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18
നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും

ഹിന്ദുമതവും

ഒന്നാമെത്ത ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻക്രിസ്ത്വാബ്ദം
320-ൽ മഗധയുെട സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കിയേതാ�
ടുകൂടി ആരംഭിച്ച ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ കാലഘട്ടം പല�
തരത്തിലും ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികസാംസ്കാരിക ചരി�
ത്രത്തിെല ഒരുസവിേശഷഘട്ടമാണ്.ഈകാലഘട്ടം
ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല പ്രാചീനയുഗത്തിെന്റഅന്ത്യെത്ത�
യും മധ്യയുഗത്തിെന്റആരംഭെത്തയും കുറിക്കുന്നു.
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1 ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റഅപര്യാപ്തത

ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ തകർച്ചയുെടയും പുറെമ നിന്നു�
ള്ളഹൂണന്മാരുെടആക്രമണംഅഴിച്ചുവിട്ട കലക്കത്തി�
െന്റയുംആഭ്യന്തരമായ സംഘർഷങ്ങളുെടയും ഫലമാ�
യി സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും മതപരവും ദാർശനി�
കവുമായഎല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ദൂരവ്യാപകങ്ങളായ മാ�
റ്റങ്ങൾസംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നഅവസരത്തിലാണ്
ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽഹർഷൻ കനൗ�
ജിെന േകന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ട് പുതിെയാരുസാമ്രാജ്യം
സ്ഥാപിച്ചത്. വളെര േവഗം അേദ്ദഹം പഞ്ചാബ് മുതൽ
ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വെരയുള്ളപ്രേദശങ്ങളിേലെക്ക�
ല്ലാം തെന്റ ഭരണം വ്യാപിപ്പിച്ചു.ഈകാലഘട്ടത്തിൽ
തെന്ന േവെറയും ചില സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.
ബംഗാളിെല പാലന്മാർ, ഗുജറാത്തിെലആഭീരന്മാർ,
ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല ചാലൂക്യന്മാർ,പല്ലവന്മാർ, േചര�
ന്മാർ, േചാളന്മാർ എന്നിങ്ങെന പലരും പുതിയ സാമ്രാ�
ജ്യങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചവരാണ്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ�
യിെല പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി എഴുപേതാളം സാമ്രാജ്യ�
ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ േരഖെപ്പടുത്തി�
യിട്ടുണ്ട്.

ഈസാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിെല സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�
െടയും സാമൂഹ്യഘടനയുെടയും സ്വഭാവെമന്തായിരുന്നു?
കൃഷിയും ൈകേവലകളും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടതിെന്റയും പു�
തിയ പ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങൾആവശ്യമായി വന്നതിെന്റ�
യും ബുദ്ധമതചിന്തകന്മാരുെടആശയപരമായആക്രമ�
ണങ്ങളുെടയും ഫലമായി വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽആഴേമ�
റിയ കുഴപ്പങ്ങൾപ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.ബ്രാഹ്മ�
ണരും ബൗദ്ധന്മാരും തമ്മിൽ നടന്നസംഘട്ടനങ്ങൾ
ഈകുഴപ്പങ്ങെള മൂർഛിപ്പിക്കാേന സഹായിച്ചുള്ളൂ.
എന്നല്ല,സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട വ്യത്യസ്തനിലവാരങ്ങ�
ളിലുള്ള വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങെള ഒരു വിപുലമായസാ�
മ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ േയാജിപ്പിച്ചുനിർത്താൻ നാലു വർ�
ണ്ണങ്ങളുെട അതിർത്തിവരമ്പുകൾ തീെര അപര്യാപ്തമാ�
യിരുന്നു. ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് മധ്യകാല�
െത്തസാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുപറ്റിയ
പുതിെയാരു ഭരണവ്യവസ്ഥആവശ്യമായിത്തീർന്നു.



       

2 സ്വതന്ത്രമായ വിശകലനത്തിെന്റ
ആവശ്യകത

ഇന്ത്യയിെല സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ വികാസപരിണാ�
മങ്ങളും ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളിലും സാമൂഹ്യഘടനയുെട
രൂപങ്ങളിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം പാശ്ചാത്യരാ�
ജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതുേപാെല തെന്നയാെണന്നുവാ�
ദിക്കുന്ന ചില ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട്. സമുദായത്തിെന്റ
വളർച്ചയിൽ വഴിക്കുവഴിയായി പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം,
അടിമത്തം,ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തം, േസാഷ്യലി�
സം എന്നിങ്ങെനഅനിവാര്യങ്ങളായഅഞ്ചുഘട്ടങ്ങളു�
െണ്ടന്നുംഈവ്യത്യസ്തസാമൂഹ്യഘടനകൾ മറ്റും എല്ലാ�
രാജ്യങ്ങൾക്കുംആവിർഭവിക്കുന്നക്രമവും അവയുെട
െപാതുസ്വഭാവങ്ങളും മൗലികനിയമങ്ങളും മറ്റും എല്ലാ
രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുേപാെല ബാധകമാെണന്നും േസാ�
വിയറ്റ് യൂണിയനിെല ചില മാർക്സിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.ഈഅഭിപ്രായേത്താടു പൂർണ്ണമാ�
യി േയാജിക്കുന്ന ചില മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഇന്ത്യ�
യിലുമുണ്ട്. ഏംഗൽസിെന്റ “കുടുംബത്തിെന്റയും സ്വകാ�
ര്യസ്വത്തിെന്റയും ഭരണകൂടത്തിെന്റയും ഉത്ഭവം”എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ചുവടുപിടിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകൃത
കമ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് അടിമത്തവ്യവസ്ഥ ഉത്ഭവിച്ചു
എന്നുസ്ഥാപിക്കാൻഎസ്.എ. ഡാംേഗ ശ്രമിക്കുക�
യുണ്ടായി. [1]പേക്ഷ,ഏംഗൽസ് തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
പ്രതിപാദിച്ചത് മുഖ്യമായും പ്രാചീന ഗ്രീസിെലയും േറാ�
മിെലയും സാമൂഹ്യഘടനകളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റി�
യാണ്. ഏെതങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിലുണ്ടായതുേപാെല
തെന്ന മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിെക്കാള്ളണെമ�
ന്നിെല്ലന്നും സാമൂഹ്യഘടനകളുെട സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സി�
ലാക്കാൻ ഒേരാ രാജ്യത്തിെന്റയും ചരിത്രം പ്രേത്യകമാ�
യി പഠിച്ചു വിശകലനം െചേയ്യണ്ടതാവശ്യമാെണന്നും
അേദ്ദഹം തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. യൂേറാപ്യൻ
രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യ,ൈചന തുടങ്ങിയ പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങ�
ളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംഊന്നിക്കാണിക്കാൻ േവണ്ടി
മാർക്സ് “ഏഷ്യാറ്റിക്ക് സമുദായം”എന്ന ഒരുപ്രേത്യകപ�
ദം തെന്ന ഉപേയാഗിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇതിെന്റഅർത്ഥം ഇന്ത്യയിെല സ്വത്തുടമ ബന്ധങ്ങ�
ളിൽഅടിമ, ഉടമ എന്ന വർഗ്ഗവ്യത്യാസം ഒരിടത്തും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നല്ല,ഗ്രീക്കു–േറാമൻ സമുദായ�
ങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതുേപാെലയുള്ള ഒരടിമത്തവ്യ�
വസ്ഥഇന്ത്യയിൽ രൂപംെകാള്ളുകയുണ്ടായില്ല എന്നു
മാത്രമാണ്. മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞതുേപാെല,ഇന്ത്യയിെല കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട
തകർച്ചയിൽ നിന്ന് അടിമത്തവ്യവസ്ഥയല്ല, വർണ്ണവ്യ�
വസ്ഥയാണ്ആവിർഭവിച്ചത്.അതുതെന്നഎല്ലായിട�
ത്തും ഒരുേപാെല പരന്നുപിടിക്കുകയുണ്ടായില്ല താനും.
ഈഅസമമായ വളർച്ച ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം
കാണാം.

