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ഔറംഗസീബിെന്റ മരണത്തിനുേശഷം മുഗൾ സാമ്രാ�
ജ്യം ഛിന്നഭിന്നമായി. േപരിന് ചില മുഗൾ ചക്രവർത്തി�
മാർ ഡൽഹിയിൽ വാണിരുന്നുെവന്നത് ശരിയാണ്.
പേക്ഷ, മുഹമ്മദ് ഷാ, അഹമ്മദ് ഷാ, ആലംഗീർ രണ്ടാ�
മൻ, ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ, അക്ബർ രണ്ടാമൻ, ബഹ�
ദൂർഷാ രണ്ടാമൻ മുതലായ ‘ചക്രവർത്തി’മാർ യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ െവറും പാവരാജാക്കൻമാർ മാത്രമായിരുന്നു.
അവർക്ക് പഴയ ധാടിയും പ്രതാപവും ഉണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. അവരുെട ഭരണകാലത്ത് സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ വിസ്തൃ�
തി അടിക്കടി കുറഞ്ഞുവന്നു. സ്വതന്ത്രന്മാരായിത്തീർന്ന
രാജാക്കൻമാരും സുൽത്താൻമാരും പഴയ മുഗൾ ഗവർ�
ണർമാരും സ്വന്തം അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻേവണ്ടി പര�
സ്പരം പടെവട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങളും െകാള്ളക�
ളും ക്ഷാമങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും
അരാജകത്വവും ഇടവിടാെത നടമാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
വിേദശീയ ശക്തികൾക്ക് തങ്ങളുെട േമധാവിത്വമുറപ്പി�
ക്കാൻ പറ്റിയ പരിതഃസ്ഥിതികളായിരുന്നു ഇവ. മാർക്സ്
എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവിത്വം സ്ഥാപിതമാവാനിട�
വന്നെതങ്ങെനയാണ്? മഹാനായ മുഗൾചക്രവർത്തി�
യുെട പരമാധികാരശക്തിെയ മുഗൾൈവേസ്രായിമാർ
തകർത്തു. ൈവേസ്രായിമാരുെട ശക്തിെയ മഹാരാ�
ഷ്ട്രക്കാർ തകർത്തു. മഹാരാഷ്ട്രക്കാരുെട ശക്തിെയ
അഫ്ഗാൻകാർ തകർത്തു. എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കു�
െമതിരായി സമരം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചാടിവീഴുകയും എല്ലാവേരയും കീഴടക്കു�
കയും െചയ്തു. മുസ്ലീമും ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, ഗണ�
വും ഗണവും തമ്മിലും ജാതിയും ജാതിയും തമ്മിലും
വിഭജനങ്ങൾ നിലനിർത്തിേപ്പാന്ന ഒരു രാജ്യം, ജന�
ങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള നിയമവിേധയമായ അകൽ�
ച്ചയുേടയും െപാതുവിൽ പരന്നുപിടിച്ച െവറുപ്പിൻേറ�
യും ഫലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരുതരം സമനില�
യുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുെള്ളാരു ചട്ടക്കൂേടാടുകൂടിയ
ഒരു സമുദായം — ഇത്തരെമാരു രാജ്യവും സമുദായ�
വും ആക്രമണത്തിനിരയാവുകെയന്നതു സ്വാഭാവികം
മാത്രമേല്ല?’



       

1 കച്ചവടത്തിൽനിന്ന്
ആക്രമണങ്ങളിേലക്ക്

വിേദശീയർ വരുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന ഇന്ത്യയിൽ േദശീയ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ടാൻ തുടങ്ങിയിരുെന്നന്ന് മുെമ്പാരധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ, ആ പുതിയ മുതലാളി�
ത്ത ഘടകങ്ങൾക്ക് േയാജിക്കാനും ശക്തി സംഭരിക്കാ�
നും രാഷ്ട്രീയാധികാരം ൈകക്കലാക്കാനും കഴിയുന്നതി�
നു മുമ്പ്, കൂടുതലുയർന്ന സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിെല�
ത്തിയ വിേദശരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യെയ ആക്രമിച്ചു. സാമ്പ�
ത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ േമധാവിത്വത്തിനുേവണ്ടി ആ
വിേദശശക്തികൾ — േപാർത്തുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും
ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും — തമ്മിൽതമ്മിൽ, ചില�
േപ്പാൾ േനരിട്ടും ചിലേപ്പാൾ ഏെതങ്കിലും ചില നാടുവാ�
ഴി രാജാക്കന്മാരുെട ഭാഗംപിടിച്ചും അേനകം യുദ്ധങ്ങൾ
നടത്തി. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവസാനം ജയിച്ചത്.

