
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം VI
െക. ദാേമാദരൻ

14.തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം



       

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം VI
െക. ദാേമാദരൻ
(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻഎഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി.എൻ. ജയേദവൻ
• എം.പി.അച്യുതൻ
• ഐ.വി.ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്

©2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.

Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.

First published in print media 2009.

The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.

Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

https://creativecommons.org
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mansu_Hill_Grand_Monument_(33012340231).jpg
https://www.flickr.com/people/28056137@N00
https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

14 തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം . . . . . . . . . . . . . 1
1 ഹിന്ദുമത പുനരുദ്ധാരണം . . . . . . 2
2 ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റആപത്ത് 3
3 തിലകെന്റഅൈദ്വതം . . . . . . . . 4
4 കർമ്മേയാഗത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം . . . 5
5 അരവിന്ദെന്റ തീവ്രവാദം . . . . . . . 6
6 കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് േയാഗത്തിേലക്ക് 7
7 ജീവിതവും ദർശനവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം 8
8 അരവിന്ദെന്റ പൂർണ്ണാൈദ്വതം . . . . 9

iii



14
തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം

ലാലാലജ്പത് റായ്, വിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ,ബാലഗംഗാ�
ധര തിലകൻ മുതലായവർ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ തീവ്ര�
വാദികളായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യവാദികളുമായി സന്ധിെച�
യ്തുെകാണ്ടും സഹകരിച്ചുെകാണ്ടും പടിപടിയായി രാഷ്ട്രീ�
യാവകാശങ്ങൾ േനടുകെയന്ന മിതവാദി േനതാക്കന്മാ�
രുെട നയത്തിൽഅവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
വിേദശവസ്ത്രബഹിഷ്ക്കരണം, നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
മുതലായ പരിപാടികളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽബഹുജ�
നസമരങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കണെമന്നും ബഹുജനസമര�
ങ്ങളിലൂെട ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണംഅവസാനിപ്പിക്കണെമന്നും
അവരാവശ്യെപ്പട്ടു.അഹിംസ,സമാധാനം മുതലായ
പദങ്ങെള സംശയേത്താടുകൂടിയാണ് അവർ വീക്ഷിച്ച�
ത്. ഭീകരപ്രസ്ഥാനക്കാരുെട പരിപാടികെളേപ്പാലും
അവർഅനുകൂലിച്ചു.
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1 ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണം

എന്നാൽ,സാമൂഹ്യരംഗത്തിൽഅവർ മതപുനരുദ്ധാ�
രണ വാദികളായിരുന്നു.അയിത്തം, ജാതിവ്യവസ്ഥ,
മതവ്യത്യാസങ്ങൾ,ൈശശവ വിവാഹം മുതലായഅനാ�
ചാരങ്ങൾെക്കതിരായ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപ്രേക്ഷാഭ�
ങ്ങൾബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരായ സമരത്തിെന്റഊക്കു
കുറയ്ക്കുെമന്നും ഇന്ത്യെയ ഒരുസ്വതന്ത്രരാജ്യമാക്കി മാ�
റ്റിയതിനുേശഷേമ സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളിൽശ്രദ്ധിക്കാൻ
പാടുള്ളൂഎന്നുമാണ് അവർ വാദിച്ചത്.എന്നല്ല,അവർ
തങ്ങളുെട ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽഹിന്ദുമതത്തി�
െന്റ കാലഹരണെപ്പട്ടആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും മറ്റും
സ്വയം അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്തു. ഹിന്ദു മതത്തിെന്റയും
ൈവദിക സംസ്ക്കാരത്തിെന്റയും പൂർവകാലമഹിമകെള
അവർ െകാട്ടിേഘാഷിച്ചു.അവർബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതി�
രായ സമരങ്ങൾ നടത്തിയത് മുഖ്യമായും ഹിന്ദുസംസ്ക്കാ�
രെത്ത ‘േമ്ലച്ഛന്മാരായ’ക്രിസ്ത്യാനികളുെടആക്രമണ�
ങ്ങളിൽ നിന്നു കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിയായിരുന്നു.
ക്രിസ്ത്യാനികെള മാത്രമല്ല, മുസ്ലീങ്ങെളയും അവർ വിേദ�
ശികളായ േമ്ലച്ഛന്മാരായിട്ടാണ് കരുതിയത്.അവെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, േദശീയത്വം എന്നുെവച്ചാൽ
ഹിന്ദുധർമ്മം എന്നായിരുന്നുഅർത്ഥം. ഇന്ത്യക്കാർ
എന്നുെവച്ചാൽഹിന്ദുക്കൾഎന്നും. ഹിന്ദുധർമ്മെത്ത
പുനരുദ്ധരിക്കാെത ഇന്ത്യയ്ക്കു േമാചനമിെല്ലന്ന് അവർ
വിശ്വസിച്ചു. ബാലഗംഗാധര തിലകൻഎഴുതി:

“ധർമ്മം എന്ന വാക്കിെന്റഅർത്ഥം കൂട്ടിേയാജിപ്പി�
ക്കൽഎന്നാണ്. ധൃ,അതായത് ധരിക്കുകഅെല്ല�
ങ്കിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നിർത്തുക,എന്നധാതുവിൽ നി�
ന്നാണതുണ്ടായത്.എന്താണ് നമ്മൾ കൂട്ടിേയാജിപ്പി�
േക്കണ്ടത്?ആത്മാവിെനൈദവവുമായി, മനുഷ്യെന
മനുഷ്യനുമായി,കൂട്ടി േയാജിപ്പിക്കണം. ധർമ്മം എന്നു�
െവച്ചാൽൈദവേത്താടും മനുഷ്യേനാടുമുള്ള നമ്മുെട
കർത്തവ്യങ്ങൾഎന്നാണർത്ഥം. ധാർമ്മികവും സാ�
മൂഹ്യവുമായഈഐക്യമാണ് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൽ
നിന്ന് നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുെട നിർവ�
ചനെമങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാ�
വുകയും ഇെതങ്ങെനപ്രേയാഗത്തിലിരുന്നുഎന്നു മന�
സ്സിലാക്കുകയും േവണം.ൈവദികകാലെത്തഇന്ത്യ
സ്വയം സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. മഹ�
ത്തായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി അതു േയാജിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
ആഐക്യം അപ്രത്യക്ഷമായതിെന്റ ഫലമായിട്ടാ�
ണ് നമുക്ക് വലിയഅധഃപതനം വന്നുേചർന്നത്.ആ
ഐക്യെത്തവീെണ്ടടുക്കുകയാണ് േനതാക്കന്മാരുെട
കടമ”. [1]

അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന തുടർന്നു:

“നമുക്ക് മതത്തിലുംജ്ഞാനത്തിലും മഹത്തായ ഒരു
പാരമ്പര്യമുണ്ട്. മതത്തിലുംജ്ഞാനത്തിലും നമുക്കുള്ള
ഈപാരമ്പര്യം മറ്റുള്ളവരുേടതിേനാടു തുല്യം മാത്ര�
മല്ല,കൂടുതൽ മികവുറ്റതുമാണ്.ഈപാരമ്പര്യങ്ങെള
ഉേപക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുെട ജനങ്ങെള േയാജിപ്പി�
ച്ചുനിർത്താനുള്ള ഉപാധി നഷ്ടെപ്പടും. കാലപ്പഴക്കം
െകാണ്ടു മഹത്വം േനടിയഈപാരമ്പര്യങ്ങെള തകർ�
ക്കുകെയന്നു െവച്ചാൽഅവെയ നിലനിർത്തിേപ്പാരു�
ന്ന ജനങ്ങളുെട ൈചതന്യെത്തനശിപ്പിക്കുകഎന്നാ�
ണർത്ഥം.ഈവസ്തുതകൾ നമ്മൾ ഇടവിടാെത ഓർ�
മ്മിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കണം”.

