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ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർത്ഥവാദവും

വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും

മധ്യയുഗത്തിൽ യൂേറാപ്പിെല ഫ്യൂഡലിസത്തിെനതി�
രായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾഅതാതുസ്ഥലകാലങ്ങളുെട സാ�
ഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് “ഗൂഢാർത്ഥവാദത്തിെന്റേയാ
പരസ്യമായൈവദികമതവിേരാധത്തിെന്റേയാ സായു�
ധകലാപങ്ങളുെടേയാ രൂപം ൈകെക്കാള്ളുകയുണ്ടാ�
യി” [1]എന്നും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽൈവദികമത�
വിേരാധികൾ നിഗൂഢാർത്ഥവാദെത്ത വളെരയധികം
ആശ്രയിച്ചുഎന്നത് സുവിദിതമാെണന്നുംഏംഗൽസ്
പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

മധ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഗൂഢാർ�
ത്ഥവാദങ്ങെള സംബന്ധിച്ചും ഇതുതെന്ന പറയാവുന്ന�
താണ്. ഇന്ത്യയിൽ മധ്യയുഗത്തിെന്റഅവസാനഘട്ട�
ത്തിൽസാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും മതചിന്തകന്മാരും
ഗൂഢാർത്ഥവാദെത്ത െപാതുവായും സൂഫിഗൂഢാർത്ഥ�
വാദെത്തപ്രേത്യകിച്ചും വളെരയധികംആശ്രയിക്കുക�
യുണ്ടായി. “മുസ്ലിം ഗൂഢാർത്ഥവാദികളും മതചിന്തകന്മാ�
രും െചലുത്തിയസ്വാധീനം ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ഒട്ട�
നവധി മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം
നൽകി.ഈപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യെത്തങ്ങും വ്യാപിക്കു�
കയും ഹിന്ദുക്കളുെട ജീവിതവീക്ഷണെത്തയും ചിന്താ�
ഗതികെളയും വമ്പിച്ചേതാതിൽബാധിക്കുകയുമുണ്ടാ�
യി” [2]എന്ന് താരാചന്ദ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ഫ്യൂഡൽകാലഘട്ടത്തിെല മതചിന്തകളിെല ഏറ്റവും മു�
ഖ്യമായ ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നുസൂഫിവാദം.എട്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിേലാ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ മുസ്ലീങ്ങൾ കീഴ�
ടക്കിയ പ്രേദശങ്ങളിലാണ് ഇതിെന്റആരംഭം. നബി
അന്തരിച്ചതിനുേശഷം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
സിറിയ,ഈജിപ്ത്, െമസെപ്പാേട്ടമിയ, േപർസ്യ മുത�
ലായ രാജ്യങ്ങെളല്ലാം അറബികളുെട അധീനത്തിലാ�
യി. ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകളും ഇന്ത്യയിെലആത്മീയവാദ�
ചിന്തകളും കൂടിക്കലർന്ന പലആശയങ്ങളുംഈ രാ�
ജ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. പ്രധാനെപ്പട്ട ഗ്രീക്കുഗ്രന്ഥ�
ങ്ങെളല്ലാം അറബി ഭാഷയിേലക്ക് വിവർത്തനം െച�
യ്യണെമന്നും ഇസ്ലാമികദർശനങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ
അവെയപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾസംഘടിപ്പിക്കണെമന്നും
ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽബാഗ്ദാദിെല കാ�
ലിഫ് മാമുൻ നിർേദ്ദശിക്കുകയുണ്ടായി.ൈദവത്തിെന്റ
സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയും ഖുറാെന്റ പ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റിയും
മനുഷ്യനും ൈദവവും തമ്മിലുള്ളബന്ധെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള
പല പുതിയ ചർച്ചകളും ഉയർന്നുവന്നു.ഈചർച്ചകളി�
ലൂെടയാണ് ഇസ്ലാമിന് ദാർശനികമായ ഒരടിത്തറയു�
ണ്ടായത്.

സുൽത്താൻവാഴ്ചയുെട കാലത്ത്,പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിേലാ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭത്തിേലാ,ആണ് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സൂഫിവാ�
ദം ആവിർഭവിച്ചത്. വടെക്ക ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കുംഅതി�
െന്റ സ്വാധീനം അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചു. ഇന്ത്യയിെല�
ത്തുന്നതിനുമുമ്പു തെന്നസൂഫിവാദം ഭാരതീയദർശനങ്ങ�
ളുമായി ബന്ധെപ്പടുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന
ആത്മീയവാദത്തിെന്റ ചിലഅംശങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളു�
കയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളിെലയും
േവദാന്തങ്ങളിെലയുംആത്മീയവാദമാണ് അതിെന
കൂടുതൽസ്വാധീനിച്ചെതന്നു േതാന്നുന്നു. വ്യക്തിയുെട
ആത്മാവ് ൈദവവുമായി അലിഞ്ഞുേചർന്ന് സാത്മ്യം
പ്രാപിക്കുന്നുഎന്നസിദ്ധാന്തം സൂഫികളുെട ഉൽേബാ�
ധനങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിക്കൾ�
സൺചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു:

“ഒരു ധാർമ്മികാവസ്ഥെയന്ന ‘ഫന’ത്തിെന്റ നിർവ�
ചനവും,എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങെളയുംആഗ്രഹങ്ങ�
െളയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഉപാധികളും നിർവാണ�
ത്തിെന്റ നിർവചനവുമായി വളെരയധികം െപാരുത്ത�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.അതുെകാണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിെന്റസ്വാ�
ധീനം നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ. ‘ഫന’ത്തിെന്റ വിശ്വാസ�
പരമായ വശെത്തസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതിൽ
േവദാന്തവും ഭാരതീയചിന്തയുെട മറ്റു രൂപങ്ങളും പ്ര�
കടമാണ്”. [3]ഈസ്ഥിതിയിൽസൂഫിചിന്തകൾ
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൂടുതൽസുഗ്രഹവുംആകർഷകവു�
മായി േതാന്നിെയങ്കിൽഅതിൽഅത്ഭുതെപ്പടാനില്ല.

മൂർഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയസാമൂഹ്യസംഘട്ടനങ്ങളുെട
ആത്മീയമായ പ്രതിഫലനമായിരുന്നുസൂഫിവാദം. സൂ�
ഫിചിന്തകന്മാർ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരുെട ദുർവൃത്തികെള�
യുംആഡംബരജീവിതെത്തയുംആേക്ഷപിച്ചു. ഖുറാൻ
നിർേദ്ദശിക്കുന്ന ലളിതജീവിതത്തിെന്റയും മനുഷ്യസാ�
േഹാദര്യത്തിെന്റയും ലംഘനമാണവെയന്ന് അവർ
വാദിച്ചു. ഇസ്ലാം ഭൗതികേലാകത്തിെല ഭരണാധികാ�
രികൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കീഴ്െപ്പടുകയാെണന്നും
യാഥാസ്ഥിതികത്വെത്തപ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന ഉെല�
മാക്കളും ഖാസിമാരും മുല്ലമാരും ഖുറാനിെല ഉൽകൃഷ്ട�
സിദ്ധാന്തങ്ങെള ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് മർദ്ദനത്തിൽ
അധിഷ്ഠിതമായ ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ പിന്താങ്ങു�
കയു ന്യായീകരിക്കുകയുമാണ് െചയ്യുന്നെതന്നുംഅവർ
പ്രഖ്യാപിച്ചു.എന്നാൽ,അേതസമയത്ത് ജനങ്ങെള
അണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് ഇസ്ലാമിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക�
നുസൃതമായി നീതിക്കും സാേഹാദര്യത്തിനും േവണ്ടി
േപാരാടാൻഅവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.ഈസാ�
ഹചര്യങ്ങളിലാണ് ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വി�
രമിച്ച് “ആത്മാവിെന്റ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്വയം
ഉഴിഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ”അവർ നിശ്ചയിച്ചത്.

ആദ്യകാലെത്തസൂഫികൾസന്യാസിമാരായിരുന്നു.
അവർ ലൗകികസുഖങ്ങെളല്ലാം വർജിക്കുകയും ലളി�
തമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും സ്വയം ദാരിദ്ര്യം വരി�
ക്കുകയും െചയ്തു. വ്യക്തിയുെടആത്മേബാധവും,സാമൂ�
ഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ പ്ര�
കടനെമന്ന നിലയ്ക്ക് സന്യാസവൃത്തി മധ്യയുഗത്തിെല
പ്രേത്യകസാഹചര്യങ്ങളിൽ നാടുവാഴിത്തക്രമത്തി�
െനതിരായ പ്രതിേഷധത്തിെന്റ ഒരു രൂപമായിരുന്നു.
നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ പ്രതിേഷധം നാടുവാഴി
പ്രഭുക്കളുെട ജീവിതരീതിേയാടും അവരുെടആഡംബ�
രേത്താടും സുഖേലാലുപതേയാടും ഉള്ളഎതിർപ്പിെന്റ
രൂപത്തിലാണ് പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത്. ലൗകികസുഖ�
ങ്ങൾ വർജിക്കാനുള്ളഅഭിലാഷംആഎതിർപ്പിെന്റ
ആത്മീയമായ പ്രകടനമായിരുന്നു.അങ്ങെന,സന്യാ�
സവൃത്തി നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായി നാട്ടിൻപുറങ്ങ�
ളിെലയും പട്ടണങ്ങളിെലയും ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങളുെട
സാമൂഹ്യേബാധെത്തതട്ടിയുണർത്തി. നാടുവാഴിത്തമർ�
ദ്ദനങ്ങൾ മൂർഛിക്കുകയും കർഷകർക്കിടയിൽഅസംതൃ�
പ്തി വളരുകയും െചയ്തേപ്പാൾസൂഫികളുെട സ്വാധീനവും
വർദ്ധിച്ചു.

മുസ്ലീം മതപണ്ഡിതന്മാർ ‘ശരി അത്ത്’ നിയമത്തിനു
നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിെന്റഅന്തസ്സത്തയ്ക്ക്
എതിരാെണന്ന് സൂഫികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്ലാമിെന്റ
യാഥാസ്ഥിതിക പുേരാഹിതന്മാർ ഖുറാെന്റയും ഹദീസി�
െന്റയുംഔപചാരികരീതിയിലുള്ള പഠനത്തിനും തീർ�
ത്ഥയാത്രകൾ,വ്രതങ്ങൾ,പ്രാർത്ഥനകൾ മുതലായ�
വയ്ക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചത്. സൂഫികളാകെട്ട,
ആന്തരികമായഅച്ചടക്കത്തിെന്റയും ഹൃദയവിശുദ്ധിയു�
െടയും ധാർമ്മികമായ ജീവിതരീതിയുെടയുംആവശ്യക�
തയിലാണ് ഊന്നിയത്.ൈദവവുമായി സാത്മ്യം പ്രാ�
പിക്കുന്നതിന് പുേരാഹിതന്മാരുെട വിലക്കുകളും നിേരാ�
ധനങ്ങളുംആവശ്യമിെല്ലന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
സൂഫികളുെട അഭിപ്രായത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥരുംആത്മീ�
യമായി പരിപൂർണ്ണരുമായആളുകൾക്ക് മാത്രേമ “ൈദ�
വികമായഅന്തസ്സത്ത”പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.
ഇത് േസ്നഹത്തിലൂെട മാത്രേമ സാദ്ധ്യമാവൂ. േസ്നഹവും
സാേഹാദര്യവുമാണ് ൈദവത്തിേലക്കുള്ളവഴി. ഇങ്ങ�
െനആത്മീയമായഔന്നത്യത്തിെന്റഅനുഭവെപ്പടുന്ന
ഉൽക്കടമായൈദവികേബാധമാണ് സൂഫിവാദത്തി�
െന്റഅന്തസ്സത്ത. തങ്ങളുെട യുക്തിക്കനുസൃതമല്ലാത്ത
ഗൂഢാർത്ഥവാദത്തിന് തത്വചിന്താപരമായ വിശദീക�
രണം കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ളശ്രമത്തിൽസൂഫികൾ
പലേപ്പാഴും ഉപനിഷത്തുകളിെലയും േവദാന്തത്തിെല�
യും ഉൽേബാധനങ്ങെള ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി. തങ്ങളു�
െടആശയങ്ങൾ േവദാന്തത്തിെന്റആശയങ്ങളുമായി
സാമ്യമുള്ളവയാെണന്ന് അവരിൽ ചിലർ പരസ്യമായി�
ത്തെന്നസമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്,
അക്ബറിെന്റ പൗത്രനായ ദാരാഷിേക്കാ രാജകുമാരൻ
“മജമഊൽ—ബഹെറയി” നിെന്റ മുഖവുരയിൽസൂഫി�
കളുെട അൈദ്വതവാദവും േവദാന്തികളുെട അൈദ്വത�
വാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം െവറും വാക്കുകളിലുള്ള
വ്യത്യാസം മാത്രമാെണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.അമ്പത്തി�
രണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളുെട േപർസ്യൻ വിവർത്തനങ്ങളട�
ങ്ങിയ സിർ-ഇ-അക്ബറിൽഅേദ്ദഹം ഖുർ-ആൻ ഉപ�
നിഷത്തുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നുേപാലും പ്ര�
ഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. [4]ഇസ്ലാമിെന്റഅന്തസ്സത്തയും
ഉപനിഷത്തുകളുെട അന്തസ്സത്തയും ഒന്നു തെന്നയാ�
െണന്നായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം. “എവി�
െടയും ൈദവമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ല,”അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാ�
പിച്ചു: “അല്ലേയാൈദവാേന്വഷികേള, നിങ്ങൾഎല്ലാ�
യിടത്തുംൈദവെത്തഅേന്വഷിച്ചു നടക്കുന്നു. പേക്ഷ,
യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ തെന്നയാണ് ൈദവം. നിങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു േവറിെട്ടാരുൈദവമില്ല”. [5]

