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ശാക്യേനതാവായ ശുേദ്ധാദനെന്റ പുത്രനായി ഇന്ന
െത്ത േനപ്പാളിെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള ലുംബിനി വന
ത്തിൽ ക്രി. മു. 567-ൽ ഗൗതമബുദ്ധൻ ജനിച്ചു. കപി
ലവസ്തുവിൽ രാജ്യഭാരം നടത്തിേപ്പാന്ന ശുേദ്ധാദനൻ
തെന്റ പുത്രെന രാേജാചിതമായ എല്ലാ സുഖസൗക
ര്യങ്ങേളാടും കൂടി വളർത്തി. പേക്ഷ, െകാട്ടാരത്തിെല
സുഖേഭാഗങ്ങൾ ഗൗതമെന തൃപ്തിെപ്പടുത്തിയില്ല. ചുറ്റു
പാടുമുള്ള ദുഃഖങ്ങളും േവദനകളും മരണങ്ങളും അേദ്ദഹ
െത്ത അസംതൃപ്തനാക്കി. 29-ാമെത്ത വയസിൽ അേദ്ദ
ഹം തെന്റ അരമനേയയും പ്രിയെപ്പട്ട ഭാര്യേയയും ഒരു
വയസ്സു മാത്രം പ്രായമായ കുട്ടിേയയും എല്ലാമുേപക്ഷി
ച്ച് ഒരു സന്യാസിയായി മാറി. ദുഃഖങ്ങളുെട കാരണവും
അവയിൽനിന്നു േമാചനം േനടാനുള്ള മാർഗ്ഗവും അേന്വ
ഷിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം പേലടത്തും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു.
ഏഴുെകാല്ലക്കാലം സ്വന്തം ശരീരെത്ത പലവിധത്തിലും
പീഡിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് േയാഗാഭ്യാസങ്ങളും തപശ്ചര്യക
ളും നടത്തി. ശരീരപീഡനം െകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിന്
ആത്മസംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നതു
െകാണ്ട് ഗുണമിെല്ലന്ന് േബാദ്ധ്യമായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. വീണ്ടും കുേറക്കാലം സത്യമേന്വഷിച്ചു
െകാണ്ടു ചുറ്റിത്തിരിയുകയും ധ്യാനിക്കുകയും െചയ്തു. ഒടു
വിലേദ്ദഹത്തിന് ജ്ഞാേനാദയമുണ്ടായി. അേദ്ദഹം ബു
ദ്ധനായി. അതിനുേശഷം 79-ാമെത്ത വയസ്സിൽ മഹാ
പരിനിർവാണം പ്രാപിക്കുന്നതുവെരയും അേദ്ദഹം രാ
ജ്യത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ട്
തെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

















1 ആര്യസത്യങ്ങൾ
പരേലാകത്തിൽ സുഖം േനടാനല്ല, ഇഹേലാകത്തി
െല ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാനാണ് ബുദ്ധൻ
ജനങ്ങെള ഉപേദശിച്ചത്. ദുഃഖങ്ങളുെടയും കഷ്ടപ്പാടു
കളുെടയും േനെര കണ്ണടച്ചതുെകാണ്ട് പ്രേയാജനമില്ല.
അവ നിലനിൽക്കുന്നു. ജീവിതം ദുഃഖങ്ങെളെക്കാണ്ടു
നിറഞ്ഞതാണ്. പേക്ഷ, ബുദ്ധൻ ഒരു നിരാശാവാദി
യായിരുന്നില്ല. ദുഃഖങ്ങളുെണ്ടന്നുമാത്രമല്ല, ആ ദുഃഖങ്ങ
ളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാൻ കഴിയുെമന്നും അേദ്ദഹം
പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ദുഃഖത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് ബുദ്ധൻ പറയുന്നു:
‘ജനനം തെന്ന ദുഃഖമാണ്. വാർദ്ധക്യവും, മരണവും,
േശാകം, േരാദനം, മനസ്സിെന്റ അസ്വാസ്ഥ്യം, പരിഭ്രാ
ന്തി എന്നിവയും ദുഃഖമാണ്. അപ്രിയമായതിേനാടുള്ള
േചർച്ച, പ്രിയമായതിൽ നിന്നുള്ള േവർപാട്, ആഗ്രഹി
ച്ചിട്ടും ലഭ്യമല്ലാത്ത വസ്തു ഇെതല്ലാം ദുഃഖമാകുന്നു.

തൃഷ്ണയാണ് ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണം. േഭാഗതൃഷ്ണ, ഭാവ
തൃഷ്ണ, വിഭവതൃഷ്ണ എന്നിവ അതിലുൾെപ്പടുന്നു. ദുഃഖമ
വസാനിപ്പിക്കണെമങ്കിൽ തൃഷ്ണയില്ലാതാവണം. തൃഷ്ണ
െയ നിേരാധിക്കുന്നതിനാണ് ദുഃഖനിേരാധനെമന്നു പറ
യുന്നത്. ദുഃഖെത്ത നിേരാധിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
അതിയായ കാമസുഖവും അതിയായ ശരീരപീഡനവും
രണ്ടും പറ്റില്ല. രണ്ടിനുമിടയിലുള്ള മധ്യമമാർഗ്ഗെത്തയാ
ണ് ബുദ്ധൻ അംഗീകരിച്ചത്. ശരിയായ വീക്ഷണം, ശരി
യായ സങ്കല്പം, ശരിയായ കർമം, ശരിയായ വാക്ക്,
ശരിയായ ജീവിതം, ശരിയായ പരിശ്രമം, ശരിയായ
സ്മരണ, ശരിയായ സമാധി എന്നിവയടങ്ങുന്ന സുപ്രസി
ദ്ധമായ അഷ്ടാംഗ മാർഗമാണ് ആ മധ്യമമാർഗം.
ദുഃഖം നിലനിൽക്കുന്നു; ദുഃഖത്തിനു കാരണമുണ്ട്; ദുഃഖം
മാറ്റാൻ കഴിയും; ദുഃഖം മാറ്റാനുള്ള അഷ്ടാംഗമാർഗം —
ഇവെയ നാല് ആര്യസത്യങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നു.

















