സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IV
െക. ദാേമാദരൻ

3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട

സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ
പരിവർത്തനങ്ങൾ

















സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IV
െക. ദാേമാദരൻ

(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻ എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി. എൻ. ജയേദവൻ
• എം. പി. അച്യുതൻ
• ഐ. വി. ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്
© 2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.
Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.
First published in print media 2009.
The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം
3

പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തന
ങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട സാമൂഹികജീവിതം 3
2
മാതൃേമധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് … . . .
4
3
ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും . . . . . . .
5
4
ഭരണവ്യവസ്ഥയിെല മാറ്റങ്ങൾ . . .
6
5
ചാതുർവർണ്യം . . . . . . . . . . .
7
6
വർണങ്ങളിൽ നിന്ന്
അടിമത്തത്തിേലക്ക് . . . . . . . . .
8
7
ഇന്ത്യൻ അടിമത്തത്തിെന്റ
പ്രേത്യകതകൾ . . . . . . . . . . .
9
8
രാജാ പ്രത്യക്ഷൈദവതം . . . . . . . 10
9
വർണവ്യവസ്ഥയുെട ശിക്ഷാവിധികൾ 11

3
പ്രാചീേനന്ത്യയുെട
സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ
പരിവർത്തനങ്ങൾ

















ആര്യന്മാർ തങ്ങേളക്കാൾ പരിഷ്കൃതരായ അനാര്യന്മാ
െര കീഴടക്കുകയും അവരിൽ വലിെയാരു വിഭാഗെത്ത
അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തുെവന്നതു ശരിതെന്ന.
എങ്കിലും മൂർച്ചേയറിയ ആര്യൻ കുന്തങ്ങൾക്ക് സാമൂഹി
കവളർച്ചയുെട ഗതിക്രമെത്ത തടഞ്ഞുനിർത്താൻ സാ
ധിച്ചില്ല; അനാര്യന്മാരുെട പരിഷ്കൃതമായ സാമൂഹ്യജീവി
തക്രമങ്ങെള പാേട തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േനെര
മറിച്ച് ആ ജീവിതക്രമങ്ങളിൽ പലതും സ്വീകരിച്ചു സ്വന്ത
മാക്കുകയാണ് ആര്യന്മാർ െചയ്തത്. യുദ്ധങ്ങൾ വഴിയാ
യി കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുെട
അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം. അനാര്യന്മാരുമായുള്ള
സാമീപ്യസമ്പർക്കങ്ങളും അവരുെട വളർച്ചെയ ത്വരിത
െപ്പടുത്തി.
അേപ്പാൾ ശുദ്ധമായ ആര്യസംസ്കാരം എെന്നാന്നില്ല.
അനാര്യന്മാരായ ആദിമനിവാസികളുെട സംസ്കാരത്തി
െന്റ കലർപ്പുകേളാടുകൂടിയാണ് ആര്യസംസ്കാരം െമാട്ടിട്ടു
വളരാൻ തുടങ്ങിയത്.

















1 പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട

സാമൂഹികജീവിതം

േവദങ്ങൾ, പ്രാചീനശിലാേരഖകൾ, െകാത്തുപണി
ക്കാർ, പ്രാർത്ഥനാഗീതങ്ങൾ, നിയമസംഹിതകൾ
മുതലായവയിൽ നിന്ന് പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട സാമൂഹി
കജീവിതക്രമെത്തപ്പറ്റി ഒെട്ടാെക്ക മനസ്സിലാക്കുവാൻ
കഴിയും. അവരുെടയിടയിൽ ആദ്യകാലത്ത് രാജാവും
പ്രജയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല; ജന്മിയും മുതലാളിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; േകാട
തിയും ജയിലും പട്ടാളവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; മനുേഷ്യാപ
േയാഗത്തിനുള്ള സ്വത്തുക്കെള ആരും തങ്ങളുെട സ്വന്ത
മാക്കി ൈകയ്യടക്കിയിരുന്നില്ല. ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും
കൂടിയുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂടിേച്ചർന്ന് അദ്ധ്വാ
നിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിേച്ചർന്ന്
അനുഭവിക്കും. പ്രാകൃതവും പിേന്നാക്കനിലയിലുള്ളതു
മായ ഉത്പാദനരീതിക്ക് േയാജിച്ച പ്രാകൃത കമ്യൂണിസ്റ്റു
സമുദായമായിരുന്നു അത്. ഉത്പന്നങ്ങളുെട സമൃദ്ധി
യല്ല, ഉത്പാദനത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യമാണ്, ഈ പ്രാകൃത
കമ്യൂണിസ്റ്റു സമുദായെത്ത നിലനിർത്തിയത്. വ്യക്തി
പരമായ ഉത്പാദനവും വ്യക്തിപരമായ ഉപേഭാഗവും
അന്നെത്ത പ്രാകൃതമായ ഉത്പാദന രീതിക്ക് പറ്റിയതാ
യിരുന്നില്ല. ഉത്പാദനരീതിയുെട പ്രാകൃതാവസ്ഥയാണ്
കൂട്ടായ ഉപേഭാഗവും ആവശ്യമാക്കിത്തീർത്തത്. ഈ
സാമൂഹ്യാവശ്യമാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ
െള നിർണ്ണയിച്ചത്. ഈ പ്രാചീന സാമൂഹ്യഘടനയുെട
ൈവചിത്ര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ഏംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
‘ഈ േഗാത്രഭരണഘടന അതിെന്റ ബാലസദൃശമായ

