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ബുദ്ധപാതയും ഒഴുകുന്ന
െവള്ള േമഘങ്ങളും

തിച്ച് നാത്ഹാൻ

െമാഴിമാറ്റിയ ‘പഴയപാത െവ�
ളുത്ത േമഘങ്ങൾ ഗൗതമ ബു�
ദ്ധെന്റ ജീവിത കഥ’ എന്ന മഹ�
ദ്  ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അഞ്ഞൂറ്റി അറു�
പത്തിനാലു് പുറങ്ങളുെട പ്രൂഫ്
വായിച്ചു് തീർത്തതു് ഇന്നെല
(13/7/19) രാവിെല എട്ടരയ്ക്കാണു്.
പതിവുേപാെല ഇന്നു് പുലർെച്ച

നടക്കാനിറങ്ങി. മഴ െപാടിയുന്നുണ്ടു്. നടത്തം മതിയാ�
ക്കി തിരിച്ചുേപായാേലാെയന്നു് േതാന്നി. പേക്ഷ, കാലു�
കൾ മുേന്നാട്ടു് നീങ്ങി. േറാഡ് േകാൾ പാടേത്തക്കിറങ്ങി.
പാടത്തിെന്റ നടുെക്കത്തി. വിജനം. ആകാശെചരുവു�
കളിൽ കറുത്തിരുണ്ട േമഘങ്ങൾ. ദുഃഖം ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്നതു�
േപാെല മഴയുണ്ടു്. കഴിഞ്ഞ പുലർച്ചകളിെലാന്നിലും ഭൂമി
ഇത്ര ഇരുണ്ടതായി കണ്ടിട്ടില്ല. െപെട്ടന്നു് കറുത്ത േമഘ�
ങ്ങൾക്കു് താെഴയായി െവളുത്ത േമഘങ്ങൾ സാവകാശം
ഒഴുകുന്നതു് കണ്ടു. പ്രകാശം െചാരിയുന്ന ബുദ്ധന്മാരായി.
പഴയ പാതയിൽ ബുദ്ധൻ നടന്നു് ധ്യാനം െചയ്യുന്നു…

ആ േനരനുഭവമാണു് സത്യെമന്നറിയിച്ചു് പച്ച പുൽനാമ്പു�
കൾ ഇളകുന്നു. അവ ആനന്ദത്താൽ മന്ദം മന്ദം നൃത്തം
െവയ്ക്കുകയാണു്. മനുഷ്യെനറിഞ്ഞ വയറുെപാട്ടിയ പ്ലാ�
സ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങെള കൂസാെത വയൽ ജലത്തിൽ ഒരു
െചറിയ ആമ്പൽ െമാട്ടു് എെന്ന േനാക്കി പുഞ്ചിരിക്കു�
ന്നു. തലയ്ക്കു് മുകളിെല ൈവദ്യുതി കമ്പിയിൽ ഒരു െചറുപ�
ക്ഷി െചറുവാലിളക്കി സേന്താഷമറിയിക്കുന്നു. െവള്ളം
മൂടാത്ത വയൽ വരമ്പുകളിൽ െകാക്കുകൾ ധ്യാനിക്കു�
ന്നു. അല്പം ദൂെര നിന്നു് ഒരു മയിൽ കൂജനം െചയ്യുന്നു.
തവളകൾ ആനന്ദത്താൽ പാടുന്നു. ചീവീടുകൾ ശ്രുതി
മുറുക്കുന്നു.

ഭൂമിയിൽ ദുഃഖവും ദുരിതവും േവദനയും മാത്രമല്ല ആനന്ദ�
ത്തിെന്റ വിസ്മയങ്ങളുമുണ്ടു്. ദുഃഖവും ദുരിതവും എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നറിയാനായാൽ നമ്മുെട കണ്ണുകൾ അത്ഭുതങ്ങ�
ളാകും. കാതുകൾ സംഗീതമാകും. ഹൃദയം കാരുണ്യമാ�
കും. ഈ അനുഭവത്തിേലയ്ക്കു് നെമ്മ െകാണ്ടുേപാകുന്ന�
താണു് തിച്ച് നാത്ഹാെന്റ ‘പഴയപാത െവളുത്ത േമഘ�
ങ്ങൾ’. ഈ നിമിഷത്തിെന്റ ഏകാഗ്രതയിൽ ജാഗ്രത പു�
ലർത്താനായാൽ നമുക്കിതനുഭവിക്കാം. ഒരു മതഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റയും ൈദവത്തിെന്റയും ആവശ്യമില്ല. ഒരു പച്ചി�
ലയിൽ, ഒഴുകുന്ന െവളുത്ത േമഘത്തിൽ, ഒരു സൂര്യരശ്മി�
യിൽ, ഒരു പൂവിൽ, ഒരു ജലത്തുള്ളിയിൽ, ഒരു മൺത�
രിയിൽ അതുണ്ടു്. അതുള്ളതുെകാണ്ടാണു് ഈ നാമുള്ള�
തു്… എല്ലാം പരസ്പരാശ്രിതമാണു്. ഇതെത്ര സേഹാദ�
യം. ഭൂമിയിെല േചതനവും അേചതനവുമായ സകലതി�
െന്റയും ഉള്ളുണർവ്വു്.

ശ്രീബുദ്ധെന്റ കല്ലിൽ െകാത്തിയ രൂപം.

