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4
േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ
പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിെലയും നവീനശിലായുഗത്തി
െലയും ജനങ്ങളുെട ഉൽപ്പാദനായുധങ്ങെളപ്പറ്റിയും
അവർ ഉപേയാഗിച്ച് വിട്ടുംെവച്ചുേപായ മറ്റു ജീവേനാ
പകരണങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവരുെട ഉൽപാദനസമ്പ്ര
ദായങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങ
െളപ്പറ്റിയും പഠിക്കാൻ പുരാതന വാസ്തുഗേവഷകൻമാ
രുെട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രേയാജനെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ,
അവെകാണ്ടു മാത്രം അവരുെട സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത
പ്പറ്റിയും ആചാരങ്ങെളപ്പറ്റിയും ആശയഗതികെളപ്പ
റ്റിയും മനസ്സിലാക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ വിടവുനിക
ത്താൻ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെടയും സാമൂഹ്യശാ
സ്ത്രജ്ഞൻമാരുെടയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആണ് നെമ്മ
സഹായിക്കുന്നത്.

















1 കാടത്തത്തിൽ നിന്ന്

സംസ്ക്കാരത്തിേലക്ക്

നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല, പ്രാകൃേതാപകരണ
ങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാചീ
നശിലായുഗം, നവീനശിലായുഗം, േലാഹയുഗം എന്നി
ങ്ങെനയാണ് പുരാതനവസ്തു ഗേവഷകൻമാർ ചരിത്ര
െത്ത വിഭജിക്കുന്നത്. നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞാൻമാരാക
െട്ട േനെരമറിച്ച്, കാടത്തത്തിെന്റ യുഗം, അപരിഷ്കൃത
ത്തിെന്റ യുഗം, സംസ്കാരത്തിെന്റ യുഗം എന്നിങ്ങെന
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിലാണ് മനുഷ്യസമുദായെത്ത പരിേശാധിക്കുന്ന
ത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് അേമരിക്കയിെല ആദിമനി
വാസികൾക്കിടയിൽ വളെരെകാല്ലങ്ങേളാളം കഴിച്ചു
കൂട്ടിയ ലൂയിേമാർഗൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തെന്റ
സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുെടയും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിെന്റ
യും െവളിച്ചത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്തരെമാരു വിഭജനം
നടത്തിയത്.
കാടൻമാരുെട യുഗം മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ൈശശവ
ദശയുെട കാലമാണ്. പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കല്ലുെകാണ്ടുള്ള
ആയുധങ്ങളുപേയാഗിച്ച് മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടാനും തീയു
പേയാഗിച്ച് മത്സ്യമാംസാദികൾ േവവിച്ചുതിന്നുവാനും
പഠിച്ചത് ഈ കാലത്താണ്. വില്ലും അമ്പും ഉപേയാഗി
ച്ച് മൃഗങ്ങെള കൂടുതെലളുപ്പത്തിൽ േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കാൻ
തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി കാടത്തയുഗം അവസാനിക്കുകയും
അപരിഷ്കൃതയുഗം ആരംഭിക്കുകയും െചയ്തു. അപരിഷ്കൃത
യുഗത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലാണ് മൺപാത്രങ്ങളുെട ഉപ
േയാഗം കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടത്. മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർ
ത്താനും സ്ഥിരവാസമാരംഭിച്ച് ധാന്യങ്ങളും ഫലവർഗ്ഗ
ങ്ങളും മറ്റും കൃഷിെചയ്യാനും തുടങ്ങിയത് അപരിഷ്കൃതയു
ഗത്തിലാണ്. ഈ യുഗത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ േലാ
ഹങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു.
ഇരുമ്പുരുക്കി പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കാനും ൈക
െത്താഴിലുകളിേലർെപ്പടാനും ഇരുമ്പുകലപ്പയുപേയാ
ഗിച്ച് കൃഷി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങിയേതാടു
കൂടി അപരിഷ്കൃതയുഗം അവസാനിക്കുകയും സംസ്ക്കാ
രത്തിെന്റ യുഗമാരംഭിക്കുകയും െചയ്തു. ആശയവിനി
മയത്തിന് അക്ഷരമാലയുപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
േതാടുകൂടിയാണ് സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ യുഗം ആരംഭിച്ചത്.
അതുമുതൽക്കിന്നുവെരയുള്ള കാലം സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ
യുഗമാണ്.
േമാർഗെന്റ വിശകലനെത്ത ഏംഗൽസ് ഇങ്ങെന സം
ഗ്രഹിക്കുന്നു:
‘കാടത്തയുഗം’—ഉപേയാഗത്തിനുതകുംവിധം പ്രകൃതി

