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16
രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ

സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങെളന്നേപാെല തെന്ന പുേരാഗ�
തിയിേലക്ക് ഉറ്റുേനാക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളുെട
ആഗ്രഹാഭിനിേവശങ്ങെള പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മതത്തിെന്റ�
യുംആത്മീയവാദത്തിെന്റയും സഹായം േതടാറുെണ്ടന്നു
നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിൽപ്രാ�
ചീനകാലത്തിലും മധ്യയുഗത്തിലും മാത്രമല്ല,ആധുനിക
കാലഘട്ടത്തിലുംഈസവിേശഷതകാണാം. പെത്താ�
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെലയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരം�
ഭത്തിെലയും രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാരും ചിന്തകന്മാരും
സാഹിത്യകാരന്മാരുെമല്ലാം മതത്തിെന്റയുംആത്മീ�
യവാദത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തങ്ങളുെട
സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. സം�
സാരബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാൻ േവണ്ടി
സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയല്ല,ഐഹികജീവിതെത്ത
മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റിയ സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ–സാംസ്ക്കാരിക
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽഏർെപ്പടുകയാണ് േവണ്ടെതന്ന്
അവർ വിശ്വസിച്ചു. പരമ്പരാഗതങ്ങളായആചാരങ്ങ�
ളും യജ്ഞകർമ്മാദികളും മതപരങ്ങളായ മറ്റു ചടങ്ങുക�
ളും പഴയപടി തുടർന്നുെകാണ്ടു േപാകുന്നതിെനഅവ�
രിൽ പലരും അനുകൂലിച്ചില്ല.അവരുെട മതവിശ്വാസ�
വും ആത്മീയവാദവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്നവ�
യായിരുന്നു. മനുഷ്യെന്റആത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാ�
െണന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ,അത് അപൂർണ്ണവും
അവികസിതവുമാണ്. മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണത�
യിെലത്തുേമ്പാൾ മാത്രേമആത്മാവ് പരമാത്മാവുമായി
സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ പൂർണ്ണ�
വും സമഗ്രവും സർവേതാന്മുഖവുമായ വളർച്ചയാണ്
ലക്ഷ്യം. പൂർണ്ണതയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ളഈദാഹം േബാധ�
പൂർവമാേയാ അേബാധപൂർവമാേയാ ഓേരാ പ്രവർത്ത�
നരംഗത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. വിേദശീയഭരണത്തിനും
നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിനും എതിരായ സമരങ്ങളിൽ
േപാലും ഇതുസ്പഷ്ടമായി കാണാം. ഇപ്രകാരം പുേരാഗ�
മനപരമായആത്മീയവാദെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മഹാ�
ന്മാരിെലാരാളാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ.
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1 സാഹചര്യങ്ങൾ

കവി,കലാകാരൻ,തത്വചിന്തകൻ, മനുഷ്യേസ്നഹി,
വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണൻ,സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പ്രവാ�
ചകൻ—ഇെതാെക്കയായിരുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
1861-ലാണ് ജനിച്ചത്.അച്ഛൻ േദേവന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
ഒരുസാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താവുംബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ
േനതാവുമായിരുന്നു. പഴമയും പുതുമയും തമ്മിലുള്ള
സംഘട്ടനങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുംഅനാചാ�
രങ്ങൾക്കും മതഭ്രാന്തുകൾക്കുംഎതിരായ സമരങ്ങളും
െകാടുമ്പിരിെകാണ്ടിരുന്ന ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് രവീ�
ന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ വളർന്നുവന്നത്. “ൈചനയിെല പ്ര�
ഭാഷണങ്ങൾ”എന്നപുസ്തകത്തിൽഅേദ്ദഹം തെന്റ
സ്വഭാവെത്തയും വീക്ഷണഗതിെയയും രൂപെപ്പടുത്തു�
ന്നതിൽ വളെരേയെറ സ്വാധീനം െചലുത്തിയ മൂന്നു
ഘടകങ്ങെളപ്പറ്റി എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്: ഒന്നാമേത്ത�
ത് പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല സുപ്രസിദ്ധബംഗാളി
സാഹിത്യകാരനായബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി; രണ്ടാമേത്ത�
ത് റാം േമാഹൻ റായിയുെടയും ബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ�
യുംആശയങ്ങൾ; മൂന്നാമേത്തത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന േദശീയ�
പ്രസ്ഥാനം.

എന്നാൽ,ഇവയിൽ ഒെരാറ്റ ഘടകെത്തേപ്പാലും പൂർ�
ണ്ണമായി പിന്തുടരാൻഅേദ്ദഹം തയ്യാറായില്ല. ഉദാഹ�
രണത്തിന്,സാഹിത്യകാരനും േദശാഭിമാനിയുമായ
ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് അേദ്ദഹെത്തആകർഷിച്ച�
ത്, മതപരമായ വിഭാഗീയപ്രവണതകൾപ്രചരിപ്പിച്ച
ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയല്ല. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും ബാലഗംഗാധരതിലകൻ,
അരവിന്ദേഘാഷ് തുടങ്ങിയ േനതാക്കന്മാർ ഒേരസമയ�
ത്തുതെന്നഹിന്ദു േദശീയവാദത്തിെന്റയും രാഷ്ട്രീയമായ
തീവ്രവാദത്തിെന്റയും വക്താക്കളായി രംഗപ്രേവശം
െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.അവരുെട രാഷ്ട്രീയാദർശങ്ങേളാട്
ടാേഗാറിന് ആനുകൂല്യമായിരുന്നു. പേക്ഷ, മതപുനരു�
ജ്ജീവനസംരഭങ്ങളിേലക്ക് വലിച്ചിഴക്കെപ്പടാൻഅേദ്ദ�
ഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല.അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാട്ടം ഭൂതകാല�
ത്തിേലക്കായിരുന്നില്ല, ഭാവിയിേലക്കായിരുന്നു. ഹിന്ദുമ�
േതാദ്ധാരണസംരംഭങ്ങേളാടുള്ളഈഎതിർപ്പ്, വാസ്ത�
വത്തിൽ, മതത്തിെന്റേയാആത്മീയവാദത്തിെന്റേയാ
നിേഷധമായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുെട സാംസ്ക്കാരികവും
ആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിലടങ്ങിയഎല്ലാ നല്ല
വശങ്ങേളയും അേദ്ദഹം ഉൾെക്കാള്ളാൻശ്രമിച്ചു.അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ചില കവിതകളിൽ േശ്വതാശ്വതരം,കഠം,
ൈതത്തരീയം തുടങ്ങിയ ഉപനിഷത്തുകളിലടങ്ങിയ
ഉൽേബാധനങ്ങൾ കാണാം. പുതിയആശയങ്ങളുെട
മുമ്പിൽ വാതിൽ െകാട്ടിയടയ്ക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക ചി�
ന്താഗതികെളയാണ് അേദ്ദഹം എതിർത്തത്.അേദ്ദഹം
എഴുതി: “പ്രാചീനമായ ഒരു ഭൂതകാലെത്ത മുറുക്കിപ്പി�
ടിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുെട സമ്പാദ്യങ്ങളുെട
പഴക്കെത്തക്കുറിച്ചും തങ്ങളുെട ചുറ്റുപാടുമുള്ള പഴകിയ
മതിൽെക്കട്ടുകളുെട മേഹാന്നതമായ േശ്രഷ്ഠതെയക്കു�
റിച്ചും അഭിമാനമുണ്ട്. ഏെതങ്കിലുെമാരു മഹത്തായ
ൈചതന്യം,ഏെതങ്കിലും സത്യേപ്രമി,അവരുെട വലയ�
ങ്ങെള േഭദിച്ചു കടക്കുകയും ഹൃദയത്തിെന്റസൂര്യപ്രകാ�
ശവും ജീവിതത്തിെന്റ നിശ്വാസങ്ങളും െകാണ്ട് അതി�
െന മുക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾഅവർ േക്ഷാഭിക്കുകയും
ശുണ്ഠിെയടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു.ആശയങ്ങൾ ചലനമു�
ണ്ടാക്കുന്നു. മുേന്നാേട്ടക്കുള്ളഎല്ലാ ചലനങ്ങളും ഭദ്രതയ്ക്ക്
ആപത്താെണന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്”. [1]

