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ഉത്പാദനശക്തിയുെട വളർച്ച ദാർശനികരംഗത്തിൽ
മാത്രമല്ല,സാഹിത്യം,കല,ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മെറ്റല്ലാ
സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. പുരാണ�
പ്രാമാണ്യേത്തയും ദിവ്യതയുെട കള്ളേമാന്തകളണി�
ഞ്ഞഅന്ധവിശ്വാസങ്ങേളയുംആശ്രയിക്കാെത യുക്തി�
യുെട ൈകപിടിച്ചുെകാണ്ടു വളർന്നുവന്ന ഭൗതികവാദ�
പരമായ സ്വതന്ത്രചിന്തകൾ വസ്തുനിഷ്ഠവും സത്യാേന്വ�
ഷണപരവുമായ പലതരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വഴി�
െതളിച്ചു. ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായഎല്ലാ മണ്ഡ�
ലങ്ങളിലും സർഗാത്മകമായ ഒരു പുതിയൈചതന്യം
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. മനുഷ്യത്വത്തിനു മാധുര്യം കൂട്ടിയഅേന�
കം മഹത്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കെപ്പട്ടത്ഈകാലഘട്ട�
ത്തിലാണ്.ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് നൂറ്റാണ്ടുകെള
ഇളക്കിമറിച്ച മഹാന്മാരായ ഒട്ടനവധി ചിന്തകന്മാർ
െപാന്തിവന്നത്.



       

1 രാമായണവും മഹാഭാരതവും

ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട ജീവിതത്തിൽഏറ്റവുമധികം സ്വാ�
ധീശക്തി െചലുത്തിയ രണ്ടു മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് രാ�
മായണവും മഹാഭാരതവും. ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറിപ്പാർ�
ക്കുകയും നിലയുറപ്പിക്കുകയും െചയ്തആദ്യകാലെത്ത
ആര്യന്മാരുെട ജീവിതാഭിലാഷങ്ങേളയുംആക്രമണങ്ങ�
േളയും വിജയങ്ങേളയുംആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങേളയുമാണവ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.ആരംഭത്തിലവ മതഗ്രന്ഥങ്ങളാ�
യിരുന്നില്ല; മരിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞവീരപുരഷന്മാെരപ്പറ്റിയു�
ള്ള നാേടാടിക്കഥകളായിരുന്നു; ഭൗതികജീവിതെത്ത
ഉല്ലാസപ്രദവും കർേമ്മാന്മുഖവുമാക്കാൻസഹായിച്ച
വീരഗാഥകളായിരുന്നു.എന്നാൽ പിന്നീട് യജ്ഞകർ�
മ്മങ്ങളിലും മറ്റും ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയതിനു
േശഷം പുേരാഹിത പണ്ഡിതന്മാരുെട സമർത്ഥമായ
തൂലികകൾഅവയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി. പുതു�
തായി പലതും അവയിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടു.അങ്ങെന
അവയ്ക്ക് ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം നൽക�
െപ്പട്ടു.

