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പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല

ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

സി. അച്യുത�മ�നാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ടയും എൻ.ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ

തികളു�ടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

അ�താ�ടാപ്പം �ചർന്നു നിൽക്കുന്ന മ�റ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് �ക.

ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂ�ട ഇ�പ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണ�ത്താ�ട പ്രഭാതി�ന്റ ഒരു ചരിത്രനി�യാ

ഗമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുത�മ�നാനും എൻ.ഇ. ബാലറാമും

ഉന്നതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്ന�പ്പാൾ �ക.

ദാ�മാദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �സദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ മാർക് സിസ�ത്തയും ഇ

ന്ത്യൻ തത്വസംഹിത�യയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം.

ചരിത്രവുംധനതത്വശാസ്ത്രവുംസാധാരണക്കാർക്ക്പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നതിൽഅ�ദ്ദ

ഹം വിജയിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഇവരു�ട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകവഴിപ്രഭാത് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ടഈരംഗത്ത്

മു�ന്നറുകയാണ്.

10 വാല്യങ്ങളുള്ള �ക. ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ഒന്നാം വാല്യം

ഇ�പ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ �പാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതിക�ള�പ്പാ�ല

ത�ന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.

ഈസംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രഭാതി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്ര�ത്യകിച്ച് ജനറൽ മാ�നജർ ടി.

ചന്ദ്രൻ, എഡി�റ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണി�താമസ്

തുടങ്ങിയവ�രല്ലാം ഈസംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ

ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം �ക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു

മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും ത�ദ്ദശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,

iii



iv പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

�സ്റ്ററ്റ് �ലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതി�ന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,

മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും

സഹകരണം ഉണ്ടാകണ�മന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനുവരി 2009 സി. �ക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം.പി.

(�ചയർമാൻ & മാ�നജിംഗ് ഡയറക്ടർ)



പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

മാർക് സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

കയാണ്. �കരളത്തി�ല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു

�വണ്ടിനടത്തിയപ്ര�ക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽബഹുജനങ്ങ�ളഅവർപങ്കാളികളാക്കി.

അതിന് അവ�ര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ �ക. ദാ�മാദരൻ

സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘു�ലഖകളും, �ലഖനങ്ങളും

അ�ദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയ�യ മാർക് സിയൻ

വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തി�ല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് �ക. ദാ

�മാദര�ന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.

നൂറു �കാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവ�ന്റ കണിക�പാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി

യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു�ശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭ

വിച്ചതി�ന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാ�മാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ

ജീവിതവും ഭാവിയും �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള �പാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴി

കാട്ടിയായിരിക്കു�മന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർക് സിസ�ത്തപ്പറ്റി വള�ര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘു�ലഖ

കൾ ദാ�മാദരൻആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക് സിസം എന്താ�ണന്ന്

മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘു�ലഖകൾ. മാർ

ക് സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,

�ലനിനിസം, മതവും മാർക് സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, �യശുക്രി

സ്തു �മാസ് �കായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘു�ലഖകളു�ട ആയിരക്കണക്കിനു �കാപ്പികൾ

അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാ�ര ആശയപര

മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽഈ ലഘു�ലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

ഈ ലഘു�ലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ�രാ

ലക്കത്തി�ന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
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vi പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

�കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്ഥാപക�നതാക്കളി�ലാരാ

ളും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ് ക�ണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ



�ക. ദാ�മാദരൻ

രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ് ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതി

ഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും

�കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം നിസ്തുല

മായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടസ്ഥാപക �നതാക്കന്മാ

രി�ലാരാളാണ് ദാ�മാദരൻ.

തിരൂരി�ല പ്രശസ്തമായ കീ�ഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 �ഫബ്രുവരി 25 നാണ്

ദാ�മാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു

ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ

ദാ�മാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു. �കാഴി�ക്കാട് കടപ്പു

റത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ട അ�ദ്ദഹ�ത്ത 23 മാസ�ത്ത

ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട് സാമൂതിരി �കാ�ളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു

ന്നു ദാ�മാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയ�പ്പാൾ �കാ�ളജിൽ തുടർന്നു

പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നി�ഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അ�ദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ

പീഠത്തിൽ �ചർന്നു. �കായമ്പത്തൂർ ജയിലി�ലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ലയും

ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലി�ല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക് സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ജയിലിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ല ഗ്രന്ഥാല

യത്തിലും മാർക് സിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ �പ്രംചന്ദ് ഉൾ�പ്പ�ട നിരവധി പു�രാഗമന ആശ

യക്കാരുമായി അവി�ട�വച്ച് അ�ദ്ദഹം ബന്ധ�പ്പട്ടു. നാടി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ടയും

വി�മാചനം ഗാന്ധിയൻആശയങ്ങളിലൂ�ടയാ�ണന്ന ദാ�മാദര�ന്റ ധാരണയിൽ

മാറ്റം വരാൻതുടങ്ങി. �കാൺഗ്രസ്സി�ലഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും

അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം �ലനിനിസമാണ് ശരിയായ വി�മാച

നമാർഗ്ഗ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാ�മാദരൻ നാട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തി, �താഴിലാളിക�ള

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി �താഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുട

ക്കി�ന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു.

1938-ൽ �പാന്നാനിയി�ലബീഡി�ത്താഴിലാളിസമരത്തി�ന്റനായകൻ �ക.

ദാ�മാദരനായിരുന്നു. ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു �ചയ്യാൻഎത്തിയ �പാലീസി�ന തട

യാൻആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. ദാ�മാദര�ന �പാലീസ് മർ
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viii �ക. ദാ�മാദരൻ

ദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത �കട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ട�ത്തശാന്തരാക്കാൻഅവസാനം

�പാലീസിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്നസഹായം �ത�ടണ്ടിവന്നു.

തിരുവിതാംകൂറി�ല ഉത്തരവാദഭരണപ്ര�ക്ഷാഭത്തിലുംആലപ്പുഴയി�ല �താ

ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുതമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �പാതു�യാഗത്തിൽപ്രസംഗിച്ച

തിന് ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു�ചയ്ത �പാലീസ്അ�ദ്ദഹ�ത്ത�ലാക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ചു. 1938-�ല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായആലപ്പുഴ �താഴിലാളി പണിമുടക്കിനു തീരു

മാന�മടുത്ത �യാഗത്തിൽഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

�കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന ദാ�മാ

ദരൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടനാവുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാ�ട്ട

�കാഴി�ക്കാട്ടുവന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാ�മാദരനാ

യിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്., എൻ.സി. �ശഖർ, ദാ�മാദരൻഎന്നിവർ

ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �ക

രള ഘടകത്തി�ന്റ രൂപീകരണസ�മ്മളനം പിണറായിയിൽ �ചർന്നത്.

�ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറി, എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, പാർട്ടി �സ്റ്ററ്റ് എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, �ദശീയ

എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളി�ലല്ലാം ദാ�മാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാ�മാദരൻ ജയി

ലിൽ കഴിഞ്ഞു.

മാർക് സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ

യിഅവതരിപ്പിക്കാൻഅസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന �നതാവായിരുന്നു

ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ �ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പുസ്തകങ്ങ

ളും 1930-കളു�ട മദ്ധ്യം മുതൽ �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ

നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, �കരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാ�മാദര�ന്റഅഗാധപാ

ണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയും ശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥനപാടവത്തി�ന്റയും �തളിവുകളാണ്.

സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാ�മാദര�ന്റസംഭാവനകൾവില�പ്പട്ടതാണ്.

നാടകം, കവിത, �ചറുകഥ എന്നിവ�യല്ലാം ദാ�മാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാടകച

രിത്രത്തി�ല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട രചയിതാവ് ദാ�മാദരനാണ്.

ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ. 1934-ൽ �ഷാർ

ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തി�ന്റ പത്രാധിപസമിതി

യിൽ ദാ�മാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ ‘മു�ന്നാട്ട് ’, ‘മാർക് സിസ്റ്റ് ’ തു

ടങ്ങിയ മാസികകളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം �നതൃത്വം നൽകി. ‘നവ

യുഗ’ത്തി�ന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാ�മാദരൻ �സവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട�താ�ട ദാ�മാദര�ന്റ പ്രവർ

ത്തനരംഗംഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ �നഹ് റു സർവകലാശാലയിൽ പി.സി.

�ജാഷി�യാ�ടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രഗ�വഷണ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം മുഴുകി.

1976 ജൂ�ല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ �വച്ച് ദാ�മാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാ�മാദരൻ, മക്കൾ: �മാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണി�വഴ് സിറ്റിയി�ല

ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് �പ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).



അവതാരിക

സ്വാതന്ത്ര്യസമര �സനാനി, �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപക�ന

താക്കന്മാരി�ലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിലും

അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്ര�ക്ഷാഭകാരി

തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാ

വാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ.

വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു

ജയിലിൽ �പായ ദാ�മാദരൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു. ഗാന്ധിജിയു�ട ആശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽഇന്ത്യയു�ടയും ജനങ്ങളു�ടയും യഥാർത്ഥവി�മാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധിയൻ

ആശയങ്ങള�ല്ലന്ന് അധികം �വകാ�ത അ�ദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. �കാൺഗ്ര

സ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്നഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതുപക്ഷ

ചിന്താഗതിക്കാർ �കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച�പ്പാൾ ദാ�മാ

ദരൻ അതി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി നില�കാ

ള്ളുന്നവരു�ട�യല്ലാം ഒരു �പാതു�വദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് �കാൺഗ്രസ്സ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരു�മല്ലാം, തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ ത�ന്ന �കാൺ

ഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാ�മാദരൻ �ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറിയും

എ.ഐ.സി.സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.

ദാ�മാദര�ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളി�ലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ �പായ�പ്പാൾ ശാസ്ത്രീ

യ�സാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒ�ട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തി

ന് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാ�മാദരൻ �താഴിലാളിക�ള സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കി�ല

ഓട്ടു �താഴിലാളികളു�ടയും �പാന്നാനിയി�ല ബീഡി �താഴിലാളികളു�ടയും സമ

രങ്ങളിൽ ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ളആ�ലാചനകൾ നടക്കുന്നഘട്ടമായിരു

ന്നു അത്. എസ്. വി. ഘാ�ട്ട �കാഴി�ക്കാട്ട് വന്നു. ഘാ�ട്ടയു�ട സാന്നിധ്യത്തിൽ

നടന്നനടത്തിയ �യാഗത്തിൽപ�ങ്കടുത്തവരി�ലാരാൾ ദാ�മാദരനായിരുന്നു. പി.

കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്സ്, എൻ.സി. �ശഖർ എന്നിവരായിരുന്നുഅതിൽ പ�ങ്കടു

ത്ത മറ്റു �നതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കരള ഘടകത്തി�ന്റ

ix
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രൂപീകരണത്തിനു �വദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സ�മ്മളനത്തി�ന്റ സംഘാട

കരി�ലാരാളും ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

ഒന്നാംതരം പ്ര�ക്ഷാഭകാരിയായ ദാ�മാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ച�യാ�ട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി

ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ

നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന �യാഗത്തിൽ

ദാ�മാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം �കാളിളക്കം ത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നി�രാധനം ലം

ഘിച്ചാണ് ദാ�മാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം �കട്ട് ആ�വശം�കാണ്ട്, സർ

സി. പി. �യാടുള്ള �രാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു�പാകു�മ്പാൾ

വഴിനീ�ള വിളക്കു കാലുകൾ�പാലും തല്ലിത്തകർത്തു.

�കരളത്തിൽ മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാ�മാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,

എന്തിന്? ഇന്ത്യയും �സാഷ്യലിസവും, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി

സത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക

ങ്ങളിലും ലഘു�ലഖകളിലും മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതമായി

അ�ദ്ദഹംഅവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക്എളുപ്പത്തിൽമനസ്സിലാക്കാൻകഴി

യുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചു�കട്ടില്ലാ�ത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാ

�മാദര�ന്റ�ശലി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരു�ട പ്രചരണങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി �നരിടാനും ഖണ്ഡി

ക്കാനുംഅ�ദ്ദഹത്തിന്പ്ര�ത്യകംകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “�യശുക്രിസ്തു�മാ�സ്കാവിൽ’

എന്ന ലഘു�ലഖ ഇതി�ന്റഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തക�രആശയപരമായിആയുധമണിയിക്കാൻപാർട്ടി ക്ലാസ്സു

ക�ളയും ദാ�മാദരൻഫലപ്രദമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. �കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരു�ട ആദ്യതലമുറക�ള മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാ�മാദരൻ.

ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാ�മാ

ദരൻ. “ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തി�ന്റ സമ്പന്നമായ

�പതൃകം വായനക്കാ�ര �ബാധ്യ�പ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉൾ�പ്പ�ടപൗരാണിക ഭാരതത്തിൽതഴച്ചുവളർന്ന ദർശനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവസ്തു

നിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തി�ന്റ �പതൃക�ത്ത ദുർവ്യാ

ഖ്യാനം �ചയ്യാൻഹിന്ദുത്വ വാദികൾനടത്തുന്നശ്രമങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടാൻസഹായി

ക്കുന്നവയാണ് ദാ�മാദര�ന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയു�ട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യ�ന്റ പിറവിയും

മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. �കരളത്തി

�ന്റ ചരിത്ര�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നാണ് ദാ

�മാദര�ന്റ ‘�കരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്ര�വശിക, ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പ

ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.

�വജ്ഞാനിക �മഖലകൾക്കുപുറ�മ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ

�മാദരൻ കടന്നു�ചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് �ചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്

എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള സഹായിക്കാനാ

യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തി�ല ത�ന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.

�പാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസ�മ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി
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അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്ര�മയത്തിലും അവതരണത്തിലു�മല്ലാം അന്നുവ�ര പരിചി

തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു

ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വ�ത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്

ഇരുന്നൂറിലധികം �വദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാ�മാദരൻ അഭിന

യിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാ�മാദരൻ രചി�ച്ചങ്കിലും

‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ദാ�മാദരൻ ന�ല്ലാരു പാർ

ല�മൻ�ററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദ

ഹംശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയി�ലതാമസംപഠനത്തിനും ഗ�വഷണത്തിനുമാണ്അ�ദ്ദ

ഹം ഉപ�യാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ ഗ�വഷണം നടത്തി

യിരുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനഎക്സിക്യൂട്ടീ

വ് അംഗം �ദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അ�ദ്ദഹം �സവന

മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനു�വ

ണ്ടി വാദിക്കാനുംഅ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാ�മാദര�ന്റ നിലപാ

ടുക�ളാട് വി�യാജിക്കുന്നവർ �പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ

തയുംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
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അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾപകർന്നുനൽ

കിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകൾ സമാഹരിച്ച്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മു�ന്നാട്ടു വന്നപ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.
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1
ഭാരതീയ ചിന്ത (5-ാം വാല്യത്തിൽ നിന്നു്

തുടർച്ച)

1 വിശിഷ്ടാ�ദ്വതം, �ദ്വതം, �ദ്വതാ�ദ്വതം

ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധ

ങ്ങളുംവർണ്ണവ്യവസ്ഥ,ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾതുടങ്ങിയസാമൂഹ്യാ

സമത്വങ്ങളും�ദവത്തിലും പൂജാദികർമ്മങ്ങളിലും യാഗങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ളവിശ്വാസ

ങ്ങളും ലൗകികജീവിതത്തി�ല കാമ�ക്രാധ�ലാഭ �മാഹാദിനിസ്സാരതകളുംഎല്ലാം

അവിദ്യയു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തി�ന്റ, ഫലങ്ങളായ വ്യാവഹാരിക

സത്യങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നുംഅവിദ്യയിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാൻ കഴിയുന്നവ�ര

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഏകവുംഅദ്വിതീയവുമായബ്രഹ്മംഎന്നപരമാർത്ഥികസ

ത്യമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നി�ല്ലന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ശങ്കരാചാര്യരു�ട അ�ദ്വതവാദം ഭാര

തീയചിന്തയു�ട ചരിത്രത്തി�ല ഒരു വഴിത്തിരിവാണ്. ശങ്കരനു �ശഷമുണ്ടായ ചി

ന്തകന്മാർക്കാർക്കുംത�ന്നഅ�ദ്വതസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളതീ�രഅവഗണിച്ചു�കാണ്ട്

സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ദാർശനികവ്യവസ്ഥകൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുക സാദ്ധ്യമ�ല്ല

ന്നസ്ഥിതിയാണ് വന്നു�ചർന്നത്. അ�തവ�ര ഭക്തി�കാണ്ടും പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ

�കാണ്ടും കീർത്തനങ്ങൾ �കാണ്ടും ജനങ്ങ�ള ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ �വ

ഷ്ണവന്മാർ, �ശവന്മാർ, ശാക്തന്മാർ മുതലായവർക്കു�പാലും ദാർശനികവും ബൗ

ദ്ധികവുമായ �മഖലകളി�ലക്കു ശ്രദ്ധ തിരി�ക്കണ്ടിവന്നത് ശങ്കരന് �ശഷമാണ്.

�വദാന്തത്തിന് സ്വന്തം ഭാഷ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും സംഭാവന �ചയ്ത രാമാനുജ

�ന്റവിശിഷ്ടാ�ദ്വതത്തിലും മധ്വ�ന്റ�ദ്വതത്തിലുംവല്ലഭ�ന്റശുദ്ധാ�ദ്വതത്തിലും

നിംബാർക്ക�ന്റ�ദ്വതാ�ദ്വതത്തിലു�മല്ലാം ശങ്കര�ന്റസ്വാധീനം കാണാം. ശങ്ക

ര�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള എതിർത്തു�കാ�ണ്ടാ അവയിൽ ചിലതു സ്വീകരിക്കുകയും

മറ്റുചിലതു തള്ളിക്കളയുകയും �ചയ്തു�കാ�ണ്ടാ ആണ് പ്രഗത്ഭമതികളായഈ ചി

ന്തകന്മാ�രല്ലാം താന്താങ്ങളു�ട ദാർശനികവ്യവസ്ഥകൾആവിഷ്കരിച്ചത്.

2 രാമാനുജ�ന്റ മുൻഗാമികൾ

ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽ ഭാസ്കരാചാര്യനാണ് അ�ദ്വതവാദ�ത്ത

വിമർശിക്കാൻ ആദ്യമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് എന്നു�താന്നുന്നു. നിർഗുണബ്രഹ്മ�മ

1



2 അദ്ധ്യായം 1. ഭാരതീയ ചിന്ത

ന്ന സങ്കൽപ്പ�ത്തയും മായവാദ�ത്തയുമാണ് അ�ദ്ദഹം മുഖ്യമായും എതിർത്തത്.

ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് അ�ദ്ദഹവും ഒരു ഭാഷ്യ�മഴുതി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായ

ത്തിൽബ്രഹ്മം നിർഗുണമല്ല, സഗുണമാണ്; എന്നു�വച്ചാൽഈശ്വരനാണ്. മ�റ്റാ

രുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മവും ഈശ്വരനും ഒന്നുത�ന്നയാണ്. മായാവാദത്തിൽ

മഹായാനബൗദ്ധന്മാരു�ട സ്വാധീനമാണുള്ളത്. പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യ

മാണ്. സഗുണബ്രഹ്മത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ പരിണാമമാണത്. ജീവൻ ബ്രഹ്മ

ത്തി�ന്റ ഒരംശമാണ്. പ�ക്ഷ, അത് മനസ്സ്, ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയ

ഉപാധികളു�ട പരിമിതികൾക്കു വി�ധയമായിരിക്കുന്നു. ഈ ഉപാധികൾ അയ

ഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളാഅവിദ്യയു�ടഫലങ്ങ�ളാഅല്ല. ബ്രഹ്മ�മന്ന�പാ�ലത�ന്നഅവ

യും യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. എല്ലാറ്റി�ന്റയും കാരണമായ ബ്രഹ്മം ഏറ്റവും അരൂപവും

ശുദ്ധവുമായ �കവല�ചതന്യമാണ്. അതിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്

നാമരൂപങ്ങ�ളാടും നാനാത്വ�ത്താടും കൂടിയ പ്രപഞ്ചവും ജീവാത്മാക്കളും. ഉപാ

ധികളു�ട പരിമിതികൾക്കു വി�ധയമായതു�കാണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ദുഃഖങ്ങളും

കഷ്ടപ്പാടുകളും മറ്റും അനുഭവി�ക്കണ്ടിവരുന്നത്. ജ്ഞാനത്തി�ന്റയും കർമ്മത്തി

�ന്റയും സമുചിതമായ സം�യാജനം (ജ്ഞാനകർമ്മസമുച്ചയം) �കാണ്ടുമാത്ര�മ

സംസാരദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് ഭാസ്ക്കര�ന്റ വാദ

ങ്ങളു�ട ചുരുക്കം.

പതി�നാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യാദവപ്രകാശൻ എന്ന ചിന്തകൻ

ഭാസ്കര�ന്റ മിക്ക അഭിപ്രായങ്ങ�ളാടും �യാജിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഉപാധികൾ യാഥാർ

ത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്നഅഭിപ്രായ�ത്താട് അ�ദ്ദഹം �യാജിച്ചില്ല. ഈശ്വരൻ, ചിത്ത്

(ആത്മാവ് ), അചിത്ത് എന്നീ മൂന്നു രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മം പരിണമിക്കുന്നത്.

ഇവ മൂന്നും ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ അവസ്ഥാവി�ശങ്ങളാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭാസ്ക്കരനും

യാദവനും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ �യാജിപ്പാണുള്ളത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു പരി

ണമിച്ചുണ്ടാകുന്ന ജീവാത്മാക്കളും പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി

നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്.

ഒ�രസമയത്തു ത�ന്ന �ഭദവും അ�ഭദവും നിലനിൽക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായസ്ഥി

തിയിൽഅവയും പരമാത്മാവുംഅ�ഭദാവസ്ഥയിലാണ്. ഉപാധികളു�ടഫലമായി

ട്ടാണ് �ഭദങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. അതു�കാണ്ടാണ് അവർ തങ്ങളു�ട സിദ്ധാന്തത്തിന്

�ഭദാ�ഭദവാദം എന്ന് �പരിട്ടത്.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് ആൾവാർമാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടു

ന്ന�വഷ്ണവസിദ്ധന്മാരു�ട ഭക്തിരസപ്രധാനങ്ങളായ കീർത്തനങ്ങ�ളജ്ഞാനം,

കർമ്മം മുതലായവയുമായി കൂട്ടി�യാജിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് പുതി�യാരു ദാർശനിക വ്യ

വസ്ഥയാക്കി മാറ്റാനുള്ള സംരംഭങ്ങളാരംഭിച്ചത്. �വഷ്ണവദർശനത്തി�ന്റ ഒന്നാ

മ�ത്ത ആചാര്യൻ എന്ന് കരുത�പ്പടുന്ന നാഥമുനിയാണ് (പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ)

ഇങ്ങ�ന ആദ്യമായി ആൾവാർമാരു�ട കീർത്തനങ്ങ�ള ക്രമീകരിച്ചത്. അ�ദ്ദഹ

�മഴുതിയ ന്യായതത്വമാണ് വിശിഷ്ടാ�ദ്വത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ�ത്ത ഗ്രന്ഥം

എന്ന് വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പൗത്രനായ യാമുനാചാ

ര്യനാണ് (പതി�നാന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ) സിദ്ധിത്രയം എന്ന ത�ന്റ

ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആൾവാർമാരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്ടാ�ദ്വതത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിൽ ദാർശനികമായ ഒരടിസ്ഥാനം നൽകിയത്. ഈശ്വരൻ, ആത്മാവ്,

1 ജീവപര�യാശ്ചസ്വാഭാവി�കാഽ�ഭദഃ, ഔപാധികസ്തു �ഭദഃ

—ഭാസ്കരഭാഷ്യം IV 4. 4.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 3

ഭൗതിക�ലാകം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു തത്വങ്ങ�ളപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

സർവജ്ഞനും സർവശക്തനുമായഈശ്വരനാണ് മൂലകാരണം. പ്രപഞ്ചം കാര്യ

വും.