ചില സൂഫികൾഎല്ലാ മതങ്ങളിലും സത്യം കെണ്ട�
ത്താൻശ്രമിച്ചു. രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമുെണ്ടങ്കിലും
എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒേര ലക്ഷ്യമാണുള്ളെതന്ന് അവർ
വാദിച്ചു. മറ്റു ചിലർ ധനികന്മാരായ പ്രഭുക്കളുമായുള്ള
സഹവാസെത്ത െവറുത്തു. രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധ�
െപ്പടാൻഅവർ ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. ബാബാഎന്ന് െപാതു�
േവ അറിയെപ്പടുന്ന ഖ്വാജാ ഫരീദുദ്ദിൻ ഇപ്രകാരം തുറ�
ന്നുപറഞ്ഞു: “ഈപന്ഥാവിെല,അതായത് സൂഫിവാ�
ദത്തിെല,പ്രധാനലക്ഷ്യം ഹൃദയത്തിെന്റ േകന്ദ്രീകര�
ണമാണ്. നിേരാധിക്കെപ്പട്ട ജീവിതരീതികളിൽ നിന്നും
രാജാക്കന്മാരുമായുള്ളബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു
മാറി നിന്നാേല ഇത് സാദ്ധ്യമാവൂ”. [6]അേദ്ദഹം തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ധർമ്മേബാധം കുത്തിെവയ്ക്കാൻശ്രമിച്ചു.
ലൗകികസമ്പത്ത് ഉേപക്ഷിക്കാനും സ്വേമധയാ ദാരി�
ദ്ര്യം വരിക്കാനും അവെര ഉപേദശിച്ചു. നൂർ നബി ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചതുേപാെല, “യാെതാരാളും മറ്റുള്ളവർക്കു േവ�
ണ്ടിയല്ലാെത തനിക്കുേവണ്ടി ജീവിക്കരുെതന്നായിരുന്നു
ബാബാ ഫരീദിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം.അതിനാൽ, മനുഷ്യസ�
മുദായത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി തെന്റ ഖലീഫമാർ അവ�
രുെട മുഴുവൻസമ്പത്തും ത്യജിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം
നിർേദ്ദശിച്ചു”. [7]

ഗൂഢാർത്ഥവാദെത്തയുക്തിപരമായഅധിഷ്ഠാനത്തിൽ
ശക്തിെപ്പടുത്താൻശ്രമിച്ച പ്രമുഖചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാ�
ളായിരുന്നു ഇബനുൽഅറബി (1165–1240).അേദ്ദഹം
സ്രഷ്ടാവിെനയും സൃഷ്ടിേയയും താദാത്മ്യെപ്പടുത്തി. ഗൂ�
ഢാർത്ഥവാദിക്ക് ൈദവവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപി�
ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. യാ�
ഥാർത്ഥ്യം ഒന്നാണ്;പുറെമ കാണുന്നൈവവിധ്യം
ഏകത്വത്തിെന്റ ഒരു രൂപം മാത്രമാണ്,പ്രാതിഭാസി�
കേലാകം യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റബാഹ്യപ്രകടനം മാത്ര�
മാണ് എന്നേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. േലാകവും ൈദവവും
തമ്മിലുള്ളബന്ധംസാത്മീകരണത്തിേന്റതാണ്.ഈ
സിദ്ധാന്തം വഹദത്തുൽ വുജ്ജദ് (സത്തയുെട ഏകത്വം)
എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്. ഇബനുൽഅറബി
ഇസ്ലാമികാശയങ്ങെള മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നപരിത�
സ്ഥിതികൾക്കു േയാജിച്ചവണ്ണം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഉദാഹ�
രണത്തിന്, “ഒെരാറ്റ ൈദവം മാത്രേമയുള്ളൂ”എന്ന
ഇസ്ലാമികസിദ്ധാന്തെത്തഅേദ്ദഹം ഇപ്രകാരമാക്കി:
“ൈദവമല്ലാെത ഒന്നുമില്ല,ൈദവമല്ലാെത മെറ്റാന്നും
നിലനിൽക്കുന്നില്ല”.ൈദവം നാനാത്വത്തിെന്റ പിറകി�
ലുള്ളഏകത്വമാണ്,പ്രാതിഭാസികമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടു�
ന്നഎല്ലാറ്റിെന്റയും പിന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.ഈ
സിദ്ധാന്തത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അേദ്ദഹം
സന്യാസിയുെട നിഷ്ക്രിയത്വം അവലംബിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
ജീവിതസിദ്ധാന്തംആവിഷ്കരിച്ചത്. പേക്ഷ,ഈസിദ്ധാ�
ന്തത്തിനും പുേരാഗമനപരമായ ഒരു വശമുണ്ടായിരുന്നു.
എല്ലാം ൈദവമാെണങ്കിൽഅേന്യാന്യം േസ്നഹിക്കുക
എന്നതും മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നജാതി�
മതവ്യത്യാസങ്ങേളയും അസമത്വങ്ങേളയും എതിർക്കു�
ന്നതും മനുഷ്യെന്റ കടമയാണ്.അങ്ങെനഈസിദ്ധാ�
ന്തം ഫലത്തിൽസാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങെള നിലനിർത്ത�
ണെമന്നാഗ്രഹിച്ച പിന്തിരിപ്പന്മാർക്കും യാഥാസ്ഥിതി�
കന്മാർക്കും എതിരായിരുന്നു. ഇബനുൽഅറബിയുെട
വഹദത്തുൽ വുജ്ജുദിെന്നതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയ യാ�
ഥാസ്ഥിതിക മതപണ്ഡിതന്മാർ പിന്നീട് അക്ബറുെട
മതസഹിഷ്ണുതെയ്ക്കതിരായി തിരിഞ്ഞെതങ്ങെനഎന്ന്
ഇതിൽ നിന്നു തെന്ന മനസ്സിലാക്കാം.

