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ധനശാസ്ത്രം പിെന്നയും

ദാേമാദരൻ

“ഗവെണ്മന്റിെന്റ നിയമങ്ങൾ�
ക്കു ധനശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങേളാ�
ടു െപാരുതി ജയിക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞില്ല”, ശ്രീ. െക. ദാേമാ�
ദരെന്റ ‘ഉറുപ്പിക’ എന്ന പുസ്ത�
കത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വാച�
കമാണിതു്. ഈ ഒറ്റവാചക�
ത്തിൽ ആധുനികേലാകത്തി�

െല ഏറ്റവും മൗലികമായ ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ സ്വഭാ�
വം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

അരിേസ്റ്റാട്ടിലും ചാണക്യനും മറ്റും അർത്ഥശാസ്ത്ര�
െത്തപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടത്തിെയന്നു ചരിത്രം േഘാ�
ഷിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അവെയാന്നും ഇന്നെത്ത സാ�
മ്പത്തിക ഘടനെയപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ ഉതകുന്നവ�
യല്ല. േലാകത്തിെന്റ ആറിൽ അഞ്ചുഭാഗങ്ങളിൽ
ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികരീതി മുത�
ലാളിത്തമാ ണു്. മുതലാളിത്തം ഉണ്ടായതുതെന്ന
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി മാത്രമാണു്; അതും
അല്പാല്പമായി യൂേറാപ്പിൽ മാത്രം. അത്തരം ഒരു
സമ്പ്രദായെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ക്രിസ്തുവിനു�
മുമ്പു നടത്തിയ പൗരാണികപര്യേവക്ഷണങ്ങൾ പ്ര�
േയാജനകരമായിരിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ. മുതലാ�
ളിത്തകാലത്തിെന്റ പ്രഥമധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആഡം
സ്മിത്താ ണു്. ‘രാഷ്ട്രങ്ങളുെട സമ്പത്തു് ’ എന്ന പുസ്ത�
കത്തിൽ അേദ്ദഹം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പ�
ത്തികഘടനെയയും, അതു തകർന്നു് മുതലാളിത്തം
ഉയർന്നുവരുന്ന രീതിെയയും വിശകലനം െചയ്തു. മു�
തലാളിത്തം, ഫ്യൂഡലിസ(നാടുവാഴിപ്രഭുത്വം)ത്തിൽ
നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വിപ്ലവമായിരുന്നു. അതു�
െകാണ്ടു് അന്നെത്ത സ്ഥിതിെയ സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം ആ ഗ്രന്ഥത്തിെല അനുമാനങ്ങൾ ശരി�
യായിരുന്നു. ഇതിെന തുടർന്നു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ശാ�
സ്ത്രീയമായ ധനശാസ്ത്രപഠനം തുടർന്നുവന്നു. ഇതു�
െകാണ്ടാണു് ഇംഗ്ലണ്ട് ധനശാസ്ത്രത്തിെന്റ മാതാ�
വായിത്തീർന്നതു്. റിക്കാർേഡാ മുതലായ ഫ്രഞ്ച് 
ചിന്തകന്മാരും ഈ ശാസ്ത്രെത്ത േപാഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
എന്നാൽ, ആഡംസ്മിത്തിെന്റയും റിക്കാർേഡായുെട�
യും ധനശാസ്ത്രെത്ത വ്യഭിചരിപ്പിേക്കണ്ട ഒരു കാലമു�
ണ്ടായി. േലാകചരിത്രത്തിെല ഇതര സാമ്പത്തിക

അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ

സമ്പ്രദായങ്ങെളേപ്പാെല മുത�
ലാളിത്തത്തിലും കാലാന്തര�
ത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്ഭ�
വിച്ചു. നാടുവാഴിയും അടിമ�
യും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗവിേരാധ�
െത്ത ഉപേയാഗിച്ചാണു് വ്യവ�
സായിയും കച്ചവടക്കാരനും മു�
തലാളിത്തവിപ്ലവം നടത്തിയ�
തു്. രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും ഒരു പുതിയ
വ്യവസ്ഥിതി നിലവിൽ വന്നു. രാജാവിെന്റ സ്ഥാന�
ത്തു പ്രസിഡന്റും ജന്മിയുെട സ്ഥാനത്തു മുതലാളി�
യും സ്ഥാനാേരാഹണം െചയ്തേപ്പാൾ അടിമയുെട
സ്ഥാനത്തു െതാഴിലാളിയും വന്നുേചർന്നു. വർഗ്ഗ�
സമരം മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ തുടർന്നു. മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയുെട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വർ�
ഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. ശാ�
സ്ത്രം േകാട്ടിവളേയ്ക്കണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അനുസ്യൂതമായ പു�
േരാഗതി കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞുനിലച്ചു. സാമ്പത്തി�
കഘടനയിൽ ഒരു പരിവർത്തനംകൂടി വേരണ്ടതു്
ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. വർഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യം മൂർദ്ധന്യാ�
വസ്ഥെയ പ്രാപിച്ചതും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അനന്ത�
രവിപ്ലവത്തിനു േകാപ്പുകൂട്ടിത്തുടങ്ങിയതും ഇതിെന്റ
ലക്ഷണങ്ങളാ ണു്. ഇേതാടുകൂടി മുമ്പിലെത്ത വിപ്ല�
വത്തിെന്റ േനതാക്കൾ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളായി�
ത്തീർന്നു. ൈകയിൽ കിട്ടിയ ശക്തി ൈകവിട്ടുകള�
യാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ജീ�
വിതത്തിെന്റ സ്വാഭാവികഗതിെയ തടയുകയല്ലാെത
അവർക്കും ഗത്യന്തരമിെല്ലന്നുവന്നു. അേതാടുകൂടി�
ത്തെന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രെത്തയും ദുഷിപ്പിേക്ക�
ണ്ടിവന്നു. അന്നുമുതൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ
രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടു്. റിക്കാർേഡാെയ അനു�
ഗമിച്ചു്, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യെത്ത േനാക്കാെത ശാ�
സ്ത്രസത്യം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വളർത്തിയ സാമ്പ�
ത്തിക ശാസ്ത്രമാണു് മാർക്സിയൻ ധനശാസ്ത്രം. വില,
കൂലി, സ്ഥലവാടക, മിച്ചവില മുതലായവെയല്ലാം
മാർക്സ് റിക്കാർേഡായിൽനിന്നു പകർത്തിയതാ ണു്.
അവെയല്ലാം കുെറക്കൂടി വിശദീകരിച്ചുെവന്നുമാത്രം.
പേക്ഷ, ഇതിെന്റെയല്ലാം അന്തിമാനുമാനം മുതലാ�
ളിത്തഘടന വർഗ്ഗസമരം മൂലം തകർന്നു് െതാഴിലാ�
ളി അധിപതിയാകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാവുെമ�
ന്നും തന്മൂലം വർഗ്ഗഭിന്നത തെന്ന ഇല്ലാതായിത്തീ�
രുെമന്നും ആയിരുന്നു. ഇതു മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
താല്പര്യത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അവർ�
ക്കു് ഇതിെന എതിർേക്കണ്ടിവന്നു. ഇടത്തരക്കാ�
രായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം എേപ്പാഴും
അധികാരവർഗ്ഗത്തിെന്റ താളത്തിനു തുള്ളുന്നവരാ�
ണേല്ലാ. ഈ വിഭാഗെത്ത കൂട്ടുപിടിച്ചു് ഒരു പുതിയ
ധനശാസ്ത്രം അവർ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതു് അനുമാനങ്ങൾ
ആദ്യേമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു് അതിനുേവണ്ടി വാദങ്ങൾ
സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. പ്രത്യക്ഷ�
ത്തിൽ ഈ ചിന്താഗതി െതറ്റാെണന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ വിഷമമില്ല. പേക്ഷ, രാഷ്ട്രീയാധികാരം മുത�
ലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ൈകയിലായതുെകാണ്ടു് ഇതു
യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനമായി ജനതയുെടേമൽ െവ�
ച്ചുെകട്ടാൻ അവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. കലാലയ�
ങ്ങളിൽ ഈ തലതിരിഞ്ഞ ധനശാസ്ത്രം മാത്രമാണു്
പഠിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതു്. ഗവണെണ്മന്റുേദ്യാഗത്തി�
നും കമ്പനികളിെല ഉേദ്യാഗത്തിനും ‘അംഗീകൃത’
കലാശാലകളുെട സാക്ഷിപത്രം ആവശ്യമാണ�
േല്ലാ. ഇങ്ങിെന െതറ്റായ ഒരു ശാസ്ത്രെത്ത നിർബ്ബ�
ന്ധം െകാണ്ടു പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള യത്നമാണു് ആധു�
നിക േലാകത്തിൽ കാണുന്നതു്. ഇതിെന്റ ഫലമാ�
യി നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നതു ധനശാ�
സ്ത്രമല്ല. േനെരമറിച്ചു്, തകരുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റ നില്ക്കക്കള്ളിയില്ലാത്ത നീതീകരണങ്ങളാ ണു്.
അദ്ധ്യാപകന്മാരും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടറിയുന്നുണ്ടു്.

ചാണക്യൻ

ഇക്കാലമത്രയും പട്ടിണിയും
ദുരിതവും അനുഭവിച്ച ചില
പണ്ഡിതന്മാർ യഥാർത്ഥ ധന�
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ദീപെത്ത കാ�
ത്തുേപാന്നു. സംഘടിതെതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗം അതിെന സ്വീ�
കരിച്ചു. സമരത്തിനുള്ള നിർ�
േദ്ദശങ്ങളും ഭാവിെയപ്പറ്റി നശി�
ക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യാശയും

അവർക്കതു പ്രദാനം െചയ്തു. 1931-െല സാമ്പത്തി�
കക്കുഴപ്പം പഴയ അനുമാനങ്ങെള െതെറ്റന്നു െത�
ളിയിച്ചേപ്പാൾ േസാവിയറ്റിെല പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
മാർക്സിയൻ ധനശാസ്ത്രെത്ത നീതീകരിച്ചു. ഈ ശാ�
സ്ത്രം േകരളീയർക്കു പരിചിതമാക്കിെക്കാടുത്ത പ്രഥ�
മചിന്തകനാണു് ശ്രീ.െക. ദാേമാദരൻ. ഈ ചിന്താ�
ഗതിയിൽ എഴുതെപ്പട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്
‘നാണയപ്രശ്നവും’ ‘ഉറുപ്പികയും’. നാണയത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യവും അതിെന്റ ഉത്ഭവവും അനന്തരഗതികളു�
മാണു് നാണയ പ്രശ്നത്തിെല ഉള്ളടക്കം. സമുദായ�
ത്തിൽ െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്കു് ഒരു മദ്ധ്യവർത്തി
ആവശ്യമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ സൃഷ്ടിച്ച ഘടകമാണു്
പണം. ആദിമകാലങ്ങളിൽ ഇതു് ഏെതല്ലാം രൂപ�
ങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടുെവന്നു ശ്രീ. ദാേമാദരൻ വിവരി�
ക്കുന്നു. പിന്നീടു് സമുദായത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഘ�
ടന കൂടുതൽ കൃത്രിമമായിത്തീർന്നേതാടുകൂടി ഉത്ഭ�
വിച്ച നാണയ പ്രശ്നങ്ങെള പരാമർശിക്കുന്നു. നാ�
ണയമടിക്കുന്ന േലാഹവും ഒരു വില്പനച്ചരക്കാ ണു്.
അതുെകാണ്ടു് േലാഹവിലയനുസരിച്ചു നാണയത്തി�
െന്റ വിലയും മാറിെക്കാണ്ടിരുന്നു. വിലെയസ്സംബ�
ന്ധിച്ചു് ഒരു സ്ഥിരതേവണെമന്നു് ആഗ്രഹിച്ച സമു�
ദായം വലിയ ഇളക്കം തട്ടാത്ത ഒരു നാണയത്തി�
നുേവണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യം ഒരു േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് സാമ്പത്തികരീതിയിൽ മാത്രേമ സാദ്ധ്യമാവുക�
യുള്ളൂ. എങ്കിലും, കഴിയുന്നത്ര സ്ഥിരമായ ഒരു നാ�
ണയവ്യവസ്ഥയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിെന്റ കഥ
ശ്രീ. ദാേമാദരൻ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പണവും സമുദാ�
യത്തിെന്റ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും തമ്മിൽ അേഭ�
ദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടു്. ചരക്കുകളുെട വിലമാറ്റം,
േനാട്ടിെന്റ വർദ്ധനവു്, വിേദശവ്യാപാരവും പണവു�
മായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുതലായവെയല്ലാം വിശദമായി
ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. പണ�
ത്തിെന്റ വിലയിൽനിന്നു ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താ�
ടു് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സൂച�
കസംഖ്യെയപ്പറ്റിയും ശ്രീ. ദാേമാദരൻ എടുത്തുപറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആഡം സ്മിത്ത്

ഇതിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ നമ്മു�
െട പ്രധാനനാണയമായ രൂ�
പയുെട കഥ വിശദമായി പറ�
യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണു് ‘ഉറുപ്പിക.’
ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീന നാണ�
യങ്ങൾ, 1742, 1818, 1823,
1835 ഈ വർഷങ്ങളിൽ ബ്രി�
ട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നട�

പ്പിൽ വരുത്തിയ നാണയക്രമങ്ങൾ മുതലായവ�
െയല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നു�
മുതൽ ഇന്നുവെരയുള്ള ഉറുപ്പികയുെട ചരിത്രം ശാ�
സ്ത്രെത്ത േതാല്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുെട കഥ�
യാ ണു്. നാണയവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുതെന്ന ഇന്ത്യ�
യിൽ നിന്നു് ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യചൂഷണം െചയ്യുക
എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടെന്റ പരിപാടി. പേക്ഷ, ധന�
ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങൾ ഇതിെന എതിർത്തു. അഥവാ
സമുദായത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തികജീവിത�
ത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ േഗാഷ്ഠികളാ�
യി പരിണമിച്ചു. െവള്ളിമാനം, ദ്വിേലാഹനാണ്യവ്യ�
വസ്ഥ, സ്വർണ്ണവിനിമയമാനം മുതലായ ഒട്ടനവധി
പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാണയവ്യവസ്ഥയിൽ
ബ്രിട്ടൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഇേതാേരാന്നും ശാസ്ത്രത്തി�
െനതിരായിരുന്നു. ഇവയിെലല്ലാം തെന്ന നഗ്നമായ
ചൂഷണം വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു. ചരക്കു�
കളുെട വിലയിടിവും, വിലക്കയറ്റവും ഒരുേപാെല
ഇന്ത്യയ്ക്കു ഹാനികരമാകത്തക്ക ഒരു നാണ്യനയമാ�
ണു് സാമ്രാജ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്. ഇതിെനെയ�
ല്ലാം ഇന്ത്യാക്കാർ എതിർത്തു. അത്തരം സന്ദർഭ�
ങ്ങളിെലല്ലാം ഓേരാ അേന്വഷകസമിതിെയ നിയ�
മിച്ചു് ബ്രിട്ടൻ സംതൃപ്തിയടഞ്ഞു. ഈ കമ്മറ്റികൾത�
െന്ന വിേദശ്യമായിരുെന്നങ്കിലും അവയുെട നിർേദ്ദ�
ശങ്ങൾേപാലും ഗവെണ്മന്റു കൂട്ടാക്കിയില്ല. 1866-
െല മാൻസ്  ഫീൽഡ് കമ്മീഷൻ സ്വർണ്ണമാനെത്ത
ശുപാർശ െചെയ്തങ്കിലും ഗവെണ്മന്റ് അതു സ്വീക�
രിച്ചില്ല. 1892-ൽ നിയമിച്ച െഹർഷൽ കമ്മറ്റിയി�
െല ഏക ഇന്ത്യൻ അംഗമായ ദാദാബായി നവേറാ�
ജി ഗവെണ്മന്റിെന്റ നയെത്ത എതിർത്തു. 1898-
ൽ നിയമിതമായ െഫൗളർ കമ്മറ്റിയുെട ശുപാർ�
ശകെളേപ്പാലും ഗവെണ്മന്റ് അവഗണിച്ചു. ഇെത�
ല്ലാം ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികനിലെയ സാരമായി
ബാധിച്ചു. പേക്ഷ, ഗവെണ്മന്റ് അവരുെട ചൂഷണം
തുടർന്നു െകാണ്ടിരുന്നു. ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധ�
േത്താടുകൂടി സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായി.
േബബിംഗ്ട്ടൻ സ്മിത്തു് കമ്മറ്റി, ഹിൽട്ടൻയങ് കമ്മീ�
ഷൻ എന്ന രണ്ടു സമിതികൾ നിയമിക്കെപ്പെട്ടങ്കി�
ലും ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രതികൂലമായ വിനിമയനിരക്കുകേളാ
നാണയവ്യവസ്ഥേയാ മാറ്റെപ്പട്ടില്ല. ഈ നയത്തി�
നു മകുടം ചാർത്തിയതു റിസർവ് ബാങ്കാ ണു്. ഈ
ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുെട േകന്ദ്രബാങ്കാെണങ്കിലും അതി�
െന്റ മൂലധനത്തിൽ അധികപങ്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലാ ണു്.
അതിെന്റ ഘടനയും നയവും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു്
അനുകൂലവുമാ ണു്. അതുെകാണ്ടാണു് രണ്ടാംേലാ�
കമഹായുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കണെക്കഴുതി,
ഇന്ത്യയ്ക്കു പണെമാന്നും െകാടുക്കാെത ഇന്ത്യയിൽ�
നിന്നു് ഒേട്ടെറ ചരക്കുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വാങ്ങാൻ
കഴിഞ്ഞതു്. ഈ കണക്കാണു് ഇന്നു െസ്റ്റർലിംഗ് മി�
ച്ചം എന്നു പറയുന്നതു്. ആ തുക മടക്കിത്തരാൻ ഇം�
ഗ്ലണ്ടിനു ഭാവമില്ല. ഇത്രയും െകാണ്ടു്, സാമ്രാജ്യത്വം
ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു നടത്തിേപ്പാന്ന നാണ്യനയം
ഇന്ത്യയ്ക്കു് എത്രമാത്രം ഹാനികരമാെണന്നു െതളിയു�
ന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇെതല്ലാം സവിസ്തരം വിവരിക്കുകയും
വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുകയുമാണു് ശ്രീ. ദാേമാദ�
രൻ ‘ഉറുപ്പിക’യിൽ െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.

ഈ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾക്കും
ഒരു പ്രേത്യകതയുണ്ടു്. മുതലാ�
ളിത്ത ധനശാസ്ത്രം ഇന്നു പര�
മാബദ്ധങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക�
യാെണന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. ഈ
ൈവരുദ്ധ്യം ഗവെണ്മന്റിെന്റ
നയത്തിൽ ഉടനീളം കാണു�
ന്നുമുണ്ടു്. അതു ശ്രീ. ദാേമാദരൻ ചുണ്ടിക്കാണിച്ചി�
ട്ടുമുണ്ടു്. അത്തരെമാരു ഗ്രന്ഥം പാഠ്യപുസ്തകമായി�
ത്തീരുക സാദ്ധ്യമല്ല. എങ്കിലും, ഈ പുസ്തകങ്ങളു�
െട കഥ േവെറയാ ണു്. ഗവെണ്മന്റിെന്റ നാണ്യന�
യം ഇന്ത്യൻ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിനും ഹാനികരമായി�
രുന്നു. അവേരാടു് ഒട്ടിേച്ചർന്നു നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യൻ
ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ വിഷയെത്ത സംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളം സത്യാവസ്ഥകൾ മറച്ചുെവച്ചിട്ടി�
ല്ല. അതുെകാണ്ടു ശ്രീ. ദാേമാദരെന്റ ഈ പുസ്തക�
ങ്ങളും ‘അംഗീകൃത’ ധനശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിൽ
വലിയ ഭിന്നതയില്ല. വളെര ദുർഘടമായ ഒരു വി�
ഷയമാണിതു്, സാധാരണ ധനശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥി�
കൾ പണെത്ത പരാമർശിച്ചുള്ള േചാദ്യങ്ങൾ വിട്ടു�
കളയുകയാണു് പതിവു്. അതുേപാലുള്ള ഒരു വിഷ�
യെത്തപ്പറ്റി മലയാളത്തിൽ ഇത്ര വിശദമായി രണ്ടു
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമയ്ക്കുക എന്നതു് അനിതരസാധാരണ�
മായ ഒരു വിജയമാ ണു്. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്യം കി�
ട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഇക്കാലെത്തങ്കിലും ലണ്ടൻ സ്കൂളിെന്റ
തലതിരിഞ്ഞ ധനശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു പക�
രം ശ്രീ. ദാേമാദരെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സർവ്വകലാശാ�
ലകൾ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാ ണു്. ധനശാസ്ത്രം ഇം�
ഗ്ലീഷിേല പഠിപ്പിക്കൂ എന്നു വല്ല ശാഠ്യവുമുെണ്ടങ്കിൽ
ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്കു പരിഭാഷെപ്പടു�
ത്തിയാൽ മതി. ഇന്ത്യൻ നാണയ പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി
ഇത്രനല്ല കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉള്ളതായി ഈ
വിമർശകനു് അറിവില്ല. ഇന്നു് എത്ര തലകാഞ്ഞു
പഠിച്ചിട്ടും നാണയവ്യവസ്ഥെയന്ന ഭാഗം വിദ്യാർ�
ത്ഥികൾക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു ശാസ്ത്രം മനഃ�
പൂർവ്വം കുഴച്ചുമറിച്ചിട്ടിട്ടു പഠിച്ചാൽ വ്യക്തമാകുവാൻ
മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ. എല്ലാം മലയാളത്തിേല പഠിപ്പിക്കൂ
എന്നു നിർബ്ബന്ധം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തിരുവിതാം�
കൂർ സർവ്വകലാശാലെയ്ക്കങ്കിലും ശ്രീ. ദാേമാദരെന്റ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കാം.
ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനെത്തെയങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കാതിരി�
ക്കുവാനുള്ള അവസരം അദ്ധ്യാപകാേദ്ധ്യതാക്കൾ�
ക്കിെല്ലങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും, ഉത്തരവാദഭരണവുെമ�
ല്ലാം കിലുക്കാംെപട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും.

വിലയിരുത്തൽ 1951.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാള നാടകകൃത്തും സാഹിത്യ നി�
രൂപകനുമായിരുന്നു സി.െജ. േതാമസ്
(നവംബർ 14, 1918–ജൂൈല 14, 1960)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹ�
ന്നാൻ േതാമസ്. മലയാള നാടകസാഹി�
ത്യെത്ത ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കു�

ന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.
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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
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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
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