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2
ശിവനും ശക്തിയും

ഇന്ത്യയിൽ ശിവപൂജയും ലിംഗപൂജയും പ്രാചീനകാലം
മുതൽക്കുതെന്ന നിലനിന്നു േപാന്നിട്ടുണ്ട്.ആറാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിനും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ ദക്ഷിേണന്ത്യയി�
െല അപ്പർ,സംബന്ധർ,സുന്ദരർ തുടങ്ങിയൈശവസി�
ദ്ധന്മാരുെട ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാ�
രം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.എന്നാൽ,ശങ്കരനും രാമാനു�
ജനും േശഷം ഇന്ത്യയിെല വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർന്നു�
വന്നൈശവദർശനങ്ങൾ ലളിതങ്ങളായആപ്രാചീനമ�
തവിശ്വാസങ്ങളുെടയും ഭക്തിസങ്കീർത്തനങ്ങളുെടയും തു�
ടർച്ചേയാ അവയുെട പരിഷ്കരിച്ച രൂപങ്ങൾ േപാലുേമാ
ആയിരുന്നില്ല. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽആവിർഭവിച്ച ൈശവസിദ്ധാന്തം,
വീരൈശവസിദ്ധാന്തം,കാശ്മീരൈശവസിദ്ധാന്തം മുത�
ലായവയിൽ പഴയ ശിവഭക്തിയുെട ഘടകങ്ങൾ കലർ�
ന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവ മുഖ്യമായും േവദാന്തത്തിെന്റസ്വാ�
ധീനത്തിൽ വളർന്നുവന്ന ദർശനങ്ങളായിട്ടാണ് കണ�
ക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.

1



       

1 ൈശവസിദ്ധാന്തം

പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശിവജ്ഞാനേബാധം എന്നഗ്ര�
ന്ഥെമഴുതിയ േമയ്ക്കണ്ഡരാണ് ൈശവസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്
ആദ്യമായി ദാർശനികമായ ഒരടിത്തറ നൽകാൻശ്ര�
മിച്ചത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായഅരുൾ നന്ദി ശി�
വാചാര്യെന്റ,ശിവജ്ഞാനസിദ്ധിയാർ,എന്നഗ്രന്ഥവും
ശ്രീകണ്ഠശിവാചാര്യരുെട ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യവും ൈശവ�
സിദ്ധാന്തെത്തകൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തി.

ൈശവസിദ്ധാന്തം ശുദ്ധാൈദ്വതം എന്ന േപരിലും അറി�
യെപ്പടുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,അതിന് ശങ്കരെന്റഅൈദ്വത�
വുമായി ബന്ധെമാന്നുമില്ല.ൈശവസിദ്ധാന്തമനുസരി�
ച്ച് ബ്രഹ്മമല്ല,ശിവനാണ് പരമമായ സത്യം. ജീവാത്മാ�
വും ഭൗതികപ്രപഞ്ചവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. പേക്ഷ,
അവശിവനുമായി അേഭദ്യമാം വിധം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. ഇതാണ് ൈശവന്മാരുെട ശുദ്ധാൈദ്വതം.

പതി,പശു,പാശം എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�
ളുെണ്ടന്നാണ് ൈശവസിദ്ധാന്തക്കാരുെട അഭിപ്രായം.
പതി എന്നുെവച്ചാൽ ശിവൻ. സർവജ്ഞനുംസർവശ�
ക്തനും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനും സർവബന്ധനങ്ങളിൽ
നിന്നും വിമുക്തനും കരുണാനിധിയും േസ്നഹസംപൂർ�
ണ്ണനുമായ ശിവനാണ് പരമമായ സത്യം. സൃഷ്ടിസ്ഥി�
തിസംഹാരങ്ങളുെട കർത്താവാണ് ശിവൻ. സ്വന്തം
അനുഗ്രഹം െകാണ്ട് ജീവാത്മാക്കെള േമാചിപ്പിക്കുന്ന�
തും ശിവൻ തെന്ന. സൃഷ്ടി നടത്താൻ േവണ്ടി ശിവൻ
ജീവാത്മാവാേയാ ഭൗതികപ്രപഞ്ചമാേയാ രൂപാന്തര�
െപ്പടുന്നില്ല. ശിവന് മാറ്റവും പരിണാമവുമില്ല. ശിവനുമാ�
യി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകിടക്കുന്നശക്തിയുെട സഹാ�
യേത്താടുകൂടിയാണ് പ്രപഞ്ചംസൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നത്.
നിത്യൈചതന്യമായ ശക്തി ശിവെന്റസ്വരൂപമാണ്.
അതുെകാണ്ട് അതിന് സ്വരൂപശക്തിെയന്നുപറയുന്നു.
ശിവെന്റസഹധർമ്മിണിയായി കരുതെപ്പടുന്നതുെകാ�
ണ്ട് അതിന് പാർവതി,കാളി തുടങ്ങിയ േപരുകളുമുണ്ട്.
മായ ശിവെന്റഅവിഭാജ്യഘടകമല്ല.അത് പരിഗ്രഹശ�
ക്തിയാണ്.അതാണ് സൃഷ്ടിയുെട ഉപകരണം.

ജീവാത്മാവിനാണ് പശുഎന്നുപറയുന്നത്.അവിദ്യയാ�
കുന്ന കയറിനാൽഅത് േലാകവുമായി ബന്ധിക്കെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു.അതുെകാണ്ട് തെന്നയാണ് അതിനു പശു
എന്നുപറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് കർത്താവും േഭാക്താവു�
മാണ്.അത് ഇച്ഛാ–ജ്ഞാന–ക്രിയായുക്തമാണ്. നിത്യ�
ൈചതന്യമാണ് അതിെന്റസഹജമായസ്വഭാവം. ശരീ�
രത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയാദികളിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ�
ത്. പേക്ഷ,പാശത്താൽബന്ധിക്കെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട്
അത് അനിത്യവും സംസാരദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിേധയവുമാ�
യിത്തീരുന്നു.

