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20
തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും

ബുദ്ധമതത്തിെന്റതകർച്ചയും

ൈവദികകാലഘട്ടത്തിെന്റഅന്ത്യത്തിൽബ്രാഹ്മണ�
മതം സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്ക് ഒരു വിലങ്ങുതടിയായി�
ത്തീരുകയുംക്ഷത്രിയന്മാരുെടയും ൈവശ്യന്മാരുെടയും
േനതൃത്വത്തിലുള്ള വിസ്തൃതങ്ങളായസാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കു
പറ്റിയ പുതിെയാരു പ്രത്യയശാസ്ത്രംആവശ്യമായിത്തീ�
രുകയും െചയ്തേപ്പാഴാണ് ബുദ്ധമതംആവിർഭവിച്ചെത�
ന്ന് മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവേല്ലാ. സാമൂ�
ഹ്യപരിണാമത്തിെന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുേപാ�
ന്ന വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങെളയും വ്യത്യസ്തതാൽപ്പര്യ�
ങ്ങേളാടു കൂടിയ ധനികദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങെളയും ഒരുസാ�
മ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ േയാജിപ്പിച്ചു നിർത്താനും ൈകേവ�
ലകളുെടയും ൈകെത്താഴിലുകളുെടയും അഭിവൃദ്ധിക്കു
പ്രേചാദനം നൽകാനും ബുദ്ധമതം സഹായകരമായി�
ത്തീർന്നു.അങ്ങെനൈവദികാദർശങ്ങൾെക്കതിരായ
ബൗദ്ധദർശനവും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ നീതിധർമ്മങ്ങളും
പ്രാചീേനന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഒരു
പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.

മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ കാലഘട്ടമായിരുന്നുബുദ്ധമത�
ത്തിെന്റസുവർണ്ണയുഗം.അക്കാലത്താണ് അത് ധനി�
കന്മാർക്കും ദരിദ്രന്മാർക്കുമിടയിൽ ഒരുേപാെല സ്വാധീ�
നം േനടിയത്.അേശാകചക്രവർത്തി തെന്നബുദ്ധമത�
ത്തിെന്റഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരകനായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അേപ്പാഴും വർണ്ണവ്യവസ്ഥതെന്നയായിരുന്നുസാമൂ�
ഹ്യജീവിതത്തിെന്റഅടിത്തറ.ബ്രാഹ്മണരുെടആധി�
പത്യത്തിനു മാത്രമാണ് േകാട്ടം തട്ടിയത്. മൗര്യസാമ്രാ�
ജ്യത്തിെന്റ പതനത്തിനുേശഷംഅവർ വീണ്ടും പുതിയ
രൂപത്തിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കാനും സമുദായത്തിൽ
ആധിപത്യം േനടാനും ശ്രമിച്ചുേനാക്കി. പേക്ഷ,ബുദ്ധമ�
തക്കാർ വിട്ടുെകാടുത്തില്ല. സാമ്പത്തികരംഗത്തിെലന്ന�
േപാെല മതത്തിെന്റയും ദർശനത്തിെന്റയും േമഖലകളി�
ലും അവർബ്രാഹ്മണർെക്കതിരായി േപാരാടി.ക്ഷേയാ�
ന്മുഖമായ േമഖലകളിലും അവർബ്രാഹ്മണമതത്തിനു
പിൻവാങ്ങുകയല്ലാെത ഗത്യന്തരമിെല്ലന്നുവന്നു. പേക്ഷ,
ആപിൻവാങ്ങൽപുതിയ രൂപത്തിലും പുതിയ േവഷ�
ത്തിലും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുപറ്റിയ വിധത്തി�
ലും വീണ്ടും രംഗത്തുവരാനുള്ള ഒരുക്കം കൂട്ടലായിരുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ കാലമായേപ്പാ�
േഴക്കും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ പ്രതാപത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും
േകാട്ടം തട്ടുകയും അതുക്ഷേയാന്മുഖമാകാൻ തുടങ്ങുക�
യും െചയ്തു. മധ്യയുഗത്തിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥനാടുവാഴി
വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴിമാറി െകാടുക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പ്രാ�
ചീനബ്രാഹ്മണമതത്തിെനന്ന േപാെല തെന്നഅതി�
േനത്തുടർന്നുണ്ടായബുദ്ധമതത്തിനും സമൂഹത്തിെന്റ
ഭൗതികവുംആത്മീയവുമായആവശ്യങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പ�
ടുത്താൻ കഴിയാെതയായി. മാറിയ കാലഘട്ടവുമായി
ഇണങ്ങിേച്ചരാേനാ മനുഷ്യെന്റയും സമൂഹത്തിെന്റയും
പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുപരിഹാരം കാണാേനാ അതി�
നു സാധിക്കാെതയായി.ഈസാഹചര്യത്തിലാണ്
ഹിന്ദുമതംആവിർഭവിച്ചത്. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ ഉയർച്ച�
െയപ്പറ്റിയും അതിെനത്തുടർന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിനുണ്ടായ
പ്രചാരെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഇന്നെത്തപു�
േരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഒരു ഗുണപാഠം
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നുകാണാം.
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1 ബുദ്ധമതത്തിെന്റപരിവർത്തനം

മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിെലന്നേപാെല തെന്ന ഗുപ്തസാമ്രാ�
ജ്യത്തിലും സാമൂഹ്യപരിണാമത്തിെന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങ�
ളിൽ ഏെറക്കുെറ ഒറ്റെപ്പട്ടു ജീവിച്ചിരുന്ന ജനവിഭാഗ�
ങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതരീതികളിലും വ്യത്യസ്ത�
ങ്ങളായ മതച്ചടങ്ങുകളുമാണ് നിലനിർത്തിേപ്പാന്നിരു�
ന്നത്. സാമ്രാജ്യങ്ങളുെട വിസ്താരവും വ്യാപാരത്തിെന്റ
പുേരാഗതിയുംഈവ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങെള പരസ്പരം
ബന്ധെപ്പടുത്താൻസഹായിച്ചു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മത�
വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതച്ചടങ്ങുകൾക്കും െചറിയ േതാ�
തിെലങ്കിലും കൂടിക്കലരാൻ ഒരുസാഹചര്യമായിരുന്നു
ഇത്.

ബ്രാഹ്മണൈവദികന്മാരുമായുള്ള മത്സരത്തിൽബൗ�
ദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ,പ്രേത്യകിച്ചും മഹായാനക്കാർ,സാംസ്കാ�
രികമായി പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങ�
െളേപ്പാലും തങ്ങളുെട പിന്നിൽഅണിനിരത്താൻശ്ര�
മിച്ചു.ഈശ്രമത്തിനിടയിൽബുദ്ധെന്റ കാലത്തുകർ�
ശനമായി പാലിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പഞ്ചശീലങ്ങളും മറ്റു നീ�
തിധർമ്മങ്ങളും ബലികഴിക്കെപ്പട്ടു. ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചതിലുമധികം ജനങ്ങളുെട
വിശ്വാസങ്ങളുംആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളും ബുദ്ധമത�
ത്തിൽ ലയിച്ചു േചരുകയാണുണ്ടായത്.

