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17
ഇഖ്ബാൽ

ആധുനികഭാരതത്തിെന്റ തത്വചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ
സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിച്ച മെറ്റാരു ദാർശനികകവി�
യാണ് െഷയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ.അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തത്വചിന്തയ്ക്ക് ടാേഗാറിേന്റതുമായി വളെരയധികം സാ�
മ്യമുണ്ട്. മുഖ്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഉപനിഷ�
ത്തുകളിെലആത്മീയവാദമാണ് ടാേഗാറിെനആകർ�
ഷിച്ചെതങ്കിൽ ഖുർ-ആെന്റഅഗാധതയിെല ഉറവുക�
ളാണ് ഇഖ്ബാലിെന്റ ദാഹം തീർത്തത്. ടാേഗാറിെന്റ
കവിതകളിൽ കബീർ,ൈചതന്യൻ തുടങ്ങിയൈവഷ്ണ�
വകവികളുെട സ്വാധീനം കാണാം. ഇഖ്ബാലിന് റൂമി,
ഗാലിബ്,ഹാലി തുടങ്ങിയ കവികേളാടാണ് കൂടുതൽ
കടപ്പാട്. ഇഖ്ബാലും ടാേഗാറും രണ്ടുേപരും സയൻസി�
െന്റആരാധകന്മാരായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുെടയും പ്രപ�
ഞ്ചത്തിെന്റയും സൗന്ദര്യം രണ്ടുേപെരയുംആകർഷിച്ചു.
ഐഹികജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിേച്ചാടി രക്ഷെപടാ�
േനാ ഭൂതകാലത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകാേനാ ശ്രമിക്കു�
ന്നതിനു പകരം ഭാവിയിേലക്ക് ഉറ്റുേനാക്കിെക്കാണ്ട്
ഭൂതകാലത്തിെന്റആത്മീയാദർശങ്ങെളആധുനികയു�
ഗത്തിന് അനുേയാജ്യമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക�
യാണ് രണ്ടുേപരും െചയ്തത്. പേക്ഷ, ജീവിതസാഹചര്യ�
ങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾഅവരുെട കവിതകളിലും
പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം.

1873-ൽപഞ്ചാബിെല സിയാൽേക്കാട്ടിൽ ജനിച്ച് ലാ�
േഹാറിൽ വിദ്യാഭ്യാസം േനടിയ ഇഖ്ബാൽ പെത്താ�
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ ഒരു തത്വശാ�
സ്ത്രാദ്ധ്യാപകനായി. വിപ്ലവാശയങ്ങൾഅലയടിച്ചു�
െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്. വിേദശീയ�
ഭരണത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ഇഖ്ബാലിെന്റ
യുവഹൃദയെത്തയും ഇളക്കിമറിച്ചു.ഈകാലഘട്ടത്തി�
ലാണ് അേദ്ദഹം ‘തരാനേയഹിന്ദ്’ (സാേരജഹാൻ
േസഅച്ഛാ ഹിേന്ദാസ്താൻഹമാരാ), ‘നയാ ശിവാലാ’
(സച്കഹ്ദൂങ്ങ് അയ്ബിരഹമൻ ഗർ തുബുരാ ന മാ�
േന)തുടങ്ങിയ േദശാഭിമാനം തുളുമ്പുന്നകവിതകൾ രചി�
ച്ചത്. ജാതിമതേഭദങ്ങെള വകെവയ്ക്കാെതഎല്ലാ ഇന്ത്യ�
ക്കാരും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ സ്വാതന്ത്ര്യസ�
മരത്തിൽ പെങ്കടുക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹംആഹ്വാനം
െചയ്തു. ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ൈമത്രിയായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളിെല മുഖ്യമായ ഒരു വിഷ�
യം. പള്ളിയുെടയും അമ്പലത്തിെന്റയും േപരിൽ മതപ�
രമായ വിേദ്വഷങ്ങൾ െവച്ചുപുലർത്തുന്നവെരഅേദ്ദഹം
ആേക്ഷപിച്ചു. പള്ളിയും അമ്പലവും മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന
െകട്ടിടങ്ങളാണ്; മണ്ണാണ് അടിസ്ഥാനം;അതുെകാണ്ട്,
പള്ളിെയക്കാളും അമ്പലെത്തക്കാളും കൂടുതൽ പവിത്ര�
മായി കണക്കാേക്കണ്ടത് ഇന്ത്യയുെട മണ്ണിെനയാണ്—
ഇതാണ് ഒരു കവിതയിെലആശയം.

പഠിപ്പ് തുടരാൻ േവണ്ടി 1905-ൽഅേദ്ദഹം യൂേറാപ്പി�
േലക്കുേപായി. േകംബ്രിഡ്ജിൽ െവച്ച് പാശ്ചാത്യദർ�
ശനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻഅേദ്ദഹത്തിന് ധാരാളം
സൗകര്യം ലഭിച്ചു.എന്നാൽ,ഇസ്ലാമികദർശനത്തിലും
ഇസ്ലാമിക സംസ്ക്കാരത്തിലുമാണ് അേദ്ദഹം കൂടുതൽ
ശ്രദ്ധിച്ചത്. മ്യൂനിക്കിൽ നിന്ന് േഡാക്ടേററ്റ് ബിരുദം
േനടാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം തയ്യാറാക്കിയ പ്രബന്ധം
േപർസ്യൻസാഹിത്യത്തിെല നിഗൂഢതാവാദെത്തക്കു�
റിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. 1908-ൽഅേദ്ദഹം ഇന്ത്യയിേലക്കു
മടങ്ങി. 1938-ൽ മരിക്കുന്നതുവെര സൃഷ്ടിപരമായ പ്ര�
വർത്തനങ്ങൾതുടർന്നു.അേതാെടാപ്പം തെന്ന മുസ്ലീ�
ങ്ങെള കൂടുതൽ ഉൽബുദ്ധരാക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളും
നടത്തി.
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1 കർമ്മമാണ് ജീവിതം

