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ക്രിസ്ത്വബ്ദം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ തെന്ന മു
ഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അറബികൾ
ഇന്ത്യെയ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1001നും
1024നുമിടയിൽ ഘസ്നിയിെല െമഹ മൂദ് ഒന്നിനുേശഷം
മെറ്റാന്നായി 12 ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും നിരവ
ധി നിധികളുൾെപ്പെട വമ്പിച്ച തുകകൾ വരുന്ന സ്വ
ത്തുക്കൾ െകാള്ളയടിച്ചുെകാണ്ടുേപാവുകയും െചയ്തു.
എന്നാൽ ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1192-ൽ മുഹമ്മദ്ഘൂരിയുെട ആക്ര
മണത്തിനുേശഷം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥവും സ്ഥിര
വുമായ മുസ്ലിം ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്.
മുഹമ്മദ് ഘൂരിയുെട മരണത്തിനുേശഷം ക്രിസ്ത്വബ്ദം
1206-ൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടിമയായ േസനാപതി
കുത്തബുദ്ദീൻ ഡൽഹിയിെല ഒന്നാമെത്ത സുൽത്താ
നായി ഭരണാധികാരേമറ്റു. അടിമരാജവംശം, ഖിൽജി
രാജവംശം, തുഗ്ലക്ക് വംശം, െസയ്ദ് വംശം, േലാഡി വം
ശം എന്നിങ്ങെന വിവിധ രാജവംശങ്ങളുെട കീഴിലായി
ഡൽഹിയിെല സുൽത്താൻ ഭരണം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുക
േളാളം കാലം നിലനിന്നു.

















1 സുൽത്താൻ ഭരണം
ഡൽഹി സുൽത്താന് ഒരു മുസ്ലിം ഫ്യൂഡൽ ഭരണമായി
രുന്നു. പ്രധാനെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗസ്ഥെരല്ലാം മുസ്ലിംങ്ങളായി
രുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും തഴ്ന്നപടിയിലുള്ള ഉേദ്യാഗ
ങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ
നിലങ്ങളും മറ്റു സ്വത്തുക്കളുെമല്ലാം മുസ്ലിം നാടുവാഴികളു
െടയും മുസ്ലിം േസനാധിപതികളുെടയും ൈകയിൽ േക
ന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. േനരിട്ടുൽപാദനം നടത്തുന്ന കൃ
ഷിക്കാർ വിളവിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം പാട്ടവും നികുതി
യുമായി െകാടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. കൃഷിക്കാരു
െട പ്രേത്യകിച്ചും ഹിന്ദുക്കൃഷിക്കാരുെട അസംതൃപ്തി വർ
ദ്ധിച്ചു.
സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1296 —
1316) പ്രതാപിയായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗ
ത്ത് തെന്റ െചാൽപടിയിൽ നിൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത
നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കും സമരങ്ങളും ലഹളകളും നട
ത്താെനാരുെമ്പട്ട കൃഷിക്കാർക്കുെമതിരായും, മറുഭാഗ
ത്ത് രാജ്യത്തിെന്റ അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങളിെലത്തിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്ന െചങ്കിസ്ഖാെന്റ അനുയായികളായ മംേഗാ
ളിയർെക്കതിരായും അേദ്ദഹം ഒരു വലിയ ൈസന്യം
സംഭരിച്ചു. ഈ ൈസന്യത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി
അേദ്ദഹം െതക്കൻ പ്രേദശങ്ങളിൽ േചാള — ചാലൂക്യ
രാജവംശങ്ങളുെട തകർച്ചയിൽ നിന്ന് െപാന്തിവന്ന
െചറിയ െചറിയ രാജ്യങ്ങെളെയല്ലാം െകാള്ളയടിച്ച്
മർദ്ദിച്ചമർത്തി തെന്റ വരുതിയിലാക്കുകയും അങ്ങെന
നിർദയമായ മർദന സംവിധാനങ്ങളിലൂെട തെന്റ ഭര
ണമുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മരണത്തനുേശഷം മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കും (ക്രിസ്ത്വ
ബ്ദം 1325 — 1351) ഇേത പാരമ്പര്യം തെന്നയാണ് തു
ടർന്നത്. ഇന്ത്യാരാജ്യം മുഴുവനും കീഴടക്കി ഭരിക്കണ
െമന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശ. പേക്ഷ, ദുർഭ
രണത്തിെന്റ ഫലമായി പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
ക്ഷാമങ്ങളും േപ്ലഗുകളും പേലടത്തും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട
കർഷകലഹളകളും ആ ആശയുെട മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങൾ
വലിച്ചിട്ടു. നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളും അേദ്ദഹത്തിെനതിരാ
യി തിരിഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് മരിച്ചതിനുേശഷം
ഫിേറാസ് തുഗ്ലക്ക് (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1351 — 1388) സുൽത്താ
നായി. തെന്റ പൂർവികന്മാരുെട ദുർഭരണെത്ത പൂർവാ
ധികം ദുസ്സഹമാക്കാേന അേദ്ദഹത്തിന് സാധിച്ചുള്ളൂ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമികൾ സിംഹാസനത്തിനും
രാജകീയ സ്വത്തുക്കൾക്കും േവണ്ടി പരസ്പരം കലഹി
ക്കുകയും തുഗ്ലക്ക് വംശെത്ത അധഃപതനത്തിേലക്ക്
നയിക്കുകയും െചയ്തു. 1398-ൽ തിമൂർ ഇന്ത്യെയ ആക്രമി
ച്ചു. ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങെള െകാെന്നാടുക്കി
െക്കാണ്ട് കിട്ടാവുേന്നടേത്താളം സ്വത്തുക്കൾ െകാള്ളയ
ടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി. അതിനുേശഷം ഡൽഹിയിൽ െസ
യ്ദുകാരുെടയും (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1414-1450) േലാദികളുെട
യും (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1451-1526) ഭരണമാണ് നടമാടിയത്.
എന്നാൽ, ദൽഹിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഏതാനും ചതുരശ്ര നാ
ഴിക സ്ഥലം മാത്രേമ അവരുെട കീഴിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്ന െചറിയ െചറിയ ഫ്യൂഡൽ
രാജ്യങ്ങൾ അവരുെട േമധാവിത്വം അംഗീകരിക്കാൻ
കൂട്ടാക്കിയില്ല. നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളുെട ആഭ്യന്തരസമര
ങ്ങളും കൃഷിക്കാരുെട ലഹളകളും സുൽത്താൻ വാഴ്ചെയ
ബലഹീനമാക്കുകയും വിേദശീയാക്രമണങ്ങെള ക്ഷണി
ച്ചുവരുത്തുകയും െചയ്തു.
ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1525-ൽ തിമൂറിെന്റ ഒരു പിൻഗാമിയും കാബൂ
ളിെല ഭരണാധികാരിയുമായ ബാബർ മേദ്ധ്യഷ്യയിൽ
നിന്നു േശഖരിച്ച വലിെയാരു ൈസന്യവുമായി ഇന്ത്യെയ
ആക്രമിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ അവസാനെത്ത സുൽത്താ
നായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം േലാദിയുെടയും േമവാറിെല റാ
ണാ സംഗ്രാമസിംഹെന്റയും മറ്റും ധീരമായ എതിർപ്പുക
െള അേദ്ദഹത്തിന് േനരിേടണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും ക്രിസ്ത്വ
ബ്ദം 1526-ൽ പാനിപ്പത്തിെല യുദ്ധത്തിൽവച്ച് അേദ്ദ
ഹം േലാദി സുൽത്താെന േതാൽപ്പിച്ച് ഡൽഹിയുെട
സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുകയും മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തി
ന് അടിത്തറയിടുകയും െചയ്തു. അതിെനത്തുടർന്ന് െച
റുതും വലുതുമായ പല യുദ്ധങ്ങളിലൂെടയും ഭീഷണികളി
ലൂെടയും വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല വിസ്തൃതമായ ഭാഗങ്ങളി
േലെക്കല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭരണം വ്യാപിച്ചു. ഇങ്ങ
െനയാണ് ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും വലിയ ഫ്യൂഡൽ സാ
മ്രാജ്യം നിലവിൽ വന്നത്.

















2 മുഗൾ സാമ്രാജ്യം
ബാബറുെട പൗത്രനായ അക്ബറുെട കാലത്ത് (ക്രിസ്ത്വ
ബ്ദം 1556 — 1605) മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാധീന
തയും പ്രതാപവും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലവാരത്തി
െലത്തി. മാൾവ, രജപുത്താന, ഗുജറാത്ത്, ബംഗാൾ,
ഔധ്, ബിഹാർ, സിൻഡ് മുതലായ രാജ്യങ്ങെളല്ലാം മു
ഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ലയിച്ചു. പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന
ഛിന്നഭിന്നമായ െചറു െചറു രാജ്യങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത്
ഒരു േകന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
അക്ബർക്ക് സാധിച്ചു. എല്ലാത്തരം ഛിദ്രവാസനക
േളയും എതിർത്തുെകാണ്ട് തെന്റ വിപുലമായ സാമ്രാജ്യ
െത്ത അേദ്ദഹം പതിനഞ്ചുസംസ്ഥാനങ്ങളായി ഭാഗിക്കു
കയും ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിലും തെന്റ േനരിട്ടുകീഴിൽ
ഭരണം നടത്തുന്ന ഓേരാ ൈവേസ്രായിമാെര നിയമി
ക്കുകയും െചയ്തു.
ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികേളാട് അേദ്ദഹം വളെര സൗ
ഹാർദ്ദത്തിലാണ് െപരുമാറിയത്. അതിെന്റ സൂചന
െയേന്നാണം തെന്റ മുൻഗാമികൾ അമുസ്ലിമിങ്ങളുെട
േമൽ ചുമത്തിയിരുന്ന ജസിയ എന്ന നിർബന്ധ നി
കുതി അേദ്ദഹം എടുത്തുകളഞ്ഞു. ഭരണകാര്യങ്ങളിലും
ൈസന്യത്തിലും മുസ്ലിം നാടുവാഴികൾെക്കന്ന േപാെല
ഹിന്ദുനാടുവാഴികൾക്കും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി.
മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻമാേരാെടാപ്പം തെന്ന ഒട്ടനവധി ഹി
ന്ദു പണ്ഡിതൻമാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ െകാട്ടാരെത്ത
അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദു നാടുവാഴികളുമായി വിവാഹ
ബന്ധത്തിേലർെപ്പടാൻ േപാലും അേദ്ദഹം മടിച്ചില്ല.
അക്ബർ േപർസ്യയിെല ഷാ അബ്ബാസ് സഫലിക്ക്
അയച്ച ഒരു കത്തിൽ നിന്ന് അേദ്ദഹം മതസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക്
എത്രേത്താളം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എന്നു മന
സിലാക്കാം. അേദ്ദഹെമഴുതി:
ൈദവം നമുേക്കൽപ്പിച്ചുതന്ന ദിവ്യനിധികളാണ് വ്യത്യ
സ്ത സമുദായങ്ങൾ. ആ നിലയ്ക്കുതെന്ന നമ്മളവെര േസ്ന
ഹിക്കണം. ഓേരാ മതവും ൈദവത്താൽ അനുഗ്രഹി
ക്കെപ്പട്ടതാെണന്ന് നമ്മൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കണം.
സാർവത്രികമായ സഹിഷ്ണുതയുെട പച്ചപിടിച്ച േതാ
ട്ടത്തിലുള്ള ആനന്ദമനുഭവിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മു
െട ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം. നിത്യനായ രാജാവ്,
അതായത് ൈദവം, യാെതാരു വ്യത്യാസവും പരിഗ
ണിക്കാെത എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരു േപാെല തെന്റ
നന്മകൾ വിതറുന്നു. അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ നിഴ
ലുകളായ രാജാക്കൻമാർ ഈ തത്വം ഒരിക്കലും ൈക
വിടരുത്.