തെന്റ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ റാം േമാഹൻ റായ് െച�
ലുത്തിയ വമ്പിച്ച സ്വാധീനെത്ത ടാേഗാർ അംഗീകരി�
ക്കുന്നുണ്ട്: “നമ്മുെട കാലഘട്ടത്തിൽഹിന്ദു–മുസ്ലീം–
ക്രിസ്ത്യൻ സംസ്ക്കാരങ്ങളിലടങ്ങിയൈചതന്യത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനപരമായഐക്യം കാണാനുള്ള വിശാലമ�
നസ്ക്കതപ്രകടിപ്പിച്ച ഒന്നാമെത്ത മഹാനാണ് റാം േമാ�
ഹൻ റായ്. നിേഷധത്തിെന്റയല്ല,പൂർണ്ണമായജ്ഞാ�
നത്തിെന്റ,അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഇന്ത്യയുെട സമഗ്രത�
െയഅേദ്ദഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.എെന്റ നാട്ടുകാർ
പ്രാേയാഗികജീവിതത്തിൽഅേദ്ദഹെത്തപരിത്യജിച്ചി�
രിക്കുകയാണ്.എങ്കിലും,ഞാനേദ്ദഹെത്തപിന്തുടരു�
ന്നു”. [2] റാം േമാഹൻസ്ഥാപിച്ചബ്രഹ്മസമാജമാണ്
അേദ്ദഹത്തിന് തത്വചിന്തയുെട പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ
നൽകിയത്.എങ്കിലും,സമാജത്തിെന്റആചാരങ്ങ�
േളാ ചടങ്ങുകേളാആശയങ്ങേളാ തത്വചിന്ത േപാലുേമാ
അേദ്ദഹത്തിനുസ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല.എെന്തന്നാൽ,
ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും മതത്തിെന്റസ്ഥാപിതസാന്മാർഗിക
നിയമങ്ങൾക്കുംഎതിരായ ഒരു കലാപെമന്ന നില�
യ്ക്കാരംഭിച്ച ബ്രഹ്മസമാജം ക്രമത്തിൽ ഒരു വിഭാഗീയപ്ര�
സ്ഥാനമായി അധഃപതിക്കുകയാണ് െചയ്തത് എന്ന്
അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി.എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയതകൾ�
ക്കും എതിരായ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ്
അേദ്ദഹം പരമാത്മാവിെനപ്പറ്റിയുംഈശ്വരെനപ്പറ്റിയും
പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള തെന്റസ്വന്തംആശയങ്ങൾക്കു
രൂപം നൽകിയത്.

ടാേഗാറിെന്റ തത്വചിന്തകൻ പലേപ്പാഴും നിഗൂഢത�
യുെട ഉന്നതശൃംഗങ്ങളിേലക്കു പറന്നുേപാകുന്നു. കാ�
വ്യാത്മകതയുെട സ്വർണ്ണാവരണമണിഞ്ഞുെകാണ്ടാ�
ണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരമാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്.
പേക്ഷ,അത് അരൂപേമാ നിർഗുണേമാ ഏകേമവാദ്വി�
തീയേമാ അല്ല,അനന്തങ്ങളായസിദ്ധികളിലൂെട പ്രപ�
ഞ്ചത്തിലും മനുഷ്യനിലും പ്രകടമാകുന്നസരൂപയാഥാർ�
ത്ഥ്യമാണ്. പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാെണന്നുംബ്രഹ്മം മാത്ര�
മാണ് സത്യം എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നഏകതത്വവാദം
ടാേഗാറിെനആകർഷിച്ചില്ല.എെന്തന്നാൽ,അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, “അദ്വിതീയമായ ഏകം ശൂ�
ന്യതയാണ്. ദ്വിതീയമായആ മെറ്റാന്നാണ് അതിെന
യഥാർത്ഥമാക്കുന്നത്”. [3] ജീവിതത്തിന് സൗന്ദര്യം
നൽകുന്നപ്രാപഞ്ചികൈവവിദ്ധ്യങ്ങളിലൂെടയാണ് പര�
മാത്മാവ് പ്രകടമാകുന്നത്.അതുെകാണ്ട്,ൈവവിദ്ധ്യ�
ങ്ങൾഅയഥാർത്ഥങ്ങളല്ല.അവയിെല്ലങ്കിൽ പരമാത്മാ�
വിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ടാേഗാർ എഴുതുന്നു:
“നമ്മുെട മാനുഷികാത്മാവിനാൽ ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന വ്യാ�
വഹാരികേലാകത്തിേല മതത്തിനു പ്രസക്തിയുള്ളൂ.
അതുെകാണ്ട്,ബ്രഹ്മെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േകവലസങ്കല്പം
എെന്റ ചർച്ചാവിഷയമല്ല… ദിവ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�
ന് എന്തു േപരിട്ടാലും ശരി, നമ്മുെട മതചരിത്രത്തിൽ
അതിന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരുസ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള�
ത് അതിെന്റ മാനുഷികമായ സ്വഭാവം െകാണ്ടാണ്.
ഈമാനുഷികസ്വഭാവമാണ് പാപപുണ്യങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചുള്ളആശയങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം കല്പിച്ചുെകാടുക്കുകയും
മനുഷ്യെന്റആന്തരികപ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിേച്ചരുന്ന
പൂർണ്ണതെയക്കുറിച്ചുള്ളഎല്ലാആദർശങ്ങൾക്കും ശാ�
ശ്വതമായ ഒരു പശ്ചാത്തലെമാരുക്കിെക്കാടുക്കുകയും
െചയ്യുന്നത്”. [4] മാനുഷികരൂപത്തിലുള്ളപരമാത്മാവാ�
ണ് പ്രപഞ്ചത്തിലൂെട പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. “പ്രപഞ്ചം
മനുഷ്യെന്റ പ്രകടരൂപമെല്ലങ്കിൽ പിെന്നഅെതാരു
കൂറ്റൻ കാപട്യമാണ്” [5]എന്നേദ്ദഹം പറയുന്നു.അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ തത്വചിന്തകളുെട േകന്ദ്രബിന്ദു മനുഷ്യനാ�
ണ്,ൈദവമല്ല.ൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ളസത്യം മനുഷ്യ�
െനക്കുറിച്ചുള്ളസത്യം തെന്നയാണ്. പ്രപഞ്ചെമന്നത്
മനുഷ്യപ്രപഞ്ചമാണ്. ഒരിക്കൽഐൻസ്റ്റീനുമായി നട�
ത്തിയ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിനിടയിൽഅേദ്ദഹം പ്ര�
സ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “മനുഷ്യരാശിയുമായി ഒരുതര�
ത്തിലും ബന്ധെപ്പടാത്തഏെതങ്കിലും തത്വമുെണ്ടങ്കിൽ
ആതത്വം നെമ്മസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നിലനിൽക്കു�
ന്നില്ല”. [6]എല്ലാ തത്വങ്ങളും മനുഷ്യന് േവണ്ടിയാണ്
നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
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2 മനുഷ്യെന്റ മതം

