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12
ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും
നേവാത്ഥാനവും
പുനരുത്ഥാനവും ആധുനികത്വവും തമ്മിലുള്ള സംഘ
ട്ടനം ഹിന്ദുക്കളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയു
ണ്ടായില്ല. അത് മുസ്ലീങ്ങളിേലക്കും വ്യാപിച്ചു. യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ, അക്ബറുെട കാലത്തുതെന്ന പുനരുത്ഥാ
നം തലെപാക്കിയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതനിര
േപക്ഷതയുെടയും മതസഹിഷ്ണുതയുെടയും നയെത്ത
യാഥാസ്ഥിതികരായ ഉെലമാക്കൾ കഠിനമായി വിമർ
ശിച്ചു. നഖഷ്ബന്ദി വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട മൗലാനാ െശ
യിഖ് അഹമ്മദ് സിർഹിന്ദി (1564–1624) അക്ബറുെട
സാർവജനീന നയെത്ത എതിർത്തുെകാണ്ടാണ് പ്രാമു
ഖ്യത്തിേലക്കുയർന്നത്. ‘ശരി അ’യിേലക്ക് മടങ്ങാനും
യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാ
നും അേദ്ദഹം പ്രഭുക്കേളാടും സാധാരണക്കാേരാടും
ഒരുേപാെല അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ജനങ്ങളുെടേമൽ യാഥാ
സ്ഥിതിക വിഭാഗത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനമാണ്
അക്ബറുെട ദീൻ ഇലാഹിയുെട പരാജയത്തിെന്റ ഒരു
പ്രധാനകാരണം. അക്ബർ മരിച്ചേപ്പാൾ സിർഹിന്ദി
തെന്റ സേന്താഷം ഇങ്ങെന പ്രകടിപ്പിച്ചു: “കഴിഞ്ഞ
തലമുറയിൽ അവിശ്വാസികൾ മനുഷ്യെര കണ്ടാലുടെന
ആധിപത്യത്തിെന്റ വഴിയിേലക്കു തിരിയുക പതിവാ
യിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ അവിശ്വാസികളുെട ചടങ്ങുകൾ
ക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. വിശ്വാസത്തിെന്റ ദിവ്യകല്പ
നകെള ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ മുസ്ലീങ്ങൾക്കു ശക്തിയു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇസ്ലാമിെന നിേരാധിച്ച ശക്തി
യുെട പതനെത്തക്കുറിച്ചും (അതായത്, അക്ബറുെട
മരണെത്തക്കുറിച്ചും) ഇസ്ലാം രാജാവിെന്റ (അതായത്,
ജഹാംഗീറിെന്റ) സ്ഥാനാേരാഹണെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള
ശുഭവർത്തമാനങ്ങൾ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരണാധികാരിയുെട സഹായികളും
പിന്തുണക്കാരുമായിത്തീരുകയും വിശുദ്ധനിയമം വ്യാപി
ക്കുകയും സമുദായെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുക
എന്നത് വിശ്വാസികളുെട സമുദായം തങ്ങളുെട കടമയാ
യി കണക്കാക്കുന്നു”. [1]
1. Wm. Theodore de Bary: Sources of Indian Tradition,
P. 454.

















1 സിർഹിന്ദിയുെട പുനരുജ്ജീവനവാദം
സത്തയുെട ഏകത്വം (വഹാദത്തുൽ വജീദ്) എന്ന
ഇബ്നുൽ അറബി (മരണം 1241)യുെട സിദ്ധാന്തെത്ത
സിർഹിന്ദി എതിർത്തു. അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് അനുഭവ
ത്തിെന്റ ഏകത്വം (വഹാദത്തുൽ ശുഹൂദ്) എന്ന തെന്റ
സ്വന്തം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. ഏകമായ യാഥാർ
ത്ഥ്യത്തിെന്റ ബാഹ്യപ്രകടനം പ്രാതിഭാസികമാണ്
എന്നും സൃഷ്ടിയുെട ഓേരാ പരമാണുവിലും ൈദവം സ്വ
യം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഇബ്നുൽ അറ
ബി പറഞ്ഞത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ,
മനുഷ്യൻ ൈദവെത്തപ്പറ്റി വിചാരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ
വിചാരിക്കുന്നത് തെന്നപ്പറ്റി തെന്നയാണ്. കാരണം,
“മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിെന്റ രൂപമാണ്. ൈദവം മനുഷ്യ
െന്റ ൈചതന്യവും”. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമി
െനതിരായവയാെണന്ന് സിർഹിന്ദി ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, മനുഷ്യന് ഒരിക്ക
ലും ൈദവവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല;
ൈദവത്തിെന്റ ഒരു േസവകനാവാേന കഴിയൂ. ൈദവം
മാനുഷിക സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കുപരിയാണ്. അതിനാൽ,
“എല്ലാം ൈദവമാണ്” എന്നു പറയുന്നത് ശരിയായിരി
ക്കില്ല. “എല്ലാം അവനിൽ നിന്നാണ്” എന്നു പറയുന്ന
താണ് ശരി. സിർഹിന്ദിയുെട മുദ്രാവാക്യം “ഞാനാണ്
ൈദവം” എന്നല്ല; മറിച്ച്, “ഞാൻ അവെന്റ സൃഷ്ടിയാ
ണ്” എന്നേത്ര.
ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം െകാണ്ട് ഇസ്ലാമിന് കള
ങ്കം പറ്റിെയന്നാണ് സിർഹിന്ദി വിശ്വസിച്ചത്. ഇസ്ലാ
മിെന്റ പരിശുദ്ധിെയയും സദാചാരനിഷ്ഠകെളയും പുന
രുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദുമത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രവാചകെന്റ പ്ര
േബാധനങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാെണന്ന് അേദ്ദഹം അഭി
പ്രായെപ്പട്ടു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാെരയും സൂഫികൾക്കിട
യിലുള്ള വിമതപ്രസ്ഥാനക്കാെരയും അേദ്ദഹം അപഹ
സിച്ചു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “രാമെനയും റഹീമിെനയും
ഒന്നായി കരുതുന്നത് വിഡ്ഢിത്തത്തിെന്റ പാരമ്യമാണ്.
സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും ഒന്നാവുക സാദ്ധ്യമല്ല. രാമെന്റയും
കൃഷ്ണെന്റയും ജനനത്തിനുമുമ്പ് ആരും തെന്ന ൈദവ
െത്ത ഈ േപരുകൾ െകാണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നില്ല. അവരു
െട ജനനത്തിനുേശഷം ൈദവത്തിന് ഇത്തരം േപരു
കൾ ഉണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്?” [2]
മുഗൾഭരണത്തിെന്റ അധഃപതനേത്താെടാപ്പം പുനരു
ദ്ധാനവാദത്തിെന്റ വളർച്ചയും തുടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിലാണ് ഔറംഗേസബ് തെന്റ മുൻഗാമികളുെട നയ
ത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വ്യതിചലിച്ചത്.
2. Quoted in Aziz Ahma: Studies in Islamic Culture, PP. 186–
87.

