പതി�നാന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ കാഞ്ചീവരത്തിനു സമീപമുള്ള

ഒരു�ചറിയഗ്രാമത്തിൽജനിച്ച രാമാനുജൻആദ്യം യാദവപ്രകാശ�ന്റയുംപിന്നീട്

യാമുനാചാര്യരു�ടയും ശിഷ്യനായിട്ടാണ് ത�ന്റ ദാർശനികജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.

ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സ്വന്തമായ ഒരു ദാർശനികവ്യവസ്ഥ

ആവിഷ്കരിക്കുകയുംഅതിനു വിശിഷ്ടാ�ദ്വതം എന്നു �പരിടുകയും �ചയ്തു.

രാമാനുജൻ ശങ്കര�ന�പ്പാ�ല അൽപ്പായുസ്സായിരുന്നില്ല. നൂറു �കാല്ലത്തില

ധികം ജീവിച്ചതിനു�ശഷം 1137-ൽആണ് അ�ദ്ദഹം ചരമം പ്രാപിച്ചത്. ഈ നീണ്ട

കാലത്തിനിടയിൽഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി ഒട്ടന

വധി ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളഴുതി. അവയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ശ്രീഭാ

ഷ്യം എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യമാണ്. ഗീതാഭാഷ്യം, �വദാന്ത

സാരം, �വദാന്തദീപം, ഗദ്യത്രയം, �വദാന്തസംഗ്രഹം മുതലായവയാണ് മറ്റു മുഖ്യ

കൃതികൾ. ശ്രീഭാഷ്യമാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ�വച്ച് ഏറ്റവും മുൻപന്തി

യിൽനിൽക്കുന്നത്എന്ന്കീത്തി�ന�പ്പാ�ലയുള്ളചിലപണ്ഡിതന്മാർപ്രസ്താവിച്ചി

ട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിഷ്പക്ഷമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ രാമാനുജ�ന്റ കൃതികൾക്ക് ചിന്ത

യു�ട ഔന്നത്യത്തിലും യുക്തിയു�ട തീക്ഷ്ണതയിലും ശങ്കര�ന്റതി�നാടു കിടപിടിക്കു

വാൻ കഴിയു�മാ�യന്നകാര്യം സംശയമാണ്. ശങ്കരൻ മുഖ്യമായും�വചാരികവും

ബൗദ്ധികവുമായ �മഖലകളിലാണ് വിഹരിച്ചത്. രാമാനുജൻ ഭക്തിയു�ട �മഖല

യിലും. കുട്ടിക്കാലത്തുത�ന്നആൾവാർമാരുമായുംഅവരു�ട ശിഷ്യന്മാരുമായുമുള്ള

സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നുലഭിച്ച പരമ്പരാഗതമായ�ദവവിശ്വാസവും വിഷ്ണു�ക്ഷത്ര

ങ്ങളി�ല ബിംബാരാധനയുമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �കമുതൽ. പ്രാചീനങ്ങ

ളും സമകാലീനങ്ങളുമായ ദർശനങ്ങളിലും ശ്രുതികൾ, സ്മൃതികൾ മുതലായവയിലും

അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം �നടിയതിനു�ശഷം മൗലികമായ ഒരു ദാർശനികവ്യവ

സ്ഥആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ ശങ്കരനു സാധിച്ചു. ത�ന്റ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് പിൻ

ബലം �നടാൻ �വണ്ടി മാത്രമാണ് അ�ദ്ദഹം ഉപനിഷത്തുകൾ, ഭഗവദ്ഗീത മുത

ലായ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചത്. രാമാനുജനാക�ട്ട, നിലവിലുണ്ടായിരുന്നഈശ്വ

രവിശ്വാസവും ആൾവാർമാരു�ട ഭക്തിയും ഉപനിഷത്തുകളി�ല ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും

ഭഗവദ്ഗീതയി�ലആത്മീയചിന്തകളുംഎല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കി�ക്കാണ്ടുള്ളഒരുതത്വ

ശാസ്ത്രമാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത്. പാരമാർത്ഥിക സത്യ�ത്തക്കുറിച്ചും വ്യാവഹാരികസ

ത്യ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള ശങ്കര�ന്റ കണ്ടുപിടുത്തം ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാ

ക്കി�യങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ദുർഗ്രഹമായിരുന്നു. സാധാരണ

ക്കാരു�ട വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു�കാണ്ട് രാമാനുജൻ

ഉന്നയിച്ചആശയങ്ങൾക്കാണ് �പ�ട്ടന്ന്കൂടുതൽജനസ്വാധീനം �നടാൻകഴിഞ്ഞ

ത്. എങ്കിലും ശങ്കര�ന്റയുക്ത്യധിഷ്ഠിതങ്ങളായ ദാർശനികചിന്തക�ളഅവഗണിച്ചു

�കാണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ രാമാനുജനു സാദ്ധ്യമായി

രുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടാണ്അ�ദ്ദഹം ത�ന്റഗ്രന്ഥങ്ങളിൽശങ്കര�ന്റഅ�ദ്വതവാ

ദ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കുവലിയസ്ഥാനം നൽകിയത്.



4 അദ്ധ്യായം 1. ഭാരതീയ ചിന്ത

3 ബ്രഹ്മം നിർഗുണ�മാ സഗുണ�മാ?

�ദവവും �ദവവിശ്വാസവും പൂജാദികർമ്മങ്ങളും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ കാണ�പ്പടു

ന്നഅഹങ്കാരം, സ്വാർത്ഥം മുതലായവയും അവിദ്യയു�ട ഫലങ്ങളായ വ്യാവഹാരി

കയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നും ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ നിർഗുണബ്രഹ്മം

മാത്രമാണ് പാരമാർത്ഥികസത്യ�മന്നുമാണ് ശങ്കരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഞാൻ, നീ,

എ�ന്റത്, നി�ന്റത് എന്നിങ്ങ�നയുള്ള �ബാധങ്ങളും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും

തമ്മിലു�ണ്ടന്നു�താന്നുന്നവ്യത്യാസവുംപ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളി�ലനാനാത്വ

വും എല്ലാം മായയു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തി�ന്റ, ഫലങ്ങളാണ്. യഥാർ

ത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്. ബ്രഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമില്ല. ശങ്കര�ന്റ ഈ

അ�ദ്വതസിദ്ധാന്തമാണ് രാമാനുജ�ന ഏറ്റവുമധികം ശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചത് എന്നു

�താന്നുന്നു.

നിർഗുണബ്രഹ്മം എന്നസങ്കൽപ്പം ത�ന്നഅസംബന്ധമാ�ണന്നാണ് രാമാ

നുജ�ന്റ വാദം. നിർഗുണമായ എ�ന്തങ്കിലു�മാന്നി�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്ത പ്രത്യക്ഷം,

അനുമാനം, ഉപമാനം മുതലായപ്രമാണങ്ങൾ�കാ�ണ്ടാന്നും �തളിയിക്കാൻകഴി

യില്ല. കാണാനും �കൾക്കാനും അറിയാനും ഉ�ണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാ

ത്ത ഒന്ന് ഉ�ണ്ടന്നുപറയുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? അത് �കവലമായ �ചതന്യമാ

�ണന്ന് പറയുന്നു. പ�ക്ഷ, �ചതന്യത്തിന് എ�ന്തങ്കിലും ഒരു അധിഷ്ഠാനമില്ലാ

�ത, യാ�താന്നി�നയും ആശ്രയിക്കാ�ത, സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയി

ല്ല. ആത്മാവി�ന്റ �ചതന, ഈശ്വര�ന്റ �ചതന്യം എ�ന്നാ�ക്ക പറയാം. ശുദ്ധ

�ചതന്യം എന്ന �കവലസത്ത�യപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മം നിത്യ

വും ശാശ്വതവുമാ�ണന്നു പറയുന്നു. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ നിത്യത, ശാശ്വതത്വം

എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ബ്രഹ്മത്തിനു�ണ്ടന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. അതു�കാണ്ട് നിർ

ഗുണബ്രഹ്മം എ�ന്നാന്നില്ല. സഗുണബ്രഹ്മം മാത്ര�മയുള്ളൂ. �ചതന്യം നിറഞ്ഞ

പരമാത്മാവാണത്. അതുത�ന്നയാണ്ഈശ്വരൻ. തിന്മകളിൽ നിന്നും അപൂർണ്ണ

തകളിൽനിന്നുംഎല്ലാം തികച്ചുംസ്വതന്ത്രനുംനിരവധി നന്മകളും ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങ

ളുമുള്ളവനുമായ പുരു�ഷാത്തമൻ. ജ്ഞാനം, ആനന്ദം, ശക്തി, നന്മ, �സ്നഹം, ദയ

മുതലായവയാണ് സഗുണബ്രഹ്മത്തി�ന്റ, അതായത് ഈശ്വര�ന്റ, അടിസ്ഥാനഗു

ണങ്ങൾ.

4 ഈശ്വരൻ, ചിത്ത്, അചിത്ത്

ബ്രഹ്മം മാത്ര�മയുള്ളൂഎന്നും മ�റ്റ�ന്തങ്കിലുമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നത് മായയു�ട ഫല

മായിട്ടാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള ശങ്കര�ന്റ വാദങ്ങ�ളാടും രാമാനുജൻ �യാജിക്കുന്നില്ല.

“ഏക�മവാദ്വിതീയം” എന്നതിന് രാമാനുജൻ നൽകുന്നഅർത്ഥംബ്രഹ്മംഏകവും

അദ്വിതീയവുമാ�ണന്നല്ല, ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഗുണങ്ങൾ അദ്വിതീയങ്ങളാണ്, മ�റ്റാ

ന്നിനുമില്ലാത്ത അത്രയധികം ഗുണങ്ങളും ശക്തികളും ബ്രഹ്മത്തിനുണ്ട്, എന്ന�ത്ര.

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തി�ല “യത്ര ഹി �ദ്വതം ഇവ ഭവതി തത്ര ഇതര

ഇതരം പശ്യതി” എന്നും “�ന ഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചന” എന്നും മറ്റുമുള്ള വാക്യ

ങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് �വവിധ്യത്തി�ന്റയും നാനാത്വത്തി�ന്റയും

2 �വദാന്തസൂത്രം I. i. i.
3 ബൃ. ഉ. IV. 15. 15.
4 ടി, IV. 4. 19.
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നി�ഷധമായിട്ടല്ല, �ലാക�ത്തനിയന്ത്രിക്കുകയും നയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് വിവിധ

ങ്ങളായ നാനാശക്തികള�ല്ലന്നുംഈശ്വരൻ എന്ന ഏകശക്തിയാ�ണന്നും ഉള്ള

അർത്ഥത്തിലാണ് ! രാമാനുജ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽഈശ്വരനും ജീവാത്മാക്കളും

ഭൗതികപ്രപഞ്ചവുംഎല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അചിത്ത് (ഭൗ

തികപദാർത്ഥം), ചിത്ത് (ആത്മാവ് ), ഈശ്വരൻ എന്നിവയിലടങ്ങിയ തത്വത്രയം

മായ�യാ അവിദ്യയു�ട ഫല�മാ അല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ�ക്ഷ, ചിത്തും അചി

ത്തും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ�ണങ്കിലും അവ ഈശ്വര�ന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ

ഈശ്വര�ന്റ ഗുണങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ വി�ശഷണങ്ങളാണ്. അവ ഏകനും അദ്വി

തീയനുമായ ഈശ്വര�ന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്. ചിത്ത്, അചിത്ത് എന്നിവയാൽ വി�ശ

ഷിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന പരിപൂർണ്ണനായ വിശിഷ്ടനാണ്ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരനിൽ നിന്ന്

അഭിന്നങ്ങളും ഈശ്വര�ന പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നവനുമായ �ചതനാ �ചത

നങ്ങൾ (ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതികപ്രപഞ്ചവും) ഈശ്വര�ന്റ ശരീരമാണ്. ഈശ്വ

രൻ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റആത്മാവാണ്. അതു�പാ�ല ആത്മാവി�ന്റ ആത്മാവുമാണ്.

ആത്മാവും പ്രപഞ്ചവുംഈശ്വര�ന്റ അംശങ്ങളാണ്; പ�ക്ഷ,ഈശ്വരനല്ല. അംശ

ങ്ങളും അംശിയും ഒന്നുത�ന്നയാ�ണന്ന് പറയാൻ വയ്യ�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട് അവ

ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്; അ�ത സമയത്തുത�ന്ന അഭിന്നങ്ങളുമാ

ണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിൽ ഈശ്വരൻ അന്തര്യാമിയായി

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. പ�ക്ഷ, ഭൗതികപദാർത്ഥമല്ലഈശ്വരൻ. അതു�പാ�ല ജീവാ

ത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവ് കുടി�കാള്ളുന്നു. പ�ക്ഷ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും

ഒന്നല്ല. സർവജ്ഞനുംസർവശക്തനും നിത്യനുമായഈശ്വരൻ, നിത്യവും പ�ക്ഷ,

അശക്തവുമായ ചിത്ത് അ�ല്ലങ്കിൽ ജീവാത്മാവ്, നിത്യമായ അചിത്ത് അ�ല്ല

ങ്കിൽ അ�ചതനമായ ഭൗതികപദാർത്ഥം—ഈ തത്വത്രയത്തി�ന്റ ഐക്യമാണ്

ബ്രഹ്മം. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അത് അ�ദ്വതമാണ്. പ�ക്ഷ, അതു �കവലമായ

അ�ദ്വതമല്ല. അതു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വി�ശഷണങ്ങ�ളാടു കൂടിയ വിശിഷ്ടമാണ്.

ഈഅർത്ഥത്തിലാണ് രാമാനുജൻ ത�ന്റ ദർശനത്തിനു വിശിഷ്ടാ�ദ്വതം എന്നു

�പരിട്ടത്.

5 എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്

വിശിഷ്ടാ�ദ്വതമനുസരിച്ച് ഈശ്വരനും ചിത്തും അചിത്തും യഥാർത്ഥമായി നി

ലനിൽക്കുന്നവയാണ്; കയറിൽ സർപ്പം അദ്ധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടു�മ്പാഴുണ്ടാകുന്നതു

�പാ�ലയുള്ളപ്രതിഭാസങ്ങളല്ല. കയറി�ന്റയുംപാമ്പി�ന്റയും ഉദാഹരണം�കാണ്ട്

അ�ദ്വതവാദ�ത്ത ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്നാണ് രാമാനുജൻ പറയുന്നത്.

മങ്ങിയ �വളിച്ചത്തിൽകയർപാമ്പാ�ണന്നു�തറ്റിദ്ധരിക്ക�പ്പ�ട്ടക്കാ�മന്നതുശരി

ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, അതു�കാണ്ട് പാമ്പ് തികച്ചും അയഥാർത്ഥമാണ് എന്നുപറയാൻ

വയ്യ. എ�ന്തന്നാൽ, കയർ എന്ന�പാ�ല ത�ന്ന പാമ്പും പൃഥ്വി, ജലം �തജസ്

തുടങ്ങിയ മൗലികഘടകങ്ങൾ �ചർന്നുണ്ടായതാണ്. കയർ പാമ്പാ�ണന്നു �ത

റ്റിദ്ധരിക്കു�മ്പാഴും അതു കയർ ത�ന്നയാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കു�മ്പാഴും നമ്മൾ

യഥാർത്ഥത്തിൽഈമൂലഘടകങ്ങ�ളയാണ് കാണുന്നത്. രാമാനുജൻഎഴുതുന്നു:

5 ചിദ്ചിദ വിശിഷ്ടഈശ്വരഃ

—രാമാനുജൻ: ശ്രീഭാഷ്യം.
6 സർവം �ചതനാ�ചതനം തസ്യ ശരീരം.

—ശ്രീഭാഷ്യം II. 1. 9.



6 അദ്ധ്യായം 1. ഭാരതീയ ചിന്ത

“കയർപ്പാമ്പി�ന്റ കാര്യത്തിൽ അഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത് നി

ശ്ചിതങ്ങളായ സ്ഥലകാലങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു �കാണ്ടാണ്. അതു�കാണ്ട്

അതി�ലാരു �വരുദ്ധ്യമുണ്ട്: ഒരു തീരുമാനത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു തീ

രുമാനം ഉണ്ടാവുകയും അ�താ�ട ആദ്യ�ത്ത തീരുമാനം അവസാനിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ഏ�തങ്കിലു�മാരു വസ്തു ഒരു പ്ര�ത്യകസ്ഥാനത്തും സമയത്തും ദർശിക്ക

�പ്പടുകയും മ�റ്റാരു സ്ഥാനത്തും സമയത്തും കാണ�പ്പടാതിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു

എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രംഅത്അനിവാര്യമായുംഅസത്യമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല.

ഇത്തരത്തിലുള്ള അദൃശ്യത അയഥാർത്ഥതയു�ട കാരണമായിത്തീരുന്നില്ല. മറി

ച്ച്, ഉള്ള�ത�ന്താ, അതു നിലനിൽക്കുന്നതു�കാണ്ട് യഥാർത്ഥമാണ്. ഒരിക്കൽ

�തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞതു ത�ന്നയാണിത്. ഇതിന്നിനി �വ�റ �തളിവ് ആവശ്യമില്ല.

അതു�കാണ്ട് �കവലമായ സത്ത് മാത്രമല്ല യാഥാർത്ഥ്യം. �ചതനയും അതി�ന്റ

വിഷയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �ഭദം—ഈ �ഭദം നിലനിൽക്കുന്നത് വസ്തുവും അതി�ന്റ

നിദാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തി�ന്മലാണ്—പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം �കാണ്ടു �തളി

യിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങ�ന �ചതനയ്ക്കു മാത്ര�മ യഥാർത്ഥമായ നിലനിൽപ്പുള്ളു

എന്നവാദം �തറ്റാ�ണന്നു �തളിയുന്നു”.

വിഷയം, വിഷയി എന്നിവയും �ചതന, അ�ചതനവസ്തു എന്നിവയും യഥാർ

ത്ഥങ്ങളാണ്. അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും അതു�പാ�ലത�ന്ന യഥാർത്ഥങ്ങ

ളാണ്. ഈ യഥാർത്ഥബന്ധത്തിലൂ�ടയാണ് ഈശ്വരൻ അ�ല്ലങ്കിൽ സഗുണബ്ര

ഹ്മം നാനാരൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. ഇങ്ങ�നയാണ് ഏകമായ ബ്രഹ്മം

അ�നകങ്ങളായി രൂപാന്തര�പ്പടുന്നത്. പ�ക്ഷ, അടിസ്ഥാനംഈശ്വരൻ ത�ന്ന.

ഈശ്വരനി�ല്ലങ്കിൽ ചിത്തും അചിത്തുമില്ല; മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും നിലനിൽക്കു

ന്നത് ഈശ്വര�ന ആശ്രയിച്ചു �കാണ്ടാണ്. ഈശ്വരനാണ് കാരണം; പ്രപഞ്ചം

കാര്യവും.

6 ഈശ്വര�ന്റ ശരീരം

ചിത്തും അചിത്തും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ആവിർഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവ

ബ്രഹ്മത്തിൽഅന്തർലയിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് കാരണാവസ്ഥയിലുള്ള

ബ്രഹ്മം എന്നുപറയുന്നു. കാരണാവസ്ഥയിലുള്ള ബ്രഹ്മം കാര്യാവസ്ഥയിലുള്ള ബ്ര

ഹ്മമായി രൂപാന്തര�പ്പടു�മ്പാഴാണ് സ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങൾ പ്ര

ത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. “ഒരുവസ്തുമ�റ്റാരവസ്ഥയി�ലക്കുമാറുന്നതിനാണ് കാര്യംഎന്നു

പറയുന്നത്. ഈഅർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവും കാര്യമാണ്”. ആത്മാവ് ശുദ്ധ�ച

തന്യം മാത്രമാ�ണങ്കിൽ അതു ജ്ഞാതാവായ വിഷയിയാവുകയില്ല. യഥാർത്ഥ

ത്തിൽജ്ഞാതാവായ “ഞാൻ”ആണ്ആത്മാവ്.

ആത്മാവ് ബ്രഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല എന്ന ശങ്കര�ന്റ വാദ�ത്തഎതിർക്കു

ന്ന�താ�ടാപ്പം ത�ന്നഅത്ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി �വറിട്ടു നിൽക്കുന്നി

�ല്ലന്നും ഈശ്വര�ന്റ ഭാഗ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് അത് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന�തന്നും രാമാ

നുജൻഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. ഈശ്വര�ന നിർമ്മലനും ആനന്ദമയനും ശ്രീ�യാടു കൂ

ടിയവനുമായ വിഷ്ണുവി�ന്റ രൂപത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹം സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്. �വദാന്ത

7 രാമാനുജൻ; �വദാന്തസൂത്രംശ്രീഭാഷ്യം I. i. i.
8 രാമാനുജൻ: �വദാന്തസൂത്രം, ശ്രീഭാഷ്യം II. 3. 18.
9 ടി I. i. i.
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സാരം തുടങ്ങുന്നത് ത�ന്ന വിഷ്ണു അഖിലവസ്തുക്കളു�ട ആത്മാവാ�ണന്നും ചിത്തും

അചിത്തും വിഷ്ണുവി�ന്റ ശരീരമാ�ണന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ടാണ്.

ഈശ്വരൻ നിർമ്മലനാണ്, �ദാഷരഹിതനും കുറ്റമറ്റവനുമാണ്. ഇതല്ല ജീവാ

ത്മാവി�ന്റ സ്ഥിതി. അത് ശരീരത്താൽ ബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു, കർമ്മങ്ങളാൽ

മലിനമാക്ക�പ്പടുന്നു. ലൗകികബന്ധങ്ങളാൽ ദുഃഖങ്ങളു�ടയും ദുരിതങ്ങളു�ടയും

അടിമയാക്ക�പ്പടുന്നു. സംസാരദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അജ്ഞതകളിൽ നിന്നും കർ

മ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും �മാചനം �നടലാണ് ജീവാത്മാവി�ന്റ ലക്ഷ്യം. ഇതുത

�ന്നയാണ് �മാക്ഷം.

7 �മാക്ഷത്തി�ലക്കുള്ളവഴി

ഈശ്വരനുംചിത്തുംതമ്മിലുംചിത്തുംഅചിത്തുംതമ്മിലുമുള്ളവ്യത്യാസങ്ങളുംബന്ധ

ങ്ങളും �വർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാഞ്ഞാൽ ഭൗതികസുഖ�ഭാഗങ്ങളിൽ മുങ്ങി�പ്പാ

വാനും ജീവിതലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കാനും ഇടയു�ണ്ടന്ന് രാമാനുജൻ താക്കീതു നൽ

കുന്നു. അജ്ഞത കാരണം ആത്മാവ് ശരീരമാ�ണന്നും ജനനമാണ് അതി�ന്റ

ആരംഭ�മന്നും മരണ�ത്താടുകൂടി എല്ലാം നശിക്കു�മന്നും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ

ഉളവായിത്തീരുന്നു. കാമ�ക്രാധ മദ�മാഹമാത്സര്യാദികളു�ട�യല്ലാം കാരണമി

താണ്. ആത്മാവ് ശരീര�മാ ഭൗതിക�ലാക�മാ അ�ല്ലന്നുംഈശ്വര�ന്റ അംശമാ

ണ�തന്നും ഉള്ളജ്ഞാനമുദിച്ചാൽ മാത്ര�മ സംസാരദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം

�നടി �മാക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ. �മാക്ഷ�മന്നു �വച്ചാൽ ഈശ്വരനുമായു

ള്ള സാമ്യം അ�ല്ലങ്കിൽ സാദൃശ്യം മാത്രമാണ്, സാരൂപ്യ�മാ താദാത്മ്യ�മാ അല്ല.