1. Bala Gangadhara Tilak: His writings and Speeches, PP. 13–
14.



       

2 ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
ആപത്ത്

പരിഷ്ക്കരണ വാദികളുെട വാദങ്ങെള ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട്
“നമ്മുെട ഇന്നെത്തഅധഃപതനം ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ
ഫലമല്ല, നമ്മൾഹിന്ദുമതെത്തപൂർണ്ണമായി ഉേപക്ഷി�
ച്ചതിെന്റ ഫലമാണ്”എന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസംഈഅധഃപതനെത്തത്വരി�
തെപ്പടുത്തുക മാത്രമാണ് െചയ്തത്.എെന്തന്നാൽ,ഇം�
ഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുെട
സനാതനങ്ങളായആദ്ധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
ഉൽേബാധനങ്ങളല്ല,പാശ്ചാത്യ ഭൗതികമൂല്യങ്ങളിലു�
ള്ള പരിശീലനമാണ്. തിലകൻ പറഞ്ഞു:

“നമ്മുെടഅഭ്യസ്തവിദ്യരിൽ പലരും പാശ്ചാത്യരുെട
ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങെള വിമർശനം കൂടാെത
സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി.അങ്ങെന ദാരുണമായ ഒരു
സ്ഥിതിവിേശഷംആവിർഭവിച്ചു. പുതിയ തലമുറ തങ്ങ�
ളുെട മനസ്സുകെള പാശ്ചാത്യരുെട പരുക്കൻ ഭൗതിക�
വാദത്തിെന്റ ഒരു കാർബൺ േകാപ്പിയാക്കി മാറ്റി”. [2]

പാശ്ചാത്യരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇന്ത്യയുെട വി�
ദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിേലാ സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളിേലാ
ഇടെപടാൻ യാെതാരധികാരവുമിെല്ലന്നായിരുന്നു തി�
ലകെന്റഅഭിപ്രായം.എന്നാൽ,അഭ്യസ്തവിദ്യരായ
സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുെട കുറ്റമാണ് കൂടുതൽ ഭീ�
കരം. പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾആദ്യമായി െചേയ്യണ്ടത് നി�
ലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതിെയ പ്രാചീന ധാർമ്മികമൂ�
ല്യങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുക�
യാണ്. “പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി േവണ്ടത് മതവിദ്യാ�
ഭ്യാസത്തിേലക്ക് നമ്മുെട ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ്”. [3]
എന്നാൽ മാത്രേമ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതുൈചതന്യമുണ്ടാ�
വുകയുള്ളൂ. ഇതിെനതിരാണ് ഭൗതികവാദത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ളപാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം. “സാന്മാർ�
ഗിക നിയമങ്ങെളപ്പറ്റി തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളായ
തത്വജ്ഞാനികൾഎഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ്
നമ്മുെട േകാേളജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. നമ്മുെട
ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം േനടിയ പണ്ഡിതന്മാർ�
ക്കുേപാലും ഗീതയിൽ പരാമർശിച്ചഅടിസ്ഥാന കർമ്മ�
േയാഗ സിദ്ധാന്തങ്ങെള നല്ലേപാെല മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല”. [4]

പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം േനടിയ പണ്ഡിതന്മാേരാ സാ�
മൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കേളാ അല്ല,അവെരഎതിർത്ത
യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുപണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇന്ത്യയുെട
ആത്മീയൈചതന്യെത്തനിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ
സഹായിച്ചത് എന്നുേപാലും അരവിന്ദേഘാഷ് അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടു.

“ഹിന്ദുമതത്തിെല യാഥാസ്ഥിതികഘടകം തമസ്സും
അജ്ഞതയും നിേശ്ചഷ്ടതയും നിഷ്ക്രിയത്വവും നിറഞ്ഞ�
താണ്.അങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും അതിെന്റ
െചറുത്തുനിൽപ്പാണ് കൂടുതൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ളതും കൂ�
ടുതൽ പൂർണ്ണവുമായ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രാജ്യെത്ത
രക്ഷിക്കുകയും ഉറച്ച േദശീയൈചതന്യത്തിന് ഉയിർ�
െത്തഴുേന്നൽക്കാനും സ്വയം കെണ്ടത്താനുംആവശ്യ�
മായ സമയവും സൗകര്യവും നൽകുകയും െചയ്തത്”. [5]
പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം ഇന്ത്യക്കാെര തവി�
ട്ടുനിറത്തിലുള്ള കുരങ്ങന്മാരാക്കി മാറ്റാനും ഇന്ത്യയുെട
സമഗ്രമായസത്തയുെട രൂപവൽക്കരണെത്തതടഞ്ഞു�
നിർത്താനുമാണ് ഉപകരിച്ചത് എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വ�
സിച്ചു. [6]തിലകെനേപ്പാെല തെന്നഅേദ്ദഹവും ഇന്ത്യ�
യുെട ചിരന്തനങ്ങളായ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങെള ഉയർത്തി�
പ്പിടിക്കാൻആഹ്വാനം െചയ്തു.

ബംഗാൾവിഭജനകാലത്ത് തിലകനും അരവിന്ദേഘാ�
ഷും സമരസഖാക്കളായിരുന്നു. രണ്ടുേപരും മിതവാദി
േനതാക്കന്മാരുെട തണുപ്പൻ നയങ്ങെളഎതിർക്കു�
കയുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ സമരം കൂടുതൽ
ഊർജിതമാക്കാൻ േവണ്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിലിറങ്ങി
പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു. രണ്ടുേപരും ഇന്ത്യയുെട പാ�
രമ്പര്യങ്ങെളയും ചിന്തകെളയും സ്വായത്തമാക്കിയ
പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. രണ്ടുേപരും ഹിന്ദുമതത്തിൽ
അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചആത്മീയ വാദികളായിരുന്നു.
പേക്ഷ,അവരുെട വീക്ഷണഗതികൾ തികച്ചും ഒരുേപാ�
െലയായിരുന്നുഎന്നുപറയാൻ വയ്യ.

2. Gleanings from Tilak’s Writings and Speeches, P. 111.
3. Bala Gangadhara Tilak, His Writings and Speeches, P. 73.
4. B. G. Tilak: Gita—Rahasya, Vol. 1, P. 93.
5. A. Ghose: The ideal of the Karma Yogin, P. 25.
6. A. Ghose: The Foundations of Indian Culture, PP. 22–23.



       

3 തിലകെന്റഅൈദ്വതം

അൈദ്വതേവദാന്തമായിരുന്നു തിലകെന്റ വീക്ഷണഗ�
തിയുെട അടിസ്ഥാനം.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായ�
ത്തിൽ,ഏകവുംഅനശ്വരവും നിർഗുണവുമായആത്മാ�
വ് ശരീരത്തിെലന്നേപാെല പ്രപഞ്ചത്തിലാെകയും
അനാദിയായും പൂർണ്ണമായും അലിഞ്ഞുേചർന്നു കിട�
ക്കുന്നു.എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഏകമായആത്മാവ്,
അെല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മം, നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നുഎന്ന് മനസ്സി�
ലാക്കലാണ് മനുഷ്യരാശിയുെട ഏറ്റവും ഉന്നതമായ
ലക്ഷ്യം. [7]