യിൽ നിന്നുകിട്ടാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സമ്പാദിക്കലി
നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം. പ്ര
കൃതിവിഭവങ്ങൾ ഏളുപ്പത്തിൽ സമ്പാദിക്കാനാവശ്യ
മായ ഉപകരണങ്ങെളയാണ് മനുഷ്യൻ പ്രധാനമായും
ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
‘അപരിഷ്കൃതയുഗം’ കന്നുകാലി വളർത്തലിെനക്കുറിച്ചും
കൃഷിെയക്കുറിച്ചും അറിവുേനടിയ കാലം. മനുഷ്യെന്റ
പ്രവർത്തനം വഴി പ്രകൃതിയുെട ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർ
ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കെണ്ടത്തിയത് ഈ കാല
ത്താണ്.
‘സംസ്ക്കാരയുഗം’—പ്രകൃതിവിഭവങ്ങെളത്തെന്ന പുതുക്കി
പ്പണിയുന്നതിെനക്കുറിച്ചും വ്യവസായം, കല എന്നിവ
െയക്കുറിച്ചും അറിവുേനടിയ കാലം. [1]

പ്രാചീന സമുദായങ്ങെളല്ലാം സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട
ഒേരഘട്ടത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് േമാർഗൻ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ കാടത്ത
ത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുേമ്പാൾ മറ്റു ചില വിഭാഗങ്ങൾ അപരി
ഷ്കൃതയുഗത്തിലും, ഇനിയും ചില വിഭാഗങ്ങൾ സംസ്ക്കാര
ത്തിെന്റ യുഗത്തിലും ജീവിക്കുന്നു. എങ്കിലും സാമൂഹ്യവ
ളർച്ചയുെട അനുക്രമമായ ഘട്ടങ്ങൾ അവെയ പരസ്പരം
ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നു. േമാർഗെന്റ ഈ വിശകലനങ്ങൾ
സാരാംശത്തിൽ ഇന്നും ശരിയാെണന്ന് ആധുനിക നര
വംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെട ഗേവഷണ ഫലങ്ങൾ െത
ളിയിക്കുന്നു.
1. Engels: Origin of Family, Private Property and the State,
P. 46.

















2 സാേങ്കതിക വളർച്ചയും സാമൂഹിക

ജീവിതവും

പുരാതന വസ്തു ഗേവഷകൻമാരുെടയും നരവംശശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻമാരുെടയും ഗേവഷണങ്ങെള െപാരുത്തെപ്പടു
ത്താനും കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ ഒരു പരി
ശ്രമമാണ് േഗാർഡൻ ൈചൽഡ് തെന്റ ‘േസാഷ്യൽ
എവല്യൂഷൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂെട നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
നവീനശിലായുഗത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടെത്ത കാട
ത്തത്തിെന്റ യുഗമായും നവീനശിലായുഗെത്ത അപരി
ഷ്കൃതത്തിെന്റ യുഗമായും െമാത്തത്തിൽ തരംതിരിക്കാ
െമന്നു അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും
പുരാതന വാസ്തുഗേവഷകൻമാരുെട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ
ക്കും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക ൈവരുദ്ധ്യെമാന്നുമില്ല. എന്ന
ല്ല, ഒന്നു മേറ്റതിെന സഹായിക്കുകയും പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുക
യും െചയ്യുന്നു. എെന്തന്നാൽ, ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ടാകു
ന്ന സാേങ്കതിക പരിഷ്ക്കാരങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യജീവിത
ത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനം. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, കല്ലുെകാണ്ടുള്ള പരുക്കൻ ആയുധങ്ങളുെട സ്ഥാ
നത്ത് വില്ലും അമ്പും ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാഴാ
ണ് മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്തുകെയന്ന പുതിയ ജീവിത
ക്രമം ആവിർഭവിച്ചത്. അതുേപാെല, േലാഹങ്ങൾ പ്ര
ചാരത്തിൽ വന്നേപ്പാളാണ് കലപ്പ െകാണ്ട് നിലമുഴുത്
കൃഷിെചയ്യുന്ന ജീവിതരീതി നിലവിൽ വന്നത്. മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ; ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളി
ലും ഉൽപാദനരീതിയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുരൂ
പമായിട്ടാണ് മനുഷ്യെന്റ സാമൂഹിക ജീവിതക്രമങ്ങൾ
മാറുകയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും െചയ്തിട്ടുള്ളത്. [2]
2. Marx: Critique of Political economy P. 8.

















