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1 ആര്യന്മാരും അനാര്യന്മാരും
ആര്യൻ എന്ന വാക്കിന് കുലീനൻ അെല്ലങ്കിൽ ഉയർന്ന
കുലത്തിലുള്ളവൻ എന്നാണർത്ഥം. തങ്ങൾ ഇന്ത്യയി
െല ആദിമനിവാസികേളക്കാൾ േശ്രഷ്ഠന്മാരും കുലീനൻ
മാരുമാെണന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആര്യന്മാർ സ്വയം സ്വീ
കരിച്ച േപരാണത്. വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല പരിഷ്കൃതരായ
പ്രാചീനനിവാസികെള ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയതിനുേശ
ഷം മാത്രമാണ് പുതിയ നിവാസികൾ ആര്യന്മാർ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയിെല ആദി
മനിവാസികെള അവർ േമ്ലച്ഛന്മാർ എന്നും ദസ്യുക്കൾ
എന്നും ദാസന്മാർ എന്നും വിളിച്ചു. ദാസൻ എന്ന പദ
ത്തിന് ആദ്യം ശത്രു എന്നർത്ഥമായിരുന്നു. കീഴടക്കെപ്പ
ട്ട ആദിമനിവാസികെളെക്കാണ്ട് ആര്യന്മാർ തങ്ങളുെട
ഭൃത്യേവലകൾ െചയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുേശഷമാണ്
ദാസൻ എന്ന വാക്കിന് അടിമ എന്ന പുതിെയാരർത്ഥ
മുണ്ടായത്.
ക്രി. മു. രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭകാലത്ത്
വടക്കുപടിഞ്ഞാേറ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങെള
പ്പറ്റി ആര്യന്മാരുെട േവദങ്ങൾ തെന്ന പ്രസ്താവിക്കുന്നു
ണ്ട്. അവർ ‘വിശക’ (േഗാത്ര)ങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടി
രുന്നു. അവർ ‘കൃഷ്ണത്വചൻമാ (കറുത്ത നിറമുള്ളവ)രും’
പരന്ന മൂക്കുള്ളവരുമായിരുന്നു. അവരുെടയിടയിൽ
ധനികന്മാരായ വണിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ
‘അയശിപുര’ങ്ങളിൽ (മതിൽെക്കട്ടുകേളാടുകൂടിയ ഭവ
നങ്ങളിൽ) ആണ് പാർത്തിരുന്നത്. അവർ കരിയും നു
കയും ഉപേയാഗിച്ച് കൃഷിെചയ്തിരുന്നു. കന്നുകാലികെള
േപാറ്റി വളർത്തിയിരുന്നു. േരാമം െകാണ്ടും പരുത്തി
െകാണ്ടുമുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ െനയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
മൺപാത്രങ്ങളും െചമ്പുപാത്രങ്ങളും സ്വർണ്ണം െകാണ്ടും
െവള്ളിെകാണ്ടുമുള്ള പലതരം ആയുധങ്ങളും അവർക്കു
ണ്ടായിരുന്നു.
ദസ്യുക്കളുെട സംസ്കാരം ആര്യന്മാരുേടതിേനക്കാൾ
ഉയർന്നതായിരുന്നുെവന്നതിന് ഋേഗ്വദം തെന്ന സാ
ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുെട േകാട്ടകൾ വളെര പ്ര
ബലങ്ങളാെണന്നു വർണിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുെട
മതവിശ്വാസങ്ങളും കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിെല
ത്തിയിരുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികളായിരുന്നില്ല അവരുെട
പ്രധാന ൈദവങ്ങൾ. ശിവപൂജയും ലിംഗപൂജയും േദവീ
പൂജയുമാണവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആര്യന്മാരുെട ൈദ
വങ്ങെള സ്തുതിക്കാത്തവരും പുേരാഹിതന്മാർക്കു ദാനം
െകാടുത്തവരുമായിട്ടാണ് അവർ േവദങ്ങളിൽ വർണി
ക്കെപ്പടുന്നത്.
പരിഷ്കൃതരായ ഈ ആദിമനിവാസികളുമായി ഇടവിടാ
െത യുദ്ധം െവട്ടിെക്കാണ്ടാണ് ആര്യന്മാർ ആദ്യം പഞ്ചാ
ബിെല ഫലഭുയിഷ്ടമായ നദീതീരപ്രേദശങ്ങളിലും, പി
ന്നീട് െമെല്ലെമെല്ല ഗംഗാതീരങ്ങളിലും പാർപ്പുറപ്പിച്ചത്.
വടക്കുപടിഞ്ഞാേറ ഇന്ത്യയിെല ആര്യാവർത്തമാക്കി
മാറ്റാൻ േവണ്ടി നടത്തെപ്പട്ട രക്തപങ്കിലമായ അേന
കം യുദ്ധങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രാചീന സാഹിത്യകൃതികൾ വിവ
രിക്കുന്നുണ്ട്.
േമാഹൻജദാേരാ-ഹാരപ്പാ സംസ്കാരങ്ങൾ ക്രി.മു. 1500
വെര നിലനിന്നിരുന്നുെവന്നതിനു െതളിവുകളുണ്ട്. അതു
െകാണ്ട് ക്രി.മു. 2500-ാമാേണ്ടാടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ പ്രേവ
ശിച്ച ആര്യന്മാർ ക്രി.മു. 1500-ാമാേണ്ടാടുകൂടി മാത്രമാണ്
പ്രബലരായ ദസ്യുക്കെള േതാല്പിച്ച് പഞ്ചനദം ജയിച്ച്
യമുനാ തടത്തിെലത്തിയെതന്നനുമാനിക്കാം.

















