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ചരിത്രപരമായ ഒരവേലാകനം
ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ ഗേവഷണങ്ങളുെട
ഫലമായി േകരളക്കരയിെല മലേയാരങ്ങളിലും കാട്ടു
പ്രേദശങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ശിലായുഗമനുഷ്യരുെട
പ്രാകൃേതാപകരണങ്ങൾ പലതും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
കല്ലുെകാണ്ടുള്ള പലതരം ആയുധങ്ങളും മറ്റുപകരണങ്ങ
ളും പല വലുപ്പങ്ങളിലുമുള്ള ഒട്ടനവധി മൺപാത്രങ്ങളും
അവയിലുൾെപ്പടുന്നു. ജിജ്ഞാസുക്കളുെട പരിേശാധന
യ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തിെലയും മദ്രാസിെലയും മ്യൂസി
യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു െവയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രാകൃേതാപ
കരണങ്ങൾ േകരളത്തിെന്റ ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചരി
ത്രാതീതകാലങ്ങളിേലയ്ക്കു െവളിച്ചം വീശുന്നവയാണ്.
ആയിരമായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് പ്രകൃതിശക്തിക
േളാട് മല്ലിട്ടുെകാണ്ട് വില്ലും അമ്പുമായി കാട്ടുമൃഗങ്ങെള
േവട്ടയാടിയും പ്രാകൃതരീതിയിൽ ഫലമൂലങ്ങളും ധാന്യ
ങ്ങളും മറ്റും കൃഷി െചയ്തും ജീവിച്ചു േപാന്ന പൂർവ്വനിവാ
സികളുെട ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ്.
അതിപ്രാചീനരായ ആ പൂർവ്വനിവാസികളുെട കാലത്ത്
േകരളക്കരയിൽ പ്രാകൃത കമ്യൂണിസെമന്ന േപരിലറി
യെപ്പടുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണു നിലനിന്നിരുന്ന
ത്. ഉള്ളവെനന്നും ഇല്ലാത്തവെനന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരായിരുന്നു.
മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമില്ല; രാജാവും പ്രജയുമില്ല. എല്ലാ
സ്വത്തുക്കളും എല്ലാവരുേടയും കൂടിയായിരുന്നു. കൂട്ടായി
അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുക, കൂട്ടായി അനുഭവിയ്ക്കുക—ഇതായിരുന്നു
സമ്പ്രദായം. രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
േഗാത്രങ്ങളും കുലങ്ങളുമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ സംഘടി
ച്ചിരുന്നത്. മാതൃേമധാവിത്വപരമായ കൂട്ടുകുടുംബമായിരു
ന്നു അടിസ്ഥാനപരമായ സാമൂഹ്യഘടകം. രക്തബന്ധ
മുള്ളവെരല്ലാം ഒരു തറവാട്ടിെല അംഗങ്ങളായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ തറവാട്ടിെല കാരണവരാ
ണ്. പ്രായം കൂടിയ ആെളന്ന നിലയ്ക്ക് അേദ്ദഹം ബഹു
മാനിയ്ക്കെപ്പടുകയും ആദരിയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തുേപാന്നു.
തറവാട്ടുകാരണവന്മാരുെട കൂട്ടമാണ് (സഭ) േഗാത്രത്തി
െന്റ ഭരണകാര്യങ്ങെളല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. ജനങ്ങ
െള ഭരിയ്ക്കാൻ പ്രേത്യകമായ സംഘടനകേളാ പട്ടാളം,
ജയിൽ തുടങ്ങിയ മർദ്ദേനാപകരണങ്ങേളാ ആവശ്യ
മുണ്ടായിരുന്നില്ല. പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ,
കാരണവന്മാേരാടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും, കാരണ
വന്മാരുെട സ്വാധീനശക്തിയും പ്രാമാണികത്വവും, കൂ
ട്ടായ തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം—ഇവയാണ് സാ
മൂഹ്യജീവിതെത്ത നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.
േകരളത്തിലിന്നും നാമാവേശഷമായിട്ടില്ലാത്ത ഗിരി
വർഗ്ഗക്കാരുേടയും േഗാത്രജാതിക്കാരുേടയുമിടയിൽ
ഈ പ്രാകൃതമായ സാമൂഹ്യഘടനയുെട ചില അവശി
ഷ്ടങ്ങൾ മാഞ്ഞുേപാകാെത നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. േകരള
ത്തിെല പ്രാകൃത നിവാസികളുെട ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങ
െളപ്പറ്റി വസ്തുനിഷ്ഠമായും കൂലങ്കഷമായും പഠിച്ച് ഒട്ടനവ
ധി േലഖനങ്ങളും ഏതാനും ഗ്രന്ഥങ്ങളുെമഴുതിയിട്ടുള്ള
ശ്രീ. എൻ. ഏ. കൃഷ്ണയ്യർ നമ്മുെട മലേയാരങ്ങളിൽ പ്രാ
ചീനേഗാത്രസംഘടനയുെട അത്ഭുതാവഹമായ ചില
അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു ഉദാ
ഹരണസഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. കാണിക്കാർ,
മലങ്കുറവന്മാർ, മലപണ്ടാരങ്ങൾ, ഉള്ളാടന്മാർ, മലയര
യന്മാർ, മന്നന്മാർ തുടങ്ങിയ കാട്ടുജാതിക്കാർ ഇേപ്പാഴും
രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി
ട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരുെട സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത
നിയന്ത്രിക്കുന്നത് േഗാത്രങ്ങളുെട തലവന്മാരും കാരണ
വന്മാരുെട കമ്മിറ്റികളുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മലയ
ന്മാെരപ്പറ്റി ശ്രീ. കൃഷ്ണയ്യർ എഴുതുന്നതു േനാക്കുക.
‘മലയന്മാർക്ക് ഇരുപേതാ മുപ്പേതാ വീടുകളടങ്ങിയ
ഓേരാ ഗ്രാമത്തിലും ഓേരാ മൂപ്പനുമുണ്ട്. അേദ്ദഹമാണ്

എല്ലാ ആേഘാഷങ്ങളുേടയും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിയ്ക്കുന്ന
ത്. വയസ്സന്മാരുെട ഒരു െകൗൺസിലിെന്റ സഹായ
േത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം സമുദായത്തിലുണ്ടാകുന്ന കശ
പിശകൾ പരിഹരിയ്ക്കുകയും കുറ്റക്കാെര പിഴ ചുമത്തി
േയാ ഭ്രഷ്ഠ് കല്പിേച്ചാ ശിക്ഷിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു’ കുലത്തി
െന്റയാെക തലവന്ന് പണിക്കൻ എന്ന സ്ഥാനമാണു
ള്ളത്… അവർ യാെതാരു നിയമേത്തയും അംഗീകരി
യ്ക്കുന്നില്ല, നിയമങ്ങെള അവലംബിേയ്ക്കണ്ട ആവശ്യവും
അവർക്കു േനരിടാറില്ല.

ഉള്ളാടന്മാെരപ്പറ്റി ശ്രീ. കൃഷ്ണയ്യർ ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു:
‘കുലത്തിെന്റ (ൈട്രബിെന്റ) സമിതിയിൽ കുലത്തിെല
പ്രായമുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളുമടങ്ങുന്നു. ഒരു തലവനു
ണ്ട്. മൂപ്പൻ എന്നാണേദ്ദഹം വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. അേദ്ദ
ഹത്തിന് െപാനമ്പൻ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരു
സഹായിയുണ്ട്. വിവാഹാേഘാഷങ്ങളിലും ശവസം
സ്ക്കാരച്ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിയ്ക്കുകയും കു
ലവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ തകർക്കങ്ങളും പരിഹരി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നത് അേദ്ദഹമാണ്.’

കാടരുെട ഇരുപേതാ മുപ്പേതാ കുടികൾ േചർന്നതിന്
ഒരു പതിെയന്നു പറയുന്നു. പതിയിെല എല്ലാ അംഗങ്ങ
ളും ഒരു മൂപ്പെന്റ കീഴിലാണ്. ഇതുേപാെല പ്രാകൃതനി
വാസികളുെട ഓേരാ കുലത്തിനും ഓേരാ തലവനുണ്ട്.
കാണിക്കാരുെട തലവെന്റ േപർ മുതുക്കാണി എന്നാ
ണ്. മലങ്കുറവന്മാരുെട േനതാവ് ഉരളിയാണ്. മലപ
ണ്ടാരങ്ങളുെട തലവൻ മൂപ്പനാണ്. മലപ്പുലയരുേടത്
അരശനും േവടന്മാരുേടതു സ്ഥാനിയുമാണ്. ഇതുേപാ
െല മെറ്റല്ലാ േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കും സ്വന്തം സ്വന്തം
മൂപ്പന്മാരുണ്ട്.
ജനങ്ങളുെട സാമൂഹ്യവും മതപരവും ഭരണപരവുമായ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളുേടയും േമൽേനാട്ടം നടത്തുന്നത് വയ
സ്സായ കാരണവന്മാരുെട തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട കമ്മിറ്റി
കളും കൗൺസിലുകളുമാണ്.
സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റയും കച്ചവട ബന്ധങ്ങളുേടയും ഗതാ
ഗതസൗകര്യങ്ങളുെടയും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തി
െന്റയും മറ്റും ആക്രമണങ്ങൾ പ്രാകൃതനിവാസികളുെട
ഈ പ്രാചീന സാമൂഹ്യഘടനകൾക്ക് ഒെട്ടാെക്ക േകാ
ട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും
അവെയ സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചാൽ മെറ്റല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളിേലയുെമന്നേപാെല േകരളക്കരയിേലയും പ്രാചീന
നിവാസികൾ വർഗ്ഗസമരങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളുമില്ലാത്ത
പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചു േപാന്നെത
ങ്ങിെന എന്നു ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
അതിപ്രാചീനകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രാകൃതമായ
ഈ േഗാത്രഭരണ വ്യവസ്ഥെയപ്പറ്റിയാണ് ‘കുടുംബത്തി
െന്റയും സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റയും ഭരണകൂടത്തിെന്റയും
ഉത്ഭവം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏംെഗൽസ് ഇങ്ങിെന
എഴുതിയത്.
‘ഈ േഗാത്രഭരണഘടന അതിെന്റ ശിശുസദൃശമായ

