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11
സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
1857-െല കലാപത്തിനുേശഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാ

രികൾ വിവിധ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുളവാ
ക്കാനും മതസ്പർധകൾ കുത്തിെപ്പാക്കാനും പറ്റിയ ഒരു
നയമാണ് മനഃപൂർവം അവലംബിച്ചുേപാന്നത്. മത
ങ്ങൾ തമ്മിലും ജാതികൾ തമ്മിലുമുള്ള മത്സരങ്ങൾ സാ
മൂഹ്യജീവിതത്തിെല ഒരു മുഖ്യഘടകമായിത്തീർന്നു. ആ
ഘട്ടത്തിലാണ് കൽക്കത്തയ്ക്കടുത്ത് ദക്ഷിേണശ്വരിെല
അജ്ഞാതമായ ഒരു കാളീേക്ഷത്രത്തിെല പുേരാഹി
തനായിരുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ “എല്ലാ മതങ്ങളും ഒേര
വൃക്ഷത്തിെന്റ ശാഖകളാെണ”ന്ന ഒരു പുതിയ തത്വ
ശാസ്ത്രവുമായി രംഗത്തുവന്നത്. “ഒേര സ്വർണ്ണത്തിൽ
നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാമരൂപങ്ങേളാടു കൂടിയ പലതരം ആഭ
രണങ്ങളുണ്ടാക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല നമ്മുെട ഈശ്വരൻ
വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലും പല
തരത്തിൽ പൂജിക്കെപ്പടുന്നു. ചിലർ അവെന പിതാവ്
എന്നും മറ്റുള്ളവർ മാതാവ് എന്നും േസ്നഹേത്താെട വിളി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വ്യത്യസ്തരീതികളിലും വ്യത്യസ്തരൂ
പങ്ങളിലും പൂജിക്കെപ്പടുന്നത് ഒേര ൈദവമാണ്”. [1]
“മതം ൈദവത്തിേലക്കുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ്, അതു
വീടല്ല” [2] എന്ന കാര്യം ജനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. മാർ

ഗ്ഗെത്ത ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നതുെകാണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമ
തക്കാർ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ശരിയാംവ
ണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുകയാെണങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുെടയും
സാരാംശം ഒന്നുതെന്നയാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
ൈദവമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുെടയും ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദുവി
െന്റയും മുസ്ലീമിെന്റയും ക്രിസ്ത്യാനിയുെടയും ൈദവം ഒന്നു
തെന്നയാണ്. രാമൻ, അല്ലാഹു, ൈദവം എന്നിങ്ങെന
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ േപരുകളിൽ വിളിക്കെപ്പടുന്നു എേന്ന
യുള്ളു. അതുെകാണ്ട് മതവ്യത്യാസങ്ങളുെട േപരിൽ
ഭിന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നതു െതറ്റാണ്. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“എല്ലാ മതങ്ങളും — ഹിന്ദുമതവും ഇസ്ലാംമതവും ക്രിസ്തുമ
തവും എല്ലാം — ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചുേനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹി
ന്ദുമതത്തിെല വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളും ഞാൻ പിന്തുടർന്നു
േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെടയാെണങ്കി
ലും എല്ലാവരും ഒേര ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കാണ്
അടിെവച്ചുേപാകുന്നത് എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയി
രിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കെലങ്കിലും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങ
െളയും പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കണം; വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എല്ലാ
വഴികളിലൂെടയും സഞ്ചരിച്ചുേനാക്കണം. എവിെട േനാ
ക്കിയാലും ഹിന്ദുക്കളും മുഹമ്മദീയരും ബ്രഹ്മമതക്കാരും
ൈവഷ്ണവന്മാരും മറ്റുള്ളവരും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന
ത് ഞാൻ കാണുന്നു. കൃഷ്ണൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നവർ
തെന്നയാണ് ശിവനും മൂലശക്തിയും േയശുവും അല്ലാഹു
വും എന്നും എല്ലാം ആയിരം േപരുകേളാടുകൂടിയ രാമൻ
തെന്നയാണ് എന്നും അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കു
ന്നില്ല”. [3]
എന്തു േപരിട്ടുവിളിച്ചാലും ഈശ്വരെന സാക്ഷാൽക്കരി
ക്കണെമങ്കിൽ ഭക്തി കൂടിേയ കഴിയൂ. ഈശ്വരഭക്തി
യുണ്ടായാൽ വിേവകവും ൈവരാഗ്യവും ജ്ഞാനവും
എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഈശ്വരഭക്തിയാകെട്ട, മനുഷ്യേസ്ന
ഹത്തിലൂെടയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാല
ങ്ങളിലും ൈദവെത്ത കാണുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥഭ
ക്തൻ. മതെമന്തായാലും ലൗകികങ്ങളായ നിസ്സാരതക
ളും കനകത്തിലും കാമിനിയിലും മറ്റുമുള്ള ആസക്തിക
ളും പരിത്യജിച്ച് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരാവാൻ ശ്രീരാമകൃ
ഷ്ണൻ ജനങ്ങെള ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു.
ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരു സാധാ
രണക്കാരനായിരുന്നു. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ
ഭാഷകെളാന്നും അേദ്ദഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.
ഉപനിഷത്തുകളിലും േവദാന്തങ്ങളിലുമടങ്ങിയ തത്വങ്ങ
െളപ്പറ്റി ഒരു സന്യാസിയിൽ നിന്ന് ഉപേദശരൂേപണ
കിട്ടിയ അറിേവ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കി
ലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മാർത്ഥതയും നിഷ്കളങ്കമായ
ജീവിതരീതിയും തത്വചിന്താപരമായ അന്തർവീക്ഷണ
വും ധനികദരിദ്രേഭദമേന്യ എല്ലാവെരയും ഒരുേപാെല
കാണാനുള്ള അസാമാന്യമായ കഴിവും ബംഗാളി ബു
ദ്ധിജീവികളുെട ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിച്ചു. ബ്രഹ്മസമാജ
ത്തിെന്റ േനതാവായ േകശബ് ചന്ദ്രെസൻ തുടങ്ങിയ
സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, ഗി
രീഷ് ചന്ദ്രേഘാഷ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖസാഹിത്യകാരന്മാ
രും കലാകാരന്മാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആരാധകന്മാ
രായി മാറി. ദിവസം െചല്ലുംേതാറും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശി
ഷ്യന്മാരുെട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. അവരിൽ
ഏറ്റവുമധികം പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചത് പിന്നീട് വിേവകാ
നന്ദൻ എന്നേപരിൽ അറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയ നേര
ന്ദ്രൻ എന്ന ഒരു െചറുപ്പക്കാരനാണ്.