േവദാന്തെത്തേപ്പാെല സൂഫിവാദവും വിവിധശാഖക�
ളായി പിരിഞ്ഞു. വിവിധ സിൽസിലകളിൽ (മതസ്ഥാ�
പനങ്ങളിൽ)സംഘടിച്ചുെകാണ്ടും ഒരുസ്ഥലത്തുനിന്ന്
മെറ്റാരുസ്ഥലേത്തക്ക് സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടുംഅവർ താ�
ന്താങ്ങളുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിച്ചു. ചില സിൽ�
സിലകൾ ധാരാളം ഹിന്ദുക്കെള ഇസ്ലാമിേലക്ക് പരിവർ�
ത്തനം െചയ്യിച്ചു.എന്നാൽ,അവരുെട പ്രധാന പ്രവർ�
ത്തനം മതപരിവർത്തനമായിരുന്നില്ല,ആത്മീയമായ
അച്ചടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുകെയന്നതായിരുന്നു. പന്ത്ര�
ണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ
സൂഫികളുെട അേനകം തരീഖത്തുകൾസ്ഥാപിക്കെപ്പ�
ട്ടു. ഇവയിൽ ചിഷ്ത്തി,സുഹറവർദി, ഖാദിരി,ഷത്തിരി,
നഖ്ഷ്ബന്ദി എന്നീ തരീഖത്തുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സ്വാധീനവും െപാതുജനാനുകൂല്യവും േനടിയത്.അജ്മീ�
റിെല ഖ്വാജാെമാഈനുദ്ദീൻ ചിഷ്ത്തിസ്ഥാപിച്ച ചി�
ഷ്ത്തി തരീഖത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ േയാഗികളിൽ
ഒരാളായിരുന്നു െശയിഖ് നിസാമുദ്ദീൻഔലിയ. ജനങ്ങ�
െളെക്കാണ്ട് നല്ല ജീവിതം നയിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി
അേദ്ദഹം തെന്റ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുെവച്ചു.ഔലിയയുെട
അഭിപ്രായത്തിൽസന്യാസം എന്നുെവച്ചാൽ “ലേങ്കാട്ടി
മാത്രം ധരിച്ചുെകാണ്ട്,അെല്ലങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണനഗ്ന�
നായി,ഇരിയ്ക്കലല്ല. ലൗകികജീവിതം ഉേപക്ഷിക്കുക
എന്നുപറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴി�
ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് തെന്ന തെന്റ വഴിക്കു വരുന്ന�
െതല്ലാം ൈകവശെപ്പടുത്താതിരിക്കുക,കണ്ടെതാെക്ക
സ്വന്തമാക്കാൻ െകാതിക്കാതിരിക്കുക,യാെതാന്നിലും
ആസക്തിയില്ലാതിരിക്കുക” [8]എന്നർത്ഥമാണ്.അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും സാധാരണ�
ക്കാരും സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും മാലിക്കുകളും ഭിക്ഷക്കാ�
രും പഠിപ്പുള്ളവരുംഅക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരും നഗ�
രവാസികളും ഗ്രാമീണരും പട്ടാളക്കാരും സാധാരണ
പൗരന്മാരും സ്വതന്ത്രരുംഅടിമകളും—ഇങ്ങെനഎല്ലാ�
ത്തരക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. [9]

ഈസൂഫി തരീഖത്തുകളിൽസമ്പന്നങ്ങളായ വലിയ
മതസംഘടനകെളന്നേപാെല പ്രാേദശിക പ്രാധാന്യം
മാത്രമുള്ള െകാച്ചുസേഹാദര സംഘടനകളുമുണ്ടായി�
രുന്നു.എല്ലാ സൂഫികളും ഒരുേപാെലയായിരുന്നില്ല.
ചിലർ നാടുവാഴികളുെടയും മറ്റ് ഉന്നതവർഗ്ഗങ്ങളുെടയും
സ്വാധീനത്തിനു വിേധയരാെയങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ കച്ചവ�
ടക്കാരും ൈകേവലക്കാരുമായിട്ടാണ് ബന്ധെപ്പട്ടത്.
ചിലർ ഇസ്ലാമാണ് ഏകസത്യമതെമന്ന് കരുതി ശരീ
അത്തിെന മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ മതങ്ങൾ തമ്മിലു�
ളള വ്യത്യാസങ്ങെളഅവഗണിച്ചു.ഈസാഹചര്യങ്ങ�
ളിൽ സൂഫിവാദത്തിന് സുഘടിതവും ഏകരൂപവുമായ
ഒരു വിപ്ലവപ്രവണതഎന്നനിലയ്ക്ക് സാധാരണക്കാരു�
െട തത്വശാസ്ത്രമായിത്തീരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചില സൂഫി�
േനതാക്കന്മാർ മതസിദ്ധാന്തങ്ങെള മുൻനിർത്തിെക്കാ�
ണ്ട് നാടുവാഴി ചൂഷണെത്തഎതിർക്കുകയും ജനങ്ങളു�
െട അഭിലാഷങ്ങളും അസംതൃപ്തിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്തേപ്പാൾ മറ്റു ചിലർ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളുമാ�
യി േയാജിച്ചുേപാകുവാൻശ്രമിച്ചു. സൂഫികൾ തങ്ങളു�
െട നിക്ഷിപ്തതാൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി തിരിയുന്നതു
തടയാൻ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾ പലതരം പ്രേലാഭനങ്ങ�
ളും പ്രേയാഗിച്ചു. ജനങ്ങളുെട ധാർമ്മികേശഷി തളർ�
ത്തുവാൻഅവർ ചില സൂഫിേനതാക്കൾക്ക് പിന്തുണ�
നൽകി. “ആക്രമണകാരികൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട വി�
േദ്രാഹാഗ്നിെയആളിക്കത്തിച്ചു,”നൂർ നബി പറയുന്നു:
“എന്നാൽ േയാഗിമാർ തങ്ങളുെട നിഷ്കളങ്കമായസ്വഭാ�
വവും പരിശുദ്ധമായ ധർമ്മേബാധവും മനുഷ്യരാശിേയാ�
ടുള്ള ഉൽക്കടമായ േസ്നഹവും െകാണ്ട് അവരുെട പ്ര�
േചാദനങ്ങെള തണുപ്പിക്കുകയുംഅവർെക്കാരു പുതിയ
ജീവിതം പകർന്നുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു”. [10]

