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അേശാകെന്റ മരണത്തിനുേശഷം മൗര്യസാമ്രാജ്യം ക്ര
മത്തിൽ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. വടക്ക് കിഴക്ക് അഫ്ഗാ
നിസ്ഥാൻ, ബലൂചിസ്ഥാൻ, കാശ്മീർ മുതലായ രാജ്യ
ങ്ങളും കിഴക്ക് ബ്രഹ്മപുത്രാനദിവെരയുള്ള പ്രേദശങ്ങ
ളും െതക്ക് െപന്നാർ നദിവെരയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമുൾ
െക്കാള്ളുന്ന ഒരു വിപുലമായ സാമ്രാജ്യെത്ത നിലനിർ
ത്താനാവശ്യമായ പ്രാപ്തിയും കരുത്തും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പിൻഗാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകാരണം,
അേശാകെന്റ േമൽേക്കായ്മ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന പല രാ
ജ്യങ്ങളും മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നു േവറിട്ടുേപായി.
ആദ്യം േപായത് േഭാജന്മാർ, പാരിന്ദൻമാർ, ആന്ധ്ര
ക്കാർ മുതലായവരുൾെക്കാള്ളുന്ന െഡക്കാൻ പ്രേദശ
മാണ്. നാസിക്ക് തലസ്ഥാനമാക്കിെക്കാണ്ട് അവർ
ശതവാഹന വംശെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരു പു
തിയ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു. ഏെറ താമസിയാെത
ഒറിയയിെല ജനങ്ങളും മൗര്യഭരണത്തിൽ നിന്ന് േമാ
ചനം േനടി. അങ്ങെന മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ വിസ്താ
രം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു. ക്രി. മു. 185-ൽ അവസാന
െത്ത മൗര്യരാജാവായ ബൃഹദ്രഥെന െകാലെചയ്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസനാധിപതിയായ പുഷ്യമിത്രൻ
സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ശുംഗവംശെമന്ന
പുതിെയാരു രാജവംശം സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു. ഇന്ന
െത്ത ബീഹാറും ഉത്തരപ്രേദശമുൾെക്കാള്ളുന്ന െചറി
െയാരു സാമ്രാജ്യമാണേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ചത്. ശുംഗവം
ശത്തിൽെപ്പട്ട പത്തു രാജാക്കന്മാർ ഒരാൾക്കുേശഷം
മെറ്റാരാളായി ആെക 112 െകാല്ലക്കാലം (ക്രി. മു. 184
മുതൽ 72 വെര) ഭരണം നടത്തി. ക്രി. മു. 72-ൽ കണ്വൻ
മാർ മഗധയിൽ ശുംഗഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് പുതിെയാ
രു രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു. അതിനുേശഷം ക്രിസ്ത്വബ്ദം
3-ാം നൂറ്റാണ്ടിേനാടടുത്ത് കശാനന്മാർ മെറ്റാരു സാ
മ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. അവരുെട ശക്തിയും പ്രതാപവും
ഐശ്വര്യവും കനിഷ്കെന്റ കാലത്താണ് (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 78
മുതൽ 123 വെര) ഉച്ചനിലയിെലത്തിയത്. ഗാന്ധാര
ത്തിെല പുരുഷപുര (െപഷവാർ)മായിരുന്നു അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ തലസ്ഥാനം. പേക്ഷ, കാശ്മീരും പഞ്ചാബും
പാറ്റ്നവെരയുള്ള ഗംഗാതീരപ്രേദശങ്ങളും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കല്പനകളനുസരിച്ചിരുന്നു. മഹാനും ബുദ്ധഭക്ത
നുമായ ഒരു രാജാവായിട്ടാണ് അേദ്ദഹം അറിയെപ്പടു
ന്നത്. വസുമിത്രൻ, അശ്വേഘാഷൻ, നാഗാർജ്ജുനൻ
മുതലായ കവികളും തത്വജ്ഞാനികളും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ െകാട്ടാരെത്ത അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മരണത്തിനുേശഷം കുശാന േമധാവിത്വമവസാനിച്ചു.
ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങളും വിേദശീയാക്രമണങ്ങളുമാണ് ആ
അവസാനെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്തിയത്. അതിനുേശഷം
മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടാകുേമ്പാേഴക്കും ഇന്ത്യയുെട വിവിധഭാ
ഗങ്ങളിലായി അേനകം െചറിയെചറിയ രാജ്യങ്ങൾ
സ്ഥാപിതമായി. െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ േചാളം, േകരളം
(അെല്ലങ്കിൽ േചരം) പാണ്ഡ്യം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർ
ന്നുവരുകയും പ്രശസ്തിയാർജ്ജിക്കുകയും െചയ്തത് ഈ
കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

