1. S. A. Dange: India from Primitive Communism to Slavery.



       

3 ഫ്യൂഡലിസവും ഇന്ത്യയും

മധ്യകാലെത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയസംബന്ധിച്ചും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായഅഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആധുനിക ചരി�
ത്രകാരന്മാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം അഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ േലാക�
ത്തിെലാട്ടുക്കും ഫ്യൂഡലിസമാണ് നിലനിന്നു േപാന്നത്
എന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരപവാദമെല്ലന്നും ശി�
വചന്ദ്രഝാഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [2] മൗര്യവംശത്തിനു
േശഷം,പ്രേത്യകിച്ചും ഗുപ്തരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്ത്,
ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസംആവിർഭവിച്ചു എന്നും പന്ത്ര�
ണ്ടാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി അത് മൂർദ്ധന്യദശ കടന്ന് ക്ഷ�
യിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുമാണ് രാമശരൺശർമ്മ വിശ്വ�
സിക്കുന്നത്. [3] േനെരമറിച്ച്,പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു
മുമ്പ്,അതായത് വിേദശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം രാ�
ജാക്കന്മാരുെടആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്,ഇന്ത്യയിൽ
ഫ്യൂഡലിസമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നാണ് ബഷാം കരുതുന്ന�
ത്. [4] േകാസാംബിയാകെട്ട,യുേറാപ്പിലുണ്ടായ മാതി�
രിയിലുള്ള ഒരുഫ്യൂഡലിസം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്ന്
ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുഎങ്കിലും,ഇന്ത്യയിെല സാമൂഹ്യഘ�
ടനെയ വിേശഷിപ്പിക്കാൻ ഫ്യൂഡലിസം എന്നപദമുപ�
േയാഗിക്കുന്നതിൽഅേദ്ദഹം െതെറ്റാന്നും കാണുന്നി�
ല്ല. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസെത്ത മൂന്നുഘട്ടങ്ങളായി
അേദ്ദഹം തരംതിരിക്കുന്നു. മൗര്യന്മാരുെട കാലത്ത് നി�
ലനിന്നിരുന്നസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രാക്ഫ്യൂഡലിസം
എന്നാണ് അേദ്ദഹം േപരിടുന്നത്. ഗുപ്തന്മാരുെട കാല�
ത്ത് മുകളിൽ നിന്നുള്ളഫ്യൂഡലിസവും ഹർഷെന്റ കാ�
ലത്ത് ചുവട്ടിൽ നിന്നുള്ളഫ്യൂഡലിസവും തുടങ്ങി എന്ന�
േദ്ദഹം പറയുന്നു. ചക്രവർത്തിേയാ അതിശക്തനായ
ഒരു രാജാേവാ തെന്റ കീഴിലുള്ള െചറുകിടക്കാരായ രാ�
ജാക്കന്മാരിൽ നിേന്നാ നാടുവാഴികളിൽ നിേന്നാ കപ്പം
വാങ്ങുന്നസമ്പ്രദായമാണ് മുകളിൽ നിന്നുള്ളഫ്യൂഡലി�
സം. ഭരണകൂടത്തിന്നും കൃഷിക്കാർക്കുമിടയിൽ ഭൂവുട�
മകൾഎന്ന ഒരുപ്രേത്യകവർഗ്ഗംആവിർഭവിച്ചതിന്നു
േശഷമാണ് ചുവട്ടിൽ നിന്നുള്ളഫ്യൂഡലിസം തുടങ്ങിയ�
ത്. ഭൂവുടമകൾക്ക് ൈസനികപദവി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന�
തുെകാണ്ട് അവർ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിലുള്ള ഭരണകൂടവു�
മായി ബന്ധം െവയ്ക്കുകയുംഅേതസമയത്ത് ചുവട്ടിലുള്ള
കൃഷിക്കാെര ചൂഷണം െചയ്ത് സ്വത്തുസമ്പാദിക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു. [5]

ഈതർക്കവിഷയത്തിേലക്കുകടക്കുന്നതിനു മുമ്പ്
എന്താണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന വാക്കുെകാണ്ട് ഉേദ്ദശി�
ക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാ�
ദനത്തിൽ ‘െസർഫുകൾ’എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന
അടിയാളന്മാർ മുഖ്യമായ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒരുസാ�
മ്പത്തികവ്യവസ്ഥഎന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് പല യൂ�
േറാപ്യൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും ഫ്യൂഡലിസെത്തനിർവചി�
ച്ചിട്ടുള്ളത്.ഈവ്യവസ്ഥയിൽസാമ്പത്തികചൂഷണം
മാത്രമല്ല,സാമ്പത്തിേകതരങ്ങളായ നിർബന്ധങ്ങളും
നിബന്ധനകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാർക്ക്
സ്വന്തെമന്നു കരുതാവുന്നഓേരാ തുണ്ടു ഭൂമിയുണ്ടാകും.
പേക്ഷ,അവർ പ്രഭുക്കന്മാരുെട നിലങ്ങളിൽ േപായി
പണിെയടുക്കണം. പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള
സൗജന്യ േസവനങ്ങൾ നൽകണം.ഈഅർത്ഥത്തി�
ലാണ് ഫ്യൂഡലിസം അടിയായ്മ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമാ�
െണന്ന് േമാറിസ് േഡാബ് പറയുന്നത്. [6]ഈനിർവ�
ചനമനുസരിച്ചുള്ള ഒരുഫ്യൂഡലിസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ
നിലനിന്നു േപാന്നത് എന്നുപറയാൻ വയ്യ. പശ്ചിമ�
യൂേറാപ്പിെലഅടിയാളന് കുടിൽ െകട്ടിപ്പാർക്കാനും
കൃഷി െചയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു തുണ്ടം ഭൂമി സ്വന്തമാക്കി
െവയ്ക്കാൻഅനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു.അതിന് പകരമാ�
യിട്ടാണ് അയാൾ പ്രഭുവിെന്റഎേസ്റ്ററ്റിൽ േപായി സൗ�
ജന്യമായും നിർബന്ധമായും പണിെയടുത്തിരുന്നത്.
ഇത്തരത്തിലുള്ളബാദ്ധ്യതകളല്ല ഇന്ത്യയിെല കൃഷി�
ക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിെല സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
ഫ്യൂഡലിസമാെണന്നുവാദിച്ച േകാവേലവ്സ്കി എന്ന
റഷ്യൻ പണ്ഡിതെന്റഅഭിപ്രായെത്തഖണ്ഡിച്ചുെകാ�
ണ്ട് അടിയായ്മ വ്യവസ്ഥഇന്ത്യയിൽ പ്രാമുഖ്യം വഹി�
ക്കുകയുണ്ടായിെല്ലന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇവി�
െട പ്രസ്താവ്യമാണ്.എന്നാൽ,ഈപ്രസ്താവനെയയും
യാന്ത്രികമായി എടുത്തുകൂടാ.എെന്തന്നാൽ, മധ്യയുഗ�
ത്തിെന്റഅവസാനഘട്ടത്തിൽ പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള
അടിയായ്മവ്യവസ്ഥയുെട ചില പ്രധാനഘടകങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിെല ചില പ്രേദശങ്ങളിെലങ്കിലും നിലനിന്നിരു�
ന്നുഎന്നതിനു െതളിവുകളുണ്ട്.എങ്കിലും െപാതുവിൽ
പറഞ്ഞാൽ,പാശ്ചാത്യ യൂേറാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു�
േപാെലയുള്ള ഒരുഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥഇന്ത്യയിെല ഉൽ�
പ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽആധിപത്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി�
െല്ലന്നു കാണാം.

മധ്യകാലെത്ത ഭാരതീയ സാമൂഹ്യഘടനെയഫ്യൂഡലി�
സം എന്നു വിളിക്കേണാഅേതാ മാർക്സ് വിേശഷിപ്പി�
ച്ചതുേപാെല, “ഏഷ്യാറ്റിക് സമുദായം”എന്നുവിളിക്ക�
േണാ എന്നതല്ലപ്രധാനമായ പ്രശ്നം. ഇന്ത്യയുെട സാമൂ�
ഹ്യഘടനയുെട സവിേശഷതകെള സമൂർത്തമായി പരി�
േശാധിക്കാൻശ്രമിക്കുകയാണ് േവണ്ടത്. പദപ്രേയാ�
ഗങ്ങെളെച്ചാല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾസമൂർത്തമായ പരി�
േശാധനയുെടസ്ഥാനം ഏെറ്റടുത്തുകൂടാ.

ശരിക്കു പരിേശാധിച്ചാൽ, മധ്യകാലെത്തയൂേറാപ്യൻ
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലും ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�
യിലും െപാതുവായ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു
കാണാം. രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളിലും കൃഷിയായിരുന്നു ജന�
ങ്ങളുെട മുഖ്യമായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം. കാർഷിേകാപ�
കരണങ്ങൾ വളെരഅപരിഷ്കൃതങ്ങളായിരുന്നു. കൃഷി�
ക്കാർക്ക് തങ്ങളുെട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വന്തമാ�
യി അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നില്ല.അതിെലാരുഭാഗം
വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട േമലാളരുെട കയ്യിെലത്തി�
േച്ചർന്നിരുന്നു. േനരിട്ടു കൃഷി െചയ്യുന്നവരുെടഅദ്ധ്വാന�
ഫലം തട്ടിെയടുക്കാനുള്ളസാഹചര്യമായിരുന്നു േമലാ�
ളരുെട അധികാരക്തിയുെട അടിസ്ഥാനം.
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4 ഇന്ത്യൻനാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ
സവിേശഷതകൾ

എന്നാൽ,അതിപ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളും കാ�
ണാം. യൂേറാപ്പിൽ ഗ്രാമപ്രേദശങ്ങളും പട്ടണപ്രേദശങ്ങ�
ളും തമ്മിലുള്ളഅന്തരം വളെര വലുതായിരുന്നു. ഇന്ത്യ�
യിലാകെട്ട, രാജധാനികളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കു�
ന്ന പട്ടണങ്ങൾകുറവായിരുന്നു. മിക്കവാറും സ്വയം
പര്യാപ്തങ്ങളായ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളായിരുന്നു ഭരണവ്യ�
വസ്ഥയുെടഅടിത്തറ. ഗ്രാമസമുദായങ്ങളിൽ കൃഷിയും
ൈകേവലകളും കൂട്ടിയിണക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.അേതാെടാ�
പ്പം തെന്ന ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റയും കുലേഗാത്രവ്യവ�
സ്ഥയുെടയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരസ്പരം െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞു�
െകാണ്ടു നിലനിന്നു. െതാഴിലിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലു�
ള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ജാതിവ്യവസ്ഥയും വളർന്നുവന്നത്
െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞഈസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുളളിലാണ്.
ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെടഅവ�
ശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതലായിരുന്നുെവങ്കിൽ മറ്റു ചില പ്രേദശ�
ങ്ങളിൽ ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾക്കായി�
രുന്നുപ്രാമുഖ്യം. പഴയതു പൂർണ്ണമായി മാഞ്ഞുേപാകാ�
െത പുതിയതിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നതിെന്റഈചിത്രം
ഇന്ത്യയുെട ഇന്നുവെരയുള്ളപാരമ്പര്യത്തിനു േചർന്ന�
താണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽസംഭവിച്ചതുേപാെല
പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങൾഅത്ര
രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഇതുതെന്ന�
യാകാം.