ലാളിത്യംെകാണ്ട് ആശ്ചര്യമായ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥ
യാണ്. പട്ടാളമില്ല, േപാലീസില്ല, പ്രഭുക്കളില്ല, രാജാ
ക്കന്മാരില്ല, റീജൻറുമാരില്ല, ജയിലുകളില്ല, േകസ്സുകളി
ല്ല—എന്നിട്ടും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിലങ്ങിെന നട
ന്നുേപാകുന്നു. കശപിശകളും തർക്കങ്ങളും തീർക്കുന്ന
ത് ഗണങ്ങേളാ കുലങ്ങേളാ അെല്ലങ്കിൽ ഗണങ്ങൾ
തമ്മിൽത്തമ്മിേല്ലാ ആണ്. എന്നുെവച്ചാൽ കശപിശ
യുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ജനസമുദായം മുഴുവനും കൂടിയാ
ണ്. അവസാനേത്തതും അപൂർവ്വവുമായ നടപടിെയ
ന്ന നിലയ്ക്ക് രക്തപ്രതീകാരഭീഷണികൂടിയുണ്ട്. ഇന്ന
െത്ത മരണശിക്ഷ, സംസ്ക്കാരയുഗത്തിെന്റ എല്ലാ െമച്ച
ങ്ങളും േപാരായ്മകളുമടങ്ങിയ പരിഷ്കൃതമായ പ്രതികാ
രമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. ഇന്നെത്ത കാലെത്ത അേപ
ക്ഷിച്ച് അന്ന് എത്രേയാ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടായി തീരുമാ
നിേയ്ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടധികം കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നി
ച്ചുേചർന്ന് െപാതുെവയാണ് തറവാടു പുലർത്തുന്നത്.
അതുതെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലും, ൈട്രബുകൾ മുഴുവ
നും കൂടിയാണ് നിലത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥാവകാശം വഹി
യ്ക്കുന്നത്. െചറിയ കുടിയിരുപ്പുകൾമാത്രം തറവാടുകൾ
ക്ക് താൽക്കാലികമായി തിരിച്ചുെവയ്ക്കും. ഇങ്ങിെനെയാ
െക്കയായാലും, ശാേഖാപശാഖകേളാടുകൂടിയതും നൂ
ലാമാല പിടിച്ചതുമായ നമ്മുെട ഭരണഘടനാസാമഗ്രി
കളുെട കണികേപാലും ആവശ്യമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾക്കു
പരിഹാരം കെണ്ടത്തുന്നത് അവയിൽ ബന്ധെപ്പട്ടവർ
തെന്നയാണ്. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകളുെട
ആചാരമര്യാദകളനുസരിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാവുക പതി
വാണ്. ദരിദ്രന്മാരും ആവശ്യക്കാരും ഉണ്ടാവാനിടേമ
യില്ല—കൂട്ടുടമയിലുള്ള തറവാടുകൾക്കും േഗാത്രങ്ങൾ
ക്കും പ്രായം െചന്ന വർഗേരാഗികൾ, പടയിൽ അംഗ
ഭംഗം വന്നവർ മുതലായവേരാടുള്ള കടപ്പാടുകെളെന്ത
ന്നറിയാം. സ്ത്രീകളടക്കം എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്; സ്വ
തന്ത്രന്മാരാണ്’.

ഈ െപാതുനിഗമനം േകരളത്തിനും ബാധകമായിരു
ന്നു. േകരളത്തിെല പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യ
വസ്ഥയുെട സവിേശഷതകെളപ്പറ്റി ശ്രീ. െക. മമ്മൻ
തെന്റ ‘േകരള കൾച്ചർ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതു
ന്നു.
“ഗ്രാമസാമൂഹ്യഭരണത്തിെന്റ നാലുസവിേശഷതകൾ
എടുത്തു പറയത്തക്കവയാണ്. ഒന്നാമത്, രക്തബന്ധ
മായിരുന്നു സമുദായത്തിെന്റ അടിക്കല്ല്. രണ്ടാമത്,

കൂട്ടത്തിെല കാരണവന്മാരുെട ഒരു സമിതിയാണ് ഭര
ണകാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. മൂന്നാമത്, നിലം
സമുദായത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളുേടയും, െപാതുസ്വ
ത്തായിരുന്നു. അവസാനമായി, പ്രാചീനഗ്രാമസാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥയ്ക്കു െപാതുവായ ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളു
ണ്ടായിരുന്നു.”

എന്നാൽ, കാലക്രമത്തിൽ പ്രാകൃതമായ ഈ റിപ്പബ്ലി
ക്കൻ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി. ഉല്പാദ
നശക്തികൾ വളരുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിയ്ക്കുകയും
െചയ്തു. കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലുകളും ൈകമാറ്റങ്ങളും
അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു.
അദ്ധ്വാനവിഭജനത്തിൻേറയും െകാള്ളെക്കാടുക്കകളു
െടയും അഭിവൃദ്ധിയുേടയും ഫലമായി േഗാത്രവ്യവസ്ഥ
യ്ക്കുള്ളിെല ഐക്യവും സമത്വവും ഛിന്നഭിന്നമാവാൻ തു
ടങ്ങി. വ്യത്യസ്ത േഗാത്രങ്ങളിെലയും വ്യത്യസ്ത കൂട്ടുകുടുംബ
ങ്ങളിെലയും അംഗങ്ങൾ രക്തബന്ധെത്ത വകെവയ്ക്കാ
െത െതാഴിലിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ തു
ടങ്ങി.
കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടേപ്പാൾ പട്ടണങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.
േകരളക്കരയിലും മറ്റു െതന്നിന്ത്യൻ ഭൂപ്രേദശങ്ങളിലും
ആദ്യമായി പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേതതുവിധമാെണ
ന്ന് സംഘം കൃതികെള ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് ശ്രീ. പി.ടി.
ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ തെന്റ ‘ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ടമിൾസ്’
എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തി
െല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മെറ്റാരു ഭൂവിഭാഗത്തിെല ഉല്പന്ന
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുമാറ്റത്തിെന്റ കാലമായിട്ടാണ്
പട്ടണങ്ങൾ ആദ്യമായാവിർഭവിച്ചെതന്ന് അേദ്ദഹം പറ
യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ
ഉപ്പ്, െനയ്യൽ എന്നു വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന കടേലാരപ്രേദശ
ങ്ങളിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. അവ വണ്ടിവഴി
യായി മറ്റു പ്രേദശങ്ങളിേലക്ക് െകാണ്ടു േപാകെപ്പടുന്നു.
അരി, തുണി മുതലായവ നദീ തീരപ്രേദശങ്ങളിലാണുൽ
പ്പാദിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. മുല്ലപ്രേദശങ്ങളിൽ പലതരം ധാ
ന്യങ്ങളും പാൽ, െനയ്യ് മുതലായവയും ധാരാളമുണ്ടാകു
ന്നു. കുന്നുപ്രേദശങ്ങളിൽ തിന, ചാമ, േതൻ മുതലായവ
സുലഭമാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ ഉല്പന്നങ്ങൾ ചരി
ത്രാതീതകാലം മുതൽേക്ക പരസ്പരം ൈകമാറ്റം െച
യ്യെപ്പട്ടു േപാന്നു. മുൈല്ല, കുറിഞ്ചി തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന
പ്രേദശങ്ങളുേടയും മരുതം, പാൈല, െനയ്തൽ തുടങ്ങിയ
താണപ്രേദശങ്ങളുേടയും അതിർത്തികളിൽെവച്ചാണ്
ൈകമാറ്റങ്ങൾ കൂടുതലായി നടന്നത്. അതുെകാണ്ട്
സ്വാഭാവികമായും അത്തരം അതിർത്തി പ്രേദശങ്ങ
ളാണ് ക്രമത്തിൽ വ്യാപാരേകന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയത്.
നഞ്ചപ്രേദശങ്ങളും പുഞ്ചപ്രേദശങ്ങളും ഒത്തുേചരുന്ന
സമതലങ്ങളിെല നദീതീരങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്ന അത്ത
രം വ്യാപാരേകന്ദ്രങ്ങളാണ് പട്ടണങ്ങളായിത്തീർന്നത്
എന്ന് ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ഇപ്ര
കാരമാണേത്ര േചരന്മാരുെട ഉൈറയൂർ, േചരന്മാരുെട
കരൂർ, പാണ്ഡ്യന്മാരുെട മധുര തുടങ്ങിയ പ്രാചീനപട്ട
ണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്.
ഇങ്ങിെന ഉയർന്നുവന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ വിഭിന്ന െതാഴി
ലുകളിേലർെപ്പട്ട വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒത്തുേചരു
കയും സ്ഥിരവാസമാരംഭിയ്ക്കുകയും െചയ്തു. അതിൻഫല
മായി രക്തബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടുടമസമ്പ്രദാ
യത്തിനു ഉടവു തട്ടി. േഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട കൂട്ടുടമപാര
മ്പര്യങ്ങെള െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്വത്തുട
മസ്ഥന്മാരാവാൻ തുടങ്ങി. േഗാത്രത്തിെല അംഗങ്ങളി
െലാരു വിഭാഗം ധനികന്മാരും മറ്റുള്ളവർ ദരിദ്രന്മാരുമാ
യി. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ധനികവർഗ്ഗക്കാർ
ദരിദ്രവിഭാഗെത്ത ചൂഷണം െചയ്യും അടിമകെളെക്കാ
ണ്ടു പണിെയടുപ്പിച്ചും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വത്തു സമ്പാദി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏംെഗൽസ് എഴുതുന്നു:
“ ഒരു കാര്യം മാത്രേമ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. േഗാ
ത്രവ്യവസ്ഥയുെട കൂട്ടുടമപാരമ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി
വ്യക്തികൾക്കു പുതുതായി ലഭിച്ച സ്വത്തുക്കെള സംര
ക്ഷിക്കുകയും മുെമ്പാെക്ക തീെര ഗണിയ്ക്കാതിരുന്ന സ്വ
കാര്യസ്വത്തിെന പവിത്രതരമാക്കുകയും, ഈ പവിത്ര
തയാണ് സകല സമുദായത്തിൻേറയും സേവ്വാൽകൃ
ഷ്ടമായ ഉേദ്ദശ്യെമന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
സ്ഥാപനം; സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനുള്ള ഓേരാ പുതിയ
മാർഗ്ഗത്തിേന്മലും സാമൂഹ്യാംഗീകരണത്തിെന്റ മുദ്രകു
ത്തുകയും അങ്ങിെന ഇടവിടാെത ഏറിെക്കാണ്ടുവരു
ന്ന േവഗതയിൽ സ്വത്തുക്കൾ ഒരുക്കൂട്ടുകയും െചയ്യുന്ന
ഒരു സ്ഥാപനം; വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ ഈ സമുദാ
യത്തിെല വളർന്നുവരുന്ന പിളർപ്പിെന മാത്രമല്ല, സ്വ
ത്തില്ലാത്ത വർഗ്ഗെത്ത ചൂഷണം െചയ്യാൻ സ്വത്തുള്ള
വർഗ്ഗത്തിനു ൈകവന്ന അവകാശേത്തയും ഇല്ലാത്തവ
രുെട േമൽ ഉള്ളവർ നടത്തുന്ന ഭരണേത്തയും നിലനി
റുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. ഈ സ്ഥാപനം ആവിർഭവി
ക്കുകയും െചയ്തു. ഭരണകൂടം കണ്ടുപിടിയ്ക്കെപ്പട്ടു.”

