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ആര്യന്മാരുെടആഗമനേത്താടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യാചരി�
ത്രംആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുംഅതിനു മുമ്പുള്ളെതല്ലാം
ഇരുട്ടുമൂടി കിടക്കുന്ന ചരിത്രാതീതകാലമാെണന്നും വി�
ശ്വസിച്ചുേപാന്ന ചില ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.
ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തകാലം മു�
തൽക്ക് സനാതനവും ശാശ്വതവുമായ ഒരുസംസ്കാരം
ഇവിെട നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുെണ്ടന്നുംഐഹികങ്ങളായ
നിസാരതകളിൽ നിെന്നല്ലാമകന്ന് വനാന്തരങ്ങളിലി�
രുന്നുഫലമൂലകങ്ങൾ ഭുജിച്ചുെകാണ്ടു തപസ്സ് െചയ്ത
ഋഷിപുംഗവന്മാരാണ് ആസംസ്കാരത്തിെന്റ ജനയിതാ�
ക്കെളന്നുംഅവർ വാദിച്ചുേപാന്നു.എന്നാൽ,അടുത്ത�
കാലത്തായി നടത്തെപ്പട്ട ചരിത്രാേന്വഷണങ്ങളുെട�
യും ഉത്ഖനനഗേവഷണങ്ങളുെടയും മുമ്പിൽ ഇത്തരം
വാദങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും നിൽക്കക്കള്ളിയി�
ല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്, ജനങ്ങളുെട സാമൂഹികജീവി�
തത്തിൽ നിന്നല്ലാെത വ്യക്തികളുെട തപശ്ചര്യകളിൽ
നിന്ന് യാെതാരുസംസ്കാരവും േലാകചരിത്രത്തിെലാരി�
ടത്തും ഇേതവെരയുണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്,ആര്യന്മാരു�
െട സംസ്കാരം ഒരിക്കലുംസ്ഥിരമായി നിന്നിട്ടില്ല; ജന�
ങ്ങളുെട ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങേളാെടാ�
പ്പം അത് വളരുകയും മാറുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്,
ആര്യന്മാരുെട സംസ്കാരം അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നസം�
സ്കാരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞുമാണ് വളർ�
ന്നിട്ടുള്ളത്.

ആര്യന്മാർ വരുന്നതിന് എത്രേയാ മുമ്പുതെന്നഇന്ത്യ�
െയ്ക്കാരു ചരിത്രവും ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾെക്കാരുസാ�
മൂഹിക ജീവിതവും ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് സംശയത്തിനി�
ടയില്ലാത്തവിധം െതളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്ഖനന
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട അടുത്തകാലെത്തഗേവഷണങ്ങളു�
െട ഫലമായി ഇന്ത്യയിെലആദിമനിവാസികളുെട ഭൗ�
തികസംസ്കാരത്തിെന്റ പലഅവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടി�
യിരിക്കുന്നു.ഈഅവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതിന് രണ്ടുല�
ക്ഷത്തിലധികം െകാല്ലെത്തപഴക്കമുെണ്ടന്ന് ചില ശാ�
സ്ത്രജ്ഞന്മാർഅനുമാനിക്കുന്നു.



       

1 ശിലായുഗവും േലാഹയുഗവും

ബലൂചിസ്ഥാൻ,സിൻഡ്, രാജസ്ഥാൻ,തിരുെനൽേവ�
ലി തുടങ്ങിയ വിഭിന്നങ്ങളായ പലസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
നിന്നും കല്ലുെകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ട പ്രാകൃതങ്ങളായ ചില
ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽഅവ െവ�
റും കല്ലിൻകഷണങ്ങളാെണേന്ന േതാന്നൂ.എങ്കിലും,
സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കിയാൽഅവയിൽ മനുഷ്യെന്റൈകപ്പാ�
ടുകൾ കാണാം. നമ്മുെട പൂർവ്വികന്മാർ സഹസ്രാബ്ദ�
ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉപേയാഗിച്ചആയുധങ്ങളാണവ.

ഇന്ത്യയിെലഅതിപ്രാചീനരായഈആദിമമനുഷ്യ�
രുെട ജീവിതെമങ്ങെനയായിരുന്നു?അവർക്കുപിന്നീ�
െടന്തുസംഭവിച്ചു?ആർക്കുെമാന്നും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ
വയ്യ.എങ്കിലും അവരുെട രക്തം ഇന്നും നമ്മുെട ധമനി�
കളിൽ ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നനുമാനിക്കുന്ന�
തിൽ െതറ്റുെണ്ടന്ന് േതാന്നുന്നില്ല.

ആയിരമായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പാണത്. െമഷീൻഗ�
ണ്ണുംആറ്റം േബാംബുമില്ല. കമ്പിത്തപാലുംആകാശവി�
മാനവുമില്ല. വൻകിട യന്ത്രങ്ങളും സിനിമാശാലകളുമില്ല
—കഠിനവും ദുർഭരവുമായ ഒരു പ്രാകൃത ജീവിതമായിരു�
ന്നുഅത് —പ്രകൃതി ശക്തികളുെടയും കാട്ടു മൃഗങ്ങളുെട�
യുംആക്രമണങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നിസ്സഹായതേയാെട ചൂ�
ളിേപ്പാകുന്ന ഒരു ദയനീയജീവിതം!.

