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7
മൂവരചരും ചിറ്റരചരും
െതാൽകാപ്പിയത്തിന് പനമ്പാരനാർ എഴുതിയ മുഖവു
രയിൽ ‘വടെവങ്കടം െതൻകുമരി ആയിൈടത്തമിഴ് കൂറു
നല്ലുലക’െമന്നു പറയുന്നു. വടക്ക് േവങ്കടം അെല്ലങ്കിൽ
തിരുപ്പതി മുതൽ െതക്ക് കന്യാകുമാരി വെര രണ്ടു കട
ലിനുമിടയ്ക്ക് തമിഴകം എന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നുെവ
ന്നും ആ രാജ്യം േചരമണ്ഡലം, േചാഴമണ്ഡലം, പാണ്ഡി
മണ്ഡലം എന്ന് മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടി
രുന്നു എന്നും മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിലും കൂടി പാണ്ഡിനാട്,
കുട്ടനാട്, കുടനാട്, കർക്കാനാട്, േവണാട്, ചൂഴിനാട്,
െതൻവൻറിനാട്, അരുവാനാട്, വടെക്ക അരുവാനാ
ട്, ശീതനാട്, മലനാട്, പുനനാട് എന്നിങ്ങെന പന്ത്രണ്ട്
നാടുകളടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നുമാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്.
എന്നാൽ, പ്രാചീന സംഘംകൃതികൾ ഏകീകൃതമായ
ഇത്തരെമാരു ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട ചിത്രമല്ല നൽകുന്ന
ത്. െവങ്കടം മുതൽ കന്യാകുമാരി വെരയുള്ള പ്രേദശ
ങ്ങൾ മുഴുവനും തമിഴകം എന്ന ഒെരാറ്റ രാജ്യമായിരുന്നു
െവന്നതു കവിയുെട ഭാവനമാത്രമാണ്. െതെക്ക ഇന്ത്യ
മുഴുവൻ തമിഴകം എന്ന ഒേരകീകൃത രാജ്യത്തിെന്റ കീ
ഴിലായിരുന്നില്ല. അേശാകെന്റ കാലത്തിനുമുമ്പുതെന്ന
േചരം, േചാഴം, പാണ്ടി എന്നീ മൂന്നു സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾ
ഉയർന്നുവന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിലും െവങ്കിടം മുതൽ
കുമാരിവെരയുള്ള ഭൂപ്രേദശങ്ങെളല്ലാം അവരുെട നിയ
ന്ത്രണത്തിലായിരുന്നില്ല. േചര േചാഴ പാണ്ഡ്യൻമാർ
രാജകീയപദവിയിേലക്കുയർന്ന േശഷവും പ്രാകൃതകമ്യൂ
ണിസത്തിെന്റ പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി
കുലങ്ങളും േഗാത്രങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ച
യുെട വിവിധഘട്ടങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കുലത്ത
ലവൻമാർ താന്താങ്ങളുെട ശക്തിയും പദവിയുമുറപ്പി
ക്കാൻേവണ്ടി പടെവട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായി
രുന്നു അത്. കുറുനിലമന്നൻമാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പ
ട്ടിരുന്ന ചില കുലത്തലവൻമാർ രാജകീയ ഭരണത്തി
െന്റ വക്കെത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കിരീടം ധരിക്കാത്ത
രാജാക്കൻമാർ എന്നാണവർ വിളിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നത്.
സ്വന്തം കുലങ്ങളുെട ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്ര
ദ്ധിച്ചുെകാണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
ചിലേപ്പാളവർ മൂവരചരിലാരുെടെയങ്കിലും ഭാഗത്തുനി
ന്ന് മറ്റുള്ളവർെക്കതിരായി യുദ്ധം െചയ്യും. അവെര പാട്ടി
ലാക്കാനും സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തിയിൽ നിലനിർത്താ
നും യുദ്ധങ്ങളിൽ അവരുെട സഹായം േതടാനും മൂവര
ചരിേലാേരാരുത്തരും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ചിലേപ്പാൾ ഈ
അപരിഷ്കൃതകുലങ്ങൾ തങ്ങളുെട തലവൻമാരുെട േനതൃ
ത്വത്തിൽ മൂവരചരുെട രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കടന്നു
െചന്ന് കന്നുകാലികെളയും മറ്റും തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകും.
ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുെട രാജ്യാ
തിർത്തികേളയും സ്വത്തുക്കെളയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
മൂവരചർക്കു വളെര വിഷമിേക്കണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

















1 സംഘം കൃതികളിെല ഭൂമിശാസ്ത്രം
സംഘംകൃതികളുെട കാലത്ത് വടക്ക് േവങ്കടമലയ്ക്കും െത
ക്ക് കന്യാകുമാരിയ്ക്കുമിടയിൽ െതാൈണ്ടനാട്, േചാഴനാ
ട്, പാണ്ടിനാട്, െകാങ്ങൂനാട്, േചരനാട് എന്നീ രാജ്യങ്ങ
ളാണ് പ്രബലങ്ങളായിത്തീർന്നത്. ഇവയിൽത്തെന്ന
ഏറ്റവും പരിഷ്ക്കരിച്ച രാജ്യങ്ങൾ േചര-േചാഴ-പാണ്ടി രാ
ജ്യങ്ങളായിരുന്നു. അവയുെട ഭരണാധികാരികൾ മൂവര
ചെരന്ന േപരിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്.
