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ഏകീകൃതവും തികച്ചും േകന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു ഭരണവ്യ
വസ്ഥയല്ല ഇന്ത്യയിലക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. മുഗൾ
ഭരണം വളെര വിസ്തൃതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു
െവന്നത് േനരാണ്. പ്രേത്യകിച്ചും അക്ബർ, ജഹാം
ഗീർ, ഷാജഹാൻ മുതലായ ചക്രവർത്തിമാരുെട കീഴിൽ
അത് ഏെറക്കുെറ േകന്ദ്രീകൃതമാവുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ,
അേപ്പാഴും സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തെന്ന പലയിടത്തും
ഒരുതരം സ്വയംഭരണം നിലനിന്നുേപാന്നിരുന്നു. മുഗൾ
ഭരണത്തിന് മുമ്പ് സ്വതന്ത്രങ്ങളായിരുന്ന െചറിയ െച
റിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമായ നാടുവാഴി
പ്രഭുക്കളാണ് അേപ്പാഴും േമധാവിത്വം നിലനിർത്തിേപ്പാ
ന്നിരുന്നത്. അവർ കൂെടക്കൂെട സാമ്രാജ്യത്തിെനതി
രായി ലഹളകളും യുദ്ധങ്ങളും നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയമായ േകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റയും െപാതുേദശീയ
ഭാഷകളുെടയും അഭാവം, വ്യാപാരത്തിെന്റയും മുതലാ
ളിത്തരീതിയിലുള്ള ചരക്ക് നിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയുെടയും
വളർച്ചയ്ക്ക് തടസമായിത്തീർന്നു.
ഹിന്ദി, ബംഗാളി, മറാത്തി, കർണ്ണാടകം, െതലുങ്ക്, മല
യാളം മുതലായ നാട്ടുഭാഷകൾ അതിനുമുമ്പുതെന്ന
ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ, അവ െപാതു
പ്രേദശങ്ങളിൽ ഏകീകരിക്കെപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളു
െട െപാതുവിലുള്ള േദശീയഭാഷകളായി വളർന്നുക
ഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവയിൽ മിക്കവയും പ്രാേദശികങ്ങ
ളായ ഗ്രാമ്യഭാഷകളായിരുന്നു. േദശീയഭാഷകളായി
രുന്നില്ല. മിക്ക നാട്ടുഭാഷകളും വാെമാഴികളായിരുന്നു.
വരെമാഴികളായിരുന്നില്ല. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുവ
െരയും ഈ നാട്ടുഭാഷകൾ സാഹിത്യഭാഷകളായി
വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

















1 ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വവും

സംസ്കൃതേമധാവിത്വവും

സംസ്കൃതമായിരുന്നു ഹിന്ദുേമധാവി വർഗ്ഗങ്ങളുെട സാ
ഹിത്യഭാഷ. ശാസ്ത്രം, മതം, നിയമം മുതലായവെയക്കുറി
ച്ചുള്ള കൃതികെളല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നു. മദ്ധ്യകാ
ലത്ത് യൂേറാപ്പിൽ ലാറ്റിൻഭാഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാന
മാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃതത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. പള്ളി
േമധാവികളായ പുേരാഹിതൻമാരുെട ഭാഷയായിരുന്നു
ലാറ്റിൻ. ഭൗതികജീവിതത്തിൽ വളെരകുറച്ചുേപർക്കുമാ
ത്രേമ അതുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുേപാെല
ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃതം ബ്രാഹ്മണപണ്ഡിതൻമാരുെടയും
ഹിന്ദുരാജാക്കൻമാെര േസവിച്ചുനിന്ന ഉയർന്ന ജാതി
ക്കാരായ സാഹിത്യേകാവിദൻമാരുെടയും ഭാഷയായി
രുന്നു.
പേക്ഷ, ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതം െവറുെമാരു
പണ്ഡിതഭാഷ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ൈവദിക േമധാവി
ത്വേത്തയും അതിെന്റ തണലിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥെയ
യും അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം കൂടിയായിരു
ന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ഭൂേദവൻമാരായിരുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ,
ഭൂസ്വത്തുക്കളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായിരുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ
രാജാക്കൻമാരുെട േസവകൻമാരും നാടുവാഴികളുെട
ഉപേദശകൻമാരുമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് നാട്ടു
ഭാഷകെള പുച്ഛിച്ചുെകാണ്ട് സംസ്കൃതെത്ത ഉയർത്തിപ്പി
ടിക്കാനും സംസ്കൃതവ്യുൽപ്പത്തിെയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
മാനദണ്ഡമാക്കാനും അവർക്ക് സൗകര്യം ലഭിച്ചത്.
സംസ്കൃതത്തിെന്റ പിന്നിൽ ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതൻ,
ബ്രാഹ്മണെന്റ പിന്നിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥ, ജാതിവ്യവ
സ്ഥയുെട പിന്നിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങെള മർ
ദ്ദിക്കുകയും ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കുകയും െചയ്ത ഫ്യൂഡൽസ്വത്തു
ടമ ബന്ധങ്ങൾ — ഇതായിരുന്നുസ്ഥിതി. സാധാരണ
ക്കാരും താണ ജാതിക്കാരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിട
യിൽ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന പുേരാഗമനപ
രമായ ആശയങ്ങൾെക്കതിരായി അൈദ്വതസിദ്ധാന്ത
ങ്ങെള െപാക്കിപ്പിടിക്കുകയും അവയുെട സഹായേത്താ
ടുകൂടി ജാതിവ്യവസ്ഥെയയും ഫ്യൂഡൽ ബന്ധങ്ങെളയും
ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ് അക്കാലത്ത് സം
സ്കൃതം നിർവഹിച്ച പങ്ക്.
മുസ്ലിം നാടുവാഴികളുെടയും മുസ്ലിം ചക്രവർത്തികളുെട
യും േമധാവിത്വമാവിർഭവിച്ചേതാടുകൂടി മുസ്ലിം പുേരാ
ഹിതൻമാർക്കും േപർഷ്യൻഭാഷയ്ക്കും േപ്രാത്സാഹനം
നൽകെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേപ്പാഴും നാടൻ ഭാഷകൾ അവ
ഗണിക്കെപ്പടുകയും പുച്ഛിക്കെപ്പടുകയുമാണ് െചയ്തത്.
മാത്രമല്ല, ഈ മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി ഹിന്ദുമതത്തി
െല ജാതി വിഭജനത്തിനുപുറെമ ഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലിങ്ങൾ
എന്ന മെറ്റാരു വിഭജനവും ഇന്ത്യയിലാവിർഭവിച്ചു.

















