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10
സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും
മതപുനരുദ്ധാരണവും
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഇന്ത്യയിൽ മതേത്താടു
ള്ള സമീപനെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മുഖ്യമായി
മൂന്നുതരം ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമതായി,
സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങ
ളുെട സമ്മർദ്ദങ്ങെള കൂട്ടാക്കാെത പഴയ മതവിശ്വാസ
ങ്ങെളയും മതചടങ്ങുകെളയും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങെളയും
യാെതാരു മാറ്റവും കൂടാെത അേതപടി നിലനിർത്തണ
െമന്നാഗ്രഹിച്ച യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ. സ്ഥാപിതതാൽ
പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനും സമഹൂത്തിെല ഉച്ചനീ
ചത്വങ്ങെള ന്യായീകരിക്കാനും മറ്റു മതങ്ങെള എതിർ
ക്കാനും മാത്രമല്ല, ചിലേപ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാ
രികളുെട നയങ്ങെള പിന്താങ്ങാനും അവർ േവദങ്ങളും
സ്മൃതികളും ഉദ്ധരിച്ചു. രണ്ടാമതായി, പാശ്ചാത്യ ചിന്ത
യുെട ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സംസ്കാരെത്ത
യും സ്വന്തം ജീവിതരീതികെളയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
േവണ്ടി മതെത്ത പുനരുദ്ധരിക്കണെമന്നു വാദിച്ചവർ.
പാശ്ചാത്യരുെട “ഭൗതിക” സംസ്കാരത്തിെനതിരായി
അവർ ഇന്ത്യയുെട സനാതനമായ “ആദ്ധ്യാത്മിക” സം
സ്കാരെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. വിേദശീയങ്ങളായ എല്ലാ
ശാസ്ത്രീയ–സാംസ്കാരിക സ്വാധീനങ്ങെളയും അവർ
ആേക്ഷപിച്ചു. സ്വന്തം മതത്തിെന്റ പരിപാവനതെയ
കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി ചിലേപ്പാൾ അവർ “വിേദ
ശീയമതക്കാരായ” ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾെക്കതി
രായി സമരങ്ങൾ നടത്തുകേപാലും െചയ്തു. നിലവിലുള്ള
ചില സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളാെണന്ന്
അവർ സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ, അവ യഥാർത്ഥ മതത്തി
െന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളെല്ലന്നും മതെത്ത െതറ്റായ
രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിെന്റ ഫലമായി വന്നുേചർ
ന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമാണന്നും ആ മാലിന്യങ്ങെള
നീക്കം െചയ്തുെകാണ്ട് മതെത്ത പുനഃരുദ്ധരിക്കുകയും
അങ്ങെന യഥാർത്ഥമതത്തിേലക്ക് തിരിച്ചുേപാവുക
യും െചയ്യുകയാണ് േവണ്ടത് എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു.
മൂന്നാമതായി, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ
ക്കനുസരിച്ച് മതവിശ്വാസങ്ങളിലും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളി
ലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണെമന്നു വാദിച്ചവർ. പഴയ മത
വിശ്വാസങ്ങെളയും ആചാരങ്ങെളയും പുനരുദ്ധരിക്കുക
േയാ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകേയാ അല്ല, യുക്തിയുെടയും
ആധുനികശാസ്ത്രീയ ചിന്തയുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി
മതെത്ത പരിഷ്ക്കരിച്ചുെകാണ്ട് നെല്ലാരു ഭാവിയിേലക്ക് മു
േന്നറുകയാണ് െചേയ്യണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അവരുെട
അഭിപ്രായം.
മതപുനരുദ്ധാരണവാദവും മതപരിഷ്ക്കരണ വാദവും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് പിന്നീട്
ലാലാലജ്പത് റായി ഇങ്ങെന പറയുകയുണ്ടായി: “മത
പരിഷ്ക്കരണവാദികൾ യുക്തിെയയും യൂേറാപ്യൻ സമു
ദായത്തിെന്റ അനുഭവങ്ങെളയുമാണ് കൂടുതൽ ആശ്ര
യിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മതപുനരുദ്ധാരണ വാദികൾ ഉറ്റു
േനാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും തങ്ങളുെട ശാസ്ത്രങ്ങളുെട
യും കഴിഞ്ഞ കാലെത്ത ചരിത്രത്തിെന്റയും തങ്ങളുെട
ജനങ്ങളുെട പാരമ്പര്യങ്ങളുെടയും രാജ്യം യശസ്സിെന്റ
പാരമ്യത്തിലായിരുന്ന കാലേത്ത നാടൻ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുെടയും േനർക്കാണ്”. [1]
മതപുനരുദ്ധാരകന്മാർ ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട
യശസ്സിൽ ഊന്നിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങെള ഉണർത്താൻ
ശ്രമിച്ചു എന്നത് വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ, മതപരി
ഷ്ക്കർത്താക്കൾ നാട്ടിെന്റ പാരമ്പര്യങ്ങെള അവഗണിച്ചു
എന്നു ധരിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. ഇന്ത്യയുെട
സാംസ്കാരിക ൈപതൃകത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുെകാണ്ടുത
െന്നയാണ് അവർ ഒരു പുതിയ ഭാവി െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
മുതിർന്നത്. േവദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും സ്മൃതികളു
െമല്ലാം അവരും വായിച്ചു പഠിച്ചു. പേക്ഷ, ഭൂതകാല
ത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാവാേനാ പഴമെയ അന്ധമായി
പിന്തുടരാേനാ അവർ തയ്യാറായില്ല. േനെരമറിച്ച്, സാം
സ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യെത്ത യുക്തിയുെട െവളിച്ചത്തിൽ
പരിേശാധിക്കാനും അതിെല ക്രിയാത്മകവശങ്ങെള
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനു േയാജിച്ച മട്ടിൽ പുഷ്ടിെപ്പടു
ത്താനുമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാ
ണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുവന്ന പുതിയ ചിന്ത
കെളയും ശാസ്ത്രങ്ങെളയും അവർ സ്വാഗതം െചയ്തത്.
അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികളാ
യിരുന്നു. പേക്ഷ, മറ്റു മതങ്ങൾെക്കാന്നും അവർ എതി
രായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതം, ഇസ്ലാംമതം, ക്രിസ്തുമതം തുട
ങ്ങിയ എല്ലാ മതങ്ങെളയും ഉൾെക്കാള്ളാനും അവയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിലും സാേഹാദര്യ
ത്തിലും അടിയുറച്ച ഒരു സാർവലൗകിക വീക്ഷണഗതി
ആവിഷ്ക്കരിക്കാനുമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. മനുഷ്യനും
മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെളയും സാമൂഹ്യ
പുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന അനാചാരങ്ങെള
യും നിർമാർജനം െചയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ
ആഗ്രഹം നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടിയാണ് അവർ പാശ്ചാ
ത്യശാസ്ത്രങ്ങളുെട േനട്ടങ്ങെളയും യുക്തിവിചാരെത്തയും
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ
കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല, രാജാറാം േമാഹൻ റായിയു
െട േനതൃത്വത്തിൽ ബംഗാളിലാണ് ഈ നേവാത്ഥാനം
ആരംഭിച്ചത്. ക്രമത്തിൽ അത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിേല
ക്കും പരന്നുപിടിച്ചു.
1. Lajpat Rai: writing and speeches, Vol. I, P. 54.

















1 റാനെഡയും പ്രാർത്ഥനാസമാജവും
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ മതപരിഷ്ക്ക
രണ പ്രസ്ഥാനത്തിനു േനതൃത്വം നൽകിയത് മഹാേദവ
േഗാവിന്ദറാനെഡയാണ്. പ്രശസ്ത സാമ്പത്തികവിദ
ഗ്ധനും നിയമജ്ഞനുമായിരുന്ന അേദ്ദഹം 1870-ൽ
ബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ മാതൃകയിൽ േബാംെബയിൽ
പ്രാർത്ഥനാസമാജം എന്ന ഒരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചു.
സമാജത്തിെന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ താെഴ പറയു
ന്നവയായിരുന്നു:
1. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാവാണ് ൈദവം.
2. ൈദവെത്ത ആരാധിച്ചാൽ മാത്രേമ ഇഹത്തിലും
പരത്തിലും സൗഖ്യം േനടാൻ കഴിയൂ.
3. ൈദവെത്ത േസ്നഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും െച
യ്യുക, അവെന മാത്രം വിശ്വസിക്കുക, ഈ വികാരങ്ങ

േളാടുകൂടി ആദ്ധ്യാത്മിക കീർത്തനങ്ങൾ പാടിെക്കാ
ണ്ട് അവേനാട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവന് ഇഷ്ടമായ കാ
ര്യങ്ങൾ മാത്രം െചയ്യുക—ഇവയാണ് ആരാധനയുെട
മാർഗ്ഗങ്ങൾ.
4. ബിംബങ്ങെളേയാ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട മറ്റു വസ്തുക്കെള

േയാ പൂജിക്കുന്നതും അവേയാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും
ശരിയായ ആരാധനയല്ല.

