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ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ
പ്രാരംഭഘട്ടം
ഏംഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി: “ചരിത്രത്തിെല മഹ
ത്തായ പരിവർത്തന ഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാ
ണ്ടുള്ള മതപരമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളത്
ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ബുദ്ധമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാം
മതം എന്നീ മൂന്നു മതങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
മാത്രമാണ്”. [1]
കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു
വന്ന ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ മതമായിരുന്നു ൈവദിക
മതം അെല്ലങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണമതം. അതും യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടത്തിലാ
ണ് ആവിർഭവിച്ചത്. എങ്കിലും, അത് അത്ര േലാകപ്ര
സിദ്ധമായ ഒരു മതമായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയുണ്ടാ
യില്ല. പിൽക്കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്ന ഹിന്ദുമതത്തിൽ
ൈവദികമതത്തിെന്റ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ബുദ്ധമതം,
സാംഖ്യം, മീമാംസ മുതലായവയുെട ചില അംശങ്ങളും
അലിഞ്ഞുേചരുകയുണ്ടായി. നൂറ്റാണ്ടുകളുെട ആചാരങ്ങ
ളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ടു പരന്നുപിടിച്ച
സങ്കീർണ്ണമായ ഹിന്ദുമതം ചരിത്രത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലു
െമാരു സവിേശഷപരിവർത്തന ഘട്ടത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാ
െണന്നു പറയാൻ വയ്യ.
1. Frederic Engels: Ludwig Feuerbach.

















1 ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലം
ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ പ്രാരംഭദിശയിൽ ബ്രാഹ്മണരും
ക്ഷത്രിയരും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു െകാണ്ടാണ് ശക്തി
െപ്പട്ടത്. രാജാധികാരത്തിന് ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചുെകാടു
ക്കുകയും രാജകല്പനകൾ അനുസരിക്കുകെയന്നത് മത
പരമായ ഒരു കടമയാെണന്ന് ജനങ്ങെള ഉൽേബാ
ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തത് പൗേരാഹിത്യമാണ്. പേക്ഷ,
കാലക്രമത്തിൽ, രാജാവിെന്റ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്
ബ്രാഹ്മണനും ബ്രാഹ്മണെന്റ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് രാ
ജാവിനും അസഹ്യമായിത്തീർന്നു. അയൽ രാജ്യങ്ങെള
യും അയൽ പ്രേദശങ്ങളിെല േഗാത്രസമൂഹങ്ങെളയും
െവട്ടിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് സ്വന്തം ഭരണാതിർത്തികെള വിപു
ലീകരിക്കാനാണ് രാജാവ് പരിശ്രമിച്ചത്. മുെമ്പാരദ്ധ്യാ
യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, പ്രാചീനജനസ
മുദായങ്ങളുെട വളർച്ച അസമവും സങ്കീർണ്ണവുമായിരു
ന്നു. മഗധ, േകാസലം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവ
ന്ന കാലത്തുതെന്ന അവയുെട അയൽപ്രേദശങ്ങളിൽ
മല്ലർ, വജ്ജികൾ, ശാക്യന്മാർ തുടങ്ങിയ േഗാത്രസമുദാ
യങ്ങൾ വർഗ്ഗജീവിതത്തിെന്റ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്നും
മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷെപട്ടുെകാണ്ട് അപരിഷ്കൃത
രായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. േകാസാംബി പ്രസ്താ
വിച്ചതുേപാെല, “ൈസനികാക്രമണങ്ങൾ െകാണ്ട് ഈ
േഗാത്രസമൂഹങ്ങെള നശിപ്പിക്കുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നി
ല്ല. പഞ്ചാബിൽ അലക്സാണ്ടർ നടത്തിയ ആക്രമണ
ങ്ങൾ ഇതിനു െതളിവാണ്. അേദ്ദഹത്തിന് ഏറ്റവും കടു
ത്ത എതിർപ്പുകെള േനരിേടണ്ടിവന്നത് ഇത്തരം േഗാത്ര
സംഘടനകളിൽ നിന്നാണ്”. [2] േഗാത്രസമൂഹങ്ങളിൽ
ജനങ്ങളുെട ഐക്യം നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം അവ
െയ േനരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ െകാണ്ടു കീഴടക്കുക
സാദ്ധ്യമെല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ചില ഭരണശാസ്ത്രപ
ണ്ഡിതന്മാർ പ്രാചീനകാലത്തുതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ തലെപാ
ക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആന്തരിക ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള സമർത്ഥ
മായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടല്ലാെത രാജകീയഭ
രണെത്ത േഗാത്രസംഘടനകളിേലക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുക
എളുപ്പമെല്ലന്ന് കൗടില്യൻ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. [3]
ഇതു ശരിയാണ്. കുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥ തകർന്നത് പുറ
െമനിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങെള േനരിേടണ്ടിവന്നതുെകാ
ണ്ടല്ല. മറിച്ച്, പുറെമനിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വിജയി
ച്ചത് ആന്തരികമായ ദൗർബല്യങ്ങളും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും
മൂർഛിച്ചതിെന്റ ഫലമായി ജനങ്ങളുെട ഐക്യം തകർ
ന്നതുെകാണ്ടാണ്.
രാജ്യാതിർത്തികളുെട വിപുലീകരണം ൈവശ്യന്മാർ
ക്കും ആവശ്യമായിരുന്നു. അവരുെട േനതൃത്വത്തിലാണ്
ചരക്കുകളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾ നടന്നത്. ക്ഷത്രി
യന്മാരുെട സഹായേത്താടുകൂടി വിദൂരേദശങ്ങളുമായി
വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അവർക്ക് സൗ
കര്യം ലഭിച്ചു. വ്യാപാരേത്താെടാപ്പം ൈകേവലകളും
ൈകെത്താഴിലുകളും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു.
ദക്ഷിണകളുെടയും വഴിപാടുകളുെടയും രൂപത്തിൽ പശു
ക്കളും മറ്റു സ്വത്തുക്കളും ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാരുെട
കയ്യിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വ്യാപാരത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു
തടസ്സമായിത്തീർന്നു. േവദപ്രമാണങ്ങളുെടയും കർമ്മ
നിയമം, പുനർജന്മം, പരേലാകം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളു
െടയും യാഗം, ദാനം, ബലി തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളുെടയും
സഹായേത്താടുകൂടി ചാതുർവർണ്യത്തിെല സ്വത്തുടമ
ബന്ധങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബ്രാഹ്മണർക്കനുകൂല
മാക്കി മാറ്റാനാണ് ൈവദികമതം സഹായിച്ചത്. ഇങ്ങ
െന ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വം സാധാരണക്കാരായ ബഹു
ജനങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, ക്ഷത്രിയർ, ൈവശ്യർ എന്നീ
വർണ്ണങ്ങളിൽെപ്പട്ട ധനികവിഭാഗക്കാർക്കുേപാലും ദു
സ്സഹമായിത്തീർന്നു. ൈവദികമതത്തിെന്റ ആചാരവി
ശ്വാസങ്ങൾക്കും ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളുെട
ആത്മീയാവശ്യങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയാതായി.
ഭൗതികജീവിതത്തിെലന്നേപാെല തെന്ന സാംസ്കാരി
കരംഗത്തിലും രൂക്ഷമായ സംഘട്ടനങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറ
െപ്പട്ടു. വർണ്ണൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉച്ചനീ
ചത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല െചയ്തത്. ഏംഗൽസ്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, അവ “നീചമായ േലാഭം, മൃ
ഗീയമായ ഇന്ദ്രിയസുഖതൃഷ്ണ, നികൃഷ്ടമായ അത്യാഗ്രഹം,
െപാതുസ്വത്തുക്കളുെട സ്വാർത്ഥപരമായ െകാള്ള” [4] മു
തലായവയുെട ഉറവിടമായിത്തീർന്നു. വർഗ്ഗരഹിതമായ
കുലേഗാത്ര വ്യവസ്ഥയിെല സമത്വവും സാേഹാദര്യവും
െവറും ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി അവേശഷിച്ചു. ഈ സാ
ഹചര്യത്തിലാണ് ൈവദികമതത്തിെന്റ വിശ്വാസപ്രമാ
ണങ്ങെളയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങെളയും െവല്ലുവിളിച്ചു
െകാണ്ട് ഒട്ടനവധി പുതിയ ദാർശനികപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ഉയർന്നുവന്നത്. അവയിൽ ബൗദ്ധദർശനത്തിനാണ്
ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങെള ആകർഷിക്കാനും അങ്ങെന
ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്താനും കഴിഞ്ഞത്.
2. D. D. Kosambi:ഃ Journal of the Bombay Branch of the
Royal Asiatic Society, XXVII, 188.
3. കൗടില്യൻ: അർത്ഥശാസ്ത്രം, പതിെനാന്നാം അധികരണം.
4. Frederic Engels: Origin of the Family, Private Property
and the State, P. 126.

















