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5
ചാതുർവർണ്യവും
പുരുഷാർത്ഥങ്ങളും
മഹാഭാരതത്തിലും അതിെന്റ ഒരു ഭാഗമായ ഭഗവദ്ഗീ
തയിലും പ്രാചീന ഭാരതീയരുെട കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥ
വർണ്ണവ്യവസ്ഥയായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടെതങ്ങെന എന്ന
തിെനപ്പറ്റിയുള്ള ചില സൂചനകളുണ്ട്. സുപ്രസിദ്ധമായ
കുരുേക്ഷത്രത്തിെല യുദ്ധക്കളത്തിൽെവച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ
അർജ്ജുനന് നൽകിയ തേത്വാപേദശങ്ങളാണ് ഭഗവ
ദ്ഗീതയിെല ഉള്ളടക്കം. യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ േപാവുകയാ
ണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് പാണ്ഡവന്മാർ; മറുഭാഗത്ത് കൗരവ
ന്മാർ. പാണ്ഡവന്മാരുെട വീരേസനാനിയായ അർജ്ജു
നൻ മറുേചരിയിൽ അട്ടഹസിച്ചുെകാണ്ട് നിൽക്കുന്ന
ശത്രുക്കളുെട േനർക്ക് ഒന്നു കേണ്ണാടിച്ചു േനാക്കി. ഉട
െന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരത്തിലാെക ഒരു വിറ കയറി,
അവയവങ്ങെളല്ലാം തളർന്നുേപായി. മനസ്സിടറി. ൈക
യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന വില്ല് താെന നിലത്തുവീണു.
അേനകം യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയം േനടിയ വീരശൂരപരാ
ക്രമിയായ അർജ്ജുനന് എന്തുപറ്റി? ആയുധധാരികളാ
യി യുദ്ധത്തിനു തയ്യാെറടുത്തു നിൽക്കുന്ന കൗരവന്മാ
െര കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഭയെപ്പട്ടു േപാേയാ? െപ
െട്ടന്ന് അേദ്ദഹം ഒരു ഭീരുവായി തീർന്നുേവാ? അതാ
കാൻ വഴിയില്ല. എന്തുതെന്നയായാലും, അർജ്ജുനെന്റ
േമൽ ഒരിക്കലും ഭീരുത്വം ആേരാപിക്കാൻ വയ്യ. പിെന്ന
എന്താണുണ്ടായത്?

















1 കുലധർമ്മവും വർണ്ണധർമ്മവും
കൗരവന്മാർ ശത്രുക്കളാണ്, സംശയമില്ല. പേക്ഷ, അവർ
സ്വന്തം കുലത്തിൽെപ്പട്ടവരാണ്, സ്വജനങ്ങളാണ്,
ബന്ധുക്കളാണ്. അവെര െകാല്ലാൻ താൻ തയ്യാറില്ല
എന്ന് അേദ്ദഹം കൃഷ്ണെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി പറഞ്ഞു:
“ഏവർക്കു േവണ്ടിയാേണാ ഞങ്ങൾ രാജ്യവും േഭാഗ

ങ്ങളും സുഖങ്ങളും കാംക്ഷിക്കുന്നത് ആ ആചാര്യന്മാ
രും പിതാക്കന്മാരും പുത്രന്മാരും പിതാമഹന്മാരും മാ
തുലന്മാരും ശ്വശുരന്മാരും പൗത്രന്മാരും സ്യാലന്മാരും
മറ്റു ബന്ധുക്കളും ഇതാ ജീവനും ധനവും എല്ലാം ഉേപ
ക്ഷിച്ച് യുദ്ധം െചയ്യാൻ േവണ്ടി േപാർക്കളത്തിൽ വന്നു
നിൽക്കുന്നു. അല്ലേയാ കൃഷ്ണാ! എെന്ന ഇവർ െകാന്നാ
ലും ശരി, ഇവെര െകാല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
ൈത്രേലാകാധിപത്യം തെന്ന കിട്ടിയാലും ശരി, ഞാ
നിവെര ഒരിക്കലും െകാല്ലുകയില്ല. ഈ ഭൂമിക്കു േവണ്ടി
യാകുേമ്പാൾ പിെന്ന പറേയണ്ടതുേണ്ടാ?” [1]

സ്വജനങ്ങെള െകാല്ലുന്നവന് എങ്ങെനയാണ് സുഖം
ലഭിക്കുക? കൗരവന്മാർ എന്തു േവണെമങ്കിലും െചയ്യ
െട്ട. അവരുെട മനസ്സ് േലാഭംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. സ്വന്തം കുലെത്ത നശിപ്പിക്കുന്നത് പാപമാെണന്ന്
അവർ കാണുന്നില്ല. പേക്ഷ, കുലക്ഷയത്തിനു മുതിരു
ന്നതും സ്വജനങ്ങെള െകാല്ലുന്നതും പാപമാെണന്ന്
നമ്മെളങ്കിലും മനസ്സിലാേക്കണ്ടതേല്ല? “കുലം ക്ഷയി
ച്ചാൽ സന്താനങ്ങളായ കുലധർമ്മങ്ങളും നശിക്കും.
ധർമ്മം നശിച്ചാൽ കുലെത്തയാെക അധർമ്മം ബാ
ധിക്കും. സിംഹാസനത്തിനും സുഖത്തിനും േവണ്ടി സ്വ
ജനങ്ങെള െകാല്ലാൻ മുതിരുന്നത് എത്ര വലിയ പാപ
മാണ്!” [2]
അർജുനെന്റ സുഹൃത്തും േതരാളിയുെമന്ന നിലയിൽ
പാണ്ഡവന്മാെര വിജയിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരുങ്ങി പു
റെപ്പടുന്ന കൃഷ്ണന് ഈ വാദങ്ങെളല്ലാം േകട്ടിട്ട് ഒരു കൂ
സലുമുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
കർമ്മത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കുന്നതാണ് പാപം.
“അതുെകാണ്ട് നിയതമായ കർമ്മം െചയ്യുക. കർമ്മം
അകർമ്മേത്തക്കാൾ മഹത്താണ്. കർമ്മം െചയ്യാ
െത ശരീരെത്ത നിലനിർത്താൻ േപാലും കഴിയില്ല”. [3]
അർജുനെന്റ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നതു കാണാൻ കൃഷ്ണന്
സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, അതു െവറും ചാഞ്ചല്യമാണ്;
ഹൃദയത്തിെന്റ ദൗർബല്യമാണ്. ദൗർബല്യം പരിഹരി
ക്കാൻ ഒെരാറ്റ വഴിേയയുള്ളുഃ “ആസക്തി കൂടാെത കർ
മ്മം െചയ്യുക. ആസക്തി കൂടാെത കർമ്മം െചയ്യുന്നവന്
പരമമായ പദവി ലഭിക്കും”. [4]
കർമ്മം എന്ന വാക്കിന് പ്രവൃത്തി എന്നാണർത്ഥം.
പേക്ഷ, എല്ലാ തരം പ്രവൃത്തികേളയും കൃഷ്ണൻ ഉേദ്ദശി
ക്കുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ
എന്നീ നാലു വർണ്ണങ്ങൾക്കും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം
കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഓേരാ വർണ്ണത്തിനും വിധിക്കെപ്പട്ട
കർമ്മം െചയ്യണം. അതാണ് സ്വധർമ്മം അെല്ലങ്കിൽ
സ്വന്തം വർണ്ണത്തിെന്റ ധർമ്മം. കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനെന
സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതു േനാക്കുക:
“സ്വധർമ്മെത്ത ഓർത്തിെട്ടങ്കിലും വിഷമിക്കാതിരി
ക്കുക. ക്ഷത്രിയന് ധർമ്മയുദ്ധേത്തക്കാൾ േശ്രയസ്സാ
യി മെറ്റാന്നുമില്ല”. [5]

