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2
േകരളത്തിെലശിലായുഗ

മനുഷ്യർ

ഒരു ലക്ഷേമാ അതിലധികേമാ െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു�
തെന്ന ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുെന്നന്ന് ഭൂഗർഭ�
ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,ആ
അതിപുരാതന മനുഷ്യരുെട അശ്മാകവശിഷ്ടങ്ങേളാ
അവരുെട ജീവിതെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാൻസഹായിക്കു�
ന്ന മെറ്റെന്തങ്കിലും േരഖകേളാ ഇതുവെര കെണ്ടത്താൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.എങ്കിലും,അവർ വിട്ടുംവച്ചുേപായ പ്രാ�
കൃതങ്ങളായ ശിലായുധങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി
ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടെത്തപ്പറ്റി നമുക്ക്
കുെറെയാെക്കഊഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻസാധിക്കും.
ഭക്ഷണം,പാർപ്പിടം മുതലായവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ
സഹായിച്ച ഇത്തരംആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളു�
മാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇന്ത്യയിേലയും
ആദിമമനുഷ്യരുെട ജീവിതരീതിേയയും സാമൂഹ്യസമ്പ്ര�
ദായങ്ങെളയും നിർണ്ണയിച്ചത്. കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം,
കുടിക്കാൻ െവള്ളം,പാർക്കാനിടം, ഉടുക്കാൻ തുണി, മു�
തലായവയാണേല്ലാ ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായ
പ്രാഥമിേകാപാധികൾ.അതിനാൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തി�
െന്റ ഒന്നാമെത്തപ്രവൃത്തിഈ ഭൗതികാവശ്യങ്ങെള
േനടാൻ പറ്റിയ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ്.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥജീവി�
തെത്തരൂപവൽക്കരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുെട ഉൽ�
പ്പാദനേത്താട് കൂടിയാണ് മനുഷ്യചരിത്രം തെന്നആരം�
ഭിക്കുന്നത്. മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി ഉപേയാഗി�
ക്കുന്നഏർപ്പാട് പലതരം ജന്തുക്കൾക്കിടയിൽബീജ�
രൂപത്തിൽ കാണാെമങ്കിലും, മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ
സവിേശഷമായ ഒരു പ്രേത്യകയാണത്.അതുെകാ�
ണ്ടാണ് ഫ്രാങ്ലിൻ മനുഷ്യെന പണിയായുധങ്ങളു�
ണ്ടാക്കുന്ന മൃഗം എന്ന് നിർവ്വഹിച്ചത്. നാമാവേശഷ�
മായിത്തീർന്ന ചിലതരം ജന്തുക്കളുെട സ്വരൂപം നിർ�
ണ്ണയിക്കാൻ മണ്ണടിഞ്ഞഎല്ലിൻകഷണങ്ങൾഎത്ര�
മാത്രം ഉപകരിക്കുേമാ അത്രതെന്നപ്രാധാന്യേമറിയ�
താണ് നാമവിേശഷമായിത്തീർന്നസമുദായങ്ങളുെട
സാമ്പത്തികസ്വരൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ
കഴിഞ്ഞുേപായ കാലെത്ത മനുഷ്യരുെട പണിയായു�
ധങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുകഎന്നത്. ഏെതല്ലാം സാ�
ധനങ്ങളുണ്ടാക്കെപ്പടുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല,അവെയ
എങ്ങെന,ഏതുപണിയായുധങ്ങളുപേയാഗിച്ചുണ്ടാ�
ക്കുന്നുഎന്നുള്ളതാണ് വിവിധ സാമ്പത്തികദശകെള
േവർതിരിച്ചറിയാൻ നെമ്മസഹായിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ�
പ്രയത്നത്തിനു േനടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളഅഭിവൃദ്ധിയുെട
നിലവാരം അളന്നുേനാക്കാൻ പണിയായുധങ്ങൾ ഒരു
മാനദണ്ഡമായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല,ഏേതതുസാമൂ�
ഹ്യപരിസ്ഥിതികളിലാണ് മനുഷ്യപ്രയത്നം നടത്തെപ്പ�
ട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടിഈപണിയായുധങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാ�
ട്ടിത്തരുന്നു. [1]
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1 മൂന്നുശിലായുഗങ്ങൾ

ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെടയും പുരാതനവസ്തുഗേവഷ�
കന്മാരുേടയും അശ്രാന്തപരിശ്രമങ്ങളുെട ഫലമായി
കല്ലുകൾെകാണ്ടും േലാഹങ്ങൾെകാണ്ടും നിർമ്മിക്കെപ്പ�
ട്ട പ്രാകൃതങ്ങളായ പലതരം ഉപകരണങ്ങളുംആയു�
ധങ്ങളും ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യം കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും മലേയാരങ്ങ�
ളിലും,പിന്നീട് ഫലപുഷ്ടിയുള്ളസമതലപ്രേദശങ്ങളി�
ലും െമരുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ദുർഗ്രഹങ്ങളായ പ്രകൃതി
ശക്തികേളാടു മല്ലിട്ടു ജീവിച്ചിരുന്നപ്രാചീന മനുഷ്യരു�
െട ഉപകരണങ്ങളുംആയുധങ്ങളുമാണവ.അവയുെട
ആകൃതി,സ്വഭാവം,പഴക്കം മുതലായവഅടിസ്ഥാന�
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ചരിത്രാതീതകാല�
ത്തിന് ശിലായുഗം, െചമ്പുയുഗം,പിത്തളയുഗം എെന്നാ�
െക്ക േപരിട്ടിരിക്കുന്നു.ആരംഭത്തിൽ മരംെകാണ്ടും കല്ലു�
െകാണ്ടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്ന�
ത്. േലാഹങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടത് വളെര വളെര
സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുേശഷമാണ്. േലാഹയുഗമാരംഭി�
ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശിലായുഗത്തിലാണ് മനുഷ്യർ ജീവി�
ച്ചിരുന്നത്. ശിലായുഗം തെന്നപ്രാചീന ശിലായുഗം,
മധ്യശിലായുഗം, നവീനശിലായുഗം എന്നിങ്ങെന മൂന്നു�
ഘട്ടങ്ങളായി േവർതിരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതവും െചത്തിമിനുക്കാത്തവയുമായ
പരുപരുത്തകല്ലിൻകഷണങ്ങളും വടിക്കഷണങ്ങളു�
മായി പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങേളയും പ്രകൃതിശ�
ക്തികേളയും എതിർത്തുെകാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നഅതി�
പ്രാചീന കാലമാണ് പ്രാചീനശിലായുഗം. കുടിക്കാൻ
െവള്ളവുംആയുധങ്ങൾക്കുപറ്റിയ കല്ലുകളും ധാരാളം
കിട്ടുന്ന നദീതീരങ്ങളിൽ നിന്ന് വളെര ദൂെരയല്ലാത്ത
ഗുഹകളിേലാ പർവ്വതപ്രേദശങ്ങളിേലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ�
ക്ക് പിടിെയത്താത്തമറ്റു സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങളിേലാ
ആണ് അന്ന് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. കാട്ടുവൃക്ഷങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന കായ്കനികളും എറിഞ്ഞുെകാല്ലെപ്പ�
ടുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികളുെട മാംസവുംആയിരുന്നുഅവ�
രുെട പ്രധാനഭക്ഷണം. മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്താ�
േനാ ധാന്യങ്ങളും മറ്റും കൃഷിെചയ്യാേനാ അന്നവർക്ക്
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. േലാഹങ്ങളുെട ഉപേയാഗംതെന്ന
അജ്ഞാതമായിരുന്നു. കൂർത്തകല്ലിൻ കഷണങ്ങൾ,
വടികൾ ഇവയല്ലാെത മറ്റായുധങ്ങെളാന്നുമില്ല. ഇതാ�
ണ് പ്രാചീനശിലായുഗം. പ്രാചീനശിലായുഗത്തിെല
പ്രാകൃതമനുഷ്യർ തങ്ങളുെട നീണ്ടകാലെത്തഅനുഭ�
വങ്ങളിലൂെട കല്ലുകൾ െകാത്തിേത്തച്ചുകൂർപ്പിക്കാനും
അവെകാണ്ട് മഴു, വാൾ, ചുറ്റിക, ഉളി എന്നിങ്ങെനയു�
ള്ള പലതരംആയുധസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കാനും പഠിച്ചു.
കൂടുതെലളുപ്പത്തിൽ മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടാൻ ഇതവെര
സഹായിച്ചു.ഈഘട്ടമാണ് നവീനശിലായുഗം. പ്രാചീ�
നശിലായുഗത്തിനും നവീനശിലായുഗത്തിനും ഇടയിലു�
ള്ള കാലഘട്ടെത്ത മദ്ധ്യശിലായുഗെമന്നു വിളിക്കുന്നു.