1 ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ഉയർച്ചയും

തകർച്ചയും

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 320-ൽ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മഗധയുെട സിംഹാസ
നം കരസ്ഥമാക്കിയേതാടുകൂടിയാരംഭിച്ച ഗുപ്തസാമ്രാ
ജ്യത്തിെന്റ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല സുവർ
ണയുഗമായിട്ടാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ (ക്രി.
320-330) സുശക്തനും പ്രതാപിയുമായ ഒരു രാജാവായി
രുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രൻ സമുദ്രഗുപ്തൻ (330-375)
തെന്റ സാമ്രാജ്യെത്ത കിഴക്ക് ബ്രഹ്മപുത്രാനദിവെരയും
പടിഞ്ഞാറ് യമുനാനദിവെരയും െതക്ക് നർമ്മദാനദിവ
െരയും വ്യാപിപ്പിച്ചു. സമുദ്രഗുപ്തൻ മരണമടഞ്ഞതിൽപ്പി
െന്ന, ഒരാൾക്കുേശഷം മെറ്റാരാളായി, മൂന്ന് ചക്രവർത്തി
മാർ ഭരണം നടത്തി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാന
ത്തിൽ അപരിഷ്കൃതരായ ഹൂണന്മാർ ഇന്ത്യെയ ആക്രമി
ക്കുകയും വടക്ക് മഗധ മുതൽ െതക്ക് വിന്ധ്യാപർവ്വതം
വെരയുള്ള പ്രേദശങ്ങെള െകാള്ളയടിച്ചു നശിപ്പിക്കുക
യും െചയ്തേതാടുകൂടി ഗുപ്തസാമ്രാജ്യം ഛിന്നഭിന്നമായി.
അതിനുേശഷം 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ കനൗ
ജിെന േകന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ട് ഹർഷൻ ഒരു പുതിയ സാ
മ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുേനാക്കി. ആ പരിശ്ര
മത്തിൽ അേദ്ദഹം വിജയിക്കുകയും െചയ്തു. പഞ്ചാബു
മുതൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വെരയുള്ള പ്രേദശങ്ങളി
േലക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭരണം വ്യാപിച്ചു. പേക്ഷ, ആ
സാമ്രാജ്യം അരനൂറ്റാണ്ടുേപാലും നിലനിന്നില്ല. ക്രിസ്ത്വ
ബ്ദം 647-ൽ ഹർഷൻ മരണം പ്രാപിച്ചേതാടുകൂടി രാ
ജ്യത്തിൽ വീണ്ടും അരാജകത്വം നടമാടാൻ തുടങ്ങി;
ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെന്റ ഐക്യം വീണ്ടും തകർന്നു. അതി
നുേശഷം ക്രസ്ത്വാബ്ദം 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൽഹിയിൽ
സുൽത്താന്മാരുെട ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതുവെരയും
ഏകീകൃതങ്ങളും വിസ്തൃതങ്ങളുമായ സാമ്രാജ്യങ്ങെളാന്നും
തലയുയർത്തുകയുണ്ടായില്ല. ചാലൂക്യന്മാർ, പല്ലവന്മാർ,
പാണ്ഡ്യന്മാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വംശങ്ങളുെട േനതൃത്വ
ത്തിൽ പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്ന െചറിയ െചറിയ രാജ്യങ്ങ
ളാണ് ഭരണം നടത്തിേപ്പാന്നത്. സാമൂഹ്യവും സാമ്പ
ത്തികവുമായ പല പരിവർത്തനങ്ങേളയും ഉത്ഘാടനം
െചയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്.
സുപ്രസിദ്ധചരിത്രകാരനായ വിൻെസൻറ് സ്മിത്ത് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
‘അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലുമുണ്ടായ
അപരിഷ്കൃത വർഗക്കാരുെട ആക്രമണങ്ങൾ, ഇന്ത്യ

യുെട അധികൃതവക്താക്കളാൽ അവഗണിക്കെപ്പട്ടിട്ടു
െണ്ടങ്കിലും, വടേക്ക ഇന്ത്യയുെടയും പടിഞ്ഞാെറ ഇന്ത്യ
യുെടയും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ചരിത്രത്തിെല
ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടെത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഗുപ്ത
കാലെത്ത രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥ പരിപൂർണമായിത്തകരു
കയും പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ രൂപെമടുക്കുകയും
െചയ്തു’.

















