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19
ബൗദ്ധദർശനത്തിെല
ഉൾപ്പിരിവുകൾ
ബുദ്ധെന്റ ജീവിതകാലത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും തെന്ന രചിക്കെപ്പ
ടുകയുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും
സംഭാഷണങ്ങളിലും ഉപേദശങ്ങളിലുമടങ്ങിയ തത്വങ്ങ
െള ആധികാരികമായി അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ട് ഭിക്ഷുക്ക
ളും മറ്റു ശിഷ്യഗണങ്ങളും ജീവിതം നയിച്ചുേപാന്നു. സം
ശയങ്ങേളാ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങേളാ ഉണ്ടായാൽ
അേദ്ദഹെത്ത േനരിട്ടു സമീപിച്ച് ശരിേയെതന്നു മനസ്സി
ലാക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ ഈ
സ്ഥിതി മാറി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്ന
ആശയങ്ങൾക്കും ഉപേദശങ്ങൾക്കും ഒരു ചിട്ടയും ക്രമീ
കരണവുമുണ്ടാേക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഇതി
നായി രാജഗൃഹത്തിൽ െവച്ച് ബുദ്ധെന്റ മുഖ്യശിഷ്യന്മാ
രിെലാരാളായ മഹാകശ്ശപെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അഞ്ഞൂ
േറാളം ഭിക്ഷുക്കൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്ന് ചില െപാതുനിയമ
ങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. പേക്ഷ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ
തർക്കങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും വീണ്ടും െപാ
ട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. ബുദ്ധമതം വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിട
യിൽ അതിേവഗം പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാല
മായിരുന്നു അത്. ബുദ്ധമതാനുയായികെളന്ന് അവകാ
ശെപ്പടുന്നവരിൽ തെന്ന പലരും ബൗദ്ധധർമ്മത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനമായ സാന്മാർഗികനിയമങ്ങെള ലംഘിക്കു
ന്നവരാെണന്ന ആേക്ഷപം െപാന്തിവന്നു. വജ്ജിയിെല
േവശാലിെയന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ച് ഭിക്ഷുക്കളുെട മെറ്റാ
രു സേമ്മളനം കൂടി. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങെള
കൂടുതൽ ആകർഷിക്കണെമങ്കിൽ കർക്കശങ്ങളായ
സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾക്ക് അയവു വരുേത്തണ്ടതാ
വശ്യമാെണന്ന് ഒരുവിഭാഗവും നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ
കർക്കശമായി പാലിക്കുകയാണ് േവണ്ടെതന്ന് മെറ്റാ
രു വിഭാഗവും വാദിച്ചു. ആദ്യെത്ത വിഭാഗത്തിൽ െപട്ട
വർ മഹാസാംഘികന്മാർ എന്നേപരിലും രണ്ടാമെത്ത
വിഭാഗക്കാർ േതരവാദികൾ അെല്ലങ്കിൽ സ്ഥവിരവാദി
കൾ എന്ന േപരിലും വിളിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. േവശാലി
സേമ്മളനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ എത്രേത്താ
ളം വിശ്വസനീയമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ ചരിത്രകാര
ന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. എങ്കിലും
ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾക്കിടയിലും
മറ്റു ബുദ്ധമതാനുയായികൾക്കിടയിലും അഭിപ്രായവ്യ
ത്യാസങ്ങൾ മൂർഛിച്ചുെകാണ്ടു തെന്ന വന്നു. ഒടുവിൽ,
ബുദ്ധമതെത്ത ഭരണകൂടത്തിെന്റ മതമായി അംഗീകരി
ച്ച അേശാകചക്രവർത്തി തെന്ന മുൻകെയ്യടുത്ത് േയാ
ജിപ്പിനുള്ള പുതിെയാരു പരിശ്രമം നടത്തി. അേദ്ദഹം
പാടലീപുത്രത്തിൽ െവച്ച് പുതിെയാരു സേമ്മളനം വി
ളിച്ചുകൂട്ടി. ബുദ്ധമതാനുയായികൾക്കിടയിൽ അടിസ്ഥാ
നപരമായ ഒരു േയാജിപ്പുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങെന ബുദ്ധ
മതത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി തെന്റ സാമ്രാജ്യത്തി
െന്റ ഐക്യം നിലനിർത്തുകയും െചയ്യുക എന്നതായിരു
ന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ഉേദ്ദശ്യം. തലമുറ തലമു
റയായി വാക്കാൽ പ്രചരിച്ചുേപാന്ന ബുദ്ധമതതത്വങ്ങ
െള വിനയപിടകം, സുത്തപിടകം, അഭിധർമ്മപിടകം
എന്നിങ്ങെന മൂന്നു പിടകങ്ങളിലായി (മൂന്നു കുട്ടകളിൽ
അെല്ലങ്കിൽ സംഗ്രഹങ്ങളിൽ) േക്രാഡീകരിച്ചു ചിട്ടെപ്പടു
ത്താനുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർേദ്ദശം സ്വീകരിക്കെപ്പ
ട്ടു. ഭിക്ഷുക്കളും മറ്റു ബുദ്ധമതാനുയായികളും തങ്ങളുെട
ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിേക്കണ്ട നിയമങ്ങ
െളപ്പറ്റിയും ചിട്ടകെളപ്പറ്റിയുമാണ് വിനയപിടകത്തിൽ
പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സുത്തപിടകത്തിൽ ബുദ്ധെന്റ ഉപ
േദശങ്ങളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലുമടങ്ങിയ ദാർശനിക
തത്വങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് ദീഘനി
കായം, മഝിമനികായം, സംയുത്തനികായം, അംഗുത്ത
രനികായം, ഖുദ്ദകനികായം എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു ഭാഗ
ങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിലടങ്ങിയ തത്വങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും
ഭാഷ്യങ്ങളുമാണ് അഭിധമ്മപിടകം.

















1 മഹായാനവും ഹീനയാനവും
എന്നാൽ, ഇതുെകാണ്ടു തർക്കങ്ങളവസാനിച്ചില്ല. ബു
ദ്ധൻ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടുമൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതിനു
േശഷം തയ്യാറാക്കെപ്പട്ട ത്രിപിടകങ്ങളിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ശരിക്കുള്ള ഉപേദശങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും
തെന്നയാേണാ സംഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്? തലമുറ തല
മുറയായി വാക്കാൽ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവയ്ക്ക്
അപഭ്രംശങ്ങൾ വല്ലതും വന്നുേപായിട്ടുേണ്ടാ? അവയു
െട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശരിയാേണാ? ബുദ്ധൻ ഉേദ്ദശിച്ച
അർത്ഥം തെന്നയാേണാ അവയ്ക്ക് നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്?
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിെയല്ലാം അഭിപ്രായവ്യത്യാസ
ങ്ങളുണ്ടായി. ബുേദ്ധാപേദശങ്ങെള പലരും പലതര
ത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ
ങ്ങളുെട ഫലമായി ബുദ്ധമതാനുയായികൾക്കിടയിൽ
മഹാനായം, ഹീനയാനം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു സമ്പ്ര
ദായങ്ങൾ ഉടെലടുത്തു. അവയിൽ തെന്ന പിെന്നയും
അേനകം ഉൾപ്പിരിവുകളുണ്ടായി. ബുദ്ധൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നു
നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും പതിെനട്ടു തരത്തി
ലുള്ള മതശാഖകൾ നിലവിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് കീത്ത്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഓേരാ വിഭാഗക്കാരും തങ്ങൾ മാ
ത്രമാണ് ബുദ്ധെന്റ ശരിയായ അനുയായികൾ എന്നു
വാദിക്കുകയും മറ്റുള്ളവെരെയല്ലാം എതിർക്കുകയും െച
യ്തു. ഈ വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളിൽ ൈവഭാഷികം, സൗ
ത്രാന്തികം േയാഗാചാരം, മാധ്യമികം എന്നിവയാണ്
കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം േനടിയത്. ൈവഭാഷികവും സൗത്രാ
ന്തികവും ഹീനയാനത്തിൽ െപട്ടവയും േയാഗാചാരം,
മാധ്യമികം എന്നിവ മഹായാനത്തിൽ െപട്ടവയുമായി
ട്ടാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്.
ഹീനയാനം െചറുതും നീചവുമാെണന്നും തങ്ങളുേടതാ
ണ് വലിയ സംഘെമന്നും ബുദ്ധമതാനുയായികളിൽ
ഭൂരിപക്ഷവും തങ്ങളുെട കൂെടയാെണന്നും മറ്റും മഹായാ
നക്കാർ അവകാശെപ്പടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, അഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ടുവെര അവർ െചറിെയാരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാ
യിരുന്നു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േപാലും പകുതിയിലധികം
ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ മഹായാനത്തിെനതിരായിരുന്നുെവ
ന്നും ശരിക്കുള്ള മഹായാനക്കാർ അഞ്ചിൽ ഒന്നു മാ
ത്രമായിരുന്നു എന്നും അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച
ൈചനക്കാരനായ ഹുയാത്സാങ് എന്ന ബൗദ്ധഭിക്ഷു
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിളർപ്പിെനത്തുടർന്ന് ഏതാ
നും നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം കാലം ഹീനയാനക്കാർക്കായി
രുന്നു കൂടുതൽ പ്രചാരം. ഫാഹിയാൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശി
ച്ച കാലത്ത് ഹീനയാനക്കാരുെട സംഘങ്ങൾ മാത്ര
േമയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വസ്തുനിഷ്ഠമായും നിഷ്പക്ഷമായും
പരിേശാധിച്ചാൽ ഹീനയാനത്തിെല ഉൾപ്പിരിവുകളായ
ൈവഭാഷികത്തിനും സൗത്രാന്തികത്തിനുമാണ് ആദ്യ
കാല ബൗദ്ധചിന്തകളുമായി കൂടുതൽ സാദൃശ്യമുള്ളത്
എന്നുകാണാം.

















