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6
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം

ഇന്ത്യയിൽ നാടുവാഴിത്തം നാേശാന്മുഖമായേതാടു കൂ�
ടി ഹിന്ദുമതം മുരടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയുംആത്മീയമായ
തകർച്ചയുെട വക്കെത്തത്തുകയും െചയ്തു. പഴയ വ്യവ�
സ്ഥിതിയുെട പണ്ഡിതന്മാരായ പ്രതിനിധികൾ,തകർ�
ന്നുെകാണ്ടിരുന്നസാമൂഹ്യക്രമെത്ത മുട്ടുെകാടുത്തു നില�
നിർത്താൻ േവണ്ടി പഴയസ്മൃതികൾക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾ�
ക്കും പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചുേനാക്കി. ശയനൻ,
മാധവൻ,ആനന്ദതീർത്ഥൻ, ഭട്ട ഭാസ്ക്കരൻഎന്നിങ്ങെന
ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ പതിനാലും പതിനഞ്ചും നൂറ്റാ�
ണ്ടുകളിൽ േവദങ്ങെളക്കുറിച്ചും പുരാണങ്ങെളക്കുറിച്ചും
ഒേട്ടെറ ഗ്രന്ഥങ്ങെളഴുതിയുണ്ടാക്കി. േമധാതിഥി,കുല്ലു�
കഭട്ടൻ, വിജ്ഞാേനശ്വരൻ, േഹമാദ്രി മുതലായവർ മനു�
സ്മൃതിക്കും മറ്റു പ്രാചീന നിയമസംഹിതകൾക്കും പുതിയ
വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പുതിയഅർത്ഥങ്ങളും നൽകിെക്കാ�
ണ്ട് ജനങ്ങെള നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ ‘അരുതു’കളിലും
‘പാടില്ല’കളിലും പിടിച്ചു െകട്ടാൻശ്രമിച്ചു. തത്വചിന്തയു�
െട രംഗത്ത് ഒേട്ടെറആത്മീയവ്യാഖ്യാനങ്ങൾപ്രസിദ്ധം
െചയ്യെപ്പട്ടു. സാംഖ്യം,ൈവേശഷികം തുടങ്ങിയ പ്രാചീ�
നദർശനങ്ങളിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
ആത്മീയവാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപുനഃപരി�
േശാധനകൾക്ക് വിേധയങ്ങളായി. മഠങ്ങളുെടയും േക്ഷ�
ത്രങ്ങളുെടയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. തത്വചിന്തെയയും മത�
െത്തയും മതവിജ്ഞാനീയെത്തയും കൂട്ടി വിളക്കിേച്ചർ�
ക്കുന്നതിൽഅവഫലപ്രദമായ പങ്കു വഹിക്കുകയും െച�
യ്തു. നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തങ്ങളുെട
രക്ഷാധികാരിത്വവും സംഭാവനകളും വഴിഈശ്രമങ്ങ�
െളെയല്ലാം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ബുക്കഹരിഹരൻഎന്ന
രാജാവിെന്റ നിർേലാഭമായ സഹായാനുകൂല്യങ്ങൾ
ഇല്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശയ�
നൻ തെന്റസുപ്രസിദ്ധമായ ഋേഗ്വദവ്യാഖ്യാനം എഴുതു�
മായിരുന്നുേവാ എന്നുസംശയമാണ്.

ഇങ്ങെന കാലഹരണെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയ മതചിന്തകൾ�
ക്കും മതാചാരങ്ങൾക്കും ഒരു പുതിയ ജീവൻ നൽകാൻ
ഭഗീരഥയത്നങ്ങൾ നടത്തെപ്പട്ടു. വിവാഹ ചടങ്ങുകളി�
ലും മറ്റു വിേശഷാവസരങ്ങളിലും േവദമന്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു തുടങ്ങി. യജ്ഞങ്ങളും മറ്റു ൈവദി�
കകർമ്മങ്ങളും വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പലരും
മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിൽഅഭയം േതടി. താന്ത്രികപൂജ പുനരു�
ജ്ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,അേതകാലത്തുതെന്നപു�
തിയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികശക്തികൾ പുതിയആശ�
യങ്ങളും പുതിയ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി മുേന്നറിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മുസ്ലീം ആക്രമണങ്ങെളത്തു�
ടർന്ന് ഇന്ത്യയിേലക്ക് കടന്നുവന്നസാമൂഹ്യവും മത�
പരവുമായആശയങ്ങൾഈസംഭവവികാസെത്ത
ത്വരിതെപ്പടുത്തി.

1



       

1 മതത്തിെല
പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

മധ്യകാലയൂേറാപ്പിെല മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനെത്ത
പരാമർശിച്ചുെകാണ്ട് ഏംഗൽസ് എഴുതി: “മധ്യയുഗം
മതവിജ്ഞാനീയവുമായി മെറ്റല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രരൂപ�
ങ്ങെളയും തത്വചിന്ത, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, നിയമശാസ്ത്രം എന്നി�
വെയയും ബന്ധെപ്പടുത്തുകയുംഅവെയ മതവിജ്ഞാ�
നീയത്തിെന്റ ഉപവിഭാഗങ്ങളാക്കി തീർക്കുകയും െചയ്തു.
അങ്ങെനഅത് സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്
മതപരമായ ഒരു രൂപം നൽകി. മതമല്ലാെത മെറ്റാന്നും
മനസ്സിലില്ലാതിരുന്ന ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട സ്വന്തംആവ�
ശ്യങ്ങെള മതത്തിെന്റ േവഷമണിയിച്ചുെകാണ്ടാണ് മു�
േന്നാട്ടുവച്ചത്.അങ്ങെനയാണ് അവർ ഒരു പ്രേക്ഷാഭം
സംഘടിപ്പിച്ചത്”. [1]

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമി�
ടയിലുള്ള ഇന്ത്യെയസംബന്ധിച്ചും ഇത് ഏെറക്കുെറ
ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയിെല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് ൈവ�
ക്ലിഫ്, ലൂതർ, േതാമസ് മുൻസർ മുതലായവർ നയിച്ച
മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി പലസാദൃശ്യങ്ങ�
ളും കാണാം. വിഷ്ണുവിെന്റഅവതാരങ്ങളായി കരുതെപ്പ�
ട്ട ശ്രീരാമൻ,ശ്രീകൃഷ്ണൻഎന്നിവേരാടുള്ള ഭക്തിയാണ്
ഈപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ കാതൽ. പേക്ഷ,അത് െവറു�
െമാരു മതപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല.ൈവഷ്ണവസിദ്ധാ�
ന്തങ്ങൾ,ആത്യന്തിക വിശകലനത്തിൽ,ആകാലഘ�
ട്ടത്തിെന്റസാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട
ആത്മീയപ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു.എന്നാൽ,സാംസ്കാ�
രിക രംഗത്ത് അത് ഒരു േദശീയനേവാത്ഥാനെത്തയാ�
ണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. സാമൂഹ്യമായ ഉള്ളടക്കമാകെട്ട,
ജാതിേമധാവിത്വത്തിനും ജാതിവ്യവസ്ഥയുെടഅനീ�
തികൾക്കുംഎതിരായ കലാപെത്തയാണ് പ്രതിനി�
ധാനം െചയ്തത്.അത് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ േദശീയജ�
നവിഭാഗങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്കും േദശീയ ഭാഷകളുെടയും
േദശീയ സാഹിത്യങ്ങളുെടയും വികാസത്തിനും ഒരു പു�
തിയ ഉേത്തജനം നൽകി.ഈപ്രസ്ഥാനമാണ് നാടു�
വാഴിത്ത മർദ്ദനങ്ങൾെക്കതിരായി ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ
കച്ചവടക്കാർക്കുംൈകേവലക്കാർക്കും മറ്റു പാവെപ്പ�
ട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുംൈധര്യം നൽകിയത്. ഉയർന്ന
ജാതിയിൽ ജനിച്ചവരായാലും ശരി,താണ ജാതിയിൽ
ജനിച്ചവരായാലും ശരി,ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽഎല്ലാ
മനുഷ്യരും സമന്മാരാെണന്നസിദ്ധാന്തമാണ് ഭക്തിപ്ര�
സ്ഥാനത്തിെന്റ കാതൽ. പൗേരാഹിത്യത്തിനും ജാതി�
മർദ്ദനത്തിനും എതിരായി േപാരാടുന്നതിന് ജനങ്ങെള
ആേവശം െകാള്ളിച്ച് അണിനിരത്തിയ ഒരുസിദ്ധാന്ത�
മായിത്തീർന്നുഅത്. മധ്യയുഗത്തിെല വ്യത്യസ്തഭാഷക�
േളാടും വ്യത്യസ്തജാതികേളാടും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങേളാടും
കൂടിയ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചണിനിര�
ത്തിയ മഹത്തായഈപ്രസ്ഥാനം ഒരുസങ്കരസം�
സ്കാരത്തിെന്റ വികാസെത്തസഹായിക്കുകയും നാടുവാ�
ഴിത്ത മർദ്ദനത്തിെനതിരായ േയാജിച്ച സമരങ്ങൾക്ക്
പ്രേചാദനം നൽകുകയും െചയ്തു.