5. ൈദവത്തിന് അവതാരങ്ങളില്ല. ൈദവം േനരിട്ട് െവ

ളിെപ്പടുത്തിയേതാ അപ്രമാദിത്വം അവകാശെപ്പടാൻ
കഴിവുള്ളേതാ ആയ യാെതാരു ഗ്രന്ഥവുമില്ല.
6. എല്ലാ മനുഷ്യരും ൈദവത്തിെന്റ മക്കളാണ്. അതു

െകാണ്ട് അവർ സേഹാദരങ്ങെളേപ്പാെല യാെതാരു
വ്യത്യാസവും കൂടാെത പരസ്പരം െപരുമാറണം. ഇത്
ൈദവെത്ത പ്രീതിെപ്പടുത്തും. അതിനാൽ, ഇതാണ്
മനുഷ്യെന്റ കർത്തവ്യം. [2]

ഹിന്ദു സമുദായത്തിെല ജാതിവ്യവസ്ഥ, ൈശശവവിവാ
ഹം, വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾെക്കതി
രായി േപാരാടുക എന്നതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാസമാ
ജത്തിെന്റ മുഖ്യമായ പരിപാടി. ഈ പരിപാടി പ്രാചീന
ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും സ്മൃതികൾക്കും എതിരെല്ലന്നു െതളിയി
ക്കാൻ റാനെഡ േലഖനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളുെമഴുതി. “വി
ധവാവിവാഹത്തിെന്റ േവദപ്രമാണങ്ങൾ”, “ൈശശവ
വിവാഹെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രപ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ”
എന്നിങ്ങെനയുള്ള പണ്ഡിേതാചിതങ്ങളായ കൃതികൾ
അവയിലുൾെപ്പടുന്നു.
2. Prarthana Samaj Report. Quoted in J. N. Farquhar: Modern
Religious Movements in India, P. 80.

















2 മതപുനരുദ്ധാരണത്തിെന്റ േനെര
മതപുനരുദ്ധാരകെര വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് റാനെഡ എഴു
തി: “നമ്മുെട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്ക
ണെമന്ന് ഇവർ നേമ്മാടാവശ്യെപ്പടുന്നു. എന്താണ്
ഇവർ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ േപാകുന്നത് എന്നറിയാെത
ജനങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പരിപാവനമാ
യി കരുതെപ്പടുന്ന ജാതിക്കാർ, ഇന്നു നമ്മൾ ഗർഹ
ണീയങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്ന എല്ലാത്തരം സസ്യമാം
സാദി ഭക്ഷണങ്ങളിലും മറ്റും മത്താടിെക്കാണ്ടിരുന്ന
പഴയ കാലെത്ത ആചാരങ്ങെളെയല്ലാം പുനരുദ്ധരി
ക്കേണാ? ആ പഴയകാലെത്ത മനുഷ്യരും ൈദവങ്ങ
ളും നിേരാധിക്കെപ്പട്ട പലതും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു. ഒരു പുനരുദ്ധാരണവാദിക്കും ഇന്ന് അവ
െയ ശുപാർശ െചയ്യാൻ കഴിയില്ല. പന്ത്രണ്ടുതരം പുത്ര
ന്മാെരേയാ എട്ടുതരം വിവാഹങ്ങെളേയാ—അവയിൽ
സ്ത്രീകെള ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്ന
സമ്പ്രദായവും ഉൾെപ്പടും—അംഗീകൃതങ്ങളായിരുന്ന ജാ
രസംേഭാഗങ്ങെളേയാ നമ്മളിന്നു പുനരുദ്ധരിക്കേണാ?
സ്വന്തം സേഹാദരന്മാർ മരിച്ചാൽ അവരുെട ഭാര്യമാ
രിൽ സന്താേനാൽപ്പാദനം നടത്തുക എന്ന നിേയാഗ
സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പുനരുദ്ധരിക്കേണാ? ൈലംഗികബ
ന്ധങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ ഋഷിമാരും ഋഷിപത്നിമാരും
സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുനരുദ്ധരി
ക്കേണാ? െകാല്ലേത്താടു െകാല്ലം നടത്തെപ്പട്ടു േപാ
ന്നിരുന്ന മൃഗബലിയും നരബലി േപാലും നമ്മൾ വീണ്ടും
ആരംഭിക്കേണാ? സേഭ്യതരങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും വ്യ
ഭിചാരങ്ങളുമടങ്ങിയ വാമാചാരശക്തിപൂജ നമ്മൾ പുന
രുദ്ധരിക്കേണാ? സതി, ശിശുഹത്യ, ജീവനുള്ള മനുഷ്യ
െര പുഴകളിേലക്കു വലിെച്ചറിേഞ്ഞാ പാറകളുെട േമലി
ട്ടടിേച്ചാ െകാളുത്തിട്ടു പിടിച്ചു ചുഴറ്റിേയാ ജഗന്നാഥ രഥ
ത്തിെന്റ അടിയിൽ െഞക്കിച്ചതേച്ചാ െകാലെചയ്യൽ—
ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ പുനരുദ്ധരിക്കേണാ?
ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തരയുദ്ധ
ങ്ങൾ, ആദിമനിവാസികെള ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് അധഃപ
തിപ്പിക്കൽ മുതലായവ വീണ്ടും ആരംഭിക്കേണാ? ഒരു
ഭാര്യക്ക് അേനകം ഭർത്താക്കന്മാർ, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു
ഭർത്താവിന് അേനകം ഭാര്യമാർ, എന്ന സമ്പ്രദായം പു
നരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണാ ? നമ്മുെട ബ്രാഹ്മണന്മാർ ജന്മി
മാരും മാന്യന്മാരും അല്ലാതായിത്തീർന്ന് പഴയമാതിരി
രാജാവിെന്റ ആശ്രിതന്മാരും യാചകന്മാരും ആയി മാ
റണെമന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുേണ്ടാ? പഴയ ആചാര
ങ്ങളും നടപടികളും നമ്മുെട േമാക്ഷത്തിനുപകരിക്കിെല്ല
ന്നും അവ പ്രാേയാഗികമെല്ലന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മാത്രം മതി”. [3]
3. C. Y. Chintamani: Indian Social Reform, Part II, PP. 89–90.

















3 സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ

പ്രാധാന്യം

ഭൂതകാലെത്ത സമുദ്ധരിെച്ചടുക്കുന്നത് അസാദ്ധ്യവും
അനഭിലഷണീയവുമാെണങ്കിൽ സാമൂഹ്യക്രമത്തിെല
ൈവകൃതങ്ങൾ നീക്കം െചയ്യാനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം സാ
മൂഹ്യപരിഷ്കാരമാെണന്നു സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. സാമൂ
ഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും രാഷ്ട്രീയാഭിവൃദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള അേഭ
ദ്യമായ ബന്ധം വിവരിച്ചുെകാണ്ട് റാനെഡ പറഞ്ഞു:
“രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ പിന്നണിയിൽ
നിൽക്കുേന്നടേത്താളം നിങ്ങൾക്കു ഒരു നല്ല സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി യു
ക്തിയിലും നീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയാ
വകാശങ്ങൾ പ്രാേയാഗികമാക്കാൻ നിങ്ങൾ അർഹരാ
വുകയുമില്ല. സാമൂഹ്യസംവിധാനം അപൂർണ്ണമായിരിക്കു
േന്നടേത്താളം, ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുണ്ടാ
വാനിടയില്ല. നിങ്ങളുെട മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ഹീ
നങ്ങളും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവയുമാെണങ്കിൽ നി
ങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ
വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ പരസ്പരാശ്രിതത്വം ആക
സ്മികമല്ല, നമ്മുെട പ്രകൃതിയുെട നിയമമാണ്”. [4]
അേതസമയത്ത്, സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരം ഭൂതകാലവുമായു
ള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പൂർണ്ണമായി േവർെപടുത്തലല്ല
എന്നും അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “ഒരു യഥാർത്ഥസാ
മൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താവിന് ഹരിശ്രീ െതാട്ട് എഴുേതണ്ടതി
ല്ല. പകുതി എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ വാചകം പൂർത്തിയാക്കു
കയാണ് അയാളുെട കടമ”. മുസ്ലീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും
ഒെത്താരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണെമന്നും വിഭാഗീയത
യും സങ്കുചിത മേനാഭാവവും ഉേപക്ഷിക്കണെമന്നും
അേദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 1895-ൽ ലേക്നാവിൽ േചർന്ന
േസാഷ്യൽ േകാൺഫറൻസിെന്റ പതിമൂന്നാമതു സേമ്മ
ളനെത്ത അഭിസംേബാധന െചയ്തുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
മുന്നറിയിപ്പുനൽകി: “അക്ബറുെട കാലത്ത് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ മുഖ്യഉപേദശകന്മാരും കൗൺസിലർമാരുമാ
യി പ്രവർത്തിച്ചവരുെട േനതൃത്വം സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ട്
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും േയാജിേപ്പാെട പ്രവർത്തിക്കു
കയും അക്ബറുെട പൗത്രൻ ഔറംഗേസബ് െചയ്ത
അബദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ േബാധപൂർവം പരിശ്രമിക്കുക
യും െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ നമ്മുെട വിശാലമായ രാജ്യത്തിൽ
ഒരു പുേരാഗതിയും സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. കഴി
ഞ്ഞകാലെത്ത പാഠങ്ങൾക്ക് എെന്തങ്കിലും വിലയു
െണ്ടങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിതാണ്. െപാതുതാ
ല്പര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള േബാധത്തിൽ നിന്ന് ഉടെലടുത്ത
കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, െചറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാ
സങ്ങൾ സഹിക്കാനും േയാജിപ്പുളവാക്കാനും പറ്റിയ
തരത്തിൽ ജനങ്ങളുെട വികാരവിചാരങ്ങളുെട സംേയാ
ജനം ൈകവരുത്തുവാനുള്ള െപാതുവായ അഭിലാഷം—
ഇവയായിരുന്നു അക്ബറുെട മുഖ്യമായ ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ.
അവെയ ഒരു പുണ്യവിശ്വാസമായി അേദ്ദഹം തെന്റ
ദിൻ ഇലാഹിയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ഹിന്ദുക്ക
േളാ മുസ്ലീങ്ങേളാ താന്താങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങെള വ്യത്യ
സ്തങ്ങളും വിഭാഗീയങ്ങളുമായി കണക്കാക്കാൻ േവണ്ടി
നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങേളയും ജാതിയുെടയും വർഗ്ഗ
ത്തിെന്റയും േപരിലുള്ള പരസ്പരൈവരം െകാണ്ടുണ്ടായ
മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ ശ്രമിക്കാെത പ്രേത്യക ചിന്താ
രീതികളും പ്രേത്യകതാല്പര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ േവണ്ടി
നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങെളയും ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനും അധികാരവും ആധിപത്യവും
േനടുന്നതിനും േവണ്ടി അടുത്തകാലത്ത് നടത്തെപ്പട്ട
സമരങ്ങളിൽ രണ്ടു സമുദായങ്ങളിെല േനതാക്കന്മാരും
ഈ പാഠം േവണ്ടത്ര പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന് ഭയെപ്പ
േടണ്ടിയിരിക്കുന്നു”. [5]
4. R. K. Prabhu (Ed.): An Anthology of Modern Indian
Eloquence, P. 26.
5. C. Y. Chintamani: Indian Social Reform, Part II, PP. 122–
23.

















