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7
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുതെന്ന ഇന്ത്യയിൽ മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘടകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ മുതലാളിത്ത ഘടകങ്ങൾ
ശക്തിയാർജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാമ്പത്തികമായും വ്യാ
വസായികമായും ൈസനികമായും അവെയക്കാൾ കൂ
ടുതൽ പ്രബലങ്ങളായ വിേദശീയ മുതലാളിത്തശക്തി
കൾ വലിയ േതാതിൽ രംഗത്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. നാ
േശാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞ നാടുവാഴിത്ത ശക്തികൾേക്കാ
വളർച്ചയുെട പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ മാത്രെമത്തിയ മുത
ലാളിത്തഘടകങ്ങൾേക്കാ വിേദശീയരുെട ആക്രമണ
ങ്ങെള തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േപാർത്തുഗീസു
കാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരുെമല്ലാം
വളെരക്കാലം ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം േനടുന്നതിനുേവ
ണ്ടി പരസ്പരം േപാരാടുകയുണ്ടായി. അവർെക്കതിരാ
യി ഇന്ത്യൻ ജനതെയ േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുന്നതിന്
പകരം ഇന്ത്യയിെല ഭരണാധികാരികൾ താന്താങ്ങളു
െട സ്വാർത്ഥം േനടാൻ േവണ്ടി അേന്യാന്യം പടെവട്ടുക
യും ചിലേപ്പാൾ വിേദശീയ ശക്തികളുെട പക്ഷം പിടിച്ചു
െകാണ്ട് അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയുമാണ് െചയ്തത്.
ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങളുെടയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുെടയും
കേമ്പാളങ്ങളുെടയും േമൽ ആധിപത്യം േനടാൻ േവ
ണ്ടി വിേദശീയർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നടത്തിയ കടുത്ത
േപാരാട്ടങ്ങൾ ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട വിജയത്തിൽ
കലാശിച്ചു.

















1 ബ്രിട്ടീഷുേമധാവിത്വത്തിെന്റ

അടിസ്ഥാനം

“ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആധിപത്യം േനടിയെതങ്ങ
െന?” മാർക്സ് േചാദിക്കുന്നു. ഈ േചാദ്യത്തിന് അേദ്ദ
ഹം തെന്ന മറുപടി പറയുകയും െചയ്യുന്നു: “മുഗളന്മാരു
െട പരമാധികാരം മുഗൾ ൈവേസ്രായിമാർ തകർത്തു,

ൈവേസ്രായിമാരുെട ശക്തി മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ തകർ
ത്തു. മഹാരാഷ്ട്രക്കാരുെട ശക്തി അഫ്ഘാൻകാരും
തകർത്തു. ഇങ്ങെന എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കുെമതിരാ
യി മത്സരിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചാടി
വീഴുകയും അവെരെയല്ലാം കീഴടക്കുകയുമാണുണ്ടായത്.
മുസ്ലീമും ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, േഗാത്രവും േഗാത്ര
വും തമ്മിലും ജാതിയും ജാതിയും തമ്മിലും വിഭജനങ്ങൾ
നിലനിർത്തിേപ്പാന്ന ഒരു രാജ്യം, ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ
തമ്മിലുള്ള ഭരണപരമായ അകൽച്ചയുെടയും അേന്യാ
ന്യതിരസ്കാരത്തിെന്റയും ഫലമായി നിലനിന്നു േപാന്ന
ഒരുതരം നിശ്ചലതയുെട ചട്ടക്കൂേടാടുകൂടിയ ഒരു സമു
ദായം—ഇത്തരെമാരു രാജ്യവും ഇത്തരെമാരു സമുദായ
വും ആക്രമണത്തിന്നിരയാവുക എന്നത് പൂർവകല്പിതം
മാത്രമേല്ല?” [1]
ബൂർഷ്വാകാലഘട്ടത്തിെല ആദ്യെത്ത യൂേറാപ്യൻ വ്യാ
പാരികൾ ഇന്ത്യയുെട മണ്ണിൽ കാൽ കുത്തുന്നതിനു നൂ
റ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ക്രിസ്തുവിെന്റ അനുയായികൾ
ഇന്ത്യയുെട പശ്ചിമതീരത്തു വരികയുണ്ടായി. എന്നാൽ,
അവർ വന്നത് രാജ്യം െവട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആക്രമണകാ
രികളായിട്ടല്ല, പുതിയ സുവിേശഷത്തിെന്റ സൗഹൃദ
സേന്ദശവാഹകരായിട്ടാണ്. പിന്നീടുവന്ന മുസ്ലീങ്ങെള
േപ്പാെലതെന്ന അവർ ഭാരതീയസമുദായവുമായി അലി
ഞ്ഞുേചർന്നു. ഇന്ത്യാരാജ്യം െവട്ടിപ്പിടിക്കാൻ േവണ്ടി
വന്ന മുഗളന്മാർ േപാലും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച് ഭരണം
നടത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടാണ്, വിേദശികെളന്ന
നിലയ്ക്കല്ല. എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരിൽ നിന്ന്
വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു. തങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഇന്ത്യെയ ആക്ര
മിച്ചവർ െചയ്തതുേപാെല ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിെന്റ
ഒഴുക്കിൽ ലയിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല എന്നതാ
യിരുന്നു ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വിേദശികൾ—അറബികൾ,
തുർക്കികൾ, മുഗളന്മാർ തുടങ്ങിയവർ—അക്കാലത്ത്
ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ആധിപത്യം വഹി
ച്ച ഫ്യൂഡലിസേത്തക്കാൾ മികച്ച ഒരു സാമ്പത്തികവ്യ
വസ്ഥയുമായിട്ടല്ല വന്നത്. നാടുവാഴിത്തപരേമാ, അർ
ധനാടുവാഴിത്തപരേമാ ആയ സാമൂഹ്യഘടനകളും, പി
േന്നാക്ക സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥകളും നിലനിന്നിരുന്ന
മറ്റ് ഏഷ്യൻ പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നു
േചർന്നത്. അതിനാൽ, ഭാരതീയ സമുദായത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനപരമായ സാമ്പത്തികഘടനയിൽ എെന്ത
ങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ അവർക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിെല സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമായ നില
യിൽ സ്വന്തം ജീവിതരീതി രൂപെപ്പടുത്തുകേയ അവർ
ക്ക് നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചരിത്രത്തിൽ പലേപ്പാ
ഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെല അവരും ഭരിക്കെപ്പടുന്ന
ജനങ്ങളുെട മികവുറ്റ നാഗരികതയാൽ കീഴടക്കെപ്പടുക
യാണുണ്ടായത്. േനെരമറിച്ച്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന നാടുവാഴിത്തേത്തക്കാൾ വളെര മു
ന്തിയ ഒരു ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദായവുമായിട്ടാണ് വന്നത്.
അവർ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തി
കഘടനയുെട േമൽ വളെര േവഗം വിജയം േനടാൻ
കഴിഞ്ഞത്.
1. Karl Marx: The Future Results of British Rule in India.

