2 സർവാസ്തിവാദം
ൈവഭാഷികവും സൗത്രാന്തികവും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം
കാരണം രണ്ടിെനയും സർവാസ്തിവാദം എന്ന േപരിൽ
ഒന്നായി കണക്കാക്കിെക്കാണ്ടാണ് േവദാന്തികൾ വി
ശകലനം െചയ്യുന്നത്. [1] എല്ലാറ്റിനും ഉണ്മയുണ്ട് എന്നു
വാദിക്കുന്നവരാണ് സർവാസ്തിവാദികൾ. ബാഹ്യവും
ആഭ്യന്തരവുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങളാണ് എന്നു വാദിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവർ യാഥാർ
ത്ഥ്യവാദികൾ എന്ന േപരിലും അറിയെപ്പടാറുണ്ട്.
ധർമ്മമാണ് സർവാസ്തിവാദത്തിെന്റ ദാർശനികമായ
അടിത്തറ. ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാരും
ധർമ്മം എന്ന പദമുപേയാഗിക്കുന്നത് ഭൗതികവും മാന
സികവുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാ
നഘടകങ്ങൾ എന്ന സാേങ്കതികാർത്ഥത്തിലാണ്.
അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഈ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളുെട
സംഘാതങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ സംേയാഗങ്ങൾ ആണ്
പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും. മനുഷ്യൻ
തെന്ന ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ധർമ്മങ്ങളുെട ഒരു
സംഘാതമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുെട
യും അടിയിലുള്ള പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ധർമ്മം.
ബാഹ്യജഗത്ത് ഭൂതങ്ങളുെടയും ഭൗതികങ്ങളുെടയും രൂ
പത്തിലും ആന്തരികജഗത്ത് ചിത്തത്തിെന്റയും ൈച
ത്തികങ്ങളുെടയും രൂപത്തിലുമാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്.
ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നിവയാണ് ഭൂതങ്ങൾ. ഭൗ
തികങ്ങളിൽ രൂപാദിഗുണങ്ങളും ചക്ഷുസ്സ് തുടങ്ങിയ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നു. ഭൂതങ്ങളുെട നാലുതരം പര
മാണുക്കൾക്ക് പരുപരുപ്പ്, മയം, ചൂട്, ചലനം എന്നീ
സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഈ പരമാണുക്കൾ കൂടിേച്ചർന്നിട്ടാ
ണ് സ്ഥൂലങ്ങളും ദൃഷ്ടിേഗാചരങ്ങളുമായ ഭൂമിയും മറ്റുമായി
ഘനീഭവിക്കുന്നത്. അവയ്ക്ക് േചതനയിൽ നിന്നു സ്വത
ന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഇതുേപാെലതെന്ന രൂപം, വി
ജ്ഞാനം, േവദന, സംജ്ഞ, സംസ്കാരം എന്നീ പഞ്ചസ്ക
ന്ധങ്ങളുെട സംേയാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആന്തരികയാ
ഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. ചിത്തം ജ്ഞാനെത്തയും
ൈചത്തം സുഖാദികെളയും കുറിക്കുന്നു. ജ്ഞാതാവും
േജ്ഞയവും രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.
എന്നാൽ, ൈവഭാഷികന്മാെരയും സൗത്രാന്തികന്മാ
െരയും സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ‘ഉളവാകുന്നു’, ‘നില
നിൽക്കുന്നു’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് വലിയ
അർത്ഥെമാന്നുമില്ല. എെന്തന്നാൽ, നിത്യങ്ങളും മാറ്റ
മില്ലാത്തവയുമായി ധർമ്മങ്ങൾ മാത്രേമയുള്ളൂ. അവയു
െട സംഘാതങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രതിഭാസങ്ങ
ളുമാകെട്ട, അനിത്യങ്ങളും ക്ഷണികങ്ങളുമാണ്. എല്ലാ
ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളും ഇടവിടാെത ചലിച്ചുെകാണ്ടും
മാറിെക്കാണ്ടുമിരിക്കുന്ന പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗമാ
ണ്. സദാ മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചു സ്കന്ധങ്ങളുെട
സംഘാതമാണ് ആത്മാവ്. ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളും
മനുഷ്യശരീരവും േചതനയും എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്.
ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ സ്ഥിരമായും തുടർച്ചയായും
നിലനിൽക്കുന്ന യാെതാന്നുമില്ല. ഭാവവും അഭാവവുമി
ല്ല. അസ്തിത്വവും നാശവുമില്ല. ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുക
അെല്ലങ്കിൽ മാറിമറിഞ്ഞു െകാണ്ടിരിക്കുക എന്ന സ്ഥി
തിവിേശഷം മാത്രേമയുള്ളൂ. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, ജര, നാശം
എന്നിവ നാലു ക്ഷണങ്ങെള മാത്രമാണ് പ്രതിനിധീക
രിക്കുന്നത്. സേചതനാേചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും
പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളും മാനസികങ്ങ
ളായ ഭാവങ്ങളും എല്ലാം ഇടവിടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്നവയാണ്; എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതുെകാ
ണ്ട് സർവാസ്തിവാദം ക്ഷണഭംഗവാദം എന്ന േപരിലും
അറിയെപ്പടുന്നു.
ക്ഷണഭംഗവാദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ബുദ്ധൻ ഉന്നയി
ച്ച പ്രതീത്യസമുത്പാദെമന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. ഈ സി
ദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് കാരണരൂപമായ ക്ഷണികവസ്തുവി
െന്റ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് കാര്യരൂപമായ ക്ഷണിക
വസ്തു ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ഒന്നിെന്റ നാശത്തിൽ നിന്നു
ണ്ടാകുന്ന മെറ്റാന്ന് മൂന്നാമെതാന്നിെന്റ കാരണമായി
ത്തീരുന്നു. കാരണവും കാര്യവും രണ്ടും ക്ഷണികങ്ങളാ
ണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭൂതവും ഭൗതികവും ചിത്തവും
ൈചത്തവും ജ്ഞാതാവും േജ്ഞയവും എല്ലാം ക്ഷണിക
ങ്ങളായ കാര്യകാരണഭാവങ്ങളുെട ശൃംഖലകൾ മാത്ര
മാണ്.
1. ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം II. ii. 18, 27.

















3 സ്ഥിരത സങ്കൽപ്പം മാത്രം
എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാെണങ്കിൽ നമ്മുെട അനുഭവ
ത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന വസ്തുക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നെത
ന്തുെകാണ്ടാണ്? വസ്തുക്കൾ ശാശ്വതങ്ങളെല്ലന്നു സമ്മ
തിച്ചാൽ തെന്ന അവ ക്ഷണികങ്ങളാെണന്നു പറയാൻ
പറ്റുേമാ? കുറച്ചു കാലേത്തെക്കങ്കിലും അവ സ്ഥിരമായി
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
ഇതിന് ൈവഭാഷികന്മാർ പറയുന്ന മറുപടിയിതാണ്:
സദൃശങ്ങളായ ഒട്ടനവധി പരമാണുക്കൾ െതാട്ടടുത്ത്
ഒന്നിച്ചു കൂടുേമ്പാഴാണ് അവ വസ്തുക്കളുെട രൂപത്തിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിനുേശഷം
മെറ്റാന്നായി അേനകമേനകം പരമാണുക്കൾ മാത്രമാ
ണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. ചലനത്തിെന്റ േവഗവും തീവ്ര
തയുമാണ് സ്ഥിരതയുെട പ്രതീതിയുളവാക്കുന്നത്. ഒരു
പുഷ്പത്തിെന്റ േനർക്ക് അെമ്പയ്യുേമ്പാളുണ്ടാകുന്ന അനുഭ
വം ഉദാഹരണമാെയടുക്കാം. അമ്പ് പുഷ്പത്തിെന്റ എട്ട്
ഇതളുകെളയും ഒേരസമയത്ത് തുളച്ചു കടക്കുന്നു എന്നാ
ണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വാസ്തവം അതല്ല.
ഒന്നിനു േശഷം മെറ്റാന്നായി എട്ടു ഇതളുകെളയും േവെറ
േവെറ തുളച്ചു കടക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. അതുേപാെല
തെന്ന, ഒരു ചൂട്ടു കത്തിച്ച് അതിേവഗം വട്ടത്തിൽ ചുറ്റി
യാൽ അതു വൃത്താകാരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തീയാ
െണന്നു േതാന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ, വൃത്താകാരത്തിലു
ള്ള തീയില്ല. സദൃശങ്ങളായ തീക്കണങ്ങൾ അതിേവഗം
ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതു കാണുേമ്പാൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന േതാ
ന്നൽ മാത്രമാണത്. കത്തിച്ചുെവച്ച വിളക്കു കണ്ടാലും
ഇേത പ്രതീതിയുണ്ടാകും. ക്ഷണികങ്ങളായ അേനകം
തീനാളങ്ങൾ തുടെരത്തുടെര, ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നാ
യി, വന്നുംേപായും െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ വി
ളക്ക് സ്ഥിരമായി കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നമു
ക്ക് േതാന്നുന്നു. ഓേരാ ക്ഷണത്തിലും തീനാളം മാറുക
യും അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരുന്ന ഒരു നാളത്തിെന്റ സ്ഥാ
നത്ത് മെറ്റാന്നു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയുമാണ് െചയ്യുന്നത്.
പഴയ തീനാളങ്ങളുെടയും പുതിയ തീനാളങ്ങളുെടയും
സാദൃശ്യം കാരണം ഒെരാറ്റ തീനാളം തുടർച്ചയായി നി
ലനിൽക്കുകയാെണന്ന് േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. തുടർച്ചയാ
യും സ്ഥിരമായും നിലനിൽക്കുന്ന തീനാളം പ്രേയാഗിക
ജീവിതത്തിെല ഒരു സങ്കൽപ്പം മാത്രമാണ്. അതുേപാ
െല ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു അേനകമേനകം ജലകണങ്ങൾ ഇട
വിടാെത ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുകണ്ടാൽ ഒരു പുഴ
നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നും. വാസ്തവത്തിൽ പുഴ
യില്ല, ക്ഷണികങ്ങളായ ജലകണങ്ങേളയുള്ളൂ; ധാര മുറി
യാത്ത ജലകണങ്ങളുെട പ്രവാഹം മാത്രം.
അേപ്പാൾ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തു
ക്കെളയും രണ്ടു തരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാം: േകവലമായ
യാഥാർത്ഥ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക്, അെല്ലങ്കിൽ പാരമാർത്ഥി
കസത്യെമന്ന നിലയ്ക്ക്, വീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ മാനസിക
മായ സങ്കൽപ്പങ്ങളുെടേയാ വികൽപ്പങ്ങളുെടേയാ
ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിലൂെട േന
രിട്ടു വീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണത്. േനെരമ
റിച്ച്, പ്രാേയാഗിക ജീവിതത്തിെന്റ ൈദനംദിനാനുഭ
വങ്ങളിലൂെട വീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അവയ്ക്ക് പ്രാതിഭാസിക
രൂപങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ൈവ
ഭാഷികന്മാർ ഇതിന് സാംവൃതികസത്യം എന്നുപറ
യുന്നു. സാംവൃതികസത്യം കൽപ്പനാകൽപ്പിതമാണ്,
അതായത് സങ്കൽപ്പങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി
െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടതാണ്.

















