സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IX
െക. ദാേമാദരൻ

1.

േകരളത്തിൽ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

















സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IX
െക. ദാേമാദരൻ

(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻ എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി. എൻ. ജയേദവൻ
• എം. പി. അച്യുതൻ
• ഐ. വി. ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്
© 2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.
Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.
First published in print media 2009.
The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം
1

േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം . . .

1

1
േകരളത്തിൽ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

















I
ഏതാണ്ട് അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ്, ക്രിസ്താബ്ദം
1498-െല െമയ്മാസത്തിെലാരുദിവസം, േകാഴിേക്കാ
ട്ട് സാമൂതിരി മഹാരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ ദീർഘ
കായനായ ഒരു െവള്ളക്കാരൻ ഹാജരാക്കെപ്പട്ടു. വാ
സ്േകാഡഗാമ എന്നായിരുന്നു ആ പരേദശിയുെട േപർ.
മഹാരാജാവിെന കുമ്പിട്ടു വണങ്ങിെക്കാണ്ട് ഗാമ
പറഞ്ഞു:“മഹാരാജാേവ, അങ്ങ് ഇന്ത്യയിെല രാജാക്കന്മാരിൽ
വച്ച് മഹാനും ശക്തനുമാണ്. അങ്ങയുെട മാഹാത്മ്യ

െത്തപ്പറ്റി േകട്ടറിഞ്ഞ േപാർച്ചുഗീസ് രാജാവ് അങ്ങയു
െട േസ്നഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനുംേവണ്ടി െകാതി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്”.

കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുേശഷം സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് േപാർച്ചു
ഗലിെല ഇമ്മാനുവൽ രാജാവിന്നു െകാടുക്കാൻ േവണ്ടി
വാസ്േകാഡഗാമെയ ഏല്പിച്ച കത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്ര
സ്താവിച്ചു:“എെന്റ രാജ്യം സന്ദർശിച്ച വാേസ്കാഡഗാമ എെന്ന
വളെരയധികം സന്തുഷ്ടനാക്കിയിരിക്കുന്നു. എെന്റ രാ

ജ്യത്തിൽ ധാരാളം കുരുമുളകും ഏലവും ഇഞ്ചിയും കറാ
മ്പൂവും രത്നങ്ങളുമുണ്ട്. താങ്കളുെട രാജ്യത്തിൽനിന്ന്
ഞാനാവശ്യെപ്പടുന്നത് സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും പവിഴ
വും പട്ടുകളുമാണ്”.

അങ്ങെന, േകരളവും േപാർച്ചുഗലും തമ്മിൽ പുതിയ
കച്ചവടബന്ധങ്ങളാരംഭിച്ചു. േലാകചരിത്രത്തിെന്റ ഗതി
െയയാെക മാറ്റി മറിച്ച ഒരു സംഭവവികാസമായിരുന്നു
അത്.
േകരളവും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കച്ചവട
ബന്ധങ്ങൾ അതിന്നുമുമ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്താബ്ദത്തി
ന്നു എട്ടു പത്തു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ഫിനീഷ്യ
ക്കാർ േകരളത്തിൽ നിന്ന് ആനെക്കാമ്പ്, ചന്ദനത്തടി,
കുരുമുളക് മുതലായ ചരക്കുകൾ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാ
യിരുന്നതായി ചരിത്രകാരന്മാർ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈജിപ്തുകാർ, ജൂതന്മാർ, ഗ്രീക്കുകാർ, േറാമാക്കാർ തുട
ങ്ങിയ പലരും േകരളക്കരയുമായി കച്ചവടബന്ധങ്ങൾ
പുലർത്തിയിരുന്നു. ഓട് തുടങ്ങിയ േലാഹങ്ങൾെകാ
ണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിേശഷ സാമഗ്രികളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങ
ളും പട്ടുതുണിത്തരങ്ങളും മറ്റും യവന േറാമാ സാമ്രാജ്യ
ത്തിൽ ധാരാളം പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചിരുന്നു. നൂലുെകാ
ണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്കു പുറേമ, എലിയുേടയും മറ്റും േരാമം
കത്രിെച്ചടുത്തുണ്ടാക്കിയ തുണിത്തരങ്ങൽ േകരളത്തിൽ
അക്കാലത്തു െനയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നു ചില ചരി
ത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. േറാമൻ സാമ്രാജ്യ
ത്തിെന്റ തകർച്ചയ്ക്കുേശഷം ഈ കച്ചവടബന്ധത്തിന്നു
വലിയ ഉലച്ചിൽ തട്ടി. പേക്ഷ, ക്രിസ്താബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ ആരംഭമായേപ്പാേഴക്കും േകരളം അറബികളു
മായും ൈചനക്കാരുമായും പുതിയ കച്ചവടബന്ധങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാ
നംവേരയും അറബികളാണ് േകരളത്തിൽ വിേദശ വ്യാ
പാരത്തിെന്റ േനതൃത്വം വഹിച്ചത്. മുസ്ലീം കച്ചവടക്കാർ
േകരളത്തിൽ നിന്ന് കുരുമുളകും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും മരു
ന്നുകളും മറ്റും യൂേറാപ്പിേലക്കു കയറ്റി അയച്ചിരുന്നതു
മദ്ധ്യപൗരസ്ത രാജ്യങ്ങളിലൂെട െവനീസ് വഴിക്കാണ്.
െവനീസ് അക്കാലത്തു യൂേറാപ്പിെല ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ
ഒരു കച്ചവടേകന്ദ്രമായിരുന്നു. െവനീസിെല കച്ചവട
ക്കാർ േകരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചരക്കുകൾ ജർമ്മൻ
പട്ടണങ്ങളിെല കച്ചവടക്കാർക്കു വിറ്റ് നല്ല ലാഭമുണ്ടാ
ക്കും. ജർമ്മൻ കച്ചവടക്കാർ അവെയ യൂേറാപ്പിലാെക
വിതരണംെചയ്യും. അവരും പിടിപ്പതു ലാഭം സമ്പാ
ദിക്കും. അങ്ങെന, യൂേറാപ്പിെല ഉപേഭാക്താക്കളുെട
കയ്യിെലത്തുേമ്പാേഴക്കും ചരക്കുകളുെട വില പതിന്മട
ങ്ങു വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
ലാഭം പങ്കിടുന്ന കാര്യത്തിൽ യൂേറാപ്യൻ കച്ചവടക്കാ
രും െവനീഷ്യൻ കച്ചവടക്കാരും തമ്മിൽ മത്സരങ്ങ
ളാരംഭിച്ചു. ഈ കച്ചവടമത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗു
ഡ്േഹാപ്പ് മുനമ്പുവഴിയായി പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിേല
ക്കു പുതിെയാരു ജലമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരി
ശ്രമങ്ങളുണ്ടായത്. അങ്ങെനയാണ് ഒടുവിൽ, 1498 െമ
യ്മാസത്തിൽ വാേസ്കാഡഗാമ േകാഴിേക്കാെട്ടത്തിയത്.
ഗാമയുെട വിജയത്തിെന്റ ചരിത്രപ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റി ലി
േയാ ഹ്യൂബർമാൻ തെന്റ ‘മനുഷ്യെന്റ ഭൗതികസമ്പത്ത്’
എന്ന പുസ്തകത്തിെലഴുതുന്നു:“പൗരസ്ത്യനാടുകളിേലക്കുള്ള ഗതാഗമാർഗ്ഗത്തിൽ
പണമുണ്ടായിരുന്നു—ഒരു പാടു പണം. വാേസ്കാഡഗാ

മയുെട ഒന്നാമെത്ത ഇന്ത്യൻ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ ലാഭം
6000 ശതമാനമാണ്! ആപല്ക്കരമെല്ലങ്കിലും ആദായക
രമായ ഈ യാത്രയ്ക്കു മറ്റു കപ്പലുകളും തയ്യാറായതിൽ
അത്ഭുതമുേണ്ടാ? കച്ചവടം പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. െവ
നീസ് ഈജിപ്തിെല സുൽത്താനിൽനിന്നു െകാല്ലംേതാ
റും 4,20,000 റാത്തൽ കുരുമുളകാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത്.
ഇേപ്പാളാകെട്ട, േപാർച്ചുഗലിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുന്ന
ഒെരാറ്റ കപ്പലിൽ മാത്രം 2,00,000 റാത്തലുണ്ട്! പൗര
സ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിേലക്കുള്ള പഴയ വഴി തുർക്കികൾ പി
ടിച്ചടക്കിയാെലന്താണ്? െവനീസുകാർ അമിതമായ
വിലകൾ ചുമത്തിയാെലന്താണ്? പൗരസ്ത്യേദശങ്ങളി
േലക്ക് ഗുഡ് േഹാപ്പ് മുനമ്പിലൂേടയുള്ള ഗതാഗതമാർ
ഗ്ഗം യൂേറാപ്യൻ കച്ചവടക്കാെര തുർക്കികളുെട സന്ന
സ്സിൽനിന്നും െവനീസുകാരുെട കുത്തകയിൽ നിന്നും
വിമുക്തരാക്കി”.
1499 െസപ്തമ്പറിൽ ഒരു കച്ചവടക്കപ്പൽ നിറെയ ചര
ക്കുകളുമായി ഗാമ ലിസ്ബണിൽ മടങ്ങിെയത്തി. ‘ആപ
ല്ക്കരെമങ്കിലും ആദായകരമായ’ ഈ യാത്രയിൽ ഒട്ടാ
െക െചലവായതിെന്റ 60 ഇരട്ടി വിലപിടിച്ച ചരക്കുകൾ
ആ ഒെരാറ്റ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നു!

ലാഭം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഈ എളുപ്പവഴി യൂേറാപ്പിെല
മുഴുവൻ കച്ചവടക്കാേരയും തട്ടിയുണർത്തി. േപാർച്ചു
ഗൽ, േഹാളണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്—എല്ലാ രാജ്യങ്ങ
ളിൽനിന്നും േകരളത്തിേലക്കു തുരുതുേര കപ്പലുകൾ
വരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയും യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ
പുതിയ കച്ചവടബന്ധങ്ങളാരംഭിച്ചു. കച്ചവടമത്സരം രാ
ഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള വടംവലികൾക്കു വഴി
വച്ചുെകാടുത്തു. ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാർക്കി
ടയിലുള്ള സ്പർദ്ധകെള ചൂഷണംെചയ്തുെകാണ്ട് ഇന്ത്യ
യുെട മണ്ണിൽവച്ച് യൂേറാപ്യൻ കച്ചവടക്കാർ പരസ്പരം
മത്സരിക്കുകയും യുദ്ധംെവട്ടുകയും െചയ്തു. ഈ മത്സരങ്ങ
ളിലും യുദ്ധങ്ങളിലും അവസാനമായി വിജയം േനടിയത്
ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലമാ
യേപ്പാേഴക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ തങ്ങളുെട യൂേറാപ്യൻ പ്ര
തിേയാഗികേളയും ഇന്ത്യാക്കാരായ ഭരണാധികാരിക
േളയും എല്ലാം േതാല്പിച്ച് ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയാധികാരം
കരസ്ഥമാക്കി.

