അങ്ങെന കച്ചവടം െചയ്യാൻ വന്നവർ ഇന്ത്യയുെട ഭര�
ണാധികാരികളായി മാറി. മനുഷ്യസമുദായത്തിെല
അഞ്ചിെലാരുഭാഗം വരുന്ന ഇന്ത്യാക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരു�
െട ചവിട്ടടിയിലായി! ബ്രിട്ടീഷുകവി കിപ്ലിംഗ് ഒരു കവി�
തയിൽ ഇങ്ങെന ആഹ്ലാദിച്ചു:

‘ഒരിക്കൽ ഇരുന്നൂറുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വിനയവും
െമരുക്കവുമുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ വന്നു; അവെന്റ ഭയ�
പ്പാേടാടുകൂടിയ കാലടികൾ െകാണ്ടു െചേന്നടത്തുമാ�
ത്രം അവൻ നിന്നു; ഒടുവിൽ െവറും കച്ചവടം സാമ്രാജ്യ�
മായി വളർന്നു…’

പേക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽ െവറും കച്ചവടമാേണാ സാമ്രാ�
ജ്യമായി വളർന്നത്? തീർച്ചയായുമല്ല. ഭീകരമായ യുദ്ധ�
ങ്ങൾ, െനറിെകട്ട െകാള്ളകളും െകാലകളും, നിർലജ്ജ�
മായ ൈകക്കൂലികളും വഞ്ചനകളും — ഇെതല്ലാം േലാഭം�
കൂടാെത ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ�
യിൽ തങ്ങളുെട അധികാരം സ്ഥാപിച്ചത്.

എന്തായിട്ടും ഇന്ത്യെയ കീഴടക്കുക അത്ര എളുപ്പെമാന്നു�
മായിരുന്നില്ല. പല ഭരണാധികാരികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരു�
െട േമധാവിത്വമംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാെത െചറുത്തു�
നിന്നു. അവരിെലാരാളായിരുന്നു ബംഗാളിെല മുൻഗവർ�
ണറായിരുന്ന സിറാജ്ദൗള. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വലിെയാരു
ൈസന്യം സജ്ജീകരിച്ച് ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1757-ൽ സിറാജു�
മായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്ലാസ്സിയിെല യുദ്ധം എന്നേപ�
രിലാണതറിയെപ്പടുന്നത്. സിറാജ് അനിതരസാധാര�
ണമായ ധീരതേയാെട ബ്രിട്ടീഷുകാെര േനരിട്ടു. പേക്ഷ,
ഫലമുണ്ടായില്ല. ശത്രുക്കൾ സിറാജിെന്റ പടനായകൻ�
മാരിെലാരാളായ മിർജാഫെറ ൈകക്കൂലിെകാടുത്തു
വശത്താക്കി. അയാളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്
ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്ലാസിയിൽ വിജയിച്ചത്.

പ്ലാസിയിെല വിജയം ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട െനഞ്ഞൂക്ക്
വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഏെറകഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി ബംഗാളും
ഒറീസയും കിഴക്കൻതീരവും അവരുെട അധീനതയിലാ�
ക്കി. 1799-ൽ ൈമസൂരിെല കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത
ധീരനായ ടിപ്പുസുൽത്താെന അവർ േതാൽപ്പിച്ചുവീ�
ഴ്ത്തി. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭമായേപ്പാേഴ�
ക്കും അവർ ഡൽഹിയുെട പടിവാതിൽക്കേളാളെമത്തി.
1818-ൽ അവർ ഇന്ത്യയുെട ഒരു വലിയ ഭാഗത്തിെന്റ
അധിപതികളായിത്തീർന്നു. ഭീരുക്കളായ ചില രാജാ�
ക്കൻമാരും സാമന്തൻമാരും യുദ്ധം കൂടാെത അവർക്ക്
കീഴടങ്ങി. എന്നാൽ അേപ്പാഴും അവിെടയും ഇവിെടയും
ചിലർ കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാെത െചറുത്തുനിൽക്കുകത�
െന്ന െചയ്തു. പേക്ഷ, ഫലെമാന്നുമുണ്ടായില്ല.



       

2 പുതിയൈകേയ്യറ്റക്കാരുെട
സവിേശഷത

ക്രിസ്തുവിെന്റ അനുയായികൾ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി വന്ന�
ത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിെല വിേദശീയ വ്യാപാരികളുെട
വരേവാടുകൂടിയല്ല. ക്രിബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽതെന്ന
അവർ ഇന്ത്യയിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ, അവർ
ഇന്ത്യെയ ആക്രമിക്കുകയല്ല, ഇന്ത്യയുെട ഭാഗമായിമാ�
റുകയാണ് െചയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വി�
വിധ മതക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളും, മുസ്ലിങ്ങളും, ക്രിസ്ത്യാനി�
കളുെമല്ലാം ഇന്ത്യാക്കാരാെണന്ന നിലയ്ക്കാണ് ജീവിച്ചി�
രുന്നത്. എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഇന്ത്യയുെട സാംസ്കാ�
രിക ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞുേചരുകയാണുണ്ടായത്.
ഇസ്ലാം മതക്കാർക്ക് പ്രേത്യക അവകാശങ്ങൾ അനു�
വദിച്ചുെകാടുത്ത മുഗൾരാജാക്കൻമാർ േപാലും ഇന്ത്യ�
ക്കാരായിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തിയത്. ‘ഇന്ത്യെയ കെണ്ട�
ത്തൽ’ എന്ന തെന്റ സുപ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജവഹർ�
ലാൽ െനഹ്റു എഴുതുന്നു:

‘വടക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്ന് ഇന്ത്യയിേലക്കു വന്ന ൈക�
േയ്യറ്റക്കാർ കൂടുതൽ പുരാതനങ്ങളായ കാലങ്ങളിൽവ�
ന്ന് അവരുെട പൂർവ്വികൻമാെരേപ്പാെല തെന്ന ഇന്ത്യ�
യിൽ ലയിച്ച് അവരുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഒരംശമായി�
ത്തീർന്നു. അവരുെട രാജവംശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രാജവം�
ശങ്ങളായി. സങ്കരവിവാഹങ്ങൾ മൂലം വളെരേയെറ
വംശസങ്കരവും സംഭവിച്ചു… അവർ ഇന്ത്യെയ തങ്ങളു�
െട ജൻമഭൂമിയായിക്കരുതി. അവർക്ക് മറ്റ് ബന്ധങ്ങ�
െളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമാ�
യി തുടർന്നുേപാന്നു.’

ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട വരവ് ജീവസ്പർശിയായ ഒരു മാറ്റമു�
ണ്ടാക്കിത്തീർത്തു; പല തരത്തിലും പഴയ വ്യവസ്ഥയു�
െട കടപുഴക്കി… ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പുറംനാട്ടു�
കാരും അന്യരും െപരുത്തെപ്പടാത്തവരുമായി േശഷി�
ച്ചു; അങ്ങെനയല്ലാതാവാൻ അവെരാട്ടു ശ്രമിച്ചതുമില്ല.
സർേവ്വാപരി, ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിൽ ഇദംപ്രഥമായി,
അവരുെട രാഷ്ട്രീയനിയന്ത്രണം പുറംദിക്കിൽനിന്നായി;
അവരുെട സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയുെട േകന്ദ്രം ദൂരെത്താരു�
സ്ഥലത്തുമായി; അവർ ഇന്ത്യെയ ആധുനികയുഗത്തി�
െല ഒരു ശരിക്കുള്ള േകാളനിയാക്കി — ഇന്ത്യയുെട ദീർ�
ഘചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഒരു അധീനരാജ്യ�
മായി.’



       

3 ഈവ്യത്യാസത്തിനു
കാരണെമന്താണ്?

ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യെയ ആക്രമിച്ചവരാരും
തെന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാ�
ദനരീതിയുെട പ്രതിനിധികളായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക�
മായി ഇന്ത്യെയക്കാൾ പിന്നണിയിലായ അപരിഷ്കൃത�
േമാ അർദ്ധനാടുവാഴിത്തപരേമാ ആയ പ്രേദശങ്ങളിൽ
നിന്നാണവർ വന്നത്. അതിനാൽ ഇന്ത്യെയ ആക്രമിച്ച്
കീഴടക്കിയവെരല്ലാം നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തികാടിത്ത�
റെയ മാറ്റിമറിക്കുകയല്ല, അതിനുവിേധയമായി സ്വന്തം
ജീവിതം ക്രമെപ്പടുത്തുകയാണ് െചയ്തത്. മാർക്സ് ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചതുേപാെല ‘അറബികൾ, തുർക്കിക്കാർ, തർ�
ത്താർമാർ, മുഗളൻമാർ ഇങ്ങെന ഒരുകൂട്ടർക്കുേശഷം
മെറ്റാരുകൂട്ടരായി ഇന്ത്യെയ ആക്രമിച്ചവെരല്ലാം അതി�
േവഗം ഇന്ത്യാക്കാരായി പരിണമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായ�
ത്. അപരിഷ്കൃതരായ ആക്രമണകാരികൾ ചരിത്രത്തി�
െന്റ ഒരു ശാശ്വത നിയമം കാരണം തങ്ങളാൽ കീഴട�
ക്കെപ്പട്ടവരുെട കൂടുതൽ ഉന്നതമായ സംസ്കാരത്താൽ
സ്വയം കീഴടക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.’

എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാരാകെട്ട ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലു�
ണ്ടായിരുന്നതിേനക്കാൾ, കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദ�
നരീതിയുെട — മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീതിയുെട —
പ്രതിനിധികളായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുെട
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ മാറ്റിമറിക്കാൻ അവർക്ക്
സാധിച്ചത്. മാർക്സ് എഴുതുന്നു:

‘ഇംഗ്ലണ്ടിന്, ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ
നിർവ്വഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് സംഹാരപരവും
മെറ്റാന്ന് നിർമ്മാണപരവും. പഴയ ഏഷ്യാറ്റിക് സാ�
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ നശിപ്പിക്കലും… പാശ്ചാത്യസമുദാ�
യത്തിെന്റ ഭൗതികാടിത്തറ െകട്ടിപ്പടുക്കലും. നാടൻ
ഗ്രാമസമുദായ വ്യവസ്ഥെയ തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ടും
നാടൻവ്യവസായങ്ങെള പിഴുതുകളഞ്ഞുെകാണ്ടും ബ്രി�
ട്ടീഷുകാർ അതിെന (ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ) നശിപ്പിച്ചു…’

വീണ്ടും,

‘ബ്രിട്ടീഷുകേയ്യറ്റക്കാരാണ്, ഇന്ത്യയിെല ൈകത്തറി
വ്യവസായെത്ത തകർക്കുകയും നൂൽനൂൽപ്പ് യന്ത്ര�
െത്ത നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷ്  വ്യവസ്ഥയും
ബ്രിട്ടീഷ്സയൻസുമാണ് ഇന്ത്യയുെട ഉപരിതലത്തിൽ
നിന്നാെക കൃഷിയും വ്യവസായവും തമ്മിലുണ്ടായിരു�
ന്ന ഐക്യെത്ത പിഴുതുകളഞ്ഞത്.’



       

4 പഴയവ്യവസ്ഥയുെട തകർച്ച

എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിേജതാക്കൾ ആദ്യംമുതൽക്കുത�
െന്ന സംഹാരപരമായ കാര്യത്തിൽമാത്രേമ ശ്രദ്ധിച്ചു�
ള്ളു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ വ്യാവസായിേകാൽ�
പാദന ക്രമേത്തയും സാമൂഹ്യജീവിതേത്തയും േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവർ ബലാൽകാരമായി നശിപ്പിച്ചു.
പേക്ഷ, അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള
വ്യാവസായിേകാൽപാദനേത്തയും സാമൂഹിക ജീവി�
തേത്തയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല.
അതിെന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവും സാമ്പ�
ത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മു�
െമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത നിശ്ചലതയും നിർജ്ജീവ�
തയും പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രാമസമുദായമായിരു�
ന്നു ഇന്ത്യയുെട അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ഘടകം.
കൃഷിെചയ്തുണ്ടാക്കുന്ന വിളവിെന്റ നിശ്ചിതമായഭാഗം
ഗ്രാമത്തലവൻ വഴിയാേയാ പഞ്ചായത്തു വഴിയാേയാ
ഗവൺെമൻറിെന്റ ഖജനാവിെലത്തിേച്ചരും. ബ്രിട്ടീഷു�
കാർ വന്നേപ്പാൾ ഈ സ്ഥിതിമാറി. ഭൂമിയിൽ വ്യക്തിപ�
രമായ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളും അവയുെട അടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതിപിരിവു സമ്പ്രദായങ്ങളും ഏർ�
െപ്പടുത്തെപ്പട്ടു. മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട നിശ്ചിതമായ
ഒരു ഭാഗമാണ് നികുതിയടയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. വിളവുേമാ�
ശമായാൽ നികുതിയും ചുരുങ്ങും. അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
ഇേപ്പാൾ െകാല്ലംേതാറുമുണ്ടാകുന്ന വിളവ് എത്രെയ�
ന്ന് പരിഗണിക്കാെതതെന്ന നിശ്ചിതമായ ഒരു സം�
ഖ്യ പണമായി അടയ്ക്കണെമന്ന നിയമം നടപ്പിൽവന്നു.
പണത്തിന് വിഷമമുള്ളവർ തങ്ങളുെട ഭൂമി പണയം
വയ്ക്കാേനാ വിൽക്കാേനാ നിർബന്ധിരായി. നിശ്ചിത�
മായ പണം നിശ്ചിതസമയത്ത് ഖജനാവിലടയ്ക്കാത്ത�
വരുെട നിലം പരസ്യമായി േലലം െചയ്തു വിൽക്കെപ്പ�
ടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങെന നിലത്തിെന്റ ൈകമാറ്റം വർദ്ധി�
ച്ചു. സർ െസയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ‘ഇന്ത്യൻ ലഹളയുെട
കാരണങ്ങൾ’ എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു:

‘പഴയ കാലത്ത്, മുമ്പെത്ത ഭരണാധികാരികളുെട
കീഴിൽ ഭൂസ്വത്തവകാശങ്ങളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കക�
ളും പണയം വയ്ക്കലും ദാനം വഴിയുള്ള ൈകമാറ്റങ്ങളും
എല്ലാം തീർച്ചയായും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു; പേക്ഷ,
വളെരക്കുറേച്ച ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതുതെന്ന കക്ഷി�
കളുെട സമ്മതത്തിെന്റയും ഇഷ്ടത്തിൻേറയും അടി�
സ്ഥാനത്തിലായിരുന്നുതാനും. ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിെന്റ
ആരംഭകാലത്തിലാകെട്ട ഭൂസ്വത്തുക്കളുെട വിൽപ്പന,
രാജ്യെത്തയാെക കീേഴ്മൽ മറിക്കത്തക്കവിധം അത്ര�
യധികം വർദ്ധിച്ചു.’