“ജീ�വാ ബ്ര�ഹ്മവ നാപരഃ” എന്ന ശങ്കര�ന്റ പ്രഖ്യാപന�ത്താട് രാമാനുജൻ

�യാജിക്കുന്നില്ല. �മാക്ഷപ്രാപ്തിക്കു �ശഷവും ആത്മാവ് ബ്രഹ്മമായി രൂപാന്തര�പ്പ

ടുകയി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

ജ്ഞാനമാണ് �മാക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗംഎന്നും വ്യാവഹാരികജീവിതത്തി�ല

കർമ്മങ്ങൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കു �വണ്ടി മാത്രമുള്ളവയാ�ണ

ന്നുംഅവപരമാർത്ഥികസത്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനത്തി�ന്റഉപാധികള�ല്ലന്നും

മറ്റുമുള്ള ശങ്കര�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങ�ളാടും അ�ദ്ദഹത്തിനു �യാജിപ്പില്ല. അ�ദ്ദഹം

എഴുതുന്നു:

“എല്ലാറ്റി�ന്റയും ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന ജ്ഞാനം�കാണ്ട് അവിദ്യ ഉന്മൂല

നം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്ത�ത്ത ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ.

എ�ന്തന്നാൽ, ബന്ധനം യഥാർത്ഥമാണ്. ജ്ഞാനം�കാണ്ട് അതില്ലാതാക്കാൻ

കഴിയില്ല. ജീവാത്മാക്കളും പലതരത്തിലുള്ളശരീരങ്ങൾതമ്മിലുള്ളബന്ധത്തി�ന്റ

ഫലമായി, അതായത് നല്ല�താ ചീത്ത�യാ ആയ കർമ്മങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തി

�ന്റ ഫലമായി, ഉളവായിത്തീരുന്ന സുഖദുഃഖാദികളു�ട രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധനം

അയഥാർത്ഥ�മാ അസത്യ�മാ ആ�ണന്ന് ആർ�ക്കങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ

കഴിയുന്ന�തങ്ങ�ന എന്നു ഞങ്ങൾ �ചാദിക്കുന്നു. ആരാധക�ന്റ ഭക്തിപൂർവക

മായ ധ്യാനത്താൽ പ്രസാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന പരമാത്മാവി�ന്റ അനുഗ്രഹം �കാണ്ടു

10 സമസ്തചിദചിദ്വസ്തു ശരീരായാഖിലാത്മ�ന

ശ്രീമ�ത നിർമലാനന�ന്ദാദന്വ�ത വിഷ്ണു�വ നമഃ

—രാമാനുജൻ: �വദാന്തസാരം I. i.
11 മുക്തസ്യ സ്വരൂപംബ്രഹ്മ�ണാ ഭാവഃ സ്വഭാവഃ, നതുസ്വരൂ�പക്യം,

—ശ്രീഭാഷ്യം I. i. i.
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മാത്ര�മ ഇത്തരം ബന്ധനങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ കഴിയൂ എന്നു ഞങ്ങൾ

വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്”.

ജ്ഞാനം തീ�ര ആവശ്യമി�ല്ലന്നല്ല, കർമ്മവും ഭക്തിയുമാണ് ജ്ഞാനത്തി

�ന്റ ഉപാധികൾ എന്നാണ് രാമാനുജൻ വാദിക്കുന്നത്. ഭക്തിക്കാണ് കൂടുതൽ

പ്രാധാന്യം. നിരന്തരമായ ഈശ്വരധ്യാനമാണ് ഭക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനഘടകം.

പ�ക്ഷ, ധ്യാനം വിജയകരമാവുകയും അങ്ങ�ന ഭക്തിയു�ട ദാർഢ്യം വർദ്ധിക്കുക

യും �ചയ്യണ�മങ്കിൽ കർമ്മം കൂടി�യ കഴിയൂ. കർമ്മം ആത്മീയമായ സംതൃപ്തിക്കു

�വണ്ടി�യാ ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ �നട്ടങ്ങൾക്കു �വണ്ടി�യാആകരുത്.

അത് ഫ�ലച്ഛ കൂടാ�തയുള്ളനിഷ്കാമകർമ്മമായിരിക്കണം;ഈശ്വര�ന്റ മുമ്പിലുള്ള

ആത്മാർപ്പണമായിരിക്കണം.

കർമ്മങ്ങളിൽആരാധന, പൂജ, നാമസങ്കീർത്തനം തുടങ്ങിയ നിത്യകർമ്മങ്ങ

ളും കാലികങ്ങളായ �നമിത്തികകർമ്മങ്ങളും ഉൾ�പ്പടുന്നു. സത്യം, അഹിംസ,

ദയ, ദാനം, ശുചി,ക്ഷമ, ശമം, ദമം മുതലായവ ഭക്ത�ന്റഅനിവാര്യഗുണങ്ങളാണ്.

പ�ക്ഷ, ഇവ മാത്രം �പാരാ. മീമാംസാകരന്മാർ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന ജാതിധർമ്മങ്ങ

ളുൾ�പ്പ�ടയുള്ള എല്ലാ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഇവ�യാ�ടാപ്പം

ത�ന്ന �വദങ്ങളും ഉപനിഷദ്മന്ത്രങ്ങളും ഉരുവിട്ടു പഠിക്കുകയും �വണം. ഇത്തരം

ദിനചര്യക�ളാടുകൂടി പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും ഇടവിടാ�ത ഈശ്വരനാമം

ജപിക്കുകയും നിരന്തരമായി ഈശ്വര�ന ധ്യാനിക്കുകയും �ചയ്താൽ മാത്ര�മ �മാ

ക്ഷം �നടാനാവൂ എന്ന് രാമാനുജൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇതുത�ന്നയാണ് ഈശ്വ

ര�ന അറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗവും. ഭക്തി�കാ�ണ്ട ഈശ്വര�ന അറിയാൻ കഴിയൂ.

അതു�കാണ്ടാണ് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ രൂപം ഭക്തിയാ�ണന്നു രാമാനുജൻ വിശ്വസി

ച്ചത് (ഭക്തിരൂപാപന്നംജ്ഞാനം).

8 ശങ്കരനും രാമാനുജനും

ശങ്കര�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ജ്ഞാനമല്ല, അജ്ഞാനമാണ്. ഭക്തിയും കർ

മ്മവുംഈശ്വരധ്യാനവും ഈശ്വരൻ ത�ന്നയും വ്യാവഹാരികജീവിതത്തി�ല മിഥ്യ

കളാണ്. വ്യാവഹാരികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ളപാരമാർത്ഥികസത്യ�ത്ത

ക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനമാണ് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം. രാമാനുജ�ന്റയും ശങ്കര�ന്റ

യും സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള താരതമ്യ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതുകയുണ്ടായി:

“ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതം ബുദ്ധിയു�ട പാരമ്യ�ത്ത കുറിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിന് മത

പരമായ ഭക്തി�യ ഉ�ത്തജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റബ്രഹ്മത്തിന്

ആത്മാവിനുള്ളിൽ വികാരതീവ്രമായ മതഭക്തി�യാആരാധനാ�ബാധ�മാ ഉളവാ

ക്കാൻകഴിയുന്നില്ല”. പ�ക്ഷ, ജനങ്ങൾക്ക് മതപരമായ ഭക്തിയുംആരാധനാ�ബാ

ധവും ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുകയായിരുന്നില്ല ശങ്കര�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം. �ന�രമറിച്ച് ഭക്തി

യുംആരാധനയുംഈശ്വരവിശ്വാസവു�മാ�ക്ക വ്യാവഹാരികജീവിതത്തി�ല മിഥ്യ

കളാ�ണന്നും ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നും വ്യക്തമാക്കാ

നാണ് ശങ്കരൻശ്രമിച്ചത്.

12 �വദാന്തസൂത്രം: ശ്രീഭാഷ്യം I. i. i.
13 �വദാർഥസംഗ്രഹം, �പ. 142–44.
14 ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി—ഗീത.
15 Radhakrishnan: Indian Philosophy Vo. II.
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പാരമാർത്ഥികസത്യം, വ്യാവഹാരികസത്യം, മിഥ്യ, മായ മുതലായ പദപ്ര

�യാഗങ്ങൾ പിൽക്കാലചിന്തകന്മാർക്കിടയിൽ വള�ര�യ�റ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളു

ണ്ടാക്കി�യന്നത് ശരിയാണ്. ശങ്കരൻ മായഎന്നപദമുപ�യാഗിച്ചത് ഉള്ളത് ഇല്ല

എന്നു കാണിക്കാൻ �വണ്ടിയാ�ണന്നും മറ്റും വാദിച്ചു�കാണ്ട് രാമാനുജ�ന�പ്പാ

�ലയും വിജ്ഞാഭിക്ഷു�വ�പ്പാ�ലയുമുള്ള ദാർശനികന്മാർ അ�ദ്വത�വദാന്ത�ത്ത

എതിർക്കുകയും ശങ്കര�ന പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ എന്നുവിളിച്ച് ആ�ക്ഷപിക്കുകയും �ച

യ്തു. ഇല്ലാത്തത് ഉ�ണ്ടന്നു �താന്നിപ്പിക്കുന്ന മായാവിയു�ടയും അധ്യാസത്തി�ന്റ

ഫലമായി പാമ്പി�ന്റ പ്രതീതിയുളവാക്കുന്ന കയറി�ന്റയും ഉദാഹരണങ്ങൾ അവ

രു�ട ആ�ക്ഷപങ്ങൾക്കു ശക്തി കൂട്ടാ�ന സഹായിച്ചുള്ളു. ഇത്തരം ആ�ക്ഷപങ്ങ

ളിൽ നിന്ന് ശങ്കര�ന രക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയാ�ണന്നു�താന്നുന്നു, “�ലാകത്തി�ന്റ

ആ�പക്ഷികസത്യ�ത്തയും �ദവത്തി�ന്റ സ്വതന്ത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തയും

ഊന്നാൻ�വണ്ടി ശങ്കരൻ മിഥ്യ, മായ എന്നീ പദങ്ങളുപ�യാഗിച്ചത് നിർഭാഗ്യകര

മായി�പ്പായി” എന്ന് സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തി അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്.

എന്നാൽ, �ലാകത്തി�ന്റഅസ്തിത്വം�ദവ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുഎ�ന്നാ

�ദവം സ്വതന്ത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണ�ന്നാ ഊന്നാൻ �വണ്ടിയല്ല, �ന�രമറി

ച്ച്, വ്യാവഹാരിക�ലാകത്തി�ല ഞാൻ, നീ എ�ന്റത്, നി�ന്റത് എന്നിങ്ങ�നയുള്ള

വ്യത്യാസങ്ങളും അസമത്വങ്ങളു�മാ�ക്കഅജ്ഞതയു�ട ഫലങ്ങളാ�ണന്നുംഅവി

ദ്യയവസാനിച്ചാൽ എല്ലാം ഏകമായ ബ്രഹ്മമാ�ണന്ന് (സർവം ഖലു ഇദം ബ്രഹ്മ)

കാണാൻ കഴിയു�മന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്. ഈ ആശയം കൂടുതൽ

സ്പഷ്ടമാക്കാൻ �വണ്ടി മാത്രമാണ് മായാവിയു�ടയും കയർപ്പാമ്പി�ന്റയും ഉദാഹര

ണങ്ങൾ ഉപ�യാഗിച്ചത്.

ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വത�വദാന്തമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മ�മന്ന പാരമാർത്ഥികസത്യം

ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒരാത്മീയസങ്കൽപ്പം മാത്രമാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

പ�ക്ഷ, ആത്മീയവാദിയായ �ഹഗലി�ന്റ ആശയങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ച് മാർക്സ് �ച

യ്തതു�പാ�ല ശങ്കര�ന്റഅ�ദ്വതവാദ�ത്തകിഴുക്കാം തൂക്കാക്കി നിർത്തുകയുംബ്ര

ഹ്മ�മന്ന വാക്കിന് മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥം നൽകുകയും �ചയ്താൽ വ്യാവഹാരി

കയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയും പാരമാർത്ഥികസത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ളഈ സിദ്ധാന്ത

ത്തിന് ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ കഴി�ഞ്ഞക്കും. പ�ക്ഷ, മതത്തി

നുംആത്മീയവാദത്തിനുംഅത്രയധികംസ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നമധ്യകാലസാമൂഹ്യ

സാഹചര്യങ്ങളു�ട പിടിയിൽനിന്നു �മാചനം �നടാൻശങ്കര�ന�പ്പാ�ലയുള്ളഒരു

പ്രതിഭാശാലിയായ ദാർശനികനു�പാലും സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.

രാമാനുജ�ന്റ ചിന്തകൾ ശങ്കര�ന്റതു�പാ�ല അത്ര സങ്കീർണ്ണങ്ങളായിരു

ന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന നാഥമുനി, യമുനാചാര്യർ

തുടങ്ങിയ ആചാര്യന്മാർ �വഷ്ണവസിദ്ധന്മാരായ ആൾവാർമാരു�ട ഭക്തിസങ്കീർ

ത്തനങ്ങ�ള ബിംബാരാധനയുമായും പൂജാദികർമ്മങ്ങളുമായും കൂട്ടിയിണക്കിക്ക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭക്തിക്കും കർമ്മത്തിനും ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഒരടിത്തറ നൽകാൻ

�വണ്ടി ഉപനിഷത്തുകളിലും ഭഗവദ്ഗീതയിലും മറ്റുമടങ്ങിയ ആത്മീയചിന്തക�ള

ഉപ�യാഗിക്കുക താരത�മ്യന എളുപ്പമായിരുന്നു. അതാണ് രാമാനുജൻ �ചയ്ത

ത്. പ�ക്ഷ, ഈ പ്രക്രിയക്കിടയിൽ അ�ദ്ദഹം ഉപനിഷത്തുകളി�ല നിർഗുണബ്ര

ഹ്മ�ത്ത സഗുണബ്രഹ്മമായും സഗുണബ്രഹ്മ�ത്ത ഈശ്വരനായും വ്യാഖ്യാനിച്ചു.

അങ്ങ�നനപുംസകലിംഗത്തിലുള്ളബ്രഹ്മംപുല്ലിംഗത്തിലുള്ളഈശ്വരനായി മാറി.

16 K. Satchidananda Murthy: Revelation and Reason in Advaita Vedanta, P. 263.



10 അദ്ധ്യായം 1. ഭാരതീയ ചിന്ത

എന്നിട്ട്, സങ്കൽപ്പത്തിനു പിടികിട്ടാവുന്ന എല്ലാത്തരം മാനുഷികഗുണങ്ങളും മാനു

ഷികശക്തികളും ഉൽകൃഷ്ടതകളും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന്അന്യവൽക്കരിച്ച്ആഈശ്വ

രനിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. സർവജ്ഞനും സർവശക്തനും സർവഗുണസമ്പന്നനുമായ

ഈശ്വര�ന്റ അനുഗ്രഹമി�ല്ലങ്കിൽ �മാക്ഷം �നടുക സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഐഹികങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടാൻ �വണ്ടി

കരുണാനിധിയായ ഈശ്വര�ന ഭക്തിപൂർവം ആരാധിക്കാനും പൂജിക്കാനും ധ്യാ

നിക്കാനും ജനങ്ങ�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം ഉൽ�ബാധനങ്ങൾ ജനങ്ങ�ള

ആകർഷിക്കാൻ പറ്റിയവയായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണി

ച്ചതു�പാ�ല രാമാനുജൻ “മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും യുക്തിചിന്തക�ളയും കൂട്ടിയിണ

ക്കാനാണ് അ�ങ്ങയറ്റം പരിശ്രമിച്ചത്”.

9 �വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ പരിഹാരം

രാമാനുജ�ന്റ വിശിഷ്ടാ�ദ്വതമനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവി�ന്റ അംശമാ

ണ്; എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈശ്വരാംശങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ, ഈ ഈശ്വരാംശങ്ങൾ

ജീവിച്ചിരുന്നത് അയിത്തത്തി�ന്റയും �താട്ടുകൂടായ്മയു�ടയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയു�ടയും

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട നാലതിരുകൾക്കുള്ളിലാണ്. ഇതിൽ

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ത�ന്ന ഒരു �വരുദ്ധ്യമടങ്ങിയിരുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈശ്വ

രാംശങ്ങളാ�ണങ്കിൽ ചിലർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും മറ്റുള്ളവർ താണ ജാതിക്കാ

രുമാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? കരുണാനിധിയായഈശ്വര�ന്റ ഒരംശം മർദ്ദകനും

മ�റ്റാരംശം മർദ്ദിതനും ആയിത്തീരുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? സർവഗുണസമ്പന്ന

നായ ഈശ്വരൻ മാത്രം നിർമ്മലനും കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്കടിമ�പ്പട്ട ഈശ്വരാംശ

ങ്ങൾ മലിനങ്ങളും ആ�ണന്ന മറുപടി തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ �വ

ഷ്ണവഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ �പാലും വലിയവനും �ചറിയവനുമുണ്ടായിരുന്നു; താണ

ജാതിക്കാരനും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാ

�ക ജാതിവ്യവസ്ഥ അത്രയ്ക്ക് ഇഴുകിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പി

ക്കാ�തഈ�വരുദ്ധ്യത്തിനു പരിഹാരം കാണുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ

�വഷ്ണവഭക്തന്മാർ ഒരുയുക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു. �വഷ്ണവഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്നു

പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂട്ടായി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടുകയും �ചയ്യാം. ഒന്നിച്ചിരുന്ന്

ഭക്ഷണം കഴിക്കരു�ത�ന്നയുള്ളൂ. വീടുകളിൽ മടങ്ങി�യത്തിയാൽ എല്ലാവരും

ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും �ചയ്യണം. ഇതാ

യിരുന്നു യുക്തി.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർഛിച്ച�പ്പാൾ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങളു

ണ്ടായി. �വഷ്ണവഭക്തന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സമുദായ

ത്തി�ല ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ �പാലും �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. രാമാനു

ജനു�ശഷം ഇരുന്നൂറു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ�പ്പാ�ഴക്കും ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങൾ

�ക്കതിരായ ഒരുപുതിയ മതപ്രസ്ഥാനംആവിർഭവിച്ചു. രാമാനന്ദ�ന്റ �നതൃത്വത്തി

ലാരംഭിച്ച ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ദാർശനികമായ ഒരടിത്തറ നൽകിയത്

രാമാനുജ�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാന�മന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നഈ

പുതിയ പ്രസ്ഥാന�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വത�ത്ത

എതിർത്ത മറ്റുചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾകൂടി പരി�ശാധിക്കാം.

17 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy Vo. II.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 11

ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതവാദ�ത്ത എതിർത്തു�കാണ്ട് വള�രയധികം എഴുതുക

യും പ്രസംഗിക്കുകയും �ചയ്ത ഒരു ചിന്തകനാണ് �ദ്വതവാദത്തി�ന്റ സ്ഥാപക

നായ മധ്വൻ. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർണ്ണാടകത്തി�ല ഉഡുപ്പി എന്ന സ്ഥല

ത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അ�ദ്ദഹം ആരംഭത്തിൽ അ�ദ്വത�വ

ദാന്തത്താൽ ആകർഷിക്ക�പ്പട്ടു എന്നും ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അ�ദ്വതത്തി

�ന്റ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളി�ലാരാളായിത്തീർന്നുഎന്നുമാണ് പറയ�പ്പടുന്നത്.

അ�ദ്വതത്തി�നതിരായി �ദ്വതസിദ്ധാന്തംപ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട്അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യ

യു�ട നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ഒട്ടാ�ക മുപ്പ�ത്തഴു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദ

ഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട�ത്ര. മധ്വഭാഷ്യം എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം,

അനുവ്യാഖ്യാനം, ഗീതാഭാഷ്യം, ഭാഗവത താൽപര്യനിർണ്ണയം, മഹാഭാരത താൽ

പ്പര്യനിർണ്ണയം, വിഷ്ണുതത്വനിർണ്ണയം, സ�ത്വാ�ദ്യാതം എന്നിവയാണ് അവയിൽ

മുഖ്യമായവ. ജയതീർത്ഥൻ, വ്യാസതീർത്ഥൻ തുടങ്ങിയ പല പണ്ഡിതന്മാരായ

ശിഷ്യന്മാർ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

10 അ�ദ്വത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനം

�വദാന്തത്തി�ന്റ മറവിൽ നിന്നു�കാണ്ട് ശൂന്യവാദികളായ ബൗദ്ധന്മാരു�ട സി

ദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ എന്ന ആ�ക്ഷപമുന്നയിച്ചു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം

അ�ദ്വത�വദാന്തിക�ള �നരിടാ�നാരുങ്ങിയത്. ജഗത്ത് മിഥ്യയ�ല്ലന്നും ജീവാ

ത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല രണ്ടാ�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ജീവാത്മാ

വും ബ്രഹ്മവും ഒന്നുത�ന്നയാ�ണങ്കിൽ പി�ന്ന ബ്രഹ്മ�ത്ത അറിയാൻ മിന�ക്കടു

ന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അതിനു മിന�ക്കടുന്നവൻ സ്വയം ബ്രഹ്മമാ

ണ�ല്ലാ. ജ്ഞാനത്തിന് ഒരു വിഷയിയും ഒരു വിഷയവും �വണം. എ�ന്തന്നാൽ,

അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും അറിയ�പ്പടാനുള്ള വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ

ത്തിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. വിഷയിയും വിഷയവും ഒന്നാ�ണങ്കിൽ

പി�ന്നജ്ഞാനവുമില്ല. ജ്ഞാനം എന്ന ഒന്നി�ല്ലങ്കിൽ “അഥാ�താ ബ്രഹ്മജ്ഞാ

സാ” എന്ന �വദാന്തസൂത്രത്തിന് അർത്ഥമില്ലാതാവും.

നശ്വരത, അനിത്യത, അപൂർണ്ണത, അജ്ഞത, ദുഃഖം മുതലായവ�യാടു കൂ

ടിയ മനുഷ്യ�ന അനന്തവും സംപൂർണ്ണവും സർവശക്തവും സച്ചിദാനന്ദമയവുമായ

ബ്രഹ്മ�ത്താട് ഉപമിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ശങ്കര�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം

ഇ�തളുപ്പമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ �കവലവും

അനന്തവുമായബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് ഒ�ര�യാരുസത്യം. അവിദ്യയു�ട ഫലമായിട്ടാ

ണ് ഈ ഏകമായ യാഥാർത്ഥ്യം അ�നകമാ�ണന്ന പ്രതീതിയുളവാകുന്നത്. മനു

ഷ്യൻ ദുഃഖിതനും പീഡിതനുംഅപൂർണ്ണനും ഒ�ക്കആയിത്തീരുന്നതുംഅവിദ്യയു�ട

ഫലമായിട്ടാണ്. “പ�ക്ഷ, ആരു�ട അവിദ്യയു�ട ഫലം? ജീവാത്മാവി�ന്റ�യാ?

ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ�യാ?” മധ്വൻ �ചാദിച്ചു. മരണത്തിനു വി�ധയനാകുന്ന മനുഷ്യ�ന്റ

അജ്ഞത ബ്രഹ്മത്തി�ന്റയും അജ്ഞതയായിരിക്കും. കാരണം മനുഷ്യനും ബ്രഹ്മ

വും ഒന്നാണ�ല്ലാ. അ�പ്പാൾബ്രഹ്മത്തിന് അജ്ഞതയു�ണ്ടന്ന് വന്നുകൂടും. അവിദ്യ

�കവലമായ പരമാത്മാവി�നബാധിക്കുകയില്ലഎന്നാ�ണങ്കിലുംഅത് ജീവാത്മാ

വി�നയും ബാധിക്കില്ല. അ�പ്പാൾ അവിദ്യയു�ണ്ടന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതു ത�ന്ന

18 യച്ഛംന്യവാദിനഃ ശൂന്യം ത�ദവ ബ്രഹ്മമാനിനഃ—Quoted by Dr. Chandradhar Sharma: A

Critical Survey of Indian Philosophy, P. 372.