2 പ്രതീത്യസമുല്പാദം
ദുഃഖങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, എല്ലാറ്റിനും അവയുേടതായ കാ
രണങ്ങളുണ്ട്. തന്നത്താൻ യാെതാന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല.
േലാകത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും കാര്യകാരണങ്ങ
ളാൽ ബന്ധെപ്പട്ടവയാണ്. കാരണമില്ലാെത കാര്യമി
ല്ല. വിത്തിൽ നിന്നു മരമുണ്ടാകുന്നു. മരം വിത്തിെന്റ പരി
ണാമഫലമെല്ലന്നും വിത്തിൽ തെന്നയടങ്ങിയ മരത്തി
െന്റ ആത്മപ്രകാശമാെണന്നുമുള്ള അഭിപ്രായേത്താട്
ബുദ്ധൻ േയാജിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിെന്റ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് മെറ്റാ
രു വസ്തുവുണ്ടാകുന്നത്. പൂർവസംഭവങ്ങളുെട അനിവാ
ര്യഫലമാണ് വർത്തമാനസംഭവങ്ങൾ. ഒന്നിെന്റ വിനാ
ശത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റാന്നുണ്ടാകുന്നു എന്ന ഈ തത്വത്തി
ന് ബുദ്ധദർശനത്തിൽ ‘പ്രതീത്യസമുല്പാദം’ എന്നാണു
പറയുന്നത്. ജഗത്തിെന്റ പരിണാമെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ
തത്വെത്ത വിവരിച്ചുെകാണ്ട് രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ
എഴുതുന്നു:
‘ഓേരാ ഉല്പാദനത്തിനും ഒരു പ്രത്യയമുണ്ടായിരിക്കും.
പ്രത്യയവും േഹതു (കാരണം)വും സമാനാർത്ഥ പദ
ങ്ങളാെണന്നു േതാന്നുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു ദാർശനി
കൻമാർ േഹതു അെല്ലങ്കിൽ കാരണം എന്ന പദത്തി
നു കല്പിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല ബുദ്ധൻ പ്രത്യയപദത്തി
നു കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉല്പാ
ദം എന്നതിെന്റ അർത്ഥം പിന്നീടുള്ളതിൽ നിന്നുള്ള
ഉത്പാദം — അതായത്, ഒന്ന് പിന്നിടുകേയാ നശിച്ചു
േപാകുകേയാ െചയ്തതിനുേശഷം മെറ്റാന്നുണ്ടാവുക —
എന്നാകുന്നു.

ഒരു വസ്തുേവാ സംഭവേമാ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പുള്ള അടു
ത്ത ക്ഷണംവെര ലുപ്തമായി കാണെപ്പടുന്ന ഒന്നിെന
യാണ് ബുദ്ധൻ പ്രത്യയെമന്നുപറയുന്ന േഹതുവായി
കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രതീത്യസമുല്പാദം കാര്യകാരണനി
യമെത്ത അവിച്ഛിന്നമായിട്ടല്ല, പ്രത്യുത, ഒരു വിച്ഛിന്ന
പ്രവാഹമായിട്ടാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്. പ്രതീത്യസമുല്പാ
ദത്തിെന്റ പ്രസ്തുത വിച്ഛിന്നപ്രവാഹെത്ത അടിസ്ഥാന
െപ്പടുത്തിയാണ് പിന്നീട് നാഗാർജുനൻ തെന്റ ശൂന്യവാ
ദെത്ത വികസിപ്പിച്ചത്.

















3 ക്ഷണികവാദം
ഒരുഭാഗത്ത്, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മെറ്റാന്നി
േനയും ആശ്രയിക്കാെത ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു
എന്ന വാദേത്തയും മറുഭാഗത്ത്, നിലനിൽക്കുന്നെത
ല്ലാം നശിക്കും എന്ന വാദേത്തയും ബുദ്ധൻ നിേഷധിക്കു
ന്നു. നടുവിലുള്ള വീക്ഷണഗതിയാണേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ച
ത്. എന്നുവച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നെതല്ലാം നിലനിൽ
ക്കുന്നു; പേക്ഷ, അവ മറ്റു ചിലതിെന ആശ്രയിക്കുന്നു.
അവയ്ക്ക് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്; അവ മറ്റുചിലതിെന്റ കാ
ര്യങ്ങളാണ്; േവെറ ചിലതിെന്റ കാരണങ്ങളായിത്തീരു
കയും െചയ്യുന്നു. നിരേപക്ഷമായ യാെതാന്നുമില്ല. ഒരു
േചാദ്യത്തിനു മറുപടിയായി ബുദ്ധൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ
തായി കാണുന്നു:
‘നിരേപക്ഷമായ ഒന്നാണ് േകവലത്വം എന്നതുെകാ