ടാേഗാറിെന്റ മതം മനുഷ്യെന്റ മതമാണ്. “അനന്തമായ�
ത് മനുഷ്യരാശിയാണ് എന്നു വിശദീകരിക്കുന്ന മതമാ�
ണ്—മനുഷ്യെന്റ മതമാണ്—എെന്റ മതം”എന്ന് അേദ്ദ�
ഹം അവകാശെപ്പടുന്നു. “നമ്മുെടൈദവവും മനുഷ്യൻ
തെന്ന”. ഒരു ഭാഗത്ത് അേദ്ദഹം മനുഷ്യെനൈദവമാ�
യി കാണാൻശ്രമിച്ചു. മറുഭാഗത്ത് ൈദവെത്ത മനുഷ്യ�
നായി കാണാനും. “പൂർണ്ണതയുെട ഏറ്റവും മഹത്തായ
മാതൃകയാണ് ൈദവം”എന്നും “ആമാതൃകയിെലത്തി�
േച്ചരാനുള്ളഅവിരാമമായ പ്രയത്നമാണ് മനുഷ്യൻ”
എന്നുംഅേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൂർണ്ണതയ്ക്കുേവണ്ടിയും
വ്യക്തിത്വെത്ത േമൽക്കുേമൽ വളർത്താൻ േവണ്ടിയു�
മുള്ള മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിലാണ്ഈശ്വരൈചതന്യം
പ്രകടമാകുന്നത്. നാനാമുഖമായ മനുഷ്യപ്രയത്നെത്ത�
യാണ് ടാേഗാർ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. വ്യക്തി “ആസക്തി കൂ�
ടാെതയുള്ളതെന്റപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സയൻസിലും
തത്വചിന്തയിലും സാഹിത്യത്തിലും കലയിലുംആരാധ�
നയിലുെമല്ലാം പരമപുരുഷെന പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം;
അതാണവെന്റ മതം” [7]എന്ന് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായ�
െപ്പടുന്നു. മെറ്റാരിടത്ത് അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു: “എെന്റ
വളർച്ചജ്ഞാനത്തിലും േസ്നഹത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും
പരമപുരുഷെന പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് എെന്റ
സാഫല്യം. നമ്മുെട മനസ്സിൽ നിന്നും ഇച്ഛാശക്തിയിൽ
നിന്നും പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അപൂർണ്ണതയുെട മൂടു�
പടം നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു.അങ്ങെന നമ്മൾ പരമപുരുഷനു�
മായുള്ള നമ്മുെട ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുക കൂടി െചയ്യുന്നു.
ഇതാണ് മനുഷ്യെന്റ മതം”.എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ദിവ്യ�
മായ ഒരു മഹത്വം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുെണ്ടന്നുംഅതുപ്ര�
കടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാെത വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ
നിർഭാഗ്യം എന്നുംഅേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഈവീക്ഷണഗതിക്ക് സ്വാർത്ഥേലാലുപമായ ഇടു�
ങ്ങിയ വ്യക്തിത്വവാദവുമായി യാെതാരുബന്ധവുമില്ല.
പൂർണ്ണതയിേലക്കുള്ള മനുഷ്യെന്റ മുേന്നറ്റത്തിന് വ്യ�
ക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ രണ്ടു വശങ്ങളുെണ്ടന്ന്
ടാേഗാർ കരുതുന്നു. വ്യക്തിപരമായ പൂർണ്ണതസാമൂഹ്യ�
മായ പൂർണ്ണതയുമായി അേഭദ്യമാംവിധം ബന്ധെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ “വ്യക്തിപര�
മായ േനട്ടം ഒരിക്കലും േകവലമല്ല. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ
ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയിെലത്തിയവരുെട ശക്തി�
കൾഎല്ലാവരുെടയും ശക്തികളായിട്ടാണ് പ്രകടിപ്പിക്ക�
െപ്പടുന്നത്.അവെയ േവർതിരിക്കാൻ വയ്യ. മനുഷ്യൻ
ഒരു വ്യക്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് ഒറ്റെപ്പട്ടു നിൽക്കുേന്നടത്ത്,
പരസ്പരസഹകരണം ഗാഢമല്ലാേത്തടത്ത്,കാടത്തം
മാത്രേമയുണ്ടാവൂ”. [8]

ഇങ്ങെന, ടാേഗാറിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ജീവാത്മാ�
വും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തിെന്റ പിന്നിൽ
മനുഷ്യനും സമുദായവും തമ്മിലുള്ളബന്ധമാണുള്ളത്.
ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം മനുഷ്യെന്റ
പൂർണ്ണതൈകവരുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളപ്രവർത്തനമാ�
ണ്. മനുഷ്യെന്റ പൂർണ്ണതയാകെട്ട,സമുദായത്തിെന്റ
പൂർണ്ണതയുമായി അേഭദ്യമാംവിധം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നു. ടാേഗാറിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം,
ഈശ്വരവിശ്വാസം മനുഷ്യെന്റആന്തരികമായ നന്മ�
കളിലും കഴിവുകളിലുമുള്ള വിശ്വാസവുംഈശ്വരഭക്തി
മനുഷ്യേസ്നഹവുമാണ്.

