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2
മന്ത്രവാദവും മതവും

മനുഷ്യെന്റആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് ൈദവമുണ്ടായിരു�
ന്നുേവാ? ഒന്നു തീർച്ചൈദവമുണ്ടായിരുന്നാലും ശരി,
ഇല്ലാതിരുന്നാലും ശരി, മനുഷ്യന് മുമ്പും ഭൂമിയുണ്ടായി�
രുന്നു. മലകളും കാടുകളും പുഴകളും പക്ഷിമൃഗാദികളുമു�
ണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ടായി�
രുന്നു. പേക്ഷ, മനുഷ്യെന്റആവിർഭാവത്തിനു േശഷം
അവെയ്ക്കല്ലാം പുതിെയാരർത്ഥവും പുതിെയാരു പ്രേയാ�
ജനവുമുണ്ടായി.അവെയല്ലാം മനുഷ്യെന്റ നിലനിൽ�
പ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവയായിത്തീർന്നു. മലയും കാടും
കായ്കനികളും പക്ഷിമൃഗാദികളുെട മാംസവും മനുഷ്യെന്റ
ജീവിേതാപാധികളായി മാറി. പുഴെയാഴുകുന്നതും െച�
ടി കായ്ക്കുന്നതും പക്ഷിമൃഗാദികൾ ജീവിക്കുന്നതും സൂര്യൻ
പ്രകാശിക്കുന്നതുെമല്ലാം മനുഷ്യന് േവണ്ടിയാെണന്നുവ�
ന്നു. ഒരു ഋേഗ്വദകവി പാടിയതുേപാെല, “ബലവാനായ
സൂര്യൻ കതിരുകൾ പരത്തി േതജേസ്സാെട വർത്തിക്കു�
ന്നത് മർത്യർക്ക് േവണ്ടിയാണ്”.
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1 മതത്തിെന്റ ഉറവിടം

അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുമായി
പ്രകൃതി ശക്തികെള േനരിട്ടുെകാണ്ടുംഅവെയ തെന്റ
സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിമറിക്കാൻശ്രമിച്ചു�
െകാണ്ടുമാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ തെന്റ ജീവിതയാത്ര
ആരംഭിച്ചത്. ബാഹ്യപ്രകൃതിെയ മാറ്റാനുള്ളപരിശ്രമ�
ങ്ങൾഅവെന്റആന്തരികപ്രകൃതിയിലും മാറ്റങ്ങളുളവാ�
ക്കി. പ്രകൃതിെയ മാനവീകരിക്കാനുള്ളശ്രമത്തിലൂെട�
യാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിത്തീർന്നത്.

േക്ലശകരമായഈശ്രമം ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു നടത്തുകസാ�
ദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ െപറ്റുവീണതു തെന്നസാമൂ�
ഹ്യജീവിയായിട്ടാണ്. ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യബ�
ന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അടർ�
ത്തിെയടുത്തുപുറത്തിട്ടാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതാ�
വും. പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ വന്യ�
വിഭവങ്ങൾ േശഖരിക്കാനും കാട്ടുമൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടാ�
നും േവണ്ടി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞത് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ്.
മനുഷ്യസമൂഹമാണ് പ്രകൃതിെയ മാനവീകരിക്കാൻ പു�
റെപ്പട്ടത്. പ്രകൃതിെയ മാനവീകരിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള
പ്രാകൃതമനുഷ്യരുെട ഓേരാ കാൽെവപ്പും അവരുെട പ്ര�
വർത്തനപരിധികളിലും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും മാത്രമ�
ല്ല,അവരുെട േബാധമണ്ഡലങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി.
ഈമാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് മതവും ൈദവവിശ്വാ�
സവുംആവിർഭവിച്ചത്.

േജാർജ് േതാംസൺഎഴുതുന്നു: “നമുക്കറിയാവുന്നഏറ്റ�
വും അടിത്തട്ടിലുള്ള കാടന്മാർക്ക് ൈദവങ്ങളില്ല. പ്രാർ�
ത്ഥനകെളപ്പറ്റിേയാ യാഗങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ അവർക്ക്
യാെതാന്നുംഅറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതുേപാെലതെന്ന,പരി�
ഷ്കൃതജനതകളുെട പ്രാക്ചരിത്രകാലേത്തക്കുതുളച്ചുകട�
ക്കാൻ കഴിയുേമ്പാെഴല്ലാം ൈദവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും
യാഗങ്ങളുെമാന്നുമില്ലാത്ത ഒരുഘട്ടത്തിൽ നമ്മെളത്തി�
േച്ചരുന്നു”. [1]

പേക്ഷ,ൈദവെത്തപ്പറ്റിേയാ പരമാത്മാവിെനപ്പറ്റിേയാ
ചിന്തിേക്കണ്ടആവശ്യമില്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും ഏറ്റവും
പ്രാകൃതരായ മനുഷ്യർക്കു േപാലും ഭക്ഷണംആവശ്യ�
മായിരുന്നു. കുടിക്കാൻ െവള്ളം,തിന്നാൻ കായ്കനികളും
പക്ഷിമൃഗാദികളുെട മാംസവും —ഇവ േനടാൻ ചുറ്റുപാടു�
മുള്ളപ്രകൃതിശക്തികളുമായി ബന്ധെപ്പേടണ്ടതുണ്ടായി�
രുന്നു.അതിന് ബാഹ്യപ്രകൃതിയുെട സ്വഭാവെത്തക്കുറി�
ച്ചും പക്ഷിമൃഗാദികളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള
ജ്ഞാനംആവശ്യമായിരുന്നു.

എന്നാൽപ്രാകൃതമനുഷ്യരുെട പ്രകൃതിജ്ഞാനം വളെര
വളെര പരിമിതമായിരുന്നു. സയൻസും തത്വജ്ഞാന�
വും അവർക്കജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. സാമൂഹ്യ സാഹ�
ചര്യങ്ങെളന്നേപാെല തെന്നപ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസ�
ങ്ങളും അവരുെട നിയന്ത്രണത്തിനു വിേധയമായിരുന്നി�
ല്ല. ഇടിെവട്ടും കാട്ടുതീയും െവള്ളെപ്പാക്കവുംഅവെര
അമ്പരപ്പിക്കുകയുംഅവരിൽ ഒരുതരം ഭീതിയുളവാക്കു�
കയും െചയ്തു. ഒരു പാമ്പു കടിക്കുകേയാ തലയിെലാരു
പാറക്കല്ല് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകേയാ െചയ്യുേമ്പാേഴക്കും മരി�
ച്ചുേപാകുന്ന മനുഷ്യൻഎത്ര ദുർബലനാണ്!എന്താണ്
മരണം? മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലെത്തസ്ഥിതിെയന്താണ്?
പേക്ഷ, മരണാനന്തരജീവിതെത്തപ്പറ്റിയാേലാചിക്കാൻ
നിന്നാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഇേങ്ങാട്ടു വന്നാക്രമിേച്ചക്കും.
ഓേരാ നിമിഷവും പ്രകൃതിശക്തികേളാെടതിരിട്ടു െകാ�
ണ്ടല്ലാെത ജീവിക്കാൻസാധിക്കില്ല. മരണെത്തേപ്പാ�
െല തെന്നപ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങളും യുക്ത്യതീ�
തങ്ങളാണ്.അജ്ഞാതങ്ങളാണ്. സയൻസിെന്റയും
സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും അഭാവത്തിൽപ്രാകൃതമനു�
ഷ്യർക്ക് മലയും പുഴയും മരവും പാമ്പും സിംഹവുെമല്ലാം
തങ്ങേളക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവയാെണന്ന് േതാന്നിേപ്പാ�
യതിൽഅത്ഭുതമില്ല.അവെയ േനരിേടണ്ടെതങ്ങെന�
യാണ്? ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിേച്ചാടിേപ്പാവുകസാ�
ദ്ധ്യമല്ല. പ്രകൃതിശക്തികേളാെടതിരിടാനുള്ള കഴിവ്
പരിമിതവുമാണ്. പരിമിതമായ കഴിവുകളുെട പൂരണങ്ങ�
െളന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രകൃതിശക്തികെളത്തെന്നആശ്രയിക്കു�
കേയ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ തന്നിലന്തർലീനമായി
കിടക്കുന്നശക്തികളുെടയും തെന്റഎല്ലാആഗ്രഹാ�
ഭിലാഷങ്ങളുെടയും സമൂർത്തങ്ങളായബാഹ്യരൂപങ്ങ�
െളന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രകൃതിശക്തികെള േനാക്കിക്കാണാൻ
തുടങ്ങി. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ തെന്റ
യഥാർത്ഥമായആന്തരികസത്തെയ തന്നിൽനിന്നു േവ�
റിട്ടുനിൽക്കുന്നബാഹ്യശക്തികളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും
ഭൗമങ്ങളായആശക്തികെളഅഭൗമശക്തികളായി
സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. മനുഷ്യെന്റൈദ�
നംദിന സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽആധിപത്യം വഹിച്ച
യുക്ത്യതീതങ്ങളായബാഹ്യശക്തികൾഅവെന്റ മന�
സ്സിലുളവാക്കിയ വികാരവിചാരങ്ങളാണ് മനുഷ്യസത്ത�
യുെടഈഅന്യവൽക്കരണം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത
ഒരാവശ്യകതയാക്കിത്തീർത്തത്.

പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ളപ്രാകൃത�
മനുഷ്യെന്റ ധാരണകൾ ഒട്ടുംതെന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായിരു�
ന്നില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യെന്റ േബാ�
ധമണ്ഡലത്തിൽപ്രതിഫലിച്ചേപ്പാൾഅശാസ്ത്രീയമായ
വ്യാേമാഹത്തിെന്റ രൂപംൈകെക്കാണ്ടു. പ്രകൃതിശക്തി�
കൾക്ക് അവയുെട യഥാർത്ഥസ്വഭാവത്തിനു പുറെമ
പ്രകൃത്യതീതങ്ങളും മാനുഷികങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ ചില
സിദ്ധികൾ കൂടിയുെണ്ടന്നസങ്കൽപ്പത്തിേലക്ക് ഇതു
വഴിെതളിച്ചു. പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചു�
മുള്ളഅശാസ്ത്രീയവും വ്യാേമാഹാധിഷ്ഠിതവുമായഈ
വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കാം മതത്തിെന്റ ഉറവിടം.

1. George Thomson: Studies in Ancient Greek Society.



       

2 മന്ത്രവാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം

ഇതു ശരിയാെണങ്കിൽ മതത്തിന് രണ്ടുഘടകങ്ങളുെണ്ട�
ന്നു കാണാം: ഒന്ന്,പ്രകൃതിെയ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങൾ:
രണ്ട്,പ്രകൃതിെയ കീഴടക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട മതചടങ്ങുകൾ. നിഗൂഢങ്ങളും ദുർഗ്രഹങ്ങളു�
മായ പ്രകൃതിശക്തികൾപ്രാകൃതമനുഷ്യെന്റ മനസ്സിലുള�
വാക്കിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് രണ്ടിേന്റയും അടിസ്ഥാ�
നം. പ്രാചീനേഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുെട മതവിശ്വാസങ്ങെള�
പ്പറ്റിയും മതചടങ്ങുകെളപ്പറ്റിയുമുള്ള ഗേവഷണങ്ങളും
ആര്യന്മാരുെട ഋേഗ്വദൈദവങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങ�
ളും,ഈഅനുമാനത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുന്നു.

പ്രസ്തരയുഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്നിട്ടില്ലാത്ത േഗാ�
ത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള മന്ത്രവാദ ചടങ്ങു�
കൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും. മനു�
ഷ്യന് പ്രകൃതിശക്തികളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളിലിടെപടാ�
നും അവയുെട ഗതിക്രമെത്ത മാറ്റാനും കഴിവുെണ്ടന്ന
വിശ്വാസമാണ് മന്ത്രവാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം. പ്രകൃ�
തിശക്തികളുെട നിഗൂഢങ്ങളായ ഭീകരപ്രതിഭാസങ്ങ�
ളുെട മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരായിക്കഴിേയണ്ടആവശ്യമി�
െല്ലന്നും മന്ത്രശക്തിയുെട സഹായം െകാണ്ട് അവെയ
സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുെമന്നും പ്രാചീന േഗാത്രവർഗ്ഗ�
ക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. പ്രകൃതിേകാപങ്ങളിൽ നിന്നും േരാഗ�
ബാധകളിൽ നിന്നും രക്ഷെപടാനും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങെള
എളുപ്പത്തിൽ േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കാനും അതുേപാെലയുള്ള
മറ്റാവശ്യങ്ങൾ േനടാനും അവർ മന്ത്രവാദെത്തആശ്ര�
യിച്ചു. പൂവ്, ഭസ്മം തുടങ്ങിയ ചില പ്രേത്യകസാമഗ്രികളും
ചില പ്രേത്യകജന്തുക്കളുെട രക്തവുമുപേയാഗിച്ച് സവി�
േശഷങ്ങളായ ചില പദപ്രേയാഗങ്ങളുെടയും അംഗവി�
േക്ഷപങ്ങളുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി മേന്ത്രാച്ചാര�
ണം,പൂജ, ധ്യാനം,നൃത്തം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നിർ�
വ്വഹിച്ചാൽ മറ്റുവഴിക്ക് സാധിക്കാത്തആഗ്രഹങ്ങൾനി�
റേവറ്റാൻ കഴിയുെമന്നായിരുന്നുഅവരുെട വിശ്വാസം.
നവപ്രസ്തരയുഗത്തിൽ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാൾ മന്ത്രചടങ്ങുകളുെട രൂപങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ
വന്നു.അതിവൃഷ്ടിയും അനാവൃഷ്ടിയും ഒഴിവാക്കാനും ധാ�
ന്യങ്ങളുെട വിള വർദ്ധിപ്പിക്കാനും േവണ്ടി മന്ത്രകർമ്മ�
ങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. െബർണൽഎഴുതുന്നു:

“േവട്ടയാടി നടന്നിരുന്ന കാലത്തുതെന്ന, മൃഗജീവിത�
ത്തിെല മാറ്റങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് പേരാക്ഷമാ�
യിട്ടാെണങ്കിലും, വൃക്ഷസസ്യാദികളുെട വളർച്ചയിൽ
മഴ െചലുത്തിയിരുന്നസ്വാധീനം ശ്രദ്ധിക്കെപ്പടാൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇേപ്പാളത് ഒരു ജീവിതപ്രശ്നമായി�
ത്തീർന്നു.അനുകരണാത്മകമായ മന്ത്രവാദം മഴയു�
ണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റാരു മുഖ്യ ചടങ്ങായിത്തീർന്നു. വസ�
േന്താത്സവങ്ങളും െകായ്ത്തുകേലാത്സവങ്ങളും പതിവായി
ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടു”. [2]

ഈചടങ്ങുകെളല്ലാം ജനങ്ങളുെട സാമൂഹ്യജീവിതവുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടവയായിരുന്നു. ഇന്നയിന്ന കർമ്മങ്ങൾ�
ക്ക് ഇന്നയിന്നഫലങ്ങളുണ്ടാവുെമന്ന വിശ്വാസമായിരു�
ന്നുഅവയുെടെയല്ലാം അടിസ്ഥാനം. പ്രാചീന ഗ്രീസിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന മന്ത്രവാദ ചടങ്ങുകെള വിശകലനം െച�
യ്തുെകാണ്ട് േതാംസൺഇങ്ങെനഎഴുതി:

“യാഥാർത്ഥ്യെത്തനിയന്ത്രിക്കുന്നുെവന്ന വ്യാേമാഹം
സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ട് അതിെന വാസ്തവമായിട്ടുതെന്ന നിയ�
ന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന തത്വമാണ് മന്ത്രവാദത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം. തുടക്കത്തിൽഅത് ഒരുതരം അനുകര�
ണാഭിനയമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മഴേവണം.അതിന്
േമഘങ്ങൾഅടിഞ്ഞുകൂടുന്നതും മഴ േകാരിെച്ചാരിയുന്ന�
തും എല്ലാം അനുകരിച്ചു കാണിച്ചുെകാണ്ട് നിങ്ങെളാരു
നൃത്തം നടത്തുന്നു. നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നതുസാധിച്ചുെവ�
ന്ന് നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽഅഭിനയിക്കുന്നു”. [3]

ഇങ്ങെനപ്രകൃതിശക്തികൾെക്കതിരായ സമരത്തിൽ
പ്രാകൃതമനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന നിസ്സഹായതാേബാധ�
ത്തിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രവാദംആവിർഭവിച്ചത്.അതു വാ�
സ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രേബാധത്തിനു പകരമുള്ളതായിരുന്നി�
ല്ല,ശാസ്ത്രേബാധത്തിെന്റ േപാരായ്മ നികത്താനുള്ളതാ�
യിരുന്നു. “പ്രാകൃത മനുഷ്യന് കാലാവസ്ഥെയ നിയന്ത്രി�
ക്കാൻ കഴിയില്ല”, മാലിേനാവ്സ്കി എഴുതുകയാണ്, “മഴ,
സൂര്യപ്രകാശം,കാറ്റ്, ചൂട്,തണുപ്പ് മുതലായ പ്രതിഭാസ�
ങ്ങെള എത്രതെന്ന േനാക്കി പരിേശാധിച്ചാലും എത്ര
തെന്ന ചിന്തിച്ചാലും അവെയസ്വന്തംൈകകൾെകാണ്ട്
സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് അനുഭവം അവെന പഠിപ്പി�
ക്കുന്നു.അതുെകാണ്ട് അവൻ മന്ത്രവാദത്തിലൂെട അവ�
േയാടിടെപടുന്നു”. [4]

2. J. D. Bernal: Science in History, P. 65.
3. George Thomson: Studies in Ancient Greek Society.
4. Malinowski: A Science Theory of Culture and Other

Essays.



