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13
മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും

വ്യാപാരത്തിനു േവണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ
ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്.ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യ�
മായഅസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ െകാണ്ടുേപാവുക,ബ്രി�
ട്ടനിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട വ്യാവസായിേകാൽപന്നങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കുക—ഇതായിരുന്നുഅവരുെട ഉേദ്ദ�
ശ്യം.എന്നാൽ,പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യമായ�
േപ്പാേഴക്കുംഅതിപ്രധാനമായ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.
ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനുപുറെമ ഇന്ത്യയിൽ േന�
രിട്ട് മൂലധനമിറക്കി വ്യവസായങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുന്നത്
കൂടുതൽആദായകരമായിരിക്കുെമന്ന് അവർ മനസ്സി�
ലാക്കി.അങ്ങെന വ്യാപാരമുതലാളികൾ വ്യവസായ
മുതലാളികളായി മാറി. െറയിൽേവയിൽ മാത്രമല്ല,
കമ്പിളിത്തുണി–ചണ–കടലാസ്സ് മില്ലുകളിലും മറ്റേനകം
സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികൾ മൂലധനം
നിേക്ഷപിക്കാൻൈധര്യെപ്പട്ടു.ബ്രിട്ടീഷുടമസ്ഥതയിൽ
കാപ്പി, േതയില, നീലം എന്നിവയുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
േതാട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിെല ധനികവിഭാഗ�
ങ്ങൾഈപുതിയ വികാസത്താൽആകൃഷ്ടരായി. തുട�
ക്കം മുതൽക്കുതെന്ന,അവരിൽ ചിലർബ്രിട്ടീഷ് വാണി�
ജ്യവുമായി ബന്ധം പുലർത്തിേപ്പാന്നിരുന്നു.എന്നാൽ,
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർധത്തിൽഅവർ
ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളുെട മാതൃകസ്വീകരിച്ചുെകാണ്ട്
തങ്ങളുെട മൂലധനത്തിെലാരുഭാഗം വാണിജ്യത്തിൽ
നിന്നു വ്യവസായത്തിേലക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ തുടങ്ങി.
1858-ൽഇന്ത്യൻ മൂലധനേത്താെട ഒരു പരുത്തിമിൽ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. 1980ആയേപ്പാേഴക്കും ഇന്ത്യക്കാരു�
െട ഉടമസ്ഥതയിൽ 150-ൽപ്പരം മില്ലുകളുണ്ടായിക്കഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു.അവയിൽ 50,000േത്താളം െതാഴിലാളികൾ
േജാലി െചയ്യുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു വ്യവസായങ്ങളും
രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽസ്ഥാപിക്കെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി.ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുെട
ആധിപത്യമുറപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റസമ്പദ്ഘടന�
യിലും രാഷ്ട്രീയ ഭരണയന്ത്രത്തിലും സ്വയംആണ്ടിറങ്ങു�
കയും െചയ്തേപ്പാേഴക്കും ഇവിെട േദശീയ ബൂർഷ്വാസി
ആവിർഭവിക്കുകയും ഒരു വർഗ്ഗമായി സ്വയം ഉറയ്ക്കുകയും
െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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1 േദശീയബൂർഷ്വാസിയുെട
വ്യാേമാഹങ്ങൾ

എന്നാൽ,ഈേദശീയ വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം മു�
തൽേക്ക കനത്തപ്രതിബന്ധങ്ങെളഅഭിമുഖീകരിേക്ക�
ണ്ടിവന്നു. െറയിൽേവകളും വാർത്താവിനിമയ മാർഗ്ഗ�
ങ്ങളും ബാങ്കുകളും വിേദശവ്യാപാരവും എല്ലാം നിയന്ത്രി�
ച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്.അവർസ്വാഭാവികമായും
ബ്രിട്ടീഷ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്കാണ്
േപ്രാത്സാഹനം നൽകിയത്.എന്നല്ല,അതിലുമുപരി,
ഇന്ത്യയിൽഘനവ്യവസായം വൻേതാതിൽ വികസിക്കു�
ന്നതു തടയുകയും അങ്ങെന ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിന്
യന്ത്രസാമഗ്രികളും മറ്റു സജ്ജീകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന�
തിനുള്ള േദശീയസാേങ്കതികാടിസ്ഥാനം നഷ്ടെപ്പടുത്തു�
കയും െചയ്തു.അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിെല
േദശീയബൂർഷ്വാസിക്ക് ധനപരമായ വായ്പകൾക്കും വ്യാ�
വസായിക യന്ത്രസാമഗ്രികൾക്കും ചരക്കുകളുെട വില്പ�
നയ്ക്കും മറ്റും ബ്രിട്ടനു കീെഴാതുങ്ങി നിൽക്കുകയുംബ്രിട്ടെന
ആശ്രയിക്കുകയും െചയ്യുകയല്ലാെത േവെറ വഴിെയാ�
ന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.ഘനവ്യവസായങ്ങളുെട അഭാവം
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വികസനെത്തഅേങ്ങയറ്റം മന്ദ�
ഗതിയിലാക്കിത്തീർത്തു.ഈസ്ഥിതിയിൽ നാടുവാഴി�
ത്തബന്ധങ്ങെള ത്വരിതമായും പൂർണ്ണമായും നിർമാർ�
ജ്ജനം െചയ്യുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.ആധുനികതെയ്ക്ക�
തിരായ നാടുവാഴികെള പ്രീണിപ്പിച്ച് തങ്ങളുെട ഭാഗത്ത്
അണിനിരത്താനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ ശ്രമിച്ചത്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ഇന്ത്യയിെല േദശീയവ്യവസായ�
ങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയത് േകാളനി േമധാവിത്വത്തി�
െന്റയും നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റയും ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്താണ്.
നാടുവാഴിത്താവശിഷ്ടങ്ങളുംആധുനികവ്യവസായങ്ങ�
ളും ഒപ്പെമാപ്പം നിലനിന്നുേപാന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഒരുസവിേശഷത.ഈസവിേശ�
ഷതയാണ് േദശീയബൂർഷ്വാസിയുെട സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങെളയും അതുേപാെലതെന്നഅവരുെട
േലാകവീക്ഷണെത്തയും പാകെപ്പടുത്തിയത്.അവർ
െവച്ചുപുലർത്തിയിരുന്ന വ്യാേമാഹങ്ങളുംബ്രിട്ടീഷ് ബൂർ�
ഷ്വാസിയുെട പങ്കാളികളായി തീരാനുള്ളഅവരുെട
അഭിലാഷങ്ങളുംബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിെന്റ നന്മയിലും
ദയാദാക്ഷിണ്യങ്ങളിലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉറച്ച വി�
ശ്വാസവുമാണ് 1885-ൽസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട ഇന്ത്യൻ നാ�
ഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റആദ്യകാലെത്തഏതാനും
സേമ്മളനങ്ങളുെട നടപടികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നത്.
േകാൺഗ്രസിെന്റ നയം “നമ്മുെട പ്രിയെപ്പട്ട റിപ്പൺപ്ര�
ഭുവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്ത് സംജാതമായ േദശീയഐക്യ�
വികാരങ്ങെള ഇനിയും വളർത്തുകയും ദൃഢീകരിക്കുക�
യും െചയ്യാൻ ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാ”െണന്ന് േകാൺ�
ഗ്രസിെന്റ പ്രഥമ സേമ്മളനത്തിൽഅദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച
ഡബ്ളിയൂ.സി. ബാനർജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി.
അേതസേമ്മളനത്തിൽ ഒന്നാമെത്തപ്രേമയമവതരി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ട് പ്രസംഗിച്ചആൾ ഉൽേഘാഷിച്ചു. “ൈദ�
വാനുഗ്രഹം”െകാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യെയ “ആഭ്യന്ത�
രമായഅരാജകത്വത്തിൽ നിന്നും വിേദശത്തുനിന്നുള്ള
ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷെപടുത്തിയത്”.ബ്രിട്ടീ�
ഷ് രാഷ്ട്രീയാധികാരെത്ത മാനിക്കാനും പിന്താങ്ങാനും
അേദ്ദഹം ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങെളആഹ്വാനം െചയ്തു.