പ്രാചീനശിലായുഗത്തിെന്റഅവസാനഘട്ടം ക്രി.മു 50,000
മുതൽ 10,000 വെരയും നവീനശിലായുഗം ക്രി.മു. 10,000
മുതൽ 5,000 വെരയുമാണ് നിലനിന്നിരുന്നെതന്നും
അതിനുേശഷമുള്ളകാലഘട്ടെത്ത േലാഹയുഗെമന്ന്
വിളിക്കാെമന്നും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ അഭിപ്രായെപ്പ�
ട്ടിട്ടുണ്ട്. യാെതാരു നീക്കുേപാക്കുമില്ലാത്ത ഒരു കാല�
നിർണ്ണയമാണിെതന്ന് കരുേതണ്ടതില്ല. ഓേരാ യുഗവും
ശരിക്കുഏതുെകാല്ലം മുതൽഏതുെകാല്ലം വെരയാണ്
നിലനിന്നിരുന്നെതന്ന് കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടി പറ�
യുകസാധ്യമല്ല.

ക്രി. 1863—ൽ േറാബർട്ട് ബ്രൂസ്ഫൂെട്ട എന്ന ഭൂഗർഭശാസ്ത്ര�
ജ്ഞനാണ് തമിഴ്നാട്ടിെല പല്ലാവാരത്തുനിന്ന് ആദ്യമാ�
യി ചില പ്രാചീന ശിലായുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്.അതി�
െന തുടർന്ന് ഫൂേട്ടായുെടതെന്നയും മറ്റു ഗേവഷകരുെട�
യും ഇടവിടാത്തപരിശ്രമങ്ങളുെട ഫലമായി ഇന്ത്യയു�
െട നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശിലായുഗമനുഷ്യരുപ�
േയാഗിച്ചിരുന്ന പലതരം ഉപകരണങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടുക�
യുണ്ടായി. പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിെല ഇരുപത്തഞ്ചുത�
രം പരുക്കൻആയുേധാപകരണങ്ങളുേടയും, നവീനശി�
ലായുഗത്തിെല േതച്ചുമിനുക്കിയ നാൽപതുതരംആയു�
േധാപകരണങ്ങളുെടയും സവിസ്തരമായ പട്ടികകൾഫൂ�
േട്ടാതെന്നപ്രസിദ്ധം െചയ്തിട്ടുണ്ട്. [2]കല്ലുെകാണ്ടുള്ള
ൈകേക്കാടാലി,കൺമഴു, െവട്ടുകത്തി, ചുരണ്ടി, േതാ�
ലുളി, െകാത്തുളി എന്നിങ്ങെനയുള്ള വിവിേധാപകരണ�
ങ്ങൾഅവയിലുൾെപ്പടുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകിട്ടിയ പ്രാചീന ശിലായുധങ്ങെള സാ�
മാേന്യെന ‘േസാഹൻ വ്യവസായങ്ങൾ’, ‘മദിരാശി വ്യ�
വസായങ്ങൾ’എന്നിങ്ങെന രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൽെപട്ടവ പ്രധാനമായും സിന്ധുവി�
െന്റ ഒരു േപാഷകനദിയായ േസാഹൻനദിയുെട തീര�
ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കല്ലിെന്റ ഒരു ഭാഗം
മാത്രം െചത്തി വായ്ത്തലയാക്കിയഈപ്രാകൃേതാപക�
രണങ്ങൾഏകമുഖായുധങ്ങെളന്ന േപരിലാണറിയെപ്പ�
ടുന്നത്. മദിരാശിക്കടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ഇറച്ചിക്കത്തി,
ൈകമഴു മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ രണ്ടാമെത്തവിഭാ�
ഗത്തിൽെപ്പടുന്നു. ഇരുതലയും െചത്തിയഈഉപകര�
ണങ്ങെള ദ്വിമുഖായുധങ്ങൾഎന്നാണ് പറയുന്നത്. [3]
പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മേദ്ധ്യന്ത്യ, ദക്ഷി�
േണന്ത്യ എന്നിങ്ങെന ഇന്ത്യയുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്ന്ഈ രണ്ടുവിഭാഗത്തിലും െപട്ട ഒട്ടനവധി ആയു�
ധേശഖരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേദ്ധ്യന്ത്യയിലും
ദക്ഷിേണന്ത്യയിലും നദീതീരങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാ�
ണെപ്പടുന്നൈകമഴു,ഇറച്ചിക്കത്തി തുടങ്ങിയ പ്രാചീന�
ശിലായുധങ്ങൾ മിക്കവയും ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ളവ�
യാണ്.അതായത്, ‘മദിരാശി വ്യവസായ’ത്തിൽെപ്പട്ട
ദ്വിമുഖായുധങ്ങളാണ്. നീണ്ടസഹസ്രാബ്ദങ്ങേളാളം
നമ്മുെട പൂർവ്വികൻമാർ ഇത്തരംആയുധങ്ങളാണുപ�
േയാഗിച്ചിരുന്നത്.