യൂേറാപ്പിലായിരുന്ന കാലത്ത് മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ്
ഇഖ്ബാലിെന്റശ്രദ്ധെയആകർഷിച്ചത് എന്നുപറ�
യെപ്പടുന്നു. ഒന്നാമത്, ജനങ്ങളുെട കർമ്മകുശലത;
ആലസ്യം കൂടാെത പ്രവൃത്തിെയടുക്കാനുള്ളസന്നദ്ധത.
രണ്ടാമത്,പുേരാഗതിക്കാവശ്യമായഅനുകൂലസാഹ�
ചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും.അവസരങ്ങളുപേയാഗി�
ച്ചുെകാണ്ട് സദാ കർമ്മനിരതരായി എല്ലാത്തരം പ്ര�
തിബന്ധങ്ങെളയും തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ടു മുേന്നാ�
ട്ടുേപാകാൻ െവമ്പൽ െകാള്ളുന്നജനങ്ങെളയാണ്
ഇഖ്ബാൽ യൂേറാപ്പിൽ കണ്ടത്. മൂന്നാമേത്തത്,അത്ര�
യധികംആകർഷകമായി േതാന്നിയില്ല: സയൻസിെന്റ
വളർച്ചയുെട ഫലമായി സുഖേഭാഗങ്ങളുെട ഉപാധികൾ
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അനുമാനിക്കാൻ േപാലും വയ്യാത്തവി�
ധം അത്രയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;പേക്ഷ,ഹൃദയം
വികസിച്ചിട്ടില്ല.അതിെന്റ ഫലമായി വ്യക്തികൾക്കിട�
യിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലും ഇടവിടാത്ത മത്സരങ്ങളു�
ണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ യൂേറാ�
പ്പിെനഅനുകരിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമായിരിക്കുെമന്ന്
ഇഖ്ബാലിനു േതാന്നി.

യൂേറാപ്പിലുണ്ടായഈഅനുഭവങ്ങൾഇഖ്ബാലിെന്റ
കവിതകളിൽ ധാരാളം പ്രതിഫലിച്ചു. കർമ്മനിരതരാ�
വാനും തടസ്സങ്ങെള തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് മുേന്നറാ�
നും ജനങ്ങെള ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കവിത�
കൾഅേദ്ദഹം രചിക്കുകയുണ്ടായി.ആപത്തുകെള ഭയ�
െപ്പടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. കർമ്മേത്ത�
ക്കാൾ മഹത്തായ മെറ്റാരു തത്വശാസ്ത്രമില്ല. കർമ്മമാർ�
ഗ്ഗമാണ് ഇസ്ലാമിെന്റ മൗലികതത്വം എന്ന് ഇഖ്ബാൽ
അവകാശെപ്പട്ടു.ൈവരാഗ്യം,സമാധി,സന്യാസം മു�
തലായ തത്വങ്ങൾ പിന്നീട് സൂഫികളാണ് പ്രചരിപ്പിച്ച�
ത്.അവഇസ്ലാമികതത്വങ്ങൾെക്കതിരാണ്. ലൗകിക�
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും ജീവിത�
ത്തിെന്റ േനെര നിേഷധാത്മകമായ ഒരു ഭാവം ൈക�
െക്കാള്ളുകയും െചയ്തസൂഫികെളഅേദ്ദഹം കഠിനമായി
ആേക്ഷപിച്ചു. “നിഗൂഢതാവാദികളായ കവികൾ കർമ്മ�
േശഷിെയ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന് അേദ്ദഹംആവ�
ലാതിെപ്പട്ടു. മനുഷ്യെന്റഅന്തസ്സത്തഒരു വ്യാേമാഹമ�
െല്ലന്നുംഅെതാരു യാഥാർത്ഥ്യമാെണന്നുമുള്ളഅറി�
വിെനആശ്രയിച്ചാണ് കർമ്മേശഷി നിലെകാള്ളുന്ന�
ത്. കർമ്മമാണ് ജീവിതം. കർമ്മരാഹിത്യം മരണമേത്ര.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു കവിതയുെട സാരാംശം ഇങ്ങെന�
യാണ്:

“ജീവിതത്തിെന്റഓജസ്സ്
കർമ്മത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു;

സൃഷ്ടിയിൽആനന്ദിക്കുക:അതാണ് ജീവിതനിയമം.
എഴുേന്നൽക്കുക, ഒരു പുതുേലാകം െകട്ടിപ്പടുക്കുക!
തീജ്വാലകൾെകാണ്ട് നീ നിെന്നത്തെന്ന മൂടുക;
ഒരുഅബ്രഹാമാവുക!
നിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങെളഅനുകൂലിക്കാത്തഈ
േലാകത്തിനു

വഴങ്ങുന്നത്
യുദ്ധരംഗത്തുെവച്ച് ആയുധം വലിെച്ചറിയലാണ്.
ഉറച്ച സ്വഭാവമുള്ളവനും തെന്നത്താൻ
കീഴടക്കിയവനുമായ

മനുഷ്യൻ
തെന്റ മുമ്പിൽ വിധി മുട്ടുകുത്തുന്നതുകാണും.
േലാകം അവെന്റ ഇഷ്ടത്തിനു വഴങ്ങുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അവൻസ്വർഗ്ഗേത്താടു യുദ്ധം െവട്ടാെനാരുെമ്പടും.
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റഅസ്തിവാരങ്ങെളഅവൻ കിളച്ചു
മറിക്കും;

എന്നിട്ട് അതിെന്റഅണുക്കെള ഒരു പുതിയ
മൂശയിൽ

വാർെത്തടുക്കും.
സ്വന്തം ഓജസ്സുെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ
ഹിതാനുവർത്തിയായ

ഒരു പുതിയ േലാകെത്തസൃഷ്ടിക്കും”.