2 ഷാ വലിയുല്ലാഹ്
വഹാദത്തുൽ വജീദ് എന്ന സിദ്ധാന്തം പിന്തുടർന്നവ
രും വഹാദത്തുൽ ശുഹൂദ് സിദ്ധാന്തെത്ത അനുകൂലിച്ച
വരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വീ
ക്ഷണഗതികെളയും േയാജിപ്പിക്കാൻ ഷാ വല്ലിയുല്ലാ
ഹ് മുേമ്പാട്ടു വന്നു (1703–1763). രണ്ടുകൂട്ടരും ൈദവത്തി
ന് യഥാർത്ഥമായ നിലനിൽപ്പുെണ്ടന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന
സ്ഥിതിക്ക് അവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപര
മായി വ്യത്യസ്തങ്ങളാവാനിടയിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം അഭി
പ്രായെപ്പട്ടു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ൈദവെത്തക്കുറിച്ചു
ള്ള വാദപ്രതിവാദത്തിൽ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന രണ്ട് ആേപക്ഷിക പദപ്രേയാ
ഗങ്ങളാണ് അസ്തിത്വത്തിെന്റ ഏകത്വവും അനുഭവത്തി
െന്റ ഏകത്വവും. എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, രണ്ടും
ശരിയായ ദിവ്യെവളിപാടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുളവാ
യവയാണ്. െശയിഖ് അഹമ്മദ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച അനുഭവ
ത്തിെന്റ ഏകത്വം ഇബ്നു അറബി ഉന്നയിച്ച അനുഭവത്തി
െന്റ ഏകത്വെത്ത നിേഷധിക്കുകയല്ല, സ്ഥിരീകരിക്കുക
യാണ് െചയ്യുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, യഥാർത്ഥവസ്തുത
കൾ കണക്കിെലടുക്കുകയും ഉപമയുെടയും രൂപകത്തി
െന്റയും പരിേവഷം കൂടാെത അവെയപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും
െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഏതാണ്ട്
ഒന്നുതെന്നയാണ് എന്നു േതാന്നും”. [3]
ഹക്കീമിെന്റ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, അേദ്ദഹം ശ്ര
മിച്ചത് “മുസ്ലിം സമൂഹത്തിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിനു േവ
ണ്ടി പഴയതിെനയും പുതിയതിെനയും തമ്മിൽ സംേയാ
ജിപ്പിക്കാനാണ്”. [4]
ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന് ഉദാരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽ
കണെമന്ന് ഷാ വലിയുല്ലാഹ് വാദിച്ചു. പുതിയ കാലഘ
ട്ടത്തിനു സ്വീകാര്യമാെണങ്കിൽ ഇസ്ലാമികചിന്തയുെട
വ്യാഖ്യാനം യുക്തിപരമായ പരിഗണനകളുെട അടി
സ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടു. “ശരി അയിെല ഓേരാ കല്പനയും ഇസ്ലാമിെന്റ
ഓേരാ നിയമവും യുക്തിസഹജമായ നിലയിൽ േലാക
ത്തിെന്റ മുമ്പാെക അവതരിപ്പിേക്കണ്ട സമയം വന്നിരി
ക്കുകയാണ്”. [5]
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന തുടരുന്നു: “ഒരു പ്രവാചകെന്റ നിയ
മസംഹിത മിതമായ കാലാവസ്ഥേയാടു കൂടിയ എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിെലയും സാധാരണ ജനങ്ങളുെട സാമാന്യബു
ദ്ധിെയ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റിയതായിരിക്കണം. ശീല
ങ്ങളിലും സാമൂഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
എന്തു തെന്നയായാലും എല്ലാ ജനങ്ങളും അതിെന
സഹജമായ ഒരു മതമായി കാണുകയും ആ നിലയ്ക്ക്
അതിെന സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യും. രണ്ടാമതായി, ശരി
അയുെട രൂപവൽക്കരണത്തിൽ അേദ്ദഹം താൻ ജനി
ച്ച സമൂഹത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും മാന
സികമായ രുചിേഭദവും സാമൂഹ്യാനുഷ്ഠാനവും ആചാര
വും കണക്കിെലടുക്കുന്നു!” [6]
ഷാ വലിയുല്ലാഹ് വ്യുൽപ്പന്നനായ ഒരു പണ്ഡിതനായി
രുന്നു. അേദ്ദഹം ഇസ്ലാമിെനപ്പറ്റി ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എഴുതി. അറബിയിൽ നിന്ന് േപർഷ്യനിേലക്കുള്ള ഖുർആൻ തർജമയും അവയിലുൾെപ്പടും. നിലവിലുള്ള സാ
മൂഹ്യാക്രമണെത്ത ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിലൂെട അേദ്ദ
ഹം വിമർശിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉൽേബാധനങ്ങളിൽ
ധാർമ്മികവശങ്ങൾക്കായിരുന്നു േകന്ദ്രസ്ഥാനം. ധാർ
മ്മികേബാധം രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടതാണ്. േസ്റ്ററ്റിെന്റ ധാർമ്മികാധഃപതനം
ജനങ്ങെള നിശ്ചയമായും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
കാരണം “സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയാണ് സമൂഹത്തിൽ
വ്യക്തിയുെട സ്ഥാനവും ധാർമ്മികവും മതപരവുമായ
ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവെന്റ കഴിവും നിർണ്ണയി
ക്കുന്നത്”. [7] അതിനാൽ, വ്യക്തിയുെട ധാർമ്മികമായ
ഔന്നത്യത്തിന് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുനർനിർ
മ്മാണം ആവശ്യമാണ്. ഷാ വലിയുല്ലാഹ് സാമൂഹ്യനീ
തിക്ക് േവണ്ടി മുസ്ലീം സമുദായത്തിെല ജാതിവ്യത്യാസ
ങ്ങൾ ഉന്മൂലനം െചയ്യണെമന്ന് വാദിച്ചു. ഇസ്ലാം നിർേദ്ദ
ശിച്ചതുേപാെലയുള്ള ലളിതജീവിതം നയിക്കാൻ അേദ്ദ
ഹം ജനങ്ങെള ഉപേദശിച്ചു. നാടുവാഴിത്ത ക്രമത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനെത്ത അേദ്ദഹം േചാദ്യം െചയ്തില്ല എന്ന
തു ശരിയാണ്. എങ്കിലും സാമ്പത്തികനീതിക്ക് േവണ്ടി
അേദ്ദഹം ശബ്ദമുയർത്തുകയുണ്ടായി.
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Western Vol. I. P. 537.
5. Quoted in Bashir Ahmad Dar: Religious Thought of
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6. Ibid, P. 50.