2 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിെല

റിേഫാർേമഷൻ

ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ
ശ്രമിച്ച പുേരാഹിതേമധാവിത്വെത്തയും ജാതിവിഭജന
േത്തയും എതിർേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അനാചാരങ്ങ
ളാലും പ്രാേദശികങ്ങളായ അതിർത്തിവരമ്പുകളാലും
ഭിന്നിക്കെപ്പട്ടുകിടന്ന ജനങ്ങെള ഏകീകരിേക്കണ്ടതു
ണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമ്യഭാഷകേളയും പ്രാേദശിക ഭാഷക
േളയും െപാതുേദശീയഭാഷകളുെട നിലവാരത്തിേലക്കു
യർേത്തണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കെളേന്നാ മുസ്ലിങ്ങ
െളേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെത ജനങ്ങെളയാെക േയാ
ജിപ്പിക്കുകയും ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണങ്ങെള െചറുക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചരിത്രപരമായ ഭൗതിക
കടമകൾ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലേങ്ങാ
ളമിേങ്ങാളം പരന്നുപിടിച്ചതും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്നതുമായ ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
െപാന്തിവന്നത്.
മാർട്ടിൻ ലൂതറുെടയും േതാമസ് മുൻസറുേടയും േനതൃത്വ
ത്തിൽ മധ്യകാലെത്ത യൂേറാപ്പിലുണ്ടായ റിഫർേമഷൻ
പ്രേക്ഷാഭങ്ങേളാട് പലനിലയ്ക്കും സാമ്യം വഹിക്കുന്ന
ഒരു മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയി
െല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം. പ്രധാനമായും വിഷ്ണുവിേനാടും
വിഷ്ണുവിെന്റ അവതാരങ്ങളായി കരുതെപ്പടുന്ന രാമൻ,
കൃഷ്ണൻ എന്നിവേരാടുമുള്ള ഭക്തിയായിരുന്നു പ്രസ്ഥാ
നത്തിെന്റ മതപരമായ കാതൽ. അതുെകാണ്ടാണിത്
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനെമന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്നത്.
പേക്ഷ, ഇത് േകവലം മതപരമായ ഒരു പരിഷ്ക്കരണപ്ര
സ്ഥാനം മാത്രമായിരുന്നില്ല. പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അവി
ഭാജ്യഘടകങ്ങളായ വിഷ്ണുഭക്തിയും ൈവഷ്ണവസിദ്ധാന്ത
ങ്ങളും അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതിക സാമൂഹ്യ
പരിതഃസ്ഥിതികളുെട ആത്മീയ പ്രതിഫലനങ്ങളായിരു
ന്നു. അന്തർമുഖത്വത്തിലും ആത്മീയമായ തത്വചിന്തകളി
ലും ഇഴുകിപ്പിടിച്ച ഒരു തരം ൈദവവിശ്വാസമായിരുന്നു
അതിെന്റ ബാഹ്യരൂപം. പേക്ഷ, അതിെന്റ ഉള്ളടക്കം
ഫ്യൂഡൽ േമധാവിത്വത്തിനും ജാതിേമധാവിത്വത്തിനുെമ
തിരായി ഇന്ത്യയിെലങ്ങും പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക പ്രതിഫ
ലനമായിരുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് പുതുതായി രൂപ
െമടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും
േദശീയഭാഷകളിെല സാഹിത്യങ്ങളുേടയും വളർച്ചയ്ക്ക്
മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഉേത്തജനം നൽകിയ
ത്; ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളുെട ധിക്കാ
രങ്ങൾെക്കതിരായി തലയുയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കച്ചവ
ടക്കാർക്കും ൈകേവലക്കാർക്കും ൈധര്യം നൽകിയത്.
വിഷ്ണുവിെന്റ മുന്നിൽ ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനുമിെല്ലന്നും
എല്ലാവരും സമൻമാരാെണന്നും ഉദ്േഘാഷിച്ചുെകാണ്ട്
പുേരാഹിതേമധാവിത്വത്തിനും ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കുെമതി
രായി ജനങ്ങെള അണിനിരത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാ
ണിത്.

