4 നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സും േസാഷ്യൽ

േകാൺഫറൻസും

സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ബംഗാളിലും മഹാ
രാഷ്ട്രയിലും മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിെന്റ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും
ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. അവെയല്ലാം കൂട്ടിേയാജിപ്പി
ക്കാൻ േവണ്ടി റാനെഡ േസാഷ്യൽ േകാൺഫറൻസ്
എെന്നാരു സംഘടന രൂപവൽക്കരിക്കാൻ മുൻൈക
െയടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചു. “രാജ്യെമാട്ടുക്കും സാമൂഹ്യമായ
തിന്മകൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുെമതിരായി സമരം
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന വിവിധ സംഘടനകളുെടയും പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുെടയും പ്രതിനിധികെള െകാല്ലത്തിെലാരി
ക്കൽ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്തുകയും
അങ്ങെന സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണത്തിെന്റ ശക്തികെള
വളർത്തുകയും െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അതിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യം”. [6]
1885-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺ

ഗ്രസ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കാരപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടണ
െമന്ന് റാനെഡ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
േനതൃത്വം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായേത്താടു േയാ
ജിച്ചില്ല. ദാദാഭായി നവേറാജിെയേപ്പാലുള്ള ഉൽബു
ദ്ധരായ േനതാക്കൾ േപാലും േകാൺഗ്രസ്സിെന സാ
മൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റ േവദിയാക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു
പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് െചയ്തത്. “ഒരു േദശീയ
േകാൺഗ്രസ്സ് രാഷ്ട്രെത്തയാെക െപാതുവിൽ േനരിടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം. സാമൂഹ്യപരി
ഷ്ക്കരണങ്ങളും മറ്റു വിഭാഗീയപ്രശ്നങ്ങളും വർഗ്ഗീയസംഘട
നകൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കണം”. [7] എന്നാണ് അേദ്ദഹം
അഭിപ്രായെപ്പട്ടത്.
എങ്കിലും, േസാഷ്യൽ േകാൺഫറൻസിെന്റ വാർഷിക
േയാഗങ്ങൾ േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളിക്കുന്ന അേത പന്ത
ലിൽവച്ച് നടത്താൻ സമ്മതം നൽകെപ്പട്ടു. എന്നാൽ
ഈ ആനുകൂല്യംേപാലും 1895-ൽ ബാലഗംഗാധരതി
ലകെന്റയും മറ്റു തീവ്രവാദി േനതാക്കളുെടയും സമ്മർദ്ദം
കാരണം പിൻവലിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. രാഷ്ട്രീ
യപരിഷ്ക്കാരവും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും തമ്മിൽ യാെതാ
രു ബന്ധവുമിെല്ലന്നായിരുന്നു അവരുെട അഭിപ്രായം.
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പന്തൽ േസാഷ്യൽ േകാൺഫറൻ
സിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിച്ചാൽ സംഘടന പിളരുെമന്ന്
അവർ താക്കീതു നൽകുകയും െചയ്തു.
6. James Kellock: Mahadev Govind Ranade, P. 19.
7. Dadabhai Navaroji: Presidential Address to the Second
Session of the Congress.

















5 സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ വ്യാപ്തി
റാനെഡ ഉൽഘാടനം െചയ്ത േസാഷ്യൽ േകാൺഫ
റൻസിെല േനതാക്കൾ അധികവും ഉയർന്ന ജാതിക
ളിൽെപട്ട ഉൽബുദ്ധരായ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. സ്വാഭാ
വികമായും അവരുെട പരിഷ്ക്കാരം ഹിന്ദുസമൂഹത്തിെല
േമേലക്കിടയിലുള്ള വിഭാഗങ്ങെള മാത്രം ബാധിക്കുന്നവ
യായിരുന്നു. വിധവാവിവാഹം, സ്ത്രീകളുെട സ്വത്തവകാ
ശം, സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം, ൈശശവ വിവാഹനിേരാധനം,
മിശ്രവിവാഹം തുടങ്ങിയ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളിലൂെട ഹിന്ദു
സമൂഹെത്ത പുനരുദ്ധരിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്.
അവർ ജാതിവ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരായിരുന്നു. െതാട്ടുകൂടാ
യ്മയും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റ് അവശതകളും നീ
ക്കം െചയ്തുെകാണ്ട് താണജാതിക്കാെര ഉദ്ധരിക്കാൻ
അവർ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകേപാലും െചയ്തു.
എന്നാൽ, അവരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രായ ജനങ്ങളിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടി
മത്തത്തിലും നിരക്ഷതയിലും മർദ്ദനത്തിലും ആണ്ടുകി
ടന്നിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ, െപെട്ടന്ന് വലിയ സ്വാ
ധീനെമാന്നും െചലുത്തിയില്ല. താണജാതിക്കാരുെട
ഇടയിേലക്ക് സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇറ
ങ്ങിെച്ചന്നത് സാവധാനത്തിലാണ്. പെത്താമ്പതാം നൂ
റ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ േകരളത്തിെല ഈഴവർ,
മഹാരാഷ്ട്രയിെല മഹാർമാർ, ൈമസൂരിെല െവാക്കലി
ഗന്മാർ, ബംഗാളിെല നാമശൂദ്രന്മാർ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
താണജാതിക്കാർക്കിടയിൽ അഭൂതപൂർവമായ ഒരു
ഉണർവുണ്ടായി. ഈ പുതിയ ഉൽബുദ്ധതയുെട പതാ
കാവാഹകർ തെന്ന െതാട്ടുകൂടാത്തവരായിരുന്നു എന്ന
താണ് മുഖ്യമായ ഒരു സവിേശഷത. ഉദാഹരണത്തിന്,
േകരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ േനതൃത്വത്തി
ലാരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം പരിേശാധിക്കാം.

