2 ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ

ആരാധകന്മാർ

ചിലർ െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുേപാെല ആര്യന്മാർ ലൗകിക
ജീവിതത്തിൽ നിെന്നല്ലാമകെന്നാഴിഞ്ഞ് പരബ്രഹ്മ
െത്ത മാത്രം സ്മരിച്ചു െകാണ്ട് വനാന്തരങ്ങളിൽ കഴി
ച്ചുകൂട്ടിയ മഹർഷിമാരായിരുന്നില്ല. മരണാനന്തര ജീ
വിതെത്തപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണുകയല്ല, ഭൗതികജീവിതം
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാരായുകയാണവർ
െചയ്തത്. അഹിംസയല്ല, മൂർച്ചേയറിയ അമ്പും വില്ലുമാ
ണവരുെട കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ അന്തർദൃക്കു
കളായ ആത്മീയവാദികളായിരുന്നില്ല. അവർ പശുമാം
സം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും
അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിെല ആദിമനിവാസിക
െളേപ്പാെല ലിപികളുപേയാഗിക്കാൻ അവർ പഠിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർ തികച്ചും അപരിഷ്കൃതരായിരുന്നു.
പേക്ഷ, അവർ ജീവിക്കാനാഗ്രഹിച്ചു. അതുെകാണ്ടവർ
മരണെത്ത വകെവച്ചില്ല. അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായിെച്ചന്ന്
അനാര്യന്മാരായ ആദിമനിവാസികളുെട കന്നുകാലിക
േളയും മറ്റു സ്വത്തുക്കേളയും െകാള്ളയടിച്ചു. ആദിമനിവാ
സികളുമായി ഇടതടവില്ലാെത യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി. യുദ്ധ
ങ്ങളിൽ കുതിരകെള ഉപേയാഗിക്കാനവർ പഠിച്ചിരുന്നു.
ആദിമനിവാസികളുേടതിേനക്കാൾ പരിഷ്കരിച്ച അമ്പും
വില്ലു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുമ്പുകവചെത്തപ്പറ്റിയു
ള്ള വർണനകൾ ഋേഗ്വദത്തിലുള്ളതുെകാണ്ട് ഇരുമ്പുപ
ണിയിൽ അവർ ൈവദഗ്ധ്യം േനടിയിരുന്നു എന്നു വി
ശ്വസിക്കാം. എച്ച്.ജി. െവൽസ് തെന്റ ‘േലാകചരിത്ര
സംഗ്രഹ’ത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു േനാക്കുക:
“ആര്യന്മാർ കാളകെള പൂട്ടി നിലമുഴുത് േഗാതമ്പ് കൃഷി