ലാളിത്യം െകാണ്ട് ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു ഭരണഘട
നയാണ്. പട്ടാളമില്ല, െപാലീസില്ല, പ്രഭുക്കളില്ല, രാ
ജാക്കന്മാരില്ല, േകാടതികളില്ല, ജഡ്ജിമാരില്ല, ജയി
ലുകളില്ല, േകസ്സുകളില്ല — എന്നിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
ക്രമത്തിലങ്ങു നടന്നുേപാകുന്നു. കശപിശകളും തർ
ക്കങ്ങളും തീർക്കുന്നത് ‘ജന’ങ്ങേളാ ൈട്രബുകേളാ,
അെല്ലങ്കിൽ ‘ജന’ങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിേലാ ആണ്;
എന്നുെവച്ചാൽ, കശപിശയിൽ ബന്ധെപ്പട്ട ജനസമു
ദായം മുഴുവനും കൂടിയാണ്. അവസാനേത്തതും അപൂർ
വ്വവുമായ നടപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് രക്തപ്രതികാര ഭീഷ
ണികൂടിയുണ്ട്. ഇന്നെത്ത മരണശിക്ഷ സംസ്കാരയുഗ
ത്തിെന്റ മെറ്റല്ലാ െമച്ചങ്ങളും േപാരായ്മകളുമടങ്ങിയ
പരിഷ്കൃതമായ പ്രതികാരമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. ഇന്ന
െത്ത കാലെത്ത അേപക്ഷിച്ച് എത്രേയാ കാര്യങ്ങൾ
കൂട്ടായി തീരുമാനിേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടധികം കു
ടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്ന് െപാതുേവയാണ് തറവാടു
പുലർത്തുന്നത്, അതുതെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റു രീതിയിലും.
ഗണത്തിൽെപ്പട്ടവർ മുഴുവനും കൂടിയാണ് നിലത്തിെന്റ
ഉടമ വഹിക്കുന്നത്. െചറിയ കുടിയിരിപ്പുകൾ മാത്രം
തറവാടുകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി തിരിച്ചുെവയ്ക്കും.
ഇങ്ങെനെയാെക്കയായാലും ശാേഖാപശാഖകേളാ
ടുകൂടിയതും നൂലാമാല പിടിച്ചതുമായ നമ്മുെട ഭരണ
ഘടനാസാമഗ്രികളുെട കണികേപാലും ആവശ്യമില്ല.
പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തീരുമാനം കെണ്ടത്തുന്നത് അവയിൽ
ബന്ധെപ്പട്ടവർ തെന്നയാണ്. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും
നൂറ്റാണ്ടുകളുെട ആചാരമര്യാദയനുസരിച്ച് തീരുമാന
മുണ്ടാകുക പതിവാണ്. ദരിദ്രന്മാരും ആവശ്യക്കാരുമു
ണ്ടാവാനിടേമയില്ല. കൂട്ടുടമയിലുള്ള തറവാടുകൾക്കും
‘ജന’ങ്ങൾക്കും, പ്രായം െചന്നവേരാടും േരാഗികേളാ
ടും പടയിൽ അംഗഭംഗം വന്നവേരാടുമുള്ള കടമകെള
െന്തന്നറിയാം. സ്ത്രീകളടക്കം എല്ലാവരും സമരാണ്;
സ്വതന്ത്രരാണ്’.

ഉത്പാദനരീതിയിൽ െമെല്ലെമെല്ല പല മാറ്റങ്ങളും
വന്നുേചർന്നു. പുതിയപുതിയ ഉത്പാദേനാപകരണ
ങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു. ആടുമാടുകെള േമച്ചുനടന്നിരു
ന്ന ആര്യഗണങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ സിന്ധു — ഗംഗാ തീര
ങ്ങളിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ച് കൃഷിെചയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഉത്പാദ
നരീതിയിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി സ്വത്തു
ക്കൾ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി.

















2 മാതൃേമധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന്

പിതൃേമധാവിത്വത്തിേലക്ക്

മാതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടുകു
ടുംബങ്ങളാണ് ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട്
സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ സ്ത്രീയുെട േമധാവിത്വമവ
സാനിക്കുകയും പുരുഷെന്റ േമധാവിത്വമുറപ്പിക്കെപ്പ
ടുകയും െചയ്തു. പിതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള ഒരുതരം കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചു
— പുരുഷനുമാത്രം പാരമ്പര്യസ്വത്തവകാശമനുവദി
ക്കുന്ന ഒരുതരം കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥ. ഇന്ത്യയിലിന്നും
നിലനിൽക്കുന്ന പിതൃേമധാവിത്വസമ്പ്രദായം ഈ പാര
മ്പര്യത്തിെന്റ അവശിഷ്ടമാണ്. അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ
എന്നിങ്ങെന െചറിെയാരു ഘടകത്തിെലാതുങ്ങുന്ന കു
ടുംബവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണിത്. എല്ലാ സ്വ
ത്തുക്കളും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുെട െപാതുസ്വത്തായിരുന്നു.
കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനിക്കുക, കൂട്ടായി അനുഭവിക്കുക, െപാ
തുവായ ആചാരചടങ്ങുകളും െപാതുവായ ജീവിതരീതി
യും — ഇതായിരുന്നു സമ്പ്രദായം.
പിതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ കൂ
ട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ അതിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മാതൃേമധാ
വിത്വത്തിനും പിന്നീടുണ്ടായ ആധുനിക കുടുംബവ്യവസ്ഥ
യ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടെത്തയാണ് കുറി
ക്കുന്നത്. ‘കുടുംബത്തിെന്റ ഉത്ഭവം’ എന്ന തെന്റ സുപ്ര
സിദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
‘സദ്രുഗ (സൗഹൃദം) എന്നും ബ്രാറ്റ്േസാ (സാേഹാദ
ര്യം) എന്നുമുള്ള േപരുകളിൽ സർബുകളുെടയും ബൾ
േഗറിയക്കാരുെടയും, ഇടയിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്ത
മായ നിലയിൽ പൗരസ്ത്യജനസമുദായങ്ങൾക്കിടയി
ലും, നാമിന്നു കാണുന്ന പിതൃേമധാവിത്വപരമായ കൂട്ടു
കുടുംബവ്യവസ്ഥ യൂദ വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നു
വളർന്നുവന്നതും മാതൃേമധാവിത്വത്തിനും ആധുനിക
േലാകത്തിെല കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള
തുമായ ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടമായിരുന്നുെവന്ന് മാ
ക്സിംേകാവാേലവസ്കി െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരാണിക
േലാകത്തിെല പരിഷ്കൃതജനവിഭാഗങ്ങെള സംബന്ധി
െച്ചടുേത്താളം — അതായത്, ആര്യന്മാർ, െസമിറ്റ്കാർ
എന്നിവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം — ഇത് െതളിയി
ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.’