6 ശ്രീനാരായണഗുരു
നൂറുകണക്കിലുള്ള ജാതികളും ജാതിക്കുള്ളിെല ജാ
തികളും ജാതിവിേദ്വഷവും െതാട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂ
ടായ്മയും മറ്റുപലതരം അനാചാരങ്ങളും ഏറ്റവും രൂക്ഷ
മായ രൂപങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ്,
1854-ൽ ശ്രീനാരായണഗുരു ദക്ഷിണേകരളത്തിെല
ഒരു ഈഴവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്. ഈഴവർ തീ
ണ്ടൽ ജാതിക്കാരായിരുന്നു. എന്നുെവച്ചാൽ, അവർ
ക്ക് നമ്പൂതിരി, നായർ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ജാതിക്കാ
രുെട അടുത്ത് േപാകാൻേപാലും അധികാരമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. നമ്പൂതിരി നായെര െതാട്ടാേല ശുദ്ധം മാറൂ.
എന്നാൽ, നമ്പൂതിരിയും നായരും ഈഴവെന്റ അടു
ത്തുേപായാൽ കുളിക്കണം. ഇത്തരം പ്രതികൂല സാ
ഹചര്യങ്ങെളല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ശ്രീനാരായണൻ മലയാള
ത്തിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലും
വ്യുൽപ്പത്തി േനടുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും െച
യ്തു. മലയാളത്തിൽ തെന്ന അേദ്ദഹം മുപ്പതിലധികം
പുസ്തകങ്ങെളഴുതിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അവയിൽ
ചിലത് ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയ സുബ്രഹ്മ
ണ്യാഷ്ടകം, ശിവാഷ്ടകം, ശരവണഭവേസ്താത്രം, അർ
ധനാരീശ്വര േസ്താത്രം, ബാഹുേലയാഷ്ടകം തുടങ്ങിയ
േസ്താത്രകൃതികളാണ്. മറ്റുചിലത് കൂടുതൽ ഗഹനങ്ങ
ളായ ഈശാവാേസ്യാപനിഷത്ത്, അൈദ്വതപ്രദീപിക,
ആേത്മാപേദശകം മുതലായ ദാർശനിക കൃതികളാണ്.
അേദ്ദഹത്തിന് േവദാന്തത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണു
ണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഈ കൃതികൾ െതളിയിക്കുന്നു.
ശങ്കരാചാര്യേരാട് അേദ്ദഹത്തിന് വലിയ ബഹുമാന
മുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവദാന്തം
കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും കൂടുതൽ ലളിതവും കൂടുതൽ ജന
കീയവുമായിരുന്നു. ആേത്മാപേദശശതകം എന്ന കൃതി
യിെല രണ്ടാം േശ്ലാകത്തിൽ അന്തക്കരണങ്ങളും ഇന്ദ്രി
യാദികളും അേനകങ്ങളായി കാണെപ്പടുന്ന ജഗത്തും
എല്ലാം ചിന്മാത്രമായ ആത്മാവല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ല
ന്ന് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [8] എല്ലാം അൈദ്വതമാ
െണങ്കിൽ മനുഷ്യെരല്ലാം ഒന്നാെണന്നും ‘ഞാൻ’ എന്ന
േബാധം അജ്ഞതയിൽ നിന്നുടെലടുക്കുന്ന അഹന്ത
മാത്രമാെണന്നും സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. [9] ഞാനും
നീയും ഒന്നാെണന്നും ‘അവൻ ഇവൻ തെന്നയാണ്’
എന്നും മനസ്സിലാക്കണെമന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർ
ത്ഥം ഓേരാ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളവരുെട സുഖത്തിനുേവ
ണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ്. [10]
8. കരണവുമിന്ദ്രിയവും കേളബരം െതാ-?

ട്ടറിയുമേനകജഗത്തു േമാർക്കിെലല്ലാം
പരെവളി തന്നിലുയർന്ന ഭാനുമാൻ തൻതിരുവുരുവാണു; തിരഞ്ഞുേതറിേടണം.
— നാരായണഗുരു: ആേത്മാപേദശശതകം, േശ്ലാകം 2.
9. ‘അഹ’ ‘മഹ’െമന്നരുളുന്നെതാെക്കയാരായുകിലകേമ പലതല്ല,േതകമാകും;
അകലുമഹന്തയേനകമാകയാലീ?
തുകയിലഹംെപാരുളും തുടർന്നിടുന്നു.
— ടി. േശ്ലാ. 11
10. അവനിലവെനന്നറിയുന്നെതാെക്കേയാർത്താലവനിയിലാദിമമാെയാരാത്മരൂപം;
അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരന്നു സുഖത്തിനായ് വേരണം.
— ടി. േശ്ലാ. 24.

















7 േവദാന്തത്തിെന്റ അർത്ഥം
ശ്രീനാരായണഗുരുെവ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം, േവ
ദാന്തെമന്നു െവച്ചാൽ ആത്മാവിനുള്ളിൽ അഭയം േത
ടുക എന്നായിരുന്നില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാെണന്ന
സേന്ദശം പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ
മാറ്റമുണ്ടാക്കുക, എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം. ഈ വീക്ഷ
ണഗതിയിൽ നിന്നാണ് “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു
ൈദവം മനുഷ്യന്!” എന്ന ധീരമായ പ്രഖ്യാപനം പുറ
െപ്പട്ടത്. ‘ഒരു ജാതി’ എന്നതിനർത്ഥം ഏെതങ്കിലുെമാ
രു പ്രേത്യകജാതി േവണെമന്നല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരും
ഒരു ജാതിയാണ്, അതിനാൽ മനുഷ്യെന മനുഷ്യനിൽ
നിന്നകറ്റിനിർത്തുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥ അനാവശ്യവും
അനർത്ഥകരവുമാണ്, എന്നേത്ര. എല്ലാ മനുഷ്യരും
ഒരു ജാതിയാെണങ്കിൽപ്പിെന്ന മതവ്യത്യാസങ്ങളുെട
േപരിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾക്കും സ്ഥാനമില്ല. എല്ലാ മത
ങ്ങളുെടയും സാരം ഒന്നായിരിേക്ക വ്യത്യസ്തമതക്കാർ
തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? ജാ
തിമത വ്യത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പിക്കു എന്നതിെന്റ അർ
ത്ഥം പ്രാേയാഗികജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യ
നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെള ഊന്നുന്ന എല്ലാ സാമൂ
ഹ്യാനാചാരങ്ങൾക്കുെമതിരായി േപാരാടുക എന്നാണ്.
അതുെകാണ്ടാണ് നാരായണഗുരു ഉൽേബാധിപ്പിച്ചത്:
“മനുഷ്യരുെട മതം, േവഷം, ഭാഷ മുതലായവ എങ്ങ
െനയിരുന്നാലും അവരുെട ജാതി ഒന്നായതുെകാണ്ട്
അേന്യാന്യം പന്തിേഭാജനവും വിവാഹവും െചയ്യുന്ന
തിനു യാെതാരു േദാഷവുമില്ല”. മതേമതായാലും മനു
ഷ്യൻ നന്നായാൽമതി എന്നേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
ഇത്തരം ഉൽേബാധനങ്ങൾ ഒേരസമയത്തുതെന്ന നാ
േശാന്മുഖമായ ഫ്യൂഡൽ സമൂഹേത്താടുള്ള ഒരു െവല്ലു
വിളിയും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുേയാജ്യമായ ഒരു
പുതിയ സംസ്കാരം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ആഹ്വാനവുമാ
യിരുന്നു.
േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ എണ്ണമറ്റ േദവന്മാെരയും േദ
വിമാെരയും ആരാധിച്ചിരുന്നു. താണ ജാതിക്കാർക്കും
ജാതിയിൽ നിന്നു ഭ്രഷ്ടരാക്കെപ്പട്ടവർക്കും അവരുേട
തായ സ്വന്തം ൈദവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കള്ള്, േകാഴി
യിറച്ചി മുതലായവയായിരുന്നു ആ ൈദവങ്ങൾക്കു നൽ
കെപ്പട്ട നിേവദ്യങ്ങൾ. ഇത്തരം പൂജാവിധികെള നാരാ
യണഗുരു നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തി. എണ്ണമറ്റ ൈദവങ്ങ
െള ആരാധിക്കുന്നതു െതറ്റാെണന്നും ഒെരാറ്റ ൈദവേമ
ഉള്ളൂ എന്നും ആ ഏകൈദവെത്തയാണ് ജാതിമതേഭ
ദമേന്യ എല്ലാവരും ധ്യാനിേക്കണ്ടെതന്നും അേദ്ദഹം
ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. ഏകൈദവ വിശ്വാസത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങെളയാെക േയാജിപ്പിക്കാനാണ്
അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്.
എന്നാൽ, ബംഗാളിൽ റാം േമാഹൻ റായ് െചയ്തതുേപാ
െല വിഗ്രഹാരാധനെയ േനരിെട്ടതിർക്കാൻ അേദ്ദഹം
മുതിരുകയുണ്ടായില്ല. േനെരമറിച്ച് ജാതിേഭദം കൂടാ
െത എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആരാധന നടത്താൻ
പറ്റിയ േക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻൈകെയടുക്കുക
യാണ് െചയ്തത്. ആദ്യമായി അരുവിപ്പുറത്തു സ്ഥാപിക്ക
െപ്പട്ട േക്ഷത്രത്തിൽ എഴുതിെവച്ച ഒരു േശ്ലാകം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. [11] അക്കാലത്ത്
ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്രേമ േക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ
അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. െതാട്ടുകൂടാത്തവരും തീ
ണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമായി പരിഗണിക്കെപ്പട്ട താഴ്ന്ന ജാതി
ക്കാർക്ക് േക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രേവശിക്കാൻ േപാലും സ്വാ
തന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി
യാൽ മാത്രേമ ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വന്തം ൈകകൾ
െകാണ്ട് േക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കാെനാരുങ്ങിയതിെന്റ
പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. യാഥാസ്ഥിതികന്മാ
രായ േമൽജാതിക്കാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംരംഭെത്ത
പുച്ഛിക്കുകയും എതിർക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, ഈഴ
വർ തുടങ്ങിയ താണജാതിക്കാെര അത് ആേവശഭരി
തരാക്കി. ആദ്യെമാെക്ക ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള വിഗ്രഹം
െവച്ചുപൂജിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. പിന്നീട് യാെതാരു
വിഗ്രഹവുമില്ലാത്ത പുതിയതരം േക്ഷത്രങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠി
ക്കെപ്പട്ടു.
11. ജാതിേഭദം മതേദ്വഷ-

േമതുമില്ലാെത സർവരും
േസാദരേത്വന വാഴുന്ന
മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത്.
— നാരായണഗുരു.

