       

2 വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യത്തിെന്റ വികാസം

“പ്രപഞ്ചത്തിെന്റആത്മാവിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലാ�
ണ് മനുഷ്യെന്റഅന്തിമലക്ഷ്യവും അവെന്റ േമാക്ഷ�
വും”എന്നാണ് സൂഫികൾ ഉൽേബാധിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
ഇഖ്ബാൽഈഅഭിപ്രായേത്താടു േയാജിച്ചില്ല.അേദ്ദ�
ഹെത്തസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യ�
െത്ത വികസിപ്പിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നവർൈദവത്തിൽ
ലയിക്കുകയില്ല,ൈദവെത്തതങ്ങളിൽ ലയിപ്പിക്കുകയാ�
ണ് െചയ്യുക.അവർ തങ്ങളുെട ഇച്ഛാശക്തിെയൈദവ�
ത്തിനുസമർപ്പിക്കുകയല്ല,ൈദവത്തിെന്റ ഇച്ഛാശക്തി�
െയ തങ്ങളുേടതിേലക്ക് ആവാഹിക്കുകയാണ് െചയ്യുക.
ടാേഗാറിെനേപ്പാെല തെന്ന ഇഖ്ബാലും വ്യക്തിൈവ�
ശിഷ്ട്യെത്തപരമാവധി വികസിപ്പിക്കുകഎന്നതാണ്
ഏറ്റവും മഹത്തായ ജീവിതലക്ഷ്യം എന്നു വിശ്വസിച്ചു.
ആത്മൈസ്ഥര്യത്തിലൂെടയും വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യത്തി�
െന്റ വികാസത്തിലൂെടയും മാത്രേമ മനുഷ്യന് ശക്തനും
സ്വതന്ത്രനുമാകാൻ കഴിയൂ എന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു�
പറഞ്ഞു.ഈആശയവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ണ്ടാണ് അേദ്ദഹം ‘ഖുദി’െയപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റസിദ്ധാന്തം
ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്. ‘ഖുദി’എന്നപദത്തിന് ചില വ്യാഖ്യാ�
താക്കൾആത്മാവ് എന്നഅർത്ഥം കല്പിക്കാറുണ്ട്.
എന്നാൽ,ഇഖ്ബാൽ മനുഷ്യെന്റആത്മാവിെനയും
ശരീരെത്തയും േവെറ േവെറയായിട്ടല്ല, ഒന്നായിട്ടാണ്
കണ്ടത്.ആത്മാവിെന്റ ഗുണങ്ങൾതെന്നയാണ് ശരീര�
ത്തിെന്റ ഗുണങ്ങൾ. ശരീരത്തിെന്റ ഗുണങ്ങെളആത്മാ�
വിെന്റ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നു േവർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
നിർഭയത,അഹംേബാധം മുതലായ ഗുണങ്ങേളാടുകൂ�
ടിയ ഉൽകൃഷ്ടമായ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം എന്നഅർത്ഥ�
ത്തിലാണ് ഇഖ്ബാൽ ‘ഖുദി’എന്നപദം ഉപേയാഗിക്കു�
ന്നത്. വ്യക്തിയുെട അന്തസ്സത്തഅെല്ലങ്കിൽഅഹം�
േബാധമാണത്. തെന്റസിദ്ധാന്തെത്തഅേദ്ദഹം ഇങ്ങ�
െന വിശദീകരിക്കുന്നു:

“ജീവിതെത്തഅംഗീകരിക്കലാണ്,അതിെന ചവിട്ടി�
േത്തക്കലല്ല, മനുഷ്യെന്റ ധാർമ്മികവും മതപരവുമായ
ആദർശം.ഈആദർശം സാക്ഷാൽക്കരിക്കെപ്പടുന്ന�
ത് വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യത്തിെന്റ വികാസത്തിലൂെടയാ�
ണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അധികമധികം വ്യത്യസ്തനാ�
യിെക്കാണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താനായിത്തീരുന്നതി�
നാണ് വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം എന്നുപറയുന്നത്. ഏറ്റവു�
മധികം വ്യത്യസ്തനായ വ്യക്തിഈശ്വരനാണ്.അതു�
െകാണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നിലുള്ളഈശ്വരീയ ഗുണങ്ങെള
വികസിപ്പിക്കണെമന്ന് ഖുർ-ആൻആജ്ഞാപിക്കുന്നു.
മനുഷ്യൻഈശ്വരനു തുല്യനാവാൻശ്രമിക്കുേമ്പാഴാ�
ണ് അവെന്റ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം മറ്റുള്ളവരുേടതിൽ
നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിത്തീരുന്നത്. വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യ�
ത്തിെന്റ വികാസത്തിെന്റ പരമസ്ഥാനമാണ് ഖുദി.
ആസ്ഥാനെത്തത്തുന്ന മനുഷ്യന് തനിക്കുസമനാ�
യി താൻ മാത്രേമയുണ്ടാവൂ.ഈശ്വരെന്റഎത്രേത്താ�
ളമടുെത്തത്തുന്നുേവാഅത്രേത്താളം അവൻ േശ്രഷ്ഠ�
നും മഹാനുമായിത്തീരുന്നു. ഒടുവിെലാരു ദിവസം
അവൻഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുെമന്നല്ല ഇതിന്നർത്ഥം;
േനെരമറിച്ച്,സമയെമത്തിയാൽഅവൻഈശ്വര�
െന തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുെമന്നാണ്. യഥാർത്ഥ മനു�
ഷ്യനിൽ ഭൗതികപദാർത്ഥം മാത്രമല്ലഈശ്വരനും
അന്തർലയിച്ചു കിടക്കുന്നു”. [1]

