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ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം

”ആചാര്യഃ സർ വേചഷ്ടാസു േലാക ഏവഹി ധീമതാം” എന്നാണേല്ലാ മാണം.
അതിനാൽ ത വിഷയെത്ത റി ള്ള നിരൂപണത്തിലും ആദ്യം കൃതി 
െയത്തെന്ന പരിേശാധിക്കാം. മാംസഭു കൾ ം സസ്യഭു കൾ ം കൃതി 
െകാ ം ആകൃതിെകാ ം വ്യത്യാസം കാണു ണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഇതിൽ ഏതു
വർ ഗമാെണന്ന് േനാ ക. മാംസഭു കളായ മൃഗങ്ങൾക്ക് വീരപ്പ കൾ കാണു 

. മനുഷ്യനും അ കാരം നാലു പ കൾ കാണു ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് മനു 
ഷ്യെന മാംസഭു കളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരി ന്നത്. ജ ക്കെള ജനിപ്പിച്ചിരി 

ന്നത് മനുഷ്യരുെട ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടിയാണ്. മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇവ
വളെര രുചിയുള്ളതും ശരീരശക്തിെയ വർദ്ധിപ്പി ന്നതും സുഖകരവും േരാഗശമ 
നത്തിന് ഔഷധരൂേപണ േയാജനെപ്പടുന്നതും ആണ്. പിശാചുക്കൾക്ക് ീ 
തി വരു ക, ബാേധാപ വങ്ങൾ മാ ക, അമ്മൻ െകാട, കുരുതി മുതലായ ഉ  
മൂർ ത്തിപൂജ, ശക്തിപൂജ(വാമമാർ ഗ്ഗം), മ മൂർത്തി, മറുതാ, ഒറ്റമൂലച്ചി, പച്ചേത്താ 
ലാട്ടി, െവണ്ണീ കുട്ടത്തി, നിണമാടൻ, ശങ്കലി ഭൂതത്താൻ ഇത്യാദി മൂർത്തികൾ 
ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള െകാടുതി, കർമ്മങ്ങൾ, ത ബലി, തറവാടുകളിെല
കലശ ംെവപ്പ്, പിതൃ ാദ്ധം(മനു തി േനാ ക), അേങ്ങയറ്റം മഹാ ാഹ്മണ 
രുെട പലവകയാഗങ്ങൾ, ആന കമ്പളം, കടുവാേവഷം, പണ്ടിക ഇഷ്ടമുള്ള പട്ടി 
കൾ ം പൂച്ചകൾ ം െകാടു ക, മദ്യപന്മാർക്ക് തീറ്റി ഇങ്ങെനയുള്ള സംഗതി 
കൾക്കായിട്ട് േലാകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അസംഖ്യം േകാടി ചരജ ക്കൾ
അേഹാരാ ം മനുഷ്യരാൽ ഹിംസിക്കെപ്പ വരു . ഈ ഹിംസകെളല്ലാം മനു 
ഷ്യർക്ക് സാധാരണ നിവാര്യങ്ങളും അവർ മനഃ ർ വ്വം െച വരുന്നവയുമാണ്.
ഇതിേലക്ക് ആെരങ്കിലും അെരെയങ്കിലും കുറ്റെപടുത്തിയി േണ്ടാ? കുറ്റെപ്പടു  

േണ്ടാ? േകൾേപ്പാരും േകൾ വിയുമുേണ്ടാ?
ഈവക ഹിംസകളിൽ നിേന്നാഴിയാെമ െവച്ചാൽത്തെന്ന മനുഷ്യന് അഹിം 
സകപട്ടം കി േമാ? ഇല്ലില്ല; ഒരിക്കലുമില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ”ഞങ്ങൾ
മാംസഭു കളല്ല, സസ്യഭു കളാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ലാത്തതിനാൽ
ഞങ്ങൾ അഹിംസകന്മാരാണ് ” എന്ന് ഡീ പറയുന്ന മിടുക്കന്മാർ മാംസേത്താ 
ട് ഏറ്റവും അടുത്ത പാല്, െനയ്യ് മുതലായവെയ പതുെക്ക സസ്യവർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
കടത്തിവിട്ട് സ്വീകരി വരു . അതുശരിയല്ല. പാലുകുടിക്കാെമങ്കിൽ മാംസവും
തിന്നാം. മാംസഭക്ഷണം െകാണ്ട് സ്വഭാവം രമായിത്തീരു എ ചിലർ
പറയുന്നതും ശരിയല്ല. എ മാംസം തിന്നിട്ടാണ് സർപ്പത്തിെന്റ സ്വഭാവം ര 
മായിത്തീർന്നത്? അത് കാറ്റിെനയെല്ലേയാ ഭക്ഷി ന്നത്? സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീ 
വനും േവദനയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല. അതുകൾക്ക്, േവദനയറിയുന്ന 
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തിന് ശക്തിയുെണ്ടന്നതിനനുസരണമായ വികാരങ്ങളുണ്ടാകു െണ്ട ം മദ്യപാ 
നം നിമിത്തം അവക്ക് ലഹരിയുണ്ടാകു െണ്ട ം ശാ ജ്ഞന്മാർ ക പിടി 
ച്ചിരി . അതിനാൽ ചരങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന അചരങ്ങളായ വൃക്ഷം, െചടി,
ധാന്യം മുതലായവക്ക് ജീവനുണ്ട് ആ സ്ഥിതിക്ക് സസ്യങ്ങൾ മാ ം ഭക്ഷി ജീ 
വിച്ചാലും ഹിംസകൻ തെന്ന. അതുമാ മല്ല കൃഷി, സഞ്ചാരം, അടി തളി, വി 
ള െവയ്പ്, കറി െവട്ടൽ, െന കുത്തൽ, ഇരിപ്പ്, കിടപ്പ് ഇതുകൾ നിമിത്തം
തവള, പുഴു, എറുമ്പ് മുതലായി എ േയാേകാടി ചരജ ക്കൾ നശി . എ  
േവണ്ട പാലുകുടിക്കൽ, ജലപാനം, ശ്വാേസാഛ്വാസം, േഭദി(വയറിളക്കൽ)എന്നീ
കൃത്യങ്ങൾ േപാലും അതി കൃശങ്ങളായ അസംഖ്യം ജീവാണുക്കളുെട ഹിംസക്ക്
േഹതുവാകു . ഒരു മതവും മതസ്ഥനും ഹിംസെയ അനുവദിക്കാെതയും െചയ്യി 
ക്കാെതയും െചയ്യാെതയും ഇരി ന്നില്ല. ആദ്യം മാംസം ഭക്ഷി വന്ന് പിന്നീ 
ട് േവെണ്ട േപക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില മാന്യെര മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ സന്യാസി 
േ ഷ്ഠന്മാർ യുക്തിയുക്തം വ്യ്വഹരി പേദശിച്ച് രണ്ടാമതും മാംസഭക്ഷകൻമാരാ 
ക്കിയതായി േകൾ വിയുണ്ട്. മാന്യമഹതികളായ അമ്മമാർ പലരും ഈ ഉപേദ 
ശം അനുസരിച്ച് സമാധി ശരീരബലം േവണെമ ം അതിനു മാംസഭക്ഷണം
അത്യാവശ്യമാെണ ം ഇതിനു മടി ന്നവർ മഹാപാപികളാെണ ം ഞങ്ങൾ
അ ട്ടരെല്ല ം വ്യവഹരി െണ്ട ം േകൾ വിയുണ്ട്.( ബുദ്ധേകരളം മാ 
ണം)
ഇക്കാലേത്തെക്കന്നല്ല ഏതുകാല ം ആർ ം ഈ സംഗതിെയപറ്റി ഇതില  
റം തിയുക്താനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് േവണ്ടത്? ഇനി മൃഗാദി ജ ക്കെള േനാ 
ക്കിയാേലാ? തവള ഈച്ചെയപ്പിടി തി , േചര തവളെയ, പന്നി േചര 
െയ, കടുവ പന്നിെയ, പല്ലി ചിലന്തിെയ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ െചറിയ മത്സ്യങ്ങെള
ഇങ്ങെന പറ െകാ േപായാൽ അവസാനി കയില്ല, അതിനാൽ ഇവിെട
ചുരു .
ഇ കാരം ഭൂമി, ആകാശം, ജലം മുതലായവയിൽ സഞ്ചരി ന്ന കുറഞ്ഞ ബല 
മുള്ള അസംഖ്യം ചരജ ക്കെള അ കാരം തെന്ന ഭൂജലാകാശാദികളിൽ സഞ്ച 
രി ന്ന കൂടുതൽ ബലമുള്ള സിംഹന ഗൃദ്ധ്റാദികളായ അസംഖ്യം ചരജ  
ക്കൾ നിരന്തരം ഹിംസി െകാ തെന്ന ഇരി . മനുഷ്യേരാ മ ജ ക്കേളാ
സമീപ െചന്നാൽ െപട്ട ശരീരത്തിൽകയറി ചുറ്റി രക്തമാംസങ്ങെള അപ 
ഹരി ന്ന ചില വള്ളികളും സമീപജ ക്കെള ഊർദ്ധ്വമുഖം വികസിപ്പിച്ച് ഉള്ളി 
േലക്കാകർഷിച്ച് രക്തമാംസാദികെള ഹരിെച്ചടു െകാണ്ട് നുറുങ്ങിയ അസ്ഥിക 
െള ഉേക്കാടുേകാടി െവളിയിേലക്ക് വിസർജ്ജി ന്നതും, വാഴയുെട ആകൃതിയി 
ലുള്ളതുമായ ചില െചടികളും ദ്വീപാന്തരങ്ങളിൽ ഉള്ളതായി അറിയു . അതി 
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നാൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു ജ വിെന്റ ശരീരം മെറ്റാരു ജ വിനും ഭക്ഷണസാധ 
നമായിട്ടല്ലാെത കാണുകയിെല്ലന്ന് നിശ്ചയം. ഒരു ജ വിന് മെറ്റാരു ജ വി 
െനക്കണ്ടാൽ അത് തനിക്ക് ഭക്ഷണസാധനമാെണ ള്ള അറിവും, അതിെന
െകാ ന്നതിനുള്ള രസ്വഭാവവും കൂടുതൽ ശക്തിസാമ ികളും, മേറ്റജ വിന്
അളവറ്റ ഭയവും േവദനയും ഉണ്ടായിരുന്നി ം അത് െകാല്ലെപ്പടുന്നതിനു തക്കവ 
ണ്ണം മാ ം ശക്തിസാമ ികളും െകാടു ം ഇ കാരമുള്ള അസംഖ്യേകാടി ജ  
ക്കെള സൃഷ്ടിച്ച് െവേവ്വെറ സ്ഥലങ്ങളിലിരുത്താെത ഒരു സ്ഥലത്ത് അെല്ലങ്കിൽ
ഒരു േലാകത്ത് ഒരുമിച്ചിടകലർന്ന് വാസം െച മാറ് തെന്ന ആക്കിെവച്ചിരി  
ന്നതിെനയും സർ വസൃഷ്ടികർത്താവായ ഈശ്വരൻ സർ വജ്ഞൻ, സർവശക്തൻ
എ ള്ള ആപ്തവാക്യങ്ങേളയും ന െട വിശ്വാസങ്ങേളയും കുറിച്ച് ഉ േനാ  
േമ്പാൾ അതി രങ്ങളായ ഹിംസകൾ, മഹാേവദനകൾ, ഭയകമ്പേരാദനങ്ങൾ
ഇവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എേപ്പാഴും ഇടവിടാെത ഉണ്ടായി നിറ െകാണ്ടിരി 
ക്കണെമന്നാണ് സർവകർത്താവിെന്റ സൃഷ്ടിയുെട ഉേദ്ദശെമന്ന് സമ്മതിക്കാേന
ന്യായം കാണു .
ഈശ്വരനു തെന്നേയാ അെല്ലങ്കിൽ കൃതിേക്കാ ഈ അതി രതകളും കഷ്ടപ്പാ 
ടുകളും കണ്ടിട്ട് അ ം േപാലും ആർ തയിെല്ല തെന്നയല്ല ക കണ്ട് രസി  
െകാണ്ടിരി ന്നതായി ം കൂടി േതാ . എല്ലാംെകാ ം നിരൂപി േനാക്കി 
യാൽ ഒരുവനും ഒരിക്കലും ഒരിട ം ഒരുവിധത്തിലും ഒന്നിെനയും െകാല്ലാതിരി 
ക്കാൻ കഴിയുകയിെല്ലന്ന് നിശ്ചയമാണ്. അതിനാൽ ഒരു വിധത്തിലും സാദ്ധ്യ 
മല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിെയ ഒരു നടപടിയാക്കിത്തീർ വാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവരാരും
തുനിയുകയില്ല.
എളുപ്പത്തിൽ ഒ കയിെല്ലങ്കിലും വളെര യാസെപ്പട്ട് േനാക്കിയാൽ നടെന്ന 