       

3 മന്ത്രവാദവുംസയൻസും

മതവും മന്ത്രവാദവും വ്യത്യസ്തങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങ�
ളുമാെണന്ന് ഫ്േറയ്സർഅഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി.
മന്ത്രവാദവുംആധുനികശാസ്ത്രവും രണ്ടും മാറ്റമില്ലാത്ത
പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെളആശ്രയിച്ചി�
രിക്കുന്നുെവന്നുംഅതുെകാണ്ട് രണ്ടിെന്റയും അടിസ്ഥാ�
നപ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നുതെന്നയാെണന്നുമാണ് അേദ്ദ�
ഹം പറയുന്നത്: “സേചതനങ്ങളായ ചില മൂലശക്തി�
കളാണ് േലാകെത്തനിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുംആ
ശക്തികെള േപ്രരണകൾ വഴിയായി അവയുെട ഉേദ്ദ�
ശ്യത്തിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്നുമാണ്
മതം സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്.അതുെകാണ്ട് അത് അടി�
സ്ഥാനപരമായി മന്ത്രവാദത്തിനും സയൻസിനും ഒരു�
േപാെല എതിരാണ്. പ്രകൃതിയുെട ഗതിക്രമെത്തനിർ�
ണ്ണയിക്കുന്നത് മനുഷ്യെന്റഅഭിനിേവശങ്ങേളാ ചാപല്യ�
ങ്ങേളാ അല്ല, മറിച്ച് യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവ�
യും മാറ്റമില്ലാത്തവയുമായ നിയമങ്ങളാെണന്നാണ് ശാ�
സ്ത്രവും മന്ത്രവാദവും കണക്കാക്കുന്നത്. മന്ത്രവാദത്തിൽ
ഈവസ്തുഊഹ്യരൂപത്തിൽ മാത്രേമ അംഗീകരിക്കുന്നു�
ള്ളൂ;സയൻസിലാകെട്ട ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്”. [5]

മന്ത്രവിദ്യയിൽൈദവം,ആത്മാവ്,പരേലാകം എന്നിവ�
െയക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക്സ്ഥാനമിെല്ലന്നു ധരി�
ച്ചു വശായതിനാലാണ് േഫ്രയ്സർഈതീരുമാനത്തി�
െലത്തിയത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽൈദവ�
ങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും അവെര പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ േവ�
ണ്ടിയുള്ളപ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തലുമാണ് മതത്തിെന്റ
പ്രേത്യകത. “മനുഷ്യേനക്കാൾ ഉന്നതങ്ങളായ ശക്തിക�
െള പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റയും ഗതിെയ
നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യുന്നവെയന്നു വി�
ശ്വസിക്കെപ്പടുന്ന ശക്തികെള —പ്രസാദിപ്പിക്കുകേയാ
അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതിനാണ്” മതെമന്നു�
പറയുന്നത്. മന്ത്രവിദ്യയാകെട്ട, “ഉചിതങ്ങളായ മേന്ത്രാ�
ച്ചാരണങ്ങേളാടുകൂടി മുറപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾ നിർ�
വ്വഹിച്ചാൽആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾസാധിക്കുെമന്ന വി�
ശ്വാസത്തിൽഅധിഷ്ഠിതമാണ്”.

േഫ്രയ്സറുെട നിഗമനങ്ങെളഅന്ധമായി അനുകൂലിക്കു�
ന്ന േദവീപ്രസാദ് ചേതാപാദ്ധ്യായ പറയുന്നു, മന്ത്രവാദം
മതത്തിനുംആദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിനും എതിരായ ഒരു�
തരം ഭൗതികവാദമാെണന്ന്. “വർഗ്ഗങ്ങളുെടആവിർ�
ഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നപ്രാകൃതസമുദായങ്ങളു�
െട േലാകവീക്ഷണഗതി പ്രാഗാദ്ധ്യാത്മികമായിരുന്നു;
ഈഅർത്ഥത്തിൽഅത് പ്രാകൃത ഭൗതികവാദമായിരു�
ന്നു” [6]എന്നാണേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം.അേദ്ദഹം
എഴുതുന്നു:

“വർഗ്ഗങ്ങളുെടആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഭരണകൂടംആവിർഭവിച്ചതുേപാെല തെന്നപ്രാകൃത�
കാലെത്തപ്രാഗാദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിെന്റഅവശി�
ഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യെന്റ േബാധമണ്ഡലത്തിൽ
ആദ്ധ്യാത്മികപ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഉടെലടുത്തു…ആദ്ധ്യാ�
ത്മിക വാദത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നഈപ്രത്യയശാ�
സ്ത്രം ഭൗതികവാദമായിരുന്നു;അെല്ലങ്കിൽ ഭൗതികവാ�
ദത്തിെന്റ മുേന്നാടിെയങ്കിലുമായിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു
കഴിഞ്ഞതുേപാെല,അത് േലാകായതമായിരുന്നു”. [7]

വർഗ്ഗസമുദായങ്ങളിൽആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ചൂഷക�
വർഗ്ഗക്കാരുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവ�
ണ്ടിയാണ് ആദ്ധ്യാത്മികവാദം ഉയർന്നുവന്നത് എന്നും
വർഗ്ഗങ്ങളുെടആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്രാ�
ചീന േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭൗതി�
കവാദികളായിരുന്നുെവന്നുള്ള മുൻവിധിയാണ് മന്ത്ര�
വാദത്തിൽ ഭൗതികവാദം കെണ്ടത്താൻ ചേതാപാ�
ദ്ധ്യായെയ േപ്രരിപ്പിച്ചെതന്നു േതാന്നുന്നു. ഏതായാ�
ലും ഇതുശരിയല്ല.എെന്തന്നാൽ, മതെത്തൈദവങ്ങ�
ളിേലാ ൈദവങ്ങേളാടുള്ളപ്രാർത്ഥനകളിേലാ ഉള്ള
വിശ്വാസം മാത്രമാക്കി ഒതുക്കിനിർത്താൻ വയ്യ. മതം,
അതിെന്റ വിശാലമായഅർത്ഥത്തിൽ, മനുഷ്യാതീതശ�
ക്തികളിലുള്ള വിശ്വാസെത്തഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ
മാനുഷികബന്ധങ്ങളുെടയും മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുെട�
യും വസ്തുക്കളുെടയുംആശയങ്ങളുെടയുംആെക തുക�
യാണ്.അമാനുഷികശക്തികളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്
മതത്തിെന്റ മുഖ്യമായ സ്വഭാവവും അതിെന്റഅടിത്ത�
റയും.ആദ്യം തെന്ന വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെല, മനു�
ഷ്യൻ തനിക്ക് േനടിെയടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവയും
പേക്ഷ, േനടണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവയുമായ നന്മകെള�
യും ശക്തികെളയും തന്നിൽ നിന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന
ബാഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങളിേലക്കാവാഹിക്കുകയുംഅവയ്ക്ക്
മനുഷ്യാതീതവും അഭൗമവുമായ ഒരു ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചു�
െകാടുക്കുകയും െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ ഫലമായിട്ടാ�
ണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾആവിർഭവിച്ചത്. െലവിേസ്ട്രാസ്സ്
പറയുന്നു:

“പ്രകൃത്യതീതങ്ങളായ ശക്തികൾ തങ്ങളിൽ തെന്ന
അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നുെണ്ടന്നുവിശ്വസിക്കുകയും
എന്നിട്ട് മനുഷ്യാതീത ശക്തികെള പ്രകൃതിയുെട േമൽ
െവച്ചു െകട്ടുകയും െചയ്യുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കു മാത്രേമ
പ്രകൃത്യതീതശക്തികെളപ്പറ്റി സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിവു�
ള്ളൂ.” [8]

5. Sir. James Frazer: Magic and Religion, PP. 83–84.
6. Debiprasad Chattopadhyaya: Lokayata, PP. 96; 228–9.
7. Ibid. P. 227.
8. Claude Lévi-Strauss: The Savage Mind, P. 221.



       

4 മന്ത്രവാദത്തിെന്റ ഉപേയാഗം

ഏെതങ്കിലുെമാരു ഭൗതികവസ്തുവിൽഅലൗകികശക്തി�
കൾ കുടിെകാള്ളുന്നുെണ്ടന്നവിശ്വാസംആ വസ്തുവിെന
മതപരമായആരാധനയ്ക്കർഹമാക്കി തീർക്കുന്നു. മന്ത്ര�
വാദത്തിെന്റസ്ഥിതിയും ഇതുതെന്നയാണ്. പേക്ഷ,
മന്ത്രവാദത്തിൽഅലൗകികശക്തികളർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന�
ത് മനുഷ്യനിൽ തെന്നയാണ്;കർമ്മം െചയ്യുന്ന മാന്ത്രി�
കന് അെല്ലങ്കിൽ പുേരാഹിതന് അെല്ലങ്കിൽ െവളിച്ച�
പ്പാടിന് ദിവ്യശക്തികളുെണ്ടന്നുസങ്കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.
അങ്ങെന മന്ത്രവാദിയും പുേരാഹിതനും െവളിച്ചപ്പാടും
മതപരമായആദരവിനർഹരായിത്തീരുന്നു.