എന്നാൽ,അേദ്ദഹത്തിെന്റഅൈദ്വതംജ്ഞാനത്തി�
ലല്ല കർമ്മത്തിലാണ്ഊന്നിയത്. േവദാന്തചിന്തക�
ളിൽ വിഷാദാത്മകത്വെത്തയും നിഷ്ക്രിയത്വെത്തയും
കുത്തിനിറയ്ക്കാനുള്ളഎല്ലാ പരിശ്രമങ്ങെളയും അേദ്ദ�
ഹം കഠിനമായി എതിർത്തു. ജീവിതം യഥാർത്ഥമാ�
െണന്നുംഅതിെല േക്ലശങ്ങെളയും ദാരുണങ്ങളായ
പരീക്ഷണങ്ങെളയും അേക്ഷാഭ്യമായ ധീരതേയാെട
േനരിടുകയാണ് മനുഷ്യെന്റ കടമെയന്നുംഅേദ്ദഹം
ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. േവദാന്തംആവശ്യെപ്പടുന്നത് ജീവി�
തയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിേച്ചാടിേപ്പാവാനല്ല,
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പട്ട് സ്വന്തം ഉള്ളി�
െന്റ ഉള്ളിേലക്ക് തിരിഞ്ഞുനടക്കാനല്ല,പിെന്നേയാ,
ജ്ഞാനത്തിെന്റസഹായേത്താടുകൂടി സാമൂഹ്യജീവിതം
െമച്ചെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളപ്രവർത്തനങ്ങൾ നട�
ത്താനാണ്. സമൂഹത്തിെന്റ േമാചനമാണ് വ്യക്തിയുെട
ജീവിതലക്ഷ്യം. തിലകെന്റഅഭിപ്രായമനുസരിച്ച്,ഈ
ജീവിതലക്ഷ്യം േനടാനുള്ളസമരത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥമാ�
യും ശ്രമരഹിതമായും പെങ്കടുക്കാനാവശ്യമായജ്ഞാന�
വും ശക്തിയുമാണ് േവദാന്തത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നത്.
ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും ഒന്നാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവർ
“തങ്ങളുെട എല്ലാ കഴിവുകളുമുപേയാഗിച്ച് എല്ലായിേപ്പാ�
ഴും പരിശുദ്ധ മനേസ്സാടുകൂടി,ഫലാസക്തി കൂടാെത,
നിഷ്ക്കാമമായി,ഈേലാകത്തിൽ തങ്ങളുെട കർത്തവ്യ�
ങ്ങൾ നിറേവറ്റണം.അങ്ങെന െചയ്യുന്നതിനിടയിൽ,
േവണ്ടിവന്നാൽ,സ്വന്തം ജീവൻബലികഴിക്കാൻഅവർ
തയ്യാറാവണം.എന്തുതെന്നസംഭവിച്ചാലും കർത്ത�
വ്യ നിർവഹണത്തിൽഅവർ ഉേപക്ഷകാണിക്കരുത്.
ഇതാണ് േലാകസംഗ്രഹംഅെല്ലങ്കിൽസാർവലൗകിക�
മായ േക്ഷമം എന്ന േപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നത്. ഇതുത�
െന്നയാണ് യഥാർത്ഥമായ കർമ്മേയാഗം”. [8]

7. B. G. Tilak: Gita—Rahasya, P. 357.
8. Ibid, P. 562.



       

4 കർമ്മേയാഗത്തിെന്റപ്രാധാന്യം

തിലകെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവദ്ഗീതയിലടങ്ങിയ
ഗഹനങ്ങളായ തത്വങ്ങളുെട രത്നച്ചുരുക്കമാണ് കർമ്മ�
േയാഗം.അതുതെന്നയാണ് പ്രാേയാഗികേവദാന്തം.
അേദ്ദഹം വിശദീകരിച്ചു: “ആത്മാവിെന്റ ഉന്നതി സ്വന്തം
പ്രിയ ഇഷ്ടം.എല്ലാം നിങ്ങളുെട ൈകകളിലാണ് കിട�
ക്കുന്നത്. കർമ്മേയാഗംഈ േലാകെത്തശൂന്യമായി
കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളുെട ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾസ്വാർത്ഥതാല്പര്യ�
ങ്ങൾ െകാണ്ടുംആസക്തി െകാണ്ടും പങ്കിലമാകരുെത�
ന്നു മാത്രേമ അതാവശ്യെപ്പടുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് പ്രാേയാ�
ഗിക േവദാന്തെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വീക്ഷണം. കു�
തർക്കങ്ങളിൽ െപട്ടു േപായാൽ ഇതിെന്റ രഹസ്യം മന�
സ്സിലാക്കാൻ കഴിയാെത വരും”. [9]

ഭഗവദ്ഗീതെയക്കുറിച്ചുള്ള തിലകെന്റ വ്യാഖ്യാനം മറ്റു
പണ്ഡിതന്മാരുേടതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്.അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ച് കർമ്മമാണ് ഗീതയുെട
േകന്ദ്രബിന്ദു,അെല്ലങ്കിൽസാരാംശം. ദുഃഖത്തിലും ദുരി�
തത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും
സുഖത്തിനും േവണ്ടി കർമ്മനിരതനാവാനാണ് ഗീത
ഉപേദശിക്കുന്നത്.അേദ്ദഹം എഴുതി: “മനുഷ്യൻഈശ്വ�
രനുമായിഐക്യം പ്രാപിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
അവൻ തീർച്ചയായും േലാകത്തിെന്റ േക്ഷമമാഗ്രഹിക്കു�
കയും അതിനുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യണം.
അങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽആഐക്യം പൂർണ്ണമാവു�
കയില്ല.ആെകയുള്ള മൂന്നുഘടകങ്ങളിൽ രണ്ടുഘട�
കങ്ങൾ (മനുഷ്യനുംഈശ്വരനും)തമ്മിലുള്ളഐക്യം
മാത്രേമയുണ്ടാകൂ. മൂന്നാമെത്തഘടകം (പ്രപഞ്ചം)
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും. ഇങ്ങെനയാണ് ഞാൻഎനിക്കു�
േവണ്ടിഈപ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കണ്ടത്. േലാക�
േസവനത്തിലൂെടഈശ്വരെന േസവിക്കുകഎന്നതാ�
ണ് േമാക്ഷത്തിേലക്കുള്ളസുനിശ്ചിതമാർഗ്ഗം.ഈമാർ�
ഗ്ഗം േലാകെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു െകാണ്ടല്ല, േലാകത്തിൽ
ജീവിച്ചുെകാണ്ടു മാത്രമാണ്,ൈകെക്കാള്ളാൻസാധി�
ക്കുക”. [10]

