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12
മതവുംൈദവവും

മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റൈശശവദശയിൽ ജീവിച്ചിരു�
ന്നഅതിപ്രാകൃതരായ ജനങ്ങൾക്ക് ൈദവവിശ്വാസ�
േമാ മതവിശ്വാസേമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരബ്രഹ്മത്തി�
െന്റഅന്തര്യാമിത്വെത്തപ്പറ്റിയല്ല,അന്നെത്ത ഭക്ഷണ�
ത്തിനാവശ്യമായ കായ്കനികെളപ്പറ്റിയും പക്ഷിമൃഗാദി�
കെളപ്പറ്റിയുമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. വസ്തുനിഷ്ഠ�
മായ പ്രകൃതിയുെട ഭൗതികത്വെത്ത ഒരു െചറിയ േതാ�
തിെലങ്കിലും അംഗീകരിക്കാെത പ്രാേയാഗികമായൈദ�
നംദിന ജീവിതം നയിക്കുകസാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഉൽ�
പ്പാദന ശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും
ചുറ്റുപാടുകെളക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുെടജ്ഞാനം വർധി�
ച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.ഈഅർത്ഥത്തിൽപ്രാകൃത മനുഷ്യർ
ഭൗതികവാദികളായിരുന്നുെവന്നുപറയാം.
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1 മതവിശ്വാസത്തിെന്റആരംഭം

പേക്ഷ,പ്രകൃതിയുെട പല പ്രതിഭാസങ്ങളും അവർക്ക�
ജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. പ്രകൃതി ശക്തികെള നിയന്ത്രി�
ച്ച് അവെയ തങ്ങളുെട സ്വന്തം വരുതിയിൽ െകാണ്ടുവ�
രുവാേനാ അവയുെടആക്രമണങ്ങൾെക്കതിരായി വി�
ജയകരമാംവിധം േപാരാടുവാേനാ അവർക്കുസാധി�
ച്ചിരുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയുംഅസ്തമിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു,ഇടിെവട്ടുന്നു, മഴെപയ്യുന്നു, െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു,
പകർച്ച വ്യാധിയുണ്ടാകുന്നു,ഹിംസ്രമൃഗങ്ങൾആക്രമി�
ക്കാൻവരുന്നു—ഈചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നെതങ്ങി�
െനയാണ്? മലയും പുഴയും കാടുംമരങ്ങളും പാമ്പുകളും
കാട്ടുമൃഗങ്ങളും െകാടുങ്കാറ്റും െവള്ളെപ്പാക്കവും പകർച്ച�
വ്യാധികളും എല്ലാം ഭീകരങ്ങളായി കാണെപ്പട്ടു. തങ്ങ�
േളക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളവയും തരംകിട്ടുേമ്പാെഴ�
ല്ലാം തങ്ങെള ഉപദ്രവിക്കുന്നവയുമായഈപ്രകൃതിശ�
ക്തികളിെലല്ലാം അവ്യക്തങ്ങളുംഅവർണനീയങ്ങളു�
മായ ഏേതാ ചില അമാനുഷശക്തികൾ,അെല്ലങ്കിൽ
മൂർത്തികൾ,കുടിെകാള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. മലയുെട
മൂർത്തി, നദിയുെട മൂർത്തി, മരത്തിെന്റ മൂർത്തി, വിഷൂചി�
കയുെട മൂർത്തി ഇങ്ങെന മനുഷ്യെന ഭീഷണിെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഅേനകമേനകം മൂർത്തി ചുറ്റുപാടും
പതിയിരിക്കുന്നു.അവയുെട േകാപത്തിനിരയായാൽ
ജീവിതം അപകടത്തിലാവും.അതുെകാണ്ട് അവെയ
പ്രീണിപ്പിക്കുകയുംഅവയുെട പ്രീതിസമ്പാദിക്കുകയും
െചയ്യണം. തങ്ങൾക്ക് ശല്യങ്ങളും േദ്രാഹങ്ങളുമുണ്ടാക�
രുെതന്ന് അവേയാടഭ്യർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥന,പൂജ,
വഴിപാട്,ബലി, മന്ത്രവാദം മുതലായവയുെട സഹായ�
േത്താടുകൂടി പ്രകൃതിശക്തികളിൽ സ്വാധീനംെചലുത്തി
അവെയ തങ്ങൾക്കനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനും അങ്ങെന
ക്ഷാമം, െവള്ളെപ്പാക്കം, െകാടുങ്കാറ്റ്, വസൂരി, േകാളറ,
കാട്ടുമൃഗങ്ങളുെടആക്രമണം മുതലായആപത്തുകളിൽ
നിന്ന് രക്ഷെപ്പടാനും കഴിയുെമന്ന് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ വി�
ശ്വസിച്ചു.ഈവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് മൂർത്തിപൂജ�
യും മന്ത്രവാദവുംആവിർഭവിച്ചത്.



       

2 ആത്മാവും പുനർജന്മവും

ചുറ്റുപാടുമുള്ളപ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല,
സ്വന്തം ജീവിതം തെന്നയും ഇടവിടാെത മാറിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നുഎന്ന് പ്രാകൃത മനുഷ്യർ േനാക്കിക്കണ്ടു.
അത്ഭുതകരവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നവയുമായ മാറ്റങ്ങൾ!
മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു, ഉറങ്ങു�
ന്നു,സ്വപ്നംകാണുന്നു, േമാഹാലസ്യെപ്പടുന്നു, മരിക്കു�
ന്നു! ഇെതാെക്കസംഭവിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്? ജനി�
ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടി എവിെടയായിരുന്നു? മരിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞാൽ പിെന്ന മനുഷ്യെന്റസ്ഥിതിെയന്താണ്?എന്താ�
ണ് മരണം? ശരീരം അവിെടത്തെന്നയുണ്ട്. പേക്ഷ,
അേതവെര കളിച്ചുചിരിച്ചുനടക്കുകയും മൃഗങ്ങെള േവ�
ട്ടയാടിെക്കാണ്ടുവരികയും െചയ്ത മനുഷ്യൻ മിണ്ടാെത,
അനങ്ങാെത,ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസം േപാലുമില്ലാെത, വിറ�
ങ്ങലിച്ചു കിടക്കുകയാണ്! മിണ്ടാനും അനങ്ങാനും ചി�
രിക്കാനും േവട്ടയാടാനുമുള്ള ശക്തിഎവിെടേപ്പായി?
മനുഷ്യമനസ്സിെന്റസങ്കീർണങ്ങളായ പ്രവർത്തനക്രമ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗതിക
പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ ജനന�
മരണങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചു മനസ്സി�
ലാക്കാൻ പ്രാകൃത മനുഷ്യർക്കു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ട്, വിവരിക്കാേനാ മനസ്സിലാക്കാേനാ കഴി�
യാത്ത ഒരാത്മാവിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാണിെതാെക്ക
എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ജീവനുള്ള മനുഷ്യനിൽ നിന്ന്
ജീവൻ വിട്ടുേപാകുേമ്പാളാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്ന�
ത്.അേപ്പാൾ,ശരീരം മാത്രമല്ല, ജീവനുമുണ്ട്. ഭൗതിക
വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല,ആത്മീയവസ്തുക്കളുമുണ്ട്. ഭൗതിക
ശരീരം വിട്ടുേപായതിനുേശഷവുംആത്മാവു നിലനിൽ�
ക്കുന്നുണ്ടാവണം. ഇത്തരം പ്രാകൃത ചിന്തകളിൽ നി�
ന്നാണ് അനശ്വരമായആത്മാവിെനപ്പറ്റിയും പുനർജ്ജ�
ന്മെത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾആവിർഭവിച്ചത്.
ഏംെഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മനുഷ്യർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ശരീരത്തിെന്റഘടനെയ�
പ്പറ്റി തീെര അജ്ഞരായിരുന്നു.ആഅതിപ്രാചീന
കാലം മുതൽക്കുതെന്നഅവർ തങ്ങൾ കാണാറുണ്ടാ�
യിരുന്നസ്വപ്ന രൂപങ്ങളുെട പ്രേചാദനം വഴിയായി,
തങ്ങളുെട ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും മറ്റും ശരീരത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലന്നും മറിച്ച്, േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന�
തും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിവസിച്ച് മരണസമയത്ത്
വിട്ടുപിരിഞ്ഞുേപാകുന്നതുമായ ഒരാത്മാവിെന്റ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളാണവെയന്നും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
അന്നു മുതൽക്കുതെന്നഈആത്മാവും ബാഹ്യേലാക�
വും തമ്മിലുള്ളബന്ധെത്തക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻഅവർ
നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു. മരണസമയത്ത് ശരീര�
െത്ത വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിനുേശഷവും അതു തുടർന്നു നില�
നിൽക്കുെമങ്കിൽപ്പിെന്നഅതിനു മെറ്റാരു കാരണമു�
ണ്ടാകുെമന്ന് സങ്കൽപ്പിേക്കണ്ടയാെതാരാവശ്യവുമില്ല�
േല്ലാ. ഇങ്ങെനയാണ് ആത്മാവിെന്റഅനശ്വരതെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ളആശയംആവിർഭവിച്ചത്. മനുഷ്യസമുദാ�
യത്തിെന്റ വളർച്ചയുെടആഘട്ടത്തിൽഈആശയം
ഒരിക്കലും ഒരുസമാശ്വാസമായിട്ടല്ല; മറിച്ച്,എതിർ�
ത്തു േതാൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിധിയായിട്ടാ�
ണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്… വ്യക്തിയുെട അനശ്വരതെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ള മുഷിപ്പൻആശയത്തിേലയ്ക്ക് െപാതുേവ വഴി�
െതളിയിച്ചത് മനഃശാന്തിക്കു േവണ്ടിയുള്ള മതപരമായ
അഭിനിേവശമല്ല മരണത്തിനുേശഷവും നിലനിൽക്കു�
െമന്നംഗീകരിക്കെപ്പട്ടഈആത്മാവിെനെക്കാണ്ട്
എന്തുെചയ്യണെമന്നതിെന സംബന്ധിച്ചുള്ളസാമാ�
ന്യം സാർവത്രികവുമായഅജ്ഞതയിൽ നിന്നുടെലടു�
ത്ത മാനസിക കുഴപ്പമാണ്. ശരിക്കിേതമാതിരിതെന്ന�
യാണ് പ്രകൃതി ശക്തികളുെട വ്യക്തിവൽക്കരണത്തി�
ലൂെടആദ്യെത്തൈദവങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചത്’. [1]