8 നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ

ഉൽബുദ്ധത

ജാതിമതേഭദങ്ങെള എതിർക്കുക മാത്രമല്ല നാരായണ
ഗുരു െചയ്തത്. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസെത്തയും ആധുനി
കസംസ്കാരെത്തയും അേദ്ദഹം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. രാ
ജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്ക
ണെമന്ന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടു. േകരളത്തിെല ആദ്യ
െത്ത വ്യവസായപ്രദർശനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഭിമുഖ്യ
ത്തിലാണ് നടത്തെപ്പട്ടത്.
നാടുവാഴിത്ത ഘടനെയ്ക്കതിരായ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾ സമുദായത്തിെന്റ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവെര അരി
ശം െകാള്ളിച്ചു. പേക്ഷ, അവരുെട എതിർപ്പുകെള കൂട്ടാ
ക്കാെത നാരായണഗുരു നാടിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും
ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ട് തെന്റ സേന്ദശം പ്രചരിപ്പിച്ചു.
ഉയർന്ന ജാതികളിൽെപ്പട്ട ഉൽബുദ്ധരായ ജനവിഭാ
ഗങ്ങൾ നാരായണഗുരുവിെന്റ പരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാന
ങ്ങെള സ്വാഗതം െചയ്തു. എങ്കിലും, അേദ്ദഹത്തിന് മു
ഖ്യമായ പിന്തുണ നൽകിയത് താണജാതിക്കാരാണ്,
പ്രേത്യകിച്ചും ഈഴവരാണ്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർ
ത്ഥം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്ഥാനം വിഭാഗീയമായിരുന്നു
എന്നല്ല. േനേരമറിച്ച്, എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയതകൾക്കു
െമതിരായി ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടി
രുന്ന സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട അവിഭാ
ജ്യഘടകമായിരുന്നു അത്. നാരായണഗുരുവിെന്റ ഈ
പ്രസ്ഥാനമാണ് േകരളത്തിെല േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി
ന് സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഉള്ളടക്കം നൽകിയത്. നാരാ
യണഗുരു തീർച്ചയായും ഒരു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു.
മതത്തിെന്റ പരിേവഷമണിഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പ്രസ്ഥാനം മുേന്നറിയത്. പേക്ഷ, അത് േകരള
ത്തിെല ജനങ്ങളുെട ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ
ഒരു വലിയ പങ്കു വഹിച്ചു എന്ന വസ്തുത നിേഷധിക്കാൻ
വയ്യ.

















9 ദയാനന്ദസരസ്വതിയും

ആര്യസമാജവും

ആര്യസമാജത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായ ദയാനന്ദസരസ്വ
തിയുെട ചിന്താഗതി രാജാ റാം േമാഹൻ റായ്, റാന
െഡ തുടങ്ങിയ ആധുനികപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുേടതിൽ നി
ന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം േദശീൈയക്യത്തിനു
േവണ്ടി വാദിച്ചു. എന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ േദശീൈയക്യം ൈകവരണെമങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ
ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഹിന്ദുമതെത്തയും
േവദങ്ങളുെട ആധികാരികതെയയും അംഗീകരിക്കണം.
മുസ്ലീങ്ങെളയും ക്രിസ്ത്യാനികെളയും ആര്യ സംസ്കാരത്തി
െന്റ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് അേദ്ദഹം കണക്കാക്കിയത്.
അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് േദശീൈയക്യം എന്ന സങ്കൽ
പ്പത്തിൽ യാെതാരു സ്ഥാനവുമില്ല. ‘സത്യാർത്ഥപ്രകാ
ശം’ എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹം ബുദ്ധമതം,
ൈജനമതം, ഇസ്ലാംമതം, ക്രിസ്തുമതം എന്നിവെയല്ലാം
കള്ളമതങ്ങളാെണന്നും അവയിലടങ്ങിയ വീക്ഷണഗ
തികെള ആര്യസംസ്കാരവുമായി ഇണക്കിേചർക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ അപായകരങ്ങളാെണന്നും അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
പ്രാർത്ഥനാസമാജത്തിെലയും ബ്രഹ്മസമാജത്തിെല
യും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കെള അേദ്ദഹം കഠിനമായി
ആേക്ഷപിച്ചു. അേദ്ദഹം എഴുതി: “ഈ സമാജങ്ങളിൽ
െപ്പട്ട ആളുകൾക്ക് േദശേസ്നഹം കുറവാണ്. പല കാ
ര്യങ്ങളിലും അവർ ക്രിസ്ത്യാനികെള അനുകരിക്കുകയാ
ണ് െചയ്യുന്നത്. വിവാഹം, മിശ്രവിവാഹം മുതലായവ
െയ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണവ്യവസ്ഥകൾ േപാലും
അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു… അവർ യാെതാരു വകതിരിവു
മില്ലാെത തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. യൂേറാപ്യ
ന്മാർ, മുഹമ്മദീയർ, ജാതിയിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ടരാക്കെപ്പ
ട്ടവർ മുതലായവരുെട കൂെടയിരുന്നുെകാണ്ടു േപാലും
അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു”. [12]
ദയാനന്ദസരസ്വതി ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ പ്രവാച
കന്മാരുെട ഉൽേബാധനങ്ങെള മാത്രമല്ല, മധ്യകാലഘ
ട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യെത്ത പുഷ്ടി
െപ്പടുത്തിയ കബീർ, നാനാക്ക്, ൈചതന്യൻ തുടങ്ങിയ
ഭക്തിപ്രസ്ഥാന േനതാക്കന്മാരുെട ആദർശങ്ങെളേപ്പാ
ലും അധിേക്ഷപിച്ചു. ബ്രഹ്മസമാജെത്ത എതിർക്കാൻ
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം ഇതായിരുന്നു: “ബ്ര
ഹ്മസമാജത്തിെന്റ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിെന
യും േമാസസ്സിെനയും മുഹമ്മദിെനയും നാനാക്കിെന
യും ൈചതന്യെനയും പുണ്യപുരുഷന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രാചീനകാലെത്ത
മഹർഷിമാരുെടയും േയാഗിവര്യന്മാരുെടയും കൂട്ടത്തിൽ
നിന്ന് ഒെരാറ്റ േപർ േപാലുമില്ല. തങ്ങളുെട വിശുദ്ധഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ പുണ്യപുരുഷന്മാെരന്ന് േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ട
ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ച അേത വിശ്വാസങ്ങൾ തെന്നയാണ്
അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെതന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അനുമാ
നിക്കാം”. [13]
12. Swami Dayananda Saraswathi: The Light of Truth, PP. 432–
33.
13. Ibid. P. 482.

















10 േവദങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങുക!
“േവദങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങുക” എന്ന പുനരുദ്ധാനമുദ്രാ
വാക്യം െകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട േദശാഭിമാനെത്ത തട്ടി
യുണർത്താനാണ് ദയാനന്ദനും അേദ്ദഹം 1875-ൽ
സ്ഥാപിച്ച ആര്യസമാജവും പരിശ്രമിച്ചത്. േവദങ്ങൾ
ൈദവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവയാെണന്നും അതിനാൽ
അവ കുറ്റമറ്റവയാെണന്നും അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അവ
യിൽ ഭൂതകാലത്തിെല ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ഭാവിയി
െല ജ്ഞാനവും അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം ഊന്നി
പ്പറഞ്ഞു. േവദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകെയന്നുെവച്ചാൽ
സത്യം മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുക എന്നാണർത്ഥം. േവ
ദവാക്യങ്ങളും യുക്തിവിചാരവും തമ്മിൽ ൈവരുദ്ധ്യമു
ണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ റാം േമാഹൻ റായിയും റാനെഡ
യും യുക്തിെയ ആശ്രയിക്കാനാണ് ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നത്.
ദയാനന്ദസരസ്വതിയാകെട്ട, ഏതു പ്രശ്നത്തിലും അന്തിമ
വിധി നൽകുന്നത് േവദങ്ങളാെണന്നു വിശ്വസിച്ചു. തെന്റ
വിശ്വാസപ്രമാണെത്ത അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന വിശദീകരി
ച്ചു: “ജ്ഞാനത്തിെന്റയും മതപരമായ സത്യങ്ങളുെടയും
ഉറവിടമായ നാലു േവദങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ വാക്കാ
െണന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മന്ത്രസംഹിത എന്നറി
യെപ്പടുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണവ. െതറ്റായ യാെതാന്നും
അവയിലില്ല. തികച്ചും ആധികാരികങ്ങളാണവ. മെറ്റാ
രുവിധം പറഞ്ഞാൽ, അവയുെട ആധികാരികത െത
ളിയിക്കാൻ മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റയും ആവശ്യമില്ല.
സൂര്യേനാ വിളേക്കാ അതിെന്റ െവളിച്ചംെകാണ്ട് പ്രപ
ഞ്ചത്തിെല ഭൂമി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കെളെയന്നേപാെല
സ്വന്തം പ്രകൃതിെയയും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. അതുേപാെല
യാണ് േവദങ്ങളും”. [14]