2 മരച്ചുവട്ടിെല ജ്ഞാേനാദയം
ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായ സിദ്ധാർഥ ഗൗ
തമെന്റ ജീവചരിത്രം ഐതിഹ്യങ്ങളുമായി െകട്ടിപ്പിണ
ഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരും
അനുയായികളും തലമുറ തലമുറയായി പ്രചരിപ്പിച്ചുേപാ
ന്ന അതിശേയാക്തികൾ നിറഞ്ഞ കഥകളിൽനിന്ന്
ചരിത്രവസ്തുതകെള േവർതിരിെച്ചടുക്കുക എളുപ്പമല്ല.
എങ്കിലും ഗേവഷകന്മാരുെട പരിശ്രമഫലമായി ചില
വസ്തുതകൾ െപാതുവിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്.
ക്രി. മു. 567-ൽ ഇന്നെത്ത േനപ്പാളിെന്റ അതിർത്തി പ്ര
േദശത്തുള്ള കപിലവസ്തുവിൽ ശാക്യകുലാധിപനായ
ശുേദ്ധാദനെന്റ പുത്രനായിട്ടാണ് സിദ്ധാർഥൻ ജനി
ച്ചത്. രാേജാചിതങ്ങളായ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവെയാന്നും
തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത സംതൃപ്തനാക്കിയില്ല. ചുറ്റുപാടുമു
ള്ള ജനങ്ങളുെട ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പരസ്പരമത്സ
രങ്ങളും േലാലഹൃദയനായ അേദ്ദഹെത്ത അസ്വസ്ഥ
നാക്കി. പണവും പദവിയും കീർത്തിയും ദുഃഖങ്ങൾക്കു
പരിഹാരമാവുകയിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് േബാധ്യമാ
യി. അങ്ങെന ഇരുപെത്താമ്പതാമെത്ത വയസ്സിൽ
ലൗകികങ്ങളായ സുഖേഭാഗങ്ങെളയും സഹധർമ്മി
ണിയായ യേശാധരെയയും ഒരു വയസ്സുമാത്രം പ്രായ
മായ പുത്രെനയും എല്ലാം പരിത്യജിച്ച് അേദ്ദഹം ഒരു
സന്യാസിയായി മാറി. ദുഃഖങ്ങളുെട മൂലകാരണവും ദുഃഖ
നിവാരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ട്
അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു. പല േയാഗിവര്യന്മാരുെടയും ഉപ
േദശങ്ങളാരാഞ്ഞു. ഏഴുെകാല്ലക്കാലം കഠിനങ്ങളായ
തപസ്സുകളനുഷ്ഠിച്ചു. നീണ്ടുനിന്ന നിരാഹാരവ്രതങ്ങളനു
ഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റുപലതരം ആത്മപീഡേനാപായങ്ങൾ
ൈകെക്കാള്ളുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, ഉേദ്ദശിച്ച ലക്ഷ്യം
േനടാൻ ഈ പരീക്ഷണങ്ങെളാന്നും തെന്ന സഹായ
കമായില്ല. മാനസികമായ അസംതൃപ്തിക്കും ആത്മീയ
മായ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും യാെതാരു ശമനവുമുണ്ടായില്ല.
ഒടുവിൽ ഗയയിെല ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു ധ്യാനിക്കാൻ
തുടങ്ങി. െപെട്ടെന്നാരുദിവസം അേദ്ദഹത്തിനു െവളി
ച്ചം കിട്ടി. അത്ഭുതകരമാംവിധം പുതിെയാരു ജ്ഞാേനാ
ദയമുണ്ടായി. സിദ്ധാർഥ ഗൗതമൻ ബുദ്ധനായി മാറി.
ധ്യാനത്തിലൂെട ലഭിച്ച പുതിയജ്ഞാനം ദുഃഖാർത്തരായ
ജനങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ചുെകാടുക്കാൻ േവണ്ടി ക്രി. മു.
483-ൽ മരണമടയുന്നതുവെരയും
അേദ്ദഹം വിശ്രമരഹിതനായി ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ഇതാണ്
ചുരുക്കത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരിത്രം. ബുദ്ധൻ
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്വയം ദർശനഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും
തെന്ന രചിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങ
ളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മാത്രേമ ബൗദ്ധദർശനത്തി
െന്റ മൗലികസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉപേദശങ്ങളും നീ
തിസാരങ്ങളും മറ്റും സമാഹാരങ്ങളാക്കി തലമുറ തലമു
റയായി പ്രചരിപ്പിച്ചുേപാന്നു. പിടകങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ
കുട്ടകൾ എന്നേപരിലാണ് ഈ സമാഹാരങ്ങൾ അറി
യെപ്പടുന്നത്. സുത്തപിടകം, വിനയപിടകം, അഭിധമ്മ
പിടകം എന്നിങ്ങെന മൂന്നു പിടകങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധെന്റ
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യഗണങ്ങളുെടയും ധർേമ്മാ
പേദശങ്ങളും ദർശനചിന്തകളുമടങ്ങിയ സുത്തപിടകം
നികായങ്ങൾ എന്നേപരിൽ അഞ്ചു സമാഹാരങ്ങളാ
യി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധമതസംഘത്തിെന്റ
ഭരണെത്തപ്പറ്റിയും അതിെല അംഗങ്ങളായ ഭിക്ഷുക്ക
ളുെട ജീവിതചര്യയുെട ചട്ടങ്ങെളപ്പറ്റിയുമാണ് വിനയ
പിടകം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അഭിധമ്മപിടകം സുത്ത
പിടകത്തിലടങ്ങിയ ബൗദ്ധചിന്തകളുെട വിശദീകരണ
ങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ്. ഈ മൂന്ന് പിടകങ്ങളാണ്
ബുദ്ധമതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ എന്നു
കരുതെപ്പടുന്നു.
ബുദ്ധെന്റ ഉപേദശങ്ങെള ദുഃഖെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സത്യ
ങ്ങൾ, പ്രതീത്യസമുൽപാദം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു ഭാഗങ്ങ
ളായി തരംതിരിക്കാം. ദുഃഖെമന്ന യാഥാർത്ഥ്യം, ദുഃഖകാ
രണം, ദുഃഖനിവാരണം, ദുഃഖനിവാരണമാർഗ്ഗം (ദുഃഖം,
സമുദായം, നിരുദ്ധം, മാർഗ്ഗം) ഇവയാണ് ദുഃഖെത്തക്കു
റിച്ചുള്ള നാല് വിശുദ്ധസത്യങ്ങൾ. മരണാന്തരജീവിത
ത്തിൽ സുഖം േതടാനല്ല, ഇഹേലാകത്തിെല ദുഃഖങ്ങൾ
ക്കു നിവാരണമുണ്ടാക്കാനാണ് ബുദ്ധൻ പരിശ്രമിച്ചത്.
ദുഃഖം ഒരു ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ പല
തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കുന്നു. എന്തുെകാണ്ടാ
ണ് മനുഷ്യൻ ദുഃഖിക്കുന്നത്? ദുഃഖത്തിെന്റ മൂലകാരണം.
േഭാഗതൃഷ്ണ, ഭാവതൃഷ്ണ, വിഭവതൃഷ്ണ മുതലായവ നിലനിൽ
ക്കുന്നിടേത്താളം കാലം ദുഃഖവും നിലനിൽക്കും. ദുഃഖ
മില്ലാതാവണെമങ്കിൽ തൃഷ്ണെയ തടഞ്ഞുനിർത്തണം.
തൃഷ്ണെയ തടയുന്നതിനാണ് ദുഃഖനിേരാധെമന്നു പറയു
ന്നത്. ദുഃഖനിേരാധം സാധിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
ഒന്നുകിൽ അതിരുകവിഞ്ഞ സുഖേഭാഗങ്ങളിൽ ലയി
ക്കുക, അെല്ലങ്കിൽ എല്ലാത്തരം ലൗകികസുഖങ്ങളുേപ
ക്ഷിച്ച് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിെക്കാ
ണ്ട് ശരീരപീഡനങ്ങളിലൂെട കഠിനമായ തപസ്സനുഷ്ഠി
ക്കുക ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
ത്. ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും ബുദ്ധനു സ്വീകാര്യമായിേതാ
ന്നിയില്ല. രണ്ടിനുമിടയിൽ ശരിയായ ജീവിതവീക്ഷണം,
ശരിയായ ജീവിതലക്ഷ്യം, ശരിയായ ജീവിതചര്യകൾ
മുതലായവയടങ്ങിയ അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗമാണ് അേദ്ദഹം
അംഗീകരിച്ചത്. ബുദ്ധത്വം േനടിയതിനുേശഷം ആദ്യ
മായി കാശിയിൽെവച്ചു െചയ്ത സുപ്രസിദ്ധമായ പ്രസം
ഗത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള ഇങ്ങെന
വിശദീകരിച്ചു:
“അല്ലേയാ ഭിക്ഷുക്കേള! അേപ്പാൾ ദുഃഖെത്തക്കുറിച്ചു
ള്ള വിശുദ്ധസത്യെമന്താണ്? ജനനം ദുഃഖമാണ്; വാർ
ദ്ധക്യം ദുഃഖമാണ്; േരാഗം ദുഃഖമാണ്; മരണം ദുഃഖമാ
ണ്; അപ്രിയരുമായി േചരുന്നത് ദുഃഖമാണ്; പ്രിയരിൽ
നിന്നുള്ള േവർപാട് ദുഃഖമാണ്; ആഗ്രഹിച്ചതു കിട്ടാതി
രിക്കുന്നത് ദുഃഖമാണ്; ചുരുക്കത്തിൽ േലാകവുമായുള്ള
പഞ്ചബന്ധങ്ങൾ ദുഃഖമാണ്.

“അല്ലേയാ ഭിക്ഷുക്കെള! അേപ്പാൾ ദുഃഖത്തിെന്റ കാര
ണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിശുദ്ധസത്യെമന്താണ്? ജന്മത്തിൽ

നിന്നു ജന്മത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന തൃഷ്ണയാണ് ദുഃഖത്തി
െന്റ കാരണം. േലാഭവും ലാലസയുമടങ്ങിയ തൃഷ്ണ; ഇവി
െട സുഖമുണ്ട്. അവിെട സുഖമുണ്ട് എന്ന സങ്കൽപ്പത്തി
ലടങ്ങിയ തൃഷ്ണ; നാശത്തിനു വഴിെയാരുക്കുന്ന തൃഷ്ണ. ചു
രുക്കത്തിൽ സുഖതൃഷ്ണ, ജീവിതതൃഷ്ണ, അധികാരതൃഷ്ണ
എന്നിവയാണ് ദുഃഖത്തിെന്റ കാരണം.

“അല്ലേയാ ഭിക്ഷുക്കെള! അേപ്പാൾ ദുഃഖനിേരാധെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള വിശുദ്ധ സത്യെമന്താണ്? തൃഷ്ണെയ പൂർണ്ണമാ
യി തടഞ്ഞുനിർത്തുക, തൃഷ്ണയിൽ നിന്ന് േവർെപടുക, തൃ
ഷ്ണെയ ബഹിഷ്കരിക്കുക, തൃഷ്ണെയ െകടുത്തിക്കളയുക, തൃ
ഷ്ണയിൽ നിന്നു േമാചനം േനടി അനാസക്തനാവുക.
“അല്ലേയാ ഭിക്ഷുക്കേള! അേപ്പാൾ തൃഷ്ണനിേരാധത്തി
െന്റ മാർഗ്ഗെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിശുദ്ധസത്യെമന്താണ്?
അതാണ് വിശുദ്ധമായ അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം: സമ്യഗ്വിശ്വാ
സം, സമ്യഗ് നിശ്ചയം, സമ്യഗ്വചനം, സമ്യക്കർമ്മം,
സമ്യഗ്ജീവിതം, സമ്യഗ്യത്നം, സമ്യഗ്വിചാരം, സമ്യഗ്ധ്യാ
നം — ഇതാണ് അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം”. [5]

അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം ലൗകികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നു
ള്ള ഒളിേച്ചാട്ടത്തിെന്റ മാർഗ്ഗമല്ല, ലൗകികജീവിതം നയി
ച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന ദുഃഖത്തിെന്റ മൂലകാരണമായ തൃഷ്ണ
െയ തടഞ്ഞുനിർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്.
5. Digha Nikaya.

















3 പ്രീതിത്യസമുൽപാദം
ദുഃഖങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, േലാകത്തിലുള്ള സർവചരാ
ചരങ്ങൾക്കും പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ എല്ലാ പ്രതിഭാസ
ങ്ങൾക്കും അവയുേടതായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും
എന്ന് ബുദ്ധൻ വിശ്വസിച്ചു. എല്ലാം കാര്യകാരണബ
ന്ധങ്ങൾക്ക് വിേധയമായിരിക്കുന്നു. കാരണമില്ലാെത
കാര്യമില്ല. യദൃച്ഛാവാദം, സ്വഭാവവാദം മുതലായ ഭൗതി
കവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് എതിരായ ഒരു നിലപാടാ
ണിത്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റയർത്ഥം കാര്യം കാരണത്തിൽ
അന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്നു എന്നല്ല, കാര്യത്തിൽനിന്നു
കാരണമുണ്ടാകുന്നു എന്നു മാത്രമാണ്. ഏെതങ്കിലും
ഒരു വസ്തു, അെല്ലങ്കിൽ പ്രതിഭാസം ആവിർഭവിക്കുന്ന
േതാടുകൂടി അതിെന്റ കാരണത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാ
തായിത്തീരുന്നു. ഒരു വസ്തു നശിക്കുേമ്പാഴാണ് മെറ്റാരു
വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, വിത്തിൽ നിന്ന്
മരമുണ്ടാകുന്നു. വിത്ത് മരത്തിെന്റ കാരണമാണ്. മരം
വിത്തിെന്റ പരിണാമഫലമെല്ലന്നും വിത്തിൽ തെന്ന
മരത്തിെന്റ സത്ത അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും ആ സത്തയു
െട ആത്മപ്രകാശം മാത്രമാണ് മരം എന്നും ചില ദാർ
ശനികന്മാർ വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ബുദ്ധൻ അവേരാടു
േയാജിച്ചില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ വിത്തി
െന്റ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് മരമുണ്ടായത്. ഒരു വസ്തു
നശിക്കുേമ്പാഴാണ് അതിൽനിന്ന് മെറ്റാരു വസ്തു ഉണ്ടാ
കുന്നത്. വർത്തമാന സംഭവങ്ങൾ പൂർവസംഭവങ്ങളുെട
െവറും തുടർച്ചയല്ല. ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നവെയല്ലാം
ഇന്നെല നിലനിന്നിരുന്നവയുെട നാശത്തിൽ നിന്ന്
ഉണ്ടായവയാണ്. പഴയതിെന്റ നാശത്തിൽ നിന്നാണ്
പുതിയതുണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നു നശിക്കുേമ്പാൾ അതിൽ
നിന്ന് മെറ്റാന്നുണ്ടാകുന്നു എന്ന ഈ സിദ്ധാന്തത്തി
ന് പ്രതീത്യസമുൽപാദം എന്നുപറയുന്നു. ഓേരാ ഉൽ
പാദത്തിനും ഒരു പ്രത്യയം അെല്ലങ്കിൽ കാരണമുണ്ടാ
യിരിക്കുെമന്നു പറയുേമ്പാൾ ബുദ്ധൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്,
ഒന്നു പിന്നിടുകേയാ നശിച്ചുേപാവുകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ
അതിൽനിന്ന് മെറ്റാന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നു മാത്രമാണ്.
പ്രതീത്യസമുൽപാദെമന്നു െവച്ചാെലന്താെണന്നു വിവ
രിച്ചുെകാണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്ന
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു:
“ധർമ്മെമന്താെണന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചുത
രാം: അത് അങ്ങെനയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഇത്
ഇങ്ങെനയാണ്. അത് അങ്ങെനയായതുെകാണ്ട് ഇത്
ആവിർഭവിച്ചു. അത് ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഇതുണ്ടാ
യില്ല… ഇതാണ് ധർമ്മം. ധർമ്മമംഗീകരിക്കുന്നവൻ
പ്രതീത്യസമുൽപാദം അംഗീകരിക്കുന്നു”. [6]