4 ൈവഭാഷികന്മാരും

സൗത്രാന്തികന്മാരും

ൈവഭാഷികന്മാെരേപ്പാെല തെന്ന സൗത്രാന്തികന്മാ
രും ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ കാര്യകാരണഭാവങ്ങ
ളുെട യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നു; എല്ലാറ്റിനും
ഉണ്മയുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അവർ തമ്മിൽ
മുഖ്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ൈവഭാഷികന്മാർ
അഭിധർമ്മത്തിെന്റ ടീക അെല്ലങ്കിൽ വിഭാഷ ആധി
കാരികമാെണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ്
അവർ ൈവഭാഷികന്മാർ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടു
ന്നത്. വസുബന്ധു, ദിന്നാഗൻ, ധർമ്മകീർത്തി മുതലായ
വർ ൈവഭാഷികദർശനത്തിെന്റ വിവിധ വശങ്ങെളപ്പ
റ്റി പ്രതിപാദിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ചുഴിഞ്ഞു പരിേശാ
ധിച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ തെന്ന പല വ്യത്യാസങ്ങ
ളും കാണാം. സൗത്രാന്തികന്മാർ ടീകെയക്കാളധികം
സൂത്രങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യവും ആധികാരികതയും
കൽപ്പിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടാണേത്ര അവർ സൗത്രാ
ന്തികന്മാർ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നത്. കുമാരലബ്ധൻ, ധർ
മത്രാതാവ്, േഘാഷൻ, വസുമിത്രൻ മുതലായവരാണ്
അവരിൽ പ്രധാനികൾ.
വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാ
നം പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം വഴി േനടാൻ കഴിയുെമന്നാണ്
ൈവഭാഷികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. [2] എല്ലാ ജ്ഞാ
നങ്ങൾക്കും വസ്തു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു പ്ര
വർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, ഭൂതകാലാനുഭവ
ങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന നാലു കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹര
ണത്തിന്, നീലനിറത്തിലുള്ള ഒരു താമരപ്പൂവിെനക്കുറി
ച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങെനയുണ്ടാകുന്നു എന്നു പരിേശാ
ധിക്കാം. നീലനിറമാണ് അെതന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ
നാലുതരം ഉപാധികൾ — സാേങ്കതികഭാഷയിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ പ്രത്യയങ്ങൾ — ആവശ്യമാണ്. നീലനിറത്തി
ന് ആലംബന പ്രത്യയെമന്നും കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തി
ന് അധിപതിപ്രത്യയെമന്നും െവളിച്ചത്തിന് സഹകാ
രിപ്രത്യയെമന്നും സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുെവക്കുറിച്ചു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ധാരണയ്ക്ക് സമാന്തരപൂർവ പ്രത്യയെമ
ന്നും പറയുന്നു. ജ്ഞാനസമ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഇന്ദ്രി
യങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായകമായ പ്രാധാന്യമാണ് ൈവ
ഭാഷികന്മാർ നൽകുന്നത്. വസ്തുവും േചതനയും മാത്ര
േമയുള്ളുെവങ്കിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടാവില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി േചതനയ്ക്ക് നി
ലനിൽപ്പിെല്ലന്ന് വസുബന്ധു തെന്റ അഭിധമ്മേകാശം
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. േചതന “ഒരി
ക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രകടമാവുകയില്ല. എല്ലായിേപ്പാഴും അത്
വിഷയം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവ വഴിക്കാണ് സമർത്ഥി
ക്കെപ്പടുന്നത്”. എന്നാൽ, േചതനയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും
വിഷയവും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം
ജ്ഞാനമുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. െഷർബാത്സ്കി
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “രൂപത്തിെന്റ ഒരു ക്ഷണ
വും ചക്ഷുസ്സിെന്റ ഒരു ക്ഷണവും ചിത്തത്തിെന്റ ഒരു ക്ഷ
ണവും ഒന്നിച്ച് ഒേരസമയത്ത് സമ്പർക്കത്തിേലർെപ്പടു
േമ്പാൾ മാത്രമാണ് രൂപസ്പർശമുണ്ടാകുന്നത്”. [3] മെറ്റാ
രുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ൈവഭാഷികന്മാരുെട അഭിപ്രാ
യത്തിൽ ബാഹ്യവസ്തു, ചക്ഷുസ്സ്, ചിത്തം എന്നീ മൂന്നും
ഒേരസമയത്തു പ്രകടമാകുന്ന മൂന്നു ക്ഷണങ്ങളാണ്.
വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആശയങ്ങൾ
ക്കു രൂപം നൽകുന്നെതന്ന വാദേത്താട് സൗത്രാന്തി
കന്മാരും േയാജിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം
വഴിയായി ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാ
നം േനടുക സാദ്ധ്യമെല്ലന്നാണ് അവരുെട അഭിപ്രാ
യം. എെന്തന്നാൽ, ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം ക്ഷണിക
മാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂെട ചിത്തവുമായി സമ്പർക്കം
പ്രാപിക്കാൻ ഒരു െചറിയ കാലയളെവങ്കിലും ആവ
ശ്യമാണ്. അേപ്പാേഴക്കും ക്ഷണികമായ ബാഹ്യയാ
ഥാർത്ഥ്യം അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതു
െകാണ്ട് അതിെന്റ സ്വഭാവം അെല്ലങ്കിൽ സ്വലക്ഷണം
അനുമാനിക്കാേന കഴിയൂ. ൈവഭാഷികന്മാെര സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം കാലം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഭൂത
വർത്തമാന ഭാവികാലങ്ങളുെട തുടർച്ചയിൽ അവർ
വിശ്വസിക്കുന്നു. സൗത്രാന്തികന്മാരാകെട്ട, വർത്തമാ
നകാലത്തിൽ മാത്രേമ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ എല്ലാം ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളാണ്. ഓേരാന്നും
ക്ഷണേനരം മാത്രം നിലനിന്നുെകാണ്ട് അപ്രത്യക്ഷ
മാകുന്നു. അതുെകാണ്ട് യാെതാന്നിെന്റയും ഭൂതകാല
െത്തപ്പറ്റിേയാ ഭാവികാലെത്തപ്പറ്റിേയാ േനരിട്ടു മന
സ്സിലാക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഭൂതഭാവികെളപ്പറ്റി അനുമാ
നിക്കാേന കഴിയൂ. ഇതിെന്റയർത്ഥം ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ
നിലനിൽക്കുന്നിെല്ലന്നല്ല; അവ പ്രത്യക്ഷങ്ങളല്ല, അനു
േമയങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നേത്ര. ജ്ഞാനാകാരവും
വിഷയാകാരവും തമ്മിൽ സാരൂപ്യമുണ്ട്. ഈ സാരൂ
പ്യത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ബാഹ്യവസ്തുക്കളുെട സ്വഭാ
വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മാധവാചാര്യരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ വാദിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണ്:
“ബാഹ്യവസ്തുവും ജ്ഞാനവും സമകാലികങ്ങളെല്ലന്നും
അതുെകാണ്ട് ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ അസ്തിത്വം
അസ്വീകാര്യമാെണന്നും വല്ലവരും ആേക്ഷപം പുറെപ്പ
ടുവിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഞങ്ങളുെട (സൗത്രാന്തകന്മാ
രുെട) മറുപടിയിതാണ്: ഇെതാരാേക്ഷപമാെണന്നു
കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ജ്ഞാ
താവ് ബാഹ്യവസ്തുവിെന്റ സ്വരൂപെത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
വഴിയായി ചിത്തത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന പ്ര
തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട രൂപത്തിൽ നിന്ന് ബാഹ്യവസ്തുവിെന്റ
സ്വഭാവം അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും”. [4]
2. മാധവാചാര്യർ: സർവദർശനസംഗ്രഹം II. 55–56.
3. Stcherbatsky: Central Conception of Nirvana.
4. മാധവാചാര്യർ: സർവദർശനസംഗ്രഹം

















5 ൈദവമില്ല
ജ്ഞാനത്തിെന്റ പ്രമാണങ്ങെള സംബന്ധിച്ചും മറ്റും
എെന്താെക്കത്തെന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുെണ്ട
ങ്കിലും ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാരും വസ്തുനി
ഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈശ്വര
െനേയാ അനിത്യമായ ഒരു ആത്മാവിെനേയാ അവർ
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗവും
സ്കന്ധങ്ങളുെട സംഘാതവും ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുെമല്ലാം
ൈദവത്തിെന്റേയാ ബാഹ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ മേറ്റെത
ങ്കിലും സേചതനശക്തിയുെടേയാ സഹായം കൂടാെത
സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന സംഭവിക്കുന്നവയാെണന്ന്
അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച െചയ്തുെകാ
ണ്ട് അഭിധമ്മേകാശെമന്ന ൈവഭാഷികഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ഭാഷ്യകാരനായ യേശാമിത്രൻ ഇങ്ങെന എഴുതുകയു
ണ്ടായി:
“പ്രാണികൾ ഏെതങ്കിലും ഈശ്വരനാേലാ പുരുഷ
(ആത്മാവി)നാേലാ പ്രധാനത്താേലാ (മൂലപ്രകൃതിയാ
േലാ) സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. ഈശ്വരനാണ് സൃഷ്ടിയുെട
മൂലകാരണെമങ്കിൽ — ആ ഈശ്വരൻ മഹാേദവനാ
യാലും ശരി, വാസുേദവനായാലും ശരി, പുരുഷനായാ
ലും ശരി, മൂലപ്രകൃതിയായാലും ശരി — അങ്ങെനെയാ