ജീവാത്മാവിെന ബന്ധിക്കുന്നകയറാണ് പാശം.അവി�
ദ്യ,കർമ്മം, മായഎന്നിങ്ങെന മൂന്നു തരത്തിലുള്ളപാ�
ശങ്ങളുണ്ട്. ഇവഅഴുക്കുകൾഅെല്ലങ്കിൽ മലങ്ങൾ
ആയിട്ടാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അണുരൂ�
പത്തിൽ ശരീരത്തിനകത്ത്സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുഎന്നും
അതിെന്റ ശക്തിയുംജ്ഞാനവും പരിമിതങ്ങളാെണ�
ന്നും ഉള്ള െതറ്റായ ധാരണയാണ് അവിദ്യ.അതുെകാ�
ണ്ട് അതിന് ആണവമലം എന്നുപറയുന്നു.ആണവമല�
മാണ് േമാഹം, മദം, രാഗം, വിഷാദം, േവദന, േശാകം
മുതലായവയുളവാക്കുന്നത്. ശിവജ്ഞാനസിദ്ധിയാർ
എഴുതുന്നു: “ആണവമലം അതിെന്റ വിവിധശക്തിക�
േളാടുകൂടി, െചമ്പിൽഅഴുക്ക് എന്നേപാെല,എണ്ണമറ്റ
ജീവാത്മാക്കളിൽ പരന്നു പിടിക്കുന്നു.അത് ജീവാത്മാ�
ക്കെളജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ക്രിയയിൽ നിന്നും പിടിച്ചു
നിർത്തുന്നു.അത് അവയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളകഴിവു
നൽകുന്നു.എല്ലായ്േപ്പാഴും അത് അവിദ്യയുെട ഉറവി�
ടമാണ്”. [1]അവിദ്യയുെട ഫലമായിട്ടാണ് ജീവാത്മാ�
വിന് അതിെന്റ യഥാർത്ഥമായ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിയാത്തത്.

ജീവാത്മാവിെന്റ ക്രിയകൾസൂക്ഷ്മങ്ങളുംഅദൃഷ്ടങ്ങളുമാ�
ണ്.അവയാണ് കർമ്മം അെല്ലങ്കിൽ കാർമണമലം
ഉളവാക്കുന്നത്.അവയാണ് േചതനെയഅേചതനവ�
സ്തുക്കളുമായി ബന്ധിക്കുന്നത്.അപവിത്രതകളും മാലി�
ന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞഈേലാകത്തിെന്റ കാരണമാണ്
മായ.അവയാണ് ഇച്ഛ,ക്രിയ മുതലായവയ്ക്ക് ജീവാത്മാ�
വിെന േപ്രരിപ്പിക്കുന്നത്. പേക്ഷ,അത്ആണവമല�
െത്തേപ്പാെല ജീവാത്മാവുമായി കൂടിേച്ചർന്നിട്ടല്ല, േവറി�
ട്ടാണ് നിലെകാള്ളുന്നത്.

ശിവജ്ഞാനസിദ്ധിയാർ ജീവാത്മാവിെന നിർവചിക്കു�
ന്നതിങ്ങെനയാണ്;അത് (ആത്മാവ്)അരൂപവും വിഭു
(സർവവ്യാപക)വുമാണ്. പേക്ഷ,അചിത്തിെന (ഭൗതി�
കപദാർത്ഥെത്ത)േപ്പാെലയല്ല. ഒരു നിശ്ചിതസമയത്ത്
യാെതാന്നിലാേണാഅതു നിവസിക്കുന്നത് അതുമായി
(ശരീരവുമായി,അെല്ലങ്കിൽ പരേമശ്വരനുമായി) ഒന്നിച്ചു
കൂടിേച്ചരുന്നതിലാണ് അതിെന്റ വ്യാപകത്വം കിടക്കു�
ന്നത്.അതിെന്റ നിത്യൈചതന്യവും ശക്തിയും പാശ�
ത്താൽ,അെല്ലങ്കിൽആണവമലത്താൽ, മറച്ചു െവയ്ക്ക�
െപ്പടുന്നു.അതുെകാണ്ടാണ് അതിെന പശുഎന്ന് വിളി�
ക്കുന്നത്. [2]

എെന്തല്ലാം മലങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നുഎന്നതി�
െന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവാത്മാക്കെള മൂന്നായി തരം�
തിരിക്കാം. ചില ജീവാത്മാക്കൾക്ക്ആണവമലം മാ�
ത്രേമയുള്ളുഎന്നുവരാം. മറ്റു ചിലർക്ക് ആണവമലവും
കാർമണമലവും ഉണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവർ മൂന്നു മലങ്ങൾ�
ക്കും അടിമെപ്പട്ടവരായിരിക്കും.ഈമൂന്നു മലങ്ങളിൽ
നിന്നും േമാചനം േനടുന്നതിനാണ് േമാക്ഷം എന്നുപറ�
യുന്നത്. ഇതാണ് പശുവിന് തെന്ന വരിഞ്ഞുെകട്ടിയ
പാശം അറുത്ത് കളഞ്ഞ് പതിയുമായി ഒന്നിച്ചുേചരാ�
നുള്ള മാർഗ്ഗം.ൈശവസിദ്ധാന്തക്കാരുെട അഭിപ്രായ�
ത്തിൽ പതിയുമായി ഒന്നിച്ചുേചരുകഎന്നതിന് പശുവും
പതിയും ഒന്നായിത്തീർന്ന് താദാത്മ്യം േനടുകഎന്നർ�
ത്ഥമില്ല. േമാക്ഷം േനടിയതിനുേശഷവും പശു പതി�
യായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയില്ല. തീയുമായുള്ളസമ്പർ�
ക്കംെകാണ്ട് െവള്ളത്തിന് ചൂടുണ്ടാകും. പേക്ഷ,ആ
െവള്ളത്തിന് മെറ്റന്തിെനെയങ്കിലും കത്തിക്കാനുള്ള
കഴിവുണ്ടാവുകയില്ല.അതുേപാെലതെന്ന,ആത്മാവ്
പ്രഭുവിെന്റഅനുഗ്രഹംെകാണ്ട് പൂർണ്ണതപ്രാപിക്കുന്നു.
പേക്ഷ,അതിന് പരേമശ്വരെന്റസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയില്ല.

1. Quoted in K.M. Balasubramaniam: Special Lectures on
Saiva Siddhanta, P. 121.

2. Ibid P. 121.



       

2 കാശ്മീരൈശവം

െതെക്കഇന്ത്യയിെലൈശവസിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന്
ഏെറക്കുെറ വ്യത്യസ്തമാണ് ഏതാണ്ടേത കാലത്തുത�
െന്ന കാശ്മീരിലാവിർഭവിച്ച ൈശവസിദ്ധാന്തം. കാശ്മീ�
രൈശവസിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രത്യഭിജ്ഞാനസമ്പ്രദായം
എന്നും പറയാറുണ്ട്. േസാമാനന്ദെന്റ ശിവദൃഷ്ടി, ഉത്പ�
ലെന്റസ്പന്ദപ്രദീപിക,അഭിനവഗുപ്തെന്റ തന്ത്രസാരവും
തന്ത്രേലാകവും, േക്ഷമരാജെന്റ ശിവസൂത്രവിമർശിനി
എന്നിങ്ങെനഎട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�
നുമിടയിൽ രചിക്കെപ്പട്ട ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് കാശ്മീ�
രൈശവസിദ്ധാന്തത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ
കിടക്കുന്നത്.എന്നാൽഅെതാരു ദർശനമായി രൂപം
െകാണ്ടത് അൈദ്വതേവദാന്തത്തിെന്റസ്വാധീനത്തിലാ�
ണ്. ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതസിദ്ധാന്തങ്ങേളാട് അതിന്
അത്രയധികം കടപ്പാടുണ്ട്.