യുദ്ധത്തിൽ സ്വജനങ്ങെള െകാല്ലുന്നതു പാപമല്ല. എെന്ത
ന്നാൽ, യുദ്ധമാണ് ക്ഷത്രിയെന്റ ധർമ്മം. ഭാഗ്യമുള്ള
ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് മാത്രേമ യുദ്ധം െചയ്യാൻ അവസരം
ലഭിക്കൂ. അവരുെട മുമ്പിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ വാതിൽ
തുറന്നുകിടക്കുന്നു. ഈ ധർമ്മയുദ്ധം െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ
സ്വധർമ്മവും കീർത്തിയും നശിക്കും. യുദ്ധം െചയ്യാതിരി
ക്കലാണ് പാപം. യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടാൽ സ്വർഗ്ഗം;
ജയിച്ചാൽ ഭൂമിയുെട ആധിപത്യം. [6]
ഓേരാ വർണ്ണത്തിെന്റയും ൈനസർഗ്ഗികമായ സ്വഭാവ
ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് കർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളത്. [7] ശമം (മനസ്സിെന നിയന്ത്രിക്കൽ), ദമം
(പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കൽ), തപസ്സ്, പരിശു
ദ്ധി, ക്ഷമാശീലം ൈസ്ഥര്യം, ആർജവം, വിജ്ഞാനം,
ആസ്തിക്യം — ഇവയാണ് ബ്രാഹ്മണെന്റ ൈനസർഗ്ഗിക
സ്വഭാവത്തിനു േയാജിച്ച കർമ്മങ്ങൾ. ശൗര്യം, േതജ
സ്സ്, സ്ഥിരത, ൈധര്യം, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഓടിേപ്പാ
കാതിരിക്കൽ, ദാനം, ആധിപത്യഭാവം — ഇവയാണ്
ക്ഷത്രിയെന്റ ൈനസർഗ്ഗികസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാ
കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. കൃഷിയും േഗാരക്ഷയും വാണിജ്യവും
ൈവശ്യെന്റ കർമ്മങ്ങളാണ്. മറ്റു വർണ്ണത്തിൽ െപട്ട
വെര പരിചരിക്കലാണ് ശൂദ്രെന്റ ൈനസർഗ്ഗികമായ
കർമ്മം. [8] ഓേരാരുത്തനും തെന്റ സ്വന്തം വർണ്ണത്തി
െന്റ കർമ്മം, അതായത് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം.
സ്വധർമ്മം ഗുണമില്ലാത്തതായാൽ േപാലും അത് നല്ല
േപാെല അനുഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്ന പരധർമ്മേത്തക്കാൾ േശ്ര
യസ്കരമാണ്. സ്വഭാവനിയതമായ കർമ്മം െചയ്യുന്നവന്
പാപമുണ്ടാവില്ല. [9]
അർജ്ജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഈ വാദപ്രതിവാദം
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളുെട ധാർ
മ്മികമൂല്യങ്ങെളയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ധർമ്മ
െത്ത രണ്ടുേപരും മുറുെകപിടിക്കുന്നു. അധർമ്മെത്ത
രണ്ടുേപരും െവറുക്കുന്നു. പേക്ഷ, അർജ്ജുനൻ കുലധർ
മ്മത്തിലാണ് ഊന്നുന്നത്. കൃഷ്ണൻ വർണ്ണധർമ്മത്തിലും.
അർജ്ജുനൻ സ്വന്തം കുലേത്താടും സ്വജനങ്ങേളാടും
ബന്ധുക്കേളാടും ഉള്ള കടമകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.
കൃഷ്ണൻ വർണ്ണങ്ങളുെട കടമകെളപ്പറ്റിയാണ് ഉൽേഘാ
ഷിക്കുന്നത്. അർജ്ജുനെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ കുലധർ
മ്മം സനാതനമാണ്; സ്വജനഹത്യ പാപമാണ്. കൃഷ്ണ
െന്റ അഭിപ്രായത്തിലാകെട്ട, കുലധർമ്മേത്തക്കാൾ വർ
ണ്ണധർമ്മമാണ് േമെല; സ്വജനങ്ങളാേണാ അന്യകുല
ജാതരാേണാ എെന്നാന്നും േനാക്കാെത ശത്രുക്കെള
സംഹരിക്കുകയാണ് ക്ഷത്രിയെന്റ ധർമ്മം. യുദ്ധത്തിൽ
നിന്ന് ഒളിേച്ചാടി േപാകുന്നതാണ് പാപം. അർജ്ജുനൻ
തകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട
വക്താവായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഭാവി
ക്കുേവണ്ടി, വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ചാതുർവർണ്യത്തി
നുേവണ്ടി, നിലെകാള്ളുന്നു.
മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറി പാർത്ത കാലത്ത്
അവരുെട ഇടയിൽ വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുലങ്ങളാ
യും േഗാത്രങ്ങളായും ഗണങ്ങളായും ആണ് അവർ ജീ
വിച്ചിരുന്നത്. കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥ തകരുകയും വർണ്ണ
വ്യവസ്ഥ തലെപാക്കുകയും െചയ്തത് നീണ്ട കാലെത്ത
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഫലമായിട്ടാണ്.
1. േയഷാമർേഥ കാംക്ഷിതം േനാ രാജ്യം േഭാഗാ സുഖാനി ച
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ത ഇേമവസ്ഥിതാ യുേദ്ധ പ്രാണാംസ്ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച
ആചാര്യാഃ പിതരഃ പുത്രാസ്തൈഥവ ച പിതാമഹാഃ
മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ പൗത്രാഃ സ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ
ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നേതാങ്കപി മധുസൂദന
അപി ൈത്രേലാക്യരാജ്യസ്യ േഹേതാഃ കിം നു മഹീകൃേത
— ഭഗവദ്ഗീത I, 33, 34, 35.
കലക്ഷേയ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാഃ സനാതനാഃ
ധർേമ നേഷ്ട കുലം കൃത്സ്നമധർേമാഭിഭവത്യുത…
അേഹാബത മഹത്പാപം കർതും വ്യവസിതാ വയം
യദ്രാജ്യ സുഖേലാേഭന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ
— ഭഗവദ്ഗീത I. 40, 45.
നിയതം കുരു കർമ ത്വം ജ്യാേയാ ഹ്യ കർമണഃ
ശരീരയാത്രാപി ച േത ന പ്രസിേദ്ധ്യദകർമണഃ
— ഭഗവദ്ഗീത III. 8.
തസ്മാദസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ സമാചര
അസേക്താ ഹ്യാചരൻ കർമ പരമാേപ്നാതി പുരുഷഃ
— ഭഗവദ്ഗീത III. 19.
സ്വധർമമപി ചാേവക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി
ധർമ്യാദ്ധി യുദ്ധാച്ഛേറേയാന്യൽ ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യേത
— ഭഗവദ്ഗീത II. 31.
അഥ േചത്വമിമം ധർമ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി
തതഃ സ്വധർമം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി…
ഹേതാ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ േഭാക്ഷ്യേസ
മഹീം.
— ഭഗവദ്ഗീത, II. 33, 37.
ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരംതപ
കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവപ്രഭൈവർഗുൈണഃ
— ഭഗവദ്ഗീത, XVIII. 41.
ശേമാ ദമസ്തപഃ ശൗചം ക്ഷാന്തിരാർജവേമവ ച
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ സ്വഭാവജം
ശൗര്യം േതേജാ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുേദ്ധ ചാപ്യപലായനം
ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ സ്വഭാവജം
കൃഷിഗൗരക്ഷ്യവാണിജ്യം ൈവശ്യകർമ സ്വഭാവജം
പരിചര്യാത്മകം കർമ ശുദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം
— ഭഗവദ്ഗീത, XVIII. 42, 43, 44.
േശ്രയാൻ സ്വധർേമാ വിഗുണഃ പരധർമാത് സ്വനുഷ്ഠിതാത്
സ്വഭാവനിയുക്തം കർമ കുർവന്നാേപ്നാതി കില്ബിഷം.
— ഭഗവദ്ഗീത, XVIII. 47.

















2 വർണ്ണങ്ങളുെട ഉൽപത്തി
വർണ്ണം എന്ന സംസ്കൃതപദത്തിന് നിറം, രൂപം, തരം,
ജാതി, വർഗ്ഗം, സ്വഭാവം എന്നിങ്ങെന പല അർത്ഥ
ങ്ങളുമുണ്ട്. ആദ്യകാലെത്ത ആര്യന്മാർ തങ്ങളുെട െവ
ളുത്ത നിറത്തിൽ അഭിമാനമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നും
ഇന്ത്യയിെല കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ആദിമനിവാസികളു
മായി കൂടിക്കലരാൻ അവർ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നില്ല എന്നും
അതുെകാണ്ട് അവർ സമുദായെത്ത ആദ്യം നിറത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചു എന്നും ആ വിഭജനത്തിൽ
നിന്നാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ആവിർഭവിച്ചത് എന്നും ചില
ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ആര്യന്മാർ എന്നും
അനാര്യന്മാർ എന്നും രണ്ടു വർണ്ണങ്ങൾ മാത്രേമ പ്രാ
ചീനഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിൽ ഈ വാദ
ത്തിന് എെന്തങ്കിലും ന്യായീകരണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.
പേക്ഷ, ആര്യന്മാർ, അനാര്യന്മാർ എന്ന രണ്ടു വർണ്ണ
ങ്ങളല്ല, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ
എന്നിങ്ങെന നാലു വർണ്ണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഈ നാലു വർണ്ണങ്ങൾ െവറും നിറത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളായിരുന്നു എന്നു കരുതാൻ
വയ്യ.
മഹാഭാരതത്തിെലാരിടത്ത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയ നിറ
വുമായി ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭൃഗു
ഭരദ്വാജേനാടു പറയുന്നു: “അവൻ (ബ്രഹ്മാവ്) ബ്രാഹ്മണ
െരയും ക്ഷത്രിയെരയും ൈവശ്യെരയും ശൂദ്രെരയും മറ്റു ജീ
വികെളയും സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രാഹ്മണെന്റ നിറം െവളുപ്പാണ്.
ക്ഷത്രിയെന്റ നിറം ചുവപ്പ്, ൈവശ്യേന്റത് മഞ്ഞ, ശൂദ്ര
േന്റത് കറുപ്പ്”.
ചില പ്രേത്യക സ്വഭാവഗുണങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കാൻ േവ
ണ്ടി പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണ് ഭൃഗു ഇവിെട നിറം എന്ന
വാക്ക് ഉപേയാഗിക്കുന്നത് എന്നു േവണെമങ്കിൽ വാ
ദിക്കാം. പേക്ഷ, ഭരദ്വാജൻ ഈ അഭിപ്രായേത്താടു
േയാജിക്കുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ, എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിൽ
െപട്ടവരും േലാഭേക്രാധമദമാത്സര്യാദികൾക്കു വശംവദ
രാകുന്നുണ്ട്. എന്നല്ല, ചരാചരങ്ങളിൽ െവളുപ്പും ചുവപ്പും
മഞ്ഞയും കറുപ്പും മാത്രമല്ല േവെറയും അനവധി നിറ
ങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അേപ്പാൾ പിെന്ന നിറത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങെള തരംതിരിക്കുന്നതിന്
എന്താണർത്ഥം?
ഭരദ്വാജെന്റ യുക്തിവാദം േകട്ടേപ്പാൾ ഭൃഗു െപെട്ടന്ന്
തെന്റ അഭിപ്രായം മാറ്റി: “പ്രേത്യകമായി ഒരു വർണ്ണ
വുമില്ല. ബ്രഹ്മാവ് േലാകത്തിൽ എല്ലാവെരയും ബ്രാ
ഹ്മണരായി സൃഷ്ടിച്ചു. വർണ്ണങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത് വ്യ
ത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണ്”. [10]
ആരംഭത്തിൽ എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു എന്നും
അവരാണ് കർമ്മവിഭജനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നാലു വ്യത്യസ്തവർണ്ണങ്ങളായി തരംതിരിഞ്ഞത് എന്നും
മഹാഭാരതത്തിെല മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലും പ്രസ്താവിക്കു
ന്നുണ്ട്.
പ്രാചീേനന്ത്യയിെല ചാതുർവർണ്യെത്ത അനുസ്മരിപ്പി
ക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇറാനിലും പുേരാഹിതൻ, പടയാളി,
കൃഷിക്കാരൻ, ൈകേവലക്കാരൻ എന്നിങ്ങെന നാലു
ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് ആര്യന്മാർ
ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നും അതുെകാണ്ട് ഋേഗ്വദ
കാലത്തു തെന്ന പരമ്പരാഗതങ്ങളായ നാലു വർണ്ണ
ങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു
കരുതാവുന്നതാണ് എന്നും ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്ക്
അഭിപ്രായമുണ്ട്”. [11] പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീ
വിച്ചിരുന്ന ഏേതാ ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരൻ ഇംഗ്ലണ്ട് സന്ദർ
ശിച്ചു എന്നും അവിെട െതാഴിലാളികളും മുതലാളികളും
തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങൾ നടക്കുന്നതു കണ്ടു എന്നും ഉട
െന തിരിച്ചുവന്ന് അതുേപാെലയുള്ള ഒരു വർഗ്ഗവിഭജ
നസമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിലും നടപ്പാക്കിെയന്നും പറയു
ന്നതുേപാെലയാണിത്. പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട സാമ്പ
ത്തികഘടനയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെളയും അവെയ തുടർ
ന്നുണ്ടായ സാമൂഹ്യപരിണാമങ്ങെളയും കണക്കിെല
ടുക്കാത്ത ഈ അഭിപ്രായം ശരിയായിരുന്നു എങ്കിൽ
ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്ന സാമൂഹ്യ
ജീവിതവും സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും കൂടുതൽ ഉയർന്ന നില
വാരെത്ത കുറിക്കുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, അതല്ല നമ്മൾ
കാണുന്നത്. ഋേഗ്വദത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ വർ
ണ്ണവ്യവസ്ഥെയ കുറിച്ചുള്ള യാെതാരു സൂചനയുമില്ല.
കുലേഗാത്രസമൂഹങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീനാര്യന്മാ
രുെട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങെളക്കുറിച്ചും ആശയാഭിലാ
ഷങ്ങെളക്കുറിച്ചും മതവിശ്വാസങ്ങെളക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള
പ്രതിപാദനങ്ങളാണുള്ളത്. പത്താം മണ്ഡലത്തിൽ
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വിവിധങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങെള വർ
ണ്ണിക്കുന്ന പുരഷസൂക്തത്തിൽ മാത്രമാണ് വിരാട് പു
രുഷെന്റ വ്യത്യസ്താവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും
ക്ഷത്രിയനും ൈവശ്യനും ശൂദ്രനും ആവിർഭവിച്ചു എന്നു
പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, അവിെടയും വർണ്ണവ്യവ
സ്ഥയിെല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള യാെതാരു
പരാമർശവുമില്ല.
ഋേഗ്വദത്തിെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും ഈ സ്ഥി
തി മാറിെയന്നു കാണാം. ബ്രാഹ്മണെന അപമാനി
ക്കുകേയാ ബ്രാഹ്മണെന്റ സ്വത്ത് അപഹരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നത് മഹാപാപമാെണന്ന് അഥർവേവദം പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്നു. [12] വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ സ്ഥിരെപ്പ
ടാൻ തുടങ്ങി എന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ സംഹിതകൾക്കു േശഷമുണ്ടായ ബ്രാഹ്മണങ്ങ
ളുെടയും ആരണ്യകങ്ങളുെടയും ഉപനിഷത്തുകളുെടയും
കാലത്താണ്, അതായത്, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടാം
സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിേലാ ഒന്നാം സഹസ്രാ
ബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭത്തിേലാ ആണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ വ്യ
ക്തമായ രൂപം ൈകെക്കാണ്ടത്. ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാ
ണ്ടാകുേമ്പാേഴക്കും ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ
ചാതുർവർണ്യം അടിയുറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് വ്യക്ത
മായ െതളിവുകളുണ്ട്.
മഹാഭാരതം, ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ, ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ, സ്മൃതി
കൾ, നീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ, ൈജനബൗദ്ധസാഹിത്യങ്ങൾ,
കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വർ
ണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റിയും പഠി
ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. പേക്ഷ, ഈ ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ഒരു കാര്യം പ്രേത്യകം ശ്ര
ദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ട്. മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട
അേനകം തവണ പരിഷ്കരിക്കെപ്പടുകയും കൂട്ടലുകേളാ
ടും കിഴിക്കലുകേളാടും കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇന്നു പ്രചാരത്തി
ലുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് മഹാഭാരതം വ്യക്തമായ
രൂപം ധരിച്ചത് ക്രി.മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ക്രി.പി. നാ
ലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാെണന്ന് വിന്റർനിറ്റ്സ് അഭി
പ്രായെപ്പടുന്നു. [13] പേക്ഷ, അതിെല പല ഭാഗങ്ങളും
ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് എത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന പ്ര
ചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മനുസ്മൃതി ആദ്യം സൂത്രങ്ങളുെട
രൂപത്തിലായിരുന്നുെവന്നും പല കാലങ്ങളിലായി പല
മാറ്റങ്ങളും അതിനു സംഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഇന്നു പ്രചാര
ത്തിലുള്ള മനുസ്മൃതി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാ
റാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാണ് രൂപം െകാണ്ടെതന്നും
പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. എന്നിരിക്കിലും, ഇത്തരം ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയപ്പറ്റി കുെറെയാെക്ക
നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
10. മഹാഭാരതം XII. 181, 4.10.
11. ”The existence of similar classes among the Iranianss,
namely priests, warriors, agriculturists and artisans,
makes it very probable that by the time of the Rigveda
the four classes had developed into hereditary caste
groups owing to the contact of the Arya-varna Aryans
with the dark-skinned aborigines, and the necessity this
imposed on Aryan society off reorganizing its whole
structure”. V. M. Apte in The Vedic Age. P. 388.
12. അഥർവേവദം X. 18, 19.
13. M. Winternitz: A History of Indian Literature, Vol. I.

















