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ഉപനിഷത്തുക്കളുെട കാലം െതാട്ടാരംഭിച്ച ദാർശനിക
ചിന്തകൾ ബുദ്ധേന്റയും മഹാവീരേന്റയും കാലമായേപ്പാ
േഴക്കും ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരത്തിെലത്തി. സമ
കാലികരായ ഈ രണ്ടു മഹാത്മാക്കൾ ജീവിക്കുകയും
തങ്ങളുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്,
ബിംബിസാരൻേറയും അജാതശത്രുവിൻേറയും കാല
ത്താണ്. അേശാകചക്രവർത്തിയുെട കാലത്ത് ബുദ്ധമ
തം ഔേദ്യാഗികമതമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നുേപാന്ന
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവെമന്തായിരുന്നു? അെതാ
രു നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് ചില പണ്ഡിത
ന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. മറ്റു ചിലരുെട അഭിപ്രായ
ത്തിൽ ബുദ്ധനുമുമ്പുതെന്ന ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയാരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ രണ്ടഭിപ്രായ
ങ്ങളും ശരിയല്ല. ബുദ്ധെന്റ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിെലല്ലായി
ടത്തും വർണാശ്രമധർമങ്ങൾ എന്നറിയെപ്പടുന്ന വർ
ഗവിഭജനം േപാലും ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
പേലടത്തും ജനങ്ങളുെട കൂട്ടായ ഭരണമാണ് നിലനി
ന്നിരുന്നത്. പേക്ഷ, സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയുെട വളർച്ച
കാരണം െപാതുവുടമയും ജനാധിപത്യഭരണവും ഛി
ന്നഭിന്നമാവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പേലടത്തും രാജകീ
യഭരണത്തിൻകീഴിൽ അടിമത്തവ്യവസ്ഥ അതിേവഗം
വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

















1 ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
രാജാക്കന്മാർ വലിയ സ്വത്തുടമസ്ഥരായിരുന്നുെവന്ന
ത് േനരാണ്. പേക്ഷ, ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ, അവർ
നാടുവാഴികളായിരുന്നില്ല. അടിമത്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദായമാണ് അവെര സ്വ
ത്തുടമസ്ഥന്മാരാക്കിയത്.
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങെന ജീവിച്ചുേപാ
ന്നു; അവർ എെന്താെക്ക, ഏതു രീതിയിൽ, ഏതുത
രം ഉപകരണങ്ങൾ െകാണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു; അവരു
െട പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ എങ്ങെനയുള്ളതായിരുന്നു
എെന്നാെക്ക മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ കുറവാണ്. എങ്കിലും ചന്ദ്രഗുപ്തെന്റ മന്ത്രിയായിരു
ന്ന കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധെന്റ
ജീവിതകാലെത്ത അനുസ്മരിക്കുന്ന ജാതകകഥകളിൽ
നിന്നും മനുസ്മൃതി, നാരദസ്മൃതി മുതലായ സ്മൃതികളിൽ
നിന്നും ചില ശിലാേരഖകളിൽ നിന്നും അക്കാലെത്ത
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി ഏെറക്കുെറ
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും
തെന്ന ഫ്യൂഡൽ ഗ്രന്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.
അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചെയപ്പറ്റി അടിമകളും ഉട
മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങെള നിർണയിക്കുന്ന നിയമ
ങ്ങെളപ്പറ്റിയുമാണ് അവ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ‘േപാത്ത്,
കാള, സ്വർണാഭരണം, ചന്ദനമരം എന്നിവെയേപ്പാ
െലതെന്ന ദാസന്മാരും ഉടമകളുെട സ്വത്തുക്കളാകുന്നു’
എന്ന് ജാതകകഥകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിവിധത
രത്തിലുള്ള അടിമകെളപ്പറ്റി മനുസ്മൃതിയും നാരദസ്മൃതി
യും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വിസ്തൃതമായ പ്രേദശങ്ങെള
േകാളനികളാക്കി മാറ്റിെക്കാണ്ട് അടിമകളുെടയും കൂലി
േവലക്കാരുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി കൃഷി നടത്തി
യിരുന്നെതങ്ങെനെയന്ന് കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം
വിവരിക്കുന്നു. ജാതകകഥകെളപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ
റിേച്ചർഡ് ഫിക്ക് പറയുന്നത്, പണക്കാരായ ഭൂവുടമക
ളും കച്ചവടക്കാരും അടിമകെള ചൂഷണം െചയ്തുെകാ
ണ്ടാണ് വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചിരുന്നത് എന്നാ
ണ്. അടിമകെളെക്കാണ്ടും കൂലിേവലക്കാെര െകാണ്ടും
െചയ്യിക്കുന്ന കൃഷിപ്പണി േമൽേനാട്ടം െചയ്യാൻ േവണ്ടി
തങ്ങളുെട വയലുകളിേലക്കു േപാകുന്ന ബ്രാഹ്മണെരപ്പ
റ്റി അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ആയിരേമാ അതിലും
കൂടുതേലാ ‘കരിഷങ്ങൾ’ (ഏക്ര?) വരുന്ന വിശാലമായ
എേസ്റ്ററ്റുകെളപ്പറ്റിയും, അടിമകളുെടയും കൂലിേവലക്കാ
രുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി അഞ്ഞൂറിലധികം കരി
കളുപേയാഗിച്ചു കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന പണക്കാരായ
ചില ബ്രാഹ്മണെരപ്പറ്റിയും േഡാക്ടർ രാധാകുമുദമുക്കർ
ജി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അടിമത്തവ്യവസ്ഥ അതിേവഗം
വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബുദ്ധ
നും മഹാവീരനും ജനിച്ചത്. അവർക്കുേശഷവും കുേറ
ക്കാലേത്തക്ക് അടിമത്തം അവസാനിക്കുകയല്ല, കൂ
ടുതൽ പരന്നുപിടിക്കയാണുണ്ടായത്. ബുദ്ധമതെത്ത
ഔേദ്യാഗികമതമായി അംഗീകരിച്ച അേശാകചക്രവർ
ത്തിേപാലും അടിമത്തമവസാനിപ്പിക്കാനല്ല, അടിമ
കേളാടു കൂടുതൽ ദയ കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ആവ
ശ്യെപ്പട്ടത്. അടിമകേളാടും ഭൃത്യന്മാേരാടും ദയ കാണി
ക്കുക, മൂത്തവെര ബഹുമാനിക്കുക, വികാരങ്ങെള നിയ
ന്ത്രിക്കുക, ദാനം െചയ്യുക മുതലായവയിലാണ് ധർമം
കിടക്കുന്നത് എന്നേദ്ദഹം തെന്റ ഒമ്പതാമെത്ത ശിലാ
ശാസനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്: ഗ്രീസ്, േറാം തുടങ്ങിയ യൂേറാ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നതുേപാെല അത്ര രൗദ്ര
മായ തരത്തിലും കലർപ്പറ്റ രീതിയിലുമല്ല ഇന്ത്യയിെല
അടിമത്തം വളർന്നുവന്നത്. അടിമത്തേത്താെടാപ്പം
തെന്ന പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിെന്റ പല അവശിഷ്ടങ്ങ
ളും ഇവിെട നിലനിന്നിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർക്ക് സാമ
ന്തന്മാർ കപ്പം െകാടുക്കണെമന്നും കൃഷിെചയ്യുന്നവർ
വിളവിെന്റ നാലിെലാേന്നാ ആറിെലാേന്നാ കരമായി
െകാടുക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ടായിരു
ന്നു. പേക്ഷ, അതു ഫ്യൂഡലിസമായിരുന്നില്ല. അടിമത്ത
മായിരുന്നു ഉല്പാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം.
സമുദായത്തിൽ േമധാവിത്വം പുലർത്തിേപ്പാന്നത് അേപ്പാ
ഴും പുേരാഹിതവർഗ്ഗക്കാരായ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു.