12 അദ്ധ്യായം 1. ഭാരതീയ ചിന്ത

ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന�ല്ലന്നു സമ്മതിക്കലാണ്. അ�ദ്വത�ത്ത �പാ

ക്കിപ്പിടിച്ചാൽ, ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒന്നുത�ന്നയാ�ണന്നു ശഠിച്ചാൽ, ബ്രഹ്മ

ത്തി�ന്റ സർവജ്ഞത്വം നി�ഷധിക്ക�പ്പടും. അതു�കാണ്ട് രണ്ടും സത്യമാ�ണന്ന്

അംഗീകരി�ച്ച പറ്റൂ. പ�ക്ഷ, ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബ്രഹ്മം �കവലവും സ്വതന്ത്ര

വുമായ യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ്; ജീവാത്മാവാക�ട്ട, ബ്രഹ്മ�ത്ത ആശ്രയിച്ചു�കാണ്ടു

നിലനിൽക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

ശങ്കര�ന്റ നിർഗുണബ്രഹ്മ�മന്ന സങ്കൽപ്പം ശ്രുതിക്കും യുക്തിക്കും �യാജിച്ച

ത�ല്ലന്നാണ് മധ്വ�ന്റഅഭിപ്രായം. ബ്രഹ്മംസഗുണമാണ്. അത് സർവത്തി�ന്റയും

കർത്താവാണ്. കർത്താ�വന്നനിലയ്ക്ക്അത്എല്ലാമറിയുന്നു. അതു�കാണ്ട്സർവ

ജ്ഞത്വാദി ഗുണങ്ങ�ളാടു കൂടിയതാണ് ബ്രഹ്മം എന്നുപറയുന്നതാണ് യുക്തി. നിർ

ഗുണ�മന്ന പദപ്ര�യാഗത്തിൽ ത�ന്ന �വരുദ്ധ്യമടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നാണ് മധ്വ�ന്റ

അഭിപ്രായം. ബ്രഹ്മത്തിന് നിർഗുണത്വ�മന്ന ഗുണമു�ണ്ടാ�യന്ന് നിർഗുണവാദി

�യാടു �ചാദിക്കുക. ഇ�ല്ലന്നാണ് മറുപടി�യങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന് ഗുണമു�ണ്ടന്ന്

സമ്മതിക്കലാണത്. �ന�രമറിച്ച് ഉ�ണ്ടന്നാണ് മറുപടി�യങ്കിൽ നിർഗുണത്വം

എന്ന ഗുണമു�ണ്ടന്നുസമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. രണ്ടായാലും ബ്രഹ്മത്തിനു ഗുണമുണ്ട്.

അതു�കാണ്ട് ബ്രഹ്മം നിർഗുണമാ�ണന്നുപറയുന്നതിനർത്ഥമില്ല. ബ്രഹ്മംസഗുണ

മാണ്; സഗുണമായബ്രഹ്മമാണ്ഈശ്വരൻ.

ജീവാത്മാവും പ്രപഞ്ചവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ�ണങ്കിലും അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ

നിലനിൽപ്പില്ല. സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പി�ല്ലന്നു പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം അവ

മായയാ�ണന്നല്ല. ചിത്തും അചിത്തും ഉൾ�പ്പ�ടയുള്ള �ലാകത്തിന് സ്ഥലകാലാ

ധിഷ്ഠിതമായ നിലനിൽപ്പു�ണ്ടന്ന് മധ്വൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർ

ത്ഥ്യ�ത്ത അംഗീകരിക്കാ�ത �കവലമായ ഏ�തങ്കിലും ആശയ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതു�കാണ്ട്, ബ്രഹ്മ�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന

സ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അവ തമ്മിലുള്ള

വ്യത്യാസങ്ങളും യഥാർത്ഥമാണ്.

മധ്വ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽഅഞ്ചുതരത്തിലുള്ള �ഭദങ്ങ�ളാടുകൂടിയതാണ് പ്ര

പഞ്ചം: ഈശ്വരനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള �ഭദം,ഈശ്വരനും ജഡപദാർത്ഥവും

തമ്മിലുള്ള �ഭദം, ജീവാത്മാവും ജഡപദാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള �ഭദം, ഒരു ജീവാത്മാ

വും മ�റ്റാരു ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള �ഭദം, ജഡപദാർത്ഥവും ജഡപദാർത്ഥവും

തമ്മിലുള്ള �ഭദം—ഈ �ഭദങ്ങൾ മായയല്ല. ബ്രഹ്മ�മന്ന �പാ�ല ത�ന്ന പഞ്ച�ഭ

ദസമന്വിതമായ പ്രപഞ്ചവും സത്യമാണ്.

19 ബുദ്ധിപൂർവം സർവകർതൃത്വാത് സർവജ്ഞത്വാത് സർവജ്ഞത്വാദ�യാ ഗുണായുക്താഃ

—കർമനിർണയം, �പ. 10.
20 നിർവി�ശഷ�ത്വന വിശിഷ്ടം ന �വത്യു�ക്ത, യദ്യവശിഷ്ടം, തർഹിന വി�ശഷ നിരാകരണം. വി�ശ

ഷവത്വ�മവ ഭവതി. യദി �തന വിശിഷ്ടം, സഏവ വി�ശഷ ഇതി വ്യാഹൃതിഃ

—കർമനിർണയം, �പ. 10.
21 ജീ�വശ്വരഭിദാ �ചവ ജ�ഡശ്വരഭിദാ തഥാ

ജീവ�ഭ�ദാ മിഥ�ശ്ചവ ജഡജീവഭിദാ തഥാ

മിഥശ്ച ജഡ �ഭ�ദാഽയം പ്രപ�ഞ്ചാ �ഭദ പഞ്ചകഃ

—വിഷ്ണുതത്വനിർണയം, �പ. 27.
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11 പ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യം

അധ്യാസത്തി�ന്റ ഫലമായി ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാ�ണന്ന മിഥ്യാ�ബാധമുള

വാകുന്നു എന്ന വാദം അസംബന്ധമാ�ണന്നാണ് മധ്വ�ന്റ അഭിപ്രായം. പക്ഷി

മൃഗാദികൾക്കു�പാലും അങ്ങ�ന�യാരു മിഥ്യാ�ബാധമുണ്ടാകാറില്ല. പി�ന്നയ�ല്ല

മനുഷ്യന്? “എ�ന്റ ശരീരം” എന്നു പറയുന്നത് ഞാനും ശരീരവും ഒന്ന�ല്ലന്നു മന

സ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ടുത�ന്നയാണ്. ആത്മാവി�ന്റശരിയായസ്വഭാവ�ത്തമറച്ചുവയ്ക്കു

ന്നഅജ്ഞാനത്തി�ന്റഫലമാണ് �ലാക�മങ്കിൽആത്മാവിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായ

ഒരുബാല്യ�ലാക�ത്തപ്രത്യക്ഷമായിക്കാണാൻ കഴിയില്ല.

ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ആഗമം എന്നിങ്ങ�ന മൂ

ന്നു പ്രമാണങ്ങളു�ണ്ടന്ന് മധ്വൻ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യയാ

ഥാർത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്രമാണ�ത്ത ആശ്രയിക്കാം.

എന്നാൽ, ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂ�ട ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ശരിയായ ജ്ഞാനമാ

�ണന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? യഥാർത്ഥജ്ഞാന�ത്ത അബദ്ധധാരണ

കളിൽ നിന്ന് �വർതിരിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഇതിനുള്ള വഴി വസ്തു�വ �നരിട്ടു

സമീപിച്ച് സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂ�ട ഏതാണ് ശരി�യന്ന് പരി�ശാധിക്കുകയാ

ണ്. ജ്ഞാനത്തിന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അനുഭവം സഹായിക്കുന്നു. പാമ്പാ�ണന്നു

�തറ്റിദ്ധരിക്ക�പ്പട്ട് കയറി�ന്റഅടുത്തു�ചന്ന് പരി�ശാധിച്ചാൽഅതുപാമ്പല്ല, കയ

റാ�ണന്നു മനസ്സിലാവുന്നു. ഇങ്ങ�ന സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂ�ട �തറ്റായ അറിവു

നീക്കം �ചയ്യാനും ശരിയായ അറിവ് �നടാനും കഴിയുന്നു. മധ്വ�ന്റ ഈ നിഗമന

�ത്തവിശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് നാഗരാജ ശർമ്മ ഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

“�വള്ളി�യപ്പറ്റിയും പാമ്പി�നപ്പറ്റിയുമുള്ള ഭ്രമങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ ലഭിച്ച സാമഗ്രി

കളു�ട �തറ്റായവ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റഫലമാ�ണന്ന്എളുപ്പത്തിൽവിശദീകരിക്കാൻ

കഴിയും. ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ ലഭിച്ച സാമഗ്രികളു�ട യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തആർക്കും �ചാദ്യം

�ചയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മവാദികളു�ട ബ്രഹ്മ�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന അവയും

യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. അവ �തറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം.

വസ്തു�വക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളു�ട സാമാന്യസ്വഭാവത്തിന് �കാട്ടം തട്ടിച്ച

ഘടകങ്ങ�ളാ സൂക്ഷ്മപരി�ശാധനയിലൂ�ട നീക്കം �ചയ്താൽ ആദ്യ�ത്ത വ്യാഖ്യാന

ത്തിൽ �തറ്റുപറ്റിയിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ദൃഷ്ടിഭ്രമങ്ങ�ള വിശകലനം �ച

യ്താൽ അവയി�ലല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ചില അംശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നു

വ്യക്തമാവും. ഏതായാലുംഈ ഉപമകൾ �കാണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ജന്മസിദ്ധവും

അന്യാധീന�പ്പടാത്തതുമായ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തനിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല”.

ഏ�തങ്കിലു�മാരു വസ്തു ഭ്രമമാ�ണന്നു �തളിയിക്കണ�മങ്കിൽ രണ്ടു യാഥാർ

ത്ഥ്യങ്ങളാവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കയർ കാണു�മ്പാൾ അതു പാമ്പാ�ണ

ന്ന ഭ്രമമുണ്ടാവണ�മങ്കിൽ ഭ്രമത്തി�ന്റ അധിഷ്ഠാനമായ കയർ മാത്രം �പാരാ.

അതി�നാട് സാദൃശ്യ�പ്പടുത്താൻ പറ്റിയ ശരിയായ ഒരു പ്രധാനവസ്തു, അതായത്

പാമ്പ്, എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയുണ്ടായിരിക്കണം. അതു�പാ�ല ജഗത്ത് ഭ്രമ

മാ�ണന്ന് �തളിയിക്കണ�മങ്കിൽ അതിനു സദൃശമായ ഒരു യഥാർത്ഥജഗത്ത്

22 മമ �ദഹ ഇതി �ഹ്യവ, ന �ദ�ഹാഽഹ മിതി പ്രമാ

—അനുവ്യാഖ്യാനം, 33.
23 ആത്മാജ്ഞാനാത്മക�ത്വ ച ജഗതഃ, ആത്മ�നാ ഭിന്ന�ത്വന ന ദൃശ്യ�ത,

—വിഷ്ണുതത്വനിർണയം, �പ. 28.
24 Nagaraja Sarma: Reign of Realism, P. 576.



14 അദ്ധ്യായം 1. ഭാരതീയ ചിന്ത

ഉണ്ടാവണം. ഭ്രമ�ത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ എവി�ടയുമില്ലാത്തതും മുമ്പു കണ്ടറി

ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒന്നി�നാടു സാദൃശ്യ�പ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതു�കാണ്ട്

ശങ്കര�ന്റ ജഗന്മിഥ്യാവാദത്തിന് യാ�താരടിസ്ഥാനവുമി�ല്ലന്നു മധ്വൻ ഉറപ്പിച്ചുപറ

യുന്നു. ജഗത്ത് യഥാർത്ഥമാ�ണന്നു മാത്രമല്ല, അതി�ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയുകയും �ചയ്യും.

12 ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപാധി

ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ മനുഷ്യമനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ നി

ലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞാൽ മാത്ര�മ

ജ്ഞാനമുണ്ടാകൂ. എന്നാൽ, ശരിയായജ്ഞാനം ലഭിക്കണ�മങ്കിൽ വസ്തു, ഇന്ദ്രി

യം, ഇന്ദ്രിയ�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സ് എന്നീ മൂന്നു ഘടകങ്ങളും �കാട്ടമില്ലാത്ത

വയാവണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ�ക്കാ വസ്തുക്കൾ�ക്കാ �കാട്ടമു�ണ്ടങ്കിൽജ്ഞാനത്തിനും

�കാട്ടം സംഭവിക്കും. മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച കണ്ണു�കാണ്ട് �നാക്കിയാൽ എല്ലാം

മഞ്ഞയായി �താന്നും. നിരീക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നവസ്തു �വണ്ടത്ര�വളിച്ചമില്ലാത്തതു�കാ

ണ്ട് വ്യക്തമല്ലാതാവുക�യാഅത് വള�ര ദൂ�രസ്ഥിതി�ചയ്യുക�യാ �ചയ്താൽ മ�റ്റ

�ന്താ ആ�ണന്ന് �തറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാ�യക്കാം. കയർ സർപ്പമാ�ണന്ന് �താന്നി

�പ്പാകുന്നത് ഇങ്ങ�നയാണ്. മനസ്സ് മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും ചിന്തയിൽ മുഴുകി�പ്പായാൽ

കണ്ണു�കാണ്ട് �നാക്കിയാലും വസ്തു�വ കണ്ടി�ല്ലന്നുവരും. ഇപ്രകാരം മധ്വ�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ അറ്റകുറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സി�ന്റ നിരീക്ഷണത്തിലൂ�ട ലഭിക്കുന്ന

ജ്ഞാനമാണ് ശരിയായജ്ഞാനം. വല്ല�പ്പാഴും വല്ല �തറ്റും പറ്റി�പ്പാകുന്നു എന്ന

തു�കാണ്ട് മാത്രംജ്ഞാ�നന്ദ്രിയത്തി�ന്റ �ശഷി നശിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയസന്നികർ

ഷത്തിൽ പാകപ്പിഴകളുണ്ടാ�യക്കാം. പ�ക്ഷ,അതു�കാ�ണ്ടാന്നും വസ്തുനിഷ്ഠമായ

യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. മധ്വൻ എഴുതുന്നു:

“ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനംസ്വയംസത്യത്തി�ന്റ മാനദണ്ഡമാണ്. അത്അസംഗതമാ�ണ

ന്ന് അനുമാനം �കാ�ണ്ടാ ആഗമം�കാ�ണ്ടാ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചന്ദ്ര�ന്റ

വലുപ്പത്തിലുള്ളകുറവിനും അതു�പാ�ലയുള്ളവികലങ്ങളായ മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ക്കും കാരണം ദൂരവും അസാധാരണങ്ങളായ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളുമാണ്. ഏറ്റവും

ഊർജിതമായ പരീക്ഷണം�കാണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയു�ന്നട�ത്താളം, നമ്മു

�ട മനസ്സി�ന്റ പുറത്തുള്ള ഒരു �ലാകത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പി�നസംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രി

യാനുഭൂതികൾ നൽകുന്ന �തളിവുക�ളഅപ്പാ�ട തള്ളിക്കളയാൻ യാ�താരു ന്യാ

യീകരണവുമില്ല”.

13 സ്വതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യവും പരതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യവും

മധ്വ�ന്റ�ദ്വതവാദമനുസരിച്ച് എല്ലാ ഭൗതികവസ്തുക്കളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പരി

ണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്. മനുഷ്യശരീരവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണുണ്ടായത്. പ�ക്ഷ,

സാംഖ്യന്മാ�ര�പ്പാ�ല പ്രകൃതിയാണ് മൂലകാരണം എന്ന് മധ്വൻ വാദിക്കുന്നില്ല.

ഈശ്വരനാണ് മൂലകാരണം. പ�ക്ഷ, ഈശ്വരൻ �ലാക�ത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത്

തന്നിൽ നിന്നുത�ന്നയല്ല, നിത്യവും അ�ചതനവുമായ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്.

സാ�ങ്കതികഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽഈശ്വരൻ നിമിത്തകാരണവും പ്രകൃതി ഉപദാ

നകാരണവുമാണ്. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാറ്റി�ന്റയുംസൃഷ്ടികർത്താവ്. പരമാത്മാവ്,

25 Tattvodyota in N. R. Sharma: Madhva’s Teachings in his own words, P. 57.
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വിഷ്ണു, ഹരി, ഭഗവാൻ എ�ന്നല്ലാമുള്ള �പരുകളിൽ അറിയ�പ്പടുന്നഈശ്വരൻ പ്ര

കൃതി�യ മാത്രമല്ല, ആത്മാവി�നയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും

ഈശ്വര�ന്റ ശരീരമാ�ണന്ന രാമാനുജ�ന്റ അഭിപ്രായ�ത്താട് മധ്വൻ �യാജിക്കു

ന്നില്ല. ആത്മാവും പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ഭിന്നങ്ങളാണ്; അ�തസമയ

ത്തുത�ന്ന അവ ഈശ്വര�ന ആശ്രയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. മധ്വ�ന്റ അഭിപ്രായ

ത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. സ്വതന്ത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യവും

പരതന്ത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യവും. ഈശ്വരൻ സ്വതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രകൃതി

യും ആത്മാവും പരതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും. ഈശ്വരൻഅപൂർണ്ണതകളിൽ നിന്നും

മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാണ്. പ�ക്ഷ, നിർഗുണനല്ല. സംപൂർണ്ണനും

സർവജ്ഞനും സർവശക്തനും സർവാന്തർയാമിയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനുമായ

ഈശ്വരൻഎല്ലാ നന്മകളു�ടയും മൂർത്തീകരണമാണ്.

ജീവാത്മാക്കൾഅ�നകങ്ങളാ�ണന്നുംആത്മാവുംആത്മാവുംതമ്മിൽത�ന്ന

വ്യത്യാസമു�ണ്ടന്നാണ് മധ്വ�ന്റ അഭിപ്രായം. ആത്മാവ് ഒ�ന്നയുള്ളൂ, അത് ബ്രഹ്മം

ത�ന്നയാണ്, എന്നശങ്കര�ന്റ വാദ�ത്തഖണ്ഡിക്കാൻ �വണ്ടിഅ�ദ്ദഹം “ആത്മാ

വ് നീ ത�ന്നയാണ്” (സ ആത്മാ ത്വം അസി) എന്ന ഉപനിഷദ് വാക്യ�ത്ത “ആ

ആത്മാവ് നീയല്ല” (സാആത്മാഅതത്ത്വമസി) എന്നുതിരുത്തി വായിക്കുന്നു.

14 �മാക്ഷത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗം

എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഒരു�പാ�ലയാ�ണന്ന രാമാനുജ�ന്റ അഭിപ്രായ�ത്താടും

മധ്വൻ �യാജിക്കുന്നില്ല. ഓ�രാ ജീവാത്മാവിനും അതി�ന്റതായ പ്ര�ത്യക ഗുണവി

�ശഷങ്ങളുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവ് മ�റ്റാരു ജീവാത്മാവി�ന�പ്പാ�ലയ

ല്ല. �മാക്ഷപ്രാപ്തി താരത�മ്യന കൂടുതൽഎളുപ്പ�മാ കൂടുതൽ കഠിന�മാആയിത്തീ

രുന്നത്ഈവ്യത്യാസങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ്.

പൂർവകർമ്മങ്ങളു�ട ഫലമായി ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് മുതലായവയുമാ

യി ബന്ധ�പ്പടുന്നതു�കാണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന

ത്. സംസാരദുഃഖങ്ങളു�ട ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള �മാചനംഈശ്വര�ന്റ കൃപ�യ

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വര�ന പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഭക്തി. ഭക്തി

യു�ടഅടിസ്ഥാനംത�ന്നജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവി�നആശ്രയിക്കുന്നഅടിമ മാ

ത്രമാ�ണന്ന �ബാധമ�ത്ര. ഈ �ബാധ�ത്താടുകൂടി പരമാത്മാവി�ന നിരന്തരമാ

യി �സ്നഹിക്കുന്നതിനാണ് ഭക്തി�യന്നുപറയുന്നത്. നിത്യവും�നമിത്തികവുമായ

കർമ്മങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുന്നവനുമാത്ര�മഈശ്വര�ന ഭക്തി�യാടുകൂടി ധ്യാനിക്കാൻ

കഴിയൂ. സത്യം, ദാനം, ദയ, �വദപാരായണം മുതലായവ ജീവാത്മാവി�ന പരിശു

ദ്ധമാക്കാൻസഹായിക്കുന്നു. അനാവശ്യങ്ങളും അപായകരങ്ങളുമായഎല്ലാഅപ

വിത്രതകളിൽ നിന്നും �ബാധപൂർവം രക്ഷ�പട്ടു�കാണ്ട് പരിശുദ്ധരൂപം പ്രാപിക്കു

ന്ന ജീവാത്മാവിന്ഐഹികബന്ധങ്ങ�ള തരണം �ചയ്ത് �മാക്ഷം �നടാൻ സാധി

ക്കും. ഇതാണ് മധ്വ�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങളു�ട ചുരുക്കം.

26 ജ്ഞാനപൂർണപര�സ്ന�ഹാ നി�ത്യാ ഭക്തിരിതീര്യ�ത

—മഹാഭാരത താൽപര്യനിർണയം I. 107.
27 മധ്വഭാഷ്യം III. 4. 51.



16 അദ്ധ്യായം 1. ഭാരതീയ ചിന്ത

15 �ദ്വതാ�ദ്വതം

അ�ദ്വത�വദാന്തത്തി�നതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയ മ�റ്റാരു ചിന്തകനാണ് ആ

ന്ധ്രയിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച നിംബാർക്കൻ. �വദാന്തപാരിജാത

സൗരഭം എന്ന �പരിൽ അ�ദ്ദഹവും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് �ചറി�യാരു ഭാഷ്യ�മഴു

തിയിട്ടുണ്ട്. പത്തു �ശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ദശ�ശ്ലാകി�യന്ന ലഘുഗ്രന്ഥത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള മുഴുവനും ചുരുക്കി വിവരിച്ചിരിക്കു

ന്നു. ഈസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം �ദ്വതാ�ദ്വതം എന്നാണ് �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

മൗലികമായ എ�ന്തങ്കിലും ആശയം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടാ എന്ന കാര്യം

സംശയമാണ്. ശങ്കരൻ, ഭാസ്ക്കരൻ, രാമാനുജൻ, മധ്വൻ മുതലായവ�രല്ലാം പ്രതി

പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നി�ന്നല്ലാം അവി�ടനിന്നും ഇവി�ടനിന്നുമായി

കു�റ�ശ്ശ എടുത്ത് കൂട്ടി�ച്ചർത്ത് അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു �പരിടുക മാത്രമാണ്

അ�ദ്ദഹം �ചയ്ത�തന്ന് �താന്നി�പ്പാകും. കൂടുതൽ അടുപ്പം രാമാനുജ�ന്റ ആശയ

ങ്ങ�ളാടാണ്.

രാമാനുജ�ന�പ്പാ�ല ത�ന്ന നിംബാർക്കനുംഈശ്വരൻ,ആത്മാവ്, ഭൗതിക

പദാർത്ഥംഎന്നിങ്ങ�ന മൂന്നുയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളഅംഗീകരിക്കുന്നു; എല്ലാംബ്രഹ്മ

മാ�ണന്നശങ്കര�ന്റഅഭിപ്രായ�ത്തഎതിർക്കുന്നു.

സത്വരജസ്ത�മാ ഗുണങ്ങ�ളാടു കൂടിയ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം പരി

ണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നസാംഖ്യന്മാരു�ട അഭിപ്രായ�ത്താട് നിംബാർക്കൻ �യാജി

ക്കുന്നു; പ�ക്ഷ, ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രകൃതി സ്വയം പര്യാപ്തമല്ല. അത് ബ്രഹ്മ�ത്ത

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് ശരീര

ത്തിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു�വങ്കിലും ശരീരമല്ല. ഓ�രാ ശരീരത്തിലും ഓ�രാ ആത്മാ

വുണ്ട്. ഒരാത്മാവ് മ�റ്റല്ലാആത്മാക്കളിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. അഞ്ചുകർ�മ്മന്ദ്രിയ

ങ്ങൾ, അഞ്ച്ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്—ഇവയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ്

ആത്മാവ് ദർശിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. അത്

കർത്താവും �ഭാക്താവുമാണ്. പ�ക്ഷ, അതിനു പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അതി

�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രഹ്മ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൂർണ്ണമായസ്വാതന്ത്ര്യംബ്രഹ്മത്തിനു മാത്ര�മയുള്ളൂ. അതാണ് പരമമായ യാ

ഥാർത്ഥ്യം. �ലാകത്തി�ന്റ നിമിത്തകാരണവും ഉപദാനകാരണവുമാണത്. സ�ച

തനാ�ചതനങ്ങളായ മറ്റു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചു

ണ്ടായവയാണ്.

