്രമായിരിക്കുംഅർത്ഥം.

സ്ത്രീയു�ട�യാപുരുഷ�ന്റ�യാഅച്ഛനമമ്മാർ ചില�പ്പാൾഈബന്ധ�ത്തഇഷ്ട�പ്പ

ട്ടി�ല്ലന്നുവരും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മ�റ്റവി�ട�യങ്കിലും �പായി താമസമുറ

പ്പിക്കും. ഏതുവിധത്തിലായാലുംനാട്ടുകാരു�ടയുംബന്ധുക്കളു�ടയുംഅറി�വാടുകൂടി

പരസ്യമായ കുടുംബജീവിതംആരംഭിക്കുന്നതിന് കർപ്പു വിവാഹ�മന്നു പറയുന്നു.

ആദ്യകാലത്ത്കളവില്ലാ�തകർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. കർപ്പി�ന്റ മു�ന്നാടിയായി

രുന്നു കളവ്. കളവുബന്ധം പരസ്യമായിത്തീരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള വിവാഹം, പരസ്യ

മായിത്തീർന്നതിന് �ശഷമുള്ള വിവാഹം ഇങ്ങ�ന രണ്ടുതരം വിവാഹമുണ്ട്. എന്ന്

�താൽകാപ്പിയർ പറയുന്നു:

‘�വളിപ്പട വ�രതൽ, പടാ�മ വ�രതൽഎന്റൂആയിരൺ �ടൻപ വ�രതൽ

ആ�റ.’

39 കളി�ത്താ�ക, 37, K. Kanakasabhai, P. 123.
40 �താൽക്കാപ്പിയം, �പാ. കള. 50.
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കളവുവിവാഹം കൂടാ�തയുള്ള കർപ്പുവിവാഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇതിൽനിന്നു

മനസ്സിലാക്കാം.

ഇങ്ങ�ന, ആദ്യകാലത്ത് വിവാഹബന്ധം വള�ര ശിഥിലമായിരുന്നു. സ്വന്തം

ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാനും കുറച്ചുകാലം ദമ്പതികളായതിനു�ശഷം �വ

ണ�മങ്കിൽ �വർപിരിഞ്ഞു�പാകാനും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരു�പാ�ല സ്വാതന്ത്ര്യ

മുണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷൻ ചില�പ്പാൾ ത�ന്റ കാമിനി�യ ഉ�പക്ഷിച്ച് മ�റ്റാരു സ്ത്രീ

യിൽ ഭ്രമിച്ചു�വന്നുവരും, താൻ മ�റ്റാരുത്തി�യസ്വപ്നത്തിൽ�പാലും �സ്നഹിച്ചിട്ടില്ല

എന്ന് പുതിയ കാമിനി�യാട് അയാൾ ബഡായി പറ�ഞ്ഞന്നുവരാം. ഇത്തരം വി

ശ്വാസവഞ്ചനകളും കള്ളത്തരങ്ങളും പരന്നുപിടിച്ചതി�ന്റഫലമായിട്ടാണ് കർപ്പുവി

വാഹത്തിന് ചില ചിട്ടകളാവശ്യമാ�ണന്ന് സമുദായത്തി�ല തലവൻമാർ തീരുമാ

നിച്ച�തന്ന് �താൽകാപ്പിയർ പറയുന്നു. അച്ഛനമ്മമാർ തങ്ങളു�ട മക�ള ചില പ്ര

�ത്യക ചടങ്ങുക�ളാടുകൂടി ഒരു പുരുഷ�നൽപ്പിച്ചു�കാടുക്കുന്നതിനാണ് �താൽകാ

പ്പിയർകർപ്പുവിവാഹംഎന്നുപറയുന്നത്. എന്നാൽ, കാമുകൻത�ന്റകാമിനിയു�ട

അച്ഛനമ്മമാ�ര അറിയിക്കാ�തഅവ�ള സ്വന്തം നാട്ടി�ലക്ക് കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു�പാകു

ന്നസന്ദർഭങ്ങളിൽഅച്ഛനമ്മമാരു�ട സമ്മതമില്ലാ�തത�ന്ന കർപ്പുവിവാഹം നട

ത്താവുന്നതാണ് എന്നുംഅ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്..

വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ എന്നുവച്ചാൽ �വദമ�ന്ത്രാച്ഛാരണങ്ങ�ളാ അഗ്നിസാക്ഷി

യായി നടത്ത�പ്പട്ട ക്രിയക�ളാ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. പു�രാഹിത�ന്റ സാന്നിദ്ധ്യം

�പാലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുറനാനൂറി�ല ചില പാട്ടുകളിൽ സംഘകാ

ല�ത്ത ലളിതമായ വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാട്ടി�ന്റ സാരം

താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു:

‘നല്ല കുളിർമയുള്ള വിവാഹപ്പന്തലിൽ മണൽവിരിച്ച് വരിവരിയായി വിളക്കുകൾ

കത്തിച്ചു�വച്ചിരിക്കുന്നു. ധാരാളം പൂമാലകൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. രാത്രികഴിഞ്ഞ്

പ്രഭാതമായി. പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകൾ �വള്ളം നിറച്ച കുടങ്ങൾ തലയി�ലറ്റി

�ക്കാണ്ടുനിൽക്കുന്നു. പ്രസവിച്ച നാലു സ്ത്രീകൾആ കുടങ്ങൾ വാങ്ങി മണവാള�ന

കുളിപ്പിക്കുന്നു. കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ‘ഇവരു�ട ദാമ്പത്യജീവിതം �പ്രമപൂർവ്വം

വിഘ്നം കൂടാ�ത നിലനിൽക്ക�ട്ട’ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. �പൺകുട്ടിയു�ട അമ്മ

യച്ഛൻമാർ ‘നീ നല്ല കുടുംബിനിയാവ�ട്ട’ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് അവ�ള വര�ന്റ

�കയിൽപിടിച്ചു�കാടുക്കുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ് ഉട�ന വലിയ സദ്യയുണ്ട്.’

വിവാഹസമയത്ത് വാദ്യ�ഘാഷങ്ങൾ മുഴങ്ങി�യന്നും വധു പുഷ്പമാലകളും �മാടിയു

ള്ളവസ്ത്രങ്ങളുംസ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുംഅണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങിയിരു�ന്നന്നും മ�റ്റാരു പാ

ട്ടിൽ വിവരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,�വദികരീതിയിലുള്ളചടങ്ങുക�ളാ പു�രാഹിതൻമാരു

�ട സാന്നിദ്ധ്യ�മാ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

41 �പായ്യും വാഴുവും �താൻറിയ പിന്നൽഐയർ

യാത്തനർ, കരണം എൻപ (�താ.�പാ.കർ. 4)
42 കർ�പ്പന�പ്പടുവതു കരണ�മടു പുണര�ക്കാള്ളർ കുരി മരപിൻ

കിഴവൻ, കി�ഴത്തീ�യ�ക്കാ�ടക്കുരി മരപി�നാർ

�കാടുപ്പ�ക്കാൾവതു�വ. (�താ.�പാ.കർ. 1)
43 �കാടു�പ്പാർ ഇൻറിയും കരണം ഉ�ണ്ട

പുണർന്തുടൻ �പാകിയ കാ�ലയാന. (�താ.�പാ.കർ 2)
44അകം 86.
45 അകം, 136.
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യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചടങ്ങുക�ളാടുകൂടിയ കർപ്പുവിവാഹങ്ങൾ മാതൃ�മധാവി

ത്വത്തിൽ നിന്ന് പിതൃ�മധാവിത്വത്തി�ലക്കും സ്ത്രീപുരുഷസമത്വത്തി�ലയ്ക്കുമുള്ള പരി

ണാമ�ത്തയാണ്കുറിക്കുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ,കർപ്പിനുമുമ്പുള്ളകളവുവിവാഹം

സാൻമാർഗികമായിത്തീർന്നു. സ്ത്രീയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷ�ന തിര�ഞ്ഞടുക്കാനുള്ള

സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ട�പ്പട്ടു. ഭയം, ലജ്ജ, പഠിപ്പില്ലായ്മഎന്നിവയാണ് സ്ത്രീയു�ട ഏറ്റവും

നല്ല ഗുണങ്ങൾഎന്ന് പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. പുരുഷൻമാർക്ക് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായാ

ലും വി�രാധമില്ല. �വപ്പാട്ടിക�ള�യാ �വശ്യാസ്ത്രീക�ള�യാ സമീപിക്കുന്നതിൽ�പാ

ലും �തറ്റില്ല. സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രം പാതിവ്രത്യം നിർബന്ധമാണ്. അകനാനൂറിൽത്ത

�ന്നഈപരിണാമത്തി�ന്റആരംഭംകാണാം. പരത്ത (�വശ്യ)യു�ട വീട്ടിൽ നിന്ന

മടങ്ങിവരുന്ന കണവ�ന കാണു�മ്പാൾ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന �കാപവും അയാൾ പര

ത്തയു�ടകൂ�ട കുളിച്ചു എന്നു �കൾക്കു�മ്പാൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖവും മറ്റും പല

പാട്ടുകളിലും വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സംഘംകൃതികളു�ട കാലത്തുത�ന്ന, സ്ത്രീപുരുഷൻമാർ

ക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇണ�ചരാൻസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്ന ‘പുനലുവൻ’

വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഏകഭാര്യത്വത്തി�ലയ്ക്കും മാതൃ�മധാവിത്വത്തിൽ

നിന്ന് മരുമക്കത്തായത്തി�ലക്കുമുള്ള പരിവർത്തനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഈ പരിവർത്തനത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി പ്രാചീന �ചരരാജാക്കൻമാ�ര മാത്രം

ബാധിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നു കരുതാൻ യാ�താരു ന്യായവുമില്ല. അവർ ശുദ്ധമായ മക്കത്താ

യം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നുവിശ്വസിക്കാൻ വിഷമമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അ�തസ

മയത്തുത�ന്നഅവർശുദ്ധമായ മരുമക്കത്തായമാണ് പിന്തുടർന്നു�പാന്നത്എന്നു

കരുതുന്നതും �തറ്റായിരിക്കും. രണ്ടും കൂടിക്കലർന്ന ഒരു സ്ഥിതിവി�ശഷത്തിലാ

ണ്. അതായത് അതി�വഗം പിതൃ�മധാവിത്വത്തി�ലക്കും മക്കത്തായത്തി�ലക്കും

നീങ്ങി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലാണ് �ചരരാജാക്കൻമാർ വാണി

രുന്നത് എന്നുഅനുമാനിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി.

എന്നാൽഈപരിവർത്തനഘട്ടം വള�രക്കാലം നീണ്ടുനിന്നിരിക്കാനിടയില്ല.

ചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �ചാഴപാണ്ടി നാടുകളി�ല�പ്പാ�ല

ത്ത�ന്ന �ചരനാട്ടിലും മക്കത്തായവ്യവസ്ഥ ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അന്നു

മുതൽ�ക്കങ്കിലും �കരളീയ രാജാക്കൻമാർ തികഞ്ഞ മക്കത്തായികളായിട്ടാണ്

ജീവിച്ചു�പാന്നത് എന്നുകരുതുന്നതിൽ യാ�താരു �തറ്റുമില്ല.

9 മരുമക്കത്തായത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം

അ�പ്പാൾ, �കരളത്തിൽ മരുമക്കത്തായം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ

ണ് എന്ന �ചാദ്യം പി�ന്നയും അവ�ശഷിക്കുന്നു. പത്താംനൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷമുള്ള

�കരളത്തി�ല മിക്ക രാജവംശങ്ങളും മരുമക്കത്തായമാണ് പിന്തുടർന്നു �പാന്നിട്ടു

ള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. മക്കത്തായത്തി�ന്റ സ്ഥാന

ത്ത് മരുമക്കത്തായം വന്നു�ചർന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ചരിത്രത്തി�ന്റ ഘടികാരം

പി�ന്നാട്ടുപിടിച്ചു തിരിക്കുക സാധ്യമ�ല്ലങ്കിൽ പി�ന്ന പത്താംനൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷം

�കരളത്തി�ല രാജാക്കൻമാരും ജനങ്ങളും മരുമക്കത്തായികളായിത്തീർന്നതിന്

എന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത്?
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ഈ �ചാദ്യത്തിന് മറുപടി കാണുന്നതിനുമുമ്പായി ചരിത്രകാരൻമാർക്കിട

യിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ �തറ്റിദ്ധാരണ�യ നീക്കം �ച�യ്യണ്ടതാവശ്യ

മായിരിക്കുന്നു. പത്താംനൂറ്റാണ്ടിനു �ശഷം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടുവ�ര �കരളം ഭരിച്ച

രാജാക്കൻമാ�രല്ലാം ആദി�ചരരാജാക്കൻമാരു�ട വംശത്തിൽ�പ്പട്ട പിൻഗാമിക

ളായിരുന്നു�വന്നുംഈകാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണ�പ്പടുന്ന നായർ, തിയ്യൻ തു

ടങ്ങിയഎല്ലാ ജാതികളും സംഘകൃതികളു�ട കാലത്ത് ത�ന്നനിലനിന്നിരുന്നു�വ

ന്നുമാണ് പല ചരിത്രകാരൻമാരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജാതിയു�ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ

അദ്ധ്യായത്തിൽത്ത�ന്ന നമ്മൾ പരി�ശാധിക്കുകയുണ്ടായി. തിയ്യൻ, നമ്പൂതിരി,

നായർ തുടങ്ങിയ ജാതികൾ പ്രാചീന �ചരസാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിലും

അവർ പിന്നീടാണാവിർഭവിച്ചത് എന്നും വ്യക്തമാക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജവം

ശങ്ങളു�ട കാര്യവും ഇതുത�ന്നയാണ്. പന്തളം പൂഞ്ഞാർ രാജവംശങ്ങൾ പാണ്ഡി

രാജവംശത്തി�ന്റ ശാഖകളാ�ണന്നുള്ളതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല എന്നും

ക്രിസ്തുആദ്യശതകങ്ങളിൽ �കരളം വാണിരുന്നആദി�ചര വംശത്തിൽ�പ്പട്ട ചില

�രങ്കിലും ഇന്നു �കരളത്തിലുള്ള ക്ഷത്രീയരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കു�മന്നു തീർച്ചയാണ്

എന്നും ഓടനാട്, �വണാട്, ചിറവാ, കീ�ഴ്പരൂർ, തൃപ്പാപ്പൂർ എന്നീ രാജവംശങ്ങ�ള

ല്ലാം സംഘകാല�ത്തആയ് രാജവംശക്കാരു�ട പിൻഗാമികളാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള

ഇളംകുളത്തി�ന്റവാദങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽചരിത്രപരമായ �തളിവുക�ളാന്നു

മില്ല. നായർ, തിയ്യൻ തുടങ്ങിയ ജാതിക�ളന്ന�പാ�ലത�ന്നഈരാജവംശങ്ങളും

പിൽക്കാലത്തുമാത്രംആവിർഭവിച്ചതാണ്.

ഇതിൽ അത്ഭുത�പ്പ�ടണ്ടതായി ഒന്നുമില്ലതാനും. എ�ന്തന്നാൽ ഇത്തരം

സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംഘകാലത്തിനു �താ

ട്ടുമുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന മൗര്യവംശത്തി�ന്റസ്ഥിതിത�ന്ന �നാക്കുക. ചന്ദ്രഗുപ്ത�ന്റ

ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് മൗര്യവംശത്തി�ന്റ ചരിത്ര�മന്താ�ണന്ന് പറയാൻ കഴിയു

�മാ? അ�ശാകൻ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു! എന്നിട്ടും, ക്രിസ്തുവർഷാരം

ഭത്തിനു�ശഷം കഴിഞ്ഞ ഇരുപതുനൂറ്റാണ്ടുകളായി മൗര്യവംശത്തി�ന്റ ചരിത്ര�മ

ന്താണ്? ഇതു�പാലത�ന്നഎത്ര�യത്ര രാജവംശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ന്റ

ഏടുകളിൽ �പ�ട്ടന്ന് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയും കു�റക്കാല�ത്ത ഭരണത്തിനു �ശഷം

എന്ന�ന്നക്കുമായി അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ളത് ! ഈ സ്ഥിതിയിൽ

പിൽക്കാലത്തു പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട എല്ലാ രാജവംശങ്ങളും ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന

രാജാക്കൻമാരു�ട പിൻഗാമികളാ�ണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാ

ണുള്ളത്. �ഗാത്രങ്ങൾ, ജാതികൾ, ജനസമുദായങ്ങൾ മുതലായവയു�ടസ്ഥിതിയും

വ്യത്യസ്തമല്ല. മനുഷ്യസമുദായം അസമമായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. �ലാകത്തിലുള്ള

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളു�ടയും ഒ�ര രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്ര�ദശങ്ങളു�ടയും ഒ�ര പ്ര

�ദശത്തിൽത�ന്നയുള്ള എല്ലാ ജനസമുദായങ്ങളു�ടയും വളർച്ച ഒരിക്കലും ഒ�ര

�താതിലല്ല. മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, സംഘകാ

ലത്തുത�ന്ന സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളി�ലത്തിയ ജനസമുദാ

യങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ചില �ഗാത്രങ്ങൾ അതി�വഗം വളരുകയും അവയു�ട

തലവൻമാർ ചിറ്റരചൻമാ�രാ അരചൻമാ�രാ ആയിത്തീരുകയും �ചയ്തു. അ�തസ

മയത്തുത�ന്ന മറ്റു ചില �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ പ്രകൃത്യാവസ്ഥയിൽത്ത�ന്ന കഴിച്ചു

കൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട്, സംഘകാലത്ത് മരുമക്കത്തായികളായആ�ര
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യും �കരളത്തിൽ കാണുന്നി�ല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാവാനിടയില്ല.

സംഘകാലത്തിനു�ശഷവും ഈ അസമമായ വളർച്ച തുടരുകയാണുണ്ടായത്.

മക്കത്തായമാവിർഭവിച്ചതിനു�ശഷവും ചില �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ മരുമ

ക്കത്തായം ത�ന്നനിലനിന്നു�പാന്നു. ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾഅതി�വഗം വളരാൻ

തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ മറ്റു ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ പിന്നണിയിൽത്ത�ന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു�ശഷം, ചരിത്രപരമായ സവി�ശഷകാരണങ്ങളാൽ,

ഈ അപരിഷ്കൃത �ഗാത്രങ്ങളിൽ ചിലത് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയി�ല ജാതികളായി

ത്തീർന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ് നായർ, ഈഴവൻ തുടങ്ങിയ ജാതികളാവിർഭവിച്ച

ത്. സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു�കാണ്ട്

അവർ �മ�ലക്കിടയിലുള്ള ജാതികളായി കരുത�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ഫ്യൂ

ഡൽ വ്യവസ്ഥയി�ല �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞഅസമത്വങ്ങളു�ടയും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളു�ടയും

ഫലമായി ഈ ജാതികളിൽത�ന്ന നിരവധി അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും ഉച്ചനീചത്വ

ങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നണിസ്ഥാനങ്ങൾ �കക്കലാക്കി

യതിനു�ശഷവും പുതുതായുയർന്നുവന്ന ഈ രാജവംശങ്ങൾക്കിടയിലും നായർ,

ഈഴവർ തുടങ്ങിയ ജാതികൾക്കിടയിലും പഴയ �ഗാത്രസമുദായ വ്യവസ്ഥയു�ട

പല അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിന്നു�പാന്നു. അത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങളി�ലാന്നാണ്

മരുമക്കത്തായം.
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‘പശുക്കൾസുഖമായി �മയുന്നപുൽപ്പാടങ്ങൾ, �ചറുമീനുകൾ�സ്വരമായി വീഴുന്ന

നീർ�പ്പായ്കകൾ, പന്നികൾ �താറ്റകൾ �കാണ്ട് കുത്തിയിളക്കി�ച്ചറാക്കിയതിനാൽ

ഉഴുവൽ നടത്താ�ത വിത്തുപാകിയ നിലങ്ങൾ, വിരിഞ്ഞകണ്ണുക�ളാടു കൂടിയഎരു

മക�ള �മയാനയയ്ക്കാ�ത തടയുമാറ് പൂത്ത�നയ്തൽ �ഞരുങ്ങി വളർന്നുനിൽക്കുന്ന

കരിമ്പിൻതടങ്ങൾ, �പൺമണികൾ കൂടിനിന്ന് �കകാട്ടി നൃത്തം�ചയ്യു�മ്പാൾ

അവരു�ട അരയിലും �കകളിലും നിന്ന് ഉതിർന്നുവീഴുന്ന ആമ്പൽമലരുക�ള

തിന്നാൽ �കാതിപൂണ്ടുനിൽക്കുന്ന പശുക്കൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ, തഴച്ചു വളർ

ന്നുയരുന്ന �കരതരുക്കൾ, പക്ഷികളിരുന്ന് കളകളനാദം �പാഴിയ്ക്കുന്ന മരുമതമ

രങ്ങൾ, നീർച്ചാലുകളുള്ള പൂം�പായ്കകൾ’ ‘�ചന്താമരകളും ആമ്പലുകളും നിറഞ്ഞ

ജലാശയങ്ങൾ, �കായ്തു �കായ്ത് അരിവാൾത്തല മടങ്ങുംവണ്ണം തഴച്ചുവളർന്ന് �ന

ല്ലു വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കണ്ടങ്ങൾ.’ ‘�പായ്കകളി�ല ചീർപ്പുകൾ വഴിയായി �വ

ള്ള�മാലിച്ചുണ്ടായ ചാലുകളിൽ �ഞരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന �നയ്തൽപ്പൂക്കളിന്നു ചുറ്റും

നിരനിരയായി മുരണ്ടുനിൽക്കുന്ന വണ്ടുകൾ’ ഇങ്ങ�ന പല കവികളു�ടയും വർണ്ണ

നകൾക്ക് വിഷയമായ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞഒരു രാജ്യമായിരുന്നു �ചരനാട്.

കൃഷി, �ക�ത്താഴിൽ, കച്ചവടം തുടങ്ങിയ വിവിധരംഗങ്ങളിൽഅധ്വാനിച്ച് പണി

�യടുക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട അകൃത്രിമവും ലളിതവുമായ ജീവിതം ആ സൗന്ദര്യത്തിന്

മാറ്റുകൂട്ടി.

1 കൃഷിയും ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും

മണ്ണ്ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് പലതരത്തിലുള്ളധാന്യങ്ങളുംസമൃ

ദ്ധമായി കൃഷി�ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നു. മല�യാരപറമ്പുകളി�ല ജനങ്ങൾക്കു�പാലും പട്ടി

ണികിട�ക്കണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല. പുറനാന്നൂറി�ല ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങ�ന കാണുന്നു:

‘ഉഴവർ ഉഴാ�ത ത�ന്ന നാലുതരത്തിലുള്ളഫലങ്ങൾസുലഭങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതാ

യി കൃശപത്രകങ്ങളായ മുളകളിൽ നിന്ന് മുളയരി ലഭിക്കുന്നു; രണ്ടാമതായി സ്വാദു

ള്ള ചുളക�ളാടുകൂടിയ ചക്കപ്പഴം �വണ്ടു�വാളം കിട്ടുന്നു; മൂന്നാമതായി ആരും കൃഷി

1 പതിറ്റുപ്പത്തു് II, 3.
2 പതിറ്റുപ്പത്തു് II, 9.
3 പതിറ്റുപ്പത്തു് III, 7.
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�ചയ്യാ�ത തഴച്ചുവളരുന്ന കാച്ചിലി�ന്റ കിഴങ്ങ് �വണ്ടു�വാളമുണ്ട്; നാലാമതായി

കരടികൾ ചാഞ്ഞുകൂടുകൾഅണകയാൽ ഉന്നതഗിരി നിരന്തരം �തൻ �ചാരിഞ്ഞു

�കാണ്ടിരിക്കുന്നു.’

പർവ്വതപ്ര�ദശങ്ങളി�ല �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾഭൂമി ഉഴുതുകൃഷി�ചയ്യാൻപഠി

ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നി�ല്ലന്നും കാട്ടിൽ നിന്നും �ശഖരിക്ക�പ്പടുന്ന കായ്കനിക�ളയും മുള

യരി, �തൻ മുതലായവ�യയും ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്നത്

എന്ന് ഈ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാം. പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കുത�ന്ന

മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടാൻഒരുമുഖ്യമായ മാർഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ, കൂടുതൽപരിഷ്ക്ക

രിച്ച മരുതനിലത്തി�ല ജനങ്ങൾ മുഖ്യമായും കൃഷി�യആശ്രയിച്ചാണ് ഉപജീവനം

കഴിച്ചിരുന്നത്. കലപ്പ, �കാഴു, നുകം, അരിവാൾ, മഴു, �കാടാലി തുടങ്ങിയ കാർ

ഷി�കാപകരണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും കലം, കുടം, കിണ്ടി, പാന, താഴി, ചാടി, താലം,

മിടാവ് മുതലായ വീട്ടുപാത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും സംഘംകൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നു

ണ്ട്. �നല്ല്, �ഗാതമ്പ്, തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി�ചയ്യാൻ പറ്റിയ ജല�സചന

സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ‘�വൺനുരക�ളന്തിക്കടന്നു�പാകുന്നിടങ്ങളി�ലല്ലാം

വളം പരത്തി�ക്കാണ്ടും, നിരവധി �വ�ക്കാൽപിരികളാൽ ചൂഴ�പ്പട്ട അണക�ള

തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ടും പായുന്ന ചുവന്ന പുതുജല�ത്ത തടുത്തുനിർത്താനായി

നാട്ടുകാ�രല്ലാം ഒത്തുകൂടി �കാലാഹലപൂർവ്വം ചിറ�കട്ടിതീർത്തതിൽ സന്തുഷ്ടിപൂ

ണ്ട് വഞ്ചിനഗരത്തിൽ�ചന്ന് ഉത്സവം കണ്ട് മടങ്ങിവരുന്ന മരുതനിലവാസിക�ള’

സംഘംകൃതികൾ വർണ്ണിക്കുന്നു. മിച്ചമുള്ള ധാന്യങ്ങൾ �കമാറ്റത്തിനു�വണ്ടി

ഉപ�യാഗിക്കുക പതിവായിരുന്നു. എൺവകധാന്യങ്ങൾ വിക്രയം �ചയ്യുന്ന വണി

ക്കുകൾക്കുംഅടിയാ�ര കാക്കുന്ന �മലാളർക്കും �നടു�ഞ്ചരലാതൻസഹായങ്ങൾ

നൽകിയതായി പതിറ്റുപ്പത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കടൽ, മല, നദി, മരുതനിലം തു

ടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് പുറ�മ അന്യനാട്ടുകളിൽ നിന്നും

വന്നിരുന്ന സമ്പത്തുകളും �ചരരാജ്യത്തി�ന്റ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹാ

യിച്ചു. ‘ധാന്യവ്യാപാരികൾ കർഷകർക്കു തുണയായി വർത്തിച്ചു. ചക്ക, �തങ്ങ

മുതലായവയും ഭക്ഷണത്തിനുപ�യാഗിച്ചിരുന്നു. സ്വാദുള്ള ചക്കക�ളാടുകൂടിയ പി

ടിപ്പതു ചക്കകൾ കായ്ക്കുന്ന പ്ലാവുക�ളപ്പറ്റിയും മാധുര്യം തുളുമ്പുന്ന �തങ്ങാക്കുലകൾ

വഹിച്ചു�കാണ്ട് ആകാശ�ത്താളം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന രാ�ജാചിതമായ �തങ്ങു

ക�ളപ്പറ്റിയും സംഘം കൃതികളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അവൽ മുഖ്യമായ ഒരു

ഭക്ഷണ സാമഗ്രിയായിരുന്നു. ‘വളകളണിഞ്ഞ യുവതികൾ അവൽ ഇടിച്ച ഉലക്ക

കൾ വാഴയിൽ ചാരിവച്ചിട്ട് വള്ളി�ച്ചടികളിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ ഇറു�ത്തടുക്കും. അന

ന്തരം കുതിരകളു�ട കനം താങ്ങാൻ കഴിയാ�ത പാഞ്ഞ് �നല്ലു വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന

കണ്ടങ്ങളു�ടവരമ്പുകളിൽനിരന്നിരുന്ന് ധാന്യം തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നനീണ്ടകാലുക

ളുള്ള ഞാറപക്ഷിക�ള അവർ ആട്ടിപ്പായിക്കും.’ ധാന്യങ്ങളും കായ്കനികളും ചക്ക,

�തങ്ങ മുതലായവയും മാത്രമല്ല മത്സ്യം, മാംസം, കള്ള് മുതലായവയും ധാരാളം

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. �ചരരാജാവി�ന്റ അന്നദാനപ്രഭുത്വ�ത്ത വാഴ്ത്തുന്ന ഒരു

പാട്ടിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു.

4 പുറം 25.
5 പതിറ്റുപ്പത്തു് 3.
6 പതിറ്റുപ്പത്തു് 25.
7 പുറം 17.
8 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 3, 9.
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‘കള്ള്ആ�വാളം കുടിപ്പിൻ! അരി �വക്കുവിൻ! നല്ല ദശയുള്ളമാംസംഅറുക്കുവിൻ!

പുഴുക്കുഅടുപ്പി�ലറ്റുവിൻ! വരു�ന്നാർ�ക്കല്ലാം തടവില്ലാ�ത �കാടുപ്പാൻ, ചുരുണ്ടി

രുണ്ട തഴച്ച കൂന്തലുകൾ അഞ്ചായി പകത്തു�വച്ചവരും മുല്ലപ്പൂ�മാട്ടി�നാത്ത ദന്ത

ങ്ങളുള്ളവരുമായ ചാരുനിതംബിനിമാർ തങ്ങളു�ടആഭരണങ്ങൾകിലുങ്ങുമാറ് പാ

ചക�ജാലിയിൽ ഏർ�പ്പട�ട്ട! �ചാറിനുപുറ�മ �കാടുക്കത്തക്കതായി എ�ന്തല്ലാ

മു�ണ്ടാ അ�തല്ലാം വിളമ്പി�ക്കാടുക്കുവിൻ! ഇങ്ങ�ന എത്രത�ന്ന വിളമ്പി�ക്കാടു

ത്താലും പി�ന്നയും �കാടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മുട്ടും വരില്ല. എ�ന്തന്നാൽ �ലാ

കരക്ഷാഭാരം ഏറ്റിരിക്കുന്ന �മഘം, മന്നി�ന്റ ഉയിരറ്റു�പാകത്തക്കവണ്ണം തുട�ര

പലആണ്ടുകൾ മഴ �പയ്യാതിരുന്നാലും �ചരലാത�ന്റ ദാനവ്രതം വ്യർത്ഥമാകുന്ന

തല്ല.’ മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ ‘�ചറുതായി നുറുക്കിയ ഇറച്ചി�ക്കാത്തുകൾ �വറിട്ടുകാണാ

ത്തവിധം പാകം �ചയ്ത തുവയലുംഅമര, തുമര മുതലായ പയറുകളും നിണവും മാം

സവും �ചർത്തു�വവിച്ച �വൺ�ചാറും ഭുജിച്ച് ’ �പാരാളി വീരന്മാർസംതൃപ്തി�യാ�ട

വാണുഎന്നുപറയുന്നു. ‘മാംസവണിക്കുകൾ മരക്കുറ്റിയിൽ വച്ചു �കാത്തിയരിഞ്ഞ

ഇറച്ചിഅതിഥികൾക്കുതൃപ്തിയാ�വാളം നൽകി ഉപചരിക്കുന്നതിനായി പാചകശാ

ലയിൽ താളിച്ചു പാകം�ചയ്യു�മ്പാൾ ഉയരുന്ന �നയ്മണം.’ �ചരനാഥ�ന്റ നഗരി

യി�ലങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്ന�ത്ര. ‘വലിയ മിടാവിൽ അരിയും �കാത്തിയരിഞ്ഞതും

രക്തവർണ്ണം കലർന്നതുമായ ഇറച്ചിയും ഇട്ടു പാകം �ചയ്ത �ചാറ് ’ പണക്കാരു�ട

ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണമായിരുന്നു. മൽസ്യമാംസങ്ങളും കള്ളും അരചർ, അന്തണർ

തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഫ്യൂഡലിസത്തിൽബ്രാഹ്മ

ണ�മധാവിത്വംഅടിയുറച്ച�ശഷം മാത്രമാണ് ചിലപ്ര�ത്യകജാതിക്കാർഅവ�യ

വർജ്ജിക്കണ�മന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായത്.

2 വസ്ത്രങ്ങളുംആഭരണങ്ങളും

കൃഷിയായിരുന്നു ജനങ്ങളു�ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ജീവിതവൃത്തി. പ�ക്ഷ, നായാ

ട്ട്, മീൻപിടുത്തം എന്നിവയിലും ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഏർ�പ്പട്ടിരുന്നു. നൂൽനൂൽപ്പ്,

�നയ്ത്ത് തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള കുടിൽവ്യവസായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളാ

ണ്നൂൽനൂറ്റിരുന്നത്. കൂറ, നല്ലാട, പട്ടാടഎന്നിങ്ങ�നമൂന്നുതരംവസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായി

രുന്നതായി കാണുന്നു. കൂറ സാധാരണക്കാരു�ട വിലകുറഞ്ഞ തുണിയാണ്. സാ

മാന്യം �ഭദ�പ്പട്ടവർനല്ലാടയാണുപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്. പണക്കാർക്കിടയിൽപട്ടുതു

ണികളും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നനുഞ്ഞുമിനുത്ത പരുന്തിൻ ചിറകു�പാലുള്ള

പട്ടുവസ്ത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റി പതിറ്റുപത്തു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഷർട്ടും �കാട്ടും കു

പ്പായവു�മാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ മാറുമറച്ചിരുന്നില്ല. വി�ദശങ്ങളിൽ നിന്നു

വന്ന യവനന്മാരും മറ്റും കുപ്പായം അ�ല്ലങ്കിൽ ചട്ടയിട്ടിരുന്നു. ‘�മയ്�പ്പ’ എന്നാ

ണതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. �താൽ�കാണ്ടുള്ള �ചരുപ്പുക�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവനകളുണ്ട്.

പലതരം �താൽപ്പണികളുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ആഭരണങ്ങളിൽ നല്ല ഭ്രമമു

ണ്ടായിരുന്നു. ‘ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞവർ, തഴകൾ ധരിച്ചവർ, നറുമണം വീശുന്ന

പൂമാല ചൂടിയവർ എന്നിങ്ങ�ന പലതരത്തിലുള്ള പാണയുവതികൾ �കകളിൽ

തിളങ്ങുന്ന വളകളും മാറിൽ ഒളിതിരളുന്ന മുത്തുമാലകളുമണിഞ്ഞ് വണ്ടുകൾ മുരണ്ട

ണയുന്ന കൂന്തലുക�ള ഉച്ചിയിൽ �കാണ്ടയായി �കട്ടിവച്ചു�കാണ്ട് ഞരമ്പുകൾ ശ്രു

9 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 8, നാരായണപ്പണിക്കരു�ട തർജ്ജമ.
10 ടി 3, 1.
11 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 3, 4, നാരായണപ്പണിക്കരു�ട തർജ്ജമ.
12 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 12.
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തിക്കിണങ്ങുംവിധം മുറുക്കി�ക്കട്ടിയിട്ടുള്ള ‘�പരിയാഴിൻ ശത്രുക്കൾക്ക് പണിയാത്ത

രാജാവി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തക്കുറിക്കുന്ന ‘ഉഴിഞ്ഞത്തിണ’ പല രാഗത്തിൽ കീർത്തി

ച്ചു പാടും.’ താലി, മാല, മുത്താരം, ചുട്ടി, വള, കുഴൽ തുടങ്ങിയ ആഭരണങ്ങ�ളപ്പ

റ്റി സംഘംകൃതികളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും സ്വർണ്ണാ

ഭരണങ്ങളണിഞ്ഞിരുന്നു�വന്ന് �താന്നുന്നു. �കയിൽ വീരവളയും മാറിൽ �പാ

ന്മാലയും ധരിച്ച് �പാർക്കളത്തി�ലക്കു �പാകുന്ന �ചരലാതൻ ഒരു പാട്ടിൽ വർണ്ണി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പാട്ടും കൂത്തും ഉത്സവവുമായിരുന്നു മുഖ്യമായ വി�നാദങ്ങൾ. ശ്രു

തിക്കിണങ്ങുംവിധം ഇനിയനാദം പുറ�പ്പടുമാറ്, ഞരമ്പുകൾവലിച്ചുമുറുക്കി�ക്കട്ടിയ

വളഞ്ഞ ‘യാഴു’ക�ള വഹിച്ചു�കാണ്ട് പാണബാലർ പുറ�പ്പടും. പാട്ടിനു�ചർന്നനാ

ദ�ത്താടു കൂടിയ മഴുവും തുമ്പി�ക്കയു�ട വടിവിൽ മുകളില�ത്ത കണ്ണികൾ ഇടവി

ട്ടറുത്തിയറ്റിയ �വരുവങ്കിയവും മറ്റു വാ�ദ്യാപകരണങ്ങളും �ചർത്ത് ഒരു വശത്തും.

‘പാടൽത്തുറ’ക്കു�വണ്ടിയ എല്ലരി, ആകുളി, തട, കുഴൽ തുടങ്ങിയ നാ�ട്യാപകര

ണങ്ങൾഅടങ്ങിയസഞ്ചി മറുവശത്തും �കട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുള്ളകാവടിതണ്ട് ചുമലിൽ

ഏന്തി കൂത്തർ നടക്കും.’ ‘യാഴ് ’ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു തരം വീണയായി

രുന്നു അക്കാല�ത്തഏറ്റവും മുഖ്യമായ വാ�ദ്യാപകരണം. ‘ഇടവിടാ�ത ആ�ഘാ

ഷിക്കാറുള്ള ഉത്സവങ്ങളു�ട ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കു�കാണ്ട് ‘യാ�ഴാ’ടുകൂടിയ കൂത്തർ

ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന വീഥികൾ �താറും തങ്ങിനിന്ന് തന്തികൾ മീട്ടി അതി

�ന്റ ഈണത്തി�നാപ്പിച്ച് പാട്ടുകൾ പാടും.’ ഉത്സവകാലത്ത് ധാരാളം �കാള്ള

�ക്കാടുക്കകൾ നടന്നിരുന്നു. നഗര�ത്തരുവുകളിൽ പലതരം സാമഗ്രികളും വിൽ

പ്പനയ്ക്ക് �വച്ചിരിക്കും. ‘നാട്ടിനുള്ളിലുള്ള പല പഴയ സ്ഥലങ്ങളും ഇടവിടാ�ത നട

ക്കുന്ന ഉത്സവാ�ഘാഷങ്ങളി�ല മുരശു തുടങ്ങിയ വാദ്യവി�ശഷങ്ങളു�ട മുഴക്കത്താ

ലും �കാടിതഴകളു�ട തണലിനാലും ആകർഷണങ്ങളാണ്. വില�യറിയ വിവിധ

സാമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആപണവീഥികളാൽ മ�നാഹരങ്ങളാണ് മിക്ക നഗരങ്ങ

ളും.’ ഉൾനാടുകളി�ല ജനങ്ങൾ താന്താങ്ങളു�ട ചരക്കുകളുമായി കാളവണ്ടികളിൽ

കയറിവരും. കാളവണ്ടിയായിരുന്നു അക്കാല�ത്ത മുഖ്യവാഹനം. ‘നിലങ്ങളി�ല

�ചറ്റിൽ ചക്രങ്ങൾ പുതഞ്ഞുഇളകാ�ത നിന്നു�പായ വണ്ടിക�ള മു�ന്നാട്ടു�കാണ്ടു

�പാകാൻ യത്നിക്കുന്നവർ ശബ്ദ�കാലാഹല�ത്താ�ട കാളക�ളഅടിച്ചുവിരട്ടും.’

3 യുദ്ധമുറകൾ

എന്നാൽ, പാട്ടുംകൂത്തും ഉത്സവങ്ങളും മാത്രമല്ല യുദ്ധങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായി

�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ഉത്സവങ്ങൾ�പാ�ലത�ന്നആഹ്ലാദജനകമായിരുന്നുയുദ്ധങ്ങളും.

വീരന്മാരായ പടയാളികൾ അത്യധികം ആദരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. പിന്നിൽ നിന്ന് മുറി

�വൽക്കുകഎന്നത്ഏറ്റവുംഅപമാനകരമായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടിരുന്നത്. �വണ്ണി

എന്നസ്ഥലത്തുവച്ച് കരികാലനുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ മുതുകിൽ മുറി�വറ്റ �ചര

ലാതൻ ആത്മഹത്യ�ചയ്യുകയാണുണ്ടായത്. വില്ല്, അമ്പ്, വാൾ, പരിച, �വൽ,

13 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 6.
14 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 4, 10.
15 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 6.
16 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 3, 9.
17 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 5.
18 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 3, 7.
19 പുറം 65, 66.
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�ക�ക്കാടാലി മുതലായവയായിരുന്നു പ്രധാന�പ്പട്ട ആയുധങ്ങൾ. പരിചയും

വാളുറയും �തൽ�ക്കാണ്ടും മറ്റുള്ളവ ഇരുമ്പു�കാണ്ടുമാണ് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

ആന, കുതിര മുതലായ മൃഗങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ‘തീ�പ്പാ

രി പാറുന്ന തൂണീരത്തിൽ പുറ്റിൽ സർപ്പം എന്ന �പാ�ല വിളങ്ങുന്ന കൂരമ്പും വള

ഞ്ഞ വില്ലും ഒടുങ്ങാത്ത മ�നാവീര്യവും ശത്രുക്കളു�ട �കാമ്പനാനകളു�ട പുറത്തു

തറച്ച് മുന�യാടിഞ്ഞ �വലും ധരിച്ച് വിസ്താര�മറിയ �പാർക്കളത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന്

മ�നാവീര്യ�ത്താ�ട �പാരാടിയ’ പടവീരന്മാർ പതിറ്റുപ്പത്തി�ല ഒരു പാട്ടിൽ വാ

ഴ്ത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. “�പാർമദത്താൽ പുലി�ത്താലുറയിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പുറ�ത്തടുത്ത

വാളുകൾ �തച്ചു മൂർച്ച വരുത്തുന്ന’ മറവ�രയും പതിറ്റുപ്പത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു

ണ്ട്. പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത്, ചിലപ്പതികാരം, അകനാനൂറ്, നറ്റി�ണതുടങ്ങിയ

കൃതികളിൽ പല �ചരരാജാക്കന്മാരു�ടയും വീരപരാക്രമങ്ങൾ വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

ണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് �ചരൻ �ചങ്കുട്ടുവ�ന്റ മഹിമ�യപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പാട്ടി�ന്റ

തർജ്ജമ താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

‘ആനപ്പടയി�ല ആനകൾ നിരന്ന് മു�ന്നാട്ട് നടന്നു�കാണ്ടും, വിരളിപിടിച്ച കുതി

രകൾ തങ്ങ�ള നയിക്കുന്ന ഭടന്മാർക്ക് അടങ്ങി അവരു�ട �പ്രരണയനുസരിച്ച്

അണിമുറിയാ�ത ഗമിച്ചു�കാണ്ടും �ശാഭ�യറിയ �കാടികൾ പാറിക്കളിച്ചു�കാണ്ടി

രിക്കുന്ന �തരുകൾ ഇരുവശങ്ങളി�ലക്കും അലഞ്ഞും ഉലഞ്ഞും �ന�ര �ചല്ലാ�ത

ചുറ്റും ചൂഴ്ന്നു�കാണ്ടും അസംഖ്യം വീര�രാത്ത് ത�ന്റ ചതുരംഗ�സന്യം നീങ്ങി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്ക�വ �വൽപടക�ളാടും ശത്രുക്കളു�ട മുന്നണി �സന്യത്തി�ന്റ രക്ഷയ്ക്കാ

യി ഗമിക്കുന്ന പാർശ്വ�സനാ നിരക�ള ആക്രമിച്ചുവരുന്ന സൂചിപ്പട�യാടു കൂടിയ

പരാക്രമികളായ രാജാക്കന്മാരും ചിറ്റരചന്മാരും �യാജിച്ച് സഹായത്തി�നത്തി

�ച്ചരുകയാൽ ശക്തിവർദ്ധിച്ച് മ�ദാന്മത്തരായ ‘�മാകൂർ’ മന്നവനായ ‘പഴയൻ’

ജയ�ഭരി മുഴക്കി�ക്കാണ്ട് �പാരിനടുത്ത�പ്പാൾ അവ�ന്റയും സഹായികളു�ടയും

�സനകൾ ഭയന്നു കുലയുംവിധം അവ�രാ�ടറ്റുമുട്ടിയതു നിമിത്തം കൂരമ്പുകൾ തറച്ച

ശത്രുഭടന്മാർ രക്തംപുരണ്ട �കകൾ �കാണ്ടും അവ വലിച്ചൂര�വ ഒഴുകിയ രു

ധിരപൂരം മഴക്കാലത്ത് �ചന്നിറം പൂണ്ട �വള്ളം�പാ�ല നിലകളിൽ പായുകയും

ചത്തു വീഴുന്ന പിണങ്ങൾ കുളങ്ങളിൽ കുന്നു�പാ�ല കുമിയുകയും �ചയ്യത്തക്കവ

ണ്ണം �പാരാടി പലനാശങ്ങളും അളവില്ലാ�ത �ചയ്ത് �പാർമുരശു മുഴക്കിയും, പഴ

യ�ന്റ ഐശ്വര്യത്തിനറുതി വരുത്തിയും സുഖസമൃദ്ധിയിൽ വാണിരുന്ന അവ�ന്റ

ആളുകളിൽ പല�രയും �കാ�ന്നാടുക്കിയും നീലനിറംകലർന്ന് ഇലകൾ തിങ്ങിയ

ശാഖക�ളാ�ട നിന്നിരുന്ന അവ�ന്റ കാവൽമരമായ �വപ്പി�ന �വട്ടിവീഴ്ത്തിയും

പരാക്രമപ്രൗഢി�യാ�ട വരുന്ന �ചരൻ �ചങ്കുട്ടുവ�ന �നരിൽക്കണ്ട് വാഴ്ത്ത�പ്പടാം.

വിറലിക�ള, ഞങ്ങൾ �പാകുന്നു. നിങ്ങളും വരുവിൻ. ആടുന്നതിലും പാടുന്നതിലും

പാടവ�മറിയ നിങ്ങളു�ട കൂട്ടർ ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളും അണിയാൻ ആഭരണങ്ങളും

സമ്മാനം വാങ്ങി വയറുനിറ�യ ഉണ്ണുമാറാക�ട്ട.

കരയിൽവച്ചു മാത്രമല്ല, കടലിൽ�വച്ചും യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ‘�ചരലാതൻ

കടൽവഴി �പായി കടമ്പ�ര�വന്ന്അവരു�ട കാവൽമരമായകടമ്പ് മുറിച്ചു’�വന്ന്

പാരപ്പാട്ടിൽ പറയുന്നു. യുദ്ധം, കച്ചവടം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് �ചര നാട്ടുകാർ

നാടൻകപ്പലുകൾ ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നു�വന്നതിന് സംഘം കൃതികളിൽ ധാരാളം

�തളിവുകളുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന് പുറ�പ്പടുന്നതിന് മുമ്പ് �കാറ�വ എന്ന �ദവതയ്ക്ക്

20 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 5.
21 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 9.
22 ജി. �വദ്യനാഥയ്യർ: പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 9.
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കള്ളും മാംസവും നി�വദിക്കും. �പരുമ്പറയടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ടാണ് യു

ദ്ധമാരംഭിക്കുക. ശത്രുക്കളു�ട കന്നുകാലിക�ള പിടിച്ചു�കാണ്ടുവരിക�യന്നതാണ്

യുദ്ധത്തി�ല ആദ്യ�ത്ത ചടങ്ങ്. മ�റ്റാരു മുഖ്യമായ ചടങ്ങ് ശത്രുവി�ന്റ കാവൽമ

ര�ത്ത �വട്ടിമുറിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രാചീന �ഗാത്രസമുദായത്തി�ല കുലചിഹ്ന

ഭക്തി (ഠീ�ലാ�ശാ)യു�ട ഒരവശിഷ്ടമായിരിക്കാം ഇത്. ഓ�രാ �ഗാത്രത്തിനും

പ്ര�ത്യകമായ ഓ�രാ കാവൽമരമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ആരാദ്ധ്യവും ഏറ്റവും പ്രി

യ�പ്പട്ടതുമായ ആ മര�ത്ത �കടുകൂടാ�ത കാത്തുസൂക്ഷി�ക്കണ്ടത് �ഗാത്രത്തി�ല

എല്ലാ അംഗങ്ങളു�ടയും കടമയായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് ത�ന്ന ശത്രുക്കളു�ട കാ

വൽമരങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കുക�യന്നതും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കടമയായിത്തീർന്നു.

‘പകവീരന്മാ�ര �പാരിൽ �വട്ടിവീഴ്ത്തി അവരു�ടആക്രമണ�ത്തതകർത്തു�കാണ്ട്

മു�ന്നാട്ട്കടന്ന് ദുർ�മാഹികളായ രാജാക്കന്മാരും അവരു�ട മന്ത്രിമാരും ഭയന്നു

വിറപൂണ്ടു നിൽക്ക�വ അവരു�ട കാവൽമരമായ കടമ്പി�ന ചുവ�ടാ�ട �വട്ടിമുറി

ച്ചിച്ച �ചരനാഥ�ന’ ഒരു പാട്ടിൽ വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ‘�മാകൂർ ആക്രമിച്ച് പഴയ�ന്റ

കാവൽമരമായ �വപ്പ് �വട്ടിവീഴ്ത്തി മുരശുതീർക്കത്തക്ക പാകത്തിൽ �ചറിയ തുണ്ടു

കളാക്കി വണ്ടികളിൽകയറ്റിഅവ�ന്റആനക�ളത്ത�ന്നകാളകളു�ടസ്ഥാനത്ത്

അവയിൽ പൂട്ടിയ ധീരനായ കുട്ടു’വ�ന മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു.

�ചരലാതൻ ‘വാ�ക �പരുന്തുറ’ എന്നസ്ഥലത്തു�വച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ

പൂഴിനാട്ടധിപനായ ‘നന്നൻ’ എന്ന ചിറ്റരച�ന പരാജയ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

നന്ന�ന്റ കാവൽമരം വാകയായിരുന്നു. ‘�പാന്മാലയണിഞ്ഞു’ �പാൻ�തരിൽ

വിളങ്ങുന്ന ‘നന്നൻ’ എന്ന പകമന്ന�ന്റ കാവൽമരമായ �പാൽപൂവാക�യ ചുവ

�ടാ�ട �വട്ടിമുറിച്ചിട്ട നാമുർടി മുടി�ച്ചരലാത�ന്റ വീരപരാക്രമങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചാൽ

അവസാനിക്കുന്നതല്ല.’ എന്നു മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ പറയുന്നു.

യുദ്ധത്തിൽ വിജയം �നടിയ ഉട�ന പടവീരന്മാർ കള്ളുകുടിച്ചു മദിക്കും. അതു

�കാണ്ട് രാജാവ് ഉത്സാഹഭരിതനായിത്തീരും. ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് �കാള്ളയടിച്ചു

കിട്ടിയസ്വത്തുക്കളു�ട ഒരു ഭാഗം പട്ടാളക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കുംസമ്മാനമായി വീ

തിച്ചു�കാടുക്കും. ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ജയ�ഭരി മുഴക്കും.

രാജാക്കന്മാർക്ക് ചുറ്റുപാടും കിടങ്ങുക�ളാടുകൂടിയ �കാട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു. വി

�രാധിക�ളഅകറ്റിനിർത്താൻ �വണ്ടി ‘സദാ തിരതല്ലി�ക്കാണ്ടിരുന്നആഴ�മറിയ

കിടങ്ങുകൾഅരഞ്ഞാണായിട്ടുള്ളമല�ക്കാത്തമതിലുകൾനിർമ്മിച്ച’ രാജാക്കന്മാ

�രപ്പറ്റി പതിറ്റുപ്പത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ‘കാവൽക്കാടും അഗാധമായ കിടങ്ങും �ന

ടിയ മതിലും, നില�പറ്റ ഞായിലും ബാണ�ക്കട്ടും കാവലും �കാണ്ട് ആർക്കും കട

ക്കാവതല്ലാത്തഅകമതിലും ഉള്ള അന്തർനഗരം സ്വാധീന�പ്പടുത്തി.’ ശത്രു�സ

ന്യങ്ങ�ള �താൽപ്പിച്ച �നടു�ഞ്ചരലാതൻ മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ വാഴ്ത്ത�പ്പടുന്നു.

4 ഭരണരീതി

രാജാവിന് വിപുലമായ അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അയാൾ തനി �സ്വ

ച്ഛാധിപതിയായിരുന്നു�വന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. രാജവാഴ്ച�യാ�ടാപ്പം ത�ന്ന പഴയ

23 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 2.
24 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 5, 4.
25 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 4, 10.
26 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 7, 2.
27 പതിറ്റുപ്പത്തു്, 2, 10.
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�ഗാത്രഭരണത്തി�ന്റ ചില അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. തലവ�ന്റ കീഴിൽ

പ്രായപൂർത്തി�യത്തിയ എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരും സമത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന

ത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ന �ഗാത്ര ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക്

ഉടവുതട്ടി എന്നത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും സമുദായത്തി�ല പ്രമാണികളുമായി കൂ

ടിയാ�ലാചിക്കാ�ത ഭരണം നടത്താൻ രാജാവിന് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ‘മൻറം’

അ�ല്ലങ്കിൽ ‘�പാതിയിൽ’ എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന നീതിന്യായ സഭയായിരുന്നു

സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം. പ്രധാന�പ്പട്ട വല്ല കാര്യങ്ങളും ആ�ലാചി�ക്ക

ണ്ടിവരിക�യാ തർക്കങ്ങൾ തീർ�ക്കണ്ടിവരിക�യാ �ചയ്യു�മ്പാ�ഴല്ലാം ജനപ്ര

തിനിധികൾ രാജാവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ഒരു മരത്തി�ന്റ ചുവട്ടിൽ പല�പ്പാഴും

ആൽമരത്തി�ന്റ ചുവട്ടിൽ സഭ നടത്തും. ഈ സഭ രാജാവിൽ കു�റ�യാ�ക്ക

സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിരു�ന്നങ്കിലും ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ

സ്ഥാപന�മ�ന്നാ ജനപ്രാതിനിധ്യമുള്ള സഭ�യ�ന്നാ ഇതി�ന വിളിച്ചുകൂടാ എന്ന്

�ക.�ക.പിള്ള പറയുന്നു. എന്നാൽ, നീലകണ്ഠശാസ്ത്രിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ, രാ

ജധാനിയി�ല മൻറം അ�ല്ലങ്കിൽ സഭ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നീതിന്യായ സഭയായിരു

ന്നു. മലയമാ�ന്റ മക്കൾ വിചാരണ �ചയ്തു ശിക്ഷിക്ക�പ്പട്ടത് മൻറത്തിൽ വച്ചാണ്.

പ്രധാന�പ്പട്ട ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാവ് മൻറത്തി�ന്റ സഹായം �തടിയിരുന്നു.

എല്ലാ ഭരണകാര്യങ്ങളിലുംഅഭിപ്രായംപറയാനുംതീരുമാന�മടുക്കാനുംഅധികാ

രമുള്ളഒരുജനപ്രതിനിധി സഭയായിട്ടാണ് മൻറ�ത്തതിരുക്കുറൾവിവരിക്കുന്നത്.

ഗ്രാമത്തി�ല മൻറം ജനങ്ങളു�ട �ദനംദിന ജീവിതത്തിൽ വഹിച്ചിരുന്ന പങ്ക്

�ചറുതായിരുന്നില്ല. ഓ�രാ ഗ്രാമത്തിലും ഓ�രാ മൻറമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തി

�ന്റ �പാതുകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച�ചയ്തു തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു രംഗമായിരുന്നുഅത്.

ഈഗ്രാമീണസഭകളിൽ നിന്നാണ് പിൽക്കാല �ചാഴന്മാരു�ട കാലത്ത് അതിശ

യകരമാംവിധം പ്രവർത്തിച്ചു�പാന്ന ഗ്രാമസമുദായ ഭരണം വളർന്നുവന്നത് എന്ന്

നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി അനുമാനിക്കുന്നു.

ചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ഭരണവ്യവസ്ഥകൂടുതൽസങ്കീർ

ണ്ണമായിത്തീർന്നു. ധനികവർഗ്ഗത്തിൽ�പ്പട്ട ഉപ�ദഷ്ടാക്കളു�ടയും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥാനു

�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ടയും പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. അവരുമായി കൂടിയാ�ലാചിച്ചു�കാ

ണ്ടാണ് രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. ‘ഐം�പരും കുഴു’, ‘എൺ�പരായം’

എന്നീ രണ്ട് കൂടിയാ�ലാചനസഭക�ളപ്പറ്റി ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു

ണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി, പു�രാഹിതൻ, �സനാപതി, ചാരപ്രധാനി, കാവിടിഅ�ല്ലങ്കിൽ

മുത�ലടുപ്പു�ദ്യാഗസ്ഥൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഐം�പരുംകുഴുവി�ല അംഗങ്ങൾ.

എൺ�പരയത്തിൽ നിർവാഹത്തലവൻ, ഖജാന സൂക്ഷിപ്പുകാർ, കണക്കപ്പിള്ള

മാർ, കാവൽ�സന്യത്തലവന്മാർ, �സനാനായകർ, ആനപ്പടയു�ടയും കുതിരപ്പ

ടയു�ടയും നായകന്മാർ, നഗരപ്രധാനികൾ എന്നിവരുൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. ഭരണകാ

ര്യങ്ങളിൽ ഉപ�ദശങ്ങളും കൂടിയാ�ലാചനകളും വഴിയായി രാജാവി�ന സഹായി

ക്കാനും രാജാവി�ന്റ �സ്വച്ഛാധിപത്യവാസനക�ള ഒ�ട്ടാ�ക്കതടഞ്ഞുനിർത്താനും

ഈസഭകൾപ്ര�യാജന�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടാവണം.

28 �ക.�ക. പിള്ള: ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാചരിത്രം �പ. 84.
29 K. A. Nilakata Sastri A History of South India, PP. 127.
30 Ib. d. PP. 127.
31 ചിലപ്പതികാരം, ഇന്തിര വിഴവു്, 157.
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ആദ്യകാലത്ത് പട്ടണങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. കൂടുതൽ പഴക്കം �ചന്നസംഘംകൃതി

കൾ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തി�ന്റ ലാളിത്യവും പാരമ്പര്യവുമാണ് കൂടുതൽ പ്രതിഫലി

പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ�ക്ഷ, ചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും നാഗരികജീവി

തത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം വള�ര വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അക്കാല�ത്ത നാഗരികജീ

വിതത്തി�ന്റസങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കാൻ പുകാർ നഗരത്തി�ന്റഈ �ചറുവിവര

ണം വായിച്ചു�നാക്കിയാൽ മതി:

‘നഗരത്തി�ന്റ മുന്നണികളിലായി കാണികളു�ട കണ്ണുക�ള വിഷയാന്തരവ്യാപാര

ത്തിൽ നിന്നു വിലക്കി തങ്ങളിൽത്ത�ന്ന സമാസക്തങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്ന വിചി

ത്രങ്ങളായ അ�നകം യവനമന്ദിരങ്ങളും കപ്പൽവ്യാപാരത്താൽ കു�ബരന്മാരായി

സ്വ�ദശം വിട്ടുവന്ന് കടൽക്കരയിൽ വാസമുറപ്പിച്ച് സ്വ�ദശിക�ള�പ്പാ�ല വാഴുന്ന

പലതരം പാര�ദശികന്മാരു�ട വസതികളും ഹൃദയംഗമങ്ങളായിരുന്നു; ചാന്തും

മുതലായ കറിക്കൂട്ടുകളും സുഗന്ധപൂർണ്ണങ്ങളും കുളുർത്തു പരിമളമിളിതങ്ങളായ

ചന്ദനക്കൂട്ടുകളും പൂക്കളും മാലകളും പുഷ്പഗ്രന്ഥികളും ധൂപദ്രവ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള

കൂട്ടുകളും വിൽക്കുന്നതിനായി വ്യാപാരികൾ നഗരവീഥികളിൽ ചുറ്റിനടന്നു�കാണ്ടി

രുന്നു; പട്ട്, പരുത്തി, എലി�രാമം ഇവയിൽ നിന്നും നൂറ്റനൂലുകളാൽ എത്രയും

�നരിയ തുണിച്ചരക്കുകൾ �നയ്യുന്നവരും �നയ്ത്തിനു�വണ്ടുന്ന മറ്റുപകരണങ്ങൾനിർ

മ്മിക്കുന്നവരുമായ പട്ടു�ച്ചട്ടികളു�ട �തരുവിൽ അധികമുണ്ടായിരുന്നു; ചന്ദനവും

അകിലുംപട്ടുകളും„ നൽപവിഴം, നൽമുത്ത് മുതലായരത്നങ്ങളും �ചർത്തുള്ളസുവർ

ണാഭരണങ്ങളും സുവർണവും ലക്ഷക്കണക്കിലും ഗണിപ്പാൻ അസാധ്യമാംവണ്ണം

സംഭരിക്ക�പ്പട്ട സമൃദ്ധിയുള്ള വ്യാപാരശാലകളു�ട വീഥി വിശാലമായിരുന്നു; എട്ടു,

പതിനാറ്, പതി�നട്ട് എന്നു മത�ഭദ�ത്താ�ട വ്യവഹരിച്ചുവരുന്ന കുലസംജ്ഞക

ങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പുണ്യവീഥിയിൽ ഓ�രാന്നും പ്ര�ത്യകശാലകളി

ലായി കുന്നു�പാ�ല കൂട്ടിയിരുന്നു; പലതരം പലഹാരവ്യാപാരികളും മത്സ്യവ്യാപാ

രികളുമായ പരവരും ഉപ്പുവിൽക്കുന്നഉമണരും താംബൂലചർവ�ണാപകരണങ്ങൾ

വിൽക്കുന്നവരും പരവും കശാപ്പുകാരും അധികമായി കുടിപാർപ്പുള്ളവരും മാംസ

ങ്ങൾ യ�ഥഷ്ടം സംഭരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതുമായ കുറു�ന്തരുവുകൾ കാണ�പ്പട്ടിരുന്നു;

പുറംനഗരത്തിൽ മൂശാരികളും �ചമ്പു�കാട്ടികളും മരത്തച്ചന്മാരും കരബലമുള്ള

കരുവാന്മാരും ചിത്ര�ലഖകന്മാരും ശിൽപ്പകാരന്മാരും �പാൻപണിക്കാരും രത്ന

കാരന്മാരും തുന്നൽപ്പണിക്കാരും �താൽപ്പണി�ചയ്യുന്ന പറവർ മുതലായവരും

തുണികളാലും കി�ടലിനാലും പുഷ്പങ്ങൾ വാടാതമാലകൾ, മായ�ത്താപ്പികൾ മു

തലായവക�ള അത്ഭുതമായി നിർമ്മാണം �ചയ്യും. �താഴിലാളികളും ധാരാളം

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷഡ്ജാതി സപ്തസ്വരങ്ങളും അവയു�ട �ഭദങ്ങളും ശുദ്ധമായി സ്ഫു

രിപ്പിക്കുന്ന കുഴലുകളും വീണകളും ശാ�സ്ത്രാക്തമായി പണി�ചയ്യുന്ന ഗായകരും

താഴ്ന്നനിലയിലായിരുന്നു. മറ്റു കിഴിഞ്ഞപണി�ചയ്തുകൂലിവാങ്ങി നിർ�ദ്ദാഷികളായി

ഉപജീവിക്കുന്ന യവനർ മുതലായ വർഗക്കാരും പാണർവ�രയുള്ള ജാതിക്കാരും

പാർത്തുവരുന്നുണ്ട്.’

മധുരാനഗരം, വഞ്ചിനഗരം തുടങ്ങിയ മറ്റു നഗരങ്ങളു�ട സ്ഥിതിയും ഏതാണ്ടിതുത

�ന്നയായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും സമൃദ്ധിയും പരിഷ്ക്കാരവും പ്രകടമായിരുന്നു. കൃഷി,

�ക�ത്താഴിൽ, വ്യാപാരം എന്നിവയു�ട പു�രാഗതിയു�ട ഫലമായി ഏ�റക്കു

�റ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൗതികസംസ്കാരമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്.

പ�ക്ഷ, ചൂഷണത്തി�ന്റ അടിത്തറയി�ന്മലാണ് ഈ പു�രാഗതി �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പ

32 പി. നാരായണൻ നായർ, ചിലപ്പതികാരം, �പജ് 36–37.
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ട്ടത്. സമുദായത്തി�ല �മൽത്തട്ടിലുള്ള വിഭാഗങ്ങ�ള മാത്ര�മഐശ്വര്യവും അനു

ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളു. കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളു�ട ജീവിതം ഒട്ടുംത�ന്ന അസൂയാർഹ

മായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ

പ്രമാണികളും സ്വത്തില്ലാത്ത പാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വള�രയധികം

വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വത്തുടമവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ പലതരം അധഃപതനവാ

സനകളും തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. �മാഷണവും വ്യഭിചാരവും പരന്നുപിടി

ക്കാൻതുടങ്ങിയതി�ന്റലക്ഷണങ്ങൾപിൽക്കാലസംഘംകൃതികളിൽവ്യക്തമായി

കാണാൻ കഴിയും. ‘കളവി’�ന്റയും ‘കർപ്പി’�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലളിത

മായ പഴയ �വവാഹികബന്ധങ്ങൾ ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അ�താ�ടാപ്പം

�വശ്യാലമ്പടത്തത്തിനും വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു. �വശ്യാ�ത്തരുവുകൾ നഗരത്തി�ന്റ

ഒരവിഭാജ്യഘടകമായിത്തീർന്നു. ‘�വശ്യകൾ തങ്ങളു�ട നൃത്തഗീതാദികളിലുള്ള

�നപുണ്യത്തിനനുസരിച്ച് നാ�ളാന്നുക്ക് ഒരു കഴഞ്ചുമുതൽആയിര�ത്തട്ടുകഴഞ്ചു

വ�ര തൂക്കമുള്ള സുവർണ്ണം തങ്ങ�ള കാമിച്ചുവരുന്ന പുരുഷന്മാർ നൽകണ�മന്ന

നിയമംവിടാ�തഅടുത്തുകൂടുന്നകാമി ജനങ്ങളു�ടഅകക്കാമ്പിൽഅല്ലലുളവാക്കി,

അപ്സരസദൃശികളായ തങ്ങളു�ട കടാക്ഷവലയിലക�പ്പടുന്ന താപസന്മാരായാലും

വിരിഞ്ഞപുഷ്പങ്ങൾ�താറും �ചന്നു മധുപാനം �ചയ്തു പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു�നാക്കാ�ത

മടങ്ങുന്ന വണ്ടുക�ള�പ്പാ�ല ഒരിടത്തും തങ്ങാ�ത പുതിയ പുതിയ ഓ�രാന്നി�ന

പുണർന്നു�കാണ്ടുഴലുന്ന വിടന്മാരായാലും, കാമലീലാസുഖ�ത്ത ഇദംപ്രഥമായി

അനുഭവിപ്പാൻ തുനി�ഞ്ഞാരുങ്ങിയ അനിഭഞ്ജന്മാരായാലും, അവരു�ട വിദ്യാവി

നയാദികൾ മന്ദീഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം വശമാക്കി നാൾ�താറും സം�ഭാഗപാരവശ്യ

�ത്താടുകൂടി നിദ്ര �ചയ്യിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കത്തക്ക പാടവ�ത്താടും, സുഭാഷിതങ്ങ

�ള അവഗണിച്ചു�കാണ്ടുള്ള വാങ്മാധുര്യ�ത്താടും ചതുഷ്ടി കലാജ്ഞാന�ത്താടും

കൂടിയഅവിവാഹിത �വശ്യാജനവസതികളായ വീഥികളും രമണീയങ്ങൾത�ന്ന.’

പ്രാചീന �ചരസാമ്രാജ്യം ക്ഷ�യാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതി�ന്റ ഒരു സൂച

നയായിരുന്നുഇത്.

33 പി. നാരായണൻ നായർ, ചിലപ്പതികാരം, �പജ് 150.
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മതവും �ദവവും

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ �ശശവദശയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അതിപ്രാകൃതരായ ജന

ങ്ങൾക്ക്�ദവവിശ്വാസ�മാ മതവിശ്വാസ�മാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരബ്രഹ്മത്തി�ന്റ

അന്തര്യാമിത്വ�ത്തപ്പറ്റിയല്ല, അന്ന�ത്ത ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ കായ്കനിക�ള

പ്പറ്റിയും പക്ഷിമൃഗാദിക�ളപ്പറ്റിയുമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായപ്ര

കൃതിയു�ട ഭൗതികത്വ�ത്ത ഒരു �ചറിയ �താതി�ലങ്കിലും അംഗീകരിക്കാ�ത പ്രാ

�യാഗികമായ �ദനംദിന ജീവിതം നയിക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദന

ശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട ഓ�രാ ഘട്ടത്തിലും ചുറ്റുപാടുക�ളക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളു

�ടജ്ഞാനം വർധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. ഈഅർത്ഥത്തിൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യർ ഭൗതി

കവാദികളായിരുന്നു�വന്നുപറയാം.

1 മതവിശ്വാസത്തി�ന്റആരംഭം

പ�ക്ഷ, പ്രകൃതിയു�ട പല പ്രതിഭാസങ്ങളും അവർക്കജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. പ്രകൃ

തി ശക്തിക�ള നിയന്ത്രിച്ച് അവ�യ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം വരുതിയിൽ �കാണ്ടുവരു

വാ�നാ അവയു�ട ആക്രമണങ്ങൾ�ക്കതിരായി വിജയകരമാംവിധം �പാരാടുവാ

�നാ അവർക്കുസാധിച്ചിരുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു,

ഇടി�വട്ടുന്നു, മഴ�പയ്യുന്നു, �കാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു,പകർച്ചവ്യാധിയുണ്ടാകുന്നു,ഹിംസ്ര

മൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻവരുന്നു—ഈ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന�തങ്ങി�നയാ

ണ്? മലയും പുഴയും കാടുംമരങ്ങളും പാമ്പുകളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും �കാടുങ്കാറ്റും �വള്ള

�പ്പാക്കവും പകർച്ചവ്യാധികളുംഎല്ലാം ഭീകരങ്ങളായി കാണ�പ്പട്ടു. തങ്ങ�ളക്കാൾ

കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളവയും തരംകിട്ടു�മ്പാ�ഴല്ലാം തങ്ങ�ള ഉപദ്രവിക്കുന്നവയുമായ

ഈ പ്രകൃതിശക്തികളി�ലല്ലാം അവ്യക്തങ്ങളും അവർണനീയങ്ങളുമായ ഏ�താ

ചില അമാനുഷശക്തികൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ മൂർത്തികൾ, കുടി�കാള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്ക

ണം. മലയു�ട മൂർത്തി, നദിയു�ട മൂർത്തി, മരത്തി�ന്റ മൂർത്തി, വിഷൂചികയു�ട

മൂർത്തി ഇങ്ങ�ന മനുഷ്യ�ന ഭീഷണി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഅ�നകമ�നകം

മൂർത്തി ചുറ്റുപാടും പതിയിരിക്കുന്നു. അവയു�ട �കാപത്തിനിരയായാൽ ജീവിതം

അപകടത്തിലാവും. അതു�കാണ്ട് അവ�യ പ്രീണിപ്പിക്കുകയും അവയു�ട പ്രീതി

സമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്യണം. തങ്ങൾക്ക് ശല്യങ്ങളും �ദ്രാഹങ്ങളുമുണ്ടാകരു�തന്ന്

അവ�യാടഭ്യർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥന, പൂജ, വഴിപാട്, ബലി, മന്ത്രവാദം മുതലായ
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വയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി പ്രകൃതിശക്തികളിൽ സ്വാധീനം�ചലുത്തി അവ�യ

തങ്ങൾക്കനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനും അങ്ങ�ന ക്ഷാമം, �വള്ള�പ്പാക്കം, �കാടുങ്കാറ്റ്,

വസൂരി, �കാളറ, കാട്ടുമൃഗങ്ങളു�ട ആക്രമണം മുതലായ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന്

രക്ഷ�പ്പടാനും കഴിയു�മന്ന് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചു. ഈ വിശ്വാസത്തിൽ

നിന്നാണ് മൂർത്തിപൂജയും മന്ത്രവാദവുംആവിർഭവിച്ചത്.

2 ആത്മാവും പുനർജന്മവും

ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം ജീവിതം ത�ന്നയും

ഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുഎന്ന്പ്രാകൃത മനുഷ്യർ �നാക്കിക്കണ്ടു. അത്ഭു

തകരവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നവയുമായ മാറ്റങ്ങൾ! മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, ചി

ന്തിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, സ്വപ്നംകാണുന്നു, �മാഹാലസ്യ�പ്പടുന്നു, മരിക്കുന്നു! ഇ�താ

�ക്ക സംഭവിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടി എവി�ടയായി

രുന്നു? മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പി�ന്ന മനുഷ്യ�ന്റസ്ഥിതി�യന്താണ്? എന്താണ് മര

ണം? ശരീരം അവി�ടത്ത�ന്നയുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അ�തവ�ര കളിച്ചുചിരിച്ചുനടക്കുക

യും മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടി�ക്കാണ്ടുവരികയും �ചയ്ത മനുഷ്യൻ മിണ്ടാ�ത, അനങ്ങാ

�ത, ശ്വാ�സാച്ഛ ്വാസം �പാലുമില്ലാ�ത, വിറങ്ങലിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ! മിണ്ടാനും

അനങ്ങാനും ചിരിക്കാനും �വട്ടയാടാനുമുള്ള ശക്തി എവി�ട�പ്പായി? മനുഷ്യമന

സ്സി�ന്റ സങ്കീർണങ്ങളായ പ്രവർത്തനക്രമങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ മാനസിക പ്രവർത്തന

ങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ ജനനമരണങ്ങ�ളപ്പ

റ്റി�യാ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാകൃത മനുഷ്യർക്കു കഴിവുണ്ടായി

രുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട്, വിവരിക്കാ�നാ മനസ്സിലാക്കാ�നാ കഴിയാത്ത ഒരാത്മാ

വി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാണി�താ�ക്ക എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ജീവനുള്ള മനു

ഷ്യനിൽ നിന്ന് ജീവൻ വിട്ടു�പാകു�മ്പാളാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അ�പ്പാൾ,

ശരീരം മാത്രമല്ല, ജീവനുമുണ്ട്. ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല, ആത്മീയവസ്തുക്കളു

മുണ്ട്. ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടു�പായതിനു�ശഷവും ആത്മാവു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവ

ണം. ഇത്തരം പ്രാകൃത ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് അനശ്വരമായ ആത്മാവി�നപ്പറ്റി

യുംപുനർജ്ജന്മ�ത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ളവിശ്വാസങ്ങൾആവിർഭവിച്ചത്. ഏം�ഗൽസ്

എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മനുഷ്യർ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ശരീരത്തി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റി തീ�ര അജ്ഞരായിരു

ന്നു. ആ അതിപ്രാചീന കാലം മുതൽക്കു ത�ന്ന അവർ തങ്ങൾ കാണാറുണ്ടായി

രുന്ന സ്വപ്ന രൂപങ്ങളു�ട പ്ര�ചാദനം വഴിയായി, തങ്ങളു�ട ചിന്തകളും വികാര

ങ്ങളും മറ്റും ശരീരത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങള�ല്ലന്നും മറിച്ച്, �വറിട്ടു നിൽക്കുന്നതും

ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിവസിച്ച് മരണസമയത്ത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു�പാകുന്നതുമായ ഒരാ

ത്മാവി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാണവ�യന്നും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അന്നു

മുതൽക്കു ത�ന്ന ഈ ആത്മാവും ബാഹ്യ�ലാകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തക്കുറി

ച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു. മരണസമയത്ത് ശരീര�ത്ത

വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിനു�ശഷവും അതു തുടർന്നു നിലനിൽക്കു�മങ്കിൽപ്പി�ന്ന അതി

നു മ�റ്റാരു കാരണമുണ്ടാകു�മന്ന് സങ്കൽപ്പി�ക്കണ്ട യാ�താരാവശ്യവുമില്ല�ല്ലാ.

ഇങ്ങ�നയാണ് ആത്മാവി�ന്റ അനശ്വരത�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ആവിർഭവിച്ച

ത്. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ടആഘട്ടത്തിൽഈആശയം ഒരിക്കലും

ഒരു സമാശ്വാസമായിട്ടല്ല; മറിച്ച്, എതിർത്തു �താൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വി

ധിയായിട്ടാണ്പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്…വ്യക്തിയു�ടഅനശ്വരത�യക്കുറിച്ചുള്ളമുഷിപ്പൻ
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ആശയത്തി�ലയ്ക്ക് �പാതു�വ വഴി�തളിയിച്ചത് മനഃശാന്തിക്കു �വണ്ടിയുള്ള മതപ

രമായഅഭിനി�വശമല്ല മരണത്തിനു�ശഷവും നിലനിൽക്കു�മന്നംഗീകരിക്ക�പ്പട്ട

ഈ ആത്മാവി�ന�ക്കാണ്ട് എന്തു�ചയ്യണ�മന്നതി�ന സംബന്ധിച്ചുള്ള സാമാ

ന്യം സാർവത്രികവുമായ അജ്ഞതയിൽ നിന്നുട�ലടുത്ത മാനസിക കുഴപ്പമാണ്.

ശരിക്കി�തമാതിരിത�ന്നയാണ് പ്രകൃതി ശക്തികളു�ട വ്യക്തിവൽക്കരണത്തിലൂ

�ടആദ്യ�ത്ത�ദവങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചത് ’.

മരിച്ചു�പായവരു�ട ആത്മാക്കൾക്ക്, അ�ല്ലങ്കിൽ �പ്രതങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കു

ന്നവരു�ട�മൽ സ്വാധീനം �ചലുത്താനും �വണ�മങ്കിൽ അവ�ര ഉപദ്രവിക്കാനും

കഴിയു�മന്നായിരുന്നുപ്രാകൃതമനുഷ്യ�ന്റവിശ്വാസം. കുട്ടിക്കുപനിപിടിച്ചാൽഅതു

�പ്രതത്തി�ന്റ ഉപദ്രവമാണ് ! അപസ്മാര�രാഗമാ�ണങ്കിൽ പി�ന്ന സംശയമില്ല,

�പ്രതബാധത�ന്ന! ആത്മഹത്യ �ചയ്തവരു�ടയും വല്ല അപകടങ്ങളിലും �പട്ടു മൃ

തിയടഞ്ഞവരു�ടയും �പ്രതങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ രൗദ്രം. സ്വന്തം മക്ക�ള�പ്പാലും

അവർ �വറു�ത വിടില്ല. മനുഷ്യ�ര �ദ്രാഹിക്കാ�ത �പ്രതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു�പാകണ

�മങ്കിൽ അവ�യ പ്രീണിപ്പിക്കുക�യാ ആട്ടിയകറ്റുക�യാ �ചയ്യണം. മന്ത്രങ്ങൾ

�കാണ്ടും പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ�കാണ്ടും ഭൂത�പ്രതങ്ങളു�ടബാധ�യാഴിക്കാൻകഴി

യു�മന്ന് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചു. �പ്രതങ്ങൾക്കുത�ന്ന ഗതികിട്ടണ�മങ്കിൽ

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളു�ട സഹായം �വണം. ഗതികിട്ടാഞ്ഞാ�ലാ ജീവി

ച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് �ദ്രാഹം കൂടാ�ത കഴിക്കാനാണ് പിണ്ഡം �വയ്ക്കലുംബലിയിടലും

മറ്റു പൂജാദികർമ്മങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ�ര�പ്പാ�ലത�ന്ന �ദവ

ത്വം കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ട പ്രകൃതിശക്തികൾക്കും ഭൂത�പ്രതാദികൾക്കും സുഖദുഃഖങ്ങൾ,

വിചാരവികാരങ്ങൾ, ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ മുതലായവ�യല്ലാമുണ്ടായിരിക്കണ

�മന്നായിരുന്നു ധാരണ. മനുഷ്യർക്കിഷ്ടമുള്ള�താ�ക്ക അവയ്ക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും.

അതു�കാണ്ട്, കള്ളും ഇറച്ചിയും മറ്റു ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും �കാടുത്ത് അവ�യ

തൃപ്തി�പ്പടുത്താനും അവയു�ട അനുഗ്രഹാശിസുകൾ �നടാനും പ്രാകൃതജനങ്ങൾ

പരിശ്രമിച്ചു.

ഇങ്ങ�ന, ദുർഗ്രഹങ്ങളായ പ്രകൃതിശക്തികളു�ട മുമ്പിലുള്ള നിസഹായത

യിൽ നിന്നും ചിന്ത, വികാരം, ജീവൻ മുതലായവ�യല്ലാം ഭൗതികശരീരത്തിൽ

നിന്ന് വിഭിന്നങ്ങളായപ്രതിഭാസങ്ങളാ�ണന്നഅന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുമാണ്

പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ട �ദവങ്ങളും മതചടങ്ങുകളും ആവിർഭവിച്ചത്. പ്രകൃതി�യക്കു

റിച്ചും മനുഷ്യജീവിത�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള അജ്ഞതയായിരുന്നു ഈ അന്ധവിശ്വാസ

ങ്ങളു�ട അടിത്തറഎന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. എങ്കിലും നമ്മു�ട പൂർവികന്മാ

രു�ടപ്രാകൃതങ്ങളായഈ�ദവമതവിശ്വാസങ്ങൾആരംഭത്തിൽ, ഉപ�യാഗകര

വും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതുമായഒരുപങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു�വന്നവസ്തുതഎടുത്തുപറയ

ത്തക്കതാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, ചരിത്രാതീതകാല�ത്തഅതിപ്രാകൃതമായ ഉൽപ്പാ

ദനരീതിയു�ട �പാരായ്മക�ളയും സാ�ങ്കതികമായ കഴിവു�കടുക�ളയും ഭാഗികമാ

യി�ട്ടങ്കിലും നികത്താൻ �വണ്ടിയാണ് അവർ അഭൗമങ്ങളും അമാനുഷങ്ങളുമായ

�ദവങ്ങ�ള അഭയം പ്രാപിച്ചത്. അങ്ങ�ന ഇന്നു നമ്മൾ അസംബന്ധങ്ങളായി

കരുതുന്ന പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അതിപ്രാചീനകാലത്ത്, നി�ഷധാത്മക

മായി�ട്ടങ്കിലും, ഒരു സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതി�ന്റ

അർത്ഥം സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല എല്ലാത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും സാമ്പ

ത്തികമായ എ�ന്തങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മന്നല്ല. ഏംഗൽസ്

1 Marx and Engels: On Religion. P. 225.
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വ്യക്തമാക്കിയതു�പാ�ല, ‘പ്രകൃതി�യക്കുറിച്ച് പു�രാഗമനപരമായ വിജ്ഞാനം

�നടുന്നതിനുള്ള മുഖ്യമായ �പ്രരണശക്തി സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളായിരുന്നു�വന്ന

ത് ശരിത�ന്ന. ഇ�പ്പാളത് പൂർവാധികം അങ്ങ�നയാണുതാനും. എന്നിരിക്കിലും,

ഈ പ്രാകൃതങ്ങളായ എല്ലാ അസംബന്ധങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തികമായ കാരണ

ങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്കാൻശ്രമിക്കുകഎന്നത് വൃഥാപാണ്ഡിത്യം ഭാവിക്കലായിരിക്കും’.

3 ഗിരി�ഗാത്രക്കാരു�ട �ദവങ്ങൾ

�കരളത്തിലിന്നും നാമാവ�ശഷമാവാ�ത നിലനിൽക്കുന്ന കാണിക്കാർ, മലയര

യന്മാർ, കാടർ, മല�വടന്മാർ തുടങ്ങിയ ഗിരി�ഗാത്രക്കാരു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളും

ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളും പരി�ശാധിച്ചാൽ ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും. അവ

�രല്ലാം ത�ന്നഅ�നകം �ദവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അടുത്തകാലത്ത്

ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളുംആധുനികത്വത്തി�ന്റസമ്മർദ്ദങ്ങളും വർധിച്ചതി�ന്റഫല

മായി, ചില പരിഷ്കൃത �ദവങ്ങളുംകൂടി അവരു�ട വിശ്വാസങ്ങളിൽ സ്ഥാനംപിടി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പഴയ�ദവങ്ങൾക്കാണ് ഇ�പ്പാഴും പ്രാബല്യം. ഉദാഹരണത്തി

ന്, പരിഷ്കൃതങ്ങളും അപരിഷ്കൃതങ്ങളുമായ ഒട്ടുവള�ര �ദവങ്ങ�ള പൂജിക്കുന്ന കാ

ണിക്കാർക്ക് ‘ചാവുപൂജ’യാണ്ഏറ്റവുംപ്രധാനം. പൂർവികരു�ട �പ്രതങ്ങൾക്കാണ്

‘ചാവുകൾ’എന്നുപറയുന്നത്. മരിച്ചു�പായകാരണവന്മാരു�ടചാവുകൾജീവിച്ചിരി

ക്കുന്നഅനന്തിരവന്മാരു�ട വീടുകൾക്കുചുറ്റും പതിയിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നാണവർ വിശ്വ

സിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ�ര രക്ഷിക്കാനും �ദ്രാഹിക്കാനും കഴിവുള്ളആ ചാവുക�ള പ്ര

സാദിപ്പിച്ചാൽ മാത്ര�മ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും രക്ഷ

�പ്പടാനും കുഞ്ഞുകുട്ടികളു�ട ആ�രാഗ്യം നിലനിർത്താനും കഴിയൂ. അതു�കാണ്ട്,

കാണിക്കാർ മറ്റു �ദവങ്ങ�ളാ�ടന്ന�പാ�ല തങ്ങളു�ട ചാവുക�ളാടും പ്രാർഥിക്കു

ന്നു;

‘പടച്ചതമ്പുരാ�ന, എല്ലക്കല്ലുസ്വാമി, തമ്പുരാട്ടി അമ്മ, തിരുവത്തുപാറ ചാത്താ, നൂ

�റ്റാന്നുചാവുമാ�ര, നൂ�റ്റാന്നുതമ്പുരാക്കന്മാ�ര, പത്മനാഭസ്വാമി, ഞങ്ങളു�ട പൂജ

പറ്റി�ക്കാണ്ട് വനത്തിൽ കിടക്കുന്നഞങ്ങ�ള രക്ഷിക്കണം! നീക്കമ്പു, മുറിയാമ്പാ

ച്ചി, നാട്ടാമുടവുവന്ന് ആൾ ഒന്നും മരിച്ചു�പാകാ�ത നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു�കാള്ളണം.

ഞങ്ങൾക്ക് വനത്തിൽ നിങ്ങൾഅല്ലാ�ത �വ�റആരും ഇല്ല’.

മ�റ്റാരു പ്രാർത്ഥന മുത്ത�നാടും മുത്തി�യാടുമാണ്;

‘എ�ന്റ കാണിക്കുട്ടിമുത്തി അ�മ്മ, എ�ന്റ ഉടയാത്താ,ഈ കാണിയിലുള്ള �കാട

ലിക്കാവുമുത്തന്മാ�ര �വല �ചയ്യുന്ന ധ്യാനം ഉണ്ടായ് ഞങ്ങൾ എടുത്തുതിന്നണം.

ആന�യാ പന്നി�യാ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങ�ളാ അഴിക്കാ�ത നിങ്ങൾ കാത്തു�കാള്ളണം’.

മല�ദവം തുടങ്ങിയ പലതരം മൂർത്തിക�ള പൂജിക്കുന്ന മല�വടന്മാർക്കും തങ്ങളു

�ട പൂർവികന്മാരു�ട ചാവുകളിൽ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. ചാവുകൾക്ക് �കാഴിയും

മറ്റും ബലിയർപ്പിച്ചു�കാണ്ട് അവരിങ്ങ�ന പ്രാർഥിക്കുന്നു:

‘എ�ന്റ മൂർത്തി�യ, നിണക്കു �കാഴിയു�ട പരിതരുന്നു. എനിക്കു രക്ഷയായ് ഇരു

ന്നു�കാള്ളണം. �കാച്ചി�നാടും കുട്ടി�യാടും യാ�താരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്കരു�ത’.

അവരു�ട ത�ന്ന മ�റ്റാരു പ്രാർത്ഥന:

2 Marx and Engels: Correspondence, Engels: Letter to C. Schmidt, Oct 27, 1890.
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‘�ദവ�മ, �പാന്നുമ�ല, �വണ്ടുവണ്ണം ഇരിക്കണം. എ�ന്റ അപ്പൂപ്പ, ഞങ്ങളും ഉഴ

വും നന്നായിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ അപ്പൂപ്പന്മാ�ര �വണ്ടുവണ്ണം രക്ഷയ്ക്കായ് ഇരിക്ക

ണം. അടിയങ്ങ�ട കുഞ്ഞിനും കുട്ടിക്കും ഒരുഅറ്റകുറ്റം കൂടാ�ത ഇരിക്കണം’.