2 നാടൻ വ്യവസായങ്ങളുെട

അധഃപതനം

ആരംഭത്തിൽ കച്ചവടക്കാർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ബ്രിട്ടീ
ഷുകാർ വന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ വാങ്ങി
യൂേറാപ്പിൽ വിറ്റഴിക്കുക, യൂേറാപ്പിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ
െകാണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക—ഇതായിരുന്നു
അവരുെട പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശ്യം. എന്നാൽ, വ്യാപാര
ത്തിെന്റയും വാണിജ്യത്തിെന്റയും േപരിൽ അവർ ഏറ്റ
വും നാണംെകട്ട നിലയിൽ ഇന്ത്യയുെട സമ്പത്തു െകാ
ള്ളയടിക്കാനാണ് മുതിർന്നത്. െകാല്ലംേതാറും ഇംഗ്ല
ണ്ടിേലക്ക് അളവറ്റ സമ്പത്ത് കയറ്റിെക്കാണ്ടു േപാകു
ന്നതിലാണ് അവർ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചത്. ഈ െകാ
ള്ളകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായവി
പ്ലവെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്താനുള്ള ഒരു മുേഖ്യാപാധിയാ
യിത്തീർന്നു. ബ്രിട്ടനിെല സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടന
യിൽ അത് ദൂരവ്യാപകങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ ഉളവാക്കി.
വ്യവസായ മുതലാളികൾ വർത്തകമുതലാളികെള പുറ
ന്തള്ളിെക്കാണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിെല ഏറ്റവും പ്രബലമായ വർ
ഗ്ഗമായിത്തീർന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിെതളിച്ചു.
പ്രാഥമികഘട്ടത്തിലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങ
െള നശിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എല്ലാവിധ തന്ത്രവും
പ്രേയാഗിക്കുകയുണ്ടായി. പരുത്തിത്തുണി, പട്ടുവസ്ത്രം
തുടങ്ങിയ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട നിർമ്മാണത്തിൽ
അക്കാലെത്ത ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിെന അേപക്ഷിച്ച് വളെര
മുന്നിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
ധാരാളം വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കു
മതി തടയാെത ഇംഗ്ലണ്ടിെല തുണിമില്ലുകൾക്ക് പുേരാ
ഗതിയുണ്ടാവിെല്ലന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ മനസ്സിലാ
ക്കി. ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുെട
വ്യവസായങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി അവർ ചില
പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി. അവയിെലാന്ന് ഇന്ത്യ,
േപർസ്യ, ൈചന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
സിൽക്കുവസ്ത്രങ്ങളും കാലിേക്കാ വസ്ത്രങ്ങളും നിേരാധി
ക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അവ ധരിക്കുന്നവരും
വിൽക്കുന്നവരും ഇരുന്നൂറു പവൻ പിഴയടയ്ക്കണെമന്ന
തായിരുന്നു ഒരു നിയമം. അേതസമയത്തു തെന്ന പു
തിയ യന്ത്രങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ബ്രിട്ടനിെല മി
ല്ലുകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള നടപടികളും എടുത്തു. മികച്ച
സാേങ്കതികവിദ്യകളുെട സഹായേത്താടുകൂടി നിർമ്മി
ക്കെപ്പട്ട തുണിത്തരങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അവയുമായി മത്സരി
ക്കാൻ ഇന്ത്യയിെല നിർമ്മാതാക്കൾക്കു സാധിക്കാതാ
യി. അങ്ങെന ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾക്കു തുണി
യുടുക്കണെമങ്കിൽ ബ്രിട്ടെന ആശ്രയിക്കണെമന്ന സ്ഥി
തി വന്നുേചർന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിേലക്കു തുണിത്തരങ്ങൾ
കയറ്റുമതി െചയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യ ചുരുങ്ങിയ ചുങ്കേത്താടു
കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് തുണിത്തരങ്ങൾ ഇറക്കുമതി െചയ്യുന്ന
നാടായി മാറി. ഇന്ത്യയുെട േലാകപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച
തുണിവ്യവസായം നാേശാന്മുഖമായി. പണിക്കാർക്കു
പണിയില്ലാതായി. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിേലക്കു തിരിച്ചുേപാ
വുകേയ അവർക്ക് നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതുമൂ
ലം കൃഷിയുെട േമലുള്ള ആശ്രിതത്വം വർദ്ധിച്ചു.

















3 കാർഷികവ്യവസ്ഥയിെല മാറ്റങ്ങൾ
പഴയ നികുതിപിരിവ് വിളവിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാ
യിരുന്നു. കാർഷികവിളയുെട ഒരു നിശ്ചിതഭാഗം ഗവ
െണ്മന്റിനു നൽകണെമന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. വല്ല
കാരണത്താലും വിളവ് കുറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച്
നികുതിയിലും ഇളവു കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീ
ഷുകാർ പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നികുതി
ചുമത്തിയത്. വിളവ് നന്നായാലും േമാശമായാലും ഒരു
നിശ്ചിത തുക ഗവെണ്മന്റിേലക്കടയ്ക്കണെമന്നു വ്യവസ്ഥ
െചയ്യെപ്പട്ടു. ഈ മാറ്റത്തിെന്റ ഫലമായി പലേപ്പാഴും
നികുതി അടച്ചു തീർക്കുക വിഷമമായിത്തീർന്നു. ആവ
ശ്യമായ പണം കാണാനാവാെത വിഷമിച്ച കർഷകർ
ഭൂമി പണയെപ്പടുത്താേനാ വിൽക്കാേനാ നിർബന്ധ
രായിത്തീർന്നു. നികുതി അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത
കൃഷിക്കാരുെട ഭൂമി േലലം െചയ്തു വിൽക്കെപ്പട്ടു. ഇങ്ങ
െന ഭൂമി വലിയ േതാതിൽ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് അന്യാ
ധീനെപ്പട്ടുേപായി. ക്രേമണ കാർഷിേകാൽപ്പാദനവും
നാേശാന്മുഖമായി. കൃഷി അധഃപതിച്ചേപ്പാൾ പരമ്പരാ
ഗതമായ ഗ്രാമസമൂഹത്തിെന്റ അടിത്തറയും തകരാൻ
തുടങ്ങി.
1793െല സ്ഥിരം കുടികിടപ്പ് നിയമവും 1818െല റയ

