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4
ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല
നാടുവാഴിത്തവും
എംഗൽസ് എഴുതി: “ഇസ്ലാം പൗരസ്ത്യർക്ക് പറ്റിയ മത
മാണ്. വിേശഷിച്ചും അറബികൾക്ക്. എന്നുെവച്ചാൽ,
ഒരുവശത്ത് വ്യാപാരത്തിലും െതാഴിലിലുേമർെപ്പട്ട നഗ
രവാസികൾക്കും മറുവശത്ത് അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ബദ്ദു
കൾക്കും പറ്റിയ മതമാണത്”. [1]
ഇസ്ലാമിെന്റ സ്ഥാപകനായ മുഹമ്മദ് നബിയുെടയും
(ഏതാണ്ട് എ.ഡി. 570–632) അേദ്ദഹത്തിെന്റ െതാട്ടു
പിൻഗാമികളായിരുന്ന ഖലീഫമാരുെടയും കാലത്ത്
ഇസ്ലാംമതം വർത്തകജനവിഭാഗങ്ങെളയും പിേന്നാ
ക്കം നിൽക്കുന്ന േഗാത്രസമുദായങ്ങെളയും േയാജിപ്പി
ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അേറബിയയിെല നാടുവാ
ഴിത്തത്തിന് ആശയപരമായ ഒരടിത്തറയായിത്തീരു
കയും െചയ്തു. അേറബിയൻ അർധദ്വീപിൽ ഫ്യൂഡലി
സത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട പ്രേത്യകതകളിെലാന്ന് അത്
അടിമത്തബന്ധങ്ങെള മാത്രമല്ല കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥ
യുെട പ്രബലങ്ങളായ അവശിഷ്ടങ്ങെളക്കൂടി നിലനിർ
ത്തിെയന്നതാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് അത് ഏഷ്യയിലും
ആഫ്രിക്കയിലും ഖലീഫമാർ പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളി
െല ജനങ്ങളിൽ വലിെയാരു വിഭാഗെത്ത ആകർഷിച്ച
ത്. േജതാക്കൾ പുതിയ മതത്തിെന്റ കുരിശുയുദ്ധക്കാരാ
യി രംഗത്തുവന്നു. എംഗൽസ് പറഞ്ഞേപാെല, “ചരിത്ര
പരമായിരുന്ന ഒരു മുേന്നറ്റം മതപരമായ ഒരു മുഖമുദ്ര
േനടിെയടുത്തു”. [2]
ഇസ്ലാമിെന്റ ജനനത്തിന് വളെര മുമ്പുതെന്ന അേറ
ബ്യയിെല ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുമായി സൗഹൃദ
ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ ഇന്ത്യയുെട
പശ്ചിമതീരത്ത് താമസമുറപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ ആക്രമ
ണകാരികളായിട്ടല്ല, വ്യാപാരികളായിട്ടാണ്, വന്നത്.
ഇസ്ലാമിെന്റ ആദ്യശതകങ്ങളിൽ േപാലും അവർ ഇന്ത്യ
ക്കാരുമായി സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിേപ്പാന്നു.
ഇന്ത്യയിെല ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ അവെര സ്വാഗതം
െചയ്യുകയും അവർക്ക് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സർവവിധ
േപ്രാത്സാഹനങ്ങളും െചയ്തു െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, മലബാറിെല സാമൂതിരിരാജാവ് തെന്റ
പ്രേദശത്ത് പള്ളി പണിയാനും തടസ്സെമാന്നും കൂടാെത
മതപ്രചരണം നടത്താനും അവെര അനുവദിച്ചു. തെന്റ
കപ്പലുകളിേലക്ക് കൂടുതൽ നാവികെര കിട്ടുവാൻ േവ
ണ്ടി അേദ്ദഹം പ്രജകെള ഇസ്ലാംമതത്തിൽ േചരാൻ
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടി െചയ്തു. കാരണം, അക്കാ
ലത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കപ്പേലാടിക്കാനും കപ്പൽയാത്ര
െചയ്യാനും പാടില്ലായിരുന്നു. നാട്ടിെല ഹിന്ദുസ്ത്രീകെള
വിവാഹം കഴിക്കാൻ കൂടിേയറ്റക്കാരായ അറബികൾ
ക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചു. അങ്ങെന ഇവിെട മുസ്ലീങ്ങളുെട
എണ്ണം അതിേവഗം വർദ്ധിച്ചു.
1. Marx and Engels: On Religion, P. 314.
2. Ibid, P. 239.

















1 ആക്രമണങ്ങളുെട ഘട്ടം
ക്രിസ്തുവർഷം എട്ടാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി ഇസ്ലാമിക സ്വാ
ധീനത്തിെന്റ ഒരു പുതിയ ഘട്ടം കൂടി ആരംഭിച്ചു കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് വടക്കുപടിഞ്ഞാറു നിന്നാണ് തുടങ്ങി
യത്. ബലൂചിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അറബികൾ മുഹമ്മദ്
ബിൻ കാസിമിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യെയ ആക്രമിച്ച്
സിൻഡും ദക്ഷിണപഞ്ചാബും െവട്ടിപ്പിടിച്ചു. മൂന്നു നൂറ്റാ
ണ്ടുകൾക്കു േശഷം—ക്രിസ്തുവർഷം 1000ത്തിനും 1030നു
മിടയിൽ—മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ഇന്ത്യെയ തുടെരത്തുടെര
പതിേനഴു പ്രാവശ്യം ആക്രമിച്ച് െകാള്ളയും െകാലയും
നടത്തി സാമാന്യത്തിേലെറ ധനം വാരിെക്കാണ്ടുേപാ
യി. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ വഴി ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായ
ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അേദ്ദഹം
വിജയിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഇവിെട വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ
വരുത്തിെവയ്ക്കാനും ഈ രാജ്യത്തിെന്റ ൈസനികേശഷി
െയ ദുർബലമാക്കാനും അേദ്ദഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പുറെമ
നിന്നുള്ള പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിെയാരു
ക്കി. ഹിന്ദുസമുദായത്തിെല െതാട്ടുകൂടായ്മ േപാലുള്ള
േദ്രാഹവശങ്ങേളാടുകൂടിയ ജാതിസമ്പ്രദായവും കർമ്മ
സിദ്ധാന്തത്തിലുള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസവും ജനങ്ങളു
െട ക്രിേയാന്മുഖമായ വീര്യെത്ത മിക്കവാറും നശിപ്പിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങെള േനരിട്ടു ബാധിക്കാത്ത കാര്യ
ങ്ങളിൽ ഒരുതരം നിസംഗത പുലർത്താൻ അവർ ശീലി
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരുെട പ്രതിേരാധവാസന നിർ
ജീവമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയിെല ഭരണാധികാ
രികളാവെട്ട, യാെതാരു േയാജിപ്പുമില്ലാെത പരസ്പരം
യുദ്ധം െവട്ടിെക്കാേണ്ടയിരുന്നു. ഇെതല്ലാം തെന്ന ഒടു
വിൽ മുസ്ലീം ആക്രമണകാരികളുെട കീഴിൽ നാടുവാഴി
രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നതിനു വഴിെതളിച്ചു.

















2 സുൽത്താൻവാഴ്ച
പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മ
ദ് േഗാറിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ തുർക്കികൾ വടക്കുപടി
ഞ്ഞാറു നിന്ന് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ദില്ലിയും അതിന
ടുത്തുള്ള മറ്റ് ഉത്തേരന്ത്യൻ പ്രേദശങ്ങളും അധീനെപ്പ
ടുത്തി. 1206-ൽ േഗാറി മരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈവേസ്രായിയും പടനായകനുമായിരുന്ന കുത്തബ്ദിൻ-ഐബക്ക് അധികാരം കേയ്യറ്റ് ദില്ലിയിെല സുൽ
ത്താൻ താനാെണന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങെന
അടിമരാജവംശം എന്ന േപരിൽ പുതിെയാരു ഭരണ
ക്രമം സ്ഥാപിതമായി. തുടർന്നുള്ള ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടു
കൾ ദില്ലിയിൽ സുൽത്താൻവാഴ്ചയുെട കാലമായിരു
ന്നു. അടിമരാജവംശെത്ത തുടർന്ന്, ഖിൽജി, തുഗ്ലക്ക്,
ൈസദ്, േലാദി തുടങ്ങിയ രാജവംശങ്ങൾ ഒന്നിനുപിറ
െക ഒന്നായി, ദില്ലിയിെല സിംഹാസനം അലങ്കരിച്ചു.
ഒടുവിൽ 1526-ൽ ബാബർ ദില്ലി സിംഹാസനത്തിെല
ഒടുവിലെത്ത ഭരണാധികാരിയായ ഇബ്രാഹിം േലാദി
െയ േതാൽപ്പിച്ച് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. വടെക്ക
ഇന്ത്യയിെല ഒേട്ടെറ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രങ്ങളും െതെക്ക ഇന്ത്യയി
െല തെന്ന ചില ഹിന്ദു രാജ്യങ്ങളും ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക്
ദില്ലിയിെല മുസ്ലീംഭരണാധികാരത്തിന് വഴങ്ങിെക്കാണ്ട്
സൽത്നത്തിെന്റ പരമാധികാരം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞി
രുന്നു.
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി അസംതൃപ്തരായ പ്രാേദശിക േസ
നാനായകന്മാെരയും നാടുവാഴി പ്രഭുക്കെളയും അടിച്ച
മർത്താനാവശ്യമായ സ്ഥിരം ൈസന്യസജ്ജീകരണ
ങ്ങേളാടുകൂടിയ സുശക്തമായ ഒരു മധ്യകാലഭരണകൂ
ടം പടുത്തുയർത്തി എന്നതാണ് ദില്ലി സൽത്നത്തിെന്റ
ചരിത്രപരമായ ഒരു സവിേശഷത. ദില്ലി സുൽത്താന്മാ
െരല്ലാം ധനസമൃദ്ധിക്കും സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കും േപരു
േകട്ടവരായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുെട വിശാലങ്ങളായ
അന്തഃപുരങ്ങളിൽ നിരവധി െവപ്പാട്ടിമാെരയും അടിമ
പ്പടെയയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. നാടുവാഴിത്തസ്വഭാവത്തി
ലുള്ള സൽത്നത്തിെല ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉെലമ
കൾ (മുസ്ലീം പണ്ഡിതന്മാർ) ദിവ്യമായ അനുമതി നൽ
കിയിരുന്നതുെകാണ്ട് സ്വന്തം പ്രജകളുെട േമൽ അനി
േഷധ്യമായ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ൈസന്യത്തിെന്റയും കരം പിരിവി
െന്റയും ചുമതല വഹിച്ച വസീർമാരായിരുന്നു. സൽത്ന
ത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള പ്രേദശങ്ങൾ മുഴുവനും മുസ്ലീം ഗവർ
ണർമാരുെട അധീനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളായി
വിഭജിക്കെപ്പട്ടു.
മുസ്ലീം ആക്രമണകാരികൾ ഒരു പുതിയ മതവീക്ഷണ
വും െകാണ്ടാണ് വന്നത്. പുതിയ ഉൽപ്പാദനരീതിക
െളാന്നും െകാണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിെല നാടുവാഴി
ത്തത്തിെന്റ അടിത്തറ മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
എങ്കിലും അവർ നാടുവാഴിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉടമാവ
കാശത്തിെന്റ ചില പുതുരൂപങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും
അങ്ങെന ഒരു പുതിയ ഫ്യൂഡൽസാമ്രാജ്യം െകാണ്ടു നട
ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു േകന്ദ്രഭരണ സംവിധാനം
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു.

