കൃഷിഭൂമിയുെട കൂട്ടുടമസ്ഥത,ഔപചാരികാർത്ഥത്തി�
ലാെണങ്കിലും,തുടർന്നു നിലനിന്നുേപാന്നുഎന്നതാണ്
മെറ്റാരു പ്രേത്യകത. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ വന�
ഭൂമികളും തരിശുഭൂമികളും കൃഷിേയാഗ്യമാക്കി മാേറ്റണ്ട�
താവശ്യമായിരുന്നു. കൂട്ടായ കഠിനാദ്ധ്വാനം െകാേണ്ട
ഇതുസാദ്ധ്യമായിരുന്നുള്ളൂ.അതുെകാണ്ട് ഭൂമി എല്ലാവ�
രുേടതും കൂടിയാണ് എന്ന ധാരണആദ്യം മുതൽേക്ക
നിലനിന്നുേപാന്നു. കൃഷി െചയ്യാനുള്ളസൗകര്യത്തിനു�
േവണ്ടി ഭൂമി കുടുംബങ്ങൾ,അെല്ലങ്കിൽഅേനകം കുടും�
ബങ്ങളടങ്ങിയ തറവാടുകൾ, വീതിെച്ചടുക്കുക പതിവാ�
യിരുന്നു. ഒരു പൂവൽ കൃഷിക്കുേവണ്ടി മാത്രമാണ് വിഭ�
ജനം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീടത് ജീവിതകാലേത്തക്കായി.
ക്രമത്തിൽൈപതൃകാവകാശെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഭൂമി ൈക�
വശം െവച്ചു കൃഷി െചയ്യുകസാധാരണമായിത്തീർന്നു.
അേപ്പാഴും േമച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളും കാടുകളും മറ്റും െപാതു�
സ്ഥലങ്ങളായിത്തെന്ന നിലനിന്നു.

ഇന്ത്യഅതിവിസ്തൃതമായ ഒരു രാജ്യമാണ്. വ്യത്യസ്തഭാ�
ഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൂവ്യവസ്ഥകളാണ് നിലനി�
ന്നുേപാന്നത്. ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടുടമസ്ഥതയ്ക്കായിരു�
ന്നു പ്രാധാന്യം. മറ്റുചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ കർഷക കുടുംബ�
ങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കൃഷി െചയ്യാനുള്ളസ്ഥിരാവകാശം േന�
ടി. േവെറ ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽസ്ഥിരാവകാശം ജന്മാവ�
കാശത്തിെന്റ രൂപംൈകെക്കാണ്ടു.



       

5 കൃഷിഭൂമിയുെട വിതരണം

മൗര്യന്മാരുെട കാലത്ത് േനരിട്ടു പണിെചയ്യുന്നകൃഷി�
ക്കാർക്ക് ഭൂമി താൽക്കാലികമായി ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കു�
ന്നസമ്പ്രദായമാണുണ്ടായിരുന്നത്. “കൃഷിേയാഗ്യമായ
ഭൂമി നികുതിദായകർക്കുഅവരുെട ജീവിതകാലേത്ത�
ക്കു മാത്രമായി െകാടുക്കാവുന്നതാണ്”എന്നും “കൃഷി
നടത്താത്തവരിൽ നിന്ന് ഭൂമി പിടിെച്ചടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ�
ക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്”എന്നും കൗടില്യൻ നിർേദ്ദശി�
ച്ചു. [7]ഈസമ്പ്രദായം മൗര്യന്മാർക്ക് േശഷവും വളെര�
ക്കാലം തുടർന്നുേപാന്നു.ആറാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ ഏഴാം
നൂറ്റാണ്ടിേലാ രചിക്കെപ്പട്ട ശുക്രനീതിസാരം ഇങ്ങെന
അനുശാസിക്കുന്നു: “രാജാവ് തെന്റഅവകാശം നഷ്ട�
െപ്പട്ടുേപാകത്തക്കവിധത്തിൽ ഒരംഗുലം ഭൂമിേപാലും
ആർക്കും വിട്ടുെകാടുക്കരുത്.എന്നാൽ,കൃഷിക്കാരു�
െട ഉപജീവനത്തിനു ഭൂമി നൽകാവുന്നതാണ്. പേക്ഷ,
അങ്ങെന നൽകുന്നത് ആ കൃഷിക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലേത്തക്ക് മാത്രമാകണം”. ശുക്രനീതി തെന്ന ഇങ്ങ�
െനയും നിർേദ്ദശിക്കുന്നു: “രാജാവ് ഓേരാ കർഷകനും
തെന്റസ്വന്തം മുദ്രയുള്ളപാട്ടച്ചീട്ടു െകാടുക്കണം. ഗ്രാമ�
ത്തിെന്റ നികുതി നിശ്ചയിച്ചതിനുേശഷംഅത് ധനിക�
നായ ഒരാളിൽ നിന്നു മുൻകൂറായി വാങ്ങണം.അെല്ല�
ങ്കിൽ മാസംേതാറുേമാ ഋതുക്കൾ േതാറുേമാ അടച്ചുതീർ�
ക്കുെമന്നതിനുള്ള ഉറപ്പു വാങ്ങണം;അതുമെല്ലങ്കിൽ
രാജാവ് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിെന്റ പതിനാറിെലാരു ഭാ�
ഗേമാ പന്ത്രണ്ടിെലാരു ഭാഗേമാ എട്ടിെലാരു ഭാഗേമാ
ആറിെലാരു ഭാഗേമാ പ്രതിഫലമായി നൽകുെമന്ന വ്യ�
വസ്ഥയിൽ ഗ്രാമപന്മാർ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥന്മാെര നിയമിക്കണം”. [8]

രാജാവ് നിയമിച്ചഈഗ്രാമപന്മാർ അഥവാ ഗ്രാമപ്ര�
ധാനികൾ, രാജാവിെന്റ േപരിലാണ് തങ്ങളുെട അധി�
കാരം നിലനിർത്തിേപ്പാന്നത്.അവർ ഭൂമി കൃഷി െച�
യ്യുന്നതിനുേവണ്ടി കൃഷിക്കാെര ഏൽപ്പിക്കുകയുംഅവ�
രിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം വസൂലാക്കു�
കയും െചയ്തുേപാന്നു.ഈഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക്
രാജാവിനു െകാടുക്കും. ബാക്കി സ്വന്തം അറകളിൽ നി�
റയ്ക്കും.അങ്ങെന ഗ്രാമപന്മാർ ഫലത്തിൽ ഭൂപ്രഭുക്കളാ�
യിത്തീർന്നു. സാവധാനത്തിലുണ്ടായഈ മാറ്റമാണ്
ഇന്ത്യയിെല നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയുെട ഒരു പ്രേത്യകരൂ�
പത്തിനു വഴിെതളിച്ചത്.

രാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ േമൽജാതികളിൽ െപ�
ട്ടവരായിരുന്നുഎന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.അതുെകാ�
ണ്ടു തെന്നഅവർക്ക് പലതരം പ്രേത്യകാവകാശങ്ങളു�
ണ്ടായിരുന്നു. ചിലേപ്പാൾഅവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമി
പതിച്ചുകിട്ടിയിരുന്നു. “ഗവർണർമാർക്കും മന്ത്രിമാർ�
ക്കും മജിേസ്ട്രട്ടുമാർക്കും മറ്റു സർക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥ�
ന്മാർക്കുംഅവരുെട സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിനായി ഭൂമി
പതിച്ചുെകാടുത്തു”എന്ന് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ,ഹർഷെന്റ
കാലത്ത്,ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചൈചനീസ് സഞ്ചാരി ഹു�
യാൻത്സാങ്ങ് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷി െചയ്യാൻ
അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ഭൂമി ക്രമത്തിൽഅവരുെട സ്വന്ത�
മായിത്തീർന്നു.അങ്ങെനസാവധാനത്തിലാെണങ്കി�
ലും ഗ്രാമസമുദായത്തിനുള്ളിൽ ഒരുസമ്പന്നവർഗ്ഗം
ഉയർന്നുവന്നു.