3 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ

േനതാക്കൻമാർ

രാമാനുജാചാര്യരുെടയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ
രാമാനന്ദെന്റയും ൈവഷ്ണവസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഈ
പുതിയ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനു പ്രേചാദനം
നൽകിയത്. ഫ്യൂഡൽസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങൾക്കും ജാതി
വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ആത്മീയമായ ഒരു ന്യായീകരണം നൽ
കിയ ശങ്കരാചാര്യരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതിരായി രാ
മാനുജാചാര്യർ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മിഥ്യാത്വെത്ത നിേഷ
ധിക്കുകയും ഭക്തിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി ജീവാത്മാ
വിന് പരമാത്മാവിെന പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് വാദി
ച്ചുെകാണ്ട് പുതിയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട അടിത്തറ പാവു
കയും െചയ്തു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
രാമാനുജെന്റ ശിഷ്യനായ രാമാനന്ദൻ ആ അടിത്തറ
െയ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കി. അേദ്ദഹം ഇന്ത്യെയാട്ടു
ക്കും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്റ യു
ക്തിഹീനതെയപ്പറ്റിയും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളുെട നിരർ
ത്ഥകതെയപ്പറ്റിയും ഭക്തിയുെട പ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റിയും
പ്രസംഗിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങെള ഉൽബുദ്ധരാക്കി. ‘ൈദ
വെത്ത പൂജിക്കുന്നവൻ ൈദവമാണ്’ എന്നായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുദ്രാവാക്യം. അേദ്ദഹത്തിനു പന്ത്രണ്ട്
ശിഷ്യൻമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിെലാരാൾ െചരുപ്പുകു
ത്തിയായിരുന്നു (രവിദാസ്). മെറ്റാരാൾ അയിത്തജാ
തിക്കാരനായിരുന്നു (ധർനൻ), േവെറാരാൾ ക്ഷുരകനാ
യിരുന്നു (േസനൻ). മെറ്റാരാൾ താണജാതിയിൽെപ്പട്ട
െനയ്ത്തുകാരനായിരുന്നു (കബീർ). േവെറാരാൾ ഇറച്ചി
ക്കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു (സദനൻ). ഇനിെയാരാൾ
തുന്നൽക്കാരനായിരുന്നു (നാമേദവൻ).
ഇങ്ങെന ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാക്കൻമാർ മി
ക്കവരും െചറുകിട കച്ചവടക്കാേരാ, ൈകേവലക്കാേരാ
മറ്റു ‘താണ’ജാതിക്കാേരാ ആയിരുന്നു. കബീർ ഒരു െന
യ്ത്തുകാരനായിരുന്നു. ജനിച്ചത് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാെണ
ങ്കിലും, കുട്ടിക്കാലത്തുതെന്ന സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൻ
മാെര ഉേപക്ഷിച്ചുേപാകാൻ നിർബന്ധനായ തുളസീദാ
സ് അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരെന്റ കീഴിലാണ്
വിദ്യാഭ്യാസം കഴിച്ചത്. ദാദു താണജാതിക്കാരനായ
ഒരു നൂൽനൂൽപ്പുകാരനായിരുന്നു. നാനാക്ക് ഒരു െചറു
ക്കച്ചവടക്കാരെന്റ മകനായിരുന്നു. മറാത്തി ഭക്തകവി
നാമേദവൻ തുന്നൽക്കാരനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമിയായ തുക്കാറാം താണജാതിക്കാരനായ ഒരു
പീടികക്കാരനായിരുന്നു. ൈചതന്യൻ ഒരു ദരിദ്രകുടും
ബത്തിെല അംഗമായിരുന്നു. തമിഴുകവി തിരുവള്ളുവർ
പറയനായിരുന്നു. െതലുങ്കുകവി േവമണ്ണ അക്ഷരാഭ്യാ
സമില്ലാത്ത ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. മലയാളകവി
തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ ഒരു ചക്കാലനായിരുന്നു. ചുരുക്കി
പ്പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാക്കൻമാർ
എല്ലായിടത്തും താണജാതിക്കാരായ ൈകേവലക്കാ
േരാ കച്ചവടക്കാേരാ ആയിരുന്നു. ഒരിടത്തും അത് ബ്രാ
ഹ്മണരുെടേയാ മറ്റ് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുെടേയാ േന
തൃത്വത്തിലായിരുന്നില്ല. മെറ്റാരു പ്രധാനമായ സവിേശ
ഷത, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാക്കൻമാെരല്ലാരും
തെന്ന സംസ്കൃതത്തിേലാ േപർഷ്യനിേലാ അല്ല, ജന
ങ്ങളുെട േദശീയ ഭാഷകളിലാണ് തങ്ങളുെട കൃതികൾ
രചിച്ചത് എന്നതാണ്. ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരാവശ്യമായി
ത്തീർന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും േദശീയഭാഷകളുേടയും
വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് പ്രേചാദനം നൽകി.

















