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4
പണം മുതൽ
നയാൈപസവെര
1957 ഏപ്രിൽ 1 നാണ് നമ്മുെട നാട്ടിൽ നയാൈപസ

എന്ന പുതിയ തരം നാണയം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
ഏതാണ്ട് പഴയ ചില്ലിക്കാശിേനാളം തെന്ന വലിപ്പവും
അതിേനക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കനവുമുള്ള ഒരു െചറിയ നാ
ണ്യമാണ് നയാൈപസ. പേക്ഷ, ഇതിന് ചില്ലിക്കാശി
േനക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയുണ്ട്. 192 ചില്ലികാശുെകാ
ടുത്താൽ കിട്ടാവുന്നത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 100
നയാൈപസ മതി.
രണ്ടു നയാൈപസ, അഞ്ചു നയാൈപസ, പത്തു നയാ
ൈപസ എന്നിങ്ങെന ഈ സമൂഹത്തിൽ േവെറയും ഒറ്റ
നാണ്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. െചമ്പും
നിക്കലുമടങ്ങിയ ഒരു സമ്മിശ്രേലാഹം െകാണ്ടാണവ
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഒരുറുപ്പിക നൂറു നയാൈപസയ്ക്കു സമമാണ്. അരയുറു
പ്പികയ്ക്ക് അമ്പതു നയാൈപസ. കാലുറുപ്പികയ്ക്ക് ഇരു
പത്തഞ്ചു നയാൈപസ. പേക്ഷ, അരയ്ക്കാലു റുപ്പികയ്ക്ക്
പന്ത്രണ്ടര നയാൈപസയല്ല, പന്ത്രണ്ടു നയാൈപസ
മാത്രം. ഒരണയ്ക്ക് ആറു നയാൈപസയും രണ്ടണയ്ക്കു
പന്ത്രണ്ടു നയാൈപസ. മൂന്നണയ്ക്ക് പെത്താമ്പതു നയാ
ൈപസ, നാലണയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് നയാൈപസ. ഇങ്ങ
െന കണക്കുകൂട്ടാൻ ബഹുവിഷമമാെണന്നു പലരും
പറയുകയുണ്ടായി. ചിലർ പറഞ്ഞു, നയാൈപസ ഒരു
ശല്യമാെണന്ന്. പേക്ഷ, ആദ്യം, അതിെന്റ േനർക്ക് മു
ഖം വീർപ്പിച്ചവർ തെന്ന പിന്നീടതിെന ഭദ്രമായി സൂക്ഷി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തുെകാണ്ട്? നാണ്യത്തിെന്റ തിളക്ക
വും ഭംഗിയും കണ്ടിട്ടാേണാ? അല്ല. ആ നാണ്യങ്ങൾ
െക്കാടുത്ത് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് എന്തു േവണെമങ്കിലും
വാങ്ങാം. ചായ കുടിക്കാം, സിഗരറ്റ് വലിക്കാം, പത്രേമാ
പുസ്തകേമാ വാങ്ങാം, സിനിമ കാണാം. എല്ലാറ്റിനും
ൈപസ േവണം.
നയാൈപസ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറുപ്പികയും അണയും
ൈപയും മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് പതി
നാറണ; ഒരണയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ൈപ. അണയും ൈപയും
ആദ്യമായി പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാഴും കണക്കുകൂ
ട്ടാൻ കുറെച്ചാെക്ക വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക്
64 കാലണ, അെല്ലങ്കിൽ 192 ൈപ. ഉറുപ്പികെയ 192
ആക്കി ഭാഗിച്ച് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിെനക്കാൾ എളുപ്പമ
െല്ല അതിെന്റ നൂറാക്കി ഭാഗിച്ച് കണക്കുക്കൂട്ടുന്നത്? നൂ
റിെന എതു സംഖ്യെകാണ്ടു േവണെമങ്കിലും െപരുക്കി
െനാടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം കാണാം. അേത സംഖ്യ
െകാണ്ട് 192 െന െപരുക്കിേനാക്കു. നൂറിെന പത്തുക
ണക്കിലുള്ള െചറുഭാഗങ്ങളാക്കാം. അതുേപാെല 192
െന ഒന്നു ഭാഗിച്ചുേനാക്കൂ. തീർച്ചയായും നൂറിെന്റ പത്തു
കണക്കിലുള്ള വിഭജനമാെണളുപ്പം. പത്തുകണക്കിൽ
ഭാഗിക്കാനും െപരുക്കാനും കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു
നാണയവ്യവസ്ഥയാണിത്. അതുെകാണ്ടാണിത് ദശാം
ശനാണയവ്യവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്നത്.
നയാൈപസെയ അണയാേയാ ൈപ ആേയാ മാറ്റുക
അത്ര എളുപ്പമെല്ലന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ഏതാ
നും െകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അണയും ൈപയും കാലണ
യും മറ്റും പ്രചാരത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കെപ്പടും. പി
െന്ന ഉറുപ്പികയും നയാൈപസയും മാത്രേമ ഉണ്ടാവൂ.
അേപ്പാളാണ് ദശാംശനാണയവ്യവസ്ഥയുെട മുഴുവൻ
ഗുണവും െവളിെപ്പടുക.

















1 ൈപസ എന്തിന്?
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അണയും ൈപയും
ആദ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പ് അണയും
ൈപയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം മറ്റുചില നാണയങ്ങ
ളാണുണ്ടായിരുന്നത്. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, പ്രാചീന
കാലം മുതൽക്കുതെന്ന നമ്മുെട നാണ്യവ്യവസ്ഥയിൽ
പലപലമാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ? എന്തുമാറ്റമു
ണ്ടായാെലന്താണ്? നാണ്യത്തിെന്റ േപരു മാറിയാലും,
അതിെന്റ വിഭജനസമ്പ്രദായം മാറിയാലും, അതു നാ
ണ്യംതെന്നയാണ്. കാലുറുപ്പികയായാലും നാലണയാ
യാലും ഇരുപത്തഞ്ചു നയാൈപസയായാലും കാര്യം
ഒന്നുതെന്ന. അവ െകാടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ
തുല്യമായിരിക്കും. നാണ്യങ്ങൾെക്കാണ്ടു നമുക്ക് േനരി
ട്ട് പറയത്തക്ക ഉപേയാഗെമാന്നുമില്ല. അവ തിന്നാൽ
പറ്റില്ല; നഗ്നത മറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. എങ്കിലും അവ ഉപ
േയാഗകരങ്ങളാണ്. അവ െകാടുത്ത് ആവശ്യമായ സാ
ധനങ്ങൾ — അപ്പേമാ തുണിേയാ എന്തുേവണെമങ്കിലും
— വാങ്ങാൻ കഴിയുെമന്നതാണ് അവയുെട ഉപേയാ
ഗം.
നിങ്ങളുെട ൈകയിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റിയ എെന്തങ്കി
ലും സാധനമുെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അതു വിറ്റാൽ പണം
കിട്ടും. ആ പണം െകാടുത്ത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള മെറ്റ
െന്തങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാം. ഇങ്ങിെന ചരക്കുകൾ
വാങ്ങുേമ്പാഴും വിൽക്കുേമ്പാഴും പണം ഉപേയാഗിക്ക
െപ്പടുന്നു. പണെത്ത മധ്യവർത്തിയാക്കിെക്കാണ്ടാണ്
ഇങ്ങെന ചരക്കുകൾ തമ്മിൽ ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടു
ന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവും. സമുദാ
യത്തിൽ ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റം ആവിർഭവിച്ചതിനു
േശഷം മാത്രമാണ് പണമുണ്ടായത്. പ്രാകൃതമനുഷ്യർ
േവട്ടയാടി നടന്നിരുന്ന ആ അതിപ്രാചീനകാലത്ത്
ൈകമാറ്റവും കച്ചവടവും ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു
െകാണ്ടക്കാലത്ത് പണത്തിെന്റ ആവശ്യവുമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. ഇതിെന്റ അർത്ഥം പ്രാകൃതമനുഷ്യർ ചരക്കുകൾ
ൈകമാറാൻ തുടങ്ങിയ ഉടെനത്തെന്ന പണമാവിർഭ
വിച്ചു എന്നല്ല. ആദ്യകാലത്ത് പണത്തിെന്റ സഹായം
കൂടാെത േനരിട്ടു ചരക്കുകൾ ൈകമാറുകയാണ് പതിവ്.
െനല്ലുെകാടുത്ത് തുണി വാങ്ങും. മീൻ െകാടുത്ത് േതൻ
വാങ്ങും. േനരിട്ടുള്ള ഈ ൈകമാറ്റത്തിന് െവച്ചുമാറ്റം
അെല്ലങ്കിൽ ബാർട്ടർ എന്നു പറയുന്നു.
ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. െനല്ല് വിറ്റ്
തുണിവാങ്ങാൻ േപാകുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരെന ഒന്നു പി
ന്തുടർന്നുേനാക്കു. തുണിവിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാെള
അയാൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പേക്ഷ, തുണി വിൽക്കുന്നവന്
െനല്ലല്ല, േതങ്ങയാണവശ്യം. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ൈക
മാറ്റം നടക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്? തുണി വിൽക്കാൻ
തയ്യാറുള്ളവനും അേത സമയത്തു െനല്ലു വാങ്ങാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ ഒരാെള കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞാെല ൈകമാറ്റം നടക്കൂ. േതങ്ങ വിൽക്കാൻ തയ്യാ
റുള്ള ഒരാളുണ്ട്. പേക്ഷ, അയാൾക്ക് തുണിയുമല്ല, െനല്ലു
മല്ല ആവശ്യം; കുേറ ഉപ്പാണ്. ഉപ്പു കിട്ടിയാേല അയാൾ
േതങ്ങ ൈകവിടൂ. എന്തു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? മനുഷ്യർ പരിഷ്ക്ക
രിക്കുകയും െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾ വർദ്ധിക്കുകയും െച
യ്തേപ്പാൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നു.
ബാർട്ടർ, അെല്ലങ്കിൽ േനരിട്ടുള്ള ൈകമാറ്റ സമ്പ്രദായം
തികച്ചും അപ്രാേയാഗികവും അപര്യാപ്തവുമായിത്തീർ
ന്നു. എല്ലാവർക്കും െപാതുവിൽ ആവശ്യമായ ഏെതങ്കി
ലുെമാരു സാധനെത്ത മധ്യവർത്തിയായി ഉപേയാഗി
ച്ചാേല ഈ ബുദ്ധിമുട്ടു പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നായി.
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പണം രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

