ഇതിെന്റഅർത്ഥം ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പു�
േരാഗതിക്കും േവണ്ടിയുള്ളസജീവമായ സമരത്തിലൂ�
െട മാത്രേമആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം േനടാൻ കഴിയൂ
എന്നാണ്. വിേദശീയരായബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ഭരണമവ�
സാനിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളപ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ നിന്ന്
അകന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തെന്റസ്വന്തംആത്മാവി�
െന്റ േമാചനം േനടാൻ സാധിക്കുകയില്ല.അതുെകാണ്ട്
“ദുഷ്ടന്മാരുെടആധിപത്യത്തിനും അവർ േലാകത്തി�
െല ദുർബലരായ ജനങ്ങളുെട േമൽ നടത്തുന്ന മർദ്ദന�
ങ്ങൾക്കുംഎതിരായി ഫലപ്രദമായ പ്രതികാരനടപ�
ടികെളടുക്കുക” [11]എന്നതാണ് ഓേരാ ഇന്ത്യക്കാര�
െന്റയും കർത്തവ്യം. “ശഠം പ്രതി ശാഠ്യം”എന്നതത്വം
പ്രാേയാഗികമാക്കാൻ േവണ്ടി ജനങ്ങൾ കർമ്മരംഗ�
ത്തിലിറങ്ങണം. ഇതാണ് േവദാന്തം ഉൽേബാധിപ്പിക്കു�
ന്നത്. ഇതാണ് കർമ്മത്തിെന്റ,പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെടയും
സമരങ്ങളുെടയും,തത്വശാസ്ത്രമാണത്. മഹാഭാരത യു�
ദ്ധത്തിെന്റസന്യാസമാർഗ്ഗത്തിേന്റതായിരുന്നുഎന്ന
വാദം യുക്തിക്കു നിരക്കാത്തതാണ് എന്ന് തിലകൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിനു േവണ്ടത്രപ്രാധാന്യം നൽകാെത
ഭക്തിമാർഗ്ഗെത്തയുംജ്ഞാനമാർഗ്ഗെത്തയും ഉയർത്തി�
പ്പിടിച്ച ഗീതാവ്യാഖ്യാതാക്കെളയും തിലകൻ വിമർശിച്ചു.
ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിക്കുംജ്ഞാനത്തിനുംസ്ഥാനമുണ്ട്
എന്നത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ,കർമ്മമിെല്ലങ്കിൽഅവ നി�
ഷ്പ്രേയാജനങ്ങളായിത്തീരും.അതുെകാണ്ടാണ് ഭഗവ�
ദ്ഗീത കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകിയത്.
അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഗീതയ്ക്ക് അടിമത്തത്തിൽ നി�
ന്നു േമാചനം േനടാൻ െവമ്പൽ െകാള്ളുന്നസ്വാതന്ത്ര്യ�
സമര േസനാനികെളആേവശം െകാള്ളിക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞത്.

9. Ibid P. xxvii.
10. Ibid, P. xxvi.
11. Ibid, P. 350.



       

5 അരവിന്ദെന്റതീവ്രവാദം

തിലകെന്റ ഗീതാരഹസ്യം ഇന്ത്യയുെടആത്മീയവാദചി�
ന്തകളുെടആധികാരികതെയ ന്യായീകരിക്കുന്നുഎന്നും
മനുഷ്യെന്റ പ്രയത്നവും കർമ്മനിരതമായ ജീവിതവും
“ആധുനികൈചതന്യത്തിെന്റആദർശങ്ങൾക്ക് ഒഴി�
ച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാെണ”ന്നുംഅരവിന്ദേഘാഷ്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. “എെന്നപിന്തുടർന്നാൽ
മാത്രം േപാരാ,യുദ്ധം െചയ്യുകയും േവണം” (മാമനുസ്മ�
രയുധ്യ ച)എന്നഗീതാവചനം തിലകെനഎന്നേപാ�
െല അരവിന്ദെനയുംആേവശം െകാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.
ഇന്ത്യൻ േദശീയത്വെത്തഹിന്ദുസംസ്കാരവുമായി കൂട്ടിക്കു�
ഴച്ചു െകാണ്ടാെണങ്കിലും അേദ്ദഹം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�
െല ഒരു ധീരേസനാനിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റആദ്യദശകത്തിൽഅേദ്ദഹം തിലകെന്റ
സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. പലായനവാദത്തിലല്ല,
എടുത്തുചാട്ടത്തിലാണ്,അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.
ബ്രിട്ടീഷു ഭരണത്തിെനതിരായി സായുധലഹളകൾ നട�
ത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള രഹസ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ േപാലും
അേദ്ദഹം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.അേദ്ദഹംഅേദ്ദ�
ഹെത്തപ്പറ്റിത്തെന്നഎഴുതിയ ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ
ഇക്കാര്യം തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്:

“തെന്റ െപാതുപ്രവർത്തനത്തിൽ നിസ്സഹകരണെത്ത�
യും സിവിൽ നിയമലംഘനെത്തയും സ്വാതന്ത്ര്യസ�
മരത്തിെന്റ മാർഗ്ഗങ്ങളായി അേദ്ദഹം അംഗീകരിച്ചു.
പേക്ഷ,അവ മാത്രമാണ് മാർഗ്ഗങ്ങൾഎന്ന് അേദ്ദഹം
വിശ്വസിച്ചില്ല. ലക്ഷ്യം േനടുന്നതിന് സിവിൽ നിയമ�
ലംഘനം അപര്യാപ്തമാെണന്നുകണ്ടാൽ പരസ്യമായ
ലഹളകൾസംഘടിപ്പിക്കണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താടു�
കൂടി അേദ്ദഹം,ബംഗാളിലായിരുന്ന കാലത്ത്, രഹ�
സ്യമായ വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിേപ്പാന്നു…
പിന്നീട് ബംഗാൾ വിഭജനമുണ്ടായി. െപാതുകലാപം
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു.അത് തീവ്രവാദികളുെട കക്ഷിക്കും
മഹത്തായ േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിനും അനുകൂലമായി�
രുന്നു.അരവിന്ദെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾകൂടുതൽ കൂടു�
തൽആവഴിക്കു നീങ്ങി. രഹസ്യപ്രവർത്തനത്തിന്
രണ്ടാംസ്ഥാനേമയുള്ളൂഎന്നായി.എങ്കിലും ഭാവിയി�
െല സായുധലഹളെയപ്പറ്റിയുള്ളആശയം പ്രചരിപ്പി�
ക്കാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം സ്വേദശി പ്രസ്ഥാനെത്ത
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി”. [12]

ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിേലർെപ്പട്ട വ്യക്തികൾ തൂക്കി െകാ�
ല്ലെപ്പട്ടാൽഅത് സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്തശക്തിെപ്പടുത്തു�
െമന്നു േപാലുംഈകാലഘട്ടത്തിൽഅേദ്ദഹം വിശ്വ�
സിച്ചിരുന്നു.

12. Aurobindo on Himself.



       

6 കർമ്മത്തിൽനിന്ന് േയാഗത്തിേലക്ക്

എന്നാൽ,ക്രേമണഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതി�
യിൽ വിഷാദാത്മകത്വത്തിെന്റ പ്രവണതകൾ കൂടുതൽ
കൂടുതൽപ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.ൈദനംദിന പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്ത�
കളിേലക്ക് അേദ്ദഹംആണ്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. സ്വാത�
ന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റആദ്ധ്യാത്മികമായഅടിത്തറ പരി�
േശാധിക്കുന്നതിലായി അേദ്ദഹത്തിെന്റശ്രദ്ധ. 1909-ൽ
അേദ്ദഹം എഴുതി: “ആത്മീയൈചതന്യം മാത്രമാണ്
രക്ഷാമാർഗ്ഗം. ഹൃദയത്തിനകത്ത് മഹത്വവും സ്വാത�
ന്ത്ര്യവും േനടുന്നവർേക്ക രാഷ്ട്രീയമായ മഹത്വവും സ്വാത�
ന്ത്ര്യവും േനടാൻ കഴിയൂ”.ഈവീക്ഷണഗതി ഗീതെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ളഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായങ്ങളിലും പ്രതി�
ഫലിച്ചു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗീതാവ്യാഖ്യാനം തിലകേന്റ�
തിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു. തിലകൻ
കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിയേപ്പാൾഅര�
വിന്ദൻ േയാഗത്തിലാണ്ഊന്നിയത്. തിലകെന്റഅഭി�
പ്രായത്തിൽ ഭക്തിയുംജ്ഞാനവും കർമ്മത്തിനു മിഴിവു
കൂട്ടാനുള്ള ഉപാധികൾ മാത്രമാണ്.അരവിന്ദെന്റഅഭി�
പ്രായത്തിലാകെട്ട, ഭക്തിയുംജ്ഞാനവുെമന്നേപാെല
കർമ്മവും േയാഗശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണ�
ങ്ങളാണ്.അേദ്ദഹം എഴുതി:

“തെന്റആന്തരികമായആത്മാവിെനയും ൈചതന്യ�
െത്തയും സാക്ഷാൽക്കരിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ൈചതന്യത്തിേലക്കുപ്രേവശിക്കുകയും പരമാത്മാവു�
മായിഐക്യം പ്രാപിക്കുകയും ജീവിതെത്തയും കർമ്മ�
െത്തയുംഅംഗീകരിക്കുന്നകാലേത്താളംആന്തരിക�
ൈചതന്യത്തിെന്റ പ്രകാശത്തിെന്റയും ശക്തിയുേടയും
സഹായേത്താടുകൂടി പ്രകൃതിയുെട മാനവിേകാപകര�
ണങ്ങൾ െകാണ്ടുപ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മുക്ത�
മനുഷ്യനാണ് അന്തിമമായി,അെല്ലങ്കിൽഏറ്റവും ഉന്ന�
തമായ നിലയിൽ,ആവിർഭവിക്കുന്നത്,ഈആദ്ധ്യാ�
ത്മികമായ പരിവർത്തനത്തിെന്റയും േനട്ടങ്ങളുെടയും
ഏറ്റവും േശ്രഷ്ഠമായആവിഷ്ക്കരണമാണ് ആത്മാവ്, മന�
സ്സ്,കർമ്മം എന്നിവയുെട സമഗ്രമായ േമാചനവും പ്ര�
പഞ്ചത്തിെന്റആത്മാവിെനക്കുറിച്ചും ദിവ്യയാഥാർത്ഥ്യ�
െത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള േബാധത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിൽഅവെയ
നിറയ്ക്കലും. ഇതാണ് ഗീത നമ്മുെട മുമ്പിൽ െവയ്ക്കുന്ന
ആദ്ധ്യാത്മികദർശനത്തിെന്റയും സാക്ഷാൽക്കാരത്തി�
െന്റയും സാരാംശം”.



       

7 ജീവിതവും ദർശനവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം

തിലകെന്റയും അരവിന്ദെന്റയും വീക്ഷണഗതികളിലുള്ള
ഈവ്യത്യാസം അവരുെട ജീവിതരീതികളിലുണ്ടായ വ്യ�
ത്യാസവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുകാണാം.
രണ്ടുേപരും ബംഗാൾ വിഭജനെത്തതുടർന്നുണ്ടായ
സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്തതിന്
അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി. തിലകൻബർമ്മയി�
െല മണ്ഡാേല ജയിലിേലക്ക് നാടുകടത്തെപ്പട്ടു.അനു�
കൂലമല്ലാത്തകാലാവസ്ഥയുെടയും അധികാരികളുെട
നിർദ്ദയമായ െപരുമാറ്റത്തിെന്റയും ഫലമായി അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റആേരാഗ്യത്തിന് ഉടവുതട്ടി. പേക്ഷ,പ്രതികൂ�
ലസാഹചര്യങ്ങൾഅേദ്ദഹെത്തകൂടുതൽ ദൃഢചിത്ത�
നാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഗീതയുെട സേന്ദശം അേദ്ദഹ�
െത്തകൂടുതൽ ഉത്സാഹഭരിതനും കർമ്മനിരതനുമാക്കു�
കയാണ് െചയ്തത്. ജയിലിൽ നിന്നു േമാചിപ്പിക്കെപ്പട്ട�
തിനുേശഷംഅേദ്ദഹം തെന്റ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
തുടർന്നു. മാറിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച് അേദ്ദ�
ഹം മറ്റു േദശീയേനതാക്കന്മാരുമായി സഹകരിച്ചുെകാ�
ണ്ട് േഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം െകട്ടിപ്പടുക്കാെനാരുങ്ങി.
1920-ൽ ചരമം പ്രാപിക്കുന്നതുവെരയും അേദ്ദഹം തെന്റ
സജീവരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുകയു�
ണ്ടായില്ല.

അരവിന്ദെന്റ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. 1908-ൽ
അേദ്ദഹം ഒരു േബാംബു േകസിെല പ്രതിെയന്ന നിലയ്ക്ക്
അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയും ഒരു െകാല്ലെത്തജയിൽവാ�
സത്തിനുേശഷം വിട്ടയക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.അേപ്പാ�
േഴക്കും വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം താൽക്കാലികമായിട്ടാെണ�
ങ്കിലും അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.ഈമാന്ദ്യം
അരവിന്ദെന്റ മനസ്സിെനയും ബാധിച്ചു.അേദ്ദഹം തെന്റ
ദുഃഖഭാരെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെനഎഴുതി:

“ഈപ്രാവശ്യം ഞാനാണ് ഒരുെകാല്ലം മുഴുവനും
ഏകാന്തതയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.എല്ലാ�
യിേപ്പാഴും എെന്റകൂെട ഇരിക്കുകയും എെന്റപ്രവർത്ത�
നങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുകയും െചയ്ത ഒരാൾ ബർമ്മ�
യിൽ ഒരു തടവുകാരനാണ്. മെറ്റാരാൾ വടക്ക് ഒരു
തടവിൽ കിടന്നു നരകിക്കുകയാണ്.ഞാൻ മടങ്ങിവ�
ന്നേപ്പാൾ ചുറ്റുപാടും േനാക്കി. ഉപേദശങ്ങൾക്കും പ്ര�
േചാദനത്തിനും േവണ്ടി ഞാൻആെരെയാെക്കസമീ�
പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുേവാ അവെരെയല്ലാം കാണാൻ�
േവണ്ടി ഞാൻ ചുറ്റുപാടും േനാക്കി.അവെരഞാൻ
കണ്ടില്ല.അതിലുമുപരിയായി മെറ്റാന്നുണ്ട്.ഞാൻ
ജയിലിൽ േപായസമയത്ത് രാജ്യം മുഴുവനും വേന്ദ�
മാതരം എന്ന വിളിെകാണ്ട് മുഖരിതമായിരുന്നു. രാ�
ഷ്ട്രത്തിെന്റആശ െകാണ്ട്,അധഃപതനത്തിൽ നിന്ന്
പുതുതായി ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ േകാടിക്കണക്കിലുള്ള
ജനങ്ങളുെടആആശെകാണ്ട്, രാജ്യമാെക സജീവമാ�
യിരുന്നു.ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ
ആവിളിക്കുേവണ്ടി െചവിേയാർത്തു. പേക്ഷ,അതിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ഒരു നിശബ്ദത മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.
രാജ്യത്തിെലാട്ടുക്കും വിചിത്രമായ ഒരു നിശബ്ദത വ്യാ�
പിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളാെക ഭയവിഹ്വലരായതുേപാെല
േതാന്നി. ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ളസുഖപ്രതീക്ഷകൾ നിറ�
ഞ്ഞപ്രകാശമാനമായ സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത്
ഞങ്ങളുെട മുകളിൽ േമഘാവൃതമായ കറുത്തആകാ�
ശമാണുണ്ടായിരുന്നത്.അതിൽനിന്ന് മാനുഷികങ്ങ�
ളായ ഇടിയും മിന്നലും വർഷിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ഏതുവ�
ഴിക്കാണ് നീേങ്ങണ്ടത് എന്ന് ആർക്കുംഅറിഞ്ഞുകൂടാ
എന്നു േതാന്നി”. [13]

1910ഏപ്രിലിൽഅേദ്ദഹംഫ്രഞ്ചുപ്രേദശമായിരുന്ന പു�
തുേശ്ശരിയിേലക്ക് താമസം മാറ്റുകയും അങ്ങെനബ്രിട്ടീ�
ഷുകാരുെട അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷെപടുകയും െചയ്തു.