നാട്ടുമലയന്മാർ മല്ല�നയും വീരഭദ്ര�നയും ഭദ്രകാളി�യയും മറ്റുമാണ് പൂജിക്കുന്നത്.

�കാല്ലി�ങ്കാട്—ചിറ്റ്യർ കാടുകളി�ല �കാങ്ങമലയന്മാർക്കും അ�നകം �ദവങ്ങ

ളുണ്ട്. കരുമലമൂപ്പൻ, മലമ്പാറ ആണ്ടൻ, മുനിയപ്പൻ എന്നീ ആൺ �ദവങ്ങളും

കാളി, ഭഗവതി, പാലിയമ്മഎന്നീ �പൺ�ദവങ്ങളുമാണ് അവയിൽ മുഖ്യമായവ.

നായാടികൾക്ക് മല്ലൻ, മലവാഴി, പറക്കുട്ടി മുതലായമല�ദവങ്ങളുംവന�ദവങ്ങ

ളുമാണുള്ളത്. പറക്കുട്ടിയു�ട കൃപയു�ണ്ടങ്കിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളു�ട ആക്രമണങ്ങളിൽ

നിന്നു രക്ഷ�പ്പടുകയും �വട്ടമൃഗങ്ങ�ള എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കുകയും �ചയ്യാം. കല്ലു

�കാണ്ടുള്ളപറക്കുട്ടിയു�ട ബിംബത്തിൽഅവർ �കാഴി�യ�യാആടി�ന�യാ �വ

ട്ടി �ചാര�യാഴിക്കും. എന്നിട്ടിങ്ങ�ന പ്രാർഥിക്കും:

“�ഹ, മല്ല, മലവാഴി! �ഹ പാറുക്കുട്ടി! പിതാ�വ, മാതാ�വ ഞങ്ങൾ വള�ര ബുദ്ധി

മുട്ടി സമ്പാദിച്ച വഴിപാടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങൾഅവസ്വീകരിച്ച് ”

ഞങ്ങ�ളയുംഞങ്ങളു�ട കുട്ടിക�ളയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണം”.

ഉള്ളാടർക്ക് കാപ്പിരി, തീക്കുട്ടി, ചാത്തൻ തുടങ്ങിയ �ദവങ്ങളുണ്ട്. ചാത്തൻ,

കരിങ്കുട്ടി, പറക്കുട്ടി, കാപ്പിരി, കണ്ടാകരണൻ മുതലായവയാണ് �വട്ടുവരു�ട �ദ

വങ്ങൾ. പുള്ളുവന്മാർക്ക് അയ്യപ്പൻ, �വലായുധൻ, രാഹു, മുനി, ചാത്തൻ, മൂക്കൻ,

കണ്ടാകരണൻ, കരിക്കുട്ടി, തീക്കുട്ടി, പറക്കുട്ടി, കാപ്പിടരി, കള്ളാടിമുത്തൻ മുത

ലായ�ദവങ്ങളാണുള്ളത്. കാടരു�ട പ്രധാന �ദവങ്ങൾ മലവാഴി, മലങ്കുറത്തി

എന്നീ രണ്ടു മല�ദവങ്ങളാണ്. മലവാഴി ആൺ�ദവവും മലങ്കുറത്തി �പൺ

�ദവവുമാണ്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി സങ്കൽപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന ഈ രണ്ടു�ദ

വങ്ങളിൽനിന്നാണ് തങ്ങളു�ട ഏറ്റവും പഴയ പൂർവ്വികന്മാർ ജനിച്ചത് എന്നാണ്

കാടരു�ട വിശ്വാസം. മലങ്കുറവൻ, മലയരയൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു കാട്ടുജാതിക്കാർക്കും

ഇതു�പാ�ല ഒട്ടനവധി �ദവങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ മിക്കവരും ചാവുപൂജ, ജന്തുപൂജ

മുതലായവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.

മു�മ്പാരധ്യായത്തിൽ തങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, മരിച്ചു�പായ മാതാ

പിതാക്കന്മാ�രയുംകാരണവന്മാ�രയുംപൂജിക്കുന്നസമ്പ്രദായം മഹാശിലാസംസ്കാ

രത്തി�ന്റ ഒരു പ്ര�ത്യകതയായിരുന്നു. മരിച്ചു�പായ കുടുംബത്തലവ�ന്റ ആത്മാ

വിനു ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്ര�ത്യകസ്ഥലവും അത്യാവശ്യമായ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും

നൽകാതിരുന്നാൽ ആ ആത്മാവ് വിഷമിച്ചുവലയു�മന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പിൻ

ഗാമികൾക്ക് അതുമൂലം �ദ്രാഹങ്ങളുണ്ടാവു�മന്നുമായിരുന്നു പ്രാകൃതജനങ്ങളു�ട

വിശ്വാസം. ആത്മാവിലും പുനർജന്മത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു�കാണ്ട് അവർ �പ്ര

തങ്ങ�ള ആരാധിച്ചു. ഈ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നായിരിക്കണം, മഹാശിലാസംസ്കാ

രം ഉട�ലടുത്തത്. �താപ്പിക്കല്ല്, �കാടക്കല്ല്, നന്നങ്ങാടികൾ, ശ്മശാന ഗുഹകൾ

മുതലായ മഹാശിലാസംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ �കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ

3 തർസ്റ്റ�ന്റ South Inidan Castes and Tribes, അനന്ത കൃഷ്ണയ്യരു�ട Cochin Tribes and

Castes, Travancore Tribes and Castes, എൽ.�ക.അയ്യരും ബാലരത്നവും കൂടി�യഴുതിയ

Anthropology in India മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ �കരളത്തി�ല വിവിധ �ഗാത്രസമുദായങ്ങളു�ട

മതവിശ്വാസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4 V. Rangacharya: The Prehistoric India, P. 147.
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നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീന മനുഷ്യർ തങ്ങളു�ട മരിച്ചു�പായ കാരണവ

ന്മാരു�ട ആത്മാക്ക�ള കുടിയിരുത്തിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാണിവ. മലയരയന്മാർ

തുടങ്ങിയചില �ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽഈപഴയആരാധനാസമ്പ്രദായം

ഇ�പ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, സാധാരണയായി, വല്ല അപകടങ്ങളിലും

�പട്ടു മരിച്ചു�പായ ബന്ധുക്കളു�ട ആത്മാക്കൾക്കു�വണ്ടിയാണ് ഇത്തരം വാസ

സ്ഥലങ്ങൾനിർമ്മിക്ക�പ്പടാറുള്ളത്.

4 സംഘകൃതികളി�ല�ദവങ്ങൾ

മരിച്ചു�പായ കാരണവന്മാ�ര �ദവങ്ങളാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സംഘംകൃതികളു�ട

കാലത്തും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങളിൽ വീരമരണം പ്രാപിച്ച പടയാളികളു

�ട സ്മരണയ്ക്കായി വീരക്കല്ലുകൾ കുഴിച്ചുനാട്ടി ആരാധിക്കുക പതിവായിരുന്നു�വന്ന്

അകനാനൂറി�ലയും പുറനാനൂറി�ലയും ചില പാട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വീരക്കല്ല

ല്ലാ�ത മ�റ്റാരു�ദവവുമില്ലഎന്നുവ�ര ഒരുപാട്ടിൽസ്തുതിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. �താൽ

കാപ്പിയത്തിൽ പുറന്തി�ണയു�ട സ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ യു

ദ്ധം�ചയ്തു വീരമൃത്യുവരിച്ച �യാദ്ധാവി�ന്റ സ്മാരകമായി കല്ലുനാട്ടുന്നതി�നപ്പറ്റിയും

ആ വീരക്കല്ലിന് ആദരബഹുമാനങ്ങളർപ്പിക്കുന്നതി�നപ്പറ്റിയും പരാമർശിച്ചിരിക്കു

ന്നു. മരിച്ച �യാദ്ധാവി�ന്റ �പർ കല്ലിൽ �കാത്തിവയ്ക്കുക, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആയു

ധങ്ങളും മറ്റുപകരണങ്ങളും ആ കല്ലി�ന്റ ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ചിടുക, ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങളും

മയിൽപ്പീലികളും പൂജിക്കുക, കള്ളുനി�വദിക്കുക മുതലായആചാരങ്ങളുമുണ്ടായിരു

ന്നു.

സംഘകാല�ത്ത ജനങ്ങൾ ബഹു�ദവവിശ്വാസികളായിരുന്നു. ഓ�രാ തി

ണയ്ക്കും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം �ദവമുണ്ടായിരുന്നു. �താൽകാപ്പിയമനുസരിച്ച് മുല്ല

നിലത്ത് മാ�യാനും (കറുത്ത നിറമുള്ള �ദവം) കുറുഞ്ചിനിലത്ത് �ച�യാനും (ചുവ

പ്പുനിറമുള്ള�ദവം), മരുതനിലത്ത് �വന്തനും (ഇന്ദ്രൻ) �നയ്തൽ നിലത്ത് വരുണ

നുമായിരുന്നുപ്രധാന�ദവങ്ങൾ.

ശിവൻ, മുരുകൻ, ബലരാമൻ മുതലായ �ദവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും സംഘംകൃതിക

ളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. എന്നാൽ �കാറ്റ�വ എന്ന സ്ത്രീ�ദവത്തിനായിരുന്നു ഏറ്റ

വുമധികം പ്രാധാന്യം. ഈ�ദവത്തിന്, അമരി, കുമരി, കവുരി, ചമരി, പൂലി, നീലി,

ചങ്കരി എന്നിങ്ങ�ന പല �പരുകളുമുണ്ട്. പിന്നീട് ദുർഗ, കാളി മുതലായ �പരുക

ളിൽഅറിയ�പ്പട്ടു�പാന്നതുംഈ�ദവമാണ്. യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയം �നടുന്നതിന്

�കാറ്റ�വയു�ട സഹായം �തടുക പതിവായിരുന്നു. �കാറ്റ�വയ്ക്കു �കാഴി, ആട്

മുതലായവയു�ട ഇറച്ചിയും �ചാരയും വള�ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് വിജ

യാ�ഘാഷ�വളകളിൽ ധാരാളം ആടുമാടുകളും �കാഴികളും ബലിയർപ്പിക്ക�പ്പടുക

5 L. A. K. Iyer and L. K. Balaratnam: Anthropology in India, P. 188.
6 �താൽകാപ്പിയം, പുറന്തി�ണഇയൽ, 63
7 മാ�യാൻ �മയ കാടു�റ ഉലകമും

�ച�യാൻ �മ. �മവ�ര ഉലകമും

�വന്തൽ �മയ തീംപുനൽ ഉലകമും

വരുണൻ �മയ �പരുമണൽ ഉലകമും

മു�ല്ല കുറിഞ്ചി മരുതം �നയ്തൽഎന

�ച്ചാല്ലിയ മു�റയാൻ �ചാല്ലവും പടു�മ

�താൽകാപ്പിയം, അകത്തി�ണ, 5
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പതിവായിരുന്നു. കള്ളും വഴിപാടി�ന്റ ഒരു മുഖ്യഭാഗമായിരുന്നു. ജനങ്ങളു�ട �ദ

നംദിന ജീവിതത്തിൽ വള�രയധികം സ്വാധീനം �ചലുത്തിയ ഒരു �ദവതയായിരു

ന്നു �കാ�റ്റവ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ�പ്പടാനും അതിവൃഷ്ടിയും അനാവൃഷ്ടിയും

ഒഴിവാക്കുവാനും പകർച്ചവ്യാധികൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാനും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കാനും

എല്ലാംഈഅമ്മ�ദവത്തി�ന്റസഹായമാവശ്യമാ�ണന്നായിരുന്നു ജനങ്ങളു�ട

വിശ്വാസം.

സംഘകാലത്തി�ല ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂത�പ്രതാദികളിലും വിശ്വാസമുണ്ടായി

രുന്നു. നാളങ്കാടിപ്പൂതം, �വള്ളി�ടമന്റപ്പൂതം തുടങ്ങിയ പല ഭൂതങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും

പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. തങ്ങ�ള �ദ്രാഹിക്കാനിടയുള്ള ദുർഭൂതങ്ങ�ള �കാഴിയും മറ്റും

ബലി�കാടുത്തു തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വീടി�ന്റ തട്ടിൻപുറത്ത്

�വപ്പി�ന്റ ഇലകൾ തൂക്കിയിട്ടാൽ ഭൂതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറി�പ്പായി�ക്കാള്ളും എന്ന

ഒരു വിശ്വാസവും നിലനിന്നിരുന്നതായി കാണുന്നു. �ജ്യാതിഷത്തിലും ശകുനത്തി

ലും മറ്റും ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പുറനാനൂറി�ല ചില പാട്ടു

കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പല്ലിയു�ട ശബ്ദം ശുഭസൂചകമായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടിരുന്ന

ത്. �കാള്ളിനക്ഷത്രം വീഴുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല രാജാവിനും കൂടി എ�ന്താ

അത്യാപത്തടിത്തിട്ടു�ണ്ടന്നതി�ന്റ സൂചനയായിരുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രം വീഴുന്നതുക

ണ്ട�പ്പാൾ താൻ ദുഃഖപരവശനായി എന്നും അതി�ന്റ ഏഴാം ദിവസമാണ് �ചരൻ

ഇരു�മ്പാ�റ എന്ന രാജാവ് ദിവംഗതനായത് എന്നും പുറനാനൂറി�ല ഒരു പാ

ട്ടിൽകൂടലൂർകീഴാർഎന്നകവി വിലപിക്കുന്നതുകാണാം. ജീവനും ശരീരവും പരസ്പ

രം �വറിടുന്നതു�കാണ്ടാണ് മരണംസംഭവിക്കുന്നത് എന്നും മരണത്തിനു�ശഷവും

ജീവൻ നിലനിൽക്കു�മന്നും മറ്റുമുള്ളഅന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ പ്രാചീനകാലത്തുത�ന്ന ശകുനം, പുനർജന്മം മുതലായവയി�ലാ

ന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ജനങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് സംഘംകൃതികളി

�ല ചില പാട്ടുകൾ �വളി�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘മനുഷ്യർ മരണാ

നന്തരം വീണ്ടും ജനിക്കു�മന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായാലും ശരി, പുനർജന്മത്തിൽ

വിശ്വസമില്ലാത്തവരായാലും ശരി, ഇഹ�ലാകത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തികൾ �ചയ്യു

കയാണാവശ്യം; ഹിമാലയത്തി�ന്റ �കാടുമുടി �പാ�ലയുള്ള ത�ന്റ പ്രശസ്തി�യ

ഈ �ലാകത്തിൽ നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ട് കുറ്റമറ്റ ജീവിതം നയിച്ചു മരിക്കുക എന്ന

താണ് �ശ്രഷ്ഠമായ കാര്യം’ എന്ന പുറനാനൂറി�ല ഒരു പാട്ടിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

മുരുകൻ എന്ന �ദവ�ത്ത വാഴ്ത്തുന്ന മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ ‘പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസി

ക്കാത്ത മൂഢന്മാർ നി�ന്റ പാദങ്ങളിൽ വന്നു�ചരുകയില്ല’ എന്നു പറയുന്നു. നി�ന്റ

പാദങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ മൂഢന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്

എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളു�ട �കാടുമുടിയിൽ

കയറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഏതു വാദഗതിയും മൂഢത്വമായി�ട്ട �താ

ന്നൂഎങ്കിൽഅത്ഭുത�പ്പടാനില്ല�ല്ലാ.

ആദ്യകാല സംഘം കൃതികളിൽ കള്ളും ഇറച്ചിയും മനുഷ്യർക്കും �ദവങ്ങൾ

ക്കും ഒരു�പാ�ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, തിരുക്കുറൽ, പതി�നൺകീഴ് കണ

8 മാറിപ്പിറവർആയിനും, ഇമയത്തു

�ക്കാടു ഉയർന്തന്നതം ഇ�ചനടു

ത്തീതു ഇൽയാ�ക്ക�യാടു

മായ്തൽതവത്ത�ല�യ. (പുറ. 214)
9 മറുപിറപ്പു ഇൽഎനും മട

�വാരും �ചരാൽ നിന്നിഴൽ (പരിപാടൽ, 5)
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ക്ക് മുതലായ പിൽക്കാല കൃതികളിൽ മദ്യമാംസാദികൾ നിഷിദ്ധമായിട്ടാണ് കണ

ക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. �ജനബുദ്ധമതങ്ങളു�ട സ്വാധീനശക്തിയു�ട ഫലമാണി�ത

ന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

5 ബുദ്ധമതം

അ�ശാകചക്രവർത്തിയു�ട കാലം മുതൽക്കുത�ന്ന ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതം

പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എങ്കിലും ആദ്യ സംഘംകൃതികളിൽ ബുദ്ധമതത്തി

�ന്റ സ്വാധീനം വള�ര കുറവാണ്. പുറനാനൂറ്, മതു�രക്കാഞ്ചി, നറ്റി�ണഎന്നീ

കൃതികളി�ലഏതാനും വരികളിൽ മാത്രമാണ് ബുദ്ധമതത്തി�ന്റസ്വാധീനം കാണ

�പ്പടുന്നത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പതികാ

രം, മണി�മഖലതുടങ്ങിയപിൽക്കാലകൃതികളിൽബുദ്ധമതത്തി�ന്റസ്വാധീനം വള

�ര പ്രകടമാണ്. കാ�വരിപ്പട്ടണം, കാഞ്ചി, വഞ്ചി, മധുര തുടങ്ങിയ പ്രധാന�പ്പട്ട

നഗരങ്ങളി�ലല്ലാം ധാരാളം ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഈ

കാവ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. വഞ്ചിനഗരത്തിൽപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച ഒരുബുദ്ധവി

ഹാരമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നുംസി�ലാണിൽനിന്ന് അ�നകം ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾതങ്ങളു

�ട മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി �കരളത്തിൽ വന്നു താമസിച്ചിരുന്നു�വന്നും മറ്റു

മുള്ള പല വിവരങ്ങളും മണി�മഖലയിൽ നിന്നു മനസിലാക്കാം. ‘മഹാ�ബാധിമ

രത്തി�ന്റ ചുവട്ടിൽജ്ഞാനം �നടിയ ബുദ്ധ�ന്റ അനുയായികൾ ബുദ്ധധർമ്മം പ്ര

ചരിപ്പിക്കുന്നതി�നപ്പറ്റി ചിലപ്പതികാരത്തിൽപരാമർശിക്കുന്നു’. മണി�മഖലയിൽ

മാധവിയും മകൾ മണി�മഖലയും വഞ്ചിനഗരത്തിൽ വന്ന് പത്തിനീ�ദവിയു�ട പ്ര

തിഷ്ഠ�യ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. പത്തിനീ�ദവി പ്രത്യക്ഷയായി മണി�മഖ

ലയ്ക്കു നൽകുന്ന ഉപ�ദശങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതമംഗീകരി�ക്കണ്ടതി�ന്റ പ്രാധാന്യമാണൂ

ന്നുന്നത്. ‘കാ�വരി പട്ടണത്തി�ല ഏഴു ബുദ്ധവികാരങ്ങ�ള ദർശിച്ച പുണ്യം നമു

ക്ക് ഉള്ളതു�കാണ്ട് ബുദ്ധഭഗവാ�ന്റ ഉപ�ദശം �കൾക്കാൻ നമുക്കിടവരും; അന്ന്

ഐതിഹ്യമു�പക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവും’ എന്നും ‘കു�ഞ്ഞ, നീ ഈ അതിപ്രാ

ചീനമായ വഞ്ചിനഗരത്തിൽസഞ്ചരിച്ച് മ�റ്റല്ലാ മതതത്ത്വങ്ങ�ളയും ഗ്രഹിച്ച് അവ

യി�ലാന്നും സത്യമി�ല്ലന്നുകണ്ട് ഒടുവിൽ ബുദ്ധ�ദവ�ന്റ പിടകധർമ്മങ്ങ�ള അനു

സരിക്കും’. എന്നുംമറ്റുമാണ് ആ ഉപ�ദശങ്ങളിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യകാല സംഘംകൃതികളിൽ ലളിതമായ ഒരാഹ്ലാദവായ്പും ജീവിത�ത്തക്കു

റിച്ചുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഓളം�വട്ടുന്നതുകാണാം. എന്നാൽ, ചിലപ്പതികാരം

മണി�മഖല തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല കാവ്യങ്ങളിൽ ജീവിതത്തി�ല ദുഃഖങ്ങൾക്കും നി

രാശകൾക്കുമാണ് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധമതത്തി

�ന്റ സ്വാധീനശക്തിയാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണ�മന്ന് നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി അഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നു:

‘സംഘകാലകൃതികൾക്ക് ഓജസുനൽകുന്നസുഖജീവിത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളആഹ്ലാദ

ഭരിതമായ വിശ്വാസം കാലക്രമത്തിൽ മനുഷ്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഅശുഭാശങ്ക

ക�ള മാറ്റുന്നു. ജീവിതത്തി�ല ദുഃഖങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ജീവിക്കാനുള്ളഅഭിലാഷ�ത്ത

ത്ത�ന്ന നി�ഷധിക്കലാണ് ഒ�ര�യാരു രക്ഷാമാർഗ്ഗ�മന്ന തത്ത്വ�ത്തക്കുറിച്ചുമു

ള്ള ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ഊന്നലാണ് ഇതിനു കാരണ�മന്ന് കാണാം. സംഘകാല

ത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ രചിക്ക�പ്പട്ട ചില കവിതകളിൽത്ത�ന്നഅങ്ങിങ്ങായി

10 ചിലപ്പതികാരം, നാടുകാൺ, 11–14.
11 മണി�മഖല, അധ്യായം 26.
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കാണ�പ്പട്ടിരുന്നഈ �ശാകാത്മകത്വം മണി�മഖലയിൽ വള�ര സ്പഷ്ടമായി പ്ര

ത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. മരണത്തി�ന്റനിഷ്ഠുരത�യക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാ�തകണ്ണുമടച്ച് ഇന്ദ്രി

യസുഖങ്ങളിൽആഗമ്നരാവുന്ന മൂഢന്മാ�ര അതു കഠിനമായി ആ�ക്ഷപിക്കുന്നു’.

ജീവിതത്തി�ന്റ ദുഃഖങ്ങ�ളയും നിരാശതക�ളയുമാണ്ബുദ്ധമതംഊന്നിയത്എന്ന

തു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ആ ദുഃഖങ്ങൾക്കും നിരാശതകൾക്കും ഭൗതികമായ ചില

സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, സംഘകാല�ത്ത സാമൂഹ്യജീവിതം

ക്ഷ�യാന്മുഖമാവുകയും അസമത്വങ്ങൾ വളരുകയും യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ ദു

ഖങ്ങളും നിരാശകളും പടർന്നുപിടിക്കുകയും �ചയ്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയിൽബുദ്ധമതം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചത്.

ക്രി.പി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാല�ത്ത ഒരു

അന്ധകാരയുഗമായിട്ടാണ് ചില ദക്ഷി�ണന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ ചിത്രീകരിക്കാ

റുള്ളത്. കളഭ്രന്മാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു കൂട്ടർ �ചര-�ചാഴ പാണ്ടി രാ

ജ്യങ്ങ�ള താറുമാറാക്കി വിപുലമായ പ്ര�ദശങ്ങൾകീഴടക്കി എന്നും പറയ�പ്പടുന്നു.

കളഭ്രന്മാരു�ട രാജാക്കന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു എന്നും അവർ അക്കാലത്ത് നില

വിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാ�ര നശിപ്പിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണ�ര അത്യധികം �ദ്രാ

ഹിക്കുകയും �ചയ്തു�വന്നും പിന്നീട് രചിക്ക�പ്പട്ട ചില�ശവ�വഷ്ണവഗ്രന്ഥങ്ങൾ

�രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. ഇതി�ലല്ലാം സത്യത്തി�ന്റ അംശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. പ�ക്ഷ,

എന്തായാലും കളഭ്രന്മാരു�ട കാലം അന്ധകാരയുഗമായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നത്

ശരിയല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി�യ�പ്പാ�ല പല ചരിത്രകാരന്മാരും ചൂ

ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല,ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് പതി�നൺകീഴ്കണക്ക്, ചി

ലപ്പതികാരം, മണി�മഖല തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്ക�പ്പട്ടത്. കാഞ്ചീപുരം ഒരു

വലിയബുദ്ധമത�കന്ദ്രമായിത്തീർന്നതും�ത�ക്കഇന്ത്യയി�ലമിക്കപ്രധാനപട്ടണ

ങ്ങളിലും ബുദ്ധ-�ജനവിഹാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതുംഈ കാലത്താണ്. ചുരുക്കി

പ്പറഞ്ഞാൽ, ബുദ്ധ�ജനമതങ്ങളു�ട സ്വാധീനശക്തി ഏറ്റവുമധികം പരന്നുപിടിച്ച

ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കളഭ്രന്മാരു�ട കാലംഎന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നത്. എന്നാൽ

ഈസ്വാധീനശക്തി ഏ�റക്കാലം നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല. ക്രി.പി. 6-ാം നൂറ്റാ

ണ്ടിനും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ �ശവ�വഷ്ണവമതങ്ങൾആധിപത്യത്തി�ലക്കു

യർന്ന�താടുകൂടി ബുദ്ധ�ജനമതങ്ങളു�ട സ്വാധീനം മിക്കവാറും അസ്തമിച്ചു എന്നു

പറയാം. നായനാർമാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന �ശവസന്യാസികളും ആൾ

വാർമാർ എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന �വഷ്ണവസന്യാസികളും പഴയ മതവിശ്വാസ

ങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിക്കുകയും പുതിയഹിന്ദുമതവിശ്വാസങ്ങളു�ടഅടിത്തറപാകുകയും

�ചയ്തു. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്നപുതിയ രാജവംശങ്ങളാ

ണ്ഈഗതിക്രമ�ത്തത്വരിത�പ്പടുത്തുന്നത്.

�കരളത്തിൽബുദ്ധമതത്തിന് വലിയ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നതിന് �തളി

വുകളുണ്ട്. മാ�വലിക്കര, ഭരണിക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി, കുന്നത്തൂർ താലൂക്കി�ല

പള്ളിക്കൽ, �കാടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ളആലഎന്നിങ്ങ�നപലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും

പഴയബുദ്ധമതവിഗ്രഹങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധമതത്തി�ന്റപ്രവാചകനായ

ഗൗതമബുദ്ധൻ�ദവവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയാ

യികൾഅ�ദ്ദഹ�ത്തത�ന്ന ഒരു�ദവമാക്കിമാറ്റി. അതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ബു

ദ്ധ�ന്റ കൽപ്രതിമക�ള പൂജിക്കുകഎന്നസമ്പ്രദായം നടപ്പിൽവന്നത്.

12 K. A. Neelakanta Sasthri, A History of South India, P. 138.
13 K. A. Neelakanta Sasthri, A History of South India, P. 139–40.
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ക്രി.പി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴക്കും �കരളത്തിൽബുദ്ധമതത്തി�ന്റ പ്രചാരം

കുറഞ്ഞു�പായി എന്നു കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സഞ്ചരിച്ച

ഹ്യുവാൻസാങ് എന്ന �ചനീസ് സഞ്ചാരി അക്കാലത്ത് �ത�ക്കഇന്ത്യയിൽ നി

ലവിലുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധമതത്തി�ന്റസ്ഥിതി�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്രാവി

ഡത്തിൽനൂറുബുദ്ധവിഹാരങ്ങളുംപതിനായിരംബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുമുണ്ടായിരു�ന്നന്ന്

അ�ദ്ദഹം �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. പ�ക്ഷ, �കരളത്തി�ലസ്ഥിതി അത്ര �മച്ചമായിരുന്നി

ല്ല. ‘മലകൂട’ത്തി�ലബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾക്ഷയിച്ചുവരികയായിരുന്നു�വന്നുംഅവി�ട

ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾവള�ര കുറവായിരുന്നു�വന്നുംഅ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പാ

ണ്ഡിനാടും �കരളവും കൂടി�ച്ചർന്നപ്ര�ദശത്തിനാണ് മലകൂടം അ�ല്ലങ്കിൽ മലയകൂ

ട�മന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

6 ഹിന്ദുമതം

ശിവഭക്തിയു�ടയും വിഷ്ണുഭക്തിയു�ടയുംഅടിസ്ഥാനത്തിൽബുദ്ധ�ജനമതങ്ങ�ള

പരാജയ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടുയർന്നുവന്നഹിന്ദുമതംപഴയസംഘകാലവിശ്വാസങ്ങ

ളി�ലക്കുള്ളഒരുതിരിച്ചു�പാകലായിരുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽപരാജയ�പ്പട്ട�ജന

ബുദ്ധമതങ്ങളു�ട ചില സവി�ശഷസ്വഭാവങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ആചാരവിധികളായി

ത്തീർന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശിലായുഗത്തി�ല ജനങ്ങൾക്കാക�ട്ട, സംഘംകൃതി

കളു�ടകാല�ത്തജനങ്ങൾക്കാക�ട്ട, �ക്ഷത്രങ്ങളുംപള്ളികളും ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. വീടുകളിൽ�വ�ച്ചാ, ആൽ, പാല, കാഞ്ഞിരം തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളു�ട തണലു

കളിൽ �മൽപ്പുരയില്ലാത്തപ്ര�ത്യകസ്ഥലങ്ങളിൽ�വ�ച്ചാ ആണ് പൂജകളും പ്രാർ

ത്ഥനകളും മറ്റും നടത്ത�പ്പട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽബുദ്ധമതത്തി�ന്റപ്രചാര�ത്താടുകൂ

ടി �കാവിലുകളും വിഹാരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. ബുദ്ധപ്രതിമക�ള പൂജിക്കൽ ഒരു

പ്രധാന മതച്ചടങ്ങായിത്തീർന്നു. ഇത്തരം ആചാരച്ചടങ്ങുകൾ �ശവ�വഷ്ണവമ

തങ്ങളു�ട ആവിർഭാവത്തിനു �ശഷവും നിലനിർത്ത�പ്പട്ടു. ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരു�ട

�നതൃത്വത്തിൽവലിയ വലിയ ശിവ�ക്ഷത്രങ്ങളും വിഷ്ണു�ക്ഷത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്ക�പ്പ

ട്ടു. പ�ലടത്തും ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾത�ന്നഹിന്ദു�ക്ഷത്രങ്ങളായി മാറ്റ�പ്പട്ടു. ബുദ്ധപ്ര

തിമകൾ പലതും ഹിന്ദു�ദവങ്ങളു�ട പ്രതിമകളായിത്തീർന്നു. �കരളത്തി�ല കി

ളവൂർ, നില�മ്പരൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നും പഴയ ബുദ്ധബിംബങ്ങൾ വി

ഷ്ണുവി�ന്റയും ഭഗവതിയു�ടയും മറ്റും ബിംബങ്ങളായി പൂജിക്ക�പ്പട്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന്

പി.സി.അലക്സാണ്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുമതത്തി�ല പരിഷ്ക്കരിച്ച പുതിയ �ദവങ്ങൾ പഴയ �ദവങ്ങ�ളയും

പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കുകയുണ്ടായില്ല. പുതിയ �ദ

വങ്ങളു�ട കൂ�ട പഴയ �ദവങ്ങളും നിലനിന്നു�പാന്നു. ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ആവിർ

ഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പുനർജന്മവിശ്വാസം, ഭൂത�പ്രതപൂജകൾ മുതലായവ

�പാലും ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റഘടകങ്ങളായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു.

ഇങ്ങ�ന ക്രി.പി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷം ഉയർന്നുവന്ന ഹിന്ദുമതം ആര്യന്മാ

രു�ട പഴയ ബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ നിന്ന് വള�ര വ്യത്യസ്തമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ

ഉത്ത�രന്ത്യയി�ല �വദികമതവിശ്വാസങ്ങളും �ജനബുദ്ധമതവിശ്വാസങ്ങളും

14 K. A. Neelakanta Sasthri, Proceedings of the Oriental Conference, 1930. P. 176.
15 P. C. Alexander: Budhism in Kerala, P. 75.
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പ്രാകൃത�ഗാത്രസമുദായങ്ങളു�ട വിശ്വാസങ്ങളും ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യ

ഘടകമായ ജാതിവ്യവസ്ഥയും എല്ലാം കൂടി�ച്ചർന്ന് ലയിച്ചു�കാണ്ടാണ് ഹിന്ദുമതം

രൂപം�കാണ്ടത്.

ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല ജനങ്ങളു�ട സംസ്കാരവും ഉത്ത�രന്ത്യയി�ല ആര്യന്മാരു

�ടസംസ്കാരവും പരസ്പരം �പാരുത്ത�പ്പടാനാവാത്തവിധം വിഭിന്നങ്ങളാ�ണന്നും

ഈ രണ്ടുസംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും �യാജിക്കുകയി�ല്ലന്നും തമിഴ്നാട്ടി�ല

ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. തികച്ചും �തറ്റായഈവാദ�ത്തഎതിർക്കു

ന്ന മറ്റുചില ചരിത്രകാരന്മാരാക�ട്ട, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു വള�ര മുമ്പുമുതൽക്കുത�ന്ന

ആര്യസംസ്കാരവും അനാര്യന്മാരായ ദ്രാവിഡരു�ട സംസ്കാരവും കൂടി�ച്ചർന്ന ഒരു

തരം മിശ്ര സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും വാദി

ക്കുന്നു. സംഘംകൃതികളു�ട കാലമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കുത�ന്ന ആര്യന്മാരു�ട സംസ്കാ

രവും മതവിശ്വാസങ്ങളും �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം �നടാൻ തുടങ്ങിക്ക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു�പാലും ചിലർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്യന്മാരു�ട സംസ്കാരവും

ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല ആദിമനിവാസികളു�ട സംസ്കാരവും കൂടി�ച്ചർന്ന് ലയിച്ച ഒരു

സവി�ശഷ മിശ്രസംസ്കാര�ത്തയാണ് സംഘംകൃതികൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്

എന്നാണ് മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാരു�ട അഭിപ്രായം. ഉദാഹരണത്തിന് സംഘകാ

ലത്തുത�ന്ന ‘മതത്തി�ന്റയും സദാചാരനീതിയു�ടയും രംഗങ്ങളിൽ ഉത്ത�രന്ത്യൻ

ആശയങ്ങൾഏറ്റവും പ്രകടമായിക്കാണാം’. എന്ന് നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി പ്രസ്താവിക്കു

ന്നു. �ക.�ക.പിള്ളഎഴുതുന്നതിങ്ങ�നയാണ്.

‘�ദവന്മാരു�ടഈവിലയനംഏതുകാലത്താണ്സംഭവിച്ച�തന്ന് തീർത്തുപറയുക

എളുപ്പമല്ല. ബി.സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്ക് �ജനരു�ടയും ബൗദ്ധന്മാരു�ടയും

ആദർശങ്ങൾ തുളച്ചു�കറിത്തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഒരു പ�ക്ഷ അതി�ന്റ പ്രത്യയശാസ്ത്ര

ങ്ങളായി ബ്രാഹ്മണരു�ട സ്വാധീനശക്തി രൂപം�കാണ്ടതാവാം. ബ്രാഹ്മണരു�ട

യും ദ്രാവിഡരു�ടയും മതാചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി�ച്ചർന്നു. അ�താ�ട ഹിന്ദുമത

ത്തിന് ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ ഓജസും �കവന്നു. എങ്കിലും ഹിന്ദുമത

ത്തിനും �ജനമതത്തിനും ബുദ്ധമതത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമീപകാലത്ത്

സുശ്ളിഷ്ടമായിരുന്നു’.

സംഘംകൃതിക�ള സൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ ഇത്തരം വാദങ്ങൾക്ക് പറയ

ത്തക്ക അടിസ്ഥാന�മാന്നുമി�ല്ലന്ന് കാണാം. സംഘകാലത്തുത�ന്ന ഉത്ത�ര

ന്ത്യാക്കാരും ദക്ഷി�ണന്ത്യാക്കാരും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ

നിലനിന്നിരുന്നു എന്നത് ശരിയാണ്. ഭാരതരാമായണാദി പുരാ�ണതിഹാസങ്ങ

ളി�ല കഥകളും മറ്റും ചില സംഘംകൃതികളിൽ പാരമർശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതും

ശരിയാണ്. ഏതാനും ചില ആര്യ�ദവങ്ങ�ളപ്പറ്റി പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ആ പ്രാചീനകാലത്തുത�ന്ന ആര്യസംസ്കാരം ഇന്ത്യയി�ലാ

ട്ടുക്കും പ്രചരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എ�ന്നാ ഏകീകൃതമായ ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഉട

�ലടുത്തുകഴിഞ്ഞു എ�ന്നാ അല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യജീവിതം

അസമമായിട്ടാണ് വളർന്നത്. അതിൻഫലമായി വിഭിന്നപ്ര�ദശങ്ങളിലും വിഭിന്ന

ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും വിഭിന്ന �ഗാത്രങ്ങൾക്കിടയിലും വ്യത്യസ്ത നിലവാര

ത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, �യാജിപ്പുകളുമുണ്ടാ

16 K. A. NeelakantaSasthri: A History of South India, P. 137.
17 �ക.�ക. പിള്ള: ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാ ചരിത്രം, �പജ് 89, 90.
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യിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണമതം, ബുദ്ധമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ളാം മതം മുതലായ മത

ങ്ങൾ�പാലും തമ്മിൽതമ്മിൽസ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം. ഫ്യൂഡൽ

കാലഘട്ടത്തിലാണ്ഈവ്യത്യസ്തസംസ്കാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ചില �പാ

തുഘടകങ്ങൾപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയുംഏകീകൃതമായ ഒരു ഭാരതീയസംസ്കാരത്തി�ന്റ

അടിത്തറപാക�പ്പടുകയും �ചയ്തത്. മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദരീതിയു�ടആവിർഭാവ

വും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായി നടത്ത�പ്പട്ട സമരങ്ങളും

ഐക്യത്തി�ന്റ പ്രവണതക�ള വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,

ഇന്ത്യയി�ല വ്യത്യസ്തസംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളപൂർണ്ണമായ ഒരു ലയനം ഇനിയും

നടപ്പിലായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്കാരികജീവിതത്തിൽ പ്രാ�ദശികമായ പല

വ്യത്യാസങ്ങളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ ഏകത്വം

നിലനിൽക്കുന്നത് നാനാത്വത്തിലൂ�ടയാണ്. �കരളത്തി�ന്റ ചരിത്രം പരി�ശാധി

ച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും.

7 ഭഗവതിയും പാമ്പും

ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽത�ന്ന മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ തകർച്ചക്കു�ശഷം പു

രുഷ�ദവങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ, ശിവൻ, അയ്യ

പ്പൻ, �വട്ട�യ്ക്കാരുമകൻ തുടങ്ങിയ പര�ദവങ്ങൾ �കരളത്തിലും ആരാധിക്ക�പ്പ

ടാൻ തുടങ്ങി�യന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ, ക്രമത്തിൽഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം

അമ്മ�ദവങ്ങൾക്കാണ്. പി.സി.അലക്സാണ്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘ബു

ദ്ധബിംബങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളി�ലല്ലാം ഭഗവതി�യ പ്രതിഷ്ഠിച്ച �ക്ഷത്ര

ങ്ങൾ കാണാ�മന്നതാണ് രസകരമായ കാര്യം. ഭരണിക്കാവ്, കാവുമുടി, കിളിവൂർ

എന്നിങ്ങ�നയുള്ളസ്ഥലങ്ങളി�ലല്ലാംബുദ്ധബിംബങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത് �ക്ഷ

ത്രങ്ങളിൽനി�ന്നാഅവയു�ടസമീപപ്ര�ദശങ്ങളിൽനി�ന്നാആണ്. അവി�ട�യ

ല്ലാം പൂജിക്ക�പ്പടുന്ന �ദവം ഭഗവതിയാണുതാനും. ഭഗവതിപൂജ പ്രചാരത്തിൽ

വന്നത് ബുദ്ധമതംക്ഷയിച്ചതിനു �ശഷമായിരിക്കണം’.

പുരുഷ�ദവങ്ങ�ളക്കാളധികം സ്ത്രീ�ദവങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യമുള്ള നാടാണ്

�കരളം. മാതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാർഷിക സാമൂഹ്യവ്യ

വസ്ഥ സുശക്തമായി നിലനിന്നു�പാന്നതാണിതിനു കാരണം. കുടുംബത്തി�ന്റ

നായികയും കൃഷിയു�ട സംരക്ഷകയുമായ സ്ത്രീ �ഗാത്രത്തി�ന്റ നാഥ�യന്ന നിലയ്ക്ക്

സമുദായത്തിൽ മാന്യത �നടിയ കാലത്താണ് അമ്മ�ദവങ്ങളുംആരാധിക്ക�പ്പ

ട്ടത്. മാർഷൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയി�ല അമ്മ

�ദവ�ത്ത�പ്പാ�ലത�ന്ന ഈ അമ്മ�ദവങ്ങളും മാതൃ�മധാവിത്വപരമായ ഒരു

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്എന്ന് ന്യായമായുംസങ്കൽപ്പിക്കാം’.

അമ്മ�ദവത്തിന് കാളി, ഭഗവതി, നീലി എന്നിങ്ങ�ന പല �പരുകളുമുണ്ട്.

കാളിക്കുത�ന്ന പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടങ്കാളിയും കരിങ്കാളിയുമാണ് കൂടുതൽ

ശക്തിയുള്ള�ദവങ്ങൾ. �കാഴിയു�ട�യാ ആടി�ന്റ�യാ �ചാര കിട്ടിയാ�ല അവ

യ്ക്കു തൃപ്തിയാവൂ. വസൂരി, �കാളറ മുതലായ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങ�ള

രക്ഷിക്കാൻ കാളിക്കുസാധിക്കു�മന്നാണ് വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നത്. നമ്പൂതിരിയും

നായരും ഈഴവനും ചില പ്രധാന�പ്പട്ട �ഗാത്രസമുദായക്കാരും ഒരു രൂപത്തില

�ല്ലങ്കിൽ മറ്റുരൂപത്തിൽ കാളി�യ പൂജിക്കുന്നവരാണ്. മിക്ക വീടുകളിലും കുല�ദവ

18 P. C. Alexander: Budhism in Kerala P. 75.
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തയായ ഭഗവതി�യ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. �കാല്ലത്തി�ലാരിക്കൽ ഭഗവതീ

�സവ�യാ ഗുരുതി�യാ �കാഴി�വട്ടുൾ�പ്പ�ടയുള്ള മറ്റു ചടങ്ങുകളുമുണ്ടാവും. നമ്പൂതി

രിമാരു�ട ഭഗവതി �കാഴി�ച്ചാര കുടിക്കാറില്ല. പ�ക്ഷ, ഗുരുതി തുടങ്ങിയ മറ്റു ചട

ങ്ങുകളാവശ്യമാണ്. മിക്കനമ്പൂതിരിയില്ലങ്ങളിലും ഭഗവതിയാണ് കുല�ദവതയായി

പൂജിക്ക�പ്പടുന്നതും �കരളത്തി�ല നമ്പൂതിരിമാർ ആര്യബ്രാഹ്മണര�ല്ലന്നുള്ളതിന്

ഇത് മ�റ്റാരു �തളിവാണ്.

ഭഗവതീ�ക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് �പാതുവിൽ കാവുകൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്.

ആദ്യകാലത്ത് �ക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുആൽമരത്തി�ന്റ ചുവട്ടിൽ, അ�ല്ല

ങ്കിൽ �ചറി�യാരു മരക്കൂട്ടത്തി�ന്റ നടുക്ക് കല്ലു�കാണ്ടുള്ളബിംബം�വച്ചു പൂജിക്കു

കയായിരുന്നു പതിവ്. മഴയും �വയിലും �കാള്ളാൻ �ദവത്തിനു മടിയുണ്ടായി

രുന്നില്ല. അയ്യപ്പന് അയ്യപ്പൻ കാവും �വട്ടക്കാരന് (�വട്ട�യ്ക്കാരു മകന് ) �വട്ടക്കാ

രൻ കാവുമുണ്ട്. ഈ കാവുകളാണ് പിന്നീട് �ക്ഷത്രങ്ങളായിത്തീർന്നത്. ശിവൻ,

വിഷ്ണു തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല �ദവങ്ങൾ ആദ്യംമുതൽ�ക്ക കാവുകളിലല്ല അമ്പ

ലങ്ങളിലാണ് നിലനിന്നു�പാന്നത്. �ചലനാട്ട് അച്യുത�മ�നാൻ ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘അമ്പലങ്ങൾ പിന്നീടുണ്ടായവയാ�ണന്നതിന് ഇതുത�ന്ന ഒരു

വ്യക്തമായ �തളിവാണ് ’.

നമ്പൂതിരി, നായർ,ഈഴവൻതുടങ്ങിയജാതിക്കാരു�ട മാത്രമല്ല, ക്രി.പി. 9-ാം

നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷം ആവിർഭവിച്ച എല്ലാ പുതിയ രാജവംശങ്ങളു�ടയും കുല�ദവത

ഭഗവതി അ�ല്ലങ്കിൽ ഭദ്രകാളിയായിരുന്നു. ഓ�രാ രാജവംശത്തിനും ഓ�രാ കാവു

മുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ചിറക്കൽ രാജാക്കന്മാരു�ട കുല�ദവത മാടായി

ക്കാവിൽ ഭഗവതിയാണ്. �ലകനാർകാവിൽ കടത്തനാട്ടു രാജാക്കന്മാരു�ടയും തി

രുവളയനാട്ടിൽ സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരു�ടയും തുരുമാന്ധാംകുന്നുകാവിൽ വള്ളു

വനാട്ടു രാജാക്കന്മാരു�ടയും പഴയന്നൂർകാവിൽ �കാച്ചിരാജാക്കന്മാരു�ടയും കുല

�ദവതകൾ കുടി�കാള്ളുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ പറയ�ട്ട, ഈ രാജവംശങ്ങ�ളല്ലാം 10-ാം

നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷം പിതൃ�മധാവിത്വത്തിൽനിന്ന് മാതൃ�മധാവിത്വത്തി�ലയ്ക്ക് മാറിയ

വയാ�ണന്നപത്മനാഭ�മ�നാ�ന്റയുംഇളംകുളത്തി�ന്റയുംഅഭിപ്രായങ്ങൾ�തറ്റാ

�ണന്നതിന് ഇതു മ�റ്റാരു �തളിവാണ്.

സർപ്പപൂജയാണ് �കരളീയ ജീവിതത്തി�ല മ�റ്റാരു സവി�ശഷത. പാമ്പു

കൾ �കാപിച്ചാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവി�ല്ലന്നും കുഷ്ഠം മുതലായ �രാഗങ്ങൾ പിടി�പടു

�മന്നും വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പാമ്പി�ന ഭജിച്ചാൽ മതി. മണ്ണ്

ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതായിത്തീരാനുംകൃഷി നന്നാവാനുംകന്നുകാലികൾക്ക്ആ�രാഗ്യമു

ണ്ടാവാനു�മല്ലാം പാമ്പുകളു�ടസഹായമാവശ്യമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽഅഭിവൃദ്ധിയു

�ട �ദവമാണ് പാമ്പ്. ഈ വിശ്വാസത്തി�ന്റ ഫലമായി പാമ്പുകളു�ട കാവുകൾ

ഇന്നും നശിപ്പിക്കാ�ത നിലനിർത്ത�പ്പടുന്നുണ്ട്. �കരളത്തിൽ ആ�ക പതിന

യ്യായിര�ത്താളം സർപ്പക്കാവുകളു�ണ്ടന്ന് ഏതാ�ണ്ടാരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വാർഡും

�കാ�ണറും കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി. അതിനു�ശഷം അവയു�ട എണ്ണം വർദ്ധി

ക്കുകയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ള�തന്ന് കൃഷ്ണയ്യരും ബാലരത്നവും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

സർപ്പപൂജയും ഭഗവതിപൂജയും അപരിഷ്കൃതമായ �ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കി

ടയി�ലാ, പുലയർ, നായാടികൾ തുടങ്ങിയ ‘അധഃകൃതജാതി’ക്കാർക്കിടയി�ലാ

19 C. Achuthamenon: Krishnaswami Ayyangar: Commemoration Volume.
20 L. A. K. Aiyer and L. K. Balaratnam; Anthropology in India. P. 198.
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അല്ല, �ന�രമറിച്ച് പരിഷ്ക്കരിച്ച നായർ,ഈഴവർ, നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാർ

ക്കിടയിലാണ് കൂടുതൽ അടിയുറ�പ്പാടുകൂടി നിലനിന്നുവരുന്നത് എന്ന വസ്തുത

എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. ഇതി�ന്റ കാരണ�മ�ന്തന്ന് മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ

വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാ�ണ്ടാരു സഹസ്രാബ്ദത്തിനു മുമ്പുവ�ര ഏറ്റവും

പിന്നണിയിലായിരുന്ന �ഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന�ത്ത നായരും

നമ്പൂതിരിയും ഈഴവനും ഉയർന്നുവന്നത്. മാതൃ�മധാവിത്വ�ത്താ�ടാപ്പം തങ്ങളു

�ട അമ്മ�ദവങ്ങ�ളയും അവർ ചരിത്രത്തി�ന്റ മുൻപന്തിയി�ലക്ക് �കാണ്ടുവന്നു.

സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒ�ട്ടാ�ക്ക പു�രാഗതി �നടിക്ക

ഴിഞ്ഞതിനു�ശഷം പഴയ സംസ്കാരത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പഴയ ആശയങ്ങ

ളും പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങളുംഅവ�ര വി�ട്ടാഴിയാ�ത പിടികൂടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതാണ് അമ്മ�ദവങ്ങളു�ട ശക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനം.
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പ്രാചീന�കരളത്തി�ല വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ

ആര്യൻമാർ വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിൽ കുടി�യറിപ്പാർക്കാൻ

തുടങ്ങിയതിന്എത്ര�യാ മുമ്പുത�ന്ന�ത�ക്കഇന്ത്യയി�ലജനങ്ങൾസംസ്കാരത്തി

�ന്റ പാതയിലൂ�ട മു�ന്നറാൻആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വന്ന വസ്തുത ഇ�പ്പാൾ

മിക്കവാറും അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ദ്രാവിഡരാണ് ആദ്യമാ

യി കൃഷിപ്പണി ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പല പണ്ഡിതൻമാരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃ

ഷി മാത്രമല്ല, �ക�വല, കച്ചവടം മുതലായവഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

കട�ലാരപ്ര�ദശങ്ങളി�ല ജനങ്ങൾ ഓടം, �താണി, പ�ത്തമ്മാരി, �ചറിയതരം

മരക്കപ്പലുകൾ മുതലായവയു�ട നിർമ്മാണത്തിൽ �വദഗ്ദ്യം �നടിക്കഴിഞ്ഞിരു

ന്നു. കടലിൽ നിന്ന് മീൻപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ദൂര�ദശങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നട

ത്താനും അവ ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നു. �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനനിവാസികളും

ആര്യൻമാർക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്നസിന്ധൂതടത്തി�ലപ്രാചീനനിവാസികളും തമ്മിൽ

വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു�വന്നതി�ന്റ ചില �തളിവുകൾ ഹാരപ്പയിൽ നി

ന്നും �മാഹൻജ�ദാരയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിന്ധൂതട സംസ്കാരം ക്രി.മു. 3500

നും 2500 നുമിടയ്ക്കാണ് നിലനിന്നിരുന്ന�തന്ന് സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

അ�പ്പാൾ ചുരുങ്ങിയത് 4500 �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുമുതൽ�ക്കങ്കിലും ദക്ഷി�ണന്ത്യ

ക്കാർ അന്യനാട്ടുകാരുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവ

ണം. പ�ക്ഷ,ഈഅതിപ്രാചീനമായ വ്യാപാരബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ�വണ്ട

ചരിത്രപരമായ �തളിവുകൾ ഇ�പ്പാഴും അപര്യാപ്തങ്ങളും അതൃപ്തികരങ്ങളുമാണ്.

അ�ശാകചക്രവർത്തിക്കു മുമ്പുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ട ചില പഴയ നാണ്യങ്ങൾ �കരള

ക്കരയിൽ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അക്കാല�ത്ത വ്യാപാരത്തി�ന്റ

സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമല്ല. ഉത്ത�രന്ത്യയുമായി മാത്രമല്ല, ആയിര

മായിരം നാഴിക ദൂരത്തുകിടക്കുന്ന വി�ദശരാജ്യങ്ങളുമായും ദക്ഷി�ണന്ത്യക്കാർക്ക്

വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് പല ചരിത്രകാരൻമാരും ചൂണ്ടിക്കാണി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാ

ബി�ലാണിയയിൽ ഉർബഗാസ് എന്ന രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത്

ഇന്ത്യയും ബാബി�ലാണിയയും തമ്മിൽ ധാരാളം കച്ചവടം നടന്നിരുന്നു എന്ന്

�ഡാക്ടർ �സയ്സ് പറയുന്നു. ക്രി.മു. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാലസ്തീനിൽ രാജ്യഭാരം

1 John Hewell: Prehistoric Ruling Races.
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�ചയ്തിരുന്ന �സാളമൻ �കരളക്കരയിൽനിന്ന് ആന�ക്കാമ്പ്, ചന്ദനം, മയിലുകൾ

മുതലായവ ത�ന്റ രാജ്യ�ത്തക്ക് വരുത്തിയിരുന്നുവ�ത്ര. അക്കാലത്ത് കാർ�ത്ത

ജി�ല ഫിന്നീഷ്യക്കാരായിരുന്നുവ�ത്ര �കരളവുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങളിൽ

മുന്നിട്ടുനിന്നത്. കാർ�ത്തജ് പട്ടണത്തി�ന്റ �ഗാപുരവാതിലുകളിൽ �കരളത്തിൽ

നിന്നും വരുത്ത�പ്പട്ട ചന്ദനമരങ്ങൾ�കാണ്ട് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവയായിരുന്നു�വന്ന്

�ബാസ്വത്ത്സ്മിത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. ക്രി.മു. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരം

ഭത്തിൽ ബാബി�ലാണിയയായിത്തീർന്നു ഏഷ്യയു�ട വ്യാപാര�കന്ദ്രം. യവനൻ

മാർ, ജൂതൻമാർ, ഫിന്നീഷ്യക്കാർ, �ചനാക്കാർ, ഇന്ത്യാക്കാർ മുതലായ പല

രാജ്യക്കാരും തങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ �വണ്ടി ബാബി�ലാണിയയി�ല

ത്തി�ച്ചർന്നിരുന്നുവ�ത്ര. ഏതാണ്ടി�തകാലത്ത് �ത�ക്ക ഇന്ത്യാക്കാരു�ട ഒരു

�കാളനി ബാബി�ലാണിയയിൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടാ�യന്നും അത് ക്രി.പി.

7-ാം നൂറ്റാണ്ടുവ�ര നിലനിന്നു�വന്നും ചില ചരിത്രകാരൻമാർ പറയുന്നു. പിന്നീട്

അലക്സാണ്ടർ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയതിനു�ശഷം സ്ഥാപിച്ച അലക്സാണ്ട്രിയ നഗര

മായിത്തീർന്നു ഇന്ത്യയും യൂ�റാപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം. ഈജി

പ്തിൽ �ടാളമി ഫിലി�ഡൽഫസ് എന്ന രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത്

അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളും ഇന്ത്യൻ �വട്ടനായ്ക്കളും ഇന്ത്യൻ കാക്കകളും

ഇന്ത്യൻ കുരുമുളകും കാണ�പ്പട്ടിരുന്നുവ�ത്ര.

ക്രി.മു. ഒന്നാംസഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽഗ്രീക്കുകാരായിരുന്നുയൂ

�റാപ്പും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തി�ല ഇടത്തട്ടുകാർ. ഗ്രീക്കുകച്ചവടക്കാരാ

ണ്ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞ്, പിച്ചള,ഈയം ഗ്ലാസ് മുതലായവ വിറ്റഴിക്കാനും, കു

രുമുളക്, �വറ്റില, മസ്ലിൻതുണികൾ,ആന�ക്കാമ്പ്, മുത്ത് മുതലായവവാങ്ങി�ക്കാ

ണ്ടു�പാകാനും �വണ്ടി �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ലക്ക് വന്നു�കാണ്ടിരുന്നത്.

എന്നാൽ ക്രി.മു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �റാമാക്കാർ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയ�താ

ടുകൂടി സ്ഥിതിമാറി. അതുമുതൽക്കാണ് �റാമും �കരളവും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബ

ന്ധങ്ങൾ ശക്തി�പ്പട്ടത്. ഈ കാലഘട്ടംവ�ര �കരളത്തിന് വി�ദശവ്യാപാരത്തി

ലുണ്ടായിരുന്നസ്ഥാന�മ�ന്തന്ന് മനസിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ഗ�വഷണങ്ങളാവശ്യ

മാണ്. എന്നാൽ, ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് �താട്ടുമുമ്പും ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആദ്യശതകങ്ങളിലും

എന്തായിരുന്നുസ്ഥിതി എന്നു പഠിക്കാൻ അത്രത�ന്ന വിഷമമില്ല. സംഘംകൃതി

കൾ, പുരാതനഗ�വഷകൻമാർ ക�ണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള നാണയങ്ങൾ, വി�ദശീയരായ

ഗ്രന്ഥകാരൻമാ�രഴുതിവച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് പ്രാചീന�ക

രളത്തി�ന്റ വ്യാപാരബന്ധങ്ങ�ളസംബന്ധിച്ച ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാ

ണ്.

1 �വച്ചുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നാണ്യവ്യവസ്ഥയി�ലക്ക്

�ഗാത്രസമുദായവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് വർഗസങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പരിഷ്ക്കരിച്ച സാമൂ

ഹ്യവ്യവസ്ഥയി�ലക്കുള്ളപരിവർത്തനഘട്ടത്തി�ന്റ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾആദ്യ

കാല സംഘംകൃതികളിൽ കാണാം. അതിനുമുമ്പുത�ന്ന�കമാറ്റവ്യവസ്ഥആരം

ഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ആദ്യകാലത്ത് നാണയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. �കാള്ള�കാടുക്ക

കൾ നടന്നിരുന്നത് പണത്തി�ന്റസഹായമില്ലാ�തയാണ്. ചരക്കു�കാടുത്ത് പക

2 P. T. Sreenivasa Iyengar: History of Tamils, P. 192.
3 P. T. Sreenivasa Iyengar: History of Tamils, P. 193.
4 Kanakasabhai: The Tamils Eighteen Hundred Years ago, P. 37.
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രം ചരക്കുവാങ്ങുകഎന്നബാർട്ടർ സമ്പ്രദായമാണ്, അ�ല്ലങ്കിൽ വച്ചുമാറ്റസമ്പ്രദാ

യമാണ്, നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ‘കാന്തൾപ്പൂമാലകളും �കാലവില്ലുകളും ധരിച്ച

�വടൻമാർ കാടുകളിൽ നിന്ന് ചുവന്ന �കാമ്പുക�ളാടുകൂടിയ കാട്ടുപശുക്ക�ള �വട്ട

യാടിക്കിട്ടുന്ന ഇറച്ചിയും മദയാനകളു�ട �വൺ�കാമ്പുകളും ചീരാർന്ന കട�ത്തരു

വുകളിൽ �കാണ്ടു�ചന്ന് വിറ്റുകിട്ടുന്ന�താ�ക്ക �കാടുത്ത് കള്ളുവാങ്ങികുടിച്ചുവരുന്ന

പാലപ്ര�ദശനിവാസിക�ളപ്പറ്റി സംഘകൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. �വടർ

�കാണ്ടുവന്ന മാനിറച്ചി�യാ ഇടയർ �കാണ്ടുവന്ന�ത�രാ വാങ്ങിവച്ച് പകരം വീ

ട്ടി�ല മച്ചിൽ നിന്ന് �ന�ല്ലടുത്ത് �കാടുക്കുന്ന മരുതനിലത്തി�ല ധനാഢ്യകളായ

സ്ത്രീക�ളപ്പറ്റി പുറനാനൂറി�ല ഒരു പാട്ടിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.’ ‘�തനും �നയ്യും കി

ഴങ്ങും �കാടുത്ത് പകരം മീനും കള്ളും �നല്ലും വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു�പാകുന്നു; കരിമ്പും

അവിലും �കാടുത്ത് പകരം കള്ളും മാനിറച്ചിയും വാങ്ങുന്നു.’ എന്നിങ്ങ�ന മ�റ്റാ

രു കൃതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഉപ്പു�കാടുത്ത് �നല്ലുവാങ്ങുക, അവിൽ�കാടുത്ത്

കള്ളുവാങ്ങുക, �തനും കനികളും �കാടുത്ത് കള്ളും കരിമ്പും വാങ്ങുക—ഇങ്ങ�ന

ആദ്യകാലത്ത് �നരിട്ടുള്ള �കമാറ്റമാണ് നടന്നിരുന്നത്. �നല്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും

ഉപ�യാഗകരമായ �കമാറ്റച്ചരക്ക്. ഏതു ചരക്കും �നല്ലിനു �വണ്ടി �കമാറുക,

ആ �നല്ലു�കാടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള�പ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റു ചരക്കുകൾ വാങ്ങുക ഇങ്ങ

�നക്രമത്തിൽ�കമാറ്റത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തി�യന്നനിലയ്ക്ക് �നല്ലുപ�യാഗിക്കാൻ

തുടങ്ങി. പി�ന്നയും വള�ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് �ലാഹനാണ്യങ്ങൾപ്രചാരത്തിൽവന്ന

ത്. �ചര-�ചാഴ പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളു�ട നാണ്യങ്ങൾ �പാതുവിൽ ഈയം, �ചമ്പ്

തുടങ്ങിയ വിലകുറഞ്ഞ�ലാഹങ്ങൾ�കാണ്ടാണ് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ�വ

ഷകൻമാർ �ത�ക്കഇന്ത്യയി�ല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് �ചമ്പു�കാണ്ടുള്ളഒട്ട

നവധി പ്രാചീന നാണ്യങ്ങൾ ക�ണ്ടടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് �കയിൽ കുന്ത�മാ

വി�ല്ലാ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ആളുകളു�ട ചിത്രങ്ങ�ളാടു കൂടിയ �ചമ്പുനാണ്യങ്ങൾ

�ചാഴരാജാക്കൻമാരു�ട�യാ �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട�യാ നാണ്യങ്ങളായിരിക്കാ

നിടയു�ണ്ടന്ന് �സ�വൽഫ് അനുമാനിക്കുന്നു. വില കുറഞ്ഞ ഇത്തരം �ലാഹനാ

ണ്യങ്ങൾ വി�ദശവ്യാപാരത്തിന് പറ്റിയവയായിരുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, കയറ്റു

മതികൾ ഇറക്കുമതിക�ളക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നതു�കാണ്ട് �കരളത്തിൽ നിന്ന്

അന്യനാടുകളി�ലയ്ക്ക് പണം കയറ്റി അയ�യ്ക്കണ്ടിവരുന്നില്ല. മറിച്ച്, �റാമൻ നാണ്യ

ങ്ങളും മറ്റും �കരളത്തി�ലക്ക് വന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന

ധാരാളം വി�ദശനാണ്യങ്ങൾ �കരളത്തി�ലയും മദിരാശിയി�ലയും കാഴ്ചബംഗ്ലാവു

കളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

2 �കാടുങ്ങല്ലൂർ

�ചരരാജാക്കൻമാരു�ട തലസ്ഥാനനഗരിക്കടുത്തു കിടന്നിരുന്നതും കപ്പലുകൾക്ക്

കരയ്ക്കണയാൻ ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതുമായ മുസിരീസ് അ�ല്ലങ്കിൽ

�കാടുങ്ങല്ലൂർആയിരുന്നുഅക്കാലത്ത് �കരളത്തി�ലഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര�ക

ന്ദ്രം. ഈജിപ്തുകാർ, ഫിനിഷ്യക്കാർ, ഗ്രീക്കുകാർ, �റാമക്കാർ എന്നിങ്ങ�ന വിവിധ

രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവി�ദശികൾകച്ചവടത്തിനു�വണ്ടി �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ലക്ക് വരി

കയുണ്ടായി. ആദ്യകാലത്ത് മധ്യധാരണാഴി പ്ര�ദശങ്ങളി�ല പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന്

5 �പാരുനർആറ്റുപ്പ�ട, 214–217.
6 G. K. Banargee in a A Comprehensive History of India. P. 804.
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ഫിനീഷ്യക്കാർ,ഈജിപ്തുകാർ തുടങ്ങിയ വി�ദശവ്യാപാരികൾ കരയിൽ നിന്നു വള

�ര വിട്ടകലാ�തസുദീർഘവും വിഷമംപിടിച്ചതും കടൽക്കള്ളൻമാരു�ട ഭീഷണിനി

റഞ്ഞതുമായ കപ്പൽയാത്ര നടത്തി�ക്കാണ്ടാണ് �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ലത്തി�ച്ചർന്നത്.

എന്നാൽ ക്രി.മു. 30-ൽ ഈജിപ്ത് പിടിച്ചടക്കിയ അഗസ്റ്റസ് എന്ന �റാമൻ ചക്ര

വർത്തി ഇന്ത്യയുമായുള്ള കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുന്നതിനു�വണ്ടി പുതി�യാരു

കടൽമാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ളശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. ക്രി.പി. ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ക്�ളാഡിയസി�ന്റ ഭരണകാലത്ത് ഹിപ്പാ�ലസ് എന്ന സാഹ

സികനായ ഒരു നാവികത്തലവൻ �തക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റി�ന്റസഹായ�ത്താടു

കൂടി അറബിക്കടലി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിലൂ�ടത്ത�ന്ന കപ്പ�ലാടിച്ച് �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ലത്തി

�ച്ചരാൻ കഴിയു�മന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ കണ്ടുപിടുത്തം �റാമും �കരളവും തമ്മി

ലുള്ള കച്ചവടത്തിന് പുതി�യാരു പ്ര�ചാദനം നൽകുകയും ഒരു വ്യാപാര�കന്ദ്ര�മ

ന്നനിലയ്ക്കുള്ള�കാടുങ്ങല്ലൂരി�ന്റഅന്തസുംപ്രശസ്തിയുംപൂർവാധികംവർദ്ധിപ്പിക്കുക

യും �ചയ്തു. അതു�കാണ്ട് ത�ന്നയായിരിക്കാം ഹിപ്പാലസി�ന്റ ധീരമായസാഹസി

കത്വത്തിനുള്ള ഒരഭിനന്ദന�മന്ന നിലയ്ക്ക് �തക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ‘ഹിപ്പാലസ് ’

എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഉറപ്പും ഒതുക്കവുമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം �കട്ടിപടുക്കുകയും �തക്കുപടിഞ്ഞാ

റൻ കാറ്റ്, വടക്കുകിഴക്കൻ കാറ്റ് എന്നീ രണ്ടു കാലവർഷക്കാറ്റുകളു�ട സ്വഭാവവും

ശക്തിയുംസമയ�ഭദങ്ങളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുകയുംഫിനീഷ്യക്കാരു�ട കപ്പൽനിർ

മാണശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും �ചയ്തതു�കാണ്ടാണ് �റാമക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയും യൂ�റാ

പ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ അതി�വഗം പുഷ്ടി�പ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.

‘കാലവർഷക്കാറ്റി�ന്റ ഉപ�യാഗം കണ്ടുപിടിച്ച�താടുകൂടി �പാതുവിൽ ഇന്ത്യൻ

വ്യാപാരമാ�കയും ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകളു�ട �റാമൻ ഇറക്കുമതികളും വള�രയധികം

വർദ്ധിച്ചു. പൗരസ്ത്യനാടുകളിൽ നിന്നുള്ള സുഖ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാന്റിന്

കൂടുതൽപ്ര�ചാദനം ലഭിച്ചു.’ എന്ന് വർമിങ്ടൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കാലവർഷ

ക്കാറ്റി�ന്റ ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങ�ള വളർത്താൻ സഹായിച്ചതു�കാണ്ടും �റാമൻ

സാമ്രാജ്യത്തി�ലയ്ക്കിറക്കുമതി �ചയ്യ�പ്പട്ട ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകളു�ട വില കുറഞ്ഞു�വ

ന്നുംഅ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ക്രി. പി. 77-ൽ പ്ലീനി എന്ന �റാമൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങ�നഎഴുതി:

‘പി�ന്ന കു�റക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷം അ�റബിയയി�ല ‘സീയാഗ്രസ് ’ എന്ന

ദ്വീപിൽ നിന്ന് ‘ഹിപ്പാലസ് ’ എന്ന് വിളിക്ക�പ്പടുന്ന പടിഞ്ഞാറൻകാറ്റി�ന്റ സഹാ

യ�ത്താടുകൂടി 1435 നാഴിക ദൂരത്തുകിടക്കുന്ന പതാ�ല’ എന്നസ്ഥല�ത്തക്ക് �ന

രിട്ടു കപ്പ�ലാടിക്കാവുന്നതാ�ണന്ന് കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ കടലുകളിൽ കപ്പൽ

ക്കച്ചവടക്കാർ ധാരാളമുള്ളതു�കാണ്ട് കപ്പലുകളിൽ വില്ലാളികളായ കു�റ ഭടൻമാ

�രാടുകൂടിയാണ് എല്ലാ�ക്കാല്ലവും സമുദ്രയാത്ര �ചയ്തുവരുന്നത്. ഈജിപ്തിൽ നി

ന്നും �നരിട്ടുത�ന്ന സമുദ്രയാത്ര �ചയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ വള�ര നന്നായിരി

ക്കും. ആവക യാത്രയ്ക്കുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം ഇ�പ്പാളാദ്യമായി അറിയ�പ്പട്ടിരിക്കു

ന്നുവ�ല്ലാ. പ്ര�ത്യകം ആ�ലാചി�ക്കണ്ട കാര്യമാണിത്. കാരണം �കാല്ലം�താറും

നമ്മു�ട രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചര�ക്കാടി ‘�സഴ്സറ്റുകൾ’ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുവരുന്ന

7 Sir Robert Bristow: Cochin Saga P. 15.
8 E. H.Warmington: The Commerce between the Roman Empire and India.
9 E. H.Warmington: The Commerce between the Roman Empire and India.
10 �കായിലാണ്ടിക്കടുത്തുള്ളപന്തലായിനി എന്നസ്ഥലമാണി�തന്നു �ലാഗൻഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.
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സാധനങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ �കാടുക്കുന്നു. ആവകസാധനങ്ങളു�ടസ്വത�വയുള്ള

വിലയു�ടനൂറിരട്ടിയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്…എന്നാൽഇന്ത്യയി�ലക്കു �പാകു

ന്നവർക്ക് ആദ്യം ‘ഓസലിസു’ എന്നസ്ഥലത്തുനിന്നു പുറ�പ്പടുന്നതാണ് അധികം

നല്ലത്. അവി�ട നിന്ന് ഹിപ്പലസു എന്ന �തക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റി�ന്റ സഹായ

�ത്താടുകൂടി നാൽപ്പതുദിവസം �കാണ്ട് ഇന്ത്യയി�ല ഏറ്റവും പ്രധാന തുറമുഖമായ

‘മുസിരിസി’ൽ (�കാടുങ്ങല്ലൂർ) എത്താം.

പ്ലീനി ത�ന്റ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം �ചയ്തത് ക്രി.പി. 77-ൽ ആണ്. ആ കാലത്ത്

�കരളത്തി�ന്റ തീരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ കടൽക്കള്ളൻമാരു�ട ഉപദ്രവമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നതി�ന്റ ചില സൂചനകൾ സംഘംകൃതികളിലും കാണാം. എന്നാൽ, �ചരൻ

�ചങ്കുട്ടുവൻ കദംബ�ര യുദ്ധം �ചയ്തു �താൽപ്പിക്കുകയും അവരു�ട കാവൽമരം

മുറിച്ചുകളയുകയും �ചയ്തതിനു�ശഷം സ്ഥിതി മാറിയിട്ടുണ്ടാവണം. �ചങ്കുട്ടുവന്

കരയി�ലന്ന�പാ�ലത്ത�ന്ന കടലിലും ആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി കടലിൽ സഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു�വന്നും

പതിറ്റുപ്പത്തി�ല ചില പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്

പരണർഎന്നകവി ‘കാറ്റിനാൽ �ചറുതുള്ളികളാക്കിച്ചിതറിക്ക�പ്പടുന്നതിരമാലക

�ളാടുകൂടിയ തണുത്ത കടലിൽ കടന്നു�ചന്ന് അക്രമികളായ ശത്രുക്ക�ള അമർച്ച

�ചയ്തവ’�നന്നും ‘ക്�ളശങ്ങൾഗണിക്കാ�തകടലി�ലനീർപ്പരപ്പിൽകടന്നു�ചന്ന്

�കാള്ളക്കാരായ ശത്രുക്ക�ളാട് �പാർ�ചയ്തു ജയിച്ച് കുളിർമ�യറിയ പല നീർത്തുറ

കൾക്കും നാഥനായി വിളങ്ങുന്നവ�ന’ന്നും മറ്റും പ്രശംസിച്ചു�കാണ്ട്അ�ദ്ദഹത്തിന്

കീർത്തിയും ദീർഘായുസും �നരുന്നത് �നാക്കുക.

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �കാടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു ഇന്ത്യയി�ല ഏറ്റവും

പ്രധാന�പ്പട്ട വ്യാപാര�കന്ദ്രം എന്ന പ്ലീനിയു�ട അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. മു

സിരിസ് തലസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ട് നാടുവാണിരുന്ന �കരള രാജാക്കൻമാ�ര ‘കു

ല�ബാത്രൻമാർ’ എന്ന �പരിലാണ�ദ്ദഹം വിവരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട�തകാലത്തു

ത�ന്ന രചിക്ക�പ്പട്ട ‘�പരിപ്ലസ് എറി�ത്ര’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ �കരളരാജാവി�ന

വർണ്ണിക്കുന്നത് ‘�കപ്ര�ബാത്രൻ’ എന്ന �പരിലാണ്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി�ല താ

�ഴപ്പറയുന്നഭാഗം �കരളീയചരിത്രകാരൻമാരു�ടശ്രദ്ധ�യആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞി

ട്ടുണ്ട്.

ഇതുകഴിഞ്ഞാൽപ്പി�ന്ന ‘മുസിരിസും’ �നൽക്കുണ്ടയുമായി. ഈസ്ഥലങ്ങൾ

രാജാക്കൻമാരു�ട വാസസ്ഥാനങ്ങളാണ്. കടലി�ന്റ വക്കത്തുള്ള ‘തിണ്ടിസ് ’ �ക

പ്രി�ബാത്ര�ന്റരാജ്യത്തിലാണ്കിടക്കുന്നത്. അത്പ്രധാന�പ്പട്ടഒരുസ്ഥലമാണ്.

മുസിരിസുംവള�രസമ്പൽസമൃദ്ധിയുള്ളഒരുനഗരമാകുന്നു. ‘അറിയാക്കി’ൽനിന്നും

ഗ്രീസിൽ നിന്നുംഅ�നകം കപ്പൽകച്ചവടക്കാർ ഇവി�ട നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുസിരി

സ് ഒരു പുഴയു�ട വക്കത്ത്, അതി�ന്റ അഴിമുഖത്തു നിന്ന് ഇരുപത് സ്റ്റാഡിയയും

താണ്ടിസിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റാഡിയയും ദൂരത്താണ് കിടക്കുന്നത്.

(സ്റ്റാഡിയ—606 അടി 9 ഇഞ്ച്)

11 Quoted by V. Kanakasabhai: The Tamils Eighteen Hundred Years Ago, P. 31–32.
12 പതിറ്റുപ്പത്ത്, 5, 1, 5, 2, �പ. 116, 133.
13 �നൽക്കുണ്ടഇന്ന�ത്ത �കാട്ടയമാ�ണന്ന് വാർമിങ്ങ്ടൺ.
14 ‘തിണ്ടിസ് ’ കടലുണ്ടിയാ�ണന്ന്ബർണൽ, �കായിലാണ്ടിയു�ടഅഞ്ചുനാഴികവടക്കുള്ള�താണ്ടിയാ

�ണന്ന് കനകസഭ, �കാഴി�ക്കാടിനു �തക്ക് �ബപ്പൂർ പുഴയ്ക്കടുത്ത് കിടക്കുന്നസ്ഥല�മന്ന് �റാബർട്ട്

ബ്രി�സ്റ്റാവ്.
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�പരിപ്ലസ് തുടരുന്നു:

‘കുരുമുളകും ഭൂമിയിൽ വിളയുന്ന മറ്റുസാധനങ്ങളും വി�ശഷ�പ്പട്ട മുത്ത്,ആന�ക്കാ

മ്പ്, പട്ടുണ്ടകൾ, ഗംഗാനദീതീരങ്ങളിൽ നിന്നുവരുന്ന പലതരം സാമഗ്രികൾ, കിഴ

ക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്ന അടയ്ക്ക, എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള രത്നങ്ങൾ, �വ

രക്കല്ലുകൾ, ചുവന്ന കല്ലുകൾ, ലിമുരിക്കി�ന്റ അടുത്തുള്ള ദ്വീപുകളിൽ നി�ന്നാ സ്വർ

ണ്ണം വിളയുന്ന �ലർ�സാണിസിൽ നി�ന്നാ വരുന്നആമ�യാട് ഇ�തല്ലാം മുസിരി

സ് തുറമുഖത്തുനിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കുരുമുളകിനും അടക്കയ്ക്കും �വണ്ടി അനവധി

കച്ചവടക്കാർഈതുറമുറത്തി�ലയ്ക്കു �പാകുന്നുണ്ട്.’

വിൻസന്റ് സ്മിത്ത് ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

‘ക്രിസ്താബ്ദം ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കുരുമുളകും മറ്റു പലതരം അപൂർവ്വസാമഗ്രികളും

വ്യാപാരം �ചയ്തിരുന്ന രണ്ടുപ്രധാന തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു. �പരിയാർനദിയു�ട മു

ഖത്തുള്ള മുസിരീസും �കാട്ടയം നാടി�ന്റ ഒരു തുറമുഖമായ �ബക്കര യും. ജൂ�ല-

ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായിഈതുറമുഖ�ത്തയ്ക്കുകപ്പലുകൾവന്നു

�കാണ്ടിരുന്നത്. കാറ്റ് അനുകൂലമാ�ണങ്കിൽ അറബിരാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസരിസി

�ലത്താൻ 40 ദിവസം �വണം. അവി�ട വ്യാപാര�മല്ലാം നടത്തിയതിനു�ശഷം

കച്ചവടക്കാർ ഡിസംബർ മാസത്തി�ലാ ജനുവരിമാസത്തി�ലാ തിരിച്ചു�പാവുക

യും �ചയ്യും.’

സംഘംകൃതികളിലും മുസിരിസി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ന്റ പ്രാധാന്യം വർ

ണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘യവനൻമാരു�ട വലിയ കപ്പലുകൾ �ചരരാ

ജാവിന് �ചർന്ന മ�നാഹരമായ �പരിയാറ്റി�ല നുരകളിളക്കി�ക്കാണ്ടുവന്ന് സ്വർ

ണ്ണം �കാടുത്ത് കുരുമുളക് വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു�പാകുന്നു.’ എന്ന് അകനാനൂറി�ല ഒരു

പാട്ടിൽ പറയുന്നു.

‘വീടുകളിൽ കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന കുരുമുളക് ചാക്കുകളിലാക്കി ശബ്ദായമാന

മായ കടൽക്കരയി�ലക്ക് ബദ്ധ�പ്പ�ട്ടടു�ത്തറിയ�പ്പടുന്നു. കപ്പലുകളിൽ നിന്ന്

സ്വർണ്ണം വലിയ പടവുകളിൽ കയറ്റി കര�യ്ക്കത്തിക്കുന്നു. കടലി�ലയും മലയി�ല

യും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾകൂട്ടിക്കലർത്തിഅതിഥികൾക്ക്നൽക�പ്പടുന്നു.’ എന്ന് മ�റ്റാരു

പാട്ടിൽ പറയുന്നു.

�പരിപ്ലസ് രചിക്ക�പ്പട്ട കാലത്ത് �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഇന്ത്യയി�ലഏറ്റവും പ്രധാന

�പ്പട്ട തുറമുഖങ്ങളി�ലാന്നായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ ‘ഇനിയനാദം മുഴ

ങ്ങുമാറ്അലകളിളകിമറിയുന്നകടലിലൂ�ടകപ്പലിൽവന്നു�ചരുന്നസ്വർണ്ണം, രത്നം

തുടങ്ങിയ വില�യറിയ പണ്ടങ്ങൾ �വണ്ടതിലധികം �ശഖരിച്ചു�വച്ചിട്ടുള്ള പണ്ടക

ശാലകളു’ണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് പതിറ്റുപ്പത്തി�ല ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

15 �ബക്കരആലപ്പുഴയ്ക്കു�തക്കുള്ള�പാറക്കാടാ�ണന്ന്വാർമിങ്ടൺ,ബ്രി�സ്റ്റാവ്, �ശഷയ്യർഎന്നിവർ

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.
16 Vincent Smith: Early History of India.
17 ‘�ചരലർ ചുള്ളിയം �പരിയാറ്റു �വ�ണ്ണ�രകലങ്കയവനർ

തന്ത വി�നമാണൻ കലം

�പാ�ന്നാടുവന്തു കറി�യാടു �പയരും

വളം �കഴുമുചിരി.’ (അകം 149)
18 പുറം, 343
19 പതിറ്റുപ്പത്ത് 6, 5 �പ. 167.
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3 കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും

�ചരൻമാരു�ട കാലത്ത് കുരുമുളകായിരുന്നു �കരളത്തി�ന്റഏറ്റവും മുഖ്യമായകയ

റ്റുമതിച്ചരക്ക്. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച കുരുമുളകി�ന്റ നാടായിരുന്നു മലബാർ തീരപ്ര

�ദശങ്ങ�ളന്നും കുരുമുളകിനു�വണ്ടിയാണ് �റാമൻ കച്ചവടക്കാർ മുസിരിസ് തുറമു

ഖ�ത്തക്കു വന്നു�കാണ്ടിരുന്നത് എന്നും പുരാതന വാസ്തുഗ�വഷകൻമാർ ക�ണ്ടടു

ത്തിട്ടുള്ള ‘ജൂലി�യാ �ക്ലാഡിയൻ’ കാലഘട്ടത്തി�ല �റാമൻ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ

�റാമൻ അടുക്കളകൾക്കു�വണ്ടി �കാണ്ടു�പാക�പ്പട്ട കുരുമുളകി�ന്റ വിലയായിരു

�ന്നന്നും �മാം�സൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രാചീനകാലത്ത് പ്രധാനമായും മല

ബാർ തീര�ത്താട് �താട്ടുകിടക്കുന്ന പ്ര�ദശങ്ങളിലാണ് കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക

�പ്പട്ടിരുന്നത് എന്നും തീണ്ടീസ്, മുസിരീസ്, �നൽക്കിണ്ട, ബക്കാ�ര എന്നീ തുറ

മുഖങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുരുമുളക് കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത് എന്നും കുരുമുളകും

�വറ്റിലയും ധാരാളം കയറ്റി�ക്കാണ്ടു�പാ�കണ്ടിയിരുന്നതു�കാണ്ട്ഈതുറമുഖങ്ങ

ളിൽവന്നു�കാണ്ടിരുന്നകപ്പലുകൾവള�രവലിപ്പമുള്ളവയായിരുന്നു�വന്നും മാക്ക്

ക്രിൻഡിൽ എഴുതുന്നു. �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�ലക്ക് കയറ്റി

അയയ്ക്ക�പ്പട്ട ചരക്കുകളു�ട മുക്കാൽഭാഗവും കുരുമുളകായിരുന്നു�വന്ന് �പരിപ്ലസി

�ന്റ പരിഭാഷകനായ �ഷാഫ് അനുമാനിക്കുന്നു.

കുരുമുളകിന് പുറ�മ മുത്ത്, പവിഴങ്ങൾ, രത്നക്കല്ലുകൾ, ആന�ക്കാമ്പ്, പട്ടു

തുണികൾ പരുത്തി, �വറ്റില, അടക്ക, ആമ�ത്താട് മുതലായവയും �കാടുങ്ങല്ലൂർ

തുറമുഖത്തുനിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. വിവിധങ്ങളായഈ ചരക്കുക�ളല്ലാം

ത�ന്ന �ചരനാട്ടിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത് എന്നു ധരിക്കരുത്. �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയി�ല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ �കാടുങ്ങല്ലൂർ (മുസിരീസ് )

തുറമുഖം വഴിയായിട്ടാണ് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത്. പാണ്ടിനാട്ടി�ല പവിഴങ്ങളും

പ�ലടത്തുനിന്നും �ശഖരിക്ക�പ്പട്ടആമ�ത്താടുകളും മറ്റും മലബാർതീരത്തി�ലത്തി

�ച്ചർന്നിരുന്നു�വന്ന് �പരിപ്ലസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മലബാർ തീരവും കിഴക്കൻ

കട�ലാരപ്ര�ദശങ്ങളി�ല തുറമുഖപട്ടണങ്ങളും തമ്മിൽ ഉറ്റബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

അവ വഴിയായി �ചന, ബർമ്മ, സയാം, സി�ലാൺ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളി�ല

കച്ചവടക്കാർ �പാലും തങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�ലയ്ക്കു കയ

റ്റി അയയ്ക്കാൻ �വണ്ടി �ചരനാട്ടി�ലക്കു �കാണ്ടുവന്നിരുന്നു. വാർമിങ്ടൻ ചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, അക്കാലത്ത് �ചരനാടായിരുന്നു മറ്റു തമിൾരാജ്യങ്ങ�ള

അ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതൽഫലഭൂയിഷ്ഠവും കൂടുതൽസമാധാനനിരതവും പാശ്ചാത്യവ്യാ

പാരികൾക്ക് കൂടുത�ലളുപ്പത്തിൽഎത്തി�പ്പടാൻ കഴിയുന്നതുമായ രാജ്യം. �കരള

ക്കരയിൽനിന്നുകയറ്റിഅയയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നചരക്കുകൾക്ക്യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ

വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് പാശ്ചാത്യ ഗ്രന്ഥകാരൻമാരു�ട പുസ്തകങ്ങളിൽ

നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എലി�രാമം �കാണ്ടുള്ള കമ്പിളികളും വ്യത്യസ്ത�പരുക

�ളാടുകൂടിയ മുപ്പതുതരം പട്ടുതുണികളും കയറ്റുമതിച്ചരക്കുകളിലുൾ�പ്പട്ടിരുന്നുവ�ത്ര.

തുണിത്തരങ്ങൾ പാമ്പി�ന്റ ഉറക�ളാടും പാലി�ന്റ ആവി�യാടും ഉപമിക്ക�പ്പട്ടിരു

ന്നു. തുണിയു�ട ഇഴകൾ ദൃഷ്ടി�ഗാചരങ്ങളല്ലഎന്നും മറ്റും അതിശ�യാക്തി�യാ�ട

വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. അത്ര മ�നാഹരങ്ങളായ മസ്ലിൻ തുണിത്തരങ്ങളാണ�ത്ര

20 Momsen: Provincess of the Roman Empire, Vol II, P. 301.
21 Mc. Crindle, Ancient India, P. 121.
22 E. H. Warmington: The Commerce between the Roman Empire and India, P. 290.
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ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ‘കാറ്റു�കാണ്ട് തുണിയുണ്ടാക്ക�പ്പ

ട്ട ഇഴകളിലൂ�ട’ തങ്ങളു�ട സൗന്ദര്യ�ത്ത പുരുഷൻമാരു�ട മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു

നടന്ന നാണം�കട്ട മാന്യസ്ത്രീക�ള �പ�ട്രാണിയസ് എ�ന്നാരു �റാമൻ �നതാവ്

കഠിനമായി ആ�ക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി.

സ്വർണ്ണം �കാണ്ടും �വള്ളി�കാണ്ടുമുള്ള നാണ്യങ്ങൾ, അഞ്ജനം, �വള്ളക്ക

ണ്ണാടി, തകരം,ഈയം, �ചമ്പ്, പിത്തള,സിന്ദൂരം, മദ്യം, പലതരംതുണിത്തരങ്ങൾ,

പൂക്കളുള്ള കുപ്പായങ്ങൾ മുതലായവയായിരുന്നു മുഖ്യമായ ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകൾ.

�റാമൻ വീഞ്ഞിന് ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ടയിടയിൽ ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു.

യവനൻമാർ വലിയ കുപ്പികളിൽ �കാണ്ടുവരുന്ന വിശിഷ്ടമായ വീഞ്ഞു കുടിച്ചാഹ്ലാ

ദിക്കാൻ ഒരുകവിസംഘംകൃതികളി�ല ഒരു രാജാവി�നാടാവശ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

‘മ�നാഹരമായ പാത്രങ്ങളിൽ യവനർ �കാണ്ടുവരുന്നതും സുഗന്ധമുള്ളതും വളക

�ളാടുകൂടിയ സ്ത്രീകൾ പിടിച്ചുതരുന്ന �പാൻപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിവായി പാനം

�ചയ്യുന്നതുമായ മദ്യ’�ത്തപ്പറ്റി മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ 18 ഉം 19 ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂ�റാപ്പി�ലക്കു കയറ്റിയയച്ചിരുന്നത്രത

�ന്ന ചരക്കുകൾ ഒന്നും രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ �റാമൻ സാമ്രാജ്യത്തി�ലയ്ക്കു കയ

റ്റിയയച്ചിരുന്നു�വന്ന് ചു�വാ�സ്റ്റാവ് എന്ന ഗ്രന്ഥകാര�ന ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് വാർമി

ങ്ടൺഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയു�ട കാലംമുതൽക്കാണ് (ക്രി.മു.