1. Engels: Ludwig Fuerbach, Ch . IV.



       

2 താണജാതിക്കാരുെട
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പ്

രാമാനുജെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ രാമാ�
നന്ദെന്റയും േവദാന്തസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്ഈപരിഷ്ക്ക�
രണപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ഉറവിടം.എല്ലാ മനു�
ഷ്യർക്കും ഭക്തിയിലൂെട ൈദവവുമായി സാത്മ്യം പ്രാ�
പിക്കാനും അങ്ങെന ശാശ്വതാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും
കഴിയുെമന്നുള്ള രാമാനുജെന്റ പ്രഖ്യാപനമാണ്ഈ
പുതിയ മതപ്രേക്ഷാഭത്തിന് അസ്തിവാരമിട്ടത്. രാമാന�
ന്ദൻഊരുേതാറും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ബ്രാഹ്മണേമധാവി�
ത്വെത്തയും ജാതിവ്യവസ്ഥെയയും രൂക്ഷമായി വിമർശി�
ച്ചു. ഇതായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രമാണം: “ഒരാൾ
മെറ്റാരാളുെട ജാതിേയാ മതവിഭാഗേമാ എെന്തന്നു
േചാദിക്കാതിരിക്കെട്ട.ൈദവെത്തപൂജിക്കുന്നവൻൈദ�
വത്തിെന്റസ്വന്തമാണ്”.

രാമാനന്ദന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.അവ�
രിൽ രായിദാസ് ഒരു െചരുപ്പുകുത്തിയായിരുന്നു. ധര�
ണൻഅയിത്തക്കാരനായ ഒരു ജാത്കർഷകനായിരു�
ന്നു. കബീർ ഒരു െനയ്ത്തുകാരനായിരുന്നു. മറ്റു മതപരി�
ഷ്ക്കർത്താക്കളുെടയുംസ്ഥിതി ഇതുതെന്ന.അക്ബറുെട
കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന തുളസീദാസ് മഹാകവി ജന�
നാൽ ഒരുബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു.എന്നാൽ,അേദ്ദഹം
ൈദവത്തിെന്റ ഗായകൻആയി മാറാൻ േവണ്ടി കുട്ടി�
ക്കാലത്ത് തെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാെര ഉേപക്ഷിച്ചു.
രജപുത്താനയിെല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ നായക�
നായ ദാദു താണജാതിയിൽെപ്പട്ട ഒരു നൂൽനൂൽപ്പുകാ�
രനായിരുന്നു. നാനാക്ക് ഒരു െചറുകിടകച്ചവടക്കാരെന്റ
മകനായിരുന്നു. മറാഠികവി നാമേദവ് ഒരു തുന്നൽക്കാ�
രനായിരുന്നു. തുക്കാറാം താണജാതിയിൽെപ്പട്ട ഒരു
കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു.ൈചതന്യൻബംഗാളിെല
ഒരു ദരിദ്രകുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്.ആന്ധ്രയിെല
സുപ്രസിദ്ധകവി േവമണ്ണഅക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരു
കർഷകനായിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ പിതാ�
െവന്നു കരുതെപ്പടുന്ന തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ താണജാ�
തിയിൽെപ്പട്ട ഒരു ചക്കാലനായിരുന്നു.അപൂർവം ചില
ബ്രാഹ്മണരും മറ്റു ചില ഉന്നതജാതിക്കാരും ഭക്തിപ്ര�
സ്ഥാനത്തിൽ പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നത് ശരിയാ�
ണ്.എന്നാൽ,അവർഅപ്രകാരം െചയ്തത് തങ്ങളുെട
സ്വന്തം ജാതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഅവകാശാ�
നുകൂല്യങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ,
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനെത്തനയിച്ചത് ബ്രാഹ്മണപൗേരാഹി�
ത്യമായിരുന്നില്ല;പൗേരാഹിത്യത്തിെനതിരായ താണ�
ജാതിക്കാരായിരുന്നു.

ഹിന്ദു–മുസ്ലീം പുേരാഹിതന്മാരുെട േമധാവിത്വത്തിനും
അവരുെട പിൻബലത്തിേന്മൽസ്ഥിതിെചയ്തസ്ഥാ�
പിതതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുംഎതിരായ സംഘടിതസമ�
രങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യമായിത്തീർന്നസമയ�
ത്താണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനംആവിർഭവിച്ചത്. പ്രാേദശി�
കവും വിഭാഗീയവുമായ കൂറുകൾെകാണ്ട് േവറിട്ടുനിന്ന
ജനതകെള േയാജിപ്പിക്കുക,പ്രാേദശികെമാഴികെള
േദശീയഭാഷകളുെട പദവിയിേലക്കുയർത്തിെക്കാണ്ട്
ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങെള വിപുലീകരിക്കുക,
നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളഅന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും മർദ്ദ�
നങ്ങളിലും കിടന്നു നരകിച്ച് മേനാവീര്യം തകർന്ന ജന�
ങ്ങളുെട മനുഷ്യത്വം തട്ടിയുണർത്തുക,സർേവാപരി,
ജാതികളുെടയും മതങ്ങളുെടയും മതിൽെക്കട്ടുകൾ െപാ�
ളിച്ചുകളഞ്ഞ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽഐക്യവും സാേഹാദ�
ര്യവും വളർത്തുക—ഇവയാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
നായകന്മാെര അഭിമുഖീകരിച്ച മുഖ്യമായ കടമകൾ.



       

3 പ്രാചീനചിന്തകളുെടപ്രതിധ്വനികൾ

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനംആവിർഭവിച്ചത് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യ�
യിെല സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയസ്ഥിതികളിൽ നിന്നു തെന്ന�
യാണ്. ഋേഗ്വദം, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഭഗവദ്ഗീത മുതലാ�
യവയിലടങ്ങിയ പ്രാചീനചിന്തകളുെട ചില പ്രതിധ്വനി�
കൾ കബീറിെന്റ കവിതകളിൽ േകൾക്കാം. ഉദാഹരണ�
ത്തിന്,താെഴ െകാടുക്കുന്നകവിത വായിച്ചാൽ ഋേഗ്വദ�
ത്തിെല സൃഷ്ടിഗീതം ഓർമ്മവരും.

“ആരംഭത്തിൽ ഇത് ഏകമായിരുന്നു. നിരാകാരവും
നിർഗുണവുംഅവർണ്ണനീയവുമായിരുന്നു.അതിന്
ആദി, മധ്യം,അന്തംഎന്നീ ക്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അേപ്പാൾ ഇരുേട്ടാ പുകേയാ െവളിച്ചേമാ ഒന്നുമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. ഭൂമിയും വായുവുംആകാശവുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. തീയും െവള്ളവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗംഗയും യമുന�
യും സരസ്വതിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമുദ്രവും തിരമാല�
കളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാപപുണ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല.എല്ലാംആേലാചിച്ചുേനാക്കിയിട്ട് കബീർ പറയുന്നു.
അതുവെര (ഈശ്വരെന്റ) ലീലകെളാന്നും പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ട്ടിരുന്നില്ല. പരമപുരുഷൻഅഗമവും അേഗാചരവുമായ
അഗാധതയിലായിരുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താവ് തിന്നുക�
േയാ കുടിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല. മരിക്കുകേയാ ജനി�
ക്കുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല.അതിന് രൂപവുംആകാരവും
ഇല്ല. നിറവും േവഷവുമില്ല. ജാതിയും േഗാത്രവുമില്ല.
അതിെന്റ മഹിമെയ വർണ്ണിക്കാൻഎനിക്കു കഴിവില്ല.
അത് സ്വരൂപേമാ അരൂപേമാ അല്ല.അതിന് േപ�
െരാന്നും ഇല്ല.അതിനു നിറമില്ല, നിറമില്ലായ്മയുമില്ല.
അതിന് യാെതാരുസ്ഥാനവുമില്ല”. [2]

