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ചരിത്രപഠനത്തിെല
ഭാരതീയ ധാര

ആയിരത്തിെത്താള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുെട
മധ്യത്തിലാണു് മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െടേക്നാ�
ളജിയിെല േഡാ. സി.എൻ. കൃഷ്ണെന ഞാൻ, മധു�
ൈര കാമരാജ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഗാന്ധിയൻ
െസമിനാറിൽ െവച്ചു കണ്ടുമുട്ടുന്നതു്. വ്യത്യസ്തനായ
ഒരു ഗാന്ധിയുെട അേന്വഷണത്തിലായിരുന്ന ഞാ�
നും കൃഷ്ണനും െപെട്ടന്നുതെന്ന ചങ്ങാതിമാരായി.
െചൈന്നയിെല പാട്രിേയാട്ടിക് പീപ്പിൾ ഓറിയന്റ�
ഡ് സയൻസ് ആൻഡ് െടേക്നാളജി ഗ്രൂപ്പിെന്റ ഡയ�
റക്ടറായിരുന്ന കൃഷ്ണൻ, എെന്ന അതിെന്റ ഒരംഗ�
മാക്കി; േകരളത്തിെല പ്രവർത്തനത്തിെന്റ േകാർ�
ഡിേനറ്ററാക്കുകയും െചയ്തു. പി.പി.എസ്. ടി.-യുെട
അടിസ്ഥാന ആശയം ഞാനേന്വഷിക്കുന്ന ഗാന്ധി�
യൻ ധാരയുമായി േചർന്നതാകയാൽ എെന്ന ആകർ�
ഷിച്ചു. യൂേറാ േകന്ദ്രീകൃത ആധുനിക നാഗരികതയു�
െട ഭാഗമായ ആധുനിക ശാസ്ത്രസാേങ്കതികതയുെട
ഏകശിലാരൂപത്തിനു് ബദലായി, േലാകത്തിെന്റ
മറ്റു് നാഗരികതകളിലും സംസ്കൃതികളിലും ശാസ്ത്രസാ�
േങ്കതികതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം ശാസ്ത്രസാ�
േങ്കതികളുമായി ആധുനികശാസ്ത്രം നിരന്തരമായ
സംവാദങ്ങളിേലർെപ്പടുന്നതിലൂെട മാത്രേമ, ഒരു
സമൂഹത്തിെന്റ വികസനവും ജീവിതവീക്ഷണവും
പുഷ്കലമാകൂ. ഗാന്ധിയുെട ദർശനങ്ങളുെട സത്ത�
യിൽ ഇത്തരെമാരേന്വഷണമുണ്ടു്. ഈ അടിസ്ഥാ�
നധാരയിൽ ഊന്നിയാണു് പി.പി.എസ്. ടി. െതാ�
ണ്ണൂറുകളിൽ മുംൈബ ഐ.ഐ. ടി.-യിലും അണ്ണാ�
യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിലും വാരണാസിയിലും െവച്ചു് മൂ�
ന്നു നാടൻ ശാസ്ത്ര-സാേങ്കതിക േകാൺഗ്രസുകൾ
നടത്തിയതു്.

ഇവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് േകരളത്തിൽ നടത്തിയ
അേന്വഷണപഠനങ്ങളുെട ഫലമാണു് വി.എച്ച്. ദി�
രാറിെന്റ ‘ഊത്താല’യും (1995) സി.െക. സുജിത്
കുമാറിെന്റ ‘കൃഷിമലയാളവും’ (1999). ഇവ രണ്ടും
മലയാളി ശ്രദ്ധിക്കാെത വിട്ട രണ്ടു് പ്രൗഢപഠന�
ങ്ങളാണു്. േകരളീയ വികസനത്തിെന്റ ചർച്ചയിൽ
അവശ്യമായും വേരണ്ടവ.

പി.പി.എസ്. ടി.-യുെട െചൈന്ന�
യിെല േയാഗങ്ങളിലും ചർച്ചകളി�
ലും പെങ്കടുക്കുേമ്പാഴാണു്, ഞാൻ
ധരംപാലിെന കാണുന്നതു്. െവ�
ളുത്ത ഖദർവസ്ത്രത്തിൽ, ശാന്തസ്വ�
രൂപനായി ഇരിക്കുന്ന അേദ്ദഹമാ�

ണു് പി.പി.എസ്. ടി.-യുെട േസ്രാതസ്സു്. വാർധയി�
െല േസവാഗ്രാമിെല ‘ഋഷി’യായിട്ടാണു് ഞാനേദ്ദ�
ഹെത്ത കണ്ടതു്. 1986 ജൂൺ 15-െന്റ ഇല്ലേസ്ട്രറ്റഡ്
വീക്കിലിയിൽ േക്ലാഡ് അൽവാരിസ് ധരംപാലിെന�
പ്പറ്റി എഴുതിയ േലഖനവും അഭിമുഖവും ഞാൻ വാ�
യിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ Civil Disobedience
and Indian Tradition, Indian Science and Tech-
nology in the Eighteenth Century, The Beautiful
Tree: Indigenous India Education in the Eigh-
teenth Century, Bharatiya Cit Manas Kala, Eu-
rope and the Non-European World Since 1492–
1991 എന്നിവയും പഠിക്കാനിടയായി. ഞാെനഴു�
തിയ ഗാന്ധിയുെട ജീവിതദർശനത്തിൽ ഇവയി�
െല ആശയങ്ങൾ ഉൾേച്ചർന്നിട്ടുണ്ടു്. 1995-നുേശഷം
പി.പി.എസ്. ടി. പ്രവർത്തന രഹിതമായി; േഡാ.
കൃഷ്ണനും സംഘടനയിെല മറ്റുള്ളവരുമായും ചങ്ങാ�
ത്തം നിലനിന്നിരുന്നുെവന്നുമാത്രം. ഇെക്കാല്ലം
െഫബ്രുവരി മാസത്തിലാണു് േഡാ. കൃഷ്ണെന്റ ഒരു
കത്തു് കിട്ടുന്നതു്. 2006 ഒേക്ടാബർ 24-നു് അന്തരി�
ച്ച ധരംപാലിെന്റ ഒരനുസ്മരണ സേമ്മളനത്തിൽ
പെങ്കടുക്കാനുള്ള ക്ഷണമായിരുന്നു. ധരംപാലിെന്റ
മരണം ഏെതങ്കിലും വാർത്താമാധ്യമത്തിൽ ഞാൻ
കാണുകയുണ്ടായില്ല. നിർമമനായ അേദ്ദഹം മരണ�
േശഷവും തെന്റ നിർമമത്വം സൂക്ഷിച്ചു! അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചും ചരിത്രപഠനങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചും സാധാരണക്കാരായ മലയാളികൾക്കു് മനസ്സി�
ലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണു് ഈ േല�
ഖനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.

‘ചരിത്രപഠനത്തിെല ഭാരതീയധാര’ എന്ന ശീർ�
ഷകം വായിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഇടതുപക്ഷ ചാ�
യ്  വുള്ള മലയാളി വായനാസമൂഹം എെന്ന സംശ�
യേത്താെട േനാക്കാതിരിക്കില്ല. ‘ഭാരതീയം’ എന്നു
േകട്ടാൽ, ഉടെന അതു് ഹിന്ദുവർഗ്ഗീയതയായി മുദ്രയ�
ടിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണേല്ലാ നമ്മുേടതു്.

ധരംപാൽആരു്?
ജനനം 1922-ൽ. ആദ്യമായി ഗാന്ധിെയ കാണു�
ന്നതു് 1929-ൽ ലാേഹാർ േകാൺഗ്രസ്സിൽ െവച്ചു്.
1940-ൽ ഖാദി ധരിച്ചുെകാണ്ടു് ഗാന്ധിയുെട സ്വരാ�
ജുമായി അടുത്തു. 1942-ൽ േബാംെബ ക്വിറ്റിന്ത്യ
േകാൺഗ്രസ് സേമ്മളനത്തിൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനാ�
യി സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അതിനുേശഷം ക്വിറ്റി�
ന്ത്യ സമരത്തിൽ േചർന്നു. 1943 ഏപ്രിലിൽ അറസ്റ്റ്
െചയ്യെപ്പട്ടു് ജയിലിലായി; രണ്ടു മാസത്തിനുേശഷം
വിട്ടയച്ചു. 1944 ഓഗസ്റ്റിൽ മീരാബഹെന പരിചയ�
െപ്പട്ടു. റൂർക്കിക്കും ഹരിദ്വാറിനുമിടയ്ക്കുള്ള കിസാൻ
ആശ്രമത്തിൽ മീരാബഹേനാെടാപ്പം േചർന്നു.
1982-ൽ അവർ മരിക്കുന്നതുവെരയും ആത്മബന്ധം
പുലർത്തിയിരുന്നു. 1947–48 കാലഘട്ടത്തിൽ കമ�
ലാേദവി ചേതാപാധ്യായ, േഡാ. രാംമേനാഹർ
േലാഹ്യ, അന്നാസാഹിബ് സഹസ്രബുേധ, ജയപ്ര�
കാശ് നാരായൺ എന്നിവരുമായി അടുത്ത ബന്ധ�
ത്തിലായി. 1949-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെലത്തിയ ധരംപാൽ
ഫില്ലിസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരിെയ വിവാഹം െച�
യ്തു. 1950-ൽ ഋഷിേകശിനടുത്തു് ബാപ്പുഗ്രാം ജന�
കീയ ഗ്രാമമുണ്ടാക്കി, താമസമാക്കി. ഗേവഷണ�
സ്ഥാപനങ്ങളായ അഖിേലന്ത്യാ പഞ്ചായത്തു് പരി�
ഷത്തിൽ നിന്നും അേസാസിേയഷൻ ഓഫ് വള�
ണ്ടറി ഏജൻസീസ് േഫാർ റൂറൽ ഡവലപ്െമന്റി
(AVARD)-ൽ നിന്നും 1964-ൽ പുറത്തു കടന്ന ധരം�
പാൽ രാജസ്ഥാനിെലയും ആന്ധ്രാപ്രേദശിെലയും
പഞ്ചായത്ത് രാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി ചില
അേന്വഷണങ്ങളിേലർെപ്പട്ടു. ഇതിനു് ജയപ്രകാ�
ശ് നാരായണെന്റ സഹകരണവുമാണ്ടായിരുന്നു.
രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യാത്ര െചയ്ത
അേദ്ദഹം സ്വയം േചാദിച്ചു: അമ്പേതാ നൂേറാ വർ�
ഷങ്ങൾക്കു് മുമ്പു് നമ്മുെട സമൂഹം ജീവിച്ചിരുന്നതു്
എങ്ങെനയാണു്?