       

2 നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ
ആദ്യനാളുകൾ

ഡബ്ലിയൂ.സി. ബാനർജി,സുേരന്ദ്രനാഥബാനർജി,
ആനന്ദേമാഹൻ േബാസ്, റാഷ് ബിഹാരിേഘാഷ്, ദാ�
ദാഭായി നവേറാജി,ഫിേറാസ് ഷാ േമത്ത, േഗാപാല�
കൃഷ്ണ േഗാഖെല,സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ മുതലായവരും ഹ്യൂ�
മിെനയും െവഡ്ഡർ േവണിെനയും േപാലുള്ളഏതാനും
ഇംഗ്ലീഷുകാരുംആയിരുന്നു േകാൺഗ്രസിെന്റആദ്യ�
കാല േനതാക്കൾ.അവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണംഅവസാനിപ്പിക്കാൻഎെന്തങ്കിലും
പരിപാടി മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുകഎന്നപ്രശ്നേമ ഉണ്ടായിരുന്നു�
ള്ളൂ.എന്നുമാത്രമല്ല,ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ജനാധിപത്യത്തി�
ലും നീതിന്യായത്തിലും അവർക്ക് അതിരുകവിഞ്ഞവി�
ശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു താനും. 1895-ൽ േപാലും സുേരന്ദ്ര�
നാഥബാനർജി ഇങ്ങെനഎഴുതുകയുണ്ടായി: “പ്രേചാ�
ദനത്തിനും മാർഗ്ഗദർശനത്തിനും ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ േനർ�
ക്കാണ് നമ്മൾ േനാക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടാണ് നമ്മുെട
രാഷ്ട്രീയേനതാവ്. ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട വിശാലമനസ്ക്കതയി�
ലും നീതിേബാധത്തിലും നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്.
പാർലെമന്റുകളുെട മാതാവായബ്രിട്ടീഷ് േകാമൺസ്
സഭയിൽ, േലാകത്തിെലഏറ്റവും വലിയആപ്രതിനി�
ധിസഭയിൽ, നമുക്ക് അേങ്ങയറ്റെത്തവിശ്വാസമുണ്ട്.
ഇംഗ്ലീഷുകാർ എവിെടെയല്ലാം തങ്ങളുെട െകാടി പറപ്പി�
ക്കുകയും തങ്ങളുെട ഭരണംസ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തിട്ടു�
േണ്ടാ,അവിെടെയല്ലാം പ്രാതിനിധ്യഭരണത്തിെന്റ മാതൃ�
കയായിട്ടാണ് അവെയ രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്”.

ഇന്ത്യെയ ഭൗതികമായും ധാർമ്മികമായും െകാള്ളയ�
ടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത് വമ്പിച്ച ഒരു കലാപത്തിനിട�
യാക്കുെമന്നുംആകലാപംെകാണ്ട് ഇന്ത്യ ഒന്നുകിൽ
േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെന്റ ചവിട്ടടിയിൻ കീഴിൽഅധികമ�
ധികം അടിച്ചമർത്തെപ്പടുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ ദുർഭരണ�
ത്തിെന്റയും അധികാരത്തിെന്റയും ൈകകെള െഞരിച്ചു
കളയുകേയാ െചേയ്തക്കുെമന്നും മുന്നറിയിപ്പുനൽകിയ
ദാദാഭായ് നവേറാജി േപാലും താെഴപ്പറയുംവിധം തുടർ�
ന്നു പറയാൻ തിടുക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി: “ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�
ത്തിെന്റ ഫലം അങ്ങെന തെന്നയായിരിക്കണെമന്നു
ഞാൻആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകേയാആശി�
ക്കുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല.ഈഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇം�
ഗ്ലണ്ടിനും ഒരുേപാെലഅളവറ്റ നന്മയുളവാക്കുന്നപല
അംശങ്ങളുമുണ്ട്”.