ഇങ്ങെനയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഗ്രാമസമുദായത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയുെട പരമ്പരാഗതമായ
കാർഷികവ്യവസ്ഥെയ തകർത്തുകളഞ്ഞത്. ഈ തകർ�
ച്ചയുെട ഫലമായി താലൂക്കുദാർമാർ ജമീന്താർമാർ മുത�
ലായവരുെട മാത്രമല്ല, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാ�
രുെടയും ജീവിതവിഷമതകൾ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി.
കർഷകെതാഴിലാളികളുെട എണ്ണം െപരുകിെപ്പരുകി
വന്നു. ൈകേവലക്കാർ അധഃപതിച്ചു. കടമിടപാടുകൾ,
പാപ്പരത്തം, ഇടതടവില്ലാെതയുള്ള ക്ഷാമങ്ങൾ ഇങ്ങ�
െന സാമൂഹ്യജീവിതമാെക തകർച്ചയിേലക്കു നീങ്ങാൻ
തുടങ്ങി.



       

5 ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായവിപ്ലവം

ബ്രീട്ടിഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് െവറും കച്ചവടത്തി�
നുേവണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ചരക്കുകൾ വിലയ്ക്കു�
വാങ്ങി യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ െകാണ്ടുേപായി വി�
റ്റഴിച്ചിട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുകെയന്നതായിരുന്നു അവരുെട
പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശം. എന്നാൽ കച്ചവടത്തിെന്റ േപ�
രിൽ നിർജ്ജലമായ െകാള്ളകളും കവർച്ചകളുമാണ�
വർ നടത്തിയത്. അങ്ങെനയാണവർ െകാല്ലംേതാറും
വമ്പിച്ച തുകകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്ക് കടത്തിെക്കാണ്ടിരു�
ന്നത്. ഈ െകാള്ളകളുെടയും പിടിച്ചുപറികളുെടയും
ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങെളപ്പറ്റി ബ്രൂക്ക് ആദംസ് എഴു�
തിയ ‘ദി ലാ ഓഫ് സിവിൈലേസഷൻ ആൻഡ് ഡി�
േക്ക’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു ചില പ്രധാനഭാഗ�
ങ്ങൾ ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദംസ്
എഴുതുകയാണ്:

‘പ്ലാസി കഴിഞ്ഞ ഉടെന തെന്ന ബംഗാളിെല െകാള്ള�
മുതൽ ലണ്ടനിൽ എത്താൻ തുടങ്ങി. അതിെന്റ ഫലം
െപെട്ടന്നാണുണ്ടായെതന്നു കാണുന്നു. എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നാൽ, വ്യവസായവിപ്ലവം 1770-ാം െകാല്ലത്തിൽ
ആരംഭിച്ചു എന്ന സംഗതിയിൽ എല്ല പ്രാമാണികൻ�
മാരും േയാജിക്കുന്നുണ്ട്… 1757-ലാണ് പ്ലാസിയിെല
യുദ്ധം നടന്നത്.അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ മാറ്റത്തിെന്റ
േവഗേത്താടു തുല്യമായി മെറ്റാന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാ�
യിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. 1760-ൽ ‘ഫ്ളയിംഗ് ഷട്ട്ൽ’
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ധാതുദ്രുവീകരണത്തിൽ മരത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് കൽക്കരി വരാൻ തുടങ്ങി. 1764-ൽ ഹാർ�
ഗ്രീവ്സ് ‘സ്പിന്നിംഗ് െജന്നി’ കണ്ടുപിടിച്ചു. 1776-ൽ
േക്രാംപ്ടൺ ‘മ്യൂൾ’ എന്ന നൂൽനൂൽപ്പ് യന്ത്രവിേശഷം
കണ്ടുപിടിച്ചു. 1785-ൽ കാർൈട്രറ്റ് ‘പവർലൂമി’െന്റ േപ�
റ്റൻറ് അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു. 1768-ൽ വാട്ട് ആവിയ�
ന്ത്രം പൂർത്തിയാക്കി… ഈ യന്ത്രങ്ങെളാെക്ക അക്കാ�
ലെത്ത ഏറിേയറിവരുന്ന േവഗേത്താടുകൂടിയ ഗതി�
വിേശഷങ്ങൾക്ക് ബഹിർഗമേനാപായങ്ങളായി ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പട്ടുെവങ്കിലും േവഗാധിക്യത്തിെന്റ േഹതു
അവയായിരുന്നില്ല. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സ്വയേമവ
നിഷ്ക്രിയങ്ങളാകുന്നു… അവെയ പ്രവർത്തകങ്ങളാക്കി�
ത്തീർക്കുന്നതിന് േവണ്ടത്ര ശക്തിസംഭാരം സ്വരൂപി�
ച്ചുകൂട്ടുവാൻ അവ കാത്തിരിക്കും. ആ സംഭാരം എേപ്പാ�
ഴും പണത്തിെന്റ രൂപം അവലംബിേച്ചപറ്റൂ; അതും
നിേക്ഷപമായി വച്ച പണമാകരുത്. ചലിച്ചുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്ന പണം. ഇന്ത്യൻ സ്വർണ്ണത്തിെന്റ ഇേങ്ങാട്ടുള്ള
പ്രവാഹത്തിനും അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ വിശ്വാസ്യ�
താവിപുലനത്തിനും മുമ്പ് ഈ ആവശ്യത്തിനുേവണ്ട�
ത്ര ശക്തി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. േലാകത്തിെന്റ
ആരംഭം മുതൽക്കിേങ്ങാട്ട് യാെതാരു ധനനിേക്ഷപം
െകാണ്ടും ഇന്ത്യൻ െകാള്ളമുതലിൽനിന്നു ൈകവന്ന
ആദായം ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു വരാവുന്നതാണ്.’