ബുദ്ധൻസൃഷ്ടികർത്താവും സർവശക്തനുംസർവജ്ഞ�
നും മറ്റും മറ്റുമായ ഏെതങ്കിലും ൈദവത്തിേലാ നിത്യ�
വും ശാശ്വതവും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപവുമായ ഒരു പര�
മാത്മാവിേലാ ഒന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നു നമ്മൾ
കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.എന്നാൽ, മധ്യകാലെത്ത മഹാ�
യാനപണ്ഡിതന്മാർ ബുദ്ധെനത്തെന്നൈദവങ്ങളുെട
ൈദവമാക്കി മാറ്റി.അനശ്വരമായആത്മാവിെന്റഅസ്തി�
ത്വെത്ത നിേഷധിച്ച ബുദ്ധൻ ശാശ്വതമായി നിലനിൽ�
ക്കുന്നബുദ്ധശാക്യമുനിയായി, േബാധിസത്വമായി,ൈദ�
വത്തിെന്റഅവതാരങ്ങളിെലാന്നായി,ആരാധിക്കെപ്പ�
ടാൻ തുടങ്ങി. മഹായാനഭിക്ഷുക്കളുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ബുദ്ധെന്റത്രികായങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പുതിയ സി�
ദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.ഈസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്
ബുദ്ധന് മൂന്നുരൂപങ്ങളുണ്ട്. നിത്യമായ ധർമ്മെത്തപ്ര�
തിഫലിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മകായം, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള
ബുദ്ധെന്റപ്രതീകമായ നിർമ്മാണകായം,ആനന്ദെത്ത
കുറിക്കുന്നസംേഭാഗകായം. ഹിന്ദുമതത്തിെല ത്രിമൂർ�
ത്തികളായബ്രഹ്മവിഷ്ണു മേഹശ്വരന്മാേരാടു കിടപിടിച്ചു�
െകാണ്ട് ത്രികായബുദ്ധനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽസ്വാധീ�
നം േനടാൻ തുടങ്ങി.ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമേഹശ്വരന്മാെര അനു�
കരിച്ചുെകാണ്ട് ത്രികായബുദ്ധൻആവിർഭവിച്ചുേവാ,
അേതാ,ത്രികായബുദ്ധെനഅനുകരിച്ചുെകാണ്ട് ബ്രഹ്മ�
വിഷ്ണുമേഹശ്വരന്മാർ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുേവാ,എന്നത് ഒരു
തർക്കവിഷയമാണ്. സത്യെമന്തായാലും, മധ്യകാലത്ത്
ത്രികായബുദ്ധൻ ജനങ്ങളുെടആരാധനാമൂർത്തിയായി�
ത്തീർന്നുഎന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. വ്യക്തിയുെട
േമാചനത്തിന് ൈവദികയജ്ഞങ്ങളല്ല,സാന്മാർഗിക
ജീവിതത്തിലൂെട പരിപൂർണ്ണത േനടലാണ്,ആവശ്യം
എന്നാണ് ബുദ്ധൻസിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നത്. ഇേപ്പാൾ വ്യ�
ക്തിയുെട േമാക്ഷത്തിന് ഉൽകൃഷ്ടമായസാന്മാർഗിക�
ജീവിതമല്ല,അനശ്വരനായബുദ്ധെന്റ കൃപയും സാന്മാർ�
ഗികജീവിതവുമായി േനരിട്ടു ബന്ധെമാന്നുമില്ലാത്തപൂ�
ജാദികർമ്മങ്ങളുംആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഭിക്ഷുക്കൾ
വിഹാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽഅടച്ചിരുന്നു ധ്യാനിച്ചാൽ മാ�
ത്രം േപാരാ, ജങ്ങളുെടയിടയിേലക്കിറങ്ങിെച്ചന്ന് അവർ�
ക്ക് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാനുള്ള മാർഗ്ഗം
ഉപേദശിച്ചുെകാടുക്കണംഎന്ന് ഉൽേബാധിപ്പിച്ച ബു�
ദ്ധൻ യാഥാർത്ഥ്യനിേഷധത്തിെന്റ പ്രതീകമായി മാറി.
ഐഹികദുഃഖങ്ങൾക്കുപരിഹാരം കാണാൻശ്രമിച്ച
ബുദ്ധൻ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയൈദ�
വമായി വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടു.അങ്ങെനസാംസ്കാരികവും
സാന്മാർഗികവുമായ ജീവിതത്തിെന്റ ഉന്നതമായ ഒരു
തത്വശാസ്ത്രം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും േവണ്ടിയുള്ള
ഒരുബിംബമായി മാറി. േമാക്ഷത്തിനുള്ള ഒേരെയാരു
മാർഗ്ഗം ബുദ്ധെന ശരണം പ്രാപിച്ചുെകാണ്ട് ബൗദ്ധസം�
ഘങ്ങൾക്കുപണം െകാടുക്കലാെണന്നുവന്നു. ‘ബുദ്ധം
ശരണം ഗച്ഛാമി, ‘സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി’എന്നീ മു�
ദ്രാവാക്യങ്ങൾഎല്ലായിടത്തും ഉച്ചത്തിൽ മുഴക്കെപ്പട്ടു.
ആദർശങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും ലളിതമായ ജീവിതം
സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കും നിസ്വാർത്ഥേസവനം അധികാര�
േമാഹത്തിനും വഴിമാറിെക്കാടുത്തു. രാജാക്കന്മാരുെട�
യും നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളുെടയും വ്യാപാരികളുെടയും നിർ�
േലാഭമായ സാമ്പത്തികസഹായേത്താടുകൂടി നിരവധി
ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.അവയിെലഅേന്ത�
വാസികളായ ഭിക്ഷുക്കൾസാധാരണജനങ്ങളുെട ജീവി�
തവുമായി യാെതാരുബന്ധവുമില്ലാെതഅൽപ്പസമയം
ധ്യാനത്തിലും മറ്റു സമയെമല്ലാം സുഖേഭാഗങ്ങളിലുമാ�
യി കഴിച്ചുകൂട്ടി.അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ
തെന്ന വസുബന്ധുതെന്റസുപ്രസിദ്ധമായഅഭിധമ്മ�
േകാശത്തിൽ ഇങ്ങെന താക്കീതു നൽകുകയുണ്ടായി:
“ഈകാലഘട്ടത്തിെല മതം അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കു�
കയാണിേപ്പാൾ. ദുർഗുണങ്ങൾക്കുശക്തി കൂടിയിരിക്കു�
കയാണ്. േമാചനം കാംക്ഷിക്കുന്നവർ വളെര ജാഗ്രത�
േയാെട പ്രവർത്തിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു”.



       

2 ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളുെട തകർച്ച

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യഘടനയിലുമുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങൾബുദ്ധമതത്തിെന്റഅധഃപതനെത്തത്വരിത�
െപ്പടുത്തി. ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾക്ക്ആദ്യകാലത്തുണ്ടായി�
രുന്നഅന്തസ്സും പദവിയും നഷ്ടെപ്പട്ടു.അേതാെട ബൗ�
ദ്ധവിഹാരങ്ങളുംക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അേശാകചക്രവർത്തിയുെട ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ബു�
ദ്ധമതത്തിെന്റ ജനസ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
കാലത്താണ് രാജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ബൗ�
ദ്ധവിഹാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. ഹർഷവർധനെന്റ
കാലമായേപ്പാേഴക്കും (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 606–646)ബുദ്ധമതം
തികച്ചുംക്ഷേയാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിഹാര�
ങ്ങെള പുനരുദ്ധരിക്കാൻഹർഷൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നട�
ത്തിേനാക്കി. പേക്ഷ, വലിയ ഫലെമാന്നുമുണ്ടായില്ല.
ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഹുയാൻത്സാങ്
ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾക്കു േനരിട്ട ദുർദ്ദശെയപ്പറ്റി തെന്റ
യാത്രാവിവരണങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുകയു�
ണ്ടായി.ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കെപ്പടാെത ഇടിഞ്ഞു െപാളി�
ഞ്ഞു വീണ ഒട്ടനവധി വിഹാരങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ
അേദ്ദഹം േനരിട്ടു കണ്ടുവേത്ര. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ ചരി�
ത്രത്തിൽ വലിെയാരു പങ്കു വഹിച്ചു ശ്രാവസ്തിയിൽ —
അവിെടെവച്ചാണ് ബുദ്ധൻ തെന്റസുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ
ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾനടത്തിയത് — ഒരു വലിയ വി�
ഹാരത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രേമ അേദ്ദഹത്തിനു
കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഫാഹിയാൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശി�
ച്ച കാലത്ത് ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കളുെട ഒരു േകന്ദ്രമായിരുന്നു
അത്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർധമായേപ്പാേഴക്കും
അെതാരു വിജനസ്ഥലമായി മാറി. ബുദ്ധെന്റ ജന്മസ്ഥ�
ലമാെണന്നുവിശ്വസിക്കെപ്പട്ടുേപാന്ന കപിലവസ്തു േപാ�
ലും ജീർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്ന് ഹുയാൻത്സാങ്
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. നളന്ദ മാത്രം ഒരു പഠനേകന്ദ്രെമന്ന
നിലയ്ക്ക് നശിക്കാെത നിലനിന്നിരുന്നുവേത്ര.