ബ്രഹ്മം സർവഗുണസമ്പന്നനായ പുരു�ഷാത്തമനാണ്; സർവജ്ഞനും സർ

വശക്തനും സർവാന്തര്യാമിയും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനും എല്ലാത്തരം അപൂർണ്ണത

കളിൽ നിന്നു വിമുക്തനും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളു�ട കർത്താവുമാണ്. പ്രപ

ഞ്ചത്തിനകത്തും പുറത്തുംബ്രഹ്മം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ഭൗതികപ്രപഞ്ചവും ആത്മാവും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ,

അവയ്ക്ക് പരതന്ത്രതാസ്വഭാവമാണുള്ളത്. അവ ബ്രഹ്മ�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങ�ന സ്വതന്ത്രവും അപരി�മയവുമായ ബ്രഹ്മത്തിന് പ്രപഞ്ചം, ജീവാത്മാവ്

എന്നിവയുമായി �ഭദവുമുണ്ട്, അ�ഭദവുമുണ്ട്. ഈ �ഭദാ�ഭദാവസ്ഥയ്ക്കാണ് �ദ്വതാ

�ദ്വതം എന്നുപറയുന്നത്. �ഭദങ്ങൾക്കുള്ളിൽഅ�ഭദമുണ്ട് എന്നാണ് രാമാനുജൻ

പറഞ്ഞത്. അ�ദ്ദഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അ�ഭദത്തിനാണ്. നിംബാർക്ക

നാക�ട്ട, �ഭദവും അ�ഭദവും രണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും രണ്ടിനും ഒരു�പാ�ല
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പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. തത്ത്വമസി എന്ന ഉപനിഷദ്വാക്യത്തി

�ല ‘തത് ’ എന്നതിന് നിത്യവും സർവാന്തർയാമിയുമായ ബ്രഹ്മം എന്നും ‘തത്വം’

എന്നതിന് ബ്രഹ്മ�ത്തആശ്രയിക്കുന്നആത്മാവ് എന്നും ‘അസി’ എന്നതിന് അവ

തമ്മിലുള്ള �ഭദാ�ഭദബന്ധം എന്നുമാണ് അ�ദ്ദഹം അർത്ഥം നൽകിയത്. വ്യാ

വഹാരികാവസ്ഥയിൽ മാത്ര�മ �ഭദങ്ങളുള്ളൂ എന്നും പരമാർത്ഥികാവസ്ഥയിൽ

അ�ഭദം മാത്രമാണുള്ളത് എന്നും വാദിച്ചു�കാണ്ടാണ് ശങ്കരൻ ജീവാത്മാവും ബ്ര

ഹ്മവും തമ്മിലുള്ള �ഭദാ�ഭദ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചത്. നിംബാർ

ക്ക�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ �ഭദവുംഅ�ഭദവും രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. സൂര്യനും

സൂര്യരശ്മിയും ഒന്നല്ല. അവ തമ്മിൽ �ഭദമുണ്ട്. അ�തസമയത്തു ത�ന്ന സൂര്യരശ്മി

സൂര്യ�ന ആശ്രയിച്ചു�കാണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന് സൂര്യനുമായി അ�ഭ

ദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇതു�പാ�ലത�ന്ന ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധം �ഭദാ�ഭദമാണ്, അ�ല്ലങ്കിൽ �ദ്വതാ�ദ്വതമാണ് എന്ന് നിംബാർക്കൻ

വാദിക്കുന്നു.

നിംബാർക്ക�ന്റ ബ്രഹ്മം നിർഗുണമല്ല, സഗുണമാണ്. സഗുണബ്രഹ്മ�ത്ത

അ�ദ്ദഹം രാധയു�ട അനശ്വരകാമുകനായ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്.

ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സർ�വശ്വരൻ, എല്ലാറ്റി�ന്റയും സൃഷ്ടികർത്താവ്. എന്തിനാണ്

സർ�വശൻപ്രപഞ്ചമായി പരിണമിച്ചു�കാണ്ട്എല്ലാറ്റി�നയുംസൃഷ്ടിച്ചത്? ഈശ്വ

ര�ന്റ ഒരു ലീല മാത്രമാണ് സൃഷ്ടി�യന്നാണ് നിംബാർക്കൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ

പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളും മനുഷ്യ�ന്റ സുഖദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഈശ്വര�ന്റ കളി

കളാണ്. സൃഷ്ടിയു�ട ഈ ഉ�ദ്ദശ്യം മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട് സംസാരദുഃഖങ്ങളിൽ

നിന്ന് �മാചനം �നടുകയാണ് ജീവാത്മാവി�ന്റ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണഭക്തിയാണ് �മാക്ഷ

ത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം. ഭക്തി�യന്നാൽ �വറും ധ്യാനമല്ല. കറയറ്റ ജീവിതവും നിസ്വാർ

ത്ഥമായ �സ്നഹവുമാണ് അതി�ന്റ മുഖ്യഘടകങ്ങൾ.

16 ശുദ്ധാ�ദ്വതവാദം

ശുദ്ധാ�ദ്വതവാദം എന്ന മ�റ്റാരു �വഷ്ണവസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ സ്ഥാപകനാണ്

വല്ലഭൻ. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു �തലുങ്കുബ്രാഹ്മണ�ന്റ മകനായി ജനിച്ചു.

പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമായും വട�ക്ക ഇന്ത്യ

യി�ല കാശി, മധുര, വൃന്ദാവനം മുതലായസ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അണുഭാഷ്യം എന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യവും സു�ബാധിനി�യന്ന ഭാഗവതവ്യാഖ്യാന

വുംആണ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യകൃതികൾ. ഗിരിധരൻ,ബാലകൃഷ്ണഭട്ടൻ, �ഗാ�പശ്വ

രൻതുടങ്ങിയശിഷ്യന്മാർഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആശയങ്ങ�ളകൂടുതൽവ്യക്തമാക്കാൻ

സഹായിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി.

ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതം മായ�യ ആശ്രയിക്കുന്നതു�കാണ്ട് �വറും അ�ദ്വത

മാണ്, അ�ല്ലങ്കിൽ, �കവലമായ അ�ദ്വതമാണ്, എന്നാണ് വല്ലഭ�ന്റ മുഖ്യമായ

ആ�ക്ഷപം. മായ�യ ആശ്രയിക്കാത്ത ത�ന്റ സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ് ശുദ്ധമായ

അ�ദ്വതം എന്ന് അ�ദ്ദഹം വായിച്ചു.

ആരംഭത്തിൽബ്രഹ്മംഏകമായിരുന്നു. “ഞാൻഅ�നകമാക�ട്ട”എന്ന്അത്

ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ ആഗ്രഹം നിറ�വറ്റാൻ �വണ്ടി അത് ആത്മാവി�നയും പ്രപഞ്ച

28 മായാസംബന്ധരഹിതം ശുദ്ധം ഇത്യുച്യ�ത ബു�ധഃ

—ഗിരിധരൻ: ശുദ്ധാ�ദ്വതമാർത്താണ്ഡം

—Quoted by Dr. Chandradhar Sharma.
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�ത്തയുംസൃഷ്ടിച്ചു. കത്തുന്നതീയിൽ നിന്ന് തീ�പ്പാരികളുണ്ടാകുന്നതു�പാ�ലയാണ്

സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നാമരൂപങ്ങ�ളാടു കൂടിയ പ്രപഞ്ചമാ

വിർഭവിച്ചത്. ആത്മാവും �ലാകവും മായയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അവ ബ്രഹ്മ

ത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്. അവയിൽ ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ സഹജഗുണങ്ങളായ സത്ത്, ചി

ത്ത്,ആനന്ദംഎന്നിവ വ്യത്യസ്ത�താതുകളിലാണ്അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതു�കാണ്ട്

അവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, സ്വതന്ത്രമായ ബ്രഹ്മ

ത്തിനു മാത്രം യാ�താരു മാറ്റവുമില്ല. അതു നിത്യവും അനന്തവുമാണ്. അ�തസമ

യത്തുത�ന്നഅത്പ്രപഞ്ചത്തിൽമുഴുവനുംനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ്ശുദ്ധാ�ദ്വ

തവാദം.

വല്ലഭൻ ബ്രഹ്മ�ത്ത കൃഷ്ണ�ന്റ രൂപത്തിലാണ് സങ്കൽപ്പിച്ചത്. പ്ര�ത്യകിച്ചും

�ഗാപസ്ത്രീകളുമായി കളിച്ചുരസിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണ�ന്റ രൂപത്തിൽ. കൃ

ഷ്ണൻ കർത്താവു മാത്രമല്ല, �ഭാക്താവുമാണ്. അതു�കാണ്ട് ലൗകികസുഖങ്ങ�ള

ത്യജിക്കുന്നതിൽ യാ�താരു പുണ്യവുമില്ല. വല്ലഭൻ ത�ന്ന വിവാഹിതനായിരുന്നു.

�ലംഗികജീവിതം ഭക്തിക്കുതടസ്സമല്ല. എ�ന്തന്നാൽസൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള�തല്ലാം

ആനന്ദത്തിനു �വണ്ടിയാണ്. ആനന്ദപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അ�ദ്ദ

ഹം ത�ന്റ ശിഷ്യന്മാ�രാടാവശ്യ�പ്പട്ടത്. അതു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശുദ്ധാ

�ദ്വതത്തിന് പുഷ്ടിമാർഗ്ഗം എന്നു �പരുണ്ട്. ഭക്തിയിലൂ�ട ആനന്ദം ലഭിക്കാനുള്ള

മാർഗ്ഗമാണത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാർ രാസമണ്ഡല�മന്ന �പരിൽ ഒന്നിച്ചു

കൂടുകയും പാട്ടുകൾ പാടി�ക്കാണ്ട് കൃഷ്ണനും �ഗാപികകളും തമ്മിലുള്ള രാസക്രീഡ

കൾ ആവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുക പതിവായിരുന്നുവ�ത്ര. ഇത്തരം രാസക്രീഡ

കളിൽ കൃഷ്ണൻ പ�ങ്കടുത്ത് ഭക്തന്മാ�ര അനുഗ്രഹിക്കു�മന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം.

കാലക്രമത്തിൽ ആ സമ്പ്രദായം പലതരത്തിലുള്ള �ലംഗികാരാജകത്വത്തിനു

വഴി�തളിച്ചു. അങ്ങ�ന വല്ലഭ�നാടുകൂടി �വഷ്ണവമതം അധഃപത�നാന്മുഖമായി

ത്തീർന്നുഎന്നുപറയാം.

17 ദർശനത്തിൽ നിന്നു മതത്തി�ലക്ക്

ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശങ്കരനും അ�ദ്ദഹത്തിനു �ശഷ

മുണ്ടായ �വദാന്തികളും തമ്മിലുള്ള മുഖ്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നത് പ്ര�യാജനകരമായിരിക്കു�മന്നു �താന്നുന്നു. പ്രാചീന �വദാന്തത്തിന്

പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾനൽകി�ക്കാണ്ട്ആത്മീയവാദചിന്തക�ള ഉന്നതമായ ഒരു

നിലവാരത്തി�ലക്കുയർത്തിയ ശങ്കരൻ ഭാരതീയ ചിന്തയ്ക്ക് മൗലികമായ ചില സം

ഭാവനകൾ നൽകി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅ�ദ്വത�വദാന്തത്തിന് കാലത്തി�ന്റ പല

പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നത് ശരിയാണ്. ആത്മീയവാദമായിരുന്നുഅതി�ന്റ

അടിസ്ഥാനം. ഇത്തരം പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു�കാണ്ടാ�ണങ്കിലും മനുഷ്യ

നും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അസമത്വങ്ങളും ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങളും �ദവങ്ങളി

ലും യാഗാദികർമ്മങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും കാമ�ക്രാധ�മാഹ�ലാഭാദി

നിസ്സാരതയുള്ളഎല്ലാം വ്യാവഹാരിക�ലാകത്തി�ല മിഥ്യകളാ�ണന്നും അവയ്ക്കടി

യിലുള്ള അസ്തിത്വത്തി�ന്റ �കവലവും സമഗ്രവും സംപൂർണ്ണവുമായ ഏകത്വമാണ്

പാരമാർത്ഥികസത്യ�മന്നുംഈസത്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്ഐഹികങ്ങളായ

നിസ്സാരതകളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാനുള്ള വഴി�യന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ദാർശനികമായഈഉൾക്കാഴ്ചഅ�ദ്ദഹ�ത്തഎതിർത്തവരിലാർ�ക്കങ്കിലും ഉണ്ടാ

യിരുന്നു�വാഎന്നുസംശയമാണ്. രാമാനുജനും മധ്വനും നിംബാർക്കനും വല്ലഭനും
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മറ്റും �വദാന്തത്തി�ന്റ �പരിലാണ് ശങ്കര�ന എതിർത്തത്. പ�ക്ഷ, പാരമാർത്ഥി

കസത്യം, വ്യാവഹാരികസത്യം, പ്രാതിഭാസികസത്യം, മായ, ബ്രഹ്മം മുതലായ

പദങ്ങ�ളഎന്തർത്ഥത്തിലാണ് ശങ്കരൻ ഉപ�യാഗിച്ചത് എന്നു�പാലും മനസ്സിലാ

ക്കാൻ മിന�ക്കടാ�ത അ�ദ്ദഹം പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട ഉണ്മ�യ നി�ഷ

ധിച്ച പ്രച്ഛന്നബൗദ്ധനാണ് എന്നും മറ്റും ആ�ക്ഷപിക്കുകയാണ് അവർ �ചയ്തത്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ദാർശനികചിന്തകന്മാർ എന്നതി�നക്കാളുമധികം മത

പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. �വഷ്ണവമതത്തി�ന്റ വിവിധശാഖകൾ സ്ഥാപിക്കാനും

അവയ്ക്ക് ദാർശനികമായ ഒരു പരി�വഷം നൽകാനുമാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്.

അതു�കാണ്ട് ത�ന്നയാണ് ജനങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി ഇണങ്ങി�ച്ചർന്നു

�കാണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മ�ത്ത വിഷ്ണു, നാരായണൻ, വാസു�ദവൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നി

ങ്ങ�ന മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള�ദവങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്. ജ്ഞാന�ത്തക്കാളധികം

ഭക്തിക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കുമാണ് അവർ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത്. ഇസ്ലാമി�ന്റ വരവും

മുസ്ലിംരാജാക്കന്മാരു�ടവർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നപ്രാബല്യവുംഈപ്രവണതകൾക്ക്

പ്ര�ത്യകമായ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകി. ജനങ്ങളു�ട പിൻബലം �നടാൻ �വണ്ടി

രാജാക്കന്മാർ ഹിന്ദുമത�ത്ത �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും �വഷ്ണവ�ദവങ്ങ�ള പൂ

ജിക്കാനും ആരാധിക്കാനും �വണ്ടിയുള്ള ഒട്ടനവധി �ക്ഷത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും

�ചയ്തു. പ�ക്ഷ, സാമൂഹ്യ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർഛിച്ച�പ്പാൾ �ദവഭക്തി ത�ന്ന

ചരിത്രത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതി�നപ്പറ്റി

പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം.



2
ശിവനും ശക്തിയും

ഇന്ത്യയിൽ ശിവപൂജയും ലിംഗപൂജയും പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന നിലനിന്നു

�പാന്നിട്ടുണ്ട്. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ ദക്ഷി�ണന്ത്യയി

�ലഅപ്പർ,സംബന്ധർ,സുന്ദരർതുടങ്ങിയ�ശവസിദ്ധന്മാരു�ട ഭക്തിഗാനങ്ങൾ

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരം �നടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ശങ്കരനും രാമാനു

ജനും �ശഷം ഇന്ത്യയി�ല വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്ന �ശവദർശനങ്ങൾ

ലളിതങ്ങളായആപ്രാചീനമതവിശ്വാസങ്ങളു�ടയും ഭക്തിസങ്കീർത്തനങ്ങളു�ടയും

തുടർച്ച�യാ അവയു�ട പരിഷ്കരിച്ച രൂപങ്ങൾ �പാലു�മാ ആയിരുന്നില്ല. പതിമൂ

ന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ ആവിർഭവിച്ച �ശവസിദ്ധാ

ന്തം, വീര�ശവസിദ്ധാന്തം, കാശ്മീര�ശവസിദ്ധാന്തം മുതലായവയിൽ പഴയ ശി

വഭക്തിയു�ട ഘടകങ്ങൾ കലർന്നിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവ മുഖ്യമായും �വദാന്തത്തി�ന്റ

സ്വാധീനത്തിൽ വളർന്നുവന്ന ദർശനങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്.

1 �ശവസിദ്ധാന്തം

പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശിവജ്ഞാന�ബാധം എന്ന ഗ്രന്ഥ�മഴുതിയ �മയ്ക്കണ്ഡരാ

ണ് �ശവസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ദാർശനികമായ ഒരടിത്തറ നൽകാൻ

ശ്രമിച്ചത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യനായഅരുൾനന്ദിശിവാചാര്യ�ന്റ, ശിവജ്ഞാന

സിദ്ധിയാർ,എന്നഗ്രന്ഥവുംശ്രീകണ്ഠശിവാചാര്യരു�ടബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യവും�ശവ

സിദ്ധാന്ത�ത്തകൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തി.

�ശവസിദ്ധാന്തംശുദ്ധാ�ദ്വതംഎന്ന�പരിലുംഅറിയ�പ്പടുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

അതിന് ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതവുമായി ബന്ധ�മാന്നുമില്ല. �ശവസിദ്ധാന്തമനുസ

രിച്ച് ബ്രഹ്മമല്ല, ശിവനാണ് പരമമായ സത്യം. ജീവാത്മാവും ഭൗതികപ്രപഞ്ചവും

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ, അവ ശിവനുമായി അ�ഭദ്യമാം വിധം ബന്ധ�പ്പട്ടി

രിക്കുന്നു. ഇതാണ് �ശവന്മാരു�ട ശുദ്ധാ�ദ്വതം.

പതി, പശു, പാശം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ണ്ടന്നാണ് �ശ

വസിദ്ധാന്തക്കാരു�ട അഭിപ്രായം. പതി എന്നു�വച്ചാൽ ശിവൻ. സർവജ്ഞനും

സർവശക്തനുംസച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനുംസർവബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നുംവിമുക്തനും

കരുണാനിധിയും �സ്നഹസംപൂർണ്ണനുമായ ശിവനാണ് പരമമായ സത്യം. സൃഷ്ടി

സ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളു�ട കർത്താവാണ് ശിവൻ. സ്വന്തം അനുഗ്രഹം �കാണ്ട് ജീ
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വാത്മാക്ക�ള �മാചിപ്പിക്കുന്നതും ശിവൻ ത�ന്ന. സൃഷ്ടി നടത്താൻ �വണ്ടി ശിവൻ

ജീവാത്മാവാ�യാ ഭൗതികപ്രപഞ്ചമാ�യാ രൂപാന്തര�പ്പടുന്നില്ല. ശിവന് മാറ്റവും

പരിണാമവുമില്ല. ശിവനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ശക്തിയു�ട സഹാ

യ�ത്താടുകൂടിയാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നത്. നിത്യ�ചതന്യമായ ശക്തി

ശിവ�ന്റസ്വരൂപമാണ്. അതു�കാണ്ട്അതിന്സ്വരൂപശക്തി�യന്നുപറയുന്നു. ശി

വ�ന്റ സഹധർമ്മിണിയായി കരുത�പ്പടുന്നതു�കാണ്ട് അതിന് പാർവതി, കാളി

തുടങ്ങിയ �പരുകളുമുണ്ട്. മായ ശിവ�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകമല്ല. അത് പരിഗ്രഹശ

ക്തിയാണ്. അതാണ് സൃഷ്ടിയു�ട ഉപകരണം.

ജീവാത്മാവിനാണ് പശു എന്നു പറയുന്നത്. അവിദ്യയാകുന്ന കയറിനാൽ

അത് �ലാകവുമായി ബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ത�ന്നയാണ് അതി

നു പശു എന്നു പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് കർത്താവും �ഭാക്താവുമാണ്. അത്

ഇച്ഛാ–ജ്ഞാന–ക്രിയായുക്തമാണ്. നിത്യ�ചതന്യമാണ് അതി�ന്റ സഹജമായ

സ്വഭാവം. ശരീരത്തിൽനിന്നും ഇന്ദ്രിയാദികളിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണത്. പ�ക്ഷ, പാ

ശത്താൽ ബന്ധിക്ക�പ്പടുന്നതു�കാണ്ട് അത് അനിത്യവും സംസാരദുഃഖങ്ങൾക്ക്

വി�ധയവുമായിത്തീരുന്നു.

ജീവാത്മാവി�ന ബന്ധിക്കുന്ന കയറാണ് പാശം. അവിദ്യ, കർമ്മം, മായ

എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു തരത്തിലുള്ള പാശങ്ങളുണ്ട്. ഇവ അഴുക്കുകൾഅ�ല്ലങ്കിൽ മല

ങ്ങൾആയിട്ടാണ് കരുത�പ്പടുന്നത്. ജീവാത്മാവ്അണുരൂപത്തിൽശരീരത്തിനക

ത്ത് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു എന്നും അതി�ന്റ ശക്തിയുംജ്ഞാനവും പരിമിതങ്ങളാ�ണ

ന്നും ഉള്ള �തറ്റായ ധാരണയാണ് അവിദ്യ. അതു�കാണ്ട് അതിന് ആണവമലം

എന്നുപറയുന്നു. ആണവമലമാണ് �മാഹം, മദം, രാഗം, വിഷാദം, �വദന, �ശാ

കം മുതലായവയുളവാക്കുന്നത്. ശിവജ്ഞാനസിദ്ധിയാർ എഴുതുന്നു: “ആണവമലം

അതി�ന്റ വിവിധശക്തിക�ളാടുകൂടി, �ചമ്പിൽ അഴുക്ക് എന്ന�പാ�ല, എണ്ണമറ്റ

ജീവാത്മാക്കളിൽ പരന്നു പിടിക്കുന്നു. അത് ജീവാത്മാക്ക�ള ജ്ഞാനത്തിൽ നി

ന്നുംക്രിയയിൽനിന്നും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. അത്അവയ്ക്ക്അനുഭവിക്കാനുള്ളകഴിവു

നൽകുന്നു. എല്ലായ്�പ്പാഴും അത് അവിദ്യയു�ട ഉറവിടമാണ്”. അവിദ്യയു�ട ഫല

മായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് അതി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയാത്തത്.

ജീവാത്മാവി�ന്റ ക്രിയകൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളും അദൃഷ്ടങ്ങളുമാണ്. അവയാണ് കർ

മ്മം അ�ല്ലങ്കിൽ കാർമണമലം ഉളവാക്കുന്നത്. അവയാണ് �ചതന�യ അ�ചത

നവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധിക്കുന്നത്. അപവിത്രതകളും മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞഈ

�ലാകത്തി�ന്റ കാരണമാണ് മായ. അവയാണ് ഇച്ഛ, ക്രിയ മുതലായവയ്ക്ക് ജീവാ

ത്മാവി�ന �പ്രരിപ്പിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, അത് ആണവമല�ത്ത�പ്പാ�ല ജീവാത്മാവു

മായി കൂടി�ച്ചർന്നിട്ടല്ല, �വറിട്ടാണ് നില�കാള്ളുന്നത്.