ത്ത്വാരി നിയമവും പഴയ ഗ്രാമസമൂഹഘടനയ്ക്കു മാരകാ
ഘാതേമൽപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട ഭൂവുടമകളു
െട ഒരു പുതിയ വർഗ്ഗെത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു. ആദ്യ
െത്ത നിയമമനുസരിച്ച് പിരിവിെന്റ ഒരു ഭാഗം ഗവെണ്മ
ന്റിേലക്ക് അടയ്ക്കണെമന്ന നിബന്ധനേയാടുകൂടി െപാതു
ഭൂമികെളല്ലാം ജമീന്ദാർമാർേക്കാ നികുതി പിരിവുകാ
രായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർേക്കാ ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കെപ്പട്ടു.
േബാംെബ–മദിരാശി പ്രവിശ്യകളിൽ നടപ്പാക്കെപ്പട്ട
റയത്ത്വാരി നിയമപ്രകാരം ഗ്രാമസമൂഹങ്ങളിെല അംഗ
ങ്ങളായ കർഷകർ ഗവെണ്മന്റ് ഭൂമികളിെല കുടിയാന്മാ
രായി മാറി. എന്നാൽ, വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാട്ടഭാ
രം കാരണം കൃഷിക്കാരുെട ൈകവശഭൂമികൾ മിക്കതും
െകാള്ളലാഭക്കാരായ പണമിടപാടുകാരുെട ൈകവ
ശം വന്നുേചർന്നു. പണം ൈകവശമുള്ളവർ ഫലത്തിൽ
ഭൂവുടമകളായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങെന, പരമ്പരാഗതമായി
ഭൂമി ൈകവശം െവച്ചുേപാന്ന അദ്ധ്വാനശീലരായ കൃഷി
ക്കാർ, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുെട നികുതിനിയമവും ഭൂ
നയവും കാരണം പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി. അവരുെട ഭൂമി
പണമിടപാടുകാരുെട ൈകകളിൽ എത്തിേച്ചർന്നു.
ഇതിെന്റെയല്ലാം ഫലമായി കൃഷിക്കാർ എമ്പാടും കഷ്ട
െപ്പട്ടു. നികുതിയടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത െചറുകിടക്കാരായ
ഭൂവുടമസ്ഥന്മാരും കഷ്ടത്തിലായി. ജനസംഖ്യയിൽ
കാർഷികെത്താഴിലാളികളുെട അനുപാതം ഗണ്യമാ
യി വർദ്ധിച്ചു. ൈകേവലക്കാരുെട പരമ്പരാഗതങ്ങളായ
െതാഴിലുകൾ നശിച്ചു തുടങ്ങി. ഗ്രാമങ്ങളിെല കരകൗ
ശലവിദഗ്ധന്മാർ തകർന്നുേപായി. ഋണബാദ്ധ്യതയും
ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിച്ചു. ഇടയ്ക്കിെട ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധി
യും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. ഇതിെന്റെയല്ലാം ഫലമായി സാ
മൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ ഊടും പാവും അതിേവഗം അറ്റു
േപാവാൻ തുടങ്ങി. രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ
അസംതൃപ്തി ഇരച്ചുകയറി. അേതസമയത്ത്, ഈ സാർ
വത്രികമായ തകർച്ചയിൽ നിന്നു മുതെലടുത്തുെകാണ്ട്
പണമിടപാടുകാരും വൻകിട ജമീന്ദാർമാരും തടിച്ചു
െകാഴുത്തു.

















4 ബ്രിട്ടെന്റ പുേരാഗമനപരമായ പങ്ക്
കാലക്രേമണ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യെയ അസംതൃപ്ത
പദാർത്ഥങ്ങൾ െകാള്ളയടിക്കാനും ബ്രിട്ടനിെല വ്യവ
സായശാലകളിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന ഉപേഭാഗസാമ
ഗ്രികൾ വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള ഒരു േകാളനിയാക്കി മാറ്റി.
കാർഷികേമഖലയിൽ വാണിജ്യവിളകൾക്കാണ് പ്രാ
ധാന്യം നൽകെപ്പട്ടത്. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുെട ഉൽപ്പാ
ദനം കുറഞ്ഞു. അേതസമയത്ത് ചരക്കുൽപ്പാദനവും
പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ൈകമാറ്റവ്യവസ്ഥ
യും തകർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ
മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് പ്ര
േചാദനം നൽകി. ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ഉേദ്ദശ്യം എന്തായി
രുന്നാലും അവർ ഫ്യൂഡലിസത്തിനു നൽകിയ മാരക
മായ പ്രഹരങ്ങൾ ഇന്ത്യെയ ആധുനിക പുേരാഗതികളു
മായി ബന്ധെപ്പടുത്തി. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേപാെല,
“ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ
ഇംഗ്ലണ്ടിെന േപ്രരിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും ഹീനങ്ങളായ ഉേദ്ദ
ശ്യങ്ങളായിരുന്നു. അവ നടപ്പാക്കിയേതാ, വിേവകരഹി
തമായ രീതിയിലും, പേക്ഷ, അതല്ല പ്രശ്നം. പ്രശ്നമിതാ
ണ്: ഏഷ്യയിെല സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിൽ ഒരു മൗലികവി
പ്ലവം വരുത്താെത മനുഷ്യരാശിക്ക് അതിെന്റ ഭാഗേധ
യം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുേമാ? ഇെല്ലന്നാണ് ഉത്തര
െമങ്കിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ കുറ്റങ്ങൾ എന്തുതെന്നയായാലും,
അത്തരെമാരു വിപ്ലവം വരുത്തിത്തീർക്കുന്നതിൽ ഇം
ഗ്ലണ്ട് ചരിത്രത്തിെന്റ ൈകയിൽ അേബാധമായ ഒരു
ഉപകരണമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്”. [2]
ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ ഇന്ത്യയിെല സാമൂഹ്യസ്ഥിതി
യിൽ വരുത്തിയ വിപ്ലവെത്തക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു
നേവാത്ഥാനം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി
െന്റ പങ്കിെനക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചേപ്പാൾ മാർക്സ് ഉേദ്ദ
ശിച്ചത് ഇന്ത്യെയ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയിലൂെട മുേന്നാട്ടു
നയിക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ് േകാളണി േമധാവികൾ േബാ
ധപൂർവം തയ്യാറായി എന്നല്ല. ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യപു
േരാഗതിക്കുള്ള ഭൗതികമായ അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുന്ന
തിൽ ബ്രിട്ടനുള്ള ചരിത്രപരമായ പങ്കിെനപ്പറ്റി മാത്രമാ
ണ് അേദ്ദഹം പരാമർശിച്ചത്. അേതസമയത്തുതെന്ന
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പ്രഖ്യാപിച്ചു: “എന്നാൽ, േഗ്രറ്റ് ബ്രി
ട്ടനിെല വ്യവസായിക െതാഴിലാളികൾ പുതിയ ഭരണാ
ധികാരി വർഗ്ഗങ്ങെള നീക്കം െചയ്ത് സ്വന്തം അധികാരം
സ്ഥാപിക്കുന്നതുവെര, അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ തെന്ന
ബ്രിട്ടീഷുനുകം വലിെച്ചറിയാനാവശ്യമായ ശക്തി േനടു
ന്നതുവെര, ബ്രിട്ടീഷ് ബൂർഷ്വാസി ഇന്ത്യയിൽ വിതറിയ
പുതിയ സാമൂഹ്യഘടകങ്ങളുെട ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ
ക്കു അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല”. [3]
2. Karl Marx: British Rule in India.
3. Karl Marx: The Future Results of British Rule in India.

