2 ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ആവിർഭാവം
ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ തകർച്ചേയാടുകൂടി വർണാശ്രമ
ധർമ്മങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവ്യവ
സ്ഥയ്ക്ക് ഉലച്ചിൽതട്ടി. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ
ഉത്പാദനശക്തികൾ തലയുയർത്തി. പുതിയരൂപത്തി
ലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അങ്ങെന
ക്രിസ്ത്വബ്ദം 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ
ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവന്നു.
വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ തെന്ന ഫ്യൂഡലിസത്തി
െന്റ പ്രാരംഭരൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരു
ന്നു. പഴയ സാമൂഹ്യഘടനയിൽ വിപ്ലവകരമായ െപാ
ട്ടിെത്തറികെളാന്നുമുണ്ടായില്ല. വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
തുറന്ന യുദ്ധങ്ങളുേടയും വിപ്ലവങ്ങളുേടയും ഫലമായിട്ട
ല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്. അതു
െകാണ്ട് അടിമവ്യവസ്ഥയുെടയും പ്രാകൃത കമ്യൂണിസ
ത്തിെന്റ തെന്നയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ
യിൽ നിലനിന്നുേപാന്നു. ഇത് ഫ്യൂഡൽ ഉത്പാദനരീ
തിയുെട വളർച്ചെയത്തെന്ന കുെറെയാെക്ക തടസ്സെപ്പടു
ത്തുകയും െചയ്തു.
മഹാരാജാവിേനാ ചക്രവർത്തിേക്കാ കപ്പം െകാടുക്കുക
യും അവരുെട േമൽേക്കായ്മ അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്ത
സാമന്തന്മാരുെടയും പ്രാേദശിക രാജാക്കന്മാരുെടയും
ഭരണമാണ് മൗര്യന്മാരുെടയും ബുദ്ധന്മാരുെടയും കാ
ലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പ്രാേദശിക രാജാക്കന്മാർ
താന്താങ്ങളുെട അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഇഷ്ടംേപാെല
ഭരണം നടത്തിേപ്പാന്നു. ഇതിെന മുകളിൽ നിന്നുള്ള
ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വിളിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ഉത്പാദനവ്യവസ്ഥ പഴയതുതെന്നയായിരു
ന്നു. അടിയാളനും ജന്മിയുെമന്ന വർഗവ്യവസ്ഥയാവിർ
ഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നികുതികൾ രാജാക്കന്മാരുെട
പ്രതിനിധികളായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ േനരിട്ടാണ് പിരി
ച്ചിരുന്നത്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഫാഹിയാൻ എന്ന ൈചനാക്കാരൻ
അക്കാലെത്ത കാർഷിക വ്യവസ്ഥെയപ്പറ്റി ഇങ്ങെന
പറയുകയുണ്ടായി.
‘രാജാവിെന്റ ഭൂമി കൃഷിെചയ്യുന്നവർ മാത്രം അതിൽ

നിന്നുണ്ടാകുന്ന ധാന്യത്തിെന്റ ഒരുഭാഗം െകാടുക്ക
ണം. അവർക്ക് ഭൂമി വിട്ടുേപാകണെമങ്കിൽ േപാകാം;
അവിെടത്തെന്ന താമസിക്കണെമങ്കിൽ താമസിക്കുക
യും െചയ്യാം.’

ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രം കൃഷിെചയ്യാനും ഇഷ്ടമിെല്ല
ങ്കിൽ കൃഷിപ്പണിയുേപക്ഷിച്ച് മെറ്റെന്തങ്കിലും േജാലി
യിേലർെപ്പടാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നാണ
േദ്ദഹം പറയുന്നത്. നിലവുമായി ബന്ധെപ്പടുകയും ഭൂവു
ടമകൾക്കുേവണ്ടി കൃഷിെചയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കെപ്പടുക
യും െചയ്യുന്ന അടിയാളന്മാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നി
െല്ലന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായും 6-ാം
ഫ്യൂഡലിസമല്ല.
എന്നാൽ, ക്രിസ്ത്വബ്ദം 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടി
േലാ രചിക്കെപ്പട്ട ‘ശുക്രനീതിസാരം’ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ
യുെട പല സ്വഭാവവിേശഷങ്ങേളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കു
ന്നുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങെള അവയ്ക്കു പുറത്തുള്ള േലാകത്തിൽ നി
ന്ന് ഒറ്റെപ്പടുത്തുവാൻ പറ്റിയ പല നിയമങ്ങളും അക്കാ
ലത്ത് നടപ്പിൽവന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽ പ്രേവ
ശിക്കുന്നവരും അവിെടനിന്നു പുറത്തുേപാകുന്നവരും
ഗ്രാമഭരണാധികാരിയുെട മുമ്പിൽ തങ്ങളുെട േപരുകൾ
രജിസ്റ്റർ െചയ്യണെമന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. വിേദ
ശീയർക്ക് ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ വളെരയധികം കാലം താ
മസിക്കാനനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അകത്തുള്ളവർക്ക്
പുറത്തുകടക്കുവാനും പുറത്തുള്ളവർക്ക് അകത്തുകടക്കു
വാനും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. രാജാവും നിലവും തമ്മിൽ
അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധെത്തപ്പറ്റി ‘ശുക്രനീതി
സാരം’ ഇങ്ങെന വിവരിക്കുന്നു:
‘നിലനികുതികൾ, ചുങ്കങ്ങൾ, പലിശകൾ, കപ്പങ്ങൾ,
പാട്ടങ്ങൾ, മുതലായവ കാലതാമസം കൂടാെത കൃത്യ
മായി രാജാവ് വസൂലാക്കണം. ഓേരാ കൃഷിക്കാരനും