െചയ്തിരുന്നുെവങ്കിലും ആ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾക്കരിെക താ
മസമുറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. വിള െകാെയ്തടുത്താൽ അവർ താ
മസം മാറ്റും. അവരുെട ൈകയ്യിൽ പിച്ചള എന്ന േലാഹ
മുണ്ടായിരുന്നു. ഏകേദശം 1500—ാമാണ്ടിനടുത്ത് അവർ
ഇരുമ്പും ൈകവശമാക്കി. അവരായിരിക്കാം ആദ്യം
ഇരുമ്പുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഏതാണ്ടാകാ
ലത്തു തെന്നയായിരിക്കാം, അവർക്ക് കുതിരെയ കിട്ടി
യതും’.
ആയുധങ്ങളുെട ശക്തിയിൽ അവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വ
സിച്ചിരുന്നുെവന്ന് ഋേഗ്വദത്തിൽ കാണുന്ന അവരുെട
ചില പാട്ടുകൾ െതളിയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിബന്ധങ്ങെള
തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് ജീവിക്കാനും യുദ്ധങ്ങളിൽ വി
ജയം േനടാനുമുള്ള െവമ്പൽ ആ പാട്ടുകളിൽ ഉടനീളം
പ്രതിഫലിച്ചു കാണാം. േനാക്കുക:
പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ പടയാളി
സമരാങ്കണത്തിനിറങ്ങുേമ്പാൾ
അവെന്റ മുഖം ഇടിമുഴക്കം നിറഞ്ഞ േമഘം
േപാലാകുന്നു.
ശരീരത്തിന് െതല്ലും മുറിവ് പറ്റാെത നീ
വിജയിയാവെട്ട!
പടച്ചട്ടയുെട കരുത്ത് നിെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട!
വില്ലുെകാണ്ടു നാം കന്നുകാലികെള േനടും!
വില്ലുെകാണ്ടു നാം യുദ്ധത്തിൽ വിജയം േനടും!
വില്ലുെകാണ്ടുതെന്ന നാം വമ്പിച്ച സമരങ്ങളിെലല്ലാം
വിജയം േനടും!
വില്ലു ശത്രുവിെന നശിപ്പിക്കും; വില്ലുെകാണ്ടു നാം
നാടുകൾ പിടിച്ചടക്കും.
പ്രിയ സുഹൃത്തായ വില്ലിെന
പുണർന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ട് എേന്താ
മന്ത്രിക്കാെനന്നേപാെല, ഞാൺ
െചവികേളാടടുക്കുന്നു.
നെമ്മ വിജയത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന ആ തന്തു
വില്ലിൽ നീെള എത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് ഒരു
െപൺകിടാവിെനേപ്പാെല െചവിയിൽ
സീൽക്കാരശബ്ദം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു!
മരണസമയത്തുേപാലും ആത്മശാന്തിക്കുള്ള
പ്രാർത്ഥനയല്ല, അധികാരത്തിനും
സമരത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണവർ
നടത്തിയിരുന്നത്. പുരുഷൻ മരിക്കുേമ്പാൾ
അയാളുെട ൈകയ്യിൽ ഒരമ്പും വില്ലും പിടിപ്പിക്കും.
ശവസംസ്കാരത്തിനുമുമ്പ് താെഴ െകാടുക്കുന്ന
അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു േശ്ലാേകാച്ചാരണേത്താെട
അത് തിരിെച്ചടുക്കും.
‘നമ്മുെട അധികാരത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും
ശക്തിക്കും േവണ്ടി, മരിച്ചവെന്റ ൈകയ്യിൽ നിന്നും
ഞാൻ ഈ വിെല്ലടുക്കുന്നു.