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3 വഹാബിപ്രസ്ഥാനം
ഷാ വലിയുല്ലാഹിെന്റ മരണെത്തത്തുടർന്ന് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ മകൻ ഷാ അബ്ദുൽ അസീസ്, മരുമകൻ അഹ
മ്മദ് ഇസ്മായിൽ, ശിഷ്യനായ മൗലാനാ സയ്യദ് അഹ
മ്മദ് ബാേരലി എന്നിവർ അേദ്ദഹം തുടങ്ങിെവച്ച പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ ഊർജസ്വലതേയാെട തുടർന്നു. പതി
െനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച് അബ്ദുൽ വഹാബിെന്റ േപ
രിൽ സ്ഥാപിതമായ വഹാബിപ്രസ്ഥാനവുമായി സയ്യ
ദ് അഹമ്മദും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരും ബന്ധം പു
ലർത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഹണ്ടറുെട അഭിപ്രായം. [8]
സയ്യദ് അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിെന്റ അനുയായി
യായിരുന്നില്ല, ഷാ വലിയുല്ലാഹിെന്റ ശിഷ്യനായിരു
ന്നുെവന്നു പറയുന്നവരുമുണ്ട്. [9] ഇസ്ലാമിെന്റ വിശുദ്ധി
നിലനിർത്താനും അനിസ്ലാമിക വശങ്ങളിൽ നിന്ന്
അതിെന േമാചിപ്പിക്കാനും േവണ്ടിയാണ് വഹാബി
പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു മതപു
നരുദ്ധാരണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ, സയ്യദ്
അഹമ്മദും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരും നയിച്ച പ്രസ്ഥാ
നം െവറുെമാരു മതപ്രസ്ഥാനം മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഒരു
രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു. അനുകൂലമായ രാ
ഷ്ട്രീയ–സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രേമ ഇസ്ലാമിനു
വളരാൻ കഴിയുള്ളു എന്നായിരുന്നു അവരുെട അഭിപ്രാ
യം. അങ്ങെന മതപരമായ പുനരുത്ഥാനത്തിനുള്ള
പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയസമ
രങ്ങളുെട ഒരു ശൃംഖലയായി മാറി. എല്ലാ അനിസ്ലാമിക
ഭരണാധികാരികെളയും പുറത്താക്കി ഇന്ത്യയിൽ കർ
ശനമായ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
ഒരു പുതിയ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു
അവരുെട ഉേദ്ദശ്യം. ഇന്ത്യയിെല വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ
ഭാഗങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സിഖ് ഭരണത്തിെനതി
രായി അവർ േപാരാടുകയും ഏെറക്കുെറ വിസ്തൃതമായ
ഒരു പ്രേദശം പിടിെച്ചടുത്ത് അവിെട ഒരു ഗവെണ്മന്റ്
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു. അതിനുേശഷം അവർ ബ്രിട്ടീ
ഷുകാർെക്കതിരായി തിരിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണ
ത്തിലുള്ള പ്രേദശങ്ങൾ േമാചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ജിഹാദ്
ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ, അതിൽ അവർ പരാജയെപ്പടു
കയും ഒടുവിൽ അടിച്ചമർത്തെപ്പടുകയുമാണുണ്ടായത്.
മൗലാനാ സയ്യദ് അഹമ്മദും മൗലവി മുഹമ്മദ് ഇസ്മാ
യിലും ഉൾെപ്പെട പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പല േനതാക്കളും
െകാല്ലെപ്പട്ടു. അേതാടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക
രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുെട പദ്ധതിയും െപാ
ളിഞ്ഞു. എങ്കിലും, പ്രസ്ഥാനം പിെന്നയും കുെറക്കാലം
തുടർന്നു. പഞ്ചാബിലും ബംഗാളിലും വ്യാപകമായ കലാ
പങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. വഹാബികെളന്നു വിളിക്ക
െപ്പട്ടവർ ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്കും
അവരുെട അനുകൂലികൾക്കും ഒരു കടുത്ത ഭീഷണിയാ
യിത്തീർന്നു. “വഹാബികളുെട സാന്നിദ്ധ്യം സ്വത്തും നി
ക്ഷിപ്താവകാശങ്ങളും ഉള്ള എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഒരു
സ്ഥിരം ഭീഷണിയാണ്… പള്ളിയുെടേയാ വഴിവക്ക
ത്തുള്ള േദവാലയത്തിെന്റേയാ അടുത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട്
ഏക്കർ സ്ഥലം ൈകവശമുള്ള ഓേരാ മുസൽമാൻ പു
േരാഹിതനും കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടായി വഹാബികെള
േപടിച്ച് നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്” [10] എന്നാ
ണ് ഹണ്ടർ എഴുതിയത്.
കലാപകാരികൾക്ക് ഒരു രഹസ്യസംഘടനയുണ്ടായിരു
ന്നു. പാറ്റ്നയായിരുന്നു അതിെന്റ േകന്ദ്രം. ജനങ്ങളിൽ
നിന്ന് അവർക്ക് ധാരാളം പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന
തിന് െതളിവുകളുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരു
മായി അവർക്ക് സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 1853ൽ വഹാബി കലാപകാരികളുമായി കത്തിടപാടുകൾ
നടത്തി എന്നതിെന്റ േപരിൽ ഒേട്ടെറ ഇന്ത്യൻ പട്ടാള
ക്കാർ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടു. അവിശ്വാസികൾെക്കതിരായ
സമരത്തിൽ േചരാത്തവർ യഥാർത്ഥ മുസ്ലീങ്ങളെല്ലന്നും
അത്തരം ആളുകൾ നരകത്തിേലക്കാണു േപാവുകെയ
ന്നും അവർ ജനങ്ങെള താക്കീതു െചയ്തു. “ഇത് എല്ലാ
വരും അറിയെട്ട. ഇസ്ലാമിേന്റതല്ലാത്ത ഭരണം നില
നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ മുഹമ്മദിെന്റ മതപരമായ
ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിശ്വാസി
കൾെക്കതിരായി േയാജിച്ചു െപാരുതുക എന്നത് എല്ലാ
മുസൽമാന്മാരുെടയും കർത്തവ്യമാണ്. ഈ േപാരാ
ട്ടത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ യഥാർത്ഥ വി
ശ്വാസികൾ ഭരിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും രാജ്യത്തിേലക്ക്
മാറിത്താമസിേക്കണ്ടതാണ്. ഇത് നിേഷധിക്കുന്നവർ
വികാരത്തിെന്റ അടിമകളാെണന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപി
ക്കെട്ട. ചുരുക്കത്തിൽ, സേഹാദരങ്ങെള! നാം നമ്മുെട
നിലെയപ്പറ്റി േഖദിക്കണം. അവിശ്വാസികളുെട നാട്ടിൽ
ജീവിക്കുന്ന നേമ്മാട് ൈദവത്തിെന്റ സേന്ദശവാഹകൻ
അമർഷം പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ്”. [11]