രു മൂലകാരണമുെണ്ടന്നതുെകാണ്ട് തെന്ന േലാകം
അതിെന്റ സമ്പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഒേരസമയത്ത് ഒറ്റയ
ടിക്ക് സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുമായിരുന്നു. എെന്തന്നാൽ, കാര്യം
കൂടാെത കാരണം മാത്രമുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കാൻവയ്യ.
എന്നാൽ, പ്രാണികൾ ഒേരസമയത്തല്ല, ഒന്നിനുേശ
ഷം മെറ്റാന്നായിട്ടാണ്, ജനിക്കുന്നത് എന്നു നമ്മൾ
കാണുന്നു. ചില പ്രാണികൾ ഗർഭങ്ങളിൽ നിന്നു ജനി
ക്കുന്നു; മറ്റുചിലത് പൂെമാട്ടുകളിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്നു.
അതിനാൽ കാരണങ്ങൾ അേനകങ്ങളാെണന്നും
എല്ലാറ്റിെന്റയും കാരണമായ ഒരീശ്വരനിെല്ലന്നും ഉള്ള
നിഗമനം നമ്മൾ സ്വീകരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. േലാക
ത്തിെന്റ പരിണാമത്തിന് ഒരു ആരംഭമിെല്ലന്നാണ്
ശാക്യെന്റ പുത്രന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്”. [5]

െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാ
ന്തികന്മാരും ഏെറക്കുെറ ഭൗതികവാദികളായിരുന്നു
എന്നുപറയാം. ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാദത്തിെന്റ ചില അം
ശങ്ങളും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എംഗൽസ്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, പ്രാചീനഗ്രീക്കുതത്വജ്ഞാ
നത്തിെലന്നേപാെല പ്രാചീന ബൗദ്ധദർശനത്തിലും
സഹജമായ ൈവരുദ്ധ്യാത്മചിന്തകൾ അന്തർലയിച്ചുകി
ടക്കുന്നുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഇതിൽ നിന്നു ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തി
കന്മാരും തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളായിരുന്നു എന്ന്
അനുമാനിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയായിരിക്കുെമന്നു േതാ
ന്നുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ, അവരുെട തത്വചിന്തകളിൽ
ആത്മീയവാദത്തിെന്റ ചില അംശങ്ങളും അടങ്ങിയി
ട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം. ഈശ്വരെന അവർ നിേഷധിച്ചു
എന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ഈശ്വരെന്റ സ്ഥാനത്ത്
കർമ്മനിയമെത്തേയാ േബാധിസത്വെത്തേയാ പ്രതി
ഷ്ഠിക്കാൻ അവർക്ക് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലൗകിക
ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഒരറുതി വരുത്തുകയായിരുന്നു അവരു
െട ലക്ഷ്യം. പേക്ഷ, ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ അവർ
പിന്തുടർന്ന മാർഗ്ഗം ദുഃഖങ്ങളുെട യഥാർത്ഥകാരണ
ങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവെയ നീക്കം െചയ്യലായിരുന്നി
ല്ല, എല്ലാ തൃഷ്ണകെളയും വികാരങ്ങെളയും അടിച്ചമർ
ത്തിെക്കാണ്ടുള്ള നിർവാണമായിരുന്നു. കാലം െചല്ലു
േന്താറും ഇത്തരം ആത്മീയവാദഘടകങ്ങൾക്കാണ് പ്രാ
ധാന്യവും പ്രചാരവും ലഭിച്ചത്. ആത്മീയവാദത്തിെന്റ
േവലിേയറ്റം പ്രാചീനബൗദ്ധദർശനത്തിലടങ്ങിയ ഭൗതി
കവാദത്തിെന്റയും യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തിെന്റയും മുേന്നറ്റ
െത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തി. പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളും പരമയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി
കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ േപാലും ആത്മീയ
വാദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി. എല്ലാറ്റിെന്റയും അടിസ്ഥാനം നിത്യവും മാറ്റ
മില്ലാത്തതുമായ നിർവാണം മാത്രമാെണന്നും മറ്റുള്ള
െതല്ലാം അയഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്നും കരുതെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി. മഹായാനത്തിെന്റ ശാഖകളായ േയാഗാചാര
ത്തിലും മാധ്യമികത്തിലുമാണ് ആത്മീയവാദം െകാടികു
ത്തിവാണത്.
5. Quoted by Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I,
P. 261.

















6 വിജ്ഞാനവാദം
ലങ്കാവതാരസൂത്രമാണ് മഹായാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നഗ്രന്ഥമായി കരുതെപ്പടുന്നത്. േയാഗാചാരവും മാധ്യ
മികവും രണ്ടു വ്യത്യസ്തശാഖകളായി ഉരുത്തിരിയുന്നതി
നു മുമ്പു രചിക്കെപ്പട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിെതന്ന് വിന്റർനി
റ്റ്സ് അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [6] ചിത്തം മാത്രമാണ് യാ
ഥാർത്ഥ്യം എന്നും ബാഹ്യേലാകം യഥാർത്ഥത്തിൽ നി
ലനിൽക്കുന്നിെല്ലന്നും പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളും പഞ്ചധാതുക്ക
ളും പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും ആത്മാ
വും ൈദവവും എല്ലാം മനസ്സിെന്റ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാ
ത്രമാണ് എന്നും മറ്റുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവി
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ആശയങ്ങെള െകട്ടുറപ്പുള്ള
ഒരു ദാർശനിക വ്യവസ്ഥയാക്കി വികസിപ്പിക്കാനാ
ണ് േയാഗാചാരന്മാർ അെല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനവാദികൾ
ശ്രമിച്ചത്. വിജ്ഞാനമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നു വാ
ദിച്ചതുെകാണ്ടാണ് അവർ വിജ്ഞാനവാദികൾ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പട്ടത് എന്നും ധ്യാനത്തിനു കൂടുതൽ പ്രാ
ധാന്യം നൽകിയതു െകാണ്ടാണ് േയാഗാചാര്യന്മാർ
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടത് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ അനുമാ
നിക്കുന്നു. ൈമേത്രയനാഥൻ, വസുബന്ധു, അസങ്ങ്ഗൻ
എന്നിവരാണ് േയാഗാചാരദർശനത്തിെന്റ ആദ്യകാ
ലെത്ത മുഖ്യവക്താക്കൾ. ദിന്നാഗൻ, ധർമ്മകീർത്തി,
കമലശീലൻ തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല ബൗദ്ധപണ്ഡിത
ന്മാരുെട കൃതികളിലും േയാഗാചാരത്തിെന്റ സ്വാധീനം
കാണാം.
േയാഗാചാരന്മാർ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ
ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളയും നിേഷധിക്കുന്നു. ബാഹ്യ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള ഒന്നുകിൽ പരമാണുക്കളുെട രൂപ
ത്തിൽ, അെല്ലങ്കിൽ പരമാണുക്കളുെട സമൂഹങ്ങളായ
േമശ, പുസ്തകം മുതലായ വസ്തുക്കളുെട രൂപത്തിൽ, മാ
ത്രേമ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. േമശ, പുസ്തകം മുത
ലായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അവയിലടങ്ങിയ പരമാണു
ക്കളുെട സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പരമാണു
ക്കെളപ്പറ്റി േനരിട്ടറിയാൻ കഴിയാത്തതുെകാണ്ട് അവ
യുെട സമൂഹങ്ങളാണ് േമശയും പുസ്തകവും മറ്റും എന്നു
പറയുന്നതും ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. ജ്ഞാനത്തിെന്റ
സവിേശഷതെകാണ്ടാണ് േമശ, പുസ്തകം മുതലായവ
െയ തരംതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പേക്ഷ, ജ്ഞാതാ
വ് വസ്തുെവ േനരിട്ടുകണ്ടറിയുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. എെന്ത
ന്നാൽ, ജ്ഞാതാവിനും േജ്ഞയത്തിനുമിടയിൽ ഒരു മാ
ധ്യമെമന്ന നിലയ്ക്ക് ജ്ഞാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങളുെട സമ്പർക്കത്തിലൂെടയുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനെമന്ന
മാധ്യമമിെല്ലങ്കിൽ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവുമില്ല. മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ബാഹ്യവസ്തുവിെന്റ രൂപവും
സ്വഭാവവും മറ്റും ആന്തരികമായ ആശയത്തിൽ, അെല്ല
ങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിൽ, ആണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്.
വസ്തുക്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ല. ജ്ഞാതാ
വിെന്റ േബാധത്തിൽ, അെല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിൽ,
മാത്രേമ അവ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ.
േയാഗാചാരന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ വിജ്ഞാനം
ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യെത്ത ആശ്രയിച്ചല്ല. ബാഹ്യയാ
ഥാർത്ഥ്യം വിജ്ഞാനെത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് നിലെകാ
ള്ളുന്നത്. ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആശയത്തിെന്റ
സൃഷ്ടികളാണ്, വിജ്ഞാനത്തിെന്റ സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ്.
എന്നുെവച്ചാൽ, അവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല. സ്വതന്ത്രമാ
യി നിലനിൽക്കാനും തെന്നത്താൻ അറിയാനും കഴി
വുള്ള വിജ്ഞാനം നിശ്ചലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല.
അതു കർേമ്മാന്മുഖമാണ്. നിരന്തരമായി ഒന്നിനുേശ
ഷം മെറ്റാന്നായി വന്നുംേപായും െകാണ്ടിരിക്കുന്ന േബാ
ധാവസ്ഥയുെട ഇടമുറിയാത്ത ഒരു ധാരയാണത്. ഈ
േബാധധാരയുെട ക്ഷണികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്ക് പ്രവൃത്തി വിജ്ഞാനെമന്നു പറയുന്നു. ജ്ഞാതാവ്
അെല്ലങ്കിൽ കർത്താവ് ആ ക്ഷണികങ്ങളായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുെട ഒരു സംേശ്ലഷണം മാത്രമാണ്. ആ സം
േശ്ലഷണമാണ് ആത്മാവ് അെല്ലങ്കിൽ ‘ഞാൻ’ എന്ന
രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. േയാഗാചാരന്മാർ
അതിന് ആലയവിജ്ഞാനം എന്നുപറയുന്നു. നമ്മുെട
ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വാസനകളും പൂർവകാലസ്മരണ
കളും പ്രതീതികളുെമല്ലാം നിത്യൈചതന്യമായ ആലയ
വിജ്ഞാനത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. അവയാ
ണ് എണ്ണമറ്റ ബാഹ്യരൂപങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന
ത്. അവതെന്നയാണ് ബാഹ്യവസ്തുക്കളായി ചിത്രീക
രിക്കെപ്പടുന്നതും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ പ്രവൃത്തിവി
ജ്ഞാനത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകളാണ്.
ആ അഴുക്കുകെള നീക്കം െചയ്താേല ശുദ്ധമായ യാഥാർ
ത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം േനടാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ്
നിർവാണത്തിേലക്കുള്ളവഴി.
ഇങ്ങെന ജ്ഞാതാവും േജ്ഞയവും തമ്മിലുള്ള ൈദ്വത
ഭാവെത്ത നിേഷധിക്കുകയും ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള
സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാത്രമാക്കി വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് ആശ
യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാ
ണ് വിജ്ഞാനവാദികൾ മനുഷ്യനും ബാഹ്യേലാകവും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുെട പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാ
ണാൻ ശ്രമിച്ചത്. വിജ്ഞാനമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നു
പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടാണ് അവർ മനുഷ്യെന്റ ദുഃഖങ്ങൾ
ക്ക് അറുതി വരുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത്.
6. Winternitz: A History of Indian Literature, Vol. II. PP. 332–
33.

