3 കൂട്ടായ ജീവിതം
കല്ലുെകാണ്ടുള്ള പരുക്കൻ ആയുധങ്ങളുമായി കാട്ടുമൃ
ഗങ്ങേളാടും പ്രകൃതിശക്തികേളാടും മല്ലിട്ടുെകാണ്ടു ജീ
വിച്ചിരുന്ന അതിപ്രാചീനരായ പൂർവ്വനിവാസികളുെട
കാലത്ത് േകരളക്കരയിൽ ജന്മികേളാ മുതലാളികേളാ
ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഭക്ഷണം
കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. ഇെല്ലങ്കിൽ പട്ടിണി. ഭാവിയ്ക്കുേവണ്ടി
സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാേനാ ‘എേന്റത്’ ‘നിേന്റത്’ എന്നു പങ്കി
ടാേനാ യാെതാരു സ്വത്തുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുെകാ
ണ്ട് ഉള്ളവെനന്നും ഇല്ലാത്തവെനന്നുമുള്ള വ്യത്യാസവും
അജ്ഞാതമായിരുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും സമൻമാരാ
യിരുന്നു. മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമില്ല. രാജാവും പ്രജയുമി
ല്ല. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ഓേരാ മനുഷ്യനും തെന്റ ആവശ്യ
മുള്ളതു കഴിച്ചു മിച്ചമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം
ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുെട അധ്വാനഫലെത്ത ചൂ
ഷണം െചയ്തു ജീവിക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. പാട്ടം,
പലിശ, ലാഭം എന്നിവെയപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണാൻേപാ
ലും അക്കാലത്ത് ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സ്വ
കാര്യസ്വത്ത് തലെപാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എല്ലാം
എല്ലാവരുേടയും കൂടിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂട്ടായി
പണിെയടുക്കും. അധ്വാനിച്ചുകിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എല്ലാ
വരും കൂടി പങ്കിെട്ടടുക്കും.
ആളുകൾ അെന്നാെക്ക കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചി
രുന്നത്. ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി സഹകരിക്കാ
െത, ജീവിതാേയാധനം നടത്തുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല.
കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങേളാ വില്ലുമമ്പുേമാ ഉണ്ടായ
തുെകാണ്ടുമാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടുമൃഗങ്ങേളാടും പ്രകൃതിശ
ക്തികേളാടും െപാരുതിജീവിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
ഹിംസ്രജന്തുക്കൾക്ക് സ്വയം ഇരയാകാെത കഴിയാനും,
പക്ഷിമൃഗാദികെള േവട്ടയാടിപ്പിടിച്ച് ൈദനംദിന ജീവി
തം കഴിച്ചുകൂട്ടാനും, പിന്നീട് കാടുെവട്ടിെത്തളിച്ച് കൃഷി
െചയ്തുപജീവനം കഴിക്കാനും ഈ കൂട്ടായ സാമൂഹ്യജീവി
തം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പ്രാകൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദ
േനാപകരണങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമായ ഒരു സാമൂഹ്യക്ര
മമായിരുന്നു അത്. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
‘െപാതുവായ ഭാഷ, ആചാരങ്ങൾ, രക്തബന്ധം മുതലാ
യവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാകൃതജനങ്ങളുെട
ഗണങ്ങൾ, അെല്ലങ്കിൽ കൂട്ടങ്ങൾ ആയിരുന്നു ജീവിതാ
വശ്യങ്ങൾ േനടുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമെത്ത ഉപാധി. ഇട
യൻമാർ, േവടൻമാർ തുടങ്ങിയ പ്രാചീന ജനങ്ങളുെട
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ
വയ്യാത്തതായിരുന്നു. പണിയായുധങ്ങളും പണിെച
യ്യാനുള്ള മറ്റു ഭൗതികസാമഗ്രികളും സൈപ്ല െചയ്യുന്ന
വലിെയാരു പരീക്ഷണശാലയായിരുന്നു ഭൂമി. ഭൂമിയാ
യിരുന്നു സമുദായത്തിെന്റ അടിത്തറ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ
ജനങ്ങൾ ഭൂമിെയ കാണുന്നത് അധ്വാനത്തിലൂെട ഉൽ
പ്പാദനവും പുനരുൽപ്പാദനവും നടത്താനുള്ള സമുദായ
ത്തിെന്റ കൂട്ടുസ്വെത്തന്ന നിലയ്ക്കാണ്. സമുദായത്തിെല
ഒരംഗെമന്ന നിലയ്ക്കുമാത്രേമ വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്വത്തിൽ
പങ്കുള്ളു. ആ നിലയ്ക്കുമാത്രേമ അയാൾ ഭൂമിയുെട ഉടമ
സ്ഥനും ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരവാസം െചയ്യുന്നവനും ആകുന്നു
ള്ളു. ഈ പ്രാഥമിേകാപാധികളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണ് അധ്വാനത്തിലൂെട ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്ക
െപ്പടുന്നത്. ഈ പ്രാഥമിേകാപാദികളാകെട്ട, അധ്വാന
ത്തിെന്റ ഫലെമന്ന നിലയ്ക്കല്ല, മറിച്ച്, അധ്വാനത്തിെന്റ
പിന്നിലുള്ള പ്രകൃതിസഹജവും ദിവ്യവുമായ അടിത്തറ
െയന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്’.

