2 നാണ്യങ്ങളുെട ഉത്ഭവം
പണം — അതായത് ൈകമാറ്റത്തിെന്റ മധ്യവർത്തി
— ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത് നാണ്യങ്ങളുെട രൂപ
ത്തിലായിരുന്നില്ല. സ്വർണ്ണക്കട്ടികളും െവള്ളിക്കഷണ
ങ്ങളും മറ്റും അേത രൂപത്തിൽ, െകാത്തിേത്തച്ചുരൂപ
െപ്പടുത്താെത തെന്ന പണമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടി
രുന്നു. അക്കാലത്ത് പണം എണ്ണിെക്കാടുക്കുകയല്ല,
തൂക്കിെക്കാടുക്കുകയാണ് പതിവ്. അതുതെന്നയും പ്രാ
ചീനമനുഷ്യർ കുേറെയാെക്ക പരിഷ്ക്കാരം േനടിയതിനു
േശഷമാണ്. െവള്ളി, സ്വർണം തുടങ്ങിയ േലാഹങ്ങൾ
പണമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്
പശു, ആട്, േതാൽ, ഉപ്പ് തുടങ്ങിയ മറ്റുപലതും ൈകമാ
റ്റത്തിെന്റ മധ്യവർത്തികളായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. െനല്ല് െകാ
ടുത്ത് തുണി വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ േനരിട്ട് തു
ണിവാങ്ങുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. ആദ്യം െനല്ല് െകാടുത്ത്
ഉപ്പ് വാങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ഉപ്പ് െകാടുത്ത് തുണി വാങ്ങുന്നു.
ഉപ്പ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്.
അതുെകാണ്ടാണത് ൈകമാറ്റത്തിെന്റ മധ്യവർത്തിയാ
യി ആദ്യം അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ, എന്തു ബുദ്ധി
മുട്ടായിരുന്നു അെതന്ന് ഒന്നാേലാചിച്ചുേനാക്കൂ. നയാ
ൈപസയുെട കണക്കുകൂട്ടൽേപാലും വിഷമമാെണന്നു
പറയുന്നവർ പശുക്കൾ പണമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പ
ട്ടിരുന്ന കാലെത്ത സ്ഥിതിെയപ്പറ്റി എന്തു പറയും? ഒരു
പശുവിെന െകാടുത്താൽ നാലാടുകെള വാങ്ങാൻ കിട്ടു
െമന്നിരിക്കെട്ട. പേക്ഷ, ഒരാടുമാത്രം മതിെയങ്കിേലാ?
പശുവിെന നാലാക്കി െവട്ടിമുറിച്ചു െകാടുക്കാൻ കഴി
യുേമാ? ഈ വിഷമം പരിഹരിക്കാനാണ് സ്വർണ്ണം,
െവള്ളി, തുടങ്ങിയ േലാഹങ്ങൾ പണമായി ഉപേയാ
ഗിക്കെപ്പട്ടത്. സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും എത്ര െചറിയ
കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചാലും ആർക്കും യാെതാരുപദ്രവ
വുമില്ല. അവ തൂക്കിെക്കാടുത്ത് ഇഷ്ടംേപാെല ഇഷ്ടമുള്ള
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. എന്നാൽ, അതും അത്ര എളുപ്പ
െമാന്നുമായിരുന്നില്ല. കച്ചവടത്തിനുേപാകുേമ്പാൾ ചര
ക്കുകേളറ്റി നടന്നാൽ േപാര, സ്വർണ്ണക്കഷണങ്ങേളാ,
െവള്ളിക്കഷണങ്ങേളാ ഉണ്ടായാലും േപാരാ, അവ തൂ
ക്കിെക്കാടുക്കാൻ എല്ലായ്േപ്പാഴും ഒരു തുലാസ്സു കൂടി
െകാണ്ടുനടക്കണം! ഈ ബുദ്ധിമുട്ടു പരിഹരിക്കാനാണ്
നിശ്ചിതമായ രൂപവും തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ള സ്വർണ്ണക്ക
ക്ഷണങ്ങളും െവള്ളിക്കഷണങ്ങളും െചമ്പുതുട്ടുകളും മറ്റും
ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പല േപരുകളിലും വി
ളിയ്ക്കെപ്പട്ട ഈ േലാഹത്തുണ്ടുകൾക്കാണ് നാണ്യങ്ങ
െളന്ന് പറയുന്നത്. േലാഹക്കഷണങ്ങൾ തൂക്കിെകാടു
ക്കുന്നതിനുപകരം നാണ്യങ്ങൾ എണ്ണിെകാടുത്താൽ
മതിയേല്ലാ?

