4 മതത്തിെന്റ പിന്നിൽ വർഗ്ഗസമരം
പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിെല കച്ചവടക്കാരുേടയും ൈകേവ
ലക്കാരുേടയും പ്രസ്ഥാനെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഭക്തിപ്ര
സ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. ഈ വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നാണ
േല്ലാ പിന്നീട് ബൂർഷ്വാ വർഗ്ഗം വളർന്നുവന്നത്. ഇക്കാര്യ
ത്തിലും ഇന്ത്യയിെല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം യൂേറാപ്പിെല റി
ഫർേമഷൻ പ്രസ്ഥാനേത്താട് സാമ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
പട്ടണങ്ങളിെല ൈകേവലക്കാരിൽനിന്നും കച്ചവടക്കാ
രിൽ നിന്നുമാണ് റിഫർേമഷൻ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച
ത്. പേക്ഷ, അതിേവഗം അത് കൃഷിക്കാർക്കിടയിലും
പടർന്നുപിടിച്ചു. മാർട്ടിൻ ലൂതറുെടയും േതാമസ് മുൻസ
റുെടയും മതപരിഷ്ക്കരണപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ടുെകാണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1525-ൽ ജർമ്മനിയിൽ കാർ
ഷിക ലഹള െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടെതന്ന് ഏംഗൽസ് തെന്റ
‘ജർമ്മനിയിെല കർഷകസമരം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിെല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും ക്ര
മത്തിൽ കർഷക പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട ആശയസംഹിത
യായിത്തീർന്നു. മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട േവഷമണിഞ്ഞു
െകാണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിനും മുസ്ലീം ഭര
ണാധികാരികൾക്കും വിേദശീയ ചൂഷകൻമാർക്കുെമതി
രായ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ വളർന്നുവന്ന
ത്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ ഉയർ
ന്നുവന്ന സിക്കുകാരുെട ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിനും മഥുര
യിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട സായുധകർഷക ലഹളകൾക്കും
തമ്മിൽ അേഭദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ മുസ്ലീ
ങ്ങളായ ഫ്യൂഡൽ േമധാവികൾെക്കതിരായി നടന്ന കർ
ഷക സമരങ്ങളിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് സജീവമായ
പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ശിവജിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ മഹാ
രാഷ്ട്രെത്തയാെക ഇളക്കിമറിച്ച വിേമാചനപ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ ഭക്തകവി തുക്കാറാം കുറെച്ചാന്നുമല്ല സ്വാധീനം
െചലുത്തിയത്.
യൂേറാപ്പിെല മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളപ്പറ്റി
ഏഗംൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘16-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല മതയുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയെപ്പടു

ന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ വർഗ്ഗീയ താൽപ്പര്യങ്ങ
ളാണ് വ്യക്തമായും പ്രവർത്തിച്ചത്. പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടി
ലും ഫ്രാൻസിലുമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകെളേപ്പാെലതെന്ന
ആ സമരങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളാണ്. ആ കാലഘട്ട
ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട േമൽ മത
ത്തിെന്റ പാടുകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങളുെട താൽ
പ്പര്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മതത്തി
െന്റ മറശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പേക്ഷ,
അതുെകാണ്ട് യഥാർത്ഥസ്ഥിതിക്ക് യാെതാരു മാറ്റ
വും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അന്നെത്ത പരിതഃസ്ഥിതികളാണ്
ഈ സ്ഥിതിക്ക് കാരണം.’

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിട
യിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ മതപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കും ഇത്
ബാധകമാണ്.

















5 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ

അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ

എല്ലായിടത്തും ഒരുേപാെല തുല്യശക്തിേയാടുകൂടിയി
ട്ടല്ല, അസമമായിട്ടാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം വളർന്നത്.
വ്യത്യസ്ത പ്രേദശങ്ങളിൽ അതിനു വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളു
ണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും, എല്ലായിടത്തും, അതിന് നാല്
അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഹിന്ദുക്കെള
േന്നാ, മുസ്ലീങ്ങെളേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെത ഇന്ത്യയി
െല എല്ലാ ജനങ്ങളുെടയും മതപരമായ ഐക്യം. രണ്ട്:
ൈദവത്തിെന്റ മുന്നിൽ എല്ലാവർക്കും സമത്വം. മൂന്ന്:
ജാതിവ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരായ സമരം. നാല്: മനുഷ്യനും
ൈദവവും തമ്മിൽ ജാതിേമന്മയുെടേയാ സ്വത്തുക്കളു
െടേയാ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാെത വ്യക്തിപരമായ ഗു
ണങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബന്ധം. ഓേരാ മനു
ഷ്യാത്മാവും ഓേരാ മഹനീയ വസ്തുവാെണന്നും ഉയർന്ന
ജാതിക്കാരനാെണന്നു കരുതെപ്പടുന്നവെന്റ ആത്മാ
വിെനന്നതുേപാെലതെന്ന താണജാതിക്കാരെനന്നു
പുച്ഛിക്കെപ്പടുന്നവെന്റ ആത്മാവിനു മഹത്വമുെണ്ടന്നും
അത് എല്ലായിടത്തും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ ജനങ്ങളുെടയും ആത്മീയഐക്യ
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം ആഭ്യന്തര വ്യാപാരത്തി
െന്റ വളർച്ചെയയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. ഹിന്ദുക്കെള
െയന്നേപാെലതെന്ന മുസ്ലീങ്ങെളയും െചറിയെചറിയ
ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ച ജാതിവ്യവസ്ഥെയ എതിർക്കുക
െയന്നത് സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു.
ൈദവത്തിെന്റ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരുേപാെലയാെണ
ന്ന വാദം ചൂഷണത്തിെനതിരായ കൃഷിക്കാരുേടയും
ൈകേവലക്കാരുെടയും സമത്വേബാധത്തിെന്റ പ്രഖ്യാ
പനമായിരുന്നു. ജാതിയുെട േമന്മയ്ക്കല്ല, വ്യക്തിയുെട േമ
ന്മയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽേകണ്ടത് എന്ന വാദമാകെട്ട,
സമുദായത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന മുതലാളിത്ത
ഘടകങ്ങളുെട വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവാദത്തിെന്റ ആത്മീയ
പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.

