അടച്ചുതീർേക്കണ്ട ഭാഗെമത്രയാെണന്നു നിശ്ചയിച്ചു
െകാണ്ടുള്ള േരഖ രാജാവ് തെന്റ സ്വന്തം മുദ്രവച്ചു െകാ
ടുക്കണം. ഗ്രാമത്തിെന്റ ഭാഗെമത്രയാെണന്നു നിശ്ചയി
ച്ചതിനുേശഷം അത് ഒരു ധനികനിൽ നിന്ന് രാജാവ്
മുൻകൂറായി വാങ്ങണം. (നിയമ്യഗ്രാമഭൂഭാഗ േമക്സ്മാ
ദ്ധനികാദ്ധേഹത്). അെല്ലങ്കിൽ മാസേന്താറുേമാ ഋതു
ക്കൾ േതാറുേമാ ആയി അടച്ചുതീർക്കുെമന്നുള്ളതിന്
ഒരുറപ്പുവാങ്ങണം. (വിഭാഗേശാ ഗൃഹീത്വാപിമാസിമാ
സി ഋതൗ ഋതൗ). അതുമെല്ലങ്കിൽ രാജാവ് തനിക്ക്
ലഭിക്കുന്നതിെന്റ പതിനാറിെലാരു ഭാഗേമാ പന്ത്രണ്ടി
െലാരുഭാഗേമാ എട്ടിെലാരുഭാഗേമാ ആറിെലാരുഭാ
ഗേമാ പ്രതിഫലമായി നൽകുെമന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ
ഗ്രാമപന്മാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥ
ന്മാെര നിയമിക്കണം. (ഈ ഗ്രാമപന്മാരാണ് രാജാ
വിെന്റ േപരിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ഭാഗപത്രം െകാടുക്കുക
യും അവരിൽ നിന്ന് രാജഭാഗം വസൂലാക്കുകയും െച
യ്തുേപാന്നത്.) …. കൃഷി െചയ്യുന്ന നിലങ്ങളിൽനിന്നു
മാത്രമല്ല വീടുകൾ, പാർപ്പിടങ്ങൾ, മുതലായവയിൽ
നിന്നും നികുതി വസൂലാക്കണം. േറാഡുകൾ സംരക്ഷി
ക്കാനും േകടുതീർക്കാനുംേവണ്ടി അവയുപേയാഗിക്കു
ന്നവരിൽ നിന്നും ചുങ്കം വസൂലാക്കണം…’

ഇന്ത്യയുെട കാർഷികവ്യവസ്ഥയിൽ ഫ്യൂഡൽബന്ധ
ങ്ങളാവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നതിെന്റ സൂചനകളാ
ണിവ എന്ന് എടുത്തുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. എല്ലാ ഭൂമിയും
രാജാവിേന്റതാണ് എന്ന മൗര്യൻ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇള
ക്കം തട്ടിച്ച മാറ്റങ്ങളാണിവ. ഗ്രാമപന്മാർ രാജാവിനു
േവണ്ടി രാജാവിെന്റ പ്രതിനിധികെളന്ന നിലയ്ക്ക് ഭരണം
നടത്തും. വിളവിെന്റ ഒരു നിശ്ചിതഭാഗം നൽകണെമ
ന്ന വ്യവസ്ഥയിേന്മൽ കൃഷി െചയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക്
അവർ ഭൂമി ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കും. തങ്ങൾ വസൂലാക്കു
ന്നതിെന്റ ഒരു ഭാഗം രാജാവിന് െകാടുത്ത് ബാക്കിെയ
ല്ലാം അവർ സ്വന്തമായി അനുഭവിക്കും. ഇങ്ങെന ക്രമ
ത്തിൽ അടിമകെളെക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിക്കുക എന്ന
സമ്പ്രദായം ക്ഷയിക്കുകയും അവരുെട സ്ഥാനത്ത് അടി
യാളന്മാർ ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തു.

