കാശ്മീരൈശവസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പരമശിവനാണ്
ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ സത്യം.അരൂപവുംഅനന്ത�
വും നിത്യവും സർവശക്തവും സർവജ്ഞവും േകവലവു�
മായ ശുദ്ധൈചതന്യമാണത്.ആത്മാവാകുന്നൈച�
തന്യവും അതുതെന്ന. പരമശിവെന്റ ശക്തിയാണ് ഉമ.
െതേക്ക ഇന്ത്യയിെലൈശവസിദ്ധാന്തക്കാർ പാർവ�
തിെയഅെല്ലങ്കിൽ കാളിെയ ശിവനുമായി താദാത്മ്യം
പ്രാപിക്കുന്നസഹധർമ്മിണിയായിട്ടാണ് കണക്കാ�
ക്കിയത്. കാശ്മീരൈശവത്തിൽ ശക്തിയും ശക്തിയു�
െട ഉടമസ്ഥനും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല. രണ്ടും ഒന്നാണ്. [3]
ശക്തിക്ക് ശിവനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽ�
പ്പില്ല.അരൂപമായൈചതന്യം അേനകരൂപങ്ങളിൽ
പ്രകടമായിത്തീരുന്നു. േലാകം ശിവെന്റ പ്രതിഫലനം
മാത്രമാണ്. കണ്ണാടിയിെല പ്രതിഫലനം േപാെലയാ�
ണത്. വാസ്തവത്തിൽ,പ്രപഞ്ചംഅയഥാർത്ഥമാണ്.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,പ്രപഞ്ചവും പരേമശ്വരനും
അഭിന്നങ്ങളാണ്.ജ്ഞാതാവും േജ്ഞയവുംജ്ഞാന�
വും എല്ലാം ഒന്നാണ്. [4]ജ്ഞാനത്തിെന്റ തെന്ന മൂന്നു
സ്ഥിതിവിേശഷങ്ങളാണവ. സേചതനങ്ങളും അേചത�
നങ്ങളുമായഎല്ലാ ചരാചരങ്ങളും പരേമശ്വരെന്റ രൂപ�
ങ്ങളാണ്.അവെയാന്നുംതെന്ന പരേമശ്വരനിൽ നിന്ന്
ഭിന്നമല്ല. ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമാത്മാവു
തെന്നയാണ്.അവിദ്യയുെട ഫലമായിട്ടാണ് അവ വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.അവിദ്യയുെട
ഫലമായി ആത്മാവിന് മാലിന്യങ്ങളും പരിമിതികളും
സംഭവിക്കുന്നു.ആത്മീയജ്ഞാനംെകാണ്ട് അവിദ്യയക�
റ്റുകയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കുകയും െചയ്താൽആത്മാവ്
ശുദ്ധമായൈചതന്യമായിത്തീരും. ദക്ഷിേണന്ത്യയി�
െല ൈശവസിദ്ധാന്തക്കാരുെട അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്
ആത്മാവ് േമാക്ഷപ്രാപ്തിക്കു േശഷം ശിവനായി രൂപാ�
ന്തരെപ്പടുന്നില്ല. കാശ്മീരൈശവന്മാരുെട അഭിപ്രായ�
ത്തിലാകെട്ട,ശുദ്ധൈചതന്യമായആത്മാവു തെന്നയാ�
ണ് പരേമശ്വരൻ.ഈജ്ഞാനമാണ് േമാചനത്തിെന്റ
മാർഗ്ഗം.ആത്മാവ് പരമശിവനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപി�
ക്കുന്നതിനാണ് േമാക്ഷെമന്നു പറയുന്നത്. രണ്ടു ദർശ�
നങ്ങളിലും വ്യക്തിയുെടആത്മാവ് ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങെള തീെര അവഗണിച്ചുെകാണ്ടാണ് ശിവൻഎന്ന
േകവലൈചതന്യെത്തഅേന്വഷിക്കാൻ പുറെപ്പടുന്ന�
ത്. ഒടുവിൽ രണ്ടും െചെന്നത്തുന്നത് അന്തർമുഖത്വത്തി�
െന്റ നിഗൂഢതയിലാണ്.ഈനിഗൂഢതയിൽ നിന്നു
രക്ഷെപടാെനേന്നാണം ലിംഗപൂജ തുടങ്ങിയ മതചട�
ങ്ങുകെള കൂടുതൽ കൂടുതൽആശ്രയിേക്കണ്ടിവരികയും
െചയ്യുന്നു. രണ്ടു ദർശനങ്ങളും കാലക്രമത്തിൽ െവറും
മതവിശ്വാസങ്ങളും മതാചാരങ്ങളും മാത്രമായി അവേശ�
ഷിച്ചതിെന്റ കാരണവും ഇതുതെന്നയായിരിക്കാം.

3. സാ ച തദഭിൈന്നവ.
—സ്പന്ദപ്രദീപിക, േപ. 11.

4. ജ്ഞാതാ േജ്ഞയംജ്ഞാനം ഇതിജ്ഞാനൈസ്യവ ത്രിധാ
സ്ഥിതി

—സ്പന്ദപ്രദീപിക.