ബുദ്ധൻ ധർമ്മെമന്ന പദം ഉപേയാഗിക്കുന്നത് ൈവദി
കചിന്തകരുേടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തി
ലാണ്. ബൗദ്ധധർമ്മത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാനഘടകമാണ്
പ്രതീത്യസമുൽപാദം. ഭൗതികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ
എല്ലാ പ്രക്രിയകളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാര്യകാരണബ
ന്ധങ്ങൾക്കു വിേധയമാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു
സിദ്ധാന്തമാണിത്. പേക്ഷ, ബൗദ്ധധർമ്മം കാര്യകാ
രണബന്ധങ്ങെള അവിച്ഛിന്നമായിട്ടല്ല, മറിച്ച്, ഒരു വി
ച്ഛിന്നപ്രവാഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണ
ത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങെനയുണ്ടാകുന്ന
കാര്യം മെറ്റാന്നിെന്റ കാരണമായിത്തീരുന്നു. കാരണം
വീണ്ടും കാര്യമായി മാറുന്നു. ഈ പ്രക്രിയക്ക് ആരംഭവും
അവസാനവുമില്ല. കാര്യകാരണനിയമത്തിെന്റ പ്രവർ
ത്തനത്തിലൂെടയാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്.
അനശ്വരത, ക്ഷണികത, ചലനം, പരിവർത്തനം തു
ടങ്ങിയ ദാർശനിക സങ്കല്പങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കവി
തർക്കങ്ങൾ െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാ
യിരുന്നു ബുദ്ധേന്റത്. അനശ്വരവും അചഞ്ചലവും മെറ്റാ
ന്നിെനയും ആശ്രയിക്കാെത സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽ
ക്കുന്നതുമായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായ ഉണ്മ
എന്നും മാറ്റങ്ങളും ചലനങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളുെമാ
െക്ക െവറും വ്യാേമാഹങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നും ചിലർ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഭൗതികസത്ത മാത്രമാണ് സ്ഥി
രവും ശാശ്വതവുമായ തത്വം എന്നും പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളിലൂ
െട ലഭ്യമാകുന്ന സംേവദനാനുഭവങ്ങൾ ഭൗതികപദാർ
ത്ഥത്തിെന്റ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നും നില
നിൽക്കുന്നെതല്ലാം നശിക്കുെമന്നും മറ്റു ചിലർ വാദിച്ചു.
ഈ രണ്ടുതരം ചിന്താഗതികൾക്കുെമതിരായി നടുവി
ലുള്ള ഒരു വീക്ഷണഗതിയാണ് ബുദ്ധൻ സ്വീകരിച്ചത്.
ബുദ്ധെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നെതല്ലാം
നിലനിൽക്കുന്നവതെന്നയാണ്. പേക്ഷ, അവെയാന്നും
തെന്ന ശാശ്വതേമാ സ്ഥിരേമാ അല്ല. സ്ഥിരത ഒരു ദൃ
ഷ്ടിഭ്രമം മാത്രമാണ്. ഓേരാ വസ്തുവിനും അതിേന്റതായ
കാരണമുണ്ട്. അത് മെറ്റാന്നിെന്റ കാര്യമാണ്; അേത
സമയത്തുതെന്ന േവെറ ഒന്നിെന്റ കാരണവുമാണ്.
ഒന്നു മെറ്റാന്നിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രേമാ
നിരേപക്ഷേമാ ആയി യാെതാന്നുമില്ല. ബുദ്ധൻ തെന്ന
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു:
“നിരേപക്ഷമായ ഒന്നാണ് േകവലത്വം എന്നതുെകാ

ണ്ട് വിവക്ഷിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിെന്റ സത്ത
െയ അറിയെപ്പട്ട യാെതാരു േഹതുവാദരീതിെകാണ്ടും
സ്ഥാപിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി യാെതാ
രു ബന്ധവുമില്ലാത്ത, നിരേപക്ഷമായ, എെന്തങ്കിലും
നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്ന് നമുക്ക് എങ്ങെന അറിയാം?
നാം അറിയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുെക്ക പരസ്പരബന്ധ
ങ്ങളുെട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. നിരേപക്ഷമായേതാ നി
രേപക്ഷമാക്കാവുന്നേതാ ആയ യാെതാന്നിെനപ്പറ്റി
യും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ”.

ഇങ്ങെന ബൗദ്ധദർശനത്തിെല പ്രതീത്യസമുൽപാ
ദം ഒരുതരം നിയതിവാദമാെണന്ന് പറയാം. എെന്ത
ന്നാൽ, പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധങ്ങ
ളുെട ഒരാെകത്തുകയാെണന്നും ഭൗതികവും മാനസിക
വും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും കാര്യകാരണ
ബന്ധങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്നു എന്നുമാണ് അത്
ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നത്.
6. Rhys Davids: Dialogues of the Budha.

















4 ക്ഷണികവാദം
പ്രതീത്യസമുൽപാദമനുസരിച്ച് മനുഷ്യജീവിതം പന്ത്ര
ണ്ട് അഴികേളാടുകൂടിയ ഒരു ചക്രമാണ്; അെല്ലങ്കിൽ
പന്ത്രണ്ടു കണ്ണികളുള്ള ഒരു ശൃംഖലയാണ്. ജര, മരണം
തുടങ്ങിയ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് േമാചനം േനടാനുള്ള മാർ
ഗ്ഗം അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജരാമരണങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്
ജനിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ്. അതുെകാണ്ട് ജനനമാണ്
ജരാമരണങ്ങളുെട കാരണം. ജനനത്തിെന്റ കാരണം
ജനേനച്ഛ അെല്ലങ്കിൽ ഭാവം, ഭാവത്തിെന്റ കാരണം
ഉപാദാനം (സുഖേഭാഗങ്ങെള മുറുക്കിപ്പിടിക്കൽ), ഉപാ
ദാനത്തിെന്റ കാരണം തൃഷ്ണ, തൃഷ്ണയുെട കാരണം േവദ
നം (ഇന്ദ്രിയാനുഭവം), േവദനത്തിെന്റ കാരണം സ്പർശം
(ഇന്ദ്രിയവും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം), സ്പർശത്തി
െന്റ കാരണം ഷഡായതനങ്ങൾ (മനസ്സുൾെപ്പെടയുള്ള
ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ), ഷഡായതനങ്ങളുെട കാരണം നാ
മരൂപങ്ങൾ (ശാരീരിക–മാനസികഘടന), നാമരൂപ
ങ്ങളുെട കാരണം വിജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനത്തിെന്റ കാ
രണം സംസ്കാരം (കർമ്മാനുഭവങ്ങൾ), സംസ്കാരത്തി
െന്റ കാരണം അവിദ്യ. അവിദ്യെയ നീക്കം െചയ്യാനുള്ള
മാർഗ്ഗമാണ് ബുദ്ധധർമ്മം. [7]
ബൗദ്ധദർശനപ്രകാരം പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ എല്ലാ പ്ര
തിഭാസങ്ങളും സർവചരാചരങ്ങളും ഭൗതികവും മാനസി
കവുമായ ചില നാമവിേശഷഘടകങ്ങളുെട പരസ്പരബ
ന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ഈ മൗലിക
ഘടകങ്ങെള സ്കന്ധം, ആയതനം, ധാതു എന്നിങ്ങെന
മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. രൂപം (മഹാഭൂത
ങ്ങൾ), േവദനം (സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ), സംജ്ഞ (േബാ
ധം), സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം (േചതന) ഇങ്ങെന അഞ്ചു
സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ മഹാഭൂതങ്ങളാണ് പ്രധാ
നം. എെന്തന്നാൽ, പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നീ
നാലു ഭൂതങ്ങളാണ് ഭൗതികേലാകത്തിെന്റയും സർവ
ചരാചരങ്ങളുെടയും അടിത്തറ. സംജ്ഞ, േവദനം, വി
ജ്ഞാനം എന്നീ സ്കന്ധങ്ങൾ ഭൗതികപദാർത്ഥവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടവയാണ്. അവ പ്രകടമാകുന്നത് രൂപത്തി
െന്റ, അെല്ലങ്കിൽ മഹാഭൂതങ്ങളുെട സമ്പർക്കം െകാണ്ടു
മാത്രമാണ്. കണ്ണ്, െചവി, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക്, മനസ്സ്
എന്നീ ഷഡിന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുെട വിഷയങ്ങളായ
രൂപം, ശബ്ദം, ഗന്ധം, രസം, സ്പർശം, ധർമ്മം എന്നി
വയുമാണ് ആയതനങ്ങൾ. ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവ
യുെട ആറു വിഷയങ്ങളും ആ വിഷയങ്ങളുെട സമ്പർ
ക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചക്ഷുർവിജ്ഞാനം, േശ്രാത്ര
വിജ്ഞാനം, ഘ്രാണവിജ്ഞാനം, ജിഹ്വാവിജ്ഞാനം,
ശരീരവിജ്ഞാനം, മേനാവിജ്ഞാനം എന്നീ ആറു വി
ജ്ഞാനങ്ങളുമടക്കം ആെക പതിെനട്ട് ധാതുക്കളുണ്ട്.
ഇങ്ങെന, പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങൾ, പന്ത്രണ്ട് ആയതനങ്ങൾ,
പതിെനട്ടു ധാതുക്കൾ എന്നിവയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
മൗലികഘടകങ്ങൾ.
ഈ ഘടകങ്ങെളാന്നും തെന്ന നിത്യേമാ സ്ഥിരേമാ
ശാശ്വതേമാ അല്ല. എല്ലാം അനിത്യമാണ്, അസ്ഥിരമാ
ണ്, നശ്വരമാണ്, “നിത്യമാെണന്നു കരുതെപ്പടുന്നതു
നശിക്കും; ഉയർച്ചയിെലത്തിയത് വീണ്ടും താഴും, കൂടി
േച്ചർന്നത് േവറിടും; ജനിച്ചെതല്ലാം മരിക്കും”. എല്ലാ
റ്റിനും ഉത്ഭവെമന്നേപാെല നാശവുമുണ്ട്. ഒന്നു നശി
ക്കുേമ്പാൾ അതിൽ നിന്ന് മെറ്റാന്നുണ്ടാകുന്നു. “അതു
ണ്ടായതുെകാണ്ട് ഇതുണ്ടായി”. ഒന്നിെനപ്പറ്റിയും ‘ഉണ്ട്’
എേന്നാ ‘ആകുന്നു’ എേന്നാ പറയാൻ വയ്യ. എല്ലാം
ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു, അെല്ലങ്കിൽ ആയിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. എല്ലാം വന്നും
േപായും െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവത്തിെന്റയും അഭാവത്തി
െന്റയും അവിരാമമായ പ്രവാഹമാണ് അസ്തിത്വം അെല്ല
ങ്കിൽ ജീവിതം. അവിരാമവും അനുക്രമവുമായ പ്രവാഹം
ചിലേപ്പാൾ നിശ്ചലതയുെട പ്രതീതിയുളവാക്കിെയന്നു
വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നദി സമുദ്രത്തിേലെക്കാ
ഴുകി േപാകുന്നതു േനാക്കുക. ധാര മുറിയാത്ത ഒഴുക്ക്
കാണുേമ്പാൾ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു നദി ഒേര സ്ഥലത്ത്
അങ്ങെന നിലനിൽക്കുന്നതായി േതാന്നുന്നു. പേക്ഷ,
യഥാർത്ഥത്തിൽ െവള്ളത്തിെന്റ ആയിരമായിരം തു
ള്ളികൾ ഒന്നിച്ച് ഇടവിടാെത ഒരിടത്തുനിന്ന് മെറ്റാരി
ടേത്തക്ക് േപാകുന്നതും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തുള്ളിക
ളുെട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ തുള്ളികൾ വരുന്നതുമാണ്
നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒേര പുഴ ആർക്കും രണ്ടു പ്രാവശ്യം
കടക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥമിതാ
ണ്. തീ കത്തുന്നതു കാണുേമ്പാഴും ഇേത പ്രതീതിയാ
ണുണ്ടാകുന്നത്. തീജ്വാല യാെതാരു മാറ്റവുമില്ലാെത
അങ്ങെന തെന്ന നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതിലടങ്ങിയ
നിരവധി ഘടകങ്ങൾ അനുനിമിഷം കത്തി നശിച്ചുേപാ
വുകയും അവയുെട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഘടകങ്ങൾ പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. ഘടകങ്ങളുെട സാദൃശ്യം
െകാണ്ടാണ് അവ അഖണ്ഡവും അവികലവുമായ ഒന്നാ
െണന്ന േതാന്നലുണ്ടാകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂ
പം, േവദന, സംജ്ഞ, സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം — ഈ
പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങേളാേരാന്നും ക്ഷണികമാണ്. നിത്യമായ
സത്ത യാെതാന്നുമില്ല. മെറ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ,
വസ്തു അെല്ലങ്കിൽ പദാർത്ഥം എെന്നാന്നില്ല. സംഭവ
ങ്ങൾ മാത്രേമയുള്ളൂ. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഈ ക്ഷ
ണികവാദെത്ത വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് െഷർബാത്സ്കി
എഴുതി:
“ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ് നില