ഇങ്ങെന നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ തിന്മകൾക്കും ഹീനവൃ�
ത്തികൾക്കുെമതിരായി മതപരമായ പ്രതിേഷധത്തി�
െന്റ രൂപത്തിലാവിർഭവിച്ച സൂഫിവാദം ഫലത്തിൽ,പ്ര�
േത്യകിച്ചും മുഗൾഭരണത്തിെന്റഅവസാനഘട്ടത്തിൽ,
നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യക്രമവുമായി േയാജിച്ചിണങ്ങിേപ്പാ�
വുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയായിമാറി.

എങ്കിലും,ഇസ്ലാമിെന്റ പ്രാരംഭദശയിെലഅനിവാര്യഘ�
ടകങ്ങളായിരുന്നസമത്വത്തിെന്റയും മനുഷ്യസാേഹാദ�
ര്യത്തിെന്റയുംആശയങ്ങൾപൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷ�
മായില്ല.അപ്പേപ്പാഴായി, വ്യാപാരത്തിലും വ്യവസായ�
ത്തിലും ഏർെപ്പട്ട പട്ടണവാസികളുെടയും പാവെപ്പട്ട
േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരുെടയും പഴയ ജീവിതരീതിയിേലക്കു
തിരിച്ചുേപാകണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ട വ്യക്തികളും സം�
ഘങ്ങളും രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. ഏം�
ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “ഇടയ്ക്കിെടആവർ�
ത്തിക്കുന്ന ഒരുസംഘട്ടനത്തിെന്റബീജം”അവയിൽ
അടങ്ങിയിരുന്നു.ഈപ്രതിഭാസെത്തഏംഗൽസ്
വിശദീകരിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണ്: “പട്ടണവാസികൾ
സമ്പന്നരുംആഡംബര പ്രിയരുംആയിത്തീരുന്നു; മത�
നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ക്കർഷയില്ലാത്തവ�
രായിത്തീരുന്നു. ദരിദ്രരും സദാചാരനിയമങ്ങെള കർ�
ശനമായി പാലിക്കുന്നവരുമായബദ്ദുക്കൾഈസമ്പ�
ന്നതെയയും സുഖഭൂയിഷ്ഠതെയയും അസൂയേയാടുകൂടി
വീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവർ ഒരു പ്രവാചകെന്റ, ഒരു
മഹ്ദിയുെട,കീഴിൽഅണിനിരക്കുന്നു. മതനിേഷധിക�
െള ശിക്ഷിക്കുവാനും മൗലികമായ യഥാർത്ഥമതവിശ്വാ�
സങ്ങെളയുംആചാരങ്ങെളയും പുനസ്ഥാപിക്കുവാനും
ഒരു പ്രായശ്ചിത്തെമന്ന നിലയ്ക്ക് മതേദ്രാഹികളുെട സ്വ�
ത്തുക്കൾ പിടിച്ചടക്കുവാനും അവർആവശ്യെപ്പടുന്നു.
എന്നാൽ, ഒരു നൂറുെകാല്ലം കഴിയുേമ്പാേഴക്കുംഅവ�
രും സ്വാഭാവികമായി പഴയ മതേദ്രാഹികളുെട അവ�
സ്ഥയിൽഎത്തിേച്ചരുന്നു. മതത്തിന് വീണ്ടും ഒരു പു�
തിയ ശുദ്ധീകരണംആവശ്യമായിവരുന്നു. ഒരു പുതിയ
മഹ്ദി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. പഴയ രംഗം വീണ്ടുംആരംഭം
െതാട്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു.ആഫ്രിക്കൻഅൽ െമാറാ�
ബിദുകളുെടയും െസ്പയിനിെലഅൽ െമാഹദുകളുെടയും
ആക്രമണയുദ്ധങ്ങൾ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷുകാെര വിജയക�
രമായി ആട്ടിേയാടിച്ച ഖാർത്തുമിെലഅവസാനെത്ത
മഹ്ദിവെര ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. േപർസ്യയിെലയും
മറ്റു മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളിെലയും കലാപങ്ങൾ ഇേത രീതി�
യിൽത്തെന്നയാണ് െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്.ഈപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെളല്ലാം മതത്തിെന്റ പുറംചട്ടയണിഞ്ഞവയാണ്.
പേക്ഷ,സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാണ് അവയുെട ഉറ�
വിടം”. [11]

മഹ്ദിെയന്ന േപര് തുടക്കത്തിൽ ഖലീഫാസ്ഥാനം
ആഗ്രഹിച്ചഅലിയുെട പിൻഗാമിയായ മുഹമ്മദ് മഹ്ദി�
യുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവർഷം 880-ൽ
അന്തരിച്ചുേപായഅേദ്ദഹം േലാകത്തിൽ നീതിയും ധർ�
മ്മവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടി വീണ്ടും വരുെമന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുയായികൾ വിശ്വസിച്ചുേപാന്നു.
എെന്തന്നാൽ,അവരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ നബിയു�
െടേയാ അലിയുെടേയാ പിൻഗാമികളല്ലാത്തആർക്കും
ഭരണാധികാരികളാവാൻഅർഹതയില്ല.അലിയുെട
പിന്തുടർച്ചക്കാർ എന്ന് സ്വയം അവകാശെപ്പട്ടുെകാണ്ട്
പല കാലങ്ങളിലായി വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ മഹ്ദിമാർ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തു.