നീ അന്ത്യവിശ്രമം െകാള്ളുന്ന ഈ സ്ഥലത്തുേപാലും
ഞങ്ങൾ ധീരരായ പടയാളികെളേപ്പാെല
ശത്രുക്കളുെട എല്ലാ ആക്രമണങ്ങേളയും
പരാജയെപ്പടുത്തുന്നവരായിത്തീരെട്ട!
മരണത്തിെന്റ കരിനിഴലിൽെവച്ചുേപാലും യുദ്ധെത്തപ്പ
റ്റിയുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ പ്രതിജ്ഞാ
മന്ത്രം പ്രാചീനാര്യൻമാരുെട സമരശൂരതെയ തികച്ചും
െവളിെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.

















3 ൈദവങ്ങളുെട ഉപേയാഗം
പേക്ഷ, ആര്യന്മാരുെട വരവിനു മുമ്പുതെന്ന സംസ്കാര
ത്തിെന്റ ഒരു ഘട്ടംവെര വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന അനാ
ര്യസമുദായെത്ത എതിർത്തു േതാൽപ്പിക്കുക അത്ര എളു
പ്പമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു ശത്രുധ്വംസനത്തിന്
ആര്യന്മാർക്കു ൈദവേത്തക്കൂടി സഹായത്തിന് വിളി
േക്കണ്ടിവന്നു. ഋേഗ്വദത്തിൽ പേലടത്തും ആവർത്തിച്ചു
കാണുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയിതാണ്:
‘ഞങ്ങൾ നാലുഭാഗത്തും ദാസൻമാരുെട േഗാത്രങ്ങ
ളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ യാഗം െചയ്യുന്നില്ല;
അവർ യാെതാന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; അവരുെട
ആചാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്; അവർ മനുഷ്യരല്ല!
അല്ലേയാ ശത്രുക്കളുെട നാശകർത്താേവ, അവെര
െകാല്ലുക! ദാസൻമാരുെട വംശെത്ത നശിപ്പിക്കുക’
(ഋേഗ്വദം 1 — 22 — 8).

തങ്ങെള യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ൈദവം
ഇന്ദ്രനാെണന്നായിരുന്നു അവരുെട വിശ്വാസം, അതു
െകാണ്ട് ഇന്ദ്രെന്റ ശക്തിെയ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പാ
ടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു;
‘പലരുെടയും അേപക്ഷകളനുസരിച്ച് േദേവന്ദ്രൻ തെന്റ
േസനകേളാടുകൂടി വന്ന്, ഭൂമിെയ അധിവസിച്ചിരുന്ന

ദസ്യുക്കെള ഇടിമിന്നൽ െകാണ്ട് നശിപ്പിച്ചേശഷം
വയലുകെളല്ലാം തെന്റ െവളുത്ത ചങ്ങാതിമാർക്ക്
(ആര്യന്മാർക്ക്) വീതിച്ചുെകാടുത്തു. േദേവന്ദ്രൻ സൂര്യെന
ഉദിപ്പിക്കുകയും മഴ െപയ്യിക്കുകയും െചയ്യുന്നു’. (ഋേഗ്വ
ദം 1-100-8).