27—ക്രി.പി. 14) �റാമൻ സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ ശക്തിയും �വപുല്യവും വളരാൻ തുട

ങ്ങിയത്. അന്നുമുത�ലങ്കിലും �റാമക്കാർ �കരളക്കരയുമായി കച്ചവടമാരംഭിച്ചി

ട്ടുണ്ടാവണം. സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ അന്തസും പ്രൗഢിയും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി

ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സിംഹം, നരി, ആന, കുരങ്ങ്, തത്ത, പാമ്പ്

മുതലായവ�യ കയറ്റി�ക്കാണ്ടു�പായിരുന്നുവ�ത്ര. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആന

�ക്കാമ്പുകളും ആമ�ത്താടുകളും ആഭരണങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്ക

�പ്പട്ടിരുന്നുവ�ത്ര. ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ട ആഡംബരഭ്രമങ്ങൾ കൂടിക്കൂടിവരികയും

കുരുമുളക്, പട്ടുതുണികൾ മുതലായ സുഖ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻഡ് വർദ്ധി

ക്കുകയും �ചയ്തതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പൗരസ്ത്യനാടുകളുമായുള്ള �റാമൻ വ്യാപാ

രംപുഷ്ടി�പ്പട്ടത്. ഹിപ്പാലസ് കാലവർഷക്കാറ്റി�ന്റ ഉപ�യാഗംകണ്ടുപിടിക്കുകയും

�കാടുങ്ങല്ലൂരി�ലയ്ക്കു �നരിട്ടുള്ളകപ്പ�ലാട്ടമാരംഭിക്കുകയും �ചയ്ത�താടുകൂടിഈവ്യാ

പാരത്തിന് പുതി�യാരു�ത്തജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. �കരളത്തിൽ നിന്നുള്ള

കയറ്റുമതികളു�ട തുക ഇറക്കുമതികളു�ടതി�നക്കാൾ എത്ര�യാ കൂടുതലായിരുന്നു.

അതു�കാണ്ട് വി�ദശവ്യാപാരം �പാതുവിൽ �കരളത്തിനനുകൂലമായിരുന്നു. മിച്ച

മായ തുകയ്ക്ക് സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും �വള്ളിനാണ്യങ്ങളും ഇറക്കുമതി �ചയ്യുകയായി

രുന്നു പതിവ്. ഇടത്തട്ടുകാരായ കച്ചവടക്കാർ പിടിപ്പതു ലാഭമടിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ �കാടു�ക്കണ്ടിവരുന്നതി�ന്റ നൂറിരട്ടി വിലയ്ക്കാണ�ത്ര �റാമിൽ ചരക്കു

കൾ വിറ്റഴിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്നത്. ഈ വ്യാപാരത്തിൽ �റാമാസാമ്രാജ്യത്തിന്

�കാല്ലം�താറും 5,50,00,000 �സസ്റ്റർ (സുമാർ 4,87,000 പവൻ) നഷ്ടമുണ്ടായി�ക്കാണ്ടി

രുന്നു എന്ന് പ്ളീനി കണക്കുകൂട്ടിപ്പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മു�ട സ്ത്രീകൾക്കും നമ്മു�ട

23 S. Krishnaswami Ayyengar: Ancient India and South Indian History and Culture,

Vol 11 P. 680.
24 പുറം, 56, 18–20.
25 E. H. Warmington: The Commerce between the Roman Empire and India, P. 40.
26 W. Logan, Malabar, Vol. 1, P. 249.
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സുഖ�ഭാഗ സാമഗ്രികൾക്കും�വണ്ടി നമ്മൾ �കാടുക്കുന്ന വിലയാണിത്. എന്ന�ദ്ദ

ഹം വിലപിച്ചു. അ�തന്തായാലും, പാശ്ചാത്യനാടുകളുമായുള്ള വ്യാപാരത്തി�ന്റ

ഫലമായിട്ടാണ് �ചരസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധി ത്വരിത�പ്പട്ടത് എന്ന കാര്യ

ത്തിൽ സംശയമില്ല. ക്രി.പി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ �ക

രളത്തിനുണ്ടായ പു�രാഗതിയിൽ വി�ദശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ

അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.

4 നാണ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന �തളിവ്

�ചര-�ചാഴ-പാണ്ടിരാജ്യങ്ങ�ളന്നറിയ�പ്പട്ടിരുന്നപ്ര�ദശങ്ങളിൽനിന്നാണ്ഏറ്റവു

മധികം �റാമൻനാണ്യങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അഗസ്റ്റസ് (ക്രി.മു. 27—ക്രി.പി. 14)

�ടബീരിയസ് (ക്രി.പി. 14-37), ഗായിയസ്, ക്�ളാഡിയസ് (ക്രി.പി. 41-54) എന്നീ

ചക്രവർത്തികളു�ടസ്വർണ്ണം �കാണ്ടും �വള്ളി �കാണ്ടുമുള്ളനാണ്യങ്ങളാണ്അവ

യിൽ ഭൂരിഭാഗവും. പൗരസ്ത്യനാടുകളി�ലയ്ക്ക് �റാമൻനാണ്യങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി

കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിൽ�ടബീരിയസ് ഉത്കണ്ഠപ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മു�ട

ഗ�വഷകൻമാർ ക�ണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള നാണ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റതാണ്. അഗസ്റ്റസി�ന്റ കാല�ത്ത നാണ്യങ്ങൾ 453 മാത്ര�മയുള്ളു. എന്നാൽ

�ടബീരിയസി�ന്റ നാണ്യങ്ങളു�ട എണ്ണം 1007 ആണ്. സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും �വ

ള്ളിനാണ്യങ്ങളും അവയിലുൾ�പ്പടുന്നു. 1850-ൽ �കാട്ടയത്തുനിന്നു മാത്രം �ടബീരി

യസി�ന്റ മുപ്പതിലധികം നാണ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

�റാമാക്കാ�രസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംവി�ദശവ്യാപാരംനടത്തിപിടിപ്പതുലാ

ഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയായിരുന്നു സ്വർണ്ണം. മ�റ്റാരു�ദ്ദശ്യം കൂടിയുണ്ടായിരു

ന്നു എന്ന് വാർമിങ്ടൺ പറയുന്നു. �റാമാക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം

നാണയവ്യവസ്ഥനടപ്പിൽവരുത്തണ�മന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവ�ത്ര. ഇതു കു

�റ�യാ�ക്ക ശരിയായിരുന്നു�വന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയ പ്രാചീന

�റാമൻനാണ്യങ്ങളു�ട ബാഹുല്യം കാണിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ക്രി.പി. 68-ൽ മൃതിയടഞ്ഞ നീ�രാ ചക്രവർത്തിയു�ട കാലംമുതൽ

ക്ക് വലി�യാരു മാറ്റം കാണാം. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാണ്യങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

പ�ക്ഷ,അവയിൽ �വള്ളിനാണ്യങ്ങൾവിരലി�ലണ്ണാൻ കഴിയത്തക്കവിധംഅത്ര

കുറവാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലത്തിനു�ശഷമാക�ട്ട, �വള്ളിനാണ്യങ്ങളു�ട പ്ര

ചാരം �പ�ട്ടന്നു നിലച്ചു�പായി എന്നു �താന്നി�പ്പാകും. സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളു�ട

പ്രചാരവും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്നതായിക്കാണുന്നു. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം നീ�രാച

ക്രവർത്തിയു�ട കാലത്തിനു�ശഷം �റാമാസാമ്രാജ്യത്തിനു മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചു�വ

ന്നാ�ണാ? ആ�ണന്നാണ്നാണയശാസ്ത്രവിദഗ്ധനായ�സവൽഅഭിപ്രായ�പ്പടു

ന്നത്. പ�ക്ഷ, വാർമിങ്ടൺഈഅഭിപ്രായ�ത്താട് �യാജിക്കുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്

നീ�രാവിനു �ശഷമാണ് �റാമൻ വാണിജ്യം കൂടുതലഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടത് എന്നാണ�ദ്ദ

ഹം പറയുന്നത്. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ അക്കാല�ത്ത �റാമൻനാണ്യങ്ങൾ �വ

ണ്ടത്ര കണ്ടുകിട്ടാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? �വള്ളിനാണ്യങ്ങളു�ട �ചരുവ വർദ്ധി

പ്പിക്ക�പ്പട്ടതു�കാണ്ട് അവ�യസൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാ�ത ഉരുക്കി ഉപ�യാഗിക്കാൻ ദക്ഷി

�ണന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾ മുതിർന്നതാവാം ഒരു കാരണം. പ�ക്ഷ, �റാമാക്കാർ

27 E. H. Warmington: The Commerce between the Roman Empire and India, P. 41. ഇതു്

1928-നു മുമ്പുള്ളകണക്കാണു്.
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സുഖ�ഭാഗസാമഗ്രികൾക്കു�വണ്ടി നാണ്യങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുക എന്ന സമ്പ്ര

ദായത്തിൽത�ന്ന �ബാധപൂർവ്വമായ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയും �വച്ചുമാറ്റത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ �നരിട്ടുള്ള �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽപ്രാധാന്യം നൽ

കുകയും �ചയ്തു�വന്നതാണ്ഏറ്റവും മുഖ്യമായകാരണ�മന്ന് വാർമിങ്ടൻഅഭിപ്രാ

യ�പ്പടുന്നു. ഏതാണ്ടി�തകാലത്താണ് വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പരുത്തി

തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ കൂടുതലായി വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു�പാവുക എന്ന

പുതി�യാരു വാണിജ്യനയം �റാമാക്കാർ നടപ്പിൽവരുത്തിയത്. ക്രി.പി. രണ്ടാം

നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �റാമാക്കാർ �കരളത്തിൽ കടൽക്കരയിൽ നിന്നുള്ളി�ലാട്ട്

കടന്ന് കിഴക്കൻ പ്ര�ദശങ്ങളി�ലയ്ക്കു കൂടി തങ്ങളു�ട കച്ചവടം വ്യാപിപ്പിച്ചു�വന്നും,

�നല്ലൂർ, കടപ്പ, കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ സ്വർണ്ണനാണ്യ

ങ്ങൾ ഇതിന് �തളിവാ�ണന്നും വാർമിങ്ടൺപ്രസ്താവിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാഴും

�കരളവുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിന് പറയത്തക്ക ഉലച്ചിലുക�ളാന്നും തട്ടുകയുണ്ടാ

യില്ല. യൂ�റാപ്യൻ നാടുകളിൽ കുരുമുളകി�ന്റയും മറ്റും പ്രചാരത്തിന് പറയത്തക്ക

കുറ�വാന്നുമുണ്ടായില്ല.

എന്നാൽ ക്രി.പി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ഈസ്ഥിതി�യ്ക്കാരു മാറ്റമു

ണ്ടായി. സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കുഴപ്പങ്ങളു�ട ഫലമായി �റാമാസാമ്രാജ്യം

ഛിന്നഭിന്നമാകാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. നമ്മു�ട നാട്ടിൽ നിന്ന്

ക്രി.പി. മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷമുള്ള�റാമൻനാണ്യങ്ങ�ളാന്നുംകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടി�ല്ല

ന്നുള്ളത് അർത്ഥഗർഭമാണ്. �റാമാക്കാരുമായുള്ള നമ്മു�ട വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ

വള�രയധികംശിഥിലമായിത്തീർന്നുഎന്നതി�ന്റസൂചനയാണത്. അ�പ്പാ�ഴക്കും

പ്രാചീന �ചരസാമ്രാജ്യവും ക്ഷ�യാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് �ബസൻ

�ടൻ ചക്രവർത്തിമാരു�ട കാലത്ത് �റാമാക്കാരു�ട വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ കു�റ

�യാ�ക്ക അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു�വന്നത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അക്കാലത്ത് പ്രധാനമാ

യും അറബികൾ, �പർസ്യാക്കാർ തുടങ്ങിയ ഇടത്തട്ടുകാർ വഴിക്കാണ് വ്യാപാരം

നടത്ത�പ്പട്ടിരുന്നത്. ക്രി.പി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �കരളവുമായുള്ള വ്യാപാ

രം മിക്കവാറും അറബികളു�ട �നതൃത്വത്തി�ലക്കു മാറി.

28 E. H. Warmington: The Commerce between the Roman Empire and India, P. 288.
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സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഭാഷ. ജനങ്ങൾ

അ�ന്യാന്യം കൂടിക്കഴിയാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും പരസ്പരം മനസ്സി

ലാക്കാനും ഉപ�യാഗിക്കുന്ന ഒരു മധ്യവർത്തിയാണിത്. പല പണ്ഡിതൻമാരും

ഭാഷ�യ്ക്കാരു നിർവചനം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘അറിയ�പ്പ

ട്ടിട�ത്താളമുള്ളഎല്ലാസമുദായങ്ങൾക്കുമിടയിൽആശയപ്രകടനത്തിനുംആശയ

വിനിമയത്തിനുമുള്ള, സാരാംശത്തിൽ പൂർണ്ണമായ, ഒരുപാധിയാണ് ഭാഷ’ എന്ന്

എ�ഡാക്ഡ് സാപ്പിർ നിർവ്വചിക്കുന്നു. ‘സാരാംശത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരുപാ

ധി’ എന്നു പറയു�മ്പാൾ എന്താണ�ദ്ദഹമു�ദ്ദശിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ നിർവചനം

�കാണ്ട് വ്യക്തമാകുന്നില്ല. കൂടുതൽ �ഭദ�പ്പട്ടതാണ് മഹാകവി ഉള്ളൂർ നൽകുന്ന

നിർവചനം: ‘ഒരുവൻ ത�ന്റ അന്തർഗതം ഏ�തങ്കിലും ഒരു ജനസമുദായത്തി�ല

സ�ങ്കതമനുസരിച്ച് അന്യനു ഗ്രഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ വർണ്ണാത്മകശബ്ദങ്ങളു�ട

സമൂഹമാകുന്നു ഭാഷ.’ എന്നാൽ വർണ്ണാത്മകശബ്ദങ്ങൾ ത�ന്ന സ�ങ്കതങ്ങളാ

ണ്. സ�ങ്കതമനുസരിച്ചുള്ള സ�ങ്കത�മന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കട് വ്യ

ക്തമാണ�ല്ലാ. അതിനാൽഈ നിർവ്വചനവും ദുർബലമാണ്. ഒരു പ�ക്ഷ എല്ലാ

നിർവ്വചനങ്ങളും ഒരു തരത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരുതരത്തിലുള്ള ന്യൂനതയുണ്ടാകാം.

അതു�കാണ്ട് ഭാഷ�യ നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതി�നക്കാൾ നല്ലത് അതി�ന്റ

സവി�ശഷസ്വഭാവങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാ�ണന്ന്ആരായുകയാണ്.

1 ധ്വനി സ�ങ്കതങ്ങളു�ട പ്രാധാന്യം

ഒരു നിശ്ചിതരീതിയിൽ സംവിധാനം �ചയ്യ�പ്പട്ട വാങ്മയവും �ശ്രാത്രഗ്രാഹ്യവു

മായ സ�ങ്കതങ്ങൾ, അതായത് ധ്വനിസ�ങ്കതങ്ങൾ, ഭാഷയു�ട ഒരു പ്രധാനഘട

കമാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ധ്വനിസ�ങ്കതങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂ

ടിയാണ് മനുഷ്യർ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികളിലും

ധ്വനിസ�ങ്കതങ്ങളുപ�യാഗിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും, പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പുറ�പ്പടുവി

ക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഭാഷ�യന്ന് പറയാറില്ല. അവ മനുഷ്യരു�ടതു�പാലുള്ള ധ്വനിസ

�ങ്കതങ്ങളല്ലതാനും. നായയ്ക്ക് ശ്രവണശക്തിയുണ്ട്. നിത്യപരിചയത്തിലൂ�ട യജമാ

1 Edward Sapir: Language Encyclopaedia of the Social Sciences, PP. 9.155, 169.
2 ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം.
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ന�ന്റ ധ്വനിസ�ങ്കതങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി

ക്കാനും അതിനു സാധിക്കും. പ�ക്ഷ, ആ ധ്വനി സ�ങ്കതങ്ങ�ള സ്വയം ഉപ�യാ

ഗിക്കാൻ അതിന് കഴിയില്ല. അതി�ന്റ അവയവഘടന മനുഷ്യ�ന്റതി�ന�പാ�ല

വികസിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതാണിതിനു കാരണം. തത്തക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ ധ്വനിസ�ങ്കത

ങ്ങളു�ട അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട്

വർണ്ണാത്മകമായ ശബ്ദങ്ങ�ള �ബാധപൂർവ്വം ആശയവിനിമയത്തിനു�വണ്ടി ഉപ

�യാഗിക്കാൻ മനുഷ്യനു മാത്ര�മ കഴിയൂ. മനുഷ്യ�ന്റ കണ്ഠനാളവും നാഡീപടലവും

മസ്തിഷ്കവും അത്ര�മൽ വികസിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതാണതിനു കാരണം.

ശരിക്കാ�ലാചിച്ചാൽ, മനുഷ്യ�ന്റ ഈ വികസനത്തിനു ത�ന്ന ഭാഷയാണ്

ഒരു പ്രധാനകാരണ�മന്നു കാണാം. നിവർന്നു നിൽക്കാനും മൃഗങ്ങളു�ടതിൽ നി

ന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ�കകളുപ�യാഗിച്ച് അദ്ധ്വാനിക്കാനും തുടങ്ങിയ�താ

ടുകൂടിത്ത�ന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ട ശരീരഘടനയിൽ പുതിയ പല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ

വാൻ തുടങ്ങി�യന്നത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ,ആദ്യംമുതൽ�ക്കജീവിതാവശ്യങ്ങളു�ട

നിർവഹണത്തിനു�വണ്ടിഅവർക്ക് പരസ്പരംസഹായിച്ചു�കാണ്ട് കൂട്ടായി അദ്ധ്വാ

നി�ക്കണ്ടിവന്നു. പരസ്പരസഹായത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടായ അദ്ധ്വാ

നത്തി�ന്റ പു�രാഗതിക്ക് കൂടുതൽ സുനിശ്ചിതവും കൂടുതൽ വ്യക്തവും കൂടുതൽ

സമൂർത്തവുമായ ധ്വനിസ�ങ്കതങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ ആവശ്യകത

യിൽനിന്നാണ് �മ�ല്ല�മ�ല്ല, നീണ്ടകാല�ത്തഅദ്ധ്വാനത്തിലൂ�ട, ക്രമീകൃതങ്ങളും

ഉയർന്ന രൂപത്തിലുള്ളവയുമായ ശബ്ദങ്ങൾ പുറ�പ്പടുവിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധം

മനുഷ്യ�ന്റ കണ്ഠനാളം വികസിക്കുകയും വായി�ല വിവിധങ്ങളായഅവയവങ്ങൾ

സ്ഫുടമായഅക്ഷരങ്ങളുച്ചരിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധം രൂപ�പ്പടുകയും �ചയ്തത്.

ഭാഷ സമൂർത്തമായ ഏ�തങ്കിലും വസ്തുവി�ന്റ അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയു�ട

സ�ങ്കതമാണ്. വാക്കുകളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് ഏ�തങ്കിലും വസ്തു�വക്കു

റി�ച്ചാ അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രവൃത്തി�യക്കുറി�ച്ചാ ഉള്ള ആശയം രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പടു

ന്നത്. പുസ്തകംഎന്നവാക്ക്സ്വയം ഒരുവസ്തുവല്ല. വസ്തുവി�ന്റ ഒരുസ�ങ്കതം മാത്ര

മാണ്. എങ്കിലുംആസ�ങ്കതം പുസ്തക�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള �ബാധം നമ്മിലുണ്ടാക്കുന്നു.

ഇതാണ് വാക്കും അർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ

പരിഷ്ക്കരിക്ക�പ്പടുകയും പുതിയ ഭൗതികവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുകയും �ച

യ്യു�മ്പാൾ പുതിയ സ�ങ്കതങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീരുകയും അങ്ങ�ന മനുഷ്യ�ന്റ

സാമൂഹ്യ�ബാധം കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�ന, ഭാഷ മസ്തിഷ്ക്ക

ത്തി�ന്റയും അതി�ന്റ പ്രവർത്ത�നാപാധിയായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ടയും വളർച്ച�യ

ത്വരിത�പ്പടുത്തുകയും മനുഷ്യ�ന്റബുദ്ധിശക്തി�യ കൂടുതൽകൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു.

അ�പ്പാൾ, ഭാഷ �വറു�മാരു സ�ങ്കതം മാത്രമല്ല. അത് മാനുഷികബന്ധങ്ങ

ളു�ട ഒരുപകരണവും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഒരുപാധിയുമാണ്. അത് മനുഷ്യസമു

ദായത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ള പദസമൂഹങ്ങളിൽ �രഖ�പ്പടുത്തിവയ്ക്കുകയും നിലനിർത്തി

�പ്പാരുകയും �ചയ്യുന്നു. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,അത് ന�മ്മനമ്മു�ട ചുറ്റുപാടുക

ളുമായും നമ്മു�ട ബന്ധുമിത്രാദികളുമായും പൂർവികൻമാരുമായും നമ്മു�ട രാജ്യത്തി

�ന്റ ചരിത്രവുമായും ബന്ധ�പ്പടുത്തുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ച�യാ�ടാപ്പം ഭാഷയും വി

കസിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന അത് നമ്മു�ട ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക്

വഹിക്കുന്നു.
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2 ഭാഷയു�ട ഘടകങ്ങൾ

ഇത്രയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഭാഷ ധ്വനിസ�ങ്കതങ്ങളു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ വർണ്ണാ

ത്മകശബ്ദങ്ങളു�ട �വറു�മാരു സമൂഹം മാത്രമല്ല. കു�റ ശബ്ദങ്ങ�ള ഒന്നിച്ചു�ചർ

ത്താൽ അത് ഭാഷയാവില്ല. വാക്കുകൾക്കുത�ന്ന ശബ്ദങ്ങളു�ട സവി�ശഷമായ

ഒരു ക്രമീകരണമാവശ്യമാണ്. സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങ�ള ഒരു പ്ര�ത്യകരീതിയിൽ ഉപ

�യാഗിക്കുന്നതിന് പദരചന എന്നുപറയുന്നു. എന്നാൽ ഭാഷയിൽ പദങ്ങൾ മാ

ത്രമല്ല ഉള്ളത്. വാക്കുകളു�ട അവ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഭാഷ�യന്നു

പറയില്ല. പദരചനഎന്നുപറയുന്നു. കർത്താവ്, കർമ്മം, ക്രിയ, വി�ശഷണം, സർ

വനാമം, ലിംഗ�ഭദം, വചന�ഭദം മുതലായവ�യസംബന്ധിക്കുന്നപ്ര�ത്യക നിയമ

ങ്ങളു�ട, അതായത് വ്യാകരണനിയമങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാക്യങ്ങൾ

രചിക്ക�പ്പടുന്നത്.

അ�പ്പാൾ, ഭാഷയ്ക്ക് പദസമൂഹം, വ്യാകരണംഎന്നിങ്ങ�ന രണ്ടുപ്രധാനഘട

കങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഷ വികസിക്കു�ന്താറും പദസമൂഹം കൂടുതൽവിശാലമാ

യിത്തീരുകയും വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമായിത്തീരുകയും �ചയ്യും.

എങ്കിലും, ഏതു ഭാഷയ്ക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പദസമൂഹവും അടിസ്ഥാനപര

മായ ചില വ്യാകരണവിധികളുമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ രണ്ടുഘടകങ്ങളി�ലസവി�ശ

ഷതകളാണ് ഒരു ഭാഷ�യ മ�റ്റാരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് �വർതിരിക്കുന്നത്.

ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ �ലാകത്തി�ല വിവിധ ഭാഷക�ള, അവയു�ട സവി

�ശഷതകളു�ടയും സാധർമ്മ്യ�വധർമ്മ്യങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത

�ഗാത്രങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇൻ�ഡായൂ�റാപ്യൻ, ദ്രാ

വിഡം, ടിബ�റ്റാ�ചനീസ്, മുണ്ഡ എന്നിങ്ങ�ന മുഖ്യമായി നാലു�ഗാത്രഭാഷകളി

ലുൾ�പ്പട്ട ഇരുന്നൂറിലധികം വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാകരണ

ക്രമങ്ങളും പദസമൂഹങ്ങളുമുള്ള ഈ വിഭിന്നഭാഷകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാമൂഹ്യവും

ചരിത്രപരവുമായകാരണങ്ങളാൽഇന്നുംഅപരിഷ്കൃതാവസ്ഥയിലാണ്സ്ഥിതി�ച

യ്യുന്നത്. ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം അവയിൽ ചില�ത

ങ്കിലും �ദശീയഭാഷകളായി വളർച്ച പ്രാപി�ച്ചക്കു�മന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ, ഇന്ന് പതിമൂ�ന്നാ പതിനാ�ലാ ഭാഷകൾ മാത്ര�മ �ദശീയഭാഷക�ള

ന്ന നിലയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, മറാത്തി,

ഒറിയ,ആസാമിസ്, പഞ്ചാബി മുതലായഇൻ�ഡാ യൂ�റാപ്യൻ �ഗാത്രത്തിൽ�പ്പട്ട

ഭാഷകളാണ്. ദ്രാവിഡ �ഗാത്രത്തിൽ ഒട്ടാ�ക പതി�നാന്നു �കാടിയിലധികം ജന

ങ്ങൾസംസാരിക്കുന്ന 16 ഭാഷകളുണ്ട്. എന്നാൽ, ജനസംഖ്യയു�ട 95 ശതമാനവും

അതായത് പത്തു�കാടി�യാളം ജനങ്ങൾ മലയാളം, തമിഴ്, കർണ്ണാടകം, �തലുങ്ക്

എന്നീ നാലു പ്രധാനഭാഷകളാണ് ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്.

മലയാളികൾ ഉപ�യാഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കാണ് മലയാളം എന്നു പറയുന്നത്.

അതു�പാ�ലകന്നഡകർണ്ണാടക്കാരു�ടയുംതമിഴ് തമിഴരു�ടയും �തലുങ്ക്ആന്ധ്രാ

ക്കാരു�ടയും ഭാഷയാണ്. ഈ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ ഉത്ഭവിച്ച�തങ്ങ�ന�യന്ന്

മനസിലാവണ�മങ്കിൽ മലയാളികൾ, തമിഴർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങ

ളാവിർഭവിച്ച�തങ്ങ�ന�യന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മലയാളഭാഷയു�ട ഉൽപ്പത്തി

�യപ്പറ്റി പഠിക്കണ�മങ്കിൽ �കരളീയർ ഒരു ജനവിഭാഗമായിത്തീർന്ന�തങ്ങ�ന

�യന്ന് പരി�ശാധിക്കണം. എ�ന്തന്നാൽ, ഭാഷയു�ട വളർച്ച ജനങ്ങളു�ട വളർച്ച

യുമായി അ�ഭദ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട്, ഏ�തങ്കിലു�മാരു

ഭാഷയു�ട ഉൽഭവ�ത്തപ്പറ്റി�യാ വികാസ�ത്തപ്പറ്റി�യാ പഠിക്കണ�മങ്കിൽ ആ
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ഭാഷയുപ�യാഗിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ ചരിത്രം പരി�ശാധിക്കണം. സാമൂഹ്യ

ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് �വറിട്ടുനിർത്തി�ക്കാണ്ട് ഭാഷയു�ട ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റിയാക�ട്ട,

വളർച്ച�യപ്പറ്റിയാക�ട്ട പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ തത്വ�ത്ത അവഗണിച്ചു�കാണ്ടാണ് �കരളത്തി�ല പല പണ്ഡിതൻമാ

രും മലയാളഭാഷയു�ട ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റിയും വികാസപരിണാമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള

പ്രബന്ധങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതു�കാണ്ട്ത�ന്നയാണ് മലയാളം

സംസ്കൃതത്തി�ന്റ പുത്രിയാ�ണന്നും �കാടുന്തമിഴി�ന്റ പുത്രിയാ�ണന്നും, �ചന്ത

മിഴി�ന്റ പുത്രിയാ�ണന്നും മറ്റും മറ്റുമുള്ള നിരർത്ഥകങ്ങളായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ

ഇന്നും നടത്ത�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മലയാളഭാഷയു�ട ഉൽപ്പത്തി�യസംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമായി നാലുസിദ്ധാന്തങ്ങ

ളാണ് ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

1. മലയാളം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്.

2. തമിഴും സംസ്കൃതവും കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായ ഭാഷയാണ് മലയാളം.

3. മലയാളം തമിഴിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്.

4. തമി�ഴന്ന�പാലത്ത�ന്ന മലയാളവും ഒരു ദ്രാവിഡമൂലഭാഷയിൽ നിന്ന്

�പാട്ടിത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായതാണ്.

ഈനാലുസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും നമു�ക്കാന്നു പരി�ശാധിച്ചു �നാക്കാം.

3 സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ?

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ�ത്ത ഭാഷ സംസ്കൃതമായിരുന്നു�വന്നും ഇന്ന�ത്ത എല്ലാ ഭാര

തീയ ഭാഷകളും, അ�ല്ലങ്കിൽ അവയിൽ മിക്കവയു�മങ്കിലും, സംസ്കൃതത്തിൽ നി

ന്നാണുത്ഭവിച്ചത് എന്നും, സംസ്കൃതത്തി�ന്റ തണലിലാണ് അവ�യല്ലാം ത�ന്ന

വളരുകയും വികസിക്കുകയും �ചയ്ത�തന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതൻമാർ

ക്കിടയിൽ ഒരുകാലത്ത് വലിയ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. �കരളീയ പണ്ഡിതൻമാ

രിൽ ചിലരും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറ�പ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,

‘പണ്ട് സംസ്കൃതം ഭാരതത്തി�ല ഒരു �പാതുഭാഷയായിരുന്നു; എല്ലാ �ദശക്കാരും

അതി�നയാശ്രയിച്ച് വ്യവഹാരം നിർവ്വഹിച്ചു�പാന്നു’ എന്നും ‘എല്ലാ �ദശങ്ങളി

ലും ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ �വദഗ്ധ്യം �നടിയിരുന്നു’ എന്നും

ഏതാനുംവർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ, ആര്യൻമാരു�ട ആഗമനത്തിനും സംസ്കൃതത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനും

എത്ര�യാ മുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നാണ് ചരിത്രം പറയു

ന്നത്. പുരാതന വാസ്തുഗ�വഷകൻമാർ സിന്ധുനദീതീര പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നടത്തിയ

ഖനന�വലകളു�ട ഫലമായി ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിലുപ�യാഗിക്ക�പ്പ

ട്ടിരുന്ന ഭാഷകളു�ട �തളിവുകൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാചീനഭാഷകളു�ട

അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ഇ�പ്പാഴും നമ്മു�ട ഗ�വഷകൻമാ�ര അമ്പരപ്പിച്ചു�കാണ്ട്

പിടി�കാടുക്കാ�ത നിൽക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീർച്ച. ഇന്ത്യയിൽ

ആര്യൻമാർക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആദിമനിവാസികൾ സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല,

എഴുതാനും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹാരപ്പയു�ട ലിപിയിൽ നാനൂ�റാളം അക്ഷ

രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും ഒരു തരം ചിത്രലിപിയായിരുന്നു അ�തന്നും സ്റ്റൂവർട്ട്

പി�ഗാട്ട് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ആ പ്രാചീനഭാഷ പഠിക്കാൻ �വണ്ടി �ഡാക്ടർ �ബ

3 Stuart Piggot: Pre-historic India.
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ഡറിച്ച് ��ാസ്നി തുടങ്ങിയ ഗ�വഷകൻമാർ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചുക

ഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നു പറയാൻ വയ്യ. എങ്കിലും, അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന

ഇന്ത്യയി�ലപ്രാചീന ഭാഷകൾലിപികളുപ�യാഗിച്ച്ആശയവിനിമയം നടത്താൻ

സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവിതർക്കിതമാ

ണ്.

എന്നിട്ടും, ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കു�ശഷവും, സംസ്കൃതഭാഷയു�ട മുത്തശ്ശി

സ്ഥാന�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള വാദ�കാലാഹലങ്ങൾ ഉത്ത�രന്ത്യയി�ല പണ്ഡിതൻമാർ

ക്കിടയിൽ നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. ‘പ്രകൃതി സംസ്കൃതം; തത്രഭാവം തത് ആഗതം

വാപ്രകൃതം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് മാഗ

ധി, ശൗര�സനി, മഹാരാഷ്ട്രി തുടങ്ങിയ പ്രാകൃതഭാഷകളും ആ ഭാഷകളിൽ നിന്ന്

അപഭ്രംശഭാഷകളുംഅപഭ്രംശഭാഷകളിൽനിന്ന്ഹിന്ദി, ബംഗാളി തുടങ്ങിയആധു

നിക ഭാഷകളും ജന്മ�മടുത്തുഎന്ന് ചില പണ്ഡിതൻമാർ വാദിച്ചു. ആര്യൻമാരു�ട

സംസ്കൃതവും ആര്യൻമാർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡർ, നിഷാദർ മുതലായവരു

�ട ഭാഷകളും കൂടി�ച്ചർന്നിട്ടാണ് ആധുനിക ഭാഷകളുണ്ടായത് എന്നാണ് മ�റ്റാരു

വാദം. ഇത്തരം വാദങ്ങൾ�ക്കാന്നും ഇ�പ്പാൾ വലിയ സ്ഥാനമില്ലാതായിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദി, ബംഗാളി മുതലായ ഉത്ത�രന്ത്യൻ ഭാഷകളു�ട ഉൽപ്പത്തി�യപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയ

മായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടുത്തകാലത്ത്

പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

മലയാളം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണുൽഭവിച്ചത് എന്ന അഭിപ്രായം ആദ്യമാ

യി ഉന്നയിച്ചത് �കാവുണ്ണി �നടുങ്ങാടിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. 1875-ൽ പ്രസിദ്ധം

�ചയ്ത ‘�കരള കൗമുദി’ എന്ന ത�ന്റ വ്യാകരണത്തി�ന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

ഇങ്ങ�ന�യാരു �ശ്ലാകം �ചർത്തിട്ടുണ്ട്.

‘സംസ്കൃതഹിമഗിരികളിതാ

ദ്രാവിഡ വാണി കളിന്ദജാമിളിതാ

�കരള ഭാഷാ ഗംഗാ

വിഹരതു �മ ഹൃൽസരസ്വദാസംഗാ’

അതിനു മുമ്പുത�ന്നദ്രാവിഡഭാഷക�ള വിശകലനം �ചയ്തു �കാണ്ടും മലയാള

ത്തിന് തമിഴുമായുള്ളബന്ധ�ത്തഊന്നി�ക്കാണ്ടും �റാബർട്ട് കാർഡ് �വൽത�ന്റ

സുപ്രസിദ്ധമായവ്യാകരണഗ്രന്ഥം (AComparative Grammar of Dravidian

Languages)പ്രസിദ്ധം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അ�താടുകൂടിയാണ് നമ്മു�ടപണ്ഡി

തൻമാർക്കിടയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഭാഷാഗ�വഷണത്തിനുള്ള ഉത്സാഹവും അഭിരു

ചിയും വർദ്ധിച്ചത്. അതി�ന്റ ഫലമായി �കരള ഭാഷാഗംഗ സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളി

തയാ�ണന്ന വാദം മിക്കവാറും ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

4 മിശ്രഭാഷ

എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തി�ന്റയും തമിഴി�ന്റയും സമ്മിശ്രണത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ്

മലയാളഭാഷയാവിർഭവിച്ചത് എന്ന �തറ്റായ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇന്നും പ്രചാരമു

ണ്ട്. �കാവുണ്ണി �നടുങ്ങാടി ത�ന്ന ഇത്തര�മാരഭിപ്രായം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി:

4 ഉദാഹരണത്തിന് �ഡാ. രാംവിലാസ് ശർമ്മയു�ട ‘ഭാഷാ ഓർ സമാജ് ’ പ്ര�ത്യകിച്ചും 7, 8, 9 എന്നീ

അധ്യായങ്ങൾ. �പജ് 141–231.
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‘ആദിദ്രാവിഡ വാഗ്ജാതാ �കരളീ�യാക്തികന്യക’ ത�ന്റ അഭിപ്രായ�ത്തഅ�ദ്ദ

ഹം ഇങ്ങ�ന വിശദീകരിക്കുന്നു. ‘നമ്പൂതിരിമാർ ആര്യവർത്തത്തി�ല ആര്യബ്രാ

ഹ്മണരും ശൂദ്രാദികൾ അയൽപ്ര�ദശങ്ങളി�ല തമിഴരുമാകുന്നു. ആര്യൻമാരു�ട

പൂർവ്വഭാഷ സംസ്കൃതവും മറ്റവരു�ടത് തമിഴും ആയിരുന്നു. �മൽപ്പറഞ്ഞ ഇരുകൂട്ട

ക്കാരു�ടയും ഭാഷകൾ തമ്മിൽ കലർന്ന് നമ്മു�ട മണിപ്രവാളം ഉണ്ടായി.’

ഏതാണ്ടി�ത വീക്ഷണഗതിയാണ് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്കുമുള്ളത്. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ‘എ.ഡി. 800അടുത്തുവ�രനാം തനിത്തമിഴായിരുന്നു.

�കരളത്തിലും പാണ്ടിയിലുംസംസാരിക്കുന്നതമിഴ് ഭാഷയ്ക്ക് പറയത്തക്കവ്യത്യാസ

�മാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.’ ആര്യൻമാരു�ട വര�വാ�ടയാണ് ഈസ്ഥിതി�ക്കാ

രു മാറ്റമുണ്ടായത്: ‘ഇങ്ങ�ന 800-ാമാണ്ടടുത്താകു�മ്പാൾ �കരളത്തിൽ ആര്യൻമാ

രു�ട സംഖ്യ വർദ്ധിക്കും. ഒരു പ�ക്ഷ സ്വ�ദശികളായിരുന്ന തമിഴരു�ട പകുതി

�യാളം ഉണ്ടായിരുന്നുആര്യൻമാ�രന്നു വരാം…ആര്യൻമാരു�ട സംഭാഷണഭാഷ

അക്കാലത്ത് പ്രാകൃതമായിരുന്നു…അവർ ആര്യഭാഷ�യാട് തമിഴ് കലർത്തി സം

സാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു. �തലുങ്ക് കന്നഡ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നു

വന്നവരായതു�കാണ്ട് പഴയ കന്നഡപദങ്ങളും അവരു�ട സംസാരത്തിൽ കലർ

ന്നിരുന്നു… ബ്രാഹ്മണരു�ട ഈ മിശ്രഭാഷയു�ട �പ്രരണ�കാണ്ട് �കരളത്തി�ല

തമിഴ് ഒമ്പതാംശതകം മുതൽക്ര�മണപാണ്ടി തമിഴിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങി.

പ്രാകൃതത്തി�ന്റയും കന്നഡത്തി�ന്റയും �പ്രരണആ ശതകത്തി�ല മലനാട്ടു തമി

ഴിൽഅൽപമായി കാണാൻ കഴിയും.’ മ�റ്റാരിടത്ത് അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

‘8-ാം ശതകം മുതൽ തുളു �കരള പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ആര്യൻമാരും ദ്രാവിഡരുമായി

രണ്ടു ഭിന്നവർഗക്കാർ ഇടകലർന്നു കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ ഇടയായത് തുളുനാട്ടി�ല

കന്നഡം തുളുവായും �കരളത്തി�ല തമിഴ് മലയാല്മയായും കാലാന്തരത്തിൽരൂപ

�പ്പടുന്നതിന് കാരണം. അതായത് 8-ാം ശതകം മുതൽതുളുനാട്ടിലും �കരളത്തിലും

രണ്ടു ഭാഷാ�ഭദങ്ങൾനിലവിലിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരു�ട കന്നഡവും തുളുനാട്ടിലും �ക

രളത്തിലും ബ്രാഹ്മണരു�ട മിശ്രഭാഷയും മറ്റുള്ളവർസംസാരിച്ചിരുന്ന തമിഴും.’

ഒടുവിൽഅ�ദ്ദഹ�മത്തി�ച്ചരുന്ന നിഗമനമിതാണ്.

‘ബ്രാഹ്മണരു�ട മിശ്രഭാഷയും സാമാന്യജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന മലനാട്ടുതമി

ഴും അ�നകം ശതവർഷ�ത്തക്കു ഭിന്നമായിരുന്നു. എന്നാൽ, നമ്പൂതിരിമാർക്ക് രാ

ഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും സിദ്ധിച്ച പ്രാബല്യം �കാണ്ട് അതി�വഗം മിശ്രഭാ

ഷയ്ക്ക് സാമാന്യ വ്യവഹാരഭാഷയിൽ �പ്രരണ �ചലുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. സാമാന്യ

ജനങ്ങളു�ട ഭാഷയു�ട �പ്രരണയാൽ നമ്പൂതിരിമാരു�ട മിശ്രഭാഷയും നാൾ�താ

റും മാറി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. അതായത് ഇരുഭാഷകളും പരസ്പരം �പ്രരണ �ചലുത്തി

�ക്കാണ്ടിരുന്നു…എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കാലഘട്ട�ത്താടുകൂടി മിക്കവാറും ഈ രണ്ടു ഭാഷ

കളും ഒന്നായിത്തീർന്നു.’

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വ�ര നമ്പൂതിരിമാരു�ട ഭാഷ പ്രാകൃതമായിരുന്നു�വന്നും എട്ടാം

നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് അവർ രണ്ടു വ്യത്യസ്തഭാഷകളും കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായ ഒരു മിശ്ര

ഭാഷസംസാരിക്കാൻതുടങ്ങി�യന്നുംകാലക്രമത്തിൽആമിശ്രഭാഷയുംതമിഴും കൂ

5 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: സാഹിത്യചരിത്രസംഗ്രഹം. �പജ് 9. 6. ടി.�പ. 11–13.
6 ടി. �പജ് 11–13.
7 ഇളംകുളം പി.എൻ.കുഞ്ഞൻപിള്ള: ഭാഷയും സാഹിത്യവും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ. �പ. 21.
8 ടി. �പജ് 23–24.
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ടി�ച്ചർന്നാണ് മലയാളം എന്ന മ�റ്റാരു മിശ്രഭാഷയുണ്ടായി എന്നുമാണ�ല്ലാ ഇതി

�ന്റ ചുരുക്കം. പ�ക്ഷ, �പ്രാഫസർ ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ നാലു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു

ത�ന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല,സ്ഥായിയായ ഒരു ഭാഷ�യ മറ്റു പല ഭാഷകളും

�പാഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സംഭവ്യമാ�ണങ്കിലും, രണ്ടു ഭാഷകളു�ട സ�മ്മളനം

�കാണ്ടുമാത്രം ഒരു പുതിയ ഭാഷ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുക എന്നത് ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ യുക്തി

യുക്തമായി �താന്നുന്നില്ല.’ ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ മാത്രമല്ല, ആധുനികഭാഷാശാസ്ത്രത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിൽപരി�ശാധിച്ചാലും ഇത്തരം മിശ്രഭാഷകളുണ്ടായിത്തീരുകസ്വാ

ഭാവികമല്ല. രണ്ടു ഭാഷകൾ തമ്മിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ വാക്കുകൾ പരസ്പരം

�കമാറി�യന്നു വരും. എന്നാൽ ഒരു ഭാഷഅന്യഭാഷകളിൽ നിന്ന് എത്രത�ന്ന

പദങ്ങൾകടംവാങ്ങിയാലുംഅത് മ�റ്റാരു ഭാഷയായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയില്ല. മല

യാളം മാത്രമല്ല, മ�റ്റല്ലാ ഭാഷകളും ഇങ്ങ�ന അന്യഭാഷകളിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ

കടംവാങ്ങി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ

യി�ലഭൂരിഭാഗംപദങ്ങളും മറ്റു ഭാഷകളിൽനിന്ന്സ്വീകരിച്ചവയാണ്. പ�ക്ഷ,അതു

�കാണ്ട്ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷല്ലാതായിട്ടു�ണ്ടാ? മലയാളത്തി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്നഹി

ന്ദി, ബംഗാളി മുതലായ ഉത്ത�രന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ധാരാളം സംസ്കൃത വാക്കുകളു

ണ്ട്. അതു�കാണ്ട് അവ സംസ്കൃതവും മ�റ്റ�താ ഭാഷകളും കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായ മിശ്ര

ഭാഷകളാ�ണന്നുപറയാൻകഴിയു�മാ? തീർച്ചയായുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, പദങ്ങൾ

കടംവാങ്ങിയുപ�യാഗിക്കാനുള്ളകഴിവ് ഭാഷ�യ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തകയല്ലാ�തഅതി

�ന്റവ്യക്തിത്വ�ത്തനശിപ്പിക്കുക�യാസ്വതന്ത്രമായവ്യാകരണനിയമങ്ങ�ളയും ഭാ

ഷാഘടന�യയും മാറ്റിമറിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല.

നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഒരു പ്ര�ത്യക ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും 800-ാമാ�ണ്ടാട

ടുത്ത് �കരളത്തിൽ വന്ന ഉട�ന അവർ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഭാഷയു�പക്ഷിച്ച് ഒരു

മിശ്രഭാഷ സ്വീകരിച്ചു�വന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായ ന്യായീകരണ

�മാന്നുമില്ല. നമ്പൂതിരിമാർ അന്യ�ദശങ്ങളിൽനിന്നു കുടി�യറിപ്പാർത്തആര്യൻമാ

രായിരുന്നു എന്ന സങ്കൽപ്പമാണ് അവർക്കു പ്ര�ത്യകമായ ഒരു ഭാഷയുണ്ടായിരു

ന്നുഎന്ന �തറ്റായ വിശ്വാസത്തിന് വഴി�തളിച്ചത് എന്നു �താന്നുന്നു.

8-ാം ശതകത്തിൽ �കാൽഹാപൂർ, വനവാസം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനി

ന്ന് വലിയ ആര്യബ്രാഹ്മണസംഘങ്ങൾ �കരളത്തി�ലക്കു പ്രവഹിക്കുകയുണ്ടായി

എന്നാണ് ഇളംകുളം പറയുന്നത്. പ�ക്ഷ, �കാൽഹാപൂരി�ലയും വനവാസത്തി

�ലയും വ്യവഹാരഭാഷ പ്രാകൃതമായിരുന്നു�വാ? ശൗര�സനി, മാഗന്ധി, മഹാരാ

ഷ്ട്ര, �പശാചി മുതലായവായണ�ല്ലാ പ്രാകൃതഭാഷക�ളന്നു പറയുന്നത്. ഈ

ഭാഷക�ളാന്നുംത�ന്ന മലയാളത്തിൽ എടുത്തുപറയത്തക്ക സ്വാധീന�മാന്നും

�ചലുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രാകൃതം, പാലി എന്നീ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ

കടന്നുകൂടിയ അത്താണി, അരക്കൻ, കത്തിരി, കുപ്പായം, ഞായം, തവി, പക്കം,

പന്തയം എന്നിങ്ങ�ന 25 വാക്കുകളു�ട ഒരു പട്ടിക �ഗാദവർമ്മ ‘�കരള ഭാഷാവി

ജ്ഞാനീയ’ത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു�ചർത്തിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അവ ക്രി.പി. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു

�ശഷം വന്നു�ചർന്നവയാ�ണന്നതിന് എന്തു �തളിവാണുള്ളത്? ബുദ്ധ�ജനമ

തങ്ങൾക്കു പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് വന്നു�ചർന്നവയാണ് അവ എന്നു

കരുതുകയ�ല്ല കൂടുതൽ യുക്തിസഹം? പ്രാകൃതം, പാലി എന്നിവ ‘മധ്യ�മൻ�ഡാ

9 പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രസംഗ്രഹം. �പ. 18.
10 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള: ഭാഷയും സാഹിത്യവും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, �പജ് 15
11 �ക.�ഗാദവർമ്മ: �കരള ഭാഷാ വിജ്ഞാനീയം, �പജ് 206.
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ആര്യൻ’ ഭാഷകളിൽ നിന്നു വന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദി, മറാത്തി തുടങ്ങിയ

‘നവീ�നൻ�ഡാആര്യൻ’ ഭാഷകളിൽനിന്നുംഅറബിക്, �പർഷ്യൻ, �പാർട്ടുഗീസ്,

ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ നിന്നും വന്നുകൂടിയ വാക്കുകളു�ട പട്ടികകളും �ഗാദ

വർമ്മ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലി-പ്രാകൃത ഭാഷകളിൽ നിന്നുവന്നത്രത�ന്ന വാക്കുകൾ

അറബിഭാഷയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം. പ�ക്ഷ, അതു�കാണ്ടു

മാത്രംഅറബിഭാഷയും തമിഴും കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായ ഒരു മിശ്രഭാഷയാണ് മലയാളം

എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മാ?

അതിരിക്ക�ട്ട; സംസ്കൃതപദങ്ങളു�ട സ്ഥിതി�യന്താണ്? ആര്യൻമാരും ദ്രാ

വിഡരും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളു�ട ഫലമായി ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് ഏതാനും നൂ

റ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പുമുതൽക്കുത�ന്ന ആര്യൻമാരു�ട ഭാഷയും ദ്രാവിഡരു�ട ഭാഷയും

പരസ്പരം സ്വാധീനം �ചലുത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ സംസ്കൃ

തപദങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയതു�പാ�ലത�ന്ന സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ദ്രാവിഡഭാഷകളും

കടന്നുകൂടി. പ�ക്ഷ, ഇത് രണ്ടു ഭാഷകളു�ട സമ്പർക്ക�ത്ത മാത്രമാണ് കുറിക്കുന്ന

ത്. സമ്മിശ്രണ�ത്തയല്ല. അടവി, ആണി, ആളി, കടുക (കടു), കുടി, കൂനി, കൂലം,

നാനാ, �കാട്ട, നീരം, പട്ടണം, പള്ളി, മീനം, ശവം എന്നിങ്ങ�ന ദ്രാവിഡത്തിൽ

നിന്നു സംസ്കൃതത്തി�ലക്കു സംക്രമിച്ച 30 ഓളം പദങ്ങളു�ട ഒരു പട്ടിക �ഡാക്ടർ

കാൾ�ഡ്വൽ ത�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു�ചർത്തിട്ടു

ണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽഎത്രആം�ഗ്ലാ-സാക്സൺപദങ്ങളാ�ണാ ഉള്ളത് അത്രത

�ന്ന ദ്രാവിഡപദങ്ങൾസംസ്കൃതഭാഷയിലുമുണ്ട്.’ എന്ന�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ദ്രാവിഡത്തിൽ നിന്നും കടംവാങ്ങ�പ്പട്ട ഒട്ടനവധി സംസ്കൃതപദങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഗുണ്ടർ

ട്ടും ത�ന്റ മലയാള നിഘണ്ടുവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ�റാവ് എന്ന മ�റ്റാരു

പണ്ഡിത�ന്റ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഋ�ഗ്വദത്തിൽത്ത�ന്ന ഇരുപ�താളം ദ്രാവിഡ

പദങ്ങൾകലർന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ �കതക-�കതകി, എല, പല്ലി, പുത്തിക, നളൻ

എന്നീ അഞ്ചുപദങ്ങളു�ട ഒരു താരതമ്യപഠനം �പ്രാഫ. വി.ഐ.സുബ്രഹ്മണ്യ�ന്റ

ഒരു �ലഖനത്തിൽ കാണാം.

ഇതു�പാ�ല, മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ ധാരാളം സം

സ്കൃതപദങ്ങളും കൂടി�ച്ചർന്നിട്ടുണ്ട്. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷമുള്ള കൃതികളിൽ മാ

ത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ആദ്യശതകത്തി�ല സംഘംകൃതികളിൽ �പാലും സംസ്കൃതഭാ

ഷയു�ട സ്വാധീനശക്തി കാണാം. ചില പണ്ഡിതൻമാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ

സംഘംകൃതികളി�ല പത്തുശതമാന�ത്താളം പദങ്ങൾ സംസ്കൃതജന്യങ്ങളാണ്.

ആര്യദ്രാവിഡസമ്പർക്കത്തി�ന്റ ഫലമാണിത്. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം സം

സ്കൃതവും ദ്രാവിഡഭാഷയും കൂടി�ച്ചർന്ന് ഒരു മിശ്രഭാഷയുണ്ടായിത്തീർന്നു എന്നു

മാത്രമല്ല,ഫിനീഷ്യക്കാർ,അറബികൾ, �റാമാക്കാർ, തുടങ്ങിയവരുമായുള്ളവാണി

ജ്യബന്ധങ്ങൾ വളർന്ന�പ്പാൾ ചില വി�ദശീയപദങ്ങളും വന്നു�ചർന്നു. ബുദ്ധ�ജ

നമതങ്ങളു�ട പ്രചാരം കൂടുതൽ സംസ്കൃതപദങ്ങ�ള ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. പിന്നീട്

ഫ്യൂഡലിസത്തിൽബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഹിന്ദുമതം

ശക്തി�പ്പട്ട�പ്പാൾ മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അത്രയധികം സംസ്കൃതപദ

ങ്ങൾ സ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടു. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷം സംസ്കൃതഭാഷയു�ട സ്വാധീനം

വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമതാണ്. അക്കാലത്ത് സംസ്കൃതമായിരുന്നു പണ്ഡിതൻ

മാരു�ട ഭാഷ. സംസ്കൃതജ്ഞാനമായിരുന്നു അറിവി�ന്റയും വ്യുൽപ്പത്തിയു�ടയും

12 Robert Caldwell: A Comparative Grammer of the Dravidian Languages, PP. 567–75.
13 V. I. Subramonium: Dravidian Words in Sanskrit, Tamil Culture Vol IX. No. 3.
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മാനദണ്ഡം. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവ�രാടു മാത്രമല്ല, അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരു�ട ഭാഷക

�ളാടും ഫ്യൂഡൽ പ്രമാണികൾക്ക് പുച്ഛമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, സാധാരണക്കാരായ

ജനങ്ങൾ അ�പ്പാഴും തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഭാഷകളിൽത്ത�ന്ന സംസാരിച്ചു. തങ്ങ

ളു�ട സ്വന്തം ഭാഷകളിൽത്ത�ന്ന പാട്ടുകൾ രചിച്ചു. സംസ്കൃത�മധാവിത്വത്തിന്

മലയാള�ത്ത�യാ തമിഴി�ന�യാ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നല്ല, മുതലാ

ളിത്തഘടകങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയും ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായ സമരങ്ങൾ

ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾഈപ്രാ�ദശിക ഭാഷകൾ സംസ്കൃതഭാഷാ സമ്പർ

ക്കത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ചപുതി�യാ�രാജ�സാടുകൂടി വീണ്ടുംതല�പാക്കുകയും �ചയ്തു.

ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽസംസ്കൃതവും മലയാളവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം.

5 മലയാളം തമിഴിൽനിന്നുണ്ടായതാ�ണാ?

മലയാളഭാഷ തമിഴിൽനിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന വാദം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത്

�ഡാക്ടർകാൾഡ് �വൽആ�ണന്നു�താന്നുന്നു. അ�ദ്ദഹംഎഴുതുന്നു: ‘മലയാളവും

തമിഴും തമ്മിൽആദ്യമുണ്ടായിരുന്നവ്യത്യാസംഅൽപ്പം മാത്രമായിരുന്നു�വങ്കിലും,

അതുക്ര�മണവർദ്ധിച്ചുവന്നതിനാൽ, ഇന്ന്അതി�ന �വറും ഒരു ഭാഷാ�ഭദമായിട്ട

ല്ല, ഒരുസ�ഹാദരീഭാഷയായിത്ത�ന്നഗണി�ക്കണ്ടതാണ്എന്നഅഭിപ്രായ�ത്ത

�ചാദ്യം�ചയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ, ആരംഭത്തിൽ ഒരു സ�ഹാദരിയായി

ട്ടല്ല, പുത്രിയായിത്ത�ന്ന ഗണി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നാണ് എ�ന്റ അഭിപ്രായം’ ഈ

അഭിപ്രായ�ത്ത ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള �ചയ്തത്: ‘മലയാള

ഭാഷയു�ട മാതൃസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് തമിഴുത�ന്ന. അതു നിസംശയമാകുന്നു.

എന്നാൽ മലയാളം അന്യസംസർഗം �കാണ്ടും മറ്റും പ്രാപ്തിയായി യൗവ്വനം വന്ന

സമയം അതിനും തമിഴിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ�ഹാദരിത്വമായിത്തീർന്നിരിക്കു

ന്നു.’

മലയാളത്തി�ന്റ ആദിരൂപം തമിഴാണ് എന്ന അഭിപ്രായ�ത്താട് രാജരാജ

വർമ്മയും �യാജിക്കുന്നു: ‘മ�ലനാടായ മലയാളത്തി�ല ആദിമനിവാസികൾ

തമിഴരും അവരു�ട ഭാഷ തമിഴും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഗ്രന്ഥ

ഭാഷ അ�ല്ലങ്കിൽ വര�മാഴി, നാ�ടാടിഭാഷ അ�ല്ലങ്കിൽ വാ�യ്മാഴി എന്ന് ഒരു

വ്യത്യാസം എല്ലാ ജീവൽ ഭാഷകളിലും ഉള്ളതു�പാ�ല ഈ തമിഴിലും ഉണ്ടായി

രുന്നു. ഗ്രന്ഥഭാഷയ്ക്ക് ‘�ചന്തമിഴ് ’ എന്നും നാ�ടാടിക്ക് ‘�കാടുന്തമിഴ് ’ എന്നുമാണ്

തമിഴ്ഗ്രന്ഥകാരൻമാർ �പരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പലവക �കാടുന്തമിഴുകൾ ഉണ്ടായി

രുന്നതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മു�ട മലയാളമായിത്തീർന്നത് ’ എന്നും ‘അനുനാസികാ

തിപ്രസരം, തവർ�ഗാപമർദ്ദം, അ�ല്ലങ്കിൽ താലവ്യാ�ദശം, സ്വസംവരണം, പുരു

ഷ�ഭദനിരാസം ഖി�ലാപസംഗ്രഹം, അംഗഭംഗം എന്നീ ആറ് നയങ്ങളനുസരിച്ചു

കാലക്രമത്തിൽ മലയാളം തമിഴിൽ നിന്ന് �വർതിരിഞ്ഞു’ എന്നും, ‘�കാല്ലവർ

ഷാരംഭമായ ക്രിസ്ത്വബ്ദം 885 ഓടുകൂടിയാണ് ഈ �വർതിരിയലുണ്ടായത് ’ എന്നും

അതിനുമുമ്പുള്ള കാല�ത്ത ‘മാതാവായ തമിഴി�ന്റ’ (അ�ല്ലങ്കിൽ മൂലദ്രാവിഡഭാ

ഷയു�ട) ഗർഭത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലമായി ഗണിച്ചാൽ മതിയാകും’ എന്നും

14 Robert Caldwell: A Comparative Grammer of the Dravidian Languages, P. 24
15 പി.�ഗാവിന്ദപ്പിള്ള, മലയാളഭാഷാ ചരിത്രം, �പജ് 9
16 എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ: �കരളപാണിനീയം �പ. 5
17 ടി. �പജ് 23
18 ടി. �പജ് 54
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ഇ�പ്പാഴ�ത്ത നിലയിൽ സംസ്കൃതത്തി�ന്റ മണിയം പലതും മലയാളഭാഷയിൽ

�കറിഫലിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അസ്ഥിവാരവും �മൽപ്പുരയും ഇന്നും തമിഴു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടു

ള്ളതു ത�ന്നയാണ്’ എന്നുമാണ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നത്.

എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടുവ�ര �കരളക്കരയിൽ മലയാളികളല്ലതമിഴർ മാത്രമാണുണ്ടാ

യിരുന്നത് എന്ന �തറ്റായ സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് �കരളത്തി�ല ഭാഷ തമി

ഴായിരുന്നു എന്ന �തറ്റായ സിദ്ധാന്തം �പാന്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. പ�ക്ഷ, ഇത് ചരി

ത്രത്തിനു നിരക്കാത്ത വാദമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് ഏതാനും നൂ

റ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുത�ന്ന�കരളീയർ ഒരുപ്ര�ത്യകജനവിഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു

�വന്ന് പ്രാചീന സംസ്കൃതകൃതികളിൽനിന്നും അ�ശാക�ന്റ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ

നിന്നും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാം. ക്രിസ്ത്വബ്ദം ആദ്യശതകങ്ങളിൽ �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ

�ചരൻമാർ, പാണ്ഡിതയൻമാർ, �ചാഴൻമാർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ജനസമുദായങ്ങ

ളുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന്സംഘംകൃതികളുംപാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരൻമാരു�ടപുസ്തകങ്ങ

ളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ,ഈമൂന്നുവിഭാഗക്കാർക്കുപുറ�മ �ഗാത്രസ

മുദായവ്യവസ്ഥയു�ടഅതിർത്തികൾക്കുപുറത്തുകടക്കാത്തഒട്ടനവധി ജനവിഭാഗ

ങ്ങൾ �വ�റയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും,ഈഅതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുത

�ന്ന മലയാളികൾ ആ വാക്കു പിന്നീടുണ്ടായതാ�ണങ്കിൽകൂടി ഒരു പ്ര�ത്യക ജന

സമുദായമായി ഉരുത്തിരിയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർക്ക് പ്ര�ത്യകമായ

ഒരു ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുകരുതാൻ വിഷമമുണ്ട്.

മലയാളം തമിഴിൽനിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന അഭിപ്രായ�ത്താട് മഹാകവി

ഉള്ളൂരും പ്രാ�യണ �യാജിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, �ചന്തമിഴ് എന്നസാഹിത്യഭാഷ വ്യ

വസ്ഥാനം �ചയ്യ�പ്പടുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന അതു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു

എന്നാണ�ദ്ദഹം കരുതുന്നത്. ‘പശ്ചിമപർവത പങ് ക്തിക്കു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറു

മുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഒ�രഭാഷ ദക്ഷിണദ്രാവിഡം ത�ന്നയായിരുന്നു സംഭാഷണ

ത്തിന് ഉപ�യാഗിച്ചുവന്ന�തങ്കിലും അതിന് രണ്ടുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്വൽപ്പ വ്യത്യാ

സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു’ എന്നും �കരളത്തി�ല �കാടുന്തമിഴുഭാഷ ‘അനന്തര കാല

ങ്ങളിൽ �ചന്തമിഴ് നാട്ടി�ല വ്യവഹാര ഭാഷയിൽനിന്ന് അധികമധികം അകന്ന്

ഒരു സ്വതന്ത്രഭാഷയായി പരിണമിച്ചു’ എന്നും അ�ദ്ദഹം അഭ്യൂഹിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ വാദങ്ങ�ള ഇങ്ങ�നയാണുപ്രസംഹരിക്കുന്നത്.

‘�ചന്തമിഴി�ന്റ ആവിർഭാവകാലത്തിനുമുമ്പു ത�ന്ന ഭൂസ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥയും

നിമിത്തം ചില വ്യത്യാസങ്ങ�ളല്ലാം സ്വാഭാവികമായുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പശ്ചി

മപർവതങ്ങൾക്കുകിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ളതമിഴകത്തിൽസംസാരിച്ചുവന്ന ഭാഷ

പ്രാ�യണ ഒന്നുത�ന്നയായിരുന്നുഎന്ന് ഞാൻ മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. �ചന്തമിഴി

�ന്റഅതിപ്രസരം നിമിത്തം കാലാന്തരത്തിൽ മലമണ്ഡല�മാഴിച്ചുള്ള �കാടുന്തമി

ഴുനാടുകളി�ല നാ�ടാടിഭാഷഅതുമായി അധികമധികം അടുത്തു. എന്നാൽ, മലമ

ണ്ഡലത്തിലാക�ട്ട മുമ്പുത�ന്നയുണ്ടായിരുന്നവ്യത്യാസങ്ങൾക്ര�മണവർധിച്ച് വ്യ

വഹാരഭാഷസംസ്കൃതത്തി�ന്റആധിപത്യത്തിന് വഴങ്ങി പാണ്ഡ്യ �ചാള�ദശങ്ങളി

�ല വ്യവഹാരഭാഷയിൽ നിന്നകന്നകന്ന് ഒരു വ്യക്തിത്വവിശിഷ്ടമായ സ്വതന്ത്രഭാ

ഷയായി പരിണമിച്ചു. മലയാളത്തിനും തമിഴിനും തമ്മിലുള്ള �ചർച്ച സൂക്ഷ്മമായി

പരി�ശാധിച്ചാൽ മലയാള�ത്ത ഇന്ന�ത്ത തമിഴി�ന്റ പുത്രി�യ�ന്നാ കനിഷ്ഠസ

�ഹാദരി�യ�ന്നാ അല്ല പറ�യണ്ട�തന്നും, അങ്ങ�ന ഒരു സംബന്ധം കൽപ്പിക്കു

19 എ.ആർ.രാജാരാജവർമ്മ: �കരള പാണിനീയം, �പ. 5
20 ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം, വാല്യം 1. �പ. 27.
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കയാ�ണങ്കിൽ മാതാ�വ�ന്നാ �ജ്യഷ്ഠത്തി�യ�ന്നാആണ് �വണ്ട�തന്നാണ്ഈ

ചർച്ചയിൽനിന്ന് വിശദമാകുന്നത്.’

6 മൂലദ്രാവിഡഭാഷ

കഴിഞ്ഞനൂറ്റാണ്ടിൽത്ത�ന്ന കാൾ�ഡ്വല്ലി�ന്റ അഭിപ്രായ�ത്ത ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട്,

‘ദ്രാവിഡ�ഗാത്രത്തിൽ�പ്പട്ട ഒ�ര അംഗത്തി�ന്റ രണ്ടുപശാഖകളാണ് തമിഴും മല

യാളവും’ എന്ന് മലയാള നിഘണ്ടുവി�ന്റ കർത്താവായ �ഡാക്ടർ ഗുണ്ടർട്ട് വാദിക്കു

കയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മലയാളം തമിഴിൽനിന്നല്ല, ഒരു

മൂലദ്രാവിഡഭാഷയിൽനിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി, �ഡാക്ടർ �ഗാ

ദവർമ്മ, �ക.എം. �ജാർജ്ജ് മുതലായ പണ്ഡിതൻമാരും ഏ�റക്കു�റ ഈ അഭി

പ്രായക്കാരാണ്. ‘മൂലദ്രാവിഡഭാഷയു�ട ഒരുസ്വതന്ത്രശാഖയാണ് മലയാള�മന്നും

അതിനാൽ അതി�ന്റആദിരൂപം മൂലദ്രാവിഡഭാഷത�ന്നയാ�ണന്നും’ ആറ്റൂർ ഉറ

പ്പിച്ചു പറയുന്നു. �കരളത്തി�ല വ്യവഹാരഭാഷയായിരുന്ന �കാടുന്തമിഴാണ് പിന്നീ

ട് മലയാളമായിത്തീർന്നത് എന്ന �കരളപാണിനീയ കർത്താവി�ന്റ അഭിപ്രായ

�ത്തവിമർശിച്ചു�കാണ്ടും മലയാളം ദ്രാവിഡ�ഗാത്രത്തിൽനിന്നുംപിരിഞ്ഞ് മലനാ

ട്ടിൽ പ്ര�ത്യകങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നആറ്റൂരി�ന്റ

സിദ്ധാന്ത�ത്തഅനുകൂലിച്ചു�കാണ്ടും �ഡാക്ടർ �ഗാദവർമ്മ ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

‘അതിപ്രാചീനമായ കാലത്തിൽ�പാലും �കരളത്തി�ല ഭാഷ മലയാളമായിരുന്നു

എന്നല്ലാ�തതമി�ഴാ തമിഴി�ന്റ ഒരുപശാഖ�യാആയിരുന്നു�വന്നുവിചാരിക്കുന്ന

ത് അസംഗതമാണ്. എത്രത�ന്നപ്രാചീനമായ മലയാളശാഖയിലും മലയാളത്തി

ന് തമിഴ് മുതലായ മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ നിന്നും പ്ര�ത്യകമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം

�തളിഞ്ഞുകാണുക ത�ന്ന �ചയ്യുന്നു.’

മലയാളവും തമിഴും തമ്മിലുള്ള വർണ്ണവിഷയകവും പദസംബന്ധിയും മറ്റുമായ പല

വ്യത്യാസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ചു ചർച്ച�ചയ്തു�കാണ്ട് മലയാളത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യക

മായ വ്യക്തിത്വ�ത്ത �തളിയിച്ചു കാണിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ന�ന്ന പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ‘തമിഴും മലയാളവും ദ്രാവിഡഭാഷയു�ട ഒരുപൂർവദശയിൽനിന്ന് രണ്ടായി

പിരിഞ്ഞ് ഭിന്നങ്ങളായസ്ഥലങ്ങളിൽസ്വതന്ത്രമായിവളർന്നു’വന്നവയാണ്എന്നും

‘മലയാളം മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷക�ളക്കാൾ തമിഴി�നാട് കൂടുതൽ �ചർച്ച പ്രദർശിപ്പി

ക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം മലയാളത്തിലും തമിഴിനും സമാനമായ ഒരു പൂർവദശ

ഉണ്ടായിരുന്നതി�ന്റ ഫലമ�ത്ര’ എന്നും ‘പിൽക്കാലത്ത് രണ്ടുഭാഷകളായി പി

രിഞ്ഞതിനു�ശഷമാണ് വർണ്ണവികാര വിഷയകമായി തമിഴിലും മലയാളത്തിലും

ചില വിഭിന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠ�നടി’ യത് എന്നും മറ്റുമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ

നിന്നു പുറത്തുകടക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചിട്ടില്ല.

�ഡാക്ടർ �ക.എം. �ജാർജും ഏ�റക്കു�റ ഈ അഭിപ്രായ�ത്താടാണ് �യാ

ജിക്കുന്നത്. ‘ദ്രാവിഡ�ഗാത്രത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ് �കരളത്തി�ല പ്ര�ത്യക പരി

21 ഉള്ളൂർ: �കരള സാഹിത്യചരിത്രം, വാല്യം 1. �പജ് 32, 33.
22 ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി: മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും. �പ. 53.
23 �ക. �ഗാദവർമ്മ: �കരളഭാഷാ വിജ്ഞാനീയം, �പ. 136.
24 �ക. �ഗാദവർമ്മ: �കരള ഭാഷാവിജ്ഞാനീയം, �പ. 198.
25 ടി. �പ. 196.
26 ടി.ടി.
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തഃസ്ഥിതികളിൽ രൂപം�കാണ്ടു വളർന്നതും തമിഴ്, �തലുങ്ക്, കന്നടം എന്നീ ഭാ

ഷക�ള�പ്പാ�ലവ്യക്തിത്വവുംഅതിൽക്കുറയാത്തപ്രാചീനതയുംഅവകാശ�പ്പടാ

വുന്നതുമായ ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാളം’ എന്ന�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു. മലയാളഭാഷയു

�ടഈവ്യക്തിത്വത്തി�ന്റയുംപ്രാചീനതയു�ടയുംഅടിസ്ഥാനകാരണ�മന്താ�ണ

ന്നുംഅ�ദ്ദഹംവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്: ‘അ�നകംനൂറ്റാണ്ടുകൾസ്വതന്ത്രമായികഴിഞ്ഞു

കൂടിയ ഒരുസമുദായമാണ് �കരളീയർഎന്നതിന് ധാരാളം �തളിവുകൾ ഉണ്ട്. മല

യാളിയു�ട വസ്ത്രധാരണവും, ദായക്രമവും, ആചാരങ്ങളും കലാപ്രകടനങ്ങളും, പയ

റ്റുമുറകളും, ചികിൽസാരീതികളും മറ്റു പലകാര്യങ്ങളും, വ്യക്തിത്വമുള്ളഒരുസംസ്കാര

ത്തി�ന്റചിലപ്രതിഫലനങ്ങൾമാത്രമാണ്. അങ്ങ�നസ്വതന്ത്രമായിവളർന്നുവന്ന

ഒരു ജനതയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭാഷയില്ലാതിരിക്കുന്ന�തങ്ങ�ന? ഈ ജനത മുപ്പ

�താ അതിലധിക�മാ ശതവർഷങ്ങളിലായി ക്ര�മണ വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവന്ന ഒരു

വ്യവഹാരഭാഷയാണ് മലയാളം.’

�ഡാക്ടർ �ജാർജി�ന്റഈഅഭിപ്രായം തികച്ചും ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, സ്വന്ത

മായ ഒരുവ്യക്തിത്വ�ത്താടുകൂടിസ്വതന്ത്രമായി വളർന്നുവന്ന �കരളീയ ജനതഏതു

വിധത്തിലാണ് ഉൽഭവിക്കുകയും രൂപം �കാള്ളുകയും �ചയ്തത് എന്നു പരി�ശാധി

ക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹം മുതിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് ആദ്യം ഒരു മൂലദ്രാവിഡഭാ

ഷയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ മൂലഭാഷയിൽനിന്നാണ് തമി�ഴന്ന�പാ�ലത്ത�ന്ന

മലയാളവും ഉൽഭവിച്ചത് എന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിൽ അ�ദ്ദഹം എത്തി�ച്ചരുന്നത്.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്ന വാക്കുകളിൽ: തമിഴ്, �തലുങ്ക്, കർണ്ണാടകം, മലയാളം

എന്നീ ഭാഷക�ളല്ലാം ഒ�ര മൂലഭാഷയിൽനിന്നും ഉൽഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് മൂ

ലദ്രാവിഡഭാഷഎന്നു �പർ പറയാം. ആ മൂലഭാഷ�യയാണ് ‘ദ്രമിളം’ എന്നതമിഴ്

എന്നപ്ര�യാഗം �കാണ്ട് ഗുണ്ടർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പ�ക്ഷ, ആദ്യം ഒരു മൂലഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിൽ ആ മൂലഭാഷ സംസാരി

ച്ചിരുന്ന ഒരു മൂലജനസമുദായവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരി�ല്ല?

അങ്ങ�ന�യാരു മൂലസമുദായമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് �ജാർജി�ന്റ വിശ്വാസം.

ആദ്യം മൂലദ്രാവിഡഭാഷ എന്ന ഒരു പ്ര�ത്യക ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ദ്രാവിഡർ

എന്നഒരുമൂലസമുദായമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുആമൂലസമുദായംവ്യത്യസ്തപ്ര�ദശങ്ങ

ളിൽ പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾആ മൂലഭാഷയും മലയാളം, തമിഴ് എന്നിങ്ങ�ന

യുള്ളവ്യത്യസ്തഭാഷകളായിപിരിഞ്ഞു�പായിഎന്നുമാണ്അ�ദ്ദഹംവാദിക്കുന്നത്.

�നാക്കുക: ‘�കാല്ലവർഷാരംഭത്തിനു വള�ര മുമ്പുത�ന്നബ്രാഹ്മണർ �കരളത്തിൽ

കുടി�യറിപ്പാർത്തിരുന്നുഎന്നതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ക്രിസ്തുവർഷാരംഭത്തിനു വള

�ര ശതകങ്ങൾ മുമ്പുത�ന്ന ദ്രാവിഡർ �കരളത്തിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്തു�വന്നുള്ള

തും ഓർ�ക്കണ്ടതാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ�കാണ്ട് ഒരു ജനത

�വറിട്ടു വസി�ക്കണ്ടിവരു�മ്പാഴാണ് ഭാഷാ�ഭദങ്ങൾവർദ്ധിച്ചുവരുന്നത്. അങ്ങ�ന

പൂർവദ്രാവിഡ കുടുംബത്തിൽനിന്നും അ�നകം വർഷങ്ങൾ മാറിത്താമസിച്ചതി�ന്റ

ഫലമായി പുതിയരൂപം പൂണ്ടഭാഷയാണ് മലയാളം’a ‘ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായപരിതഃ

സ്ഥിതികളാണ് ഒരുപുതിയ ഭാഷയു�ട ജൻമത്തിനുവാസ്തവത്തിലുള്ള�ഹതുക്കൾ’

എന്നാണ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നത്.

27 �ക.എം. �ജാർജ്: സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂ�ട �പ. 58
28 ടി. �പ. 57–58
29 �ക.എം. �ജാർജ്: വളരുന്ന�കരളി, �പ. 33
29a�ക.എം. �ജാർജ്: വളരുന്ന�കരളി, �പ. 168.
30 ടി. �പ. 71
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ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ �കാണ്ടുമാത്രം ഒരു ജനത തങ്ങളു�ട

സ്വന്തം ഭാഷയു�പക്ഷിച്ച് പുതി�യാരു ഭാഷസ്വീകരിക്കാൻതുടങ്ങു�മന്നഈവാദം

�ജാർജുത�ന്ന മ�റ്റാരിടത്തംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തത്തി�നതിരാണ്.

‘സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂ�ട’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന

എഴുതുന്നു.

‘വീട്ടിൽ തമിഴും �വളിയിൽ മലയാളവും സംസാരിക്കുന്ന അ�നകം തമിഴ് കുടുംബ

ങ്ങൾ �കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്.’ ഇവരിൽ ചിലരു�ട പൂർവൻമാർ

പത്തു ശതകങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് �കരളത്തിൽ വന്നു കുടി�യറിപ്പാർത്തത് എന്നതി

നു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്… �മൽപ്പറഞ്ഞ കൂട്ട�രല്ലാം മലയാളം അറിയുന്നവരാ�ണങ്കിലും

അവരു�ട ഗൃഹഭാഷ തമിഴുത�ന്ന. അവരു�ട പൂർവൻമാർ കുടി�യറിപ്പാർത്തകാ

ലത്ത് �കരളത്തി�ല ഭാഷയും അവരു�ട ഭാഷയും ഒന്നുത�ന്ന (തമിഴ് ) ആയിരു

�ന്നങ്കിൽ, രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വാസ്ത

വത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ളആരംഭവും പരിണാമവും ഉണ്ടായതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാ

ണ് ഇന്നുംഅവ രണ്ടുഭാഷകളായി നില�കാള്ളുന്നത്.’

പശ്ചിമഘട്ടനിരകൾക്കിപ്പുറത്തുള്ള �കരളക്കരയിൽ തമിഴർവന്നു കുടി�യറിപ്പാർ

ത്താൽ അവരു�ട ഭാഷ എത്ര നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മാറുകയില്ല എന്നും അ�ത

സ്ഥലത്ത്, ദ്രാവിഡർ വന്നുകുടി�യറിപ്പാർത്താൽഅവരു�ട ഭാഷ ഉടൻത�ന്ന മാ

റാൻ തുടങ്ങുകയും കാലക്രമത്തിൽ അ�താരു പുതിയ ഭാഷയായി രൂപാന്തര�പ്പ

ടുകയും �ചയ്യു�മന്നും ഒ�രസമയത്തു വാദിക്കുന്നതിലുള്ള ഔചിത്യക്കുറവ് സ്വയം

വ്യക്തമ�ല്ല? അതു�കാണ്ട്, മലയാളഭാഷയു�ട ഉൽഭവത്തി�ന്റയും വികാസപരി

ണാമങ്ങളു�ടയുംകാരണങ്ങൾഭൂമിശാസ്ത്രപരങ്ങളാണ്എന്നവാദംശരിയാ�ണന്നു

�താന്നുന്നില്ല. ഒ�ര ഭൂമിശാസ്ത്ര പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനസമുദായ

ങ്ങൾ ത�ന്ന പ�ലടത്തും വ്യത്യസ്തഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതു കാണാം. ഉദാഹ

രണത്തിന്, ബീഹാരിക�ളയും �ബങ്കാളിക�ളയും പരസ്പരം �വർതിരിച്ചുനിർത്തുന്ന

പർവതനിരക�ളാ സമുദ്രങ്ങ�ളാ ഇല്ല. എന്നിട്ടും, അവർ വ്യത്യസ്തഭാഷകളാണ്

സംസാരിക്കുന്നത്. �കരളത്തിനും തമിഴ്നാട്ടിനുമിടയിൽ പശ്ചിമപർവതനിരകൾ

തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നതുള്ളതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, രണ്ടു പ്ര�ദശങ്ങ

ളി�ലയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾക്ക് അതിപ്രാചീനകാലത്തു�പാലും

അ�താരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല. വാദത്തിന് തടസമായിരുന്നു എന്നു ത�ന്ന വി

ചാരിക്കുക. എന്നാൽ മലയാളികൾക്കും കർണ്ണാടകക്കാർക്കുമിടയിൽ അത്തരം

പർവതങ്ങ�ളാന്നുമില്ല�ല്ലാ. എന്നിട്ടും അവരു�ട ഭാഷകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ�തന്തു

�കാണ്ടാണ്?

വാസ്തവത്തിൽ ദ്രാവിഡ �ഗാത്രത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു പുതിയ ഭാ

ഷയാണ് മലയാളം എന്നധാരണത�ന്നശരിയല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, തമിഴ്, കന്നഡ

എന്നീ ഭാഷക�ള�പ്പാ�ലത�ന്ന മലയാളവും ദ്രാവിഡ�ഗാത്രത്തിൽ�പ്പട്ട ഒരു ഭാ

ഷയായിട്ടാണ് ഇന്നും പരിഗണിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഒ�ര�ഗാത്രത്തിൽ�പ്പട്ടവയാണ്

എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഈ ഭാഷക�ളല്ലാം ഒന്നായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല�ല്ലാ.

ഒ�ര ഭാഷാ�ഗാത്രത്തിലുൾ�പ്പട്ട വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളാണവ. മ�റ്റാരു ഭാഷയു�ട

തുമല്ലാത്ത ഒരു മൂലപദഭണ്ഡാരവും പ്രാചീന വ്യാകരണരൂപവും മലയാളത്തിന്

ആരംഭകാലം മുതൽ�ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് അ�താരു പ്ര�ത്യക

31 �ഡാ. �ക.എം. �ജാർജ്: സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂ�ട �പ. 51–52.
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ഭാഷയായി രൂപം�കാണ്ടത്. എന്നാൽ, മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ രണ്ടു ഭാഷകളു

�ട മൂലപദങ്ങളിലും വ്യാകരണരൂപങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ധാരാളം

സാദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഈസാദൃശ്യങ്ങൾ അവ രണ്ടും ഒ�ര മൂലഭാഷയിൽനിന്നു �പാ

ട്ടിപ്പിരിഞ്ഞുണ്ടായവയാ�ണന്നു കാണിക്കുന്നില്ല; രണ്ടും ഒ�ര ഭാഷാ�ഗാത്രത്തിൽ

�പട്ടവയാ�ണന്നു മാത്ര�മ കാണിക്കുന്നുള്ളു. അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും

�വധർമ്മ്യങ്ങളുമാക�ട്ട അവയു�ട സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പി�നയാണ് കുറിക്കു

ന്നത്.

രണ്ടു ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങൾക്കും സാധർമ്മ്യങ്ങൾക്കും പല കാ

രണങ്ങളുമുണ്ടാവാം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രാകൃത�ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ പരസ്പരം

ബന്ധ�പ്പടുകയും സമ്പർക്കങ്ങൾ പുലർത്തുകയും ചില�പ്പാൾ ഒന്നിച്ചു സംഘടിപ്പി

ക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു�വന്നതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കാരണം.

7 �മാഴികളിൽ നിന്ന് ഭാഷയി�ലയ്ക്ക്

പ്രാചീന ദക്ഷിണപഥത്തി�ലഎല്ലാ ജനതകളും ഒരു കാലത്ത് ഒ�ര ഭാഷസംസാ

രിക്കുന്ന ഒ�രാറ്റ �ഗാത്രസമുദായമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നു കരുതാൻ യാ

�താരു ന്യായവുമില്ല. ആരംഭത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കുലങ്ങളും �ഗാത്രങ്ങളുമായി

ട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനു പ്രാചീന സംഘം കൃതികൾ�പാലും സാ

ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

അ�നകം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കല്ലിൻകഷണങ്ങൾ�കാണ്ടുള്ള പ്രാകൃ

�താപകരണങ്ങളുമായി �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല മല�യാരങ്ങളിലും കാട്ടുപ്ര�ദശ

ങ്ങളിലും �വട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യരിൽനിന്നാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട

വികാസക്രമത്തിലൂ�ട മലയാളികളും തമിഴരും കർണ്ണാടകക്കാരും �തലുങ്കരും

�വർതിരിഞ്ഞ് പ്ര�ത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായിത്തീർന്നത് എന്നുപറയുന്നത് ശരിയാ

ണ്. പ്രാകൃതരായ ആദിമദ്രാവിഡർ പ്ര�ത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായി �വർതിരിഞ്ഞു

വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു �ശഷമാണ് അവരു�ട പ്രാകൃത�മാഴികളിൽനിന്ന്

മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിലും സംശ

യമില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങ�ന പ്ര�ത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായി ഉരുത്തിരിയുന്നതിനു

മുമ്പുത�ന്ന മലംപ്ര�ദശങ്ങളി�ല കാടൻമാരായ പ്രാകൃതനിവാസികൾ ഒരുതരം

സാമൂഹ്യജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു. ആദ്യംമുതൽ�ക്ക അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ്,

അതായത് കുലങ്ങളും �ഗാത്രസമുദായങ്ങളുമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചു �പാന്നത്. ഓ�രാ

കുലത്തിനും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം �മാഴി അ�ല്ലങ്കിൽ ഭാഷാ�ഭദം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ഡയലക്ട് ’ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഇവി�ട �മാഴി അ�ല്ലങ്കിൽ ഭാ

ഷാ�ഭദം എന്നുപറയുന്നത്. ആശയവിനിമയത്തിനുള്ളഒരു �മാഴിയു�ടസഹായം

കൂടാ�ത കൂട്ടായി ജീവിക്കുവാ�നാ ഉൽപ്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാ�നാ

സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഭാഷയു�ട പൂർവദശയായ �മാഴികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി

യാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കൂട്ടായി ജീവിക്കുകയും ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ജീവി�താപാ

ധിക�ള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നത്. ഓ�രാ കുലത്തി�ലയും ജനങ്ങൾ

തങ്ങളു�ട സ്വന്തം �മാഴിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും പാട്ടുകൾ പാടി

ആഹ്ലാദിക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നു.

കുലങ്ങൾ, �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ എന്നിങ്ങ�ന കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജീവിച്ചിരുന്ന

പ്രാകൃതജനങ്ങൾആദ്യകാലത്ത് ഒരിടത്തുംസ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ജീവിതാ

വശ്യങ്ങൾ �നടാൻ�വണ്ടി അവർ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ചില �ഗാത്രസമു
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ദായങ്ങൾനിശ്ചിതസ്ഥലങ്ങളിൽസ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചതിനു�ശഷവും മറ്റു ചില �ഗാ

ത്രസമുദായങ്ങൾ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഇതിൻഫലമായി വ്യത്യസ്ത �ഗാത്ര

സമുദായങ്ങളി�ല ജനങ്ങൾക്ക് പരസ്പര സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടാവുകയും അവരു�ട വ്യ

ത്യസ്ത �മാഴികൾ പരസ്പരം സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും �ചയ്തു.

ഏ�തങ്കിലു�മാരു �ഗാത്രസമുദായത്തി�ലജനസംഖ്യക്രമാതീതമായി വർദ്ധി

ച്ചാൽഅത് നാ�ലാഅ�ഞ്ചാ �ഗാത്രസമുദായങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു�വന്നുവരും.

ഇങ്ങ�ന വിഭജിക്ക�പ്പട്ട് വ്യത്യസ്ത പ്ര�ദശങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിക്കുന്ന�താടു

കൂടി അവരു�ട �മാഴി നാ�ലാ അ�ഞ്ചാ വ്യത്യസ്ത�മാഴികളായി �പാട്ടിത്തിരയു

കയില്ല. ആദ്യം ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന �മാഴി ത�ന്ന �ദശ്യ�ഭദങ്ങ�ളാടുകൂടി നില

നിൽക്കുകയാണ് �ചയ്യുക. ഒരു മൂലഭാഷ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നാ

�ലാ അ�ഞ്ചാ വ്യത്യസ്തഭാഷകളായി തരം തിരിയു�മന്നും അ�താ�ട ആ മൂലഭാഷ

അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യു�മന്നുമുള്ളഅഭ്യൂഹം ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ സാധൂകരിക്കത്തക്കതല്ല.

യുദ്ധം, ആത്മരക്ഷ മുതലായവയ്ക്കു�വണ്ടി ചില�പ്പാൾ ഏതാനും വ്യത്യസ്ത�ഗാ

ത്രസമുദായങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു സംഘടിച്ചു�വന്നുവരും. ഇപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത�മാഴികൾ

സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടു വിഭിന്ന�ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ കൂടി�ചർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയ

�ഗാത്രസമുദായത്തിൽഒ�രസമയത്തുത�ന്നരണ്ടു�മാഴികൾപരസ്പരംസ്വാധീനം

�ചലുത്തി�ക്കാണ്ട് നിലനിന്നു�വന്നുവരും. കാലക്രമത്തിൽ അവയി�ല�തങ്കിലും

ഒരു �മാഴി പുതിയ �ഗാത്രസമുദായത്തി�ന്റ �പാതു�മാഴിയായി അംഗീകരിക്ക�പ്പ

�ട്ടക്കാം. എങ്കിലും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ�പ്പാലും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത�മാഴികൾ കൂടി

�ച്ചർന്ന ഒരു പുതിയ ‘മിശ്ര�മാഴി’ ഉൽഭവിക്കുന്നതല്ല.