3 പ്രാചീേനന്ത്യയിെല ഗ്രാമസമുദായം
ഔപചാരികമായി േനാക്കിയാൽ നിലെമല്ലാം അേപ്പാ
ഴും െപാതുവുടമയിലായിരുന്നു. സ്വയം സമ്പൂർണ്ണങ്ങ
ളായ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചാ
യത്തായിരുന്നു ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട അടിസ്ഥാനഘ
ടകം. പ്രാചീനകാലം മുതൽേക്ക നിലനിന്നുേപാന്ന
ഈ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളുെട സവിേശഷതകെള മാർക്സ്
തെന്റ ‘മൂലധനം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങെന വിവരി
ക്കുന്നു:
‘െചറുതും ഏറ്റവും പ്രാചീനവുമായ ആ ഇന്ത്യൻ സമുദാ
യങ്ങൾ — അവയിൽ ചിലത് ഇേന്നവെര തുടർന്നുേപാ
ന്നിട്ടുണ്ട് — നിലത്തിേന്മലുള്ള െപാതുവുടമേയയും കൃ

ഷിേയയും ൈകേവലകേളയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിേന
യും മാറ്റാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിവിഭജനേത്തയും
ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്… നൂറു മുതൽ അേനകായി
രം ഏക്കർവെരയടങ്ങുന്ന ഈ പ്രേദശങ്ങേളാേരാന്നും
അതിനാവശ്യമുള്ളെതല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പൂർണ
വും ഒതുങ്ങിയതുമായ ഒരു ഘടകമാണ്. ഉല്പന്നങ്ങളുെട
പ്രധാനഭാഗം സമുദായത്തിെന്റ േനരിട്ടുള്ള ഉപേയാഗ
ത്തിനു േവണ്ടിയുള്ളവയാണ്. അവ ൈകമാറ്റത്തിനുേവ
ണ്ടിയുള്ള ചരക്കുകളുെട രൂപം ധരിക്കുന്നില്ല… മിച്ചമു
ള്ളത് മാത്രമാണ് ചരക്കുകളായിത്തീരുന്നത്. അതിൽ
തെന്നയും ഒരു ഭാഗം േസ്റ്ററ്റിെന്റ ൈകയ്യിെലത്തിയ
തിനുേശഷം മാത്രേമ ചരക്കായിത്തീരുന്നുള്ളൂ… ഈ
സമുദായങ്ങളുെട ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുെട വിവിധഭാ
ഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതരത്തിലാണ്. ഏറ്റവും ലളിതമായ
രൂപത്തിൽ, നിലം െപാതുവായി കൃഷി െചയ്യെപ്പടുക
യും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിെല അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഭാഗിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. അേത സമയത്തുതെന്ന
സഹായക വ്യവസായങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക് ഓേരാ വീട്ടി
ലും നൂൽനൂല്പും െനയ്ത്തുമുണ്ട്. ഇങ്ങെന ഒേര തരത്തിലു
ള്ള പ്രവർത്തിതെന്ന െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുജ
നങ്ങേളാെടാപ്പം ജഡ്ജിയും െപാലീസുകാരനും നികു
തിപിരിവുകാരനും എല്ലാമായ ‘ഗ്രാമപ്രധാനിേയ’യും
നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കൃഷിയുെട വരവ് െചല
വ് കണക്കുകൾ െവയ്ക്കുകയും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
എല്ലാറ്റിൻേറയും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
കണക്കപ്പിള്ള (അെല്ലങ്കിൽ കരണം), കുറ്റവാളികെള
ശിക്ഷിക്കുകയും ഗ്രാമത്തിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന വി
േദശികെള സംരക്ഷിക്കുകയും അവെര അടുത്ത ഗ്രാമ
ത്തിേലക്ക് അനുഗമിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മെറ്റാരുേദ്യാ
ഗസ്ഥൻ, അയൽപ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിെന്റ
അതിർത്തികെള കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ,
െപാതുകുളത്തിൽ നിന്ന് െവള്ളം കൃഷിക്ക് െകാടുക്കുന്ന
പ്രവൃത്തിക്കാരൻ, മതചടങ്ങുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ബ്രാ
ഹ്മണൻ, കുട്ടികെള മണ്ണിെലഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാ
പകൻ, വിത്തുനടൽ, െകായ്ത്തു തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാർ
ഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പറ്റിയ മുഹൂർത്തങ്ങേള
യും അശുഭദിനങ്ങേളയും വിവരിച്ചുെകാടുക്കുന്ന േജ്യാ
ത്സ്യൻ, എല്ലാത്തരം കാർഷിേകാപകരണങ്ങളുേടയും
േകടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന െപരുെങ്കാല്ലനും ആശാരി
യും, ഗ്രാമത്തിനാവശ്യമായ മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
കുശവൻ, ക്ഷുരകൻ, അലക്കുകാരൻ, തട്ടാൻ, അവി
െടയും ഇവിെടയുമായി കവികൾ — ചില സമുദായങ്ങ
ളിൽ തട്ടാന്മാരുെടയും മറ്റുചിേലടങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപക
ന്മാരുെടയും േജാലികൾ കൂടി കവികൾ നിർവഹിക്കും
— ഇവെരല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡസേനാളം വരുന്ന
ഈ വ്യക്തികെളല്ലാം സമുദായത്തിെന്റ െപാതുെചല
വിലാണ് സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്…’