അേയാദ്ധ്യയിെല രാജാവായ ദശരഥെന്റയും രാജ്ഞി�
യായ കൗസല്യയുേടയും പുത്രനായശ്രീരാമെന്റ വീര�
കഥയാണ് രാമായണത്തിെല ഉള്ളടക്കം. ദശരഥെന്റ
രണ്ടാമെത്ത രാജ്ഞിയായൈകേകയി തെന്റ പുത്ര�
നായ ഭരതെന രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്യാനാഗ്ര�
ഹിക്കുന്നു.ൈകേകയിയുെടആവശ്യമനുസരിച്ച് ശ്രീ�
രാമൻ തെന്റ പത്നിയായസീതേയാടും അനുജനായ
ലക്ഷ്മണേനാടും കൂടി കാട്ടിേലക്ക് േപാകുന്നു.അവിെട�
വച്ച് ലങ്കയിെല രാക്ഷസരാജാവായ രാവണൻസീത�
െയഅപഹരിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു. വാനരരാജാവായ
സുഗ്രീവെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മന്ത്രിയായ ഹനുമാൻ�
േറയും സഹായേത്താടുകൂടി ശ്രീരാമൻ ലങ്കയിൽ േപാ�
യി യുദ്ധം െചയ്തു രാവണെന െകാന്നു തെന്റ പത്നിെയ
വീെണ്ടടുക്കുകയും രാവണെന്റസേഹാദരനായ വിഭീ�
ഷണെന ലങ്കയിെല രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു
മടങ്ങിേപ്പാരുകയും െചയ്യുന്നു. പതിനാലുെകാല്ലെത്ത
വനവാസത്തിനുേശഷംഅേദ്ദഹം അേയാദ്ധ്യയിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുകയും അതുവേരയും ശ്രീരാമെന്റ േപരിൽ
ഭരണം നടത്തിേപ്പാന്ന ഭരതനിൽ നിന്ന് രാജ്യഭാരം
ഏറ്റുവാങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു. ഏഴുകാണ്ഡങ്ങളിലായി വി�
വരിക്കെപ്പടുന്നഈകഥയിൽ പേലടത്തുംഅേനകം
ദാർശനികതത്വങ്ങൾസന്ദർേഭാചിതമായി പ്രതിപാദി�
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്;പല കഥാപാത്രങ്ങളുേടയും ഉപകഥകളു�
െടയും സഹായേത്താടുകൂടി അക്കാലെത്തഇന്ത്യയിെല
സാമൂഹ്യജീവിതം തന്മയത്വേത്താടുകൂടി ചിത്രീകരിക്ക�
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ധൃതരാഷ്ട്രരുെട പുത്രന്മാരായ കൗരവന്മാരും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റസേഹാദരനായ പാണ്ഡുവിെന്റ പുത്രന്മാരായ
പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിൽ രാജ്യത്തിെന്റസിംഹാസന�
ത്തിനുേവണ്ടി നടന്ന ഭീകരമായ ഒരു യുദ്ധെത്തയാണ്
മഹാഭാരതം വിവരിക്കുന്നത്. ഇന്നെത്ത ദൽഹിക്കടു�
ത്തുള്ളകുരുേക്ഷത്രൈമതാനത്തിൽ വച്ചു നടത്തെപ്പട്ട
പതിെനട്ടു ദിവസെത്തയുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഇരുകക്ഷി�
യിലും െപട്ട മിക്ക േനതാക്കന്മാരും മരണമടയുന്നു. ഒടു�
വിൽ പാണ്ഡവന്മാരുെട േനതാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ രാ�
ജാവായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ,അേദ്ദഹം രാ�
ജകീയമായ സുഖേഭാഗങ്ങളനുഭവിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാെത
സിംഹാസനമുേപക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിേലക്ക് യാത്ര പുറ�
െപ്പടുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. രാജാക്കന്മാരും പുേരാഹി�
തന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും സാധാരണക്കാരുമുൾെപ്പെട
ഇന്ത്യയുെട നാനാഭാഗത്തുനിന്നുമായി ലക്ഷക്കണക്കി�
നുള്ള ജനങ്ങൾ മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിൽ പെങ്കടുത്തുെവ�
ന്നാണ് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നത്.ഈമൂലകഥകളുമായി
ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ളഅേനകം ഉപകഥകളും
പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നളെന്റയും ദമയന്തിയുെടയും
കഥ,സാവിത്രിയുെടയും സത്യവാെന്റയും കഥ,ശകുന്ത�
ളയുെടയും ദുഷ്യന്തെന്റയും കഥ മുതലായവയാണ്ഈ
ഉപാഖ്യാനങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ.

