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15
മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ വി
േദശീയ ഗവെണ്മന്റിെനതിരായ പ്രവർത്തനപരിപാടി
െയ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. മതേത്താ
ടും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണങ്ങേളാടുമുള്ള സമീപനങ്ങളിലും
അതു പ്രതിഫലിച്ചു. റാനെഡെയയും േഗാഖെലെയയും
േപാലുള്ള മിതവാദികൾ ആധുനികതയുെടയും സാമൂഹ്യ
പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റയും വക്താക്കളായിരുന്നു. ഹിന്ദുമത
െത്ത പരിഷ്ക്കരിക്കാനും അതിെന ആധുനികയുഗത്തിെന്റ
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇണക്കിെയടുക്കാനും അവർ ആഗ്ര
ഹിച്ചു. വിജ്ഞാനവിേരാധത്തിനും അന്ധവിശ്വാസത്തി
നും എതിരായിരുന്നു അവർ. ആധുനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ
േനട്ടങ്ങെള അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. സംേയാജിത സം
സ്ക്കാരത്തിെന്റയും മേതതരത്വത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ രാഷ്ട്രം െകട്ടിപ്പടുക്കാനും േഗാഖെലയുെട ഭാഷ
യിൽ, “െപാതുപാരമ്പര്യങ്ങളിലും െപാതുവായ അഭി
ലാഷങ്ങളിലും എന്നല്ല, െപാതുവായ അവശതകളിൽ
േപാലും, അടിയുറച്ച െപാതുേദശീയേബാധം” വളർത്തി
െക്കാണ്ടുവരാനും അവരാഗ്രഹിച്ചു. “നാം ഒന്നാമതായി
ഇന്ത്യക്കാരാെണന്നും പിന്നീടു മാത്രേമ ഹിന്ദുക്കേളാ
മുഹമ്മദീയേരാ പാഴ്സികേളാ ക്രിസ്ത്യാനികേളാ ആകുന്നു
ള്ളൂ”െവന്നും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണെമന്ന് േഗാഖ
െല ആഗ്രഹിച്ചു. “ഏകീകൃതവും പുനരുദ്ധരിക്കെപ്പട്ടതു
മായ ഇന്ത്യ േലാകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിെന്റ മഹ
ത്തായ ഭൂതകാലത്തിനർഹമായ ഒരു സ്ഥാനേത്തക്കു
മാർച്ചുെചയ്തു മുേന്നറുന്നതിെന”ക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം സ്വപ്നം
കണ്ടു. [1]
1. Gopalakrishna Gokhale in the Preamble to the Constitution
of the Servants of India Society.

















1 സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങേളാടുള്ള

സമീപനം

േനെരമറിച്ച്, തീവ്രവാദികളാകെട്ട, തീവ്രവാദവും ബഹു
ജനസമരത്തിനുള്ള ആേവശവുെമല്ലാമുണ്ടായിട്ടും മിത
വാദികളുെട ലിബറൽ ചിന്താഗതിെയയും പുേരാഗമനപ
രമായ ആശയങ്ങെളയും എതിർക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
മിതവാദികൾ പാശ്ചാത്യസംസ്കാരെത്ത അനുകരിച്ച
തിെന്റ ഫലമായി േദശീയത്വം കളഞ്ഞുകുളിച്ചുെവന്നാ
യിരുന്നു അവരുെട മുഖ്യവിമർശനം. പാശ്ചാത്യമായ
സകലതിനും, മില്ലിെന്റയും െസ്പൻസറുെടയും െബൻതാ
മിെന്റയും ആശയങ്ങൾക്കുേപാലും, എതിരായിരുന്നു
അവർ. “ഹിന്ദു”സംസ്കാരം പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരേത്ത
ക്കാൾ എത്രേയാ ഉൽകൃഷ്ടമായതാെണന്നും പരമ്പരാ
ഗതമായ ഹിന്ദുമതത്തിന് എല്ലാ യുഗങ്ങളുെടയും ആവ
ശ്യങ്ങെള േനരിടാനുള്ള കഴിവുെണ്ടന്നും അവർ സമർ
ത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ, ഹി
ന്ദുമതത്തിന് പരിഷ്ക്കരണേമാ പരിവർത്തനേമാ അല്ല
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്; പിെന്നേയാ, ബഹുജനങ്ങൾക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമാറ് അതിെന പുനർവ്യാഖ്യാനി
ക്കുക മാത്രമാണ്. മിതവാദികൾ സാമൂഹ്യവും മതപരവു
മായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും അയിത്തം, ൈശശ
വവിവാഹം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യാനാചാരങ്ങൾെക്കതിരാ
യും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചേപ്പാൾ മതപരമായ
പുനരുജ്ജീവനത്തിനും നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങെളയും
പാരമ്പര്യങ്ങെളയും നിലനിർത്തുന്നതിനും േവണ്ടി പ്ര
വർത്തിക്കുകയാണ് തീവ്രവാദികൾ െചയ്തത്. ഉദാഹര
ണത്തിന്, റാനെഡ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാര സംഘടനകൾ
രൂപവൽക്കരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ തീവ്രവാദിയായ
തിലകൻ േഗാസംരക്ഷണസംഘങ്ങളും ഗണപതിയു
ത്സവങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ തിരക്കിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചുവ
രികയായിരുന്നു. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരം രാഷ്ട്രീയപരിഷ്ക്കാ
രത്തിെന്റ ഒരവേശ്യാപാധിയാെണന്ന് മിതവാദികൾ
കരുതിയിരുന്നു. തീവ്രവാദികളാകെട്ട, ഇന്ത്യയുെട സാ
മ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ പിേന്നാക്കാവസ്ഥയു
െട മൗലികകാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാെണന്നും സാമൂ
ഹ്യപരിഷ്ക്കാരം ഹിന്ദുസാമൂഹ്യഘടനയിൽ ഛിദ്രങ്ങളുെട
വിത്തുപാകുെമന്നും അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരായ സമ
രെത്ത ദുർബലമാക്കുെമന്നുമാണ് വാദിച്ചത്. “രാഷ്ട്രീയാ
ധികാരത്തിെന്റ പ്രശ്നം ആദ്യം പരിഹരിക്കാത്തപക്ഷം
നമുക്ക് സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങേളാ ജനങ്ങളുെട ഭൗതിക
േക്ഷമേമാ േനടാൻ സാദ്ധ്യമല്ല” എന്ന് തിലകൻ ഉറപ്പി
ച്ചുപറഞ്ഞു. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ
േകാൺഗ്രസിെന്റ വാർഷികസേമ്മളനങ്ങേളാെടാപ്പം
നടത്താറുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാര സേമ്മളന
ങ്ങൾ പിന്നീടു േവെണ്ടന്നു െവയ്ക്കുകയുണ്ടാെയന്നതു ശ്ര
േദ്ധയമാണ്. േകാൺഗ്രസ് പന്തലുകൾ പരിഷ്ക്കരണവാ
ദികൾക്കു നിേഷധിക്കെപ്പട്ടത് മുഖ്യമായും തീവ്രവാദികളു
െട േപ്രരണയാലായിരുന്നു.
തീവ്രവാദികൾ ജനങ്ങളുെട വികാരങ്ങെള തട്ടിയുണർ
ത്താൻ ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ ഭൂതകാലേമന്മെയ തുടർച്ചയാ
യി ആശ്രയിച്ചുവന്നു. രാഷ്ട്രീയസമരത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം
ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ അവർ ഹിന്ദുമതത്തിെല േദവന്മാെര
യും േദവിമാെരയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി. ബഹുജനങ്ങളു
െട രാഷ്ട്രീയേബാധേത്താടും വർഗ്ഗേബാധേത്താടുെമന്ന
തിേനക്കാൾ മതവിശ്വാസങ്ങേളാടും, ദുർബലവികാരങ്ങ
േളാടുമായിരുന്നു പലേപ്പാഴും അവരുെട ഉദ്േബാധനം.
എന്നാൽ, സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങളുെട പ്രശ്നം വന്നേപ്പാൾ
അെതാരു മതപ്രശ്നമാെണന്നും ആ നിലയ്ക്ക് അത് രാഷ്ട്രീ
യപ്രശ്നങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൂെടന്നുമാണ് അവർ വാ
ദിച്ചത്!
എന്നിരുന്നാലും, ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ പരമ്പരാഗതങ്ങ
ളായ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും കർശനമായി അനുഷ്ഠി
ക്കണെമന്നു നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് അവെര
തടയുകയുണ്ടായില്ല. മറ്റുപല വശങ്ങളിലും ഒരു ജനാധി
പത്യവാദിയായിരുന്ന േലാകമാന്യതിലകൻ േപാലും
ഈ യാഥാസ്ഥിതികചിന്താഗതിയാണ് െവച്ചുപുലർത്തി
യത്. ൈശശവവിവാഹെത്ത അേദ്ദഹം പിന്താങ്ങുകയും
വിവാഹ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനായി
സാമ്രാജ്യനിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഒരു ബി
ല്ലിെന എതിർക്കുകയും െചയ്തു. റാനെഡയും മറ്റു മിതവാ
ദികളും ബില്ലിെന പിന്താങ്ങുകയാണ് െചയ്തത്.

