ഇതിെന്റ അർത്ഥം േഗാത്രങ്ങളും കുലങ്ങളും തറവാട്ടുകാ
രണവന്മാരുേടയും േഗാത്രത്തലവന്മാരുേടയും മറ്റും കൂട്ട
ങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം െചയ്തുെവന്നല്ല, അവെയല്ലാം പി
േന്നയും നിലനിന്നുേപാന്നു. പേക്ഷ, അവയുെട ഉള്ളട
ക്കത്തിലും പ്രവർത്തനസമ്പ്രദായങ്ങളിലും വമ്പിച്ച മാ
റ്റങ്ങളുണ്ടായി. ആദ്യകാലത്തു തറവാട്ടുകാരണവന്മാരും
േഗാത്രത്തലവന്മാരും രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള സമത്വപൂർണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
യിെല െപാതുഭരണകാര്യങ്ങെള േമൽേനാട്ടം െചയ്യുന്ന
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട പ്രതിനിധികളായിരുന്നു. ഇേപ്പാളാ
കെട്ട, അവർ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾ
െക്കതിരായി മെറ്റാരു ജനവിഭാഗത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങ
െള ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന േനതാക്കന്മാരായിത്തീർന്നു.
രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവി
ഭജനങ്ങളുെട സ്ഥാനത്തു നിശ്ചിതാതിർത്തികേളാടുകൂ
ടിയ ഭൂപ്രേദശങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ
വിഭജനങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. തലവന്മാരുെട േയാഗങ്ങളും
സമിതികളും കൂടിയാേലാചനകളും മറ്റും പിേന്നയും തു
ടർന്നു േപാന്നു. പേക്ഷ, അവർ േഗാത്രങ്ങളിേലയും തറ
വാടുകളിേലയും മുഴുവൻ െമമ്പർമാരുേടയും പ്രതിനിധിക
െളന്ന നിലയ്ക്കല്ല, പ്രേത്യകഭൂവിഭാഗങ്ങളുെട പ്രതിനിധി
കെളന്ന നിലയ്ക്കാണ് കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്തുകയും
തീരുമാനങ്ങെളടുക്കുകയും െചയ്തത്.
ആദ്യകാലത്ത് സമുദായത്തിെന്റ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ
പ്രായപൂർത്തിെയത്തിയ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കു
ണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളാവിർഭവിച്ച
േപ്പാൾ സ്ഥിതി മാറി. സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളുെട ചർച്ചകളി
ലും തീരുമാനങ്ങളിലും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക്
യാെതാരു പങ്കുമില്ലാതായി. എല്ലാഭരണകാര്യങ്ങളും
സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരും സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുമായ ന്യൂ
നപക്ഷക്കാരുെട ൈകയിൽ േകന്ദ്രീകരിച്ചു.
എെന്തങ്കിലും കാരണത്തിന് കുലങ്ങൾ തമ്മിൽ വക്കാ
ണങ്ങേളാ യുദ്ധങ്ങേളാ ഉണ്ടായാൽ അവയിൽ പ്രാ
യപൂർത്തിെയത്തിയ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പെങ്കടുക്കുക
പതിവായിരുന്നു. ജനങ്ങളാെക ആയുധം ധരിച്ചവരാ
യിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് േവറിട്ട് പ്രേത്യകമായ യാ
െതാരു ൈസനികശക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ,
വർഗ്ഗസമരങ്ങളും ധനികദരിദ്രവ്യത്യാസങ്ങളും മൂർച്ഛി
ച്ചേപ്പാൾ ഉടമവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് സാമാന്യജനങ്ങളിൽ നി
ന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രമായ പട്ടാളശക്തി
ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങെള
അടക്കി ഭരിയ്ക്കാനും അങ്ങിെന തങ്ങളുെട വർഗ്ഗേമധാവി
ത്വം നിലനിറുത്താനും പറ്റിയ രാഷ്ട്രീയാധികാരം അവർ
സംഘടിപ്പിച്ചു. ൈസന്യങ്ങേളയും മറ്റു ഭരണാധികാര
സ്ഥാപനങ്ങെളയും കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ മുഴുവൻ ജനങ്ങ
ളിൽനിന്നും കപ്പങ്ങളും നികുതികളും മറ്റും വസൂലാക്കെപ്പ
ടാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങിെനയാണ് ഭരണകൂടമാവിർഭവിച്ച
ത്.
അേപ്പാൾ, വർഗ്ഗസമുദായത്തിെന്റ പ്രധാനെപ്പട്ട സവി
േശഷതകൾ താെഴ പറയുന്നവയാണ്.
1. ന്യൂനപക്ഷക്കാരുെട ൈകയിൽ സ്വത്തുക്കളുെട േക
ന്ദ്രീകരണം.
2. രക്തബന്ധത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു പ്രേത്യകാതിർത്തി

കേളാടുകൂടിയ ഭൂവിഭാഗങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ജനങ്ങളുെട വിഭജനം.

3. ജനങ്ങളിൽ നിന്നു േവറിട്ടു നില്ക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളശ
ക്തിയുെട രൂപവൽക്കരണം.

േകരളക്കരയിേലയും മറ്റു െതന്നിന്ത്യൻ ഭൂവിഭാഗങ്ങളി
േലയും പ്രാകൃതരായ കുലത്തലവന്മാർ പരിഷ്കൃതരായ
രാജാക്കന്മാരായി മാറിയെതങ്ങിെനെയന്നതിെനപ്പറ്റി
യും സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഭരണകൂ
ടം ആവിർഭവിയ്ക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്തെതങ്ങി
െനെയന്നതിെനപ്പറ്റിയുമുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ പ്രാ
ചീന സംഘം കൃതികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുലത്തലവ
ന്മാരാണ് ക്രമത്തിൽ രാജാക്കന്മാരായി മാറിയത് എന്ന്
അവയിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. േചാഴ-േചര-പാണ്ഡ്യ
രാജാക്കന്മാെരപ്പറ്റി െതാൽക്കാപ്പിയം വ്യക്തമായി പ്ര
തിപാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, െതാൽകാപ്പിയത്തിെന്റ കാ
ലത്ത് രാജകീയ ഭരണവ്യവസ്ഥ വളർച്ചെയത്താത്ത
ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നു കാണാം. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ആദ്യകാലെത്ത രാജാക്കന്മാർ കുലത്തലവന്മാ
രുെട പങ്കു മാത്രമാണു വഹിച്ചിരുന്നത്.
േചരേചാള പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ ആവിർ
ഭവിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു തരം ഗ്രാമസമുദായഭരണമാണ്
നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നും െപാതുകാര്യങ്ങളുെട നടത്തി
പ്പിൽ പ്രായപൂർത്തിെയത്തിയ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും
പങ്കുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും എൻ. ശിവരാജപിള്ള തെന്റ
‘േമാേണാളജി ഓഫ് ദി എർലി ടമിൾസ്’ എന്ന പുസ്ത
കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. സംഘംകൃതികെള സൂ
ക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം എഴുതുന്നതു
േനാക്കുക:
“േചാളരാജാക്കന്മാരുെട ഉത്ഭവം പ്രാചീനസമുദായ റി
പ്പബ്ലിക്കുകളുെട േമൽധാരാളം െവളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്.

കീളാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഗ്രാമക്കാരണവ
ന്മാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളായിട്ടാണ്
ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചുേപാന്നത് എന്നു േതാന്നുന്നു. ഇട
യ്ക്കിെട വിളിച്ചുകൂട്ടെപ്പട്ടിരുന്ന ഗ്രാമസഭകളുെട സഹാ
യേത്താടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഏറ്റവും
പ്രായം െചന്ന അംഗമാണ്… കാലക്രമത്തിൽ ഗ്രാമസ
മുദായങ്ങളുെട എണ്ണവും വലുപ്പവും വർദ്ധിച്ചു. അേപ്പാൾ
അവർ ഏതാനും ഗ്രാമസമുദായങ്ങെള സംേയാജിപ്പിച്ച്
ഒെരാറ്റ ഘടകമാക്കി പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിെന്റ േന
താവ് േവൽ അെല്ലങ്കിൽ േകാ (രാജാവ്) ആയിരുന്നു.
രാജാവിെന്റ കീഴിൽ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങെള പ്രതിനിധീക
രിയ്ക്കുന്ന അേനകം കിളാർമാരുണ്ടായിരുന്നു. കിളാർമാ
രും രാജാക്കന്മാരുമായിരുന്നു. ഗ്രാമസമുദായങ്ങളുെട
അെല്ലങ്കിൽ ഏതാനും ഗ്രാമസമുദായങ്ങളുെട സംയു
ക്തഘടകത്തിെന്റ തലവന്മാർ. എങ്കിലും സമാധാന
കാലങ്ങളിൽ അവരുെട അധികാരം ഗ്രാമങ്ങളിെല
െപാതുേയാഗങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

പഴയ മട്ടിലുള്ള ഇത്തരം സമുദായറിപ്പബ്ലിക്കുകളാണ്
അേശാകചക്രവർത്തിയുെട ശിലാശാസനങ്ങളിൽ പരാ
മർശിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ശിവരാജപിള്ളയുെട
അഭിപ്രായം.
രാജാവിന് േകാൻ എന്നും പറയും. േകാൻ എന്ന വാക്കി
ന്ന് ആട്ടിടയൻ എന്നാണർത്ഥം. േകാൽ (അെല്ലങ്കിൽ
വടി) എന്ന വാക്കിൽനിന്നാണേത്ര േകാൻ എന്ന വാ
ക്കുണ്ടായത്. രാജാവിെന്റ െചേങ്കാൽ ഇടയകുലങ്ങൾ
ആടുമാടുകെള േമയ്ക്കാനുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന േകാലിെന്റ പ്രതീ
കമാണേത്ര. മുൈല്ലപ്രേദശങ്ങളിെല കുലത്തലവന്മാരാ
ണ് ക്രമത്തിൽ രാജാക്കന്മാരായി മാറിയത് എന്നാണി
തു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.
േചര-േചാഴ—പാണ്ഡ്യന്മാരുെട ഭരണകാലമായേപ്പാേഴ
യ്ക്കും സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞി
രുന്നു. സംഘംകൃതികളിലും പ്ലിനി, േടാെളമി തുടങ്ങിയ
പാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട പുസ്തകങ്ങളിലും അക്കാ
ലെത്ത സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ പല പ്രതിഫലനങ്ങ
ളും കാണാം. ക്രിസ്ത്വാബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യ
കാലത്തു രചിയ്ക്കെപ്പട്ട േടാെളമിയുെട ഭൂമിശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല വിവിധരാജ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയു
ള്ള സവിസ്തരമായ വർണ്ണനകളുണ്ട്. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ
എഴുതുന്നു:
‘അേദ്ദഹത്തിെന്റ (േടാെളമിയുെട) വിവരണങ്ങളിൽ

നിന്ന് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അക്കാ
ലെത്ത െതന്നിന്ത്യ പരമ്പരാവകാശികളായ മൂന്നു രാ
ജാക്കന്മാരുേടയും ഒട്ടനവധി കുലത്തലവന്മാരുേടയും
കീഴിൽ വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടു കിടന്നിരുന്നു എന്നാണ്. മൂന്നു
രാജാക്കന്മാരും ഏതാെണ്ടാേര നിലയ്ക്കുള്ളവരായിരു
ന്നു. കരികാലെനേപ്പാലുള്ള ഒരു േചാളരാജാവ് െത
ന്നിന്ത്യയുെട മുഴുവൻ ആധിപത്യം അവകാശെപ്പടാൻ
തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. േന
െരമറിച്ച്, േടാെളമിയുെട വിവരണങ്ങളനുസരിച്ച് േചാ
ളന്മാർ ഭാഗികമായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ൈട്രബുകൾ
മാത്രമായിരുന്നു.’