മുഗൾഭരണമുറപ്പിക്കാൻ ഈ സൗഹാർദ്ദനയം വളെര
യധികം സഹായിച്ചുെവന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
നികുതി പിരിവ് സമ്പ്രദായത്തിൽ അേദ്ദഹം ചില പരി
ഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി. അതിനായി തെന്റ സാമ്രാജ്യത്തി
െലാട്ടുക്കും ഒേര തരത്തിലുള്ള അളവും തൂക്കവും നട
പ്പിൽ വരുത്തി. േമനിയുെട േതാതനുസരിച്ച് നിലങ്ങെള
മൂന്നുതരമായി ഭാഗിക്കുകയും ഓേരാതരത്തിനും വ്യത്യ
സ്തമായി നികുതികൾ നിജെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ഉല്പ
ന്നത്തിെന്റ മൂന്നിെലാന്നായിരുന്നു ഗവൺെമൻറിെന്റ
ഭാഗം. ഈ ഭാഗം ധാന്യമായി അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം
പണമായി െകാടുക്കണെമന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചുേനാക്കി. പേക്ഷ, കൃഷി
ക്കാെര ഇത് തൃപ്തിെപ്പടുത്തിയില്ല. അതുെകാണ്ട് ഇത്
നടപ്പിൽ വരുത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
അക്ബറുെട കാലത്ത് പ്രധാനമായും രണ്ടു രൂപങ്ങളി
ലാണ് ഫ്യൂഡലിസം നിലനിന്നിരുന്നത്. ഒന്ന് ജാഗീർദാ
രി; യുദ്ധത്തിൽ േനതൃത്വം വഹിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലമാ
യി നൽകെപ്പട്ട ഭൂമിയുെട ഉടമസ്ഥൻമാർ; അവർക്കാ
യിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാബല്യവും പ്രമാണിത്തവും. രണ്ട്,
ജമീന്ദാരി; ചക്രവർത്തിയുെട കീഴിൽ പിന്തുടർച്ചാവകാ
ശേത്താടുകൂടിയ ഹിന്ദു നാടുവാഴികളും (പഴയ രാജാ
ക്കൻമാർ) മുസ്ലിം പുേരാഹിതൻമാരും. മുസ്ലിമിങ്ങൾ ജന
സംഖ്യയുെട നാലിെലാന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. എങ്കിലും
അവരുെടയിടയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജാഗീദാർമാരു
ണ്ടായിരുന്നത്. ഹിന്ദുജാഗീദാർമാരുെട എണ്ണം താരത
േമ്യന വളെര കുറവായിരുന്നു. അക്ബറുെട ഭരണത്തി
െന്റ അവസാനകാലത്തുേപാലും അവർ ഒട്ടാെകയുള്ള
ജാഗീദാർമാരുെട ഇരുപതുശതമാനത്തിലധികമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ജമീന്ദാർമാരുെടയും നാടുവാഴികളുെടയും
ഇടയിൽ ധാരാളം ഹിന്ദുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ
അവർക്ക് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ജാഗീന്ദാർമാെരേപ്പാെല
നിർണായകപെങ്കാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലം നികുതി
പരിക്കാൻ പ്രേത്യക ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാെര നിയമിക്കുക,
േസനാനായകൻമാർക്ക് സൗജന്യമായി നിലം വീതി
ച്ചുെകാടുക്കുന്നതിന് പകരം ശമ്പളം പണമായി െകാടു
ക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളവലംബിച്ചുെകാണ്ട് ജാഗീന്ദാ
രിവ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഏകീകൃതമായ ഒരു
ജമീന്ദാരിവ്യവസ്ഥേയർെപ്പടുത്താനും അക്ബർ പരിശ്ര
മിച്ചുേനാക്കി. പേക്ഷ, ജാഗീന്ദാർമാരുെട എതിർപ്പുമൂലം
ഈ ഉേദ്ദശ്യം സഫലമായില്ല.
അക്ബറുെട പുത്രനായ ജഹാംഗീർ (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1605 —
1607) ജാഗീന്ദാർമാരുമായി കൂടുതൽ നല്ല ബന്ധം പുലർ
ത്താനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. പിതാവിെന്റ പരിഷ്കരണ നട
പടികൾ പലതും അേദ്ദഹത്തിന് പിടിച്ചില്ല. അക്ബറു

െട ദീർഘദൃഷ്ടിേയാടുകൂടിയ നയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലി
ക്കാനാണ് അേദ്ദഹം മുതിർന്നത്.

















3 മുഗൾഭരണത്തിെന്റ അന്ത്യം
ജഹാംഗീറിെന്റ മരണത്തിനുേശഷം ഷാജഹാൻ (ക്രി
സ്ത്വബ്ദം 1627 — 1658) ചക്രവർത്തിയായി. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കാലത്ത് മുഗൾ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ അധഃപതന
ത്തിെന്റ ചില പ്രാരംഭലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി. െനറിെകട്ട ചൂഷണങ്ങളുെട ഫലമായി പതി
നായിരക്കണക്കിനുള്ള കൃഷിക്കാർ പാപ്പരായി. ക്ഷാമം
െകാണ്ടും പകർച്ചവ്യാധിെകാണ്ടും ഗുജറാത്തിെലയും
ഡക്കാനിെലയും ജനങ്ങളുെട ഗണ്യമായി ഒരു ഭാഗം
മരിച്ചുവീണു. നാട്ടിെലങ്ങും അസംതൃപ്തി പരന്നുപിടിച്ചു.
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ശിവജിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ മഹാ
രാഷ്ട്രക്കാർ മുഗൾഭരണത്തിൽനിന്ന് േമാചനം േനടാൻ
േവണ്ടി സമരമാരംഭിച്ചത്.