3 ഇന്ത്യയിെല ഇസ്ലാം
പേക്ഷ, ഈ കാലമാവുേമ്പാേഴക്കും ഇന്ത്യയിെല മുസ്ലീം
രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളുെമല്ലാം ഇസ്ലാമി
െന്റ ആദ്യകാലെത്ത സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ പലതും
ൈകെവടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുറേമക്ക് അവർ ഇസ്ലാ
മിെന്റ ഏറ്റവും നല്ല അനുയായികളായി സ്വയം പ്രഖ്യാ
പിക്കുകയും ഇസ്ലാമികാനുഷ്ഠാനങ്ങേളാടും പ്രാർത്ഥന
കേളാടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ,
അവരുെട മതത്തിന് മുഹമ്മദ് നബിേയാ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അടുത്ത അനുയായികേളാ പ്രചരിപ്പിച്ച ആദ്യകാല
മുസ്ലീം മതവുമായി വലിയ ബന്ധെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. മതപണ്ഡിതന്മാരായ ഖലീഫമാരുെട പരമാധികാ
രത്തിൻ കീഴിൽത്തെന്ന ഖുർ ആനിെല ആദ്യകാേലാ
പേദശങ്ങളുെട േമൽ ചില പുതിയ ആശയങ്ങൾ പറ്റി
ക്കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്ലാം മതത്തിെന്റ പ്രചാരേത്താ
ടുകൂടി ഉത്ഭവിച്ച പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സുശക്ത
മായ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങെള
േനരിടത്തക്കവിധം പുതിയ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളാവിഷ്ക്ക
രിക്കുകയും പഴയ വിശ്വാസങ്ങെള സമാഹരിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ട് ഒരു പുതിയ ആധികാരികനിയമവ്യവ
സ്ഥ സ്ഥാപിേക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് മുഹമ്മദിെന്റ
അനുയായികൾ മനസ്സിലാക്കി. ദില്ലി സൽത്നത്തിെന്റ
ആവിർഭാവത്തിെനത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന അവർ തങ്ങ
ളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േപഴ്സ്യൻ പ്രഭുക്കളുെട ഇസ്ലാമികമ
ല്ലാത്ത പല ആശയങ്ങളും ഉൾെക്കാണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
“സൽത്നത്ത് ഇസ്ലാമിെന്റ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പല നിയമ
ങ്ങളും ലംഘിച്ചു” എന്ന് െക. എം. അഷ്റഫ് എഴുതുന്നു.
“ഉദാഹരണത്തിന്, രാജാവിെന തിരെഞ്ഞടുക്കണെമ
ന്ന തത്വം, പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്ന സ്വത്തുക്കളുെട ഓഹ
രികൾ ഇന്നിന്നവർെക്കന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതും അവ
ഭാഗിക്കുന്നതിൽ പാലിേക്കണ്ട തത്വങ്ങൾ ഏവെയല്ലാ
െമന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതുമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശനി
യമം, അനുവദനീയമായതും (ഹലാൽ) അനുവദനീയ
മല്ലാത്തതും (ഹറാം) തമ്മിൽ വ്യക്തമായി േവർതിരിച്ച
റിയണെമന്ന തത്വം—ഇെതാെക്ക ലംഘിക്കെപ്പട്ടവയ്ക്ക്
ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അക്കാലെത്ത മിടുക്കനായ ഒരു
രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല സൽത്ന
ത്ത് ഇസ്ലാമിെന്റതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ
സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. സൽത്നത്തിെന്റ
നിയമങ്ങെള ഒറ്റവാക്കിൽ ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിച്ചുപറ
യാം: സുൽത്താെന്റ ഹിതം. ഖുറാനിൽ വിവരിക്കെപ്പട്ട
രാഷ്ട്രീയാദർശങ്ങെള എത്ര നീട്ടിവലിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചാ
ലും നഗ്നവും പരസ്യവുമായ ഈ ഏകാധിപത്യവുമായി
അവെയ ഇണക്കിേച്ചർക്കാനാവില്ല”. [3]
3. K. M. Ashraf: Life and Conditions of the People of Hindustan.

















4 ഇസ്ലാമിെന്റ സ്വാധീനം
േസ്റ്ററ്റിെന്റ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മതരംഗത്തും തത്വ
ചിന്തയിലുെമല്ലാം ഇന്ത്യയിെല ഇസ്ലാംമതം അതിെന്റ
പ്രാരംഭരൂപത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നും വ്യ
ത്യസ്തമായിരുന്നു. അനാഡംബരത, ലളിതജീവിതം,
േഗാത്രജനാധിപത്യം, സാമൂഹ്യനീതി എന്നിങ്ങെന
ഇസ്ലാമിെന്റ പ്രാരംഭ ഘടകങ്ങളുെട ചില അംശങ്ങൾ
നിലനിർത്തിേപ്പാന്നുെവന്നത് ശരിതെന്ന. ജനങ്ങളിൽ
വലിെയാരുഭാഗെത്ത െതാട്ടുകൂടാത്തവരും തീണ്ടിക്കൂ
ടാത്തവരുമായി കണക്കാക്കുന്ന ജാതിേഭദങ്ങൾ മൂലം
താറുമാറായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇവ തീർച്ചയായും ആകർ
ഷകങ്ങളായിരുന്നു. പല ഹിന്ദുക്കളും സ്വമനസ്സാെല
ഇസ്ലാംമതത്തിൽ േചർന്നതിനു കാരണമിതാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുവന്ന ആദ്യകാലത്ത്
ജാതിവ്യവസ്ഥ, വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയ അനാശാ
സ്യങ്ങളായ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസങ്ങെളയും അനുഷ്ഠാനങ്ങ
െളയും മുസ്ലീങ്ങൾ ഭയേത്താടും അറേപ്പാടും കൂടിയായി
രിക്കണം വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ആഴത്തിൽ േവ
രൂന്നിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇത്തരം ജീവിതരീതികെളയും വി
ശ്വാസങ്ങെളയും പിഴുെതറിയുക അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാ
മൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികൾ പുതിയ മതത്തിെന്റ േഗാത്രജ
നാധിപത്യേമാ സാേഹാദര്യേമാ സമത്വേമാ തുടർന്നു
നിലനിർത്താനും വളർത്താനും പറ്റിയ തരത്തിലുള്ളവ
യായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ൈടറ്റസ് പറഞ്ഞതുേപാെല,
“ഒരു വിേദശരാജ്യത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന ൈസനികശ
ക്തികളുപേയാഗിച്ചു െകാണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു രാജ്യ
ത്ത് ഇത്രയും വലിെയാരു ജനശക്തിയുെട േമൽ നീതി
പരിപാലനം നടത്താേനാ പരമാധികാരെത്തപ്പറ്റിയു
ള്ള ഭയം സൃഷ്ടിച്ച് അവെരെക്കാണ്ടു ഇസ്ലാംമതം സ്വീക
രിപ്പിക്കാേനാ കഴിയുമായിരുന്നില്ല”. [4]
അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയിെല സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി
െക്കാണ്ട് ഹിന്ദുമതെത്തയും ഇസ്ലാംമതെത്തയും അവയു
െട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങേളാടും സാമൂഹ്യ–
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങേളാടും കൂടി സഹവർത്തിത്വ
മേനാഭാവേത്താെട നിലനിൽക്കാനനുവദിക്കുന്നതാണ്
നല്ലത് എന്ന് മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കി.
അവർ ഇവിെട വന്നത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ പരി
ഷ്കാരങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയായിരുന്നില്ല; ലാളിത്യേമാ ജനാ
ധിപത്യേമാ നടപ്പിൽ വരുത്താനുമായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം
ഫ്യൂഡൽ താൽപ്പര്യങ്ങെളയും അവകാശങ്ങെളയും നില
നിർത്തി പരിേപാഷിപ്പിക്കത്തക്ക ഒരു ഭരണാധികാരം
സ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടിയാണവർ വന്നത്. എന്നാൽ,
സഹവർത്തിത്വം ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. അത്
ഒരുവശത്ത് സംഘർഷത്തിേലക്കും മറുവശത്ത് പരസ്പ
രധാരണ, സഹിഷ്ണുത, സാത്മീകരണം, സാേഹാദര്യം
മുതലായവയിേലക്കും വഴിെതളിച്ചു. ഇസ്ലാംമതം ഹിന്ദു
ക്കളുെട ജീവിതെത്തയും വീക്ഷണഗതിെയയും ശക്തി
യായി സ്വാധീനിച്ചു. താരാചന്ദ് എഴുതുന്നു:
“ഇന്ത്യക്കാരുെട ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ വശങ്ങളിലും