ണ്ട് വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളെതങ്കിൽ അതിെന്റ സത്തെയ
അറിയെപ്പട്ട യാെതാരു േഹതുവാദരീതിെകാണ്ടും
സ്ഥാപിക്കുക സാധ്യമല്ല. മറ്റു വസ്തുക്കേളാടു നിരാേപ
ക്ഷമായ വല്ലതിനും സത്തയുെണ്ടന്നു നമുക്ക് എങ്ങെന
അറിയാം? നാം അറിയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുെക്ക പര
സ്പരബന്ധങ്ങളുെട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. നിരേപക്ഷമാ
യേതാ ആകാവുന്നേതാ ആയ യാെതാന്നും നമുക്കറി
ഞ്ഞുകൂടാ’.

ബൗദ്ധദർശനമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലടങ്ങിയ സർവ
ചരാചരങ്ങേളയും സ്കന്ധം, ആയതനം, ധാതു എന്നിങ്ങ
െന മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. രൂപം (മഹാഭൂതങ്ങൾ),
േവദനം (സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ), സംജ്ഞ (േബാധം),
സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം (േചതന അെല്ലങ്കിൽ മനസ്സ്)
ഇങ്ങെന അഞ്ചു സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്. സംജ്ഞ, േവദനം, വി
ജ്ഞാനം എന്നിവ പദാർത്ഥത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടക
ങ്ങളാണ്. രൂപത്തിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ മഹാഭൂതങ്ങളുെട
സമ്പർക്കം െകാണ്ടു മാത്രമാണവയുണ്ടാകുന്നത്. ഭൂമി,
െവള്ളം, അഗ്നി, വായു എന്നിങ്ങെന നാലു ഭൂതങ്ങെള
മാത്രേമ ബുദ്ധൻ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭൗതികേലാക
വും നമ്മുെട ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുെട ശരീരങ്ങളുെമല്ലാം
ഈ നാലു ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. ചക്ഷുസ്സ്,
േശ്രാതം, ഘ്രാണം, ജിഹ്വ, ശരീരം, മനസ് എന്നിങ്ങെന
ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുെട വിഷയങ്ങളായ രൂപം,
ശബ്ദം, ഗന്ധം, രസം, സ്പർശം, ധർമം എന്നിവയും കൂടി
ആെക പന്ത്രണ്ട് ആയതനങ്ങളുണ്ട്. ധാതുക്കൾ, പതി
െനെട്ടണ്ണമുണ്ട്: ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആറ് വിഷയങ്ങളും
ആ വിഷയങ്ങളുെട സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന
ആറ് വിജ്ഞാനങ്ങളും (ഛക്ഷുർവിജ്ഞാനം, േശ്രാതാ
വിജ്ഞാനം, ഘ്രാണവിജ്ഞാനം, ജീഹ്വാവിജ്ഞാനം,
ശരീരവിജ്ഞാനം, മേനാവിജ്ഞാനം) അവയിലുൾെപ്പ
ടുന്നു. ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ഈ മൗലികഘടക
ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെല സർവചരാചരങ്ങ
ളും ആവിർഭവിച്ചത്.
ഇവെയാന്നും തെന്ന നിത്യേമാ ശാശ്വതേമാ അല്ല.
എല്ലാം അനിത്യമാണ്. ക്ഷണികമാണ്. േലാകത്തിൽ
യാെതാന്നും തെന്ന സ്ഥിരമെല്ലന്നും എല്ലാം അനുനിമി
ഷം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും ബുദ്ധൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചതായി ധർമപദം േരഖ
െപ്പടുത്തുന്നു:
‘നിലനിൽക്കുന്നെതല്ലാം ചില സവിേശഷകാരണ

ങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപാധികളിൽ നിന്നുമാണുണ്ടായിട്ടു
ള്ളെതന്നും എല്ലാവിധത്തിലും അവ അനിത്യങ്ങളാ
െണന്നും മനസ്സിലാക്കുക. നിത്യമായിേത്താന്നുന്നത്
നശിക്കും! ഉയർച്ചയിെലത്തിയത് വീണ്ടും താഴും; കൂടി
േച്ചരുന്നത് വീണ്ടും അകലും; ജനനമുേള്ളടത്തു മരണം
വരും’.

എല്ലാറ്റിനും ഉത്ഭവവും നാശവുമുണ്ട്. ഭാവത്തിെന്റയും
അഭാവത്തിെന്റയും അവിരാമമായ പ്രവാഹമാണ് ജീവി
തം. ചലനത്തിൻേറയും മാറ്റത്തിൻേറയും അനുക്രമമായ
പ്രവാഹം പലേപ്പാഴും അഭിന്നതയുേടയും മാറ്റമില്ലായ്മയു
േടയും പ്രതീതിയുണ്ടാക്കിെയന്നുവരും. ഉദാഹരണത്തി
ന്, പുഴ ഒഴുകുന്നതു േനാക്കുക. െവള്ളം ഇടതടവില്ലാെത
ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് ഒേര
പുഴ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുപറയു
ന്നത്. എന്നിട്ടും പുഴ അങ്ങെനതെന്ന നിൽക്കുന്നതായി
നമുക്കു േതാന്നുന്നു. തീ കത്തുന്നതു േനാക്കുക. ജ്വലിക്കു
ന്ന തീനാളം അനുനിമിഷം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ്. അെതാരിക്കലും അതുതെന്നയായി നിൽക്കുന്നില്ല.
എന്നിട്ടും അതിെന്റ ആകൃതിയും രൂപവും കണ്ട് ഒെരാറ്റ
നാളമാെണന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു.

