അേപ്പാൾ ഇന്ത്യയുമായുള്ള കച്ചവടമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിെല
വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് മുഖ്യമായ പ്രേചാദനവും േപ്രാ�
ത്സാഹനവും നൽകിയത്. വ്യവസായ വിപ്ലവമാകെട്ട,
ഇംഗ്ലണ്ടിെല സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ അഭൂ�
തപൂർവ്വമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. വ്യാപാരികളായ മുത�
ലാളികെള പിേന്നാട്ട് തള്ളിമാറ്റിെക്കാണ്ട് വ്യാവസാ�
യിക മുതലാളികൾ ഒരു സുശക്തവർഗ്ഗെമന്ന നിലയ്ക്ക്
മുേന്നാട്ടുവന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.



       

6 ഇന്ത്യൻവ്യവസായത്തിെന്റതകർച്ച

ക്രിസ്ത്വബ്ദം പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ പലതരത്തി�
ലുള്ള സാമഗ്രികൾ മറുനാടുകളിേലക്ക് കയറ്റിഅയയ്ക്കുന്ന
ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട മസ്ളിൻതുണികളും
മറ്റു ഭംഗിേയറിയ തുണിത്തരങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളായ ൈക�
േവലത്തരങ്ങളും േലാകെത്തയാെക ആകർഷിച്ചിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യാവസായികവിപ്ലവത്തിനുേശഷം സ്ഥി�
തി മാറി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലതരത്തിലുള്ള സൂത്രങ്ങളും
വൃത്തിേകടുകളുമുപേയാഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായെത്ത
നശിപ്പിച്ചു. അതിനുേവണ്ടി അവരുപേയാഗിച്ച മുഖ്യമായ
മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റി േമജർ ബാബു ‘ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങ�
ളുെട തകർച്ച’ എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്ര�
സ്താവിക്കുന്നു.

‘ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ േമധാവിത്വം േനടിയതിനുേശഷം
ബ്രിട്ടീഷുകാർ താെഴപ്പറയുന്ന പ്രധാനമാർഗ്ഗങ്ങളുപേയാ�
ഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങെള നശിപ്പിച്ചു:

1. ബ്രിട്ടീഷ് സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം ഇന്ത്യയുെട േമൽ ബലാൽ�
ക്കാരമായി െവച്ചുെകട്ടൽ.

2. ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കനത്ത ചുങ്ക�
ങ്ങൾ ചുമത്തൽ.

3. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ കയറ്റി
അയയ്ക്കൽ.

4. കടുത്ത ചുങ്കങ്ങളും കടൽചുങ്കങ്ങളും.
5. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രേത്യക ആനുകൂല്യ�

ങ്ങൾ നൽകൽ.

6. ഇന്ത്യയിൽ െറയിലുകൾ നിർമ്മിക്കൽ.

7. കച്ചവടരഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ
ൈകേവലക്കാെര നിർബന്ധിക്കൽ.

8. പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ.’