പ്രതിബന്ധങ്ങെള തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് പുേരാഗതി�
യിേലക്കു മുേന്നറാനുള്ളഅദമ്യമായ ഇച്ഛയാണ് ജീവി�
തത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ലക്ഷണംഎന്ന് ഇഖ്ബാൽ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചു: “എല്ലാറ്റിെനയുംആത്മസാത്ക്കരിച്ചു�
െകാണ്ട് മുേന്നറലാണ് ജീവിതം”.ഈപ്രയാണത്തിൽ
എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കം െചയ്യെപ്പടുന്നു. ജീവിതത്തി�
െന്റ രണ്ടാമെത്തലക്ഷണം “ആഗ്രഹങ്ങെളയുംആദർ�
ശങ്ങെളയും തുടർച്ചയായി സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകെയ�
ന്നതാണ്”. ഒരഭിലാഷം സാധിത പ്രായമാകുേമ്പാൾ പു�
തിെയാരഭിലാഷം ജന്മെമടുക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ഒന്നിനുേശ�
ഷം മെറ്റാന്നായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ�
െള പൂർത്തീകരിച്ചുെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പടിപടിയായി
ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് നീങ്ങുന്നത്. “മനുഷ്യെന്റഅഹംേബാ�
ധം എല്ലാ മാർഗ്ഗതടസ്സങ്ങെളയും നീക്കം െചയ്തുെകാ�
ണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നു.അത് ഭാഗികമായി സ്വ�
തന്ത്രമാണ്, ഭാഗികമായി പരതന്ത്രവും. ഏറ്റവും സ്വത�
ന്ത്രനായ വ്യക്തിെയ—ഈശ്വരെന—സമീപിക്കുേമ്പാൾ
അത് പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം േനടുന്നു”. [2]

1. Iqbal: The Secrets of the Self.
2. Ibid.



       

3 വ്യക്തിയുംസമൂഹവും

ഇഖ്ബാലിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം
വികസിക്കുന്നത് ശൂന്യമായ ഏകാന്തതയിേലാ തപ�
സ്വിയുെട ഗുഹയിേലാ അല്ല,സമുദായമധ്യത്തിലാണ്.
“വ്യക്തി സമൂഹവുമായി ബന്ധിക്കെപ്പടുന്നത് ഒരനുഗ്ര�
ഹമാണ്;സമുദായത്തിനുള്ളിലാണ് അവെന്റ മൂല്യം
പൂർണ്ണതപ്രാപിക്കുന്നത്”എന്നേദ്ദഹം പറയുന്നു. ബാ�
ഹ്യേലാകവുമായുള്ള നിരന്തരസമരത്തിലൂെടയാണ്
ആന്തരികസത്തപുഷ്ടിെപ്പടുന്നത്.ഈപ്രക്രിയയിലൂെട�
യാണ് വ്യക്തിയുെട അഹംേബാധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ
സ്വതന്ത്രമാവുകയും പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പ്രതീ�
കമായൈദവേത്താടടുക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. മെറ്റാരുവി�
ധം പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യത്തിെന്റ വികാസം
ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വികാസവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു: “തെന്റസ്വന്തം ഭാഗേധയത്തിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള േലാ�
കത്തിെന്റെയന്നേപാെല മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും
അഗാധങ്ങളായഅഭിലാഷങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ പെങ്കടു�
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു ചിലേപ്പാൾ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ശക്തികൾക്ക് സ്വയം വഴങ്ങിെക്കാടുത്തുെകാണ്ടായിരി�
ക്കും; മറ്റു ചിലേപ്പാൾസർവശക്തിയുമുപേയാഗിച്ച് പ്രാ�
പഞ്ചികശക്തികെള സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ഉേദ്ദശ്യ�
ങ്ങൾക്കും േയാജിച്ചവിധം രൂപെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാവും.
പുേരാഗമനപരമായഈപരിവർത്തനപ്രക്രിയയിൽ,
മനുഷ്യൻ മുൻൈകെയടുക്കുകയാെണങ്കിൽ,ഈശ്വ�
രൻഅവെന്റസഹപ്രവർത്തകനായിത്തീരും. മനുഷ്യർ
തങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ളത് മാറ്റിമറിക്കുന്നതുവെരഈശ്വ�
രൻഅവരുെട സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല
എന്നുതീർച്ചയാണ്”. [3]

അഹംേബാധം അെല്ലങ്കിൽ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം ആണ്
ഇഖ്ബാലിെന്റ തത്വശാസ്ത്രത്തിെല േകന്ദ്രബിന്ദു. പേക്ഷ,
വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം ബാഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിലും വ്യക്തി�
ൈവശിഷ്ട്യത്തിലും സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു.ഈകർമ്മ�
പ്രതികർമ്മങ്ങളിലൂെടയാണ് വ്യക്തിയുെട അന്തസ്സത്ത
വികസിക്കുന്നത്.

ഏെതങ്കിലും ദിവ്യശക്തി “മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിച്ച പരിപാ�
ടിയുെടഐഹികമായ നിർവഹണമാണ് പ്രപഞ്ചം”
എന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങെള ഇഖ്ബാൽ തിരസ്ക്കരിക്കുന്നു.
“സ്വതന്ത്രമായും ക്രിയാത്മകമായും ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്ന” ഒന്നാണ് പ്രപഞ്ചംഎന്ന് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നു.അഹംേബാധെമന്നേപാെല പ്രപഞ്ചവും നിരന്തര�
മായ ചലനത്തിനും പരിണാമത്തിനും വിേധയമാണ്.
രണ്ടും കർേമ്മാന്മുഖമാണ്. പേക്ഷ,പ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചു�
ള്ളഈവിശകലനത്തിന് ആത്മീയവാദത്തിെന്റ മൂടുപ�
ടമുണ്ട്.എെന്തന്നാൽ,ഇഖ്ബാലിെന്റ പ്രപഞ്ചസങ്കല്പം
പരമമായഅഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കല്പവുമായി െകട്ടു�
പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “പരമമായ ‘അഹം’പരിേമയങ്ങ�
ളായഎല്ലാ ‘അഹ’ങ്ങെളയും,അവയുെടഅസ്തിത്വെത്ത
നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന,തന്നിൽ ഉൾെക്കാള്ളി�
ക്കുന്നു”. പരിപൂർണ്ണതപ്രാപിച്ച വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യത്തി�
നാണ് ഇഖ്ബാൽ ‘പരമമായഅഹം’എന്നുപറയുന്ന�
ത്. സർവജ്ഞത,സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളകഴിവ് മുതലായവ�
യാണ് അതിെന്റ ഗുണങ്ങൾ. വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം പരി�
പൂർണ്ണതപ്രാപിക്കുേമ്പാൾ േപാലും അത് ‘പരമമായ
അഹ’ത്തിൽ െചന്നു ലയിക്കുകയില്ല എന്നും വ്യക്തിത്വം
നഷ്ടെപ്പടാെത നിലനിൽക്കുെമന്നും ഇഖ്ബാൽ വ്യക്ത�
മാക്കുന്നുണ്ട്.