1863-ൽ കൽക്കത്തയിെല ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തി
ലാണ് നേരന്ദ്രൻ ജനിച്ചത്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന

കാലത്ത് ബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായ രാജാ
റാം േമാഹൻ റായിയുെടയും റായിയുെട സഹപ്രവർ
ത്തകന്മാരുെടയും ആധുനികാശയങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
ആകർഷിച്ചു. 1881-ൽ േകാേളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാല
ത്താണ് അേദ്ദഹം േയാഗിവര്യനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണെന
പ്പറ്റി േകട്ടത്. ഒന്നു േനരിട്ടു കാണാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം
ദക്ഷിേണശ്വരിേലക്ക് േപായി. അന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
പതിേനേഴാ പതിെനേട്ടാ വയസ്സ് മാത്രേമ പ്രായമുണ്ടാ
യിരുന്നുള്ളൂ.
കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടയിൽ നേരന്ദ്രൻ പരമഹംസേനാടു േചാ
ദിച്ചു: “താങ്കൾ ൈദവെത്ത കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?”

അെതാരു വല്ലാത്ത േചാദ്യമായിരുന്നു. പരമഹംസൻ
ശാന്തസ്വരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു: “നിെന്ന കാണുന്ന
തുേപാെല തെന്ന ഞാൻ ൈദവെത്തയും കാണുന്നു…
ൈദവെത്ത കാണാൻ കഴിയും. ൈദവെത്ത സാക്ഷാ
ത്ക്കരിക്കാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, ഇതിൽ ആർക്കാണ്
താല്പര്യമുള്ളത്? ആളുകൾ അവരുെട ഭാര്യമാർക്കുേവ
ണ്ടി, കുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി, സമ്പത്തിനുേവണ്ടി, എത്രെയാ
െക്ക കഷ്ടപ്പാടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്! അവർ എത്രമാ
ത്രം കണ്ണീെരാഴുക്കുന്നു! ൈദവെത്ത കാണാൻേവണ്ടി
ഒരാൾ കണ്ണീെരാഴുക്കുകയാെണങ്കിൽ അവന് ൈദവ
െത്ത കെണ്ടത്താം”. ആ മറുപടി െചറുപ്പക്കാരനായ
നേരന്ദ്രെന്റ ആത്മാവിെന ഇളക്കിമറിച്ചു. ഏെറക്കഴിയു
ന്നതിന് മുമ്പ് അേദ്ദഹം ശ്രീരാമകൃഷ്ണെന്റ ശിഷ്യത്വം സ്വീ
കരിച്ചു. നേരന്ദ്രനാഥ് ദത്ത് സ്വാമി വിേവകാനന്ദനായി
മാറി.
തെന്റ ജീവിതത്തിന് പുതിെയാരർത്ഥവും പുതിെയാ
രു ലക്ഷ്യവും നൽകിയ ഗുരുവിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്തപ്പ
റ്റി സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ പിന്നീട് ഇങ്ങെന പറയുക
യുണ്ടായി: “അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങേളക്കാൾ
ആയിരം ഇരട്ടി മഹത്തരമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതം. ഉപനിഷദ് വാക്യങ്ങളുെട ജീവനുള്ള ഒരു വ്യാ
ഖ്യാനമായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ഉപനിഷത്തുകളുെട മനു
ഷ്യരൂപത്തിലുള്ള സാരാംശം. ആ അതുല്യമായ പൂർ
ണ്ണത, തെന്നത്താൻ ന്യായീകരിക്കാൻ നിൽക്കാത്ത
എല്ലാറ്റിേനാടുമുള്ള ആ അത്ഭുതകരമായ കാരുണ്യം,
ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യേനാടുള്ള ആ തീവ്ര
മായ സഹതാപം — േലാകത്തിൽ മെറ്റാരിടത്തും അതു
നിലനിൽക്കുന്നില്ല. പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലും ധനി
കനും ദരിദ്രനും തമ്മിലും അഭ്യസ്തവിദ്യനും നിരക്ഷരന
നും തമ്മിലും ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ഡാലനും തമ്മിലും ഉള്ള
എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കാൻ േവണ്ടി അേദ്ദ
ഹം ജീവിച്ചു… പാശ്ചാത്യസംസ്കാരവും പൗരസ്ത്യസംസ്കാ
രവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് അേദ്ദഹം
വന്നത്. മതസംേശ്ലഷണത്തിെന്റ ഇത്രയും മഹാനായ,
ഇത്രയും അതിശയനീയനായ, ഒരു ഗുരുെവ കഴിഞ്ഞ
അേനകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല”. [4]
വിേവകാനന്ദൻ ഒരു ധിഷണാശാലിയായിരുന്നു. പല
നിലയിലും ഗുരുനാഥേനക്കാൾ പ്രഗത്ഭൻ. വിദ്യാർത്ഥി
യായിരുന്ന കാലത്തുതെന്ന അേദ്ദഹം ആധുനികശാസ്ത്ര
ങ്ങളിലും േലാകചരിത്രത്തിലും തത്വചിന്തയിലും അസാ
ധാരണമായ ൈവഭവമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സമകാലീ
നചിന്തയും പുതിയ ബൂർഷ്വാസങ്കല്പങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത
ആകർഷിച്ചു. അേദ്ദഹം ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതാ
ക്കളിെലാരാളായ േറാെബസ് പിയറുെട ഒരു ആരാധക
നായിരുന്നു. െകാളംബിയയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത
അേദ്ദഹം അഭിവാദ്യം െചയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുെട
മണ്ണിൽ ഉറച്ചുനിന്നുെകാണ്ട് തെന്ന അേദ്ദഹം േലാക
ത്തിലുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്ന പരിവർത്തനങ്ങെള േനാ
ക്കിക്കണ്ടു. ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗതി േലാകത്തിെന്റ പു
േരാഗതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം
വിശ്വസിച്ചു. “േലാകമാെക ഒന്നിച്ചു മുേന്നാട്ടു േപാവാെത
യാെതാരു പുേരാഗതിയും സാദ്ധ്യമാവില്ല. വർഗ്ഗപരേമാ
േദശീയേമാ ആയ ഇടുങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കെണ്ടത്താനാ
വിെല്ലന്ന് ദിവസം െചല്ലുംേതാറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യ
ക്തമായി വരികയാണ്”.
1886-ൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞു.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി
വിേവകാനന്ദൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ വാങ്ങി ഉപജീ
വനം കഴിച്ചുെകാണ്ട് അഞ്ചുെകാല്ലക്കാലം രാജ്യെമാട്ടു
ക്കും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ത്യയുെട വിസ്മയകരമായ ൈവ
വിധ്യത്തിെന്റ അടിയിലുള്ള ഐക്യം കെണ്ടത്താൻ ഈ
അനുഭവം അേദ്ദഹെത്ത സഹായിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ജനത
യുെട ശക്തിയും ദൗർബല്യവും അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി.