       

3 വീരൈശവന്മാർ

കർണ്ണാടകത്തിലുംആന്ധ്രയിെലയും മഹാരാഷ്ട്രത്തിെല�
യും ചില പ്രേദശങ്ങളിലും പ്രചാരം േനടിയ ലിംഗായത�
സിദ്ധാന്തംഅെല്ലങ്കിൽ വീരൈശവസിദ്ധാന്തം േമൽ
വിവരിച്ച ൈശവസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യ�
സ്തമാണ്. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നബസ�
വനും രാമയ്യനുമാണ് വീരൈശവസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ
സ്ഥാപകന്മാർ എന്നുകരുതെപ്പടുന്നു.അവർ തങ്ങളു�
െട സിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി സ്വന്തമായി
ഗ്രന്ഥങ്ങെളഴുതുകേയാ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഭാഷ്യ�
ങ്ങൾ രചിക്കുകേയാ െചയ്യുകയുണ്ടായില്ല.അവരുെട
ജീവചരിത്രങ്ങൾ തെന്നയുംഐതിഹ്യങ്ങളും െകട്ടുകഥ�
കളുമായി കൂടിക്കുഴഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ കർണ്ണാടകപ്രേദശങ്ങളിൽ
ൈജനന്മാർക്ക് ധാരാളം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര.
അവർെക്കതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലൂെടയാണ് ലിംഗാ�
യതപ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നത്. ബസവൻ കല്യാണി�
െല ബിജ്ജലരാജാവിെന്റ പ്രധാനമന്ത്രിേയാ േസനാ�
നായകേനാ മേറ്റാആയിരുന്നുഎന്നാണ്ഐതിഹ്യം.
തെന്റ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിേലക്ക് ആളുകെളആകർ�
ഷിക്കാൻ േവണ്ടി ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങെള മാത്രമ�
ല്ല,ഔേദ്യാഗികപദവിെയയും സമർത്ഥമായി ഉപേയാ�
ഗിക്കാൻഅേദ്ദഹത്തിന് സാധിച്ചു.അതുെകാണ്ടു കൂടി�
യായിരിക്കാം. വീരൈശവന്മാരുെട സ്വാധീനം അതിേവ�
ഗം വർദ്ധിച്ചത്.

വീരൈശവസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളെര ലളിതങ്ങളാണ്.
സർവജ്ഞനുംസർവശക്തനുമായ പരമശിവനല്ലാ�
െത മെറ്റാരുൈദവമില്ല. പ്രപഞ്ചമുത്ഭവിച്ചത് പരമ�
ശിവനിൽ നിന്നാണ്.അവസാനം അത് പരമശിവ�
നിൽ തെന്ന െചന്നു ലയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മനുഷ്യെന
അനുഗ്രഹിക്കാനുംആപത്തുകളിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാ�
നും പരമശിവനു കഴിവുണ്ട്.അതുെകാണ്ട് പരമശിവ�
െനആശ്രയിക്കുകയുംആരാധിക്കുകയുമാണ് രക്ഷക്കും
േമാചനത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗം.ആരാധകനും പരമശിവ�
നുമിടയിൽ മധ്യവർത്തിയായ ഒരുബ്രാഹ്മണപുേരാഹി�
തെന്റആവശ്യമില്ല. വീരൈശവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന�
വെരല്ലാം ഒരു െചറിയ ശിവലിംഗം െവള്ളിയുെടേയാ
െചമ്പിെന്റേയാ തകിടിനുള്ളിലാക്കി ചരടിൽ േകാർത്ത്
കഴുത്തിൽ ധരിക്കണെമന്നുള്ളതു നിർബന്ധമായിരുന്നു.
കഴുത്തിൽ ലിംഗം തൂക്കിയിട്ടവെരല്ലാം ലിംഗായതന്മാരാ�
യി കണക്കാക്കെപ്പട്ടു. പരമശിവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽഎല്ലാ
മനുഷ്യരും ഒരുേപാെലയായതുെകാണ്ട് ലിംഗാരാധകർ�
ക്കിടയിൽ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങേളാ സ്ത്രീപുരുഷേഭദേമാ
അനുവദിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.എല്ലാവരും സമന്മാരായിട്ടാ�
ണ് കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്. ലിംഗാരാധകർ പരിശുദ്ധരാ�
ണ്.അതുെകാണ്ട് ജനനം, മരണം,സ്ത്രീകളുെട തീണ്ടാ�
രി മുതലായവെയാന്നുംഅശുദ്ധങ്ങളായി കണക്കാക്ക�
െപ്പട്ടിരുന്നില്ല.ആരാധകർ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ േനരിട്ട്
ശിവേലാകത്തിെലത്തും;അെല്ലങ്കിൽ ശിവനുമായി താ�
ദാത്മ്യം പ്രാപിക്കും. ലിംഗം ധരിക്കുന്നവർ മരിച്ചാൽ
മൃഗങ്ങളും മറ്റുമായി വീണ്ടും ജനിക്കുകേയാ േപ്രതങ്ങളാ�
യി അലഞ്ഞുതിരിയുകേയാ ഇല്ല.അതുെകാണ്ട് മരണ�
ത്തിനുേശഷം സംസ്കാരചടങ്ങുകേളാ േശഷക്രിയകേളാ
ഒന്നുംആവശ്യമില്ല.അതുേപാെല തെന്ന ജീവിച്ചിരിക്കു�
ന്ന കാലത്ത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിേലക്കുള്ളതീർത്ഥയാത്ര�
കേളാ യാഗാദികർമ്മങ്ങേളാ തപസുകേളാ നിരാഹാര�
വ്രതങ്ങേളാ ഒന്നുംആവശ്യമില്ല. പരേമശ്വരെന ധ്യാനി�
ക്കുക, ലിംഗപൂജ നടത്തുക,എല്ലായിേപ്പാഴും കഴുത്തിൽ
ലിംഗം െകട്ടിത്തൂക്കുക—ഇവയാണ് േമാചനത്തിനുള്ള
വഴി.

ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വേത്താടുള്ളഎതിർപ്പ്, ജാതിവ്യ�
ത്യാസങ്ങൾെക്കതിരായ നിലപാട്,ൈശശവവിവാഹ�
നിേരാധനം,സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാെര തി�
രെഞ്ഞടുക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായവയായിരുന്നു
വീരൈശവമതത്തിെല മുഖ്യമായഘടകങ്ങൾ.അതു�
െകാണ്ട് ഒരു ദർശനെമന്നതിെനക്കാളധികം അെതാരു
സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുഎന്നുകരു�
തുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.