ക്രിസ്താബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യകാലത്തിനുേശഷ
മാണ് േചരേചാള പാണ്ഡ്യന്മാരുെട അധികാരശക്തി
സുസ്താപിതമായിത്തീർന്നത് എന്ന് ഇതിൽനിന്നു മന
സ്സിലാക്കാം. സംഘംകൃതികളിെല വിവരണങ്ങളും ഈ
അഭിപ്രായം ശരിയാെണന്നു െതളിയിക്കുന്നു. പതിറ്റുപ്പ
ത്ത്, പുറനാനൂറ് തുടങ്ങിയ സംഘം കൃതികളിൽ ക്രിസ്താ
ബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിൽ
നാടുവാണിരുന്ന മൂവരശെരപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളട
ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വർഗ്ഗ വിഭജനങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും മറ്റും
ആവിർഭവിച്ചതിനുേശഷവും െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല പല
ഭാഗങ്ങളിലും പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിെന്റ ഐക്യേത്ത
യും സമത്വെത്തയും നിലനിർത്തിേപ്പാന്ന ഒട്ടനവധി കു
ലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആയ്, ആണ്ടിരൻ, പാരി മുതലായ
അപരിഷ്കൃതകുലങ്ങളിൽ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തലെപാ
ക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും കരുനിലമന്ന
ന്മാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന അവയുെട തലവന്മാർ
രാജാക്കന്മാരായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചിലേപ്പാ
ളവർ സ്വതന്ത്രരായി ഞങ്ങളുെട കുലങ്ങളുെട ആഭ്യന്തര
ഭരണകാലങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കും. മറ്റു ചിലേപ്പാൾ
അവർ മൂവരശരിലാരുെടെയങ്കിലും േനതൃത്വമംഗീകരി
ക്കും. അവെര പാട്ടിലാക്കാനും സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തി
യിൽ നിലനിർത്താനും യുദ്ധങ്ങളിൽ അവരുെട സഹാ
യം േതടാനും മൂവരശരിേലാേരാരുത്തനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
ചിലേപ്പാൾ അപരിഷ്കൃത കുലങ്ങൾ തങ്ങളുെട തലവ
ന്മാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ മൂവരശരുെട രാജ്യാതിർത്തി
കൾക്കുള്ളിൽ കടന്നു െചന്ന് കന്നുകാലികെളയും മറ്റും
തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാവും. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളിൽ നി
ന്ന് തങ്ങളുെട രാജ്യാതിർത്തികേളയും സ്വത്തുക്കേളയും
കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രാജാക്കാന്മാരു
െട മുഖ്യമായ കടമ. ചിലേപ്പാൾ േചരേചാളപാണ്ഡ്യ
രാജാക്കന്മാർക്കിടയിൽത്തെന്ന യുദ്ധങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറ
െപ്പടും. ആദ്യകാലത്ത് അന്യനാടുകൾ െവട്ടിപ്പിടിക്കുക
എന്നതിേനക്കാളധികം കന്നുകാലികേളയും മറ്റു സ്വത്തു
ക്കേളയും െകാള്ളയടിക്കുകയും അേതാെടാപ്പം സ്വന്തം
പദവിയും അന്തസ്സും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന
തായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളുെട ഉേദ്ദശ്യം. പേക്ഷ, േറാമക്കാരു
മായുള്ള വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിക
സിക്കുകയും പട്ടണങ്ങൾ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായിത്തീർ
ന്നു. അന്യനാടുകെള െവട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യേത്താടു
കൂട്ടിേച്ചർക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിലാണാ
രംഭിച്ചത്.
പേക്ഷ, അേപ്പാഴും ആഭ്യന്തരഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജ്യ
ക്കാന്മാർക്ക് വലിയ പെങ്കാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധ
ങ്ങൾ നടത്തുക, േപ്രമബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടുകയും സുഖ
േഭാഗങ്ങളിലകെപ്പടുകയും െചയ്യുക, മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാ
ടുക, സ്വന്തം വീരാപരാക്രമങ്ങെള പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻേവണ്ടി
കവികേളയും പാട്ടുകാേരയും തീറ്റിേപ്പാറ്റുക മുതലായവ
യായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരുെട പ്രധാനമായ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ, ആഭ്യന്തരഭരണകാര്യങ്ങൾ അേപ്പാഴും ഗ്രാമസ
ഭകളുേടയും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളുേടയും നിയന്ത്രണത്തിലായിരു
ന്നു.
ഗ്രാമം, അെല്ലങ്കിൽ ഊര്, അെല്ലങ്കിൽ തറ ആയിരുന്നു
ഭരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനഘടകം. തറക്കുതെന്ന േകര
ളത്തിെന്റ വ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങളിൽ േചരി, മുറി, കര എന്നും
മറ്റുമുള്ള േപരുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.
അേനകം തറകൾ േചർന്നതാണ് ഒരു നാട്. പ്രാചീന
തമിഴകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു നാടുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്
സംഘം കൃതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. “െചന്തമി
ഴ് േചർന്ത പന്നിരു നില്ങ്ങെളപ്പറ്റി െതാൽകാപ്പിയം
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
“െതൻപാണ്ടി, കുട്ടം, കടം, കാർകാ,—േവൺ, പൂഴി
പാൻറി, അരവാ, അതൻവടക്കനൻറായ
ചീത, മലാലു, പന്നാടു, െചന്തമിഴ്-േപർ
എതമിൽ പന്നിരുനാെട്ടൺ”