4 ഭരണകൂടമില്ലാത്ത ഭരണം
കൂട്ടത്തിെല ജനങ്ങെളല്ലാം ഒേര പൂർവ്വികെന്റ പിൻഗാമി
കളാെണന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ച
േതാടുകൂടി അവർ െവേവ്വെറ തായ്വഴികളായിത്തിരിഞ്ഞ്
തറവാടുകളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, അതി
നു േശഷവും, രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലു
ള്ള കുലങ്ങളും േഗാത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചത്.
ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂട്ടത്തിെല
കാരണവർ, അെല്ലങ്കിൽ മൂപ്പർ, ബഹുമാനിക്കെപ്പടുക
യും ആദരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തുേപാന്നു. തറവാട്ടുകാര
ണവൻമാരുെട കൂട്ട(സഭ)മാണ് േഗാത്രത്തിെന്റ ഭരണ
കാര്യങ്ങെളല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പാദനക്രമ
ത്തിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും സഹാ
യിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. രാജാേവാ, പട്ടാളം, െജയിൽ
തുടങ്ങിയ മർദ്ദേനാപകരണങ്ങേളാ ആവശ്യമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ, കാരണ
വൻമാേരാടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും, കാരണവൻമാ
രുെട സ്വാധീനശക്തിയും പ്രാമാണികത്വവും, കൂട്ടായ തീ
രുമാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം—ഇവയാണ് സാമൂഹ്യജീ
വിതെത്ത നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.
നവീനശിലായുഗത്തിൽ കാടുെവട്ടിെത്തളിച്ച് കൃഷിെച
യ്യാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാഴും കൂട്ടായ ജീവിതം നിലനിന്നു.
ശങ്കരേമേനാൻ എഴുതുന്നു: [3]
‘േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ കുലങ്ങളായി സംഘടിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഓേരാ കുലത്തിനും േനതാവായി ഒരു
തലവനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തലവൻ തരിശുഭൂമികൾ

െവട്ടിെത്തളിച്ചും ഉടമസ്ഥൻമാെര ആട്ടിേയാടിച്ചും അടി
മെപ്പടുത്തിയും ഭൂമികൾ ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നു. ഭൂമി െവ
ട്ടിെത്തളിക്കാനും ശത്രുവിെന കീഴ്െപ്പടുത്താനും സഹ
കരിച്ച േഗാത്രങ്ങൾക്കും െചറുജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും
അയാൾ ഈ ഭൂമി പങ്കിട്ടുെകാടുക്കുന്നു. സ്വന്തമായി കൃ
ഷിഭൂമിയില്ലാത്ത േഗാത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവെര പലവിേധ
നയും സഹായിച്ചുെകാണ്ട് ഉപജീവനം േനടുന്നു. ഏതാ
യാലും ഭരണം കാരണവൻമാരുെട—അെല്ലങ്കിൽ കു
ടുംബത്തലവൻമാരുെട ൈകകളിലാണ്. രാജകീയ
ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട യാെതാരു െതളിവും അവേശഷി
ച്ചുകാണുന്നില്ല’.

3. M. Sankara Menon, Census, 1901.

















5 ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരുെട ഭരണവ്യവസ്ഥ
േകരളത്തിലിന്നും നാമാവേശഷമായിട്ടില്ലാത്ത ഗിരിവർ
ഗ്ഗക്കാരുെടയിടയിൽ ഈ പ്രാകൃതമായ സാമൂഹ്യഘടന
യുെട അത്ഭുതാവഹമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാഞ്ഞുേപാ
കാെത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാണിക്കാർ, മലങ്കുറവൻ
മാർ, മലപണ്ടാരങ്ങൾ, ഉള്ളാടൻമാർ, മലയരയൻമാർ
തുടങ്ങിയ കാട്ടുജാതിക്കാർക്കിടയിൽ ഇേപ്പാഴും പ്രാ
ചീന േഗാത്രസംഘടനയുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം.
അവരിേപ്പാഴും രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരുെട സാമൂഹ്യ
ജീവിതെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് േഗാത്രങ്ങളുെട തലവൻ
മാരും കാരണവൻമാരുെട കമ്മിറ്റികളുമാണ്. ഉദാഹ
രണത്തിന് മലയൻമാെരപ്പറ്റി കൃഷ്ണയ്യർ എഴുതുന്നത്
േനാക്കുക:
‘മലയൻമാർക്ക് ഇരുപേതാ മുപ്പേതാ വീടുകളടങ്ങിയ
ഒരു ഗ്രാമത്തിലും ഓേരാ മൂപ്പനുണ്ട്. അേദ്ദഹമാണ്

എല്ലാ ആേഘാഷങ്ങളുെടയും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന
ത്. വയസൻമാരുെട ഒരു കൗൺസിലിെന്റ സഹായ
േത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം സമുദായത്തിലുണ്ടായ കശപിശ
കൾ പരിഹരിക്കുകയും കുറ്റക്കാെര പിഴ ചുമത്തിേയാ
ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിേച്ചാ ശിക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കുലത്തി
െന്റയാെക തലവന് പണിക്കൻ എന്ന സ്ഥാനമാണു
ള്ളത്. അവർ യാെതാരു നിയമങ്ങെള അവലംബിേക്ക
ണ്ട ആവശ്യവും അവർക്കു േനരിടാറില്ല’.