ഉപനിഷത്തുകളിെലയും ഭഗവദ് ഗീതയിെലയും ചില
ആശയങ്ങേളാടു സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്ന ചിന്തകൾ താ�
െഴ െകാടുക്കുന്നകവിതയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

“ഞാൻ ധർമാത്മാവുമല്ല,അധർമിയുമല്ല.
ഞാൻ യതിയുമല്ല,കാമുകനുമല്ല.
ഞാൻസംസാരിക്കുകേയാ േകൾക്കുകേയാ

െചയ്യുന്നില്ല.
ഞാൻ ഉപാസകനുമല്ല, ഉപാസിക്കെപ്പടുന്ന

പ്രഭുവുമല്ല.
ഞാൻബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനുമല്ല, മുക്തനുമല്ല.
ഞാൻ വിരക്തനുമല്ല,ആസക്തനുമല്ല.
ഞാൻആരിൽ നിന്നും അകന്നുനിൽക്കുന്നില്ല,

ആരുെടയും കൂട്ടത്തിലും നിൽക്കുന്നില്ല.
ഞാൻ നരകത്തിലും േപാകുന്നില്ല,സ്വർഗ്ഗത്തിലും

േപാകുന്നില്ല.
ഞാൻഎല്ലാ കർമങ്ങളും െചയ്യുന്നു,എല്ലാ

കർമങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

ഈതത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ കുറവാണ്. പേക്ഷ,
മനസ്സിലാക്കിയവർഅചഞ്ചലരായിരിക്കും.

കബീർ ഏെതങ്കിലും മതംസ്ഥാപിക്കുകേയാ
ഏെതങ്കിലും മതം നശിപ്പിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല”. [3]

2. സർദാർ ജാഫ്രി (സമ്പാ.): കബീർ ബാണി, േപജ് 175.
3. സർദാർ ജാഫ്രി (സമ്പാ.): കബീർ ബാണി, േപജ് 173.



       

4 ഇസ്ലാമിെന്റസ്വാധീനം

എന്നാൽ, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൽസൂഫികളുെടയും
ഇസ്ലാമിെല മറ്റു പരിഷ്ക്കരണവാദികളുെടയും സിദ്ധാന്ത�
ങ്ങളുെട സ്വാധീനവും നിഴലിച്ചിരുന്നുഎന്ന് കാണാം.
ഹിന്ദുഭക്തന്മാരിൽ പലർക്കും മുസ്ലീം പരിഷ്കരണവാദിക�
ളുമായി വ്യക്തിപരമായ കൂട്ടുെകട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. “രാ�
മാനന്ദൻ കാശിയിൽ െവച്ച് മുസ്ലിംപണ്ഡിതന്മാരുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടുഎന്നതു തീർച്ചയാണ്” [4]എന്ന് െമക്കാ�
ലിഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രാമാനന്ദെന്റ ശിഷ്യനായ
കബീർ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളുമായആചാര്യന്മാെര സമീ�
പിക്കുകയുംഅവരുെട പ്രഭാഷണങ്ങൾശ്രദ്ധിക്കുക�
യും െചയ്തുഎന്നതിനും െതളിവുകളുണ്ട്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാ�
നം ഇസ്ലാമികാശയങ്ങേളാടു കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നും
ഇസ്ലാമികാശയങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിെല ജനഹൃദയങ്ങ�
ളിൽ വലിയ സ്വാധീനം െചലുത്തുകയുണ്ടായി എന്നും
റാനേഡ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു: “അവിെട ബ്രാഹ്മണരും
അബ്രാഹ്മണരുമായ പ്രേബാധകന്മാർ രാമനും റഹീമും
ഒന്നു തെന്നയാെണന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുംഔപചാരിക�
ങ്ങളായആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുെടയും ജാതിവ്യത്യാസ�
ങ്ങളുെടയും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാവാനും
െപാതുവായ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിെന്റയും ൈദവവിശ്വാ�
സത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ േയാജിക്കുവാനും
ജനങ്ങെള ഉപേദശിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു”. [5]

ഇതിൽ വിചിത്രമായിെട്ടാന്നുമില്ല. കാരണം,ഹിന്ദു–
മുസ്ലീം മതപരിഷ്ക്കരണാശയങ്ങൾ ഒേര സാമൂഹ്യസാ�
മ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണുണ്ടായത്. രണ്ടു�
കൂട്ടരും മധ്യകാേലന്ത്യയിെല മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങളുെട
ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങെളയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

4. Macauliffe: The Sikh Religion, VI, P. 102.
5. M. G. Ranade: The Rise of the Maratha Power, P. 55.



       

5 ഈശ്വരഭക്തിഎന്നാൽ
മനുഷ്യേസ്നഹം

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ നായകന്മാർ സാധാരണജ�
നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി കാടുകളിേലാ ഗുഹക�
ളിേലാ ദന്തേഗാപുരങ്ങളിേലാ ജീവിച്ച േയാഗികളായി�
രുന്നില്ല. െവറും പ്രഭാഷണങ്ങൾ െകാണ്ടുമാത്രം തൃപ്തി�
െപ്പട്ട അലസന്മാരായ േകവലതത്വജ്ഞാനികളുമായി�
രുന്നില്ല.അവരുെടആത്മീയജീവിതംഐഹികജീവി�
തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടമായിരുന്നില്ല.അവർ ജന�
ങ്ങൾക്കിടയിൽസജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടാണ്
സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു േനതൃ�
ത്വം നൽകിയത്;കഠിനാദ്ധ്വാനം െകാണ്ടാണ് അവർ
ഉപജീവനം കഴിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്,കബീർ സ്വ�
യം തുണി െനയ്യുകയുംഅത് അങ്ങാടിയിൽ െകാണ്ടു�
േപായി വിൽക്കുകയുംഅതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം�
െകാണ്ട് തെന്റ കുട്ടികെള േപാറ്റുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാ�
ണ് മതപ്രേബാധനങ്ങൾ നടത്തിയത്. മതജീവിതം
അലസമായ ജീവിതമെല്ലന്നും ഭക്തന്മാർഅദ്ധ്വാനിച്ചു
പണിെയടുത്ത് ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവെര സഹായിക്കു�
കയും െചയ്യണെമന്നുംഅേദ്ദഹം നിഷ്കർഷിച്ചു. മനുഷ്യൻ
സമ്പത്ത് കൂട്ടിെവക്കാെത ലഘുജീവിതം നയിക്കണ�
െമന്ന് അേദ്ദഹംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.ഈതത്വം സ്വന്തം
ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും െചയ്തു. ഗുരുനാ�
നാക്കും ഇതുതെന്നയാണ് െചയ്തത്.അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“ആചാര്യന്മാെരന്നും പീർമാെരന്നും സ്വയം വിളിക്കുക�
യും ഭിക്ഷ യാചിച്ചു നടക്കുകയും െചയ്യുന്നവരുെട കാലടി
െതാടരുത്. സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിെന്റഫലം ഭക്ഷിക്കുക�
യും അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുകയും െചയ്യുന്നവരാണ്
ശരിയായ മാർഗ്ഗം കെണ്ടത്തിയവർ”.

െവറുപ്പ്,ക്രൂരത, മർദ്ദനം മുതലായവയായിരുന്നു ഭരണാ�
ധികാരികളുെട സവിേശഷതകൾ. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാ�
രാകെട്ട,തങ്ങളുെട അനുയായികളിൽ നിന്ന് സത്യസ�
ന്ധത,സഹാനുഭൂതി, േസ്നഹം എന്നീ ഗുണങ്ങളാണാ�
വശ്യെപ്പട്ടത്.അവരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽഈശ്വരൻ
േസ്നഹമാണ്; േസ്നഹം തെന്നയാണ്ഈശ്വരൻ.ഈശ്വ�
രഭക്തി എന്നുെവച്ചാൽ മനുഷ്യ േസ്നഹെമന്നാണർത്ഥം.
ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സ്വത്താ�
യിരുന്നുസാമൂഹ്യമായ മാന്യതയുെട അളവുേകാൽ.
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാരാകെട്ട,ഔന്നത്യെത്തയും മാന്യ�
തെയയും േസ്നഹം െകാണ്ടാണളന്നത്.എന്നല്ല,സ്വത്തു
സമ്പാദിക്കാനുള്ളഅത്യാർത്തി േസ്നഹെത്തനശിപ്പി�
ക്കുെമന്നതുെകാണ്ട് സ്വത്തിെന്റബന്ധനത്തിൽ നിന്നു
േമാചനം േനടാൻഅവർ തങ്ങളുെട അനുയായികേളാ�
ടാവശ്യെപ്പട്ടു. നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ താേന്താന്നിത്ത�
ങ്ങളും സുഖേഭാഗലാലസതകളും നടമാടിയിരുന്ന ഒരു
സാഹചര്യത്തിൽ മാനുഷികമായ വ്യക്തിത്വെത്തസമ്പ�
ന്നമാക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളഇത്തരം ഉൽേബാധനങ്ങൾ�
ക്ക് ഒരു സവിേശഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു.



