
 

 

                                                                  Module 3  

                                              കേരള സംസ്കാര ചരിത്രം   

കേരള സംസ്കാര ചരിത്ര രചനക്കുള്ള ഉപാദാന സാമത്രിേൾ, കേരളത്തിന്റെ 

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവികശഷരേൾ, ചരിത്രാരീര കേരളം, സംഘോല 

ജീവിരവും സംസ്കാരവും, ത്പാചീന കേരളത്തിന്റെ വാണിജയ ബന്ധങ്ങൾ, വർത്തേ 

സംഘങ്ങൾ, സഞ്ചാരിേൾ എന്നിവയാണ്. 

1. കേരള സംസ്കാര ചരിത്ര രചനക്കുള്ള ഉപാദാന സാമത്രിേൾ. 

കേരളീയറനഴുരിയ ആദയറത്ത  കേരളചരിത്ര ത്രന്ഥം രുഹ്് ഫത്തുൽ 

മുജാഹിദീൻ ആണ.് എ .ഡി പരിനാൊം ശരേത്തിൽ റപാന്നാനിയിൽ 

ജീവിച്ചിരുന്ന അെബി ഭാഷ പണ്ഡിരൻ ശശക്ക ്ശസനുദ്ധീനാണ് ഇര് 

എഴുരിയര്. കേരളറത്തക്കുെിച്ചു പരാമർശിക്കുന്ന ആദയറത്ത സംസ്കൃ രേൃരി 

ഐരകരയ ആരണയേറമന്്ന വിശവസിക്കുന്നു. രാമായണത്തിലും, 

മഹാഭാരരത്തിലും കേരളപരാമർശമുണ്്ട .  11-o ശരേത്തിൽ  എഴുരിയ 

മൂഷേവംശം ആണ ്മററാരു േൃരി . ഇങ്ങറന പല സംസ്കൃ രേൃരിേളിലും കേരള 

ചരിത്ര കരഖേേൾ ചിരെി േിടപ്പുണ്്ട. ലക്ഷ്മിദാസന്റെ ശുേ സകേശം, 

ഉദ്ദണ്ഡന്റെ കോേില സകേശം , ഒരു അജ്ഞാര േവിയുറട ഉണ്ണുനീലി സകേശം 

രുടങ്ങി ചരിത്ര വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ധാരാളം േൃരിേൾ ഇവിറട 

പിൽോലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്്ട . 

മലയാളേൃരിേൾ 

 

• ഒൻപരാം ശരേത്തിന ്കശഷമാണ ്മലയാളം രമിഴിൽ നിന്്ന 

കവർപിരിഞ്ഞു രുടങ്ങിയര് . അരിന് മുൻപ് കേരളം േവിേൾ രമിഴികലാ 

സംസ്കൃ രത്തികലാ എഴുരിയിരുന്നു. 

• പരിമൂന്നാം ശരേത്തിനു കശഷമുള്ള ഉണ്ണിച്ചിരുകരവിചരിരം, ഉണ്ണിയാടി 

ചരിരം, രിരുനിഴൽമാല,രാമേഥപാട്ട,്പയ്യന്നൂർ പാട്ട്  രുടങ്ങിയവയാണ് 

നമുക്ക ്ലഭിച്ച ത്പധാന േൃരിേൾ . 

• അനന്തപുര വർണനം, ഉണ്ണുനീലിസകേശം ഇവ േൂടാറര ത്പാകദശിേമായി 

ത്പാധാനയമുള്ള ചില േൃരിേളും സ്ഥല പുരാണങ്ങളും 

വീരേഥാരാനങ്ങളും ചരിത്ര പഠനത്തിന ്സഹായിക്കുന്നുണ്്ട. 

•  ഇരവിേുട്ടിപ്പിളകപ്പാരു, പുരുവാരപ്പാട്ട,് വലിയരമ്പി ,േുഞ്ചുത്തമ്പി േഥ 

ഇവ ഉദാഹരണം വടക്കൻ പാട്ടുേളും, റരക്കൻ പാട്ടുേളും  

      മാപ്പിള പാട്ടുേളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ റപടും. 

 

വികദശ സഞ്ചാരിേളുറട േുെിപ്പുേൾ 

 

• ചരിത്രാരീരോലം മുരൽ ത്രീസിൽ നിന്നും ശചനയിൽ നിന്നും 

അകെബയയിൽ നിന്നും വയാപാരിേളും സഞ്ചാരിേളും കേരളത്തിൽ 

വന്നുകപായിരുന്നു .അവർ കരഖറപ്പടുത്തിയ പല സംരരിേളും 

ചരിത്രപരമായി വിലറപട്ടരാണ.് 



 

 

• പരിനഞ്ചാം നൂറാണ്ടിൽ മാഹവാൻ എന്ന ചീന സഞ്ചാരി കേരളറത്ത പറി 

കരഖറപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട .റോച്ചിറയേുെിച്ചാണ് അകദ്ദഹം ആദയമായി 

കരഖറപ്പടുത്തിയര്. 

• അെബിേളിൽ സുശലമാൻ എന്ന വയാപാരിയാണ് ആദയമായി 

കേരളറത്തപ്പറി കരഖറപ്പടുത്തിയര് .കപാർച്ചുരീസ് ഡച്്ച ോലഘട്ടത്തിൽ 

വന്ന സഞ്ചാരിേളുറട ത്രന്ഥങ്ങൾ പരറക്ക അെിയറപ്പടുന്നരാണ് .  

• കേരളത്തിറല മരുമക്കത്തായറത്തപ്പറി ആദയമായി ത്പരിപാദിക്കുന്ന 

ത്രന്ഥോരൻ ത്ഫിയാർ കജാർഡാനസ് ആണ ്. 

 

റോട്ടാരങ്ങളും കോട്ടേളും 

 

• അരിത്പാചീനോലകത്ത റോട്ടാരങ്ങൾ പലരും മണ്ണടിഞ്ഞു. 

നിലവിലുള്ളരിൽ പത്മനാഭപുരം റോട്ടാരം ഏറെ ത്പധാനമാണ്. 

റോത്തുപണിേളും ചുവർ ചിത്രങ്ങളും ചരിത്ര സരയങ്ങൾ പെയുന്നുണ്്ട. 

• യൂകൊപയന്മാർ ഇന്തയയിൽ നിർമിച്ച റോട്ടാരങ്ങളിൽ ഏറവും 

പഴക്കമുള്ളരാണ ്മട്ടാകഞ്ചരിയിറല ഡച്്ച റോട്ടാരം. ഡച്ചുോർ നിർമ്മിച്ചു 

റോച്ചി രാജാവിന ്സമ്മാനിച്ച ഇരിൽ രാമായണം േഥ ആകലഖനം റചയ്ത  

ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്്ട. 

• ോയംേുളറത്ത േൃഷ്ണപുരം റോട്ടാരമാണ ്മററാന്്ന മാർത്താണ്ഡവർമ 

പിടിച്ചടക്കിയ റോട്ടാരമാണിര് ഇവിറടയും ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ള 

ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്്ട.  ചരിത്ര സ്മരണേൾ ഉണർത്തുന്ന കോട്ടേൾ 

കേരളത്തിന്റെ പല ഭാരത്തുണ്്ട കോട്ടപ്പുെം, രലകേരി, പാലക്കാട,് 

കബക്കൽ, േണ്ണൂർ, ഇവിടങ്ങളിറല കോട്ടേൾ ഏറവും ത്പധാനമാണ്. 

•  യൂകൊപയന്മാർ നിർമിച്ച ഏറവും പഴക്കമുള്ള കോട്ട പള്ളിപ്പുെറത്ത 

ആയക്ോട്ടയാണ് . കബക്കൽ കോട്ടയാണ ്ഏറവും വലിയ കോട്ട . 

റബഡ്്കനാർ നായക്്കന്മാർ പണി േഴിപ്പിച്ചരാണ് ഈ കോട്ട.  

റോടുങ്ങല്ലൂരിറല കചരമാൻ പെമ്പ,് രിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിനടുത്തുള്ള 

രൃേണ്ണാമരിലേം, വാസ്കോഡരാമ വന്നിെങ്ങിയ ോപ്പാട ്േടപ്പുെം 

എങ്ങറന പലരും. 

 

നാണയങ്ങൾ  

 

• ഏറവും േൗരുേമുളവാക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരേങ്ങളാണ് നാണയങ്ങൾ. 

ഇരിൽ ശവകദശിേ നാണയങ്ങൾ ഏറെ വിലറപ്പട്ടരാണ.്  അരിൽ 

രീയരിയും ചിനങ്ങളും രാജമുത്ദയും മറും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

•  കൊമൻ നാണയങ്ങളാണ് ഏറെ പഴക്കമുള്ളര്. ബി സി ഒന്നും രണ്ടും 

നൂറാണ്ടുേളിൽ ഇവ ത്പചരിച്ചിരുന്നു.  

• അെബി സികലാൺ നാണയങ്ങളും േിട്ടിയിട്ടുണ്്ട .കേരളത്തിലല്ലാറര മറു 

സംസ്ഥാനങ്ങളി ൽ നിലനിന്ന നാണയങ്ങളും ഉണ്്ട.  

• ബുദ്ധന്റെ ോലര് ത്പചരിച്ചിരുന്ന മുത്ദിര, കചാളരുറട സവർണനാണയം - 

ആനയച്, ഡച്ചുോരുറട റചമ്പു നാണയങ്ങൾ ഇവ എടുത്ത് പെകയണ്ടരാണ് . 

• ദീനാരം,രാരം,രാശി രുടങ്ങിയവയും അന്്ന ഉണ്ടായ ത്പധാന നാണയങ്ങൾ 

ആണ.് 

 

ശാസനങ്ങൾ 



 

 

 

• കേരളചരിത്ര രചനയക്്ക് ഉപേരിക്കുന്ന വിലറപട്ടരും വിശവസയവുമായ 

കരഖ ശാസനങ്ങളാണ.് ശിലയും റചമ്പുപാളിേളും എഴുരിയ ശാസനങ്ങൾ 

അരരുോലറത്ത രാജ ചരിത്രവും ജന ജീവിരത്തിന്റെ സാമൂഹിേ 

സാംസ്്ോരിേ നിലവാരവും വിളംബരം റചയുന്നു . േൂടാറര കേരളം 

ബിഷയുറട ത്പാചീനരയും ത്രഹിക്കാo. 

• കചര രാജാവായ ഭാസ്കര രവിവർമ്മയുറട ശാസനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പല 

ഭരര് നിന്്ന ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട . കചരസാത്മാജയത്തിനറ്െ വിസ്തൃ രി മനസിലാക്കാൻ 

ഇര് സഹായിച്ചു. അകദ്ദഹത്തിന്റെ ജൂരശാസനം വികദശിേൾേ ്

വയാപാരത്തിന് ചില സൗജനയങ്ങൾ റചയ്ത  റോടുത്തരിന്റെ കരഖയാണ.് 

• കേരളീയരല്ലാത്തവർ നിർമിച്ച ശാസനങ്ങളും ശിലാകരഖേളും ഇനിയും 

കശഷിക്കുന്നു പുരാവസ്തുക്കളായും സ്മാരേങ്ങളായും സൂക്ഷിക്കറപട്ട ഈ 

കരഖേളിൽ നിന്നുമാണ ്നവീന കേരളം ചരിത്രം വായിച്ചെിഞ്ഞര്. 

 

2. കേരളത്തിന്റെ ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ സവികശഷരേൾ  

 

േിഴക്ക്് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ രുടങ്ങി പടിഞ്ഞാെ്് അെബിക്കടൽ വറരയുളള 

കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഇന്തയയിറല മറു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 

ഏറെ ഭിന്നമാണ്്.റരക്കുമുരൽ വടക്കുവറര ഇടരടവില്ലാറര വയാപിച്ചു 

േിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരേളാണ്് കേരളത്തിന്റെ ോലാവസ്ഥ 

നിയത്ന്തിക്കുന്നര്്. ത്പേൃരി നിർമ്മിരമായ ഒരു മരിലുകപാറലയാണ്് ഈ 

മലനിരേൾ.പാലക്കാട്് ജില്ലയിറല വാളയാെിൽ മാത്രമാണ്് പശ്ചിമഘട്ടം 

മുെിക്കറപ്പടുന്നര്്.വാളയാർ ചുരം എന്ന ഈ ചുരമുളളരിനാൽ പാലക്കാടു 

ജില്ലയിൽ മാത്രം മറു ജില്ലേളിൽ നിന്നും വയരയസ്തമായി വരണ്ട 

ോലാവസ്ഥയാണ്്. 580 േികലാമീറർ നീണ്ടുേിടക്കുന്നരാണ്് 

കേരളത്തിന്റെ രീരത്പകദശം.കോട്ടയം, പത്തനംരിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട,് 

വയനാട്് എന്നീ ജില്ലേറളാഴിറേ ബാക്കി ജില്ലേറളറയല്ലാം അെബിക്കടൽ 

സ്പർശിക്കുന്നുണ്്ട്. 

 

 

ഭൂത്പേൃരി 

 

• ഭൂത്പേൃരിയനുസരിച്്ച കേരളറത്ത മൂന്നായി രരം രിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

• മലനാട ്- സമുത്ദനിരപ്പിൽ നിന്്ന് 75മീറെിൽ േൂടുരൽ ഉയരമുള്ള 

ത്പകദശങ്ങൾ. 18653 ച.േി.മീറർ വിസ്തൃ രിയുള്ള കേരളത്തിന്റെ 48 

ശരമാനവും മലനാടാണ്. 

• ഇടനാട ്- 7.5 മീറെിനും 75 മീറെിനും ഇടയിൽ ഉയരമുള്ള ത്പകദശങ്ങൾ. 

ചുവന്ന മണ്ണ് ഈ ത്പകദശത്തിന്റെ ത്പകരേരയാണ്്. റനൽേൃഷിക്ക് വളറര 

കയാജിച്ചരാണ ്ഈ മണ്ണ്. 

• രീരകദശം - 7.5 മീറെിൽ രാറഴ ഉയരമുള്ള ത്പകദശങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ 

ഏറവും ജനസാത്േരയുള്ള ത്പകദശങ്ങൾ രീരത്പകദശത്താണ്. റോച്ചി, 

ആലപ്പുഴ എന്നിവ ഇരിനുദാഹരണങ്ങളാണ്്. പുരാരന ോലം മുരൽകക്ക 

േടലുമായി ബന്ധറപ്പട്ട വയാപാരം മൂലം വന്ന ത്പകരയേരയാണ് ഇര്. 

കേരളത്തിന്റെ വികനാദസഞ്ചാരകമഖലയിൽ രീരകദശം വഹിക്കുന്ന പങ്്ക 

നിർണ്ണായേമാണ്്. 



 

 

 

ോയലുേൾ 

 

• ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ത്പകരയേരയാണ്. അത്തരം ഒരു 

ജലാശയവും അരിലൂറട ഒഴുേുന്ന ഹൗസ്്കബാട്ടുേളും ോണാം. 

• േടലുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ജലാശയങ്ങളായ ോയലുേൾ 34 എണ്ണമാണ്് 

കേരളത്തിലുള്ളര്. ഇവയിൽ 27 എണ്ണം േടലുമായി കനരിട്ട് 

ബന്ധറപ്പട്ടുേിടക്കുന്നു. 7 എണ്ണം ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളാണ്്. ഈ 

ോയലുേൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 448 േി.മീ. നീളം വരുന്ന ഉൾനാടൻ 

ജലപാരേൾ ഉണ്്ട. അവയിൽ റോല്ലം മുരൽ റോടുങ്ങല്ലൂർ വറരയുള്ള 

ജലപാരയുറട വിേസനം ഇകപ്പാൾ നടന്നു വരുന്നു.  

• മിക്ക ോയലുേളിലും 24 മണിക്കൂെിൽ രണ്ടു ത്പാവശയം വീരം 

കവലികയറവും കവലിയിെക്കവും അനുഭവറപ്പടുന്നു. ത്പധാനോയലുേൾ 

രാറഴപെയുന്നവയാണ്്: കവളിക്കായൽ, അഷ്ടമുടിക്കായൽ, 

കവമ്പനാട്ടുോയൽ, റോടുങ്ങല്ലൂർ ോയൽ, േഠിനേുളം ോയൽ, 

അഞ്ചുറരങ്ങുോയൽ, ഇടവാ-നടയെക്കായലുേൾ, പരവൂർ ോയൽ, 

റപാന്നാനിക്കായൽ, േടലുണ്ടി. 

 

നദിേൾ  

 

• കേരളത്തിൽ 44 നദിേൾ ഉണ്്ട. 41 എണ്ണം സഹയപർവ്വരത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്്ച 

പടിഞ്ഞാകൊറട്ടാഴുേുകമ്പാൾ മൂറന്നണ്ണം േിഴകക്കാട്ടാണ ്ഒഴുേുന്നര്.  

• കേരളത്തിറല നദിേൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്്ച അെബിക്കടലിൽ 

പരിക്കുന്നു എന്നോരണത്താൽ ഇന്തയയിറല മറു ഭാരങ്ങളിറല നദിേറള 

അകപക്ഷിച്്ച നീളം േുെവാണ്.  

• 244 േി.മീ നീളമുള്ള റപരിയാർ നദിയാണ ്കേരളത്തിറല ഏറവും നീളമുള്ള 

നദി. രണ്ടാം സ്ഥാനം ഭാരരപ്പുഴക്കും മൂന്നാംസ്ഥാനം പമ്പയാെിനുമാണ്.  