ഈ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയുെട അടിസ്ഥാനെമന്തായി
രുന്നു? കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനത്തിനും കൂട്ടായ ഉപേഭാഗത്തി
നും വഴിെതളിച്ച ഉൽപാദന രംഗേമതായിരുന്നു?
മാർക്സ് പറയുന്നു:
‘ൈകെകാണ്ടുതെന്ന നടത്തെപ്പട്ടിരുന്ന പ്രേത്യകത
രത്തിലുള്ള െനയ്ത്ത്, നൂൽനൂൽപ്പ്, കൃഷി എന്നിങ്ങെന

ആര്യന്മാെര സ്വയം സമ്പൂർണ്ണരാക്കാൻ സഹായിച്ച
ഗാർഹികവ്യവസായത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മലാ
ണ് ഈ കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥ നിലനിന്നുേപാന്നത്’.

ഈ പഴയ കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥയുെട പല പ്രതിധ്വനിക
ളും േവദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടായ ജീവിതേത്ത
യും കൂട്ടായ പ്രവൃത്തിേയയും കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾ സുലഭ
മായി കാണാം.
ഇന്ത്യയിെലത്തിയതിനുേശഷം വളെരക്കാലം കന്നുകാ
ലികെള േമച്ചുെകാണ്ട് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഒരു ജീവിതമാ
ണ് ആര്യന്മാർ നയിച്ചത്. ക്രമത്തിൽ ഫലഭുയിഷ്ടിയുള്ള
സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാരംഭിച്ചു. പാൽ, െവണ്ണ,
ഇറച്ചി ഇവയായിരുന്നു അവരുെട പ്രധാന ഭക്ഷണം.
പശു, ആട് തുടങ്ങിയ കന്നുകാലികൾ െപാതു ഉടമയി
ലായിരുന്നു. കന്നുകാലികൾക്ക് െപാതുേമച്ചിൽ സ്ഥല
ങ്ങളും െപാതു െതാഴുത്തുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. െപാതു കല
വറയിൽ െവണ്ണ, ധാന്യങ്ങൾ മുതലായവ സംഭരിച്ചുെവ
യ്ക്കും. ഈ കൂട്ടുകുടുംബത്തിെല അംഗങ്ങെളല്ലാം പരസ്പരം
രക്തബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു.
ഉൽപാദനവിതരണങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽകാൻ െക
ല്പും പ്രാപ്തിയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിെയ ഗണത്തിെന്റ തലവ
നായി െതരെഞ്ഞടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. ആ തലവ
െന്റ േനതൃത്വത്തിലാണ് കാര്യങ്ങെളല്ലാം നടന്നിരുന്ന
ത്. എങ്കിലും ഗണത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും സമൻമാരാ
യിരുന്നു.
െപാതുഭരണകാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ രാജാവല്ല, സഭ
യും സമിതിയുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. സമിതി കൂടുന്ന
തിനുമുമ്പായി എല്ലാവേരയും വിവരമറിയിക്കും. േയാ
ഗത്തിൽ തലവനു മാത്രമല്ല, സാധാരണവ്യക്തികൾ
ക്കും അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഒരുതരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യഭരണമാണ്
നിലനിന്നിരുന്നത്.

















3 ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും
സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഉല്പാദനശക്തികൾ വള
രുകയും െചയ്തേതാെട കൂട്ടുടമാവകാശത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുടവു തട്ടി. ൈക
േവലകൾ, േലാഹം െകാണ്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങൾ, കൃഷി
എന്നിവ അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടേതാെട ൈകയൂേക്കറിയവരുെട
ൈകയിൽ ഉത്പാദേനാപകരണങ്ങൾ േകന്ദ്രീകരിക്കു
വാൻ തുടങ്ങി.
ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റങ്ങൾ പരന്നുപിടിച്ചു. അങ്ങെന
സ്വകാര്യസ്വത്തു സമ്പ്രദായം നിലവിൽവന്നു. മാർക്സ് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘ഒേര ഗണത്തിനുള്ളിൽ
തെന്നയുണ്ടായ സ്വത്തുടമവ്യത്യാസങ്ങൾ ഗണത്തിെല
അംഗങ്ങളുെട ഐക്യെത്ത തകർക്കുകയും അവർക്കിട
യിൽ സ്പർദ്ധകെള സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു.’
ഉത്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധി
ക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ സമുദായത്തിെന്റ നടത്തിപ്പിന്
പ്രവൃത്തിവിഭജനം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഓേരാ സാമൂ
ഹികരംഗത്തിലും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം േനതൃത്വം േവ
ണെമന്നായി. അങ്ങെന ഓേരാ പ്രവൃത്തിക്കും പറ്റിയ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട േനതാക്കന്മാർ ഉയർന്നുവന്നു. യു
ദ്ധങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽകുന്ന ക്ഷത്രിയർ, കൃഷിക്കുപ
റ്റിയ കാലം കണ്ടുപിടിക്കുകയും പ്രകൃതിയുെടയും ൈദവ
ത്തിെന്റയും േകാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സമുദായെത്ത രക്ഷി
ക്കാനാവശ്യമായ ക്രിയകൾ നടത്തുകയും െചയ്യുന്ന പു
േരാഹിതനായ ബ്രാഹ്മണൻ — ഇവരാണ് സമുദായത്തി
െന്റ േനതൃത്വം വഹിച്ചത്. ഈ പ്രവൃത്തിവിഭജനം സാമൂ
േഹ്യാത്പാദനെത്ത വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തി. ആവ
ശ്യം കഴിച്ച് മിച്ചമായി കിട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ
ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ആദ്യകാലത്തു െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട േനതാക്കന്മാരുെട
നിയന്ത്രണത്തിലാണ് െപാതുസാമൂഹ്യസ്വത്തുക്കളുെട
േമൽേനാട്ടം നടത്തെപ്പട്ടത്. ക്രേമണ ഈ തലവന്മാരു
െടയും പുേരാഹിതന്മാരുെടയും ൈകയിൽ സ്വത്തുക്കളും
അധികാരങ്ങളും േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആവശ്യ
ത്തിൽ കവിഞ്ഞ് മിച്ചമായ വിഭവങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴി
യത്തക്കവണ്ണം ഉത്പാദനശക്തികൾ വളർന്നേപ്പാൾ
അവർക്ക് മറ്റുള്ളവെര െകാണ്ടു പണിെയടുപ്പിച്ച് കൂടു
തൽ സ്വത്തുക്കൾ േനടാൻ കഴിയുെമന്നായി. ഈ ഭൗതി
കപരിതസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ് അടിമത്തവ്യവസ്ഥ
ആവിർഭവിച്ചത്.
ഏംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
‘കന്നുകാലിവളർത്തൽ, കൃഷി, ൈകെത്താഴിൽ തുട