പുതുേശ്ശരിയിൽ താമസമുറപ്പിച്ചതിനുേശഷവും കുറച്ചുകാ�
ലം അേദ്ദഹംബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയിെല ചില വിപ്ലവകാരിക�
ളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. പേക്ഷ,ക്രമത്തിൽ
അേദ്ദഹംഅത്തരം ബന്ധങ്ങെളല്ലാം അവസാനിപ്പി�
ക്കുകയുംആദ്ധ്യാത്മിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും െചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിരന്തനസുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ലാ�
ലാലജ്പത് റായിെയേപ്പാെലയും സി.ആർ. ദാസിെന�
േപ്പാെലയുമുള്ള േനതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയിെല രാഷ്ട്രീയ
രംഗത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവരാൻഅേദ്ദഹേത്താട് വീണ്ടും
വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുേനാക്കി. താൻ മെറ്റാരു മാർഗ്ഗത്തി�
ലൂെട മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്നും ലക്ഷ്യം േന�
ടുന്നതുവെര പ്രവർത്തനരംഗത്തിേലക്കു മടങ്ങിവരാൻ
നിവൃത്തിയിെല്ലന്നുമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ മറുപടി.
1950-ൽ മരണമടയുന്നതുവെരയും അേദ്ദഹം പുതുേശ്ശ�
രിയിൽസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട തെന്റആശ്രമത്തിൽ തെന്ന
കഴിച്ചുകൂട്ടി.

തിലകനും അരവിന്ദനും ഹിന്ദുസംസ്കാരെത്ത മുറുക്കി�
പ്പിടിക്കുകയും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം
േനടുകയും െചയ്തു.എങ്കിലും ബംഗാൾ വിഭജനെത്തതു�
ടർന്നുണ്ടായസാമ്രാജ്യവിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾഅടിച്ച�
മർത്തെപ്പട്ടതിനുേശഷംഅവർ വ്യത്യസ്ത ജീവിതമാർ�
ഗ്ഗങ്ങളാണവലംബിച്ചത്. മണ്ഡാേല ജയിലിൽ നിന്നു
തിരിച്ചുവന്നതിനു േശഷവും തിലകൻ ഇന്ത്യയുെട സ്വാ�
തന്ത്ര്യസമരത്തിൽസജീവമായി പെങ്കടുത്തു.അരവി�
ന്ദനാകെട്ട,സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിേലക്കു തിരിച്ചുേപായി�
ല്ല. ക്രേമണഅേദ്ദഹം ലൗകികജീവിതത്തിൽ നിന്നു
തെന്നഅകന്നുേപാവുകയും നിഗൂഢാർത്ഥവാദത്തിെന്റ
ദന്തേഗാപുരത്തിലിരുന്നുെകാണ്ട് തെന്റആത്മീയവാദ�
സിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഒരുകാലത്ത്
ആേവശകരങ്ങളായ േലഖനങ്ങളിലൂെടയും പ്രസംഗ�
ങ്ങളിലൂെടയും പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങെള
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായി തട്ടിയുണർത്തിയഅേദ്ദ�
ഹം പണക്കാരായ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരുെടയും ഇട�
ത്തരക്കാരുെടയും അത്മീയഗുരുവായി മാറി.ഈമാറ്റം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തത്വചിന്തകളിലും പ്രതിഫലിക്കാതി�
രുന്നില്ല.

13. Aurobindo: Speeches, P. 52.



       

8 അരവിന്ദെന്റപൂർണ്ണാൈദ്വതം

അരവിന്ദേഘാഷിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം െപാതുവിൽ പൂർ�
ണ്ണാൈദ്വതം അെല്ലങ്കിൽ പൂർണ്ണവിജ്ഞാനം എന്ന േപ�
രിലാണ് അറിയെപ്പടുന്നത്.ആത്മീയവാദെത്തയും ഭൗ�
തികവാദെത്തയും കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കാനും സയൻസ്,
തത്വശാസ്ത്രം, മതം എന്നിവെയസംേശ്ലഷിപ്പിക്കാനും
യാഥാർത്ഥ്യെത്തഅതിെന്റ പൂർണ്ണമായസമഗ്രതയിൽ
േനാക്കിക്കാണാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണത്.

എല്ലാം ബ്രഹ്മമാകുന്നു,പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളെതല്ലാം ബ്ര�
ഹ്മത്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങളാണ്,പ്രപഞ്ചംബ്രഹ്മമാണ്
എന്നിങ്ങെനയുള്ളഔപനിഷദ് സങ്കല്പങ്ങളുെട അടി�
ത്തറയിലാണ് അരവിന്ദൻ തെന്റ ദാർശനികവ്യവസ്ഥ
െകട്ടിപ്പടുത്തത്.ബ്രഹ്മവും പ്രപഞ്ചവും വ്യത്യസ്തങ്ങള�
ല്ല,സർവവ്യാപിയായ ഒേര യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ വിഭി�
ന്നങ്ങളായഅവസ്ഥാവിേശഷങ്ങൾ മാത്രമാെണന്ന്
അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഈഅൈദ്വ�
തം ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി�
രുന്നു. ശങ്കരെന്റ മായാവാദത്തിേലാ പാരമാർത്ഥിക�
സത്യം, വ്യാവഹാരികസത്യം എന്നിങ്ങെനയുള്ളസത്യ�
ത്തിെന്റ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിേലാ അേദ്ദഹത്തിനു വി�
ശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായ�
ത്തിൽ, “യഥാർത്ഥമായഏകതത്വവാദം,അെല്ലങ്കിൽ
യഥാർത്ഥമായഅൈദത്വം,എല്ലാ വസ്തുക്കെളയും ഒേര
ബ്രഹ്മമായി കാണുന്നു.അതുബ്രഹ്മത്തിെന്റഅസ്തി�
ത്വെത്ത നിത്യമായ സത്യവും നിത്യമായഅസത്യവും
എന്നുംബ്രഹ്മവുംബ്രഹ്മവുമല്ലാത്തതും എന്നുംആത്മാ�
വും അനാത്മാവും എന്നും യാഥാർത്ഥ്യവും അയഥാർത്ഥ�
െമങ്കിലും ശാശ്വതമായ മായയും എന്നും പരസ്പരവിരു�
ദ്ധങ്ങളായ രണ്ട് അവസ്ഥാവിേശഷങ്ങളാക്കി വിഭജി�
ക്കാൻശ്രമിക്കുന്നില്ല”. [14]

ബ്രഹ്മംഏകവും അദ്വിതീയവുമാെണന്നും പേക്ഷ,അത്
വിഭിന്നരൂപങ്ങളിലാണ് പ്രകടമായിത്തീരുന്നത് എന്നു�
മാണ് അേദ്ദഹം വാദിച്ചത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായ�
ത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യം സച്ചിദാനന്ദമാണ്.അതിൽസത്,
ചിത്,ആനന്ദം എന്നീ മൂന്നു തത്വങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വിവിധങ്ങളായ നാമരൂപങ്ങളും അന�
ന്തമായ ചലനാവസ്ഥയുംഈപ്രാപഞ്ചികൈചതന്യ�
ത്തിെന്റ,അെല്ലങ്കിൽസച്ചിദാനന്ദത്തിെന്റ,പ്രകടനരൂ�
പങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

പേക്ഷ,സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായബ്രഹ്മംഎണ്ണമറ്റ നാ�
മരൂപങ്ങളിലൂെട അഭിവ്യക്തമാകുന്നെതന്തിനാണ്?
ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ലീലയാണത് എന്നേത്ര മറുപടി. െവറും
ആനന്ദത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മം നാമരൂപങ്ങളിലൂ�
െട പ്രകടമാകുന്നത്.അരവിന്ദൻഎഴുതി: “േലാകത്തി�
െന്റഅസ്തിത്വം ശിവെന്റ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്നനൃത്തമാ�
ണ്.അത്ആ േശ്വതമായഅസ്തിത്വത്തിന് യാെതാരു�
മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല.അസ്തിത്വം എവിെട എന്തായിരു�
ന്നുേവാ,എന്താകുന്നുേവാ,എന്തായിരിക്കുേമാ,അങ്ങ�
െന തെന്നഅവിെടയിരിക്കുന്നു;അതിെന്റഏേകാേദ്ദ�
ശ്യം നൃത്തത്തിെലആനന്ദമാണ്”. [15]