5 െറയിൽേവയുെട പ്രാധാന്യം
ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിത്തവ്യവസായത്തിെന്റ ഒരു കാർഷി
കാനുബന്ധമായി ഇന്ത്യെയ മാറ്റുന്നതിനുേവണ്ടി ഇന്ത്യ
യിൽ െറയിൽഗതാഗതം നടപ്പാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ
ധികാരികൾ നിർബദ്ധരായി. ഈ പുതിയ സംരംഭത്തി
െന്റ സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയഫലങ്ങൾ ദൂരവ്യാപകങ്ങളാ
യിരുന്നു.
1853-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യെത്ത െറയിൽെവ സ്ഥാ
പിക്കെപ്പട്ടത്. അേത വർഷത്തിൽ തെന്ന മാർക്സ് എഴു
തി: “ഇന്ത്യയിെല പരുത്തിയും മറ്റ് അസംസ്കൃതപദാർ

ത്ഥങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ െചലവിൽ തങ്ങളുെട വ്യവസായി
കൾക്ക് കിട്ടാറാക്കുന്നതിന് േവണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മില്ലു
ടമസ്ഥവർഗ്ഗം ഇന്ത്യയ്ക്ക് റയിൽെവ നൽകുവാൻ ഉേദ്ദശി
ക്കുന്നെതന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ, ഇരുമ്പും കൽ
ക്കരിയുമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിെല ഗതാഗതത്തിന് തീവ
ണ്ടി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ
പിെന്ന യന്ത്രവ്യവസായങ്ങളുെട വികസനെത്ത തട
യാൻ പറ്റില്ല. റയിൽേവ ഗതാഗതത്തിെന്റ അടിയന്തി
രവും താൽക്കാലികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹി
ക്കാൻ േവണ്ട വ്യവസായപ്രക്രിയകൾ കൂടാെത ഒരു വി
ശാലരാജ്യത്തിൽ െറയിൽെവകളുെട ഒരു ശൃംഖല നിർ
മ്മിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. അേതാടുകൂടി െറയിൽേവയുമായി
േനരിട്ടു ബന്ധെപ്പടാത്ത മറ്റു വ്യവസായശാഖകളിലും
യന്ത്രങ്ങളുെട ഉപേയാഗം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതി
നാൽ, െറയിൽേവ ഗതാഗതം ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കുള്ള
ആധുനിക വ്യവസായത്തിെന്റ മുേന്നാടിയായിത്തീരു
ന്നു”. [4]
ഇന്ത്യയിൽ െറയിൽേവ ഗതാഗതം നടപ്പാക്കുന്നതിെന്റ
ഫലങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്സിെന്റ ഈ പ്രവചനം തി
കച്ചും ശരിയാെണന്ന് പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവവികാസ
ങ്ങൾ െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
4. Ibid.

















6 സംഘട്ടനങ്ങളുെട തുടക്കം
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാരംഭിച്ചേതാെട ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ–
സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലാെക സ്തംഭനവും അധഃപത
നവും പ്രകടമായി. സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണവും രാഷ്ട്രീ
യമായ അപമാനഭാരവും ജനങ്ങെള നിഷ്ക്രിയത്വത്തിേല
ക്കും നിരാശതയിേലക്കും നയിച്ചു. പേക്ഷ, ക്രമത്തിൽ
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ പ്രതിേഷധങ്ങൾ ഉയർ
ന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രം ജനങ്ങളും വിേദ
ശീയ ഭരണാധികാരികളും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളുെട
ദശയിേലക്ക് നീങ്ങി.
ഡൽഹൗസി പ്രഭുവിനു േശഷം ഇന്ത്യയുെട ഗവർണർ
ജനറലായി അധികാരേമെറ്റടുത്ത കാനിങ്ങ് പ്രഭു 1856ൽ ലണ്ടനിൽ ഒരു വിരുന്നുസൽക്കാരത്തിൽെവച്ച്
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “സമാധാനപരമായ
ഒരു ഉേദ്യാഗകാലാവധിയാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിെല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ഒരു മനുഷ്യെന്റ കരേത്തക്കാളധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത
ഒരു െചറിയ കാർേമഘം ഉരുണ്ടുകൂടിേയക്കാം എന്നും
അത് വളർന്നുവളർന്നു െപാട്ടിെത്തറിച്ച് നെമ്മ നശി
പ്പിേച്ചക്കാം എന്നുമുള്ള കാര്യം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നി
ല്ല”. കാനിങ്ങ് പ്രഭു ഈ പ്രസ്താവന െചയ്ത സമയത്ത്
ഇന്ത്യയുെട അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർേമഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു
കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിെട കലാപങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറ
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത
വിേദശവാഴ്ചയുമായി ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി ഇണങ്ങി
േച്ചരുകയുണ്ടായില്ല. മർദ്ദനങ്ങേളയും പരാജയങ്ങേള
യും കൂട്ടാക്കാെത അവർ തങ്ങളുെട േദശാഭിമാനവും
വിേദശികേളാടുള്ള എതിർപ്പുകളും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ
എതിർപ്പുകൾ ഇടയ്ക്കിെട േദശവ്യാപകമായ ജനകീയ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുേടയും ജനകീയസമരങ്ങളുെടയും രൂപങ്ങൾ
ൈകെക്കാണ്ടു.
ഇന്ത്യയിെല ചില നാടുവാഴിേമധാവികളും നാട്ടുരാജാക്ക
ന്മാരും യാെതാരുസമരവും നടത്താെത ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ക്ക് കീഴടങ്ങി എന്നത് ശരിയാണ്. ചിലർ അസൂയയും
പരസ്പരമത്സരങ്ങളും കാരണം മറ്റുള്ളവെര ചതിക്കാനും
േതാൽപ്പിക്കാനും േവണ്ടി നാണമില്ലാെത ബ്രിട്ടീഷുകാ
രുെട ഭാഗത്തു േചരുകേപാലും െചയ്തു. എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീ
ഷുകാെര ധീരമായി എതിരിട്ട രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴി
പ്രഭുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
1757െല പ്ലാസിയുദ്ധത്തിനും 1857െല സ്വാതന്ത്ര്യസ