ഷാജഹാെന്റ പുത്രനായ അറംഗസീബിെന്റ കീഴിൽ
(ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1666-1707) മുഗൾ സാമ്രാജ്യം കൂടുതൽ ക്ഷ
േയാന്മുഖമായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമികളായ
ബഹദൂർഷാ, ജഹാംദൂർഷാ, മുഹമ്മദ് ഷാ മുതലായ
വരുെട കാലത്ത് ലഹളകളും യുദ്ധങ്ങളും പേലടത്തും
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു.

















4 നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ കാലഘട്ടം
ക്രിസ്ത്വബ്ദം 14ാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും
ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം യൂേറാപ്പിെല േപാെല തെന്ന
ഇന്ത്യയിലും വമ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാ
ക്കിയ കാലഘട്ടമാണ്. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും
സാംസ്കാരികവുമായി എല്ലാ തുറകളിലും അഭൂതപൂർവ്വ
മായ ഒരു നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഹൃദയമിടിപ്പുകളുണ്ടാ
ക്കിയ കാലഘട്ടമാണിത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടുക
യും മുതലാളിത്ത ശക്തികൾ ആദ്യമായി തലെപാന്തി
ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട പ്രാരം
ഭഘടകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും േദശീയഭാഷകൾ
രൂപം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തത്. ഈ കാലഘട്ടത്തി
ലാണ് ഇന്ത്യ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട നിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന്
തട്ടിപ്പിടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റ് മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
ഊർജ്വസ്വലതേയാടുകൂടി മാനസിക പ്രബുദ്ധതയിേല
ക്ക് കുതിച്ചുകയറാൻ തുടങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള െകാള്ളെക്കാടു
ക്കകളും ചരക്കുടമ ബന്ധങ്ങളും യൂേറാപ്പിെന അേപക്ഷി
ച്ച് വളെര മന്ദഗതിയിലാണ് വളർന്നത്. പൂർണമായി
അന്തർധാനം െചയ്യാെത സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ഇഴു
കിപ്പിടിച്ചുനിന്ന പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റയും അടി
മത്തത്തിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഗ്രാമസമുദായത്തി
െന്റയും ജാതിവ്യവസ്ഥയുെടയും പിരിമുറുക്കവും ആയിരി
ക്കാം ഇതിനു കാരണം. മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്ത
മാക്കിയതുേപാെല ഗ്രാമസമുദായെമന്നത് ഒരു തരം
സ്വയം പര്യാപ്തമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു.
അതിെല അംഗങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റുമായി വലിയ ബന്ധ
െമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവശ്യമായ സാമഗ്രികെള
ല്ലാം ഒന്നുകിൽ അവർ തെന്ന ഉണ്ടാക്കും. അെല്ലങ്കിൽ
ൈകേവലക്കാെരെക്കാണ്ടുണ്ടാക്കിക്കും. ദാസൻമാരും
ഭൃത്യന്മാരുെമന്ന നിലയ്ക്ക് മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വർ
ഗ്ഗമായിരുന്നു ൈകേവലക്കാർ. ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായ
ങ്ങളുെട വികാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ െപ്രാഫ. സി.
ആർ ഗാഡ്ഗിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല ഗ്രാമം
ഒറ്റെപ്പട്ടതായിരുന്നു എന്ന സംഗതി സ്വയം പ്രാധാന്യ
മർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിത്തീരുന്നില്ല. ൈകേവലക്കാർ
ഗ്രാമത്തിലാണ് പാർത്തിരുന്നത് എന്നതും അത്ര പ്ര
ധാനമായ കാര്യമല്ല. ൈകേവലക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും
ഗ്രാമത്തിെന്റ ഭൃത്യന്മാരായിരുന്നുെവന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ
ഗ്രാമത്തിെന്റ സവിേശഷ സ്വഭാവം. സമുദായത്തിെന്റ
ആവശ്യങ്ങെളല്ലാം അവർ നിവർത്തിച്ചുെകാടുക്കണം.
അതിനുപകരമായി െകായ്ത്തുകാലത്ത് വിളയുെട നിശ്ചി
തമായ ഒരു ഭാഗം പ്രതിഫലം കിട്ടും. ഇതായിരുന്നു വ്യ
വസ്ഥ. ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലാണ് സമുദായത്തിെന്റ
അടിത്തട്ടുവെര ഇറങ്ങിെച്ചന്നതും ഇന്ത്യയുെട മദ്ധ്യകാ
ലചരിത്രെത്തയാെക ഇളക്കിമറിച്ചതുമായി ഒരു നേവാ
ത്ഥാനം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.

