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങൾ അജ്ഞത
യുെടയും അന്ധവിശ്വാസത്തിെന്റയും അഗാധതയിൽ
കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാെണന്നും അവരുെട വ്യക്തിത്വെത്ത
ബ്രിട്ടീഷ് േകാളനി േമധാവികളും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തി
െല ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങളും അടിച്ചമർത്തുകയാെണന്നും
അേദ്ദഹത്തിന് േബാധ്യമായി. ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കാെത, ജനങ്ങെള ധാർമ്മികമായും ബൗദ്ധി
കമായും ശക്തിെപ്പടുത്താെത, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽ
ക്കാൻ അവർക്ക് െകൽപ്പു നൽകാെത, യാെതാരു മത
ത്തിനും സജീവമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്ന്
അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. ഒരു ഭിക്ഷുവായി അലഞ്ഞുതി
രിയുന്നതിനിടയിലാണ് ദരിദ്രലക്ഷങ്ങളുെട ജീവിതനില
വാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള കർമ്മപരിപാടിക്ക് തെന്റ
ദൗത്യത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകണെമന്ന് അേദ്ദഹം
തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീട് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: “ദരിദ്രന്മാർക്ക് േജാലിയു
ണ്ടാക്കി െകാടുക്കാൻ ഭൗതികസംസ്കാരം മാത്രമല്ല, പരി
ഷ്കൃതജീവിതം േപാലും ആവശ്യമാണ്. ഭക്ഷണം! ഭക്ഷ
ണം! ഇവിെട േലാകത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകാെത സ്വർ
ഗ്ഗത്തിൽ ശാശ്വതാനന്ദം നൽകുന്ന ൈദവത്തിൽ എനി
ക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഇന്ത്യെയ ഉയർത്തണം. പാവങ്ങൾ
ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം. വിദ്യാഭ്യാസം പരത്തണം.
പൗേരാഹിത്യെമന്ന േദാഷം നീക്കം െചയ്യണം. പൗ
േരാഹിത്യം പാടില്ല. സാമൂഹ്യമർദ്ദനം പാടില്ല. കൂടുതൽ
ഭക്ഷണം! എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ അവസരം!” [5]
വിേവകാനന്ദെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജ്യത്തിെന്റ സാ
മൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുനരുത്ഥാ
നം കൂടാെത ജനങ്ങളുെട ആത്മീയപുനരുത്ഥാനം സാ
ദ്ധ്യമല്ല. “അവർ ഭക്ഷണം േചാദിക്കുന്നു”. അേദ്ദഹം പറ
ഞ്ഞു: “എന്നാൽ, നാം അവർക്കു നൽകുന്നത് കല്ലുക
ളാണ്. പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മതം നൽകു
കെയന്നുെവച്ചാൽ അവെര അപമാനിക്കുക എന്നർ
ത്ഥമാണ്. പട്ടിണികിടക്കുന്ന ഒരാെള മതതത്വങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവെന്റ ആത്മാഭിമാനത്തിനു േനെര
യുള്ള കേയ്യറ്റമാണ്”. അവിശ്വാസികളുെട ആത്മാക്ക
െള രക്ഷിക്കാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്ന മിഷനറിമാേരാട്
അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു: “എന്തുെകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവ
രുെട ശരീരങ്ങെള പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ
ശ്രമിക്കാത്തത്?”
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1 ജ്ഞാനവും ശക്തിയും
അേതസമയത്ത്, അേദ്ദഹം ജനങ്ങളുെട വീഴ്ചകെളയും
ദൗർബല്യങ്ങെളയും െതാട്ടുകൂടായ്മ, ജാതിേമധാവിത്വം,
പുേരാഹിതവൃത്തി, മതമർദ്ദനം എന്നിവേയയും ശക്തി
യായി വിമർശിച്ചു. അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “നിങ്ങെള
അന്ധവിശ്വാസികളായ വിഡ്ഢികളായി കാണുന്നതി
േനക്കാൾ ഉറച്ച നിരീശ്വരവാദികളായി കാണാനാണ്
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം, നിരീശ്വരവാദി ജീ
വിക്കുന്നു. അവെനെക്കാണ്ട് എെന്തങ്കിലും പ്രേയാജനമു
ണ്ടാേയക്കാം. എന്നാൽ, അന്ധവിശ്വാസം നിലനിൽ
ക്കുേമ്പാൾ മസ്തിഷ്ക്കം മരിക്കുന്നു; മനസ്സ് മരവിക്കുന്നു;
ജീവിതമാെക അധഃപതിക്കുന്നു”. മെറ്റാരിക്കൽ അേദ്ദ
ഹം പറഞ്ഞു: “ആരുെടെയങ്കിലും വാക്കുേകട്ട് ഇരുപ
തുേകാടി ൈദവങ്ങളിൽ അന്ധമായ വിശ്വാസമർപ്പി
ക്കുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലത് യുക്തിെയ ആശ്രയിച്ചുെകാ
ണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളാവുകയാണ്”. [6] ഇന്ത്യയിെല
ജനങ്ങൾ ൈധര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ആർജിക്ക
ണെമന്ന് അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചു. “ശക്തനായിരിക്കുക!
ദുർബലനാകാതിരിക്കുക! ധീരനാവുക! ഭീരുവാകാതിരി
ക്കുക” — ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിെല യുവാക്കേളാടുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഹ്വാനം. അേദ്ദഹം ഉൽേബാധിപ്പി
ച്ചത് ശക്തിയുെടയും പൗരുഷത്തിെന്റയും സുവിേശഷമാ
ണ്: “യാെതാന്നിനും തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിയാത്ത,
ലക്ഷ്യം േനടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആവശ്യമാെണന്നു േതാ
ന്നിയാൽ സമുദ്രത്തിെന്റ അഗാധതകളിൽ മരണെത്ത
േനരിടാൻ കഴിവുള്ള, ദൃഢചിത്തതയും ഉരുക്കുേപാലു
ള്ള മാംസേപശികളും ഉറപ്പുള്ള ഞരമ്പുകളുമാണ് ഇന്ന്
നമ്മുെട രാജ്യത്തിനാവശ്യം”. ഇത്തരം ഉൽേബാധന
ങ്ങൾ ഇന്ത്യയുെട േദശീയജീവിതത്തിെന്റ നാഡികളിൽ
ഒരു പുതിയ ൈചതന്യം കുത്തിെവയ്ക്കുകയും രാജ്യേസ്ന
ഹെത്ത ഉന്നതമായ ഒരു ആദ്ധ്യാത്മിക തലത്തിേലക്ക്
ഉയർത്തുകയും െചയ്തു.