ശിവജ്ഞാനസിദ്ധിയാർ ജീവാത്മാവി�ന നിർവചിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്;

അത് (ആത്മാവ് ) അരൂപവും വിഭു (സർവവ്യാപക)വുമാണ്. പ�ക്ഷ, അചിത്തി�ന

(ഭൗതികപദാർത്ഥ�ത്ത)�പ്പാ�ലയല്ല. ഒരു നിശ്ചിതസമയത്ത് യാ�താന്നിലാ

�ണാ അതു നിവസിക്കുന്നത് അതുമായി (ശരീരവുമായി, അ�ല്ലങ്കിൽ പര�മശ്വരനു

മായി) ഒന്നിച്ചു കൂടി�ച്ചരുന്നതിലാണ് അതി�ന്റ വ്യാപകത്വം കിടക്കുന്നത്. അതി

1 Quoted in K.M. Balasubramaniam: Special Lectures on Saiva Siddhanta, P. 121.
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�ന്റ നിത്യ�ചതന്യവും ശക്തിയും പാശത്താൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ ആണവമലത്താൽ,

മറച്ചു �വയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് അതി�ന പശുഎന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

എ�ന്തല്ലാം മലങ്ങൾകൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നുഎന്നതി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ

ജീവാത്മാക്ക�ള മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ചില ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആണവമലം

മാത്ര�മയുള്ളു എന്നുവരാം. മറ്റു ചിലർക്ക് ആണവമലവും കാർമണമലവും ഉണ്ടാ

വും. മറ്റുള്ളവർ മൂന്നു മലങ്ങൾക്കുംഅടിമ�പ്പട്ടവരായിരിക്കും. ഈ മൂന്നു മലങ്ങളിൽ

നിന്നും �മാചനം �നടുന്നതിനാണ് �മാക്ഷം എന്നുപറയുന്നത്. ഇതാണ് പശുവി

ന് ത�ന്ന വരിഞ്ഞു�കട്ടിയ പാശം അറുത്ത് കളഞ്ഞ് പതിയുമായി ഒന്നിച്ചു�ചരാനു

ള്ള മാർഗ്ഗം. �ശവസിദ്ധാന്തക്കാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ പതിയുമായി ഒന്നിച്ചു�ച

രുകഎന്നതിന് പശുവും പതിയും ഒന്നായിത്തീർന്ന് താദാത്മ്യം �നടുകഎന്നർത്ഥ

മില്ല. �മാക്ഷം �നടിയതിനു�ശഷവും പശു പതിയായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയില്ല. തീ

യുമായുള്ളസമ്പർക്കം�കാണ്ട് �വള്ളത്തിന് ചൂടുണ്ടാകും. പ�ക്ഷ,ആ �വള്ളത്തിന്

മ�റ്റന്തി�ന�യങ്കിലും കത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുകയില്ല. അതു�പാ�ലത�ന്ന,

ആത്മാവ് പ്രഭുവി�ന്റഅനുഗ്രഹം�കാണ്ട് പൂർണ്ണതപ്രാപിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അതിന്

പര�മശ്വര�ന്റസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയില്ല.

2 കാശ്മീര�ശവം

�ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല �ശവസിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് ഏ�റക്കു�റ വ്യത്യസ്തമാണ്

ഏതാണ്ട�ത കാലത്തുത�ന്ന കാശ്മീരിലാവിർഭവിച്ച �ശവസിദ്ധാന്തം. കാശ്മീര

�ശവസിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രത്യഭിജ്ഞാനസമ്പ്രദായം എന്നും പറയാറുണ്ട്. �സാമാ

നന്ദ�ന്റ ശിവദൃഷ്ടി, ഉത്പല�ന്റ സ്പന്ദപ്രദീപിക, അഭിനവഗുപ്ത�ന്റ തന്ത്രസാരവും

തന്ത്ര�ലാകവും, �ക്ഷമരാജ�ന്റ ശിവസൂത്രവിമർശിനി എന്നിങ്ങ�ന എട്ടാം നൂറ്റാ

ണ്ടിനും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ രചിക്ക�പ്പട്ട ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് കാ

ശ്മീര�ശവസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ

അ�താരു ദർശനമായിരൂപം �കാണ്ടത്അ�ദ്വത�വദാന്തത്തി�ന്റസ്വാധീനത്തി

ലാണ്. ശങ്കര�ന്റഅ�ദ്വതസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളാട്അതിന്അത്രയധികംകടപ്പാടുണ്ട്.

കാശ്മീര�ശവസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പരമശിവനാണ് ഏകവും അദ്വിതീയവു

മായ സത്യം. അരൂപവും അനന്തവും നിത്യവും സർവശക്തവും സർവജ്ഞവും

�കവലവുമായ ശുദ്ധ�ചതന്യമാണത്. ആത്മാവാകുന്ന �ചതന്യവും അതുത

�ന്ന. പരമശിവ�ന്റ ശക്തിയാണ് ഉമ. �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല �ശവസിദ്ധാന്ത

ക്കാർ പാർവതി�യ അ�ല്ലങ്കിൽ കാളി�യ ശിവനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന

സഹധർമ്മിണിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. കാശ്മീര�ശവത്തിൽ ശക്തിയും

ശക്തിയു�ട ഉടമസ്ഥനും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല. രണ്ടും ഒന്നാണ്. ശക്തിക്ക് ശിവനിൽ നി

ന്ന് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ല. അരൂപമായ �ചതന്യം അ�നകരൂപങ്ങളിൽ

പ്രകടമായിത്തീരുന്നു. �ലാകം ശിവ�ന്റ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. കണ്ണാടിയി�ല

പ്രതിഫലനം �പാ�ലയാണത്. വാസ്തവത്തിൽ, പ്രപഞ്ചം അയഥാർത്ഥമാണ്.

മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, പ്രപഞ്ചവും പര�മശ്വരനും അഭിന്നങ്ങളാണ്. ജ്ഞാതാ

2 Ibid P. 121.
3 സാ ച തദഭി�ന്നവ.

—സ്പന്ദപ്രദീപിക, �പ. 11.
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വും �ജ്ഞയവുംജ്ഞാനവുംഎല്ലാം ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനത്തി�ന്റത�ന്നമൂന്നുസ്ഥിതി

വി�ശഷങ്ങളാണവ. സ�ചതനങ്ങളും അ�ചതനങ്ങളുമായ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും

പര�മശ്വര�ന്റ രൂപങ്ങളാണ്. അവ�യാന്നുംത�ന്ന പര�മശ്വരനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമ

ല്ല. ജീവാത്മാവ്യഥാർത്ഥത്തിൽപരമാത്മാവുത�ന്നയാണ്. അവിദ്യയു�ടഫലമാ

യിട്ടാണ് അവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. അവിദ്യയു�ട ഫലമായി

ആത്മാവിന് മാലിന്യങ്ങളും പരിമിതികളും സംഭവിക്കുന്നു. ആത്മീയജ്ഞാനം�കാ

ണ്ട് അവിദ്യയകറ്റുകയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കുകയും �ചയ്താൽ ആത്മാവ് ശുദ്ധമായ

�ചതന്യമായിത്തീരും. ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല �ശവസിദ്ധാന്തക്കാരു�ട അഭിപ്രാ

യമനുസരിച്ച്ആത്മാവ് �മാക്ഷപ്രാപ്തിക്കു �ശഷം ശിവനായി രൂപാന്തര�പ്പടുന്നില്ല.

കാശ്മീര�ശവന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട, ശുദ്ധ�ചതന്യമായ ആത്മാവു

ത�ന്നയാണ് പര�മശ്വരൻ. ഈജ്ഞാനമാണ് �മാചനത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗം. ആത്മാ

വ് പരമശിവനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനാണ് �മാക്ഷ�മന്നു പറയുന്നത്.

രണ്ടു ദർശനങ്ങളിലും വ്യക്തിയു�ട ആത്മാവ് ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള തീ�ര

അവഗണിച്ചു�കാണ്ടാണ് ശിവൻ എന്ന �കവല�ചതന്യ�ത്ത അ�ന്വഷിക്കാൻ

പുറ�പ്പടുന്നത്. ഒടുവിൽ രണ്ടും �ച�ന്നത്തുന്നത് അന്തർമുഖത്വത്തി�ന്റ നിഗൂഢത

യിലാണ്. ഈനിഗൂഢതയിൽനിന്നു രക്ഷ�പടാ�ന�ന്നാണംലിംഗപൂജതുടങ്ങിയ

മതചടങ്ങുക�ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയി�ക്കണ്ടിവരികയും �ചയ്യുന്നു. രണ്ടു ദർ

ശനങ്ങളും കാലക്രമത്തിൽ �വറും മതവിശ്വാസങ്ങളും മതാചാരങ്ങളും മാത്രമായി

അവ�ശഷിച്ചതി�ന്റ കാരണവും ഇതുത�ന്നയായിരിക്കാം.

3 വീര�ശവന്മാർ

കർണ്ണാടകത്തിലും ആന്ധ്രയി�ലയും മഹാരാഷ്ട്രത്തി�ലയും ചില പ്ര�ദശങ്ങളിലും

പ്രചാരം �നടിയ ലിംഗായതസിദ്ധാന്തം അ�ല്ലങ്കിൽ വീര�ശവസിദ്ധാന്തം �മൽ

വിവരിച്ച �ശവസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. പന്ത്രണ്ടാം നൂ

റ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബസവനും രാമയ്യനുമാണ് വീര�ശവസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ

സ്ഥാപകന്മാർ എന്നു കരുത�പ്പടുന്നു. അവർ തങ്ങളു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പി

ക്കാൻ �വണ്ടി സ്വന്തമായി ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളഴുതുക�യാ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഭാഷ്യ

ങ്ങൾ രചിക്കുക�യാ �ചയ്യുകയുണ്ടായില്ല. അവരു�ട ജീവചരിത്രങ്ങൾ ത�ന്നയും

ഐതിഹ്യങ്ങളും �കട്ടുകഥകളുമായി കൂടിക്കുഴഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ കർണ്ണാടകപ്ര�ദശങ്ങളിൽ �ജനന്മാർക്ക് ധാരാളം

സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നുവ�ത്ര. അവർ�ക്കതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിലൂ�ടയാണ് ലിം

ഗായതപ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നത്. ബസവൻകല്യാണി�ലബിജ്ജലരാജാവി�ന്റ

പ്രധാനമന്ത്രി�യാ �സനാനായക�നാ മ�റ്റാ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

ത�ന്റപുതിയപ്രസ്ഥാനത്തി�ലക്ക്ആളുക�ളആകർഷിക്കാൻ �വണ്ടി ദാർശനിക

സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള മാത്രമല്ല, ഔ�ദ്യാഗികപദവി�യയും സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗി

ക്കാൻ അ�ദ്ദഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതു�കാണ്ടു കൂടിയായിരിക്കാം. വീര�ശവന്മാ

രു�ട സ്വാധീനം അതി�വഗം വർദ്ധിച്ചത്.

വീര�ശവസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വള�ര ലളിതങ്ങളാണ്. സർവജ്ഞനും സർവശ

ക്തനുമായ പരമശിവനല്ലാ�ത മ�റ്റാരു�ദവമില്ല. പ്രപഞ്ചമുത്ഭവിച്ചത് പരമശിവ

നിൽ നിന്നാണ്. അവസാനം അത് പരമശിവനിൽ ത�ന്ന �ചന്നു ലയിക്കുകയും

4 ജ്ഞാതാ �ജ്ഞയംജ്ഞാനം ഇതിജ്ഞാന�സ്യവ ത്രിധാസ്ഥിതി

—സ്പന്ദപ്രദീപിക.
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�ചയ്യുന്നു. മനുഷ്യ�ന അനുഗ്രഹിക്കാനും ആപത്തുകളിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാനും പര

മശിവനു കഴിവുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് പരമശിവ�ന ആശ്രയിക്കുകയും ആരാധിക്കുക

യുമാണ് രക്ഷക്കും �മാചനത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗം. ആരാധകനും പരമശിവനുമിടയിൽ

മധ്യവർത്തിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിത�ന്റ ആവശ്യമില്ല. വീര�ശവത്തിൽ

വിശ്വസിക്കുന്നവ�രല്ലാം ഒരു �ചറിയശിവലിംഗം �വള്ളിയു�ട�യാ �ചമ്പി�ന്റ�യാ

തകിടിനുള്ളിലാക്കി ചരടിൽ �കാർത്ത് കഴുത്തിൽ ധരിക്കണ�മന്നുള്ളതു നിർബ

ന്ധമായിരുന്നു. കഴുത്തിൽ ലിംഗം തൂക്കിയിട്ടവ�രല്ലാം ലിംഗായതന്മാരായി കണ

ക്കാക്ക�പ്പട്ടു. പരമശിവ�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു�പാ�ലയായതു�കാ

ണ്ട് ലിംഗാരാധകർക്കിടയിൽ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ളാ സ്ത്രീപുരുഷ�ഭദ�മാ അനുവദി

ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും സമന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. ലിംഗാരാ

ധകർ പരിശുദ്ധരാണ്. അതു�കാണ്ട് ജനനം, മരണം, സ്ത്രീകളു�ട തീണ്ടാരി മുത

ലായവ�യാന്നും അശുദ്ധങ്ങളായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. ആരാധകർ മരിച്ചു

കഴിഞ്ഞാൽ �നരിട്ട് ശിവ�ലാകത്തി�ലത്തും; അ�ല്ലങ്കിൽ ശിവനുമായി താദാത്മ്യം

പ്രാപിക്കും. ലിംഗം ധരിക്കുന്നവർ മരിച്ചാൽ മൃഗങ്ങളും മറ്റുമായി വീണ്ടും ജനിക്കു

ക�യാ �പ്രതങ്ങളായി അലഞ്ഞുതിരിയുക�യാ ഇല്ല. അതു�കാണ്ട് മരണത്തിനു

�ശഷം സംസ്കാരചടങ്ങുക�ളാ �ശഷക്രിയക�ളാ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതു�പാ

�ല ത�ന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളി�ലക്കുള്ളതീർത്ഥയാത്രക

�ളാ യാഗാദികർമ്മങ്ങ�ളാ തപസുക�ളാ നിരാഹാരവ്രതങ്ങ�ളാ ഒന്നും ആവശ്യമി

ല്ല. പര�മശ്വര�ന ധ്യാനിക്കുക, ലിംഗപൂജ നടത്തുക, എല്ലായി�പ്പാഴും കഴുത്തിൽ

ലിംഗം �കട്ടിത്തൂക്കുക—ഇവയാണ് �മാചനത്തിനുള്ള വഴി.

ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വ�ത്താടുള്ള എതിർപ്പ്, ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ�ക്കതിരായ

നിലപാട്, �ശശവവിവാഹനി�രാധനം, സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാ�ര തി

ര�ഞ്ഞടുക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായവയായിരുന്നുവീര�ശവമതത്തി�ല മുഖ്യ

മായ ഘടകങ്ങൾ. അതു�കാണ്ട് ഒരു ദർശന�മന്നതി�നക്കാളധികം അ�താരു

സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുഎന്നുകരുതുന്നതിൽ �തറ്റില്ല.

പ�ക്ഷ, ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സം

ഭവിച്ചു. ബ്രാഹ്മണപൗ�രാഹിത്യ�ത്തഎതിർത്തു�വങ്കിലും ലിംഗായതന്മാർ തങ്ങളു

�ട സ്വന്തം പൂജാദികർമ്മങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ജംഗമം എന്ന �പരിൽ ഒരു പുതിയ പൗ

�രാഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളു�ട ബ്രാഹ്മണ്യമു�പക്ഷിച്ച് കഴുത്തിൽ

ലിംഗം തൂക്കി വീര�ശവമതത്തിൽ �ചരാൻ തയ്യാറായാൽ അവർക്കും ലിംഗായ

തപു�രാഹിതന്മാരാവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. വീര�ശവന്മാർ ജാതിവ്യത്യാ

സങ്ങൾ�ക്കതിരായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. പ�ക്ഷ, ഈ നിലപാട് ലിംഗാ

യതന്മാർക്കു മാത്ര�മബാധകമായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വന്തംസംഘത്തിനുപുറത്തുള്ളസാ

മൂഹ്യാനാചാരങ്ങൾ�ക്കതിരാ�യാജാതിമത�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ�ക്കതിരാ�യാഅവർ

ശബ്ദമുയർത്തുകയുണ്ടായില്ല. ഇതി�ന്റ ഫലം ലിംഗായതന്മാർ സമൂഹത്തി�ല ഒരു

പ്ര�ത്യകജാതിയായി തീരുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു. അവി�ടയും ജാതിയു�ട

കാര്യത്തിൽ മാത്ര�മ, സമത്വമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വത്തുടമയിലുള്ളഅസമത്വങ്ങൾ

അനുവദിക്ക�പ്പട്ടു. ഈസ്ഥിതിവി�ശഷംസ്വാഭാവികമായുംസമുദായത്തി�ന്റഅടി

ത്തട്ടിലുള്ള മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങ�ള ആകർഷിക്കാൻ അപര്യാപ്തമായിരുന്നു. ചുരു

ക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ആരംഭത്തിൽ മതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാ�ണങ്കിലും പു�രാ

ഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ച ലിംഗായതന്മാർ സമുദായത്തി�ല ബ്രാഹ്മണ�മ

ധാവിത്വത്തി�നതിരായ ഇടത്തരക്കാരു�ടയും മറ്റു സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരു�ടയും ഒരു
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പ്ര�ത്യകജാതിയായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്. കാലക്രമത്തിൽഈ പ്ര

�ത്യകജാതിക്കുള്ളിൽ ത�ന്ന ഉപജാതികളും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും രൂപം �കാ

ള്ളുകയും �ചയ്തു.

മാധവാചാര്യർ ത�ന്റ സർവദർശനസംഗ്രഹത്തിൽ മറ്റുചില �ശവസിദ്ധാ

ന്തക്കാ�രപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ദാർശനികരംഗത്തി�ലന്ന�പാ

�ല ത�ന്നസാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും അവർക്ക് �നടാൻ കഴിഞ്ഞസ്വാധീനം വള�ര

പരിമിതമാണ്. അതു�കാണ്ട് അവരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഇവി�ട വിസ്തരി�ക്ക

ണ്ടആവശ്യമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല.

4 അമ്മ�ദവങ്ങൾ

മിക്ക�ശവസിദ്ധാന്തക്കാരും ശിവ�നാ�ടാപ്പം ത�ന്ന ശക്തിക്കും വലിയ പ്രാധാ

ന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ചൂട് അഗ്നിയു�ട അനിവാര്യമായ സ്വഭാവമായിരിക്കുന്ന�തങ്ങ

�ന�യാ അതു�പാ�ലത�ന്ന ശക്തി ശിവ�ന്റ അനിവാര്യഭാഗമാണ്. സൃഷ്ടിയു�ട

തത്വമാണത്. ശിവൻപുരുഷരൂപത്തിലും ശക്തിസ്ത്രീരൂപത്തിലുംസങ്കൽപ്പിക്ക�പ്പ

ടുന്നു. ക്രിയയുമായി ബന്ധമി�ല്ലങ്കിൽജ്ഞാനം നിഷ്ഫലമാകുന്നതു�പാ�ല ശക്തി

യുമായി ബന്ധമി�ല്ലങ്കിൽ ശിവൻ അശക്തനായിത്തീരുന്നു. ശക്തിയു�ട സഹായ

�ത്താടുകൂടിയാണ് ശിവൻ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ശക്തിക്ക്

ദുർഗ, കാളി, ഭുവ�നശ്വരി, മഹാമായ, ഭഗവതി എന്നിങ്ങ�ന പല �പരുകളുമുണ്ട്.

പ്രാചീനകാല�ത്തഅമ്മ�ദവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽപ്പത്തിൽനിന്നാണ് ശക്തി

�യപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളർന്നുവന്നത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായ

�പ്പടുന്നു.

പ്രാക്ചരിത്രകാലം മുതൽക്കുത�ന്നഇന്ത്യയി�ല വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ, പ്ര�ത്യ

കിച്ചും കാർഷികവൃത്തിയി�ലർ�പ്പട്ട �ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ, അമ്മ�ദ

വങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിന്നു �പാന്നിട്ടുണ്ട്. മാർഷൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന

തു�പാ�ല, ഇന്ത്യയി�ല മിക്ക ഗ്രാമപ്ര�ദശങ്ങളിലും അമ്മ�ദവങ്ങൾ, സ്ഥലകാ

ലങ്ങളു�ട വ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ച്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ �പരുക�ളാടും സ്വഭാവവി�ശ

ഷങ്ങ�ളാടും കൂടി ആരാധിക്ക�പ്പട്ടു �പാന്നിട്ടുണ്ട്. “അനാര്യജനവിഭാഗങ്ങളു�ട

�ദശീയ�ദവതകൾക്കിടയിൽഅമ്മ�ദവങ്ങൾക്ക്സുപ്രധാനമായ ഒരുസ്ഥാനമാ

ണുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രാകൃതകുല�ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ അമ്മ�ദവങ്ങ

ളിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളു�ട പ്രചാരവും, അവരു�ട ആചാരങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും

�നതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരല്ല �ദവതകളു�ട ശ്രദ്ധ�യ ആകർഷിക്കാൻ

കഴിയുന്നവ�രന്നു കരുത�പ്പടുന്ന പഴയ �ഗാത്രസമുദായങ്ങളി�ല അംഗങ്ങളായ

പറയർ തുടങ്ങിയ താണജാതിക്കാരാണ് എന്ന വസ്തുതയും ഇതിനു �തളിവാണ്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ചില അനാര്യകുല�ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ പിടി

യിൽ ഇനിയും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്തരം സമുദായങ്ങളിൽ അമ്മ�ദവ�ത്ത,

അ�ല്ലങ്കിൽ ഭൂമി�ദവി�യആരാധിക്കുന്നസമ്പ്രദായം പ്ര�ത്യകിച്ചും പ്രബലമാണ്”.

5 ഹിന്ദുമതവും അമ്മ�ദവങ്ങളും

പ്രാചീനാര്യന്മാർക്കിടയിൽ �ദവീപൂജയ്ക്ക് വലിയപ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ദ്രൻ,

വരുണൻ,സൂര്യൻതുടങ്ങിയപുരുഷ�ദവങ്ങൾക്കായിരുന്നുപ്രാധാന്യം. എന്നാൽ,

5 Marshall: Mohenjodaro and the Indus Civilization, P. 51.
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ഭാരതീയ സമുദായത്തി�ന്റ അസമമായ വളർച്ച കാരണം ആയുർ�വദങ്ങളിലും

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം കുല�ഗാത്ര സമുദായങ്ങളു�ട

പ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയും ചില�പ്പാ�ഴാ�ക്ക അവ പരസ്പരം കൂ

ടിക്കലരുകയും �ചയ്തു. മധ്യയുഗത്തിലാണ് ഈ ലയനപ്രക്രിയ പ്ര�ത്യകിച്ചും പ്ര

ബലമായിത്തീർന്നത്. കാർഷികവൃത്തിയുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ഒട്ടനവധി

അനാര്യകുല�ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

സാമ്രാജ്യങ്ങളു�ട ഭാഗമായിത്തീർന്നതാണ്ഈപ്രക്രിയയു�ട മുഖ്യമായ കാരണം.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രാകൃത�ഗാത്ര സമുദായങ്ങളിൽ പലതും ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ

ഭാഗങ്ങളായിത്തീർന്നത്. ഈ മാറ്റത്തി�ന്റ ഫലമായി ഒരുവശത്ത് അമ്മ�ദവ

ങ്ങൾക്ക് പുതി�യാരു പ്രാധാന്യവും ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയും ലഭിച്ചു. മറുവശത്ത്

ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. എഹ�രൻ�ഫൽസ് ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, ഹരപ്പയിൽ നിന്നും �മാഹൻജദാ�രാവിൽ നിന്നും ശാസ്ത്ര

ജ്ഞന്മാർ ക�ണ്ടടുത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ടു വസ്തുതകൾ

�വളി�പ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: “(1) ഇന്നു നമ്മൾ ഹിന്ദുമതം എന്നു വിളിക്കുന്നത്

എന്തി�ന�യാ അതി�ന്റ സംസ്കാരിക ഘടനയിൽ അനാര്യഘടകങ്ങളു�ട ആധി

ക്യം; (2)ഈമുന്തിയഅനാര്യസംസ്കാരത്തി�ന്റമാതൃ�മധാവിത്വസ്വഭാവം. ഈസം

സ്കാര�ത്താട് മധ്യയുഗത്തി�ലയുംആധുനികയുഗത്തി�ലയും നിരവധി ഘടകങ്ങളും

പ്ര�ചാദനങ്ങളും സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളും വള�രയധികം കട�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.