മരത്തിനുമിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവിത്വത്തിനും നാടു
വാഴിമർദ്ദനങ്ങൾക്കും എതിരായി ഒേട്ടെറ കാർഷിക
കലാപങ്ങളും സമരങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുകയുണ്ടാ
യി. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർധത്തിലാണ്
ബംഗാളിെല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സന്യാസിലഹളയു
ണ്ടായത്. ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജിെയേപ്പാലുള്ള വൻകിട
സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് തങ്ങളുെട ഏറ്റവും മികച്ച കൃതി
കൾ രചിക്കാൻ അതു പ്രേചാദനം നൽകി. പെത്താമ്പ
താം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ ബേരലി, സഹ
റാൻപൂർ, ദൽഹി, മീറത്ത്, മുറാദാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്ര
േദശങ്ങളിൽ കർഷക കലാപങ്ങളുണ്ടായി. 1822നും
1827നും ഇടയിൽ പൂനയിലുണ്ടായ രാംേസാകലാപ
ങ്ങൾ, 1831നും 1857നുമിടയിൽ ബംഗാളിെല നീലം
കൃഷിക്കാർ നടത്തിയ കലാപങ്ങൾ, 1844െല സാവ
ന്തവാഡി കലാപം, 1847, 1851, 1852, 1853 എന്നീ വർ
ഷങ്ങളിൽ മലബാറിൽ നടന്ന കർഷക കലാപങ്ങൾ,
1855–1856െല സന്താൽകലാപം—ഇെതല്ലാം വിേദ
ശീയമർദ്ദകെരയും അവരുെട ൈവതാളികന്മാെരയും
എതിരിടാനുള്ള ജനങ്ങളുെട നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിെന്റ
പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു.

















7 ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റമ്പേത്തഴ്
അസ്വാസ്ഥ്യം കൃഷിക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി
നിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇടയ്ക്കിെട ബ്രിട്ടീഷ് ൈസന്യത്തി
െല ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിലും കലാപങ്ങളുണ്ടാ
യി. രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വളെരക്കാലമാ
യി അലയടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കലാപങ്ങളുെട അന്തിമപ
രിണാമമായിരുന്നു 1857െല ലഹള.
ചില ചരിത്രകാരന്മാർ നെമ്മ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നതുേപാെല, 1857-െല ലഹള ആകസ്മികമായി
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടതായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യവും മതപരവും
രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ജീവിതരംഗങ്ങളിൽ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്തുടർന്നുവന്ന ഭീകരങ്ങളും ധിക്കാരപ
രങ്ങളുമായ നിയമങ്ങൾമൂലം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കിടയിൽ
ശക്തിമത്തായ വികാരങ്ങൾ നീറിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരു
ന്നു. അടക്കിെവയ്ക്കെപ്പട്ട ഈ േദശീയേബാധത്തിെന്റ
വികാരങ്ങളാണ് 1857-ൽ ഒരു വമ്പിച്ച ലഹളയായി
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്.
1857 മാർച്ച് 29ന് മംഗൽ പാെണ്ഡ എന്ന ഒരു യുവസി