ഉള്ളാടൻമാെരപ്പറ്റി അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു:
‘കുലത്തിെന്റ (ൈട്രബിെന്റ) സമിതിയിൽ കുലത്തിെല
പ്രായമുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളുമടങ്ങുന്നു. ഒരു തലവനു
ണ്ട്. മൂപ്പൻ എന്നാണേദ്ദഹം വിളിക്കെപ്പടുന്നത്. അേദ്ദ
ഹത്തിന് െപാനമ്പൻ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരു
സഹായിയുണ്ട്. വിവാഹാേഘാഷങ്ങളിലും ശവസം
സ്കാരച്ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും
കുലവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ തർക്കങ്ങളും പരിഹരി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നത് അേദ്ദഹമാണ്’.

ഇതുേപാെല കാടരുെട പതിയിെല—പതി എന്നാൽ
ഇരുപേതാ മുപ്പേതാ കുടിൽ േചർന്നതാണ്. എല്ലാ അം
ഗങ്ങളും ഒരു മൂപ്പെന്റ കീഴിലാണ്.
അങ്ങെന പ്രാകൃതനിവാസികളുെട ഓേരാ കുലത്തിനും
ഓേരാ തലവൻമാരുണ്ട്. കാണിക്കാരുെട തലവെന്റ
േപർ മുതുക്കാണിെയന്നാണ്. മലങ്കുറവൻമാരുെട േന
താവ് ഊരാളിയാണ്. മലപണ്ടാരങ്ങളുെട തലവൻ
മൂപ്പൻ. മലപ്പുലയരുേടത് അരയൻ, േവടൻമാരുേടത്
സ്ഥാനി. ഇതുേപാെല മെറ്റല്ലാ േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കും
സ്വന്തം മൂപ്പൻമാരുണ്ട്. ജനങ്ങളുെട സാമൂഹ്യവും മതപ
രവും ഭക്ഷണപരവുമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുെടയും േമൽ
േനാട്ടം നടത്തുന്നത് മൂപ്പൻമാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
കമ്മിറ്റികളാണ്.
സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റയും കച്ചവടബന്ധങ്ങളുെടയും ഗതാ
ഗതസൗകര്യങ്ങളുെടയും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തി
െന്റയും വളർച്ചയുെടയും ഫലമായി പ്രാചീനേഗാത്രക്കാ
രുെട സാമൂഹ്യഘടനയ്ക്ക് ഇന്ന് ഒെട്ടാെക്ക േകാട്ടംതട്ടിയി
ട്ടുണ്ട്. അവർക്കിടയിൽ ഇന്ന് വിവിധ നിലവാരത്തിലു
ള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതനിലവാരങ്ങളാണുള്ളത്.
എങ്കിലും െപാതിവിലുള്ള ചില സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ
അവേശഷിക്കുന്നതായി കാണാം. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ
സവിേശഷത, കുലേഗാത്രങ്ങളുെട രക്തബന്ധാടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതം തകരാെത നിലനിൽ
ക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതാണ്. പതി, കുടി മുതലായ േപരുക
ളിലറിയെപ്പടുന്ന സമൂഹങ്ങളായിട്ടാണ് അവരിേപ്പാഴും
ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇരുപേതാ മുപ്പേതാ
െചറുകുടുംബങ്ങളുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിെല അംഗങ്ങളു
െട േമൽേനാട്ടവും െപാതുഭരണവും നിർവ്വഹിക്കാൻ
ഒരു തലവനും തലവെന സഹായിക്കാൻ ഒരു കമ്മി
റ്റിയുമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിെല വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ അടുത്തകാലത്തായി സാമ്പത്തികാസമത്വം
തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു കാലത്ത്
എല്ലാവരും സമൻമാരായിരുന്നുെവന്നതിെന്റ ധാരാളം
സൂചനകളുണ്ട്. അവർക്കു െപാതുവായ ജീവിതരീതിയും
സാമൂഹ്യാചാര്യങ്ങളും ആരാധനസമ്പ്രദായങ്ങളും പിന്തു
ടർച്ചാവകാശങ്ങളുമാണുള്ളത്.

