പേക്ഷ,ബൗദ്ധന്മാരുെട വീക്ഷണഗതിയിലുണ്ടായ വ്യ�
ത്യാസങ്ങൾ പഠനേകന്ദ്രങ്ങെളയും ബാധിക്കാതിരുന്നി�
ല്ല.അഭിധമ്മേകാശം തുടങ്ങിയബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങേളാ�
െടാപ്പം തന്ത്രകർമ്മങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനും പ്രാ�
ധാന്യം നൽകെപ്പട്ടിരുന്നു. വിനയേതാഷ് ഭട്ടാചാര്യ
എഴുതുന്നു: “പാലരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്ത് തന്ത്രവിദ്യ�
യ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
അക്കാലത്ത് നളന്ദ, വിക്രമശില തുടങ്ങിയസർവകലാ�
ശാലകളിൽ േപാലും പാഠ്യവിഷയങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
തന്ത്രവിദ്യയും ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടിവന്നു. തന്ത്രവിദ്യയിൽ
ഉപരിപഠനം േനടണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടി
സ്ഥിരമായിത്തെന്നപ്രേത്യകം അദ്ധ്യാപകന്മാരും നിയ�
മിക്കെപ്പേടണ്ടിവന്നു”. [1]

1. Benoytosh Bhattacharya: Cultural Heritage of India, Vol.
II. P. 218.



       

3 തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മന്ത്രവും തന്ത്രവും മതത്തിെന്റ
അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭിക്ഷുക്കെള�
ക്കാളധികം തന്ത്രികളും മന്ത്രവാദികളുംആദരിക്കെപ്പ�
ടാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്.

അമ്മൈദവങ്ങളിലും ഉൽപ്പാദനേശഷിക്കു േവണ്ടിയുള്ള
മതചടങ്ങുകളിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നപ്രാകൃതകർഷക
സമുദായങ്ങളിലാണ് തന്ത്രവിദ്യയുെട ഉറവിടം കിടക്കു�
ന്നെതന്ന് േദവീപ്രസാദ് ചേതാപാദ്ധ്യായ കരുതുന്നു.
േലാകായതികന്മാർ താന്ത്രികമതക്കാർ എന്ന േപരിലാ�
ണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽഅറിയെപ്പട്ടുേപാന്നത് എന്നും
പ്രാകൃതേഗാത്രസമുദായക്കാരുെട ൈലംഗികാരാധനാ
സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരുതരം പ്രാക് ഭൗതി�
കവാദമായിരുന്നുഅവരുെട വിശ്വാസത്തിെന്റ കാതൽ
എന്നുംഅേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. േലാകായതം
മാത്രമല്ല,സാംഖ്യ–േയാഗദർശനങ്ങൾ േപാലും പ്രാകൃ�
തതന്ത്രവിദ്യയിൽ നിന്ന് വികസിച്ചുണ്ടായവയാെണന്നാ�
ണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉറച്ചവിശ്വാസം.

“ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് തന്ത്രവിദ്യയും അതിെന്റ ചടങ്ങു�
കളുമായിരുന്നു.ആമൗലികസമ്മിശ്രത്തിൽ നിന്നാണ്
പിൽക്കാലെത്തസാംഖ്യവും േയാഗവുംആവിർഭവിച്ച�
ത്”. [2]

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെടആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായി�
രുന്ന കാർഷിക കുലേഗാത്രസമുദായക്കാരുെട പ്രാകൃ�
തങ്ങളായ പല വിശ്വാസങ്ങളും ചടങ്ങുകളും മധ്യകാല�
െത്തതന്ത്രവിദ്യയിൽ കലർന്നു േചർന്നിട്ടുെണ്ടന്നുകരു�
തുന്നത് ശരിയായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നു.എന്നാൽ,
രണ്ടും ഒന്നാെണേന്നാ ഒരുേപാെലയാെണേന്നാ ധരി�
ക്കുന്നത് ചരിത്രെത്തഅവഗണിക്കലാവും; രണ്ടായി�
രേത്താളം വർഷങ്ങളുെട അകൽച്ചയുള്ള രണ്ടു വ്യത്യ�
സ്തകാലഘട്ടങ്ങെള കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയാവും. തന്ത്രവിദ്യയ്ക്ക്
കുലേഗാത്രസമുദായങ്ങളുെട മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകളുമായി
എത്ര തെന്നസാദൃശ്യമുെണ്ടങ്കിലും അത് പഴയതിെന്റ
തുടർച്ചയല്ല.അത് പ്രാചീനഭൗതികവാദവുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടതാെണന്നധാരണയ്ക്കും യാെതാരടിസ്ഥാനവുമില്ല.
എെന്തന്നാൽ,ബൗദ്ധന്മാരുെട തന്ത്രവിദ്യയ്ക്ക് ആത്മീയ�
വാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േയാഗാചാരവുമായി�
ട്ടാണ് അൽപ്പെമങ്കിലും ബന്ധമുള്ളത് എന്നുകാണാം.

പ്രാകൃതകുലേഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ മന്ത്രവാ�
ദം പേരാക്ഷമായിട്ടാെണങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിേന്റ�
തായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിെന്റ
അഭാവത്തിൽപ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങെളപ്പറ്റി മന�
സ്സിലാക്കാനുള്ളഅപര്യാപ്തെമങ്കിലും ധീരമായ ഒരുസം�
രംഭമായിരുന്നുഅത്. മധ്യകാലത്താകെട്ട,തന്ത്രവും
മന്ത്രവാദവും മെറ്റാരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. പ്രകൃതിയു�
െടയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും പ്രതിഭാസങ്ങളുെട കാരണ�
ങ്ങെളപ്പറ്റി ഒന്നുമറിയാത്ത ജനങ്ങളുെട ചിന്തകെളയും
പ്രവൃത്തികെളയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമാ�
യിത്തീർന്നുഅത്.അത് ഏെറക്കുെറ ശാസ്ത്രത്തിനു
പകരമുള്ള ഒന്നായിത്തീർന്നു.അതുശാസ്ത്രെത്തതട�
സ്സെപ്പടുത്തുകയാണ് െചയ്തത്. ഗ്രാമസമുദായങ്ങളുെട
സ്തംഭനാവസ്ഥയുംസാമ്പത്തികമായും പിേന്നാക്കനി�
ലയും അേതപടി നിലനിർത്താൻസഹായിച്ചുെകാണ്ട്
അത് സാമൂഹ്യപുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തി. ശാസ്ത്രീ�
യമായി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാതിരുന്ന ജന�
ങ്ങെളഅത് െകട്ടുകഥകളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും
മന്ത്രവാദചടങ്ങുകളിലും അഭയം േതടാനും അങ്ങെന
യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷെപടാനും േപ്രരി�
പ്പിച്ചു. മനുഷ്യനുസ്വയം െചയ്യാൻ കഴിയാത്തെതല്ലാം
ആത്മീയശക്തികൾ െചയ്തു െകാടുക്കുെമന്നായിരുന്നു
വിശ്വാസം. ഇതായിരുന്നു മധ്യകാലെത്തഇന്ത്യയിെല
തന്ത്രവിദ്യയുെടയും മന്ത്രവാദചടങ്ങുകളുെടയും പശ്ചാ�
ത്തലം.