പ്പായിെയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ അറസ്റ്റ് െചയ്ത
േപ്പാൾ, വിേദശികൾെക്കതിരായി ഉയിർെത്തഴുേന്നൽ
ക്കാൻ അയാൾ തെന്റ സഹപ്രവർത്തകെര ആഹ്വാ
നം െചയ്തു. തുടർന്നുണ്ടായ സംഘട്ടനത്തിൽ ഒരു െവ
ള്ളക്കാരൻ ഓഫീസർ െകാല്ലെപ്പട്ടു. മംഗൽ പാെണ്ഡ
േകാർട്ട് മാർഷലിെന്റ മുമ്പാെക ഹാജരാക്കെപ്പട്ടു.
ഏപ്രിൽ 8ന് ആ യുവാവ് തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പട്ടു. ഈ സം
ഭവം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാെരയാെക േക്ഷാഭിപ്പിച്ച ഒരു
പ്രകടന നടപടിയായിരുന്നു. അവിെടയും ഇവിെടയു
മായി പട്ടാളക്കാരുെട കലാപങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു.
കലാപങ്ങൾ അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ച് ഒരു സായുധല
ഹളയായി മാറി.
മീറത്തിെല പട്ടാളക്കാർ യമുനാനദി കടന്ന് ദൽഹിയി
േലക്ക് മാർച്ചുെചയ്തു. ദൽഹിയിൽ അേപ്പാഴും ബഹദൂർ
ഷാ േപരിന് മുഗൾചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ശക്തരായ
പൂർവികരുെട ദയനീയമായ ഒരു നിഴൽ മാത്രമായിരു
ന്നു അേദ്ദഹം. എന്നാൽ, െമയ് 10ന് ആ നിഴലിനു ജീ
വൻെവച്ചു. കലാപകാരികളായ പട്ടാളക്കാർ ദൽഹി
അധീനെപ്പടുത്തി ബഹദൂർഷാെയ ഇന്ത്യയുെട സാമ്രാ
ട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചാൾസ് െബൽ തെന്റ “ഇന്ത്യൻ
കലാപം” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേപാെല, മീ
റത്തിെല സിപ്പായിമാർ ഒരു നിമിഷം െകാണ്ട് ഒരു േന
താവിെനയും ഒരു പതാകെയയും ഒരു ലക്ഷ്യെത്തയും
കെണ്ടത്തി. സിപ്പായികളുെട ലഹള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ
ത്തിെനതിരായി ഇന്ത്യൻ ജനതെയ തട്ടിയുണർത്തി.
അെതാരു ജനകീയ കലാപമായി മാറി.
ഈ മാറ്റം അത്ഭുതകരമായ േവഗത്തിലാണ് സംഭവി
ച്ചത്. ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയുെട നികുതിനയങ്ങളിലും
ഭൂനിയമങ്ങളിലും അസംതൃപ്തരായ കർഷകരായിരുന്നു
കലാപത്തിെന്റ നെട്ടല്ല്. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും കച്ചവട
ക്കാരും ൈകേവലക്കാരും എല്ലാം കലാപത്തിൽ പങ്കു
േചർന്നു. ഹിന്ദു സന്യാസിമാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരാ
യി േപാരാടാൻ ആഹ്വാനം െചയ്തുെകാണ്ട് രാജ്യെത്ത
ങ്ങും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവിത്വം അവസാനി
പ്പിക്കുകയും സ്വതന്ത്രവും േകന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു ഭരണം
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ലഹളയു
െട ലക്ഷ്യം. ജനറൽ സർ േറാബർട്ട് ഗാർഡിനർ എന്ന
ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ തെന്റ റിേപ്പാർട്ടിൽ പറ
ഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: “ഇന്ത്യൻ കലാപെത്ത പട്ടാള
ക്കാരുെട ഒരു ലഹള മാത്രമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള
ശ്രമം നിശ്ചയമായും, ഒരു സാമൂഹ്യമുേന്നറ്റത്തിേലക്ക്
കാര്യങ്ങൾ െകാണ്ടുെചന്ന് എത്തിച്ച ദുർഭരണെത്ത
മറച്ചുെവയ്ക്കലാണ്”.
ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ൈവരം സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിട
യിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പല ശ്രമങ്ങളും
നടത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, േദശാഭിമാനത്തിെന്റ
തള്ളൽ ജനങ്ങളുെട ഐക്യം ശക്തിെപ്പടുത്തുകയാണ്
െചയ്തത്. മുസ്ലീങ്ങളുെട ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധവികാരെത്ത
ഹിന്ദുക്കൾെക്കതിരായി തിരിച്ചുവിടാൻ നടത്തിയ ഗൂഢാ
േലാചനകൾ െപാളിയുകയാണ് െചയ്തത്. ബഹദൂർഷാ
പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ഈ പുണ്യയുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരാ
യിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഹിന്ദുക്കൾെക്കതിരായി തിരിച്ചുവി
ടരുെതന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു”.
ഹിന്ദുക്കേളാടുള്ള സൗമനസ്യത്തിെന്റ അടയാളമായി
ഈദാേഘാഷക്കാലത്ത് പശുവിെന അറക്കുന്നതിൽ
നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ബഹദൂർഷാ മുസ്ലീങ്ങേളാടു കൽപ്പി
ച്ചു. ജനമുേന്നറ്റത്തിെന്റ േനതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീ
ഷ്ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകെയന്ന െപാതുതാൽപ്പ
ര്യം മനസ്സിലാക്കി. അവർ ലേക്നാവിൽ നിന്നിറക്കിയ വി
ജ്ഞാപനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: “എല്ലാ
വർക്കും പ്രിയെപ്പട്ട നാല് പ്രധാന താല്പര്യങ്ങളുെണ്ടന്ന്
എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാം മുസ്ലീങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു.
മതം, അഭിമാനം, ജീവൻ, സ്വത്ത് എന്നിവയാണവ.
ഒരു േദശീയഗവെണ്മന്റിെന്റ കീഴിൽ മാത്രേമ അവ സം
രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ”.
മാർക്സ് 1857 ജൂൺ 30ന് എഴുതിയതിങ്ങെനയാണ്:
“ഇതിനുമുമ്പും ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൽ കലാപങ്ങളുണ്ടാ
യിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇേപ്പാഴെത്ത കലാപം സ്വതസ്സി
ദ്ധവും വിധിവിഹിതവുമായ വിേശഷതകൾ െകാണ്ട്
അതിൽ നിെന്നല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ
മായിട്ടാണ് സിപ്പായി റജിെമന്റുകൾ അവരുെട യൂേറാ
പ്യൻ ഓഫീസർമാെര െകാലെപ്പടുത്തുന്നതും മുസൽമാ
ന്മാരും ഹിന്ദുക്കളും പരസ്പരവിേദ്വഷം മറന്ന് തങ്ങളുെട
െപാതുശത്രുക്കൾെക്കതിരായി േയാജിച്ചണിനിരക്കുന്ന
തും ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നാരംഭിച്ച കലാപങ്ങൾ ദൽഹി
യിെല സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു മുസ്ലീം സാമ്രാട്ടിെന
അവേരാധിക്കുന്നതിൽ െചെന്നത്തുന്നതും. അല്പം ചിേല
ടങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്ത ഒരു കലാ
പമാണിത്. ആംേഗ്ലാ–ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിെല കലാപം
ഇംഗ്ലീഷ് േമധാവിത്വത്തിെനതിരായി വൻകിട ഏഷ്യൻ
രാഷ്ട്രങ്ങളിെലാട്ടുക്കുമുണ്ടായിട്ടുള്ള വിേദ്വഷപ്രകടനങ്ങ
ളുമായി കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നു. ബംഗാൾേസനയുെട
കലാപം േപർസ്യൻ–ൈചനീസ് യുദ്ധങ്ങളുമായി അവി
ഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല”. [5]
ജൂൺ 4ന് ലക്നൗ േമാചിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. െതാണ്ണൂറു ദിവസ
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഔധും േറാഹിൽഖണ്ഡും സ്വതന്ത്രങ്ങളാ
യിത്തീർന്നു. കാൺപൂരിലും ബുേന്ദൽഖണ്ഡിലും സ്വാത
ന്ത്ര്യപതാകകൾ പാറിപ്പറന്നു. കൽക്കത്ത മുതൽ െപ
ഷവാർവെരയും ഹിമാലയം മുതൽ നർമ്മദാനദിവെരയു
മുള്ള വിശാലമായ പ്രേദശങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം തുട
ച്ചുനീക്കെപ്പട്ടു.
5. Karl Marx: The Revolt in The Indian Army.

