ങ്ങിയ വിവിധ രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ ഉത്പാദനവർദ്ധനമൂ
ലം സമുദായത്തിെന്റ നിലനിൽപിനാവശ്യമായതിലുമ
ധികം ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിന് സാ
ധിക്കുെമന്നായി. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം ഗണത്തിെല
ഓേരാ അംഗവും െചയ്തുതീർേക്കണ്ട േജാലിയും വർദ്ധി
ച്ചു. പുതിയ അദ്ധ്വാനശക്തികൾ ആവശ്യമായിത്തീർ
ന്നു. യുദ്ധങ്ങളാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നികത്തിയത്.
യുദ്ധത്തടവുകാർ അടിമകളാക്കി മാറ്റെപ്പട്ടു. മനുഷ്യാ
ദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഉത്പാദനക്ഷമതയും അേതാെടാപ്പം
സ്വത്തുക്കളും വർദ്ധിക്കുകയും ഉത്പാദനരംഗങ്ങൾ വി
പുലമായിത്തീരുകയും െചയ്തേതാടുകൂടി നിലവിലുള്ള
ചരിത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ പ്രവൃത്തി വിഭജ
നേത്തത്തുടർന്ന് അടിമത്തവ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരിക
െയന്നത് അനിവാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങെന സമുദായ
ത്തിെല ഒന്നാമെത്ത പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തിൽ നിന്നാ
ണ് അടിമകെളന്നും ചൂഷിതെരന്നും ചൂഷകെരന്നുമുള്ള
വർഗവിഭജനം ഉയർന്നുവന്നത്.

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം െപെട്ടെന്നാരു ദിവസംെകാണ്ടല്ല,
വളെര നീണ്ടകാലം െകാണ്ടാണ് തകർന്നത്. ക്രി. മു.
ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലാണ്, എന്നു
െവച്ചാൽ 1000 ബി.സി.ക്കും 700 ബി.സി.ക്കും ഇടയിലാ
ണ്, പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിെന്റ തകർച്ച പൂർത്തിയാവു
കയും അടിമത്വെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ പുതിയ
ഉത്പാദനവ്യവസ്ഥ തലയുയർത്തുകയും െചയ്തത്.

