മന്ത്രവാദ ചടങ്ങുകളുെട ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ മന്ത്ര�
വാദത്തിലുള്ള വിശ്വാസെത്തയാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന�
ത്.ഈവിശ്വാസത്തിന് മൂന്നുഘടകങ്ങളുെണ്ടന്ന് െല�
വി േസ്ട്രാസ്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒന്ന്, മന്ത്രവാദിക്ക്
തെന്റ വിദ്യയിലുള്ള വിശ്വാസം; രണ്ട്, േരാഗിക്ക് മന്ത്ര�
വാദിയുെട കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസം; മൂന്ന്,ആവിശ്വാസ�
ത്തിനനുേയാജ്യമായ സമൂഹത്തിെന്റ വിശ്വാസപ്രമാണ�
ങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും.ഈമൂന്നുഘടകങ്ങളുമുെണ്ടങ്കിൽ
ചില മന്ത്രവാദ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉേദ്ദശിച്ച ഫലമുണ്ടാേയ�
ക്കുെമന്ന് േസ്ട്രാസ്സ് അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [9]

ഈമൂന്നുഘടകങ്ങളുമുൾെക്കാണ്ട മന്ത്രവാദവിശ്വാസം
ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീന േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ പര�
ന്നുപിടിച്ചിരുന്നുെവന്ന് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട
ഗേവഷണങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നുണ്ട്. േകാഴികെള ബലി�
യർപ്പിച്ചുെകാണ്ട് േകരളത്തിെല മലേവടന്മാർ നടത്തു�
ന്ന മന്ത്രവാദത്തിെന്റആരംഭെത്തകുറിക്കുന്നു.

“എെന്റ മൂർത്തിേയ, നിനക്ക് േകാഴിയുെട പരി തരു�
ന്നു.എനിക്ക് രക്ഷയായ് ഇരുന്നുെകാള്ളണം. െകാ�
ച്ചിേനാടും കുട്ടിേയാടും യാെതാരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്ക�
രുേത”.

കൃഷിയുംസ്ഥിരവാസവുമാരംഭിച്ചതിനു േശഷംഅപ�
രിഷ്കൃത ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മന്ത്രവാദം കൂടുതൽ പര�
ന്നു പിടിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.അതിവൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും
അനാവൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും രക്ഷ േനടാൻ േവണ്ടി മാത്രമ�
ല്ല,അപസ്മാരം തുടങ്ങി േരാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വസൂരി,
േകാളറ തുടങ്ങി പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും േമാചനം
േനടാനും മന്ത്രവാദികെളആശ്രയിക്കുക പതിവായിരു�
ന്നു. പരിഷ്കൃതെരന്നഭിമാനിക്കുന്നആധുനികർക്കിടയിൽ
േപാലും അതിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം.

മന്ത്രവാദെത്ത മതത്തിെന്റ പ്രാരംഭരൂപെമേന്നാ മത�
വിശ്വാസങ്ങളുെട വളർച്ചയുെട പ്രാഥമികഘട്ടെമേന്നാ
ചിലർ വിേശഷിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്.അതത്രശരിയാെണന്നു
േതാന്നുന്നില്ല.എെന്തന്നാൽ, മന്ത്രവാദത്തിൽ മതവി�
ശ്വാസത്തിെന്റഘടകങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു േപാെല
തെന്ന മതങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദ ചടങ്ങുകളും അടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുെണ്ടേന്നയുള്ളൂ.

9. Claude Lévi-Strauss: Structural Anthropology, P. 268.



       

5 സർവാത്മവാദം

മന്ത്രവാദവുമായി ഏെറക്കുെറ ബന്ധെപ്പട്ടതും സർവാ�
ത്മവാദം എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നതുമായ മെറ്റാരു
മതവിശ്വാസവും പ്രാകൃതേഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയി�
ലുണ്ടായിരുന്നു. “ആത്മാക്കെളക്കുറിച്ചും െപാതുവിൽ
അരൂപികളായഅലൗകികജീവികെളക്കുറിച്ചുമുള്ളസി�
ദ്ധാന്തം”എന്നാണ് ൈടലർ സർവാത്മവാദെത്തനിർ�
വചിക്കുന്നത്. “സാധാരണയായി സർവാത്മവാദം രണ്ടു�
വലിയ പ്രമാണങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നു
കാണാം.ഈടുള്ള ഒേര സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ രണ്ടു വശ�
ങ്ങൾ മാത്രമാണവ. ഒന്നാമേത്തത് മരണത്തിനുേശഷ�
വും അെല്ലങ്കിൽ ശരീരനാശത്തിനു േശഷവും തുടർന്നു
നിലനിൽക്കാൻ െകൽപ്പുള്ളജീവാത്മാക്കെള സംബ�
ന്ധിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമേത്തത്,ശക്തിശാലികളായ
േദവന്മാർ വെരയുള്ള മറ്റു പലതരംആത്മാക്കെള സം�
ബന്ധിക്കുന്നതും. േപ്രതാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതികേലാക�
ത്തിെല സംഭവഗതികെളയും മനുഷ്യെന്റഐഹികവും
പാരത്രികവുമായ ജീവിതെത്തയും സ്വാധീനിച്ചു നിയന്ത്രി�
ക്കാൻ കഴിവുെണ്ടന്നുവിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. മാത്രമല്ല,
അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുമായി സമ്പർക്കം പുലർ�
ത്തുന്നുെണ്ടന്നും മനുഷ്യരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾഅവെര
സന്തുഷ്ടേരാ സംതൃപ്തേരാആക്കുെമന്നും കരുതെപ്പടുന്നു.
അതുെകാണ്ട്, േപ്രതാത്മാക്കളുെട നിലനില്പുള്ള വിശ്വാ�
സം സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന —അനിവാര്യമായിത്ത�
െന്നഎന്നുപറയാം —ആരാധനകൾക്കും പൂജാദികർ�
മ്മങ്ങൾക്കും വഴിെതളിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനസർവാത്മവാ�
ദം,അതിെന്റ പൂർണ്ണവളർച്ചയിൽ,ആത്മാക്കളിലും മര�
ണാനന്തരജീവിതത്തിലും േദവതകളുെടയും ഭൂതേപ്രത
പിശാചാദികളുെടയും നിയന്ത്രണത്തിലും മറ്റുമുള്ള വി�
ശ്വാസങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.ഈസിദ്ധാന്തങ്ങളുെട
പ്രാേയാഗികപരിണാമം ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ളകർ�
മ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങേളാടു കൂടിയ പൂജാവിധികളാണ്”. [10]

ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെടയും ഉൽപാദനശക്തിക�
ളുെടയും വളർച്ചഎളിയേതാതിൽ മാത്രമായിരുന്ന ഒരു
കാലഘട്ടത്തിലാണ് സർവാത്മവാദംആവിർഭവിച്ചത്.
പ്രകൃതിയുെടയും സാമൂഹ്യശക്തികളുെടയും യഥാർത്ഥ�
സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനുൾെപ്പെടയുള്ള ജീവിക�
ളുെട ശാരീരികവും മാനസികവുമായഘടനകെളക്കുറി�
ച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തപ്രാകൃതേഗാത്രവർഗ്ഗ�
ക്കാർ ജനനമരണാദികളും ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ,
സ്വപ്നങ്ങൾ മുതലായവയും എങ്ങെനസംഭവിക്കുന്നു
എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻഅശക്തരായി�
രുന്നുഎന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. മനുഷ്യെന്റ വികാരവി�
ചാരങ്ങളുംആശയാഭിലാഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളുെമല്ലാം
അമാനുഷങ്ങളായഏേതാ ൈദവങ്ങളുെട പണിയായി�
രിക്കണം;അെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യെന്റ ശരീരത്തിൽ തെന്ന
നിലനില്ക്കുന്നതും മരണസമയത്തുമാത്രം വിട്ടുേപാകുന്ന�
തുമായഏേതാ ഒരാത്മൈചതന്യത്തിെന്റ പണിയായി�
രിക്കണം;അെല്ലങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയായിരിക്കാം. മരി�
ക്കുേമ്പാൾആത്മാെവവിെടേപ്പാകുന്നു? ശരീരത്തിൽ
നിന്നു േവറിട്ടുേപായഅത് മെറ്റവിെടെയങ്കിലും നില�
നിൽക്കുന്നുണ്ടാവണം. മനുഷ്യരിെലന്നേപാെല തെന്ന
മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിലും വൃക്ഷലതാദികളിലും,എന്തിന്,
സർവചരാചരങ്ങളിലും,ആത്മാവ് കുടിെകാള്ളുന്നുണ്ടാ�
വണം!

മനുഷ്യെന്റ വികാരവിചാരങ്ങളുംആശയാഭിലാഷങ്ങ�
ളുെമല്ലാം ഭൗതികശരീരത്തിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി
നിലനിൽക്കുന്നഅമാനുഷികശക്തികളുെട പ്രകടന�
മാെണന്ന വിശ്വാസം പ്രാചീനേഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുെട
മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി�
െയയും സാമൂഹ്യശക്തികെളയും നിയന്ത്രിക്കുകെയന്നത്
തങ്ങളുെട കഴിവിന്നതീതമായതുെകാണ്ട് സ്വാഭാവികമാ�
യും അവർ നൃത്തഗീതാദികെളെക്കാണ്ടും പൂജാദികർമ്മ�
ങ്ങെളെക്കാണ്ടുംആഅമാനുഷികശക്തികെള പ്രീണി�
പ്പിക്കാൻശ്രമിച്ചു. പ്രാകൃേതാപകരണങ്ങളുപേയാഗിച്ചു�
െകാണ്ടുള്ള മാനുഷികാദ്ധ്വാനത്തിെന്റ േപാരായ്മകൾ
നികത്താനും ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റസാേങ്കതിേകാപാധി�
കളുെട പരിമിതികെള കവച്ചുെവക്കാനും സാമൂഹ്യജീവി�
തത്തിെല േക്ലശങ്ങൾക്കുപരിഹാരം കാണാനുംേവണ്ടി
അവർആഅമാനുഷശക്തികളുെട സഹായംേതടി.
അവർ മരങ്ങെളയും പാമ്പുകെളയും വന്യമൃഗങ്ങെള�
യും മരിച്ചുേപായ കാരണവന്മാരുെട േപ്രതങ്ങെളയും
ഭൂതപിശാചുക്കെളയും എല്ലാംആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ആത്മാവിലും പൂർവികരുെട േപ്രതങ്ങളിലും മരണാന�
ന്തരജീവിതത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പുനർ�
ജന്മെത്തപ്പറ്റിയും പരകായപ്രേവശനെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള
വിശ്വാസങ്ങളും രൂപംെകാണ്ടു.