എങ്കിലും,ആപ്രാകൃതമനുഷ്യർ നിരാശരാവുകേയാ ജീ�
വിതത്തിൽ നിെന്നാളിേച്ചാടിേപ്പാവുകേയാ െചയ്തില്ല.
ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ ഫലമൂലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദി�
കളുെട മാംസവും സമ്പാദിക്കുവാൻഅവർ നേന്ന വിഷ�
മിേക്കണ്ടിവന്നുെവന്നത് ശരിയാണ്.എങ്കിലും അവർ
ജീവിച്ചു. ജീവിതേത്താടുള്ളപ്രതിപത്തിഅവെര കർ�
േമ്മാന്മുഖരാക്കി. പരുപരുത്തകല്ലിൻകഷണങ്ങെള
ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റിെക്കാണ്ട് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസേത്താ�
ടുകൂടി അവർ ചരിത്രത്തിെന്റ പടിവാതിൽക്കേലക്ക് കൂ�
ട്ടംകൂട്ടമായി മാർച്ച് െചയ്തു.

െമെല്ലെമെല്ല തങ്ങളുെടആയുധങ്ങെളഅവർ പരിഷ്ക�
രിച്ചു. കല്ലിൻകഷണങ്ങെള െചത്തിമിനുക്കിയും മിനു�
ക്കി കൂർപ്പിച്ചും കൂടുതൽ നല്ല ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി.
അങ്ങെനഅവർ ജീവിതാേയാധനത്തിൽ ഒരു പടികൂ�
ടി മുേന്നാട്ടുവച്ചു. േഗാർഡൻൈചൽഡിെന്റ ഭാഷയിൽ
പറഞ്ഞാൽ, ‘പരിതഃസ്ഥിതികളുെട േനെരആക്രമണ�
പരമായ ഒരു മേനാഭാവം’അവരിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി.
അവർ ധാന്യങ്ങളും കായ്കനികളും കൃഷി െചയ്യാനും മൺ�
പാത്രങ്ങളും മരം െകാണ്ടുള്ളപലതരം സാമഗ്രികളും
ഉപേയാഗിക്കാനും വില്ലും അമ്പുമുപേയാഗിച്ച് കുേറക്കൂ�
ടി എളുപ്പത്തിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടാനും പഠിച്ചു.
ക്രമത്തിൽ ചില മൃഗങ്ങെള പിടിച്ച് െമരുക്കാൻ തുടങ്ങി.
പ്രാകൃതമനുഷ്യരുെട ജീവിതത്തിൽഅെതാരു വിപ്ല�
വമായിരുന്നു.ഈമാറ്റങ്ങെളല്ലാമുണ്ടായത് ഏതാണ്ടു
പതിനായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പാെണന്ന് ചില ഗേവ�
ഷകന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.

പരിഷ്കരിക്കാത്തപരുപരുത്തകല്ലിൻകഷണങ്ങെള
ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന് പ്രാ�
ചീനശിലായുഗെമന്നും കല്ലുെകാണ്ടു നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
പരിഷ്കൃതങ്ങളായആയുധങ്ങളുപേയാഗിച്ചിരുന്ന കാല�
ത്തിന് നവീനശിലായുഗെമന്നുമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ
േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

പ്രാചീനശിലായുഗെത്തയും നവീനശിലായുഗെത്തയും
പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന ഒട്ടനവധിആയുധങ്ങളും ഉപ�
കരണങ്ങളും ഇന്ത്യയുെട നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും
കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല നർമ്മദാതീ�
രങ്ങളിൽ നിന്നും പശ്ചിമഘട്ടത്തിെന്റ താഴ്വാരങ്ങളിൽ
നിന്നും ലഭിച്ച പല ഉപകരണങ്ങളും പ്രാചീനശിലാ�
യുഗത്തിെല പ്രാകൃത മനുഷ്യരുപേയാഗിച്ചവയാണ്.
ബല്ലാരി ജില്ലയിലും ൈമസൂരിലും നടത്തെപ്പട്ട ഗേവഷ�
ണങ്ങളിൽ നിന്ന് നവീനശിലായുഗത്തിെല മനുഷ്യരുപ�
േയാഗിച്ച അേനകം ഉപകരണങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
മിർസാപൂരിൽ നിന്ന് നവീനശിലായുഗത്തിൻേറതായ
ചില ശവകുടീരങ്ങൾ കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. േവട്ടയ്ക്കു�
ള്ള പലതരംആയുധങ്ങൾ, ഉളികൾ, െനയ്ത്തു തറികളുെട
അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ മുതലായവയും കല്ലു�
െകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളിേന്മൽ െകാത്തിവരയ്ക്കെപ്പട്ട
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും േവട്ടയാടലിെന്റയും മറ്റും
ചിത്രങ്ങളും ശിലായുഗത്തിെല ജനങ്ങളുെട ജീവിതരീതി�
യിേലക്ക് ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കാൻസഹായിക്കുന്നവയാണ്.
ഇന്നും നാമാവേശഷമായിട്ടില്ലാത്ത ചില േഗാത്രവർ�
ഗ്ഗക്കാർ വില്ലും അമ്പും കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങ�
ളുമായി അടുത്തകാലം വെരയും ശിലായുഗത്തിലാണ്
ജീവിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ളത്.

മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുെമന്നേപാെല ഇന്ത്യയിലുംആദി�
മനിവാസികൾ കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണുപ�
േയാഗിച്ചിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിലവ േലാഹം െകാണ്ടു�
ള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വഴിമാറിെക്കാടുത്തു. െചമ്പുെകാ�
ണ്ടും പിച്ചളെകാണ്ടുമുള്ള നാനാതരം പണിയായുധങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.

കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് േലാേഹാപ�
കരണങ്ങളിേലക്കുള്ള മുേന്നറ്റം പ്രാചീനമനുഷ്യരുെട
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടായ മെറ്റാരു വിപ്ലവെത്തയാ�
ണ് കുറിക്കുന്നത്. േവടന്മാരുെട കഷ്ടെപ്പട്ടുെകാണ്ടുള്ള
പ്രാകൃതജീവിതത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് കൃഷിപ്പണി,കന്നു�
കാലികെള േമയ്ക്കൽ,ൈകെത്താഴിലുകൾഎന്നിങ്ങെന
വിവിധതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ നടത്താനാവശ്യ�
മായ പ്രവൃത്തിവിഭജനംആവിർഭവിച്ചു. വ്യക്തികൾക്കും
സമുദായങ്ങൾക്കും തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ൈകമാറാെമന്നായി. സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു. കൂട്ടായ
ഉൽപാദനത്തിൻേറയും കൂട്ടായ ഉപേഭാഗത്തിൻേറയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപ്രാകൃത കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽസ്വകാര്യസ്വത്ത് തലെപാക്കി. സമുദാ�
യത്തിെല ചില വിഭാഗക്കാർ സ്വത്തുള്ളവരും മറ്റുള്ളവർ
സ്വത്തില്ലാത്തവരുമായിത്തീർന്നു.



       

2 സിന്ധുതടസംസ്കാരം

േലാഹയുഗത്തിെലഏറ്റവും അത്ഭുതകരങ്ങളും ഏറ്റവും
ആകർഷകങ്ങളുമായസ്മാരകങ്ങൾ വടക്കുപടിഞ്ഞാെറ
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇേപ്പാൾ പാക്കിസ്ഥാൻഎന്ന േപ�
രിലറിയെപ്പടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള�
ത്. പഞ്ചാബിൽ ലാേഹാറിൽ നിന്ന് നൂേറാളം നാഴിക
െതക്കുപടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്നഹാരപ്പയിലും െതക്കു�
ഭാഗത്തായി കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് നൂറ് നാഴിക അകെല
കിടക്കുന്ന േമാഹൻജദാേരാവിലും നടത്തെപ്പട്ട ഉത്ഖ�
നന ഗേവഷണങ്ങൾഅയ്യായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്
ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നപ്രാചീന േലാകസംസ്കാര�
ത്തിെന്റ വിവിധ വശങ്ങളിേലക്ക് പുതിെയാരു െവളിച്ചം
വീശിത്തന്നിരിക്കുന്നു. േമാഹൻജദാേരാവിൽ നിന്ന് 400
നാഴികയിലധികം വടക്കുകിഴക്കായിട്ടാണ് ഹാരപ്പാ കി�
ടക്കുന്നത്.ഈരണ്ടുപട്ടണങ്ങൾക്കുമിടയിലായി െചറു�
തും വലുതുമായ മറ്റു നാൽപേതാളം പട്ടണങ്ങളുെടയും
ഒട്ടനവധി ഗ്രാമങ്ങളുെടയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിച്ചളെകാണ്ടും െചമ്പുെകാണ്ടുമുള്ള മഴു,പി�
ച്ചള െകാണ്ടുള്ളഈർച്ചവാൾ, ഉളി, മത്സ്യം പിടിക്കാനു�
ള്ള ചൂണ്ടൽ,ക്ഷൗരക്കത്തികൾ, െചമ്പുെകാണ്ടുള്ളവാ�
ളുകൾ,പിച്ചളെകാണ്ടും െചമ്പുെകാണ്ടുമുള്ളകുന്തങ്ങളും
അമ്പുകളും, െചമ്പുപാത്രങ്ങളും പിച്ചളപാത്രങ്ങളും തുലാ�
സ്സുകളും തൂക്കക്കട്ടികളും —ഇങ്ങെന പലതും ഉത്ഖനന�
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലുൾെപ്പടുന്നു.

േലാേഹാപകരണങ്ങൾകുറെച്ചാന്നുമല്ല, ധാരാളമായി�
ത്തെന്ന കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിനാൽ,അവ മറ്റു രാജ്യ�
ങ്ങളിൽ നിന്നുെകാണ്ടു വരെപ്പട്ടവയെല്ലന്നും ഇന്ത്യയിൽ
തെന്ന ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടവയാെണന്നും ന്യായമായി വിശ്വ�
സിക്കാം.