5 നാടുവാഴികളും പട്ടണവാസികളും
ൈകമാറ്റത്തിനുള്ള ചരക്കുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ൈക
േവലക്കാരാണുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്,
അെല്ലങ്കിൽ വീട്ടിൽവച്ച്. ഏതാനും ശിഷ്യൻമാരുെട
സഹായേത്താെട കുടിൽ വ്യവസായെമന്ന നിലയ്ക്കാണ്
അവർ ഉൽപാദനം നടത്തിേപ്പാന്നത്. ആധുനികയ
ന്ത്രവ്യവസായങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. കൂട്ടായ ഉൽപാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള മാനുഫാക്ച്ചർ സമ്പ്രദായം േപാലും യൂ
േറാപ്പിേലതിേനാളം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവി
െടയും ഇവിേടയുമായി െകാട്ടാരങ്ങേളാട് ബന്ധെപ്പട്ട
പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിൽ പരുത്തിവസ്ത്രങ്ങൾ, സിൽക്കു
കൾ, ആയുധങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ
മുതലായവയുെട നിർമാണത്തിേലർെപ്പട്ട ഉൽപാദകൻ
മാരും അവരുെട കാർഖാനകളും (വർക്കുേഷാപ്പുകൾ)
ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവർ പ്രധാനമായും മാർക്കറ്റി
നുേവണ്ടിയല്ല, െകാട്ടാരങ്ങളുെടയും ൈസന്യങ്ങളുെടയും
ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ഉൽപാദനം നടത്തിയി
രുന്നത്. െനയ്ത്തിലും മറ്റുേമർെപ്പട്ട ൈകേവലക്കാരുെട
െചറിെയാരു ഭാഗം മാത്രേമ വിേദശമാർക്കറ്റുകൾക്കു
േവണ്ടി ഉൽപാദനം നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. ആഭ്യന്തരമാർ
ക്കറ്റിെന്റ വളർച്ചയും ദുർബലമായിരുന്നു. ഇതുകാരണം
ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായവും കാർഷിക ജീവിതവും തമ്മി
ലുള്ള വിഭജനം യൂേറാപ്പിേലതിേനാളം പൂർണമായിരു
ന്നില്ല. വ്യാവസായികജീവിതവും കാർഷികജീവിതവും
അത്രേമൽ ബന്ധെപ്പട്ടതായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിെല വ്യാവസായിേകാൽപാദനം അേപ്പാഴും
ൈകേവലയുേടയും കുടിൽവ്യവസായത്തിെന്റയും അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. എങ്കി
ലും അത് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്ത്യാ
ക്കാരായ ൈകേവലക്കാരുെട അത്ഭുതകരമായ ൈക
വിരുതുകൾ വിദൂരങ്ങളായ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങെള ആകർ
ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. വി എഫ് കാൾെവർട്ടൺ
തെന്റ ദി എേവക്കനിങ്ങ് ഓഫ് അേമരിക്ക എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ എഴുതുന്നത് േനാക്കുക:
ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായങ്ങൾ പാശ്ചാത്യരുേടതിേന
ക്കാൾ വളെരയധികം െമച്ചെപ്പട്ടവയായിരുന്നു. സമർ
ത്ഥമായ മസ്തിഷ്കത്തിെന്റയും ഏറ്റവും നല്ല കഴിവുകളു
െടയും നിർമാണാത്മകമായ പ്രതിഭാശക്തിയുെടയും
സന്താനങ്ങളായിരുന്നു അവ. അവർ ഉൽപാദനം നട
ത്തിയിരുന്നത് പാശ്ചാത്യ നാവികസംരംഭങ്ങൾ തീെര
വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ പ്രാചീനനൂറ്റാണ്ടുകളിലാ
ണ് എന്നതേത്ര ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിേക്കണ്ട സംഗതി…
ഇന്ത്യയിൽ തുണിത്തരങ്ങളുെട നിർമാണമായിരുന്നു
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വ്യവസായം. പലതരത്തിലുള്ള
വസ്ത്രങ്ങൾ പരുത്തി, സിൽക്കുകൾ, മുതലായവെയ
ല്ലാം അതിലുൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവ സാർവേദശീയ