വേന്നയ്കാം എ സേന്ദഹത്തിെനങ്കിലും അവകാശമുള്ള കാര്യെത്ത സംബ 
ന്ധിച്ചല്ലാെത, എ യാസെപ്പട്ടാലും നട കയിെല്ലന്ന് നിശ്ചയമായി കാണു 
ന്ന സംഗതിെയ സാധിപ്പാൻ യാസെപ്പടണെമന്ന്, എങ്ങെനയുള്ള ആൾ ം
മെറ്റാരാേളാടു പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഹിംസ പാടിെല്ലന്ന് പറയാൻ ഒരു
വിധത്തിലും ഹിംസയില്ലാത്തവർ േവണമേല്ലാ. അങ്ങിെനയുള്ളവർ ഇല്ലതാനും.
ഹിംസയുള്ളവൻ പറഞ്ഞാൽ ഉന്മത്ത ലാപസദൃശം ആരും വകെവയ്കില്ല. അതി 
നാൽ ഹിംസ പാടിെല്ലന്ന് പറയാൻ േലാകത്ത് ഒരുവനുമില്ല. ഹിംസിക്കാെമ 
ന്നാർ ം പറയുകയും െചയ്യാം. േലാക ള്ള ഒരുവനും ഒരുവിധത്തിലും ഒന്നി 
െനയും െകാല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുെകാണ്ട് ഹിംസക്കായിട്ടാണ് പഞ്ച 
സൃഷ്ടി എന്നാെണങ്കിൽ എല്ലാേപരുംകൂടി എല്ലായിേപ്പാഴും എല്ലായിട ം എല്ലാ 
വിധത്തിലും മിച്ചാലും അ േനരേത്തെക്കങ്കിലും എല്ലാവേറ്റയം ഹിംസിക്കാൻ
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കഴിയുകയില്ലേല്ലാ. ജനനത്തിലകെപ്പടുന്നതിെനെയല്ലാം ആരും െകാന്നിെല്ലങ്കി 
ലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മരണം സംഭവി . അതിനാൽ കൃതിസൃഷ്ടി ഹിംസ 
ക്കായിട്ടല്ല, അ യുമല്ല അ േനരെമങ്കിലും അനങ്ങാെതയും മിണ്ടാെതയും ഭക്ഷി 
ക്കാെതയും ശ്വാസമടക്കിെക്കാണ്ട് ഇരിക്കാെമങ്കിൽ അ യും േനരം അഹിംസ 
കനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയും െച ം. കുട്ടികളല്ലാത്തവർെക്കല്ലം ഇത് കഴിയുന്ന 
താണ്. അതിനാൽ എല്ലാറ്റിെനയും ഹിംസിക്കാനല്ല, ഹിംസിക്കാതിരിക്കാനാ 
ണ് കഴിയുന്നത്. ആടുമാടുമുതലായ ജ ക്കൾ മനുഷ്യർ ം മ ം െകാ തി  
വാനുള്ളവയാെണ ം തി െമ ം ഉള്ള ബുദ്ധിയും, അതിേലക്ക് തക്ക ശക്തി 
യും മനുഷ്യാദികൾ ം അളവറ്റ േവദന ഭയം അതിൽനി ം രക്ഷെപ്പടണെമ  
ള്ള അത്യാ ഹം ഇവെയല്ലാം എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരുന്നി ം അതു ഫലെപ്പടാെത
െകാല്ലെപ്പടാൻ (മരിക്കാൻ) ഉള്ള ശക്തിമാ ം മൃഗാദികൾ ം സിദ്ധിച്ചിരി .
അതുേപാെല മനുഷ്യാദികൾ അവെയ ഭക്ഷി വരുന്നത് സാധാരണായായിരിക്ക 
യാൽ മനുഷ്യാദികൾക്കായിട്ടാണ് മൃഗാദികൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത് എന്നാെണങ്കിൽ
സിംഹം, കടുവ, പുലി മുതലായവ മനുഷ്യെരയും മ ം പിടി തി ന്നത് സ്വാഭാ 
വികമായിരി ന്നതുെകാണ്ട് അവയ്ക്കായിട്ടാണ് മനുഷ്യാദികെള സൃഷ്ടിച്ചത് എ  
വിചാരിക്കണം. അ തെന്നയുമല്ല സിംഹാദികൾക്ക് ഹിംസക്കായി അവയുെട
കരചരണാദ്യവയവങ്ങളല്ലാെത േതാക്ക്, വാൾ, കുന്തം മുതലായ അന്യ ആയുധ 
ങ്ങേളാ ഭക്ഷി ന്നതിേലക്ക് അടുപ്പ്, തീയ്യ്, ഉപ്പ് പലവ്യഞ്ജനം, പാകംെചയ്യൽ
മുതലായവ ഒ ം തെന്ന േവണ്ടതാനും. അതിനാൽ ഇതാണ് സാധാരണ ശരി 
യായി ള്ളത്.മനുഷ്യന് മാംസഭക്ഷണം ആദ്യം െവറു ം ചിരപരിചയത്താൽ പി 
ടിച്ചതുമാണ്. സിംഹാദികൾക്ക് അങ്ങിെനയല്ല. അതുെകാണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കാഹാ 
രമായിട്ടാണ് മനുഷ്യെര സൃഷ്ടിച്ചത്, എന്ന് വിചാരിക്കരുേതാ?
ഇവിെട ഹിംസേയ പാെടാ അഹിംസ പാടില്ല എന്ന് യുക്തിപൂര്വം വ്യവ 
സ്ഥാപിച്ച ഹിംസാവാദി ആ ഹിംസെയ ഒരു േദശസഞ്ചാരം െച വരുവാനാ 
യി ആജ്ഞാപിച്ചയ െവന്നിരിക്കെട്ട. അതനുസരിച്ച് ഹിംസ പുറെപ്പ . ഇന്ന 
മാസം ഇ ാം തിയ്യതി മുതൽ ഇന്നയിന്ന ദിക്കിൽ ഇ യി താമസിച്ച് ചുറ്റി
സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഹിംസാമൂർത്തി പുറെപ്പട്ടിരി എന്നറിഞ്ഞ് അതാതു ദി 
ഗ്വാസികളായ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ഹിംസ ആ ദിക്കിൽ കട ന്നതിനു മു 

തെന്ന ാണഭയേത്താടുകൂടി പിടച്ചടി നിലവിളി െകാണ്ട് അന്യദി ക 
ളിേലക്ക് ഓടിെയാളി തുടങ്ങി. കാണെപ്പട്ടവെരല്ലാം േവദന അനുഭവി മരി 