വളർച്ചയുെട ആദ്യെത്ത ഉപാധി സ്വാതന്ത്ര്യമാെണന്ന്
വിേവകാനന്ദൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യെമന്നു െവ
ച്ചാൽ സാമൂഹ്യമർദ്ദനത്തിെന്റയും സാമ്പത്തിക ചൂഷ
ണത്തിെന്റയും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തിെന്റയും അഭാവം
എന്നു മാത്രമല്ല അർത്ഥം. പിെന്നേയാ? സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നുെവച്ചാൽ “മറ്റുള്ളവർക്ക് േദ്രാഹേമൽപ്പിക്കാെത
നമ്മുെട ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് നമ്മുെട ശരീരവും ബുദ്ധിയും
സമ്പത്തും ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുെട പ്രകൃതിദ
ത്തമായ അവകാശമാണ്. സമൂഹത്തിെല എല്ലാ അം
ഗങ്ങൾക്കും ഒരുേപാെല സമ്പേത്താ വിദ്യാഭ്യാസേമാ
അറിേവാ േനടാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരിക്കണം”. [7]
പുേരാഗമനപരങ്ങളായ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്രചരി
പ്പിക്കുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന അേദ്ദഹം ഗൂഢാർത്ഥവാ
ദം, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ സിദ്ധാന്തങ്ങെള എതിർക്കുക
യും െചയ്തു. “മന്ത്രവാദത്തിലും ഗൂഢാർത്ഥവാദത്തിലും
മഹത്തായ സത്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ, അവ
നെമ്മ മിക്കവാറും നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം
വളെരേയെറ വിലപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ നമുക്കാവ
ശ്യം മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ്. നിങ്ങെള
ദുർബലരാക്കി തീർക്കുന്നെതന്തായാലും അതിെന വി
ഷംേപാെല വർജിക്കുക. സത്യം ശക്തിദായകമാണ്.
നിങ്ങെള ദുർബലരാക്കുന്ന ഈ ഗൂഢാർത്ഥവാദങ്ങ
െള ഉേപക്ഷിക്കുക”. മതത്തിൽ അഗാധമായ വിശ്വാ
സമാണ് വിേവകാനന്ദനുണ്ടായിരുന്നത്. എങ്കിലും, യു
ക്തിെയ അേദ്ദഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അന്ധവിശ്വാസം,
ൈദവികമായ െവളിപാട്, ദിവ്യപ്രേചാദനം െകാണ്ടു
ണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം മുതലായവെയെയല്ലാം അേദ്ദഹം
എതിർത്തു. “യഥാർത്ഥമായ പ്രേചാദനം യുക്തിക്കു നി
രക്കുന്നതായിരിക്കും. യുക്തിക്കു നിരക്കാത്തത് പ്രേചാ
ദനമല്ല”.
1897-ൽ തെന്റ ഗുരുവിെന്റ സേന്ദശം കൂടുതൽ വിപുലമാ

യും കൂടുതൽ സംഘടിതമായും പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ജന
ങ്ങെള ഉൽബുദ്ധരാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി വിേവകാനന്ദൻ
രാമകൃഷ്ണമിഷൻ എന്ന ഒരു സംഘടന രൂപവൽക്കരിച്ചു.
ഈ സ്ഥാപനത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ മതപരവും ആത്മീയവും സാമൂഹ്യവുമായ രം
ഗങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.
രാമകൃഷ്ണമിഷൻ ഒരു മതസംഘടനയായിരുന്നില്ല. ശ്രീ
രാമകൃഷ്ണൻ ജനങ്ങളുെട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉൽേബാധിപ്പി
ക്കുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും
െചയ്ത സത്യങ്ങെള കൂടുതൽ വപുലമായ രീതിയിൽ പ്രച
രിപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന ജനങ്ങളുെട ഭൗതികവും മാന
സികവും ആത്മീയവുമായ പുേരാഗതിെയ സഹായിക്കു
കയും െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു സംഘടനയുെട ഉേദ്ദ
ശ്യം. വിഭാഗീയതകൾ തീണ്ടാത്ത ഒരു സംഘടനെയ
യാണ് വിേവകാനന്ദൻ വിഭാവനം െചയ്തത്. അതുെകാ
ണ്ടാണ്, “എല്ലാ മതങ്ങളും നിത്യവും ശാശ്വതവുമായ
ഒേര മതത്തിെന്റ വിവിധ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാെണന്ന്
മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് വ്യത്യസ്തമതങ്ങളുെട അനുയായി
കൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദം െകട്ടിപ്പടുക്കുക” എന്നത്
മിഷെന്റ ഒരു മുഖ്യകടമയാണ് എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കെപ്പ
ട്ടത്.
6. Swami Vivekananda: Complete Works, Vol. III. P. 334.
7. Selections from Swami Vivekananda. PP. 561–94.

















2 മതവും ശാസ്ത്രവും
വിേവകാനന്ദെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, മതം നിർജീ
വേമാ അമൂർത്തേമാ ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, അെതാരു
പ്രാേയാഗിക കാര്യമായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട നന്മ
ക്കും സേന്താഷത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള, ജനങ്ങളുെട സാ
മൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും മതത്തിെന്റ സാമ്പത്തികവുമായ
പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടിയുള്ള, പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തന
മായിരുന്നു മതത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. ആത്മശുദ്ധീകരണ
ത്തിലൂെടയും ജനേസവനത്തിലൂെടയും ബ്രഹ്മവുമായി
സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകെയന്നതാണ് മനുഷ്യെന്റ പരമ
മായ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യനാണ് വിേവകാനന്ദെന്റ മതപര
മായ കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ േകന്ദ്രം. ൈദവെത്ത അേന്വഷിച്ചു
െകാണ്ട് സന്യാസം വരിച്ച അേദ്ദഹം അവസാനം മനു
ഷ്യെനയാണ് തെന്റ േലാകത്തിെന്റ േകന്ദ്രമായി അംഗീ
കരിച്ചത്. മനുഷ്യനിൽ ൈദവെത്ത കെണ്ടത്താൻ അേദ്ദ
ഹം ജനങ്ങേളാട് ആഹ്വാനം െചയ്തു. അേദ്ദഹെത്ത സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ൈദവെമന്ന സങ്കല്പം പ്രകൃതിക്കും
പ്രപഞ്ചത്തിനും മനുഷ്യനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തിവി
േശഷെത്തയല്ല സൂചിപ്പിച്ചത്. “മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
യും ആെകത്തുകയാണ് ൈദവം. പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളാൽ
ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന ൈദവമാണ് ഭൗതികസത്ത; ബുദ്ധി
യാൽ ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന ൈദവമാണ് മനസ്സ്; ൈചത
ന്യം േനാക്കിക്കാണുേമ്പാൾ അവൻ ൈചതന്യമായി
കാണെപ്പടുന്നു. അവൻ ഭൗതികസത്തയല്ല; പേക്ഷ,
ഭൗതികസത്തയിൽ യഥാർത്ഥമായി എന്തുേണ്ടാ അതാ
ണവൻ”. [8]
അേപ്പാൾ പിെന്ന ൈദവെമന്ന ഒരു പ്രേത്യകസങ്കൽ
പ്പത്തിെന്റ ആവശ്യെമന്താണ്? ഈ േചാദ്യത്തിനുള്ള
വിേവകാനന്ദെന്റ മറുപടിയിതാണ്: “എേന്നാട് പലരും
േചാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് താങ്കൾ ൈദവം എന്ന പഴയ
വാക്ക് ഉപേയാഗിക്കുന്നത് എന്ന്. കാരണമിതാണ്:
നമ്മുെട ആവശ്യത്തിനു പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കാണ
ത്. മനുഷ്യരാശിയുെട മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷ
ങ്ങളും സുഖങ്ങളും ആ ഒരു വാക്കിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ അതു മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. മഹ
ത്തും പരിപാവനവുമായെതല്ലാം അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു
കിടക്കുന്നു”.
വിേവകാനന്ദെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ അനാദിയായി നി
ലനിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതല്ല.
അതു സ്വയംഭൂവാണ്. ഏേതാ ഒരു പ്രേത്യക ൈദവമാ
ണ് േലാകെത്ത സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന വാദെത്ത അേദ്ദഹം
പുച്ഛിച്ചു തള്ളി. “വ്യക്തിയുെട രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ൈദ
വമാണ് േലാകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന ആ ആശയം െത
ളിയിക്കാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് നാം ആദ്യം തെന്ന കണ്ടു
കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാലത്ത് ഏെതങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുേമാ? ഒരു കുംഭകാരൻ ഘടം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതുെകാണ്ട്, ഒരു ൈദവം േലാകെത്ത സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നു! ഇങ്ങെനയാെണങ്കിൽ നിങ്ങളുെട കുംഭകാ
രനും ൈദവമാണ്. തലയും ൈകകളുമില്ലാെതയാണ്
അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നെതന്ന് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാ
ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയാെള ഭ്രാന്താലയത്തിേല
ക്കയക്കും”. [9] മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ
ഒരു ൈദവമിെല്ലന്നും പ്രപഞ്ചം തെന്നയാണ് ൈദവം
എന്നും അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. “ഈ പ്രപഞ്ചം പ്ര
പഞ്ചത്തിനതീതമായ ഒരു ൈദവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പ
ട്ടതല്ല. ഇത് ബാഹ്യമായ ഒരു അമാനുഷികശക്തിയുെട
പ്രവർത്തനഫലമല്ല. അത് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സ്വ
യം ഇല്ലാതാവുന്നു, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. ഏകവും
അപ്രേമയവുമായ സത്ത — അതായത് ബ്രഹ്മം — മാ
ത്രേമയുള്ളൂ. തത്വമസി േശ്വതേകേതാ! അതു നീയാണ്
േശ്വതേകേതാ. ഇത്, ഇതു മാത്രമാണ്, മെറ്റാന്നുമല്ല ശാ
സ്ത്രീയമതം എന്നു മനസ്സിലാക്കുക”. [10]
തെന്റ മതപരമായ വീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു
അടിസ്ഥാനം കെണ്ടത്തുന്നതിനുേവണ്ടി േവദങ്ങളിേല
ക്കും ഉപനിഷത്തുകളിേലക്കും തിരിച്ചുേപായേപ്പാഴും വി
േവകാനന്ദൻ ആധുനികസംസ്കാരത്തിെന്റ മൂല്യങ്ങൾ
അംഗീകരിച്ചു. തെന്റ മതവിശ്വാസെത്ത ശാസ്ത്രവുമായി
ഇണക്കിെക്കാണ്ടു േപാകുവാൻ അേദ്ദഹം പരിശ്രമിച്ചു.
“ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന
േപാരാട്ടം എന്താണ്? ബാഹ്യശക്തികെളക്കുറിച്ചുള്ള
എണ്ണമറ്റ വിശദീകരണങ്ങൾെകാണ്ട് മതങ്ങൾക്ക് െപാ
റുതിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മാലാഖ സൂര്യെന്റ ചുമതല
വഹിക്കുന്നു. മെറ്റാന്നു ചന്ദ്രെന്റ. അങ്ങെന േപാകുന്നു
അത്. ഓേരാ മാറ്റത്തിെന്റയും കാരണം ഒരു ആത്മീയ
ൈചതന്യമാണ്. ഈ ൈചതന്യം വസ്തുവിന് പുറത്താ
ണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർ
ക്കും േയാജിപ്പാണുള്ളത്. പേക്ഷ, ഒരു വസ്തുവിെന്റ കാ
രണമറിയാൻ ആ വസ്തുവിെന്റ തെന്ന സ്വഭാവം പരി
േശാധിക്കണെമന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രം
പടിപടിയായി പുേരാഗമിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്
പ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണ
െത്ത േദവതകളുെടയും മാലാഖമാരുെടയും ൈകകളിൽ
നിന്ന് സ്വയം ഏെറ്റടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”. [11]
8. The Complete Works of Swami Vivekananda. Vol. I,
P. 374.
9. Swami Vivekananda: The Speech at Lahore in 1897.
10. Selections from Swami Vivekananda, P. 279.
11. Ibid, PP. 278–79.

















3 േവദാന്തത്തിെന്റ അർത്ഥം
താൻ ഒരു േവദാന്തിയാെണന്ന് സ്വാമി വിേവകാന
ന്ദൻ സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. േസാങ്കഹം,
തത്വമസി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തുടങ്ങിയ ഔപനിഷദ്
വാക്യങ്ങളാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തത്വചിന്തയുെട ഉറ
വിടങ്ങൾ. ശങ്കരെന്റ അൈദ്വതേവദാന്തമാണ് അേദ്ദ
ഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം െചലുത്തിയത്.
ശങ്കരെനേപ്പാല അേദ്ദഹവും സച്ചിദാനന്ദെമന്ന് നിർ
വചിക്കെപ്പടുന്ന ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യെമന്നും ആ
പാരമാർത്ഥിക സത്യത്തിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു േനാക്കു
േമ്പാൾ വ്യാവഹാരികേലാകം മിഥ്യയാെണന്നും വാദി
ച്ചു. ഏകമായ ആ ബ്രഹ്മമാണ് വ്യാവഹാരിക ജീവിത
ത്തിെല ൈവവിധ്യം നിറഞ്ഞ നാമരൂപങ്ങളായി പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പടുന്നത്. പേക്ഷ, ഈ വ്യത്യാസം അവിദ്യയുെട
ഫലമാണ്. അവിദ്യയവസാനിച്ചാൽ പിെന്ന ഏകവും
അദ്വിതീയവുമായ ബ്രഹ്മം മാത്രേമയുള്ളൂ. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ:
“ബ്രഹ്മം ഏകമാണ്. പേക്ഷ, ആേപക്ഷികതലത്തിൽ
അത് നമുക്ക് അേനകമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. നാമരൂ
പങ്ങളാണ് ഈ ആേപക്ഷികതയുെട അടിയിലുള്ളത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മൺകുടത്തിെന്റ നാമവും രൂ
പവും നീക്കം െചയ്താൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നെത
ന്താണ്? െവറും മണ്ണ്. അതാണ് കുടത്തിെന്റ സത്ത്.