മുസ്ലീങ്ങളുെട സ്വാധീനം എത്രകണ്ടധികമുെണ്ടന്നു പറ
ഞ്ഞാലും അത് അതിശേയാക്തിയാവില്ല. എന്നാൽ,
മഹാരാഷ്ട്രക്കാരും രജപുത്രരും സിഖുകാരുമായ രാജാ
ക്കന്മാരുെട ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും െപരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങ
ളിലും ആചാരങ്ങളിലും ഗാർഹികജീവിതത്തിെന്റ ഉള്ള
റകളിലും സംഗീതം, വസ്ത്രധാരണരീതി, പാചകസമ്പ്ര
ദായം, വിവാഹചടങ്ങുകൾ, ഉത്സവാേഘാഷങ്ങൾ തുട
ങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും കാണുന്നതുേപാെല അത്രയും വ്യ
ക്തമായും സ്പഷ്ടമായും ഇത് മെറ്റാരിടത്തും െതളിഞ്ഞു
കാണുന്നില്ല. ബാബറുെട കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീ
ങ്ങളും ഒേര രീതിയിൽ തെന്നയാണ് ജീവിക്കുകയും ചി
ന്തിക്കുകയും െചയ്തത്. ഇക്കാരണത്താൽ അവരുെട
ഹിന്ദുസ്ഥാനിരീതി ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ബാബർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമികൾ ഈ പാ
രമ്പര്യെത്ത പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ ഏെറ്റടുക്കുകയും
അത്ഭുതകരമാംവിധം സമ്പന്നമാക്കിത്തീർക്കുകയും
െചയ്തു. തൽഫലമായി അവരിവിെട വിേട്ടച്ചുേപായ പാ
രമ്പര്യെത്തക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യക്കിന്നും അഭിമാനപൂർവ്വം സ്മ
രിക്കാെമന്ന നിലവന്നുേചർന്നു”. [5]

4. Murray T. Titus: Islam in India and Pakisthan P. 157.
5. Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture, PP. 141–
142.

















5 ഇസ്ലാമിലും ജാതിവ്യവസ്ഥ
അേതസമയം തെന്ന ഇസ്ലാംമതവിശ്വാസികൾ ഇന്ത്യ
യിെല സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിെക്കാണ്ട് ഇവി
ടെത്ത ആചാരങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ആേഘാഷസ
മ്പ്രദായങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, തത്വചിന്താപര
മായ ആശയങ്ങൾ മുതലായവെയ അംഗീകരിച്ചു സ്വാ
യത്തമാക്കി. ഇതിൻഫലമായി അേറബിയയിെല അടി
സ്ഥാനപരമായ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ചില
പുതിയ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിെല ഇസ്ലാമി
ന് ൈകവന്നു. അത് ഇന്ത്യയിെല മതപരമായ തത്വചി
ന്താ സരണികളിെലാന്നായിത്തീർന്നു. ജാതിവ്യത്യാസ
ങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനുപകരം അത് ഇസ്ലാംമ
തത്തിലും വ്യാപിച്ച് അതിെന ദുഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇന്ത്യയിെല മുസ്ലീങ്ങൾ ഷരീഫ് (ഉയർന്ന ജാതികൾ),
അജ്ലഫ് (താഴ്ന്ന ജാതികൾ) എന്നിങ്ങെന രണ്ടു വിഭാ
ഗക്കാരായി തരംതിരിക്കെപ്പട്ടു. ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ
ഉയർന്ന ജാതികളിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളായി മതം മാറി
യവർക്ക് ‘ഷരീഫ്’കളാകാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. താഴ്ന്ന
ജാതികളിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളായി മാറിയവരാകെട്ട,
അജ്ലഫുകളായിത്തെന്ന തുടർന്നു. ഇസ്ലാംമതം സ്വീക
രിച്ചവർ തങ്ങളുെട മതവിശ്വാസം മാറ്റിെയങ്കിലും അവർ
ക്ക് തങ്ങളുെട പഴയ ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും
സർേവാപരി സമുദായത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന
സാമ്പത്തികനിലയും മാറ്റുകെയന്നത് എളുപ്പമല്ലായിരു
ന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ െപട്ടവർ ഇസ്ലാം മതത്തിേലക്ക്
പരിവർത്തനം െചയ്തേശഷം പഴയപടി അകറ്റി നിർത്ത
െപ്പട്ടു. േഡാക്ടർ അഷ്റഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
“സാധാരണക്കാരനായ മുസ്ലീമിന് മതപരിവർത്തന
േത്താടുകൂടി സമൂഹത്തിലുള്ള തെന്റ പഴയ ചുറ്റുപാടുക
െള—ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളുെടയും െപാതുവായ സാമൂഹ്യാ
സമത്വങ്ങളുെടയും ശക്തിയായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരു
ന്ന പഴയ ചുറ്റുപാടുകെള—മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നിമി
ത്തം ഇന്ത്യയിെല ഇസ്ലാംമതം െമെല്ല െമെല്ല ഹിന്ദുമത
ത്തിെന്റ ബാഹ്യമായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ ഉൾെക്കാ
ള്ളാൻ തുടങ്ങി. മുസ്ലീം സമുദായത്തിെല തെന്ന വിവിധ
വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒേര നഗരത്തിനുള്ളിൽ േപാലും േവർപിരി
ഞ്ഞ് അകന്നു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി”. [6]
ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിനകത്തു തെന്ന വ്യത്യസ്ത സാ
മൂഹ്യവിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അേറബ്യാവംശജരായ
സയ്യിദുമാരും െശയ്ഖുമാരും, തുർക്കിവംശജരായ മുഗി
ളന്മാർ, അഫ്ഘാൻകാരായ പഠാന്മാർ എന്നിങ്ങെന
ഈ വിഭജനം െപാതുേവ അവരവരുെട മാതൃരാജ്യ
െത്ത സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളും ഇടപ്രഭുക്കളും മാത്രമല്ല, മുള്ളാമാർ,
ഉെലമമാർ തുടങ്ങി മുസ്ലീംപൗേരാഹിത്യ വൃന്ദത്തിെല
േനതാക്കളും സയ്യിദ്, െശയ്ഖ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ജാ
തികളിൽ െപട്ടവരായിരുന്നു. മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ഒരു േകന്ദ്രീ
കൃതമായ പദ്ധതിയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ മതധർമ്മങ്ങ
ളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതിവിഭജനവുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. പുേരാഹിതവർഗ്ഗം ഒരു പ്രേത്യകജാതിയല്ലാ
യിരുന്നുെവന്നർത്ഥം. പുേരാഹിതവർഗ്ഗത്തിെന്റ അവി
ഭാജ്യഘടകങ്ങളായ മഫ്തി (വക്കീൽ), കാസി (ജഡ്ജി),
മുഖ്താസിൽ (വിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ധൻ) തുടങ്ങിയവരും
ഉെലമാവിഭാഗത്തിൽ െപട്ടവരായിരുന്നു. ഇതിനുപു
റെമ കർഷകജാതികളും (താക്കൂർമാർ, ആഹിർമാർ
തുടങ്ങിയവർ) കാർഷികെത്താഴിലാളികളും ൈകേവല
ക്കാരും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. കാർഷികെത്താഴിലാളികളും
ൈകേവലക്കാരും ദരിദ്രരായ കൃഷിക്കാരും െപാതുേവ
‘അജ്ലഫ്’മാരായിരുന്നുെവന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. “മു
സ്ലീങ്ങളുെട രണ്ടാമെത്ത വിഭാഗമായ ജൂലാഹ, േതലി,
ഭട്ട്, േഗാഗി തുടങ്ങിയ കൂട്ടർക്കിടയിൽ അസംഖ്യം ജാ
തിേപ്പരുകൾ കാണാെമന്ന് ൈടറ്റസ് പറയുന്നു. “അവ
യിൽ പലതും അവരുെട െതാഴിലിെന സൂചിപ്പിക്കുന്ന
വയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, േതലികൾ എണ്ണ (േതൽ)
ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു. മുസ്ലീം ജാതികളിൽ പലതും
പഴയ ഹിന്ദുജാതികളുെടേയാ സമൂഹങ്ങളുെടേയാ േപ
രുകൾ തുടർന്ന് നിലനിർത്തിേപ്പാന്നു. ജാതിേപ്പരുകൾ
മാത്രമല്ല, തിന്നുന്നതിലും കുടിക്കുന്നതിലും വിവാഹം
കഴിക്കുന്നതിലും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ജാതിേബാ
ധങ്ങളും തുടർന്നുേപാന്നു. ഇസ്ലാംമതത്തിെന്റ ആശയ
ങ്ങൾക്ക് തീെര എതിരായ നിലയിൽ മദ്യവിൽപ്പന നട
ത്തുന്ന കലാൽ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ജാതിയും വടെക്ക
ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. മദ്യവ്യാപാരം ഇസ്ലാമികതത്വങ്ങൾക്ക്
തികച്ചും എതിരാണ്. എന്നിട്ടും, ഈ ജാതിയിൽെപട്ട
പലരും െപാതുകാര്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായിത്തീർന്നിട്ടു
ണ്ട്”. [7]
6. K. M. Ashraf: Life and Conditions of the People of Hindustan
P. 78.
7. Murray T. Titus: Islam in India and Pakistan, P. 177

