II
േകവലം കച്ചവടപരമായ ഉേദ്ദശ്യങ്ങേളാടുകൂടിയാണ്
17-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഈസ്റ്റിൻഡ്യാ കമ്പ
നി സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്. ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായച്ചരക്കുകൾ
വിറ്റഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല, ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ചര
ക്കുകൾ വാങ്ങി യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വിറ്റു ലാഭം
സമ്പാദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉേദ്ദശ്യം. കുരുമുളക്,
ഏലം തുടങ്ങിയ കാർഷികവിളകൾക്കു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ
യിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട തുണിച്ചരക്കുകൾ, സില്ക്കു തുണി
കൾ മുതലായവയ്ക്കും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നല്ല ഡി
മാൻഡുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഈ ചരക്കുകൾ വാങ്ങ
ണെമങ്കിൽ പകരെമെന്തങ്കിലും െകാടുക്കേണ്ട? േരാമ
ത്തുണിയല്ലാെത ബ്രിട്ടനിൽ മെറ്റാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇന്ത്യയുേടതുേപാലുള്ള േമത്തരം തുണിത്തരങ്ങൾ നിർ
മ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടൻ
ഒരു കാർഷികരാജ്യമായിരുന്നു. ആധുനിക വ്യവസായ
ങ്ങെളാന്നും ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ
ചരക്കുകൾക്കു പകരമായി സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും െകാ
ടുക്കുകയല്ലാെത ഗത്യന്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. െകാല്ലം
േതാറും 30,000 പവൻ വിലപിടിച്ച സ്വർണ്ണവും െവള്ളി
യും ഇന്ത്യയിേലക്കു കയറ്റി അയയ്ക്കാൻ ഈസ്റ്റിൻഡ്യാ
കമ്പനിക്കു അധികാരം നല്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യമായേപ്പാേഴക്കും ഈ സ്ഥിതി
യിെലാരു മാറ്റം വന്നു. ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയ േമധാവി
ത്വം ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ൈകയിലായി. രാഷ്ട്രീയാധികാര

മുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുതെന്ന പലതര
ത്തിലും സ്വത്തുക്കൾ െകാള്ളയടിച്ചുണ്ടാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷു
കച്ചവടക്കാർക്കു സാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽനി
ന്നു െകാള്ളയടിച്ചു കടത്തിെക്കാണ്ടുേപായ പണവും മറ്റു
സ്വത്തുക്കളുമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ വ്യവസായവിപ്ലവത്തിന്നു
പ്രേചാദനം നല്കിയത്.
18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പ

ട്ട നൂൽനൂല്പു യന്ത്രത്തിേന്റയും െനയ്ത്തു യന്ത്രത്തിേന്റയും
സഹായേത്താടുകൂടി ഇന്ത്യയിേലതിേനക്കാൾ പരിഷ്ക
രിച്ച തുണിത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടന്നു സാധിക്കു
െമന്നായി. ക്രമത്തിൽ, അേതവെര തുണി ഇറക്കുമതി
െചയ്ത ബ്രിട്ടൻ അന്യനാടുകളിേലക്കു തുണി കയറ്റി അയ
യ്ക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറി. അേതാെട മുതലാളികളുെട സ്വ
ഭാവത്തിൽത്തെന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. കച്ചവട മുതലാളി
കളുെട സ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ മുതലാളികൾ ആവിർഭ
വിച്ചു. ഈ പരിവർത്തനം ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികരം
ഗത്തിലുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിർണ്ണായകമാ
ണ്. ഉയർന്ന സാേങ്കതികരീതികളുപേയാഗിച്ചു നിർമ്മി
ക്കെപ്പട്ട ബ്രിട്ടീഷു ചരക്കുകൾ വിദൂരങ്ങളായ ഉൾനാടുക
ളിൽേപാലും കടന്നുെചന്ന് ഇന്ത്യയുെട ൈക േവലകേള
യും ൈകെത്താഴിലുകേളയും േപാരിന്ന് വിളിച്ചു. ൈക
െകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകൾക്കു യന്ത്രംെകാണ്ടുണ്ടാ
ക്കുന്ന ചരക്കുകേളാട് മാർക്കറ്റിൽ കിടപിടിക്കാൻ കഴി
യിെല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. വില കൂടിയ ചരക്കുകൾ
വില കുറഞ്ഞ ചരക്കുകളുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി. ആധു
നിക വ്യവസായങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയാെത
ഇന്ത്യയുെട ൈകേവലകളും ൈകെത്താഴിലുകളും തക
രാൻ തുടങ്ങി. മാർക്സും ഏംെഗൽസും തങ്ങളുെട ‘കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ’വിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
‘എല്ലാ ൈചനീസു മതിലുകേളയും ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കാ
നും വിേദശീയെര അതികഠിനമായി െവറുക്കുന്ന അപ
രിഷ്കൃതെര മുട്ടുകുത്തിക്കാനും േവണ്ടി മുതലാളിത്തം പ്ര
േയാഗിക്കുന്ന പീരങ്കി സ്വന്തം ചരക്കുകളുെട ലാഭവില
യാണ്”.
എന്നാൽ, സാേങ്കതിക ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുപേയാഗിച്ചു കുറ
ഞ്ഞ വിലയ്ക്കു ചരക്കുകൾ വില്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടു മാ
ത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിജയിച്ചത്. ഭരണാധികാര ശക്തി
േയയും അവർ സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിച്ചു. ‘ഇന്ന
െത്ത ഇന്ത്യ’ എന്ന തെന്റ സുപ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
പാമ്ദത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിെല പാർലെമണ്ടു റിേപ്പാർട്ടുകൾ
ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് വിവരിക്കുന്നതു േനാക്കുക:“1840-െല പാർലെമണ്ടറി അേന്വഷണക്കമ്മിറ്റിയുെട
റിേപ്പാർട്ടിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു: ‘ഇന്ത്യയിൽ ഇറ

ക്കുമതിെചയ്ത ബ്രിട്ടീഷു പരുത്തിത്തുണികൾക്കും സി
ല്ക്കുകൾക്കും 3 1/2 ശതമാനവും േരാമത്തുണികൾക്കു 2
ശതമാനവും ചുങ്കം മാത്രമാണ് െകാടുേക്കണ്ടിവന്നത്.
എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ ഇറക്കുമതി
െചയ്ത പരുത്തിത്തുണികൾക്ക് 10 ശതമാനവും സില്ക്കു
തുണികൾക്ക് 20 ശതമാനവും േരാമത്തുണികൾക്ക് 30
ശതമാനവും ചുങ്കം െകാടുേക്കണ്ടിവന്നു.
“ഇങ്ങെന, യന്ത്രവ്യവസായത്തിെന്റ സാേങ്കതിക േമ
ന്മയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാർ
പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ സഹായേത്താടു

കൂടി ബ്രിട്ടീഷു താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിക
സിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകകൂടി
െചയ്തു. അതായത്, ബ്രിട്ടീഷുല്പന്നങ്ങെള ഇന്ത്യയിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് നിർബാധം വിറ്റഴിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാ
യി. അേതസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾ ബ്രിട്ടനി
േലേക്കാ മറ്റു യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിേലേക്കാ കയറ്റി
അയയ്ക്കുന്നതിൽ വളെരയധികം തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരു
ന്നുതാനും. അതിനു പറ്റിയ എല്ലാത്തരം നിയമങ്ങളും
അവർ സൃഷ്ടിച്ചുവച്ചു. ഇപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായി
കൾ ഇന്ത്യൻ വിപണികെള പിടിച്ചടക്കുകയും ഇന്ത്യൻ
വ്യവസായം ഗതിമുട്ടി നശിച്ചുേപാകുകയും െചയ്തു.
“പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലാണ്

ഈ പദ്ധതി നിർണ്ണായകമായ വിധത്തിൽ നടപ്പിലാ
ക്കെപ്പട്ടത്. എന്നാൽ, അതിെന്റ ഫലങ്ങൾ പെത്താ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഴുവനും മാത്രമല്ല, ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിൽേപ്പാലും തുടർന്നു നിലനിന്നു. ബ്രിട്ടീഷു നിർ
മ്മാതാക്കളുെട ത്വരിതമായ പുേരാഗതിേയാെടാപ്പം
ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായങ്ങൾ അധഃപതിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.
“1814 നും 1835 നുമിടയിൽ പ്രതിവർഷം ഇന്ത്യയിലി

റക്കുമതിെചയ്യെപ്പട്ട ബ്രിട്ടീഷ് പരുത്തിത്തുണിച്ചരക്കു
കൾ 10 ലക്ഷം വാരയിൽ നിന്ന് 5 േകാടി 10 ലക്ഷം
വാരയായി വർദ്ധിച്ചു. ഇേതകാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ ഇറ
ക്കുമതിെചയ്യെപ്പട്ട ഇന്ത്യൻ പരുത്തിത്തുണിച്ചരക്കു
കൾ 12 1/2 ലക്ഷം പീസിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷത്തി ആറാ
യിരം പീസായി കുറഞ്ഞു. 1844 ആയേപ്പാേഴക്കും അതു
െവറും 63,000 പീസ് മാത്രമായിത്തീർന്നു.
“വിലകളിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളും െഞട്ടിപ്പിക്കുന്നവ
യാണ്. 1815 ന്നും 1832 ന്നുമിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്
കയറ്റുമതിെചയ്ത ചരക്കുകളുെട വില 13 ലക്ഷം പവ
നിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം പവനായി ചുരുങ്ങി. അതായത്,
17 െകാല്ലം െകാണ്ട് വ്യാപാരത്തിെന്റ 13-ൽ 12 ഭാഗം
നഷ്ടെപ്പട്ടു. ഇേതകാലത്തു ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതിെച
യ്യെപ്പട്ട ബ്രിട്ടീഷു തുണിത്തരങ്ങളുെട വില 26,000 പവ
നിൽനിന്ന് 4 ലക്ഷം പവനായി ഉയർന്നു. അതായത്,
16 മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. ഇങ്ങെന, നൂറ്റാണ്ടുകളായി േലാക

ത്തിെല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിേലക്കും പരുത്തിത്തുണികൾ
കയറ്റി അയച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ 1850 ആയേപ്പാേഴ
ക്കും ഒട്ടാെകയുള്ള ബ്രിട്ടീഷു തുണിച്ചരക്കുകളുെട കാൽ
ഭാഗം ഇറക്കുമതിെചയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായി മാറി.
“യന്ത്രത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ െനയ്ത്തുകാെര നശി

പ്പിച്ചതുേപാെല യന്ത്രത്തിലുണ്ടാക്കിയ നൂല് നൂല്പുകാ
േരയും നശിപ്പിച്ചു. 1818 ന്നും 1836 ന്നുമിടയിൽ ബ്രിട്ട
നിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിേലക്കു കയറ്റി അയച്ച യന്ത്ര നിർ
മ്മിതമായ പരുത്തി നൂല് 5500 ഇരട്ടികണ്ടു വർദ്ധിച്ചു.
സില്ക്ക്, േരാമത്തുണികൾ, ഇരുമ്പ്, കളിമൺ പാത്ര
ങ്ങൾ, ഗ്ലാസ്, കടലാസ് തുടങ്ങിയ മറ്റുല്പന്നങ്ങൾക്കും
ഇേത വിധിതെന്നയാണുണ്ടായത് എന്നു കാണാം”.

ഇന്ത്യയുെട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല േകരളത്തിലും
ഇങ്ങെനെയാെക്കത്തെന്നയാണുണ്ടായത്.

















III
േപാർച്ചുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ തുടങ്ങിയ
വിേദശീയരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് പ്ര
േത്യകിച്ചും, േകരളത്തിെല ചരക്കുല്പാദനേത്തയും കച്ച
വടേത്തയും പൂർവ്വാധികം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയാണ്
െചയ്തത്. ഈ അഭിവൃദ്ധി മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം കാലം
നിലനിന്നു. 1698 ന്നും 1702 ന്നുമിടയിലുള്ള 4 വർഷക്കാ
ലത്തു േകരളത്തിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു 2 േകാടി 75
ലക്ഷം റാത്തൽ കുരുമുളക് കയറ്റി അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി
എന്നു കാണുന്നു. ഇതുേപാെല മറ്റു കയറ്റുമതികളും വർ
ദ്ധിച്ചു.
ആദ്യകാലത്ത് േകരളത്തിെല ചരക്കുകൾ െകാടുത്തു
പകരം യൂേറാപ്പിെല ചരക്കുകൾ വാങ്ങുകയായിരുന്നു
പതിവ്. പണത്തിന്നു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. എന്നാൽ, കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടേപ്പാൾ പണ
ത്തിെന്റ ഉപേയാഗവും വർദ്ധിച്ചു. 1657-ൽ േകരളം സന്ദർ
ശിച്ച വിെസൻേസാ മരിയാ എന്ന യൂേറാപ്യൻ സഞ്ചാ
രി താൻ കണ്ട നാണ്യങ്ങേളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
കണ്ണൂർ, േകാഴിേക്കാട്, െകാച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ
നാലു രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായ നാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരു
ന്നുെവന്നും അവയുെട വിലകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു
െവന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു. മുഖ്യമായ നാണ്യം പണം
എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്. ഒരു പണം സു
മാർ രണ്ടു ഷില്ലിങ്ങിന്നു സമമായിരുന്നു എന്നു 1800-ൽ
േകരളം സന്ദർശിച്ച േഡാക്ടർ ബുക്കാനൻ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നു.
പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള െകാള്ളെക്കാട
ക്കലുകൾ ചരക്കുല്പാദനെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്തി. കച്ചവ
ടക്കാരുെട പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന
ഉല്പാദകർക്കു മുൻകൂട്ടി പണം െകാടുക്കുകയും ഉല്പന്ന
ങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ അവേയെറ്റടുത്തു വിറ്റ് ധാരാളം
ലാഭം സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്യും. ഈ കച്ചവട മുതലാളി
കളാണ് മാർക്കറ്റു വിലകെള നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും
മലബാറും െകാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷുകാ
രുെട േമധാവിത്വത്തിലായി. എങ്കിലും, പഴയ സാമ്പ
ത്തിക വ്യവസ്ഥയും പഴയ ഉല്പാദന രീതിയും വലിയ
മാറ്റങ്ങെളാന്നും കൂടാെത അേപ്പാഴും നിലനിന്നുേപാ
ന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിെല മറ്റു
ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല േകരളത്തിലും കച്ചവടമുത
ലാളിത്തം വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു
അത്.
ക്രിസ്താബ്ദം 1800-ൽ ഇന്ത്യയിെല ഗവർണർ ജനറൽ
െവെല്ലസ്ലി പ്രഭൂ െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല സാമ്പത്തിക
സ്ഥിതിേയപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ചു റിേപ്പാർട്ടുെചയ്യാൻ േവണ്ടി
ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയിെല ഒരുേദ്യാഗസ്ഥനായിരു
ന്ന േഡാക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനെന നിേയാഗിച്ചയ
യ്ക്കുകയുണ്ടായി. മദ്രാസിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു കർണാടകം,
ൈമസൂർ, േകായമ്പത്തൂർ, െകാച്ചി, മലബാർ, കാനറാ
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം വളെരേയെറ ചുറ്റി സഞ്ച
രിച്ചു കാര്യങ്ങൾ േനരിട്ടു കണ്ടുപഠിച്ചതിന്നുേശഷം തെന്റ
യാത്രാനുഭവങ്ങേളപ്പറ്റിയും അേന്വഷണഫലങ്ങേളപ്പറ്റി
യുമുള്ള ഒരു ഡയറി മൂന്നു വാല്യങ്ങളിലായി േഡാക്ടർ ബു
ക്കാനൻ പ്രസിദ്ധംെചയ്തു. േകരളക്കരയുെട അന്നെത്ത
സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയുെട ഏതാെണ്ടാരു രൂപം ഈ
പുസ്തകത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
േകരളത്തിലക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിവിധങ്ങളായ
ൈകേവലകേളപ്പറ്റിയും ൈകെത്താഴിലുകേളപ്പറ്റിയും
കുടിൽ വ്യവസായങ്ങേളപ്പറ്റിയും ബുക്കാനൻ വിവരിക്കു
ന്നുണ്ട്. ഇരുമ്പ്, തുണി, എണ്ണ, െമഴുകുതിരി, വള, നീലം,
ചായങ്ങൾ, േലസ്, കയറുല്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാമഗ്രി
കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പലതരം വ്യവസായങ്ങളും അക്കാ
ലത്തുണ്ടായിരുന്നു. പരിഷ്കരിച്ച യന്ത്രങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. എങ്കിലും, ഏറ്റവും വിദഗ്ദ്ധമായ രീതിയിൽ ഈ
െതാഴിലുകെളല്ലാം നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തി
ന്ന്, ഏറനാട്-വള്ളുവനാട്-പാലക്കാട് പ്രേദശങ്ങളിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന ഇരുമ്പുല്പാദന വ്യവസായെത്തപ്പറ്റി
ബുക്കാനൻ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പിക്കാ
സുെകാണ്ടാണ് ഇരുമ്പയിർ കുഴിെച്ചടുത്തിരുന്നത്. മര
പ്പാത്തി, അടുപ്പ്, പുകക്കുഴൽ, ഉല എന്നിങ്ങെന ഇരുമ്പു
ശുദ്ധിെചെയ്തടുക്കുന്ന ഉപകരണത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗ
ങ്ങേളപ്പറ്റിയും അവയുപേയാഗിക്കുന്ന രീതിേയപ്പറ്റിയും
ഒരു ചിത്രത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി വിസ്തരിച്ചു വിവ
രിച്ചതിന്നുേശഷം ബുക്കാനൻ എഴുതുന്നു:“…63 റാത്തൽ വീതം തൂക്കമുള്ള 10 ചാക്ക് കരി മുകളി
ലുള്ള പുകക്കുഴലിൽ ഇടുന്നു. കരിക്കു തീ െകാടുത്താൽ
ഉല പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അേതാെട മുൻകൂട്ടി
തയ്യാറാക്കിെവയ്ക്കെപ്പട്ടതും 2160 റാത്തൽ തൂക്കം വരു

ന്നതുമായ ഇരുമ്പുെപാടി ഉരുക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക
യായി. 20 ചാക്കു കരി കൂടി ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിവരും.
ഇടവിടാെത 24 മണിക്കൂറും പ്രവൃത്തി നടന്നുെകാണ്ടി
രിക്കണം. രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപർ മാറി മാറി ഉല ചലി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. പ്രധാന പ്രവൃത്തിക്കാരൻ തീ
കത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രേത്യകം മനസ്സിരുത്തുക
യും ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ കരിയും ഇരുമ്പുെപാടിയും
േചർത്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യും. അങ്ങെന, വിഘ്ന
െമാന്നും കൂടാെത പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് ഉരുകി
രൂപെപ്പട്ടാൽ അടുപ്പിെന്റ പിൻഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരം അട
ച്ചു മണ്ണ് എടുക്കുകയും സ്ഫടികതുല്യമായ പ്രസ്തുത വസ്തു
വിന്ന് ഒഴുകുവാൻ വഴിയുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയും െച
യ്യുന്നു. ഇരുമ്പിെന്റ അംശം അതിൽ ധാരാളമുണ്ടായി
രിക്കും. അപൂർണ്ണമായ ഈ നിർമ്മാണസമ്പ്രദായത്തി
ന്ന് ഇതിലധികം പരിശുദ്ധിയുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
പിന്നീട് ഉല എടുക്കുകയും അടുപ്പിെന്റ മുൻഭാഗത്തു േത
വിയ മണ്ണ് നീക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കത്തിക്കഴിയാറായ
കരി േവർതിരിക്കുകയും െവള്ളെമാഴിച്ചു െകടുത്തിവ
യ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഉരുക്കെപ്പട്ട ഇരുമ്പ് 24 മണിക്കൂർ
േനരം തണുക്കുന്നതിന്നായി മണലിൽത്തെന്ന നിറു
ത്തുന്നു. നിർമ്മാണത്തിെന്റ വിജയമനുസരിച്ച് 8 മുതൽ
10 തുലാം വെര ഇരുമ്പുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ. അതാ
യത്, 256 മുതൽ 384 റാത്തൽ വെര. ഉരുകിയ ഇരുമ്പു
തണുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ചുറ്റികെകാണ്ടടിച്ച്
അതിെന കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുകയും െചയ്യുന്നു…”

ഈ നിർമ്മാണസമ്പ്രദായം അപരിഷ്കൃതമായിരുന്നു
എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എങ്കിലും, േകരളീയ
രുെട ൈകവിരുത് എത്ര അത്ഭുതകരമായിരുന്നു എന്ന്
ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇങ്ങെന, കുഴിെച്ചടുത്തു ശുദ്ധിെച
യ്ത ഇരുമ്പ് പലതരം പണിത്തരങ്ങൾക്കും ഉപേയാഗി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഈ ൈകെത്താഴിലിേലർെപ്പട്ടിരുന്ന
വർ െകാല്ലൻ, െപരുെങ്കാല്ലൻ മുതലായ േപരുകളിലാ
ണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്. േകരളത്തിെല മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളി
ലും അവരുെട ആലകളുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലും കാട്ടിലും
പാടത്തും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടുേപാന്ന എല്ലാത്തരം ഇരു
മ്പുപകരണങ്ങളും അവരിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നു.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴ
ക്കും വിേദശങ്ങളിൽനിന്നു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കുള്ള ഇരുമ്പു
പണിത്തരങ്ങൾ ധാരാളമായി ഇറക്കുമതിെചയ്യെപ്പ
ടാൻ തുടങ്ങി. അേതാെട േകരളക്കരയിെല ഇരുമ്പു വ്യ
വസായം തകർച്ചയിേലക്കു നീങ്ങി. അധുനിക യന്ത്രങ്ങ
ളുെട മുമ്പിൽ കുടിൽ വ്യവസായം മുട്ടുകുത്തി. െകാല്ലന്മാ
രും െപരുേങ്കാല്ലന്മാരും പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി.
ഇതുതെന്നയാണ് െനയ്ത്തുവ്യവസായത്തിന്നും സംഭവിച്ച
ത്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽേപ്പാലും
തുണിയുെട കാര്യത്തിൽ േകരളം സ്വയംപര്യാപ്തമായി
രുന്നു. ക്രിസ്താബ്ദം 1800-ൽ െകാല്ലേങ്കാട്ടും അതിെന്റ ചു
റ്റുപാടുമായി 5582 െനയ്ത്തുതറികളുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ബു
ക്കാനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. േകാഴിേക്കാട്ട്, 344 െനയ്ത്തു
കാർ 237 തറികളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് മാസംേതാറും 72
വാര നീളമുള്ള 468 പീസ് തുണി െനയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു
വേത്ര. ഇതുേപാെല േകരളത്തിെല മിക്ക പ്രേദശങ്ങളി
ലും െനയ്ത്തുവ്യവസായമുണ്ടായിരുന്നു.
ൈകത്തറി െനയ്ത്ത് അതിപുരാതനമായ ഒരു വ്യവസായ
മാണ്. ആദ്യകാലത്ത് കുഴിത്തറികൾ മാത്രേമ ഉണ്ടായി
രുന്നുള്ളു. കുടുംബത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒെത്താ
രുമിച്ച് പത്തു മണിക്കൂർ പണിെയടുത്താൽ കഷ്ടിച്ച് ഒരു
വാരത്തുണി െനയ്തുതീരും. ൈകത്തറിെനയ്ത്തു തുടങ്ങിയ
േപ്പാൾ അത്രയും സമയംെകാണ്ട് രണ്ടു വാര െനയ്യാ
െമന്നായി. നൂൽ സമ്പാദിക്കുക, െനയ്തുകഴിഞ്ഞ ചരക്കു
വിറ്റഴിക്കുക—ഇതു രണ്ടും െനയ്ത്തുകാർതെന്ന െചേയ്യണ്ടി
വന്നിരുന്നു. രണ്ടിേലെതങ്കിലുെമാന്നിന്നു വിഷമം േനരി
ട്ടാൽ െനയ്ത്തുകാരൻ പട്ടിണിയാവും. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്
പണക്കാരായ ഇടത്തട്ടുകാരും കച്ചവടക്കാരും രംഗപ്ര
േവശം െചയ്തത്. അവർ വിഷമിക്കുന്ന െനയ്ത്തുകാർക്കു
കടംെകാടുക്കുകേയാ നൂൽ വാങ്ങിെക്കാടുക്കുകേയാ
െചയ്യും, എന്നിട്ട്, തുണി െനയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതു ചുരു
ങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കും. ക്രമത്തിൽ മെറ്റാരു
സമ്പ്രദായംകൂടിയാവർഭവിച്ചു. പണക്കാർ പണം മുടക്കി
സ്വന്തം വീട്ടിൽ തറികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും െനയ്ത്തുകാെര
നിറുത്തി പണിെയടുപ്പിക്കുകയും െചയ്യും. പണിക്കാർക്ക്
ദിവസക്കൂലി മാത്രം െകാടുത്തു ഉല്പന്നം മുഴുവനും സ്വയം
വിറ്റു കാശാക്കുകയും െചയ്യും. കടത്തിൽ മുങ്ങിയവരും
സ്വന്തമായി തറിയിട്ട് ഉല്പാദനം നടത്താൻ കഴിവില്ലാ
ത്തവരുമായ െനയ്ത്തുകാർ പണക്കാരുെട തറികളിൽ
പണിെയടുത്തു കൂലി വാങ്ങാൻ നിർബദ്ധരാവും. ഇങ്ങ
െനയാണ് െനയ്ത്തുശാലകളാവിർഭവിച്ചത്. െനയ്ത്തുശാല
കൾ െനയ്ത്തു വ്യവസായത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിെയ ത്വരിത
െപ്പടുത്തി.
വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഭംഗിേയറിയ കരകളും കസവുമു
ള്ള പലതരം മുണ്ടുകളും പാവുമുണ്ടുകളും നിർമ്മിക്കാൻ
േകരളത്തിെല െനയ്ത്തുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചായ
പ്പണിക്കു ഇന്നേത്തേപ്പാെല െകമിക്കൽ വ്യവസായ
ങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കടുക്കയരച്ച് കറപ്പുനിറമു
മുണ്ടാക്കും. ചപ്പങ്ങത്തിൽനിന്നു ചുവപ്പും പിലാവിെന്റ
േതാലിൽനിന്നു മഞ്ഞയും അമരെച്ചടിയിൽനിന്നു നീ
ലവുമുണ്ടാക്കും. ഇതിെലല്ലാം അസാമാന്യമായ ൈവ
ദഗ്ദ്ധ്യമാണവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തുണിത്തരങ്ങൾക്കു
ഭംഗിമാത്രമല്ല, നല്ല ഈടും നല്ല ഉറപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു.
യൂേറാപ്യൻ മില്ലുകളിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട വിലകുറഞ്ഞ
തുണിച്ചരക്കുകൾ േകരളത്തിെല ഉൾനാടുകളിേലക്കിറ
ങ്ങിവരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നമ്മുെട പ്രാചീനമായ നാ
ടൻ െനയ്ത്തുവ്യവസായത്തിെന്റ നെട്ടെല്ലാടിഞ്ഞു. മിൽത്തു
ണികേളാടു മത്സരിക്കാൻ കഴിയാെത െനയ്ത്തുകാർ പാ
പ്പരാവാൻ തുടങ്ങി. േകരളത്തിെല ഗ്രാമീണരുെടയിട
യിൽേപ്പാലും ലങ്കാഷയറിലും മാെഞ്ചസ്റ്ററിലും നിർമ്മി
ക്കെപ്പട്ട തുണിച്ചരക്കുകൾ ധാരാളമായി പ്രചരിക്കാൻ
തുടങ്ങി.
െനയ്ത്തുവ്യവസായം മാത്രമല്ല, പായെനയ്ത്ത്, എണ്ണയാട്ട്,
വള, െമഴുകുതിരി, നീലം, ചായങ്ങൾ, കസവുകൾ, പാ
ത്രങ്ങൽ, കയറുല്പന്നങ്ങൾ, ചൂരൽ പണിത്തരങ്ങൾ,
ഓലക്കുട, കണ്ണാടി, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിര
വധി കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ േകരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായച്ചരക്കുകളുെട ഇറക്കുമതിയും പ്ര
ചാരവും ആ കുടിൽവ്യവസായങ്ങെളെയല്ലാം ശ്വാസം
മുട്ടിച്ചു. െകാല്ലനും െപരുെങ്കാല്ലനും മരാശാരിയും മൂശാ
രിയും തട്ടാനും െചേമ്പാട്ടിയും—അങ്ങെന േകരളത്തി
െന്റ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാ
ത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചുേപാന്ന മറ്റു െതാഴിലുകാരും
അധഃപതിച്ചു. നിേത്യാപേയാഗസാമഗ്രികൾക്കുേപാ
ലും നമ്മുെട നാട്ടുകാർക്കു വിേദശികെള ആശ്രയിേച്ച
തീരൂെവന്നായി.

















IV
വ്യാവസായികരംഗത്തിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാമൂ
ഹ്യ-സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയിെലാട്ടുക്കുമുണ്ടായ
പരിവർത്തനങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു. േകര
ളത്തിെല െനയ്ത്തുകാരനും ആശാരിയും മൂശാരിയും െപരു
െങ്കാല്ലനും മറ്റു ൈകെത്താഴിലുകാരും െകട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു
ഗ്രാമവ്യവസ്ഥയുെട അവിഭാജ്യഘടകങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കാ
ണ് ഉൽപ്പാദനം നടത്തിയിരുന്നത്. ൈകെത്താഴിലുകാ
രിൽ പലരും െവറും ൈകെത്താഴിലുകാർ മാത്രമായിരു
ന്നില്ല. പലേപ്പാഴും കൃഷിക്കാർതെന്നയാണ് തങ്ങളുെട
ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ പലതരം ൈകെത്താഴിലുകളിലു
േമർെപ്പട്ടിരുന്നത്. സമുദായത്തിെല അടിസ്ഥാനപര
മായ ഉല്പാദനം കൃഷിയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് കൃഷി
െയ ആശ്രയിച്ചാണ് ൈകെത്താഴിലുകൾ വളർന്നത്.
വ്യവസായങ്ങൾ കാർഷികവ്യവസ്ഥയുമായി അത്രേമൽ
ബന്ധെപ്പട്ടവയായിരുന്നു, കൃഷിയും വ്യവസായവും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു ഗ്രാമവ്യവസ്ഥയുെട അടിത്തറ.
ഈ അടിത്തറേയയാണ് ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായം തകർ
ത്തുകളഞ്ഞത്. 1853-ൽ മാർക്സ് എഴുതി:“ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ആവിയന്ത്രവും സയൻസും ഇന്ത്യയു
െട മുകൾപ്പരപ്പിെനയാെക തകിടം മറിച്ചു; കൃഷിയും വ്യ
വസായവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യെത്ത തകർത്തുകളഞ്ഞു”.

പാശ്ചാത്യമുതലാളികളുെട ആഗമനത്തിനുമുമ്പ് േകരള
ത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവ
െമന്തായിരുന്നു? ഇതിേനപ്പറ്റി മലബാർ ഗസറ്റിയറിൽ
േലാഗനും െകാച്ചിൻ മാനുവലിൽ സി. അച്യുതേമേനാ
നും തിരുവിതാംകൂർ മാനുവലിൽ നാഗമയ്യായും ഏതാ
െണ്ടാരുേപാെലയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഉദാഹര
ണത്തിന്, ‘1500-െല െകാച്ചി’ എന്ന തലെക്കട്ടിൽ െകാ
ച്ചിൻ മാനുവൽ വിവരിക്കുന്നതു േനാക്കുക:“മദ്ധ്യകാലത്ത് യൂേറാപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യ

വസ്ഥേയാട് ഏെറക്കുേറ സാമ്യമുള്ള ഒരു ഭരണസ
മ്പ്രദായമാണ് െകാച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാജ്യ
ത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം അധികാരമുള്ള വ്യക്തി രാജാ
വാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള ഇടപ്രഭുക്കന്മാ
രാണ് പ്രാേദശികഭരണം നടത്തിേപ്പാന്നത്. രാജ്യം
‘നാടു’കളായി, അഥവാ ജില്ലകളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടി
രുന്നു. നാടിെന്റ ഭരണാധികാരിപിന്തുടർച്ചാവകാശ
േത്താടുകൂടിയ നാടുവാഴിയായിരുന്നു. ൈസനികവും
മറ്റുമായ ഭരണസൗകര്യത്തിനു േവണ്ടി ഓേരാ നാ
ടും േദശങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. േദശത്തിെല
പരമ്പരാഗതനായ പ്രധാനിക്ക് േദശവാഴി എന്നാണ്
േപർ. നാടുവാഴികളുെട ആശ്രിതരായ ഈ േദശവാ
ഴികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരാണ് ഭരണം
െകാണ്ടുനടത്തുന്നത്. േദശെത്ത വീണ്ടും വിഭജിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. എന്നാൽ, അത് ഭൂപരിധിയുെട അടിസ്ഥാനത്തി
ലല്ല, ജാതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമ്പൂതിരി
മാർ കൂട്ടായി താമസിക്കുന്ന പ്രേദശെത്ത ഗ്രാമെമന്നും
നായന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലെത്ത തറെയന്നും
വിളിച്ചുവന്നു. താണജാതിക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥല
െത്ത േചരിെയന്നും വിളിച്ചു. ഇവെയ്ക്കല്ലാം െപാതുവിൽ
ഭൂപരിധിയുണ്ട്. എങ്കിലും, വ്യത്യസ്തതകൾ ധാരാളം കാ
ണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെത്ത നാടും േദശവും മറ്റു സ്ഥ
ലങ്ങളിലുള്ളവയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളും
നഗരങ്ങളുെമന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഭൂപ്രേദശങ്ങൾ
കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്. നായന്മാരുെട എണ്ണമാണ്
അടിസ്ഥാനം. ഉദാഹരണമായി, േകാടക്കരനാടിെല
500, അന്നമനാടിെല 400, െചങ്ങഴിനാടിെല 300, മറ്റും
മറ്റും. ഓേരാ ജാതിക്കാരുേടയും കാര്യങ്ങൾ േനാക്കു
ന്നത് അതാതു ജാതിക്കാരുെട തലവന്മാരായിരിക്കും.
അതായത്, ഗ്രാമണികൾ, കാരണവന്മാർ, തണ്ടാന്മാർ
മുതലായവർ. തറയുെട കാര്യങ്ങൾ െകാണ്ടുനടത്തുന്ന
ത് കാരണവന്മാരാണ്. അവരുെട യജമാനനായ േദ
ശവാഴിയുേടേയാ നാടുവാഴിയുേടേയാ രാജാവിെന്റേയാ
ഭൂമിയിൽ കൃഷി േവണ്ടുംവിധം നടക്കുന്നു എന്ന് അവർ
പ്രേത്യകം പരിേശാധിക്കും. അതിന് അവർക്ക് വിള
വിൽനിന്ന് ഒരു പങ്കു ലഭിക്കുകയും െചയ്യും. യജമാനൻ
എേപ്പാൾ ആവശ്യെപ്പട്ടാലും ൈസനികേസവനങ്ങൾ
െചയ്തുെകാടുക്കാൻ അവർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. േദശ
ത്തിെന്റ അതർത്തിക്കുള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങേളയും
നിയന്ത്രിക്കുന്നത് േദശവാഴികളാണ്. രാജാവിെന്റയും
നാടുവാഴിയുെടയും േസനാനായകന്മാർ കൂടിയാണവർ.
കല്പന കിട്ടിയാൽ തങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള ൈസന്യങ്ങേള
യും െകാണ്ട് അവർ െപാെയ്ക്കാള്ളണം. നാടിെന്റ സി
വിലും ക്രിമിനലുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള പരമാ
ധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് നാടുവാഴികളിലാണ്.
അവരുെട രാഷ്ട്രീയ പദവിെയ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രസ്തുത
അധികാരവും രാജാവിേനാടുള്ള കൂറിെന്റ നിലവാരവും
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, വലിയ ൈസന്യങ്ങെള
നിലനിറുത്താൻ അവർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. സാമ്പത്തി
കസ്ഥിതിേയയും പദവിേയയും ആസ്പദിച്ചുേവണം അതു
െചയ്യുന്നത്. രാജാവിെന്റ നിർേദ്ദശം ലഭിച്ചാൽ അവർ
ൈസന്യങ്ങെളെയാരുക്കി യുദ്ധത്തിനു േപാവുകയും
േവണം ……”

ഇതുതെന്നയാണ് േകരളത്തിെലാട്ടുക്കുമുണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥിതി. പ്രാചീനകാലം മുതല്ക്കുതെന്ന, അതായത്, ഫ്യൂ
ഡലിസത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുമുതല്ക്കുതെന്ന,
ഭരണക്രമത്തിെല ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഘടകം തറയാ
യിരുന്നു. തറയ്ക്കുതെന്ന േചരി, മുറി, കര, ഗ്രാമം എന്നും
മറ്റുമുള്ള േപരുകളുണ്ടായിരുന്നു. തറയുെട അതിർത്തി
യിൽ െപട്ട കുടുംബങ്ങളുെട പ്രതിനിധികൾ കൂെടക്കൂെട
ഒത്തു േചർന്ന് െപാതുക്കാര്യങ്ങേളപ്പറ്റി ആേലാചിച്ച്
തീരുമാനങ്ങെളടുക്കും. ഇതിന്ന് തറക്കൂട്ടെമന്നാണ് പറ
ഞ്ഞിരുന്നത്. െപാതുവഴികളും വഴിയമ്പലങ്ങളും വഴിക്കി
ണറുകളും അത്താണികളും പണിയുക, അമ്പലങ്ങളുേട
യും മറ്റു െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളുേടയും ഭരണം നടത്തുക,
കൃഷിയുെട അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടി അണകളും ചിറകളും
കുളങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടാക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്തിേനർപ്പാടു െച
യ്യുക, ഉത്സവങ്ങളും ആേഘാഷങ്ങളും അടിയന്തരങ്ങളും
മറ്റും നടത്തുക—ഇെതല്ലാം തറക്കൂട്ടത്തിെന്റ ചുമതല
കളായിരുന്നു. േപാലീസും പട്ടാളവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
േകാടതിയും ജയിലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ ഭരണകാ
ര്യങ്ങളും തറക്കൂട്ടങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു.
വ്യക്തികൾ തമ്മിേലാ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിേലാ കലഹ
ങ്ങളുണ്ടായാൽ തറക്കൂട്ടമിടെപടും. കുറ്റം െചയ്തവർക്കു
ശിക്ഷ വിധിക്കും. ഗൗരവമായ കുറ്റങ്ങൾ െചയ്തവർ സമു
ദായത്തിൽനിന്നു ഭ്രഷ്ടാക്കെപ്പടും. കൂട്ടത്തിെന്റ വിധിയ
നുസരിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരുന്നു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള അേനകം തറകൾ കൂടിേച്ചർന്നതായി
രുന്നു ഒരു നാട്. നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ തറകളുേടയും പ്രതി
നിധികൾ കൂടിേച്ചർന്ന നാട്ടുകൂട്ടമാണ് നാടിെന്റ െപാതു
കാര്യങ്ങൾ നടത്തിേപ്പാന്നത്. ഇത്തരം സഭകളുെട അം
ഗീകാരേത്താടും പിന്തുണേയാടും കൂടിയാണ് നാടുവാഴി
കൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്.
നാടുവാഴികളുെട േമധാവിത്വമുറച്ചതിനു േശഷവും തറ
കൾ സ്വയം പര്യാപ്തമായ സാമ്പത്തികഘടകങ്ങളാ
യിത്തെന്ന നിലനിന്നുേപാന്നു. ആശാരി, മൂശാരി, െകാ
ല്ലൻ, തട്ടാൻ, കല്ലാശാരി, െചേമ്പാടി. െവളുേത്തടൻ,
ക്ഷുരകൻ, ശാന്തിക്കാരൻ, അമ്പലവാസി, ൈവദ്യൻ,
േജാത്സ്യൻ, കൃഷിക്കാരൻ, െനയ്ത്തുകാരൻ തുടങ്ങിയ വി
വിധജനവിഭാഗങ്ങൾ ഓേരാ തറയിലുമുണ്ടായിരുന്നു.
തറക്കൂട്ടമാണ് അവരുേടെയല്ലാം േമൽേനാട്ടം വഹിച്ചി
രുന്നത്. ഓേരാ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ േസവന
ങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നു. പകരം ഓേരാ കു
ടുംബവും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗം സാ
മൂഹ്യേസവനം നടത്തുന്ന ഈ വിവിധ വിഭാഗക്കാർക്കു
നൽകണെമന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അടിസ്ഥാന
പരമായ ഉൽപ്പാദനം കൃഷിയായിരുന്നു. കൃഷിയും ൈക
െത്താഴിലും തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യബന്ധമായിരുന്നു
തറയുെട സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം.
16-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭംമുതല്ക്ക് വിേദശികളായ കച്ച

വടക്കാർ തമ്മിൽത്തമ്മിലും േകരളത്തിെല രാജാക്ക
ന്മാർ തമ്മിൽത്തമ്മിലും േകരളത്തിെല രാജാക്കന്മാരും
വിേദശികളും തമ്മിലും ഒട്ടനവധി കലഹങ്ങളും യുദ്ധ
ങ്ങളും നടന്നു. പേക്ഷ, മുകൾപ്പരപ്പിലുണ്ടായ ഈ മാ
റ്റങ്ങെളാന്നുംതെന്ന അടിത്തട്ടിൽ നിലനിന്നുേപാന്ന
സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികാടിത്തറെയ മാറ്റിമറിക്കുകയുണ്ടാ
യില്ല.
ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാവിെന്റ അധികാരങ്ങൾ പരി
മിതമായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിെന്റ ചില നി
കുതി നിർേദ്ദശങ്ങൾെക്കതിരായി 1713-ൽ നാഞ്ചിനാ
ട്ടിെല നാടാർ പാസാക്കിയ ഒരു പ്രേമയം ഇതിനുദാ
ഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം: ‘േകാട്ടപ്പണം’ തുട
ങ്ങിയ അസാധാരണ നികുതികെള ജനങ്ങൾ േയാജി
െച്ചതിർക്കണെമന്നാഹ്വാനം െചയ്തുെകാണ്ടുള്ള ആ പ്ര
േമയത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:“നമ്മുെട പൂർവ്വികന്മാർ പണ്ട് അനുഭവിച്ചുേപാന്ന

എല്ലാ അവകാശാധികാരങ്ങേളയും നമ്മൾ മാനമായ
രീതിയിൽ നിലനിറുത്തിേപ്പാേരണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങെന,
നമ്മുെട അധികാരങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള പരി
ശ്രമത്തിൽ ഏെതങ്കിലും ഗ്രാമത്തിേനാ ഏെതങ്കിലും
വ്യക്തികൾേക്കാ നഷ്ടം പറ്റുകയാെണങ്കിൽ അവെര
സഹായിക്കാൻ നമ്മുെട െപാതുഫണ്ടിൽനിന്ന് പണം
െചലവാക്കാവുന്നതാണ്”. എേപ്പാെഴങ്കിലും ആെരങ്കി
ലും രഹസ്യമായി ഗവർെമ്മണ്ടിെന്നാറ്റുനിന്നുെകാണ്ട്
രാജ്യത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങെള അപകടെപ്പടുത്തി
യാൽ അയാെള നാട്ടാരുെട പരസ്യവിചാരണയ്ക്കു വി
േധയനാേക്കണ്ടതാണ്”.
— (തിരുവിതാംകൂർ മാനുവലിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്.)

െകാച്ചിയിെല ഡച്ചു കമാണ്ടറായിരുന്ന വാൻ റീഡ്സ്
ഒരു െമേമ്മാറാണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:“മലബാറിെല യാെതാരു രാജാവിനും ജന്മികളുെട,
അെല്ലങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുെട, അെല്ലങ്കിൽ നായന്മാരു
െട താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി യാെതാരു കരാറിലും
ഏർെപ്പടാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങെന
െചയ്യുന്ന രാജാവിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രജകൾ നീ
ക്കം െചയ്യുകയും നാടുകടത്തുകയും െചയ്യും”.

േപാർച്ചുഗീസുകാരുമായും ഡച്ചുകാരുമായും േകരളത്തി
െല രാജാക്കന്മാർ നടത്തിയ ഉടമ്പടികെളല്ലാം പ്രധാന
െപ്പട്ട നാടുവാഴികളുെട സമ്മതേത്താടുകൂടിമാത്രം െചയ്യ
െപ്പട്ടവയാെണന്നു കാണാം.
േകരളത്തിെല മദ്ധ്യകാലരാജാക്കന്മാർ സ്വന്തം നിലനി
ല്പിന്നും രക്ഷയ്ക്കും നാടുവാഴികേളയാണാശ്രയിച്ചിരുന്നത്.
അവർക്കു സ്വന്തമായി പട്ടാളേമാ േപാലീസ് ൈസന്യ
േമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിന്നു ആളുകെള േശഖരി
ച്ചിരുന്നതും മറ്റും നാട്ടുപ്രമാണിമാരും േദശവാഴികളുമാണ്.
ഭൂനികുതി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവും നാടു
വാഴികളും േദശവാഴികളുെമല്ലാം ധാരാളം അടിമകെള
വച്ചുേപാറ്റുകയും അവേരെക്കാണ്ട് വിസ്തൃതമായ പാട
ങ്ങളിൽ പണിെയടുപ്പിച്ച് െനല്ലുണ്ടാക്കുകയും െചയ്തിരു
ന്നു. െചറുമക്കൾ എന്നേപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഈ അടി
മകൾ, അെല്ലങ്കിൽ അടിയാളരായിരുന്നു കൃഷിപ്പണി
നടത്തിയിരുന്നത്. േലാഗൻ തെന്റ മലബാർ മാനുവ
ലിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല േദശവാഴിക്ക് തിരു
മുല്ക്കാഴ്ചകൾ, കല്യാണക്കാഴ്ചകൾ, വിേശഷെപ്പട്ട സന്ദർഭ
ങ്ങളിെല പ്രേത്യക തിരുമുല്ക്കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റു പല
ധനാഗമ മാർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. േദശത്തിന്നകത്തു
വില്പനയ്ക്കു വരികേയാ പുറേത്തക്കു കടത്തെപ്പടുകേയാ
െചയ്യുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് ചില നിലവാരത്തിലുമുള്ള ചുങ്ക
ങ്ങൾ ചുമത്തെപ്പട്ടിരുന്നു. േദശവാഴികൾ നാടുവാഴിക
േളാടും രാജാക്കന്മാേരാടും കൂറു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്ന
ത് േനരാണ്. എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രന്മാ
രായ േസ്വച്ഛാധിപതികളായിരുന്നു അവർ. കയ്യൂക്കിെന്റ
ബലത്തിൽ അവർ പലേപ്പാഴും ജനങ്ങെള ആക്രമിക്കു
കയും സ്വത്തുക്കളും മറ്റും പിടിെച്ചടുക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
തല്ലാനും െകാല്ലാനും അവർക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും
യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുെട ൈകയിലാണ് നിേക്ഷപി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.
വിേകന്ദ്രീകൃതവും, നൂറ്റുകണക്കിലുള്ള േദശവാഴികളു
േടയും നാടുവാഴികളുേടയും ചുങ്കവ്യവസ്ഥകൾെകാണ്ടു
മതിൽ െകട്ടെപ്പട്ടതുമായ ഈ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ, കച്ച
വടത്തിേന്റയും മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള വ്യാവസാ
യിേകാല്പാദനത്തിേന്റയും വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധമായി
രുന്നു. കൂടുതൽ േകന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ
ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. വിേദശികളുമായുള്ള കച്ചവടവും
പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചരക്കുവിനിമയ
വും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്
േകരളത്തിെല രാജാക്കന്മാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങ
ളിൽ കൂടുതൽ അധികാരം സമ്പാദിക്കാനാഗ്രഹിച്ചത്.
േകരളക്കരയിെല വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ പാണ്ടികശാ
ലകളും വ്യാപാരേകന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച വിേദശികളും
അതിന്നനുകൂലമായിരുന്നു. കച്ചവടത്തിൽ രാജാവിെന്റ
കുത്തകാധികാരമുണ്ടാകുന്നതു തങ്ങൾക്കു ഗുണകരമാ
യിട്ടാണ് കലാശിക്കുക എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിരു
ന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ േദശവാഴി
കളുേടയും നാടുവാഴികളുേടയും താല്പര്യങ്ങൾെക്കതി
രായിരുന്നു. അങ്ങെന, രാജാവും പ്രാേദശിക നാടുവാ
ഴികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു. നാടുവാഴി—
േദശവാഴിേമധാവികളുേടയും പ്രാേദശിക സഭകളുേടയും
അധികാരങ്ങെള നശിപ്പിക്കാനും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പ
ത്തികവുമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും സ്വന്തം ൈക
യിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാനുമാണ് രാജാവു പരിശ്രമിച്ചത്.
തിരുവിതാംകൂറിെല മാർത്താണ്ഡവർമ്മരാജാവ്” ചിന്നി
ച്ചിതറിക്കിടന്ന നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളുെട അധികാരവകാശ
ങ്ങളവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് രാജ്യെത്തയാെക ഏകീകരി
ക്കാൻ േവണ്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്നുദാ
ഹരണമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ട് േകണൽ മൺേറാ
ഭരണപരമായ പല പരിവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിൽ വരു
ത്തി. വലിയ സർവ്വാധികാര്യക്കാരുേടയും സർവ്വാധികാ
ര്യക്കാരുേടയും പദവികളവസാനിച്ചു. അവരുെട സ്ഥാ
നത്ത് പുതിയ താസിൽദാർമാരാവിർഭവിച്ചു. ഇതുതെന്ന
യാണ് െകാച്ചിയിലും മലബാറിലുമുണ്ടായത്. െകാച്ചി
യിൽ 1762-ലാണ് നാടുവാഴി—േദശവാഴികളുെട രാഷ്ട്രീ
യവും ൈസനികവുമായ അവകാശങ്ങൾ അവസാനിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടത്. േസ്റ്ററ്റാെക 10 കാര്യക്കാരന്മാരുെട കീഴിൽ
10 താലൂക്കുകളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടു. പിന്നീട് ഓേരാ താ
ലൂക്കും ഓേരാ താസിൽദാരുെട കീഴിലായി. മലബാർ
േനരിട്ടുതെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിലായി. അവി
േടയും പ്രാേദശികഭരണത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു േകന്ദ്രീകൃ
തമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയാരംഭിച്ചു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭമായേപ്പാേഴക്കും േകരളത്തിെന്റ ഭരണവ്യവസ്ഥ
യാെകമാറി. േദശവാഴിഭരണവും തറക്കൂട്ടങ്ങളും അന്തർ
ദ്ധാനം െചയ്തു. അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് േകരളത്തിെന്റ
പാരമ്പര്യത്തിെന്നതിരായ താസിൽദാർഭരണം നില
വിൽ വന്നു. േഡാക്ടർ ബുക്കാനൻ വിവരിക്കുന്നതു േനാ
ക്കുക:“ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയിൽ രാജാവിന്നു തെന്റ കീഴാളരു

െട നിലങ്ങളിൽനിന്ന് േനരിട്ടു നികുതി പിരിക്കാേനാ
േനരിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും രാഷ്ട്രീയാധികാരം പ്രേയാഗി
ക്കാേനാ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പരിമിതമായ അധികാര
ങ്ങേള രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പുതിയ ഭരണവ്യവ
സ്ഥയിൽ രാജാവിെന്റ ൈകയിൽ അനിയന്ത്രിതമായ
അധികാരങ്ങൾ നിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടു. തെന്റ കല്പനക
െള ലംഘിക്കാൻ മുതിരുന്ന േദശവാഴികെള നിലയ്ക്കു നി
റുത്താേനാ നശിപ്പിക്കാേനാ െകല്പുള്ള ൈസനികശ
ക്തിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ േകന്ദ്രീകരിച്ചു”.