2 നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സും

സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യകാലത്ത് സാമൂഹ്യ
പരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് സാരാംശത്തിൽ
ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ ഒരു പരിഷ്ക്കരണെമന്ന നിലയിലാ
യിരുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനും ഹിന്ദുമതവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട അപരിഷ്ക്കൃതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാര
ങ്ങൾക്കുെമതിരായിട്ടാണ് അത് തിരിച്ചുവിടെപ്പട്ടിരുന്ന
ത്. േകാൺഗ്രസിെന്റ പല േനതാക്കളും ഈ പ്രസ്ഥാ
നത്താൽ അഗാധമാംവിധം സ്വാധീനിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
േകാൺഗ്രസിെന്റ ലക്ഷ്യം ഹിന്ദുമതെത്ത േദശീയവാദ
വുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കലാെണന്ന് അവരിൽ ചിലർ
അവകാശെപ്പടുകേപാലും െചയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന്,
സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാര പ്രസ്ഥാനങ്ങെളക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ
പ്രകടനം നടത്തിെക്കാണ്ട് േകാൺഗ്രസിെന്റ ഔേദ്യാ
ഗികചരിത്രകാരനായ പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ ഇങ്ങെന
എഴുതി:
“ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ
േദശീയത്വമാകുന്ന ചരടിെല പല നൂലുകളായിരുന്നു;
മുൻവിധികെളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളയും അകറ്റാ
നും പഴയ (ഹിന്ദുമത) വിശ്വാസെത്ത, േവദാന്തപരമായ
ആത്മീയവാദെത്ത, പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കു
കയും അതിെന പുതുയുഗത്തിെല േദശീയവാദവുമായി
അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാനും കഴിയുമാറ് ഒരു സം
േശ്ലഷണമാവിഷ്ക്കരിക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രത്തിെന്റ കർ
ത്തവ്യം. ഈ മഹത്തായ ദൗത്യം നിറേവറ്റാൻ വിധി
ക്കെപ്പട്ടത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സാണ്”. [2]
എന്നാൽ, ഹിന്ദുമതെത്ത പുനരുദ്ധരിക്കാനും അതിെന
ആധുനികേദശീയവാദവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനുമുള്ള
പരിശ്രമം ഏെറക്കാലം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എെന്ത
ന്നാൽ, പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനകാല
മായേപ്പാേഴക്ക് ഊന്നൽ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിെന
തിരായ േപാരാട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറി മതത്തിെന്റ പു
നരുജ്ജീവനത്തിേലക്കും സംരക്ഷണത്തിേലക്കുമായി.
ഈ മതപുനരുജ്ജീവനവാദം പരിഷ്ക്കരണവിേരാധത്തി
െന്റ രൂപത്തിലാണ് സ്വയം പ്രകടമായത്; മാത്രമല്ല, മറ്റു
മതങ്ങൾക്ക്, വിേശഷിച്ച് ഇസ്ലാമിനും ക്രിസ്തുമതത്തിനും,
എതിരായിട്ടാണ് അത് അധികമധികം തിരിച്ചുവിടെപ്പ
ട്ടത്.

ബാലഗംഗാധരതിലകൻ, ലാലാലജ്പത് റായ്, അര
വിന്ദേഘാഷ്. ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി എന്നിവരുെടയും
രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തിെല മറ്റേനകം തീവ്രവാദികളുെട
യും പ്രവർത്തനത്തിലും േലഖനങ്ങളിലുമാണ് മതപുനരു
ജ്ജീവനപരമായ ഈ വീക്ഷണഗതി ഏറ്റവുമധികം പ്ര
കടമായിരുന്നത്. മിതവാദികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാ
യി, അവർ തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാ
ശ്ചാത്യാശയങ്ങെളയല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ദർശനത്തിെന്റ
യും ഹിന്ദു സംസ്ക്കാരത്തിെന്റയും പൗരാണികമൂല്യങ്ങെള
യാണ്, ആശ്രയിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് “യൂേറാപ്പിെന അനുക
രിക്കുന്ന ഒരു തവിട്ടുകുരങ്ങായി”ത്തീരാൻ വയ്യ; പ്രത്യത,
സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങെളയും സ്വന്തം ധർമ്മങ്ങെളയും പി
ന്തുടർന്നുെകാണ്ട് മഹത്വത്തിേലക്കുയേരണ്ടിയിരിക്കുന്നു
എന്ന് അരവിന്ദൻ പ്രസ്താവിച്ചു: “ഇന്ത്യയിെല പെത്താ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അനുകരണപരവും ആത്മവിസ്മൃതി പൂ
ണ്ടതും കൃത്രിമവുമായിരുന്നു. ഗീതയുെട താെഴെകാടുക്കു
ന്ന ആഴേമറിയ വചനം വിസ്മരിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ
യൂേറാപ്പിെന്റ വിജയകരമായ ഒരു പകർപ്പു സൃഷ്ടിക്കാ
നാണതു ലക്ഷ്യംവച്ചത്. ‘േമാശമായ നിലയിൽ അനു
ഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നതാെണങ്കിൽ കൂടി സ്വന്തം സത്തയുെട
നിയമങ്ങളാണ് നന്നായനുസരിക്കെപ്പടുന്ന അന്യധർമ്മ
േത്തക്കാൾ നല്ലത്.’ സ്വന്തം കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുെകാണ്ടു
മരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ് ; മെറ്റാരുത്തെന്റ പ്രകൃതിനിയ
മം അനുസരിക്കുന്നത് ആപൽക്കരവും. എെന്തന്നാൽ,
സ്വന്തം ധർമ്മമനുഷ്ഠിച്ചുെകാണ്ടുള്ള മരണം പുതിയ ജന്മ
മുളവാക്കുന്നു; അന്യമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽ വിജയം
എന്നുെവച്ചാൽ വിജയകരമായ ആത്മഹത്യ എന്നു മാ
ത്രമാണർത്ഥം”.
2. Pattabhi Sitaramayya: The History of the Indian National
Congress, P. 22.

