8. Hunter: The Indian Musalmans.
9. Hafeaz Malik: Nationalism in India and Pakistan.
10. Hunter: The Indian Musalmans, P. 106.
11. Ramgopal: The Indian Muslims, P. 24.

















4 ഇസ്ലാമും കർഷകലഹളയും
ബംഗാളിെല മുസ്ലീം പരിഷ്ക്കരണവാദികൾക്കിടയിൽ ഒരു
െനയ്ത്തുകാരെന്റ മകനായ ഹാജി ശരിഅത്തുല്ലക്ക് പ്രമുഖ
മായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാെരയും പീർമാെരയും
ആവശ്യത്തിലധികം പിന്തുടേരണ്ടതിെല്ലന്നും ഇസ്ലാ
മിെന്റ തത്വങ്ങൾ നിഷ്കർഷേയാെട പാലിക്കുകയാണ്
േവണ്ടത് എന്നും അേദ്ദഹം തെന്റ അനുയായികെള ഉപ
േദശിച്ചു. അേദ്ദഹം മരിച്ചതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകൻ മുഹമ്മദ് മുഹസ്സിൻ ദാദു മിയാൻ (1819–1860)
പിതാവിെന്റ ഉപേദശങ്ങെള പിന്തുടർന്നുെകാണ്ട് ശക്ത
മായ ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാനം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമി
ച്ചു. ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പാടിെല്ല
ന്നും ഒരാൾ അപകടത്തിലകെപ്പട്ടാൽ സമുദായത്തിെല
മെറ്റല്ലാ അംഗങ്ങളും അവെന്റ രക്ഷെക്കത്തണെമന്നും
അേദ്ദഹം ആഹ്വാനം െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു വി
ശ്വാസപ്രമാണമിതായിരുന്നു; “ഭൂമി ൈദവത്തിേന്റതാ
ണ്. അതിനാൽ, ഏെതങ്കിലും പ്രേദശത്തിെന്റ േമൽ
യാെതാരാൾക്കും പാരമ്പര്യാവകാശമില്ല. അതിെന്റ
ഉപേയാഗത്തിന് നികുതി ചുമത്താനും പാടില്ല”. ക്ഷിതി
േമാഹൻ െസൻ എഴുതുന്നു: “പരസ്പരസഹായെമന്ന
ഈ മതപ്രമാണം മൂലം ഫറാസി സമുദായത്തിെല അം
ഗങ്ങൾക്ക് ജമീന്ദാർമാരുെടയും ബ്രിട്ടീഷ് ചായേത്താട്ട
ക്കാരുെടയും അതുേപാെല തെന്ന മറ്റു മുസൽമാന്മാരു
െടയും സംയുക്താക്രമണെത്ത വിജയകരമായി െചറു
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു”. [12]
“കൽക്കത്തയിൽ 1831-ലുണ്ടായ കർഷകലഹളയിൽ

അവർ പക്ഷേഭദം കൂടാെത മുസൽമാൻ ജന്മിമാരുെട
യും ഹിന്ദു ജന്മിമാരുെടയും വീടുകൾ ആക്രമിച്ചു”. എന്ന്
ഹണ്ടർ പറയുന്നു. [13] “വഹാബി പ്രസ്ഥാനം താഴ്ന്ന
വർഗ്ഗക്കാരായ മുസ്ലീങ്ങെള താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാരായ ഹി
ന്ദുക്കൾെക്കതിരായി തിരിച്ചുവിട്ടില്ല. അതുേപാെല സ്വ
ന്തം സമുദായത്തിൽ െപട്ട വർഗ്ഗ ശത്രുക്കളുമായി കള്ള
സൗഹാർദ്ദം സ്ഥാപിച്ചുെകാണ്ട് താണവർഗ്ഗക്കാരായ
മുസ്ലീങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയ അവരുെട സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങ
ളിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവിടാനും മുതിരുകയുണ്ടായില്ല” [14]
എന്നു വിൽഫ്രഡ് സ്മിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഈ പ്രസ്ഥാനം “വ്യാവസായിക സമുദായത്തിെന്റ
ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് പലേപ്പാഴും ഉണ്ടായതുേപാ
െല മതപരമായ ആശയസംഹിതെയ വർഗ്ഗസമരങ്ങ
ളിൽ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി” എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശ
യമില്ല. പേക്ഷ, ഇേത കാരണത്താൽ അത് പിന്നീട്
പ്രതിേലാമപരങ്ങളായ ചില പ്രവണതകെള വളർത്താ
നും സഹായിച്ചു. സ്മിത്ത് തെന്ന സമ്മതിച്ചേപാെല,
അതു പ്രേത്യകിച്ചും മതപരങ്ങളായ ചിന്തകളിൽ സാമു
ദായിക പ്രവണതകെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒരു
വലിയ വിഭാഗം മുസ്ലീങ്ങെള പിൽക്കാലെത്ത സാമുദാ
യിക പ്രചരണത്തിന് വശംവദരാക്കിത്തീർക്കുകയും
െചയ്തു”. [15]
സാമുദായികമായ നിലപാടുകൾക്ക് നൽകിയ േപ്രാ
ത്സാഹനം പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വ്യാപ്തി തെന്ന പരിമിത
മാക്കിക്കളഞ്ഞു. കാരണം, “അത് െപാതുശത്രുക്കൾ
െക്കതിരായ െപാതുസമരങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായിത്തീർ
ന്നു. അങ്ങെന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഈ
പ്രസ്ഥാനെത്ത മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
നൂറുകണക്കിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പട്ടു. 1864ൽ അംബാലയിലും 1871-ൽ പാറ്റ്നയിലും നടന്ന വി
ചാരണകെളത്തുടർന്ന് അവരിൽ പലരും ജീവപര്യന്തം
നാടുകാടത്തെപ്പട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവർ പല തരത്തിലുള്ള
മറ്റു ശിക്ഷകൾക്കും വിേധയരായി. ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ
െക്കതിരായ പ്രതിേഷധ പ്രകടനങ്ങെള ശക്തിെപ്പടു
ത്തി. 1871-െല വിചാരണകളുെട സമയത്ത് ഒരു പ്രതി
ജഡ്ജിെയ പരസ്യമായി േകാടതിയിൽവച്ച് െവട്ടി െകാ
ലെപ്പടുത്തി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുേശഷം ശിക്ഷയ്ക്ക്
വിേധയനായ മെറ്റാരാൾ ആൻഡമാൻ ദ്വീപിൽെവച്ച്
േമേയാപ്രഭുവിെന െകാലെപ്പടുത്തി. ഇങ്ങെന ഒറ്റെപ്പ
ട്ട ചില സംഭവങ്ങളുണ്ടാെയങ്കിലും പ്രസ്ഥാനം ഒടുവിൽ
പരാജയെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.
12. Kshitimohan Sen: Medieval Mysticism in India, PP. 39–40.
13. Hunter: The Indian Musalmans, P. 107.
14. W. C. Smith: Modern Islam in India, P. 189.
15. Ibid, P. 190.

















5 സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ
1857-െല ലഹളയുെടയും അതിേനത്തുടർന്നുണ്ടായ

വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും പരാജയങ്ങളുെട ഫല
മായി മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ മതത്തിെന്റ വലയത്തിേല
ക്ക് പിന്മാറി ഒതുങ്ങിക്കഴിയാനുള്ള ഒരു പ്രവണത പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പട്ടു. പുേരാഗമനപരങ്ങളായ എല്ലാ സാമൂഹ്യ–
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എതിരായ ഉെലമാക്ക
ളും മൗലവിമാരും ആധുനികചിന്തയിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങ
െള അകറ്റിനിർത്താൻ ആവുന്നതും പരിശ്രമിച്ചു. ഖുർആെന്റയും ശരി അയുെടയും പ്രേബാധനങ്ങൾക്ക് വിരു
ദ്ധെമന്ന് കരുതെപ്പട്ട ആധുനിക പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസ
രീതിെയ അവർ നഖശിഖാന്തം എതിർത്തു. ഈ ഘട്ട
ത്തിലാണ് മുസ്ലീങ്ങെള യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽ നി
ന്നും മതപുനരുത്ഥാന പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ നിന്നും േവർ
െപടുത്തി അവെര സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ പന്ഥാവി
േലക്ക് െകാണ്ടുവരാൻ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ (1817–
1898) മുേമ്പാട്ടുവന്നത്.