6 ജാതിയും വർഗ്ഗവും
ഇന്ത്യയിെല മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ജാതിവ്യത്യാസ
ങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളുെടയിടയിെലന്നേപാ
െല അത്ര കർശനമായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികനിലയി
െല മാറ്റങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നും കൂടാെത ജാതി
മാറാൻ അവെര സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു പഴയ െചാല്ലുണ്ട്: “കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം ഞാെനാരു
ജൂലാഹ (െനയ്ത്തുകാരൻ)യായിരുന്നു. ഇെക്കാല്ലം ഞാൻ
െശയ്ഖ് ആണ്. അടുത്തെകാല്ലം വിളെയടുപ്പ് നന്നാ
െയങ്കിൽ ഞാെനാരു സയ്യിദായിരിക്കും”.
എന്നാൽ, ഫലത്തിൽ ഒരു മർദ്ദിതെതാഴിലാളിക്ക് ഒരു
നാടുവാഴിപ്രഭുവിെന്റ സ്ഥാനവും പദവിയും ൈകവരി
ക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. െനയ്ത്തുകാർ, െവള്ളംേകാരി
കൾ, എണ്ണവിൽപ്പനക്കാർ, വിറകുെവട്ടികൾ, വയൽപ
ണിക്കാർ തുടങ്ങിയ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മുസ്ലീംജനവിഭാഗ
ങ്ങൾ താണ ജാതിക്കാരായിത്തെന്നയാണ് കണക്കാ
ക്കെപ്പട്ടത്. ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ അേതതലത്തിൽ
െപട്ടവരിൽ നിന്നും അവരുെട നില ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമാ
യിരുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിെല ആത്മീയേനതാക്കളാകെട്ട,
നാടുവാഴിവർഗ്ഗങ്ങളുമായി കൂട്ടുകൂടിെക്കാണ്ട് ജാതിേമ
ധാവിത്വത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽ
കുകയാണ് െചയ്തത്. ഹിന്ദുപുേരാഹിതന്മാെരേപ്പാെല
തെന്ന മുസ്ലീം പുേരാഹിതന്മാരും സമുദായത്തിെല വർ
ഗ്ഗവിഭജനങ്ങളും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളും നിലനിർത്താൻ
ശ്രമിച്ചു. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമം അല്ലാഹു വിധിച്ച
താെണന്നും അതു നിലനിർേത്തണ്ടതാെണന്നും െതളി
യിക്കാൻ മുഗൾഭരണകാലെത്ത പ്രശസ്ത വ്യക്തികളായ
സിയാവുദ്ദീൻ ബാർനി, മുഹമ്മദ് ബാഖീർഖാൻ തുടങ്ങിയ
വർ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ബാഖീർഖാൻ 1612-ൽ തെന്റ
പ്രസിദ്ധമായ ‘ഗവെണ്മന്റിനുള്ള താക്കീതുകളിൽ ഇപ്ര
കാരം എഴുതി: “ഭരണാധികാരികൾ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങ
േളാടു കൂടിയ അനർഹരായ ആളുകെള പരിശുദ്ധമായ
പാരമ്പര്യവും വിേവകവുമുള്ള ആളുകളുെട സമന്മാരായി
കണക്കാക്കരുത്. മൗലികാചാരങ്ങളിലും ഭരണാധി
കാരത്തിെന്റ നടത്തിപ്പിലും പദവിയിലും സ്ഥാനക്രമം
നിലനിർത്തുന്നകാര്യം പരിഗണിക്കണം. വർഗ്ഗങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും താ
ഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാർ മധ്യവർഗ്ഗക്കാരുെട അേത നിലയിൽ
ജീവിക്കുന്നുെവന്ന് േഭാഷ്ക്ക് പറയുകയും മധ്യവർഗ്ഗത്തിൽ
െപട്ടവർ ഉന്നതവർഗ്ഗത്തിൽ െപട്ടവരുെട നിലയിൽ
ജീവിക്കുന്നവരാെണന്നു വീമ്പിളക്കുകയും െചയ്താൽ, ഭര
ണാധികാരികളുെട അന്തസ്സ് നഷ്ടെപ്പടും, രാജപദവിയു
െട അടിത്തറകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു തരിപ്പണമാ
വും”. [8]
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ ജാതി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു
െവങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയുെടയും ആരാധനയുെടയും ഘട്ട
ത്തിൽ, ജാതിവർഗ്ഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടിരു
ന്നു എന്ന വസ്തുത രസാവഹമാണ്. പള്ളിയുെട നാലു ചു
മരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രമാണ് മുസ്ലീം സാേഹാദര്യെമന്ന
ആദർശം നിലനിർത്തെപ്പട്ടു േപാന്നത്. ദരിദ്രരും പണ
ക്കാരും അടുത്തടുത്തിരുന്നു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥനകൾ
നടത്തും; പള്ളിയുെട പുറത്തുകടന്നാൽ അവർ വീണ്ടും
അജ്ലഫ്കളും ഷരീഫുകളുമാവും!
രണ്ടു വ്യത്യസ്തമതങ്ങളിൽ െപട്ട ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീ
ങ്ങൾക്കും അവരുേടതായ വ്യത്യസ്തവശങ്ങളുണ്ടായി
രുന്നു എന്നതു ശരിയാണ്. താരാചന്ദ് തെന്ന ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടിയേപാെല “വിഭാഗീയേബാധം വളരുകയും പ്രാ
േദശികമായ ഘടകം രണ്ടിലും മുന്നിട്ടു നിൽക്കുകയും
െചയ്തതിനാൽ രണ്ടു ജനവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഇണ
ങ്ങി പരസ്പരം കൂടിേച്ചർന്നു ലയിക്കുകയുണ്ടായില്ല”. [9]
ഈ അർത്ഥത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽെപ്പട്ട ഹിന്ദു താഴ്ന്ന
ജാതിയിൽ െപട്ട അജ്ലഫിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി
രുന്നില്ല. എന്നാൽ, ചില ആധുനിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, അവർ വ്യത്യസ്തേദശീയ ജന
വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവർ തമ്മിൽ വർണ്ണപരേമാ
വംശീയേമാ ആയ യാെതാരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. രണ്ടു മതവിഭാഗങ്ങളിലും െപട്ട കർഷകെത്താ
ഴിലാളികളും കൂലിേവലക്കാരും മറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഒേര വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവരായിരുന്നു—ഹിന്ദുപ്രഭുക്കളും
മുസ്ലീം പ്രഭുക്കളും ഒേര വർഗ്ഗത്തിൽ െപട്ടവരായിരുന്നതു
േപാെല.
8. Wm. Theodore de Bary (Ed.) Sources of Indian Tradition.
PP. 517–18.
9. Tarachand quoted by H. Kabir: Abul Kalam Azad, P. 238.

