       

3 മിതവാദികളുെടആവശ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ മിതവാദി േന�
താക്കൾ യാെതാരുബഹുജനപ്രസ്ഥാനെത്തയും േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.അവരിൽ ചിലർ േദശീയ കലാപ�
കാരികൾെക്കതിരായി സാമ്രാജ്യവാദികൾൈകെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന നിഷ്ഠൂര നടപടികെള പിന്താങ്ങുക േപാലും
െചയ്തു. രാജ്യത്തിെന്റ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനും പു�
േരാഗമനപരമായ ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്കും േവണ്ടി ഇം�
ഗ്ലണ്ടിെല പ്രബുദ്ധമായ െപാതുജനാഭിപ്രായത്തിെന്റയും
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിെന്റയും േനർക്കാണ് അവർ ഉറ്റു�
േനാക്കിയിരുന്നത്. മുഖ്യമായും ബൂർഷ്വാ ബുദ്ധിജീവികൾ�
ക്കും ഇടത്തരക്കാരായസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാർക്കും ഉൽപ�
തിഷ്ണുക്കളായ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്കുമിടയിലായിരുന്നുഅവ�
രുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ.ബ്രിട്ടീഷ് നീതിേബാധത്തിൽ
ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഈ േനതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യക്കാരുെടആവശ്യങ്ങളുെട
ന്യായതബ്രിട്ടീഷ് െപാതുജനങ്ങെള േബാധ്യെപ്പടുത്താ�
നും അേതസമയത്ത് ഇന്ത്യയിെല വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യ�
ങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അങ്ങെനഅഭിജ്ഞരായ പൗ�
രന്മാരുെട ഒരു തലമുറെയ വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരാനും
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട കൗൺസിലുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കു
കൂടുതൽ നല്ലപ്രാതിനിധ്യം ഏർെപ്പടുത്തിക്കിട്ടാനുമുള്ള
ഒരു ദ്വിമുഖപരിപാടി അംഗീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ�
ങ്ങൾക്കു േപ്രാത്സാഹനം നൽകണെമന്നും െപാതുസർ�
വീസിേലക്കുള്ളനിയമനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തുല്യാ�
വകാശങ്ങളനുവദിക്കണെമന്നും “തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
അംഗങ്ങെള ഗണ്യമായ േതാതിൽ പ്രേവശിപ്പിച്ച് പരമാ�
ധികാര കൗൺസിലും നിലവിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണ
കൗൺസിലും പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും”
െചയ്യണെമന്നും എല്ലാ ബജറ്റുകളും കൗൺസിലുകളുെട
തീരുമാനത്തിനു വിടണെമന്നുംഅവർആവശ്യെപ്പട്ടു.
മറ്റുവാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ,ബ്രിട്ടീഷ് ലിബറലിസത്തി�
െന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾഇന്ത്യയുെട ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ
പ്രാേയാഗികമാക്കണെമന്നു മാത്രമാണ്ഈ മിതവാദി�
േനതാക്കൾആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്.എങ്കിലും,അവരുെട
ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങളുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ�
ധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ സാമ്പ�
ത്തികൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തുന്നവയായിരുന്നു.
അങ്ങെനആപ്രേത്യക സാഹചര്യങ്ങളിൽഅവർ പു�
േരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.

പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റ് ഇന്ത്യൻ നാ�
ഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്
െചയ്തത്.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, േകാൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയി�
െല അസ്വസ്ഥതെയയുംബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധവികാരങ്ങെള�
യുംആേരാഗ്യകരമായ ഒരു രാജഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തി�
േലക്കു തിരിച്ചുവിടാൻ പരിശ്രമിക്കുെമന്ന് ഗവെണ്മന്റ്
ആശിച്ചിരുന്നു. േകാൺഗ്രസിെന്റ രൂപവൽക്കരണത്തി�
ന് ഔേദ്യാഗികാനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ ഇന്ത്യാ ൈവ�
േസ്രായി ഡഫറിൻ പ്രഭു 1886-ൽഎഴുതുകയുണ്ടായി:
“ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ പ്രാപ്തരും വി�
േവകശാലികളുമായആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട്.അവരുെട
കൂറുറ്റ സഹകരണെത്തനിസ്സംശയം വിശ്വസിച്ചുറപ്പി�
ച്ചിരിക്കാവുന്നതാണ്.അവർ ഗവെണ്മന്റിെന പിന്താ�
ങ്ങുന്നുെവന്ന വസ്തുത ഗവെണ്മന്റിെന്റ നടപടികളിൽ
പലതിനും ജനകീയപിന്തുണ േനടിത്തരും—ഇേപ്പാൾ
ആനടപടികൾക്ക് നിയമസഭയിലൂെട ബലം പ്രേയാ�
ഗിച്ചു പാസ്സാക്കിെയടുക്കുന്ന ഒരു മട്ടാണേല്ലാ ഉള്ളത്.
മാത്രമല്ല,അവർക്ക് അവരുെട പിന്നിൽ ഒരു നാടൻ�
പാർട്ടിയുെണ്ടങ്കിൽ,ഇന്ത്യാ ഗവെണ്മന്റിന്,ഇേപ്പാൾ
േവണ്ടിവരുന്നതുേപാെല,കാറ്റും േകാളും നിറഞ്ഞകട�
ലിൽ നടുവിൽസ്ഥിതിെചയ്യുന്നതും നാലുഭാഗത്തുനിന്നും
ഒേരസമയത്ത് അലമാലകൾ ചുറ്റിലും വന്നടിച്ചു െകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ, ഒറ്റെപ്പട്ട ഒരു പാറേപാെല നില�
െകാേള്ളണ്ടിവരില്ല”.