പേക്ഷ,ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്ഈപ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു.ബ്രാഹ്മണപൗേരാഹിത്യ�
െത്തഎതിർത്തുെവങ്കിലും ലിംഗായതന്മാർ തങ്ങളുെട
സ്വന്തം പൂജാദികർമ്മങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജംഗമം എന്ന
േപരിൽ ഒരു പുതിയ പൗേരാഹിത്യംസ്ഥാപിച്ചു.ബ്രാ�
ഹ്മണർ തങ്ങളുെടബ്രാഹ്മണ്യമുേപക്ഷിച്ച് കഴുത്തിൽ
ലിംഗം തൂക്കി വീരൈശവമതത്തിൽ േചരാൻ തയ്യാറാ�
യാൽഅവർക്കും ലിംഗായതപുേരാഹിതന്മാരാവാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. വീരൈശവന്മാർ ജാതിവ്യ�
ത്യാസങ്ങൾെക്കതിരായിരുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുവേല്ലാ.
പേക്ഷ,ഈനിലപാട് ലിംഗായതന്മാർക്കു മാത്രേമ
ബാധകമായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വന്തം സംഘത്തിനു പുറത്തു�
ള്ളസാമൂഹ്യാനാചാരങ്ങൾെക്കതിരാേയാ ജാതിമത�
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾെക്കതിരാേയാ അവർ ശബ്ദമുയർത്തു�
കയുണ്ടായില്ല. ഇതിെന്റ ഫലം ലിംഗായതന്മാർ സമൂ�
ഹത്തിെല ഒരു പ്രേത്യകജാതിയായി തീരുകഎന്നതു
മാത്രമായിരുന്നു.അവിെടയും ജാതിയുെട കാര്യത്തിൽ
മാത്രേമ,സമത്വമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വത്തുടമയിലുള്ള
അസമത്വങ്ങൾഅനുവദിക്കെപ്പട്ടു.ഈസ്ഥിതിവിേശ�
ഷം സ്വാഭാവികമായും സമുദായത്തിെന്റഅടിത്തട്ടിലു�
ള്ള മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങെളആകർഷിക്കാൻഅപ�
ര്യാപ്തമായിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ആരംഭത്തിൽ
മതത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാെണങ്കിലും പുേരാഗമ�
നപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ച ലിംഗായതന്മാർ സമുദാ�
യത്തിെലബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ ഇട�
ത്തരക്കാരുെടയും മറ്റു സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരുെടയും ഒരു
പ്രേത്യകജാതിയായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.
കാലക്രമത്തിൽഈപ്രേത്യകജാതിക്കുള്ളിൽ തെന്ന
ഉപജാതികളും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും രൂപം െകാള്ളു�
കയും െചയ്തു.

മാധവാചാര്യർ തെന്റസർവദർശനസംഗ്രഹത്തിൽ
മറ്റുചിലൈശവസിദ്ധാന്തക്കാെരപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദി�
ക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, ദാർശനികരംഗത്തിെലന്നേപാെല
തെന്നസാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും അവർക്ക് േനടാൻ കഴി�
ഞ്ഞസ്വാധീനം വളെര പരിമിതമാണ്.അതുെകാണ്ട്
അവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റി ഇവിെട വിസ്തരിേക്കണ്ട
ആവശ്യമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.



       

4 അമ്മൈദവങ്ങൾ

മിക്കൈശവസിദ്ധാന്തക്കാരും ശിവേനാെടാപ്പം തെന്ന
ശക്തിക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ചൂട് അഗ്നി�
യുെട അനിവാര്യമായ സ്വഭാവമായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന�
േയാ അതുേപാെലതെന്ന ശക്തി ശിവെന്റഅനിവാര്യ�
ഭാഗമാണ്. സൃഷ്ടിയുെട തത്വമാണത്. ശിവൻ പുരുഷരൂ�
പത്തിലും ശക്തി സ്ത്രീരൂപത്തിലും സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.
ക്രിയയുമായി ബന്ധമിെല്ലങ്കിൽജ്ഞാനം നിഷ്ഫലമാകു�
ന്നതുേപാെല ശക്തിയുമായി ബന്ധമിെല്ലങ്കിൽ ശിവൻ
അശക്തനായിത്തീരുന്നു. ശക്തിയുെട സഹായേത്താടു�
കൂടിയാണ് ശിവൻസൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നടത്തു�
ന്നത്. ശക്തിക്ക് ദുർഗ,കാളി, ഭുവേനശ്വരി, മഹാമായ,
ഭഗവതി എന്നിങ്ങെന പല േപരുകളുമുണ്ട്. പ്രാചീനകാ�
ലെത്തഅമ്മൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽപ്പത്തിൽ
നിന്നാണ് ശക്തിെയപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളർന്നു�
വന്നത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.

പ്രാക്ചരിത്രകാലം മുതൽക്കുതെന്നഇന്ത്യയിെല വിവി�
ധഭാഗങ്ങളിൽ,പ്രേത്യകിച്ചും കാർഷികവൃത്തിയിേലർ�
െപ്പട്ട േഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ,അമ്മൈദവങ്ങ�
ളിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിന്നു േപാന്നിട്ടുണ്ട്. മാർഷൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,ഇന്ത്യയിെല മിക്ക ഗ്രാമ�
പ്രേദശങ്ങളിലും അമ്മൈദവങ്ങൾ,സ്ഥലകാലങ്ങളുെട
വ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ച്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ േപരുകേളാ�
ടും സ്വഭാവവിേശഷങ്ങേളാടും കൂടി ആരാധിക്കെപ്പട്ടു
േപാന്നിട്ടുണ്ട്. “അനാര്യജനവിഭാഗങ്ങളുെട േദശീയേദവ�
തകൾക്കിടയിൽഅമ്മൈദവങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാനമായ
ഒരുസ്ഥാനമാണുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രാകൃതകുലേഗാത്ര�
സമുദായക്കാർക്കിടയിൽഅമ്മൈദവങ്ങളിലുള്ള വി�
ശ്വാസങ്ങളുെട പ്രചാരവും,അവരുെടആചാരങ്ങളിലും
ചടങ്ങുകളിലും േനതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരല്ല
േദവതകളുെട ശ്രദ്ധെയആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവ�
െരന്നു കരുതെപ്പടുന്ന പഴയ േഗാത്രസമുദായങ്ങളിെല
അംഗങ്ങളായ പറയർ തുടങ്ങിയ താണജാതിക്കാരാ�
ണ് എന്ന വസ്തുതയും ഇതിനു െതളിവാണ്. യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ ചിലഅനാര്യകുലേഗാത്രസമുദായങ്ങൾഹിന്ദു�
മതത്തിെന്റ പിടിയിൽ ഇനിയും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇത്തരം സമുദായങ്ങളിൽഅമ്മൈദവെത്ത,അെല്ല�
ങ്കിൽ ഭൂമിേദവിെയആരാധിക്കുന്നസമ്പ്രദായം പ്രേത്യ�
കിച്ചും പ്രബലമാണ്”. [5]

5. Marshall: Mohenjodaro and the Indus Civilization, P. 51.



       