3 പഴയ നാണ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി നാണ്യങ്ങളാവിർഭവിച്ചത് ഏതു
കാലത്താെണന്നു വളെര കൃത്യമായി പറയാൻ വയ്യ.
എന്നാെലാരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ആര്യൻമാരുെട
ആഗമനത്തിനു എത്രേയാ മുമ്പു മുതൽേക്കതെന്ന നാ
ണ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. േമാഹൻജദാേരാ, ഹാരപ്പ
മുതലായ പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ അതിപ്രാചീന കാ
ലെത്ത നാണ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ
കെണ്ടടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയത് അയ്യായിരം െകാല്ല
ങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ഇന്ത്യയിൽ ചരക്കുകളുെട െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കകളും കച്ചവടവും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ
ണിതു കാണിക്കുന്നത്.
ഋേഗ്വദത്തിൽ പണം, പണി എന്നിങ്ങെനയുള്ള പദ
പ്രേയാഗങ്ങൾ ധാരാളം കാണാവുന്നതാണ്. പേക്ഷ,
ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായവും നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിന്ദ്ര
ബിംബം പത്തു പശുക്കൾക്കു സമമാെണന്നു ഒരിടത്തു
പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ അഭിവൃദ്ധിെപ്പ
ടുകയും െകാള്ളെക്കാടുക്കകളും കച്ചവടങ്ങളും പരിഷ്ക്കരി
ക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ െമെല്ലെമെല്ല ബാർട്ടർ സമ്പ്രദാ
യം അപ്രത്യക്ഷമായി. പണം, നിഷ്കം തുടങ്ങിയ നാണ്യ
ങ്ങളുെട പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. ബുദ്ധെന്റ കാലത്തിനു
മുമ്പുതെന്ന പണം, കർഷാപണം മുതലായ േപരുകേളാ
ടുകൂടിയ െവള്ളിനാണ്യങ്ങളും നിഷ്കം, പാദം മുതലായ
സ്വർണനാണ്യങ്ങളും പ്രചരിച്ചിരുന്നുെവന്ന് ഗേവഷകൻ
മാർ െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാ
സ്ത്രത്തിൽ മൗര്യചക്രവർത്തിമാരുെട കാലത്തു പ്രചരിച്ചി
രുന്ന നാണ്യങ്ങെളപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
പണമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നാണ്യം. അത്
തനി െവള്ളിയായിരുന്നില്ല. — െചമ്പു കൂട്ടിയതായിരു
ന്നു. പണം, അരപ്പണം, കാൽപ്പണം, അരയ്ക്കാൽപ്പണം
എന്നീ െവള്ളിനാണ്യങ്ങൾക്കു പുറെമ മാഷം, അർദ്ധ
മാഷകം, കാകണി, അർദ്ധകാകണി മുതലായ െചമ്പു
നാണ്യങ്ങളും ഇക്കാലത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കൗടില്യെന്റ
കാലെത്ത ഒരു പണം ഏെറക്കുെറ രണ്ടാം േലാകമ
ഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പു പ്രചരിച്ചിരുന്ന നമ്മുെട ഉറുപ്പിക
യ്ക്ക് സമമായിരുന്നു എന്ന് െക.ടി.ഷാ എന്ന ധനശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ പറയുന്നു. ഓേരാ നാണ്യത്തിനും നിശ്ചിതമായ
തൂക്കവും മാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. കടുകിൻമണി, കുന്നിക്കു
രു, മഞ്ചാടിക്കുരു മുതലായവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണ് തൂക്കങ്ങൾ കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. കൗടില്യെന്റ
അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തനാണ്യങ്ങളുെട തൂക്കങ്ങ
െളപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത നിര
ക്കുകളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് േലാഹക്കട്ടികെള നാണ്യ
ങ്ങളാക്കി മാറ്റിെക്കാടുക്കാനും മാറ്റുകുറഞ്ഞ നാണ്യങ്ങൾ
കെണ്ടത്തിയാൽ അവെയ നശിപ്പിച്ചുകളയാനും നാണ്യ
നിർമ്മാണശാലയുെട അധ്യക്ഷന് അധികാരമുണ്ടായി
രുന്നു.
ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും വാണിജ്യവും
വ്യാപാരബന്ധങ്ങളും വളരുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ നാണ്യ
വ്യവസ്ഥയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്നു. അത്തരെമാരു കാല
ഘട്ടമായിരുന്നു ഗുപ്തരാജാക്കൻമാരുെട ഭരണകാലം.
ഗുപ്തരാജാക്കൻമാരാൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട നിരവധി നാ
ണ്യങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗുപ്തഭരണത്തിെന്റ ആദ്യ
കാലത്ത് 123 േഗ്രൻ തൂക്കമുള്ള സ്വർണനാണ്യങ്ങളാ
ണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ ശുദ്ധ
മായ സ്വർണ്ണമായിരുന്നില്ല. 7 േഗ്രൻ ശുദ്ധ സ്വർണവും
ബാക്കി കൂട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നീട് നാണ്യങ്ങളുെട തൂക്കം
വർദ്ധിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, കനംകൂടുംേതാറും പരിശുദ്ധ
സ്വർണത്തിെന്റ േതാതു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരികയാണ്
െചയ്തത്. സ്വർണനാണ്യങ്ങൾക്കു പുറെമ െവള്ളിനാ
ണ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, െചറിയ െചറിയ
ൈകമാറ്റങ്ങൾക്ക് െചമ്പുനാണ്യങ്ങളാണ് ഉപേയാഗി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.

















4 നാണ്യങ്ങളുെട പരസ്പരബന്ധം
സ്വർണനാണ്യങ്ങളും െവള്ളിനാണ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം സ്വർണത്തിെന്റയും െവള്ളിയുെടയും വിലകൾ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിന്നുേപാ
കുന്നത്. ഒരു േഗ്രൻ സ്വർണം ഇരുപത്തിരണ്ടര േഗ്രൻ
െവള്ളിക്ക് സമമായിരുന്നുെവന്ന് സചീന്ദ്രകുമാർ എന്ന
ഗ്രന്ഥകാരൻ കണക്കുക്കൂട്ടിപ്പറയുന്നു. ൈബഗ്രാമിൽ നി
ന്നു ലഭിച്ച ഒരു െചമ്പുപട്ടയപ്രകാരം സ്വർണത്തിെന്റ
വില െവള്ളിയുേടതിെന്റ പതിനാറിരട്ടിയായിരുന്നു. നാര
ദസ്മൃതിയനുസരിച്ച് അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരു
ന്ന നാണ്യവ്യവസ്ഥ താെഴപറയുംപ്രകാരമായിരുന്നു.
4 കാകണി

=

20 മാഷം അെല്ലങ്കിൽ

1 മാഷം അെല്ലങ്കിൽ 1 പലം
(1 പണം)

20 പണം

=

4 കാർഷാ പണം
12 ധാനകം അെല്ലങ്കിൽ
48 കാർഷാപണം

=

െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള ഒരു
കാർഷാപണം
1 ധാനകം

=

1 സുവർണം (ദീനാരം)

ശുക്രനീതിസാരത്തിൽ നിഷ്കം, തങ്കം, സുവർണ്ണം മുത
ലായ നാണ്യങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. നാലു
മാഷത്തൂക്കം സ്വർണമാണ് ഒരു നിഷ്ക്കത്തിലടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നത്. വിവിധ േലാഹങ്ങളുെട വിലകൾ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങൾ താെഴ പറയും പ്രകാരമായിരുന്നു:
“രജതം േഷാഡശഗുണം ഭേവത്സ്വർണ്ണസ്യമൂല്യകം

താമ്രം രജതമൂല്യം സ്വാത്പ്രാേയാശീതിഗുണം തഥാ”
അതായത് സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വില െവള്ളിയുെട വിലയു
െട പതിനാറിരട്ടിയും െവള്ളിയുെട വില െചമ്പിെന്റ വില
യുെട സുമാർ 80 ഇരട്ടിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏെത
ങ്കിലുെമാരു േലാഹത്തിെന്റ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ
ഈ ബന്ധത്തിനും മാറ്റം സംഭവിയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു.
ദാരിയസ്സു രാജാവിെന്റ കാലത്ത് 3:40 എന്ന നിരക്കി
ലും ക്രിസ്താബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1:9 എന്ന നിരക്കി
ലുമാണ് സ്വർണവും െവള്ളിയും പ്രചരിച്ചിരുന്നത് എന്ന്
െക.വി.രാമസ്വാമി അയ്യങ്കാർ എന്ന പണ്ഡിതൻ ചൂണ്ടി
ക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങെന സ്വർണ്ണത്തിെന്റേയാ െവള്ളിയു
െടേയാ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുെകാ
ണ്ടിരുന്നു.

















5 നാണ്യങ്ങളുെട ഭംഗി
ആദ്യെമാെക്ക നാണ്യങ്ങളുെട മാറ്റും തൂക്കവും മാത്രമാ
ണ് പരിഗണിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. പേക്ഷ, ക്രമത്തിൽ ജന
ങ്ങളുെട കലാേബാധം അവയിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കാൻ തുട
ങ്ങി. നാണ്യങ്ങളിൻേമൽ ചില ചിത്രപ്പണികൾ ആവിർ
ഭവിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, വൃത്താകാരത്തിലുള്ള മൂന്നു
പുള്ളികേളാടുകൂടിയ ചില െവള്ളിനാണ്യങ്ങെളപ്പറ്റി
സി.െജ.ബ്രൗൺ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ‘ഇന്ത്യയിെല നാ
ണ്യങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ചില പ്രാചീന നാണ്യങ്ങളിേന്മൽ ആന, നായ, മരം മുത
ലായവയുെട ചിത്രങ്ങൾ െകാത്തിയുണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
വിേദശീയരുമായുള്ള കച്ചവടബന്ധങ്ങളുെട ഫലമായി
ഗ്രീക്കുനാണ്യങ്ങേളയും േറാമൻനാണ്യങ്ങേളയും അനു
കരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ചില നാണ്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കെപ്പടുക
യുണ്ടായി. ഗുപ്തൻമാരുെടയും പിന്നീട് രജപുത്രരുെടയും
കാലത്ത് നാണ്യങ്ങളുെട ഭംഗിയും ആകർഷകത്വവും
വർദ്ധിച്ചു. ശഹദുഖി, ദിർഹം എന്നിങ്ങെനയുള്ള ചില
െവള്ളിനാണ്യങ്ങൾ ബാബറും ഹുമയൂണും നിർമ്മിക്കു
കയുണ്ടായി. എന്നാൽ, േഷർഷായുെട കാലത്താണ്
നാണ്യനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനമായ ചില മാറ്റങ്ങളു
ണ്ടായത്. അേദ്ദഹമാണേത്ര െവള്ളിയുറുപ്പിക ആദ്യമാ
യി അടിച്ചിറക്കിയത്. ഒരുറുപ്പികയിൽ 172.5 േഗ്രൻ െവ
ള്ളിയടങ്ങിയിരുന്നു. െവള്ളിനാണ്യങ്ങൾക്കു പുറെമ ‘ദം’
എന്ന െചമ്പുനാണ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദമ്മിൽ 523
േഗ്രൻ െചമ്പാണടങ്ങിയിരുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് ഒരു
െവള്ളിയുറുപ്പിക നാൽപ്പതു ദമ്മിനു സമമായിരുന്നു. പി
ന്നീട് െവള്ളിയുെട വീര്യംകൂടിയേപ്പാൾ എൺപതു ദമ്മാ
യി. ഏറ്റവും െചറിയ െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്ക് ‘ദമ്മിടി’
എന്ന മെറ്റാരു െചറുനാണ്യം ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
എട്ടു ദമ്മിടി കൂടിയാൽ ഒരു ദമ്മായി.
അക്ബറുെട കാലത്ത് ഉറുപ്പിക, അരയുറുപ്പിക, അരയ്ക്കാ
ലുറുപ്പിക എന്നീ െവള്ളിനാണ്യങ്ങൾക്കുപുറെമ ‘മുഹർ’
എന്ന സ്വർണനാണ്യവും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

