എന്നാൽ,ഈഅനുഭാവപൂർവമായ നയം ദീർഘകാ�
ലം നീണ്ടുനിൽക്കുകയുണ്ടാവില്ല. ഭരണസമ്പ്രദായത്തി�
െല മാറ്റങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ് ഉന്ന�
യിച്ചആവശ്യങ്ങെള,അവഎത്രതെന്ന മിതമായും ഭര�
ണഘടനാവിേധയമായുമാണ് ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന�
െതങ്കിലും,ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾഎതിർക്കാൻ
തുടങ്ങി.അേതാെട േദശീയപ്രബുദ്ധത േനടിയ ജനവി�
ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിെല പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥകൂടുതൽ പരന്നു�
പിടിച്ചു. ഇടത്തരക്കാരായബുദ്ധിജീവികൾ,അഭിഭാഷ�
കന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ,എഴുത്തുകാർ,അദ്ധ്യാപകർ,
കൃഷിക്കാർ, വ്യാവസായിക െതാഴിലാളികൾഎന്നിവ�
െരല്ലാം പതുെക്കപ്പതുെക്ക നാഷണൽ േകാൺഗ്രസി�
െന്റ പിന്നിൽഅണിനിരന്നു.ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരാ�
യി കൂടുതൽ ഉറച്ച നടപടികൾൈകെക്കാള്ളണെമന്ന
ആവശ്യം െപാന്തിവന്നു. െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും
െചറുത്തുനിൽപ്പിൽ കൂടുതൽൈധര്യമവലംബിച്ചു.അവ�
രുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ വർഷംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരികയും
െചയ്തു. േദശീയപ്രസ്ഥാനം അനുക്രമംവളർന്നു.അേത
അവസരത്തിൽ, വർദ്ധമാനമായ െതാഴിലില്ലായ്മയും
െകാേളാണിയലിസ്റ്റ് നയംമൂലമുളവായഅസ്വസ്ഥത�
യും ജനങ്ങളുെട േരാഷെത്ത ഉൽക്കടമാക്കിത്തീർത്തു.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനമായേപ്പാേഴ�
ക്കും ബംഗാൾ,ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്രം തുടങ്ങിയസം�
സ്ഥാനങ്ങളിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്തബലംപ്രേയാഗിച്ച്
മറിച്ചിടുന്നതിനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പി�
ക്കുകഎന്നപ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശ്യേത്താെട പല രഹസ്യ�
സംഘടനകളും രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു. േകാൺഗ്രസ്
േനതൃത്വത്തിെല മിതവാദിവിഭാഗംഈപുതിയ പ്രവണ�
തെയ തീെര ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല.അവരുെട നിലപാട് േഗാ�
ഖെല 1905-െല േകാൺഗ്രസ് സേമ്മളനത്തിൽ െചയ്ത
തെന്റഅദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ താെഴപ്പറയുംവിധം
വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി: “ഭാഗ്യവശാേലാ നിർഭാഗ്യ�
വശാേലാ നമ്മുെട ഭാഗേധയങ്ങൾഇേപ്പാൾ ഇംഗ്ലണ്ടി�
േന്റതുമായി കൂട്ടിയിണക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;എന്നല്ല,എന്തു�
തെന്ന പുേരാഗതി നാം േതടുന്നതായാലും അതുസാമ്രാ�
ജ്യത്തിനകത്തുതെന്നയായിരിക്കണെമന്ന് േകാൺഗ്ര�
സ് പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.അതിലുമുപരി�
യായി,ആപുേരാഗതി സാവധാനത്തിലും സാവകാശ�
ത്തിലും മാത്രമാകാേന നിവൃത്തിയുള്ളൂ.എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ,പുേരാഗതിയുെട ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും,അടുത്ത
ഘട്ടത്തിേലക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്,
നാം ഹ്രസ്വമായ പരിശീലനപരിപാടിയിലൂെട കടന്നു�
േപാകുന്നത് ആവശ്യമാേയക്കും. കാരണം,പാശ്ചാത്യ�
േദശങ്ങളിെല ഉചിതമായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ
ഉത്തരവാദിത്വേബാധം പ്രാേയാഗികപരിശീലനത്തി�
ലൂെടയും പരീക്ഷണത്തിലൂെടയും മാത്രേമ പൗരസ്ത്യേദ�
ശെത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് േനടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് യു�
ക്തിയുക്തമായ ഒരഭിപ്രായമാണ്. ഇത് സമ്മതിക്കുക
എന്നതിന് ഭരണപരിഷ്ക്കാരത്തിനു േവണ്ടിയുള്ളഎല്ലാ
പരിശ്രമങ്ങെളയും, ജനങ്ങൾഅതിനു തയ്യാറായിക്ക�
ഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന ന്യായംപറഞ്ഞ്,സാധാരണയായി
എതിർത്തു വരാറുള്ളവേരാട് ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ
േയാജിപ്പു പ്രകടിപ്പിക്കുകഎന്നർത്ഥമില്ല”.



       

4 തീവ്രവാദികളുെടഅരേങ്ങറ്റം

എന്നാൽ,പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനമാ�
യേപ്പാേഴക്ക് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ,ബിപിൻ ചന്ദ്ര�
പാൽ,അരവിന്ദ് േഘാഷ്, ലാലാലജ്പത് റായി തുട�
ങ്ങിയ േനതാക്കന്മാരുെട പുതിെയാരു തലമുറ മിതവാദി
േനതാക്കൾ പിന്തുടർന്നുവന്നനയങ്ങേളാട് അസംതൃപ്തി
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാജഭക്തി പ്രേമയങ്ങ�
ളുെടയും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലെമന്റിേനാടുള്ള വിനീതാഭ്യർ�
ത്ഥനകളുെടയും ഫലശൂന്യതഅവർ തുറന്നുകാട്ടുകയും
സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതിരായ ബഹുജനപ്രേക്ഷാഭങ്ങളഴി�
ച്ചുവിടുന്നതിനു കൂടുതൽസജീവവുംഊർജസ്വലവുമായ
നയങ്ങളും പരിപാടികളുംആവിഷ്ക്കരിക്കണെമന്ന് ആവ�
ശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു. 1895-ൽപൂനയിൽ െവച്ചുകൂടിയ
േകാൺഗ്രസ് സേമ്മളനത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പ് തിലകൻ
എഴുതി: “സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപ്രശ്നെത്തവകെവക്കാ�
െത കഴിയുേന്നടേത്താളം കൂടുതൽ ജനവിഭാഗങ്ങെള
േകാൺഗ്രസിേലക്കാകർഷിക്കണെമന്ന് ഒരു കക്ഷി
(അതായത് തെന്റസ്വന്തം കക്ഷി)ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മേറ്റ
കക്ഷി സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിന് േവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്ന
സുഹൃത്തുക്കളുെട വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് വളെരെയാന്നും
മുേന്നാട്ടു േപാവാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പൂനയിെല േകാൺ�
ഗ്രസ് ജനങ്ങളുെട േകാൺഗ്രസാകേണാഅേതാ ഒരു
വിഭാഗത്തിെന്റ മാത്രം േകാൺഗ്രസാകേണാഎന്നതാ�
ണ് യഥാർത്ഥപ്രശ്നം”. [1] 1896-ൽതിലകൻഎഴുതി:

“കഴിഞ്ഞപന്തീരാണ്ടുകാലമായി നാം, ഗവെണ്മന്റ്
നമ്മുെട മുറവിളി േകൾക്കണെമന്നഭിലഷിച്ചുെകാണ്ട്,
ഉച്ചത്തിൽ മുറവിളി കൂട്ടുകയായിരുന്നുവേല്ലാ.എന്നാൽ,
നമ്മുെട മുറവിളി ഒരു ചീവീടിെന്റ ശബ്ദത്തിൽ കൂടു�
ലാെയാന്നും ഗവെണ്മന്റിെനബാധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുെട
ഭരണാധികാരികൾ നെമ്മഅവിശ്വസിക്കുന്നു.അഥ�
വാ അവിശ്വസിക്കുന്നതായി നടിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക്
ശക്തമായ ഭരണഘടനാവിേധയമാർഗ്ഗങ്ങൾ മുേഖന
നമ്മുെടഅവശതകൾഅവരുെട െചവികളിൽഅടിച്ചു
കയറ്റാൻശ്രമിച്ചു േനാക്കാം”. [2]

1902-ൽപൂനയിൽ െചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽസാമ്രാ�
ജ്യത്വത്തിെനതിരായി കലാപമുയർത്താൻ തിലകൻ
തുറന്ന മട്ടിൽത്തെന്ന ജനങ്ങേളാടാഹ്വാനം െചയ്തു:
“ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നത് യാ�
െതാന്നു െകാണ്ടാേണാ,ആശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ വമ്പി�
െച്ചാരുഘടകമാെണന്നുസ്വയം മനസ്സിലാക്കണം.ആ
ഭീമയന്ത്രെത്തഅത്രയും സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ
പ്രാപ്തമാക്കുന്നപ്രേയാജനകരമായ സ്നിഗ്ധപദാർത്ഥം
നിങ്ങൾ തെന്നയാണ്.അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവരും അവഗ�
ണിക്കെപ്പട്ടവരുമാെണങ്കിലും ഭരണനിർവഹണം, േവ�
ണെമന്നു വിചാരിച്ചാൽ,അസാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർക്കാൻ
േവണ്ടശക്തി നിങ്ങൾക്കുെണ്ടന്ന േബാധം ഉണ്ടാവ�
ണം. നിങ്ങളാണ് തീവണ്ടിയും കമ്പിത്തപാലും നടത്തി�
െക്കാണ്ടുേപാകുന്നത്. നിങ്ങളാണ് സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ
തിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതും നികുതികൾ പിരിക്കുന്നതും. വാസ്തവ�
ത്തിൽ, നിങ്ങൾ തെന്നയാണ്,കീഴാളരുെട നിലയിലാ�
െണങ്കിൽ കൂടി, ഭരണനിർവഹണത്തിനു േവണ്ടസമസ്ത�
കാര്യങ്ങളും െചയ്യുന്നത്.ഈരീതിയിൽ മടുപ്പൻേജാലി
െചയ്യുന്നതിേനക്കാൾ, രാഷ്ട്രത്തിനു കൂടുതൽ നന്നായി
പ്രേയാജനെപ്പടുമാറ്, നിങ്ങളുെട ൈകകൾ തിരിക്കാൻ
കഴിയിേല്ല എന്നുനിങ്ങൾ പര്യാേലാചിേക്കണ്ടിയിരിക്കു�
ന്നു”. [3]

തിലകനാണ് സ്വയംഭരണെത്തപ്പറ്റി ആദ്യമായി ഇങ്ങ�
െന പ്രഖ്യാപിച്ചത്: “സ്വരാജ്യം എെന്റ ജന്മാവകാശമാ�
ണ്,ഞാനതു േനടുകയും െചയ്യും”.ബ്രിട്ടീഷ് േമധാവിത്വ�
ത്തിൽ നിന്നുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തി,അേദ്ദഹെത്തസം�
ബന്ധിേച്ചടേത്താളം മതപരമായ ഒരു ദൗത്യമായിരു�
ന്നു. “നമ്മുെട ജീവിതവും നമ്മുെട ധർമ്മവും,സ്വരാജ്യ�
ത്തിെന്റഅഭാവത്തിൽ, വൃഥാവിലാണ്”.