4 അനാത്മവാദവും അനീശ്വരവാദവും
ബുദ്ധതത്വങ്ങൾ ഭൗതികേമാ ആത്മീയേമാ ആയ യാ
െതാരു മൂലപദാർത്ഥേത്തയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങേളയും നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു
തരം ശൂന്യവാദമാണവയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. പ്ര
പഞ്ചത്തിെല സർവചരാചരങ്ങളും ഇടവിടാെത മാ
റിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്ഭവിച്ചുെകാണ്ടും നശിച്ചുെകാ
ണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഈ ഗതിക്രമം, കാര്യകാരണങ്ങളുെട
നിയമത്തിനു വിേധയമാണ്. യാെതാന്നും ഈ നിയമ
ത്തിൽ നിന്നതീതമല്ല. യാെതാന്നും ശാശ്വതമല്ല. മനു
ഷ്യനിൽ ആത്മാെവന്ന ഒരു ശാശ്വതവസ്തുവുെണ്ടന്നും
അത് ശരീരത്തിെന്റ മാറ്റങ്ങേളയും ജനനമരണാദികേള
യും അതിക്രമിച്ചുെകാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നും ഒരു
ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു ശരീരത്തിേലക്ക് പ്രേവശി
ക്കുെമന്നും മറ്റും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചിന്തകന്മാർ അക്കാല
ത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരെമാരാത്മാവിെല്ലന്നു ബുദ്ധൻ
ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ആത്മീയമായാലും ശരി ഭൗതികമാ
യാലും ശരി, സ്ഥിരമായ യാെതാരു പദാർത്ഥവുമില്ല
എന്നേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
അേപ്പാൾ, അറിയെപ്പടാത്തതും ശാശ്വതെമന്നു കരു
തെപ്പടുന്നതുമായ ഏെതങ്കിലും ദാർശനിക പദാർത്ഥം
െകാണ്ട് പ്രപഞ്ചേത്തയും അതിെന്റ പ്രതിഭാസങ്ങേള
യും മനസിലാക്കാനാവില്ല. ഈ തത്വമനുസരിച്ച് പ്രപ
ഞ്ചത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാവായ ഒരു ൈദവത്തിനു സ്ഥാനമില്ല.
അനാഥപിണ്ഡികേനാടു ബുദ്ധൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതാ
യി അശ്വേഘാഷൻ തെന്റ ‘ബുദ്ധചരിതം’ എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
‘ഈ േലാകം ഈശ്വരെന്റ സൃഷ്ടിയാെണങ്കിൽപ്പിെന്ന
പരിവർത്തനം, നാശം മുതലായവെയാന്നുമുണ്ടാകുമാ
യിരുന്നില്ല. ദുഃഖം, ദുർവിപാകം, ന്യായം, അന്യായം,
പവിത്രം, അപവിത്രം മുതലായവയും ഉണ്ടാകുമായിരു
ന്നില്ല. കാരണം, ഇെതല്ലാം ഈശ്വരനിൽ നിന്നുണ്ടാ
കുന്നവയാണ് എന്നാണേല്ലാ കരുതെപ്പടുന്നത്. സേച
തനപ്രാണികളിൽ കാണെപ്പടുന്ന ദുഃഖം,ആനന്ദം, േപ്ര
മം, വിേദ്വഷം എന്നിവ ഈശ്വരെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാ
െണങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനും ദുഃഖം, ആനന്ദം, േപ്രമം, വി
േദ്വഷം മുതലായവ അനുഭവെപ്പടണം. അങ്ങെനയാ

െണങ്കിൽ ആ ഈശ്വരൻ പരിപൂർണ്ണനാകുന്നെതങ്ങ
െനയാണ്…? ഈശ്വരൻ, സ്രഷ്ടാവാെണങ്കിൽ ഒന്നു
കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ഉേദ്ദശ്യമുണ്ടാവണം; അെല്ലങ്കിൽ യാ
െതാരുേദ്ദശ്യവുമുണ്ടാവില്ല. ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയാണ്
സൃഷ്ടി നടത്തുന്നെതങ്കിൽ ഈശ്വരൻ പരിപൂർണ്ണനല്ല.
കാരണം, ഉേദ്ദശ്യെമന്നാൽ അഭാവത്തിെന്റ പൂർത്തീക
രണമാണ്. യാെതാരുേദ്ദശ്യവുമില്ലാെതയാണ് സൃഷ്ടി
നടത്തുന്നെതങ്കിൽ അേദ്ദഹം മുലകുടിമാറാത്ത ഒരു
പിഞ്ചുകുട്ടിയാണ്. ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടാവാെണങ്കിൽ മനു
ഷ്യൻ എല്ലായിേപ്പാഴും ശ്രദ്ധാനതചിത്തനായി അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ആത്മസമർപ്പണം െചയ്യുന്നെത
ന്തിനാണ്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെതന്തിനാണ്? ഇങ്ങെന
യുക്തിസഹജമായ കാരണങ്ങളാൽ ഈശ്വരെനപ്പറ്റി
യുള്ള സങ്കൽപ്പം മിഥ്യയാെണന്നു െതളിയുന്നു…’

ൈദവവിശ്വാസമിെല്ലങ്കിൽ ഉത്തമജീവിതം നയിക്കാൻ
സാധിക്കിെല്ലന്ന പ്രചാരേവലയ്ക്ക് വമ്പിച്ച പ്രഹരമാണ്
ബുദ്ധൻ തെന്റ മഹത്തായ ജീവിതത്തിലൂെട നൽകിയ
ത്. ൈദവവിശ്വാസം പലേപ്പാഴും ഉത്തമജീവിതം നയി
ക്കുന്നതിെനതിരായിത്തീരുന്നുെവന്നും ഈശ്വരെനപ്പറ്റി
യുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയതയ്ക്കും നിരുത്തരവാദിത്വ
ത്തിനും വഴിെതളിക്കുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കു
കയുണ്ടായി.

















5 ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ

സാമൂഹ്യവിപ്ലവം

നന്മയിൽനിന്നു നന്മയുണ്ടാകുന്നു: തിന്മയിൽ നിന്നു തി
ന്മയും — ഈ ലളിതമായ ജീവിതനിയമമാണ് അേദ്ദഹം
എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ജീവികളും ഈ നി
യമത്താലാണ് ഭരിക്കെപ്പടുന്നത്. പേക്ഷ, ഈ നിയമം
ശരിയാെണങ്കിൽ ൈദവങ്ങേളാടു െചയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന
യ്ക്കും യാഗാദികർമ്മങ്ങൾക്കും എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്?
എല്ലാറ്റിനും അതിൻേറതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. െവള്ളം
എല്ലായിേപ്പാഴും കീേഴ്പാട്ടു മാത്രമാണേല്ലാ ഒഴുകുന്നത്.
തീയിന് ചൂടുണ്ട്; മഞ്ഞിന് തണുപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുള്ള
എല്ലാ ൈദവങ്ങേളാടും ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കൂടി െവ
ള്ളം േമേലാെട്ടാഴുകുകയില്ല. തീയിന് തണുപ്പും മഞ്ഞി
ന് ചൂടുമുണ്ടാവില്ല. ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ നിയമ
ങ്ങളാണ് അവെയ അങ്ങെന ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതു
െകാണ്ട് ൈദവങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന യാഗാദികർമ്മങ്ങളും
പ്രാർത്ഥനകളും ഉപേയാഗശൂന്യങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ
നല്ല കർമ്മങ്ങൾ െചയ്താൽ നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ടാവും. തി
ന്മെചയ്താൽ ഫലങ്ങളും ചീത്തയാവും. ഇന്ത്യയിലുള്ള
എല്ലാ ൈദവങ്ങളും വിചാരിച്ചാൽ കൂടി മറിച്ചാവുകയില്ല.
നിർവാണത്തിന് അൽപ്പംമുമ്പ് അേദ്ദഹം തെന്റ ഉത്ത
മശിഷ്യനായ ആനന്ദേനാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതായി
കാണുന്നു:
‘നിെന്റ േമാചനത്തിനുേവണ്ടി നീ തെന്ന പ്രവർത്തിക്ക
ണം. നമ്മൾ ദുഃഖിതരാവുന്നത് നേമ്മെക്കാണ്ടുതെന്ന
യാണ്. ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ നാം
തെന്ന പ്രയത്നിക്കണം’.

വർണേമധാവിത്വം സമൂഹ്യജീവിതെത്ത മലീമസമാക്കി
െക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബുദ്ധൻ ഇത്ത
രം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. വർണാശ്രമധർമങ്ങൾ
ദിവ്യങ്ങളായിട്ടാണ് അക്കാലത്ത് കണക്കാക്കെപ്പട്ടി
രുന്നത്. ൈവദികചിന്തകളിൽ അവയ്ക്ക് ഉന്നതമായ
സ്ഥാനം നൽകെപ്പട്ടു. േവദങ്ങൾ ൈദവത്തിൽ നിന്നു
ണ്ടായവയാെണന്നും വിധിക്കെപ്പട്ടു. ബ്രാഹ്മണേമധാ
വിത്വെത്ത എതിർക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ േവദങ്ങളുെട
ദിവ്യത്വെത്ത േചാദ്യം െചയ്യുക എന്നർത്ഥമായിരുന്നു.
േവദങ്ങളുെട ദിവ്യത്വെത്ത എതിർക്കുക എന്നുവച്ചാേലാ,
ൈദവെത്ത എതിർക്കുക എന്നും. ബുദ്ധൻ ബ്രാഹ്മണേമ
ധാവിത്വെത്തയും േവദങ്ങളുെട ദിവ്യത്വേത്തയും അതി
െന്റ പിന്നിലുള്ള ൈദവങ്ങേളയും എല്ലാം എതിർത്തു.
യുക്തിക്ക് േയാജിക്കാത്തെതാന്നും വിശ്വസിക്കരുത്
എന്നേദ്ദഹം ഉപേദശിച്ചു. തെന്റ ഉപേദശങ്ങൾക്കുേപാ
ലും ഇത് ബാധകമാെണന്ന് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയു
ണ്ടായി:
‘സ്വർണെത്ത തീയിൽ പഴുപ്പിച്ച് തുണ്ടമാക്കി മാറ്റുരച്ചു
േനാക്കി പരിഗ്രഹിക്കുന്നതുേപാെല, എെന്റ ഉപേദശ

ങ്ങളും പരിേശാധിച്ചേശഷം മാത്രേമ സ്വീകരിക്കാൻ
പാടുള്ളൂ.’