6 കുലവും േഗാത്രവും
ഒരു കുലത്തിൽ സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഒന്നിലധികം സമൂഹങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, െതക്കൻ തിരുവി
താംകൂറിെല കാണിക്കാർക്കിടയിൽ മൂത്തില്ലം, േമനില്ലം,
എന്നിങ്ങെന രണ്ടു േഗാത്രങ്ങളുണ്ട്. െനടുമങ്ങാടു താ
ലൂക്കിെല കാണിക്കാർക്കിടയിൽ മൂത്തില്ലം, േമനില്ലം,
കയ്യില്ലം, പാലില്ലം എന്നിങ്ങെന നാലു േഗാത്രങ്ങളുണ്ട്.
ചിലേപ്പാൾ കുലത്തിനും േഗാത്രത്തിനുമിടയിൽ ഏതാ
നും േഗാത്രങ്ങൾ േചർന്നുെകാണ്ടുള്ള ഭ്രാതൃസമുദായ
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, െനയ്യാറ്റിൻക
രയിെല കാണിക്കാർക്കിടയിൽ അണ്ണൻതമ്പി, മച്ചമ്പി,
എന്നിങ്ങെന രണ്ടു പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ
ഭ്രാതൃസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. അണ്ണൻതമ്പി വിഭാഗത്തിൽ
മൂത്തില്ലം, െവളിനാട്ടില്ലം, കുറുമില്ലം എന്നിങ്ങെന മൂന്നു
േഗാത്രങ്ങളുണ്ട്.
മുതുവൻമാർക്കിടയിൽ േമലാക്കൂട്ടം, കാനക്കൂട്ടം, പൂതാ
നിക്കൂട്ടം, കനയാതുക്കൂട്ടം, എല്ലിക്കൂട്ടം എന്നിങ്ങെന
യുള്ള േഗാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാ
നമായ േഗാത്രം േമലാക്കൂട്ടമാണ്. േമലാക്കൂട്ടത്തിെല
തലവൻമാരാണ് മുതുവൻമാരുെട െപാതുവിലുള്ള തല
വൻമാർ.
െതാടുപുഴ മലേയാരത്തിെല ഊരാളികൾ, കാനക്കൂട്ടം,
െപാരിയിലക്കൂട്ടം, െകാടിയരിക്കൂട്ടം, എണ്ണയരിക്കൂട്ടം
എന്നിങ്ങെന നാലു േഗാത്രങ്ങളായും, േനരിയമംഗല
ത്തിെല ഊരാളികൾ, വയനവരക്കൂട്ടം, കാനക്കൂട്ടം, കൂരി
യക്കൂട്ടം, െപരിയിലക്കൂട്ടം എന്നിങ്ങെന നാലു േഗാത്രങ്ങ
ളായും വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
മധ്യതിരുവിതാംകൂറിെല മലയരയൻമാർ വളയില്ലം,
എണ്ണയില്ലം, മുണ്ടില്ലം, പൂത്താണി ഇല്ലം, െകാരങ്ങണി
ഇല്ലം, പന്തീരായിരം ഇല്ലം എന്നിങ്ങെന എട്ടു േഗാത്ര
ക്കാരായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
മലങ്കുറവൻമാർക്കിടയിൽ എട്ടു േഗാത്രങ്ങളും, ഉള്ളാടൻ
മാർക്കിടയിൽ നാലു േഗാത്രങ്ങളാണുമുള്ളത്. മലയൻ
മാർക്കിടയിൽ കടത്തുകാർ, കുന്നിക്കാർ, േതാണിക്കാർ
തുടങ്ങി ഒമ്പതുേഗാത്രങ്ങളുണ്ട്.
െപാതുേവ ഈ പ്രാകൃത സമുദായക്കാെരല്ലാം സംസാ
രിക്കുന്ന ഭാഷ ശുദ്ധമലയാളേമാ മറ്റ് ആധുനിക ഭാഷ
കേളാ അല്ല. പഴയ മലയാളവും പഴയ തമിഴും കലർ
ന്നേതാ, പഴയ മലയാളവും പഴയ കർണ്ണാടകവും കൂ
ടിക്കലർന്നേതാ ആയ ചില പ്രാകൃതഭാഷകളാണ്
അവരുേടത്.
ശിലാമനുഷ്യരുെട പ്രാകൃത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ
ഭരണകൂടത്തിെന്റ യാെതാരാവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഏെതങ്കിലും കാരണത്തിന് കുലങ്ങൾ തമ്മിൽ വക്കാ
ണങ്ങേളാ, യുദ്ധങ്ങേളാ ഉണ്ടായാൽ അവയിൽ പ്രാ
യപൂർത്തിെയത്തിയ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പെങ്കടുക്കുക
പതിവായിരുന്നു. ജനങ്ങളാെക ആയുധെമടുത്ത് യുദ്ധം
െചയ്യും. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് േവറിട്ടുള്ള പ്രേത്യകമായ
ഒരു ൈസനികശക്തിയുെട യാെതാരാവശ്യവുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും ൈവവാ
ഹികവും മതപരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂപ്പെന്റ
അെല്ലങ്കിൽ കാരണവരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സഭക
േളാ കൗൺസിലുകേളാ ആണ് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്.
കുലത്തിനും േഗാത്രത്തിനും െവേവ്വെറ സഭകളും മൂപ്പൻ
മാരുെട കൗൺസിലുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. സഭയിൽ കുല
ത്തിെല അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങൾ
ക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച െചയ്തു തീരുമാനിക്കുന്നെതന്തും
അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഓേരാരുത്തനും ബാ
ദ്ധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. േഗാത്രത്തിെന്റ തീരുമാനം, പവിത്ര
മാണ്. അലംഘനീയമാണ്. വ്യക്തിയുെട സ്വകാര്യജീ
വിതം േഗാത്രത്തിെന്റ െപാതുഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു വിേധ
യമായിരിക്കും. അവെന്റ ജീവിതരീതി, ചിന്തകൾ, ആഗ്ര
ഹാഭിലാഷങ്ങൾ, െപരുമാറ്റങ്ങൾ മുതലായവെയല്ലാം
സമൂഹത്തിെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു. അനന്തകൃഷ്ണയ്യർ െചറുമക്കളുെട സഭെയപ്പറ്റി
1908-ൽ ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി.
‘െതെക്ക മലബാറിെല പാലക്കാട്ട് താലൂക്കിൽ പണ്ടു
കാലത്ത് െചറുമർ (െചറുമക്കൾ) കളവ്, വ്യഭിചാരം,