ഔപചാരികമായി േനാക്കുേമ്പാൾ ഗ്രാമപ്രധാനിയും
കണക്കപ്പിള്ളയും ആശാരി, േജ്യാത്സ്യൻ, അദ്ധ്യാപകൻ
മുതലായവെരേപ്പാെല തെന്ന സമുദായെത്ത േസവിക്കു
ന്നവർ മാത്രമാണ്. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളുെട
പ്രേത്യകരീതിയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുപേയാഗിച്ചു െകാണ്ട്
അവർക്ക് സമുദായത്തിെന്റ േമധാവികളാവാൻ കഴി
ഞ്ഞു. വമ്പിച്ച സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല, ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തുകളുെട അധികാരവും അവർ െമെല്ലെമെല്ല
ൈകക്കലാക്കി. രാജാവിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാമന്ത
ന്മാർക്കും നൽകെപ്പട്ടിരുന്ന കപ്പവും തിരുമുൽക്കാഴ്ചക
ളും ക്രമത്തിൽ പാട്ടമായി മാറി. നിലത്തിേന്മലുള്ള ഉട
മാവകാശം നാടുവാഴികൾക്കായിത്തീർന്നു എന്നതിെന്റ
സൂചനയായിരുന്നു അത്.

















4 ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ

പ്രേത്യകതകൾ

വളെരയധികം െകട്ടുപ്പിണഞ്ഞ വിവിധ ബന്ധങ്ങേളാടു
കൂടിയ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂ
ഡലിസം. ഏറ്റവും മുകളിൽ മഹാരാജാവ്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കീഴിൽ സാമന്തന്മാർ. ചിലേപ്പാൾ സാമന്തന്മാർ
തെന്ന രാജാക്കന്മാരായി മാറും. സാമന്തൻമാരുെട കീ
ഴിൽ നാടുവാഴികൾ. േനരിട്ടദ്ധ്വാനിച്ചു കൃഷി െചയ്യുന്ന
വരും നാടുവാഴികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കു പല
രൂപങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾ രാ
ജാവിന് മാത്രം വിളവിെന്റ നിശ്ചിതഭാഗം െകാടുക്കും.
മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇടത്തട്ടുകാരായ നാടുവാഴിക
െള ആശ്രയിേക്കണ്ടിവന്നു. നിശ്ചിതകാലേത്തക്ക് കൃഷി
െചയ്യാൻേവണ്ടി നാടുവാഴികളിൽ നിന്നു ഭൂമി ഏറ്റുവാ
ങ്ങുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. സ്വകാര്യസ്വത്തുള്ള സ്വതന്ത്ര
രായ കൃഷിക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. നാടുവാഴികൾ പല
േപ്പാഴും െപാതുഭൂമികൾ തട്ടിെയടുത്തു സ്വന്തമാക്കുക
പതിവായിരുന്നു. െപാതുഭൂമികളായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
സ്വന്തമാക്കി മറ്റുള്ളവർക്കു പല നിബന്ധനകേളാടുകൂടി
പാട്ടത്തിേനൽപ്പിച്ചുെകാടുത്ത് അവർ ധാരാളം സ്വത്തു
സമ്പാദിച്ചു. തങ്ങൾ ചൂഷണം െചയ്തു സമ്പാദിക്കുന്നതി
െന്റ ഭാഗം അവർ സാമന്തന്മാർക്കു െകാടുക്കും. സാമന്ത
ന്മാർ രാജാവിന് കപ്പം െകാടുക്കും. ൈസനികപ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ േനതൃത്വം വഹിക്കുകേയാ രാജാവിെന മറ്റുത
രത്തിൽ സഹായിക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന സാമന്തന്മാരും
നാടുവാഴികളും കരങ്ങളിൽ നിന്നും കപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും
ഒഴിവാക്കെപ്പടുക പതിവായിരുന്നു. ചിലേപ്പാൾ രാജാ
ക്കന്മാർ മാറും. രാഷ്ട്രീയമായ ഭരണമാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും.
പേക്ഷ, മുകളിൽ എെന്താെക്ക തെന്ന സംഭവിച്ചാലും
ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾക്കു മാറ്റെമാന്നുമുണ്ടാവില്ല. ഉല്പാദന
വ്യവസ്ഥയിലാെക ഒരുതരം നിശ്ചലതയും മാന്ദ്യവുമാ
ണുണ്ടായിരുന്നത്.
യൂേറാപ്യൻ ഫ്യൂഡലിസവും ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസവും
തമ്മിൽ സാമ്യതകൾ മാത്രമല്ല, പ്രധാനമായും ചില വ്യ
ത്യാസങ്ങളും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ
െതാഴിൽപ്പാട്ടെമന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വാ
ഭാവികമായ ധാന്യപ്പാട്ടം മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
താമസിക്കാനും സ്വന്തമായി പണിെയടുക്കാനും ഒരുതു
ണ്ടം ഭൂമി ലഭിക്കുന്നതിനു പകരമായി പ്രഭുവിെന്റ എേസ്റ്റ
റ്റുകളിൽേപ്പായി സൗജന്യമായും നിർബന്ധമായും പണി
യടുത്തുെകാടുക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം യൂേറാപ്പിൽ സു
ലഭമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എേസ്റ്ററ്റ് കൃഷി സമ്പ്രദായം
പരന്നുപിടിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയുെട
അവസാനകാലത്തു ചില നിലമുടമസ്ഥന്മാർ അടിയാള
െരെക്കാണ്ട് സ്വന്തം ഭൂമി കൃഷിെചയ്യിച്ചിരുന്നതു ശരിത
െന്ന. പേക്ഷ, ഈ സമ്പ്രദായം ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട
അഭിവാജ്യഘടകമായിരുന്നില്ല.
മെറ്റാരു വ്യത്യാസം ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ, മുമ്പ്
പ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല, പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തിെന്റ സൃ
ഷ്ടിയായ ഗ്രാമസമുദായത്തിൻേറയും അടിമത്തവ്യവസ്ഥ
യുെട സൃഷ്ടിയായ ചാതുർവർണ്യത്തിൻേറയും അവശി
ഷ്ടങ്ങൾ ഇഴുകിപ്പിടിച്ചു നിലനിന്നുേപാന്നുെവന്നതാണ്.

