കപ്പം െകാടുത്തുെകാണ്ട് ചക്രവർത്തിയുെട േമൽേക്കാ�
യ്മെയഅംഗീകരിച്ച ധാരാളം പ്രാേദശികരാജാക്കന്മാ�
രും സാമന്തന്മാരും നാടുവാഴികളും മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�
െന്റ കാലം മുതൽക്കുതെന്ന നിലനിന്നുേപാന്നിരുന്നു.
അവർ താന്താങ്ങളുെട അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ, ചക്ര�
വർത്തി ഇടെപടുെമന്ന ഭയമില്ലാെത,തന്നിഷ്ടംേപാ�
െല ഭരണം നടത്തിേപ്പാന്നു. കൃഷിക്കാർ പണിെയടുത്തു�
ണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട നെല്ലാരു ഭാഗം അവരുെട
പത്തായങ്ങളിെലത്തിേച്ചർന്നു. േപരിന് െപാതുവുടമ�
യിലായിരുന്ന ഭൂമി ഫലത്തിൽഅവരുെട നിയന്ത്രണ�
ത്തിലായിത്തീർന്നു.ൈസനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
േനതൃത്വം നൽകുകേയാ മറ്റു തരത്തിൽ ചക്രവർത്തിെയ
സഹായിക്കുകേയാ െചയ്തസാമന്തന്മാരും നാടുവാഴിക�
ളും കപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കെപ്പടുക പതിവായിരു�
ന്നു. ഫലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരവും സാമ്പത്തികാധി�
കാരവും അവരുെടൈകകളിെലാതുങ്ങുകഎന്നായിരു�
ന്നു ഇതിനർത്ഥം. േമൽേക്കായ്മ നാമമാത്രമായിരുന്നു.
നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥവളർന്നുവന്നതിെന്റ മെറ്റാരു രൂപ�
മാണിത്.

7. കൗടില്യെന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രം II. i. 47.
8. ശുക്രനീതി IV. 2.
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മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ കാലത്തുതെന്നബൗദ്ധസ�
ന്യാസി മഠങ്ങളുെടആവശ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ഭൂമി ദാ�
നം െചയ്യുന്നഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ൈവദിക
ബ്രാഹ്മണരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള േക്ഷത്രങ്ങളുെട നട�
ത്തിപ്പിനും ഭൂമി ദാനം െചയ്യെപ്പട്ടു.അങ്ങെന േക്ഷത്ര�
ങ്ങളുെട നടത്തിപ്പുകാരും പ്രമാണിമാരായിത്തീർന്നു.
ചിലേപ്പാൾബ്രാഹ്മണർക്കായിത്തെന്ന ഭൂമി ദാനം െച�
യ്യെപ്പട്ടിരുന്നു.അവരുെട മതപരമായ േസവനങ്ങൾക്കു
പ്രതിഫലമായും ദാതാക്കളുെടആത്മീേയാൽക്കർഷ�
ത്തിനു േവണ്ടിയും രണ്ടാം പ്രവരേസനൻഎന്ന ഒരു രാ�
ജാവ് ആയിരം ബ്രാഹ്മണർക്കായി ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ
ദാനം െചയ്ത കഥ ശർമ്മ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം
ഗ്രാമദാനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രേത്യക നിബന്ധനകളുണ്ടാ�
യിരുന്നു. “അവർ രാജേദ്രാഹം െചയ്യരുത്;ബ്രഹ്മഹത്യ
െചയ്യരുത്; േമാഷ്ടിക്കരുത്; വ്യഭിചരിക്കരുത്; രാജാവിന്
വിഷം െകാടുക്കരുത്;യുദ്ധം നടത്തരുത്; മറ്റു ഗ്രാമങ്ങൾ�
ക്കു േദ്രാഹം െചയ്യരുത്”. [9]ഇെതാെക്കയായിരുന്നുവ�
േത്ര നിബന്ധനകൾ.

സന്യാസിമഠങ്ങൾക്ക് പാടങ്ങളും േതാട്ടങ്ങളും കന്നു�
കാലികളും ദാനം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നതായി നാലാം നൂ�
റ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചൈചനീസ് തീർത്ഥാടകൻ
ഫാഹിയാൻ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കന്നുകാലികേളാ�
െടാപ്പം അവെയ േനാക്കിേപ്പാറ്റാനുള്ളആളുകളും നൽ�
കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിനുേശഷം വ്യക്തികൾ�
ക്കും മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ളഇത്തരം ദാനങ്ങൾ
വർദ്ധിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.ആരംഭകാലത്ത് പ്രേത്യകി�
ച്ചും,അവ ഭൂമിയുെട യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉടമാവകാശം
ൈകമാറ്റം െചയ്യലായിരുന്നില്ല. ഭൂമി ൈകവശം െവച്ച്
അനുഭവിക്കാനും നികുതി പിരിക്കാനുള്ളഅവകാശവും
മാത്രമാണ് നൽകെപ്പട്ടിരുന്നത്.എങ്കിലും അത് ൈദ�
വത്തിെന്റയും മതത്തിെന്റയും േപരിൽ പുതിെയാരു പു�
േരാഹിതവർഗ്ഗം ഉയർന്നുവന്നതിനു കളെമാരുക്കുകയും
നാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തിന് ഒരടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിെക്കാ�
ടുക്കുകയും െചയ്തു.

9. R. S. Sarma: Aspects of Political ideas and Institutions in
Ancient India, P. 204.



       

7 വലിയവനും െചറിയവനും

ഏറ്റവും മുകളിൽ രാജാവ്; രാജാവിെന്റ കീഴിൽ സാമന്ത�
ന്മാരും നാടുവാഴികളും;അവർക്കുതാെഴ പല തരത്തി�
ലുള്ള ഭൂപ്രഭുക്കൾ;ഏറ്റവും താഴെത്തപടിയിൽ പണി�
െയടുക്കുന്നകൃഷിക്കാർ;എല്ലാവരുെടയും മതകാര്യങ്ങ�
ളേന്വഷിക്കാൻസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ മതേനതാക്ക�
ന്മാർ. േനരിട്ടദ്ധ്വാനിച്ചു കൃഷി െചയ്യുന്നവരും നാടുവാഴി�
കളും തമ്മിലും നാടുവാഴികളും രാജാവും തമ്മിലുമുള്ള
ബന്ധങ്ങൾക്ക് പല രൂപങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഗ്രാമ�
സമുദായങ്ങളിൽ വിളവിെന്റ ഒരു നിശ്ചിതഭാഗം േനരിട്ടു
രാജാവിനു െകാടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. മറ്റു ചില
സമുദായങ്ങളിൽ ഇടത്തട്ടുകാരായ നാടുവാഴികളാണ്
നികുതി വസൂലാക്കിയിരുന്നത്. ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ കൃ�
ഷിക്കാർ നിശ്ചിതവ്യവസ്ഥകളിൽ നിശ്ചിതകാലേത്ത�
ക്ക് നാടുവാഴികളിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏെറ്റടുത്തുകൃഷി െച�
യ്യുന്നസമ്പ്രദായമാണുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വകാര്യസ്വത്തു�
ള്ളസ്വതന്ത്രരായ കൃഷിക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങെന
വളെരയധികം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�
യാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്.എന്നാൽ,ഈസാമൂഹ്യ�
വ്യവസ്ഥയിെല സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയഘടനകളിൽ
എെന്താെക്കത്തെന്ന മാറ്റമുണ്ടായാലും നാടുവാഴികൾ�
ക്ക് കൃഷിക്കാരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിളവിെന്റ ഒരു ഭാഗം
വസൂലാക്കാനുള്ളഅവകാശമല്ലാെത ഭൂമിയുെട േമൽ
ജന്മാവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതുശ്രേദ്ധയമേത്ര.
ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിെന്റആരംഭകാലം വെര ഇത്തരം
ഗ്രാമസമുദായ വ്യവസ്ഥയാണ് നിലനിന്നു േപാന്നത്.

പ്രാചീേനന്ത്യയിെല കുലേഗാത്രസമുദായത്തിൽ നിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി വിവിധവർഗ്ഗങ്ങളുെട ഒരുസംയുക്തഘ�
ടകെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് മധ്യകാലെത്തഗ്രാമസമുദായ�
ങ്ങൾ വികസിച്ചത്. മുഖ്യമായി നാലുതരം ജനവിഭാഗ�
ങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്: ഏറ്റവും മുകളിൽ ഗവെണ്മന്റ്
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ,പുേരാഹിതന്മാർ,ഗ്രാമഭരണകർ�
ത്താക്കൾ, നാടുവാഴികൾ മുതലായവരുൾെപ്പടുന്ന ഉപ�
രിവർഗ്ഗം. ഏറ്റവും നല്ല ഭൂമിെയല്ലാം അവരുെട നിയ�
ന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രരായ കർഷകന്മാരു�
െട കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ രണ്ടാമെത്തവിഭാഗത്തിൽ െപടു�
ന്നു.അവരുെട നിയന്ത്രണത്തിലും ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു.
അവരുെട കീഴിൽ േനരിട്ടു കൃഷി െചയ്യുന്നപണിക്കാർ.
ആശാരി, മൂശാരി,കരുവാൻ തുടങ്ങിയൈകേവലക്കാ�
രും ൈകെത്താഴിലുകാരും നാലാമെത്ത വിഭാഗത്തിൽ
െപടുന്നു. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടുവിഭാഗക്കാരാണ് ഏറ്റ�
വുമധികം ചൂഷണം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നത്. സമുദായത്തി�
െന്റ െപാതുകാര്യങ്ങൾ െകാണ്ടു നടത്താൻസഭകൾ
അെല്ലങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.അവ�
യിൽ ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാരുെട പ്രതിനിധികൾക്കാ�
യിരുന്നുപ്രാധാന്യം. െപാതുഭരണത്തിനും പ്രവൃത്തിവിഭ�
ജനത്തിനും വിേധയമായി ജാതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തി�
ലുള്ളസംഘടനകളുമുണ്ടായിരുന്നു.
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വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിെലബ്രാഹ്മണമതവും അതിെനതി�
രായി ഉയർന്നുവന്നബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളും മധ്യ�
കാലെത്തഈെകട്ടിപ്പിണഞ്ഞഗ്രാമസമുദായ വ്യ�
വസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയവയായിരുന്നില്ല. പുതിയ ഉൽപ്പാദന�
ബന്ധങ്ങൾക്കുംസാമ്പത്തികസാമൂഹ്യജീവിത രീതി�
കൾക്കും പറ്റിയ പുതിെയാരു മതവും വിശ്വാസ പ്രമാ�
ണങ്ങളുംആവശ്യമായിത്തീർന്നു. പ്രാചീനബ്രാഹ്മണ�
മതത്തിൽ നിന്നും ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളിൽ നിന്നും
ഭിന്നമായും അേതസമയത്തുതെന്നഅവയിലടങ്ങിയ
പലഘടകങ്ങെളയും ഉൾെക്കാണ്ടു െകാണ്ടും ഹിന്ദുമതം
ആവിർഭവിച്ചത്ഈഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരു വശത്ത്ക്ഷ�
യിക്കാൻ തുടങ്ങിയബൗദ്ധ-ജ-ൈനമതങ്ങൾക്കുംസാം�
ഖ്യ–ന്യായ–ൈവേശഷികാദി ദർശനങ്ങളിലടങ്ങിയ
ഭൗതികവാദ ചിന്തകൾക്കുംഎതിരായി േപാരാടിെക്കാ�
ണ്ടും മറുവശത്ത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുെടയിട�
യിൽ രൂഢമൂലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്നഅന്ധവിശ്വാ�
സങ്ങളുമായും ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായും ഇണങ്ങിേച്ചർ�
ന്നുെകാണ്ടുമാണ് ഹിന്ദുമതം ഉയർന്നുവന്നത്.