7 മുസ്ലീം നാടുവാഴിത്തം
ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തങ്ങളുെട സ്വന്തം സ്വാധീനശ
ക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് പുതിയ മുസ്ലീം ഭര
ണാധികാരികൾ ഹിന്ദുക്കെള ഇസ്ലാംമതത്തിേലക്കു
പരിവർത്തനം െചയ്യാൻ േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചത്. അവർ
ചില മുസ്ലീങ്ങൾക്കു ചില പ്രേത്യകാവകാശങ്ങൾ അനു
വദിച്ചു. ൈസന്യത്തിലും ഭരണകൂടത്തിലുമുള്ള മുഖ്യമായ
ഉേദ്യാഗങ്ങെളല്ലാം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങളുെട നി
യന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. മുസ്ലീം പ്രഭുക്കൾക്ക് യുദ്ധമാ
ടമ്പിമാർ, ഭരണവിദഗ്ധന്മാർ, ഉപേദശകന്മാർ എന്നീ
നിലകളിൽ ഭരണകൂടത്തിൽ പ്രമുഖമായ ഒരു പങ്കുണ്ടാ
യിരുന്നു. അങ്ങെന മുസ്ലീം സമുദായത്തിെല ഉന്നതത
ലത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു െകാച്ചുന്യൂനപക്ഷം ശക്തിയുെടയും
ഐശ്വര്യത്തിെന്റയും സ്ഥാനങ്ങളിേലക്കുയർന്നു.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഹിന്ദുമതത്തിൽെപ്പട്ട നാടുവാഴികൾ
നിഷ്കാസിതരായി എന്നല്ല. മുസ്ലീം പ്രഭുക്കളുെട ഒപ്പംത
െന്ന ഹിന്ദുജമീന്ദാർമാരും വളർന്നു. ജനങ്ങെള കീെഴാ
തുക്കി നിർത്തുന്നതിലും കർഷകെര ചൂഷണം െചയ്യു
ന്നതിലും മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികൾ പലേപ്പാഴും ഹിന്ദു
ക്കൾക്കിടയിെല സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായി േയാജിച്ചു
പ്രവർത്തിച്ചു. വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത പല ഭരണത
സ്തികകളും ഹിന്ദുപ്രമാണികൾക്കു നൽകെപ്പട്ടു. എങ്കി
ലും മുസ്ലീം പ്രഭുക്കൾക്ക് െപാതുവിൽ ഹിന്ദുനാടുവാഴി
പ്രഭുക്കെള അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മാന്യമായ സ്ഥാനമു
ണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സൽത്നത്തിൽ നിന്ന് അഖ്ത
എന്ന േപരിൽ സ്വന്തമായി കാർഷിേകാൽപ്പന്നങ്ങൾ
വസൂലാക്കാനുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചു. അഖ്ത ഭൂമികളു
െട ൈകവശക്കാർക്ക് ഹിന്ദുജമീന്ദാർമാേരക്കാൾ ഉയർ
ന്ന പദവിയുണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ
പരമാധികാരികെള സഹായിക്കാൻ ഒരു സ്ഥിരം േസ
നെയ െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കാൻ ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു
എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ൈസന്യത്തിെന്റ ശക്തി
അഖ്തദാറിെന്റ ൈസനികപദവിെയ ആശ്രയിച്ചാണ്
നിലെകാണ്ടിരുന്നത്. അഖ്തദാർ തെന്റ വരുമാനത്തി
െന്റ ഒരു ഭാഗം പട്ടാളക്കാെര താൽക്കാലികമായി നിയ
മിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി െചലവാക്കിയിരുന്നു.
ആദ്യം ഭൂമികൾ ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ മാത്രം ൈക
വശം െവക്കാനാണ് അനുവദിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. ചില
േപ്പാൾ ആയുഷ്ക്കാലേത്തക്കു മുഴുവനായി ഭൂമി അനുവ
ദിച്ചുെകാടുക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ, കാ
ലക്രേമണ ഭൂമിയുെട ൈകവശാവകാശം പരമ്പരാ
ഗതമായിത്തീർന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴ
ക്കും അഖ്താഭൂമി ൈകവശക്കാർ സമുദായത്തിൽ ഒരു
വലിയ ശക്തിയായിത്തീർന്നു. സൽത്നത്ത് േസ്റ്ററ്റിേനാ
ട് കൂറുള്ള പ്രമുഖരായ മതപുേരാഹിതന്മാർക്കും ഭൂമികൾ
നൽകി. അവരും ശക്തരായ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളായി
ത്തീർന്നു. ഇതിനുപുറെമ വഖഫ് എന്ന േപരിലുള്ള മത
പരമായ ഭൂദാനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. വഖഫിൽ നിന്നുള്ള
വരുമാനം പള്ളികളും മദ്രസകളും (സ്കൂളുകൾ) നടത്തുന്ന
തിനും ജലേസചനത്തിനും േവണ്ടിയായിരുന്നു ഉപേയാ
ഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങെന സൽത്നത്തിെന്റ കീഴിൽ ഗണ്യ
മായ ഭൂഭാഗങ്ങളും മറ്റു സമ്പത്തുകളും മുസ്ലീം നാടുവാഴി
പ്രഭുക്കളുെടയും മതേനതാക്കന്മാരുെടയും ൈസനിക
േനതാക്കന്മാരുെടയും ൈകകളിേലക്ക് നീങ്ങി.
സുൽത്താൻ പരമാധികാരിയായ ൈസനിക കമാണ്ടർ
മാത്രമായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം സ്വയം ഒരു നാടുവാഴി പ്ര
ഭു കൂടിയായിരുന്നു. ഖാസ് അഥവാ ഖാലിസാഭൂമികൾ
(രാജകീയ ഭൂമികൾ) എന്നറിയെപ്പടുന്ന ധാരാളം ഭൂസ്വ
ത്തുക്കൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വന്തം ഉടമാവകാശത്തിലാ
യിരുന്നു.
രാജാവിെന്റയും സ്വകാര്യ നാടുവാഴികളുെടയും സ്വകാര്യ
ഭൂമികൾക്ക് പുറെമ സമുദായത്തിെന്റ െപാതുസ്വത്തായ
ഭൂമികളുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാേദശിക ഗ്രാമഭരണകൂടത്തി
െല ഹിന്ദുക്കളായ പ്രമാണികെളയും കണെക്കഴുത്തുകാ
െരയും പുതിയ ഭരണാധികാരികൾ അപ്പാെട നിലനിർ
ത്തി; ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഘടനയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും
അവിരാമമായി തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന െവട്ടിപ്പിടിക്കൽ
യുദ്ധങ്ങളും ഈ പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ പറയത്തക്ക
മാറ്റങ്ങെളാന്നും വരുത്തിയില്ല.
ജനങ്ങളുെട ജീവിതരീതി ഏെറക്കുെറ പഴയ മട്ടിൽ
തെന്ന തുടർന്നുേപാന്നു. എങ്കിലും ആക്രമണകാരിക
ളുെട ൈകകളിൽ പഴയ ഗ്രാമഭരണവ്യവസ്ഥ കർഷക
െര ചൂഷണം െചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരുപകരണമായി മാറി.
നികുതിയടയ്ക്കൽ ഗ്രാമത്തിെന്റ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വമാ
യിരുന്നു. എന്നാൽ, േനരേത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാ
െല, നാടുവാഴിത്തം ഗ്രാമഭരണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ സാ
മൂഹ്യ–സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾക്കു വളമിടുകയും അവ
യ്ക്ക് പരിപാവനത കൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന
ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ഗ്രാമഘടന കൂടുതൽ കൂടുതൽ
സമൂഹത്തിെല സമ്പന്നരായ ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിെന്റ
നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീർന്നു. കർഷകജനത കൂടുതൽ
കൂടുതൽ ദരിദ്രരായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
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അന്തഃഛിദ്രങ്ങൾ

സൽത്നത്തിെന്റ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഭൂനി
കുതി, ഖാസ്ഭൂമികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം, അഖ്താ
ഭൂമികളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ ഒരു പങ്ക്, യു
ദ്ധങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും പിടിെച്ചടുക്കുന്ന വസ്തു
ക്കൾ, ഭവനനികുതി, ജലനികുതി തുടങ്ങിയവയായി
രുന്നു. സുൽത്താന്മാർ അവിശ്വാസികളുെടേമൽ ഒരു
പ്രേത്യകനികുതി (ജസിയ)യും ചുമത്തി. ഇത് ആരംഭ
ത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങളുെട േമൽ “അവരുെട ജീവനും സ്വ
ത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ൈസനികേസവനത്തിൽ
നിന്ന് അവെര ഒഴിവാക്കുന്നതിനും േവണ്ടി” ചുമത്തെപ്പ
ട്ട ഒരു പ്രേത്യകനികുതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, കാല
ക്രേമണ അത് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുെട േമലും ചുമത്തെപ്പട്ട
ഒരു മതനികുതിയായിത്തീർന്നു. ഈ നികുതികളുെട
ഭാരം േപേറണ്ടിവന്നത് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന പാവെപ്പട്ട
കർഷകരായിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഇത്
സ്വാഭാവികമായും അവർക്കിടയിൽ കലാപത്തിെന്റ
ഒരു തീെപ്പാരിയായിത്തീർന്നു. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ മധ്യത്തിൽ േലാഡിവംശത്തിെന്റ ഭരണകാലത്ത്
ഒേട്ടെറ ഗ്രാമീണർ നികുതി പിരിക്കാൻ നിയുക്തരായ
അഫ്ഘാൻകാർെക്കതിരായി ലഹളയ്ക്കു മുതിർന്നതിെന
ത്തുടർന്ന് സ്ഥിതി വഷളായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ, ഈ
കലാപങ്ങൾ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തെപ്പടുകയാണു
ണ്ടായത്.
നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കിടയിലുണ്ടായ കിടമത്സരങ്ങ
ളും സംഘർഷങ്ങളും, െചറുകിടക്കാരായ ഭൂപ്രഭുക്കളു
െട കലാപങ്ങൾ, കർഷകർക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന
അസംതൃപ്തി മുതലായവെയല്ലാം കൂടിേച്ചർന്ന് അവസാ
നം സൽത്നത്തിെന്റ അധികാരശക്തിെയ വളെരയധി
കം ദുർബലമാക്കിത്തീർത്തു. ബംഗാൾ ദൽഹിയിൽ നി
ന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏതാണ്ട് പതിനാലാം നൂ
റ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിൽ ഷംസുദ്ദീൻ ഇലിയാസ് ഷാ ബം
ഗാൾ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ നിയന്ത്രണം ൈകയടക്കി.
അതിേനത്തുടർന്ന് മറ്റ് ആശ്രിതരും സൽത്നത്തിേനാ
ടുള്ള കൂറ് ഉേപക്ഷിച്ച് സ്വതന്ത്രരായിത്തീർന്നു. പതിനാ
റാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ വടെക്ക ഇന്ത്യയിൽ,
ബംഗാൾ, േജാൺപൂർ, മാൾവ, ബിഹാർ, കാശ്മീർ, സി
ന്ധ്, മുൾത്താൻ, ഗുജറാത്ത് എന്നിങ്ങെന ഒേട്ടെറ െകാ
ച്ചുനാടുവാഴിത്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉടെലടുത്തു. ദൽഹി
സൽത്നത്തിെന്റ നാശാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു
വന്ന െഡക്കാണിെല ബാഹ്മനിരാജ്യം വിപുലവും ശക്ത
വുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബാഹ്മനി സുൽത്താന്മാരുെട
അതിർകവിഞ്ഞതും താേന്താന്നിത്തപരവുമായ നയങ്ങ
ളും െകാട്ടാരത്തിെല ഉപജാപങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയി
ലുള്ള അസംതൃപ്തിയും കൂടി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനത്തിൽ അതിെന്റ തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിെതളിച്ചു.
ബ്രാഹ്മനിസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അങ്ങുമിങ്ങുമുള്ള അവശി
ഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് േബറാർ, അഹമ്മദ്നഗർ, ബീജാപൂർ,
േഗാൽെക്കാണ്ട, ബിഹാർ എന്നീ സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾ
ഉടെലടുത്തു. വിവിധ സുൽത്താന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായ ഭി
ന്നിപ്പുകളും വഴക്കുകളും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിെതളിച്ചു. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ
യിെല ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അത്.
സുപ്രസിദ്ധമായ വിജയനഗരമായിരുന്നു തലസ്ഥാനം.
1420-ൽ വിജയനഗരം സന്ദർശിച്ച ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാ
രി നിക്കേളാ േകാന്തി ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തി: “ഈ
നഗരത്തിൽ ആയുധം ധരിക്കാൻ പറ്റിയ െതാണ്ണൂറായി
രം ആളുകളുെണ്ടന്ന് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു. അവരുെട
രാജാവ് ഇന്ത്യയിെല മറ്റ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാെരക്കാളും
പ്രബലനാണ്”. [10] എന്നാൽ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനകം ഈ
സാമ്രാജ്യവും നാശത്തിെന്റ വക്കെത്തത്തി. ബിജാപൂർ,
അഹമ്മദ്നഗർ, ബിദാർ, േഗാൽെക്കാണ്ട എന്നിവയുെട
സംയുക്താക്രമണെത്ത േനരിടാൻ വിജയനഗരത്തി
െന്റ ൈസന്യങ്ങൾക്കു സാധിച്ചില്ല. 1565െല പരാജയ
െത്തത്തുടർന്ന് വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം അതിേവഗം
ഛിന്നഭിന്നമായി. അതിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്
െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഒേട്ടെറ സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾ ഉയർ
ന്നുവന്നു.
10. Quoted by Robert Swell: A Forgotten Empire, PP. 80, 82.

