3 ഉയർന്ന വർണ്ണവും താണ വർണ്ണവും
ആരംഭത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുെടയും സ്വഭാവഗുണങ്ങളുെട
യും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർണ്ണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്ക
െപ്പട്ടിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശുചിത്വം പാലിക്കുക
യും വ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുകയും േവദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഗു
രുവിെന ആദരിക്കുകയും സത്യം പറയുകയും മറ്റും െചയ്യു
ന്നവർ ബ്രാഹ്മണരായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടു. ഭരണം നട
ത്തുന്നവനാേരാ അവൻ ക്ഷത്രിയൻ. വ്യാപാരത്തിലും
കൃഷിയിലും മറ്റും ഏർെപ്പടുന്നവൻ ൈവശ്യൻ. ശുചിത്വം
പാലിക്കാതിരിക്കുകയും വ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുക
യും േവദങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുകയും ദുർമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ
ചരിക്കുകയും െചയ്യുന്നവൻ ആേരാ അവൻ ശൂദ്രൻ. [14]
ബ്രാഹ്മണെന്റ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ ബ്രാഹ്മണനാവി
ല്ല. ശൂദ്രെന്റ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ ശൂദ്രനുമാവില്ല. [15]
ബ്രാഹ്മണെന്റ പുത്രനായി ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണ
വൃത്തിെകാണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു േതാന്നിയാൽ
ക്ഷത്രിയവൃത്തിേയാ ൈവശ്യവൃത്തിേയാ സ്വീകരിക്കാെമ
ന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. [16]
കാലക്രമത്തിൽ ഈ സ്ഥിതി മാറി. പ്രവൃത്തിക്കനുസരി
ച്ച് വർണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുപകരം വർണ്ണത്തിന
നുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം
നിലവിൽ വന്നു. എന്തു പ്രവൃത്തി െചയ്യുന്നു എന്നതല്ല
ഏതു വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതാണ് വർണ്ണം നിർ
ണ്ണയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്നുവന്നു. അേതാടുകൂടി
യാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ പാരമ്പര്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
വർഗ്ഗവിഭജനമായിത്തീർന്നത്. ബ്രാഹ്മണെന്റ മകൻ
ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയെന്റ മകൻ ക്ഷത്രിയൻ, ശൂദ്രെന്റ
മകൻ ശൂദ്രൻ. ഓേരാ വർണ്ണത്തിനും നിശ്ചിതമായ പ്ര
വൃത്തികളുണ്ടായിരുന്നു. േവദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്യുക, യാഗങ്ങൾ നടത്തുകയും നടത്തിക്കു
കയും െചയ്യുക, ദാനങ്ങളും ദക്ഷിണകളും സ്വീകരിക്കുക
— ഇെതാെക്കയായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണരുെട ചുമതലകൾ.
പ്രജകെള സംരക്ഷിക്കുക, േവദങ്ങൾ പഠിക്കുക, യാ
ഗങ്ങൾ നടത്തുക, ബ്രാഹ്മണർക്കു ദാനം നൽകുക —
മുതലായവ ക്ഷത്രിയരുെട കടമകളായിരുന്നു. പശു സം
രക്ഷണം, കൃഷി, കച്ചവടം, ബ്രാഹ്മണർക്കു സ്വത്തുക്കൾ
ദാനം െചയ്യൽ മുതലായവ ൈവശ്യന്മാരുെട കടമക
ളായിരുന്നു. ശൂദ്രന്മാർക്ക് ഒെരാറ്റ കടമേയയുണ്ടായിരു
ന്നുള്ളൂ: അറപ്പും െവറുപ്പും കൂടാെത േവലെചയ്ത് മറ്റു മൂന്നു
വർണ്ണങ്ങേളയും ശുശ്രൂഷിക്കുക. [17]
ഈ സാമൂഹ്യഘടനയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം
ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
എെന്തന്നാൽ, അവരാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെടയാെക
േനതൃത്വം വഹിച്ചത്. യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾക്ക് അവരു
െട സഹായം കൂടിേയ കഴിയൂ.. ൈദവത്തിെന്റ പ്രതിനി
ധികളായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്. മതകാര്യ
ങ്ങളിലും ആത്മീയകാര്യങ്ങളിലും അവരുെട അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ ആധികാരികങ്ങളായിരുന്നു. ഭൗതികകാര്യങ്ങളി
ലും അവരുെട പങ്കു െചറുതായിരുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ,
പൗേരാഹിത്യം ഒരു നല്ല ധനാഗമമാർഗ്ഗം കൂടിയായി
രുന്നു. അതുെകാണ്ട് ൈവയക്തികമായ സ്വഭാവഗുണ
ങ്ങൾ േനാേക്കണ്ടതില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽ
ജനിച്ചു എന്നതുെകാണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണൻ േശ്രഷ്ഠനായ
ത്. “ബ്രാഹ്മണൻ ദുർമാർഗ്ഗിയാെണങ്കിലും പൂജ്യനാണ്.
ശൂദ്രനാകെട്ട, ജിേതന്ദ്രിയനായാൽ േപാലും പൂജ്യനാവു
കയില്ല”. [18]
മനു ബ്രാഹ്മണന് ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു: ബ്രാഹ്മ
ണൻ വിരാട് പുരുഷെന്റ ഉത്തമാംഗത്തിൽ നിന്നു ജനി
ച്ചവനായതുെകാണ്ടും േവദങ്ങളുെട അധികാരിയായതു
െകാണ്ടും, സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന, സർവചരാചരങ്ങ
ളുെടയും പ്രഭുവാണ്. [19] േവദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കി
ലും അവന് ദിവ്യത്വമുണ്ട്. താണ വർണ്ണക്കാർക്ക് േയാ
ജിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർെപ്പട്ടാലും ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാ
ഹ്മണൻ തെന്ന. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനി
ച്ചതുെകാണ്ട് അവൻ ൈദവെത്തേപ്പാെലയാണ്. അവ
െന്റ ഉപേദശങ്ങൾ അലംഘനീയങ്ങളായ കല്പനകളാ
ണ്. അവെന മെറ്റല്ലാവരും അനുസരിക്കണം. [20]
സമുദായത്തിെല ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലായിരുന്നു ശൂ
ദ്രന്മാർ. കന്നുകാലികൾ, അദ്ധ്വാേനാപകരണങ്ങൾ,
വീട്ടുസാമഗ്രികൾ മുതലായവെയേപ്പാെല, തെന്ന അവ
രും ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തായിട്ടാണ്
കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്. കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്ത് ഉയർന്നവർ
ഗ്ഗക്കാെര പരിചരിക്കുകെയന്നതായിരുന്നു അവരുെട
സ്വധർമ്മം. േവദങ്ങൾ പഠിക്കാേനാ സ്വത്തുസമ്പാദി
ക്കാേനാ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. [21]
വല്ല സ്വത്തും അവരുെട കയ്യിൽ െപട്ടുേപായാൽ അത്
സേങ്കാചമേന്യ പിടിെച്ചടുത്തു സ്വന്തമാക്കാൻ ബ്രാഹ്മ
ണർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. [22]
14. മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം, 189, 2–7.
15. ശൂേദ്ര ൈചതദ്ഭേവല്ലക്ഷ്യം ദ്വിേജ തച്ച ന വിദ്യേത
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വണിക് പഥ കുസീദം ച ൈവശ്യസ്യ കൃഷിേമവ ച
ഏകേമവതു ശൂദ്രസ്യ പ്രഭുഃ കർമ സമാദിശത്
ഏേതഷാ േമവ വർണാനാം ശൂശ്രൂഷാമനസൂയയാ.
— മനുസ്മൃതി, ക. 88-91.
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4 അസമത്വത്തിെല സങ്കീർണ്ണതകൾ
സ്വത്തുടമക്രമം മാത്രമല്ല, സമുദായത്തിൽ വ്യക്തികൾ
ക്കുള്ള സ്ഥാനവും വർണ്ണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണ് നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. ഓേരാ വർണ്ണത്തിനും
പ്രേത്യകമായ അവകാശാധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു
ന്നു. ഏറ്റവും വലിയ അധികാരങ്ങൾ കയ്യടക്കി െവച്ചത്
ബ്രാഹ്മണരാണ്. മനുസ്മൃതിയും മറ്റു നിയമസംഹിതകളും
അവർക്ക് പ്രേത്യകമായ ചില സൗജന്യങ്ങൾ അനുവ
ദിച്ചുെകാടുത്തിരുന്നു. ശിക്ഷാവിധികളും വർണ്ണവ്യത്യാ
സങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ഒരു കുറ്റത്തി
നു തെന്ന വ്യത്യസ്തവർണ്ണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
ശിക്ഷകളാണ് വിധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. വർണ്ണം േനാ
ക്കിയാണ് കുറ്റങ്ങളുെട കാഠിന്യം നിർണ്ണയിേക്കണ്ടത്
എന്ന് മനുസ്മൃതി ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,
ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണെന ചീത്തപറഞ്ഞാൽ നൂറുപ
ണം പിഴയടയ്ക്കണം. അേത കുറ്റം ൈവശ്യൻ െചയ്താൽ
നൂറ്റമ്പേതാ ഇരുന്നൂേറാ പണമാണ് പിഴ. എന്നാൽ
ബ്രാഹ്മണെന ചീത്തപറയുന്ന ശൂദ്രന് കുരടാവുെകാ
ണ്ടുള്ള അടിയാണ് ശിക്ഷ. ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയെന
ആേക്ഷപിച്ചാൽ അമ്പതു പണം െകാടുത്താൽ മതി.
ശൂദ്രെനയാെണങ്കിൽ െവറും പന്ത്രണ്ടു പണം. ശൂദ്രൻ
ബ്രാഹ്മണെന അപമാനിച്ചാൽ അവെന്റ നാവു മുറിച്ചുക
ളയണം. [23] താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ ഉയർ
ന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചവെന കേയ്യറ്റം െചയ്താൽ ഏത്
അവയവം െകാണ്ടാേണാ അതു െചയ്തത് ആ അവയ
വം േഛദിച്ചുകളയണം. കേയ്യാ വടിേയാ ഓങ്ങിയാൽ
ൈക മുറിച്ചുകളയണം. ചവിട്ടിയാൽ കാൽ മുറിച്ചു കള
യണം. [24] കുറ്റം െചയ്യുന്ന ശൂദ്രെന്റ അവയവങ്ങൾ
േഛദിച്ചുകളയാൻ മാത്രമല്ല, അവെന െകാല്ലാൻ േപാ
ലും വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, എന്തുതെന്ന കുറ്റം
െചയ്താലും ബ്രാഹ്മണനു വധശിക്ഷയില്ല. കാരണം ഭൂമി
യിെല ൈദവമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ.
ശിക്ഷകളുെട കാഠിന്യം വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിെല വർഗ്ഗസം
ഘർഷം എത്ര രൂക്ഷമായിരുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കു
ന്നത്. എന്നാൽ, താഴ്ന്ന വർണ്ണക്കാേരാട്, പ്രേത്യകിച്ച് ശൂ
ദ്രന്മാേരാട്, ക്രൂരമായി െപരുമാറണം എന്ന് ആവശ്യെപ്പ
ടുന്ന മനുവിെന്റ നിയമങ്ങൾക്ക് വടെക്ക ഇന്ത്യയിെല
ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രേമ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരു
ന്നുള്ളു എന്ന് എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്. ചാതുർവർണ്യം
ഇന്ത്യയിെലല്ലായിടത്തും ഒരുേപാെല തഴച്ചുവളരുകയു
ണ്ടായില്ല. പ്രധാനമായും സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിലാണ്
അതു പ്രാബല്യം േനടിയത്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഉദാഹ
രണത്തിന്, േകരളം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ െതന്നിന്ത്യൻ
പ്രേദശങ്ങളിൽ, പ്രവൃത്തിവിഭജനവും സ്വകാര്യസ്വത്തുട
മയും ചാതുർവർണ്യമായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല.
ചാതുർവർണ്യം നിലനിന്നിരുന്ന പ്രേദശങ്ങളിൽ തെന്ന
ഉൽപാദനശക്തികൾ അസമമായും സങ്കീർണ്ണമായും
ആണ് വളർന്നത്. േഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട അവശിഷ്ടങ്ങ
ളിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ടായി
രുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണരുെട ആധിപത്യം
നിരങ്കുശമായിരുന്നു. മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷത്രിയർ
ക്കായിരുന്നു പ്രാമാണ്യം. ശൂദ്രർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയി
ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവരുെട സ്ഥിതി എല്ലായിടത്തും
ഒരു േപാെല ദുസ്സഹമായിരുന്നില്ല.
സമുദായത്തിെല മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ചാതുർവർണ്യ
െത്ത അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ചാതുർവർണ്യം നിലനി
ന്നിരുന്ന പ്രേദശങ്ങളുെട സമീപത്തുതെന്ന പ്രവൃത്തി
വിഭജനേമാ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങേളാ കൂടാെത അപരി
ഷ്കൃതാവസ്ഥയുെട വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
േഗാത്രസമുദായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ
പുളിന്ദന്മാർ, ആന്ധ്രക്കാർ, ഗുഹന്മാർ, ശബരന്മാർ, മദ്ര
കന്മാർ, കാംേബാജന്മാർ, ഗാന്ധാരന്മാർ, കിരാതന്മാർ,
നിഷാദന്മാർ എന്നിങ്ങെന ഒട്ടനവധി േഗാത്രസമുദായ
ക്കാെരപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ആര്യന്മാരാ
യിരുന്നില്ല. ശൂദ്രന്മാേരക്കാൾ താഴ്ന്നവരായിട്ടാണ് അവർ
കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്. എങ്കിലും ആര്യന്മാർ അവരുമായി
പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും — വിവാഹബന്ധങ്ങൾ
േപാലും — പുലർത്തിയിരുന്നു. യവനന്മാർ, ചീനന്മാർ തു
ടങ്ങിയ വിേദശീയസമുദായങ്ങളും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു പു
റത്തായിരുന്നു. ഇവർെക്കല്ലാം പുറെമ ദാസന്മാർ എന്ന
േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.
സങ്കീർണ്ണവും ൈവവിധ്യം നിറഞ്ഞതുമായ ഈ സാഹ
ചര്യത്തിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും അതിനു നിയമപ്രാബ
ല്യം നൽകാൻ ശ്രമിച്ച സ്മൃതികൾക്കും സാർവത്രികമായ
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതെപ്പടാൻ
ഒന്നുമില്ല.
23. മനുസ്മൃതി, VIII, 279–283.
24. മനുസ്മൃതി, VIII, 279–283.

