റാം േമാഹൻ റായിയും മറ്റു സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും
ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങെള എതിർത്തേപ്പാൾ ദയാനന്ദ
സരസ്വതി പഴയ ജാതികർമ്മങ്ങെളയും കാലഹരണ
െപ്പട്ട ചാതുർവർണ്യെത്തയും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിെല
ആചാരങ്ങെളയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമി
ച്ചത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയക്കുറിച്ചുള്ള അപസ്തംഭ സൂത്ര
ങ്ങളിെല വാദഗതി അേദ്ദഹത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരു
ന്നു. ഈ സൂത്രങ്ങൾ പ്രകാരം, “താണവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പ
ട്ട ഒരാൾ ധാർമ്മികജീവിതം നയിക്കുകയാെണങ്കിൽ
ഉയർന്ന വർഗ്ഗത്തിെന്റ നിലവാരത്തിേലക്ക് ഉയർേന്ന
ക്കാം. ആ പദവി അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും േവണം.
അതുേപാെല പാപപങ്കിലമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കു
ന്നത് എങ്കിൽ താണവർഗ്ഗത്തിെന്റ നിലവാരത്തിേലക്ക്
അധഃപതിക്കുകയും െചയ്യും. അയാെള താണവർഗ്ഗക്കാ
രനായി കണക്കാേക്കണ്ടതുമാണ്”. പേക്ഷ, ധാർമ്മി
കജീവിതം എന്നുെവച്ചാൽ ഓേരാ വ്യക്തിയും സ്വന്തം
വർണ്ണത്തിനു വിധിക്കെപ്പട്ട കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യുകയും
മറ്റു വർണ്ണങ്ങളുമായി കൂടിക്കലരാതിരിക്കുകയും െചയ്യുക
എന്നാണർത്ഥം. അതുെകാണ്ട് േമൽപ്പറഞ്ഞ സൂത്രങ്ങ
െള ദയാനന്ദൻ ഇങ്ങെന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു: “ഈ നിയ
മം നടപ്പാേക്കണ്ടത് ഓേരാ വർണ്ണത്തിെന്റയും കലർ
പ്പുേചരാത്ത പരിശുദ്ധിെയ കാത്തുരക്ഷിച്ചുെകാണ്ടാണ്.
ഓേരാ വർണ്ണവും അതിെല അംഗങ്ങളാവാനാവശ്യ
മായ എല്ലാ േയാഗ്യതകേളാടും കൂടിയ വ്യക്തികളടങ്ങി
യതാണ്. എന്നുെവച്ചാൽ, ക്ഷത്രിയേനാ ൈവശ്യേനാ
ശൂദ്രേനാ ബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗത്തിേലക്ക് പ്രേവശിക്കാേനാ
ബ്രാഹ്മണെനന്ന നിലയ്ക്ക്, ജീവിതം നയിക്കാേനാ അനു
വാദമില്ല. അതുേപാെല ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ
എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ കലർപ്പു കൂടാെത നിലനിൽക്കണം.
ചുരുക്കത്തിൽ, വർണ്ണങ്ങളുെട സമ്മിശ്രം പാടില്ല. പര
സ്പരം കൂടിക്കലരാതിരുന്നാൽ യാെതാരു വർണ്ണവും
അധഃപതിക്കുകേയാ െപാതുജനദൃഷ്ടിയിൽ അധിേക്ഷ
പാർഹമായിത്തീരുകേയാ െചയ്യുകയില്ല”. [15] വ്യത്യ
സ്ത വർണ്ണങ്ങളിൽ െപട്ടവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധ
ങ്ങൾെക്കതിരായി ദയാനന്ദൻ തെന്റ ശബ്ദമുയർത്തി.
ഓേരാ വ്യക്തിയും സ്വന്തം വർണ്ണത്തിൽെപ്പട്ടവെര മാ
ത്രേമ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അേദ്ദഹം
ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, “അങ്ങെനയാ
യാേല, അങ്ങെനയായാൽ മാത്രേമ, ജനങ്ങൾ താന്താ
ങ്ങളുെട വർണ്ണങ്ങൾക്കു വിധിക്കെപ്പട്ട ചുമതലകൾ വി
ശ്വാസപൂർവ്വം നിർവഹിക്കുകയും അങ്ങെന പൂർണ്ണമായ
രഞ്ജിപ്പ് ൈകവരുത്തുകയും െചയ്യുകയുള്ളൂ”. [16]
14. Ibid, P. 657.
15. Ibid, P. 89.
16. Ibid, P. 90.
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എന്നാൽ, യാഥാസ്ഥിതിക പുേരാഹിതന്മാരുെട എല്ലാ
വാദങ്ങളും വകെവച്ചു െകാടുക്കാൻ ദയാനന്ദസരസ്വ
തി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതെത്ത പുനരുദ്ധരിക്ക
ണെമങ്കിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാെണന്ന് അേദ്ദ
ഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അേന
കം ൈദവങ്ങെള പൂജിക്കുന്നതു ശരിയെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സം
ഹാരങ്ങളുെട കർത്താവായ ഏകൈദവത്തിൽ വിശ്വ
സിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. ൈദവം
നിരാകാരനാണ്. അതുെകാണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനെയ
അേദ്ദഹം നിരാകരിച്ചു. ൈവദികധർമ്മങ്ങൾക്കു െപാ
രുത്തെപ്പടാത്ത ചില സാമൂഹ്യാചാരങ്ങെളയും അേദ്ദ
ഹം എതിർത്തു. സ്ത്രീകളുെടയും താണ ജാതിക്കാരായ
ഹിന്ദുക്കളുെടയും പദവി ഉയർത്താൻ േവണ്ടി അവർക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണെമന്ന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പ
ട്ടു. എന്നാൽ, ഇത്തരം പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുെട ഉന്നം ഹിന്ദുമ
തെത്ത കൂടുതൽ സുശക്തമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു.
ആര്യസമാജം ദയാനന്ദെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദുക്ക
ളുെട ഏകീകരണത്തിനുേവണ്ടി മാത്രമല്ല, മറ്റു മതക്കാ
െര ഹിന്ദുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചയ്യുവാനും
പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. മതപരിവർത്തനത്തിനു േവണ്ടി
യുള്ള പ്രചാരേവലകൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ
ക്കുമിടയിൽ എതിർപ്പുകളുളവാക്കി. രാജ്യത്തിെന്റയും
ജനങ്ങളുെടയും െപാതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയു
ള്ള േയാജിച്ച സമരങ്ങൾക്ക് ഇത് തടസ്സമായിത്തീർ
ന്നു. െനഹ്റുവിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആര്യസമാജം
“നിശ്ചലവും പ്രതിേരാധാത്മകവുമായ ഹിന്ദുമതെത്ത
അക്രമണാത്മകമായ ഒരു മിഷനറിമതമാക്കാനുള്ള ശ്ര
മമായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതെത്ത പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാ
യിരുന്നു അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. േദശാഭിമാനത്തിെന്റ നിറ
മാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അല്പം ശക്തി നൽകിയത്.
ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, ഹിന്ദുേദശീയത്വത്തിെന്റ തലെപാ
ക്കലായിരുന്നു അത്. ഹിന്ദു േദശീയത്വമായതുെകാണ്ടു
തെന്ന അതിന് ഇന്ത്യൻ േദശീയത്വമായിത്തീരാൻ വിഷ
മം േനരിടുകയും െചയ്തു”. [17]
ആര്യസമാജം ആരംഭം മുതൽേക്ക േദശീയപ്രബുദ്ധത
യുെട ഒരു സങ്കുചിതഭാവെത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം
െചയ്തത്. േകാളനിേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ നിലപാ
ടുകൾ മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാമികവിരുദ്ധവും ൈക്രസ്തവവിരു
ദ്ധവുമായ പരിപാടികളും അത് സ്വീകരിച്ചു. എങ്കിലും,
ഹിന്ദുക്കളിെലാരു വിഭാഗെത്ത, പ്രേത്യകിച്ചും ഇടത്തര
ക്കാെര, ആേവശഭരിതരാക്കുവാനും ധാരാളം േദശാഭി
മാനികെള സ്വന്തം സരണിയിേലക്ക് ആകർഷിക്കുവാ
നും അതിനു കഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ എല്ലാ
വശങ്ങെളയും കാത്തുരക്ഷിക്കാനും മെറ്റല്ലാ വിശ്വാസപ്ര
മാണങ്ങെളയും എതിർക്കാനും ശ്രമിച്ചതുെകാണ്ട് അത്
േദശീയപ്രബുദ്ധതെയ പരിമിതമാക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
േദശീൈയക്യേത്താടുള്ള അതിെന്റ വിഭാഗീയമായ സമീ
പനവും മുസ്ലീങ്ങേളാടും ക്രിസ്ത്യാനികേളാടുമുള്ള വിേരാ
ധവും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട മുേന്നറ്റെത്ത
തടസ്സെപ്പടുത്തുകയാണ് െചയ്തത്.
17. Jawaharlal Nehru: Glimpses of World History, P. 436.

