എന്നു നാണൂൽ വിവരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ കുട്ടനാട്, േവ
ണാട്, പൂഴിനാട് മുതലായവ േചരമണ്ഡലത്തിലായിരു
ന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്. േകന്ദ്രഭരണം മണ്ഡലത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. േചരമണ്ഡലം, േചാഴമ
ണ്ഡലം, പാണ്ഡ്യമണ്ഡലം എന്നിങ്ങിെന മൂന്നു മണ്ഡല
ങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. മണ്ഡലങ്ങളുെട അതിർത്തി
കൾക്കു പുറത്തായിരുന്നു േവളിർ എന്നും കറുനിലമന്ന
ന്മാർ എന്നും മറ്റുമുള്ള േപരുകളിലറിയെപ്പടുന്ന െചറുകിട
ക്കാരായ കുലത്തലവന്മാർ വാണിരുന്നത്.
ഓേരാ ഗ്രാമവും അെല്ലങ്കിൽ ഓേരാ തറയും സ്വയംഭര
ണമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. േമൽേക്കായ്മെയ അംഗീ
കരിച്ചുെകാണ്ട് െകാല്ലംേതാറും തങ്ങളുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
സ്വത്തുക്കളുെട െചറിെയാരു ഭാഗം െകാടുക്കുക എന്ന
തിൽക്കവിഞ്ഞ് അവർെക്കാരു ബാധ്യതയുമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. മൂവരശർ ഗ്രാമങ്ങളുെട ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ
ഒരു വിധത്തിലും ഇടെപട്ടിരുന്നില്ല. തറയുെട അതിർ
ത്തിയിൽെപട്ട കുടുംബങ്ങളുെട തലവന്മാർ കൂെടക്കൂെട
ഒത്തുേചർന്ന് െപാതുകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയാേലാചിച്ചു തീ
രുമാനങ്ങെളടുക്കും. ഇതിന് തറക്കൂട്ടം എന്നു പറയുന്നു.
തമിൾ പ്രേദശങ്ങളിൽ തറക്കൂട്ടത്തിന് മൺറം, െപാതി
യിൽ, െപാതുവിൽ എന്നും മറ്റുമുള്ള േപരുകളാണുള്ള
ത്. ജനങ്ങളുെട നീതിന്യായസഭകളായിരുന്നു തറക്കൂട്ട
ങ്ങളും മൺറങ്ങളും. പേക്ഷ, കൂലിക്കാർ, അടിമകൾ മുത
ലായ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു അവയിൽ യാെതാരു
സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘ജനാധിപത്യപരമായ’ ഈ
ഭരണക്രമം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ പ്ര
മാണികളുെട നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു.
രാജാവ് സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന
ത്. അേദ്ദഹെത്ത സഹായിയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിയ്ക്കാനും ചില
ഉപേദശകസമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. ‘ഐംെപരുങ്കഴു’,
‘എൺേപരായം’ മുതലായ ഉപേദശമിതികെളപ്പറ്റി സം
ഘം കൃതികൾ പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട കീഴിലാണ് പ്രാചീന േകരള
ത്തിെല കൃഷിയും കച്ചവടവും ൈകെത്താഴിലുകളും വിേദ
ശവ്യാപാരവും സാഹിത്യാദികളും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടത്.
കളഭന്മാരുെട ആക്രമണെത്തത്തുടർന്നുള്ള േകരളച
രിത്രത്തിെല ഒന്നു രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇേപ്പാഴും ഇരു
ളടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. യുദ്ധങ്ങളും അരാജകത്വവും
നടമാടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതു എന്നു
ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽത്തെന്നയാണ്. സാമ്പത്തികവും സാ
മൂഹ്യവും മതപരവുമായ ചില പ്രധാനെപ്പട്ട പരിവർത്ത
നങ്ങളുണ്ടായത്. അതിന്നുേശഷമുള്ള ഒന്നു രണ്ടു നൂറ്റാ
ണ്ടുകളുെട ചരിത്രത്തിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ പ്രാരംഭ
ഘടകങ്ങൾ വ്യക്തമായി രൂപം പ്രാപിച്ചതായി നമുക്കു
കാണാൻ കഴിയും. ധനികന്മാരും കയ്യൂക്കുള്ളവരുമായ
പ്രമാണികൾ ഭൂസ്വത്തുക്കളുെട ഉടമസ്ഥന്മാരായ നാടു
വാഴികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഭൂസ്വത്തുക്കളുെട ഉടമകളായ നാടുവാഴികളും അവർക്കു
േവണ്ടി അവരുെട നിലങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും കഠിനാ
ദ്ധ്വാനം െചയ്യുന്ന അടിയാളരും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യ
മാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ മുഖ്യമായ സവിേശഷത. ഭൂ
പ്രഭുക്കന്മാരുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുക എന്ന
തായിത്തീർന്നു ഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രധാനമായ കർത്ത
വ്യം.
ക്രിസ്ത്വബ്ദം ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പതിനാറാം നൂറ്റാ
ണ്ടുവെരയുള്ള േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രം സ്ഥാപിതതാല്പ
ര്യക്കാരായ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർ താന്താങ്ങളുെട ശക്തിയും
സ്വത്തുക്കളും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ േവണ്ടി പരസ്പരം വഴക്കടി
യ്ക്കുകയും യുദ്ധം െവട്ടുകയും െചയ്യുന്നതിെന്റ ചരിത്രമാണ്.
േകരളക്കര െചറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളാ
യി വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഓേരാ രാജ്യത്തിെലയും ഭര
ണവ്യവസ്ഥ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു. ഏറ്റവും മുകളിൽ രാ
ജാവ്, രാജാവിെന്റ കീഴിൽ നാടുവാഴികൾ, നാടുവാഴിക
ളുെട കീഴിൽ േദശവാഴികൾ, േദശവാഴികളുെട കീഴിൽ
ഗ്രാമങ്ങളിെല, അെല്ലങ്കിൽ തറകളിെല, പ്രമാണികൾ—
ഇതായിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിെന്റ രൂപം, ചിലേപ്പാൾ
പ്രതാപികളായ ചില രാജാക്കന്മാർ അന്യനാടുകെള
െവട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യേത്താടു കൂട്ടിേച്ചർക്കും. മറ്റു ചി
ലേപ്പാൾ അന്യരാജ്യങ്ങളുെട ആക്രമണത്തിന് സ്വയം
ഇരയായിത്തീരും. േവെറ ചിലേപ്പാൾ നാടുവാഴികൾ
തങ്ങളുെട േമൽേക്കായ്മകൾെക്കതിരായി ലഹളെയ്ക്കാരു
ങ്ങും.
എന്നാൽ മുകൾപ്പരപ്പിലുണ്ടായ ഈ ആക്രമണങ്ങളും
ലഹളകളും യുദ്ധങ്ങളുെമാന്നും അടിത്തട്ടിലുള്ള സാമൂ
ഹ്യജീവിതത്തിൽ സാരമായ യാെതാരു മറ്റങ്ങളും വരു
ത്തിയിരുന്നില്ല. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തിെന്റ കാലം മു
തൽക്കു നിലനിന്നുേപാന്ന ജനാധിപത്യപരമായ സാമൂ
ഹ്യഭരണവ്യവസ്ഥയുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ വ്യവ
സ്ഥയിലും നിലനിന്നുേപാന്നു. തറയായിരുന്നു ഫ്യൂഡൽ
വ്യവസ്ഥയിേലയും അടിസ്ഥാനഘടകം. ഉത്സവങ്ങളുേട
യും ആേഘാഷങ്ങളുേടയും അടിയന്തരങ്ങളുേടയും മറ്റും
േമൽേനാട്ടം വഹിയ്ക്കുക, കൃഷിയ്ക്കാവശ്യമായ അണകൾ
െകട്ടിയ്ക്കുകയും ചിറകളും കുളങ്ങളും കുഴിപ്പിയ്ക്കുകയും െച
യ്യുക, െപാതുവഴികളും വഴിയമ്പലങ്ങളും വഴിക്കിണറുക
ളും അത്താണികളും മറ്റും നിർമ്മിയ്ക്കാേനർപ്പാടു െചയ്യുക,
അമ്പലങ്ങളുേടയും മറ്റു െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളുേടയും ഭര
ണം നടത്തുക, കളരികളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച്
അക്ഷരാഭ്യാസവും ആയുധാഭ്യാസവും നൽകുക, വഴക്കു
കൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയും കുറ്റക്കാെര ശിക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യുക—ഇെതാെക്കയായിരുന്നു തറക്കൂട്ടങ്ങളുെട പ്ര
ധാന ചുമതലകൾ.
വിവിധ തറകളുെട പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ നാട്ടുക്കൂട്ടങ്ങ
ളാണ് നാടിെന്റ െപാതുകാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്.
എന്നുെവച്ചാൽ, നാടുവാഴികൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന
തു നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്. നൂേറാ
അഞ്ഞൂേറാ ചിലേപ്പാൾ അതിലധികേമാ അംഗങ്ങൾ
നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്തിരുന്നു. അഞ്ഞൂറ്റുവർ, അറു
നൂറ്റുവർ, മൂന്നൂറ്റുവർ മുതലായ േപരുകളിലാണ് നാട്ടുകൂ
ട്ടങ്ങൾ അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്. നാടുവാഴികളുെട ഒരു േന
താവുമാത്രമായിരുന്നു രാജാവ്. അേദ്ദഹത്തിന് തെന്റ
നിലനില്പിനും തെന്റ സംരക്ഷണത്തിനുംേവണ്ടി നാടുവാ
ഴികേളയും അവരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള നാട്ടുകൂട്ടങ്ങേള
യും ആശ്രയിേയ്ക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു. നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളുെട അഭീ
ഷ്ടങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങ
ളിലിടെപടാൻ രാജാവിന്നു പ്രാപ്തിേയാ അധികാരേമാ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പേക്ഷ, ഈ കൂട്ടങ്ങളിെലാന്നും തെന്ന അടിയാളർേക്കാ
അടിമകൾേക്കാ മറ്റു ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾേക്കാ യാ
െതാരു പങ്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥമായ ഭരണം
മുഴുവനും നാടുവാഴികളുേടയും ഭൂസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരുെട
യും ൈകയിലായിരുന്നു. അവർക്കു ജനങ്ങെള തല്ലാൻ
മാത്രമല്ല െകാല്ലാനും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യായാ
ധിപനും ൈസന്യാധിപനും ശിക്ഷാകർത്താവും എല്ലാം
നാടുവഴിതെന്ന.
സംഘം കൃതികളിെല േചരരാജാക്കന്മാർക്ക് സ്വന്ത
മായ പട്ടാളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നു കാണാം. പേക്ഷ,
ഫ്യൂഡലിസത്തിെല രാജാവിന് സ്വന്തമായ ഒരുസ്ഥിരം
ൈസന്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ നാടുവാഴി
കളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ൈസന്യങ്ങെള േശഖരിക്കു
കയായിരുന്നു പതിവ്. നാടുവാഴികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ആയുധപരിശീലനത്തിനുള്ള കളരികൾ പേലടത്തും
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
േകരളത്തിെല ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിെല സ്വത്തുടമവർഗ്ഗ
ക്കാരുെട അവകാശാധികാരങ്ങെളപ്പറ്റി െകാച്ചിൻ േസ്റ്റ
റ്റ് മാനുവൽ വിവരിക്കുന്നു:
‘ഫ്യൂഡൽ പ്രമാണികൾ രാജാെവേന്നാ അച്ചെനേന്നാ

കയ്മെളേന്നാ െവറും നായെരേന്നാ എന്തു േപരു പറ
ഞ്ഞിരുന്നാലും മൂന്നു വർഗ്ഗങ്ങളിെലാന്നിൽെപ്പടും:
അതായത്, സ്വരൂപിയും പ്രഭുവും മാടമ്പിയും. െകാല്ലും
െകാലയുമുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം സ്വരൂപികളായിരു
ന്നു. ഒരു സ്വരൂപി അതുെകാണ്ട് ഒന്നുകിൽ െകാച്ചി
യിേലേയാ േകാഴിേക്കാേട്ടേയാ രാജാവിെനേപ്പാെല
ഒരു സ്വതന്ത്രരാജാവായിരിയ്ക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ െപാ
റക്കാേട്ടേയാ ആലങ്ങാേട്ടേയാ രാജാവിെനേപ്പാെല
ഒരു സാമന്തരാജാവായിരിക്കാം. അയാളുെട അധികാ
രത്തിനുള്ള ഒേരെയാരു പരിമിതി േമൽേക്കായ്മയുെട
അനുവാദം കൂടാെത യുദ്ധം നടത്താേനാ നാണയമ
ടിയ്ക്കാേനാ പാടിെല്ലന്നതായിരുന്നു. അതുമെല്ലങ്കിൽ
അയാൾ െകാരട്ടിൈക്കമേളേയാ മൂരിയനാട് നമ്പ്യാേര
േയാ േപാെല രാജാവിെന്റ കല്പനപ്രകാരം ഒരു ജില്ല
ഭരിയ്ക്കുന്ന കീഴ്പ്രമാണിയായിരിയ്ക്കാം. പ്രഭു മൂന്നാം തര
ത്തിൽ െപട്ട സ്വരൂപികളിൽ നിന്ന് െകാല്ലും െകാലയു
മിെല്ലന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രേമ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നുള്ളു.
അയാൾ ഒരു സ്വരൂപിേയക്കാൾ കൂടുതൽ ധനികനും
ശക്തനുമായിരിയ്ക്കാം. പേക്ഷ, സ്വരൂപിയുെട പദവി
യിേലയ്ക്കുയർത്തെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ അയാൾക്ക് െകാല്ലും
െകാലയും നടത്താനുള്ള അധികാരമില്ലായിരുന്നു. മാ
ടമ്പികൾ വളെര പരിമിതമായ അധികാരങ്ങേളാടു
കൂടിയ െചറുകിട പ്രമാണിമാരായിരുന്നു. അവരുെട
അധീനത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം നൂറിൽ കവിയു
ന്ന ആയുധധാരികേള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എല്ലാവരും
രാജാവിന്നു 2000 മുതൽ 1200 പണം വെരയുള്ള ഒരു
സ്ഥാനാേരാഹണഫീസ്സ് അെല്ലങ്കിൽ പുരുഷാന്തര
വും ആണ്ടുകാഴ്ചെയന്നു പറയുന്ന ഒരു െചറിയ വാർ
ഷികക്കപ്പവും പ്രേത്യകസംരക്ഷണത്തിന്നുേവണ്ടി
രക്ഷാേഭാഗം, ചങ്ങടം, പലം എന്നും മറ്റും പറയുന്ന
ഒരു വാർഷികസംഭാവനയും െകാടുേക്കണ്ടിയിരുന്നു.
മാടമ്പികൾ ഇവയ്ക്കു പുറെമ െകട്ടുെതങ്ങ് എന്നു പറയു
ന്ന ഒരു നികുതിയും െകാടുേക്കണ്ടിയിരുന്നു. ഇതു ഒരു
േതാട്ടത്തിെല െതങ്ങുകളിൽനിന്നുള്ള വരവിെന്റ മൂന്നര
ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. സ്വരൂപികളിൽനിന്നും പ്ര
ഭുക്കളിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായ ഭൂനികുതി പിരിച്ചിരുന്നി
ല്ല. എന്നാൽ അസാധാരണഘട്ടങ്ങളിൽ അവേരാട്
പ്രേത്യകസംഭാവനകൾ ആവശ്യെപ്പടും. ൈസന്യാധി
പന്മാർ കൂടിയായിരുന്ന പാരമ്പര്യപ്രമാണികൾ വഴി
യ്ക്കുള്ള ഭരണത്തിെന്റ ഗുണങ്ങളും േദാഷങ്ങളും സ്വയം
വ്യക്തമാണ്. പ്രമാണികളുെട താല്പര്യൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും
അവർ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള അസൂയയും െതറ്റിദ്ധാരണ
കളും അവസാനമില്ലാത്ത കലഹങ്ങൾക്കും േചരിേപ്പാ
രുകൾക്കും കാരണമായി…”