       

6 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
സാമൂഹ്യശക്തികൾ

യൂേറാപ്പിൽ മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനംആദ്യമായി പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പട്ടത് വ്യാപാരികൾക്കുംൈകേവലക്കാർക്കു�
മിടയിലാണ്. പിന്നീട് അത് കൃഷിക്കാർക്കിടയിലും പര�
ന്നുപിടിച്ചു. 1525-ൽ ജർമ്മനിയിലുണ്ടായ കർഷകകലാ�
പത്തിന് ആശയപരമായഅടിസ്ഥാനം നൽകിയത്
മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുഎന്ന് ഏംഗൽ�
സ് തെന്റ “ജർമ്മനിയിെല കർഷകയുദ്ധം”എന്നകൃ�
തിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിെല ഭക്തിപ്ര�
സ്ഥാനവുംആരംഭത്തിൽ പട്ടണവാസികൾക്കിടയിൽ
നിന്നാണ്,പ്രേത്യകിച്ചും െചറുകിട കച്ചവടക്കാർ, െനയ്ത്തു�
കാർ,കുട്ടയുണ്ടാക്കുന്നവർ, െവള്ളംേകാരികൾ തുടങ്ങി�
യവർക്കിടയിൽ നിന്നാണ്, ഉയർന്നുവന്നത്.എന്നാൽ,
17-ാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി അത് ഉൾനാടുകളിെല കർഷ�
കരിേലക്കും വ്യാപിച്ചു.അെതാരുബഹുജനപ്രസ്ഥാന�
മായിത്തീർന്നു. നാടുവാഴിപ്രഭുക്കൾക്കും മുഗൾഭരണ�
കൂടത്തിനും എതിരായി സായുധകലാപങ്ങൾ േപാലും
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൽഹിയിൽ
സിഖുകാർക്കിടയിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട പ്രേക്ഷാഭത്തിനും
മഥുരയിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട സായുധകർഷക കലാപ�
ത്തിനും പഞ്ചാബിെല മുസ്ലീം നാടുവാഴികൾെക്കതിരായ
കർഷകസമരത്തിനും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രേചാദ�
നം നൽകിയത്. ശിവാജിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ മഹാരാ�
ഷ്ട്രയിൽ ഒരു വമ്പിച്ച െകാടുങ്കാറ്റുേപാെലആഞ്ഞടിച്ച
വിേമാചനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തകവി തുക്കാറാം വഹി�
ച്ച പങ്ക് െചറുതായിരുന്നില്ല.

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാക്കൾ ഉയർന്ന വർഗ്ഗ�
ക്കാരുെട സാഹിത്യഭാഷകളായസംസ്കൃതത്തിേലാ
േപർസ്യനിേലാ അല്ല, മറിച്ച്, ജനങ്ങളുെട സംസാരഭാ�
ഷകളിലാണ്,തങ്ങളുെട കവിതകളും കീർത്തനങ്ങളും
രചിച്ചത്. ഇത് േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും േദശീയ�
ഭാഷകളുെടയും വികാസത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകി.
വ്യത്യസ്തേദശീയഭാഷകളിൽഏതാണ്ട് ഒേര കാലത്ത്
ആവിർഭവിച്ച ഭക്തിപ്രസ്ഥാനസാഹിത്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�
െട േദശീൈയക്യത്തിന് നൽകിയ മഹത്തായസംഭാവ�
നകളായിരുന്നു.



       

7 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
െപാതുതത്വങ്ങൾ

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിെന്റ വ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങളിൽ
ആഴത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിലാണ് പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്.എങ്കിലും,അതിെന്റ പിന്നിൽ ചില
അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾപ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുഎന്നുകാ�
ണാം. ഒന്നാമതായി, മതപരിഗണനകൾ കൂടാെത ജന�
ങ്ങളുെടഐക്യെത്തഅതംഗീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതാ�
യി,ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽഎല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാ�
രാെണന്നതത്വം അതുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. മൂന്നാമതാ�
യി, ജാതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങ�
െള അതു നിേഷധിക്കുന്നു. നാലാമതായി,ൈദവവും മനു�
ഷ്യനും തമ്മിലുള്ളസമ്പർക്കം സമ്പത്തിെനേയാ ജാതി�
െയേയാ മതെത്തേയാഅല്ല, മറിച്ച് വ്യക്തിയുെട ഉൽ�
ക്കൃഷ്ടഗുണങ്ങെളയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്
അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.അഞ്ചാമതായി, ഉയർന്നആരാ�
ധനാരൂപെമന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യേസ്നഹത്തിനും നിസ്വാർ�
ത്ഥമായഅർപ്പണമേനാഭാവത്തിനും അത് പ്രാധാന്യം
നൽകുന്നു. വിഗ്രഹാരാധന,തീർത്ഥാടനങ്ങൾ,ആത്മ�
പീഡനങ്ങൾ, മനുഷ്യെന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഭിന്നിപ്പി�
ച്ചു നിർത്തുന്ന മതചടങ്ങുകൾ,അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മു�
തലായവെയഅത് കഠിനമായി എതിർക്കുന്നു. മനുഷ്യ�
െന്റഅന്തസ്സിെനഅംഗീകരിക്കുകയും മനുഷ്യസാേഹാ�
ദര്യെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരുപ്രസ്ഥാ�
നമാണത്.എല്ലാത്തരം ജാതിവർഗ്ഗ വ്യത്യാസങ്ങെള�
യും മതത്തിെന്റ േപരിൽ നടക്കുന്നസാമൂഹ്യമർദ്ദനങ്ങ�
െളയും ഇത് അപലപിക്കുന്നു.

കബീറിെന്റ പാട്ടിെലാന്ന് താെഴ പറയും പ്രകാരമാണ്:

“അല്ലേയാ സാധു, േലാകത്തിനു മുഴുവൻ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചി�
രിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ,എല്ലാവരും പരസ്പരം
െകാല്ലാൻ േവണ്ടി ഓടിനടക്കുകയാണ്,എല്ലാവർക്കും
അസത്യത്തിലാണ് വിശ്വാസം. ഹിന്ദു രാമെന്റയും മു�
സൽമാൻ റഹീമിെന്റയും േപരുച്ചരിക്കുന്നു.ഈേപരു�
കൾക്കുേവണ്ടി രണ്ടുകൂട്ടരും പരസ്പരം യുദ്ധംെവട്ടി മരി�
ക്കുന്നു. പേക്ഷ,സത്യെമന്താെണന്ന്ആർക്കുംഅറി�
ഞ്ഞുകൂടാ; മതങ്ങെളയും മതനിയമങ്ങെളയും അനുസ�
രിക്കുന്നപലെരയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.എല്ലാവരും
ദിവേസനപ്രാതകാലത്ത് സ്നാനം െചയ്യുന്നു.ആത്മാ�
വിെനയുേപക്ഷിച്ച് കല്ലിെന പൂജിക്കുന്നു.അവരുെട
ജ്ഞാനം മിഥ്യയാണ്. വലിയ ഡംേഭാടുകൂടി അവർ
ആസനങ്ങളിലിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ,അവരുെട മനസ്സ്
അഹങ്കാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.അതുെകാണ്ടാ�
ണവർ കല്ലിെനയുംആൽമരെത്തയും പൂജിക്കുന്നത്.
അവർ മാലയും െതാപ്പിയും ധരിക്കുന്നു. െനറ്റിയിൽ
തിലകവും െപാട്ടും ചാർത്തുന്നു. ഉപേദശങ്ങൾ െകാ�
ടുത്തുെകാടുത്ത് അവർ സ്വന്തംആത്മാവിൽശ്രദ്ധയി�
ല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. മായയുെട അഹം�
ഭാവത്തിൽ വീടുേതാറും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് മന്ത്രങ്ങളുച്ച�
രിക്കുന്നു. ഗുരുക്കന്മാരും അവരുെട ശിഷ്യന്മാരും മു�
ങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.അവരുെടഅന്ത്യകാലത്തിൽ
പശ്ചാത്താപമല്ലാെത മെറ്റാന്നും ബാക്കിയില്ല.ഞാൻ
അേനകം പീർമാെരയുംഔലിമാെരയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
അവർ കിത്താബും ഖുർആനും വായിച്ചുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു.അവർ ശവക്കല്ലറ കാണിച്ചു െകാടുത്തുെകാ�
ണ്ടാണ് ജനങ്ങെള ശിഷ്യന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നത്.അവർ
ൈദവെത്തതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നതു വ്യക്തമാണ്. ഹി�
ന്ദുവിെന്റ ദയയും മുസൽമാെന്റ േസ്നഹവുംഅവരുെട
വീടുകളിൽ നിന്ന് അന്തർധാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടു�
കൂട്ടരുെടയും വീടുകൾക്ക് തീപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.എന്നിട്ട്
അവർ നെമ്മ പരിഹസിക്കുകയും സ്വയം ബുദ്ധിമാ�
ന്മാരായി െഞളിയുകയും െചയ്യുന്നു. കബീർ പറയുന്നു;
അല്ലേയാ സാധു, നീ തെന്ന പറഞ്ഞുതരൂ,ഞങ്ങളിൽ
ആർക്കാണ് ഭ്രാന്ത്?” [6]