മഹാഭാരതം േലാകത്തിെലഏറ്റവും മുന്തിനിൽക്കുന്ന
പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിെലാന്നാണ്. സുന്ദരങ്ങളായ ഒട്ടന�
വധി പ്രതിരൂപങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി പ്രാചീേന�
ന്ത്യയിെല രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ജീവിതത്തിെന്റ
അഗാധതകളിേലക്കിറങ്ങിെച്ചന്നു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള
കെണ്ടത്താൻശ്രമിക്കുന്നകലാപരവും സത്യാേന്വഷ�
ണപരവുമായ ഒരു വിജ്ഞാനേകാശമാണിത്. ശരിക്കു
പരിേശാധിച്ചാൽ,ഏെതങ്കിലുെമാരു കവിയാൽ രചി�
ക്കെപ്പട്ട ഒെരാറ്റ പുസ്തകമാണെതന്നു വിശ്വസിക്കാൻ
വയ്യ. പല കാലത്തായി വിവിധ കവികൾ രചിച്ച കൃതി�
കളുെട ഒരു ഭണ്ഡാഗാരമാണത്. ദർശനം, ധനശാസ്ത്രം,
ഭരണവ്യവസ്ഥ, ദണ്ഡനീതി,സമുദായശാസ്ത്രം —ഇങ്ങ�
െന പലതിെനപ്പറ്റിയുമുള്ള പല പരാമർശങ്ങളും കൂട്ടി�
േച്ചർക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.അങ്ങെനയാണ് ക്രമത്തിലത് മനു�
ഷ്യവിജ്ഞാനത്തിെന്റ ഒരു ഭണ്ഡാഗാരമായിത്തീർന്ന�
ത്.



       

2 ഭാഷയുംസാഹിത്യവും

േവദഭാഷസംസാരിച്ചിരുന്നപ്രാചീനാര്യന്മാർക്ക് എഴു�
ത്തും വായനയും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.അറിയാനും
പഠിക്കാനുമുള്ളെതല്ലാം ഹൃദസ്ഥമാക്കി െവയ്ക്കുകയാ�
യിരുന്നു പതിവ്.എന്നാൽ ഉത്പാദനശക്തികൾ വള�
രുകയും െകാള്ളെക്കാടുക്കുകൾ പരന്നുപിടിക്കുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ േവദഭാഷ വർണലിപികേളാടുകൂടിയ സം�
സ്കൃതഭാഷയായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. വാെമാഴി വരെമാ�
ഴിയായി വികസിച്ചു. സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ വളർച്ചയും
വർണാശ്രമങ്ങെളന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന വർഗവ്യത്യാ�
സങ്ങളുമാണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന് പ്രേചാദനം
നൽകിയത്. േമലാളരായബ്രാഹ്മണർക്കുംക്ഷത്രിയർ�
ക്കും തങ്ങളുെട ഒഴിവുസമയം സാഹിത്യാദികലകൾക്കും
ശാസ്ത്രീയ ഗേവഷണങ്ങൾക്കും േവണ്ടി വിനിേയാഗി�
ക്കാൻസാധിച്ചു.അങ്ങെനസംസ്കൃതഭാഷയിൽ വ്യുൽ�
പ്പത്തിയും രചനാൈവദഗ്ധ്യവുമുളള ഒട്ടനവധി പണ്ഡി�
തന്മാരും കവികളും നാടകകൃത്തുക്കളും ഉയർന്നുവന്നു.
ദാസൻ,ശുദ്രകൻ,അശ്വേഘാഷൻ മുതലായ മഹാക�
വികളും നാടകകൃത്തുക്കളും ജീവിച്ചിരുന്നത്ഈകാല�
ഘട്ടത്തിലാണ്. കാളിദാസെന്റ കാലമായേപ്പാേഴക്കും
പ്രാചീനസംസ്കൃതസാഹിത്യം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു
നിലവാരത്തിെലത്തി.