െതെക്കഇന്ത്യയിെല കടപ്പ, േഗാദാവരി, ചിങ്കൽേപട്ട,
വടക്കനാർക്കാട്, െനല്ലൂർ,കണ്ണല്ലൂർ,ബ്രഹ്മഗിരി,ൈഹദ�
രാബാദ്, െതക്കൻകർണ്ണാടകം മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽ
നിന്നാണ് ശിലായുധങ്ങൾ ധാരാളമായി കണ്ടുകിട്ടിയി�
ട്ടുള്ളത്.അവയിലധികവും കൂഴാംകല്ല് അെല്ലങ്കിൽ െവ�
ള്ളാരംകല്ലുെകാണ്ട് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടവയാണ്.ഈപ്ര�
േദശങ്ങളിെലല്ലാം പ്രാചീനശിലായുഗം മുതൽക്കുതെന്ന
ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുവിളിച്ചുപറയുന്നു.

നവീന ശിലായുഗമാരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മേദ്ധന്ത്യയി�
ലും ദക്ഷിേണന്ത്യയിലും െചറുശിലായുധങ്ങെളന്ന േപരി�
ലറിയെപ്പടുന്ന പുതിെയാരുതരം ഉപകരണങ്ങൾപ്രചാ�
രത്തിലുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതിന് െതളിവുകളുണ്ട്. ഉദാഹ�
രണത്തിന്, നർമ്മദാനദിയുെട തീരത്തുള്ള മേഹശ്വർ,
േഗാദാവരിയുെട ഒരുപനദിയായ പ്രവരയുെട തീരത്തു�
ള്ള െനവാസഎന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് െചറുതും കൂടു�
തൽ ഭംഗിയുള്ളതുമുള്ള ചുരണ്ടികൾ, െകാത്തുളികൾ മു�
തലായവ കണ്ടുകിട്ടുകയുണ്ടായി. ഇവ ദീർഘാകൃതിയിലു�
ള്ള ദ്വിമുഖായുധങ്ങേളക്കാൾ വളെരക്കാലത്തിനുേശഷം
മാത്രമുണ്ടായവയാെണന്ന് പാറയട്ടി ക്രമത്തിലുള്ള െത�
ളിവുകൾ കാണിക്കുന്നു. [4]പ്രാചീനശിലാകാലത്തിനും
നവീനശിലാകാലത്തിനുമിടയിലുള്ള ഒരു മധ്യശിലാഘ�
ട്ടെത്തയാണ് ഇവിെട കുറിക്കുന്നത്.എന്നാൽ, നവീന�
ശിലായുഗേത്തയും െചറുശിലായുഗേത്തയും േവർതിരി�
ക്കുകഎളുപ്പമല്ല. രണ്ടും ഇടകലർന്നാണ് പലേപ്പാഴും
കാണെപ്പടുന്നത്.

2. R. Bruce Foote: The Indian Pre-historic and Protohistoric
Antiquities.

3. V. D. Krishna Swami: Stone Age in India.
4. അമലാനന്ദേഘാഷ്: ഇന്ത്യൻ പുരാതനവസ്തുവിജ്ഞാനം, േപ�
ജ് 16.



       

2 പ്രാകൃത മനുഷ്യെന്റപുേരാഗതി

നവീന ശിലായുഗത്തിനു മുമ്പുതെന്നപ്രാകൃത മനുഷ്യൻ
ചക്കിക്കല്ല് (തീപിടിപ്പിക്കാനുപേയാഗിക്കുന്നകല്ല്) ഉര�
ച്ച് തീയുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തീയുെട ഉപ�
േയാഗം മനുഷ്യെന്റ വികാസക്രമത്തിെലഅതിപ്രധാ�
നമായ ഒരുഘട്ടെത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. െകാന്നുകി�
ട്ടുന്ന മത്സ്യമൃഗാദികെള േവവിച്ചുതിന്നാനും,ആയുേധാ�
പകരണങ്ങെള കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാനും അതികഠി�
നമായൈശത്യത്തിെന്റആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ�
െപ്പടാനും, ചുെട്ടടുത്ത മൺപാത്രങ്ങളും ഇഷ്ടികകളും
മറ്റും നിർമ്മിച്ച് ജീവിതകാഠിന്യം ലഘൂകരിക്കാനും അതു
സഹായിച്ചു. നവീനശിലായുഗത്തിെല മുഖ്യമായ ഒരു
കണ്ടുപിടിത്തുമാണ് മൺപാത്രം. നവീനശിലായുഗങ്ങ�
ളുെടകൂെട കറുപ്പുനിറത്തിേലാ ചാരനിറത്തിേലാ ഉള്ള
പലതരം പരുക്കൻ മൺപാത്രങ്ങൾ കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടി�
ട്ടുണ്ട്. ശിലായുഗമനുഷ്യർ ഭക്ഷണം പാകംെചയ്യാേനാ
െവള്ളം കുടിക്കാേനാ വീട്ടുസാമഗ്രികൾസൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാ�
േനാ േവണ്ടി ഉപേയാഗിച്ച പാത്രങ്ങളാണിവ. ഇന്ത്യ�
യിൽ ചൂളയ്ക്കുവച്ച മൺപാത്രങ്ങളാവിർഭവിച്ചതും ക്രി.മു.
3000ത്തിന് മുമ്പാവാനിടയിെല്ലന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായ�
െപ്പടുന്നു. [5]

നവീനശിലായുഗ മനുഷ്യർ കല്ലുെകാണ്ടുള്ളആയുധങ്ങ�
െളേയാ മൺപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റു സാമഗ്രികെള�
േയാ മാത്രമല്ലആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. മുളെക്കാേമ്പാ കാട്ടു�
ചൂരേലാ വളച്ചുപിടിച്ച് രണ്ടുതലയ്ക്കലും ഉറപ്പുള്ളഏെതങ്കി�
ലും വള്ളിയുെട അറ്റങ്ങൾ െകട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ച് വില്ലുണ്ടാക്കാ�
നും കരിേവല മരത്തിെന്റേയാ മേറ്റാ മുള്ളുകൾഅസ്ത്രങ്ങ�
ളായി ഉപേയാഗിക്കാനും അവർ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
കടുപ്പമുള്ളഅമ്പിൻമുനകൾഅറബികടൽത്തീരത്തി�
െല മീൻപിടുത്തക്കാരായ നവീനശിലായുഗമനുഷ്യർ ധാ�
രാളം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നുഎന്ന് ഫൂേട്ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
ന്നു. [6]

പി.ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ എഴുതുന്നു:

‘െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല കുറിഞ്ചിപ്രേദശങ്ങളിൽഅതാ�
യത് പർവ്വതപ്രേദശങ്ങളിൽ മുളകൾ ധാരാളമായി
വളരുന്നു.ആപ്രേദശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുറവർ
തുടങ്ങിയആദിവാസികൾ മുളകഷണങ്ങെളഎളു�
പ്പത്തിൽ വളയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കണ്ടു�
പിടിച്ചു.അവർഅവെയ വളച്ചുപിടിച്ച് രണ്ടുതലയ്ക്കലും
ഉണങ്ങിയ നീണ്ടവള്ളിയുെട അറ്റങ്ങൾ െകട്ടിപ്പിടിപ്പി�
ക്കുകയും അതിൻേമൽ നീണ്ടമുള്ളുകൾ വച്ച് എയ്യുകയും
െചയ്തു. ഇതാണ് വില്ലിെന്റ ഉത്ഭവം’ [7]

ആദ്യകാലത്ത് കല്ലുെകാണ്ടുള്ളഅപരിഷ്കൃേതാപകരണ�
ങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് വന്യമൃഗങ്ങെള േവ�
ട്ടയാടിയിരുന്നത്.എന്നാൽഅമ്പുംവില്ലും ഉപേയാഗി�
ക്കാൻ പഠിച്ചേതാടുകൂടി കാട്ടുമൃഗങ്ങെള കൂടുതെലളുപ്പ�
ത്തിൽ േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കാെമന്നായി. പ്രാകൃതസമൂഹ�
ത്തിലാെക വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരു
കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ഇത്.എന്നാൽ പക്ഷിമൃഗാദിക�
െള ദൂരത്തുനിന്നും എയ്തുെകാല്ലാനും െകാല്ലാെതതെന്ന
പിടിച്ചുെകാണ്ടുവരാനും ഇത് സഹായകമായിത്തീർന്നു.
അങ്ങെന പിടികിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങെളഅന്നന്ന് െകാന്നുതി�
ന്നാെത ഭാവിയിേലയ്ക്കുള്ളകരുതലായി േപാറ്റിവളർത്താ�
െമന്നായി. േവട്ടയാടുന്ന മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവ�
ളർത്തുന്ന മനുഷ്യരായി മാറി. മൃഗങ്ങെള െമരുക്കി വളർ�
ത്താൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ കൂടുതൽസ്ഥിരമായി മാംസം
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം തുറന്നുകിട്ടി. മാംസാഹാ�
രം മനുഷ്യെന്റ ശാരീരികശക്തിെയ മാത്രമല്ല, മാനസി�
കശക്തിേയയും ഗണ്യമായ േതാതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഏം�
െഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, മാംസാഹാര�
ത്തിെന്റഏറ്റവും സത്തായഫലമുണ്ടായത് മസ്തിഷ്കത്തി�
നാണ്.അതിെന്റ േപാഷണത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുംആവ�
ശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുമ്പെത്തക്കാളും ധാരാളം ലഭി�
ക്കുവാൻ തുടങ്ങി.അങ്ങെനഓേരാ തലമുറ കഴിയുേന്താ�
റും മസ്തിഷ്കത്തിന് കൂടുതൽ േവഗത്തിലും കൂടുതൽ പൂർണ്ണ�
മായും വികസിക്കാൻസാധിച്ചു. [8]

കന്നുകാലികെള േപാറ്റിവളർത്താൻ പറ്റിയ േമച്ചിൽ
സ്ഥലങ്ങളേന്വഷിച്ചുെകാണ്ട് നമ്മുെട പൂർവ്വികൻമാർ
െമെല്ലെമെല്ല കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നും സമതലപ്ര�
േദശങ്ങളിേലയ്ക്കിറങ്ങിവന്നു.ഈഘട്ടത്തിലാണ് അവർ
തങ്ങളുെടആയുേധാപകരണങ്ങെള കൂടുതൽ പരിഷ്ക്ക�
രിച്ച്,ഫലപുഷ്ടിയുള്ള ഭൂപ്രേദശങ്ങളിൽസ്ഥിരവാസ�
മാരംഭിച്ച്, ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും മറ്റും കൃഷിെചയ്യാൻ
തുടങ്ങിയത്. കൃഷിെചയ്യാൻ പറ്റിയസ്ഥലങ്ങൾപരി�
മിതമായിരുന്നു. കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ.
അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട മുൻഗാമികളായ നവീന ശിലാ�
യുഗമനുഷ്യർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി കൻമഴുെവടുത്ത് കാടുെവ�
ട്ടിെത്തളിക്കാൻ മുതിർന്നു. ഇവിെടയും തീ വലിെയാരു
പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. തീയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാ�
ണ് പ്രാചീനമനുഷ്യർ ഒട്ടനവധി കാട്ടുപ്രേദശങ്ങെള കൃ�
ഷിസ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്.

കൃഷിയും നായാട്ടും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ പല പരി�
ഷ്ക്കാരങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. പാൽ, െവണ്ണ,ഇറച്ചി,പഴം, ധാ�
ന്യങ്ങൾ മുതലായവയുെട ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചു.ആടു�
മാടുകൾ, വിലപിടിച്ച സ്വത്തുക്കളായിത്തീർന്നു. വിവിധ�
ങ്ങളായ വീട്ടുസാമഗ്രികൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു. പരു�
ത്തിെകാണ്ടുംആട്ടിൻേരാമങ്ങൾ െകാണ്ടും മറ്റുമുള്ള
വസ്ത്രങ്ങൾ െനയ്യാൻ തുടങ്ങിയതുംഈഘട്ടത്തിലാ�
ണ്.എന്നാൽ, നവീനശിലായുഗത്തിെന്റഅവസാന�
ത്തിലാണ് േലാഹപൂർവ്വവും ത്വരിതവുമായ പുേരാഗതി
ൈകവന്നത്. ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി, െചമ്പ്,പി�
ത്തള,ഓട്,സ്വർണ്ണം,ഇരുമ്പ് എന്നീ േലാഹങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടുള്ളപലതരം ഉപകരണങ്ങളും പ്രചാരത്തിൽ വന്നു.
അങ്ങെനപ്രാചീന മനുഷ്യർ അഭിവൃദ്ധിയുെട പുതിെയാ�
രു ഘട്ടത്തിേലക്ക് കാെലടുത്തുവച്ചു.
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3 േലാഹയുഗം

ക്രി.മു. ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ
െതെക്കഇന്ത്യയുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നവീനശി�
ലായുഗ മനുഷ്യരാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചില പുരാ�
വസ്തുഗേവഷകൻമാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. സാരാംശ�
ത്തിൽ നവീനശിലായുഗത്തിേന്റതായ ഒരുസംസ്കാരം
ക്രി.മു. ഒന്നാംസഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ മധ്യകാലംവെരയും
നിലനിന്നുേപാന്നുെവന്നും,അതിനുേശഷം മദ്ധ്യപ്രേദ�
ശിെയ നാഗപ്പൂർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വെര െതെക്ക
ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും ഇരുമ്പ് ധാരാളമായി ഉപേയാഗിക്ക�
െപ്പടാൻ തുടങ്ങി എന്നുമാണ് േഗാർഡൻപ്രസ്താവിക്കു�
ന്നത്. [9]