1857-െല കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികെള
അനുകൂലിക്കുകയാണ് സർ സയ്യദ് െചയ്തത്. എന്നാൽ,

അതിേനത്തുടർന്നുണ്ടായ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സാക്ഷിെയ അസ്വസ്ഥമാക്കിെയ
ന്നു േതാന്നുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരുവശത്ത് മുസ്ലീങ്ങെള ബ്രി
ട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിേനാടുള്ള എതിർപ്പിെന്റ നയത്തിൽ
നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മറുവശത്ത് ബ്രിട്ടീഷു
കാെര അനുരജ്ഞനമനസ്ക്കരാക്കാനും ശ്രമിച്ചു. മുസ്ലീ
ങ്ങൾ ൈനസർഗികമായി മാത്രമല്ല, തങ്ങളുെട മതസി
ദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിേനാടു
കൂറില്ലാത്തവരാവുകയിെല്ലന്നും “മുസ്ലീങ്ങൾ ഒന്നു പിഴ
ച്ചു േപായാൽത്തെന്ന… ഗവെണ്മന്റിന് സ്വല്പം നയത
ന്ത്രംെകാണ്ട് അവെര സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും” എന്നും
അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രതിനിധാ
നം െചയ്ത ജീവിതരീതിയും ആധുനികസംസ്കാരവും സയ്യ
ദിെന പ്രേചാദനം െകാള്ളിച്ചു. ഭരണാധികാരികളുമായി
സമത്വം േനടുകയും സ്വന്തം രാജ്യത്തിെന്റ ഭരണത്തിൽ
പങ്കാളികളാവുകയും െചയ്യാത്തിടേത്താളം കാലം ഒരു
ജനതയ്ക്ക് അഭിമാനവും ആദരവും േനടാനാവുകയിെല്ലന്ന്
അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 1869-ൽ ലണ്ടനിൽ നിന്നയ
ച്ച ഒരു കത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം എഴുതി: ഇംഗ്ലീ
ഷുകാെരപ്പറ്റിയുള്ള മുഖസ്തുതി കൂടാെത തെന്ന എനിക്ക്
പറയാൻ കഴിയും: ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും വലിയ
കച്ചവടക്കാരും െചറുകിട പീടികക്കാരും അഭ്യസ്തവിദ്യ
രും നിരക്ഷരകുക്ഷികളുമായ ഇന്ത്യക്കാെര വിദ്യാഭ്യാ
സം, ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ, നീതിനിഷ്ഠത എന്നീ കാ
ര്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുന്നത്
വൃത്തിെകട്ട ഒരു മൃഗെത്ത പ്രാപ്തനും സുന്ദരനുമായ ഒരാ
േളാട് താരതമ്യെപ്പടുത്തുന്നതുേപാെലയാണ്. ഇന്ത്യക്കാ
രായ നാം ദുർബലരാെണന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷു
കാർക്ക് ന്യായമുണ്ട്… മനുഷ്യനുണ്ടാേകണ്ട ലൗകികവും
ആത്മീയവുമായ എല്ലാ നല്ലകാര്യങ്ങളും സർവശക്തൻ
യൂേറാപ്പിന്, പ്രേത്യകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിന്, കനിേഞ്ഞകിയി
ട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ തങ്ങൾക്കു ശരി
യാെണന്നു േതാന്നുന്ന മതത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ
മെറ്റാരു രാഷ്ട്രത്തിനും കിടപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം
അത്രയും ഭംഗിയായും ൈവശിഷ്ട്യേത്താടുകൂടിയും നട
പ്പിൽ വരുത്തുന്നു എന്നാണ്. ഇതു ശരിക്കും സ്ത്രീ–പുരുഷ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റയും സൗന്ദര്യത്തിനും ൈവശിഷ്ട്യ
ത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷത്തിൽ േയാജിച്ചു നി
ന്നതിെന്റയും ഫലമാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നാഗരികത
േനടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തങ്ങളുെട വിശിഷ്ടങ്ങ
ളായ ൈനസർഗികശക്തി കാരണം ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട
മുന്നിെലത്താൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അവരുെട ഒപ്പെമ
ത്താെനങ്കിലും സാധിക്കും”. [16]
പുതിയ പാശ്ചാത്യനാഗരികതയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മുസ്ലീങ്ങെള അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം േന
ടാനാണ് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ പരിശ്രമിച്ചത്.
അേനകം േലഖനങ്ങളിലൂെടയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂെട
യും മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നുേപാന്ന സാമൂഹ്യ
യാഥാസ്ഥിതികത്വെത്തയും മതപരമായ ദിവ്യാത്ഭുത
വിശ്വാസെത്തയും പ്രകൃത്യതീതശക്തികളിലുള്ള വിശ്വാ
സം തുടങ്ങിയ മറ്റു അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളയും വിമർശിച്ചു.
“പുണ്യവാളേനാ വിശുദ്ധപുരുഷേനാ ആയി കണക്കാ
ക്കെപ്പടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അെല്ലങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്
അത്ഭുതസിദ്ധികളും പ്രകൃത്യതീതശക്തികളും ഉെണ്ടന്ന
വിശ്വാസം ജനങ്ങളുെട ഒരു സ്വഭാവമായി തീർന്നിരി
ക്കുന്നു. ഇങ്ങെനയാണ് അവിശ്വസനീയങ്ങളായ പ്രകൃ
ത്യതീതഘടകങ്ങെള അവർ ഇസ്ലാംമതത്തിൽ കൂട്ടിക്ക
ലർത്തിയത്. വിശ്വസിക്കാൻ െകാള്ളാത്തവയാണിവ.
എന്നാൽ, എന്തും വിശ്വസിക്കുന്ന പച്ചപ്പരമാർത്ഥികൾ
ഇവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദാരുണമായ ഒരു െതറ്റാണി
ത്. പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യബുദ്ധിക്കും നിരക്കാത്ത ഇത്തരം
ഘടകങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളാൻ ശരിയായ, അെല്ലങ്കിൽ
ശരിയാണന്നവകാശെപ്പടുന്ന, യാെതാരു മതത്തിനും
സാദ്ധ്യമല്ല. വിേവകശക്തിയുള്ള യാെതാരാൾക്കും
അവയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കലർപ്പില്ലാ
ത്ത വിശുദ്ധിേയാടുകൂടിയ ഒരു ശരിയായ മതം ഇത്തരം
പ്രകൃത്യതീതങ്ങളും യുക്തിവിരുദ്ധങ്ങളുമായ ഘടകങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കും”. [17]
ഇസ്ലാമിെന്റ ഉൽേബാധനങ്ങെള പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങളു
മായി ഇണക്കാനും അങ്ങെന അവെയ ആധുനികമനു
ഷ്യന് സുഗ്രാഹ്യവും സ്വീകാര്യവും ആക്കിത്തീർക്കാനും
േവണ്ടി സയ്യദ് ഇസ്ലാം മതെത്ത യുക്തിയുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തെന്റ മതത്തിെന്റ
സത്ത പ്രകൃതിയുമായി തികച്ചും ഇണങ്ങുന്നതാെണന്ന്
അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അേദ്ദഹം എഴുതി: “ശരിയായ
ഒരു മതത്തിെന്റ ഒേരെയാരു ഉരകല്ല് ഇതാവാേന തര
മുള്ളൂ. ആ മതം മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കും െപാതുവിലുള്ള പ്ര
കൃതിക്കും അനുസൃതമാെണങ്കിൽ ശരിയായ മതമാണ്.