ആദ്യെമാെക്ക അവർ രാജാക്കന്മാെര അനുഗ്രഹിക്കു
കയാണ് െചയ്തത്. കാരണം അവരുെട മതപരമായ
േമധാവിത്വത്തിെന്റ തണലിലാണ് രാജാക്കന്മാർ വളർ
ന്നത്. എന്നാൽ, രാജാക്കന്മാരുെട പദവിയും സ്വത്തും
വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ ഈ സ്ഥിതി മാറി. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷ
ത്രിയന്മാരും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കാൻ
തുടങ്ങി. ൈകമാറ്റത്തിെന്റയും കച്ചവടത്തിെന്റയും അഭി
വൃദ്ധി ഈ സ്ഥിതിെയ കൂടുതൽ കുഴപ്പം പിടിച്ചതാക്കി
ത്തീർത്തു.

















2 കച്ചവടത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
േവദങ്ങളുെട കാലത്തുതെന്ന ൈകമാറ്റം ആവിർഭവിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ൈകമാറ്റത്തിനുള്ള മദ്ധ്യവർത്തി എന്ന
നിലയിൽ ആദ്യകാലത്തു പശുക്കളാണ് ഉപേയാഗി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. പശുവായിരുന്നു പണം. ക്രമത്തിൽ
കച്ചവടം വളരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, േലാഹങ്ങൾ െകാ
ണ്ടുള്ള നാണ്യങ്ങൾ ഉപേയാഗത്തിൽ വന്നു. നിഷകം
എെന്നാരു നാണ്യെത്തപ്പറ്റി േവദങ്ങളിൽ തെന്ന പറ
യുന്നുണ്ട്. നാണ്യങ്ങളുെട ആവിർഭാവം കച്ചവടത്തിെന്റ
വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തി. കച്ചവടക്കാർ എന്ന ഒരു
പ്രേത്യക ജനവിഭാഗം തെന്ന ഉയർന്നുവന്നു. ആഭ്യന്തര
വ്യാപാരം മാത്രമല്ല വിേദശവ്യാപാരവും അക്കാലത്തുത
െന്ന പുഷ്ടിെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നു പല പണ്ഡി
തന്മാരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘പട്ട്, മസ്ലീൻ തുണി, വി
ശിഷ്ടതരങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങൾ, കത്തി മുതലായ ആയുധ
ങ്ങൾ, പടച്ചട്ടയും കസവും ചിത്രത്തയ്യലുകളും പരുക്കൻ
പരവതാനികളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും
ആനെക്കാമ്പും ആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടുള്ള പണിത്തര
ങ്ങളും, ആഭരണങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം (െവള്ളി ചുരുക്കമാണ്)
— ഇവയിലാണ് കച്ചവടക്കാർ മുഖ്യമായി െകാള്ളെക്കാ
ടുക്ക നടത്തിയിരുന്നത്’, എന്ന് ൈറസ് േഡവിഡ്സ്,
തെന്റ ‘ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ’യിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ ഉത്പാദനവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പ
ട്ടു. നൂൽനൂൽപ്പും ചായം മുക്കലും െനയ്ത്തും സ്വർണം, െവ
ള്ളി, െചമ്പ്, ഇരുമ്പ്, തകരം, പിച്ചള മുതലായ േലാഹ
ങ്ങൾ െകാണ്ടുള്ള പലതരം പണികളും ശില്പേവലയും
എല്ലാം അതിേവഗം പുഷ്ടിെപ്പട്ടു. അേതാെടാപ്പം തെന്ന
വ്യാപാരികളും സ്വതന്ത്രന്മാരായ ൈകെത്താഴിലുകാരും
തങ്ങളുെട സ്വന്തം സംഘടനകൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. മര
പ്പണിക്കാരുെടയും കൽപ്പണിക്കാരുെടയും സംഘം,
കർമാളരുെട സംഘം, േതാൽപ്പണിക്കാരുെട സംഘം,
ചായപ്പണിക്കാരുെട സംഘം, പട്ടുവസ്ത്രം െനയ്യുന്നവ
രുെട സംഘം, എന്നിങ്ങെന പലതരത്തിലുള്ള െതാ
ഴിൽസംഘങ്ങളും നിലവിൽവന്നു. ഗവെണ്മൻറ് തങ്ങളു
െട േനതൃത്വത്തിലുള്ള നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും
തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികൾക്കും ഈ െതാഴിൽ
സംഘങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അങ്ങെന െമെല്ല, െമെല്ല െതാഴിൽ സംഘങ്ങൾ അെല്ല
ങ്കിൽ േശ്രണികൾ, സുശക്തങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളായി
ത്തീർന്നു.