‘പരമമായഅഹം’തുടങ്ങിയസങ്കല്പങ്ങെള മാത്രമല്ല
കല,സാഹിത്യം മുതലായവെയയും പരിപൂർണ്ണതയി�
േലക്കുള്ളവ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യത്തിെന്റ പുേരാഗതിയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഖ്ബാൽ പരിേശാധിക്കുന്നത്.
അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“ജീവിതമാണ് എല്ലാ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുെട�
യും അന്തിമലക്ഷ്യം—േശ്രഷ്ഠവും സുശക്തവുംആഹ്ലാദ�
മയവുമായ ജീവിതം.എല്ലാ മാനുഷിക കലകളുംഈ
അന്തിമലക്ഷ്യത്തിനു വിേധയമായിരിക്കണം. ജീവൻ
നൽകാനുള്ളകഴിവിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവ�
യുെട മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കെപ്പേടണ്ടത്. നമ്മിലുറങ്ങിക്കി�
ടക്കുന്നഇച്ഛാശക്തിെയ ഉണർത്തുകയും ജീവിതത്തി�
െല പരീക്ഷണങ്ങെള പൗരുഷേത്താെട േനരിടാനാ�
വശ്യമായ മനക്കരുത്തുണ്ടാക്കിത്തരികയും െചയ്യുന്ന
കലയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കല. മയക്കം പിടിപ്പി�
ക്കുകയും യാെതാന്നിെന്റ േമൽ വിജയം േനടുന്നതിെന�
യാേണാ ജീവിതംആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ യാഥാർ�
ത്ഥ്യത്തിെന്റ േനർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ നെമ്മ േപ്രരിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നഎല്ലാ കലകളുംക്ഷയത്തിെന്റയും മര�
ണത്തിെന്റയും സേന്ദശങ്ങളാണ്.അവീൻ തിന്നുന്ന
ഏർപ്പാട് കലയിൽ പാടില്ല. കല കലയ്ക്കു േവണ്ടി എന്ന
സിദ്ധാന്തം നെമ്മ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ശക്തിയിൽ
നിന്നും വഴിെതറ്റിച്ചുെകാണ്ടു േപാകാനുള്ളഅധഃപത�
നത്തിെന്റ കണ്ടുപിടിത്തമാണ്”.

3. Ibid, P. 16.



       

4 േസ്നഹത്തിെന്റശക്തി

പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യെമന്ന ലക്ഷ്യത്തിേലക്കുള്ളപ്ര�
യാണത്തിൽ കലയും സാഹിത്യവും മാത്രമല്ല, േസ്നഹം,
ധീരത,സഹനശക്തി, നിയമാനുസൃതമായസമ്പാദ്യം
െകാണ്ടു മാത്രമുള്ള ജീവിതം,സൃഷ്ടിപരങ്ങളായ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കൽ മുതലായ വ്യക്തിപരമായ
ഗുണങ്ങളുംആവശ്യമാണ്. ഇവെയല്ലാം വ്യക്തിയുെട
ആന്തരികസത്തെയ പുഷ്ടിെപ്പടുത്താൻസഹായിക്കു�
ന്നഘടകങ്ങളാെണന്ന് ഇഖ്ബാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
ന്നു. “സൂര്യെനയും നക്ഷത്രങ്ങെളയും കീഴടക്കാനാഗ്ര�
ഹിക്കുന്നവൻആദ്യമായി ധർമ്മത്തിെന്റ കല്പനയനു�
സരിക്കണ”െമന്നും “തെന്നത്താൻ കീഴടക്കാൻ കഴി�
യാത്തവൻ മറ്റുള്ളവരുെട അടിമയായിത്തീരു”െമന്നും
അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. േസ്നഹത്തിനാണ് അേദ്ദഹം
ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. കാരണം,പ്ര�
പഞ്ചെത്തനിലനിർത്തുന്നൈചതന്യമാണ് േസ്നഹം.
മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ളസൗഹാർദ്ദബന്ധങ്ങെള ശക്തി�
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണ് വ്യക്തി തെന്റആന്തരികസ�
ത്തെയ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുന്നത്. വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യെത്ത
സാഫല്യത്തിേലക്ക് ഉയർത്തുന്നത് േസ്നഹമാണ്. േസ്ന�
ഹം വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യെത്ത ഉറപ്പിക്കുന്നു;അതിെന്റ
ശക്തി േലാകെത്ത മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നു”. നിക്കൾസന്നയ�
ച്ച ഒരു കത്തിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങെനഎഴുതി: “ഈവാ�
ക്ക് ഞാനുപേയാഗിക്കുന്നത് വളെര വ്യാപകമായഅർ�
ത്ഥത്തിലാണ്. മറ്റുള്ളവെരആത്മസാത്ക്കരിക്കുക,
അെല്ലങ്കിൽ തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുകഎന്നതാണിതിെന്റ
അർത്ഥം.ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുക,അവ�
െയ സഫലമാക്കാൻ േവണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക—ഇതാണ്
അതിെന്റഏറ്റവും മഹത്തായരൂപം. േസ്നഹിക്കുന്നവ�
െനയും േസ്നഹിക്കെപ്പടുന്നആെളയും അത് വ്യക്തിത്വ�
മുള്ളവരാക്കിമാറ്റുന്നു. രണ്ടുേപരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്
ഭിന്നരായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും അനന്യമായ വ്യക്തിത്വ�
െത്ത (അതായത്ഈശ്വരെന)പ്രാപിക്കാൻശ്രമിക്കു�
ന്നവെന്റ വ്യക്തിത്വവും അനന്യമായിത്തീരുന്നു”.