നിന്നിരുന്ന ചില ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ദ്രി
യാനുഭവങ്ങെള സമൂർത്തവും െകട്ടുറപ്പുള്ളതും ശാശ്വ
തവുമായ ഒരു തത്വത്തിെന്റ, അെല്ലങ്കിൽ ഭൗതികസ
ത്തയുെട, മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഫുടീകരണങ്ങളായി
കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തെത്ത ബൗദ്ധദ
ദർശനം തകർത്തുകളഞ്ഞു. ഭൗതികഘടകങ്ങൾ മാന
സിക ഘടകങ്ങെളന്നേപാെല തെന്ന ക്ഷണികങ്ങളും
അസ്ഥിരങ്ങളും സദാ പ്രവഹിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നവ
യുമാെണന്ന് വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടു. ഭൗതികപദാർത്ഥ
മില്ല; വസ്തുവില്ല; ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കുള്ള മൂലഘടകങ്ങൾ മാ
ത്രം. സമൂർത്തമായ യാെതാരു പ്രവർത്തനവുമില്ലാെത
തെന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയുെട ക്ഷണികങ്ങളായ
സ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രം. ഇടവിടാെത ആയിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുകെയന്ന പ്രക്രിയ. അസ്തിത്വപരമായ ക്ഷണികതക
ളുെട പ്രവാഹം മാത്രം”. [8]

7. Majjihima Nikaya, 6. 4. 8.
8. Stcherbatsky: Buddhist Logic, Vol. I, PP. 4–5.

















5 അനാത്മവാദം
ബുദ്ധെന്റ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ആത്മീവാദികളായ
ചില ദാർശനികന്മാർ അനശ്വരവും നിത്യവും ശരീര
ത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നവും സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇഷ്ട
മുള്ള ശരീരമവലംബിക്കുന്നതും ജനനമരണങ്ങളിൽ
നിന്നു മുക്തവുമായ ഒരു ആത്മാവുെണ്ടന്നു വിശ്വസിച്ചി
രുന്നു. ബുദ്ധൻ അവരുെട വാദഗതികെള അടിസ്ഥാ
നപരമായിത്തെന്ന എതിർത്തു. ഭൗതികേമാ ആദ്ധ്യാ
ത്മികേമാ ആയ യാെതാന്നിനും ശാശ്വതത്വമിെല്ലങ്കിൽ
പിെന്ന അനശ്വരമായ ഒരാത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കൽ
പ്പത്തിനു സ്ഥാനെമവിെട എന്നാണേദ്ദഹം േചാദിച്ച
ത്. നിത്യവും ശാശ്വതവുമായ ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള
സങ്കല്പം മൂഢന്മാരുെട അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ്. [9]
അവിരാമമായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവി
േശഷത്തിലടങ്ങിയ പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളുെട ആെകത്തു
കയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കല്പത്തിനാണ് ആത്മാവ്
എന്നുപറയുന്നത്. പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും
എല്ലാം ഈ പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളുെട വിഭിന്നപരുവങ്ങളി
ലുള്ള സമാഹാരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുെകാണ്ട്, ഭൂ
തകാലത്തിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നുേവാ? ഉണ്ടായിരു
ന്നുെവങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? എങ്ങെനയായിരുന്നു?
ഭാവിയിൽ ഞാനുണ്ടാകുേമാ? ഉണ്ടാകുെമങ്കിൽ എന്താ
യിരിക്കും? എങ്ങെനയായിരിക്കും? ഞാൻ എന്താണ്?
എങ്ങെനയാണ്? എവിെടനിന്നു വന്നു? എവിേടക്ക്
േപാകുന്നു? — ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നതി
ന് യാെതാരർത്ഥവുമില്ല. [10] എന്നല്ല, എെന്റ ആത്മാ
വ്, ആത്മാവിെന്റ ഞാൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ള സങ്കൽപ്പ
ങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിെന്റ ഉറവിടമായിത്തീരുകയും െച
യ്യുന്നു. അഹങ്കാരമാണ് ദുഃഖത്തിെന്റ കാരണം. അതി
നാൽ ആത്മാവിെനപ്പറ്റി ആേലാചിച്ചിരിക്കയല്ല, ദുഃഖ
നിവാരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമാരായുകയാണാവശ്യം. ആ
മാർഗ്ഗമാണ് ബുദ്ധധർമ്മം.
എല്ലാം അനുനിമിഷം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും
സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമായി യാെതാന്നുമില്ല എന്നും മറ്റുമു
ള്ള ക്ഷണികവാദചിന്തകൾ പ്രാചീനഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞാ
നികളുെട ഇടയിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അവയുെട പ്രാധാ
ന്യം വിവരിച്ചുെകാണ്ട് എംഗൽസ് എഴുതി:
“ആദ്യന്തവിഹീനമായ ഒരു ചക്രമാണിത്. അതിൽ
ഭൗതികസത്തയുെട എല്ലാ പരിമിതരൂപങ്ങളും —
സൂര്യനായാലും ശരി, നിഹാരപടലമായാലും ശരി, ഒരു
സവിേശഷമൃഗമായാലും ശരി, മൃഗരാശിയായാലും ശരി,
രാസവസ്തുക്കളുെട സമ്മിശ്രങ്ങളായാലും ശരി, അവ
യുെട വിേശ്ലഷണങ്ങളായാലും ശരി — എല്ലാം ക്ഷണി
കങ്ങളാണ്. ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. എല്ലാം ഇടവിടാെത
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന, അവിരാമമായി ചലിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുന്ന, ഭൗതികസത്തയും ആ മാറ്റങ്ങെളയും ചലന
ങ്ങെളയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുമാണ്”. [11]

മാറ്റമല്ലാെത മെറ്റാന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്നു പ്രഖ്യാപി
ച്ച മാർക്സിെന്റയും എംഗൽസിെന്റയും തത്വചിന്തകളുെട
ചില അംശങ്ങൾ ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ക്ഷണികവാ
ദേത്താടു സാദൃശ്യമുള്ളവയാണ്. പേക്ഷ, ബുദ്ധെന്റ ക്ഷ
ണികവാദം അപക്വവും അശാസ്ത്രീയവുമായിരുന്നു. യാ
ഥാർത്ഥ്യവും പ്രത്യക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ശാ
സ്ത്രീയമായി വിശകലനം െചയ്യാൻ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല.
ഈ ദൗർബല്യമാണ് ഒരുഭാഗത്ത് ശൂന്യവാദത്തിനും,
മറുഭാഗത്ത് ഭൗതികസത്തയും േചതനയും തമ്മിലുള്ള
യാന്ത്രികമായ വിഭജനത്തിനും, വഴി െതളിച്ചത്.
9. Majjhima Nikaya, Alagaddoopama Sutta.
10. Majjhima Nikaya, Sarvasrava Sutta.
11. Frederic Engels: Dialectics of Nature.

















6 ഈശ്വരനിേഷധം
ബുദ്ധൻ ഒരു ൈദവവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. അടിസ്ഥാ
നപരമായി ശാശ്വതേമാ അനശ്വരേമാ ആയ ഒരു മൂലത
ത്വമിെല്ലങ്കിൽ, യാെതാന്നിനും സ്ഥിരേമാ നിശ്ചിതേമാ
ആയ ഒരസ്തിത്വമിെല്ലങ്കിൽ, പിെന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂ
ലകാരണവും േലാകത്തിെന്റ സൃഷ്ടികർത്താവുമായ ഒരു
ൈദവെത്ത സങ്കൽപ്പിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്? ബുദ്ധൻ
പറഞ്ഞു:
“േകവലമായ ബ്രഹ്മമാണ് നെമ്മ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നു
പറയെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ, േകവലമായ ബ്രഹ്മത്തിന് ഒരു
കാരണമാകാൻ വയ്യ. വിത്തിൽ നിന്നു െചടിയുണ്ടാ

കുന്നതുേപാെല നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള സർവവും ഒരു കാര
ണത്തിൽ നിന്നാണുത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ േകവ
ലമായ ബ്രഹ്മം എല്ലാറ്റിനും ഒരുേപാെല കാരണമാകു
ന്നെതങ്ങെനയാണ്? അത് എല്ലാറ്റിലും അടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു എന്നാെണങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും അവെയ
സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല”. [12]

ജനപദത്തിെല ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരിെയ അവളുെട ജാ
തിേയാ േപേരാ േഗാത്രേമാ വർണ്ണേമാ വാസസ്ഥലേമാ
ഒന്നും അേന്വഷിച്ചറിയാെത വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നതുേപാെലയാണ് ൈവദികബ്രാഹ്മണർ ബ്രഹ്മ
സാക്ഷാൽക്കാരം േനടാനാഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് അേദ്ദ
ഹം ഒരിടത്തു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. [13]
അനാഥപിണ്ഡികേനാട് ബുദ്ധൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതാ
യി അശ്വേഘാഷൻ േരഖെപ്പടുത്തുന്നു:
“ഈ േലാകം ഈശ്വരെന്റ സൃഷ്ടിയാെണങ്കിൽ പിെന്ന
പരിവർത്തനം, നാശം മുതലായവെയാന്നും ഉണ്ടാകു
മായിരുന്നില്ല. ദുഃഖം, ദുർവിപാകം, ന്യായം, അന്യായം,
പവിത്രം, അപവിത്രം മുതലായവയും ഉണ്ടാകുമായിരു
ന്നില്ല. കാരണം, ഇവെയല്ലാം ഈശ്വരനിൽ നിന്നാണു
ണ്ടാകുന്നത് എന്നാണേല്ലാ കരുതെപ്പടുന്നത്. സേചത
നപ്രാണികളിൽ കാണെപ്പടുന്ന ദുഃഖം, ആനന്ദം, േപ്ര
മം, വിേദ്വഷം എന്നിവ ൈദവത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ
ളാെണങ്കിൽ ആ ൈദവത്തിനും ദുഃഖം, ആനന്ദം, േപ്ര
മം, വിേദ്വഷം മുതലായവ അനുഭവെപ്പടണം. അങ്ങ