12 ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘം
ഈ കാലഘട്ടത്തിെല മെറ്റാരു പുനരുത്ഥാനപ്രസ്ഥാന
മാണ് 1882-ൽ മദിരാശിയിൽ സ്ഥാപിതമായ തിേയാ
സഫിക്കൽ െസാൈസറ്റി അഥവാ, ബ്രഹ്മവിദ്യാസം
ഘം. നിഗൂഢങ്ങളും ഇന്ദ്രിയാതീതങ്ങളുമായ മാന്ത്രിക
ശക്തികൾ അവകാശെപ്പട്ട മദാംബ്ലവാത്സ്കിെയന്ന
ഏഷ്യൻ വനിതയും അവരുെട അേമരിക്കൻ േസ്നഹി
തൻ േകണൽ ഓൽേക്കാട്ടും കൂടിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാ
നമാരംഭിച്ചത്. താൻ ഇത്തരെമാരു സംരംഭത്തിെനാ
രുങ്ങിയത് തിബത്തിെലേങ്ങാ ഉള്ള അദൃശ്യരായ ചില
ഗുരുവരന്മാരുെട കല്പനയനുസരിച്ചാണ് എന്ന് മദാം
ബ്ലവാത്സ്ക്കി അവകാശെപ്പടുകയുണ്ടായി. അവർക്ക്
തെന്റ നിഗൂഢമായ ആത്മീയശക്തി െകാണ്ട് ആ ഗുരുവ
രന്മാരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനും അവരിൽനിന്ന്
രഹസ്യസേന്ദശങ്ങൾ വരുത്തുവാനും സാധിച്ചിരുന്നുവ
േത്ര. തീേയാസഫിക്കൽ െസാൈസറ്റി മതപ്രചരണ
േത്താെടാപ്പം നിഗൂഢമായ ഒരുതരം മന്ത്രവാദവും െകാ
ണ്ടുനടന്നു. മദാംബ്ലവാത്സ്ക്കി തെന്റ ചില “അത്ഭുതസി
ദ്ധികൾ” പ്രേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറ
ത്തുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികരഹസ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഭൂതേപ്രതാ
ദികെളക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരേവലകൾ
നടത്താൻ തുടങ്ങി. മൃദുലചിത്തരായ ജനങ്ങെള ആകർ
ഷിക്കാനും ചുറുചുറുക്കുള്ള പലെരയും ബ്രഹ്മവിദ്യാസം
ഘത്തിെന്റ പ്രവർത്തകന്മാരാക്കി അണിനിരത്താനും
അവർക്കു സാധിച്ചു. സ്വാമി വിേവകാനന്ദെന്റ അഭിപ്രാ
യത്തിൽ, അേമരിക്കയുെട ആദ്ധ്യാത്മികാശയങ്ങെള
ഇന്ത്യയുെട േമൽ െവച്ചുെകട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരു
ന്നു ഇത്. “പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിെല അഭ്യസ്തവിദ്യരായ
ജനങ്ങളുെട മനസ്സിൽ ഭാരതീയചിന്ത, പണ്ഡിതമ്മന്യ
ത്വം, ഉള്ളംൈകയിൽ നിന്ന് മാങ്ങെയടുത്തു കാണിക്കു
ന്ന ഫക്കീർ വിദ്യകൾ മുതലായവെയല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടി
ക്കലർന്നാണ് കിടന്നിരുന്നത്. ഇതു മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മ
വിദ്യാസംഘക്കാർ ഹിന്ദുമതത്തിന് നൽകിയ സഹാ
യം”. [18]
ഇതിെനപ്പറ്റി ഡി. എസ്. ശർമ്മയ്ക്ക് രസകരമായ ഒരു
കഥ പറയാനുണ്ട്: “നിഗൂഢതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ടുന്ന കത്തുകൾ കാണിക്കുക, ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ചില
ഭൗതികവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക, ആത്മീയഗുരുക്കളിൽ
നിന്ന് രഹസ്യസേന്ദശങ്ങൾ േനടുക മുതലായവയാണ്
ഇവയിൽ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളും
കത്തുകളും മറ്റും ശരിക്കുള്ളവയാെണന്നാണ് ബ്രഹ്മവി
ദ്യാസംഘക്കാർ വിശ്വസിച്ചത്. എന്നാൽ, അവയുെട
ഉറവിടെത്തപ്പറ്റി ചിലർ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുട
ങ്ങി. അങ്ങെനയാണ് ലണ്ടനിെല ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച്
െസാൈസറ്റി ഈ വസ്തുതകെളപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ച് ഒരു
റിേപ്പാർട്ടയക്കാൻ റിച്ചാർഡ് േഹാഡ്ഗ്സൻ എെന്നാ
രാെള നിേയാഗിച്ചയച്ചത്. അേദ്ദഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന്
െതളിവുകൾ േശഖരിക്കുകയും സാക്ഷികെള വിസ്തരിക്കു
കയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം റിേപ്പാർട്ടു െചയ്തത് ഈ കത്തു
കെളല്ലാം മദാം ബ്ലവത്സ്ക്കി തെന്ന െകട്ടിച്ചമച്ചവയാ
ണ് എന്നേത്ര! ബ്ലവാത്സ്ക്കി ഒരു നാട്യക്കാരിയും കൗ
ശലക്കാരിയും ആെണന്നും ഓൽേക്കാട്ടും മറ്റും അവരു
െട വലയിൽ കുടുങ്ങുകയാണുണ്ടായെതന്നും അേദ്ദഹം
അറിയിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ, മദാം ബ്ല
വാത്സ്ക്കി േരാഗബാധിതയായി െപെട്ടന്ന് ഇന്ത്യവിട്ടു
േപാവാൻ നിർബദ്ധയായി”. [19]
18. Swami Vivekanda: Collected Works, Vol. IV. PP. 263–65.
19. D. S. Sarma: Hinduism Through the Ages, P. 114.

