6 ഏകീകൃതമായ നാണ്യവ്യവസ്ഥ
അക്ബറുെട കാലത്താണ് മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിേലക്കും
െവള്ളിമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏെറക്കുെറ
ഏകീകൃതവും േകന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു നാണ്യവ്യവസ്ഥ
നടപ്പിൽവന്നത്. പേക്ഷ, മുഗൾഭരണം അവസാനിച്ച
േതാെട ഏകീകൃതമായ നാണ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടവുതട്ടി.
സ്വതന്ത്രരായിത്തീർന്ന രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുെട രാജ്യ
ങ്ങളിൽ സ്വന്തം സ്വന്തം നാണ്യങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കാൻ
തുടങ്ങി. അങ്ങിെന പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി
നാണ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. പെത്താമ്പ
താം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭകാലത്ത് ഇന്ത്യയുെട വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരേത്താളം വ്യത്യസ്ത നാണ്യങ്ങൾ
പ്രചരിച്ചിരുന്നുെവന്ന് മാക്ക്െലസ് എന്ന ഗ്രന്ഥകാ
രൻ ‘ഇന്ത്യൻ കറൻസി’ എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. േകരളക്കരയിൽ വരാഹൻ,
വീരരായപ്പണം, കാശ് മുതലായ നാണ്യങ്ങളാണ് പ്ര
ചരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കൃ. 1800-ൽ േകരളം സന്ദർശിച്ച
ഫ്രാൻസിസ് ബച്ചാനൻ പറയുന്നു. 40 കാശിന് ഒരു വീര
രായപ്പണം. പതിെനാേന്നകാൽ പണത്തിന് ഒരു വരാ
ഹൻ. ഒരുമദ്രാസ് ഉറുപ്പിക െകാടുത്താൽ മൂേന്നമുക്കാൽ
പണവും രണ്ടരകാശും കിട്ടിയിരുന്നു എന്നു ബുച്ചാനൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഈ നിരക്ക് സ്ഥിരമായിരു
ന്നില്ല. പലേപ്പാഴും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിയുെട ഉറുപ്പികയ്ക്ക് മിക്കസ്ഥലത്തും
സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കമ്പനിയുറുപ്പികത
െന്നയും പേലടത്തും പലതരത്തിലായിരുന്നു. ബങ്കാൾ,
പഞ്ചാബ് എന്നീ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം 27
തരത്തിലുള്ള െവള്ളിയുറുപ്പികകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നുെവ
ന്നാണ് മാക്ക്ലീസ് പറയുന്നത്.
ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി
ക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുെട ഭരണാധികാരമുറപ്പിച്ചത്.
ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തനാണ്യങ്ങളുെട പ്രചാരം തങ്ങളു
െട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ താൽപര്യങ്ങെള
അപകടെപ്പടുത്തുെമന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. െമെല്ല
െമെല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവനും തങ്ങളുെട കീഴിലായേതാെട
ഏകീകൃതമായ ഒരു നാണ്യവ്യവസ്ഥ അവർ നടപ്പിൽവ
രുത്തി. 1818-ൽ 180 േഗ്രൻ തൂക്കവും പന്ത്രണ്ടിൽ പതി
െനാന്നു ഭാഗം േലാഹശുദ്ധിയുമുള്ള െവള്ളിയുറുപ്പിക
മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൽ അടിച്ചിറക്കെപ്പട്ടു. 1823-ൽ
േബാംെബയിെല ഉറുപ്പിക മദ്രാസിെല ഉറുപ്പികയ്ക്കു തു
ല്യമായിത്തീർന്നു. 1835-ൽ പാസാക്കെപ്പട്ട നിയമമനു
സരിച്ച് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയുെട ഭരണാതിർത്തിക്കു
ള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും 180 േഗ്രൻ തൂക്കമുള്ള െവള്ളിയുറു
പ്പിക അടിസ്ഥാന നാണ്യമായി അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു.

















7 ഉറുപ്പികയും പവൻസ്റ്റർലിങ്ങും
ഇന്ത്യയിൽ െവള്ളിയുറുപ്പിക പ്രചരിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ട അേത
കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവൻ സ്റ്റർലിങ്ങ് എന്ന് സ്വർണ്ണ
നാണ്യമാണ് അടിസ്ഥാനനാണ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രചരി
ച്ച് െകാണ്ടിരുന്നത്. 1818-ൽ തെന്ന ബ്രിട്ടൻ സ്വർണ
നാണ്യവ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രിട്ടെന്റ
േകാളനിയായിത്തീർന്ന ഇന്ത്യയാകെട്ട െവള്ളിമാനത്തി
ലുമായിരുന്നു. ഇത് പല വിഷമതകൾക്കും ഇടവരുത്തി.
ബ്രിട്ടനും ബ്രിട്ടെന്റ േകാളനിയായ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം കാരണം പലേപ്പാഴും രണ്ടു നാണ്യങ്ങളും തമ്മി
ലുള്ള ൈകമാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കക
ത്തുള്ള െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്ക് ഉറുപ്പിക തെന്ന മതി.
എന്നാൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനും
ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറിന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ േവണ്ടിവന്ന െചല
വുകൾ നിർവ്വഹിക്കാനും ഉറുപ്പിക േപാരാ, ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ
നാണയമായ പവൻസ്റ്റർലിങ്ങു േവണം. ഇന്ത്യയുെട
റവന്യൂവരവിനങ്ങെളല്ലാം ഉറുപ്പികക്കണക്കിലായിരു
ന്നു. െചലവിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവൻ
കണക്കിലും. ഇതുകാരണം െകാല്ലംേതാറും വളെരയ
ധികം ഉറുപ്പിക പവൻസ്റ്റർലിങ്ങാക്കി മാേറ്റണ്ടിവന്നു.
ഉറുപ്പികയും പവൻസ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിൽ നിശ്ചിതമായ
ഒരു ബന്ധം — നിശ്ചിതമായ ഒരു ൈകമാറ്റനിരക്ക് —
ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങെന ഇന്ത്യയുെട ഉറുപ്പിക
ഇംഗ്ലണ്ടിെല പവൻസ്റ്റർലിങ്ങുമായി കൂട്ടിെകട്ടെപ്പട്ടു.
1899-ൽ പാസാക്കെപ്പട്ട നിയമമനുസരിച്ച് ഒരുറുപ്പിക
പതിനാറു െപൻസിനു സമമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ

ഒരുറുപ്പിക െകാടുത്താൽ പതിനാറു െപൻേസാ അത്രയ്ക്കു
ള്ള സ്വർണേമാ ലഭിയ്ക്കുെമന്നതിന് യാെതാരുറപ്പുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. 1907 മുതൽക്ക് സ്വർണ്ണം െകാടുക്കാനുള്ള
എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഗവൺെമൻറ് ഒഴി
ഞ്ഞുമാറി. ഇെതാരു വിചിത്രമായ സ്ഥിതിവിേശഷമായി
രുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് മുമ്പ് ഉറുപ്പികയ്ക്ക് സ്വതന്ത്ര
മായ ഒരു പദവിയാണുണ്ടായിരുന്നത്. നിശ്ചിതമായ തൂ
ക്കവും മാറ്റുമുള്ള െവള്ളി അതിലടങ്ങിയിരുന്നതുെകാണ്ട്
അതിനു സ്വന്തമായ നിലയും വിലയുമുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രി
ട്ടീഷുഭരണം വന്നേപ്പാൾ ഈ സ്വതന്ത്രപദവി നഷ്ടെപ്പട്ടു.
അത് പൗണ്ട് െസ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ ഒരു ഭാഗമായി. പൗണ്ട്
െസ്റ്റർലിങ്ങുമായുള്ള ബന്ധം മാത്രമായിരുന്നു ഉറുപ്പികയു
െട ഉറപ്പ്. അത് പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങിെന ആശ്രയിച്ചു നി
ലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാണയമായിത്തീർന്നു. ഉറുപ്പികയ്ക്കു
പകരം സ്വർണം നൽകുകയില്ല എന്നു വന്നേതാടുകൂടി
അത് െവള്ളിമാനവുമല്ല, സ്വർണ്ണമാനവുമല്ല എന്നായി.
ഈ വിചിത്രമായ നാണ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സ്വർണവിനിമയ
മാനം അെല്ലങ്കിൽ ‘േഗാൾഡ് എക്സ്േചഞ്ച് സ്റ്റാൻേഡർ
ഡ്’ എന്നു നാമകരണം െചയ്യെപ്പട്ടു.

