കയും െച . ഒരിടെത്തങ്കിലിം അതിെന ദർശിക്കാേനാ സൽക്കരിക്കാേനാ
ഒരു ജ വിെനേപ്പാലും കാണാെത െച ന്ന ദിെക്കല്ലാം ശൂന്യമടഞ്ഞിരി ന്ന 
തിെനക്കണ്ട് ഭേഗ്നാത്സാഹമായി നിരാശെപ്പ െകാണ്ട് ’എെന്ന എല്ലാ ജീവികളും
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െവറുേത്താടിയതല്ലാെത ഒെരണ്ണം േപാലും ജീവേനാടുകൂടി േനെര നിൽ ന്നില്ല;
എെന്റ വശം പറയുന്നതിന് േലാകത്തിൽ നീ ഒരാേള ഉ ഇതാ എെന്ന സ്വീ 
കരി െകാ ക’ എ ത്യക്ഷത്തിൽ അവെന്റ േനെര പാ െചന്നേപ്പാൾ
’അയ്യേയ്യാ! എെന്റ േനെര അടു വരരുേത! എെന്ന വിേട്ടയ്ക്കേണ!’ എന്നി നില 
വിളി െകാണ്ട് ഹിംസാവാദി ഹിംസെയ ഉച്ചാടനം െചയ്യാനുള്ള മാർഗം േതടി
ഓടി. അവൻ ഹിംസെയ അനുവദിച്ച് അന്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞി ള്ള ന്യായങ്ങളും
അതിലധികവും ആ ഹിംസതെന്ന പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചി ം അവെയ േകട്ടി ം കൂടി
ആ ഹിംസാവാദി തിരി നിന്നില്ല അവൻ ഓടിയത് അഹിംസെയ അേന്വഷി 
ച്ചാണ്. ഹിംസ ആകാെമന്ന് പറയുവാൻ ഹിംസെയ ഏ സമ്മതി ന്ന ഒരുവ 
േനാ ഒരു ജ െവങ്കിലുേമാ േലാകത്തിലില്ല. അതിനാൽ ഹിംസ ആകാെമന്ന്
പറവാൻ ഒരുവനും അധികാരമില്ല പാടിെല്ല പറയാൻ സകലജീവികൾ ം
അധികാരമുണ്ട്.
അ കാരം തെന്ന അഹിംസാവാദിയുെട ആജ്ഞ കാരം അഹിംസപുറെപ്പ ,
ഇതറി ജനങ്ങൾ, ഭവനങ്ങൾ, െതരുവുകൾ എ േവണ്ട നാെട ം േതാര 
ണം, മംഗളദീപം, നിറമാല, കുലവാഴ, നിറപറ മുതലായവെകാണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട്
എല്ലാവരും കുളിെച്ചാരുങ്ങി, അഷ്ടമംഗല്യം, പുഷ്പവൃഷ്ടി, മംഗളവാദ്യം, വാ രവ,
ആർ വിളി, ’അഹിംസാേദവി ജയിക്കെട്ട! ജയിക്കെട്ട’ എന്ന േഘാഷം ഇവ 
സഹിതം െചന്ന് എതിേരറ്റ് സൽക്കരിച്ചിരുത്തി പൂജി , വിട്ടയ ന്നതിന് ഒരു
ജ വിന് മനസില്ല. ഇങ്ങെന െചന്ന് അഹിംസാവാദി കണ്ടേപ്പാൾ ആനന്ദാ 

പൂർണേന നായിട്ട് ഓടിെച്ചന്നാേ ഷി . സകലേപരും എല്ലാ ജ ക്കളും
അഹിംസെയ അേന്വഷിച്ച് അേപക്ഷിച്ച് ധ്യാനിച്ച് കഴി കൂ ന്നതിനാൽ സകല 
രും അഹിംസേവണെമന്ന് പറയുന്നവരാെണന്ന് സിദ്ധമാവു .
ഇനി േലാകന്യായ കാരം മാംസഭു കെളയും സസ്യഭു കെളയും എങ്ങിെന 
യുള്ളവരാെണന്ന് പറയാെമ ം,ന്യായ കാരം അവർക്ക് എങ്ങെനയുള്ള അനു 
ഭവത്തിനാണവകാശമുള്ളെത ം േനാക്കാം. മൃഗചരി ാചാര്യന്മാർ മാംസഭു  
കളായ സിംഹം കടുവ മുതലായ ജ ക്കെള ദുഷ്ട മൃഗങ്ങെള ം സസ്യഭു കളായ
പശു, ആട്, മാൻ മുതലായവെയ സാധുമൃഗങ്ങെള ം പറ വരു . എന്നാൽ
സിംഹങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി മാംസേമ േവ . യാസെപ്പട്ടാലും വല്ലേപ്പാ 
ഴും അതിന് മാംസേമ കി കയു . നമുേക്കാ മാംസാഹരം കഷ്ടെപ്പട്ട് പരിചയി 

ന്നതും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാത്തതുമാണ്. നെമ്മേപ്പാെലയാണ് അന്യജ  
വിന് േവദനെയ ള്ള വിേവകവും മനുഷ്യനാണുള്ളത്. അതുെകാണ്ട് മൃഗങ്ങൾ
അ വും കുറ്റവാളിലളല്ല. ഈ മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾ മുള്ള ദുഷ്ടേ ാ 
ഹി. ന്യായസ്ഥനായ മൃഗത്തിന് ’ദുഷ്ട’ എന്ന വിേശഷണം െകാടുത്ത സ്ഥിതി 
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ക്ക് മനുഷ്യന് ’ദുഷ്ട ദുഷ്ട’ എന്ന വിേശഷണം െകാടുക്കണം. സിംഹാദികൾ വി 
ശ േമ്പാൾ വളെര കാത്തിരു എന്തിെനെയങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ക്ഷണം െകാ 
ണ്ട് കാര്യം കഴി ം. മനുഷ്യനാകെട്ട, േമാഷ്ടിേച്ചാ ബലാൽകാരമാേയാ വില  
വാങ്ങിേയാ മുൻ കൂട്ടിെകാ വന്ന് പട്ടിണിയിട്ട്, േവലെയടുപ്പിച്ച് കഷ്ടെപ്പടുത്തി,
ചി വധം െച കയാണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിെന വളെര കൂടുതൽ ദുഷ്ടെനന്ന്
പറയണം. മൃഗം മെറ്റാന്നിെന ഉപേദശിച്ച് മാംസം തീറ്റാറില്ല. മനുഷ്യേനാ ഇതു
കഷ്ടെമ ം േവെണ്ട ം കരുതി െകാല്ലാതിരി ന്നവേനാട് ദുർന്യായങ്ങൾ പറ 
ഞ്ഞ് െകാല്ലില്ലകൂടി െച ണ്ട്. അതിനാൽ ഇവന് അസംഖ്യം ദുഷ്ടപ്പട്ടം െകാടു 
ക്കണം. അന്യൻ ഇവേനാട് എങ്ങിെന െപരുമാറാനാണ് ഇവെന്റ ന്യായം സമ്മ 
തി ന്നെതന്ന് േനാക്കാം. സാധുമൃഗെത്ത വധിക്കാെമന്ന ഇവെന്റ ന്യായം ദുഷ്ടമൃ 
ഗെത്ത രമായി വധിക്കാനും ആ മുറയ്ക്, അേനകകാരണങ്ങളാൽ ദുഷ്ടമൃഗെത്ത 
ക്കാൾ വളെര ദുഷ്ടനായ ഇവെന കുേറെശ്ശ കുേറെശ്ശ േവദനെപ്പടുത്തി അതി രമാ 
യി െകാന്നാലും മതിയാകുകയിെല്ല മാണേല്ലാ വ േചരുന്നത്. ഇങ്ങെനയുള്ള
മനുഷ്യന് ആെര പ വം െചയ്താലും േദാഷമിെല്ലന്ന് അവെന്റ ഹിംസാന്യായം
െകാണ്ട്തെന്ന സിദ്ധി .
”പാൽ നാം ഉപേയാഗി . അതിൽ അേനകേകാടി ജീവാണുക്കളുെണ്ടന്ന്
ശാ ീയ രീതിയിൽ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിരി . അവെയ െകാല്ലാതിരിക്കാൻ
കഴിയുേമാ? പാൽ േവെണ്ടന്ന് െവയ്കാം. വായുവിലും അതുേപാെല ജീവാണു 
ക്കൾ ഉണ്ടേല്ലാ അവെയ െകാല്ലാതിരി ന്നെതങ്ങിെന? അതിനാൽ ശുദ്ധ 
മായ അഹിംസെയപ്പറ്റി ഊഹിക്കാൻ തെന്ന യാസം. എന്നാൽ നാം മനഃ 
പൂർ വ്വമായി യാെതാരു ജീവിേയയും അകാരണം ഉപ വിക്കയിെല്ലന്ന് നിർബന്ധ 
മുണ്ടായിരിേക്കണ” എന്ന് ഒരു വാദം. ഇത് ശരിയാെണന്ന് േതാ ന്നില്ല. കാര 
ണം കൂടാെത മനഃപൂർ വ്വം ഉണ്ടാകയില്ല. കാരണമുള്ളിടേത്ത മനഃപൂർ വ്വമു . ”  
േയാഹനമനുദ്ദിശ്യ ന മേന്ദാപി വർത്തേത” എന്നാണേല്ലാ പൂർ വ്വിക മഹാന്മാ 
രുെട മതം.
േതാ ം നിറ െവ വൃക്ഷത്തിലിരി ന്ന തെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു കടുവാ വരികയും
’ഈ കടുവ എെന്ന െകാ ം, െകാന്നാൽ വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കണെമന്ന
അത്യാ ഹം ഫലിക്കയില്ല. അക്കാരണത്താൽ ഇതിെന െകാല്ലണം’ എന്ന വി 
ചാരം െപാടുന്നെന ഉണ്ടാകുയും അതിെന െവടിെവച്ച് െകാ കയും െച എന്നി 
രിക്കെട്ട, ഇതിൽ ’െകാ ം’ ’വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കണം’ ഇതുകൾ ര ം കാ 
രണങ്ങൾ. െകാല്ലണെമ ള്ള വിചാരം മനഃപൂർ വ്വം. ഇനി ആടിെന്റ മാംസം തി 
ന്നണെമന്ന് എനിക്കാ ഹമുണ്ടായി,അതിനാൽ അതിെന െകാ കേയാ െകാല്ലി 

കേയാ െച എന്നിരിക്കട്ട.ഇതിൽ തിന്നണെമ ള്ള ആ ഹം കാരണവും
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െകാല്ലണെമ ള്ളത് നിർബന്ധവുമായി. ചിലകുട്ടികൾ ചില ജ ക്കെള പിടിച്ച്
െകാ മേല്ലാ, അതിേലക്ക് വല്ല കാരണവും പറയാനുേണ്ടാ എന്നാെണങ്കിൽ ഇതു
േപാെലയെല്ലങ്കിൽ േവെറ വിധത്തിൽ ബലമായ കാരണം കാണും. സയൻസു 
ശാ ജ്ഞന്മാെരേപ്പാെല കുട്ടികൾ ം ഈ ജ വിെന്റ അകവും പുറവും എല്ലാം
കാണണെമന്ന സഹിക്കവയ്യാത്തതായ അതിയായ േമാഹമുണ്ടാവു . ഇതുകാ 
രണം ഇതിെന പിടി മുറിക്കണെമന്ന വിചാരം(ഉത്സാഹം)കുട്ടികൾക്ക് മനഃ 
പൂർ വ്വം.കുട്ടികളുെട മനഃ  ർ വ്വത്തിനു ശക്തികൂടുതലായിരി ം. തെന്റ മുൻപാെക
ഹാജരാക്കെപ്പട്ട കുറ്റക്കാരെന്റേമൽ കുറ്റം െതളിഞ്ഞാൽ അവെന ശിക്ഷിക്കണെമ 
ന്ന് ജഡ്ജി വിചാരി . ഇതിനാൽ കുറ്റം കാരണവും ശിക്ഷിക്കണെമ ള്ളത്
മനഃപൂർ വവും ആകു . കുറ്റമിെല്ലന്നാണ് െതളിയുന്നെതങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കണെമ  
ള്ള മനഃപൂർ വ്വം നശി േപാകുന്നതാണ്. അേപ്പാൾ കുറ്റമിെല്ല ള്ളതു കാരണവും
ശിക്ഷി കൂടാ എ ള്ളത് മനഃപൂർ വ്വവുമായി. ഇതിനാൽ എെന്തങ്കിലും കാരണ 
മുെണ്ടങ്കിേല ഒരുവനിൽ നിന്ന് ഹിംസയുണ്ടാവൂ എ ന്യായം െകാണ്ട് സിദ്ധി 

. തീെര മാംസഭുക്കല്ലാത്തവനും ഒ െനയും ഹിംസിക്കരുെതന്ന നിർബ 
ന്ധമായ കരുതേലാടുകൂടി സൂക്ഷി നട ന്നവനുമായ ഒരുവൻ അറിയാെത, ശ്വാ 
േസാച്ഛാസം മുതലായവയഅൽ എ േയാ ജീവികളുെട നാശത്തിനു കാരണമാകു 

. ഇത് കുട്ടികെളേപാെല വളർത്തിയും വില വാങ്ങിയും െകാ ന്നതുേപാെല
പാപമാകുകയില്ലേല്ലാ. അവ തെന്ന െകാ െമേന്നാ അവെയ തനി െകാല്ലണ 
െമേന്നാ ഉള്ള കാരണങ്ങേളാ മനഃപൂർ വ്വേമാ ഇല്ല. ഒരുവൻ അറിയാെത അവെന്റ
പുറെത്താരു മരം വീണു മൃതിെപ്പടുന്നതുേപാെല മാ മേ ഇതും. ഈ ഹിംസെയ
തടുക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ല ”കാരണം കൂടാെത മനഃപൂർ വ്വമായി ഒന്നിെനയും ഉപ വിക്ക 
രുത് ” എ പറയുന്നത് െവറും വീൺവാക്കാണ്. അകാരണമായി മനഃപൂർ വ്വവും

ിയയും ഒരുവനും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മടികൂടാെത യേഥഷ്ടം ഹിംസി െകാള്ളെട്ട 
െയ ം ഹിംസിക്കണെമ ം നിർബ്ന്ധമായും കരുതിയാണ് ഈ വീൺ വാ

േയാഗിച്ചി ള്ളത്.
സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുെണ്ട ം സസ്യഭു കൾ ം ഹിംസാേദാഷമുെണ്ട ം
ഉള്ളതിെന റിച്ചാണ് ഇനി അ ം പറയുന്നത്. സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുെണ്ടന്ന്
ന െട പൂർ വ്വികർ അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന് ചിലർ വിചാരി ണ്ടായിരിക്കാം. ആ
വിചാരം അവരുെട അജ്ഞതയുെട ഫലം മാ മാണ്. ഇവിെട അതു കണ്ടറി  
കഴിഞ്ഞി കാലം കുേറയായി. ചരാചരജീവന്മാെരന്ന േപരുതെന്ന പരമ്പരയാ 
യിട്ടിവിെട നട വരുന്നതാണ്. പാശ്ചാത്യപൺധിതന്മാർ ഇേപ്പാൾ ക പിടി 
പ്പാൻ തുട ന്നേതയു . അതുെകാണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനിെല്ലേന്നാ സസ്യ 
ഭു കൾ പൂർണ്ണ അഹിംസകെരേന്നാ ആരും വാദി ന്നില്ല. ഹിംസകന്മാരിൽ 
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നി ം ഒ ര പടി താണവരും അ യും അഹിംസയിൽ േമൽ േപ്പാട്ട് കയറി 
യവരും എേന്ന അവെരപ്പറ്റി പറയു . ജീവജാലങ്ങളുെട ജ്ഞാനശക്തിെയ
അറി അവെയ പുല്ല്, മരം, മുതലായ ർശജ്ഞാനമുള്ള ജീവികൾ, പവിഴ 

റ്റ്, കടൽ റ്റ്, കറയാൽ, എറുമ്പ്, അണു, കൃമി, കടൽെച്ചാറി മുതലായ ർ 
ശരസങ്ങേളാടു ഗന്ധെത്ത അറിയുന്ന മുന്നറിവുള്ള ജ ക്കൾ; തുമ്പി, വണ്ട് മുത 
ലായ ർശരസഗന്ധങ്ങേളാടു രൂപെത്തയും അറിയുന്ന നാലറിവുള്ള ജ ക്കൾ,
മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ മുതലായ ർശരസഗന്ധരുപങ്ങേളാടു ശബ്ദെത്തയും അറി 
യുന്ന അഞ്ചറിവുള്ള ജീവികൾ; ഇ കാരം വകതിരിച്ചിരി . ഇവയിൽ മനു 
ഷ്യന് ഇഹേലാകചിന്തയും പരേലാകചിന്തയും കൂടി ഉണ്ട്. മൃഗാദികൾക്ക് ഇഹ 
േലാക ചിന്തേയ ഉ . വൃക്ഷാദികൾ ം കുറ കുറഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാനുഭവം
മന്ദി േപായിരി ം. ജ്ഞാനസാധനങ്ങളുെട േഭദഗതി നിമിത്തം വൃക്ഷാദികൾ 
ക്ക് തേമാഗുണം െകാണ്ട് മായെപ്പട്ട് സുഖദുഃഖരൂപാമായി വികസി തുടങ്ങത്ത 
ക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കയാണ്. അഞ്ചി ീയജ്ഞാനവും ശരി 
യായ ജ്ഞാനസാധനവുമുള്ള മനുഷ്യനുംേപാലും സുഷുപ്ത്യവസ്ഥയിൽ ശൂന്യസാ 
മാന്യ വിേശഷങ്ങെളന്ന ഭാവനകൾ നമു അനുഭവമാകു ണ്ട്. ഒ ം അറിയാ 
െത ഉറ ന്ന ഒരുവെന മെറ്റാരാൾ ര മൂ ാവശ്യം വിളി . എന്നി ം
ഒ ം അറിയുന്നില്ല, പിെന്നയും വിളി േമ്പാൾ അർത്ഥക ന കൂടാെത േകൾ 

. മൂന്നാമതും വിളി േമ്പാൾ അർത്ഥക നേയാട്കൂടി േകട്ട് വർത്തി  
തുട . ആദ്യം ശൂന്യമായിരുന്ന അവസ്ഥയും രണ്ടാമത് ശൂന്യതയിൽ നി 
ന്ന് േവർതിരി ം അർത്ഥക നേയാട് കൂടാെത ശബ്ദം നിമിത്തം സാമാന്യം
ഒരുണർ വായിട്ട് പിരിഞ്ഞ അവസ്ഥയും മൂന്നാമത് അർത്ഥക നേയാട് അഭിമുഖ 
െപ്പ െകാണ്ട് െതളിഞ്ഞ അവസ്ഥയും - ഇങ്ങെന മൂ വിധം കാണുന്നതിൽ ശൂ 
ന്യത്തിെന്റ അവസാനവും സാമാന്യത്തിെന്റ ഒര ം അംശവും കൂടിയ ഒരു നില 
െയത്തെന്ന ഇവിെട വൃക്ഷാദികൾക്ക് ക ിക്കണം. ഇര, േതൾ മുതലായവകെള
രണ്ടായി മുറിച്ചാൽ ര ഭാഗങ്ങളും കിട പിട ന്നതു കാണാം. മനുഷ്യെന്റയും
വലിയതരം ജ ക്കളുെടയും ഒരുഭാഗം മുറിഞ്ഞാൽ ഹൃദയേത്താടു കൂടിയ ഭാഗം
ചലനമുള്ളതായും മേറ്റഭാഗം ചലനമില്ലാത്തതായും കാണെപ്പടു . േരാഗം മൂലം
കേയ്യാ കാേലാ മേറ്റാ കണ്ടിേക്കണ്ടതായി വന്നാൽ േവദന അറിയാതിരി ന്ന 
തിനു േ ാേറാ േഫാം (Chloroform) എടു മൂക്കിൽ പിടി േമ്പാൾ മുൻപറഞ്ഞ
സാമാന്യ ജ്ഞാനവും വിേശഷജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തമട്ടിൽ ഇരു േപാകുന്നേല്ലാ.
ശരീരതത്വ, പാക, താരതമ്യങ്ങൾെകാ ം അറിവിെന്റ അതിയായ കുറവുെകാ 

ം ഒരിക്കലും സങ്ക ജ്ഞാനസ്ഥാനം കൂടിയില്ലാത്ത വൃക്ഷാദികൾ ഹിതാ 
ഹിത സുഖദുഃഖങ്ങൾ അറിയുന്ന സാമ ി വളെര മന്ദി തെന്നയിരിക്കാേന ഇട 
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യു . േ ാേറാേഫാം പിടി ന്നതിനു മുൻപും അതുകഴിഞ്ഞാൽ തൽക്ഷണവും
ൈചതന്യം കാശി െകാണ്ടിരി ന്ന സ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന അറു ന്ന േവദന
അറിയാതിരി െമങ്കിൽ ജ്ഞാനസാധനസ്ഥാനവും പാകവും ഒ ംതെന്ന ഉണ്ടാ 
യിട്ടില്ലാത്ത ആ ജനനത്തിൽ അറിവു മന്ദിച്ചല്ലാെത ഇരിക്കാൻ ഇടയില്ല. ചില
പദാർത്ഥങ്ങൾ അവകേളാടു േചരുേമ്പാൾ പലവികാരം േതാ ന്ന വിധത്തിൽ
അനക്കങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാകു െവങ്കിലും ഒരു േ തത്തിൽേപാലും അങ്ങ 
െനവല്ലതും വർത്തി േമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും അനക്കവുംേപാെല മാ േമ
അവെയ ഗണിക്കാൻ നിർവാഹമു . അത് ർശം നിമിത്തമുള്ള േചഷ്ടകളാ 
ണ്, പതുെക്ക ർശി തീരുേമ്പാശ്ള് വാടുന്ന െതാട്ടാവാടി, സമീപ െചന്ന്
സംസാരിച്ചാൽ െതാഴുന്ന െതാഴുകണ്ണി, കരയുന്ന അഴുകണ്ണി,തിള ന്ന െവളിെച്ച 
ണ്ണയിൽ ഇട്ടാൽ േവദന അറിയുന്നതുേപാെല വികാരമുണ്ടാവുന്ന പർപ്പടം എ  
േവണ്ട, േവദന അറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും ഓേരാന്നിേനാടും േചരുേമ്പാൾ വികാരമുണ്ടാ 
വുക സഹജമാെണ കാണിക്കാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം ഉദ്ധരിക്കാം. ശരീ 
രത്തിൽ എവിെടെയങ്കിലും ക്ഷതെപ്പ േവദന തട്ടിയാൽ അത് കമ്പിവഴി അറി 
യുന്നതുേപാെല എേതാ ഒരു ഭാഗ െച സംബന്ധിച്ചിട്ട് േവദന അറിയു .
ആസ്ഥാനെത്തത്തിയിെല്ലങ്കിൽ േവദന അറിയുന്നില്ല. കേയ്യാ കാേലാ മുറി
രണ്ടാക്കിയാൽ മുറി േമ്പാഴും തേന്നാടു േചർന്നിരി ന്ന ഭാഗത്തിെന്റയും േവദന
അറിയു ണ്ട്. േവർെപട്ട ഭാഗത്തിെന്റ േവദന അറിയുന്നില്ല. േവദന അറിയണ 
െമങ്കിൽ ധാനമായിട്ട് രക്തമുണ്ടായിരിക്കണം. രക്തം മുഴുവൻ െപാേ ായാൽ
േവദന അറിയുന്നില്ല. രക്തത്തിൽ ഇന്നയിന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇന്നയിന്ന കണ 
ക്കിനുണ്ടായിരിക്കണെമ ണ്ട്. അേത ശരിയായ രക്തമാവൂ. അതിൽ എന്തിെന 
െയങ്കിലും കൂടുതൽ കുറവു വ േപായാൽ ആ രക്തത്തിനും അറിവിെനത്തരുന്ന
വിഷയത്തിൽ ന നതയുണ്ട്. അ ം തീ വാരിയാൽ നമു െപാ ം, ഒരു വക
വാതം ഉണ്ടായവരുെട പുറ തീ വച്ചാൽ മരവി േപായി ചൂടറി കൂടാ എ
പറയും. സസ്യങ്ങളുെട രക്തം േവദനയറിയിക്കാൻ തീെര ശക്തിയുള്ളതല്ല. ചരജ 

വായി ജനി േമ്പാൾ േമൽ േമൽ ഈ അറിവുണ്ടായി വർദ്ധിപ്പാൻ തയ്യാ 
റായി അടങ്ങിയിരി കയാണ്.
ഹിംസക്ക് ര വിധ േദാഷമാണുള്ളത്. ഒ േവദനെപ്പടുത്തൽ, രണ്ട് അതിെന്റ
രക്ഷക്കായി േപാകുന്ന വഴിെയ തടുക്കൽ. അതിൽ േവദനെപ്പടുത്തൽ ധാ 
നമായി ചരങ്ങളിലാണ് സംബന്ധി ന്നത്. താമസെപ്പടുത്തൽ ചരങ്ങളിലും
അചരങ്ങളിലും ഒ േപാെല ബാധി ം. ചരങ്ങളിലുള്ള അറിവുേഭദം െകാണ്ട്
േനാ േമ്പാൾ േവദനയുെട കാര്യത്തിൽ ഇെല്ല പറയത്തക്കവണ്ണം കുറഞ്ഞമ 
ട്ടിലുള്ളവയുെണ്ട മുൻപു പറ വേല്ലാ. എല്ലാവർ ം സമ്മതേക്കടും സങ്കടവും
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ഉള്ളത് താമസി ന്ന കാര്യത്തിലല്ല േവദനെപ്പടുന്ന വിഷയത്തിലാണ്. കൃത്യസ 
മയ െചന്നാൽ േമൽ രക്ഷ ള്ള ആദായവും, ഹിതമായ ഭക്ഷണവും നല്ല ബ  
ക്കളും അത്യാനന്ദ ദമായ കാ കളും സിദ്ധി െമ ള്ള ഒരു സ്ഥലേത്തക്ക് ീ
പുരുഷന്മാർ ആബാലവൃദ്ധം േചർ േപാകു . പകുതി വഴി െചന്നേപ്പാൾ ഒരു
കടുവാ ര േപെര പിടിച്ചതായി േക , അവിടം കുേറ കാടുമാണ്, യാ ക്കാർ ,
മ ള്ള ലാഭങ്ങെളെയല്ലം ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് വഴിയിൽ എവിെടെയങ്കിലും താമസിക്ക 
യല്ലാെത യാ തുടരുകയിെല്ല ള്ളത് തീർച്ചയേല്ല? തെന്റ ഗുണത്തിനായിെട്ട 
ങ്കിലും ഒരവയവെത്ത േഛദി ന്നതിലുള്ള േവദന അനുഭവിക്കാൻ മനസ്സില്ലാെത
ആളുകൾ േ ാേറാേഫാമിെന്റ സ്വീകരി . ഇവയിൽ നി ം താമസി ക,
നഷ്ടെപ്പടുക,േബാധക്ഷയം വരു ക ഇവെയാെക്ക സ്വീകരി ം മരണെത്തയും
േവദനെയയും െവറു ന്നവരാണ് എല്ലാവരും എ മനസ്സിലാക്കാമേല്ലാ.
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ഇനി വഴിെയടുക്കൽ

ഒരു െമഴുകുണ്ടയിൽ പലതരം മാ ള്ള േലാഹരജ കൾ എങ്ങിെന ലീന 
ങ്ങളായിരി േവാ അതുേപാെല ളയകാലത്തിൽ മൂല കൃതിയിൽ
ലീനങ്ങളായിരി ന്ന വാസനാവിേശഷങ്ങൾക്കനുസരണമായി ഓേരാ ജീവനും
ഓേരാ ശരീരെത്ത സ്വീകരി . ഇവെയല്ലാം ആ പരമമായിരി ന്ന േമാക്ഷ 
സുഖെത്ത കാംക്ഷി ഗമി ന്നവരാണ് ഈ മയാ യിൽ നാം കാണുന്ന
എല്ലാ ജ ക്കളും അതാതിെന്റ ജീവെന്റ ഉയർന്നതരം പരിണാമങ്ങൾ ള്ള
ഓേരാ ടങ്ങളായ ശരീരങ്ങേളാടു കൂടിയ ജനനങ്ങളാകു . ഈ ടങ്ങൾ
പരിപൂർത്തിയായി േവർെപടു ന്നതിന് മുൻപ് നാം അതിെന ഉട കളഞ്ഞാൽ
വീ ം ആ ജാതി ടെത്തത്തെന്ന അതു സ്വീകരി വളെരക്കാലം കഴിേയ 
ണ്ടിവരു . ഇത് അതിെന്റ ഉേദ്ദശത്തിനു വലുതായ താമസെത്ത ഉണ്ടാക്കി
അതിെന്റ മാർഗ്ഗെത്ത തടയു . ഇതിെനയും ഒരു ഹിംസയായിട്ടാണ് മഹാന്മാർ
കരുതിേപ്പാരുന്നത് ഈ ഹിംസെയ തടയാനും അവർ മിക്കാതിരി ന്നില്ല.
മുൻപറഞ്ഞ കാരം സഹിക്കാൻ വഹിയാത്ത േവദനയുെട കാര്യത്തിൽ
േമൽപ്പറഞ്ഞ ഒരറിവുമുതൽ അഞ്ചറിവു വെരയുള്ള ഒരു ജ വിെനയും ഹിം 
സിക്കരുെത ം ഏതാനും ചിലതിെന െകാല്ലാതിരുന്നതുെകാ പൂർണ്ണ
അഹിംസയാകിെല്ല ം തികഞ്ഞ ഉേദ്ദശേത്താടു കൂടിയാണ് മഹാന്മാർ ”
അഹിംസാ പരേമാ ധർമ” എ ള്ള മഹാവാക്യെത്ത ഉപേദശിച്ചി ള്ളത്.
ഇവിെട സസ്യഭു കളുെട നില ഏതാെണന്ന് േനാക്കാം . എല്ലാ പാശ്ചാത്യ
പണ്ധിതനാരുേടയും ഇേപ്പാഴെത്ത ന്യായ കാരം ഒരറവുള്ള ജീവന്മാേരാടു
കൂടിയതാണ് സസ്യങ്ങൾ. സസ്യഭു കളുേട ഹിംസക്ക് ഇതുമാ േമയു .
ഇതിനുമുകളിലൂള്ള നാലുവർഗ്ഗങ്ങളൂേട ഹിംസയിൽനിന്ന് ഇവർ േമാചിച്ചിരി 
ച്ചിരി . ഈ മഹത്തായ കാര്യെത്ത െപെട്ടന്ന സാധിക്കെയന്നത് വളെര

യാസമായി ള്ളതാണ്. അതുേപാെല ഇവിെട അഹിംസകെനന്ന ഉന്നദബി 
രുദം സമ്പാദിക്കാൻ മി ന്ന ഏവനും ഓേരാ ജീവരാശിയിലും ഹിംസകെള
ഉേപക്ഷിച്ച് േവഗേത്താടുകൂടി കട േപാേക്കണ്ടതായിത്തെന്നയിരി . ഇ  
കാരം കട േപാകുന്നവരിൽ മൂ നാലു പടികളിേല കട േപായവരാണ്
സസ്യഭു കൾ. ഇവരുെട അടുത്ത പടി ഏതാെണന്ന് ഒരു േചാദ്യമുണ്ടാകാം .
സസ്യഭക്ഷണത്തിലും ഹിംസയുെണ്ട ള്ള അറിവിെന്റ പൂർണ്ണതയും, അതിൽ 
നി വിരമിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അത ത്സാഹാനുഷ്ടാനങ്ങളും െകാണ്ട് അവർ
േകവലം ഉണങ്ങിവീഴുന്ന ഇലകേളയും ശുഷ്കഫലങ്ങേളയും ആഹരി ം അതിലും
ഹിംസയുെണ്ട കാണ്ട് േകവലം ജലെത്തമാ ം ആ യി ം അവർ ജീവി ം
. അേപ്പാൾ അവിേടയും ഹിംസ െവളിവാകുമേല്ലാ, അനന്തരം വായുവിെനമാ ം
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ആഹാരം െച ജീവി ം , ഈ നിലയിെല േമ്പാഴാണ് അവെര േയാഗികൾ
എ പറയുന്നത്. വായു ഭക്ഷണത്തിലും ഹിംസെയ ഭയന്ന് അതിൽ നി വി 
രമി ന്നതിനുള്ള ശക്തിെയ അതിൽ ഇരു െകാണ്ട് സമ്പാദി കഴിഞ്ഞാൽ,

ാണെന അടക്കി വിചാരരൂേപണ ജ്ഞാനസമാധിെയ ആ യിച്ച്, ന െട
സകല മതാചാര്യന്മാരും ഒ േപാെല േഘാഷി ന്നതും േവെറാന്നിനാൽ താ 
നും തന്നാൽ േവെറാ ം ഹിംസിക്കേപ്പടുക എ ള്ള നിലെയ അതി മിച്ചതും
ആയ േമാക്ഷെമന്ന പരമാനന്ദെത്ത ാപിക്കയും, അേതാടുകൂടിത്തെന്ന പരി 
പൂർണ്ണ അഹിംസകൻ ആയിത്തീരുകയും െച . ഇങ്ങിെനയാണ് ന െട
പൂർവ്വികരായ മഹാന്മാർ അഹിംസെയപ്പറ്റി ഉപേദശിച്ചി ള്ളതും അനുഷ്ടിച്ചി ള്ള 
തും. ഈ വാസ്തവതത്ത്വെത്ത മനസ്സിലാക്കാെത മഹാപാപ നീചവാസനായാൽ
വിഴുങ്ങെപ്പ കിട ന്ന ചില മാംസഭു കൾ േഹ! െചടികൾ ജീവനുള്ളതു 
െകാണ്ട് അവെയ ഭക്ഷി ന്നവരും ഞങ്ങേളേപ്പാെല ഹിംസകന്മാരാെണ ം
അഹിംസ ആവശ്യമില്ലാത്തതാെണ ം ചില ദുർന്യായങ്ങെള ലപി െവ
വരാം അതിെന തിെര വകെവയ്കാെത പറഞ്ഞ കാരം അനുഷ്ടിച്ചാൽ രക്ഷെയ

ാപി ം .
ആഹാരേഭദം സ്വഭാവേഭദെത്ത ഉണ്ടാ െമ ം മാംസഭക്ഷണം സ്വഭാവെത്ത

രമാ െമ ം പല മഹാന്മാരും അഭി ായെപ്പടു . മനസ്സിെന പരിശു 
ദ്ധമാക്കി െച ന്ന പദാർത്ഥങ്ങെള േവണം ഭക്ഷിക്കാെന ം ആഹാരേഭദം
െകാ ണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവേഭദം ഒരു മൃഗശാലയിൽ െച േനാക്കിയാൽ

ത്യക്ഷെപ്പടുെമ ം സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ അേമരിക്കയിൽ െവച്ച് സ്താവി 
ച്ചിരു .
ബുദ്ധിെയ സംബന്ധി േനാക്കിയാൽ മാംസാഹാരത്തിന് എന്ത് സ്ഥാനമാ 
ണുള്ളത്? ഇതിെന്റ വാസ്തവം േമധാവികളായ മഹാന്മാരുെട ചരി ങ്ങളിൽ
നിന്നാണേല്ലാ ഹിേക്കണ്ടത്. തത്ത്വജ്ഞാനം, ഗണിതം സാഹിത്യം മുതലായ
നാനാകലകളിലും നി ലരായ ശസ്തി സമ്പാദിച്ചിരുന്ന ഫസർ ന മാൻ
”മാംസഭക്ഷണം ബുദ്ധിവികാസത്തിന് അനുകൂലെമന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും
അഭി ായെപ്പടുകയില്ല” എ ം ഭൂേലാകത്തിെല സിദ്ധപണ്ഢിതനും സസ്യ 
ഭു മായ ഫസർ േജാൺഈബിേമയർ ”മാംസഭക്ഷണം ആേരാഗ്യത്തിനും
േദഹശക്തി ം ഒരിക്കലും ആവശ്യമായി ള്ളതല്ല” എ ം പറഞ്ഞിരി .
ഒരു സിദ്ധ വാഗ്മിയും വിശാല ഹൃദയനും സത്യവാദിയുമായ എേഡ്വർഡ്
ബാട്ടസർ പറയുന്നത് ”സ്വയം ഭരണത്തിനുതകുന്നതും കൃതിക്കനുസരി ള്ള 
തുമായ ഒരാഹാരം സസ്യമാകു ” എന്നാണ്. ഇ കാരം തെന്ന ബുദ്ധൻ,
പിത്താേഗാറസ്, മിൽട്ടൺ, സർ ഐസക്ക് ന ട്ടൺ, െസന്റ്പീറ്റർ, െസന്റ് മാത ,
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െസന്റ് േജാൺ, ൈളസ് മുതലായ അേനകം മഹാന്മാർ ഇതിേലക്ക് സാക്ഷ്യം
വഹി ണ്ട്.
മാംസഭക്ഷണം െകാണ്ട് പലമാതിരി വ്യാധികൾ ഉണ്ടാകു െണ്ടന്ന് ഡാക്ടർ
െഹയ്ഗ് മുതലായ സിദ്ധെപ്പട്ട ഇം ീഷ് ഭിഷഗ്വരന്മാർ , ഫ്റ ൈവദ്യന്മാർ
ഇവർ സയുക്തികം െതളിയിച്ചിരി . അതായത് മാംസത്തിന് ശരീരത്തിലു 
ള്ള യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന വിേശഷശക്തിെയ കുറയ്കാൻ ശക്തിെല്ലന്നല്ല അതിെന
വർദ്ധിപ്പിച്ച് താെഴ പറയുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് സംബന്ധിച്ച പലേരാഗങ്ങളും
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുെണ്ടന്ന് അവർ പറയു . ആ േരാഗങ്ങൾ മുട വാ 
തം ,വാതം, തലേവദന, സന്നി, ആസ്ത്മാ, ഞര കൾ േകാച്ച്, മനച്ചടവ്,
മാന്ദ്യം, േമഹം, ഗുദ ംശം മുതലായവയാണ്. റാബർ ബൽ (M.D.F.R.C.S)
എന്ന മഹാൻ ഇം ണ്ട്, േ ാ ലണ്ട്, അയർലണ്ട് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ
അധികമായി ബാധിച്ച് കാണുന്ന കാൻസർ എന്ന േരാഗത്തിെന്റ കാരണെത്ത 
പറ്റി അേന്വഷിച്ചതിൽ അതിെന്റ ധാനകാരണം മാംസഭക്ഷണമാെണന്ന്
െതളിഞ്ഞി െണ്ട ം അതിെന വർജ്ജിച്ചി േഗാതെമാഉ മുതലായ സസ്യാ 
ഹാരങ്ങെളെക്കാ പചരിച്ചതിൽ ഈ േരാഗത്തിനു കുറവുണ്ടായി െണ്ട ം

സ്താവി .
മനുഷ്യരുെടയും മാംസഭു കളുെടയും പ കൾക്ക് െവണ്മെകാണ്ടല്ലാെത മെറ്റാ 

െകാ ം യാെതാരു സാമ്യവും ഇല്ല എ മാ മല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് അവ
ഏതുവിധം ഉപകരി േവാ അതുേപാെല മനുഷ്യർ ഉപകരി മില്ല.
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങളഉെടയും കടവായിെല പ കൾ വളെര വ്യത്യസ്തെപ്പ
കാണു . മനുഷ്യരുെടയും കുര കളുേടയും മുൻവരിയിലും അണകളിലും ഉള്ള
പ കൾ ം ദഹേനാപകരണങ്ങൾ ം വളെര സാദൃശ്യമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യെന മാംസഭു കളായ മൃഗങ്ങേളാട് താരതമ്യെപ്പടു ന്നത് അനുഭവ 
ത്തിൽ വളെര വിരുദ്ധമാണ്. മാംസഭു കളായ ജ ക്കൾക്ക് െചറുകുടൽ വളെര
നീളം കുറഞ്ഞാണ് കാണുന്നത്. ആയതിന് ആ ജ ക്കളുേട മദ്ധ്യശരീരത്തിെന്റ
മൂന്നിരട്ടി നീളം മാ േമ ഉണ്ടായിരിക്കയു . അവയുെട മൂലാ ം(െപരുംകുടൽ)
വളെര മൃദുവാണ്. അതുെകാണ്ട് ആഹാരസാധനങ്ങളുെട സാരകിട്ട വിഭജനം
വളെര ക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയും അവ വളെര കുറ സമയം മാ ം ഇരി കയും
െച . മനുഷ്യരുെട െചറുകുടൽ മദ്ധ്യശരീരത്തിെന്റ പ മടങ്ങ് നീളമുള്ള 
തും െപരു ടൽ നീണ്ട ഒരു സഞ്ചിേപാെല ഉള്ളതുമാണ്. അതുേപാെല തെന്ന
ആഹാര സാധനം സാരകിട്ട വിഭജനത്തിനു മുമ്പ് വളെര സമയം കുടലിൽ
സ്ഥിതി െച (വളെര താമസിേച്ച വിഭജനമുണ്ടാകു ) അതുെകാണ്ട്
എ യും ക്ഷണത്തിൽ സാരകിട്ടകൾ േവർെപടുന്നതായ മാംസഭക്ഷണം
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മനുഷ്യന് ഒരു കാേരണയും സ്വാഭാവികവും ഹീതവും ആയി ള്ളതെല്ല
മാ മല്ല അേനകം അപായകരങ്ങളായ േരാഗങ്ങൾക്ക് കാരണവുമാവു . ഈ
അഭി ായങ്ങെള സിദ്ധ കൃതി ശാ ജ്ഞന്മാരായ ഫേസർസ് വില്യം
റാലിൻസ് എഫ്.ആര്.എസ്സ്,ബാരൺ ക റർ,സർ ചാർ  ല്സ് െബൽ F.R.S,
റീച്ചാർഡ് ചാർ  ല്സ് ഡാർവിൻ L.L.D.,F.R.C.S. മുതലായ മാന്യന്മാർ സയുക്തികം
െതളിയിച്ചിരി . ഇതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർ സാധാരണയായി മാംസഭു  
കളാെണ ള്ള വാദം അസാധുവാകു . ഇനിയും ഒന്നിെന്റ സ്ഥിതിേയാ
നാശേമാ ദീര്ഘകാലേത്തക്ക് െവച്ചിരി നെത േനാക്കാം. ഒരു ാണിയുെട
എന്നല്ല, ഏതിെന്റ നാശവും നാം സാധാരണമായി ക വരുന്നത് അതിെന്റ
സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലഘുവായ ഒരു സമയം െകാണ്ടാണ്. പ െകാല്ലം
ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജ വിന് നാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മിനി െകാണ്ടാണ്.
എങ്ങെന േനാക്കിയാലും ഓേരാന്നിെന്റ സ്ഥിതി (നിലനി ിനു)ള്ള കാലമാണ്
അധികമായി ള്ളെതന്ന് ത്യക്ഷമാണ്. ആ കാലത്തിൽ അവയുെട രക്ഷ
േവ ന്ന സാധനങ്ങെള അവ ചു ം േത്യകം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും കാണാം
. അതുെകാണ്ട് നാശെത്തക്കാൾ അധികം കൃതി ദീർഘമായി സൂക്ഷിച്ചി ള്ളത്
സ്ഥിതിെയ ആെണന്ന് െവളിെപ്പടു .
ഇനി മൃഗങ്ങേളയും സസ്യങ്ങേളയും പറ്റി പറയാം. അവ കൃത്യാ മാംസം
ഭക്ഷി ന്നതിനാൽ നമു ം ഭക്ഷിക്കാം എ ള്ളതു ശരിയല്ല. കൃത്യാ മാംസം
ഭക്ഷിേക്കണ്ടവെര റിച്ച് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞി ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ഈ
ന്യായം ആ രാക്ഷസന്മാർക്കിരിക്കെട്ട. കൃത്യാ സസ്യഭു കൾ മൃഗവർഗ്ഗത്തി 
ലും സസ്യവർഗ്ഗത്തിലും കാണു ആയതിനാൽ കൃത്യാ സസ്യഭു കളാണ്
നാം എന്ന ന്യായം നമുക്കിരിക്കെട്ട. അതു മാ മല്ല, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം
േലാക ള്ളവയിൽ െവച്ച് ഉൽകൃഷ്ടമായി ള്ളതാകു . താണതരം ജീവികൾ
ജഡബുദ്ധികളാണ്. ാേയണ അവ താമസഗുണത്തിൽ നി സൃഷ്ടിച്ചി  
ള്ളവയാകു . ജ ക്കൾക്ക് ഉയർന്നതരം വിചാരങ്ങെളാ ം വിചാരിപ്പാൻ
കഴിയുകയില്ലാ എ മഹാത്മാവായ വിേവകാനന്ദ സ്വാമിയും പറഞ്ഞിരി .
അേദ്ദഹം േവെറാരവസരത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ െവച്ച് ഇങ്ങെന പറ :
”മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിെന്റ വലിെയാരു ഭാഗം മൃഗങ്ങളിൽ നി ം അധികം ദൂരം
ഒ ം എത്തിയിട്ടിെല്ല തെന്നയല്ല പലസംഗതികളിലും നിയമനശക്തി
മനുഷ്യർക്ക് താഴ്ന്നതരം ജ ക്കളിൽ നിന്ന് അധികം ഒ ം വർദ്ധിച്ചി മില്ല”.
ന െട മന കൾക്ക്േമൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്യം ചുരുക്കമാണ്. ആ സ്വാത ്യ 
െത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ മിക്കണം. മഹാന്മാരുെട ഈ വാ കളിൽ നിന്ന് നാം
അറിേയണ്ടത് കൃതിെയ അനുസരി ള്ള മേനാവൃത്തിെയ പിൻതുടരുന്നത്
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മൃഗങ്ങളുേട സ്വഭാവം എന്നാണ്. അത് ഏത് മൂഢനും സാധിക്കാവുന്നതുമാണ്.
അതിെന എതിർ മുൻേപാ കയറിയവരാണ് േലാകത്തിൽ ഏറ്റവും കീർ 
ത്തിമാന്മാരായി ള്ളത്. നാം അങ്ങിെന അനുവർത്തി വരു െവ ള്ളതും

ത്യക്ഷമാണ്. മാതാവ്, േസാദരി, ഭാര്യ, അന്യ ീ ഈ വ്യത്യാസങ്ങെള
നാം നിയേമന നുഷ്ടി വരുന്നില്ലേയാ? അതിൽ അതിരുകവിഞ്ഞ മനഃേക്ഷാഭം
കൂടാെത സൂക്ഷി ന്നില്ലേയാ? ഇതിനു വിപരിതമായി അനുഷ്ടി ന്നവരുെട
കഷ്ടതകേളയും നാം കാണു ണ്ടേല്ലാ. മൃഗവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഇെതാ ം കാണുന്നി 
ല്ല. ഇതുെകാ തെന്ന കൃത്യാ വർത്തി ന്ന മേനാവൃത്തിെയ തടേയണ്ടത്
മനുഷ്യ സ്വഭാവമാെണ ം അതിെനത്തെന്നയാണ് മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിേക്കണ്ട 
െത ം വ്യക്തമാവു .
അഹിംസയും മതങ്ങളും
ഈ അഹിംസാവാദം മതങ്ങളിൽ ടി അന്തർഭവിച്ചിരിക്ക െകാണ്ട് അവെയപ്പ 
റ്റി െചറുതായ ഒരേന്വഷണം നട ന്നതിന് അവയിേലക്ക് കടക്കാം
ഹി മതം
ന െട ഹി മതം മാംസഭക്ഷണെത്ത റിച്ച് എ പറഞ്ഞിരി െവന്ന്
വളെര അേന്വഷിേക്കണ്ട ആവശ്യമിെല്ലന്നാണ് കാണുന്നത് എല്ല പരമാചാര്യ 
ന്മാരും ഒ േപാെല മാംസഭക്ഷണെത്ത നിേരാധിച്ചിരിക്കയാണ്.
“നാ കൃത്വാ ാണിനാം ഹിംസാം
മാംസ മുത്പദ്യേത ക്വചിൽ
നച ാണിവധഃ സ്വർഗ്ഗ്യഃ
തസ്മാൻ മാംസവിസർജ്ജേയൽ”
”ദ്വാരം കിേമകം നരകസ്യ ഹിംസായാ സ്വർഗ്ഗദാ ാണഭൃതാമഹിംസാ” ,
െകാല്ലാൻ പുലിൈല മറുത്താൈന ൈകകൂപ്പി എല്ലാ ഉയിരും െതാഴും”. (കൂറൾ)
(ധാരാളം മാണവും കൂടി എഴുതിേച്ചർക്കണം )
ൈജനമതം
ഈ മതത്തിെന്റ ഉൽഭവം ബി.സി 490 ൽ ആണ്. മതാചാര്യൻ ൈവസാലി 
യിെല ഒരു രാജാവിെന്റ പു നായ വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ എന്ന ആളാണ്.
ഇേദ്ദഹം തെന്റ ധാന തത്ത്വങ്ങളായി എടുത്തി ള്ളവ നിർമ്മലത തുടങ്ങിയുള്ള
സദ്വൃത്തികളാണ്.ഈ മതത്തിൽ ാണിഹിംസെയ എ മാ ം കഠിനമായി
നിേഷധിച്ചിരു െവ ള്ളത് ഇപ്പ്േപ്പാൾ ജയിനന്മാർ അനുവർത്തി േപാരുന്ന
ഓേരാ കൃത്യങ്ങളിൽ നി െവളിവാകുന്നതാണ്. അവർ ശ്വാേസാച്ഛാസം
െച േമ്പാൾ വല്ല ാണികളും മരി േപാെയങ്കിേലാ എ വിചാരിച്ച് മുഖത്ത്
സാധാരണയായി ഒരു വല െക ക പതിവുണ്ട്. പാദ ർശം െകാണ്ട് ഒരു ജ  
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വിനും ജീവഹാനി വരരുത് എ ള്ള ഉേദ്ദശേത്താടു കൂടി മയിൽപ്പീലി െകാണ്ട്
വഴി തൂക്കാറുണ്ടായിരു വേ . വിള െവച്ചതിൽ പിെന്ന അവർ ആഹാരം
കഴിക്കയില്ല കാരണം വിള കണ്ട് വല്ല ജ ക്കളും അതിൽ വീണുേപാകു 
െമ ള്ളതാണ്. ഇ മാ ം െകാണ്ട് ജയിനമതത്തിലും ാണിഹിംസേയാ
മാംസഭക്ഷണേമാ അനുവദിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് വ്യക്തമാകു ണ്ടേല്ലാ.
ബുദ്ധമതം
ഈ മതസ്ഥാപകൻ കാരുണ്യമൂർത്തിയായ ബുദ്ധനാെണ ള്ളത് സിദ്ധ 
മാണേല്ലാ. ഈ മതം ഹി മതേത്താട് ഏറ്റവുമടുപ്പമുള്ളതും ഇേപ്പാൾ ജപ്പാൻ
,ൈചൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ചാരമായിരി ന്നതുമാണ്. അതുമാ മല്ല,
ഈ മതം ഈശ്വരനിെല്ല ം എല്ലാ ഫലങ്ങളും അവനവെന്റ കർമെത്ത അനു 
സരി ണ്ടാകുന്നതാെണ ം ബലമായി വാദി ന്ന ഒന്നാണ്. മതാചാര്യനായ
ബുദ്ധൻ ഇ ം ഒരവതാരമായിട്ടാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്. ഈ മഹാൻ തെന്റ
ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ധാനമായി അനുഷ്ടി കയും തെന്റ മതത്തിെല ധാ 
നതത്വമായി സ്വീകരി പേദെശാ കയും െചയ്തി ള്ളത് അഹിംസ എ ള്ള