എന്നാൽ നർമ്മദ,തുംഗഭദ്ര, േഗാദാവരി തുടങ്ങിയ നദി�
കളുെട താഴ്വരകളിൽ നിന്ന് നവീനശിലായുധങ്ങൾ,
െചറുശിലായുധങ്ങൾ, ചാരനിറത്തിലും കറുത്തചായപ്പ�
ണിേയാടുകൂടി ചുവപ്പുനിറത്തിലുമുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ,
െവൺകല്ലുകൾ, െചമ്പുെകാണ്ടുള്ളപലതരം സാമ�
ഗ്രികൾഎന്നിവെയല്ലാമടങ്ങിയ ഒരു താമ്രശിലാസം�
സ്കാരത്തിെന്റ െതളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. െചമ്പുെകാണ്ടു�
ള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വളെരക്കുറേച്ച കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളു.
അധികവും വിവിധതരത്തിലുള്ളശിലായുധങ്ങളാണ്.
എങ്കിലും വളെര നീണ്ടകാലേത്താളം നിലനിന്നുേപാന്ന
െചറുശിലാസംസ്കാരത്തിനു േശഷം ചുരുങ്ങിയ കാല�
െമങ്കിലും സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു താമ്രയുഗം നിലനിന്നിട്ടു�
ണ്ടാവും. പേക്ഷ, െചമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ശി�
േലാപകരണങ്ങളും കൂട്ടിക്കലർന്നാണ് എല്ലായിടത്തും
കാണെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞഈതാമ്രശിലാ�
സംസ്കാരം ക്രി.മു. രണ്ടാംസഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർ�
ദ്ധത്തിലും ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തി�
ലുമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നുകണക്കാക്കെപ്പടു�
ന്നു. [10]അതിനുമുമ്പായിരിക്കാം ശുദ്ധമായ ശിലായുഗം
നിലനിന്നത്.

ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾപ്രചാരത്തിൽ വന്ന�
േതാെട ശിലായുഗത്തിെല ഉപകരണങ്ങൾഅന്തർദ്ധാ�
നം െചയ്യുകയുണ്ടായി. േലാഹം െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണ�
ങ്ങേളാെടാപ്പം കൻമഴു തുടങ്ങിയ ശിലായുധങ്ങളും മൺ�
പാത്രങ്ങളും മരംെകാണ്ടുള്ളഗദ, ഉരൽ മുതലായവയും
നിലനിന്നുേപാന്നു. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ഉൽഖന�
നം െചയ്ത പലപ്രേദശങ്ങളിലും കല്ലുെകാണ്ടും േലാഹം�
െകാണ്ടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾഇടകലർന്ന് ഒന്നിച്ചു കിട�
ക്കുന്നതായി കാണെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടേതാെട അതിെന്റ ഉപേയാ�
ഗം സാർവത്രികമായിത്തീർന്നുഎന്നുധരിക്കരുത്.
ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണ�
ങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചേപ്പാൾ മറ്റു ചില പ്രേദശ�
ങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ നവീനശിലായുഗത്തിൽ തെന്ന
ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ചഅസമമാ�
യിട്ടായിരുന്നു. ഇരുമ്പിെന്റ ഉപേയാഗം പരന്നുപിടിച്ച�
തിനുേശഷവും െതെക്കഇന്ത്യയുെട പല ഭാഗങ്ങളിലും
ശിേലാപകരണങ്ങൾ മാത്രമുപേയാഗിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്ന
ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.ആധുനികകാലത്തുേപാലും നമ്മു�
െട ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽഅത്തരംഅപരിഷ്കൃത
ജനങ്ങെള കെണ്ടത്താൻ കഴിയും.

9. D.H. Gorden: The Pre-historic Background of Indian
Culture, PP. 170–71

10. അമലാനന്ദേഘാഷ്: ഇന്ത്യൻ പുരാതനവസ്തുവിജ്ഞാനം, േപ�
ജ് 20.



       

4 േകരളവും ശിലായുഗവും

േകരളക്കരയിൽ നിന്ന് പറയത്തക്കപ്രാചീനശിലായു�
ധങ്ങെളാന്നും ഇതുവെര കണ്ടുകിട്ടിയിേട്ടയില്ല. നവീന�
ശിലായുധങ്ങളും കുറവാണ്. േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ
ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാേണാ ഇതിൽ
നിന്ന് അനുമാനിേക്കണ്ടത്? െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല മറ്റു
പ്രേദശങ്ങളിെല ശിലായുഗമനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളുെട പ്രാ�
കൃേതാപകരണങ്ങൾ െകാണ്ട് േകരളക്കരയിൽ തിങ്ങി�
നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന കാടുകൾ െവട്ടിെത്തളിക്കാൻസാ�
ധിച്ചിെല്ലന്നുംഅതുെകാണ്ട് അവർ സഹ്യാദ്രിക്കപ്പുറത്തു�
തെന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്നുമാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. പ്രാ�
കൃതശിേലാപകരണങ്ങൾക്കുപറ്റിയ കൂഴാംകേല്ലാ, നവീ�
നശിലായുധങ്ങൾക്കുപറ്റിയഅടുക്കുപാറകേളാ േകരള�
ത്തിലിെല്ലന്നാണ് മറ്റുചിലരുെട വാദം. കിഴക്കൻ ജില്ല�
കളിൽ ‘കാർഷികവിപ്ലവ’ത്തിനുേശഷം വർദ്ധിച്ച ജന�
സംഖ്യയുെട സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം കൃഷിെചയ്യാൻ പറ്റിയ
പുതിയ നിലങ്ങളേന്വഷിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങൾ പശ്ചിമ�
ഘട്ടം കടന്ന് േകരളത്തിെല താഴ്വാരങ്ങളിലും കടൽത്തീ�
രങ്ങളിലും വന്നുേചർന്നതാനാവാനാണിടയുള്ളെതന്ന്
എ.അയ്യപ്പൻഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [11]ഏതാണ്ടിേത
അഭിപ്രായമാണ് ഫൂേട്ടായ്ക്കുമുള്ളത്. േകരളക്കരയിൽ തി�
ങ്ങിനിറഞ്ഞകാടുകൾ െവട്ടിെത്തളിച്ച് വൻേതാതിൽ കൃ�
ഷിപ്പണിയാരംഭിച്ചത്,ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനുേശഷ�
മാണ് എന്നേദ്ദഹംഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [12]