മായി ആദരിക്കെപ്പടുകയും ആഗ്രഹിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു. അതിനുപുറെമ പതിമ്മൂന്ന്, പതിന്നാല്, പതി
നഞ്ച് എന്നീ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ േലാഹം െകാ
ണ്ടും കല്ലുെകാണ്ടുമുള്ള പണിത്തരങ്ങൾ, പഞ്ചസാര,
നീലം, കടലാസ് മുതലായ വ്യവസായങ്ങളുമുണ്ടായിരു
ന്നു. ഇന്ത്യയുെട മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ മരം െകാണ്ടുള്ള പണി
ത്തരങ്ങൾ, മൺപാത്രനിർമാണം, േതാൽവ്യവസായം
മുതലായവ പുഷ്ടിെപ്പട്ടിരുന്നു. പലപ്രേദശങ്ങളിലും ചാ
യപ്പണി ഒരു മുഖ്യവ്യവസായമായിരുന്നു. ഒട്ടനവധി േക
ന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വർണനൂലുെകാണ്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങളും
ചിത്രേവലകളും വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള പക്വതയുെട ഒരു
യർന്ന നിലവാരത്തിേലക്ക് വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു…
നാടുവാഴികൾക്കു ൈകേവലത്തരങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും
സുഖേഭാഗസാമഗ്രികളും മറ്റുപകരണങ്ങളും ആവശ്യ
മായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് മദ്ധ്യകാല
െത്ത പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. പട്ടണങ്ങൾ അഭി
വൃദ്ധിെപ്പടും േതാറും നാടുവാഴികളുെട ൈകയ്യിൽ കൂടു
തൽ കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കൾ േകന്ദ്രീകരിക്കെപ്പട്ടു. സ്വന്തം
സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും േക്ഷത്രങ്ങൾ, െകാട്ടാര
ങ്ങൾ, സ്മാരകമന്ദിരങ്ങൾ മുതലായവയുെട നിർമാണ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും അവർ വാരിേക്കാരി െചലവഴിക്കും.
എന്നിട്ടും മിച്ചമായിത്തീരുന്നത് വിൽക്കും. െമെല്ലെമ
െല്ല ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റം വർദ്ധിച്ചു. പട്ടണങ്ങൾ
തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള ൈകമാറ്റ ബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.
പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിൽ ൈകേവലെകാണ്ടുമാത്രം ഉപ
ജീവനം കഴിക്കുന്ന പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളുയർന്നു
വന്നു. െതാഴിലിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതികളാ
യിട്ടാണവർ വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. ഓേരാ ജാതിക്കും
അതിെന്റ പഞ്ചായത്തുണ്ടായിരുന്നു. കച്ചവടം െചയ്യുന്ന
വർ ഒരു പ്രേത്യക ജാതിയായിത്തീർന്നു. പട്ടണങ്ങളിൽ
േമധാവിത്വം വഹിച്ചത് ൈകേവലക്കാരും കച്ചവടക്കാ
രുമല്ല, നാടുവാഴികൾ തെന്നയാണ്. കച്ചവടക്കാരുെട
യും ൈകേവലക്കാരുെടയും ജീവിതവും നിലനിൽപ്പും
നാടുവാഴികളുെട െചാൽപടിക്കു കീഴിലായിരുന്നു. നാ
ടുവാഴികൾ ൈകേവലക്കാെര അേങ്ങയറ്റം ചൂഷണം
െചയ്യുകയും അവരുെട അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്നുകിട്ടാ
വുേന്നടേത്താളം വിഭവങ്ങൾ വസൂലാക്കുകയും െചയ്തു
െകാണ്ടിരുന്നു. അതിൻഫലമായി പട്ടണവാസികൾ
ക്കിടയിൽ നാടുവാഴികേളാടുള്ള െവറുപ്പും വിേദ്വഷവും
വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ൈകേവലയും കച്ചവടവും അഭി
വൃദ്ധിെപ്പടുംേതാറും പട്ടണവാസികളും നാടുവാഴികളും
തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളും വളർന്നുെകാണ്ടുവന്നു. വിേദശി
കളായ കച്ചവടക്കാരുെട ആഗമനം ഈ സ്ഥിതിെയ
കൂടുതൽ മൂർച്ഛിപ്പിച്ചു.