9 മുഗൾഭരണത്തിെന്റ തുടക്കം
ഇതിനിടയിൽ തിമൂറിെന്റ ഒരു പിൻഗാമിയും കാബൂളി
െല ഭരണാധികാരിയുമായ ബാബർ മേധ്യഷ്യയിൽ
െവച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ൈസന്യവുമായി വന്ന് വടെക്ക
ഇന്ത്യെയ ആക്രമിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിന് ദൽഹിയിെല
അവസാനെത്ത സുൽത്താനായ ഇബ്രാഹിം േലാദി
യുെടയും, േമവാറിെല റാണാ സംഗ്രാംസിങ്ങിെന്റയും
ധീരമായ പ്രതിേരാധം േനരിേടണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ,
1526െല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ
ബാബർ ഇബ്രാഹിം േലാദിെയ േതാൽപ്പിച്ച് ദൽഹി
പിടിച്ചടക്കി മുഗൾവംശം സ്ഥാപിച്ചു. അേദ്ദഹം തെന്റ
സ്വാധീനം വടെക്ക ഇന്ത്യയുെട ഭൂരിഭാഗേത്തക്കും അതി
േവഗം വ്യാപിപ്പിച്ചു. െകാച്ചുരാജ്യങ്ങെള ബലംെകാണ്ടും
തന്ത്രം െകാണ്ടും അടിമെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം
വിപുലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. ഇങ്ങ
െനയാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും ശക്തിമത്തും
ഏറ്റവും വലുതുമായ നാടുവാഴിത്തസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപി
ക്കെപ്പട്ടത്. രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം നീണ്ടുനിന്ന ഈ
മുഗൾസാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയുെട സംസ്കാരത്തിലും നാഗരി
കതയിലും മായ്ക്കാനാവാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.
മുഗൾസാമ്രാജ്യം യശസ്സിെന്റ പാരമ്യത്തിെലത്തിയത്
ബാബറിെന്റ പൗത്രനായ അക്ബറുെട (1556–1605)
ഭരണകാലത്താണ്. അക്ബർ തെന്റ സാമ്രാജ്യെത്ത
േകന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻകീഴിൽ െകാണ്ടുവ
രികയും പരസ്പരം മത്സരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന െകാച്ചുരാജ്യ
ങ്ങളുെട സംവിധാനത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുകയും െചയ്തു.
അേദ്ദഹം തെന്റ സാമ്രാജ്യെത്ത ഒേട്ടെറ സംസ്ഥാനങ്ങ
ളായി വിഭജിക്കുകയും അവ ഭരിക്കാൻ തെന്റ േനരിട്ടുള്ള
േമൽേനാട്ടത്തിൽ ൈവസ്േറായിമാെര നിയമിക്കുക
യും െചയ്തു. ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള അക്ബറുെട ബന്ധങ്ങൾ
സൗഹാർദ്ദപരങ്ങളായിരുന്നു. അവേരാടുള്ള സൗമന
സ്യത്തിെന്റ സൂചനയായി അേദ്ദഹം തെന്റ മുൻഗാമി
കൾ ഹിന്ദുക്കളുെട േമൽ ചുമത്തിയിരുന്ന ജസിയ എന്ന
നികുതി എടുത്തുകളഞ്ഞു. ഭരണകൂടത്തിലും ൈസന്യ
ത്തിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ഹിന്ദുനാ
ടുവാഴി പ്രഭുക്കെള നിയമിച്ചു. തെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ
മുസ്ലീം പുണ്യപുരുഷന്മാരുെടയും പണ്ഡിതന്മാരുെടയും
ഒപ്പം ഹിന്ദു പണ്ഡിതന്മാരും സ്ഥാനമലങ്കരിച്ചിരുന്നു.
ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള തെന്റ ബന്ധം രജപുത്രഭരണാധികാ
രികളുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വഴി അേദ്ദഹം അരക്കി
ട്ടുറപ്പിച്ചു. അക്ബറിനു തെന്ന ഒരു രജപുത്രഭാര്യയുണ്ടാ
യിരുന്നു.

















10 ൈദവത്തിെന്റ നിഴൽ
മതഭ്രാന്തന്മാരായ ഉെലമാക്കളുെട ഹിന്ദുവിേരാധത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുശക്തവും േകന്ദ്രീകൃതവുമായ
ഒരു സാമ്രാജ്യം െകട്ടിപ്പടുക്കുക സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് ചക്ര
വർത്തിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഉെലമാക്കൾ സങ്കുചിത
മനസ്ക്കരും യുക്ത്യനുസൃതമല്ലാെത പ്രവർത്തിക്കുന്നവ
രും മാത്രമല്ല, ദുരാഗ്രഹികളും അധികാരദുർേമാഹികളും
അഴിമതിക്കാരും പരസ്പരാസൂയയ്ക്കും െകാട്ടാരത്തിെല
ഉപജാപങ്ങൾക്കും അരു നിൽക്കുന്നവരും ആയിത്തീർ
ന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരുെട ശക്തി തടയാനായി
അക്ബർ മതകാര്യത്തിൽ ഉദാരവീക്ഷണമുള്ള മുസ്ലീങ്ങ
ളുെടയും ഹിന്ദുക്കളുെടയും പിന്തുണേയാടുകൂടി തെന്റ ഭര
ണകൂടെത്ത മതനിരേപക്ഷവും ജനകീയവുമായ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ ശക്തിെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ പ്രവർ
ത്തനത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത സ്വാധീനിച്ചതും അേദ്ദഹ
ത്തിന് േപ്രാത്സാഹനം നൽകിയതും അബുൽ ഫസലും
ഫസലിെന്റ സേഹാദരൻ ൈഫസിയുമാണ്. ൈഫസി
അേദ്ദഹെത്ത പ്രശംസേയാെട വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് “ൈദ
വത്തിെന്റ നിഴൽ” എന്നാണ്. അയിനീ അക്ബറിൽ
അബുൽ ഫസൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി:
“രാജാവ് മതപരമായ എല്ലാ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ
ക്കും ഉപരിയായിരിക്കണം. തനിക്ക് ഓേരാ വർഗ്ഗ

േത്താടും ഓേരാ സാമൂഹ്യവിഭാഗേത്താടുമുള്ള ചുമതല
നിർവഹിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ മതപരമായ പരിഗണന
കൾ തടസ്സമാവാെത േനാേക്കണ്ടതാണ്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ വിപുലമായ സംരക്ഷണത്തിൽ ഓേരാരുത്തരും
സമാധാനവും ആനന്ദവും കെണ്ടത്തണം. അങ്ങെന
ൈദവത്തിെന്റ നിഴൽ നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ സനാതന
മായിരിക്കെട്ട”.

അക്ബർ തെന്ന േപർസ്യയിെല ഭരണാധികാരിയായി
രുന്ന ഷാ അബ്ബാസിന് എഴുതിയ കത്തുകളിെലാന്നിൽ
ഇങ്ങെന കാണുന്നു:
“വിവിധ മതസമുദായങ്ങൾ ൈദവം നെമ്മ ഏൽപ്പിച്ച
ദിവ്യനിധികളാണ്. നാം അങ്ങെന തെന്ന അവെയ
േസ്നഹിക്കണം. ഓേരാ മതവും ൈദവത്തിെന്റ അനുഗ്ര

ഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാെണന്ന് നാം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം.
സനാതന സൗഹൃദത്തിെന്റ ഹരിതാഭമായ പൂങ്കാവന
ത്തിെല ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മു
െട ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം. എല്ലാ മനുഷ്യരുെട
േമലും ഒരു േപാെല തെന്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കു
ന്ന ൈദവത്തിെന്റ നിഴലുകളായ രാജാക്കന്മാർ ഈ
തത്വം ഒരിക്കലും ഉേപക്ഷിക്കരുത്”.

ഉെലമാക്കളുെട അന്ധവിശ്വാസജഡിലമായ യാഥാ
സ്ഥിതികത്വെത്ത തടയുന്നതിനായി അക്ബർ ഇസ്ലാം,
ഹിന്ദുമതം, ക്രിസ്തുമതം മുതലായ മതങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
താരതമ്യപഠനം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സഹിഷ്ണുത, സാ
േഹാദര്യം, വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളായിരുന്നു. സൂഫിമാർ, പണ്ഡി
തന്മാർ, വിവിധ മതങ്ങളിെല ചിന്തകന്മാർ എന്നിവെര
അേദ്ദഹം ഫേത്തഹ്പൂർ സിക്രിയിലുള്ള തെന്റ പ്രാർ
ത്ഥനാമന്ദിരത്തിേലക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ദാർശനിക
ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഉെലമാക്കൾ
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ െവറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം താനാണ് “ഇമാം ആദിൽ” (മുസ്ലീങ്ങളുെട
മതത്തലവൻ) എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദീൻ ഇലാഹി എന്ന
ഒരു പുതിയ മതം സ്ഥാപിക്കാൻ കൂടി അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു.
എന്നാൽ, യാഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലീങ്ങളുെട ഉറച്ച എതിർ
പ്പുകൾ കാരണം അതിൽ അേദ്ദഹം വിജയിക്കുകയുണ്ടാ
യില്ല.

