സംസ്കൃതം,പ്രധാനമായും, േമേലക്കിടയിലുള്ള പണ്ഡി�
തൻമാരുെട സാഹിത്യഭാഷയായിരുന്നു. സാധാരണ�
ക്കാരായ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽഅതിന് അത്രപ്രചാര�
മുണ്ടായിരുന്നില്ല.അവർക്ക് തങ്ങളുെട സ്വന്തമായ വ്യ�
വഹാരഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിനു ധാരാളം
ദാടിയും േമാടിയുമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുതെന്ന മാഗ�
ധി,ൈപശാചി,ശൗരേസനി,ശകാരി, ചണ്ഡാലി,ശാ�
ബരി,ആഭീരി,തമിഴ് തുടങ്ങിയഅേനകം ഭാഷകൾ
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളുമായി കൂ�
ടുതൽസമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നബുദ്ധൻ, മഹാ�
വീരൻ മുതലായ ദാർശനികന്മാർ സംസ്കൃതത്തിലല്ല,
നാടൻ ഭാഷകളിലാണ് തങ്ങളുെട ഉപേദശങ്ങളും പ്ര�
സംഗങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നത്.അേശാകചക്രവർത്തി
പണിയിച്ച സ്തംഭങ്ങളിേന്മൽ െകാത്തിെയഴുതെപ്പട്ട ശി�
ലാലിഖിതങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിലല്ല, നാടൻ ഭാഷകളിലാ�
ണ്.ഈപ്രാചീന നാടൻഭാഷകളിൽ നിന്നാണ്,സം�
സ്കൃതത്തിൽ നിന്നല്ല,പിന്നീടുണ്ടായ േദശീയഭാഷകൾ
വളർന്നുവന്നത്.

ഭാസൻ,ശൂദ്രകൻ,കാളിദാസൻ മുതലായ മഹാകവിക�
ളുെട നാടകങ്ങളിൽ പലതും ഉത്സവാേഘാഷങ്ങളിൽ
േവഷം െകട്ടി കളിക്കാൻ േവണ്ടി രചിക്കെപ്പട്ടവയാണ്.
അതുെകാണ്ട്,അവയിൽസംസ്കൃതത്തിനു പുറേമ നാട്ടു�
കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നപ്രാകൃതഭാഷകളും സുലഭമാ�
യി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.ബ്രാഹ്മണർ,ക്ഷത്രിയർ
തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന വർഗക്കാർ മാത്രേമ പണ്ഡിേതാചി�
തമായ സംസ്കൃതഭാഷയിൽസംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ.അവ�
രിൽ തെന്നസ്ത്രീകൾ — ചിലേപ്പാൾ രാജ്ഞിമാർ േപാ�
ലും —പ്രാകൃതത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ദാസൻ,
ചണ്ഡാളൻ,കള്ളൻ, െപാലീസുകാരൻ മുതലായ കഥാ�
പാത്രങ്ങെളല്ലാം നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള വ്യവഹാരഭാഷക�
ളാണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതം സാഹിത്യഭാഷ�
യായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ട കാലത്തുതെന്നസാധാരണ
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റു ശാഖകളാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്
എന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്.

എങ്കിലും സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിെന്റസർവ്വേതാന്മുഖ�
മായ വളർച്ച പ്രാചീേനന്ത്യയുെട കലാപരമായ ഒരു മു�
േന്നറ്റെത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. രണ്ടായിരത്തിലധികം
െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവ നശിക്കാെത നിലനിൽ�
ക്കുന്നുഎന്നയാഥാർത്ഥ്യം അവയുെട േമന്മെയ വിളിച്ചു�
പറയുന്നുണ്ട്.

സാഹിത്യഭാഷയുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം ഭാഷാശാസ്ത്രം,
വ്യാകരണം മുതലായവയുംആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ക്രി.
മു.അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ ജീവി�
ച്ചിരുന്നസംസ്കൃതഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ പാണിനിയാ�
ണ് അവയുെട നിർമാണത്തിന് േനതൃത്വം നൽകിയത്.
എട്ടദ്ധ്യായങ്ങളിലായി നാലായിരേത്താളം സൂത്രങ്ങള�
ടങ്ങിയഅേദ്ദഹത്തിെന്റസുപ്രസിദ്ധമായഅഷ്ടാദ്ധ്യാ�
യി അക്കാലെത്ത ഭാഷയുെട സർവസ്പർശിയായ ഒരു
ശാസ്ത്രീയവിശകലനമാണ്. പിന്നീട് വരരുചി,കാത്യാ�
യനൻ (ക്രി. മു. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ)പതജ്ഞലി (ക്രി. മു.
2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ) മുതലായ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പാ�
ണിനിയുെട വ്യാകരണത്തിനു ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി. പ്രാ�
കൃതം,ശൗരേസനി, മാഗധി,ൈപശാചി തുടങ്ങിയ നാ�
ടൻഭാഷകെള സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിലൂ�
െട പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് ക്രി. മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
വരരുചി ഒരു ‘പ്രാകൃത വ്യാകരണവും’ നിർമ്മിക്കുകയു�
ണ്ടായി. ഛന്ദസ്സുകെളപ്പറ്റിയുള്ള പിംഗളെന്റസൂത്രങ്ങളും
സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ജയേദവെന്റ ഗ്രന്ഥവും
എടുത്തുപറയത്തക്കവയാണ്.ഈഭാഷാശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾഅക്കാലെത്ത ഭാഷയുെടയും സാഹിത്യത്തിെന്റ�
യും വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്രേചാദനം നൽകിെയന്നുപറ�
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ.