5 അടിമയും ഉടമയും
ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ അനാര്യന്മാരായ േഗാത്രസമുദായ
ക്കാെര ദാസന്മാർ എന്നും ദസ്യുക്കൾ എന്നും മറ്റുമുള്ള
േപരുകളിലാണ് വിേശഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹീനന്മാരും ദുഷ്ട
ന്മാരും ആര്യന്മാരുെട മതവിശ്വാസങ്ങെള എതിർക്കുന്ന
വരുമായ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കെപ്പട്ട
ത്. യുദ്ധങ്ങളിൽ കീഴടക്കെപ്പട്ട ശത്രുക്കൾ െകാല്ലെപ്പടു
കയായിരുന്നു പതിവ്. എെന്തന്നാൽ, അവെര തടവുകാ
രാക്കിപ്പിടിച്ച് തീറ്റിേപ്പാറ്റാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽ
പ്പാദനവ്യവസ്ഥ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ,
ആര്യന്മാർ സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറ
പ്പിക്കുകയും കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലും കച്ചവടവും മറ്റും
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ഈ
സ്ഥിതിെക്കാരു മാറ്റമുണ്ടായി. ദാസന്മാരുെട കായികാ
ദ്ധ്വാനെത്ത ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉപേയാഗെപ്പടു
ത്താനുള്ള സാദ്ധ്യതയുളവായി.
ശൂദ്രന്മാരും കായികാദ്ധ്വാനം െകാണ്ടാണ് ഉപജീവനം
കഴിച്ചിരുന്നത്. അവർ ധനികവർണ്ണക്കാരുെട വീട്ടുേജാ
ലിക്കാരായിരുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ ൈവശ്യന്മാരുെട കീഴിൽ
കൃഷിപ്പാടങ്ങളിൽ േവല െചയ്യുന്നവേരാ ൈകെത്താഴി
ലുകളിൽ ഏർെപ്പട്ടവേരാ ആയിരുന്നു. വീടു വൃത്തിയാ
ക്കൽ, െവള്ളം േകാരൽ, ധാന്യം െപാടിക്കൽ, അലക്ക്
തുടങ്ങിയ വീട്ടുേജാലികെളല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് െചയ്തിരു
ന്നത്. വിറകുെവട്ടൽ, കൃഷിപ്പണി, െകട്ടിടനിർമ്മാണം
എന്നിങ്ങെന ശാരീരികാദ്ധ്വാനം കൂടുതൽ ആവശ്യമായ
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുരുഷന്മാരും നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരു
ന്നു. പേക്ഷ, അവർ അനാര്യന്മാരായിരുന്നില്ല; ആര്യന്മാ
രുെട വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട അവിഭാജ്യഘടകമായിരു
ന്നു. ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ വളർന്നേപ്പാഴാണ്
അനാര്യന്മാരായ ദാസന്മാരുെട േസവനം ആവശ്യമാ
യിത്തീർന്നത്. അേതാടുകൂടിയായിരിക്കണം ചാതുർവർ
ണ്യത്തിൽ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെട പല ഘടകങ്ങളും
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.
ആദ്യകാലെത്ത ദാസന്മാർ, അെല്ലങ്കിൽ അടിമകൾ,
അനാര്യന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നു. പേക്ഷ,
വർണ്ണവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുകയും സ്വത്തുടമബ
ന്ധങ്ങളിൽ അസമത്വം വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
സാമ്പത്തികമായി അധഃപതിച്ച ചില ആര്യവിഭാഗ
ങ്ങളും ദാസ്യേവലയ്ക്കുേവണ്ടി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടു എന്നു
കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. ശൂദ്രന്മാർ മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന വർ
ണ്ണങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരും ചിലേപ്പാൾ ദാസ്യേവലെകാ
ണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർ
ന്നിരുന്നു. സാമ്പത്തികവിഷമതകൾ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ
ബ്രാഹ്മണർക്കുേപാലും ദാസ്യേവല എടുക്കാവുന്നതാ
ണ് എന്ന് കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം നിർേദ്ദശിക്കു
ന്നു. മനുസ്മൃതി ഏഴുതരം ദാസന്മാെരപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കു
ന്നുണ്ട്; ധ്വജാഹൃതർ (യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്കെപ്പട്ടവർ),
ഭക്തദാസന്മാർ, ഗൃഹജർ (ഉയർന്ന വർണ്ണക്കാരുെട വീ
ടുകളിൽ ജനിച്ചവർ), ക്രീതർ (വിലയ്ക്ക് വാങ്ങെപ്പട്ടവർ),
ദാനം െചയ്യെപ്പട്ടവർ, പൂർവികന്മാരിൽ നിന്ന് ൈപതൃക
മായി കിട്ടിയവർ, ശിക്ഷ കാരണം ദാസന്മാരായിത്തീർ
ന്നവർ. [25]
ശൂദ്രന്മാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇത്തരം വിഭജന
ങ്ങളുെടെയാന്നും ആവശ്യമില്ല. ക്രീതന്മാരായാലും ശരി,
അക്രീതന്മാരായാലും ശരി, അവർ ദാസന്മാർ തെന്നയാ
ണ്. കാരണം, ദാസ്യേവലയ്ക്കു േവണ്ടിയാണ് അവർ സൃ
ഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. [26]
മനുസ്മൃതിക്കുേശഷം രചിക്കെപ്പട്ട നാരദസ്മൃതിയിൽ ദാ
സന്മാർ പതിനഞ്ചു തരമുെണ്ടന്നു പറയുന്നു. മനുസ്മൃതി
യിൽ പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടവർക്കു പുറെമ പണയം െവ
യ്ക്കെപ്പട്ടവരും കടം വീട്ടാൻ കഴിയാത്തതുെകാണ്ട് ദാ
സ്യേവലെയ അഭയം പ്രാപിച്ചവരും ക്ഷാമകാലത്ത്
വിൽക്കെപ്പട്ടവരും മറ്റും അവരിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. [27]
കടം വീട്ടാൻ മറ്റു വഴിയില്ലാെത ദാസ്യേവലയ്ക്ക് തയ്യാറാ
േകണ്ടിവരത്തക്ക വണ്ണം സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ
അത്രയ്ക്കു മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് നാരദസ്മൃ
തിയിെല ഈ പട്ടിക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ദാസ്യ
േവലെയടുത്ത് കടം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്വത
ന്ത്രരാവാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ടായിരുന്നു. കടം വാ
ങ്ങിയ തുക പലിശേയാടുകൂടി മടക്കിെക്കാടുക്കുകേയാ
ഒരു നിശ്ചിതകാലം വെര അടിമകളായി പണിെയടു
ക്കുകേയാ െചയ്താൽ ദാസന്മാർ േമാചിപ്പിക്കെപ്പേട
ണ്ടതാണ് എന്ന് നാരദസ്മൃതി പറയുന്നു. [28] യജമാന
നു െചലവായ പണം െകാടുത്തു തീർത്താൽ ദാസൻ
േമാചിപ്പിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ് [29] എന്നും പിഴയടയ്ക്കാൻ
കഴിയാത്തതുെകാണ്ട് ദാസ്യേവലയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ട
വന് ഒരു നിശ്ചിതകാലെത്ത അദ്ധ്വാനത്തിനുേശഷം
േമാചനം േനടാൻ അർഹതയുണ്ട് [30] എന്നും കൗടി
ല്യൻ നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. ദാസന്മാർ ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട
സ്വകാര്യസ്വത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.
അവെരെക്കാണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പണിെയടുപ്പിക്കാനും
അവരുെട അദ്ധ്വാനഫലം അപഹരിെച്ചടുക്കാനും യജ
മാനന്മാർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പ്രാചീ
നഗ്രീസിലും േറാമിലും നിലനിന്നിരുന്നതു േപാെലയുള്ള
സാർവത്രികവും സുശക്തവുമായ അടിമത്തവ്യവസ്ഥ
ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നുപിടിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ‘ലാറ്റിഫു
ണ്ടിയ’ േപാെലയുള്ള കൂറ്റൻ കൃഷിപ്പാടങ്ങളിൽ പതിനാ
യിരക്കണക്കിന് അടിമകെളെക്കാണ്ട് പണിെയടുപ്പിച്ചു
കൃഷി നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരി
കയുണ്ടായില്ല. നൂറുകണക്കിനുള്ള പണിക്കാരുെട കാ
യികാദ്ധ്വാനമുപേയാഗിച്ച് കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന ചില
ധനികന്മാെരപ്പറ്റിയും അേനകം ദാസന്മാരുെട ഉടമക
ളായ ചില പ്രമാണിമാെരപ്പറ്റിയും ജാതകകഥകളിൽ
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
അവർ ഗ്രീസിെലയും േറാമിെലയും ഉടമകെളേപ്പാെല,
ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ ആധിപത്യം വഹിച്ചു എന്നുപ
റയാൻ വയ്യ. അത്തരക്കാരുെട എണ്ണം അത്രയ്ക്കു കുറവാ
യിരുന്നു. എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിെല മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഭൂമി
സ്വകാര്യസ്വത്തായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൃഷി നടത്തു
ന്നവർക്ക് വിളെവടുക്കാനുള്ള അവകാശേമ ഉണ്ടായിരു
ന്നുള്ളൂ. ഭൂമി സമുദായത്തിെന്റ െപാതുസ്വത്തായിട്ടാണ്
കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.
ഇതിെന്റയർത്ഥം ദാസന്മാർ അടിമേവലയ്ക്ക് ഉപേയാ
ഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല എേന്നാ അവർ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക്
ഇരയായിരുന്നില്ല എേന്നാ അല്ല. ദാസ്യേവലയിൽ
നിന്നു കിട്ടിയ പ്രതിഫലം യജമാനനു െകാടുക്കാെത
സ്വന്തമാക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ദാസി അടിശിക്ഷയ്ക്ക്
വിേധയയായെതങ്ങെനെയന്ന് ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നു. [31] ധനപാലി എന്ന മെറ്റാരു ദാസി കഠിനമാ
യി മർദ്ദിക്കെപ്പടുകയും ദാസ്യേവലെയടുക്കാൻ നിർബ
ന്ധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തതിെനപ്പറ്റി ശരൺ വിവരിക്കു
ന്നു. [32] ധനികവർഗ്ഗക്കാെര ധിക്കരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ
മരണശിക്ഷയ്ക്കുേപാലും വിേധയരായിരുന്നു എന്ന് ജാത
കകഥകൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ദരിദ്രവിഭാഗക്കാരു
െട അദ്ധ്വാനഫലം ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യ
യിെല ധനികവർഗ്ഗക്കാർ പ്രബലന്മാരായിത്തീർന്നത്
എന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെലേപ്പാെല ഇന്ത്യയിലും അടിമ
േവല െചയ്യുന്നവർ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാേക
ണ്ടിവന്നിരുന്നു എന്നുമാണ് ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ
വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിമകൾ അസംതൃപ്തരും വി
േദ്രാഹികളും ആയിത്തീർന്നു എങ്കിൽ അതിലത്ഭുതെപ്പ
ടാനില്ല. മർദ്ദനം ദുസ്സഹമാകുേമ്പാൾ ഉടമകളുെട പിടി
യിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷെപടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വീ
ണ്ടും പിടിയിലകെപ്പട്ടാൽ പിെന്നയുമുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദനം
കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായിരിക്കുെമന്നുമാത്രം. അടിമകളും ഉട
മകളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ, െതളിഞ്ഞ രൂപത്തില
െല്ലങ്കിലും, പ്രാചീനസാഹിത്യകൃതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചി
ട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം.
25. ധ്വദാഹൃേതാ ഭക്തദാേസാ ഗൃഹജഃ ക്രീതദത്രിമൗ