മരിച്ചുേപായവരുെടആത്മാക്കൾക്ക്,അെല്ലങ്കിൽ േപ്ര�
തങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുെടേമൽസ്വാധീനം െച�
ലുത്താനും േവണെമങ്കിൽഅവെര ഉപദ്രവിക്കാനും
കഴിയുെമന്നായിരുന്നുപ്രാകൃതമനുഷ്യെന്റ വിശ്വാസം.
കുട്ടിക്കു പനിപിടിച്ചാൽഅതു േപ്രതത്തിെന്റ ഉപദ്രവമാ�
ണ്!അപസ്മാരേരാഗമാെണങ്കിൽ പിെന്നസംശയമില്ല,
േപ്രതബാധതെന്ന!ആത്മഹത്യ െചയ്തവരുെടയും വല്ല
അപകടങ്ങളിലും െപട്ടു മൃതിയടഞ്ഞവരുേടയും േപ്രത�
ങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ രൗദ്രം. സ്വന്തം മക്കെളേപ്പാലും
അവർ െവറുെത വിടില്ല. മനുഷ്യെര േദ്രാഹിക്കാെത േപ്ര�
തങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുേപാകണെമങ്കിൽഅവെയപ്രീണി�
പ്പിക്കുകേയാആട്ടിയകറ്റുകേയാ െചയ്യണം. മന്ത്രങ്ങൾ
െകാണ്ടും പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾെകാണ്ടും ഭൂതേപ്രതങ്ങളു�
െട ബാധെയാഴിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ
വിശ്വസിച്ചു. േപ്രതങ്ങൾക്കുതെന്ന ഗതികിട്ടണെമങ്കിൽ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുെട സഹായം േവണം.
ഗതികിട്ടാഞ്ഞാേലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് േദ്രാഹം കൂ�
ടാെത കഴിക്കാനാണ് പിണ്ഡം െവയ്ക്കലും ബലിയിടലും
മറ്റു പൂജാദികർമ്മങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ�
െരേപ്പാെലതെന്നൈദവത്വം കൽപ്പിക്കെപ്പട്ട പ്രകൃതി�
ശക്തികൾക്കും ഭൂതേപ്രതാദികൾക്കും സുഖദുഃഖങ്ങൾ,
വിചാരവികാരങ്ങൾ,ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ മുതലായ�
വെയല്ലാമുണ്ടായിരിക്കണെമന്നായിരുന്നു ധാരണ. മനു�
ഷ്യർക്കിഷ്ടമുള്ളെതാെക്കഅവയ്ക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും.
അതുെകാണ്ട്,കള്ളും ഇറച്ചിയും മറ്റു ഭക്ഷണസാമഗ്രിക�
ളും െകാടുത്ത് അവെയ തൃപ്തിെപ്പടുത്താനും അവയുെട
അനുഗ്രഹാശിസുകൾ േനടാനും പ്രാകൃതജനങ്ങൾ പരി�
ശ്രമിച്ചു.

ഇങ്ങെന, ദുർഗ്രഹങ്ങളായ പ്രകൃതിശക്തികളുെട മുമ്പിലു�
ള്ള നിസഹായതയിൽ നിന്നും ചിന്ത, വികാരം, ജീവൻ
മുതലായവെയല്ലാം ഭൗതികശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭി�
ന്നങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളാെണന്നഅന്ധവിശ്വാസ�
ത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യരുെട ൈദവങ്ങളും
മതചടങ്ങുകളുംആവിർഭവിച്ചത്. പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചും
മനുഷ്യജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ളഅജ്ഞതയായിരുന്നു
ഈഅന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെട അടിത്തറഎന്നകാര്യ�
ത്തിൽസംശയമില്ല.എങ്കിലും നമ്മുെട പൂർവികന്മാ�
രുെട പ്രാകൃതങ്ങളായഈൈദവമതവിശ്വാസങ്ങൾ
ആരംഭത്തിൽ, ഉപേയാഗകരവും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാ�
ത്തതുമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നുെവന്ന വസ്തുതഎടു�
ത്തുപറയത്തക്കതാണ്.എെന്തന്നാൽ, ചരിത്രാതീത�
കാലെത്തഅതിപ്രാകൃതമായ ഉൽപ്പാദനരീതിയുെട
േപാരായ്മകെളയും സാേങ്കതികമായ കഴിവുേകടുകേള�
യും ഭാഗികമായിെട്ടങ്കിലും നികത്താൻ േവണ്ടിയാണ്
അവർഅഭൗമങ്ങളും അമാനുഷങ്ങളുമായൈദവങ്ങെള
അഭയം പ്രാപിച്ചത്.അങ്ങെന ഇന്നുനമ്മൾഅസംബ�
ന്ധങ്ങളായി കരുതുന്നപലഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും
അതിപ്രാചീനകാലത്ത്, നിേഷധാത്മകമായിെട്ടങ്കിലും,
ഒരുസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ,
ഇതിെന്റഅർത്ഥംസാമൂഹ്യജീവിതത്തിെലഎല്ലാത്ത�
രം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുംസാമ്പത്തികമായഎെന്ത�
ങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നല്ല. ഏം�
ഗൽസ് വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെല, ‘പ്രകൃതിെയക്കുറി�
ച്ച് പുേരാഗമനപരമായ വിജ്ഞാനം േനടുന്നതിനുള്ള
മുഖ്യമായ േപ്രരണശക്തി സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളായി�
രുന്നുെവന്നത് ശരിതെന്ന. ഇേപ്പാളത് പൂർവാധികം
അങ്ങെനയാണുതാനും.എന്നിരിക്കിലും,ഈപ്രാകൃത�
ങ്ങളായഎല്ലാഅസംബന്ധങ്ങൾക്കുംസാമ്പത്തിക�
മായ കാരണങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്കാൻശ്രമിക്കുകഎന്ന�
ത് വൃഥാ പാണ്ഡിത്യം ഭാവിക്കലായിരിക്കും’. [2]

1. Marx and Engels: On Religion. P. 225.
2. Marx and Engels: Correspondence, Engels: Letter to C.

Schmidt, Oct 27, 1890.



       

3 ഗിരിേഗാത്രക്കാരുെടൈദവങ്ങൾ

േകരളത്തിലിന്നും നാമാവേശഷമാവാെത നിലനിൽക്കു�
ന്ന കാണിക്കാർ, മലയരയന്മാർ,കാടർ, മലേവടന്മാർ
തുടങ്ങിയ ഗിരിേഗാത്രക്കാരുെട മതവിശ്വാസങ്ങളും
ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളും പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതു കൂ�
ടുതൽ വ്യക്തമാവും.അവെരല്ലാം തെന്നഅേനകം ൈദ�
വങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.അടുത്തകാലത്ത്
ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളുംആധുനികത്വത്തിെന്റസമ്മർ�
ദ്ദങ്ങളും വർധിച്ചതിെന്റ ഫലമായി, ചില പരിഷ്കൃതൈദ�
വങ്ങളുംകൂടി അവരുെട വിശ്വാസങ്ങളിൽസ്ഥാനംപിടി�
ച്ചിട്ടുണ്ട്.എങ്കിലും പഴയൈദവങ്ങൾക്കാണ് ഇേപ്പാഴും
പ്രാബല്യം. ഉദാഹരണത്തിന്,പരിഷ്കൃതങ്ങളും അപ�
രിഷ്കൃതങ്ങളുമായ ഒട്ടുവളെര ൈദവങ്ങെള പൂജിക്കുന്ന
കാണിക്കാർക്ക് ‘ചാവുപൂജ’യാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.
പൂർവികരുെട േപ്രതങ്ങൾക്കാണ് ‘ചാവുകൾ’എന്നു
പറയുന്നത്. മരിച്ചുേപായ കാരണവന്മാരുെട ചാവുകൾ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നഅനന്തിരവന്മാരുെട വീടുകൾക്കുചു�
റ്റും പതിയിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നാണവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യെര രക്ഷിക്കാനും േദ്രാഹിക്കാനും കഴിവുള്ളആ
ചാവുകെള പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ മാത്രേമ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ
നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും രക്ഷെപ്പടാനും കു�
ഞ്ഞുകുട്ടികളുെടആേരാഗ്യം നിലനിർത്താനും കഴിയൂ.
അതുെകാണ്ട്,കാണിക്കാർ മറ്റു ൈദവങ്ങേളാെടന്ന�
േപാെല തങ്ങളുെട ചാവുകേളാടും പ്രാർഥിക്കുന്നു;

‘പടച്ചതമ്പുരാേന,എല്ലക്കല്ലുസ്വാമി,തമ്പുരാട്ടി അമ്മ,
തിരുവത്തുപാറ ചാത്താ,നൂെറ്റാന്നു ചാവുമാേര,നൂെറ്റാ�
ന്നു തമ്പുരാക്കന്മാെര,പത്മനാഭസ്വാമി,ഞങ്ങളുെട
പൂജപറ്റിെക്കാണ്ട് വനത്തിൽ കിടക്കുന്നഞങ്ങെള
രക്ഷിക്കണം! നീക്കമ്പു, മുറിയാമ്പാച്ചി, നാട്ടാമുടവുവന്ന്
ആൾ ഒന്നും മരിച്ചുേപാകാെത നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചുെകാ�
ള്ളണം.ഞങ്ങൾക്ക് വനത്തിൽ നിങ്ങൾഅല്ലാെത
േവെറആരും ഇല്ല’.