2. Debiprasad Chattopadhyaya: Lokayata, XVIII, P. 63.



       

4 തന്ത്രവിദ്യയുെടസാധനകൾ

തന്ത്രവിദ്യയ്ക്ക് പ്രാചീനൈവദികാചാരങ്ങളുമായി വലിയ
സാദൃശ്യെമാന്നുമില്ല.എങ്കിലും മധ്യകാലെത്തഹിന്ദുമ�
തതാന്ത്രികന്മാർ തങ്ങൾ േവദാനുയായികളാെണന്ന്
അവകാശെപ്പട്ടു. തന്ത്രവിദ്യയുെടആഗമങ്ങൾഅഞ്ചാം
േവദമാെണന്നുപ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. സർ േജാൺ വു�
ഡ്േറാഫ് എഴുതുന്നു: “ഇക്കാലെത്തജനങ്ങൾക്ക് ൈവ�
ദികകർമ്മകാണ്ഡം നടപ്പിൽ വരുത്താനാവശ്യമായ
കഴിേവാആയുേസാ ധാർമ്മികശക്തിേയാ ഇല്ലാത്ത�
തുെകാണ്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുെടയും െപാതുലക്ഷ്യം —
അതായത്ഐഹികസുഖം,ഇഹേലാകത്തിനുേശഷം
സ്വർഗ്ഗം, ഒടുവിൽ േമാക്ഷം എന്ന ലക്ഷ്യം — േനടാൻ
തന്ത്രശാസ്ത്രംഅതിെന്റസ്വന്തമായ ഒരുസാധന നിർേദ്ദ�
ശിക്കുന്നു”. [3]

ബൗദ്ധതാന്ത്രികന്മാരാകെട്ട,തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബുദ്ധ�
െന്റ ശരിയായഅനുയായികെളന്നും തന്ത്രവിദ്യയുെട
ചടങ്ങുകളും ക്രിയകളും െതറ്റുകൂടാെതഅനുഷ്ഠിച്ചാൽബു�
ദ്ധത്വം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുെമന്നുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പ്രാചീനകാലത്ത് സങ്കീർണ്ണങ്ങളും വിപുലമായ േതാതി�
ലുള്ളവയുമായ യജ്ഞങ്ങെളാെക്ക പുേരാഹിതവർഗ്ഗമാ�
ണ് നടത്തിയിരുന്നത്. സാധാരണക്കാരായബഹുജന�
ങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ െകാണ്ടും ലളിതങ്ങളായ
പൂജകൾെകാണ്ടും െവറും പ്രാർത്ഥനകൾ െകാണ്ടും തൃ�
പ്തിെപ്പട്ടു. മധ്യകാലത്ത് ഹിന്ദു േക്ഷത്രങ്ങളും ബൗദ്ധവി�
ഹാരങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നേതാടുകൂടി വിവിധരീതിയിലു�
ള്ള പൂജകളുെടയും വഴിപാടുകളുെടയും ഉത്സവാേഘാഷ�
ങ്ങളുെടയും മറ്റും അകമ്പടിേയാടുകൂടിയ ബിംബാരാധന�
യ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികളും
ബുദ്ധമതവിശ്വാസികളുമായ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കിട�
യിൽ മത്സരം മൂർഛിക്കും േതാറും േക്ഷത്രങ്ങളുെടയും വി�
ഹാരങ്ങളുെടയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.ഈ
ഘട്ടത്തിലാണ് തന്ത്രമന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയഅർത്ഥവും
അവയ്ക്ക് മതത്തിെന്റഅംഗീകാരവും ലഭിച്ചത്.

തന്ത്രവിദ്യ െവറുംആരാധനേയാ പ്രാർത്ഥനേയാ മാത്ര�
മല്ല. മന്ത്രങ്ങൾ, മുദ്രകൾ, മണ്ഡലങ്ങൾ മുതലായവേയാ�
ടു കൂടിയ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു മതചടങ്ങാണത്. പൂജാവി�
ധികളുമായി കൂട്ടിയിണക്കിെക്കാണ്ടുള്ളചില പ്രേത്യകത�
രം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മുദ്രകൾഎന്നുപറയുന്നത്. ഉദാ�
ഹരണത്തിന്, െവള്ളം എടുത്തർപ്പിക്കുന്നസമയത്ത്
മത്സ്യമുദ്ര കാണിക്കണം. വുഡ്േറാഫ് നടത്തിയ ഗേവ�
ഷണമനുസരിച്ച്, “െവള്ളം നിറച്ച പാത്രം മത്സ്യങ്ങളും
ജലജന്തുക്കളുമടങ്ങിയ ഒരുസമുദ്രമാണ്” [4]എന്ന
സങ്കൽപ്പത്തിെന്റ പ്രതീകമാണത്. പൂജകൾക്കും മറ്റു
ചടങ്ങുകൾക്കും േവണ്ടി ശുദ്ധിവരുത്തിയ നിലത്ത് പല�
തരം നിറങ്ങൾ േചർത്ത് വൃത്തത്തിലും ചതുരത്തിലും
േകാണാകൃതിയിലും മറ്റും വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നചിത്രങ്ങൾ�
ക്ക്,അെല്ലങ്കിൽ കളങ്ങൾക്ക്, മണ്ഡലം എന്നുപറയുന്നു.
ഏെതങ്കിലും ൈദവെത്തേയാ പിശാചിെനേയാ പ്രതി�
നിധീകരിക്കുന്ന മൂർത്തിയാണത് എന്നാണ് സങ്കല്പം.
ചിലേപ്പാൾ കളങ്ങളിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന പൂജകേളാെടാ�
പ്പം മേന്ത്രാച്ചാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, െവളിച്ചപ്പാട്, ഉറ�
യൽ മുതലായവയുമുണ്ടാകും. കൃഷി നന്നാക്കാൻ, മഴ
െപയ്യിക്കാൻ,സുഭിക്ഷതൈകവരുത്താൻ,ശത്രുക്കെള
നശിപ്പിക്കാൻ — േരാഗം മാറ്റാൻ —ഇങ്ങെന പലതി�
നും ഇത്തരം മതച്ചടങ്ങുകൾപ്രേയാജനെപ്പടും എന്നാ�
ണ് വിശ്വാസം.

ഹിന്ദുക്കൾക്കുംബുദ്ധമതക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
തന്ത്രവിദ്യകളുണ്ട്. ബുദ്ധമതക്കാരുെട തന്ത്രവിദ്യകളിൽ
പ്രധാനമായവ വജ്രയാനവും അതിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞു�
ണ്ടായസഹജയാനവുമാണ്.ആത്മപീഡനം കൂടാെത
സാധാരണ ലൗകികജീവിതം നയിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന
േമാചനം േനടാൻ കഴിയുെമന്നാണ് സഹജയാനം
സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. വജ്രയാനത്തിൽആഭിചാരങ്ങൾ
എന്നേപരിലറിയെപ്പടുന്ന വിചിത്രങ്ങളായ ചില കർ�
മ്മങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. സ്വാർത്ഥം േനടാനും ശത്രുക്ക�
െള നിർവീര്യരാക്കാനും സ്ത്രീകെള വശീകരിക്കാനും മറ്റും
സഹായിക്കുന്നആഭിചാരങ്ങളുണ്ടേത്ര. “േദവികെളയും
േദവന്മാെരയും പൂജിക്കാൻ േവണ്ടി അവരുെട വിഗ്രഹ�
ങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കുക,പാട്ടുപാടുക, മന്ത്രങ്ങളു�
ച്ചരിക്കുക, മുദ്രകൾ കാണിക്കുക, നിഗൂഢാർത്ഥങ്ങേളാടു
കൂടിയ വട്ടങ്ങൾ വരയ്ക്കുക,ഹഠേയാഗത്തിലും ധ്യാനേയാ�
ഗത്തിലും ഏർെപ്പടുക,ൈലംഗികമായ താന്ത്രികേയാഗ
സാധനകളിൽ ലയിക്കുക ഇങ്ങെന പലതും കൂടിക്ക�
ലർന്ന വിപുലവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒേരർപ്പാടാണ�
ത്”. [5]

വജ്രം എന്ന വാക്കിന് ശൂന്യത എന്നാണേത്രഅർത്ഥം.
വജ്രയാനത്തിൽഎല്ലാം ശൂന്യതയായിട്ടാണ് സങ്കൽ�
പ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. േദവീേദവന്മാരുെട വിഗ്രഹങ്ങൾ,
ആരാധനാസാമഗ്രികൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, മുദ്രകൾ,പാട്ടുകൾ,
ആംഗ്യങ്ങൾ,നൃത്തങ്ങൾഎല്ലാം —എന്തിന്,ആരാധ�
കൻേപാലും —ശൂന്യതയുെട പ്രതീകങ്ങളാണ്.