അ�മരിക്കയിൽ വ്യത്യസ്ത �മാഴികൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന അഞ്ചു പ്രാകൃത �ഗാ

ത്രസമുദായങ്ങൾ തുല്യാധികാരങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ �ഗാത്രസ

മുദായഘടന �കട്ടിപ്പടുത്ത�തങ്ങ�ന�യന്ന് ഏംഗൽസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷയു

�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ്ഈപുതിയസംഘടനയി�ല ജനങ്ങൾആശയവി

നിമയം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഒരു ‘മൂല�മാഴി’ ഉണ്ടായിരു

ന്നു�വങ്കിൽ�പ്പാലും അതിനു നിലവിലുള്ള അഞ്ചു�മാഴികളി�ല�തങ്കിലും ഒന്നി�ന്റ

രൂപത്തിലല്ലാ�തനിലനിൽക്കുകസാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈസാഹചര്യത്തിൽആ

അഞ്ചു�മാഴികളിൽ ഒന്ന് �പാതു�മാഴിയായി വളരുകയാണുണ്ടായത്.

നമ്മു�ട നാട്ടിലും ഇത്തരം പല �ഗാത്രസംഘടനകളും രൂപ�മടുക്കുകയുണ്ടാ

യിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മഹാഭാരതകാലത്ത് കുരുകുലവും, പാഞ്ചാലൻമാരു�ട

കുലവും ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് ഒരു സംയുക്തകുലമായിത്തീരുകയുണ്ടായി. �ബൗദ്ധകാല

ത്ത് വി�ദഹികളും ലിഛാവികളും ഒന്നിച്ചു �ചർന്ന് ഒരു വജ്ജിസംഘം ഉണ്ടാക്കി.

ഇങ്ങ�ന പല ഉദാഹരണങ്ങളും കാണാം. �ചരൻമാർ, പാണ്ടിയന്മാർ മുതലായ

ജനവിഭാഗങ്ങൾത�ന്നവ്യത്യസ്ത �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾഒന്നിച്ചു�ചർന്നുണ്ടായവയാ

ണ്.

ഇങ്ങ�നസംഘടിക്കു�മ്പാൾനിലവിലുള്ളവ്യത്യസ്തങ്ങളായ�മാഴികളി�ല�ത

ങ്കിലും ഒന്ന്സാമാന്യ�മാഴിയായിത്തീരുകസ്വാഭാവികമാണ്. സംഘടനയി�ലതാ

രത�മ്യന കൂടുതൽ പ്രബലമായ �ഗാത്രസമുദായത്തി�ന്റ �മാഴിക്കാണ് സാമാന്യ

�മാഴിയായി അംഗീകാരം സിദ്ധിക്കാ�നളുപ്പം. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം ഒരു സാമാ

ന്യഭാഷ രൂപ�മടുക്കു�മ്പാൾ അതിൽ മറ്റു �മാഴിക�ളല്ലാം സ്വാധീനം �ചലുത്തുക

യും അവി�ട ചില ഘടകങ്ങൾഅതിൽ കൂടി�ച്ചരുകയും �ചയ്യും. എങ്കിലും അ�താ

രിക്കലും ഒരു മിശ്രഭാഷയാവുകയില്ല.



164 അദ്ധ്യായം 14. മലയാള ഭാഷയു�ട ഉത്ഭവം

ഇന്ന�ത്ത രാജസ്ഥാനിൽ മാർവാടി, �മവാഡി, മാളവി, ബാഗഡി, ഢുംഢാ

ഡീ, ഹ�ഡൗതി എന്നിങ്ങ�ന പല �മാഴികളുമു�ണ്ടന്നും വള�രയധികം വ്യത്യസ്ത

ങ്ങളല്ലാത്തതു�കാണ്ട് രാജസ്ഥാനി�ല വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവ�യ�യ

ല്ലാം ഏ�റക്കു�റ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു�ണ്ടന്നും അവയി�ല�തങ്കിലു�മാരു

�മാഴിക്രമത്തിൽഒരുസാമാന്യഭാഷയായിവളർ�ന്നയ്ക്കാനിടയു�ണ്ടന്നുംരാംബിലാ

സ്ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇങ്ങ�നസാമാന്യഭാഷയായിത്തീരുന്ന

�മാഴി ആദ്യം ത�ന്ന ഒരു മൂലഭാഷയായിത്തീരുന്നു�വന്നും മറ്റു �മാഴിക�ളല്ലാം

അതിൽനിന്ന് �പാട്ടിത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായവയാ�ണന്നും ആ�രങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ

അത് ശരിയാവു�മാ? തീർച്ചയായുമില്ല. �ന�രമറിച്ച് നിലവിലുള്ള അ�നകം �മാ

ഴികളി�ലാന്ന് ക്രമത്തിൽ സാമാന്യ ഭാഷയായി വളരുന്നു�വന്നു പറയുന്നതാണ്

ശരി.

മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളു�ടയും ഉൽപ്പത്തി ഏതാണ്ടിതു�പാ�ല

ത്ത�ന്നയായിരിക്കാ�ന വഴിയുള്ളു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല ദാ

ക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ വിഭിന്ന�മാഴികൾ സംസാരിക്കുന്ന നിരവധി �ഗാത്രസമുദായ

ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി �മാഴികളു�ട ഒരു

വലിയസമൂഹത്തിനാണ് ദ്രാവിഡഭാഷാ �ഗാത്ര�മന്നുപറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത�മാഴി

കൾ സംസാരിക്കുന്നവയും വളർച്ചയു�ട വിവിധനിലവാരങ്ങളി�ലത്തിയവയുമായ

നിരവധി �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ താരത�മ്യന കൂടുതൽ പ്രബലൻമാരായ തലവൻ

മാരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ചു�ചർന്നു സംഘടിച്ചതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് �ചരം,

�ചാഴം, പാണ്ടിഎന്നീ പ്രാചീനസാമ്രാജ്യങ്ങളി�ലാ�രാന്നും രൂപം�കാണ്ടത്. ചില

�മാഴികൾ കാലക്രമത്തിൽ നാമാവ�ശഷമായി. മറ്റു ചില �മാഴികൾ �മ�ല്ല �മ

�ല്ല സാമാന്യ�മാഴികളായും പിന്നീട് സാമാന്യഭാഷകളായും വളർന്നുവന്നു. ഇങ്ങ

�നയാണ് മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ തുടങ്ങിയ ആധുനികഭാഷകളു�ട പ്രാഥമിക

രൂപങ്ങൾആവിർഭവിച്ചത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ഈ ഭാഷക�ളല്ലാം ഉൽഭവിച്ചത്

ഒരു മൂല�ഗാത്രസമുദായം ഭിന്നിച്ചു �വർതിരിഞ്ഞു�പായതി�ന്റ ഫലമായിട്ടല്ല, �ന

�രമറിച്ച് വ്യത്യസ്ത �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ്.

ഭാഷ ഒരിക്കലും മാറാ�ത ഒ�രരൂപത്തിൽസ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. അത്

വളരുകയും വികസിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യാ�ടാ

പ്പം പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ര�യാഗിച്ചും അന്യഭാഷകളിൽനിന്നു

ആവശ്യമായ പദങ്ങൾ കടംവാങ്ങിയും വ്യാകരണ രൂപങ്ങ�ള ക്രമീകരിച്ചും അതു

കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പടുന്നു. �ചറിയ �ഗാത്രസമുദായത്തി�ന്റ ഭാഷ വലിയ

കുലത്തി�ന്റ ഭാഷയായും �ദശീയ ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ ഭാഷ ആധുനിക �ദശീയഭാ

ഷയായും വളർന്നുവരുന്നു. ഈ വളർച്ചയിൽസ്ഥലകാല വ്യത്യാസങ്ങളും ഭൂമിശാ

സ്ത്രപരമായഘടകങ്ങളും യാ�താരുസ്വാധീനവും �ചലുത്തുന്നി�ല്ലന്നുപറഞ്ഞുകൂടാ.

എന്നാൽ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങ�ളക്കാളധികം സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തിക

വും രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രപരവുമായഘടകങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം.

8 വ്യവഹാരഭാഷയും സാഹിത്യഭാഷയും

ആദ്യകാലത്ത് ജനങ്ങൾസംസാരിക്കാനും തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പരസ്പരം പറ

ഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും �വണ്ടി മാത്രമാണ് ഭാഷ�യ �കകാര്യം �ചയ്തിരുന്നത്.

32 രാംബിലാസ് ശർമ്മ: ഭാഷാഔർസമാജ്, �പ. 362.
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എന്നു�വച്ചാൽ, വ്യവഹാര ഭാഷ മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, സാഹിത്യഭാഷയുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഒരു സവി�ശഷ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യവ

ഹാരഭാഷയിൽ നിന്ന് സാഹിത്യഭാഷ ഉയർന്നുവന്നത്. എല്ലാ വ്യവഹാരഭാഷക

ളിൽനിന്നും ഒ�ര സമയത്തുത�ന്നസാഹിത്യഭാഷകൾ വളർന്നു വരികയുണ്ടായില്ല.

ദ്രാവിഡ�ഗാത്ര�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, ആദ്യം ആവിർഭവിച്ചത് സംഘം കൃ

തികളാണ്. ആധുനിക തമിഴുമായുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ�വണ്ടി അവ�യ

�പാതുവിൽ �ചന്തമിൾസാഹിത്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്: ‘സംഘം സ്ഥാ

പിച്ചത് പാണ്ഡ്യ�ദശത്തി�ന്റ തലസ്ഥാനമായ മധുരയിലാകയാൽ പാണ്ഡ്യ�ദശ

ത്തി�ല തമിഴിന് �ചന്തമി�ഴന്നും തമിഴകത്തി�ന്റ ഇതരഭാഗങ്ങളി�ല തമിഴിന്

�കാടുന്തമി�ഴന്നും �പർ വന്നു’ എന്ന് മഹാകവി ഉള്ളൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ക്രി. പി.

12-ാം നൂറ്റാണ്ടുവ�ര �ചരനാട്ടിലും പാണ്ടിനാട്ടിലും ഒ�രവ്യവഹാര ഭാഷയാണ് പ്രച

രിച്ചിരുന്നത് എന്നും അതു �കാടുന്തമിഴായിരുന്നില്ല, �ചന്തമിൾ ത�ന്നയായിരുന്നു

എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഇളംകുളമാക�ട്ട ഇങ്ങ�നയാണ് പറയുന്നത്: ‘�ചന്തമി

ഴ് എന്ന പദം സംഘകാലാരംഭം മുതൽ സാധാരണയായി കാണാം. എന്നാൽ

�കാടുന്തമിഴ് എ�ന്നാരു പദം 11-ാം ശതകം വ�ര ഉണ്ടായിരുന്നതായി �തളിവി

ല്ല.’ �ന�രമറിച്ച്, തമിഴുഭാഷയു�ട ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഈ പദം (�ചന്തമിൾ)

�താൽകാപ്പിയരാണുപ�യാഗിച്ചത് എന്നും സംഘം കൃതികളു�ട സമാഹാരത്തി

�ലവി�ടയുംഅതുകാണുന്നില്ലഎന്നും�വയ്യാപുരിപിള്ള ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇതി

�ലതാണ് ശരി എന്നുതീർപ്പുകൽപ്പിക്കാനാവശ്യമായ തമിൾഭാഷാജ്ഞാനംഎനി

ക്കില്ല. എന്നാൽയഥാർത്ഥമായപ്രശ്നം ചരിത്രത്തി�ലതു കാലം മുതൽ �ചന്തമിൾ,

�കാടുന്തമിൾ എന്നീ രണ്ടു വാക്കുകൾ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നതല്ല; വ്യവഹാ

രഭാഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹിത്യഭാഷ ഏതു കാലംമുതൽ വളർന്നു

വന്നുഎന്നതാണ്. വർഷാരംഭത്തിനു �താട്ടുമുമ്പും പിമ്പും രചിക്ക�പ്പട്ട സംഘസാ

ഹിത്യകൃതികൾ അത്തര�മാരു സാഹിത്യഭാഷയു�ട ഉദയ�ത്തയാണ് ഉൽ�ഘാ

ഷിക്കുന്നത്. ഇതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ മധുര�യ �കന്ദ്രമാക്കി�ക്കാണ്ട് വികസിക്കാൻ

തുടങ്ങിയആസാഹിത്യഭാഷ �ചന്തമിൾഭാഷ എന്നു വിളിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്നുഎന്നും

വ്യവഹാരഭാഷ�യ സാഹിത്യഭാഷയിൽ നിന്ന് �വർതിരിച്ചു കാണിക്കാൻ �വണ്ടി

�കാടുന്തമിൾ എന്ന പദം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി എന്നും അനുമാനിക്കുന്ന

തിൽ വലിയ �തറ്റു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല.

സംഘസാഹിത്യകൃതികൾ മുഴുവനും മധുരയി�ല�യാ പാണ്ടിനാടി�ല മറ്റു പ്ര

�ദശങ്ങളി�ല�യാ പണ്ഡിതൻമാരാൽ രചിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല �ചരനാട്ടി�ല പണ്ഡി

തൻമാരു�ട കൃതികളും അവയിലുൾ�പ്പടുന്നു. പതിറ്റുപത്ത്, ചിലപ്പതികാരം മുത

ലായചിലകൃതികൾ �കരളീയകവികളാൽ രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നകാര്യത്തിൽ

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. വ്യത്യസ്ത പ്ര�ദശങ്ങളിൽ �വ�ച്ചഴുത�പ്പട്ടഈസാഹി

ത്യകൃതികളിൽ �ദശ�ഭദങ്ങളുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. ചില �ദശ�ഭദങ്ങ

�ളപ്പറ്റി �താൽകാപ്പിയർത�ന്ന പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. �ചാല്ലതികാരത്തി

�ല ‘ഇയർ�ചാൽ, തിരി�ചാൽ, തി�ച�ച്ചാൽ, വട�ചാൽ എൻറു അ�ന�ത്ത

�ചയ്യുൾ ഈട�ച്ചാ�ല്ല’ എന്ന സൂത്രത്തിൽ ഇയർ�ചാൽ, തിരി�ചാൽ, തി�ച

�ച്ചാൽ, വട�ചാൽ എന്നിങ്ങ�ന നാലുതരം �ചാല്ലുകൾ (പദങ്ങൾ) പദ്യത്തിൽ

33 ഉള്ളൂർ: �കരള സാഹിത്യചരിത്രം, വാല്യം 1, �പ. 2012
34 ഇളംകുളം പി.എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള: ഭാഷയും സാഹിത്യവും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, �പ. 39
35 S. Vaiyapuri Pillai: History of Tamils Language and Culture. P. 73
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പ്ര�യാഗിക്കാൻ പറ്റിയവയാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഇയർ

�ചാൽഎന്നുപറയ�പ്പടുന്നവഅർത്ഥവ്യത്യാസം കൂടാ�തഎല്ലാപ്ര�ദശങ്ങളിലും

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്ന �പാതുപദങ്ങളാണ്. പല പദങ്ങൾ ഒ�ര അർത്ഥത്തിൽ

വരുന്നവ, ഒരു പദം പല അർത്ഥങ്ങളിൽ വരുന്നവ എന്നിങ്ങ�ന തിരി�ചാൽ

രണ്ടുവിധത്തിലാണ്. സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങളില്ലാ�ത തമിഴിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾമാത്രം

�ചർന്നുണ്ടാകുന്ന ആര്യഭാഷാപദങ്ങൾക്കാണ് വട�ചാൽ എന്നു പറയുന്നത്. തി

�ച�ചാല്ലാക�ട്ട,സ്ഥല വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ഓ�രാ �ദശത്തിലും പ്ര�ത്യകമായി

പ്രചരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്. �ചരനാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന �ദശ്യപദങ്ങളു�ട ചില

ഉദാഹരണങ്ങൾ �താൽകാപ്പിയത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു

ണ്ട്.

എന്നാൽ, വ്യവഹാരഭാഷയി�ല �ദശ്യ�ഭദങ്ങ�ളപ്പറ്റിയല്ല, സാഹിത്യഭാഷയി

�ല �ദശ്യ�ഭദങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് �താൽകാപ്പിയർ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വ്യവഹാ

രഭാഷ�യയും സാഹിത്യഭാഷ�യയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല. സാഹിത്യ

കൃതികളുണ്ടാവുന്നതിനുമുമ്പു ത�ന്ന ജനങ്ങൾ തങ്ങളു�ട വ്യവഹാരഭാഷയുപ�യാ

ഗിച്ചു�കാണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. സാഹിത്യഭാഷകളായി ഇനിയും

വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചില ഭാഷകൾ ദ്രാവിഡ�ഗാത്രത്തിൽത്ത�ന്നയുണ്ട്.

തുളുഭാഷ, കൂർഗി�ല കൂർഗ്ഭാഷ, നീലഗിരി പ്ര�ദശങ്ങളി�ല �താഡരു�ട �താഡ

ഭാഷ മുതലായവ�യല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരഭാഷകളാണ്. സാഹിത്യഭാ

ഷകളായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രംഈ ഭാഷക�ളാന്നും നില

നിൽക്കുന്നില്ലഎന്നുവാദിക്കുന്നതുശരിയാവു�മാ? തീർച്ചയായുമില്ല. മലയാളത്തിന്

സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാഹിത്യഭാഷയുണ്ടായത് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാ

ണ്. എന്നാൽ, സംഘസാഹിത്യം പുഷ്ടി�പ്പടുകയും �കരളീയരായ പണ്ഡിതൻമാർ

�ചന്തമിഴിൽ സാഹിത്യകൃതികൾ രചിക്കുകയും �ചയ്ത കാലത്തുത�ന്ന �കരളത്തി

�ല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായസാധാരണജനങ്ങൾആശയവിനിമയത്തിനും പരസ്പരബ

ന്ധങ്ങൾക്കും പ്ര�ത്യകമായ ഒരു വ്യവഹാരഭാഷ ഉപ�യാഗിച്ചു വന്നിരുന്നു. തമിഴി

�ന്റയും സംസ്കൃതത്തി�ന്റയും സ്വാധീനത്തിലുള്ളസാഹിത്യകൃതികൾ നിർമ്മിക്ക�പ്പ

ട്ട കാലത്തുത�ന്ന നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അവരു�ട സ്വന്തം വ്യവഹാരഭാഷയിലുള്ള

പാട്ടുകളും പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളും സംഭാഷണ�ശലികളും മറ്റും ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചി

രുന്നു. ഈ വ്യവഹാരഭാഷയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മലയാളസാഹിത്യഭാഷയു�ട

അടിത്തറ. �ഡാക്ടർ �ഗാദവർമ്മ ത�ന്റ ‘ഭാഷാവിജ്ഞാ’നീയത്തിൽ ഇക്കാര്യം

വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

‘ഒരു ജീവദ്ഭാഷയു�ട പൂർവരൂപം നിർണയിക്കുന്നതിന് ഗ്രന്ഥഭാഷ�യക്കാൾ

വ്യവഹാരഭാഷ�യയാണ് നാം ആധാരമാ�ക്കണ്ടത്. ഇന്ന�ത്ത വ്യവഹാരഭാഷ

പൂർവദശകങ്ങളി�ല വ്യവഹാരഭാഷയു�ട പരിണതരൂപമായിത്തീരുവാൻ സാംഗ

ത്യം ഉള്ളിട�ത്താളം മാത്ര�മ നാം പ്രാചീന രൂപങ്ങ�ള സങ്കൽപനം �ചയ്യുവാൻ

പാടുള്ളു. വിദ്യാഭ്യാസ ഭാഷയു�ട �ഭദം�കാണ്ട് സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും രാജ്യഭ

രണസംബന്ധമായ സ്ഥിതി വി�ശഷങ്ങൾക്ക് വി�ധയമായി പ്രചാരാധിക്യമുള്ള

ഭാഷയിൽ വിന്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിലാശാസനങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥവരികളിലും മറ്റും

യഥാർഥമായ �ദശഭാഷയിൽ കാണാത്ത പല വ്യതിയാനങ്ങളും സംഭവ്യങ്ങളാക

യാൽ അവ�യ ആസ്പദമാക്കി ഭാഷയു�ട പൂർവരൂപം വിധിനിർണ്ണയം �ചയ്യുന്ന

ത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്. അതിപ്രാചീനമായ കാലത്തിൽ�പാലും �കരള

36 �താൽകാപ്പിയം �പ. 192
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ത്തി�ല ഭാഷ മലയാളമായിരുന്നു എന്നല്ലാ�ത തമി�ഴാ തമിഴി�ന്റ ഉപശാഖ�യാ

ആയിരുന്നു�വന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അസംഗതമാണ്. എത്ര ത�ന്ന പ്രാചീനമായ

മലയാള�രഖയിലും മലയാളത്തിന് തമിഴ് മുതലായ മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ നി

ന്നുംപ്ര�ത്യകമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം �തളിഞ്ഞുകാണുകത�ന്ന �ചയ്യുന്നു. വ്യവഹാര

ഭാഷയു�ട പ്രാചീനദശക�ള മിക്കവാറും പരിരക്ഷിച്ചു�പാരുന്ന �ശലികൾ, പഴ

�ഞ്ചാല്ലുകൾ, കടംകഥകൾ മുതലായവ മലനാട്ടുഭാഷയു�ട പ്ര�ത്യകതക�ള ഉദാ

ഹരിക്കുവാൻ മ�റ്റതി�നക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഗൽഭങ്ങളാണ്. തമിഴ്നാട്ടി�നാടടുത്ത്

കിടക്കുന്ന �ദശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൃതികൾ മലയാളത്തിലായാൽത്ത�ന്നയും

�ദശ്യപ്ര�യാഗങ്ങ�ള ബാഹു�ല്യന ഉൾ�ക്കാള്ളുവാൻ ഇടയുള്ളതു�കാണ്ട് അത്ത

രം കൃതികളു�ട പ്രാചീനത�യാ അവയി�ല ഭാഷാരീതി�യാ സാമാന്യഭാഷയു�ട

സ്വരൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അവലംബമാക്കാവുന്നതല്ല.

മലയാളികളു�ട സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങൾ ക്രി.പി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്കുത

�ന്ന തുടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ

സംസ്കൃതത്തി�ലാ തമിഴി�ലാ രചിക്ക�പ്പട്ട ചില �കരളീയ സാഹിത്യകൃതികൾ

കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയി�ല സാഹിത്യഭാഷകൾഅക്കാല�ത്ത ജനങ്ങളു�ട വ്യ

വഹാരഭാഷയായിരുന്നു�വന്ന് �തറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രസ്തുതസാഹി

ത്യകൃതിക�ളല്ലാം മുകൾത്തട്ടിലുള്ള ഒരു �ചറിയ വിഭാഗ�ത്ത മാത്ര�മ ആകർഷി

ച്ചിരുന്നുള്ളു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവ പറയത്ത

ക്ക യാ�താരു സ്വാധീനശക്തിയും �ചലുത്തിയിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അവരു�ട

സ്വന്തമായ മലയാളഭാഷയിൽ അവരു�ട സ്വന്തമായ പാട്ടുകളും പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളും

�ശലികളും നാ�ടാടിക്കഥകളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉപരിതലത്തിലുണ്ടായ മാറ്റ

ങ്ങ�ള�യാന്നും വക�വക്കാ�ത അവർ തങ്ങളു�ട ഭദ്രകാളിപ്പാട്ടും, തീയാട്ടുപാട്ടും,

പുള്ളുവൻപാട്ടും, മാർഗംകളിപ്പാട്ടും, പൂരക്കളിപ്പാട്ടും, വടക്കൻപാട്ടും, �തക്കൻപാട്ടും,

മാപ്പിളപ്പാട്ടും മറ്റും മറ്റും പാടിയാഹ്ലാദിക്കുക പതിവായിരുന്നു. �മലാളരു�ട ദൃഷ്ടി

യിൽ ഇവ�യാന്നും സാഹിത്യമായിരുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയാണ്

മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർച്ചക്ക് അടിത്തറയിട്ടത്.

ആദ്യകാലത്ത് ഭാഷക്ക് ലിപികളുണ്ടായിരുന്നില്ല; എന്നു�വച്ചാൽ, എഴുത്തും

വായനയുമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നർത്ഥം. ആശയവിനിമയം വര�മാഴികൾ വഴിക്കാ

യിരുന്നില്ല. വാ�മാഴിവഴിക്കു മാത്രമായിരുന്നു. നാടൻകഥകളും നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകളും

പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളും മറ്റും തലമുറയിൽനിന്ന് തലമുറയി�ലക്ക് വാ�മാഴിയായി സംക്ര

മിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥ വളരുകയും വ്യാപാരം

അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയും സമുദായം പരിഷ്കരിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ ഈ സമ്പ്രദായം

അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചു�കാണ്ടു നട

ക്കുക എളുപ്പമല്ലാതായി. ഓർമ്മിക്കണ�മങ്കിൽ വര�മാഴി�യ ആശ്രയിക്കണ�മ

ന്നായി. ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കും �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്കുംസംഘടിതമായഎഴുത്തു

കുത്തുകൾ �വണ�മന്നായി.

വ�ട്ടഴുത്തായിരുന്നു �കരളത്തി�ല ആദ്യകാല�ത്ത ലിപി. വ�ട്ടഴുത്ത്, �കാ

�ലഴുത്ത്, തുളുമലയാളം അ�ല്ലങ്കിൽ ആര്യഎഴുത്ത് എന്നീ വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങളിലൂ�ട

യാണ് ആധുനിക മലയാള ലിപികൾ രൂപം�കാണ്ടത്.

ക്രി.പി. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാ

ലഘട്ടം മലയാളഭാഷയിലും മലയാളസാഹിത്യത്തിലും വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ

37 �ഡാ. �ക. �ഗാദവർമ്മ: �കരള ഭാഷാവിജ്ഞാനീയം, �പ. 137
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വരുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയു�ട അ�നക്യത്തി�ന്റയും

സങ്കുചിതത്വത്തി�ന്റയുംസ്ഥാനത്ത് മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന രീതിയു�ടപ്രാരംഭഘ

ടകങ്ങളും അവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �ദശീ�യക്യ�ബാധവും വളരാൻ തുട

ങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് �കരളത്തി�ല

വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരു �ദശ�മന്ന നിലവാരത്തി�ലക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങിയ

ത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് മലയാളഭാഷ തികച്ചും ഒരു സാഹിത്യഭാ

ഷയായി വളർന്നത്. അടുത്ത വാള്യത്തിൽ ഇതി�നപ്പറ്റി കൂടുതൽ സവിസ്തരമായി

ചർച്ച�ചയ്യ�പ്പടുന്നതായിരിക്കും.
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പരശുരാമ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു സം

ഘം ആര്യബ്രാഹ്മണർ വന്നു കുടി�യറിപ്പാർത്ത�താടുകൂടിയാണ് �കരളത്തി�ന്റ

ചരിത്രം ആരംഭിച്ചത് എന്ന പഴങ്കഥ നമ്മു�ട ചരിത്രപണ്ഡിതൻമാരിൽ പലരി

ലും വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. �കരളമാഹാത്മ്യം, �കര�ളാൽപ്പത്തി,

�കരളചരിതം തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങ�ള പ്രാമാണികങ്ങളായ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളായി

ട്ടാണ് അവരിൽ ചിലർ കണക്കാക്കുന്നത്. �കര�ളാൽപ്പത്തിയി�ല �കട്ടുകഥയ്ക്ക്

‘പ്രാമാണികമായ ചരിത്രത്തി�ന്റ സ്ഥാനം നൽകണ’�മന്നു വാദിക്കുന്ന മാഗമയ്യ

ത�ന്റ ‘തിരുവിതാംകൂർ മാനുവ’ലിൽ �കരളത്തി�ന്റ പുരാതനചരിത്രം വിവരിക്കാ

നുപ�യാഗിച്ച 26 �പജുകളിൽ 20 �പജുകളും പരശുരാമകഥ വിശദീകരിക്കുന്നതി

നു�വണ്ടിയാണ് നീക്കി�വച്ചിട്ടുള്ളത് പത്മനാഭ�മ�നാൻ ‘�കര�ളാൽപ്പത്തി’യു�ട

പ്രാമാണികത�യ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ‘ഈ പുസ്തകത്തിന്, അതു നിലനിൽക്കു

ന്നരൂപത്തിൽ, ചരിത്രപരമായി കണിശമാ�ണന്ന് അവകാശ�പ്പടാൻ കഴിയില്ല.

ഇന്ന�ത്ത രൂപത്തിൽ കാലഗണനാപ്രമാദങ്ങളും അസംബന്ധങ്ങളും, �വരുദ്ധ്യ

ങ്ങളും അതിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അ�ല്ലങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യ�മ�ന്തന്ന് �വർതി

രി�ച്ചടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശയകുഴപ്പത്തി�ലക്ക് വാരിവലിച്ചുകൂട്ട�പ്പട്ട വ്യത്യസ്ത

പാഠ�ഭദങ്ങളു�ട ദഹിക്കാത്തതും ക്രമമില്ലാത്തതുമായ ഒരു �ശഖരമാണത്.’ എന്ന

�ദ്ദഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ �മ�നാൻത�ന്ന �കര�ളാൽപ്പത്തിയി�ല രാജവം

ശപ്പട്ടിക�യ പറയത്തക്ക വിമർശന�മാന്നും കൂടാ�ത ഏ�റക്കു�റ ചരിത്രവസ്തു

തകളായിത്ത�ന്ന അംഗീകരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിവരണങ്ങൾ

വായിച്ചാൽ �താന്നുക. ‘ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിനുപകരം

ഈഐതിഹ്യങ്ങളിൽ സാങ്കൽപ്പികമായ അസംബന്ധങ്ങളു�ട ഒരു സമ്മിശ്രണ

മാണുള്ളത്. ബ്രാഹ്മണജാതിക്കു രാജ്യത്തിൽഅപരിമിതമായശക്തിയുംസ്വാധീന

വുമുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുകഎന്നതാണതി�ന്റ വ്യക്തമായ ഉ�ദ്ദശ്യം’ എന്നുചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്ന �ലാഗൻ�പാലുംഈ�കട്ടുകഥക്ക്അമിതമായപ്രാധാന്യം നൽകുകയും

അതിൽനിന്ന് ചരിത്രാംശങ്ങ�ള ചിക�ഞ്ഞടുക്കാൻ �വമ്പൽ�കാള്ളുകയുമാണ്

1 V. Nagam Aiya: Travancore State Manual, P. 210–220.
2 K. P. Padmanabha Menon: History of Kerala Vo. 1, P. 37.
3 Ibid, P. 39–42.
4 Logan, Malabar P. 244.
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�ചയ്യുന്നത്. പരശുരാമ�ന്റ വംശത്തി�ലാ �നതൃത്വത്തി�ലാ �പട്ടവരാണ് �കരള

ത്തിൽ പിന്നീട് കുടി�യറിപ്പാർത്തത് എന്നും മറ്റുമുള്ളഅഭ്യൂഹങ്ങ�ളയും �കര�ളാൽ

പ്പത്തികളിൽ പരശുരാമ�നപ്പറ്റിക്കാണുന്ന പരാമർശങ്ങ�ളയും കൂടി ബന്ധിപ്പിച്ചു

�കാണ്ടു�വണം �കരളചരിത്രത്തി�ന്റ ആദിമഘട്ട�ത്തപ്പറ്റി ഗ�വഷണം �ചയ്യുക

എന്ന പ്രസ്താവന�യാടുകൂടി �ഡാക്ടർ എസ്. �ക. നായർ അവതരിപ്പിച്ചതും മദി

രാശി സർവകലാശാലയു�ട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ �ഡാക്ടർ സി. അച്ചുത�മ�നാൻ

പ്രസാധനം �ചയ്തതുമായ ‘�കര�ളാൽപ്പത്തി’, ‘�കലാസത്തി�ലത്തി ശിവ�ന്റ

ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യ�നാരുമിച്ച് കന്യാകുമാരിയിൽവന്ന് പരശുരാ

മൻ വരുണ�നാട് ഭൂദാനം ആവശ്യ�പ്പടുകയും മഴു�വറിഞ്ഞ് നൂറു�യാജന നീളം

പത്തു�യാജന വീതിയിൽ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി�ക്കാള്ളാൻ വരുണാനുമതി �നടുകയും

�ചയ്യുന്നകഥ’�യാടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഈ കഥയനുസരിച്ച് �കരളം പരശുരാമസൃഷ്ടിയാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് പാർ

ക്കാൻ�വണ്ടി പരശുരാമൻ 64 ഗ്രാമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു 32 ഗ്രാമങ്ങൾ തുളുനാട്ടിലും 32

ഗ്രാമങ്ങൾ �കരളത്തിലും. �കരളത്തി�ല 32 ഗ്രാമങ്ങ�ള പയ്യന്നൂർ, പറപ്പൂർ, �പരു

�ഞ്ചല്ലൂർഎന്നിങ്ങ�നനാലുഗ്രാമങ്ങളു�ട കീഴിലാക്കി. ബ്രാഹ്മണരു�ടഈസമുദാ

യഭരണത്തിൽതർക്കങ്ങളുൽഭവിച്ച�പ്പാൾ രക്ഷാപുരുഷൻമാ�ര നിയമിച്ചു. ഓ�രാ

രക്ഷാപുരുഷനും മൂന്നു�കാല്ല�ത്തക്കു ഭരണം നടത്തണ�മന്നുതീരുമാനിച്ചു. ഭരണ

കാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാപുരുഷൻമാ�ര സഹായിക്കാനായി തളിയാതിരി എന്ന ഉ�ദ്യാ

ഗസ്ഥ�ന്റ കീഴിൽ നാലു കഴകങ്ങൾഅ�ല്ലങ്കിൽ ഉപ�ദശസമിതികൾസ്ഥാപിച്ചു.

ഈഭരണംഅപര്യാപ്തമായിത്തീർന്ന�പ്പാൾഅന്യനാടുകളിൽനിന്ന് രാജാക്കൻമാ

�ര �കാണ്ടുവന്നു വാഴിച്ചു. കഥ�പാകുന്ന �പാക്കു�നാക്കുക:

‘പി�ന്ന പരശുരാമൻ ഇതിൻമണ്ണം 64 ഗ്രാമക്കാ�രാടു 5300 സംവൽസരം കന്യാകു

മാരി മുതൽ �ഗാകർണംവ�രയും ധർമ്മ�ത്ത രക്ഷിച്ചു കള്ളൻമാരു�ട ഭയവും ദുർ

ഭിക്ഷവുംഅസത്യവും വ്യാധിയും കൂടാ�ത രാജ്യം പരിപാലനം �ചയ്തതി�ന്റ �ശഷം

പരശുരാമൻ തിരുന്നവായ് വന്നു ഗ്രാമക്കാ�ര ഒ�ക്കയും വരുത്തി കൽപ്പിച്ചു. നി

ങ്ങൾപര�ദശത്തുനിന്നുംആയുധാഭ്യാസം ഉള്ളതിൽ ഒരു രാജാവി�നഅവ�രാധി

ച്ചുവരുത്തി മാതകത്തിനായി�ക്കാണ്ടുവന്നാൽഅതു�പാ�ലത�ന്നനടന്നു�കാള്ള

ണ�മന്നും കൽപ്പിച്ചു പരശുരാമൻതപസിനു �പാകയും �ചയ്തു. അപ്രകാരം ത�ന്ന

നടന്നു പന്ത്രണ്ടുവർഷം വീതം ഇരുപ�ത്താന്നു രാജാക്കൻമാരും രാജ്യം രക്ഷിച്ചാ

�റപി�ന്നഒരുരാജാവുവന്നുരാജ്യം രക്ഷിച്ചുപര�ദശത്തു�പാകു�മ്പാൾഏറി�യാ

രു ദ്രവ്യം ഇരുപ്പുവകയിൽനിന്നും �കാണ്ടു�പായതുബ്രാഹ്മണരുഅറിഞ്ഞു ഇതിൻ

മണ്ണംആയാൽഇവി�ട നശിക്കു�മന്നും നിശ്ചയിച്ചുഎല്ലാ�പരും കൂടിശ്രീമൂലസ്ഥാ

നത്തുവന്നുപരശുരാമ�നധ്യാനിച്ചു മൂന്നുദിവസംപാർക്കു�മ്പാൾപരശുരാമൻഇനി

പര�ദശത്തുനിന്നും രാജാക്കൻമാ�ര �കാണ്ടുവ�രണ്ടാഎന്നും കൽപ്പിച്ചു.’

പശ്ചിമഘട്ടത്തിനു കിഴക്കുള്ള �കയപുരം എന്ന രാജ്യത്തിൽനിന്നു വരുത്ത�പ്പട്ട

�കയ�പ്പരുമാൾ എന്ന രാജാവായിരുന്നുവ�ത്ര ഒന്നാമ�ത്ത �പരുമാൾ. ‘ദുദുർദ്ധ

രാം’ എന്ന കലിവർഷത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ക്രി.പി. 216ലാണ്

ത�ന്റ ഭരണമാരംഭിച്ചത് എന്നു കൃത്യമായി കണക്കാക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തിരിക്കു

ന്നു. അതുവ�ര നമ്പൂതിരിമാരു�ട �നരിട്ടുള്ള സമുദായഭരണ�മാ തിര�ഞ്ഞടുക്ക

�പ്പട്ട രക്ഷാപുരുഷൻമാരു�ട ഭരണ�മാ ആണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. 1875-76 �ല

5 സി.എ. �മ�നാൻ, �കര�ളാൽപ്പത്തി, �പജ് , X, XVIII.
6 സി.എ. �മ�നാൻ, �കര�ളാൽപ്പത്തി, �പജ് 50.
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�കാച്ചി രാജ്യഭരണറി�പ്പാർട്ടി�ലയും, 1939-ൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവി�ന്റ

കൽപ്പനപ്രകാരം മഹാ�ദവശാസ്ത്രി പ്രസാധനം �ചയ്ത ‘�കരളചരിത്രം’ എന്ന

പ്രാചീന ഗ്രന്ഥത്തി�ലയും, വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ആ�ക 18 �പരുമാക്കൻമാരാ

ണ് ഭരണം നടത്തിയത്. അവരു�ട �പരും വാഴ്ചക്കാലവും താ�ഴ �കാടുക്കുന്നു.

1. �കയ�പ്പരുമാൾ 8 വർഷം

2. �ചാഴ�പ്പരുമാൾ 10 വർഷം 2 മാസം

3. പാണ്ടി�പ്പരുമാൾ 9 വർഷം

4. ബാണ�പ്പരുമാൾ 4 വർഷം

5. തുളുഭൻ�പരുമാൾ 6 വർഷം

6. ഇന്ദ്ര�പ്പരുമാൾ 12 വർഷം

7. ആര്യ�പ്പരുമാൾ 12 വർഷം

8. കുന്ദൻ�പരുമാൾ 12 വർഷം

9. �കാട്ടി�പ്പരുമാൾ 1 വർഷം

10. മാട�പ്പരുമാൾ 12 വർഷം

11. ഏഴി�പ്പരുമാൾ 12 വർഷം

12. �കാമ്പൻ�പരുമാൾ 3 വർഷം 6 മാസം

13. വിജയൻ�പരുമാൾ 12 വർഷം

14. വളഭൻ�പരുമാൾ 11 വർഷം

15. ഹരിശ്ചന്ദ്ര�പ്പരുമാൾ (കാലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല)

16. മുല്ല�പ്പരുമാൾ 12 വർഷം

17. കുല�ശഖര�പ്പരുമാൾ 18 വർഷം

18. �ചരമാൻ�പരുമാൾ 36 വർഷം

ഈ കണക്കനുസരിച്ച് �പരുമാക്കൻമാരു�ട ഭരണം ആ�ക ഇരുനൂറുവർഷ

�ത്താളം മാത്രമാണ് നിലനിന്നത്. എന്നാൽ, �കര�ളാൽപ്പത്തിയി�ല വിവരണമ

നുസരിച്ച് 25 �പരുമാക്കൻമാർ നാടുവാഴുകയുണ്ടായി. �കരളവി�ശഷമഹാത്മത്തി

�ല വിവരണത്തിൽ 19 �പരുമാക്കൻമാ�രയുള്ളൂ. ഇങ്ങ�ന നാ�ലാഅ�ഞ്ചാ പാഠ

�ഭദങ്ങൾ കാണാം. എങ്കിലും �കരളത്തി�ലആദ്യ�ത്ത രാജാവ് �കയ�പ്പരുമാൾ

ആയിരുന്നു�വന്നുംഅവസാന�ത്ത�പരുമാളായ �ചരമാൻ �പരുമാൾത�ന്റപി

ന്തുടർച്ചാവകാശികളായ �കാലത്തിരി രാജാവ്, സാമൂതിരി രാജാവ്, �കാച്ചി രാജാ

വ്, തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മുതലായവർക്ക് രാജ്യംപങ്കിട്ടു�കാടുത്ത് �പരുമാൾഭര

ണമവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാ പാഠ�ഭദങ്ങൾക്കും �പാതുവിൽ

�യാജിപ്പാണുള്ളത്.

പര�ദശങ്ങളിൽനിന്നു വരുത്ത�പ്പട്ട �പരുമാക്കൻമാരാണ് തുടർച്ചയായി

ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ നൂറ്റാണ്ടുകാലം �കരള�ത്ത ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്ന ഈ പഴങ്കഥ

പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്ത�ന്ന അവിശ്വസനീയമാണ്. അവരു�ട വാഴ്ചക്രമത്തി�ല കാ

ലഗണനാപ്രമാദങ്ങ�ളപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചിരിവന്നു�പാകും. ഉദാഹര

ണത്തിന് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചവിജയനഗരത്തി�ല രാജാവ് കൃഷ്ണ�ദവരായർ

5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �കരളം വാണ ഒരു �പരുമാളി�ന ആക്രമിക്കുന്നു! (ക്രി. പി.

428-ൽ സിംഹാസനാരൂഢനായ �ചരാമാൻ �പരുമാൾ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു

മക്ക�ത്തക്കു�പാകുന്നത് ക്രി.പി. 345-ൽആണ്.

7 �ക. മഹാ�ദവശാസ്ത്രി: �കരളചരിതം, �പജ് 5.
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�ചരമാൻ �പരുമാളി�ന 9-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ല�യ്ക്കാ 8-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ല�യ്ക്കങ്കിലു�മാ

�കാണ്ടുവരാൻ ആധുനികചരിത്രകാരൻമാരിൽ പലരും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പത്മനാഭ�മ�നാ�ന്റ �കരളചരിത്രം ത�ന്ന �നാക്കുക.

�കയ�പ്പരുമാൾ ക്രി.പി. 216 മുതൽ 225 വ�ര വാഴുന്നു. അതിനു�ശഷം �ചാഴ�പ്പരു

മാൾ, പാണ്ടി�പ്പരുമാൾ, ഭൂതരായ�പ്പരുമാൾ മുതലായ പലർക്കും �ശഷം ഇരുപ

ത്തിരണ്ടാമ�ത്ത �പരുമാളായ കുല�ശഖര�പ്പരുമാൾക്രി.പി. 450 മുതൽ 462 വ�ര

ഭരണം നടത്തുന്നു. പ�ക്ഷ, അടുത്ത �പരുമാളായ ആദിരാജ�പ്പരുമാൾ വാഴ്ചയാ

രംഭിക്കുന്നത് 462-ൽ അല്ല, 765-ൽ ആണ് 777 മുതൽ 789 വ�രവാണ 24-ാമ�ത്ത

�പരുമാൾക്കു�ശഷം ക്രി.പി. 789-ൽ അവസാന�ത്ത �പരുമാളായ �ചരമാൻ�പ

രുമാൾ ഭരണ�മ�റ്റടുക്കുന്നു. ഇതാണ് കാലഗണനാപ്രമാദം പരിഹരിച്ചു�കാണ്ട്

5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽനിന്ന് 8-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലയ്ക്കു ചാടിക്കടക്കാനുള്ള വഴി!

‘ആര്യബ്രാഹ്മണ’രായ നമ്പൂതിരിമാർ പര�ദശങ്ങളിൽനിന്നു �പരുമാക്കൻമാ

�ര തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു �കരളത്തി�ല രാജാക്കൻമാരായി അവ�രാധി

ച്ചു എന്ന �കട്ടുകഥയ്ക്ക് ചരിത്രത്തി�ന്റ യാ�താരു പിൻബലവുമില്ല. പഴയ തമിഴ്

സാഹിത്യകൃതികളാക�ട്ട തമിൾനാട്, കർണ്ണാടകം, ആന്ധ്ര തുടങ്ങിയ അയൽ

�ദശങ്ങളു�ട പ്രാചീന ചരിത്രങ്ങളാക�ട്ട, ഇതി�നപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂചന�പാലും

നൽകുന്നില്ല. �കരളത്തി�ല പ്രാചീന നാണ്യങ്ങൾ, ശിലാശാസനങ്ങൾ, �ച

�പ്പടുകൾ മുതലായവയിൽനിന്നും യാ�താരു �തളിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും,

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് �കലാസത്തിലും സ്വർഗത്തിലും �പായി തിരിച്ചുവരുന്ന പരശുരാമമ

ഹർഷിയു�ട വിക്രിയക�ള �കരളത്തി�ന്റ ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ

ഇന്നും തുടർന്നുവരുന്നു�വന്നത് അൽഭുതകരമായി �താന്നുന്നി�ല്ല? മറുനാടുക

ളിൽനിന്ന് �കരളത്തി�ലക്ക് രാജാക്കൻമാർ ഇറക്കുമതി �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നു എന്ന

�കട്ടുകഥയിൽ നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി�യ�പ്പാലുള്ള ആധുനിക ചരിത്രപണ്ഡിതൻമാർ

�പാലും വിശ്വസിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. �വഷ്ണവ കവി കുല�ശഖര ആൾവാൾ

ഇങ്ങ�ന ഇറക്കുമതി �ചയ്യ�പ്പട്ട �പരുമാക്കന്മാരി�ലാരാളായിരിക്കാനിടയു�ണ്ട

ന്നാണ് അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നത്. ‘ചില �പരുമാക്കൻമാർ പണ്ടു ഭരണം

നടത്തിയ �ചരകുലത്തിൽ�പ്പട്ടവരായിരിക്കാം. പറ്റിയ രാജാക്കൻമാരില്ലാത്ത

സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാണ്ടി�ചാഴ നാടുകളിൽ നിന്ന് രാജാക്കൻമാ�ര ക്ഷണിച്ചു�കാ

ണ്ടുവന്നതായി പിൽക്കാല കൃതികൾ (?) പറയുന്നു. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �കരളം

വാണ �ചരമാൻ �പരുമാൾ നായനാരായിരുന്നു അവസാന�ത്ത �പരുമാൾ’

എന്നാണ് തമിൾ എൻ�സ�ക്ലാപീഡിയയ്ക്കു�വണ്ടി �ചരൻമാ�രപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബ

ന്ധം തയ്യാറാക്കിയ �ഡാക്ടർ കനകസഭാപതിപിള്ളയു�ട അഭിപ്രായം. മറ്റുചില

ചരിത്രകാരൻമാർ ഇറക്കുമതിക്കഥ�യ അ�തപടി വിശ്വസിക്കാനിഷ്ട�പ്പടുന്നില്ല.

എങ്കിലും, ‘�കര�ളാൽപ്പത്തി’യി�ല ഐതിഹ്യങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായ ഒരടി

സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. �ലാഗൻ പറയുന്നതിതാണ്:

‘�കര�ളാൽപ്പത്തിയിൽ പലദിക്കിലും �ചാള�പ്പരുമാക്കൻമാ�രപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞി

രിക്കുന്നസംഗതിപ്ര�ത്യകംശ്രദ്ധി�ക്കണ്ടതായിരിക്കുന്നു. �കര�ളാൽപ്പത്തിയി�ല

�കാല്ലങ്ങ�ളല്ലാം വിശ്വാസ�യാഗ്യമല്ലാത്തതു�കാണ്ട് ഈ സംഗതി �കരള�ത്ത

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 10ഉം 11ഉം 12ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ �ചാളരാജാക്കൻമാരും പാണ്ടിരാജാ

8 K. P. Padmanabha Menon, History of Kerala, vol. I, P. 40.
9 K. A. Nilakanta Sastry, A History of South India, P. 139.
10 �ക. കനകസഭാപതി പിള്ള: ക�ലക്കളഞ്ചിയം, വാള ്യം 5, �പജ് 213.
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ക്കൻമാരുംകീഴടക്കി�വച്ചതി�ന്റഓർമ്മ�യനിലനിർത്തി�പ്പാന്നതായിരിക്കണം.’

�കാച്ചിൻ�സ്റ്ററ്റ് മാനുവലി�ന്റ കർത്താവ് �ലാഗ�ന്റഅഭിപ്രായ�ത്താടു �യാജിക്കു

ന്നു. പത്താംനൂറ്റാണ്ടിലും അതിനു�ശഷമുണ്ടായ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും �ചാഴൻമാർ,

പാണ്ടിയൻമാർ മുതലായവർ �കരള�ത്തആക്രമിക്കുകയുണ്ടായിഎന്നവസ്തുതശി

ലാശാസനങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ച ഗ�വഷണങ്ങൾ �തളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നും,

�കര�ളാൽപ്പത്തിയി�ല �പരുമാൾക്കഥകൾ ഈ ആക്രമണങ്ങ�ളയാണ് സൂചി

പ്പിക്കുന്നത് എന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘ഒരു പ�ക്ഷ, അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ

നിന്നുള്ളആക്രമികൾക്ക് വഴങ്ങി�ക്കാടുത്തുഎന്നതി�ന്റ അവ്യക്തമായ പ്രസ്താവ്യ

മായിരിക്കാം പുറത്തുനിന്ന് രാജാക്കൻമാ�ര തിര�ഞ്ഞടുത്തു എന്ന് ഐതിഹ്യം’

എന്ന് �ക.�ക. പിള്ളയും അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. പര�ദശങ്ങളിൽനിന്ന് �പരുമാ

ക്കൻമാ�ര �കാണ്ടുവന്നു എന്നതിന് ചരിത്രപരമായ �തളിവുകളി�ല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചു

പറയുന്ന ഉള്ളൂർ തളിയാതിരിമാ�രപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം

നൽകുന്നത്.

‘എന്നാൽ, അ�തസമയത്തു ത�ന്ന ഓ�രാ കാലത്ത് രക്ഷാപുരുഷൻമാരു

ണ്ടായിരുന്നു�വന്നും അവർ രാജാക്കൻമാ�ര കിരീടധാരണം �ചയ്യിക്കുക മുത

ലായ പല അധികാരങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നതിനുപുറ�മ �ദവസ്വങ്ങളു�ടയും ഗ്രാ

മസ�ങ്കതങ്ങളു�ടയും മറ്റും ഭരണം നായൻമാ�രാടും മറ്റും �യാജിച്ചു നിർവഹിച്ചുവ

ന്നിരുന്നു�വന്നും ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായങ്ങളുണ്ട്. ‘തളിയും തളിയാധികാരിമാരും’

എന്ന് തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുള്ള ക്രി.പി. പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ല ഒരു ശിലാ

�രഖയിലും, ‘നാലു തളിയും’ എന്ന് മ�റ്റാരു ശിലാ�രഖയിലും, കാണുന്നു. ഇന്ന

ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നു�വണം തളിയാതിരിമാ�ര തിര�ഞ്ഞടുത്ത് അവ�രാധിക്കാൻ

എന്ന് നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. തളിയാതിരിമാരു�ടയും മറ്റും അധികാരം വർദ്ധിച്ച

ത് ക്രിസ്തുവർഷാരംഭ�ത്താടുകൂടിയല്ല, �കാല്ലവർഷാരംഭ�ത്താടുകൂടിയാ�ണന്ന�ത്ര

എനിക്കു �താന്നുന്നത്.’

ഇങ്ങ�ന, �കര�ളാൽപ്പത്തിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ക്രിസ്തുവർഷം ആദിശ

തകങ്ങളി�ല �കരളചരിത്രം പരി�ശാധിക്കാൻ പുറ�പ്പട്ട പണ്ഡിതൻമാർ പറഞ്ഞു

പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷമുള്ള ശിലാശാസനങ്ങളു�ടയും മറ്റു ചരിത്ര

�രഖയു�ടയും �വളിച്ചത്തിൽ ‘�കര�ളാൽപ്പത്തി’യ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രാടിസ്ഥാനമു�ണ്ടന്ന്

�തളിയിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് �ച�ന്നത്തുന്നത്. ഒമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിനു�ശ

ഷമുള്ള ചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാനാ�ണങ്കിൽ ശിലാശാസനങ്ങളും �ച�പ്പടുകളും

സഞ്ചാരികളു�ട വിവരണങ്ങളും മറ്റു ചിത്ര�രഖകളുമുണ്ട്. അതിന് ‘�കര�ളാൽപ്പ

ത്തി’�യ�പ്പാ�ല അസംബന്ധങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു �കട്ടുക

ഥയു�ട യാ�താരാവശ്യവുമില്ല. ഈ പഴങ്കഥയി�ല �ചാഴ�പ്പരുമാ�ളപ്പറ്റിയും പാ

ണ്ടി�പ്പരുമാ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ളപരാമർശങ്ങൾ�ചാഴനാട്ടിൽനിന്നുംപാണ്ടിനാട്ടിൽനി

ന്നുമുണ്ടായആക്രമണങ്ങ�ളയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. അങ്ങ

�നയാ�ണങ്കിൽ �കയ�പ്പരുമാൾ �കാട്ടി�പ്പരുമാൾ, മാട�പ്പരുമാൾ മുതലായവ

�രപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ �കയനാട്ടിൽനിന്നും �കാട്ടിനാട്ടിൽ നിന്നും മാടനാ

ട്ടിൽ നിന്നും മറ്റുമുണ്ടായആക്രമണങ്ങ�ളസൂചിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന് പറ�യണ്ടിവരി�ല്ല?

11 �ലാഗൻ: മലബാർ ഗസാറ്റിയർ, �പജ് 80.
12 C. Achutha Menon, Cochin State Manual, PP. 36–37.
13 �ക.�ക. പിള്ള, ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാചരിത്രം, �പജ് 103.
14 ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യ ചരിത്രം, വാല്യം 1 �പജ് 39.
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ഉള്ളൂരി�ന്റ ന്യായീകരണം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങ�ള കുറയ്ക്കുകയല്ല, വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാ

ണ് �ചയ്യുന്നത്. �കാല്ലവർഷാരംഭത്തിനു �ശഷം, രാജവാഴ്ച നിലവിലിരുന്ന ഒരു

കാലഘട്ടത്തിൽ, രക്ഷാപുരുഷൻമാരും തളിയാതിരിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് �ത

ളിയിക്കാൻ ശിലാ�രഖകളു�ണ്ടന്ന് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. പ�ക്ഷ, �കര�ളാൽപ്പത്തി

പരാമർശിക്കുന്നത് �പരുമാക്കൻമാരു�ട ഭരണംആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുണ്ടായിരു

ന്നുഎന്നുകരുത�പ്പടുന്ന രക്ഷാപുരുഷൻമാ�രപ്പറ്റിയും തളിയാതിരിമാ�രപ്പറ്റിയുമാ

ണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തുബന്ധമാണുള്ളത്? �കര�ളാൽപ്പത്തി, �കരള മാഹാ

ത്മ്യം തുടങ്ങിയ കൃതിക�ള ചരിത്രനിർമ്മിതിക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുന്നതു�കാണ്ട്

ഗുണ�ത്തക്കാളധികം �ദാഷമാണുണ്ടാവുകഎന്നാണി�തല്ലാം കാണിക്കുന്നത്.

സംഘംകൃതികളി�ലചരിത്രാംശങ്ങ�ളയും �കര�ളാൽപ്പത്തിയി�ല�കട്ടുകഥ

യും കൂട്ടിക്കുഴച്ചു�കാണ്ട് വിചിത്രമായ മ�റ്റാരു നിഗമനത്തി�ലത്തി�ച്ചരാനാണ് തി

രുവിതാംകൂർ �സ്റ്ററ്റ് മാനുവലി�ന്റ കർത്താവ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായങ്ങ�ള ഇങ്ങ�നസംഗ്രഹിക്കാം:

തിരുവഞ്ചിക്കുളം തലസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ട് �കരളത്തി�ലാട്ടുക്കും ഭരണം

നടത്തിയിരുന്ന പ്രാചീന �ചരസാമ്രാജ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ആ രാജ

വംശത്തി�ല ഒരു ശാഖ വട�ക്കാട്ടും മ�റ്റാരു ശാഖ �ത�ക്കാട്ടും �പായി. വടക്ക്

�താണ്ടിതലസ്ഥാനമാക്കി വാണശാഖയു�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശികളാണ് ഉത്തര

�കരളത്തി�ല �കാലത്തിരി രാജാക്കൻമാർ, �തക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ കൽക്കു

ളം തലസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ടു ഭരണം നടത്തിയ ശാഖയി�ല രാജാക്കൻമാരാണ്

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കൻമാരു�ട പൂർവികൻമാർ. തിരുവിതാംകൂ�റാഴിച്ചു

ളള മറ്റു ഭാഗങ്ങ�ളല്ലാം വി�ദശീയാക്രമണങ്ങൾക്കിരയായി തകർന്നു�പായി. ആ

പ്ര�ദശങ്ങ�ളല്ലാം അ�നകം �ചറുകിട രാജാക്കൻമാരു�ട കീഴിലായിത്തീർന്നു.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്പൂതിരിമാർ തങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ശക്തി

വർദ്ധിപ്പിക്കാ�നാരുങ്ങി പുറ�പ്പട്ടത്. ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്ന രാജ്യങ്ങ�ള�യല്ലാം

ഒ�രാറ്റ ചക്രവർത്തിയു�ട കീഴിൽ �യാജിപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഈ ഉ�ദ്ദ

ശ്യ�ത്താടുകൂടി അവർ പര�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്കൻമാ�ര ക്ഷണിച്ചുവുത്തി.

ഇങ്ങ�നക്ഷണിച്ചുവരുത്ത�പ്പട്ട രാജാക്കൻമാരാണ് �പരുമാക്കൻമാർ എന്ന �പ

രിലറിയ�പ്പടുന്നത്. �തക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിനു വടക്കുള്ള പ്ര�ദശങ്ങൾ മുഴുവനും

�പരുമാൾ ഭരണത്തിനു വി�ധയമായി. തിരുവിതാംകൂറി�ല �ചരരാജക്കൻമാർമാ

ത്രം �പരുമാക്കൻമാരിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി തങ്ങളു�ട ഭരണം തുടർന്നു�പാന്നു.

അതു�കാണ്ട് �ചരമാൻ�പരുമാൾ ത�ന്റ പിന്തുടർച്ചാവകാശികൾക്ക് രാജ്യം പങ്കി

ട്ടു�കാടുത്തതിനു �ശഷമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഉണ്ടായത് എന്ന വാദം �തറ്റാണ്.

�പരുമാൾ ഭരണം വടക്കു പുതുപട്ടണം മുതൽ �തക്കു �ക�ന്നറ്റിവ�ര മാത്ര�മ

വ്യാപിച്ചിരുന്നുള്ളു. അക്കാലത്തു ത�ന്ന �പരുമാക്കൻമാ�രക്കാൾ ഉയർന്ന നില

യിലുള്ള രാജാക്കൻമാരായിട്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കൻമാർ പരിഗണിക്ക

�പ്പട്ടിരുന്നത്. എന്നല്ല �പരുമാക്കൻമാരു�ട ഭരണത്തിന് തിരുവിതാംകൂറി�ല

�ചരരാജ കുടുംബത്തി�ന്റഅംഗീകാരവുംആവശ്യമായിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,

ക്രിസ്ത്വബ്ദം ആദിശതകങ്ങളി�ല മഹാൻമാരായ �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട യഥാർ

ത്ഥ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളാണ് ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ല തിരുവിതാംകൂർ മഹാ

രാജക്കൻമാർ. അത്രയും പ്രാചീനമായ കാലം മുതൽക്കുത�ന്ന അനുസ്യൂതമായും
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ഇടമുറിയാ�തയും ഭരണം നടത്തി�പ്പാന്ന ഒരു രാജകുടുംബമാണ് ശ്രീ. ചിത്തിരതി

രുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ കുടുംബം.

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കൻമാരു�ട അന്തസി�നയും പ്രതാപ�ത്തയും

മഹത്തായപാരമ്പര്യ�ത്തയുംമറ്റും ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻഇതു�കാള്ളാം. പ�ക്ഷ,

ഇതു ചരിത്രമാവുകയില്ല. ചരിത്രമാവണ�മങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കൻമാർ

പ്രാചീന �ചരരാജാക്കൻമാരു�ട പിൻഗാമികളാ�ണന്നതിന് വിശ്വസനീയമായ

എ�ന്തങ്കിലും �തളിവുകൾ �കാണ്ടുവരിക കൂടി�വണം. അതിലാണ് �സ്റ്ററ്റ് മാനു

വലി�ന്റ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായും പരാജയ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. �പാ�രങ്കിൽ, ക്രി.പി.

4-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭം മുതൽ എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടുവ�രയുള്ള തിരുവിതാംകൂറി�ന്റ

ചരിത്രം അജ്ഞാതമാ�ണന്നും നാലു നൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന

ഈവിടവിനു�ശഷമാണ് എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ �വണാട്ടി�ല

രാജാവായിത്തീർന്നത് എന്നും അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന തുറന്നുസമ്മതിക്കുകയും �ചയ്തിരി

ക്കുന്നു.!

വിശ്വസനീയങ്ങളായ �തളിവുകളു�ടയും വസ്തുസ്ഥിതി വിവരങ്ങളു�ടയും അപ

ര്യാപ്തതകാരണം �കരളത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ ചരിത്രം നിർമ്മി

ക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സം

ശയമില്ല. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി മാത്ര�മ ഈ

വിഷമം കു�റ�യങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ.

ചരിത്രത്തിനു പിടികിട്ടാവു�ന്നട�ത്താളം പി�ന്നാട്ടു �നാക്കിയാൽ ഇന്നു �കര

ളം, തമിഴ്നാട്, കർണ്ണാടകം മുതലായ �പരുകളിലറിയ�പ്പടുന്ന �തന്നിന്ത്യൻ പ്ര�ദ

ശങ്ങളിൽ വളർച്ചയു�ട വിവിധ നിലവാരങ്ങളി�ലത്തിയവയും പരസ്പരം പട�വട്ടി

�ക്കാണ്ടിരുന്നവയുമായ ഒട്ടനവധി �ഗാത്രസമുദായങ്ങളു�ടയും അവയ്ക്കു �നതൃത്വം

നൽകിയിരുന്ന കുലത്തലവൻമാരു�ടയും ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കു കാണാൻ കഴി

യുക. നീണ്ടുനിന്ന സംഘട്ടനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രമാണികളായിത്തീർന്ന ചില കുല

ത്തലവൻമാർ ചുറ്റുപാടുമുള്ള �ഗാത്രസമുദായങ്ങ�ളസംഘടിപ്പിക്കുകയുംഏകീകരി

ക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് വലിയ രാജാക്കൻമാരായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങ�ന പ്രാകൃതക

മ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള�ഗാത്രസമുദായങ്ങളു�ടസം�യാജനത്തി

ലൂ�ടയാണ് പ്രാചീന �ചര-�ചാഴ പാണ്ടിരാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. എന്നാൽ,

യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് �വറു�മാരു സം�യാജനം മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദ

നാഭിവൃദ്ധിയു�ടയും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളു�ട ആവിർഭവത്തി�ന്റയും ഫലമായി പ്രാ

കൃത�ഗാത്ര വ്യവസ്ഥയു�ട അടിത്തറ തകരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംഘട്ടനങ്ങളും

സമരങ്ങളു�മല്ലാം ആ തകർച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. ശരിക്കു

പറഞ്ഞാൽ, സമത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാകൃത�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട

തകർച്ചയിൽനിന്നാണ് പ്രാചീന രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. പരസ്പരം യുദ്ധം�ച

യ്തു�കാണ്ടും താരത�മ്യന ദുർബലങ്ങളായ �ഗാത്രസമുദായങ്ങ�ളയും അവയു�ട

തലവൻമാരായ കുറുനിലമന്നൻമാ�രയും കീഴടക്കി�ക്കാണ്ടും ഉൽപ്പാദനം, ആഭ്യ

ന്തരവ്യാപാരം, വി�ദശവാണിജ്യം, സാഹിത്യ സംഗീതാദികലകൾ മതുലായവ

യ്ക്കു �പ്രാൽസാഹനം നൽകി�ക്കാണ്ടും വിപുലമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ �കട്ടിപ്പടുത്ത

�ചര-�ചാഴ-പാണ്ടി രാജാക്കൻമാരു�ട �നട്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റി ക്രിസ്ത്വബ്ദം ആദിശതകങ്ങ

15 T. K. Velu Pillai: The Travancore State Manual, Vol. II. PP. 25–49
16 Ibid, P. 49.
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ളി�ല സംഘംകൃതികളിൽനിന്നും �ടാളമി, പ്ളീനി തുടങ്ങിയ വി�ദശീയ ഗ്രന്ഥകാ

രൻമാരു�ട വിവരണങ്ങളിൽനിന്നും മനസിലാക്കാം.

സംഘകാലത്തിനു�ശഷം �ചര-�ചാഴ-പാണ്ടി രാജ്യങ്ങൾ ക്ഷ�യാൻമുഖമാ

യിത്തീർന്നു. ക്രി.പി. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം

ഈ പ്രാചീനരാഷ്ട്രങ്ങളു�ട അധഃപതനത്തി�ന്റയും തകർച്ചയു�ടയും കാലഘട്ടമാ

ണ്. നാലു നൂറ്റാണ്ടുകാലം �ഡക്കാനിൽ ആധിപത്യം നടത്തിയ ശാതവാഹനൻ

മാരു�ട സാമ്രാജ്യവും ഏതാണ്ടി�തകാലത്താണ് ഛിന്നഭിന്നമായത്. �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്.

അ�തവ�ര വളർച്ചമുട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന പല �ഗാത്രത്തലവൻമാർക്കും ചരിത്രത്തി

�ന്റ മുൻപന്തിയി�ലക്കു കുതിച്ചുകയറാൻ ഒരവസരം കിട്ടി. ഇന്നു മഹാരാഷ്ട്ര�മന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ആഭീരൻമാർ, ബീഹാറിലും മധ്യപ്ര�ദശങ്ങളി

ലും വാകാടകൻമാർ, പടിഞ്ഞാറൻ കർണ്ണാടക ജില്ലകളിൽ കദംബൻമാർ, �മ

സൂർ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഗംഗൻമാർ, കാഞ്ചിക്കു ചുറ്റുമായി പല്ലവൻമാർ ഇവ�രല്ലാം

ശതവാഹന സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ തകർച്ചയിൽനിന്നുയർന്നു വന്ന പുതിയ �ഗാത്ര

സമുദായങ്ങള�ത്ര. താന്താങ്ങളു�ട സ്വന്തം ആധിപത്യമുറപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി

അവർ പരസ്പരം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ ചിലർ വിജ

യിക്കുകയും മറ്റു ചിലർ നാമാവി�ശഷമാവുകയും �ചയ്തു. ജയിച്ചവർത�ന്ന പിന്നീട്

മറ്റു ചിലരാൽ �താൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്, പുലി�കശി ഒന്നാമൻ എന്ന

ചാലൂക്യ�ഗാത്രത്തലവൻ കദംബ�ര �താൽപ്പിച്ച് ചാലൂക്യരു�ട ഭരണം സ്ഥാപി

ക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി പല്ലവരു�ട തലവനായ

നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ ചാലൂക്യ�ര പരാജയ�പ്പടുത്തി. ചാലൂക്യരും പല്ലവ

രും തമ്മിൽ നീണ്ടുനിന്ന പല യുദ്ധങ്ങളുമുണ്ടായി. പല്ലവരും പാണ്ടിയരും തമ്മിലും

യുദ്ധങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. പാണ്ടിയൻമാർ ചാലൂക്യരുമായി കൂട്ടുകൂടി പല്ലവ�ര

എതിർത്തു. �ചാഴൻമാർ മു�ന്നാട്ടുവന്ന�പ്പാൾ പാണ്ടിയരും പല്ലവരും പിന്നിലായി.

ആഭീരൻമാ�ര �താൽപ്പിച്ച് �ഡക്കാനിൽ സ്വന്തം ഭരണം സ്ഥാപിച്ച് രാഷ്ട്രകൂടൻ

മാർ ആദ്യം ചാലൂക്യരു�ട �സവയ്ക്കുനിന്നു. പിന്നീട് ചാലൂക്യരും രാഷ്ട്രകൂടൻമാരും

തമ്മിലായി യുദ്ധം. ഇങ്ങ�ന യുദ്ധങ്ങൾ�കാണ്ടുകലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷമാണ്

നിലനിന്നിരുന്നത്.

സംഘകാലത്തിനു�ശഷം കുറച്ചുകാല�ത്തയ്ക്ക് �കരളത്തി�ന്റ ചരിത്രം വള

�ര അവ്യക്തമാണ്. നാലാംനൂറ്റാണ്ടിനും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയി�ല മിക്കപ്ര�ദശങ്ങളും കളഭ്രൻമാരു�ടആധിപത്യത്തിലായിരുന്നുഎന്ന്

പിൽക്കാലസാഹിത്യ കൃതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അച്ചുതകളഭ്രൻഎന്ന രാജാ

വ് �ചാഴൻമാ�രയും പാണ്ടിയൻമാ�രയും ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയതായി കാണുന്നു.

ഈ ആക്രമണങ്ങൾ �ചരനാട്ടി�നയും കുറ�യാ�ക്ക ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. 6-

ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തി�ലാ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തി�ലാ ആണ്

പാണ്ടിയൻമാർ കളഭ്രൻമാ�ര പരാജയ�പ്പടുത്തുകയും സ്വന്തം ആധിപത്യം പുനഃ

സ്ഥാപിക്കാൻശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തത്.

കലി അരശർ അ�ല്ലങ്കിൽ ദുഷ്ടരാജാക്കൻമാർ എന്ന �പരിലാണ് കളഭ്രരാ

ജാക്കൻമാർ പിന്നീട് വിളിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്നത്. കളഭ്രൻമാരു�ട ഭരണം അന്ധകാ

രാഗമവും ദുസഹവും �വറുക്ക�പ്പട്ടതുമായ ഒരു ഭരണമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്ക�പ്പ

ട്ടു�പാന്നത്. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധ�ജനമതങ്ങളു�ട സ്വാധീനത്തിൽ

സാംസ്കാരികമായ ഒരു വലിയമു�ന്നറ്റം അക്കാലത്തുണ്ടായതായി സമ്മതിക്ക�പ്പടു
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ന്നുണ്ട്. മണി�മഖല, ചിലപ്പതികാരം തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങൾഅക്കാലത്താണ് രചി

ക്ക�പ്പട്ടത്. ക്രി.പി. 470-ൽ �ജനധർമ്മങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി മധുരയിൽ

ഒരു�ജനസംഘംസ്ഥാപിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടാ�യന്നതിന് ചരിത്രപരമായ �തളിവു

കളുണ്ട്. ഏതാണ്ട�തകാലത്തുത�ന്നകാ�വരിപ്പൂം പട്ടണത്തിൽബൗദ്ധൻമാരു�ട

ഒരു സംഘമുണ്ടായിരുന്നു. കാഞ്ചിയായിരുന്നു മ�റ്റാരു പ്രധാന ബൗദ്ധ�കന്ദ്രം.

�കരളത്തിലും അക്കാലത്ത് ബുദ്ധമതത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ബുദ്ധ�ജന

മതാനുയായികളായ രാജാക്കൻമാരാണ് അക്കാലത്ത് രാജ്യഭാരം �ചയ്തിരുന്നത്

എന്നുകരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. കളഭ്രൻമാർ�ക്കതിരായ കലാപങ്ങൾക്കിടയിലാണ്

ബുദ്ധ�ജനമതങ്ങൾക്ഷയിക്കുകയുംഹിന്ദുമതംആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്തത്. കള

ഭ്രൻമാ�ര എതിർത്തു �താൽപ്പിച്ച രാജാക്കൻമാരാക�ട്ട ബുദ്ധ�ജനമതങ്ങളു�ട

ആരാധകൻമാരായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളാ

യി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ട �ശവ-�വഷ്ണവമതങ്ങ�ളയാണ് അവർ പിന്താങ്ങിയത്.

ഹിന്ദുമതാനുയായികളായ രാജാക്കൻമാരും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ ബ്രാഹ്മ

ണപു�രാഹിതൻമാരും കളഭ്രൻമാരു�ട കാല�ത്തഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ ഒരു കാലമായി

ചിത്രീകരിച്ചു�വങ്കിൽഅതിൽഅൽഭുത�പ്പടാനില്ല�ല്ലാ.

6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ പാണ്ടിയൻമാരും പല്ലവൻമാരും

ചാലൂക്യൻമാരും രാഷ്ട്രകൂടൻമാരു�മല്ലാം �കരള�ത്തആക്രമിച്ചതായി പറയ�പ്പടു

ന്നു. �കരളം �ചാഴൻമാർക്കു കീഴിലായിരുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്ന ചില �ചാഴ ശി

ലാശാസനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുല�ശഖര ആൾവർ എന്ന �കരളരാജാവ്

�ചാഴ പാണ്ടി �കാങ്ങുനാടുക�ളആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി എന്ന് അ�ദ്ദഹം ത�ന്നഎഴു

തിയ ചില കവിതകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതി�ലല്ലാം സത്യത്തി�ന്റഅംശ

ങ്ങ�ളാ�ടാപ്പംസ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്നഅതിശ�യാക്തിയു�ടയുംആത്മപ്രശംസ

യു�ടയും അംശങ്ങളും കലർന്നിട്ടുണ്ടാവാം.

എന്നാൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിനുമുമ്പുത�ന്ന പ്രാചീന �ചരസാമ്രാജ്യം ഛിന്ന

ഭിന്നമായിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. �ചരൻമാരു�ട കാലത്ത്

പ്രശസ്തിയും പ്രാമാണിത്തവും �നടാൻ കഴിയാ�ത പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന

ചില �ഗാത്രത്തലവൻമാർഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങളു�ടആധിപത്യംസ്ഥാ

പിക്കാൻ�വണ്ടി മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. എട്ടാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി ഒട്ടനവധി പുതിയ രാ

ജാക്കന്മാർ �പാന്തിവന്നതായും അവരിൽ ചിലർ മ�ഹാദയാപുരം തലസ്ഥാനമാ

ക്കി�ക്കാണ്ട് പുതി�യാരു �ചരസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതായും കാണുന്നു. പ�ക്ഷ,

അവരാരുംത�ന്ന പഴയ സംഘകാലരാജാക്കൻമാരു�ട പിൻഗാമിക�ളാ പിൻ

തുടർച്ചാവകാശിക�ളാ ആയിരുന്നില്ല. അ�തവ�ര പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന

�ഗാത്രത്തലവൻമാർക്കിടയിൽനിന്നാണ് പുതിയ രാജാക്കൻമാർ ഉയർന്നുവന്നത്.

സാമൂഹ്യപു�രാഗതിയു�ട ഈ പ്ര�ത്യകത സവി�ശഷമായ പരിഗണനയർ

ഹിക്കുന്ന പ്രാചീന�കരളത്തി�ല മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒ�ര�താതിലല്ല പു�രാഗമിച്ച

ത്. ആദ്യം മുതൽ�ക്ക സമുദായം അസമമായിട്ടാണ് വളർന്നുവന്നത്. �ചരന്മാരു

�ട കാലത്തുത�ന്ന വളർച്ച�യത്താ�ത പിൻപന്തിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിരവധി

�ഗാത്രസമുദായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. �ചരസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ തകർച്ചയു�ട കാലത്ത്

അവരിൽ ചിലർ മുൻപന്തിയി�ലക്കു കടന്നുവന്നു. അസമമായ സാമൂഹ്യവളർച്ചയു

�ട ഒരുനിയമം മാത്രമാണിത്. മു�മ്പാരധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതു�പാ�ല,

സാമൂഹ്യവളർച്ചക്കിടയിൽ പിൻപന്തിയിൽ നിന്നു മുൻപന്തിയി�ലക്ക് എടുത്തുചാട്ട

ങ്ങളുണ്ടാവുക എന്നത് അസാധാരണ�മാ അസ്വഭാവിക�മാ അല്ല. �കരളത്തി�ന്റ
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ചരിത്രത്തിൽ പ്രാചീനകാലത്തി�ന്റയും മധ്യകാലത്തി�ന്റയും ഇടക്കുള്ള ഇരുളട

ഞ്ഞഘട്ടത്തി�ലക്ക് കു�റ�യാ�ക്ക �വളിച്ചം വീശാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിയമ

മാണിത്. ഈനിയമ�ത്തഅവഗണിക്കുകഎന്നത് �കരളചരിത്രനിർമ്മാണ�ത്ത

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം വിഷമങ്ങൾ കുറക്കാനല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണുപക

രിക്കുക.

ചരിത്രത്തി�ന്റ പിൻപന്തിയിൽനിന്ന് മുൻപന്തിയി�ലക്കു തള്ളിക്കയറിവന്ന

�ഗാത്രത്തലവൻമാർക്കിടയിൽ കൂ�ടക്കൂ�ട യുദ്ധങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുകയും ഒടു

വിൽ �കയൂക്കുള്ള ചില തലവൻമാർ രാജാക്കൻമാരായിത്തീരുകയാണുണ്ടായ

ത്. അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട തകർച്ചയു�ടയും പുതിയ ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനരീതി

യു�ട വളർച്ചയു�ടയും കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അതു�കാണ്ട് തളർന്നുകഴിഞ്ഞ

പഴയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയു�ട സംരക്ഷകരായിട്ടല്ല വളർന്നു �കാണ്ടിരിക്കു

ന്നഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയു�ട �നതാക്കൻമാരായിട്ടാണ്ഈപുതിയ രാജാക്കൻമാർ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്. എന്നുവച്ചാൽ, മുമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, പ്രാകൃതകമ്മ്യൂ

ണിസത്തിൽനിന്ന് അടിമത്തത്തിലല്ല, �നരിട്ടു ഫ്യൂഡലിസത്തി�ലക്കാണ് അവർ

കാ�ലടുത്തുവച്ചത്. ഈ പരിവർത്തനം �കരളത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ എ�ന്തല്ലാം

പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണുണ്ടാക്കിയ�തന്ന് അടുത്ത വാള്യത്തിൽ നമുക്കു പരി�ശാധി

ക്കാം.



ഭാഗം I

�കരളത്തി�ല ഭരണയന്ത്രങ്ങൾ

179



16
ചരിത്രപരമായ ഒരവ�ലാകനം

ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ ഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി �കരളക്കരയി�ല

മല�യാരങ്ങളിലും കാട്ടുപ്ര�ദശങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്നശിലായുഗമനുഷ്യരു�ടപ്രാകൃ

�താപകരണങ്ങൾ പലതും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലു�കാണ്ടുള്ള പലതരം ആയുധ

ങ്ങളും മറ്റുപകരണങ്ങളും പല വലുപ്പങ്ങളിലുമുള്ള ഒട്ടനവധി മൺപാത്രങ്ങളും അവ

യിലുൾ�പ്പടുന്നു. ജിജ്ഞാസുക്കളു�ട പരി�ശാധനയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തി�ല

യും മദ്രാസി�ലയും മ്യൂസിയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു �വയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രാകൃ�താപക

രണങ്ങൾ �കരളത്തി�ന്റ ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചരിത്രാതീതകാലങ്ങളി�ലയ്ക്കു �വ

ളിച്ചം വീശുന്നവയാണ്. ആയിരമായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് പ്രകൃതിശക്തിക�ളാ

ട് മല്ലിട്ടു�കാണ്ട് വില്ലും അമ്പുമായി കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടിയും പ്രാകൃതരീതിയിൽ

ഫലമൂലങ്ങളുംധാന്യങ്ങളും മറ്റുംകൃഷി �ചയ്തുംജീവിച്ചു �പാന്നപൂർവ്വനിവാസികളു�ട

ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ്.

അതിപ്രാചീനരായആപൂർവ്വനിവാസികളു�ട കാലത്ത് �കരളക്കരയിൽപ്രാ

കൃത കമ്യൂണിസ�മന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണു നിലനിന്നിരു

ന്നത്. ഉള്ളവ�നന്നും ഇല്ലാത്തവ�നന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ

മനുഷ്യരും സമന്മാരായിരുന്നു. മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമില്ല; രാജാവും പ്രജയുമില്ല.

എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും എല്ലാവരു�ടയും കൂടിയായിരുന്നു. കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുക,

കൂട്ടായി അനുഭവിയ്ക്കുക—ഇതായിരുന്നു സമ്പ്രദായം. രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള �ഗാത്രങ്ങളും കുലങ്ങളുമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ചിരുന്നത്.

മാതൃ�മധാവിത്വപരമായ കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായ സാമൂഹ്യഘ

ടകം. രക്തബന്ധമുള്ളവ�രല്ലാം ഒരു തറവാട്ടി�ല അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ഏറ്റവും

പ്രായം കൂടിയ ആൾ തറവാട്ടി�ല കാരണവരാണ്. പ്രായം കൂടിയ ആ�ളന്ന നി

ലയ്ക്ക് അ�ദ്ദഹം ബഹുമാനിയ്ക്ക�പ്പടുകയും ആദരിയ്ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു�പാന്നു. തറ

വാട്ടുകാരണവന്മാരു�ട കൂട്ടമാണ് (സഭ) �ഗാത്രത്തി�ന്റ ഭരണകാര്യങ്ങ�ളല്ലാം

നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. ജനങ്ങ�ള ഭരിയ്ക്കാൻ പ്ര�ത്യകമായ സംഘടനക�ളാ പട്ടാളം,

ജയിൽ തുടങ്ങിയ മർദ്ദ�നാപകരണങ്ങ�ളാ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പരമ്പരാ

ഗതങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ, കാരണവന്മാ�രാടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും, കാര

ണവന്മാരു�ട സ്വാധീനശക്തിയും പ്രാമാണികത്വവും, കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള

വിശ്വാസം—ഇവയാണ് സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തനിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

180



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VIII 181

�കരളത്തിലിന്നും നാമാവ�ശഷമായിട്ടില്ലാത്തഗിരിവർഗ്ഗക്കാരു�ടയും �ഗാത്ര

ജാതിക്കാരു�ടയുമിടയിൽഈപ്രാകൃതമായസാമൂഹ്യഘടനയു�ട ചിലഅവശിഷ്ട

ങ്ങൾമാഞ്ഞു�പാകാ�തനിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. �കരളത്തി�ലപ്രാകൃതനിവാസികളു�ട

ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങ�ളപ്പറ്റി വസ്തുനിഷ്ഠമായും കൂലങ്കഷമായും പഠിച്ച് ഒട്ടനവധി �ല

ഖനങ്ങളും ഏതാനും ഗ്രന്ഥങ്ങളു�മഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്രീ. എൻ. ഏ. കൃഷ്ണയ്യർ നമ്മു�ട

മല�യാരങ്ങളിൽപ്രാചീന�ഗാത്രസംഘടനയു�ടഅത്ഭുതാവഹമായചിലഅവശി

ഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നു ഉദാഹരണസഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.

കാണിക്കാർ, മലങ്കുറവന്മാർ, മലപണ്ടാരങ്ങൾ, ഉള്ളാടന്മാർ, മലയരയന്മാർ, മന്ന

ന്മാർ തുടങ്ങിയകാട്ടുജാതിക്കാർ ഇ�പ്പാഴും രക്തബന്ധത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ

കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരു�ട സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത നിയന്ത്രിക്കു

ന്നത് �ഗാത്രങ്ങളു�ട തലവന്മാരും കാരണവന്മാരു�ട കമ്മിറ്റികളുമാണ്. ഉദാഹര

ണത്തിന് മലയന്മാ�രപ്പറ്റി ശ്രീ. കൃഷ്ണയ്യർഎഴുതുന്നതു �നാക്കുക.

‘മലയന്മാർക്ക് ഇരുപ�താ മുപ്പ�താ വീടുകളടങ്ങിയ ഓ�രാ ഗ്രാമത്തിലും ഓ�രാ മൂ

പ്പനുമുണ്ട്. അ�ദ്ദഹമാണ് എല്ലാ ആ�ഘാഷങ്ങളു�ടയും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിയ്ക്കുന്നത്.

വയസ്സന്മാരു�ട ഒരു �കൗൺസിലി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദഹം സമുദായ

ത്തിലുണ്ടാകുന്നകശപിശകൾപരിഹരിയ്ക്കുകയും കുറ്റക്കാ�ര പിഴ ചുമത്തി�യാ ഭ്രഷ്ഠ്

കല്പി�ച്ചാശിക്ഷിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു’കുലത്തി�ന്റയാ�കതലവന്ന്പണിക്കൻഎന്ന

സ്ഥാനമാണുള്ളത്…അവർ യാ�താരു നിയമ�ത്തയും അംഗീകരിയ്ക്കുന്നില്ല, നിയമ

ങ്ങ�ളഅവലംബി�യ്ക്കണ്ടആവശ്യവും അവർക്കു �നരിടാറില്ല.

ഉള്ളാടന്മാ�രപ്പറ്റി ശ്രീ. കൃഷ്ണയ്യർ ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

‘കുലത്തി�ന്റ (�ട്രബി�ന്റ) സമിതിയിൽ കുലത്തി�ല പ്രായമുള്ളഎല്ലാ അംഗങ്ങ

ളുമടങ്ങുന്നു. ഒരു തലവനുണ്ട്. മൂപ്പൻ എന്നാണ�ദ്ദഹം വിളിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്. അ�ദ്ദഹ

ത്തിന് �പാനമ്പൻഎന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്നഒരുസഹായിയുണ്ട്. വിവാഹാ�ഘാ

ഷങ്ങളിലുംശവസംസ്ക്കാരച്ചടങ്ങുകളിലും മറ്റുംഅദ്ധ്യക്ഷതവഹിയ്ക്കുകയുംകുലവുമായി

ബന്ധ�പ്പട്ടഎല്ലാ തകർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് അ�ദ്ദഹമാണ് ’.

കാടരു�ട ഇരുപ�താ മുപ്പ�താ കുടികൾ �ചർന്നതിന് ഒരു പതി�യന്നു പറയുന്നു.

പതിയി�ല എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരു മൂപ്പ�ന്റ കീഴിലാണ്. ഇതു�പാ�ല പ്രാകൃതനി

വാസികളു�ട ഓ�രാ കുലത്തിനും ഓ�രാ തലവനുണ്ട്. കാണിക്കാരു�ട തലവ�ന്റ

�പർ മുതുക്കാണി എന്നാണ്. മലങ്കുറവന്മാരു�ട �നതാവ് ഉരളിയാണ്. മലപണ്ടാ

രങ്ങളു�ട തലവൻ മൂപ്പനാണ്. മലപ്പുലയരു�ടത് അരശനും �വടന്മാരു�ടതുസ്ഥാ

നിയുമാണ്. ഇതു�പാ�ല മ�റ്റല്ലാ �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കുംസ്വന്തംസ്വന്തം മൂപ്പന്മാരു

ണ്ട്.

ജനങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യവും മതപരവും ഭരണപരവുമായഎല്ലാ കാര്യങ്ങളു�ടയും

�മൽ�നാട്ടം നടത്തുന്നത് വയസ്സായ കാരണവന്മാരു�ട തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട കമ്മി

റ്റികളും കൗൺസിലുകളുമാണ്.

സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റയും കച്ചവട ബന്ധങ്ങളു�ടയും ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളു�ട

യും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റയും മറ്റും ആക്രമണങ്ങൾ പ്രാകൃതനിവാസികളു

�ടഈപ്രാചീന സാമൂഹ്യഘടനകൾക്ക് ഒ�ട്ടാ�ക്ക �കാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു�ണ്ടന്നു

ള്ളതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും അവ�യ സൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ മ�റ്റല്ലാ രാജ്യ

ങ്ങളി�ലയു�മന്ന�പാ�ല �കരളക്കരയി�ലയും പ്രാചീനനിവാസികൾ വർഗ്ഗസമര
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ങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളുമില്ലാത്ത പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചു �പാന്ന

�തങ്ങി�നഎന്നുഏ�റക്കു�റ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

അതിപ്രാചീനകാലത്ത്നിലനിന്നിരുന്നപ്രാകൃതമായഈ�ഗാത്രഭരണവ്യവ

സ്ഥ�യപ്പറ്റിയാണ് ‘കുടുംബത്തി�ന്റയും സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റയും ഭരണകൂടത്തി�ന്റ

യും ഉത്ഭവം’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഏം�ഗൽസ് ഇങ്ങി�നഎഴുതിയത്.