3 ഹിന്ദുേദശീയവാദം
അങ്ങെന, ഇന്ത്യൻ േദശീയവാദം ഹിന്ദുേദശീയ വാദമാ
യിത്തീർന്നു. “യൂേറാപ്യൻ േദശീയവാദവും ഇന്ത്യൻ േദ
ശീയവാദവും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസമിതാ
ണ്: ആദ്യേത്തത് ഏറ്റവുമധികം ഊന്നുന്നത് ഭൂപരമായ
ഐക്യത്തിലാണ്. രണ്ടാമേത്തതാകെട്ട, സാംസ്ക്കാരി
ൈകക്യത്തിലും” [3] എന്ന് ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ എഴുതു
കയുണ്ടായി.
എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ, ഈ ഊന്നൽ ഇന്ത്യൻജന
തയുെട സാംസ്കാരിൈകക്യത്തിലായിരുന്നില്ല; മറിച്ച്,
െപാതുവായുള്ള ഒരു മതത്തിൽ, അതായത് ഹിന്ദുമ
തത്തിൽ, ആയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ലജ്പത്
റായിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, േദശീയത്വം എന്നു
െവച്ചാൽ “െപാതുവായ ഒരു േപർ, െപാതുപാരമ്പര്യം,
െപാതുവായ ഒരു ചരിത്രം, െപാതുവായ ഒരു മതം, െപാ
തുവായ ഒരു ഭാഷ, െപാതുവായ ഒരു ഭാവി” [4] എന്നി
വയായിരുന്നു. അരവിന്ദേഘാഷ് ഒരു പടികൂടി മുേന്നാട്ടു
േപായി, േദശീയത്വെത്ത സനാതനധർമ്മമായി വ്യാഖ്യാ
നിച്ചു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സംജാതമായത്
സനാതന ധർമ്മേത്താടുകൂടിയാണ്. അേതാെടാപ്പമാ
ണ് അത് നീങ്ങുന്നത്. അേതാെടാപ്പംതെന്ന വളരുക
യും െചയ്യുന്നു. സനാതനധർമ്മം അധഃപതിക്കുേമ്പാൾ
രാഷ്ട്രവും അധഃപതിക്കുന്നു. സനാതനധർമ്മം രാഷ്ട്ര
േത്താെടാപ്പം നശിച്ചുേപാകുെമങ്കിൽ അതു നശിക്കും.
സനാതന ധർമ്മം എന്നുെവച്ചാൽ േദശീയത്വമാണ്”.
തീവ്രവാദികൾ ജനങ്ങളുെട േദശാഭിമാനപരമായ ആേവ
ശെത്ത തട്ടിയുണർത്താൻ മതവിശ്വാസെത്തയും സാം
സ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളിലുള്ള അഭിമാനെത്തയും ഉപ
േയാഗെപ്പടുത്തി. ഈ ലക്ഷ്യെത്ത മുൻനിർത്തിെക്കാ
ണ്ടാണ് തിലകൻ മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ ഗണപതിപൂജ,
ശിവാജിവാർഷികം തുടങ്ങിയ മതാേഘാഷ ചടങ്ങുക
ളും ഉത്സവങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആദ്യമായി 1893-ൽ,
ഒരു ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ലഹള കഴിഞ്ഞയുടെനയാണ്, ഗണ
പതിയുത്സവം വൻേതാതിൽ ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടത്.
ഗജേദവനായ ഗണപതി ഹിന്ദുക്കളുെട ദൃഷ്ടിയിൽ വിേവ
കത്തിെന്റയും വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും പ്രതീകമായിരുന്നു.
അതിനാൽ, ഈ ആേഘാഷങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട ഭാവന
െയ ആകർഷിച്ചു. േദശീയപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങെള
ക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും നടത്തിെക്കാണ്ട്
തിലകൻ ഈ ആേഘാഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപുല
മായ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഉത്സവങ്ങൾ ബംഗാളിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സം
ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിരായി മാത്രമല്ല,
മുസ്ലീങ്ങൾെക്കതിരായും, തിരിച്ചുവിടെപ്പട്ടവയായിരുന്നു
ഈ ഉത്സവങ്ങൾ.
3. B. C. Pal: Soul of India, P. 134.
4. Lala Lajpat Rai: The Man in his Word, P. 46.
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രാഷ്ട്രീയസ്വഭാവം

ഇങ്ങെന, രാഷ്ട്രീയമായ തീവ്രവാദവും മതപരമായ പു
നരുജ്ജീവനവാദവും ൈകേകാർത്തുപിടിച്ചു നീങ്ങാൻ
തുടങ്ങി. ഭീകരവാദം േപാലും ഹിന്ദുമത ഭക്തിയിൽ നി
ന്നു പ്രേചാദനമുൾെക്കാണ്ടിരുന്നു. േദവീപൂജ വിപ്ലവകാ
രികൾക്കിടയിൽ പ്രചുരപ്രചാരമാർജിച്ചു. കാളി, ദുർഗ്ഗ
തുടങ്ങിയ ഹിന്ദുേദവിമാർ േദശീയപരിവർത്തനത്തിെന്റ
വിവിധഘട്ടങ്ങളുെട പ്രതീകങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പ
ട്ടു. േദവീപൂജ മാതൃഭൂമിയുെട വിേമാചനസമരവുമായി
കൂട്ടിയിണക്കെപ്പട്ടു. ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ പറയുകയുണ്ടാ
യി: “ദുർഗ്ഗ നെമ്മ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ഒരു പുരാ
േണതിഹാസ കഥാപാത്രമല്ല; പിെന്നേയാ, ഭാരതീയ
ജനസമുദായത്തിെന്റ നിത്യൈചതന്യെത്ത പ്രതിനിധാ
നം െചയ്യുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ്; ശാശ്വതമായ േസ്നഹം,
അനിവാര്യമായ പ്രതികാരം എന്നീ ദ്വിമുഖങ്ങേളാടുകൂ
ടിയ അനന്തശക്തിയുെട ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഈ പ്ര
തീകത്തിലൂെടയാണ് ശാശ്വതേസ്നഹം േലാകത്തിൽ
സാക്ഷാൽക്കരിക്കെപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നതു. [5]
ബങ്കിംചന്ദ്രെന്റ “വേന്ദമാതരം” എന്ന േദശഭക്തിഗാ
നം—ഇതാണ് േദശീയഗാനമായി േകാൺഗ്രസ് അംഗീ
കരിച്ചത്—ഭാരതമാതാവിെന ദുർഗ്ഗാേദവിയുമായി സാ
ത്മ്യെപ്പടുത്തി. ഭാരതമാതാവ് ദുർഗ്ഗാമാതാവായി വാഴ്ത്ത
െപ്പട്ടു. നമ്മുെട േക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രേശാഭിക്കുന്ന ഓേരാ
പവിത്രപ്രതിമയും മാതാവാണ്. സുജലയും സുഫലയും
സസ്യശ്യാമളയും ഫുല്ലകുസുമിതദ്രുമദളേശാഭിനിയും സു
ഖദയും വരദയും ആയ ആ മാതാവിെന വന്ദിക്കുന്നതി
ങ്ങെനയാണ്:
“ത്വം ഹി ദുർഗാ ദശപ്രഹരണ ധാരിണീ

കമലാകമലദല വിഹാരിണീ
വാണീ വിദ്യാദായിനീ, നമാമി ത്വാം”

ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ എഴുതി: “േദവന്മാരുെടയും േദവി
മാരുെടയും പഴയ പ്രതിരൂപങ്ങളുെട ഈ വ്യാഖ്യാനം
രാജ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്കും ആേഘാ
ഷങ്ങൾക്കും പുതിെയാരർത്ഥം പ്രദാനം െചയ്തു. ജന
േകാടികൾ ജഗദ് ധാത്രിെയേയാ കാളിെയേയാ ദുർഗ്ഗ
െയേയാ ആരാധിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വേന്ദമാതര
െമന്ന ആേവശജനകമായ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിെക്കാണ്ട്
ഭക്ത്യാേവശങ്ങേളാെടയാണ് അവെര സംേബാധന
െചയ്തിരുന്നത്. ഇവെരല്ലാം തെന്ന ഇന്ത്യയിെല ഹിന്ദു
ക്കളുെട, വിേശഷിച്ചും ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കളുെട, ആരാ
ധനാപാത്രങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രതീകങ്ങൾക്കു
ണ്ടായ രൂപാന്തരീകരണം ഇന്നെത്ത പ്രസ്ഥാനത്തി
െന്റ ആഴത്തിെന്റയും ശക്തിയുെടയും കാരണം മാത്രമ
ല്ല, അവയുെട െതളിവുമാണ്. പഴയ േദവന്മാരുെടയും
േദവിമാരുെടയും ഈ അത്ഭുതകരമായ രൂപപരിണാ
മം പുതിയ േദശീയവാദത്തിെന്റ സേന്ദശം രാജ്യെത്ത
സ്ത്രീകളുെടയും ബഹുജനങ്ങളുെടയും അടുക്കേലെക്കത്തി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്”.
5. B. C. Pal: The New Spirit.
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ശിഥിലീകരണസ്വഭാവം

മതപരമായ പ്രതീകങ്ങൾ േദശീയവാദത്തിെന്റ സേന്ദ
ശെത്ത ബഹുജനങ്ങളുെട അടുക്കേലെക്കത്തിക്കാൻ
തീവ്രവാദി േനതാക്കെള സഹായിച്ചു എന്നതുേനരാണ്.
എന്നാൽ, അത് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആഴത്തിെന്റയും
ശക്തിയുെടയും െതളിവായിരുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്, അത്
ഹിന്ദുക്കളുെടയും മുസ്ലീങ്ങളുെടയും ക്രിസ്ത്യാനികളുെടയും
ഏകീകൃതമായ േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വികാസത്തി
ന് അനിവാര്യമായും തടസ്സമായിത്തീരുകയാണ് െച
യ്തത്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, മതപരമായ പുനരുജ്ജീ
വനവാദം ആധുനികപാശ്ചാത്യ ചിന്തകെള മാത്രമല്ല,
അവനവെന്റ സ്വന്തം മതത്തിെന്റ ആചാരങ്ങൾക്കും പാ
രമ്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമല്ലാത്ത സകലതിെനയും
തിരസ്ക്കരിച്ചു. ഹിന്ദു പുനരുജ്ജീവന വാദത്തിെന്റ ഒറ്റ തി
രിഞ്ഞുള്ള നിൽപ്പ് സ്വാഭാവികമായി മുസ്ലീം പുനരുജ്ജീ
വനവാദത്തിെന്റ സമാന്തരവികാസത്തിനും വഴിെവച്ചു.
“േവദങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാവുക” എന്ന മുറവിളിെക്ക
തിരായി “ഖുർ-ആനിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാവുക” എന്ന മുറ
വിളി ഉയർന്നുവന്നു. തങ്ങളുെട അനുയായികെള ൈവ
ദികകാലത്തിേലക്കു തിരിച്ചുെകാണ്ടു േപാകാൻ ശ്രമിച്ച
ഹിന്ദുപുനരുജ്ജീവന വാദികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താ
ളം, ഇന്ത്യ എന്നുെവച്ചാൽ ഹിന്ദു ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ
സംസ്ക്കാരെമന്നുെവച്ചാൽ ഹിന്ദു സംസ്ക്കാരവുമായിരു
ന്നു. ആര്യന്മാരുെട ആഗമനത്തിന് എത്രേയാ മുമ്പുത
െന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിെന്റ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങൾ
ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും ആേര്യതരമായ
ആ അതിപ്രാചീനസംസ്ക്കാരവും ൈവദികസംസ്ക്കാരവും
തമ്മിലുണ്ടായ സംേശ്ലഷണത്തിലൂെടയാണ് ഇന്ത്യൻ
സംസ്ക്കാരം വികസിച്ചത് എന്നും ഈ സംശ്ലിതസംസ്ക്കാര
ത്തിന് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ല, മുസ്ലീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും
പാർസികളും സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുെണ്ടന്നും മറ്റു
മുള്ള ചരിത്രവസ്തുതകളുെട േനർക്കു േനാക്കാൻ അവർ
തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തിെന്റ അന്തസ്സു
വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയായിട്ടാണ് അവർ േദശീ
യസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത വീക്ഷിച്ചത്. അക്ബറുെട കാലെത്ത
ഇസ്ലാമിേലേക്കാ സുൽത്താൻവാഴ്ചക്കാലെത്ത പുേരാഗ
മനവാദികളായ സൂഫികളുെട സിദ്ധാന്തങ്ങളിേലേക്കാ
അല്ല, പ്രത്യുത മറുനാടുകളിെല യാഥാസ്ഥിതികരായ
മതപുേരാഹിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്ന തരത്തിലുള്ള
ഇസ്ലാമിേലക്കാണ് മുസ്ലീം പുനരുജ്ജീവനവാദികൾ
തങ്ങളുെട അനുയായികെള നയിക്കാൻ േനാക്കിയത്.
അവരുെട പുരാണങ്ങളും വീരനായകന്മാരും മതച്ചട്ടങ്ങ
ളും ഇന്ത്യയുേടതായിരുന്നില്ല. പിെന്നേയാ, അേറബ്യ
യിേലേതാ ഖലീഫാ ഭരണത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലു
ള്ള പ്രേദശങ്ങളിേലേതാ ആയിരുന്നു. അവരുെട “പു
ണ്യഭൂമി”േയാടുള്ള ഭക്തി േദശീയത്വത്തിെന്റ അടിത്തറ
തകർക്കുന്നതായിരുന്നു. അവരുെട േദശീയത്വം കടുത്ത
ഇസ്ലാം വാദത്തിെന്റ പ്രതീകമായിരുന്നു.
മതത്തിെന്റയും േദശീയതയുെടയും ഒരു മിശ്രിതെമന്ന
നിലയിലാണ് പുനരുജ്ജീവനവാദം ആവിർഭവിച്ചത്.
ഹിന്ദു പുനരുജ്ജീവനവാദം മുസ്ലീം പുനരുജ്ജീവനവാദ
െത്ത വളർത്തുകയും രണ്ടും േചർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വർഗീ
യവാദത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിെതളിക്കുകയും െചയ്തു.

