വടക്കു േവങ്കടംമുതൽ െതക്ക് െപണ്ണയാർ വെരയുള്ള
പ്രേദശങ്ങളാണ് െപാതുവിൽ െതാൈണ്ടനാട് എന്ന
േപരിലറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്. േവങ്കടം മലയും ‘െചന്തമി
ഴ് േചര്ന്ന പന്നിരുനിലങ്ങ’ളിൽെപ്പട്ടു അരുവാനാട്,
അരുവാ വടതലനാട് എന്നിവയും അതിലുൾെപ്പട്ടിരു
ന്നു. ഇന്നെത്ത െനല്ലൂർ ജില്ലയുെട െതക്കുഭാഗവും ചി
റ്റൂർ, വടെക്ക ആർക്കാട്, ചിങ്കൽെപ്പട്ട എന്നീ ജില്ലകളും
െതന്നാർക്കാടു ജില്ലയുെട വടക്കുഭാഗവും സംഘകാല
ത്ത് െതാൈണ്ട മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. തിൈരയൻ
എന്നും െതാൈണ്ടയൻ എന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടുേപാന്ന കു
റുനിലമന്നന്മാരാണ് ഈ വിസ്തൃതമായ പ്രേദശങ്ങളിൽ
ആധിപത്യം നടത്തിയിരുന്നത്. കാഞ്ചിയായിരുന്നു
െതാൈണ്ടനാട്ടിെല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പട്ടണം.
െതാൈണ്ടമണ്ഡലത്തിനു െതക്ക് ഏതാണ്ട് െപണ്ണയാർ
മുതൽ ൈവഗാനദി വെര വ്യാപിച്ചുകിടന്നിരുന്ന പ്രേദ
ശങ്ങൾക്കാണ് േചാഴമണ്ഡലം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്.
ഇന്നെത്ത തഞ്ചാവൂർ—തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലകളും െത
ന്നാർക്കാടു ജില്ലയുെട െതക്കുഭാഗവും അതിലുൾെപ്പട്ടി
രുന്നു. കാേവരിനദിയാലും അതിെന്റ ഉപനദികളാലും
അനുഗ്രഹിക്കെപ്പട്ട, ഫലപുഷ്ടിയുള്ള വയലുകളും േതാട്ട
ങ്ങളും നിറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഈ രാജ്യം േചാഴൻമാരു
െട കീഴിലായിരുന്നു. സംഘകാലത്ത് കരികാലനായി
രുന്നു ഏറ്റവും പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച രാജാവ്. ഉൈറയൂരാ
യിരുന്നു തലസ്ഥാനം. പിന്നീട് പുകാർ അഥവാ കാേവ
രിപ്പൂംപട്ടണം േചാഴനാടിെന്റ തലസ്ഥാനവും പ്രധാന
തുറമുഖമായിത്തീർന്നു.

േചാഴനാടിെന്റ െതക്കുഭാഗത്ത് ഇന്നെത്ത മധുര—രാമനാഥ
തിരുെനൽേവലി ജില്ലകളും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുെട
െതക്കുഭാഗത്തുള്ള നഞ്ചിൽനാടും അടങ്ങിയ പ്രേദശ
മായിരുന്നു സംഘകാലെത്ത പാണ്ടിനാട്. ഈ പ്രേദ
ശെത്ത ഏറ്റവും മുഖ്യമായ നദികൾ ൈവഗയും താമ്ര
പർണ്ണിയുമായിരുന്നു. തലസ്ഥാനം മധുരയും പ്രധാന
തുറമുഖം െകാർൈകയുമായിരുന്നു.
പാണ്ടിനാടിൻ വടക്ക്, അറബിക്കടലിനും സഹ്യാദ്രി
യ്ക്കുമിടയിൽ കൂട്ടം, കുടം, കർക്കാ, പൂഴിഎന്നീ നാടുകളട
ങ്ങിയ പ്രേദശമായിരുന്നു േചാരമണ്ഡലം. ഏെറക്കുെറ
ഇന്നെത്ത േകരളമായിരുന്നു അന്നെത്ത േചാരമണ്ഡ
ലെമന്ന് പറയാം. േചരൻ െചങ്കുട്ടുവെന്റ കാലത്താണ്
േചരമണ്ഡലം ഏറ്റവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടത്. ൈമസൂരിെന്റ
െതക്കുഭാഗങ്ങളും ഇന്നെത്ത േകായമ്പത്തൂർ, േസലം,
നീലഗിരി എന്നീ ജില്ലകളുമുൾെപ്പട്ട വിപുലമായ പ്രേദ
ശങ്ങൾ അക്കാലത്ത് േകരളത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളായിരു
ന്നു. വടക്ക് പഴനിയും െതക്ക് െതങ്കാശിയും പടിഞ്ഞാറ്
കടലുമായിരുന്നു അതിർത്തികെളന്ന് ചില സംഘം പാ
ട്ടുകളിൽ നിന്നനുമാനിക്കാം. െപരിയാറിെന്റ കരയ്ക്കുള്ള
വഞ്ചി അെല്ലങ്കിൽ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ആയിരുന്നു േചരമ
ണ്ഡലത്തിെന്റ തലസ്ഥാനം. െതാണ്ടി, മുസിരി എന്നിവ
യായിരുന്നു പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ.