പന്ത്രണ്ടുവയസ്സുകാരനും ഇരുപത്തിെയാന്നുകാരിയും
എൺപതുകാരിയും ജാഗ്രതയിൽ ‘പഴയ പാത െവളു�
ത്ത േമഘങ്ങൾ’ വായിച്ചാൽ നവ്യമായ ഒരനുഭവത്തിെല�
ത്താം. അത്ര ലളിതമാണു് തിച്ച് നാത്ഹാെന്റ ബുദ്ധകഥ.
ഗൗതമ ബുദ്ധെന്റ ജീവിതസന്ദർഭങ്ങളിലൂെട ‘േബാേധാ�
ദയം’ ഓേരാ വായനക്കാരിലും ഉണരുകയാണു്. ഒരു
പൂവിടരുന്നതുേപാെല. അക്ഷരങ്ങളിലൂെട േബാേധാദ�
യത്തിെന്റ വിത്തുകൾ നമ്മിൽ വിതയ്ക്കുന്ന മഹാനായ
കലാകാരൻ കൂടിയാണു് തിച്ച് നാത്ഹാൻ.

നിയമപാലകരും നീതി നിർമ്മാതാക്കളും അധികാരി�
കളും പ്രണയികളും എഴുത്തുകാരും, കവികളും, സംഗീത�
ജ്ഞരും, ഗായകരും, ശില്പികളും മാതാപിതാക്കളും മക്ക�
ളും സേഹാദരങ്ങളും… മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും, സാന്ത്വന പ്ര�
വർത്തകയും, ഭിഷഗ്വരനും, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും
ഈ മഹദ്  ഗ്രന്ഥത്തിലൂെട കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ൈലം�
ഗികെത്താഴിലാളിയും െകാലപാതകിയും െകാള്ളക്കാര�
നും തങ്ങെളത്തെന്ന കണ്ടുമുട്ടുന്നു. തങ്ങളുെട യുദ്ധങ്ങൾ,
ൈവരങ്ങൾ, േഭദങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ആർത്തികൾ, അസൂ�
യകൾ, േകാപങ്ങൾ… എന്നിവയ്ക്കു് േനർക്കുേനർ നില്ക്കു�
ന്നു. അവ എെന്തന്നറിയുന്നു. ഒപ്പം തെന്ന ഭൂമിയിെല
സേന്താഷങ്ങൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ േസ്നഹങ്ങൾ, ശാന്തി,
സ്വാസ്ഥ്യം… കരുണ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചുകഴിയുന്നേതാ�
െട നാമറിയുന്നു, സിദ്ധാന്തവും ദർശനവും ധർമ്മവും േന�
രനുഭവേത്താളം വരില്ല. മറുകരയിെലത്തിയാൽ ആെര�
ങ്കിലും പുഴ മുറിച്ചു് കടക്കാനുപേയാഗിച്ച േതാണി തലയി�
േലറ്റി നടക്കുേമാ? ചന്ദ്രെന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ ഉപേയാഗി�
ച്ച വിരൽ ചന്ദ്രനാെണന്നു് പറഞ്ഞുനടക്കുേമാ? േനരനുഭ�
വത്തിലൂെട സത്യമറിയുന്നവനു് ബുദ്ധധർമ്മങ്ങൾ േവണ്ട.
ബുദ്ധെനേപ്പാലും കത്തുന്ന തീയിേലയ്ക്കു് വലിെച്ചറിയാം.

രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ

കരുണയുെട കണ്ണുകളു�
ള്ള ഒരു മഹാമനഃശാ�
സ്ത്രജ്ഞനായി ബുദ്ധൻ
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുടനീ�
ളം സന്നിഹിതനാണു്.
നമ്മുെട മനസ്സിെന്റ നാ�
മിന്നുവെര കാണാത്ത
ഓേരാ മൂലയിേലയ്ക്കും െവ�
ളിച്ചം െതളിയിച്ചു് ‘ഏകാ�
ഗ്രത’യിലൂെട ആർക്കും
ബുദ്ധത്തത്തിെലത്താ�
െമന്നു് നേമ്മാടു് മൗന�
ഭാഷയിൽ പറയുന്നു, ഈ ഗ്രന്ഥം. 1992-ലാണു് തിച്ച്
നാത്ഹാെന്റ ‘പഴയപാത െവളുത്ത േമഘങ്ങൾ’ ഇം�
ഗ്ളീഷിൽ ഇറങ്ങുന്നതു്. ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അനുബന്ധ കു�
റിപ്പിൽ തിച്ച് നാത്ഹാൻ എഴുതുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിലുപേയാഗെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതു് മഹായാനപാ�
ഠങ്ങളല്ല മഹായാനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങ�
െളല്ലാം േനരെത്തയുള്ള പാലി നികായങ്ങളിലും ൈചനീ�
സ് അഗാമസുകളിലും (Agamas) ഉണ്ടു്. ഇത്തരം സൂക്ത�
ങ്ങൾ ആഴത്തിൽ (depth) പഠിച്ചുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം
ഈ പുസ്തക രചന നടത്തിയിട്ടുള്ളതു്. കാരണം അവയാ�
ണു് ബുദ്ധെന്റ േബാധനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു് നിൽ�
ക്കുന്നതു്.1

1. നികായം, അഗാമസ് എന്നിവയ്ക്കു് സൂക്തം—സുത്തം—എന്നു്
ഏകേദശം അർത്ഥം പറയാം.

