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സ്വാമിവിേവകാനന്ദൻ േകരളത്തിെല ജാതിവ്യവസ്ഥയു�
െട ബീഭത്സതെയപ്പറ്റി ഒരിക്കലിങ്ങെന പറയുകയുണ്ടായി:

‘മലബാർ രാജ്യത്ത് ഞാൻ കണ്ടതിേനക്കാൾ വഷ�
ളായ മെറ്റെന്തങ്കിലുംഈ േലാകത്തിലുേണ്ടാ? പാവ�
െപ്പട്ട പറയന് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ നടക്കുന്നനിര�
ത്തിലൂെട നടക്കാൻഅനുവാദമില്ല.എന്നാൽഅവൻ
തെന്റ േപർ ഒരു വികൃതമായ ഇംഗ്ലീഷുേപരാക്കിമാറ്റി�
യാൽഎല്ലാം ശരിയായി. മുസ്ലീം േപരാക്കി മാറ്റിയാലും
കുഴപ്പം തീർന്നു.ഈമലയാളികെളാെക്ക ഭ്രാന്തൻമാ�
രാെണന്നുംഅവരുെട വീടുകെളല്ലാം ഭ്രാന്താലയങ്ങളാ�
െണന്നും തങ്ങളുെടഈസ്വഭാവം മാറ്റുകയും കൂടുതൽ
നന്നായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതുവെര ഇന്ത്യ�
യിെല മറ്റുജനവിഭാഗങ്ങളാൽ പുച്ഛേത്താടുകൂടിയാണ്
വീക്ഷിക്കെപ്പടുകഎന്നുമല്ലാെത മെറ്റെന്താരു നിഗമന�
ത്തിലാണ് നിങ്ങെളത്തിേച്ചരുക?’

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ മുതലാ�
ളിേത്താല്പാദനരീതിക്കു േയാജിച്ച േദശീയനേവാത്ഥാ�
നത്തിെന്റഅലകൾ േകരളത്തിലും അടിക്കാൻ തുടങ്ങു�
കയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ജാതികളും ജാതിക്കുള്ളിലുള്ള ജാ�
തികളും െതാട്ടുകൂടായ്കയും തീണ്ടിക്കൂടായ്കയും മറ്റനവധി
ആചാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഭ്രാന്താലയത്തിൽആധുനി�
കമായ േദശീയ സംസ്കാരം തഴച്ചു വളരുന്നെതങ്ങെന�
യാണ്? ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തരം മരവിപ്പും നിശ്ച�
ലതയും സ്തംഭനവും സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നഫ്യൂഡൽ
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളയും അവെയഅരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന
അന്ധവിശ്വാസജടിലമായഅനാചാരങ്ങേളയും എതിർ�
ക്കാെത പുതിയ ഉൽപ്പാദനരീതിക്ക് തലെപാക്കാൻ
കഴിയുന്നെതങ്ങെനയാണ്?ഈസ്ഥിതി മാറ്റുകഎന്ന�
ത് — ഭ്രാന്താലയെത്ത,അനീതിക്കും അസമത്വത്തിനു�
െമതിരായി േപാരാടുന്ന േദശാഭിമാനികളായ ജനങ്ങ�
ളുെട നാടാക്കിമാറ്റുകഎന്നത് — ചരിത്രത്തിെന്റആവ�
ശ്യമായിരുന്നു. ചരിത്രപരമായഈകടമ നിറേവറ്റാൻ
േകരളത്തിനു േനതൃത്വവും പ്രേചാദനവും നൽകിയ മത�
പരിഷ്കർത്താക്കളിൽശ്രീനാരായണഗുരുവാണ് മുന്നിട്ടു
നിൽക്കുന്നത്. േകരളത്തിെല േദശീയനേവാത്ഥാനത്തി�
െന്റ ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രതിനിധിയാണേദ്ദഹം.