േചരമണ്ഡലത്തിെന്റ അതിർത്തികൾ എല്ലാക്കാലത്തും
ഒരുേപാെലയായിരുന്നില്ല. ചിലേപ്പാൾ പുതിയ നാടു
കൾ കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പടും. മറ്റുചിലേപ്പാൾ കീഴടക്കെപ്പട്ട
ചില നാടുകൾ വിട്ടുേപാകും. അത്തര െമാരു നാടായി
രുന്നു െകാങ്ങുനാട്. ഇന്നെത്ത േകായമ്പത്തൂർ ജില്ലയും
േസലം ജില്ലയിെല െതക്കൻഭാഗങ്ങളും അതിലുൾെപ്പട്ടി
രുന്നു. േചരനാടിെന്റ കിഴെക്ക അതിർത്തിയിലും േചാഴ
നാടിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിർത്തിയിലും പാണ്ഡിനാടി
െന്റ വടക്കുപടിഞ്ഞാെറ അതിർത്തിയിലും കിടന്നിരുന്ന
ഒരു മർമ്മസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്. അതുെകാണ്ട്, ആ
പ്രേദശെത്ത സ്വന്തം അധീനത്തിലാക്കാൻ മൂവരചരി
േലാേരാരുത്തനും പാടുെപട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. െകാങ്ങുനാ
ടിെന്റ േപരിൽ പല യുദ്ധങ്ങളും നടന്നു. പൽയാൈന
െചൽെകഴുകുട്ടുവൻ എന്ന േചരരാജാവ് ആ നാടു യുദ്ധം
െചയ്ത് കീഴടക്കി േചരനാട്ടിേനാട് കൂട്ടിേച്ചർത്തു. അന്നു
മുതൽക്കാണ് െകാങ്ങുനാട് േചരനാടിെന്റ ഒരു ഭാഗമാ
യി കരുതെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. േചരരാജാവ് ‘െകാങ്കർ
േകാ’ എന്നു കൂടി വിളിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയതും അതുമു
തൽക്കാണ്.
ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയ്ക്കു വടക്ക് മംഗലാപുരത്തിനു ചുറ്റുമായി തു
ളുനാട് എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്ന പ്രേദശത്ത് േകാശരാണ്
ജീവിച്ചിരുന്നത്. േകാശരുെട സ്വാധീനം െകാങ്ങുനാ
ട്ടിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നുെവന്ന് ചില സംഘം പാട്ടുകളിൽ
നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അവർ തുളുനാട്ടിൽ നിന്ന് കിഴ
േക്കാട്ടു നീങ്ങി െകാങ്ങെര കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി
കരുതാം.
വടെക്ക മലബാറിെല ഏഴിമലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പൂഴനാട് േക
രളത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കെപ്പടാറുള്ള
ത്. എന്നാൽ, ആദ്യകാലത്ത് അത് പൂഴിയർ എന്ന േഗാ
ത്രക്കാരുെട ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായിരുന്നു. െകാങ്ങെര
എന്നേപാെലതെന്ന പൂഴിയേരയും േചരമന്നൻമാർ കീ
ഴടക്കുകയാണുണ്ടായത്. കുേറക്കാലേത്താളം ഏഴിമ
ലയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി െകാൺകാനവും പൂഴിനാടുമടങ്ങിയ പ്ര
േദശങ്ങൾ നന്നൻ എന്ന കുലത്തലവെന്റ കീഴിലായിരു
ന്നു. നന്നനും േചരരാജാക്കൻമാരും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധ
ത്തിൽ നന്നൻ മൃതിയടഞ്ഞു. നന്നെന്റ മരണത്തിനു േശ
ഷം പൂഴിനാട് േചരരാജാക്കൻമാർക്കധീനമായി. അന്നു
മുതൽക്കാണ് േചരരാജാക്കൻമാർ ‘പൂഴിയൻേകാേവ!’
എന്നും മറ്റും അഭിസംേബാധന െചയ്യെപ്പടാൻ തുടങ്ങി
യത്.