ഭാരതീയചിന്തയിെല േകവലങ്ങളും അമൂർത്തങ്ങളുമായ
ആദ്ധ്യാത്മികസിദ്ധാന്തങ്ങെള മനുഷ്യമഹത്വവുമായി കൂ�
ട്ടിയിണക്കാനാണ് ടാേഗാർ പരിശ്രമിച്ചത്.ആപരിശ്ര�
മത്തിെന്റ ഉപാധികളായിരുന്നു േസ്നഹവുംഐക്യേബാ�
ധവും.അേദ്ദഹെമഴുതി: “േസ്നഹത്തിെന്റ െവളിച്ചംെകാ�
ണ്ട് നമ്മുെടആത്മാവ് പ്രകാശമാനമായിത്തീരുേമ്പാൾ
അത് മറ്റുള്ളവരുേടതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാെണന്നനിേഷ�
ധഭാവത്തിനു പ്രസക്തിയില്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഭിന്നത
അവസാനിക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യന് വസ്തുക്കളുെട സത്യ�
െത്തഅവയുെട സാർവത്രികമായഐകരൂപ്യത്തിൽ
കാണാൻ കഴിയുന്നു”. പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കിടയിലുണ്ടാ�
യിരുന്നഐക്യേബാധമാണ് ആദ്ധ്യാത്മികാഭിനിേവ�
ശങ്ങളുേടയും ൈദവസങ്കൽപ്പങ്ങളുേടയും ഉറവിടെമന്ന്
അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. തെന്റഈആശയെത്ത
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന വിശദീകരിച്ചു: “മനുഷ്യന് ആദ്യമാ�
യി തെന്നക്കുറിച്ചുള്ള േബാധമുദിച്ചതു മുതൽക്കുതെന്ന
തന്നിലൂെട തെന്റസമുദായത്തിൽപ്രകടമായിത്തീർന്ന
നിഗൂഢമായഐക്യവാഞ്ഛെയക്കുറിച്ചും േബാധമുണ്ടാ�
യി. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തിെന്റഅതിസൂ�
ക്ഷ്മമായ ഒരു മാധ്യമമാണത്.അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ൈദ�
നംദിനജീവിതത്തിെലഎെന്തങ്കിലും പ്രേയാജനമല്ല,
അതിെന്റ തെന്നഅന്തിമസത്യമാണ്.അത് സംഖ്യകളു�
െട ഒരു തുകയല്ല, ഒരു ജീവിതമൂല്യമാണ്.ഈവ്യാപക�
മായഐക്യേബാധത്തിന് ൈദവികമായ ഒരുസ്വഭാവ�
മുെണ്ടന്നും വ്യക്തിപരമായി തനിക്കുള്ളെതല്ലാം ത്യാഗം
െചയ്യണെമന്ന് തേന്നാടാവശ്യെപ്പടാൻഅതിനവകാശ�
മുെണ്ടന്നും പരിമിതമായ സ്വന്തംആത്മാവിനപ്പുറത്തുള്ള
ഏറ്റവും ഉൽക്കൃഷ്ടമായസ്വാതന്ത്ര്യെത്തപ്രതിനിധീക�
രിക്കുന്നപരേമാന്നതമായ ഒരർത്ഥംഅതിലടങ്ങിയിട്ടു�
െണ്ടന്നും മനുഷ്യൻഎങ്ങെനേയാ ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു”.
ഇേതആശയം തെന്നഅേദ്ദഹം മെറ്റാരുതരത്തിൽ
വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി: “മനുഷ്യർക്ക് സാമൂഹ്യമായ
കമ്യൂണിസത്തിെന്റ വിശാലജീവിതത്തിൽ,സംഗീതത്തി�
െലന്നേപാെല, നിഗൂഢമായഐക്യം അനുഭവെപ്പടുന്നു.
ഈഐക്യേബാധത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് തങ്ങളു�
െട ൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േബാധമുണ്ടായത്. ഇങ്ങെന
ഓേരാ മതവും അതിെന്റ കുലേഗാത്രൈദവേത്താടുകൂടി�
യാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്”. [9]

7. Ibid.
8. Tagore: Letters from Russia, P. 146.
9. Tagore: Creative Unity, P. 22.



       

3 ബന്ധനങ്ങളിലൂെട േമാചനം

മനുഷ്യെന്റഅന്തസ്സത്തയുെട ഉള്ളിേലക്കിറങ്ങിേപ്പാവു�
കേയാഐഹിക ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തുള്ളശൂന്യതയി�
േലക്കു പറന്നുേപാവുകേയാ െചയ്യുന്ന ഒരാത്മീയവാ�
ദമായിരുന്നില്ല ടാേഗാറിേന്റത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ നി�
ഗൂഢതാവാദം വിരക്തിെയേയാ സന്യാസെത്തേയാ
അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. തെന്റ കാലഘട്ടത്തിെല സാമൂഹ്യ–
രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളിൽഅത്യധികം ശ്രദ്ധയും
താല്പര്യവുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നതുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട
ൈദനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാത്മീ�
യവാദത്തിേലക്കു വഴുതിേപ്പാകാൻഅേദ്ദഹത്തിനു
സാധിച്ചില്ല.അേദ്ദഹം എഴുതി: “എനിക്ക്ഈസുന്ദര�
മായ േലാകത്തിൽ നിന്ന് ഉടെന േമാചനം ലഭിക്കണ�
െമന്ന യാെതാരാഗ്രഹവുമില്ല.ആകാശവും സമുദ്രവും
ചക്രവാളവുമുള്ളഅനുഗൃഹീതമായഈ േലാകത്തിൽ
എെന്റസേഹാദരന്മാരായ മനുഷ്യരുെട കൂെട,അവരു�
െടയിടയിൽ തെന്ന, ജീവിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ
താല്പര്യം”.

രൂപവും വർണ്ണവും ഗന്ധവുമുള്ളപ്രകൃതിയും,ബുദ്ധി, മന�
സ്സ്, േസ്നഹം, ദയ മുതലായവേയാടുകൂടിയ മനുഷ്യനും
ടാേഗാറിെന സർവഥാആകർഷിച്ചു.അതുെകാണ്ടാണ്
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെനഎഴുതിയത്: “ഈബന്ധനങ്ങെള
ഞാൻ പുച്ഛിക്കുന്നില്ല.അവഎെന്റ മനസ്സിെന സ്വത�
ന്ത്രമാക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത്.അങ്ങെനഎെന്റ
സ്വന്തം ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുതെന്നഅവഎെന്നപു�
റേത്തക്കുവികസിപ്പിക്കുന്നു”.അേദ്ദഹത്തിെന്റ തത്വ�
ശാസ്ത്രത്തിെല മുഖ്യമായ ഒരാശയം താെഴ െകാടുത്ത
മേനാഹരമായ കവിതയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം.