മലബാർ-െകാച്ചി-തിരുവിതാംകൂർ പ്രേദശങ്ങെള േയാ
ജിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒെരാറ്റ സംസ്ഥാനം രൂപവല്ക്കരി
ക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറായില്ല. മലയാളഭാഷ സം
സാരിക്കുന്ന ജനങ്ങെള മുഴുവനും േയാജിപ്പിച്ചാൽ ജനാ
ധിപത്യശക്തികൾ നിയന്ത്രണാതീതമായി വളരുെമ
ന്നും ഒടുവിലത് തങ്ങൽെക്കതിരായിത്തീരുെമന്നും അവർ
മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതുേപാെലതെന്ന
തകരാൻ തുടങ്ങിയ നാടുവാഴി പ്രഭൂത്വെത്ത പൂർണ്ണമാ
യി നശിപ്പിക്കാനും അവർ മുതിരുകയുണ്ടായില്ല. നാടു
വാഴിപ്രഭുക്കളുെട രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവും ൈസനിക
വുമായ അവകാശാധികാരങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുകയും
അേതസമയത്തുതെന്ന സാമൂഹ്യമായ േമധാവിത്വം നി
ലനിറുത്തുകയുമാണു െചയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയാധി
കാരങ്ങളില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞ അേത നാടുവാഴികളുെട
പിന്തുണേയാടു കൂടിത്തെന്ന തങ്ങളുെട ചൂഷണഭരണമു
റപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ അവരാവിഷ്കരിക്കുക
യും െചയ്തു.
ഏതായാലും േകരളത്തിെന്റ പരമ്പരാഗതമായ ഭരണ
സമ്പ്രദായത്തിേന്റയും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളു
െടയും അടിത്തറ പുഴക്കാനും ഓണംേകറാമൂലകളിേല
ക്കു േപാലും തങ്ങളുെട നവീനമായ വ്യവസായങ്ങളുെട
സേന്ദശെമത്തിക്കാനും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികെള
സഹായിച്ച മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഇവ.

















V
ക്രിസ്താബ്ദം 1347-ൽ ഇബ്ന് ബാടൂട്ടാ, അഥവാ അബു
അബ്ദുല്ല െമാഹമ്മദ് എന്ന ഒരു അേറബിയൻ സഞ്ചാ
രി േകരളം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അക്കാലത്തു നല്ല
ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് അേദ്ദ
ഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബസ്സും േലാറിയുമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. തീവണ്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല േറാഡുകൾ
േപാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിെന്ന എങ്ങെനയാണ് വി
വിധ പ്രേദശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം നടന്നിരുന്നത്?
ഇബ്ന് ബാടൂട്ടാ എഴുതുന്നു:“ഏെതങ്കിലും കച്ചവടക്കാരന്ന് ചരക്കുകൾ വാങ്ങുക

േയാ വില്ക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടിവരുേമ്പാൾ അവെയ മനു
ഷ്യരുെട പുറത്തു ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാവുകയാണു പതി
വ്. കൂലിക്കു ചരക്കുകൾ ചുമക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ
എല്ലാേയ്പാഴും തയ്യാറാണ് … ഓേരാ കച്ചവടക്കാരേന്റ
യും കൂെട ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂേറാ ഇരുന്നൂേറാ ചുമട്ടു
കാെര നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കച്ചവടക്കാരൻ ചുമട്ടുകാ
രുെട കൂെട നടന്നുേപാകും”.

വിേദശികളുമായുള്ള കച്ചവടബന്ധങ്ങൾ വളർന്നേപ്പാൾ
ഈ അപരിഷ്കൃതമാർഗ്ഗം അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു.
യന്ത്രങ്ങൾ വഴിയായി തുരുതുെര നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന
ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായച്ചരക്കുകൾ തുടർച്ചയായി ഇറക്കു
മതിെചയ്യാൻ കഴിയണെമങ്കിൽ അവയ്ക്കു പകരമായി
അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ
കഴിയണം. ഇതു രണ്ടും ഫലപ്രദമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഇന്ത്യയുെട തുറമുഖങ്ങേളയും ഉടൾ
നാടുകേളയും ബന്ധെപ്പടുേത്തണ്ടതാവശ്യമായി വന്നു.
പുതിയ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടാെത കച്ചവടേത്തയും
വ്യവസായേത്തയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുക സാദ്ധ്യമായി
രുന്നില്ല.
കടലും കായലുകളും പുഴകളുമായിരുന്നു പ്രാചീന കാലം
മുതല്ക്കുതെന്ന േകരളത്തിെന്റ പ്രധാന ഗതാഗതമാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതല്ക്കു വിേദശികളുമായുള്ള കച്ച
വടബന്ധങ്ങൾ വളർന്നേപ്പാൾ ഈ ജലമാർഗ്ഗങ്ങളുെട
പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിച്ചു. മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം കാലം
േപാർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുക്കാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും േക
രളക്കരയുമായി കച്ചവടം നടത്തിയത് പ്രധാനമായും
ജലമാർഗ്ഗത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്. ഈ
കാലത്തു തെന്ന പല പുതിയ േതാടുകളും പുതിയ പു
ഴകളും പുതിയ തുറമുഖങ്ങളും നിർമ്മിക്കെപ്പടുകയുണ്ടാ
യി. ആലപ്പുഴ വലിെയാരു തുറമുഖപട്ടണമായി ഉയർ
ന്നുവന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും േതാടുകൾക്കും പുഴകൾ
ക്കും പുറേമ, േറാഡുകളും ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി.
1862 ന്നും 1872 ന്നുമിടയിലാണ് പ്രധാനെപ്പട്ട പല
േറാഡുകളും ഉൽഘാടനം െചയ്യെപ്പട്ടത്. 19-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ മധ്യമായേപ്പാേഴക്കും േകരളത്തിെന്റ ഒരറ്റം മു
തൽ മേറ്റ അറ്റം വെര ഒട്ടനവധി പുതിയ േറാഡുകൾ
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല കച്ചവടേത്തയും
ഉല്പാദനേത്തയും ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായ വിപ്ലവവുമാ
യി കൂട്ടിയിണക്കിയത് റയിൽേവപ്പാതകളാണ്. 19-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല പ്രധാന
െപ്പട്ട നഗരങ്ങേളയും തുറമുഖങ്ങേളയും കൂട്ടിയിണക്കണ
റയിലുകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ഉടമയി
ലും േനതൃത്വത്തിലുമുള്ള റയിൽേവക്കമ്പനികളാണ് ഈ
പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയത്.
മദ്രാസിൽനിന്നുള്ള ഒരു റയിൽേവപ്പാത 1861-ൽ മല
ബാറിേലക്കുകൂടി നീട്ടെപ്പട്ടു. െകാച്ചി-തിരുവിതാംകൂർ ഭാ
ഗങ്ങളിേലക്കുള്ള റയിൽേവപ്പാതകേളപ്പറ്റിയും അേന്വ
ഷണങ്ങളും പരിേശാധനകളുമാരംഭിച്ചു. എങ്കിലും 19-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ മാത്രേമ അവ രൂപം
െകാണ്ടുള്ളു. 1902-ലാണ് െഷാറണൂർ-െകാച്ചി ൈലൻ
തുറക്കെപ്പട്ടത്. 1900-ൽ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയ െകാ
ല്ലം-തിരുെനൽേവലി ൈലൻ പൂർത്തിയായത് 1904ലാണ്.
റയിൽേവകൾ െവറും ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല.
സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൽ
വരുത്താൻ െകല്പുള്ള ശക്തികൾ അവയിലടങ്ങിയി
ട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിെന്റ ഭാവി ഫലങ്ങൾ എന്ന
തെന്റ േലഖനത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതിയതു േനാക്കുക:“ബ്രിട്ടീഷു മില്ലുടമകൾ റയിൽേവപ്പാതകൾ നിർമ്മിച്ച്
ഇന്ത്യെയ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പരുത്തി

യും മറ്റ് അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും വളെര ആദായക
രമായ വിധത്തിൽ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായി ഉല്പാദനം
നടത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കണെമന്ന ഏക വിചാരമാണ്
ഇതിെന്റ പിന്നിലുള്ളത്. പേക്ഷ, ഇരുമ്പും, കല്ക്കരിയും
ധാരാളമായി കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ േലാേക്കാേമാ
ട്ടിവുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു
കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന അവെയ എളുപ്പത്തിൽ പിൻവ
ലിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിൽ ഒേന്നാ
രേണ്ടാ റയിൽേവകൾ സ്ഥാപിച്ചതുെകാണ്ടു കാര്യമാ
യില്ല. റയിൽേവയുെട വളർച്ചയ്ക്ക് അടിയന്തിരവും സുപ്ര
ധാനവുമായ ആവശ്യങ്ങെള നിറേവറ്റുന്നതരത്തിലുള്ള
വ്യവസായവല്ക്കരണം ആവശ്യമായി വേന്നക്കും. അങ്ങ
െന, റയിൽേവയുമായി അടുത്ത ബന്ധമില്ലാത്ത ചില
വ്യവസായങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഏർ
െപ്പടുേത്തണ്ടിവരും. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ റയിൽ
േവകളാണ് ആധുനികമായ വ്യവസായവല്ക്കരണത്തി
െന്റ മുേന്നാടിയായി നിലെകാള്ളുക. അപ്രകാരമുണ്ടാ
യിത്തീരുന്ന വ്യവസായവല്ക്കരണം പരമ്പരയായി തുടർ
ന്നുവരുന്ന െതാഴിൽ വിഭജനവ്യവസ്ഥെയ—ഇതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിെല വിവിധ ജാതി
കൾ നിലെകാള്ളുന്നത്—തകിടം മറിക്കുന്നതും. തന്നി
മിത്തം ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗതിയും ശക്തിയും നിശ്ചല
മാവുന്നതുമാണ്”.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽത്തെന്നയാണ്

േകരളത്തിൽ േപാസ്റ്റാഫീസുകളും കമ്പിയാഫീസുകളും
പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. 1857-ൽ ആലപ്പുഴയിലും
1863-ൽ െകാല്ലത്തും േപാസ്റ്റാഫീസുകൾ തുറന്നു. 1864ൽ കമ്പിയാഫീസും വന്നു. േകരളത്തിെന്റ മറ്റു ഭാഗങ്ങളി
േലക്കും ഇവ അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചു.
ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട വ്യവസായേത്തയും വാണിജ്യേത്ത
യും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയാണ് ഇവെയല്ലാം
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടത് എന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ൈവയ
വസായിക യുഗത്തിെന്റ ഈ േനട്ടങ്ങൾ േകരളത്തിെല
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാെക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. ആധു
നിക പരിഷ്കാരത്തിേന്റയും ആധുനിക ചിന്തകളുേടയും
അലകൾ േകരളത്തിെല പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിൽ മാത്ര
മല്ല, ഉൾനാടുകളിൽേപ്പാലും അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. 19-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽത്തെന്നയാരംഭിച്ച ആധു
നിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും അതിെനത്തുടർന്നാരം
ഭിച്ച അച്ചടിശാലകളും പുസ്തകങ്ങളും ഒടുവിൽ മാസിക
കൾ, പത്രങ്ങൾ മുതലായവയുെമല്ലാം പുേരാഗമനപര
മായ ഈ ഗതിക്രമെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്തി.

