സിന്ധുനദീതീരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നഈആദിമനി�
വാസികളിൽ പലരുംആര്യന്മാർക്കുേപാലും അസൂയ�
ജനിപ്പിക്കത്തക്കവിധം ചുറ്റുപാടും മതിൽെക്കട്ടുകേളാ�
ടുകൂടിയ കൂറ്റൻ ഭവനങ്ങളിലാണ് പാർത്തിരുന്നത്.
മതിൽെക്കട്ടുകളിേന്മൽ പേലടത്തും ഇനിയും വായിച്ചു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തഎഴുത്തുകളുണ്ട്. വി�
സ്തൃതമായ െതരുവുകളും ഒറ്റവരിയിൽ നിരനിരയായി
വീടുകളും െതക്കുവടക്കായും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായും വി�
ലങ്ങെന വൃത്തിയിൽ മുറിച്ചുകടക്കുന്നസമാന്തരങ്ങളായ
േറാഡുകളും നിറഞ്ഞ േമാഹൻജദാേരാ പട്ടണം നഗരാ�
സൂത്രണത്തിെനാരു മാതൃകയായിരുന്നു. ചളിെവള്ളം
ഒട്ടുംതെന്ന െകട്ടിനിൽക്കാത്തവിധത്തിൽ നഗരം ശുചി�
യാക്കി െവയ്ക്കാനുള്ളഅഴുക്കുചാൽ പദ്ധതികളും െപാതു
കളിസ്ഥലങ്ങളും ഗേവഷകന്മാരുെട പരിേശാധനയ്ക്കു വി�
േധയമായിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടികെകാണ്ടു പടുത്തുണ്ടാക്കെപ്പട്ട
വീടുകൾ ധാരാളംസ്ഥലസൗകര്യമുള്ളവയാണ്.അവയ്ക്ക്
നല്ല വിശാലമായ മുറ്റങ്ങളും കല്ലുപാകിയ കുളിമുറികളും
േകാവണികളും േമൽത്തട്ടുകളുമുണ്ട്. ഓേരാ വീടിനും
സ്വന്തമായി കിണറുണ്ട്. ചില കിണറുകളിെല െവള്ളം
ഇന്നും വറ്റിയിട്ടില്ല! ഒരു പടുകൂറ്റൻ െകട്ടിടത്തിൽ ഖജ�
നാമുറികളും ധാന്യേശഖരണത്തിനുള്ളനിലവറകളും
കെണ്ടത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പട്ടണത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ
ഒരു േക്ഷത്രമുണ്ട്.അതിനു െതാട്ടടുത്തുകാണുന്ന മെറ്റാ�
രു െകട്ടിടമായിരിക്കാം പുേരാഹിതെന്റ പാർപ്പിടം. ഹാ�
രപ്പയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച സാമഗ്രികളിൽ 170അടി നീള�
വും 130അടി വീതിയുമുള്ളതും ഇഷ്ടിക െകാണ്ടുണ്ടാക്ക�
െപ്പട്ടതുമായ ഒരു വലിയ നിലവറയും ചിത്രപ്പണികേളാ�
ടുകൂടിയ മൺപാത്രങ്ങളും മുകൾഭാഗത്ത് െചമ്പുതകിടു�
കളടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാളവണ്ടിയുെട കൂടും ചില സ്വർണ്ണാ�
ഭരണങ്ങളും കല്ലുമാലകളും ശിലാവിഗ്രഹങ്ങളും മറ്റുമുൾ�
െപ്പടുന്നു.

ജനങ്ങളിൽ വലിെയാരു വിഭാഗം കാർഷികജീവിത�
െത്തയാണവലംബിച്ചിരുന്നത്. നിലമുഴുതു ശരിെപ്പടുത്തു�
വാനുള്ളകലപ്പകളും മറ്റു കാർഷിേകാപകരണങ്ങളും
അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. െചമ്പുെകാണ്ടും പിച്ചളെകാണ്ടു�
മുള്ള കലപ്പകളും മറ്റനവധി കാർഷിേകാപകരണങ്ങളും
കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാർലി, േഗാതമ്പ് മുതലായ ധാന്യ�
ങ്ങളും വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനുള്ളപരുത്തിയും കൃഷി െചയ്യാൻ
അവർ പഠിച്ചിരുന്നു.അവർക്ക് നല്ല േതാട്ടങ്ങളുണ്ടായി�
രുന്നു.ഈപട്ടണങ്ങെള നിലനിർത്താൻ േവണ്ടത്രധാ�
ന്യം െതാട്ടടുത്തുള്ളഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പട്ടി�
രുന്നുഎന്നുതീർച്ചയാണ്. െകായ്ത്തുകഴിഞ്ഞാൽഅവർ
പാട്ടുപാടും,നൃത്തം വയ്ക്കും, മരവും മൃഗേത്താലുമുപേയാ�
ഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ െചണ്ടെകാട്ടി ആഹ്ലാദിക്കും.അവരുെട
ൈകവിരുതുസൃഷ്ടിച്ച െചണ്ടയാണ് നമ്മുെട നാട്ടിൽ
ഇന്നുമുപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നത്.

ഈപ്രാചീനനഗരങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഗേവഷകന്മാർആട്,പന്നി, ഒട്ടകം,ആന,കുതിര,എരുമ
മുതലായ മൃഗങ്ങളുെട എല്ലുകൾ കെണ്ടടുത്തിട്ടുണ്ട്.ആര്യ�
ന്മാർക്കു മുമ്പുതെന്ന നമ്മുെട പൂർവ്വികർ മൃഗങ്ങെള േപാ�
റ്റിവളർത്തിയിരുന്നുഎന്ന് ഇത് െതളിയിക്കുന്നു.അവർ
പശു,എരുമ,ആട് എന്നീ മൃഗങ്ങളുെട പാൽ ഉപേയാ�
ഗിച്ചിരുന്നുെവന്നും നായേയയും പൂച്ചേയയും വീട്ടുമൃഗങ്ങ�
ളായി േപാറ്റിവളർത്തിയിരുന്നുെവന്നും ഗേവഷന്മാർ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. തീവണ്ടികേളാ േലാറികേളാ ഇല്ലാ�
തിരുന്നആപ്രാചീന കാലത്ത് കച്ചവടാവശ്യങ്ങൾക്ക്
ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വാഹനമായിരുന്നു ഒട്ടകവും കുതി�
രയുെമേന്നാർേക്കണ്ടതുണ്ട്. േമാഹൻജദാേരാവിെലയും
ഹാരപ്പയിേലയും ജനങ്ങളുെട സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ
വ്യാപാരത്തിന് പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു.
കച്ചവടക്കാർ േതാണിയുണ്ടാക്കി ദൂരേദശങ്ങളിേലക്കു
യാത്ര െചയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട ഫലസമൃദ്ധമായ ഭൂമി�
യും വിഭവങ്ങളും അന്നുമുതൽക്കുതെന്നഅന്യനാട്ടുകാ�
െരആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

