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ബുദ്ധൻതെന്റ നിഗമനങ്ങെള ഒരുസമ്പൂർണദർശനെമ�
ന്ന നിലയ്ക്ക് രൂപെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായില്ല.അേദ്ദഹം സ്വ�
ന്തമായി യാെതാരു ഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടില്ല.അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മരണത്തിനുേശഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന്
എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ തത്വങ്ങൾത്രിപിടകം (ജ്ഞാന�
ത്തിെന്റ മൂന്ന് െകാട്ടകൾ)എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നു.
ബുദ്ധെന്റസിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപേദശങ്ങളുമാണവയിലട�
ങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമേത്തത് വിനയപിടകം. ബുദ്ധഭി�
ക്ഷുക്കളനുസരിേക്കണ്ടനിയമങ്ങളാണ് അതിെല ഉള്ളട�
ക്കം. രണ്ടാമേത്തത് സുത്തപിടകം. ബുദ്ധതത്വങ്ങളാണ�
തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമേത്തത് അഭിധർമപിടകം.
ബുദ്ധതത്വങ്ങളുെട വിശകലനമാണിതിലുള്ളത്. ഇവ�
െയല്ലാം പാലി ഭാഷയിലാണ്.



       

1 ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റപിളർപ്പുകൾ

ബുദ്ധെന്റ മരണത്തിനുേശഷംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യ�
ന്മാർക്കിടയിൽഅഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ െപാന്തിവ�
ന്നു.അതിൻഫലമായി ബുദ്ധദർശനങ്ങൾ വിവിധ ശാഖ�
കളായി പിരിഞ്ഞു.ൈവഭാഷികം,സൗത്രാന്തികം, േയാ�
ഗാചാരം, മാദ്ധ്യമികം എന്നിവയാണവയിൽ പ്രാധാന്യ�
മർഹിക്കുന്നവ.

അസിങ്ഗൻ, വസുബന്ധുഎന്നീ ബുദ്ധശിഷ്യന്മാരു�
െട േനതൃത്വത്തിൽ വളർന്നുവന്ന േയാഗാചാരത്തിലും
അശ്വേഘാഷൻ, നാഗാർജ്ജുനൻ മുതലായവരുെട േന�
തൃത്വത്തിൽ പുഷ്ടിെപ്പട്ട മാദ്ധ്യമികത്തിലുംആത്മീയവാ�
ദത്തിെന്റ പ്രവണതകളാണ് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. മാ�
ധ്യമികം ഒരുതരം ശൂന്യവാദമാണ്. നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന
വസ്തുക്കൾയഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിെല്ലന്നും
നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നത് െവറും ഭ്രമം മാ�
ത്രമാെണന്നും േകവലം ശൂന്യതമാത്രമാണിവിെടയുള്ള�
െതന്നുമാണ് അതു വാദിക്കുന്നത്. േയാഗാചാരത്തിന്
വിജ്ഞാനവാദം എന്നുകൂടി േപരുണ്ട്. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ
അവയിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നആശ�
യങ്ങളാൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയാണ് എന്നാണ് അത് വാ�
ദിക്കുന്നത്. േനെരമറിച്ച് ൈവഭാഷികം,സൗത്രാന്തികം
എന്നീ ബുദ്ധദർശനവാദങ്ങളിൽൈവരുദ്ധ്യഭാവത്തി�
െന്റ പലഅംശങ്ങളും കാണാം. ജഗത്തിൽസ്വയംഭൂ�
വായി യാെതാന്നുമിെല്ലന്നും ഒന്നു മെറ്റാന്നുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും പ്രകൃതി ചലനാത്മകമാെണന്നും
വസ്തുവിെന്റ മാറ്റത്തിനിടയിൽ ഗുണാത്മകമായ പരിവർ�
ത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയത്
ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നും മറ്റുമുള്ളൈവരു�
ദ്ധ്യവാദതത്വങ്ങൾഅവയിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിപരീതങ്ങ�
ളുെട സമന്വയം,അവയുെടൈവരുദ്ധ്യം,ൈവരുദ്ധ്യത്തി�
ലൂെടയുള്ള വളർച്ച മുതലായവെയപ്പറ്റിയും അവ്യക്തരൂ�
പത്തിലാെണങ്കിലും,പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബുദ്ധതത്വങ്ങളുെട അനുയായികളും വ്യാഖ്യാതാക്കളു�
മായ ദിങ്നാഗൻ (ക്രിസ്ത്വബ്ദം നാലാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർമ�
കീർത്തി (7-ാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർേമാത്തരൻ (9-ാം നൂറ്റാ�
ണ്ട്) മുതലായ ദാർശനികന്മാർ ബുദ്ധെന്റൈവരുദ്ധ്യ�
വാദപരമായ ചിന്തകെള കൂടുതൽ പരിപുഷ്ടമാക്കുകയു�
ണ്ടായി. പേക്ഷ,അേതാെടാപ്പംതെന്നആത്മീയവാദ�
പ്രവണതകേളയും കൂടുതൽ വളർത്തുകയാണവർ െച�
യ്തത്.

എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇടവിടാെത ചലിക്കുകയും മാറുകയും
രൂപാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാെണ�
ങ്കിൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു വസ്തുവിെന ശരിക്കു മനസ്സി�
ലാക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്?ഈേചാദ്യത്തിനു മറുപടി
കെണ്ടത്താൻശ്രമിച്ചുെകാണ്ട് കാര്യകാരണബന്ധ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും നിരീക്ഷണം, നിഗമനം എന്നിവയുെട
സ്വഭാവങ്ങെളപ്പറ്റിയും ബാഹ്യവസ്തുവും മാനസികപ്രവർ�
ത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിലപിടിച്ച
പല തത്വങ്ങളും അവരുന്നയിച്ചു.



       

2 ജ്ഞാനംയാഥാർത്ഥ്യമാേണാ?

നിരീക്ഷണത്തിന് രണ്ടുഘടകങ്ങളുണ്ട്: ഇന്ദ്രിയവും മന�
സ്സും. പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്
നമ്മൾ വസ്തുക്കെളപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പേക്ഷ,
എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇടവിടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുക�
യാണ്. നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തുവിന് ൈനമിഷിക�
വുംക്ഷണികവുമായ നിലനിൽേപയുള്ളൂ.അത് ഇന്ദ്രിയ�
ഗ്രാഹ്യമാകുേമ്പാേഴക്കും നാമതിെന മറ്റു ചിലതുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന
വസ്തുഅടുത്തനിമിഷത്തിലും അതു തെന്നയാെണന്നു
േതാന്നാം. പേക്ഷ,യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നല്ല,
വസ്തുവിെന്റൈനമിഷികവുംക്ഷണികവുമായഘട്ടെത്ത
അതിെന്റ ഭൂതവുമായും ഭാവിയുമായും ബന്ധെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ട് മാത്രേമ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. പേക്ഷ,
അേതാെടആക്ഷണികഘട്ടത്തിെന്റസ്വഭാവം നശി�
ക്കുന്നു. മനസ്സിെന്റ ക്രിയാത്മകമായ ഭാവനെകാണ്ട്
മാത്രമാണ് വസ്തുെവപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്.
അേപ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യവുംജ്ഞാനവും ഒന്നല്ല. യാഥാർ�
ത്ഥ്യെത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ നിരീക്ഷണംസഹായിക്കു�
ന്നുെവന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,അതുസ്വയംജ്ഞാ�
നമാകുന്നില്ല. മനസ്സിൽ വസ്തുെവപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ
പ്രതിബിംബങ്ങൾ നിർമിക്കെപ്പടുേമ്പാളാണ്ജ്ഞാനമു�
ണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നാം ഒരിരമ്പം േകൾക്കു�
ന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട.എന്തിെന്റ ശബ്ദമാണത്?ഈച്ചക�
ളുെട ഇരമ്പിച്ചയാേണാ? ദൂരത്തുനിന്നുള്ളവിസിലിെന്റ�
േയാ വിമാനത്തിെന്റേയാ ശബ്ദമാേണാ? ക്രിയാത്മക�
മായ ഭാവനയാണ്ഈ േചാദ്യത്തിന് മറുപടി പറയു�
ന്നത്.അേപ്പാൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് പേഞ്ചന്ദ്രിയ�
ങ്ങളുെട പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്. വസ്തുേവപ്പറ്റിയുള്ള
ജ്ഞാനമാകെട്ട,സവിേശഷങ്ങളായ ചില മാനസിക
പ്രവർത്തനങ്ങളുെട ഫലമാണ്.ഈവാദഗതിയിലൂ�
െട, വസ്തുേവപ്പറ്റിേയാ അതിെന്റ ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ
ഉള്ളഎല്ലാജ്ഞാനവും അയഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്ന് ദി�
ങ്നാഗൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.എന്നല്ല, ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച്
മാനസികപ്രവർത്തനം മാത്രേമ ഉള്ളുെവന്നും വസ്തു�
നിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു നിലനില്പിെല്ലന്നുംവെര
അേദ്ദഹം െചെന്നത്തുന്നുണ്ട്.

ധർമകീർത്തിയാവെട്ട, മനസ്സിന് പുറത്ത് യാഥാർത്ഥ്യ�
മുെണ്ടന്നുസമ്മതിക്കുന്നു. വസ്തുവും ഇന്ദ്രിയാഗ്രഹ്യമായ
നിരീക്ഷണവും രണ്ടും യഥാർത്ഥമാണ്. ഇന്ദ്രിയാഗ്രാഹ്യ�
മായതിെനയാണ് ബുദ്ധി ഗ്രഹിക്കുന്നത്.എന്നതുെകാ�
ണ്ട് മാത്രം അത് അയഥാർത്ഥമായിെക്കാള്ളണെമന്നി�
ല്ല. പേക്ഷ, രണ്ടു നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാ�
സമുണ്ട്. ബാഹ്യവസ്തു ഇന്ദ്രിയങ്ങെള ഉണർത്തിവിടുക�
യും അവയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രി�
യങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കു�
കയും വസ്തുേവപ്പറ്റിയുള്ളആശയം സൃഷ്ടിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു. ഇങ്ങെനയാണ്ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. പേക്ഷ,
വസ്തുവിെന്റക്ഷണികസ്വഭാവം യഥാർത്ഥജ്ഞാനെത്ത
അസാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

വസ്തുവിെന്റഅവിഭാജ്യമായ കാര്യകാരണബന്ധങ്ങെള�
പ്പറ്റി ധർമകീർത്തിഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്.

1. കാര്യം ആശയത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.എന്നുെവ�
ച്ചാൽ,അറിയെപ്പടുന്ന വസ്തുവുംഅറിയുന്നവരും
തമ്മിൽബന്ധെപ്പടുന്നു.

2. കാര്യം അറിയെപ്പടുന്ന വസ്തുവിൽ മാത്രമല്ല,അതു�
േപാെലയുള്ള,അേത ജാതിയിലുള്ള, മറ്റു വസ്തുക്ക�
ളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വസ്തുക്കൾതമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്തയാണിതു കാണിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീന തത്വജ്ഞാനികെള സംബന്ധിച്ചി�
ടേത്താളം,തത്വശാസ്ത്രം മടിയന്മാരുെട കേസരേവദാന്ത�
മായിരുന്നില്ല.ജ്ഞാനം പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഉപാധി�
യായിരുന്നു.അതുെകാണ്ടാണ്ജ്ഞാനവും പ്രവർത്തി�
യും തമ്മിലുള്ളഅവിഭാജ്യബന്ധെത്തപ്പറ്റി ധർമകീർ�
ത്തി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നതും. െതറ്റായഅറിവ്
ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് നയിക്കുകയില്ല എന്നേദ്ദഹം തീർത്തു�
പറയുന്നു.

ധർേമ്മാത്തരൻ ധർമകീർത്തിയുെട പലവാദങ്ങേളാടും
േയാജിക്കുകയുംഅവെയ കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയു�
മാണ് െചയ്യുന്നത്.



       

3 ആത്മീയവാദത്തിെന്റ
നുഴഞ്ഞുകയറ്റം

ദിങ്നാഗൻ, ധർമകീർത്തി, ധർേമ്മാത്തരൻഎന്നിവർ�
ക്കു പുറെമ േവെറയും ചില ബുദ്ധശിഷ്യന്മാർ ഇന്ത്യയി�
െല ൈവരുദ്ധ്യവാദ ചിന്തകെള വളർത്തുകയും പുഷ്ടിെപ്പ�
ടുത്തുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,അവരിൽ പ്രധാനിക�
ളായ മിക്കവരുംആത്മീയവാദികളായിരുന്നു. ഭൗതിക�
വാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലല്ല,ആത്മീയവാദത്തി�
െന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്,അവർൈവരുദ്ധ്യവാദചി�
ന്താഗതികെള വളർത്തിയത്. രാഹുൽസാംകൃത്യായൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ േഹഗലി�
െന്റ തത്വശാസ്ത്രം പ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും
അതുേപാെല തെന്ന േഹഗലിെന്റ തത്വശാസ്ത്രത്തിെല
െപാരുത്തേക്കടുകൾ തീർക്കാൻ മാർക്സിയൻ തത്വശാ�
സ്ത്രം അതിൻേറതായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും നമുക്കറി�
യാം. േഹഗലിെന്റ തത്വചിന്തയുെട രൂപത്തിൽ തലകി�
ഴക്കാം തൂക്കായി നിർത്തെപ്പട്ട യാഥാർത്ഥ്യെത്ത മാർ�
ക്സ് ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഭൗതികവാദത്തിെന്റ രൂ�
പത്തിൽഅതിെന്റ കാലിൻേമൽ നിർത്തി എന്നുപറ�
യെപ്പടാറുണ്ട്. േഹഗലിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സ്
അെല്ലങ്കിൽആശയമാണ് പ്രാഥമികം.അതിൽ നിന്നു�
ണ്ടായവയാണ് യാഥാർത്ഥ്യവും ഭൗതികപദാർത്ഥവും.
മാർക്സിെന്റഅഭിപ്രായത്തിലാകെട്ട, ഭൗതികപദാർത്ഥ�
മാണ് പ്രാഥമിക വസ്തു.അതിെന്റ വളർച്ചയുെട ഏറ്റവും
ഉയർന്നരൂപം മാത്രമാണ് മനസ്സ്. ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ
അവയുെട ഏറ്റവും ഉയർന്നഅവസാനരൂപത്തിൽ, മി�
ക്കവാറും േഹഗലിെന്റആത്മീയവാദേത്താടു സാമ്യം
വഹിക്കുന്നു.’

ബുദ്ധദർശനത്തിെന്റ മൗലിക ചിന്തകൾക്കു മാത്രമല്ല,
പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾസംഭ�
വിച്ചു.ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിനും സാമൂഹ്യ നീതി�
കൾക്കുെമതിരായി സമരം െചയ്തബുദ്ധൻസമാധാന�
ത്തിെന്റയുംക്ഷമയുെടയും അവതാരമൂർത്തിയായി മാ�
റി. ത്യാഗം െചയ്യാനുംആത്മസംയമനം ശീലിക്കാനും
സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും
തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ഉപേദശിച്ച ബുദ്ധൻ േകവലം ഒരു
ധ്യാനിയായബുദ്ധനായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. യുക്തിയുെട
സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾപ്രതിഷ്ഠിക്ക�
െപ്പട്ടു. കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നുള്ള േമാചനത്തിന് ബുദ്ധ�
പൂജയാണ് േപാംവഴി എന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടു. കഷ്ട�
പ്പാടുകളും യുദ്ധങ്ങളും സാമൂഹ്യമായ കാരണങ്ങളിൽ
നിന്നല്ല, വ്യക്തികളുെട അജ്ഞതയിൽ നിന്നാണുണ്ടാ�
കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസം പ്രചരിക്കെപ്പട്ടു.അങ്ങെനക്ര�
മത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് വിപ്ലവകരമായിരുന്നബൗദ്ധദർ�
ശനത്തിെന്റ കർേമ്മാന്മുഖതയും ഓജസ്സുംക്ഷയിക്കാൻ
തുടങ്ങി.