 

• പടിഞ്ഞാകൊറട്ടാഴുേുന്ന നദിേൾ: റനയ്യാർ, േരമനയാർ, മാമം നദി, 

വാമനപുരം നദി, ഇത്തിക്കരയാെ,് അയിരൂർപുഴ, േല്ലടയാർ, പള്ളിക്കലാെ,് 

അച്ചൻകോവിലാെ,് പമ്പ, മണിമലയാെ്, മീനച്ചിലാെ,് മൂവാറുപുഴ (പുഴ), 

റപരിയാർ, ചാലക്കുടിപ്പുഴ, േരുവന്നൂർപുഴ, പുഴയക്്കല്പു ഴ, േീകച്ചരിപ്പുഴ, 

ഭാരരപ്പുഴ, രിരൂർപ്പുഴ, േടലുണ്ടിപ്പുഴ (േരിമ്പുഴ), ചാലിയാർ (കബപ്പൂർപ്പുഴ), 

േല്ലായിപ്പുഴ, കോരപ്പുഴ, േുെ്െയാടിപ്പുഴ, മയ്യഴി, രലകേരിപ്പുഴ, 

അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ, വളപട്ടണ്ംപുഴ, േുപ്പം പുഴ, രാമപുരംനദി, 

റപരുവമ്പപ്പുഴ, േവ്വായിപ്പുഴ, ോരയകങ്കാടുപുഴ (കരജസവിനി), 

നീകലശവര്ംപുഴ, ചിത്താരിപ്പുഴ, ചത്േരിരിപ്പുഴ, റമത്രാൽ, ഷിെിയപ്പുഴ, ഉപ്പള, 

മകഞ്ചശവരംപുഴ. 

 

• േിഴകക്കാറട്ടാഴുേുന്ന നദിേൾ: േബനി, ഭവാനി പാമ്പാർ. 

 

 

േടൽത്തീരം 

 



 

 

• കേരളത്തിൻ 580 േികലാമീറർ നീളത്തിൽ േടൽത്തീരമുണ്്ട. 14 ജില്ലേളിൽ 

ഒൻപരും േടൽ സാമീപയമുള്ളവയാണ്്. 

•  ത്പശസ്തമായ കോവളവും ഇന്തയയിറല ഏറവും ആഴം േൂടിയ രുെമുഖമായ 

വിഴിഞ്ഞവും കേരളത്തിലാണ്്. 

•  ഭാരരത്തിറല ത്പധാന രുെമുഖങ്ങളിറലാന്നാണ്് റോച്ചി. ഇരുേൂടാറര 

നിരവധി േടൽത്തീരങ്ങൾ വികനാദസഞ്ചാരത്തിനായി 

ഉപകയാരിക്കറപ്പടുന്നുണ്്ട. 

 

ധാരുസമ്പത്ത ്

 

• അങ്ങാടിപ്പുെത്ത ്ത്ഫാൻസിസ് ബുക്കാനന്റെ സ്മരണാർത്ഥം റവട്ടുേല്ലിൽ 

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മാരേം-റവട്ടുേല്ലിറനക്കുെിച്്ച ആദയമായി 

പരാമർശിച്ചര്  ബുക്കാനനാണ്്. 

• അപൂർവ്വ കലാഹങ്ങൾ അടങ്ങിയ േരിമണൽ കേരളത്തിൻറെ രീരത്ത് 

ധാരാളമായി ഉണ്്ട. കേരളത്തിൽ സാർവത്രിേമായി ോണറപ്പടുന്ന മററാരു 

ശിലാസമ്പത്താണ്് ലാറശെറ ്അഥവാ റചങ്കല്ല.് 

•  ത്പാചീനോലം മുരകല കേരളീയർ ഇര് ഉപകയാരറപ്പടുത്തിവരുന്നു. 

ഇൽമശനറ,് കമാകണാശസറ,് െൂശട്ടൽ, സിർകക്കാൺ, സിൽമശനറ,് 

കരാെിയം, ശടറാനിയം, കബാേശ്സറ,് മാഗ്നശട്ടറ് രുടങ്ങിയ അയിരുേൾ 

ധാരാളമായി ോണറപ്പടുന്നുണ്്ട. 

 

വനങ്ങൾ 

 

• ത്േിസ്തു  വർഷം 300നും 1500നുമിടക്ക ്കേരളത്തിൽ നിന്്ന 

േരിന്താളത്തടിേൾ ഈജിപ്തികലക്ക ്േയറി അയച്ചിരുന്നു. ഈ രടി 

ലഭിച്ചിരുന്ന ഏേസ്ഥലം കേരളമായിരുന്നു.  

• പിന്നീട ്ത്ബിട്ടീഷുോരുറട ോലത്ത് കരക്ക ്മരങ്ങള് വൻകരാരിൽ മുെിച്്ച 

മാറിയിരുന്നരിനാൽ വനകമഖലയിൽ വന്ന േുെവ ്നിേത്താനായി 

ത്ബിട്ടീഷുോർ കരക്കിൻ കരാട്ടങ്ങൾ വളർത്താനാരംഭിച്ചു.  

• 1842-ൽ കലാേത്തിറല ആദയറത്ത കരക്കിൻ കരാട്ടം നിലമ്പൂരിൽ 

ആരംഭിച്ചു. 

• കേരളത്തിറല ആറേ വനത്പകദശം ഏരാണ്്ട 1100 ച.േി.മീ. ആണ്. (ഇര് 

വർഷാവർഷം േുെയുന്നരല്ലാറര േൂടിയിട്ടില്ല) ഈ വനകമഖലേളിലായി 

20 വനയമൃരസ്ംരക്ഷണകേത്േങ്ങൾ ത്പവർത്തിക്കുന്നു.  

• വനകമഖലേളിൽ നിരയഹരിരവനങ്ങൾ, േണ്ടൽോടുേൾ, മഴക്കാടുേൾ, 

ഇലറോഴിയും ഈർപ്പവനങ്ങൾ എന്നിവയുണ്്ട. 

 

വൃക്ഷങ്ങൾ 

 

• അേിൽ, അരസ്തി, അത്തി, ആഞ്ഞിലി, ആൽമരം, അലസിപ്പൂമരം, 

അകശാേം, ഇത്തി, ഇലഞ്ഞി, ഇലന്ത, ഇലവ്, ഈട്ടി, ഉെക്കരൂങ്ങിമരം, 

േടുക്ക, േണിറക്കാന്ന, േടപ്ലാവ,് േരിങ്ങാലി, േരിമ്പന, േശുമാവ,് 

േർപ്പൂരമരം, ോഞ്ഞിരം, ോറാടിമരം, േുപ്പമഞ്ഞൾ, േൂവളം, റോകക്കാ, 

ചേനം, റചമ്പേം, പുളി, റപരുമരം, ബദാം, കപര, പ്ലാവ,് മഞ്ചാടി, മണിമരുര്, 

മഹാരണി, മാഞ്ചിയം, മാവ,് മുരിക്ക,് മുള, രക്തചേനം, വട്ട, വഴന, 



 

 

യൂക്കാലിപ്റസ്, റവകന്തക്ക,് കവങ്ങ, കവപ്പ,് രുടങ്ങിയവയാണ് 

കേരളത്തിറല ോടുേളിൽ ോണറപ്പടുന്ന ത്പധാനറപ്പട്ട വൃക്ഷങ്ങൾ. 

 

 

 

3. സംഘോല ജീവിരവും സംസ്കാരവും  

 

 സംഘോലത്ത ്കേരളം വിശാലമായ രമിഴേത്തിന്റെ ഭാരമായിരുന്നു കവണാട,് 

േുട്ടനാട,് േുടനാട,് പൂഴിനാട,് േർക്കനാട ്എന്ന അഞ്ചു നാടുേളായി കേരളം 

വിഭജിച്ചിരുന്നു . കേരളത്തിന്റെ റരക്കൻ ത്പകദശങ്ങളിൽ ആയ്  രാജാക്കന്മാരും 

വടക്കുള്ള ത്പകദശങ്ങളിൽ ഏഴിമല രാജാക്കന്മാരും ഭരിച്ചിരുന്നു . ഇടയക്്കുള്ള നാട ്

കചര രാജാക്കന്മാരുറട ഭരണത്തിലായിരുന്നു.സംഘോലര് കേരളത്തിന്റെ 

രാഷ്ത്ടീയ സ്ഥിരി ഇരായിരുന്നു. 

 

 

അേവും പുെവും  

• സാഹിരയത്തിൻറെ ത്പകമയറത്ത രമിഴ ്ലക്ഷണ ത്രന്ഥങ്ങൾ അേം പുെം 

എന്ന ്രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരുന്നു. 

• അേറപ്പാരുളിനു വിഷയമാേുന്നര് ഇൻപ (ോമം) ആണ ്.ധർമ്മം,അർഥം, 

കമാക്ഷo,  എന്നിവ പുെറപാരുളിനും വിഷയമാേുന്നു. 

• എട്ടുറത്താശേയിൽ ഉൾറപ്പട്ട നറിശണ , േുെുംകരാശേ, ഐങ്കുെുനൂെ്, 

േലിറത്താശേ , അേനാനൂെ് ,എറന്ന അഞ്ചുസമാഹാരങ്ങളും അേം 

റപാരുളിൽ ഉൾറപടുന്നവയാണ ്. പുെനാനൂെ ്, പരിറിപത്തു എറന്ന രണ്്ട  

സമാഹാരങ്ങൾക്കും വിഷയം പുെം റപാരുളാൻ . 

• പരിപാടൽ എന്ന സമാഹാരത്തിൽ മാത്രം രണ്ടു റപാരുളിലും 

ഉള്റപടുത്താവുന്ന േവിരേൾ ഉണ്്ട . 

 

ഐന്തിണേൾ  

• രിണ  എന്നാൽ ഭൂത്പകദശം . ഐന്തിണേൾ എന്നാൽ അഞ്ചുരരത്തിലുള്ള 

ഭൂത്പകദശം എന്നർത്ഥം. 

• േുെുഞ്ചി - മലത്മ്പകദശങ്ങളിൽ ോണുന്ന പൂവും (േുെിഞ്ഞി) സൗേരയ 

ത്പരീേമായ മുരുേനുമാണ ്േുെിഞ്ചി രിണയുറട ചിഹ്നങ്ങൾ , 

• മുശല്ല - കമച്ചിൽ പുെങ്ങളിൽ ോണുന്ന മുല്ലപ്പൂവും ഇടയകദവരയായ 

മാകയാനുമാണ ്മുശല്ല രിണയുറട ചിഹ്നങ്ങൾ. 

• പാശല - പാശലരിണയുറട ചിഹ്നം പച്ചനിെമാർന്ന വൃക്ഷമാണ.് സ്ഥലം 

ഊഷരഭൂമിയാണ്. റോറശവ എന്ന രണകദവരയാണ് പാശല 

രിണ്ണയുകടര.് 

• മരുരം - ജലാശയങ്ങകളാടു കചർന്നു ോണുന്ന റചമ്പൂക്കൾ ഉള്ള വൃക്ഷവും 

മഴയുറട കദവനായ കവന്തനുമാണ ്മരുരം രിണയുറട ചിഹ്നങ്ങൾ. 



 

 

• റനയ്തൽ - ആമ്പലും വരുണനുമാണ ്റനയ്തൽ രിണയുറട ചിഹ്നങ്ങൾ. സ്ഥലം 

ചരുപ്പ ്ത്പകദശം. 

േളവും േെുപ്പും  

• nസംഘോലറത്ത രണ്്ട ജീവിര സാഹചരയങ്ങൾ ആണ് േളവും  േെുപ്പും .  

• വിവാഹ പൂർവ കത്പമമാണ ്േളവ്. 

• വിവാഹാനന്തര കത്പമം േെുപ്പും ആണ.് 

 

സംഘോലറത്ത സാമൂഹിേ ജീവിരം  

 

• സർവത്രഭത്ദമായ  ഒരു സംസ്കാരത്തത്തിന്റെ വിോസരിനാവശയമായ  

അടിത്തെ സംഘോലത്തു നിലനിന്നിരുന്നു . 

• ജനങ്ങൾ സാമൂഹയമായ േൂട്ടായ്്മേൂട്ടായ്മയിൽ സവാരത്ന്തയവും സമരവവും 

അനുഭവിച്ചിരുന്നു. 

• പാണർ , േുെവർ , കവടർ , രുടങ്ങിയ സമുദായങ്ങറള രാജാക്കാന്മാരും 

ത്പഭുക്കന്മാരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു . 

• സാമൂഹിേ ജീവിരത്തിൽ സ്ത്രീേൾക്കും ഉന്നര പദവി നൽേിയിരുന്നു . 

• എ ഡി അഞ്ചാം നൂറാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവയ്യാർ സ്ത്രീസമൂഹത്തിന്റെ 

ഉന്നരി വിളംബരം റചയുന്നു . 

• വിധവ വിവാഹവും അനുവദിച്ചിരുന്നു. 

 

റരാഴിലും വികനാദവും  

 

• സ്ത്രീേൾക്കും ഇഷ്ടറപടുന്ന റരാഴിൽ റചയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു . 

രുന്നൽപ്പണി ,മീൻ, ഉപ്പ,് മുരലായവയുറട േച്ചവടം , വീട്ടുകവലേൾ 

ഇങ്ങറന പല റരാഴിലും റചയ്തിരുന്നു . 

• സംരീരം ,നൃത്തം , േവിര , രുടങ്ങിയവ വികനാദത്തിന് 

ഉപകയാരിച്ചിരുന്നു . 

• ആകഘാഷകവളേളിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ഒന്നിച്ചുള്ള നൃത്തം 

നടത്തിയിരുന്നു. 

• റോറശവ എന്ന സമരകദവരയായിരുന്നു ആരാധനാമൂർത്തി. 

 

േൃഷിയും വാണിജയവും  

 

• ത്േിസ്തു വര്ഷാരംഭത്തിൽ കേരളം സാമ്പത്തിേ മിേവ് കനടിയിരുന്നു. 

• ജനങ്ങളുറട ത്പധാന ജീവിരവൃത്തി  േൃഷിയായിരുന്നു . 



 

 

• സംഘോലത്തു കേരളം വികദശ രാജയങ്ങളുമായി േുരുമുളേ്, 

സുരന്ധവസ്തുക്കൾ , ഇവയുറട വയാപാരം നടത്തിയിരുന്നു . 

• ോർഷികോല്പന്നങ്ങൾക്കു പുെറമ മുത്തുേൾ,പവിഴം, ദന്തo, 

മുരലായവയും േയറി  അയച്ചിരുന്നു. 

 

4. കേരളത്തിന്റെ വാണിജയബന്ധങ്ങൾ  

 

• അകെബയാ,അസ്സീെിയ ,ബാബികലാണിയ , ത്രീസ്, ശചന രുടങ്ങിയ 

രാജയങ്ങളുമായി കേരളത്തി വയാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു . 

• സുരന്ധ വയഞ്ജനം കരടി വന്ന ഇവരുറട പിന്നാറല ത്േിസ്തു മരവും 

യഹൂദമരവും ഇസ്ാം മാധവും വന്നു. 

• സർവ്വലൗേീേമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. 

• പുകരാഹിരാത്ശമങ്ങൾ , േനയാസ്ത്രീ മഠങ്ങൾ , ത്ബഹ്മചരയം , േുമ്പസാരം , 

മുണ്ഡനം , ജപമാല,രുടങ്ങിയ സത്മ്പ ദായങ്ങൾ അവർ ഇവിറട നിന്നും 

പേർത്തി . 

• വാസ്തു വിദയാ, േലേൾ ശത്േസ്തവ ദർശനങ്ങളും ഭാരരീയരും സവീേരിച്ചു . 

ഇര് ആദയോല വികദശ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു . 

 

സുരന്ധവയഞജ്ന വയാപാരം  

 

• വികദശിേറള ആേർഷിച്ച കേരളത്തിന്റെ റപാന്നായിരുന്നു 

സുരന്ധവയഞജ്നങ്ങൾ. 

• ബി സി 3000 മുരൽ അകെബയാ, അസ്സീെിയ ,ബാബികലാണിയ രുടങ്ങിയ 

രാജയക്കാർ ഇവിറട നിന്്ന ഏലവും േെുവപ്പട്ടയും മറും വാങ്ങിയിരുന്നു . 

• ഈജിപ്തു ോരക്്കും കേരളമായി വയാപാരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 

• അെബിേളാണ ്സുരന്ധവയഞ്ജന വയാപാരത്തിന് ഇന്തയയിൽ എത്തിയര് . 

സിന്ധുനദീരട സംസ്കാരം റരാട്ട് ഈ ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു. 

• കേരളത്തിറല സുരന്ധ വസ്തുക്കളുറട ഔഷധ രുണം അവർ 

േറണ്ടത്തിയിരുന്നു. 

• സിബിഞ്ചർ എന്ന ത്രീക്ക ്പദo   ഇവിടുറത്ത ഇഞ്ചി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും 

രൂപം റോണ്ടരാണ്. 

 

5. വർത്തേ സംഘങ്ങൾ  

 

അഞ്ചുവണ്ണം, മണിത്രാമം, വളഞ്ചിയർ ,ഇവ മൂന്നുമാണ് കേരളത്തിൽ 

ഉണ്ടായ ത്പധാന വർത്തേ സംഘങ്ങൾ അരായര് േച്ചവട സംഘങ്ങൾ . 

 

അഞ്ചുവണ്ണം 

 

• ത്േിസ്രവബ്ദം 8-ആം നൂറാകണ്ടാടടുപ്പിച്്ച റരകക്ക ഇന്തയയിറല 

വയാപാരക്കുത്തേ അടക്കിറവച്ചിരുന്ന ജൂരസംഘമാണ്് അഞ്ചുവണ്ണം.  

• കവണാട്ടു രാജാവായ അയ്യനടിേൾ രിരുവടിേൾ റോല്ലറത്ത 

രരിസാപ്പള്ളിക്ക് ത്േി.വ 849-ൽ റോടുത്ത ശാസനത്തിലാണ്് 

ഇവറരക്കുെിച്ചുള്ള ആദയ പരാമർശമുള്ളര്.  



 

 

• രാജയറത്ത ഉദകയാരസ്ഥത്പമുഖരുറടയും അഞ്ചുവണ്ണം, മണിത്രാമം എന്നീ 

േച്ചവടസംഘങ്ങളുറട ത്പരിനിധിേളുറടയും സാന്നിദ്ധയത്തിലാണ്് 

രരിസാപ്പള്ളി ശാസനം ചമച്ചര്. 