ഈ നയത്തിെന്റ അർത്ഥെമന്താെണന്ന് ആർ. പാ�
മ്ദത്ത് ‘ഇന്ത്യ ഇന്നും നാെളയും’ എന്ന തെന്റ പുസ്തക�
ത്തിൽ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

‘1814 നും 1835 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിേലക്കുള്ള ബ്രിട്ടീ�
ഷ് പരുത്തിത്തുണികളുെട കയറ്റുമതി 10 ലക്ഷേത്താ�
ളം വാരയിൽ നിന്നും 5 േകാടി 10 ലക്ഷം വാരയിലധി�
കമായി. അേതസമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനി�
േലക്കുള്ള പരുത്തിത്തുണിയുെട കയറ്റുമതി പന്ത്രണ്ടര
ലക്ഷം പീസിൽ നിന്ന് മൂന്നുലക്ഷത്തി ആറായിരം പീ�
സായി കുറഞ്ഞു. 1844 ആയേപ്പാേഴക്കും അത് വീണ്ടും
63,000 പീസായി കുറഞ്ഞു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി േലാക�
ത്തിേലക്ക് മുഴുവൻ പരുത്തിചരക്കുകൾ കയറ്റി അയ�
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ 1850 ആയേപ്പാേഴക്കും ബ്രിട്ട�
നിൽ നിന്ന് ഒട്ടാെക കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന പരുത്തിചര�
ക്കുകളുെട നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഇറക്കുമതി െചയ്യാൻ
തുടങ്ങി.’

ഇങ്ങെന ക്രമത്തിലവർ ഇന്ത്യെയ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായ�
ങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ വിളയിക്കു�
ന്ന േതാട്ടവും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിെന്റ താവളവുമാക്കി
മാറ്റി. കാർഷികരംഗത്തിൽ ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടിയു�
ള്ള, ഉൽപാദനത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് മാർക്കറ്റുകൾക്കുേവ�
ണ്ടിയുള്ള, വിേശഷിച്ചും മറുനാടൻ മാർക്കറ്റുകൾക്കുേവ�
ണ്ടിയുള്ള ഉൽപാദനവും ആരംഭിച്ചു. െമെല്ലെമെല്ല ഫ്യൂ�
ഡൽ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് ചരക്കുൽ�
പ്പാദനബന്ധങ്ങളും മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ�
ളും ആവിർഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.



       

7 മാറ്റംസർവ്വത്ര

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം െകാണ്ട് ൈകേവലക്കാർക്കുമാത്രമ�
ല്ല, കച്ചവടക്കാർക്കും േദാഷമാണുണ്ടായത്. ഇഷ്ടമുള്ളി�
ടത്തുനിന്നു േനരിട്ടുചരക്കുകൾ വരുത്താൻ അവർക്കു
സാധിക്കാെതയായി. അവർ ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനിയു�
െട ഏജൻറുമാർ മാത്രമായി. ഒരു വർഗ്ഗെമന്ന നിലയ്ക്ക്
അവർ നാമാവേശഷമാകാൻ തുടങ്ങി.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നിലമുടമസ്ഥൻമാരായാലും ശരി,
കൃഷിക്കാരനായിരുന്നാലും ശരി, കച്ചവടക്കാരനായാ�
ലും ശരി, ൈകേവലക്കാരായാലും ശരി ഇന്ത്യയിെല
എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീ�
ഴിൽ അധഃപതനമാണുണ്ടായത്. മതപരവും വംശസം�
ബന്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസപരവും നിയമപരവുമായ പക്ഷ�
പാതങ്ങൾ ഈ സ്ഥിതിെയ കൂടുതൽ വഷളാക്കിത്തീർത്തു.

ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗങ്ങളിൽനിെന്നല്ലാം അവർ ഇന്ത്യക്കാ�
െര ഒഴിച്ചുനിർത്തുകയും അവർക്കുപകരം ബ്രിട്ടീഷുകാ�
രായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാെര നിയമിക്കുകയും െചയ്തു. അവ�
രുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്ത്യാക്കാർ െവറും കൂലിക്കാരായി �
മാറി.

ഹിന്ദുമതത്തിനും ഇസ്ലാംമതത്തിനും എതിരായി അവർ
ക്രിസ്തുമതെത്ത െപാക്കിപ്പിടിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളുെടയും മുസ്ലീ�
ങ്ങളുെടയും മതവികാരങ്ങെള വ്രണെപ്പടുത്താൻ അവർ
പല നടപടികളും ൈകെക്കാണ്ടു. ഇന്ത്യെയ ഒരു ക്രി�
സ്ത്യൻ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുകയാണ് തങ്ങളുെട ഉേദ്ദശ്യെമ�
ന്ന് കമ്പനിയുെട ഡയറക്ടർേബാർഡിെന്റ െചയർമാൻ
പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുേവണ്ടി മിഷനറി പ്ര�
വർത്തനങ്ങൾക്ക് അവർ േപ്രാത്സാഹനവും ധനസഹാ�
യവും നൽകി. ബ്രിട്ടീഷു ഭരണം ഇന്ത്യയിലുറപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടി പട്ടാളക്കാരും ജഡ്ജിമാരും ഗവർണ്ണർമാരും
മറ്റും െചയ്യുന്നതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിെല മി�
ഷനറിമാരാണ് െചയ്യുന്നത് എന്ന് േബാംെബയിെല
ഭരണാധികാരിയായ േലർഡ് റി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ�
യി. ‘ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷുഭരണെത്ത ന്യായീകരിക്കുന്ന
മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അനൗേദ്യാഗികവും അം�
ഗീകരിക്കെപ്പടാത്തതുമായ ഒരു ശാഖ’യാണ് മിഷനറി
പ്രവർത്തനം എന്നാണ് ബംഗാളിെല ഭരണാധികാരി�
യായ സർ ചാറൽസ് എലിയട്ട് പറഞ്ഞത്.

ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും വളെര സൗഹാർദ്ദേത്താടുകൂടി�
യാണ് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത്. 1835-ൽ ആഡാം
എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തി:

‘ഇവിെട (ബംഗാളിൽ) ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലു�
ള്ള പരസ്പരബന്ധം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സാ�
മുദായിക പ്രശ്നമായിരുന്നിട്ടില്ല. പ്രാേദശികഭാഷയി�
ലാണ് രണ്ടുകൂട്ടരും വിദ്യാഭ്യാസം േനടുന്നത്. വീർഭൂമി�
യിലും ബർദ്വാനിലും ഉള്ള ഹിന്ദുസ്കൂളുകളിൽ 13 മുസ്ലീം
അധ്യാപകൻമാരുണ്ട്… മുസ്ലീം അധ്യാപകൻമാരുെട
കീഴിൽ മുസ്ലീം വിദ്യാർത്ഥികെളന്നേപാെലതെന്ന ഹി�
ന്ദുവിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട്. ഹിന്ദു വിദ്യാർത്ഥികളും മുസ്ലീം
വിദ്യാർത്ഥികളും ഒേര സ്കൂളിൽ ഒേര അധ്യാപകെന്റ കീ�
ഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നു. ഒന്നിച്ചു കളിക്കുന്നു; ഒന്നിച്ചു
നടക്കുന്നു…’

ഈ സ്ഥിതി മാറാൻ േവണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യം
മുതൽേക്ക േബാധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചത്. ക്രിസ്തുമതം സ്വീ�
കരിച്ചവർക്ക് ഉേദ്യാഗക്കയറ്റങ്ങൾ നൽകി. ഉദാഹര�
ണത്തിന്, ഹിന്ദു ശിപായിേയാ, മുസ്ലീം ശിപായിേയാ
ക്രിസ്ത്യൻ ശിപായിയായി മാറിയാൽ ഹാവിൽദാരാക്ക�
െപ്പട്ടു. ഹാവിൽദാരാണ് മതംമാറിയെതങ്കിൽ സുേബ�
ദാരാവും. മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങെള േപ്രാത്സാഹിപ്പി�
ക്കുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന ഇന്ത്യയിെല പഴയ അന്ധ�
വിശ്വാസങ്ങെളയും അനാചാരങ്ങെളയും ജാതിവിഭജ�
നേത്തയും നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ
അവർ നടപ്പിൽവരുത്തി. േകാടതികളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ�
ക്ക് ഹിന്ദുനിയമങ്ങളും മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് മുസ്ലീം നിയമങ്ങളും
അവർ നിലനിർത്തി. നിലവിലുള്ള പഴകിയ, ജീർണ്ണിച്ച
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട ആചാരങ്ങൾക്ക് അവർ നിയ�
മപ്രാബല്യം നൽകി. ‘നമ്മുെട േകാടതികളും നമ്മുെട
നിയമനിർമ്മാണവും നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങെള പൂർ�
ണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു.’ എന്ന് സുപ്രസിദ്ധ നിയമ�
ശാസ്ത്രജ്ഞനായ െജ.സി., ‘ഹിന്ദുനിയമെത്ത’ പറ്റിയുള്ള
തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായെത്ത അവർ മാറ്റി�
മറിച്ചു; ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിെക്കാണ്ട് തങ്ങ�
ളുെട ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാ�
െര സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിെയാരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം
ഏർെപ്പടുത്തി. ഇന്ത്യയുെട േദശീയ ഭാഷകളുേടയും സാ�
ഹിത്യങ്ങളുേടയും വളർച്ചെയ അവർ ബലാൽക്കാരമാ�
യി തടഞ്ഞുനിർത്തി.

ഇതിെന്റെയല്ലാം ഫലമായി സാമ്പത്തികവും സാമൂഹി�
കവും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മാന്ദ്യവും
അധഃപതനവും നടമാടാൻ തുടങ്ങി.

എന്നാൽ, അപമാനകരവും ആപൽക്കരവുമായ ഈ
പരിതഃസ്ഥിതിെയ ഏെറക്കാലം െവച്ചുെപാറുപ്പിക്കാൻ
ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരു�
െട ഇടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ അസംതൃ�
പ്തിയും െവറുപ്പും നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.
െമെല്ലെമെല്ല അവർ സമരത്തിേലക്കു നീങ്ങി. □



       

െ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.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4
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ങ്ങൾ
26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
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