8 കലാപത്തിെന്റ അന്ത്യം
കലാപത്തിനു േനതൃത്വം നൽകിയ ഝാൻസിയിെല
റാണി ലക്ഷ്മീഭായി, ൈഫസാബാദിെല മൗലവി അഹ
മ്മദ്ഷാ, കുൻവർസിംഗ്, ഫിേറാഷാ, താന്തിയാേതാേപ്പ,
നാനാ സാെഹബ് മുതലായവർ നാടുവാഴിരാജാക്കാ
ന്മാരായിരുന്നുെവങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ൈസനിക കമാൻ
ഡർമാരായിരുന്നു. ഝാൻസിറാണി അത്ഭുതകരമായ
ൈധര്യേത്താെടയാണ് േപാരാടിയത്. ആ വീരവനിത
പട്ടാളക്കാെരയും ജനങ്ങെളയും ആേവശഭരിതരാക്കു
കയും ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരായ യുദ്ധത്തിൽ അവെര
േനരിട്ട് നയിക്കുകയും െചയ്തു. 1857 ജൂൺ 17ന് ഒരു
ബ്രിട്ടീഷ് ഭടെന്റ െവടിയുണ്ട അവരുെട േദഹത്തിൽ
തുളച്ചുകയറി. അവർ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്നു വീണു; അര
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണം പ്രാപിച്ചു. ആ ധീരവനിത
പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഗീതങ്ങളിലൂെടയും നാേടാടിപ്പാട്ടുക
ളിലൂെടയും ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും
ജീവിച്ചിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയവും തന്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ ബ്രിട്ടീഷു
കാർ തങ്ങളുെട മുഖ്യമായ ശ്രദ്ധ ദൽഹി വീണ്ടും പിടിെച്ച
ടുക്കുന്നതിലാണ് േകന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, ആ പരിശ്ര
മം അത്ര എളുപ്പെമാന്നും ആയിരുന്നില്ല. ആധുനിക യു
േദ്ധാപകരണങ്ങളും മികവുറ്റ ൈസനികപരിചയവും മറ്റു
മുണ്ടായിട്ടും നാലുമാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിേരാധ
നടപടികൾക്കും നഗരത്തിെന്റ മതിൽെക്കട്ടിനുള്ളിൽ
െവച്ച് നടന്ന അഞ്ചുദിവസെത്ത ഭീകരങ്ങളായ ഏറ്റുമുട്ട
ലുകൾക്കും േശഷമാണ് അവർ െസപ്റ്റംബർ 24-ാം തീ
യതി ദൽഹി പിടിച്ചടക്കിയത്. എന്നിട്ടും മറ്റു പല പ്രേദ
ശങ്ങളും സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തെന്ന നിലനിന്നു. ലക്നൗ
വിെല െചറുത്തുനിൽപ്പ് 1858 മാർച്ച് 20ന് മാത്രമാണ്
അവസാനിച്ചത്. അതിനുേശഷവും താന്തിയാ േതാപ്പി
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗറില്ലാ സംഘങ്ങളും പരാജയം
സമ്മതിക്കാെത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ െകാടി ഉയർത്തി
പ്പിടിച്ചു. ഏപ്രിൽ 7ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അേദ്ദഹെത്തയും പി
ടികൂടി; 18ന് അേദ്ദഹെത്ത തൂക്കിെക്കാന്നു. അേതാെട
ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റ അടിത്തറ പിടിച്ചു
കുലുക്കിയ ഒന്നാമെത്ത സ്വാതന്ത്ര്യസമരം മിക്കവാറും
അവസാനിച്ചു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട നടപടികൾ ഏറ്റവും
നിഷ്ഠൂരങ്ങളായിരുന്നു. കലാപകാരികെളന്നു സംശയി
ക്കെപ്പട്ട ഇന്ത്യക്കാെര അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ അവർ
കാണിച്ച െകാടും ക്രൂരതകളുെട ദൃക്സാക്ഷി വിവരണങ്ങൾ
ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ തെന്ന േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടു
ണ്ട്. പരിക്കുപറ്റിയ ഒരു തടവുകാരെന്റ മുഖത്ത് ബയനറ്റു
െകാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തിയതിനുേശഷം അയാെള
ജീവേനാെട തീയിലിട്ടു ചുട്ടുെകാന്നെതങ്ങെനെയന്ന്
എേഡ്വർഡ് േതാംസൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: “തീയിൽ
െവന്ത മാംസത്തിെന്റ ഭയാനകമായ മണം അന്തരീക്ഷ
ത്തിൽ ഉയരുന്നു. വായു അശുദ്ധമാക്കെപ്പടുന്നു. അങ്ങ
െന നാഗരികതെയപ്പറ്റിയും മനുഷ്യത്വെത്തപ്പറ്റിയും നി
ലവിളിക്കുന്ന ഈ പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു മനു
ഷ്യജീവി െവെന്തരിഞ്ഞു മരിച്ചു കിടക്കുന്നു!” [6]
കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരും ൈകേവലക്കാരും മറ്റും
സാധാരണ ജനങ്ങളും സമരത്തിെന്റ തീച്ചൂളയിലായി
രുന്നു. അവരുെട അടങ്ങാത്ത വീര്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാ
െര െവല്ലുവിളിക്കാൻ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കും രാജാ
ക്കന്മാർക്കും പ്രേചാദനം നൽകിയത്. ഈ നാടുവാഴി
േനതാക്കന്മാരിൽ മിക്കവരും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയു
െട െവട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ അസംതൃപ്തരായിരുന്നു. തങ്ങ
ളുെട അധികാരം വീെണ്ടടുക്കണെമന്നുള്ള ആഗ്രഹ
േത്താടു കൂടിയാണ് അവർ കലാപത്തിൽ പെങ്കടുത്തത്.
പേക്ഷ, ഈെയാരു കാരണം െകാണ്ടുമാത്രം 1857െല
കലാപത്തിെന്റ േദശീയസ്വഭാവെത്ത നിേഷധിക്കുകവ
യ്യ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ േലാകചരിത്രത്തിൽ
േവെറയും കാണാവുന്നതാണ്. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചതുേപാെല, ഫ്രഞ്ച് രാജഭരണത്തിെനതിരായ ആദ്യ
െത്ത പ്രഹരം കർഷകരല്ല, ചില നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാ
രാണ് നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിൽ 1857െല ലഹളയുെട
മുൻൈക പട്ടാളക്കാർക്കായിരുന്നു. എങ്കിലും, അത് സാ
യുധേസനയുെട കലാപം മാത്രമായിരുന്നില്ല. േദശീയ
സ്വഭാവമുള്ള വിപുലമായ ഒരു സമരമായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവിത്വത്തിെനതിരായ
ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട ഒന്നാമെത്ത സ്വാതന്ത്ര്യസമരമാ
യി ചിത്രീകരിക്കെപ്പടുന്നത്.
6. Edward Thompson: The other side of the Medal.

