ബ്രഹ്മത്തിെന്റ വായിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മണരും ൈകക
ളിൽ നിന്നു ക്ഷത്രിയരും തുടകളിൽ നിന്നു ൈവശ്യരും
കാലടികളിൽ നിന്ന് ശൂദ്രരും ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് ൈവദി
കന്മാരുെട പുരുഷസൂക്തം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
സമുദായത്തിൽ തങ്ങൾ നിലനിർത്തിേപ്പാന്ന േമധാവി
ത്വെത്ത ന്യായീകരിക്കാൻ േവണ്ടി ഈ വാദേത്തയാണ്
ബ്രാഹ്മണർ ഉപേയാഗിച്ചത്. ഈ െകട്ടുകഥെയ കളി
യാക്കിെക്കാണ്ട് ബുദ്ധൻ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചതായി
ദീർഘനികായം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
‘ഇത് പറയുേമ്പാൾ ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ഭൂ
തകാലെത്ത വിസ്മരിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. ബ്രാഹ്മ
ണരുെട ഭാര്യമാർക്കും തീണ്ടാരിയുണ്ട്. അവർ ഗർഭം
ധരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞുങ്ങെള പ്രസവിക്കുകയും മുലെകാടു
ത്തു വളർത്തുകയും െചയ്യുന്നു; എന്നിട്ടും സ്ത്രീകൾ പ്രസ

വിച്ചുണ്ടായ ഈ ബ്രാഹ്മണരാണ് പറയുന്നത് തങ്ങൾ
ബ്രഹ്മത്തിെന്റ വായിൽ നിന്നുണ്ടായവരാെണന്ന്!
തങ്ങൾ ബ്രഹ്മത്തിെന്റ സൃഷ്ടികളും പിന്തുടർച്ചാവകാ
ശികളുമാെണന്ന്! ഇത് തനി നുണയാണ്!’.

ഏതു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നു േനാക്കിയിട്ടല്ല, ഏതു
തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യുന്നു എന്നു േനാക്കിയി
ട്ടാണ് ഉയർന്ന ജാതിക്കാെരേന്നാ താണ ജാതിക്കാെര
േന്നാ നിർണയിേക്കണ്ടത് എന്നേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചു. ഉൽകൃഷ്ട സ്വഭാവമുള്ളവൻ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനാ
ണ്. നികൃഷ്ട സ്വഭാവമുള്ളവൻ താണജാതിക്കാരനും.
ജാതിേമധാവിത്വെത്തയും മറ്റസമത്വങ്ങേളയും അേദ്ദ
ഹം വകെവച്ചില്ല. താൻ സ്ഥാപിച്ച ഭിക്ഷുസംഘങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹം എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും പ്രേവശനം നൽകി.
ഏതു ജാതിയിൽ ജനിച്ചാലും ഭിക്ഷുവിൻേറതായ നന്മയു
െട ജീവിതം നയിച്ചാൽ പരിപൂർണതയിെലത്താെമന്ന്
അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. നന്മ േവണെമങ്കിൽ െകാ
ല്ലരുത്, കക്കരുത്, അനുചിതമായ ൈലംഗിക വൃത്തി
കളിേലർെപ്പടരുത്, കളവു പറയരുത്, മദ്യപിക്കരുത്.
ഓേരാ ഭിക്ഷുവിനും ഈ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂ
ടാൻ വയ്യാത്തതാെണന്ന് അേദ്ദഹം നിഷ്കർഷിച്ചു.
ഈ പരിഷ്ക്കരണങ്ങളുെട ഫലമായി ബുദ്ധന് സ്ഥാപിത
താൽപ്പര്യക്കാരുെട പലതരം എതിർപ്പുകേളയും േനരി
േടണ്ടിവന്നു. അസഭ്യങ്ങളായ ആേക്ഷപങ്ങളും ശകാര
ങ്ങളും സഹിേക്കണ്ടതായി വന്നു. ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണ
രുെട ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ഭക്ഷണം കിട്ടു
കയുണ്ടായില്ല. മെറ്റാരു ഗ്രാമത്തിൽ കുടിക്കാനുള്ള െവ
ള്ളം േപാലും കിട്ടിയില്ല. എന്തിനധികം? അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ജീവെന അപകടത്തിലാക്കാനുള്ള ഗൂഢാേലാച
നകൾ േപാലും നടത്തെപ്പടുകയുണ്ടായി. േഡാക്ടർ രാ
ധാകൃഷ്ണൻ തെന്റ ‘ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ എഴുതുന്നു:
‘പുേരാഗതിയുെട േനതാക്കന്മാർ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങ

ളിലും അസ്വാഭാവികമായ സംശയേത്താടുകൂടി വിേദ്രാ
ഹത്തിൻേറയും ലഹരിയുേടയും േനതാക്കന്മാരായി
ട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പടാറുള്ളത്. പരമ്പരാഗതമായ
പുേരാഹിതത്വത്തിനുപകരം ആത്മീയമായ ഭ്രാതൃത്വ
േത്തയും ജനനത്തിെന്റ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കുപകരം
വ്യക്തിപരമായ നന്മേയയും, ൈവദികമായ അരുളപ്പടി
നു പകരം യുക്തിേയയും, കർമവിധികെളെക്കാണ്ടുള്ള
ഭക്തിക്കുപകരം സാന്മാർഗികജീവിതേത്തയും, ൈദ
വങ്ങൾക്കുപരിയായി പരിപൂർണതയിെലത്തുന്ന ഋഷി
കേളയും, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഹിന്ദു പുേരാഹിതന്മാരുെട
േകാപാഗ്നിെയ ആളിക്കത്തിച്ചു. അവരേദ്ദഹെത്ത ഒരു
സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ ശക്തിയായി കണക്കാക്കി. ബുദ്ധനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായികളും ബ്രാഹ്മണപുേരാ
ഹിതന്മാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ മാപ്പുെകാടുക്കെപ്പടാൻ പാടി
ല്ലാത്ത ൈദവനിന്ദകരായിത്തീരുന്നതിനുള്ള കാരണം
അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യവിപ്ലവമാണ്’.

















6 പുതിെയാരു ജീവിതത്തിെന്റ

ഉദ്ഘാടനം

ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാരുെട എതിർപ്പുകെള വകെവ
യ്ക്കാെത ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും അതി
േവഗം പരന്നുപിടിച്ചു. ആരംഭം മുതൽേക്ക ബ്രാഹ്മണ
േമധാവിത്വത്തിെനതിരായ ക്ഷത്രിയൻമാരും ൈവശ്യ
ന്മാരായ കച്ചവടക്കാരും അവയ്ക്ക് േപ്രാത്സാഹനങ്ങളും
സഹായങ്ങളും നൽകി. എങ്കിലും, ബുദ്ധൻ ഉയർത്തി
പ്പിടിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്ന വർഗക്കാരുെട മാത്രം പ്ര
സ്ഥാനമായിരുന്നില്ല. അതിെന്റ ധാർമികവും ജനാധി
പത്യപരവും പൗേരാഹിത്യ വിരുദ്ധവുമായ വശങ്ങൾ
ബഹുജനങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു. അങ്ങ
െന അചിേരണ അെതാരു ജനകീയപരിഷ്കരണ പ്ര
സ്ഥാനമായി വികസിച്ചു. പുതിെയാരു ജീവിതരീതിയുെട
ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു അത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ
െനഹ്റു എഴുതുന്നു:
‘ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന മതേത്ത

യും അന്ധവിശ്വാസേത്തയും ചടങ്ങുകേളയും പുേരാഹി
തപ്രഭാവേത്തയും അവേയാെടാെക്ക ഒട്ടിനിൽക്കുന്ന
നിക്ഷിപ്തതാൽപ്പര്യങ്ങേളയും എതിർക്കാനുള്ള കരു
ത്ത് ബുദ്ധനുണ്ടായി. ആദ്ധ്യാത്മിത്വത്തിേന്റയും ൈദവ
വാദത്തിേന്റയും വീക്ഷണേകാടിേയയും അത്ഭുതകർമ്മ
ങ്ങേളയും െവളിപാടുകേളയും അതിമാനുഷമായവയുമാ
യുള്ള ഇടപാടുകേളയും അേദ്ദഹം പിഴച്ചു. യുക്തി, ന്യാ
യം, അനുഭവം എന്നിവേയാടാണേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭ്യർ
ത്ഥന; നീതിയിലാണേദ്ദഹത്തിനു നിഷ്കർഷ; മനഃശാ
സ്ത്രപരമായ — ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു മനഃശാസ്ത്രം —
അപഗ്രഥനമാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാർഗം; ആദ്ധ്യാ
ത്മിക ചിന്തയുെട പഴക്കച്ചുവയുള്ള വായുവിൽ കഴിച്ചുകൂ
ട്ടിയ ഒരാെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ബുദ്ധെന്റ സമ്പ്ര
ദായം മുഴുെക്ക പർവ്വതപ്രാന്തങ്ങളിെല പുത്തൻ കാറ്റി
െന്റ മൃദുലതേയാെടയാണ് വന്നണയുന്നത്.

