ഗന്ധർവതന്ത്രം ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് ആവേലാൺഎഴുതു�
ന്നു: “മനുഷ്യൻ േദവതെയആരാധിക്കുന്നത് സ്വയം ഒരു
േദവതയായി മാറിെക്കാണ്ടായിരിക്കണം. സ്വയം േദവ�
തയായി മാറാെത േദവതെയആരാധിക്കുന്നവന് ആ
ആരാധനയുെട ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല”. [6]

ഹിന്ദുമതക്കാരനായ ഭക്തൻസങ്കൽപ്പത്തിെലങ്കിലും
സ്വയം ഒരു േദവേനാ േദവിേയാആയി മാറിെക്കാണ്ടാ�
ണ് സ്വന്തം അഭീഷ്ടങ്ങേളാ േമാക്ഷം തെന്നേയാ േനടു�
ന്നത്. ബുദ്ധമതക്കാർ ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കുന്നത് സ്വയം
ശൂന്യതയായിമാറിെക്കാണ്ടാണ്!

3. Sir. John Woodrooffe (Arthur Avalon): Sakti and Sakta,
P. 7.

4. Ibid, P. 515.
5. Dasgupta: An introduction of Tantric Buddhism, P. 80.
6. Arthur Avalon: Op. cit.



       

5 കുണ്ഡലിനി

എല്ലാ മനുഷ്യരുെടയും ശരീരങ്ങൾക്കുള്ളിൽബുദ്ധൻ
സ്ഥിതി െചയ്യുന്നുെണ്ടന്നുംഅതുെകാണ്ട് ഹഠേയാഗ�
വിദ്യകളിലൂെട ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുെമന്നും
ബൗദ്ധതാന്ത്രികന്മാർ വാദിച്ചു. പത്മം, ചക്രം മുതലായ
േപരുകളിലറിയെപ്പടുന്ന ചില സിരാേകന്ദ്രങ്ങൾഅലൗ�
കികങ്ങളായആത്മീയശക്തികളുെട സഞ്ചാരപഥങ്ങ�
ളാണ്. നെട്ടല്ലിെന്റ ഇടത്തും വലത്തും നടുവിലുമുള്ള മൂ�
ന്നു നാഡികളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇടതുഭാഗത്ത്
ലലന, വലതുഭാഗേത്തത് പിംഗള അെല്ലങ്കിൽ രസന,
നടുവിലുള്ളത് ചണ്ഡാലി അെല്ലങ്കിൽസുഷുമ്ന. ലലന
പ്രജ്ഞെയ (ശരിയായജ്ഞാനെത്ത)യും പിംഗള ഉപാ�
യെത്ത (ശരിയായമാർഗ്ഗെത്ത)യും സുഷുമ്ന േകവലമായ
ഏകത്വെത്ത (േബാധിയുെട പ്രകാശെത്ത)യും പ്രതിനി�
ധീകരിക്കുന്നു. േയാഗസാധനകളിലൂെട ഏറ്റവും അടിയി�
ലുള്ള നാഡീേകന്ദ്രത്തിൽപ്രജ്ഞയും ഉപായവും ഒന്നിച്ചു�
േചർന്ന് േബാധിചിത്തത്തിെന്റ,അെല്ലങ്കിൽ ദിവ്യജ്ഞാ�
നത്തിെന്റ, ചിന്താധാരയായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയും
അത് നടുവിലുള്ള നാഡിയിലൂെട മുകളിേലക്ക് േപായി
നിശ്ചലമായ പരമാനന്ദാവസ്ഥയിെലത്തിേച്ചരുകയും
െചയ്യുന്നു.

ഈവിചിത്രമായ േയാഗസാധനെയ തുച്ചി ഇങ്ങെന വി�
വരിക്കുന്നു:

“പ്രാണെന്റ (ശ്വാസത്തിെന്റ)സഹായേത്താടുകൂടി
ലലന, രസനഎന്നീ രണ്ടു ചാലുകളിലൂെട നയിക്ക�
െപ്പടുന്ന ചിത്തം സജീവവും ക്രിയാത്മകവുമായിരിക്കും.
അതുനെമ്മബാഹ്യേലാകവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തു�
കയും േലാകത്തിെല ശബ്ദങ്ങളും പ്രീതികളും നമുക്കു
െകാണ്ടുവന്നുതരികയും െചയ്യുന്നു. ചിത്തത്തിൽ വ്യത്യ�
സ്തങ്ങളായആയിരമായിരം പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാകു�
ന്നു.അങ്ങെനഅത് ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ െകാണ്ട് നെമ്മ
തടവിലാക്കുന്ന വലകൾ െനയ്തുണ്ടാക്കുകയും നെമ്മ
നമ്മിൽ നിന്നു തെന്ന പുറത്താക്കാൻശ്രമിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.അസ്ഥിരവും ചഞ്ചലവുമായ ചിത്തെത്ത
ഇടതും വലതുമുള്ള നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലൂെട മൂലാധാര�
ത്തിൽ ഒന്നിച്ചുേചരുന്ന നാഡികളിലൂെട കുണ്ഡലിനി�
യിേലക്ക്,അതായത് മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് നെട്ടല്ലി�
ല്ലൂെട ശിരസിെന്റ മധ്യത്തിലുള്ളബ്രഹ്മരന്ധ്രം വെരെയ�
ത്തുന്ന മധ്യനാഡിയിേലക്ക്, നയിക്കുകയാണ് േയാഗ�
സാധനകളുെട ഉേദ്ദശ്യം”. [7]ഈഗതിക്രമത്തിലൂെട
ചിത്തം ക്രേമണ പരിശുദ്ധമായിത്തീരുകയും “ഒടുവിൽ
അതിെന്റഎല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുംഅവസാനിപ്പിച്ച്
സഹജത്തിെന്റ പരമാനന്ദത്തിൽ,അതായത് നമ്മിലു�
ള്ള േകവലത്വത്തിൽ, ലയിച്ചുേചരുകയും െചയ്യുന്നു”. [8]

സർ േജാൺ വുഡ് േറാഫ് എഴുതുന്നു: “മനുഷ്യശരീരത്തി�
നുള്ളിെല മൂലാധാര ചക്രത്തിനകത്ത് ചുറ്റിവളഞ്ഞുകി�
ടക്കുന്ന ഒരു നാഡിക്കുള്ളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ജീവശ�
ക്തിെയ കുലകുണ്ഡലിനിസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു.അത് ശബ്ദ�
ബ്രഹ്മത്തിെന്റ പുരുഷഭാവമായ സ്വയംഭൂവിനു ചുറ്റും ചുരു�
ണ്ടുകൂടി കിടക്കുകയും തെന്റ പുറംമൂടിെകാണ്ട് അതിെന്റ
മുഖെത്തആവരണം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. കുണ്ഡലിനി�
യുെട ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സദാ ശബ്ദം പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അത് സുഷുപ്തിയിൽആണ്ടുകിടക്കുക�
യാെണന്ന് കരുതെപ്പടുന്നു”. [9]