േചരരാജ്യത്തിെന്റ പരിസരങ്ങളിൽ ഇന്നെത്ത േകായ
മ്പത്തൂർ, േസലം, നീലഗിരി എന്നീ ജില്ലകളിലും അവയു
െട അതിർത്തി പ്രേദശങ്ങളിലുമായി ഒട്ടനവധി മലക
ളുണ്ട്. കുതിരമല, െകാല്ലിമല, പറമ്പുമല മുതലായ മല
കൾ സംഘകാലത്ത് പ്രസിദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. ഈ മല
കെള, േകന്ദ്രങ്ങളാക്കിെക്കാണ്ട് വീരപരാക്രമികളായ
ചില കുറുനിലമന്നൻമാർ തങ്ങളുെട ശക്തിയും പ്രതാ
പവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. കുതിരമ
ലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രേദശങ്ങൾ എഴിനിയുെട കീഴിലായിരു
ന്നു. പറമ്പുമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രേദശങ്ങളുെട അധിപൻ
പാരിയും, െകാല്ലിമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രേദശങ്ങളുെട അധി
പൻ ഓരിയുമായിരുന്നു. പറമ്പുനാട്ടിനു കിഴക്കായിരുന്നു
തകിടൂർ. ഇന്നെത്ത േസലം ജില്ലയിെല ധർമ്മപുരിയ്ക്കാ
ണ് പണ്ട് തകടൂർ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. തകടൂർ േക
ന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ട് േസലം ജില്ലയുെട വടക്കൻ പ്രേദശ
ങ്ങൾ വാണിരുന്നത് അതിയർ എന്ന കുറുനിലമന്നൻ
മാരായിരുന്നു. അതിയമാൻ, െനടുമാനഞ്ചി അെല്ലങ്കിൽ
അഞ്ചി അവരിെലാരു പ്രധാനിയായിരുന്നു. അഞ്ചിയും
എഴിനിയും ഒരാളായിരുന്നുെവന്ന് ചില ചരിത്രകാരൻ
മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ഇന്നെത്ത നീലഗിരി പ്രേദശ
ങ്ങളായിരുന്നു അന്നെത്ത മലാട് അെല്ലങ്കിൽ മലയമാ
നാട്. മലയമാനായിരുന്നു മലാടിെന്റ അധിപതി. ഈ
കുറുനിലമന്നൻമാെരല്ലാം ഏെറക്കുെറ സ്വതന്ത്രൻമാ
രായിരുന്നു. പേക്ഷ, േചരൻമാരുെട സ്വാധീനത്തിൽ
നിന്ന് ഏെറക്കാലം ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിൽക്കാൻ അവർക്ക്
സാധിച്ചില്ല. പലരും േചരൻമാരുെട അധീശത്വം സ്വീക
രിക്കാൻ നിർബന്ധരായി. മലാട് േചാഴരാജ്യത്തിെന്റ
അധീശത്വമാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
േവണാട് ആദ്യകാലത്ത് േചരമണ്ഡലത്തിെന്റ ഭാഗമാ
യിരുന്നില്ല. വടക്ക് േചരൻമാരുെട കുട്ടനാട്ടിനും െതക്ക്
പാണ്ടിയൻമാരുെട െതൻപാണ്ടിനാടിനും ഇടയിൽക്കി
ടന്നിരുന്ന ആ പ്രേദശത്തിെന്റ അധിപൻ ഒരു േവളിർ
ആയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഇന്നെത്ത െകാല്ലത്തിെന്റ വട
ക്കുള്ള പ്രേദശമായിരുന്നു കുട്ടനാട്. കുേറക്കാലത്തിനു
േശഷം േചരൻമാർ കുട്ടനാട്ടിെന്റ അതിർത്തികടന്ന് േവ
ണാടും ൈകവശെപ്പടുത്തി.
േവണാടിനു െതക്ക് നാഞ്ചിൽനാടിെന്റ വടക്കുഭാഗത്താ
യി സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന െപാതിയമലയും അതിെന്റ ചു
റ്റുമുള്ള പ്രേദശങ്ങളും ആയ്മന്നൻമാരുെട കീഴിലായി
രുന്നു. ആയ്ക്കുടി എന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അവരുെട േക
ന്ദ്രം. ആയ്നാടും ആയ്ക്കുടിയും ഒന്നുതെന്നയായിരുന്നു എന്ന്
ചില ചരിത്രകാരൻമാർ പറയുന്നു. േടാളമി തെന്റ സുപ്ര
സിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആയ്നാടിെനപ്പറ്റിയും ആ നാട്ടിെല
അഞ്ച് തുറമുഖങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ആയ് ആണ്ടിരൻ എന്ന കുറുനിലമന്നനായിരുന്നു
ആയ്നാട്ടിെല പ്രധാനി.
ഇന്നെത്ത നാഗർേകാവിലിനും കന്യാകുമാരിക്കുമിട
യിൽ നാഞ്ചിൽമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രേദശങ്ങൾ നാഞ്ചിൻ
നാടായിരുന്നു. നാഞ്ചിൽവള്ളുവൻ അെല്ലങ്കിൽ നാ
ഞ്ചിൽ െപാരുതൻ എന്ന കുറുനിലമന്നനാണ് അവിെട
വാണിരുന്നത്. പാണ്ടിരാജാക്കൻമാരും േചരരാജാ
ക്കൻമാരും തങ്ങളുെട അതിർത്തിപ്രേദശക്കാരായ ഈ
കുറുനിലമന്നൻമാെര പാട്ടിലാക്കാനും കീഴടക്കാനും
ശ്രമിച്ചതിെന്റ വിവരണങ്ങൾ സംഘംകൃതികളിൽ കാ
ണാം.