ധാന ധർമെത്തയാണ്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ യുക്തിപൂർവ്വങ്ങളായ ന്യയങ്ങളും
ജീവകാരുണ്യത്തിെന്റ വിശിഷ്ടതെയ െവളിെപ്പടു ന്നതിലുള്ള സാമർത്ഥ്യവും
െകാണ്ട് ദിവസം ഒന്നിന് അേനകം ാണികേള വധിച്ച് ദീർഘയാഗങ്ങൾ
നടത്തിേപ്പാന്ന എ രാജാക്കന്മാരാണ് യാഗശാലകെളെപാളിച്ച് ദൂെര എറിയു 
കയും ാണിഹിംസെയ സ്വരാജ്യങ്ങളിൽ നിേരാധി കയും കൂടി െചയ്തി ള്ളത്
എ ള്ളതിന് കണക്കില്ല. ഈകൂട്ടത്തിൽ െപട്ട ഒരാളാണ് അേശാകൻ. ഇേദ്ദ 
ഹം പല േരാഗങ്ങൾെകാണ്ട് സങ്കടെപ്പടുന്ന ാണികൾക്ക്  േവണ്ടി ആദ്യമായി
ഒരു ആ ി തീർപ്പികയും ാണികെള ചികിത്സിപ്പിച്ച് സുഖെപ്പടു ന്നതിനു 
േവണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്കയുമുണ്ടായി. ഈ മതെത്ത അനുസരി േനാക്കിയാലും
മാംസഭക്ഷണം സർവാത്മനാ അത്യന്തം നിേഷധിച്ചിരി .

ി മതം
ഇത് പരിഷ്കാരം െകാ ം ശക്തിെകാ ം എ േവണ്ടാ സർവ േ യ െകാ 

ം ഉൽകൃഷ്ടനിലയിൽ എത്തിയിരി ന്ന ജനസമുദായത്തിെന്റ മതമാണ്.
ഈ മതാചാര്യൻ പരമഭക്തനും ദയാലുവുമായ േയശു ി വാണ്. ഇേദ്ദഹം
തെന്റ മതതത്വങ്ങെള പ ധാന ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരി . ഇതിൽ

ധാന വിലക്കായ െകാല്ലായ്ക എ ള്ളതിെനയും അേദ്ദഹം ഒരു ധാന
മതതത്വമായിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചിരി ന്നത്. ഇതുകൂടാെത അവരുെട ധാന
മത ന്ഥമായ ൈബബിളിൽ ഉൽപ്പത്തിപുസ്തകത്തിൽ ൈദവം ആദാമിെനയും
ഹൗവ്വാേയയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആഹാരെത്ത നിശ്ചയി ന്ന അവ 
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സരത്തിൽ ൈദവം അവേരാട് ഇ കാരം പറയു ”വി കളുള്ള എല്ലാ
സസ്യങ്ങേളയും വി കളടങ്ങിയിരി ന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങേളയും ഭൂമിയുെട
നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങളുെട ഉപേയാഗ നു േവണ്ടി വിടു .
ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിത്തീരെട്ട. ” ഈ അവസരത്തിലും മാംസെത്ത
ആഹാരമായി വിധിച്ചിട്ടില്ല എ മാ മല്ല ഉൽപത്തി പുസ്തകം അദ്ധ്യായം
9-3-4 ഈ ഭാഗത്തിൽ ”ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരി ന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിങ്ങൾ 
ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുതരെട്ട എന്നാൽ അവയ്ക് ജീവഹാനി വരുത്തി മാംസെത്ത
രക്തസേമതം ഭക്ഷി ന്നതിന് േത്യകം ഉപേദശി കയും െച ” ഇനിയും
എസ്സീക്കയിൽ അദ്ധ്യായം 4-14-16 വാക്യങ്ങൾ േനാ ക. ഞാൻ എെന്റ
ആത്മാവിെന മലിനമാക്കിയിട്ടില്ല എെന്തന്നാൽ എെന്റ െചറുപ്പം മുതൽ ഇതുവ 
െരയും തെന്ന ചാകുന്നേതാ കഷണമായി മുറിക്കെപ്പടുന്നേതാ ആയ യാെതാരു

ാണിേയയും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല , േക്കവലം നിന്ദ്യമായ മാംസം എെന്റ വായിൽ
കടത്തിയിട്ടില്ല”. എ ി ൈദവേത്താട് അറിയി കയും ആതിേലക്ക്
ൈദവം ി വിെന അനു ഹി കയും െചയ്തതായി പറഞ്ഞിരി . മാത
അഞ്ചാം അധ്യായം 18  -ആം വാക്യത്തിൽ ി ഗലീല സമു തീര കൂടി
സഞ്ചരി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ പീറ്റർ എ ം ആൻ എ ം ര േസാദര 
ന്മാർ മത്സ്യം പിടി ന്നതു കണ്ട് അവെര അതിൽ നി വിരമിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ
എേന്നാടു കൂടി വരുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മനുഷ്യ മത്സ്യങ്ങെള തരാം എ
പറഞ്ഞ് വിളി െകാ േപായി സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരാക്കിയതായി കാണു ണ്ട്.
ഇ കാരം ൈബബിളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ി ജ ഹിംസേയയും മാംസ 
ഭക്ഷണെത്തയും വിേരാധിച്ചിരി ന്നതായി കാണു , ി ഹിംസെകാ ം
മാംസഭക്ഷണം െകാ ം ഒരിക്കലും നീചതെയ ാപിച്ചിട്ടിെല്ല ള്ളതിന്
ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാന ശിഷ്യന്മാരായ പീറ്റർ,
മാത , േജാൺ മുതലായ മഹാത്മാക്കളും അേദ്ദഹെത്ത അനുകരിക്കയാണു
െചയ്തി ള്ളത്. ഇതിനു വിപരീതമായി വല്ലയിട ം കാണു െണ്ടങ്കിൽ
അതു ചില ദുർവ്യാഖ്യാതാക്കളുെട നിന്ദ്യമായ സ്വാർത്ഥതൽപ്പരതയിൽ നി  
ണ്ടായി ളളതാെണ ം ഇവർ ഒരിക്കലിം മാംസഭക്ഷണം െചയ്തിട്ടിെല്ല ം

ി മതത്തിലുൾെപ്പട്ടവരും ധാനെപ്പട്ട ിസ്ത്യൻ ചരി കാരന്മാരുമായ
േഹഗിൾപ്സ്,ൈ മന്റ് .ആഗെസ്റ്റയിൻ,ഫിേലാ മുതലായ മഹാന്മാർ സയുക്തികം
െതളിയിച്ചിരിക്കയും െചയ്തിരി . ഏകേദശം ഏ.ഡി 1692 വെര ിസ്ത്യൻ
പള്ളികളിൽ ഈ അനാചാരെത്ത അനുഷ്ടി വന്നതായി കാണുന്നില്ല. അന 
ന്തരം എേന്താ കാരണത്താൽ പടിഞ്ഞാറൻ ിസ്ത്യന്മാരുെട ഇടയിൽ മാംസ
സ്വീകാര്യം ക തുട കയും ആ അവസരത്തിൽ ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി
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വലിയ ഒരു വാദ തിവാദം നട ന്നതിന് കാൺസ്റ്റാന്റിേനാപ്പിൾ എന്ന
സ്ഥല ില്ലൻ കൗൺസിൽ എ ഒരു മഹാേയാഗം കൂടുകയുമുണ്ടായി.
ഈ േയാഗത്തിൽ കാൺസ്റ്റാ (ആന്റിേയാ )ന്റിേനാപ്പിൾ , അലക്സാണ്ടി 
റിയ, ആന്റിയാക്ക് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നി ഏകേദശം 200-ൽപ്പരം

ധാനശിഷ്യന്മാരും കുേറ ച വർത്തിമാരും സന്നിഹിതരായിരു . ആ
അവസരത്തിൽ ആ മഹാസഭയിൽ തീരുമാനം െചയ്തത് താെഴ പറയും  
കാരമാണ് ” ഇ മുതൽ ഏെതാരു ാണിയുേടയും രക്തം െചാരി ന്നവൻ
ഒരു മതാചാര്യനാെണങ്കിൽ അവെന പള്ളിയിൽ നിന്ന് െവളിക്കാ ന്നതിനും
ഒരു ഗൃഹസ്ഥാ മിയാെണങ്കിൽ അവെന മത ഷ്ടനാ ന്നതിനും ഇതിനാൽ
ക ിച്ചിരി ” ഈ ആചാരെത്ത കിഴക്കൻ പള്ളിക്കാർ ഇേപ്പാഴും അനുഷ്ടി
വരു െണ്ട കാണു , പേക്ഷ പടിഞ്ഞാറൻ പള്ളിക്കാരുെട ഇടയിൽ ഇതിനു
വിപരീതമായി പലയാളുകളും മത വിരുദ്ധമായി അനുഷ്ടിപ്പാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
സാധുക്കളായ മതാചാര്യന്മാർക്ക് അവേരാട് മൗന തം ദീക്ഷിേക്കണ്ടതായി
വ . അെതങ്ങിെനയുമിരിക്കെട്ട. തങ്ങളുേട മതത്തിനു വിപരീതമായി നട 

ന്നവെരപ്പറ്റി ആേലാചിച്ചി കാര്യമില്ല. അവരുെട മതത്തിൽ േമപ്പറഞ്ഞ
കാരണങ്ങെളെക്കാണ്ട് നിശ്ചയമായും മാംസഭക്ഷനം നിേരാധിക്കെപ്പട്ടിരി
എ ള്ളതു വ്യക്തമാവു .
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