‘ഈ �ഗാത്രഭരണഘടന അതി�ന്റ ശിശുസദൃശമായ ലാളിത്യം�കാണ്ട് ആശ്ചര്യ

മായ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥയാണ്. പട്ടാളമില്ല, �പാലീസില്ല, പ്രഭുക്കളില്ല, രാജാക്ക

ന്മാരില്ല, റീജന്റുമാരില്ല, ജയിലുകളില്ല, �കസ്സുകളില്ല—എന്നിട്ടും, എല്ലാ കാര്യങ്ങ

ളും ക്രമത്തിലങ്ങി�ന നടന്നു�പാകുന്നു. കശപിശകളും തർക്കങ്ങളും തീർക്കുന്ന

ത് ഗണങ്ങ�ളാ കുലങ്ങ�ളാ അ�ല്ലങ്കിൽ ഗണങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മി�ല്ലാ ആണ്.

എന്നു�വച്ചാൽ കശപിശയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ജനസമുദായം മുഴുവനും കൂടിയാണ്.

അവസാന�ത്തതും അപൂർവ്വവുമായ നടപടി�യന്ന നിലയ്ക്ക് രക്തപ്രതീകാരഭീഷ

ണികൂടിയുണ്ട്. ഇന്ന�ത്ത മരണശിക്ഷ, സംസ്ക്കാരയുഗത്തി�ന്റ എല്ലാ �മച്ചങ്ങളും

�പാരായ്മകളുമടങ്ങിയ പരിഷ്കൃതമായ പ്രതികാരമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. ഇന്ന�ത്ത

കാല�ത്ത അ�പക്ഷിച്ച് അന്ന് എത്ര�യാ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടായി തീരുമാനി�യ്ക്കണ്ട

തുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടധികം കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് �പാതു�വയാണ് തറവാടു

പുലർത്തുന്നത്. അതുത�ന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലും, �ട്രബുകൾ മുഴുവനും കൂടിയാ

ണ് നിലത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥാവകാശം വഹിയ്ക്കുന്നത്. �ചറിയ കുടിയിരുപ്പുകൾമാത്രം

തറവാടുകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി തിരിച്ചു�വയ്ക്കും. ഇങ്ങി�ന�യാ�ക്കയായാ

ലും, ശാ�ഖാപശാഖക�ളാടുകൂടിയതും നൂലാമാല പിടിച്ചതുമായ നമ്മു�ട ഭരണ

ഘടനാസാമഗ്രികളു�ട കണിക�പാലും ആവശ്യമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം

ക�ണ്ടത്തുന്നത് അവയിൽ ബന്ധ�പ്പട്ടവർ ത�ന്നയാണ്. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും

നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട ആചാരമര്യാദകളനുസരിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാവുക പതിവാണ്. ദരി

ദ്രന്മാരും ആവശ്യക്കാരും ഉണ്ടാവാനിട�മയില്ല—കൂട്ടുടമയിലുള്ള തറവാടുകൾക്കും

�ഗാത്രങ്ങൾക്കും പ്രായം �ചന്നവർ, �രാഗികൾ, പടയിൽ അംഗഭംഗം വന്നവർ

മുതലായവ�രാടുള്ള കടപ്പാടുക�ള�ന്തന്നറിയാം. സ്ത്രീകളടക്കം എല്ലാവരും സമ

ന്മാരാണ്; സ്വതന്ത്രന്മാരാണ് ’.

ഈ �പാതുനിഗമനം �കരളത്തിനും ബാധകമായിരുന്നു. �കരളത്തി�ല പ്രാകൃത

കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ടസവി�ശഷതക�ളപ്പറ്റി ശ്രീ. �ക. മമ്മൻത�ന്റ

‘�കരള കൾച്ചർ’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഎഴുതുന്നു.

“ഗ്രാമസാമൂഹ്യഭരണത്തി�ന്റ നാലുസവി�ശഷതകൾ എടുത്തു പറയത്തക്കവയാ

ണ്. ഒന്നാമത്, രക്തബന്ധമായിരുന്നു സമുദായത്തി�ന്റ അടിക്കല്ല്. രണ്ടാമത്,

കൂട്ടത്തി�ല കാരണവന്മാരു�ട ഒരു സമിതിയാണ് ഭരണകാര്യങ്ങൾ നടത്തിയി

രുന്നത്. മൂന്നാമത്, നിലം സമുദായത്തി�ല എല്ലാ അംഗങ്ങളു�ടയും, �പാതുസ്വ

ത്തായിരുന്നു. അവസാനമായി, പ്രാചീനഗ്രാമസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു �പാതുവായ

ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു”.

എന്നാൽ, കാലക്രമത്തിൽപ്രാകൃതമായഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ പല

മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി. ഉല്പാദനശക്തികൾവളരുകയുംസ്വത്തുക്കൾവർദ്ധിയ്ക്കുകയും �ച

യ്തു. കൃഷിയും �ക�ത്താഴിലുകളും �കമാറ്റങ്ങളും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു.

അദ്ധ്വാനവിഭജനത്തി�ന്റയും �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ടയും അഭിവൃദ്ധിയു�ടയും

ഫലമായി �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളി�ല ഐക്യവും സമത്വവും ഛിന്നഭിന്നമാവാൻ തു

ടങ്ങി. വ്യത്യസ്ത �ഗാത്രങ്ങളി�ലയും വ്യത്യസ്ത കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളി�ലയും അംഗങ്ങൾ
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രക്തബന്ധ�ത്ത വക�വയ്ക്കാ�ത �താഴിലി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ

തുടങ്ങി.

കച്ചവടംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ട�പ്പാൾ പട്ടണങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. �കരളക്കരയിലും മറ്റു

�തന്നിന്ത്യൻഭൂപ്ര�ദശങ്ങളിലുംആദ്യമായിപട്ടണങ്ങൾഉയർന്നുവന്ന�തതുവിധമാ

�ണന്ന് സംഘം കൃതിക�ള ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് ശ്രീ. പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ ത�ന്റ

‘ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ടമിൾസ് ’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തി

�ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മ�റ്റാരു ഭൂവിഭാഗത്തി�ല ഉല്പന്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുമാറ്റ

ത്തി�ന്റ കാലമായിട്ടാണ് പട്ടണങ്ങൾആദ്യമായാവിർഭവിച്ച�തന്ന് അ�ദ്ദഹം പറ

യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, �നയ്യൽ എന്നു വിളി

യ്ക്ക�പ്പടുന്ന കട�ലാരപ്ര�ദശങ്ങളിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്. അവ വണ്ടിവഴി

യായി മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളി�ലക്ക് �കാണ്ടു �പാക�പ്പടുന്നു. അരി, തുണി മുതലായവ

നദീ തീരപ്ര�ദശങ്ങളിലാണുൽപ്പാദിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്. മുല്ലപ്ര�ദശങ്ങളിൽ പലതരം

ധാന്യങ്ങളും പാൽ, �നയ്യ് മുതലായവയും ധാരാളമുണ്ടാകുന്നു. കുന്നുപ്ര�ദശങ്ങളിൽ

തിന, ചാമ, �തൻ മുതലായവസുലഭമാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായഈഉല്പന്നങ്ങൾചരി

ത്രാതീതകാലം മുതൽ�ക്ക പരസ്പരം �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പട്ടു �പാന്നു. മു�ല്ല, കു

റിഞ്ചി തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പ്ര�ദശങ്ങളു�ടയും മരുതം, പാ�ല, �നയ്തൽ തുടങ്ങിയ

താണപ്ര�ദശങ്ങളു�ടയും അതിർത്തികളിൽ�വച്ചാണ് �കമാറ്റങ്ങൾ കൂടുതലായി

നടന്നത്. അതു�കാണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത്തരം അതിർത്തി പ്ര�ദശങ്ങളാണ്

ക്രമത്തിൽ വ്യാപാര�കന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയത്. നഞ്ചപ്ര�ദശങ്ങളും പുഞ്ചപ്ര�ദശങ്ങ

ളും ഒത്തു�ചരുന്ന സമതലങ്ങളി�ല നദീതീരങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്ന അത്തരം വ്യാ

പാര�കന്ദ്രങ്ങളാണ്പട്ടണങ്ങളായിത്തീർന്നത്എന്ന്ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർഅഭിപ്രാ

യ�പ്പടുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ�ത്ര �ചരന്മാരു�ട ഉ�റയൂർ, �ചരന്മാരു�ട കരൂർ, പാ

ണ്ഡ്യന്മാരു�ട മധുര തുടങ്ങിയ പ്രാചീനപട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്.

ഇങ്ങി�ന ഉയർന്നുവന്നപട്ടണങ്ങളിൽ വിഭിന്ന �താഴിലുകളി�ലർ�പ്പട്ട വ്യത്യ

സ്തജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒത്തു�ചരുകയും സ്ഥിരവാസമാരംഭിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. അതിൻ

ഫലമായി രക്തബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടുടമസമ്പ്രദായത്തിനു ഉടവു തട്ടി.

�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട കൂട്ടുടമപാരമ്പര്യങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്വ

ത്തുടമസ്ഥന്മാരാവാൻ തുടങ്ങി. �ഗാത്രത്തി�ല അംഗങ്ങളി�ലാരു വിഭാഗം ധനിക

ന്മാരും മറ്റുള്ളവർ ദരിദ്രന്മാരുമായി. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ധനികവർഗ്ഗ

ക്കാർ ദരിദ്രവിഭാഗ�ത്ത ചൂഷണം �ചയ്യും അടിമക�ള�ക്കാണ്ടു പണി�യടുപ്പിച്ചും

കൂടുതൽ കൂടുതൽസ്വത്തുസമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏം�ഗൽസ് എഴുതുന്നു:

“ ഒരു കാര്യം മാത്ര�മ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട കൂട്ടുടമപാ

രമ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി വ്യക്തികൾക്കു പുതുതായി ലഭിച്ച സ്വത്തുക്ക�ള സംരക്ഷി

ക്കുകയും മു�മ്പാ�ക്ക തീ�ര ഗണിയ്ക്കാതിരുന്ന സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന പവിത്രതരമാ

ക്കുകയും, ഈ പവിത്രതയാണ് സകല സമുദായത്തി�ന്റയും സ�വ്വാൽകൃഷ്ടമായ

ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരുസ്ഥാപനം; സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനു

ള്ള ഓ�രാ പുതിയ മാർഗ്ഗത്തി�ന്മലും സാമൂഹ്യാംഗീകരണത്തി�ന്റ മുദ്രകുത്തുകയും

അങ്ങി�നഇടവിടാ�തഏറി�ക്കാണ്ടുവരുന്ന�വഗതയിൽസ്വത്തുക്കൾഒരുക്കൂട്ടുക

യും �ചയ്യുന്നഒരുസ്ഥാപനം; വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞഈസമുദായത്തി�ല വളർ

ന്നുവരുന്നപിളർപ്പി�നമാത്രമല്ല,സ്വത്തില്ലാത്തവർഗ്ഗ�ത്തചൂഷണം�ചയ്യാൻസ്വ

ത്തുള്ളവർഗ്ഗത്തിനു�കവന്നഅവകാശ�ത്തയും ഇല്ലാത്തവരു�ട �മൽ ഉള്ളവർ

നടത്തുന്നഭരണ�ത്തയും നിലനിറുത്തുന്നഒരുസ്ഥാപനം. ഈസ്ഥാപനംആവിർ

ഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. ഭരണകൂടം കണ്ടുപിടിയ്ക്ക�പ്പട്ടു”.
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ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �ഗാത്രങ്ങളും കുലങ്ങളും തറവാട്ടുകാരണവന്മാരു�ടയും �ഗാത്ര

ത്തലവന്മാരു�ടയും മറ്റും കൂട്ടങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു�വന്നല്ല, അവ�യല്ലാം

പി�ന്നയും നിലനിന്നു�പാന്നു. പ�ക്ഷ, അവയു�ട ഉള്ളടക്കത്തിലും പ്രവർത്തനസ

മ്പ്രദായങ്ങളിലും വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ആദ്യകാലത്തുതറവാട്ടുകാരണവന്മാരും

�ഗാത്രത്തലവന്മാരും രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമത്വപൂർണ്ണ

മായ ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി�ല �പാതുഭരണകാര്യങ്ങ�ള �മൽ�നാട്ടം �ചയ്യുന്ന

തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട പ്രതിനിധികളായിരുന്നു. ഇ�പ്പാളാക�ട്ട, അവർ ഒരു ജനവി

ഭാഗത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി മ�റ്റാരു ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ താൽപ

ര്യങ്ങ�ള ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന �നതാക്കന്മാരായിത്തീർന്നു. രക്തബന്ധത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവിഭജനങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്തു നിശ്ചിതാതിർത്തിക

�ളാടുകൂടിയ ഭൂപ്ര�ദശങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപുതിയ വിഭജനങ്ങളാവിർഭവി

ച്ചു. തലവന്മാരു�ട �യാഗങ്ങളും സമിതികളും കൂടിയാ�ലാചനകളും മറ്റും പി�ന്നയും

തുടർന്നു �പാന്നു. പ�ക്ഷ, അവർ �ഗാത്രങ്ങളി�ലയും തറവാടുകളി�ലയും മുഴുവൻ

�മമ്പർമാരു�ടയും പ്രതിനിധിക�ളന്ന നിലയ്ക്കല്ല, പ്ര�ത്യകഭൂവിഭാഗങ്ങളു�ട പ്രതി

നിധിക�ളന്ന നിലയ്ക്കാണ് കൂടിയാ�ലാചനകൾ നടത്തുകയും തീരുമാനങ്ങ�ളടുക്കു

കയും �ചയ്തത്.

ആദ്യകാലത്ത്സമുദായത്തി�ന്റഭരണകാര്യങ്ങളിൽപ്രായപൂർത്തി�യത്തിയ

മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളാവിർഭവിച്ച

�പ്പാൾസ്ഥിതി മാറി. സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളു�ട ചർച്ചകളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും ഭൂരി

പക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് യാ�താരു പങ്കുമില്ലാതായി. എല്ലാഭരണകാര്യങ്ങളും

സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരുംസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുമായന്യൂനപക്ഷക്കാരു�ട�കയിൽ

�കന്ദ്രീകരിച്ചു.

എ�ന്തങ്കിലും കാരണത്തിന് കുലങ്ങൾതമ്മിൽ വക്കാണങ്ങ�ളാ യുദ്ധങ്ങ�ളാ

ഉണ്ടായാൽ അവയിൽ പ്രായപൂർത്തി�യത്തിയ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പ�ങ്കടുക്കുക

പതിവായിരുന്നു. ജനങ്ങളാ�ക ആയുധം ധരിച്ചവരായിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്

�വറിട്ട് പ്ര�ത്യകമായ യാ�താരു �സനികശക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ,

വർഗ്ഗസമരങ്ങളും ധനികദരിദ്രവ്യത്യാസങ്ങളും മൂർച്ഛിച്ച�പ്പാൾ ഉടമവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക്

സാമാന്യജനങ്ങളിൽ നിന്നു �വറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രമായ പട്ടാളശക്തി

ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ള അടക്കി ഭരിയ്ക്കാനും അങ്ങി

�നതങ്ങളു�ടവർഗ്ഗ�മധാവിത്വം നിലനിറുത്താനുംപറ്റിയ രാഷ്ട്രീയാധികാരംഅവർ

സംഘടിപ്പിച്ചു. �സന്യങ്ങ�ളയും മറ്റു ഭരണാധികാരസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും കാത്തുര

ക്ഷിയ്ക്കാൻ മുഴുവൻ ജനങ്ങളിൽനിന്നും കപ്പങ്ങളും നികുതികളും മറ്റും വസൂലാക്ക�പ്പ

ടാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങി�നയാണ് ഭരണകൂടമാവിർഭവിച്ചത്.

അ�പ്പാൾ, വർഗ്ഗസമുദായത്തി�ന്റപ്രധാന�പ്പട്ടസവി�ശഷതകൾതാ�ഴപറ

യുന്നവയാണ്.

1. ന്യൂനപക്ഷക്കാരു�ട �കയിൽസ്വത്തുക്കളു�ട �കന്ദ്രീകരണം.

2. രക്തബന്ധത്തി�ന്റസ്ഥാനത്തുപ്ര�ത്യകാതിർത്തിക�ളാടുകൂടിയഭൂവിഭാഗങ്ങ

ളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളു�ട വിഭജനം.

3. ജനങ്ങളിൽ നിന്നു �വറിട്ടു നില്ക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളശക്തിയു�ട രൂപവൽക്കരണം.

�കരളക്കരയി�ലയും മറ്റു �തന്നിന്ത്യൻ ഭൂവിഭാഗങ്ങളി�ലയും പ്രാകൃതരായ

കുലത്തലവന്മാർ പരിഷ്കൃതരായ രാജാക്കന്മാരായി മാറിയ�തങ്ങി�ന�യന്നതി�ന
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പ്പറ്റിയുംസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഭരണകൂടംആവിർഭവിയ്ക്കുകയും

ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്ത�തങ്ങി�ന�യന്നതി�നപ്പറ്റിയുമുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ

പ്രാചീന സംഘം കൃതികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുലത്തലവന്മാരാണ് ക്രമത്തിൽ

രാജാക്കന്മാരായി മാറിയത് എന്ന് അവയിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. �ചാഴ-�ചര-

പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാ�രപ്പറ്റി �താൽക്കാപ്പിയം വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, �താൽകാപ്പിയത്തി�ന്റ കാലത്ത് രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥ വളർച്ച�യ

ത്താത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നു കാണാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യകാല

�ത്ത രാജാക്കന്മാർ കുലത്തലവന്മാരു�ട പങ്കു മാത്രമാണു വഹിച്ചിരുന്നത്.

�ചര�ചാള പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ ആവിർഭവിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ്

ഒരു തരം ഗ്രാമസമുദായഭരണമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നും �പാതുകാര്യങ്ങളു

�ട നടത്തിപ്പിൽ പ്രായപൂർത്തി�യത്തിയ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു

�വന്നും എൻ. ശിവരാജപിള്ള ത�ന്റ ‘�മാ�ണാളജി ഓഫ് ദി എർലി ടമിൾസ് ’

എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. സംഘംകൃതിക�ള സൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാ

ധിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നതു �നാക്കുക:

“�ചാളരാജാക്കന്മാരു�ട ഉത്ഭവം പ്രാചീനസമുദായ റിപ്പബ്ലിക്കുകളു�ട �മൽധാരാ

ളം �വളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്. കീളാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഗ്രാമക്കാരണവന്മാരു

�ട �നതൃത്വത്തിൽഗ്രാമസമുദായങ്ങളായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾജീവിച്ചു�പാന്നത്എന്നു

�താന്നുന്നു. ഇടയ്ക്കി�ട വിളിച്ചുകൂട്ട�പ്പട്ടിരുന്ന ഗ്രാമസഭകളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി

കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായം �ചന്ന അംഗമാണ്… കാലക്രമ

ത്തിൽ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളു�ട എണ്ണവും വലുപ്പവും വർദ്ധിച്ചു. അ�പ്പാൾ അവർ

ഏതാനും ഗ്രാമസമുദായങ്ങ�ള സം�യാജിപ്പിച്ച് ഒ�രാറ്റ ഘടകമാക്കി പുനസ്സം

ഘടിപ്പിച്ചു. അതി�ന്റ �നതാവ് �വൽ അ�ല്ലങ്കിൽ �കാ (രാജാവ് ) ആയിരുന്നു.

രാജാവി�ന്റ കീഴിൽ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങ�ള പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്ന അ�നകം കിളാർ

മാരുണ്ടായിരുന്നു. കിളാർമാരും രാജാക്കന്മാരുമായിരുന്നു. ഗ്രാമസമുദായങ്ങളു�ട

അ�ല്ലങ്കിൽഏതാനും ഗ്രാമസമുദായങ്ങളു�ടസംയുക്തഘടകത്തി�ന്റ തലവന്മാർ.

എങ്കിലും സമാധാനകാലങ്ങളിൽ അവരു�ട അധികാരം ഗ്രാമങ്ങളി�ല �പാതു

�യാഗങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു.

പഴയ മട്ടിലുള്ള ഇത്തരം സമുദായറിപ്പബ്ലിക്കുകളാണ് അ�ശാകചക്രവർത്തിയു�ട

ശിലാശാസനങ്ങളിൽ പരാമർശിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ശിവരാജപിള്ളയു�ട

അഭിപ്രായം.

രാജാവിന് �കാൻഎന്നുംപറയും. �കാൻഎന്നവാക്കിന്ന്ആട്ടിടയൻഎന്നാ

ണർത്ഥം. �കാൽ (അ�ല്ലങ്കിൽ വടി) എന്ന വാക്കിൽനിന്നാണ�ത്ര �കാൻ എന്ന

വാക്കുണ്ടായത്. രാജാവി�ന്റ �ച�ങ്കാൽഇടയകുലങ്ങൾആടുമാടുക�ള �മയ്ക്കാനുപ

�യാഗിയ്ക്കുന്ന �കാലി�ന്റപ്രതീകമാണ�ത്ര. മു�ല്ലപ്ര�ദശങ്ങളി�ല കുലത്തലവന്മാ

രാണ് ക്രമത്തിൽ രാജാക്കന്മാരായി മാറിയത് എന്നാണിതു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.

�ചര-�ചാഴ—പാണ്ഡ്യന്മാരു�ട ഭരണകാലമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും സമുദായം വർഗ്ഗ

ങ്ങളായി വിഭജിയ്ക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സംഘംകൃതികളിലും പ്ലിനി, �ടാ�ളമി തുട

ങ്ങിയപാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ടപുസ്തകങ്ങളിലുംഅക്കാല�ത്തസാമൂഹ്യജീവി

തത്തി�ന്റ പലപ്രതിഫലനങ്ങളും കാണാം. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യ

കാലത്തു രചിയ്ക്ക�പ്പട്ട �ടാ�ളമിയു�ട ഭൂമിശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല

വിവിധരാജ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള സവിസ്തരമായ വർണ്ണനകളുണ്ട്. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ

എഴുതുന്നു:
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‘അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ (�ടാ�ളമിയു�ട) വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയുന്നത് അക്കാല�ത്ത �തന്നിന്ത്യ പരമ്പരാവകാശികളായ മൂന്നു രാജാക്കന്മാ

രു�ടയും ഒട്ടനവധി കുലത്തലവന്മാരു�ടയും കീഴിൽ വിഭജിയ്ക്ക�പ്പട്ടു കിടന്നിരുന്നു

എന്നാണ്. മൂന്നു രാജാക്കന്മാരും ഏതാ�ണ്ടാ�ര നിലയ്ക്കുള്ളവരായിരുന്നു. കരികാ

ല�ന�പ്പാലുള്ള ഒരു �ചാളരാജാവ് �തന്നിന്ത്യയു�ട മുഴുവൻആധിപത്യം അവകാ

ശ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, �ടാ

�ളമിയു�ട വിവരണങ്ങളനുസരിച്ച് �ചാളന്മാർ ഭാഗികമായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന

�ട്രബുകൾ മാത്രമായിരുന്നു’.

ക്രിസ്താബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യകാലത്തിനു�ശഷമാണ് �ചര�ചാള പാണ്ഡ്യ

ന്മാരു�ട അധികാരശക്തി സുസ്താപിതമായിത്തീർന്നത് എന്ന് ഇതിൽനിന്നു മന

സ്സിലാക്കാം. സംഘംകൃതികളി�ല വിവരണങ്ങളും ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാ�ണ

ന്നു �തളിയിക്കുന്നു. പതിറ്റുപ്പത്ത്, പുറനാനൂറ് തുടങ്ങിയ സംഘം കൃതികളിൽ ക്രി

സ്താബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിൽ നാടുവാണിരുന്ന മൂവരശ

�രപ്പറ്റിയുള്ളവിവരണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വർഗ്ഗ വിഭജനങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും മറ്റും

ആവിർഭവിച്ചതിനു�ശഷവും �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രാകൃത കമ്യൂ

ണിസത്തി�ന്റഐക്യ�ത്തയും സമത്വ�ത്തയും നിലനിർത്തി�പ്പാന്ന ഒട്ടനവധി കു

ലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആയ്, ആണ്ടിരൻ, പാരി മുതലായ അപരിഷ്കൃതകുലങ്ങളിൽ

വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും കരുനിലമ

ന്നന്മാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നഅവയു�ട തലവന്മാർ രാജാക്കന്മാരായി വളർ

ന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചില�പ്പാളവർ സ്വതന്ത്രരായി ഞങ്ങളു�ട കുലങ്ങളു�ട ആഭ്യ

ന്തരഭരണകാലങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കും. മറ്റു ചില�പ്പാൾ അവർ മൂവരശരിലാരു

�ട�യങ്കിലും �നതൃത്വമംഗീകരിക്കും. അവ�ര പാട്ടിലാക്കാനും സ്വന്തം സ്വാധീനശ

ക്തിയിൽ നിലനിർത്താനും യുദ്ധങ്ങളിൽ അവരു�ട സഹായം �തടാനും മൂവരശ

രി�ലാ�രാരുത്തനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ചില�പ്പാൾ അപരിഷ്കൃത കുലങ്ങൾ തങ്ങളു�ട

തലവന്മാരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മൂവരശരു�ട രാജ്യാതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ കടന്നു

�ചന്ന് കന്നുകാലിക�ളയും മറ്റും തട്ടി�ക്കാണ്ടു�പാവും. ഇത്തരംആക്രമണങ്ങളിൽ

നിന്ന് തങ്ങളു�ട രാജ്യാതിർത്തിക�ളയും സ്വത്തുക്ക�ളയും കാത്തുരക്ഷിക്കുകഎന്ന

തായിരുന്നു രാജാക്കാന്മാരു�ട മുഖ്യമായ കടമ. ചില�പ്പാൾ �ചര�ചാളപാണ്ഡ്യ രാ

ജാക്കന്മാർക്കിടയിൽത്ത�ന്ന യുദ്ധങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടും. ആദ്യകാലത്ത് അന്യ

നാടുകൾ �വട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നതി�നക്കാളധികം കന്നുകാലിക�ളയും മറ്റു സ്വത്തു

ക്ക�ളയും �കാള്ളയടിക്കുകയുംഅ�താ�ടാപ്പംസ്വന്തം പദവിയുംഅന്തസ്സും വർദ്ധി

പ്പിക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നതായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. പ�ക്ഷ, �റാമക്കാരു

മായുള്ള വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും പട്ടണങ്ങൾ കൂ

ടുതൽ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായിത്തീർ

ന്നു. അന്യനാടുക�ള �വട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യ�ത്താടു കൂട്ടി�ച്ചർക്കാനുള്ള പരിശ്ര

മങ്ങൾഈഘട്ടത്തിലാണാരംഭിച്ചത്.

പ�ക്ഷ, അ�പ്പാഴും ആഭ്യന്തരഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് വലിയ

പ�ങ്കാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുക, �പ്രമബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടുകയും

സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലക�പ്പടുകയും �ചയ്യുക, മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടുക, സ്വന്തം വീരാപ

രാക്രമങ്ങ�ള പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻ�വണ്ടി കവിക�ളയും പാട്ടുകാ�രയും തീറ്റി�പ്പാറ്റുക

മുതലായവയായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരു�ട പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,ആഭ്യന്ത
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രഭരണകാര്യങ്ങൾ അ�പ്പാഴും ഗ്രാമസഭകളു�ടയും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളു�ടയും നിയന്ത്രണ

ത്തിലായിരുന്നു.

ഗ്രാമം, അ�ല്ലങ്കിൽ ഊര്, അ�ല്ലങ്കിൽ തറ ആയിരുന്നു ഭരണത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനഘടകം. തറക്കുത�ന്ന �കരളത്തി�ന്റവ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങളിൽ �ചരി, മുറി, കര

എന്നും മറ്റുമുള്ള �പരുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

അ�നകംതറകൾ �ചർന്നതാണ് ഒരുനാട്. പ്രാചീനതമിഴകത്തിൽപന്ത്രണ്ടു

നാടുകളുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന്സംഘം കൃതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. “�ചന്തമിഴ്

�ചർന്ത പന്നിരു നില്ങ്ങ�ളപ്പറ്റി �താൽകാപ്പിയം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

“�തൻപാണ്ടി, കുട്ടം, കടം, കാർകാ,—�വൺ, പൂഴി

പാൻറി, അരവാ, അതൻവടക്കനൻറായ

ചീത, മലാലു, പന്നാടു, �ചന്തമിഴ്-�പർ

എതമിൽ പന്നിരുനാ�ട്ടൺ”

എന്നുനാണൂൽവിവരിക്കുന്നു. ഇവയിൽകുട്ടനാട്, �വണാട്, പൂഴിനാട് മുതലാ

യവ �ചരമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്. �കന്ദ്രഭരണം മണ്ഡലത്തി

�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. �ചരമണ്ഡലം, �ചാഴമണ്ഡലം, പാണ്ഡ്യമണ്ഡലം

എന്നിങ്ങി�ന മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. മണ്ഡലങ്ങളു�ട അതിർത്തി

കൾക്കു പുറത്തായിരുന്നു �വളിർ എന്നും കറുനിലമന്നന്മാർ എന്നും മറ്റുമുള്ള �പരു

കളിലറിയ�പ്പടുന്ന �ചറുകിടക്കാരായ കുലത്തലവന്മാർ വാണിരുന്നത്.

ഓ�രാ ഗ്രാമവും അ�ല്ലങ്കിൽ ഓ�രാ തറയും സ്വയംഭരണമാണ് നടത്തിയി

രുന്നത്. �മൽ�ക്കായ്മ�യ അംഗീകരിച്ചു�കാണ്ട് �കാല്ലം�താറും തങ്ങളുൽപ്പാദി

പ്പിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളു�ട �ചറി�യാരു ഭാഗം �കാടുക്കുക എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ്

അവർ�ക്കാരു ബാധ്യതയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൂവരശർ ഗ്രാമങ്ങളു�ട ആഭ്യന്തര കാ

ര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിധത്തിലും ഇട�പട്ടിരുന്നില്ല. തറയു�ട അതിർത്തിയിൽ�പട്ട

കുടുംബങ്ങളു�ട തലവന്മാർ കൂ�ടക്കൂ�ട ഒത്തു�ചർന്ന് �പാതുകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാ

�ലാചിച്ചു തീരുമാനങ്ങ�ളടുക്കും. ഇതിന് തറക്കൂട്ടം എന്നുപറയുന്നു. തമിൾ പ്ര�ദശ

ങ്ങളിൽതറക്കൂട്ടത്തിന് മൺറം, �പാതിയിൽ, �പാതുവിൽഎന്നും മറ്റുമുള്ള�പരുക

ളാണുള്ളത്. ജനങ്ങളു�ട നീതിന്യായസഭകളായിരുന്നു തറക്കൂട്ടങ്ങളും മൺറങ്ങളും.

പ�ക്ഷ, കൂലിക്കാർ, അടിമകൾ മുതലായ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു അവയിൽ

യാ�താരു സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘ജനാധിപത്യപരമായ’ ഈ ഭരണക്രമം

യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ പ്രമാണികളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായിരു

ന്നു.

രാജാവ്സ്വന്തംഇഷ്ടമനുസരിച്ചല്ലപ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അ�ദ്ദഹ�ത്തസഹാ

യിയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിയ്ക്കാനും ചില ഉപ�ദശകസമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. ‘ഐം�പരുങ്ക

ഴു’, ‘എൺ�പരായം’ മുതലായ ഉപ�ദശമിതിക�ളപ്പറ്റി സംഘം കൃതികൾപ്രസ്താവി

യ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ ഭരണവ്യവസ്ഥയു�ട കീഴിലാണ് പ്രാചീന �കരളത്തി�ല കൃഷിയും കച്ച

വടവും �ക�ത്താഴിലുകളും വി�ദശവ്യാപാരവും സാഹിത്യാദികളും അഭിവൃദ്ധി�പ്പ

ട്ടത്.

കളഭന്മാരു�ട ആക്രമണ�ത്തത്തുടർന്നുള്ള �കരളചരിത്രത്തി�ല ഒന്നു രണ്ടു

നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇ�പ്പാഴും ഇരുളടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. യുദ്ധങ്ങളും അരാജകത്വവും

നടമാടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅതുഎന്നുചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാ
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ണിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ,ഈ കാലഘട്ടത്തിൽത്ത�ന്നയാണ്. സാമ്പത്തികവും സാമൂ

ഹ്യവും മതപരവുമായ ചിലപ്രധാന�പ്പട്ട പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായത്. അതിന്നു�ശ

ഷമുള്ളഒന്നുരണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകളു�ടചരിത്രത്തിൽഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റപ്രാരംഭഘടക

ങ്ങൾ വ്യക്തമായി രൂപം പ്രാപിച്ചതായി നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. ധനികന്മാരും

കയ്യൂക്കുള്ളവരുമായ പ്രമാണികൾ ഭൂസ്വത്തുക്കളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാരായ നാടുവാഴിക

ളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഭൂസ്വത്തുക്കളു�ട ഉടമകളായ നാടുവാഴികളും അവർക്കു�വണ്ടി അവരു�ട നി

ലങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും കഠിനാദ്ധ്വാനം �ചയ്യുന്ന അടിയാളരും തമ്മിലുള്ള �വ

രുദ്ധ്യമാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ സവി�ശഷത. ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരു�ട താല്പ

ര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുക എന്നതായിത്തീർന്നു ഭരണകൂടത്തി�ന്റ പ്രധാനമായ

കർത്തവ്യം.

ക്രിസ്ത്വബ്ദം ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുവ�രയുള്ള �കരള

ത്തി�ന്റ ചരിത്രംസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരായ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർ താന്താങ്ങളു�ട ശക്തി

യും സ്വത്തുക്കളും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ �വണ്ടി പരസ്പരം വഴക്കടിയ്ക്കുകയും യുദ്ധം �വട്ടു

കയും �ചയ്യുന്നതി�ന്റ ചരിത്രമാണ്. �കരളക്കര �ചറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി

രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ലയും ഭരണവ്യവസ്ഥ സ്വ

തന്ത്രമായിരുന്നു. ഏറ്റവും മുകളിൽ രാജാവ്, രാജാവി�ന്റ കീഴിൽ നാടുവാഴികൾ,

നാടുവാഴികളു�ട കീഴിൽ �ദശവാഴികൾ, �ദശവാഴികളു�ട കീഴിൽ ഗ്രാമങ്ങളി�ല,

അ�ല്ലങ്കിൽ തറകളി�ല, പ്രമാണികൾ—ഇതായിരുന്നു ഭരണകൂടത്തി�ന്റ രൂപം,

ചില�പ്പാൾ പ്രതാപികളായ ചില രാജാക്കന്മാർ അന്യനാടുക�ള �വട്ടിപ്പിടിച്ച്

സ്വന്തം രാജ്യ�ത്താടു കൂട്ടി�ച്ചർക്കും. മറ്റു ചില�പ്പാൾ അന്യരാജ്യങ്ങളു�ട ആക്രമ

ണത്തിന് സ്വയം ഇരയായിത്തീരും. �വ�റ ചില�പ്പാൾ നാടുവാഴികൾ തങ്ങളു�ട

�മൽ�ക്കായ്മകൾ�ക്കതിരായി ലഹള�യ്ക്കാരുങ്ങും.

എന്നാൽ മുകൾപ്പരപ്പിലുണ്ടായ ഈ ആക്രമണങ്ങളും ലഹളകളും യുദ്ധങ്ങളു

�മാന്നും അടിത്തട്ടിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സാരമായ യാ�താരു മാറ്റങ്ങളും

വരുത്തിയിരുന്നില്ല. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തി�ന്റ കാലം മുതൽക്കു നിലനിന്നു�പാ

ന്ന ജനാധിപത്യപരമായ സാമൂഹ്യഭരണവ്യവസ്ഥയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ

വ്യവസ്ഥയിലും നിലനിന്നു�പാന്നു. തറയായിരുന്നു ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയി�ലയും

അടിസ്ഥാനഘടകം. ഉത്സവങ്ങളു�ടയും ആ�ഘാഷങ്ങളു�ടയും അടിയന്തരങ്ങളു

�ടയും മറ്റും �മൽ�നാട്ടം വഹിയ്ക്കുക, കൃഷിയ്ക്കാവശ്യമായ അണകൾ �കട്ടിയ്ക്കുകയും

ചിറകളും കുളങ്ങളും കുഴിപ്പിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുക, �പാതുവഴികളും വഴിയമ്പലങ്ങളും

വഴിക്കിണറുകളും അത്താണികളും മറ്റും നിർമ്മിയ്ക്കാ�നർപ്പാടു �ചയ്യുക, അമ്പലങ്ങ

ളു�ടയും മറ്റു �പാതുസ്ഥാപനങ്ങളു�ടയും ഭരണം നടത്തുക, കളരികളും പള്ളിക്കൂട

ങ്ങളുംസ്ഥാപിച്ച് അക്ഷരാഭ്യാസവും ആയുധാഭ്യാസവും നൽകുക, വഴക്കുകൾ പറ

ഞ്ഞു തീർക്കുകയും കുറ്റക്കാ�ര ശിക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുക—ഇ�താ�ക്കയായിരുന്നു

തറക്കൂട്ടങ്ങളു�ട പ്രധാന ചുമതലകൾ.

വിവിധ തറകളു�ട പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ നാട്ടുക്കൂട്ടങ്ങളാണ് നാടി�ന്റ �പാ

തുകാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നു�വച്ചാൽ, നാടുവാഴികൾ ഭരണം നടത്തി

യിരുന്നതു നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ്. നൂ�റാ അഞ്ഞൂ�റാ ചില

�പ്പാൾ അതിലധിക�മാ അംഗങ്ങൾ നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുത്തിരുന്നു. അഞ്ഞൂറ്റു

വർ, അറുനൂറ്റുവർ, മൂന്നൂറ്റുവർ മുതലായ �പരുകളിലാണ് നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ അറിയ�പ്പ

ട്ടിരുന്നത്. നാടുവാഴികളു�ട ഒരു �നതാവുമാത്രമായിരുന്നു രാജാവ്. അ�ദ്ദഹത്തിന്
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ത�ന്റ നിലനില്പിനും ത�ന്റ സംരക്ഷണത്തിനും�വണ്ടി നാടുവാഴിക�ളയും അവരു

�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള നാട്ടുകൂട്ടങ്ങ�ളയും ആശ്രയി�യ്ക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു. നാട്ടുകൂട്ടങ്ങ

ളു�ട അഭീഷ്ടങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലിട�പടാൻ രാ

ജാവിന്നുപ്രാപ്തി�യാ അധികാര�മാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ�ക്ഷ,ഈ കൂട്ടങ്ങളി�ലാന്നും ത�ന്നഅടിയാളർ�ക്കാ അടിമകൾ�ക്കാ മറ്റു

ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾ�ക്കാ യാ�താരു പങ്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥമായ ഭര

ണം മുഴുവനും നാടുവാഴികളു�ടയും ഭൂസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരു�ടയും�കയിലായിരുന്നു.

അവർക്കു ജനങ്ങ�ള തല്ലാൻ മാത്രമല്ല �കാല്ലാനും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യാ

യാധിപനും �സന്യാധിപനും ശിക്ഷാകർത്താവും എല്ലാം നാടുവഴിത�ന്ന.

സംഘം കൃതികളി�ല �ചരരാജാക്കന്മാർക്ക് സ്വന്തമായ പട്ടാളങ്ങളുണ്ടായിരു

ന്നു എന്നു കാണാം. പ�ക്ഷ, ഫ്യൂഡലിസത്തി�ല രാജാവിന് സ്വന്തമായ ഒരുസ്ഥി

രം �സന്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ നാടുവാഴികളു�ട സഹായ�ത്താ

ടുകൂടി �സന്യങ്ങ�ള �ശഖരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. നാടുവാഴികളു�ട �നതൃത്വ

ത്തിൽആയുധപരിശീലനത്തിനുള്ളകളരികൾപ�ലടത്തുംസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു.

�കരളത്തി�ലഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയി�ലസ്വത്തുടമവർഗ്ഗക്കാരു�ടഅവകാശാ

ധികാരങ്ങ�ളപ്പറ്റി �കാച്ചിൻ �സ്റ്ററ്റ് മാനുവൽ വിവരിക്കുന്നു:

‘ഫ്യൂഡൽ പ്രമാണികൾ രാജാ�വ�ന്നാ അച്ച�ന�ന്നാ കയ്മ�ള�ന്നാ �വറും നായ

�ര�ന്നാ എന്തു �പരു പറഞ്ഞിരുന്നാലും മൂന്നു വർഗ്ഗങ്ങളി�ലാന്നിൽ�പ്പടും: അതാ

യത്, സ്വരൂപിയും പ്രഭുവും മാടമ്പിയും. �കാല്ലും �കാലയുമുണ്ടായിരുന്നവ�രല്ലാം

സ്വരൂപികളായിരുന്നു. ഒരു സ്വരൂപി അതു�കാണ്ട് ഒന്നുകിൽ �കാച്ചിയി�ല�യാ

�കാഴി�ക്കാ�ട്ട�യാ രാജാവി�ന�പ്പാ�ല ഒരു സ്വതന്ത്രരാജാവായിരിയ്ക്കാം. അ�ല്ല

ങ്കിൽ �പാറക്കാ�ട്ട�യാആലങ്ങാ�ട്ട�യാ രാജാവി�ന�പ്പാ�ല ഒരുസാമന്തരാജാ

വായിരിക്കാം. അയാളു�ട അധികാരത്തിനുള്ള ഒ�ര�യാരു പരിമിതി �മൽ�ക്കാ

യ്മയു�ട അനുവാദം കൂടാ�ത യുദ്ധം നടത്താ�നാ നാണയമടിയ്ക്കാ�നാ പാടി�ല്ലന്ന

തായിരുന്നു. അതുമ�ല്ലങ്കിൽ അയാൾ �കാരട്ടി�ക്കമ�ള�യാ മൂരിയനാട് നമ്പ്യാ

�ര�യാ �പാ�ല രാജാവി�ന്റ കല്പനപ്രകാരം ഒരു ജില്ല ഭരിയ്ക്കുന്ന കീഴ്പ്രമാണിയാ

യിരിയ്ക്കാം. പ്രഭു മൂന്നാം തരത്തിൽ �പട്ട സ്വരൂപികളിൽ നിന്ന് �കാല്ലും �കാലയു

മി�ല്ലന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്ര�മ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നുള്ളു. അയാൾ ഒരു സ്വരൂപി�യ

ക്കാൾ കൂടുതൽ ധനികനും ശക്തനുമായിരിയ്ക്കാം. പ�ക്ഷ, സ്വരൂപിയു�ട പദവിയി

�ലയ്ക്കുയർത്ത�പ്പട്ടി�ല്ലങ്കിൽ അയാൾക്ക് �കാല്ലും �കാലയും നടത്താനുള്ള അധി

കാരമില്ലായിരുന്നു. മാടമ്പികൾ വള�ര പരിമിതമായ അധികാരങ്ങ�ളാടു കൂടിയ

�ചറുകിട പ്രമാണിമാരായിരുന്നു. അവരു�ട അധീനത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം

നൂറിൽ കവിയുന്ന ആയുധധാരിക�ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എല്ലാവരും രാജാവിന്നു

2000 മുതൽ 1200 പണം വ�രയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാ�രാഹണഫീസ്സ് അ�ല്ലങ്കിൽ പു

രുഷാന്തരവുംആണ്ടുകാഴ്ച�യന്നു പറയുന്ന ഒരു �ചറിയ വാർഷികക്കപ്പവും പ്ര�ത്യ

കസംരക്ഷണത്തിന്നു�വണ്ടി രക്ഷാ�ഭാഗം, ചങ്ങടം, പലം എന്നും മറ്റും പറയുന്ന

ഒരു വാർഷികസംഭാവനയും �കാടു�ക്കണ്ടിയിരുന്നു. മാടമ്പികൾ ഇവയ്ക്കു പുറ�മ

�കട്ടു�തങ്ങ് എന്നു പറയുന്ന ഒരു നികുതിയും �കാടു�ക്കണ്ടിയിരുന്നു. ഇതു ഒരു

�താട്ടത്തി�ല �തങ്ങുകളിൽനിന്നുള്ളവരവി�ന്റ മൂന്നരശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു.

സ്വരൂപികളിൽനിന്നും പ്രഭുക്കളിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായ ഭൂനികുതി പിരിച്ചിരുന്നില്ല.

എന്നാൽഅസാധാരണഘട്ടങ്ങളിൽഅവ�രാട് പ്ര�ത്യകസംഭാവനകൾആവശ്യ

�പ്പടും. �സന്യാധിപന്മാർ കൂടിയായിരുന്ന പാരമ്പര്യപ്രമാണികൾ വഴിയ്ക്കുള്ള ഭര

ണത്തി�ന്റ ഗുണങ്ങളും �ദാഷങ്ങളും സ്വയം വ്യക്തമാണ്. പ്രമാണികളു�ട താല്പര്യ
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�വരുദ്ധ്യങ്ങളും അവർ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ളഅസൂയയും �തറ്റിദ്ധാരണകളും അവ

സാനമില്ലാത്തകലഹങ്ങൾക്കും �ചരി�പ്പാരുകൾക്കും കാരണമായി…”

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1673 മുതൽ 1677 വ�ര �കാച്ചിയി�ലഡച്ചുഗവർണ്ണരായിരുന്ന�ഹൻഡ്രി

ക്ക് ആഡ്രിയൻ വാൻറീസ് എഴുതുന്നു:

‘തങ്ങൾ സ്വന്തം പ്ര�ദശങ്ങളിൽ അനുവദിക്കുകയും തങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ �യാഗങ്ങ

ളിൽ അംഗീകരിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ള തങ്ങളു�ട നിയമങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും

അവകാശങ്ങൾക്കു�മതിരായ രാജാവി�ന്റ കല്പനക�ള�യാ �മാഹങ്ങ�ള�യാ തീ

രുമാനങ്ങ�ള�യാ അനുസരിയ്ക്കാൻ പ്രജകൾക്കു ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജന്മി

കളു�ട�യാ പ്രഭുക്കന്മാരു�ട�യാ നായന്മാരു�ട�യാ താല്പര്യങ്ങൾക്കു ഹാനികര

മായ കരാറുകളുണ്ടാക്കാൻ മലബാറി�ല യാ�താരു രാജാവിന്നും അധികാരമുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. അങ്ങി�ന �ചയ്യുന്ന രാജാവ് പ്രജകളാൽ ബഹിഷ്ക്കരിയ്ക്ക�പ്പടുക�യാ

തിരസ്ക്കരിയ്ക്ക�പ്പടുക�യാ �ചയ്യുമായിരുന്നു”.

മലബാർ മാനുവലി�ന്റ കർത്താവായ �ലാഗൻഎഴുതുന്നു:

തറകളു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ ഗ്രാമറിപ്പബ്ലിക്കുകളു�ട ഒരു സമൂഹത്തിനാണ് ‘നാട് ’

എന്നു പറയുന്നത്. അതിവിപുലമായ അധികാരശക്തി�യാടുകൂടിയ പ്രതിനിധി

സഭകളായിരുന്നു നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ. ആവശ്യമായി വരു�മ്പാൾ രാജാവി�ന്റ അധികാ

രശക്തി�യ�പ്പാലും തള്ളിക്കളയാനുംഅനധികൃതങ്ങളായപ്രവൃത്തികൾ �ചയ്യുന്ന

മന്ത്രിമാ�ര ശിക്ഷിയ്ക്കാനും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾക്കുസാധിച്ചിരുന്നു”.

രാജ്യത്തി�ന്റ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാവിന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തിയും

അധികാരവും വള�ര തുച്ഛമായിരുന്നു. ആ തുച്ഛമായ അധികാരശക്തി�യ�പ്പാ

ലും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ ചില�പ്പാൾ �ചാദ്യം �ചയ്യുക പതിവായിരുന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടി

�ന്റ ആരംഭത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ചുമത്തിയ ‘നിയമവിരുദ്ധമായ’ നികു

തിക�ള പ്രതി�ഷധിച്ചു�കാണ്ട് നാഞ്ചിനാട്ടി�ല നാട്ടാർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ

ഇതിന്നുദാഹരണമാണ്. “�കാട്ടപ്പണവും മറ്റുഅസാധാരണങ്ങളായനികുതികളും”

ചുമത്തിയതി�ന ജനങ്ങളാ�ക �യാജിച്ച് ധീരമായി എതിർക്കണ�മന്നാഹ്വാനം

�ചയ്തു�കാണ്ട് 1723 ഡിസംബറിൽ നാട്ടാർ പാസ്സാക്കിയ ഒരുപ്ര�മയം തിരുവിതാം

കൂർ �സ്റ്ററ്റ് മാനുവലിൽ ഉദ്ധരിച്ചു �ചർക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലിങ്ങി�ന പറയുന്നു:

“പ്രാചീനകാലം മുതൽ നമ്മു�ട പൂർവ്വികന്മാർ അനുഭവിച്ചു�പാന്ന എല്ലാ അവകാ

ശാധികാരങ്ങ�ളയും നമ്മൾഅഭിമാന�ത്താ�ട നിലനിറുത്തണം. ഇങ്ങി�ന നമ്മു

�ട അവകാശങ്ങളുറപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ നടപടികൾ കാരണം

ഏ�തങ്കിലും ഗ്രാമത്തി�ന്നാ ഏ�തങ്കിലും വ്യക്തി�ക്കാ വല്ല നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മു�ട

�പാതുഫണ്ടിൽനി�ന്നടുത്തു നികത്തി�ക്കാണ്ട് അവ�ര നമ്മൾ സഹായി�ക്ക

ണ്ടതാണ്. ആ�രങ്കിലും എ�പ്പാ�ഴങ്കിലും ഗവൺ�മന്റുമായി രഹസ്യബന്ധങ്ങ

ളി�ലർ�പ്പടുകയും രാജ്യത്തി�ന്റ അവകാശാധികാരങ്ങൾക്കു ഹാനിതട്ടിക്കുകയും

�ചയ്താൽഅയാ�ള നാട്ടാരു�ട പരസ്യവിചാരണക്കുവി�ധയനാക്കണം”.

നാടുവാഴികളും നാട്ടുക്കൂട്ടങ്ങളും രാജാവി�ന്റഅധികാര�ത്തകൂടുതൽകൂടുതൽപരി

മിതി�പ്പടുത്താനാണ്ശ്രമിച്ചത്. രാജാവാക�ട്ട, ത�ന്റസ്വന്തംഅധികാരങ്ങ�ള വി

പുലീകരിക്കാനും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളു�ട അധികാരശക്തി�യ തുരങ്കം �വക്കാനും ആഗ്ര

ഹിച്ചു. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ �പാർത്തുഗീസ്സുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ തുടങ്ങിയ

വി�ദശവ്യാപാരികൾ വഹിച്ച പങ്ക് �ചറു�താന്നുമായിരുന്നില്ല.
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പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴക്കും �കരളക്കരയിൽ �പാർത്തുഗീസുകാരു

�ടയും ഡച്ചുകാരു�ടയും ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകച്ചവടക്കാരു�ട ശക്തി

വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്തു. �കാഴി�ക്കാ�ട്ട മാനവിക്രമൻ രാജാവും �കാച്ചിയി�ല

ശക്തൻതമ്പുരാനും തിരുവിതാംകൂറി�ല മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവും �ചറു

കിട രാജാക്കന്മാർക്കും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾക്കു�മതിരായി സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തി വർ

ദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ പാടു�പട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരുകാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. ഓ�രാ രാജാ

വും മറ്റുള്ളവ�ര �താല്പിച്ച് �കരളത്തിലാ�ക ആധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കാനും വി�ദശ

വ്യാപാരികളുമായുള്ളകച്ചവടത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ളല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുമാണാഗ്രഹി

ച്ചത്. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമർത്ഥമായി ഇട�പട്ടു. വി�ദശവ്യാപാ

രത്തിൽ സ്വന്തം കുത്തകസ്ഥാപിയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരു�ട പ്രധാനമായ

ഉ�ദ്ദശ്യം. നാടുവാഴികളും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളുംഅതി�ന്നതിരായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടുനാ

ടുവാഴികളു�ടയും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളു�ടയും ശക്തി�യ തകർക്കാൻ അവർ എല്ലാത്തരം

സഹായസഹകരണങ്ങളും നൽകി.

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറി�ന്റ സ്ഥാപക

നായിട്ടാണറിയ�പ്പടുന്നത്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്ര�ദശത്ത് പറവൂർ,

ആലങ്ങാട്, ഇടപ്പള്ളി, കരപ്പുറം, പൂഞ്ഞാർ, �ചമ്പക�ശ്ശരി, വടക്കുംകൂർ, �തക്കും

കൂർ, ഓടനാട്, പന്തളം, ഇളയിടത്തുനാട്, �ദശിങ്ങനാട്, തൃപ്പാവൂർ, നാഞ്ചിനാട്,

�വണാട്, എന്നിങ്ങ�ന ഒട്ടനവധി സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടി

�ന്റആരംഭം വ�ര �വണാട്, �കാച്ചിയ്ക്കു�തക്കുണ്ടായിരുന്നപതിന്നാലുസ്വരൂപങ്ങ

ളി�ലാന്നു മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ 1729-ൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ �വണാടി�ന്റ

അധിപതിയായ�താടുകൂടിസ്ഥിതി മാറി.

വി�ദശികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി മറ്റു സ്വരൂപങ്ങ�ള�യല്ലാം �വട്ടിപ്പിടിച്ച്

ഏകീകരിയ്ക്കാനും എല്ലായിടത്തും ത�ന്റ സ്വന്തം ഭരണം സ്ഥാപിയ്ക്കാനുമാണ് മാർ

ത്താണ്ഡവർമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത്. പ�ക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ അ�ദ്ദഹ�ത്ത സഹായിച്ചത്

�വറും സാമ്പത്തികകാരണങ്ങൾ�കാണ്ടു മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലാ�ക

തങ്ങളു�ട സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുക�യന്നതായിരുന്നു അവരു�ട

ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം �നടാനുള്ള ഒന്നാന്തര�മാരവസരമായിരുന്നു ടിപ്പുവുമായു

ണ്ടായ യുദ്ധം. ടിപ്പുവി�ന �നരിടുന്നതിനു�വണ്ടി �കരളത്തി�ല വിവിധ രാജാക്ക

ന്മാരു�ട സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചു�കാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധം

�ചയ്യുകയുണ്ടായി. അതിലിങ്ങി�ന പറയുന്നു.

‘നിങ്ങ�ള�യല്ലാം ടിപ്പുവി�ന്റആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കി യഥാപൂർവ്വം

അവരവരു�ടസ്ഥാനങ്ങളിൽആ�രാഹണം �ചയ്യിക്കുന്നതാണ്. കമ്പനിക്കാർനി

ങ്ങ�ള രക്ഷിയ്ക്കുന്നകാര്യത്തിൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കും. �പരിന്നുഎ�ന്തങ്കിലും കപ്പ

വും മുളകുകച്ചവടത്തി�ന്റ പൂർണ്ണാവകാശവും മാത്ര�മ കമ്പനി ഇച്ഛിക്കുന്നുള്ളു’.

പ�ക്ഷ, ഇതു തനിവഞ്ചനയായിരുന്നു. ടിപ്പു�വ �താൽപ്പിച്ചതിനു �ശഷം മാർത്താ

ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഉടമ്പടി വായിച്ചു�നാക്കി

യാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും.

ഈ ഉടമ്പടിയു�ട അർത്ഥം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ

ധികാരികളു�ട �മൽ�ക്കായ്മ�യതികച്ചുംഅംഗീകരിച്ചു�വന്നാണു; തിരുവിതാംകൂർ

�സ്വച്ഛാധിപതി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട കല്പനകളനുസരിക്കുന്ന ഒരു കീഴു

�ദ്യാഗസ്ഥൻ മാത്രമായിതീർന്നുഎന്നാണു!
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മലബാറി�ന കീഴടക്കുക താരത�മ്യന എളുപ്പമായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ മല

ബാർ ടിപ്പുവി�ന്റ കീഴിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �ചറുകിട രാജാക്കന്മാരു�ട കാര്യം

പി�ന്ന പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അവരിൽ പലരും തിരുവിതാംകൂറി�ല�യ്ക്കാടി�പ്പായി

രക്ഷ�പ്പട്ടു. മലബാറി�ന്റ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ ടിപ്പു പല പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും വരുത്തി.

മലബാറി�ന അഞ്ചു തുക്രികളാക്കി വിഭജിയ്ക്കുകയും ഓ�രാ തുക്രിയു�ടയും �മൽ�നാ

ട്ടത്തിനു ഓ�രാ തുക്രിദാ�ര നിയമിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. ഫ�റാക്കാബാദ് അ�ല്ലങ്കിൽ

ഫ�റാക്ക്ആയിരുന്നുതലസ്ഥാനം. ആ �ഷഡ് �ബഗ്ഗ്ഖാൻ മലബാറി�ലപ്രധാന

�സനാപതിയും �വസ�റായിയുമായി.

ടിപ്പുവിന്നുകപ്പം �കാടുത്തുകീഴടക്കാൻസമ്മതിച്ചസാമൂതിരി രാജാവുതിരുവി

താംകൂറി�ന എതിർക്കാൻ ടിപ്പുവി�ന സഹായിയ്ക്കാ�മന്നും ഏറ്റിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ഒട്ട

നവധി രാജാക്കന്മാരു�ടപിൻബല�ത്താടുകൂടി മു�ന്നറാൻതുടങ്ങിയഇംഗ്ലീഷ് കാരു

�ട ആക്രമണത്തിനുമുമ്പിൽ ടിപ്പു പരാജയ�പ്പട്ടു. 1792 മാർച്ചി�ല ശ്രീരംഗം സന്ധി

�യാടുകൂടി മലബാറി�ല മിക്ക ഭാഗങ്ങളുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലായി. പഴശ്ശിരാജാവ്

മാത്രമാണു �ചറുത്തുനിന്നതു. 1805 ഓടു കൂടി എല്ലാ എതിർപ്പുകളും തകർക്ക�പ്പട്ടു.

1792 ആഗസ്റ്റിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു�വച്ചു ഇംഗ്ലീഷുകാരും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ

ഒരു കരാറുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് മങ്കര മുതൽ കുറുമ്പ്രനാടിനു �താട്ടുള്ള വടക്കും

പുറം വ�രയുള്ളപ്ര�ദശങ്ങ�ളല്ലാം �കാല്ലവർഷം 968-ാമാണ്ട് ഒരു �കാല്ല�ത്തക്ക്

4,16,366 ക. 1ണ പ്രതിഫലത്തിനു കമ്പനിക്കാർ സാമൂതിരി�യ ഏല്പിച്ചു. പ�ക്ഷ,

ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഈസ്ഥിതിയും മാറി. സാമൂതിരി രാജാവ് രാഷ്ട്രീയാധി

കാര�മാന്നുമില്ലാത്ത �വറു�മാരു ജന്മിയായിത്തീർന്നു.

�കാച്ചി രാജാവ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവി�ന�പ്പാ�ലത്ത�ന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര

രാജ്യത്തി�ന്റ മഹാരാജാവായി തുടരാൻഅനുവദിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. അതായതുതിരുവിതാം

കൂർ രാജാവി�ന�പ്പാ�ലത�ന്ന �കാച്ചിരാജാവും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട

കല്പനകളനുസരിയ്ക്കുന്ന ഒരു �സ്വച്ഛാധിപതിയായി മാറി.

പട്ടാളങ്ങളും നീതിന്യായങ്ങളും ഭരണകൂടത്തി�ന്റ മറ്റുഘടകങ്ങളുംബ്രിട്ടീഷുകാ

രു�ട �കയിലായി.

�ചറുകിട രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട നികുതിപിരിവു

�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിത്തീർന്നു. അവരു�ട രാഷ്ട്രീയാധികാര�മല്ലാം �പായി. പ�ക്ഷ,

കൃഷിക്കാ�ര ചൂഷണം �ചയ്തു സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിയ്ക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികാധികാ

രങ്ങൾ നിലനിർത്ത�പ്പട്ടു. അവരു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ

ഇന്ത്യയി�ല മറ്റു ഭാഗങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല �കരളത്തിലും തങ്ങളു�ട ഭരണാധികാര

മുറപ്പിച്ചു.

ഇങ്ങി�ന 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭ�ത്താടുകൂടി �കരളമാ�ക ബ്രിട്ടീഷുകാരു

�ട ഭരണാധികാരത്തിൻ കീഴിലായി. പ�ക്ഷ, �കരളം ഒ�രാറ്റ �ദശ�മന്ന നിലയ്ക്ക

ല്ല ഭരിയ്ക്ക�പ്പട്ടത്. മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട �നരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി.

�കാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമാക�ട്ട, നാട്ടുരാജ്യങ്ങ�ളന്നനിലയ്ക്കാണ് ഭരിയ്ക്ക�പ്പട്ടതു.

എന്നാൽ മൂന്നുപ്ര�ദശങ്ങളും, അവസാന വിശകലനത്തിൽബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട നിയ

ന്ത്രണത്തിൽ ത�ന്നയായിരുന്നു.

ക്ര�മണഇന്ത്യാഭൂഖണ്ഡംമുഴുവനുംബ്രിട്ടീഷുകാരു�ടഅധീനത്തിലായി. പഴയ

ഗ്രാമഭരണവ്യവസ്ഥയും ഫ്യൂഡൽ ഭരണകൂടങ്ങളും നാമാവ�ശഷമായി.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയി�ല ബ്രിട്ടീഷധീനപ്ര�ദശങ്ങൾ

ബങ്കാൾ, �ബാം�ബ, മദ്രാസ് എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു പ്രസിഡൻസികളായി വിഭജിയ്ക്ക
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�പ്പട്ടത്. 1833-ൽബ്രിട്ടീഷ് പാർലി�മന്റ് പാസ്സാക്കിയ ‘ചാർട്ടർആക്ട് ’ അനുസരിച്ച്

ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്കാരു�ട വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തലാ

ക്കുകയും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുകയും �ചയ്തു. കമ്പനിയു�ട ഭരണ�ത്ത

ഏകീകരിക്കാനും �കന്ദ്രീകരിക്കാനും �വണ്ടി സിവിലും �സനികവുമായ എല്ലാ

ഭരണകാര്യങ്ങളും ഗവർണ്ണർ ജനറലി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാക്ക�പ്പട്ടു. 1857 �ല

സിപ്പായി ലഹളക്കു�ശഷം 1858-ൽ പാസാക്ക�പ്പട്ട നിയമമനുസരിച്ച് കമ്പനിയു�ട

നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ഇന്ത്യയു�ട ഭരണകാര്യങ്ങ�ളല്ലാം ബ്രിട്ടീഷു

ഗവർ�മ്മണ്ടി�ന്റ �നരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും �ചയ്തു. ‘�കാർട്ട് ഓഫ് ഡി

�റക്ടർസ് ’, ‘കൺ�ട്രാൾ �ബാർഡ് ’ മുതലായവയു�ടസ്ഥാനത്തു ‘സിക്രട്ടറി ഓഫ്

�സ്റ്ററ്റ് �ഫാർ ഇന്ത്യ’ എന്ന പുതി�യാരു സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയി�ല

ഗവർണ്ണർ ജനറൽ�വസ�റായി കൂടിയായി.

അതിനു�ശഷം പല�പ്പാഴുമായി പല ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1909

�ല മി�ന്റാ�മാർലി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള നിയമവും 1919 �ല നി

യമവും 1935 �ല ഇന്ത്യാ ആക്ടും എടുത്തു പറയത്തക്കവയാണ്. ഓ�രാ ഭരണപരി

ഷ്കാരവും ബ്രിട്ടീഷുഭരണ�ത്തകൂടുതൽ ഉറപ്പിയ്ക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടനി�ല പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മിസ്റ്റർ �ലായിഡ് �ജാർജ്ജ് 1922 ആഗ

സ്റ്റ് 2-ാംനു �കാമൺസ് സഭയിൽ �ചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങി�ന പ്രസ്താവി

ക്കുകയുണ്ടായി:

“ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽസർവ്വീസി�ന്റ സഹായവും �നതൃത്വവും കൂടാ�ത നില

നില്ക്കാൻ കഴിയുന്ന യാ�താരു കാലഘട്ട�ത്തയും എനിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.

മുഴുവൻ ഭരണവ്യവസ്ഥയു�ടയും ഇരുമ്പുചട്ടക്കൂടാണത്”.

ഇന്ത്യയിൽ �കന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു �ഫഡ�റഷൻസ്ഥാപിക്കുകയുംസംസ്ഥാനങ്ങൾ

ക്കു സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകുകയും �ചയ്യുക എന്ന പ്രഖ്യാപി�താ�ദ്ദശ്യ�ത്താ

ടുകൂടിയാണ് 1935-�ല പുതിയ ഇന്ത്യാ ആക്ട് പാസ്സാക്ക�പ്പട്ടത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർ

�മ്മണ്ടി�ന്റ �നരിട്ടു കീഴിലുള്ളസംസ്ഥാനങ്ങൾ �ഫഡ�റഷനിൽ നിർബന്ധമായി

�ചരണം; പ�ക്ഷ, �കാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമടക്കമുള്ള അറുനൂ�റാളം നാട്ടുരാജ്യ

ങ്ങൾ ഇഷ്ടമു�ണ്ടങ്കിൽ �ചർന്നാൽ മതി. നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ �ചരാൻ ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല.

സംസ്ഥാനങ്ങളിലാക�ട്ട �ഫഡ�റഷ�ന്നതിരായി വമ്പിച്ച പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ �പാട്ടി

പ്പുറ�പ്പട്ടു. അങ്ങി�ന �ഫഡ�റഷൻ നടപ്പിൽ വന്നില്ല. �കാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂ

റും മറ്റു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും പഴയപടിത�ന്ന നിലനിന്നു. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തി�ന്റ

ഭാഗമായ മലബാർ സംസ്ഥാനസ്വയംഭരണത്തിനു വി�ധയമായി.

പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയംഭരണത്തി�ന്റ കണിക�പാലും അതിലുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. �ബാം�ബയി�ല മുൻ ചീഫ്ജസ്റ്റീസും ഇ�പ്പാൾ അ�മരിക്കയി�ല

ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറുമായ എം. സി. ചഗ്ള ത�ന്റ ‘ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻ

ഡ് ദി �സ്റ്ററ്റ് ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നതു�പാ�ല, “ജനങ്ങളിലും

ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള അവിശ്വാസം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളു�ട അവകാശ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള അതിരുകവിഞ്ഞഊന്നൽ, ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുഭരണം തുടരു�മ

ന്നുറപ്പുണ്ടാകത്തക്കവിധത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട

�കയിൽത്ത�ന്ന �വച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കൽ—ഇതി�ന്റ�യല്ലാം വ്യക്തമായ ഉദാഹര

ണങ്ങളാണ് ആക്ടിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്”.
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ആക്ടി�ന്റ പിതാ�വന്നറിയ�പ്പടുന്ന സ്റ്റാൻലി ബാൾഡ്വിൻ ത�ന്ന ഇക്കാര്യം

തുറന്ന് സമ്മതിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. 1935 �ഫബ്രുവരി 5-ാംനു �ചയ്ത ഒരു �റഡി�യാ പ്ര

സംഗത്തിൽഅ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചതിങ്ങി�നയാണ്:

“ഇന്ത്യക്കാരായ മന്ത്രിമാർനമ്മളു�ദ്ദശിയ്ക്കുന്നകാര്യങ്ങൾനിറ�വറ്റാൻ �വണ്ടിയാണ്

രാഷ്ട്രീയാധികാരം പ്ര�യാഗി�ക്കണ്ടത്. അവ�ര�ക്കാണ്ട് അങ്ങി�ന �ചയ്യിക്കുക

എന്നതാണ് നമ്മു�ട �വസ്�റായിയു�ടയും ഗവർണ്ണർമാരു�ടയും അവരു�ട കീ

ഴിൽ �സ്റ്ററ്റ് സിക്രട്ടറിയാൽ റിക്രൂട്ട് �ചയ്യ�പ്പട്ട് പാർലി�മണ്ടിനാൽസംരക്ഷിയ്ക്ക�പ്പ

ടുന്ന സർവ്വീസുകളു�ടയും കടമ. ഈ കടമ നിറ�വറ്റുവാനാവശ്യമായ ഉപാധികളും

സുരക്ഷിതമാണ്.”

പ�ക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാരികൾ ഉ�ദ്ദശിച്ച വഴിയ്ക്കല്ല സംഭവങ്ങൾ നീങ്ങിയത്.

ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയവി�മാചന പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തി�പ്പട്ടു�കാണ്ടുവന്നു. ഒടു

വിൽ 1947ആഗസ്റ്റ് 15-ാം നു ഇന്ത്യസ്വതന്ത്രയായി. 1950 ജനുവരി 26-ാം നുസ്വതന്ത്ര്യ

ന്ത്യയു�ട റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണഘടന നടപ്പിൽവന്നു. 1956 നവംബർ 1-ാം നു ഇന്ത്യയു

�ട സംസ്ഥാനങ്ങൾഏ�റക്കു�റ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിന് പുനസ്സംഘടിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്. ബ്രിട്ടീഷ് �വസ്�റായിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർ

ണ്ണർമാരുംബ്രിട്ടീഷ് �സനാനായകന്മാരും �പായി. അവരു�ടസ്ഥാനത്തുഇന്ത്യൻ

റിപ്പബ്ലിക്കി�ന്റപ്രസിഡണ്ടുംഇന്ത്യക്കാരായഗവർണ്ണർമാരുംഇന്ത്യൻ �സനാധിപ

തിയും നിലവിൽവന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലി�മന്റി�ന്റ പിടുത്തമവസാനിച്ചു. അതി�ന്റ

സ്ഥാനത്തു �കന്ദ്രത്തിലും �സ്റ്ററ്റുകളിലും പ്രായപൂർത്തി �വാട്ടവകാശത്തി�ന്മൽ തി

ര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പടുന്ന നിയമസഭകൾ വന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സർവ്വീസ് �പായി,

അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനി�സ്ട്രറ്റീവ് സർവ്വീസ് സ്ഥാപിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. ചുരു

ക്കിപ്പറഞ്ഞാൽബ്രിട്ടീഷുസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരു�ട ഭരണകൂടത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത്

ഇന്ത്യൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരു�ട ഭരണകൂടംആവിർഭവിച്ചു.

അധികാര�ക്കമാറ്റമുണ്ടായത് വിപ്ലവപരമായിട്ടല്ല, സന്ധിസംഭാഷണങ്ങളി

ലൂ�ടയാണ്. അതു�കാണ്ടു ഭരണകൂടത്തിൽ സമൂലമായ പരിവർത്തനങ്ങ�ളാന്നുമു

ണ്ടായില്ല; ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ചട്ടക്കൂട് പഴയപടിത�ന്ന നിലനിന്നു. പഴയ ഉ�ദ്യാഗ

സ്ഥ�മധാവിത്വം, പഴയ ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റുസമ്പ്രദായം, പഴയ വഴക്കങ്ങളും പഴയ റൂളു

കളും എല്ലാം പഴയതു ത�ന്നഎം.സി. ചഗ്ളാ എഴുതുന്നു:

‘പഴയതിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു �വർപിരിയലി�നയല്ല ഇന്ത്യ

യു�ട ഭരണവ്യവസ്ഥപ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടുബ്രിട്ടീഷുകാരിൽനിന്നു

പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ഭരണത്തി�ന്റ പഴയ ചട്ടക്കൂടു തുട�രണ്ടിവന്നു (1935�ല)

ഇന്ത്യാആക്ടി�ലതു�പാലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പുതിയ ഭരണഘടനയിലും ആവർത്തി

�യ്ക്കണ്ടിവന്നു’.

പ�ക്ഷ,അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി. ഭരണകൂടത്തി�ന്റതലപ്പത്തുനിന്ന്

ബ്രിട്ടീഷുബൂർഷ്വാവർഗ്ഗം പിന്മാറുകയും അതി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാവർ

ഗ്ഗം കയറിയിരിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു.

�താഴിലാളികൾക്കും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങൾക്കും അയ്യഞ്ചു

�കാല്ലം കൂടു�മ്പാ�ളാരിക്കൽ �വാട്ടു�ചയ്യുക�യന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ്യാ�താരധികാ

രവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പട്ടാളം, �കാടതി, സിവിൽസർവ്വീസ് തുടങ്ങിയ ഭരണകൂടത്തി

�ന്റഎല്ലാഘടകങ്ങളുംബൂർഷ്വാസിയു�ട നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭരണവ്യവസ്ഥയു

�ട മർമ്മപ്രധാനമായഎല്ലാസ്ഥാനങ്ങളും ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാരു�ട പിടിയിലാണ്.
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�കരളത്തി�ന്റ സ്ഥിതി�യന്താണ്? �കരളത്തിനു പ്ര�ത്യകമായ ഒരു ഭരണ

കൂടമില്ല. ഇന്ത്യയി�ല എല്ലാ �സ്റ്ററ്റുകളും �കന്ദ്രീകൃതമായ ഒ�രാറ്റ ഭരണാധികാരശ

ക്തിയു�ട നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

1957 മുതൽക്ക് �കരളത്തിൽ ഒരുകമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയാണ് ഭരണം നടത്തി

�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, മന്ത്രിസഭയു�ട ഗവൺ�മന്റും ഭര

ണകൂടവും ഒന്നല്ല. ഇന്ത്യയു�ട �കന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ

നിന്നു�കാണ്ടാണ് മറ്റു �സ്റ്ററ്റ് മന്ത്രിസഭക�ളന്ന�പാ�ലത്ത�ന്ന�കരളത്തി�ലകമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയും ഭരണം നടത്തുന്നത്. �കന്ദ്രീകൃതമായ പട്ടാളശക്തി, �കന്ദ്രീകൃ

തമായഐ.എ.എസ്സും,ഐ.പി.എസ്സും, �കന്ദ്രീകൃതമായ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ, �ക

ന്ദ്രീകൃതമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ—എല്ലാം ബൂർഷ്വാസിയു�ട നിയന്ത്ര

ണത്തിലാണ്. പ്രധാന�പ്പട്ട എല്ലാ ഉ�ദ്യാഗങ്ങളും ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരു�ട പ്രതി

നിധികളാണ് �കയടക്കി �വച്ചിട്ടുള്ളത്.

1935-�ല ഭരണഘടന ഏറ്റവും തുച്ഛമായ ചില അധികാരങ്ങൾ മാത്ര�മ സം

സ്ഥാനങ്ങൾക്കനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഇക്കാര്യത്തിലും പുതിയ ഭരണഘടന പഴയതി

�ന ആവർത്തിയ്ക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്. എം.സി. ചഗ്ളത�ന്ന തുറുന്നു പറയു

ന്നു.

‘ബ്രിട്ടീഷു ഭരണകാലത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സ്വതന്ത്രമായ യാ�താരധികാര

ശക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വി�കന്ദ്രീകരണനയത്തി�ന്റ ഫലമായി അവയ്ക്ക് പല

പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അധികാര

ങ്ങളുപ�യാഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവ �കന്ദ്രഗവൺ�മന്റി�ന്റ പ്രതിനിധികൾ

മാത്രമായിരുന്നു. അതിനാൽ പുതിയ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചുള്ള �സ്റ്ററ്റുകൾ രൂപ

വൽക്കരിയ്ക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ അതാവശ്യമാ�ണന്നു കരുത�പ്പട്ടവയും �ദശീയതാല്പര്യ

ങ്ങൾക്കുവിഘാതം വരുത്താനിടയില്ലാത്തവയുമായചിലഅധികാരങ്ങൾ മാത്ര�മ

അവയ്ക്കു നൽക�പ്പട്ടുള്ളു’.

പ്രധാന�പ്പട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാര�മല്ലാം

�കന്ദ്രപാർല�മന്റിനാണ് അത്ര ത�ന്ന. പ്രധാനമല്ലാത്ത ചില നിയമ നിർമ്മാണ

ങ്ങളി�ലർ�പ്പടാൻ �സ്റ്ററ്റുകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നതു ശരി ത�ന്ന. പ�ക്ഷ,

അവ ത�ന്നയും �കന്ദ്രത്തി�ന്റ ഇഷ്ടത്തി�ന്നതിരായി നടത്താനാവില്ല. നിയമ

നിർമ്മാണത്തിനു കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഗവർണ്ണരും പ്രസിഡന്റും മാത്രമല്ല, സുപ്രീം

�കാടതിയുമുണ്ട്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, �സ്റ്ററ്റു മന്ത്രിസഭകളു�ട അവകാശാധികാരങ്ങൾ വള�ര

വള�ര പരിമിതമാണ്.

ഇന്ത്യയിലിന്നു നിലനിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ ദുർബ്ബലമായ വശങ്ങളി

�ലാന്നാണിത്.

നവയുഗം വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1959.
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�കരളത്തി�ല ജനങ്ങൾഅടിമത്ത�ത്ത ഒരിക്കലും സ്വാഗതം �ചയ്തിട്ടില്ല. വി�ദശി

കളു�ട ആക്രമണങ്ങൾക്കും ക�യ്യറ്റങ്ങൾക്കും എതിരായി ആദ്യം മുതൽക്കുത�ന്ന

അവർ തങ്ങളു�ട ത്യാഗധീരത�യയുംആത്മവീര്യ�ത്തയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യൂ�റാപ്യൻ കച്ചവടക്കാർ ഇൻഡ്യയിലാദ്യമായി �കരളക്കരയിലാണ് കാ�ല

ടുത്തു കുത്തിയത് എന്നത് ശരിയാണ്. നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായിരു

ന്ന മത്സരങ്ങ�ളയും ദൗർബ്ബല്യങ്ങ�ളയുംസമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാ

ണ്ടും �നറി�കട്ടതും വഞ്ചനകൾ നിറഞ്ഞതുമായ മർദ്ദനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും നടത്തി

�ക്കാണ്ടും അവർ �കരള�ത്ത കീഴടക്കി�യന്നതും ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഇൻഡ്യ

യിൽ നിന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്തആട്ടിപ്പായിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള ആദ്യ�ത്ത സ്വാ

തന്ത്ര്യസമരങ്ങളിൽ ചിലത് �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടതും �കരളക്കരയിൽത്ത�ന്നയാണ്.

ക്രിസ്താബ്ദം 1792-ലാണ് മലബാർബ്രിട്ടീഷുകാരു�ടഅധീനത്തിലായത്. അ�പ്പാ

�ഴയ്ക്കും മിക്ക രാജാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, പഴശ്ശിരാജാവ് എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന �കാട്ടയ�ത്ത �കരളവർമ്മ രാ

ജാവുമാത്രം കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. �കാട്ടയത്തുനിന്നു നികുതികൾ പിരിച്ചു�കാ

ണ്ടു�പാകുന്നതി�ന അ�ദ്ദഹം എതിർത്തു. ത�ന്റ രാജ്യത്തിൽ ഭരണം നടത്താൻ

തനിക്കു മാത്രമാണ് അധികാരം എന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ബ്രി

ട്ടീഷുകാർ പഴശ്ശിരാജാവി�നതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

�കാട്ടാരം വളഞ്ഞ് വിലപിടിച്ച സ്വത്തുക്കൾ �കാള്ളയടിച്ചു �കാണ്ടു�പാകുകയും

�ചയ്തു. രാജാവ് പിടി�കാടുക്കാ�ത വയനാട്ടിൽ �പായി രക്ഷ�പ്പട്ടു. വയനാട്

ത�ന്റകീഴിലാണ്എന്ന് ടിപ്പുസുൽത്താനും. അതല്ലാ, തങ്ങളു�ട കീഴിലാണ്എന്ന്

ബ്രിട്ടീഷ്കാരും അവകാശവാദം പുറ�പ്പടുവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.

1799-ൽ ടിപ്പുസുൽത്താ�ന്റ പതനത്തിനു�ശഷം വയനാട് ഔപചാരികമായി ബ്രി

ട്ടീഷ് മലബാറി�നാടു കൂട്ടി�ചർക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, പഴശ്ശിരാജാവ് വിട്ടു�കാടുത്തില്ല.

എല്ലാ ശക്തിയുമുപ�യാഗിച്ച് അ�ദ്ദഹം ബ്രിട്ടീഷുകാ�ര �നരിട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ

�മന്റ് �കണൽ �വല്ലസ്ലി (ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് �വല്ലിംഗ്ടൺ) എന്ന വിദഗ്ദ്ധനായ ‘�സ

നാനായക�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ അ�നകം “കമ്പനികൾ” അടങ്ങിയ വലി�യാരു

�സന്യ�ത്ത വിനി�യാഗിച്ചു. നായന്മാരും മാപ്പിളമാരും ടിപ്പു സുൽത്താ�ന്റ പട്ടാ

ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുസൽമാന്മാരും അടങ്ങിയ വലി�യാരു ശക്തി പഴശ്ശിരാജാ

വി�ന്റ കീഴിലുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് മലബാർ കളക്ടറായ വില്യം �ലാഗൻ
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�രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. �തക്കുകിഴക്കൻ വയനാട്ടി�ല പണക്കാരായ �ചട്ടികളും �ഗ

ൗണ്ടന്മാരും പഴശ്ശി�യ സജീവമായി സഹായിച്ചു�വന്ന് യുദ്ധത്തിനു പ്രധാനമായ

ഒരു പങ്കു വഹിച്ച ടി.എച്ച്. �ബബർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻ ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ശക്തി ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ നാട്ടുകാരു�ട

പിൻതുണയായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്ക�ള�ന്നാ, മുസ്ലീമിങ്ങ�ള�ന്നാ, കുറിച്ചിയ�ര�ന്നാ

വ്യത്യാസമില്ലാ�ത ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ എത്ര വലിയ ത്യാഗത്തിനും

തയ്യാറായി�ക്കാണ്ട് രാജാവി�ന്റ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ജനങ്ങളു

�ട അടങ്ങാത്തസ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധം, മറുഭാഗത്ത് വി�ദശീയരു�ട മൃഗീയമായ പട്ടാ

ളശക്തിയും അവർ�ക്കാത്തു നിന്ന ഒരുപിടി രാജ്യ�ദ്രാഹികളും. 1799-ൽആരംഭിച്ച

യുദ്ധം 1805 വ�ര തുടർച്ചയായി ആറു �കാല്ല�ത്താളം കാലം നീണ്ടുനിന്നു. ബ്രിട്ടീഷു

കാരു�ട ആയുധബലവും �സന്യശക്തിയും, എത്ര�യാ അധികം പരിഷ്കൃതമായി

രുന്നു. ശത്രുക്കളാൽ വലയം �ചയ്യ�പ്പട്ട പഴശ്ശിരാജാവിനും അനുയായികൾക്കും

ഒടുവിലായ�പ്പാൾ ഭക്ഷണത്തിനു�പാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ �നരിട്ടു. എന്നിട്ടും ആ വീ

ര�ദശാഭിമാനികൾ മരണ�ത്ത കൂട്ടാക്കാ�ത �പാരാടി. ഒടുവിൽ 1805 നവംബർ

30-ാം തീയതി �നരിട്ടുള്ള ഒ�രറ്റു മുട്ടലിൽ പഴശ്ശിരാജാവ് മൃതിയടഞ്ഞു. ഏ�റക്കഴിയു

ന്നതിനുമുമ്പ് യുദ്ധമവസാനിക്കുകയും �ചയ്തു.

പഴശ്ശിരാജാവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധീരന്മാരായ കൂട്ടുകാരും യുദ്ധത്തിൽ പരാജ

യ�പ്പട്ടു�വന്നത്ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, മറ്റു മിക്കരാജാക്കന്മാരുംകീഴടങ്ങിയതിനു�ശ

ഷവും, ശത്രുവി�ന്റ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാ�ത, പല�പ്പാഴും അത്യാവ

ശ്യമായ ഭക്ഷണം �പാലുമില്ലാ�ത വനാന്തരങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി�ക്കാണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണത്തി�നതിരായി അ�ദ്ദഹംസംഘടിപ്പിച്ച �ചറുത്തുനിൽപ്പുസമരങ്ങളും �ഗാറി

ല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും �കരളത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ എ�ന്നന്നും മായാ�ത കിടക്കുന്നതാ

യിരിക്കും.

പഴശ്ശിയു�ട പതനത്തിനു�ശഷവും �കരളത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്രി

ട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായ സമരങ്ങൾ തുടരുകയുണ്ടായി. 1805 മുതൽ 1809 വ�ര, തുടർ

ച്ചയായി നാലു�കാല്ലം, തിരുവിതാംകൂറി�ല �വലുത്തമ്പി ദളവാ നടത്തിയ ധീ�രാ

ദാത്തസമര�ത്തപ്പറ്റി മ�റ്റാരു അദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരു മാസ�ത്താളം നീണ്ടു നിന്നതും “നായന്മാരു�ട ലഹള” എന്ന �പരിലറിയ

�പ്പടുന്നതുമായ ഒരു സംഘട്ടനം �കാച്ചിയിലുമുണ്ടായി. 1808 ഡിസംബർ 28-ാം

തീയതി �കാച്ചിയി�ല ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റ് �കണൽ �മക്കാ�ള�യ്ക്കതിരായ ഒരാക്ര

മണ�ത്താടുകൂടിയാണ് അതാരംഭിച്ചത്. 1809 ജനുവരി 19-ാം നു മൂവായിര�ത്താളം

വരുന്ന ജനങ്ങൾ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളായി പിരിഞ്ഞ് �കാച്ചിപ്പട്ടണ�ത്ത വീണ്ടും

ആക്രമിക്കുകയും �മജർ �ഹവിറ്റി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള�ത്താട്

ഏറ്റുമുട്ടുകയും �ചയ്തു. “ലഹളക്കാർ ദൃഢത�യാടുകൂടി പല പ്രാവശ്യവും ആക്രമണം

നടത്തി. പ�ക്ഷ, ആ ആക്രമണങ്ങ�ളല്ലാം വലിയ ധീരത�യാ�ട, �ചറുക്ക�പ്പട്ടു.

മുന്നൂറ് ലഹളക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു. ധീരന്മാരായ നമ്മു�ട �യാദ്ധാക്കൾക്കും

വമ്പിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി” എന്നാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടലി�നപ്പറ്റി �ലാഗൻ സായ്പു

�രഖ�പ്പടുത്തിവച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ�ക്ഷ, അ�താ�ട യുദ്ധമവസാനിച്ചില്ല. ജനുവരി 25-ാം തീയതി വീണ്ടും ഒരാ

ക്രമണമുണ്ടായി. അ�താ�ട കലാപം പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടു.

ഇങ്ങ�ന, ഇൻഡ്യയു�ട ഒന്നാമ�ത്ത സ്വാതന്ത്ര്യസമര�മന്ന് ചരിത്രകാര

ന്മാർ വിളിക്കുന്ന 1857-�ല ആ മഹത്തായ �ദശീയകലാപം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുന്ന
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തിന് അര നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുത�ന്ന �കരളക്കരയിൽ—മലബാറിലും, �കാച്ചിയിലും

തിരുവിതാംകൂറിലും—സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങൾആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ, നാടുവാഴികളു�ട �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ സമരങ്ങ�ളാന്നും

ത�ന്ന വിജയിക്കുകയുണ്ടായില്ല. കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച ആയു�ധാപകരണങ്ങളു�ട

യും �സന്യശക്തിയു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവ�യ നിർദ്ദ

യം അടിച്ചമർത്താനും അങ്ങി�ന ഇൻഡ്യയു�ട മറ്റു ഭാഗങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല �കര

ളത്തിലും തങ്ങളു�ട �മധാവിത്വമുറപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു.
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ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തി�ന്റഅനിവാര്യഫലങ്ങൾ

ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണം �കരളത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യ ആ�ക മാറ്റി മറിക്കുക

യും താറുമാറാക്കുകയും �ചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായങ്ങളു�ട തുണിത്തരങ്ങളും മറ്റു

ചരക്കുകളും �കരളത്തി�ല ഉൾനാടുകളി�ലയ്ക്കു�പാലും നുഴഞ്ഞുകയറുകയും �ക

�വലയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നമ്മു�ട ഗ്രാമീണ�ത്താഴിലുക�ള തകർക്കുകയും

�ചയ്തു. ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ച�യ ഒട്ടു �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചതുമില്ല.

ഇതിൻഫലമായി ആയിരക്കണക്കിലുള്ള �ക�വലക്കാർ �ജാലിയില്ലാ�ത �ത

ണ്ടിത്തിരിയാൻ തുടങ്ങി.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിനുമുൻപ് �കരളത്തിൽപറയത്തക്കഭൂനികുതി�യാന്നു

മുണ്ടായിരുന്നില്ല. കച്ചവടച്ചരക്കുകളു�ട ചുങ്കങ്ങളിൽനിന്നു ലഭച്ചിരുന്ന ആദായമാ

യിരുന്നു പ്രധാന രാജ�ഭാഗം. കുറ്റക്കാരു�ട പിഴയിൽനിന്നും മറ്റുമായി �വ�റയും

ചില വരവിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. �ഹദരാലിയു�ടആക്രമണത്തിനു�ശഷമാണ്

സ്ഥിരമായ ഒരു ഭൂനികുതി ഏർ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടത്. എന്നാൽ, അക്കാലത്ത് അത് തു

�ലാം തുച്ഛമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭൂനികുതി ദുസ്സഹമാംവിധം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 19-

ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും മലബാറി�ല ഭൂനികുതി 19 ലക്ഷം ക.