പേക്ഷ,ഈഅഭിപ്രായങ്ങൾഅേതപടി ശരിയായി�
െക്കാള്ളണെമന്നില്ല. ഒന്നാമതായി േകരളക്കരയിൽ
നിന്ന് ശിലായുഗജീവിതത്തിെന്റ യാെതാരു െതളിവും
ഇേതവെര കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. േകാ�
ഴിേക്കാട്ടിനപ്പുറത്തുനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയ കൂഴാംകല്ലുെകാ�
ണ്ടുള്ള ചില െചറുശിലായുധങ്ങൾ നവീനശിലായുഗത്തി�
േലതായിരിക്കുെമന്ന് അയ്യപ്പൻതെന്നസമ്മതിക്കുന്നു�
ണ്ട്. [13]ഫിലിപ്പിേലക്ക് പാലക്കാട് ചുരം സർേവ്വ െച�
യ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് കെണ്ടടുത്ത ഒരു നവീനശിേലാപകര�
ണത്തിെന്റ ചിത്രം േഫാേട്ടായുെട േശഖരത്തിൽ മൂന്നാം�
േപ്ലറ്റ് 89-ാം നമ്പറായി പ്രസിദ്ധം െചയ്തിട്ടുണ്ട്.അേപ്പാൾ
േകരളത്തിൽ പ്രാചീനശിലായുഗ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നി�
െല്ലങ്കിൽേപ്പാലും നവീനശിലായുഗമനുഷ്യരുണ്ടായിരു�
െന്നന്ന് അനുമാനിച്ചുകൂേട?

രണ്ടാമത് പ്രാചീനശിലായുഗ മനുഷ്യരുെട മുഖ്യമായ ജീ�
വിത മാർഗം കൃഷിയല്ല, മൃഗേവട്ടയാണ്. ഇതിന് കാടു�
കൾ തടസ്സമാവുന്നെതങ്ങെനയാണ്?

മൂന്നാമത്,ഇരുമ്പുയുഗത്തിലല്ല,ഇരുമ്പുമഴു വരുന്നതിനു�
മുമ്പുള്ളനവീനശിലായുഗത്തിലാണ്,കൃഷിആരംഭിച്ച�
ത് എന്ന് െതളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ വ്യക്തമാ�
ക്കിയതുേപാെല കന്മഴുവിെന്റയും തീയിെന്റയും സഹാ�
യേത്താടുകൂടിയാണ് പ്രാചീന മനുഷ്യർ കാടുെവട്ടിെത്ത�
ളിയിച്ച് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്.അതുെകാണ്ട്
സഹ്യാദ്രിക്കപ്പുറത്ത് ‘കാർഷികവിപ്ലവം’ നടന്നതിനു�
േശഷമാണ് ജനങ്ങൾ േകരളത്തിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്ത�
ത് എന്ന വാദം ശരിയാവാനിടയില്ല.

നാലാമത്,പശ്ചിമഘട്ട പ്രേദശങ്ങളിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ
കാടുകളുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും മറ്റു വഴികളിലൂെട േകരള�
ത്തിേലയ്ക്കു പ്രേവശിക്കുകഅസാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഉദാ�
ഹരണത്തിന്,പാലക്കാട് ചുരം അന്നുമവിെടയുണ്ടായി�
രുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രാകൃതരായ കാടൻമാർ കാടുകെള
േപടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നില്ല താനും.

അഞ്ചാമത്, േകരളത്തിെല കടേലാരപ്രേദശങ്ങളിെല�
ങ്കിലും കാടുകളില്ലാത്തസമതലപ്രേദശങ്ങൾ കുെറ ചതു�
രശ്രനാഴികെയങ്കിലുമുണ്ട്.

ആറാമത്, െതക്കൻ കർണ്ണാടകത്തിെല കടേലാരപ്രേദ�
ശങ്ങളിൽ പ്രാചീനശിലായുഗമനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നുെവ�
ന്നതിെന്റ െതളിവുകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. [14] െത�
ക്കൻ കർണ്ണാടകത്തിെല കടേലാരപ്രേദശങ്ങളിൽ നി�
ന്നും േകരളം അത്രയധികം ഒറ്റെപ്പട്ടാണ് കിടന്നിരുന്ന�
ത് എന്ന് കരുതാൻ വയ്യ.

അേപ്പാൾ പറയത്തക്കപ്രാചീന ശിലായുഗാവശിഷ്ടങ്ങ�
െളാന്നും േകരളക്കരയിൽ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടാതിരുന്നതി�
നുള്ള കാരണം ഖനനഗേവഷണങ്ങളുെടഅഭാവേമാ
അപര്യാപ്തതേയാആയിക്കൂെട?അങ്ങെനയാവാനാണ്
ഇടയുള്ളത് എന്നാണ് വി.വി. കൃഷ്ണസ്വാമിയുെട അഭിപ്രാ�
യം. പടിഞ്ഞാറൻകരയിൽ രത്നഗിരി മുതൽ മലബാർ
വെര ചതുർത്ഥഹിമയുഗത്തിേന്റതായ പ്രാചീനശില�
കൾ കാണെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നും മലബാർകരയിൽ പ്രാചീന�
ശിലായുഗത്തിെല ഉപകരണങ്ങൾഇനിയും കണ്ടുകിട്ടാ�
ത്തതു ഗേവഷണത്തിെന്റ കുറവുെകാണ്ടുമാത്രമാെണന്ന
കാര്യത്തിൽസംശയമിെല്ലന്നുംഅേദ്ദഹം തീർത്തുപറ�
യുന്നു. [15]

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം പരെക്കഅംഗീകരിക്കെപ്പ�
ട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രി.മു. ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ
പൂർവ്വാർദ്ധം മുതൽക്ക് കൃഷിെചയ്തും അന്യനാടുകളുമായി
വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾപുലർത്തിയും ഏെറക്കുെറ പരിഷ്കൃ�
തരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ഒരു ജനസമുദായം േകര�
ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.ഈവസ്തുതെയആരും നിേഷധി�
ക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഒരു െഞാടിയിടെകാണ്ട് ഇരുമ്പുമഴു�
െവടുത്ത് കാടുെവട്ടിെത്തളിച്ച് മറ്റുരാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാ�
പാരംസ്ഥാപിക്കാൻസാധിക്കുേമാ? കാടത്തത്തിൽ
നിന്ന് പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ യുഗത്തിേലക്ക് അത്ര െപെട്ട�
ന്ന് ചാടിക്കടക്കാൻ കഴിയുേമാ? ഇല്ല. തീർച്ചയായും
അത് നീണ്ടകാലെത്തപുേരാഗതിയുെട ഫലമാകാേന
തരമുള്ളു.അതുെകാണ്ട്,ഇരുമ്പുയുഗമാരംഭിക്കുന്നതിനു
മുമ്പുതെന്ന ശിലായുധങ്ങളുമായി പ്രകൃതിേയാടും കാട്ടുമൃ�
ഗങ്ങേളാടും മല്ലിട്ടുെകാണ്ട് അപരിഷ്കൃത ജീവിതം നയിച്ച
ഒരു ജനസമുദായം േകരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന്
അനുമാനിക്കുന്നതിൽ െതറ്റുെണ്ടന്ന് േതാന്നുന്നില്ല. േക�
രളത്തിെന്റ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള
മഹാശിലാസംസ്ക്കാരത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളും നരവം�
ശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെട ഗേവഷണഫലമായി ലഭിച്ചിട്ടു�
ള്ളഅനിേഷധ്യമായ െതളിവുകളുംഈവിശ്വാസെത്ത
ദൃഢീകരിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.

ആദ്യമായി േകരളത്തിെല പൂർവ്വികൻമാരുെട ജീവിത�
െത്തക്കുറിച്ച് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ തരുന്ന െതളി�
വുകെള, നമുെക്കാന്നു പരിേശാധിക്കാം.

11. A. Ayappan: Pre-historic and Proto historic Kerala in
Kerala Desam. P. 50.

12. Footes Collections P. 48.
13. A. Ayyappan: Kerala Darsaen P. 50
14. Ancient India. No. 3: P. 35.
15. V. D. Krishnaswamy, Ancient India, 3. December 1947.



       

5 േകരളത്തിെല ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ

േകരളത്തിെല പർവ്വതപ്രേദശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന േഗാ�
ത്രവർഗ്ഗക്കാരുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും ഭേക്ഷ്യാത്പാ�
ദനരീതികളും ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളും വിവാഹസമ്പ്രദാ�
യങ്ങളും ശവം മറവുെചയ്യുന്ന രീതിയും മറ്റുആചാരസ�
മ്പ്രദായങ്ങളും ചരിത്രത്തിെന്റ ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭൂ�
തകാലപ്രശ്നങ്ങളിേലയ്ക്ക് െവളിച്ചംവീശുന്നവയാണെത്ര.
ഉദാഹരണത്തിന്, േകരളക്കരയിൽ ഇേപ്പാഴും നാമാവ�
േശഷമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മലപണ്ഡാരങ്ങൾ,കാ�
ണിക്കാർ, മലപ്പുലയൻമാർ,അരനാടൻമാർ തുടങ്ങിയ
ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ േവട്ടയാടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്രാകൃതമനു�
ഷ്യരുെട പലസ്വഭാവസവിേശഷങ്ങളും നിലനിർത്തി�
േപ്പാരുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടിെക്കാണ്ടും കാ�
ട്ടിൽനിന്നു കിട്ടുന്നഫലമൂലങ്ങൾ േശഖരിച്ചുെകാണ്ടുമാ�
ണ് അടുത്തകാലം വെരയും അവർ ഉപജീവനം കഴിച്ചു�
േപാന്നത്.

പറമ്പിക്കുളത്തും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ളപ്രാകൃതജന�
ങ്ങൾക്ക്സ്ഥിരവാസമാരംഭിച്ച് കൃഷിെചയ്യാനറിഞ്ഞു�
കൂെടന്നും കാട്ടുമൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടിയും ഫലമൂലങ്ങൾ
േശഖരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നപ്രാകൃതാവസ്ഥയിൽ നി�
ന്നാണ് അവർ കാട്ടിെല കൂലിക്കാരായി മാറ്റെപ്പട്ടത്
എന്നും േഡാ.എ.അയ്യപ്പൻ പറയുന്നു. മലയർ,ഇരുളർ,
കാണിക്കാർ, മലപ്പുലയൻ തുടങ്ങിയ ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരി�
ലും കാട്ടുേവടൻമാരുെട ജീവിതരീതിയും സ്വഭാവവിേശ�
ഷങ്ങളുമാണ് മുന്തിനിൽക്കുന്നത്. നിലമ്പൂരിെന്റ പരിസ�
രപ്രേദശങ്ങളിലുള്ളഅരനാടൻമാർ അെല്ലങ്കിൽഏർ�
നാടൻമാർ അടുത്തകാലം വെരയും കുരങ്ങുകെള െകാ�
ല്ലാൻഅമ്പും വില്ലും ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നുെവന്നും കുരങ്ങി�
െന്റ ഇറച്ചിയാണ് അവർേക്കറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ടെതന്നും
അയ്യപ്പൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
എനിക്കറിയാവുന്ന ഇന്ത്യയിെല പ്രാകൃതവിഭാഗങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞപുേരാഗതിയുള്ളവർഅരനാടൻമാ�
രാെണന്നു േതാന്നുന്നു. സിേലാണിെലൈദവദൂതൻമാ�
െരേപ്പാെലഅവരും കഴിഞ്ഞനൂറ്റാണ്ടിേലാ അതിനു�
െതാട്ടുമുേമ്പാ മാത്രമാണ് തങ്ങളുെട പഴയ പാറക്കൽ
ഗുഹകളുേപക്ഷിച്ച് വീടുകളിൽ പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
ഭേക്ഷ്യാൽപാദനത്തിെന്റ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ േപാലും
അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.അവർ ഭക്ഷണത്തിനുപ്രധാന�
മായും കാടുകെളയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിന്,
ഈപ്രേദശെത്തകാടുകളിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ കാ�
യ്കനികളും െചറുമൃഗങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. സ്ത്രീകളും പുരു�
ഷൻമാരും പകൽ മുഴുവനും കാടുകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ്
ഫലമൂലാദികൾ േശഖരിയ്ക്കുകയും േവട്ടമൃഗങ്ങെള െകണി�
െവച്ചു പിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കിട്ടുന്നതിെന്റ ഒരു ഭാഗം
അവിെടവച്ചുതെന്ന പാകംെചയ്തു ഭക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കി�
യുള്ളത് സമതലപ്രേദശങ്ങളിെല കൃഷിക്കാരുെടയും
കച്ചവടക്കാരുെടയും കീഴിൽ പണിെയടുക്കാൻ േപാകു�
ന്ന മറ്റുള്ളവർക്കുേവണ്ടി വീടുകളിേലയ്ക്കുെകാണ്ടുേപാകു�
ന്നു. [16]

വയനാട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വെര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന
പശ്ചിമഘട്ടനിരകളിലാണ് ഇന്ത്യയിലിന്നവേശഷിച്ചിട്ടു�
ള്ളവരിൽഏറ്റവും പ്രാകൃതരായആദിവാസികളുള്ളത്
എന്ന് ബി.എസ്. ഗുഹ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [17]ൈഹ�
മൻ േഡാർഫിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നെത്തഗിരി�
വർഗ്ഗക്കാർ നവീനശിലായുഗെത്ത മാത്രമല്ല പ്രാചീന�
ശിലായുഗേത്തയും പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നവരാണ്.
വയനാട്ടിെല ഇരുളർ,പണിയർ,കറുമ്പർ മുതലായവ�
രുെടയും െകാച്ചി,തിരുവിതാംകൂർ, മലകളിെല കാടർ,
കാണിക്കാർ, മലപ്പണ്ടാരം മുതലായവരുെടയും ജീവി�
തരീതികൾ പരിേശാധിച്ചാൽ േബാധ്യമാവും.അവർ
ശിലായുഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി
േവറിട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നഫല�
മൂലാദികളും െകണിെവച്ചു പിടിക്കെപ്പടുന്ന കാട്ടുമൃഗങ്ങ�
ളുമായിരുന്നുഅടുത്തകാലംവെര അവരുെട മുഖ്യമായ
ഭക്ഷ്യസാമഗ്രികൾ.

കാടെരപ്പറ്റി എഹരൻെഫൽസ് ഇങ്ങെനഎഴുതുന്നു:

‘പഴയകാലത്ത് കാട്ടിെല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ േശഖരിച്ചും
േവട്ടയാടിയുമാണ് കാടർ തങ്ങളുെട ഉപജീവനം േന�
ടിയിരുന്നത്. ഇേപ്പാഴും അവരുെട പ്രധാനസമ്പാ�
ദ്യം ഇതുതെന്നയാണ്. കാടരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും
ഇേപ്പാഴും കാട്ടിെല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ േശഖരിച്ചുെകാ�
ണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്.അതുമുഴുവൻ തങ്ങളുെട മാത്രം
ആവശ്യത്തിനായി വിരളമാേയ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നുള്ളു.
തങ്ങൾ േശഖരിച്ച വിഭവങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗം കൺട്രാ�
ക്ടറുെട കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നഅരി, മുളക്,കറുപ്പ്,
ചാരായം,തുണി,തുന്നിെപ്പടുത്തിയ ഉടുപ്പുകൾഎന്നിവ�
യ്ക്ക് പകരമായി ൈകമാറ്റംെചയ്യെപ്പടുന്നു’. [18]

ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന െതളിവുകൾ െകാ�
ണ്ടുമാത്രം ശിലായുഗജീവിത സമ്പ്രദായങ്ങെളപ്പറ്റി പഠി�
ക്കുകഎളുപ്പമെല്ലന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്.എെന്ത�
ന്നാൽ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂേറാപ്യൻമാർ റബ്ബർ-കാപ്പി-
േതയിലേതാട്ടങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചതിനുേശഷം കാട്ടുജാതി�
ക്കാരുെട ജീവിതക്രമങ്ങളിൽ വളെരയധികം മാറ്റങ്ങൾ
വന്നുേചർന്നിട്ടുണ്ട്. മലപ്പണ്ടാരങ്ങൾ,പണിയർ, മുത�
ലായ പല ജനവിഭാഗങ്ങളും േതാട്ടമുടമകളും പിന്നീട്
കുടിേയറി ഭൂമി തട്ടിെയടുത്തജന്മികളുെടയും കൂലിേവല�
ക്കാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റിലുമുള്ള പരിഷ്കൃതജീ�
വിതത്തിെന്റസ്വാധീനശക്തിക്ക് ഒട്ടുംതെന്ന വിേധയരാ�
വാെത പഴയപടി ജീവിതം തുടരുകഅവർക്ക് സാദ്ധ്യ�
മല്ലാതായി.

ജീവിതരീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങ�
ളിൽത്തെന്നയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.എങ്കിലും പഴയ
ഉപകരണങ്ങൾഅപ്പടി ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. മലപ്പ�
ണ്ടാരങ്ങൾ, മലേവടൻമാർ മുതലായവർ കിഴങ്ങുകൾ
കുഴിെച്ചടുക്കാൻ ഇേപ്പാഴും പാരേക്കാലുപേയാഗിക്കാ�
റുണ്ട് എന്നും കാണിക്കാർ, മുത്തുവൻ, ഉരളി, ഉള്ളാടൻ
മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും മൃഗങ്ങെള െകാല്ലാൻ
വില്ലും അമ്പുമാണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത് എന്നും നായാട്ട്
വളെരയധികം ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന കുറിച്ചിയരും ഏർനാടരും
അെമ്പയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധൻമാരാെണന്നും കൃഷ്ണയ്യർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [19]കനിക്കിഴങ്ങ്, നറുക്കിഴങ്ങ്,
ചന്ദനക്കിഴങ്ങ്, െവറ്റിലക്കിഴങ്ങ് മുതലായ കിഴങ്ങുകൾ
കുഴിെച്ചടുക്കാൻ േവണ്ടി കാടർ ഉപേയാഗിക്കുന്നആയു�
ധെത്തപ്പറ്റിയുള്ളഎഹരൻൈഫൽസിെന്റ വിവരണം
ശ്രേദ്ധയമാണ്. [20] നിലം കുത്തിക്കുഴിക്കുന്നതിന് ഉപ�
േയാഗിക്കത്തവിധം ഒരറ്റത്ത് െചത്തിക്കൂർപ്പിച്ച കരി�
ങ്കൽക്കഷണത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് അവർ മൂർച്ചയുള്ള
ഇരുമ്പുകഷണം െവച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു.എങ്കിലും തങ്ങളു�
െട പഴയ ഉപകരണങ്ങെളപ്പറ്റി കാടർ ഇേപ്പാഴും ഓർ�
മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. വില്ലും അമ്പും ഒരുകാലത്ത് സാർവ്വത്രിക�
മായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നും വനം ഡിപ്പാർ�
ട്ട്െമന്റുകാർ നായാട്ട് നിേരാധിച്ചതിെന്റ ഫലമായി അത്
അപ്രത്യക്ഷമായതാെണന്നും,എങ്കിലും കാടരുെട കു�
ട്ടികൾ ഇേപ്പാഴും െചറുതരം വില്ലും അമ്പുമുപേയാഗിച്ച്
പക്ഷികെള പിടിക്കാറുെണ്ടന്നുംഎഹരൻ െഫൽസ്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [21] വിവിധ നാമങ്ങളിലറിയെപ്പ�
ടുന്നഈആദിവാസികെളല്ലാം മെറ്റവിെടേയാ നിന്ന്
േലാഹായുഗാരംഭത്തിനുേശഷം മാത്രം നമ്മുെട കാടു�
കളിലും മലകളിലും വന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്തവരാവാൻ
തരമില്ല. േനെര മറിച്ച്,അവർസഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമു�
മ്പു ജീവിച്ചിരുന്നപ്രാചീനശിലായുഗ മനുഷ്യരുെട പിൻ�
ഗാമികളായിരിക്കണം. നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുെട ഗേവ�
ഷണങ്ങൾഇക്കാര്യം സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിലായുഗം മുതൽക്കുതെന്ന േക�
രളക്കരയിൽ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു
എന്നതിന് പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള
മഹാശിലാസംസ്കാരത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളും സാക്ഷ്യം
പറയുന്നുണ്ട്.

16. A. Ayappan. Kerala Darsan. P. 154.
17. B. S. Guha. Adivasis. P. 15.
18. U. R. Eheranels: Kadar of Cochin. PP. 24–26.
19. L. A. Krishna Iyer. Kerala and Her People. PP. 73–74.
20. U. R. Eherenpels, Kadar of Cochin, PP. 26–27.
21. Ibid.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 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. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റഅനിവാര്യഫലങ്ങൾ
19. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
20. മലബാർ ലഹള
21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
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