6 സാഹിത്യത്തിെന്റ

സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം

രാമാനന്ദെന്റ ശിഷ്യനും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാ
ക്കൻമാരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയുമായ കബീ
റിെന്റ ചില പ്രധാന കവിതകൾ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങ
ളും തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവുമിെല്ലന്ന് ദൃഢസ്വര
ത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവയാണ്. ഒരു കവിതയുെട സാ
രം ഇതേത്ര:
‘സേഹാദരാ, പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ രണ്ട് യജമാനൻമാർ
വന്നത് എവിെടനിന്നാണ്.

അല്ലാഹ്, രാമൻ, േകശവൻ, ഹരി, ഹസ്രത്ത് ഈ േപ
രുകെളല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്, പറയൂ:
മാധവനും മുഹമ്മദും ഒരാളാണ്, ബ്രഹ്മാവും ആദമും
ഒന്നാണ്:
ഹിന്ദുെവന്നാൽ എന്താണ്? തുർക്കിക്കാരെനന്നാൽ
എന്താണ്?
രണ്ടുേപരും ഒേരഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്.
ഒരാൾ േവദം വായിക്കുന്നു, മേറ്റയാൾ ഖുറാനും, കു
ത്ത്ബയും, ഒരാൾ മൗലാനയാണ്, മേറ്റയാൾ പണ്ഡിറ്റും..
ഒേര മണ്ണുെകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ട പാത്രങ്ങൾക്ക് വ്യത്യ
സ്ത നാമങ്ങളുണ്ട്!’

കബീർ പറയുന്നു: രണ്ടുകൂട്ടരും െതറ്റിധരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു; രണ്ടു കൂട്ടരും ൈദവെത്ത കണ്ടിട്ടില്ല.
ബിംബാരാധന, തീർഥാടനം, അയിത്തം മുതലായ മതാ
ചാരങ്ങെള കബീർ നിർദ്ദയമായി എതിർക്കുകയുണ്ടാ
യി. ഒരു കവിതയിൽ അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
‘പവിത്രങ്ങളായ സ്നാനസ്ഥലങ്ങളിൽ െവള്ളമല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമില്ല,

എനിക്കറിയാം, അവ ഉപേയാഗശൂന്യങ്ങളാെണന്ന്;
ഞാനവയിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബിംബങ്ങൾ നിർജ്ജീവങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് മിണ്ടാൻ
വയ്യ.
പുരാണങ്ങൾ, കർമ്മം — എല്ലാം െവറും വാക്കുകൾ:
ഞാൻ മറെപാന്തിച്ച് േനാക്കിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

കബീർ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അനുഭവത്തിെന്റ വാക്കുകളാണ്,
മറ്റുള്ളെതല്ലാം അയഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്ന് അവന് നല്ല
തുേപാെല അറിയാം.
ജാതിേമധാവിത്വേത്തയും മതവ്യത്യാസങ്ങേളയും അേദ്ദ
ഹം എതിർക്കുന്നത് േനാക്കുക:
‘ഒരാൾ ശൂദ്രനായി ജനിക്കുകയും മരണംവെര ശൂദ്രനാ
യിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?

ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ നൂലുണ്ടാക്കി അത് സ്വയം
ധരിക്കുന്നു. േലാകം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്.
നീ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണനാെണ
ങ്കിൽ മെറ്റാരുതരത്തിൽ ജനിക്കാതിരുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
നീ തുർക്കിക്കാരിയിൽ ജനിച്ച തുർക്കിക്കാരനാെണ
ങ്കിൽ അമ്മയുെട ഗർഭപാത്രത്തിൽ വച്ചുതെന്ന…’
ഒരു െവളുത്തപശുവിെനയും ഒരു കറുത്തപശുവിെന
യും കറന്നുകിട്ടിയ പാൽ കൂട്ടിക്കലർത്തിയാൽ രണ്ടും
തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നിനക്കു സാധിക്കുേമാ?

ഏതാണ്ടിേതമട്ടിൽ തെന്നയാണ് മറ്റ് ഭക്തികവികളും
പാടിയത്. ഉദാഹരണത്തിന് കബീറിെന്റ ശിഷ്യനായ
നാനാക്ക് പാടിയത് േകൾക്കുക:
‘ഓർമ്മിക്കുക!’

കർമ്മമാണ് ജാതിെയ നിർണയിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പ്ര
വർത്തികളിലൂെട മനുഷ്യൻ ഉയരുകേയാ താഴുകേയാ
െചയ്യുന്നു.
പരിശുദ്ധൈദവേത്താട് ഭക്തിയുള്ളവർ ജനനമരണ
ചക്രത്തിൽ നിന്ന് േമാചനം േനടുന്നു. ജാതിവ്യത്യാസ
െത്തപ്പറ്റി വ്യാകുലെപ്പേടണ്ട.
മനസ്സിലാക്കുക!
ൈദവത്തിെന്റ പ്രകാശം എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. അവിെട
ജാതിയില്ല!