5 ഹിന്ദുമതവുംഅമ്മൈദവങ്ങളും

പ്രാചീനാര്യന്മാർക്കിടയിൽ േദവീപൂജയ്ക്ക് വലിയ പ്രാ�
ധാന്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ,സൂര്യൻ തു�
ടങ്ങിയ പുരുഷൈദവങ്ങൾക്കായിരുന്നുപ്രാധാന്യം.
എന്നാൽ, ഭാരതീയ സമുദായത്തിെന്റഅസമമായ
വളർച്ച കാരണംആയുർേവദങ്ങളിലും വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�
യിലുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങേളാെടാപ്പം കുലേഗാത്രസമുദാ�
യങ്ങളുെട പ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയും
ചിലേപ്പാെഴാെക്കഅവ പരസ്പരം കൂടിക്കലരുകയും െച�
യ്തു. മധ്യയുഗത്തിലാണ്ഈലയനപ്രക്രിയ പ്രേത്യകി�
ച്ചും പ്രബലമായിത്തീർന്നത്. കാർഷികവൃത്തിയുമായി
കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ഒട്ടനവധി അനാര്യകുലേഗാത്രസ�
മുദായങ്ങൾ നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലു�
ള്ളസാമ്രാജ്യങ്ങളുെട ഭാഗമായിത്തീർന്നതാണ്ഈ
പ്രക്രിയയുെട മുഖ്യമായ കാരണം.ഈഘട്ടത്തിലാണ്
പ്രാകൃതേഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ പലതും ഹിന്ദുമതത്തി�
െന്റ ഭാഗങ്ങളായിത്തീർന്നത്.ഈമാറ്റത്തിെന്റ ഫല�
മായി ഒരുവശത്ത് അമ്മൈദവങ്ങൾക്ക് പുതിെയാരു
പ്രാധാന്യവും ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയും ലഭിച്ചു. മറുവശ�
ത്ത് ഹിന്ദുമതത്തിെന്റസ്വഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.
എഹെരൻെഫൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,ഹരപ്പ�
യിൽ നിന്നും േമാഹൻജദാേരാവിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞ�
ന്മാർ കെണ്ടടുത്തഅവശിഷ്ടങ്ങൾഅടിസ്ഥാനപരമായ
രണ്ടു വസ്തുതകൾ െവളിെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: “(1)
ഇന്നുനമ്മൾഹിന്ദുമതം എന്നു വിളിക്കുന്നത് എന്തിെന�
േയാ അതിെന്റസംസ്കാരിക ഘടനയിൽഅനാര്യഘ�
ടകങ്ങളുെടആധിക്യം; (2)ഈമുന്തിയഅനാര്യസം�
സ്കാരത്തിെന്റ മാതൃേമധാവിത്വസ്വഭാവം.ഈസംസ്കാര�
േത്താട് മധ്യയുഗത്തിെലയുംആധുനികയുഗത്തിെലയും
നിരവധി ഘടകങ്ങളും പ്രേചാദനങ്ങളും സാംസ്കാരിക
രൂപങ്ങളും വളെരയധികം കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”. [6]

ഇങ്ങെനആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന േഗാത്രസ�
മുദായങ്ങൾ കാർഷിേകാൽപ്പാദനാഭിവൃദ്ധിയുമായി
ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നഅമ്മൈദവ�
ങ്ങൾക്ക് മധ്യയുഗത്തിൽ പുതിെയാരർത്ഥവും പുതിെയാ�
രു പ്രാധാന്യവും ലഭിച്ചു. മാതൃേമധാവിത്വഘടനയിെല
അമ്മൈദവം പരമശിവെന്റസഹധർമിണിയുെട മാന്യ�
മായ പദവിയിേലക്ക് ഉയർത്തെപ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തി�
ന്, മധുരയിൽഅധികമാരുെടയും ദൃഷ്ടിയിൽ െപടാെത
കിടന്നിരുന്ന മീനാക്ഷി ൈശവമതത്തിെന്റആവിർഭാ�
വത്തിനു േശഷമാണ് പ്രസിദ്ധിയും ശക്തിയുംആർജിച്ച�
ത്. ബംഗാളിെല കാളിയും ൈമസൂരിെല ചാമുണ്ഡിയും
േകരളത്തിെല ഭഗവതിയും ഇന്നും ജനസ്വാധീനമുള്ള
അമ്മൈദവങ്ങളാണ്. പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെലയും
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെലയും പ്രതാപശാലികളായ മി�
ക്ക േകരളീയരാജാക്കന്മാരുെടയും കുലേദവതകൾ പല
േപരുകേളാടും കൂടിയ ഭഗവതിമാരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�
െട െതെക്കഅറ്റത്തുള്ളകന്യാകുമാരി േക്ഷത്രത്തിെല
അവിവാഹിതയായ കുമാരി പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരുെട
കുലേദവതയായിരുന്നുവേത്ര. േഫ്രസർഎഴുതുന്നു:

“ഇന്ത്യയിെല മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിെലയും പ്രാേദശികങ്ങ�
ളായ പ്രാർത്ഥനാ േകന്ദ്രങ്ങളിൽ മൺമറഞ്ഞുേപായ
വീരപുരുഷന്മാർ േദവന്മാരായി പൂജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
ആ േകന്ദ്രങ്ങളിൽെവച്ച് ഭൂതേപ്രതാദികെളയും മരി�
ച്ചുേപായവരുെട ദുശ്ശകുനകാരികളായആത്മാക്കെള�
യും പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി നരബലിയും രക്തദാ�
നവും മന്ത്രവാദവും മറ്റും നടത്തുക പതിവായിരുന്നു.
പ്രാേദശികമന്ത്രവാദികളും പൂജാരികളുമാണ് ഇത്തരം
പ്രാകൃതകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്.ഈപ്രാ�
േദശിക പ്രാർത്ഥനാേകന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽപ്രസിദ്ധി�
യാർജിച്ചേപ്പാൾഅവയുെട സ്വത്തുക്കളും പ്രാധാന്യവും
വർദ്ധിച്ചു. നാടുവാഴികളുെടയും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുെടയും
ദാനങ്ങൾ െകാണ്ട് അവ കൂടുതൽസമ്പന്നങ്ങളായി.
പ്രാർത്ഥനാ േകന്ദ്രങ്ങൾ േക്ഷത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു.
അവയിലുണ്ടായിരുന്നപ്രാകൃതേദവതകൾ ശിവൻ,
വിഷ്ണുഎന്നീ േദവന്മാരുെട ദാസികേളാ ശക്തികേളാ
സഹധർമ്മിണികേളാആയി കണക്കാക്കെപ്പടുകയും
അങ്ങെനആ േദവതകൾ പുതിെയാരു മാന്യതയുെട
പദവിയിേലക്ക് ഉയർത്തെപ്പടുകയും െചയ്തു.അഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽബ്രാഹ്മണമതം ഹിന്ദുമത�
മായി രൂപാന്തരെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഇന്ത്യയി�
െല എല്ലാൈദവങ്ങെളയും ൈദവങ്ങളാക്കി മാറ്റെപ്പട്ട
വീരപുരുഷന്മാെരയും േകന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ളപുരാ�
ണകഥകൾ രചിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.അങ്ങെനഹിന്ദു�
േദവഗണങ്ങളുെടൈവവിധ്യപൂർണ്ണമായ പരിദർശന�
ത്തിൽ േവേദതിഹാസങ്ങളിെലൈദവങ്ങളുമായി ഒരു
തരത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു തരത്തിൽബന്ധെപ്പട്ട
എണ്ണമറ്റ േദവതകൾപ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും അപ്രത്യക്ഷ�
മാവുകയും െചയ്തു”. [7]