ചിലർ പ്രാചീനബ്രാഹ്മണമതെത്തയും ഹിന്ദുമതെത്ത�
യും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നാെണന്ന്
അവർ കരുതുന്നു. ചരിത്രപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ
രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർ കണക്കിെലടുക്കു�
ന്നില്ല.എന്നാൽ,ഇന്നുനാം അറിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള
ഹിന്ദുമതം േവദങ്ങളുെട കാലേത്താ ഉപനിഷത്തുകളു�
െട കാലേത്താ ഒരിടത്തുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാചീനദാർ�
ശനിക കൃതികളിെലാന്നും തെന്ന ‘ഹിന്ദു’എന്നപദം
േപാലും കാണാൻ കഴിയില്ല. സാരാംശത്തിൽഅത്
മധ്യകാലത്തിെന്റ ഒരുസന്തതിയാണ്.എട്ടാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിനു േശഷമാണ് ‘ഹിന്ദു’എന്നപദം പ്രചാരത്തിൽ
വന്നത്. ഇന്ദു (സിന്ധു) നദീതടത്തിൽ പാർത്തിരുന്നവർ
ഹിന്ദുക്കൾഎന്നുവിളിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.അറബികളു�
െടആക്രമണെത്തത്തുടർന്ന് ഇസ്ലാം മതാനുയായികൾ
ഇന്ത്യയിെലത്തിയേപ്പാഴാണ്ഈപദത്തിന് പ്രേത്യക�
മായ ഒരർത്ഥം ലഭിച്ചത്. പുറേമ നിന്നു വന്ന മുസ്ലീങ്ങളു�
െട മതവിശ്വാസങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽഅവർ കീഴടക്കിയ
പ്രേദശങ്ങളിെല ജനങ്ങളുെട മതവിശ്വാസങ്ങളും തമ്മി�
ലുള്ള വ്യത്യാസംഊന്നാൻ േവണ്ടി ‘ഹിന്ദു’എന്നപദം
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി

ഹിന്ദുമതത്തിെലആശയസംഹിതയുംആചാരങ്ങളും
ചടങ്ങുകളുെമല്ലാം മധ്യകാലെത്തഗ്രാമസമുദായവ്യ�
വസ്ഥയുെടഐക്യം നിലനിർത്താനും നാടുവാഴിത്ത�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള
ഉറപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നു. പ്രാചീന�
കാലെത്തബ്രാഹ്മണമതം വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട മത�
മാെണങ്കിൽ മധ്യകാലെത്തഹിന്ദുമതം നാടുവാഴിവ്യ�
വസ്ഥയുെട മതമാെണന്നുപറയാം.എങ്കിലും,ഹിന്ദുമ�
തം ബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ
ഒന്നാെണന്നുപറയാൻ വയ്യ.എെന്തന്നാൽ,പ്രാചീന�
ങ്ങളായശ്രുതികളും സ്മൃതികളും തെന്നയായിരുന്നുഹി�
ന്ദുമതത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ;പേക്ഷ,
പഴയപ്രമാണങ്ങൾക്കുംസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും മധ്യകാ�
ലത്തിനു േയാജിച്ച പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകെപ്പ�
ട്ടു. മതപരങ്ങളായആചാരങ്ങൾക്കും ചടങ്ങുകൾക്കും
ആേഘാഷങ്ങൾക്കും പുതിെയാരുസാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം
ൈകവന്നു.

േനരേത്തസൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല മധ്യകാലത്ത്സ്ഥാപി�
ക്കെപ്പട്ട സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽസാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട
വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ടായി�
രുന്നു. ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ ചാതുർവർണ്യത്തിെല
വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷെപട്ടുെകാണ്ട് പഴയ
കുലേഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ തെന്ന ജീവിച്ചുേപാന്നിരു�
ന്നു.അവർക്ക് തങ്ങളുേടതായ കുലേഗാത്രചിഹ്നങ്ങളും
ആചാരവിേശഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ബലികർമ്മങ്ങളു�
മുണ്ടായിരുന്നു.അവർ വൃക്ഷങ്ങെളയും മൃഗങ്ങെളയും
ഭൂതങ്ങെളയും േപ്രതങ്ങെളയും സർപ്പങ്ങെളയും മറ്റും
ആരാധിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുെട സ്വന്തം ൈദവങ്ങെള തൃ�
പ്തിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി േകാഴിെവട്ട്,ആടുെവട്ട്, െവളിച്ച�
െപ്പടൽ, മന്ത്രവാദം മുതലായവ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രാചീ�
നകുലേഗാത്രസമുദായങ്ങളുെട ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളും
ആചാരങ്ങളുെമല്ലാം ഹിന്ദുമതം ഉൾെക്കാണ്ടു.അേതാ�
െടാപ്പം തെന്ന വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിെല പ്രധാനഘടക�
ങ്ങെളയും ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളിെലഅഹിംസ തുട�
ങ്ങിയ തത്വങ്ങെളയും സ്വീകരിച്ചു. ഇങ്ങെന വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായആശയങ്ങെളയും അനുഷ്ഠാനങ്ങെളയും വിശ്വാസ�
ങ്ങെളയും സമന്വയിക്കാനും ഒെരാറ്റ സാമൂഹ്യലക്ഷ്യത്തി�
നുേവണ്ടി അവെയ പ്രേയാജനെപ്പടുത്താനുമാണ് മധ്യ�
കാലെത്തബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ ശ്രമിച്ചത്.ആര്യ�
ന്മാരുെടആഗമനത്തിനു മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്നപ്രാകൃ�
തേഗാത്രസമുദായങ്ങളുെട സർവാത്മവാദത്തിെന്റ പാ�
രമ്പര്യങ്ങെളയും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിെലബ്രാഹ്മണമത�
സിദ്ധാന്തങ്ങെളയും ബിംബാരാധനയുൾെപ്പെടയുള്ള
ബൗദ്ധമതാചാരങ്ങെളയും എല്ലാം സമർത്ഥമായി കൂട്ടി�
യിണക്കിെക്കാണ്ട് നാനാമുഖവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു
മതഘടനഅവർ െകട്ടിയുയർത്തി.

ഉപനിഷത്തുകളുെട കാലെത്തചിന്തകന്മാർ േവദങ്ങളി�
െല ബഹുൈദവവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരു വിരാട് പുരുഷെനയും
ബ്രഹ്മംഎന്നഅൈദ്വതമായ ഒരു പരമതത്വെത്തയും
രൂപെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു വരാൻശ്രമിച്ചത് നാം കാണു�
കയുണ്ടായേല്ലാ.എന്നാൽ, മധ്യകാലത്ത് ഏകൈദവ�
വിശ്വാസേത്താെടാപ്പം തെന്നബഹുൈദവവിശ്വാസ�
ത്തിനും പുതിെയാരു പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു.ൈദവങ്ങളിൽ
മൂന്നുേപർ —ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു,ശിവൻ —പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
ഒരു മൗലികഭാവം ൈകെക്കാണ്ടു. േവെറയും എണ്ണമറ്റ
േദവന്മാരും േദവികളും രംഗപ്രേവശം െചയ്തു. ഗ്രാമസമു�
ദായത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളകുലേദവതകൾക്കും
പരേദവതകൾക്കും പ്രേത്യക പ്രാധാന്യമാണ് ലഭിച്ചത്.
ഓേരാ പ്രേദശത്തിനും ഓേരാ സമുദായത്തിനും ഓേരാ
ജാതിക്കും അതിേന്റതായൈദവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും
കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉയർന്ന ജാതിക്കാ�
രുെട ൈദവങ്ങൾ താണ ജാതിക്കാരുെട ൈദവങ്ങേള�
ക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടത് എന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.ഈഎണ്ണമറ്റൈദവങ്ങൾപ്രാേദ�
ശികമായി ഒറ്റെപ്പട്ടു നിൽക്കാനുള്ള വാസനെയ േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഗ്രാമസമുദായത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിലുള്ള നാടുവാഴിത്തപരമായ േദശവിഭജനങ്ങെളയും
ജാതിവ്യവസ്ഥെയയും ഉറപ്പിക്കാൻസഹായിക്കുകയും
െചയ്തു.