6. സർദാർ ജാഫ്രി (സമ്പാ.): കബീർ ബാണി, േപജ് 210–211.



       

8 ജാതിയും മതവുമില്ല, മനുഷ്യൻ മാത്രം

കബീറിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, “ഹിന്ദുവായാലും ശരി, മു�
സ്ലീമായാലും ശരി എല്ലാ പാത്രങ്ങളിലും ഒെരാറ്റആത്മാ�
േവയുള്ളൂ.അല്ലേയാഅല്ലാഹ്,അല്ലേയാ രാമാ,എെന്റ
വ്യാേമാഹങ്ങെളല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുവും
മുസ്ലീമും തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല”. മെറ്റാരു
പാട്ടിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയുന്നു: “രണ്ടു ജഗദീ�
ശ്വരന്മാർ എവിെടനിന്നു വന്നു?ആരാണ് നിെന്നഈ
വ്യാേമാഹത്തിൽ കുടുക്കിയത്?അല്ലാഹുവും രാമനും
റഹീമും േവെറ േവെറയാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്? ഒരാൾ
നമാസും മെറ്റാരാൾ പൂജയും െചയ്യുന്നുഎന്നാണ് പറയു�
ന്നത്.ഈവ്യത്യാസം മായ്ച്ചു കളയുക.അവൻ തെന്ന�
യാണ് മുഹമ്മദ്.ബ്രഹ്മാവു തെന്നയാണ് ആദം. ഒരാൾ
ഹിന്ദുെവന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നു. മെറ്റാരാൾ മുസ്ലീം എന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ, രണ്ടുേപരും ഒേര ഭൂമിയിലാ�
ണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരാൾ േവദം വായിക്കുന്നു. മെറ്റാ�
രാൾ ഖുർആനും വായിക്കുന്നു. ഒരാൾ മൗലാനാ എന്നു
പറയെപ്പടുന്നു. മെറ്റാരാൾ പണ്ഡിതൻഎന്നും. േപരു�
കൾ േവെറേവെറയാണ്. പേക്ഷ,എല്ലാ പാത്രങ്ങളും
ഒേര മണ്ണുെകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ടവയാണ്. കബീർ പറയു�
ന്നു, രണ്ടുകൂട്ടരും ലക്ഷ്യം പിഴച്ച് ചുറ്റി അലയുകയാെണ�
ന്ന്. രാമെനആരും കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല. ഒരാൾആടിെന
െകാല്ലുന്നു. മെറ്റാരാൾ പശുവിെന െകാല്ലുന്നു.ഈലഹ�
ളയിൽ െപട്ട് രണ്ടുേപരും ജീവിതം പാഴാക്കുന്നു”. [7]

കബീർ ഹിന്ദുക്കളുെടയും മുസ്ലീങ്ങളുെടയും മതച്ചടങ്ങുക�
െള പരിഹസിച്ചുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന പാടി: “പുണ്യസ്നാന�
േകന്ദ്രങ്ങളിൽ െവള്ളമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ല.അവ ഉപ�
േയാഗശൂന്യമാണ്.ഞാനവയിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിംബ�
ങ്ങെളല്ലാം ജീവനില്ലാത്തവയാണ്,അവയ്ക്ക് സംസാരി�
ക്കാനറിയിെല്ലെന്നനിക്കറിയാം.ഞാൻഅവയുെട മു�
മ്പിൽ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുരാണങ്ങളും കർമ്മ�
ങ്ങളും െവറും വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്; മറനീക്കി ഞാനവ�
െയ േനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കബീർ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുെട
വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. മെറ്റല്ലാ വസ്തുക്കളും അയ�
ഥാർത്ഥമാെണന്ന് കബീറിന്നറിയാം”.

മെറ്റാരു പാട്ടിൽ:

“മുസൽമാൻഅനുഷ്ഠിക്കുന്നഅഞ്ചുനിസ്കാരങ്ങളും െവ�
റുെതയാണ്. കാരണം,അവ െവറും ബാഹ്യപ്രകടന�
ങ്ങളും നാട്യങ്ങളും മാത്രമാണ്. നിസ്കരിക്കുന്നസമയ�
ത്ത് അവരുെട മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത മെറ്റേന്താആയിരി�
ക്കും. മതപരമായ കർമ്മങ്ങളുെട ഒരു പ്രദർശനം നട�
ത്തുന്ന ഖാസി പാവെപ്പട്ട ജനങ്ങെള വഞ്ചിക്കുകയും
അവർക്ക് നന്മെയക്കാേളെറ തിന്മകൾ നൽകുകയുമാ�
ണ് െചയ്യുന്നത്”. [8]

ജനനത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഎല്ലാ ജാതിവ്യ�
ത്യാസങ്ങെളയും കബീർ അപലപിച്ചു: “എങ്ങെനയാ�
ണ് ഒരാൾ ശൂദ്രനായി ജനിക്കുന്നതും, മരണംവെര ശൂദ്ര�
നായി തുടരുന്നതും? ഒരുവൻബ്രാഹ്മണെന്റ പൂണുനൂൽ
സ്വയം ഉണ്ടാക്കി െകട്ടുന്നു.അങ്ങെന േലാകംആെക
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. നിങ്ങൾബ്രാഹ്മണനു ജനിച്ച
ബ്രാഹ്മണനാെണങ്കിൽഎന്തുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യത്യ�
സ്തമായ രീതിയിൽ ജനിച്ചില്ല? ഒരു കറുത്തപശുവിെന്റ�
യും െവളുത്തപശുവിെന്റയും പാൽ കറന്ന് അതുരണ്ടും
കൂട്ടിയാൽ ഒന്നിെന്റ പാൽ മേറ്റതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറി�
യാൻ പറ്റുേമാ?” വീണ്ടും കബീർ പറയുന്നു: “ഉയർന്നതി�
േനക്കുറിച്ചും താഴ്ന്നതിേനക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നവർ
മുങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.അവർ നശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒെരാറ്റ
ഭൂമിേയയുള്ളു. ഒെരാറ്റ കുശവൻ; ഒന്ന് എല്ലാറ്റിെന്റയും
സ്രഷ്ടാവാണ്,എല്ലാ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങെളയും ഒെരാ�
റ്റ ചക്രം െകാണ്ടാണ് രൂപെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്”.
കബീർ ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നതിതാണ്: “സത്യം മാത്ര�
േമ സ്വാഭാവികമായുള്ളൂ.ഈസത്യം നിങ്ങളുെട ഹൃദയ�
ത്തിനകത്ത് േതടുക. കാരണം,ബാഹ്യമായ മതാചാര�
ങ്ങളിൽ സത്യമില്ല…സത്യം േസ്നഹത്തിലും ശക്തിയിലും
സഹാനുഭൂതിയിലും െവളിെപ്പടുന്നു. െവറുപ്പിെന ജയി�
ച്ചടക്കുക, നിങ്ങളുെട േസ്നഹം എല്ലാ മനുഷ്യരിേലക്കും
വ്യാപിപ്പിക്കുക,ൈദവം എല്ലാറ്റിലും വസിക്കുന്നു”.