അമ്മൈദവങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭൂതപിശാചാദികളും പൂർവി�
കന്മാരുെട േപ്രതങ്ങളുംആരാധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.അവ�
െര തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളപൂജാദികർമ്മങ്ങളും
മൃഗബലികളിലൂെടയുള്ള രക്തദാനങ്ങളും പതിവായിരു�
ന്നു.അമ്മൈദവങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ദയയുള്ളവ�
രും കൂടുതൽക്രൂരത കാട്ടുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. േരാഗ�
ങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും അനാവൃ�
ഷ്ടിയിൽ നിന്നും രക്ഷകിട്ടാൻ പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം േദ�
വികെള പ്രസാദിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണ�
ത്തിന്, േകരളത്തിെല െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതിയും തമിഴ്
നാട്ടിെല മാരിയമ്മയും വസൂരിേരാഗം പരിഹരിക്കാൻ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടിയ േദവതകളായിരുന്നു.ആന്ധ്രയിൽ
മുത്തിയമ്മയ്ക്കായിരുന്നുപ്രാധാന്യം. ബംഗാളിെല ജനകീ�
യേദവതയായ കാളി തലേയാടുകൾ െകാണ്ടുള്ള മാല�
യാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്.അമ്മൈദവങ്ങെളയും ഭൂതേപ്രത�
പിശാചാദികെളയും പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ പുഷ്പങ്ങൾ േപാ�
െലതെന്ന േചാരയും കള്ളും മുേഖ്യാപകരണങ്ങളായി�
രുന്നു. ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളുെടയും കർമ്മങ്ങളുെടയും
അവിഭാജ്യഘടകങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കാണ് മന്ത്രവാദചടങ്ങു�
കളും േജാത്സ്യവും തന്ത്രവിദ്യയും പുഷ്ടിെപ്പട്ടത്.

മധ്യകാലത്ത് നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥശക്തിെപ്പടാൻ തു�
ടങ്ങിയേപ്പാഴാണ് കുലേഗാത്രസമുദായക്കാരുെട പ്രാ�
േദശികേദവാലയങ്ങൾഅമ്പലങ്ങളായി മാറിയത്.
പ്രേത്യകിച്ചും ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട േദവാലയങ്ങളും
ഒട്ടനവധി ബൗദ്ധ–ൈജനവിഹാരങ്ങളും ശിവേക്ഷത്ര�
ങ്ങേളാ വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങേളാആക്കി മാറ്റെപ്പട്ടു.അവ�
യിൽ ശിവെന്റയും വിഷ്ണുവിെന്റയും അവരുെട സഹധർ�
മ്മിണികളായ േദവികളുെടയും ബിംബങ്ങൾപ്രതിഷ്ഠി�
ക്കെപ്പട്ടു. ശിവേക്ഷത്രങ്ങളിൽ മുഖ്യമായും േയാനിക്കുള്ളി�
ലുയർന്നു നിന്ന ലിംഗമാണ് പൂജിക്കെപ്പട്ടത്. ബൗദ്ധ–
ൈജനമതങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽസ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന
പ്രേദശങ്ങളിൽബിംബാർച്ചനയ്ക്ക് കള്ളിനും േചാരയ്ക്കും
പകരം പുഷ്പങ്ങളും ചന്ദനാദിസുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കൂടു�
തൽ കൂടുതൽ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.അബ്രാ�
ഹ്മണരായ പൂജാരികളുെടസ്ഥാനത്ത് ബ്രാഹ്മണപുേരാ�
ഹിതന്മാരും േമശാന്തികളും നിയമിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
എന്നാൽ േഫ്രസർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “െത�
േക്ക ഇന്ത്യയിെല ചില സുപ്രസിദ്ധ േക്ഷത്രങ്ങളിൽ,
ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാരുെട ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചെയന്ന നില�
യ്ക്ക്,പഴയ രക്തചടങ്ങുകളും മദ്യപാനമേഹാത്സവങ്ങളും
െകാല്ലത്തിെലാരിക്കൽ പുതുക്കാൻഅനുവദിക്കെപ്പ�
ടുന്നുണ്ട്.ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ പ്രാേദശിക നാ�
ടുവാഴിത്തലവന്മാരുെട സംരക്ഷണത്തിലാണ് പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നത്. നാടുവാഴിത്തലവന്മാർ നൽകുന്നഈ
രക്ഷാധികാരിത്വത്തിനുംആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പകര�
മായി അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാരിൽ നിന്ന്
പഴയ രാജവംശങ്ങളുെട കൃത്രിമ പിൻഗാമിത്വേത്താടു�
കൂടിയക്ഷത്രിയന്മാർ എന്നപദവി ലഭിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു”. [8]

6. Ehrenfels: Mother Right in India P. 1.
7. R. K. Frazer: Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II.
8. R. K. Frazer: Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II.