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1854-ൽ ദക്ഷിണേകരളത്തിെല െചമ്പഴന്തി
എന്നഗ്രാമത്തിൽ ഒരീഴവഗൃഹത്തിലായിരുന്നുഅേദ്ദ�
ഹം ജനിച്ചത്.ഈഴവർഅക്കാലത്ത് ‘െതാട്ടുകൂടാത്ത�
വരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരു’ മായ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാ�
യിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നത്.എങ്കിലും െചറുപ്പത്തിൽ
തെന്നസംസ്കൃതത്തിലും,തമിഴിലും, മലയാളത്തിലും
ഏെറക്കുെറൈവദഗ്ദ്യം േനടാൻഅേദ്ദഹത്തിനുസാ�
ധിച്ചു. മതപരവും ദാർശനികപരവുമായ കാര്യങ്ങെള�
പ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നപലതരം പുസ്തകങ്ങളും അേദ്ദ�
ഹം വായിച്ചു പഠിച്ചു.അൈദ്വതമാണ് അേദ്ദഹെത്ത
കൂടുതലാകർഷിച്ചത്. പേക്ഷ,സ്വന്തംആത്മാവിെന്റ
പുറംേതാടിനുള്ളിൽ പതുങ്ങിക്കൂടാൻഅേദ്ദഹം തയ്യാ�
റുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1884-ൽപിതാവു മരിച്ചതിനുേശഷം
സ്വഗൃഹമുേപക്ഷിച്ചു. രാജ്യത്തിെന്റ പലഭാഗങ്ങളിലും
ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുകയും ജനങ്ങളുെട ജീവിതരീതികൾ േന�
രിട്ടു കണ്ടുമനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തു.

ഫ്യൂഡൽസങ്കുചിത തത്വങ്ങളുെട ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നു പു�
റത്തുകടന്നുെകാണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരു ‘ഒരുജാതി,
ഒരുമതം, ഒരുൈദവം മനുഷ്യന്’എന്ന മുദ്രാവാക്യം
മുഴക്കി.ൈദവത്തിെന്റ കീഴിലുള്ളഎല്ലാ മനുഷ്യരും
സമൻമാരാെണന്നഈപ്രഖ്യാപനം ഫ്യൂഡൽസം�
സ്കാരെത്തതകർത്ത് മുതലാളിേത്താല്പാദനരീതിക്ക�
നുേയാജ്യമായ േദശീയസംസ്കാരെത്ത വളർത്താനുള്ള
ഒരുആഹ്വാനമായിരുന്നു.അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണ്
ഈ മുദ്രാവാക്യം ബ്രാഹ്മണജന്മിേമധാവികെള അരിശം
െകാള്ളിച്ചത്.

പേക്ഷ,എതിർപ്പുകെളാന്നും വകവയ്ക്കാെത തെന്റ ജീ�
വിതത്തിെന്റ പ്രധാനഭാഗം ജന്മിേമധാവിത്വത്തിനും
അനാചാരങ്ങൾക്കുംഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുെമതി�
രായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേദ്ദഹം വിനിേയാഗിച്ചു.



       

1 ജാതിവ്യവസ്ഥേയാടുള്ള െവല്ലുവിളി

ബംഗാളിൽ രാജാറാം േമാഹൻ േറായി െചയ്തേപാെല
ശ്രീനാരായണഗുരുബിംബാരാധനെയഎതിർക്കുക�
യുണ്ടായില്ല. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങേളയും പ്രാകൃതൈദവ�
ങ്ങേളയും െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് പുതിയ േക്ഷത്രങ്ങൾ
പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണേദ്ദഹം െചയ്തത്.അക്കാലത്ത് ബ്രാ�
ഹ്മണനു മാത്രേമ േക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശമുണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളു.ഈശ്വരനും മനുഷ്യമിടയിലുള്ള ‘ഭൂേദവ’
നായിരുന്നുബ്രാഹ്മണൻ. ഏതു ജാതിയിൽെപ്പട്ടവനും
േക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശമുെണ്ടന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു
െകാണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്ഥാപിച്ച നൂേറാളം േക്ഷ�
ത്രങ്ങൾ, വാസ്തവത്തിൽബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വേത്താടും
ജാതിവ്യവസ്ഥേയാടുമുള്ള െവല്ലുവിളികളായിരുന്നു.