6 വർഗീയവാദത്തിെന്റ

സാഹചര്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയവാദം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിവർ
ഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു സൃഷ്ടിയാെണന്ന അഭിപ്രായം പല രാ
ഷ്ട്രീയേനതാക്കളും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,
രാേജന്ദ്രപ്രസാദ് അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി: “ഈ പ്ര
ശ്നം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സൃഷ്ടിയാെണന്ന് ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീ
യേബാധമുള്ള വലിെയാരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദൃഢമാ
യി അഭിപ്രായെപ്പട്ടുവരുന്നുണ്ട്. ‘ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക’
എന്ന കാലാകാലമായുള്ള നയത്താൽ പ്രേചാദിപ്പിക്ക
െപ്പട്ടു വന്നതാണത്. ഈ ഭരണം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാ
ലേത്താളം ഭിന്നിപ്പും തുടരാതിരിക്കുകയില്ല”.
ജനങ്ങൾക്കിടയിെല വിഭാഗീയതകളും അഭിപ്രായഭി
ന്നതകളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങൾക്ക
നുകൂലമായി സമർത്ഥമാംവിധം ചുഷണം െചയ്യുകയും
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്പർധകെള മനഃപൂർ
വ്വം മൂർഛിപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന വർഗീയവാദത്തിെന്റ
വളർച്ചയിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു പങ്കുവഹി
ക്കുകയും െചയ്തു എന്നത് േനരാണ്. എന്നാൽ, വർഗീയ
വാദത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിന് അവരുെട “ഭിന്നിപ്പിച്ചുഭരി
ക്കൽ” നയം മാത്രമാണ് കാരണെമന്ന് ആേരാപിക്കു
ന്നത് ചരിത്രപരമായി െതറ്റായിരിക്കും. വസ്തുനിഷ്ഠമായ
സ്ഥിതിവിേശഷത്തിലന്തർലീനമായ ദൗർബല്യവും േദ
ശീയവിേമാചനസമരത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങളും ഹിന്ദുമു
സ്ലീം േനതാക്കളുെട വീക്ഷണഗതികളിലുണ്ടായ വ്യത്യാ
സങ്ങളും വിഭാഗീയതകെള വളർത്താൻ സഹായിച്ച
കർമ്മപരിപാടികളും ആത്മനിഷ്ഠങ്ങളായ മറ്റു ഘടകങ്ങ
ളും വഹിച്ച പങ്ക് കുറച്ചുകാണുന്നത് ശരിയായിരിക്കുക
യില്ല. ഇന്ത്യയിൽ റാം േമാഹൻ റായിയും റാനെഡയും
സമാരംഭിച്ച നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനം പാശ്ചാത്യ ലിബ
റലിസത്തിൽ നിന്നു പ്രേചാദനം െകാള്ളുകയുണ്ടായി
എന്നതിവിെട സ്മരണീയമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാ
രികൾ ഇന്ത്യയിൽ അക്രമവും ചൂഷണവും മർദ്ദനവും നട
ത്തിെയന്നത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും, പാശ്ചാത്യ ചിന്തക
ളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രെമന്ന നില
യിേലക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട പരിവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ
പ്രധാനപൂർേവാപാധികളിൽ ചിലതു നിലവിൽ െകാ
ണ്ടുവരാൻ സഹായകമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത നിേഷ
ധിക്കാൻ പാടില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ
വമ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ–സാമ്പത്തികപരിവർത്തനങ്ങൾ—
രാജ്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയമായ ഏകീകരണവും ഭരണപ
രമായ േകന്ദ്രീകരണവും ഗ്രാമസമൂഹത്തിെന്റ തകർച്ച,
ഗതാഗതവാർത്താവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങളുെട വികസനം,
ആധുനികവ്യവസായങ്ങളുെട ആവിർഭാവവും വിനിമ
യത്തിെന്റ വികാസവും, സർേവാപരി, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിെന്റ പ്രചാരം—സാമൂഹ്യവും ബൗദ്ധികവുമായ
ഒരു വമ്പിച്ച മുേന്നറ്റത്തിന് ഉേത്തജനം നൽകുകയും
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെടയും മതവിശ്വാസ
ങ്ങളുെടയും ആചാരങ്ങളുെടയും അടി തുരക്കാൻ സഹാ
യിക്കുകയും അങ്ങെന ആധുനികേദശീയവാദത്തിനു
വഴിെതളിക്കുകയും െചയ്തു.
എന്നാൽ, ഈ മാറ്റം ദ്രുതതരേമാ സുഗമേമാ ആയി
രുന്നില്ല. യുക്തിചിന്തയും ലിബറലിസവും പുതിയ ശാ
സ്ത്രീയ മേനാഭാവവും രാജ്യത്തിെന്റ സാമ്പത്തികമായ
പിേന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് നിരക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല. െചറി
െയാരു ഭാഗം ജനങ്ങെള മാത്രേമ അവയാകർഷിച്ചിരു
ന്നുള്ളൂ. ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ശാസ്ത്രീയാശയ
ങ്ങെളക്കുറിച്ച് അജ്ഞരും പുതിയ നാഗരികതെയക്കുറി
ച്ച് സംശയാലുക്കളുമായിരുന്നു. ബുദ്ധിജീവികളിെലാരു
വിഭാഗവും േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ചില േനതാക്കളും
അറുപഴഞ്ചൻ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളുെടയും അപരിഷ്കൃത
ങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങളുെടയും അനുകൂലികളായിരു
ന്നു. പുതിയ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വംശാഭിമാന
പരമായ ധിക്കാരം അവരുെട മതവികാരങ്ങെളയും േദ
ശാഭിമാനെത്തയും വ്രണെപ്പടുത്തി. അതിനാൽ, തങ്ങളു
െട മതം തങ്ങെള കീഴടക്കിയവരുേടതിേനക്കാൾ ഉൽ
കൃഷ്ടമാെണന്നു െതളിയിക്കുക എന്ന കടമയാണവർ
ഏെറ്റടുത്തത്. വംശാഭിമാനപരമായ ധിക്കാരത്തിനുള്ള
മറുപടിയായിരുന്നു മതപരമായ ആഭിജാത്യേബാധം.
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നെതന്തും േമ്ലച്ഛമാ
െണന്നും പൗരസ്ത്യരുെട ഭൂതകാലസംസ്കാരം പാശ്ചാത്യ
രുെട ആധുനികസംസ്കാരേത്തക്കാൾ േശ്രഷ്ഠമാെണന്നും
വാദിക്കെപ്പട്ടു. ശാസ്ത്രീയാശയങ്ങൾ പാശ്ചാത്യാശയങ്ങ
ളായും മുതലാളിത്തബന്ധങ്ങളുെട ഉയർച്ച “ഭൗതിക”
പരിഷ്ക്കാരമായും വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടു. പാശ്ചാത്യാധിപ
ത്യത്തിെനതിരായ സമരം ആധുനികാശയങ്ങൾെക്ക
തിരായ സമരെത്ത വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു. അങ്ങെന
ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയബന്ധം പഴമയും
പുതുമയും തമ്മിലുള്ള സമരെത്ത വികൃതമാക്കിത്തീർ
ത്തു. ബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ അധഃപതനെത്തക്കുറിെച്ച
ഴുതുന്നതിനിടയിൽ ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ ഇങ്ങെന േരഖ
െപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി: “ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച
ഇന്ത്യക്കാരുെട പുതിയ തലമുറയും ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീ
ഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദവും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയസംഘർഷം,
യൂേറാപ്യൻ ആധുനികതയും ഇന്ത്യയുെട മധ്യകാലാശ
യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ മൗലികമായ സാംസ്ക്കാരി
കസംഘർഷം—ഇവ രണ്ടും കൂടി ഏെറത്താമസിയാെത
തെന്ന വിേദശാധിപത്യത്തിെനതിരായി പുതിെയാരു
കലാപെത്ത ഇളക്കിവിട്ടു. ഇതിേനത്തുടർന്ന് േദശീയ
മായ പുതിെയാരാത്മേബാധം വളർന്നുവന്നു. പുതുതായി
കെണ്ടത്തിപ്പിടിച്ച വംശാഭിമാനത്തിെന്റയും സാംസ്കാ
രികാഭിമാനത്തിെന്റയും ആദ്യെത്ത മുേന്നറ്റത്തിൽ ഈ
പുതിയ േബാധം വിേദശീയമായ എന്തിെനയും, അതിൽ
അന്തർലീനമായ ശക്തിയുെടേയാ മൂല്യത്തിെന്റേയാ
പരിഗണനെയേന്യ, നിേഷധിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുൻകാ
ലങ്ങളിൽ വ്യാജെമന്നും ഹാനികരെമന്നും പറഞ്ഞ്
പരസ്യമായി നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യസ്ഥാ
പനങ്ങൾ, മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവണതകൾ
മുതലായവെയേപ്പാലും അനുകൂലിച്ചുെകാണ്ടുള്ള പുതിയ
വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു”. [6]
മതപരമായ ഒരു ജനസമുദായെമന്ന നിലയിൽ മുസ്ലീ
ങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും ഹിന്ദുക്കേള
ക്കാൾ ദുർബലരായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർക്കിടയിലും
ഏെറക്കുെറ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുണ്ടായതുേപാെലയുള്ള
മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. 1857-െല കലാപത്തിനുേശ
ഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റ് അവെര പ്രേത്യകം േവർതിരി
ച്ചു മർദ്ദിക്കുകയും പ്രതികാരനടപടികൾ ൈകെക്കാള്ളു
കയും അങ്ങെന അവരുെട സമരാേവശം മിക്കവാറും
ഊറ്റിക്കളയുകയും െചയ്തു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും, ഇരു
കൂട്ടരും, ആ കലാപത്തിൽ സജീവമായി പെങ്കടുക്കുകയു
ണ്ടായി. എങ്കിലും, െനഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
“1857-നുേശഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട കനത്ത ൈക ഹിന്ദു
ക്കളുേടതിേനക്കാൾ മുസ്ലീങ്ങളുെട േമലാണ് അധികം
വന്നുവീണത്. അവർ മുസ്ലീങ്ങെള കൂടുതൽ ആക്രമണ
കാരികളും സമേരാദ്യുക്തരും ഇന്ത്യയിെല സമീപകാല
വാഴ്ചെയക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ നിലനിർത്തുന്നവരും
തന്മൂലം കൂടുതൽ ആപൽക്കാരികളുമായി പരിഗണി
ച്ചു”. [7]
ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിെല പ്രബുദ്ധവിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങ
െളക്കാൾ വളെര േനരെത്ത ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം
േനടുകയും ഗവെണ്മന്റ് സർവീസുകളിൽ കടന്നുകൂടുക
യും െചയ്തിരുന്നു. ഭാഗികമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാ
രികളുെട വിേവചനപരമായ അടവുകളുെട ഫലമായും
ഭാഗികമായി മതപരമായ അശാസ്ത്രീയതയും അന്ധവി
ശ്വാസവും വളർത്തിെക്കാണ്ട് മേതതരവിദ്യാഭ്യാസെത്ത
എതിർത്ത ഉെലമാക്കളുെട സ്വാധീനത്തിെന്റ ഫലമാ
യും മുസ്ലീങ്ങൾ പിന്നണിയിലായിേപ്പായി. സർ സയ്യദ്
അഹമ്മദ്ഖാനാണ് പാശ്ചാത്യപരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനു
ള്ള ആദ്യെത്ത പരിശ്രമം നടത്തിയത്. റാം േമാഹൻ
റായ്, റാനെഡ തുടങ്ങിയ ഹിന്ദുമത പരിഷ്ക്കർത്താക്ക
െളേപ്പാെല തെന്ന അേദ്ദഹവും യാഥാസ്ഥിതികരായ
ഉെലമാക്കൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്ന മതപുനരുദ്ധാരണ
പ്രവണതകെള എതിർത്തു. തെന്റ മതം ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
യും ലിബറലിസത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും
ആധുനികാശയങ്ങളുമായി നിരക്കാത്തതെല്ലന്നു െതളി
യിച്ചു കാട്ടാൻ അേദ്ദഹവും വളെരേയെറ ഉത്സാഹിച്ചു.
ഗവെണ്മന്റിെന എതിർത്തുെകാണ്ടല്ല മറിച്ച്, ഗവെണ്മ
ന്റിേനാട് സഹകരിച്ചുെകാണ്ടാണ് മുസ്ലീം ജനസമുദായ
ത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങെള പുേരാഗമിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം
ആഗ്രഹിച്ചത്.
6. Bipin Chandra Pal: Memories of my Life and Times in the
Days of My Youth, P. 424.
7. Nehru: Autobiography, P. 460.

