13 ആനിബസന്റ ്
എന്നാൽ, ഇന്ത്യ വിട്ടതിനുേശഷവും മദാം െവറുെതയിരു
ന്നില്ല. അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി “അർഹ
രായ ശിഷ്യന്മാർക്ക്” രഹസ്യമായി മന്ത്രവാദപാഠങ്ങൾ
പഠിപ്പിച്ചു െകാടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാ
ണ് യുക്തിവാദം, സ്വതന്ത്രചിന്ത, ഫാബിയൻ പ്രേക്ഷാ
ഭങ്ങൾ മുതലായവയിലൂെട സുപ്രസിദ്ധയായിത്തീർന്ന
ഐറിഷ് വനിത മിസിസ്സ് ആനിബസന്റ് മനസ്സ് മാ
റി മദാം ബ്ലവാത്സ്ക്കിയുെട ശിഷ്യയായിത്തീർന്നത്.
തിേയാസഫി പ്രചരിപ്പിക്കുകെയന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താെട
അവർ 1863-ൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നുേചർന്നു. അേതാെട
ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘത്തിന് ഒരു പുതിയ ജീവൻ കിട്ടി.
ആനിബസന്റ് ഇന്ത്യെയ തെന്റ സ്വേദശമായി അംഗീ
കരിച്ചു. അവരുെട പ്രസംഗങ്ങളും േലഖനങ്ങളും ഒട്ട
നവധി ഹിന്ദു ബുദ്ധിജീവികെള ആകർഷിച്ചു. 1933-ൽ
ചരമം പ്രാപിക്കുന്നതുവെര അവർ ഹിന്ദുമതവുമായി
ഇണക്കിേച്ചർത്തുെകാണ്ടുള്ള ബ്രഹ്മവിദ്യ പ്രചരിപ്പിക്കാ
നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയേബാധം വളർത്താനും
ഉത്സാഹപൂർവം പ്രവർത്തിച്ചു. െനഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച
തുേപാെല, “ഇടത്തരക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തങ്ങളുെട
ആത്മീയവും േദശീയവുമായ ൈപതൃകത്തിൽ ആത്മവി
ശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മിസിസ്സ് ആനിബസന്റിെന്റ
സ്വാധീനം ശക്തിമത്തായിരുന്നു”. [20]
വർഗ്ഗം, ജാതി, ലിംഗം, നിറം എന്നിവയുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വകെവയ്ക്കാെത മനുഷ്യരാ
ശിയുെട സാർവലൗകിക സാേഹാദര്യത്തിനുേവണ്ടി
ഒരു േകന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുക, മതങ്ങൾ, തത്വചിന്ത, ശാ
സ്ത്രം എന്നിവയുെട താരതമ്യപഠനം േപ്രാത്സാഹിപ്പി
ക്കുക, പ്രകൃതിയുെട വർണ്ണനാതീതമായ നിയമങ്ങെള
യും മനുഷ്യനിൽ അന്തർലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ശക്തിക
െളയും അേന്വഷിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു തിേയാ
സഫിസ്റ്റുകളുെട പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം. എല്ലാ മതങ്ങളു
െടയും പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധവുമായ അംശങ്ങെള ആനി
ബസന്റ് ഉൾെക്കാള്ളാൻ ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും, അവരുെട
അടിസ്ഥാനവീക്ഷണഗതി ഹിന്ദുമതത്തിേന്റതായിരു
ന്നു. അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി: “േലാകത്തിെല
മതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹിന്ദുമതെത്തേപ്പാെല ഇത്ര പരി
പൂർണ്ണവും ഇത്ര ശാസ്ത്രീയവും ഇത്ര തത്വചിന്താനിർ
ഭരവും ഇത്ര അദ്ധ്യാത്മികവുമായ മെറ്റാരു മതം കാ
ണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അതിെന കൂടുതൽ അറിയുംേതാ
റും കൂടുതൽ ഇഷ്ടെപ്പടും; കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ
ശ്രമിക്കുേന്താറും കൂടുതൽ അഗാധതയിൽ അതിെന
വിലമതിക്കും”. അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “അബദ്ധം
പിണേയണ്ട, ഹിന്ദുമതം കൂടാെത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭാവിയി
ല്ല. ഇന്ത്യയുെട േവരുകൾ ആണ്ടിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന
മണ്ണാണ് ഹിന്ദുമതം. അതിൽനിന്ന് പറിെച്ചടുത്താൽ
ഇന്ത്യ മണ്ണിൽ നിന്ന് പറിെച്ചടുത്ത മരെത്തേപ്പാെല
അശക്തയായിത്തീരും”.
20. Jawaharlal Nehru: Discovery of India, P. 343.
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ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “കഴിഞ്ഞ കാല
െത്തപ്പറ്റിേയാ അതു വിേട്ടച്ചുേപായിട്ടുള്ള ൈപതൃകങ്ങ
െളക്കുറിേച്ചാ നാണിക്കുന്നതിനുപകരം അവെയപ്പറ്റി
ശരിക്കും അഭിമാനിക്കാൻ വകയുെണ്ടന്നും തങ്ങളുെട
പഴയ േയാഗിമാരും മഹർഷിവര്യന്മാരും ഏറ്റവും ഉന്നത
മായ സത്യത്തിെന്റ വക്താക്കളായിരുന്നു എന്നും ഇന്ന്
സങ്കടകരമാം വണ്ണം െതറ്റിദ്ധരിക്കെപ്പട്ട തങ്ങളുെട
പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മാനുഷികപ്ര
തിഭയുെടയും ജ്ഞാനത്തിെന്റയും കലവറയാെണന്നും
നമ്മുെട ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിെകാടുത്തത് ബ്രഹ്മ
വിദ്യാസംഘമാണ്”. [21]
തിേയാസഫിക്കൽ െസാൈസറ്റി ഹിന്ദുമതെത്ത അതി
െന്റ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ തെന്ന അംഗീകരിച്ചു. കാ
ലഹരണെപ്പട്ട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കർമ്മെത്തപ്പ
റ്റിയും പുനർജന്മെത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും
അവർ സ്വീകരിച്ചു. മുൻജന്മത്തിൽ താെനാരു ഹിന്ദുവാ
യിരുന്നു എന്ന് ആനിബസന്റ് പലേപ്പാഴും പറയാറുണ്ടാ
യിരുന്നു. 1911-ൽ ഇന്ത്യയിൽ സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധപ്രസ്ഥാ
നം ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽേപാലും
അവർ തെന്റ മുൻജന്മെത്തപ്പറ്റിയും പുനർജന്മെത്തപ്പ
റ്റിയുമുള്ള അേന്വഷണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരു
ന്നു. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥെയേപ്പാലും അവർ ന്യായീ
കരിച്ചു. ആര്യസമാജക്കാെരേപ്പാെല തെന്ന ബ്രഹ്മവി
ദ്യക്കാരും ചാതുർവർണ്യെത്ത നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട്
അതിെല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നീക്കം െച
യ്യണെമന്നാണ് വാദിച്ചത്. ലജ്പത്റായി എഴുതി: “മി
സിസ്സ് ബസന്റും അവരുെട പ്രസ്ഥാനവും പ്രധാന ജാ
തികൾക്കുള്ളിലുള്ള ഉൾപ്പിരിവുകൾെക്കതിരായി ശബ്ദ
മുയർത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുെട മൗലി
കമായ വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയ ന്യായീകരിക്കുന്ന അവരു
െട നിലപാട് സമാജക്കാർ ൈകെക്കാണ്ട നിലപാടുമാ
യി ഒത്തുേപാകുന്നതാണ്. സിദ്ധാന്തത്തിലാെണങ്കിലും
ഇന്നെത്ത ജാതിവ്യവസ്ഥെക്കതിരായ ഒരു പ്രാേയാ
ഗികാക്രമണമാണത്. അധിേക്ഷപിക്കുക എന്നതിൽ
കവിഞ്ഞ് ആര്യസമാജക്കാർക്കാകെട്ട, സാമൂഹ്യപരി
ഷ്ക്കർത്താക്കൾക്കാകെട്ട, പ്രാേയാഗികമായി ഒന്നും െച
യ്യാൻ കഴിയില്ല. ഉപജാതികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക
എന്നതായിരിക്കണം തുടക്കെമന്നാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും
പറയുന്നത്”. [22]
എന്നാൽ, ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇത്തരം അഭിപ്രാ
യങ്ങളിൽ ചിലെതങ്കിലും ആനിബസന്റ് മാറ്റുകയുണ്ടാ
യി. അവർ ജാതിവ്യവസ്ഥെക്കതിരായ ഒരു നിലപാ
ട് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1913-ൽ അവർ ഇപ്രകാരം
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു. എങ്കിലും, പറയാൻ
ഞാൻ നിർബദ്ധയായിത്തീരുകയാണ്. രാഷ്ട്രത്തിെന്റ
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ കനത്ത ഉത്തര
വാദിത്വങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട േമൽവന്നു വീണുെകാണ്ടി
രിക്കുേമ്പാൾ ജാതിവ്യവസ്ഥക്ക് തുടരാൻ കഴിയുെമന്ന്
ഞാൻ കരുതുന്നില്ല” യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽ നിന്നു
െപെട്ടന്നുള്ള ഈ വ്യതിയാനം പിന്തിരിപ്പൻ ചിന്താഗ
തിക്കാർക്കിടയിൽ അമ്പരപ്പും പ്രതികൂലമായ പ്രതിക
രണവുമുണ്ടാക്കി. പലരും ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘം വിട്ടുേപാ
യി. ഏെറക്കുെറ ഒറ്റെപ്പട്ടുേപായ ബസന്റിന് കുെറക്കാ
ലം തെന്റ മതപ്രചരണം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും േഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം
ശക്തിെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് അവർ െചയ്തത്.
േഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്രമുഖ േനതാക്കളിെലാ
രാളായിരുന്നു അവർ. 1920-ന് േശഷം മഹാത്മാഗാ
ന്ധി തെന്റ നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ
േഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജനങ്ങെള ആകർഷിക്കാൻ
കഴിയാെതയായി.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ തെന്ന
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മറ്റുചില യാഥാസ്ഥിതിക
ഹിന്ദു സംഘടനകളും ഉടെലടുക്കുകയുണ്ടായി. 1902-ൽ
ദൽഹിയിൽ േചർന്ന ഒരു സേമ്മളനത്തിൽ ഈ പ്രാേദ
ശിക സംഘടനകെളല്ലാം ഭാരതധർമ്മമഹാമണ്ഡലം
എന്നേപരിൽ ഒരു അഖിേലന്ത്യാ സംഘടനയായി സം
േയാജിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പ്രസ്തുത സംഘടന സനാതന ധർ
മ്മത്തിനു േവണ്ടിയാണ് നിലെകാള്ളുന്നത്. ഒേട്ടെറ നാ
ട്ടുരാജാക്കന്മാരും പണക്കാരായ ഭൂവുടമകളും മദൻേമാ
ഹനമാളവ്യെയേപ്പാലുള്ള ഹിന്ദു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷ
ണന്മാരും അതിനു പിന്തുണനൽകി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ
തെന്നയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസെന്റയും സ്വാമി
വിേവകാനന്ദെന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യെയാട്ടുക്കും
അലയടിച്ച ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നത്.
21. Bipinchandra Pal: Memories of My Life and Times of My
Youth, P. 424.
22. Lajpat Roy: Writings and Speeches, Vol. I. P. 48.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 6
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. വിശിഷ്ടാൈദ്വതം, ൈദ്വതം, ൈദ്വതാൈദ്വതം
2. ശിവനും ശക്തിയും
3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
5. ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട സ്വാധീനം
9. രാജാറാം േമാഹൻ റായ്
10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
11. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
12. ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും നേവാത്ഥാനവും
13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
14. തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം
15. മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
17. ഇഖ്ബാൽ
18. മഹാത്മാഗാന്ധി
19. മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്ത എേങ്ങാട്ട്?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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