വിവാഹേമാചനം എന്നീ േകസുകൾക്ക് കണ്ണാടിക്കു
ട്ടിവട്ടാലിൽ (പാലക്കാട്ടിനടുത്തു കണ്ണാടിയിെല ഒരു
ആൽവൃക്ഷത്തിനുചുവട്ടിൽ) െവച്ച് വമ്പിച്ച േയാഗങ്ങൾ
േചരാറുണ്ടേത്ര. വാളയാർക്കാടുകളുെടയും വള്ളുവനാടു
താലൂക്കിെല കരിമ്പുഴയുെടയും നടുവിൽ വടക്കും െത
ക്കും മലകൾക്കിടയിൽ താമസിക്കുന്ന െചറുമജാതി
യിൽെപ്പട്ട എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ സഭയിൽ സംബ
ന്ധിക്കാറുണ്ട്. കൂടിയാേലാചനകൾ വളെര ദിവസങ്ങ
േളാളം നീണ്ടുനിൽക്കാറുെണ്ടന്നു പറയെപ്പടുന്നു. ഇതാ
യിരുന്നു അവരുെട േഗാത്രേക്കാടതി. ആെരങ്കിലും
എെന്തങ്കിലും െതറ്റുെചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അയാൾക്കു കി
ട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഏതാനും ഉറുപ്പിക പിഴേയാ അെല്ലങ്കിൽ
നല്ല കണക്കിന് പ്രഹരേമാ ആയിരിക്കും. സ്വന്തം നി
രപരാധിത്വം െതളിയിക്കാൻ േവണ്ടി കുറ്റവാളി ഇങ്ങ
െന സത്യം െചയ്യണം: ‘കണ്ണാടി സ്വരൂപം അറിെക
ഞാൻ െചയ്തിട്ടില്ല’. ഈ സഭ അത്രയ്ക്ക് പരിപാവനമാ
യി കരുതെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ആരും അതിെനപ്പി
ടിച്ച് ആണയിടുേമ്പാൾ നുണപറയാറില്ല. കാലക്രമ
ത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങെന ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ വിഷമമാ
യേതാടുകൂടി ഇത്തരം സേമ്മളനവും അവസാനിച്ചു.
ഇേപ്പാൾ അത്തരം േകസുകൾക്ക് വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളി
െല തലമൂത്ത അംഗങ്ങേളയും തലവൻമാേരയും ക്ഷ
ണിച്ചുവരുത്തി കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്തുകയാണ്
പതിവ്’. [4]

വയനാട്ടിെല കുറിച്ചിയർ നാടുകളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നുെവന്നും, ഓേരാ നാടിനും ഓേരാ മൂപ്പനുെണ്ടന്നും,
സമുദായത്തിെല തർക്കങ്ങെളല്ലാം മൂപ്പെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിലുള്ള സഭയാണ് പരിഹരിക്കുന്നെതന്നും അയ്യപ്പൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [5] മറ്റു മിക്ക ഗിരിവർഗ്ഗകാർക്കിട
യിലും ഏതാണ്ടിതുേപാെല േഗാത്രസംഘടനകളുണ്ട്.

‘േകരള സംസ്കാരം’ എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ െക.മാമൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, േകരളത്തിെല ഈ സാ
മൂഹ്യക്രമത്തിന് നാലു സവിേശഷതകളാണുണ്ടായിരു
ന്നത്:
—ഒന്നാമത് രക്തബന്ധമായിരുന്നു സമുദായത്തിെന്റ
അടിത്തറ.