7 മാധ്യമികന്മാർ
എന്തായാലും, േയാഗാചാരന്മാർ മെറ്റല്ലാറ്റിെനയും നി
േഷധിച്ചുെവങ്കിലും വിജ്ഞാനം യാഥാർത്ഥ്യമാെണന്ന്
അംഗീകരിച്ചു; വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
ക്ക് ആശയത്തിെലങ്കിലും നിലനിൽപ്പുെണ്ടന്നു സമ്മതി
ച്ചു. എന്നാൽ, മാധ്യമികന്മാർ ഒരുപടി മുേന്നാട്ടുേപായി.
ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമല്ല, വിജ്ഞാനംേപാലും
അയഥാർത്ഥമാെണന്ന് അവർ വാദിച്ചു; എല്ലാറ്റിനുമടി
യിലുള്ള പരമയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടി
രുന്ന ധർമ്മങ്ങൾക്കു േപാലും നിലനിൽപ്പിെല്ലന്നു പറ
ഞ്ഞു. എല്ലാം ഉണ്മയാെണന്ന് സർവാസ്തിവാദികൾ
പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ എല്ലാം ശൂന്യമാെണന്ന് മാധ്യമിക
ന്മാർ വാദിച്ചു. അതുെകാണ്ട് മാധ്യമികന്മാർ െപാതുവിൽ
ശൂന്യവാദികൾ എന്ന േപരിലാണ് അറിയെപ്പടുന്നത്.
അശ്വേഘാഷനും നാഗാർജുനനുമാണ് ശൂന്യവാദത്തിന്
അടിത്തറപാകിയത് എന്നു കരുതെപ്പടുന്നു.
ബൗദ്ധധർമ്മം ആരംഭം മുതൽക്കുതെന്ന സൃഷ്ടികർ
ത്താവായ ഈശ്വരെന്റ അസ്തിത്വെത്തയും നിത്യമായ
ആത്മാവിെനക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപ്പെത്തയും നിേഷധി
ച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമികന്മാർക്ക് മറ്റു
ബൗദ്ധദാർശനികന്മാരുമായി േയാജിപ്പാണുള്ളത്. താ
ത്വികമായി പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ മാത്രമല്ല, െവറും യു
ക്തിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാഴും ഈശ്വ
രൻ അസംബന്ധജഡിലവും അസംഗതവുമായ ഒരു
സങ്കൽപ്പമാെണന്ന് നാഗാർജുനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നു. പേക്ഷ, ഈശ്വരെന്റയും ആത്മാവിെന്റയും കൂെട
മെറ്റല്ലാറ്റിെനയും അേദ്ദഹം ശൂന്യതയിേലക്കു വലിെച്ചറി
ഞ്ഞു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചം ശൂന്യമല്ലാെത മെറ്റാന്നു
മെല്ലന്നും അതുെകാണ്ട് അതിെന വിശകലനം െചയ്യാ
നുള്ള ശ്രമം ഒരു പാേഴ്വല മാത്രമാെണന്നും അേദ്ദഹം
പ്രഖ്യാപിച്ചു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യെത്ത
മാത്രമല്ല ആന്തരികമായ ആശയങ്ങളുെട അസ്തിത്വ
െത്തേപ്പാലും അേദ്ദഹം നിേഷധിച്ചു. എല്ലാം ശൂന്യമാ
ണ്, അയഥാർത്ഥമാണ്, യാെതാന്നും നിലനിൽക്കുന്നി
ല്ല. [7]
െപെട്ടന്നു േകട്ടാൽ ഈ വാദം തനി അസംബന്ധമാ
െണന്നു േതാന്നും. എല്ലാം അയഥാർത്ഥമാെണങ്കിൽ
നാഗാർജുനൻ എന്ന പണ്ഡിതനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശൂന്യവാദെമന്ന തത്വചിന്തയും അയഥാർത്ഥങ്ങളേല്ല
എന്ന േചാദ്യമുയർന്നുവരും. പേക്ഷ, അത്ര എളുപ്പത്തിൽ
പരിഹസിച്ചു തള്ളാൻ പറ്റാത്തവിധത്തിൽ വളെരേയ
െറ യുക്തികേളാടും ന്യായങ്ങേളാടും കൂടിയാണ് മാധ്യമി
കന്മാർ തങ്ങളുെട ശൂന്യവാദസിദ്ധാന്തം െകട്ടിപ്പടുത്തി
ട്ടുള്ളത്.
ജ്ഞാതാവും േജ്ഞയവും ജ്ഞാനവും പരസ്പരം ബന്ധ
െപ്പട്ടവയാണ്. ഇവയിേലെതങ്കിലും ഒന്ന് അയഥാർ
ത്ഥമാെണന്നു െതളിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവയും അയ
ഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്നു സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. േജ്ഞ
യം അയഥാർത്ഥമാെണന്നും ആശയം അെല്ലങ്കിൽ
വിജ്ഞാനം മാത്രേമ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു എന്നുമാണ്
േയാഗാചാരന്മാർ വാദിക്കുന്നത്. മെറ്റാന്നുമിെല്ലങ്കിൽ
വിജ്ഞാനം മാത്രം സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നെത
ങ്ങെനെയന്ന് മാധ്യമികന്മാർ േചാദിക്കുന്നു. ബാഹ്യവും
ആഭ്യന്തരവുമായ പ്രതിഭാസങ്ങെളല്ലാം ക്ഷണികങ്ങ
ളും ആേപക്ഷികങ്ങളുമാെണന്ന് മറ്റു ബൗദ്ധദാർശനിക
ന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ക്ഷണികതയും ആേപക്ഷികവു
മായ യാെതാന്നിനും സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പിെല്ലന്നു
മാണ് നാഗാർജുനെന്റയും മറ്റും മാധ്യമികന്മാരുെടയും
മുഖ്യമായ വാദം. ഓേരാന്നും മേറ്റെതങ്കിലും ഒന്നിെന
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് യാെതാന്നിെനയും
ഒറ്റെയ്ക്കടുത്തു പരിേശാധിക്കാേനാ മനസ്സിലാക്കാേനാ
കഴിയില്ല. യാെതാന്നിെന്റയും സ്വന്തമായ സ്വഭാവവി
േശഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. എെന്ത
ന്നാൽ, അതിന് സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ അസ്തിത്വമി
ല്ല. അതിെന്റ സത്ത അനിർവചനീയവും അവർണ്ണനീ
യവും അേജ്ഞയവുമാണ്. അതുെകാണ്ട് കാര്യകാരണ
സിദ്ധാന്തം അവിദ്യയിൽ നിന്ന് ഉടെലടുത്തതാണ്. പ്ര
പഞ്ചം ഒരു ഭ്രമം മാത്രമാണ്. പ്രമാതാവും പ്രമാണവും
പ്രേമയവും പ്രതിതിയും എല്ലാം വിജ്ഞാനത്തിെന്റ രൂ
പേഭദങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നാണ് േയാഗാചാരന്മാർ വാ
ദിച്ചത്. മാധ്യമികന്മാരാകെട്ട, വിജ്ഞാനെത്തേപ്പാലും
നിേഷധിച്ചു. ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ യാെതാന്നുമി
ല്ല. എല്ലാം ശൂന്യം.
7. Madhyamika Sutra of Nagarjuna Quoted in Source Book
of Indian Philosophy.

