ഇതുേപാെല തെന്നയാണ് നിങ്ങൾ ഭ്രമം കാരണം കു
ടം, വസ്ത്രം, സന്യാസിമഠം മുതലായവെയ കാണുകയും
അവെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. ജ്ഞാന
െത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന അവിദ്യെയ ആശ്രയിച്ചാണ്
വ്യാവഹാരികേലാകം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന്
യഥാർത്ഥമായ നിലനിൽപ്പില്ല. അവിദ്യ നാമരൂപ
ങ്ങളിലൂെട സൃഷ്ടിച്ച േലാകത്തിൽ മാത്രേമ ഭാര്യ, കുട്ടി
കൾ, ശരീരം, മനസ്സ് തുടങ്ങിയ ൈവവിധ്യങ്ങൾ കാ
ണെപ്പടുകയുള്ളു. ഈ അവിദ്യെയ നീക്കം െചയ്താൽ
അനാദിയായ ബ്രഹ്മത്തിെന്റ സാക്ഷാൽക്കാരമാണ്
ഫലം”. [12]

അവിദ്യയവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ എല്ലാം ബ്ര
ഹ്മമാെണന്നും ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഇെല്ലന്നും മന
സ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം, ലൗകികങ്ങ
ളായ ആസക്തികളിൽ നിന്നും സ്വാർത്ഥത, ദുര, അഹ
ങ്കാരം തുടങ്ങിയ നിസ്സാരതകളിൽ നിന്നും സ്വയം േമാ
ചനം േനടുകയും എല്ലാ മനുഷ്യെരയും സമഭാവനേയാ
െട കണ്ടുെകാണ്ട് അവെര ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ
എല്ലാത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും േമാചിപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടി അവിശ്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുക എന്നാ
ണ്. ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള വഴി.
“വ്യക്തിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹത്തിെന്റ സുഖത്തിലാ
ണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് േവറിട്ട്
വ്യക്തിയുെട നിലനിൽപ്പു സങ്കൽപ്പിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല.
ഇത് ഒരു ശാശ്വതസത്യമാണ്. ഈ അടിത്തറയിേന്മ
ലാണ് പ്രപഞ്ചം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അനന്ത
മായ സംപൂർണ്ണതയിേലക്ക് അതുമായി ഇടവിടാത്ത
സഹഭാവവും താദാത്മ്യവും േനടിെക്കാണ്ടും അതിെന്റ
സുഖത്തിൽ സുഖിക്കുകയും ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടും പടിപടിയായി നീങ്ങുക — ഇതാണ് വ്യ
ക്തിയുെട ഒേരെയാരു കർത്തവ്യം”. [13]
സ്വാമി വിേവകാനന്ദന് ശങ്കരാചാര്യേരാട് അളവറ്റ
ആദരവുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും, ശങ്കരെന്റ അൈദ്വതം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ വിപ്ലവകരമായ ചില മാറ്റ
ങ്ങൾക്കു വിേധയമായിത്തീർന്നു. ശങ്കരെന്റ അൈദ്വത
ത്തിൽ അമൂർത്തവും അപ്രേമയവും േകവലവുമായ പാര
മാർത്ഥിക സത്യം മാത്രമല്ല, വ്യാവഹാരിക ജീവിതവും
ഏെറക്കുെറ നിശ്ചലമായിരുന്നു. വിേവകാനന്ദെന സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളമാകെട്ട, അൈദ്വതം ചലനാത്മകവും
സജീവവുമായിരുന്നു. “ചലനം അെല്ലങ്കിൽ മാറ്റം ജീവി
തത്തിെന്റ ഗാനമാണ്” എന്നേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു
തത്വചിന്തകെനന്ന നിലക്ക് ബുദ്ധെന തള്ളിപ്പറയുകയാ
ണ് ശങ്കരൻ െചയ്തത്. എന്നാൽ, വിേവകാനന്ദൻ ബുദ്ധ
െന േനാക്കിക്കണ്ടത് ആരാധനാ ഭാവേത്താെടയാണ്.
ശങ്കരൻ തെന്റ തത്വചിന്തെയയാെക അൈദ്വതത്തി
െന്റ അതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കിനിർത്തി;
മറ്റു തത്വചിന്താസരണികെളെയല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെത
എതിർത്തു. വിേവകാനന്ദനാകെട്ട, ഭാരതീയചിന്തയുെട
വ്യത്യസ്തസരണികെള കഴിയുന്നത്ര സംേയാജിപ്പിക്കാ
നാണ് ശ്രമിച്ചത്. ശങ്കരെന്റ േവദാന്തം ആത്മീയമായ
അന്തസ്സത്തയുെട ഉള്ളിേലക്ക് വലിയുന്നതായിരുന്നു.
വിേവകാനന്ദെന്റ അൈദ്വതം ബാഹ്യേലാകെത്ത മുഴു
വൻ ഉൾെക്കാള്ളാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്നതായിരുന്നു:
“ൈദവവിശ്വാസിെയേയാ ൈദവം എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം
ൈദവത്തിലുമുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവെനേയാ ഏക
തത്വവാദിെയേയാ ബഹുൈദവവിശ്വാസിെയേയാ നി
രീശ്വരവാദിെയേയാ ആെരയും അത് തള്ളിക്കളയുന്നി
ല്ല. ഏറ്റവും വിശാലവും അേതസമയത്തുതെന്ന ഏറ്റ
വും തീക്ഷ്ണവുമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തി
ഉൾെക്കാള്ളുകെയന്നതാണ് ഒരു സാധകനാവാനുള്ള
ഉപാധി”. [14] വിേവകാനന്ദൻ യാെതാരർത്ഥത്തിലും
ഒരു വിഭാഗീയചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നില്ല. മറ്റു ചി
ന്താഗതികെള അേദ്ദഹം ഭയെപ്പടുകേയാ അവേയാട്
അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. “വ്യത്യസ്ത ചി
ന്താവിഭാഗങ്ങൾ െപരുകെട്ട!” എന്നേദ്ദഹം ആശംസി
ച്ചു. “കുതിേച്ചാടുന്ന സജീവമായ അരുവിയിേല ചുഴികളും
ചുഴലികളും ഉണ്ടാവൂ. ചിന്താസംഘട്ടനമാണ് ചിന്തെയ
ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നത്”. പ്രാചീനങ്ങളും അർവാചീനങ്ങളു
മായ മതചിന്തകളുെടയും തത്വചിന്തകളുെടയും വ്യത്യസ്ത
ധാരകെള പ്രബലമായ ഒരു പ്രവാഹമാക്കി കൂട്ടിയിണ
ക്കിെക്കാണ്ട് ഭൂതകാലത്തിെന്റ മാലിന്യങ്ങെളയും വർ
ത്തമാനകാലത്തിെന്റ ദൗർബല്യങ്ങെളയും കഴുകിക്ക
ളയാനും അങ്ങെന മികവുറ്റ ഒരു ഭാവിയുെട അടിത്തറ
പണിയാനുമുള്ള യത്നമായിരുന്നു വിേവകാനന്ദേന്റത്.
മനുഷ്യെന ദിവ്യതയുെട പ്രകടരൂപമായി കാണണെമ
ന്ന് ആഹ്വാനമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവദാന്തം.
അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
ജനങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിെന്റ െവളിച്ചം എത്തിച്ചുെകാ
ടുക്കുകയും കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പട്ട ഭാവിക്കു േവണ്ടിയുള്ള
സമരത്തിൽ പാവെപ്പട്ടവെരയും ദുർബലെരയും സഹാ
യിക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ് മതത്തിെന്റ കടമ
െയന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഹാർവാർഡ് സർവ
കലാശാലയിൽ െചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: “േകവലമായ അൈദ്വതം നമ്മുെട ൈദനംദിന
ജീവിതത്തിൽ സജീവവും കാവ്യാത്മകവുമായിത്തീര
ണം. നിരാശാജനകമായ വിധം െകട്ടുപിണഞ്ഞു കി
ടക്കുന്ന പഴമ്പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂർത്തങ്ങളായ
ധാർമ്മികരൂപങ്ങൾ െപാന്തിവരണം. അമ്പരപ്പുളവാ
ക്കുന്ന േയാഗദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും
പ്രാേയാഗികവുമായ മനഃശാസ്ത്രം ഉയർന്നുവരണം”.
മെറ്റാരിക്കൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന എഴുതി: “സ്വർഗ്ഗേമാ
നരകേമാ ഉെണ്ടങ്കിെലന്ത്? ഇെല്ലങ്കിെലന്ത്? ആർക്കാ
ണതിൽ താൽപര്യം? ആത്മാവുെണ്ടങ്കിെലന്ത്? ഇെല്ല
ങ്കിെലന്ത്? മാറ്റമില്ലാത്ത എെന്തങ്കിലുെമാന്നുേണ്ടാ ഇല്ല
േയാ എന്നതിൽ ആർക്കാണ് താൽപര്യം? ഇവിെട
ഇതാ േലാകം. ദുരിതമയമായ േലാകം. ബുദ്ധൻ െച
യ്തതുേപാെല േലാകത്തിേലക്കിറങ്ങി െചല്ലുക. ദുരിത
ങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പാടുെപടൂ; അെല്ലങ്കിൽ ആ പരിശ്ര
മത്തിൽ മരണം വരിക്കൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
മറക്കുക — ഇതാണ് ആദ്യമായി പഠിേക്കണ്ട പാഠം.
നിങ്ങൾ ൈദവവിശ്വാസിയായാലും ശരി, നിരീശ്വരവാദി
യായാലും ശരി, ആേജ്ഞയവാദിയായാലും െകാള്ളാം,
േവദാന്തിയായാലും െകാള്ളാം, ക്രിസ്ത്യേനാ മുസൽമാ
േനാ ആരായാലും ശരി, എല്ലാവർക്കും പ്രസക്തമായ
ഒരു പാഠം സങ്കുചിതമായ ആത്മേബാധം നശിപ്പിച്ച്
യഥാർത്ഥമായ ആത്മേബാധം െകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന
താണ്”. [15]
വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ട
ത്തിലാണ് ആദ്യമായി ബാദരായണൻ തെന്റ േവദാന്ത
സൂത്രം രചിച്ചത്. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥ പരന്നുപിടിക്കാൻ
തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ തെന്റ പാണ്ഡി
ത്യം നിറഞ്ഞ ഭാഷ്യങ്ങളുെടയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുെടയും
സഹായേത്താടുകൂടി അതിെന ഗഹനമായ ഒരു തത്വ
ശാസ്ത്രമാക്കി വളർത്തിയത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി
േകട്ടുേകൾവി േപാലുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാ
യിരുന്നു അത്. പിെന്നയും ഒരായിരം വർഷങ്ങൾ കഴി
ഞ്ഞിട്ടാണ് വിേവകാനന്ദൻ വന്നത്. അേപ്പാേഴക്കും
ഉൽപ്പാദനരീതിയാെക മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാടുവാ
ഴിത്തം തകർച്ചയിെലത്തുകയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ഘടകങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അേപ്പാഴും സ്ഥാന
മുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും, ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളും േദ
ശീയ–സാമൂഹ്യ–സാംസ്കാരിക — നേവാത്ഥാന പ്രസ്ഥാ
നങ്ങളും ജനങ്ങളുെട മനസ്സിൽ പുതിയ ചലനങ്ങളുണ്ടാ
ക്കികഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
ജനങ്ങെള മുേന്നാട്ടുനയിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള
തെന്റ േവദാന്തചിന്തകളുമായി സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
മുേന്നാട്ടുവന്നത്.
12. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VII.
P. 161.
13. Swami Vivekananda: Modern India, P. 45.
14. Letters of Swami Vivekananda, P. 83.
15. Swami Vivekananda: Practical Vedanta.

















4 േവദാന്തവും േസാഷ്യലിസവും
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ യഥാർത്ഥഫലങ്ങൾ — അതിെന്റ േനട്ട
ങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിേഷധാത്മകവശങ്ങളും — പ്രകടമാ
വാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവ സ്വാമി വിേവകാനന്ദെന്റ
മനസ്സിെനയും സ്വാധീനിച്ചു. 1893-ൽ അേദ്ദഹം ഇന്ത്യ
യുെട പ്രതിനിധിയായി േലാകമത സേമ്മളനത്തിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ േവണ്ടി അേമരിക്ക സന്ദർശിച്ചു. അേമരി
ക്കയുെട ആധുനികതയും ശാസ്ത്രീയേബാധവും ചലനാ
ത്മകതയും അേദ്ദഹെത്ത ആകർഷിച്ചു. അേമരിക്കെയ
അേദ്ദഹം “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ജനനസ്ഥലം” എന്നു വാ
ഴ്ത്തി. അേമരിക്കയുെട ഭൗതികസംസ്കാരവും ഇന്ത്യയുെട
ആത്മീയസംസ്കാരവും തമ്മിൽ കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കണെമ
ന്ന് അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, തെന്റ രണ്ടാമ
െത്ത സന്ദർശനമാവുേമ്പാേഴക്കും അേമരിക്ക അപ്പാെട
മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സമ്പത്തിെന്റയും അധികാരത്തി
െന്റയും ധാർഷ്ട്യം മൂർഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ
മാറ്റം വിേവകാനന്ദെന േക്ഷാഭിപ്പിച്ചു. ഭൗതികപുേരാഗ
തിെയ അഭിനന്ദിച്ചുെകാണ്ടു തെന്ന അവിെട നിലനി
ന്ന “മകുടംെവച്ച അജ്ഞത”െക്കതിരായി അേദ്ദഹം
തട്ടിക്കയറി. രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ജനത
കൾക്ക് അേമരിക്കയുെട സഹായേത്താെട േമാചനം
േനടാൻ കഴിയുെമന്ന തെന്റ ആദ്യെത്ത പ്രതീക്ഷ െവ
റും വ്യാേമാഹമായിരുന്നുെവന്ന് അേദ്ദഹം പരസ്യമായി
പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രങ്ങളുെട സ്വാർത്ഥതയും ദുരാഗ്രഹങ്ങ
ളും വിേവകാനന്ദെന അത്യന്തം േവദനിപ്പിച്ചു. യുദ്ധത്തി
െന്റ പുക പരക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും യൂേറാ
പ്പ് ഒരു േപാർക്കളമായി മാറാൻ േപാകുകയാെണന്നും
അേദ്ദഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യൂേറാപ്പിൽ വളർന്നു
കഴിഞ്ഞ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉച്ഛൃംഗലമായ നിഷ്ഠൂരത
കൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനം മടുപ്പിച്ചു. പുതുതായി രൂപം
െകാള്ളാൻ തുടങ്ങിയ വിപ്ലവകരങ്ങളായ ആശയങ്ങളി
േലക്ക് അേദ്ദഹം ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കി. യൂേറാപ്യൻ പര്യട
നത്തിനിടയിൽ അേദ്ദഹം റഷ്യൻ അരാജതകത്വവാദി
യായ പ്രിൻസ് േക്രാേപാട്കിെന സന്ദർശിച്ച് ചർച്ച നട
ത്തുകയുണ്ടായി. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങെളക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിന് വലിയ മതിപ്പ് േതാന്നി. ഒരു യഥാർത്ഥ
േവദാന്തിക്ക് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ
സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റാണ്.