േമാഹൻജദാേരാ,ഹാരപ്പഎന്നീ പട്ടണങ്ങൾകച്ചവ�
ടത്തിെന്റയും ൈകെത്താഴിലിെന്റയും േകന്ദ്രങ്ങളായി�
രുന്നു. േമാഹൻജദാേരാവിൽ െകാട്ടാരേത്താട് സാ�
ദൃശ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ െകട്ടിടത്തിനടുത്തായി
േലാഹപ്പണിക്കുള്ള ഒരു വർക്ക് േഷാപ്പുണ്ട്.അതിെന്റ
െതക്കുഭാഗത്ത് മാർക്കറ്റ് കിടക്കുന്നു. കാർഷിേകാൽ�
പ്പന്നങ്ങൾൈകമാറ്റം െചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ
െകട്ടിടവുമുണ്ട്.

പരുത്തിയിൽ നിന്ന് നൂലുണ്ടാക്കുവാനും നൂലുപേയാഗി�
ച്ച് തുണി െനയ്യുവാനും ഇന്ത്യയിെലആപ്രാചീന നിവാ�
സികൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. േമത്തരം പരുത്തിനൂൽ�
െകാണ്ട് െനെയ്തടുത്ത് ചുകപ്പ് ചായം മുക്കിയ ഒരു തുണി�
യുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരു െവള്ളിപ്പാത്രത്തിനകത്തുനി�
ന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പരുത്തി െമസേപ്പാ�
േട്ടമിയിൽ ‘സിന്ധു’എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്ന�
െതന്നും പിന്നീടത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ‘സിൻറൺ’ആയി
മാറിെയന്നും എഡിൻബേറാ സർവ്വകലാശാലയിെല പു�
രാവസ്തു ഗേവഷണാധ്യാപകനായസ്റ്റുേവർട്ട് പിേക്ഷാട്ട്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ചിത്രപ്പണികേളാടുകൂടിയ, മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുക,
പരുത്തിനൂലുപേയാഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ െനയ്യുക, ചൂളെവച്ച്
ഇഷ്ടികകൾ നിർമ്മിക്കുക, ഭംഗിയുള്ളആഭരണങ്ങളു�
ണ്ടാക്കുക —ഇങ്ങെന പലതരം ൈകേവലകൾഅവർ�
ക്കറിയാമായിരുന്നു. ഗേവഷകന്മാർ കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള
ചിത്രപ്പണികേളാടുകൂടിയ മൺപാത്രങ്ങളും കളിവണ്ടിക�
ളും മറ്റു കളിേക്കാപ്പുകളും പിച്ചളെകാണ്ടു മേനാഹരമായി
െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ നൃത്തരൂപങ്ങളുംആപ്രാചീനജ�
നങ്ങളുെട കലാപരമായ മുേന്നറ്റെത്തയാണ് െതളിയി�
ക്കുന്നത്.

ഉത്ഖനനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട പരിശ്രമഫലമായി ലഭി�
ച്ചഈസംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിസ്സംശ�
യമായി െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകൃതവും
അപരിഷ്കൃതവുമായ ജീവിതക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്കാ�
രത്തിെന്റ കാലഘട്ടത്തിേലക്ക് ആദ്യമായി കാെലടുത്തു�
വച്ചവർആര്യന്മാരായിരുന്നില്ല;ആര്യന്മാർ വരുന്നതിന്
മുേമ്പതെന്നസംസ്കാരത്തിെന്റആരംഭ ദശയിെലത്തിയ
ആദിമ നിവാസികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്രാവി�
ഡന്മാർ എന്ന േപരിലാണവർ െപാതുേവഅറിയെപ്പടു�
ന്നത്.



       

3 വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റആരംഭം

ആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നഈപ്രാചീന ദ്രാവിഡ�
രുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥപ്രാകൃത കമ്യൂണിസേത്തക്കാൾ
ഉയർന്ന ഒരു നിലയിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നാണു
ഹാരപ്പയുെടയും േമാഹൻജദാേരാവിെന്റയും അവശിഷ്ട�
ങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. േലാഹം െകാണ്ടുള്ളപണിയാ�
യുധങ്ങളും യുദ്ധസാമഗ്രികളും മറ്റുപകരണങ്ങളും മൃഗങ്ങ�
െള േപാറ്റിവളർത്തൽ, ജലേസചനപദ്ധതികളുപേയാ�
ഗിച്ച് കൃഷി െചയ്യൽ,കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്നുസ്വ�
തന്ത്രമായി സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടൈകെത്താഴിലുകളും
ൈകേവലകളിലുമുള്ളൈവദഗ്ധ്യം,പട്ടണങ്ങൾക്കുള്ളി�
ലും പട്ടണങ്ങൾതമ്മിൽത്തമ്മിലുമുള്ള കച്ചവടം ഇെത�
ല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്,സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളാ�
യി പിരിഞ്ഞതിന് േശഷമുള്ള ഒരുസ്ഥിതിവിേശഷെത്ത�
യാണ്. ഉല്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായു�
ണ്ടായസ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളുെട വർദ്ധനവും ൈവപുല്യ�
വും സാമൂഹികാസമത്വങ്ങൾക്കും വർഗവിഭജനത്തിനും
വഴിെതളിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