‘ഈ െതാഴിൽ സംഘങ്ങൾക്ക് ഹിതമല്ലാത്ത വല്ല നി

യമവും ഏർെപ്പടുത്താൻ രാജാവിെനക്കൂടി അനുവദിച്ചി
രുന്നില്ല. — അത്രയ്ക്ക് പ്രബലങ്ങളായിരുന്നു അവ. പുേരാ
ഹിതന്മാെര കഴിച്ചാൽപിെന്ന രാജാവിെന്റ ഉൽക്കണ്ഠാ
പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വിഷയമാേകണ്ടതായി പറഞ്ഞിട്ടു
ള്ളത് ‘സംഘത്തലവന്മാേരയാണ്’ എന്ന് െപ്രാഫസ്സർ
ഇ. വാഷ്േബൺ േഹാപ്കിൻസ് ‘േകംബ്രിജ് ഹിസ്റ്ററി
ഓപ് ഇന്ത്യ’-യിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
സമുദായത്തിെന്റ നിയന്ത്രണം അേപ്പാഴും കുലീനന്മാ
രായ ബ്രാഹ്മണരുെട ൈകയിലായിരുന്നു. അവരുെട
സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങൾ കച്ചവടക്കാേരയും െതാഴിൽ സംഘ
ത്തലവന്മാേരയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടാണ് കണ
ക്കാക്കിയത്. അവരുെട നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും
ചരക്കുൽപ്പാദനത്തിെന്റയും വ്യാപാരത്തിെന്റയും വളർ
ച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്താനാണ് പരിശ്രമിച്ചത്. പേക്ഷ,
അതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. സ്മൃതികളിെല മേനാഹ
രങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ സാമ്പത്തികനിയമങ്ങളുെട മു
മ്പിൽ ദുർബലങ്ങളായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായും രാ
ഷ്ട്രീയമായും ധാരാളം ശക്തി സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന
കച്ചവടസംഘങ്ങളുെടയും െതാഴിൽ സംഘങ്ങളുെടയും
േനതാക്കന്മാർ സ്മൃതികളിെല പല വ്യവസ്ഥകേളയും
പരസ്യമായിത്തെന്ന െവല്ലുവിളിച്ചു. ആ െവല്ലുവിളിെയ
േനരിടാൻ കുലീനന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളുെട ആവ
നാഴിയിലുള്ള എല്ലാ േശ്ലാകങ്ങളുെമടുത്തുപേയാഗിക്കുക
യും െചയ്തു. കൃഷിക്കാേരയും അടിമകേളയും സ്വതന്ത്രന്മാ
രായ ൈകെത്താഴിൽ സംഘക്കാേരയും പണക്കാരായ
കച്ചവടക്കാേരയും അവർ തങ്ങളുെട എല്ലാ കഴിവുകളു
െമടുെത്തതിർക്കാൻ തുടങ്ങി.

















3 സാമ്പത്തിക ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ ഒരു കാലത്ത് പ്രേയാജന
കരവും പുേരാഗമനപരവുമായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുകയു
ണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യം അവിതർക്കിതമാണ്. ഉത്പാദ
നവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചെയ അവർ േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.