“എെന്റ േമാക്ഷം വിരക്തിയിലല്ല;ആനന്ദത്തിെന്റ
ആയിരം ശൃംഖലകളിൽ േമാചനത്തിെന്റആലിംഗനം
ഞാൻഅനുഭവിക്കുന്നു;
നിെന്റ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളും സുഗന്ധവുമുള്ള വീഞ്ഞിൻ�
ധാരകൾ നീ എനിക്ക് േവണ്ടി പകർന്നുതരികയുംഈ
മൺപാത്രം തുളുമ്പുേവാളം നിറയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
നിെന്റ തീജ്വാലെകാണ്ട് എെന്റ േലാകം അതിെന്റ വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളായ നൂറു വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുകയുംഅവ�
െയ നിെന്റ േക്ഷത്രമണ്ഡപത്തിൽപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും
െചയ്യും.
ഇല്ല,ഞാെനെന്റ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട കവാടങ്ങൾ ഒരി�
ക്കലും അടച്ചിടുകയില്ല; ദർശനത്തിെന്റയും ശ്രവണ�
ത്തിെന്റയും സ്പർശനത്തിെന്റയുംആനന്ദങ്ങൾ നിെന്റ
ആനന്ദെത്തയാണ് ഉൾെക്കാള്ളുന്നത്.
ഉവ്വ്,എെന്റഎല്ലാ വ്യാേമാഹങ്ങളുംആനന്ദത്തിെന്റ
ദീപ്തിയായിമാറും.എെന്റഎല്ലാആശകളും േസ്നഹത്തി�
െന്റ കനികളായി മൂത്തുപഴുക്കും”. [10]

ടാേഗാർ അസാമാന്യപ്രതിഭയുള്ള ഒരുസാഹിത്യകാര�
നായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅമ്പതിേലെറ കഥാസ�
മാഹാരങ്ങൾ,നൂറിേലെറ കഥകൾ,പന്ത്രണ്ടു േനാവലു�
കൾ, മുപ്പതിലധികം നാടകങ്ങൾ,ഇരുനൂേറാളം പ്രബ�
ന്ധങ്ങൾ, രണ്ടായിരേത്താളം കവിതകൾ—ഇവെയല്ലാം
ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിെന്റയും ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തി�
െന്റയും ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കുള്ളസംഭാവനകളാണ്. ഗീ�
താഞ്ജലിയുെട കർത്താെവന്ന നിലയ്ക്ക് 1913-ൽഅേദ്ദ�
ഹത്തിന് േനാബൽസമ്മാനം കിട്ടി.

ൈവഷ്ണവ കവികളുെട കാവ്യരൂപെത്ത ടാേഗാർ അംഗീ�
കരിച്ചു. കബീർ,ൈചതന്യൻ തുടങ്ങിയ ഭക്തിപ്രസ്ഥാന
കവികളുെട സ്വാധീനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളിൽ
വ്യക്തമായി കാണാം.അേദ്ദഹത്തിെന്റആശയങ്ങളി�
ലും പ്രതിരൂപങ്ങളിലുെമല്ലാം ആത്മീയവാദത്തിെന്റയും
നിഗൂഢതാവാദത്തിേന്റയും മുദ്ര വന്നിട്ടുെണ്ടന്നത് സംശ�
യത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം സ്പഷ്ടമാണ്.എന്നിരിക്കലും,
ആത്മീയവാദത്തിെന്റ നിഗൂഢതയിൽ െപാതിഞ്ഞആ
ചിന്തകൾശൂന്യതെയേയാ ഉേദ്ദശ്യരാഹിത്യെത്തേയാ
േതടിേപ്പാകുന്നില്ല.അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവലുകളും കഥ�
കളും നാടകങ്ങളും കവിതകളുെമല്ലാം കാലഹരണെപ്പ�
ട്ട ആചാരനിയമങ്ങൾക്കുംഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും
സാമൂഹ്യാനീതികൾക്കും വിേദശീയഭരണാധികാരികളു�
െട മർദ്ദനങ്ങൾക്കുംഎതിരായ ഒരുസാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കർ�
ത്താവിെന്റയും രാജേസ്നഹിയുെടയും വികാരവിചാരങ്ങ�
െളയാണ് നമുക്ക് പകർന്നുതരുന്നത്. ദരിദ്രന്മാെരയും
കീഴ്ജാതിക്കാെരയും ഇടിച്ചമർത്തുകയുംഅേതസമ�
യത്തുതെന്ന വലിയആർഭാടേത്താെട പ്രാർത്ഥനക�
ളും ഭക്തിപ്രകടനങ്ങളും നടത്താൻേവണ്ടി േക്ഷത്രങ്ങ�
െള ശരണം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നവരുെട േനെര
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകൾ പരിഹാസം െപാഴിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽഈശ്വരദർശനത്തി�
ന് അമ്പലത്തിേലാ പള്ളിയിേലാ േപാകുന്നതുെകാണ്ട്
യാെതാരു കാര്യവുമില്ല. കർഷകൻ നിലം ഉഴുതുമറിക്കു�
േന്നടത്തും േറാഡുപണിക്കാരൻ കല്ലുകൾ ഉടയ്ക്കുേന്നട�
ത്തുമാണ് അവെനഅേന്വഷിേക്കണ്ടത്. െവയിലത്തും
മഴയത്തുംഅവൻഅവിടത്തെന്നയുണ്ടാവും.അവെന്റ
വസ്ത്രങ്ങൾ െപാടിനിറഞ്ഞവയായിരിക്കും. “ൈവദിക�
ത്വത്തിെന്റ പുറം കുപ്പായം എടുത്തുമാറ്റൂ.എന്നിട്ട് അവ�
െനേപ്പാെല െപാടിനിറഞ്ഞ മണ്ണിേലക്ക് ഇറങ്ങിവ�
രിക”. [11]

10. Rabindranath Tagore, Gitanjali.
11. Tagore: Gora.



       

4 ശാസ്ത്രവും മതവും

പരമമായ ഒരു ശക്തിവിേശഷത്തിൽ ടാേഗാറിനു വി�
ശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.എങ്കിലും,ശാസ്ത്രെത്തഅേദ്ദഹം
അവഗണിച്ചില്ല.അേദ്ദഹം എഴുതി: “ശാസ്ത്രേമഖലയിൽ
അനുസ്യൂതമായി ഗേവഷണങ്ങൾനടന്നുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം കുേറെശ്ശ കുേറെശ്ശ�
യായി ഇടവിടാെത പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. ഇതി�
െന്റ ഫലമായി നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയചിന്ത�
യ്ക്ക് പറ്റിയആേരാഗ്യകരമായ ഒരന്തരീക്ഷമുണ്ടാവുന്നു”.
പേക്ഷ, “ആദ്യന്തവിഹീനനായആശക്തി”അെല്ല�
ങ്കിൽ “സർവാത്മാവായഈശ്വരൻ”എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾ�
ക്കുംഅതീതനാെണന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. “നമ്മുെട
യുക്തിചിന്തയുെട േലാകമാണ് ശാസ്ത്രേലാകം.അതിന്
അതിേന്റതായ മാഹാത്മ്യവും ഉപേയാഗവുംആകർഷ�
കത്വവുമുണ്ട്.അതിന് അർഹമായ മാന്യത നൽകാൻ
നാം തയ്യാറാണുതാനും.എന്നാൽ,അത് നമുക്കുേവണ്ടി
യഥാർത്ഥേലാകം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുഎന്ന്
അവകാശെപ്പടുകയും ലളിതമനസ്ക്കരായ മനുഷ്യരുെട
േലാകെത്തപുച്ഛിക്കുകയും െചയ്യാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
അത് സ്വന്തം രാജാവിെന്റ സിംഹാസനം പിടിച്ചുപറ്റി
അധികാരമത്തനായിത്തീർന്ന ഒരുൈസന്യാധിപെന�
േപ്പാെലയാകുെമന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം,
േലാകത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിൈവ�
ശിഷ്ട്യത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്,യുക്തിവിചാരത്തിലല്ല.
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കഴിവുമൂലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിബ�
ന്ധങ്ങൾ കുറയുകയും േലാകത്തിെലങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾ
പരസ്പരം അടുക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തരാ�
ഷ്ട്രങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ,
ആന്തരമായഐക്യത്തിെന്റ കാര്യേമാ? ബാഹ്യസൗ�
കര്യങ്ങൾ കാരണം വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിെല ജനങ്ങളും
വിവിധ ജാതിക്കാരും തമ്മിൽഅടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,അത് ഒരു ഒത്തുേചരൽ മാത്രമാണ്.
ആന്തരികമായബന്ധംെകാണ്ട് ഒന്നായിത്തീരലല്ല”.