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ശക്തികൾ

1498-ൽ വാേസ്കാഡിഗാമ ഇന്ത്യയിെലത്തി. അതിെന

തുടർന്നുെകാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭം
മുതൽക്കുതെന്ന േപാർത്തുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഫ്രഞ്ചു
കാർ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്നീ വിേദശികളുെട കച്ചവടസം
ഘങ്ങൾ ഇന്ത്യയിേലക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അക്ബറുെട
കാലത്ത് ഇന്ത്യയും വിേദശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കച്ചവടം
പൂർവാധികം പുഷ്ടിെപ്പട്ടു. ജഹാംഗീറിെന്റ കാലമായ
േപ്പാേഴക്കും പരസ്പരം മത്സരിച്ചുെകാണ്ട് ശക്തിെപ്പട്ടി
രുന്ന യൂേറാപ്യൻ വ്യാപാരകമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ
സ്വന്തം പാണ്ടികശാലകളും ഫാക്ടറികളും തുറക്കാൻ
അനുവാദം ലഭിച്ചു. സാമ്പത്തികമായ വ്യാപാരബന്ധ
ങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ േനട്ടങ്ങളുണ്ടാവണെമങ്കിൽ രാ
ഷ്ട്രീയമായ അധികാരം കൂടി ആവശ്യമാെണന്ന് അവർ
മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങെന ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയേമധാവി
ത്വത്തിനുേവണ്ടി വിേദശികളുെട വ്യാപാരകമ്പനികൾ
ൈസന്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും പരസ്പരം പടെവ
ട്ടാനും തുടങ്ങി. അതിനുേവണ്ടി ഇന്ത്യയിെല നാടുവാഴി
പ്രഭുക്കളുെട ആഭ്യന്തരമത്സരങ്ങേളയും മറ്റു ദൗർബല്യ
ങ്ങേളയും അവർ സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിക്കുകയും
െചയ്തു.
േപാർത്തുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഫ്രഞ്ചുകാർ, ബ്രിട്ടീഷു
കാർ മുതലായ വിേദശീയരുെട വ്യാപാരകമ്പനികൾ
വന്നു കച്ചവടം െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യ
യിൽ ഒരു നാടൻ മുതലാളി വർഗം, അെതത്രതെന്ന
ദുർബ്ബലമായിരുന്നാലും ശരി, ഉടെലടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്ന് േജാൺ ബ്യൂചാമ്പ് തെന്റ ഇന്ത്യയി
െല ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്നു:
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ, മുഗൾ സാമ്രാ
ജ്യം തകർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത്, ഇടത്തരക്കാരു
േടതായ ഒരു പുതിയ വർഗം ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു. ഉൽപാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനഘടക
െമന്ന നിലയ്ക്ക് ഗ്രാമം അേപ്പാഴും അതിെന്റ സ്ഥാനം നി
ലനിർത്തിേപ്പാന്നിരുന്നുെവന്നതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും
സ്വത്തുടമസ്ഥരായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മദ്ധ്യവർഗത്തിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ നടത്തെപ്പട്ട ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റ
ത്തിെന്റയും വിതരണത്തിെന്റയും ഫലമായി പട്ടണപ്ര
േദശങ്ങളിെല കച്ചവടേകന്ദ്രങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയിരു
ന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങൾ, പ്രാേദശികമായ ഉപേയാഗത്തി
നുപകരം ൈകമാറ്റത്തിനും കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിനും േവ
ണ്ടി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന പലതരം ൈകേവലക്കാെര
ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
നാശത്തിൽനിന്നും െപാന്തിവന്ന പുതിയ രാജ്യങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രീയഘടനയുെട അടിസ്ഥാനം ഫ്യൂഡലിസം തെന്ന
യായിരുന്നു. എങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി അവെയ നി
യന്ത്രിച്ചത് പ്രധാനമായും വ്യാപാരിവർഗ്ഗങ്ങളാണ്.
ഈ നാടൻ മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റയും വിേദശരാജ്യ
ങ്ങളുമായുള്ള കച്ചവടത്തിെന്റയും പുേരാഗതി കാരണം
ഇന്ത്യയിെല തകരാൻ തുടങ്ങിയ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യത്തിന് ഇടിവുതട്ടുകയും ൈകേവല
ക്കാരും കച്ചവടക്കാരും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല പ്ര
ധാന ഘടകങ്ങളാകാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ,
അേപ്പാഴും നിലവിലുള്ള ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ
വ്യവസായങ്ങളുെട പുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുക
യാണ് െചയ്തത്. നവീനരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനത്തി
െന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെടയും ആ
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുന്ന പുതിയ
ആശയങ്ങളുെടയും ആവിർഭാവം അനുേപക്ഷണീയമാ
യിത്തീർന്നു, അവയാവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തു.

















െ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 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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