മെറ്റാരു പ്രാർത്ഥന മുത്തേനാടും മുത്തിേയാടുമാണ്;

‘എെന്റ കാണിക്കുട്ടിമുത്തി അേമ്മ,എെന്റ ഉടയാത്താ,
ഈകാണിയിലുള്ള െകാടലിക്കാവുമുത്തന്മാേര േവല
െചയ്യുന്ന ധ്യാനം ഉണ്ടായ് ഞങ്ങൾഎടുത്തുതിന്നണം.
ആനേയാ പന്നിേയാ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങേളാ അഴിക്കാെത നി�
ങ്ങൾ കാത്തുെകാള്ളണം’.

മലൈദവം തുടങ്ങിയ പലതരം മൂർത്തികെള പൂജിക്കുന്ന
മലേവടന്മാർക്കും തങ്ങളുെട പൂർവികന്മാരുെട ചാവു�
കളിൽ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. ചാവുകൾക്ക് േകാഴിയും
മറ്റും ബലിയർപ്പിച്ചുെകാണ്ട് അവരിങ്ങെന പ്രാർഥിക്കുന്നു:

‘എെന്റ മൂർത്തിേയ, നിണക്കു േകാഴിയുെട പരിതരുന്നു.
എനിക്കു രക്ഷയായ് ഇരുന്നുെകാള്ളണം. െകാച്ചിേനാ�
ടും കുട്ടിേയാടും യാെതാരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്കരുേത’.

അവരുെട തെന്ന മെറ്റാരു പ്രാർത്ഥന:

‘ൈദവേമ, െപാന്നുമേല, േവണ്ടുവണ്ണം ഇരിക്കണം.
എെന്റഅപ്പൂപ്പ,ഞങ്ങളും ഉഴവും നന്നായിരിക്കണം.
കഴിഞ്ഞഅപ്പൂപ്പന്മാേര േവണ്ടുവണ്ണം രക്ഷയ്ക്കായ് ഇരി�
ക്കണം.അടിയങ്ങെട കുഞ്ഞിനും കുട്ടിക്കും ഒരുഅറ്റകു�
റ്റം കൂടാെത ഇരിക്കണം’.

നാട്ടുമലയന്മാർ മല്ലേനയും വീരഭദ്രേനയും ഭദ്രകാളിേയ�
യും മറ്റുമാണ് പൂജിക്കുന്നത്. െകാല്ലിേങ്കാട്—ചിറ്റ്യർ കാ�
ടുകളിെല െകാങ്ങമലയന്മാർക്കുംഅേനകം ൈദവങ്ങ�
ളുണ്ട്. കരുമലമൂപ്പൻ, മലമ്പാറആണ്ടൻ, മുനിയപ്പൻ
എന്നീആൺൈദവങ്ങളും കാളി, ഭഗവതി,പാലിയ�
മ്മ എന്നീ െപൺൈദവങ്ങളുമാണ് അവയിൽ മുഖ്യ�
മായവ. നായാടികൾക്ക് മല്ലൻ, മലവാഴി,പറക്കുട്ടി
മുതലായ മലൈദവങ്ങളും വനൈദവങ്ങളുമാണുള്ള�
ത്. പറക്കുട്ടിയുെട കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുെട
ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടുകയും േവട്ടമൃഗങ്ങ�
െള എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കുകയും െചയ്യാം. കല്ലുെകാണ്ടു�
ള്ള പറക്കുട്ടിയുെട ബിംബത്തിൽഅവർ േകാഴിേയേയാ
ആടിെനേയാ െവട്ടി േചാരെയാഴിക്കും.എന്നിട്ടിങ്ങെന
പ്രാർഥിക്കും:

“േഹ, മല്ല, മലവാഴി! േഹ പാറുക്കുട്ടി! പിതാേവ, മാതാ�
േവ ഞങ്ങൾ വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി സമ്പാദിച്ച വഴിപാടുക�
ളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങൾഅവസ്വീകരി�
ച്ച്”ഞങ്ങേളയുംഞങ്ങളുെട കുട്ടികെളയും കാട്ടുമൃഗങ്ങ�
ളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണം”.

ഉള്ളാടർക്ക് കാപ്പിരി,തീക്കുട്ടി, ചാത്തൻ തുടങ്ങിയ
ൈദവങ്ങളുണ്ട്. ചാത്തൻ,കരിങ്കുട്ടി,പറക്കുട്ടി,കാപ്പിരി,
കണ്ടാകരണൻ മുതലായവയാണ് േവട്ടുവരുെട ൈദവ�
ങ്ങൾ. പുള്ളുവന്മാർക്ക് അയ്യപ്പൻ, േവലായുധൻ, രാഹു,
മുനി, ചാത്തൻ, മൂക്കൻ,കണ്ടാകരണൻ,കരിക്കുട്ടി,തീ�
ക്കുട്ടി,പറക്കുട്ടി,കാപ്പിടരി,കള്ളാടിമുത്തൻ മുതലായ
ൈദവങ്ങളാണുള്ളത്. കാടരുെട പ്രധാനൈദവങ്ങൾ
മലവാഴി, മലങ്കുറത്തി എന്നീ രണ്ടു മലൈദവങ്ങളാണ്.
മലവാഴി ആൺൈദവവും മലങ്കുറത്തി െപൺൈദവവു�
മാണ്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
ഈരണ്ടുൈദവങ്ങളിൽനിന്നാണ് തങ്ങളുെട ഏറ്റവും
പഴയ പൂർവ്വികന്മാർ ജനിച്ചത് എന്നാണ് കാടരുെട
വിശ്വാസം. മലങ്കുറവൻ, മലയരയൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു കാട്ടു�
ജാതിക്കാർക്കും ഇതുേപാെല ഒട്ടനവധി ൈദവങ്ങളുണ്ട്.
അവയിൽ മിക്കവരും ചാവുപൂജ, ജന്തുപൂജ മുതലായവ�
യിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. [3]

മുെമ്പാരധ്യായത്തിൽ തങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാ�
െല, മരിച്ചുേപായ മാതാപിതാക്കന്മാേരയും കാരണവ�
ന്മാേരയും പൂജിക്കുന്നസമ്പ്രദായം മഹാശിലാസംസ്കാ�
രത്തിെന്റ ഒരു പ്രേത്യകതയായിരുന്നു. മരിച്ചുേപായ
കുടുംബത്തലവെന്റആത്മാവിനു ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്ര�
േത്യകസ്ഥലവുംഅത്യാവശ്യമായ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും
നൽകാതിരുന്നാൽആആത്മാവ് വിഷമിച്ചുവലയുെമ�
ന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നപിൻഗാമികൾക്ക് അതുമൂലം േദ്രാ�
ഹങ്ങളുണ്ടാവുെമന്നുമായിരുന്നുപ്രാകൃതജനങ്ങളുെട
വിശ്വാസം.ആത്മാവിലും പുനർജന്മത്തിലും വിശ്വസിച്ചി�
രുന്നതുെകാണ്ട് അവർ േപ്രതങ്ങെളആരാധിച്ചു.ഈ
വിശ്വാസത്തിൽനിന്നായിരിക്കണം, മഹാശിലാസംസ്കാ�
രം ഉടെലടുത്തത്. [4] െതാപ്പിക്കല്ല്, െകാടക്കല്ല്, നന്ന�
ങ്ങാടികൾ,ശ്മശാന ഗുഹകൾ മുതലായ മഹാശിലാസം�
സ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീന മനുഷ്യർ തങ്ങളുെട
മരിച്ചുേപായ കാരണവന്മാരുെടആത്മാക്കെള കുടിയി�
രുത്തിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാണിവ. മലയരയന്മാർ തുട�
ങ്ങിയ ചില േഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽഈപഴയ
ആരാധനാസമ്പ്രദായം ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
പേക്ഷ,സാധാരണയായി, വല്ലഅപകടങ്ങളിലും െപട്ടു
മരിച്ചുേപായബന്ധുക്കളുെടആത്മാക്കൾക്കുേവണ്ടിയാ�
ണ് ഇത്തരം വാസസ്ഥലങ്ങൾനിർമ്മിക്കെപ്പടാറുള്ള�
ത്. [5]

3. തർസ്റ്റെന്റ South Inidan Castes and Tribes,അനന്തകൃഷ്ണ�
യ്യരുെട Cochin Tribes and Castes, Travancore Tribes and
Castes,എൽ.െക.അയ്യരും ബാലരത്നവും കൂടിെയഴുതിയ
Anthropology in India മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ േകരളത്തി�
െല വിവിധ േഗാത്രസമുദായങ്ങളുെട മതവിശ്വാസങ്ങെളപ്പറ്റി�
യും ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദി�
ച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. V. Rangacharya: The Prehistoric India, P. 147.
5. L. A. K. Iyer and L. K. Balaratnam: Anthropology in India,