       

3 ശാസ്ത്രങ്ങളുെടഅഭിവൃദ്ധി

വിവിധ സാഹിത്യശാഖകെളപ്പറ്റിയുള്ള പലതരം ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളും അക്കാലത്ത് രചിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. ഭരതെന്റ
നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ നാടകങ്ങളുെട വിഭജനം, നടന്മാരു�
െട അഭിനയം, േവഷവിധാനം,സംഭാഷണം നടേത്ത�
ണ്ട രീതി,അലങ്കാരങ്ങൾ,ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായവ�
െയക്കുറിെച്ചല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്ദിേക�
ശ്വരെന്റഅഭിനയദർപ്പണമാണ് പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച
മെറ്റാരു നാട്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. നൃത്തകലയുെട സാേങ്കതി�
കവശങ്ങളിൽൈവദഗ്ധ്യം േനടിയഅേനകം നർത്ത�
കന്മാരും നർത്തകികളും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. നൃ�
ത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഗവെണ്മൻറ് െചലവിന് െകാ�
ടുക്കുക പതിവായിരുന്നു.

സമുദായത്തിെന്റ ഭരണക്രമെത്തപ്പറ്റിയും രാഷ്ട്രീയ സാ�
മൂഹ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില
അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങൾഅക്കാലത്തു രചിക്കെപ്പടുകയുണ്ടാ�
യി. ദണ്ഡനീതി, നീതിസാരം,അർത്ഥശാസ്ത്രം മുതലായ
േപരുകളിലാണ് അവയറിയെപ്പടുന്നത്. ഏറ്റവും വില�
പിടിച്ച ഗ്രന്ഥം ക്രി.മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
കൗടില്യെന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രമാണ്.അക്കാലെത്തജന�
ങ്ങളുെട സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ജീവിതെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ
നെമ്മ ഇത്രയധികം സഹായിക്കുന്ന മെറ്റാരു പുസ്തകമു�
െണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽഅർത്ഥ�
മാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പുരുഷാർത്ഥം. ധർമവും
കാമവും അർത്ഥെത്തആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.അതു�
െകാണ്ടു തെന്നയാണ്,ആത്മീയവാദികളായ പുേരാ�
ഹിതന്മാർ കൗടില്യെന്റ നിയമങ്ങെളഎതിർക്കാനും
വളെച്ചാടിക്കാനും േവണ്ടി െകാണ്ടുപിടിച്ചു പരിശ്രമിച്ച�
ത്. കാമന്ദെന്റ നീതിസാരം, മനുവിെന്റ മാനവധർമശാ�
സ്ത്രം മുതലായവയാണ് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റു ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ, വർണാശ്രമങ്ങളുെട അടിത്തറയുറപ്പിക്കാൻ
സഹായിച്ച മനുസ്മൃതി വളെര നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം കാലം
ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽസ്വാധീനം െചലു�
ത്തിേപ്പാന്നിട്ടുണ്ട്.