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർധത്തിലാണ് മഹ്ദി
പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തമായ രൂപം പ്രാപിച്ച�
ത്. േജാൺപൂരിെല ഒരുസയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഒരു സുപ്ര�
ഭാതത്തിൽ താൻ മഹ്ദിയാെണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. “നീ
മഹ്ദിയാെണ”ന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അേദ്ദഹം ഒരു
അശരീരിശബ്ദം േകട്ടുവേത്ര. പലരും അത് വിശ്വസിച്ചു.
ഭരണാധികാരികൾഅമ്പരന്നു. ഒരു മതപ്രഭാഷകനും
പരിഷ്ക്കർത്താവുമായിത്തീർന്നഈപുതിയ മഹ്ദിെയ
സുൽത്താന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഒരിടത്തുനിന്നും മെറ്റാ�
രിടേത്തക്കായി നാടുകടത്തി. പേക്ഷ,അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുയായികളുെട എണ്ണം കൂടിവരികയാണ് െചയ്തത്.
ഒടുവിൽബലൂചിസ്ഥാനിൽെവച്ച് 1505-ൽഅേദ്ദഹം മര�
ണമടഞ്ഞു.

മെറ്റാരു മഹ്ദി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത് പതിനാറാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ ഇസ്ലാം ഷായുെട (1545–1552) ഭരണകാലത്താ�
ണ്.ആഗ്രയ്ക്കടുത്ത് ബിയാനയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന െശ�
യിഖ് അൈലആയിരുന്നുഅേദ്ദഹം. ചരിത്രകാരനായ
ബദൗണി അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെനഎഴുതുന്നു:
“ആത്മാഭിമാനവും അഹന്തയുംഅടിച്ചമർത്തിെക്കാണ്ട്
അേദ്ദഹം അയൽപക്കെത്ത ദരിദ്രർക്കായി ആത്മാർ�
പ്പണം െചയ്തു. തെന്റ ലൗകികസമ്പത്തും,തെന്റ പുസ്ത�
കംേപാലും, ദരിദ്രർക്ക് ഉഴിഞ്ഞുെവച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
സർവസംഗ പരിത്യാഗത്തിെന്റ താഴ്വരയിൽ പ്രേവശി�
ച്ചു”. [12]അേദ്ദഹം “ആത്മത്യാഗികളായ മുന്നൂേറാളം വീ�
ട്ടുകാരുെട ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്—കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം”
സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. കച്ചവടക്കാരും ൈകേവലക്കാ�
രുമായിരുന്നുഅവരിൽ മിക്കവരും.ഈസവിേശഷ�
മായ സന്യാസവൃത്തി യുദ്ധായുധങ്ങൾസൂക്ഷിച്ചുെവക്കു�
ന്നതിൽ നിന്ന് അവെര തടയുകയുണ്ടായില്ല. തങ്ങൾ�
ക്കിഷ്ടമില്ലാത്തനിയമങ്ങെള ലംഘിക്കാനും അവർ
ശങ്കിച്ചില്ല. െശയിഖ് അൈലയുെട ജനസ്വാധീനം വർ�
ദ്ധിച്ചേപ്പാൾഅേദ്ദഹം നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യക്രമത്തിന്
ഒരു ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ ഇസ്ലാം ഷാ രാ�
ജാവ് അേദ്ദഹെത്ത മർദ്ദിച്ചു െകാല്ലുകയാണുണ്ടായത്.
എന്നാൽ,ഇത്തരം മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മഹ്ദിപ്രസ്ഥാന�
െത്ത നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. െശയിഖ് അൈലയു�
െട അനുയായികൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നു.അക്ബറുെട ഭരണ�
കാലത്തുേപാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റസ്വാധീനം അനുഭ�
വെപ്പടുകയുണ്ടായി. വർഗ്ഗ–ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടാ�
െതയുള്ള ഒരുസാമൂഹ്യക്രമംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരി മുേന്നാട്ടുവരുെമന്ന്
വിശ്വസിച്ച കച്ചവടക്കാർ, വിറകുെവട്ടുകാർ, െവള്ളംേകാ�
രികൾ തുടങ്ങിയ ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലാണ്
മഹ്ദിപ്രസ്ഥാനം പരന്നുപിടിച്ചത്. ഇസ്ലാമിെന്റ പരി�
ഷ്കർത്താക്കെളന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ ചക്രവർത്തിെയയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും ശത്രുക്കളായി�
ട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. മുഗൾഭരണാധികാരികൾ
ഇസ്ലാമിെന്റ മഹത്തായആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതി�
ചലിച്ചുെവന്നതായിരുന്നുഅവരുെട മുഖ്യമായ വിമർ�
ശനം. മഹദിപ്രസ്ഥാനം ചൂഷണത്തിനും മർദ്ദനത്തി�
നും എതിരായ പ്രതിേഷധത്തിെന്റ പ്രകടനമായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടാണ് അത് മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിെല ദരിദ്രജ�
നവിഭാഗങ്ങെളആകർഷിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിെല മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽഅത്രതെന്നപ്രസി�
ദ്ധി േനടാത്ത മറ്റുചില മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
ആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്,ഇസ്മാ�
യിലികളുെട ഷിയവിഭാഗം കർമാതിയന്മാരുെട പ്രസ്ഥാ�
നെമന്ന േപരിൽഅറിയെപ്പട്ട ഒരുഅർധമതപരിഷ്ക�
രണപ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഒമ്പതാം നൂ�
റ്റാണ്ടിേലാ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിേലാ മുൾത്താനിൽഅവർ
ഒരു േകാളനിസ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. മുഹമ്മദ് ഗസ�
നിയും പിന്നീട് മുഹമ്മദ് േഗാറിയും അവെരഅടിച്ചമർ�
ത്താൻശ്രമിച്ചു.എന്നിട്ടും,സുൽത്താൻവാഴ്ചയുെട കാ�
ലത്ത് വടക്കുപടിഞ്ഞാെറ ഇന്ത്യയിൽ ഗണ്യമായ ഒരു
ശക്തിയായി വളരാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞു. കർമാതി�
യന്മാരുെട ഉൽേബാധനങ്ങൾ മർദ്ദിതജനങ്ങെള െപാ�
തുവായും ൈകേവലക്കാെരയും കച്ചവടക്കാെരയും പ്ര�
േത്യകിച്ചും നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായി ഇളക്കിവിട്ടു.
പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൽഹിയിൽ കർമാത്തിയന്മാ�
രുെട വിപുലമായ ഒരു ലഹള തെന്ന െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടു�
കയുണ്ടായി.ആകാലെത്തഎഴുത്തുകാർ പറയുന്നത്
ജുമാ മസ്ജിദിെന്റ േനെര നടന്ന ഒരുആക്രമണത്തിനു�
േശഷം അവർ കഠിനമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയാവുകയും
ഫലത്തിൽ തുടച്ചുനീക്കെപ്പടുകയും െചയ്തുഎന്നാണ്.
എങ്കിലും,അവരുെട ചിന്താഗതികൾ ഒരു രൂപത്തി�
ലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ
വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയുണ്ടായി. പതിനാറാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ പഞ്ചാബിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാെറ അതിർത്തിപ്ര�
േദശത്തും മഹ്ദിമാരുെടയും കർമാത്തിയന്മാരുെടയും
സ്വാധീനത്തിലാണ് േറാശനിയാപ്രസ്ഥാനം െപാന്തിവ�
ന്നത്.