26.

27.

28.

29.
30.

ൈപതൃേകാ ദണ്ഡദാസശ്ച സൈപ്തേത ദാസേയാനയഃ.
— മനുസ്മൃതി, VIII. 415.
ശൂദ്രം തു കാരേയദ്ദാസ്യം ക്രീതമക്രീതേമവ വാ
ദാസ്യാൈയവ ഹി സൃേഷ്ടാസൗ ബ്രാഹ്മണസ്യ സ്വയംഭൂവാ
— മനുസ്മൃതി VII. 413.
ഗൃഹജാതസ്തഥാ ക്രീേതാ ലേബ്ധാ ദായാദുപാഗതഃ
അനാകാലഭൃേതാ േലാേക അഹിതഃ സ്വാമിനശ്ച യഃ
േമാക്ഷിേതാ മഹതശ്ചർണാത് പ്രാേപ്താ യുദ്ധാത് പണാർജി
തഃ
തവാഹമിത്യുപഗതഃ പ്രവ്രജ്യാവസിതഃ കൃതഃ
ഭക്തദാസശ്ച വിേജ്ഞയ സ്തൈഥവ വസുന്ദാ ഭൃതഃ
വിേക്രതാ ചാത്മനഃ ശാേസ്ത്ര ദാസാഃ പഞ്ചദശ സ്മൃതാഃ
— നാരദസ്മൃതി, V. 26, 27, 28.
ഋണം തു േസാദയം ദത്വാ ഋണീ ദാസ്യാദ് വിമുച്യേത
കൃതകാലാഭ്യുപഗമാത് കൃതേകാപി വിമുച്യേത.
— നാരദസ്മൃതി, V. 33.
മൂേല്യന ചാർയ്യത്വം ഗേച്ഛത്
— കൗടില്യെന്റ അർഥശാസ്ത്രം III. 65, 22.
ദണ്ഡപ്രണീതഃ കർമണാ ദണ്ഡമുപനേയത് ടി. III. 65–25.