ഹിന്ദുക്കളുെട ഇടയിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിലും
പരിഷ്ക്കരണസംരംഭങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ഭാഗ
ത്ത് കാസികൾ, മുല്ലകൾ മുതലായ ആത്മീയവാദികളു
ണ്ടായിരുന്നു. ഔേദ്യാഗിക മുസ്ലീം മതത്തിെന്റ പ്രതിനി
ധികളായിരുന്നു അവർ. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ സ്വാധീന
ശക്തി നിലനിർത്താനാണ് അവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടത്. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാംമ
തത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗികരൂപങ്ങളും മുസ്ലീം പുേരാഹിതൻ
മാരുെട േമധാവിത്വേത്തയും എതിർക്കുന്ന സൂഫികളുമു
ണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരുെട അസംതൃപ്തി വർദ്ധിക്കാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാഴാണ് സൂഫികളുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്
കൂടുതൽ പ്രചാരമുണ്ടായത്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനേത്താട്
ഏെറക്കുെറ സാമ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്
അവർ പ്രേചാദനം നൽകി. ൈദവത്തിൽ ലയിക്കലാ
യിരുന്നു അവരുെട ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, ഖുറാനും ഹദ്ദീ
സും പഠിച്ച് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുെകാണ്ടുമാത്രേമ ൈദവ
െത്ത അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഔേദ്യാഗിക മുസ്ലീം മത
ക്കാർ വാദിച്ചേപ്പാൾ, അതിെനതിരായി ഹൃദയത്തിെന്റ
നിഷ്കളങ്കതയാണ് ആവശ്യെമന്ന് സൂഫികൾ പ്രഖ്യാപി
ച്ചു. സഹിഷ്ണുതയുെട പ്രാധാന്യമൂന്നിെക്കാണ്ട് വ്യത്യസ്തമ
തങ്ങൾ ൈദവെത്ത അറിയാനുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
മാത്രമാെണന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അവരുെട പ്ര
ധാനെപ്പട്ട േനതാക്കൻമാരിെലാരാളായ അബ്ദുൾ ഫാ
സൽ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നു.
‘അല്ലേയാ ൈദവേമ! ഓേരാ അമ്പലത്തിലും നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്ന ജനങ്ങെള ഞാൻ കാണുന്നു.

ഓേരാ ഭാഷയിലും ജനങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നത്
ഞാൻ േകൾക്കുന്നു.
ഓേരാ മതവും പറയുന്നു: ‘നീ ഏകനാണ്, അതുല്യനാണ്.’
മുസ്ലീം പള്ളിയിലാെണങ്കിൽ, ജനങ്ങൾ വിശുദ്ധ പ്രാർ
ത്ഥന പിറുപിറുത്തുച്ചരിക്കുന്നു.
ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലാെണങ്കിൽ, നിെന്ന േസ്നഹിക്കുന്ന
വർ മണിയടിക്കുന്നു.
ചിലേപ്പാൾ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻപള്ളിയിൽ േപാകുന്നു. ചി
ലേപ്പാൾ മുസ്ലീംപള്ളിയിലും.
എന്നാൽ, എല്ലായിടത്തും നിെന്ന മാത്രമാണ് ഞാന
േന്വഷിക്കുന്നത്…’

മുസ്ലീങ്ങളുെട ഇടയിൽ അക്കാലത്ത് കച്ചവടക്കാരും
ൈകേവലക്കാരും താരതേമ്യന കുറവായിരുന്നു. കൃഷി
ക്കാർ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട ഇടയിൽ ഉയർ
ന്ന വർഗ്ഗക്കാരുെട ഔേദ്യാഗിക മതത്തിെന്റ സ്വാധീ
നശക്തിയാണ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുെകാണ്ട്
സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ഭക്തിപ്രസ്ഥാനംേപാെല വിപ്ലവക
രമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അത് ഹിന്ദുക്കേളയും മുസ്ലീങ്ങ
േളയും േയാജിപ്പിക്കാനും അവരുെട ജീവിതരീതികെള
കൂട്ടിയിണക്കാനും വളെരയധികം സഹായിച്ചുെവന്ന
കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

















7 ഫ്യൂഡൽ തകർച്ചയുെട ആത്മീയ

പ്രതിഫലനം

ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നകന്നുനിന്നുെകാണ്ട്
സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭക്തി
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േവദാന്തമയമായ വിചാരണപഥത്തി
ലും അവരുെട കാലഘട്ടത്തിെന്റ ആേശ്ലഷം നിഴലിച്ചു
കാണാം.
തുളസീദാസരാമായണത്തിെന്റ റഷ്യൻ തർജ്ജമയുെട
മുഖവുരയിൽ എ പി ബാരാണിേക്കാവ് തുളസീദാസിെന്റ
കാലഘട്ടെത്ത വിവരിച്ചുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു:
‘ക്രൂരങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങൾ, ജനങ്ങെള െകാള്ളയടിക്കൽ,
ഗ്രാമങ്ങേളയും നഗരങ്ങേളയും നശിപ്പിക്കൽ, ക്ഷാമ
ങ്ങൾ, കടുത്ത മർദ്ദനങ്ങൾ, അതിരുകവിഞ്ഞ മൃഗീയ

തകൾ മുതലായവയിൻേമലാണ് മുഗൾസാമ്രാജ്യം െക
ട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടത്. ഈ ഭയാനകമായ കാലഘട്ടത്തിലാ
ണ് തുളസീദാസ് തെന്റ കുട്ടിക്കാലവും യൗവ്വനവും കഴി
ച്ചുകൂട്ടിയത്.’