തത്വശാസ്ത്രപരമായ സത്യാേന്വഷണെത്ത അവർ ഒരു
യർന്ന നിലവാരത്തിേലക്കു നയിച്ചു. പേക്ഷ, ഒരു ഘട്ടം
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങൾ അവെര ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ വർഗമാക്കി മാ
റ്റിക്കളഞ്ഞു. െനയ്ത്ത്, ചായപ്പണി, െചറുകിടയന്ത്രങ്ങൾ,
ഖനനേവല, ശില്പേവല, േലാഹപ്പണി മുതലായവെയ
ല്ലാം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടതിേന്റയും സ്വത്തും അധികാരവു
മുള്ള പുതിയ വർഗങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചതിേന്റയും അർ
ത്ഥം അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സാ
മ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങെള വകവയ്ക്കാെത തങ്ങളുെട
സാമൂഹ്യേമധാവിത്വം ശാശ്വതമാെണന്നു വിശ്വസിക്കു
കയാണവർ െചയ്തത്. അനാദിയും അവർണനീയവും
സർവചരാചരങ്ങളുേടയും മൂലകാരണവുമായ ബ്രഹ്മെമ
ന്ന അജ്ഞാതശക്തിയുെട തണലിലിരുന്നുെകാണ്ടവർ
ആത്മാവിെന്റ നിത്യതെയപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയും യാഗ
ങ്ങളും ബലികളും നടത്തിെക്കാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
സാധാരണ ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുകയും െചയ്തു.
ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഈ ചൂഷണങ്ങെള െചറു
ക്കുക എന്നത് ചരിത്രത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കടമ
യായിത്തീർന്നു. ആ കടമ നിറേവറ്റെപ്പടുകയും െചയ്തു.
ഒരുഭാഗത്ത് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള
മത്സരങ്ങൾ, മെറ്റാരുഭാഗത്ത് കച്ചവടക്കാരും ബ്രാ
ഹ്മണരും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ, േവെറാരുഭാഗത്ത്
അടിമകളും ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ ഇങ്ങെന
സമുദായത്തിെല എല്ലാത്തരം ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂർച്ഛിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. അടിമകൾ,
ൈകേവലക്കാർ, െചറുകിടക്കാരായ സ്വത്തുടമസ്ഥ
ന്മാർ, വൻകിടക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ, രാജാക്കന്മാർ
എന്നിങ്ങെന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല ജനവിഭാഗങ്ങളും
ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായി അസംതൃപ്തിയും
െവറുപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ
േമധാവിത്വം അത്രേമൽ ദുഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ൈവരു
ദ്ധ്യങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ സാമൂഹ്യപരിതഃ
സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് ഗൗതമബുദ്ധെനേപ്പാെലയും
വർദ്ധമാനമഹാവീരെനേപ്പാെലയുമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ
ഉയർന്നുവന്നത്.

















4 ൈവദികത്വെത്ത െവല്ലുവിളിച്ച

ചിന്തകന്മാർ

സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിെലന്നേപാെലതെന്ന
ചിന്താമണ്ഡലത്തിലും പുേരാഗമനപരമായ വലിെയാരു
മുേന്നറ്റെത്ത ഉത്ഘാടനം െചയ്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു
അത്. ബുദ്ധനും മഹാവീരനും മാത്രമല്ല മറ്റേനകം ദാർ
ശനികേനതാക്കന്മാരും അക്കാലത്തുയർന്നുവരികയു
ണ്ടായി. ബുദ്ധെന്റ കാലത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് വ്യത്യസ്ത
തത്വശാസ്ത്രശാഖകളുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് കണക്കാക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിരസ്സ് മുണ്ഡനം െചയ്യുകയും സ്വന്തം ശരീ