5 ജാതിവ്യവസ്ഥ
അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെട തകർച്ചയ്ക്കുേശഷം ഫ്യൂഡൽവ്യ
വസഥ ഉയർന്നു വന്നേതാടുകൂടിയാണ് വർണവ്യവസ്ഥ
യുെട സ്ഥാനത്ത് ജാതിവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്.
ജാതിയും വർണവും ഒന്നല്ല, അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽ
ജാതികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. വർണങ്ങേള ഉണ്ടായിരുന്നു
ള്ളൂ. നാലു വർണങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ മാത്രേമ ഒരു ജാ
തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. മറ്റു മൂന്ന്
വർണങ്ങൾക്കും ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയിൽ യാെതാരു
സ്വാധീനശക്തിയും െചലുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ
അതിനുപകരം ഗ്രാമസമുദായത്തിെല പ്രവൃത്തിവിഭജ
നത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അേനകം ജാതികളും
ജാതികൾക്കുള്ളിലുള്ള അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പട്ടു. പ്രവൃത്തിവിഭജനം പരമ്പരാഗതവും മാറ്റമി
ല്ലാത്തതുമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ
യുറച്ചേപ്പാൾ ജാതികളും മാറ്റമില്ലാത്തവിധം സമുദായ
ത്തിെന്റ അഭിവാജ്യഘടകങ്ങളായിത്തീർന്നു. ‘േജാലി
സ്വസ്ഥ’മായി മറ്റുള്ളവെര ചൂഷണം െചയ്ത് ഉപജീവ
നം കഴിച്ച ഫ്യൂഡൽ പ്രമാണിമാർ േദഹം െകാണ്ടുള്ള
അദ്ധ്വാനെത്ത നികൃഷ്ഠവും ഹീനവുമായിട്ടാണ് കരുതി
യത്. അതുെകാണ്ട് ഹീനമായ പ്രവൃത്തികൾ െചയ്യുന്ന
ജാതിക്കാർ ഹീനജാതിക്കാരും അയിത്തക്കാരുമായി
ട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്. ചാതുർവർണ്യം അടിമത്ത
ത്തിെന്റ സവിേശഷതയാെണങ്കിൽ ഈ െകട്ടിപ്പിണ
ഞ്ഞ ജാതിവ്യവസ്ഥ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ പ്രേത്യകത
യാണ്. രണ്ടിനും തമ്മിൽ പ്രധാനമായ ഒരു വ്യത്യാസം
കാണാം; വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയിൽ അയിത്തത്തിനു
സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്, പ്രേത്യകിച്ചും ആരം
ഭകാലത്ത്, ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥെയ വളർത്തുവാനാണ്
സഹായിച്ചത്. േനെരമറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തി
െന്റ ജാതിവ്യവസ്ഥ െതാട്ടുകൂടായ്കയും തീണ്ടിക്കൂടായ്കയും
അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞതായി
രുന്നു. ഉത്പാദനവ്യവസ്ഥെയ വളർത്താനല്ല, നിശ്ചല
മാക്കാനാണ്, അതു പ്രേയാജനെപ്പട്ടത്.

