4 ഭരണവ്യവസ്ഥയിെല മാറ്റങ്ങൾ
വർഗവിഭജനവും വർഗചൂഷണവും പഴയ ഗണേഗാ
ത്രസംഘടനെയ താറുമാറാക്കി. സഭയും സമിതിയും
അധഃപതിച്ചു. കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനിക്കുകയും കൂട്ടായി അനു
ഭവിക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന സമ്പ്രദായത്തിെന്റ സ്ഥാ
നത്ത് സ്വത്തുള്ളവരും സ്വത്തില്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള
മത്സരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. സ്വത്തില്ലാത്ത മർദ്ദിതന്മാർ
അസംതൃപ്തരായി, അവരുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള അടിച്ച
മർത്താൻ സ്വത്തുടമവർഗ്ഗക്കാർക്ക് ഒരു മർദ്ദേനാപ
കരണം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിൽ
നിന്നാണ് പ്രാചീേനന്ത്യയിൽ രാജാക്കന്മാരും അവരു
െട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളും െപാന്തിവന്നത്.
ഗണങ്ങളുെട േമധാവിത്വം വഹിച്ചുേപാന്നവേരാ തല
മുറ തലമുറയായി ഭരണകാര്യങ്ങൾ നടത്തിേപ്പാന്നവ
േരാ ആയ തലവന്മാർ െമെല്ലെമെല്ല രാജാക്കന്മാരായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. ആദ്യകാലെത്ത രാജാക്കന്മാർ െത
രെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരായിരുന്നു. പേക്ഷ, ക്രമത്തിലവർ
പിന്തുടർച്ചാവകാശേത്താടുകൂടിയ ഭരണാധികാരികളാ
യി മാറി.
രക്തബന്ധമായിരുന്നു ഗണങ്ങളിെല അംഗങ്ങെള പര
സ്പരം അടുപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും വർഗവി
ഭജനങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചേതാടുകൂടി ഗണത്തിനുള്ളിെല
രക്തബന്ധം അപ്രധാനമാവുകയും ഭൂപ്രേദശങ്ങളുെട
അതിർത്തിവിഭജനെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ ജന
വിഭാഗങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും െചയ്തു. മത്സ്യ, മഗധ,
ശൗരേസന മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ ഈ കാലത്താണു
യർന്നുവന്നത്. ക്രി. മു. ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ
മദ്ധ്യകാലമായേപ്പാേഴക്കും ഗംഗാതീരപ്രേദശങ്ങളിൽ
കുരു, പാഞ്ചാലം, അംഗം, അവന്തി, േകാസലം, കാശി,
മിഥില തുടങ്ങിയ ഒരു ഡസേനാളം രാജ്യങ്ങളാവിർഭവി
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ കാലഘട്ടത്തിെല ആര്യന്മാരുെട സാമൂഹികജീ
വിതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അവ്യക്തമായ പല സൂചനകളും
ഋേഗ്വദത്തിൽ തെന്ന കാണാം. ഗ്രാമം, വിഷയം, ജനം,
രാഷ്ട്രം എന്നിങ്ങെന നാലുപടികളായിട്ടാണവർ ജീവി
ച്ചിരുന്നത്. പല കുലങ്ങളും ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നയിട
മാണ് ഗ്രാമം. പല ഗ്രാമങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നത് വിഷയം.
പല വിഷയങ്ങൾ േചർന്ന സമുദായത്തിന് ജനം എന്നു
പറയുന്നു.
രാഷ്ട്രത്തിെന്റ തലവൻ രാജാവ്; രാജാവിെന്റ കീഴിൽ
അടിമകളുെടയും മറ്റു സ്വത്തുക്കളുെടയും ഉടമസ്ഥരായ
കുലീനന്മാർ; അവരുെടയിടയിൽ തെന്ന പിന്തുടർച്ചാ
വകാശേത്താടുകൂടിയവരും ബ്രാഹ്മണർ എന്ന േപരില
റിയെപ്പടുന്നവരുമായ പുേരാഹിതകുടുംബങ്ങൾ — ഇവ
െരാെക്കക്കൂടിയാണ് അടിമത്തെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടു
ത്തിയ പുതിയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട േമൽേനാ
ട്ടം വഹിച്ചത്. സാമൂഹ്യവും ഭരണപരവുമായ ഈ മാറ്റ
ങ്ങൾ ഉത്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ വളെരയധി
കം സഹായിച്ചു.
കൃഷിയിൽ അടിമകളുെട അദ്ധ്വാനം ധാരാളമായി ഉപ
േയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ കുലീ
നന്മാരുെട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നിർമാണശാലകളിൽ
ൈകേവലക്കാർ ആയുധങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങ
ളും മറ്റുമുണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങി. ഉപേഭാഗവസ്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ച
േപ്പാൾ െകാള്ളെക്കാടുക്കുകളും വർദ്ധിച്ചു. െചറിയ െച
റിയ പട്ടണങ്ങൾ െപാന്തിവന്നു. ക്രേമണ വിവിധ സാമ
ഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ തമ്മിൽ കച്ചവടമാ
രംഭിച്ചു. ജനങ്ങളുെട ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു.

















5 ചാതുർവർണ്യം
പ്രാചീേനന്ത്യയിെല അടിമത്തവ്യവസ്ഥ ഒരു സവിേശ
ഷരീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. വർണാ
ശ്രമവ്യവസ്ഥ എന്ന േപരിലാണ് അത് അറിയെപ്പടുന്ന
ത്. ഗണേഗാത്രങ്ങളുെട െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട തലവന്മാ
രിൽ നിന്നും പുേരാഹിതന്മാരിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്ന
പിന്തുടർച്ചാവകാശേത്താടുകൂടിയ കുലീനന്മാർ — ബ്രാ
ഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും — ഇവരാണ് സമുദായത്തിെന്റ
േമൽത്തട്ടിലുള്ള സ്വത്തുടമവർഗ്ഗങ്ങൾ. കൃഷി, കച്ചവടം,
ൈകേവല മുതലായവയിേലർെപ്പട്ട ൈവശ്യന്മാർ ഇവർ
സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്. ഏറ്റവും കീേഴ
ശൂദ്രൻമാർ. ഇവർ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങൾക്കും പണിെയടുക്കു
ന്ന അടിമകളാണ്. ഇങ്ങെന നാലു വർണ്ണങ്ങളായിട്ടാ
ണ് പ്രാചീേനന്ത്യയിെല വർഗ്ഗവിഭജനം ഉരുപ്പിടിച്ചത്.
ഓേരാ വർണ്ണത്തിനും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ചുമതല
കളും ധർമ്മങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിവിഭജന
മാണ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ നാലു വർണ്ണങ്ങേളയും
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുത്തുകയും അങ്ങെന സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥെയ തെന്ന ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്.
ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് നൽക
െപ്പട്ടത്. അവരായിരുന്നു സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളുെടയും മത
ത്തിെന്റയും സംരക്ഷകന്മാർ. േവദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും
പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക, മതപരമായ ചടങ്ങുകളും പൗ
േരാഹിത്യവും നടത്തുക, യാഗം െചയ്യുക, ദാനം സ്വീക
രിക്കുക എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുെട ധർമം. അവർ
ൈദവതുല്യന്മാരാണ്; ഭൂമിയിെല മേഹശ്വരന്മാരാണ്.
ൈദവത്തിെന്റ േപരിൽ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യാനും
സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ കുന്നുകൂട്ടാനും ഏറ്റവുമുയർന്ന സു
ഖജീവിതം നയിക്കാനും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായി
രുന്നു. പ്രജാപരിപാലനം, േവദപഠനം, ദാനം, ശത്രുസം
ഹാരം എന്നിവെയല്ലാമാണ് ക്ഷത്രിയധർമം. മൃഗസം
രക്ഷണം, പഠനം, കച്ചവടം ഇവ ൈവശ്യധർമമാണ്.
ഈ മൂന്നു വർണ്ണങ്ങളുെട (ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയൈവശ്യ
ന്മാരുെട) പാദശുശ്രൂഷ അതും യാെതാരു അസൂയേയാ
എതിർേപ്പാ കൂടാെത — െചയ്യുക എന്ന ഒെരാറ്റ ധർമ്മ
മാണ് ശൂദ്രന് വിധിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് (മനുസ്മൃതി ഒന്നാം
അദ്ധ്യായം, 88-91 േശ്ലാകങ്ങൾ).
ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള വർണമാണ് ശൂദ്രൻ. ഭൗതികവും
ആത്മീയവുമായ എല്ലാ സുഖേഭാഗങ്ങേളയും സ്വന്തം
താല്പര്യത്തിനുേവണ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ശൂ
ദ്രനുമായി അടുത്തിടപഴകിയാൽ മതി, അശുദ്ധമാവും.
ശൂദ്രന് ൈദവെത്ത പൂജിക്കാൻ പാടില്ല. േവദങ്ങളും നി
യമങ്ങളും പഠിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റു മൂന്ന് വർണങ്ങൾ
ക്കും സ്വന്തമായ ൈദവങ്ങളം പൂജാവിധികളും പ്രാർത്ഥ
നാ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. ശൂദ്രനുമാത്രം യാെതാന്നുമില്ല.
അവർ മതത്തിനു പുറത്താണ്. അവർക്ക് സമുദായ
ത്തിെന്റ െപാതുസ്വത്തുക്കളിൽ യാെതാരധികാരവുമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. കന്നുകാലികൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ മുത
ലായവെയേപ്പാെല തെന്ന അടിമകളായ ശൂദ്രന്മാരും
ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളായിട്ടാണു
കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്.

