9 വഞ്ചനയും േദശീയസമരത്തിെന്റ

തുടക്കവും

ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ഭാഗത്തുേചർന്ന ഭീരുക്കളും രാജ്യേദ്രാ
ഹികളുമായ ചില രാജാക്കന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. പട്യാല,
കപൂർത്തല, േനപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിെല മഹാരാജാ
ക്കന്മാർ േദശീയ കലാപത്തിെനതിരായി തങ്ങളുെട
ൈസന്യങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കുകയുണ്ടായി. ആടിക്കളി
ച്ച ചിലരും രാജാക്കന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവ
രിൽ ചിലർ കലാപക്കാരുെട ഭാഗത്തുേചർന്നത് െപാ
തുജനാഭിപ്രായത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദംെകാണ്ടു മാത്രമാണ്.
ബ്രിട്ടീഷു ഗവർണർ ജനറൽ കാനിംഗ് പ്രഭു ലഹളയു
െട ഒരു നിർണ്ണായകഘട്ടത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവി
ക്കുകയുണ്ടായി: “സിന്ധ്യ ലഹളയിൽ േചരുകയാെണ
ങ്കിൽ എനിക്ക് നാെളത്തെന്ന െകട്ടു െകേട്ടണ്ടിവരും”.
ലഹളയുെട ഗതി വിപ്ലവകാരികൾെക്കതിരായി തിരി
ഞ്ഞേപ്പാൾ രാജാക്കന്മാർ ഓേരാരുത്തരായി ജനങ്ങ
ളുെട താൽപ്പര്യങ്ങെള വഞ്ചിച്ചുെകാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരു
െട ഭാഗേത്തക്കു ചായാൻ തുടങ്ങി. വടക്കുപടിഞ്ഞാെറ
അതിർത്തി സംസ്ഥാനത്തിെല ബ്രിട്ടീഷ് െപാളിറ്റിക്കൽ
ഏജന്റ് 1857 ആഗസ്റ്റ് 19ന് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ
ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തി: “തങ്ങൾ എല്ലായിേപ്പാഴും
നമ്മുെട ഭാഗത്തു തെന്നയാണ് നിലയുറപ്പിച്ചത് എന്നു
പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടും നമുക്കുേവണ്ടി എന്താണിനി െച
േയ്യണ്ടത് എന്ന് ആരാഞ്ഞുെകാണ്ടും ഇന്ത്യയിെല രാജാ
ക്കന്മാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കത്തുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു”.
ലഹളയുെട പരാജയത്തിെന്റ കാരണങ്ങളിൽ രാജാ
ക്കന്മാരുെടയും നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളുെടയും വഞ്ചന മാത്ര
മല്ല, ൈസനികമായ ൈവകല്യങ്ങളും േകന്ദ്രീകൃതമായ
ഒരു േനതൃത്വത്തിെന്റ അഭാവവും ആഭ്യന്തരമായ വഴ
ക്കുകളും മറ്റും ഉൾെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ, ദൗർബല്യങ്ങൾ
എെന്താെക്കത്തെന്നയായാലും, 1857 ഇന്ത്യാചരിത്ര
ത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല. അതിെന്റ സ്മരണകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള സമരം മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകുവാൻ പു
തിയ തലമുറകൾക്കു പ്രേചാദനം നൽകി.
ൈസനികബലം െകാണ്ടു മാത്രം ഇന്ത്യൻ ജനതെയ
അധികകാലം തങ്ങളുെട അധീനത്തിൽ പിടിച്ചുനിർ
ത്താൻ പറ്റുകയിെല്ലന്ന് ബ്രിട്ടനിെല ഭരണാധികാരികൾ
മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ ഭരണരീതികളിൽ ചില മാറ്റ
ങ്ങൾ വരുത്താൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്ക
മ്പനിയുെട കീഴിലായിരുന്ന ഭരണം പാർലെമന്റ് ഏെറ്റ
ടുത്തു. വിേക്ടാറിയ രാജ്ഞി ഇന്ത്യയുെട ചക്രവർത്തിനി
യായി പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയുെട േമൽ ബ്രിട്ടെന്റ
പിടിത്തം മുറുക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നാട്ടുരാജാക്കന്മാെര
ആകർഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുതിയനയവും സ്വീകരിക്ക
െപ്പട്ടു. വിേക്ടാറിയാരാജ്ഞി പ്രഖ്യാപിച്ചു: “നാം നമ്മുെട
സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലുള്ള അേത താൽപ്പര്യേത്താെട
ഇന്ത്യയിെല രാജാക്കന്മാരുെട അവകാശങ്ങളും അന്ത
സ്സും അഭിമാനവും കാത്തുരക്ഷിക്കും”.
എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപിടി നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ മാ
ത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിേദശഭരണത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
ഒരിക്കലും മുട്ടു മടക്കുകയിെല്ലന്ന് ത്യാേഗാജ്വലങ്ങളായ
സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട െതളിയിച്ച ജനങ്ങളുമു
ണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട ൈകയിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണത്തിെന്റ ഭാവി. ൈമക്കൽ എേഡ്വർഡ് എഴുതി:
“കലാപത്തിെന്റ മൃഗീയതയുെടയും അതിേനത്തുടർന്ന്

ഭരണാധികാരികൾ കാണിച്ച അവഗണനയുെടയും
ഫലമായി ഇന്ത്യക്കാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള
ഒരു സന്ധിയുെട എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളും അവസാനിച്ചു.
ഇന്ത്യയിെല ഗവെണ്മന്റ് നഗ്നമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ
ഗവെണ്മന്റായിരുന്നു; മുഗളന്മാെരേപ്പാെല ഇന്ത്യയു
െട മണ്ണുമായി അലിഞ്ഞുേചരാൻ കഴിയാത്ത തനി
വിേദശീയേസ്വച്ഛാധിപത്യമായിരുന്നു. ഭരണാധികാ
രികളും ഭരണീയരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വളെര വ്യക്ത
മായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയ
ഐക്യേബാധവും േദശീയത്വത്തിെന്റ ആരംഭവും പ്രക
ടമാവാൻ തുടങ്ങി. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ അധഃപതനം
തടയാൻ ഇനി യാെതാരു ശക്തിക്കും കഴിയിെല്ലന്നാ
യി”. [7]

7. W. H. Russel: My Indian Mutiny Diary, P. xxiii.

















െ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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