അർത്ഥം മാത്രമല്ല,കാമവും പ്രധാനമായിരുന്നു. വാ�
ത്സ്യായനെന്റ കാമശാസ്ത്രം കൗടില്യെന്റഅർത്ഥശാ�
സ്ത്രംേപാെലതെന്നപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ഉയർന്ന വർ�
ഗക്കാർക്ക് കാമകലകളഭ്യസിക്കാൻഅതുസഹായം
നൽകി. ശൃംഗാരകവിതകൾക്ക് ഉയർന്ന വർഗക്കാർ�
ക്കിടയിൽ വലിയ പ്രചാരമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിെന്റസ്ഥാപകൻ ധന്വന്തരി�
യാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.എന്നാൽ വിവിധ�
ങ്ങളായ േരാഗങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവയുെട ചികിത്സെയ�
പ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചരകസംഹിതയാ�
ണ് ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും പഴക്കംെചന്നൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്ര�
ന്ഥം. ചരകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും
4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ്. സുശ്രുതസംഹിതയിൽ
അംഗവിേച്ഛദനം, ഉദരേഭദനം, വയറുകീറി കുട്ടിെയ എടു�
ക്കൽ,കണ്ണുകീറി തിമിരം നീക്കൽ മുതലായ ശസ്ത്രക്രിയ�
കെളപ്പറ്റിയും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങെളപ്പറ്റിയും
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധത്തിലും മറ്റും മുറിേവറ്റവെര
ശസ്ത്രക്രിയയുപേയാഗിച്ച് ചികിത്സിച്ചു സുഖെപ്പടുത്തുന്ന
ഭിഷഗ്വരന്മാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര.അേശാ�
കെന്റ കാലത്ത് രാജ്യത്തിെന്റ പലഭാഗങ്ങളിലും ധർമാ�
സ്പത്രികളുണ്ടായിരുന്നു. ദരിദ്രന്മാർക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാ�
ണേത്ര മരുന്നുകൾ നൽകെപ്പട്ടിരുന്നത്.

ഗണിതശാസ്ത്രം, േജ്യാതിശാസ്ത്രം മുതലായ മറ്റു ശാസ്ത്ര�
ങ്ങളിലും പ്രാചീനഭാരതീയർഅസൂയാവഹമായ പ്രാ�
മാണ്യം േനടിയിരുന്നു.ആര്യഭടെന്റആര്യഭടീയത്തിൽ
ഭൂമി േഗാളാകൃതിയിലുള്ളതാെണന്നുംഅത് അതിെന്റ
അച്ചുതണ്ടിേന്മൽ തിരിയുന്നുെണ്ടന്നുംഅത് ഒരിടത്തുത�
െന്ന നിൽക്കുകയല്ല,സൂര്യനുചുറ്റും ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ്
െചയ്യുന്നത് എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരു�
െടയും നക്ഷത്രങ്ങളുെടയും ഗതികളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�
െള പരിേശാധിച്ചു െകാണ്ട് തിഥി, നക്ഷത്രം,കരണം,
സൂര്യഗ്രഹണം മുതലായവെയപ്പറ്റി കണക്കുകൂട്ടിപ്പറയു�
വാൻഅക്കാലെത്ത േജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സാ�
ധിച്ചിരുന്നു. വരാഹമിഹിരെന്റ ‘ബൃഹത്സംഹിത’എന്ന
േജ്യാതിശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാ�
ണ് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നത്. ദശാംശവ്യവസ്ഥയും സുന്നവും
ഇന്ത്യയിെല ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ആദ്യമായി
കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് ഇേപ്പാൾ പരെക്കസമ്മതിക്ക�
െപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുന്നംഅെല്ലങ്കിൽ പൂജ്യം ക്രി. മു.
200—ാമാണ്ടിേനാടടുത്തുതെന്ന കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. െപ്രാഫസ്സർ ജി.ബി. ഹാൽെസ്റ്റഡ് തെന്റ
‘ഓൺ ദി ഫൗേണ്ടഷൻആൻറ് െടക്നിക്ക് ഓഫ് അരി�
ത്തെമറ്റിക്സ്’എന്നപുസ്തകത്തിൽഎഴുതുന്നു.