ആയിരത്തിെതാള്ളായിരത്തി െതാണ്ണൂറ്റിെയട്ടു് ജനുവ�
രി മാസത്തിലാണു് ‘പഴയ പാതയിലൂെട െവളുത്ത േമ�
ഘങ്ങൾ’ എന്നിെലത്തുന്നതു്. വളെര ആകസ്മികമായി.
എൺപതുകളുെട അവസാനത്തിൽ തിച്ച് നാത്ഹാ�
െന ഞാൻ േനരിട്ടു് കാണുന്നുണ്ടു്. താംബരെത്ത മദ്രാ�
സ് ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ െവച്ചു് നടന്ന ഒരാഴ്ച നീണ്ട
ഗാന്ധിയൻ െസമിനാറിൽ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുഞ്ചിരിയു�
െട പ്രകാശമായിരിക്കാം, ഏതാണ്ടു് പത്തു് വർഷങ്ങൾ�
ക്കു് േശഷം ഈ പുസ്തകത്തിെലത്താൻ കാരണമായ�
തു്. െസമിനാർ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനേദ്ദഹെത്ത െസ�
മിനാർ ഹാളിലും ഭക്ഷണശാലയിലും ഇടനാഴിയിലും
പൂേന്താട്ടത്തിലും കണ്ടു. അന്തർമുഖത്തത്തിെന്റ അജ്ഞ�
തയിൽ ഞാനേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. അന്ന�
െത്ത എെന്റ അജ്ഞതയിൽ ഞാൻ പലേപ്പാഴും ഉള്ളുരു�
കിയിട്ടുണ്ടു്. ആ ബുദ്ധേതജസ്സിനു മുമ്പിൽ ശരീരവും മന�
സ്സും സമർപ്പിച്ചു് പ്രണമിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ,
1983-െല വസന്തത്തിൽ അേദ്ദഹം േറാച്ച്സ്റ്റർ െസൻ
ധർമ്മശാലയിൽ െചയ്ത പ്രഭാഷണത്തിെന്റ ഒരു േകാപ്പി
കിട്ടിയതു് എേന്നാെടാപ്പം െകാണ്ടുവന്നു. ‘അഹിംസ—
സേചതനമായ ഉള്ളുണർവ്വു് ’ എന്നു് െമാഴിമാറ്റി 1992
ഏപ്രിൽ ലക്കം ‘പൂർേണ്ണാദയ സാംസ്കാരിക’ ൈത്രമാ�
സികത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈയടുത്ത ദിവസങ്ങളി�
ലാണു് വീണ്ടും അതു് വായിച്ചതു്.

ഒരു കവിതയിൽ നിന്നാണു് തുടങ്ങുന്നതു്. അതിെന്റ ഉള്ളു്
എെന്റ മനസ്സിൽ ഇേപ്പാഴും ആഴത്തിൽ തങ്ങി നിൽപ്പു�
ണ്ടു്. നമ്മുെട ശത്രു എവിെടയാണു്?… നാമിേപ്പാഴും വി�
ചാരിക്കുന്നതു് മറ്റവനാണു് ശത്രുെവന്നാണു്. അതുെകാ�
ണ്ടാണു് ശത്രുവിെന നമുക്കു് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ
കഴിയാത്തതു്… ശത്രുവിെല്ലങ്കിൽ നമുെക്കാരുത്തർക്കും
അതിജീവിക്കാനാവില്ല എന്ന നിലയിെലത്തിയിരിക്കു�
ന്നു. ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു പിറകിൽ ജനങ്ങെള അണി നി�
രത്താൻ ഒരു ശത്രു േവണം… നാം ഭയചകിതരായിരിക്കു�
വാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്കിേല അവർക്കു് പിറ�
കിൽ നാം അണിനിരക്കൂ. ഇനി അവർക്കു് ഒരു യഥാർ�
ത്ഥ ശത്രുവിെല്ലന്നു് വരെട്ട. നെമ്മ ഇളക്കാൻ അവർ ഒരു
ശത്രുവിെന കണ്ടുപിടിക്കും.

ഭരണകൂടെമന്ന ശത്രു (അധികാരെമന്ന ആസക്തി).
നമ്മിൽ തെന്നയുള്ളതുെകാണ്ടാണു് നാം അർഹിക്കു�
ന്ന സർക്കാർ നമുക്കു് കിട്ടുന്നതു്. ‘അതു് ഇതായതുെകാ�
ണ്ടു് മേറ്റതു് അതുേപാെല യാകുന്നു…’ എന്തും പരസ്പരാ�
ശ്രിതമായ കാരണത്താലാണു്. നമ്മുെട സർക്കാരിനു്
നമ്മുെട നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധമിേല്ല? ഈ േചാ�
ദ്യത്തിേന്മൽ ഒന്നു് ധ്യാനിക്കുവാൻ തിച്ച് നാത്ഹാൻ
ആവശ്യെപ്പടുന്നു.

വിേവകാനന്ദൻ

ഒരു മധുരനാരങ്ങ ജാ�
ഗ്രതയിൽ തിന്നുന്നെത�
ങ്ങിെനെയന്നു് ഗൗതമ
ബുദ്ധൻ ‘പഴയ പാത
െവളുത്ത േമഘങ്ങളിൽ’
േബാേധാദയത്തിനുേശ�
ഷമുള്ള മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ
തെന്റ ചങ്ങാതികളായ
കുട്ടികേളാടു് പറയുന്നു�
ണ്ടു്. ഒരു മധുരനാരങ്ങ
തിന്നുന്നതും ഒരു കപ്പു്
ചായ കുടിക്കുന്നതും ഒരു

പത്രം വായിക്കാെനടുക്കുന്നതും ശൗചം െചയ്യുന്നതും ശാ�
ന്തിയുെട വഴികളാണു്.