ഇന്ദ്രെന്റ പരാക്രമങ്ങെളപ്പറ്റി പേലടത്തും പ്രസ്താവിക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ പേയാദകെത്ത െകാന്നു; െവള്ള
െത്ത വീഴ്ത്തി; അദ്രികെള പിളർത്തി; ദസ്യുക്കെള െകാന്നു
— മറ്റും മറ്റും.
ശത്രുക്കളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പ്രധാനമായും ഇന്ദ്രേനാ
ടാണ് സഹായമഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ചില പ്രാർത്ഥനകൾ
േകൾക്കുക;
‘ഇന്ദ്ര! ഇമ്പവും കൂസലില്ലായ്മയും പൂണ്ട ഭവാൻ കൂട്ടമിട്ട

മായാവികളുെട േനർക്കു തീക്ഷ്ണമായ ഒളിമിന്നുന്ന ഇടി
വാൾ അയച്ചേപ്പാൾ, വമ്പിച്ച േദ്യാവിെന്റ െകാടുമുടി കു
ലുങ്ങിേപ്പായി! ഭവാൻ സ്വയം ആക്രമിച്ച് ശംബരെന [1]
പിളർത്തി.
അവിടുന്നാെണെല്ലാ ഒലികൂട്ടിെക്കാണ്ട് െവള്ളെത്ത
വായുവിൻേറയും പതംപരത്തുന്ന പകലിെന്റയും മുക
ളിെലത്തിക്കുന്നത്;
പിൻമാറാത്ത ശത്രുവധപ്രവണമായ തിരുവുള്ളംെകാ
ണ്ട് അത് ഇന്നും െചയ്തുവരുന്നു. ആരുണ്ട് അങ്ങയ്ക്കുമീെത!
ഇന്ദ്ര! സുഖത്താൽ വളരുന്ന യശസ്സും ശത്രുധർഷക
മായി മഹത്തായി തഴച്ച ബലവും ഞങ്ങൾക്കു ൈകവ
രുത്തുക; ഞങ്ങെള ധനവാന്മാരാക്കി രക്ഷിക്കുക; വി
ദ്വാൻമാെര പാലിക്കുക; ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്താനങ്ങ
ളും അന്നവും തന്നരുളുക’ (അ. 1 സു. 54).
ഇന്ദ്ര! അങ്ങ് െതാണ്ണൂറു നദികളുെട അപ്പുറത്ത് യജ്ഞ
വിഹീനെര നിലം െപാത്തിച്ച് കുഴിയിൽ തള്ളി.
വജ്രിൻ! അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള ഈ ദുർഗതിയിൽ നി
ന്നും യുദ്ധം വന്നാൽ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം.
ഞങ്ങൾക്ക് അന്നത്തിനും യശസ്സിനും സൂനൃേതാക്തി
ക്കും േവണ്ടി േതരുകൾ, കുതിരകൾ മുതലായ ധനവും
തന്നരുളണം!
ധനങ്ങൾ െകാണ്ടു പൂജിക്കെപ്പേടണ്ടവെന! അങ്ങയു
െട ആ സന്മനസ്സ് ഞങ്ങെള വിട്ടുേപാകരുത്. അന്ന
ങ്ങൾ ഞങ്ങെള ചുഴലെട്ട! മഘവാേവ, ധനപതിയായ
ഭവാൻ ഞങ്ങെള േഗാക്കളിൽ െകാണ്ടാക്കിയാലും!
അങ്ങെയ സ്തുതിച്ചുേപാരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇമ്പം െകാള്ളു
മാറാകെട്ട!’ (ഒന്നാമഷ്ടകം. അ. 18, സൂ. 121).
‘അവിടുന്ന് പറന്നിരുന്ന പർവതങ്ങെളനങ്ങാെതയാ
ക്കി; േമഘജാലങ്ങളുെട ഒഴുകൽ താഴേത്തക്കാക്കി;
വിശ്വംഭരയായ ഭൂവിെന താങ്ങി; േദ്യാവിെന ഉപായം
െകാണ്ട് വീഴാതുറപ്പിച്ചു.

ഇന്ദ്ര! രക്ഷിതാവായ ഭവാെന ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു;
ഇന്ദ്ര! കർമ്മവും അന്നവും തരുവാനാണേല്ലാ ഭവാൻ.
ഇന്ദ്ര! വിവിധരക്ഷകൾ െകാണ്ട് ഞങ്ങെള വലിയ
ധനികന്മാരാക്കിയാലും!’ (രണ്ടാമഷ്ടകം. അ. 2, സൂ. 17).

ഹരപ്പയിലും േമാഹൻജദാേരാവിലും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന
ദ്രാവിഡരുെട പ്രബലങ്ങളായ ദുർഗ്ഗങ്ങെള ആര്യന്മാർ
ഇടിച്ചുതകർത്തത് ഇന്ദ്രെന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാ
ണ്! അതുെകാണ്ടാണ് േദേവന്ദ്രന് പുരന്ദരൻ എന്ന േപ
രുണ്ടായത്.
വരുണനാണ് ആര്യന്മാരുെട മെറ്റാരു പ്രധാനൈദവം.
വരുണൻ മഹാപ്രതാപിയായ ഒരു ൈദവമാണ്! രണ്ടു
േലാകങ്ങെളയും അകറ്റി ആകാശെത്ത േമേലാട്ടുയർത്തു
കയും അങ്ങെന ഭൂമിേയയും സ്വർഗേത്തയും േവർതിരിച്ചു
െവയ്ക്കുകയും െചയ്തത് വരുണനാണ്. നദികൾ കടലിൽ
െചന്ന് േചരുന്നതും എന്നിട്ടും സമുദ്രങ്ങൾ കവിെഞ്ഞാ
ഴുകാതിരിക്കുന്നതും വരുണെന്റ പ്രഭാവം െകാണ്ടാണ്.
മനുഷ്യരുെടയും േദവന്മാരുെടയും രാജാവായും േലാകഗ
തിയുെട നിയന്താവായുമാണ് വരുണൻ ഋേഗ്വദത്തിൽ
ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ചില പ്രാർത്ഥനകൾ േകൾ
ക്കുക:
‘വരുണൻ വൃക്ഷാഗ്രങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷവും കുതിരക

ളിൽ ബലവും ൈപക്കളിൽ പാലും ഹൃദയങ്ങളിൽ കർ
മവും െവള്ളത്തിൽ തീയും പരത്തി. സൂര്യെന ആകാശ
ത്തും േസാമെന മലയിലും നിർത്തി.
വരുണൻ വാനൂഴികൾക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും േവണ്ടി
േമഘത്തിെന്റ വായ കുനിയിച്ചു. അതിനാൽ, സർവ്വഭൂ
വനെപ്പരുമാൾ, നനയ്ക്കുന്നവൻ യവെത്തേപ്പാെല, മന്നി
െന കുതിർക്കുന്നു.
ഭൂവിെനയും അന്തരീക്ഷേത്തയും േദ്യാവിേനയും കുതിർ
ക്കുന്ന വരുണൻ ജലെത്ത ഇച്ഛിക്കുേമ്പാേഴക്കും മല
കൾ മുകിലുടുക്കും; ബലിഷ്ഠരായ വീരന്മാർ ഇളക്കിവിടും!
(മരുത്തുകൾ േമഘങ്ങെള ഇളക്കിവിടും).
അത്യുൽക്കൃഷ്ടപ്രജ്ഞനായ േദവെന്റ ഈ ബുദ്ധിൈവ
ഭവം ആരും തള്ളില്ല; ഒറ്റ സമുദ്രെത്തേപ്പാലും െവള്ളം
െകാണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നില്ലേല്ലാ, പ്രവഹിക്കുന്ന നദികൾ.
വരുണ! ഞങ്ങൾ അര്യമാവിേനാ, മിത്രേനാ, സഖാവി
േനാ, ഭ്രാതാവിേനാ, അയൽവീട്ടുകാെരേന്നാ പറയാൻ
െകാള്ളാത്ത വല്ല കുറ്റവും െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അത്
ഭവാൻ അഴിച്ചുനീക്കണം! (നാലാമഷ്ടകം, മ. 5, അ. 6,
സൂ. 85)
‘വരുണൻ ചുറ്റും ഒളിവീശുന്ന െപാന്നിൻ ചട്ടയിട്ടു മുഴുപ്പു
റ്റ തിരുൈമ മറയ്ക്കുന്നു.