•  ഭാസ്കരരവിവർമ്മൻ ഒന്നാമന്റെ (962-1019) ജൂരശാസനത്തിൽ (1000) 

കജാസഫ് െബ്ബാൻ എന്ന ജൂരത്പമാണിക്ക് ചുങ്കവും മറും പിരിക്കുേ, 

പല്ലകക്കെുേ രുടങ്ങി എഴുപത്തിരണ്ടു സ്ഥാനമാനങ്ങകളാറട അഞ്ചുവണ്ണം 

പിന്തുടർച്ചാവോശമായി നൽേുന്നരായി പെയുന്നു. 

•  വീരരാഘവപട്ടയത്തിലും ഈ സംഘറത്തക്കുെിച്്ച സൂചനയുണ്്ട. 

അെുനൂറവർ എന്ന നാട്ടുേൂട്ടത്തിൽ ഇവർ ത്പമാണിേളായിരുന്നു.  

• റോല്ലം നരരത്തിന്റെ സ്ംരക്ഷണച്ചുമരല 

അഞ്ചുവണ്ണക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. റോല്ലത്തിന്റെ 

സാമ്പത്തിേപുകരാരരിക്ക് വിലറപ്പട്ട സംഭാവനേൾ ഇവർ നൽേിയരായി 

ചരിത്രകരഖേളിൽനിന്്ന വയക്തമാണ്്.  

• പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടിൽ അഞ്ചുവണ്ണക്കാറരക്കുെിച്ചുള്ള പരാമർശമുള്ളരിനാൽ 

ഉത്തരകേരളത്തിലും ഈ വണിക്കുസംഘം ത്പചരിച്ചിരുന്നരായി 

മനസ്സിലാക്കാം.  

• റോല്ലം രറന്ന ആസ്ഥാനമായി ത്പവർത്തിച്ച മററാരു 

േച്ചവടസംഘമായിരുന്നു മണിത്രാമം.  

• നാലു വർണ്ണങ്ങൾക്കു പുെത്തുള്ള ജൂരറര േുെിക്കുന്നരാോം അഞ്ചുവണ്ണം 

എന്ന സംജ്ഞ. അഥവാ, അഞ്ചു വർണ്ണക്കാർ കചർന്ന സംഘകമാ അഞ്ചുരരം 

ചരക്കുേൾ വിൽക്കുന്ന സംഘകമാ ആോം.  

• റനയത്്തുോർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 'അഞ്ചുവണ്ണത്താർ' എന്നു രമിഴിൽ 

ത്പകയാരമുണ്്ട. അരിനാൽ രുണിക്കച്ചവടവുമായി ഇവർക്ക ്

ബന്ധമുറണ്ടന്നുവരാം. 

 

മണിത്രാമം 

 

• റോല്ലം ആസ്ഥാനമായി ത്പവർത്തിച്ച പഴയ ത്ദാവിഡേച്ചവടസംഘമാണ്് 

മണിത്രാമം. ഇവർ നായർ ജാരിക്കാരായിരുറന്നന്നും 

ത്േിസ്രയാനിേളായിരുറന്നന്നും ഒറക്ക വാദമുണ്്ട.  

• മാണിക്കവാചേരുറട ോലത്ത ്മരം മാെി കചാളകദശത്തുനിന്്ന 

വന്നരാറണന്നും. 64 ത്രാമങ്ങൾ എന്നകപാറല സിെിയൻ ത്േിസ്രയാനിേൾക്ക് 

റപരുമാൾ േല്പിച്ചുനൽേിയ പദവിയാണ്് മണിത്രാമറമന്നും വാദമുണ്്ട. 8 -

ആം നൂറാണ്ടു മുരൽ 15-ആം നൂറാണ്ടുവറര കേരളത്തിൽ വയാപാരരംരത്ത ്

ഇവർ ആധിപരയമുെപ്പിച്ചിരുന്നു.  

• േച്ചവടരംരത്ത് രുലയത്പാധാനയകത്താറട നിലനിന്ന മററാരു സംഘമാണ്് 

അഞ്ചുവണ്ണം. രാജാക്കന്മാരുറട സ്ംരക്ഷണം ഈ 

േച്ചവടസംഘങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.  

• രരിസാപ്പള്ളി ശാസനം ഈ സംഘങ്ങളുറട സാന്നിദ്ധയത്തിലാണ്് 

നൽേറപ്പട്ടര്. മണിത്രാമത്തിൽറപ്പട്ട ചാത്തൻവടുേൻ, ജവി ചാത്തൻ 

എന്നീ ത്േിസ്രയൻ േച്ചവടക്കാർക്ക ്ചില അവോശങ്ങൾ നൽേിയരിന്റെ 

കരഖയാണ്് വീരരാഘവപട്ടയം.  

• 1028-43-ൽ കചരരാജാവായിരുന്ന രാജസിംഹനറ്െ രശലക്കാട്ടുപള്ളി 

ശാസനത്തിലും മണിത്രാമക്കാർ പരാമൃഷ്ടരാണ്്. ചില നിേുരിേളിൽനിന്്ന 

മണിത്രാമക്കാറര ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.  



 

 

• കലാരൻ , രുണ്ടർട്ട,് സുശലമാൻ രുടങ്ങിയവർ മണിത്രാമറത്ത 

പരാമർശിക്കുന്നുണ്്ട. ത്േിസ്രയൻ േുടികയറക്കാരായിരുന്നു ഇവർ എന്ന ്

കലാരൻ.  

• പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടിൽ മണിത്രാമക്കാറര സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നര് ചൂണ്ടി 

ഏഴിമലയക്്കു വടക്കും അഞ്ചുവണ്ണം-മണിത്രാമം രുടങ്ങിയ സംഘങ്ങളുറട 

ത്പചാരമുണ്ടായിരുന്നരായി രുണ്ടർട്ട ്പെയുന്നു. 

• വണിക്കുത്രാമമാണ്് മണിത്രാമമായറരന്്ന നച്ചിനാർേിയർ 

പരാമർശിക്കുന്നു. ഇവർ രര്നവയാപാരിേളുറട സംഘമായിരുന്നരിലാണ്് 

ഈ കപർ എന്ന ്മറു ചിലർ. 

 

6. കേരളത്തിൽ വന്നുകപായ സഞ്ചാരിേൾ 

 

കേരളം എന്തുറോണ്ടും ശദവത്തിന്റെ സവന്തം നാടായരിനാൽ 

കേരളത്തിൽ േച്ചവടത്തിനും മരത്തിനും കവണ്ടി മാത്രമല്ല സഞ്ചാരത്തിനും 

ആളുേൾ എത്തിയിരുന്നു. 

 

അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ 

 

• 1688 മുരൽ 1723 വറര ഭാരരത്തിലും സമീപത്പകദശങ്ങളിലും പരയടനം 

നടത്തിയ സ്കോട്ടിഷ ്ഇംഗ്ലീഷുോരനാണ്് അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽടൺ 

അഥവാ ോപറ്ൻ ഹാമിൽടൺ.  

• രന്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ എ നയൂ അക്കൗണ്്ട ഓഫ ്ദ ഈസ്റ്റ ്ഇൻഡീസ് (A New 

Account of The East Indies) എന്ന ത്രന്ഥ രൂപത്തിൽ അകദ്ദഹം ത്പസിദ്ധീേരിച്ചു.  

• ഇംഗ്ലീഷ ്ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ േമ്പനിക്കുകവണ്ടിയും സവന്തമായും അകദ്ദഹം 

പരയടനങ്ങൾ നടത്തി. അകദ്ദഹത്തിന്റെ പുസ്തേം അന്നാളുേളിൽ 

ഇംഗ്ലീഷുോരും രകദ്ദശീയരായ സ്ത്രീേളും രമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന വിവാഹ 

ഉടമ്പടിേറള വരച്ചുോട്ടുന്നുണ്്ട. 

•  ഈ ത്രന്ഥത്തിന ്32 അദ്ധയായങ്ങൾ ഉണ്്ട. 

 

 

ഇബ്ൻ ബത്തൂത്ത  

 

• അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ്് ഇബ്ൻ ബത്തൂത്ത (റഫത്ബുവരി 24 1304 -1375) 

റമാകൊകക്കായിറല ടാൻജിയർ എന്ന നരരത്തിൽ സാധാരണക്കാരനായി 

പിെന്നു.  

• സുന്നി ഇസ്ാമിേ നിയമപണ്ഡിരനായിരുന്ന ഇബ്ൻ ബത്തൂത്ത സൂഫി, 

നയായാധിപൻ എന്നീ കമഖലേളിൽ ത്പാരല്ഭയം റരളിയിച്ചിരുന്നുറവങ്കിലും 

ത്പസിദ്ധനായ ഒരു സഞ്ചാരിയായാണ്് അകദ്ദഹം അെിയറപ്പടുന്നര്്. 

•  ഇബ്ൻ ബത്തൂത്ത രന്റെ മുപ്പരു വർഷറത്ത സഞ്ചാരങ്ങൾക്കിറട 

ഏേകദശം 1,17,000 േി.മി. (73000 ശമൽ) യാത്ര റചയ്തു. ഈ യാത്രേളിൽ 

അക്കാലറത്ത എല്ലാ ഇസ്ാമിേരാജയങ്ങളും, ആത്ഫിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ 

വടക്കും പടിഞ്ഞാെുമുള്ള രാജയങ്ങൾ, േിഴക്കൻ യൂകൊപ്പ്്, പശ്ചികമഷയൻ 

രാജയങ്ങൾ, ഇന്തയൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മകദ്ധയഷയ, ദക്ഷിണപൂർകവഷയ, ശചന 

രുടങ്ങിയ ത്പകദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച ഇബ്ൻ ബത്തൂത്ത സമോലീനനായ 

മാർകക്കാ കപാകളാ സഞ്ചരിച്ചരിലും േൂടുരൽ ദൂരം യാത്ര റചയ്തു.  



 

 

• ഇബ്നു  ബത്തൂത്തയുറട സഞ്ചാരങ്ങളുറട കത്പരേമായി ചൂണ്ടി 

ോട്ടറപ്പടുന്നര് ശാദുലിയ്യ സൂഫി മാർഗ്ഗത്തിറല വഴിോട്ടി ബുർഹാൻ ഉദ്ദിൻ 

എന്ന സനയാസിയികലക്കാണ്. 

 

മാർകക്കാ കപാകളാ 

  

• പരിമൂന്നാം നൂറാണ്ടിൽ േപ്പലിൽ കലാേം ചുറിയ റവനീസുോരനായ 

േപ്പൽ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു മാർകക്കാ കപാകളാ. 

•  റവനീസിറല ഒരു വയാപാരിയായിരുന്ന അകദ്ദഹത്തിന്റെ 

യാത്രാക്കുെിപ്പുേൾ കലാേചരിത്രത്തിറലത്തറന്ന വിലമരിക്കാനാവാത്ത 

കരഖേൾ ആണിന്്ന. എന്നാൽ അകദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ോലത്ത ്അകദ്ദഹം 

എഴുരിയ വിവരണങ്ങൾ എല്ലാം ഭാവനാ സൃഷ്ടിേളാറണന്നും മറുമാണ്് 

അന്നുവറര മറു കലാേങ്ങൾ ോണാത്ത യൂകൊപയന്മാർ േരുരിയിരുന്നര്.  

• യൂകൊപയന്മാർക്കിടയിൽ അകദ്ദഹത്തിന്റെ കപർ വളറരക്കാലം നുണയൻ 

എന്ന വാക്കിനു ്പരയായമായി ഉപകയാരിക്കറപ്പട്ടിരുന്നു.  

• യൂകൊപയൻ സംസ്കാരകത്തക്കാൾ പഴക്കകമെിയരും പരിഷ്കൃ രമായരും 

അരികനക്കാൾ സമ്പത്തുള്ളരുമായ മററാരു കലാേറത്തക്കുെിച്ചും 

അവർക്കു് ഒരിക്കലും ത്പാപയമല്ലാത്ത ശസനിേശക്തിറയക്കുെിച്ചും 

േപ്പലുേറളക്കുെിച്ചും മറും അകദ്ദഹം വിവരിച്ചര് റവെും 

ഭാവനാസൃഷ്ടിയാറണന്്ന അവർക്കു കരാന്നി.  

• അവരുറട ധാരണേൾക്കും യാഥാർത്ഥയങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അത്രയക്്കും 

ഭീമമായ വയരയാസം അന്്ന നിലനിന്നിരുന്നു എന്്ന അനുമാനിക്കാൻ 

അകദ്ദഹത്തിന്റെ യാത്രക്കുെിപ്പുേൾ ഇന്നു നറമ്മ സഹായിക്കുന്നു.  

• ഇറരാറക്കയാറണങ്കിലും, അജ്ഞാരകലാേങ്ങളിൽ എത്തിറപ്പട്ട ്

അവിടറത്ത സമ്പത്തും ശക്തിയും േയ്യടക്കാൻ കവണ്ടിയുള്ള യൂകൊപയൻ 

പരയകവക്ഷണങ്ങളുറട ഒരു പരമ്പര രറന്ന രുടങ്ങിറവക്കാൻ മാർകക്കാ 

കപാകളായുറട സഞ്ചാരേഥേൾ കത്പരേമായി.  

• ഇന്തയ അകനവഷിച്ചു ്അകമരിക്കൻ വൻേരയിൽ എത്തിറപ്പട്ട റോളംബസ്, 

മാർകക്കാ കപാകളായുറട സഞ്ചാരക്കുെിപ്പുേളുറട ഒരു ത്പരി 

സഹായത്രന്ഥമായി ശേവശം േരുരിയിരുന്നുവറത്ര. 

 

                     വാസ്കോ ഡ രാമ  

• സമുത്ദമാർഗ്ഗം ഇന്തയയിൽ ആദയമായി എത്തിയ യൂകൊപയൻ  

സഞ്ചാരിയാണ് വാസ്കോ ഡ രാമ (1460/1469 - ഡിസംബർ 24, 1524,  1498-ൽ 

ഇന്തയയികലക്ക ്ആത്ഫിക്കൻ വൻേര ചുറിറക്കാണ്്ട പുരിയ സമുത്ദമാർഗ്ഗം 

േറണ്ടത്തിയര് ഈ കപാർച്ചുരീസ് നാവിേനാണ്.  

• കോഴികക്കാടിനടുത്തുള്ള ോപ്പാട ്ആണ ്ഇകദ്ദഹം ആദയം എത്തിയര്.  

ദീർഘോലം യൂകൊപയന്മാർക്ക് അത്പാപയമായിരുന്നു ഇന്തയ.  

• 1488-ൽ ബർത്തകലാമികയാ ഡയസ് എന്ന േപ്പിത്താൻ രുഡ് കഹാപ്പ് മുനമ്പ ്

േറണ്ടത്തിയ കശഷം 1498-ൽ ഇന്തയയികലക്കുള്ള േപ്പൽ മാർഗ്ഗം വഴി 

ആദയമായി എത്തിയര് രാമയാണ്.  



 

 

• അകദ്ദഹറത്ത മാനുവൽ ഒന്നാമൻ രാജാവ ്റോൻകഡസ് ഡ വിദിരവിര  എന്ന 

പദവി നൽേി ആദരിച്ചു. രാജേീയ രക്തത്തിൽ പിെക്കാത്ത ആദയറത്ത 

ത്പഭു േുടുംബം അകദ്ദഹത്തിനക്െരായിത്തിർന്നു. 

 

വില്ലയം കലാരൻ 

 

• ത്ബിട്ടീഷ്് ഭരണോലത്ത്് മലബാർ ജില്ലയിൽ ഭരണപരിഷക്്കാരവും 

ോർഷിേനിയമസംവിധാനവും സമുദായശമത്രിയും 

ശേവരുന്നരിനനായി അരയദ്ധവാനം റചയ്ത  ത്പരൽഭനായ 

ഭരണാധിോരിയും നയായാധിപനുമായിരുന്നു വില്ലയം കലാരൻ. 

•  മലബാെിന്റെ േളക്ടൊയിരുന്നുറോണ്്ട് രകദ്ദശവാസിേളുറട ത്പശ്നങ്ങൾ 

പഠിക്കാനും അവയക്്ക്് പരിഹാരം ോട്ടാനും വിലയം കലാരൻ ത്പേടമാക്കിയ 

രാൽപരയം മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ത്രന്ഥത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ 

കേരളചരിത്രത്തിൽ ആ ത്ബിട്ടീഷുോരനു സവികശഷമാറയാരു സ്ഥാനം 

കനടിറോടുത്തു. 

 

7. ത്പാചീന കേരളത്തിറല വിദയഭയാസ രീരി 

 

ബുദ്ധവിഹാരങ്ങകളാടനുബന്ധിച്്ച ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ  അക്കാലത്ത് 

വിദയാലയങ്ങൾ  (പള്ളിേള്) നടത്തിയിരുന്നു. എഴുത്തുവിദയ ഇവിറട 

ത്പചരിപ്പിച്ചരും ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ  രറന്നയായിരുന്നു. ത്ബാഹ്മി 

എഴുത്തുവിദയ ഇവരുറട സംഭാവനയാറണന്്ന േരുരുന്നു. എന്നാല് 

ശവദിേമരത്തിന്റെ ത്പഭാവോലകത്താടുേൂടി വിദയാഭയാസം ഒരു 

വിഭാരത്തിന്റെ മാത്രം േുത്തേയായിത്തീരന്്നു. 

 

രുരുേുലവിദയാഭയാസം 

 

• ത്ബാഹ്മണരർക്ക ് കേരളത്തിൽ  ആധിപരയം ലഭിക്കുന്നരിന ്മുമ്പ് 

ബുദ്ധമരക്കാരുറട കനരൃരവത്തിൽ  കേരളത്തിറല ത്രാമങ്ങൾകരാെും  

വിദയാലയങ്ങൾ  നടത്തറപ്പട്ടിരുന്നു.  

• പള്ളിേൾ  എന്ന കപരിൽ അെിയറപ്പട്ടിരുന്ന ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ  

വിദയാലയങ്ങൾ  േൂടിയായിരുന്നു. വിദയാവയാപനത്തിൽ  ബുദ്ധമരം 

നടത്തിയ യര്നങ്ങളുറട ഫലമായി ഉത്തകരന്തയയിൽ  

ത്ബാഹ്മണക്ഷത്രിയാദിേളുറട ഇടയിൽ  മാത്രം ഒരുങ്ങിനിന്ന 

വിദയാഭയാസസത്മ്പദായം സാമാനയജനങ്ങൾക്ക്  

ത്പകയാജനേരമാേത്തക്കവണ്ണം ത്േമീേരിക്കറപ്പട്ടു.  