അഖിേലന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽഹിന്ദുമതത്തിനു മാർഗ്ഗ�
ദർശനം നൽകുവാേനാ രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങ�
ളിൽ ജീവിക്കുന്നഹിന്ദുമതാനുയായികളായ ജനലക്ഷ�
ങ്ങളുെട ൈദനംദിന ജീവിതെത്തയും മതാചാരച്ചടങ്ങുക�
െളയും നിയന്ത്രിക്കുവാേനാ േകന്ദ്രീകൃതമായ ഒരുസംഘ�
ടനേയാ അധികാരശക്തിേയാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മധ്യ�
കാലയൂേറാപ്പിെല ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഇതുണ്ടായിരുന്നു.
വ്യവസ്ഥാപിതമായ പള്ളിയുെട േനതൃത്വം വിളംബരം
െചയ്യുന്ന േകന്ദ്രനിയമമനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുെട ൈദനം�
ദിന ജീവിതവും വിശ്വാസങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
ഹിന്ദുമതത്തിെന്റസ്ഥിതി അതായിരുന്നില്ല. ഭൂതകാല�
ത്തിൽ േവരൂന്നിെക്കാണ്ടു നിലനിന്നുേപാന്ന പാരമ്പര്യ�
ങ്ങളുംആചാരങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ്
ൈദനംദിനജീവിതം നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.അവയു�
െട േമൽേനാട്ടത്തിന് പ്രാേദശികസമിതികളും ജാതിക�
ളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപഞ്ചായത്തുകളുമുണ്ടായിരു�
ന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയായിരുന്നുഹിന്ദുമതത്തിെന്റ കാ�
തൽ.



       

9 ജാതിവ്യവസ്ഥ

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിെല വർഗ്ഗവിഭജനം താരതേമ്യന ഋജു�
വും ലളിതവുമായിരുന്നു.അതിെന്റസ്ഥാനത്ത് അേങ്ങ�
യറ്റം സങ്കീർണ്ണവും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങേളാടു കൂടിയതു�
മായ ജാതിവ്യവസ്ഥനിലവിൽ വന്നു. പഴയ േഗാത്രങ്ങ�
ളുെടയും വർണ്ണങ്ങളുെടയും െതാഴിലിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിലുള്ള പുതിയ ജാതികളുെടയും ഒരു വിചിത്രസങ്കര�
മായിരുന്നുഅത്.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ ജാതികളുണ്ടായിരുന്നില്ല; വർണ്ണ�
ങ്ങേള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മധ്യകാലെത്തനാടുവാഴി വ്യ�
വസ്ഥയിലാകെട്ട,പഴയ നാലു വർണ്ണങ്ങളിൽബ്രാഹ്മ�
ണർ മാത്രേമ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപ്രേത്യകജാതി
എന്ന നിലയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായുള്ളു. മറ്റു വർഗ്ഗ�
ങ്ങൾക്ക് പ്രേത്യകവർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങൾഎന്നനിലയിലു�
ള്ളസാമ്പത്തികപ്രാധാന്യം വളെരേയെറ നഷ്ടെപ്പട്ടു.
അതിനുപകരം ഗ്രാമസമുദായത്തിെല പ്രവൃത്തി വിഭജ�
നത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒട്ടനവധി ജാതികളും
ഉപജാതികളും ജാതികൾക്കുള്ളിെലഅവാന്തരവിഭാ�
ഗങ്ങളും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാ�
യി കണക്കാക്കെപ്പട്ടത് ബ്രാഹ്മണരാണ്.എന്നാൽ
അവർക്കിടയിൽ തെന്നയും ഉൾപ്പിരിവുകളുണ്ടായി.
ആദ്യം അവർ പുേരാഹിതന്മാർ,സാധാരണബ്രാഹ്മ�
ണർഎന്നിങ്ങെന രണ്ടായി തിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് പല
ഉപജാതികളായി മാറി. ഓേരാ ഉപജാതിക്കും സ്വന്ത�
മായആചാരങ്ങളും ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.
ജാതിവ്യവസ്ഥവർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ലഅതി�
നു പുറത്തും പരന്നുപിടിച്ചു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെടഅടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങേളാെടാപ്പം ഭരണകൂടമി�
ല്ലാത്ത നിരവധി േഗാത്രസമുദായങ്ങളും നിലനിന്നുേപാ�
ന്നെതങ്ങെനെയന്നു മുമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ഈേഗാത്രസമുദായങ്ങൾ മധ്യകാലത്തും വ്യത്യസ്ത ജാ�
തികെളന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങളുെട പ്രേത്യകമായഅസ്തിത്വം
നിലനിർത്താൻശ്രമിച്ചു. പ്രവൃത്തി വിഭജനമായിരുന്നു
ഏെറക്കുെറഈനിലനിൽപ്പിെന്റഅടിസ്ഥാനം. ചില
േഗാത്രങ്ങൾ മുഖ്യമായും കൃഷിപ്പണിയിലാേണർെപ്പട്ടത്.
ചില േഗാത്രങ്ങൾ പഴയ േവട്ടയിൽ തെന്നശ്രദ്ധിച്ചു. ചി�
ലർ കന്നുകാലികെള േപാറ്റിവളർത്തി. മറ്റു ചിലർ മീൻ�
പിടിത്തക്കാരായിരുന്നു. േതാലുറയ്ക്കിടുന്നവർ,കുട്ടയും പാ�
യയും െനയ്യുന്നവർഎന്നിങ്ങെന വിവിധ ൈകെത്താ�
ഴിലുകളിേലർെപ്പട്ട േഗാത്രങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാ
േഗാത്രവും സ്വന്തം െതാഴിലിൽ പ്രേത്യകൈനപുണ്യം
സമ്പാദിച്ചു. സ്വന്തമായആരാധനാസമ്പ്രദായവുംആഭ്യ�
ന്തരസംഘടനയും ജാതിബന്ധങ്ങളും നിലനിർത്തി.



       

10 ഐക്യവുംൈവവിധ്യവും

വാസ്തവത്തിൽ മധ്യകാലെത്തജാതിവ്യവസ്ഥപ്രാകൃ�
തമായ സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാന വിഭജനത്തിെന്റ ഒരു കല്ലിച്ച
രൂപമായിരുന്നു. പുതിയ പരതഃസ്ഥിതികളിൽ വ്യക്തി�
കൾക്ക് തങ്ങളുെട കുലെത്താഴിൽ മാറ്റുവാേനാ ഭൂത�
കാലത്തിെലആചാരങ്ങളിലൂെടയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളിലൂ�
െടയും ഉളവായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ നീക്കുവാേനാ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല.അേതസമയത്ത് രാജ്യത്തിെന്റ
വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായആചാരങ്ങളും ചട�
ങ്ങുകളും നിലനിന്നുേപാന്നു. വിവിധജനവിഭാഗങ്ങളുെട
വികാസനിലവാരങ്ങളും ജീവിതരീതികളും വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായിരുന്നു.ഈൈവവിധ്യങ്ങെളയും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള�
യും സങ്കീർണ്ണതകെളയും അംഗീകരിച്ചു െകാണ്ടല്ലാെത
എത്രശക്തനായ ചക്രവർത്തിക്കും ഒരു വിപുലമായ
സാമ്രാജ്യം െകട്ടിപ്പടുക്കുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. വിട്ടു�
വീഴ്ചകൾ െചയ്യാൻ ചക്രവർത്തിമാരും രാജാക്കന്മാരും
തയ്യാറായിരുന്നുതാനും.എെന്തന്നാൽ,അവർക്കുതങ്ങ�
ളുെട രാജ്യത്തിെന്റ െപാതുവിലുള്ളഐക്യമായിരുന്നു
പ്രധാനം.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് വ്യത്യസ്തജാതിക�
ളും ഉപജാതികളും പുലർത്തിേപ്പാന്ന വിഭിന്നാചാരങ്ങ�
ളുെട കാര്യത്തിൽ രാജാവ് ൈകകടത്തരുത് എന്ന് ശു�
ക്രനീതി അനുശാസിച്ചത്: “രാജ്യത്തിൽ,അെല്ലങ്കിൽ
ജാതികളിലും വംശങ്ങളിലും,പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന
ആചാരങ്ങെളെയല്ലാം അേതപടി നിലനിർത്തണം;
മറിച്ചായാൽ ജനങ്ങൾഇളകിവശാവും”. [10]ശുക്രനീതി
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നആചാരവിേശഷങ്ങളിൽ ചിലത്
വളെര കൗതുകകരങ്ങളാണ്:

“െതക്കൻ േദശങ്ങളിൽബ്രാഹ്മണർഅമ്മാമെന്റ പു�
ത്രിമാെര വിവാഹം െചയ്യുന്നു. മധ്യേദശത്ത് ൈകേവ�
ലക്കാരും കലാകാരന്മാരും പശു മാംസം കഴിയ്ക്കുന്ന�
വരാണ്;എല്ലാവരും മാംസേഭാജികളാണ്;സ്ത്രീകൾ
സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരല്ലാത്തപുരുഷന്മാരുമായി സം�
േയാഗത്തിേലർെപ്പടുന്നവരാണ്. ഖാസാ േദശത്തിെല
ആളുകൾസ്വയം സേഹാദരന്മാരുെട വിധവകെള വി�
വാഹം കഴിക്കുന്നു.ഈജനതകൾ തങ്ങളുെട നടപ�
ടികളുെട േപരിൽ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനു വിേധയരാവുക�
േയാ ശിക്ഷാർഹരായിത്തീരുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല”. [11]

10. ശുക്രനീതി IV. 5.
11. ശുക്രനീതി IV. 5.
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കാലാന്തരത്തിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥകൂടുതൽ കൂടുതൽ
കർക്കശമായിത്തീർന്നു.ബ്രാഹ്മണെന്റ മകൻഎന്തു
െചയ്താലും ബ്രാഹ്മണൻ,കരുവാെന്റ മകൻഎല്ലാക്കാ�
ലത്തും കരുവാൻ,പറയെന്റ മകൻ പറയൻ —ഇതായി�
രുന്നുസ്ഥിതി. ഓേരാ ജാതിക്കും സ്വന്തമായസാമൂഹ്യാ�
ചാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ജാതിയിൽ െപട്ടവർക്ക്
മറ്റു ജാതികളിൽ െപട്ടവരുമായി വിവാഹബന്ധങ്ങളി�
േലർെപ്പടാേനാ ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാേനാ
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുലെത്താഴിൽ,സ്വന്തം ജാ�
തിയിൽ വിവാഹം, മിശ്രേഭാജനനിേരാധം മുതലായവ
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയായിരുന്നു. ഓേരാ ജാതിയും
ഒറ്റെപ്പട്ട ഓേരാ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വിഭാഗമായി�
രുന്നു.അേതസമയത്തുതെന്നഎല്ലാ ജാതികളും സമൂ�
ഹത്തിെന്റഅവിഭാജ്യഘടകങ്ങളുമായിരുന്നു. ഓേരാ
ജാതിക്കും ഉപജാതിക്കും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകംആചാര�
വിധികൾ നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.അവയുെട ലംഘനം
ശിക്ഷാർഹമായിരുന്നു. ജാതിഭ്രഷ്ടായിരുന്നുഏറ്റവും കടു�
ത്ത ശിക്ഷ. മാറ്റമില്ലാത്തപ്രവൃത്തി വിഭജനത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽഓേരാ ജാതിയും സാമൂേഹ്യാൽപ്പാ�
ദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിശ്ചിതമായ പങ്കു വഹിച്ചു.
താണജാതികളിൽ െപട്ടവരുെട അദ്ധ്വാനഫലം ഉയർ�
ന്ന ജാതികളിൽ െപട്ടവർക്ക് ചൂഷണം െചയ്യാൻ പറ്റിയ
വിധത്തിലായിരുന്നുപ്രവൃത്തിവിഭജനം. പ്രാചീനവർ�
ണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ,അതിെന്റ പ്രാരംഭദശയിെല�
ങ്കിലും,അയിത്തത്തിനും െതാട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കുംസ്ഥാനമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. മധ്യകാലത്താകെട്ട,അവ ജാതിവ്യവസ്ഥ�
യുെട അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായിത്തീർന്നു. ജനങ്ങെള
ചൂഷണം െചയ്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ച പ്രമാണിമാർ മാ�
ന്യന്മാരായിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടത്. കഠിനമായ കായി�
കാദ്ധ്വാനം െകാണ്ട് സ്വന്തം ഉപജീവനം കഴിക്കുകയും
േമൽജാതിക്കാെര തീറ്റിേപ്പാറ്റുകയും െചയ്ത താണജാതി�
ക്കാർ ഹീനന്മാരും അയിത്തക്കാരുമായും കണക്കാക്ക�
െപ്പട്ടു.

ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിേഷധി�
ക്കാൻ വയ്യ. മധ്യകാലത്തിെല പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തി�
െന്റ രൂപമായ ജാതിവ്യവസ്ഥ,അതിെന്റ പ്രാരംഭദശ�
യിൽ, ചരിത്രപരമായി പ്രേയാജനകരമായ ഒരു ധർമ്മം
നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,സമുദായത്തിെന്റസാ�
മൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ പുേരാഗതിക്കു വിഘാതമാ�
യിത്തീർന്നതിനു േശഷവും അതിെനത്തെന്ന മുറുെക പി�
ടിച്ചുെകാണ്ടു നിലനിൽക്കാനാണ് ഹിന്ദുമതം പരിശ്രമി�
ച്ചത്. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു മതപരമായ ഒരു പരിപാവനത
കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പൗരാണികമായ കർമ്മനിയമവും പു�
നർജന്മസിദ്ധാന്തവും പുതിയ ജാതിവ്യവസ്ഥയുമായി
കൂട്ടിയിണക്കെപ്പട്ടു. പുനർജന്മസിദ്ധാന്തം കർമ്മനിയമ�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളിെലാന്നാണ്. ജാത്യാ�
ചാരങ്ങെളഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ
നല്ലേതാ ചീത്തേയാ എന്നുതീരുമാനിക്കെപ്പടുന്നത്.
സൽക്കർമ്മങ്ങൾെകാണ്ടു മാത്രേമആത്മാവിെന ജന�
നത്തിെന്റയും പുനർജന്മത്തിെന്റയും വലയിൽ നിന്ന്
േമാചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.അനന്തമായ ജനന–
പുനർജനനശൃംഖല നിമിത്തമുണ്ടാകുന്നപ്രാപഞ്ചികദുഃ�
ഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള േമാചനത്തിനാണ് േമാക്ഷെമന്നു
പറയുന്നത്. േമാക്ഷമാണ് നിത്യാനന്ദം.

കർമ്മസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് മനുഷ്യെന്റസുഖദുഃഖങ്ങൾ
ഇഹജന്മത്തിേലാ പൂർവജന്മത്തിേലാ െചയ്ത കർമ്മങ്ങ�
ളുെട അനിവാര്യഫലങ്ങളാണ്. ജാതിവ്യവസ്ഥയിെല
അസമത്വങ്ങെളഅവസാധൂകരിക്കുന്നു.എെന്തന്നാൽ,
ഓേരാ വ്യക്തിയും തെന്റ പുനർജന്മത്തിൽ െചയ്ത കർ�
മ്മങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് ഉയർന്ന ജാതിയിേലാ താ�
ണജാതിയിേലാ ജനിക്കുന്നത്. സമുദായത്തിെല മർദ്ദന�
ങ്ങെളയും അനീതികെളയും ക്രൂരതകെളയും എതിർത്തു
േപാരാടുകേയാ അവെയപ്പറ്റി പരാതിെപ്പടുകേയാ െച�
യ്യുന്നതുെകാണ്ടുപ്രേയാജനമില്ല.എെന്തന്നാൽ,എല്ലാം
കർമ്മഫലങ്ങളാണ്.അനശ്വരമായആത്മാവ് നശ്വ�
രമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നു േവർെപട്ടു േപാകുേമ്പാൾ
അതിെന്റ കൂെടത്തെന്നസൽക്കർമ്മങ്ങളുെടയും ദുഷ്കർ�
മ്മങ്ങളുെടയും ഫലങ്ങളും െചല്ലുന്നു.ആത്മാവിെനക്കുറി�
ച്ചുള്ളപ്രാകൃതങ്ങളായ േപ്രതവിശ്വാസസങ്കൽപ്പങ്ങൾ�
ക്ക് ഹിന്ദുമതം പുതിയഊന്നലും പുതിയഅർത്ഥവും
നൽകി. കർമ്മസിദ്ധാന്തം മനുഷ്യെന്റ മുഴുവൻ ജീവിത�
വ്യാപാരങ്ങെളയും സ്പർശിച്ചു. ഓേരാരുത്തനും തെന്റ
ജാതിക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചുെകാ�
ള്ളണം. ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട എല്ലാ നടപടിച്ചട്ടങ്ങളും
അനുസരിച്ചു െകാള്ളണം. െതാട്ടുകൂടായ്മെയേയാ തീണ്ടി�
ക്കൂടായ്മെയേയാ അവഗണിക്കുന്നവെന ഉടൻതെന്ന
ശിക്ഷിക്കണം. േവണ്ടിവന്നാൽ ജാതിഭ്രഷ്ടനാക്കണം.
ഭ്രഷ്ട് ശിക്ഷ മരണേത്തക്കാൾ ഭയാവഹമായിരുന്നു.