1893-ൽ “ഇന്ദുപ്രകാശ്”എന്ന ഒരു പത്രത്തിൽ “പഴയ
വിളക്കുകൾക്കുപകരം പുതിയ വിളക്കുകൾ”എന്നതല�
െക്കട്ടിൽഎഴുതിയ ഒരു േലഖനപരമ്പരയിൽഅരവിന്ദ�
േഘാഷ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ മിതവാ�
ദിത്വപരവും യാഥാസ്ഥിതികവുമായ രാഷ്ട്രീയനയെത്ത
നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രതിേഷധങ്ങളും
പ്രാർത്ഥനകളും െമേമ്മാറാണ്ടങ്ങളും രാജ്യെത്ത ഒരിക്ക�
ലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്ക് നയിക്കുകയിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.ഊർജസ്വലവുംആത്മവിശ്വാസപൂർണ്ണ�
വും ധീരവുമായ ഒരു േനതൃത്വം േവണെമന്ന് അേദ്ദഹം
ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആദ്യവർഷങ്ങ�
ളിൽഅേദ്ദഹം രഹസ്യമായ പല വിപ്ലവസംഘടനക�
ളുമായും സമ്പർക്കംസ്ഥാപിക്കുകയും “വേന്ദമാതരം”
എന്നതെന്റ പത്രത്തിെല പംക്തികൾ മുേഖനബ്രിട്ടീ�
ഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ പുതിെയാരുസമരപരിപാടി�
ക്കുേവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭം നടത്തുകയും െചയ്തു. തിലകനും
അരവിന്ദേഘാഷും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച തീവ്രവാദപരമായ
കർമ്മപരിപാടി നിസ്സഹകരണം,ബഹിഷ്ക്കരണം,സ്വേദ�
ശി, േദശീയവിദ്യാഭ്യാസം എന്നീആശയങ്ങളിലധിഷ്ഠിത�
മായിരുന്നു.അരവിന്ദൻ “വേന്ദമാതര”ത്തിൽ ഇങ്ങെന
എഴുതി: “സ്വേദശി,ബഹിഷ്ക്കരണം, നിസ്സഹകരണം,
േദശീയവിദ്യാഭ്യാസം—ഇവെയല്ലാം േവെവ്വെറയായി,
ഓേരാ ഇനെത്തയുംഅതാതിനുേവണ്ടി മാത്രമായി,
നടപ്പിൽ വരുത്താൻശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ പരാജയെപ്പ�
ടുകേയയുള്ളൂ. മറിച്ച്;സംഘടിതസ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദി�
ക്കുന്നതിനുള്ള ഒെരാറ്റ സംേയാജിത പരിശ്രമത്തിെന്റ
ഭാഗെമന്ന നിലയിൽഅവ ഇന്നെത്തആവശ്യകതയാ�
കുന്നു.അവസ്വരാജിെന്റഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ്.അവ�
െയെയല്ലാം ഒരുമിച്ചുേചർത്ത് സമ്പൂർണ്ണമായ ഒന്നാക്കി
രഞ്ജിപ്പിക്കലാണ് സ്വരാജ്യം”.

ഇങ്ങെന േകാൺഗ്രസിെല മിതവാദി–തീവ്രവാദി വിഭാ�
ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വീക്ഷണഗതിയിെലന്നേപാെല കർമ്മ�
പരിപാടിയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ െപാന്തിവന്നു. േകാൺ�
ഗ്രസിെന്റ ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൂടിയായ പട്ടാഭി സീതാ�
രാമയ്യ തീവ്രവാദിയായ തിലകെന മിതവാദിയായ േഗാ�
ഖെലയുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുന്നത് താെഴ കാണിച്ച
പ്രകാരമാണ്:

“േഗാഖെലയുെട പ്രധാനശുഷ്ക്കാന്തി ഭരണനിർവഹണ�
ത്തിെന്റയും അതു െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിെന്റയും കാര്യ�
ത്തിലായിരുന്നു. തിലകെന്റ പരമമായ പരിഗണന
രാഷ്ട്രവും അതിെന്റ നിർമ്മാണവുമായിരുന്നു. േസ്നഹ�
വും േസവനവുമായിരുന്നു േഗാഖെലയുെടആദർശം.
തിലകേന്റതാകെട്ട, േസവനവും ത്യാഗവും. േഗാഖെല�
യുെട മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിേദശീയെനസ്വാധീനിച്ച് വശത്താ�
ക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. തിലകേന്റ�
താകെട്ട അവെന മാറ്റി െവക്കുന്നതിലും. േഗാഖെല
ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുെടയും ബുദ്ധിജീവികളുെടയും േനർ�
ക്കാണ് ഉറ്റുേനാക്കിയത്. തിലകനാകെട്ട,സാധാരണ�
ക്കാരായ ജനലക്ഷങ്ങളുെട േനർക്കും. േഗാഖെലയുെട
പ്രവർത്തനരംഗം നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു.
തിലകെന്റ േവദിയാകെട്ട,ഗ്രാമമണ്ഡപവും. േഗാഖെല�
യുെട പ്രകാശനമാധ്യമം ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു. തിലകേന്റ�
തു മറാഠിയും. േഗാഖെലയുെട ലക്ഷ്യം സ്വയംഭരണമാ�
യിരുന്നു;അതിന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ നിർേദ്ദശിച്ച പരീക്ഷ�
ണങ്ങളിൽ വിജയം േനടിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങൾസ്വയം
അർഹരാേവണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. തിലകെന്റ ലക്ഷ്യം
ഓേരാ ഇന്ത്യക്കാരെന്റയും ജന്മാവകാശമായസ്വരാജാ�
യിരുന്നു;അത് വിേദശീയെന്റ തടസ്സേമാ നിേരാധേമാ
കൂടാെതഅവന് ലഭിക്കുകയും േവണം”. [4]