അത് പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായതുെകാണ്ടല്ല,
മറിച്ച്, അപ്പം തീെര ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ നല്ല
ത് പകുതി അപ്പമാണേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചാണ്” െതാ
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ സഹജമായ ശക്തിെയ അേദ്ദഹം
കാണാതിരുന്നില്ല. “െതാഴിലാളികൾ േജാലി െചയ്യു
ന്നത് നിർത്തുകയാെണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും
വസ്ത്രവും കിട്ടാെതയാവും. എന്നിട്ടും നിങ്ങളവെര താണ
വിഭാഗക്കാരായി കരുതുന്നു. നിങ്ങളുെട സ്വന്തം സംസ്കാ
രെത്തപ്പറ്റി േഭാഷ്കു പറയുകയും െചയ്യുന്നു. നിലനിൽപ്പി
ന് േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
അറിവു േനടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യ ബുദ്ധി
യാൽ നയിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ട് അവർ വളെരക്കാലമായി
യന്ത്രങ്ങെളേപ്പാെല ഒേര മട്ടിൽ അദ്ധ്വാനിച്ചു. എന്നിട്ട്
സമർത്ഥരും അഭ്യസ്തവിദ്യരുമായ ആളുകളാണ് അവരു
െട അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം അനുഭവിക്കുന്ന
ത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതാണ് സ്ഥിതി. എന്നാൽ,
കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ െപാതുവിൽ
ഈ വസ്തുതെയപ്പറ്റി േബാധമുള്ളവരാവാൻ തുടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു. അവർ ഇതിെനതിരായി, തങ്ങളുെട ന്യായമായ
അവകാശങ്ങൾ േനടണെമന്ന ദൃഢനിശ്ചയേത്താെട
ഒരു ഐക്യമുന്നണിയുണ്ടാക്കി വരികയാണ്. ഉയർന്ന
വർഗ്ഗത്തിന് ഇനി എത്ര തെന്ന ശ്രമിച്ചാലും താഴ്ന്ന വർഗ്ഗ
െത്ത അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയില്ല. ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങളു
െട േക്ഷമം ഇന്ന് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് ന്യായമായ അവ
കാശം േനടിെയടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാെര
സഹായിക്കുന്നതിലാണ്”.
വീണ്ടും അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം എഴുതി: “മനുഷ്യസമൂഹ
െത്ത പുേരാഹിതന്മാർ, പട്ടാളക്കാർ, വ്യാപാരികൾ,
െതാഴിലാളികൾ എന്നിങ്ങെന വഴിക്കുവഴിയായി നാ
ലു ജാതികളാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അവസാനമായി വരു
ന്നത് െതാഴിലാളികളുെട (ശൂദ്രരുെട) ഭരണമാണ്…
ആദ്യെത്ത മൂന്നു കൂട്ടരും ഭരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി
അവസാനെത്ത കൂട്ടരുെട ഊഴമാണ്. ഇനി അവർ ഭരി
ക്കണം. ആർക്കും അവെര തടയാൻ വയ്യ”.
വിേദശയാത്രകൾ കഴിച്ച് ഇന്ത്യയിേലക്കു തിരിച്ചുവന്ന
േപ്പാൾ സാധാരണ ജനങ്ങളിലുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിശ്വാസം അളവില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രായ സാധാരണജനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുെട ആശ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന
വർഗ്ഗങ്ങൾ ശാരീരികമായും ധാർമ്മികമായും തകർന്നി
രിക്കുന്നു എന്നാണേദ്ദഹം ഇതിനു കാരണമായി പറ
ഞ്ഞത്. “സമൂഹത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമ്പ
േത്താ വിദ്യാഭ്യാസേമാ അറിേവാ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
അവസരമുണ്ടാവണം” എന്നേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഈ
ആവശ്യം സാധിക്കണെമങ്കിൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ
വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ കൂടിേയ കഴിയൂ
എന്നും അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ൈകവ
രിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യ
നിയമങ്ങളും േദ്രാഹകരങ്ങളാണ്. അവെയ അതിേവഗം
നശിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ ൈകെക്കാള്ള
ണം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിലൂെട മുേന്നറാൻ
കഴിയുന്നതിന് മനുഷ്യർക്ക് സൗകര്യം നൽകുന്ന സ്ഥാ
പനങ്ങെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം”. [16]
വിേവകാനന്ദൻ 1902-ൽ 39-ാമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ െതാഴി
ലാളിപ്രസ്ഥാനേമാ േട്രഡ്യൂണിയനുകേളാ ആവിർഭവിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം തെന്ന വളർച്ചയു
െട പ്രാഥമികദശയിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു വലിയ
വിപ്ലവകാരിയുെട തീവ്രമായ വികാരാേവശേത്താടുകൂടി
അേദ്ദഹം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭാവിയിൽ വിശ്വാ
സം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, േസാഷ്യ
ലിസത്തിലും തെന്റ മാതൃഭൂമി വിജയം ൈകവരിക്കുെമ
ന്ന് അേദ്ദഹം പ്രവചിച്ചു. റഷ്യയിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ല
വമുണ്ടാവുന്നതിന് രണ്ട് ദശകങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ഈ
മഹാനായ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിെയന്നത് എടുത്തുപറയത്തക്കതാ
ണ്. യുവതലമുറയ്ക്ക് അേദ്ദഹം പ്രേചാദനത്തിെന്റ ഒരു
വലിയ ഉറവിടമായിത്തീർന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല.
16. Swami Vivekananda: Works, Vol. V., P. 110.

















െ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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