6 വർണങ്ങളിൽ നിന്ന്

അടിമത്തത്തിേലക്ക്

േവദങ്ങളുെട കാലത്തുതെന്ന വർണങ്ങൾ ആവിർഭവി
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ്റ്റു സമുദായത്തിെല
പ്രവൃത്തി വിഭജനെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവയാവിർഭവിച്ച
ത്. സമുദായത്തിെന്റ നാലവയവങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്കാ
ണവ കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്.
ധാരാളം പാലുള്ള പശുക്കളാവെട്ട എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കു
ന്നേതാെടാപ്പമാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരും ആത്മീയജ്ഞാനമു
ള്ളവരുമായ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവെട്ടെയന്നും, അമ്പും വി
ല്ലുമുപേയാഗിക്കാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ശക്തന്മാരായ പട
യാളികളും രാജന്യന്മാരുമുണ്ടാവെട്ട എന്നും ആര്യന്മാർ
പ്രാർത്ഥിച്ചത്.
എന്നാൽ, ആദ്യകാലെത്ത വർണവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്ര
വൃത്തിവിഭജനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. വർഗവ്യത്യാസ
ങ്ങളായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഉത്പാദനശക്തികൾ വളരു
കയും ഓേരാരുത്തനും തെന്റ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിൽ
ക്കവിഞ്ഞ മിച്ചമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴി
യുെമന്ന നിലയുളവാകുകയും സമുദായത്തിെല ന്യൂനപ
ക്ഷത്തിെന്റ ൈകയ്യിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ േകന്ദ്രീക
രിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തേപ്പാഴാണ് വർണവ്യത്യാ
സങ്ങൾ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടത്.
അതുെകാണ്ട് പിന്നീടുണ്ടായ മനുസ്മൃതി, നാരദീയസ്മൃതി,
കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പ്രാചീനസാഹി
ത്യകൃതികളാണ് മർദകനും മർദിതനും തമ്മിൽ, ഉടമയും
അടിമയും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചേയയും വർഗ്ഗസമരങ്ങ
േളയും വളെര വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
മനുസ്മൃതി ഏഴുതരം അടിമകെളപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദി
ക്കുന്നത്. നാരദീയസ്മൃതിയാകെട്ട, യജമാനെന്റ വീട്ടിൽ
ജനിച്ചവൻ, വിലയ്ക്കു വാങ്ങെപ്പട്ടവൻ, പിന്തുടർച്ചയായി
സമ്പാദിക്കെപ്പട്ടവൻ, കടത്തിൽ നിന്നും േമാചിക്കെപ്പട്ട
വൻ, യുദ്ധത്തടവുകാരൻ തുടങ്ങി 15 തരം അടിമകെളപ്പ
റ്റി പറയുന്നുണ്ട്.
അടിമകെള സ്മരിേക്കണ്ട നിയമങ്ങെളെന്താെക്കയാ
െണന്നും ഏെതല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലാണവർ േമാചിക്കെപ്പ
ടുകെയന്നും മറ്റും നാരദീയ സ്മൃതിയിൽ സവിസ്തരം വിവ
രിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിെല ചരിത്രപരമായ ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതിക
ളിൽ നിന്നുളവായ ഈ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയാണ് വർ
ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നത്.

















7 ഇന്ത്യൻ അടിമത്തത്തിെന്റ

പ്രേത്യകതകൾ

ഗ്രീസ്, േറാം തുടങ്ങിയ പ്രാചീനയൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി
െല അടിമത്തവ്യവസ്ഥയും ഇന്ത്യയിെല അടിമത്തവ്യ
വസ്ഥയും ഒരുേപാെലയായിരുന്നില്ല. ഈ വ്യത്യാസ
ത്തിന് പ്രധാനമായ കാരണം ഇന്ത്യയിെല പ്രാകൃത
കമ്യൂണിസ്റ്റുവ്യവസ്ഥ യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിെലേപ്പാ
െല, പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിെല്ലന്നുള്ളതാ
ണ്. അടിമത്തസമ്പ്രദായം ആവിർഭവിച്ചതിനുേശഷവും
ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
നശിക്കാെത നിലനിന്നു. അടിമത്തവ്യവസ്ഥേയാെടാ
പ്പം തെന്ന കൃഷിക്കാരുെട സ്വയം സമ്പൂർണ്ണങ്ങളായ
ഗ്രാമസംഘടനകളും ഒരുവശത്തു നിലനിന്നുേപാന്നു.
അതുെകാണ്ട് ഗ്രീസിലും, േറാമിലും കാണെപ്പട്ടമാതിരി
വിപുലമായ േതാതിൽ വലിയവലിയ കൃഷിസ്ഥലങ്ങ
ളിൽ നൂറുകണക്കിലും ആയിരക്കണക്കിലുമുള്ള അടിമ
കെളെക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിക്കുകെയന്ന ഉത്പാദനരീ
തിയല്ല ഇന്ത്യയിൽ പ്രാധാന്യം വഹിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ
അടിമകൾക്കു സ്വന്തമായ താമസസ്ഥലവും കുടുംബവും
അത്യാവശ്യമായ ജീവിതസാമഗ്രികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പിതൃേമധാവിത്വപരമായ ജീവിതമാണവർ നയിച്ചത്.
പ്രാചീേനന്ത്യയിൽ അടിമകൾ പ്രധാനമായും വീട്ടുേവല
കൾക്കു േവണ്ടിയാണുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടത്. േഭദെപ്പട്ട കു
ടുംബങ്ങൾെക്കല്ലാം കന്നുകാലികൾ, വീട്ടു സാമഗ്രികൾ
തുടങ്ങി മറ്റു സ്വത്തുക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം അടിമക
ളുമുണ്ടായിരുന്നു. അടിച്ചുവാരുക, െവള്ളം േകാരുക, പാ
ത്രം േമാറുക, െനല്ലു കുത്തുക, ഭക്ഷണം പാകം െചയ്യുക,
യജമാനെന്റ കാൽ കഴുകിെക്കാടുക്കുക, ഭക്ഷണത്തിനു
േശഷം യജമാനെന വീശിയുറക്കുക മുതലായ വീട്ടുേവല
കൾക്കു അടിമസ്ത്രീകളാണുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. കൂ
ടുതൽ കഠിനമായ േവലയ്ക്ക് പുരുഷന്മാരായ അടിമകളും
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. അടിച്ചു പരുേക്കൽപ്പിച്ചും ചങ്ങല
യിട്ടുവലിച്ചും അടിമകളുെട അദ്ധ്വാനെത്ത ചൂഷണം െച
യ്യാൻ യജമാനൻമാർക്കു യാെതാരു സേങ്കാചവുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. കൃഷി, ൈകെത്താഴിൽ മുതലായവയിലും
അടിമേവല ധാരാളം ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. ചുരുക്കിപ്പറ
ഞ്ഞാൽ മറ്റു പ്രാചീന രാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇന്ത്യ
യിലും അടിമകെള ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടാണ് ധനിക
വർഗ്ഗക്കാരായ ഉടമകൾ തടിച്ചുെകാഴുത്തത്.
ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട മർദ്ദനവും ചൂഷണവും ഉറപ്പി
ക്കാൻ േവണ്ടി ഇന്ത്യയിെല അടിമത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മത
പരമായ ഒരു ദിവ്യത്വം നൽകെപ്പട്ടു. അങ്ങെന വർണാ
ശ്രമങ്ങൾക്കു ധാർമികമായ പിൻബലം ലഭിച്ചു. ‘ചാതുർ
വർണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മവിഭാഗശ:’ എന്നാണ്
ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ തെന്ന പറയുന്നത്,
പേക്ഷ, വർണാശ്രമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏെതങ്കി
ലും അവതാരപുരുഷന്മാരാേലാ, ബുദ്ധിമാന്മാരാേലാ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതല്ല. ചരിത്രത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട ഒരു
സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ സാമൂഹികജീ
വിതത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണിത്.
യഥാർത്ഥമായ സാമ്പത്തിക — സാമൂഹിക പരിതസ്ഥി
തികെളയാണത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം
പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട ഭൗതികാവശ്യമാ
ണ് വർണാശ്രമങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചത്.
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുന്ന
ബ്രാഹ്മണരുെടയും ക്ഷത്രിയരുെടയും സാമ്പത്തിക
താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, തടവുകാരായി പിടി
ക്കെപ്പട്ട അനാര്യന്മാരുെട േമൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപി
ക്കുക — ഇതായിരുന്നു വർണാശ്രമത്തിെന്റ പ്രധാന
മായ ഉേദ്ദശ്യം. ഉടമകളുെട സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങ
െള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുതകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഓേരാ
വർണത്തിെന്റയും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകമായ കടമക
ളും ധർമ്മങ്ങളും നിർണയിക്കെപ്പട്ടത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രുെട അദ്ധ്വാനെത്ത ചൂഷണം െചയ്യാൻ േവണ്ടി ധനി
കവർഗ്ഗക്കാർ െകട്ടിപ്പടുത്ത ഈ പ്രാചീനവർണവ്യവ
സ്ഥയിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തു കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ
എത്ര അതിരുകവിഞ്ഞതായിരുന്നുെവന്ന് മനുസ്മൃതിയി
െല േശ്ലാകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ധനികരുെട സ്വ
ത്തുക്കൾ േമാഷ്ടിക്കുന്നവരുെട ൈക മുറിച്ചുകളയണം,
അവെര െകാന്നുകളയണം എന്നും മറ്റുമാണ് മനു അനു
ശാസിക്കുന്നത്. (അദ്ധ്യായം 8, േശ്ലാകം 320 — 22)

