കുണ്ഡലിനീശക്തി സ്ത്രീരൂപത്തിലും മനുഷ്യാത്മാവ് പുരു�
ഷരൂപത്തിലുമാണ് സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. സ്ത്രീഭാവ�
െത്തയും പുരുഷഭാവെത്തയും കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കുകയാ�
ണ് സാധകെന്റ കർത്തവ്യം. സാധനയുെട ഉേദ്ദശ്യവും
അതുതെന്ന. “ശരീരത്തിനുള്ളിെല ശക്തികെള ഉണർ�
ത്തിവിടാൻ േവണ്ടിയുള്ളതാണ്ഈസാധന. സാധ�
നയിലൂെട കുണ്ഡലിനിെയ ഉണർത്തി ചക്രങ്ങെള േഭദി�
ക്കാൻ കഴിയുന്നവൻസിദ്ധനായിത്തീരുന്നു”. ഉറങ്ങിക്കി�
ടക്കുന്നശക്തിെയ ഉണർത്താൻപ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള
സാധനയാവശ്യമാണ്. “നെട്ടല്ലിെന്റഅടിഭാഗത്ത് ഒരു
സർപ്പെത്തേപ്പാെല ചുരുണ്ടുകിടക്കുന്നകുണ്ഡലിനിെയ
പ്രാണായാമെമന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നസവിേശഷരീതിയി�
ലുള്ള ശ്വാേസ്വാച്ഛ ്വാസപ്രക്രിയകളുെട സഹായേത്താടു�
കൂടി സുഷുമ്നയിലൂെട മൂർദ്ധാവിലുള്ളസഹസ്രാരത്തിേല�
ക്കു നയിക്കണം”. [10] മൂർദ്ധാവിെന്റആ േകന്ദ്രത്തിലാ�
ണ് സ്ത്രീപുരുഷഭാവങ്ങൾ നിത്യവും േകവലവുമായ പരമാ�
നന്ദത്തിൽ കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്!

മധ്യകാലെത്ത മതവിശ്വാസങ്ങളിലും മതചടങ്ങുകളിലും
ശക്തിെയക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാ�
ന്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതതന്ത്രങ്ങളിൽസ്ത്രീപുരുഷസം�
േയാഗം ശിവനും ശക്തിയും തമ്മിലുള്ളഐക്യത്തിെന്റ
പ്രതീകമാണ്. ബുദ്ധമതതന്ത്രങ്ങളിലാകെട്ട,അത് പ്ര�
ജ്ഞയും ഉപായവും തമ്മിലുള്ളഐക്യത്തിെന്റ പ്രതീ�
കമാണ്. ശിവൻ വീര്യവും ശക്തി ഓജസ്സുമാണ്. ശക്തി�
യിെല്ലങ്കിൽ ശിവനു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല.അതു�
േപാെല പ്രജ്ഞയും ഉപായവും തമ്മിലുള്ളഐക്യമിെല്ല�
ങ്കിൽ ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്ത്രീപുരുഷഭാവ�
ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളഐക്യമാണ് പരമാനന്ദം.അതാണ്
സർവസൃഷ്ടികളുെടയും ഉറവിടം.

7. Guiseppe Tucci: The Theory and Practice f Mandala,
P. 113.

8. Ibid.
9. Sir. John Woodrooffe: Principles of Tantra P. 400.

10. Ibid, P. 374.



       

6 പഞ്ചതത്വപൂജ

തന്ത്രവിദ്യ വാമാചാരെമന്നും ദക്ഷിണാചാരെമന്നും
രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കാമ�
വികാരങ്ങെളയും ൈലംഗികവാസനകെളയും അടി�
ച്ചമർത്തുന്നതിനുപകരം അവെയ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും
സംസ്കരിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് ഉൽകൃഷ്ടവികാരങ്ങളാ�
ക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുകയാണ് േവണ്ടത് എന്ന് ദക്ഷി�
ണാചാരം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. വാമാചാരം, േനെരമറിച്ച്,
സംസ്കരിക്കെപ്പടാത്തരൂപത്തിലുള്ളകാമവികാരങ്ങ�
ളും ൈലംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും േമാക്ഷത്തിേലക്കു�
ള്ള വഴിയാെണന്നുവാദിക്കുന്നു. ദക്ഷിണാചാരന്മാർ
പുരുഷഭാവെത്തഊന്നുന്നു. വാമാചാരന്മാർ സ്ത്രീഭാവ�
ത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടു കൂട്ടരും
ൈലംഗികപ്രക്രിയകെള മതപരമായ ഒരു തത്വത്തിേല�
ക്കുയർത്തുന്നു.

േലാകത്തിൽഅവിശുദ്ധേമാ അസാന്മാർഗികേമാ
ആയ യാെതാന്നുമിെല്ലന്ന് വജ്രയാനക്കാർ പ്രഖ്യാപി�
ക്കുന്നു. സാധാരണക്കാർ നിഷിദ്ധെമന്നു കരുതുന്നെത�
ന്തും സാധകനുസ്വീകാര്യമാണ്.അവൻ മദ്യത്തിേലാ
ൈലംഗിക സംേയാഗത്തിേലാആനന്ദം േനടുന്നത് ഒരു
സാധാരണമനുഷ്യെനേപ്പാെലയല്ല, ഒരു േദവെന്റേയാ
േദവിയുെടേയാ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. േഭാഗെത്ത േയാ�
ഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു മതചടങ്ങാണത്!എല്ലാത്തര�
ത്തിലുമുള്ളസുഖേഭാഗങ്ങളിൽ ലയിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ
ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കുകഎളുപ്പമായിത്തീരുെമന്ന് ഗുഹ്യ�
സമാജതന്ത്രംഎന്നബൗദ്ധകൃതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, “വികാേരാേത്തജനം നിർവാണം േപാ�
െലയാണ്”. മാത്രമല്ല, “ത്യാഗവും തപസ്സും പരാജയെപ്പ�
ടുേന്നടത്ത് ഇച്ഛാപൂർത്തി വിജയിക്കും”.

തന്ത്രവിദ്യയിൽ പഞ്ചതത്വം എന്ന േപരിലറിയെപ്പടു�
ന്ന ചടങ്ങിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത്.
പഞ്ചതത്വെമന്നാൽ മദ്യം, മാംസം, മത്സ്യം, മുദ്ര (വറു�
ത്തധ്യാനം),ൈമഥുനം എന്നീ അഞ്ചു മകാരതത്വങ്ങെള
ആരാധിക്കലാണ്.അതിൽബിഹാരി േഘാഷ്ഈ
തത്വങ്ങെള ഇങ്ങെനയാണ് വിവരിക്കുന്നത്:

“മദ്യതത്വം ആനന്ദെത്തയുംആന്തരിേകന്ദ്രിയങ്ങെള�
യും അതിശീഘ്രം ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികതല�
ത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിെന ഉയർത്താൻ േവണ്ടിആന�
ന്ദെത്തയും ഉേത്തജിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങെളയും
എങ്ങെന ഉപേയാഗെപ്പടുത്തണെമന്ന് ഗുരുശിഷ്യനു
പഠിപ്പിച്ചു െകാടുക്കുന്നു. ഭൗതികതലത്തിൽഅറിയെപ്പ�
ടുന്നൈലംഗികസംേഭാഗെത്തയുംഈലക്ഷ്യത്തിനു
േവണ്ടിയാണ് ഉപേയാഗിേക്കണ്ടത്. മനുഷ്യെനഅധഃ�
പതനത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നഈരണ്ടുക്രിയകൾ —
മദ്യപാനവും ൈലംഗികസംേഭാഗവും — മൃഗങ്ങെളേപ്പാ�
െല േകവലം വാസനകെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനുപകരം ഉന്നതമായ ഒരു ലക്ഷ്യ�
ത്തിനുേവണ്ടി പ്രേയാഗിേക്കണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന് ഗുരു
പഠിപ്പിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.അഞ്ചാമെത്തതത്വമായൈമ�
ഥുനം ഏറ്റവും പരിപാവനമാെണന്നും പുതിെയാരു
ജീവെന്റസൃഷ്ടിക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നതുെകാണ്ട്
ഈക്രിയയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ െചലുേത്തണ്ടതാവശ്യമാ�
െണന്നും ശിഷ്യനു മനസ്സിലാക്കി െകാടുക്കുന്നു”. [11]

“പഞ്ചതത്വപൂജ —അതിെന ഒരു പൂജഎന്നുവിളിക്കാ�
െമങ്കിൽ —തത്വത്തിലും പ്രേയാഗത്തിലും യുക്തിയുക്ത�
മായ ഒരുഅൈദ്വതപൂജയാെണന്ന് വിവരമുള്ളവെര�
ല്ലാം സമ്മതിക്കണം” [12]എന്ന് പ്രമഥനാഥ മുേഖാപാ�
ദ്ധ്യായഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.