കാടൻമാരുെട കാലംമുതൽക്കുനടന്നുവന്നപ്രകൃതി�
പൂജയും അപരിഷ്കൃതത്ത്വത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളായ
കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ചുടലമാടൻ,പൂതത്താൻ, വങ്കാരമാടൻ,
മല്ലൻ,കരിങ്കാളി തുടങ്ങിയ മൂർത്തികെളആരാധിക്കലും
േകരളീയ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ മുരടിച്ചയുേടയും സ്തം�
ഭനത്തിൻേറയും പ്രേത്യകതകളായിരുന്നു.എന്നാൽ,
േകരളം ഒരു േദശെമന്ന നിലയ്ക്ക് മുേന്നാട്ടുവരാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാൾ,പ്രാകൃതൈദവങ്ങൾക്കും കുലൈദവങ്ങൾ�
ക്കും ഗ്രാമൈദവങ്ങൾക്കും പകരം േദശീയ പ്രാധാന്യമു�
ള്ള,എന്നുവച്ചാൽ േകരളത്തിെലാട്ടുക്കും പ്രചാരമുള്ള,
െപാതുൈദവങ്ങൾക്കുപ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. പഴയസാമൂ�
ഹ്യാചാരങ്ങെളെയന്നേപാെല പഴയൈദവങ്ങേളയും
ശ്രീനാരായണഗുരു െവല്ലുവിളിച്ചു. തെന്റ േക്ഷത്രങ്ങളിൽ
പഴയൈദവങ്ങെളയല്ല പുതിയൈദവങ്ങെളയാണ്
അേദ്ദഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്.കുട്ടിച്ചാത്തൻ,കരിങ്കാളി തുട�
ങ്ങിയ പ്രാകൃതൈദവങ്ങൾെക്കതിരായഈസമരം േദ�
ശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റെത്തയാണ് കുറിക്കുന്ന�
ത്. ജാതി േമധാവിത്വത്തിനും കരിങ്കാളി കുട്ടിച്ചാത്തൻ�
മാർക്കുെമതിരായ സമരങ്ങൾഅന്നെത്ത േദശീയ പ്ര�
സ്ഥാനത്തിെന്റഅവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിരുന്നു.

ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസങ്ങളുെട നിലവാരെത്തകണക്കി�
െലടുത്തു െകാണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള േക്ഷത്രങ്ങളാണ്
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടത്. ചിലതിൽബിംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു,
ചിലതിൽബിംബങ്ങളില്ല. ചിലതിൽബിംബത്തിനുപ�
കരം ഒരു കണ്ണാടി വയ്ക്കും. ഒടുവിൽ േക്ഷത്രനിർമ്മാണ�
െത്തത്തെന്ന വളെരെയാന്നും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാെത�
യായി. 1917-ൽഈഴവസമുദായങ്ങൾക്കുനൽകിയ
ഒരുസേന്ദശത്തിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങെനപ്രസ്താവിച്ചതാ�
യി കാണുന്നു:

‘ഇനി േക്ഷത്രനിർമ്മാണെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കരു�
ത്. േക്ഷത്രത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു�
വരികയാണ്.അമ്പലം െകട്ടുവാൻ പണം െചലവി�
ടരുത്. ദുർവ്യയമായി എന്ന് അവർ പശ്ചാത്തപിക്കു�
വാൻ ഇടയുണ്ട്. കാലത്തിന് അത്രമാത്രം മാറ്റം വന്നി�
രിക്കുന്നു.എങ്കിലും,തൽക്കാലം േക്ഷത്രം േവെണ്ടന്നു
പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ േകൾക്കുകയില്ല. നിർബന്ധമാ�
െണങ്കിൽ െചറിയ േക്ഷത്രം വച്ചുെകാള്ളെട്ട. പ്രധാന�
േദവാലയം വിദ്യാലയമായിരിക്കണം. പണം പിരിച്ച്
പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ െകട്ടുവാനാണ് ഉത്സാഹിേക്കണ്ടത്.
ശുചിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുവാൻ േക്ഷത്രം െകാള്ളാം. ജാ�
തിേഭദം കൂടാെത ഒരു െപാതുആരാധനാസ്ഥലെത്ത�
ങ്കിലും ജനങ്ങെള ഒന്നിച്ചുേചർക്കുവാൻ േക്ഷത്രങ്ങൾ
വഴി കഴിയുെമന്നുേതാന്നിയിരുന്നു.അനുഭവം േനെര�
മറിച്ചാണ്. േക്ഷത്രം ജാതിവ്യത്യാസെത്തഅധികമാ�
ക്കുന്നു. ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം െകാടുക്കാൻ
ശ്രമിക്കണം.അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകെട്ട.അതുതെന്ന�
യാണ് അവെര നന്നാക്കുവാനുള്ള മരുന്ന്.’