ഈ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി
ന് ജീവൻ നൽകിയത്. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും അന്ധവിശ്വാ
സത്തിനുെമതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിെക്കാണ്ട്, ബ്രാഹ്മ
ണനായാലും െനയ്ത്തുകാരനായാലും, ഹിന്ദുവായാലും, തുർ
ക്കിക്കാരനായാലും എല്ലാവരും സമൻമാരാണ്’ എന്നു
പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അത് െചയ്യുന്നത്. ഫ്യൂഡൽ
ബന്ധങ്ങൾ തകരാൻ തുടങ്ങിയ ആ കാലഘട്ടത്തിെല
ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ കഷ്ടപ്പാടുകേളയും ദുരിതങ്ങേള
യും കൂടി അത് തികച്ചും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തുളസീ
ദാസ് തെന്റ ‘കവിതാവലി’യിൽ കേഠാരവും ക്രൂരവുമായ
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ െകടുതികെള ഉള്ളിൽതട്ടുംവി
ധം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘കാണെപ്പടുന്നവെരെയല്ലാം
ദുഃഖിതൻമാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സുഖമുള്ള ആെര
യും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല’ എന്നും മറ്റും കബീർ വിലപി
ക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതം ദുസ്സഹവും ദുർഭരവുമായിത്തീർന്നി
ട്ടുെണ്ടന്ന മുറവിളി അക്കാലെത്ത മിക്ക കവികളുേടയും
കൃതികളിൽ മുഴങ്ങിേക്കൾക്കാം. പേക്ഷ, ഭൗതികജീവി
തത്തിൽ നിരാശരായവേരാട് പരേലാകേത്തക്ക് േനാ
ക്കാനാണവർ ഉപേദശിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ എല്ലാ
കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ഒരുപശാന്തി മാത്രേമയുള്ളു. ബ്രഹ്മം
അെല്ലങ്കിൽ രാമനാമം! ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േന
താക്കൻമാരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിപ്ലവകാരിയായ കബീ
റിെനേപ്പാലും, അന്തർമുഖത്വവും ബ്രഹ്മവും ചിലേപ്പാൾ
പിടികൂടുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ ഒന്നുണ്ട്: കബീറിെന്റ ബ്രഹ്മം
ജാതിേഭദങ്ങളും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ഹിന്ദുമുസ്ലീം വ്യത്യാസ
ങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്രഹ്മമാണ്.
ഈ ദൗർബല്യം അവരുെട കാലഘട്ടത്തിെന്റ പരിമി
തിെയയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ലൗകികജീവിതത്തിെല
സംഘട്ടനങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങെള മുേന്നാട്ട് നയിക്കാൻ
െകൽപ്പുള്ള വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു വർഗ്ഗത്തിെന്റ അഭാ
വമാണ് ഇവിെട നമ്മൾ കാണുന്നത്. േലാകചരിത്ര
ത്തിൽ സ്വന്തം കാലിൻേമൽ നിൽക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള
ഒരു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വീക്ഷണഗതിയും ആവിർഭവിക്കു
ന്നതിെന്റ നാേലാ അേഞ്ചാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പാണ്
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാക്കൻമാർ ജീവിച്ചിരുന്ന
ത് എന്നുകൂടി നമ്മേളാർേക്കണ്ടതുണ്ട്.

















8 സായുധലഹളകൾക്ക് പ്രേചാദനം

നൽകിയ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനം

ഇത്തരം പരിമിതികളും ദൗർബല്യങ്ങളുമുൾെക്കാണ്ടിരു
ന്നുെവങ്കിലും ക്രിസ്ത്വബ്ദം പതിേനഴും, പതിെനട്ടും നൂറ്റാ
ണ്ടുകളിൽ നടന്ന ചില വമ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾക്ക്
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രേചാദനം നൽകുകയുണ്ടായി. മുഗൾ
ഭരണത്തിെനതിരായി മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും പഞ്ചാബിലും
നടന്ന സമരങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്.
ക്രിസ്ത്വബ്ദം പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിലാണ്
മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ മുസ്ലീം ഭരണാധികാരത്തിെനതിരായ
സമരമാരംഭിച്ചത്. ശിവജി (ക്രിസ്ത്വബ്ദം (1627-1680) യാ
ണ് അതിന് േനതൃത്വം നൽകിയത്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ േനതാക്കളായ തുക്കാറാം, രാമദാസ് എന്നീ
മഹാരാഷ്ട്ര കവികളുെട ഉപേദശങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിൽ
വലിയ സ്വാധീനം െചലുത്തുകയുണ്ടായി. രാജ്യെത്തയാ
െക േയാജിപ്പിക്കുകയും സാധാരണക്കാരായ ബഹുജ
നങ്ങെള സമരത്തിൽ പെങ്കടുപ്പിക്കുകയും െചയ്യാെത മു
ഗളൻമാെര പരാജയെപ്പടുത്താൻ കഴിയിെല്ലന്ന് അേദ്ദ
ഹം മനസ്സിലാക്കി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധീരതെയേപ്പാെല
തെന്ന സംഘടനാസാമർത്ഥ്യവും അനിതരസാധാരണ
മായിരുന്നു. ഓറഞ്ചുനിറത്തിൽ ത്രിേകാണാകൃതിയിലു
ള്ളതും കാളിയുെട ചിത്രേത്താടുകൂടിയതുമായ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സമരപതാകയുെട കീഴിൽ െചറുകിടക്കാരായ
ഒട്ടനവധി നാടുവാഴികൾ അണിനിരന്നു. എന്നാൽ സമ
രത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് കൃഷിക്കാ
രാണ്. തങ്ങളുെട പ്രതിഭാശാലിയായ പടനായകെന്റ
കീഴിൽ ഒരുതരം ഗറില്ലായുദ്ധമാണവർ നടത്തിയത്.
മുഗൾപട്ടാളങ്ങളുെട േമൽ അപ്രതീക്ഷിതമാംവിധം െപ
ടുന്നനെവ ചാടിവീണ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ആക്രമണങ്ങൾ
നടത്തും. ശത്രുൈസന്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിടേത്താളം
നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിെക്കാണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിെല
തിങ്ങിനിറഞ്ഞ വനാന്തർഭാഗങ്ങളിേലക്ക് അവർ പിൻ
മാറും. വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇങ്ങ
െന ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1674 ആയേപ്പാേഴക്കും മഹാരാഷ്ട്രപ്രേദ
ശങ്ങളുെട ഭൂരിഭാഗവും മുഗൾഭരണാധികാരികളിൽനി
ന്ന് േമാചിപ്പിെച്ചടുക്കാനും ഒരു സ്വതന്ത്രമഹാരാഷ്ട്രത്തി
െന്റ ഭരണാധികാരിയായി സിംഹാസനാേരാഹണം
നടത്തുവാനും ശിവജിക്കു സാധിച്ചു.
സിക്കുകാരുെട ഒന്നാമെത്ത ഗുരുവായി കരുതെപ്പടുന്ന
നാനാക്ക് (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1460-1539) െവറുെമാരു ആത്മീയ
ഗുരുവായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്വബ്ദം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
മുഗൾഭരണത്തിെനതിരായി പഞ്ചാബിൽ പരന്നുപിടിച്ച
കച്ചവടക്കാരുെടയും ൈകേവലക്കാരുെടയും ദരിദ്രകൃ
ഷിക്കാരുെടയും വിേമാചനപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്ക് അേദ്ദ
ഹമാണ് േനതൃത്വം നൽകിയത്. ജാതിവ്യവസ്ഥെയ
എതിർക്കുകയും ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാ മനുഷ്യ
രും സമൻമാരാെണന്ന് വാദിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്
മുഗൾേമധാവിത്വെത്ത തട്ടിത്തകർക്കാൻ അേദ്ദഹം
ജനങ്ങേളാടാഹ്വാനം െചയ്തു. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വർഗ്ഗ
സമരങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി
യിൽ, സിക്കുപ്രസ്ഥാനം മുഗൾഭരണത്തിെനതിരായ
സായുധകലാപങ്ങളുെട രൂപം ൈകെക്കാണ്ടു.
മഹാരാഷ്ട്രക്കാരുെട സമരങ്ങെളന്നേപാെലതെന്ന സി
ക്കുകാരുെട സമരങ്ങളും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ തകർച്ച
േയയും മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നാശേത്തയും ത്വരിത
െപ്പടുത്തി.

