േചരരാജ്യത്തിെന്റെയന്നേപാെല േചാഴ-പാണ്ടി രാജ്യ
ങ്ങളുെട പരിസരങ്ങളിലും ഒട്ടനവധി കുറുനിലമന്നൻമാ
രുണ്ടായിരുന്നു. വടേക്ക അറ്റത്തുള്ള േവങ്ങടമലയും ചു
റ്റുപാടും പുല്ലി എന്ന കൾവർകുലത്തലവെന്റ കീഴിലാ
യിരുന്നു. േവങ്കടമലയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവെര വടുകർ എന്നാ
ണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നെത്ത തിണ്ടിവനവും ചുറ്റുപാ
ടുമടങ്ങിയ ഓയ്മാനാട് നല്ലിയേക്കാടെന്റ കീഴിലായിരു
ന്നു. െതന്നാർക്കാടു ജില്ലയിൽ െപൈണ്ണയാറിന്നടുത്ത്
തിരുേക്കാവലൂരിന് ചുറ്റുമായിരുന്നു മലാട് അെല്ലങ്കിൽ
മൈലയനാട്. ആ നാട്ടിെല മള്ളൂർമലെയ േകന്ദ്രമാക്കി
െക്കാണ്ട് മൈലയർ അെല്ലങ്കിൽ മൈലമാൻമാർ തങ്ങ
ളുെട ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തിരുമുടിക്കാ
രിയായിരുന്നു അവരിൽ പ്രധാനി. കാേവരിക്കടുത്തുള്ള
േപാരൂരിൽ പൈഴയൻ എന്ന കുറുനിലമന്നനുണ്ടായി
രുന്നു. പാണ്ടിനാട്ടിൽ പഴനിമലയുെട ഭാഗമായ െപാ
തിനിമലയിൽ േപാകാനാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന
ത്. േചാഴനാടിെന്റ തലസ്ഥാനമായ ഉൈറയൂരിെന്റ പടി
ഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് െകാങ്ങുനാടിനടുത്തായിരുന്നു മഴനാട്.
മഴവർ എന്ന േഗാത്രക്കാരാണിവിെട ഭരണം നടത്തി
യിരുന്നത്. ഇതുേപാെല അവിേടയും ഇവിേടയുമായി
േവെറയും അേനകം കുറുനിലമന്നൻമാരുമുണ്ടായിരുന്നു.
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങളിലാണവർ ജീവി
ച്ചിരുന്നത്. ചില േഗാത്രങ്ങൾ േവടവൃത്തിെയ അതിജീ
വിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപൂർവ്വം ചില േഗാത്രങ്ങൾ മാ
ത്രമാണ് കൃഷിെചയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. വില്ലും അമ്പു
െമടുത്ത് കൂട്ടം കൂട്ടമായി മറ്റു നാടുകളിൽ ബലാൽക്കാര
മായി പ്രേവശിച്ച് ആടുമാടുകെള പിടിച്ചുെകാണ്ടുവരലാ
യിരുന്നു ചില കുറുനിലമന്നൻമാരുെട മുഖ്യമായ േജാലി.
ചിലേപ്പാൾ അവർ പരസ്പരം യുദ്ധം െചയ്യും. മറ്റു ചില
േപ്പാൾ മൂവരചരുെട രാജ്യങ്ങെള ആക്രമിക്കും.

















2 യുദ്ധങ്ങളും െവട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളും
കുറുനിലമന്നൻമാർ തമ്മിൽതമ്മിലും കുറുനില മന്നൻ
മാരും മൂവരചരും തമ്മിലുമുണ്ടായ നിരവധി യുദ്ധങ്ങെള
പ്പറ്റി സംഘംകൃതികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. േചര-േചാഴ
പാണ്ടിരാജ്യങ്ങളുെട അതിർത്തികളിൽ സ്ഥിതിെചയ്യു
ന്ന പ്രേദശങ്ങളാണ് പലേപ്പാഴും യുദ്ധരംഗങ്ങളായി
ത്തീർന്നത്. മൂവരചരിേലാേരാരുത്തനും തെന്റ സ്വന്തം
ആധിപത്യം വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിെന്റ ഫലമാ
യിരുന്നു അത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മലാട് എന്ന രാജ്യ
ത്തിെന്റ ചരിത്രം പരിേശാധിക്കാം. മലാടിെന്റ കിഴക്കു
ഭാഗത്ത് േചാഴനാടും പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് േചരനാടുമാ
യിരുന്നു. അതിനാൽ, മലാടിെന്റ ഭരണാധികാരിയായ
മലയമാെന്റ നിലപാട് േചരേചാഴ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒരു പ്ര
ധാനഘടകമായിത്തീർന്നു. മലയൻമാർ ചിലേപ്പാൾ
േചരൻമാേരയും മറ്റു ചിലേപ്പാൾ േചാഴൻമാെരയുമാണ്
സഹായിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ മലയമന്നരിൽവച്ച് പ്രശ
സ്തനായ തിരുമുടിക്കാരിയും തകടൂരിെല അതിയമാനും
തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അതിയമാൻ ജയിച്ചു.