േസ്നഹം വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യെത്തപുഷ്ടിെപ്പടുത്തുക മാ�
ത്രമല്ല,സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദ�
നം നൽകുക കൂടി െചയ്യുന്നുഎന്ന് ഇഖ്ബാൽ കരുതു�
ന്നു. സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന്
അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും നൽകുന്നത്. സൃഷ്ടിപരമായ പ്ര�
വർത്തനങ്ങളിലൂെടയാണ് പൂർണ്ണതയുെട മാർഗ്ഗതടസ്സ�
ങ്ങൾ നീക്കം െചയ്യെപ്പടുന്നത്. തിന്മയും അധർമ്മവുമാ�
ണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ.അതുെകാണ്ട് തി�
ന്മയ്ക്കും അധർമ്മത്തിനുെമതിരായ സമരങ്ങൾക്ക് വമ്പി�
ച്ച പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തിന്മയും അധർമ്മവും പല രൂപങ്ങ�
ളും ധരിക്കാറുണ്ട്. േകാളണി േമധാവികളും ജന്മികളും
മുതലാളികളും നടത്തുന്നചൂഷണങ്ങൾതിന്മകളാണ്.
ശക്തൻഅശക്തെന മർദ്ദിക്കുന്നതു തിന്മയാണ്. ഇത്ത�
രം തിന്മകൾെക്കതിരായി േപാരാടാൻ ഇഖ്ബാൽ ഉൽ�
േബാധനം െചയ്യുന്നു. ഒരു കവിതയിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങ�
െനഎഴുതി:

“മുതലാളി െതാഴിലാളികളുെട രക്തധമനികളിൽ നി�
ന്ന് തനിക്കുേവണ്ടി മിഴിവുറ്റ മാണിക്യക്കല്ല് നിർമ്മിക്കു�
ന്നു;
ജന്മിയുെട മർദ്ദനം ഗ്രാമീണരുെട വയലുകെള െകാള്ള�
യടിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നു;
വിപ്ലവം!”



       

5 മതവുംസാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും

സാമ്രാജ്യത്വവും സങ്കുചിതേദശീയവാദവും “നമ്മുെട
സ്വർഗ്ഗം കവർെന്നടുക്കു”കയും സാേഹാദര്യെത്ത നശി�
പ്പിക്കുകയും യുദ്ധത്തിെന്റ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുകയും െച�
യ്യുന്നുഎന്ന് അേദ്ദഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി േപാരാടാൻഅേദ്ദഹം യുവാ�
ക്കെള ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു.

“സ്വതന്ത്രമനുഷ്യെന്റ രക്തധമനികൾ
ഇരുമ്പുധമനികൾ േപാെല ഉറപ്പുള്ളവയാണ്;

പരതന്ത്രേന്റതാകെട്ട, മുന്തിരിവള്ളികൾേപാെല
ദുർബലങ്ങളാണ്”.

വീണ്ടും മെറ്റാരു കവിതയിൽ:

“നിനക്ക് നിെന്റ സ്വന്തം മുന്തിരികളിൽ നിന്ന്
െതളിഞ്ഞ മുന്തിരിച്ചാറു കുടിക്കണെമങ്കിൽ,

നിെന്റ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടാേയ തീരൂ”.

ഇഖ്ബാലിെന്റ ചില കവിതകളിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റാശ�
യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം.
“ഞാൻഏെതങ്കിലും മുസ്ലീംരാജ്യത്തിെന്റസർവാധിപ�
തിയായാൽആദ്യമായി െചയ്യുക ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥസ്ഥാപിക്കുകയായിരിക്കും”എന്ന്
ഒരിക്കൽഅേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. നിലവി�
ലുള്ള മർദ്ദനാധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ മാ�
റ്റിമറിക്കാനുളള പ്രയത്നത്തിലൂെട മാത്രേമ മനുഷ്യെന്റ
വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം പുഷ്ടിെപ്പടുകയുള്ളുഎന്നായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വാസം. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജന�
ങ്ങൾഅടിമത്തത്തിലും ചൂഷണത്തിലും കിടന്നു ശ്വാസം
മുട്ടുന്ന ഒരുസാഹചര്യത്തിൽ ദുഃഖം കർമ്മഫലമാെണ�
ന്ന ന്യായം പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ദരിദ്രന്മാേരാട് സംതൃപ്തരും
നിേശ്ചഷ്ടരുമായിരിക്കാൻ ഉപേദശിക്കുന്ന മതം മനുഷ്യ�
െന്റ പുേരാഗതിക്ക് തടസ്സമാെണന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പി�
ച്ചുപറഞ്ഞു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽഅസം�
തൃപ്തിയും അസ്വസ്ഥതയുമാണ് പൗരുഷത്തിെന്റ ലക്ഷ�
ണങ്ങൾ.എെന്തന്നാൽ,സംതൃപ്തി കർേമ്മാന്മുഖതെയ
മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയുംഅങ്ങെന മനുഷ്യെന്റഅന്തസ്സത്ത�
െയ മരവിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.