ബയാസിദ് എെന്നാരാളാണ് േറാശനിയാപ്രസ്ഥാന�
ത്തിെന്റസ്ഥാപകൻ. ഗുഹയിൽ കടുത്തയാതനകളനു�
ഭവിച്ചു കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ബയാസിദ് തനിക്ക് ൈദവത്തിൽ
നിന്ന് േനരിട്ടു െവളിപാട് ലഭിച്ചതായി അവകാശെപ്പട്ടു.
“പീർ േരാശൻ”അഥവാ “െവളിച്ചത്തിെന്റ മാർഗ്ഗദർ�
ശി”എന്നസ്ഥാനേപ്പർഅേദ്ദഹം സ്വയം സ്വീകരിച്ചു.
അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുവാനും പീറിേനാട് ബഹുമാനം കാ�
ണിക്കാനും അേദ്ദഹം തെന്റഅനുയായികേളാടാവശ്യ�
െപ്പട്ടു.അേദ്ദഹം ഉൽേബാധിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ
താെഴ പറയുന്നവ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നുഎന്ന് െലയ്ഡൺ
പറയുന്നു.

“1.ൈദവം എല്ലാറ്റിലും എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്;എല്ലാ
വസ്തുക്കളും അവെന്റ ദിവ്യത്വത്തിെന്റ രൂപങ്ങൾ മാ�
ത്രമാണ്.
2. മനുഷ്യാത്മാക്കൾ മറ്റു ശരീരങ്ങളിേലക്ക് മാറുകയും,
മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. ഉയിർ�
െത്തഴുേന്നൽപ്പ്, വിധി പറയുന്ന ദിവസം,സ്വർഗ്ഗം, നര�
കം എന്നിവ ലൗകികവസ്തുക്കെളസൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു�
ള്ളഅലങ്കാരപ്രേയാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
3. ഖുർആനും ഹദീസും അവയിെല വാക്കുകളുെട അർ�
ത്ഥം േനാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.ആന്തരിക�
വും രഹസ്യവുമായഅർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടാ�
ണ് അവെയ വ്യാഖ്യാനിേക്കണ്ടത്. നിയമത്തിെല വ്യ�
വസ്ഥകൾക്കും ഗൂഢാർത്ഥമാണുള്ളത്.അവ മതപര�
മായ പൂർണ്ണതൈകവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ
മാത്രമാണ്.
4. നിയമത്തിെന്റഈനിഗൂഢാർത്ഥം മതപരമായ
കർമ്മങ്ങൾ െകാണ്ടും പീറിെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.അതാണ് മതപര�
മായ പരിപൂർണ്ണതയുെട ഉറവിടം.ഈപരിപൂർണ്ണത
പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് നിയമത്തിെന്റബാഹ്യമായ വ്യ�
വസ്ഥകൾബാധകമല്ലാതായിത്തീരുന്നു.അവഫല�
ത്തിൽ റദ്ദാക്കെപ്പടുകയാണ് െചയ്യുന്നത്”. [13]

“പീർ േരാശൻ”അതിേവഗം ജനസ്വാധീനമാർജിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട എണ്ണം വളെര േവഗം
വർദ്ധിച്ചു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ
മുഗൾ ഗവെണ്മന്റിെനതിരായി അേദ്ദഹം സുൈലമാൻ
കുന്നിൻ പ്രേദശങ്ങളിലും ൈഖബറിലും തെന്റസ്വന്തം
ഭരണംസ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.

ഈപ്രസ്ഥാനം വടെക്ക ഇന്ത്യയിെലഅഫ്ഘാൻ േഗാ�
ത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രേമ നിലനിന്നിരുന്നു�
ള്ളൂഎന്നത് ശരിയാണ്.എന്നാൽ, “ഒരളേവാളം ജനാ�
ധിപത്യത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും അടിയുറച്ചു വിശ്വസി�
ച്ചഈ േഗാത്രസമുദായക്കാർ”ഏെറ കഴിയുന്നതിനുമു�
മ്പ് സുശക്തമായ മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു കനത്ത
ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു. േഗാത്രസമുദായഘടനയിൽ
നാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങൾ െകാണ്ടുവരുന്നത് ഇസ്ലാമിക�
സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് എതിരാെണന്നായിരുന്നുഅവരുെട
വിശ്വാസം.അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണ് അവർ മുഗൾ
ഗവെണ്മന്റിെനതിരായും അഫ്ഘാൻ നാടുവാഴിത്ത
താൽപ്പര്യങ്ങെളതിരായും സായുധ ലഹളകൾ നടത്തി�
യത്. ഇന്ത്യയ്ക്കും മേധ്യഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യാപാര മാർ�
ഗ്ഗങ്ങളിെലല്ലാം അവർ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
അവെര കീഴടക്കാൻ േവണ്ടി അക്ബറും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പിൻഗാമികളും പലൈസനികസംഘങ്ങെളയും
അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. െകന്നഡിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
ബയാസിദിെന്റഅനുയായികളായ േറാശനിയാക്കൾ
“ഒരു പ്രേത്യകതരം ഇസ്ലാംമതമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുവ�
ന്നത്. ഒരുവശത്ത് കമ്യൂണിസവും മറുവശത്ത് ഇസ്ലാമി�
െന്റ ശത്രുക്കെള നശിപ്പിക്കലുമാണ് അതിെന്റ മുഖ്യമായ
രണ്ടുസവിേശഷതകൾഎന്നു േതാന്നുന്നു”. [14]