10. Edward Tylor: Primitive Culture, Part 1, P. 23.



       

6 േപ്രേതാപാസന

ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനേഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലും
അപരിഷ്കൃത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത്തരം വി�
ശ്വാസങ്ങളുംആചാരങ്ങളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ട�
ന്നു കാണാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നന്മേയാ തിന്മ�
േയാ വരുത്താനുംആേരാഗ്യേമാ േരാഗങ്ങേളാ നൽകാ�
നും മരിച്ചുേപായവരുെട േപ്രതങ്ങൾക്കുകഴിയുെമന്നു
വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.അതുെകാണ്ട് അവെര പ്രീണിപ്പി�
ക്കാനും സംതൃപ്തരാക്കാനും േവണ്ടിയുള്ളപലതരം മത�
ച്ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്കെപ്പടുന്നു. കുന്നിൻപുറങ്ങളിലും
കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാ�
രുെട ജീവിതരീതി പരിേശാധിച്ചാൽ ഇത്തരം ചടങ്ങു�
കളുെട പല മാതൃകകളും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്,
േകരളത്തിെല കാണിക്കാർ മറ്റുപലൈദവങ്ങെളയുെമ�
ന്നേപാെല തങ്ങളുെട പൂർവികരുെട േപ്രതങ്ങെള (ചാ�
വുകെള)യുംആരാധിക്കുന്നു.അവരുെട ഒരു പ്രാർത്ഥന
ഇങ്ങെനയാണ്;

“പടച്ചതമ്പുരാേന,എല്ലക്കല്ലുസാമീ,തമ്പുരാട്ടി അേമ്മ,
തിരുവത്തുപാറ ചാത്താ,നൂെറ്റാന്നു ചാവുമാേര,നൂ�
െറ്റാന്നു തമ്പുരാക്കന്മാേര,പത്മനാഭസ്വാമി,ഞങ്ങളു�
െട പൂജ പറ്റിെക്കാണ്ട് കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നഞങ്ങെള
രക്ഷിക്കണം! നീക്കമ്പു, മുറിയാമ്പാച്ചി, നാട്ടാമുടവുവന്ന്
ആൾ ഒന്നും മരിച്ചുേപാകാെത നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചുെകാ�
ള്ളണം.ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിൽ നിങ്ങളല്ലാെത േവെറ
ആരുമില്ല.”

ചാവുകൾക്ക് േകാഴിയും മറ്റും ബലിയർപ്പിച്ചുെകാണ്ട് മല�
േവടന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു:

“ൈദവേമ, െപാന്നുമേല, േവണ്ടും വണ്ണം ഇരിക്കണം.
എെന്റഅപ്പൂപ്പ,ഞങ്ങളും ഉഴവും നന്നായിരിക്കണം.
കഴിഞ്ഞഅപ്പൂപ്പന്മാേര, േവണ്ടും വണ്ണം രക്ഷയായ്
ഇരിക്കണം.അടിയങ്ങളുെട കുഞ്ഞിനും കുട്ടിക്കും ഒരു
അറ്റകുറ്റം കൂടാെത ഇരിക്കണം”.

ഈആരാധനാമൂർത്തികൾക്കിടയിൽ കരുണാനിധി�
കളായ നല്ലൈദവങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദുഷ്ടന്മാരായ ചീ�
ത്തൈദവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു; ദുരയും പകയും അട�
ങ്ങാത്ത രക്തദാഹമുള്ള ഉഗ്രമൂർത്തികളുണ്ടായിരുന്നു.
അവെര പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം േകാഴികെളയുംആടു�
കെളയും ബലിയർപ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ള മന്ത്രവാദം തെന്ന
േവണ്ടിവരും!

േപ്രേതാപാസനകൾ,ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ, േശ�
ഷക്രിയകൾ തുടങ്ങിയആചാരങ്ങളാവിർഭവിച്ചത് മരി�
ച്ചതിനുേശഷംആത്മാവ് നിലനിൽക്കുെമന്ന വിശ്വാസ�
ത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്.എഹരൻെഫൽസ് എഴുതുന്നു:

“മരണത്തിനു േശഷവും, ഒരുതരത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാ�
രു തരത്തിൽ,പ്രജ്ഞനിലനിൽക്കുെമന്നസങ്കല്പം കാ�
ടരുെട ഒരു െപാതുവിശ്വാസമാെണന്നു േതാന്നുന്നു…
മരണാനന്തരമുള്ള നിലനിൽപ് ആകാശത്തിെലവിെട�
േയാആെണന്നാണ് പരെക്ക വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന�
ത്”. [11]

േകരളത്തിെലഅപരിഷ്കൃതജനവിഭാഗങ്ങളുെട ശവസം�
സ്കാര ചടങ്ങുകെള വിവരിച്ചുെകാണ്ട് മാമൻഎഴുതുകയു�
ണ്ടായി:

“ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മരിച്ചുേപായവരുെടആത്മാ�
വിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി — േശഷിച്ചആസ്മാദികെള േപ�
ടിപ്പിക്കാൻഅവർ തിരിച്ചുവേന്നക്കുെമന്ന ഭയം — ഒഴി�
വാക്കാനുള്ളകരുതേലാടുകൂടിയാണ് ശവസംസ്കാരം
നടത്തെപ്പടുന്നത്. മരിച്ചവെന്റആത്മാവിെന സമാ�
ധാനിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ശവത്തിെന്റ വായിൽഅരിയും
െവറ്റിലയും മറ്റും െവച്ചുെകാടുക്കുന്നു. േപ്രതെത്തഅമർ�
ത്തിനിർത്താൻ േവണ്ടി ശവക്കുഴിയുെട രണ്ടറ്റത്തും നടു�
വിലും ഓേരാ മുള്ള് കുത്തിനിർത്തുന്നു”. [12]

ഇന്ത്യയുെട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഇമ്മാതിരി വിശ്വാസങ്ങളും
ആചാരങ്ങളും ശവസംസ്കാരകർമ്മങ്ങളും കാണാം. ചട�
ങ്ങുകൾക്കുവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാേയക്കാം.എങ്കിലും ഉേദ്ദ�
ശ്യം ഒന്നുതെന്ന.

മനുഷ്യെന്റ വികാരവിചാരങ്ങൾ, േബാധം,പ്രജ്ഞമു�
തലായവ ശരീരഘടനയുമായും സാമൂഹ്യജീവിതവുമാ�
യും ബന്ധെപ്പട്ടവയെല്ലന്നും ശരീരം കൂടാെത തെന്ന
നിലനിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളആത്മാവിെന്റ പ്രകടനങ്ങ�
ളാെണന്നുള്ളസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് േമൽപ്പറഞ്ഞ
വിശ്വാസങ്ങളുംആചാരങ്ങളും െപാന്തിവന്നത്.എംഗൽ�
സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

“മനുഷ്യൻ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ശരീരത്തിെന്റഘടന�
െയപ്പറ്റി തീെര അജ്ഞരായിരുന്നു.ആഅതിപ്രാചീന�
കാലം മുതൽക്കുതെന്നഅവർ തങ്ങൾ കാണാറുണ്ടാ�
യിരുന്നസ്വപ്നരൂപങ്ങളുെട പ്രേചാദനം വഴിയായി,
തങ്ങളുെട ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും മറ്റും ശരീരത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലന്നും മറിച്ച്, േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന�
തും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിവസിച്ച് മരണസമയത്ത്
വിട്ടുപിരിഞ്ഞുേപാകുന്നതുമായ ഒരാത്മാവിെന്റ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളാണവെയന്നും വിശ്വസിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു.
അന്നു മുതൽക്കുതെന്നഈആത്മാവും ബാഹ്യേലാക�
വും തമ്മിലുള്ളബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാൻഅവർ
നിർബദ്ധരായിത്തീർന്നു. മരണസമയത്ത് ശരീരെത്ത
വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിനുേശഷവും അതു തുടർന്നു നിലനിൽ�
ക്കുെമങ്കിൽപ്പിെന്നഅതിന് മെറ്റാരു മരണമുണ്ടാകു�
െമന്നുസങ്കൽപ്പിേക്കണ്ടയാെതാരാവശ്യവുമില്ലേല്ലാ.
ഇങ്ങെനയാണ് ആത്മാവിെന്റഅനശ്വരതെയക്കുറി�
ച്ചുള്ളആശയംആവിർഭവിച്ചത്. മനുഷ്യസമുദായത്തി�
െന്റ വളർച്ചയുെടആഘട്ടത്തിൽഈആശയം ഒരി�
ക്കലും ഒരുസമാശ്വാസമായിട്ടല്ല, മറിച്ച്,എതിർത്തു
േതാൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിധിയായിട്ടാണ്
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്… വ്യക്തിയുെട അനശ്വരതെയക്കുറി�
ച്ചുള്ള മുഷിപ്പൻആശയത്തിേലക്ക് െപാതുേവ വഴിെത�
ളിച്ചത് മനഃശാന്തിക്ക് േവണ്ടിയുള്ള മതപരമായഅഭി�
നിേവശമല്ല, മരണത്തിനുേശഷവും നിലനിൽക്കുെമ�
ന്നംഗീകരിക്കെപ്പട്ടഈആത്മാവിെനെക്കാണ്ട് എന്തു
െചയ്യണെമന്നതിെന സംബന്ധിച്ചുള്ളസാമാന്യവും
സാർവത്രികവുമായഅജ്ഞതയിൽ നിന്നുടെലടുത്ത
മാനസികക്കുഴപ്പമാണ്. ഇേത മാതിരിതെന്നയാണ്
പ്രകൃതിശക്തികളുെട വ്യക്തിവൽക്കരണത്തിലൂെട
ആദ്യെത്തൈദവങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചത്”. [13]