എന്നാൽ,ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കതീതമായഈപരമശക്തി
പ്രകൃതിയുെട സാധാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിേലാ മാനു�
ഷികബന്ധങ്ങളുെട ക്രമീകരണത്തിേലാ ഒരു തരത്തി�
ലും ഇടെപടുന്നില്ല എന്ന് ടാേഗാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.
അേദ്ദഹവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു
വാദപ്രതിവാദംഈവിഷയെത്തസംബന്ധിച്ച രസക�
രമായ ചില കാര്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. 1934-ൽ
ബീഹാറിലുണ്ടായ ഭയങ്കരമായ ഭൂകമ്പംആയിരക്കണ�
ക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട മരണത്തിനും േകാടിക്കണക്കിൽ
ഉറുപ്പിക വില വരുന്നസ്വത്തുക്കളുെട നാശത്തിനും ഇട
വരുത്തുകയുണ്ടായി.ഈഅത്യാപത്തു മുഴുവൻസംഭവി�
ച്ചത് സവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾ ദരിദ്രരായ ഹരിജനങ്ങേളാടു
കാണിച്ചുേപാന്നഅനീതികളുെടയും അക്രമങ്ങളുേടയും
േനർക്ക് ൈദവം േകാപിച്ചതുെകാണ്ടാെണന്ന് ഗാന്ധി
പ്രസ്താവിച്ചു.ആപ്രസ്താവനെയ വിമർശിച്ചുെകാണ്ട്
ടാേഗാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭൂകമ്പം പ്രകൃതിയുെട ഒരു
പ്രതിഭാസം മാത്രമാെണന്നുംഈശ്വരന് അതിൽ യാ�
െതാരു പങ്കുമിെല്ലന്നും.അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു: കുറ്റക്കാെര
ശിക്ഷിക്കലാണ് ഉേദ്ദശ്യെമങ്കിൽഈശ്വരൻ നിരപരാ�
ധികളായ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാക്കി�
ത്തീർത്തെതന്തിനാണ്? നിരപരാധികെള ശിക്ഷിക്കുന്ന
ഈശ്വരൻ ഒരു യഥാർത്ഥഈശ്വരനാവുന്നെതങ്ങെന�
യാണ്? ഗാന്ധി വിട്ടുെകാടുത്തില്ല.അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു�
പറഞ്ഞു:ൈദവത്തിെന്റഅറിവ് കൂടാെത യാെതാന്നും
നടക്കില്ല; ഒരിലേപാലും ഇളകില്ല.ൈദവത്തിെന്റ പ്ര�
വൃത്തികെള തർക്കശാസ്ത്രത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ
വിശദീകരിക്കാേനാ ന്യായീകരിക്കാേനാ സാദ്ധ്യമല്ല.
ഈവാദപ്രതിവാദം ടാേഗാറിെന്റയും ഗാന്ധിയുെടയും
മതപരമായ വീക്ഷണങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസെത്ത െവളി�
െപ്പടുത്തുന്നു.



       

5 സാർവലൗകികവാദി

ടാേഗാർ ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതനായ ഒരു
സാർവലൗകികവാദിയായിരുന്നു. തെന്റഈആശ�
യം അേദ്ദഹം ഇങ്ങെനപ്രകടിപ്പിക്കുന്നു: “ഇെന്നനി�
ക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസൽമാന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ�
ക്കുംബ്രഹ്മമതക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെല
അവകാശെപ്പട്ടആൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രം തരൂ.
ആൈദവത്തിെന്റ വാതിലുകൾ യാെതാരാളുെട മുമ്പി�
ലും—അവൻഏതു ജാതിയിൽ െപട്ടവാനായാലും ശരി—
ഒരിക്കലും െകാട്ടിയടയ്ക്കെപ്പടുന്നില്ല.അവൻഹിന്ദുക്ക�
ളുെട മാത്രം ൈദവമല്ല,ഇന്ത്യയുെടയാെകൈദവമാ�
ണ്”. [12]

നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല തിലകൻ,അരവിന്ദ�
േഘാഷ് തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദികളുെട രാജ്യേസ്നഹം ഹി�
ന്ദു േദശീയത്വത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരു�
ന്നു. ടാേഗാർ, േനെരമറിച്ച്, ജാതിമത വിേദ്വഷങ്ങൾക്കു
സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യേസ്നഹെത്തയാണ് ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ചത്. ‘ജനഗണമന’എന്നുതുടങ്ങുന്നഇന്ത്യ�
യുെട േദശീയഗാനത്തിെന്റ കർത്താവാണേദ്ദഹം.ആ
ഗാനത്തിലടങ്ങിയ ഒരാശയം ഇങ്ങെനസംഗ്രഹിക്കാം:
“നീ എല്ലാ ജനങ്ങളുെടയും മനസ്സുകെള ഭരിക്കുന്നവനാ�
ണ്, നിെന്റ ശബ്ദം രാവും പകലും നാടുേതാറും ചുറ്റി ഹിന്ദു�
ക്കെളയും ബൗദ്ധെരയും സിക്കുകാെരയും ൈജനെരയും
പാർസികെളയും മുസ്ലീങ്ങെളയും ക്രിസ്ത്യാനികെളയും
എല്ലാം നിെന്റ സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റും വിളിച്ചുവരുത്തു�
ന്നു. പൗരസ്ത്യരും പാശ്ചാത്യരും നിെന്റ േദവാലയത്തി�
േലക്ക് വഴിപാടുകൾ െകാണ്ടുവരുന്നു. നീ വിജയിക്കെട്ട,
വിജയിക്കെട്ട, വിജയിക്കെട്ട!”