താന്ത്രികന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ,ഇത്തരം ക്രിയക�
ളുെട ലക്ഷ്യം ലൗകികങ്ങളായസുഖേഭാഗങ്ങേളാ ഭൗതി�
കവാദത്തിെന്റ പ്രചാരേമാ അല്ല,ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാ�
രം,അെല്ലങ്കിൽബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കൽ,ആണ്.

ഒരു കാര്യം ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നു. പഞ്ചതത്വമാർഗ്ഗെത്തഅതിശേയാക്തിപര�
മായി വർണ്ണിച്ചുെകാണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും സാർ�
വത്രികവും സർവസാധാരണവുമായിരുന്നുഎന്നുവാ�
ദിക്കാനുള്ള ഒരു വാസന ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ, വി�
േശഷിച്ചും വിേദശീയരായ ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ,കാ�
ണാനുണ്ട്. ഇതുശരിയല്ല. ഇന്ത്യയിെലഅപൂർവം ചില
പ്രേദശങ്ങളിൽ മാത്രേമ, (ഒരുപേക്ഷ,ബംഗാളിലും ബീ�
ഹാറിലും കുറച്ചു കൂടുതലാവാം ഇത്തരം മതചടങ്ങുകൾ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.അതുതെന്ന വളെര പരസ്യ�
മായിരുന്നുഎന്നുപറയാനും വയ്യ.അതുെകാണ്ട്ഈ
ചടങ്ങുകൾക്ക് ദാർശനികമായ ഒരുള്ളടക്കം നൽകാ�
നുള്ള ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട െവമ്പൽഅത്രആദര�
ണീയമാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. മദ്യൈമഥുനാദികൾക്ക്
ദർശനത്തിെന്റ പരിേവഷം നൽകിയ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞ�
ന്മാരുെട േപരുകൾ േപാലും പ്രസിദ്ധങ്ങളെല്ലന്നുള്ളത്
അർത്ഥഗർഭമാണ്.

11. Atal Behari Ghosh: Cultural Heritage of India, Vol II.
P. 201.

12. Pramathanath Mukhopadhyaya: Cultural Heritage of
India. Vol. II. P. 170.



       

7 ബുദ്ധമതത്തിെന്റഅധഃപതനം

ഉന്നതങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായി�
രുന്നുഅവെയന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ശരിയാെണന്നു
േതാന്നുന്നില്ല.ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരെത്തപ്പറ്റി പ്രാ�
ചീനദാർശനികന്മാരും നിർവാണെത്തപ്പറ്റി ഗൗതമ�
ബുദ്ധനും ഉന്നയിച്ച തത്വങ്ങെളവിെട? മധ്യകാലെത്ത
താന്ത്രികന്മാരുെട മദ്യൈമഥുനാദികളിലൂെടയുള്ളബ്രഹ്മ�
സാക്ഷാൽക്കാരവും ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കലും എവിെട?
അതുെകാണ്ട് തന്ത്രവിദ്യ ഉന്നതമായ ഒരു ദർശനമായി�
രുന്നുഎന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചുേവണം. യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽഅത് മധ്യകാലെത്തഅധഃപതനവാസനകളു�
െട പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ ചരിത്രം
പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

തെന്റ ശിഷ്യന്മാർ,പ്രേത്യകിച്ചും ഭിക്ഷുക്കൾ,തങ്ങളുെട
ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ കർശനങ്ങളായ ചില സാ�
ന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണെമന്ന് ബുദ്ധൻ വീ�
ണ്ടും വീണ്ടും ഉൽേബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മത്സ്യവും
മാംസവും ഭക്ഷിക്കാേനാ മദ്യം കഴിക്കാേനാ ൈലംഗിക
സംേഭാഗങ്ങളിേലർെപ്പടാേനാ ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് അനുവാ�
ദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച് ബുദ്ധമതം അധഃപതി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾഅേതവെര നിന്ദ്യങ്ങളായി കരു�
തെപ്പട്ട കർമ്മങ്ങൾെക്കല്ലാം അംഗീകാരം നൽകെപ്പട്ടു.
അങ്ങെന ഒരുകാലത്ത് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽസജീവ�
വും വിപ്ലവകരവുമായ പങ്കുവഹിച്ച ബുദ്ധമതം നാശത്തി�
േലക്കു നയിക്കെപ്പട്ടു. ഒറ്റെപ്പട്ട ചില ബൗദ്ധ ദാർശനിക�
ന്മാർ അേപ്പാഴും ദന്തേഗാപുരങ്ങളിലിരുന്നുെകാണ്ട് ഉന്ന�
തങ്ങളും സങ്കീർണ്ണങ്ങളുമായ തത്വചിന്തകെളപ്പറ്റിയുള്ള
വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽഏർെപ്പട്ടിരുന്നുഎന്നതുശരിയാ�
ണ്. പേക്ഷ, മതപരമായഅധഃപതന വാസനകളുെട
ചുറ്റുപാടുകളിൽ ബൗദ്ധദർശനവും അധികമധികംക്ഷ�
േയാന്മുഖമായിത്തീർന്നു. ബുദ്ധെന വളെരയധികംആദ�
രിക്കുകയും ബൗദ്ധതത്വങ്ങൾ വിലപിടിച്ചവയാെണന്നു
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തസ്വാമി വിേവകാനന്ദൻേപാലും
ഇങ്ങെനഎഴുതി:

“ബുദ്ധമതത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ധാർമ്മികശക്തി�
യുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,അതിൽഅതിരുകവിഞ്ഞ
വിഗ്രഹഭജ്ഞനവാസനകൾഅടങ്ങിയിരുന്നു.അതി�
െന്റ ശക്തിയുെട പ്രധാനഭാഗം നിേഷധാത്മകങ്ങളായ
പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് െചലവഴിക്കെപ്പട്ടത്. ജനിച്ച
നാട്ടിൽതെന്നഅതിനു മൃതിയടേയണ്ടിവന്നു.എന്തി�
െനെയല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാേണാഅത് ഉേദ്ദശിച്ചത്
അവെയക്കാൾനൂറിരട്ടി അസഭ്യങ്ങളായഅന്ധവി�
ശ്വാസങ്ങളും ചടങ്ങുകളും മാത്രമാണ് അവേശഷിച്ചത്.
േവദങ്ങളിെല ജന്തുബലികെള ഭാഗികമായിെട്ടങ്കിലും
അവസാനിപ്പിക്കാൻഅതിനുസാധിച്ചു. പേക്ഷ,അതു
രാജ്യെത്ത മുഴുവൻഅമ്പലങ്ങൾ െകാണ്ടും ബിംബ�
ങ്ങൾ െകാണ്ടും പ്രതിമകൾ െകാണ്ടും പുണ്യവാളന്മാ�
രുെട എല്ലുകൾ െകാണ്ടും നിറച്ചു.എല്ലാറ്റിനുമുപരി
ആര്യന്മാരുെടയും മംേഗാളിയരുെടയുംആദിമനിവാ�
സികളുെടയും സങ്കരത്തിലൂെട,അേബാധമായിട്ടാെണ�
ങ്കിലും,ബീഭത്സങ്ങളായ ചില വാമാചാരക്രിയകൾ�
ക്ക് അതു വഴിെയാരുക്കി.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്
മഹാനായ ഗുരുവിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടഈവികൃ�
തരൂപങ്ങെള ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ
ശ്രീശങ്കരനും അേദ്ദഹത്തിെന്റസന്യാസിസംഘവും
തയ്യാറായത്”. [13]