11. Ehrenfels: Kadar of Cochin, P. 170.
12. K. Mammen: Kerala Culture.
13. Marx and Engels: On Religion, P. 225.



       

7 േഗാത്രചിഹ്നം

േഗാത്രചിഹ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുസിദ്ധാന്തംഅടുത്ത�
കാലംവെര നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ
സ്വാധീനം െചലുത്തിയിരുന്നു. േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുെട
സാമൂഹ്യജീവിതെത്തയും മതവിശ്വാസങ്ങെളയും കൂട്ടിയി�
ണക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായിട്ടാണ്ഈസിദ്ധാന്തം ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.

േഗാത്രത്തിെന്റഏറ്റവുമാദ്യെത്ത മുൻഗാമി ഏെതങ്കി�
ലുെമാരു െചടിേയാ മൃഗേമാ പ്രകൃതിയുെട മേറ്റെതങ്കി�
ലുെമാരു പ്രതിഭാസേമാആയിരുന്നുെവന്നുംഅതിൽ
നിന്ന് തലമുറതലമുറയായി പിന്തുടർന്നുണ്ടായവരാണ്
തങ്ങെളന്നുമുള്ളപ്രാകൃതജനങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നാണേത്ര േഗാത്രചിഹ്നംആവിർഭവിച്ചത്. ഓേരാ
േഗാത്രത്തിനും സ്വന്തമായ െകാടിക്കൂറയും ചിഹ്നവും േപ�
രുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏെതങ്കിലുെമാരു മൃഗത്തിെന്റേയാ
പക്ഷിയുെടേയാ െചടിയുേടേയാ േപരിലാണ് ഓേരാ
േഗാത്രവും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്.അതുതെന്നയായിരു�
ന്നു േഗാത്രത്തിെന്റ ചിഹ്നവും. േഗാത്രചിഹ്നങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ തരംതി�
രിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. പ്രാകൃതമനുഷ്യരുെട ജീവിതസാ�
ഹചര്യങ്ങൾ പക്ഷിമൃഗാദികളുമായും െചടികൾ, വൃക്ഷ�
ങ്ങൾ മുതലായവയുമായും അത്രേമൽബന്ധെപ്പട്ടിരു�
ന്നതുെകാണ്ട് അവയുമായി തങ്ങളുെട മുൻഗാമികൾക്ക്
രക്തബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് അവർ ധരിച്ചുവശായി
എന്നുംഅങ്ങെനഏെതങ്കിലും പക്ഷിയുെടേയാ മൃഗത്തി�
െന്റേയാ െചടിയുെടേയാ പിൻഗാമികളാണ് തങ്ങെളന്ന്
അവർ വിശ്വസിച്ചുേപാന്നുഎന്നും മറ്റുമാണ് വാദിക്ക�
െപ്പടുന്നത്. ഒരു േഗാത്രത്തിനുള്ളിെലഅച്ഛൻ,അമ്മ,
സേഹാദരി,അമ്മാമൻ തുടങ്ങിയഎല്ലാ രക്തബന്ധങ്ങ�
ളും േഗാത്രചിഹ്നവുമായുള്ളബന്ധത്തിെന്റഅടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ മാത്രേമ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂഎന്ന് േതാംസൺപറയുന്നു. [14] “മനു�
ഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും സന്താേനാല്പാദനത്തിെന്റ
ശാരീരികപ്രക്രിയെയക്കുറിച്ചുള്ളപ്രാകൃത േഗാത്രവർഗ്ഗ�
ക്കാരുെട അജ്ഞതയാണ്,പ്രേത്യകിച്ചും സന്താേനാ�
ല്പാദനത്തിൽ പുരുഷൻ വഹിക്കുന്നപങ്കിെനക്കുറിച്ചു�
ള്ളഅജ്ഞതയാണ്, േഗാത്രചിഹ്നവിശ്വാസത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനപരമായ ഉറവിടം”എന്ന് െഫ്രയ്സർ [15]
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. “പ്രകൃതിയുെട ഏറ്റവും പ്രാഥമിക�
ങ്ങളായ പ്രക്രിയെയക്കുറിച്ചുേപാലും അജ്ഞരായഈ
ജനങ്ങൾകിരാതജീവിതത്തിെന്റഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലു�
ള്ളവരാണ്”എന്നുംഅേദ്ദഹത്തിന്നഭിപ്രായമുണ്ട്. ദർഖീ�
മിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ േഗാത്രചിേഹ്നാപാസനയാണ്
പ്രാകൃതമനുഷ്യരുെട മതവിശ്വാസങ്ങളുെട ഏറ്റവും പ്രാ�
ഥമികമായ രൂപം.

േഗാത്രചിഹ്നമായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്ന പക്ഷിേയാ മൃഗ�
േമാ െചടിേയാ മതപരമായ ഭക്തിേയാെടആരാധിക്ക�
െപ്പടുന്നു.എെന്തന്നാൽ,അത് േഗാത്രത്തിെന്റ ഉറവിട�
മാണ്.അതിെന്റ പിൻഗാമികളാണ് േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ,
അതുെകാണ്ട് അത് പാവനമാണ്.അതിെന െകാല്ലു�
കേയാ ഭക്ഷണത്തിനുപേയാഗിക്കുകേയാ െചയ്യരുത്.
ഉദാഹരണത്തിന്,കാട്ടുേപാത്തിെന്റ ഇറച്ചിതിന്നാൻ
പാടിെല്ലന്ന നിയമം കാടർ കണിശമായി പാലിക്കാറു�
െണ്ടന്ന് എഹരൻ െഫൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“കാട്ടുേപാത്തിേനാടുള്ളഈൈവമുഖ്യം,തങ്ങളുെട
വളർത്തുേപാത്തിേനാടുേപാലും കാടർ പ്രകടിപ്പിക്കാറു�
ണ്ട്. കാടരിൽ പലരും എരുമപ്പാൽ ഉപേയാഗിക്കാൻ
കൂട്ടാക്കാത്തവരാണ്. കിഴക്കൻസമതലപ്രേദശങ്ങ�
ളിൽ നിന്ന് നരികെള ഇരകാട്ടി പിടിക്കാൻ േവണ്ടി
ശിക്കാരികൾ െകാണ്ടുവരുന്നഎരുമെയഅവർ െതാ�
ടുകേപാലുമില്ല”. [16]

േഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തം പ്രകൃതിെയ െമരുക്കാനും നിയ�
ന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ഒരുപകരണമാെണന്ന് മാലിേനാവ്സ്കി
കരുതുന്നു.അപായകരങ്ങേളാ പ്രേയാജനകരങ്ങേളാ
ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയവേയാആയ മൃഗങ്ങെളയും െചടി�
കെളയും നിയന്ത്രിക്കാനാഗ്രഹമുള്ളതുെകാണ്ട് പ്രാകൃ�
തമനുഷ്യർ അവയ്ക്ക് ചില പ്രേത്യകശക്തികളുെണ്ടന്നു
സങ്കൽപ്പിക്കുന്നുഎന്നേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [17]ഈ
അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം “േഗാത്രസമുദായത്തിെന്റ
സവിേശഷതയായ മന്ത്രവാദമതവ്യവസ്ഥ”എന്ന് േതാം�
സൺ േഗാത്രചിഹ്നെത്തനിർവചിച്ചത്. [18]

േഗാത്രത്തിെന്റഐക്യവും േഗാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധവും നിലനിർത്താനുള്ള ഒേരകീകരണശക്തിയാ�
യിട്ടാണ് േഗാത്രചിഹ്നം കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്.അതുെകാ�
ണ്ടാവാം േഗാത്രത്തിെലഅംഗങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിലു�
ള്ള വിവാഹം നിഷിദ്ധമായിത്തീർന്നത്. േഗാത്രത്തി�
െന്റഐക്യെത്തപരിപാവനമാക്കുന്ന ഒരാന്തരികശ�
ക്തിയുെട ബാഹ്യചിഹ്നമായിരുന്നു േഗാത്രചിഹ്നെമന്ന്
േജാൺ െലവീസ് കരുതുന്നു. േഗാത്രചിഹ്നത്തിലുള്ള വി�
ശ്വാസവും അതിേനാടനുബന്ധിച്ചആചാരവിധികളും
“മനുഷ്യരുെട സമൂഹങ്ങെളഅവയുെട സാഹചര്യങ്ങൾ�
ക്കനുേയാജ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻസഹായിക്കുക�
യും കൂട്ടായ ധാർമ്മികേബാധങ്ങളുെട സാമൂഹ്യാംഗീ�
കാരത്തിെന്റ പ്രതീകങ്ങളായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു.
ഈഅംഗീകാരെത്തആശ്രയിച്ചാണ് സമൂഹത്തിെന്റ
ഐക്യം നിലെകാള്ളുന്നത്”. [19]

ഇങ്ങെന േഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളു�
ണ്ട്: മതപരവും സാമൂഹ്യവും.