നർത്തകെനന്നേപാെല തെന്ന നൃത്തവും യഥാർത്ഥമാ�
ണ്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,ബ്രഹ്മംഎന്ന ‘അനിർ�
വചനീയമായ യാഥാർത്ഥ്യ’ത്തിന് ദിവ്യമായഅസ്തിത്വം
മാത്രമല്ല, ഭൗതികമായഅസ്തിത്വവുമുണ്ട്. ഭൗതികമായ
അസ്തിത്വമാണ് പ്രപഞ്ചം. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റൈചതന്യ�
മാണ് ബ്രഹ്മം.അതിെന്റഏറ്റവും താഴ്ന്ന രൂപത്തിലുള്ള
പ്രകടനരൂപമാണ് ഭൗതികസത്ത. ഭൗതികസത്തയുെട
വസ്തുനിഷ്ഠമായഅസ്തിത്വെത്തഅരവിന്ദൻഅംഗീകരി�
ക്കുന്നു. ശങ്കരെനേപ്പാെല ഭൗതികസത്ത മായയാെണ�
ന്ന് അരവിന്ദൻ കരുതുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്, ഭൗതികസ�
ത്ത ഒരാവശ്യകതയാെണന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, “ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യത്തിേന്മൽഅടിയു�
റച്ചുനിന്നുെകാണ്ട് മാത്രേമ ഭൗതികസത്തയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള
യാഥാർത്ഥ്യെത്തഅതിെന്റ പൂർണ്ണതയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ
കഴിയൂ”. [16]

എന്നാൽ, ഭൗതികസത്തവസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു യാഥാർ�
ത്ഥ്യമാെണങ്കിലും അതിന് ‘പ്രപഞ്ചത്തിെന്റൈചത�
ന്യ’ത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലനിൽപ്പിെല്ലന്ന്
അരവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികസത്തയുെട
അസ്തിത്വം ബ്രഹ്മത്തിെന്റഅസ്തിത്വെത്തആശ്രയിച്ചി�
രിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പേക്ഷ,
അവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിെന്റ പ്രകടിതരൂ�
പെമന്ന നിലയ്ക്കാണ്.ബ്രഹ്മമിെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യനുമില്ല.
“ദിവ്യസത്തസ്വയം ബഹുരൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നു.
അതാണ് വ്യക്തിപരമായഎല്ലാഅസ്തിത്വങ്ങളുെടയും
ആത്മാവ്”. ദിവ്യസത്തഅനന്തവുംഅപരിേമയവുമാ�
ണ്.അത് എല്ലായിടത്തും,ഓേരാ വ്യക്തിയിലും,സ്ഥി�
തിെചയ്യുന്നു. “ഏകമായ യാഥാർത്ഥ്യം എണ്ണമറ്റ രൂ�
പങ്ങളുെടയും ശക്തികളുെടയും യാഥാർത്ഥ്യമായി സ്വ�
യം പ്രകടമാകുന്നു.അതാണ് എല്ലായിടത്തും നെമ്മ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്”. [17]അതിനാൽ,പ്രപഞ്ചെമന്ന
യാഥാർത്ഥ്യെത്തഅംഗീകരിേച്ച മതിയാവൂ. “അസ്തിത്വ�
ത്തിെന്റഏെതല്ലാം അവസ്ഥകളിലൂെടയാേണാ നാം
പരമാത്മാവിെന സമീപിക്കുകയും പരമാത്മാവുമായി
സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നത് ആഅവസ്ഥകൾ�
ക്കുംഅവയുേടതായ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.
എെന്തന്നാൽ,അയഥാർത്ഥവുംഅസത്യവുമായത്
നെമ്മ യാഥാർത്ഥ്യത്തിേലക്കു നയിക്കുകയില്ല. പര�
മാത്മാവിൽ നിന്ന് ഉൽഭൂതമാകുന്നവയ്ക്ക്,പരമാത്മാവ്
ആശ്രയം നൽകുകയും സൂചിപ്പിക്കുകയുംഅഭിവ്യക്ത�
മാക്കുകയും െചയ്യുന്നവയ്ക്ക്,യഥാർത്ഥസത്തയുണ്ടായി�
രിക്കണം”. [18]ഇങ്ങെനഅരവിന്ദെനസംബന്ധിച്ചി�
ടേത്താളം, ഭൗതികസത്തആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തി�
െന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പടിയിേലക്കുള്ളപ്രയാണത്തിെല
ആരംഭഘട്ടമാണ്.

അരവിന്ദെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്
ദ്വിമുഖമായ ഒരു ചലനക്രമമുണ്ട്. കയറിേപ്പാകലുമുണ്ട്,
ഇറങ്ങിേപ്പാകലുമുണ്ട്;പരിണമിച്ചു വികസിക്കലുമുണ്ട്,
വികസിതരൂപത്തിൽ നിന്നുള്ളചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങിവരലു�
മുണ്ട്. “പ്രത്യക്ഷത്തിൽൈചതന്യമില്ലാത്ത ഭൗതിക�
സത്തയിലടങ്ങിയആദ്ധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ്
ദിവ്യസത്തയുെട പരിണാമത്തിെന്റ പ്രാരംഭബിന്ദു” [19]
എന്ന് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. ഒരുവശത്ത് അനുക്രമമാ�
യി ഭൗതികസത്ത, ജീവൻ,ആത്മാവ്,പ്രകാശമാന�
മായഅതിമനസ്സിെന്റ മാധ്യമം എന്നിവയിലൂെടയുള്ള
ആേരാഹണം, മറുവശത്ത് പരമാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന്
അതിമനസ്സിലൂെട പ്രപഞ്ചസത്തയിേലക്കും ഒടുവിൽ
ഭൗതികസത്തയിേലക്കുമുള്ളപടിപടിയായഅവേരാ�
ഹണം—ഇങ്ങെന ഒേരസമയത്ത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള
ചലനപ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നു.ഈരണ്ടുതരം ചലനപ്ര�
ക്രിയകളും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്. ഒന്നു മേറ്റതിെന
സഹായിക്കുന്നു. ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന് ആദ്ധ്യാത്മി�
കതലത്തിേലക്കുള്ളആേരാഹണം ദിവ്യസത്തയുെട
അവേരാഹണെത്തസഹായിക്കുന്നു.അതുേപാെല
ദിവ്യസത്തയുെടഅവേരാഹണം താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവ�
യുെടആേരാഹണാഭിലാഷങ്ങെള സഫലീകരിക്കുന്നു.
ഈക്രിയാത്മകമായ പ്രക്രിയയിൽസജീവമായി താ�
ദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് സാഫല്യത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം.
ഇതിെന്റഅർത്ഥം പ്രകാശമാനമായഅതിമനസ്സിെന
മനുഷ്യെന്റ േചതനയിേലക്ക് ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവരാനും
അങ്ങെന േലാകത്തിൽ ദിവ്യജീവിതത്തിനാവശ്യമായ
സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാനും േവണ്ടി അവിശ്രമമായി
പ്രയത്നിക്കണംഎന്നാണ്.ഈലക്ഷ്യം േനടാനുള്ള
മാർഗ്ഗമാണ് പൂർണ്ണേയാഗം. പരിണാമപ്രക്രിയയിേലർ�
െപ്പട്ട ദിവ്യസത്തയുമായുള്ള മനുഷ്യെന്റ ക്രിയാത്മക�
മായ സഹകരണത്തിനാണ് പൂർണ്ണേയാഗം എന്നുപറ�
യുന്നത്. “പ്രപഞ്ചമാെക ദിവ്യസത്തയുെട പ്രകടനമാ�
ണ് അെല്ലങ്കിൽ ലീലയാണ് എന്ന േബാധ” [20] മാണ്
അത്തരെമാരു സഹകരണത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം.