അതിയമാേനാട് ഏതുവിധെമങ്കിലും പകവീട്ടണെമന്ന്
തീരുമാനിച്ച മതിയമന്നൻ േചരരാജാവിെന്റ സഹാ
യംേതടി. േചരമന്നെന്റ തൃപ്തി േനടാൻ േവണ്ടി മലയൻ
െകാല്ലിമലയിെല ഓരിെയ്ക്കതിരായി യുദ്ധത്തിനുേപായി.
ഓരി േചരെന്റ ശത്രുവായിരുന്നു. െകാല്ലിമലെയ തെന്റ
രാജ്യത്തിലുൾെപ്പടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളാരാഞ്ഞുെകാ
ണ്ടിരുന്ന േചരൻ മലയെന േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. യുദ്ധ
ത്തിൽ കാരി ഓരിെയ െകാല്ലുകയും െകാല്ലിമല േചര
േന്നൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. അതിെനതുടർന്നു
േചരൻ തകടൂരിൽേപായി അതിയേനയും േതാൽപ്പിച്ചു.
സന്തുഷ്ടനായ കാരി തിരുമുടികാരി (കിരീടംധരിച്ച കാ
രി) എന്ന േപരിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജാവായി വാഴാൻ തു
ടങ്ങി. കപിലർ തുടങ്ങിയ കവികൾ കാരിെയപ്പറ്റി സ്തുതി
ഗീതങ്ങെളഴുതി. പേക്ഷ, അേപ്പാേഴയ്ക്കും േചാഴരാജാവ്
മലനാടിെന ആക്രമിക്കുകയും കാരിെയ െകാന്നുകളയു
കയും െചയ്തു.
അമ്പുംവില്ലുെമടുത്ത് േചാഴരാജ്യെത്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭീഷ
ണിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന മറവർ, ഒലിയർ തുടങ്ങിയ
േഗാത്രങ്ങെളപ്പറ്റിയും െകാൈറ എന്ന അമ്മൈദവെത്ത
േപാത്തിറച്ചിെകാടുത്തു തൃപ്തിെപ്പടുത്തിയതിനുേശഷം കൂ
ട്ടംകൂട്ടമായി കന്നുകാലികെള െകാള്ളയടിക്കാൻ േപാ
യിരുന്ന എയിനലെനപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ സംഘം
കൃതികളിൽ കാണാം. കരികാലേചാഴനു െചറുപ്പമായി
രുന്നേപ്പാൾ കാഞ്ചിയിെല തിരയൽ േചാഴരാജ്യെത്ത
ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുകേപാലുമുണ്ടായി. വൽേവർ തിര
യൻ, െതാണ്ടമാൻ തിരയൻ എന്നീ േപരുകളിൽ തിര
യരാജാവ് കവികളുെട സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്കു പാത്രമായി.
പേക്ഷ, പിന്നീട് കരികാലൻ അവെര അവിെട യുദ്ധം
െചയ്തു േതാൽപ്പിക്കുകയും രാജ്യം തിരിെക പിടിക്കുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ സ്ഥിതിമാറി. േചാഴരാജാവായിത്തീർന്നു
കവികളുെട ആരാധനാേകന്ദ്രം.
ചിറ്റരചൻമാരും മൂവരചൻമാരും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, മൂ
വരചൻമാർ തമ്മിൽതമ്മിലും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിെക്കാ
ണ്ടിരുന്നു. വടക്കർെക്കതിരായ യുദ്ധങ്ങളും അപൂർവ്വങ്ങ
ളായിരുന്നില്ല. േവങ്കടത്തിെല പുല്ലി, അതനുകൻഎന്നീ
തലവൻമാർ ‘വടുക’രുമായി ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം
ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായി. വടക്കുനിന്നുവന്ന ആക്രമിപ്പടക
ളുെട േനതാക്കൻമാർ ശരിേയ്ക്കതുവംശക്കാരായിരുന്നു
എന്നു വ്യക്തമല്ല. അവർ മൗര്യൻമാരായിരുന്നുെവന്ന്
ചില ചരിത്രകാരൻമാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. അേശാക
ചക്രവർത്തിയുെട മരണത്തിനുേശഷം മൗര്യസാമ്രാജ്യം
ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ േചരേചാഴപാണ്ടിയൻ
മാർ വടേക്കാട്ടുകടന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിെയന്നു
കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. അവർ ഹിമാലയപർവ്വതം വെര
യുള്ള പ്രേദശങ്ങൾ കീഴടക്കിെയന്നും മറ്റുമുള്ള സംഘം
പാട്ടുകൾ അതിശേയാക്തികളാെണന്ന കാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല. പേക്ഷ, ആര്യൻമാർെക്കതിരായ ചില യു
ദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കാം. ക്രി.മു. രണ്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കലിംഗരാജാവായ ഖരേവ
ലൻ ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ തെന്റ രാജ്യത്തിെനതി
രായ േചരേചാഴപാണ്ഡ്യൻമാർ നടത്തിയ ഒരാക്രമണ
െത്തപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിലൂെടയാണ് പ്രാ
ചീന േചരേചാഴ പാണ്ടിരാജാക്കൻമാർ പ്രാബല്യത്തി
േലയ്ക്കും പ്രശസ്തിയിേലക്കും ഉയർന്നുവന്നത്. സംഘം
കാലെത്ത ഏറ്റവും പ്രബലരും ഏറ്റവും പ്രശസ്തരുമായ
രാജാക്കൻമാർ േചാഴനാട്ടിെല കരികാലനും പാണ്ടിനാ
ട്ടിെല െനടുെഞ്ചഴിയനും േചരനാട്ടിെല െചങ്കുട്ടുവനുമായി
രുന്നു. െവണ്ണിയിെല യുദ്ധമാണ് കരികാലെന പ്രശസ്ത
നാക്കിയത്. േചരപാണ്ടിരാജാക്കൻമാരും പതിെനാന്നു
ചിറ്റരചൻമാരും ഒത്തുേചർന്ന് കരികാലെന എതിർ
ത്തുെവന്നും എന്നിട്ടും കരികാലേചാഴൻ സ്തുത്യർഹമായ
വിജയം േനടി എന്നും സംഘംപാട്ടുകൾ പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു. േതാൽവിയടഞ്ഞ ഒമ്പതു ചിറ്റരചൻമാർ വീണ്ടും
വാൈക എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് കരികാലനുമായി ഏറ്റു
മുട്ടിയെത്ര. ആ യുദ്ധത്തിലും കരികാലൻതെന്നയാണ്
വിജയിച്ചത്. േതാൽപ്പിക്കെപ്പട്ടവരിൽ ഒലിയർ, അരു
വാളർ, കുടവർ, െതന്നവർ, െപാതുവർ, ഇരുേങ്കാേവൾ
മുതലായവരുൾെപ്പടുന്നുെവന്ന് പട്ടിനിപ്പാലയിൻ കണ്ണ
നാർ എന്ന കവി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതുേപാെല
േചരപാണ്ടിരാജാക്കൻമാരുെട വീരപരാക്രമങ്ങെളപ്പ
റ്റിയുള്ള പാട്ടുകളും വളെരയുണ്ട്. തലയാലങ്കാനം (ഇന്ന
െത്ത തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിെല തലയാനങ്കാട്) എന്ന സ്ഥ
ലത്തുവച്ച് െനടുേഞ്ചഴിയൻ എന്ന പാണ്ടിരാജാവ് േചര
േചാഴരാജാക്കൻമാെരയും അവരുെട ഭാഗത്തുേചർന്ന 5
ചിറ്റരചൻമാെരയും േതാൽപ്പിച്ചുവേത്ര. േചരരാജാവായ
െചങ്കുട്ടുവനാകെട്ട, കരയിൽെവച്ചു മാത്രമല്ല കടലിൽ
െവച്ചും ഒട്ടനവധി രാജാക്കൻമാെര യുദ്ധംെചയ്തു േതാൽ
പ്പിച്ചുെവന്ന് പുറനാനൂറ്, പതിറ്റുപത്ത്, ചിലപ്പതികാരം
മുതലായ കൃതികളിൽ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
ഈ ചരിത്രകഥയിൽ അതിശേയാക്തിയുെട അംശ
ങ്ങൾ എത്രേത്താളമുെണ്ടന്ന് കൃത്യമായിപ്പറയുക സാ
ധ്യമല്ല. സംഘംകൃതികൾ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല, സാഹി
ത്യഗ്രന്ഥങ്ങളാെണന്ന് മുമ്പുതെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു
ണ്ടേല്ലാ. ചരിത്രവസ്തുതകെള േവർതിരിെച്ചടുക്കാൻ കൂ
ടുതൽ ഗേവഷണങ്ങളാവശ്യമായിരിക്കാം. എങ്കിലും
ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ക്രി
സ്ത്വാബ്ദം ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിലും െതെക്ക ഇന്ത്യയുെട
സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുെവന്ന് ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാ
ക്കാൻ ഈ പ്രാചീനകൃതികൾ ഉപകരിക്കുന്നുെണ്ടന്ന
കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

















3 സംഘകാലെത്ത െപാതുസ്ഥിതി
സംഘംകൃതികൾ നൽകുന്ന െപാതുചിത്രെമന്താണ്?
വടക്ക് േവങ്കടമുതൽ െതക്കു കന്യാകുമാരിവെര രണ്ടു
കടലുകൾക്കുമിടയിലായി പന്ത്രണ്ടുനാടുകളടങ്ങിയ തമി
ഴകം എന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അത് േച
രം, േചാഴം, പാണ്ടി എന്നിങ്ങെന മൂന്നുരാജ്യങ്ങളായി
വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നും ആ രാജ്യങ്ങളുെട കീഴിൽ
കുെറ ൈവേസ്രായിമാരും നാടുവാഴികളുമുണ്ടായിരുന്നു
െവന്നും ചില ചരിത്രകാരൻമാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ
വ്യാഖ്യാനം ശരിയെല്ലന്ന് സംഘംകൃതികെള െമാത്ത
ത്തിെലാന്നു പരിേശാധിച്ചാൽ തെന്ന േബാധ്യമാവും.
ഉത്തേരന്ത്യയിൽ പരസ്പരം കലഹിച്ചും യുദ്ധംെവട്ടിയും
കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അേനകം െചറുരാജ്യങ്ങളടങ്ങിയ
ഒരു ഭൂപ്രേദശത്തിന് പണ്ട് ആര്യവർത്തം എന്നു പറ
ഞ്ഞിരുന്നുവേല്ലാ. ഏതാണ്ടിതുേപാെലയായിരുന്നു തമി
ഴകത്തിെന്റ സ്ഥിതിയും. അെതാരിക്കലും ഒേരകീകൃത
രാജ്യമായിരുന്നില്ല. േവങ്കടത്തിനും കന്യാകുമാരിയ്ക്കുമിട
യിൽ പരസ്പരം കലഹിച്ചും യുദ്ധംെവട്ടിയും കഴിഞ്ഞുകൂടി
യിരുന്ന നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. അവ
യിൽ ഏറ്റവുമധികം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചവ േചരം, േചാഴം,
പാണ്ടി എന്നീ മൂന്നുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവ
േയാെടാപ്പംതെന്ന കുറുനിലമന്നൻമാരുെട, അെല്ലങ്കിൽ
ചിറ്റരചൻമാരുെട, േനതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രങ്ങളായ
അേനകം െചറുരാജ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ചിറ്റരചൻമാർ
ഒരിക്കലും, പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ, മൂവരചൻമാരു
െട ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഔപചാരിക
മായ ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ചാൽതെന്ന മൂവരചർക്ക്
കപ്പവും മറ്റും െകാടുത്ത് തന്താന്നങ്ങളുെട സ്വാധീനത്തി
ലുള്ള പ്രേദശങ്ങളിൽ ഏെറക്കുെറ സ്വതന്ത്രൻമാരായി
കഴിഞ്ഞുകൂടാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. യുദ്ധ
ത്തിൽ െകാല്ലെപ്പടുകേയാ കീഴടങ്ങുകേയാ െചയ്ത ചി
റ്റരചൻമാരുെട രാജ്യങ്ങെള മൂവരചൻമാർ െവട്ടിപ്പിടി
ക്കുക പതിവായിരുന്നു എന്നത് ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,
അങ്ങെന െവട്ടിപിടിക്കെപ്പട്ട രാജ്യങ്ങൾ േപാലും േച
രേചാഴപാണ്ടിരാജ്യങ്ങളിൽ ലയിക്കുകയല്ല, വ്യത്യസ്ത
പ്രേദശങ്ങളായിത്തെന്ന നിലനിന്നുവരികയാണുണ്ടായ
ത്. വ്യത്യസ്തപ്രേദശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്തജന
വിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളുെട പ്രേത്യകതകൾ നിലനിർത്തി
േപ്പാരുകയും െചയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് േചരൻമാരുെട
കീഴിലായിരുന്ന കാലത്തും െകാങ്ങൻമാർ െകാങ്ങൻ
മാർത്തെന്നയായിരുന്നു.
മൂവരചൻമാരും ചിറ്റരചൻമാരും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു
െട വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങെളയാണ് പ്രതിനിധാനം െചയ്തത്.
അവർക്കു പുറെമ, അത്രതെന്ന പ്രബലൻമാരായിക്കഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി െചറുകിട കുലത്തലവൻമാരു
മുണ്ടായിരുന്നു.
ഇങ്ങെന, കുലത്തലവൻമാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാ
കൃതമായ േഗാത്രഭരണവ്യവസ്ഥയുെടയും േഗാത്രസമുദാ
യത്തിൽനിന്ന് രാജകീയ ഭരണത്തിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർ
ത്തനത്തിെന്റയും ഉരുപ്പിടിച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങിയ രാജ
കീയഭരണവ്യവസ്ഥയുെടയും െകട്ടുപിണഞ്ഞ ഒരു കാല
ഘട്ടെത്തയാണ് പ്രാചീനസംഘംകൃതികൾ പ്രതിഫലി
പ്പിക്കുന്നത്.

















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

















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

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