31. K. M. Sarma: Labour in Ancient India, P. 26.
32. R. Saran: Sudras in Ancient India, P. 103.

















6 രാജാവിെന്റ ഉത്ഭവം
ഇന്ത്യയിൽ രാജകീയഭരണകൂടം ഉത്ഭവിച്ചെതങ്ങെന
എന്നു മനസ്സിലാക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര
ജ്ഞന് മഹാഭാരതം ഒരു വിലപിടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ്.
ആരംഭത്തിൽ, അതായത് കൃതയുഗത്തിൽ രാജാവി
െന്റയും ദണ്ഡനീതിയുെടയും ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായി
രുന്നില്ല എന്നും ജനങ്ങൾ ധർമ്മമനുസരിച്ച് പരസ്പരം
രക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു എന്നും
ശാന്തിപർവത്തിൽ ഭീഷ്മർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പേക്ഷ, കാ
ലക്രമത്തിൽ ഈ സ്ഥിതിെക്കാരു മാറ്റംവന്നു. േമാഹം,
േലാഭം, കാമം, രാഗം മുതലായവ ജനങ്ങെള പിടികൂടി.
അേതാെട പഴയ ഐക്യം തകർന്നു. ധർമ്മത്തിനു നാ
ശം സംഭവിച്ചു. അധർമ്മം പരന്നുപിടിച്ചു. മത്സ്യന്യായം,
അെല്ലങ്കിൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന നയം,
നടപ്പിൽവന്നു. ശക്തിയുള്ളവൻ ശക്തിയില്ലാത്തവെന
േദ്രാഹിച്ചു. കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും േലാകെത്ത
നരകമാക്കിമാറ്റി. വിളവുകൾ നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. സ്ത്രീകൾ
ബലാൽസംഗം െചയ്യെപ്പട്ടു. യാഗയജ്ഞങ്ങൾ തടയ
െപ്പട്ടു. വർണ്ണസങ്കരങ്ങൾ സാധാരണമായി. ഇടവിടാ
െത അനാവൃഷ്ടിയും ക്ഷാമവുമുണ്ടായി. ഈ സ്ഥിതി പരി
ഹരിക്കാൻ േവണ്ടി േദവന്മാർ ബ്രഹ്മാവിെന സമീപിച്ചു.
ഒടുവിൽ രാജാവ് സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടു. ഇതാണ് കഥ.
പരസ്പരം രക്ഷിച്ചുെകാണ്ട് േയാജിേപ്പാെട ജീവിച്ചിരു
ന്ന ജനങ്ങെള േലാഭവും േമാഹവും മറ്റും പിടികൂടിയെത
ങ്ങെനെയന്ന് ഭീഷ്മർ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. പ്രാകൃതകുല
േഗാത്രങ്ങളുെട കൂട്ടുടമവ്യവസ്ഥയിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തു
ടമ തലെപാക്കിയതിനു േശഷമാണ് േലാഭവും മത്സര
വും മറ്റും ആവിർഭവിച്ചത് എന്നും അതു മുതൽക്കാണ്
എല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വാസന പരന്നുപിടിച്ചത്
എന്നും എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനുേശഷ
മാണ് കയ്യൂക്കും സാമ്പത്തിക േശഷിയുമുള്ളവർ രാജാ
ക്കന്മാരായിത്തീർന്നത്. ൈദവം രാജാവിെന സൃഷ്ടിച്ചു
എന്നുപറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ തെന്ന കയ്യൂക്കുള്ള
വനാണ് രാജാവായിത്തീർന്നത് എന്നും സൂചിപ്പിക്ക
െപ്പടുന്നുണ്ട്. [33] ഉത്ഭവെമങ്ങെനയായാലും നിലവിൽ
വന്നുകഴിഞ്ഞ വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയയും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു
െട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങെളയും
കാത്തുരക്ഷിക്കലാണ് രാജാവിെന്റ മുഖ്യമായ കടമ
െയന്ന് മഹാഭാരതം സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് [34] മനുസ്മൃതി, കൗടില്യെന്റ അർ
ത്ഥശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇതുതെന്നയാണ്
ഊന്നിപ്പറയുന്നത്.
മഗധ, അംഗം, വംഗം, കാശി, േകാസലം, അവന്തി, പാ
ഞ്ചാലം, കംേബാജ എന്നിങ്ങെന ഒട്ടനവധി െചറിയ
െചറിയ രാജ്യങ്ങെളപ്പറ്റി മഹാഭാരതത്തിലും ൈജന–
ബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. രക്തബ
ന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളുെട
സ്ഥാനത്ത് പ്രേത്യകാതിർത്തികേളാടു കൂടിയ ഭൂപ്ര
േദശങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ പുതിയ വിഭ
ജനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത് െപെട്ടന്നല്ല; നീണ്ട കാല
െത്ത മാറ്റങ്ങളിലൂെടയാണ്. ആദ്യകാലെത്ത രാജ്യങ്ങ
െള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് ൈറസ് േഡവിഡ്സ്
എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും:
േപരുകൾ രാജ്യങ്ങളുേടതല്ല, ജനസമൂഹങ്ങളുേടതാ
ണ്. തുർക്കികൾ, ഇറ്റലിക്കാർ എന്നും മറ്റും പറയുന്നതു
േപാെലയാണിത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ േപരുകളുെട പട്ടി
കയുണ്ടാക്കിയവർ, അെല്ലങ്കിൽ അത് ഉപേയാഗിച്ച
വർ, ചിന്തിച്ചിരുന്നത് മുഖ്യമായും േഗാത്രങ്ങളുെട അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലാെത ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അടി
സ്ഥാനത്തിലല്ല, എന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്”. [35]

കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രവ്യവസ്ഥയിേല
ക്കുള്ള പരിവർത്തനെത്തയാണിതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
എന്നു േതാന്നുന്നു. നീണ്ടകാലെത്ത വളർച്ചക്കിടയിൽ
േഗാത്രങ്ങളുെട േപരുകൾ രാജ്യങ്ങളുെട േപരുകളായി
മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ േഗാത്രജീവിതത്തിെന്റ അവശി
ഷ്ടങ്ങൾ പ്രബലമായിരുന്നു എന്നും പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ
ത്തിെന്റ ഘടകങ്ങൾ തികച്ചും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുണ്ടാ
യില്ല എന്നുമാണിതു കാണിക്കുന്നത്. പ്രാചീന ഗ്രീസ്സി
ലും േറാമിലും നിലനിന്നിരുന്നതു േപാെലയുള്ള അടിമ
ത്തവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ രൂഢമൂലമാവാതിരിക്കാനുള്ള
ഒരു മുഖ്യകാരണവും ഇതുതെന്നയാവാം.
33. ബലവാൻ ജായേതാ രാജാ. മ. ഭാ., ഉേദ്യാഗപർവം, XI, 4.
34. ചാതുർവർണ്യസ്യ ധർമാശ്ച രക്ഷിതവ്യാ മഹീക്ഷിതാ. മ.ഭാ.,
ശാന്തിപർവം, LVII, 13.
35. Rhys Davids: Budhist India, P. 14.

















7 ദണ്ഡനീതി
രാജ്യങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െച
യ്തത് ഒേര സമയത്തല്ല എന്നു കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിേക്ക
ണ്ടതുണ്ട്. ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി ചില രാജ്യ
ങ്ങൾ സുശക്തങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റുചില രാജ്യ
ങ്ങൾ ദുർബലങ്ങളും. ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളും
ഭരണകൂടങ്ങളും വളരാൻ തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ തെന്ന
േഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട വിവിധ നിലവാരങ്ങളിൽ പ്രാകൃ
തമതവിശ്വാസങ്ങേളാടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആചാരങ്ങ
േളാടും കൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന അപരിഷ്കൃത ജനസമൂഹങ്ങളുമു
ണ്ടായിരുന്നു. ശക്തിയുള്ള രാജാക്കന്മാർ ശക്തികുറഞ്ഞ
പ്രേദശങ്ങെളയും ജനസമൂഹങ്ങെളയും ആക്രമിച്ചു കീഴ
ടക്കി സ്വന്തം രാജ്യാതിർത്തികൾ വിപുലമാക്കാനുള്ള
പരിശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െകട്ടിപ്പിണ
ഞ്ഞ ഈ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ
യുെട നിയമങ്ങെളയും സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങെളയും കാത്തു
രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രാജാവിെന്റ ധർമ്മം. രാ
ജ്യത്തിന് സമാധാനവും പുേരാഗതിയും സുരക്ഷിതത്വവും
േവണെമങ്കിൽ ഓേരാ വ്യക്തിയും സ്വധർമ്മം പാലിക്ക
ണം. സ്വധർമ്മം പാലിക്കാത്തവെര ശിക്ഷിക്കാൻ രാ
ജാവിന്നധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. അപരാധികെള ശിക്ഷി
േക്കണ്ടത് രാജ്യത്തിെന്റ പരിശുദ്ധിക്കാവശ്യമാണ്. [36]
ദണ്ഡനീതി, അതായത്, ശിക്ഷാവിധികളും മർദ്ദനമുറക
ളും, ഭരണകൂടത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ദണ്ഡ
ത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് രാജാവ് ധർമ്മപ
രിപാലനം നടത്തുന്നത്. രാജാവ് ദണ്ഡം ഉപേയാഗിച്ചി
െല്ലങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സ്വധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യതിചലി
ക്കും. ദണ്ഡെത്ത േപടിക്കുന്നതു െകാണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ
ധർമ്മമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടാണ് ദണ്ഡം തെന്ന
യാണ് ധർമ്മം എന്നു മനു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. [37]
ദണ്ഡനീതി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ടാ
യിരുന്നു. പ്രാചീന ഗ്രീസിലും േറാമിലും പ്രേയാഗിക്കെപ്പ
ട്ടിരുന്ന മർദ്ദനമുറകളുെട കാഠിന്യം ഒട്ടുംതെന്ന കുറവായി
രുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങെള കാത്തുര
ക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി പതിനായിരക്കണക്കിന് അടിമകെള
കുരിശിൽ തറച്ചുെകാല്ലുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും അവർ േമ
ലാളരുെട ചൂഷണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.
പ്രാചീനേറാമിെല അടിമകൾ ദണ്ഡനീതിെയ കൂട്ടാക്കാ
െത ഭരണകൂടെത്തയാെക കിടിലം െകാള്ളിച്ച ഒട്ടനവ
ധി ലഹളകൾ നടത്തി.
ഇന്ത്യയിെല ശൂദ്രന്മാരും ദാസന്മാരും അത്തരത്തിലുള്ള
സംഘട്ടനങ്ങൾക്കും സായുധലഹളകൾക്കും തയ്യാറാ
കാഞ്ഞെതന്തുെകാണ്ടാണ്? വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ മത
വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതാചാരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന
പെങ്കെന്തന്നു മനസ്സിലാക്കിയാേല ഈ േചാദ്യത്തിന്
തൃപ്തികരമായ സമാധാനം കെണ്ടത്താൻ കഴിയൂ.
യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ത്യയിെല ചാതുർവർണ്യം പാ
ശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിെല അടിമത്തവ്യവസ്ഥെയേപ്പാെല
െവറുെമാരു വർഗ്ഗവിഭജനമായിരുന്നില്ല. അത് മതവി
ശ്വാസങ്ങളുമായി അത്രേമൽ ഇഴുകിേച്ചർന്നതായിരു
ന്നു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട അവിഭാജ്യഘടകമായിരു
ന്നു ബ്രാഹ്മണമതം. ബ്രാഹ്മണമതമാണ് ചാതുർവർ
ണ്യെത്ത ആത്മീയമായ ഒരു അടിത്തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചു
നിർത്തിയത്.
36. അപരാധിഷു േയാ ദണ്ഡഃ സ രാഷ്ട്രസ്യ വിശുദ്ധേയ. മഹാഭാര
തം, ശാന്തിപർവം.
37. ദണ്ഡം ധർമം വിദുർ ബുധാഃ മനുസ്മൃതി, VII. 18.

