അരവിന്ദെന്റ പൂർണ്ണേയാഗെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന
ഈ ദാർശനികവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉപനിഷത്തുക്കേളാടും ശങ്ക�
രൻ, രാമാനുജൻ തുടങ്ങിയ മധ്യകാലചിന്തകന്മാേരാടുമു�
ള്ള കടപ്പാട് വളെര പ്രകടമാണ്. പേക്ഷ,അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ചിന്തകളിൽ െഹഗൽ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ ദാർശ�
നികന്മാരുെട സ്വാധീനവും കാണാം. ഭാരതീയവും പാ�
ശ്ചാത്യവുമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പലതും സ്വീകരിച്ചു�
െകാണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ദാർശനികവ്യവസ്ഥ െകട്ടി�
പ്പടുക്കാനാണ് അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്,
ൈചതന്യത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായആേരാഹണെത്ത�
ക്കുറിച്ചും പരിണാമപ്രക്രിയകെളക്കുറിച്ചും പരിണാമപ്ര�
ക്രിയകൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന നിേഷധത്തിെന്റ നിേഷ�
ധം, ഗുണാത്മകമായ പരിവർത്തനം മുതലായവെയക്കു�
റിച്ചും െഹഗൽ തെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽസവിസ്തരമായി പ്ര�
തിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന് ദിവ്യസത്ത�
യിേലക്കുള്ളആേരാഹണെത്തപ്പറ്റി അരവിന്ദൻ ഉന്ന�
യിച്ചആശയങ്ങൾക്ക് െഹഗലിെന്റ ചിന്തകേളാടു കട�
പ്പാടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു.എന്നാൽ, െഹഗലിെന്റ ദർശ�
നത്തിന് ശാസ്ത്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു പരിേവഷം
നൽകുന്നനിേഷധത്തിെന്റ നിേഷധം, ഗുണാത്മകമായ
പരിവർത്തനം മുതലായ തത്വങ്ങെളഅേദ്ദഹം വിട്ടുക�
ളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പകരം ദിവ്യസത്തയുെടഅവേരാഹ�
ണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പുതിെയാരാശയമാണ് അേദ്ദഹം
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്.

അരവിന്ദേഘാഷ് ഭൗതികസത്തയുെട വസ്തുനിഷ്ഠമായ
അസ്തിത്വെത്തഅംഗീകരിക്കുക മാത്രമല്ല,ആധുനിക�
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളാൻശ്രമിക്കുക�
കൂടി െചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേദ്ദഹത്തിെന്റ ദർശനത്തിന് കൂടു�
തൽ മിഴിവും ഓജസ്സും നൽകുന്നുമുണ്ട്.എന്നിരിക്കിലും,
അഭ്യൂഹങ്ങെളയും േകവലതത്വങ്ങെളയുംആശ്രയിക്കു�
ന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർണ്ണാൈദ്വതത്തിെന്റഅടിത്തറ
അശാസ്ത്രീയവും ഉറപ്പു കുറഞ്ഞതുമാണ്. ഭൗതികവാദെമ�
ന്നേപാെല തെന്നആത്മീയവാദവും ഭാഗികവും ഏക�
പക്ഷീയവുമാണ് എന്നതിനാൽ രണ്ടിെനയും സമന്വ�
യിക്കാനാണ് അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്. പേക്ഷ,ഈശ്രമ�
ത്തിനിടയിൽ ഭൗതികസത്തയ്ക്കുംആദ്ധ്യാത്മികസത്തയ്ക്കു�
മിടയിൽ ഒരു ദ്വിത്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അേദ്ദഹം
െചയ്തത്.എെന്തന്നാൽ,അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായ�
ത്തിൽ ഭൗതികസത്ത ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾക്കു മാത്ര�
മുള്ളതാണ്.ആദ്ധ്യാത്മികസത്തആത്മീയപ്രതിഭാസ�
ങ്ങൾക്കുമാത്രവും. ഭൗതികസത്തയ്ക്ക് പരിണാമത്തിെന്റ
ഒരുസവിേശഷഘട്ടത്തിൽ േചതനസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
കഴിവുെണ്ടന്നവാദഗതിേയാട് അേദ്ദഹം േയാജിക്കു�
ന്നില്ല.ബ്രഹ്മവും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ളഅൈദ്വതഭാ�
വെത്തക്കുറിച്ചുള്ളഅേദ്ദഹത്തിെന്റസങ്കൽപ്പംഅഭ്യൂ�
ഹത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. ഒരുവശത്ത് പ്രപഞ്ചമാെക
ബ്രഹ്മമാെണന്നുംഈ േലാകത്തിൽബ്രഹ്മമല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള ഒപനിഷദ് സിദ്ധാന്തങ്ങെള
അേദ്ദഹംഅംഗീകരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്,പ്രപഞ്ചത്തി�
നുപരിയായി,പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പുറത്ത് അനാദിയായി
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നഅനിർവചനീയമായബ്രഹ്മംആത്മാ�
വിഷ്ക്കരണത്തിലുള്ളആനന്ദത്തിനുേവണ്ടി മാത്രം ഭൗതി�
കപ്രപഞ്ചത്തിേലക്കിറങ്ങി വരികയും ഭൗതികസത്തയി�
ലൂെട സ്വയം പ്രകടമാവുകയും െചയ്യുന്നുഎന്ന് വാദിക്കു�
കയാണ്. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം തെന്നബ്രഹ്മമാെണങ്കിൽ
പിെന്നഅതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരുബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റി സങ്കൽ�
പ്പിക്കുന്നെതന്തിനാണ്? ഭൗതികസത്തയുെടആേരാ�
ഹണം ദിവ്യസത്തയുെടഅവേരാഹണെത്തസഹായി�
ക്കുെമന്നു പറയുന്നു. െവറും ലീലാവിേനാദത്തിനുേവണ്ടി
ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിലൂെട സ്വയം പ്രകടമാകാൻ കഴി�
വുള്ളസർവശക്തമായ ദിവ്യസത്തയ്ക്ക് ഇത്തരെമാരു
ആേരാഹണത്തിെന്റസഹായെമന്തിനാണ്? ഇങ്ങെന�
യുള്ള പല േചാദ്യങ്ങൾക്കുംഅരവിന്ദൻ തൃപ്തികരമായ
മറുപടി നൽകുന്നില്ല. സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ, വ്യത്യ�
സ്തദാർശനികന്മാർ വിഭിന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും വിഭിന്ന�
സാഹചര്യങ്ങളിലുംആവിഷ്ക്കരിച്ചആശയങ്ങെള ഗഹ�
നവും സങ്കീർണ്ണവുമായ പൂർണ്ണാൈദ്വതെമന്ന േപരിൽ
സംേയാജിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുശ്രമമാണ് അേദ്ദഹം നട�
ത്തിയത്. തെന്റസങ്കീർണ്ണമായ ദാർശനികവ്യവസ്ഥ
ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റആദ്ധ്യാത്മികാടി�
ത്തറയായിത്തീരുെമന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തു.

14. Aurobindo: Life Divine, P. 31.
15. Ibid, P. 119.
16. Ibid.
17. Ibid, P. 615.
18. Ibid, P. 427.
19. Ibid, P. 814.
20. Aurobindo: Yoga and its Objects, P. 10.



       

െ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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