P. 188.



       

4 സംഘകൃതികളിെലൈദവങ്ങൾ

മരിച്ചുേപായ കാരണവന്മാെര ൈദവങ്ങളാക്കുന്നസമ്പ്ര�
ദായം സംഘംകൃതികളുെട കാലത്തും നിലവിലുണ്ടായി�
രുന്നു. യുദ്ധങ്ങളിൽ വീരമരണം പ്രാപിച്ച പടയാളിക�
ളുെട സ്മരണയ്ക്കായി വീരക്കല്ലുകൾ കുഴിച്ചുനാട്ടി ആരാ�
ധിക്കുക പതിവായിരുന്നുെവന്ന് അകനാനൂറിേലയും
പുറനാനൂറിേലയും ചില പാട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വീ�
രക്കല്ലല്ലാെത മെറ്റാരുൈദവവുമില്ല എന്നുവെര ഒരു
പാട്ടിൽ സ്തുതിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. െതാൽകാപ്പിയത്തിൽ
പുറന്തിൈണയുെട സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗ�
ത്തിൽ യുദ്ധംെചയ്തു വീരമൃത്യുവരിച്ച േയാദ്ധാവിെന്റ സ്മാ�
രകമായി കല്ലുനാട്ടുന്നതിെനപ്പറ്റിയുംആ വീരക്കല്ലിന്
ആദരബഹുമാനങ്ങളർപ്പിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയും പരാമർ�
ശിച്ചിരിക്കുന്നു. [6] മരിച്ച േയാദ്ധാവിെന്റ േപർ കല്ലിൽ
െകാത്തിവയ്ക്കുക,അേദ്ദഹത്തിെന്റആയുധങ്ങളും മറ്റുപ�
കരണങ്ങളുംആകല്ലിെന്റ ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ചിടുക, ചുവന്ന
പുഷ്പങ്ങളും മയിൽപ്പീലികളും പൂജിക്കുക,കള്ളുനിേവദി�
ക്കുക മുതലായആചാരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

സംഘകാലെത്തജനങ്ങൾബഹുൈദവവിശ്വാസികളാ�
യിരുന്നു. ഓേരാ തിണയ്ക്കും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ൈദവ�
മുണ്ടായിരുന്നു. െതാൽകാപ്പിയമനുസരിച്ച് മുല്ലനിലത്ത്
മാേയാനും (കറുത്തനിറമുള്ളൈദവം)കുറുഞ്ചിനിലത്ത്
േചേയാനും (ചുവപ്പുനിറമുള്ളൈദവം), മരുതനിലത്ത്
േവന്തനും (ഇന്ദ്രൻ) െനയ്തൽ നിലത്ത് വരുണനുമായിരു�
ന്നു പ്രധാനൈദവങ്ങൾ. [7]

ശിവൻ, മുരുകൻ,ബലരാമൻ മുതലായൈദവങ്ങെളപ്പ�
റ്റിയും സംഘംകൃതികളിൽ പരാമർശമുണ്ട്.എന്നാൽ
െകാറ്റൈവഎന്നസ്ത്രീൈദവത്തിനായിരുന്നുഏറ്റവുമധി�
കം പ്രാധാന്യം.ഈൈദവത്തിന്,അമരി,കുമരി,കവു�
രി, ചമരി,പൂലി, നീലി, ചങ്കരി എന്നിങ്ങെന പല േപരു�
കളുമുണ്ട്. പിന്നീട് ദുർഗ,കാളി മുതലായ േപരുകളിൽ
അറിയെപ്പട്ടുേപാന്നതുംഈൈദവമാണ്. യുദ്ധങ്ങളിൽ
വിജയം േനടുന്നതിന് െകാറ്റൈവയുെട സഹായം േത�
ടുക പതിവായിരുന്നു. െകാറ്റൈവയ്ക്കു േകാഴി,ആട് മുത�
ലായവയുെട ഇറച്ചിയും േചാരയും വളെര ഇഷ്ടമായിരു�
ന്നു.അതുെകാണ്ട് വിജയാേഘാഷേവളകളിൽ ധാരാ�
ളം ആടുമാടുകളും േകാഴികളും ബലിയർപ്പിക്കെപ്പടുക
പതിവായിരുന്നു. കള്ളും വഴിപാടിെന്റ ഒരു മുഖ്യഭാഗമാ�
യിരുന്നു. ജനങ്ങളുെട ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ വള�
െരയധികം സ്വാധീനം െചലുത്തിയ ഒരു േദവതയായി�
രുന്നു െകാൈറ്റവ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷെപ്പടാനും
അതിവൃഷ്ടിയും അനാവൃഷ്ടിയും ഒഴിവാക്കുവാനും പകർ�
ച്ചവ്യാധികൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാനും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കാ�
നും എല്ലാംഈഅമ്മൈദവത്തിെന്റസഹായമാവശ്യ�
മാെണന്നായിരുന്നു ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം.

സംഘകാലത്തിെല ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂതേപ്രതാദികളിലും
വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. നാളങ്കാടിപ്പൂതം, െവള്ളിൈട�
മന്റപ്പൂതം തുടങ്ങിയ പല ഭൂതങ്ങെളപ്പറ്റിയും പരാമർ�
ശങ്ങളുണ്ട്. തങ്ങെള േദ്രാഹിക്കാനിടയുള്ള ദുർഭൂതങ്ങ�
െള േകാഴിയും മറ്റും ബലിെകാടുത്തുതൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ
അവർശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വീടിെന്റ തട്ടിൻപുറത്ത് േവപ്പിെന്റ
ഇലകൾ തൂക്കിയിട്ടാൽ ഭൂതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറിേപ്പായി�
െക്കാള്ളും എന്ന ഒരു വിശ്വാസവും നിലനിന്നിരുന്നതാ�
യി കാണുന്നു. േജ്യാതിഷത്തിലും ശകുനത്തിലും മറ്റും
ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന് പുറനാനൂ�
റിെല ചില പാട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പല്ലിയുെട ശബ്ദം
ശുഭസൂചകമായിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നത്. െകാള്ളി�
നക്ഷത്രം വീഴുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല രാജാവിനും
കൂടി എേന്താഅത്യാപത്തടിത്തിട്ടുെണ്ടന്നതിെന്റസൂ�
ചനയായിരുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രം വീഴുന്നതുകണ്ടേപ്പാൾ
താൻ ദുഃഖപരവശനായി എന്നുംഅതിെന്റഏഴാം ദിവ�
സമാണ് േചരൻ ഇരുെമ്പാൈറഎന്ന രാജാവ് ദിവംഗ�
തനായത് എന്നും പുറനാനൂറിെല ഒരു പാട്ടിൽ കൂടലൂർ
കീഴാർ എന്നകവി വിലപിക്കുന്നതുകാണാം. ജീവനും
ശരീരവും പരസ്പരം േവറിടുന്നതുെകാണ്ടാണ് മരണം
സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും മരണത്തിനുേശഷവും ജീവൻ
നിലനിൽക്കുെമന്നും മറ്റുമുള്ളഅന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നി�
ലനിന്നിരുന്നു.

എന്നാൽപ്രാചീനകാലത്തുതെന്നശകുനം,പുനർജന്മം
മുതലായവയിെലാന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ജനങ്ങളും
ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് സംഘംകൃതികളിെല ചില
പാട്ടുകൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘മനു�
ഷ്യർ മരണാനന്തരം വീണ്ടും ജനിക്കുെമന്ന് വിശ്വസിക്കു�
ന്നവരായാലും ശരി,പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസമില്ലാത്ത�
വരായാലും ശരി,ഇഹേലാകത്തിൽസൽപ്രവൃത്തികൾ
െചയ്യുകയാണാവശ്യം;ഹിമാലയത്തിെന്റ െകാടുമുടി
േപാെലയുള്ളതെന്റപ്രശസ്തിെയഈ േലാകത്തിൽ നി�
ലനിർത്തിെക്കാണ്ട് കുറ്റമറ്റ ജീവിതം നയിച്ചു മരിക്കുക
എന്നതാണ് േശ്രഷ്ഠമായ കാര്യം’എന്നപുറനാനൂറി�
െല ഒരു പാട്ടിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [8] മുരുകൻഎന്ന
ൈദവെത്തവാഴ്ത്തുന്ന മെറ്റാരു പാട്ടിൽ ‘പുനർജന്മത്തിൽ
വിശ്വസിക്കാത്ത മൂഢന്മാർ നിെന്റ പാദങ്ങളിൽ വന്നു�
േചരുകയില്ല’എന്നുപറയുന്നു. [9] നിെന്റ പാദങ്ങളിൽ
വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ മൂഢന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�
െപ്പട്ടിരുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെട െകാടുമുടിയിൽ കയറി നിൽക്കു�
ന്നവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായഏതു വാദഗതിയും മൂഢത്വമാ�
യിേട്ട േതാന്നൂഎങ്കിൽഅത്ഭുതെപ്പടാനില്ലേല്ലാ.