       

2 നേവാത്ഥാനത്തിെന്റപരിപാടികൾ

ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ കടുത്തപ്രഹരങ്ങൾഫ്യൂഡൽ�
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ മുഖമായ പല മർമ്മങ്ങളിലും
െചന്നുെകാണ്ടു. പുതിയരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസേത്ത�
യും സംസ്കാരേത്തയുംഅേദ്ദഹം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീ�
കളുെട അടിമത്തേത്തയും തിരണ്ടുകുളിസദ്യ,താലിെക�
ട്ടുകല്യാണം തുടങ്ങിയഅനാചാരപരമായ ധൂർത്തുക�
േളയും അേദ്ദഹം എതിർത്തു. പ്രാകൃതമായ വിവാഹസ�
മ്പ്രദായങ്ങൾക്കുപകരംആധുനികയുഗത്തിനു േയാജി�
ച്ച വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങേളർെപ്പടുത്തുവാൻഅേദ്ദഹം
ആഹ്വാനം െചയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് 1908-ൽഅേദ്ദ�
ഹം എഴുതി: ‘ഏകകാലത്തിൽ ഒരുത്തന് ഒന്നിലധികം
ഭാര്യമാരും ഒരുത്തിക്ക് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കൻമാ�
രും ഇേപ്പാൾ ചില ദിക്കുകളിൽ കാണാനുണ്ട്.ഈഏർ�
പ്പാട് േമലാൽ യേഥഷ്ടം നടപ്പാക്കാതിരിപ്പാൻ േവണ്ട�
ത് ആേലാചിക്കണം.’ ഫ്യൂഡൽ വിവാഹരീതികൾ മാ�
ത്രമല്ല,ഫ്യൂഡൽസ്വത്തവകാശക്രമങ്ങളും മാറ്റണെമന്ന്
അേദ്ദഹംആവശ്യെപ്പട്ടു. ‘സ്വജനങ്ങളിൽ മരുമക്കത്താ�
യം അനുസരിക്കുന്നവരുെട ഇടയിൽ ഒരുത്തെന്റസ്വ�
ന്തസമ്പാദ്യത്തിൽനിന്ന് ഒരംശത്തിെനങ്കിലും അവൻ
മുറപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയും മക്കളും അവകാ�
ശികളായിരിക്കാൻ നിയമം േവണം.’എന്നേദ്ദഹംഅഭി�
പ്രായെപ്പട്ടു. ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട മുരട്ടിൽ കത്തിവയ്ക്കുന്ന
പന്തിേഭാജനം, മിശ്രവിവാഹം മുതലായവെയഅേദ്ദ�
ഹം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്വർേവ്വാപരി പുതിയ പുതിയ
വ്യവസായങ്ങൾ വളർത്തണെമന്ന് അേദ്ദഹംഊന്നിപ്പ�
റഞ്ഞു.അേദ്ദഹത്തിെന്റആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വ്യവ�
സായപ്രദർശനം േകരളത്തിൽആദ്യേത്തതായിരുന്നു
എന്ന് പ്രേത്യകം പ്രസ്താവ്യമാണ്.

അഭ്യസ്തവിദ്യരും േദശീയസംസ്കാരത്തിെന്റ പ്രതിനിധി�
കളുമായ േഡാക്ടർമാർ, വക്കീലൻമാർ, ജഡ്ജിമാർ മുത�
ലായവരിൽ പലരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യൻ�
മാരായിത്തീർന്നു.എന്നാൽ പിന്നണിജാതിക്കാരിൽ
നിന്നാണ്,പ്രേത്യകിച്ചുംഈഴവരിൽനിന്നാണ്,അേദ്ദ�
ഹത്തിന് കൂടുതൽ ശിഷ്യൻമാരുണ്ടായത്. േകരളത്തി�
െന്റ പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഇതുസ്വാഭാവികമാ�
യിരുന്നുതാനും. േക്ഷത്രങ്ങൾപണിയാനാവശ്യമായ
പണവും ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റും പണക്കാരായഈഴവ�
പ്രമാണികളാണ് സംഭാവന െചയ്തിരുന്നത്. പേക്ഷ,
പണക്കാർ മാത്രമല്ല,അേദ്ദഹെത്തആരാധിച്ചത്. കർ�
ഷകെതാഴിലാളികൾ, െചറുകിടകൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ
സാധുക്കളുംആയിരക്കണക്കായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പി�
ന്നിൽഅണിനിരന്നു.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിഷ്കാരങ്ങൾ,യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു
ജാതിേക്കാ സമുദായത്തിേനാ മാത്രമല്ല, േകരളത്തിെന്റ
േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിനാെക,പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരു�
ന്നു.അതുെകാണ്ടാണ് വിവിധ ജാതിയിൽെപ്പട്ട പതി�
നായിരക്കണക്കിനുള്ള േദശാഭിമാനികൾഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പിന്നിൽഅണിനിരന്നത്.