8 രാജാ പ്രത്യക്ഷൈദവതം
സ്വത്തുടമവർഗ്ഗക്കാരുെട പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്കാ
ണ് രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയത്. രാജാവിെന്റ ഏറ്റവും
ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരല്ലാം സ്വത്തുടമവർഗ്ഗക്കാ
രിൽെപ്പട്ട കുലീനൻമാരായിരുന്നു. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ
കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്താൻേവണ്ടി കുലീനന്മാർ
ക്കിടയിൽ നിന്ന് ഏേഴാ എേട്ടാ മന്ത്രിമാെര രാജാവു
നിയമിക്കും. വിദ്വാൻമാരുമായി കൂടിയാേലാചിച്ചുെകാ
േണ്ട പ്രധാനമായ രാജ്യകാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ.
ബ്രാഹ്മണരുെട സ്വാധീനശക്തി അതിരുകവിഞ്ഞതാ
യിരുന്നു.
ഭരണകൂടത്തിെന്റ അധികാരമുറപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി മതം
ധാരാളമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. െചേങ്കാലിെന്റ മർദ്ദ
നമുറകൾക്ക് ദിവ്യതയുെട പിൻബലം നൽകെപ്പട്ടു. മനു
ഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ൈദവമാണ് രാജാവ്. അതുെകാണ്ടു
കുട്ടിയാെണങ്കിൽക്കൂടി അേദ്ദഹെത്ത ആരും അവഗണി
ക്കരുത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ എല്ലാ കല്പനകളും മടികൂടാ
െത അനുസരിക്കണം. അനുസരിക്കാത്തവർ കഠിന
മായ ശിക്ഷയ്ക്കുപാത്രമാകും. സാധാരണ അഗ്നി മനുഷ്യ
െന മാത്രേമ ദഹിപ്പിക്കൂ. രാജാവിെന്റ അഗ്നിയാവെട്ട,
പശു, സ്വത്തുക്കൾ, മുതലായവയുൾെപ്പെട കുടുംബേത്ത
യും കുലേത്തയും ആെക ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

















9 വർണവ്യവസ്ഥയുെട

ശിക്ഷാവിധികൾ

സമുദായത്തിെല അസമത്വങ്ങേളയും വർണവ്യത്യാ
സങ്ങേളയും കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രാ
ജാവിെന്റ പ്രധാനമായ േജാലി. വർണേഭദമനുസരിച്ചു
ജനങ്ങളുെട അവകാശാധികാരങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമു
ണ്ടായിരുന്നു. ഒേര കുറ്റത്തിനുതെന്ന ബ്രാഹ്മണനും ശൂ
ദ്രനും നൽകെപ്പട്ട ശിക്ഷകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു.
മനുസ്മൃതി എട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ വാക്പാരുഷ്യം (ചീത്ത
പറയൽ), ദണ്ഡപാരുഷ്യം (അടിപിടി), േമാഷണം, വ്യഭി
ചാരം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ െചയ്യുന്നവർക്കു നൽേകണ്ട
ശിക്ഷാവിധികേളപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ശൂദ്രൻ ബ്രാഹ്മണെന അധിേക്ഷപിച്ചാൽ നാവുമുറിച്ചുക
ളയണം; േപരും ജാതിയും പറഞ്ഞു നിന്ദിക്കുന്ന ശൂദ്രെന്റ
വായിൽ പന്ത്രണ്ടംഗുലം നീളമുള്ള ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പു
കമ്പി കുത്തിക്കടത്തണം; ബ്രാഹ്മണേനാടു ഗർവ്വിഷ്ട
നായി മറുപടി പറയുന്ന ശൂദ്രെന്റ േമൽ തിളച്ച എണ്ണ
െയാഴിക്കണം; ശൂദ്രൻ ബ്രാഹ്മണെന്റ ഒപ്പമിരിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചാൽ മതി, കടിപ്രേദശം േഛദിച്ചുകളയണം; ബ്രാ
ഹ്മണെന ൈകേയ്യറ്റം െചയ്താൽ ഏതവയവം െകാണ്ടാ
േണാ അതു െചയ്തത് ആ അവയവം മുറിച്ചുകളയണം;
െകാല്ലുകയുമാവാം.
എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ െതറ്റുെചയ്താേലാ? ചിലചില കു
റ്റങ്ങൾക്കു നിസ്സാരമായ ശിക്ഷകൾ ബ്രാഹ്മണനും വി
ധിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു േനരാണ്. പേക്ഷ, ശൂദ്രൻേറതുമായി
താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ബ്രാഹ്മണെന്റ ശിക്ഷ ഏറ്റവും
തുച്ഛമാണ്. എത്ര വലിയ കുറ്റം െചയ്താലും ബ്രാഹ്മണെന
വധിക്കാൻ പാടില്ല. രാജാവ് ബ്രാഹ്മണവധെത്തപ്പറ്റി
മനസ്സിൽ ആേലാചിക്കുകേപാലും െചയ്യരുത്, ബ്രാഹ്മ
ണവധം വമ്പിച്ച അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർക്കും.
വർണവ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളായ ശിക്ഷാവിധിയുെട ഉേദ്ദശ്യെമന്ന് മനു തുറന്നു
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്നവർണം ഉയർന്ന വർണത്തിെന്റ
സ്ഥാനം ഒരിക്കലും കേയ്യറാൻ പാടില്ല. അടിമത്തത്തി
ലടിയുറച്ച ചൂഷണ വ്യവസ്ഥെയയും ഉടമവർഗക്കാരുെട
സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങെളയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം. അവ
െയ്ക്കതിെര തലയുയർത്തുന്ന ദരിദ്രപരിഷകെള ഇടിച്ചമർ
ത്തണം. ഈ ഉേദ്ദശ്യത്തിനുേവണ്ടിയാണ് പ്രാചീേനന്ത്യ
യിൽ ഭരണകൂടം ഉയർന്നുവന്നത്.
പണിെയടുക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാെര സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയും അതിെന്റ ഭരണ
കൂടവും ദുസ്സഹമായ ഒരു ഭാരമായിരുന്നു എന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും അടിമവ്യവസ്ഥ ചരിത്രത്തിെന്റ
വളർച്ചയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാധിയായിരുന്നു.
അടിമത്തവ്യവസ്ഥയാണു പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹി
ത്യാദികലകൾക്കും ൈവദ്യശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, േജ്യാ
തിശാസ്ത്രം മുതലായവയ്ക്കും പ്രേചാദനം നൽകിയത്. □

















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