െകട്ടിടങ്ങളുെട മട്ട് പരിേശാധിച്ചാലും ഇതു വ്യക്തമാ�
വും. ധനികന്മാർ,ൈകേവലക്കാരും െചറുകച്ചവടക്കാ�
രുമായ ഇടത്തരക്കാർ,അടിമകളും മറ്റു ദരിദ്രരും —
ഈജനവിഭാഗങ്ങൾെക്കല്ലാം പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം
തരത്തിലുള്ള വീടുകളുണ്ട്. ധനികന്മാരുെട വസതികൾ�
ക്കുമുമ്പിൽ കാവൽക്കാർക്കു േവണ്ടിയുണ്ടാക്കെപ്പട്ട പടി�
പ്പുരകൾ കാണാം. െവള്ളം െകാണ്ടുവന്ന് ചുറ്റുപാടുകെള
വൃത്തിയാക്കുന്നഅഴുക്കുചാൽ പദ്ധതികൾ ധനികഭ�
വനങ്ങളുെട അരിെക മാത്രമാണുള്ളത്. ദരിദ്രന്മാർക്ക്
അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതികളും ജലേസചനസൗകര്യങ്ങളു�
മില്ല. പാത്രങ്ങളിൽ െവള്ളം േകാരിെക്കാണ്ടുവന്ന് ചില�
േപ്പാെളാെക്ക കഴുകി െവടിപ്പാക്കിെയന്ന് വരും;അത്ര�
മാത്രം.

ഏണസ്റ്റ് മേക്ക ‘സിന്ധുതടസംസ്കാരം’എന്നതെന്റ പു�
സ്തകത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“ഈഉത്ഖനനങ്ങൾക്കിടയിൽ െചറുതും വലുതുമായ
അേനകം വീടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പണ�
ക്കാരായസ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാരുെടയും കച്ചവട�
ക്കാരുെടയും വർഗ്ഗങ്ങളും, ധാരാളം ൈകേവലക്കാരും,
അസംഖ്യം അടിമകളും,അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുെവ�
ന്ന് ഇത് െതളിയിക്കുന്നു”.

പട്ടണങ്ങളിെലഅഴുക്കുചാൽ വൃത്തിയാക്കുക, നിരത്തു�
കൾ ശുചീകരിക്കുക മുതലായ േജാലികെളല്ലാം അടി�
മകളാണു െചയ്തിരുന്നത്. മേക്കഅവെര ‘മുൻസിപ്പൽ
േജാലിക്കാർ’എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബാബിേലാണിയ,
ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ പ്രാചീന രാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല
ഇന്ത്യയിലും ഭവനനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിക�
െളല്ലാം അടിമകളുെട അദ്ധ്വാനമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണ് നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ
െതറ്റില്ല.

വർഗവിഭജനമുള്ളിടത്ത് ഭരണകൂടവുമുണ്ടാവും. മർദ്ദിത
വർഗ്ഗക്കാരുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളഅടിച്ചമർത്താനുള്ള
ഒരുപകരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് എല്ലായിടത്തും ഭരണ�
കൂടങ്ങൾ െപാന്തിവന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രാചീേനന്ത്യയിലും ഭര�
ണകൂടമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ഗേവഷകന്മാർ സമ്മതിക്കു�
ന്നുണ്ട്.ആഭരണകൂടത്തിെന്റസ്വഭാവെമന്തായിരുന്നു
എന്നതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗേവഷണങ്ങൾആവശ്യ�
മായിരിക്കാം. സൂമറിലുംഈജിപ്റ്റിലും അക്കാഡിലും
മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നതുേപാലുള്ള േസ്വച്ഛാധിപതികളായ ഭര�
ണത്തലവന്മാരാണ് പ്രാചീേനന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തി�
േപ്പാന്നത് എന്നു ചില ഗേവഷകന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പ�
ടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,സുപ്രസിദ്ധ ഗേവഷകനായ
എം. വീലർ ‘ഇൻഡസ് സിവിൈലേസഷൻ’എന്ന
തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:

“ഹാരപ്പയിെല ഭരണത്തലവന്മാരുെട അധികാരശ�
ക്തിയുെട അടിത്തറഎന്തുതെന്നയായിരുന്നാലും
ശരി — മതപരമായഘടകം അതിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നി�
രുന്നുെവന്ന് ന്യായമായുംഊഹിക്കാം —സൂമറിെലയും
അക്കാഡിേലയും പുേരാഹിതന്മാരുേടതിൽ നിന്നു വള�
െരെയാന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തതരത്തിലാണ് അവർ
ഭരണം നടത്തിേപ്പാന്നത്.”

പൂർണവും േസ്വച്ഛാധിപത്യപരവുമായഅധികാരാവ�
കാശങ്ങേളാടുകൂടിയ പുേരാഹിതരാജാക്കന്മാരാൽ
ഭരിക്കെപ്പട്ട ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നുഅെതന്ന് പിേഗ്ഗാട്ടും
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. െകാട്ടാരങ്ങളുെട മതിൽെക്കട്ടുകളി�
േന്മൽ െകാത്തിെയഴുതെപ്പട്ട േരഖകൾ വായിച്ചുമനസി�
ലാക്കാൻ കഴിയുന്നേതാടുകൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ
െവളിച്ചം കിട്ടുെമന്നു നമുക്കാശിക്കാം.