െനയാെണങ്കിൽ ആ ൈദവം പരിപൂർണ്ണനാകുന്നെത
ങ്ങെനയാണ്? ഈശ്വരൻ സ്രഷ്ടാവാെണങ്കിൽ ഒന്നു
കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ഉേദ്ദശ്യമുണ്ടാവണം; അെല്ലങ്കിൽ യാ
െതാരു ഉേദ്ദശ്യവുമുണ്ടാവില്ല. ഉേദ്ദശ്യേത്താടു കൂടിയാ
ണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ഈശ്വരൻ പരിപൂർ
ണ്ണനല്ല. കാരണം, ഉേദ്ദശ്യെമന്നാൽ അഭാവത്തിെന്റ
പൂർത്തീകരണമാണ്. യാെതാരു ഉേദ്ദശ്യവുമില്ലാെത
യാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ അേദ്ദഹം മുലകുടി
മാറാത്ത ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടിയായിരിക്കണം. ഈശ്വരൻ
സൃഷ്ടാവാെണങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എല്ലായിേപ്പാഴും ശ്രദ്ധാ
നതചിത്തനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ആത്മസ
മർപ്പണം െചയ്യുന്നെതന്തിനാണ്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെത
ന്തിനാണ്? ഇപ്രകാരം യുക്തിസഹജങ്ങളായ കാര
ണങ്ങളാൽ ഈശ്വരെനപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കൽപ്പം മിഥ്യയാ
െണന്നു െതളിയുന്നു…”. [14]

സ്വന്തം കാര്യം േനടാൻ േവണ്ടി േദവീേദവന്മാെര പ്രാർ
ത്ഥിക്കുന്നവേരാട് ബുദ്ധന് യാെതാരു മതിപ്പും ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥനകൾ നിഷ്പ്രേയാജനങ്ങളാെണ
ന്ന് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. വാശിഷ്ടൻ എന്ന ഒരു
ബ്രാഹ്മണേനാട് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതായി
കാണുന്നു:
“േഹ, വാശിഷ്ട! ഇന്ദ്രൻ, ഈശ്വാനൻ, പ്രജാപതി, ബ്ര

ഹ്മാവ് മുതലായ േദവന്മാെര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
യാെതാരു ഫലവുമില്ല. ഒരു പുഴ കടക്കാനാഗ്രഹിക്കു
ന്ന ഒരാൾ ഇക്കെര നിന്നുെകാണ്ട് മറുകരേയാട് ‘അല്ല
േയാ അക്കേര, ഇക്കരയ്ക്ക് ഒന്നു കടന്നുവരിക’ എന്ന്
ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നതുേപാെല നിഷ്പ്രേയാജനമാണ
ത്”. [15]

ബുദ്ധെന്റ ൈദവനിേഷധം ആധുനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ നി
ലപാടുകൾക്ക് േയാജിച്ചതാെണന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ അഭി
പ്രായെപ്പടുന്നു:
“ദിവ്യെവളിപാടുകെളപ്പറ്റിയുള്ള യാെതാരു പരാമർ

ശവും കൂടാെതയാണ് അേദ്ദഹം യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
അെല്ലങ്കിൽ അനുഭവെത്ത മനസ്സിലാക്കാനാഗ്രഹി
ച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധൻ പ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാ
സങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള യുക്തിസഹമായ വിശദീകരണ
ത്തിൽ അഭൗമശക്തികളുെട ഇടെപടലിെനക്കുറിച്ചുള്ള
ആശയങ്ങൾ കുത്തിത്തിരുകാൻ പാടിെല്ലന്നു കരുതു
ന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാേരാടു േയാജിക്കുന്നു. ബു
ദ്ധന് വസ്തുക്കളുെട കാര്യകാരണബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഉറച്ച േബാധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്, പ്രപഞ്ച
ഘടനയിെല അമാനുഷങ്ങളായ ഇടെപടലുകെളപ്പ
റ്റിേയാ മാനസിക ജീവിതത്തിെല ഇന്ദ്രജാലപരമായ
അലട്ടുകെളപ്പറ്റിേയാ ഉള്ള ആശയങ്ങെള അേദ്ദഹത്തി
ന് െപാറുപ്പിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു”. [16]

ൈദവവിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് പ്രേയാജനകരവും ധാർ
മ്മികവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയിേല്ല? ൈദവ
വിശ്വാസെത്ത െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് ലളിതവും േസാേദ്ദ
ശ്യവും മനുഷ്യേസ്നഹത്തിലടിയുറച്ചതുമായ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിലൂെടയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂെടയും സാമൂഹ്യപു
േരാഗതിക്കു പ്രേചാദനം നൽകിയ ബുദ്ധെന്റ ജീവിതം
തെന്ന ഈ േചാദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ്. ൈദവവി
ശ്വാസം േനർവഴിക്കുള്ള നല്ല ജീവിതത്തിനു തടസ്സമാ
െണന്നും ൈദവെത്ത ആധാരമാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള ജീ
വിതം പലേപ്പാഴും ആളുകെള മടിയന്മാരാക്കുവാനും
അവരുെട ഉത്തരവാദിത്വേബാധെത്ത ക്ഷീണിപ്പിക്കു
വാനും മാത്രേമ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് അേദ്ദ
ഹം ഉപേദശിച്ചത്. നന്മയിൽ നിന്നു നന്മയും തിന്മയിൽ
നിന്നു തിന്മയും ഉണ്ടാകുന്നു. േലാകത്തിെല സകല ജീ
വജാലങ്ങൾക്കും ബാധകമായ കർമ്മനിയമമാണിത്.
ഇതാണ് ജീവിതനിയമെമങ്കിൽ പിെന്ന ൈദവങ്ങേളാ
ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾേക്കാ യാഗാദികർമ്മങ്ങൾേക്കാ
യാെതാരർത്ഥവുമില്ല. പ്രകൃതിയിെല ഓേരാ പ്രതിഭാസ
ത്തിനും അതിേന്റതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. െവള്ളം കീേഴാ
േട്ട ഒഴുകൂ; േമേലാെട്ടാഴുകില്ല. തീയിന് ചൂടാണ്; തണുപ്പ
ല്ല. നൂറായിരം ൈദവങ്ങേളാടു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇതു മാ
റ്റാൻ പറ്റില്ല. നന്മകൾ എല്ലായിേപ്പാഴും സൽഫലങ്ങൾ
ഉളവാക്കുന്നു. തിന്മകൾ ചീത്ത ഫലങ്ങളും. ഈ നിയ
മെത്ത മാറ്റിമറിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനകൾേക്കാ യാഗാദി
കർമ്മങ്ങൾേക്കാ സാദ്ധ്യമല്ല. അതുെകാണ്ട് അഷ്ടാം
ഗമാർഗ്ഗമനുസരിച്ചുള്ള നല്ല ജീവിതം നയിച്ചുെകാണ്ട്
ഇഹത്തിെല ദുഃഖങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുകയാണാ
വശ്യം. ഇതായിരുന്നു ബുദ്ധെന്റ എല്ലാ ഉപേദശങ്ങളുെട
യും അന്തർധാര.
12. Carws: The Gospel of the Buddha. P. 23.
13. Majjhima Nikaya, Brahmanimanthika Sutta.
14. Arya Ghosha: Buddhacharitha.
15. Digha Nikaya, Thevijja Sutta.
16. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I, P. 359.

















7 ഭൗതികവാദിേയാ

ആത്മീയവാദിേയാ?

പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം ബുദ്ധൻ ഒരു തികഞ്ഞ ഭൗ
തികവാദിയായിരുന്നു എന്നല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതീ
ത്യസമുൽപാദസിദ്ധാന്തം ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയും ഈശ്വ
രെനപ്പറ്റിയുമുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങളുെട അടിത്തറ തകർ
ക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഈ
സങ്കൽപ്പങ്ങെളപ്പറ്റി ചിലേപ്പാൾ സംശയാത്മകങ്ങ
ളും അവ്യക്തകങ്ങളുമായ നിലപാടുകളാണ് അേദ്ദഹം
സ്വീകരിച്ചത്. രൂപം, േവദനം, സംജ്ഞ, സംസ്കാരം, വി
ജ്ഞാനം എന്നീ പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങൾക്കു പുറത്ത് യാെതാ
രു ജീവനും നിലനിൽക്കുന്നിേല്ല എന്നു േചാദിച്ച അനു
രാധന് അേദ്ദഹം നൽകിയ മറുപടി ഇതാണ്: “ഈ
േലാകത്തിെല ജീവൻ കാണാൻ േപാലും നിനക്ക് കഴി
യുന്നില്ല. എന്നിട്ടേല്ല പരേലാകത്തിെല കാര്യം? ഞാൻ
മുഖ്യമായും ദുഃഖം, ദുഃഖനിേരാധം എന്നീ രണ്ടു തത്വങ്ങ
െളപ്പറ്റിയുള്ള ഉപേദശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്”. [17]
അതുേപാെല തെന്ന, േലാകം നിത്യേമാ അനിത്യേമാ
അനന്തേമാ അന്തമുള്ളേതാ ജീവനും ശരീരവും ഒന്നാ
േണാ അേതാ ഭിന്നങ്ങേളാ മരണത്തിനുേശഷം തഥാഗ
തൻ ഉണ്ടാകുേമാ അേതാ ഉണ്ടാവിേല്ല എന്നിങ്ങെനയു
ള്ള പല സംശയങ്ങളും േചാദിച്ച മാലുംക്യപുത്തേനാട്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവ്യാകൃത
ങ്ങളും മറുപടിയർഹിക്കാത്തവയും ആെണന്നെത്ര:
“അല്ലേയാ മാലുംക്യപുത്ത, അമ്പുെകാണ്ടു മുറിേവറ്റ
ഒരാെള ശുശ്രൂഷിക്കാൻ േവണ്ടി അയാളുെട േസ്നഹി
തൻ ഒരു ൈവദ്യെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുേമ്പാൾ മുറിേവ
റ്റു കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നു എന്നി
രിക്കെട്ട: അെമ്പയ്ത ആൾ ആരാണ്? അവൻ താമസി
ക്കുന്നത് എവിെടയാണ്? അവെന്റ േപെരന്താണ്?
ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നാണ് അമ്പുവന്നത്? അവൻ അമ്പ്
എയ്തതിെന്റ കാരണെമന്താണ്? ഇെതല്ലാം അറിഞ്ഞാ
േല അമ്പു പുറേത്തെക്കടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കു
കയുള്ളു. ഇങ്ങെനെയാെക്ക േചാദിക്കുന്നതു െവറുെത
യാണ്. എെന്തന്നാൽ, മുറിേവറ്റു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
ഇത്തരം േചാേദ്യാത്തരങ്ങളിൽ മുഴുകി ചികിത്സ നട
ത്താതിരുന്നാൽ ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അയാൾ
മരിച്ചുേപാകും. അതുേപാെലതെന്ന ആെരങ്കിലും ബു
ദ്ധെന സമീപിച്ച് േമൽപ്പറഞ്ഞ സംശയങ്ങൾക്ക് പരി
ഹാരമുണ്ടാകുന്നതുവെര താൻ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കുക
യിെല്ലന്നു പറയുന്നതും നിരർത്ഥകമാണ്. അല്ലേയാ
മാലുംക്യപുത്ത, േലാകം ശാശ്വതമാെണങ്കിലും ശരി,
അെല്ലങ്കിലും ശരി, ജീവനും ശരീരവും ഒന്നായാലും െകാ
ള്ളാം, അേനകമായാലും െകാള്ളാം, മരണത്തിനുേശ
ഷം തഥാഗതൻ ഉണ്ടായാലും െകാള്ളാം ഇല്ലാെതയാ
യാലും െകാള്ളാം, ഞാൻ ദുഃഖം, ദുഃഖകാരണം, ദുഃഖനി
േരാധം, ദുഃഖനിേരാധമാർഗ്ഗം എന്നീ നാല് പവിത്രസ
ത്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ നൽകുകയും അവ
വഴി ജനനം, ജര, മരണം എന്നീ ദുഃഖങ്ങെള ദൂരീകരി
ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുകയുമാണ്
െചയ്യുന്നത്”. [18]