8 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ
നാലു വർണ്ണങ്ങൾ, നാലു പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ, നാല്
ആശ്രമങ്ങൾ, പൂജയും യജ്ഞവും, കർമ്മത്തിലും, പുനർ
ജന്മത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം — ഇവയാണ് ബ്രാഹ്മണമ
തത്തിെന്റ മുഖ്യഘടകങ്ങൾ. പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ട ഈ
ഘടകങ്ങളാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ ഓേരാ വ്യക്തിയു
െടയും ജീവിതരീതിെയ രൂപെപ്പടുത്തിയത്.
ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, േമാക്ഷം — ഇവയാണ് പുരു
ഷാർത്ഥങ്ങൾ, അെല്ലങ്കിൽ ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇവ
യിൽ ആദ്യെത്ത മൂന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു
മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. േമാക്ഷം എന്ന ലക്ഷ്യം പിന്നീട് കൂ
ട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടതാെണന്നു േതാന്നുന്നു. ഋേഗ്വദത്തിൽ
േമാക്ഷെത്തപ്പറ്റി യാെതാരു പരാമർശവുമില്ല. ആദ്യ
കാലെത്ത ആര്യന്മാർ മരണാനന്തരജീവിതെത്തയും
േമാക്ഷെത്തയുമല്ല, അർത്ഥെത്ത (സമ്പത്തിെന)യും
കാമെത്ത (ൈലംഗികസുഖെത്ത)യുമാണ് ആരാഞ്ഞത്.
സുഖമായ ഭക്ഷണവും േസ്നഹം നിറഞ്ഞ കുടുംബവും ദീർ
ഘായുസും ആേരാഗ്യവും ഐഹികജീവിതെത്ത ആന
ന്ദമയമാക്കാനാവശ്യമായ മറ്റു ഭൗതികവിഭവങ്ങളുമാണ്
അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. പേക്ഷ, സമുദായത്തിൽ പരസ്പ
രം ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടും സഹകരിച്ചുെകാണ്ടും മാത്രേമ
ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ േനടാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. അതു
െകാണ്ട് വ്യക്തിയുെട ജീവിതത്തിന് ചില നിയന്ത്രണ
ങ്ങളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് ചില ക്രമീകരണങ്ങളും
ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങളാണ് ധർമ്മ
ത്തിെന്റ ഉറവിടം. വഹിക്കുക അെല്ലങ്കിൽ താങ്ങിനിർ
ത്തുക എന്നർത്ഥമുള്ള ധൃ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ്
ധർമ്മം എന്ന പദം ഉൽഭവിച്ചത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യക്രമെത്ത നിലനിർത്തുന്ന
െതേന്താ അതാണ് ധർമ്മം. [38] ധർമ്മമാണ് വ്യക്തി
ക്ക് കുടുംബേത്താടും സമൂഹേത്താടുമുള്ള ബന്ധങ്ങെള
നിർണ്ണയിച്ചത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട ആവിർഭാവത്തിന്
മുമ്പ് ധർമ്മം എന്ന വാക്ക് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്
ആചാരം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ആചാരമാണ് ധർ
മ്മത്തിെന്റ ലക്ഷണവും അടിസ്ഥാനവും എന്നും ആചാ
രത്തിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മം ഉണ്ടായത് എന്നും മഹാ
ഭാരതത്തിെല ഉേദ്യാഗപർവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. [39]
കാലേദശങ്ങളിെല മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ധർമ്മത്തി
നും മാറ്റമുണ്ടാകുെമന്ന് ശാന്തിപർവത്തിെലാരിടത്ത്
വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. [40] മെറ്റാരിടത്ത് ധർമ്മെത്ത
േദശധർമ്മം, ജാതിധർമ്മം, കുലധർമ്മം എന്നിങ്ങെന
തരംതിരിക്കുന്നു.
വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട ആവിർഭാവേത്താടുകൂടി സാമൂ
ഹ്യാസമത്വങ്ങെളയും ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട പ്രേത്യകാ
വകാശങ്ങെളയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ പുതിയ
ക്രമീകരണങ്ങളും പുതിയ നിയമങ്ങളും പുതിയ ആചാര
ക്രമങ്ങളും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ധർമ്മത്തിന് പുതിയ
ഒരർത്ഥം കല്പിക്കെപ്പട്ടു. ഓേരാ വ്യക്തിയും സ്വധർമ്മം
പാലിക്കണം; സ്വന്തം വർണ്ണത്തിനു വിധിക്കെപ്പട്ട പ്ര
വൃത്തികൾ െചയ്യണം. ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണെന്റ ധർ
മ്മവും ക്ഷത്രിയൻ ക്ഷത്രിയെന്റ ധർമ്മവും ൈവശ്യൻ
ൈവശ്യെന്റ ധർമ്മവും ശൂദ്രൻ ശൂദ്രെന്റ ധർമ്മവും പാലി
ക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തകരും. ധർമ്മമാണ്
ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ അസ്തിവാരം.
വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിയുെട ജീവിതകാലമാെക
നാലു ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടു. ഈ ഘട്ടങ്ങൾക്ക്
ആശ്രമങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏെത
ങ്കിലും ഗുരുവിെന്റ കീഴിൽ വിദ്യയഭ്യസിക്കണം. ഈ
ഘട്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണെമന്നത് നിർബ
ന്ധമാണ്. ഐഹികങ്ങളായ സുഖേഭാഗങ്ങെളല്ലാം വർ
ജിക്കണം. ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്ര
മമായി. വിവാഹം കഴിക്കാനും സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാനും
ഐഹികസുഖങ്ങളാസ്വദിക്കാനും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയപ്ര
വർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടാനും സാഹിത്യം, തത്വചിന്ത,
കല തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം േനടാനും പറ്റിയ
ഘട്ടമാണിത്. എന്നുെവച്ചാൽ, അർത്ഥം, കാമം എന്നീ
പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ േനടാൻ പറ്റിയ ഘട്ടം. അർത്ഥം
സാമ്പത്തികലക്ഷ്യമാെണങ്കിൽ കാമം ൈവകാരികല
ക്ഷ്യമാണ്. മൂന്നാമെത്ത ഘട്ടത്തിന് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം
എന്നുപറയുന്നു. ജീവിതസംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴി
ഞ്ഞുമാറി ആദ്ധ്യാത്മികപ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരി
േക്കണ്ടത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. അവസാനെത്ത ആശ്ര
മമാണ് സന്ന്യാസം; സ്വത്തുക്കെളല്ലാം പുത്രപൗത്രന്മാർ
ക്കും മറ്റു ബന്ധുക്കൾക്കും ഏല്പിച്ചു െകാടുത്ത് ഭൗതികസു
ഖങ്ങെളല്ലാം ത്യജിച്ച് േമാക്ഷം േനടാൻ തയ്യാെറടുക്കുന്ന
ഘട്ടം.
ഇങ്ങെന പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ ഭൗതികവും
ശാരീരികവും ബൗദ്ധികവും സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവു
മായ എല്ലാ വശങ്ങെളയും ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. ഭൗതികസു
ഖങ്ങളും ൈലംഗികാനന്ദങ്ങളും നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നില്ല.
പേക്ഷ, പരമമായ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരമാ
ണ്, േമാക്ഷമാണ്. അതിനു തടസ്സമായെതന്തും നിഷി
ദ്ധമാണ്. മറ്റുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ധർമ്മവും അർ
ത്ഥവും കാമവും േമാക്ഷത്തിേലക്കുള്ള വഴികളാണ്.
വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളും പുരുഷാർത്ഥങ്ങളും ശൂദ്രന്മാർ
ക്കു ബാധകമായിരുന്നില്ല എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
അവർക്ക് ഒേരെയാരു ധർമ്മേമയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: ധനി
കവർണ്ണക്കാെര പരിചരിക്കുക.
വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾക്കും പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾക്കും
മതപരമായ ഒരു അടിത്തറ നൽകിെക്കാണ്ട് വർഗ്ഗവ്യ
ത്യാസങ്ങെള നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ബ്രാ
ഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്റ ഒരു മുഖ്യമായ സംഭാവന.
വർണ്ണസമുദായത്തിൽ പ്രാക്വർണസമുദായത്തിെല മത
വിശ്വാസങ്ങളും മതച്ചടങ്ങുകളും അപ്പാെട ഉേപക്ഷിക്ക
െപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. േനെരമറിച്ച്, ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങളുെട
ആധികാരികവക്താക്കളും സംരക്ഷകരുമായിട്ടാണ്
ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ ശക്തിയാർജിച്ചത്. േവദ
ങ്ങെള അവർ പുതിയ മതത്തിെന്റ അസ്ഥിവാരമാക്കി
നിലനിർത്തി. യജ്ഞങ്ങെളയും മന്ത്രവാദചടങ്ങുകെള
യും അവർ പുതിയ മതത്തിെന്റ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങ
ളാക്കി മാറ്റി. അനാര്യന്മാരായ പ്രാചീനേഗാത്രവർഗ്ഗ
ക്കാരുെട ചില വിശ്വാസങ്ങെളേപ്പാലും അവർ സ്വന്ത
മാക്കിെയടുത്തു. സർവാത്മവാദം തുടങ്ങിയ പ്രാകൃത
വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അവർ ധാർമ്മികമായ പുതിെയാരു
അർത്ഥം നൽകി. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ശരീര
ത്തിൽ നിന്ന് േവറിട്ടു േപാകുകയും മെറ്റാരു ശരീരത്തിൽ
പ്രേവശിക്കുകയും െചയ്യുെമന്ന വിശ്വാസമാണ് കർമ്മ
െത്തപ്പറ്റിയും പുനർജന്മെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളു
െട അടിസ്ഥാനം. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു
േപാെല, “കർമ്മം, പുനർജന്മം എന്നിവെയക്കുറിച്ചുള്ള
സങ്കല്പങ്ങൾ നിസ്സംശയമായും ആര്യന്മാരുെട മസ്തിഷ്ക
ത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. പേക്ഷ, മരണത്തിനുേശ
ഷം തങ്ങളുെട ആത്മാക്കൾ മൃഗശരീരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചി
രിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആദിമനിവാസികളിൽ
നിന്നുവന്ന ധാരണകളായിരിക്കാം അവ എന്ന കാര്യം
നിേഷധിേക്കണ്ടതില്ല”. [41]
38. ധാരണാദ്ധർമമിത്യാഹുർ ധർേമാ ധാരയേത പ്രജാഃ