1928-ൽഅേദ്ദഹം ചരമം പ്രാപിച്ചേപ്പാൾ േകരളത്തി�
െന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നടന്നഅനുേശാചനേയാഗങ്ങ�
ളിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരും പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി.



       

3 ബ്രഹ്മവിദ്യ

ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ കാലത്തുതെന്നഇന്ത്യയുെട
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി േവെറയും ചില മതപരിഷ്ക�
രണപ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായി. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�
െന്റഅവസാനകാലമായേപ്പാേഴയ്ക്കും ഭാരതധർമ്മമ�
ഹാമണ്ഡൽ, േദവസമാജം,ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘം മുത�
ലായ പല മതപരിഷ്കരണസംഘടനകളും ഉയർന്നുവ�
ന്നു.അവയിൽഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്
1879-ൽ മദാം ബ്ലാവട്സ്കിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ല�
ണ്ടിൽസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടതും പിന്നീട് ആനിബസൻറിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടതുമായ ‘തി�
േയാസഫി’ (ബ്രഹ്മവിദ്യ)യാണ്. 1847-ൽഇംഗ്ലണ്ടിൽ
ജനിച്ചആനിബസൻറ് 1893 ലാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യാ പ്ര�
ചരണത്തിനുേവണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്.അതുമുതൽ�
ക്ക് 1933-ൽ മരണം പ്രാപിക്കുന്നതുവേരയും ഇന്ത്യെയ
അവർസ്വന്തം നാടായിക്കരുതി. ജാതിമതേഭദമേന്യയു�
ള്ള മനുഷ്യസാേഹാദര്യം പ്രചരിപ്പിക്കൂഎന്നതായിരുന്നു
ബ്രഹ്മവിദ്യക്കാരുെട പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശ്യം.എന്നാൽ
ആർഷസംസ്കാരവും ഹിന്ദുമതവുമാണ് അവെര കൂടുതൽ
ആകർഷിച്ചത്. ഹിന്ദുമതത്തിെല പുനർജൻമവാദം മു�
തലായസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽേപ്പാലും അവർക്ക് വിശ്വാ�
സമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,ഈമതപ്രചരണത്തിലൂെട
ഇന്ത്യക്കാരുെട േദശീയേബാധം വളർത്താനും ഇന്ത്യ�
യുെടആദർശങ്ങളിലടിയുറച്ച പുതിെയാരു വിദ്യാഭ്യാ�
സം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമാണവർ പരിശ്രമിച്ചത്.ആനിബ�
സൻറായിരുന്നു ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ
ഇന്ത്യയിൽ മിക്കഭാഗത്തും പടർന്നുപിടിച്ച ‘േഹാം റൂൾ’
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാവ്.



       

4 മതപരിഷ്കരണത്തിെന്റ
പുേരാഗമനസ്വഭാവം

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭത്തിലും ഇന്ത്യയുെട േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിന്
ഉേത്തജനം നൽകിയഈവിവിധങ്ങളായ മതപരിഷ്ക�
രണസംരംഭങ്ങളുെടെയല്ലാം ചട്ടക്കൂട് ആത്മീയവും മധ്യ�
കാേലാചിതവും പിന്തിരിപ്പനുമാണ്.അവയുെട േനതാ�
ക്കൻമാർക്ക് പലതരം ബൂർഷ്വാപരിമിതികളുണ്ടായിരു�
ന്നു. മർദ്ദനത്തിലും ചൂഷണത്തിലും കിടന്നു െഞരുങ്ങുന്ന
കർഷകെതാഴിലാളികൾ,ൈകേവലക്കാർ തുടങ്ങിയ ഭൂ�
രിപക്ഷക്കാരായസാധാരണജനങ്ങെളയാെകആകർ�
ഷിച്ചണിനിരത്താൻ െകൽപ്പുള്ളസാമ്പത്തികപരിപാ�
ടികെളാന്നുംഅവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.അതുെകാണ്ടു�
തെന്നയാണ് വർഗസമരങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയും ബഹുജ�
നപ്രസ്ഥാനങ്ങൾശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവരുെട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിർജീവങ്ങളും ഏെറക്കുെറ
ഉപേയാഗശൂന്യങ്ങളുംആയിത്തീർന്നത്.