മരണത്തിനു േശഷവും വ്യക്തിയുെട േചതന നിലനിൽ
ക്കുെമന്ന് ബുദ്ധൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.
പേക്ഷ, അത് ആത്മാവിെന്റ പരകായപ്രേവശനമല്ല.
ഒന്നിൽ നിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്ക് മാറുന്നതു വ്യക്തിയുെട
‘അഹം’ എന്ന ഭാവമല്ല; ചിന്താരൂപങ്ങളാണ്.
മൂലഘടകങ്ങളുെട ഒരു നിശ്ചിതപരുവത്തിലുള്ള സം
േയാജനം തകരുന്നതിനാണ് മരണം എന്നുപറയുന്നത്.
പേക്ഷ, മൂലഘടകങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല. അവ മെറ്റാരു
േതാതിൽ സംേയാജിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിെന്റയും മര
ണത്തിെന്റയും ഈ അനുസ്യൂതമായ ഗതിക്രമെത്ത
മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കർമ്മമാണ്. അതായത്,
മുൻജീവിതങ്ങളിെല നന്മതിന്മകളുെടയും പാപപുണ്യ
ങ്ങളുെടയും ആെകത്തുക. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ബു
ദ്ധമതവിശ്വാസികൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമർ
പ്പിച്ചത്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, േചതന ഭൗതിക
സത്തേയക്കാൾ ഉപരിയാെണന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു.
അേപ്പാൾ, ബൗദ്ധദർശനം തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദമാ
െണന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരുതരം ആത്മീ
യവാദം തെന്നയാണത്. രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ എഴു
തുന്നു:
“ബുദ്ധെന്റ കാലത്ത് ഒരുവശത്ത് ആത്മാവ് അനശ്വ

രവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാെണന്നു വിശ്വസിച്ച ആത്മീയ
വാദികളായ ചിന്തകന്മാരും മറുവശത്ത് ആത്മാവിെന്റ
നിലനിൽപ്പിെനത്തെന്ന നിേഷധിച്ച ഭൗതികവാദിക
ളും (അവരുെട ഭൗതികവാദം യാന്ത്രികഭൗതികവാദ
ത്തിെന്റ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഉയർന്നതായി
രുന്നില്ല) ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുയായികളും ആധുനിക ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ചില
സവിേശഷതകൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ തത്വ
ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, തങ്ങെള സ്വയം ഭൗതി
കവാദികെളന്നു വിളിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. ബു
ദ്ധമതചിന്തകന്മാർ ആരംഭം മുതൽക്കു തെന്ന എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും ഒരു മധ്യമാർഗ്ഗം അംഗീകരിക്കണെമന്ന
നിർബന്ധക്കാരായിരുന്നു. ഭൗതികവാദവും ൈദവവി
ശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലും അവർ നടുക്ക്
നിൽക്കാനാണിഷ്ടെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ, അനിത്യതയുെട
കാര്യത്തിൽ അവർ മധ്യമാർഗ്ഗം ഉപേദശിക്കുകയുണ്ടാ
യില്ല”. [19]

17. Samyutta Nikaya, Anuradha Sutta.
18. Majjhima Nikaya, Choolamalumkya Sutta.
19. Rahul Sankrityayan, New Age, 1956.

















8 നിർവാണം
ബൗദ്ധദർശനത്തിൽ ൈദവവിശ്വാസത്തിനു സ്ഥാനമി
െല്ലന്നുള്ളത് ശരിതെന്ന. എങ്കിലും, അതിെല നിർവാണ
സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആത്മീയവാദത്തിെന്റ പല ഘടകങ്ങ
ളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണാം. എെന്തന്നാൽ,
െഷർബാത്സ്കി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “മൂലഘടക
ങ്ങളുെടയും ൈചതന്യ ശക്തികളുെടയും വിശകലനത്തി
ന് അവയുെട പ്രവർത്തനസാഹചര്യങ്ങെള പരിേശാ
ധിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനെത്ത കുറച്ചുകുറച്ചു െകാണ്ടു
വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന േകവലമായ
ശാന്തിയുെട, അെല്ലങ്കിൽ നിർവാണത്തിെന്റ, അവസ്ഥ
ൈകവരിക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതല്ലാെത മെറ്റാരു
ലക്ഷ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാന്മാർഗ്ഗികമായ പൂർണ്ണത
യിേലക്കും പരമമായ േമാക്ഷത്തിേലക്കും േയാഗിയുെട
പൂർണ്ണതയിേലക്കും ബുദ്ധേന്റതായ േകവലസ്ഥിതിയി
േലക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിനു കളെമാ
രുക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് ജീവതത്വശാസ്ത്രപരമായ ഈ
വിശകലനം നടത്തെപ്പട്ടത്”. [20]
ബൗദ്ധദർശനത്തിെല നിർവാണം ശാശ്വതമായ ആന
ന്ദത്തിെന്റയും ദുർഗ്രഹവും അേതസമയത്തു തെന്ന ആകർ
ഷകവുമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. ജീവിതത്തിെന്റ അനിവാ
ര്യഫലങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നി
ന്നുമുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ േമാചനം, ജനനത്തിെന്റയും
പുനർജന്മത്തിെന്റയും ഗതിക്രമത്തിനു പൂർണ്ണവിരാമമി
ടുന്ന ഒരവസ്ഥ — ഇതാണ് നിർവാണം. ബുദ്ധൻ തെന്റ
അനുയായികേളാട് ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരി
തങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തി േനടാൻ ആഹ്വാനം െചയ്തു.
പേക്ഷ, അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം ദുഃഖങ്ങളുെടയും ദുരിതങ്ങ
ളുെടയും ഭൗതികകാരണങ്ങെള നീക്കം െചയ്യലായിരു
ന്നില്ല. ആന്തരികശുദ്ധീകരണത്തിലൂെടയും മാനസിക
പരിശ്രമങ്ങളിലൂെടയും സ്വഭാവൈനർമ്മല്യത്തിലൂെടയും
നിർവാണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അേദ്ദഹം
പഠിപ്പിച്ചത്. അന്തർമുഖത്വത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകിയ
ഈ വീക്ഷണഗതിയും കർമ്മനിയമെത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമു
ള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് സ്ഥാപിത താൽപ്പ
ര്യക്കാരായി മാറിയ ബൗദ്ധസന്ന്യാസികൾക്കും രാജാ
ക്കന്മാർ, ൈവശ്യന്മാർ തുടങ്ങിയ ധനികവർഗ്ഗക്കാർക്കും
തങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കളും അധികാരപദവികളും കാത്തു
രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിത്തീർന്നു. പേക്ഷ,
ബുദ്ധെന്റ കാലത്ത് അവയിെല ദൗർബല്യങ്ങൾ അത്ര
പ്രകടമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, സാമൂഹ്യപുേരാഗതിെയ
ത്വരിതെപ്പടുത്താനും ദുഃഖിതരായ ജനേകാടികൾക്ക്
ആത്മീയമായ ശക്തി നൽകാനുമാണ് അവ സഹായി
ച്ചത്.
20. Stcherbatsky: Buddhist Logic, Vol. I. P. 6.

















9 യുക്തിേബാധം
ബ്രാഹ്മണമതത്തിെന്റയും വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയുെടയും
പിരിമുറുക്കം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ ഓേരാ തുറെയയും
മലീമസമാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്
ബുദ്ധൻ തെന്റ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി
യത്. വർണ്ണാശ്രമനിയമങ്ങളുെട ഉറവിടം േവദങ്ങളാ
െണന്നും േവദങ്ങൾക്ക് ൈദവികമായ ആധികാരികത്വ
മുെണ്ടന്നും അതുെകാണ്ട് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങെളേയാ
അവയ്ക്ക് േനതൃത്വം നൽകുന്ന ബ്രാഹ്മണരുെട ആധിപ
ത്യെത്തേയാ എതിർക്കുന്നത് പാപമാെണന്നും യാഗാ
ദികർമ്മങ്ങൾ േമാക്ഷപ്രാപ്തിക്കാവശ്യമാെണന്നും മറ്റു
മുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ പരന്നുപിടിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധെന്റ പ്ര
ഭാഷണങ്ങൾ േവദങ്ങളുെട ആധികാരികതെയയും വർ
ണ്ണാശ്രമനിയമങ്ങളുെട അലംഘനീയതെയയും ൈവദി
കൈദവങ്ങളുെട നിലനിൽപ്പിെനയും എല്ലാം െവല്ലുവി
ളിക്കുന്നവയായിരുന്നു. യുക്തിെക്കതിരായ യാെതാന്നി
ലും വിശ്വസിക്കരുെതന്ന് അേദ്ദഹം തെന്റ അനുയായിക
െള ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. ഒരു ശിഷ്യന് അേദ്ദഹം നൽകിയ
ഉപേദശമിതാണ്:
“േകട്ടെതാെക്ക വിശ്വസിക്കരുത്. അേനകം തലമുറ

കളായി തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം
പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കരുത്. പലരും പറ
ഞ്ഞുനടക്കുന്നുെണ്ടന്നും േകട്ടുേകൾവിയുെണ്ടന്നുള്ള കാ
രണത്താൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. പണ്ടുകാലത്ത് ജീ
വിച്ചിരുന്ന ഒരു ഋഷി എഴുതി െവച്ചതാെണന്നുെകാണ്ടു
മാത്രം യാെതാരു പ്രസ്താവനയിലും വിശ്വസിക്കരുത്.
ഗുരുക്കളുെടേയാ കാരണവരുെടേയാ ആധികാരിക
തയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒന്നും വിശ്വസിക്ക
രുത്. നിരീക്ഷണത്തിനും വിശകലത്തിനും േശഷം,
യുക്തിക്കു േയാജിച്ചതാെണങ്കിൽ, എല്ലാവരുെടയും
നന്മയ്ക്കും ഉൽക്കർഷത്തിനും ഉതകുന്നതാെണങ്കിൽ,
അതു സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയും
െചയ്യുക”. [21]