യത്സ്യാദ്ധാരണസംയുക്തംസ ധർമ ഇതി നിശ്ചയഃ
— മഹാഭാരതം, കർണപർവം.
39. ആചാരഃ ഫലേത ധർമഃ മ. ഭാ. ഉേദ്യാഗപർവം
ധർമസ്യ നിഷ്ഠാ ത്വാചാരഃ
— ടി.
40. അേന്യ കൃതയുേഗ ധർമാ േസ്രതായാം ദ്വാപേര പേര
അേന്യ കലിയുേഗ ധർമാ യഥാശക്തി കൃതാ ഇവ
— മ.ഭാ. ശാന്തിപർവം.
41. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. P. 136.
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കർമ്മം എന്ന പദത്തിന് ആരംഭത്തിൽ പ്രവൃത്തി എന്നു
മാത്രമായിരുന്നു അർത്ഥം. പിന്നീട് അതിന് മതപര
മായ ഒരർത്ഥം ലഭിച്ചു. ഓേരാ കർമ്മത്തിനും നിശ്ചിത
മായ ഫലമുെണ്ടന്നു സങ്കല്പിക്കെപ്പട്ടു. സുഖവും ദുഃഖവും
സമ്പത്തും ദാരിദ്ര്യവും ആേരാഗ്യവും േരാഗവും എല്ലാം
കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. സൽക്കർമ്മത്തിന് നല്ല ഫലവും
ദുഷ്കർമ്മത്തിന് ചീത്ത ഫലവുമുണ്ടാകുന്നു. ഓേരാ വ്യ
ക്തിയും തെന്റ സ്വന്തം വർണ്ണത്തിന് വിധിക്കെപ്പട്ട ധർ
മ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാണ് സൽക്കർമ്മം എന്നു
പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ ദാസ്യേവല െചയ്യുന്നത് ചീ
ത്തയാണ്. ശൂദ്രൻ േവദം പഠിക്കുന്നതും അതുേപാെല
നിഷിദ്ധമായ ദുഷ്കർമ്മമാണ്. പേക്ഷ, ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണ
നായും മെറ്റാരാൾ ശൂദ്രനായും ജനിക്കുന്നെതന്തുെകാ
ണ്ടാണ്? അതും കർമ്മഫലം തെന്ന. മുജ്ജന്മത്തിൽ
െചയ്ത കർമ്മങ്ങളുെട ഫലം.
ഇങ്ങെന കർമ്മനിയമം പുനർജന്മസിദ്ധാന്തവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഏതു വർണ്ണത്തിൽ ജനി
ക്കുന്നു എന്നത് അവെന്റ സ്വന്തം കർമ്മെത്ത ആശ്രയി
ച്ചാണിരിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലം അനുഭവിേച്ച തീരൂ. ഈ
ജന്മത്തിലെല്ലങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ; അെല്ലങ്കിൽ
അതിന്നപ്പുറമുള്ള ജന്മത്തിൽ. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ െച
യ്യുകയും സ്വധർമ്മം പാലിക്കുകയും െചയ്താൽ ഉയർന്ന
വർണ്ണത്തിൽ ജനിക്കാം. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യാത്ത
വെന്റ ഭാവി കഷ്ടംതെന്ന. അടുത്തജന്മത്തിൽ അവൻ
താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിേല ജനിക്കൂ. വലിയപാപം െചയ്തവനാ
െണങ്കിൽ മൃഗമാേയാ പുഴുവാേയാ ജനിക്കും! കർമ്മനി
യമം അലംഘനീയമാണ്.
കർമ്മത്തിലും പുനർജന്മത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം വർ
ഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുെട കാഠിന്യെത്ത ലഘൂകരിക്കാനും
അങ്ങെന വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാ
നും സഹായിച്ചു. ധനികവർഗ്ഗക്കാെര സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം അത് ചൂഷണപ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന
കുറ്റേബാധത്തിൽ നിന്നും മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുകളിൽ നി
ന്നും രക്ഷെപടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. അവർ ഭൂ
രിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങെള മർദ്ദിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അത്
അവരുെട കുറ്റമല്ല, മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്നവരുെട കുറ്റമാ
ണ്. അവർ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചതും സുഖേഭാ
ഗങ്ങളിൽ ആറാടുന്നതും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ
െചയ്ത സുകൃതത്തിെന്റ ഫലമാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വ
ധർമ്മം പാലിച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലും സുഖമനുഭ
വിക്കാം. പുനർജന്മവിശ്വാസം ധനികവർഗ്ഗക്കാർക്കു
മാത്രമല്ല മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർക്കും ആശ്വാസം നൽകി.
അവരനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കും
മറ്റാരുമല്ല ഉത്തരവാദി. അവരുെടതെന്ന കർമ്മത്തി
െന്റ ഫലങ്ങളാണവ. കർമ്മനിയമം അലംഘനീയമായ
തുെകാണ്ട് ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിേച്ചതീരു.
മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർെക്കതിരായി ലഹളകൾ നടത്തുക
േയാ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടനെയ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കു
കേയാ െചയ്യുന്നതുെകാണ്ട് യാെതാരു പ്രേയാജനവുമി
ല്ല. വിധിക്കു കീഴടങ്ങിെക്കാണ്ട് മുറുമുറുപ്പു കൂടാെത ഉയർ
ന്ന വർണ്ണക്കാെര േസവിക്കുകയാണാവശ്യം. എന്നാൽ
അടുത്ത ജന്മത്തിെലങ്കിലും രക്ഷകിട്ടും.
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ച ഇത്തരം മതവിശ്വാ
സങ്ങളാണ്, രാജാവിെന്റ ദണ്ഡനീതിെയക്കാളധികം,
വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയ കാത്തുരക്ഷിച്ചത്. ദണ്ഡനീതിക്കുത
െന്ന മതത്തിേന്റതായ ഒരാവരണമുണ്ടായിരുന്നു. ൈവ
ദികപൗേരാഹിത്യമാണ് രാജകീയാധികാരെത്ത സുദൃ
ഢവും ഭദ്രവുമാക്കി നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചത്. രാ
ജാധികാരം ൈദവദത്തമാെണന്നും അതിെന ആരാധി
േക്കണ്ടത് പ്രജകളുെട ധർമ്മമാെണന്നും ഉൽേഘാഷി
ച്ചുെകാണ്ട് പൗേരാഹിത്യം ഭരണകൂടത്തിന് ആത്മീയ
മായ ഒരു പിൻബലം നൽകി. രാജാവിെന്റ കല്പനകൾ
അനുസരിക്കുകയും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴങ്ങുകയും െച
യ്യാത്തവർക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും രക്ഷയിെല്ലന്ന്
അതു പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജാവിെന്റ േശ്രയസ്സും ഖ്യാതിയും
ഉയർത്താൻ േവണ്ടി അത് രാജസൂയം, അശ്വേമധം തുട
ങ്ങിയ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
ചരിത്രപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ ചാതുർവർണ്യവും അതി
െന നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ൈവദികമതവും പുേരാഗ
മനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യം നിേഷ
ധിക്കാൻ വയ്യ. പ്രവൃത്തിവിഭജനം ഉൽപ്പാദനശക്തിക
ളുെട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായിരുന്നു. കൃഷിയും കച്ചവടവും
ൈകെത്താഴിലുകളും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. ധനികവിഭാഗ
ക്കാർക്ക് കായികാദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് േമാചനം ലഭിച്ച
തുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട ഒഴിവുസമയം ബൗദ്ധികവും കലാ
പരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിനിേയാഗിക്കാൻ സാ
ധിച്ചു. സാഹിത്യം, കല, ൈവദ്യം, വ്യാകരണം, േജ്യാതി
ഷം, തത്വചിന്ത മുതലായവയ്ക്ക് വലിെയാരുേത്തജനം
ലഭിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ, സമൂഹമാെക പുതിെയാരു ഘട്ട
ത്തിേലക്കുയർന്നു.
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എന്നാൽ, ചാതുർവർണ്യം ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. സമൂഹത്തിെന്റ പുേരാ
ഗതിെയന്നുെവച്ചാൽ ഉയർന്ന വർണ്ണക്കാരുെട പുേരാ
ഗതി എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം. ശൂദ്രന്മാരുെട സ്ഥിതി
അധികമധികം േശാചനീയമായിത്തീർന്നു. അവർ കൂടു
തൽ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരും അസംതൃപ്തരുമായി.
ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട ഇടയിൽത്തെന്ന ൈവവിധ്യ
ങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന
സ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു. യജ്ഞങ്ങളുെട പ്രാ
ധാന്യേത്താെടാപ്പം അവരുെട അന്തസ്സും പദവിയും
വർദ്ധിച്ചു. സാമൂേഹ്യാൽപ്പന്നങ്ങളുെട ഗണ്യമായ ഭാഗം
അവരുെട ൈകയിലാണ് േകന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഈ സ്ഥിതി
വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധിക്കും രാജ്യാതിർത്തികളുെട വിപുലീക
രണത്തിനും എതിരായിത്തീർന്നു. ൈവശ്യന്മാരുെടയും
ക്ഷത്രിയരുെടയും അസംതൃപ്തി വർദ്ധിച്ചു. പൗേരാഹിത്യ
ത്തിെന്റ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ചൂഷണത്തിെനതി
രായി അവർ ശബ്ദമുയർത്താൻ തുടങ്ങി. ബ്രാഹ്മണരുെട
ആധിപത്യവും സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങെള നില
നിർത്താൻ േവണ്ടി അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളും
േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു. നിലവിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക്
ഇളക്കംതട്ടി. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിെല വർഗ്ഗൈവരു
ദ്ധ്യങ്ങൾ ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ േമഖലകളിലും
പ്രതിഫലിച്ചു. കാലഹരണെപ്പട്ട വിശ്വാസങ്ങളുെടയും
പഴയ മൂല്യങ്ങളുെടയും സ്ഥാനത്ത് പുതിയ വിശ്വാസ
ങ്ങളും പുതിയ മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കെപ്പട്ടു. ക്രി.മു.
ആറാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി ഒട്ടനവധി ചിന്തകന്മാർ ഉയർ
ന്നുവന്നു. ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥെത്തപ്പറ്റിയും ലക്ഷ്യ
െത്തപ്പറ്റിയും ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയും മരണാനന്തരജീവി
തെത്തപ്പറ്റിയുെമല്ലാം അവർ നീണ്ടുനിന്ന വാദപ്രതിവാദ
ങ്ങൾ നടത്തി. രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്നു:
“േലാകവും ആത്മാവും പരിമിതമാേണാ, അേതാ അപ
രിമിതമാേണാ എന്നതിെനപ്പറ്റി, രണ്ടുമാേണാ അേതാ
ഒന്നുമല്ലേയാ എന്നതിെനപ്പറ്റി, സത്യവും പ്രത്യക്ഷവും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെത്തപ്പറ്റി, ഇഹത്തിന്നപ്പുറത്ത്
ഒരു പരേലാകമുേണ്ടാെയന്നതിെനപ്പറ്റി, മരണാന
ന്തരം ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുേമാ എന്നതിെനപ്പറ്റി,
മനഃശക്തിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്തപ്പറ്റി — എല്ലാറ്റിെന
പ്പറ്റിയും തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു. ചില

ചിന്തകന്മാർ മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാെണന്നു വാ
ദിച്ചേപ്പാൾ മറ്റു ചിലർ അവ വ്യത്യസ്തങ്ങളാെണന്നു
പറഞ്ഞു. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള
ത് എന്നു ചിലർ വാദിച്ചേപ്പാൾ മറ്റു ചിലർ മനുഷ്യെന്റ
മഹത്വെത്ത ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങ
െളപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയിെല്ലന്നായിരുന്നു മറ്റു ചിലരുെട
അഭിപ്രായം. േവെറ ചിലർ വിശ്വസനീയമായ രീതി
യിൽ വലിയ ആശകൾ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട്
തങ്ങളുെട േശ്രാതാക്കെള ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ചിലർ വിശ
ദങ്ങളായ ആത്മീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ
മുഴുകി. മറ്റുചിലർ അത്രതെന്ന ശ്രദ്ധേയാടുകൂടി ആ സി
ദ്ധാന്തങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കാെനാരുങ്ങി. അങ്ങെന ൈവ
ദികപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ പല സിദ്ധാ
ന്തങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. ബന്ധനവിമുക്തരായ നിഗ
സ്ഥന്മാർ, ൈവദികമതവുമായി ബന്ധെപ്പടാൻ കൂട്ടാ
ക്കാത്ത ശമനന്മാർ അെല്ലങ്കിൽ സന്യാസികൾ, സം
സാരെത്ത ത്യജിക്കുന്നതിലൂെട ആത്മാവിനു ശാന്തി
ൈകവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചവർ, ദീർഘകാലം ഭക്ഷണ
വും െവള്ളവുമുേപക്ഷിച്ച് ആത്മപീഡനം നടത്താെനാ
രുങ്ങിയവർ, ആദ്ധ്യാത്മികമായ േകവലസത്തെയ
പിന്തുടർന്നവർ, താർക്കികന്മാർ, ദ്വന്ദ്വവാദികൾ, ഭൗതി
കവാദികൾ, സേന്ദഹവാദികൾ… പൂർവാപരവിരുദ്ധ
ങ്ങളായ ൈവദികസിദ്ധാന്തങ്ങളും അവ്യക്തങ്ങളായ
തർക്കവിതർക്കങ്ങളും നിറഞ്ഞ പരികല്പനാത്മകമായ
കുഴപ്പത്തിെന്റ ഘട്ടമായിരുന്നു അത്”. [42]

മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഈ സംഘർഷാവസ്ഥ
യിൽ നിന്നാണ് തത്വചിന്തകൾ ഉയർന്നുവന്നത്.
42. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy. Vol. I, PP. 352–353.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
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 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
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