9 ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിെല ഒരു സവിേശഷ

പ്രസ്ഥാനം

സാഹിത്യത്തിെല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ക്രിസ്ത്വബ്ദം 14-ാം
നൂറ്റാണ്ടിനും 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ മാത്രമുണ്ടായ
ഒരു സവിേശഷപ്രസ്ഥാനമെല്ലന്നും ഭാരതീയ സാഹി
ത്യങ്ങളിൽ ആരംഭം മുതൽേക്ക ഭക്തിരസമാണ് സ്ഥാ
യിയായി നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുള്ളെതന്നും ചിലർ വിശ്വ
സിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുശരിയല്ല, 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പു
ണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഭക്തിരസമല്ല വീരര
സമാണ് മുഴച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ഹിന്ദിസാഹിത്യത്തിൽ
തുളസീദാസിനു മുമ്പ് വീരരസപ്രധാനമായ ഒരു കാല
ഘട്ടമാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഹിന്ദി സാഹിത്യ ചരി
ത്രകാരൻമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തുഞ്ചെത്തഴുത്ത
ച്ഛെന്റ രാമായണവും വാൽമീകി രാമായണവും തമ്മി
ലുള്ള വ്യത്യാസെമാന്നു പരിേശാധിച്ചുേനാക്കൂ. വാത്മീ
കിയുെട രാമൻ ൈദവമല്ല, ധീരനും സത്യസന്ധനുമായ
ഒരു രാജകുമാരൻ മാത്രമാണ്. േനെര മറിച്ച് എഴുത്തച്ഛ
െന്റ രാമേനാ, ‘ശ്രീരാമേദവൻ മനുഷ്യനേല്ലാർെക്കേടാ
നാരായണൻ പരമാത്മാ ജഗന്മയൻ!’ മറ്റു േദശീയസാ
ഹിത്യകൃതികളുെട സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. വീരപുരു
ഷാപദാനങ്ങൾക്കുപകരം, ഭക്തിരസപ്രധാനങ്ങളായ
സാഹിത്യകൃതികൾ രചിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത് ഫ്യൂ
ഡലിസത്തിെന്റ തകർച്ചയ്ക്കടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ മാ
ത്രമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭക്തിക്ക് അതിനു
മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പുതിെയാരർത്ഥവും സാമൂഹ്യപ്രാ
ധാന്യവും ലഭിച്ചത്. അേപ്പാൾ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഒരു
സവിേശഷകാലഘട്ടത്തിെന്റ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഫ്യൂഡ
ലിസത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മകൾെകാണ്ട് താറുമാറായ
സാമൂഹ്യജീവിതേത്തയും പുതിെയാരു ജീവിതത്തിനുേവ
ണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുെട അഭിലാഷങ്ങേളയും പ്രതിഫലി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടു േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട നേവാത്ഥാന
ത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകുകയും ഫ്യൂഡൽ േമധാവിത്വ
ത്തിെന്റ തകർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തുകയും െചയ്ത ഒരു
പ്രസ്ഥാനമാണിത്.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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 അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം 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 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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