ആദ്യകാല സംഘം കൃതികളിൽ കള്ളും ഇറച്ചിയും മനു�
ഷ്യർക്കുംൈദവങ്ങൾക്കും ഒരുേപാെല ഇഷ്ടമായിരു�
ന്നു. പേക്ഷ,തിരുക്കുറൽ,പതിെനൺകീഴ് കണക്ക്
മുതലായ പിൽക്കാല കൃതികളിൽ മദ്യമാംസാദികൾ
നിഷിദ്ധമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.ൈജനബു�
ദ്ധമതങ്ങളുെട സ്വാധീനശക്തിയുെട ഫലമാണിെതന്ന്
ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.

6. െതാൽകാപ്പിയം,പുറന്തിൈണഇയൽ, 63
7. മാേയാൻ േമയ കാടുെറ ഉലകമും
േചേയാൻ േമ.ൈമവൈര ഉലകമും
േവന്തൽ േമയ തീംപുനൽ ഉലകമും
വരുണൻ േമയ െപരുമണൽ ഉലകമും
മുൈല്ല കുറിഞ്ചി മരുതം െനയ്തൽഎന
െച്ചാല്ലിയ മുൈറയാൻ െചാല്ലവും പടുേമ
െതാൽകാപ്പിയം,അകത്തിൈണ, 5

8. മാറിപ്പിറവർആയിനും,ഇമയത്തു
േക്കാടു ഉയർന്തന്നതം ഇൈചനടു
ത്തീതു ഇൽയാൈക്കെയാടു
മായ്തൽതവത്തൈലേയ. (പുറ. 214)

9. മറുപിറപ്പു ഇൽഎനും മട
േവാരും േചരാൽ നിന്നിഴൽ (പരിപാടൽ, 5)



       

5 ബുദ്ധമതം

അേശാകചക്രവർത്തിയുെട കാലം മുതൽക്കുതെന്ന
ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽബുദ്ധമതം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി�
യിരുന്നു.എങ്കിലുംആദ്യ സംഘംകൃതികളിൽ ബുദ്ധമ�
തത്തിെന്റസ്വാധീനം വളെര കുറവാണ്. പുറനാനൂറ്,
മതുൈരക്കാഞ്ചി, നറ്റിൈണഎന്നീ കൃതികളിെല ഏതാ�
നും വരികളിൽ മാത്രമാണ് ബുദ്ധമതത്തിെന്റസ്വാധീനം
കാണെപ്പടുന്നത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നു.എന്നാൽ ചിലപ്പതികാരം, മണിേമഖല തു�
ടങ്ങിയ പിൽക്കാലകൃതികളിൽ ബുദ്ധമതത്തിെന്റസ്വാ�
ധീനം വളെര പ്രകടമാണ്. കാേവരിപ്പട്ടണം,കാഞ്ചി,
വഞ്ചി, മധുര തുടങ്ങിയ പ്രധാനെപ്പട്ട നഗരങ്ങളിെലല്ലാം
ധാരാളം ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന�
തിന്ഈകാവ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. വഞ്ചിനഗര�
ത്തിൽ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച ഒരുബുദ്ധവിഹാരമുണ്ടായി�
രുന്നുെവന്നും സിേലാണിൽനിന്ന് അേനകം ബുദ്ധഭിക്ഷു�
ക്കൾ തങ്ങളുെട മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി േകരള�
ത്തിൽ വന്നുതാമസിച്ചിരുന്നുെവന്നും മറ്റുമുള്ള പല വിവ�
രങ്ങളും മണിേമഖലയിൽ നിന്നു മനസിലാക്കാം. ‘മഹാ�
േബാധിമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽജ്ഞാനം േനടിയ ബുദ്ധ�
െന്റഅനുയായികൾബുദ്ധധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതി�
െനപ്പറ്റി ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു’. [10]
മണിേമഖലയിൽ മാധവിയും മകൾ മണിേമഖലയും
വഞ്ചിനഗരത്തിൽ വന്ന് പത്തിനീേദവിയുെട പ്രതിഷ്ഠ�
െയ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. പത്തിനീേദവി പ്ര�
ത്യക്ഷയായി മണിേമഖലയ്ക്കു നൽകുന്ന ഉപേദശങ്ങളിൽ
ബുദ്ധമതമംഗീകരിേക്കണ്ടതിെന്റ പ്രാധാന്യമാണൂന്നുന്ന�
ത്. ‘കാേവരി പട്ടണത്തിെലഏഴുബുദ്ധവികാരങ്ങെള
ദർശിച്ച പുണ്യം നമുക്ക് ഉള്ളതുെകാണ്ട് ബുദ്ധഭഗവാെന്റ
ഉപേദശം േകൾക്കാൻ നമുക്കിടവരും;അന്ന്ഐതിഹ്യ�
മുേപക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവും’എന്നും ‘കുേഞ്ഞ, നീ
ഈഅതിപ്രാചീനമായ വഞ്ചിനഗരത്തിൽസഞ്ചരിച്ച്
മെറ്റല്ലാ മതതത്ത്വങ്ങേളയും ഗ്രഹിച്ച് അവയിെലാന്നും
സത്യമിെല്ലന്നുകണ്ട് ഒടുവിൽ ബുദ്ധേദവെന്റ പിടകധർ�
മ്മങ്ങെളഅനുസരിക്കും’.എന്നുംമറ്റുമാണ് ആ ഉപേദശ�
ങ്ങളിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. [11]

ആദ്യകാല സംഘംകൃതികളിൽ ലളിതമായ ഒരാഹ്ലാ�
ദവായ്പും ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ളശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും
ഓളംെവട്ടുന്നതുകാണാം.എന്നാൽ, ചിലപ്പതികാരം
മണിേമഖല തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല കാവ്യങ്ങളിൽ ജീവി�
തത്തിെല ദുഃഖങ്ങൾക്കും നിരാശകൾക്കുമാണ് അമിത�
മായ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധമതത്തി�
െന്റ സ്വാധീനശക്തിയാണ്ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണെമ�
ന്ന് നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു:

‘സംഘകാലകൃതികൾക്ക് ഓജസു നൽകുന്നസുഖജീ�
വിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ളആഹ്ലാദഭരിതമായ വിശ്വാസം
കാലക്രമത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതെത്തപ്പറ്റിയുള്ളഅശു�
ഭാശങ്കകെള മാറ്റുന്നു. ജീവിതത്തിെല ദുഃഖങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചും ജീവിക്കാനുള്ളഅഭിലാഷെത്തത്തെന്നനിേഷധി�
ക്കലാണ് ഒേരെയാരു രക്ഷാമാർഗ്ഗെമന്ന തത്ത്വെത്ത�
ക്കുറിച്ചുമുള്ളബുദ്ധമതത്തിെന്റഊന്നലാണ് ഇതിനു
കാരണെമന്ന് കാണാം. സംഘകാലത്തിെന്റഅവ�
സാനത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ട ചില കവിതകളിൽത്തെന്ന
അങ്ങിങ്ങായി കാണെപ്പട്ടിരുന്നഈ േശാകാത്മകത്വം
മണിേമഖലയിൽ വളെര സ്പഷ്ടമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടു�
ന്നു. മരണത്തിെന്റ നിഷ്ഠുരതെയക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാെത
കണ്ണുമടച്ച് ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽആഗമ്നരാവുന്ന മൂഢ�
ന്മാെര അതു കഠിനമായി ആേക്ഷപിക്കുന്നു’. [12]

ജീവിതത്തിെന്റ ദുഃഖങ്ങേളയും നിരാശതകേളയുമാണ്
ബുദ്ധമതംഊന്നിയത് എന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,ആ
ദുഃഖങ്ങൾക്കും നിരാശതകൾക്കും ഭൗതികമായ ചില
സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.എെന്തന്നാൽ,സംഘ�
കാലെത്തസാമൂഹ്യജീവിതംക്ഷേയാന്മുഖമാവുകയും
അസമത്വങ്ങൾ വളരുകയും യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ ദു�
ഖങ്ങളും നിരാശകളും പടർന്നുപിടിക്കുകയും െചയ്ത ഒരു
ഘട്ടത്തിലാണ് െതെക്ക ഇന്ത്യയിൽബുദ്ധമതം ശക്തി�
യാർജ്ജിച്ചത്.

ക്രി.പി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുംആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയി�
ലുള്ള കാലെത്ത ഒരുഅന്ധകാരയുഗമായിട്ടാണ് ചില
ദക്ഷിേണന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ ചിത്രീകരിക്കാറുള്ള�
ത്. കളഭ്രന്മാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരു കൂട്ടർ
േചര-േചാഴ പാണ്ടി രാജ്യങ്ങെള താറുമാറാക്കി വിപു�
ലമായ പ്രേദശങ്ങൾ കീഴടക്കി എന്നും പറയെപ്പടുന്നു.
കളഭ്രന്മാരുെട രാജാക്കന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നുഎന്നും
അവർഅക്കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്ക�
ന്മാെര നശിപ്പിക്കുകയുംബ്രാഹ്മണെരഅത്യധികം
േദ്രാഹിക്കുകയും െചയ്തുെവന്നും പിന്നീട് രചിക്കെപ്പട്ട
ചിലൈശവൈവഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
ഇതിെലല്ലാം സത്യത്തിെന്റഅംശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം.
പേക്ഷ,എന്തായാലും കളഭ്രന്മാരുെട കാലം അന്ധകാ�
രയുഗമായിരുന്നുഎന്നുപറയുന്നത് ശരിയല്ല.എെന്ത�
ന്നാൽ, നീലകണ്ഠശാസ്ത്രിെയേപ്പാെല പല ചരിത്രകാ�
രന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,ഈകാലഘ�
ട്ടത്തിലാണ് പതിെനൺകീഴ്കണക്ക്, ചിലപ്പതികാരം,
മണിേമഖല തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കെപ്പട്ടത്. [13]
കാഞ്ചീപുരം ഒരു വലിയ ബുദ്ധമതേകന്ദ്രമായിത്തീർന്ന�
തും െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല മിക്കപ്രധാനപട്ടണങ്ങളിലും
ബുദ്ധ-ൈജനവിഹാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതുംഈകാല�
ത്താണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ബുദ്ധൈജനമതങ്ങളുെട
സ്വാധീനശക്തി ഏറ്റവുമധികം പരന്നുപിടിച്ച ഒരു കാല�
ഘട്ടമാണ് കളഭ്രന്മാരുെട കാലം എന്ന േപരിലറിയെപ്പ�
ടുന്നത്.എന്നാൽഈസ്വാധീനശക്തി ഏെറക്കാലം
നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല. ക്രി.പി. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും
9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽൈശവൈവഷ്ണവമതങ്ങൾ
ആധിപത്യത്തിേലക്കുയർന്നേതാടുകൂടി ബുദ്ധൈജനമ�
തങ്ങളുെട സ്വാധീനം മിക്കവാറും അസ്തമിച്ചു എന്നുപറ�
യാം. നായനാർമാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നൈശവ�
സന്യാസികളുംആൾവാർമാർ എന്നേപരിലറിയെപ്പടു�
ന്നൈവഷ്ണവസന്യാസികളും പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങെള
െവല്ലുവിളിക്കുകയും പുതിയ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസങ്ങളുെട
അടിത്തറപാകുകയും െചയ്തു. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്നപുതിയ രാജവംശങ്ങളാണ്
ഈഗതിക്രമെത്തത്വരിതെപ്പടുത്തുന്നത്.

േകരളത്തിൽബുദ്ധമതത്തിന് വലിയ പ്രചാരമുണ്ടായി�
രുന്നുഎന്നതിന് െതളിവുകളുണ്ട്. മാേവലിക്കര, ഭരണി�
ക്കാവ്,കരുനാഗപ്പള്ളി,കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിെല പള്ളി�
ക്കൽ, െകാടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ളആലഎന്നിങ്ങെന പല
സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പഴയബുദ്ധമത വിഗ്രഹങ്ങൾ
കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ പ്രവാചകനായ
ഗൗതമബുദ്ധൻൈദവവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുയായികൾഅേദ്ദഹെത്തതെന്ന
ഒരുൈദവമാക്കിമാറ്റി.അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ബു�
ദ്ധെന്റ കൽപ്രതിമകെള പൂജിക്കുകഎന്നസമ്പ്രദായം
നടപ്പിൽവന്നത്.

ക്രി.പി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴക്കും േകരളത്തിൽബു�
ദ്ധമതത്തിെന്റ പ്രചാരം കുറഞ്ഞുേപായി എന്നുകരു�
താൻ ന്യായമുണ്ട്. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സഞ്ചരിച്ച
ഹ്യുവാൻസാങ് എന്നൈചനീസ് സഞ്ചാരി അക്കാ�
ലത്ത് െതെക്കഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നബു�
ദ്ധമതത്തിെന്റസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി പ്രതിപാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദ്രാവിഡത്തിൽനൂറുബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും പതിനായി�
രം ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുമുണ്ടായിരുെന്നന്ന് അേദ്ദഹം േരഖ�
െപ്പടുത്തുന്നു. പേക്ഷ, േകരളത്തിെലസ്ഥിതി അത്ര െമ�
ച്ചമായിരുന്നില്ല. ‘മലകൂട’ത്തിെലബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ
ക്ഷയിച്ചുവരികയായിരുന്നുെവന്നുംഅവിെട ബുദ്ധഭിക്ഷു�
ക്കൾ വളെര കുറവായിരുന്നുെവന്നുംഅേദ്ദഹം ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുന്നു. പാണ്ഡിനാടും േകരളവും കൂടിേച്ചർന്ന
പ്രേദശത്തിനാണ് മലകൂടം അെല്ലങ്കിൽ മലയകൂടെമന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വ്യക്തമാ�
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. [14]

10. ചിലപ്പതികാരം, നാടുകാൺ, 11–14.
11. മണിേമഖല,അധ്യായം 26.
12. K. A. Neelakanta Sasthri, A History of South India, P. 138.
13. K. A. Neelakanta Sasthri, A History of South India, P. 139–

40.
14. K. A. Neelakanta Sasthri, Proceedings of the Oriental

Conference, 1930. P. 176.



       

6 ഹിന്ദുമതം

ശിവഭക്തിയുെടയും വിഷ്ണുഭക്തിയുെടയും അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽബുദ്ധൈജനമതങ്ങെള പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ണ്ടുയർന്നുവന്നഹിന്ദുമതം പഴയസംഘകാല വിശ്വാ�
സങ്ങളിേലക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുേപാകലായിരുന്നില്ല.
എെന്തന്നാൽ പരാജയെപ്പട്ടൈജനബുദ്ധമതങ്ങളുെട
ചില സവിേശഷസ്വഭാവങ്ങളും ചടങ്ങുകളുംആചാര�
വിധികളായിത്തീർന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,ശിലായുഗ�
ത്തിെല ജനങ്ങൾക്കാകെട്ട,സംഘംകൃതികളുെട കാ�
ലെത്ത ജനങ്ങൾക്കാകെട്ട, േക്ഷത്രങ്ങളും പള്ളികളും
ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീടുകളിൽെവേച്ചാ,ആൽ,പാല,
കാഞ്ഞിരം തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളുെട തണലുകളിൽ േമൽ�
പ്പുരയില്ലാത്തപ്രേത്യകസ്ഥലങ്ങളിൽെവേച്ചാആണ്
പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും മറ്റും നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽബുദ്ധമതത്തിെന്റ പ്രചാരേത്താടുകൂടി േകാ�
വിലുകളും വിഹാരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ബുദ്ധപ്രതിമ�
കെള പൂജിക്കൽ ഒരുപ്രധാന മതച്ചടങ്ങായിത്തീർന്നു.
ഇത്തരംആചാരച്ചടങ്ങുകൾൈശവൈവഷ്ണവമതങ്ങ�
ളുെടആവിർഭാവത്തിനു േശഷവും നിലനിർത്തെപ്പട്ടു.
ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ വലിയ വലിയ
ശിവേക്ഷത്രങ്ങളും വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കെപ്പ�
ട്ടു. പേലടത്തും ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾതെന്നഹിന്ദുേക്ഷ�
ത്രങ്ങളായി മാറ്റെപ്പട്ടു. ബുദ്ധപ്രതിമകൾ പലതും ഹിന്ദു�
ൈദവങ്ങളുെട പ്രതിമകളായിത്തീർന്നു. േകരളത്തിെല
കിളവൂർ, നിലേമ്പരൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നും
പഴയബുദ്ധബിംബങ്ങൾ വിഷ്ണുവിെന്റയും ഭഗവതിയുെട�
യും മറ്റും ബിംബങ്ങളായി പൂജിക്കെപ്പട്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന്
പി.സി.അലക്സാണ്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [15]

ഹിന്ദുമതത്തിെല പരിഷ്ക്കരിച്ച പുതിയൈദവങ്ങൾ പഴയ
ൈദവങ്ങെളയും പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങേളയും പൂർണ്ണ�
മായി തുടച്ചുനീക്കുകയുണ്ടായില്ല. പുതിയൈദവങ്ങളുെട
കൂെട പഴയൈദവങ്ങളും നിലനിന്നുേപാന്നു. ബുദ്ധമത�
ത്തിെന്റആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പുനർജന്മ�
വിശ്വാസം, ഭൂതേപ്രതപൂജകൾ മുതലായവേപാലും ഹി�
ന്ദുമതത്തിെന്റഘടകങ്ങളായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.

ഇങ്ങെന ക്രി.പി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം ഉയർന്നുവന്ന
ഹിന്ദുമതംആര്യന്മാരുെട പഴയബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ
നിന്ന് വളെര വ്യത്യസ്തമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തേര�
ന്ത്യയിെലൈവദികമതവിശ്വാസങ്ങളും ൈജനബുദ്ധമത�
വിശ്വാസങ്ങളും പ്രാകൃതേഗാത്രസമുദായങ്ങളുെട വിശ്വാ�
സങ്ങളും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റഅവിഭാജ്യഘടകമായ
ജാതിവ്യവസ്ഥയുംഎല്ലാം കൂടിേച്ചർന്ന് ലയിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണ് ഹിന്ദുമതം രൂപംെകാണ്ടത്.

ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല ജനങ്ങളുെട സംസ്കാരവും ഉത്തേര�
ന്ത്യയിെലആര്യന്മാരുെട സംസ്കാരവും പരസ്പരം െപാരു�
ത്തെപ്പടാനാവാത്തവിധം വിഭിന്നങ്ങളാെണന്നുംഈ
രണ്ടുസംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും േയാജിക്കുക�
യിെല്ലന്നും തമിഴ്നാട്ടിെല ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വാദിക്കു�
ന്നുണ്ട്. തികച്ചും െതറ്റായഈവാദെത്തഎതിർക്കുന്ന
മറ്റുചില ചരിത്രകാരന്മാരാകെട്ട,ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു വള�
െര മുമ്പുമുതൽക്കുതെന്നആര്യസംസ്കാരവും അനാര്യന്മാ�
രായ ദ്രാവിഡരുെട സംസ്കാരവും കൂടിേച്ചർന്ന ഒരു തരം
മിശ്രസംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടു�
ള്ളത് എന്നും വാദിക്കുന്നു. സംഘംകൃതികളുെട കാല�
മായേപ്പാേഴയ്ക്കുതെന്നആര്യന്മാരുെട സംസ്കാരവും മത�
വിശ്വാസങ്ങളും െതെക്കഇന്ത്യയിൽആധിപത്യം േന�
ടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നുേപാലും ചിലർ വാ�
ദിക്കുന്നുണ്ട്.ആര്യന്മാരുെട സംസ്കാരവും ദക്ഷിേണന്ത്യ�
യിെലആദിമനിവാസികളുെട സംസ്കാരവും കൂടിേച്ചർന്ന്
ലയിച്ച ഒരുസവിേശഷ മിശ്രസംസ്കാരെത്തയാണ് സം�
ഘംകൃതികൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് മറ്റുചില
പണ്ഡിതന്മാരുെട അഭിപ്രായം. ഉദാഹരണത്തിന് സം�
ഘകാലത്തുതെന്ന ‘മതത്തിെന്റയും സദാചാരനീതിയു�
െടയും രംഗങ്ങളിൽ ഉത്തേരന്ത്യൻആശയങ്ങൾഏറ്റ�
വും പ്രകടമായിക്കാണാം’.എന്ന് നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി പ്ര�
സ്താവിക്കുന്നു. [16] െക.െക.പിള്ളഎഴുതുന്നതിങ്ങെന�
യാണ്.

‘േദവന്മാരുെടഈവിലയനം ഏതുകാലത്താണ് സം�
ഭവിച്ചെതന്ന് തീർത്തുപറയുകഎളുപ്പമല്ല. ബി.സി. മൂ�
ന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്ക് ൈജനരുെടയും ബൗദ്ധന്മാ�
രുെടയുംആദർശങ്ങൾ തുളച്ചുേകറിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഒരു പേക്ഷഅതിെന്റ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളായി ബ്രാ�
ഹ്മണരുെട സ്വാധീനശക്തി രൂപംെകാണ്ടതാവാം.
ബ്രാഹ്മണരുെടയും ദ്രാവിഡരുെടയും മതാചാരങ്ങൾ
തമ്മിൽ കൂടിേച്ചർന്നു.അേതാെട ഹിന്ദുമതത്തിന്
ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ ഓജസുംൈകവന്നു.
എങ്കിലും ഹിന്ദുമതത്തിനും ൈജനമതത്തിനും ബുദ്ധമ�
തത്തിനും തമ്മിലുള്ളബന്ധംസമീപകാലത്ത് സുശ്ളി�
ഷ്ടമായിരുന്നു’. [17]

സംഘംകൃതികെള സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചാൽ ഇത്ത�
രം വാദങ്ങൾക്ക് പറയത്തക്കഅടിസ്ഥാനെമാന്നുമിെല്ല�
ന്ന് കാണാം. സംഘകാലത്തുതെന്ന ഉത്തേരന്ത്യാക്കാ�
രും ദക്ഷിേണന്ത്യാക്കാരും തമ്മിലുള്ളസാമ്പത്തിക-
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾനിലനിന്നിരുന്നുഎന്നത് ശരിയാ�
ണ്. ഭാരതരാമായണാദി പുരാേണതിഹാസങ്ങളിെല
കഥകളും മറ്റും ചില സംഘംകൃതികളിൽ പാരമർശിക്ക�
െപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. ഏതാനും ചിലആര്യ�
ൈദവങ്ങെളപ്പറ്റി പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. പേക്ഷ,ഇതിെന്റ
അർത്ഥംആപ്രാചീനകാലത്തുതെന്നആര്യസംസ്കാരം
ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും പ്രചരിച്ചുകഴിഞ്ഞുഎേന്നാഏകീകൃ�
തമായ ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഉടെലടുത്തുകഴിഞ്ഞു
എേന്നാഅല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യജീ�
വിതം അസമമായിട്ടാണ് വളർന്നത്.അതിൻഫലമായി
വിഭിന്നപ്രേദശങ്ങളിലും വിഭിന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിട�
യിലും വിഭിന്ന േഗാത്രങ്ങൾക്കിടയിലും വ്യത്യസ്ത നിലവാ�
രത്തിലുള്ളസംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽസംഘട്ടനങ്ങൾ മാ�
ത്രമല്ല, േയാജിപ്പുകളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ബ്രാഹ്മണമതം,ബു�
ദ്ധമതം,ക്രിസ്തുമതം,ഇസ്ളാം മതം മുതലായ മതങ്ങൾ�
േപാലും തമ്മിൽതമ്മിൽസ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുെണ്ട�
ന്നു കാണാം. ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ്ഈവ്യത്യ�
സ്ത സംസ്കാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ചില െപാതു�
ഘടകങ്ങൾപ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും ഏകീകൃതമായ ഒരു
ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിെന്റഅടിത്തറ പാകെപ്പടുകയും
െചയ്തത്. മുതലാളിേത്താൽപ്പാദരീതിയുെടആവിർഭാവ�
വും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെനതിരായി
നടത്തെപ്പട്ട സമരങ്ങളുംഐക്യത്തിെന്റ പ്രവണത�
കെള വളർത്താൻസഹായിക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ,
ഇന്ത്യയിെല വ്യത്യസ്തസംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളപൂർണ്ണ�
മായ ഒരു ലയനം ഇനിയും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയു�
െട സാംസ്കാരികജീവിതത്തിൽ പ്രാേദശികമായ പല
വ്യത്യാസങ്ങളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മെറ്റാരുവി�
ധം പറഞ്ഞാൽഏകത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് നാനാത്വ�
ത്തിലൂെടയാണ്. േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രം പരിേശാധി�
ച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും.

15. P. C. Alexander: Budhism in Kerala, P. 75.
16. K. A. NeelakantaSasthri: A History of South India, P. 137.
17. െക.െക. പിള്ള: ദക്ഷിണ ഇന്ത്യാ ചരിത്രം, േപജ് 89, 90.
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ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽതെന്ന മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽബുദ്ധമത�
ത്തിെന്റ തകർച്ചക്കുേശഷം പുരുഷൈദവങ്ങൾക്കാണ്
ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ,ശിവൻ,
അയ്യപ്പൻ, േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻ തുടങ്ങിയ പരൈദവങ്ങൾ
േകരളത്തിലുംആരാധിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിെയന്നത്
ശരിയാണ്.എന്നാൽ,ക്രമത്തിൽഏറ്റവുമധികം പ്രാ�
ധാന്യം അമ്മൈദവങ്ങൾക്കാണ്. പി.സി.അലക്സാണ്ടർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘ബുദ്ധബിംബങ്ങൾ
കണ്ടുകിട്ടിയസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം ഭഗവതിെയ പ്രതി�
ഷ്ഠിച്ച േക്ഷത്രങ്ങൾകാണാെമന്നതാണ് രസകരമായ
കാര്യം. ഭരണിക്കാവ്,കാവുമുടി,കിളിവൂർ എന്നിങ്ങെന�
യുള്ളസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം ബുദ്ധബിംബങ്ങൾ കണ്ടുകി�
ട്ടിയിട്ടുള്ളത് േക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിേന്നാഅവയുെട സമീ�
പപ്രേദശങ്ങളിൽ നിേന്നാആണ്.അവിെടെയല്ലാം
പൂജിക്കെപ്പടുന്നൈദവം ഭഗവതിയാണുതാനും. ഭഗവ�
തിപൂജ പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് ബുദ്ധമതംക്ഷയിച്ചതിനു
േശഷമായിരിക്കണം’. [18]

പുരുഷൈദവങ്ങെളക്കാളധികം സ്ത്രീൈദവങ്ങൾക്കുപ്രാ�
ധാന്യമുള്ള നാടാണ് േകരളം. മാതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളകാർഷിക സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥസു�
ശക്തമായി നിലനിന്നുേപാന്നതാണിതിനു കാരണം.
കുടുംബത്തിെന്റ നായികയും കൃഷിയുെട സംരക്ഷകയു�
മായ സ്ത്രീ േഗാത്രത്തിെന്റ നാഥെയന്ന നിലയ്ക്ക് സമുദായ�
ത്തിൽ മാന്യത േനടിയ കാലത്താണ് അമ്മൈദവങ്ങ�
ളും ആരാധിക്കെപ്പട്ടത്. മാർഷൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�
േപാെല, ‘പടിഞ്ഞാറൻഏഷ്യയിെലഅമ്മൈദവെത്ത�
േപ്പാെലതെന്നഈഅമ്മൈദവങ്ങളും മാതൃേമധാവിത്വ�
പരമായ ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവി�
ച്ചത് എന്ന് ന്യായമായും സങ്കൽപ്പിക്കാം’.

അമ്മൈദവത്തിന് കാളി, ഭഗവതി, നീലി എന്നിങ്ങെന
പല േപരുകളുമുണ്ട്. കാളിക്കുതെന്ന പലരൂപങ്ങളുണ്ട്.
കണ്ടങ്കാളിയും കരിങ്കാളിയുമാണ് കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള
ൈദവങ്ങൾ. േകാഴിയുെടേയാആടിെന്റേയാ േചാര കി�
ട്ടിയാേലഅവയ്ക്കു തൃപ്തിയാവൂ. വസൂരി, േകാളറ മുതലായ
പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ
കാളിക്കുസാധിക്കുെമന്നാണ് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നത്.
നമ്പൂതിരിയും നായരുംഈഴവനും ചില പ്രധാനെപ്പട്ട
േഗാത്രസമുദായക്കാരും ഒരു രൂപത്തിലെല്ലങ്കിൽ മറ്റുരൂ�
പത്തിൽ കാളിെയ പൂജിക്കുന്നവരാണ്. മിക്ക വീടുകളി�
ലും കുലേദവതയായ ഭഗവതിെയ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാ�
വും. െകാല്ലത്തിെലാരിക്കൽ ഭഗവതീേസവേയാ ഗുരുതി�
േയാ േകാഴിെവട്ടുൾെപ്പെടയുള്ള മറ്റു ചടങ്ങുകളുമുണ്ടാവും.
നമ്പൂതിരിമാരുെട ഭഗവതി േകാഴിേച്ചാര കുടിക്കാറില്ല.
പേക്ഷ, ഗുരുതി തുടങ്ങിയ മറ്റു ചടങ്ങുകളാവശ്യമാണ്.
മിക്ക നമ്പൂതിരിയില്ലങ്ങളിലും ഭഗവതിയാണ് കുലേദ�
വതയായി പൂജിക്കെപ്പടുന്നതും േകരളത്തിെല നമ്പൂതി�
രിമാർആര്യബ്രാഹ്മണരെല്ലന്നുള്ളതിന് ഇത് മെറ്റാരു
െതളിവാണ്.

ഭഗവതീേക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് െപാതുവിൽ കാവുകൾഎന്നാ�
ണ് പറയാറുള്ളത്.ആദ്യകാലത്ത് േക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. ഒരുആൽമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ,അെല്ലങ്കിൽ
െചറിെയാരു മരക്കൂട്ടത്തിെന്റ നടുക്ക് കല്ലുെകാണ്ടുള്ള
ബിംബംെവച്ചു പൂജിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. മഴയും
െവയിലും െകാള്ളാൻൈദവത്തിനു മടിയുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല.അയ്യപ്പന് അയ്യപ്പൻ കാവും േവട്ടക്കാരന് (േവട്ടെയ്ക്കാ�
രു മകന്) േവട്ടക്കാരൻ കാവുമുണ്ട്.ഈകാവുകളാണ്
പിന്നീട് േക്ഷത്രങ്ങളായിത്തീർന്നത്. ശിവൻ, വിഷ്ണു തു�
ടങ്ങിയ പിൽക്കാലൈദവങ്ങൾആദ്യംമുതൽേക്ക കാ�
വുകളിലല്ലഅമ്പലങ്ങളിലാണ് നിലനിന്നുേപാന്നത്.
േചലനാട്ട് അച്യുതേമേനാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാ�
െല, ‘അമ്പലങ്ങൾപിന്നീടുണ്ടായവയാെണന്നതിന്
ഇതുതെന്ന ഒരു വ്യക്തമായ െതളിവാണ്’. [19]

നമ്പൂതിരി, നായർ,ഈഴവൻ തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാരുെട
മാത്രമല്ല,ക്രി.പി. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷംആവിർഭവി�
ച്ച എല്ലാ പുതിയ രാജവംശങ്ങളുെടയും കുലേദവത ഭഗ�
വതി അെല്ലങ്കിൽ ഭദ്രകാളിയായിരുന്നു. ഓേരാ രാജവം�
ശത്തിനും ഓേരാ കാവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തി�
ന് ചിറക്കൽ രാജാക്കന്മാരുെട കുലേദവത മാടായിക്കാ�
വിൽ ഭഗവതിയാണ്. േലകനാർകാവിൽ കടത്തനാട്ടു
രാജാക്കന്മാരുെടയും തിരുവളയനാട്ടിൽ സാമൂതിരി രാ�
ജാക്കന്മാരുെടയും തുരുമാന്ധാംകുന്നുകാവിൽ വള്ളുവ�
നാട്ടു രാജാക്കന്മാരുെടയും പഴയന്നൂർകാവിൽ െകാച്ചി�
രാജാക്കന്മാരുെടയും കുലേദവതകൾ കുടിെകാള്ളുന്നു.
കൂട്ടത്തിൽ പറയെട്ട,ഈരാജവംശങ്ങെളല്ലാം 10-ാം
നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം പിതൃേമധാവിത്വത്തിൽനിന്ന് മാതൃ�
േമധാവിത്വത്തിേലയ്ക്ക് മാറിയവയാെണന്നപത്മനാഭേമ�
േനാെന്റയും ഇളംകുളത്തിെന്റയും അഭിപ്രായങ്ങൾ െത�
റ്റാെണന്നതിന് ഇതു മെറ്റാരു െതളിവാണ്.

സർപ്പപൂജയാണ് േകരളീയ ജീവിതത്തിെല മെറ്റാരു
സവിേശഷത. പാമ്പുകൾ േകാപിച്ചാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവി�
െല്ലന്നും കുഷ്ഠം മുതലായ േരാഗങ്ങൾ പിടിെപടുെമന്നും
വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പാമ്പിെന ഭജി�
ച്ചാൽ മതി. മണ്ണ് ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതായിത്തീരാനും കൃഷി
നന്നാവാനും കന്നുകാലികൾക്ക്ആേരാഗ്യമുണ്ടാവാനു�
െമല്ലാം പാമ്പുകളുെട സഹായമാവശ്യമാണ്. ചുരുക്ക�
ത്തിൽഅഭിവൃദ്ധിയുെട ൈദവമാണ് പാമ്പ്.ഈവിശ്വാ�
സത്തിെന്റ ഫലമായി പാമ്പുകളുെട കാവുകൾ ഇന്നും
നശിപ്പിക്കാെത നിലനിർത്തെപ്പടുന്നുണ്ട്. േകരളത്തിൽ
ആെക പതിനയ്യായിരേത്താളം സർപ്പക്കാവുകളുെണ്ട�
ന്ന് ഏതാെണ്ടാരുനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വാർഡും േകാെണറും
കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി.അതിനുേശഷംഅവയുെട
എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളെതന്ന് കൃഷ്ണയ്യരും
ബാലരത്നവും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. [20]

സർപ്പപൂജയും ഭഗവതിപൂജയും അപരിഷ്കൃതമായ േഗാ�
ത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിേലാ,പുലയർ, നായാടികൾ
തുടങ്ങിയ ‘അധഃകൃതജാതി’ക്കാർക്കിടയിേലാ അല്ല,
േനെരമറിച്ച് പരിഷ്ക്കരിച്ച നായർ,ഈഴവർ, നമ്പൂതിരി
തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാർക്കിടയിലാണ് കൂടുതൽഅടിയു�
റേപ്പാടുകൂടി നിലനിന്നുവരുന്നത് എന്ന വസ്തുതഎടു�
ത്തുപറയത്തക്കതാണ്. ഇതിെന്റ കാരണെമെന്തന്ന്
മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഏതാെണ്ടാരുസഹസ്രാബ്ദത്തിനു മുമ്പുവെര ഏറ്റവും പി�
ന്നണിയിലായിരുന്ന േഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
ഇന്നെത്തനായരും നമ്പൂതിരിയുംഈഴവനും ഉയർന്നു�
വന്നത്. മാതൃേമധാവിത്വേത്താെടാപ്പം തങ്ങളുെട അമ്മ
ൈദവങ്ങേളയും അവർ ചരിത്രത്തിെന്റ മുൻപന്തിയി�
േലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു. സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ
മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒെട്ടാെക്ക പുേരാഗതി േനടിക്കഴിഞ്ഞ�
തിനുേശഷം പഴയസംസ്കാരത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ,
പഴയആശയങ്ങളും പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങളുംഅവെര
വിെട്ടാഴിയാെത പിടികൂടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ്
അമ്മൈദവങ്ങളുെട ശക്തിയുെട അടിസ്ഥാനം.

18. P. C. Alexander: Budhism in Kerala P. 75.
19. C. Achuthamenon: Krishnaswami Ayyangar: Commemoration

Volume.
20. L. A. K. Aiyer and L. K. Balaratnam; Anthropology in

India. P. 198.



       

െ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 8

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളചരിത്രത്തിെന്റ തുടക്കം
2. േകരളത്തിെല ശിലായുഗ മനുഷ്യർ
3. മഹാശിലാസംസ്കാരം
4. േഗാത്രസമുദായങ്ങൾ
5. സംഘംകൃതികൾ
6. േഗാത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജവാഴ്ചയിേലക്ക്
7. മൂവരചരും ചിറ്റരചരും
8. സംഘംകൃതികളിെല േചരരാജാക്കൻമാർ
9. െതാഴിലും ജാതിയും

10. പ്രാചീനേകരളത്തിെല കുടുംബബന്ധങ്ങൾ
11. സംഘംകൃതികളിെല സാമൂഹ്യജീവിതം
12. മതവും ൈദവവും
13. പ്രാചീനേകരളത്തിെല വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ
14. മലയാള ഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
15. ഫ്യൂഡലിസത്തിേലക്ക്
16. ചരിത്രപരമായ ഒരവേലാകനം
17. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റആരംഭം
18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റഅനിവാര്യഫലങ്ങൾ
19. കാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
20. മലബാർ ലഹള
21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിേലയ്ക്ക്
22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
23. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
24. വീണ്ടും നിയമലംഘനം
25. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയഘട്ടത്തിൽ
26. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം
27. ആഗസ്റ്റ് സമരം
28. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്
29. ഐക്യേകരളം

െ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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