       

6 ഇസ്ലാമിക നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
കവി

ഇഖ്ബാൽ പലേപ്പാഴും മതഭക്തനായ ഒരു മുസ്ലീമിെന്റ
ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. മുസ്ലീങ്ങെള പട്ടിണിയിൽ
നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും േമാചിപ്പിക്കുകഎന്നതാ�
യിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. പാശ്ചാത്യനാടുക�
ളിെല ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ പുേരാഗതിയും
അഭൂതപൂർവ്വങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ
അേദ്ദഹം മുസ്ലീങ്ങേളാടഭ്യർത്ഥിച്ചു.അേദ്ദഹം എഴുതി:

“നമ്മൾനൂറ്റാണ്ടുകളായി ബൗദ്ധികമായ ജാഡ്യത്തിൽ
മയങ്ങിക്കിടന്നേപ്പാൾ ഇസ്ലാമിെന്റ ദാർശനികന്മാർ�
ക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുംഅതീവതാല്പര്യമുണ്ടായിരു�
ന്നഅേത പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ച് യൂേറാപ്പ് ഗൗരവമായി
ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു.ൈദവശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
മധ്യകാലെത്തചിന്താഗതികൾ മുഴുമിക്കെപ്പട്ടതിനു�
േശഷം മനുഷ്യെന്റ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലും അനുഭവങ്ങ�
ളിലും അളവറ്റ പുേരാഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യെന്റ
ശക്തി പ്രകൃതിയിേലക്കു വ്യാപിച്ചേതാടുകൂടി അവന്
തെന്റ ചുറ്റുപാടുകളുെട ശക്തികെള കീഴടക്കുന്നതി�
െനക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ േബാധവും ഒരു പുതിയ
വിശ്വാസവും ൈകവന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീക്ഷണഗതി�
കൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. പഴയപ്രശ്നങ്ങൾപുതിയ
അനുഭവങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ പുനഃപരിേശാധിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തലെപാക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റബുദ്ധിശക്തിഅതിെന്റ
അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളായസ്ഥലം,കാലം,കാര്യ�
കാരണബന്ധംഎന്നിവെയ കവച്ചു കടന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. ശാസ്ത്രീയചിന്തയുെട അഭിവൃ�
ദ്ധിയുെട ഫലമായി ഗ്രാഹ്യതെയക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുെട
സങ്കല്പങ്ങൾക്കുേപാലും മാറ്റം സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു”.

പേക്ഷ,ആധുനികമനുഷ്യെന േനരിടുന്നഎല്ലാ പ്രശ്ന�
ങ്ങൾക്കുമുള്ളയഥാർത്ഥപരിഹാരം മതമാെണന്ന്
ഇഖ്ബാൽ വിശ്വസിച്ചു. മതെമന്നു െവച്ചാൽ ഇസ്ലാംമത�
െമന്നും. ഇസ്ലാം മതെത്ത മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു തെന്ന
ആധുനികപരിഷ്ക്കാരങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളാനുംആധുനി�
കമായ ജീവിതം നയിക്കാനും കഴിയുെമന്ന് അേദ്ദഹം
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മതെത്ത�
യും വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റഫലമായി പാശ്ചാ�
ത്യരാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങെളയും കൂട്ടിയിണ�
ക്കാനാണ് അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്.അേദ്ദഹം എഴുതി:

“അനിയന്ത്രിതമായ വ്യക്തിവാദേത്താടുകൂടിയആധു�
നികപാശ്ചാത്യ മുതലാളിത്തെത്ത ഉൾെക്കാള്ളാൻ
ഏഷ്യക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല. നിങ്ങൾപ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
മതം (അതായത് ഇസ്ലാം) വ്യക്തിയുെട മൂല്യെത്തഅം�
ഗീകരിക്കുകയുംഅവെന്റസർവസ്വവും മനുഷ്യെന്റയും
ൈദവത്തിെന്റയും േസവനത്തിനായി നീക്കിെവക്കാൻ
അവെനഅഭ്യസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.അതിെന്റസാ�
ദ്ധ്യതകൾ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ജാതിെയേയാ
വർണ്ണെത്തേയാ സമ്പാദിക്കെപ്പടുന്നഡിവിഡന്റിെന�
േയാ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടല്ല, ജീവിതത്തി�
െന്റ സ്വഭാവെത്തഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്,
മനുഷ്യെന്റസാമൂഹ്യപദവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു പു�
തിയ േലാകം—ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാർ ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട
േമൽ നികുതി ചുമത്തുന്ന, മനുഷ്യസമുദായം വയറുക�
ളുെട സമത്വത്തിനു പകരം േചതനയുെട സമത്വത്തി�
േന്മൽസ്ഥിതിെചയ്യുന്ന,അയിത്തക്കാരന് രാജാവിെന്റ
മകെള വിവാഹം കഴിക്കാവുന്നസ്വകാര്യസ്വത്തുടമസ�
മ്പ്രദായം ട്രസ്റ്റുകളുെട രൂപത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽ�
ക്കുന്ന,യഥാർത്ഥസ്വത്തുൽപ്പാദകെന്റ േമൽആധി�
പത്യം വഹിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം കടന്നുകൂടാൻ
മൂലധനെത്തഅനുവദിക്കാത്ത, ഒരു പുതിയേലാകം—
െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇസ്ലാംമതത്തിന് ഇേപ്പാഴും കഴിവു�
ണ്ട്. പേക്ഷ, നിങ്ങളുെട മതത്തിെന്റഈ മഹത്തായ
ആദർശെത്ത മതപണ്ഡിതന്മാരുെടയും നീതിജ്ഞന്മാ�
രുെടയും മധ്യകാലവ്യാേമാഹങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചിപ്പി�
േക്കണ്ടതുണ്ട്”. [4]