എല്ലാറ്റിെനയും യുക്തിയുെട െവളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധി
ക്കണെമന്ന ഈ തത്വം തെന്റ സ്വന്തം ഉപേദശങ്ങൾ
ക്കും ബാധകമാക്കണെമന്ന് ബുദ്ധൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു.
“സ്വർണ്ണം തീയിലിട്ടു പഴുപ്പിച്ച് തുണ്ടമാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റുര
ച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതുേപാെല എെന്റ ഉപേദശങ്ങെളയും
വിശകലനം െചയ്തു പരിേശാധിച്ചു േനാക്കിയതിനുേശ
ഷം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക!” തെന്ന സർവജ്ഞനായി
പരിഗണിച്ചുെകാണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന അനുയായികളുെട
സങ്കുചിതേബാധെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: “ഞാെനാരു സർവജ്ഞേനാ സർവദർശി
േയാ ആെണന്നു കരുതുന്നവർ എെന്ന അവേഹളിക്കുക
യാണ് െചയ്യുന്നത്”.
ബുദ്ധൻ സ്വതന്ത്രചിന്തെയ േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. എല്ലാ
റ്റിെനയും യുക്തിയുെട െവളിച്ചത്തിൽ േനാക്കിക്കാണാ
നും സ്വന്തം വിേവകബുദ്ധിയുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ദുഃഖ
ങ്ങളിൽ നിന്നും േമാചനം േനടാനും അേദ്ദഹം ഉപേദശി
ച്ചു. മരണത്തിന് അല്പം മുമ്പ് തെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യനായ
ആനന്ദേനാട് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതായി േരഖ
െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
“നിെന്റ േമാചനത്തിനു േവണ്ടി നീ തെന്ന പ്രയത്നിക്ക
ണം. നമ്മൾ ദുഃഖിതരാവുന്നത് നെമ്മെക്കാണ്ടു തെന്ന
യാണ്. ദുഃഖങ്ങൾക്ക് നിവാരണമുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ
തെന്ന പ്രയത്നിക്കണം”

പൗേരാഹിത്യത്തിനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതി
രായി ബുദ്ധൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച യുക്തിചിന്തയുെട പ്രാ
ധാന്യം വിവരിച്ചുെകാണ്ട് ജവഹർലാൽ െനഹ്റു എഴുതു
കയുണ്ടായി:
“ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന മതെത്ത

യും അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളയും ചടങ്ങുകെളയും പൗേരാ
ഹിത്യപ്രഭാവെത്തയും അവേയാെടാെക്ക ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു
നിന്ന നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങെളയും എതിർക്കാനു
ള്ള കരുത്ത് ബുദ്ധനുണ്ടായി. ആദ്ധ്യാത്മിക തത്വത്തി
െന്റയും ൈദവവാദത്തിെന്റയും വീക്ഷണരീതികെള
യും അത്ഭുതകർമ്മങ്ങെളയും ദിവ്യെവളിപാടുകെളയും
അമാനുഷങ്ങളായ ഇടപാടുകെളയും എല്ലാം അേദ്ദഹം
ആേക്ഷപിച്ചു. യുക്തി, ന്യായം, അനുഭവം എന്നിവേയാ
ടാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭ്യർത്ഥന; നീതിയിലാണ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിഷ്കർഷ; മനഃശാസ്ത്രപരമായ —
ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു മനഃശാസ്ത്രം — അപഗ്രഥനമാ
ണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം; ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്തയു
െട പഴക്കച്ചുവയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ
ഒരാെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ബുദ്ധെന്റ സമ്പ്രദാ
യമാെക പർവതപ്രാന്തങ്ങളിെല പുത്തൻകാറ്റിെന്റ
മൃദുലതേയാെടയാണ് വന്നണയുന്നത്”. [22]

21. Anguttara Nikaya, Kamala Sutta, I, 189–190.
22. Jawaharlal Nehru: Discovery of India.

















10 ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്റ

േനെര

ഋേഗ്വദത്തിെല പുരുഷസൂക്തം വർേണ്ണാൽപത്തിയുെട
ഒരു വിചിത്രസിദ്ധാന്തം ഉന്നയിച്ചതിെനപ്പറ്റി മുെമ്പാര
ദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. വിരാട്
പുരുഷെന്റ വായിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും ൈകയിൽ
നിന്ന് ക്ഷത്രിയനും തുടയിൽ നിന്ന് ൈവശ്യനും കാലടി
യിൽ നിന്ന് ശൂദ്രനും ആവിർഭവിച്ചു എന്നാണ് അതിൽ
പറയുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടാ
ണ് ബ്രാഹ്മണർ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായ
സ്ഥാനം േനടാൻ ശ്രമിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണരുെട വാദങ്ങെള
പരിഹസിച്ചുെകാണ്ട് ബുദ്ധൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതായി
ദിഗ്നാഗൻ േരഖെപ്പടുത്തുന്നു: “ബ്രാഹ്മണരുെട ഭാര്യമാർ
ക്ക് ആർത്തവകാലമുണ്ട്. അവർ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു; കു
ഞ്ഞുങ്ങെള പ്രസവിച്ച് മുലപ്പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നു. എന്നിട്ടും
സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചുണ്ടായ ഈ ബ്രാഹ്മണർ അവകാശ
െപ്പടുന്നു തങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിെന്റ വായിൽ നിന്നുണ്ടായവ
രാെണന്ന്. തങ്ങൾ ബ്രഹ്മസൃഷ്ടികളാെണന്നും ബ്രഹ്മാ
വിെന്റ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളാെണന്നുമാണ് അവർ
അവകാശെപ്പടുന്നത്. ഇതു െവറും നുണയാണ്”.
ബുദ്ധൻ സമുദായത്തിൽ അടിയുറച്ചുകഴിഞ്ഞ വർഗ്ഗവ്യ
ത്യാസങ്ങെള എതിർത്തു എന്നു ധരിക്കുന്നതു ശരിയായി
രിക്കുകയില്ല. വർണ്ണവിഭജനെത്തയല്ല അതിെന്റ അള
വുേകാലുകെളയാണ് അേദ്ദഹം േചാദ്യം െചയ്തത്. ഒരാളു
െട മാന്യത നിർണ്ണയിേക്കണ്ടത് അയാൾ ഏതു വർണ്ണ
ത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നു േനാക്കിയല്ല, മറിച്ച്, എങ്ങെന ജീ
വിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കിയാവണം എന്ന് അേദ്ദഹം ഉൽ
േബാധിപ്പിച്ചു. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യുന്നവൻ നല്ല ജാ
തിയിൽ െപട്ടവനും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യുന്നവൻ ചീത്ത
ജാതിയിൽ െപട്ടവനുമാണ്. പ്രാണിഹിംസ െചയ്യുന്നവ
രും കള്ളന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും, അവർ ഏതു വർണ്ണത്തിൽ
െപട്ടവരായാലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ, നരകത്തിൽ ജനി
ച്ചവരാണ്. ഇത്തരം ദുർവൃത്തികളിൽ നിന്നു വിമുക്തരാ
യവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചവരും. [23] ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷ
ത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലു വർണ്ണങ്ങളിൽ
െപട്ടവെരല്ലാം തെന്ന അമ്മമാരുെട േയാനികളിൽ നി
ന്നു ജനിക്കുന്നവരാെണന്നും അതുെകാണ്ട് ജനനമല്ല,
കർമ്മമാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട മാനദണ്ഡം എന്നു
മാണ് ബുദ്ധൻ വാദിച്ചത്. [24] അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പ്ര
ഖ്യാപിച്ചതായി ധർമ്മപദത്തിൽ കാണുന്നു: “ബ്രാഹ്മണ
സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചു എന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം ഞാെനാരാെള
ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു വിളിക്കില്ല. അയാൾ ധനികനായി
രിക്കാം. അയാെള ‘പ്രേഭാ’ എന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ടാവാം.
എന്നാൽ സ്വെത്താന്നുമിെല്ലങ്കിലും ആസക്തികളിൽ
നിന്നു േമാചനം േനടിയ ഒരാെള ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ
എന്നു വിളിക്കും”. [25]
ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ധനാഢ്യരും സ്ഥാപിതതാൽപ്പ
ര്യക്കാരുമായ ബ്രാഹ്മണ പുേരാഹിതന്മാെര ശുണ്ഠി പിടി
പ്പിച്ചു. അവരിൽ നിന്ന് ബുദ്ധന് പലതരം എതിർപ്പുകെള
യും േനരിേടണ്ടിവന്നു. സേഭ്യതരങ്ങളായ ശകാരങ്ങൾ
സഹിേക്കണ്ടിവന്നു. ബുദ്ധെന െകാല െചയ്യാനുള്ള ഗു
ഢാേലാചനകൾ േപാലുമുണ്ടായി എന്ന് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ശിഷ്യന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രാധാകൃഷ്ണൻ എഴു
തുന്നു:
“പുേരാഗതിയുെട േനതാക്കന്മാർ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങ

ളിലും അസ്വാഭാവികമായ സംശയേത്താടുകൂടി വിേദ്രാ
ഹത്തിെന്റയും ലഹളയുെടയും േനതാക്കന്മാരായിട്ടാ
ണ് കണക്കാക്കെപ്പടാറുള്ളത്. പരമ്പരാഗതമായ പൗ
േരാഹിത്യത്തിനു പകരം ആത്മീയമായ ഭ്രാതൃത്വെത്ത
യും ജനനത്തിെന്റ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കു പകരം വ്യക്തി
പരമായ നന്മകെളയും ൈവദികമായ അരുളപ്പാടിനു
പകരം യുക്തിെയയും കർമ്മവിധികെളെക്കാണ്ടുള്ള
ഭക്തിക്കുപകരം സാന്മാർഗിക ജീവിതെത്തയും ൈദവ
ങ്ങൾക്കുപരിയായി പരിപൂർണ്ണതയിെലത്തുന്ന ഋഷിക
െളയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ബുദ്ധൻ ഹിന്ദുപുേരാഹിതന്മാ
രുെട േകാപാഗ്നിെയ ആളിക്കത്തിച്ചു. അവർ അേദ്ദഹ
െത്ത ഒരു സാമൂഹ്യവിരുദ്ധശക്തിയായി കണക്കാക്കി.
ബുദ്ധനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായികളും പ്രചരിപ്പി
ച്ച സാമൂഹ്യവിപ്ലവമാണ് അവെര ബ്രാഹ്മണപുേരാഹി
തന്മാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ മാപ്പു െകാടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത
ൈദവനിന്ദകരാക്കിയത്”. [26]

ബ്രാഹ്മണപൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നു
രക്ഷ േനടാനാഗ്രഹിച്ച ക്ഷത്രിയന്മാരും ൈവശ്യന്മാ
രുമാണ് ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മുന്നിട്ടു
നിന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്. പേക്ഷ, ബുദ്ധെന്റ ലക്ഷ്യം ധനി
കവർഗ്ഗക്കാരുെട മാത്രം േമാചനമായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങ
ളുെട െപാതുനന്മയ്ക്കും സുഖത്തിനും േവണ്ടിയാണ് അേദ്ദ
ഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. അവ്യക്തരൂപത്തിലാെണങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തത്വചിന്തകൾ മർദ്ദിത ജനവിഭാഗ
ങ്ങളുെട അസംതൃപ്തികെളയും ദുഃഖവും ദുരിതവുമില്ലാത്ത
ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള അവരുെട അഭി
ലാഷങ്ങെളയും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. അതുെകാണ്ടാണ് ബു
ദ്ധെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിേവഗം
പരന്നുപിടിച്ചത്.
വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധനു സാധി
ച്ചിെല്ലന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം സ്ഥാ
പിച്ച ഭിക്ഷുസംഘം വർഗ്ഗരഹിതമായ കുലേഗാത്ര ജീ
വിതത്തിെന്റ സ്മരണകൾ നിലനിർത്തുന്നവയായിരു
ന്നു. സംഘത്തിൽ വർണ്ണേമാ പദവിേയാ േനാക്കാെത
എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനം നൽകെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അതിൽ
അംഗത്വം ലഭിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഓേരാ ഭി
ക്ഷുവും അപരിഗ്രഹം, അക്രമരാഹിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം
മുതലായവ പാലിക്കണെമന്നുള്ളതു നിർബന്ധമായിരു
ന്നു. ഭിക്ഷാപാത്രം, അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമുള്ള വസ്ത്ര
ങ്ങൾ, തലമുണ്ഡനം െചയ്യാനുള്ള കത്തി എന്നിവയ
ല്ലാെത മെറ്റാരു സ്വകാര്യസ്വത്തും ൈകവശം െവയ്ക്കാൻ
അയാൾക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കർശനങ്ങളായ
ഇത്തരം െപരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാെത പാലി
ക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കു മാത്രേമ സംഘത്തിേല അംഗ
ത്വം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.
സന്ന്യാസിമാരാവാനിഷ്ടെപ്പടാത്ത ബുദ്ധമതാനുയാ
യികൾ അനുഷ്ഠിേക്കണ്ട നിയമങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തെന്ന
കാഠിന്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സാന്മാർഗികമായ
ഒരു ജീവിതക്രമം അവർക്കും ആവശ്യമായിരുന്നു. െകാ
ല്ലരുത്, ദാനം െചയ്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങരുത്, ൈലംഗിക
വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി നശിക്കരുത്, നുണ പറയരു
ത്, മനസ്സിെന മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്ന ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കരുത് — പഞ്ചശീലങ്ങൾ എന്ന േപരില
റിയെപ്പടുന്ന ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണെമന്നാണ്
ബുദ്ധൻ അവേരാടാവശ്യെപ്പട്ടത്.
എന്നാൽ, കാലക്രമത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അയ
വുവന്നു. സന്ന്യാസ ജീവിതത്തിെന്റ എളിമസ്വഭാവവും
ഭിക്ഷുക്കളുെട ത്യാഗേബാധവും അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ തു
ടങ്ങി. പറയത്തക്ക കായികാദ്ധ്വാനേമാ േക്ലശങ്ങേളാ
ഒന്നും കൂടാെത ആർഭാടപൂർവമായി ജീവിതം നയിക്കാ
നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സംഘത്തിെന്റ വാതിൽ തുറ
ന്നു െകാടുക്കെപ്പട്ടു. ഇത് ക്രമത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിെന്റ
അധഃപതനത്തിനു വഴിെതളിച്ചു.
23. Majjhima Nikaya, Madhuja Sutta.
24. Majjhima Nikaya, Assalayana Sutta.
25. Dhammapada, Brahmanavada, 14.
26. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I.

