8 ശൂന്യതയുെട അർത്ഥം
മൂർത്തിെയേപ്പാെലയുള്ള ചില ആധുനികപണ്ഡിതന്മാർ
നാഗാർജുനെന്റ ശൂന്യവാദെത്ത ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാ
ദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നു. പ്രാചീനബ്രാഹ്മണമതത്തിെല ആത്മവാദെത്ത
നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടാണ് പ്രാചീനബൗദ്ധദർശനത്തിെല
അനാത്മവാദം ഉയർന്നുവന്നത്. ആദ്യേത്തത് സത്,
രണ്ടാമേത്തത് അസത്. നിേഷധത്തിെന്റ നിേഷധ
െമന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ രണ്ടു ‘ക്ഷണ’ങ്ങെളയും കവച്ചുകട
ക്കുകയാണ് മാധ്യമികന്മാർ െചയ്തത്. സത്, അസത്
(സദസത്) സത്തുമല്ല, അസത്തുമല്ല (നാസത്, ൈനവാ
സത്) ഇവയാണ് മാധ്യമികന്മാരുെട സുപ്രസിദ്ധമായ
ചതുേഷ്കാടി. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങേളയും ഈ നാലു വീക്ഷണ
ഗതികളിലൂെട പരിേശാധിക്കാൻ കഴിയുെമന്നും എല്ലാ
ദർശനങ്ങെളയും അവയിൽ, ഒന്നിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാ
ന്നിൽ, ഉൾെപ്പടുത്താവുന്നതാെണന്നും മൂർത്തി പറയു
ന്നു. പേക്ഷ, മാധ്യമികന്മാരുെട വാദം െഹഗലിെന്റയും
ൈജനന്മാരുെടയും ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാദങ്ങളിൽ നിന്നു
വ്യത്യസ്തമാണ്. െഹഗലും ൈജനന്മാരും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ
െള സമന്വയിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. മാധ്യമികന്മാരാക
െട്ട, ഓേരാ നിേഷധെത്തയും അതിെനതിരായിത്തെന്ന
തിരിച്ചുവിട്ടുെകാണ്ട് കൂടുതലുയർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിേലക്കു
— ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അെതാരു ഘട്ടമാെണന്നു പറ
യാൻ വയ്യ — കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. [8]
മൂർത്തിയുെട ഈ വിശകലനം എത്രകണ്ട് ശരിയാെണ
ന്ന് ഇവിെട പരിേശാധിേക്കണ്ടതില്ല. പേക്ഷ, ഒരുകാ
ര്യം ശരിയാണ്. സത്തിെനയും അസത്തിെനയും നിേഷ
ധിക്കുന്ന മാധ്യമികന്മാരുെട ശൂന്യവാദം േകവലമായ
ശൂന്യതെയേയാ ഒന്നുമില്ലായ്മെയേയാ അല്ല കുറിക്കുന്ന
ത്. സേത്താ അസേത്താ അവ രണ്ടുേമാ രണ്ടുമല്ലാത്ത
േതാ യാെതാന്നും യഥാർത്ഥമല്ല എന്നതിെന്റ അർത്ഥം
ഇെതാന്നുമല്ലാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുെണ്ടന്നാണ്! ശരി
ക്കുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം അനിർവചനീയവും അവർണ്ണ
നീയവുമാണ്. ചിന്തയുെടയും ഭാഷയുെടയും പിടിയിെലാ
തുങ്ങാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത്. സത്തിനും അസ
ത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശൂന്യത.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, നിേഷധാത്മകമായ േകവല
ത്വം. അതാണ് േകവലമായ ആനന്ദം അെല്ലങ്കിൽ നിർ
വാണം. ഇത് നാഗാർജ്ജുനൻ തെന്ന തെന്റ മാധ്യമിക
സൂത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. [9] ശൂന്യവാദത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെര സുഖദുഃഖങ്ങേളാ കാമേക്രാധങ്ങ
േളാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങേളാ സ്വാർത്ഥം, ദുര മുതലായവേയാ
ബാധിക്കുകയിെല്ലന്നും ഉൽകൃഷ്ടമായ ശാന്തിയും സമാ
ധാനവും േനടാൻ അവർക്കു കഴിയുെമന്നും ദീർഘസമുച്ച
യം എന്ന മെറ്റാരു മഹായാനഗ്രന്ഥത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. [10]
ദിന്നാഗൻ (അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർമ്മകീർത്തി (ഏഴാം
നൂറ്റാണ്ട്), ധർേമ്മാത്തരൻ (ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്) മുതലാ
യവർ ബൗദ്ധദർശനത്തിലടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാ
ദെത്ത പുഷ്ടിെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിച്ച തത്വജ്ഞാനികളിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ, ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാദെത്ത പുഷ്ടി
െപ്പടുത്തുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന അവർ ആത്മീയവാദ
ത്തിെന്റ അടിത്തറെയയും ശക്തിെപ്പടുത്തി.
നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങളുെടയും പരിവർത്തനങ്ങളുെടയും
അനിവാര്യതെയ അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന ഈ ദാർ
ശനികന്മാർ പ്രേത്യകവസ്തുക്കളുെടയും പ്രതിഭാസങ്ങളു
െടയും സവിേശഷതകൾ പരിേശാധിച്ചു. കാര്യകാരണ
ബന്ധങ്ങൾ, പ്രത്യക്ഷപ്രമാണവും അനുമാനപ്രമാണ
വും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ബാഹ്യജഗത്തും മനസ്സും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മുതലായ പ്രശ്നങ്ങെള വിശകല
നം െചയ്തുെകാണ്ട് അവർ പുതിയ പല നിഗമനങ്ങളിലും
എത്തിേച്ചർന്നു.
ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ദിന്നാഗൻ
ൈവഭാഷികമതക്കാരനാണ്. മറ്റു ചിലരുെട അഭിപ്രാ
യത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒരു സൗത്രാന്തികദാർശനികനാ
ണ്. സൗത്രാന്തികവും േയാഗാചാരവും കൂടിേച്ചർന്ന ഒരു
സമ്മിശ്രദർശനത്തിെന്റ പ്രേണതാവായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹം എന്നാണ് െഷർബാത്സ്കി പറയുന്നത്. ധർേമ്മന്ദ്ര
നാഥശാസ്ത്രി െഷർബാത്സ്ക്കിയുെട അഭിപ്രായേത്താടാ
ണ് േയാജിക്കുന്നത്. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല വ്യത്യസ്ത
ശാഖകളിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം േനടിെക്കാണ്ട്
അവെയ പുതിയ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ദി
ന്നാഗൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നു പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി
െയന്നു േതാന്നുന്നു.
8. T. R. V. Murty: History of Philosophy—Eastern and Western,
Vol. I, P. 206.
9. ‘Madhyamika Sutra of Nagarjuna’ in Stcherbatsky: The
Central Conception of Buddhist Nirvana.
10. Quoted in Wm. T. Bary (Ed.): Sources of Indian Tradition,
P. 178.

















9 ദിന്നാഗെന്റ വിശകലനം
ദിന്നാഗെന്റ വിശകലനമനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാന
ത്തിെന്റ അനിവാേര്യാപാധികളാണ് ജ്ഞാേനന്ദ്രിയ
ങ്ങളും മനസ്സും. ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങളുെട സഹായേത്താടു
കൂടിയാണ് വസ്തുക്കളുെട സ്വഭാവം അറിയെപ്പടുന്നത്.
പേക്ഷ, വസ്തുക്കൾ ഇടവിടാെത ചലിച്ചുെകാണ്ടും മാറി
െക്കാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഓേരാ വസ്തുവിനും
ഒരു പ്രേത്യകഘട്ടത്തിൽ ക്ഷണികവും ൈനമിഷികവു
മായ അസ്തിത്വം മാത്രേമയുള്ളു. അതിനാൽ ചില പ്ര
േത്യക സാഹചര്യങ്ങളുമായും ഒരു പ്രേത്യകസന്ദർഭവു
മായും ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു മാത്രേമ ഒരു വസ്തുെവ
പ്പറ്റി പഠിക്കാൻ കഴിയൂ. പിന്നീട് േനാക്കുേമ്പാഴും അത്
അേതപടി നിലനിൽക്കുന്നുെവന്ന് േതാന്നിേയക്കാം.
എങ്കിലും, യാഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനു മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടു
ണ്ട്. ഓേരാ വസ്തുവും ക്ഷണികമായതുെകാണ്ട് അതിെന
ഭൂതകാലവുമായും ഭാവികാലവുമായും ബന്ധെപ്പടുത്തി
െക്കാണ്ടു മാത്രേമ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ദിന്നാ
ഗൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നല്ല, ജ്ഞാനപ്രക്രിയ നടന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േപാലും വസ്തുവിന് മാറ്റം സംഭ
വിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വസ്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ക്ഷണ
ത്തിനും അതിെനപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷണ
ത്തിനും ഇടയിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു കാലയളവുണ്ട്.
വസ്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന സമയത്തിനും ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന
സമയത്തിനുമിടയിൽ അതിന് മാറ്റമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു.
ഒരു ക്ഷണത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും അടുത്ത ക്ഷ
ണത്തിൽ മെറ്റാന്നായി മാറുകയും െചയ്യുന്ന ബാഹ്യയാ
ഥാർത്ഥ്യം അതിെന്റ സഹജങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പ
ട്ടവയുമായ ൈവശിഷ്ട്യങ്ങളുെട, അെല്ലങ്കിൽ സ്വലക്ഷണ
ങ്ങളുെട, രൂപത്തിലാണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് എന്ന് ദി
ന്നാഗൻ പറയുന്നു. ഈ യഥാർത്ഥലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നി
നുേശഷം മെറ്റാന്നായി, ക്ഷണികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂ
തികളിലൂെട ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നു. ഓേരാ സ്വലക്ഷണവും
ക്ഷണികങ്ങളായ ൈവശിഷ്ട്യങ്ങളുെട രൂപത്തിലാണ്
ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നത്. ഇങ്ങെന ഗ്രഹിക്കെപ്പട്ട ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റ
യ്ക്കുള്ള ൈവശിഷ്ട്യങ്ങളുെട സമഷ്ടീകൃതവും സാമാന്യവൽ
ക്കരിക്കെപ്പട്ടതുമായ ഒരു രൂപം മനസ്സിൽ െവച്ചു നിർ
മ്മിക്കെപ്പടുന്നു. ഈ സാമാന്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക്
അധ്യവസായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അധ്യവസായ
ത്തിലൂെട ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങെള സേചതനാനുഭവങ്ങ
ളാക്കി മാറ്റുകയും അതിെന്റ സാമാന്യലക്ഷണങ്ങെള
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങെനയാണ് ഇന്ദ്രി
യങ്ങളിലൂെട ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശരിക്കു
ള്ള ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യമല്ല, മനസ്സിെന്റ ഒരു സൃഷ്ടിയാ
ണ്, എന്ന നിഗമനത്തിൽ ദിന്നാഗൻ എത്തിേച്ചർന്നത്.
ഇതാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം.
ദിന്നാഗെന്റ ദാർശനികചിന്തകൾക്ക് മാർക്സിെന്റ ൈവ
രുദ്ധ്യാത്മകവാദവുമായി സാദൃശ്യമുെണ്ടന്നാണ് െഷർ
ബാത്സ്കിയുെട അഭിപ്രായം. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു: “ദി
ന്നാഗൻ ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ െപാതുസിദ്ധാന്തങ്ങ
ളനുസരിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം അെല്ലങ്കിൽ സ്വലക്ഷണം
ഓേരാ ക്ഷണത്തിലും ആവിർഭവിക്കുകയും അടുത്ത ക്ഷ
ണത്തിൽ തെന്ന നശിച്ചുേപാകുകയും െചയ്യുന്നു എന്നു
വാദിച്ചു. പ്രപഞ്ചം പരസ്പരബന്ധമില്ലാെത സ്ഥിരമായി
നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ െകാണ്ടു നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
താെണന്ന യാഥാർത്ഥ്യവാദികളുെട അഭിപ്രായത്തിന്
േനെര വിപരീതമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാ
ന്തം. അവെര വിമർശിച്ചുെകാണ്ട്, പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ട
ക്ഷണങ്ങളുെട, അെല്ലങ്കിൽ സംസ്കൃതധർമ്മങ്ങളുെട,
അവിരാമമായ പുേരാഗതിയാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് അേദ്ദ
ഹം വാദിച്ചു. എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടവയും ഇട
വിടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവയും ആെണന്നാണ്
മാർക്സിസവും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്”. [11]
യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാെണന്നു വാദി
ക്കുകയും ജ്ഞാനപ്രക്രിയയിൽ േചതനയ്ക്കുള്ള പങ്കിെന
അവഗണിക്കുകയും െചയ്ത യാന്ത്രികഭൗതികവാദികൾ
ക്കും േചതനയല്ലാെത മെറ്റാരു യാഥാർത്ഥ്യവുമിെല്ലന്നു
വാദിച്ച ആത്മീയവാദികൾക്കുെമതിരായി ദിന്നാഗൻ
നടത്തിയ സമരങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രാധാന്യമർഹി
ക്കുന്നവയാണ്. പേക്ഷ, ഈ സമരങ്ങളിലൂെട അേദ്ദഹം
ആത്മീയവാദെത്ത പുതിെയാരടിസ്ഥാനത്തിൽ പുന
രുദ്ധരിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. എെന്ത
ന്നാൽ, ദിക്കാലങ്ങളിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ബാഹ്യയാ
ഥാർത്ഥ്യങ്ങെളയും അവയുെട ഗുണങ്ങെളയും ചലനങ്ങ
െളയും അേദ്ദഹം സാമാന്യലക്ഷണങ്ങളുെട രൂപത്തി
ലാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഈ സാമാന്യവൽക്കരണത്തി
ന് ബാഹ്യജഗത്തിെല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി േനരിട്ടു
ള്ള ബന്ധേമാ സാദൃശ്യേമാ ഇല്ല. കാരണം, അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂെട
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ബാഹ്യേലാകത്തിെല
ശരിക്കുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. അത് നമ്മുെട മനസ്സിനു
ള്ളിൽ നടക്കുന്ന സാമാന്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയുെട
ഫലമാണ്; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ,
അത് സവികൽപ്പമാണ്. സജീവവും ക്രിയാത്മകവുമായ
മനസ്സാണ് വസ്തുെവക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാദ്ധ്യമാക്കി
ത്തീർക്കുന്നത്. ഈ യുക്തിവാദത്തിൽ പന്തിേകെടാ
ന്നുമിെല്ലന്നു സമ്മതിക്കാം. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം അവിെട
നിൽക്കാെത ഒരു പടികൂടി മുേന്നാട്ടുേപായി, ജ്ഞാനപ്ര
ക്രിയയിൽ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിെന്റ സവികൽ
പ്പെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിക
ളുെട പരിധിയിൽ െപടാത്തെതല്ലാം അനുമാനങ്ങളിൽ
മാത്രേമ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും അധ്യവസായം
സവികൽപ്പമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമെല്ലന്നും ബാഹ്യയാഥാർ
ത്ഥ്യമല്ല, മാനസികപ്രക്രിയകളാണ് ജ്ഞാനത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനെമന്നും മറ്റും വാദിക്കുേമ്പാൾ ആത്മീയവാദ
ത്തിെന്റ വാതിൽക്കലാണ് െചന്നുമുട്ടുന്നത്.
11. Stcherbatsky: Buddhist Logic Vol. I.

