ഇതാണ് മനുഷ്യനിലും മനുഷ്യെന്റ പുറത്തുമുള്ള പ്രകൃതി
യുെട കർത്താവായ ൈദവത്തിെന്റ ൈകകളിൽ നിന്നും
വന്നതാണ് മതം എന്നതിെന്റ വ്യക്തമായ െതളിവ്.
മനുഷ്യപ്രകൃതി മനുഷ്യഘടനയ്ക്കും മനുഷ്യെന്റ ശക്തി
കൾക്കും ആ ശക്തികളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അവകാ
ശങ്ങൾക്കും എതിരാവുകയും അവെയ പ്രേയാജനപ്രദ
മായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിനിേയാഗിക്കുന്നതിന്
തടസ്സമായി നിൽക്കുകയും െചയ്യുന്ന മതം ഒരിക്കലും
പ്രകൃതിയുെട കർത്താവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാവാൻ
വഴിയില്ല. കാരണം, മതം മനുഷ്യനു േവണ്ടി ഉണ്ടാക്ക
െപ്പട്ടതാണ്”. [18] സർ സയ്യദിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ,
ൈദവത്തിെന്റ വചനമായ ഖുർ-ആൻ ൈദവത്തിെന്റ
പ്രവൃത്തിയായ പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായിരിക്കണം. “മനു
ഷ്യനുൾെപ്പെടയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ൈദവത്തിെന്റ
പ്രവൃത്തിയാണ്. മതം അവെന്റ വചനവുമാണ്. അതി
നാൽ അവ രണ്ടും തമ്മിൽ യാെതാരു ൈവരുദ്ധ്യവും
ഉണ്ടായിക്കൂടാ”. [19]
വിൽഫ്രഡ് സ്മിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ േപാെല, സർ സയ്യ
ദ് രൂപെപ്പടുത്തിയ മതം “പുേരാഗതിയുമായി, പ്രേത്യകി
ച്ചും പുതിയ വിജ്ഞാനം, ഉദാരവും മനുഷ്യേസ്നഹപരവു
മായ സാന്മാർഗികേബാധം, ശാസ്ത്രീയമായ യുക്തിചി
ന്ത എന്നിവേയാടു കൂടിയ പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല
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6 ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം
മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം
നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിെന സർ സയ്യദ് അനുകൂലിച്ചത്
യൂേറാപ്യൻ നാഗരികതയുെടയും യൂേറാപ്യൻ സംസ്കാര
ത്തിെന്റയും േനട്ടങ്ങെളപ്പറ്റി അവെര േബാധവാന്മാരാ
ക്കാനും കൂടിയാണ്. “അവരുെട മതത്തിന് േദാഷകരമ
ല്ലാത്ത നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസരീതി നടപ്പിൽ
വരുത്തണ”െമന്നാണ് അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ
ഉേദ്ദശ്യേത്താെട അേദ്ദഹം ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നും പാ
ശ്ചാത്യരിൽ നിന്നും പിരിെച്ചടുത്ത പണംെകാണ്ട് 1873ൽ അലിഗറിൽ മുഹമ്മദൻ ആംേഗ്ലാ ഓറിയന്റൽ േകാ
േളജ് എന്നേപരിൽ ഒരു േകാേളജ് സ്ഥാപിച്ചു. അതാ
ണ് പിന്നീട് അലിഗർ മുസ്ലീം സർവകലാശാലയായി
വളർന്നുവന്നത്.
അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം, അതിെന്റ മതപരവും സാമുദാ
യികവുമായ സ്വഭാവം എന്തുതെന്നയായാലും, മുല്ലമാ
രുെടയും ഉെലമാക്കളുെടയും മധ്യകാലപാണ്ഡിത്യത്തി
െന്റയും പിടിയിൽനിന്നു ജനങ്ങെള േമാചിപ്പിക്കാനും,
അന്തിമവിശകലനത്തിൽ, ഇന്ത്യയിെല നാടുവാഴിത്ത
ബന്ധങ്ങളുെട സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനും സഹായിച്ചു എന്ന
കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ, അതിെന്റ േനതാ
ക്കളുെട സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ദ്വിമുഖ
സമീപനമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവശത്ത് അവർ ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണാധികാരികളുെട മർദ്ദന നടപടികളിലും മധ്യകാല
മതവിജ്ഞാനീയേത്താടു കൂടിയ നാേശാന്മുഖമായ നാടു
വാഴിത്തക്രമത്തിലും അസംതൃപ്തരായിരുന്നു. മറുവശത്ത്
അവർ മുസ്ലീം സമുദായത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷി
ക്കുന്നതിനു േവണ്ടി അേത ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു
മായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു. തെന്റ
ലക്ഷ്യം േനടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട സഹാ
യവും അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളും അനുേപക്ഷണീയമാെണ
ന്ന് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ കരുതി. അതിനാൽ,
അേദ്ദഹം േബാധപൂർവ്വം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണേത്താടു കൂറു
പുലർത്തി. അേദ്ദഹെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സാ
മൂഹ്യപരിഷ്കാരവും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികേളാടുള്ള
കൂറും തമ്മിൽ യാെതാരു ൈവരുദ്ധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
മുസ്ലീം േകാേളജിെന്റ പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശ്യങ്ങളിെലാന്ന്
“ഇന്ത്യയിെല മുസൽന്മാെര ബ്രിട്ടെന്റ അർഹരും പ്ര
േയാജനകാരികളുമായ പ്രജകളാക്കി തീർക്കുക” എന്ന
തായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ സ്വാഭാവിക
മായും ഇത്തരം വീക്ഷണഗതികെള തങ്ങൾക്കനുകൂല
മായ നിലയിൽ ചൂഷണം െചയ്തു.

















7 വീക്ഷണഗതിയിെല മാറ്റങ്ങൾ
സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ തെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട ആദ്യ
ഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുമുസ്ലീം ഐക്യത്തിനുേവണ്ടി വാദിച്ച
േനതാക്കന്മാരിെലാരാളായിരുന്നു. രാജ്യെത്ത അഭിമു
ഖീകരിക്കുന്ന െപാതുപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ േയാജി
ച്ച കർമ്മപരിപാടി േവണെമന്ന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പ
ട്ടു. “ഹിന്ദുവും മുസ്ലീമും മതങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കുന്ന േപരു
കൾ മാത്രമാെണന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക!” അേദ്ദ
ഹം 1884-ൽ െചയ്ത പ്രസംഗങ്ങളിെലാന്നിൽ പറഞ്ഞു:
“ഹിന്ദുേവാ മുസ്ലീേമാ ക്രിസ്ത്യാനിേയാ ആരായാലും, നമ്മു
െട രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുേന്നടേത്താളം കാലം, അവർ
ഒെരാറ്റ രാഷ്ട്രമാണ്. അവെരല്ലാം ഒെരാറ്റ രാഷ്ട്രമായതു
െകാണ്ട് നമ്മുെട രാജ്യത്തിെന്റ െപാതുവായ താൽപര്യ
ങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒേരതരം വികാരമുണ്ടാകണം. െപാ
തുപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നാം േയാജി
ക്കണം. േയാജിച്ചാൽ നിലനിൽക്കും. അെല്ലങ്കിേലാ,
അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും
ഒരുേപാെല അപകടമായിരിക്കും”.