“ഇസ്ലാമിെന്റ ശത്രുക്കൾ”എന്നുപറയുേമ്പാൾ േറാശനി�
യാക്കൾപ്രധാനമായും ഉേദ്ദശിക്കുന്നത് മുഗൾഭരണാധി�
കാരികെളയും അവരുെട അനുകൂലികെളയുംആെണ�
ന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിെല്ലങ്കിൽഈവിവരണം െതറ്റിദ്ധ�
രിപ്പിക്കും.അവർ ഇസ്ലാമിൽെപ്പട്ട നാടുവാഴി പ്രഭുക്കെള
നഖശിഖാന്തം എതിർത്തേപ്പാൾ,ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിെല
ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങെള ഉപദ്രവിക്കാെത വിടുകയാണ്
െചയ്തത്. തീർച്ചയായും,ഇസ്ലാമിെന്റ കർശനമായ തത്വ�
ങ്ങെളഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു മതപ്രസ്ഥാനമായി�
രുന്നുഅത്. കമ്മ്യൂണിസവുമായി അതിന് തീെര ബന്ധ�
മുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അത് ജനങ്ങളുെട നാടുവാഴി�
ത്തവിരുദ്ധ ചിന്താഗതികെള നിശ്ചയമായും പ്രതിഫലി�
പ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാെറ ഇന്ത്യെയ
പിടിച്ചു കുലുക്കിയ േറാശനിയാ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്രാ�
ധാന്യം അത് മതത്തിെന്റ പരിേവഷമണിഞ്ഞ ഒരു േദ�
ശീയപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുഎന്നതാണ്. േഗാത്രസമുദാ�
യക്കാരുെടഐകമത്യത്തിനും മുഗളന്മാരുെട നാടുവാഴി�
ത്തചൂഷണത്തിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാനുള്ള ജനകീ�
യാഭിലാഷത്തിെന്റസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനും േവണ്ടിയാ�
ണ് അത് േപാരാടിയത്. േഗാത്രസമുദായജീവിതത്തി�
െന്റ പാരമ്പര്യങ്ങൾസുശക്തങ്ങളായിരുന്നപ്രേദശങ്ങ�
ളിൽ മാത്രമാണ് അത് ജനങ്ങെളആകർഷിച്ചത്. ഇതു�
തെന്നയായിരുന്നുഅതിെന്റ ദൗർബല്യവും.

ഈസംഭവവികാസങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പന്മാരായ ഉെലമാ�
ക്കെള േരാഷം െകാള്ളിച്ചു എന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
മതപരിഷ്ക്കാരികളുെട സ്വാധീനം തകർക്കാനും സ്വന്തം
അധികാരങ്ങൾ നിലനിർത്താനും േവണ്ടി അവർഎല്ലാ
ശക്തിയുമുപേയാഗിച്ചു. മുഗൾഭരണം നാശത്തിെന്റ പാ�
തയിെലത്തിയേപ്പാൾ മതത്തിെല പുേരാഗമനശക്തിക�
ളും പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ളഏറ്റുമുട്ടലുകളും
വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.അക്ബറുെട വിശാലവീക്ഷണ�
െത്തപിന്തിരിപ്പന്മാർ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണത്തിനു േശഷംഅവർ മതപരി�
ഷ്ക്കരണത്തിെനതിരായി കടുത്തആക്രമണം നടത്തി.
സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് 52 ഉപനിഷത്തുകൾ പരിഭാഷ�
െപ്പടുത്തുകയും സൂഫിവാദേത്താടും ഹിന്ദുമുസ്ലീം ൈമത്രി
എന്നആശയേത്താടുംആനുകൂല്യം കാണിക്കുകയും
െചയ്തുഎന്നകുറ്റത്തിന് അവർ ദാരാഷിേകാരാജകു�
മാരെന മതവിേരാധി എന്ന് മുദ്രകുത്തി തൂക്കിേലറ്റി.
എന്നാൽ,ഇത്തരം മതമർദ്ദനങ്ങൾെക്കാന്നും മുഗൾഭ�
രണെത്തഅതിെന്റ നാശകരമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന്
തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജനങ്ങളുെട മനസ്സിൽ
നിന്ന് പുേരാഗമനാശയങ്ങെള പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീ�
ക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല.

ഇസ്ലാമിെലഈപരിഷ്ക്കരണാശയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട
പ്രേബാധനങ്ങൾ മധ്യയുഗത്തിെന്റഅവസാനകാല�
ത്ത് സാമൂഹ്യചിന്തകളുെട വികാസെത്തവളെരയധികം
സ്വാധീനിച്ചു.അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദൽഹിസൽത്ന�
ത്തിെന്റ ഭരണകാലത്താണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.എന്നാൽ
പതിേനഴും പതിെനട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മുഗൾഭരണം
അധഃപതേനാന്മുഖമായേപ്പാഴാണ്ഈ മതപരിഷ്ക്കരണ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ ജനകീയ
കലാപങ്ങളുെട രൂപംൈകെക്കാണ്ടത്. ഇസ്ലാമിെല
പരിഷ്ക്കരണവാദികൾ നടത്തിയ േപാരാട്ടങ്ങൾഹിന്ദുമ�
തത്തിേനാ ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽെപ്പട്ട ജനങ്ങൾേക്കാ
എതിരായി നടത്തെപ്പട്ടവയായിരുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്,
കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പട്ട ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുേവണ്ടി
പ്രവർത്തിച്ച പലഹിന്ദുപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുമായും േയാജി�
ച്ചുെകാണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. രണ്ട് മതവിഭാ�
ഗങ്ങളും ഒെരാറ്റ സമുദായമായി ലയിച്ചില്ല എന്നതുശരി�
യാണ്.എന്നാൽ, രണ്ടു വിഭാഗക്കാരും തമ്മിൽൈവ�
കാരികമായിഐക്യമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നകാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല.ഈകാലഘട്ടത്തിൽഹിന്ദുക്കളുെടയും മു�
സ്ലീങ്ങളുെടയും മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു
െപാതുസ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു.ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്!ഈസിദ്ധാന്തം പലേപ്പാഴും
സാമൂഹ്യസമത്വത്തിനും ചിലേപ്പാൾസാമ്പത്തികസമ�
ത്വത്തിനും േവണ്ടിയുള്ളപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം
നൽകി.
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െ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
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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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