മധ്യകാലെത്തഹിന്ദുമതപ്രമാണങ്ങൾപഴയബ്രാ�
ഹ്മണമതത്തിെലയും ബുദ്ധമതത്തിെലയും പലസി�
ദ്ധാന്തങ്ങെളയും സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി.
ആദ്യകാലബ്രാഹ്മണർ മാംസം ഭക്ഷിക്കുക പതിവായി�
രുന്നു. പശുമാംസം േപാലും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നുഎന്നാണ്
ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.എന്നാൽ,
മധ്യകാലെത്തബ്രാഹ്മണർ,ഇന്ത്യയിെല മിക്കസ്ഥല�
ങ്ങളിലും,ബൗദ്ധൈജനസിദ്ധാന്തങ്ങളുെട സ്വാധീനം
കാരണം സസ്യഭുക്കുകളായി മാറി. വർണ്ണാശ്രമവ്യവ�
സ്ഥയുെടആരംഭകാലത്ത് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക്സ്ഥാ�
നമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതത്തിെല വിഗ്രഹാരാധന
ബൗദ്ധന്മാരിൽ നിന്നുസ്വീകരിച്ചതാണ്. വർണ്ണാശ്രമ�
വ്യവസ്ഥയുെട കാലത്ത് നിലവിലില്ലാതിരുന്ന േക്ഷത്ര�
ങ്ങൾബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളുമായുള്ള മത്സരത്തിലൂെടയാ�
ണ് വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നത്. ഹിന്ദു മേതാത്സവങ്ങൾ,
ആർഭാടത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ,ബുദ്ധമതേഘാഷയാത്ര�
കെളയും ഉത്സവങ്ങെളയും കവച്ചുെവച്ചു.അേശാകെന്റ
കാലം മുതൽക്കുതെന്നബൗദ്ധന്മാർക്കിടയിൽ പുണ്യ�
സ്ഥലങ്ങളിേലക്കുള്ളതീർത്ഥാടനങ്ങൾആരംഭിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾഅതുംഅനുകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിെല
മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഹിന്ദു േക്ഷത്രങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.
ഈആരാധനാസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകളും പൂജ�
കളും ഉത്സവങ്ങളും നൃത്തങ്ങളും സംഗീതകേച്ചരികളും
സംഘടിക്കെപ്പട്ടു. ഭക്തജനങ്ങൾഅവയിൽ ധാരാളമാ�
യി പെങ്കടുക്കുകയും വഴിപാടുകൾ നൽകുകയും െചയ്തു.
ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാരുെട േമൽേനാട്ടത്തിലുള്ളആ
േക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പലരും ഭൂമി ദാനം െചയ്തു.അങ്ങെന
പുേരാഹിതന്മാരുെട അന്തസ്സുംസാമ്പത്തികേശഷിയും
വർദ്ധിച്ചു.അവരാണ് സമുദായത്തിെല ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങളു�
െട പ്രേത്യകാവകാശങ്ങൾ നിലനിർത്താൻസഹായിച്ച�
ത്. ജാതിവ്യവസ്ഥെയസനാതനധർമ്മമാക്കി വ്യാഖ്യാ�
നിച്ചുെകാണ്ട് അവർ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങേളാട്
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും ഇഹേലാകത്തിെല മർ�
ദ്ദനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളുംക്ഷമേയാെട സഹിക്കാനും
ഉപേദശിച്ചു.



       

12 ശാസ്ത്രീയ–സാംസ്കാരിക പുേരാഗതി

ഈസാഹചര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാമസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ
നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം നിശ്ചലമാക്കി നിലനിർത്തിയത്. ഉപ�
രിതലത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയേക്കാളിളക്കങ്ങളും രാജാക്ക�
ന്മാരുെടയും ചക്രവർത്തിമാരുെടയും ഭാഗേധയങ്ങളിലു�
ണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും അടിത്തറെയ വളെരെയാന്നും ബാധി�
ച്ചില്ല. ജാതികളുെടയും ഉപജാതികളുെടയും സങ്കീർണ്ണ�
മായ വ്യവസ്ഥയാെതാരു മാറ്റവും കൂടാെത വളെരക്കാ�
ലം നിലനിന്നു.

ആദ്യകാലത്ത്ഈസങ്കീർണ്ണമായസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
പുേരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുകയുണ്ടായി
എന്നുകൂടി ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്. ഉൽപ്പാദന�
ശക്തികെള ഗണ്യമായി വികസിപ്പിക്കാനും സാഹിത്യം,
കല,സംസ്കാരം,തത്വശാസ്ത്രം മുതലായവെയ വളർത്താ�
നും അതുസഹായിക്കുകയുണ്ടായി. സുന്ദരങ്ങളായ ചി�
ത്രങ്ങേളാടും െകാത്തുപണികേളാടും കൂടിയഅജന്ത,
എേല്ലാറ മുതലായ േകന്ദ്രങ്ങളും കല്ലുെകാണ്ടു നിർമ്മിക്ക�
െപ്പട്ട മേനാഹരങ്ങളായ േക്ഷത്രങ്ങളുംഅക്കാലെത്ത
ൈകേവലക്കാരുെട കരവിരുതിനും കൽപ്പനാൈവഭ�
വത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും
േജ്യാതിശാസ്ത്രത്തിലുമുണ്ടായ ദൂരവ്യാപകങ്ങളായ കണ്ടു�
പിടിത്തങ്ങൾപ്രേത്യകം എടുത്തുപറയത്തക്കവയാണ്.
അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നആര്യഭടൻ, വരാഹ�
മിഹിരൻഎന്നിവരും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
ബ്രഹ്മഗുപ്തനും ശാസ്ത്രത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ
മഹത്തരങ്ങളാണ്. ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിലാണ് കറ�
ങ്ങുന്നത് എന്ന് അക്കാലത്ത് തെന്ന ഭാരതീയശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�
നു േശഷം ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ
ഒരു മാന്ദ്യം േനരിട്ടു.എങ്കിലും ശ്രേദ്ധയങ്ങളായ ചില
േനട്ടങ്ങൾഅതിനു േശഷവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാസ്കരാചാര്യെന്റ സംഭാവന
ഉദാഹരണമാണ്. “യൂേറാപ്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിെന്റ
അസ്തിവാരം” [12]എന്ന് േഹാഗ്െബൻ വിേശഷിപ്പിച്ച
ചില ഉൽക്കൃഷ്ടകൃതികൾആ മഹാരഥെന്റസംഭാവന�
കളാണ്.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽേക്ക തെന്നസംസ്കൃതസാഹിത്യം
അഭൂതപൂർവമായസർഗാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഉേത്തജനം നൽകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തി�
െലആദ്യെത്ത മഹാകാവ്യം ബുദ്ധചരിതമാെണന്നു
േതാന്നുന്നു. ബുദ്ധെന്റ ജീവിതെത്തയും സിദ്ധാന്തങ്ങ�
െളയും വിവരിക്കുന്നഈകൃതി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീ�
വിച്ചിരുന്നഅശ്വേഘാഷേന്റതാണ്.അശ്വേഘാഷനു
േശഷം ഭാസെനേപ്പാലും ശൂദ്രകെനേപ്പാെലയുള്ളപ്രതി�
ഭാശാലികളായ ഒട്ടനവധി കവികളും നാടകകൃത്തുക്കളു�
മുണ്ടായി. മഹാകവി കാളിദാസൻ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനത്തിേലാ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തി�
േലാആണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുകരുതെപ്പടുന്നു. നാട�
കങ്ങൾക്കും മഹാകാവ്യങ്ങൾക്കും വലിെയാരു മുേന്നറ്റമു�
ണ്ടായത്ഈകാലത്താണ്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിെല രണ്ടു
പ്രശസ്തകവികളാണ് ശ്രീഹർഷനും ഭവഭൂതിയും. ബാ�
ണെന്റ കാദംബരി എന്ന ഗദ്യകാവ്യം പുറത്തുവന്നതും
ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. പേക്ഷ, ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു�
േശഷം സാഹിത്യപരവും കലാപരവുമായ രംഗങ്ങളിലും
അേധാഗതിയാണ് സംഭവിച്ചത്.

എന്നാൽ, മധ്യയുഗത്തിെന്റഅവസാനകാലം അേധാ�
ഗതിയുെട കാലമാെണന്നു െമാത്തത്തിൽ പറയുന്നതു
ശരിയായിരിക്കുകയില്ല.എെന്തന്നാൽ, നാടുവാഴിത്ത�
ത്തിെന്റഅടിത്തറയായ ഗ്രാമസമുദായഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ
പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാ�
യിരുന്നുഅത്. ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥെയ്ക്കന്നേപാെല
തെന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇളക്കം തട്ടി; ജാതിവ്യത്യാ�
സങ്ങൾക്കും മതവ്യത്യാസങ്ങൾക്കുെമതിരായ പലതരം
ചിന്താഗതികളും പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചു. സംസ്കൃ�
തസാഹിത്യത്തിനു തളർച്ചബാധിച്ചഈഘട്ടത്തിൽ
തെന്നയാണ് പ്രാേദശികഭാഷകൾക്ക് ഒരു പുതിയ
ഉേത്തജനം ലഭിച്ചത്. തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ രംഗത്തിലും
വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.

തത്വശാസ്ത്രരംഗത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റി അടുത്ത
അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കാം.

12. Hogben: Mathematics for the Millions, P. 286.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ 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 അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
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 5

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ
2. മന്ത്രവാദവും മതവും
3. തത്വചിന്തയുെട തുടക്കം
4. ഉപനിഷത്തുകൾ
5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര
7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
8. േലാകായതം
9. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടം

10. ൈജനദർശനം
11. സാംഖ്യദർശനം
12. ൈവേശഷികദർശനം
13. ന്യായദർശനം
14. േയാഗദർശനം
15. മീമാംസ
16. പ്രാചീനേവദാന്തം
17. ഭഗവദ്ഗീത
18. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും
19. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഉൾപ്പിരിവുകൾ
20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തകർച്ചയും
21. ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
22. അൈദ്വതേവദാന്തം

െ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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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