11 ശിഥിലീകരണത്തിെന്റ ആരംഭം
അക്ബർ 1605-ൽ മരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു
ത്രൻ സലിം േലാകത്തിെന്റ േനതാവ് എന്നർത്ഥമുള്ള
ജഹാംഗീർ എന്ന േപർ സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ട് സിംഹാസ
നാേരാഹണം െചയ്തു. മദ്യപാനത്തിനും മറ്റു സുഖേഭാ
ഗങ്ങൾക്കും അടിമെപ്പട്ട ദുർബലനായ ഒരു ഭരണാധി
കാരിയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. 1627-ൽ അേദ്ദഹം മരിച്ച
േപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ ഷാജഹാൻ സമ്രാട്ടായി
(1627–1658). ജഹാംഗീറിെനേപ്പാെല ഷാജഹാനും മു
ഗൾസാമ്രാജ്യെത്ത െതേക്കാേട്ടക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ
ഇടവിടാെത ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽ, ഈ സമയമായേപ്പാേഴക്ക് മുഗൾഭരണത്തി
െന്റ ശിഥിലീകരണത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. നിഷ്കരുണമായ ചൂഷ
ണം കർഷകെര പാപ്പരാക്കിത്തീർത്തു. ക്ഷാമവും പകർ
ച്ചവ്യാധികളും െഡക്കാൺ, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ പ്ര
േദശങ്ങെള വലച്ചുകളഞ്ഞു. മുഗൾസാമ്രാജ്യെത്തപ്പറ്റി
ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പും പ്രതീക്ഷയും അവ
സാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഷാജഹാെന്റ പുത്രൻ ഔറംഗ
േസബിെന്റ ദീർഘകാലെത്ത ഭരണകാലത്ത് ജനങ്ങ
ളുെട അസംതൃപ്തി പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. ഔറംഗേസ
ബിെന്റ യുക്തിഹീനമായ മതനയവും അസഹിഷ്ണുത
യും അക്ബറിെന്റ പ്രബുദ്ധമായ മതനിരേപക്ഷതയുെട
ആദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
കലാപങ്ങൾക്കു കളെമാരുക്കാനും ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരു
െട എതിർപ്പുകെള ശക്തിെപ്പടുത്താനും മാത്രേമ അതു
സഹായിച്ചുള്ളൂ. ശിവാജിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ മഹാ
രാഷ്ട്രക്കാർ മുഗൾേമധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് േമാചനം
േനടാൻ സമരം തുടങ്ങി. പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യ
ത്തിൽ അവർ പ്രബലമായ ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രം െക
ട്ടിപ്പടുത്തു. രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രേദശങ്ങളിലും
അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായി. മുഗൾസാമ്രാജ്യത്വം തകർച്ചയു
െട വക്കെത്തത്തി.
ചരിത്രപരമായി േനാക്കിയാൽ മുഗളന്മാരാണ് ഇന്ത്യക്ക്
ആദ്യമായി ഏകീകൃതവും േകന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു ഭരണ
കൂടം നൽകിയത്. പ്രേത്യകിച്ചും അക്ബർ, ജഹാംഗീർ,
ഷാജഹാൻ, ഔറംഗേസബ് എന്നിവരുെട ഭരണകാല
ത്ത് ഇന്ത്യയുെട മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഒെരാറ്റ േകന്ദ്രീകൃതഭര
ണത്തിൻ കീഴിലായി. വിശാലമായ മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തി
നുള്ളിൽ ഒേട്ടെറ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരും മുസ്ലീം രാജാക്ക
ന്മാരും ചക്രവർത്തിയുെട ആധിപത്യമംഗീകരിച്ചുെകാ
ണ്ട് ഒരു തരം സ്വയംഭരണം നിലനിർത്തുന്നുണ്ടായിരു
ന്നു. മുഗൾസാമ്രാജ്യം ദുർബലമായേപ്പാൾ അവരിൽ
പലരും േകന്ദ്രത്തിെല അധികാരികൾെക്കതിരായി വീ
ണ്ടും വീണ്ടും കലാപങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി.
ഔറംഗേസബിനു േശഷം വന്ന മുഹമ്മദ്ഷാ, അഹ
മ്മദ്ഷാ, ആലംഗീർ രണ്ടാമൻ, ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ,
അക്ബർ രണ്ടാമൻ, ബഹദൂർഷാ എന്നിവർ നാമമാ
ത്രസമ്രാട്ടുകളായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അതിർത്തി
കൾ അതിേവഗം ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വന്നു. കീേഴ്ക്കായ്മക്കാ
രായ രാജാക്കന്മാരും സുൽത്താന്മാരും മാത്രമല്ല, അത്ര
തെന്ന പ്രമുഖരല്ലാത്ത നാടുവാഴികളും ഗവർണർമാരും
അധികാരത്തിനുേവണ്ടി കടുത്ത േപാരാട്ടങ്ങളിേലർെപ്പ
ട്ടു. അങ്ങെന സംഘട്ടനങ്ങളുെടയും മത്സരങ്ങളുെടയും
ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിെന്റ ആരംഭം കുറിക്കെപ്പട്ടു.
ഈ സംഭവവികാസങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവന്ന നാടുവാഴിത്ത
ചൂഷണവും സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ സമ്പൽഘടനെയയാെക
താറുമാറാക്കി. നികുതികളുെടയും മറ്റു പിരിവുകളുെടയും
ഭാരം ദുസ്സഹമായിരുന്നു. ഭൂനികുതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട 50
മുതൽ 75 ശതമാനം വെരയായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരുെട
യും ൈകെത്താഴിലുകാരുെടയും ജീവിതരീതി അധികമ
ധികം അധഃപതിച്ചു. സൽത്നത്തിെന്റ അവസാനകാല
ത്ത്, 1468-ൽ, റഷ്യൻ സഞ്ചാരി അഫനിസി നികിതിൻ
ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി: “രാജ്യം ജന
ങ്ങെളെക്കാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അവരുെട
സ്ഥിതി ദയനീയമാണ്. അേത സമയത്ത് പ്രഭുക്കൾ
വളെരയധികം സമ്പന്നരും ആഡംബര പ്രിയരുമാണ്”.
െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നി
ല്ല. “െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല കൃഷിക്കാെര പ്രഭുക്കന്മാർ
നിർദ്ദയമായി മർദ്ദിച്ചമർത്തുന്നു”െവന്നും “ജനങ്ങൾ കന
ത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കഴിയുകയാെണ”ന്നും
െസെവൽ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [11] മുഗൾഭരണത്തി
െന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും സ്ഥിതിഗതികൾ കൂ
ടുതൽ വഷളായിത്തീർന്നു. പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
മുഗൾ ഇന്ത്യയിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട ഒേട്ടെറ ക്ഷാമങ്ങെള
പ്പറ്റി േമാർലാൻഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. [12] സാമ്പത്തി
കമായ കുഴപ്പങ്ങളും സാമൂഹ്യാസംതൃപ്തിയും വിേദശീയാ
ക്രമണങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു
െകാടുത്തു. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യേത്താടുകൂടി
മുഗൾസാമ്രാജ്യം ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതായി; േപരിനു മാ
ത്രം മെറ്റാരു നൂറ്റാണ്ടുകൂടി ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിെയങ്കിലും.
11. Sewell: A Forgotten Empire, PP. 280–281.
12. Moreland: Akbar to Aurangazeb, PP. 204–19.

