‘ശൂന്യചിഹ്നത്തിെന്റസൃഷ്ടിയുെട പ്രാധാന്യെത്തക്കുറി�
ച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും അധികമാവില്ല. ബുൽബുദപ്രായ�
മായഈശൂന്യത്തിന് ഇങ്ങെന ഒരു വീടും േപരും ചി�
ത്രവും ചിഹ്നവും മാത്രമല്ല ഉപകാരപ്രദമായ ശക്തിയും
നൽകിയത് അതിെന്റ പ്രഭവസ്ഥാനമായ ഹിന്ദുവംശ�
ത്തിെന്റസഹജസ്വഭാവവിേശഷത്തിന് അനുേയാജ്യം
തെന്ന… ഒറ്റെയ്ക്കടുത്തു േനാക്കിയാൽ ഗണിതശാസ്ത്രപര�
മായ യാെതാരുസംസൃഷ്ടിയും ബുദ്ധിയുേടയും ശക്തിയു�
േടയും ഉൽഗതിക്ക് ഇതിേനക്കാൾ കഴിവുൾെക്കാണ്ടി�
ട്ടില്ല’.

െനേപ്പാളിയെന്റ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ലപ്ലാസ് എന്ന
യൂേറാപ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻഇങ്ങെനഎഴുതി:

‘എല്ലാ സംഖ്യകളും പത്ത് അക്കങ്ങെളെക്കാണ്ടുകു�
റിക്കുന്നസൂത്രം നമുക്ക് നൽകിയത് ഇന്ത്യയാണ്.
ഓേരാ അക്കത്തിനും ഒരുസ്ഥാനവിലയും േകവല�
മായ മെറ്റാരു വിലയും ഉണ്ട്.അത്യന്തംഅഗാധവും
സുപ്രധാനവുമായ ഒരാശയമാണിത്.അതിെന്റ യഥാർ�
ത്ഥേയാഗ്യതെയ നാം അവഗണിച്ചു കളയാൻ തക്കവ�
ണ്ണം ഇന്ന് അത്രേമൽസരളമായിേത്താന്നുന്നുെവങ്കി�
ലും അതിെന്റസാരള ്യം ഏതുതരം കണക്കുകൂട്ടലിനും
അതുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നഎളുപ്പം നമ്മുെട സംഖ്യാ�
വിദ്യെയ പ്രേയാജനകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുെട
മുന്നണിയിൽ നിർത്തുന്നു. പുരാതനകാലത്തുണ്ടായിട്ടു�
ള്ളവരിൽഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു മഹാന്മാരായആർക്കി�
െമഡീസിെന്റയും അപ്പേലാണിയസിെന്റയും പ്രതിഭാ�
വിലാസത്തിെന്റ പിടിയിൽേപ്പാലും അതു െപട്ടിട്ടിെല്ല�
േന്നാർക്കുേമ്പാൾ,ഈേനട്ടത്തിെന്റ മഹനീയതെയ
നാംആദരിക്കും.

േരഖാഗണിതം,ബീജഗണിതം,സംഖ്യാവിദ്യ മുതലായ
ശാസ്ത്രങ്ങൾഇക്കാലത്താണുയർന്നുവന്നത്.ഈവിവി�
ധരംഗങ്ങളിൽ പ്രാചീേനന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ േനട്ടങ്ങേളക്കുറി�
ച്ച് ‘ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്തൽ’എന്നതെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടു�
ത്തുന്നു:

‘ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പുരാതേനന്ത്യക്കാർ യുഗപരി�
വർത്തന േഹതുക്കളായ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾനട�
ത്തി — വിേശഷിച്ച് ‘സുന്ന’ത്തിെന്റ ചിഹ്നവും ദശാംശ�
സ്ഥാന വ്യവസ്ഥയും ഋണചിഹ്നത്തിെന്റ ഉപേയാഗ�
വും ബീജഗണിതത്തിൽഅവിജ്ഞാതസംഖ്യകെളക്കു�
റിക്കാൻഅക്ഷരങ്ങളുെട ഉപേയാഗവും കണ്ടുപിടിച്ചു.
കണ്ടുപിടുത്തത്തിെന്റയും അതിെന പ്രേയാഗത്തിൽ
വരുത്തുന്നതിെന്റയും ഇടയിൽ വലിെയാരിടക്കാലം
എന്നുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇവയുെട കാലം കണ�
ക്കാക്കുകപ്രയാസമേത്ര.എന്നാൽ,സംഖ്യാവിദ്യയുെട�
യും േരഖാഗണിതത്തിെന്റയും ബീജഗണിതത്തിെന്റയും
പ്രാരംഭങ്ങൾഏറ്റവും പുരാതനകാലം മുതൽ തെന്ന
െമാട്ടിട്ടിട്ടുെണ്ടന്നുവ്യക്തമാണ്. ഋേഗ്വദകാലത്തുേപാ�
ലും സംഖ്യാവിദ്യയുെട അടിസ്ഥാനം ‘പത്ത്’ആയിരു�
ന്നു. പുരാതേനന്ത്യക്കാരുെട കലാേബാധവും സംഖ്യാ�
േബാധവും അസാധാരണമാണ്. വളെരേയെറ വരുന്ന
അക്കങ്ങൾക്കുേപാലും അവർക്ക് ഒരുസംഖ്യാനാമപ�
രമ്പരയുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീക്കുകാർ, േറാമാക്കാർ, േപർ�
ഷ്യാക്കാർ,അറബികൾഎന്നിവർക്ക് ആയിരത്തിൽ
ഏറിയാൽ പതിനായിരത്തിൽ, (104 = 10,000)കവി�
ഞ്ഞസംഖ്യകൾക്ക് േപരുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു വിചാരി�
ക്കണം. ഇന്ത്യയിലാകെട്ട,ഓേരാന്നിനും പ്രേത്യകമാ�
യി പതിെനട്ടു സംഖ്യാനാമങ്ങൾ (1018) ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിലും നീണ്ട പട്ടികകൾ കൂടിയുണ്ട്. ബുദ്ധെന്റബാ�
ല്യത്തിെല വിദ്യാഭ്യാസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള കഥയിൽ 1050
വെരയുള്ളസംഖ്യകെളഅേദ്ദഹം േപെരണ്ണിപ്പറഞ്ഞ�
തായിക്കാണുന്നു’.

ഭവനങ്ങളും നഗരങ്ങളും െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിെന്റസാേങ്ക�
തികവശങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാസ്തുവിദ്യയും
വിവിധതരത്തിലുള്ള മൂർത്തികെള െകാത്തിയുണ്ടാ�
ക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു വിവരിക്കുന്ന മൂർത്തികലയും
അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ശില്പവിദ്യയ്ക്ക്
വലിെയാരു മുേന്നറ്റമുണ്ടായി. മൗര്യന്മാരുെട കാലത്ത്
അേനകം സ്തൂപങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടു.
അേശാകെന്റ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട സാഞ്ചിയിെല
മേനാഹരമായ സ്തൂപം ഇന്നുംഅഭിമാനേത്താെട തലയു�
യർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഹാന്മാരായ ചിത്രകാരൻമാ�
രുെടയും െകാത്തുപണിക്കാരുെടയും ൈകവിരുതുകൾ
അജന്താഗുഹകളിലും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മഥുര മുതൽ
െതക്കുനാഗാർജ്ജുന െകാണ്ഡ,അമരാവതി മുതലായ
കലാേകന്ദ്രങ്ങൾവെര വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നപലസ്ഥല�
ങ്ങളിലും ഇന്നു മായാെത കിടക്കുന്നുണ്ട്.

സാഹിത്യാദികലകളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ൈവദഗ്ധ്യം
േനടാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സർവകലാശാലകളുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ഇന്നെത്ത െപഷവാറിനടുത്തുള്ളതക്ഷശില�
യാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രസിദ്ധി േനടിയത്. ദൂരേദശങ്ങ�
ളിൽ നിന്നുേപാലുംആളുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു�
േവണ്ടി അവിേടക്കു േപാവുക പതിവായിരുന്നു. പാണി�
നി അവിെടയാണേത്ര പഠിച്ചത്. □



       

െ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
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്തൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
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
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