ടാേഗാറിെന്റ രാജ്യേസ്നഹം ഇടുങ്ങിയ േദശീയേബാധമാ�
യിരുന്നില്ല. സാർവേദശീയത്വവുമായി ഒട്ടുംതെന്നൈവ�
രുദ്ധ്യമില്ലാത്ത ഒരു േദശീയേബാധമായിരുന്നുഅത്.
േലാകത്തിെലങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും സാ�
േഹാദര്യവും സമാധാനവും ൈകവരണെമന്നതായിരു�
ന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിലാഷം.അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ഓേരാ രാജ്യവും സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിെലത്തിേച്ചർന്നത്
ഒരു വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗത്തിലൂെടയാണ്. ഇത് ആ രാജ്യത്തി�
െന്റ നാഗരികതയ്ക്ക് ഒരു സവിേശഷപ്രാധാന്യം നൽകി�
യിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ,അതിെന്റ ഫലങ്ങൾഎല്ലാവർക്കും
നൽകെപ്പടുന്നു… മനുഷ്യരാശിയിെല വിവിധവംശങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ പ്രകൃതിസഹജമായ വ്യത്യാസങ്ങളുെണ്ടന്ന
കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.അവെയ മാനിക്കുകയും നി�
ലനിർത്തുകയും െചേയ്യണ്ടതാവശ്യമാണ്. പേക്ഷ,ആ
വ്യത്യാസങ്ങെളെന്താെക്കത്തെന്നയായാലും നമ്മുെട
ഐക്യം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാനും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട
നൂലാമാലയിൽസത്യം കെണ്ടത്താനും പറ്റിയ ഒരു വി�
ദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്കാവശ്യം”.

സാർവലൗകികമായ സാംസ്ക്കാരികബന്ധങ്ങെളസം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം മതപുനരുദ്ധരണവാദികളുേടതിൽ
നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാണ് ടാേഗാർ ൈക�
െക്കാണ്ടത്.എല്ലാ സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾക്കും—അവ
േലാകത്തിെന്റഏതുഭാഗത്തുനിന്നു വന്നവയായാലും
ശരി—അേദ്ദഹം തെന്റ മനസ്സിെന്റ വാതിൽ തുറന്നുെകാ�
ടുത്തു. വിേദശീയമാെണന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം യാെതാ�
രു സംസ്ക്കാരേത്താടും അേദ്ദഹത്തിന് എതിർപ്പുണ്ടായി�
രുന്നില്ല.അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് ഒരു സംസ്ക്കാര�
േത്താടും,അതിെന്റ വിേദശീയസ്വഭാവം െകാണ്ടുമാത്രം,
അവിശ്വാസമിെല്ലന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കെട്ട. മറിച്ച്,
അത്തരം ബാഹ്യശക്തികളിൽ നിന്നുള്ളആഘാതം
നമ്മുെട ബൗദ്ധികപ്രകൃതിയുെട ഓജസ്സിന് ആവശ്യ�
മാെണന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു… യൂേറാപ്യൻ സം�
സ്കാരം നമ്മുെടയിടയിേലക്ക് വന്നേപ്പാൾഅത് അതി�
െന്റ വിജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ഗതിേവഗവും െകാണ്ടുവ�
ന്നു”. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാ�
െല, “മറ്റ് ഏത് ഇന്ത്യക്കാരെനക്കാളുമധികം അേദ്ദഹം
(ടാേഗാർ)കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിൽ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാ�
ക്കാൻസഹായിക്കുകയുംഅങ്ങെന ഇന്ത്യൻ േദശീയ�
ത്വത്തിെന്റഅടിത്തറ വിപുലമാക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും നല്ലസാർവലൗകികവാദി അേദ്ദ�
ഹമാണ്.അേദ്ദഹം സാർവേദശീയ സഹകരണത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുകയുംഅതിനുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും െച�
യ്തു. ഇന്ത്യയുെട സേന്ദശം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെലത്തിക്കുക�
യും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുെട സേന്ദശങ്ങൾ തെന്റസ്വന്തം നാട്ടു�
കാർക്കിടയിേലക്ക് െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു”. [13]

എന്നാൽ,ൈവേദശികജീവിതരീതികളുെട പുറംപൂച്ചിൽ
അേദ്ദഹം ഭ്രമിച്ചുവശായില്ല. 1941-ൽ,തെന്റഎൺപ�
താം പിറന്നാൾദിവസം, െതെല്ലാരു േവദനേയാെട
അേദ്ദഹം പറയുകയുണ്ടായി: “ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്ക്കാരത്തി�
െന്റആകർഷകങ്ങളായ വശങ്ങളിൽ മയങ്ങിനിന്ന�
േപ്പാൾഅത് ചിരന്തനങ്ങളായ ജീവിതമൂല്യങ്ങെള ഇത്ര�
യും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ വികൃതമാക്കിത്തീർക്കുെമന്ന്
ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. നമ്മുെട നാട്ടിെല ജന�
ങ്ങളുെട േനെര ഒരു പരിഷ്ക്കൃതരാഷ്ട്രം കാണിക്കുന്ന െവറു�
പ്പിെന്റയും ക്രൂരതയുെടയും ചിഹ്നമാണ് ആൈവകൃതെമ�
ന്ന് ഞാനിേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു”. [14]

അേതപ്രബന്ധത്തിൽ തെന്നഅേദ്ദഹം മുപ്പതുകളുെട
ആരംഭത്തിൽ തനിക്ക് േമാേസ്ക്കാവിലുണ്ടായഅനുഭവ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. “തങ്ങളുെട രാജ്യ�
ത്തിൽ നിന്ന് േരാഗം, നിരക്ഷരത,അറിവില്ലായ്മ, ദാരി�
ദ്ര്യം എന്നിങ്ങെനയുള്ളനാണേക്കടിെന്റഎല്ലാ ബാഹ്യ�
ലക്ഷണങ്ങെളയും തുടച്ചുനീക്കാൻ േവണ്ടി റഷ്യക്കാർ
അക്ഷീണമായഊർജസ്വലതേയാടുകൂടി നടത്തുന്ന”
പരിശ്രമങ്ങെളഅേദ്ദഹം പ്രശംസിക്കുന്നു. “വംശപര�
മായ ദുരഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടിെക്കാണ്ട്
േസാവിയറ്റുകൾ തങ്ങളുെട ഭരണാതിർത്തികളിെലാട്ടു�
ക്കും മനുഷ്യസാേഹാദര്യത്തിെന്റ മഹച്ഛക്തിെയ ഉയർ�
ത്തിെക്കട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ദ്രുതഗതിയിൽഅവർ
േനടിക്കഴിഞ്ഞഅത്ഭുതകരമായ പുേരാഗതി എന്നിൽ
ഒേര സമയത്തുതെന്നആനന്ദവും അസൂയയും ഉളവാ�
ക്കുന്നു”.