12 മുഗൾഭരണത്തിെന്റ അന്ത്യം
മുഗൾഭരണകാലഘട്ടം െപാതുേവ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ
മധ്യയുഗത്തിെന്റ അവസാനവും ആധുനികദശയുെട
ഉദയവും കുറിക്കുന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതി
േനഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും ഒരു
പുതിയ ൈചതന്യം അലയടിച്ചു. ഓേരാ രംഗത്തും—
സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിെല
ല്ലാം—ഒരു പുതിയ മുേന്നറ്റമുണ്ടായി. നാടുവാഴിത്ത ബന്ധ
ങ്ങൾ ബൂർഷ്വാബന്ധങ്ങൾക്കു വഴിമാറി െകാടുക്കുന്നതി
െന്റ സൂചനകൾ പേലടത്തും കണ്ടുതുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ
വിവിധ ഭാഷകളുെട വളർച്ചേയാടുകൂടി പുതിയ േദശീയ
ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമാ
യിരുന്നു അത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ദാർശനികവും മതപരവു
മായ േമഖലകളിലും അലയടിച്ചു. അവ നൂറ്റാണ്ടുകളായി
നിലനിന്നുേപാന്ന മയക്കത്തിൽ നിന്നും സ്തംഭനത്തിൽ
നിന്നും ജനങ്ങെള തട്ടിയുണർത്തി.
സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഗ്രാമസമുദായം, അേപ്പാഴും സാ
മൂഹ്യമായ ഉൽപാദനത്തിെന്റയും ഭരണത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനഘടകമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഭൂമി മുഴുവൻ
ഗ്രാമസമുദായത്തിെന്റ െപാതുവായ ഉടമസ്ഥതയിലാ
യിരുന്നുെവേന്നാ, ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യഭൂവുടമാവകാശം
നിലനിന്നിരുന്നിെല്ലേന്നാ, ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഗ്രാമസമു
ദായം കാർഷികബന്ധങ്ങളുെട രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നു മാ
ത്രമായിരുന്നു. അത് എല്ലാം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു സാർ
വത്രികസമ്പ്രദായമായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ
തുേപാെല, കാർഷികരംഗത്തിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള
ഉടമാവകാശങ്ങൾ, കാർഷിേകാൽപ്പന്നങ്ങളുെട േമലു
ള്ള സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാവകാശം എന്നിവ അതിേവഗം
വളരാൻ തുടങ്ങി. കൃഷി െചയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭൂമികൾ,
േമച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ, വനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മാത്രേമ
െപാതുവുടമാവകാശം നിലനിന്നുള്ളു. കൃഷിേയാഗ്യമായ
ഭൂമികെളല്ലാം സമ്പന്നകുടുംബങ്ങൾ ൈകയടക്കിക്കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ ഭൂമിയുെട േമൽ േപ
രിന് െപാതുവുടമാവകാശമായിരുന്നു. കൃഷി െചയ്യാൻ
േവണ്ടി മാത്രമായി ഭൂമി ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ കു
ടുംബങ്ങൾക്ക് പങ്കിട്ടു െകാടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്.
പരമ്പരാഗതമായ ഈ ൈകവശാവകാശം ക്രമത്തിൽ
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയായിത്തീർന്നു. ൈകവശാവകാശ
ക്കാർ മിക്കവരും േനരിട്ടു കൃഷി െചയ്യുന്നവരായിരുന്നില്ല.
പണിെയടുക്കാെത കാർഷിേകാൽപ്പന്നങ്ങൾ സമ്പാദി
ക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു ഇത്. പട്ടാളക്കാർക്കും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും ദാനമായി
കിട്ടിയ ഭൂമികൾ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
മാത്രമല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവികളും നിലനിർത്താ
നും സഹായിച്ചു. കൃഷിക്കാരുെട അസംതൃപ്തികൾക്കും
കലാപങ്ങൾക്കും പ്രേചാദനം നൽകിയ സങ്കീർണ്ണമായ
ഈ നാടുവാഴിത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിലാണ്
പതിനാലും പതിേനഴും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ മുതലാ
ളിേത്താൽപ്പാദനരീതിയുെട അംശങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു
തുടങ്ങിയത്. ചരക്കുൽപാദനവും ൈകമാറ്റ വ്യവസ്ഥ
യും നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ അടിത്തറ ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി.
ൈകേവലക്കാർ, നാട്ടുപണിക്കാർ, നൂൽനൂൽപ്പുകാർ,
െനയ്ത്തുകാർ, ആശാരിമാർ, െകാല്ലന്മാർ, ആട്ടുകാർ തു
ടങ്ങിയവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി. അവരുെടയിടയിൽ ഒരു പുതിയ ഉൽബുദ്ധത
അലയടിച്ചു.
എന്നാൽ, യൂേറാപ്പുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ചര
ക്കുകളുെട ഉൽപാദനത്തിലും മുതലാളിത്തരീതിയിലു
ള്ള വിനിമയങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പിന്നണിയിലായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിെല ജാതിവ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ചരി
ത്രപരമായ പ്രേത്യകതകൾ ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയുെട
പുേരാഗതിെയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തടസ്സെപ്പടുത്താൻ തു
ടങ്ങി. നാടുവാഴിത്ത ചൂഷണത്തിെന്റ കാഠിന്യം, രാഷ്ട്രീയ
േകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ ദൗർബല്യം, ഒരു െപാതുേദശീയ
ഭാഷയുെട അഭാവം, അയവില്ലാത്ത ജാതിസമ്പ്രദായം
എന്നിവയും മറ്റു കാലഹരണെപ്പട്ട ആചാരങ്ങളും മുത
ലാളിേത്താൽപാദനരീതിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരുന്നു.
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട മുേന്നാടിയായ ചരക്കുൽ
പാദനവ്യവസ്ഥയും അവികസിതമായിരുന്നു. ആധു
നികയന്ത്രങ്ങൾ അക്കാലത്ത് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.
രാജാക്കന്മാരുെട െകാട്ടാരങ്ങൾക്കു ചുറ്റും വളർന്നുവ
ന്ന നഗരങ്ങളിലും െകാച്ചുപട്ടണങ്ങളിലും പരുത്തി—
പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വീട്ടുസാമാനങ്ങളും ആയു
ധങ്ങളും മറ്റു സാമഗ്രികളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതാനും കാർ
ഖാനകൾ (പണിപ്പുരകൾ) ഉയർന്നുവന്നു കഴിഞ്ഞിരു
ന്നു. എന്നാൽ, ഈ കാർഖാനകളിെല ഉൽപാദനം
മുഖ്യമായും െകാട്ടാരങ്ങളുെടയും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
യും ൈസന്യത്തിെന്റയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാനാ
ണ് ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. വിേദശവിപണികളിൽ
വിൽക്കുന്നതിനായി തുണിത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരു
ന്നത് വളെര കുറച്ചു ൈകേവലക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു.
ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട കലാപരമായ േമന്മ ഇന്ത്യയുെട
നിർമ്മാണൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിനു േലാകെമാട്ടുക്കും ആദരവു
േനടിെക്കാടുത്തു. എന്നാൽ, ആഭ്യന്തരവിപണി വളർച്ച
മുട്ടി അവികസിതമായി നിന്നു. കൃഷിയും വ്യവസായവും
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടും െകട്ടുപിണഞ്ഞുമാണ് നിലനി
ന്നിരുന്നത്. യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിേലതുേപാെല അവ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉൽപാദനശാഖകളായി േവർപിരി
ഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് അതി
േന്റതായ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. െപ്രാഫസർ
ഗാഡ്ഗിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയേപാെല ഗ്രാമങ്ങളിൽ െതാ
ഴിലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പലതരം ചുമതലകൾ നിർവഹി
ച്ച നാട്ടുപണിക്കാർ ഒന്നിലും പ്രേത്യകമായ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
േനടിയിരുന്നില്ല. െതാഴിൽവിഭജനം വളെര പരിമിതവു
മായിരുന്നു. [13]
നഗരപ്രേദശങ്ങളിെല ഉൽപാദനേകന്ദ്രങ്ങളുെട വളർച്ച
നാടുവാഴി പ്രഭുക്കെള കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കിത്തീർത്തു.
ൈകയിൽ കൂടുതൽ ധനം വന്നുേചർന്നേതാെട അവർ
ആഡംബരവസ്തുക്കളുെട േമൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രിയം
കാണിക്കാനും അവയ്ക്കുേവണ്ടി യേഥഷ്ടം പണം െചലവ
ഴിക്കാനും തുടങ്ങി. േക്ഷത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, െകാട്ടാര
ങ്ങൾ മുതലായവയുെട നിർമ്മാണത്തിലും അവർ കണ്ട
മാനം പണം െചലവുെചയ്തു. ഇങ്ങെന അമിതമായി െച
ലവഴിച്ചിട്ടും അവരുെട ൈകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിച്ചമു
ണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിലുള്ള
ശ്രമത്തിലാണ് ചരക്കുകളുെട വിനിമയം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ട
ത്. കാലക്രേമണ പട്ടണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം വി
കസിച്ചുവന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി ചില വിഭാഗം ജന
ങ്ങൾ വിപണിയിേലക്കുള്ള ചരക്കുകളുെട നിർമ്മാണ
ത്തിനുേവണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജാതിക
ളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് േജാലികൾ തരം തിരിക്ക
െപ്പട്ടിരുന്നത്. ഓേരാ ജാതിക്കും പ്രേത്യകമായ പഞ്ചാ
യത്തുണ്ടായിരുന്നു. കച്ചവടക്കാർക്കും അവരുെട സംഘ
ടനയുണ്ടായിരുന്നു.
13. Gadgil: The industrial Evolution of India, P. 10.

















13 പുതിയ ശക്തികളുെട ആവിർഭാവം
1498-ൽ വാേസ്കാഡിഗാമ മലബാറിെലത്തിയതിനു േശ

ഷമാണ് വിേദശവ്യാപാരത്തിന് പുതിെയാരു പ്രേചാദ
നം ലഭിച്ചത്. ക്രമത്തിൽ േപാർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാ
രും ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായ കച്ചവടസംഘക്കാ
രും ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ജഹാംഗീറിെന്റ കാലത്ത് യൂേറാ
പ്യൻ വാണിജ്യസംഘങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുെട മണ്ണിൽ പാ
ണ്ടികശാലകളും ഫാക്ടറികളും സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാ
ദം ലഭിച്ചു.
ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങളുെട കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
പുതിയ സാമ്പത്തികശക്തികൾ രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷ
െപ്പട്ടു. ഒരു പ്രേദശവും മെറ്റാരു പ്രേദശവും തമ്മിലുള്ള
സമ്പർക്കങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. വിവിധരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലു
ള്ള ചരക്കുകളുെട ഉൽപാദനത്തിലും വിനിമയത്തിലുമു
ണ്ടായ വളർച്ച, ഇന്ത്യയും വിേദശരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലു
ണ്ടായ വ്യാപാരവാണിജ്യ പ്രവർത്തനവികസനം, മുത
ലാളിത്തഘടകങ്ങളുെട ആവിർഭാവം എന്നിവെയല്ലാം
നാടുവാഴിത്തവർഗ്ഗങ്ങളുെട േമധാവിത്വെത്ത പ്രതികൂല
മായി ബാധിച്ചു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ കച്ചവടക്കാരു
െടയും ൈകേവലക്കാരുെടയും പദവി ശക്തിെപ്പട്ടു.
ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വന്നേപ്പാൾ, സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ
വികസനത്തിെന്റ ഗതിേവഗം വളെര കുറവായിരുന്നു.
ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ മതപരവും ദാർശനികവുമായ ആശ
യസംഹിതകൾ പുേരാഗതിയുെട വിലങ്ങുതടികളായി
ത്തീർന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ
േവരുകളിളകുകയും വർഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക
യും െചയ്തേപ്പാൾ പുതിയ പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ
ആവശ്യമായിവന്നു. പുതിയ പരിതസ്ഥിതിക്കനുേയാജ്യ
മായ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും
ഉയർന്നുവരികെയന്നത് ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരാവശ്യമായി
ത്തീർന്നു.

















െ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 6
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. വിശിഷ്ടാൈദ്വതം, ൈദ്വതം, ൈദ്വതാൈദ്വതം
2. ശിവനും ശക്തിയും
3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
5. ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട സ്വാധീനം
9. രാജാറാം േമാഹൻ റായ്
10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
11. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
12. ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും നേവാത്ഥാനവും
13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
14. തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം
15. മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
17. ഇഖ്ബാൽ
18. മഹാത്മാഗാന്ധി
19. മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്ത എേങ്ങാട്ട്?
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