7 വർഗീയവാദവും േദശീയവാദവും
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ അഭിലാഷങ്ങൾ
നീതിയുക്തങ്ങളെല്ലന്നും അതിനാൽ അതിൽ േചരു
ന്നതു മുസ്ലീങ്ങളുെട ഉത്തമതാൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരാ
െണന്നും സർ സയ്യദ് കരുതി. ഒരുവശത്ത് ഇംഗ്ലീഷു
കാരുെട സ്വാധീനവും മറുവശത്ത് േകാൺഗ്രസ് േനതാ
ക്കളുെട ഹിന്ദുേദശീയവാദവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിഭാ
ഗീയ നിലപാടുകെള ശക്തിെപ്പടുത്തി. 1885-ൽ ആണ്
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ് രൂപവൽക്കരിക്ക
െപ്പട്ടത്. മൂന്നു െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം, 1888-ൽ സർ
സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ “േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ അനുകൂലി
കൾ രാജ്യെത്താട്ടുക്കും കുത്തിയിളക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്നതും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിെനതിരായി ജനങ്ങൾക്കി
ടയിൽ വമ്പിച്ച അസംതൃപ്തി ഉയർത്തിവിടാൻ ഉപേയാ
ഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ദുഷിച്ച വികാരങ്ങ
െള ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരി
ക്കാൻ േവണ്ടി” യുൈണറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ പാട്രിേയാട്ടിക്
അേസാസിേയഷൻ എന്ന ഒരു പുതിയ സംഘടനയു
ണ്ടാക്കി. അേത വർഷത്തിൽത്തെന്ന സർ സയ്യദും നാ
ഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ േനതാക്കന്മാരും തമ്മിൽ
ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തെപ്പ
ടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, അെതല്ലാം വിഫലമാവുകയാ
ണുണ്ടായത്. േകാൺഗ്രസ്സുമായി േയാജിക്കാൻ സർ
സയ്യദ് തയ്യാറായില്ല. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “നാഷണൽ
േകാൺഗ്രസ് എന്ന വാക്കുകളുെട അർത്ഥെമെന്തന്ന്
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വിഭിന്നജാതി–
മതവിശ്വാസികൾ ഒെരാറ്റ രാഷ്ട്രത്തിൽ െപട്ടവരാെണ
ന്നും അഥവാ അവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രമായിത്തീരാൻ കഴി
യുെമന്നും അവരുെട ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒരു
േപാെലയുള്ളവയാെണന്നുമാേണാ കരുതെപ്പടുന്നത്?
അത് തീെര അസാദ്ധ്യമാെണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
അത് അസാദ്ധ്യമാെണങ്കിൽ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്
എന്ന ഒന്നുണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല. െതറ്റായി േപരിട
െപ്പട്ട നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ െചയ്തികൾ ഇന്ത്യ
ക്കാർക്കു ഗുണകരമാെണന്നു നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, അവ ഞങ്ങളുെട സ്വന്തം സമുദായത്തിനു
മാത്രമല്ല, െപാതുവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തെന്ന ആപൽക്കരമാ
െണന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇതു പറേയണ്ടിവന്ന
തിൽ എനിക്ക് വ്യസനമുണ്ട്. ഇന്ത്യെയ ഒെരാറ്റ രാഷ്ട്രമാ
യി പരിഗണിക്കുന്ന ഏതു േകാൺഗ്രസ്സിെനയും, അത്
ഏത് ആകൃതിയിലും രൂപത്തിലുമുള്ളതായാലും ശരി,
ഞാൻ എതിർക്കും”. [8]
8. Quoted in Ram Gopal: Indian Muslims, P. 67.

