• എന്നാൽ  ബുദ്ധമരത്തിന്റെ രികരാധാനവും ത്ബാഹ്മണമരത്തിന്റെ 

വിോസവും സ്ഥിരിരരിേളിൽ  മാറംവരുത്തി. രിരുവഞ്ചിക്കുളം 

അഥവാ വഞ്ചി രലസ്ഥാനമാക്കിറക്കാണ്്ട ഭരണം നടത്തിവന്ന 

ഇമയവരമ്പന ്റനടുംകചരലാരന്റെ മേൻ  ഇളകങ്കാ അടിേളുറട 

രക്ഷാധിോരത്തിൽ  രൃക്കണ്ണാമരിലേത്ത് ഒരു സർവ്വേലാശാല രറന്ന 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

• റരശങ്കലനാകഥാദയം ചമ്പുവിലും ശിവവിലാസം ോവയത്തിലും 

ശുേസകേശത്തിലും ഈ സർവ്വേലാശാലറയപ്പറിയുള്ള പരാമരശ്ങ്ങൾ  

ഉണ്്ട . 



 

 

•  ഇകര ോലഘട്ടത്തിൽ  ത്പകരയേ വിഷയങ്ങളിൽ  ഉപരിവിദയാഭയാസം 

നല്കിവന്ന മറു രണ്ടു ത്പശസ്തകേത്േങ്ങളായിരുന്ന റോടുങ്ങല്ലൂർ  

കോവിലേവും പയ്യൂരമ്നയും. േൂടാറര രൃശൂർ , േുമ്പളം, ഇരിങ്ങാലക്കുട, 

റപരുവനം, റചാവ്വണ്ണൂര് എന്നിവടിങ്ങളിറല സഭാമഠങ്ങളും അക്കാലറത്ത 

ത്പശസ്ത വിദയാഭയാസകേത്േങ്ങളായിരുന്നു. 

 

സഭാമഠങ്ങൾ 

 

• കവദപാഠശാലേളിൽ  നിന്നു വയരയസ്തമായിരുന്നു സഭാമഠങ്ങളിറല  

വിദയാഭയാസരീരി. േർമിേൾക്കുകവണ്ടി  ത്ശൗരസ്മാർത്ത  വിദയാഭയാസമാണ ്

അവിറട നല്കിയിരുന്നര്. 

• കവദപാഠശാലേളിൽ  നിന്നു വയരയസ്തമായിരുന്നു സഭാമഠങ്ങളിറല  

വിദയാഭയാസരീരി. േർമിേൾക്കുകവണ്ടി  ത്ശൗരസ്മാർത്ത  വിദയാഭയാസമാണ ്

അവിറട നല്കിയിരുന്നര്. 

• കേരളത്തിൽ ആറേ പരിറനട്ടു സഭാമഠങ്ങൾ  ഉണ്ടായിരുന്നരായി  

കരഖേൾ ഉണ്്ട. ഇവയിൽ ആറെണ്ണം ഭാട്ടമരത്തിനും ആെ ്

ത്പാഭാോരത്തിനും മൂന്്ന കവദാന്തത്തിനും മൂന്്ന 

വയാേരണത്തിനുമായിരുന്നുറവന്നും ോണുന്നു. ഈ സഭാമഠങ്ങളിൽ 

വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങകളാറടാപ്പം ആയുധവിദയയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.  

• രിരുനാവായ, റചാവ്വണ്ണൂർ, േടവല്ലൂർ രൃശൂർറരകക്കമഠം, ഇടയിൽമഠം, 

നടുവിൽമഠം, രൃക്കണ്ണാമരിലേം മുരലായവ വളറര ത്പസിദ്ധങ്ങളായ 

മഠങ്ങളായിരുന്നു. 

• രക്ഷശിലയികലരുകപാറല കേരളത്തിറല സഭാമഠങ്ങളിലും 16 വയസ്സു 

പൂർത്തിയായവർക്ക ് മാത്രകമ ത്പകവശനം നല്കിയിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു 

വിദയാർത്ഥി ഏറവും േുെഞ്ഞര് 12 വർഷറമങ്കിലും ഒരു മഠത്തിൽ 

രാമസിച്ചു പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നരായിരുന്നു വയവസ്ഥ. 

• വിദയാഭയാസോലഘട്ടത്തിറല റചലവുേൾ  മുഴുവനും അരര് മഠങ്ങൾ  

രറന്നയാണു വഹിച്ചിരുന്നര്. ഓകരാ ത്ബാഹ്മണേുടുംബവും അരിന്റെ 

സവത്തിൽ  നിന്നും ഒരു ഓഹരി അരരു മഠത്തികലക്കു സംഭാവന 

നൽേണമായിരുന്നു. 

• കവദാർത്ഥനിരൂപണം , കവദാന്തവിഷയങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള വാദത്പരിവാദം, 

ശിക്ഷ, േല്പം, വയാേരണം, ഛേസ്സ്. നിരുക്തം, കജയാരിഷം, രർക്കം , 

കവദാന്തം, മീമാംസ എന്നിവയായിരുന്നു സഭാമഠങ്ങളിറല 

ത്പധാനപഠനവിഷയങ്ങൾ.  

കക്ഷത്രേലാശാലേൾ 

• റോല്ലവർഷത്തിന്റെ ആദിശരേങ്ങളിൽ  ത്പസിദ്ധിയാർജിച്ചിരുന്ന  

കേരളത്തിറല ത്പമുഖ വിദയാഭയാസകേത്േങ്ങളാണ് മൂഴിക്കുളംശാല , 

രിരുവല്ലാശാല, ോന്തളൂർശാല, പാർഥിവപുരംശാല, ത്ശീവല്ലഭറപ്പരുഞ്ചാല 

രുടങ്ങിയ കക്ഷത്രേലാശാലേൾ .  

• ഇവയിൽ  പാർത്ഥിവപുരംശാല  മലയാളത്ബാഹ്മണർക്കുമാത്രം  കവണ്ടി 

സ്ഥാപിരമായരാറണന്നരിനു റരളിവുേൾ  ഉണ്്ട. 

 



 

 

8. ത്പാചീന കേരളത്തിറല മരങ്ങൾ 

 

ഹിേു, ഇസ്ാം, ത്േിസ്രയൻ, ശജനമരം, ബുദ്ധമരം എന്നിവയാണ ്

കേരളത്തിറല ത്പധാന മരങ്ങൾ. 2011-റല ോകനഷുമാരി േണക്ക് ത്പോരം 

കേരളത്തിൽ 54.73% ഹിേുക്കളും, 26.56% മുസ്ിങ്ങളും, 18.38% 

ത്േിസ്രയാനിേളുമുണ്്ട. കശഷിച്ചവർ സിഖ,് ശജന, ജൂര 

വിഭാരങ്ങളിൽറപ്പടുന്നു. 

 

ശജനമരം  

 

• ത്േിസ്തു മരവരവിനുമുമ്പുരറന്ന കേരളത്തിൽ ശജനമരം രുടർച്ചയായി 

നിലനിന്നിരുന്നു. ഇന്്ന കേരളത്തിറല ശജനമരസ്ഥരുറട എണ്ണം 

വളറരക്കുെവാണ്. 

•  ത്പധാനമായും ഇവർ പുരാരന ശജനമരത്തിന്റെ രുടർച്ചയായ 

അനുയായിേകളാ കേരളത്തിനു പുെത്തുനിന്നും വയാപാരത്തിനായിട്ടും 

മറും വന്ന ശജനമരാനുയായിേകളാ ആണ്. 

• ചത്േരുപ്തമൗരയനുകശഷം (ബി. സി. ഇ) മൂന്നാം നൂറാണ്ടിലാണ ്

കേരളത്തികലയക്്ക ്ശജനമരം എത്തിയര്.  

• ആ സമയത്ത ്ശജനസനയാസിയായിരുന്ന, ഭത്ദബാഹു 

ശമസൂെിനടുത്തുള്ള ത്ശാവണറബലറരാളയികലയക്്കു കപായി. 

അകദ്ദഹത്തിന്റെ ശിഷയന്മാരിൽ ചിലർ ധയാനത്തിനുള്ള അനുകയാജയമായ 

സ്ഥലമകനവഷിച്്ച, േർണ്ണാടേത്തിനും േൂടുരൽ റരക്കുള്ള കേരളം, 

രമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളികലയക്്ക ്കപായരായി േരുരറപ്പടുന്നു. 

• ബി.സി ഒന്നാം നൂറാകണ്ടാറട ശജനമരം കേരളത്തിൽ ആധിപരയം 

ഉെപ്പിച്ചു. ചിലപ്പരിോരം എന്ന രമിഴ ്ഇരിഹാസം രചിച്ച കേരളേവിയായ 

ഇളംകോ അടിേൾ രാജേീയ സദസ്സിറല അെിയറപ്പടുന്ന 

ശജനമരാനുയായിയും ആയിരുന്നു.  

• അകദ്ദഹം ത്പശസ്തമായ രൃക്കണാമരിലേം എന്ന അന്നറത്ത 

ശജനസംസ്കാരം അരയുന്നരിയിൽ നിന്നിരുന്ന ത്പകദശറത്ത 

രാമസക്കാരനായിരുന്നു. 

 

ബുദ്ധമരം 

 

• ബുദ്ധമരം അരിന്റെ ത്പാരംഭ ദശയിൽത്തറന്ന 

കേരളത്തിറലത്തിയിരുന്നരായി േരുരുന്നു. ത്േിസ്തു വിന ്മുൻപ ്ആൊം 

നൂറാണ്ടിൽ ബുദ്ധസനയാസിേൾ കേരളത്തിറലത്തിയരായി 

ചരിത്രപരമായ റരളിവുേളുണ്്ട.  

• അകശാേന്റെയും കേരളത്തിറല നിരവധി നാട്ടു രാജാക്കന്മാരുറട 

ശാസനങ്ങളും സംഘോലറത്ത നിരവധി േൃരിേളും കേരളത്തിറല 

ബുദ്ധമരസവാധീനം വയക്തമാക്കുന്നു. അകശാേചത്േവർത്തി 

നാനാദിക്കികലക്കും ബുദ്ധമര സനയാസിേറള അയച്ച േൂട്ടത്തിൽ കനരിട്ടും 

ത്ശീലങ്കയിൽ നിന്നും ബുദ്ധസന്നയാസിമാർ ഇവിറട എത്തി.  

• അകശാേൻ ഇന്തയ മുഴുവനും േീഴടക്കണറമന്്ന വാഞ്ഛയുള്ള 

ചത്േവർത്തിയായിരുന്നു. അകദ്ദഹത്തിന്റെ ശസനയബലത്താലും 



 

 

കേരളത്തിറല കചരരാജാക്കന്മാർ  മരസഹിഷ്ണു രയുള്ളവരായരിനാലും 

ബുദ്ധമരം രണ്ടു േയ്യും നീട്ടി സവീേരിക്കറപ്പടുേയായിരുന്നു. 

യഹൂദമരം 

• ത്േിസ്രയാനിേറളകപ്പാറല ജൂരന്മാരും പകണ്ട കേരളീയ സമുദായത്തിറെ 

ഒരു ഭാരമായിത്തീർന്നിരുന്നു. അവർ മരപീഡനത്തിൽനിന്നു 

രക്ഷറപ്പടാൻ എ.ഡി. 68-ൽ കേരളത്തിൽ എത്തികച്ചർറന്നന്നാണ് 

പരമ്പരാരരമായ വിശവാസം. 

•  സ്ത്രീേളും പുരുഷന്മാരും ഉൾറപ്പറട 10,000 ജൂരമരവിശവാസിേൾ 

കേരളത്തിൽ വന്നരായും റോടുങ്ങല്ലൂർ, പാലയൂർ, മാള, പുല്ലൂറ ്

എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാമസമുെപ്പിച്ചരായും പെയറപ്പടുന്നു. 

•  ഇരിനുകപാദ്ബലേമായി കനരിട്ട റരളിവുേറളാന്നും ഇല്ലായക്്കുേയാൽ 

ഈ വിശവാസത്തിറെ സാധുരറയ ചില പണ്ഡിരന്മാർ നികഷധിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

• പകക്ഷ, കസാളമറെ േപ്പലുേൾ വാണിജയോരയങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിൽ 

വന്നിട്ടുള്ളരുറോണ്്ട ബി.സി. 1000-ാാമാണ്ടിനുമുൻകപ കേരളറത്തക്കുെിച്്ച 

ത്പാചീനയഹൂദന്മാർക്ക ്അെിയുമായിരുന്നു എന്ന ോരയം രീർച്ചയാണ്. 

ആേയാൽ ജൂരന്മാർ സവന്തം നാട്ടിൽ മരപീഡനറത്ത 

കനരികടണ്ടിവന്നകപ്പാൾ, രക്ഷാകേത്േം കരടി കേരളത്തികലക്കു പുെറപ്പട്ടു 

എന്നു േരുരുന്നരിൽ അനുപപത്തിയില്ല.  

• അവർ എ.ഡി. 1-ാാാം നൂറാണ്ടിൽത്തറന്ന മുസ്സിരിസ്സിൽ അഥവാ 

റോടുങ്ങല്ലൂരിൽവന്്ന ആദയറത്ത രാവളം ഉെപ്പിച്ചിരിക്കണം. രുടർന്നുള്ള 

ശരേങ്ങളിൽ ത്േിസ്തു മരത്തിറെ ത്പചാരകത്താറട ജന്മഭൂമിയിൽ േൂടുരൽ 

മരമർദ്ദനങ്ങൾ അനുഭവികക്കണ്ടി വന്നകപ്പാൾ േൂടുരൽ ജൂരന്മാർ 

സംഘമായി കേരളത്തികലക്കു കപാന്നിരിക്കാൻ ഇടയുണ്്ട.  

• കനരറത്ത പെഞ്ഞ ജൂരകേത്േങ്ങൾക്കു പുെറമ റോല്ലം, മാടായി, 

പന്തലായനിറക്കാല്ലം, ചാവക്കാട ്രുടങ്ങിയ ത്പകദശങ്ങളിലും ജൂരന്മാർ 

വസിച്ചിരുന്നരായി വികദശസഞ്ചാരിേളുറട വിവരണങ്ങളിൽനിന്നും 

ത്പാകദശിേ േഥേളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.  

• കേരളത്തിറല ജൂരർ അവരുറട മുൻരാമിേളായിരുന്ന 

ത്േിസ്രയാനിേറളകപ്പാറല വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിോഭിവൃദ്ധി കനടുേയും 

രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നു വിലറപ്പട്ട വികശഷാധിോരങ്ങൾ 

സമ്പാദിക്കുേയും റചയ്തു.  

• ഭാസ്കരരവിവർമ്മ ചത്േവർത്തിയുറട എ.ഡി. 1000-ാാമാണ്ടറത്ത 

ജൂരശാസനം അകദ്ദഹം കജാസഫ ്െബ്ബാൻ എന്ന ജൂരത്പമാണിക്ക ്ഒട്ടധിേം 

അവോശാധിോരങ്ങൾ ആചത്േരാരം അനുവദിച്ചുറോടുത്തരിറെ 

കരഖയാണ്.  

• കപാർച്ചുരീസുോരുറട ആരമനംവറര ജൂരന്മാർക്ക ്സമുദായത്തിൽ 

ബഹുമാനയസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കപാർച്ചുരീസുോരാേറട്ട, അവറര 

പീഡിപ്പിക്കുേയും 1565-ൽ റോടുങ്ങല്ലൂർനിന്നു റോച്ചിയിൽ 

മാെിത്താമസിക്കാൻ നിർബന്ധിരരാക്കുേയും റചയ്തു.  

• ഈ േുടിമാറത്തിനിടയക്്ക ്1567-ൽ നിർമ്മിച്ചരാണ ്മട്ടാകഞ്ചരിയിറല 

റവള്ളജുരന്മാരുറട പള്ളി. അരിനുകശഷം നൂറാണ്ടുേളായി അവർ മദ്ധയ 

കേരളത്തിറല ഒരു ത്പധാനറപ്പട്ട വർത്തേസമുദായമായി രുടർന്നു.  

                 ഹിേു മരം 



 

 

• ഹിേു എന്നാൽ സിന്ധു നദീ രീരം എന്നർത്ഥം. ആയരിനാൽ 

ഹിേുറവന്നര് സിന്ധു നദീ രീരത്ത ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നാണർത്ഥം.  

• ജനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും വിശവാസങ്ങളും 

എന്നർത്ഥത്തിലാണ ്ഹിേു മരം ആദയമായി അെിയറപ്പട്ടിരുന്നര്. 

ഉെവിടങ്ങളായ ത്ശുരി, സ്മൃ രി, കവദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ , ഉപനിഷത്തുേൾ, 

സദാചാര സംഹിരേൾ എന്നിവയാണ.്  

• ഇന്തയയി 85% ഹിേുക്കളാണ.് മറ് മരങ്ങറള അകപക്ഷിച്്ച ഏേീേൃര 

അരാധനാസവഭാവമില്ല. വിവിധ വിഭാരങ്ങളുണ്ടായിരുറന്നങ്കിലും 

ആരയന്മാരുറട അധിനികവശം വറര ജാരിരിരിവ് ഇല്ലായിരുന്നു. 

 

 ത്ബാഹ്മണർ 

 

• ഇന്തയയിൽ േുടികയെിയ ആരയന്മാരാണ് ത്ബാഹ്മണർ എന്നു 

വിശവസിക്കുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

ആരയാധിനികവശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. 

• എങ്കിലും നമ്പൂരിരി എന്നെിയറപ്പടുന്ന േർണ്ണാടേത്തിൽ നിന്നും വന്ന 

ത്ബാഹ്മണരാണ ്നമ്പൂരിരിമാർ . 