12. J. Nehru: Discovery of India.
13. Tagore: Towards Universal Man, P. 355.
14. Tagore: Towards Universal Man, P. 355.



       

6 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഗായകൻ

മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യത്തിെന്റ വികാസത്തിനു
വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്നത് െകാേളാണിയലിസമാ�
ണ് എന്ന് അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി.അതുെകാണ്ടാണ്
അേദ്ദഹം ഇന്ത്യയുൾെപ്പെടയുള്ളഎല്ലാഅടിമരാജ്യ�
ങ്ങളുെടയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി തെന്റ ശബ്ദമുയർ�
ത്തിയത്. 1937-ൽഅേദ്ദഹെമഴുതിയ “ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഒരു
അർച്ചനാഗീതം”എന്നഹൃദയസ്പർശിയായ കവിത മർ�
ദ്ദനത്തിലാണ്ടുകിടന്നആഫ്രിക്കൻ ജനതേയാട് അേദ്ദ�
ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നഅഗാധമായസഹാനുഭൂതിെയ
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു:

“പരിഷ്കൃതരുെട പ്രാകൃതമായ ദുരാഗ്രഹംഅവരുെട
നിർലജ്ജമായ

മൃഗീയതെയ നഗ്നമാക്കി തുറന്നു കാണിച്ചു.
നീ കരഞ്ഞു; നിെന്റ കരച്ചിൽ െഞക്കി
െഞരിക്കെപ്പട്ടു.

കവർച്ചക്കാരുെടആണി തറച്ച െചരുപ്പുകൾ
നിെന്റഅമർഷത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിേന്മൽ
മായ്ക്കാനാവാത്തപാടുകൾ പതിച്ചേപ്പാൾ
കാട്ടിലുള്ള നിെന്റ കാല്പാടുകൾ കണ്ണീരിലും
േചാരയിലും

കുതിർന്നു മലിനമായി…
ഇന്ന് പശ്ചിമചക്രവാളത്തിൽഅസ്തമനാകാശം
െപാടി നിറഞ്ഞ െകാടുങ്കാറ്റുെകാണ്ട് ശ്വാസം
മുട്ടുേമ്പാൾ,

തേമാമയമായ ഗുഹയിൽ നിന്ന്
പുറേത്തക്കിഴഞ്ഞുവരുന്ന മൃഗം
ഭയാനകങ്ങളായഅലർച്ചകൾ െകാണ്ട്
പകലിെന്റ മരണം പ്രഖ്യാപിക്കുേമ്പാൾ,
േഹ,അന്ത്യകാലകേവ! വരൂ!
മാനഭംഗം െചയ്യെപ്പട്ടആസ്ത്രീയുെട വാതിൽക്കൽ
നിന്നുെകാണ്ട്

അവേളാടു മാപ്പു േചാദിക്കൂ!
േരാഗം പിടിെപട്ട ഒരു വൻകരയുെട
സ്വേബാധമില്ലാത്ത േപപറച്ചിലിന്നിടയിൽ
അതായിരിക്കെട്ട അവസാനെത്ത മഹത്തായ
വാക്ക്”.

ഭൂതകാലത്തിെന്റ മഹത്വെത്തക്കുറിച്ചു പാടുകയും വർ�
ത്തമാനകാലത്തിെന്റ മാനേക്കടിെനപ്പറ്റി വിലപിക്കു�
കയും െചയ്തതുെകാണ്ടു മാത്രം ടാേഗാർ തൃപ്തിെപ്പട്ടില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവന ഭാവിയുെട ചക്രവാളങ്ങെള
അളന്നുപരിേശാധിച്ചു. ഗീതാഞ്ജലി എന്നസുപ്രസിദ്ധ�
ഗ്രന്ഥത്തിൽഅേദ്ദഹം തെന്റസ്വപ്നത്തിലുള്ളഇന്ത്യെയ
നമുക്ക് ഒരുേനാക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു.

“നിർഭയമായ മനസ്സ് എവിെടേയാ,
ശിരസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കെപ്പടുന്നത് എവിെടേയാ,
ജ്ഞാനം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നെതവിെടേയാ,
ഇടുങ്ങിയ ഗൃഹഭിത്തികൾ െകാണ്ട് േലാകം കഷണം
കഷണമാക്കി

മുറിക്കെപ്പടാത്തെതവിെടേയാ,
വാക്കുകൾസത്യത്തിെന്റഅഗാധതയിൽ നിന്നു

വരുന്നെതവിെടേയാ,
വിേവകത്തിെന്റ െതളിനീെരാഴുക്ക് പഴകിയ
ശീലങ്ങളുെട

മടുപ്പൻമരുഭൂമിയിൽ വഴിെതറ്റാതിരിക്കുന്ന
െതവിെടേയാ,

മനസ്സ് എെന്നന്നും വികസ്വരമായിരിക്കുന്ന
ചിന്തയിേലക്കും

പ്രവൃത്തിയിേലക്കും നിന്നാൽ മുേന്നാട്ടു
നയിക്കെപ്പടുന്നെതവിെടേയാ,

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റആസ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
പിതാേവ,
എെന്റ നാട് ഉണേരണേമ!”

1930-ൽതെന്റ നാട്ടുകാേരാട് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “അവർ
നമ്മുെട രാജ്യെത്ത െകട്ടിയിടാനുപേയാഗിച്ച ശൃംഖലക�
െള തുടെരത്തുടെരയുള്ളആക്രമണം െകാണ്ടു െപാട്ടിച്ചു
കളയണം. ഓേരാ സമരവും ദുസ്സഹമായ ഒരു േവദന�
യാണ്. പേക്ഷ,അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു േമാചനം േന�
ടാൻ േവെറ മാർഗ്ഗമില്ല”. ഇേതആേവശേത്താെട 1941-
ൽഅേദ്ദഹം വീണ്ടും എഴുതി:

“പരിഷ്കൃതെമന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നആ ഭരണം നമുക്ക്
നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിയമവും നീതിയും െപാലീസ് വാഴ്ച�
യ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടി�
യുള്ളഅഭിനിേവശം നഗ്നമായ ശക്തിപ്രകടനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാനുഷികബന്ധങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച അംശങ്ങളുെട അഭാവം പുേരാഗ�
തിയിേലക്കുള്ളനമ്മുെട പാതെയ തടഞ്ഞുെവച്ചിരിക്കു�
ന്നു”. [15]

പേക്ഷ, മനുഷ്യനിലുള്ള വിശ്വാസം ഉേപക്ഷിക്കാൻ
അേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചില്ല.അേതപ്രബന്ധത്തിൽ
അേദ്ദഹം എഴുതി:

“ഭാഗ്യചക്രത്തിെന്റ പരിക്രമം തങ്ങളുെട സാമ്രാജ്യമു�
േപക്ഷിച്ചു േപാവാൻബ്രിട്ടീഷുകാെര നിർബന്ധിക്കുന്ന
ഒരു ദിവസം വരും”.

തെന്റഈപ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീർന്ന ദി�
വസം കാണാൻ മനുഷ്യേസ്നഹിയായആ മഹാകവി
ജീവിച്ചില്ല. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാവുന്നതിന് ആറുവർഷ�
ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അേദ്ദഹം താൻ േസ്നഹിച്ച േലാകേത്താട്
അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞു.

15. Ibid, P. 357.



       

െ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
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