8 അവിശ്വാസത്തിെന്റ അന്തരീക്ഷം
ഹിന്ദു േനതാക്കളുെട മതപുനരുദ്ധാരണ പരിശ്രമങ്ങളാ
ണ് ഇത്തരം വിഭാഗീയ പ്രവണതകെള ഊർജിതെപ്പ
ടുത്താൻ സഹായിച്ചത്. തിലകെനേപ്പാലുള്ള േദശീയ
േനതാക്കന്മാരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾേപാലും മുസ്ലീംവിരു
ദ്ധ പ്രവണതകളിൽ നിന്നു വിമുക്തമായിരുന്നില്ല. ഇത്ത
രം പ്രവണതകൾ ഏകീകൃതമായ ഒരു േദശീയപ്രസ്ഥാ
നത്തിെന്റ ആേരാഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതാ
യിരുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ, തീവ്രവാദിരാഷ്ട്രീയ േനതാ
ക്കന്മാർ േദശീയസേന്ദശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി മത
െത്ത എത്ര കണ്ടാശ്രയിച്ചുേവാ അത്രകണ്ട് അവർ മുസ്ലീ
ങ്ങെളയും ക്രിസ്ത്യാനികെളയും െപാതുസമരത്തിൽ നി
ന്നും അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് െചയ്തത്. മഹാരാഷ്ട്രത്തി
െല ഗണപതിയുൽസവങ്ങളും േഗാവധവിരുദ്ധ സംഘ
ടനകളും, ബംഗാളിെല ദുർഗാപൂജ, കാശിയിെല ഉർദുവി
രുദ്ധ പ്രേക്ഷാഭം, ഉത്തേരന്ത്യയിെല വിവിധ സംസ്ഥാ
നങ്ങളിൽ പരന്നുപിടിച്ച ആര്യസമാജത്തിെന്റ മതപരി
വർത്തനപ്രസ്ഥാനം—ഇവെയല്ലാം തെന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ സംശയത്തിെന്റയും അവിശ്വാസത്തിെന്റയും
ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഈ അന്തരീക്ഷ
ത്തിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ലഹളകൾ െപാട്ടിപ്പുറ
െപ്പട്ടത്. 1893-ൽ പൂനയിൽ ഒരു ലഹളയുണ്ടായി. അതി
െന്റ യഥാർത്ഥകാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് വി
ഭിന്നസമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ േയാജിപ്പുളവാക്കാനുള്ള
വഴികളാരായുന്നതിനുപകരം തിലകൻ ഇങ്ങെന എഴു
തി: “മുസ്ലീങ്ങൾ അപരിഷ്കൃതവും ധിക്കാരപരവുമായ ഒരു
നിലപാടാണ് ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവെണ്മന്റിൽ
നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േപ്രാത്സാഹന
ത്തിെന്റ ഫലമാണത്”. [9]
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ, സ്വാഭാവികമായും, പ്രബു
ദ്ധരായ മുസ്ലീങ്ങളുെട മേനാഭാവങ്ങെളയും വികാരങ്ങ
െളയും െപാക്കിക്കാട്ടുകയും രണ്ടു സമുദായങ്ങളും തമ്മി
ലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി ചൂഷണം
െചയ്യുകയും െചയ്തു എന്നതു ശരിയാണ്. അലിഗഡ് േകാ
േളജിെല പ്രിൽസിപ്പാളായിരുന്ന െപ്രാഫസ്സർ െബക്കി
െന്റ സഹായേത്താടും സജീവമായ പങ്കാളിത്തേത്താടും
കൂടിയാണ് 1893-െന്റ അവസാനത്തിൽ ‘െമാഹമ്മദൻ
ഡിെഫൻസ് അേസാസിേയഷൻ’ എന്ന സംഘടന
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുെട ഫലം
താെഴ െകാടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ നി
ന്നു വ്യക്തമാകും. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സി
െന്റ പ്രഥമ സേമ്മളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന 72
പ്രതിനിധികളിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ രണ്ടുേപർ മാത്രമായിരു
ന്നു. 1889-ൽ േചർന്ന േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനത്തിൽ
1889 പ്രതിനിധികളിൽ 258 േപർ മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നു.
എന്നാൽ, 1905-െല സേമ്മളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച
756 പ്രതിനിധികളിൽ 17 േപർ മാത്രമായിരുന്നു മുസ്ലീ
ങ്ങൾ.
പല േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കളുെടയും വീക്ഷണം ഹിന്ദു
മതേത്താട് ചായ്വുള്ളതായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത നി
േഷധിക്കാൻ വയ്യ. എന്നാൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന
െയന്ന നിലയിൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പ്രഖ്യാപിതനയം
അതായിരുന്നില്ല. അത് വർഗ്ഗീേയതരവും േദശീയവു
മായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതിരായ സമരത്തിൽ
സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാെനേപ്പാെലയുള്ള പ്രബുദ്ധ മുസ്ലീങ്ങ
ളുെട ഹൃദയപൂർവമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നുെവ
ങ്കിൽ, ഒരുപേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഉള്ളടക്കവും പ്ര
വർത്തന പരിപാടികളും കൂടുതൽ േദശീയവും കൂടുതൽ
ജനകീയവുമായി മാറുമായിരുന്നു. വർഗീയവിഭജനങ്ങളു
െട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിേദ്വഷങ്ങെളയും ശത്രുതാമ
േനാഭാവങ്ങെളയും തരണം െചയ്യാൻ അതു സഹായി
ക്കുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, സംഭവിച്ചതു േനെര മറിച്ചാണ്.
േകാൺഗ്രസ്സിേനാടുള്ള മുസ്ലീം േനതാക്കളുെട എതിർ
പ്പിെന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ േപ്രാത്സാഹിപ്പി
ച്ചു. ഇന്ത്യയുെട ഭരണഘടനാപരമായ പുേരാഗതിെയ
അനിശ്ചിതകാലേത്തക്ക് നിർത്തിെവക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണാധികാരികൾ വർഗീയ ഭിന്നതകെള ഉപേയാഗ
െപ്പടുത്തി.
എന്നിരുന്നാലും, സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ സ്വന്തം മാർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു േദശാഭിമാനിയായിരു
ന്നു. ബ്രിട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ പലരും പ്രദർശിപ്പിച്ചി
രുന്ന ധിക്കാരെത്തയും ആധിപത്യമേനാഭാവേത്തയും
അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഗവെണ്മന്റിെന്റ
പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന തത്വമാണ്
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന “ഏറ്റ
വും മികച്ചതും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ പാഠം” എന്ന് അേദ്ദഹം
പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി
െന്റ ഭദ്രദ ഇന്ത്യയുെട ഉത്തമ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുേയാ
ജ്യമാെണന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർ
ത്തിയുെട ൈകയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ൈകകളിേലക്ക്
അധികാരം ൈകമാറുന്നതായാൽ അത് മുസ്ലീം ജനസ
മുദായത്തിന് ഹാനികരമാേയക്കുെമന്നും അത് ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദുഭരണം ഏർെപ്പടുത്തു
ന്നതിൽ െചന്നു കലാശിേച്ചക്കുെമന്നും അേദ്ദഹം ഭയ
െപ്പട്ടിരുന്നു.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനേത്താെട സാ
മ്രാജ്യത്വത്തിെനതിരായ സമരം പുതിെയാരു ഘട്ടത്തി
േലക്കു നീങ്ങി. സ്വേദശിക്കും ബഹിഷ്ക്കരണത്തിനും േവ
ണ്ടി നിലെകാണ്ടിരുന്ന തീവ്രവാദികൾ അധികമധികം
ജനപ്രിയരായിത്തീർന്നു. കലാപം അന്തരീക്ഷത്തിൽ
പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വികാരവിക്ഷുബ്ധമായ ഈ
അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് 1905-ൽ ഗവെണ്മന്റ് ബംഗാൾ
സംസ്ഥാനെത്ത രണ്ടാക്കി വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച
ത്. രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കെള എതി
രിടാനും മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിെല ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങെള തൃപ്തി
െപ്പടുത്താനും അങ്ങെന ഇരുസമുദായങ്ങൾക്കുമിടയിൽ
ശത്രുത്വത്തിെന്റ വിത്തു പാകിെക്കാണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വത്തി
െനതിരായ സമരെത്ത ദുർബലമാക്കാനുമുള്ള സമർത്ഥ
മായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അത്. പുതുതായി സൃഷ്ടിക്ക
െപ്പട്ട കിഴക്കൻ ബംഗാളിെലയും ആസ്സാമിെലയും ഭൂരി
പക്ഷമാളുകൾ മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നു. ഈ പ്രേദശങ്ങളിൽ
തങ്ങളുെട ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന വ്യാേമാ
ഹം മുസ്ലീം േനതാക്കെള വിഭജനത്തിെന്റ അനുകൂലിക
ളാക്കി മാറ്റി. പേക്ഷ, ഇത് േദശീയപ്രസ്ഥാനെത്ത ഭി
ന്നിപ്പിക്കലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് േകാൺഗ്രസ്സുകാർ,
പ്രേത്യകിച്ചും തീവ്രവാദികൾ, വിഭജനെത്ത എതിർത്തു.
എന്നാൽ, വിഭജനത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭത്തിന്
എത്രതെന്ന സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സ്വഭാവമുണ്ടായിരു
െന്നങ്കിലും ഒരു വർഗീയച്ഛായയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ നിരങ്കുശമായ മർദ്ദനങ്ങേളാെടാപ്പം
തെന്ന ‘ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക’ എന്ന തന്ത്രവും സമർത്ഥ
മായി പ്രേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് പ്രേക്ഷാഭെത്ത േനരിടാൻ
ഭരണാധികാരികൾക്കു സാധിച്ചു.
9. D. V. Tahmankar: Lokamanya Tilak, P. 55.

