•  ഇവർക്കാണ ്ഇരിൽ കമറലത്തട്ട്. ത്ബാഹ്മണരിൽ ഉയർന്നവറര 

ആരയപട്ടന്മാർ എന്നു പെയാെുണ്്ട. 

 

അമ്പലവാസിേൾ 

 

• ആകൊളം അവാന്തര വിഭാരങ്ങൾ രറന്ന ഉള്ള ഒരു വിഭാരമാണിര് 

കക്ഷത്രങ്ങളിറല മാലറേട്ട,് റചണ്ടറോട്ട,് അടിച്ചുവാരൽ, ശംഖുവിളിക്കൽ 

രുടങ്ങി വിവിധ രരം കജാലിേളാണ്് ഇവർ റചയ്തു വന്നിരുന്നര്. 

ശവശയർ 

• വർണ്ണവയവസ്ഥയിൽ അടുത്ത സ്ഥാനം ഇവർക്കാണ്. രൽമുെേളായി 

േൃഷി,േച്ചവടം എന്നീ റരാഴിലുേളിൽ ഏർറപ്പട്ടിരുന്നവരാണ.്  

• ആരയാധിനികവശം ഉണ്ടാവുന്നരിനു മുകന്ന രറന്ന ഇക്കൂട്ടർ ഇവിറട 

ഉണ്ടായിരുന്നവരും അവർക്ക് ത്പകരയേ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമാണ്്. 

അരിനാൽ അവറര ശവശയർ രണത്തിൽ േണക്കാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

ഇസ്ാം മരം 

 

• ത്േിസ്തു വർഷം എഴാം നൂറാണ്ടിൽ, ത്പവാചേൻ മുഹമ്മദ് നബി 

അകെബയയിൽ ത്പചാരണം ആരംഭിച്ച അകര ോലയളവിൽ രറന്ന 

കേരളത്തിലും ഇസ്ാം മരം ത്പചരിച്ചു എന്്ന േരുരാം. * 

• എന്നാൽ അരിനുമുകന്ന രറന്ന അെബിേളും കപർഷയക്കാരും 

എകരയാപയരും കേരളത്തിൽ കവരുെപ്പിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിറല അവസാന 

കചര രാജാവ ്കചരമാൻ റപരുമാൾ ഇസ്ാം മരം ത്പചരിപ്പിക്കുന്നരിന ്

സഹായങ്ങൾ റചയ്തു റോടുത്തു എന്നു വിശവസിക്കുന്നു.  

• സാമൂരിരിമാരുറട ോലത്ത ്മുസ്ീങ്ങൾ നല്ല സവാധീനം കനടിയിരുന്നു, 

അകദ്ദഹത്തിന്റെ ത്പമുഖ കസനാ നായേൻ ആയിരുന്ന േുഞ്ഞാലി 

മരയക്്കാർ മുസ്ിം ആയിരുന്നു. ത്പവാചേന്റെ ോലത്ത് രറന്ന 



 

 

ഭിന്നചാരങ്ങളും വിശവാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഈ മരത്തികലയക്്ക ്

വരാൻ രുടങ്ങി. 

•  ത്പവാചേന്റെ മരണാനന്തരം ഖലീഫ സ്ഥാനറത്ത റചാല്ലിയുണ്ടായ 

ആശയ ഭിന്നര പിന്നീട ്മരത്തിൽ വിഭാരീയര വളർത്താൻ 

ഇടയാക്കുേയും "ശിയായിസത്തിന്റെ" രൂപീേരണത്തിനു 

ോരണമാവുേയും റചയ്തു. വിവിധ വിഭാരങ്ങൾ രാഴ പെയുന്നു. 

• സുന്നി - ശിയാക്കൾ അല്ലാത്തവറര റപാരുകവ പെയുന്ന കപരാണ ്സുന്നി 

എന്നര്. അഹല് സുന്നര് വൽ ജമാഅര് (ത്പവാചേ ചരയയും, ഭരണ 

കനത്രരവവും പിൻപറുന്നവർ) എന്നരിൻറെ ചുരുക്കമാണ ്സുന്നി. ഖുർആൻ 

ആധാരമാക്കി രിരുചരയേളും വിശവസിച്ചുവരുന്നു. 

• ഷിയാക്കൾ -  മുഹമ്മദ് നബിക്ക ്കശഷം അധിോരം ലഭികക്കണ്ടര് 

ത്പവാചേ േുടുംബത്തിനു മാത്രം ആറണന്നും അര് അലിക്ക ്രറന്ന 

ആവണറമന്നും ഉള്ള വിശവാസം മനസ്സിൽ അടിയുെച്ചു 

വിശവസിക്കുന്നവരാണ ്ശിയാക്കൾ. ഇരാണ് ശിയായിസത്തിന്റെ 

അടിസ്ഥാനം രറന്ന. 

ത്േിസ്തു മരം 

• സംഘോലത്ത് രറന്ന കേരളത്തിൽ ത്േിസ്തു മരം ത്പചാരം കനടിയിരുന്നു. 

ത്േി.വ. 52 ലാണ ്ത്േിസ്തു വിന്റെ ശിഷയനായിരുന്ന കരാമാശ്ലീഹ 

കേരളത്തിൽ എത്തുന്നര് എന്നു വിശവസിക്കറപ്പടുന്നു.  

• കൊമാക്കാരുറട പാര അകദ്ദഹം പിന്തുടർന്നു എന്നു 

േരുകരണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാർ ഇവിറട മുകന്ന രറന്ന വന്നിരുന്നു. 

അവരായിരിക്കണം കരാമാശ്ലീഹറയ ഇകങ്ങാട്ട് ആേർഷിച്ചര് എന്ന ്

േരുരുന്നു. 

 

സഭേൾ 

• േകത്താലിക്കാ വിഭാരങ്ങൾ, ഓർത്തറഡാക്സ് വിഭാരങ്ങൾ , മറു പൗരസ്രയ 

സഭേൾ, റത്പാട്ടസ്റ്റനെ് ്സഭേൾ എന്നിവയാണ ്കേരളത്തിറല മുഖയധാരാ 

ശത്േസ്തവ സഭാ വിഭാരങ്ങൾ. 

 

• േകത്താലിക്കാ സഭാവിഭാരങ്ങൾ 

കൊമിറല മാർപാപ്പ പരമാധയക്ഷനായുള്ള േകത്താലിക്കാ സഭയുറട        മൂന്്ന 

ഘടേങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

 

• സികൊ-മലബാർ േകത്താലിക്കാ സഭ 

• ലത്തീൻ േകത്താലിക്കാ സഭ 

• സികൊ-മലങ്കര േകത്താലിക്കാ സഭ 

ഓർത്തകഡാക്സ ്സഭാവിഭാരങ്ങൾ 



 

 

ഓെിയന്െൽ ഓർത്തകഡാക്സ് സഭയുറട രണ്്ട  വിഭാരങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്്ട. 

• യാകക്കാബായ സുെിയാനി ത്േിസ്രയാനി സഭ 

• മലങ്കര ഓർത്തകഡാക്സ് സുെിയാനി സഭ 

മറ് പൗരസ്രയ സഭേൾ 

• മലബാർ സവരത്ന്ത സുെിയാനി സഭ 

• േൽദായ സുെിയാനി സഭ 

• മലങ്കര മാർകത്താമ്മാ സുെിയാനി സഭ 

 

9. കേരളത്തിറല ജാരി സത്രദായം 

 

• ഇന്തയയിറല മറു ത്പകദശങ്ങറള അകപക്ഷിച്ചു ശവേിയാണ് കേരളത്തിൽ 

ജാരിവയവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നര് 

• . കചര സാത്മാജയത്തിന്റെ അധഃപരനത്തിനുകശഷം നമ്പൂരിരിമാർ 

സവാധീനശക്തിയുള്ളവരായി മാെുേയും രുടർന്്ന ജാരിവയവസ്ഥ 

നിലവിൽ വന്നു എന്നും േരുരറപ്പടുന്നു.  

• സവർണ്ണറരന്നും അവർണ്ണറരന്നും ഉള്ള വയരയാസം വർണ്ണറത്ത 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാറണങ്കിലും അരിലുപരി മറു പല ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

വസ്തു രേളും ജാരി നിർണ്ണയത്തിൽ ത്പരിഫലിച്ചുോണാം. 

 

10. ജന്മി സത്രദായം 

              ജന്മി 

• ജന്മി എന്നര് റേട്ടിടങ്ങകളാ, ഭൂമികയാ സവന്തമായി ഉണ്ടാേുേയും അര് മറ ്

ആളുേൾക്ക് പാട്ടത്തിന ്ൻൽേുേയും റചയ്യുന്ന േച്ചവടമകനാഭാവമുള്ള 

വയക്തിേകളാ, ത്പസ്ഥാനങ്ങകളാ ആണ.് 

•  ജന്മിമാരുറട ആത്ശിരർ േുടിയാന്മാർ എന്നാണ് അെിയറപ്പടുന്നര്. 

മദ്ധയോല കേരള ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം ജന്മിമാറര ോണാൻ സാധിക്കും.  

• ജാരിവയവസ്ഥ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്ന ോലഘട്ടത്തിൽ 

ജന്മിത്തവയവസ്ഥിരിയും ശക്തമായിരുന്നു. സാധാരണരരിയിൽ 

ഉന്നരേുലജാരിക്കാരായ വയക്തിേൾ ജന്മിമാരും രാഴ്ന്നജാരിക്കാരായി 

രണിക്കറപ്പട്ടിരുന്ന വയക്തിേൾ അവരുറട േുടിയാന്മാരുമായി േഴിയുന്ന 

സ്ഥിരിവികശഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നര്. 

•  എന്നാൽ ഇരുപരാം നൂറാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ നകവാത്ഥാന ത്പസ്ഥാനങ്ങൾ 

കേരളത്തിറല ജന്മിത്തവയവസ്ഥിരിക്ക് ഒരു പരിധി വറര അന്തയം േുെിച്ചു. 

 

 

ജന്മിസത്മ്പദായം 

 

• കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭൂവുടമസത്മ്പദായമാണ് 

ജന്മിസത്മ്പദായം. ജന്മി രന്റെ ഉടമസ്ഥരയിലുള്ള ഭൂമി േുടിയാന്മാർക്ക്് 

േൃഷിറചയ്യാൻറോടുക്കുേയും അവർ ആദായത്തിന്റെ ഒരംശം ജന്മിക്ക്് 

പാട്ടമായി നല്കു േയും റചയ്യുന്ന പാരമ്പരയവയവസ്ഥയാണ് ഇര്. 



 

 

• ോണപ്പാട്ട സത്മ്പദായം : പഴയോല കേരളത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന ഉര്പാദന 

വിനിമയ രീരിയായിരുന്നു ോണപ്പാട്ട സത്മ്പദായം.  

• ഭൂമിയിൽ സർവ്വ അവോശങ്ങളും ഉള്ളവനും ഉര്പാദനത്തിന്റെ 

ത്പധാനഭാരം േൃഷിറയടുത്തിരുന്ന പാട്ടക്കാരിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കാൻ 

സവാരത്ന്തയം ഉള്ളവരുമായിരുന്ന ജന്മിമാർ രങ്ങളുറട ഭൂമി അനയാധീനറപ്പട്ടു 

കപാോരിരിക്കാൻ ഏർറപ്പടുത്തിയ പാട്ട സത്മ്പദായമാണ ്ോണപ്പാട്ട 

സത്മ്പദായം.  

• പാട്ടത്തിനു വാങ്ങുകമ്പാൾ േുടിയാൻ ജന്മിക്കു റോടുക്കുന്ന രുേയാണ്് 

ോണം അഥവാ ോണപ്പണം. നിശ്ചിരമായ ത്പരിഫലം ഉെപ്പിച്ചു 

േൃഷിക്കുള്ള അവോശം മററാരാറള ഏല്പിക്കുന്നരി പാട്ടം എന്ന ്പെയുന്നു.  

• ഭൂമി പാട്ടക്കാരനു പണയമായി നൽേുന്നരു കപാറലയാണ ്ോണപ്പാട്ടം 

വയവസ്ഥേൾ. 

• േുഴിക്കാണം, േുറിക്കാണം, റവട്ടുോണം, കരട്ടക്കാണം, നീർക്കാണം, 

ശേക്കാണം, നടുക്കാണം എന്നിങ്ങറന ോണം പലവിധമുണ്്ട.  

• രിരുവിരാംേൂെിറല ഭൂരിഭാരം നിലങ്ങളും ോണപ്പാട്ട 

വയവസ്ഥയിലായിരുന്നു. 

11. ദായത്േമങ്ങൾ 

• രക്തബന്ധത്തിലധിഷ്ഠ ിരമായ പാരമ്പരയത്േമം. പാരമ്പരയജീവിരം 

നയിക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾ അവോശം ശേമാെുന്നര് 

ദായത്േമമനുസരിച്ചാണ്.  

• രെവാടിന്റെയും സവത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പും ശേമാറവും 

ദായേത്േമനുസരിച്ചായിരിക്കും. സവത്തവോശം, പിന്തുടർച്ചാവോശം, 

ബന്ധുരവാവോശം, ആത്മീയാവോശം രുടങ്ങിയവ രലമുെേളായി 

മാെിവരുന്നരിറന ദായത്േമംറോണ്്ട സ്ഥിരമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.  

• മക്കത്തായം (പിരൃദായം), മരുമക്കത്തായം (മാരൃദായം), ഉഭയദായം 

എന്നിങ്ങറന ദായത്േമത്തിന് ഭിന്നരയുണ്്ട. 

മരുമക്കത്തായം 

• ഇരുപരാം നൂറാണ്ടിന്റെ മധയം വറര ോസർകരാഡ ്രാലൂക്ക്, വടറക്ക 

മലബാെിറല േണ്ണൂർ, രലകേരി, വടേര, നാദാപുരം, േുറിയാടി, 

േുെുത്മ്പനാട ്രാലൂക്ക്(കോഴികക്കാട് ജില്ല), പരപ്പനങ്ങാടി, പെവണ്ണ, േൂട്ടായി, 

രിരുവിരാംേൂെിറല ചിെയംേീഴ ്രാലൂക്ക്, പെവൂർ, ഇടവ, ഒകടറിൽ 

രുടങ്ങിയ ത്പകദശങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളിലും ഭാരീേമായും പൂർണമായും 

മുസ്്ലിംേൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സത്മ്പദായമായിരുന്നു 

മരുമക്കത്തായം(മാരൃദായത്േമം).  

• റരക്കൻ േർണാടേത്തിറല അളിയ സന്താന രീരിേകളാട് പൂർണമായും 

സാദൃശയമുണ്ടായിരുന്ന ഈ സത്മ്പദായം കേരളത്തിറല മുസ്്ലിംേളിൽ 

രീരകദശ നിവാസിേളായിരുന്നു േൂടുരൽ ആചരിച്ചു വന്നിരുന്നര്. 

• മലബാെിറല ചില ത്പകദശങ്ങളിൽ ഇരിന്റെ ഭാരമായി വധുരൃഹത്തിൽ 

അന്തിയുെങ്ങുന്ന പുരിയാപ്പിള സത്മ്പദായം ഇകപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്്ട 

നായർ സമുദായവും, മലബാെിറല ഉയർന്ന രീയർ, രാജേുടുംബങ്ങളും, 

ചില ത്ബാഹ്മണരും, അമ്പലവാസിേളും, ചില വിഭാരം മലബാെിറല മാപ്പിള 

മുസ്ീമുങ്ങളും ഭൂരിഭാരം ആദിവാസിേളും അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗങ്ങളും 

പാലിച്ചു കപാന്നിരുന്നു. 



 

 

• രിരുവിരാംേൂെിറലയും റോച്ചിയിറലയും രാജേുടുംബങ്ങളിൽ 

രാജയാവോശത്തിനു മരുമക്കത്തായത്േമമാണ ്സിേരിച്ചിട്ടുള്ളര്. മൂത്ത 

ഭാരികനയൻ അധിോരം ഏൽക്കുന്നരാണ ്പരിവ്.  

• േണ്ണൂരിൽ പയ്യന്നൂർ ത്രാമത്തിറല നമ്പൂരിരിമാറരാഴിറേയുള്ള 

കേരളീയത്ബാഹ്മണൻമാറരല്ലാം മക്കത്തായമാണ് സവീേരിച്ചര്. 

• പയ്യന്നൂരിറല പരിനാെ ്ഭവനങ്ങളിൽ മാത്രം മരുമക്കത്തയം നിലന്നിന്നു. 

കേരളത്തിലും പുെത്തുമുള്ള ത്ബാഹ്മണർ അംരീേരിച്ചിരുന്ന 

മിരാക്ഷരനിയമത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നു അര്. 

മക്കത്തായം 

• മക്കൾക്ക് സവത്തവോശമുള്ള ജാരിമുെയാണ ്"പിരൃദായ ത്േമം" . 

പിരൃകമൽകക്കായ്മയുള്ള സത്മ്പദായമാണിര്.  

• ഈ സത്മ്പദായത്തിൽ പിരാവാണ ്പരമാധിോരി. പിരാവിൽ നിന്്ന 

പുത്രനികലക്കാണ ്പിന്തുടർച്ചാവോശം.  

• സംഘോല കേരളത്തിറല ആദി കചരന്മാർ, ആയ്്വംശരാജാക്കന്മാർ, 

േുലകശഖരന്മാർ രുടങ്ങിയവർ മക്കത്തായസത്മ്പദായം പിന്തുടർന്നു 

കപാന്നു . 

ത്ബിട്ടീഷ് ആധിപരയം 

 

• മറു യൂകൊപയൻ  രാജയങ്ങറളകപ്പാറല രറന്ന വയാപാര ലക്ഷയവുമായി 

എത്തിയ ത്ബിട്ടീഷ ്ഈസ്റ്റിന്തയാേമ്പനി 1664- ൽ  കോഴികക്കാട ്ഒരു 

വയാപാരശാല സ്ഥാപിച്ചു. 

•  1684-ൽ അവർ രിരുവിരാംേൂെിറല അഞ്ചുറരങ്്ങ ത്പകദശം ആറിങ്ങൽ 

ൊണിയിൽ  നിന്നു സവന്തമാക്കി.  

• 1695 -ൽ  അവിറട ഒരു കോട്ടയും പണി രീർത്തു . ഇകരോലത്ത ്

രലകേരിയിലും അവർ ആസ്ഥാനമുെപ്പിച്ചു. 

•  1723 ഏത്പിലിൽ  ത്ബിട്ടീഷ ്ഈസ്റ്റിന്തയാ േമ്പനിയും രിരുവിരാംേൂെും 

ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു.  

• 1792- ൽ ത്ശീരംരപട്ടണം സന്ധി ത്പോരം ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ 

ശേവശത്തു നിന്നും മലബാർ ത്ബിട്ടീഷുോർക്ക ് ലഭിച്ചു. 

•  1791- റോച്ചിയുമായും േമ്പനി ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കി. ഇരനുസരിച്്ച 

ത്പരിവർഷം േപ്പം നൽേി റോച്ചി രാജാവ് ത്ബിട്ടീഷ് സാമന്തനായി.  

• 1800 മുരൽ റോച്ചി മത്ദാസിറല ത്ബിട്ടീഷ് സർക്കാരിനു  േീഴിലായി. 

• 1795-റല ഉടമ്പടിയനുസരിച്്ച രിരുവിരാംേൂെും ത്ബിട്ടീഷ ്കമൽകക്കായ്മ 

അംരീേരിച്ചു. ഇരനുസരിച്്ച ഒരു ത്ബിട്ടീഷ ്െസിറഡനെ്് 

രിരുവനന്തപുരത്തു രാമസിച്്ച ഭരണകമൽകനാട്ടം വഹിച്ചു. 

•  ത്പരിവർഷം   എട്ടുലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു രിരുവിരാംേൂർ 

നൽകേണ്ടിയിരുന്ന േപ്പം. 

•  1805-ൽ  ഒപ്പു വച്ച ഉടമ്പടി ത്പോരം രിരുവിരാംേൂെിൽ ഉണ്ടാേുന്ന 

ആഭയന്തര മത്സരങ്ങളിലും ലഹളേളിലും ഇടറപടാനുള്ള അധിോരവും 

ത്ബിട്ടീഷുോർക്കു ലഭിച്ചു. ഇകരാടു േൂടി ഫലത്തിൽ കേരളം മുഴുവൻ 

ത്ബിട്ടീഷ് നിയത്ന്തണത്തിലായി. 

 



 

 

12. േർഷേത്പസ്ഥാനം   

• 1935ൽ  റോളകച്ചരിയിൽ റവച് േർഷേസംഘo  രൂപീേരണറത്തരുടർന്്ന  

മലബാെിൽ  വികശഷിച്്ച ചിെക്കൽ  രാലൂക്കിൽ  ത്പാകദശിേ  

േർഷേസംഘങ്ങൾ  രൂപംറോണ്ടകപ്പാൾ  അരിന്റെ സിരാകേത്േമായി 

ത്പവർത്തിച്ചര്  നമ്മുറട റരാട്ടടുത്ത േല്ലയാകേരി ആറണങ്കിൾ  

സംഘത്തിന്റെ ഒന്നാം സകമ്മളനം നടന്നര് പെേിനിക്കടവിലായിരുന്നു.  

• 1936 നവം. 1- രീയ്യരി നടന്ന ഈ സമ്മളനത്തിന്റെ മുഖയ സംഘാടേർ  പി. 

എം. കരാപാലൻ , പി.എം.േുഞ്ഞിക്കണണൻ , റേ. വി. നാരായണൻ  

നമ്പയാർ , സി. കോരൻ  മാസ്റ്റർ  എന്നിവരാ യിരുന്നു. അയ്യായിരത്തിലധിേം 

േർഷേർ  പറങ്കടുത്ത ഈ സകമ്മളനം കേരളത്തിന്റെ േർഷേ  

ത്പസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ  വമ്പിച്ച വഴിത്തിരിവായി.  

• ഫയൂഡൽ  പദത്പകയാരങ്ങളായ അടിയൻ , േരിക്കാടി രുടങ്ങിയവ 

ഉകപക്ഷിക്കാൻ  ഈ സകമ്മളനത്തിനാണ ്േർഷേർ രീരുമാനിച്ചര്. 

• സംഘടിര റരാഴിലാളി -േർഷേ  ത്പസ്ഥാനങ്ങളുറട വളർച്ചയക്്ക ് മുകമ്പ 

രറന്ന ഇവിറടയുളള േർഷേർ  രങ്ങളുറട അവോശങ്ങൾ  

സംരക്ഷിക്കാനുളള സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.  

• പാവറപ്പട്ട േർഷേർ  ഒരു ഉപറരാഴിൽ  എന്ന നിലയിൽ  മാങ്ങാട്ട് പെമ്പിൽ  

നിന്്ന േല്ലുറോത്തി വില്ക്കാെുണ്ടായിരുന്നു.  

• അരുകപാറല വിശാലമായ ഈ പെമ്പിറല പുല്ല ്പെിറച്ചടുത്താണ ്

പരിസരത്തുളള ജനങ്ങളൾ  രങ്ങളുറട േുടിൽ  കമഞ്ഞിരുന്നര്.  

• മാങ്ങാട്ട ്പെമ്പ ്ത്പകദശം മുഴുവൻ  േടകമ്പരി കദവസവത്തിന്റെ 

സവത്താറണന്്ന േരക്കാട്ടിടം നായനാർ  വാദിച്ചു.  

• സരക്്കാെിറനരിറര അകദ്ദഹം കേസുമായി കോടരിയിൽ  കപാറയങ്കിലും 

േല്ലുറോത്ത ്റരാഴിലാളിേള് കോടരിയില് നല്കിയ റമാഴിേറള രുടര്ന്്ന 

മാങ്ങാട്ട ്പെമ്പ ്പുെംകപാക്കാറണന്്ന സ്ഥാപിക്കറപ്പട്ടു.  

• റരാഴിലാളി സംഘടനറയാന്നുമില്ലാരിരുന്ന ഈ ോലഘട്ടത്തിൽ  

േൃഷിക്കാർ  കനടിയ ഈ വിജയം രുടരന്്നുളള രാഷ്ത്ടീയ സംഘടനാ 

മുകന്നറത്തിന് വഴിറയാരുക്കി. 

 

13. റരാഴിലാളി ത്പസ്ഥാനം   

• റരാഴിലാളിേൾ രങ്ങളുറട അവോശങ്ങൾ കനടിറയടുക്കുന്നരിനുകവണ്ടി 

രൂപവര്േരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ്് കത്ടഡ ്യൂണിയൻ. 

• കേരളത്തിറല ആദയോല കത്ടഡ ്യൂണിയൻ ത്പസ്ഥാനത്തിനു കനരൃരവം 

നൽേിയര് സാമൂഹിേ ത്പവർത്തേരായിരുന്നു. 

മുരലാളിത്തവയവസ്ഥകയാടുള്ള രാത്തവിേമായ എരിർപ്പികനക്കാൾ 

ത്പധാനമായി ഇവറര ഇരിനു കത്പരിപ്പിച്ചര് റരാഴിലാളിേളുറട 

ദുരിരപൂർണമായ ജീവിര സാഹചരയങ്ങളായിരുന്നു.  

• ആധുനിേമായ റരാഴിൽ നിയമങ്ങകളാ കസവന കവരന വയവസ്ഥേകളാ 

നിലവിലില്ലാരിരുന്ന അക്കാലത്ത്, റരാഴിലാളിേൾക്ക ്

അനുഭവികക്കണ്ടിവന്ന േഷ്ടപ്പാടുേൾ വർണനാരീരമായിരുന്നു.  

• റരാഴിൽ സമയം ക്ലിപ്തറപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നരിനാൽ റരാഴിലാളിേൾ 

അരിരാവിറല രറന്ന കജാലിയിൽ ത്പകവശിക്കണമായിരുന്നു. രാത്രി വളറര 

ശവേും വറര കജാലി റചയ്യുേയും കവണം.  

• മുരലാളിമാരുറട ഏജന്െുമാരായ കമസ്ത്രിയും മൂപ്പനും േങ്കാണിയും 

പെയുന്നറരന്തും അനുസരിക്കണം. വിസമ്മരിക്കുേകയാ 



 

 

ത്പരികഷധിക്കുേകയാ റചയ്താൽ ശിക്ഷ േഠിനമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിറല 

േയർ വയവസായശാലേളിലാണ് ഏറവുമധിേം റരാഴിലാളിേൾ 

പണിറയടുത്തിരുന്നര്.  

• മൂപ്പന്മാരായിരുന്നു ഫാക്ടെിേളിറല സർവാധിപരിേൾ. ശമ്പളദിവസം 

'മൂപ്പേ്ാശ്' എന്ന കപരിൽ ഒന്നും രണ്ടും ചത്േം വീരം (ഇരുപറത്തട്ട ്ചത്േം = 

ഒരു രൂപ) റരാഴിലാളിേളിൽ നിന്്ന പിരിവ് നടത്തുേറയന്നര് ഇവരുറട 

അലിഖിരമായ അവോശമായിരുന്നു. 

•  നിസ്സാരേുറങ്ങൾക്കുകപാലും വലിയ രുേ പിഴയിടുേകയാ ശാരീരിേ 

പീഡനകമൽപ്പിക്കുേകയാ റചയ്യുമായിരുന്നു. റരാഴിലാളിേൾ നല്ല വസ്ത്രം 

ധരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. രിരുവിരാംേൂെിൽ 

ജാരിയടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികവചനവുമുണ്ടായിരുന്നു.  

• ഈഴവർ, മുക്കുവർ, ഊരാളി, റോല്ലൻ രുടങ്ങിയ വിഭാരങ്ങളിൽറപ്പട്ട 

റരാഴിലാളിേൾക്ക് നൽേിയിരുന്ന േൂലി 'ജാരിക്കൂലി' 

എന്നെിയറപ്പട്ടിരുന്നു. 

 

14. കേരളത്തിറല വവകദശിേ സവാധീനം  

• അരി ത്പാചീനോലം റരാട്ടു രറന്ന കേരളവും വികദശരാജയങ്ങളും രമ്മിൽ  

ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.  

• മുഖയമായും വാണിജയാധിഷ്ഠ ിരമായിരുന്ന ഈ ബന്ധം കേരളത്തിന്റെ 

സാംസ്കാരിേ ഭൂമിശാസ്ത്രം രൂപറപ്പടുത്തുന്നരിൽ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്്ട. ജൂര, 

ശത്േസ്തവ, ഇസ്ാം മരങ്ങൾ  പുരാരന ോലത്തു രറന്ന കേരളത്തിൽ  

ത്പചരിക്കാൻ  ഇടയാക്കിയര് വികദശബന്ധമാണ്. 

• കേരളത്തിറല സുരന്ധ ത്ദവയങ്ങളാണ ്ത്പാചീന ോലത്തു രറന്ന 

വികദശിേറള ആേർഷിച്ചര്. ബി.സി. 3000 മുരൽ രറന്ന വികദശീയർ  

കേരളത്തിറലത്തിയിരുന്നു.  

• ത്പാചീന സുകമെിയൻ  (റമറസാറപ്പാകട്ടമിയ) നാരരിേര വളർത്തിറയടുത്ത  

അസീെിയക്കാരും ബാബികലാണിയക്കാരും കേരളത്തിറലത്തി ഏലം, 

േെുവപ്പട്ട (ഇലവര്ങ്രം) രുടങ്ങിയവ റോണ്ടു കപായി.  

• അെബിേളും ഫിനീഷയരുമാണ് കേരളവുമായുള്ള സുരന്ധവയജ്ഞന 

വയാപാരത്തിൽ  ആദയം ത്പകവശിച്ചര്. ഒമാനിറലയും കപർഷയൻ  

ഉൾേടലിന്റെ രീരറത്തയും അെബിേളാവണം സമുത്ദമാർഗ്ഗം  ആദയമായി 

ഇവിറട എത്തിയര്.  

• ഉത്തകരന്തയയിലൂറടയും കേരളത്തിൻറെ  സുരന്ധ ത്ദവയങ്ങൾ 

മകധയഷയയിറലത്തി. ബി.സി അവസാന ശരേങ്ങളിൾ  ത്രീക്കുോരും 

കൊമക്കാരും കേരളവുമായി വയപാരത്തികലർറപട്ടു .  

• ത്പാചീന ത്രീക്ക ്ഭിഷരവരനായ ദികയാകത്സാർദീസിന്റെ  'റമറീരിയ 

റമഡിക്ക' എന്ന ശവദയത്രന്ഥത്തിൽ  ഏലം, േെുവപ്പട്ട, മഞ്ഞൾ , ഇഞ്ചി 

എന്നിവയുറട ഔഷധരുണറത്തപ്പറി വിവരിക്കുന്നുണ്്ട. 

• ബി. സി. ഒന്നാം നൂറാണ്ടിൽ കൊമക്കാർ ഈജിപ്ത ്ആത്േമിച്ചകരാറട 

അെബിേൾക്ക ് കേരളവുമായുണ്ടായിരുന്ന സുരന്ധ വയജ്ഞന 

വയാപാരക്കുത്തേ റപാളിഞ്ഞു. ആ സ്ഥാനത്ത ്കൊമക്കാർ േടന്നു വന്നു. 

ഒകട്ടറെ കൊമൻ നാണയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നു േിട്ടിയിട്ടുണ്്ട.  

• എ.ഡി. 45-ൽ ഈജിപ്ഷയൻ നാവിേനായ ഹിപ്പാലസ് ഇന്തയൻ 

മഹാസമുത്ദത്തിറല ോലവർഷക്കാറിന്റെ രരി േണ്ടു പിടിച്ചകരാറട 

കേരളത്തികലക്കുള്ള സമുത്ദയാത്ര എളുപ്പമായി. േുരുമുളോയിരുന്നു 



 

 

കേരളത്തിൽ നിന്്ന വികദശറത്തത്തിയ ചരക്കുേളിൽ ഏറവും 

വിലപിടിച്ചര്. 

• കേരളവുമായി വയാപാരത്തികലർറപ്പട്ട മററാരു വികദശജനരയായിരുന്നു 

ശചനക്കാർ. ശചനീസ് േപ്പലുേൾ കേരളത്തിറല രുെമുഖങ്ങളിൽ 

എത്തിയര് ഒരു പറക്ഷ ത്രീക്കുോർക്കും കൊമക്കാർക്കും  

മുമ്പുരറന്നയായിരുന്നിരിക്കണം.  

• ത്പാചീന ശചനീസ് നാണയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നു േിട്ടിയിട്ടുണ്്ട. 

ചീനക്കളിമൺപാത്രങ്ങളുറട അവശിഷ്ടങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. ചീനച്ചട്ടിയും 

ചീനവലയും കേരളത്തിറലത്തിയ വഴിയും മററാന്നല്ല. 

 

15. സാമൂഹിേ പരിഷ്കരണ ത്പസ്ഥാനങ്ങൾ 

ചാന്നാർ ലഹള 

 

• പരിറനട്ടാം നൂറാണ്ടിന്റെ അവസാന്പാദത്തിൽ നാടാർ 

സമുദായത്തിൽറപ്പട്ട സ്ത്രീേൾ മാെുമെയക്്കുന്നരു സംബന്ധിച്്ച റരക്കൻ 

രിരുവിരാംേൂെിൽ റപാട്ടിപ്പുെറപ്പട്ട സംഘർഷമാണു ചാന്നാർ ലഹള 

എന്നെിയറപ്പടുന്നര്.  

• മാെുമെയക്്കൽ സമരം, ശീലവഴക്ക,് മുലമാൊപ്പ് വഴക്ക്, കമൽശീല േലാപം, 

നാടാർ ലഹള എന്നീ കപരുേളിലും ഈ സമരം ചരിത്രകരഖേളിൽ 

പരാമർശിക്കറപ്പടുന്നു.  

• നാടാർ സമുദായത്തിന്റെ മററാരു കപരാണ ്ചാന്നാർ.  ഹിേുമരത്തിറല 

നാടാർ സമുദായത്തിൽറപ്പട്ട സ്ത്രീേൾേ ്മാെുമെക്കാൻ അവോശം 

ഉണ്ടാവാത്തരിറന രുടർന്്ന ത്േിസ്തു മരം സവീേരിച്ചകശഷം മാെുമെക്കാൻ 

ചില ചാന്നാർ സ്ത്രീേൾ ത്ശമിച്ചിരുന്നു. 

• എന്നാൽ മാെുമെച്ചുനടന്നരിറനരിറര സവർണ്ണഹിേുക്കൾ നടത്തിയ 

അത്േമവും അരിനുള്ള ത്പരിേരണവുമാണ ്ഈ ലഹളയിറല ത്പധാന 

സംഭവങ്ങൾ. 

• സവാരത്ന്തയ പൂർവ കേരളത്തിൽ അരകങ്ങെിയ ആദയറത്ത മനുഷയാവോശ 

സമരങ്ങളിറലാന്നായി ഈ ലഹള വിലയിരുത്തറപ്പടുന്നു. 

• അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സവർണ്ണ സ്ത്രീേൾക്കുമാത്രകമ നന്നായി വസ്ത്രം 

ധരിക്കുവാനും, ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുവാനും 

അവോശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. രാഴ്ന്ന ജാരിേളിൽറപ്പട്ട സ്ത്രീേൾക്ക ്

ഇത്തരം അവോശങ്ങൾ നികഷധിക്കറപ്പട്ടിരുന്നു, മാത്രവുമല്ല ഈഴവർ, 

ചാന്നാർ, പുലയർ,േുെവർ, പെയർ രുടങ്ങിയ ജാരിയിൽറപ്പട്ട സ്ത്രീേൾക്ക് 

കമൽജാരിക്കാരുറട മുമ്പിൽ മാെുമെക്കാനുള്ള 

അവോശവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

ശവക്കം സരയാത്രഹം 

 

• ഇന്്ന കേരളത്തിൽ ഉൾറപ്പടുന്ന പഴയ രിരുവിരാംേൂർ രാജയത്ത,്1924 മാർച്്ച 

30 രുടങ്ങി 603 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന അയിത്തത്തിറനരിരായ സരയാത്രഹ 

ത്പസ്ഥാനമാണ് ശവക്കം സരയാത്രഹം.  

• ഇകപ്പാഴറത്ത കോട്ടയം ജില്ലയിറല ശവക്കം മഹാകദവകക്ഷത്രറത്ത 

കേത്േീേരിച്ചാണ ്ഈ സരയാത്രഹം സംഘടിക്കറപ്പട്ടര്. 

കക്ഷത്രത്തികലയക്്കുള്ള റപാരു വഴിേളിലൂറട സമൂഹത്തിറല എല്ലാ 



 

 

വിഭാരക്കാർക്കും സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സവാരത്ന്തയം കനടിറയടുക്കുേ 

എന്നരായിരുന്നു സരയാത്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷയം. 

• യാഥാസ്ഥിരിേരുറട എരിർപ്പിറന മെിേടന്്ന അടിച്ചമർത്തറപ്പട്ട 

വിഭാരങ്ങളുറട അവോശങ്ങൾ സ്ഥാപിറച്ചടുക്കുന്നരിനായി കേരളത്തിൽ 

നടന്ന ആദയറത്ത ആസൂത്രിര ത്പകക്ഷാഭമായിരുന്നു ശവക്കം 

സരയാത്രഹം.  

• ഈ സരയാത്രഹത്തിന ്ത്ശീനാരായണ രുരു, മഹാത്മാരാന്ധി രുടങ്ങിയ 

ത്പമുഖരുറട പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. നിസ്സഹേരണ ത്പസ്ഥാനം 

നിെുത്തിറവച്ചകരാറട രാന്ധിജി രൂപംറോടുത്ത സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു 

ത്പവർത്തനമായ അയികത്താച്ചാടനത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ ്ശവക്കം 

സരയാത്രഹം രൂപംറോള്ളുന്നര്.  

• 1923 ഡിസംബെിറല ോക്കിനാഡ സകമ്മളനത്തിൽ അയികത്താച്ചാടന 

വിഷയത്തിൽ കദശവയാപേമായ നടപടിേൾ കവണറമന്ന ഒരു ത്പകമയം 

ഇന്തയൻ നാഷണൽ കോൺത്രസ്സ ്പാസ്സാക്കുേയുണ്ടായി.  

• ഇറരരുടർന്്ന റേ.പി.സി.സി. അയിത്തത്തിറനരിരായ ത്പകക്ഷാഭത്തിനു 

രൂപംറോടുത്തു. രാഷ്ത്ടീയലക്ഷയങ്ങൾ കനടുന്നരിന ്കവണ്ടിയുള്ള ഒരു 

സമരമായിരുന്നിറല്ലങ്കിലും, മനുഷയന്റെ അടിസ്ഥാന അവോശങ്ങൾക്ക് 

കവണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഘടിരത്പകക്ഷാഭറമന്ന നിലയിൽ; 

സവാരത്ന്തയസമരത്തിന്റെ രണത്തിൽറപ്പടുന്നരായി മിക്ക 

ചരിത്രോരന്മാരും വിലയിരുത്തുന്നു. 

•  പിന്നാക്കജാരിേളുറട പൗരാവോശത്പശ്നങ്ങൾ ഇന്തയൻ രാഷ്ത്ടീയത്തിറല 

ജീവൽ ത്പശ്നങ്ങളിറലാന്നാക്കി മാറാൻ ശവക്കം സരയാത്രഹത്തിന ്

േഴിഞ്ഞു. ഇരുപരാം നൂറാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന മററാരു സമരവും 

ഇത്രകയറെ അഖികലന്തയാത്ശദ്ധയും ത്പാധാനയവും കനടിയില്ല. 

രുരുവായൂർ സരയാത്രഹം 

• 1931-32 - ൽ റരാട്ടുേൂടായ്മ  രീണ്ടൽ രുടങ്ങിയ അയിത്താചാരങ്ങൾക്കു 

എരിരായി നടത്തിയ സമരമാണ ്രുരുവായൂർ സരയാത്രഹം.  

• കേരള നകവാത്ഥാന ചരിത്രത്തിറല ഒരു നാഴിേേല്ലാണ ്ഈ സമരം. 

വടേരയിൽ വച്ചു നടന്ന റേ.പി.സി.സി കയാരം ശഹേവകക്ഷത്രങ്ങളിൽ 

എല്ലാ ഹിേുക്കൾക്കും ത്പകവശനം നൽേണം എന്ന ത്പകമയം 

പാസ്സാക്കിയിരുന്നു.  

• ഈ ത്പകമയത്തിൻ ത്പോരമാണ ്രുരുവായൂർ സരയാത്രഹം നടത്താൻ 

പദ്ധരി രയ്യാൊക്കിയര്. അന്നറത്ത കേരള ത്പകദശ് കോൺത്രസ് േമ്മിറി 

നിശ്ചയിച്ചു നടത്തിയ ഈ സമരത്തിനു് റേ. കേളപ്പൻ, പി. േൃഷ്ണപിള്ള, 

മന്നത്ത ്പത്മനാഭൻ, സുത്ബഹ്മണയൻ രിരുമുമ്പ ്, എ. റേ.ജി എന്നിവരാണ ്

കനരൃരവം നൽേിയരു്. 

                       ത്ശീനാരായണ രുരു 

• ആധുനിേ ഭാരരം േണ്ട ഏറവും വലിയ രരവചിന്തേനും മഹാനായ 

സനയാസിവരയനും കേരള നകവാത്ഥാന ചരിത്രത്തിറല അരുലയനായ 

സാമൂഹയ പരിഷ്കർത്താവും ആണ ്ത്ശീനാരായണരുരു (1856-1928).  

• ഒരു ജാരി ഒരു മരം ഒരു ശദവം മനുഷയന ്എന്നരും 

അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരന ്സുഖത്തിനായി വകരണം 



 

 

എന്നുള്ളരും ആയിരുന്നു അകദ്ദഹത്തിന്റെ ആദർശവും 

ജീവിരലക്ഷയവും.  

• കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സവർണ കമൽകക്കായ്മ, റരാട്ടുേൂടായ്മ, 

രീണ്ടിക്കൂടായ്മ  രുടങ്ങിയ സമൂഹയരിന്മേൾറക്കരിറരയും 

അന്ധവിശവാസങ്ങൾറക്കരിറരയും കപാരാടിയ അകദ്ദഹം കേരളീയ 

സമൂഹറത്തയാറേ നകവാത്ഥാനത്തികലയക്്ക് നയിച്ചു. ജാരി വയവസ്ഥറയ 

കചാദയം റചയ്യ്ര ഏറവും ത്പധാനറപ്പട്ട സാമൂഹിേ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു 

ത്ശീനാരായണ രുരു. 

• രാഴ്ന്ന ജാരിയിൽറപ്പട്ടവർക്കുൾറപ്പറട ശദവാരാധാന നടത്തുവാനായി, 

ത്ശീനാരായണരുരു കേരളത്തിലും േർണാടേയിലും രമിഴ്നാട്ടിലുമായി 

ഏരാണ്്ട നാൽപ്പത്തകഞ്ചാളം കക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. 

• രണ്ടുരവണ ത്ശീലങ്ക സേർശിക്കുേയും അവിറട കക്ഷത്ര ത്പരിഷ്ട 

നടത്തുേയും റചയ്തു. രന്റെ സാമൂഹിേ പരിഷ്കാരങ്ങൾ 

ത്പചരിപ്പിക്കുന്നരിനായ ്കഡാ. പൽപുവിന്റെ കത്പരണയാൽ അകദ്ദഹം 

1903ൽ ത്ശീ നാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന കയാരം സ്ഥാപിച്ചു. 

•  മരകമരായാലും മനുഷയൻ നന്നായാൽ മരി എന്നാണ് അകദ്ദഹത്തിന്റെ 

ആപ്തവാേയം. 

അയ്യങ്കാളി 

• കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്സമരവങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും 

എരിറര കപാരാടിയ, കേരള നകവാത്ഥാന നായേരിൽ ത്പമുഖനാണ് 

മഹാത്മാ അയ്യൻോളി (ജീവിരോലം: 28 ഓരസ്റ്റ് 1863 - 18 ജൂൺ 1941).  

• സമൂഹത്തിൽ നിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കറപ്പട്ടിരുന്ന ജനവിഭാരങ്ങളുറട 

മനുഷയാവോശങ്ങൾ സ്ഥാപിറച്ചടുക്കുന്നരിനു കവണ്ടിയാണ ്അയ്യൻോളി 

കപാരാടിയര്.  

• പുലയസമുദായാംരമായിരുന്ന അകദ്ദഹം സംഘാടനവും ശക്തിത്പേടനവും 

വഴി സഞ്ചാരസവാരത്ന്തയം അനുവദിപ്പിച്്ച ത്ശകദ്ധയനായി. 

•  1907-ൽ സാധുജന പരിപാലന കയാരം രൂപവര്േരിച്ചു ഉപജാരിേൾക്കു 

അരീരമായി ചിന്തിക്കുേയും, സമൂഹത്തിറല ത്േൂരമായ അനാചാരങ്ങറള 

എരിർക്കുേയും റചയ്യുേ, വിദയാഭയാസത്തിലൂറട സാമൂഹയ 

സവാരത്ന്തയത്തികലക്ക് എത്തുേ എന്നിവയായിരുന്നു അകദ്ദഹത്തിന്റെ 

ത്പധാന ആശയങ്ങൾ.  

• 1980 നവംബെിൽ ഇേിരാരാന്ധി േവടിയാെിൽ മഹാത്മാ 

അയ്യൻോളിയുറട ത്പരിമ അനാച്ഛാദനം റചയ്തു. 

വാര്്ഭടാനേൻ 

• ഇരുപരാം ശരേത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ നകവാത്ഥാനത്തിൽ 

പങ്കുവഹിച്ച ത്പമുഖ ആത്മീയാചാരയന്മാരിൽ ഒരാളാണു ്വാര്ഭടാനേൻ / 

വയകലരി േുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ (ജീവിരോലം: 1885 ഏത്പിൽ 27 - 1939 ഒേക്ടാബർ 

29).  

• മലബാെിറല ത്ശീ നാരായണ രുരു എന്നെിയറപ്പടുന്ന ഒരു സാമൂഹിേ 

പരിഷ്്േർത്താവ ്ആണ ്അകദ്ദഹം.  

• ഹിേു മരത്തിനുള്ളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശവാസങ്ങറള ഇല്ലായ്മ  

റചയ്ത്, അരിറല വിശവാസങ്ങറളയും ആചാരങ്ങറളയും 



 

 

ോലത്തിനനുസരിച്്ച പരിഷ്കരിക്കരിക്കാൻ ത്ശമിച്ച ഒരു വയക്തിയാണ ്

വാര്ഭടാനേൻ. 

 

ചട്ടമ്പിസവാമിേൾ 

 

• ചട്ടമ്പിസവാമിേൾ അഥവാ പരമഭട്ടാരേ വിദയാധിരാജ ചട്ടമ്പിസവാമിേൾ 

(ഓരസ്റ്റ ്25, 1853 - കമയ ്5, 1924) കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിേ 

നകവാത്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണായേ പങ്കുവഹിച്ച ആത്മീയാചാരയനായിരുന്നു.  

• ഹിേുമരത്തിറല ത്ബാഹ്മണാധിപരയറത്ത കചാദയം റചയ്താണ് അകദ്ദഹം 

റപാരുരംരത്തു ത്ശകദ്ധയനായര്. േൂടാറര ത്േിസ്തു മരകഛദനം എന്ന 

പുസ്തേവും ഇകദ്ദഹറത്ത ത്ശകദ്ധയനാക്കി.  

• വർണ്ണാത്ശമ വയവസ്ഥയുറട നികഷധം, സ്ത്രീപുരുഷ സമരവവാദം, 

സാർവത്രിേ വിദയാഭയാസത്തിനുള്ള ആഹവാനം എന്നിങ്ങറന അരുവറര 

കേരളീയ സമൂഹം ചർച്ച റചയ്യാത്ത വിഷയങ്ങൾ ചട്ടമ്പിസവാമിേൾ 

റപാരുകവദിേളിൽ അവരരിപ്പിച്ചു.  

• മരപുരാണങ്ങറളയും ആചാരങ്ങറളയും യുക്തിയുറട റവളിച്ചത്തിൽ 

സമീപിക്കുേയായിരുന്നു അകദ്ദഹത്തിന്റെ  

ത്പവർത്തനശശലി. 

 

16. കേരളീയേലേൾ ക്ലാസ്സിക്കൽ  

 ഒകട്ടറെ ശവവിധയമാർന്ന േലാരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്്ട. ചില    

േലാരൂപങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി ആരംഭിക്കറപ്പട്ടരാറണങ്കിലും നിലവിൽ 

അവ ത്പദർശനമായും നടത്തറപ്പടുന്നുണ്്ട. േലേറള ദൃശയ േലേൾ, ത്പേടന 

േലേൾ എന്നിങ്ങറന രണ്ടായി രരം രിരിക്കാം. ദൃശയേലയിൽ വിവിധ 

ചിത്രേലാരൂപങ്ങൾ, ശിൽപേല, അലങ്കാര േല എന്നിവ കപാലുള്ളവ 

ഉൾറക്കാള്ളുകമ്പാൾ ത്പേടന േലേളിൽ ത്ശവയ േലേളായ സംരീരം, 

േഥാത്പസംരം എന്നിവ കപാലുള്ളവയും വിവിധ നൃത്തരൂപങ്ങളും എല്ലാം 

ഉൾറപ്പടുന്നു. ത്പേടന േലേൾക്ക് അേമ്പടിയായി വിേസിച്ച ചില 

ത്ശവയേലാരൂപങ്ങൾ ഇകപ്പാൾ സവന്തമായ നിലനിൽപ ്ശേവരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

(ഉദാഹരണം: േഥേളിപദം).    

േഥേളി  

• കേരളത്തിന്റെ രനരായ ദൃശയേലാരൂപമാണു േഥേളി. രാമനാട്ടറമന്ന 

േലാരൂപം പരിഷ്കരിച്ചാണ്, േഥേളിയുണ്ടായര്. േഥേളിയിറല 

േഥാപാത്രങ്ങൾ, ത്പധാനമായും പച്ച, േത്തി, േരി, രാടി, മിനുക്ക്് 

എന്നിങ്ങറനയുള്ള കവഷങ്ങളായാണ ്അവരരിപ്പിക്കറപ്പടുന്നര്.  

• ശാസ്ത്രക്കളി, ചാേയാർേൂത്ത,് േൂടിയാട്ടം, േൃഷ്ണനാട്ടം, അഷ്ടപദിയാട്ടം, 

ദാസിയാട്ടം, റരരുക്കൂത്ത,് റരയ്യം, രിെയാട്ടം, പടയണിരുടങ്ങിയ 

ക്ലാസ്സിക്കൽ - നാടൻേലാരൂപങ്ങളുറട അംശങ്ങൾ േഥേളിയിൽ 

ദൃശയമാണ്. 

•  17, 18 നൂറാണ്ടുേളിലായി വിേസിരമായ ഈ േലാരൂപം 

വകരണയവിഭാരങ്ങൾക്കിടയിൽമാത്രം ഒരുങ്ങിനിന്നിരുന്നുറവങ്കിലും 

ഇരുപരാം നൂറാണ്ടിൽ മഹാേവി വള്ളകത്താളടക്കമുള്ള 

ഉര്പരിഷ്ണുക്കളുറട ത്ശമഫലമായി, ഇന്നു കലാേത്പസിദ്ധി 

ശേവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 



 

 

• നാടയം, നൃത്തം, നൃരയറമന്നിവറയ ആംരിേറമന്ന 

അഭിനകയാപാധിയിലൂറട സമനവയിപ്പിച്ചവരരിപ്പിക്കുേയാണു 

േഥേളിയിൽ. ഒരു വാചേത്തിൽപ്പെഞ്ഞാൽ ആംരിേമാണു 

േഥേളിയുറട മർമ്മം. 

• േഥേളിക്കുകവണ്ടി രചിക്കറപ്പട്ട ോവയമായ ആട്ടക്കഥയിറല 

സംഭാഷണഭാരങ്ങളായ പദങ്ങൾ, പാട്ടുോർ പിന്നണിയിൽനിന്നു 

പാടുേയും നടന്മാർ അഭിനയത്തിലൂറട ോവയത്തിറല ത്പരിപാദയം 

അരങ്ങത്തവരരിപ്പിക്കുേയുംറചയ്യുന്നു. 

• നൃത്തം, നാടയം, നൃരയം, രീരം, വാദയം എന്നിങ്ങറന അഞ്ചു ഘടേങ്ങളുറട 

സമഞ്ജസസകമ്മളനമാണു േഥേളി. 

• േളിരുടങ്ങുന്നരിനുമുമ്പ്, മദ്ദളകേളി (അരങ്ങുകേളി/ശുദ്ധമദ്ദളം), 

വേനകശ്ലാേം, കരാടയം, കമളപ്പദം(മഞ്ജുരര)രുടങ്ങിയ 

ത്പാരംഭച്ചടങ്ങുേളുണ്്ട്. 

• േഥേളിയിറല കവഷങ്ങറള ത്പധാനമായും പച്ച, േത്തി, േരി, രാടി, മിനുക്ക്് 

എന്നിങ്ങറന അഞ്ചായിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

• പച്ച സൽക്കഥാപാത്രങ്ങളും (സാരവിേം) േത്തി 

രാജസേഥാപാത്രങ്ങളുമാണ.് (രാജാക്കന്മാരായ ദുഷ്ടേഥാപാത്രങ്ങൾ.)  

• േരികവഷം രാക്ഷസിമാർക്കാണ്്. ചുവന്നരാടി രാമസസവഭാവമുള്ള 

(വളറര ത്േൂരന്മാരായ) രാക്ഷസർമുരലായവരും േെുത്തരാടി 

ോട്ടാളർമുരലായവരുമാണ്്.  

• േലിയുറട കവഷം േെുത്തരാടിയാണ്.  

• ഹനുമാനു റവള്ളത്താടിയാണു കവഷം. സ്ത്രീേളുകടയും മുനിമാരുകടയും 

കവഷം മിനുക്കാണ്്. 