       

4 തിരിച്ചടിയുെട കാലം

അേശാകൻ മരിച്ചയുടെന തെന്നബ്രാഹ്മണമതം വീ�
ണ്ടും തലെപാക്കാൻശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. പുഷ്യമിത്ര�
െന്റ കാലത്ത് ബുദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതിരായി പല
ആക്രമണങ്ങളുമുണ്ടായി. കനിഷ്കെന്റ കാലത്ത് ബൗ�
ദ്ധദർശനം വീണ്ടും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,
അേപ്പാേഴക്കും പഴയബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ രൂപം
മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബുദ്ധമതവുംബ്രാഹ്മണമതവും
തമ്മിൽ ചില ഒത്തുതീർപ്പുകെളല്ലാമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞി�
രുന്നു.

ബുദ്ധമതവുംബ്രാഹ്മണമതവും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പു�
കൾ മാത്രമല്ല, വമ്പിച്ച സമരങ്ങളുമുണ്ടായി. ക്രിസ്ത്വബ്ദം
ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുണ്ടായ
ഈഒത്തുതീർപ്പുകളിലൂെടയും സമരങ്ങളിലൂെടയുമാണ്
ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം വളരുകയും വികസിക്കുകയും െച�
യ്തത്.

ആത്മീയവാദെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് ബൗദ്ധദർ�
ശനെത്ത െവല്ലുവിളിച്ച തത്വജ്ഞാനികളിൽ പ്രധാനി
ക്രിസ്ത്വബ്ദം 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുമാരിലഭട്ട�
നാണ്. സനാതനമായ ജാതിവ്യവസ്ഥേയയും സാമൂ�
ഹ്യസ്ഥാപനങ്ങേളയും എതിർക്കാൻബൗദ്ധന്മാർക്ക്
എന്തധികാരമാണുള്ളത് എന്നേദ്ദഹം ശുണ്ഠിെയടുത്തു�
െകാണ്ടു േചാദിച്ചു. തെന്റ തന്ത്രവാർത്തികയിൽബുദ്ധ�
െന്റ േനർക്കു പരിഹാസം െപാഴിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
എഴുതി:

‘ഒരുക്ഷത്രിയനായി ജനിച്ചിട്ടും ഭരിക്കുന്ന ജാതിയുെട
ധർമത്തിെനതിരായ ഉപേദശങ്ങൾ െകാടുക്കുന്ന, ഭി�
ക്ഷയാചിച്ചുെകാണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുകയും െചയ്ത
ബുദ്ധൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല മാർഗം പഠിപ്പിച്ചുെകാടുത്ത�
െതങ്ങെനയാണ്?ആഉപേദശങ്ങെളആശ്രയിക്കു�
ന്നെതങ്ങെനയാണ്…?അതുെകാണ്ട് ബുദ്ധൻ പഠിപ്പി�
ച്ച അഹിംസ മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടതത്വങ്ങൾ നായയു�
െട േതാൽെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിെലാഴിച്ച പശു�
വിൻ പാൽ േപാെലഅപവിത്രമാണ്,അവിശ്വാസ്യമാ�
ണ്,അസ്വീകാര്യമാണ്.

താത്വികമായ ഇത്തരംആക്രമണങ്ങളുെടയും സാമൂഹ്യ�
വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുെട മുമ്പിൽബൗദ്ധദർശ�
നത്തിന് തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ വയ്യാെതയായി.
ക്രിസ്ത്വബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽഅതിന് ശങ്കരാചാര്യരു�
െട കടുത്തതാത്വികപ്രഹരങ്ങെള േനരിേടണ്ടിവന്നു.
അേതാടുകൂടിയാണ് ബൗദ്ധദർശനം സമരരംഗത്തിൽ
നിന്നു പിൻവാങ്ങിയത്. പേക്ഷ,ഇന്ത്യയിൽ പരാജയ�
െപ്പട്ടുെവങ്കിലും ൈചന, ജപ്പാൻ,സിേലാൺ മുതലായ
മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ പതാക പാറിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുകതെന്ന െചയ്തു. □



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള�
ത്തിെലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക�
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി�

െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്നസമ്പന്നനായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ�
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ�
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച�
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയി�
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ�
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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�
ഹ്രുസർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി�
ത്രം 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 4

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിെലഅത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെടആരംഭം
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 മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ

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

െ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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