ഇങ്ങ�ന ആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ കാർഷി

�കാൽപ്പാദനാഭിവൃദ്ധിയുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന അമ്മ

�ദവങ്ങൾക്ക് മധ്യയുഗത്തിൽപുതി�യാരർത്ഥവും പുതി�യാരുപ്രാധാന്യവും ലഭി

ച്ചു. മാതൃ�മധാവിത്വഘടനയി�ല അമ്മ�ദവം പരമശിവ�ന്റ സഹധർമിണിയു�ട

മാന്യമായ പദവിയി�ലക്ക് ഉയർത്ത�പ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്, മധുരയിൽ അധി

കമാരു�ടയും ദൃഷ്ടിയിൽ �പടാ�ത കിടന്നിരുന്ന മീനാക്ഷി �ശവമതത്തി�ന്റ

ആവിർഭാവത്തിനു �ശഷമാണ് പ്രസിദ്ധിയും ശക്തിയും ആർജിച്ചത്. ബംഗാളി�ല

കാളിയും �മസൂരി�ല ചാമുണ്ഡിയും �കരളത്തി�ല ഭഗവതിയും ഇന്നും ജനസ്വാധീ

നമുള്ളഅമ്മ�ദവങ്ങളാണ്. പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ലയും പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി

�ലയും പ്രതാപശാലികളായ മിക്ക �കരളീയരാജാക്കന്മാരു�ടയും കുല�ദവതകൾ

പല �പരുക�ളാടും കൂടിയ ഭഗവതിമാരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട �ത�ക്കഅറ്റത്തുള്ള

കന്യാകുമാരി �ക്ഷത്രത്തി�ല അവിവാഹിതയായ കുമാരി പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരു

�ട കുല�ദവതയായിരുന്നുവ�ത്ര. �ഫ്രസർഎഴുതുന്നു:

“ഇന്ത്യയി�ല മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളി�ലയും പ്രാ�ദശികങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനാ �കന്ദ്ര

ങ്ങളിൽ മൺമറഞ്ഞു�പായ വീരപുരുഷന്മാർ �ദവന്മാരായി പൂജിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു.

ആ �കന്ദ്രങ്ങളിൽ�വച്ച് ഭൂത�പ്രതാദിക�ളയും മരിച്ചു�പായവരു�ട ദുശ്ശകുനകാരി

കളായ ആത്മാക്ക�ളയും പ്രീതി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടി നരബലിയും രക്തദാനവും

മന്ത്രവാദവും മറ്റും നടത്തുക പതിവായിരുന്നു. പ്രാ�ദശികമന്ത്രവാദികളും പൂജാരി

കളുമാണ് ഇത്തരം പ്രാകൃതകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. ഈ പ്രാ�ദശിക

പ്രാർത്ഥനാ�കന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച�പ്പാൾ അവയു�ട സ്വത്തുക്ക

ളും പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിച്ചു. നാടുവാഴികളു�ടയും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരു�ടയും ദാനങ്ങൾ

�കാണ്ട് അവ കൂടുതൽ സമ്പന്നങ്ങളായി. പ്രാർത്ഥനാ �കന്ദ്രങ്ങൾ �ക്ഷത്രങ്ങ

ളായിത്തീർന്നു. അവയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃത�ദവതകൾ ശിവൻ, വിഷ്ണു എന്നീ

6 Ehrenfels: Mother Right in India P. 1.
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�ദവന്മാരു�ട ദാസിക�ളാ ശക്തിക�ളാ സഹധർമ്മിണിക�ളാ ആയി കണക്കാ

ക്ക�പ്പടുകയുംഅങ്ങ�നആ�ദവതകൾപുതി�യാരു മാന്യതയു�ടപദവിയി�ലക്ക്

ഉയർത്ത�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ബ്രാഹ്മണമതം

ഹിന്ദുമതമായി രൂപാന്തര�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഇന്ത്യയി�ല എല്ലാ �ദവങ്ങ

�ളയും �ദവങ്ങളാക്കി മാറ്റ�പ്പട്ട വീരപുരുഷന്മാ�രയും �കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള

പുരാണകഥകൾ രചിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ�ന ഹിന്ദു�ദവഗണങ്ങളു�ട �വ

വിധ്യപൂർണ്ണമായ പരിദർശനത്തിൽ �വ�ദതിഹാസങ്ങളി�ല �ദവങ്ങളുമായി

ഒരു തരത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരു തരത്തിൽ ബന്ധ�പ്പട്ട എണ്ണമറ്റ �ദവതകൾ പ്ര

ത്യക്ഷ�പ്പടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും �ചയ്തു”.

അമ്മ�ദവങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭൂതപിശാചാദികളും പൂർവികന്മാരു�ട �പ്രതങ്ങ

ളും ആരാധിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. അവ�ര തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള പൂജാദികർമ്മ

ങ്ങളും മൃഗബലികളിലൂ�ടയുള്ള രക്തദാനങ്ങളും പതിവായിരുന്നു. അമ്മ�ദവങ്ങൾ

ക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ദയയുള്ളവരും കൂടുതൽ ക്രൂരത കാട്ടുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. �രാ

ഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും അനാവൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും രക്ഷ കി

ട്ടാൻ പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം �ദവിക�ള പ്രസാദിപ്പി�ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹര

ണത്തിന്, �കരളത്തി�ല �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതിയും തമിഴ് നാട്ടി�ല മാരിയമ്മയും

വസൂരി�രാഗം പരിഹരിക്കാൻ �വദഗ്ദ്ധ്യം �നടിയ �ദവതകളായിരുന്നു. ആന്ധ്ര

യിൽ മുത്തിയമ്മയ്ക്കായിരുന്നുപ്രാധാന്യം. ബംഗാളി�ല ജനകീയ�ദവതയായ കാളി

തല�യാടുകൾ �കാണ്ടുള്ള മാലയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. അമ്മ�ദവങ്ങ�ളയും ഭൂത

�പ്രതപിശാചാദിക�ളയും പ്രീതി�പ്പടുത്താൻ പുഷ്പങ്ങൾ �പാ�ലത�ന്ന �ചാരയും

കള്ളും മു�ഖ്യാപകരണങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളു�ടയും കർമ്മങ്ങളു�ട

യുംഅവിഭാജ്യഘടകങ്ങ�ളന്നനിലയ്ക്കാണ് മന്ത്രവാദചടങ്ങുകളും �ജാത്സ്യവും തന്ത്ര

വിദ്യയും പുഷ്ടി�പ്പട്ടത്.

മധ്യകാലത്ത് നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥ ശക്തി�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാഴാണ് കു

ല�ഗാത്രസമുദായക്കാരു�ട പ്രാ�ദശിക�ദവാലയങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളായി മാറി

യത്. പ്ര�ത്യകിച്ചും ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ട �ദവാലയങ്ങളും ഒട്ടനവധി ബൗദ്ധ–

�ജനവിഹാരങ്ങളും ശിവ�ക്ഷത്രങ്ങ�ളാ വിഷ്ണു�ക്ഷത്രങ്ങ�ളാ ആക്കി മാറ്റ�പ്പട്ടു.

അവയിൽ ശിവ�ന്റയും വിഷ്ണുവി�ന്റയും അവരു�ട സഹധർമ്മിണികളായ �ദവിക

ളു�ടയും ബിംബങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടു. ശിവ�ക്ഷത്രങ്ങളിൽ മുഖ്യമായും �യാനി

ക്കുള്ളിലുയർന്നു നിന്ന ലിംഗമാണ് പൂജിക്ക�പ്പട്ടത്. ബൗദ്ധ–�ജനമതങ്ങൾക്ക്

കൂടുതൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ബിംബാർച്ചനയ്ക്ക് കള്ളിനും �ചാ

രയ്ക്കും പകരം പുഷ്പങ്ങളും ചന്ദനാദിസുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപ�യാ

ഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. അബ്രാഹ്മണരായ പൂജാരികളു�ടസ്ഥാനത്ത് ബ്രാഹ്മണപു

�രാഹിതന്മാരും �മശാന്തികളും നിയമിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ �ഫ്രസർ ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “�ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ചില സുപ്രസിദ്ധ �ക്ഷത്രങ്ങളിൽ,

ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരു�ട ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച�യന്ന നിലയ്ക്ക്, പഴയ രക്തചടങ്ങുക

ളും മദ്യപാനമ�ഹാത്സവങ്ങളും �കാല്ലത്തി�ലാരിക്കൽ പുതുക്കാൻ അനുവദിക്ക

�പ്പടുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ പ്രാ�ദശിക നാടുവാഴിത്തലവന്മാരു�ട

സംരക്ഷണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാടുവാഴിത്തലവന്മാർ നൽകുന്നഈ

രക്ഷാധികാരിത്വത്തിനും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പകരമായി അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണപു

7 R. K. Frazer: Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II.
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�രാഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് പഴയ രാജവംശങ്ങളു�ട കൃത്രിമ പിൻഗാമിത്വ�ത്താടുകൂ

ടിയക്ഷത്രിയന്മാർ എന്നപദവി ലഭിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”.

6 ശക്തിപൂജ

പ്രാചീനകാർഷിക സമുദായങ്ങളിൽ അമ്മ�ദവം ഉൽപ്പാദനാഭിവൃദ്ധിയു�ട പ്ര

തീകമായിരുന്നു. നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിലാക�ട്ട, അത് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മാതാ

വായ പരമശക്തിയായിത്തീർന്നു. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ �കവല�ചതന്യമായ ബ്രഹ്മം

ഒരു സ്ത്രീയു�ട�യാ മാതാവി�ന്റ�യാ അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു ഗർഭാശയത്തി�ന്റ�യാ രൂപ

ത്തിൽ വീക്ഷിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ശക്തി അ�ല്ലങ്കിൽ അമ്മ�ദവം, വ്യത്യസ്ത സ്ത്രീ

രൂപങ്ങളിലുള്ള �ദവത്തി�ന്റ പരമശക്തിയായി പൂജിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ചില

സ്ത്രീ�ദവങ്ങൾ ദയയും �സ്നഹവും നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു; മറ്റുള്ളവർ ഭയങ്കരികളും.

�ദവീമഹാത്മ്യമനുസരിച്ച്, “ഭയങ്കരിയായ ചണ്ഡികാ�ദവി സ്വന്തം ഭക്തന്മാരിൽ

വലിയ അഭിനി�വശം കാണിക്കുന്നു, അ�തസമയത്ത് ത�ന്ന പൂജിക്കാത്തവരു�ട

പുണ്യങ്ങ�ളല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയുംഅവ�ര ചുട്ടു ഭസ്മമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റ ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥക്ഷ�യാ

ന്മുഖമാവുകയും ചരക്കുൽപ്പാദനത്തി�ന്റയും പണമിടപാടുകളു�ടയും വലിഞ്ഞുകയ

റ്റത്തി�ന്റ ഫലമായി പരമ്പരാഗതമായ ഗ്രാമസമുദായവ്യവസ്ഥയു�ട അടിത്തറ

തകരാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ ശക്തിപൂജയും അധഃപതിച്ചു. ശക്തിപൂജക്കാ

രിൽ ഒരു വിഭാഗം സാധനയു�ടയും തന്ത്രവിദ്യയു�ടയും �പരിൽ ഗർഹണീയങ്ങളും

�ലംഗികങ്ങളുമായപലതരം മതചടങ്ങുകളിൽ മുഴുകാൻ മുതിർന്നത്ഈഘട്ടത്തി

ലാണ്. പതി�നട്ടാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിലും പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

ആരംഭത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നഈഅധഃപതന പ്രവണതക�ള �ന

രിട്ടുകണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയഅ�ബ്ബദ്യുബ്വാ ഇങ്ങ�ന �രഖ�പ്പടുത്തി�വച്ചിട്ടുണ്ട്:

“ഇന്ത്യയിൽ അനുഷ്ഠിക്ക�പ്പടുന്ന ഗർഹണീയങ്ങളായ മതചടങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് വള

�ര സുപരിചിതമാണ്. ശക്തിപൂജ എന്നാണതി�ന്റ �പർ. ശക്തി എന്ന വാക്കിന്

ബലം, ഓജസ്സ് എ�ന്നാ�ക്കയാണർത്ഥം. ചില�പ്പാൾ അത് ശിവ�ന്റ ഭാര്യയാ

യിരിക്കും. ബലികളർപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത് ആ �ദവതയു�ട �പരിലായിരിക്കും. ചി

ല�പ്പാൾ ഒരു അദൃശ്യശക്തി�യയാണ് തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ

നടിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ ഏ�റക്കു�റ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്ത�പ്പടു

ന്നത്. രാജ്യത്തി�ല നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ നിഷിദ്ധങ്ങളായി കരുതുന്ന�ത

ല്ലാം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും �ചയ്യുക, സഭ്യതയു�ടയും മര്യാദയു�ടയും ഏറ്റവും

സാധാരണങ്ങളായ നിയമങ്ങ�ള�പ്പാലും ലജ്ജയില്ലാ�ത പരസ്യമായി ലംഘിച്ചു

�കാണ്ട് ആണുങ്ങളും �പണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് യാ�താരു അടുക്കും മുറയുമില്ലാ�ത

�കട്ടിമറിഞ്ഞു കൂത്താടുക—ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജുഗുപ്സയുളവാക്കുന്ന ഒരു

ചടങ്ങ്”.

എന്നിട്ടും ചില ആധുനിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ശക്തിപൂജബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാര

ത്തിനുള്ളഒരുസാധനയാ�ണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ശക്തിപൂജയിൽ “ബീഭത്സങ്ങ

ളും �ഭാഗാസക്തിജനകങ്ങളുമായ ചടങ്ങുകൾ” അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും അവയാണ്

“തന്ത്രവിദ്യ �പാതുവിലും ശക്തിപൂജ പ്ര�ത്യകിച്ചും ആധുനിക�ലാകത്തിൽ അപ

കീർത്തികരങ്ങളായി കരുത�പ്പടുന്നതിനുള്ള കാരണം” എന്നും അവർ തുറന്നു

8 R. K. Frazer: Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II.
9 Abbe J. A. Dubois: Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Vol. I. P. 288.
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സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവർഊന്നിപ്പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “ഈ ചടങ്ങു

കൾ ഒരിക്കലും ശക്തിപൂജയു�ട സവി�ശഷത�യാ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടക�മാ

അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായആത്മീയാദർശങ്ങളാണുള്ളത്.

ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവായബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകഎന്ന �വ

ദാന്തതത്വ�ത്ത പ്രാ�യാഗികമായി സാക്ഷാൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് അതി�ല

ചടങ്ങുകളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. പ്രപഞ്ചത്തിലാ�ക വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ശക്തിയല്ലാ�ത

മ�റ്റാന്നുമല്ലബ്രഹ്മം”.

10 Chintaharan Chakravarthy: The Cultural Heritage of India, Vol. IV, PP. 408–09.



3
ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും

പ്രാചീനാര്യന്മാർ ബഹു�ദവവിശ്വാസികളായിരുന്നു. അവർ ഒ�രസമയത്തുത�ന്ന

പ്രകൃതിശക്തികളു�ട രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, ഉഷസ്സ് എന്നിങ്ങ

�ന ഒട്ടനവധി �ദവങ്ങ�ള ആരാധിച്ചു. �ദവങ്ങളു�ട പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ �വ

ണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥനകളും യാഗങ്ങളും നടത്തി. കാലക്രമത്തിൽ പ്രകൃതി�ദവ

ങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളു�ട അ�ന്വഷണബുദ്ധി�യ തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴിയാ�തയായി.

എല്ലാ �ദവങ്ങൾക്കും ഒരു�പാ�ല ശക്തിയു�ണ്ടാ? ഏതു �ദവത്തിനാണ് കൂടു

തൽ ശക്തി? ഇന്ദ്രൻ എന്ന�ദവം നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നതിന് എന്താണ് �തളി

വ്? മനുഷ്യ�ന �ദവം നിയന്ത്രിക്കുന്നുഎങ്കിൽ �ദവ�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നതാരാ

ണ്? എല്ലാ�ദവങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മ�റ്റാരു�ദവമു�ണ്ടാ? ഇത്തരം �ചാ

ദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. ഋ�ഗ്വദത്തി�ന്റഅവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കും

ബഹു�ദവവിശ്വാസം ഏക�ദവവിശ്വാസത്തിനു വഴിമാറി �കാടുത്തു. നിരവധി

കുല�ഗാത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ഭൂപ്ര�ദശത്തി�ല സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തയാ�ക രാജാ

�വാ കുലത്തലവ�നാ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു�പാ�ല, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവു

മടങ്ങിയബ്രഹ്മാണ്ഡ�ത്തയാ�ക ഒ�രാറ്റ�ദവം നിയന്ത്രിക്കുന്നുഎന്നവിശ്വാസം

ഉയർന്നുവന്നു. ഇന്ദ്രനും വരുണനും അഗ്നിയും ഉഷസ്സും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ

ഒന്നാ�ണന്നും പല �പരുകളിലും വിളിക്ക�പ്പടുന്ന ആ ഏകമായ ശക്തിവി�ശഷ

ത്തിൽനിന്നാണ് മ�റ്റല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നും വിശ്വസിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഋ�ഗ്വ

ദത്തി�ന്റഅവസാന�ത്തമണ്ഡലത്തിൽഎല്ലാറ്റി�ന്റയുംസൃഷ്ടികർത്താവായിഹി

രണ്യഗർഭൻ, വിശ്വകർമാവ്, വിരാട്പുരുഷൻ എന്നും മറ്റും വിളിക്ക�പ്പട്ട ഏകവും

പരമവുമായ ഒരുശക്തിവി�ശഷ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽപ്പങ്ങൾകാണാം. പ�ക്ഷ,

പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട സത്യാ�ന്വഷണതൃഷ്ണഅവി�ടയും അവസാനിച്ചില്ല. ഏകവും

പരമവുമായആശക്തിവി�ശഷം എങ്ങ�നആവിർഭവിച്ചു? ആരംഭത്തിൽസത്തും

അസത്തുമല്ലാത്ത,അമൂർത്തമായശൂന്യതയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമില്ലാത്ത, ഒരുസ്ഥിതി

വി�ശഷം ഉണ്ടായിരുന്നു�വാ?

1 ഏകതത്വവാദം

ഉപനിഷത്തി�ലഋഷികൾഎല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂലകാരണ�മ�ന്തന്നുകണ്ടുപിടിക്കാൻ

ശ്രമിച്ചു. പ്രകൃതിശക്തികളു�ട�യാ മനുഷ്യരു�ട�യാ രൂപത്തിലുള്ള�ദവങ്ങൾക്ക്
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അവരു�ട അ�ന്വഷണബുദ്ധി�യ തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മനുഷ്യനും പ്രകൃ

തിയും �ദവസൃഷ്ടികളാ�ണാ? അ�താ, മ�റ്റ�തങ്കിലും മൗലികവസ്തുവിൽ നിന്നു

പരിണമിച്ചുണ്ടായവ�യാ? മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും സുഖദുഃഖങ്ങളനുഭവിച്ചു�കാണ്ട്

കു�റക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഒടുവിൽ മരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിന് വല്ല പ്ര�ത്യക

കാരണവുമു�ണ്ടാ? എന്താണീ ജീവിതം? ജീവിതത്തിന് പ്ര�ത്യകമായവല്ലഅർത്ഥ

�മാ ലക്ഷ്യ�മാ ഉ�ണ്ടാ? മരണ�ത്താടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കു�മാ? അ�താ,

മരണത്തിനു�ശഷവുംആത്മാവ് നിലനിൽക്കു�മാ? എന്താണാത്മാവ്? എല്ലാ മനു

ഷ്യരിലും നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മാവ് ഒന്നുത�ന്നയാ�ണാ? വ്യക്തിയും സമൂഹവും

തമ്മിലും മനുഷ്യ�ന്റ ആത്മാവും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആത്മാവുമായ ബ്രഹ്മവും തമ്മിലു

മുള്ളബന്ധ�മന്താണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നപ്രാപഞ്ചികപ്ര

തിഭാസങ്ങളു�ട പിന്നിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത വല്ല തത്വവുമു�ണ്ടാ? മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ച

വും എവി�ട നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നു? എവി�ട�ച്ചന്നവസാനിക്കുന്നു? ആദികാരണ�മ

ന്താണ്? മനുഷ്യനും സർവചരാചരങ്ങളും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം മൗലി

കമായ ഒ�രാറ്റ തത്വത്തിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാ�ണന്നു കരുതിക്കൂ�ട?

അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ എല്ലാറ്റി�ന്റയും ഉറവിടവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവുമായ ആ ഏക

തത്വത്തി�ന്റസ്വഭാവ�മന്താണ്?

ഏക�ദവവാദവും ഏകതത്വവാദവും ഒന്നല്ല. ആദ്യ�ത്തത് സർവജ്ഞനും

സർവശക്തനും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകർത്താവും മറ്റും മറ്റുമായ ഒരുഈശ്വരനു

�ണ്ടന്ന മതവിശ്വാസമാണ്. രണ്ടാമ�ത്തതാക�ട്ട, മനുഷ്യനും �ലാകവും പ്രകൃതി

യും പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളും എല്ലാം ആത്മീയ�മാ ഭൗതിക�മാ ആയ ഒ�രാറ്റ

മൗലികവസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് എന്ന് ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നഒരു ദാർശ

നികസങ്കൽപ്പമാണ്. പ്രപഞ്ചഘടനയു�ടആരംഭവും അവസാനവുംആ ഒന്നാണ്;

തുടക്കവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും അതുത�ന്ന.

ഏകതത്വവാദ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവർ പലതരക്കാരായിരുന്നു. അവരിൽ

ആത്മീയവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു, ഭൗതികവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റയും

പ്രകൃതിയു�ട വിവിധങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളു�ടയും ഉറവിടം അഭൗമവും അനിർ

വചനീയവുമായ ഒരു അദ്ധ്യാത്മികസത്തയാ�ണന്ന് ആത്മീയവാദികളും, എല്ലാ

റ്റി�ന്റയും മൂലകാരണം നിത്യവും അനാദിയുമായ ഭൗതികസത്തയാ�ണന്ന് ഭൗ

തികവാദികളും വിശ്വസിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിനതീതമായ ഒരു മഹച്ഛക്തിയു�ണ്ടന്ന്

ഒന്നാമ�ത്ത കൂട്ടർ വാദിച്ച�പ്പാൾ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും ഉപരിയായി യാ�താരു

ശക്തിയുമി�ല്ലന്ന് രണ്ടാമ�ത്ത കൂട്ടർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ചില ദാർശനികന്മാർ വാ

യുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഉറവിട�മന്നു വാദിച്ചു. �വള്ളമാണ് മൂലകാരണം എന്നു

മറ്റുചിലർ വാദിച്ചു. ചാർവാകന്മാരു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽപൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു,

ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളു�ട സം�യാഗത്തിൽ നിന്നാണ് സർവചരാചരങ്ങ

ളും ഉണ്ടായത്. സത്വരജസ്ത�മാ ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ അവ്യക്തമായ മൂലപ്രകൃതിയിൽ

നിന്നാണ് വ്യക്തപ്രപഞ്ചം പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്ന് സാംഖ്യന്മാർ വാദിച്ച�പ്പാൾ

ഭൗതികസത്തയു�ട അവിഭാജ്യവും അതിസൂക്ഷ്മവുമായ പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റ മൂലഘടകം എന്ന് �വ�ശഷികന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. �വദാന്തികളാക

�ട്ട, ബ്രഹ്മം എന്ന �കവല�ചതന്യമാണ് മൂലകാരണ�മന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവരു

�ട അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു; അവസാനം എല്ലാം

ബ്രഹ്മത്തിൽ �ചന്നു ലയിക്കുന്നു; പ്രപഞ്ചമാക�ട്ടബ്രഹ്മമയമാണ്.
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ഇങ്ങ�ന,ഏകതത്വവാദികൾ—അവർഭൗതികവാദികളായാലുംശരി,ആത്മീ

യവാദികളായാലുംശരി—പ്രപഞ്ചമാ�ക, ഭൗതികവസ്തുക്കളുംബുദ്ധിയും �ചതനയും

ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം, ഒ�രാറ്റ മൂലതത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാ�ണന്ന്

വാദിച്ചു: ഒന്നുകിൽ അനാദിയും നിത്യവുമായ ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന്; അ�ല്ല

ങ്കിൽ നിത്യവും �കവലവുമായ �ചതന്യത്തിൽ നിന്ന്. പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങ

ളു�ട മൂലകാരണ�മന്ത് എന്നതായിരുന്നുഅടിസ്ഥാനപ്രശ്നം. ആരംഭത്തിലുണ്ടായി

രുന്ന�തതാണ്? ഭൗതികസത്ത�യാ �ചതന�യാ? ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന് �ച

തനയാവിർഭവിച്ചു�വാ, അ�താ മറി�ച്ചാ? ഭൗതികവസ്തുവും �ചതനയും—ശരീരവും

ആത്മാവും—രണ്ടും സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു�വന്നു വാദിച്ച �ദ്വതവാദിക

�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇത്തര�മാരു �ചാദ്യത്തിനു പ്രസക്തിയുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടും സ്വതന്ത്രങ്ങളാണ്; ഒന്നു

മ�റ്റതി�ന്റ കാരണമല്ല. ഭൗതികവസ്തുവും �ചതനയും രണ്ടും ശാശ്വതമായി നില

നിൽക്കുന്നവയാണ്. അവ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധ�പ്പടു

കയും പരസ്പരം സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും �ചയ്യുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന �ചാദ്യത്തിനു

സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകതത്വവാദികളാക�ട്ട, പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണം

ഏകവും അദ്വിതീയവുമാ�ണന്നു വാദിച്ചു. പ്രപഞ്ചമുത്ഭവിച്ചത് ഭൗതികസത്തയിൽ

നിന്നാ�ണന്ന് ഭൗതികവാദികളും �കവലമായ �ചതന്യത്തിൽ നിന്നാ�ണന്ന്

ആത്മീയവാദികളും അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു.