7 ധനികവർഗങ്ങളുെട രക്ഷാധികാരം
പേക്ഷ, വിപ്ലവകരമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആരം
ഭം മുതൽക്കുതെന്ന ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ ഇഴുകിപ്പിടി
ച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണാം. നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥയുെട അടിത്തറെയ ബുദ്ധൻ എതിർക്കുകയു
ണ്ടായില്ല. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങ
േളയും ജനാധിപത്യ ഭരണവ്യവസ്ഥേയയും അേദ്ദഹം
വാഴ്ത്തി എന്നതു ശരിയാണ്. അടിമകേളാട് ദയ കാണി
ക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം ഉപേദശിച്ചുെവന്നതും ശരിയാ
ണ്. പേക്ഷ, അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യ
ബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം ആഹ്വാനം
െചയ്യുകയുണ്ടായില്ല. അന്നെത്ത സ്ഥിതിയിൽ അത്
സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ലതാനും. എെന്തന്നാൽ, അടിമത്ത
വ്യവസ്ഥ അതിേവഗം വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാ
ലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അതുെകാണ്ട്, ബ്രാഹ്മണേമ
ധാവിത്വത്തിെന്റ ക്ഷീണേത്തയും അധഃപതനേത്തയും
ക്ഷത്രിയന്മാരും വ്യാപാരി വർഗങ്ങളുമാണ് പ്രേയാജ
നെപ്പടുത്തിയത്. ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ
ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭം ക്ഷത്രിയന്മാരുെടയും വ്യാപാരിക
ളുേടയും താത്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കെപ്പ
ട്ടു. ബുദ്ധെന്റ അഹിംസ, കർമവാദം മുതലായ സിദ്ധാ
ന്തങ്ങൾ അതിന് സഹായകമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
ധനികന്മാരായ ക്ഷത്രിയന്മാരും ൈവശ്യന്മാരും ബൗ
ദ്ധദർശനത്തിെന്റ രക്ഷാധികാരികളായിച്ചമയുകയും
ബുദ്ധെന്റ സ്തൂപങ്ങൾ പണിയിക്കുകയും സംഘത്തിന്
ഉദാരമായ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങ
െന ബുദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങെള വിപുലമായേതാതിൽ പ്രച
രിപ്പിക്കുന്നേതാെടാപ്പംതെന്ന അവർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം
സ്വത്തുക്കളും വ്യാപാരവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. രാഹുൽ സാം
കൃത്യായൻ തെന്റ ‘വിശ്വദർശനം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
‘ബുദ്ധദർശനം അതിെന്റ മൗലികരൂപമായ പ്രതീത്യ

സമുല്പാദം അെല്ലങ്കിൽ ക്ഷണികവാദം എന്ന നിലയ്ക്ക്
അത്യന്തം വിപ്ലവാത്മകമായിരുന്നു. ജഗത്ത്, സമുദാ
യം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങെന സകലതും നിമിഷം പ്രതി
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാെണന്ന് അത് ഉൽേഘാഷി
ച്ചു. മടങ്ങിവരാത്തതായ ‘േതഹി േനാ ദിവസാ ഗതാ:’
(അക്കാലം ഇങ്ങിനിവരാത്തവിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുേപാ
യി) എന്ന ആേലാചനയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കാെത മാറ്റ
ങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിപ്പാനും സമുദായപ
രിവർത്തനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സദാ
തയ്യാറായിരിപ്പാനും അത് ആഹ്വാനം നൽകി… ഇപ്ര
കാരം ബുദ്ധെന്റ പ്രതീത്യസമുല്പാദെത്ത േനാക്കിയാൽ
ഒരുവശത്തു ധനികവർഗം െപെട്ടന്നു ചകിതരായിത്തീ
രുെമങ്കിലും, പ്രതിസന്ധിയുേടയും കർമത്തിൻേറയും
ആശയങ്ങൾ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനെത്ത സുരക്ഷിത
മാക്കിത്തീർക്കുന്നുണ്ട്. തന്നിമിത്തമായിരുന്നു ബുദ്ധ
െന്റ െകാടിയിൻകീഴിൽ വലിയവലിയ ചക്രവർത്തിമാ
രും രാജാക്കന്മാരും കുേബരന്മാരും അണിനിരന്നത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് സിേലാൺ, ൈചന, ജപ്പാൻ, ടിബറ്റ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ധർമപ്രചരണത്തിനുേവണ്ടി മുൻൈകെയടു
ത്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പ്രസ്തുതധർമം സാമുദായിക
വിപ്ലവത്തിനുേവണ്ടിയാെണന്നും സാമുദായികവ്യവ
സ്ഥിതിെയ നിലനിർത്തുന്നതിനുേവണ്ടിയാെണന്നും
അവർക്ക് നല്ലേപാെല അറിയാമായിരുന്നു. വർഗങ്ങ
ളുേടയും രാജ്യങ്ങളുേടയും അതിരുകൾ ലംഘിച്ചു ബുദ്ധ
െന്റവിചാരങ്ങൾ രാജ്യവിസ്തൃതിക്കായി പ്രത്യക്ഷമായും
പേരാക്ഷമായും സഹായം നൽകി. സമുദായത്തിലു
ണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക വിഷമതകെള നിലനിർ
ത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന ബുദ്ധൻ വർണവ്യവസ്ഥേയയും
ജാതി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഉച്ചനീചഭാവങ്ങേളയും
അകറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്നിമിത്തം യഥാർത്ഥവി
ഷമതകൾ പരിഹരിക്കെപ്പട്ടില്ല. പേക്ഷ, താഴ്ന്നവർഗ
ക്കാർക്ക് ബുദ്ധമതേത്താട് അനുഭാവമുണ്ടായി. വർഗ
താൽപര്യെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി േനാക്കിയാൽ
ബുദ്ധമതം ശാസകവർഗത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയുെട മാ
ധ്യസ്ഥം േപാെലയായിരുന്നു. വർഗത്തിലുള്ള മൗലിക
മായ സ്വാർത്ഥെത്ത അകറ്റാെത തെന്ന അത് ന്യായ
പക്ഷപാതിയാെണന്നു കാണിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു.’

രണ്ടരനൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം അേശാകചക്രവർത്തി ബുദ്ധമ
തെത്ത ഔേദ്യാഗികമതമായി അംഗീകരിച്ചു.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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 അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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