10 ധർമ്മകീർത്തിയും ധർേമ്മാത്തരനും
ധർമ്മകീർത്തിയാണ് (ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട്) മധ്യകാലെത്ത
മെറ്റാരു ബൗദ്ധചിന്തകൻ. പ്രമാണവാർത്തികം, ന്യാ
യബിന്ദു തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കർത്താ
വായ അേദ്ദഹം നളന്ദയിെല പ്രധാനാചാര്യനായ ധർ
മ്മപാലെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു. മുഖ്യമായും തർക്കശാ
സ്ത്രങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത്. ബാഹ്യജഗത്ത് അയ
ഥാർത്ഥമാണ്; ചിത്തം അെല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനം മാ
ത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം — ഇതാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖ്യമായ സിദ്ധാന്തം. നിത്യജീവിതത്തിെല ഒരുദാഹ
രണം െകാണ്ട് ഈ സിദ്ധാന്തെത്ത അേദ്ദഹം െതളി
യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏെതങ്കിലുെമാരു ഭൗതി
കവസ്തു — ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വസ്ത്രം — കാണുന്നു
എന്നിരിക്കെട്ട. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്
തുണിയല്ല, നീലനിറേമാ മഞ്ഞ നിറേമാ നീളം, വീതി,
കനം മുതലായവേയാ ആണ്. തുണിയുെട േകവലമായ
രൂപം, അതിെന്റ ഭൗതികതത്വം, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല.
ബാഹ്യാർത്ഥം അെല്ലങ്കിൽ ഭൗതികതത്വം എന്നു കരു
തെപ്പടുന്നതിെന വിശകലനം െചയ്താൽ കണ്ണുെകാണ്ടു
കാണുന്ന നിറങ്ങളും ൈക െകാണ്ടു െതാട്ടുേനാക്കി മന
സ്സിലാക്കുന്ന കനം, മിനുസം, പരുപരുപ്പ് മുതലായവ
യും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂെട
ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം സാമഗ്രികളുെട സഹായേത്താടുകൂ
ടിയാണ് മനസ്സ് ഭൗതികതത്വെത്തപ്പറ്റിയുള്ള നിർണ്ണ
യത്തിെലത്തുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ചക്ഷുവിജ്ഞാനം,
സ്പർശവിജ്ഞാനം മുതലായവയുെട സഹായേത്താ
ടുകൂടി ലഭ്യമാകുന്ന ഈ നിർണ്ണയം യഥാർത്ഥത്തിൽ
വിജ്ഞാനം അെല്ലങ്കിൽ േചതനയാണ്. മെറ്റാരുവിധം
പറഞ്ഞാൽ, സുഖദുഃഖാദികെള ഗ്രഹിക്കുന്ന ആന്തരിക
മായ ചിത്തവും തുണി, കുടം തുടങ്ങിയ ബാഹ്യപദാർത്ഥ
ങ്ങളും ഒേര വിജ്ഞാനത്തിെന്റ രണ്ടു രൂപങ്ങൾ മാത്രമാ
ണ്. അകത്തുള്ള ചിത്തവും പുറത്തുള്ള ഗ്രാഹ്യവസ്തുവും
യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജ്ഞാനം മാത്രമാണ്. വിജ്ഞാന
െത്ത ഭിന്നമായി കാണുന്നതുെകാണ്ടാണ് പുറത്ത് ഗ്രാ
ഹ്യം നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നത്. അെതാരു
ഭ്രമം മാത്രമാണ്. എെന്തന്നാൽ, വിജ്ഞാനം ഭിന്നമല്ല,
അഭിന്നമാണ്. വിജ്ഞാനം അഭിന്നമാെണന്നു മനസ്സി
ലാക്കിയാൽ പിെന്ന ബാഹ്യപദാർത്ഥമില്ല.
േകവലരൂപത്തിൽ കാണെപ്പടാത്ത ബാഹ്യവസ്തുവിന്
യഥാർത്ഥമായ നിലനിൽപ്പിെല്ലങ്കിൽ ‘ഇത് തുണിയാ
ണ്’, ‘അത് കുടമാണ്’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള ജ്ഞാനേഭദ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്? ഈ േചാദ്യത്തിന്
ധർമ്മകീർത്തിയുെട മറുപടിയിതാണ്; ആന്തരികമായ
ചിത്തത്തിെല വാസനകൾ, അെല്ലങ്കിൽ പൂർവസംസ്കാ
രങ്ങൾ, ആണ് ജ്ഞാനേഭദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീ
രുന്നത്; ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള േഭദങ്ങളല്ല. ബാ
ഹ്യവസ്തുക്കൾ ഒരു ക്ഷണത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായി
േതാന്നുന്നു; അടുത്തക്ഷണത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുക
യും െചയ്യുന്നു. ഈ ക്ഷണികവാദസിദ്ധാന്തവും വിജ്ഞാ
നം മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന സിദ്ധാന്തെത്ത സ്ഥിരീക
രിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. [12]
ധർമ്മകീർത്തിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട
സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് മനസ്സ് ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ
ത്തിെന്റ രൂപവും സ്വഭാവവുെമെന്തന്നു നിജെപ്പടുത്തുന്ന
ത്. ഇതാണ് ജ്ഞാനപ്രക്രിയ. ജ്ഞാതാവും േജ്ഞയവും
തമ്മിലും പ്രേയാഗവും ജ്ഞാനവും തമ്മിലും ചിന്തയും
പ്രവർത്തനവും തമ്മിലും കാര്യവും കാരണവും തമ്മിലും
ഉള്ള ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹം സവിസ്തരം പ്രതിപാ
ദിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലാത്തേതാ അപര്യാപ്തേമാ ആയ
ജ്ഞാനം മനുഷ്യെന ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു
നിർത്തുെമന്ന് അേദ്ദഹം താക്കീതു നൽകുന്നു. അേദ്ദഹം
എഴുതുന്നു: “വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തുവും വിേശഷ
ണത്തിെന്റ കർത്താവും വസ്തുവിെന്റ സാഹചര്യങ്ങളും
ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ബുദ്ധിെകാണ്ട് ഗ്രഹിച്ച് ക്രമീകരി
ച്ചാൽ മാത്രേമ ജ്ഞാനമുണ്ടാകൂ; അെല്ലങ്കിൽ ഉണ്ടാവി
ല്ല”. അതുെകാണ്ട്, അന്തിമവിശകലനത്തിൽ, പ്രത്യക്ഷ
പ്രമാണം വഴി ജ്ഞാനം േനടുക സാദ്ധ്യമല്ല. “അപൂർവ്വം
ചില സ്വലക്ഷണങ്ങെളാഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളെതല്ലാം സാ
മാന്യലക്ഷണങ്ങളാണ്. അനുമാനം െകാണ്ടല്ലാെത
അവെയ അറിയാൻ കഴിയില്ല”. [13] ധർമ്മകീർത്തിയു
െട ന്യായബിന്ദുവിനു ഭാഷ്യെമഴുതിയ ധർേമ്മാത്തരൻ
ആത്മീയവാദത്തിേലക്കുള്ള ഈ േപാക്ക് കൂടുതൽ സു
ഗമമാക്കി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങളിലൂെട ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം പ്ര
ത്യക്ഷത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്.
“പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും സ്പഷ്ടമായി
ഗ്രഹിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങളിലൂെട േനരിട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷണമാണ്. മറി
ച്ച്, സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്ഷണങ്ങളുെട ഒരു ശൃം
ഖലയാണ്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മനസ്സിൽ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണത്”.
12. രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ: ദർശൻ ദിഗ്ദർശൻ, േപ. 754–57.
13. Quoted by D. N. Sastry: Critique of Indian Realism.

