ഹിംൈസഷികൾ ആ േദവെന ഹിംസിക്കില്ല; ജനേദ്രാ
ഹികൾ േദ്രാഹിക്കില്ല; പാപങ്ങൾ സ്പർശിക്കില്ല!
അേദ്ദഹം സർവ്വത്ര മനുഷ്യർക്കു തികഞ്ഞ ഭക്ഷണം
നൽകി; ഞങ്ങളുെട വയറുകൾക്കും.
എെന്റ നിനവുകൾ ആ ബഹുദർശനീയെന്റ േനർക്ക്,
േഗാക്കൾ െതാഴുത്തിേലെക്കന്നേപാെല പിന്തിരിയാ
െത നീങ്ങുന്നു.
വരുണ! എെന്റ ആ വിളി േകൾക്കുക! ഇന്ന് സുഖി
പ്പിക്കുകയും െചയ്യുക. രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങയുെട
േനർക്കു ശബ്ദിക്കുന്നു.
േഹ േമധാവിൻ! അങ്ങ് േദ്യാവിലും ഭൂവിലും — േലാകത്തി
െലങ്ങും പരിേശാഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ േക്ഷമം വരു
ത്താെമേന്നൽക്കുക! (ഒന്നാമഷ്ടകം. അ. 1, അ. 2, 3ാമദ്ധ്യായം, സൂ. 25)
മെറ്റാരു പ്രധാന ൈദവമാണ് അഗ്നി, അഗ്നിെയപ്പറ്റി
ഋേഗ്വദത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇതാ:
‘അേഗ്ന! േനേര െകാണ്ടുനടക്കുന്നവേന! അങ്ങെയ
സമീപിച്ച് നല്ലെതല്ലാം െചയ്ത്, ഹവിസ്സർപ്പിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾ, തുേലാം വീര്യമുള്ള അന്നംെകാണ്ട്, േദവപൂ
ജാരഹിതരായ േദ്രാഹികെള അമർത്തുമാറാകണം

അേഗ്ന! അങ്ങ് കർമ്മേമറിയ േഗാപ്രദാത്രിയായ ഭൂ
മിെയ േസ്താതാവിന് എേന്നക്കുമായി കിട്ടിച്ചാലും!
ഞങ്ങൾക്ക് മകനും അവെന്റ മകനും ജനിക്കുമാറാ
കണം. അേഗ്ന! അങ്ങയുെട ആ മനസ്സ് ഞങ്ങളിെല
ത്തെട്ട! (രണ്ടാമഷ്ടകം. അ. 1, സൂ. 1).

ശിവെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒറ്റ േസ്താത്രം േപാലും ഋേഗ്വദത്തി
ലില്ല. അതുേപാെല, േദവീപൂജയും ലിംഗപൂജയുമില്ല.
ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, മിത്രൻ, മരുത്തുക്കൾ മുതലാ
യവയായിരുന്നു ആര്യന്മാരുെട പ്രധാന ൈദവങ്ങൾ.
ഈ ൈദവങ്ങളുെടയും അേതാെടാപ്പം തെന്ന മൂർച്ച
േയറിയ ആയുധങ്ങളുെടയും സഹായേത്താെട അവർ
അനാര്യന്മാരായ ആദിമനിവാസികൾെക്കതിരായി
അേനകം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി. കീഴടക്കെപ്പട്ട ആദിമനി
വാസികളിെലാരുഭാഗം െകാല്ലെപ്പടുകേയാ വനാന്തര
ങ്ങളിേലക്ക് ആട്ടിേയാടിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തു. അദ്ധ്വാ
നിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അടിമകളാക്കെപ്പട്ടു. ചിലർ കീഴ
ടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാെത െചറുത്തുനിന്നു.
1. ശബരൻ ദസ്യുക്കളുെട ഒരു പ്രതാപശാലിയായ നായകനായി
രുന്നുെവന്നു് ഊഹിക്കാം.

