എന്നാൽ, 1885-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്
രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഒരു മാറ്റം കാണെപ്പട്ടു.
അേദ്ദഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെന്റ ഒരുറച്ച ആരാധകനാ
യിത്തീർന്നു. േകാൺഗ്രസിെന അേദ്ദഹം ഒരു ഹിന്ദുസം
ഘടനയായി ചിത്രീകരിച്ചു. അേദ്ദഹം എഴുതി: “ഇന്ത്യൻ
നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ ചരി
ത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിെയക്കു
റിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ
വ്യത്യസ്ത ജനതകളുെണ്ടന്ന കാര്യം അവർ കണക്കിെല
ടുക്കുന്നില്ല. മുസ്ലീങ്ങൾ, മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ, ബ്രാഹ്മണർ,
ക്ഷത്രിയർ, ബനിയന്മാർ, ശൂദ്രന്മാർ, സിഖുകൾ, ബംഗാ
ളികൾ, മദ്രാസികൾ, െപഷവാരികൾ എന്നിവെരെയ
ല്ലാം ഒേര നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കാെമന്നും അവെരല്ലാം
ഒേര രാഷ്ട്രത്തിൽെപ്പട്ടവരാെണന്നുമാണ് അവർ വിചാ
രിക്കുന്നത്. മുസ്ലീങ്ങളുെട അഭിപ്രായങ്ങെളയും ആദർശ
ങ്ങെളയും അഭിലാഷങ്ങെളയും പ്രതിനിധാനം െചയ്യാൻ
തങ്ങൾക്കവകാശമുെണ്ടന്ന് യുക്തിസഹമായി െതളിയി
ക്കാൻ േകാൺഗ്രസിന് സാദ്ധ്യമല്ല”. [21]
തെന്റ െപാതുജീവിതത്തിെന്റ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ സർ
സയ്യദ് പ്രാതിനിധ്യഭരണരീതിക്കു േവണ്ടി വാദിക്കുകയു
ണ്ടായി. 1858-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ഇന്ത്യൻ കലാപത്തി
െന്റ കാരണങ്ങൾ” എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രബന്ധ
ത്തിൽ കലാപത്തിെന്റ പ്രധാന കാരണങ്ങളിെലാന്ന്
“സ്വേദശികെള ഇന്ത്യയുെട െലജിേസ്ലറ്റീവ് കൗൺസി
ലിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കാതിരുന്നതാെണ”ന്ന് അഭിപ്രാ
യെപ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഗവെണ്മന്റിെന്റ
കൗൺസിലുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുെട ശബ്ദം
േകൾപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവെണ്മന്റിെന്റ േക്ഷ
മത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഏറ്റവും പറ്റിയതായിരിക്കും.
ഭരണത്തിെന്റ സ്ഥിരതയ്ക്ക് അത് അത്യന്താേപക്ഷിത
മാണ്. ഈ അഭിപ്രായേത്താട് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും
േയാജിക്കുെമന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ജനങ്ങളുെട ശബ്ദ
ത്തിൽ നിന്നു മാത്രേമ ഗവെണ്മന്റിെന്റ പദ്ധതികൾക്ക്
എത്രേത്താളം സ്വീകാര്യം ലഭിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് അറിയാൻ
പറ്റൂ. ആരംഭത്തിെലയുള്ള െതറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ജന
ങ്ങളുെട ശബ്ദത്തിനു മാത്രേമ കഴിയൂ. ആ െതറ്റുകൾ െപ
രുകിെപ്പരുകി നെമ്മ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആപത്തി
െനപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും അതാവശ്യമാണ്”.
എന്നാൽ, പിന്നീട് അേദ്ദഹം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപരിഷ്കാര
ങ്ങളുെടയും എതിരാളിയായി മാറി. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗവെണ്മന്റിെന്റ ആദ്യ
െത്ത ഉപാധി േവാട്ടർമാർക്ക് ഏറ്റവുമധികം െപാരുത്ത
മുണ്ടായിരിക്കണെമന്നതാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായ
ത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് േദശീയത, മതം, ജീവിതരീതികൾ,
ആചാരങ്ങൾ, നടപടികൾ, സംസ്കാരം, ചരിത്രപാരമ്പ
ര്യങ്ങൾ എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം യാെതാ
രു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല… ഈ രംഗങ്ങളി
െലാന്നും ഐകരൂപ്യമില്ലാത്ത ഇന്ത്യെയേപ്പാലുള്ള ഒരു
രാജ്യത്തിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യഗവെണ്മന്റ് സ്ഥാപിക്കു
ന്നതുെകാണ്ട് യാെതാരു പ്രേയാജനവുമുണ്ടാകില്ല. രാ
ജ്യത്തിെന്റ സമാധാനത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലുമുള്ള ഇട
െപടലാേയ അത് കലാശിക്കൂ”. [22]
സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ േകാൺഗ്രസിെന വിമർശിച്ചത്
അതിെല അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളായി
രുന്നു എന്നതുെകാണ്ട് മാത്രമാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
േകാൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയവും സാ
മ്പത്തികവുമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും സൗജന്യങ്ങളും േന
ടിെയടുക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ നടത്തി
എന്നതുെകാണ്ട് കൂടിയായിരിക്കണം. ഇേത കാരണ
ത്താലാണ് 1877-ൽ അമീർ അലി കൽക്കത്തയിൽ
സ്ഥാപിച്ച നാഷണൽ മുഹമ്മദൻ അേസാസിേയഷ
െന അേദ്ദഹം എതിർത്തത്. മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്
ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട സഹായേത്താടും പിന്തുണേയാടുംകൂടി
മാത്രേമ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പുേരാഗതി ൈകവരിക്കാ
നാവൂ എന്ന് സയ്യദ് അഹമ്മദ് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം.
ഉേദ്ദശ്യം എന്തു തെന്നയായിരുന്നാലും, അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പിൽക്കാലെത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങെള
രാജ്യത്തിെന്റ െപാതുവായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനാണ് സഹായിച്ചത്. എന്നാൽ,
കാലഹരണെപ്പട്ട നാടുവാഴിത്ത ചിന്താഗതികളുെടയും
ആചാരങ്ങളുെടയും െചളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങെള
ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ സാമൂഹ്യവിദ്യാഭ്യാസ
പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേദ്ദഹം തുടങ്ങിെവച്ച അലി
ഗഢ് പ്രസ്ഥാനം, ചരിത്രപരമായി പരിേശാധിച്ചാൽ,
പ്രേയാജനകരവും പുേരാഗമനപരവുമായ ഒരു പങ്കാണ്
വഹിച്ചത് എന്ന വസ്തുത നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ.