‘അഹിംസയ്ക്കു് മെറ്റാരു േപരുണ്ടു്; ഉള്ളുണർവ്വു് ’. നമ്മൾ
എന്താണു്, ആരാണു്, നാെമന്തു് െചയ്യുന്നു—ഇവെയപ്പറ്റി�
െയല്ലാം ഉണർവ്വുള്ളവരായിരിക്കണം. നിങ്ങളുെട പ്രകൃ�
തിയിേലയ്ക്കു് കണ്ണുറപ്പിച്ചു് ഉള്ളുണരുന്നതാണു് ധ്യാനം.
ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ എല്ലാ പ്രകൃതികളുെടയും
യാഥാർഥ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നു.

‘ബുദ്ധൻ’ എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥം എന്താെണേന്നാ?
‘ബുദ്ധ് ’ എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നാണു് ബുദ്ധൻ ഉദിക്കുന്ന�
തു്. അതിന്നർത്ഥം ഉണർന്നിരിക്കുക. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന
ആേരാ അവൾ /അവൻ ബുദ്ധൻ. നിത്യജീവിതത്തിെന്റ
ഓേരാ വിനാഴികയിലും നാം ഉണർന്നിരിക്കുന്നുേണ്ടാ?

ഈ ഭൂമിയിൽ അക്രമവും ഹിംസയുമാണു്. ആർത്തിയും,
േകാപവും, അസൂയയും െകാണ്ടു് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഭൂമി മലിനമായിരിക്കുന്നു. നാം മുങ്ങിത്താഴാൻ േപാകു�
ന്നു. ഭൂമി മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണു് നാം
െചേയ്യണ്ടെതന്നു് പറയാൻ, നമ്മിൽ വിശ്വാസം പക�
രാൻ ഒരാൾ നമുക്കു് േവണം. നാം ഒരു രക്ഷകെന, ൈദ�
വെത്ത, ഒരതീത ശക്തിെയ േതടിയലയുന്നു.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ േതടുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണു്? ആ
മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ തെന്നയാണു്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളാെണ�
ങ്കിൽ, നിങ്ങളിൽ േശ്രഷ്ഠമായതു് നിങ്ങളാെണങ്കിൽ നി�
ങ്ങളാണു് ആ മനുഷ്യൻ. ശാന്തനും ശമനും നിശ്ചയദാർ�
ഢ്യമുള്ളവനുമായ അത്തരെമാരു മനുഷ്യേന നമ്മുെട
അവസ്ഥ മാറ്റാനാകൂ. നമ്മുെട അപകടം ഒഴിവാക്കാ�
നാകൂ. അതിനാൽ ദയവായി നിങ്ങളായിരിക്കുക, ആ
മനുഷ്യനായിരിക്കുക.

ആയതിെന്റ വഴികൾ ലളിതമായും ആഴത്തിലും ഉന്നതി�
യിലും, പരസ്പരാശ്രിയായ ധർമ്മങ്ങളിലൂെട നമ്മിലുണർ�
ത്തുകയാണു് ‘പഴയ പാത െവളുത്ത േമഘങ്ങൾ’. ഈ
ഗ്രന്ഥം ശ്രദ്ധേയാെട വായിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയവും പഴയ�
േപാെലയായിരിക്കില്ല. അവെന്റ /അവളുെട ഓേരാ േകാ�
ശവും നവമായി പുഷ്പിക്കും. അങ്ങെന ഭൂമി ഉണർന്നാൽ
സേഹാദയമായി.

ഓേരാ വായനയും െഹരാക്ളീറ്റസ് സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല
ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ മുങ്ങി നിവർന്നതിനു് സമാനമാണു്.
ഇങ്ങിെനെയാരു മുങ്ങി നിവരലിലാണു് രണ്ടായിരത്തി
ഒന്നിൽ ഞാനിതിെന്റ െമാഴിമാറ്റത്തിനു് തുടക്കമിട്ടതു്.

ഗൗതമ ബുദ്ധെന്റ പരിനിർവ്വാണത്തിനുേശഷം ആയിര�
മാണ്ടുകൾ പിന്നിടുേമ്പാേഴയ്ക്കും ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ നി�
ന്നു് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങി. ബുദ്ധമതം പൂർണ്ണമാ�
യും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞു. കംേബാഡിയ, വി�
യറ്റ്നാം, തായ്  ലാന്റ ്, ൈചന, ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക, ബർമ്മ
എന്നിവിടങ്ങളിലാണു് അതു് വ്യാപിച്ചതു്. ഇന്ത്യയിൽ േശ�
ഷിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധപാഠങ്ങൾേപാലും കലർപ്പുള്ളതാണു്.
ബ്രാഹ്മണമതം അതങ്ങിെനയാക്കി. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധ�
പാഠങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു് േനരെത്ത പറഞ്ഞ രാജ്യ�
ങ്ങളിലാണു്.

ഒരു സംഘടിതമതെമന്ന നിലയിൽ ബുദ്ധമതവും അക്ര�
മരാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു് മുക്തമല്ല. എന്നാൽ എന്തുെകാ�
ണ്ടു് ബുദ്ധമതവും ബുദ്ധനും ബുദ്ധദർശനവും ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷമായി? ബുദ്ധനും ബുദ്ധദർശനവും നമു�
ക്കിന്നും ബ്രാഹ്മണ മതത്തിെന്റ (ൈവദിക മതത്തിെന്റ)
തുടർച്ചയാണു്. ഒരു ഹിന്ദു അവതാരമായും ഹിന്ദുമതം ബു�
ദ്ധെന മലിനീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ, ചരിത്രത്തിെന്റ സൂ�
ക്ഷ്മവായനയിൽ ബുദ്ധനും ബുദ്ധദർശനവും ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നു് ആട്ടിേയാടിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായതു്. ബുദ്ധമത�
ത്തിനുള്ളിെല ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങെള മറന്നുെകാ�
ണ്ടല്ല ഇത്രയും പറയുന്നതു്. അത്തരം ആന്തരിക സം�
ഘർഷങ്ങൾക്കു് േപാലും ബുദ്ധെന്റ കാലത്തു് നിലനിന്നി�
രുന്ന ബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഉപജാപങ്ങളും
എതിർപ്പുകളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്.

രമണമഹർഷി

ശ്രമണധാരകളുെട ഒരു നീെരാഴു�
ക്കായിട്ടാണു് ഗൗതമബുദ്ധൻ ഗം�
ഗാതടങ്ങളിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതു്.
കാരുണ്യത്തിെന്റ കുളിർ കാറ്റാ�
യി ബുദ്ധൻ ബ്രാഹ്മണാധികാര�
ത്തിനും അതിെന്റ േശ്രണീബദ്ധ�
മായ ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഉച്ചനീ�
ചത്വങ്ങൾക്കുെമതിെര വളെര നി�
ശബ്ദമായ ഒരു ധാർമ്മിക വിപ്ലവ�
ത്തിനു് തുടക്കം കുറിയ്ക്കുകയായിരു�
ന്നു. േതാട്ടിയും കാലിേമയ്ക്കുന്നവനും വണിക്കും രാജാവും
െകാലയാളിയും ഗണികയും ബുദ്ധനിേലയ്ക്കാകർഷിക്ക�
െപ്പട്ടു. ഭരണാധികാരികൾ ബുദ്ധമതത്തിനു് അർത്ഥവും
േപ്രാത്സാഹനവും നൽകി. ബുദ്ധെന്റ ധാർമ്മിക വിപ്ലവം
ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തിെന്റ ക്രൂരമായ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥ�
യായ ജാതീയതെയ കടപുഴക്കാൻ േപാന്നതാെണന്നറി�
യുന്നേതാെട ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളും ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും അതി�
ക്രൂരമായ മർദ്ദന പീഡനങ്ങൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും വി�
േധയമായി. ഇന്ത്യയിെല ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും
പട്ടണങ്ങളിലും ൈകകാലുകളും മൂക്കും കണ്ണും ചുണ്ടും ഉട�
ലും െചവിയും നാസികയും ലിംഗവും തലയുെമല്ലാം േഛ�
ദിക്കെപ്പട്ടു് കിടക്കുന്ന േബാധിസത്വന്മാരുെടയും ബുദ്ധന്മാ�
രുെടയും കല്ലിലും േലാഹത്തിലുമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ
അക്രമപരമ്പരയുെട േനർ സാക്ഷ്യങ്ങളാണു്. ബുദ്ധെന്റ
മുതിർന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ ബ്രാഹ്മണരുെട എതിർ�
പ്പുകളാൽ മർദ്ദിക്കെപ്പടുന്നതു് തിച്ച് നാത്ഹാെന്റ ഗ്രന്ഥ�
ത്തിലുണ്ടു്. ഇന്നു് ഇന്ത്യയുെട െതരുവുകളിൽ, വിേശഷി�
ച്ചും ഗൗതമ ബുദ്ധൻ നടന്നു് ധ്യാനം െചയ്ത ഉത്തേരന്ത്യൻ
െതരുവുകളിൽ ദരിദ്രരായ ദളിതരും മുസ്ലീമുകളും ഹിന്ദത്വ�
യുെട പ്രതിനിധികളാൽ മർദ്ദിച്ചു് െകാല്ലെപ്പടുന്നതു് കാ�
ണുേമ്പാൾ, കണ്ണിൽ െതളിയുന്നതു് ബുദ്ധെന്റ കാലത്തും
പിന്നീടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ബുദ്ദുക്കൾ എന്നവേഹളിക്ക�
െപ്പട്ടു് ബുദ്ധഭിക്ഷുമാരും ബുദ്ധമതാനുയായികളും െതരുവു�
കളിൽ ഇേത രീതിയിൽ മർദ്ദനേമറ്റു് െകാല്ലെപ്പടുന്നതാ�
ണു്. ഗൗതമബുദ്ധൻ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരിയാെണ�
ന്നു് േനരെത്ത സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം അേദ്ദഹം ഒരി�
ക്കൽ േപാലും ബ്രാഹ്മണ മതെത്തെയാ അതിെന്റ അനു�
യായികെളേയാ മേറ്റെതങ്കിലും ആത്മീയ ധാരകളിെല
ഗുരുക്കന്മാെരേയാ ശിഷ്യഗണങ്ങെളേയാ എതിർക്കുക�
േയാ പുച്ഛിക്കുകേയാ തെന്റതാണു് അവേരക്കാൾ മിക�
ച്ച ദർശനെമന്നു് പറയുകേയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. േവദന, ദുഃ�
ഖം, ദുരിതം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിേമാചനം സാധ്യ�
മാകുന്നെതങ്ങെനെയേന്ന അേദ്ദഹം അേന്വഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ബുദ്ധൻ ആത്യന്തിക സത്യെത്തപ്പറ്റി (ultimate truth)
ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ
താൻ നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂെട അനുഭവിച്ച വിേമാ�
ചനം സത്യമാെണന്നു് തെന്റ അനുഭവെത്ത സൂക്ഷ്മമാ�
യി അപഗ്രഥിച്ചുെകാണ്ടു് െതളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയുെട
സ്വഭാവങ്ങൾ സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് മാറുന്നത�
ല്ല. കാരണം, വിേമാചനം അതനുഭവിക്കുന്നവരിെലല്ലാം
ഒരു േപാെലയാണു്. തീർച്ചയായും ആ േനരനുഭവത്തി�
ലൂെട കടന്നുേപാകുന്നതായാൽ ഒരാളിനു് േവദനയിൽ
നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം സാധിതമാ�
കും. അങ്ങിെന േനാക്കിയാൽ അതു് അതനുഭവിക്കുന്ന
വ്യക്തിയുെട േനരുമായി ആേപക്ഷികമായി ബന്ധെപ്പ�
ടുന്നതാണു്. എന്നാൽ ആ വിേമാചനം അചഞ്ചലവും �
അനശ്വരവുമാണു്.

ആത്യന്തികമായി ഈ വിേമാചനത്തിേലയ്ക്കു് നയിക്കു�
ന്ന അനുഭവത്തിെന്റ േനരിനപ്പുറമുള്ള അേന്വഷണങ്ങ�
െളല്ലാം ബുദ്ധെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം രണ്ടാംതര�
വും അതുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതാണു്. ബു�
ദ്ധെന്റതു് േനരനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസമാണു്
(experiential truth).2

2. മഹാവിേവക: Motivation and Effort in Budhist Soteriology,
േമയ് 2019, പുറം: 19, 20.

തിച്ച് നാതു്ഹാെന്റ അേത വാക്കുകൾ തെന്നയാണു് ബു�
ദ്ധഭിക്ഷു മഹാവിേവകിെന്റതും. ‘പഴയ പാത െവളുത്ത
േമഘങ്ങ’ളിൽ ഗൗതമ ബുദ്ധെന്റ മുഖ്യ ശിഷ്യനായ സംപൂ�
ജ്യനായ സരിപുത്രൻ മരണാസന്നനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ
പുേരാഹിതെന വിേമാചനത്തിെന്റ മറുകരയിെലത്തിക്കു�
ന്ന സന്ദർഭമുണ്ടു്. ബ്രാഹ്മണമതെത്ത എതിർക്കുന്നതി�
നുപകരം പുേരാഹിതെന വിേമാചനത്തിേലയ്ക്കു് എത്തി�
ക്കുകയാണു് സരിപുത്രൻ െചയ്തതു്. തന്നിൽ നിന്നു് വ്യത്യ�
സ്തവും വിരുദ്ധവുമായ വിശ്വാസം മുറുെക പിടിക്കുന്നവർ�
ക്കുേപാലും അഹിംസയുെട സേചതനമായ ഉള്ളുണർവ്വി�
ലൂെട വിേമാചനത്തിെന്റ വഴി െതളിയിച്ചതാകാം, ബ്രാ�
ഹ്മണമതത്തിെന്റ പൗേരാഹിത്യത്തിനു് രുചിക്കാതിരു�
ന്നതും; എളുപ്പത്തിൽ ബുദ്ധദർശനെത്ത തമസ്കരിക്കാൻ
സാധിച്ചതും.

െഹരാക്ളീറ്റസ്

‘അധികാരചൂഢാമണി’ ശിരസ്സി�
േലറ്റിയ ശ്രീ ശങ്കരെന്റ വരേവാ�
െട, അൈദ്വത ദർശനത്തിെന്റ
വ്യാപനേത്താെട ബുദ്ധെന്റ തമ�
സ്കരണം പൂർത്തിയായി. ബ്രാഹ്മ�
ണാധികാരത്തിെന്റ ജാതിവ്യവ�
സ്ഥ ശക്തമായി. ബുദ്ധെന്റ പരി�
നിർവ്വാണം കഴിഞ്ഞു് 2019-ൽ
എത്തിയിട്ടും ഒരു തഥാഗതൻ
േപാലും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടില്ല. അേനകം ശങ്കരാചാര്യ�
ന്മാർ, രമണമഹർഷി, രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ, വിേവകാ�
നന്ദൻ തുടങ്ങി സംപൂജ്യരായ അേനകം ഋഷിമാർ ൈഹ�
ന്ദവധാരെയ പിന്തുടർന്നു് അൈദ്വതത്തിെന്റ വൃക്ഷത്ത�
ണലുകളിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുെട ജ്ഞാനിയായ
ശ്രീനാരായണ ഗുരു േപാലും അൈദ്വതദർശനത്തിെന്റ
പരമ്പരയിെല ശക്തമായ സന്യാസിയാണു്. വ്യത്യസ്ത
ജാതി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു് ഇസ്ലാമുമായുള്ള കൂടിേച്ചര�
ലുകളിലൂെടയും അേനകം സന്യാസി േശ്രഷ്ഠർക്കും അവ�
ധൂതന്മാർക്കും ഇന്ത്യ ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. മീരാഭായ്,
രവിദാസ്, കബീർ, തുക്കാറാം, ബാസേവശ്വരി തുടങ്ങി
നൂറുകണക്കിനു് അേന്വഷികൾ ൈഹന്ദവനേവാത്ഥാന�
ത്തിെന്റ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-ആത്മീയ ജീവി�
തത്തിലൂെട കടന്നു് േപായിട്ടുണ്ടു്. ഗാന്ധിയും ഹിന്ദുയിസ�
ത്തിെന്റ നേവാത്ഥാനത്തിലാണു് ഊന്നിയതു്. ൈജവ-
ൈവഷ്ണവ-ൈക്രസ്തവ-ഇസ്ലാം ധാതുക്കെള ഗാന്ധി ഹി�
ന്ദുയിസത്തിെന്റ വ്യത്യസ്ത ധാരകളുമായി സമന്വയിപ്പി�
ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സത്യം നിങ്ങളിൽ തെന്നയാെണന്നു് പറ�
യുേമ്പാഴും ആത്യന്തിക സത്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അേന്വഷ�
ണത്തിൽ അേദ്ദഹം ൈവഷ്ണവനായ സനാതന ഹിന്ദുവാ�
ണു്. അേതസമയം ജാതിവ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഹിം�
സാത്മകമായ സമീപനമേല്ല േവണ്ടതു്, ജാതി ഹിന്ദുവി�
െന്റ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ധാർമ്മിക മാറ്റമാണു് േവണ്ടെത�
ന്നും ഗാന്ധി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടു്. ഒരു തഥാഗതനിേലയ്ക്കു്
ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷം
ഒരിക്കലും ഉണർന്നില്ല.

ഇനി േകരളത്തിെന്റ പരിസരത്തിേലയ്ക്കു് വന്നാൽ, നമു�
ക്കു് കാണാനാവുന്നതു് 1950-നു േശഷം 2000 വെരയു�
ള്ള വർഷങ്ങളിൽ ബുദ്ധദർശനം വാക്കുകളായി അപൂർ�
വ്വം കവിതകളിൽ പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു. ധർമ്മാധികാരി
െകാസാമ്പിയുെട ‘ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ’ 1956-ൽ മലയാ�
ളത്തിേലയ്ക്കു് വിവർത്തിതമാെയങ്കിലും ഉജ്ജ്വലമായ ആ
അപൂർവ്വ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചിതമാ�
യതു് രണ്ടായിരത്തിനുേശഷമാണു്. മദ്ധ്യവർഗ്ഗി മലയാളി
പരിചയെപ്പട്ടതു് ‘െഹർെമൻ െഹെസ്സ’യുെട സിദ്ധാർ�
ത്ഥെയയാണു്. അശ്വേഘാഷെന്റ ‘ബുദ്ധചരിതം’, ബുദ്ധ�
െന്റ ‘ധർമ്മപഥം’ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കൂടുതൽ വായിക്ക�
െപ്പടുന്നതു് രണ്ടായിരത്തിനുേശഷമാണു്. അേതസമയം
1950 വെര ഒരു ബുദ്ധസംസ്കാരം നമ്മുെട മണ്ണിലുണ്ടായി�
രുന്നു. ബുദ്ധമതാനുയായികളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു.
1950–2000 കാലയളവിൽ ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തിേരാധാ�
നത്തിനു് പ്രധാന കാരണങ്ങളിെലാന്നു് സംവാദങ്ങൾ�
ക്കിടമില്ലാത്ത മാർക്സിസത്തിെന്റ ആധിപത്യമാണു്. നമ്മു�
െട ധാർമ്മിക പരിസരം ഇത്രമാത്രം ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ
നാം േകരളത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്സി�
സത്തിെന്റയും അതിെന്റ ചതുരംഗപ്പലകയിൽ കളിക്കു�
ന്ന ഇതര രാഷ്ട്രീയക്കാരുെടയും പങ്കു് െചറുതല്ല. ഇതിൽ
ബുദ്ധിജീവികളുെടയും എഴുത്തുകാരുെടയും സംസ്കാരിക
പ്രവർത്തകരുെടയും ചരിത്രകാരന്മാരുെടയും പങ്കു് പരി�
േശാധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.

ശ്രീനാരായണ ഗുരു

പരുക്കൻ ഭാഷയിൽ ഇത്രയും
പറഞ്ഞതു് തിച്ച് നാത്ഹാെന്റ
‘പഴയപാത െവളുത്ത േമഘ�
ങ്ങൾ’ മലയാളിയുെട ധാർമ്മിക
ഭൂമിയിൽ രണ്ടായിരത്തിനുേശ�
ഷം െചറിയേതാതിലുള്ള സ്വാധീ�
നെമങ്കിലും െചലുത്താൻ പ്രാപ്ത�
മായിരുെന്നന്നു് സൂചിപ്പിക്കാനാ�
ണു്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വാധീ�
നത്തിൽ ആറുേനാവലുകെളങ്കി�

ലും മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇതര രചനകളും സാ�
ധ്യമായിട്ടുണ്ടു്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ബ്രാഹ്മണമതത്തിെന്റ
അൈദ്വതദർശനവും ബുദ്ധദർശനവും േനരനുഭവത്തിൽ
വ്യത്യസ്തമാെണന്ന സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുത മിക്ക രചനകളി�
ലൂെടയും കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അനുഭവെപ്പടാറില്ല. ‘പഴ�
യപാത െവളുത്ത േമഘങ്ങ’ളുെട േമലുള്ള നിരന്തരമായ
അക്ഷര ധ്യാനം ആ വസ്തുത തിരിച്ചറിയാൻ സഹായി�
ക്കും. ആരുെടേമലും പഴിചാരാെത, ആെരയും കുറ്റെപ്പ�
ടുത്താെത, ഗൗതമബുദ്ധെന്റ ‘േബാേധാദയം’—ദുഃഖം,
േവദന, ദുരിതം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിേമാചനം—
എങ്ങെന സ്വയം സാധിതമാകുെമന്നതു് തിച്ച് നാത്ഹാ�
നിലുണ്ടു്.