VI
ഇംഗ്ലണ്ടിെല കച്ചവട മുതലാളിത്തം വ്യവസായ മുതലാ
ളിത്തമായി മാറിയെതങ്ങെനെയന്ന് മുമ്പു വിവരിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതിന്നുേശഷമാണ് േകരളത്തിെല നാ
ടൻ വ്യവസായങ്ങൾ നശിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസാ
യച്ചരക്കുകൾ വിപുലമായേതാതിൽ േകരളത്തിേലക്ക്
ഇറക്കുമതിെചയ്യെപ്പടുകയും െചയ്തത്. ഗതാഗതസൗക
ര്യത്തിലുണ്ടായ പുേരാഗതി ഇതിന്നു വളെര സഹായക
രമായിത്തീർന്നു.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യകാലം വേരയും അസംസ്കൃത

സാമഗ്രികൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപാ
കാനും തങ്ങളുെട വ്യവസായച്ചരക്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ
ഇറക്കുമതിെചയ്ത് വിറ്റഴിക്കാനും മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷു മു
തലാളികൾ പരിശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ, അതിന്നുേശഷം
അതിപ്രധാനമായ മെറ്റാരു മാറ്റമുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷുമു
തലാളികൾ െകാള്ളയടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കളുെട
ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യയിൽത്തെന്ന മൂലധനമായി നിേക്ഷ
പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ ആദായ
കരമായി സമ്പാദിച്ചും കുറഞ്ഞ കൂലിെകാടുത്ത് ഇന്ത്യൻ
െതാഴിലാളികെള ചൂഷണംെചയ്തും അവർ പിടുപ്പതു ലാ
ഭമുണ്ടാക്കി കയറ്റി അയയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുരുങ്ങിയ മൂല
ധനം മാത്രം നിേക്ഷപിച്ച് ധാരളം ലാഭമടിക്കാൻ ബ്രി
ട്ടീഷുകാർ േകരളക്കരയിൽ കെണ്ടത്തിയ ഒരു പ്രധാന
രംഗം േതാട്ടങ്ങളായിരുന്നു. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീ
ഷു േമധാവിത്വം ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞുെകാണ്ട് വലിയ പ്രതിഫ
ലെമാന്നും െകാടുക്കാെതതെന്ന േകരളത്തിെല മലംപ്ര
േദശങ്ങളിൽ വിസ്തൃതമായ േതാട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ
അവർക്കു സാധിച്ചു.
1857-ൽ ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷു േതാട്ടമുടമകളുെട ഒന്നാ
മെത്ത സംഘടന-വയനാട് പ്ലാൻേടഴ്സ് അേസാസി
േയഷൻ-േകരളത്തിലാണ് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്. അതി

േനത്തുടർന്ന് പല ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികളും േതാട്ടങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. 1862-ൽ തിരു
വിതാംകൂറിെല പീരുേമടു കുന്നുകളിൽ മൺേറാ എന്ന
ഒരു െവള്ളക്കാരൻ േഹാപ്പ് എേസ്റ്ററ്റ് എന്ന ഒരു കാപ്പി
േത്താട്ടമുണ്ടാക്കി. 1864-ൽ മെറ്റാരു െവള്ളക്കാരൻ ഒരു
േതയിലേത്താട്ടം സ്ഥാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷു ഭരണത്തിെന്റ
ചട്ടുകം മാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺ
െമ്മന്റ് െവള്ളക്കാർക്കനുകൂലമായ വ്യവസ്ഥകളും കരാ
റുകളും ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തുെകാണ്ട് േതാട്ടമുടമകെള
േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺെമ്മണ്ടി
െന്റ െചലവിൽ വമ്പിച്ച തുകകൾ െചലവിട്ട് ഒന്നാംത
രം േറാഡുകളുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയും മറ്റാവശ്യമായ
സൗകര്യങ്ങൾ െചയ്തു െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങ
െന, ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികളുെട ഒട്ടനവധി േതാട്ടങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. 1874-ൽ െസൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ പ്ലാൻ
േടഴ്സ് അേസാസിേയഷൻ എന്ന സംഘടന രൂപെമടു
ത്തു. 1888-ൽ കണ്ണൻേദവൻ പ്ലാൻേടഴ്സ് അേസാസി
േയഷൻ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. 1893-ൽ ബാംഗളൂരിൽവച്ച്
യുൈനറ്റഡ് പ്ലാൻേടഴ്സ് അേസാസിേയഷൻ ഓഫ് സൗ
ത്ത് ഇൻഡ്യാ (ഉപാസി) ഉടെലടുത്തു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ ആരംഭമായേപ്പാേഴക്കും തിരുവിതാംകൂറിൽമാത്രം
25,000 ഏക്കർ വിസ്താരംവരുന്ന 66 േതയിലേത്താട്ടങ്ങ
ളും 12,600 ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള റബർ, കാപ്പി തുടങ്ങിയ
മറ്റു േതാട്ടങ്ങളും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതാ
ണ്ടിതുേപാെലെയാെക്കത്തെന്നയാണ് െകാച്ചിയിലും
മലബാറിലും ബ്രിട്ടീഷുേതാട്ടങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭമായേപ്പാേഴക്കും പണക്കാരായ
അപൂർവ്വം ചില േകരളീയരും േതാട്ടം വ്യവസായങ്ങളി
േലർെപ്പടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീ
ഷുേതാട്ടങ്ങൾ തെന്നയാണ്. കണ്ണൻേദവൻ കമ്പനി മാ
ത്രം 200 ചതുരശ്ര നാഴികയിലധികം (1,40,000 ഏക്കർ)
ഭൂമി ൈകവശെപ്പടുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
േതാട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു വ്യവസായരംഗങ്ങളിലും
ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികളുെട ശ്രദ്ധപതിഞ്ഞു. 19-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ മധ്യമായേപ്പാേഴക്കും േകരളത്തിെന്റ നാടൻ
െനയ്ത്തുവ്യവസായം അധഃപതിക്കുകയും വിേദശീയ മിൽ
ത്തുണികളുെട സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും െച
യ്തു. ക്രമത്തിൽ േകരളത്തിൽത്തെന്ന പരിഷ്കരിച്ച ചില
െടക്സ്ൈടൽ മില്ലുകൾ െപാന്തിവരാൻ തുടങ്ങി. ബാ
സൽ മിഷ്യൻ എന്ന ജർമ്മൻ പാതിരിസംഘം 1851-ൽ
കണ്ണൂരിലും േകാഴിേക്കാട്ടും ഓേരാ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു.
ബാസൽ മിഷ്യൻകാരാണ് േകരളത്തിലാദ്യമായി െട
ക്സ്ൈടൽ വ്യവസായം തുടങ്ങിയത്. 1881-ൽ െകാല്ലത്ത്
ജയിംസ്ഡാറാ എന്ന അേമരിക്കൻ ഒരു േകാട്ടൻമിൽ
തുടങ്ങി. തിരുവിതാംകൂറിലാദ്യമായി സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട
ഈ േകാട്ടൺമില്ലാണ് ഏ.ഡി. േകാട്ടൺമിൽ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പട്ടുവന്നത്. (ഇേപ്പാളത് പാർവ്വതീ മിൽ
സ് ആണ്). 1905-ൽ സീതാറാം ഫാക്ടറി എന്ന േപരിൽ
ഒരു ഹാൻഡ്ലൂം ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായി. േകാഴിേക്കാ
ട്ട് മലബാർ േകാട്ടൺ സ്പിന്നിങ്ങ് ആൻഡ് വീവിങ്ങ് കമ്പ
നി എന്ന മെറ്റാരു ഫാക്ടറിയും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു.
ബാസൽമിഷ്യൻകാർതെന്നയാണ് േകരളത്തിലാദ്യ
മായി ഓടു(ൈടൽ) വ്യവസായം ആരംഭിച്ചത്. 1865-ൽ
ത്തെന്ന അവർ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ൈടൽ ഫാക്ടറി
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരുെടതെന്ന ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ 1874-ൽ േകാഴിേക്കാട്ടിന്നടുത്തുള്ള പുതിയറയി
ലും 1891-ൽ െപാന്നാനിക്കടുത്തുള്ള െകാടക്കലും 1892ൽ ഒലവേക്കാട്ടും ഓേരാ ൈടൽ ഫാക്ടറിയാരംഭിച്ചു.
ഇേത കാലത്തുതെന്ന െഫൻക ആൻഡ് കമ്പനിക്കാ
രുെട മെറ്റാരു ഫാക്ടറി ഫേറാക്കിലും സ്ഥാപിതമായി.
പ്രാചീന കാലത്തുതെന്ന േകരളത്തിെല കയർ പ്രസി
ദ്ധമായിരുന്നു. കപ്പലുകളുെട ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും
അതു ധാരാളമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. പിന്നീട്
േപാർച്ചുഗീസുകാരുേടയും ഡച്ചുകാരുേടയും വരവിന്നുേശ
ഷം കയറുല്പന്നങ്ങൾക്ക് പുതിെയാരുേത്തജനം കിട്ടി.
ആദ്യം വീടുകളിൽ വച്ച് ഒരു കുടിൽ വ്യവസായെമന്ന
നിലയ്ക്കാണ് കയർ പിരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. 19-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ മധ്യകാലമായേപ്പാേഴക്കും ഈ രംഗത്തിലും
ഫാക്ടറികളാരംഭിച്ചു. ആദ്യമായി 1859-ൽ ന്യൂേയാർക്കി
െല ആർച്ചർ ആൻഡ് ബുൾ എന്ന കമ്പനിയുെട പങ്കാ
ളിയായ ജയിംസ് ഡാറാ എന്ന അേമരിക്കനാണ് ആല
പ്പുഴയിൽ ഒരു കയർഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ ഫാക്ട
റിയാണ് പിന്നീട് ഡാറാെസ്മയിൽ കമ്പനിയായി വളർ
ന്നത്. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുേടയും
അേമരിക്കരുേടയും വകയായി കയർ പായകളും കയർ
തടുക്കുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു ചില ഫാക്ടറികളും സ്ഥാപി
ക്കെപ്പട്ടു. കാലക്രമത്തിൽ േകരളീയരായ മുതലാളികളും
വ്യവസായങ്ങളിൽ പണം നിേക്ഷപിക്കാൻ തുടങ്ങി.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും വി

േദശീയരുേടയും നാടൻ മുതലാളികളുേടയും േനതൃത്വ
ത്തിൽ േവേറയും ചില വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ േക
രളത്തിലാവിർഭവിച്ചു. അങ്ങെന, ഇന്ത്യയുെട മറ്റു ഭാഗ
ങ്ങളിെലന്നേപാെലതെന്ന േകരളത്തിലും മുതലാളിത്തം
തല ഉയർത്തി.
നവയുഗം, വ്യവസായപതിപ്പ് 1958

















െ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 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക

യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െ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
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