യൂേറാപ്യൻ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചഈ
േഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തത്തിെന്റസഹായേത്താടുകൂടി
ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനേഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുെട സാമൂഹ്യ�
ജീവിതെത്തയും മതവിശ്വാസങ്ങെളയും പരിേശാധി�
ക്കാനുള്ളപല പരിശ്രമങ്ങളും നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
േഗാത്രചിഹ്നവിശ്വാസങ്ങൾആേസ്ട്രലിയയിെലയും
ആഫ്രിക്കയിെലയും കാട്ടുജാതിക്കാർക്കിടയിൽ മാത്ര�
മല്ല,ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീന േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയി�
ലും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പ്ര�
ഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. േഗാത്രത്തിെലഅംഗ�
ങ്ങൾ “േഗാത്രചിഹ്നവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും
അതിെന െകാല്ലുകേയാ തിന്നുകേയാ െതാടുകേയാ
െചയ്യാതിരിക്കുകയുംഅതിേനാട് തങ്ങൾക്ക് രക്തബ�
ന്ധമുെണ്ടന്നുകരുതുകയും തങ്ങളുെട േഗാത്രേപ്പരുള്ളവ�
രുമായി വിവാഹബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടാതിരിക്കുകയും
മറ്റും െചയ്യുേമ്പാൾഅവർ രക്തബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലു�
ള്ള േഗാത്രത്തിെന്റഐക്യെത്തശക്തിെപ്പടുത്തുകയും
േഗാത്രത്തിനു വഴങ്ങിെക്കാണ്ട് തങ്ങളുെട സ്വന്തംആഗ്ര�
ഹാഭിലാഷങ്ങൾ നിറേവറ്റുകയുമാണ് െചയ്യുന്നത്”. [20]
എന്ന് െഫെറയർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. േദവീപ്രസാ�
ദ് ചേതാപാദ്ധ്യായ തെന്റ ‘േലാകായത’എന്നഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനാര്യന്മാർ േഗാത്രചിഹ്നസി�
ദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുഎന്നുംഅവരുെട ചില
േഗാത്രങ്ങൾഎലി,കുരങ്ങ്, മുയൽ മുതലായ ജീവിക�
ളിൽ നിന്ന് പിന്തുടർന്നുണ്ടായവയാെണന്നുംസ്ഥാപി�
ക്കാൻ പണിെപ്പടുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ,പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിൽ
െമെക്ലന്നാൻ, േറാബർട്സൺസ്മിത്ത്,സർ. െജയിം�
സ് െഫ്രയ്സർ മുതലായസുപ്രസിദ്ധ നരവംശശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാർ രൂപംെകാടുത്തതും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാ�
ഖ്യാനങ്ങേളാടും വിശദീകരണങ്ങേളാടും കൂടി അവരു�
െട പിൻഗാമികൾ മുറുെക പിടിച്ചു േപാന്നതുമായഈ
േഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തത്തിന് അടുത്തകാലത്തായി
വലിെയാരിളക്കം തട്ടിയിരിക്കുന്നു.അേനകം േഗാത്ര�
വർഗ്ഗക്കാരുെട സാമൂഹ്യജീവിതെത്തസൂക്ഷ്മമായി േനാ�
ക്കിപ്പഠിച്ചതിനുേശഷം എതിർക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒട്ടന�
വധി െതളിവുകേളാടുകൂടി െലവി േസ്ട്രാസ്സ് ഏതാനും
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പുപ്രസിദ്ധം െചയ്ത ‘േഗാത്രചിഹ്ന�
സിദ്ധാന്തം’, ‘കിരാതമനസ്സ്’തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
േഗാത്രചിഹ്നവിശ്വാസങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ�
ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാെതാരടിസ്ഥാനവുമിെല്ലന്ന്
ഉറപ്പിച്ചുപ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

േഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ഒരു ദൗർബ�
ല്യം അത് മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ
നിന്നുെകാണ്ട് പ്രകൃതിശക്തികെള േനാക്കുന്നതിനുപ�
കരം പ്രകൃതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
മനുഷ്യജീവിതെത്തവീക്ഷിക്കുന്നുെവന്നതാണ്;പ്രകൃ�
തിെയ മാനവീകരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യെന്റ പരിശ്രമങ്ങ�
െളപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനുപകരം മനുഷ്യെന പക്ഷിമൃഗാ�
ദികളാക്കി തരംതാഴ്ത്തുന്നുെവന്നതാണ്.അതുെകാണ്ട്
േഗാത്രചിഹ്നവിശ്വാസെത്ത മതവിശ്വാസങ്ങളുെട പ്രാ�
രംഭരൂപമായി കണക്കാക്കാൻ വയ്യ.എെന്തന്നാൽ,
ഈഅദ്ധ്യായത്തിെന്റആരംഭത്തിൽ തെന്ന നമ്മൾ
കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല, മനുഷ്യൻ തെന്റആന്തരിക�
സത്തെയബാഹ്യങ്ങളായ പ്രകൃതിശക്തികളിൽ പ്രതി�
ഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടിയാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾ
ആവിർഭവിച്ചത്. മനുഷ്യനിലൂെട ലഭിക്കുന്നസത്യമാണ്
പ്രപഞ്ചസത്യം.

14. George Thomson: Studies in Ancient Greek Society, P. 36.
15. Sir. James Frazer: totemism and Exogamy, Vol. IV. P. 61.
16. Ehrenfels: Kadar of Cochin, P. 180.
17. Malinowski: Magic, Science and Religion, P. 45.
18. George Thomson: Studies in Ancient Greek Society.
19. John Lewis: The Religious of the World Made Simple,

P. 21.
20. J. V. Ferreire: totemism in India, P. 52.
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ഇതിെന്റഅർത്ഥം പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചുള്ളപ്രാകൃതമനു�
ഷ്യെന്റ ധാരണകെളല്ലാം ശരിയായിരുന്നുെവന്നല്ല;പ്ര�
കൃതിെയക്കുറിച്ചുംആത്മാവിെനക്കുറിച്ചും ൈദവങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചും മന്ത്രവാദെത്തക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള െതറ്റായ ധാ�
രണകൾേപാലും നിസ്സഹായതയിലും പാമരത്വത്തിലും
കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നപ്രാകൃതമനുഷ്യന് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം
നൽകാനും അങ്ങെനഅവെന്റ ജീവിതേക്ലശങ്ങളുെട
കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും സഹായകരമായിത്തീർന്നുെവന്നാ�
ണ്. ഭൗതികജീവിതെത്തപടിപടിയായി അഭിവൃദ്ധിെപ്പ�
ടുത്താൻഈവിശ്വാസങ്ങളാണ് അവന് കരുത്തുനൽ�
കിയത്.ഈഅർത്ഥത്തിൽപ്രാകൃതമതവിശ്വാസങ്ങൾ
സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നുപറയാം.

സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളുെട നിർവഹണമായിരുന്നു േഗാ�
ത്രജീവിതത്തിെന്റ മുഖ്യമായ േപ്രരകശക്തി.എന്നാൽ,
ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,എല്ലാത്ത�
രം മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതചടങ്ങുകൾക്കുംസാമ്പ�
ത്തികമായ കാരണങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്കാൻശ്രമിക്കുന്ന�
ത് “െവറുെമാരു പാണ്ഡിത്യഭ്രമം മാത്ര”മായിരിക്കും. [21]
എങ്കിലും പ്രാേയാഗികപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട പ്രകൃതിശ�
ക്തികൾക്കും ഭീകരജന്തുക്കൾക്കുെമതിരായ സമരങ്ങൾ
ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും പുതിയ പുതിയ ഉൽപാദേനാപ�
കരണങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തേതാെടാപ്പം
പഴയഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പലതും ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി
എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. ഒരുഭാഗത്ത് മനുഷ്യ�
െന്റ ഭൗതികവും സാേങ്കതികവുമായഅറിവിെന്റ പരി�
ധി വിപുലമായിെക്കാണ്ടുവന്നു. മറുഭാഗത്ത്, ഭൗതികവാ�
ദപരമായ ചിന്തകേളാെടാപ്പം തെന്ന നിസ്സഹായതയു�
െട പ്രകടനങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങളും പുതിയ പുതിയ
രൂപം ധരിച്ചുെകാണ്ടു നിലനിന്നുേപാന്നു. ഉദാഹരണ�
ത്തിന്,കൃഷി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഭൗ�
തിേകാപകരണങ്ങളുെട ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസവും ചു�
റ്റുപാടുകെളക്കുറിച്ചുള്ളഅറിവും വർദ്ധിച്ചു; മറുവശത്ത് പു�
തിയൈദവങ്ങളും പുതിയആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളും
പുതിയ മതവിശ്വാസങ്ങളും െപാന്തിവന്നു. േമാഹൻജദാ�
െരാ–ഹരപ്പാ സംസ്കാരത്തിൽഈ രണ്ടുപ്രവണതകളു�
െടയും വളർച്ച കാണാൻ കഴിയും.