ബുദ്ധമതം അതിേന്റതായ ധാർമ്മികാനുശാസനങ്ങ�
െള പരിത്യജിച്ചുെകാണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ജന�
ങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങെളയും
ആചാരങ്ങെളയും ചടങ്ങുകെളയും സ്വീകരിച്ചേപ്പാൾ
അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ളആക്രമണങ്ങൾക്കിര�
യായി. യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ൈവഭാഷിക സൗത്രാന്തകദർശനങ്ങൾ പിന്തള്ളെപ്പ�
ടുകയുംആത്മീയവാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
േയാഗാചാരത്തിനും മാധ്യമികത്തിനും മുൻഗണന നൽ�
കെപ്പടുകയും െചയ്തേതാെട അതിെന്റ ദാർശനികമായ
അടിത്തറയും തകരാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് പ്രാ�
ചീനബുദ്ധമതത്തിെന്റ ചില ദാർശനികസിദ്ധാന്തങ്ങളും
ബുദ്ധൻപ്രചരിപ്പിച്ച സാന്മാർഗികവുംആദ്ധ്യാത്മികവു�
മായ ചില മൂല്യങ്ങളും ഉൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ട് ഹിന്ദുമതം
മുേന്നറിയത്.

13. Selections from Swami Vivekananda.



       

8 ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ

ബുദ്ധമതം ഉത്തേരന്ത്യയൽക്ഷയിച്ചു പിന്മാറാൻ തുട�
ങ്ങിയതിനുേശഷവും കുറച്ചു കാലം ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ
ആധിപത്യം വഹിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. പേക്ഷ,പുതിയ നാ�
ടുവാഴി ഭരണകൂടങ്ങളുെടആവിർഭാവം അതിെന കൂടു�
തൽ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ദക്ഷി�
േണന്ത്യയിെല രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള മത്സ�
രങ്ങളിലും പലേപ്പാഴും ഒരുഭാഗത്ത് ഹിന്ദുമതവും മറുഭാ�
ഗത്ത് ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ
പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു.ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാരുമായ
പുണ്യവാളന്മാർ പ്രമുഖമായ പങ്കുവഹിച്ച ഇത്തരം മത്സ�
രങ്ങെളപ്പറ്റി ദക്ഷിേണന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിൽ പലപ്ര�
സ്താവങ്ങളും കാണാം. ഹിന്ദുമത പുണ്യവാളന്മാർ ജന�
പ്രിയരായിത്തീർന്നത് അവരുെട ഭക്തിഗാനങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടുമാത്രമല്ല,ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങൾെക്കതിരായി
അവർ നടത്തിയസമരങ്ങൾെകാണ്ടു കൂടിയാണ്. ഏഴാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ പല്ലവരാജാക്കന്മാർ�
ക്ക് േനരിട്ട തകർച്ചയും ൈവഷ്ണവമതമംഗീകരിച്ച ചാ�
ലൂക്യന്മാരുെട മുേന്നറ്റവും കുറിക്കുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിെന്റ
പരാജയെത്തയും ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ വിജയെത്തയുമാണ്.

ഒരുതരത്തിൽ േനാക്കിയാൽ, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും
ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുള്ള കാലഘട്ടം ഹിന്ദുമതവും
ബുദ്ധമതവും തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളുെട കാലഘട്ട�
മാണ്. ഹിന്ദുമതം െമെല്ല െമെല്ല മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്ന
ഒരു കാലഘട്ടമാണത്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിെല കുമാരിലഭ�
ട്ടെനേപ്പാെലയുള്ളതത്വജ്ഞാനികൾബുദ്ധമതത്തിെന�
തിരായി ഹിന്ദുമതെത്ത ഉറപ്പിക്കാനാണ് സഹായിച്ചത്.
ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് േവദങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ദർശനങ്ങെളയും ജാതിവ്യവസ്ഥെയയും വിമർശിക്കാൻ
എന്തവകാശമാണുള്ളത് എന്നു ഭട്ടൻ േചാദിച്ചു. ബുദ്ധ�
മതെത്തയും ബൗദ്ധദർശനെത്തയും മാത്രമല്ല,അവ�
യുെടസ്ഥാപകനായബുദ്ധെനത്തെന്നയുംഅേദ്ദഹം
പുച്ഛിക്കുകയുംആേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്തു: “ക്ഷത്രിയഭര�
ണാധികാരികളുെട ജാതിയിൽ ജനിച്ച ബുദ്ധൻസ്വന്തം
ജാതിധർമ്മങ്ങെള ലംഘിച്ചുെകാണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു
കിട്ടിയ പിച്ചെയആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
അങ്ങെനയുള്ളബുദ്ധന് ശരിയായ മാർഗ്ഗേമെതന്ന് മറ്റു�
ള്ളവെര ഉപേദശിക്കാൻഎങ്ങെനൈധര്യം വന്നു?…
ബുദ്ധൻപ്രചരിപ്പിച്ച അഹിംസ,കരുണതുടങ്ങിയ ഉൽ�
കൃഷ്ടതത്വങ്ങൾ പട്ടിേത്താൽ െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു
പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ള നല്ല പശുവിൻപാൽ
േപാെലയാണ്.അവഅവിശുദ്ധങ്ങളാണ്,അവിശ്വ�
സനീയങ്ങളാണ്,അസ്വീകാര്യങ്ങളാണ്.

ക്ഷേയാന്മുഖമായബുദ്ധമതത്തിനു േനരിേടണ്ടിവന്ന
ആേക്ഷപഹാസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണിത്. തുടെര�
ത്തുടെരയുണ്ടായ ഇത്തരംആക്രമണങ്ങെള േനരിടാൻ
ബൗദ്ധപണ്ഡിതന്മാർക്കു കഴിയാെതയായി. മാറിയ സാ�
മൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽഅവർഅധികമധികം ഒറ്റെപ്പ�
ട്ടു.എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശങ്കരൻബൗദ്ധന്മാർെക്കതിരാ�
യി നടത്തിയ നിരങ്കുശമായ ദാർശനികാക്രമണത്തിനു�
േശഷം വളെരക്കാലം ഇന്ത്യയുെട മണ്ണിൽ നിലനിൽ�
ക്കാൻ േപാലും അവർക്ക് വിഷമമായിത്തീർന്നു. ബൗ�
ദ്ധപതാക പിന്നീട് പാറിക്കളിച്ചത് ൈചന, ജപ്പാൻ,
ബർമ്മ,സിേലാൺ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ്.

ഇതിെന്റഅർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽബുദ്ധൻ െകാളുത്തിെവ�
ച്ച വിളക്ക് പൂർണ്ണമായും െകട്ടടങ്ങിെയന്നല്ല. േനെരമ�
റിച്ച്,അതിെന്റ പ്രകാശകിരണങ്ങെള ഉപേയാഗെപ്പടു�
ത്തിെക്കാണ്ടാണ് പല ദാർശനികന്മാരും തങ്ങളുെട സ്വ�
ന്തം ചിന്തകൾപ്രചരിപ്പിച്ചത്.അഹിംസ,കരുണതുട�
ങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളാകെട്ട,സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ ഇന്നും വിലമതിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.



       

െ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 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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014

http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-1.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-2.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-3.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-4.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-5.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-6.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-7.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-8.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-10.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-11.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-12.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-13.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-14.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-15.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-16.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-17.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-18.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-19.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-20.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-21.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-22.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-1.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-2.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-3.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-4.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-5.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-6.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-7.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-8.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-10.pdf

	തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തകർച്ചയും
	ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പരിവർത്തനം
	ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളുടെ തകർച്ച
	തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം
	തന്ത്രവിദ്യയുടെ സാധനകൾ
	കുണ്ഡലിനി
	പഞ്ചതത്വപൂജ
	ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധഃപതനം
	ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ