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1673 മുതൽ 1677 വെര െകാച്ചിയിെല ഡച്ചു
ഗവർണ്ണരായിരുന്ന െഹൻഡ്രിക്ക് ആഡ്രിയൻ വാൻറീ
സ് എഴുതുന്നു:
‘തങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രേദശങ്ങളിൽ അനുവദിക്കുകയും

തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയ േയാഗങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കുകയും
െചയ്തിട്ടുള്ള തങ്ങളുെട നിയമങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും
അവകാശങ്ങൾക്കുെമതിരായ രാജാവിെന്റ കല്പനക
െളേയാ േമാഹങ്ങെളേയാ തീരുമാനങ്ങേളേയാ അനു
സരിയ്ക്കാൻ പ്രജകൾക്കു ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ജന്മികളുേടേയാ പ്രഭുക്കന്മാരുേടേയാ നായന്മാരുേട
േയാ താല്പര്യങ്ങൾക്കു ഹാനികരമായ കരാറുകളുണ്ടാ
ക്കാൻ മലബാറിെല യാെതാരു രാജാവിന്നും അധി
കാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങിെന െചയ്യുന്ന രാജാവ്
പ്രജകളാൽ ബഹിഷ്ക്കരിയ്ക്കെപ്പടുകേയാ തിരസ്ക്കരിയ്ക്കെപ്പ
ടുകേയാ െചയ്യുമായിരുന്നു.”

മലബാർ മാനുവലിെന്റ കർത്താവായ േലാഗൻ എഴുതു
ന്നു:
തറകളുെട, അെല്ലങ്കിൽ ഗ്രാമറിപ്പബ്ലിക്കുകളുെട ഒരു
സമൂഹത്തിനാണ് ‘നാട്’ എന്നു പറയുന്നത്. അതിവി
പുലമായ അധികാരശക്തിേയാടുകൂടിയ പ്രതിനിധി
സഭകളായിരുന്നു നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ. ആവശ്യമായി വരു
േമ്പാൾ രാജാവിെന്റ അധികാരശക്തിെയേപ്പാലും
തള്ളിക്കളയാനും അനധികൃതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ
െചയ്യുന്ന മന്ത്രിമാെര ശിക്ഷിയ്ക്കാനും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾക്കു
സാധിച്ചിരുന്നു.”

രാജ്യത്തിെന്റ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാവിന്നുണ്ടായിരു
ന്ന സ്വാധീനശക്തിയും അധികാരവും വളെര തുച്ഛമായി
രുന്നു. ആ തുച്ഛമായ അധികാരശക്തിെയേപ്പാലും നാ
ട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ േചാദ്യം െചയ്യുക പതിവായിരു
ന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ
രാജാവ് ചുമത്തിയ ‘നിയമവിരുദ്ധമായ’ നികുതികെള
പ്രതിേഷധിച്ചുെകാണ്ട് നാഞ്ചിനാട്ടിെല നാട്ടാർ എടുത്ത
തീരുമാനങ്ങൾ ഇതിന്നുദാഹരണമാണ്. “േകാട്ടപ്പണ
വും മറ്റു അസാധാരണങ്ങളായ നികുതികളും” ചുമത്തിയ
തിെന ജനങ്ങളാെക േയാജിച്ച് ധീരമായി എതിർക്കണ
െമന്നാഹ്വാനം െചയ്തുെകാണ്ട് 1723 ഡിസംബറിൽ നാ
ട്ടാർ പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രേമയം തിരുവിതാംകൂർ േസ്റ്ററ്റ്
മാനുവലിൽ ഉദ്ധരിച്ചു േചർക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലിങ്ങി
െന പറയുന്നു:
“പ്രാചീനകാലം മുതൽ നമ്മുെട പൂർവ്വികന്മാർ അനു

ഭവിച്ചുേപാന്ന എല്ലാ അവകാശാധികാരങ്ങേളയും
നമ്മൾ അഭിമാനേത്താെട നിലനിറുത്തണം. ഇങ്ങി
െന നമ്മുെട അവകാശങ്ങളുറപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഗവൺെമൻറിെന്റ നടപടികൾ കാരണം ഏെതങ്കിലും
ഗ്രാമത്തിേന്നാ ഏെതങ്കിലും വ്യക്തിേക്കാ വല്ല നഷ്ട
ങ്ങൾ നമ്മുെട െപാതുഫണ്ടിൽനിെന്നടുത്തു നികത്തി
െക്കാണ്ട് അവെര നമ്മൾ സഹായിേക്കണ്ടതാണ്.
ആെരങ്കിലും എേപ്പാെഴങ്കിലും ഗവൺെമൻറുമായി രഹ
സ്യബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടുകയും രാജ്യത്തിെന്റ അവ
കാശാധികാരങ്ങൾക്കു ഹാനിതട്ടിക്കുകയും െചയ്താൽ
അയാെള നാട്ടാരുെട പരസ്യവിചാരണക്കു വിേധയ
നാക്കണം.”

നാടുവാഴികളും നാട്ടുക്കൂട്ടങ്ങളും രാജാവിെന്റ അധികാര
െത്ത കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിമിതിെപ്പടുത്താനാണ് ശ്ര
മിച്ചത്. രാജാവാകെട്ട, തെന്റ സ്വന്തം അധികാരങ്ങെള
വിപുലീകരിക്കാനും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളുെട അധികാരശക്തി
െയ തുരങ്കം െവക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ
േപാർത്തുഗീസ്സുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ തുടങ്ങിയ
വിേദശവ്യാപാരികൾ വഹിച്ച പങ്ക് െചറുെതാന്നുമായിരു
ന്നില്ല.
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴക്കും േകരളക്കരയിൽ
േപാർത്തുഗീസുകാരുെടയും ഡച്ചുകാരുേടയും ശക്തി ക്ഷ
യിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകച്ചവടക്കാരുെട ശക്തി വർദ്ധിക്കു
കയും െചയ്തു. േകാഴിേക്കാെട്ട മാനവിക്രമൻ രാജാവും
െകാച്ചിയിെല ശക്തൻതമ്പുരാനും തിരുവിതാംകൂറിെല
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവും െചറുകിട രാജാക്ക
ന്മാർക്കും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾക്കുെമതിരായി സ്വന്തം സ്വാധീന
ശക്തി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ പാടുെപട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാ
ലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഓേരാ രാജാവും മറ്റുള്ളവെര
േതാല്പിച്ച് േകരളത്തിലാെക ആധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കാ
നും വിേദശവ്യാപാരികളുമായുള്ള കച്ചവടത്തിെന്റ േനട്ട
ങ്ങെളല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുമാണാഗ്രഹിച്ചത്. ഈ മത്സ
രങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമർത്ഥമായി ഇടെപട്ടു. വിേദ
ശവ്യാപാരത്തിൽ സ്വന്തം കുത്തക സ്ഥാപിയ്ക്കുക എന്ന
തായിരുന്നു അവരുെട പ്രധാനമായ ഉേദ്ദശ്യം. നാടുവാ
ഴികളും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളും അതിെന്നതിരായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടു നാടുവാഴികളുേടയും നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളുേടയും ശക്തി
െയ തകർക്കാൻ അവർ എല്ലാത്തരം സഹായസഹക
രണങ്ങളും നൽകി.
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ആധുനിക തിരുവി
താംകൂറിെന്റ സ്ഥാപകനായിട്ടാണറിയെപ്പടുന്നത്. 17ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്രേദശത്ത് പറവൂർ,
ആലങ്ങാട്, ഇടപ്പള്ളി, കരപ്പുറം, പൂഞ്ഞാർ, െചമ്പകേശ്ശ
രി, വടക്കുംകൂർ, െതക്കുംകൂർ, ഓടനാട്, പന്തളം, ഇളയി
ടത്തുനാട്, േദശിങ്ങനാട്, തൃപ്പാവൂർ, നാഞ്ചിനാട്, േവ
ണാട്, എന്നിങ്ങെന ഒട്ടനവധി സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങളുണ്ടാ
യിരുന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭം വെര േവണാട്,
െകാച്ചിയ്ക്കുെതക്കുണ്ടായിരുന്ന പതിന്നാലു സ്വരൂപങ്ങളി
െലാന്നു മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ 1729-ൽ മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മ േവണാടിെന്റ അധിപതിയായേതാടുകൂടി
സ്ഥിതി മാറി.
വിേദശികളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മറ്റു സ്വരൂപങ്ങ
െളെയല്ലാം െവട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏകീകരിയ്ക്കാനും എല്ലായിട
ത്തും തെന്റ സ്വന്തം ഭരണം സ്ഥാപിയ്ക്കാനുമാണ് മാർ
ത്താണ്ഡവർമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത്. പേക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ
അേദ്ദഹെത്ത സഹായിച്ചത് െവറും സാമ്പത്തികകാര
ണങ്ങൾെകാണ്ടു മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലാെക
തങ്ങളുെട സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുകെയ
ന്നതായിരുന്നു അവരുെട ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം േനടാനു
ള്ള ഒന്നാന്തരെമാരവസരമായിരുന്നു ടിപ്പുവുമായുണ്ടായ
യുദ്ധം. ടിപ്പുവിെന േനരിടുന്നതിനുേവണ്ടി േകരളത്തിെല
വിവിധ രാജാക്കന്മാരുെട സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചുെകാണ്ട്
ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധം െചയ്യുകയുണ്ടാ
യി. അതിലിങ്ങിെന പറയുന്നു.
‘നിങ്ങെളെയല്ലാം ടിപ്പുവിെന്റ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന്

സ്വതന്ത്രരാക്കി യഥാപൂർവ്വം അവരവരുെട സ്ഥാനങ്ങ
ളിൽ ആേരാഹണം െചയ്യിക്കുന്നതാണ്. കമ്പനിക്കാർ
നിങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജാഗരൂകരായിരി
ക്കും. േപരിന്നു എെന്തങ്കിലും കപ്പവും മുളകുകച്ചവടത്തി
െന്റ പൂർണ്ണാവകാശവും മാത്രേമ കമ്പനി ഇച്ഛിക്കുന്നു
ള്ളു.’

പേക്ഷ, ഇതു തനിവഞ്ചനയായിരുന്നു. ടിപ്പുെവ േതാൽ
പ്പിച്ചതിനു േശഷം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവും
ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഉടമ്പടി വായിച്ചുേനാക്കി
യാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും.
ഈ ഉടമ്പടിയുെട അർത്ഥം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാ
ജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട േമൽേക്കായ്മെയ
തികച്ചും അംഗീകരിച്ചുെവന്നാണു; തിരുവിതാംകൂർ േസ്വ
ച്ഛാധിപതി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട കല്പനകള
നുസരിക്കുന്ന ഒരു കീഴുേദ്യാഗസ്ഥൻ മാത്രമായിതീർന്നു
എന്നാണു!
മലബാറിെന കീഴടക്കുക താരതേമ്യന എളുപ്പമായിരു
ന്നു. എെന്തന്നാൽ മലബാർ ടിപ്പുവിെന്റ കീഴിലായിക്കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. െചറുകിട രാജാക്കന്മാരുെട കാര്യം പിെന്ന
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അവരിൽ പലരും തിരുവിതാംകൂ
റിേലേയ്ക്കാടിേപ്പായി രക്ഷെപ്പട്ടു. മലബാറിെന്റ ഭരണവ്യ
വസ്ഥയിൽ ടിപ്പു പല പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും വരുത്തി. മലബാ
റിെന അഞ്ചു തുക്രികളാക്കി വിഭജിയ്ക്കുകയും ഓേരാ തുക്രി
യുേടയും േമൽേനാട്ടത്തിനു ഓേരാ തുക്രിദാെര നിയമി
യ്ക്കുകയും െചയ്തു. ഫേറാക്കാബാദ് അെല്ലങ്കിൽ ഫേറാക്ക്
ആയിരുന്നു തലസ്ഥാനം. ആ േഷഡ് െബഗ്ഗ്ഖാൻ മല
ബാറിെല പ്രധാന േസനാപതിയും ൈവസേറായിയുമാ
യി.
ടിപ്പുവിന്നു കപ്പം െകാടുത്തു കീഴടക്കാൻ സമ്മതിച്ച സാ
മൂതിരി രാജാവു തിരുവിതാംകൂറിെന എതിർക്കാൻ ടിപ്പു
വിെന സഹായിയ്ക്കാെമന്നും ഏറ്റിരുന്നു. പേക്ഷ, ഒട്ടനവ
ധി രാജാക്കന്മാരുെട പിൻബലേത്താടുകൂടി മുേന്നറാൻ
തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ്കാരുെട ആക്രമണത്തിനുമുമ്പിൽ ടിപ്പു
പരാജയെപ്പട്ടു. 1792 മാർച്ചിെല ശ്രീരംഗം സന്ധിേയാ
ടുകൂടി മലബാറിെല മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ
ത്തിലായി. പഴശ്ശിരാജാവ് മാത്രമാണു െചറുത്തുനിന്നതു.
1805 ഓടു കൂടി എല്ലാ എതിർപ്പുകളും തകർക്കെപ്പട്ടു.
1792 ആഗസ്റ്റിൽ േകാഴിേക്കാട്ടുെവച്ചു ഇംഗ്ലീഷുകാരും
സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ ഒരു കരാറുണ്ടായി. അതനുസ

രിച്ച് മങ്കര മുതൽ കുറുമ്പ്രനാടിനു െതാട്ടുള്ള വടക്കുംപു
റം വെരയുള്ള പ്രേദശങ്ങെളല്ലാം െകാല്ലവർഷം 968ാമാണ്ട് ഒരു െകാല്ലേത്തക്ക് 4,16,366 ക. 1ണ പ്രതിഫ
ലത്തിനു കമ്പനിക്കാർ സാമൂതിരിെയ ഏല്പിച്ചു. പേക്ഷ,
ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ സ്ഥിതിയും മാറി. സാ
മൂതിരി രാജാവ് രാഷ്ട്രീയാധികാരെമാന്നുമില്ലാത്ത െവറു
െമാരു ജന്മിയായിത്തീർന്നു.
െകാച്ചി രാജാവ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിെനേപ്പാെല
ത്തെന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യത്തിെന്റ മഹാരാജാവായി
തുടരാൻ അനുവദിയ്ക്കെപ്പട്ടു. അതായതു തിരുവിതാംകൂർ
രാജാവിെനേപ്പാെലതെന്ന െകാച്ചിരാജാവും ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണാധികാരികളുെട കല്പനകളനുസരിയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വ
ച്ഛാധിപതിയായി മാറി.
പട്ടാളങ്ങളും നീതിന്യായങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിെന്റ മറ്റു
ഘടകങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ൈകയിലായി.
െചറുകിട രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരു
െട നികുതിപിരിവുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിത്തീർന്നു. അവരു
െട രാഷ്ട്രീയാധികാരെമല്ലാം േപായി. പേക്ഷ, കൃഷിക്കാ
െര ചൂഷണം െചയ്തു സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിയ്ക്കാനുള്ള സാ
മ്പത്തികാധികാരങ്ങൾ നിലനിർത്തെപ്പട്ടു. അവരുെട
സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിെല
മറ്റു ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല േകരളത്തിലും തങ്ങളുെട
ഭരണാധികാരമുറപ്പിച്ചു.
ഇങ്ങിെന 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭേത്താടുകൂടി േക
രളമാെക ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ഭരണാധികാരത്തിൻ കീ
ഴിലായി. പേക്ഷ, േകരളം ഒെരാറ്റ േദശെമന്ന നിലയ്ക്ക
ല്ല ഭരിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട േനരിട്ടുള്ള
ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി. െകാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറു
മാകെട്ട, നാട്ടുരാജ്യങ്ങെളന്നനിലയ്ക്കാണ് ഭരിയ്ക്കെപ്പട്ടതു.
എന്നാൽ മൂന്നുപ്രേദശങ്ങളും, അവസാന വിശകലന
ത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട നിയന്ത്രണത്തിൽ തെന്നയാ
യിരുന്നു.
ക്രേമണ ഇന്ത്യാഭൂഖണ്ഡം മുഴുവനും ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട
അധീനത്തിലായി. പഴയ ഗ്രാമഭരണവ്യവസ്ഥയും ഫ്യൂ
ഡൽ ഭരണകൂടങ്ങളും നാമാവേശഷമായി.
18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിെല ബ്രി
ട്ടീഷധീനപ്രേദശങ്ങൾ ബങ്കാൾ, േബാംേബ, മദ്രാസ്

എന്നിങ്ങെന മൂന്നു പ്രസിഡൻസികളായി വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ട
ത്. 1833-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലിെമൻറ് പാസ്സാക്കിയ ‘ചാർ
ട്ടർ ആക്ട്’ അനുസരിച്ച് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്കാരുെട
വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കു
കയും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുകയും െചയ്തു.
കമ്പനിയുെട ഭരണെത്ത ഏകീകരിക്കാനും േകന്ദ്രീക
രിക്കാനും േവണ്ടി സിവിലും ൈസനികവുമായ എല്ലാ
ഭരണകാര്യങ്ങളും ഗവർണ്ണർ ജനറലിെന്റ നിയന്ത്രണ
ത്തിലാക്കെപ്പട്ടു. 1857 െല സിപ്പായി ലഹളക്കുേശഷം
1858-ൽ പാസാക്കെപ്പട്ട നിയമമനുസരിച്ച് കമ്പനിയു
െട നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ഇന്ത്യയുെട
ഭരണകാര്യങ്ങെളല്ലാം ബ്രിട്ടീഷു ഗവർേമ്മണ്ടിെന്റ േനരി
ട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും െചയ്തു. ‘േകാർട്ട് ഓഫ്
ഡിെറക്ടർസ്’, ‘കൺേട്രാൾ േബാർഡ്’ മുതലായവയു
െട സ്ഥാനത്തു ‘സിക്രട്ടറി ഓഫ് േസ്റ്ററ്റ് േഫാർ ഇന്ത്യ’
എന്ന പുതിെയാരു സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയി
െല ഗവർണ്ണർ ജനറൽ ൈവസേറായി കൂടിയായി.
അതിനുേശഷം പലേപ്പാഴുമായി പല ഭരണപരിഷ്ക്കാര
ങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1909 െല മിൻേറാേമാർലി പരിഷ്കാ
രങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള നിയമവും 1919 െല നി
യമവും 1935 െല ഇന്ത്യാ ആക്ടും എടുത്തു പറയത്തക്കവ
യാണ്. ഓേരാ ഭരണപരിഷ്കാരവും ബ്രിട്ടീഷുഭരണെത്ത
കൂടുതൽ ഉറപ്പിയ്ക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടനിെല പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മിസ്റ്റർ േലായിഡ്
േജാർജ്ജ് 1922 ആഗസ്റ്റ് 2-ാംനു േകാമൺസ് സഭയിൽ
െചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിക്കുകയു
ണ്ടായി:
“ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽസർവ്വീസിെന്റ സഹായവും

േനതൃത്വവും കൂടാെത നിലനില്ക്കാൻ കഴിയുന്ന യാെതാ
രു കാലഘട്ടേത്തയും എനിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.
മുഴുവൻ ഭരണവ്യവസ്ഥയുേടയും ഇരുമ്പുചട്ടക്കൂടാണ
ത്.”