11 ബുദ്ധമതത്തിെന്റ ചരിത്രപ്രാധാന്യം
ആദ്യകാലെത്ത രാജാക്കന്മാർ ബ്രാഹ്മണപൗേരാഹി
ത്യത്തിെന്റ ആരാധകന്മാരായിരുന്നു. ഇേപ്പാളവർ ബ്രാ
ഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായി ബുദ്ധമതത്തിെന്റ
രക്ഷാകർത്താക്കളായി മാറി. ബുദ്ധെന്റ കാലത്തുതെന്ന
േകാസലത്തിെല പ്രേസനജിത്തും മഗധയിെല ബിംബി
സാരനും പുതിയ മതവുമായി ഇണങ്ങിേച്ചരാൻ ശ്രമിക്കു
കയുണ്ടായി. ൈവശ്യന്മാർ തങ്ങളുെട ലാഭത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗം സംഘത്തിനു ദാനം െചയ്യാൻ തയ്യാറായി. അങ്ങ
െന ബുദ്ധമതത്തിെന്റ സ്വാധീനവും പ്രചാരവും വർദ്ധി
ച്ചു. ക്രി. മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അേശാകചക്രവർത്തി
ബുദ്ധമതെത്ത രാഷ്ട്രത്തിെന്റ മതമായി അംഗീകരിച്ചു.
ഗവെണ്മന്റിെന്റ വരവിനങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗം ഭിക്ഷുക്കളു
െട സംഘെച്ചലവുകൾക്കുേവണ്ടി നീക്കിെവച്ചുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം ബുദ്ധമതത്തിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരക
നായി മാറി.
രാജാക്കന്മാരും ൈവശ്യന്മാരും ബുദ്ധമതെത്ത േപ്രാ
ത്സാഹിപ്പിക്കാനും ധാരാളം പണം െചലവിട്ട് ഭിക്ഷുക്ക
ളുെട സംഘങ്ങെള നിലനിർത്താനും മുതിർന്നത് അതി
െന്റ ദാർശനികമായ ആത്മീയവശത്താൽ ആകൃഷ്ടരാ
യതു െകാണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ മതത്തിെന്റ സഹായ
േത്താെട ധനാഢ്യരായ ബ്രാഹ്മണർെക്കതിരായി തങ്ങ
ളുെട നില ശക്തിെപ്പടുത്താനും ജനങ്ങളുെട പിന്തുണ
േനടാനും കഴിയുെമന്ന് അവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം.
അപരിഗ്രഹം. അനാസക്തി, അഹിംസ, വിഷയസുഖ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കൽ, എന്നിങ്ങെനയുള്ള
ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട
വർഗ്ഗേബാധത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തടയാനും അങ്ങെന
അവെര കീഴ്െപ്പടുത്തിെവച്ചുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട സ്ഥാപി
തതാൽപ്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുെമ
ന്ന് അവർ വിചാരിച്ചുണ്ടാവാം. രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ
എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ബൗദ്ധദർശനത്തിെല പ്രതീത്യസമുൽപാദം (ഒന്നു

മെറ്റാന്നിെന ആശ്രയിച്ച് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന വാദം),
ക്ഷണികവാദം എന്നീ തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമാ
യി വിപ്ലവപരമാണ്. മനുഷ്യനും സമൂഹവും േലാകവും
എല്ലാം നിമിഷം പ്രതി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
അതു പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതുെകാണ്ട് കഴിഞ്ഞുേപായ കാ
ലെത്തപ്പറ്റി െവറുെതയിരുന്നു ദുഃഖിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവു
മിെല്ലന്ന് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃത
മായി പ്രവർത്തിക്കാനും സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനും അത് ആഹ്വാനം െചയ്തു…
ഇപ്രകാരം ഒരു വശത്ത് ബുദ്ധെന്റ പ്രതീത്യസമുൽ
പാദം ധനികവർഗ്ഗക്കാെര ഭയചകിതരാക്കി എങ്കിൽ
മറുവശത്ത് കർമ്മെത്തപ്പറ്റിയും പ്രതിസന്ധിെയപ്പ
റ്റിയുമുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക്
ആശ്വാസം നൽകി. ഇക്കാരണംെകാണ്ടു തെന്നയാ
ണ് രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും കുേബരന്മാരും
ബുദ്ധമതത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് സിേലാൺ, ജപ്പാൻ, ൈചന, തിബ
ത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ ബുദ്ധധർമ്മം
പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മുൻൈകെയടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചു. ബു
ദ്ധെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ സാമൂഹ്യവിപ്ലവെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചു
െകാണ്ടുള്ളവയെല്ലന്നും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന
െയ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവ മാത്രമാ
െണന്നും അവർക്ക് നല്ലേപാെല അറിയാമായിരുന്നു.
വർഗ്ഗങ്ങളുെടയും രാജ്യങ്ങളുെടയും അതിർത്തികെള
അതിലംഘിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങെളയാെക ആകർഷി
ച്ച ബുദ്ധചിന്തകൾ പ്രത്യക്ഷമായും പേരാക്ഷമായും
രാജ്യവിസ്തൃതിക്കു സഹായം നൽകി. സമൂഹത്തിെന്റ
സാമ്പത്തികഘടനയിൽ യാെതാരു നീക്കുേപാക്കും
വരുത്താെത തെന്ന ബുദ്ധൻ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിെല
ഉച്ചനീചത്വങ്ങെള നീക്കം െചയ്യാനാഗ്രഹിച്ചു. അതു
െകാണ്ടുതെന്ന പല യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വിഷ
മതകൾക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാനം
ലഭിച്ചില്ല. എന്നിട്ടും താണവർഗ്ഗക്കാർ ബുദ്ധെന്റ ഉപേദ
ശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. വർഗ്ഗവീക്ഷണഗതിയിലൂെട പരി
േശാധിച്ചാൽ ബുദ്ധമതം ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
മൗലികമായ സ്വാർത്ഥം അകറ്റിക്കളയാെത തെന്ന
ന്യായത്തിെന്റ പക്ഷപാതിയാവാൻ ശ്രമിച്ചു”. [27]

രാജ്യവിസ്തൃതിയിലൂെടയും വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധിയിലൂെടയുമു
ള്ള സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്ക് ബ്രാഹ്മണരും തടസ്സമായി
ത്തീർന്നേപ്പാഴാണ് ബുദ്ധമതം ആവിർഭവിച്ചത്. അതു
െകാണ്ട് ബുദ്ധമതം ബ്രാഹ്മണമതെത്ത അേപക്ഷിച്ച് പു
േരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത് എന്ന കാര്യ
ത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ, സാമ്രാജ്യവികസനത്തി
െന്റയും വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധിയുെടയും അടിസ്ഥാനം ശൂദ്ര
ന്മാർ, അടിമകൾ, ൈകേവലക്കാർ തുടങ്ങിയ മർദ്ദിതജ
നവിഭാഗങ്ങളുെട കായികാദ്ധ്വാനമായിരുന്നു. ഈ അടി
സ്ഥാനം ബുദ്ധമതത്തിെലാരിടത്തും േചാദ്യം െചയ്യെപ്പ
ടുന്നില്ല. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിെല വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുെട
ബലാബലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കായികാദ്ധ്വാന
ത്തിേലർെപ്പട്ട സാധാരണക്കാേരാടുള്ള സമീപനം കൂടു
തൽ മാനുഷികമാക്കാനുമാണ് ബുദ്ധമതം സഹായിച്ച
ത്. അേശാകചക്രവർത്തിയുെട കീഴിലുള്ള മൗര്യസാമ്രാ
ജ്യത്തിൽ ദാനം, ധർമ്മം, ദയ, അഹിംസ, സമാധാനം
മുതലായ ആശയങ്ങൾക്ക് വമ്പിച്ച പ്രചാരം ലഭിക്കുകയു
ണ്ടായി. അടിമകേളാടും ഭൃത്യേരാടും കരുണേയാെട െപ
രുമാറണെമന്ന കാര്യത്തിൽ അേശാകനുണ്ടായിരുന്ന
നിഷ്കർഷ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ വ്യക്തമാ
ക്കുന്നുണ്ട്.
അേശാകൻ മരിച്ചേതാടുകൂടി ബ്രാഹ്മണമതത്തിന് വീ
ണ്ടും തലെപാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. പുഷ്യമിത്ര
െന്റ ഭരണകാലത്ത് ബുദ്ധമതത്തിെനതിരായി പല
ആക്രമണങ്ങളുമുണ്ടായി. കനിഷ്കെന്റ കാലമായേപ്പാ
േഴക്കും സ്ഥിതി െമച്ചെപ്പട്ടു എന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
അേപ്പാേഴക്കും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തത്വങ്ങളിലും പ്രേയാ
ഗത്തിലും അതിപ്രധാനമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു.
ബുദ്ധൻ തെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള പൂർണ്ണമായ ഒരു ദർ
ശനമാക്കി വളർത്തുകയുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹത്തിൽ
നിന്ന് േനരിട്ടുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രവും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടി
െല്ലന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ
എന്ന േപരിൽ ഇന്നറിയെപ്പടുന്നത് ബുദ്ധെന്റ ഉപേദ
ശങ്ങെളപ്പറ്റിയും സംഭാഷണങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്രഭാഷണ
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ നൽകിയ
വിവരങ്ങളാണ്.
ബുദ്ധെന്റ മരണത്തിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യ
ന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും മത്സരങ്ങ
ളും തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘ബുദ്ധൻ ശരണം ഗച്ഛാമി’
എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിെക്കാണ്ടുതെന്ന ബുേദ്ധാപേദ
ശങ്ങെള വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത
സംഘങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ബൗദ്ധദർശനം വ്യത്യസ്ത
ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു. ഈ മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റി നമുക്ക് പി
ന്നീട് പരിേശാധിക്കാം.
27. രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻഃ ദർശൻ ദിഗ്ദർശൻ.

















െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