8 ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു

േശഷം

ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം ഈ നാണ്യവ്യവസ്ഥയുെട
പാപ്പരത്തം തികച്ചും െവളിെപ്പടുത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിനുേവ
ണ്ടി ഇന്ത്യ വമ്പിച്ച െചലവുകൾ െചേയ്യണ്ടിവന്നു. അതി
നുേവണ്ടി ധാരാളം ഉറുപ്പിക അടിച്ചിറക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,
ഉറുപ്പികയുെട എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുെവങ്കി
ലും അതനുസരിച്ച് സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല.
ഫലേമാ? ചരക്കുകളുെട വില കയറുകയും ഉറുപ്പികയുെട
വിലയിടിയുകയും െചയ്തു.
യുദ്ധമവസാനിച്ചതിനുേശഷം ബാബിങ്ടൺ സ്മിത്ത്
കമ്മീഷെന്റ ശുപാർശയനുസരിച്ച് ഉറുപ്പികയുെട വിനി
മയനിരക്ക് രണ്ട് ഷില്ലിങ് അെല്ലങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല്
െപൻസ് ആക്കി നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടു. യുദ്ധംെകാണ്ടുത
കർന്ന ബ്രിട്ടീഷുവ്യവസായങ്ങെള വീണ്ടും വളർത്താനും
ബ്രിട്ടീഷുകച്ചവടം വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനുമുള്ള
പരിപാടിയുെട ഒരു ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ പുതിയ
നിരക്ക് നടപ്പിൽവരുത്തെപ്പട്ടത്. ഇതുമൂലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടി വന്ന െചലവുകളുെട ഭാരം വർദ്ധിച്ചു.
ഓേരാ പവൻ സ്റ്റർലിങ്ങിനും മുമ്പു െകാടുത്തിരുന്നതി
േനക്കാൾ കൂടുതൽ ഉറുപ്പിക െകാടുേക്കണ്ടിവന്നു. ഈ
വിനിമയനിരക്ക് കാരണം ഇന്ത്യയുെട ഖജാനയ്ക്ക് ഒറ്റ
െക്കാല്ലത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തഞ്ചുേകാടി ഉറുപ്പികയുെട
നഷ്ടംപറ്റി. നമ്മുെട നാണ്യവ്യവസ്ഥ വളെര ദുർബ്ബലമാ
യിത്തീർന്നു. ഉറുപ്പികയുെട വിലയിടിഞ്ഞു. 1920 ആയ
േപ്പാേഴയ്ക്കും ഉറുപ്പിക പതിനാറു െപൻസിനു സമമായി
ത്തീർന്നു.

















9 പുതിയ വിനിമയനിരക്ക്
1927-ൽ ഹിൽട്ടൺ യങ്ങ് കമ്മിഷെന്റ റിേപ്പാർട്ടനുസ

രിച്ച് ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് ഒരു ഷില്ലിങ് ആറു
െപൻസാക്കി നിജെപ്പടുത്തെപ്പട്ടു. സർ പുരുേഷാത്തം
ദാസ് താക്കൂർദാസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികൾ
ഈ പുതിയ നിരക്ക് ഇന്ത്യയുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്ക
തിരാെണന്നു വാദിച്ചുേനാക്കി. വളെരക്കാലമായി ഉറു
പ്പികയുെട യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ൈകമാറ്റനിരക്ക് ഒരു
ഷില്ലിങ്ങ് നാലു െപൻസു മാത്രമാെണന്നും ഒരു ഷി
ല്ലിങ്ങ് ആറു െപൻസാക്കിയാൽ അത് നിലവിലുള്ള
യഥാർത്ഥനിരക്കിേനക്കാൾ പന്ത്രണ്ടരശതമാനം കൂ
ടുതലായിരിക്കുെമന്നും ഈ കവിഞ്ഞ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ
കേമ്പാളത്തിൽ മത്സരിക്കുവാൻ വിേദശമുതലാളികൾ
ക്ക് കൂടുതൽ സഹായകരമായിരിക്കുെമന്നും ഇന്ത്യയുെട
കയറ്റുമതികൾക്ക് വലിയ തടസ്സം േനരിടുെമന്നും മറ്റും
അവർ ശക്തിയായി വാദിച്ചു. ഏതാണ്ടിേത വാദങ്ങളുന്ന
യിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസും ഒരു
പ്രേമയം പാസാക്കുകയുണ്ടായി. േകന്ദ്ര അസംബ്ലിയി
െല പല േനതാക്കൻമാരും ഔേദ്യാഗിക നിരക്കിെന
തിനായി ശബ്ദമുയർത്തിേനാക്കി. പേക്ഷ, എന്തായി,
യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയ
നിരക്ക് പതിെനട്ടുെപൻസ് തെന്നയായിരിക്കണെമന്ന്
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചു.
വിനിമയനിരക്ക് പതിനാറു െപൻസിനു പകരം പതി
െനട്ടു െപൻസാക്കുക എന്നുവച്ചാൽ ഒരുറുപ്പിക വിലയു
ള്ള ചരക്കിന്ന് രണ്ടു െപൻസ് കൂടുതൽ വില നൽേക
ണ്ടിവരിക എന്നർത്ഥമാണ്; വിേദശ കേമ്പാളത്തിൽ
ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകളുെട വില മറ്റു രാജ്യങ്ങളുെട ചരക്കുക
ളുേടതിെനക്കാൾ വർദ്ധിയ്ക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്. കേമ്പാ
ളത്തിൽ എല്ലായ്േപ്പാഴും വില കുറഞ്ഞ ചരക്കുകളാണ
േല്ലാ േവഗത്തിൽ െചലവാകുക. ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകളു
െട വില താരതേമ്യന കൂടുതലായതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
കയറ്റുമതികൾക്ക് വലിയ ഇടിവുതട്ടി. മാത്രമല്ല, കയറ്റി
അയച്ച ചരക്കുകൾക്ക് ഉറുപ്പികകണക്കിൽ കിട്ടിയ വില
കുറയുകയും െചയ്തു.
1927-െല കറൻസി നിയമമനുസരിച്ച് ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക്

പതിെനട്ടു െപൻസിെന്റ സ്വർണം നൽകുവാൻ തങ്ങൾ
ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുെമന്ന് ഗവൺെമൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കു
കയുണ്ടായി. എങ്കിലും 1931-ൽ ബ്രിട്ടൻ സ്വർണമാനമു
േപക്ഷിച്ചേതാടുകൂടി ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരം സ്വർണം നൽ
കുക എന്ന നയവും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടു. ഉറുപ്പികയ്ക്ക് സ്വർ
ണവുമായി യാെതാരുബന്ധവും ഇല്ലാതായി. എന്നിട്ടും
വിനിമയനിരക്ക് പതിെനട്ടുെപൻസുതെന്നയായി നില
നിർത്തെപ്പട്ടു.

















10 ഇന്ത്യയ്ക്കു േനരിട്ട നഷ്ടം
1929-ൽ േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും വലിെയാരു സാമ്പത്തി
കക്കുഴപ്പമുണ്ടായി. റഷ്യെയാഴിച്ച് മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങെള
യും അതു പിടികൂടി. എന്നാൽ വ്യാവസായികരാജ്യങ്ങ

െളക്കാളധികം കാർഷിക രാജ്യങ്ങെളയാണതു ബാധി
ച്ചത്. എല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും വിലയിടിഞ്ഞു. പേക്ഷ,
കാർഷികച്ചരക്കുകളുെട വിലയാണ് കൂടുതൽ ഇടിഞ്ഞ
ത്. ഇന്ത്യ മുഖ്യമായും ഒരു കാർഷികരാജ്യമാണ്. പ്രധാ
നമായ കയറ്റുമതി വ്യാവസായികരാജ്യങ്ങൾക്കാവശ്യ
മായ അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റു കാർഷികചരക്കുക
ളുമാണ്. വിലയിടിവിെന്റ ഫലമായി കയറ്റുമതികളിൽ
നിന്നുള്ള ആദായം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു.
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് 1939-ൽ രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്. പരാധീനതയുെട അർത്ഥെമന്താ
െണന്ന് ഇന്ത്യാക്കാർക്ക് നല്ലേപാെല േബാധ്യെപ്പടുത്തി
െക്കാടുത്ത ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അത്. േലാകത്തിെന്റ
യുദ്ധെച്ചലവുകളുെട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യ വഹി
േക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്ത്യയുെട വിഭവങ്ങൾ വളെരയധികം
ചൂഷണം െചയ്യെപ്പട്ട ഒരു കാലം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. ബ്രി
ട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം േപാെല ചരക്കുകൾ വാ
ങ്ങി. പേക്ഷ, അവയുെട വിലേയാ ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യമായ
മറ്റു ചരക്കുകേളാ പകരം നൽകുകയുണ്ടായില്ല. എല്ലാം
കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം
സ്റ്റർലിങ്ങായി കണക്കുപിടിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്തത്.
പേക്ഷ, ഓേരാ ഉൽപാദകനിൽ നിന്നു ചരക്കുകൾ കടം
വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ പണം െകാടു
ക്കണം. അതിനുേവണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ കണക്കിലധികം
ഉറുപ്പികേനാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കി വിതരണം െചയ്തു.

