േതാമസ് മൺേറാ

രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചായത്തു�
കെളപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനിട�
യിൽ, സർക്കാർ വക പഞ്ചാ�
യത്തിെന്റ ഇടെപടലുകളില്ലാ�
െത, സാധാരണ ജനങ്ങൾ
േകടുപാടുകൾ തീർത്തു് നല്ല
നിലയിൽ െകാണ്ടുനടന്നി�
രുന്ന െപാതുകുളങ്ങെളപ്പറ്റി
അറിയാനിടയായി. ഇതുേപാലുള്ള സംഗതികൾ
ആന്ധ്രാപ്രേദശിലും കാണാനിടയായി. ഒരിക്കൽ
അേദ്ദഹം പുരിയിെലത്തി (ഒറീസ്സ) ജില്ലാ പരിഷ�
ത്ത് െചയർമാനുമായി സംസാരിച്ചു. െചയർമാൻ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുെട അേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥ�
െയപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. അധികാരമില്ല, സർക്കാർ ഇട�
െപടൽ, താല്പര്യമില്ലാത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥർ, മുെമ്പങ്ങ�
െനയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ? ധരംപാൽ തിരക്കി.
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു, 1937-വേരക്കും അവിടങ്ങളിൽ
സാസന (Sasana) ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവയി�
െലാന്നു് അേദ്ദഹം സന്ദർശിച്ചു—വീർ നരസിങ്ക്പൂർ.
ആ ഗ്രാമം അേദ്ദഹം ബ്രിട്ടനിലും ഇറ്റലിയിലും ഇസ്ര�
േയലിലും കണ്ട ഗ്രാമങ്ങേളാടു് സമാനമായിരുന്നു.
വൃത്തിയുള്ള, ഭംഗിയുള്ള ഗ്രാമം. എഴുന്നൂറു് െകാല്ലം
പഴക്കമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണഗ്രാമമായിരുന്നു അതു്.
മാേന്താപ്പുകളുെട ഗ്രാമം. ൈവദ്യുതിയും മറ്റു് സൗക�
ര്യങ്ങളും അവിെടെയത്തിയതു് സമുദായത്തിെന്റ
സഹകരണത്തിൽ നിന്നാണു്. മറ്റു് ജാതിക്കാരുെട
ഗ്രാമങ്ങളും അേദ്ദഹം സന്ദർശിച്ചു. തമിഴ് നാട്ടിെല
കന്യാകുമാരിയിലും ഇേത അനുഭവമുണ്ടായി. അത്ത�
രം ഗ്രാമങ്ങൾ വളെരക്കാലം മുമ്പുവെരയുണ്ടായിരു�
ന്നു. 1937-ൽ േകാൺഗ്രസ് സർക്കാർ വന്നേതാെട
അത്തരം സഹകരണഗ്രാമങ്ങളിെല ഭൂമി ഭൂവുടമ�
കൾക്കു് വീതിക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെനയാണു് പതിെന�
ട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള ധരംപാലി�
െന്റ അേന്വഷണം ആരംഭിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, ഈ
ഗേവഷണം എങ്ങെന തുടങ്ങും?

1965-ൽ തുടങ്ങിയ അേന്വഷണം Civil Disobedience
and Indian Tradition (1971) എന്ന പുസ്തകമായി,
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഇന്ത്യെയപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ
അറിയുവാൻ െജ.പി.-യും േലാഹ്യയും ഉത്സുകരാ�
യി. ഇതിെന്റ ഫലമായി െജ.പി. മുൻകെയ്യടുത്തു്
ധരംപാലിെന 1972-ൽ 79 പൗണ്ട് േസ്കാളർഷിപ്പിൽ
ലണ്ടനിലയച്ചു. ഇത്രയും െചറിെയാരു തുകെകാണ്ടു്
ലണ്ടനിൽ ജീവിക്കുകയും ഗേവഷണം നടത്തുകയും
ദുഷ്കരമായിരുന്നു. 1971-ൽ ‘പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�
െല ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര-സാേങ്കതികത’ പുറത്തു വന്നു.
അടിയന്തിരാവസ്ഥയായി. ഗേവഷണത്തിെന്റ ആർ�
ജ്ജവേത്താെട തെന്ന അതിെനതിരായി പ്രവർത്തി�
ച്ചു. 1975 ജൂൈലയിൽ ലണ്ടനിൽ ആരംഭിച്ച ‘Free
JPCampaign’ ഉം ‘സ്വരാജ് ’ പ്രസിദ്ധീകരണവും
ഇതിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തും ധരംപാൽ
ലണ്ടനിെല ‘ഇന്ത്യാ ഓഫിസി’െല േരഖകളും ബ്രി�
ട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിെല പഴയ ലിഖിതങ്ങളും പരിേശാ�
ധിച്ചു്, ഗേവഷണം തുടർന്നു. 1980-ൽ ഇന്ത്യയിൽ
തിരിെച്ചത്തി ഡൽഹിയിെല നാഷനൽ ആർൈക്ക�
വ്സും, ലക്നൗ, അലഹബാദ് ഇവിടങ്ങളിെല യു.പി.
ആർൈക്കവുകളും െചൈന്നയിെലയും ബംഗാളി�
െലയും െസ്റ്റയിറ്റ് ആർൈക്കവുകളും ഗേവഷണം
െചയ്തു് േരഖകൾ കെണ്ടത്തി. 1800–1920 കാലയള�
വിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവും സിവിൽ അധികാരികളും
ഇന്ത്യക്കാെര നിർബന്ധമായി പണിെയടുപ്പിച്ചതി�
െന്റ വിവരങ്ങളും കണ്ണിൽെപ്പട്ടു. ഇേത േരഖകൾ
ബ്രിട്ടനിെല ഇന്ത്യാ ഓഫിസിലും കാണുകയുണ്ടാ�
യി. െസ്റ്റയിറ്റിെന്റ ഈ നിർബന്ധിച്ചുള്ള അധ്വാന�
മാണു് പിന്നീടു് അടിമപ്പണിക്കും (Bonded Labour)
ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളുെട കഠിനമായ െപരു�
മാറ്റസംഹിതകൾക്കും കാരണമായതു്. 1981 േമയ്
മുതൽ 1982 ജൂൺ വെര ലണ്ടനിൽ െചലവഴിച്ച കാ�
ലം, ഗാന്ധിജിെയക്കുറിച്ചുള്ള ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�
െല വസ്തുതകളിലാണു് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിച്ചതു്.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടൻ
ഉണ്ടാക്കിയ രഹസ്യെപ്പാലീസ് ശൃംഖലയുെട ഉദ്ഭ�
വവും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും. 1982-ൽ േസ�
വാഗ്രാമിൽ മടങ്ങിെയത്തി. തുടർന്നും ഇേത രീതിയി�
ലുള്ള ഗേവഷണം തുടർന്നു. 1983-ൽ പുറത്തുവന്നു.
ഇക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം ഡൽഹിയിലും െചൈന്നയി�
ലും മീററ്റിലും വന്നും െപാെയ്ക്കാണ്ടുമിരുന്നു. 1986-ൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ മരിച്ചു.

1982–2006 വെരയുള്ള കാലയളവിൽ അേദ്ദഹം
പി.പി. എസ്. ടി.-യുമായും െചൈന്നയിെല Centre
of Policy Studies-മായും ബന്ധെപ്പട്ടു് പ്രവർത്തിച്ചു.

ധരംപാലിെന്റ ഗേവഷണങ്ങൾ
പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെല ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തി�
െന്റയും ഭരണസംവിധാനത്തിെന്റയും ഒരു ൈസ�
ദ്ധാന്തിക ചട്ടക്കൂടു് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു്
ഗേവഷണങ്ങളുെട പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി ധരംപാൽ
കാണുന്നതു്.

തപൻ ചൗധരി

ഓേരാ പ്രാേദശിക ഇടത്തി�
നും സ്വയംഭരണാധികാരത്തി�
െന്റ ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
ഏെതങ്കിലും പൗരാണിക സി�
ദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഫലമാേയാ
ആവാം സമൂഹത്തിെന്റ സൂ�
ക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ േപാലും
ഏതാണ്ടു് നല്ല നിലയിൽ നട�
ത്തിേപ്പാരാവുന്ന ഒരു സംവി�

ധാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു് നാടൻ വി�
ദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം (The Beautiful Tree 1984).
1812-െല ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങെളപ്പറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർ
കല്പിച്ചിരുന്നതിനു് വിരുദ്ധമാണിതു്. അവർ പറഞ്ഞി�
രുന്നതു്, ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ലളിതമായ രീതിയിലു�
ള്ള മുനിസിപ്പൽ സർക്കാരുകളുെട മാതൃകയിലാ�
യിരുന്നു എന്നാണു്. വിശാലമായ ഭരണസംവിധാ�
നേത്താടു് അവ തീർത്തും മുഖം തിരിഞ്ഞു് നിന്നു.
എന്നാൽ അതായിരുന്നില്ല പുരാേരഖകളിൽ നിന്നു�
ള്ള കെണ്ടത്തൽ. സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രാ�
േദശിക സംവിധാനങ്ങൾ വിശാലമായ ഭരണസം�
വിധാനത്തിെന്റ നടത്തിപ്പിൽ സ്വന്തം പങ്കു് വഹി�
ച്ചു. പല പ്രകാരത്തിലും അവെയ നയിക്കുകയും നി�
യന്ത്രിക്കുകയും െചയ്തു. അടിസ്ഥാനപരമായി, പതി�
െനട്ടാം ശതകത്തിെല, പ്രേത്യകിച്ചും ദക്ഷിേണന്ത്യ�
യുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതു്, മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട സാമു�
ദ്രികവൃത്ത സംവിധാനം എന്ന സങ്കല്പേത്താടു് േചർ�
ന്നുേപാകുന്നതായിരുന്നു. അതായതു് പ്രാേദശിക
സമൂഹങ്ങൾ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളും അധികാര�
വും ഉപേയാഗിച്ചു്, ഏതാെണ്ടല്ലാ സാമൂഹികാവശ്യ�
ങ്ങളും നിറേവറ്റി. ഇേതാെടാപ്പം തെന്ന സമാന്തര�
മായ ബാഹ്യവൃത്തങ്ങളിലൂെട േമഖലാഭരണസംവി�
ധാനവുമായി ഇഴയടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. പ്രാേദശിക
തലത്തിൽ സാധിക്കാനാകാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ േമ�
ഖലാതലവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു നടത്തിേപ്പാന്നു. ഈ
ഭരണസംവിധാനത്തിനു് മുകളിലായി േകന്ദ്രീകൃത�
മായ അധികാര ശക്തികളും നിലനില്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചി�
രുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം താല്പര്യങ്ങെള സമൂഹ�
ത്തിെല സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ പലേപ്പാഴും തട�
ഞ്ഞുനിർത്തി. മിക്കേപ്പാഴും ഈെയാരു തുലനാവ�
സ്ഥെയ വിേദശാക്രമഭീഷണികളും പിടിച്ചടക്കലുക�
ളും തകിടം മറിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതു് ചിലയിട�
ങ്ങളിൽ, കൂടുതലായിരുന്നു. 1750-കൾ വെര ഈ തു�
ലനാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തേരന്ത്യ�
യിൽ ചിലേപ്പാൾ, ഇതു് വളെര അയഞ്ഞ മട്ടിലായി.
കാരണം, വിേദശ ഇടെപടലുകൾ നിമിത്തം പുറം
വൃത്തങ്ങളുെട മൂല്യങ്ങളും വ്യവഹാരിക ഭാഷയും വ്യ�
ത്യസ്തമായി. അേതാെട, ഇന്ത്യ ചിലയിടങ്ങളിലായി
കീറാൻ തുടങ്ങി.

പ്രാേദശികതലവും ശിഖരസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള
കണ്ണികൾ ഉത്തേരന്ത്യയിൽ അഴിയാൻ തുടങ്ങിയ�
താണു്, അവിടങ്ങളിൽ യൂേറാപ്യൻ അധിനിേവശം
പ്രാേയണ എളുപ്പമാക്കിയതു്. ക്രേമണ യൂേറാപ്യൻ
ആധിപത്യം ഇത്തരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹിക�
വൃത്തങ്ങെള പൂർണ്ണമായും തകർത്തു; വളെര ആസൂ�
ത്രിതമായിത്തെന്ന തേദ്ദശീയമായ വ്യവഹാരഭാഷ�
യും മൂല്യങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
അന്യമായ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിതമാ�
യി. അന്യമായ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രാേദശികമാ�
യി നിലനിന്നിരുന്ന എല്ലാജനകീയ മുൻൈകകെള�
യും പ്രവർത്തനങ്ങെളയും കടേയാെട പിഴുെതറി�
ഞ്ഞു. അവയുെട സ്ഥാനത്തു് പിരമിഡിക്കലായ ഒരു
സംവിധാനമുണ്ടായി. ഇേതാെട ഇന്ത്യൻ സമൂഹം
ഏതാണ്ടു് മന്ദീഭവിച്ച മട്ടിലായി.

ഇന്നു് പഴയകാല യൂേറാപ്യൻ അധിനിേവശം ചരി�
ത്രത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്. അന്നെത്ത അനുഭവമുണ്ടാ�
യിരുന്ന തലമുറയും അസ്തമിച്ചു. ഓർമ്മകളും അപ്ര�
ത്യക്ഷമായി, വിേദശാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യസമ�
രവും പുതിയതലമുറയ്ക്കു് അന്യമാണു്. അതുെകാണ്ടു്
വളെര നിർമമായിത്തെന്ന, ആേരാടും വിേദ്വഷേമാ
പകേയാ ഇല്ലാെത നമുക്കേന്വഷിക്കാനാവും; പതി�
െനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എങ്ങെന ജീ�
വിച്ചുെവന്നും അതിെന്റ ചരിത്രസ്വഭാവെമന്തായിരു�
െന്നന്നും. വിേശഷിച്ചും, 1857-‘ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസ�
മര’ത്തിെന്റ 150-ാം വാർഷികം ആേഘാഷിക്കുന്ന
േവളയിൽ.

പുതുതലമുറയ്ക്കു് പുതുേലാകമറിയാം. അതിെന്റ പ്ര�
വർത്തനരീതികളും ഏെതാെക്ക ആശയങ്ങളും
അഭിനിേവശങ്ങളുമാണു് ജനസാമാന്യെത്ത ഭരി�
ക്കുന്നെതന്നും. പുതുതലമുറയ്ക്കു് മുൻധാരണകളില്ല.
മുൻവിധികളില്ല. ആേഗാളീകരണത്തിെന്റയും ഉദാ�
രീകരണത്തിെന്റയും പുതിയ കാലം അറിവിെന്റ
വൻ വിേസ്ഫാടനങ്ങൾക്കു് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാ�
ണു്. ഇന്നു് ആശയങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിനുണ്ടു്.
എന്നാൽ അവ യാഥാർഥ്യമാക്കാനുള്ള മാധ്യമം—
സംഘടന—ഇല്ല. പഴയവയാകെട്ട ജീർണ്ണിച്ചു.

ഇന്ത്യയുെട ഒരു ന്യൂനപക്ഷം വരിഷ്ഠർ ശാസ്ത്ര-
സാേങ്കതികതയിലും മൂലധനത്തിലും രാക്ഷസീയ�
മായ കുതിച്ചു ചാട്ടങ്ങൾ നടത്തുേമ്പാൾ, ബഹുഭൂരി�
പക്ഷവും (കർഷകെത്താഴിലാളികൾ, ദലിതർ, സ്ത്രീ�
കൾ, പദ്ധതികൾ മൂലം കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ടവർ,
പരമ്പരാഗത െതാഴിലിേലർെപ്പട്ടിരുന്ന പിേന്നാ�
ക്കക്കാർ, ആദിവാസികൾ) അവരുെട പ്രാേദശിക
ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പറിെച്ചറിയെപ്പട്ടു. ഭരിക്കുന്ന�
വരും ഭരിക്കെപ്പടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമറ്റു.
ഭരിക്കെപ്പടുന്നവർക്കു് ഭരണവർഗ്ഗത്തിൽ വിശ്വാസ�
െമാന്നുമില്ല.

േക്ലാഡ് അൽവാരിസ്

ഭരിക്കുന്നവർ ജനങ്ങളുെട കാ�
ഴ്ചപ്പാടുകൾ േകൾക്കാനും പങ്കു�
െവക്കാനുമുള്ള കല പുനഃവിദ്യ
െചയ്യണം. എങ്കിേല െപാതു�
വായ വ്യവഹാരഭാഷയും മൂല്യ�
ങ്ങളും സാധ്യമാകൂ. അതുേപാ�
െലത്തെന്ന ജനങ്ങളും ഭരിക്കു�
ന്നവരുമായി ഇടെപടണം; നല്ല കാര്യങ്ങെള അഭി�
നന്ദിക്കണം. ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതധി�
കാരിയുെട െചയ്തിയും നിരാകരിക്കണം. ഇങ്ങെന�
െയാരു മാനസികമായ സംവിധാനം പാകെപ്പടാൻ
പുതിെയാരു ഘടനേവണം. അതായതു്, പുതിയ
ആശയെത്ത പരാവർത്തനം െചയ്യാൻ െകല്പും സം�
േവദനക്ഷമതയുമുള്ള ഒന്നു്. അതിനു് പതിെനട്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിെല ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എങ്ങെന പുലർന്നി�
രുന്നുെയന്നു് അറിയുന്നതു് ഗുണം െചയ്യും. ഭരണം,
െപാതുസമൂഹത്തിെല ഇടെപടൽ, വ്യവഹാരേമഖ�
ലകൾ ഇവയിൽ പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും
എെന്തങ്കിലും പഠിക്കാനുേണ്ടാ?

എന്തായിരുന്നുപഴയഇന്ത്യ?
ധരംപാൽ വാദിക്കുന്നതു്, പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല
ഇന്ത്യ െപാതുെവ കരുതെപ്പടുന്നതുേപാെല അപരി�
ഷ്കൃതവും പിേന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ളതുമായിരുന്നില്ല.
അേതസമയം അതു് സമത്വത്തിെന്റയും നീതിയുെട�
യും സുവർണ്ണകാലവുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പല
േമഖലകളിലും ബ്രിട്ടേനക്കാൾ മികച്ചതായിരുന്നു.
അതിനു് വളെര നിയതമായ, നീതിയുക്തമായ ഒരു
സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നു. കാർ�
ഷിക ഉല്പാദനത്തിൽ ബ്രിട്ടേനക്കാൾ മുന്തിയതായി�
രുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, ഉരുക്കുല്പാദനം, പ്ലാസ്റ്റിക് സർ�
ജറി, വസൂരി കുത്തിെവപ്പു്, വസ്ത്രനിർമ്മാണം എന്നീ
േമഖലകളിൽ സാമാന്യം നല്ല നിലവാരം പുലർത്തി�
യിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയം
ഉദയ് പൂരിെല ബ്രിട്ടീഷ് െപാളിറ്റിക്കൽ ഏജന്റിെന്റ
1819-െല റിേപ്പാർട്ടിൽ നിന്നു്:

“സർക്കാരിെന്റ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച�
െചയ്യുന്നിടത്തു് യാെതാരു രഹസ്യസ്വഭാവവും ഇവി�
െട നിലനിൽക്കുന്നില്ലെയന്നതാണു്, ഇവിടെത്ത
തിന്മകളിെലാന്നു്; മറ്റനവധികളുെട കാരണവും.
നഗരത്തിെല നിസ്സാരനായ തുണിക്കച്ചവടക്കാരൻ
മുതൽ റാണവെര, തങ്ങൾേക്കാേരാരുത്തർക്കും
ഇതിെലാരു പങ്കുെണ്ടന്ന മട്ടിലാണു് എല്ലാ കാര്യ�
ങ്ങളും ചർച്ചെചയ്യുന്നതു്. റാണയാകെട്ട പ്രതാപി�
േനാടു് അപരിചിതനുമാണു്. പർധാൻ (Purdhan)
മുതൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈച്ചയാട്ടുന്ന പാസ്വാൻ
(Passwan) വെര ഉപേദശം നൽകുകെയന്ന വിേശ�
ഷാവകാശം ൈകവശം െവയ്ക്കുന്നു”.

ൈമസൂരിലൂെടയും കാനറയിലൂെടയും മലബാറിലൂ�
െടയും യാത്രെചയ്ത ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് നിരീക്ഷകെന്റ റി�
േപ്പാർട്ടിൽ നിന്നു് (1800–07).

“കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
അവിെട നിന്നായിരിക്കും എനിക്കു് ആവശ്യമായ
വിവരങ്ങൾ കിട്ടുക. അവെരല്ലാവരും സംസാരിച്ചതു
െകാണ്ടല്ല; ഒേന്നാ രേണ്ടാ േപെര സംസാരിച്ചുള്ളൂ.
പേക്ഷ, അവർക്കു് ഒട്ടും ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സം�
സാരിക്കണെമന്നുള്ള ഓേരാരുത്തർക്കും അതിനു�
ള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാതരത്തിലുമു�
ള്ള ഹിന്ദുക്കളും, ഞാൻ കണ്ടിടേത്താളം, എല്ലാവിധ
കാര്യങ്ങളും ഗൗരവമായി െപാതുകൂട്ടങ്ങളിൽ ചർച്ച
െചയ്യാൻ വളെര താല്പര്യമുള്ളവരാണു്”.

െപാതുസമൂഹവും അഭിപ്രായസമന്വയവും കൂടിേച്ചർ�
ന്ന ഈ േബാധമാണു് ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കെപ്പടു�
ന്നവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത, സാധാരണയായി
നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നതു്. പതിമൂന്നാം ശതകം മുതൽ
പതിേനഴാം ശതകം വെരയുണ്ടായ പട്ടാള അധി�
നിേവശത്തിെന്റ ഫലമായും മുസ്ലിം ഭരണാധികാ�
രികളുെട നിയന്ത്രണം െകാണ്ടും അത്തരം ബന്ധം
ദുർബലെപ്പട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം തുടർച്ച�
യായുള്ള മുസ്ലിം നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യയുെട മുഴുവൻ ഭാ�
ഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുസ്ലിം നിയന്ത്രണമുണ്ടാ�
യിരുന്നിടത്തു് ബന്ധം ദുർബലെപ്പട്ടിരിക്കാെമങ്കിലും
മറ്റിടങ്ങളിെല പരമ്പരാഗതമായ രാഷ്ട്രീയ ഭരണക്ര�
മം തുടർന്നു. ഇന്ത്യൻ ജീവിതെത്തപ്പറ്റി യാെതാരു
കാല്പനികതയുമില്ലാെത ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യയുെട ഭര�
ണത്തിെല പ്രധാനികളിൽ ഒരാളും The History of
British India-യുെട കർത്താവുമായ ജയിംസ് മിൽ,
ഹൗസ് ഓഫ് േകാമൺസിനുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ വ്യ�
ക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

“ഇന്ത്യയിെല സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ, രാജാക്ക�
ന്മാർ പ്രജകെള ഭയഭക്തിേയാെട േനാക്കിക്കണ്ടു.
മർദ്ദനത്തിെനതിരായുള്ള പ്രേക്ഷാഭം രാജ്യത്തി�
െന്റ പതിവായിരുന്നു. േതാന്ന്യാസവും മർദ്ദനവും
കാണിച്ചാൽ, ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുെമന്നു് രാജാ�
ക്കന്മാർക്കറിയാമായിരുന്നു; സിംഹാസനത്തിൽ
നിന്നു് വലിച്ചിടെപ്പടുക മാത്രമല്ല, വിപ്ലവം നയിച്ചവ�
രിൽ ആെരങ്കിലും അധികാരത്തിേലറുകയും െചയ്യും.
ഈെയാരു െചറുത്തുനിൽപ്പു് നമ്മുെട ഇടെപടൽ
കാരണം പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടു്. നമ്മു�
െട അപ്രമാദിത്തശക്തിക്കുമുമ്പിൽ, അത്തരം ഉദ്യമ�
ങ്ങൾ പാഴ്  േവലയാെണന്നു് ജനങ്ങൾക്കു് േബാധ്യ�
മായിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ അങ്ങെനെയാരു ചിന്തേയ
അവരിലില്ല. അതുെകാണ്ടു് അവരുെട േമൽ പതി�
ക്കുന്ന ഏെതാരു ഭീകരമർദ്ദനത്തിനും അവർ വഴ�
ങ്ങുന്നു”.

രാംമേനാഹർ േലാഹ്യ

മില്ലിെന്റ ഈ പ്രസ്താവനെയ
ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതാണു്,
ഇന്ത്യയുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങ�
ളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കി�
നു് െചറുത്തുനില്പുകളുെട േരഖ�
കൾ. േബാംെബ പ്രസിഡൻ�
സി പ്രേദശങ്ങളിലും ദക്ഷി�
േണന്ത്യയിലും ബംഗാളിലും
സംഭവിച്ച നിരവധി കർഷകസമരങ്ങളും ജനങ്ങ�
ളുെട ധർണ്ണകളും ത്രാഗകളും (Traga), കൂർഹ്ക�
ളും (Koorh) വ്യക്തമാക്കുന്നതു് (അവയുെട േരഖക�
ളിൽ നിന്നു് ) ഭരണാധികാരികളും പ്രജകളും തമ്മി�
ലുള്ള ബന്ധത്തിൽ െപാതുവായ മാനദണ്ഡങ്ങളു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു്. ഇവെയേപ്പാെഴങ്കിലും ലം�
ഘിക്കെപ്പടുന്നേതാെട, ഭരണാധികാരിയുെട സിം�
ഹാസനം െതറിക്കുന്നു. ചുരുക്കം സന്ദർഭങ്ങളിൽ,
ഭരിക്കെപ്പടുന്നവർ ഭരണാധികാരിെയ ഒന്നടക്കം
ബഹിഷ്ക്കരിച്ചു് സ്ഥലം വിടുന്നു. ധർണ്ണ വളെര പൗ�
രാണികമായ ഒരു പ്രതിേരാധ സമരരൂപമാണു്.
പതിെനട്ടാം ശതകത്തിലതു് ഇന്ത്യയിെല ഏതാ�
െണ്ടല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്നു. അതു് വ്യക്തി�
പരവും സാമൂഹ്യവുമായ മാനങ്ങൾ ൈകവരിച്ചിരു�
ന്നു. വളെര ഗുരുതരമായ വീഴ്ചേയാ കൃത്യവിേലാപ�
േമാ ഉണ്ടായാൽ അതിനിരയാവുന്ന വ്യക്തിേയാ /
സമൂഹേമാ /സംഘേമാ കുറ്റം െചയ്തയാളിെന്റ വീട്ടു�
പടിക്കൽ, ഭക്ഷണമുേപക്ഷിച്ചു്, െതറ്റു് തിരുത്തെപ്പ�
ട്ടു കിട്ടും വെര, പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. െപഷവയുെട
അനീതിെക്കതിെര മാറാത്ത പട്ടാളം ധർണ്ണ ഉപ�
േയാഗിച്ചിരുന്നു.

ജാതികൾ
ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം വിവാദപര�
മായ ഒന്നാണു്. വർണ്ണവിഭജനമാേണാ, ജാതികൾ�
ക്കു് തുടക്കമിട്ടതു് അേതാ അതു് ആദിവാസികളിൽ
നിന്നു രൂപെപ്പട്ടതാേണാ? എന്തായാലും െപാതു�
ധാരണയനുസരിച്ചു് അതു് േശ്രണീകൃതമാണു്. ബ്രാ�
ഹ്മണർ ശിഖരസ്ഥാനത്തും ചണ്ഡാളർ /പറയർ തുട�
ങ്ങിയവർ ഏറ്റവും താെഴത്തട്ടിലും. ഒരു വലിയ അള�
വുവെര, േശ്രണീകൃതമായ അത്തരം ജാതിഘടന,
ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യൻ െസൻസസ് റിേപ്പാർട്ടുകളുെടയും
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല അന്ത്യകാലെത്ത ബ്രി�
ട്ടീഷ് മനസ്സിെന്റയും ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുെട
ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുമുള്ളതുമായിരുന്നു. പതി�
െനട്ടാം ശതകത്തിെലയും പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെല ആദ്യഭാഗെത്തയും സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക
േരഖകൾ കാണിക്കുന്നതു്, ഇന്ത്യയുെട ജാതിെയപ്പ�
റ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടു് മെറ്റാരു തരത്തിലാണു്. വ്യത്യസ്ത
ജാതികൾ നിലനിന്നിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന അവ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരസ്പരപൂരകവും തിരശ്ചീനവു�
മായിരുന്നു; േരഖീയവും േശ്രണീകൃതവുമാകുന്നതിൽ
കൂടുതൽ.

രജത്കാന്തേറായിയുെട ‘Social Conflict and Polit-
ical Unrest In Bengal’ എന്ന പഠനത്തിൽ നിന്നു്:

“ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യത്തിൽ ജാതി ൈവ�
രം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടാൻ െപെട്ടന്നുണ്ടായ സന്ദർ�
ഭം, വ്യത്യസ്ത ജാതികളുെട സാമൂഹ്യമാന്യത നിശ്ച�
യിക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ 1901-െല െസൻ�
സസ് ഉപേയാഗിച്ചു എന്നതാണു്. അവരുെട വി�
മർശനങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ സർ എച്ച്. ൈറ�
സ് ലി ഉണ്ടാക്കിയ വിശദമായ ജാതിേശ്രണിയുെട
പട്ടിക ഇന്ത്യൻ മാന്യന്മാരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി�
ക്കായി സമർപ്പിച്ചു. ഇത്തരം കമ്മിറ്റികളിെല ചർ�
ച്ചകൾ അസാധാരണമായ തരത്തിൽ അസൂയ�
യും ദുരിതവും വരുത്തി െവച്ചതല്ലാെത, പലേപ്പാഴും
ഒരു തീരുമാനത്തിെലത്തുന്നതിൽ പരാജയെപ്പട്ടു.
ൈറസ് ലിയുെട നിർേദശമനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ
സേമ്മളനങ്ങൾ വിളിച്ചു േചർത്തേപ്പാൾ ശത്രുത െപ�
രുകി. 1891-ൽ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ Tribes and Castes of Bengal-നു ലഭിച്ച
‘സ്വീകരണ’ത്തിൽ നിന്നു് ഇതു് മനസ്സിലാേക്കണ്ട�
തായിരുന്നു… വ്യത്യസ്ത ജാതികളുെട സാമൂഹ്യപദ�
വി നിശ്ചയിക്കുവാൻ ഗവൺെമന്റിെന്റ െസൻസ�
സ് തീർച്ചയായും ഔേദ്യാഗികാധികാരം കാണി�
ക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ നടപടിയായിരുന്നു;
അെതാരിക്കലും ഐക്യം െകാണ്ടുവന്നില്ല.

എന്നാൽ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെല
അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത, ദക്ഷിേണന്ത്യയുെട മി�
ക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ജാതികൾ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി
േവർതിരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നതാണു്. വലംൈക
ജാതികൾ (ബലൈക), ഇടംൈക ജാതികൾ (യദ�
ൈഗ), മധ്യസ്ഥ. മധ്യസ്ഥരിലാണു് ബ്രാഹ്മണരും
മറ്റനവധി ജാതികളും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതു്. അക്കാല�
െത്ത ബ്രിട്ടീഷ് േരഖകളനുസരിച്ചു് കാർഷികവൃത്തി�
യിേലർെപ്പട്ടവരും അനുബന്ധെതാഴിലിേലർെപ്പട്ട�
വരും വലംൈക ജാതികളായിരുന്നു. കച്ചവടം, വി�
ദഗ്ദ്ധ െതാഴിലുകൾ എന്നിവയിേലർെപ്പട്ടിരുന്നവർ
ഇടംൈക ജാതികളായിരുന്നു. പറയർ (അന്ത്യജർ)
വലംകയ്യിൽ ഉൾെപ്പടുകയും അവയുെട സംരക്ഷക�
രായി ഗണിച്ചുേപാരികയും െചയ്തു. വലംൈക, ഇടം
ൈക ജാതികൾക്കിടയിെല തർക്കങ്ങളിൽ, പറ�
യരും ചക്ലിയന്മാരുമാണു് പ്രധാന പങ്കു് വഹിച്ചിരു�
ന്നതു്. പൗരാണികമായ തമിഴ് പാരമ്പര്യമനുസരി�
ച്ചു് അവരായിരുന്നു, അവരുെട ഗ്രൂപ്പുകളുെട ‘കണ്ണും
കയ്യു’മായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു്.

ഗ്രാമറിപ്പബ്ലിക്കുകൾ
ബ്രിട്ടീഷ് പൂർവ്വകാലെത്ത ഭൂമിശാസ്ത്രരാഷ്ട്രം വള�
െര ഭംഗിയായി പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നതു് ഗ്രാമ�
റിപ്പബ്ലിക്കുകളാണു്. 1850 മുതൽ ‘ഗ്രാമം’ എന്ന
വാക്കു് പ്രശംസയും നിന്ദയും പിടിച്ചു പറ്റി. 1830-
കളിലാണു് ആ പദം ആദ്യമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പ�
ടുന്നതു്. അതു് പലർക്കും പലതായിരുന്നു. എന്നാൽ
‘ഗ്രാമം’ പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതു് ജനങ്ങൾ
അധിവസിച്ചിരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിെനയാണു് (ഗ്രാമ�
വും പട്ടണവുമാകാം). സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക
ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ട ആന്തരഘടന�
യും വിഭവങ്ങളും ‘ഗ്രാമം’ എന്ന യൂണിറ്റിനുണ്ടായിരു�
ന്നതിനാൽ, അതിെന ‘റിപ്പബ്ലിക് ’ എന്നും വിളിച്ചു.
പുറംേലാകവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു്, അതു് താരതേമ്യന
സ്വതന്ത്രമായ അധികാരവും അനുഭവിച്ചിരുന്നു.

പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യകാലെത്ത ഗ്രാമറി�
പ്പബ്ലിക്കുകെളപ്പറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി പണ്ഡിത�
രുെടയും യൂേറാപ്യൻ സഞ്ചാരികളുെടയും വിവര�
ണങ്ങൾ ശരിെവക്കുന്നതായിരുന്നു, പതിെനട്ടാം
ശതകത്തിെന്റ അവസാനകാലെത്തയും പെത്താ�
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യകാലെത്തയും ബ്രിട്ടീഷ്
അധികാരികളുെട ഡാറ്റകൾ. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റി 1812-
െല അഞ്ചാം ബ്രിട്ടീഷ് ഹൗസ് ഓഫ് േകാമൺസ്
റിേപ്പാർട്ട് ഇതിനു് െതളിവാണു്. ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റാ�
ണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യഘടനെയ�
ക്കുറിച്ചു്, പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള റിേപ്പാർട്ടുകൾ ഇതിൽ
നിന്നാണാരംഭിക്കുന്നതു്:

“ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി എടുത്താൽ ഒരു ഗ്രാമം നൂറുക�
ണക്കിനു് /ആയിരക്കണക്കിേനക്കർ കൃഷിഭൂമിയും
പാഴ്ഭൂമിയും േചർന്നതാണു്. രാഷ്ട്രീയമായി േനാക്കി�
യാൽ, അെതാരു േകാർപ്പേറഷേനാേടാ ടൗൺഷി�
പ്പിേനാേടാ താരതമ്യം െചയ്യാവുന്നതാണു്. അതി�
െന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും േവലക്കാരുെടയും ശരി�
യായ വിന്യാസം താെഴപ്പറയും േപാെലയാണു്”.

“ഗ്രാമാധികാരിയാണു് (Potail) ഗ്രാമത്തിെന്റ കാ�
ര്യങ്ങളുെട െപാതു നടത്തിപ്പുകാരൻ. അേദ്ദഹം
ഗ്രാമീണരുെട തർക്കങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നു. നിയമ�
പാലനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഗ്രാമത്തിനുള്ളിെല നികുതി
പിരിക്കുന്നു, േനരെത്ത വിശദീകരിച്ചതനുസരിച്ചു്—
ജനങ്ങളുെട ആശങ്കകളും സാഹചര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മ�
മായി മനസ്സിലാക്കിയാണു് അേദ്ദഹം ഇതു് െചയ്യു�
ന്നതു്. കൃഷിപ്പണിയുെടയും അതുമായി ബന്ധെപ്പ�
ട്ടതിെന്റയും എല്ലാ കണക്കുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതു്
കർണം (Curnum) ആണു്. താല്ലിയാർ (Talliar)
െന്റ േജാലി അല്പം ബൃഹത്താണു്; കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ,
അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവെയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
േശഖരിക്കൽ; ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നു് മെറ്റാരു ഗ്രാ�
മത്തിേലക്കു് സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കു് സംരക്ഷണവും
തുണയും നൽകൽ. േടാട്ടിയുെട (Titie) േജാലി ഗ്രാ�
മത്തിനുള്ളിലാണു്. വിളകൾക്കു് സംരക്ഷണം നൽ�
കുക; അളക്കുക.”

“ഗ്രാമത്തിെന്റ അതിർത്തികൾ കാക്കുകയും തർക്ക�
ങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും അേതപ്പറ്റിയുള്ള െതളിവു�
കൾ െകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നതു് അതിർത്തി സംര�
ക്ഷകൻ (Boundary Ma) ആണു്. െപാതുകുളങ്ങളു�
െടയും അതുമൂലമുള്ള നീെരാഴുക്കിെന്റയും വിതരണ�
വും അതു് കൃഷിക്കുപേയാഗിക്കുന്നതിനു് ചുമതലക്കാ�
രനാകുന്നതിനും സൂപ്രണ്ടുണ്ടു്. ഗ്രാമത്തിെല ആരാ�
ധന നിർവ്വഹിക്കുന്നതു് ബ്രാഹ്മണനാണു്. അധ്യാപ�
കൻ ഗ്രാമത്തിെല കുട്ടികൾക്കു് എഴുത്തും വായനയും
പഠിപ്പിക്കുന്നു. േജ്യാത്സ്യൻ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതിനും
വിള െകായ്യുന്നതിനുമുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തങ്ങൾ നിശ്ച�
യിക്കുന്ന ആളാണു്. കരുവാനും ആശാരിയും കാർ�
ഷിേകാപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കാനും വീടു പണിയാനും
േനതൃത്വം നൽകുന്നു”.

“കുംഭാരൻ, അലക്കുകാരൻ, ക്ഷുരകൻ, ഇടയൻ,
ൈവദ്യൻ, നട്ടുവത്തി, സംഗീതവിദ്വാൻ, കവി, ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥന്മാരും, േജാലിക്കാരും ചിലയിടങ്ങളിൽ േമൽ�
പറഞ്ഞ ഒേന്നാ അതിലധികേമാ േജാലി ഏെറ്റടു�
ക്കുന്നു. മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ, കൂടുതൽ െതാഴിൽ
േമഖലകളും ഉേദ്യാഗസ്ഥരും ഉണ്ടാേയക്കും.

വളെരക്കാലം മുതൽ ഈെയാരു ലളിതമായ ഭര�
ണക്രമത്തിലാണു് ഇവിടെത്ത നിവാസികൾ ജീവി�
ച്ചുേപാന്നതു്. ഗ്രാമങ്ങളുെട അതിർത്തികൾ അപൂർ�
വ്വമാേയ തിരുത്തെപ്പട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ചിലേപ്പാൾ ഗ്രാ�
മങ്ങൾക്കു് ക്ഷതം പറ്റിേയക്കും; ബഹിഷ്കരിക്കെപ്പ�
േട്ടക്കും, യുദ്ധം, അറുതി, മഹാമാരി എന്നിവയിൽ;
എന്നാൽ േപാലും ഗ്രാമാതിർത്തികൾേക്കാ, താല്പ�
ര്യങ്ങൾേക്കാ, എന്തിനു് കുടുംബങ്ങൾക്കു േപാലുേമാ
മാറ്റമുണ്ടാകാറില്ല.”

വളെര ഉറച്ച സാമ്പത്തിക ഘടനയിെല്ലങ്കിൽ ഇങ്ങ�
െനെയാരു ഗ്രാമഭരണം നടത്താനാവില്ല. ചരിത്ര�
പരമായി, ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇത്തരം സാമ്പത്തിക
സമാഹരണം നടന്നിരുന്നതു് ഭൂമിയുെട ക്രമമായ
നികുതിവിതരണത്തിലൂെടയും കടലിൽ നിന്നുള്ള
തീരുവകളിലൂെടയുമാണു്. നികുതിയും തീരുവയും
നീതിയുക്തമായി ഗ്രാമയൂണിറ്റുകളും മറ്റു് ഇടനില,
േകന്ദ്രസ്ഥാപനങ്ങളും പങ്കിെട്ടടുത്തിരുന്നു. ഗ്രാമയൂ�
ണിറ്റുകൾക്കു് ലഭിച്ചിരുന്ന നികുതിവിഹിതം എത്ര�
യാെണന്നു് കൃത്യമായി ഗണിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമി�
ല്ല. ലഭ്യമായ െതളിവനുസരിച്ചു്, പതിേനഴാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ, ഡൽഹി മുഗൾ ഭരണകർത്താക്കൾ 80–95
ശതമാനം നികുതി താെഴത്തട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ യൂ�
ണിറ്റുകളിേലക്കു് ൈകമാറ്റം െചയ്തിരുന്നു. പകുതി
നികുതിെയങ്കിലും ഗ്രാമറിപ്പബ്ലിക്കുകളിെലത്തിയ�
തായി കണക്കാക്കാം. ഇതുകൂടാെത അതാതിട�
ങ്ങളിെല ഉത്പന്നങ്ങളുെട ഓഹരികളിലും ഇവർ�
ക്കവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. 1812-െല ഹൗസ് ഓഫ്
േകാമൺസ് കമ്മിറ്റി റിേപ്പാർട്ട് ഇതു് ശരിെവക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ഗ്രാമേക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഗ്രാമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും
ഗ്രാേമാേദ്യാഗസ്ഥർക്കും ഭരണക്കാർക്കും വിഹിതം
ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമറിപ്പബ്ലിക്കുകളുമായി ബന്ധെപ്പ�
ട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക
നിലയങ്ങൾക്കും ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനേകന്ദ്ര�
ങ്ങൾക്കും ഓഹരി കിട്ടുമായിരുന്നു.

കാർഷിക ഉല്പാദനക്ഷമത

ജയപ്രകാശ് നാരായൺ

സാമ്പത്തികത്തകർച്ച സം�
ഭവിച്ച 1800-കളിൽ േപാലും
ഇന്ത്യയിെല ഒരു െതാഴിലാ�
ളിക്കു് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളതിേന�
ക്കാൾ െമച്ചമായ കൂലി കിട്ടി�
യിരുന്നു. 1804-െല ‘എഡിൻ�
ബർഗ് റിവ്യൂ’ ഇക്കാര്യം വിശ�
ദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. അലഹബാ�

ദിെലയും കാശിയിെലയും കർഷകെത്താഴിലാളിയു�
െട കൂലി (േഗാതമ്പു് ) കണക്കാക്കിയാണു് ഈ നി�
ഗമനം. ൈസമൺ കുസ്െഹറ്റ്സിെന്റ അഭിപ്രായ�
മനുസരിച്ചു് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനു മുമ്പുള്ള
യൂേറാപ്പിേനക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു അക്കാലെത്ത
ഏഷ്യയിെലയും (ഇന്ത്യയിെലയും) ആേളാഹരി വരു�
മാനം. ഇന്ത്യൻ കൃഷിയുെട ഉല്പാദനക്ഷമതയും ബ്രി�
ട്ടേനക്കാൾ മികച്ചതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നിൽ�
ക്കൂടുതൽ തവണ വിളെവടുത്തിരുന്നേപ്പാൾ (െകാ�
ല്ലത്തിൽ) ബ്രിട്ടനിൽ അതു് ഒരു തവണയായിരുന്നു.
‘എഡിൻബേറാ റിവ്യൂ’വനുസരിച്ചു് ഒേര അളവു് വി�
ത്തിൽ നിന്നു് ഇന്ത്യ; ബ്രിട്ടെന്റതിേനക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി
വിളെവടുത്തിരുന്നു. കാലാവസ്ഥയും മണ്ണിെന്റ ഫല�
ഭൂയിഷ്ഠതയും മാത്രമായിരുന്നില്ല അനുകൂലഘടക�
ങ്ങൾ. കാർഷിക സാേങ്കതിക വിദ്യയും മികച്ചതാ�
യിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാർഷിേകാപകരണങ്ങൾ വള�
െര പരിഷ്കൃതമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ െകാഴു 1800-െല
ബ്രിട്ടീഷ് െകാഴുവിേനക്കാൾ തീർത്തും ഉന്നതമായി�
രുന്നു.

ജലേസചനം
മികച്ച കൂലി, അനുകൂല കാലാവസ്ഥ, വ്യത്യസ്തമായ
കാർഷിേകാപകരണങ്ങൾ, എന്നിവയ്ക്കു പുറെമ,
ഇന്ത്യൻ കാർഷികവൃത്തിെയ പരിേപാഷിപ്പിച്ചിരു�
ന്നതു് വിത്തുകളുെട ഗുണേമന്മയും ജലേസചനത്തി�
െന്റ മികവുമായിരുന്നു. രാജ്യത്തിെന്റ ഏതാെണ്ടല്ലാ
ഭാഗത്തും നിരവധി കുളങ്ങളും കിണറുകളും കനാ�
ലുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. 1850-െല ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കണ�
ക്കനുസരിച്ചു് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ മാത്രം
(14 ജില്ലകളിലായി 50,000-ൽ കൂടുതൽ കുളങ്ങളു�
ണ്ടായിരുന്നു. 30,000 നാഴികകൾ, ഇക്കണക്കിൽ,
ജലേസചനത്തിനായി ചിറെകട്ടിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷു�
കാർ തെന്ന പറയുന്നതു്, ഇത്തരം ഭീമാകാരമായ
ജലേസചന സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും നാടനാ�
യിരുന്നു; പുതിയതായി ഒരു കുളം േപാലും അവർ
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുമാണു്. അവ ബ്രിട്ടീഷ് വര�
േവാെട ഉപേയാഗ്യശൂന്യമായതായും വിവരണമു�
ണ്ടു്. കാർഷിേകാത്പാദത്തിൽ അഞ്ചുശതമാനം,
ജലേസചനസംവിധാനത്തിെന്റ (കുളങ്ങൾ, ചിറ,
കനാൽ) റിെപ്പയറിങ്ങിനായി നീക്കിെവച്ചു.

കാർഷികവൃത്തിക്കു പുറേമ, മറ്റു് ധാരാളം ഉത്പാദ�
നസംരംഭങ്ങളും െതാഴിലുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. വേസ്ത്രാ�
ല്പാദനം; പരുത്തിക്കൃഷി, പഞ്ഞികടയൽ, നൂൽപു്,
നിറം പിടിപ്പിക്കൽ, പലതരം െനയ്ത്തു്, വസ്ത്രങ്ങളു�
ണ്ടാക്കൽ, വിതരണം, മറ്റു് നിർമ്മാണ പ്രവർത്ത�
നങ്ങൾ: കാർഷിേകാപകരണങ്ങൾ, അവയുെട
നിർമ്മാണം, റിെപ്പയർ, കാളവണ്ടിനിർമ്മാണം,
െകട്ടിടങ്ങളുണ്ടാക്കൽ, വീട്ടുസാധനങ്ങൾ, പാത്ര�
ങ്ങൾ, ഇരുമ്പുരുക്കു് നിർമ്മാണം (മറ്റു് േലാഹങ്ങളും)
പഞ്ചസാര, എണ്ണ, ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ�
പദാർഥങ്ങൾ.

േപാഷകാഹാരം
ഉല്പാദകരിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള നികുതി ചുമത്തുന്ന�
തിെന്റ ഭാഗമായി 1805- ൽ (ഏതാണ്ടു് ) േതാമസ്
മൺേറാ െബല്ലാറിയിെലയും കടപ്പായിെലയും വ്യ�
ത്യസ്ത േശ്രണികളിലുള്ള ജനങ്ങളുെട ഉപേഭാഗരീ�
തികൾ സർെവ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതീവരസ�
കരമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ. ജനങ്ങ�
െള െമാത്തമായി മൂന്നായി വിഭജിച്ചു്, അവരുെട പ്ര�
ധാന ആഹാരങ്ങൾ കെണ്ടത്തി. അളവും അതിെന്റ
മൂല്യവും.

ഒന്നാമെത്ത േശ്രണിയിൽെപ്പട്ടവർ ഭക്ഷണസാ�
ധനങ്ങൾ വാങ്ങി വർഷത്തിൽ 12 മാസവും അവ
ആഹരിക്കുന്നവരാണു്. രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടർ ആറു�
മാസത്തിൽ, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു; ശിഷ്ടം ആറു�
മാസത്തിൽ സ്വയം ഉല്പാദിച്ചവ ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
മൂന്നാമെത്ത കൂട്ടർ കൂലിേവലക്കാർ. ആറുമാസം
കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ധാന്യങ്ങൾ െകാണ്ടും ബാ�
ക്കി മാസങ്ങൾ കൂലിക്കു് പ്രതിഫലമായി ധാന്യം
വാങ്ങിയും ജീവിക്കുന്നു. ഒന്നാമെത്ത കൂട്ടരുെട പ്ര�
തിശീർഷവാർഷിക ഉപേഭാഗം 17 രൂപ, മൂന്നണ,
നാലു് ൈപസ. രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടരുെട, ഒൻപതു
രൂപ, രണ്ടണ, നാലു് ൈപസ. മൂന്നാമെത്ത കൂട്ട�
രുെട ഏഴു് രൂപ, ഏഴണ. ധാന്യങ്ങളുെട ഗുണനില�
വാരത്തിൽ ആദ്യെത്ത കൂട്ടരുെടയും മറ്റു് രണ്ടുേപരു�
െടയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. എന്നാൽ, അളവിൽ
മൂന്നു കൂട്ടരുെടയും പ്രതിശീർഷ ഉപേഭാഗം, ഒരു ദിവ�
സം, ഒരാൾക്കു് അരേസർ ധാന്യം.

വില്യം ബൻടിക്ക്

ദക്ഷിേണന്ത്യയിലായാലും
ബംഗാളിലായാലും കിഴക്കുപ�
ടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലായാ�
ലും ഗ്രാമങ്ങളുെട സ്വയംഭരണ
സംവിധാനവും ആന്തരികഘ�
ടനയും സൗകര്യങ്ങളും നിലനി�
ന്നിരുന്നു. ഭൂമിയുെടേമൽ സ്ഥി�
രാവകാശം ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കി�
ലും കൃഷിെചയ്യുന്ന കുടുംബം, ഗ്രാമഗാത്രത്തിെന്റ ഭാ�
ഗമായിരുന്നു. തങ്ങൾക്കു് ഗ്രാമത്തിൽത്തെന്ന തങ്ങ�
ളുെട ഭൂമി വിൽക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുെന്നങ്കി�
ലും ഇതിനു് ഗ്രാമ സമുദായത്തിെന്റ മുൻകൂട്ടിയുള്ള
സമ്മതം േവണ്ടിയിരുന്നു (പ്രേത്യകിച്ചും തമിഴ് നാടു്
ഗ്രാമങ്ങളിൽ).

ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തരീതികളിലാണു് ഗ്രാമ�
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. തഞ്ചാവൂരിൽ
മൂന്നിെലാന്നു് സമുദായം ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു. ഗവർ�
ണർ ജനറൽ വില്യം ബൻടിക്കിെന്റ അഭിപ്രായ�
ത്തിൽ വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല (പ്രേത്യകിച്ചും ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത ഉത്തർപ്രേദശിെന്റ പടിഞ്ഞാറൻ ജില്ലകൾ)
ബായ്ചാര (Bhaichara) ഗ്രാമങ്ങൾ, സമുദായം ഗ്രാമ�
ങ്ങേളാടു് സമാനമായിരുന്നു.

കിട്ടിയിട്ടുള്ള െതളിവുകൾ െവച്ചു് ഇങ്ങെന സംഗ്ര�
ഹിക്കാം. ഇന്ത്യയുെട ഏതാണ്ടു് മിക്കഭാഗങ്ങളും
നൂറുകണക്കിനു് രാഷ്ട്രീയ യൂണിറ്റുകളായി വിഭജി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. തമിഴ്ഭാഗെത്ത നാടുകൾ േപാെല�
യും; ബംഗാളിെന്റ രാജ്യകൾ (Rajyas) േപാെലയും.
അവയ്ക്കു് സ്വയം ഭരണാധികാരവും പരമാധികാരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കാർ�
ഷികജനതയിൽ നിന്നാണു് അവിടെത്ത രാഷ്ട്രീയ
േനതൃത്വെത്ത തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നതു്. ചരിത്രത്തി�
െന്റ ഒഴുക്കിൽ ഈ യൂണിറ്റുകൾ വിവിധ േകാൺ�
ഫിഗേറഷനുകളായി; ചിലവ ഡൽഹിക്കു കീഴിലാ�
യി; ചിലവ വിജയനഗറിെന്റ പരമാധികാരത്തിലാ�
യി, പതിനഞ്ചാം ശതകം മുതൽ പതിേനഴാം ശത�
കം വെര; പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അന്ത്യത്തിലും
പതിെനട്ടിലും ശിവജിയുെട പിൻതലമുറക്കാരിലും.
പൗരാണിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചും അക്കാലത്തു്
നിലനിന്നിരുന്ന മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ചും, ഇവെയ്ക്കല്ലാം
കൂടി ഒരു തരം സാംസ്കാരികമായ ഐക്യേബാധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. തഞ്ചാവൂർ മുതൽ േകദാർനാഥ്
വെരയുള്ള ഛത്രങ്ങൾ അതിെന്റ സൂചനകളായി�
രുന്നു. പഠനത്തിനായി ഇന്ത്യയുെട ഒരു ഭാഗത്തു
നിന്നും മെറ്റാരു ഭാഗേത്തക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുെട
ഒഴുക്കും വാരാണസിയിേലക്കും തിരുപ്പതിയിേലക്കു�
മുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ഇതു് െതളിയി�
ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമവും ഗ്രാമവും തമ്മിൽ, ഗ്രാമ�
ങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും തമ്മിൽ, ഒരു രാജ്യവും മെറ്റാരു
രാജ്യവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ഗ്രഥനത്തിെന്റ
തത്ത്വങ്ങളും രീതികളും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കു�
വാൻ െതരെഞ്ഞടുത്ത പ്രേദശങ്ങൾ േകന്ദ്രീകരിച്ചു്
ഒരു പ്രേത്യക കാലഘട്ടെത്ത പഠനം അനിവാര്യമാ�
ണു് (1600–1800).

േക്ഷത്രങ്ങൾ
നികുതിയുെട 25–30 ശതമാനം, ആരാധനാലയങ്ങ�
ളുെടയും സാംസ്കാരിക-വിദ്യാഭ്യാസേകന്ദ്രങ്ങളുെടയും
നടത്തിപ്പിനും േപ്രാത്സാഹനത്തിനും േവണ്ടി ഉപ�
േയാഗിച്ചു. നിരവധി േപർ ഇവിെട പ്രേത്യകം വിഷ�
യങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട സാ�
മൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപ�
നങ്ങെള േകന്ദ്രീകരിച്ചാണു് നടന്നിരുന്നതു്. ഛത്ര�
ങ്ങൾ മഠങ്ങൾ, ഉന്നതവിദ്യാേകന്ദ്രങ്ങൾ, ആത്മീ�
യേകന്ദ്രങ്ങൾ, തീർഥാടകർക്കുള്ള താവളങ്ങൾ
(ഹിമാലയത്തിൽ േപാകുന്നവർക്കും രാേമശ്വരത്തു
േപാകുന്നവർക്കും) ഇവയായിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാപ�
നങ്ങൾ. മദ്രസകൾ, ദർഗകൾ, പുണ്യാളന്മാരുെട
ശവകുടീരങ്ങൾ, അജ്മീർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ
എന്നിവയായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഗുരു�
ദ്വാരകളും ലംഗുകളും സിക്കുകാരുെടയും. ആവശ്യ�
ക്കാർക്കു് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന െപാതു പാചകേക�
ന്ദ്രങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഗംഗാജലം
ചില അമ്പലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഔേദ്യാ�
ഗിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൂജ നടത്തുന്നതിനും മഴ
െപയ്യിക്കാൻ-കനൽ നടത്തം തുടങ്ങി ആേഘാഷച�
ടങ്ങുകൾക്കും നികുതിവരുമാനം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
പണ്ഡിതർക്കും ൈവദ്യന്മാർക്കും കവികൾക്കും വാ�
നനിരീക്ഷകർക്കും േജ്യാത്സ്യന്മാർക്കും അധ്യാപകർ�
ക്കും മുസ്ലിം സന്ന്യാസിമാർക്കും ഫക്കീർമാർക്കും നി�
കുതിവരുമാനത്തിെന്റ ഒരു നിശ്ചിത അംശത്തിനു്
അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല
േരഖകൾ കാണിക്കുന്നതു് ഇെതല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുകളാ�
യി നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ടാണു്. ബീഹാറിെലയും
ബംഗാളിെലയും ഹിന്ദു-മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു്
ഇതു് 90:10 അനുപാതത്തിലായിരുന്നു.

എച്ച്.ൈറസ് ലി

തുടർച്ചയായ യുദ്ധങ്ങളുെടയും
അധിനിേവശങ്ങളുെടയും കഥ�
കളായിട്ടാണു് ഇന്ത്യാചരിത്രം
െപാതുേവ അറിയെപ്പടുന്നതു്.
ഭീരുക്കളും പതിതരും സ്വന്തം
സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ
േനാക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത�
വരുമായി ഇന്ത്യക്കാർ മുദ്ര�
കുത്തെപ്പട്ടു. അവരുെട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർേക്ക
േനാക്കാനാവൂ എന്ന മേനാഗതിയും വന്നു. വിേക�
ന്ദ്രീകൃതമായ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ വ്യവ�
ഹാരമാണു് ഇന്ത്യയുെട ദൗർബല്യത്തിനു് കാരണ�
െമന്നും; ഇതു് ശരിയെല്ലന്നും ൈസനികമായ ഇന്ത്യ�
യുെട പ്രതിേരാധവീഴ്ച, കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠന�
വിഷയമാേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും ധരംപാൽ സ്ഥിരീകരി�
ക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യവിേവചനം അസ്പൃശ്യരുെട അവസ്ഥ—
എന്നിവെയപ്പറ്റിയുള്ള ബൃഹത്തായ വസ്തുതകളാണു്
ധരംപാലിെനതിരായുള്ള പ്രധാനമായി വിമർശന�
മായി ഉയർത്തെപ്പടുന്നതു്. അവരുെട നില ധരം�
പാൽ പറയുന്നതുേപാെലെയങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യ�
മായിരുേന്നാ, െമാത്തം സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ,
Beautiful Tree-യുെട ഒരു വിമർശനത്തിൽ അമൃ�
ത് സിങ്ങ് ഈ േചാദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒന്നുകിൽ
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റ അവസാനെത്ത ഒരു നൂ�
റ്റാണ്ടിൽ, അവരുെട നയങ്ങളുെട ഫലമായി അസ്പൃ�
ശ്യർ-ശൂദ്രർ ഇവരുെട നില മുമ്പേത്തതിേനക്കാൾ
വഷളായിട്ടുണ്ടു്; അെല്ലങ്കിൽ ധരംപാലിെന്റ ഡാ�
റ്റ െതറ്റാണു്. ആദ്യേത്തതു് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.
നാം ഇന്നു് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം ബ്രിട്ടീ�
ഷുകാർക്കുമുമ്പു് നിലനിന്നിരുന്നിെല്ലന്നു് ചരിത്രകാര�
നായ തപൻ ചൗധരി പറയുന്നു: പതിെനട്ടാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെല റവന്യൂ ഡാറ്റകെളപ്പറ്റിയുള്ള ധരംപാലിെന്റ
കെണ്ടത്തലുകൾ അമർത്യാെസന്നിെന േപാലുള്ള�
വർ പുതിയ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഉപസംഹാരം
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ജ്വലിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു
കാലയളവിൽ മാത്രമാണു് സാധാരണക്കാരായ
ഇന്ത്യക്കാർ തങ്ങളുെട ജീവിതഭാഗേധയം സ്വയം�
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു് സമേരാത്സുകരായി മുേന്നാട്ടു�
വന്നതു്. ആ മുേന്നറ്റം തെന്നയും ദരിദ്രരും നിരക്ഷ�
രരുമായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യക്കാെരയും മുേന്നാ�
േട്ടെക്കത്തിച്ചുേവാ എന്നു് സംശയമാണു്. സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ അറുപതു വർഷങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുെട
ആ ജീവിതത്തിൽ അല്പം ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടു�
െണ്ടന്നല്ലാെത അവർ സ്വന്തം ജീവിതം സ്വയം നിർ�
ണ്ണയിക്കുന്ന അവകാശികളായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു
പതിറ്റാണ്ടിൽ ആേഗാളീകരണത്തിെന്റയും ഉദാരീ�
കരണത്തിെന്റയും ഫലമായി അവരുെട നില കൂ�
ടുതൽ േവദനാജനകമാണു്. ആേഗാളീകരണവും
ഉദാരീകരണവും നൽകുന്ന പുതിയ സാധ്യതകൾ
സ്വായത്തമാക്കി സാമൂഹ്യേശ്രണിയിൽ മുകളിേല�
ക്കു് നീങ്ങുന്ന ഒരു വരിഷ്ഠ വർഗ്ഗവും അവരുെട ഭാ�
രം താങ്ങാനാവാെത നെട്ടെല്ലാടിഞ്ഞു് മണ്ണിേലക്കു്
പതിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉണ്ടു്. 1940 മുതൽ
ഇക്കാലമത്രയും ചുരുങ്ങിെയാതുങ്ങിേപ്പായ അവർ,
യാെതാരു ഗതിയുമില്ലാെത ഉയിർെത്തണീക്കുന്നതി�
െന്റ മുഴക്കങ്ങളാണു്, ഛത്തിസ്  ഗഢിലും ബീഹാ�
റിലും മുംൈബയിലും ഒറീസ്സയിലും മഹാരാഷ്ട്രയി�
ലും ബംഗാളിലും സിവിൽ വാേറാളെമത്തിയിട്ടുള്ള�
തു്. ഈ സിവിൽ വാറുകെള നക്സൽ-മാേവായിസ്റ്റ്-
തീവ്രവാദ െചയ്തികളായി മർദ്ദിെച്ചാതുക്കാനുള്ള ശ്ര�
മത്തിലാണു് ഇന്ത്യൻ െസ്റ്റയിറ്റ്. തങ്ങളുെട മണ്ണി�
െന്റയും വിഭവങ്ങളുെടയും െവള്ളത്തിെന്റയും അധി�
കാരം തങ്ങൾക്കു് തെന്നയാെണന്നും, അതു് നിശ്ച�
യിക്കുവാനുള്ള േശഷി തങ്ങൾക്കാെണന്നും അവർ�
ക്കു് മുെമ്പങ്ങുമില്ലാത്തവിധം െതളിയിേക്കണ്ടതുമു�
ണ്ടു്. ഒരിടത്തിെന്റ സ്വയംഭരണവും പരമാധികാ�
രവും െതാട്ടടുത്തുള്ളവർക്കു് ഹാനികരമല്ലാെത,
പരസ്പരം സഹകരിച്ചു് നിലനിർത്താനാവുെമന്നു്
തിരിച്ചറിയുന്നതിലും പഠിക്കുന്നതിലും ധരംപാലി�
െന്റ പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല അേന്വഷണങ്ങൾ
സൂചനകളാണു്.

1. ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിേവശത്തിെന്റ കാലത്തു് ഇന്ത്യ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശാസ്ത്രസാേങ്കതികതയിലും
സാമ്പത്തിക േമഖലയിലും സാമൂഹ്യഘടനയി�
ലും അവേരക്കാൾ മികച്ചതായിരുന്നുെയന്നതിനു്
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല േരഖകൾ ഉണ്ടു്.

2. യൂേറാപ്യൻ സമൂഹെത്തയും യൂേറാപ്യൻ മനസ്സി�
െനയും വളെര അടുത്തു നിന്നു് പഠിച്ച ധരംപാൽ
അതിെന്റ ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയി�
ട്ടുണ്ടു്. യൂേറാേപ്യതര സമൂഹങ്ങൾ പതിനഞ്ചാം
ശതകം മുതൽ അനുഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങൾ യൂേറാ�
പ്യൻ െചയ്തികൾ െകാണ്ടാണു്. ക്രൂരതയാണു്
പടിഞ്ഞാറൻ നാഗരികതയുെട സ്വഭാവം.

3. പടിഞ്ഞാറൻ സമൂഹങ്ങൾക്കു് അവരുെട കാ�
ര്യം നന്നായി േനാക്കാനറിയാം. പടിഞ്ഞാറിെന്റ
ആർത്തിെയ അനുകരിക്കാെത നമ്മുെട ശക്തി�
കളിലും മൂല്യങ്ങളിലുമൂന്നിയാണു് നാം നമ്മുെട
സമൂഹം സൃഷ്ടിേക്കണ്ടതു്. ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങ�
ളുെട ശക്തി അതായിരുന്നു.

4. പടിഞ്ഞാറൻ ഉല്പന്നങ്ങേളാെടാ രീതികേളാെടാ
ധരംപാലിനു് യാെതാരു എതിർപ്പുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. മറിച്ചു്, നമ്മൾ നമ്മുെട മൂല്യങ്ങൾ, വിശ്വാസ�
ങ്ങൾ, സാംസ്കാരികരീതികൾ, നമ്മുെട ജനങ്ങൾ
എന്നിവയിൽ നിന്നാണു് പാഠങ്ങൾ ഉൾെക്കാ�
േള്ളണ്ടതു്; പടിഞ്ഞാറിെന അനുകരിക്കുകയല്ല,
െവറുെത, ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുെട എലീറ്റ് ക്ലാ�
സിെന അേദ്ദഹം അവിശ്വസിച്ചു.

5. ബ്രിട്ടൻ നമ്മുെട സമൂഹത്തിേലല്പിച്ച കനത്ത നാ�
ശം, നമ്മുെട സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക ഘടനകളി�
ലും ബന്ധങ്ങളിലും മൂല്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാ�
സങ്ങളിലും ആയിരുന്നു.

6. നാം തകർന്നതു് നമ്മുെട നാഗരികതയിലുണ്ടാ�
യിരുന്ന ഏെതങ്കിലും മാരകമായ െതറ്റുെകാണ്ട�
ല്ല. നാഗരികതകളുെട വളർച്ചയും തകർച്ചയും
ചരിത്രത്തിെല അനിവാര്യതകളാണു്. നമ്മുെട
നാഗരികതയുെട െതറ്റുകളും തിന്മകളും തിരു�
ത്തി, അതിെന ആേരാഗ്യകരമാക്കുകയാണു്
േവണ്ടതു്.

7. നമ്മുെട ഇന്നെത്ത ഏറ്റവും േശാചനീയമായ
അവസ്ഥ (അനീതിയും) ഭരണത്തിൽ നിന്നു്,
അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നു്, െപാതുയിടങ്ങളിൽ
നിന്നു് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങെളയും (ദുർബലരും ഇര�
കളും) ഒഴിച്ചു് നിർത്തുന്നതാണു്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ
േപായതിനുേശഷവും അധികാരങ്ങളും അവകാ�
ശങ്ങളും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിെലാതുങ്ങി, അതി�
നാൽത്തെന്ന നിഷ്കാസിതർ െപാതുയിടത്തിനു�
േവണ്ടി െതരുവിലിറങ്ങുേമ്പാഴും തങ്ങളുേടതായ
ചിന്തയും ചരിത്രവും മണ്ണിെന്റ മൂല്യങ്ങളും ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിക്കുേമ്പാഴും ധരംപാലിെല ചരിത്രകാ�
രൻ സേന്താഷിച്ചു.

8. ഇന്ത്യയുെട പ്രതിേരാധേശഷിയിേലാ െസൻ�
െസക്സ് ഉയർച്ചയിേലാ അേദ്ദഹം ആഹ്ലാദിച്ചില്ല.
ജനങ്ങൾ സ്വയം സംഘടിച്ചു് സ്വയംഭരണാവ�
കാശമുള്ള യൂണിറ്റുകളായി മണ്ണിെന്റ മൂല്യങ്ങളും
വിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയാണു് േവണ്ടതു്.

9. ധരംപാലിെന്റ ചരിത്രപഠനങ്ങളും നിലപാടുക�
ളും പുതിയകാലത്തു്, പ്രാേയാഗിക രൂപങ്ങളിൽ
എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുെമന്നു് നമുക്കു് പറയാ�
നാവില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരിത്രാേന്വഷണ�
ങ്ങൾ ശ്രദ്ധയും പഠനവും അർഹിക്കുന്നു എന്നു
മാത്രേമ അടിവരയിടാനാവൂ.

ധരംപാൽ ഒരു അക്കാദമിക് പണ്ഡിതേനാ ചരിത്ര�
കാരനാകാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസേമാ േനടിയ ആേളാ
ആയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, അേദ്ദഹെത്ത ചരിത്ര�
കാരന്മാരുെട രാജപട്ടികയിൽ കാണുകയില്ല. ഏക�
േദശം നാലു് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഠിനമായ അധ്വാന�
ത്തിലൂെട പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെല ഇന്ത്യ എെന്ത�
ന്നറിയുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ്-ഇന്ത്യൻ ആർൈക്കവുകൾ
അരിച്ചുെപറുക്കി നിരവധി േരഖകൾ കെണ്ടത്തി.
അവ എെന്തന്നു് നിഷ്പക്ഷതേയാെട തിരിച്ചറിയാനു�
ള്ള വിേവകെമങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാേകണ്ടതാണു്.

സഹായഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. ക്േളാഡ് അൽവാരിസ്: ഇല്ലേസ്ട്രറ്റഡ് വീക്കിലി
ഓഫ് ഇന്ത്യ: ജൂൈല 15, 1986. (a) The Genius
of Hindu Civilisation, (b) The Rediscovery of
India (എെന്റ േലഖനത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടു�
ള്ളതും ഇവയിൽ നിന്നാണു് ).

2. ധരംപാൽ: Life & Sketch; അഭിമുഖത്തിൽ നി�
ന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, Dharampal Note: സമന്വയം,
െചൈന്ന-11–14/2/2007 www.samanvaya.com.

3. ധരംപാൽ: The Beautiful Tree. Indigenous
Indian Education Eighteenth Century.

4. ധരംപാൽ: Indian Science and Technology in
Eighteenth Century.

(2007 ആഗസ്റ്റിെല ഭാഷാേപാഷിണി മാസികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.)
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െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ
മലയാളത്തിെല ഒരു എഴുത്തുകാരനാണു്
െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