9 വർഗീയസംഘടനകൾ
1906 ഒേക്ടാബറിൽ ആഗാഖാെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ പ്രമു

ഖരായ മുപ്പത്തഞ്ചു മുസ്ലീങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതിനിധിസം
ഘം ൈവേസ്രായിെയ കണ്ട് തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ വർ
ഗീയപ്രാതിനിധ്യം േവണെമന്ന് നിേവദനം നടത്തി. മി
േന്റാപ്രഭു ആ അവകാശവാദെത്ത സസേന്താഷം സ്വീ
കരിച്ച് അവേരാടിങ്ങെന പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുെട പദവി
നിങ്ങളുെട അംഗസംഖ്യയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര
മല്ല, പ്രത്യുത, നിങ്ങളുെട സമുദായത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയപ്രാ
ധാന്യത്തിെന്റയും അത് സാമ്രാജ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള
േസവനത്തിെന്റയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ േവണം
കണക്കാക്കുകെയന്ന് നിങ്ങൾ ന്യായമായും അവകാശ
െപ്പടുന്നു”. [10]
മതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതി
നിധ്യെമന്ന നയമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ
അംഗീകരിച്ചത്. മതം ഒരു രാഷ്ട്രീയന്യൂനപക്ഷെത്ത നിർ
ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. ഈ
നയം വർഗീയവികാരങ്ങെള ഉൽക്കടമാക്കിത്തീർക്കുക
യും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും
െചയ്തു. േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കൾക്ക് ഈ നയത്തിെന്റ
നിർവഹണെത്തേയാ അതിെന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങെള
േയാ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുെട പ്രസംഗങ്ങളും
പ്രവർത്തനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട ഗൂ
ഢാേലാചനെക്കതിരായി വ്യത്യസ്തസമുദായങ്ങളിെല
ബഹുജനങ്ങെള ഏകീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാ
യിരുന്നില്ല. 1907 ഡിസംബറിൽ അഖിേലന്ത്യാ മുസ്ലീം
ലീഗ് രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു. ലീഗിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങളും
ഉേദ്ദശ്യങ്ങളും താെഴ പറയുന്നവയായിരുന്നു:
1. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റി
േനാട് കൂറ് വളർത്തുക.
2. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായ അവകാ

ശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുെട ആവശ്യങ്ങ
ളും അഭിലാഷങ്ങളും മിതമായ ഭാഷയിൽ ഗവെണ്മ
ന്റിെന്റ മുമ്പാെക ഉന്നയിക്കുകയും െചയ്യുക.

3. േമൽ പ്രസ്താവിച്ച ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാകാത്ത

വിധത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങളും മറ്റു സമുദായങ്ങളും തമ്മിൽ
സൗഹൃദവികാരങ്ങൾ വളർത്തുക.

സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യം വിപുലീകരിക്കണെമന്നും
സർവീസുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓഹരി ലഭിക്ക
ണെമന്നും ലീഗ് ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിെല
ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ആവശ്യെത്ത ശക്തിയുക്തം
എതിർക്കുകയും “സമുദായത്തിെന്റയാെക താൽപ്പര്യ
ങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യഗ്രതയും ജാഗ്രതയും
പാലിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി” ഹിന്ദുസഭ സംഘടിപ്പിക്കുക
യും െചയ്തു. അഖിേലന്ത്യാഹിന്ദു മഹാസഭയുെട ആദ്യ
െത്ത സേമ്മളനം േചർന്നത് 1915-ൽ മാത്രമാെണ
ങ്കിലും ആദ്യെത്ത ഹിന്ദുസഭ രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടത്
1907-ൽ പഞ്ചാബിൽ െവച്ചാണ്.
അയിത്തക്കാർക്കിടയിെല ഉണർവ് സ്ഥിതിഗതികെള
കൂടുതൽ കുഴച്ചുമറിച്ചു. അയിേത്താച്ചാടനപ്രശ്നം േകാൺ
ഗ്രസ് ഏെറ്റടുത്തത് 1917-ൽ മാത്രമാണ്. പേക്ഷ, അേപ്പാ
േഴക്കും സമയം വളെര ൈവകിേപ്പായിരുന്നു. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ, അധഃകൃതവർഗ്ഗസംഘടന പ്രേത്യക
നിേയാജകമണ്ഡലം േവണെമന്നു വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ആവശ്യെത്ത എതിർത്ത സവർ
ണ്ണഹിന്ദുക്കളുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് േകാൺഗ്രസ് അയിേത്താച്ചാടനം ഏെറ്റടു
ത്തത് എന്ന ആേരാപണം ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു.
ഇങ്ങെന, മതെത്തയും രാഷ്ട്രീയാവശ്യങ്ങെളയും കൂട്ടിക്ക
ലർത്തിെക്കാണ്ടുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ തീവ്രവാദശക്തിക
െള ഭിന്നിപ്പിക്കാനും വർഗീയതെയ വളർത്താനുമാണ്
സഹായിച്ചത്. വർഗീയതയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാ
രികൾ തങ്ങളുെട “ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കൽ” നയം നടപ്പിലാ
ക്കുന്നതിനുപേയാഗിച്ച മുഖ്യമായ ഒരുപകരണം. ഹിന്ദു–
മുസ്ലീം ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ െതാഴിലിെന്റയും സ്വ
ത്തുടമാവകാശത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർഗ്ഗ
േബാധത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തടസ്സെപ്പടുത്താനും അതുപ
കരിച്ചു. മതവിശ്വാസെത്ത നിലനിർത്താനുള്ള ആഹ്വാ
നം ബഹുജനങ്ങളുെട മനസ്സിൽ നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ
സങ്കുചിതവാസനകെള നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു.
ഇതു സ്വാഭാവികമായും നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ
ജനകീയപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
10. Mehta and Patvardhan: The Communal Triangle in India,
PP. 62–63.

















െ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?
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