ആയി വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1901-�ല �സറ്റിൽ�മന്റ് പ്രകാരം �പ�ട്ടന്ന് അത്

35 ലക്ഷം ക. ആയി വർദ്ധിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ നികുതിവർദ്ധനവ് അ�നകം കുടുംബ

ങ്ങ�ള വഴിയാധാരമാക്കി.

ഭൂവുടമബന്ധങ്ങളിൽവരുത്ത�പ്പട്ട മാറ്റങ്ങളാണ്കൂടുതൽദൂരവ്യാപകങ്ങളായ

ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കിയത്. യഥാർത്ഥകൃഷിക്കാർക്ക് ഭൂമിയിൽഅവകാശമില്ലാതാ

യി. ഭൂമി�യല്ലാം ജന്മികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തായി മാറി. 1793-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരു

ത്തിയ മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റി വില്യം �ലാഗൻ ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു.

“ജന്മി ഒരു നിശ്ചിതാതിർത്തിക്കുള്ളിൽഅധികാരം പ്രാ�യാഗിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്ര

മായിരുന്നു. ആ അധികാരത്തി�ന്റ �പരിൽ ആ അതിർത്തിക്കുള്ളി�ല ഭൂമിയിലു

ണ്ടാകുന്ന വിളവി�ന്റ ഒരു നിശ്ചിതമായ ഭാഗത്തിന്—പാട്ടം അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രാചീന

നിലനികുതി—അയാൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കമ്മിഷണർമാർ

ജന്മി�യ ഭൂമിയു�ട പ്രഭുവാക്കി മാറ്റി. ക്രമത്തിൽ ജന്മികൾ നീതിന്യായ�കാടതികളു

�ട സഹായ�ത്താ�ട യഥാർത്ഥകൃഷിക്കാരായ കുടിയാന്മാരു�ട അവകാശങ്ങ�ള

അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൽഅത്ഭുത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല�ല്ലാ”.
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ചൂഷിതരായ കുടിയാന്മാരു�ട അസംതൃപ്തി ക്രമത്തിൽ ലഹളകളു�ട രൂപം �ക

�യ്ക്കാണ്ടു. താൻ തയ്യാറാക്കിയ മലബാർ കുടിയായ്മ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ

അനുവാദം �ചാദിച്ചു�കാണ്ട് ദിവാൻബഹദൂർ എം. കൃഷ്ണൻനായർ 1924 ഏപ്രിൽ

മാസത്തിൽ മദിരാശി നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ �ചയ്തപ്രസംഗത്തിൽഇങ്ങ�ന

പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

“പുരാതനകാലത്ത് ജന്മികൾക്ക് വസ്തുവി�ന്മൽ ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല ഉടമസ്ഥത

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1792-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ജന്മികൾക്ക് വസ്തുവി�ന്മൽ

പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം �കാടുത്തു. കുടിയാന്മാ�ര ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പൂർ

ണ്ണാധികാരവും ജന്മികൾക്കു നൽകി. ബ്രിട്ടീഷ് �കാടതികളും അ�ത അബദ്ധം

പ്രവർത്തിച്ചു. ജന്മിക�ള വസ്തുവി�ന്റ പൂർണ്ണാധികാരികളാക്കിത്തീർത്തു. അതി�ന്റ

�ശഷം വസ്തുസംബന്ധമായി അനവധിപ്രാവശ്യം മാപ്പിളലഹളകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

ജന്മികൾ അനവധി കുടിയാന്മാ�ര ജാതിഭ്രഷ്ടരും സമുദായ ഭ്രഷ്ടരും ആക്കിത്തീർ

ത്തിട്ടുണ്ട്. ജന്മികൾ പലപ്രകാരത്തിലും കുടിയാന്മാ�ര അവമാനിക്കുകയും ഉപ

ദ്രവിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടിയാന്മാർക്ക് ജന്മിക�ളാടുള്ള കടമകൾ ക്ര�മണ

വർദ്ധിച്ചുവന്നു”.

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മന്റ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഈ പുതിയ ഭൂവ്യവസ്ഥയു�ട ഫലമാ

യി സ്വന്തം ഭൂമിയുള്ള കൃഷിക്കാരു�ട എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. കുടിയാന്മാ

രു�ടയും കർഷക�ത്താഴിലാളികളു�ടയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. 1921-�ല

ക�നഷുമാരി കണക്കനുസരിച്ച് വസ്തു കൃഷി�ചയ്യുന്ന ജന്മിമാരും അവ�ര ആശ്രയി

ക്കുന്നവരും കൂടി ആ�ക ഒരു ലക്ഷത്തിൽപ്പരമായിരുന്നു. കുടിയാന്മാരും കർഷക

�ത്താഴിലാളികളുംഅവ�രആശ്രയിക്കുന്നവരും കൂടി പതിനാറരലക്ഷവും (കുടിയാ

ന്മാരുംആശ്രിതരുംകൂടി ഒൻപത് ലക്ഷവുംകർഷക�ത്താഴിലാളികളുംആശ്രിതരും

കൂടി ഏഴരലക്ഷവും).

എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റയും ജന്മി �മധാവിത്വത്തി�ന്റയും അക്രമങ്ങ

�ള സ്വാഗതം �ചയ്യുകയല്ല നാട്ടുകാർ �ചയ്തത്. എത്രത�ന്നഅസംഘടിതരായിരു

ന്നു�വങ്കിലുംഅവർഒട്ടനവധിസമരങ്ങളുംലഹളകളുംനടത്തി. ചില�പ്പാൾകൂട്ടായ്മ

ക്കവർച്ചകളു�ട രൂപത്തിൽ, മറ്റു ചില�പ്പാൾ ജന്മികൾ�ക്കാ ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

ന്മാർ�ക്കാ എതിരായ കലാപങ്ങളു�ട രൂപത്തിൽ, അവർ തങ്ങളു�ട അസംതൃപ്തി

യും വി�ദ്വഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

1792 മുതൽ 1799 വ�ര മലബാർ �ബാം�ബ സംസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഭാഗമായിരു

ന്നു. വർദ്ധിച്ച ലഹളകൾക്ക് ശ്രുതി�പ്പട്ട ഒരു കാലമാണ് ഇത്. 1800-നും 1805നും

ഇടയിൽ വീണ്ടും വലിയ ലഹളകൾ നടന്നു. 1809 മുതൽ 1836 വ�ര താരത�മ്യന

സമാധാനപരമായ ഒരു കാലമായിരുന്നു. 1832-നു �ശഷം കാർഷിക വിളവുകളു�ട

വില കയറാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ കൃഷിക്കാരിൽനിന്ന് ഭൂമി�യാഴിപ്പി�ച്ചടുക്കാനുള്ള

ജന്മികളു�ട പരിശ്രമം പതിന്മടങ്ങുവർദ്ധിച്ചു. അതിൻഫലമായി വീണ്ടും ലഹളകളും

കലാപങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു.

ലഹളക�ളാ കലാപങ്ങ�ളാ ഉണ്ടാകു�മ്പാ�ഴല്ലാം ജന്മികളു�ട സംരക്ഷണ

ത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത് കൃഷിക്കാർ കണ്ടു. അതു

കാരണം ജന്മിക�ള മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�രയും അവർ ആക്രമിച്ചു.

ഇങ്ങി�ന 1836-നും 1900-നും ഇടയിൽ എൺപ�താളം ലഹളകൾ ഉണ്ടായി. മിക്ക

ലഹളകളിലും ജന്മി�മധാവിത്വത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനും എതിരായ ആക്ര

മണങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു എന്നു കാണാം. ചില�പ്പാൾ ജന്മികളാണ്
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�കാല്ല�പ്പട്ടത്. മറ്റു ചില�പ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരും. ഉദാഹരണത്തിന്

1855 �സപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ലഹളയിൽ മി. �കാ�ണാളി എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജി

�സ്ട്രട്ട് �കാല്ല�പ്പടുകയുണ്ടായി. അതിനു ശിക്ഷയായി കുറ്റക്കാർ താമസിച്ചു വന്ന

ഒൻപത് അംശങ്ങളിൽ നിന്ന് 31,000 ക. പിഴയായി വസൂലാക്കുകയും ജനങ്ങ�ള

കഠിനമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയും �ചയ്തു.

മലബാറി�ലകുടിയാന്മാരിൽ വലി�യാരു ഭാഗം മാപ്പിളമാരായിരുന്നു. ജന്മിക

ളും കാണക്കുടിയാന്മാരുമാക�ട്ട നമ്പൂതിരി, നായർ തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാരായിരുന്നു.

ഇതുകാരണം കുടിയാന്മാരു�ട ലഹളക�ള മാപ്പിളലഹളകളാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ

ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്ക് സാധിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, 1921-22-�ല മലബാർ

ലഹള�യപ്പറ്റി ഇൻഡ്യയു�ട സർവ്വ �സന്യാധിപൻ തയ്യാറാക്കിയ റി�പ്പാർട്ടിൽ

ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“മലബാറിലുള്ളമാപ്പിളമാർആദ്യം മുതൽ�ക്കകലഹപ്രിയന്മാരും മതഭ്രാന്തന്മാരും

താ�ന്താന്നിത്തത്തിന് �പരു�കട്ടവരുമാണ്. കഴിഞ്ഞ എൺപത് �കാല്ലത്തിനു

ള്ളിൽ ഭരണാധികാരികളു�ട എൺപത്തിയാറിൽ കുറയാ�ത ലഹളകൾ അവർ

നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മുക്കാലും അവസരങ്ങളിൽ പട്ടാള�ത്തസമാധാ

നരക്ഷയ്ക്കായി നിയമി�ക്കണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട്”.

എന്നാൽ, 1880-ൽ മലബാറിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്റ്റരായി പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്ന

തിരുവിതാംകൂർ റസിഡന്റ് മി. മക്ക്ഗ്രിഗർ സായ്പ് “വസ്തുത സംബന്ധമായ �വ

രത്തിൽ നിന്നാണ് ലഹളകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്” എന്നും “ജന്മിമാരു�ട �ദ്രാഹാ

ചാര�ത്ത നശിപ്പിക്കുവാനായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തിയിരുന്ന ഒരായുധം മാത്രമാണ്

മതഭ്രാന്ത്”, എന്നുംഅഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

“മലബാറിൽ വർഷംപ്രതി ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മാപ്പിള ലഹളകൾ സാധാരണ

യായിഈകാലങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവാറുപതിവ്. അതിനാൽക്ഷാമവുംഈലഹള

കളു�ട ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു കാരണമായി കൂട്ടാം” എന്ന് 1923 �മയ് മാസ

ത്തിൽ പാലക്കാട്ടുവച്ചു കൂടിയ രണ്ടാം �കരളസംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സ�മ്മളനത്തി

�ന്റസ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷൻശ്രീ. ഗായത്രീവല്ലഭയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

1924 മാർച്ച് 14-ാം നു മദിരാശി നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ വച്ച് ശ്രീ. �ക. ഉപ്പിസാ

�ഹബ് �ചയ്തപ്രസംഗം ലഹളകളു�ടസ്വഭാവത്തി�ലയ്ക്ക് കൂടുതൽ�വളിച്ചം വീശുന്നു

ണ്ട്.

“മലബാറിലുള്ള മിക്കവാറും മാപ്പിളമാർ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരും കൃഷി പ്രവൃത്തി

�ചയ്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരുമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ മലബാറിൽ വന്നയുട�ന

അവി�ട മാപ്പിളലഹളയും അധികം അടുത്തടുത്തുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. മലബാറി�ല

ജന്മികൂടിയായ്മ�യപ്പറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ശരിയായി യാ�താരു വി

വരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരു�ട ജന്മികുടിയായ്മ സമ്പ്രദായമാണ് അവർ

മലബാറിൽനടപ്പാക്കിയത്. അതി�ന്റഫലമായി ജന്മികളുംകുടിയാന്മാരുംതമ്മിലു

ള്ളബന്ധംഅകന്നകന്ന് വലിയ ലഹളകളായി കലാശിച്ചു. എന്നാൽ,ഈലഹള

കളു�ടയഥാർത്ഥകാരണങ്ങൾഅ�ന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ്അവ�യപരിഹരിക്കുവാൻശ്ര

മി�ക്കണ്ടതിനു പകരം ഗവൺ�മന്റ് മാപ്പിളലഹള ആക്ട് എന്ന ഒരു ദാരുണമായ

നിയമം പാസ്സാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഈ ആക്ടി�ല വകുപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ലഹള

യിൽ�പട്ടിട്ടുള്ള മാപ്പിളയു�ട ശവം മുസൽമാൻമാരു�ട മതാചാരത്തിന് തീ�ര വി

പരീതമായ വിധത്തിൽ തീവച്ചു നശിപ്പിക്കണ�മന്നുള്ളതാണ്. ലഹളക്കാരനായ
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ഏ�തങ്കിലും ഒരു മാപ്പിള ഒരുഅംശത്തിൽക്കൂടി കടന്നു�പാകുന്നപക്ഷംആഅംശ

ത്തിൽതാമസിക്കുന്നഎല്ലാ മാപ്പിളമാരുംഅവരു�ടസ്വത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഗവൺ

�മന്റി�ലയ്ക്ക് �കാടുക്കണ�മന്നാണ്ഈആക്ടി�ല മ�റ്റാരു വകുപ്പ്. മാപ്പിളമാരു�ട

മതസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളഅടിച്ചുടച്ച് മാപ്പിള ലഹളക�ളഅമർത്തുവാൻനിർമ്മിച്ചതായ

ഈനിയമം അതി�ന്റ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം നിറ�വറ്റിയി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, 1853-ൽ ആ നി

യമം പാസ്സാക്കിയതി�ന്റ �ശഷം മാപ്പിള ലഹളകൾഅധികംഅടുത്തടുത്തുംഅധി

കം ഭയങ്കരമായ വിധത്തിലും ഉണ്ടാകുകകൂടി �ചയ്തു”.

1923 �മയ് മാസത്തിൽ തല�ശ്ശരിയിൽവച്ചു കൂടിയ ഖിലാഫത്ത് കാൺഫറൻസിൽ

അദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചു�കാണ്ട് ഡാക്ടർ �സയ്തുമാമൂദ് ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ

യി.

“ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിനു മുൻപായി മലബാറിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും, മു

ഹമ്മദീയരും തമ്മിലുള്ളതായ �ചർച്ച എത്ര�യാ പ്രശംസനീയമായ നിലയിലായി

രുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടും �കാലനാട് രാജാക്കന്മാരുംഈ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കാല

ത്ത് മാപ്പിള ലഹള ഇവി�ട ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. വാസ്തവം പറയുന്ന

തായാൽ, സാമൂതിരിപ്പാടി�ന്റ ഭരണകാലത്ത് ചില വലിയ ഉ�ദ്യാഗങ്ങൾ മാപ്പിള

മാർ സ്വീകരിച്ചുവന്നതായും അറിയുന്നു. ഈ തരത്തിലുള്ള സൗഹാർദ്ദ�ത്താടുകൂടി

യായിരുന്നുഈ രണ്ടു സമുദായങ്ങളും �കരളത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങ�ന

യിരി�ക്ക ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യത്ത് എത്തി�ച്ചർന്ന�ശഷം കഴിഞ്ഞ എഴുപത്

�കാല്ലത്തിനുള്ളിൽ 90 ലഹളകൾ ഉണ്ടായത്ഈ ഭരണത്തി�ന്റ �യാഗ്യത �വളി

�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്”.

ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം വ്യക്തമാകുന്ന�തന്താണ്?

1. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ �കരളത്തി�ലസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യതാ

റുമാറാക്കിയതി�ന്റഫലമായി ജനങ്ങളു�ട ജീവിതംഅധഃപതിച്ചു. പട്ടിണിയുംക്ഷാ

മവും നടമാടാൻ തുടങ്ങി.

2. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനുംജന്മികളു�ടഅക്രമങ്ങൾക്കുംഎതിരായികൃഷിക്കാർ

അ�നകം ലഹളകൾ നടത്തി.

3. തങ്ങളു�ട �മധാവിത്വമുറപ്പിക്കുവാൻ �വണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ

ഹിന്ദുക്കളും, മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിൽ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടു�പടുകയും മാപ്പിള

കൃഷിക്കാ�ര ഒറ്റതിരിച്ചു മർദ്ദിക്കുകയും �ചയ്തു.

4. എന്നിട്ടും, മർദ്ദനങ്ങ�ള വകവയ്ക്കാ�ത ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക്

എതിരായ ജനങ്ങളു�ട സമരങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്.
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1885-ലാണ് ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ് ജനിച്ചത്. പ�ത്താമ്പതാം നൂ

റ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽത്ത�ന്ന �കരളത്തിൽനിന്നുള്ള ചില പ്രതിനിധികൾ

കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ വാർഷികസ�മ്മളനങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. അമ

രാവതിയിൽവച്ചു കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പതിമൂന്നാമ�ത്ത വാർഷികസ�മ്മളന

ത്തിൽഅദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചത് ഒരു �കരളീയനായ �ചറ്റൂർശങ്കരൻനായരായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭംവ�രയും �കരളത്തിൽ പറയത്തക്ക

കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1903ലാണ് �കരളത്തിൽ

ആദ്യമായി �സലം വിജയരാഘവാചാരിയു�ട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടുവച്ച്

ഒരു സ�മ്മളനം കൂടിയത്. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാഴും സംഘടിതമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്ത

നങ്ങ�ളാന്നുംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

1905-ൽ ബങ്കാൾ വിഭജന�ത്ത തുടർന്ന് ഇൻഡ്യയിൽ ഒട്ടുക്കും ഉണ്ടായ പ്ര

�ക്ഷാഭണങ്ങളു�ട അലകൾ �കരളീയരു�ട ഹൃദയങ്ങളിലും ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.

അതിനു�ശഷമാണ് ഇവി�ട �കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചത്. 1910 ആരംഭ

�ത്താടുകൂടി മലബാറിൽ ഒരുഡിസ്ട്രിക്റ്റ് �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പ

ട്ടതായി കാണുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

1914-ലാണ് ഈസ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നത്. യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാ

ധിപത്യത്തി�ന്റ പാപ്പരത്ത�ത്തതുറന്നു കാണിച്ചു. ഇൻഡ്യയു�ട സാമ്പത്തികവും,

സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായഎല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. യു

ദ്ധത്തി�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾ ഇൻഡ്യൻ വ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് �ത�ല്ലാരു പ്ര

�ചാദനം നൽകി. അ�പ്പാഴും ബ്രിട്ടീഷ് �മധാവികൾ അവ�യ �ഞക്കി�ക്കാല്ലാ

നാണ് ശ്രമിച്ചത്. താങ്ങാനാവാത്തനികുതികളും നി�ത്യാപ�യാഗസാധനങ്ങളു�ട

വിലവർദ്ധനവും ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്തതാറുമാറാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങളു�ട

അസംതൃപ്തിയും രാഷ്ട്രീയ �ബാധവും പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. രാജ്യരക്ഷാനിയമത്തി

�ന്റ മർദ്ദനസംവിധാനങ്ങൾജനങ്ങളു�ടബ്രിട്ടീഷ് വി�രാധ�ത്തമൂർച്ഛിപ്പിക്കുവാ�ന

ഉപകരിച്ചുള്ളു. 1916-ൽ �ലാകമാന്യതിലക�ന്റയും ആനിബസന്റി�ന്റയും �നതൃത്വ

ത്തിൽ “�ഹാംറൂൾ” പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. 1916-ൽ ല��ാ �കാൺഗ്രസ്സ് സ�മ്മ

ളനത്തിൽവച്ച് �കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളി�ല മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും വീണ്ടും �യാ

ജിപ്പി�ലത്തി. അ�ത�കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്ന “സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വയംഭരണം
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�നടുക” എന്ന �പാതുലക്ഷ്യത്തിനു�വണ്ടി �കാൺഗ്രസ്സും മുസ്ലീംലീഗും തമ്മിൽ ഒരു

ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി.

ഈ സംഭവവികാസങ്ങ�ളല്ലാം ഇൻഡ്യൻ ജനതയു�ട രാഷ്ട്രീയ�ബാധ�ത്ത

തട്ടിയുണർത്തി.

1916-ൽത്ത�ന്ന �കരളത്തി�ല �കാഴി�ക്കാട് പട്ടണത്തിൽ ഒരുസംഭവമുണ്ടാ

യി: ടൗൺഹാളിൽകളക്ടർഇന്നിസ്സി�ന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽഒരു�പാതു�യാഗംനട

ന്നു �കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റു ജഡ്ജി, �പാലീസ് സൂപ്രണ്ട് തുടങ്ങിയ ഉ�ദ്യാ

ഗസ്ഥന്മാരും ചിലനാട്ടുപ്രമാണികളും പ്ലാറ്റ് ഫാറത്തിൽഇരിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധഫണ്ടി

�ലയ്ക്ക് �പാതുജനങ്ങളു�ട വകയായി ഒരു പണക്കിഴി സമ്മാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു

�കാണ്ടുള്ള ഒരു പ്ര�മയം അവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. പ്ര�മയ�ത്ത എതിർത്തു�കാണ്ട്

സംസാരിക്കാൻശ്രീ. �ക. പി. �കശവ�മ�നാൻഎഴു�ന്നറ്റുനിന്നു. മലയാളത്തിലാ

ണ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. കളക്ടർ ഉട�ന അത് വിലക്കി. ഒരു മലയാളി മലയാ

ളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുക�യാ? മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശ

മു�ണ്ടന്ന് �കശവ�മ�നാൻ; പാടി�ല്ലന്ന് കളക്ടർ. കളക്ടറു�ട തീരുമാനത്തിൽ പ്ര

തി�ഷധിച്ച് �കശവ�മ�നാൻ ഒരു ഇറങ്ങി�പ്പാക്ക് നടത്തി. അ�താ�ട മറ്റു വള�ര

�പ്പരും �യാഗസ്ഥലംവിട്ട് ഇറങ്ങി�പ്പായി. അ�താരുപ്ര�ക്ഷാഭജനകമായസംഭവ

മായിത്തീർന്നു. നാട്ടി�ലങ്ങും �ദശാഭിമാനം അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതി�ന്റ ഒരു

അടയാളമായിരുന്നുഅത്.

യുദ്ധത്തി�ന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കാരണം മലബാറി�ല രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാന

ത്തിന് ഒരു പുതിയ ജീവൻ വച്ചു. ടൗൺ ഹാൾ സംഭവത്തിന് മുമ്പുത�ന്ന �ഹാം

റൂൾ ലീഗി�ന്റ ഒരു ശാഖ മലബാറിലും സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്

�കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി കൂടുതൽ സജീവമായിത്തീർന്നു. �കശവ�മ�നാനായിരുന്നു

രണ്ട്സംഘടനകളു�ടയും �സക്രട്ടറി. �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റയും, �ഹാം റൂൾലീഗി�ന്റയും

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉൾനാടുകളിൽ അ�നകം �പാതു�യാഗങ്ങൾ കൂടി. രണ്ട് സംഘ

ടനകളു�ടയും ശാഖകൾ പലയിടത്തും സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങി�ന മലബാറി�ല

രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പുതിയഘട്ടത്തി�ലയ്ക്ക് ഉയർന്നു.

1916 �മയ് മാസത്തിൽ പാലക്കാട്ടുവച്ച് ആനിബസന്റി�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ

ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ�മ്മളനം നടന്നു. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ �കരളത്തിൽ നടന്ന

ഒന്നാമ�ത്ത രാഷ്ട്രീയ സ�മ്മളനമായിരുന്നുഅത്. അതിനു�ശഷം �കാല്ലം�താറും

വിഭിന്നസ്ഥലങ്ങളിൽവച്ച് �കാൺഫറൻസുകൾ കൂടുക പതിവായിത്തീർന്നു.

ആദ്യകാല�ത്ത �കാൺഗ്രസ്സ് സ�മ്മളനങ്ങളിൽ ജന്മികളും മറ്റു ധനാഢ്യന്മാ

രും സജീവമായി പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി. �കാല്ലം�കാട് വാസു�ദവരാജാവായിരു

ന്നു ഒന്നാം സ�മ്മളനത്തി�ന്റ സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷൻ. �കാഴ�ക്കാടുവച്ച് കൂടിയ

രണ്ടാം സ�മ്മളനത്തിൽസി.പി. രാമസ്വാമിഅയ്യ�ര അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാന�ത്തയ്ക്ക് ക്ഷ

ണിച്ചത് സാമൂതിരിരാജാവാണ്. കുതിരവട്ടത്ത് കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ തമ്പാനാണ് അതി

�ന പിൻതാങ്ങിയത്. 1918-ൽ തല�ശ്ശരിയിൽവച്ചു കൂടിയ മൂന്നാം സ�മ്മളനത്തി

�ന്റഅദ്ധ്യക്ഷൻബങ്കനപ്പള്ളിയി�ല ജമീൻദാരായമിർആസാദ് ആലിഖാൻബഹ

ദൂർ ആണ്. ചിറയ്ക്കൽ രാമവർമ്മ വലിയ രാജാവായിരുന്നു. സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യ

ക്ഷൻ. അദ്ധ്യക്ഷൻ മാത്രമല്ല, സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷനും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രസംഗി

ച്ചത്. വടകരവച്ച്ശ്രീ. �ക. പി. രാമൻ�മ�നാ�ന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂടിയനാലാം

സ�മ്മളനത്തി�ന്റപ്രധാന ഭാരവാഹികൾശ്രീ. ഈ. �ക. ശങ്കരവർമ്മരാജാ, ശ്രീ.

രാമവർമ്മരാജാ മുതലായവരായിരുന്നു.
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പ്ര�മയങ്ങൾ പരി�ശാധിച്ചാലും ഈ ദൗർബല്യങ്ങൾ കാണാം. ജനങ്ങളു�ട

�ദശാഭിമാന�ത്തപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നപലപ്ര�മയങ്ങളുംപാസ്സാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വ

ന്നത് ശരിയാണ്. നിയമസഭയിൽകൂടുതൽപ്രാതിനിധ്യംഅനുവദിക്കാനും, ത�ദ്ദശ

ഭരണസഭക�ള വിപുലീകരിക്കുവാനുമുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ, കാ�ളജുകൾ തുറക്കാ

നും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള അ�പക്ഷകൾ, ജനങ്ങ�ളാട്

കൂടുതൽഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഭരണകൂടംസ്ഥാപിക്കുവാനുംപുതുതായി ഒരു ഭരണപ

രിഷ്ക്കാരനിയമം ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാനുള്ളഅഭ്യർത്ഥന, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് �പ്രാത്സാ

ഹനം നൽകാനുള്ളഅ�പക്ഷ, മർദ്ദന നിയമങ്ങൾ പ്ര�ത്യകിച്ചും മലബാറി�ല മാ

പ്പിളനിയമം റദ്ദാക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന—ഇങ്ങി�ന പലതും പ്ര�മയങ്ങളിൽ ഉൾ

�പ്പട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ, അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന, അടിമത്ത�ബാധത്തി�ന്റ പ്രകടനങ്ങളുമു

ണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാം സ�മ്മളനത്തിൽ പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട പ്ര�മയങ്ങളിൽ ഒന്ന് നാ

യന്മാ�ര �ചർത്ത് ഒരു പ്ര�ത്യക പട്ടാളം ഏർ�പ്പടുത്തിയതിന് ഗവൺ�മന്റി�നാട്

നന്ദി പറഞ്ഞു�കാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. രണ്ടാംസ�മ്മളനം പാസ്സാക്കിയപ്രധാനപ്ര

�മയങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ “ഈജില്ലയി�ല രാജഭക്തരായ ജനങ്ങൾയുദ്ധക്കളത്തി�ല

യ്ക്ക് അവരു�ട കഴിവിനനുസരിച്ച് ധാരാളം പണം �കാടു�ക്കണ്ടതാണ്” എന്നാവ

ശ്യ�പ്പട്ടു. മ�റ്റാരു പ്ര�മയത്തിൽ “ഇൻഡ്യൻ ഡിഫൻസ് �ഫാഴ്സിൽ ഇൻഡ്യാക്കാ

രായ യുവാക്കന്മാ�ര വാളൻഡിയറന്മാരായി �ചരുവാൻ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി �ര

ഖ�പ്പടുത്തി. നാലാം സ�മ്മളനത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്ത പ്ര�മയം രാജഭക്തി പ്രഖ്യാ

പിക്കുന്നതായിരുന്നു. �ലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്യത്തിന് സിദ്ധിച്ച

വിജയത്തിൽസ�മ്മളനം സ�ന്താഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇൻഡ്യയു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ളചിത്രംപരി�ശാധിച്ചാലുംസ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരു

ന്നില്ല. വിലവർദ്ധനവും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും ഒരു �കാടിയിലധികം ആളുകളു�ട

മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഇൻഫ്ളുവൻസാ തുടങ്ങിയ പകർച്ച വ്യാധികളും ജന

ങ്ങളു�ട അസംതൃപ്തി�യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു�വന്നത് ശരിയാണ്. പഞ്ചാബിലും മറ്റു ചില

സ്ഥലങ്ങളിലും ഖദർപ്രസ്ഥാനം�പാലുള്ള വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ �പാന്തിവന്നു�വ

ന്നതും ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അ�തല്ലാം നിർദ്ദയം അടിച്ചമർത്ത�പ്പടുകയാണ് �ച

യ്തത്. �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് അ�പ്പാഴും ബ്രി

ട്ടീഷു ഗവൺ�മന്റി�ന്റ നീതി�ബാധത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന

ത്. വാർഷിക സ�മ്മളനങ്ങളിൽ പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട പ്ര�മയങ്ങളിൽ രാജഭക്തിയും

യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടന് പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിക്കുക പതിവായിരുന്നു. 1918-ൽ യുദ്ധം

അവസാനിച്ചയുട�ന �ഡൽഹിയിൽവച്ചുകൂടിയസ�മ്മളനത്തിൽ�പ്പാലും രാജാവി

�നാടുള്ള ഭക്തിയും ‘യുദ്ധത്തി�ന്റ വിജയകരമായ പര്യവസാന”ത്തിൽഅഭിനന്ദന

വും �രഖ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടൻ �ചറുകിടരാജ്യങ്ങളു�ടസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി

യാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഇട�പട്ട�തന്നും അതു�കാണ്ട് യുദ്ധാവസാനത്തിൽ ഇൻഡ്യ

യ്ക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽസ്വതന്ത്രമായ ഒരു പദവി ലഭിക്കു�മന്നുമുള്ളവിശ്വാസമാ

യിരുന്നു ഇതിനു കാരണം. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്യവാദികൾ �കാൺഗ്രസ്സി

�ന വഞ്ചിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. യുദ്ധം അവസാനിച്ച�പ്പാൾ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, റൗ

ലറ്റ് ആക്ടു�പാലുള്ള മർദ്ദന നിയമങ്ങളും ജാലിയൻവാല ബാഗി�ല ബീഭത്സമായ

കൂട്ട�ക്കാലയുമാണ് ഇൻഡ്യയ്ക്ക് അവർ നൽകിയത്. ഇൻഡ്യയു�ട പു�രാഗതിക്കു

�വണ്ടിയുള്ളഏത്പരിശ്രമ�ത്തയുംനിർദ്ദയംഅടിച്ചമർത്താനുള്ളഒരുക്കങ്ങളാണ്

അവർ നടത്തിയത്. ഈ വിശ്വാസ വഞ്ചന മിക്ക �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാരു�ട
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യും സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധ�ത്ത ശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചു. ഇൻഡ്യയി�ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങ

ളിലും അസംതൃപ്തി പരന്നുപിടിച്ചു. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി

�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ �നതൃത്വം ഏ�റ്റടുത്തത്.

1918-�ന്റഅവസാനത്തിൽത്ത�ന്നഇൻഡ്യാ�സക്രട്ടറി �മ�ണ്ടഗുപ്രഭുവുംഇൻ

ഡ്യാ �വസ്രായി �ചം��ാർഡ് പ്രഭുവും കൂടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഭരണപരിഷ്ക്കാര

റി�പ്പാർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാന�പ്പട്ട ഭരണഡിപ്പാർട്ടു�മ

ന്റുക�ളാ�ക്കബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട �കയിൽത്ത�ന്ന നിലനിറുത്തുകയും

അപ്രധാനങ്ങളായചിലഡിപ്പാർട്ടു�മന്റുകൾ മാത്രം ഇൻഡ്യക്കാരായ മന്ത്രിമാർക്ക്

ഏൽപ്പിച്ചു�കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നഒരുതരം ദ്വിഭരണവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു റി�പ്പാർ

ട്ടി�ല ഉള്ളടക്കം. 1919-ൽഅതു നിയമമായിത്തീർന്നു.

ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ പലതും അടങ്ങീട്ടു�ണ്ടന്നും

അതു�കാണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമാ�ണന്നും ചില �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാർ വാദി

ച്ചു. അ�താട്ടും ത�ന്ന തൃപ്തികരമ�ല്ലന്നും അതു�കാണ്ട് ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിച്ചു

കൂടാ എന്നും മറ്റുള്ളവരും വാദിച്ചു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞവരു�ട അഭിപ്രായത്തിനാണ്

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പിൻതുണ ലഭിച്ചത്. രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ

തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു �കാളിളക്കത്തി�ന്റ

മു�ന്നാടിയായിരുന്നുഅവ.

ഇങ്ങ�ന, ഇൻഡ്യയി�ലാട്ടുക്കുംപ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരുഅന്തരീക്ഷംസൃഷ്ടിക്ക�പ്പ

ട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ്, 1920 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മ�ഞ്ചരിയിൽവച്ച്

അഞ്ചാമ�ത്ത അഖില മലബാർ സ�മ്മളനം കൂടിയത്. മലബാറി�ന്റ നാനാഭാഗ

ത്തുനിന്നും പ്രതിനിധികളായിട്ടുത�ന്ന 1,300-ഓളം �പർ അതിൽ സന്നിഹിതരായി

രുന്നു.

സ്വാഭാവികമായി, പുതിയ ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ സജീവമായ ചർച്ചകൾക്കും

തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും വി�ധയമായി. ഇവി�ടയും രണ്ട് വിഭാഗക്കാരു

ണ്ടായിരുന്നു. ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണ�മന്ന് വാദിച്ചവരും അവ

�യ തള്ളിക്കളയണ�മന്ന് വാദിച്ചവരും. ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദമാണ് നടന്നത്.

“പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണത്തിന് ഇൻഡ്യ തികച്ചുംപ്രാപ്തയാ�ണന്നും �മാ

�ണ്ടഗുവി�ന്റ ഭരണപരിഷ്ക്കാരത്തിൽ ഇൻഡ്യയു�ട �മൽപ്പറഞ്ഞ ന്യായമായ അവ

കാശ�ത്തഅവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു�വന്നുംഅതിനാൽഈപുതിയപരിഷ്ക്കാരംഅതൃ

പ്തികരവും ഇച്ഛാഭംഗ ജനകവുമാ�ണ”ന്നുമുള്ള ഒരു പ്ര�മയം ശ്രീ �ക.പി. രാമൻ�മ

�നാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആനിബസന്റി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ചിലർ അതി�ന ശക്തി

യായിഎതിർത്തു. അതൃപ്തികരവും ഇച്ഛാഭൃഗജനകവുമാ�ണന്നുള്ളഭാഗംഎടുത്തുക

ളയണ�മന്ന് അവർ ആവശ്യ�പ്പട്ടു. �വാട്ടിനിട്ട�പ്പാൾ പ്ര�മയം വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷ

�ത്താ�ടപാസ്സായി. ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾഏർ�പ്പടുത്താൻസഹായിച്ച�മാ�ണ്ടഗു

പ്രഭുവി�നാടുംസിന്ഹാപ്രഭുവി�നാടും കൃതജ്ഞതപറയുന്നമ�റ്റാരുപ്ര�മയംതള്ള

�പ്പട്ടു.

�കരളത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു വഴിത്തിരിവി�നക്കുറിക്കുന്ന

മ�ഞ്ചരി സ�മ്മളനത്തിൽ വച്ചുത�ന്നയാണ് ജന്മികളു�ടയും, കൃഷിക്കാരു�ടയും

പ്രതിനിധികൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായി ഒരു സംഘട്ടനം ഉണ്ടായത്. കുടിയാന്മാരു

�ട താൽപ്പര്യങ്ങ�ളയും ന്യായമായ അവകാശങ്ങ�ളയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന

ഒരുനിയമനിർമ്മാണംആവശ്യമാ�ണന്നുളള ഒരുപ്ര�മയംശ്രീ �ക. പി. രാമൻ�മ

�നാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ. �ക.സി. വീരരായൻ രാജാ, ശ്രീ മണ്ണാർക്കാട് മൂപ്പിൽ
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നായർ, ശ്രീ ഉദയവർമ്മ രാജാ, മുതലായവർ അതി�ന കഠിനമായി എതിർത്തു.

ഭൂമി ജന്മികളു�ട സ്വകാര്യ സ്വത്താ�ണന്നും ജന്മികളു�ട അവകാശാധികാരങ്ങ�ള

നിയന്ത്രിക്കുന്ന യാ�താരു നടപടിയും ന്യായമ�ല്ലന്നും അവർ വീ�റാ�ട വാദിച്ചു.

പ�ക്ഷ, �വാട്ടിനിട്ട�പ്പാൾഈപ്ര�മയവും വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷ�ത്താ�ട പാസ്സായി.

മ�ഞ്ചരി സ�മ്മളന�ത്താടുകൂടി മലബാറി�ല രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷമാ�ക ഇളകി

മറിയാൻ തുടങ്ങി.
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1920-ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കാൺഗ്രസി�ന്റ �നതൃത്വ�മ�റ്റടുത്ത�താടുകൂടി രാജ്യത്തി

�ലങ്ങും വലി�യാരുണർവുണ്ടായി. 1920 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നാഗപ്പൂരിൽവച്ചു

കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സ് സ�മ്മളനത്തിൽവച്ച് സ്വരാജ്യം �നടുകയാണ് കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ

ലക്ഷ്യ�മന്നും അക്രമരഹിതമായ നിസ്സഹകരണമാണ് അത് �നടാനുള്ള മാർഗ്ഗ

�മന്നും പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. അതി�നതുടർന്ന് അ�നകം വക്കീൽമാർ പ്രാക്റ്റീസ്

നിറുത്തി. വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിച്ചു പുറത്തുവന്നു. സ്വരാജ്യം �ന

ടി�യ അടങ്ങൂഎന്ന ദൃഢനിശ്ചയ�ത്താ�ട യുവാക്കന്മാർ സമരാങ്കണത്തിലിറങ്ങി.

കാൺഗ്രസ്സും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും �യാജിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും �ക

�കാർത്തുപിടിച്ചു�കാണ്ട് സമരത്തിനിറങ്ങി. ആ�വശകരമായ ത്യാഗസന്നദ്ധത

എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

നാഗപ്പൂർസ�മ്മളനത്തിൽ വച്ചുത�ന്നയാണ് കാൺഗ്രസ്സ് സംസ്ഥാനങ്ങ�ള

ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുവാനും നാട്ടുരാജ്യങ്ങ�ളക്കൂടി സംസ്ഥാ

നങ്ങളു�ട പരിധിയിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തുവാനും തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടത്. അ�തവ�ര �ക

രളത്തിൽ മലബാർപ്ര�ദശത്തുമാത്ര�മ കാര്യമായ കാൺഗ്രസ്സു പ്രവർത്തനങ്ങൾ

നടന്നിരുന്നുള്ളു. നാഗപ്പൂർ തീരുമാനമനുസരിച്ച് �കരളം ഒരുസംസ്ഥാനമായി അം

ഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ �കാച്ചിയി�ലക്കും തിരുവിതാം

കൂറി�ലക്കും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടുസ്ഥലത്തും ഓ�രാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കാൺഗ്രസ്സ്

കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. മലബാറി�ല മിക്ക താലൂക്കുകളിലും താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിക

ളും ഖിലാഫത്ത്കമ്മിറ്റികളുംരൂപീകരിക്ക�പ്പട്ടു. പ്രാക്ടീസ് നിറുത്തിയചിലവക്കീൽ

മാരും വിദ്യാലയം വിട്ടു പുറത്തു വന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു പ്രവർത്തകന്മാരും

�കാൺഗ്രസ്സ് ഖിലാഫത്ത്പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ടസ�ന്ദശ�ത്തഉൾനാടുകളിൽ�പ്പാലും

എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് �ഫബ്രുവരി 15-ാം നു മദിരാശിയിൽ നിന്ന് യാക്കൂബ്

ഹസ്സൻ �കാഴി�ക്കാട് സന്ദർശിച്ചത്. ഒരു �പാതു�യാഗത്തിൽപ്രസംഗിക്കാ�മന്ന്

അ�ദ്ദഹം ഏറ്റിരുന്നു. പ�ക്ഷ, �കാഴി�ക്കാട്ട് എത്തിയ ഉട�ന അ�ദ്ദഹത്തിന് ക്രി

മിനൽ നടപടിനിയമം 144-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നി�രാധനാജ്ഞ കിട്ടി.

ശ്രീ. �ക. മാധവൻനായർ, ശ്രീ. യൂ. �ഗാപാല�മ�നാൻ, ശ്രീ. പി. �മായ്തീൻ�കായ

എന്നീ �നതാക്കന്മാർക്കും നി�രാധനാജ്ഞകൾലഭിച്ചു. എന്നാൽ, നാലു�പരും നി

�രാധനാജ്ഞലംഘിച്ച് �പാതു�യാഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ത�ന്ന തീരുമാനിച്ചു.
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അതുകാരണം അവർ അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പടുകയും ആറുമാസ�ത്ത �വറുംതടവിന് ശി

ക്ഷിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഈ സംഭവം ജനങ്ങ�ള അരിശം�കാള്ളിച്ചു. നാട്ടി�ല

ങ്ങും പ്രതി�ഷധ�യാഗങ്ങൾ ഇരമ്പിക്കയറി.

ഇങ്ങി�ന കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് 1921 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ

ഒറ്റപ്പാലത്തുവച്ച് ശ്രീ. ടി. പ്രകാശത്തി�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒന്നാമ�ത്ത അഖി

ല�കരള �കാൺഗ്രസ്സ് സ�മ്മളനം കൂടിയത്. മലബാറി�ലയും �കാച്ചിയി�ലയും

തിരുവിതാംകൂറി�ലയും പ്രതിനിധികൾ �കരളീയ�രന്ന നിലയ്ക്കു ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും

�കരളത്തി�ന്റ �പാതുപ്രശ്നങ്ങ�ളപ്പറ്റി ചർച്ച നടത്തുകയും �ചയ്ത ഒന്നാമ�ത്ത രാ

ഷ്ട്രീയസ�മ്മളനമായിരുന്നു അത്. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാരംഭിക്കുവാനുള്ള

നാഗപ്പൂർ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റതീരുമാന�ത്തസ്വാഗതം �ചയ്തു�കാണ്ടും ഗവൺ�മന്റ്

വിദ്യാലയങ്ങളി�ലാ ഗവൺ�മന്റിൽനിന്ന് ഗ്രാന്റ് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളി�ലാ

കുട്ടിക�ള �ചർക്കരു�തന്ന് രക്ഷിതാക്കന്മാ�രാടും പ്രാക്ടീസ് നിറുത്തി �ദശീയസമര

ത്തിൽ പങ്കു�കാള്ളണ�മന്ന് വക്കീൽമാ�രാടും അ�പക്ഷിച്ചു�കാണ്ടും വി�ദശവസ്തു

ങ്ങളു�പക്ഷിച്ച് സ്വ�ദശിമാത്രം ധരിക്കണ�മന്ന് എല്ലാ നാട്ടുകാ�രാടും അഭ്യർത്ഥി

ച്ചു�കാണ്ടുമുള്ളപ്ര�മയങ്ങൾസ�മ്മളനത്തിൽ പാസ്സാക്ക�പ്പട്ടു.

�പാലീസുകാർ പ്ര�കാപനപരമായ പല നടപടികളും �ക�യ്ക്കാണ്ടു. വഴി

യിൽക്കാണുന്ന �കാൺഗ്രസ്സുകാ�ര അടിക്കുക, �കാൺഗ്രസ്സു കമ്മിറ്റി ആഫീസുക

ളിൽ കയറി �കാടി വലിച്ചു താഴ്ത്തിടുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അവരു�ട പരിപാടി

കൾ.

1921 ആഗസ്റ്റ് 17-ാം നുആറുമാസ�ത്തശിക്ഷയനുഭവിച്ചതിനു�ശഷം യാക്കൂബ്

ഹസ്സനും മറ്റു മൂന്നു �നതാക്കന്മാരും ജയിലിൽനിന്ന് വിട്ടയക്ക�പ്പട്ടു. അവ�ര സ്വാ

ഗതം �ചയ്യാൻ പ�ലടത്തും ഒരുക്കങ്ങൾനടന്നു. അധികൃതന്മാർ �ബജാറായി.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്, ഒരു സംഘം �പാലീസുകാർ പൂ�ക്കാട്ടൂർ ഖിലാഫത്ത്

കമ്മിറ്റിയു�ട �സക്രട്ടറി വട�ക്കവീട്ടിൽ മഹുമ്മദി�ന അറസ്റ്റു �ചയ്യാനും അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ വീട്ടിൽ കയറി പരി�ശാധന നടത്താനും ഒരു�മ്പട്ടത്. നിലമ്പൂർ രാജാവി

�ന്റ ഒരു �താക്ക് കളവു�പായതി�നസംബന്ധിച്ചുള്ളനടപടിയാണി�തന്ന്അവർ

പറഞ്ഞു �നാക്കി. പ�ക്ഷ, നാട്ടുകാരത് വിശ്വസിച്ചില്ല. �താക്ക് കളവു�പായി എന്നു

പറയുന്നത് നുണയാ�ണന്നും �പാലീസ് �സ്റ്റഷനിൽ �കാണ്ടു�പായി മർദ്ദിക്കാൻ

�വണ്ടിയാണ് മുഹമ്മദി�നതിരയുന്ന�തന്നുംഅവർഊഹിച്ചു. �പ�ട്ടന്ന് വലി�യാ

രു ജനക്കൂട്ടം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. എന്തുത�ന്നയായാലും മുഹമ്മദി�ന വിട്ടു�കാടുക്കുക

യില്ല എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. �പാലീസുകാർ നിരാശരായി മടങ്ങി�പായി.

പ�ക്ഷ, അതു�കാണ്ടവസാനിച്ചില്ല. ആഗസ്റ്റ് 20-ാം നു വീണ്ടും ഹിച്�കാക്ക്

സായ്പി�ന്റയും �പാലീസ് സൂപ്രണ്ട്ആമുസാഹബി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിൽ വലി�യാ

രു �പാലീസ് �സന്യം മുഹമ്മദി�ന തിരയാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് തിരൂരങ്ങാടിയി

�ല മുസ്ലീം പള്ളി വളയുകയും പള്ളിയിൽ കയറി പരി�ശാധന നടത്തുകയും �ചയ്തു.

�പാലീസി�ന്റ പലതരംഅക്രമങ്ങൾ�കാണ്ടും ജന്മികളു�ട മർദ്ദനങ്ങൾ�കാണ്ടും മു

മ്പു ത�ന്ന അസംതൃപ്തരായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുസ്ലീമിങ്ങളു�ട മതവികാര�ത്താടുള്ള

ഒരു �വല്ലുവിളിയായിത്തീർന്നുഈസംഭവം. മുസ്ലീമിങ്ങൾ �വല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു.

1 ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മലബാർ ലഹളആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു!

കലാപകാരികൾ �പാലീസ് �സ്റ്റഷനുകൾ ക�യ്യറി ആയുധങ്ങൾഎടുത്തു. ഖജനാ

കൾ �കാള്ളയടിച്ചു. �കാടതിക�ള ആക്രമിച്ചു. ചില മാപ്പിളയുവാക്കന്മാർ ന്യായാ
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സനത്തി�ന്മൽ കയറിയിരുന്ന് ബ്രിട്ടീഷുഭരണം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു�വന്നും ഖി

ലാഫത്ത് ഭരണം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു�വന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. രജിസ്ട്രാരാഫീസു

കൾ ക�യ്യറി ആധാരങ്ങൾഎടുത്ത് ചുട്ടുകരിച്ചു.

ലഹള പരന്നുപിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഏറനാട്, വള്ളുവനാട്, �പാന്നാനി

എന്നീ താലൂക്കുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽപ്പരം അംശങ്ങൾ കലാപകാ

രികളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായി. തിരൂരങ്ങാടി, പൂ�ക്കാട്ടൂർ, മലപ്പുറം, മ�ഞ്ചരി,

�പരിന്തൽമണ്ണ, പാണ്ടിക്കാട്, കരുവാർകുണ്ട്, തിരൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങളായിരു

ന്നു കലാപത്തി�ന്റ മുഖ്യ �കന്ദ്രങ്ങൾ. പ്രധാന �നതാവ് ഒരു ദരിദ്രകുടുംബത്തിൽ

ജനിച്ച വാരിയൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരുന്നു. ഹിന്ദുക്ക�ള ഉപദ്ര

വിക്കരു�തന്നും ത�ന്റ പ്ര�ത്യക അനുമതി കൂടാ�ത യാ�താരാ�ളയും വധിക്കരു

�തന്നും അ�ദ്ദഹം ത�ന്റഅനുയായിക�ളാട് കൽപ്പിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മന്റിനും

ക്രൂരന്മാരായ ജന്മികൾക്കും അവരു�ട സിൽബന്ധികൾക്കും എതിരായ കലാപ

ത്തിൽ സജീവമായി പ�ങ്കടുക്കാൻ എല്ലാ നാട്ടുകാ�രാടും അ�ദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ഒരാഴ്ചക്കാലം കലാപകാരികൾ നിർബാധം ഭരണം നടത്തി. പതിനായിരക്കണ

ക്കിനുള്ള ജനങ്ങൾഅവരു�ട പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. ചില ജന്മികളും �പാലീസ്

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരും �കാല്ല�പ്പട്ടു. മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ �ചക്കുട്ടി സാ�ഹബ് എന്ന

കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു മുസ്ലീം �പാലീസ് ഇൻ�സ്പക്ടറായിരുന്നു.

ഹിച്ച്�കാക്ക് സായ്പും ആമൂസാ�ഹബും �കാഴി�ക്കാ�ട്ടയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷ�പ്പട്ടു.

അവരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള �പാലീസ് �സന്യം മരവിച്ച് നിശ്ചലമായിഅന്തംവി

ട്ടു നിന്നു.

ആഗസ്റ്റു മാസത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങളും ഗൂർഖാ പട്ടാള

ങ്ങളും എത്തി�ച്ചർന്ന�ശഷംസ്ഥിതി മാറാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും കലാപ�ത്തഅടി

ച്ചമർത്തുക അത്ര�യളുപ്പ�മാന്നുമായിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവും കലാപകാരിക

ളും തമ്മിൽ പ�ലടത്തും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി. ആഗസ്റ്റ് അവസാനത്തിൽ പൂ

�ക്കാട്ടൂരിൽവച്ച് പരിഷ്ക്കരിച്ച ആയുധങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം ഒരുവശത്തും

എന്തു ത്യാഗത്തിനും തയ്യാറായ കലാപകാരികൾ മറുവശത്തും നിന്നു�കാണ്ടു നട

ത്തിയ യുദ്ധം എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ്. “പൂ�ക്കാട്ടൂർ യുദ്ധം” എന്ന �പരിലറി

യ�പ്പടുന്ന ഈ സംഘട്ടനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ �താറ്റ് പിന്മാറുകയാണുണ്ടായത്.

മ�റ്റാരു സംഘട്ടന�ത്തപ്പറ്റി ശ്രീ. �ക.പി. �കശവ�മ�നാൻ ത�ന്റ “കഴിഞ്ഞകാ

ലം” എന്നപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങ�ന വിവരിക്കുന്നു.

“�ചമ്പാറ�ശ്ശരി തങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൂട്ടുകാരും പാണ്ടിക്കാട് സന്നാഹങ്ങൾ

�ചയ്തുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1921 നവംബർ മാസത്തിൽ ഗൂർഖാ പട്ടാളം പാണ്ടിക്കാ

ട്ടുചന്തയിൽ താവളമുറപ്പിച്ചു. �ചമ്പറ�ശ്ശരി തങ്ങളു�ട ആൾക്കാർ ചന്തസ്ഥലത്ത്

എത്തി പട്ടാള�ത്ത വളഞ്ഞു. 1000-�ത്താളം ആളുകൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

പുലർച്ച നാലുമണിക്കാണ് �പ�ട്ടന്ന് അവർ ഗൂർഖാപട്ടാള�ത്ത വളഞ്ഞത്: ചന്ത

യ്ക്കു പുറത്തും കാവൽ നിന്നിരുന്ന പട്ടാളക്കാ�ര അവർ �വടിവച്ചു �കാന്നു. ചന്ത

യു�ട മതിലുകൾ �വട്ടി�പ്പാളിച്ച് അതിനുള്ളിൽ പ്ര�വശിച്ചു. �പരു�കട്ട രണശൂര

ന്മാരാണ് ഗൂർഖാ പട്ടാളക്കാർ. �വട്ടാനും കുത്താനും പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചവരാണ്.

കാട്ടിൽ യുദ്ധം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ര�ത്യക �വദഗ്ദ്ധ്യം അവർക്കുണ്ട്. വലിയ പരി

ശീലന�മാന്നുമി�ല്ലങ്കിലും ഗൂർഖാപട്ടാളക്കാരിൽ ഒട്ടും കുറയാത്തപരാക്രമം ലഹള

ക്കാരും കാണിച്ചിരുന്നു. �വട്ടും കുത്തും, തട്ടും തടവുമായി രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം

ഭയങ്കരയുദ്ധം അവർ തമ്മിൽ നടന്നു. ഇരുന്നൂറിലധികം ലഹളക്കാർഈസംഘ

ട്ടനത്തിൽ മരിച്ചു. മൃതിയടഞ്ഞപട്ടാളക്കാർ എത്രയാ�ണന്ന് നിശ്ചയമില്ല”.
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മറ്റു ചിലസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു�പാലുള്ളപലസംഘട്ടനങ്ങളും നടന്നു.

ചരിത്രപ്രധാനമായഈ മലബാർ ലഹള�യ ഇൻഡ്യയു�ട സർവ്വ�സന്യാ

ധിപൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റി�പ്പാർട്ടിൽ ഇങ്ങി�ന വിവരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

“1921-ൽ ഉണ്ടായ ലഹളയ്ക്കു ഖിലാഫത്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രധാന കാരണം. രാജ്യ

കാര്യങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ച് �ക്ഷാഭമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ പതിവായി യത്നിക്കുന്ന

ചിലർ മാപ്പിളമാരു�ട മതഭ്രാന്ത് കുറച്ചുകാലമായി തങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശസാദ്ധ്യത്തിന്

ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചുവന്നവരിൽ പല

രും �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് �നരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു. അമിതവാദി

കളു�ട സംഘത്തിൽ�പ്പട്ട ചില കൂട്ടർ ഖിലാഫത്തി�ന സംബന്ധിച്ചുള്ള ന്യായങ്ങ

ളും വാദങ്ങളും യുക്തിക്കനുസരിച്ച് പ്ര�യാഗിച്ചു ഉൾനാടുകളിലുള്ള മാപ്പിളസമുദായ

�ത്ത ഒട്ടാ�ക ലഹളയ്ക്ക് ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു. അവരു�ട ശ്രമം സഫലമാകയും �ചയ്തു.

“ലഹള ആരംഭിച്ചതുത�ന്ന വള�ര ശക്തി�യാടുകൂടിയായിരുന്നു. നിയമപ്രകാരമു

ള്ള ഭരണ�ത്തയും സമാധാന�ത്തയും തീ�ര കീഴ്മറിക്കുവാനും മലബാറിൽ സ്വത

ന്ത്രമായ ഒരു ഖിലാഫത്ത് രാജ്യ�ത്തസ്ഥാപിക്കുവാനുമായിരുന്നു ലഹളക്കാരു�ട

ഉ�ദ്ദശം. ആപ്ര�ദശങ്ങളിലുള്ളജനങ്ങ�ള ഭയ�പ്പടുത്തിസ്വാധീനമാക്കാൻഅവർ

ക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു. അതിനു�ശഷം ജനങ്ങ�ള കൂട്ടംകൂട്ടമായി �കാല്ലുവാനും

ഹിന്ദുക്ക�ള ഇസ്ലാമി�ലയ്ക്ക് മതംമാറ്റം �ചയ്യുവാനും അവർ ആരംഭിച്ചു. ലഹളയു�ട

ആരംഭകാലത്ത് ഒറ്റ�പ്പട്ട ചില �പാലീസുകാരു�ടയും യൂ�റാപ്യൻമാരു�ടയും �ക

യിൽനിന്നു തട്ടിപ്പറിച്ച ഏതാനും ചില �താക്കുക�ളാഴി�ക അവർക്ക് കാര്യമായു

ണ്ടായിരുന്നആയുധം വാൾ മാത്രമായിരുന്നു. ശത്രുക്കളുമായിട്ട് �നരിട്ടു യുദ്ധം �ച

യ്യുന്നതിനുപകരം ഒളിവിലിരുന്നു അവ�ര ഉപദ്രവിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് അവർ

സൗകര്യമായി കണ്ടത്. അവരു�ട രാജ്യത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യക സ്വഭാവത്തിന് ഇത്

പറ്റിയതായിരുന്നു. കാടും, വയലുകളും �താട്ടങ്ങളും ഇടകലർന്ന് തിങ്ങിനിൽക്കുന്ന

ആരാജ്യത്ത് ഒളിവിലിരുന്ന് ശത്രുക്കളു�ട�മൽ �പ�ട്ടന്ന് ചാടിവീഴാനും �കാലയും

കവർച്ചയും നടത്തിയതിനു�ശഷംഓടിഒളിക്കാനും ധാരാളം സൗകര്യമുണ്ട്. ലഹള

തുടങ്ങിയത് വർഷകാലത്തായിരുന്നു. പാലങ്ങ�ളല്ലാം ലഹളക്കാർആദ്യം ത�ന്ന

�പാളിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് പട്ടാളക്കാർക്ക് ലഹള സ്ഥല�ത്തയ്ക്ക്

വ�ന്നത്തുന്നതിന് വള�ര പ്രയാസമുണ്ടായി. �റാഡുകൾ ധാരാളമു�ണ്ടങ്കിലും മര

ങ്ങ�ള മുറിച്ചുവീഴ്ത്തിയും ഓവുപാലങ്ങൾ �പാളിച്ചും അവ�യ ലഹളക്കാർക്ക് എളുപ്പ

ത്തിൽമുടക്കുവാൻസാധിച്ചിരുന്നതു�കാണ്ട്അവ�യആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ

�യാഗിക്കുവാൻസാധിച്ചിരുന്നില്ല.

“�റാഡുക�ള ഉപ�യാഗിക്കുവാൻ സൗകര്യമില്ലാ�ത വന്നതു�കാണ്ട് പട്ടാളക്കാരു

�ട�മൽഓർക്കാതിരിക്കു�മ്പാൾചാടിവീഴാൻലഹളക്കാർക്ക്സൗകര്യംപ്ര�ത്യകി

ച്ചുമുണ്ടായി. അവിടവി�ടയുള്ളകുന്നുകളി�ന്മ�ലല്ലാം ലഹളക്കാർപാറാവുകളുംനിറു

ത്തിയിരുന്നതു�കാണ്ട്അവ�രക�ണ്ടത്തി�പ�ട്ടന്ന്എതിർക്കുകഎന്നത്അസാ

ദ്ധ്യമായിരുന്നു. മഴയു�ട ശക്തി�കാണ്ട് യുദ്ധത്തിനുള്ളഏർപ്പാടു �ചയ്യുവാനും വള

�ര വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു”.

ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങളും ഗൂർഖാപട്ടാളങ്ങളും തങ്ങളു�ടആവനാഴിയിലുള്ളഎല്ലാ

ത്തരം ഭീകരതക�ളയും എടുത്തുപ�യാഗിച്ചു. ഹിന്ദുജന്മിക�ളയും ചില മുസ്ലീം പ്രമാ

ണിമാ�രയും പാട്ടിൽ പിടിച്ചു�കാണ്ട് അധികൃതന്മാർ തങ്ങൾക്ക് എതിരായ കലാ

പ�ത്തഒരുഹിന്ദു മുസ്ലീം ലഹളയാക്കി മാറ്റാൻ പാടു�പട്ടു. അവസാനമവസാനമാ

യ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും അതിൽഅവർഏ�റക്കു�റ വിജയിക്കുകയും �ചയ്തു.
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�കരളക്കരയിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്തപിടിച്ചുകുലുക്കിയഈകലാപംആറുമാ

സക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു. ഒടുവിൽ 1922 �ഫബ്രുവരി ആയ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും അത് പരിപൂർ

ണ്ണമായി അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടു.

ലഹളക്കാ�ര വിചാരണ�ചയ്യാൻ ഒരു പ്ര�ത്യക �കാടതി സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു.

അ�നകം �പ�ര തൂക്കി�ക്കാന്നു. എത്ര�യാ �പ�രആൻഡമാൻ ദ്വീപി�ലയ്ക്ക് നാടു

കടത്തി. വള�രയധികം �പ�ര നീണ്ടകാല�ത്തയ്ക്ക് ശിക്ഷിച്ചു.

ലഹളയിൽ �നരിട്ട് പ�ങ്കടുത്തവർ മാത്രമല്ലാ അക്രമരാഹിത്യത്തിൽ, വിശ്വ

സിച്ചു�കാണ്ട് ലഹള�യ കഴിയുന്നതും ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചില �കാൺഗ്രസ്സ്

�നതാക്കന്മാരും അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി. സർവ്വശ്രീ. എം.പി. നാരായണ

�മ�നാൻ, �ക. �കളപ്പൻ, �മായ്തു മൗലവി, മുഹമ്മദ് അബ്ദൽ റഹിമാൻസാഹിബ്,

ഹസ്സൻ�കായ, �മാല്ല മുതലായവർ ശിക്ഷിക്ക�പ്പട്ടവരിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

ലഹള ഒതുക്കിയതിനു�ശഷംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ കാണിച്ച മൃഗീയത

ക�ളപ്പറ്റി അക്കാല�ത്ത �കരള �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയു�ട �സക്രട്ടറിയായിരുന്ന

ശ്രീ. �കശവ�മ�നാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്:

“സ്ത്രീക�ളയും കുട്ടിക�ളയും �വട്ടി�ക്കാന്നു; പുരകൾ ചുട്ടുകരിച്ചു; നാ�ടല്ലാം �കാള്ള

യിട്ടു. പട്ടാളക്കാർ വരുന്നു�ണ്ടന്നു �കട്ട് പരക്കംപാഞ്ഞിരുന്നആളുക�ള കാട്ടുമൃഗ

ങ്ങ�ള�യന്ന�പാ�ല �വടിവച്ചുവീഴ്ത്തി. അപരാധിയും നിരപരാധനും �ചറുപ്പക്കാരും

വൃദ്ധന്മാരും ഒന്നു�പാ�ല പ്രാണരക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി വീടും കുടിയുംവിട്ട് കാട്ടിലും മലയി

ലും കയറി എത്ര�യാ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി.

“അക്കാലത്ത് �ലാക�ര സ്തബ്ധരാക്കിയ മ�റ്റാരു സംഭവ�ത്തക്കൂടി ഇവി�ട പറ

യാം. 1921 നവംബർ മാസം 10-ാം തീയതി ലഹളക്കാരായ 90 തടവുകാ�ര തി

രൂരിൽനിന്നും ഒരു വാഗണിൽ കയറ്റി �കായമ്പത്തൂർക്ക് �കാണ്ടു�പായിരുന്നു.

വായുവിനും �വളിച്ചത്തിനും പ്ര�വശനമില്ലാത്തവിധം ഭദ്രമായി അടച്ചുപൂട്ടിയ ഒരു

ഇരുമ്പു�പട്ടി ആയിരുന്നു അത്. പട്ടാളക്കാർ �താക്കി�ന്മൽ കുന്തവുമായി തടവു

കാ�ര അതിനുള്ളിൽ തള്ളിക്കയറ്റി. വണ്ടി തിരൂർ നിന്നും വിട്ടു. ഉഷ്ണവും ദാഹവും

സഹിക്കവയ്യാ�ത അതിനുള്ളിൽ കിട�ന്നരി�പാരിസഞ്ചാരം �കാണ്ട് ആ നിർ

ഭാഗ്യവാന്മാരു�ട നിലവിളി വഴിനീ�ള �കട്ടിരുന്നു. അത് ക്ര�മണ ശമിച്ച് എല്ലാം

ശാന്തമായി. അർദ്ധരാത്രിയിൽ വണ്ടി �പാത്തന്നൂരിൽ എത്തി. വാഗൺ തുറന്നു

�നാക്കിയ�പ്പാൾ അതിനുള്ളിൽ കണ്ട കാഴ്ച ഭയാനകമായിരുന്നു. തിക്കിത്തിര

ക്കി, �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് അ�ന്യാന്യം കടിച്ചും മാന്തിയും, കണ്ണുതുറിച്ച്, നാക്ക് പുറ

�ത്തയ്ക്ക് തള്ളി ചത്തവരും ചാകാത്തവരും ഇടകലർന്ന് വിയർപ്പിലും മൂത്രത്തിലും

മലത്തിലും കിടന്നു പിടയ്ക്കുന്ന 90 മനുഷ്യ�കാലങ്ങളു�ട ദാരുണമായ കാഴ്ചയാണ്

അതിനുള്ളിൽ കണ്ടത്. ആ വാഗണി�ല 64 �പർ മരിച്ചിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരും

ചത്തതി�നാക്കുമായിരുന്നു”.

ഇങ്ങി�നയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വീണ്ടും വിജയ�ക്കാടി നാട്ടിയത്.

ബ്രിട്ടീഷ് വി�രാധം മാത്രമല്ല, നീറിപ്പിടിച്ച ജന്മിവി�രാധവും മലബാർലഹള

യു�ട മൗലികകാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു�വന്ന് ചില �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്ക

ന്മാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, “മലബാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിക്ക

മാപ്പിള ലഹളകൾക്കും �മച്ചാർത്ത് മുതലായി ജന്മികളിൽനിന്നു കുടിയാന്മാർക്ക്

�നരിടുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട്, എന്നത് കുപ്രസിദ്ധമാണ്” എന്നും,

“പൂ�ക്കാട്ടൂർകാരായ മാപ്പിളകുടിയാന്മാർക്ക് അവിട�ത്ത ഒരു പ്രധാന ജന്മിയു�ട

ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് ഇ�പ്പാഴ�ത്ത നിലമ്പൂർ വലിയ രാജാ അവർകൾ
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ത�ന്ന മദ്രാസ് �മയിൽപത്രത്തി�ന്റ ഒരുപ്രതിനിധി�യാട് ലഹളയു�ടആരംഭകാ

ലത്ത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്”. എന്നും ശ്രീ. �ക. മാധവൻനായർ 1923 ഏപ്രിൽ 3-ാം

തീയതിയി�ല മാതൃഭൂമിയി�ലഴുതിയ ഒരു �ലഖനത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

പാലക്കാട്ടുവച്ച് 1923 �മയ്മാസത്തിൽ ശ്രീമതി സ�രാജിനി നായിഡുവി�ന്റ

അദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂടിയ മൂന്നാം സ�മ്മളനത്തി�ന്റ സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷൻശ്രീ.

�ക. പി. ഗായത്രി വല്ലഭയ്യരും ജന്മികുടിയാൻ വഴക്കാണ് മലബാർ ലഹളയു�ട

അടിസ്ഥാനകാരണ�മന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസംഗ

ത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം ഇവി�ട ഉദ്ധരിക്ക�ട്ട.

“ലഹളയു�ട വാസ്തവമായ കാരണം അതിൽ പ�ങ്കടുത്തവരു�ട ദാരിദ്ര്യവും ജന്മി

കളു�ട ഉപദ്രവവുമാണ്. അല്ലാ�ത, ചിലർ പറയും�പാ�ല ഖിലാഫ�ത്താ സഹ

കരണത്യാഗ�മാ അല്ല. ഖിലാഫത്ത് പ്ര�ക്ഷാഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപും എത്ര

�യാ പ്രാവശ്യംഈ ജില്ലയിൽ ലഹളകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൺപത്തിഅഞ്ചുസം

വത്സര�ത്താളമായി മലബാറിൽ ഇടയ്ക്കി�ട നടന്നുവരുന്ന ലഹളക�ളപ്പറ്റി അ�ന്വ

ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗവൺ�മന്റു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ലഹളയും കുടിയായ്മ

യുമായുള്ളബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല. മർദ്ദനം�കാണ്ട് ഒരിക്കലും ലഹള

�യഅമർത്തുവാൻകഴിയുന്നത�ല്ലന്നും ദരിദ്രനായ മാപ്പിളയ്ക്ക് സമാധാന�ത്താടുകൂ

ടി കുടിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുവ�ര അവ�ന്റ “മതഭ്രാന്ത്” ഇളകി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കു�മന്നും മലബാർകളക്ടരായിരുന്നമി. �ലാഗൻഎത്ര�യാ മുമ്പുത�ന്നപറ

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജന്മികൾതങ്ങളു�ടവസ്തുക്കൾകുടിയാന്മാർക്ക്പണയംവച്ചതാ�ണന്ന്

�തറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ജഡ്ജിമാർ ജന്മികൾക്ക് അനർഹങ്ങളായഅവകാശങ്ങൾ

നൽകിയിരിക്കുന്നു�വന്നും മി. �ലാഗൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.

“കുറച്ചുകാലമായി ജന്മികൾഅവരു�ടഅവകാശങ്ങ�ള നിലനിറുത്തി�പ്പാരുവാൻ

ഒരു ജന്മിസഭയും, കുടിയാന്മാർഅവരു�ട സങ്കടനിവാരണത്തിനായി ഒരു കുടിയാ

യ്മ�യാഗവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ ഇവർ തമ്മിലായിരുന്നു

�പാർ. �പാരിനിടയിൽ ജന്മികൾ തങ്ങളു�ട ശക്തിയുപ�യാഗിച്ച് കുടിയാന്മാർക്ക്

അവരു�ടജീവിതം മുമ്പുള്ളതിലും ദുസ്സഹമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. 1919-ൽ മാപ്പിളമാരു

�ട “ഹിദായത്തിൽ മുസ്ലിമിൻ” സഭ മ�ഞ്ചരിയിൽ വച്ച് വില്ലിംഗ് ടൺ പ്രഭുവി�നാട്

അവരു�ട സങ്കടങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, അതിനു യാ�താരു ഫലവും

ഉണ്ടായില്ല. ജന്മികളു�ട അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥ വരു�ത്തണ്ടതാ�ണ

ന്നും അതിന് ജന്മിപ്രതിനിധികളും കുടിയാൻ പ്രതിനിധികളുംകൂടി ആ�ലാചിച്ച്

ഒത്തുതീരുമാനം �ചയ്യാൻശ്രമി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നുംകാണിച്ച് ശ്രീ. �ക. പി. രാമൻ

�മ�നാൻ ജന്മിസഭാകാര്യദർശിക്കയച്ച കത്തിന് തങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലിക്കു

വാൻ ഭാവമി�ല്ലന്ന നിലയിലാണ് ജന്മികൾഅ�ദ്ദഹത്തിന് മറുപടി അയച്ചത്”.

മലബാർ ലഹള നിർദ്ദയം അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടു�വങ്കിലും അത് ജനങ്ങളു�ട ഹൃ

ദയങ്ങളിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉളവാക്കി. അതിനു�ശഷമാണ്

മലബാറിൽ കുടിയാൻ പ്രശ്നം ഒരുസജീവപ്രശ്നമായിത്തീർന്നത്.
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നിയമലംഘനത്തി�ലയ്ക്ക്

1922-ൽ �ചൗരി�ചൗരയി�ല നാട്ടുകാർ ഒരു �പാലീസ് �സ്റ്റഷൻ ആക്രമിച്ചു. ഇത്

അക്രമരാഹിത്യസിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമായതു�കാണ്ട് മഹാത്മാ

ഗാന്ധി ത�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനമാ�ക നിറുത്തിവച്ചു,

ബർ�ദാളിയിൽവച്ച് കൂടിയ �കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകമ്മിറ്റി, ഗാന്ധിജിയു�ട നിർ

�ദ്ദശമനുസരിച്ച്, ഖാദി, അയി�ത്താച്ചാടനം, ഹിന്ദുമുസ്ലീം �മത്രി തുടങ്ങിയ നിർ

മ്മാണപരമായ കാര്യപരിപാടികളിലാണ് ജനങ്ങ�ള വ്യാപൃതരാ�ക്കണ്ടത് എന്നു

തീരുമാനിച്ചു. എങ്കിലും അധികൃതന്മാർ തങ്ങളു�ട പക �പാക്കൽ അവസാനിപ്പി

ച്ചില്ല. �കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാന�ത്ത അടിച്ചമർത്താൻത�ന്ന അവർ തീരുമാനിച്ചു.

ഈഉ�ദ്ദശ�ത്താടുകൂടി ഗാന്ധിജി�യ �പ�ട്ടന്ന്അറസ്റ്റു�ചയ്യുകയും രാജ്യ�ദ്രാഹകു

റ്റത്തിന്ആറ് വർഷ�ത്തയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കുകയും �ചയ്തു. �കാൺഗ്രസ്സ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ

�ത�ല്ലാന്ന് മന്ദീഭവിച്ചു.

1922 ഡിസംബറിൽ ഗയയിൽവച്ച് �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ 37-ാം വാർഷികസ�മ്മ

ളനം കൂടി നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയനുസരിച്ചുത�ന്ന നിയമസഭകളിൽ പ്ര�വശി

ച്ച് പുതിയരീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം തുടരണ�മന്ന അഭിപ്രായഗതി പ്രാബല്യ

ത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നുഅത്. അദ്ധ്യക്ഷൻശ്രീ. സി.ആർ. ദാസ്

പറഞ്ഞു:

“ബഹിഷ്ക്കരണം പലവിധത്തിലും വള�ര ഫലപ്രദമായി എന്നുള്ളതിൽ സ�ന്ദഹമി

ല്ല. എന്നാൽ, നാമമാത്രരായ ജനപ്രതിനിധികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ഗവൺ

�മന്റ് ഇ�പ്പാഴും തന്നിഷ്ടം�പാ�ല ഭരണം നടത്തിവരുന്നു. അതിനാൽ പുറ�മ നി

ന്നു�കാണ്ട്കൗൺസിൽപ്ര�വശന�ത്തബായിക്കാട്ടു �ചയ്യുന്നതിനുപകരം,അതി

നകത്തു കടന്ന് കൗൺസിൽ ഭരണ�ത്ത മുടക്കുകയാണു �വണ്ടത്. ഇതിൽ നമ്മു

�ടഅഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തി�നാ സത്യ�ബാധത്തി�നാ വിരുദ്ധമായി ഞാൻ യാ

�താന്നും കാണുന്നില്ല. നാം സമരത്തിന് പുറ�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽപ്പി�ന്ന, ആവശ്യം

വരു�മ്പാൾ ശത്രുവി�ന്റ �കാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്ന് ന�മ്മ നശിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി അവി

�ട കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വിഷദ്രവ്യങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കുന്നതിൽഎന്താണ് �തറ്റ്?”

എന്നാൽ, 1923 �സപ്റ്റംബറിൽ �ഡൽഹിയിൽവച്ച് അബുൾകലാം ആസാദി�ന്റ
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അദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂടിയ വി�ശഷാൽ സ�മ്മളനത്തിലാണ് കൗൺസിൽ പ്ര�വ

ശന പരിപാടി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടത്.

�കരളത്തിലും ഖദർവില്പന, അയി�ത്താച്ചാടനം, ഹിന്ദീ പ്രചാരം മുതലായ

നിർമ്മാണപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ �കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകന്മാർ

തീരുമാനിച്ചു. ത�ദ്ദശഭരണസഭകളിലും മറ്റും �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റഔ�ദ്യാഗികസ്ഥാ

നാർത്ഥികൾ മൽസരി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

1923 മാർച്ചുമാസത്തിൽ ശ്രീ. �കശവ�മ�നാ�ന്റയും മറ്റു ചില �കാൺഗ്രസ്സ്

�നതാക്കന്മാരു�ടയും പരിശ്രമഫലമായി നാട്ടുകാരിൽനിന്ന് �ഷയറുകൾ പിരി�ച്ച

ടുത്ത് �കാഴി�ക്കാട്ടു ‘മാതൃഭൂമി’ എന്ന �പരിൽ ഒരുപത്രംതുടങ്ങി. ആദ്യംആഴ്ചയിൽ

മൂന്നു ദിവസം മാത്രമാണ് അത് പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടത്. പിന്നീട് ദിനപ്പത്രമായി

ത്തീർന്നു. �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സ�ന്ദശം നാട്ടുകാരു�ടയിടയിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യ

ത്തിൽ ‘മാതൃഭൂമി’അതിപ്രധാനമായഒരുപങ്കുവഹിച്ചു. “സാധാരണഅവകാശങ്ങ

�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംഎല്ലാ മനുഷ്യരുംസമന്മാരാ�ണന്നവിശ്വാസ�ത്താ�ട

സ്വാതന്ത്ര്യവർദ്ധനയ്ക്കായി നിർഭയം �പാരുതാൻ” അത് ജനങ്ങ�ളാട് ആഹ്വാനം

�ചയ്തു.

1924 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ�വക്കംസത്യാഗ്രഹംആരം

ഭിച്ചു. ഈസമര�ത്തപ്പറ്റി മ�റ്റാരദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈഘട്ടത്തിൽത്ത�ന്നയാണ് വസ്തു�കവശമുള്ളകുടിയാന്മാർക്ക്സ്ഥിരാവ

കാശം �വണം, �മച്ചാർത്തും �പാളി�ച്ചഴുത്തും അവസാനിപ്പിക്കണം, ഒഴിപ്പിക്കൽ

തടയണം, വസ്തുവിൽ തനിക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ വില്ക്കാൻ കുടിയാന് സ്വാതന്ത്ര്യ

മുണ്ടാകണം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങ�ളാടുകൂടി ഒരു കുടിയാൻ പ്ര�ക്ഷാഭം

മലബാറിൽ ഉയർന്നുവന്നത്. ശ്രീ. മന്ദത്ത് കൃഷ്ണൻ നായർ, ശ്രീ. �ക.പി. രാമൻ

�മ�നാൻ, ശ്രീ.ജി. ശങ്കരൻനായർ ശ്രീ. എം. എം. കുഞ്ഞുരാമ�മ�നാൻ മുതലാ

യവരാണ് അതി�ന്റ �നതൃത്വം വഹിച്ചത്. നിയമനിർമ്മാണ സഭയി�ലയ്ക്കുള്ള തിര

�ഞ്ഞടുപ്പിൽ കൃഷ്ണൻനായർ വിജയിയായി. കുടിയാന്മാരു�ട പ്ര�ത്യകിച്ച് കാണക്കു

ടിയാന്മാരു�ട,അവകാശങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്നതിനു�വണ്ടിഅ�ദ്ദഹം ഒരുബിൽ

തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ജന്മികളു�ടഗൂഢാ�ലാചനകൾകാരണംഅതുനി

യമമാക്ക�പ്പട്ടില്ല. കുടിയാൻ നിയമപരിഷ്ക്കാരത്തിനു�വണ്ടി ഒരുഅ�ന്വഷണക്കമ്മി

റ്റി നിയമിക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

�കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനവും കുടിയാൻ പ്ര�ക്ഷാഭവും ഒരുമിച്ചാണ് മു�ന്നറിയ

ത്. രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ടയും �നതാക്കന്മാർ പരസ്പരം സഹകരിച്ചു�കാണ്ടാണ്

പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിൻഫലമായി ഒരു കാലത്ത് �കാൺഗ്രസ്സി�ന അനുകൂലിച്ച

പല ജന്മികളും ഇ�പ്പാൾ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ശത്രുക്കളായി മാറി. അവർ ബ്രിട്ടീഷ്

ഗവൺ�മന്റി�ന്റ കാരുണ്യ�ത്തഅധികമധികം ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ�ക്ഷ,

�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ജനസ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

ശ്രീ. മന്ദത്ത് കൃഷ്ണൻനായർ അവതരിപ്പിച്ച കുടിയാൻ ബിൽ ജന്മികളു�ട

അനിയന്ത്രിതമായ അവകാശങ്ങ�ള അല്പ�മാന്നു നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്ര�മ ഉ�ദ്ദ

ശിച്ചിരുന്നുള്ളു. എന്നിട്ടും അത് �കരളത്തിൽ ‘’�ബാൾ�ഷവിക്ക്” തത്വങ്ങൾസ്ഥാ

പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാ�ണന്ന് വലി�യാരു ജന്മിയായ ശ്രീ. പ്രഭാകരൻ

തമ്പാൻഅഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. 1917-�ല റഷ്യൻ വിപ്ലവം �കരളത്തിലും സ്വാ

ധീനശക്തി �ചലുത്താൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്.

കുടിയാൻ പ്ര�ക്ഷാഭം സംബന്ധിച്ച് നടന്ന ചില �പാതു�യാഗങ്ങളിൽ റഷ്യൻ വി
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പ്ലവ�ത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു �കാണ്ടാണ് ജന്മികളു�ട മർദ്ദനങ്ങ�ള എതിർക്കാൻ

ആഹ്വാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി�ന്റയും �സാവിയറ്റു ഗവൺ

�മന്റി�ന്റയും �നട്ടങ്ങ�ള സ്തുതിച്ചു�കാണ്ട് ‘മാതൃഭൂമി’ ഒട്ടനവധി �ലഖനങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

1924 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ “�ബാൾ�ഷവിക്കുകാരുമായി സഖ്യം �ചയ്ത് ബ്രി

ട്ടീഷ് ഭരണം ഇൻഡ്യയിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു”, എന്ന കുറ്റത്തിന് ഡാ�ങ്ക,

ഷൗക്കത്ത് ഉസ്മാനി, നളിനീഭൂഷൻദാസ്, മുസാഫർ അഹമ്മദ് എന്നിവരു�ട �പ

രിൽഗവൺ�മന്റ് ചാർജ്ജു�ചയ്തകാൺപൂർഗൂഢാ�ലാചന�ക്കസി�നസംബന്ധി

ച്ചുംപിന്നീട് ലാഹൂർഗൂഢാ�ലാചന�ക്കസ്സ്, മീററ്റ് ഗൂഢാ�ലാചന�ക്കസ്സ് മുതലായവ

സംബന്ധിച്ചുമുള്ളവർത്തമാനങ്ങൾവലിയപ്രാധാന്യം നൽകി�ക്കാണ്ടാണ് ‘മാതൃ

ഭൂമി’ പ്രസിദ്ധം �ചയ്തിരുന്നത്. ഇ�തല്ലാം �കരളത്തി�ല യുവാക്കന്മാരു�ട വീക്ഷ

ണഗതി�യ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കാൻസഹായിച്ചു എന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

1924 ഒ�ക്ടാബറിൽ അബ്ദുൽറഹിമാൻ സാഹിബി�ന്റ പത്രാധിപത്യത്തിൽ

‘അൽഅമീൻ’ എന്ന മ�റ്റാരു പത്രവും ആരംഭിച്ചു. അതും പിന്നീട് ദിനപ്പത്രമാ

ക്ക�പ്പട്ടു. നാട്ടുകാരു�ടയിടയിൽ, വി�ശഷിച്ചും മുസ്ലീം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ,

സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധം വളർത്താൻ ‘അൽഅമീൻ’ വള�രയധികം സഹായിക്കുകയു

ണ്ടായി.

1928 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽഎറണാകുളത്തുവച്ച് ഒരുഅഖില�കരള കുടിയാൻ

കാൺഫറൻസും ഒരു നാട്ടുരാജ്യ പ്രജാസ�മ്മളനവും കൂടി. രണ്ടു സ�മ്മളനങ്ങളും

ഒ�ര പന്തലിൽവച്ചാണ് നടത്ത�പ്പട്ടത്. സുപ്രസിദ്ധ �കാൺഗ്രസ്സു �നതാവായ ലാ

ലാലജപത്റായിയാണ് കുടിയാൻ സ�മ്മളനത്തിൽഅദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. ‘ജന്മി

ത്വവുംഅതുകാരണമായിജനങ്ങൾഅനുഭവിക്കുന്ന�ക്ലശങ്ങളുംബ്രിട്ടീഷുഗവൺ�മ

ന്റി�ന്റസൃഷ്ടികളാണ്”എന്നും “സാധുക്ക�ളതവിടു�പാടിയാക്കുന്നശക്തിക�ളാട്

അനുകൂലിച്ചുപ്രവർത്തിക്കുന്നആഗവൺ�മന്റ് കുടിയാന്മാർക്ക്അനുകൂലമായി യാ

�താന്നും �ചയ്യുന്നതല്ല” എന്നുംഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

“�കരളത്തി�ല കുടിയാന്മാരു�ട അധികാരാവകാശങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കുവാ

നും അവരു�ട �പാതു�വയുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കു�വണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവാനും �വണ്ടി”

ഒരുസമസ്ത�കരള കുടിയാൻ സംഘംസ്ഥാപിക്കാൻസ�മ്മളനം തീരുമാനിച്ചു.

കുടിയാന്മാർക്ക് ഭൂമിയിൽസ്ഥിരാവകാശം �വണ�മന്നപ്ര�മയംഅവതരിപ്പി

ച്ച ശ്രീ. �ക. ടി. മാത്യു ആയിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യസ�മ്മളനത്തി�ന്റ സ്വാഗതസംഘാ

ദ്ധ്യക്ഷൻ. നാട്ടുരാജ്യ സ�മ്മളനത്തി�ന്റ ഒരുപ്രധാന ഭാരവാഹിയായശ്രീ. ഏ.ബി.

�സലമാണ് മാത്യുവി�ന്റ പ്ര�മയ�ത്തപിൻതാങ്ങിയത്.

മലബാർ, �കാച്ചി, തിരുവിതാംകൂർഎന്നീ മൂന്നുപ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളപ്ര

തിനിധികൾ പ�ങ്കടുത്ത സ�മ്മളനങ്ങളായിരുന്നു അവ. പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്ര�മ

യങ്ങളിലുംഐക്യ�കരളത്തിനു�വണ്ടിയുള്ളഅഭിനി�വശമാണ്പ്രതിഫലിച്ചിരുന്ന

ത്. “�കരളം മൂന്നായി ഭാഗിക്ക�പ്പട്ട�താടുകൂടി നമ്മു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാഗിച്ചു�പാ

യിരിക്കുന്നു” എന്ന് ശ്രീ മന്ദത്തു പത്മനാഭപിള്ളയും “�കാച്ചിക്കാരും തിരുവിതാം

കൂറുകാരും മലബാറുകാരും ഇ�പ്പാൾ പല കാരണങ്ങളാലും അ�ന്യാന്യം ബന്ധമി

ല്ലാ�ത ഭിന്നിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു; അവ�രല്ലാം ഒന്നു�പാ�ല വർത്തി�ക്കണ്ടകാലം

�വകിയിരിക്കുന്നു”എന്ന് ശ്രീ. �ക. മാധവൻ നായരും പ്രസ്താവിച്ചു.

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളു�ട ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കാതിരിക്കുകഎന്നതായി

രുന്നു �കാൺഗ്രസ്സ് ഇൻഡ്യയി�ലാട്ടുക്കുംഅക്കാലത്ത്അനുവർത്തിച്ചിരുന്നനയം.
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�കാൺഗ്രസ്സ് �നതൃത്വത്തി�ന്റ ഈ നയ�ത്ത പല പ്രതിനിധികളും ആ�ക്ഷപിച്ചു.

“നാട്ടുരാജ്യങ്ങളി�ലആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ �കാൺഗ്രസ്സ് പ്ര�വശിക്കരു�തന്നുള്ള

ഇ�പ്പാഴ�ത്ത നിശ്ചയ�ത്ത റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യ�പ്പടുന്നു” എന്ന പ്ര�മയം വമ്പിച്ച

ഭൂരിപക്ഷ�ത്താ�ട പാസ്സായി. “തിരുവിതാംകൂറിലും �കാച്ചിയിലും �പാതുജനങ്ങൾ

ക്ക് ഉത്തരവാദ�പ്പട്ട നിലയിലുള്ള ഭരണപരിഷ്ക്കാരം ഏർ�പ്പടുത്തി അവ�യ മാതൃ

കാരാജ്യങ്ങളാക്കിത്തീർ�ക്കണ്ടതാണ്” എന്ന മ�റ്റാരു പ്ര�മയവും അംഗീകരിക്ക

�പ്പട്ടു.