       

6 ശക്തിപൂജ

പ്രാചീനകാർഷിക സമുദായങ്ങളിൽഅമ്മൈദവം ഉൽ�
പ്പാദനാഭിവൃദ്ധിയുെട പ്രതീകമായിരുന്നു. നാടുവാഴി വ്യ�
വസ്ഥയിലാകെട്ട,അത് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മാതാവായ
പരമശക്തിയായിത്തീർന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േകവല�
ൈചതന്യമായബ്രഹ്മം ഒരുസ്ത്രീയുേടേയാ മാതാവിെന്റ�
േയാ അെല്ലങ്കിൽ ഒരു ഗർഭാശയത്തിെന്റേയാ രൂപ�
ത്തിൽ വീക്ഷിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ശക്തിഅെല്ലങ്കിൽ
അമ്മൈദവം, വ്യത്യസ്തസ്ത്രീരൂപങ്ങളിലുള്ളൈദവത്തി�
െന്റ പരമശക്തിയായി പൂജിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ചില
സ്ത്രീൈദവങ്ങൾ ദയയും േസ്നഹവും നിറഞ്ഞവരായിരു�
ന്നു; മറ്റുള്ളവർ ഭയങ്കരികളും. േദവീമഹാത്മ്യമനുസരിച്ച്,
“ഭയങ്കരിയായ ചണ്ഡികാേദവി സ്വന്തം ഭക്തന്മാരിൽ
വലിയഅഭിനിേവശം കാണിക്കുന്നു,അേതസമയത്ത്
തെന്ന പൂജിക്കാത്തവരുെട പുണ്യങ്ങെളല്ലാം നശിപ്പി�
ക്കുകയും അവെര ചുട്ടു ഭസ്മമാക്കുകയും െചയ്യുന്നു”.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റആവിർഭാവേത്താടുകൂടി നാടു�
വാഴി വ്യവസ്ഥക്ഷേയാന്മുഖമാവുകയും ചരക്കുൽപ്പാ�
ദനത്തിെന്റയും പണമിടപാടുകളുെടയും വലിഞ്ഞുക�
യറ്റത്തിെന്റ ഫലമായി പരമ്പരാഗതമായ ഗ്രാമസമു�
ദായവ്യവസ്ഥയുെടഅടിത്തറ തകരാൻ തുടങ്ങുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ ശക്തിപൂജയും അധഃപതിച്ചു. ശക്തിപൂജ�
ക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗം സാധനയുെടയും തന്ത്രവിദ്യയു�
െടയും േപരിൽ ഗർഹണീയങ്ങളും ൈലംഗികങ്ങളുമായ
പലതരം മതചടങ്ങുകളിൽ മുഴുകാൻ മുതിർന്നത്ഈ
ഘട്ടത്തിലാണ്. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാന�
ത്തിലും പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിലും
ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നഈഅധഃപതനപ്രവണ�
തകെള േനരിട്ടുകണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയഅേബ്ബദ്യുബ്വാ
ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തിെവച്ചിട്ടുണ്ട്:

“ഇന്ത്യയിൽഅനുഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്ന ഗർഹണീയങ്ങളായ
മതചടങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് വളെര സുപരിചിതമാണ്.
ശക്തിപൂജഎന്നാണതിെന്റ േപർ. ശക്തിഎന്ന വാ�
ക്കിന് ബലം,ഓജസ്സ് എെന്നാെക്കയാണർത്ഥം. ചില�
േപ്പാൾഅത് ശിവെന്റ ഭാര്യയായിരിക്കും. ബലികളർ�
പ്പിക്കെപ്പടുന്നത് ആ േദവതയുെട േപരിലായിരിക്കും.
ചിലേപ്പാൾ ഒരുഅദൃശ്യശക്തിെയയാണ് തങ്ങൾ
ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ നടിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ
ഏെറക്കുെറ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്ത�
െപ്പടുന്നത്. രാജ്യത്തിെല നിലവിലുള്ളആചാരങ്ങൾ
നിഷിദ്ധങ്ങളായി കരുതുന്നെതല്ലാം തിന്നുകയും കു�
ടിക്കുകയും െചയ്യുക,സഭ്യതയുെടയും മര്യാദയുെടയും
ഏറ്റവും സാധാരണങ്ങളായ നിയമങ്ങെളേപ്പാലും
ലജ്ജയില്ലാെത പരസ്യമായി ലംഘിച്ചുെകാണ്ട് ആണു�
ങ്ങളും െപണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് യാെതാരുഅടുക്കും മുറയു�
മില്ലാെത െകട്ടിമറിഞ്ഞുകൂത്താടുക—ഇതാണ് ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞജുഗുപ്സയുളവാക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്”. [9]

എന്നിട്ടും ചിലആധുനിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ശക്തിപൂജ
ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള ഒരുസാധനയാെണ�
ന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ശക്തിപൂജയിൽ “ബീഭത്സങ്ങളും
േഭാഗാസക്തിജനകങ്ങളുമായ ചടങ്ങുകൾ”അടങ്ങിയി�
ട്ടുെണ്ടന്നുംഅവയാണ് “തന്ത്രവിദ്യ െപാതുവിലും ശക്തി�
പൂജ പ്രേത്യകിച്ചുംആധുനികേലാകത്തിൽഅപകീർ�
ത്തികരങ്ങളായി കരുതെപ്പടുന്നതിനുള്ളകാരണം”
എന്നുംഅവർ തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.എങ്കിലും
അവർഊന്നിപ്പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്: “ഈചടങ്ങു�
കൾ ഒരിക്കലും ശക്തിപൂജയുെട സവിേശഷതേയാ ഏറ്റ�
വും മുഖ്യമായഘടകേമാ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽഅതി�
ന് ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായആത്മീയാദർശങ്ങളാണുള്ളത്.
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവായബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ താദാ�
ത്മ്യം പ്രാപിക്കുകഎന്ന േവദാന്തതത്വെത്തപ്രാേയാഗി�
കമായി സാക്ഷാൽക്കരിക്കുകഎന്നതാണ് അതിെല
ചടങ്ങുകളുെട ഉേദ്ദശ്യം. പ്രപഞ്ചത്തിലാെക വ്യാപിച്ചു കി�
ടക്കുന്നശക്തിയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ലബ്രഹ്മം”. [10]

9. Abbe J. A. Dubois: Hindu Manners, Customs and Ceremonies,
Vol. I. P. 288.

10. Chintaharan Chakravarthy: The Cultural Heritage of
India, Vol. IV, PP. 408–09.



       

െ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 6

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. വിശിഷ്ടാൈദ്വതം,ൈദ്വതം,ൈദ്വതാൈദ്വതം
2. ശിവനും ശക്തിയും
3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
5. ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട സ്വാധീനം
9. രാജാറാം േമാഹൻ റായ്

10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
11. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
12. ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും നേവാത്ഥാനവും
13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
14. തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം
15. മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
17. ഇഖ്ബാൽ
18. മഹാത്മാഗാന്ധി
19. മാർക്സിസത്തിെന്റസ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്തഎേങ്ങാട്ട്?

െ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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