11 േനാട്ട് എന്നാെലന്ത്?
േനാട്ട് എന്നുവച്ചാെലന്താണ്? എേപ്പാൾ േവണെമങ്കി
ലും പണമടച്ചുെകാള്ളാെമന്ന ഒരു വാഗ്ദാനപത്രം മാത്ര
മാണത്. ഏെതങ്കിലും ഒരു േനാെട്ടടുത്ത് ഒന്നു പരിേശാ
ധിച്ചു േനാക്കൂ. ഇതാ, അഞ്ചുറുപ്പികയുെട ഒരു േനാട്ട്. സു
മാർ നാലിഞ്ചു നീളവും രണ്ടിഞ്ചു വീതിയുമുള്ള ഒരു െച
റിയ കടലാസുകഷണം. ഈ കടലാസുകഷണത്തിന്
എന്തുവിലയാണുള്ളത്? ഒന്നുകൂടി പരിേശാധിച്ചുേനാക്കു.
അേശാകചക്രത്തിെന്റ ചിത്രമുണ്ട്. അഞ്ചുറുപ്പിക എന്ന്
പല ഭാഷകളിലുെമഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കടലാസ്സുകഷണ
ത്തിൽ അഞ്ചുറുപ്പിക എെന്നഴുതിയാൽ അത് അഞ്ചുറുപ്പി
കയായിത്തീരുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. ഒന്നുകൂടി നല്ലവ
ണ്ണം പരിേശാധിച്ചു േനാക്കൂ. ഒരു മൂലയിൽ ഒരു നമ്പറു
ണ്ട്. മധ്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിെലഴുതിയിട്ടുള്ളെതന്താണ്? മു
കളിൽ െചറിയ അക്ഷരത്തിൽ “േകന്ദ്ര ഗവൺെമൻറ്
ഉറപ്പുനൽകുന്നു” എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിെന്റ േന
െര ചുവട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ അക്ഷരത്തിൽ “റിസർവ്വ്
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ” എന്ന് കാണുന്നു. അതിനു താെഴ
‘ഏെതങ്കിലും ഇഷ്യു ഓഫീസിൽ ഇതുെകാണ്ടുവന്നു തരു
ന്നവൻ േചാദിച്ചാൽ അഞ്ചുറുപ്പിക െകാടുത്തുെകാള്ളാ
െമന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്നു’ എെന്നഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
അതിനുചുവട്ടിലായി റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഗവർണറുെട ഒപ്പു
മുണ്ട്.
അേപ്പാൾ കടലാസുകഷണത്തിന്നല്ല വില, റിസർവ്വ്
ബാങ്ക് ഗവർണറുെട ഒപ്പിന്നും ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറിെന്റ
ഉറപ്പിനുമാണ്. േനാട്ടുെകാടുത്താൽ എേപ്പാൾ േവണെമ
ങ്കിലും അതിൽ പറയുന്ന തുക നൽകിെക്കാള്ളാെമന്ന
റിസർവ്വ് ബാങ്കിെന്റ പ്രതിജ്ഞയിൽ വിശ്വാസമുള്ളതു
െകാണ്ടാണ് ജനങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്നയാണത് നാണ്യെമന്നേപാെലത്തെന്ന ചര
ക്കുകളുെട ൈകമാറ്റത്തിെന്റ മധ്യവർത്തിയായി ഉപ
േയാഗിക്കുന്നതും.
വാസ്തവത്തിൽ, നാണ്യങ്ങൾക്കുതെന്നയും, േലാഹകഷ
ണങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കുള്ള വില കുറവാണ്. ഒരു നാണ്യം
െപാട്ടിച്ചു കഷണമാക്കി േലാഹെമന്ന നിലക്ക് വിറ്റാൽ
അതിന് ആ നാണ്യത്തിെന്റ വില കിട്ടുകയില്ല. നാണ്യം
െകാടുത്താൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള ചര
ക്കുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുെമന്നുറപ്പുള്ളതുെകാ
ണ്ടാണ് ജനങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. േനാട്ടിെന്റ സ്ഥി
തിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. കടലാസ്സുകഷണെമന്ന നിലക്ക്
അതിന് യാെതാരു വിലയുമില്ല. പേക്ഷ, അതുെകാടു
ത്താൽ അതിൽ പറയുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള ചരക്കുകൾ വാ
ങ്ങാൻ കഴിയും.

















12 േനാട്ടിെന്റ ഉറപ്പ്
ആദ്യകാലത്ത് പലബാങ്കുകളും േവെറ േവെറ േനാട്ടുകൾ
പുറെപ്പടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 1861 മുതൽക്ക് േബാം
െബയിലും കൽക്കത്തയിലും മദ്രാസിലുമുള്ള പ്രസിഡൻ
സി ബാങ്കുകൾക്കു മാത്രേമ േനാട്ടടിക്കുവാൻ അധികാ
രമുള്ളു എന്നു തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടു. ഒന്നാംേലാകമഹായു
ദ്ധത്തിനുേശഷം മൂന്നു പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകളും ഇമ്പീ
രിയൽ ബാങ്ക് എന്ന േപരിൽ കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
1936-മുതലാണ് റിസർവ്വ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്.
അതു മുതൽക്കു േനാട്ടുകളടിക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണമായ
ഉത്തരവാദിത്വം റിസർവ്വ് ബാങ്കിനു മാത്രമായിത്തീർന്നു.
ഇന്നും ഇന്ത്യയുെട േകന്ദ്രബാെങ്കന്ന നിലയ്ക്ക് റിസർവ്വ്
ബാങ്ക് മാത്രമാണ് ഗവൺെമൻറിനുേവണ്ടി േനാട്ടുകളടി
ക്കുന്നത്.
ആദ്യകാലത്ത് േനാട്ടുകൾ െകാടുത്താൽ പകരം ഉറു
പ്പികനാണ്യങ്ങൾ നൽകാൻ ബാങ്കുകൾെക്കാരു ചുമത
ലയുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്, അടിച്ചിറക്കെപ്പടുന്ന
േനാട്ടുകളുെട പിൻബലെമന്ന നിലയ്ക്ക് നാണ്യങ്ങേളാ
െവള്ളിവാളങ്ങേളാ ഗവൺെമൻറുവക െസക്യൂരിറ്റിക
േളാ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു. േനാട്ടുകളുെട
തുക വർദ്ധിക്കുംേതാറും സൂക്ഷിപ്പിെന്റ തുകയും വർദ്ധി
ക്കും. ആരംഭത്തിൽ പത്തുേകാടി ഉറുപ്പികയുെട േനാട്ടു
കളാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. അവയ്ക്കു പിൻബലമായി നാ
ലുേകാടി ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള ഗവൺെമൻറ് െസക്യൂരിറ്റികളും
ആറുേകാടി ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള െവള്ളിനാണ്യങ്ങളും സൂക്ഷി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
േനാട്ടുകളുെട എണ്ണം ക്രമത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു. ഒന്നാം േലാ
കമഹായുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് െതാട്ടുമുമ്പ് ഇരുപതു േകാ
ടിേയാളം രൂപയുെട േനാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട
ഉറപ്പിനായി െവള്ളി, സ്വർണം, നാണ്യങ്ങൾ, െസക്യൂ
രിറ്റികൾ മുതലായവ സൂക്ഷിപ്പായി കരുതെപ്പട്ടിരുന്നു.
സ്വർണത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം ബ്രിട്ടനിലാണ് സൂക്ഷിക്ക
െപ്പട്ടിരുന്നത്. ഗവൺെമൻറിെന്റ െസക്യൂരിറ്റികളാകെട്ട
സ്റ്റർലിങ്ങ് െസക്യൂരിറ്റികളുമായിരുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ,
അവെയ ഇഷ്ടംേപാെല എടുത്തുപേയാഗിക്കാൻ ഇന്ത്യ
യ്ക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. യുദ്ധെച്ചലവുകൾക്ക് കൂടുതൽ
േനാട്ടുകളടിച്ചിറേക്കണ്ടിവന്നേപ്പാൾ ഇത്തരത്തിെല സൂ
ക്ഷിപ്പുകൾേപാലും അപ്രാേയാഗികമായിത്തീർന്നു. തൻ
മൂലം സൂക്ഷിപ്പുകളുെട തുക ഗണ്യമായി െവട്ടിക്കുറയ്ക്കെപ്പ
ട്ടു. കുറഞ്ഞ സൂക്ഷിപ്പുകളുെട ഉറപ്പിൻേമൽ കൂടുതൽ േനാ
ട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.

