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് അനു�
ക്രമം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതൃ�
ത്വത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ഒരു തുറന്നസമരം തെന്ന നട�
ന്നു. ഏെറ താമസിയാെത തെന്ന മിതവാദികൾക്ക്
തങ്ങളുെടസ്ഥാനം നഷ്ടെപ്പട്ടുവരികയാെണന്ന് വ്യക്ത�
മാവുകയും െചയ്തു.അധികമധികംആളുകൾ തീവ്രവാദി�
കളുെട പിന്നിൽഅണിനിരക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യ�
പ്രസ്ഥാനം ഒരുബഹുജനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റസ്വഭാവം
ൈകെക്കാള്ളുകയായിരുന്നു.ഈപുതിയസ്ഥിതിവി�
േശഷം രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കളുെട പ്രസംഗങ്ങളിൽ വ്യക്ത�
മായും പ്രതിഫലിക്കുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്,
1906-ൽതിലകൻ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുെട ഭാവി തികച്ചും
നിങ്ങളുെട തെന്നൈകകളിലാണ്സ്ഥിതിെചയ്യുന്നെത�
ന്നു മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്കുസ്വതന്ത്രരാവണെമന്നു�
െണ്ടങ്കിൽസ്വതന്ത്രരാവാൻ കഴിയും. സ്വതന്ത്രരാവണ�
െമന്നിെല്ലങ്കിേലാ, നിങ്ങൾഅധഃപതിക്കുകയും എെന്ന�
ന്നും അധഃപതിച്ചവരായിത്തെന്നകിടക്കുകയും െചയ്യും.
നിങ്ങളിൽ വളെര േപെരാന്നുംആയുധെമടുക്കണെമ�
ന്നില്ല; നിങ്ങൾക്ക് സജീവമായ െചറുത്തുനിൽപ്പിനുള്ള
ശക്തിയിെല്ലങ്കിൽ േപാലുംഈവിേദശീയ ഗവെണ്മന്റി�
െന്റ ഭരണത്തിന് സഹായം നൽകാതിരിക്കാൻ േവണ്ട
സ്വയം നിേഷധത്തിെന്റയുംആത്മത്യാഗത്തിെന്റയും
ശക്തി നിങ്ങൾക്കിേല്ല? ഇതാണ് ബഹിഷ്ക്കരണം. ബഹി�
ഷ്ക്കരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയായുധമാണ് എന്നുപറയുേമ്പാൾ
ഇതാണ് ഞങ്ങൾഅർത്ഥമാക്കുന്നത്.അതിർത്തിക്ക�
പ്പുറത്ത്,അഥവാ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത്,യുദ്ധം െചയ്യുന്നതി�
ന് നമ്മുെട രക്തം െകാണ്ടും പണം െകാണ്ടും നാമവെര
സഹായിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് നമ്മുെട സ്വന്തമായ േകാട�
തികളുണ്ടാക്കണം. മാത്രമല്ല,സമയം വരുേമ്പാൾ നാം
നികുതി െകാടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും െചയ്യും. നി�
ങ്ങളുെട ഏകീകൃതപരിശ്രമങ്ങൾ മുേഖന നിങ്ങൾക്കിതു
െചയ്യാൻ കഴിയുേമാ? നിങ്ങൾക്കിതു കഴിയുെമങ്കിൽ നാ�
െള മുതൽ നിങ്ങൾസ്വതന്ത്രരാണ്”. [5]

ഈപുതിയ മുേന്നറ്റത്തിനു പശ്ചാത്തലം നൽകിയതു
േലാകരംഗെത്തപിടിച്ചുകുലുക്കിയ ചില സുപ്രധാനസം�
ഭവങ്ങളാണ്.അവയിൽ െവേച്ചറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹി�
ക്കുന്നത് ജപ്പാൻസാറിസ്റ്റു റഷ്യക്ക് ഏൽപ്പിച്ച പരാജയ�
മാണ്. ഒേരഷ്യൻ രാജ്യത്തിെന്റൈകകളിൽ നിന്ന് ഒരു
യൂേറാപ്യൻ ശക്തിേക്കറ്റഈപരാജയം,പിന്നണി രാ�
ജ്യങ്ങളിൽ പ്രേത്യകിച്ചും,അത്ഭുതവുംആേവശവും ഉള�
വാക്കി. പാശ്ചാത്യർ എത്ര തെന്ന ശാസ്ത്രീയ കാര്യക്ഷ�
മതയുള്ളവരായിരുന്നാലും ഏഷ്യൻ ഭാഗേധയത്തിെന്റ
അജയ്യരായ ഉടമകെളാന്നുമല്ലഎന്ന ഒരാത്മവിശ്വാസം
പൗരസ്ത്യേദശെത്ത മർദ്ദിതജനങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്നു.
1905-ൽകരുത്തുറ്റസാറിസ്റ്റുസാമ്രാജ്യത്വെത്തപിടിച്ചുകു�
ലുക്കിയആദ്യെത്ത റഷ്യൻ വിപ്ലവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വാർ�
ത്തയുംഈആത്മവിശ്വാസെത്തശക്തിെപ്പടുത്തി.

1. Ramgopal: Lokamanya Tilak, P. 112.
2. Balgangadhar Tilak: Speeches and Writings.
3. Ibid, P. 77.
4. Pattabhi Sitaramayya: History of the Indian National

Congress.
5. Bala Gangadhara Tilak: Speeches and Writings



       

5 ബംഗാൾ വിഭജനം

ഒരു േദശീയ പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ തീെപ്പാരിയുയർത്തിയ
അടിയന്തരസംഭവം ബംഗാൾ വിഭജനമായിരുന്നു.ബ്രി�
ട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഭരണസൗകര്യത്തിെനന്നും
പറഞ്ഞ് ബംഗാളിെന രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനി�
ച്ചു. ഇതുബംഗാളി േദശാഭിമാനികെള അരിശം െകാള്ളി�
ച്ചു.അവർസമാരംഭിച്ച പ്രേക്ഷാഭം ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും
പടർന്നു പിടിക്കുകയും െചയ്തു. ബഹിഷ്ക്കരണം ഒരു രാഷ്ട്രീ�
യായുധമായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം
ഇദംപ്രഥമമായി രാഷ്ട്രീയസമരത്തിൽ േചർന്നു.