അംേബദ്കറുെട രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധനിൽ തങ്ങളുെട വിേമാ�
ചനം അേന്വഷിക്കുന്ന ദളിത് സേഹാദരങ്ങൾ തങ്ങളുെട
സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂെട കാണാെത േപാകുന്ന�
തു് ഗൗതമബുദ്ധെന്റ പരസ്പരാശ്രിതമായ സേഹാദയമാ�
ണു്. ബ്രാഹ്മണിസത്തിെന്റ ഉച്ചനീചത്വത്തിേലേയ്ക്ക അത�
വെര െകാണ്ടുേപാകൂെയന്നു് ആശങ്കെപ്പടാതിരിക്കാൻ
വയ്യ. ‘പഴയപാത െവളുത്ത േമഘങ്ങൾ’ ആഴത്തിൽ വാ�
യിച്ചാൽ ഈ വസ്തുത അവർക്കു് േബാധ്യമാകും.

‘പഴയപാത െവളുത്ത േമഘങ്ങൾ’ േകരളീയെന്റയും േക�
രളത്തിെന്റയും അതിജീവനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയാണു്.
‘Old Path White Clouds’ േലാകത്തിെന്റ ഇതരഭാഗങ്ങ�
ളിൽ വിേമാചനത്തിെന്റ പാതയാകുന്നതുേപാെല.

ഈ മഹദ്  ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ െമാഴിമാറ്റത്തിൽ ഞാെനെന്ന�
ത്തെന്ന സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്, സേന്താഷവും ആനന്ദവും ശാ�
ന്തിയും അനുഭവെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ, അജ്ഞതയുെട
മാലിന്യം മനസ്സിൽ നിന്നു് പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞുേപായി�
ട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആ അഭൂ  തമായ ആനന്ദവും ശാന്തി�
യും എനിക്കു് നിലനിർത്താനായിട്ടില്ല. ഒരുപേക്ഷ, ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മൂന്നു് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച ചിലർെക്കങ്കി�
ലും അതു് നിലനിർത്താനായിട്ടുെണ്ടന്നാണു് എെന്റ ധാ�
രണ. നിത്യവും താൻ വായിക്കുന്ന ൈബബിളിെനാപ്പം
ഈ മൂന്നു് പുസ്തകങ്ങളും േചർത്തുെവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മ�
െയ എനിക്കു് േനരിട്ടറിയാം.

െഹർെമൻ െഹെസ്സ

രണ്ടുദശകങ്ങളിൽ ‘പഴയ പാത
െവളുത്ത േമഘങ്ങളുെട’ അനുഭ�
വങ്ങൾ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചതു് തൃ�
ശ്ശൂരിെല െപയിൻ ആന്റ് പാലി�
േയറ്റീവ് െകയർ ക്ലിനിക്കിലാണു്.
േവദനയുണ്ടു്. ദുഃഖമുണ്ടു്. ദുരിതമു�
ണ്ടു്. അവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണു്.
എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നുള്ള വി�
േമാചനം നിരുപാധികമായ കാ�
രുണ്യത്തിലൂെട, കരുണയിലൂന്നിയ െചറിയ െചറിയ, നി�
സ്സാരെമന്നു് തള്ളിക്കളയാവുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂെട സാധി�
ക്കുെമന്നു് ഇവിെട നിന്നാണു് േനർസാക്ഷിയായി പഠിച്ച�
തു്. കക്കൂസു് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നവർ, അടുക്കളയിൽ
േരാഗാതുരരായ സേഹാദരങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണം പാ�
ചകം െചയ്യുന്നവർ. അവരുെട പഴുത്തു് ചീഞ്ഞു് പുഴുക്ക�
ളരിക്കുന്ന വ്രണങ്ങൾ ഒരു പൂവിെനെയന്നേപാെല മൃദു�
മൃദുലമായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന നഴ്സുമാർ. അതുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടു് ആത്മസമർപ്പണം െചയ്യുന്ന ഭിഷഗ്വരന്മാർ.
സന്നദ്ധേസവകർ, ഈെയല്ലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മൂ�
ലധനം കയ്യയച്ചുനൽകുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവെരല്ലാം പര�
സ്പരാശ്രിതത്തിെന്റ ധാർമ്മിക കണ്ണികളായി മാറുന്നതു്
വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചയാണു്. ശാരീരികമായ േവദനയു�
െട അനവധി തലങ്ങൾ എനിക്കു് കാണിച്ചു് തരാറുള്ള മാ�
തൃതുല്യയായ രാേധടത്തി, സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനു്
കാരുണ്യത്തിെന്റ ദർശനരൂപം നൽകുന്ന ആത്മസുഹൃ�
ത്തു് േഡാ.ഇ. ദിവാകരൻ, സഹജമായ ക്രിസ്തീയ വിശു�
ദ്ധിയിൽ നിന്നു് ഉറെവടുത്ത കാരുണ്യത്തിലൂെട േവദനി�
ക്കുന്ന സേഹാദരങ്ങൾക്കു് വാക്കിലും പുഞ്ചിരിയിലും േസ്ന�
ഹസ്പർശത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ൈമത്രിയാകുന്ന േഡാ.
സജിത എന്നിവെര എടുത്തു് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%97%E0%B5%97%E0%B4%A4%E0%B4%AE%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B5%BB#%E0%B4%AC%E0%B5%8B%E0%B4%A7%E0%B5%8B%E0%B4%A6%E0%B4%AF%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%9A%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclitus
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%A3_%E0%B4%AE%E0%B4%B9%E0%B5%BC%E0%B4%B7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%A3_%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%B9%E0%B4%82%E0%B4%B8%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A3%E0%B4%97%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B5%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Meera
https://en.wikipedia.org/wiki/Ravidas
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabir
https://en.wikipedia.org/wiki/Tukaram
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse
https://en.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Bvagho%E1%B9%A3a
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhacharita
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhammapada


െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ
മലയാളത്തിെല ഒരു എഴുത്തുകാരനാണു്
െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