രത്തിേന്മൽ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങേളൽപ്പിക്കുകയും ഉടുതു
ണി ബന്ധമില്ലാെത നഗ്നരായി നടന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കു
കയും െചയ്ത േയാഗിവര്യന്മാർ മുതൽ ലൗകിക സുഖങ്ങ
ളിലാറാടിക്കളിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന സത്യത്തിെന്റ മുഖത്തു
േനാക്കാൻ ൈധര്യെപ്പട്ട സന്യാസിമാർ വെരയുള്ള വി
വിധതരക്കാരായ ചിന്തകന്മാരാണ് അവയ്ക്ക് രൂപം െകാ
ടുത്തത്. അവയിൽ മിക്കതും ഭൗതികവാദപരമായ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രകൃതിേയയും പ്രപഞ്ചേത്തയും േനാ
ക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിച്ചത്. അജിതേകശകംബളൻ, മഖി
ലേഗാശാലൻ മുതലായ നിരീശ്വരവാദികളുെട ചിന്തക
ളും ഉപേദശങ്ങളും സമുദായത്തിൽ വമ്പിച്ച േകാളിളക്ക
ങ്ങളുണ്ടാക്കി. അക്കാലത്ത് സമുദായത്തിൽ ബഹുമാ
ന്യത േനടിയ ചില ദാർശനികന്മാെരപ്പറ്റി േകാസലരാ
ജാവായ പ്രേസനജിത്ത് ഒരിക്കൽ ബുദ്ധേനാടു േനരിട്ടു
പറഞ്ഞത് രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ തെന്റ ‘വിശ്വദർശ
നങ്ങ’ളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
‘അല്ലേയാ ഗൗതമാ, ശ്രവണബ്രാഹ്മണ സംഘത്തി

െന്റ അധിപരും ഗണാധിപതികളും ഗണാചാര്യന്മാരും
പ്രസിദ്ധ യശഃസ്വികളും തീർത്ഥങ്കരന്മാരും നിരവധി
ജനങ്ങളാൽ സമ്മാനിതരുമായ പൂർണകാശ്യപൻ,
മഖിലേഗാശാലൻ, നിഗണ്ഠനാതപുത്തൻ, സഞ്ജയ േവ
ലഠിപുത്തൻ, പ്രക്രുധകാത്യായനൻ, അജിതേകശകം
ബളൻ എന്നിവർ േപാലും തങ്ങളുെട പരമമായ ജ്ഞാ
നെത്തക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. പിെന്നയുേണ്ടാ
അല്പവയസ്കനും പുതുതായി പ്രവർഗ്ഗ്യ (സന്യാസം) സ്വീ
കരിച്ച ആളുമായ ഗൗതമെനപ്പറ്റി ആെരങ്കിലും അേന്വ
ഷിക്കുന്നു!.’

പ്രേസനജിത്ത് േപടിെപ്പടുത്തിയതുേപാെലയല്ല സം
ഭവിച്ചത്. ഗൗതമബുദ്ധൻ തെന്റ സമകാലീനനായ
മേറ്റതു ദാർശനികേനക്കാളുമധികം പ്രശസ്തിയാർജി
ച്ചു. രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറു സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും
ആയിരമായിരം ആളുകൾ അേദ്ദഹെത്ത അേന്വഷിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നു.
ഗൗതമൻ, മഹാവീരൻ എന്നിവരുെട കാലത്തും അതി
നുമുമ്പും ബ്രാഹ്മണരുെട തത്വശാസ്ത്രേത്തയും അവരുെട
സാമ്പത്തിക േമധാവിത്വെത്ത തെന്നയും എതിർത്ത
മെറ്റത്രേയാ ചിന്തകന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, അവ
രുെട ചിന്തകൾ ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ േവണ്ടത്ര
പരന്നുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.ബുദ്ധനും മഹാവീരനു
മാണ് ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭ
െത്ത ഒരു ബഹുജനപ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത്. ബ്രാഹ്മ
ണേമധാവിത്വത്തിൻ കീഴിൽ നിലനിന്നുേപാന്നിരുന്ന
യാഗം, ജന്തുബലി തുടങ്ങിയ മതചടങ്ങുകൾ മാത്രമല്ല,
വർണ േമധാവിത്വം തെന്ന േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു. അധഃ
കൃതവർഗ്ഗക്കാർ അടിമകൾ തുടങ്ങി പണക്കാരായ കച്ച
വടക്കാർ വെരയുള്ള വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആേവശ
േത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
പിന്നിലണിനിരന്നു.
□

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം 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 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
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 മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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