11 മധ്യയുഗത്തിെല

ദാർശനികസംഘട്ടനങ്ങൾ

ദിന്നാഗൻ, ധർമ്മകീർത്തി, ധർേമ്മാത്തരൻ എന്നിവർ
ക്കു പുറെമ േവെറയും ഒട്ടനവധി ബൗദ്ധദാർശനികന്മാർ
രംഗത്തുവന്നു. ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാ
രും േയാഗാചാര്യന്മാരും മാധ്യമികന്മാരുെമല്ലാം സങ്കീർ
ണ്ണമായ യുക്തിവാദത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി താ
ന്താങ്ങളുെട നിഗമനങ്ങെള ന്യായീകരിക്കാനും മറ്റുള്ള
വരുെട ആശയങ്ങെള എതിർക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഇേത
കാലത്തുതെന്ന ബൗദ്ധദാർശനികന്മാരുെട ആത്മീയ
വാദെത്ത േനരിട്ടുെകാണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തിെന്റ അസ്തിത്വെത്ത സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സാം
ഖ്യ–ൈനയായിക–ൈവേശഷിക-ദാർശനികന്മാരും
ഉയർന്നുവന്നു. വാത്സ്യായനൻ, പ്രശസ്തപാദൻ, ഉേദ്യാ
തകാരൻ, വാചസ്പതി മിശ്രൻ, ജയന്തൻ, േവ്യാമശിവൻ,
ശിവാദിത്യൻ, ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ചിന്തക
ന്മാർ ഭാരതീയചിന്തയ്ക്ക് വിലപിടിച്ച പല സംഭാവനകളും
നൽകി. ബൗദ്ധദാർശനികരുെട ആത്മീയവാദത്തിെന
തിരായി യാഥാർത്ഥ്യവാദെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മീമാം
സാചിന്തകരിൽ പ്രധാനികളാണ് പ്രഭാകരനും കുമാരി
ലഭട്ടനും (ഏഴും എട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകൾ). മാറിയ പരിതസ്ഥി
തികൾക്കനുസരിച്ച് അവർ മീമാംസയ്ക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാ
നങ്ങൾ നൽകി. ധർേമ്മന്ദ്രനാഥശാസ്ത്രി എഴുതുന്നു:
“ഉപനിഷത്തുകളിെല അൈദ്വതവാദം െമെല്ലെമെല്ല

പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അയഥാർത്ഥതെയക്കുറിച്ചുള്ള ആശ
യങ്ങളിേലക്കു വഴുതിേപ്പായിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരു
ന്നു. േലാകം അയഥാർത്ഥമാെണങ്കിൽ ജ്ഞാദികർമ്മ
ങ്ങൾക്കും അവയിൽ നിന്ന് ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമു
ണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങൾക്കും സ്ഥാനെമവിെട? അതുെകാ
ണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകളിെല ആത്മീയവാദെത്ത എതിർ
േക്കണ്ടത് മീമാംസകരുെട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാ
വശ്യമായിത്തീർന്നു. ബാഹ്യേലാകത്തിെന്റ സഹജ
മായ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ തെന്ന അട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തത്വശാസ്ത്രത്തിന് യാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഘടനയു
ണ്ടാക്കുകേയ േവണ്ടൂ. അതിന് സാധാരണക്കാരായ
ജനങ്ങെള ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും”. [14]

ഇവിെട ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രസകരമാ
യിരിക്കും. മീമാംസകന്മാർ തങ്ങളുെട യാഥാർത്ഥ്യവാ
ദെത്ത തിരിച്ചുവിട്ടത് േവദാന്തികളുെട ആത്മീയവാദ
ത്തിെനതിരായിട്ടല്ല, ബൗദ്ധദാർശനികരുെട ആത്മീ
യവാദത്തിെനതിരായിട്ടാണ്. േയാഗാചാരവിജ്ഞാന
വാദികൾ യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തിെനതിരായി നടത്തിയ
ആക്രമണങ്ങൾ അത്രയ്ക്കു സുശക്തമായിരുന്നു എന്നതാ
യിരിക്കാം ഇതിനു കാരണം. യാഗാദികർമ്മങ്ങളുെട
ആവശ്യകതെയ ന്യായീകരിക്കണെമങ്കിൽ ആത്മീയ
വാദികളായ ബൗദ്ധദാർശനികരുെട ആക്രമണങ്ങളിൽ
നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യവാദെത്ത കാത്തു രക്ഷിേക്കണ്ടതാ
വശ്യമായിരുന്നു. േവദങ്ങളുെടയും ശബ്ദപ്രമാണത്തി
െന്റയും ആധികാരികതെയ യുക്തിയുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ടാണ് ബൗദ്ധന്മാർ തങ്ങളുെട
ആത്മീയവാദെത്ത ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ശബ്ദപ്രമാ
ണം യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമാെണന്നു െതളിയിക്കാെത ഈ
െവല്ലുവിളിെയ േനരിടുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഗൗഡ
പാദൻ തെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ മാണ്ഡൂക്യകാരികെയഴു
തിയത് മുഖ്യമായും ഈ കടമ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടിയാ
ണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ മാണ്ഡൂക്യം, ബൃ
ഹദാരണ്യകം, ഛാേന്ദാഗ്യം തുടങ്ങിയ ഉപനിഷത്തുക്ക
ളിെല ആത്മീയചിന്തകളും ബാദരായണെന്റ ബ്രഹ്മസൂ
ത്രവും മാത്രമല്ല, നാഗാർജുനൻ, വസുബന്ധു തുടങ്ങിയ
ബൗദ്ധദാർശനികരുെട കൃതികളും സ്വാധീനം െചലുത്തി
യിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. അേദ്ദഹം ഉന്നയിച്ച മുഖ്യമായ
സിദ്ധാന്തങ്ങളിെലാന്ന് അജാതിവാദമാണ്. പ്രപഞ്ചവും
സേചതനാേചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും ഏെതങ്കിലും
ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവേയാ സത്തിൽ നിേന്നാ
അസത്തിൽ നിേന്നാ ഏെതങ്കിലും തരത്തിൽ പരിണ
മിച്ചുണ്ടായവേയാ അല്ല എന്നാണിതിെന്റ അർത്ഥം.
അജമായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് പരമസത്യം. അൈദ്വ
തമായ ഈ പാരമാർത്ഥികസത്യം ൈദ്വതമാെണന്നു
േതാന്നുന്നത് അജ്ഞതയുെട ഫലമായിട്ടാണ്. േവദാ
ന്തതത്വങ്ങൾ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവന്
പ്രപഞ്ചം സ്വപ്നത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന ഗന്ധർവനഗരം
േപാെലയാണ്. [15] ഇത്തരം ആശയങ്ങളാണ് അൈദ്വ
തവാദത്തിന് വഴിെയാരുക്കിയത്.
ഗൗഡപാദെന്റ ശിഷ്യനായ േഗാവിന്ദപാദനാണ് അൈദ്വ
തെത്ത ഒരു സമ്പൂർണ്ണദർശനമാക്കി മാറ്റിയ ശങ്കരാചാ
ര്യരുെട ഗുരുനാഥൻ എന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.
ഇങ്ങെന ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല മധ്യയുഗം വ്യത്യസ്തങ്ങ
ളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ ഒട്ടനവധി ദർശനങ്ങളുെട
സംഘട്ടനങ്ങൾ െകാണ്ടു ചൂടുപിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായി
രുന്നു. ഈ സംഘട്ടനങ്ങളിലൂെടയാണ് ഭാരതീയചിന്ത
പുതിയ ഒരു ഘട്ടത്തിേലക്ക് വികസിച്ചത്.
െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, മധ്യയുഗത്തിൽ ഭൗതികവാ
ദെത്തക്കാളധികം ആത്മീയവാദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യ
മുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രാചീനകാലെത്ത ഭൗതികവാദപര
മായ ദർശനങ്ങൾേപാലും ആത്മീയവാദത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടു. വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂ
െടയും ഭാഷ്യങ്ങളിലൂെടയും ടീകകളിലൂെടയും അവയ്ക്ക് പു
തിയ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകെപ്പട്ടു.
മതത്തിെന്റ അതിപ്രസരമായിരുന്നു മെറ്റാരു പ്രേത്യ
കത. പലേപ്പാഴും മതവും തത്വചിന്തയും ൈകേകാർത്തു
പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് ശക്തിയാർജിച്ചത്. ജാതിവ്യവസ്ഥ
യുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മതച്ചടങ്ങുകളും കർമ്മെത്ത
ക്കുറിച്ചും പുനർജന്മെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള
നിലനിർത്താനാണ് സഹായിച്ചത്. പലതരത്തിലുള്ള
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും അവ
േപ്രാത്സാഹനം നൽകി. ക്രമത്തിൽ മതവും മതച്ചടങ്ങു
കളുമായി കൂടിപ്പിണഞ്ഞ ആത്മീയവാദവും സാമൂഹ്യപു
േരാഗതിക്കു തടസ്സമായിത്തീർന്നു.
14. D. N. Sastry: Critique of Indian Realism.
15. സ്വപ്നമാേയ യഥാ ദൃേഷ്ട ഗന്ധർവനഗരം യഥാ,

തഥാ വിശ്വമിദം ദൃഷ്ടം േവദാേന്തഷു വിചക്ഷണഃ
— മാണ്ഡൂക്യകാരിക, II, 31.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
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 5
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ
2. മന്ത്രവാദവും മതവും
3. തത്വചിന്തയുെട തുടക്കം
4. ഉപനിഷത്തുകൾ
5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര
7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
8. േലാകായതം
9. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടം
10. ൈജനദർശനം
11. സാംഖ്യദർശനം
12. ൈവേശഷികദർശനം
13. ന്യായദർശനം
14. േയാഗദർശനം
15. മീമാംസ
16. പ്രാചീനേവദാന്തം
17. ഭഗവദ്ഗീത
18. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും
19. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഉൾപ്പിരിവുകൾ
20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തകർച്ചയും
21. ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
22. അൈദ്വതേവദാന്തം

െ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
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