•  ഇത്തരത്തിൽ കവഷമണിയിക്കുന്നരിന ്ചുട്ടിേുത്ത ്എന്നു പെയുന്നു. 

 

േൃഷ്ണനാട്ടം. 

 

• കേരളത്തിന്റെ രനരുേല എന്ന ്വിശവത്പസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച  േഥേളിയുറട 

മൂലേലയും കേരളീയമായ ആദയറത്ത നൃത്തനാടേവുമാണ്് േൃഷ്ണനാട്ടം.  

• േൃഷ്ണരീരിറയ അഷ്ടപദി എന്നു പെയുകമ്പാറല േൃഷ്ണനാട്ടറത്ത 

അഷ്ടപദിയാട്ടം എന്നും പെയുന്നു. രുരുവായൂർ കക്ഷത്രത്തിൽ ഒരു ത്പധാന 

വഴിപാടായി േൃഷ്ണനാട്ടം നടത്താെുണ്്ട്. എട്ടുദിവസറത്ത േളിയാണ് 

േൃഷ്ണനാട്ടം.  

• എട്ടുനാഴി എണ്ണ, എട്ടുരിരി, എട്ടു േുട്ടിേൾ , എട്ടുനാഴിേ കനരറത്ത േളി, 

എട്ടു അരങ്ങു പണം എന്നിങ്ങറന എട്ടു കചർന്നുള്ള േണക്കുേളാണ് 

േൃഷ്ണനാട്ടത്തിനുള്ളര്. 

• ത്ശീേൃഷ്ണൻറെ അവരാരം മുരൽ സവർഗ്ഗാകരാഹണം വറരയുള്ള ലീലേൾ 

എട്ടു േഥേളായിട്ടാണ ്അവരരിപ്പിച്ചുവരുന്നര്. 

• എട്ടു രാത്രിേൾ റോണ്്ട് ആടി രീർക്കാവുന്ന രീരിയിലാണ്് േൃഷ്ണനാട്ടം 

രൂപേല്പന റചയ്തിരിക്കുന്നര്്.  

• ഇവ ത്േമത്പോരം 'അവരാരം', 'ോളിയമർദ്ദനം', 'രാസത്േീഡ', 'േംസവധം', 

'സവയംവരം', 'ബാണയുദ്ധം', 'വിവിദവധം', 'സവർരാകരാഹണം' 

എന്നിവയാണ്്.  ശുഭസൂചേമല്ലാത്തരു ോരണം എല്ലായക്പ്പാഴും 

സവർഗ്ഗാകരാഹണത്തിനു കശഷം 'അവരാരം' േൂടി ആടാെുണ്്ട്. 



 

 

• േൂട്ടിയാട്ടത്തിൽ നിന്്ന് അലങ്കാരവും വസ്്ത്രരീരിേളും സവാംശീേരിച്ച 

േൃഷ്ണനാട്ടത്തിറല ത്പധാന വാകദയാപേരണങ്ങളാണ്. ശുദ്ധമദ്ദളം, 

റരാപ്പിമദ്ദളം, ശംഖ്്, ഇലത്താളം എന്നിവ. േഥേളിയുറട പല അംശങ്ങളും 

േൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ നിന്നു സവീേരിച്ചരാണ്്. 

• േൃഷ്ണനാട്ടം ത്പധാനമായും ലാസയത്പധാനമാറണങ്കിലും േൃഷ്ണനും മല്ലന്മാരും 

രമ്മിലുള്ള രംരം രാണ്ഡവത്പധാനമാണ.് 

              േൂടിയാട്ടം 

• കലാേശപരൃേമായി യുറനസ്കോ അംരീേരിച്ച ആദയറത്ത ഭാരരീയ 

നൃത്തരൂപമാണ് േൂടിയാട്ടം.  

• അഭിനയേലയക്്ക് നൃത്തകത്തക്കാൾ ത്പാധാനയം നൽേുന്നരിനാൽ 

േൂടിയാട്ടത്തിറന “അഭിനയത്തിന്റെ അമ്മ” എന്നും വികശഷിപ്പിക്കുന്നു.  

• േൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഇകപ്പാഴുള്ള രൂപത്തിന ്എണ്ണൂെ് വർഷങ്ങളുറട 

പഴക്കകമയുള്ളു. 

•  ഏറവും ത്പാചീനമായ സംസ്കൃ രനാടേരൂപങ്ങളിറലാന്നാണിര്. 

പൂർണരൂപത്തിൽ ഒരു േൂടിയാട്ടം അവരരിപ്പിക്കാൻ 41 ദിവസം 

കവണ്ടിവരും. 

അഭിനയത്പോരങ്ങൾ 

• പരിഞ്ഞാട്ടം 

സമാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ ്പരിഞ്ഞാട്ടം അഭിനയിക്കുന്നര്. ശൃംരാരം, 

ദുഃഖം, എന്നിവയക്്ക ്പരിഞ്ഞാട്ടം. 

• ഇളേിയാട്ടം 

ഒരു ോൽ മുൻപിലും, ഒന്നു പിന്നിലും വച്ചിട്ടാണ് ഇളേിയാട്ടം. വീരം, 

റരൗത്ദം, അത്ഭുരം എന്നിവ അഭിനയിക്കുന്നര് ഇളേിയാട്ട രീരിയിലാണ്. 

• ഇരുന്നാട്ടം 

പാത്രകഭദമനുസരിച്്ച വീരാസനത്തിലിരുന്്ന അഭിനയിക്കുന്നു. 

നൃത്തമാടുന്ന സമയത്ത ്എഴുകന്നൽക്കുന്നു. രാമൻ, രാവണൻ എന്നീ 

േഥാപാത്രങ്ങളുറട ദുഃഖം ഇരുന്നാട്ടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. 

 

ഓട്ടൻരുള്ളൽ 

 

• മുന്നൂകൊളം റോല്ല്ംമുമ്പ ്േലക്കത്തു േുഞ്ചൻ നമ്പയാർ ആവിഷ്കരിച്ച 

ജനേീയ േലാരൂപമാണ ്ഓട്ടൻരുള്ളൽ. 

• സാധാരണക്കാരന്റെ േഥേളി എന്നും ഓട്ടൻരുള്ളൽ അെിയറപ്പടുന്നു. 

നർമ്മവും ആകക്ഷപഹാസയവും സാമൂഹിേ വിശേലനവും എല്ലാം 

കചർത്ത ്ആേർഷേമായി രചിച്ച പാട്ടുേൾ ബഹുജനങ്ങൾക്ക ്

ആേർഷേമാം വിധം ചടുല നൃത്തമായി അവരരിപ്പിക്കുേയാണ ്

ഓട്ടൻരുള്ളലിൽ.  

• ലളിര്മായ കവഷവും നാകടാടി സവഭാവമുള്ള അംരചലനങ്ങളുമാണ് 

രുള്ളലിന്. മിക്കകപ്പാഴും കക്ഷത്രത്തിനു പുെത്താണ് അവരരിപ്പിച്ചിരുന്നര്. 

• ചാേയാർ േൂത്തിനു പേരമായി ആണ ്ഓട്ടൻരുള്ളൽ േുഞ്ചൻ നമ്പയാർ 

അവരരിപ്പിച്ചര്. അന്നറത്ത സാമൂഹിേ സാമ്പത്തിേ വയവസ്ഥയക്്കും 

മുൻവിധിേൾക്കും എരിരായ ഒരു ത്പരികഷധമായിരുന്നു ഓട്ടൻരുള്ളൽ. 

•  നിെപ്പേിട്ടാർന്ന കവഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ഒരു േലാോരൻ ഒറയക്്ക് രുള്ളൽ 

പാട്ടുപാടി നൃത്തം റചയ്യുേയും അഭിനയിക്കുേയും റചയ്യുന്നു. 



 

 

• കവഷത്േമം 

ഓട്ടൻ രുള്ളലിറല കവഷത്േമത്തിന ്േഥേളിയുകടരികനാട ്സാമയമുണ്്ട 

എന്നു പെയാം. 

േിരീടം ,ശരീരത്തിറനയും വയെിറനയും മെയക്്കുന്ന മാർമാലയും 

േഴുത്താരവും ശേയ്യിൽ കരാൾക്കൂട്ടം,പരത്തിക്കാമണിയും അരയിൽ 

‘അമ്പലപുഴ കോണേം’എന്നെിയറപ്പടുന്ന രുണിനാടേൾ 

റോണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാവാടയും േരമുണ്ടും ോലിൽ ചിലങ്കേൾ 

എന്നിവയാണ് ഓട്ടൻരുള്ളലിറല കവഷം. 

 

• രുള്ളലിറല രാളങ്ങൾ 

രുള്ളലിൽ ഉപകയാരിയക്്കുന്ന രാളങ്ങൾ ഇവയാണ ്

രണപരി രാളം 

രുള്ളൽ രുടങ്ങുകമ്പാൾ ചുവടുറവയക്്കുന്നര് ഈ രാളത്തിനനുസരിച്ചാണ്. 

 

ചമ്പ രാളം 

10 അക്ഷര രാളം. വായത്്താരി ഇത്പോരമാണ്"രത്തിന്തത്താ േിടധീ ധിരി 

ത്തിശത്ത" 

 

റചമ്പട രാളം 

8 അക്ഷരരാളം. േൂടാറര മർമ്മ രാളം,ലക്ഷ്മീ രാളം,േുംഭ 

രാളം,ോരിേരാളം,േുണ്ടനാച്ചിരാളം രുടങ്ങിയവയും ഉണ്്ട. 

• ഓട്ടൻ രുള്ളലിൽ റപാരുകവ ഉപകയാരിച്്ച ോണുന്നര് രരംരിണി എന്ന 

വൃത്തമാണ്്. 

17.   നാകടാടി - സംരീര പാരരരയം 

• നാകടാടി സംരീരം Folk music എന്നര് പരമ്പരാരരമായ സംരീരമാറണങ്കിൽ 

യൂകൊപ്പിൽ ഇരുപരാം നൂറാണ്ടിറല നാകടാടിസംരീര പുനരുദ്ധാനവും ഈ 

വിഭാരത്തിൽ ഉൾറപ്പടുന്നു.  

• പറത്താമ്പരാം നൂറാണ്ടിലാണ് ഈ പദം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉത്ഭവിച്ചറരങ്കിലും 

ഇകര ആശയം അരിനുമുമ്പുള്ള സംരീരത്തിലും ആകരാപിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

• ചില രരം നാകടാടിസംരീരറത്ത കലാേസംരീരറമന്നു 

വികശഷിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്്ട.  

• പരമ്പരാരരമായ നാകടാടിസംരീരറത്ത Traditional folk music പല രീരിയിൽ 

നിർവ്വചിക്കാവുന്നരാണ്.  

• വാറമാഴിയായി ത്പചരിക്കുന്ന സംരീരം, അെിയറപ്പടാത്ത 

സംരീരസംവിധായേരാൽ നിർമ്മിക്കറപ്പട്ട സംരീരം അറല്ലങ്കിൽ 

അെിയറപ്പടാത്ത സംവിധായേരാൽ നിർമ്മിരമായ സംരീരം അറല്ലങ്കിൽ 

ഒരു അനുഷ്ഠ ാനറമന്ന നിലയിൽ വളറര നീണ്ടോലമായി നടത്തുന്ന 

സംരീരപരിപാടി രുടങ്ങിയവറയല്ലാം ഈ വിഭാരത്തിൽറപ്പടും. 

•  ഇരിനു ബദലായി വാണിജയപരവും ക്ലാസിക്കൽ ശശലിേളും 

സംരീരത്തിനുണ്്ട. 

• ഇരുപരാം നൂറാണ്ടിന്റെ മദ്ധയോലത്ത് രുടങ്ങിയ ഒരു പുരിയ 

രൂപത്തിലുള്ള ജനേീയ സംരീരം പരമ്പരാരരമായ 

നാകടാടിസംരീരത്തിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുേയുണ്ടായി.  



 

 

• ഈ രീരിറയയും സമയോലറത്തയും രണ്ടാം നാകടാടിപുനരുദ്ധാനം എന്നു 

വിളിച്ചുവന്നു. ഈ പുനരുദ്ധാനം അരിന്റെ ഉന്നരിയിറലത്തിയര് 

1960േളിലാണ.്  

• ഈ രുപത്തിലുള്ള സംരിരറത്ത ചിലകപ്പാൾ ത്പാകദശിേമായ 

നാകടാടിസംരീരറമകന്നാ നാകടാടി പുനരുദ്ധാനസംരീരറമകന്നാ 

വിളിച്ചുവരുന്നുണ്്ട.  

• ഈ രരം സംരീരറത്ത ഇരിനുമുമ്പുള്ള ഇനം സംരീരത്തിൽനിന്നും 

കവർരിരിച്ചെിയാനാണിങ്ങറന വയരയസ്ത കപരിൽ വിളിച്ചുവരുന്നര്. 

• ഇത്തരം റചെിയരരം സംരീര പുനരുദ്ധാനം മറു സമയത്ത ്

കലാേവയാപേമായി പലയിടങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്്ട.  

• ആ നാകടാടിസംരീര പുനരുദ്ധാനങ്ങറള ഈ 

വിഭാരത്തിൽറപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം നാകടാടി സംരീരത്തിൽ നാകടാടി 

റമറൽ, കൊക്ക് രുടങ്ങിയവയും ഉൾറപ്പടുന്നു.  

• സമോലീന നാകടാടി സംരീരം പരമ്പരാരര നാകടാടി 

സംരീരത്തിൽനിന്നും വയരയസ്തമായി നിലറോള്ളുന്നു. 

 

18. ചിത്രേല പാരരരയം  

• ത്പാചീന കേരളം ചിത്രേലയിൽ മിേവുപുലർത്തിയിരുന്നുറവങ്കിലും 

അരിനുള്ള റരളിവുേൾ ഇന്്ന അപൂർണമാണ.് 

• കേരളത്തിറല അരിവൃഷ്ടിയും അരിരാപവും റോണ്്ട അവയിറല 

പലരും മങ്ങി മാഞ്ഞു കപായരാവണം . 

• നവീന ശിലായുരോലകത്തറരന്്ന േരുരാവുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ 

ബകത്തരിക്കടുത്തുള്ള എടക്കൽ രുഹയിൽ നിന്്ന ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട . 

• മനുഷയരുറടയും മൃരങ്ങളുറടയും മനുഷയരൂപകയാരിച്ചിരിക്കുന്ന 

വസ്തുക്കളുറടയും ചിത്രങ്ങൾ േൂടാറര മുഖാവരണവും 

ശികരാവസ്ത്രവുമണിഞ്ഞുറോണ്്ട നൃത്തം റചയ്യുന്ന രൂപങ്ങൾ 

ഇവറയാറക്ക ശിലാഭിത്തിയിൽ േല്ലുളിറോണ്്ട നിർമിച്ച 

ശിലാചിത്രങ്ങളായി റരളിഞ്ഞു ോണാം. 

• ഇരര ജന്തുക്കറളയും ത്പേൃരയാരീരശക്തിേറളയും 

ഭയറപ്പടുത്തുന്നരിനും ത്പീണിപ്പിക്കുന്നരിനും കവണ്ടിയാണ ്

ത്പേൃരമനുഷയൻ രുഹാഭിത്തിയിൽ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നറരന്്ന പല 

ചരിത്രോരന്മാരും സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

19. സമോലകേരളീയ സംസ്കാരറത്ത  നിയത്രിക്കുന്ന സാമൂഹിേ 

സാരത്തിേ ഘടേങ്ങൾ 

• ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങറള രുടർന്്ന കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹയ 

സാമ്പത്തിേ ഘടനക്ക് മാറം സംഭവിച്ചു. 

• 1957 ൽ കേരള ഒഴിപ്പിക്കൽ നികരാധന  നിയമം പാസാക്കറപ്പട്ടു . 

• േർഷക്കാർേ ്േടബാധയരേളിൽ നിന്്ന ആശവാസം നൽേുന്ന കേരളം 

ോർഷിേ ഋണാശവാസ നിയമവും േൂടിയാന്മാർ നട്ടുവളർത്തുന്ന 

ോര്ഷികോല്പന്നങ്ങൾേ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽേുന്ന മററാരു നിയമവും 

പാസാക്കറപ്പട്ടു. 

• 1969 ൽ പാസ്സാക്കറപ്പട്ട കേരളഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ജനുവരി 1 മുരൽ 

ജന്മിസമ്ത്ബദായം നിർത്തലാക്കി. 



 

 

• ഈ നിയമം കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിേ ഘടനയിൽ രറന്ന മാറം വരുത്തി 

. 

• കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ത്  വയവസ്ഥയുറട ഒരു ത്പകരയേര കസ്റ്ററിന്റെ 

വരുമാനകത്തക്കാൾ േൃഷിക്കുള്ള പങ്്ക ഇന്തയയുറട കദശിയ വരുമാനത്തിൽ 

േൃഷിക്കുള്ള പങ്കികനക്കാൾ വളറര വലുരാണ് എന്നരാണ ്. 

• സാമൂഹിേ പരിഷ്കരണ ത്പസ്ഥാനങ്ങൾ  ഇരുപരാം നൂറാകണ്ടാറട ശക്തി 

ത്പാപിച്ചു . 

• വയക്തമായ ോഴ്ചപ്പാകടാടുേൂടിയ ആസൂത്രണവും, സാമൂഹിേ 

പരിഷ്കരണത്തിന്റെ രയ്യാൊോൻ ജനങ്ങളുറട കബാധവര്േരണവും, 

സമ്പത്ത ് വയവസ്ഥയുറട വികേത്ന്തീേരണവും, 

വകരണയവൽക്കരണത്തിറനരിറരയും,, സാത്മാജയ േുത്തേേളുറട 

ചൂഷണത്തിറനരികരയും, നടത്തറപ്പകടണ്ട സമരവും , പൂർണമായ 

ജനാരിപരയവര്േരണവും ഒരു പുരിയ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ 

രൂപവര്േരണത്തിന് ആവശയമായ ഘടേങ്ങളാണ് . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