21. F. Engels: Letter to Schmidt, October 27, 1890.
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സിന്ധുനദീതടങ്ങളിെല ഗേവഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്പ�
ലങ്ങളുെട ഒെരാറ്റ അവശിഷ്ടവും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല.എങ്കി�
ലും ബിംബാരാധനയുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു േതാന്നുന്നു.
മതാവശിഷ്ടങ്ങളധികവും കല്ലിൽ െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ
ബിംബങ്ങളുെടയും കളിമൺപ്രതിമകളുെടയും രൂപത്തി�
ലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.അവഅക്കാലെത്തവിശ്വാ�
സങ്ങെളക്കുറിച്ചുംആചാരങ്ങെളക്കുറിച്ചും കുറെച്ചാെക്ക
മനസ്സിലാക്കാൻസഹായകരങ്ങളാണ്. േമാഹൻജ�
ദാേരാവിെലയും ഹരപ്പയിെലയും നിരവധി വീടുകളുെട
അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട െചറിയ െച�
റിയ സ്ത്രീപ്രതിമകൾഅക്കാലെത്തജനങ്ങൾക്ക് അമ്മ
ൈദവങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസെത്തയാവാം െവ�
ളിെപ്പടുത്തുന്നത്. മാർഷൽ പറയുന്നു: “പടിഞ്ഞാറൻ
ഏഷ്യയിെലഅമ്മൈദവങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന ഇവ�
യും മാതൃേമധാവിത്വമുള്ള ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ
ഉത്ഭവിച്ചതാെണന്ന് ന്യായമായും കരുതാം”.

സ്ത്രീപ്രതിമകൾ മാത്രമല്ല,പുരുഷപ്രതിമകളും കണ്ടുകി�
ട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അക്കാലത്ത് ശിവെനഅെല്ലങ്കിൽ പശുപ�
തിെയ (മൃഗങ്ങളുെട നാഥെന)ആരാധിക്കുന്നസമ്പ്രദാ�
യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ചില പുരാതത്വഗേവ�
ഷകന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നു. മൂന്നു തലകളുള്ളതും േയാ�
ഗികെളേപ്പാെല പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു
പുരുഷപ്രതിമ ശിവെന്റ പ്രാഗ്രൂപെത്തയാണ് കുറിക്കുന്ന�
ത് എന്ന് മാർഷൽഊഹിക്കുന്നു. സിന്ധുനദീതടവാസി�
കൾ ശിവെന മാത്രമല്ല, ചില പ്രേത്യകതരം മരങ്ങെള�
യും നദികെളയും സർപ്പങ്ങെളയും തിയ്യിെനയും നരി,
ആന, േപാത്ത്,കാള മുതലായ മൃഗങ്ങെളയുംആരാധി�
ച്ചിരുന്നുവെത്ര.എന്നാൽഅമ്മൈദവങ്ങളുെട പൂജയ്ക്കാ�
യിരുന്നുപ്രാധാന്യം.

മാതൃേമധാവിത്വസമ്പ്രദായം നിലനിന്നുേപാന്നസമുദാ�
യങ്ങളിലാണ് അമ്മൈദവങ്ങൾക്കുപ്രാധാന്യമുണ്ടായി�
രുന്നത് എന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
ന്നു. ഇന്നും ഇന്ത്യയുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാളി, ഭഗ�
വതി തുടങ്ങിയഅമ്മൈദവങ്ങൾആരാധിക്കെപ്പട്ടുവരു�
ന്നുണ്ട്. മാതൃേമധാവിത്വ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ േകാ�
ട്ടം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത േകരളംേപാലുള്ള ചില േസ്റ്ററ്റു�
കളിൽ ഭഗവതി പൂജയ്ക്ക് കൂടുതൽപ്രചാരം കാണാം.

േമാഹൻജദാേരാ–ഹരപ്പാസംസ്കാരത്തിൽ ലിംഗപൂജ�
യ്ക്കുംസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതിന് െതളിവുകളുണ്ട്.
നവപ്രസ്തരയുഗത്തിലാവിർഭവിച്ച ഒരു മത ചടങ്ങാണ്
ലിംഗപൂജഎന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമു�
ണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് െബർണൽഎഴുതുന്നു:

“നവപ്രസ്തരയുഗത്തിെല ജനങ്ങൾ മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധി�
ച്ചത് ധാന്യങ്ങളുെട വിളവിലാണ്. േഗാത്രചിഹ്നസം�
ബന്ധിയായആചാരങ്ങളനുസരിച്ച് സേസ്യാൽപ്പാദ�
നത്തിൽസ്ത്രീകളുെട പങ്കിന്നാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. ധാന്യവിളയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകാൻ
ൈലംഗികമായ ഉൽപ്പാദനചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്ക�
െപ്പട്ടിരുന്നുഎന്നതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരുസവി�
േശഷത. [22] ധാന്യങ്ങളുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിയും ശിശു�
വിെന പ്രസവിക്കുന്നസ്ത്രീകളും തമ്മിൽഅദൃശ്യമായ
എേന്താ ബന്ധമുെണ്ടന്നുംഈ രണ്ടുപ്രതിഭാസങ്ങളും
പരസ്പരം സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നുെണ്ടന്നും പ്രാചീനമ�
നുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവേത്ര.

അനാര്യന്മാരുെടയിടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ലിംഗ�
പൂജെയക്കുറിച്ച് പ്രാചീനാര്യന്മാർക്കു പുച്ഛമായിരുന്നു.
“ലിംഗെത്തൈദവമായി കരുതുന്നവർഞങ്ങളുെട േദ�
വാലയങ്ങളിൽ പ്രേവശിക്കാതിരിക്കെട്ട”എന്നവർ
പ്രാർത്ഥിച്ചു.

േമാഹൻജദാേരാവിെലയും ഹരപ്പയിെലയും ജനങ്ങൾ
അമ്മൈദവെത്തആരാധിച്ചുെകാണ്ടും ലിംഗപൂജ നട�
ത്തിെക്കാണ്ടും മറ്റുപലതരത്തിലുള്ള മതച്ചടങ്ങുകളനുഷ്ഠി�
ച്ചുെകാണ്ടും കൃഷി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുംൈക�
േവലകൾ വികസിപ്പിച്ചുെകാണ്ടും സംസ്കാരത്തിെന്റ
പല പടികളും കയറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.അത്രേത്താളം
വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരുസാമൂഹ്യജീവിതത്തി�
െന്റ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ
കുടിേയറിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.അതുെകാണ്ട് സം�
ഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും അനിവാര്യമായിരുന്നു.
പേക്ഷ,ആര്യന്മാർ െമെല്ലെമെല്ല,അനാര്യന്മാരുെട മത�
വിശ്വാസങ്ങളിൽ പലതും സ്വന്തമാക്കി.അതുെകാണ്ടാ�
യിരിക്കാം “സിന്ധുനദീതട വാസികളുെട മതത്തിൽ
നിന്നാണ് ഹിന്ദുമതമുണ്ടായത്”എന്നുവീലർ എഴുതിയ�
ത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, “പിൽക്കാല�
െത്തഹിന്ദുമതംആര്യേവഷമണിഞ്ഞുെവങ്കിലും, വാസ്ത�
വത്തിൽഅനാര്യന്മാരായ ഹരപ്പന്മാരുെട മനഃസ്ഥിതി�
െയയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെളയും, ഒരുപേക്ഷ, െതളിയി�
ക്കാൻ കഴിയുന്നതിലുേമെറ, നിലനിർത്തിേപ്പാന്നിട്ടുണ്ട്.
വിജയഭാവത്തിലുള്ള, നടരാജനൃത്തെമന്നു േതാന്നിക്കു�
ന്ന ഒരു പ്രേത്യകരീതിയിലിരിക്കുന്നആദിശിവെന്റ ഒട്ട�
നവധി ബിംബങ്ങൾ, ലിംഗപൂജയുെട െതളിവുകൾ, മൃഗ�
ങ്ങേളാടുള്ള ഭക്തി, വിേശഷിച്ചും കാളകെള പൂജിക്കൽ
—ഇവെയ്ക്കാന്നും തെന്ന േവദമതവിശ്വാസങ്ങളുമായി
യാെതാരുബന്ധവുമില്ല. ചരിത്രപരമായി പിന്നീടുയർ�
ന്നുവന്നബ്രാഹ്മണമതത്തിെന്റ മുഖ്യഘടകങ്ങെളയാണ്
അവ മുൻകൂട്ടി െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്. [23]

22. J. D. Bernal: Science in History, P. 65.
23. Sir. Mortimer Wheeler: The Indus Civilization, 1960,

P. 102.



       

െ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
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