ഇന്ത്യയിൽ േകന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു െഫഡേറഷൻ സ്ഥാ
പിക്കുകയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സ്വയംഭരണാവകാശം
നൽകുകയും െചയ്യുക എന്ന പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശ്യേത്താടു
കൂടിയാണ് 1935-െല പുതിയ ഇന്ത്യാ ആക്ട് പാസ്സാക്ക
െപ്പട്ടത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർേമ്മണ്ടിെന്റ േനരിട്ടു കീഴിലുള്ള
സംസ്ഥാനങ്ങൾ െഫഡേറഷനിൽ നിർബന്ധമായി േച
രണം; പേക്ഷ, െകാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമടക്കമുള്ള
അറുനൂേറാളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ േചർ
ന്നാൽ മതി. നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ േചരാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. സം
സ്ഥാനങ്ങളിലാകെട്ട െഫഡേറഷെന്നതിരായി വമ്പിച്ച
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. അങ്ങിെന െഫഡേറ
ഷൻ നടപ്പിൽ വന്നില്ല. െകാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും മറ്റു
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും പഴയപടിതെന്ന നിലനിന്നു. മദ്രാസ്
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാഗമായ മലബാർ സംസ്ഥാനസ്വ
യംഭരണത്തിനു വിേധയമായി.
പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയംഭരണത്തിെന്റ കണി
കേപാലും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. േബാംേബയിെല
മുൻ ചീഫ്ജസ്റ്റീസും ഇേപ്പാൾ അേമരിക്കയിെല ഇന്ത്യൻ
അംബാസിഡറുമായ എം. സി. ചഗ്ള തെന്റ ‘ഇൻഡി
വിജ്വൽ ആൻഡ് ദി േസ്റ്ററ്റ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടി
ക്കാണിയ്ക്കുന്നതുേപാെല, “ജനങ്ങളിലും ജനാധിപത്യ
സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള അവിശ്വാസം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുെട
അവകാശങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള അതിരുകവിഞ്ഞ ഊന്നൽ,
ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുഭരണം തുടരുെമന്നുറപ്പുണ്ടാകത്ത
ക്കവിധത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീ
ഷുകാരുെട ൈകയിൽത്തെന്ന െവച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കൽ—
ഇതിെന്റെയല്ലാം വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്
ആക്ടിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്.”
ആക്ടിെന്റ പിതാെവന്നറിയെപ്പടുന്ന സ്റ്റാൻലി ബാൾ
ഡ്വിൻ തെന്ന ഇക്കാര്യം തുറന്ന് സമ്മതിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
1935 െഫബ്രുവരി 5-ാംനു െചയ്ത ഒരു േറഡിേയാ പ്രസം
ഗത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചതിങ്ങിെനയാണ്:
“ഇന്ത്യക്കാരായ മന്ത്രിമാർ നമ്മളുേദ്ദശിയ്ക്കുന്ന കാര്യ

ങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയാധികാരം
പ്രേയാഗിേക്കണ്ടത്. അവെരെക്കാണ്ട് അങ്ങിെന െച
യ്യിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുെട ൈവസ്േറായിയുേടയും
ഗവർണ്ണർമാരുേടയും അവരുെട കീഴിൽ േസ്റ്ററ്റ് സിക്ര
ട്ടറിയാൽ റിക്രൂട്ട് െചയ്യെപ്പട്ട് പാർലിെമണ്ടിനാൽ സം
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്ന സർവ്വീസുകളുേടയും കടമ. ഈ കടമ
നിറേവറ്റുവാനാവശ്യമായ ഉപാധികളും സുരക്ഷിതമാ
ണ്. “

പേക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാരികൾ ഉേദ്ദശിച്ച വഴിയ്ക്കല്ല
സംഭവങ്ങൾ നീങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയുെട േദശീയവിേമാ
ചന പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ടുവന്നു.
ഒടുവിൽ 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം നു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി.
1950 ജനുവരി 26-ാം നു സ്വതന്ത്ര്യന്ത്യയുെട റിപ്പബ്ലിക്കൻ
ഭരണഘടന നടപ്പിൽവന്നു. 1956 നവംബർ 1-ാം നു
ഇന്ത്യയുെട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏെറക്കുെറ ഭാഷാടിസ്ഥാ
നത്തിന് പുനസ്സംഘടിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു.
വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്. ബ്രിട്ടീഷ് ൈവസ്േറാ
യിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്ണർമാരും ബ്രിട്ടീഷ് േസനാനായ
കന്മാരും േപായി. അവരുെട സ്ഥാനത്തു ഇന്ത്യൻ റിപ്പ
ബ്ലിക്കിെന്റ പ്രസിഡണ്ടും ഇന്ത്യക്കാരായ ഗവർണ്ണർമാ
രും ഇന്ത്യൻ േസനാധിപതിയും നിലവിൽവന്നു. ബ്രിട്ടീ
ഷ് പാർലിെമൻറിെന്റ പിടുത്തമവസാനിച്ചു. അതിെന്റ
സ്ഥാനത്തു േകന്ദ്രത്തിലും േസ്റ്ററ്റുകളിലും പ്രായപൂർത്തി
േവാട്ടവകാശത്തിേന്മൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന നിയ
മസഭകൾ വന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സർവ്വീസ് േപായി,
അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിേസ്ട്രറ്റീവ് സർവ്വീ
സ് സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ടു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുസ്ഥാ
പിത താല്പര്യക്കാരുെട ഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുെട ഭരണകൂടം ആവിർ
ഭവിച്ചു.
അധികാരൈക്കമാറ്റമുണ്ടായത് വിപ്ലവപരമായിട്ടല്ല,
സന്ധിസംഭാഷമങ്ങളിലൂെടയാണ്. അതുെകാണ്ടു ഭരണ
കൂടത്തിൽ സമൂലമായ പരിവർത്തനങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായി
ല്ല; ഭരണകൂടത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട് പഴയപടിതെന്ന നിലനി
ന്നു. പഴയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വം, പഴയ ഡിപ്പാർട്ടു
െമൻറുസമ്പ്രദായം, പഴയ വഴക്കങ്ങളും പഴയ റൂളുകളും
എല്ലാം പഴയതു തെന്ന എം.സി. ചഗ്ളാ എഴുതുന്നു:
‘പഴയതിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു

േവർപിരിയലിെനയല്ല ഇന്ത്യയുെട ഭരണവ്യവസ്ഥ
പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ
നിന്നു പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ഭരണത്തിെന്റ പഴയ
ചട്ടക്കൂടു തുടേരണ്ടിവന്നു (1935െല) ഇന്ത്യാആക്ടിേല
തുേപാലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പുതിയ ഭരണഘടനയിലും
ആവർത്തിേയ്ക്കണ്ടിവന്നു.’

പേക്ഷ, അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി. ഭരണ
കൂടത്തിെന്റ തലപ്പത്തുനിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുബൂർഷ്വാവർഗ്ഗം പി
ന്മാറുകയും അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാവർ
ഗ്ഗം കയറിയിരിയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
െതാഴിലാളികൾക്കും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണജ
നങ്ങൾക്കും അയ്യഞ്ചുെകാല്ലം കൂടുേമ്പാെളാരിക്കൽ േവാ
ട്ടുെചയ്യുകെയന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ് യാെതാരധികാരവുമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. പട്ടാളം, േകാടതി, സിവിൽസർവ്വീസ് തു
ടങ്ങിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ബൂർഷ്വാ
സിയുെട നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട
മർമ്മപ്രധാനമായ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും ഉയർന്ന വർഗ്ഗ
ക്കാരുെട പിടിയിലാണ്.
േകരളത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയന്താണ്? േകരളത്തിനു പ്ര
േത്യകമായ ഒരു ഭരണകൂടമില്ല. ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ േസ്റ്റ
റ്റുകളും േകന്ദ്രീകൃതമായ ഒെരാറ്റ ഭരണാധികാരശക്തിയു
െട നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
1957 മുതൽക്ക് േകരളത്തിൽ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസ

ഭയാണ് ഭരണം നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതു
ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, മന്ത്രിസഭയുെട ഗവൺെമൻറും
ഭരണകൂടവും ഒന്നല്ല. ഇന്ത്യയുെട േകന്ദ്രീകൃതമായ ഭര
ണകൂടത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ്
മറ്റു േസ്റ്ററ്റ് മന്ത്രിസഭകെളന്നേപാെലത്തെന്ന േകരള
ത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയും ഭരണം നടത്തുന്ന
ത്. േകന്ദ്രീകൃതമായ പട്ടാളശക്തി, േകന്ദ്രീകൃതമായ
ഐ.എ.എസ്സും, ഐ.പി.എസ്സും, േകന്ദ്രീകൃതമായ നീ
തിന്യായവ്യവസ്ഥ, േകന്ദ്രീകൃതമായ സാമ്പത്തിക പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ—എല്ലാം ബൂർഷ്വാസിയുെട നിയന്ത്രണ
ത്തിലാണ്. പ്രധാനെപ്പട്ട എല്ലാ ഉേദ്യാഗങ്ങളും ഉയർന്ന
വർഗ്ഗക്കാരുെട പ്രതിനിധികളാണ് ൈകയടക്കി െവച്ചി
ട്ടുള്ളത്.
1935-െല ഭരണഘടന ഏറ്റവും തുച്ഛമായ ചില അധി

കാരങ്ങൾ മാത്രേമ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കനുവദിച്ചിരുന്നു
ള്ളു. ഇക്കാര്യത്തിലും പുതിയ ഭരണഘടന പഴയതിെന
ആവർത്തിയ്ക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത്. എം.സി. ചഗ്ള
തെന്ന തുറുന്നു പറയുന്നു.
‘ബ്രിട്ടീഷു ഭരണകാലത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സ്വത
ന്ത്രമായ യാെതാരധികാരശക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

വിേകന്ദ്രീകരണനയത്തിെന്റ ഫലമായി അവയ്ക്ക് പല
പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടായിരു
ന്നു. എന്നാൽ, അധികാരങ്ങളുപേയാഗിക്കുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ അവ േകന്ദ്രഗവൺെമൻറിെന്റ പ്രതിനിധികൾ
മാത്രമായിരുന്നു. അതിനാൽ പുതിയ ഭരണഘടനയ
നുസരിച്ചുള്ള േസ്റ്ററ്റുകൾ രൂപവൽക്കരിയ്ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
അതാവശ്യമാെണന്നു കരുതെപ്പട്ടവയും േദശീയതാ
ല്പര്യങ്ങൾക്കു വിഘാതം വരുത്താനിടയില്ലാത്തവയു
മായ ചില അധികാരങ്ങൾ മാത്രേമ അവയ്ക്കു നൽക
െപ്പട്ടുള്ളു.’

പ്രധാനെപ്പട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താ
നുള്ള അധികാരെമല്ലാം േകന്ദ്രപാർലെമൻറിനാണ്
അത്ര തെന്ന. പ്രധാനമല്ലാത്ത ചില നിയമ നിർമ്മാണ
ങ്ങളിേലർെപ്പടാൻ േസ്റ്ററ്റുകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന
തു ശരി തെന്ന. പേക്ഷ, അവ തേന്നയും േകന്ദ്രത്തിെന്റ
ഇഷ്ടത്തിെന്നതിരായി നടത്താനാവില്ല. നിയമനിർമ്മാ
ണത്തിനു കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഗവർണ്ണരും പ്രസിഡൻറും
മാത്രമല്ല, സുപ്രീം േകാടതിയുമുണ്ട്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, േസ്റ്ററ്റു മന്ത്രിസഭകളുെട അവകാ
ശാധികാരങ്ങൾ വളെര വളെര പരിമിതമാണ്.
ഇന്ത്യയിലിന്നു നിലനിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
ദുർബ്ബലമായ വശങ്ങളിെലാന്നാണിത്.
നവയുഗം വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1959.

















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

















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

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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
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