7. സർദാർ ജാഫ്രി (സമ്പാ.): കബീർ ബാണി, േപജ് 333.
8. ആദിഗ്രന്ഥം.



       

9 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റവ്യാപ്തി

എല്ലാ വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങെളയും േസ്നഹത്തി�
െന്റയും സാേഹാദര്യത്തിെന്റയും ഒെരാറ്റ കണ്ണിയിൽ കൂ�
ട്ടി േയാജിപ്പിക്കുകഎന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി ദാദു പര�
ബ്രഹ്മസംപ്രദായം എന്ന ഒരുസംഘടനസ്ഥാപിക്കുക�
യും അതിൽഹിന്ദുക്കെളയും മുസ്ലീങ്ങെളയും പ്രേവശിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്തു.

ഒരു െചരുപ്പുകുത്തിയായി ഉപജീവനം കഴിച്ച റായിദാ�
സ് ൈദവത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയാണ് മനുഷ്യ�
െന്റ കടമ എന്നു വാദിച്ചു.എെന്തന്നാൽ, “ഹരി എല്ലാമാ�
ണ്.എല്ലാം ഹരിയിലുണ്ട്”. തെന്റ ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ
അേദ്ദഹം പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായമിതാണ്:

“അങ്ങ് എെന്ന വ്യാേമാഹത്തിെന്റ ചങ്ങലകൾെകാ�
ണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.ഞാൻഅങ്ങെയ േസ്നഹത്തി�
െന്റ കയറുെകാണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.ഞാൻസ്വയം
േമാചിതനാവാൻശ്രമിക്കുകയാണ്.എന്നാൽ,ഞാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുേമ്പാൾഅങ്ങെയആർ പൂജിക്കും?”.

ബംഗാളിെലൈവഷ്ണവേയാഗിയായൈചതന്യൻ (1485–
1533)എല്ലാവരും ൈദവെത്തആരാധിക്കാൻ േയാഗ്യ�
രാെണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. “ഈപ്രേലാഭനങ്ങളും ജാതിയു�
െട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മതസമ്പ്രദായങ്ങളും വിട്ടുെകാ�
ണ്ട് യഥാർത്ഥൈവഷ്ണവൻ നിസ്സഹായനായി കൃഷ്ണനിൽ
അഭയം േതടുന്നു”.അേദ്ദഹത്തിെന്റസങ്കീർത്തനങ്ങൾ�
ക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിെലന്നേപാെല മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയി�
ലും വിപുലമായ പ്രചാരം ലഭിച്ചു. താരാചന്ദ് എഴുതുന്നു:
“ൈചതന്യന് ഹിന്ദുസമുദായത്തിെല താണജാതിക്കാർ�
ക്കിടയിെലന്നേപാെല മുസൽമാന്മാർക്കിടയിലും ശിഷ്യ�
ന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രമുഖരായ ശിഷ്യ�
ന്മാരിൽെപ്പട്ട മൂന്നുേപർ രൂജ്,സനാതൻ,ഹരിദാസൻ
എന്നിവർ” മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ കൂട്ടായിേച്ചർ�
ന്ന് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പാടുന്നത് മുസ്ലീം നാടുവാഴി പ്രഭു�
ക്കൾ വിലക്കുകയുണ്ടായി.അവഇസ്ലാമിെനതിരാെണ�
ന്നായിരുന്നുഅവരുെട വാദം.എങ്കിലും ൈചതന്യെന്റ
സങ്കീർത്തനപ്രസ്ഥാനം ബംഗാളിെല മുക്കിലും മൂലയി�
ലും പടർന്നുപിടിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടി േപാരാടു�
ന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവപ്രേചാദനം നൽകി.

1290-ൽ ഭഗവദ്ഗീതക്ക് ഒരു മറാഠിതർജുമ എഴുതിയ
ജ്ഞാേനശ്വർആയിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിെല ഭക്തിപ്ര�
സ്ഥാനത്തിെന്റ ജനയിതാവ്.ജ്ഞാേനശ്വറിെന്റ ഒരു
േസ്നഹിതനായ നാമേദവ് (1270–1350) മതത്തിെന്റബാ�
ഹ്യരൂപങ്ങൾെക്കല്ലാം എതിരായിരുന്നു.അേദ്ദഹം പറ�
ഞ്ഞു: “ഹിന്ദുഅന്ധനാണ്.അതുേപാെലതെന്ന മുസ്ലീമും
അന്ധനാണ്. ഹിന്ദു േക്ഷത്രത്തിൽ േപായി ആരാധിക്കു�
ന്നു; മുസ്ലീം പള്ളിയിലും േപാകുന്നു.എന്നാൽ, നാമേദ�
വ് ആരാധിക്കുന്നൈദവത്തിന് േക്ഷത്രേമാ പള്ളിേയാ
ആവശ്യമില്ല”.

നാമേദവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരായ തുക്കാറാമിനും (1602–
1649) രാമദാസിനും (1608–1681)ശിവാജിയുെട േമൽ
വമ്പിച്ച സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു; മുഗൾഭരണത്തിെനതി�
രായ സമരത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിന് പ്രേചാദനം നൽകി�
യതുംആ ഭക്തകവികളാണ്. റാനേഡ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചതുേപാെല, മഹാരാഷ്ട്രയിെല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, മതച്ചടങ്ങുകൾ, ഉത്സവങ്ങൾ,
തീർത്ഥാടനങ്ങൾ,വ്രതങ്ങൾ,പാണ്ഡിത്യം, ധ്യാനം മുത�
ലായവെയക്കാെളല്ലാം പ്രധാനം േസ്നഹവും വിശ്വാസ�
വും ഉൾെക്കാള്ളുന്നആരാധനയാണ്. ബഹുൈദവവി�
ശ്വാസത്തിെന്റആധിക്യെത്തഅതുതടഞ്ഞുനിർത്തി.

സിഖുകാരുെടആദ്യെത്ത ഗുരുവായ നാനാക്ക് (1469–
1538) ഖത്രി ജാതിയിൽെപ്പട്ട വ്യാപാരികളുെട ഒരു കു�
ടുംബത്തിൽ ഒരു പട്വാരിയുെട (ഗ്രാമത്തിെല കണെക്ക�
ഴുത്തുകാരൻ) മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാ�
നത്തിെല മറ്റു നായകന്മാെരേപ്പാെലഅേദ്ദഹവും ജന�
ങ്ങേളാട് ജാതി–മത വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കാൻ
ആഹ്വാനം െചയ്യുകയുംൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽഎല്ലാവ�
രും സമന്മാരാെണന്ന് ഉൽേബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

സിഖുകാർക്കിടയിൽ പട്ടണങ്ങളിെല വ്യാപാരികളും
ൈകേവലക്കാരും മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. നാനാ�
ക്കിെന്റ ഉൽേബാധനങ്ങളും സിഖ് സാേഹാദര്യവും മർ�
ദ്ദിതജനതയ്ക്ക് തങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുന്നവർെക്കതിരാ�
യി അണിനിരക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം കാണിച്ചുെകാടു�
ത്തു. നാനാക്ക് ഹിന്ദുപുേരാഹിതന്മാെരയും മുസ്ലീംമുല്ലമാ�
െരയും ഒരുേപാെല വിമർശിക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധന,
കാലഹരണെപ്പട്ടആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ജാതിവ്യ�
വസ്ഥ,തീർത്ഥാടനങ്ങൾഎന്നിവെയഎതിർക്കാൻ
തെന്റഅനുയായികേളാട് ആവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു.
ൈദവെത്തപ്രാർത്ഥിക്കുകഎന്നുെവച്ചാൽ മനുഷ്യെന്റ
ഉന്നതിക്കു േവണ്ടിയുള്ളസാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിേലർ�
െപ്പടുകഎന്നാണർത്ഥെമന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചു. തെന്റ ഒരു കവിതയിൽഅേദ്ദഹം പറയുന്നു: “മതം
വാക്കുകളിൽ മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല.എല്ലാ മനുഷ്യ�
െരയും തുല്യനിലയിൽ േനാക്കുന്നവനാണ് മതഭക്തൻ.
േലാകത്തിെലഅശുദ്ധികൾക്കിടയിൽ വിശുദ്ധിെയ
േതടുക;അങ്ങെന മതത്തിേലക്കുള്ളവഴി നിങ്ങൾക്കു
കെണ്ടത്താം”.