21. Wm. Theodore Bary: The Sources of Indian Tradition,
P. 747.
22. Ibid, P. 746.

















8 ദിേയാബന്ദ് പ്രസ്ഥാനം
സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാെന്റ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം മുസ്ലീം
ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തിെക്കാ
ണ്ടിരുന്ന കാലത്തുതെന്ന വിദ്യാഭ്യാസപരവും മതപരവു
മായ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട മെറ്റാരു മുസ്ലീം േകന്ദ്രം നില
വിൽ വരികയുണ്ടായി. മൗലാനാ മുഹമ്മദ് ഖാസിമിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ ഉെലമാക്കളുെട ഒരു സംഘം 1867-ൽ
സഹാറൻപൂർ ജില്ലയിെല ദിേയാബന്ദിൽ സ്ഥാപിച്ച
െസമിനാരി ഷാ വലിയുല്ലായുെട ഉൽേബാധനങ്ങളിൽ
നിന്നും വഹാബികളുെട രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ നിന്നു
മാണ് പ്രേചാദനം ഉൾെക്കാണ്ടത്. ഈ സ്ഥാപനത്തി
െന്റ പ്രഖ്യാപിതമായ ഉേദ്ദശ്യം ഇസ്ലാംമതവും ഇസ്ലാ
മിക നിയമവും പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ,
താമസിയാെത അത് മതപ്രചരണത്തിെന്റയും പാശ്ചാ
ത്യനാഗരികത പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന ആധുനികാ
ശയങ്ങേളാടുള്ള എതിർപ്പിെന്റയും േകന്ദ്രമായി മാറി.
ദിേയാബന്ദിൽ നൽകെപ്പട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഉെലമാക്കളു
െട നിയന്ത്രണത്തിലും മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശത്തിലുമായിരുന്നു.
പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസേത്താടും യൂേറാപ്യൻ ജീവിതരീ
തിേയാടും ചായ്വുണ്ടായിരുന്ന അലിഗഢ് പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അത്. ഈ പുനരു
ദ്ധാരണ സമീപനത്തിന് അനിസ്ലാമികമായ എല്ലാറ്റി
േനാടും, ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവിത്വേത്താടുേപാലും, എതിർ
പ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിൽ
നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങെള മാറ്റിനിർത്താൻ േവണ്ടി സയ്യദ് അഹ
മ്മദ്ഖാൻ തെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതെപ്പടുത്തി
യേപ്പാൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടുവാനും
സർ സയ്യദിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാനുമാണ് ദേയാബന്ദ് പ്രസ്ഥാന
ത്തിെല േനതാക്കൾ മുസ്ലീങ്ങേളാട് ആഹ്വാനം െചയ്ത
ത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ മൗലാനാ
അബുൾകലാം ആസാദിെനേപ്പാലുള്ള േനതാക്കൾ ഈ
പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധെപ്പടുകയും അവരുെട േനതൃ
ത്വത്തിൽ ദിേയാബന്ദ് പ്രസ്ഥാനത്തിെല ഒരു വിഭാഗം
ആളുകൾ മഹാത്മാഗാന്ധി ആരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണ
പ്രസ്ഥാനെത്ത പിന്താങ്ങുകയും െചയ്തു.
ഒരുവശത്ത് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാെന്റ യുക്തിചി
ന്തകേളാടും മറുവശത്ത് ഭാരതമഹാമണ്ഡലത്തിെന്റ
ഹിന്ദുേനതാക്കളുെട പ്രവർത്തനങ്ങേളാടും എതിർപ്പുള്ള
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മുസ്ലീങ്ങളുെട ഒരു വിഭാഗം 1885-ൽ
ലാേഹാറിൽ അൻജമൻ-ഇ-ഹിമായത്ത്-ഇ-ഇസ്ലാം
അഥവാ ഇസ്ലാമിെന്റ രക്ഷയ്ക്ക് േവണ്ടിയുള്ള സംഘടന
രൂപവൽക്കരിച്ചു. സംഘടനയുെട ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ താ
െഴ പറയുന്നവയായിരുന്നു: “(1) ഇസ്ലാമിെനതിരായി
ഉന്നയിക്കെപ്പടുന്ന ഏത് ആേക്ഷപത്തിനും ചർച്ചയിലൂ
െടേയാ േരഖാമൂലമാേയാ അപ്പേപ്പാൾ യുക്തിസഹവും
വിേവകപൂർവവുമായ മറുപടി നൽകുകയും ഇസ്ലാമിെന്റ
മതപ്രചരണം ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുക; (2) മുസ്ലീം
ബാലികാബാലന്മാർക്ക് ഉചിതവും ആവശ്യവുമായ വി
ദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും സ്വന്തം സത്യവിശ്വാസം െകാ
െയാഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവെര തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും
െചയ്യുക; (3) ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിേനാട് കൂറു കാണിക്കു
ന്നതുെകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന േനട്ടങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാ
ക്കുക”.
പഞ്ചാബിെല ഖാദിയാനിൽ മിർസാ ഗുലാം അഹമ്മദ്
(1839–1908) സ്ഥാപിച്ച അഹമ്മദീയ പ്രസ്ഥാനം ഈ
കാലഘട്ടത്തിെല മെറ്റാരു പുനരുത്ഥാന സംഘടനയാ
യിരുന്നു. സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുയായികളും ആവിഷ്ക്കരിച്ച ഇസ്ലാമിെന്റ പ്രകൃത്യാനു
സൃതങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിെയ
ന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉത്ഭവിച്ചത്. “മുഹമ്മ
ദിെന്റ പ്രേബാധനങ്ങളും നടപടികളും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യ
ങ്ങളിെല ഇന്നെത്ത ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാക്കി
ത്തീർക്കുന്നതി”െന മിർസാ ഗുലാം കഠിനമായി എതിർ
ത്തു. അേതസമയത്ത് ജനങ്ങെള അന്ധകാരത്തിൽ
തെന്ന നിർത്തുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക ഉെലമാവിഭാഗ
ത്തിെന്റ അധികാരെത്തയും അേദ്ദഹം അപലപിച്ചു.
താൻ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിെന്റ ശരിയായ വ്യാഖ്യാതാവ്
എന്നാണ് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചത്. തനിക്ക് ദിവ്യ െവ
ളിപാടുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്ന് 1889-ൽ അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
താൻ ജൂതന്മാരുെടയും ക്രിസ്ത്യാനികളുെടയും “വാഗ്ദാനം
െചയ്യെപ്പട്ട മസീഹ” മാത്രമല്ല, ഹിന്ദു ൈദവമായ വി
ഷ്ണുവിെന്റ അന്തിമാവതാരം കൂടിയാെണന്നും അേദ്ദഹം
പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം അവകാ
ശവാദങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതിനിടയിലും അേദ്ദഹം
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിേനാട് കൂറു കാണിക്കാൻ മറന്നില്ല.
ഉൽബുദ്ധരായ മുസ്ലീം ബുദ്ധിജീവികളുെടയും സ്വത്തുടമ
സ്ഥന്മാരായ മുസ്ലീം വിഭാഗങ്ങളുെടയും ഏറ്റവും മിതമായ
രാഷ്ട്രീയാവശ്യങ്ങെളേപ്പാലും എതിർക്കുകയാണേദ്ദഹം
െചയ്തത്.

















െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