13 പണം കൂടുതലായാൽ
ഒന്നാംേലാകമഹായുദ്ധകാലെത്തേപ്പാെലതെന്ന രണ്ടാം
േലാകമഹായുദ്ധകാലത്തും പ്രധാനമായും ബ്രിട്ടീഷുഗ
വൺെമൻറിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, കണക്കില
ധികം ഉറുപ്പികേനാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി.
യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്, അതായത്, 1938-ൽ ആെക
170 േകാടി ഉറുപ്പികയുെട കടലാസുേനാട്ടുകളാണുണ്ടാ
യിരുന്നത്. 1945 ആഗസ്റ്റ് മാസമായേപ്പാേഴക്കും അത്
1130 േകാടി ക. ആയി വർദ്ധിച്ചു. അതായത് യുദ്ധത്തി
നുമുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിെന്റ ആറിരട്ടി.
േനാട്ടുകളുെട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചാലുള്ള ഫലെമന്താണ്?
നാട്ടിൽ കൂടുതൽ പണം വിതരണം െചയ്യെപ്പടുന്നു.
ശമ്പളം, കൂലി എന്നിങ്ങെന പലതരത്തിലും ജനങ്ങളു
െട ൈകയ്യിൽ കൂടുതൽ പണെമത്തിേച്ചരുന്നു. കിട്ടുന്ന
പണം സൂക്ഷിച്ചുെവയ്ക്കുകേയാ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ
േവണ്ടി െചലവാക്കുകേയാ െചയ്യാം. എല്ലാം െചലവി
ടുകയാെണന്നു വിചാരിക്കുക. ഒട്ടാെക െചലവിടുന്ന
പണത്തിെന്റ തുക വർദ്ധിയ്ക്കുന്ന േതാതനുസരിച്ചുതെന്ന
കേമ്പാളത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ചരക്കുകളുെട തുകയും
വർദ്ധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, പണം കൂടുതലും ചരക്കുകൾ കുറവു
മാെണങ്കിൽ, ചരക്കുകളുെട വില വർദ്ധിക്കും. ഉറുപ്പിക
യുെട എണ്ണം ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കു േവ
ണ്ടതിലും അധികമായാൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള
അതിെന്റ കഴിവ് ചുരുങ്ങും. ഓേരാ ഉറുപ്പികയ്ക്കും കിട്ടുന്ന
ചരക്കുകളുെട തുക കുറയും. മെറ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ,
ഉറുപ്പികയുെട വിലയിടിയും. അങ്ങിെനതെന്നയാണു
ണ്ടായതും. രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധമവസാനിച്ചേപ്പാേഴ
യ്ക്കും ഉറുപ്പികയുെട വില യുദ്ധത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്നതി
െന്റ നാലിെലാന്നായി ചുരുങ്ങി!
യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ
ചരക്കുകളുെട വില പണമായിേട്ടാ മെറ്റെന്തങ്കിലും ചര
ക്കുകളായിേട്ടാ തരാനും അങ്ങിെന ഇന്ത്യയിെല വ്യവ
സായങ്ങെള വളർത്തിെക്കാണ്ട് ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പി
യ്ക്കാനും ബ്രിട്ടൻ തയ്യാറായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഇത്തരെമാരു
സ്ഥിതിവിേശഷമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, ചരക്കു
കൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുക എന്നതായിരുന്നില്ല, േനെര മറി
ച്ച്, സ്വന്തം യുദ്ധെച്ചലവുകൾക്കുേവണ്ടി യാെതാരു പ്ര
തിഫലവും നൽകാെത ഇന്ത്യയുെട വിഭവങ്ങളുപേയാഗി
ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടെന്റ യഥാർത്ഥ ഉേദ്ദശ്യം.
എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും സ്റ്റർലിങ്ങിനു പകരം ഉറുപ്പിക
നൽകണെമന്ന ഒരു വകുപ്പ് റിസർവ്വ് ബാങ്ക് നിയമത്തി
ലുണ്ട്. ആ വകുപ്പുേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് യുദ്ധെച്ചലവുകൾ
ക്കാവശ്യമായ പണം ലണ്ടനിൽ സ്റ്റർലിങ്ങായി ഇന്ത്യയു
െട േപരിൽ വരവുവയ്ക്കുകയും അത്രയും സ്റ്റർലിങ്ങിന്നുള്ള
ഉറുപ്പിക അടിച്ചിറക്കി ഇന്ത്യയിലാവശ്യമായിവന്ന െചല
വുകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയുമാണ് ബ്രിട്ടൻ െചയ്തത്. അതി
െന്റ ഫലമായി ബ്രിട്ടീഷു ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയുെട
കടക്കാരായി മാറി! ഇന്ത്യയിെല സ്റ്റർലിങ്ങു കടം കുന്നു
കൂടാൻ തുടങ്ങി. 1945 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ
യ്ക്ക് വീട്ടിെക്കാടുേക്കണ്ട കടം 1500 േകാടി ഉറുപ്പികേയാ
ളെമത്തി. പേക്ഷ, ഈ പണെമടുത്തുപേയാഗിക്കാൻ
ഉത്തമർണ്ണപദവിയിലുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്കധികാരമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല! ചരക്കുകൾ വിറ്റു കിട്ടിയ പണം മുഴുവനും സ്റ്റർലി
ങ്ങാക്കി മാറ്റി ലണ്ടനിെല ‘ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടി’െന്റ
കണക്കുപുസ്തകങ്ങളിൽ വരവുേചർത്തുവയ്ക്കാം. പേക്ഷ,
ആ നിേക്ഷപമുപേയാഗിച്ച് സ്വന്തം വ്യവസായങ്ങെള
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താേനാ, പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ തു
ടങ്ങാേനാ ഇന്ത്യയ്ക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്തവ
ത്തിൽ, ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായവൽക്കരണെത്ത തട
ഞ്ഞുനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാ
രികളുെട ഉേദ്ദശ്യം. അതിനുേവണ്ടിയാണവർ ഇന്ത്യയു
െട സ്റ്റർലിങ്ങ് നിേക്ഷപങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ സമ്മ
തിക്കാെത തടഞ്ഞുവച്ചത്.
യുദ്ധമവസാനിച്ചേശഷവും ഈ വമ്പിച്ച തുകകൾ ഇന്ത്യ
യുെട വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനു േവണ്ടി ഉപേയാ
ഗിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും, പല കൂടിയാേലാച
നകളുേടയും ഒത്തുതീർപ്പുകളുെടയും ഫലമായി നമ്മുെട
ഇറക്കുമതി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും അവ കുേറേശ്ശയാ
യി ഉപേയാഗിക്കാൻ അനുവദിക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങിെന ആ
കടം മിക്കവാറും വീടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

















14 ഡീവാലുേവഷൻ
യുദ്ധകാലത്ത് നീതിക്കു നിരക്കാത്തവിധം ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നും മറ്റു േകാളനികളിൽ നിന്നും ധാരാളം വിഭവ
ങ്ങെളടുത്തുപേയാഗിച്ചുെവങ്കിലും അതുെകാണ്ടുമാത്രം
ബ്രിട്ടെന്റ വിഷമതകൾക്ക് പരിപൂർണ്ണമായ പരിഹാര
മുണ്ടായില്ല. യുദ്ധമവസാനിച്ചേപ്പാൾ രംഗം മൂർച്ഛിക്കുക
യാണ് െചയ്തത്. അേമരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധ
ങ്ങൾ ബ്രിട്ടെനതിരായിത്തീർന്നു. േഡാളർ കണക്കിൽ
അേമരിക്കയിേലയ്ക്കയേയ്ക്കണ്ട വലിയ തുകകൾ അടച്ചു
തീർക്കാൻ കഴിയാെതയായി. വിഷമതകളിൽ നിന്ന്
താൽക്കാലികമായി രക്ഷേനടാൻ േവണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ്
ഗവൺെമൻറ് 1949 െസപ്തംബറിൽ പവൻസ്റ്റർലിങ്ങി
െന്റ േഡാളർ കണക്കിലുള്ള വില കുറച്ചു. അേമരിക്കൻ
ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനാവശ്യമായ േഡാളറില്ലാെത ഇന്ത്യ
യും വിഷമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.
അതുെകാണ്ട് പവൻസ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വില കുറച്ചേപ്പാൾ
അേതേതാതിൽതെന്ന ഉറുപ്പികയുെട േഡാളർവിലയും
കുറയ്ക്കണം 1949 െസപ്തംബറിനു മുമ്പ് ഒരുറുപ്പിക ഏതാ
ണ്ട് മുപ്പേതകാൽ െസൻറിനു (. 30 േഡാളർ) സമമാ
യിരുന്നു. വില കുറയ്ക്കലിെന്റ ഫലമായി ഒരു റുപ്പിക 21
െസൻറിന് (0.21 േഡാളർ) സമമായിത്തീർന്നു.
ഗവൺെമൻറിെന്റ അധികാരമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്
ഇങ്ങിെന നാണ്യങ്ങളുെട വില കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീ
ഷിൽ ഡീവാല്യുേവഷൻ എന്നു പറയുന്നു.
ഉറുപ്പികയുെട േഡാളർകണക്കിലുള്ള വില മാത്രേമ കുറ
യ്ക്കുകയുണ്ടായുള്ളു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ പവൻ സ്റ്റർലി
ങ്ങിെന്റ േഡാളർവിലയും ഉറുപ്പികയുെട േഡാളർവിലയും
ഒേര േതാതിലാണ് ചുരുങ്ങിയത്. അതുെകാണ്ട്, അതി
ന്നുേശഷം ഒരുറുപ്പിക 18 െപൻസിനു സമമായിത്തെന്ന
നിലനിന്നുേപാന്നു.

