4 ദസ്യുക്കൾ േതാറ്റെതന്തുെകാണ്ട്?
അപരിഷ്കൃതരായ ആര്യന്മാർ തങ്ങേളക്കാൾ പരിഷ്കൃത
രായ ദസ്യുക്കെള േതാൽപ്പിച്ചു കീഴടക്കിയെതങ്ങെനയാ
ണ്? ശ്രീധർമ്മാനന്ദ േകാസാംബി തെന്റ ‘ഭഗവാൻ ബു
ദ്ധൻ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ േചാദ്യത്തിനു മറുപടി
പറയുന്നുണ്ട്. അേദ്ദഹം പറയുന്നതിതാണ്:
‘ഒേരതരം ആചാരങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു ജനസമുദായം

ആദിമകാലങ്ങളിൽ സുഖസമ്പൽസമൃദ്ധികേളാടുകൂടി
ജീവിതം നയിക്കുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ അവരിൽ ഒരു
െചറിയവർഗക്കാർക്ക് അധികാരം മുഴുവൻ സിദ്ധിക്കു
ന്നു. അവർ സുഖസമൃദ്ധികേളാടുകൂടി കഴിയുേമ്പാൾ
അധികാരലാഭത്തിനുേവണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു.
തന്മൂലം സാധാരണ ജനങ്ങളുെട േമൽ കൂടുതലായ നി
കുതിഭാരം ചുമത്താനിടയാവുകയും, അതുെകാണ്ട് ജന
ങ്ങൾക്ക് അധികാരികേളാട് വിേദ്വഷം വർദ്ധിക്കാൻ
ഇടയാവുകയും െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ അവേരക്കാൾ
അപരിഷ്കൃരായ വിേദശികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു േചരാനുള്ള
പഴുതു കിട്ടുന്നു. അവർ ഒത്തുേചർന്ന് ആക്രമിച്ചു രാജ്യം
കീഴടക്കുന്നു. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ െചങ്കിസ്ഖാൻ െമാഗള
ന്മാെര ഒരുമിച്ച് േചർത്ത് എത്ര സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്വാധീ
നമാക്കി? അപ്രകാരം ആര്യന്മാരും പരസ്പരം കലഹി
ച്ചിരുന്ന ദാസന്മാെര അനായാേസന കീഴടക്കിയതിൽ
ആശ്ചര്യെപ്പടാൻ യാെതാന്നുമില്ല.
ദാസവർഗക്കാർ െചറിയ െചറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ വസി
ച്ചിരുന്നു. പട്ടണവാസികളായിരുന്ന അവർ പരസ്പരശ
ത്രുത്വേത്താെട വർത്തിച്ചിരുന്നു. ദാസന്മാരിൽ ദിേവാദാ
സൻ ഇന്ദ്രനുമായി േചർന്നുെവന്നും ഋേഗ്വദത്തിൽ പേല
ടത്തും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ദാസന്മാരുെട േനതൃത്വം വൃ
ത്രൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ബന്ധുവായ ത്വഷ്ടാവ് ഇന്ദ്രന് ഒരു പ്രേത്യകത
രം യന്ത്രം (വജ്രായുധം) സജ്ജമാക്കി സമർപ്പിച്ചു. അതി
െന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ഇന്ദ്രൻ ദാസന്മാരുെട നഗര
ങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ വൃത്രബ്രാഹ്മണെന നി
ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു.
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െ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
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4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
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