       

4 ആദിമനിവാസികളുെട മതവും
ൈദവവും

ഇന്ത്യയിെലഈപ്രാചീന നിവാസികളുെട മതവിശ്വാ�
സങ്ങൾഏതു തരത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു?അവരുെട
ൈദവങ്ങളുെട സ്വഭാവെമന്തായിരുന്നു?

പ്രാചീനശിലായുഗത്തിെല പ്രാകൃതന്മാർആധുനിക മനു�
ഷ്യെരേപ്പാെലഈശ്വരനിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും വിശ്വ�
സിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുതീർച്ചയാണ്.അവെരാരിക്കലും
ആത്മീയവാദികളായിരുന്നില്ല. പരബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിയല്ല,
ഭക്ഷണത്തിനുള്ളഫലമൂലാദികെളപ്പറ്റിയും പക്ഷിമൃഗാ�
ദികളുെട മാംസെത്തപ്പറ്റിയുമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്ന�
ത്. േജാർജ്ജ് േതാംസൺ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു:

“നമുക്കറിയാവുന്നഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള കാടന്മാർ�
ക്ക് ൈദവങ്ങളില്ല. പ്രാർത്ഥനകെളപ്പറ്റിേയാ യാഗ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ അവർക്ക് യാെതാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ.
ഇതുേപാെല തെന്ന പരിഷ്കൃതജനതകളുെട ചരിത്രാതീ�
തകാലേത്തക്കുതുളച്ചുകടക്കാൻ കഴിയുേമ്പാെഴല്ലാം
ൈദവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും യാഗങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു
നിലവാരത്തിൽ നമ്മെളത്തിേച്ചരുന്നു.

ഭൗതികജീവിതെത്തകൂടുതൽ കാമ്യവും കൂടുതൽആഹ്ലാ�
ദമയവുമാക്കുക —ഇതു് ആയിരുന്നുപ്രാകൃതമനുഷ്യരു�
െട ജീവിേതാേദ്ദശ്യം.ഈജീവിേതാേദ്ദശ്യമാണ് അവ�
െര കർേമ്മാന്മുഖരാക്കിയത്. പേക്ഷ, ജീവിതം കഠിനമാ�
യിരുന്നു.അതുെകാണ്ട് മാനുഷികമായ കഴിവില്ലായ്മെയ
നികത്താൻ േവണ്ടി ക്രമത്തിലവർഅമാനുഷികമായ
ശക്തികളുെട സഹായം േതടി. പ്രകൃതിയിൽ കാണ�
െപ്പട്ട മരങ്ങേളയും പക്ഷിമൃഗാദികേളയുെമല്ലാം അവർ
തങ്ങേളക്കാൾ ശക്തിയുള്ളൈദവങ്ങളായിട്ടാണ് കണ�
ക്കാക്കിയത്. പ്രകൃതിശക്തികെള െചാൽപ്പടിയിലാ�
ക്കാൻസയൻസിെന്റസഹായമുണ്ടായിരുന്നില്ല.അതു�
െകാണ്ടവർ പാട്ടുപാടുകയും നൃത്തം െവയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
േവടപ്പണിെകാണ്ടു ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്നഅപരിഷ്കൃ�
തജനങ്ങൾ ചില കാട്ടുമൃഗങ്ങേളയും സർപ്പങ്ങേളയും
പൂജിക്കുകയുംഅരയാൽമരം േപാലുള്ള വൃക്ഷങ്ങെള
ആരാധിക്കുകയും തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും കൃഷി�
ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾൈദവങ്ങളു�
െട സ്വഭാവത്തിനും മാറ്റമുണ്ടായി. കാളിയും ഭഗവതിയും
മറ്റും കുലൈദവങ്ങളായിത്തീർന്നത്ഈകാലഘട്ടത്തി�
ലാണ്.

ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും േമാഹൻജദാേരാവിൽ നിന്നും
കണ്ടുകിട്ടിയ ഒട്ടനവധി സ്ത്രീ പ്രതിമകൾ പ്രാചീേനന്ത്യ�
യുെട മതവിശ്വാസങ്ങളിേലക്ക് െവളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്.
ഈപ്രതിമകളിൽ ചിലത് കുട്ടികളുെട കളിപ്പാട്ടങ്ങളാ�
യിരിക്കാം. പേക്ഷ, മുഴുവനും അങ്ങെനയാവാനിടയി�
െല്ലന്നാണ് ഇന്ത്യയിെല ഉത്ഖനനവകുപ്പിെന്റഡയറ�
ക്ടർ ജനറലായിരുന്നസർ േജാൺ മാർഷൽ ഉറപ്പിച്ചു�
പറയുന്നത്. ഒരു മൂർത്തിയുെട മടിയിൽ െചറിെയാരു
കുട്ടിയുണ്ട്. മെറ്റാരു മൂർത്തി ഗർഭവതിയായ ഒരുസ്ത്രീ
ൈദവത്തിൻേറതാണ്. സന്താനലാഭത്തിനുേവണ്ടി സ്ത്രീ�
കൾഅത്തരം മൂർത്തികെള പൂജിച്ചിരുന്നുെവന്നാണ്
മാർഷൽഅനുമാനിക്കുന്നത്. ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് നഗ്ന�
യായ ഒരുസ്ത്രീൈദവത്തിെന്റബിംബം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
കാലുകൾഅകത്തിെവച്ചിരിക്കുന്നു. ഗർഭാശയത്തിൽ
നിന്നും ഒരു െചടി മുളച്ച് െപാന്തിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളു�
ണ്ടാവണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല,കൃഷി നന്നാ�
വണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരുംഈ േദവിേയയാണ് പൂ�
ജിച്ചിരുന്നത്. േയാഗികെളേപ്പാെല പത്മാസനത്തിലി�
രിക്കുന്ന മൂന്ന് ശിരസ്സുകളുള്ള ഒരു പുരുഷൈദവത്തിെന്റ
ബിംബവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശിവെന്റ പ്രതിമയാണെതന്ന്
മാർഷൽഊഹിക്കുന്നു. ശിവന് പുറേമ മരം, െവള്ളം,
തീ മുതലായവയും നരി,ആന, േപാത്ത് മുതലായവേയ�
യും അവർ പൂജിച്ചിരുന്നുെവന്നതിനു െതളിവുകളുണ്ട്.
ലിംഗപൂജയും സാധാരണമായിരുന്നു.എന്നാൽഏറ്റവു�
മധികം പ്രാധാന്യം അമ്മൈദവങ്ങൾക്കുതെന്നയായി�
രുന്നു.