15 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായേപ്പാൾ
ഏതായാലും ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായതിനുേശഷം നമ്മുെട
നാണ്യവ്യവസ്ഥയുെട പരാധീനതയ്ക്ക് െതെല്ലാരു പരി
ഹാരമുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സം
ശയമില്ല. 1947-നു മുമ്പ് നമ്മുെട പണെത്ത നിയന്ത്രിക്ക
ന്ന റിസർവ്വ് ബാങ്ക് പ്രധാനമായും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമൻ
റിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു
സ്വകാര്യസ്ഥാപനമായിരുന്നു. എന്നാൽ, 1949 ജനുവ
രി 1 നു റിസർവ്വ് ബാങ്ക് േദശസാൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു. അത്
ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറിെന്റ ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറി. മാ
ത്രമല്ല ഇന്ത്യയുെട താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിരായ മറ്റു ചില
വകുപ്പുകൾ നീക്കം െചയ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഉദാഹര
ണത്തിന്, ലണ്ടനിൽ സ്റ്റർലിങ്ങ് വിറ്റ് ഉറുപ്പികയാക്കി
മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏെതാരാളിൽ നിന്നും 17 49/64
െപൻസിൽ താഴാെതയും 18 3/16-ൽ കൂടുതലാവാെത
യുമുള്ള നിരക്കിന് എത്ര ഉറുപ്പിക േവണെമങ്കിലും നൽ
േകണ്ടതാെണന്ന ഒരു വകുപ്പ് റിസർവ്വ് ബാങ്ക് നിയമ
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വകുപ്പുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ്
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമൻറ് യുദ്ധകാലത്ത് സ്റ്റർലിങ്ങ് േനാട്ടു
കൾക്ക് പകരം ഉറുപ്പിക സമ്പാദിച്ചത്. 1947-ൽ ഇന്ത്യ
‘ഇൻറർനാഷണൽ േമാണിറ്ററിംഗ് ഫണ്ട്’െല ഒരംഗമാ
യേതാടുകൂടി പ്രസ്തുത വകുപ്പ് റദ്ദാക്കെപ്പട്ടു. െസ്റ്റർലിങ്ങി
നുപകരം നിശ്ചിതനിരക്കിൽ ഉറുപ്പിക നൽകിെക്കാള്ള
ണെമന്ന യാെതാരു വ്യവസ്ഥയും ഇേപ്പാൾ ഇല്ല. ഏതു
നിരക്കിലാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം വാങ്ങുകയും വിൽ
ക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതും എന്നും മറ്റും നിശ്ചയിക്കാനുള്ള
അധികാരം ഇന്ത്യയിെല േകന്ദ്രഗവൺെമൻറിനാണ്.
ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിൽ ഇേപ്പാൾ നിർബന്ധ
പൂർവ്വമായ യാെതാരു ബന്ധവുമില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യ
യും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ തു
ടരുന്നതുെകാണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളുെടയും നാണ്യങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള നിശ്ചിതമായ ഒരു വിനിമയനിരക്ക് ആവശ്യ
മാെണന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഇന്ത്യാ ഗവൺെമൻറ്
സ്വതന്ത്രമായി അംഗീകരിയ്ക്കുകയും ഇൻറർനാഷണൽ
േമാണിറ്ററി ഫണ്ടിെന അറിയിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുള്ള നി
രക്കനുസരിച്ചാണ് ഇേപ്പാൾ ഒരുറുപ്പിക 18 ഷില്ലിങ്ങിനു
സമമായി തുടർന്നുവരുന്നത്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുേശഷം ഉറുപ്പി
കയുെട സ്വാതന്ത്ര്യവും അന്തസ്സും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.
സ്വന്തം കാലിൻേമൽ നിന്നുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയുെട താൽ
പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര
നാണ്യമായി അതു വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

















16 നയാൈപസയ്ക്കു സ്വാഗതം
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിലൂെട സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാ
മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചു
െകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യ
വസ്ഥയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നാണ്യവ്യവസ്ഥയും കൂടി
േയ കഴിയൂ. ഇന്ത്യയുെട ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ ശക്തിെപ്പ
ടുന്ന േതാതിനനുസരിച്ച് ഉറുപ്പികയുെട അന്തസ്സും വർദ്ധി
ക്കുന്നതായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ദശാംശനാണയവ്യ
വസ്ഥയുെട ആവിർഭാവം ഉറുപ്പികയുെട വളർന്നുവരുന്ന
അന്തസ്സിെന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യേബാധത്തിെന്റയും ഒരു പ്ര
കടനം മാത്രമാണ്.
1906-െല ‘ഇന്ത്യൻ േകായിേനജ് ആക്ട്’ േഭദഗതി െചയ്തു
െകാണ്ട് 1955-ൽ നമ്മുെട പാർലെമൻറ് പാസ്സാക്കിയ
പുതിയ നിയമമനുസരിച്ചാണ് 1957 ഏപ്രിൽ 1-ന് മു
തൽക്ക് നയാൈപസ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പു
തിയ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഉറുപ്പികയുെട നൂറിെലാരു
ഭാഗമായ നയാൈപസയായിരിക്കും നമ്മുെട നാണ്യവ്യ
വസ്ഥയുെട അടിസ്ഥാന ഘടകം.
‘നയാ’ എന്ന ഹിന്ദി വാക്കിെന്റ അർത്ഥം ‘പുതിയ’
എന്നാണ്. ഇന്ത്യയുെട പല ഭാഗങ്ങളിലും കാലണനാ
ണ്യത്തിന് ‘മുക്കാൽ’ എന്നല്ല ൈപസ എന്നാണ് പറയു
ന്നത്. ആ ൈപസയുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ആശയക്കുഴപ്പ

മുണ്ടാെയങ്കിേലാ എന്നു കരുതിയാണ് പുതിയ ൈപസ
യ്ക്ക് ‘നയാൈപസ’ എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്. പേക്ഷ, ഇത്
താൽക്കാലികമായ ഒരു േപരുമാത്രമാണ്. ഏതാനും
െകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാലണയും, ൈപ, അണ തുട
ങ്ങിയ മറ്റു നാണ്യങ്ങളും പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് പിൻവ
ലിേയ്ക്കണ്ടതാെണന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ നാണ്യ
ങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന നയാ
ൈപസയും ഉറുപ്പികയും മാത്രേമയുണ്ടാവു. അേതാെട
“നയാൈപസ”യുെട േപര് “ൈപസ” എന്നു മാത്രമായി
ത്തീരും.
രണ്ടുതരം നാണ്യങ്ങളും ഒേരസമയത്ത് പ്രചരിയ്ക്കുന്നതു
െകാണ്ട് താൽക്കാലികമായ ചില ചില്ലറ ബുദ്ധിമുട്ടുക
ളുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. പേക്ഷ, േകാടിക്കണ
ക്കിന് ഉറുപ്പിക െചലവിട്ടുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയുെട േദശീയ
പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങെള ഊർജ്ജിതെപ്പടു
ത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രേത്യകിച്ചും
ഇത്തരെമാരു നാണയപരിഷ്ക്കാരം ജനങ്ങളുെട താൽ
പര്യങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അനുകൂലമാണ്. അതുെകാണ്ട്,
നമുക്ക് ‘നയാൈപസ’െയ സ്വാഗതം െചയ്യാം.
□
(പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് 1962)

















െ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.
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