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ളഅഭിപ്രായവ്യ�
ത്യാസങ്ങൾ 1907ആയേപ്പാേഴക്കും േകാൺഗ്രസിെന
പരസ്യമായ ഒരു പിളർപ്പിെന്റ വക്കെത്തത്തിച്ചു.ഈ
സംഭവവികാസങ്ങെള ജവഹർലാൽ െനഹ്റു താെഴ
പറയുംവിധം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി: “മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
വായുമണ്ഡലത്തിൽ മാെറ്റാലിെകാണ്ടു. േക്ഷാഭം െപരു�
കി. സംഘർഷംഅനിവാര്യമായി.അതുകൂടാെത കഴി�
ക്കാൻസർവാദൃതനും നാട്ടിെലങ്ങും പിതാവിെനേപ്പാ�
െല കരുതെപ്പടുന്നആളുമായ ദാദാഭായി നവേറാജി�
െയ, േകാൺഗ്രസിെന്റആപഴയ പിതാമഹെന, വിശ്ര�
മസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുവന്നു. പേക്ഷ,അതു�
െകാണ്ടുണ്ടായആശ്വാസം അല്പകാലേമ നിലനിന്നുള്ളൂ.
1907-ൽഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. പുറംകാഴ്ചയ്ക്ക് അതിെന്റ ഫലം
പഴയ മിതവാദിവിഭാഗത്തിന് ഒരു വിജയമായിരുന്നു.
എന്നാൽ,സംഘടനാപരമായ നിയന്ത്രണത്തിെന്റയും
േകാൺഗ്രസിെന്റഅന്നെത്തഇടുങ്ങിയ േവാട്ടവകാശ
വ്യവസ്ഥയുെടയും ഫലമായിട്ടാണ് അവർഈവിജ�
യം േനടിയത്. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് െചലുത്തുന്ന
ഇന്ത്യക്കാരിൽ വലിെയാരു ഭൂരിപക്ഷം തിലകെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കക്ഷിെയയും അനുകൂലിച്ചു എന്നതി�
നു സംശയമില്ല. േകാൺഗ്രസിെന്റ പ്രാധാന്യം വളെര�
േയെറ കുറഞ്ഞുേപായി. മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി
ജനങ്ങൾക്കുതാല്പര്യം. ബംഗാളിൽ ഭീകരപ്രവർത്ത�
നം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. റഷ്യയിെലയുംഐർലന്റിെലയും
വിപ്ലവകാരികൾ കാട്ടിയ മാതൃകഅനുകരിക്കെപ്പടുക�
യായിരുന്നു”. [6]

നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിെലഅഭിപ്രായഭിന്നതകളും
പിളർപ്പും ശക്തിേയറിയ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്താൻ
ഗവെണ്മന്റിനുൈധര്യം നൽകി. തിലകനും അരവിന്ദ�
േഘാഷുമുൾപ്പെട പല തീവ്രവാദി േനതാക്കളും അറസ്റ്റ്
െചയ്യെപ്പട്ടു. തിലകെന രാജേദ്രാഹകുറ്റത്തിനു വിചാ�
രണ െചയ്ത് ആറുവർഷെത്തനാടുകടത്തലിനു ശിക്ഷി�
ക്കുകയും ബർമ്മയിെല മാൻഡേല ജയിലിേലക്ക് അയ�
ക്കുകയും െചയ്തു.ആമഹാനായ േനതാവിെന ശിക്ഷിച്ച�
തിൽ പ്രതിേഷധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായബഹുജനപ്രകട�
നങ്ങളും പണിമുടക്കങ്ങളുമുണ്ടായി.

െലനിൻഅക്കാലത്ത് ഇങ്ങെനഎഴുതി: “ഇന്ത്യയിെല
സാധാരണക്കാരൻ തെന്റസാഹിത്യകാരന്മാരുെടയും
രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കളുെടയും സംരക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി
മുേന്നാട്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനാധി�
പത്യവാദിയായ തിലകെനതിരായി ബ്രിട്ടീഷ് കുറുന�
രികൾ വിധിച്ച കുപ്രസിദ്ധമായ ശിക്ഷ (അേദ്ദഹെത്ത
ദീർഘകാലാവധിക്കു ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി). ഇന്ത്യൻ
ജൂറിയംഗങ്ങൾഅേദ്ദഹെത്തവിട്ടയയ്ക്കണെമന്ന് നിർബ�
ന്ധിച്ചിരുന്നുെവന്നുംബ്രിട്ടീഷുകാരായ ജൂറിയംഗങ്ങളുെട
േവാട്ടുെകാണ്ടാണ് വിധി പാസ്സാക്കെപ്പട്ടെതന്നുംഈയ�
ടുത്ത ദിവസം േകാമൺസ് സഭയിൽ ഉന്നയിക്കെപ്പട്ട
ഒരു േചാദ്യെത്തതുടർന്ന് െവളിെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്,പണച്ചാക്കു�
കളുെട സിൽബന്ധികൾ ഒരു ജനാധിപത്യവാദിെക്കതി�
രായി ൈകെക്കാണ്ടഈപ്രതികാരം, േബാംെബയിൽ
െതരുവുപ്രകടനങ്ങളും ഒരു പണിമുടക്കവും ഉയർത്തി
വിടുകയുണ്ടായി”.

തിലകെനേപ്പാെലയും അരവിന്ദേഘാഷിെനേപ്പാെല�
യുമുള്ള മഹാന്മാർ നയിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇത്രേവഗം
അലസിേപ്പായെതങ്ങെനയാണ്?ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധി�
കാരികൾക്ക് ആസമരെത്ത,താൽക്കാലികമായിട്ടാ�
െണങ്കിൽ കൂടി,അടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞെതങ്ങെന�
യാണ്? ഭാഗികമായി അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങളിലും, ഭാഗികമാ�
യി േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തെന്ന ദൗർബല്യത്തിലു�
മാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം കിടക്കുന്നത്. കൽക്കത്തെയ�
േപ്പാെലയും േബാംെബെയേപ്പാെലയുമുള്ള ഒറ്റെപ്പട്ട േക�
ന്ദ്രങ്ങളിൽസ്വാതന്ത്ര്യസമരം ഒരുബഹുജനസ്വഭാവം
ൈകെക്കാള്ളുകയുണ്ടാെയങ്കിലും രാജ്യെത്ത വിശാല�
ജനവിഭാഗങ്ങൾഅേപ്പാഴും രാഷ്ട്രീയമായി പിേന്നാക്കാ�
വസ്ഥയിലും ഉദാസീനതയിലുമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ പു�
േരാഗമന കാംക്ഷികളും രാഷ്ട്രീയേബാധമുള്ളവരുമായി�
രുന്ന ഇടങ്ങളിൽ േപാലും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
വളർച്ച ഇടുങ്ങിയ ഹിന്ദുേദശീയ വാദത്തിെന്റ പരിമിതി�
കളാൽ തടയെപ്പടുകയും െചയ്തു.

6. Nehru: Discovery of India, PP. 356–57.



       

െക. ദാേമാദരൻ

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

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

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



       

പിൻകുറിപ്പു്

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

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

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 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. മാർക്സിസത്തിെന്റസ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്തഎേങ്ങാട്ട്?

െ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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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