രണ്ടാമത്, ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്ന
ത്. കൂട്ടത്തിെല കാരണവൻമാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
ജനാധിപത്യസഭയാണ് ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചി
രുന്നത്.
മൂന്നാമത്, ഭൂമി കൂട്ടത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളുെടയും
െപാതുസ്വത്തായിരുന്നു.
—നാലാമത്, കൂട്ടത്തിന് െപാതുവായ ആരാധനാസമ്പ്ര
ദായമുണ്ടായിരുന്നു. [6]

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

















7 പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം
എന്നാൽ ഇവ േകരളത്തിെന്റ മാത്രം സവിേശഷത
കളായിരുന്നില്ല. കൂട്ടായ അധ്വാനത്തിെന്റയും കൂട്ടായ
ജീവിതത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടുടമവ്യവ
സ്ഥ—അെല്ലങ്കിൽ പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസം—പ്രാചീനകാല
ത്ത് േലാകത്തിെല പല ഭാഗങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നു
െവന്ന് െതളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാകൃതസമൂഹവ്യ
വസ്ഥെയപ്പറ്റിയാണ് ഏംെഗൽസ് ഇങ്ങെനെയഴുതുന്നത്:
‘ഈ േഗാത്രഭരണവ്യവസ്ഥ അതിെന്റ ശിശുദൃശ്യമായ

ലാളിത്യം െവച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ അത്ഭുതകരമായ ഒരു
ഭരണഘടനയെത്ര. പട്ടാളമില്ല, െപാലീസില്ല, പ്രഭുക്ക
ളില്ല, രാജാക്കന്മാരില്ല, റീജന്റുമാരില്ല, േകാടതിയില്ല,
ജഡ്ജിമാരില്ല, ജയിലുകളില്ല, േകസുകളില്ല എന്നിട്ടും,
എല്ലാകാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിലങ്ങെന നടക്കുന്നു. കശ
പിശകളും തർക്കങ്ങളും തീർക്കുന്നത് േഗാത്രങ്ങേളാ
അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിേലാ ആണ്.
എന്നുെവച്ചാൽ തർക്കങ്ങളിൽ ബന്ധെപ്പടുന്ന ജന
സമുദായം മുഴുവനും കൂടിയാണ്. അവസാനേത്തതും
അപൂർവ്വവുമായ ഒരു നടപടിെയന്നനിലയ്ക്ക് രക്തപ്രതി
കാരഭീഷണിയുമുണ്ട്. ഇന്നെത്ത മരണശിക്ഷ. സംസ്കാ
രയുഗത്തിെന്റ മെറ്റല്ലാ േപാരായ്മകളുമടങ്ങിയ പരിഷ്കൃ
തമായ പ്രതികാരമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. അന്നെത്ത
ക്കാലത്ത് ഇന്നെത്തക്കാൾ എത്രേയായധികം കാര്യ
ങ്ങൾ കൂട്ടായി ഒന്നിച്ചുേച്ചർന്ന് െപാതുവായാണ് തറവാ
ട് പുലർത്തുന്നത്. അതുതെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലും.
ഗണത്തിെല ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടിയാണ് നിലത്തി
െന്റ ഉടമാവകാശം വഹിക്കുന്നത്. െചറിയ കുടിയിരി
പ്പുകൾ മാത്രം തറവാട്ടുകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി
തിരിച്ചുെവയ്ക്കും. ഇങ്ങെനെയാെക്കയായാലും ശാേഖാ
പശാഖകേളാടുകൂടിയതും നൂലാമാല പിടിച്ചതുമായ
നമ്മുെട ഭരണഘടനാസാമഗ്രികളുെട കണികേപാലും
ആവശ്യമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കെണ്ടത്തുന്ന
ത് അവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവർ തെന്നയാണ്. മിക്ക
സന്ദർഭങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകളുെട പഴക്കമുള്ള ആചാര
മര്യാദകളനുസരിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാവുക പതിവാണ്.
ദരിദ്രരും നിർദ്ദനരും ഉണ്ടാവാനിടേമയില്ല. കൂട്ടുടമയി
ലുള്ള തറവാടുകൾക്കും േഗാത്രങ്ങൾക്കും പ്രായംെച
ന്നവർ, േരാഗികൾ, പടയിൽ അംഗഭംഗംവന്നവർ മുത
ലായവേരാടു കടമകൾ എെന്തന്നറിയാം. സ്ത്രീകളടക്കം
എല്ലാവരും തുല്യരാണ്: സ്വതന്ത്രരാണ്’. [7]

പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന ഇത്തര
െമാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുെട പൂർവിക
രായ പ്രാചീന േകരളീയർ വളെരക്കാലം ജീവിച്ചുേപാ
ന്നത്. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രവും പുരാതന വസ്തുഗേവഷണവും
നരവംശശാസ്ത്രവും മാത്രമല്ല, സംഘം കൃതികൾ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്ന പ്രാചീനസാഹിത്യങ്ങളിെല ചില
സൂചനകൾ ഇതാണ് െതളിയിക്കുന്നത്.
7. Engles: Origin of Family, private property and State.

















െ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
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