4. Wm. Theodore de Bary: The Sources of Indian Tradition,
P. 762.



       

7 വിഭജനത്തിെന്റവക്താവ്

മുസ്ലീങ്ങെള ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടുള്ളവയായിരുന്നുെവങ്കിലും
ഇത്തരംആശയങ്ങൾ ജാതിമതേഭദങ്ങളുെട അതിർ�
ത്തിവരമ്പുകെള േഭദിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയിെല ബുദ്ധിജീ�
വികെളആകർഷിച്ചു. ഇഖ്ബാൽ ഇന്ത്യയുെട മഹാ�
കവിയായി വാഴ്ത്തെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.എന്നാൽ,ഇരുപ�
തുകളുെട അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും ഒരുതരം നിരാ�
ശാേബാധത്തിെന്റയും നിഷ്ഫലതാേബാധത്തിെന്റയും
നിഴൽപ്പാടുകൾഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതിെയ
സങ്കുചിതമാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 1930-ൽ മുസ്ലീം ലീ�
ഗിെന്റഅദ്ധ്യക്ഷനായതിനുേശഷംഅേദ്ദഹം സ്പഷ്ടരൂ�
പത്തിൽ തെന്ന ഇസ്ലാമിെന്റ വക്താവായിത്തീർന്നു.
കഴിയുേന്നടേത്താളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിെന്റ ഭരണം
സ്ഥാപിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങെളെയല്ലാം ഒേര
ആദർശത്തിെന്റ തണലിൽ േയാജിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക
എന്നതായിത്തീർന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.അേദ്ദ�
ഹമാണ് മുസ്ലീം ലീഗിെന്റ പാക്കിസ്താൻ വാദത്തിന് ദാർ�
ശനികവും ധാർമ്മികവുമായ ഒരടിത്തറ നൽകിയത്.
ഇന്ത്യയിെല വിവിധ മതസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ രഞ്ജി�
പ്പും സഹകരണവും വളർത്താനുള്ളഎല്ലാശ്രമങ്ങളും
പരാജയെപ്പടുകേയയുള്ളൂഎന്ന് 1930-ൽഅേദ്ദഹം
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.അേത വർഷത്തിലാണ് മഹാത്മാ�
ഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതി�
രായ സിവിൽ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചത്.
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇഖ്ബാൽ കണ്ടത്
“നിരീശ്വരവാദപരമായ ഭൗതികവാദത്തിെന്റ വിത്തുക�
ളാണ്”.അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “മനുഷ്യെന്റ വിശ്വാസം,
അവെന്റസംസ്ക്കാരം,അവെന്റ ചരിത്രപരമായ പാരമ്പ�
ര്യങ്ങൾ—ഇവയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവമർഹി�
ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ.എെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ഇവയ്ക്ക്
േവണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത്.
അല്ലാെത മനുഷ്യെന്റൈചതന്യം താൽക്കാലികമായി
മാത്രം ബന്ധെപ്പടുന്ന ഒരു തുണ്ടു ഭൂമിക്കു േവണ്ടിയല്ല”.
മതവിശ്വാസങ്ങളുെടയും സംസ്ക്കാരത്തിെന്റയും കാര്യ�
ത്തിൽ മാത്രമല്ല, വംശം,ശരീരഘടനഎന്നിവയുെട
കാര്യത്തിൽ േപാലും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും വ്യത്യസ്ത�
രാെണന്ന് അേദ്ദഹം വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1937ആയ�
േപ്പാേഴക്കും “രാജ്യെത്ത ജാതിയുെടയും മതത്തിെന്റയും
ഭാഷയുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർവിഭജിക്കാേത്ത�
ടേത്താളം കാലം ഇന്ത്യയിൽസമാധാനമുണ്ടാവില്ല”
എന്നേദ്ദഹം വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അങ്ങെന ഒരുകാലത്ത് തെന്റ േദശാഭിമാനപരങ്ങളായ
ഗാനങ്ങൾെകാണ്ട് ഹിന്ദുക്കെളയും മുസ്ലീങ്ങെളയും ഒരു�
േപാെലആേവശം െകാള്ളിച്ച മഹാകവി ഇന്ത്യയുെട
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെനതിരായിത്തീർന്നു.ഈശ്വരെന
തങ്ങളിൽ വിലയിപ്പിക്കാനും സമൂഹെത്ത മാറ്റിമറിച്ചു�
െകാണ്ട് വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യെത്ത വളർത്താനും ജനങ്ങ�
േളാടാഹ്വാനം െചയ്ത തത്വജ്ഞാനി ഒടുവിൽ ഹിന്ദുക്കളു�
െടയും മുസ്ലീങ്ങളുെടയും ശാരീരികഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസങ്ങളുെട കണ്ടുപിടിത്തക്കാരനായി മാറി. ‘സാ�
േര ജഹാൻേസഅച്ഛാ ഹിേന്ദാസ്താൻഹമാരാ’എന്നു
പാടിയ കവി ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും
േയാജിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് വാദിച്ചുെകാണ്ട്
ഇന്ത്യയുെട വിഭജനത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകി.

എന്നിരിക്കിലും,ഇഖ്ബാലിെന്റ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചും
കവിതകെളക്കുറിച്ചും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു പഠനം നട�
ത്തുേമ്പാൾഅേദ്ദഹം ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിനും ഭാ�
രതീയചിന്തയ്ക്കും നൽകിയ വിലപിടിച്ച സംഭാവനക�
ളും ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ െപാതുവിലും മുസ്ലീങ്ങൾക്കി�
ടയിൽ പ്രേത്യകിച്ചും േദശാഭിമാനത്തിെന്റസേന്ദശം
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നകാര്യത്തിൽഅേദ്ദഹം വഹിച്ച പുേരാഗ�
മനപരമായ പങ്കും അവഗണിക്കാനാവില്ല.



       

െ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
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