       

5 ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിെന്റ
അസ്തിവാരം

ഇങ്ങെന നാലായിരേമാ അയ്യായിരേമാ െകാല്ലങ്ങൾ�
ക്കു മുമ്പുതെന്നഇന്ത്യയുെട മണ്ണിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുെട
സാമ്പത്തികസാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉട�
െലടുത്ത ഒരുസംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദ�
ത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
ഹിന്ദുക്കുഷ്-പാമീർ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്ന് അപരി�
ഷ്കൃതരായആര്യന്മാർ സംഘം സംഘമായിറങ്ങിവന്ന്
ഇന്ത്യെയആക്രമിച്ചതിെന തുടർന്നാണ്ഈസംസ്കാ�
രത്തിന് ഉടവ് തട്ടിയത്.

ആക്രമണങ്ങളുെടയും സംഘട്ടനങ്ങളുെടയും ഫലമായി
പർവ്വതപ്രേദശങ്ങളിേലക്കും കാടുകളിേലക്കുംആട്ടി�
േയാടിക്കെപ്പട്ടആദിമനിവാസികളിൽ പലരും നാമാവ�
േശഷമായിരിക്കുന്നു. ഫലപുഷ്ടിയുള്ളസമതലപ്രേദശ�
ങ്ങളിൽ പാർപ്പുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർസംസ്കാരസമ്പ�
ന്നരായി അവേശഷിക്കുകയും െചയ്തു.അവരുെട പിൻ�
ഗാമികൾ മേദ്ധ്യന്ത്യയിലും ദക്ഷിേണന്ത്യയിലും ഇന്നും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുെട അതിപ്രാചീനങ്ങളായ
ആചാരവിേശഷങ്ങളിൽ പലതും ഇന്നുംഅവർ നില�
നിർത്തിേപ്പാരുന്നുണ്ട്.ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ
മാത്രമല്ല ഭാഷ,സാഹിത്യം മുതലായവയിലുംആ പഴയ
പാരമ്പര്യത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. െതേക്ക
ഇന്ത്യയിെല ഭാഷകളിൽ മാത്രമല്ല, വടേക്ക ഇന്ത്യയി�
െല മദ്ധ്യപ്രേദശ്,ഹിമാചല പ്രേദശ്, േഛാട്ടാനാഗ്പൂർ
മുതലായസ്ഥലങ്ങളിെല േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ സംസാ�
രിക്കുന്ന ഭാഷകളിലുംആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
പ്രാചീനഭാഷയുെട പലസ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും നില�
നിർത്തെപ്പട്ടുവരുന്നുണ്ട്.അേപ്പാൾആര്യന്മാർക്ക് മുമ്പു�
ണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയുെട പ്രാചീനസംസ്കാരം തികച്ചും
മണ്ണടിഞ്ഞുേപാെയന്നുകരുതുന്നതു ശരിയല്ല. ഇഷ്ടിക
െകാണ്ടുള്ള െകട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഓവുചാലു�
കൾ ഉപേയാഗശൂന്യമായിട്ടുണ്ടാവാം.എങ്കിലുംആപ്രാ�
ചീനസംസ്കാരത്തിെന്റ പലഘടകങ്ങളുംആര്യസംസ്കാ�
രത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളായി ലയിച്ചുേചർന്നുെകാണ്ട് ഇന്നും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് കാണാം. േഗാർഡൻൈചൽ�
ഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘ഒരുസവിേശഷ�
മായ ചുറ്റുപാടിേനാട് മനുഷ്യജീവിതം സമ്പൂർണ്ണമായി�
ണങ്ങിേച്ചർന്നു നിൽക്കുന്നതിെന്റ പ്രാതിനിധ്യമാണ്
സിന്ധുതടസംസ്കാരം വഹിക്കുന്നത്. വളെരക്കാലെത്ത
ക്ഷമേയാടുകൂടിയ പ്രയത്നത്തിെന്റഫലമാേയഅങ്ങ�
െനെയാരിണക്കം സാധിക്കൂ.അത് നിലനിൽക്കുകയും
െചയ്തു. ഇതിനകം അത് സവിേശഷം ഭാരതീയമായി
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ആധുനിക ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിെന്റ
അസ്ഥിവാരമായിത്തീർന്നതുംഅതാണ്. □



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള�
ത്തിെലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക�
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി�

െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്നസമ്പന്നനായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ�
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ�
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച�
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയി�
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ�
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് �
വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാ�
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന�
ഹ്രുസർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി�
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിെലഅത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെടആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം

10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
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