1928 �ഫബ്രുവരി 3-ാം നു �സമൺകമ്മീഷനി�ല അംഗങ്ങൾ �ബാം�ബ

യിൽ കപ്പലിറങ്ങി. ഇൻഡ്യയ്ക്ക് പറ്റിയ ഭരണ പരിഷ്ക്കാരങ്ങ�ളപ്പറ്റി അ�ന്വഷിച്ച്

റി�പ്പാർട്ട് �ചയ്യുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർല�മന്റ് നിയമിച്ചതും �വള്ളക്കാർ മാ

ത്രമടങ്ങിയതുമായ ഒരു കമ്മിഷനായിരുന്നു അത്. കമ്മിഷ�ന ബഹിഷ്ക്കരിക്കാൻ

�കാൺഗ്രസ്സ് തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനത്തിന് ഇൻഡ്യയി�ലാട്ടുക്കും വമ്പിച്ച

പിൻതുണലഭിച്ചു. �ഫബ്രുവരി 3-ാം നു മുതൽക്കുത�ന്നഎല്ലായിടത്തുംപ്രതി�ഷധ

പ്രകടനങ്ങൾആരംഭിച്ചു.

ഈപ്രതി�ഷധപ്രകടനങ്ങളിൽ �കരളവുംഹാർദ്ദവമായി പങ്കു�കാണ്ടു. �കാ

ഴി�ക്കാടു�പാ�ലയുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഉൾനാടുകളിൽ�പ്പാലും പ്രതി�ഷ

ധ�യാഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ഹർത്താലുകളും നടത്ത�പ്പട്ടു. ആയിരക്കണക്കിനു

ള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കു�കാണ്ടു. “�സമൺ കമ്മിഷൻകാ�ര,

�പാ, �പാ, �പാ!” “�ഗാബ്യാക്ക്, �സമൺ കമ്മിഷൻ!” എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ

എല്ലായിടത്തും മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് 1928 �മയ്മാസത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ വച്ച് നാലാം �കരള

സംസ്ഥാന കാൺഫറൻസ് കൂട്ടിയത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ �നഹ്റുവായിരുന്നു

അദ്ധ്യക്ഷൻ. ത�ന്റ ഉജ്ജ്വലവും ആ�വശകരവുമായ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

“ന�മ്മ മുറു�കപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന �ദാഷകരങ്ങളായസമ്പ്രദായങ്ങ�ള നാം ത്യജി�ക്ക

ണ്ടതുണ്ട്. പ്ര�ത്യകിച്ചുംഈ രാജ്യവാസികളായ സകല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും ഉൽ

ക്കർഷത്തിനുള്ളസൗകര്യം ഒരു�പാ�ല ഉണ്ടാക്കിത്തീർ�ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പ്രജാ

യത്തഭരണത്തി�ന്റസ്ഥാപത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യ

�ദാഷങ്ങ�ളയും അയിത്തം മുതലായ അനാചാരങ്ങ�ളയും �താഴിലാളിക�ളാട് മു

തലാളിമാരും കൃഷിക്കാ�രാട് ജന്മിമാരും അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ചൂഷണ നയ�ത്തയും

നമുക്ക് ശക്തിയായി എതിർത്ത് ജയി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യക്കാരിൽ നി

ന്ന് പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, വി�ശഷിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ വീ

ക്ഷിക്കാനുള്ളമ�നാഭാവം, ചർച്ച�ചയ്ത് വാസ്തവസ്ഥിതികൾഅറിയുവാനുള്ളസന്ന

ദ്ധത ഇവ�യല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്. എന്നാൽ, നാം �കവലം വർജ്ജി�ക്ക

ണ്ടതായ അ�നകം സംഗതികൾ ഇന്നു പാശ്ചാത്യരു�ട ഇടയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ വി

ചാരത്തിൽവിപ്ലവകാരികളായിരിക്കുവിൻ;ഏ�താരുകാര്യ�ത്തയുംനിങ്ങൾവിമർ

ശ്ശനബുദ്ധ്യാ വീക്ഷിക്കുവിൻ; നിങ്ങളു�ട യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും സമ്മതമല്ലാത്ത യാ

�താരുസംഗതി�യയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവിൻ…സ്വാതന്ത്ര്യം �നടുകഎന്നുപറ

യുന്നത് ചിലർക്കു�വണ്ടി�യാ ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ�പ്പട്ടവർക്കു �വണ്ടി�യാ ഏതാ

നുംആനുകൂല്യങ്ങൾ �നടാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമല്ല. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും തു

ല്യമായ സൗകര്യങ്ങളും പ്രദാനം �ചയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ രൂപവൽക്കരി

ക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മു�ട ഉ�ദ്ദശം. പൂർവ്വികമാഹാത്മ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള

ചിന്തകളിൽ നിന്നുണർന്ന് ജീവിതത്തിൽ നമ്മു�ട ഗുണത്തിനും യുക്തിക്കും എതി
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രായി കാണുന്നവ�യഎല്ലാം നിർഭയം വർജ്ജിച്ച് നമ്മു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലവും

നമുക്ക് ഗുണകരവുംആയതി�ന�യല്ലാം സ�ധര്യം സ്വീകരിച്ച് ഉത്സാഹപൂർവ്വം മു

�ന്നാട്ടു �പാകുവിൻ! വിപ്ലവം വിജയിക്ക�ട്ട!”

സ�മ്മളനത്തി�ന്റആ�ലാചനയ്ക്ക് വന്നഏറ്റവും മുഖ്യമായപ്ര�മയം ചൂടുപിടിച്ച വാദ

പ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയായി. “�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം ഇൻഡ്യയു�ടസ്വരാജ്യപ്രാ

പ്തിയാ�ണന്ന്വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്ഇൻഡ്യയു�ടപരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമാ�ണന്നനില

യിൽ �ഭദ�പ്പടുത്താൻഈകാൺഫറൻസ് കൽക്കത്തയിൽ കൂടുന്ന ഇനിയ�ത്ത

�കാൺഗ്രസ്സു �യാഗ�ത്താട് ശുപാർശ �ചയ്യുന്നു”. ഇതായിരുന്നു പ്ര�മയം. ശ്രീ.

�ക. മാധവനാരാണ് പ്ര�മയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ശ്രീമാന്മാർ �ക. �കളപ്പൻ, കുറൂർ

നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, വി.ആർ. നായനാർ, സി. കുട്ടൻ നായർ മുതലായവർ

പ്ര�മയ�ത്തഅനുകൂലിച്ചു�കാണ്ടും, മ�ഞ്ചരി രാമയ്യർ, ഉപ്പിസാ�ഹബ്, യു. �ഗാപാ

ല�മ�നാൻ, പി. അച്ചുതൻ മുതലായവർ എതിർത്തു �കാണ്ടും പ്രസംഗങ്ങൾ നട

ത്തി. ഒടുവിൽ �വാട്ടിനിട്ട�പ്പാൾ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷ�ത്താ�ട പ്ര�മയം പാസ്സായി.

ഇൻഡ്യയു�ട ഭാവിഭരണഘടനയിൽ �കരള�ത്ത ഒരു പ്ര�ത്യക സംസ്ഥാനമായി

അംഗീകരിക്കുക, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദഭരണം അനുവദിക്കുക, �സമൻ

കമ്മിഷൻബഹിഷ്ക്കരണം തുടരുക മുതലായവയായിരുന്നു പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട മറ്റു മുഖ്യ

പ്ര�മയങ്ങൾ.

പയ്യന്നൂർ കാൺഫറൻസി�ല അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗവും പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട പ്ര�മയ

ങ്ങളും ജനങ്ങ�ള വള�രയധികം ആ�വശം �കാള്ളിച്ചു. �കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തന

ങ്ങൾകൂടുതൽഊർജ്ജിതമായിത്തീർന്നു.

ഈപരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് 1928ജൂ�ലആരംഭത്തിൽ�ത�ക്കഇൻഡ്യ�യ

മുഴുവൻഇളക്കി മറിച്ച �റയിൽ�വ�ത്താഴിലാളികളു�ടപണിമുടക്കം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പ

ട്ടത്. നാഗപട്ടണം, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി, �പാത്തന്നൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങളി�ല വർക്കു

ഷാപ്പുകളിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ട �താഴിലാളിക�ള തിരി�ച്ചടുക്കുക, താണതരം പ്ര

വൃത്തിക്കാരു�ട ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാഫ് കാരു�ട സങ്കടങ്ങൾപരി

ഹരിക്കുക മുതലായവയായിരുന്നു പണിമുടക്കിയവരു�ട ആവശ്യങ്ങൾ. രണ്ടു മൂന്നു

ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ �കരളത്തി�ലയ്ക്കും പണിമുടക്കം വ്യാപിച്ചു. ശ്രീ. യു. �ഗാപാല

�മ�നാൻതുടങ്ങിയ �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാർ പണിമുടക്കിയ �താഴിലാളിക�ള

സജീവമായി സഹായിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട്, വടകര, കണ്ണൂർ, തല�ശ്ശരി, പാലക്കാട്,

�ഷാറണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം—എല്ലായിടത്തും പണിമുടക്കം പരിപൂർണ്ണവിജയമാ

യിരുന്നു. ജൂ�ല 31�ല മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ‘മാതൃഭൂമി’ എഴുതി:

“ഈ പ്രവൃത്തിമുടക്കങ്ങൾ �താഴിലാളികളു�ട ഇടയിൽ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിട്ടു

ള്ള ഉണർച്ചയു�ടയുംആത്മ�ബാധത്തി�ന്റയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തഫലങ്ങളാണ്”.

‘മാതൃഭൂമി’ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. 1920-ൽത്ത�ന്ന ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു അഖി�ലൻ

ഡ്യാ �ട്രഡ് യൂണിയൻ �കാൺഗ്രസ്സ് ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാന�പ്പട്ട

നഗരങ്ങളി�ല �താഴിലാളികൾ തങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി സംഘടിക്കാ

നുംപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾനടത്താനുംതുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1921-22-�ലനിസ്സഹകരണ

പ്രസ്ഥാനം അവസാനിച്ചതിനു�ശഷം ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

ഒരു ഭാഗത്ത് �താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർതുടങ്ങിയജനവിഭാഗങ്ങ�ളസംഘടിപ്പി

ക്കുവാനും മറുഭാഗത്ത് �കാൺഗ്രസ്സിനകത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വമായുള്ള എല്ലാ

ബന്ധങ്ങളും വിടർത്തി�ക്കാണ്ടുള്ളപരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യംഎന്നലക്ഷ്യംഅംഗീക
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രിപ്പിക്കാനുംഅവർശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾപലഗൂഢാ

�ലാചന�ക്കസുകളും നടത്തിഅവ�ര മർദ്ദിച്ചമർത്താൻ �നാക്കി. എങ്കിലും �താഴി

ലാളിപ്രസ്ഥാനം ശക്തി�പ്പട്ടു�കാണ്ടുത�ന്ന വന്നു.

എന്നാൽ, �കരളം വ്യാവസായികമായി വള�ര പിന്നിലായിരുന്നു. വി�ദശമു

തലാളികളു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ചില വ്യവസായങ്ങ�ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇരു

പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ രണ്ടാംശതകത്തിൽ �നയ്ത്തുകമ്പനി തുടങ്ങിയ ചില �ചറുകിട

വ്യവസായങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാഴും �താഴിലാളികളു�ടയിടയിൽ

പറയത്തക്ക പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1928-�ല �റയിൽ�വ �താ

ഴിലാളികളു�ട പണിമുടക്കും �ചറുകിട വ്യവസായങ്ങളി�ല �താഴിലാളിക�ളയും

തട്ടിയുണർത്തി. അവരു�ട “ഉണർച്ചയുംആത്മ�ബാധവും” പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങി.

അതുമുതൽക്കാണ് �കരളത്തിൽ ഒരു �താഴലാളിപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് എന്നു

പറയാം.

1928 �സപ്റ്റംബർ 20-ാംനു ശ്രീ. നാരായണഗുരു ത�ന്റ എഴുപത്തിനാലാമ

�ത്ത വയസ്സിൽ ചരമം പ്രാപിച്ചു. “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു �ദവം മനുഷ്യ

ന്” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടും ജാതിവ്യവസ്ഥ�യയും അന്ധവി

ശ്വാസങ്ങ�ളയും �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ടും �കരളത്തി�ലഅധഃകൃതരുംഅവശരുമായ

പിന്നണിസമുദായങ്ങ�ള തട്ടിയുണർത്തുകയും അവർക്ക് ആത്മവീര്യം നൽകുകയും

�ചയ്തആസന്യാസിവര്യ�ന്റ മരണത്തിൽ ജാതിമത�ഭദ�മ�ന്യ എല്ലാവരും ദുഃഖി

ച്ചു. തിരുവിതാംകൂറി�ലയും �കാച്ചിയി�ലയും മലബാറി�ലയും മിക്കപ്ര�ദശങ്ങളിലും

അനു�ശാചന�യാഗങ്ങൾ നടത്ത�പ്പട്ടു. ഈഅനു�ശാചന�യാഗങ്ങൾത�ന്നയും

അയിത്തം തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ അസാനിപ്പിക്കുവാനും �ദശീയ�ബാധ�ത്ത

ഉയർത്തുവാനുമുള്ളആഹ്വാനങ്ങളായിത്തീർന്നു.

1929 �സപ്റ്റംബറിൽമ�റ്റാരുഅത്യാഹിതം ഉണ്ടായി. ലാഹൂർഗൂഢാ�ലാചന

�ക്കസ്സിൽ കുടുങ്ങിയ ഭഗത്സിംഗ്, രാജഗുരു, സുഖ�ദവ്, യതീന്ദ്രനാഥദാസ് തുടങ്ങിയ

ഇരുപത്തിനാല് യുവാക്കന്മാർ �ജയിലിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുകയായിരുന്നു. വിചാ

രണയ്ക്കിടയിൽ അവർ ജയിലിൽ വച്ച് ഒരു നിരാഹാരസമരം ആരംഭിച്ചു. രണ്ടുമാ

സ�ത്താളം നീണ്ടുനിന്ന സമരത്തിനു�ശഷം യതീന്ദ്രനാഥദാസ് മൃതിയടഞ്ഞു. ഈ

സംഭവം ഇൻഡ്യയു�ടഹൃദയത്തിൽ വലി�യാരുവ്രണമുണ്ടാക്കി. ഇൻഡ്യയു�ട മറ്റു

ഭാഗങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല �കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അനു�ശാചന�യാഗ

ങ്ങൾകൂടി. �ദശാഭിമാനികളായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്ര�ത്യകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾ

ക്കും മറ്റു യുവാക്കന്മാർക്കും ഇടയിൽബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യ�ത്താടുള്ള വി�രാ

ധം പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിച്ചു.

1929-ൽത്ത�ന്നയാണ് �ലാകവ്യാപകമായ ഒരു സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം ആരം

ഭിച്ചത്. ഇൻഡ്യ�യയും അതു വല്ലാ�ത ബാധിച്ചു. �കരളത്തി�ല കാർഷി�കാൽ

പ്പന്നങ്ങളു�ട വിലയിടിഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, പാട്ടവും നികുതിയും കുറഞ്ഞില്ല. അ�നകം

കൃഷിക്കാരും നികുതിയടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത �ചറുകിടക്കാരായ ജന്മികളും പാപ്പരാ

യി. പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിച്ചു. നാട്ടി�ലങ്ങും അസംതൃപ്തി പരന്നുപി

ടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഈ സംഭവവികാസങ്ങളു�ട�യല്ലാം ഫലമായി ഇൻഡ്യയു�ട രാഷ്ട്രീയ പ്ര

സ്ഥാനത്തിൽ മു�മ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ചില മാറ്റങ്ങൾപ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

1929 ഡിസംബർ അവസാനത്തിൽ ലാഹൂറിൽവച്ച് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽ

�നഹ്റുവി�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ നാൽപ്പത്തിനാലാം സ�മ്മ
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ളനം കൂടി. ഈ സ�മ്മളനത്തിൽവച്ചാണ് സുപ്രസിദ്ധമായ പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യ

പ്ര�മയം അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടത്. �ഡാമിനിയൻ പദവിയാണ് ലക്ഷ്യ�മന്ന മുൻ

തീരുമാനം റദ്ദാക്ക�പ്പടുകയും �കാൺഗ്രസ്സ് നിബന്ധനയി�ല ഒന്നാം വകുപ്പിൽ

“സ്വരാജ്യലബ്ധി”യാണ് �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ലക്ഷ്യ�മന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് “പൂർണ്ണ

സ്വാതന്ത്ര്യ”�ത്തക്കുറിക്കുവാനാ�ണന്ന് പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഇൻഡ്യ

യു�ട ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങ�ളപ്പറ്റി ആ�ലാചിക്കാൻ�വണ്ടി ലണ്ടനിൽവച്ച് ബ്രിട്ടീഷ്

ഗവൺ�മന്റു വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന വട്ട�മശസ�മ്മളനത്തിൽ പങ്കു�കാള്ളാൻ പാടി�ല്ല

ന്നും അസംബ്ലിയിലും മറ്റു നിയമസഭകളിലുമുള്ള �കാൺഗ്രസ്സ് �മംബർമാർ തങ്ങളു

�ടസ്ഥാനങ്ങളു�പക്ഷിച്ച് പുറത്തുവരണ�മന്നുംയുക്തമായസ്ഥലങ്ങളിൽസിവിൽ

നിയമലംഘനം ആരംഭിക്കാൻ �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരി

ക്കണ�മന്നും ആവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടുള്ള അതിപ്രധാനമായ മറ്റു ചില പ്ര�മയങ്ങളും

അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു.

അതിനു�ശഷം ദ്രുതഗതിയിലാണ് സംഭവങ്ങൾ മു�ന്നാട്ടു നീങ്ങിയത്.
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ലാ�ഹാർ �കാൺഗ്രസ്സ് അവസാനിച്ചയുട�ന ത�ന്ന �കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകക

മ്മിറ്റി �യാഗം �ചരുകയും 1930 ജനുവരി 26നു ഇൻഡ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണ

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആചരിക്കണ�മന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�ന്നദിവസം കൂ

ടുന്ന �പാതു�യാഗങ്ങളിൽ പാസ്സാക്കാൻ�വണ്ടി പ്രവർത്തക കമ്മിറ്റിയു�ട നിർ�ദ്ദ

ശമനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ജവഹരിലാൽതാ�ഴകാണുന്നപ്രതിജ്ഞപ്രസിദ്ധം �ച

യ്തു:

“സ്വാതന്ത്ര്യംഅനുഭവിക്കുവാനും സ്വന്തം പ്രയത്നഫലംഅനുഭവിക്കുവാനും ജീവിത

ത്തി�ലഅത്യാവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാനും ഇൻഡ്യാക്കാർക്കും മ�റ്റ�താരു രാ

ജ്യക്കാർക്കു�മന്ന �പാ�ല അനി�ഷദ്ധ്യമായ അവകാശമു�ണ്ടന്നും ഈ അവകാ

ശങ്ങളു�ട സംരക്ഷണത്തിൽമാത്ര�മ പൂർണ്ണവും സ്വച്ഛന്ദവുമായ വളർച്ച സാധ്യമാ

യിരിക്കൂ എന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏ�തങ്കിലും ഭരണത്തിൻകീഴിൽ, ഈ

അവകാശങ്ങൾ നി�ഷധിക്ക�പ്പടുക�യാ ജനങ്ങൾ മർദ്ദിതരാകുക�യാ �ചയ്യുന്ന

തായാൽ ആ ഭരണ�ത്ത �ഭദ�പ്പടുത്തുവാ�നാ �വണ്ടിവന്നാൽ അവസാനിപ്പിക്കു

വാ�നാ ഉള്ളഅവകാശവും ജനങ്ങൾക്ക് ഉ�ണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇൻ

ഡ്യയി�ലബ്രിട്ടീഷ് ഭരണംഇൻഡ്യാക്കാരു�ടസ്വാതന്ത്ര്യംക്ഷയിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുമാ

ത്രമല്ല,ബ്രിട്ട�ന്റസ്വാർത്ഥസിദ്ധിക്ക് ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുകയും

�ചയ്യുന്നു. സാമ്പത്തികമായും, രാഷ്ട്രീയമായും,സാംസ്കാരികമായുംഈഭരണംജന

ങ്ങൾക്ക് നാശ�ഹതുകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധം പരി�ച്ഛദം വിടർ

ത്തുകയുംപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം �നടുകയും �വണ്ടതാ�ണന്ന്ഞങ്ങൾവിശ്വസിക്കുന്നു.

“സാമ്പത്തികമായി ഇൻഡ്യയ്ക്ക് വലിയ നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളിൽ

നിന്നും വസൂലാക്കുന്ന നികുതി അവരു�ട അവസ്ഥയിലും കഴിവിലും എത്ര�യാ

കവിഞ്ഞ �താതിലാണ്. കലാ�മനിക്കു ഏഴു �പ മാത്രമാണ് നമ്മു�ട ഒരു ദി

വസ�ത്ത വരവ്. നാം �കാടുക്കുന്ന ഭാരിച്ച നികുതികളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം

കൃഷിക്കാരിൽനിന്നും വസൂലാക്കുന്ന ഭൂനികുതിയും മൂന്നുശതമാനം ഉപ്പുനികുതിയുമാ

കുന്നു. ഇത് സാധുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരിനമാണ്. ഗ്രാമവ്യവസായ

ങ്ങൾ നശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് �കാല്ലത്തിൽ നാലു മാസ�മങ്കിലും

കർഷകവർഗ്ഗം പ്രവൃത്തിയില്ലാ�തയും ബുദ്ധിമന്ദിച്ചും കഴി�യണ്ടിവരുന്നു. ഇങ്ങ�ന

നശിച്ചു�പായ �താഴിലുകളു�ടസ്ഥാനത്ത്, ഇതരരാജ്യങ്ങളിലുള്ളതു�പാ�ല ഇവി

�ട യാ�താന്നുംഏർ�പ്പടുത്തിയിട്ടുമില്ല. നികുതിഭാരങ്ങളും ചുങ്കങ്ങളും, കർഷകവർ

ഗ്ഗത്തിന് ദുർവഹമായിരിക്കുന്ന നാണയനിയന്ത്രണവും ചുങ്കം ഏർപ്പാടും അവർക്ക്
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ഭാരം വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നവിധത്തിലുള്ളവയാണ്. നമ്മു�ടഇറക്കുമതിസാധനങ്ങളിൽ

ഭൂരിഭാഗവുംബ്രിട്ടീഷ് യന്ത്രശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് യന്ത്രശാലാ

വ്യവസായങ്ങ�ളാട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്ത�ന്ന പക്ഷപാതം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നില

യിലാണ് ചുങ്കങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവയിൽ നിന്നുള്ളവരവാക�ട്ട, സാമാന്യ

ജനതസഹിച്ചു�പാകുന്ന നികുതിഭാര�ത്ത കുറയ്ക്കാനായിട്ടല്ല വിനി�യാഗിക്കുന്നത്;

ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ഭാരിച്ച �ചലവുകൾക്കാണ്. പവനും ഉറുപ്പികയും തമ്മിലുള്ള

�കയ്മാറ്റ നിരക്ക് ക്ലിപ്ത�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് �മൽപ്പറഞ്ഞതിലുംഅക്രമമായ വി

ധത്തിലാണ്. ഇതി�ന്റ ഫലമായി �കാടിക്കണക്കിൽ ധനം ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന്

പുറത്തു�പായിരിക്കുന്നു.

“രാഷ്ട്രീയമായി �നാക്കു�മ്പാൾ ഇൻഡ്യയു�ട നില ബ്രിട്ടീഷ് വാഴ്ചയിൻകീഴി�ല

ന്ന�പാ�ല ഒരിക്കലും ഇതിനു മുൻപ് താണിട്ടില്ല. ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങ�ളാന്നും

ജനങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല. നമ്മു�ടയിടയിൽ

ഏറ്റവും ഉന്നതസ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നവനും വി�ദശീയാധികാരത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ തല

കുനി�ക്കണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. യ�ഥഷ്ടം അഭിപ്രായം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാ�നാ

സ�മ്മളിക്കുവാ�നാ ഉള്ള അവകാശം നമുക്ക് നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മു�ട

രാജ്യക്കാരിൽ വള�ര�പ്പർ നാട്ടി�ലയ്ക്ക് മടങ്ങുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ�ത വി�ദശങ്ങ

ളിൽതാമസിക്കുവാൻനിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. ഭരണസാമർത്ഥ്യവുംപ്രാപ്തിയും

നാട്ടുകാരിൽ വളരുവാൻഅനുവദിക്കുന്നില്ല.

“സംസ്ക്കാര വിഷയത്തിൽ ഇന്ന�ത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ന�മ്മ നമ്മു�ട സാ

ത്മികമായ നിലയിൽ നിന്നും വഴി�തറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. ന�മ്മബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നചങ്ങ

ല�യത്ത�ന്ന ന�മ്മ�ക്കാണ്ട് ലാളിപ്പിച്ച് ആലിംഗനം �ചയ്യിക്കുന്ന പരിശീലന

മാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നിർബന്ധപൂർവ്വം ന�മ്മ നിരായുധരാക്കിത്തീർത്തതു

�കാണ്ട് നമ്മു�ട പൗരുഷം നശിച്ചു�പായിരിക്കുന്നു. ഒരു വി�ദശീയ �സന്യം

നമ്മു�ട രാജ്യത്തിൽ ബലമായി പാളയമടച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മിൽ അങ്കുരിക്കുന്ന

നി�രാധബുദ്ധി�യ നിർദ്ദയം അമർത്തുവാൻ ഈ �സന്യ�ത്ത ഉപ�യാഗ�പ്പ

ടുത്തുന്നു. നാം നമ്മു�ട കാര്യം �നാക്കുവാ�നാ വി�ദശീയാക്രമണം തടുക്കുവാ�നാ

പ്രാപ്തര�ല്ലന്നും കള്ളന്മാരിൽനിന്നും കവർച്ചക്കാരിൽനിന്നും നമ്മു�ട ഭവനങ്ങ�ള

യും കുടുംബങ്ങ�ളയും രക്ഷിക്കുവാൻ�പാലും നാം ശക്തര�ല്ലന്നും തൻമൂലം നാം

വിചാരിച്ചു�പാകുവാൻ ഇടയാകുന്നു.

“ഇങ്ങ�ന നമുക്കും നമ്മു�ട രാജ്യത്തിനുംആപത്തുണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ഒരു ഭരണക്ര

മത്തിന് ഇനി�മൽ ഒരു നിമിഷ�മങ്കിലും സ്വ�മധയാ വഴി�പ്പടുന്നത് മനുഷ്യ�നാടും

�ദവ�ത്താടും �ചയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമായിരിക്കു�മന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്നാൽ അക്രമമല്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം �നടുവാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർ

ഗ്ഗ�മന്ന് �ബാദ്ധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് വി�ദശ ഗവൺ�മന്റുമായുള്ള എല്ലാ

സഹകരണവും സ്വമനസ്സാ�ല കഴിയുന്നത്ര പിൻവലിച്ച് സമാധാനപരമായ സമ

രത്തിന് നാം തയ്യാറാകണം. പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യസ്ഥാപനാർത്ഥം �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ

ആജ്ഞകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതാ�ണന്ന് നാം ഇതിനാൽ സഗൗരവം തീരുമാനി

ക്കുന്നു”.

ജനുവരി 26-ാം തീയതിയി�ലപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യദിനാ�ഘാഷം ഒരുപരിപൂർണ്ണ

വിജയമായിരുന്നു. പട്ടണങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ഉൾനാടുകളിലും ആയിരക്കണക്കി

ലും പതിനായിരക്കണക്കിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രതിജ്ഞ�യടുത്തു. �കരള

ത്തിലും അത് വിജയകരമായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഒരു പുതിയ ഉത്സാഹം, ഒരു

പുതിയ�ചതന്യം ദൃശ്യമായി.

�ഫബ്രുവരി 14-ാം തീയതിസബർമതിയിൽവച്ചുകൂടിയസർ�വ്വൻഡ്യാ �കാൺ
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ഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി�യാഗം സമരം നടത്താനുള്ള ചുമതല മഹാത്മാഗാന്ധി�യ ഏൽപ്പി

ച്ചു. മാർച്ച് 2-ാം തീയതി ഗാന്ധിജി �വസ്രായിക്ക് അവസാനമായി ഒരു ക�ത്ത

ഴുതി. മാർച്ച് 11-ാം തീയതിക്കു മുൻപ് തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടിയി�ല്ലങ്കിൽ 12-ാം

തീയതി മുതൽക്ക് സത്യാഗ്രഹസമരം ആരംഭിക്കുന്നതാ�ണന്ന് അതിൽ പ്രസ്താവി

ച്ചിരുന്നു. കത്തി�ല ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ചുവ�ട �കാടുക്കുന്നത്:

“താങ്കളു�ട ശമ്പള�ത്തത്ത�ന്ന എടുക്കുക. മറ്റ�നകം വിധത്തിലുള്ള �ചലവുകൾ

ക്കു പുറ�മ, അത് മാസത്തിൽ 21,000 ക. യാണ്. ബ്രിട്ടനി�ല പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്

�കാല്ലത്തിൽ 5000 പവൻ, അതായത് ഇ�പ്പാഴ�ത്ത നിരക്കുപ്രകാരം മാസത്തിൽ

5400 ക. മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇൻഡ്യാക്കാരിൽ ഒരുവന് ഒരു ദിവസ�ത്തയ്ക്കുള്ള

കല�മനിവരവ് രണ്ട് അണയാണ്. താങ്കൾക്ക് ഇൻഡ്യാക്കാരു�ട വകയായുള്ള

ശമ്പളം—താങ്കളു�ട ഒരു ദിവസ�ത്തവരവ്—എഴുനൂറ് ക. യിൽഅധികവുമാണ്.

ബ്രിട്ടനി�ല ജനങ്ങളു�ട ഒരു ദിവസ�ത്ത കല�മനിവരവ് രണ്ടു ഉറുപ്പികയാ�ണ

ങ്കിലും, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ദിവസത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത് ക. വീത�മ എടു

ക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങ�ന ഇൻഡ്യാക്കാരു�ട കല�മനിവരവി�നക്കാൾ അയ്യായിരം

ഇരട്ടിയാണ് താങ്കൾ ദിവ�സന ഇൻഡ്യക്കാരിൽനിന്ന് പറ്റി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ബ്രിട്ട�ന്റ കല�മനി വരവി�നക്കാൾ 90 ഇരട്ടി മാത്ര�മ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

ക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രത്യക്ഷമായ ഈ അനീതി�യക്കുറിച്ച് ഒന്നാ�ലാചിച്ചു �നാ

ക്കുവാൻ ഞാൻ താങ്ക�ളാട് സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിപരമായ

ഉദാഹരണ�മടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പരിതാപകരമായ പരമാർത്ഥ�ത്ത നല്ലവണ്ണം

മനസ്സിലാക്കിത്തരുവാൻ �വണ്ടിയാകുന്നു…�വസ്രായിയു�ട ശമ്പളത്തി�ന്റഈ

സ്ഥിതിത�ന്നയാണ് ഭരണസമ്പ്രദായത്തി�ന്റ മുഴുവൻ സ്ഥിതിയും. ആകയാൽ

നികുതി ഗണ്യമായവിധം ചുരുക്കുന്നത് ഭരണ�ച്ചലവുകൾ അത്രത�ന്ന ഗണ്യമായ

വിധം ചുരുക്കുന്നതി�നആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു ഗവൺ�മന്റി�ന്റഘടന�യ

ത്ത�ന്ന മാ�റ്റണ്ടതുണ്ട്. ഈ മാറ്റം പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം കൂടാ�ത അസാദ്ധ്യമാണ്.

ഉൾനാടുകളി�ല ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കായി ജനുവരി 26-ാം തീയതിയി�ല

പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കുവാൻ �പ്രരിതരായത് ഇതുനിമിത്ത

മാ�ണന്നാണ് എ�ന്റ അഭിപ്രായം. പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യ�മന്നതിന് അവർ കൽപ്പി

ക്കുന്ന അർത്ഥം ഇന്ന�ത്ത ഈ നാശകരമായ ഭരണത്തിൽനിന്നുള്ള �മാചനം

എന്നാണ്. ഇൻഡ്യ�യ �കാള്ളയിടുന്നതി�ന ഇല്ലായ്മ �ചയ്യുവാൻ ബ്രിട്ടനി�ല

വലിയ കക്ഷികളിൽ ഒന്നു�പാലും തയ്യാറി�ല്ലന്നാണ് എനിക്കു �താന്നുന്നത്. ആ

�കാള്ള�യ ഇൻഡ്യയു�ട ഏകകണ്ഠമായ പ്രതി�ഷധ�ത്ത വകവയ്ക്കാ�ത സഹാ

യിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൺ �ചയ്തുവരുന്നത്. ഇൻഡ്യയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രമായി ജീവിക്കണ

�മങ്കിൽ, ഇൻഡ്യയി�ല ജനങ്ങൾ പട്ടിണികിടന്ന് മരണത്തി�ലയ്ക്ക് ദ്രുതഗമനം

�ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതി�ന നിറുത്തൽ �ചയ്യണ�മങ്കിൽ, ഉടൻത�ന്ന ഇതിന്

പരിഹാരം വരുന്ന വല്ല മാർഗ്ഗവും കണ്ടുപിടി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“�വസ്രായിയു�ട വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള റൗണ്ട് �ടബിൾ �കാൺ

ഫറൻസ് തീർച്ചയായും ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗമല്ല. യുക്തിവാദങ്ങൾ �കാ

ണ്ട് എതിർകക്ഷി�യ �ബാദ്ധ്യ�പ്പടു�ത്തണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ലിത്. ത�ന്റ അധീന

ത്തിലുള്ള സർവ്വ ശക്തികളും പ്ര�യാഗിച്ച് ഇൻഡ്യയിൽ തനിക്കുള്ള കച്ചവട�ത്ത

യുംപ്ര�ത്യകാവകാശങ്ങ�ളയുംനിലനിറുത്തുവാൻബ്രിട്ടൻശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

അതിനാൽ മരണത്തി�ന്റ ആലിംഗനത്തിൽനിന്നും �മാചനം �നടുവാൻ പര്യാപ്ത

മായ ഒരു ശക്തി ഇൻഡ്യയും രൂപവൽക്കരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു”.

ഉപ്പുനികുതി എടുത്തുകളയുക തുടങ്ങിയ പതി�നാന്നു കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ �ചയ്യ

ണ�മന്ന് ഈ കത്തിൽ അ�ദ്ദഹം �വസ്രായി�യാട് ആവശ്യ�പ്പട്ടിരുന്നു. മാർച്ച്
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12-ാം തീയതിയായി. �വ�സ്രായിയിൽനിന്ന് തൃപ്തികരമായ യാ�താരു മറുപടിയും

ലഭിച്ചില്ല. സമരം ആരംഭിച്ചു. ഉപ്പുനിയമം ലംഘിക്കുവാൻ �വണ്ടി നാലു മലയാളി

കൾ ഉൾ�പ്പ�ട എഴുപത് സത്യാഗ്രഹഭടന്മാ�രാടുകൂടി മഹാത്മാഗാന്ധി കാൽനട

യായി ദണ്ഡി എന്ന ഗ്രാമത്തി�ലയ്ക്കു പുറ�പ്പട്ടു. യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് അ�ദ്ദഹം പുറ�പ്പടു

വിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു:

“ഒന്നുകിൽഞാൻആവശ്യ�പ്പട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾസാധിച്ചു മടങ്ങിആശ്രമത്തി�ല

ത്തും; അ�ല്ലങ്കിൽഎ�ന്റ മൃതശരീരം അറബിക്കടലിൽ ഒഴുകുന്നതു കാണാം”.

ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി കടപ്പുറ�ത്തത്തി കടലിൽ നിന്ന് �വള്ളം എടുത്തു കുറുക്കി

ഉപ്പുണ്ടാക്കി നിയമം ലംഘിച്ചു. പ�ക്ഷ, അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. ഇൻഡ്യയിൽഎല്ലായി

ടത്തുംസമരമാരംഭിക്കാൻഗാന്ധിജിആഹ്വാനം �ചയ്തു. എല്ലാസംസ്ഥാനങ്ങളിലും

സമരംആരംഭിച്ചു. �മയ് 5-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

�കരളത്തിലും സമരമാരംഭിച്ചു. 1930 ഏപ്രിൽ 13-ാം തീയതി ശ്രീ. �ക. �കളപ്പ

�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വാളണ്ടിയർ സംഘം ഉപ്പുനിയമം ലംഘിക്കാൻ �വണ്ടി

�കാഴി�ക്കാട്ടു നിന്നും പയ്യന്നൂരി�ലയ്ക്ക് കാൽനടയായി പുറ�പ്പട്ടു. പാലക്കാട്ടു നിന്ന്

ശ്രീ. ടി.ആർ. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മ�റ്റാരു സംഘവും പുറ�പ്പട്ടു.

വാളണ്ടിയർ സംഘങ്ങൾക്ക് വഴിനീ�ള ഗംഭീരമായ സ്വീകരണങ്ങളും പല തരത്തി

ലുള്ളസംഭാവനകളും ലഭിച്ചു. ഏപ്രിൽ 13-ാം തീയതി മുതൽ മുറയ്ക്ക് നിയമലംഘനമാ

രംഭിച്ചു. ക്രമത്തിൽ മറ്റുസ്ഥലങ്ങളി�ലയ്ക്കും അതു വ്യാപിച്ചു.

പ�ക്ഷ, ഈ സത്യാഗ്രഹസമര�ത്ത ആദ്യം നിസ്സാരമാക്കി തള്ളുകയാണ്

അധികൃതന്മാർ �ചയ്തത്. ആ�രയും അറസ്റ്റു �ചയ്തില്ല. യാ�താരു നിയമലംഘ

നവും ഉണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നായിരുന്നു അവരു�ട ഭാവം. “സത്യാഗ്രഹികൾ ഉണ്ടാക്കി

എന്നു പറയുന്ന ഉപ്പ് ഉപ�യാഗിക്കാൻ �കാള്ളാവുന്നത�ല്ലന്നും ചില സ്ഥലങ്ങ

ളിൽ ക�മ്പാളങ്ങളിൽനിന്ന് വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ ഉപ്പ് �വള്ളത്തിൽ കലക്കി വറ്റിക്കുക

യാണ് �ചയ്യുന്ന�തന്നും അതു�കാണ്ടാണ് ആ�രയും അറസ്റ്റു �ചയ്യാത്ത�തന്നും”

മലബാർ കളക്ടർ പ്രസിദ്ധം �ചയ്ത ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ

യി. ക�മ്പാള ഉപ്പാണ് തങ്ങൾ വിറ്റുവരുന്നത് എന്നും നിയമം ലംഘിക്കുന്നി�ല്ലന്ന്

പറയുന്നത് �വറും �പാളിയാണ് എന്നും തങ്ങൾ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന�തങ്ങി�നയാ�ണ

ന്ന് അധികൃതന്മാർക്ക് വന്നു പരി�ശാധിക്കാ�മന്നും കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാർ

മറുപടി പറഞ്ഞു.

�മയ് 5-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി അറസ്റ്റിൽ�പ്പട്ടതിനു�ശഷം �കരളത്തി

�ലസ്ഥിതിയും മാറി. അറസ്റ്റുകളും മർദ്ദനങ്ങളുംആരംഭിച്ചു.

�മയ് 12-ാം തീയതി �കാഴി�ക്കാട് കടൽപ്പുറത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിക്കാൻ

കൂടിയ സത്യാഗ്രഹിക�ള വലി�യാരു �പാലീസുസംഘം �പ�ട്ടന്ന് വന്നാക്രമിച്ചു.

�പാലീസ് സൂപ്രണ്ടി�ന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ലാത്തിപ്രഹരം, ബ്രൂട്ട്സിട്ടു ചവിട്ടൽ

തുടങ്ങിയ മർദ്ദനങ്ങൾ നടത്തി. കുത്തും ചവിട്ടും അടിയും�കാണ്ട് മുപ്പതിലധികം

�പർക്ക് പരുക്കുപറ്റി. എന്നിട്ടും സത്യാഗ്രഹികൾ പിന്മാറിയില്ല. അവർ ഉപ്പ്

ഉണ്ടാക്കാനുപ�യാഗിച്ച തീ�പ്പട്ടിയും ചിരട്ടയും ചട്ടിയും ബലാൽക്കാരമായി പിടി

�ച്ചടുക്കാൻ �പാലീസുകാർ ശ്രമിച്ചു. പ�ക്ഷ, സത്യാഗ്രഹികൾ വിട്ടു�കാടുത്തില്ല.

അടി�കാണ്ട് ചട്ടികൾ �പാട്ടി. �പാട്ടിയ കഷണങ്ങൾ വിടാ�ത മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു

�കാണ്ട് സത്യാഗ്രഹികൾ �പാലീസി�ന്റ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിന്നു. വീണ്ടും

പ്രഹരങ്ങൾ. അബ്ദുൽ റഹിമാൻ സാ�ഹബി�ന്റ �കയിലുണ്ടായിരുന്ന ചട്ടിക്കഷ

ണങ്ങൾ പിടി�ച്ചടുക്കാൻ �വണ്ടി �പാലീസുകാർ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കഴുത്ത് രണ്ടു
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ലാത്തികൾക്കിടയിലിട്ട് �ഞരിച്ചു. സത്യാഗ്രഹികളു�ട �കയിൽ �ദശീയപതാ

കയുണ്ടായിരുന്നു. �പാലീസ് അതും പിടി�ച്ചടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ�ക്ഷ, അതത്ര

എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ശ്രീ. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ശ്രീ. ആർ. വി. ശർമ്മ എന്നിവർ

�പാലീസി�ന്റ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് �ദശീയപതാകയു�ട മാനം കാക്കാൻ ദൃ

ഢനിശ്ചയം �ചയ്തു. പിടിയും ലഹളയുമായി. എന്നിട്ടും �കാടി വിട്ടു�കാടുത്തില്ല.

ഇതി�നപ്പറ്റി �മയ് 13-ാം തീയതിയി�ല മാതൃഭൂമി ഇങ്ങ�ന റി�പ്പാർട്ടു �ചയ്തു.

“ശ്രീമാന്മാർ കൃഷ്ണപിള്ള�യയും ശർമ്മ�യയും അറസ്റ്റു �ചയ്തത് �ദശീയപതാക�യ

രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. �പാലീസുകാർ �കവശ�പ്പടുത്തിയ

പതാകയു�ട വടി ശ്രീ. ശർമ്മയും, പതാകശ്രീ. കൃഷ്ണപിള്ളയും, �കവശ�പ്പടുത്തി.

�പാലീസ് ആകുന്നതും പണി�പ്പട്ടിട്ടും അവർ പതാക വിട്ടു�കാടുത്തില്ല. അവസാ

നം അവ�രയും അറസ്റ്റു �ചയ്യുകയാണ് �ചയ്തത്”.

ശ്രീമാന്മാർ �ക. �കളപ്പൻ, മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹിമാൻ, ടി. ആർ. കൃഷ്ണസ്വാ

മി അയ്യർ, �ക. മാധവനാർ, ആർ.വി. ശർമ്മ, പി. കൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവർ അറസ്റ്റു

�ചയ്യ�പ്പടുകയും ഒൻപതുമാസ�ത്തകഠിനതടവിന് ശിക്ഷിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

ഈ സംഭവം രാജ്യത്തി�ലങ്ങും പുതിയ ഒരുണർവുണ്ടാക്കി. സമരം പൂർവ്വാ

ധികം ശക്തി�പ്പട്ടു. ആ�വശഭരിതരായിത്തീർന്ന ജനക്കൂട്ടങ്ങളു�ട കണ്ഠങ്ങളിൽനി

ന്ന് “മഹാത്മാഗാന്ധി കീജയ്, ഭാരതമാതാ കീജയ് വ�ന്ദമാതരം” എന്നീ ജയാര

വങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുയർന്നു. മഹാകവി വള്ള�ത്താൾ �ദശാഭിമാനപരമായ

കവിതകളിലൂ�ടഈജനകീയാ�വശത്തിന് പ്ര�ചാദനം നൽകി.

നിയമലംഘനം ഒരു നിത്യസംഭവമായിത്തീർന്നു. ഉപ്പു നിയമലംഘനം, വി�ദ

ശവസ്ത്രഷാപ്പുകളും കള്ളുഷാപ്പുകളും പിക്കറ്റ് �ചയ്യൽതുടങ്ങിയപരിപാടികൾപ�ല

ടത്തുമാരംഭിച്ചു. അറസ്റ്റുകൾ, ലാത്തിപ്രഹരങ്ങൾ, ചൂരൽപ്ര�യാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ

മർദ്ദനങ്ങ�ളവകവയ്ക്കാ�തസ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും, �താഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും,

യുവാക്കന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വക്കീൽമാരും ഡാക്ടർമാരും സമരാങ്കണത്തിലി

റങ്ങി. �ചറിയകുട്ടികൾ�പാലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ “ബാലഭാരതസം

ഘങ്ങൾ”സ്ഥാപിച്ചു. യുവാക്കന്മാർ “യുവക്സംഘങ്ങൾ” ഉണ്ടാക്കി. വിദ്യാർത്ഥികൾ

“�കരളവിദ്യാർത്ഥിസംഘം”സ്ഥാപിച്ചു. സമര�ത്തസജീവമായി സഹായിക്കാൻ

�വണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ വഹിച്ച പങ്ക് സ്തുത്യർഹമായിരുന്നു. �ഘാഷയാത്രകളി

ലും പ്രകടനങ്ങളിലും പ�ങ്കടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗവ�ണ്മന്റി�നതിരാ

യി രഹസ്യമായ �നാട്ടീസുകളും ലഘു�ലഖകളും അച്ചടിപ്പിച്ച് വിതരണം �ചയ്യുന്ന

കാര്യത്തിലും അവർ മുന്നിട്ടുനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട്ടു പട്ടണത്തിൽ മി

ക്കദിവസങ്ങളിലും കല്ലച്ചിൽ അടിച്ച “കാൺഗ്രസ്സുബുള്ളറ്റിൻ” എന്ന രഹസ്യപത്രം

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടിരുന്നു. എത്രശ്രമിച്ചിട്ടുംഅതി�ന്റഉത്ഭവസ്ഥാനംകണ്ടുപിടിക്കുവാൻ

�പാലീസിന് സാധിച്ചില്ല. �നറി�കട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ നടത്താൻ മാത്ര�മ അവർക്കു

സാധിച്ചുള്ളു. അത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽ ഒന്നി�നപ്പറ്റി കാൺഗ്രസ്സു കമ്മി

റ്റി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശ്രീ. മാധവൻനായർ ജൂലായ് 9-ാംനു പുറ�പ്പടുവിച്ച ഒരു

പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങി�ന പറഞ്ഞിരുന്നു:

“മാതൃഭൂമി�യാടുള്ളതങ്ങളു�ടകടമ�യനിർവ്വഹിക്കുവാൻ �കാഴി�ക്കാ�ട്ടകടൽപ്പു

റത്തുവച്ചുകൂടിയസാധുവിദ്യാർത്ഥിക�ളനിരായുധരുംനിരപരാധികളുമായ�ചറുബാലന്മാ�ര-

നിർദ്ദയമായുംക്രൂരമായുംലാത്തികുറുവടികൾ�കാണ്ട്അടിച്ച് തല�പാട്ടിക്കുവാനും

�കയ്കാലുകൾ അടിച്ചു ഒടിക്കുവാനും മലയാളത്തി�ല സ്ത്രീകൾ �പറ്റവരാ�ണന്നു
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പറയുന്ന ചിലർക്ക് �ക�യ്പാന്തിയ�ല്ലാ എന്നാ�ലാചിക്കുന്നതുത�ന്ന ദുസ്സഹമാ

യിരിക്കുന്നു. ഇവർ വല്ല കുറ്റവും �ചയ്തിരു�ന്നങ്കിൽത്ത�ന്ന �പാലീസ് ചടങ്ങുക

�ള�പ്പാലും അവഗണിച്ച് കുറുവടികളിൽ ഊക്കുമുഴുവൻ പ്ര�യാഗിച്ച് വല്ല ദുഷ്ടസം

ഘങ്ങ�ളയും തല്ലി�ക്കാല്ലുന്ന രീതിയിൽ ദണ്ഡപ്രഹരണം �ചയ്തു�വണ�മാ ഈ

�ചറുബാലന്മാ�ര പിരിച്ചുവിടാൻ? ഹാ കഷ്ടം! ഈനഗരത്തിൽ �യാഗ്യന്മാ�രന്നും

ധനികന്മാ�രന്നും പൗരപ്രമാണിക�ളന്നും പറയുന്നവർ ഇ�തല്ലാം കണ്ടും �കട്ടും

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണു�മ്പാൾ,�മലധികാരികളു�ട കല്പന�യകണ്ണുംചിമ്മി

അനുസരിക്കുന്ന വിവരമില്ലാത്ത �പാലീസുകാ�രഞാൻഎന്തിന് പഴിക്കുന്നു…”.

144-ാം വകുപ്പി�നലംഘിച്ച് ധീരനായശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണപ്പണിക്കർ �പാതു�യാഗം വിളി

ച്ചുകൂട്ടിയതുംഅതിൽപ്രസംഗിച്ചതും �പാലീസുകാർ വന്ന്അടിച്ചുവീഴ്ത്തിയതും പി�ന്ന

യുംഎഴു�ന്നറ്റുനിന്ന് പ്രസംഗിച്ചതും പി�ന്നയുംപി�ന്നയുംഅടി�കാണ്ടിട്ടും ത�ന്റപ്ര

വൃത്തിയിൽനിന്ന് വിരമിക്കാതിരുന്നതും അത്യന്തം അഭിനന്ദനീയമാ�ണന്നും ശ്രീ.

മാധവൻ നായർ ത�ന്റഅ�ത പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.

�കാഴി�ക്കാട് രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു “യുദ്ധകൗൺ

സി”ലാണ് സമരത്തിന് �നതൃത്വം നൽകിയത്. കണ്ണൂരിൽ ഒരു “സമരസമിതി”

ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു�പാ�ല മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിലും സമരത്തിന് �നതൃത്വം നൽകാനു

ള്ള സംഘടനകൾ ഉയർന്നുവന്നു. നിയമം ലംഘിച്ചു �കാണ്ട് മലബാറി�ല മിക്ക

പട്ടണങ്ങളിലും ഉപ്പുകുറുക്കൽ, �ഘാഷയാത്രകൾ, കാൺഫറൻസുകൾ, പിക്കറ്റിംഗ്

മുതലായവ നടന്നു�കാണ്ടിരുന്നു.

1930-31-�ല സ്ഥിതിഗതിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഡ്യാഗവൺ�മന്റി�ന്റ റി�പ്പാർ

ട്ടിൽ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വ്യാപ്തി�യപ്പറ്റി ഇങ്ങി�ന പ്രസ്താവിക്കുകയു

ണ്ടായി:

“�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ഭാഗത്തുള്ളവരും ഗവൺ�മന്റു കക്ഷികളും ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച

തിലും വലിയ സഹായം പ്രസ്ഥാനത്തിന് �പാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജൂലായ് ആദ്യമാകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നുത�ന്ന പറയാം. ആസ്സാം, മദ്ധ്യസംസ്ഥാനം

എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനഗവൺ�മന്റുകൾ ഒഴി�ക മ�റ്റല്ലാ ഗവൺ�മന്റുകൾക്കും

ഇതു കാരണമായി വലിയ �വഷമ്യങ്ങൾ �നരിട്ടിരുന്നു. രാജ്യ�മാട്ടാ�കയും പ്ര

�ത്യകിച്ച് �ബാം�ബയിലുമുള്ള കച്ചവടക്കാരും വ്യവസായികളും �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ

�ന�രവലിയഅനുഭാവംകാണിച്ചിരുന്നു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനംനടത്തി�ക്കാ

ണ്ടു�പാകുവാൻ ഇവരിൽനിന്ന് ഗണ്യമായ ധനസഹായവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

�ഘാഷയാത്രകൾക്ക് വലിപ്പം കൂട്ടുവാനും ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ �ക്ഷാഭമുണ്ടാക്കു

വാനും �പാലീസി�ന ആ�ക്ഷപിക്കുവാനുമായി രൂപീകരിച്ച അ�നകായിരം വാള

ണ്ടിയർമാ�ര നിലനിറുത്തി�പ്പാന്നത് �മൽ പ്രസ്താവിച്ചവരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ധനം

�കാണ്ടായിരുന്നു. �കാൺഗ്രസ്സിന് സ്ത്രീകളിൽനിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായ സഹാ

യം ലഭിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ അ�നകായിരം �പർ—അ�തവ�ര പുറത്തിറങ്ങാ�ത

വീട്ടിലിരുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നകളും കുലീനകളുമായ അസംഖ്യം �പർ �പ�ട്ടന്നിറങ്ങി

വന്ന് �കാൺഗ്രസ്സ്ആ�ഘാഷങ്ങളിൽ പങ്കു�കാള്ളുകയും വി�ദശ വസ്ത്രഷാപ്പുകളും

മദ്യഷാപ്പുകളും പിക്കറ്റു �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. ഇവർ ഇങ്ങ�ന പുറ�പ്പട്ടതു�കാണ്ട്

�പാലീസിന് തങ്ങളു�ട കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പല �വഷമ്യങ്ങളും

�നരിട്ടിരുന്നു. ഇങ്ങ�ന ആദ്യ�ത്ത മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്

സിദ്ധിച്ച ശക്തിയും പ്രാപ്തിയുംആശ്ചര്യകരമായിരുന്നു. ഗവൺ�മന്റിന് ഇതി�നാട്

�നരിടുവാൻ തങ്ങളു�ട മുഴുവൻ ശക്തികളും ഉപ�യാഗി�ക്കണ്ടിവന്നു…”
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“ഏപ്രിൽ 19-ാം തീയതിക്കും ജൂലായ് 7-ാം തീയതിക്കും ഇടയിൽഏഴ് ആർഡിനൻ

സുകൾ പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി. ചിറ്റ�ഗാങ് അക്രമം സംബന്ധിച്ച് പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട

ബംഗാൾആർഡിനൻസുംഇതിലുൾ�പ്പടും. ഇവയിൽപ്രധാനമായവപത്രങ്ങളു�ട

�ന�രയും നിയമവിരുദ്ധസംഘങ്ങളു�ട �ന�രയും ഉള്ളവയായിരുന്നു…”

ഇപ്രകാരമാണ് എല്ലാത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങ�ളയും �നരിട്ടു�കാണ്ട് ഇൻഡ്യയു

�ട മറ്റു ഭാഗങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല �കരളത്തിലും സത്യാഗ്രഹസമരങ്ങൾ മു�ന്നറിയ

ത്.

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിയമലംഘനം ആവശ്യമി�ല്ലന്നായിരുന്നു �കാൺഗ്രസ്സ്

�നതൃത്വത്തി�ന്റ തീരുമാനം. അതു�കാണ്ട് �കാച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും നി

യമലംഘനപ്രസ്ഥാനമുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും, ഈ രണ്ടു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും

അ�നകം �ചറുപ്പക്കാർ മലബാറിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കുകയും ത്യാഗ

ങ്ങൾഅനുഭവിക്കുകയും �ചയ്തു.

സമര�ത്ത പരിമിതവും നിയന്ത്രണാധീനവുമാക്കാനാണ് �കാൺഗ്രസ്സ് �ന

താക്കന്മാർ പരിശ്രമിച്ചത്. ജൂലായ് ആരംഭത്തിൽ ശ്രീ. �ക. മാധവൻ നായർ

പുറ�പ്പടുവിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങി�ന പറഞ്ഞിരുന്നു:

“സത്യാഗ്രഹ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഫലമായി ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ ഉളവായ ഉത്സാ

ഹ�ത്തസ്വ�ദശിപ്രചരണം, മദ്യവർജ്ജനംഎന്നീ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുവാൻ ചി

ലസംരംഭങ്ങൾ മാത്രമാണ് �കാഴി�ക്കാട്ടു നഗരത്തിൽഞങ്ങൾ �ചയ്തുവന്നത്. വി

�ദശവസ്ത്ര വ്യാപാരികൾക്കും മദ്യഷാപ്പുകൾ �ലലത്തിൽ വിളിച്ചവർക്കും കഴിയുന്ന

തുംനഷ്ടംവരുത്താതിരിക്കാവുന്നവിധംചിലനിബന്ധനകളുംഞങ്ങൾ�ചയ്തിരുന്നു.

ഈനിബന്ധനക�ളാട്ഈവർഗ്ഗത്തിൽ�പ്പട്ടവർഅനുഭാവംപ്രദർശിപ്പിക്കുകയും

�ചയ്തു. മൂന്നു വാളണ്ടിയർമാർ പിക്കറ്റു �ചയ്യുകയും �വ�റ മൂന്നു വാളണ്ടിയർമാർ

ആൾക്കൂട്ട�ത്ത ഒതുക്കി നിറുത്തുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ, അഞ്ച് �പരില

ധികം ഒരു ഷാപ്പി�ന്റ മുമ്പിൽ നിന്നു�പാകരു�തന്ന് ഇ�പ്പാൾ 144-ാം വകുപ്പുപ്രകാ

രം നി�രാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ വാളണ്ടിയർമാരു�ട സംഖ്യ നാലാ

യി ചുരുക്കി. എന്നാൽ, വലിയസന്നാഹ�ത്താടുകൂടി കളക്ടരും,ഡിസ്ട്രിക്ട്സൂപ്രണ്ടും

സ്ഥല�ത്തത്തി, ജനങ്ങ�ള ഭയ�പ്പടുത്തി�യാടിച്ചു. �പാതു�യാഗങ്ങ�ള നി�രാധി

ച്ചു�കാണ്ടുള്ള കല്പനയും ഞങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരിഭ്രമം �കാ

ണ്ട് മതിമറന്ന് അധികൃതന്മാർ ചാപല്യം കാട്ടുന്നു. അതനുസരിച്ച് �കാൺഗ്രസ്സ് ഭാ

രവാഹികളും ചാപല്യം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നതല്ല. �കാഴി�ക്കാട്ട് ആരംഭി

ച്ചിട്ടുള്ള (മദ്യഷാപ്പ് ) പിക്കറ്റിംഗ് സമാധാനപരമായി നടത്തി�ക്കാണ്ടു�പാകുവാൻ

ത�ന്നയാണ് സത്യാഗ്രഹികൾ തീർച്ച�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്”.

സമര�ത്ത ഇങ്ങ�ന പരിമിത�പ്പടുത്തിയതിൽ യുവാക്കന്മാരായ വാളണ്ടിയർമാർ

ക്ക് അസംതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും അനുദിനം വളർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന

ബഹുജനാ�വശ�ത്ത ഇത്തരം പരിമിതികളിൽ ഒതുക്കി നിറുത്തുക എളുപ്പമായിരു

ന്നില്ല. പല�പ്പാഴും ജനക്കൂട്ട�ത്ത �പാലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജ് �ചയ്ത് പിരിച്ചുവിടുക

യുണ്ടായി.

ബംഗാളി�ല വിപ്ലവകാരികൾ ചിറ്റ�ഗാങി�ല ആയുധശാല ആക്രമിച്ച് �കാ

ള്ളനടത്തിയതും �പഷവാറി�ലഗാർവാലിപട്ടാളക്കാർജനങ്ങളു�ട �നർക്ക് �വടി

�വയ്ക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതും �കരളത്തി�ല യുവാക്കന്മാ�രയുംആ�വശം �കാ

ള്ളിക്കുകയുണ്ടായി. 1930 ഒ�ക്ടാബർ മാസത്തിൽ ലാഹൂർ ഗൂഢാ�ലാചന�ക്കസ്സിൽ

�പ്പട്ട ഭഗത്സിംഗ്, രാജഗുരു, സുഖ�ദവ് എന്നിവർ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്ക�പ്പട്ട�പ്പാൾ
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പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതി�ഷധപ്രകടനങ്ങളുണ്ടായി. മലബാറി�ല സത്യാഗ്രഹ

സമരം കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാകാൻ തുടങ്ങി. ജയിലിനകത്തു�പാലും അതി�ന്റ

പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടായി.

ജയിൽജീവിതം എത്ര ദുസ്സഹമായിരുന്നു�വന്ന് ശ്രീ. പി. കൃഷ്ണപിള്ള പിന്നീട്

എഴുതിയ ഒരു സ്മരണയിൽ എടുത്തു കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അതി�ല ഒരു ഭാഗമാ

ണ് താ�ഴ �ചർക്കുന്നത്;

“…അന്ന�ത്തഅറസ്റ്റിൽഞാനും �പട്ടു. ഞങ്ങ�ള ഒൻപതുമാസംശിക്ഷിച്ചു. അവി

�ട ക്വാറൻ�ടനിൽ �കാണകവും �താപ്പിയുമായി ഞങ്ങളും കാലുറയുടുപ്പും �താ

പ്പിയുമായി അബ്ദുൽറഹിമാനും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ചകരിതല്ലിയിരുന്ന ചിത്രം ഇ�പ്പാഴും

എ�ന്റകൺമുന്നിൽ, ഇന്ന�ലനടന്നസംഭവം�പാ�ല, പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നുണ്ട്. ജയി

ലിൽ ഞങ്ങ�ള ഒറ്റമുറിയിലാണ് അടച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും �ജാലിസമയത്ത് കമ്പി

ളിനൂൽ നൂൽക്കു�മ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടും; ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തിരുന്ന് സംസാ

രിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടും. ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നൂൽ

നൂൽക്കുവാൻ മറന്നു. ആസമയത്ത് �പ�ട്ടന്നുവന്ന �ജയിൽസൂപ്രണ്ട് നൂൽനൂൽ

ക്കാത്തതിന് എ�ന്ന ശകാരിച്ചു; ഞാൻ അ�ങ്ങാട്ടു മറുപടിയും പറഞ്ഞു. അതിന്

എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ തൂക്കാൻ വിധിച്ചവ�ര ഇടുന്ന മുറിയി�ലയ്ക്ക് മാറ്റമായിരുന്നു;

കാലി�ന്മൽ ചങ്ങലയും…”

ഇത്തരം മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് എതിരായി ജയിലുകളിൽ ചില�പ്പാ�ഴല്ലാം നിരാഹാരസ

മരങ്ങൾ നടക്കുക പതിവായിരുന്നു.

1931 മാർച്ചുമാസമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കുംഅഞ്ഞൂറിലധികം �പർഅറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ടുക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, മർദ്ദനങ്ങളും പരുക്കുകളു�മറ്റവരു�ടഎണ്ണംഅതിലു�മത്ര

�യാ കൂടുതലാണ്.

1931 ജൂലായ് 20-ാം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടി�ല പ്രധാനമന്ത്രി റാം�സ �മക്�ഡാ

ണാൾഡ് റൗണ്ട് �ടബിൾ �കാൺഫറൻസിൽവച്ച് ഒരു പ്രസംഗം �ചയ്തു. ഇൻഡ്യ

�യ ബ്രിട്ടീഷ് �കാമൺ�വൽത്തി�ല തുല്യപങ്കാളിയായ ഒരു �ഡാമിനിയനാക്കി

ഉയർത്തുകയാണ് തങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. �കാൺഗ്രസ്സ്

�നതാക്കന്മാരുമായി ഒരു സന്ധിയിൽ എത്താനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക

യും �കാൺഗ്രസ്സിനുകൂടി പ�ങ്കടുക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി റൗണ്ട്

�ടബിൾ സ�മ്മളനം നീട്ടിവയ്ക്കുകയും �ചയ്തു.

ജനുവരി 26-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധിയും �കാൺഗ്രസ്സ്പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റി

�മംബർമാരും നിരുപാധികമായി വിട്ടയയ്ക്ക�പ്പട്ടു. നീണ്ടുനിന്ന കൂടിയാ�ലാചനകൾ

ക്കു�ശഷം മാർച്ച് 4-ാം തീയതി ഗാന്ധി—ഇർവിൻ സന്ധി ഒപ്പുവയ്ക്ക�പ്പട്ടു. അതനു

സരിച്ച് നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

സന്ധിയി�ല വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് സമാധാനലംഘനത്തിന് �ഹതുവാകാ

�ത പിക്കറ്റു �ചയ്യാനുള്ള അവകാശം ഗവൺ�മന്റ് അംഗീകരിക്കുകയും ആർ

ഡിനൻസ് നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും ഉപ്പുണ്ടാക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താ

മസിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഉപ�യാഗത്തി�നാ അതാതു ഗ്രാമങ്ങളു�ട അതിർത്തി

ക്കുള്ളിൽ മാത്രം വില്ക്കുന്നതി�നാ�വണ്ടി ഉപ്പുണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും എല്ലാ

സത്യാഗ്രഹ തടവുകാ�രയും വിമുക്തരാക്കുകയും �ചയ്തു.

�കരളത്തി�ല സത്യാഗ്രഹികളും ജയിൽവിമുക്തരായി പുറത്തുവന്നു.
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സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ശക്തി�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതി�ന �പ�ട്ടന്ന്

പൻവലിക്കുകയും ശത്രുക്കളുമായി സന്ധിക്ക് ഒരുങ്ങുകയും �ചയ്ത മഹാത്മാഗാന്ധി

യു�ട നയത്തിൽ അ�നകം �കാൺഗ്രസ്സുകാർ, പ്ര�ത്യകിച്ചും യുവാക്കന്മാരും തീ

വ്രവാദ ചിന്താഗതികളുള്ളവരുമായ �കാൺഗ്രസ്സുകാർ, അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സന്ധിക്കു �ശഷമാണ്, മാർച്ച് 23-ാം ന് ഭഗത്സിംഗ്, രാജഗുരു, സുഖ�ദവ് എന്നീ

വിപ്ലവകാരികൾ തൂക്കി�ക്കാല്ല�പ്പട്ടത്. അവരു�ട മൃതശരീരങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക്

വിട്ടു�കാടുക്കാൻ�പാലും അധികാരികൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇത് യുവാക്കന്മാരു�ട

അസംതൃപ്തി�യ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. �കരളത്തിൽ �കാഴി�ക്കാട്, തല�ശ്ശരി,

കണ്ണൂർ, �ഹാസ്ദുർഗ്, തളിപ്പറമ്പ്, വടകര, �കായിലാണ്ടി, പാലക്കാട്, എറണാകു

ളം എന്നിങ്ങ�ന ഒട്ടുവള�ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതി�ഷധ�യാഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും

ഹർത്താലുകളും ഉണ്ടായി.

1931 മാർച്ച് അവസാനത്തിൽ കറാച്ചിയിൽവച്ച് വല്ലഭായി പ�ട്ടലി�ന്റ അദ്ധ്യ

ക്ഷതയിൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ നാൽപത്തിഅഞ്ചാം സ�മ്മളനം കൂടി. ഗാന്ധി ഇർ

വിൻസന്ധിയി�ല വ്യവസ്ഥക�ളസ�മ്മളനംഅംഗീകരിക്കുകയും രണ്ടാം വട്ട�മശ

സ�മ്മളനത്തിൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പ്രതിനിധിയായി പങ്കു�കാള്ളാൻ ഗാന്ധിജി

�യ അധികാര�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. എന്നാൽ, വട്ട�മശസ�മ്മളനത്തി�ന്റ തീരു

മാനങ്ങൾ ഇൻഡ്യയു�ട പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് വിഘാതമാകരു�തന്നും

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം എ�പ്പാൾ �വണ�മങ്കിലും �വർ�പടുത്താൻ

ഇൻഡ്യയ്ക്ക്സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നും�സനികവുംസാമ്പത്തികവുംവി�ദ

ശകാര്യപരവുമായ നിയന്ത്രണാധികാരം ഉൾ�പ്പടാത്തയാ�താരു വ്യവസ്ഥ�യയും

അനുകൂലിക്കാൻ പാടി�ല്ലന്നും പ്ര�മയത്തിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിരുന്നു.

കറാച്ചി സ�മ്മളനത്തിൽവച്ചാണ് �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ മൗലി

കാവകാശപ്ര�മയം പാസ്സാക്ക�പ്പട്ടത്. സ�മ്മളനസ്വാതന്ത്ര്യം, പ്രസംഗസ്വാത

ന്ത്ര്യം, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം

മുതലായവയ്ക്കു പുറ�മ �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും പല ആവശ്യങ്ങ

�ളയും പ്ര�മയത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഉപജീവനത്തിന് പര്യാപ്തമായ

കൂലിനിരക്ക് അനുവദിക്കുക, വാർദ്ധക്യകാലത്തും �രാഗം, �താഴിലില്ലായ്മ മുതലാ

യവ പിടി�പടു�മ്പാഴും അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക, �താഴിലാളികൾ തങ്ങ

ളു�ട അവകാശങ്ങൾക്കു�വണ്ടി പണി മുടക്കു�മ്പാൾ ഗവൺ�മന്റ് മുതലാളിക�ള

230



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VIII 231

സഹായിക്കുക�യാ �പാലീസി�ന�യാ പട്ടാള�ത്ത�യാ അയച്ച് �താഴിലാളിക

�ള �ദ്രാഹിക്കുക�യാ �ചയ്യാ�ത നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുക, കൃഷിക്കാരു�ട പാട്ടവും

നികുതിയും കുറയ്ക്കുക, സ്വന്തമായി കൃഷി�ചയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിലുമധികം ഭൂമി

�കവശംവയ്ക്കാൻ ആ�രയും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, അടിസ്ഥാന വ്യവസായ

ങ്ങൾ �ദശസാൽക്കരിക്കുക എന്നിങ്ങ�നയുള്ള അതിപ്രധാനങ്ങളായ പല മൗലി

കാവശ്യങ്ങളും പ്ര�മയത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ പ്ര�മയ�ത്തപ്പറ്റി പണ്ഡിറ്റ്

ജവഹരിലാൽ �നഹ്റു ഇങ്ങി�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“ഇ�തവ�ര �കവലം രാഷ്ട്രീയമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട�യ �കാൺഗ്രസ്സ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കു

ടിൽവ്യവസായങ്ങ�ളയും �പാതുവിൽസ്വ�ദശി�യയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകഎന്ന

തിൽ കവിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങ�ള �നരിടാ�ത ഒഴിഞ്ഞു കളയുകയാണ്

ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മൗലിക വ്യവസായങ്ങളും സർവ്വീസുകളും �ദശീയമാക്കിത്തീർക്ക

ണ�മന്നും ദരിദ്രരു�ട�മൽ ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ധനികരു�ട�മൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും

�ചയ്യുവാനുള്ള മറ്റുപല നടപടികളും എടുക്കണ�മന്നും വാദിക്കുകയാൽ കറാച്ചി

പ്ര�മയത്തിൽ അത് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട ഒരടി, ഒരു �ചറിയ അടി,

മു�മ്പാട്ടുവച്ചു. ഇത് �സാഷ്യലിസമല്ല. ആ പ്ര�മയത്തിലടങ്ങിയ ഏതാണ്ട് എല്ലാം

ത�ന്ന ഒരു മുതലാളിരാഷ്ട്രത്തിന് എളുപ്പത്തിൽഅംഗീകരിക്കാവുന്ന�തയുള്ളു”.

ഗാന്ധി-ഇർവിൻ സന്ധിയനുസരിച്ച് സമാധാനപരമായി കള്ളുഷാപ്പുകൾ പിക്ക

റ്റു �ചയ്യാൻ �കാൺഗ്രസ്സിന് അനുവാദം കിട്ടിയിരുന്നു. �കരളത്തിലും പിക്കറ്റിംഗ്

നടന്നു.

1931 �മയ് ആരംഭത്തിൽ വടകരയിൽ വച്ച് ശ്രീ. �സൻഗുപ്തയു�ട അദ്ധ്യക്ഷ

തയിൽ അഞ്ചാം �കരളസംസ്ഥാന സ�മ്മളനം നടന്നു. കറാച്ചി സ�മ്മളനത്തിൽ

പാസ്സായ പ്രാഥമിക പൗരാവകാശപ്ര�മയം നാട്ടുരാജ്യപ്രജകൾക്കും ബാധകമാ

യിരിക്കണ�മന്നും, നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഉടൻ ത�ന്ന സമ്പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദി

ത്വഭരണംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പഷ്ടമായ വ്യവസ്ഥകൾ പുതിയ �ഫഡറൽ ഭര

ണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണ�മന്നും, ഏ�താരു ഗവൺ�മന്റു ജീവനക്കാരനും

ചുരുങ്ങിയത് 30 ഉറുപ്പിക�യങ്കിലും പ്രതിമാസം ലഭിക്കുവാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരി

ക്കണ�മന്നും, �ഹന്ദവ�ക്ഷത്രങ്ങളിൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്ര�വശനം നൽക

ണ�മന്നും ആവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടുള്ള പല പ്രധാന പ്ര�മയങ്ങളും പാസ്സാക്ക�പ്പട്ടു.

രാഷ്ട്രീയ സ�മ്മളന�ത്താട് അനുബന്ധിച്ചുത�ന്നശ്രീ. �ക.എഫ്.നരിമാ�ന്റഅദ്ധ്യ

ക്ഷതയിൽ ഒരുഅഖില�കരള വിദ്യാർത്ഥി സ�മ്മളനവും ശ്രീ. ടി. പ്രകാശത്തി�ന്റ

അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരു�ട ഒരു സ�മ്മളനവും കൂടുകയുണ്ടായി. രാ

ഷ്ട്രീയ തടവുകാരു�ടസ�മ്മളനത്തിൽവച്ച് 1921-�ല മരണവണ്ടിയു�ട ഒരുസ്മാരകം

സ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ട ഏർപ്പാടു �ചയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി�യ രൂപീകരിക്കുകയു

ണ്ടായി. പ�ക്ഷ, പിന്നീടത് പ്രവൃത്തിയിൽ വന്നില്ല. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ സ�മ്മളനം

പാസ്സാക്കിയ �ക്ഷത്രപ്ര�വശനപ്ര�മയം ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുൻപുത�ന്ന ഒരു

വലിയ സമരമായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടു.

അധഃകൃതർ ഉൾ�പ്പ�ട എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളു�ടയും �ക്ഷത്ര പ്ര�വശനാവകാശ

�ത്തസ്ഥാപിക്കാൻ�വണ്ടി നവംബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ ഗുരുവായൂർ �ക്ഷത്രനട

യിൽ സത്യാഗ്രഹമാരംഭി�ക്കണ്ടതാ�ണന്ന് ആഗസ്റ്റു 3-ാം തീയതി കൂടിയ �കരള

സംസ്ഥാന �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയു�ട �യാഗം തീരുമാനിച്ചു.

�കരളത്തി�ല പല ഭാഗങ്ങളിലും �ക്ഷത്രപ്ര�വശനസത്യാഗ്രഹത്തിന് പിൻ

തുണവാഗ്ദാനം �ചയ്തു�കാണ്ടുംഅധഃകൃതർക്ക് �ക്ഷത്രം തുറന്നു�കാടുക്കാൻസാമൂ
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തിരിപ്പാടി�നാട്അഭ്യർത്ഥിച്ചു�കാണ്ടുമുള്ളപ്ര�മയങ്ങൾപാസ്സാക്ക�പ്പട്ടു. �സപ്റ്റം

ബർ 25-ാം തീയതി �ക്ഷത്രസത്യാഗ്രഹദിനമായി �കാണ്ടാട�പ്പട്ടു. �ക്ഷത്രം തുറന്നു

�കാടുക്കാൻ ആവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് ഇൻഡ്യയു�ട പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സാമൂ

തിരിപ്പാടിന് അ�നകം കമ്പികൾ കിട്ടി. നാട്ടുകാരു�ട ഉത്സാഹം വർദ്ധിച്ചു.

സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ �വണ്ടി ഒരു ജാഥ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കാൽനടയാ

യി പുറ�പ്പട്ടു. വഴിനീ�ള അവർക്ക് ഗംഭീരമായ സ്വീകരണങ്ങളും വിജയാശംസക

ളും ലഭിച്ചു. ഒ�ക്ടാബർ 31-ാം തീയതി ജാഥ ഗുരുവായൂരി�ലത്തി. നവംബർ 1-ാം

തീയതി ത�ന്ന ശ്രീ. �ക. �കളപ്പ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ സത്യാഗ്രഹസമരം ആരം

ഭിച്ചു. ദിവ�സന രാവി�ല അയിത്ത ജാതിക്കാ�രന്ന് കരുത�പ്പടുന്നവരുൾ�പ്പ�ട

യുള്ള വാളണ്ടിയർമാർ കുളിച്ച് ശുഭവസ്ത്രം ധരിച്ച് “ഹ�രകൃഷ്ണാ ഹ�രകൃഷ്ണാ” എന്നു

ജപിച്ചു�കാണ്ട് �ക്ഷത്രനടയി�ലയ്ക്ക് �പാകും. അയിത്താതിർത്തിയിൽവച്ച് �ക്ഷത്ര

ഭരണാധികാരികൾ തടയും. അവി�ട ഇടയ്ക്കി�ട ഊഴം മാറ്റി�ക്കാണ്ട് വാളണ്ടിയർ

മാർ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കും. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും �വകു�ന്നരമായാൽ �പാ

തു�യാഗങ്ങൾ കൂടും. ഇങ്ങ�നസത്യാഗ്രഹം തുടർന്നു.

കുറച്ചു ദിവസ�ത്തയ്ക്ക് കുഴപ്പ�മാന്നുമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽഡിസംബർ 26-ാം തീ

യതി സത്യാഗ്രഹവാളണ്ടിയർമാരു�ട ക്യാപ്റ്റനായ ശ്രീ. ഏ.�ക. �ഗാപാല�ന

പത്തിരുപത് യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ �ചർന്ന്അടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും കഴുത്തുപിടി

ച്ച് �ഞരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇത്അന്തരീക്ഷ�ത്തചൂടുപിടിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾ�ക്ഷാഭിച്ച്

സത്യാഗ്രഹിക�ളതടഞ്ഞുനിറുത്തിയമുള്ളു�വലി �പാളിച്ചുനീക്കി. �ക്ഷത്രാധികാരി

കൾഅമ്പലംപൂട്ടിയിട്ടു. ഒരു മാസ�ത്താളം പൂട്ടിക്കിടന്ന �ക്ഷത്രംജനുവരി 28-ാം തീ

യതി മാത്രമാണ് വീണ്ടും തുറന്നത്. സത്യാഗ്രഹം തുടർന്നു�കാണ്ടുത�ന്നയിരുന്നു.

ഇങ്ങ�ന സുമാർ പത്തുമാസക്കാല�ത്തസത്യാഗ്രഹത്തിനു�ശഷം 1932 �സ

പ്റ്റംബർ 21-ാം തീയതി ശ്രീ. �കളപ്പൻ �ക്ഷത്രനടയ്ക്കൽ നിരാഹാരസത്യാഗ്രഹം

ആരംഭിച്ചു. നാ�ടങ്ങും �പാതു�യാഗങ്ങൾ കൂടി സാമൂതിരിപ്പാടി�നാട് �ക്ഷത്രം

തുറന്നു�കാടുക്കാൻ ആവശ്യ�പ്പട്ടു. എന്നാൽ “അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാ�ര ഇ�പ്പാൾ

�ക്ഷത്രത്തിൽ പ്ര�വശിപ്പിക്കുന്നത് യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുക്കളു�ട മനസ്സാക്ഷി�യ

�വദനിപ്പിക്കു�മന്നുംഅങ്ങ�ന�വദനിപ്പിക്കുന്നത്ബലപ്ര�യാഗമായിരിക്കു�മന്നും

അതു�കാണ്ട് നിരാഹാരമവസാനിപ്പിക്കാൻ �കളപ്പന് നിർ�ദ്ദശം �കാടുക്കണ�മ

ന്നും” ഗാന്ധിജിക്ക് കമ്പിയടിക്കുകയാണ് സാമൂതിരിപ്പാടു �ചയ്തത്.

നിരാഹാരം നിറുത്താൻആവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് �കളപ്പന് ഗാന്ധിജി കമ്പിയടി

ച്ചു. “വ്രതം നിറുത്തിവയ്ക്കു�മ്പാൾ, മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽഅധഃകൃതർക്ക് �ക്ഷത്രംതു

റന്നു�കാടു�ക്കണ്ടതാ�ണന്നുംഅങ്ങ�ന�ചയ്തിട്ടി�ല്ലങ്കിൽഎ�ന്റഅനുവാദ�ത്താ

ടുകൂടി വീണ്ടും വ്രതം തുടങ്ങു�മന്നും നിങ്ങൾ �ക്ഷത്രഭാരവാഹിക�ളഅറിയിക്കണം.

ഈകാലത്തിനുള്ളിൽ �ക്ഷത്രം തുറന്നു കിട്ടുവാൻ സർവ്വശക്തികളും ഉപ�യാഗിച്ച്

നാം പ്രവർത്തി�ക്കണ്ടതുമാണ്” എന്നുംആകമ്പി സ�ന്ദശത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അങ്ങ�ന ഒ�ക്റ്റാബർ 2-ാം തീയതി �കളപ്പ�ന്റ നിരാഹാര വ്രതമവസാനിച്ചു.

അതിനു�ശഷം �ക്ഷത്രപ്ര�വശന�ത്തസംബന്ധിച്ച് �പാന്നാനി താലൂക്കിലു

ള്ള ഹിന്ദുക്കളു�ട അഭിപ്രായമറിയുന്നതിനു�വണ്ടി ഒരു ഹിതപരി�ശാധന നടത്ത

�പ്പടുകയുണ്ടായി. എഴുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളും �ക്ഷത്രപ്ര�വശനത്തിന്

അനുകൂലമാ�ണന്ന് റഫറണ്ടം �തളിയിച്ചു.

ഗുരുവായൂർ �ക്ഷത്രം തുറപ്പിക്കാൻ സത്യാഗ്രഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത്

ശരിയാണ്. എങ്കിലും അയിത്തത്തി�നതിരായി ജനങ്ങളു�ട മ�നാഭാവ�ത്ത തട്ടി
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യുണർത്താനും അയിത്തത്തി�ന്റ അനുകൂലികളായ നാടുവാഴി ജന്മികളു�ട സ്വാധീ

നശക്തി കുറയ്ക്കാനും അതിനു സാധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.



24
വീണ്ടും നിയമലംഘനം

ലണ്ടനി�ല റൗണ്ട് �ടബിൾ സ�മ്മളനം ഒരു പ്രഹസനം മാത്രമായിരുന്നു. മഹാ

ത്മാഗാന്ധിഅതിൽ പ�ങ്കടുത്തു; ഇൻഡ്യയ്ക്ക്ആവശ്യമായ ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങ�ളപ്പ

റ്റി പ്രസംഗിച്ചു. പ�ക്ഷ, യാ�താരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. സ�മ്മളനവും കൂടിയാ�ലാ

ചനകളും നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾ ഇൻഡ്യയി�ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ

തങ്ങളു�ട മർദ്ദനായുധങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുകയുംസ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാന�ത്തഅടിച്ചുട

യ്ക്കാനുള്ളഗൂഢാ�ലാചനകൾനടത്തുകയുമാണ് �ചയ്തത്. 1931ഡിസംബർഅവസാ

നത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ലണ്ടനിൽ നിന്നു മടങ്ങുന്നതിനുമുൻപു ത�ന്ന പണ്ഡിറ്റ്

ജവഹരിലാൽ �നഹ്റു ഉൾ�പ്പ�ട പലരും ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻഡ്യയിൽ മടങ്ങി�യത്തിയയുട�ന �വസ്രായി�യാട്

ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അത് നിരസിക്കുക മാത്രമല്ല �വ

�സ്രായി �ചയ്തത്; 1932 ജനുവരി 4-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി�യയും മറ്റു �കാൺ

ഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാ�രയും �പ�ട്ടന്ന് അറസ്റ്റു �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. അ�താ�ടാപ്പം

ത�ന്ന ഭീകരമായ മർദ്ദനങ്ങളുംആരംഭിച്ചു. ജനുവരി 4-ാം തീയതി ത�ന്ന ഒട്ടനവധി

ആർഡിനൻസുകൾ ഒന്നിച്ച് പാസ്സാക്കി. �കാൺഗ്രസ്സും അതി�നാടു ബന്ധ�പ്പട്ട

മറ്റ�നകം സംഘടനകളും നിയമവിരുദ്ധമാക്ക�പ്പട്ടു. �കാൺഗ്രസ്സു ആഫീസുകളും

മറ്റു സ്വത്തുക്കളും കണ്ടു�കട്ടി. �മയ് 2-ാം തീയതി പണ്ഡിറ്റ് മാളവ്യ പ്രസിദ്ധം �ച

യ്ത റി�പ്പാർട്ടനുസരിച്ച് ആദ്യ�ത്ത നാലു മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇൻഡ്യയിലാ�ക

80,000 �പർ അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ടു. പതിനഞ്ചു മാസങ്ങൾക്കു �ശഷം, 1933 മാർ

ച്ച് അവസാനമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ടവരു�ട എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി

ഇരുപതിനായിരം ആയി. ലാത്തിച്ചാർജ്ജുകളും �വടിവയ്പ്പുകളും മറ്റു പലതരം

മർദ്ദനങ്ങളും നിർ�ല്ലാഭം നടത്ത�പ്പട്ടു.

പുതിയ ഒരു സമരത്തിന് �കാൺഗ്രസ്സ് പറയത്തക്കയാ�താരു ഒരുക്കങ്ങളും

�ചയ്തിരുന്നില്ല. ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് അടികിട്ടിയത്. �കാൺഗ്രസ്സ് അല്ല, ബ്രിട്ടീഷ്

ഗവൺ�മന്റാണ്, ഇക്കുറി സമരമാരംഭിച്ചത് എന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ

ശരി.

�കരള�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മ�റ്റാരുവിഷമം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 1931

നവംബറിൽആരംഭിച്ച ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം തുടർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുകയായിരു

ന്നു. �ക്ഷത്രപ്ര�വശനസത്യാഗ്രഹവും നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനവും ഒ�രസമയത്ത്

നടത്തുകഎളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

234
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എന്നിട്ടും, �കരളത്തി�ന്റ യുവത്വം മർദ്ദനങ്ങ�ള കൂട്ടാക്കാ�ത,ആർഡിനൻസു

ക�ള പുല്ലാക്കി�ക്കാണ്ട്, സമരാങ്കണത്തി�ലയ്ക്ക് കുതിച്ചു. അവർ പരസ്യമായി നി

�രാധനാജ്ഞകൾ ലംഘിച്ചു. ഉപ്പുനിയമം പിച്ചിച്ചീന്തി വി�ദശഷാപ്പുകളും മദ്യഷാപ്പു

കളും പിക്കറ്റു�ചയ്തു. നിയമവിരുദ്ധമായ �കാൺഫറൻസുകളും പ്രകടനങ്ങളും നട

ത്തി. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 306 �പർഅറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ,എഴുപത്തിഅഞ്ചു�പർ

മാത്ര�മ ശിക്ഷിക്ക�പ്പട്ടുള്ളൂ; ബാക്കിയുള്ളവർ വിട്ടയയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

നി�രാധനാജ്ഞകളു�ടയും മർദ്ദനങ്ങളു�ടയും ഒത്ത നടുവിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടുവ

ച്ച് 1932 �മയ് 15-ാം നു സാമു�വൽആ�റാ�ന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിൽആറാം �കരളസം

സ്ഥാന �കാൺഫറൻസ് കൂടി. മലബാറി�ന്റ മിക്കതാലൂക്കുകളിൽ നിന്നും കാസർ

�കാട്, �കാച്ചി, തിരുവിതാംകൂർഎന്നീ പ്ര�ദശങ്ങളിൽനിന്നുമായി നാനൂ�റാളം പ്ര

തിനിധികൾഅതിൽ പ�ങ്കടുത്തു. നൂറിൽപ്പരം പ്രതിനിധികൾഅറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

എന്നാൽ �വറും പന്ത്രണ്ട് �പ�ര മാത്ര�മ ശിക്ഷിച്ചുള്ളു. ബാക്കിയുള്ളവ�ര അർദ്ധ

രാത്രി തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ �കാണ്ടു�പായി വിട്ടു.

ജൂൺ 15-ാം നു കണ്ണൂരിൽവച്ച് വട�ക്കമലബാർ ജില്ലാ �കാൺഫറൻസുകൂടി.

102 ആളുകൾഅറസ്റ്റിൽ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, രണ്ടു�പ�ര മാത്ര�മ റിമാൻഡു �ചയ്തുള്ളു.

അതി�നത്തുടർന്നു�കാണ്ട് മിക്ക താലൂക്കുകളിലും താലൂക്കു സ�മ്മളനങ്ങളും

പല വി�ല്ലജുകളിലും വി�ല്ലജ് സ�മ്മളനങ്ങളും നടന്നു. എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നാ

ലാം തീയതി ഗാന്ധിദിനമായും, 26-ാം തീയതി പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യദിനമായും, എല്ലാ

ഞായറാഴ്ചയും പതാകദിനമായും ആ�ഘാഷിക്ക�പ്പട്ടു. തുട�രത്തുട�ര �ഘാഷയാ

ത്രകളും �പാതു�യാഗങ്ങളും നടത്ത�പ്പട്ടു.

എന്നാൽനിയമം ലംഘിച്ചവ�ര�യല്ലാംഅറസ്റ്റു �ചയ്യുകഎന്നതായിരുന്നില്ല

ഗവൺ�മന്റി�ന്റ നയം. വാളണ്ടിയർമാ�ര പിടിച്ചു�കാണ്ടു�പായി �പാലീസ് �സ്റ്റ

ഷനിൽവച്ചുമർദ്ദിക്കുക,അതിനു�ശഷം ഭക്ഷണ�മാന്നും �കാടുക്കാ�തപട്ടിണികി

ടത്തി രാത്രിസമയത്ത്വണ്ടിയിൽകയറ്റി ദൂരത്ത്എവി�ട�യങ്കിലും �കാണ്ടു�പായി

വിടുക, �ബാധം�കട്ടു വീഴുന്നതുവ�ര അടിക്കുക ഇത്തരം ഭീകരതകളാണ് നടമാടി

യത്.