എങ്കിലും അവയുെട ഉള്ളടക്കം,പ്രേത്യകിച്ചുംആരംഭ�
കാലത്ത്, വിേദശേമധാവിത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തി�
നും എതിരായിരുന്നു. കാലഹരണം വന്ന പഴയസാ�
മൂഹ്യബന്ധങ്ങെള തട്ടിത്തകർക്കാനും പുതിയ ഉൽപ്പാ�
ദന ബന്ധങ്ങൾക്കും പുതിയആശയങ്ങൾക്കും േവണ്ടി
മുേന്നറാനും അവ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകി.
അതുെകാണ്ടവ പുേരാഗമനപരങ്ങളാണ്.

േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റഈ മതേനതാക്കൻമാർ
വർത്തമാനകാലത്തിെന്റഅന്തസ്സുംഊർജ്ജസ്വലത�
യും ഉയർത്താൻ േവണ്ടി ഭൂതകാലത്തിെന്റസാംസ്കാ�
രിക ൈപതൃകെത്തയാണ് എല്ലായിടത്തുംആശ്രയിച്ച�
ത്. സാംസ്കാരികമായ േവരുറവകൾക്കുേവണ്ടി ഭൂതകാ�
ലത്തിെന്റഅഗാധതകളിലൂെടഊളിയിടുവാനും പുരാ�
ണങ്ങളുേടയും ഉപനിഷത്തുക്കളുേടയും ൈപതൃകെത്ത,
അതിെന്റഎല്ലാത്തരം ൈവവിധ്യങ്ങേളാടും മഹത്വങ്ങ�
േളാടുംകൂടി,ആധുനികജീവിതേത്താട് ഇണക്കിേച്ചർക്കാ�
നുമാണവർ പരിശ്രമിച്ചത്.അവ്യക്തവും േവണ്ടത്രരൂ�
പെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഭാവികാലം അവെര
മുേന്നാട്ടു പിടിച്ചുവലിച്ചു. പേക്ഷ,അേതസമയത്ത്, ഭൂത�
കാലെത്തപുനർജീവിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ െചയ്യുന്ന�
െതന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. േലാകത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗ�
ങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ളഎല്ലാ നേവാത്ഥാനങ്ങളും സാംസ്കാ�
രികമായ േവരുകൾക്കുേവണ്ടി ഇങ്ങെനഅേന്വഷിച്ചു�
േപായിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം. ഇംഗ്ലണ്ടിെല മതപരിഷ്കരണ
സംരംഭങ്ങളിലും ഫ്രാൻസിെല ബൂർഷ്വാ നേവാത്ഥാന�
ത്തിലുംഈപിന്തിരിഞ്ഞുേനാട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പേക്ഷ, ഭൂതകാലെത്തപുനർജീവിപ്പിക്കാൻശ്രമിക്കുന്ന�
തിലൂെട യഥാർത്ഥത്തിലവർ ഭാവിെയ സൃഷ്ടിക്കുകയാ�
ണ് െചയ്തത്. ക്രിസ്റ്റഫർ േകാെഡ്വൽ തെന്റ ‘സ്റ്റഡീസ്
ഇൻഎൈഡയിംഗ് കൾചർ’എന്നപുസ്തകത്തിൽ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,

‘താൻ ജനിച്ചതുതെന്നഈഭൂമിയിൽ ഭൂതകാലെത്ത
രക്ഷിക്കാേനാ പുനഃസ്ഥാപിക്കാേനാആെണന്ന്
അവൻ വിശ്വസിേച്ചക്കാം. പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു�
േശഷമാണ് ഭാവികാലമാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളെത�
ന്ന് അവൻ കാണുന്നത്. പ്രാചീന ക്രിസ്തുമതത്തിേലയ്ക്ക്
‘മടങ്ങിേപ്പാകുന്ന’ മതപരിഷ്കർത്താവ് ബൂർഷ്വാ െപ്രാട്ട�
സ്റ്റൻറ് മതെത്തയാണ് മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുവരുന്നത്.’

ഇന്ത്യയുെട േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റത്തിനു
പ്രേചാദനം നൽകിയ മതപരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ�
ക്കും ഇതുബാധകമാണ്.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിെലഅത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെടആരംഭം
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 മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ

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