മനുഷ്യെന,പ്രേത്യകിച്ചും മർദ്ദിതനായ മനുഷ്യെന േസ്ന�
ഹിക്കാെതൈദവെത്ത േസ്നഹിക്കുകസാദ്ധ്യമെല്ലന്ന്
നാനാക്ക് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യരിൽ താഴ്ന്നവർക്കി�
ടയിൽ തെന്നഏറ്റവും താഴ്ന്നവരുണ്ട്. നാനാക്ക് അവ�
രുെട അടുേത്തക്ക് േപാകുന്നു. വലിയവെരെക്കാണ്ട്
അയാൾക്ക് എന്തുകാര്യം? താഴ്ന്നവെര ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന�
വരുെട േമൽൈദവത്തിെന്റ കരുണാകടാക്ഷം പതി�
യുന്നു. ജാതി അസംബന്ധമാണ്,പ്രസിദ്ധി അസംബ�
ന്ധമാണ്. ജാതിക്ക് എന്തുശക്തിയാണുള്ളത്? ഒരു
വിലയുമില്ലാത്തയാെതാരാളുമില്ല”. [9]

സിഖുകാരുെട അഞ്ചാമെത്തഗുരുഅർജുനൻ (1563–
1606) നാനാക്കിെന്റ ജപ്ജിയും കബീറിെന്റയും മറ്റു പു�
ണ്യവാളന്മാരുെടയും കീർത്തനങ്ങളും ഉൾെപ്പട്ടആദി�
ഗ്രന്ഥം സമാഹരിച്ചു പ്രസാധനം െചയ്തു.അേദ്ദഹമാണ്
ആദ്യകാലെത്തഗുരുക്കളുെട പ്രേബാധനങ്ങെള ചിട്ട�
േയാടുകൂടി ക്രമീകരിക്കുകയുംഅവയുെട അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽസിഖ് സാേഹാദര്യത്തിന് ഒരു സംഘടിത രൂ�
പം നൽകുകയും െചയ്തത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രേബാധ�
നങ്ങൾ രാജ്യേദ്രാഹമാെണന്ന് അപലപിച്ചുെകാണ്ട്
മുഗൾഭരണാധികാരികൾഅേദ്ദഹെത്ത മൃഗീയമായി
െകാലെപ്പടുത്തി. ഒമ്പതാമെത്ത ഗുരുവിനും അേത
അനുഭവമാണുണ്ടായത്.അടുത്തഗുരുവായ േഗാവി�
ന്ദ്സിങ്ങ് (1675–1695)ആദിഗ്രന്ഥം പരിഷ്ക്കരിച്ചു മാറ്റി�
െയഴുതി.അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി പറ�
യെപ്പടുന്നു: “എെന്റസിഖുകൾഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും
തമ്മിലും െതാടാവുന്നവരും െതാട്ടുകൂടാത്തവരും തമ്മി�
ലും ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസ�
ങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളയുകയുംൈദവത്തിെന്റ പിതൃത്വത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുെട ഒെരാറ്റ സാേഹാദര്യസം�
ഘടനയുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യും”.

9. ജനസംഖി.



       

10 നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ
പ്രസ്ഥാനം

വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിേശാധിച്ചാൽഎല്ലാ ജനങ്ങളുെട�
യുംഐക്യത്തിേന്മലുള്ളഈഊന്നൽആഭ്യന്തരവിപ�
ണിയുെട വികസനത്തിെന്റയും അതിെനത്തുടർന്ന് സാ�
മ്പത്തികബന്ധങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുെടയും ഫലമാ�
യി തകരാൻ തുടങ്ങിയ ജാതികളുെടയും മതങ്ങളുെടയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളസാമൂഹ്യ വിഭജനങ്ങൾെക്കതി�
രായിരുന്നു.അതുെകാണ്ടുതെന്നഅത് ചരിത്രപരമായ
ഒരാവശ്യവുമായിരുന്നു.ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽഎല്ലാ
മനുഷ്യരും സമന്മാരാണ് എന്നസിദ്ധാന്തം നാടുവാഴി�
ത്തചൂഷണത്തിെനതിരായി േപാരാടുന്ന കർഷകരുെട�
യും ൈകേവലക്കാരുെടയും പുതിയ സാമൂഹ്യേബാധ�
െത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. ജാതിയുെടയും കുടുംബ�
ത്തിെന്റയും മഹിമയ്ക്കുപകരം അത് വ്യക്തിയുെട ഗുണ�
ങ്ങെളയും നന്മകെളയും ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. ചരിത്രപ�
രമായി േനാക്കിയാൽ,ഇത്തരംആശയങ്ങൾ ജാതി�
വഴക്കുകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും െകാണ്ട് ജീർണ്ണിച്ച
നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയുെട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുേരാഗമ�
നപരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല.



       

11 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ദൗർബല്യം

പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ
ശിവാജിയുെട (1627–1680) േനതൃത്വത്തിൽ മുഗൾഭര�
ണത്തിെനതിരായി സമരമാരംഭിച്ചു.ഈസമരത്തി�
നുള്ളപ്രേചാദനം പ്രശസ്തമറാഠി കവികളും ഭക്തിപ്ര�
സ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാക്കളുമായ തുക്കാറാം, രാംദാസ്
മുതലായവരിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. കലാപത്തിെന്റ
തീആളിക്കത്തിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ രാംദാസ് പ്രേത്യ�
കിച്ചും ധീരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. ശിവാജിയുെട
സ്വാതന്ത്ര്യേയാദ്ധാക്കൾ മുഖ്യമായും കർഷകരായിരു�
ന്നു.അവർ തങ്ങളുെട പ്രഗത്ഭനായ േസനാനായകെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ മുഗൾൈസന്യെത്തപേലടത്തും െവച്ച്
ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയുംആളുകളുെട
എണ്ണം കുറയുകേയാ പരാജയം േനരിടാനിടവരികേയാ
െചയ്യുേമ്പാൾ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളിെല നിറഞ്ഞകാടുകളി�
േലക്കു പിന്തിരിയുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് ഗറില്ലാരീതിയിലു�
ള്ള ഒരു േപാരാട്ടമാണ് നടത്തിയത്. 1674ആകുേമ്പാ�
േഴക്ക് ഭൂരിഭാഗം മഹാരാഷ്ട്രക്കാരും േമാചിക്കെപ്പട്ടു. സ്വ�
തന്ത്ര മഹാരാഷ്ട്രയുെട ഭരണാധികാരിയായി ശിവാജി
അവേരാധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനമാ�
ണ് ആഗ്ര–മഥുര പ്രേദശങ്ങളിെല കർഷകരുെട കലാ�
പെത്തയും മേധ്യന്ത്യയിെല കർഷകസമരങ്ങെളയും
ഇളക്കി വിട്ടത്. മർദ്ദിതരായ കർഷകരുെടയും ൈക�
േവലക്കാരുെടയും അസംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് ഉടെലടുത്ത
ഈസമരങ്ങൾ മുഗൾഭരണത്തിെന്റ തകർച്ചെയയും
അേതാെടാപ്പം നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ നാശെത്തയും
ത്വരിതെപ്പടുത്തി.

ഇങ്ങെന ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകളിലൂെട�
യും നൃത്തങ്ങളിലൂെടയും സംഘഗാനങ്ങളിലൂെടയും ജന�
ങ്ങളുെട ക്രിയാത്മകമായ കർമ്മശക്തിക്കു ഉേത്തജനം
നൽകി.അത് ജനങ്ങെള ഒരു പുതിയ േബാധമണ്ഡല�
ത്തിേലക്കുണർത്തി;പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രേചാദനം
നൽകി.അത് ഫ്യൂഡലിസത്തിെല ജാതീയവും മതപര�
വുമായഅസമത്വങ്ങൾെക്കതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കു
മാത്രമല്ല, നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ സാമ്പത്തികസ�
മരങ്ങൾക്കും പ്രേചാദനം നൽകി.എന്നാൽ, ഭക്തിപ്ര�
സ്ഥാനത്തിന് അതിേന്റതായ ദൗർബല്യങ്ങളുമുണ്ടായി�
രുന്നു. മതപരമായ ഉേത്തജനം വികാരത്തിേന്റതാണ്.
യുക്തിയുേടതല്ല.അതിനാൽ,സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങെളപ്പ�
റ്റി യുക്തിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽഅേന്വഷണം നട�
ത്തുന്നതിേനാ അവയ്ക്ക് യുക്തിസഹമായ പരിഹാരം
കെണ്ടത്തുന്നതിേനാ അതിനു സാധിച്ചില്ല. ജനങ്ങെള
ഉണർത്തിവിടാൻഅതിന് കഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ,സാമൂഹ്യ�
സാമ്പത്തികഘടനയിെല തകരാറുകളുെട യഥാർത്ഥ
കാരണങ്ങൾഗ്രഹിക്കുന്നതിലും മനുഷ്യരുെട ദുരിതത്തി�
ന് സമൂലമായ ചികിത്സ നിർേദ്ദശിക്കുന്നതിലും അതു
പരാജയെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.അതുെകാണ്ടാണ് നാ�
ടുവാഴിത്തത്തിെന്റ താേന്താന്നിത്തത്തിനും പൗേരാഹി�
ത്യത്തിെന്റഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുംഎതിരായി ജന�
ങ്ങെളഅണിനിരത്തിയ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാർ ഒടുവിൽ
വിഭാഗീയ സംഘങ്ങളായിത്തീർന്നത്. സിഖുമതത്തിെന്റ
പരിണാമം ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