ഇതിനുപുറ�മ സത്യാഗ്രഹികളു�ട ആത്മാഭിമാന�ത്ത വ്രണ�പ്പടുത്താൻ

പറ്റിയ പല മൃഗീയനടപടികളും �ക�യ്ക്കാള്ള�പ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീ. എൽ.

എസ്സ്. പ്രഭുവി�ന്റ പത്നി�യ അറസ്റ്റു �ചയ്ത് ശിക്ഷിച്ച�പ്പാൾ ചുമത്തിയ പിഴ വസൂ

ലാക്കാൻ �വണ്ടി അവരു�ട കഴുത്തി�ല “മംഗല്യ”�ത്ത നിർബന്ധപൂർവ്വം അഴിച്ചു

വാങ്ങുകയുണ്ടായി. നാട്ടുകാരു�ടയും “ഹിന്ദു” മുതലായ പത്രങ്ങളു�ടയും നീണ്ടുനിന്ന

പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾക്കു�ശഷമാണ് ഒടുവിൽ താലി മടക്കി�ക്കാടുക്കാൻ കല്പനയായത്.

എന്നാൽ, എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നയായിട്ടും, എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങ�ളയും �നരി

ട്ടു�കാണ്ട് �കരളത്തി�ല �ദശാഭിമാനികൾ അസാധാരണമായ ത്യാഗധീരത�യാ

�ട തങ്ങളു�ട പാവനമായസ്വാതന്ത്ര്യസമരം തുടരുകത�ന്ന �ചയ്തു.

1932 �സപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ രാജ്യ�മാട്ടുക്കുംസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ മുഴുകി

�ക്കാണ്ടിരുന്നസന്ദർഭത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ജയിലിൽവച്ച് ഒരു ഉപവാസമാരം

ഭിച്ചു. അധഃകൃതർക്ക്പ്ര�ത്യകനി�യാജകമണ്ഡലംനീക്കിവയ്ക്കുന്നതി�നഎതിർക്കു

കയായിരുന്നു ഉ�ദ്ദശം. പ്ര�ത്യക നി�യാജക മണ്ഡലം ഹിന്ദുസമുദായ�ത്ത �വ

ട്ടിമുറിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ് എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. ഈ

ഉപവാസവാർത്ത രാജ്യത്തിൽ വലി�യാരു ഇളക്കമുണ്ടാക്കി. ഗാന്ധിജിയു�ട ജീ

വൻ, രക്ഷിക്കാൻ�വണ്ടി അവർണ്ണ�നതാക്കന്മാരും സവർണ്ണ�നതാക്കന്മാരും കൂ
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ടിയാ�ലാചനകൾ നടത്തുകയും ഒടുവിൽ �സപ്റ്റംബർ 24-ാം നു അധഃകൃതവർഗ്ഗ

ക്കാർക്ക് പ്ര�ത്യക നി�യാജകമണ്ഡലംആവശ്യമി�ല്ലന്ന തീരുമാനത്തിൽ രണ്ടുകൂ

ട്ടരും എത്തി�ച്ചരുകയും പൂനാ കരാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന സന്ധിയിൽ ഒപ്പു

വയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന ഉപവാസംഅവസാനിച്ചു.

1933 �മയ്മാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി വീണ്ടും നിരാഹാരം തുടങ്ങി. ഇക്കുറി ഹരിജ

നങ്ങ�ളാടുള്ള �പരുമാറ്റ�ത്തസംബന്ധിച്ച് ത�ന്നയും ത�ന്റസഹപ്രവർത്തകന്മാ

�രയും ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉ�ദ്ദശ്യം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗവൺ�മന്റ്

ഗാന്ധിജി�യ നിരുപാധികമായി ജയിലിൽനിന്നു വിട്ടയച്ചു. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു

മുൻപ് ഗാന്ധിജിയു�ട നിർ�ദ്ദശമനുസരിച്ച് �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ്

നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�ത്തതൽക്കാല�ത്തയ്ക്ക് നിറുത്തിവച്ചു.

1933 ജൂലായ്മാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി �വസ്രായി�യാട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനു

വാദം �ചാദിച്ചു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം ഉ�പക്ഷിച്ചല്ലാ�ത കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദി

ക്കുകയില്ല എന്ന് �വസ്രായി ശഠിച്ചു. ഗാന്ധിജി ബഹുജനസമരം നിറുത്തിവയ്ക്കുക

യും വ്യക്തിസത്യാഗ്രഹംആരംഭിക്കുകയും �ചയ്തു. ഗവൺ�മന്റ് വീണ്ടും മർദ്ദനങ്ങൾ

അഴിച്ചുവിട്ടു. ജൂലായ്മാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി വീണ്ടും അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ടു�വങ്കിലും പു

തിയ ഒരു ഉപവാസ�ത്തത്തുടർന്ന് വിട്ടയയ്ക്ക�പ്പട്ടു. അതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹം ഹരി

ജനപ്രസ്ഥാനംശക്തി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടി ഒരുഅഖി�ലൻന്ത്യാസഞ്ചാരപരിപാടി

ആരംഭിച്ചു.

1933-�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം മിക്കസ്ഥല

ങ്ങളിലും അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും 1934 �മയ് മാസത്തിലാണ് അത്

ഔപചാരികമായി പിൻവലിക്ക�പ്പട്ടത്.
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നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പരാജയം �കാൺഗ്രസ്സുകാരിൽ ചില�ര നിരാ

ശരാക്കി. മാന്ദ്യവും മ്ലാനതയും നടമാടാൻ തുടങ്ങി. പ�ക്ഷ, വലി�യാരു വിഭാഗം

�കാൺഗ്രസ്സുകാർ നിരാശരാകാ�ത പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അ�ന്വഷിച്ചുതുടങ്ങി. യു

വാക്കന്മാരായ �കാൺഗ്രസ്സുകാർ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ നയത്തിലും ഗാന്ധിജിയു�ട

�നതൃത്വത്തിലും പരസ്യമായി അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

�ലാകത്തി�ല എല്ലാ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങ�ളയും ഭയങ്കരമായ ഒരു സാമ്പ

ത്തികക്കുഴപ്പം പിടികൂടിയ ഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. �സാവിയറ്റു യൂണിയനിൽ മാത്രം

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല. എന്നല്ല, വിജയകരമായ ഒരു പഞ്ചവത്സരപദ്ധ

തിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ആ �സാഷ്യലിസ്റ്റുരാജ്യം �താഴിലില്ലായ്മ�യ എന്ന

�ന്നയ്ക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈസംഭവവികാസങ്ങൾ ഇൻഡ്യയി

ലും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാക്കി. �കാൺഗ്രസ്സുകാരിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം മാർ

ക്സിസത്തിലും �സാഷ്യലിസത്തിലും ആകർഷിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. പണ്ഡിറ്റ് �ന

ഹ്റു ‘ഇൻഡ്യ എവി�ടയ്ക്ക് ’ എന്നത�ന്റസുപ്രസിദ്ധമായ �ലഖനപരമ്പര പ്രസിദ്ധം

�ചയ്തു. �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ �നർക്ക് �നാക്കാൻഅതില�ദ്ദഹം �കാൺഗ്രസ്സുകാ

�രാട് ആഹ്വാനം �ചയ്തു.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇൻഡ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തങ്ങളു�ട ഒന്നാമ�ത്ത

അഖി�ലൻന്ത്യാ സ�മ്മളനം കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പ�ക്ഷ, സ�മ്മളനം നടക്കുക

യുണ്ടായില്ല. 1934ഏപ്രിൽമാസത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി നിയമവിരുദ്ധമാക്ക�പ്പ

ട്ടു.

1934 �മയ് മാസത്തിൽ അഖി�ലൻഡ്യാ �കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടി

സ്ഥാപിതമായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റഭിപ്രായമുള്ള പലരും അതിൽ�ച്ചർന്നു പ്രവർത്തി

ക്കാൻ തുടങ്ങി.

1934-ൽ ത്ത�ന്ന ശ്രീ. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ശ്രീ. ഈ.എം. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി

പ്പാട് തുടങ്ങിയചില �ചറുപ്പക്കാരായ �കാൺഗ്രസ്സുകാരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ �കരള

�കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റുപാർട്ടിരൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. അവർ �കാൺഗ്രസ്സിന

കത്ത് ഒരു പ്ര�ത്യക ഗ്രൂപ്പായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന

ത്തിൽസജീവമായപങ്കുവഹിച്ചപല �കാൺഗ്രസ്സുകാരുംഈപുതിയപാർട്ടിയിൽ

അംഗങ്ങളായി�ച്ചർന്നു. ഇൻഡ്യൻനാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റആദർശങ്ങ�ളാട്

ഞാൻ പരിപൂർണ്ണമായി �യാജിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റുഭരണം
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ഇൻഡ്യയിൽസ്ഥാപിക്കണ�മന്ന് ആശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. �മൽപ്പറഞ്ഞ ഉ�ദ്ദശ

നിർവ്വഹണത്തിനായിഎന്നാൽകഴിയുന്നഎല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും �ചയ്യുന്നതാകുന്നു

എന്നു ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ �ചയ്യുന്നു’ ഇതായിരുന്നു അംഗങ്ങളു�ട പ്രതി

ജ്ഞ.

�താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും ഇടയി�ലയ്ക്കിറങ്ങി�ച്ചന്ന് അവരു�ട

സംഘടനകളും പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും അങ്ങ�ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു

�വണ്ടിയുള്ളസമര�ത്തകൂടുതൽസജീവമാക്കുകയും �ചയ്യാനുള്ളഒരുപുതിയപരി

പാടിയും അവർ സ്വീകരിച്ചു.

1928-�ല �റയിൽ�വ പണിമുടക്ക�ത്താടുകൂടിയാണ് �കരളത്തിൽആദ്യമായി

ഒരു �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനംആവിർഭവിച്ച�തന്ന് മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. 1930-

32-�ല നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന കാലത്ത് �താഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പുതിയ ഒരു

ണർവ് ഉണ്ടായി. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�ത്ത സജീവമായി സഹായിക്കുക മാ

ത്രമല്ല അവർ �ചയ്തത്; സ്വന്തം �നതൃത്വത്തിൽ സംഘടിതമായ പല സമരങ്ങളും

അവർ നടത്തി. പത്തുശതമാനം കൂലി �വട്ടിക്കുറയ്ക്ക�പ്പട്ടതി�നത്തുടർന്ന് 1931 മാർ

ച്ച് 5-ാം തീയതി മുതൽ �കാഴി�ക്കാട് �കാമൺ�വൽത്ത് �നയ്ത്തു �താഴിലാളികൾ

നടത്തിയ പണിമുടക്കം ഇവി�ട എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു

മുമ്പായി അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി പല �താഴിലാളി സംഘടനകളും പ്രത്യക്ഷ

�പ്പട്ടു. 1931 �സപ്റ്റംബർ ആയ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും വട�ക്ക മലബാർ �താഴിലാളി സംഘ

ടനഎന്ന �പരിൽ ഒരു സംഘടന രൂപ�മടുത്തു. 1932 �സപ്റ്റംബറിൽഅഴീ�ക്കാ

ട്ടുവച്ച് ശ്രീ. യു. �ഗാപാല�മ�നാ�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വട�ക്കമലബാർ �താഴി

ലാളി സംഘത്തി�ന്റ പ്രഥമ വാർഷികസ�മ്മളനം കൂടി. പ്രധാനമായും �കത്തറി

�താഴിലാളികളാണ് അതിൽ പ�ങ്കടുത്തത്. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളു

ന്നപ്ര�മയങ്ങൾക്കുപുറ�മ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമുള്ളപ്ര�മയങ്ങളും സ�മ്മളനത്തിൽ

പാസ്സാക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. ആയിടയ്ക്കാണ് സി ക്ലാസ്സ് തടവുകാർ �മാര് കിട്ടണ�മ

ന്ന്ആവശ്യ�പ്പട്ടതും �മാര് മലയാളികൾ പതിവായി ഉപ�യാഗിക്കുന്നപദാർത്ഥമ

�ല്ലന്നുപറഞ്ഞ് നിയമ�മംബർ മന്ദത്തുകൃഷ്ണൻനായർആഅ�പക്ഷ�യതള്ളിക്ക

ളഞ്ഞതും. നിയമ�മംബറു�ട ലജ്ജാവഹമായ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതി�ഷധിച്ചു�കാ

ണ്ട് �താഴിലാളികൾഒരുപ്ര�മയംഅംഗീകരിച്ചു. �താഴിലാളിക�ളല്ലാംപതിവായി

ഖദർ ധരിക്കണ�മന്നും മറ്റുമാവശ്യ�പ്പടുന്ന �വ�റ ചില പ്ര�മയങ്ങളും പാസ്സാക്ക

�പ്പടുകയുണ്ടായി. 1933 ഒ�ക്ടാബറിൽ തൃശ്ശൂരി�ല 1500-ൽ അധികം വരുന്ന �താഴി

ലാളികൾ ഒരു പണിമുടക്കം നടത്തി.

നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്ക�പ്പട്ടതിനു�ശഷം �താഴിലാളി പ്ര

സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തി�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്. 1935 ജനുവരിയിൽ പ്രവൃത്തി

സമയം ആഴ്ചയിൽ അൻപത്തിനാലു മണിക്കൂറാക്കണ�മന്ന നിയമ�ത്ത �താല്പി

ക്കാൻ�വണ്ടി മുതലാളികൾ അര ദിവസ�ത്ത കൂലി �വട്ടിക്കുറച്ചതി�ന തുടർന്ന്

ഫ�രാക്കിൽ ഒരുപണിമുടക്കം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. �ഫബ്രുവരിയിൽ �കാൺട്രാക്റ്റ് പ്ര

വൃത്തിക്കാർക്ക് 10 ശതമാനം കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പിരിച്ചുവിട്ട മനാരി അപ്പു എന്ന

�താഴിലാളി�യ തിരി�ച്ചടുക്കുക മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി തിരുവണ്ണൂരി

�ല �താഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി. ശ്രീ. �കളപ്പ�ന്റ പരിശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഒരു

അണ കൂലി കൂടുതൽ അനുവദിച്ചു�കാണ്ടും പിരിച്ചുവിട്ട �താഴിലാളി�യ തിരി�ച്ചടു

ത്തു�കാണ്ടുമുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പി�ലത്തിയത്. 1935 മാർച്ചുമാസത്തിൽ ഫ�റാക്ക്

ടയിൽവർക്ക്സി�ല 850 ഓളം �താഴിലാളികളും പാപ്പിന�ശ്ശരി ആ�റാൻ കമ്പ
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നിയി�ല 150 ഓളം �താഴിലാളികളും പണിമുടക്കി. മലബാറി�ല പട്ടണങ്ങളിൽ

മാത്രമല്ല, തൃശ്ശൂർ, ആമ്പല്ലൂർ, പള്ളുരുത്തി, ആലപ്പുഴ മുതലായസ്ഥലങ്ങളിലും �താ

ഴിലാളികളു�ടപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളുംസംഘടനകളും ഉയർന്നുവന്നു. �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരും

ഇടതുപക്ഷക്കാരുമായ �കാൺഗ്രസ്സുകാരാണ് പ്രധാനമായും ഈ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ

�ക്കല്ലാം �നതൃത്വം നൽകിയത്.

1935 �മയ് 26-ാം തീയതി �കാഴി�ക്കാട്ടുവച്ച് മണി�ബൻകാറയു�ടഅദ്ധ്യക്ഷത

യിൽ സമസ്ത �കരള �താഴിലാളിസ�മ്മളനം നടന്നു. അ�താടുകൂടി �കരളത്തി�ന്റ

രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ�താഴിലാളികൾകൂടുതൽസജീവമായഒരുപങ്കുവഹിക്കാൻ

തുടങ്ങി.

ജന്മികളു�ട അക്രമങ്ങൾ�ക്കതിരായും പാട്ടം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ മറ്റ് അടി

യന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും മലബാറി�ല കൃഷിക്കാരും പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ നട

ത്താൻ തുടങ്ങി. രണ്ടാം ദശകത്തിൽ നടന്ന കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാനം കൃഷിക്കാരിൽ

ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമായ കാണക്കുടിയാന്മാരു�ട അവകാശങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമായും

ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. അതു�കാണ്ട് 1930-ൽ പാസ്സായ കുടിയാൻ നിയമം ഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ കൃഷിക്കാർക്ക് യഥാർത്ഥമായ രക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായില്ല. സ്ഥിരാവകാശവ്യ

വസ്ഥകളും ഉയർന്നപാട്ട�ത്താതുംഅവരു�ടതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക്എതിരായിരുന്നു.

അതിനാൽ, 1934 മുതൽക്ക്ആരംഭിച്ച കർഷകപ്ര�ക്ഷാഭത്തിൽകുടിയാൻനിയമം

ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി �ഭദ�പ്പടുത്തണ�മന്നആവശ്യം മു�ന്നാ

ട്ടുവന്നു. മിക്ക താലൂക്കുകളിലും കർഷകസ�മ്മളനങ്ങൾ കൂടുകയും കൃഷിക്കാരു�ട

സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കുകയും �ചയ്തുഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലും �കാൺഗ്രസ്സി�ല

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ�പ്പട്ട പ്രവർത്തകന്മാരാണ് �നതൃത്വം വഹിച്ചത്.

മാ�നജർമാരു�ട അടിമകളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാരും

ഉണർന്നു. എയിഡഡ് എലി�മന്ററിസ്ക്കൂൾ ടീ�ച്ചഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന ഒരു സംഘ

ടനയും അതി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ സുശക്തമായ ഒരു അദ്ധ്യാപകപ്രസ്ഥാനവും

ഉയർന്നുവന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളു�ട ഇടയിലും സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി.

ഈപുതിയ മു�ന്നറ്റങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നപാട്ടുകൾ, കവിതകൾ, നാടക

ങ്ങൾ മുതലായവയും പുതിയ തരത്തിലുള്ളകലാപരിപാടികളുംആവിർഭവിച്ചു.

വിവിധജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയിടയിലുള്ളപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടഫലമായി �കാൺ

ഗ്രസ്സിനുള്ളിലും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാബല്യം ലഭിച്ചു. �കരളത്തി�ല

�കാൺഗ്രസ്സ് സംഘടന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകാരും അബ്ദുൽറഹിമാൻ സാ�ഹ

ബി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള �ദശീയ മുസ്ലീമങ്ങളും അടങ്ങിയ ഇടതുപക്ഷത്തി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിലായി.

വലതുപക്ഷക്കാരും, ഇടതുപക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങ

ളും മത്സരങ്ങളും ക്ര�മണ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1934 ഒ�ക്ടാബറിൽ �ഷാറണ്ണൂരിൽ

വച്ചുകൂടിയ സംസ്ഥാന �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി �യാഗത്തിൽത്ത�ന്ന ഇത് �തളി

ഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു. �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ “ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം ‘ന്യായവും

സമാധാനപരവും’ എന്നതിനുപകരം ‘സത്യനിഷ്ഠവും, അഹിംസാപരവും’ എന്നാ

ക്കണ�മന്നുള്ള ഗാന്ധിജിയു�ട നിർ�ദ്ദശം അസ്വീകാര്യമാ�ണന്ന് ഈ �യാഗം

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു” എന്നിങ്ങ�ന ഒരു പ്ര�മയം അവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ചൂടുപിടിച്ച

വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു. ഒടുവിൽ പതിനാറു �പർ അനുകൂലമായും പത്തു�പർ

പ്രതികൂലമായും �വാട്ടു �ചയ്തത് അനുസരിച്ച് പ്ര�മയം പാസ്സായി.
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ഈ �യാഗത്തിനു�ശഷം വലതുപക്ഷക്കാരും ഇടതുപക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള

ഭിന്നിപ്പുകൾ മൂർച്ഛിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

1935 �മയ് മാസത്തിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടുവച്ച് “�ബാം�ബ �ക്രാണിക്കിൾ” പത്രാ

ധിപർ ആയിരുന്ന എസ്. ഏ. �ബ്രൽവിയു�ട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ഏഴാ

മ�ത്ത �കരള സംസ്ഥാന �കാൺഗ്രസ്സ് സ�മ്മളനത്തിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരു�ട

ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നു കാണാം. കാൺഫറൻസ്

പാസ്സാക്കിയ പ്രാധാനമായ പ്ര�മയം താ�ഴ �ചർക്കുന്നു.

“ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഇൻഡ്യൻ ജനതയ്ക്ക്

മാത്രമാകയാലും ആ അവകാശ�ത്ത പ്രാ�യാഗികമാക്കാൻ അധികാരസമ്പാ

ദന സമയത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന �കാൺസ്റ്റിറ്റു�വന്റ് അസംബ്ലിക്കുമാത്ര�മ സാധിക്കു

എന്നുള്ളതിനാലും ഇ�പ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷ് പാർല�മന്റി�ന്റ ആ�ലാചനയിലിരിക്കുന്ന

ഭരണപരിഷ്ക്കാരം തകർ�ക്കണ്ടതാ�ണന്ന് ഈ �യാഗം അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ഈ

ഉ�ദ്ദശ�ത്താ�ട നിയമസഭകളി�ലക്കുള്ള തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ നിന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനം

സ്വീകരിക്കാ�ത നിയമസഭകളിൽ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ പ്രവൃത്തികൾ എതിർത്തും

തടസ്സ�പ്പടുത്തിയും ഭരണഘടനയു�ട പ്രവൃത്തി നിറുത്തിവയ്ക്കണ�മന്നും അ�താ

�ടാന്നിച്ച് ഇൻഡ്യൻ ജനതയു�ട ആവശ്യങ്ങൾ പ്രബല�പ്പടുത്തുവാനാവശ്യമുള്ള

ശക്തി ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ മു�ഖന ഉണ്ടാക്കണ�മന്നും ഈ �യാഗം ഇൻഡ്യൻ

നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സി�നാട് ശുപാർശ �ചയ്യുന്നു”.

നാട്ടുരാജ്യങ്ങ�ള ഇല്ലായ്മ �ചയ്ത് �കരള�ത്ത ഒരു പ്ര�ത്യക സംസ്ഥാനമാക്കണ

�മന്നാവശ്യ�പ്പടുന്നതും �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും അടിയന്തിരാവ

ശ്യങ്ങൾക്ക് പിൻതുണ നൽകുന്നതും യുദ്ധവിപത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുമായ മറ്റു

ചില പ്ര�മയങ്ങളും പാസ്സാക്ക�പ്പട്ടു.

പ്ര�മയങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ല വലതു

പക്ഷക്കാരും ഇടതുപക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ തികച്ചും

നിഴലിച്ചിരുന്നു. വലതുപക്ഷ �കാൺഗ്രസ്സുകാർ മിക്ക പ്ര�മയങ്ങ�ളയും എതിർത്തു.

അതു�കാണ്ട് ഏകകണ്ഠമായിട്ടല്ല, ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരമാണ്അവപാസ്സാക്ക�പ്പട്ടത്.

സ�മ്മളനത്തിനു�ശഷം വലതുപക്ഷക്കാരും ഇടതുപക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള

ഭിന്നിപ്പുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ�വണ്ടി ബ്രൽവി, പ്രകാശം, സാംബമൂർത്തി

എന്നീ �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാരു�ട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു കൂടിയാ�ലാചനാ

�യാഗം �ചരുകയുണ്ടായി. �കരളാ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റിയിൽ

�സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തുല്യമായ പ്രാതിനിദ്ധ്യം അനുവദിക്കുക,

അതിനുപുറ�മ ജനറൽ �സക്രട്ടറി സ്ഥാനം �സാഷ്യലിസ്റ്റല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നൽ

കുക, �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ കീഴിലുള്ളഎല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റുകളു�ടയും �മല�ന്വഷണം

നടത്താൻ ആ �സക്രട്ടറിക്ക് പൂർണ്ണമായ അധികാരം നൽകുക, �താഴിലാളിപ്ര

വർത്തകരായ �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ �സക്രട്ടറി�യാട് ആ�ലാചിച്ചു�കാണ്ടുമാത്രം

പ്രവർത്തിക്കുകഎന്നീ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി. വലതുപക്ഷക്കാർ

ക്കു�വണ്ടി സർവ്വശ്രീ �ക. �കളപ്പൻ, യു. �ഗാപാല�മ�നാൻ, �കാങ്ങാട്ടിൽ രാ

മൻ�മ�നാൻ, �ക. മാധവൻനായർ, പി.�ക. കുഞ്ഞിശ്ശങ്കര�മ�നാൻ എന്നിവരും,

ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കു�വണ്ടി സർവ്വശ്രീ ഇ.എം. ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്, �ക.പി.

�ഗാപാലൻ, മഞ്ചുനാഥറാവു എന്നിവരും ഒപ്പുവച്ചു.
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ഈ സന്ധിയു�ട ഫലമായി �കരളാ �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ വലതുപക്ഷ

ക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകമായസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പ�ക്ഷ, �യാജിപ്പ് നീണ്ടുനിന്നില്ല.

�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ പി�ന്നയും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു.

ഈഅവസരത്തിലാണ് 1934 നവംബറിൽ �കന്ദ്രനിയമസഭയി�ലയ്ക്കുള്ളതിര

�ഞ്ഞടുപ്പ് നടന്നത്. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനംപരാജയ�പ്പട്ടതി�ന്റയും �കാൺഗ്ര

സ്സിനുള്ളിൽ കക്ഷിവഴക്കുകൾ വളർന്നു വന്നതി�ന്റയും ഫലമായി തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ

�കാൺഗ്രസ്സ് തീർച്ചയായും �താൽക്കു�മന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും മറ്റു

പിൻതിരിപ്പൻമാരും കരുതിയത്. പ�ക്ഷ, �ന�രമറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇടതുപ

ക്ഷക്കാ�ര�ന്നാ വലതുപക്ഷക്കാ�ര�ന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാ�ത മുഴുവൻ �കാൺഗ്രസ്സു

കാരും തങ്ങളു�ടസ്ഥാനാർത്ഥി�യ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ �വണ്ടി ഏറ്റവും സജീവമാ

യി പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങ�ന �കാൺഗ്രസ്സ്സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ. സാമുവൽആ�റാൻ

വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷ�ത്താ�ട വിജയിച്ചു. ആ�റാന് 10,801 �വാട്ടുകൾ കിട്ടിയ�പ്പാൾ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ എതിരാളിയായ പ്രഭാകരൻതമ്പാന് 1790 �വാട്ടുകൾ മാത്രമാണ്

കിട്ടിയത്. മുസ്ലീം നി�യാജകമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് അബ്ദുൽറഹിമാൻ സാ�ഹബും

മത്സരിച്ചിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹം ഏതാനും �വാട്ടുകൾക്ക് �താറ്റു�പാകുകയാണ്

ഉണ്ടായത്. എങ്കിലും മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ അബ്ദുൽസത്താർ�സട്ടുവിന്

1960 �വാട്ടുകൾ കിട്ടിയ�പ്പാൾ അബ്ദുൽറഹിമാൻ സാ�ഹബിന് 1638 �വാട്ടുകൾ കി

ട്ടി. അങ്ങ�നഈ രണ്ടുതിര�ഞ്ഞടുപ്പുകളും �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ശക്തി കുറയുകയല്ല,

വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ള�തന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

1935-ൽ ഇൻഡ്യയിൽ പുതിയ ഭരണഘടന നടപ്പിൽ വന്നു. ഇൻഡ്യയ്ക്ക് ജനാ

ധിപത്യം അനുവദിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു �താന്നിച്ചു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട പഴയ �സ്വച്ഛാധിപ

ത്യം നലിനിറുത്താനുതകുന്ന ഒരു �ഫഡ�റഷൻ ഇൻഡ്യയു�ട �മൽ �വച്ചു �കട്ടു

കയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യ�മധാവികളു�ട ഉ�ദ്ദശം. ആ ഉ�ദ്ദശ�ത്ത പരാജയ�പ്പടു

ത്താൻ �കാൺഗ്രസ്സും നാട്ടുകാരും തീരുമാനിച്ചു. �ഫഡ�റഷന് എതിരായ പ്രതി

�ഷധപ്രകടനങ്ങളും �പാതു�യാഗങ്ങളും രാജ്യത്തി�ന്റ നാനാഭാഗത്തും �പാന്തിവ

ന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലും �കരളം സ്തുത്യർഹമായ പങ്കു വഹിച്ചു.

1936 ജൂലായ് മാസത്തിൽ ഏ.�ക. �ഗാപാല�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ 28 അംഗ

ങ്ങൾഅടങ്ങിയ ഒരു പട്ടിണിജാഥ കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുറ�പ്പട്ടു മദിരാശിവ�ര കാൽ

നടയായി�പ്പാകുകയുണ്ടായി. വഴിനീ�ളആ�വശകരമായസ്വീകരണങ്ങളാണ് ലഭി

ച്ചത്. �താഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും പട്ടിണിക്കും എതിരായി ജനങ്ങളു�ട �ബാധ�ത്ത ഉയർ

ത്താൻ ജാഥ സഹായിച്ചു.

1936-�ന്റഅവസാനത്തിൽപുതിയ ഭരണഘടനയി�ല “സംസ്ഥാനസ്വയംഭര

ണം”എന്ന ഭാഗം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ �വണ്ടി നിയമസഭകളി�ലയ്ക്കുള്ളതിര�ഞ്ഞ

ടുപ്പുകൾ നടന്നു. മലബാറിൽനിന്ന് മദിരാശി നിയമസഭയി�ലയ്ക്കുള്ള തിര�ഞ്ഞ

ടുപ്പിൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി, പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി, �ഡ�മാക്രറ്റിക്ക് പാർട്ടി മുതലായ

പാർട്ടികളും ചില സ്വതന്ത്രന്മാരും �കാൺഗ്രസ്സി�നതിരായി മത്സരിച്ചു. എങ്കിലും

മലബാറി�ല മിക്ക �കാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷ�ത്താ�ട

തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു. കക്ഷിവഴക്കുക�ള�യല്ലാം പി�ന്നാട്ടുതള്ളി നീക്കി�ക്കാണ്ട്

ഇടതുപക്ഷക്കാരും വലതുപക്ഷക്കാരും �പാതുശത്രുവിന് എതിരായി �യാജിച്ച് പ്ര

വർത്തിച്ചതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്ര പ്രശസ്തമായ വിജയം �കവന്നത് എന്ന

കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
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1937 ജൂലായ് 15-ാം തീയതി ശ്രീ. രാജ�ഗാപാലാചാരിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ

മദിരാശിയി�ല ആദ്യ�ത്ത �കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭ രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. മന്ത്രി

മാരിൽ ഒരാൾ മലബാറി�ല �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാവായ �കാങ്ങാട്ടിൽ രാമൻ �മ

�നാനായിരുന്നു.

മലബാറി�ല ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് �ബാർഡി�ലയ്ക്കുള്ളതിര�ഞ്ഞടുപ്പിലും �കാൺഗ്രസ്സിന്

വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ആരായിരിക്കണ�മന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച്

�കാൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. ഇടതുപക്ഷ

ക്കാർ ശ്രീ. �കളപ്പ�നയാണ് അനുകൂലിച്ചത്. അങ്ങ�ന ശ്രീ. �കളപ്പൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്

�ബാർഡ് പ്രസിഡന്റായിത്തീർന്നു.

ഈതിര�ഞ്ഞടുപ്പ് വിജയങ്ങളും �കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭാരൂപീകരണവുംജന

ങ്ങളു�ട ഉത്സാഹ�ത്തപതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. �താഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം, കർഷക

പ്രസ്ഥാനം, വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം, അദ്ധ്യാപകപ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ ബഹുജന

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾപൂർവ്വാധികം ശക്തി�പ്പട്ടു.

ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് �കരളത്തിൽ രഹസ്യമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂ

പ്പ് രൂപ�മടുത്തത്. അവർ കാൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിലും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കിടയി

ലും മറ്റു ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുട

ങ്ങി.

1938 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടുവച്ച് ജയപ്രകാശ് നാരായണ�ന്റ

അദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂടിയ ഒൻപതാമ�ത്ത �കരള രാഷ്ട്രീയസ�മ്മളനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

പാർട്ടിയു�ട �മലുള്ള നി�രാധനം എടുത്തുകളയണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടുള്ള

ഒരു പ്ര�മയം പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി. അത് അവതരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് ശ്രീ. �കാഴിപ്പുറ

ത്ത് മാധവ�മ�നാൻ �ചയ്തപ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു:

“അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും �കാടു�ക്കണ്ടതാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

�യാട് അഭിപ്രായ�വരുദ്ധ്യമു�ണ്ടങ്കിൽഅതി�ന നി�രാധിക്കുകയല്ലഅതിനുള്ള

പ്രതിവിധി. ഏതു കക്ഷിയു�ടയും അഭിപ്രായങ്ങ�ളാട് സഹിഷ്ണുത പ്രദർശിപ്പി�ക്ക

ണ്ടതാണ്. ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻഅനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് ന്യായമല്ല”.

1939-�ന്റഅവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കും ഇൻഡ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയു�ട �കരളാ

ടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ശാഖസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. അ�തവ�ര �സാഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടി

�മമ്പർമാ�രന്ന നിലയ്ക്കു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിക്ക പ്രവർത്തകന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

പാർട്ടിയിൽ അംഗങ്ങളായി �ചർന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട �നതൃത്വത്തിലാണ്.

�കരളാ �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി യുദ്ധത്തി�നതിരായും �ഫഡ�റഷന് എതിരായും

പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും �താഴിലാളി—കർഷക ബഹുജനങ്ങളു�ട

സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും 1938-ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന ഉത്തരവാദപ്ര�ക്ഷാഭ

ണ�ത്തസഹായിക്കുകയും �ചയ്തത്.

ഇങ്ങ�ന, സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയ ഒരു ഘട്ടത്തി�ലയ്ക്ക് നീങ്ങിയ സന്ദർഭ

ത്തിൽ 1939 �സപ്റ്റംബറിൽ, രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു.
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യുദ്ധമാരംഭിച്ച് ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ�വ�സ്രായി ഇൻഡ്യയു�ടസമ്മ

തം �നാക്കാ�തത�ന്നഇൻഡ്യബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ ഭാഗത്ത് യുദ്ധം �ചയ്യുന്ന

രാജ്യമാ�ണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതി�നത്തുടർന്നു�കാണ്ട് രാജ്യരക്ഷാനിയമവും മറ്റു

മർദ്ദനനിയമങ്ങളും പാസ്സാക്കിബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് എതിരായഏ�താരു �ച

റിയ നടപടി�യയും നിഷ്ഠൂരമായി അടിച്ചമർത്താനുള്ളആയുധങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടി.

യുദ്ധത്തിനും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനു�മതിരായി ഒരുബഹുജനസമരം നയി

ക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �ചറുപ്പക്കാരായ മറ്റനവധി കാൺഗ്രസ്സുകാരും കാൺഗ്ര

സ്സ് �നതൃത്വ�ത്താട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

�സപ്റ്റംബർ 14-ാം തീയതി കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തക കമ്മിറ്റി �യാഗം കൂടുക

യും “സാമ്രാജ്യ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട നടത്തുന്നതും ഇൻഡ്യയിലും മറ്റു പ�ലടത്തും സാ

മ്രാജ്യ�ത്തകൂടുതൽഉറപ്പിക്കാൻഉ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതുമായഒരുയുദ്ധവുമായിഈകമ്മി

റ്റിക്ക് ബന്ധ�പ്പടുക�യാ സഹകരിക്കുക�യാ സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന്” പ്രഖ്യാപിക്കുകയും

�ചയ്തു. “ജനാധിപത്യം, സാമ്രാജ്യാധിപത്യം എന്നിവ�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം

തങ്ങളു�ട യുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താ�ണന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റ് അസന്നിഗ്ദ്ധമായ

ഭാഷയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണ” �മന്ന് കാൺഗ്രസ്സ് ആവശ്യ�പ്പട്ടു. “സാമ്രാജ്യത്വ�ത്ത

അവസാനിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നയം രൂപവൽക്ക

രിക്കാനവകാശമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി ഇൻഡ്യ�യ കണക്കാക്കുകയും ആ

ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടു�മാ?” എന്ന് �കാൺഗ്രസ്സ് �ചാദിച്ചു. ഈ �ചാദ്യത്തി

ന് അനുകൂലമായ മറുപടി കിട്ടിയാൽ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ട�ന സഹായിക്കാ�മന്നും

അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റ് നി�ഷധരൂപത്തിലാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഈ മറുപടി

യിൽ പ്രതി�ഷധിച്ച് 1939 ഒ�ക്റ്റാബറിൽഎല്ലാ കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിമാരും രാജിവച്ചു.

1940-�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ഇൻഡ്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകു�മന്ന് സമ്മതിക്കു

കയും �കന്ദ്രത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക �ദശീയ ഗവ�ണ്മന്റ് രൂപീകരിക്കുകയും

�ചയ്താൽ യുദ്ധത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാ�ണന്ന് കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്താവിച്ചു.

ഈ ആവശ്യ�ത്തയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.�ഫബ്രുവരി

യിൽ�വ�സ്രായി�യക്കണ്ടുമടങ്ങിവന്നതിനു�ശഷം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു: “മാനവും

സമാധാനപരവുമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് യാ�താരു മാർഗ്ഗവുമില്ല”.
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1940-ൽആദ്യം പൂനയിൽവച്ചും പിന്നീട് �സപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ �ബാം�ബ

യിൽവച്ചും കൂടിയ അഖി�ലൻന്ത്യാ �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയു�ട �യാഗങ്ങളിൽവച്ച്

ഉടൻത�ന്ന സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും യുദ്ധത്തിനും എതിരായ ഒരു ബഹുജനസ

മരം ആരംഭിക്കണ�മന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾആവശ്യ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, അവരു

�ട പ്ര�മയങ്ങൾ തള്ളി�പ്പാകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. �സപ്റ്റംബർ �യാഗത്തിൽവ

ച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിസത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ

തീരുമാനിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽനിന്ന് സമ്മതം ലഭിക്കുന്നവർ മാത്ര�മ സത്യാ

ഗ്രഹം നടത്താൻപാടുള്ളു�വന്നും തങ്ങൾയുദ്ധത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപി

ക്കുക മാത്ര�മ അവർ �ചയ്യാൻ പാടുള്ളു�വന്നും തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും നാട്ടി�ലങ്ങും സാമ്രാജ്യവി�രാധവും യുദ്ധവി�രാധവും

മൂർച്ചയി�ലത്താൻതുടങ്ങിയിരുന്നു. 1939 ഒ�ക്ടാബർ 2-ാം തീയതിത�ന്ന�ബാം�ബ

യിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ 90,000 �താഴിലാളികൾയുദ്ധത്തി�ന

തിരായി ഒരുദിവസ�ത്ത പണിമുടക്കം നടത്തി. 1940-�ല 40 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന

പണിമുടക്കത്തിൽ 1,50,000 �താഴിലാളികൾ പ�ങ്കടുത്തു. കൃഷിക്കാരു�ടയിടയിലും

പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾആരംഭിച്ചു.

ഗവൺ�മന്റ് മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടി. ആയിരക്കണക്കിനുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കാ�രയും ഇടതുപക്ഷക്കാരായ �കാൺഗ്രസ്സുകാ�രയും അറസ്റ്റു �ചയ്യുകയും വിചാ

രണ കൂടാ�ത തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയും �ചയ്തു.

ഇൻഡ്യാ�സക്രട്ടറി ആമറിപ്രഭുവി�ന്റ നയത്തിൽ പ്രതി�ഷധിക്കാൻ�വണ്ടി

1940 �സപ്റ്റംബർ 15-ാം നു ഒരു മർദ്ദനപ്രതി�ഷധദിനമായി �കാണ്ടാടണ�മന്ന്

ഇടതുപക്ഷ �നതൃത്വത്തിലുള്ള �കരള �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം �ചയ്തു.

അതനുസരിച്ച് മലബാറി�ല പല പ്ര�ദശങ്ങളിലും പ്രതി�ഷധ�യാഗങ്ങൾ നടന്നു.

പ�ക്ഷ,സമാധാനപരമായി നടന്നഈ�പാതു�യാഗങ്ങളു�ട �നർക്ക് മൃഗീയമായ

ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട�പ്പട്ടു. പ�ലടത്തും ലാത്തിച്ചാർജ്ജും �വടിവയ്പുമുണ്ടാ

യി. തല�ശ്ശരിയിൽ അബു, ചാത്തുക്കുട്ടി എന്നീ രണ്ടു യുവാക്കന്മാർ �വടി�കാണ്ട്

മരിച്ചു. �മാറാഴയിൽ ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ടവും �പാലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക

യും ഒരു സബ്ഇൻ�സ്പക്ടർ മരണമടയുകയും �ചയ്തു. അതുസംബന്ധിച്ചാണ് ശ്രീ.

�ക.പി. ആർ. �ഗാപാലൻ വധശിക്ഷ്യ്ക്ക് വിധിക്ക�പ്പട്ടത്. ബഹുജനപ്ര�ക്ഷാഭ

ണങ്ങളു�ടയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുൾ�പ്പ�ടയുള്ള പല �നതാക്കന്മാരു�ടയും പരി

ശ്രമത്തി�ന്റയും ഫലമായിട്ടാണ് അ�ദ്ദഹം തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ�പ്പട്ടത്.

എന്നാൽ പിന്നീട് കയ്യൂരിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ച �കസ്സിൽ വധശിക്ഷ

യ്ക്ക് വിധിക്ക�പ്പട്ട നാലു �ചറുപ്പക്കാരായ കൃഷിക്കാർ തൂക്കി�ക്കാല്ല�പ്പടുകയാണ്

ഉണ്ടായത്.

വലതുപക്ഷക്കാർ പ്രവർത്തക കമ്മിറ്റി മുമ്പാ�ക �ബാധിപ്പിച്ച ആ�ക്ഷപങ്ങ

�ളത്തുടർന്ന് 1940 ഒ�ക്ടാബറിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരു�ട �നതൃത്വത്തിലായിരുന്ന �ക

രളസംസ്ഥാന �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട�പ്പടുകയും നന്ദ�കാളിയരു�ട �ന

തൃത്വത്തിലുള്ള ഒരുഅഡ്�ഹാക് കമ്മിറ്റി നിയമിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

1940 ഒ�ക്ടാബറിൽത്ത�ന്നയാണ് ഗാന്ധിജിയു�ട �നതൃതത്തിൽ വ്യക്തിസ

ത്യാഗ്രഹംആരംഭിച്ചത്. യുദ്ധവി�രാധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾവിളിച്ചുപറയുകഎന്നതായി

രുന്നു പരിപാടി. ഈസത്യാഗ്രഹത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തപലരുംഅറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

1941 ജൂൺമാസത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന ആക്രമിച്ചു. അതി

�ന്റഫലമായി യുദ്ധത്തി�ന്റസ്വഭാവത്തിൽഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു�വന്നുംഅ�ത



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VIII 245

വ�ര നടന്നുവന്ന സാമ്രാജ്യയുദ്ധം പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളു�ട ഫലമായി ഒരു

ജനകീയയുദ്ധമായി മാറിയിരിക്കുന്നു�വന്നും ഇൻഡ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രമല്ല, ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ചില �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാ

ക്കന്മാരും യുദ്ധത്തി�ന്റ സ്വഭാവത്തിൽ വന്നഈ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി.

ഉദാഹരണത്തിന്, 1941 ഡിസംബർ 8-ാം തീയതി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽ �നഹ്റു

പറഞ്ഞു:

“ഏതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല: ഇന്നുള്ള �ചരിതിരിച്ചിലിൽ �ലാക

ത്തി�ല പു�രാഗമനശക്തിക�ളല്ലാം റഷ്യയും, �ചനയും, അ�മരിക്കയും പ്രതിനി

ധീകരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് അടുയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്”.

1942 ഏപ്രിൽമാസത്തിൽഅ�ദ്ദഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “എന്നാൽ നമ്മു�ട നില�യ

പരമമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചില ചില കാര്യങ്ങ�ളാട് നമുക്കുള്ളആദർശപരമായ

മമതയാണ്. അഞ്ചു�കാല്ല�ത്തയുദ്ധത്തിനു�ശഷം�ചനയ്ക്ക് �താൽവി പിണയുക

�യന്നകാര്യം ചിന്തിക്കാൻസുഖമുള്ളതല്ല. മനുഷ്യത്വപരമായചിലചില മൂല്യങ്ങ�ള

പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നറഷ്യയ്ക്ക്, �താൽവി പിണയുക�യന്നകാര്യം ചിന്തിക്കാൻസുഖ

മുള്ളതല്ല”.

ബർ�ദാളിയിൽവച്ച് 1941 ഡിസംബർ 30-ാം നു �ചർന്ന �കാൺഗ്രസ്സ് വർക്കിം

ഗ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിച്ചു:

“ബ്രിട്ട�ന്റ ഇൻഡ്യാനയത്തിൽ മാറ്റ�മാന്നും വന്നിട്ടി�ല്ലങ്കിലും ഇന്ന�ത്ത പുതിയ

�ലാകനില�യ—യുദ്ധം ഒരു �ലാകവ്യാപിയായ �പാരാട്ടമായിത്തീരുകയുംഅത്

ഇൻഡ്യ�യസമീപിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ളതി�ന്റ ഫലമായി ഉളവായിട്ടുള്ളഈപരി

തഃസ്ഥിതി�യ— വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല”.

1941 ഡിസംബർ 15-ാം നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയു�ട �പാളിറ്റ് ബ്യൂ�റാ ആംഗീകരിച്ച

പ്ര�മയത്തിൽ സാമ്രാജ്യയുദ്ധം ജനകീയയുദ്ധമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാ

പിച്ചു. ഈ മാറ്റത്തി�ന്റഅർത്ഥം വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടി പ്രസി

ദ്ധം �ചയ്ത ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ലയ്ക്ക് മു�ന്നാട്ട് ’ എന്ന ലഘു�ലഖയിൽ ഇങ്ങ�ന പറയു

ന്നു:

“നമ്മു�ട �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളഏറ്റവും �ശാഭനമായ ഒരുഅവസര

മാണിത് — �ലാകസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള ഒരു �പാരാട്ടത്തിൽ നമ്മു�ട �ദ

ശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് �വണ്ടി നമുക്ക് �പാരാടാം… നമ്മു�ട രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ ഭാവിഭാ

ഗ�ധയങ്ങ�ളസാമ്രാജ്യഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടി�യടു�ക്കണ്ടത്എങ്ങ�നയാണ്?

ഇന്ന�ത്തഗൗരവ�മറിയആപൽഘട്ട�ത്ത�നരി�ടണ്ടത്എങ്ങി�നയാണ്? നമ്മു

�ട നാടി�ന്റ അഭിമാനാർഹമായ ലക്ഷ്യം സാധി�ക്കണ്ടത് എങ്ങി�നയാണ്? —

ഇതാണ് നമ്മു�ട എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക�ളയും എല്ലാരാജ്യ�സ്നഹിക�ളയും അഭി

മുഖീകരിക്കുന്ന പാവനമായ �പാതുകർത്തവ്യം. സാമ്രാജ്യ�സ്വച്ഛാപ്രഭുത്വത്തി�ന്റ

�നർക്ക് ഇൻഡ്യയു�ടഐക്യ�ത്ത�യടുത്ത്ആ�ഞ്ഞറിയുക മാത്രമാണ് ഇൻഡ്യാ

ക്കാർക്കുള്ളഏക �പാംവഴി�യന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കു�മ്പാൾ അതി

�ന്റ അർത്ഥം �പാതുഉൽക്കണ്ഠയിൽ പാർട്ടിയും പങ്കാളിയാ�ണന്നാണ്: �പാതു

�ദശീയസംരംഭ�ത്ത താങ്ങാൻ പാർട്ടിയും അതി�ന്റ �താൾകാണിക്കുന്നു�വന്നാ

ണ്”.…….
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1941 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പ്രധാന�പ്പട്ട �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാ�രല്ലാം

ജയിലിൽനിന്നു വിട്ടയയ്ക്ക�പ്പട്ടു. വീണ്ടും ഒ�രാത്തുതീർപ്പിന് �വണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമ

ങ്ങൾ തുടർന്നു.

ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അടിക്കടി പരാജയം �നരിട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു

സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. 1941 മാർച്ച് 8-ാം തീയതി റംഗൂൺ ജപ്പാ�ന്റ �കയിലാ

യി. മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കു�ശഷം മാർച്ച് 11-ാം തീയതി �കാൺഗ്രസ്സുമായി കൂടിയാ

�ലാചനകൾ നടത്താൻ �വണ്ടി സ്റ്റാ�ഫാർഡ് ക്രിപ്സ് നിയമിക്ക�പ്പട്ടു.

കൂടിയാ�ലാചനകൾ നടന്നു. എന്നാൽ, യുദ്ധകാലത്ത് ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു

താൽക്കാലിക �ദശീയഗവൺ�മന്റ് രൂപവൽക്കരിക്കണ�മന്നആവശ്യമംഗീകരി

ക്കാൻ ക്രിപ്സ് തയ്യാറായില്ല. അതി�ന്റ ഫലമായി കൂടിയാ�ലാചനകൾ �പാളിഞ്ഞു.

സംഭവഗതികൾ വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വത്തി�ലയ്ക്ക് നീങ്ങി: ആഗസ്റ്റുമാസം പു

ലർന്നു.
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1942 ആഗസ്റ്റ് ആരംഭത്തിൽ �ബാം�ബയിൽ വച്ച് അഖി�ലൻന്ത്യാ �കാൺഗ്രസ്സ്

കമ്മിറ്റിയു�ട ഒരു �യാഗം കൂടി. ഈ �യാഗത്തിൽവച്ചാണ് സുപ്രസിദ്ധമായ “ക്വി

റ്റ് ഇൻഡ്യാ” (ഇൻഡ്യ വിട്ടു�പാവുക) പ്ര�മയം പാസ്സാക്ക�പ്പട്ടത്.

“റഷ്യൻ മുന്നണിയി�ലയും �ചനീസ് മുന്നണിയി�ലയും �മാശ�പ്പട്ടു വരുന്ന

സ്ഥിതി�യഈ കമ്മിറ്റി മ�നാ�വദന�യാടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു; സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യ

സംരക്ഷണാർത്ഥം റഷ്യാക്കാരും ചീനക്കാരും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ധീ�രാദാത്തത

�യക്കുറിച്ച് കമ്മിറ്റിക്കുള്ള അഗാധമായ ബഹുമാനം �രഖ�പ്പടുത്തി�ക്കാള്ളുന്നു,”

എന്നും “ഇന്നാട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക�യന്നത് അതിപ്രധാന

വും അടിയന്തിരവുമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്; അതി�ന്മലാണ് യുദ്ധത്തി�ന്റ ഭാവിയും

സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും വിജയവും സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നത്”

എന്നും പ്ര�മയത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. പ്ര�മയത്തി�ന്റ ക്രിയാത്മകമായ ഭാഗം

താ�ഴ�കാടുത്തിരിക്കുന്നപ്രകാരമായിരുന്നു:

“�ലാകസ്വാതന്ത്ര്യതാൽപ്പര്യ�ത്ത മുൻനിറുത്തി�ക്കാണ്ട് ബ്രിട്ട�നാടും സഖ്യരാഷ്ട്ര

ങ്ങ�ളാടുമുള്ളഈഅഭ്യർത്ഥന എ.ഐ.സി.സി. ഒരിക്കൽക്കൂടി, ഈ അവസാന

നിമിഷത്തിൽ ആവർത്തിക്കാനു�ദ്ദശിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഈ രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ �മൽ

�മൽ�ക്കായ്മ നടത്തി�ക്കാണ്ടും അതി�ന സ്വന്തം താൽപ്പര്യത്തിലും മനുഷ്യസ

മുദായത്തി�ന്റ താൽപ്പര്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാ�തയും ഇരിക്കു

ന്ന �സ്വച്ഛാധിപത്യപരവും സാമ്രാജ്യത്വപരവുമായ ഒരു ഗവൺ�മന്റി�നതിരായി

സ്വന്തം അഭിലാഷങ്ങ�ള പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളഈ രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ യത്നങ്ങ�ള ഇനി

�മൽഅടക്കി നിറുത്തുന്നത് ന്യായമ�ല്ലന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് �താന്നുന്നു.

അതു�കാണ്ട്, ഇൻഡ്യയു�ട അനി�ഷദ്ധ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശ�ത്ത പുലർ

ത്താൻ�വണ്ടി, ഏറ്റവും വിപുലമായ �താതിലും അക്രമരാഹിത്യത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാ

നത്തിലും ഒരുബഹുജനസമരം തുടങ്ങാൻകമ്മിറ്റി അനുവാദം നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ

22 �കാല്ലക്കാല�ത്ത സമാധാനപരമായ സമരത്തി�ന്റ അഹിംസാത്മകമായ

സർവ്വശക്തിയും ഈ നാട്ടിന് ഇതിൽ പ്ര�യാജന�പടുത്താവുന്നതാണ്. ഇത്തര

ത്തിലുള്ള ഒരു സമരം തീർച്ചയായും ഗാന്ധിജിയു�ട �നതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം.

ഇതി�ന നിയന്ത്രിച്ച് മു�ന്നാട്ടു നയിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ഗാന്ധിജി�യാട് അ�പക്ഷിച്ചു

�കാള്ളുന്നു”.

“തങ്ങൾക്ക് അനുഭവി�ക്കണ്ടിവരുന്ന ആപത്തുക�ളയും കഷ്ടപ്പാടുക�ളയും �ധ
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ര്യ�ത്താടും വാശി�യാടുംകൂടി �നരിടണ�മന്നും ഗാന്ധിജിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ

ഉറച്ചുനിന്ന് ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യഭടന്മാർക്ക് �ചർന്ന അച്ചടക്ക�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ള അനുസരിക്കണ�മന്നും കമ്മിറ്റി ഇൻഡ്യയി�ല ജന

ങ്ങ�ളാട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അക്രമരാഹിത്യത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സം

രംഭമാണി�തന്ന് അവർ ഓർക്കണം. നിർ�ദ്ദശങ്ങൾ പുറ�പ്പടുവിക്കാ�നാ അവ

�യ നാട്ടുകാർക്ക് എത്തിച്ചു�കാടുക്കാ�നാ സാദ്ധ്യമല്ലാതായിത്തീരുന്ന, ഒരു ഘട്ടം

വ�ന്നയ്ക്കും. ഇത്തര�മാരു സന്ദർഭം വരു�മ്പാൾഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കു

ന്നഓ�രാ പുരുഷനും സ്ത്രീയും �പാതുനിർ�ദ്ദശങ്ങളു�ട അതിരുകൾ ലംഘിക്കാ�ത

സ്വന്തമായി പ്രവർത്തി�ക്കണ്ടിവരും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു

�വണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഓ�രാ ഇൻഡ്യാക്കാരനുമായ മാർഗ്ഗദർശി

അയാൾ ത�ന്നയായിരിക്കണം. അങ്ങ�ന അവസാനം ഇൻഡ്യയു�ട സ്വാത

ന്ത്ര്യത്തി�ലയ്ക്കും �മാചനത്തി�ലയ്ക്കു�മത്തിക്കുന്ന ആ മാർഗത്തിലൂ�ട ദുർഘടം നിറ

ഞ്ഞതും വിശ്രമത്തിനിടമില്ലാത്തതുമായ ആ വഴിയിലൂ�ട, ഓ�രാരുത്തരും സ്വയം

മു�ന്നാട്ടു കുതിക്കണം”.

“സ്വതന്ത്രഇൻഡ്യയു�ട ഭാവിഭരണരീതി�യക്കുറിച്ച്എ.ഐ.സി.സി. അതി�ന്റസ്വ

ന്തംഅഭിപ്രായം പറഞ്ഞു�വങ്കിലും ഒരു കാര്യം എ.ഐ.സി.സി. എല്ലാവ�രാടും വ്യ

ക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന ഒരു ബഹുജനസമരത്തി�ലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന

തു�കാണ്ട് സ്വയം അധികാരം സമ്പാദിക്കുക�യന്ന യാ�താരു ഉ�ദ്ദശവും കാൺ

ഗ്രസ്സിനില്ല. ഭരണാധികാരം കിട്ടു�മ്പാൾ, അത് ഇൻഡ്യയി�ല ജനങ്ങൾക്കാ�കയു

ള്ളതായിരിക്കും”.

പ്ര�മയത്തി�ലക്രിയാത്മകമായ ഭാഗത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�മംബർമാർതാ�ഴ

�കാടുക്കുന്ന �ഭദഗതിയവതരിപ്പിച്ചു.

“�ലാകസ്വാതന്ത്ര്യതാൽപ്പര്യ�ത്ത മുൻനിറുത്തി�ക്കാണ്ട് ബ്രിട്ട�നാടും സഖ്യരാഷ്ട്ര

ങ്ങ�ളാടും ഈ അഭ്യർത്ഥന ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കാൻ ഈ അവസാനനി

മിഷത്തിൽഎ. ഐ. സി. സി. ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഒന്നും �ചയ്യാ�ത �കയും

�കട്ടിയിരിക്കുക�യന്നനയം ഇനിയും തുടരുന്നത് ശരിയ�ല്ലന്നും, ഇന്ന�ത്തആപ

ത്തി�ന �നരിടാനായി ഇൻഡ്യക്ക് ഉടൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന

വരും, സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയു�ട പട്ടാളങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു സഹകരിച്ച്

ഫാസിസ്റ്റക്രമികൾ�ക്കതിരായി അക്രമരഹിതവും ആയുധ�മന്തിയതുമായ ജന

ങ്ങളു�ട �ചറുത്തുനിൽപ്പി�ന സംഘടിപ്പിക്കുക�യന്ന ചുമതല ഏ�റ്റടുക്കുന്ന ഒരു

താൽക്കാലിക�ദശീയ ഗവ�ണ്മന്റിൽ �ചരാ�നാ അതി�ന സഹായിക്കാ�നാ

തയ്യാറുള്ളവരുമായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും പാർട്ടികളു�ടയും ഒരു �ദശീയ

ഐക്യമുന്നണിയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ സ്വയം മുൻ�ക�യടുക്കണ�മന്നും, കമ്മിറ്റിക്ക്

�താന്നുന്നു”.

അതു�കാണ്ടു് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നു:

“(1)ഈഗൗരവവാഹകമായഅടിയന്തരാവസ്ഥയിൽബ്രിട്ടീഷ് �മൽ�ക്കായ്മഅവ

സാനിപ്പിക്കാനും �ദശീയഗവ�ണ്മന്റ്സ്ഥാപിക്കാനുംആവശ്യമായബഹുജനപിൻ

ബലം ഉണ്ടാക്കാനായി എല്ലാവരും �ചർന്നു �ദശീ�യക്യം �ന�ടണ്ടത് അത്യാവ

ശ്യമാണ്. അതിനായി മുസ്ലീംലീഗുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുംഐക്യമുന്നണിയും ഉണ്ടാ

ക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം നട�ത്തണ്ടതാണ്. ഏ�റക്കു�റ ഭാരതത്തിലുള്ള

ജനങ്ങധിവസിക്കുന്നതും �പാതുവായ ചരിത്രപാരമ്പര്യവും ഭാഷയും സംസ്കാരവും

മാനസികഘടനയും സാമ്പത്തിക ജീവിതവുമുള്ളതായ ഭൂവിഭാഗങ്ങ�ള അടിസ്ഥാ

ന�പ്പടുത്തിയ വ്യത്യസ്തഘടകങ്ങൾക്ക് വിട്ടു�പാകാനുള്ള അവകാശമുൾ�പ്പടുന്ന

സ്വയംഭരണാധികാരത്തിന്നുറപ്പു നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും സ്വതന്ത്ര
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വും ഏകീകൃതവുമായ ഇൻഡ്യയു�ട �ഫഡറൽ ഭരണഘടന�യന്ന് കാൺഗ്രസ്സ്

വാഗ്ദത്തം �ചയ്യുന്നതായാൽഐക്യമുന്നണിക്ക് �വണ്ടഒത്തുതീർപ്പിനും ഒരുതാൽ

ക്കാലിക കൂട്ടു �ദശീയഗവ�ണ്മന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമുള്ളഅടിസ്ഥാനമാവും.

(2) അങ്ങി�ന കാൺഗ്രസ്സും മുസ്ലീം ലീഗും �യാജിച്ചാൽ, അവ മ�റ്റല്ലാ പാർട്ടിക�ള

യും കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്കണം; അങ്ങ�ന നമ്മു�ട �ദശീയാവശ്യത്തിന് ഏറ്റവും വിപുല

മായ ജനകീയ പിൻബലം �നടണം; സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളി�ല പട്ടാളങ്ങളുമായി �യാജി

ച്ച് അക്രമങ്ങൾ�ക്കതിരായി ആയുധ�മടുത്ത എതിർപ്പ് സംഘടിപ്പാനുറച്ച—ഒരു

താൽക്കാലിക�ദശീയ ഗവ�ണ്മന്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രാ�യാഗിക പദ്ധതി�യ

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇൻഡ്യയാ�കഏ�കാപിച്ചുനില്ക്കുന്നു�വന്ന്ഐക്യരാഷ്ട്രജ

നതകൾക്ക് കാണിച്ചു�കാടുക്കണം;

(3) അ�താടുകൂടിത്ത�ന്ന കാൺഗ്രസ്സും ലീഗും �യാജിച്ച് �ദശവ്യാപിയായി ബഹുജ

നങ്ങ�ള അണിനിരത്താനുള്ള ഒരു പ്ര�ക്ഷാഭം ആരംഭിക്കണം—ഉടൻ അധികാ

രം �കയ്മാറണ�മന്നും താൽക്കാലിക �ദശീയഗവ�ണ്മന്റ് സ്ഥാപിക്കണ�മന്നും

ആവശ്യ�പ്പടാനും, അക്രമി�യ �ചറുക്കാനുള്ള ആ�വശവും സന്നദ്ധതയും ജന

ങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കാനും, ജാപ്പനുകൂലമ�നാഭാവ�ത്ത എതിർക്കാനും, ജനങ്ങളു�ട

താൽപ്പര്യങ്ങ�ള സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അധികൃതന്മാരു�ട രാജ്യരക്ഷാപ

രിശ്രമങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു�കാണ്ടും അവ നിർബന്ധപൂർവ്വമാകു�ന്നടത്ത് അവ

�യ എതിർത്തു�കാണ്ടും ജനങ്ങ�ള രക്ഷിക്കാനുള്ള ജനകീയശ്രമങ്ങ�ള സംഘടി

പ്പിക്കാനുമായിരിക്കണംഈപ്ര�ക്ഷാഭം”.

�ഭദഗതിക്ക് 13 �വാട്ടുകൾ മാത്ര�മ കിട്ടിയുള്ളൂ. വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷ�ത്താ�ട പ്ര

�മയം പാസ്സായി.

“ആഗസ്റ്റുപ്ര�മയം എന്ന �പരിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായഈപ്ര�മയം പാസ്സാ

ക്ക�പ്പട്ടത് 1942 ആഗസ്റ്റ് 8-ാം നുയാണ്. ആഗസ്റ്റ് 9-ാം പുലർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന�പ്പട്ട

എല്ലാ �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാരും �പ�ട്ടന്ന് അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ടു. �ബാം�ബ

യിൽ മാത്രമല്ല, �ദശവ്യാപകമായ �താതിൽ, രാജ്യത്തി�ന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും

ഒ�ര സമയത്ത് അ�നകം �നതാക്കന്മാർഅറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

ഇതുജനങ്ങ�ളക്ഷുഭിതരാക്കി. രാജ്യത്തി�ലങ്ങുംഹർത്താലുകളുംപ്രകടനങ്ങ

ളും കമ്പിമുറിക്കൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും നടന്നു. മറുഭാഗത്തു നിന്ന് അറസ്റ്റുകളും

�വടിവയ്പ്പുകളും മറ്റു മൃഗീയമർദ്ദനങ്ങളും തുടങ്ങി.

ആഗസ്റ്റുസമരംആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു”.

1942 ആഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി, അറസ്റ്റു കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം മാത്രം �ചന്ന

�പ്പാൾ, മഹാത്മാഗാന്ധി�വ�സ്രായിക്കയച്ച ഒരു കത്തിൽഇങ്ങ�നഎഴുതുകയു

ണ്ടായി:

“ഞാൻ ബഹുജനസമരം തുടങ്ങുന്നതുവ�ര�യങ്കിലും ഇൻഡ്യാഗവൺ�മന്റ് കാ

ത്തുനിൽ�ക്കണ്ടതായിരുന്നു. എ�ന്തങ്കിലും സുനിശ്ചിതമായ ചില നടപടികൾഎടു

ക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ�ക്കാരു കത്തയയ്ക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് പരസ്യമാ

യി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ വാദങ്ങ�ള നിഷ്പക്ഷമായി പരി

�ശാധിക്കണ�മന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ടാണ് അത് ഉ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

നിങ്ങൾക്കറിയാം, �കാൺഗ്രസ്സ് മു�മ്പാട്ടു�കാണ്ടുവന്ന ആവശ്യപ്രഖ്യാപനത്തിൽ

ഉ�ണ്ടന്നു �തളിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കുറവുക�ളയും �കാൺഗ്രസ്സ് യാ�താരു മടിയും

കൂടാ�ത നികത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്ന്. അതു�പാ�ലത�ന്ന നിങ്ങൾ എനി�ക്കാരവസരം

തന്നിരു�ന്നങ്കിൽഞാൻഅതിലുള്ള �പാരായ്മ�യയും പരിഹരിക്കുമായിരുന്നു”.
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പ�ക്ഷ, ഇതു�കാ�ണ്ടാന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല. മർദ്ദനങ്ങൾ തുടർന്നു. 1942 ആഗസ്റ്റ്

9-ാം തീയതിക്കുംഡിസംബർ 31-ാം തീയതിക്കുംഇടയിൽഔ�ദ്യാഗികകണക്കുകൾ

പ്രകാരം ത�ന്ന ഇൻഡ്യയിലാ�ക 62,229 �പർ അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ടു. 18,000 �പർ വി

ചാരണകൂടാ�തതടങ്കലിൽവയ്ക്ക�പ്പട്ടു. 940 �പർ �പാലീസി�ന്റ�യാപട്ടാളത്തി�ന്റ

�യാ �വടി�കാണ്ടു മരിച്ചു.

ഈ സമരത്തിലും �കരളം അഭിമാനാർഹമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. തിരു

വിതാംകൂറിലും �കാച്ചിയിലും മലബാറിലും സമരങ്ങൾ നടന്നു. �ഘാഷയാത്രകൾ,

വിദ്യാലയങ്ങളും �കാടതികളും പിക്കറ്റു�ചയ്യൽ, �പാതു�യാഗങ്ങൾ കൂടൽ, നി�രാ

ധിക്ക�പ്പട്ട ലഘു�ലഖകൾ വിതരണം �ചയ്യൽ മുതലായവയായിരുന്നു ആദ്യകാ

ല�ത്ത പരിപാടികൾ. പ�ക്ഷ, അക്രമരഹിതമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങ�ള�പ്പാ

ലും മൃഗീയമായവിധത്തിൽ അടിച്ചമർത്താനാണ് ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിച്ചത്.

ക്ര�മണ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുക, �ടലിഗ്രാഫ് കമ്പികൾ മുറി

ക്കുക, ഗവൺ�മന്റ് റിക്കാർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുക മുതലായ അട്ടിമറിപ്രവർത്തന

ങ്ങൾ വഴിയായി ഭരണയന്ത്ര�ത്ത സ്തംഭിപ്പിക്കാനുള്ള സംരംഭങ്ങളി�ലയ്ക്ക് സമരം

നീങ്ങാം.

1942ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽത്ത�ന്ന �ചമ�ഞ്ചരി രജിസ്ട്രാരാഫീസും �റയിൽ�വ

�സ്റ്റഷനും തീവച്ചു. അനവധിദൂരം �ടലിഗ്രാഫ് കമ്പികൾ മുറിച്ച് നീക്കം�ചയ്യ�പ്പട്ടു.

ചില അംശക്ക�ച്ചരികൾ തീവച്ചു നശിപ്പിച്ചു. �കായിലാണ്ടി—ബാലു�ശ്ശരി �റാഡി

�ല ഉളി�യരിപ്പാലം �പാളിച്ചുനീക്കി. 1943 ജനുവരിയിൽനടുവണ്ണൂർസബ്രജിസ്ട്രാരാ

ഫീസ് കത്തിച്ചു. �ചാമ്പാൽഎന്നസ്ഥലത്ത് ഗവൺ�മന്റ് വക ഉപ്പുഡി�പ്പാഅഗ്നി

ക്കിരയായി. �കാട്ടയം താലൂക്കി�ല ചില പാലങ്ങൾക്ക്�ഡനാമിറ്റ് വയ്ക്കുകയുണ്ടാ

യി. �പാലീസ് അ�നകം �പ�ര അറസ്റ്റു�ചയ്യുകയും പല �കസുകളിലും�പടുത്തി

നീണ്ട കാല�ത്തയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കുകയും �ചയ്തു. ഏറ്റവും പ്രമാദമായ �കസ്സ് കീഴരിയൂർ

�ബാംബ് �കസ്സായിരുന്നു. “ഗവൺ�മന്റ് �കട്ടിടങ്ങൾ തകർക്കുവാനും �റയിൽ

�വ പാലങ്ങൾക്കും ഓവുപാലങ്ങൾക്കും നാശ�മല്പിക്കുവാനുമുള്ള ഉ�ദ്ദശ�ത്താ�ട

�ബാംബുകൾ ഉണ്ടാക്കി, എന്നായിരുന്നു �കസ്സ്. ഈ �കസ്സിൽ 27 �പർ ചാർജ്ജ്

�ചയ്യ�പ്പട്ടു. 12 �പർക്ക്ഏഴ് �കാല്ലം വീതവും ഒരാൾക്ക് 10 �കാല്ലവും ശിക്ഷലഭിച്ചു.

ബാക്കിയുള്ളവർ വിട്ടയക്ക�പ്പട്ടു.

സമരകാലത്ത് “സ്വതന്ത്രഭാരതം” എന്ന ഒരു രഹസ്യപത്രം പതിവായി പുറ

ത്തുവന്നു�കാണ്ടിരുന്നു. ആ�ക 17 ലക്കങ്ങൾപ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

1945 �സപ്റ്റംബറിൽ �കരള �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയു�ട �സക്രട്ടറി പ്രസിദ്ധം

�ചയ്ത റി�പ്പാർട്ടനുസരിച്ച്ആഗസ്റ്റ്സമരംസംബന്ധിച്ച് മലബാറിലും �കാച്ചിയിലും

തിരുവിതാംകൂറിലും കൂടി ആ�കആയിരം �പർ അറസ്ററു �ചയ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

അതിൽഅറുനൂറ്റിഅൻപതു�പർ മലബാറിൽ നിന്നായിരുന്നു.

ആഗസ്റ്റ് സമരം നടന്നകാലത്ത് �കരളത്തി�ല മുന്നൂ�റാളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ

ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു. പുറത്തുള്ളവർ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ മർദ്ദനനയങ്ങ

�ള പ്രതി�ഷധിച്ചു. പ�ക്ഷ, സമരത്തിൽ പങ്കു�കാള്ളുകയുണ്ടായില്ല. �ന�രമറിച്ച്

അട്ടിമറിപ്രവർത്തനങ്ങ�ള നിരുത്സാഹ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. ഇതുകാരണം പി

ന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മറ്റു �ദശാഭിമാനികളും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കൂടുതൽ

വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി.
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1944 �മയ് 6-ാം നു,ആ�രാഗ്യപരമായകാരണങ്ങളാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ജയിലിൽ

നിന്ന് വിട്ടയയ്ക്ക�പ്പട്ടു. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു മുൻപായിട്ടുത�ന്ന “1944-ൽ നിന്ന് 1942-

�ലയ്ക്കു മടങ്ങി�പ്പാകുകസാദ്ധ്യമല്ലാത്തതിനാൽആഗസ്റ്റുപ്ര�മയത്തി�ല ക്രിയാത്മ

കഭാഗം സ്വയം റദ്ദാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”എന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആഗസ്റ്റു സമരം അവസാനിച്ചു. എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ സ്തംഭനം തുടർന്നു.

1945-ൽ �വസ്രായി �വവൽപ്രഭുവും �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റയും മുസ്ലീംലീഗി�ന്റയും �ന

താക്കളും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള പരിശ്രമം നടന്നു. പ�ക്ഷ, അത് ഫലിച്ചി

ല്ല. സ്തംഭനം പി�ന്നയും തുടർന്നു.

യുദ്ധമവസാനിച്ച�പ്പാ�ഴയ്ക്കുംഇൻഡ്യയു�ടസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥവള�രയധി

കം തകർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന ജനങ്ങളു�ട അസംതൃപ്തിയും

വള�രയധികം മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

യുദ്ധകാലത്ത് സുബാഷ്�ബാസി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ജാപ്പധീനപ്ര�ദശങ്ങ

ളിൽനിന്ന് �ഡൽഹിയി�ലയ്ക്ക് മാർച്ചു�ചയ്യുക�യന്ന ഉ�ദ്ദശ�ത്താടുകൂടി ഒരു ഇൻ

ഡ്യൻ �ദശീയ�സന സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1945-ൽ യുദ്ധമവസാനിച്ച

ഉട�നവിജ�യാന്മത്തരായബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികൾ �ദശീയ�സനയി�ലപട്ടാ

ളക്കാ�ര �കാൺ�സൻ�ട്രഷൻക്യാമ്പുകളിലിട്ട് മർദ്ദിക്കാനുംഅവരു�ട �നതാക്ക

ന്മാ�ര രാജ�ദ്രാഹകുറ്റത്തിന് വിചാരണ�ചയ്യാനും തുടങ്ങി. നാട്ടുകാർ പ്രതി�ഷധ

പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ദശീയ�സനക്കാരായ മുഴുവൻ തടവുകാ�രയും നിരു

പാധികമായി വിട്ടയക്കാനാവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

�ദശീയ�സനക്കാ�ര �മാചിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ര�ക്ഷാഭണത്തി�ന്റ പിന്നാ�ല

നാവികരു�ടയും �വമാനികരു�ടയും ഇടയിലുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ �പാന്തിവ

ന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും തങ്ങൾ

ക്കും അനുവദിച്ചുകിട്ടണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് നാവികർ പല �കന്ദ്രങ്ങളിലും

പണിമുടക്കി നിരാഹാരം തുടങ്ങി. ആഫീസർമാർ ശുണ്ഠി�യടുത്ത് അവരു�ട പ്ര

�ക്ഷാഭ�ത്ത �വടിയുണ്ട�കാണ്ട് അമർത്താൻ �നാക്കി. നാവികർ കപ്പലുകൾ

�കവശ�പ്പടുത്തി, �താക്കുകൾ തിരിച്ചുവച്ചു.

നാവിക�രാട് അനുഭാവം കാണിക്കാൻ പ�ലടത്തും �വമാനികർ പണിമുട

ക്കി. നാവികകലാപ�ത്തതുടർന്നു �കാണ്ട് നാട്ടി�ലങ്ങും പുതി�യാരു പ്ര�ക്ഷാഭമു

യർന്നു വന്നു.
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1946 മാർച്ച് 4-ാം തീയതി ജബൽപൂരി�ല 300 മിലിട്ടറി ശിപായിമാർ പണിമു

ടക്കി. ശമ്പളക്കൂടുതലിനു�വണ്ടി �ഡൽഹിയി�ല �പാലീസുകാർ നിരാഹാരവ്രതം

തുടങ്ങി.

മാർച്ച് 19-ാം നു �റഷൻകുറച്ചതി�നപ്രതി�ഷധിക്കാൻഅലഹബാദി�ല �പാ

ലീസുകാർനിരാഹാരവ്രതംനടത്തി. ഏപ്രിൽ 3-ാം തീയതിബീഹാറി�ല 10,000 �പാ

ലീസുകാർ പണിമുടക്കി.

നാ�ടാട്ടുക്കും നടന്നസമരങ്ങളിൽ �കരളവും പങ്കു�കാണ്ടു. പുന്നപ്ര-വയലാർ

സമരങ്ങ�ളപ്പറ്റി മ�റ്റാരദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മലബാറിൽ എൻ.ജി.ഒ.

മാരും �പാസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തിക്കാരും �റയിൽ�വ �താഴിലാളികളും പണിമുടക്കി.

പ�ലടത്തും മറ്റു �താഴിലാളികളും സമരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. വട�ക്കമലബാറി�ല

കൃഷിക്കാർ സമരത്തിലിറങ്ങി. തരിശുഭൂമികൾ കൃഷി�ചയ്യാനും �ന�ല്ലടുപ്പു�ദ്യാഗ

സ്ഥന്മാരു�ട അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ

ധാന്യങ്ങൾ �കവശം വയ്ക്കാനുമുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അവർ ഒരു പ്ര

�ക്ഷാഭണം തുടങ്ങി.

ഒത്തുതീർപ്പ് അനിവാര്യമായിത്തീർന്നു.

1946 �ഫബ്രുവരി 18-ാം തീയതിയാണ് �ബാം�ബയിൽ നാവികരു�ട ലഹള

യാരംഭിച്ചത്. �ഫബ്രുവരി 19-ാം നു കൂടിയാ�ലാചനകൾക്കു�വണ്ടി ഇൻഡ്യയി�ലയ്ക്ക്

ഒരു “ക്യാബിനറ്റു”മിഷ�നഅയയ്ക്കാനുള്ളബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ തീരുമാനം പ്ര

ധാനമന്ത്രിആറ്റ്ലി കാമൺസ് സഭ�യഅറിയിച്ചു.

മാർച്ചുമാസത്തിൽസർസ്റ്റാ�ഫാർഡ് ക്രിപ്സുംഏ.വി. അലക്സാണ്ടരുംഇൻഡ്യാ

�സക്രട്ടറി �പത്തിക്ക്ലാറൻസുപ്രഭുവും അടങ്ങിയ ക്യാബിനറ്റ്മിഷൻ ഇൻഡ്യയി

�ലത്തി. �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റയും മുസ്ലീം ലീഗി�ന്റയും അധഃകൃത�ഫഡ�റഷ�ന്റയും

പ്രതിനിധികളുമായും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമായും കൂടിയാ�ലാചനകൾനടത്തി. �മയ്

16-ാം നുഅവർ തങ്ങളു�ട നിർ�ദ്ദശങ്ങൾസമർപ്പിച്ചു.

ഇൻഡ്യയു�ട ഭാവി ഭരണഘടനതയ്യാറാക്കാൻ ഒരു ജനപ്രതിനിധിസഭ വിളി

ച്ചുകൂട്ടുക, ഉടൻത�ന്ന വിവിധഭാഗക്കാരു�ട പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ ഒരു താൽക്കാ

ലിക ഗവൺ�മന്റ് �കന്ദ്രത്തി�ലർ�പ്പടുത്തുക, ഇവയായിരുന്നു മിഷ�ന്റ പ്രധാന

നിർ�ദ്ദശങ്ങൾ.

ഈ നിർ�ദ്ദശങ്ങൾ സ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന 1946 �സപ്റ്റംബർ 2-ാം

നു �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ആറു പ്രതനിധികളും മുസ്ലീം ലീഗി�ന്റ അഞ്ചു പ്രതിനിധിക

ളും അധഃകൃത വർഗ്ഗക്കാർ, ഇൻഡ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, സിക്കുകാർ എന്നിവരു�ട

ഓ�രാ പ്രതിനിധിയുമടങ്ങിയ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺ�മന്റ് നിലവിൽ വന്നു.

�വസ്രായി അതി�ന്റ പ്രസിഡന്റും പണ്ഡിറ്റ് �നഹ്റു �വസ് പ്രസിഡന്റുമായി.

അതി�ന തുടർന്ന് പുതിയ തിര�ഞ്ഞടുപ്പുകൾ നടന്നു. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും

�കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭകൾ വീണ്ടുംഅധികാരത്തിൽ വന്നു.

ഡിസംബർ 9-ാം നു �ഡൽഹിയിൽ ജനപ്രതിനിധിസഭ വിളിച്ചുകൂട്ട�പ്പട്ടു. 11-ാം

നു �ഡാക്ടർ രാ�ജന്ദ്രപ്രസാദ് അതി�ന്റ �ചയർമാനായി തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു.

എന്നാൽഅതിനിടയിൽ �കാൺഗ്രസ്സുംമുസ്ലീം ലീഗുംതമ്മിൽവീണ്ടുംഅഭിപ്രാ

യവ്യത്യാസങ്ങൾ �പാന്തിവന്നു. മുസ്ലീംലീഗ് താൽക്കാലിക ഗവൺ�മന്റിൽനിന്ന്

പിന്മാറി. ജനപ്രതിനിധിസഭ�യ ബഹിഷ്ക്കരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ സ്ഥാപിക്കുകയാ

ണ് തങ്ങളു�ട അടിയന്തിരലക്ഷ്യ�മന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൂടിയാ�ലാചനകൾ തുടർന്നു.
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1947 �ഫബ്രുവരിയിൽ ഇൻഡ്യാക്കാരു�ട �കയ്കളി�ലയ്ക്ക് അധികാരം �ക

യ്മാറുകയാണ് തങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശ�മന്ന് ആറ്റ്ലി പ്രഖ്യാപിച്ചു. �വവൽപ്രഭു മടക്കി വി

ളിക്ക�പ്പടുകയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു �വസ്രായിയാ

യി നിയമിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

വീണ്ടും കൂടിയാ�ലാചനകൾനടന്നു. 1947 ജൂൺ 3-ാം നു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ത�ന്റ

നിർ�ദ്ദശങ്ങൾസമർപ്പിച്ചു.

ഇൻഡ്യ�യ പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇൻഡ്യഎന്നിങ്ങ�ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാക്കി ഭാഗി

ക്കണ�മന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമായ നിർ�ദ്ദശം. ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ് എന്നീ

സംസ്ഥാനങ്ങ�ളയും ഭാഗിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു.

ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീമിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടാൻ സഹായിച്ച

നിർ�ദ്ദശങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. ഈ നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ള ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടി

ല്ല എന്ന ഒരു പ്ര�ക്ഷാഭം �പാന്തിവന്നു. ഒടുവിൽ അവ സ്വീകരിക്ക�പ്പടുക ത�ന്ന

�ചയ്തു.

1947 ജൂലായ് 4-ാം തീയതി ബ്രിട്ടീഷ് പാർല�മന്റ് ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി

�ന്റ നിയമം പാസ്സാക്കി.

1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം നു പുലർച്ചയ്ക്ക് അധികാര �കയ്മാറ്റം നടന്നു. ഇൻഡ്യയും

പാക്കിസ്ഥാനും ബ്രിട്ടീഷ് �കാമൺ�വൽത്തിനകത്തുള്ള സ്വതന്ത്ര �ഡാമിനിയനു

കളായിത്തീർന്നു.

രണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകാല�ത്തഅടിമത്തംഅവസാനിച്ചു.

സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യയു�ട പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റു ജവഹർലാൽ �നഹ്റു പ്രഖ്യാ

പിച്ചു:

“നാം ഇ�ന്നാരു സ്വതന്ത്രജനതയാണ്; സ്വതന്ത്രരായ പുരുഷന്മാരായി, സ്വതന്ത്ര

രായസ്ത്രീകളായി, നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം”.

1946 ഡിസംബർ മുതൽക്ക് തുടർന്നുവന്ന ജനപ്രതിനിധി സഭയു�ട പ്രവൃത്തി 1949

നവംബറിൽ പൂർത്തിയായി. സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യയു�ട ഭരണഘടന തയ്യാറായി. 1950

ജനുവരി 26-ാം തീയതി ഇൻഡ്യ ഒരുസ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു.

ഇൻഡ്യയു�ട ചരിത്രത്തിൽ പുതി�യാരുഅദ്ധ്യായംആരംഭിക്കുകയായി.
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രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനു�ശഷം �കരളത്തി�ല പാർട്ടികൾ

തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �നതൃ

ത്വത്തിലുള്ള �ട്രഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകൾ�ക്കതിരായി �കാൺഗ്രസ്സുകാരു�ട

�നതൃത്വത്തിൽ ചില �ദശീയ �ട്രഡ് യൂണിയനുകൾ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. എന്നാൽ

�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ നയത്തിലും പരിപാടിയിലും അസംതൃപ്തരായ പല ഇടതുപക്ഷ

ഗ്രൂപ്പുകളും �കാൺഗ്രസ്സിൽനിന്നു വിട്ടു�പായി. യുവാക്കന്മാരായ �കാൺഗ്രസ്സുകാർ

�സാഷ്യലിസ്റ്റുപാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീടത് �കാൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നു വിട്ട മ�റ്റാരു

ഗ്രൂപ്പായ പ്രജാപാർട്ടിയുമായി ലയിച്ചു പ്രജാ�സാഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടിയായി. അവ

രും �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �പാരുതാ

നും തങ്ങളു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി.

�ക.എസ്സ്.പി., ആർ.എസ്സ്.പി. എന്നിങ്ങ�ന മറ്റു ചില പാർട്ടികളും ഉയർന്നുവന്നു.

1938-ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന ഉത്തരവാദഭരണ പ്ര�ക്ഷാഭണത്തിൽ സജീവ

മായ പങ്കുവഹിച്ച ശ്രീ. ശ്രീകണ്ഠൻനായരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള �റവല്യൂഷണറി

�സാഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടി മാർക്സിസം—�ലനിനിസമാണ് തങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനപ്രമാ

ണ�മന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവരും �താഴിലാളിക�ള സംഘടിപ്പിക്കാനും അവരു�ട

രാഷ്ട്രീയ�ബാധം ഉയർത്താനും�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അ�തസമയ

ത്തുത�ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹുജന സംഘടനകളും

ശക്തി�പ്പട്ടു.

ഈ വിഭിന്ന സംഘടനകൾ ചില�പ്പാൾആദർശങ്ങളു�ടയും പരിപാടികളു�ട

യും �പരിൽ മത്സരിക്കുകയും മറ്റു ചില�പ്പാൾ �പാതുപരിപാടികളു�ട അടിസ്ഥാന

ത്തിൽ �യാജിക്കുകയും �ചയ്തു. എന്നാൽ, ഇൻഡ്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും �കരള

ത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധിക്കും �വണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചത്.

മലബാർ, �കാച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നായി �വട്ടിമുറിക്ക�പ്പട്ട

�കരള�ത്ത വീണ്ടും ഒരു ഐക്യ�കരളമാക്കി മാറ്റാനുള്ള അഭിലാഷം സ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തി�ന്റആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്നപ്രകടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനു�ശഷംഈ

അഭിലാഷംകൂടുതൽതീവ്രമായിത്തീർന്നു. 1948-ൽതിരുവിതാംകൂറും �കാച്ചിയുംസം

�യാജിപ്പിക്ക�പ്പടുകയും, തിരുവിതാംകൂർ—�കാച്ചി �സ്റ്ററ്റ് നിലവിൽ വരുകയും �ച

യ്തു. പ�ക്ഷ, ജനങ്ങൾക്ക് അതു�കാണ്ട് തൃപ്തി ആയില്ല. ഐക്യ�കരള പ്ര�ക്ഷാഭം

വീണ്ടും ശക്തി�പ്പട്ടു. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങ�ള പുനർവിഭജിക്കണ

254
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�മന്നപ്ര�ക്ഷാഭം മറ്റു �സ്റ്ററ്റുകളിലും �പാന്തിവന്നു. ഒടുവിൽ ഇൻഡ്യാ ഗവൺ�മന്റ്

ഒരുസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാക്കമ്മിഷ�ന നിയമിച്ചു. കമ്മിഷ�ന്റ റി�പ്പാർട്ടനുസരി

ച്ച് 1956 നവംബർ 1-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റി�ല നാലു താലൂക്കുകളും,

�കാല്ലംഡിസ്ട്രിക്റ്റി�ല�ച�ങ്കാട്ടത്താലൂക്കി�ന്റഒരുഭാഗവും ഒഴിച്ചുള്ളപഴയതിരുവി

താംകൂർ �കാച്ചി സംസ്ഥാനവും, മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തി�ല മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും,

�തക്കൻ കർണ്ണാടക ഡിസ്ട്രിക്റ്റി�ല കാസർ�കാടു താലൂക്കും �ചർത്തു�കാണ്ടുള്ള

�കരള �സ്റ്ററ്റ് നിലവിൽ വന്നു. അങ്ങ�ന �കരളീയരു�ട ചിരാഭിലാഷം പൂർത്തിയാ

യി. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപ് പഴശ്ശിരാജാവും �വലുത്തമ്പി ദളവായും തുടങ്ങി വച്ച

സ്വാതന്ത്ര്യസമരം വിജയകരമായി പര്യവസാനിച്ചു.
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