6 മാന്ദ്യവും അധഃപതനവും
ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ ഈ നിശ്ചലതയും മാന്ദ്യ
വും മനുഷ്യെന്റ മാനസികമണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഫലി
ച്ചു. വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥ ഭൂരിപക്ഷക്കാെര അടിമകളും
നിസ്സഹായരുമാക്കി മാറ്റിെയങ്കിലും അതിൻകീഴിൽ സാ
ഹിത്യാദികലകൾക്കും ദർശനങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾ
ക്കും അഭൂതപൂർവമായ ഒരഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായെതങ്ങെന
എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. ഫ്യൂഡലിസത്തി
െന്റ കാലമായേപ്പാേഴക്കു സ്ഥിതിമാറി. മാനസികവും
ബുദ്ധിപരവുമായ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങേളയും യാന്ത്രിക
മായ ഒരു മാന്ദ്യവും നിർജീവതയും പിടികൂടി.
കാളിദാസെന്റ കാലേത്താടുകൂടി (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 4-5 നൂറ്റാ
ണ്ട്) സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിെന്റ വസന്തകാലമവസാ
നിച്ചു എന്നുപറയാം. വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥ തകരാൻ തു
ടങ്ങിയേതാെട സംസ്കൃതം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികമ
ധികം അകലാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീടുണ്ടായ സാഹിത്യകൃ
തികളിൽ പ്രധാനമായും കലാസൗന്ദര്യമല്ല, വാക്കുകെള
െക്കാണ്ടുള്ള കസർത്തുകളും ൈവകാരികമായ അധഃപ
തേനാന്മുഖതയും രൂൈപകവാദത്തിെന്റ പ്രവണതയും
പഴയതിെന്റ െവറും ആവർത്തനങ്ങളുമാണ് നിലനിന്നു
േപാന്നത്.
സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദർശനം തുടങ്ങിയ മറ്റു ശാ
ഖകളിലും ഈ അധഃപതനവാസനകൾ ധാരാളം പ്രതി
ഫലിച്ചു. ‘ദി ഏജ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ കനൗജ്’ എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ േഡാക്ടർ ആർ.സി. മജുംദാർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
‘െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തന

ങ്ങളുെട എല്ലാ തുറകളിലും അധഃപതനവും നാശവുമു
ണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ബുദ്ധമതത്തിൻേറയും
ൈജനമതത്തിൻേറയും പ്രാമാണ്യമവസാനിക്കുകയും
അവ ക്രമത്തിൽ ചില പ്രേത്യക പ്രേദശങ്ങളിൽ മാത്ര
മായി ഒതുങ്ങിക്കഴിയാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. താന്ത്രി
കസമ്പ്രദായങ്ങളുെട ആവിർഭാവം ബുദ്ധമതേത്തെയ
ന്നേപാെലതെന്ന ബ്രാഹ്മണമതേത്തയും ദുഷിപ്പിച്ചു.
സാഹിത്യത്തിെന്റ സർഗാത്മകത കുറയുകയും അത്
കൂടുതൽ യാന്ത്രികമായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ശാസ്ത്രീയ
സംബന്ധിയായ ഗേവഷണങ്ങളുെട നിർമാണാത്മക
തയ്ക്ക് ഉലച്ചിൽ തട്ടി. മൗലികമായ സ്മൃതികളുെട കാല
മവസാനിക്കുകയും അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് വ്യാഖ്യാന
ങ്ങളുെട കാലമാവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തു. മതം, തത്വ
ശാസ്ത്രം, നിയമം, സദാചാരം, സന്മാർഗം എന്നിങ്ങെന
യുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളു
േടതായ കാലഘട്ടം വ്യക്തമായും അവസാനിച്ചു എന്നു
കാണാൻ പ്രയാസമില്ല. ഭൂതകാലെത്ത മനസ്സിലാക്കു
കയും കഴിയുന്നത്ര നിഷ്കർഷേയാടുകൂടി അതിെന പി
ന്താങ്ങുകയും െചയ്യുക — ഇതു മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി അവേശഷിച്ചത്.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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 അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം 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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29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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