സിഖു പ്രസ്ഥാനം നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ സമര�
ത്തിെന്റ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആവിർഭ�
വിച്ചത്. പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങൾ
െകാണ്ട് മുഖരിതമായ ഒരുസാഹചര്യത്തിൽ,അത് മു�
ഗൾഭരണത്തിെനതിരായ സായുധസമരങ്ങളുെട രൂപം
ൈകെക്കാണ്ടു. താരാചന്ദ് പറയുന്നു: “നാനാക്ക് തുട�
ങ്ങിെവച്ച മതപ്രസ്ഥാനം അദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമിക�
ളുെട കീഴിൽ ചലനാത്മകതയാർജിച്ചു.അതിെന്റ ഉറച്ച
ധാർമ്മികരൂപവും വ്യക്തമായ പരിശുദ്ധിയും അതിെന
ഇന്ത്യയിെല മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് േവർതിരിച്ചു
നിർത്തിയഘടകങ്ങളായിരുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത
മേനാഭാവത്തിെന്റ ഫലമായി അതിൽ രക്തസാക്ഷി�
ത്വത്തിനുള്ളസാദ്ധ്യതകളും ഒരുസംഘടിതപൗേരാഹി�
ത്യസ്ഥാപനത്തിെന്റബീജവും അടങ്ങിയിരുന്നു. മുഗൾ�
സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ പിൽക്കാലെത്തഅനിശ്ചിതമായ
രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതികൾഈസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വളരാൻ
അവസരം നൽകി. വിത്ത് മുളച്ചു. പിൽക്കാലഗുരുക്കൾ
ഒരു ഉശിരൻ സംഘടനയിേലക്കും നീങ്ങി. കർഷകരു�
െട സമരങ്ങൾ ധീരമായി നയിച്ചു. സിഖുകാർ പിന്നീട്
അവരുെട ഘടന മാറ്റിെയങ്കിലും അവരുെട മതം ഗുരു�
നാനാക്കിെന്റ പ്രേബാധനങ്ങെള പറയത്തക്ക മാറ്റെമാ�
ന്നും കൂടാെതസൂക്ഷിച്ചുേപാന്നു”.

ആദ്യകാല സിഖുകൾഅവരുെട മുഖ്യശത്രുക്കളായ മു�
ഗൾഭരണാധികാരികൾെക്കതിരായി മാത്രമല്ല,ഹിന്ദു�
ക്കളും മുസ്ലീങ്ങളുമായ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾെക്കതിരാ�
യും േപാരാടുകയുണ്ടായി. വ്യാപാരികളും ൈകേവല�
ക്കാരും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിെല പാവെപ്പട്ട കർഷകരും
ആയിരുന്നുപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തികൾ.
അതുെകാണ്ടാണ് സമ്പന്നവിഭാഗങ്ങളിൽെപ്പട്ട ഒരു�
പിടി വ്യക്തികൾക്ക് നിയന്ത്രണം െചലുത്താൻ കഴി�
യാത്ത വിധത്തിൽഅതിെന്റആഴവും പരപ്പും വർ�
ദ്ധിച്ചത്.എന്നാൽ, െമെല്ല െമെല്ല മുഗളന്മാർെക്കതി�
രായുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ജനങ്ങെള നയിച്ചൈസനിക
േനതാക്കളായസർദാർമാർ പ്രാമുഖ്യവുംആധിപത്യ�
വും േനടി. മുഗൾഭരണം തകർച്ചയിേലക്കു നീങ്ങുകയും
1765-ൽസിഖ് ൈസനികമുഖ്യന്മാരുെട സഭയായ ഗു�
രുമാത പഞ്ചാബിെന്റസ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും
സിഖുകാരുെട മതസംഘടനയായ ഖാൽസയ്ക്ക് ഭരണാ�
ധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു െകാടുക്കുകയും െചയ്തതിനുേശഷം
സിഖ്മതത്തിെന്റ ചരിത്രം പുതിെയാരുഘട്ടത്തിേലക്കു
പ്രേവശിച്ചു. മുഗളന്മാരിൽ നിന്ന് േമാചിപ്പിക്കെപ്പട്ട പ്ര�
േദശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടുപ്രവിശ്യകളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടു.
ആരംഭത്തിൽഈഭൂപ്രേദശങ്ങളാെക ഖാൽസയുെട
സ്വത്തായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.എന്നാൽ,
പ്രവിശ്യകളിെലൈസനിക േനതാക്കന്മാർ ഫലത്തിൽ
സ്വതന്ത്രന്മാരായിരുന്നു.അവർ തങ്ങളുെട നിയന്ത്രണ�
ത്തിലുള്ള ഭൂപ്രേദശങ്ങൾസർദാർമാർക്കിടയിലും തങ്ങ�
ളുെട അനുയായികളായ െചറുകിട ൈസനിക േനതാ�
ക്കൾക്കിടയിലും വിതരണം െചയ്തു. പ്രവിശ്യകളിെല
മുഖ്യന്മാർ ക്രേമണ നാടുവാഴിത്ത േനതാക്കളായി പരി�
ണമിച്ചു;കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് പാട്ടവും വ്യാപാരികളിൽ
നിന്ന് നികുതിയും പിരിച്ചു തുടങ്ങി. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ ഗുരുനാനാക്കിെന്റ േനതൃ�
ത്വത്തിൽ നാടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ സമരെമന്ന
നിലയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച സിഖുകളുെട ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പതി�
െനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിൽ പുതിയ നാടുവാഴിത്ത
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവഴിമാറിെക്കാടുത്തു. കബീറിെന്റയും
ൈചതന്യെന്റയും മറ്റും അനുയായികളാകെട്ട, നാടുവാഴി�
ത്തത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ പ്രേത്യകമതവിഭാഗങ്ങൾ
എന്നരൂപത്തിലാണ് നിലനിന്നുേപാന്നത്.

എന്നാൽ,പരിണാമം എങ്ങെനയായാലും, രണ്ടുനൂറ്റാ�
ണ്ടിലധികം കാലം രാജ്യെത്ത മുഴുവൻ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുെട—ഹിന്ദുക്കളുെടയും മുസ്ലീ�
ങ്ങളുെടയും—േദശീയപ്രബുദ്ധതയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവന�
കൾ നൽകിെയന്ന കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. പേക്ഷ,
ജാതിമതാസമത്വങ്ങെളയും സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീചത്വ�
ങ്ങെളയും എെന്നേന്നക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കാൻഅതിനു
കഴിഞ്ഞില്ല.

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പിന്നിൽഅണിനിരന്ന മുഖ്യ�
സാമ്പത്തികശക്തികൾ—വ്യാപാരികൾ,ൈകേവല�
ക്കാർ മുതലായവർ—അേപ്പാഴും ദുർബലരും അസംഘ�
ടിതരുമായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റഈപ്രാഥമിക
ഘടകങ്ങൾ ഒരു വർഗ്ഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് വളർച്ച പ്രാപിക്കു�
ന്നതിനു മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി.
ഇന്ത്യബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായി മാറി.
അേതാെട ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും നാമാവേശഷമായി.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 6

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. വിശിഷ്ടാൈദ്വതം,ൈദ്വതം,ൈദ്വതാൈദ്വതം
2. ശിവനും ശക്തിയും
3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
5. ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട സ്വാധീനം
9. രാജാറാം േമാഹൻ റായ്

10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
11. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
12. ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും നേവാത്ഥാനവും
13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
14. തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം
15. മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
17. ഇഖ്ബാൽ
18. മഹാത്മാഗാന്ധി
19. മാർക്സിസത്തിെന്റസ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്തഎേങ്ങാട്ട്?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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