ആത്മീയവാദികളിൽ പലരും �ദവങ്ങളിലും യാഗാദിമതച്ചടങ്ങുകളിലും വി

ശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, എല്ലാ ആത്മീയവാദികളും ഈശ്വരവിശ്വാസിക

ളായിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ബുദ്ധൻ ആത്മീയവാദിയായിരുന്നു, ഭൗതികവാ

ദിയായിരുന്നില്ല. പ�ക്ഷ,അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദർശനത്തിൽസ്രഷ്ടാവുംസർവശക്തനു

മായ �ദവത്തി�നാ നിത്യമായ ഒരാത്മാവി�നാ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉപനി

ഷത്തുക്കളി�ല ബ്രഹ്മം എന്നസങ്കൽപ്പം, പ്ര�ത്യകിച്ചും ആദ്യകാലത്ത്,ഈശ്വരൻ

എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, �കവലമായ ശുദ്ധ�ചതന്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്,

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ബ്രഹ്മ�മന്ന പാരമാർത്ഥികസത്യ�മ�ന്തന്നു മനസ്സി

ലാക്കാൻ കഴിയാ�ത വ്യാവഹാരിക �ലാകത്തി�ല നിസ്സാരതക�ള മുറുക്കിപ്പി

ടിക്കുന്ന അജ്ഞാനികൾ മാത്ര�മ �ദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളു എന്നാണ്

�വദാന്ത�ത്ത അതി�ന്റ പര�മാന്നത പദവിയി�ലക്കുയർത്തിയ ശങ്കരാചാര്യർ

�പാലും വാദിച്ചത്.

2 ഭൗതികസത്തയും �ചതനയും

പ�ക്ഷ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം അ�ല്ലങ്കിൽ �കവല�ചതന്യം? സ�ചതനങ്ങളായ

വസ്തുക്ക�ളയും അ�ചതനങ്ങളായ വസ്തുക്ക�ളയും തമ്മിൽ, ചരങ്ങ�ളയും അച

രങ്ങ�ളയും തമ്മിൽ, തിരിച്ചറിയുക എളുപ്പമാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ ആശയങ്ങൾ, ചി

ന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ മുതലായവ�യപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാം. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യ

നുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത, സാമൂഹ്യജീവിയായ മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിൽ നിന്നും തല

�ച്ചാറിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ, മനുഷ്യ�ന്റയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളു�ടയും ആവിർ

ഭാവത്തിനു മുമ്പു മുതൽക്കു ത�ന്ന നിലനിന്നു�പാന്ന, അമൂർത്തവും �കവലവു

മായ ആശയം—പ്രകൃതിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ �കവല�ചതന്യം—

അങ്ങ�ന�യാന്നു�ണ്ടാ? ഉ�ണ്ടന്നാണ് ഏകതത്വവാദികളായ ആത്മീയചിന്തക

ന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഭൗതികവാദികളായ ഏകതത്വവാദികളാക�ട്ട, ആശ
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യം, ചിന്ത, �ചതന്യം മുതലായ പ്രതിഭാസങ്ങ�ള യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് സമീപി

ച്ചത്. ആധുനികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഗ�വഷ�ണാപാധികൾ അപ്രാപ്യങ്ങളായിരുന്ന

തു�കാണ്ട് അവർ തങ്ങളു�ട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് അഭ്യൂഹങ്ങ�ളയും സങ്കൽപ്പ

ങ്ങ�ളയും മാത്രമാണാശ്രയിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില പ്ര�ത്യകദ്രവ്യങ്ങൾ

ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി�ച്ചർത്താൽ ലഹരിപദാർത്ഥമുണ്ടാകുന്നതു�പാ�ലയാണ് പഞ്ചഭൂത

ങ്ങളു�ട ഒരു സവി�ശഷരീതിയിലുള്ള സം�യാജനത്തിൽ നിന്ന് �ചതനയുണ്ടാകു

ന്നത് എന്ന �ലാകായതികന്മാരു�ട അഭിപ്രായം �നാക്കുക. ബുദ്ധിയും �ചതനയും

ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളും എല്ലാം മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടാ

യവയാ�ണന്നസാംഖ്യന്മാരു�ടവാദത്തി�ന്റയുംഅടിസ്ഥാനംഅഭ്യൂഹമായിരുന്നു.

ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമങ്ങളിലൂ�ട ജീവജാലങ്ങൾആവിർഭവി

ച്ച�തങ്ങ�ന�യന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കാൻപ്രാചീനഭൗതികവാദികൾക്ക്

കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യമനസ്സും ബാഹ്യജഗത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�ള

�യാ മനസ്സി�ന്റ സങ്കീർണ്ണങ്ങളും ക്രിയാത്മകങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങ�ള�യാ

ശരിക്കു വിശകലനം �ചയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് അവർ

ക്ക് ആത്മീയവാദികളു�ട �വല്ലുവിളിക�ള സമർത്ഥമായി �നരിടാൻ കഴിയാ�ത

�പായത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ, ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ അശാസ്ത്രീയവും ഏകപക്ഷീയവു

മായ നിഗമനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ആത്മീയവാദം എന്നുപറയാം.

അതു�കാണ്ടാണ് “അപരിഷ്കൃതവും ലളിതവുമായ യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ

നിലപാടിൽനിന്നു�നാക്കു�മ്പാൾമാത്ര�മ ദാർശനികമായആത്മീയവാദംഅസം

ബന്ധമായി �താന്നുകയുള്ളൂ”. എന്ന് �ലനിൻചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. പ�ക്ഷ,ആത്മീയ

വാദവും അപൂർണ്ണമായിരുന്നു, ഏകപക്ഷീയവും ഭാഗികവുമായിരുന്നു. �ചതനയു�ട

ആവിർഭാവ�ത്തയും മാറ്റങ്ങ�ളയും ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനുപ

കരം അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകി�ക്കാണ്ട് അതി�ന ഒരു �കവലതത്വമായി

ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ആത്മീയവാദികൾ �ചയ്തത്.

3 ആത്മീയവാദവും മതവും

മധ്യകാലത്ത് ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ പിന്തുണ�യാടുകൂടിയാണ് �ദവവിശ്വാസ

ങ്ങൾക്കും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചത്. ക്രമത്തിൽ മതത്തി

നായി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. �കവലമായ �ചതന്യത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം

ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നു വാദിച്ച പ്രാചീനകാല�ത്ത ആത്മീയ വാദത്തിന് എ�ന്താ

�ക്കത്ത�ന്ന അപൂർണ്ണതകളുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും അത് മനുഷ്യ�ന്റ അദമ്യമായ

സത്യാ�ന്വഷണതൃഷ്ണ�യ �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. മധ്യ

കാലത്താക�ട്ട, ആത്മീയവാദം മതത്തി�ന്റ ഒരു കീഴ്ഘടകം മാത്രമായി മാറി.

ശങ്കരാചാര്യർക്ക് �ശഷമാണ്ഈ മാറ്റം കൂടുതൽപ്രകടമായിത്തീർന്നത്.

പ്രാചീനകാലത്ത്, �ചതനയിൽനിന്ന് ഭൗതികവസ്തുക്കളുത്ഭവിച്ചു�വാഅ�താ,

ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന് �ചതനയാവിർഭവിച്ചു�വാ എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യമായ

ചർച്ചാവിഷയം. ഈ പ്രശ്നത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്കാണ് മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ച

വും തമ്മിലും ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലും ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ ചർച്ച �ചയ്യ�പ്പട്ടത്.

മധ്യകാലത്ത്, പ്ര�ത്യകിച്ചും ശങ്കരന് �ശഷംബ്രഹ്മത്തി�ന്റസ്വഭാവമായിരുന്നുമുഖ്യ

മായ ചർച്ചാവിഷയം. ഭൗതികപ്രപഞ്ചവും ജീവാത്മാവും�ദവവും മനുഷ്യർക്കിടയി

1 V. I. Lenin: Materialism and Empiriocriticism.
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ലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും സ്വാർത്ഥം, ദുരഹങ്കാരം, മത്സരം തുടങ്ങിയ ദുർഗുണങ്ങളും

മറ്റും വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തി�ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ�ണങ്കിലും �കവലബ്രഹ്മ�മ

ന്നപാരമാർത്ഥികസത്യത്തി�ന്റ നിലപാടിൽ നിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾഅവ�യല്ലാം

മിഥ്യയാ�ണന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മം മാത്ര�മ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുമാ

ണ് ശങ്കരൻ വാദിച്ചത്. ശങ്കര�ന്റ നിരങ്കുശമായഈഏകതത്വവാദ�ത്ത �ചാദ്യം

�ചയ്തു�കാണ്ടാണ് രാമാനുജ�ന്റ വിശിഷ്ടാ�ദ്വതവും മധ്വ�ന്റ �ദ്വതവും നിംബാർ

ക്ക�ന്റ �ദ്വതാ�ദ്വതവും വല്ലഭ�ന്റ ശുദ്ധാ�ദ്വതവും മറ്റും ഉയർന്നുവന്നത്. ഈ

പിൽക്കാല �വദാന്തിക�ളല്ലാവരും ത�ന്നബ്രഹ്മത്തി�ന്റ പര�മാന്നത പദവി�യ

അംഗീകരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഒരർത്ഥത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരർത്ഥ

ത്തിൽ, അവ�രല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ �ദ്വതവാദികളായിരുന്നു. ബ്രഹ്മം�പാ�ല

ത�ന്ന ജഗത്തും സത്യമാ�ണന്ന് അവർ വാദിച്ചു. മൂലകാരണം ബ്രഹ്മം ത�ന്ന.

പ�ക്ഷ, ബ്രഹ്മം നിർഗുണമല്ല, സഗുണമാണ്. സഗുണബ്രഹ്മ�മന്നു�വച്ചാൽ സർ

വഗുണസമ്പന്നനായ പരമാത്മാവ്, അ�ല്ലങ്കിൽ സർവജ്ഞനും സർവശക്തനും

ദയാനിധിയും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളു�ട കർത്താവുമായ ജഗദീശ്വരൻ. ജീവാ

ത്മാവി�ന്റ നിലനിൽപ്പും അഭിവൃദ്ധിയും പരമാത്മാവി�ന്റ ദയ�യആശ്രയിച്ചിരിക്കു

ന്നു. �ദവ�ത്തധ്യാനിക്കുകയുംപ്രാർത്ഥിക്കുകയുംസ്തുതിക്കുകയും �ചയ്യുക;എല്ലാം

�ദവത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക—ഇതാണ് �മാക്ഷത്തിനുള്ള വഴി. ഇങ്ങ�ന

ബ്രഹ്മ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂ�ട �ദവഭക്തിയും �ദവ�ത്ത

പ്രീതി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള മതചടങ്ങുകളും തിരിച്ചുവന്നു. ഈശ്വരനുംബ്രഹ്മവും

കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്ക�പ്പട്ടു. വിഷ്ണു�വാ ശിവ�നാ ശക്തി�യാ ഭഗവതി�യാ ഏ�തങ്കിലു�മാന്ന്

പ്രധാന �ദവമായി ആരാധിക്ക�പ്പട്ടു. അ�താ�ടാപ്പംത�ന്ന രണ്ടാം കിടക്കാ

രും മൂന്നാം കിടക്കാരുമായ മറ്റു �ദവങ്ങളും നിലനിന്നു�പാന്നു. മധ്യകാലത്താണ്

ഇന്ത്യയിൽ �ദവങ്ങളു�ട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത്. ഓ�രാ കുലത്തിനും പ്ര�ത്യകമായ

കുല�ദവതയുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തി�ലയും രാമായണത്തി�ലയും പുരാണ

ങ്ങളി�ലയും പല കഥാപാത്രങ്ങളും �ദവങ്ങളു�ടസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. ചിലർ

�ദവത്തി�ന്റ അവതാരങ്ങളായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടു. ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കും

പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം �ദവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയും ജാതിധർമ്മ

ങ്ങളുമായിരുന്നു ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ മുഖ്യഘടകങ്ങൾ. നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയി�ല

അസമത്വങ്ങ�ളയും ചൂഷണങ്ങ�ളയും ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ഉപാധികളായിത്തീർ

ന്നു മതവും �ദവവിശ്വാസവും.

4 മതം പു�രാഗമനപര�മാ പിന്തിരിപ്പ�നാ?

എന്നാൽ, മധ്യകാല�ത്ത ആത്മീയവാദചിന്തകളും മതവിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം

ഒരു�പാ�ല അന്ധവിശ്വാസജഡിലങ്ങളും പ്രതി�ലാമപരങ്ങളുമാ�ണന്നു പറഞ്ഞു

തള്ളിക്കളയുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാവും. എ�ന്തന്നാൽ, മ�റ്റല്ലാറ്റി�നയു�മന്ന�പാ

�ല മതങ്ങൾ, ദാർശനിക ചിന്തകൾ മുതലായവ�യയും അവയു�ട സാമൂഹ്യവും

ചരിത്രപരവുമായ പശ്ചാതലത്തിൽ �വച്ചു�വണം പരി�ശാധിക്കുക. ഇതാണ് ശാ

സ്ത്രീയമായ പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗം. ദാർശനികചിന്തകളും മതവിശ്വാസങ്ങളും സാമൂ

ഹ്യജീവിതത്തിലും മാനുഷികബന്ധങ്ങളിലും വമ്പിച്ച സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടു�ണ്ട

ന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ ദാർശ

നികചിന്തകളിലും മതവിശ്വാസങ്ങളിലുംസ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നകാര്യവും

നി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ. മധ്യകാല�ത്ത മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും തത്വചിന്തകൾക്കും
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അക്കാല�ത്ത സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളു�ട—നാടുവാഴിത്തചൂഷണത്തി�ന്റയും

ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ടയും—പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. സവർണ്ണജാതിക്കാരായ

നാടുവാഴി �മധാവികൾ തങ്ങളു�ട സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങ�ള നിലനിർത്താൻ

�വണ്ടി ആത്മീയവാദ�ത്തയും മതവിശ്വാസ�ത്തയും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�യന്ന

ത് �നരാണ്. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റയർത്ഥം മധ്യകാല�ത്ത എല്ലാത്തരം ആത്മീയ

വാദചിന്തകളും മതവിശ്വാസങ്ങളും നാടുവാഴിത്ത ചൂഷണ�ത്തയും ജാതിവ്യത്യാ

സങ്ങ�ളയും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവയായിരുന്നു എന്നല്ല. ദാർശനികചിന്തകളും

മതവിശ്വാസങ്ങളും ജനങ്ങളു�ട സംഘട്ടനാത്മകങ്ങളായ വികാരങ്ങ�ളയും സമൂ

ഹത്തി�ല വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങളു�ട പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ അഭിലാഷങ്ങ�ളയുമാ

ണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. യഥാർത്ഥ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളി�ല സംഘട്ടനങ്ങളും

സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല വർഗ്ഗസമരങ്ങളും മാനുഷികബന്ധങ്ങളി�ല ജാതിമത്സ

രങ്ങളും മൂർഛിച്ച�പ്പാൾ ദാർശനിക–മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റം

കാണ�പ്പട്ടു. മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട �ദവവിശ്വാസവും മത�ബാധവും ചൂഷ

ണവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതിരായ പ്രവണതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാർക്സ് ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, മതവിശ്വാസങ്ങൾ മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരാശ്വാസവും

ഹൃദയഹീനമായ ഒരു �ലാകത്തി�ലഹൃദയവും മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥ�ലാകത്തി�ല

യഥാർത്ഥ ദുരിതങ്ങൾ�ക്കതിരായ പ്രതി�ഷധ പ്രകടനങ്ങൾ കൂടിയായിത്തീർന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ

പ്രകടമാവാൻ തുടങ്ങി. നീതിമാനും ദയാനിധിയുമായ �ദവ�ത്താടുള്ള പ്രാർത്ഥ

നകളിൽഐഹികജീവിതത്തി�ല അനീതികൾക്കും നിർദ്ദയതകൾക്കു�മതിരായ

പ്രതി�ഷധസ്വരങ്ങൾ നിഴലിക്കാൻ തുടങ്ങി. സർവഗുണസമ്പന്നമായ സഗുണബ്ര

ഹ്മത്തിലുള്ള വിശ്വാസം �ലാകത്തി�ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉച്ചനീചത്വം കൂടാ�ത

സമത്വത്തിലും സാ�ഹാദര്യത്തിലും ജീവിക്കണ�മന്ന അഭിലാഷത്തി�ന്റ പ്രകടന

മായിത്തീർന്നു. ഭക്തിമാർഗ്ഗവും ലൗകികദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാനുള്ള

പ്രാ�യാഗികമാർഗ്ഗവും കൂടിക്കലർന്നു. അങ്ങ�ന മതം മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക്

സ്വന്തം ഭാവി�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയു�ടയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തി�ന്റയും �വളിച്ചം

കാണിച്ചു �കാടുത്തു. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട പരിധികൾ

ക്കുള്ളിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് താണവർഗ്ഗക്കാർ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർ�ക്കതിരായ

തങ്ങളു�ട സമരങ്ങൾസംഘടിപ്പിച്ചത്.

പുറ�മ നിന്നുള്ള മുസ്ലീങ്ങളു�ട വരവും ഇസ്ലാംമതത്തി�ന്റ സ്വാധീനവും ഈ

സമരങ്ങ�ള കൂടുതൽസങ്കീർണ്ണങ്ങളാക്കി തീർത്തു.

2 Marx and Engels: On Religion.
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ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും

എംഗൽസ്എഴുതി: “ഇസ്ലാം പൗരസ്ത്യർക്ക് പറ്റിയ മതമാണ്. വി�ശഷിച്ചുംഅറബി

കൾക്ക്. എന്നു�വച്ചാൽ, ഒരുവശത്ത് വ്യാപാരത്തിലും �താഴിലിലു�മർ�പ്പട്ട നഗര

വാസികൾക്കും മറുവശത്ത് അലഞ്ഞുതിരിയുന്നബദ്ദുകൾക്കും പറ്റിയ മതമാണത്”.

ഇസ്ലാമി�ന്റസ്ഥാപകനായമുഹമ്മദ്നബിയു�ടയും (ഏതാണ്ട്എ.ഡി. 570–632)

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ�താട്ടുപിൻഗാമികളായിരുന്നഖലീഫമാരു�ടയുംകാലത്ത്ഇസ്ലാം

മതം വർത്തകജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും പി�ന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന �ഗാത്രസമുദായങ്ങ

�ളയും �യാജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അ�റബിയയി�ല നാടുവാഴിത്തത്തിന്

ആശയപരമായ ഒരടിത്തറയായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. അ�റബിയൻഅർധദ്വീപിൽ

ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട പ്ര�ത്യകതകളി�ലാന്ന് അത് അടിമത്തബന്ധ

ങ്ങ�ള മാത്രമല്ല കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട പ്രബലങ്ങളായ അവശിഷ്ടങ്ങ�ളക്കൂടി

നിലനിർത്തി�യന്നതാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് അത് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും

ഖലീഫമാർ പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങളിൽ വലി�യാരു വിഭാഗ�ത്ത

ആകർഷിച്ചത്. �ജതാക്കൾ പുതിയ മതത്തി�ന്റ കുരിശുയുദ്ധക്കാരായി രംഗത്തുവ

ന്നു. എംഗൽസ് പറഞ്ഞ�പാ�ല, “ചരിത്രപരമായിരുന്നഒരു മു�ന്നറ്റം മതപരമായ

ഒരു മുഖമുദ്ര �നടി�യടുത്തു”.

ഇസ്ലാമി�ന്റ ജനനത്തിന് വള�ര മുമ്പുത�ന്ന അ�റബ്യയി�ല ജനങ്ങൾക്ക്

ഇന്ത്യക്കാരുമായി സൗഹൃദബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ ഇന്ത്യയു�ട

പശ്ചിമതീരത്ത് താമസമുറപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർആക്രമണകാരികളായിട്ടല്ല, വ്യാപാ

രികളായിട്ടാണ്, വന്നത്. ഇസ്ലാമി�ന്റ ആദ്യശതകങ്ങളിൽ �പാലും അവർ ഇന്ത്യ

ക്കാരുമായി സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തി�പ്പാന്നു. ഇന്ത്യയി�ല ഹിന്ദുരാജാക്ക

ന്മാർ അവ�ര സ്വാഗതം �ചയ്യുകയും അവർക്ക് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സർവവിധ

�പ്രാത്സാഹനങ്ങളും �ചയ്തു �കാടുക്കുകയും �ചയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന്, മലബാ

റി�ല സാമൂതിരിരാജാവ് ത�ന്റ പ്ര�ദശത്ത് പള്ളി പണിയാനും തടസ്സ�മാന്നും

കൂടാ�ത മതപ്രചരണം നടത്താനും അവ�ര അനുവദിച്ചു. ത�ന്റ കപ്പലുകളി�ല

ക്ക് കൂടുതൽ നാവിക�ര കിട്ടുവാൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം പ്രജക�ള ഇസ്ലാംമതത്തിൽ

�ചരാൻ �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടി �ചയ്തു. കാരണം, അക്കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക്

1 Marx and Engels: On Religion, P. 314.
2 Ibid, P. 239.
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കപ്പ�ലാടിക്കാനും കപ്പൽയാത്ര �ചയ്യാനും പാടില്ലായിരുന്നു. നാട്ടി�ല ഹിന്ദുസ്ത്രീ

ക�ള വിവാഹം കഴിക്കാൻ കൂടി�യറ്റക്കാരായ അറബികൾക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചു.

അങ്ങ�ന ഇവി�ട മുസ്ലീങ്ങളു�ട എണ്ണംഅതി�വഗം വർദ്ധിച്ചു.

1 ആക്രമണങ്ങളു�ട ഘട്ടം

ക്രിസ്തുവർഷം എട്ടാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി ഇസ്ലാമിക സ്വാധീനത്തി�ന്റ ഒരു പുതിയ

ഘട്ടം കൂടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് വടക്കുപടിഞ്ഞാറു നിന്നാണ് തുടങ്ങി

യത്. ബലൂചിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അറബികൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമി�ന്റ �നതൃത്വ

ത്തിൽ ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിച്ച് സിൻഡും ദക്ഷിണപഞ്ചാബും �വട്ടിപ്പിടിച്ചു. മൂന്നു നൂ

റ്റാണ്ടുകൾക്കു �ശഷം—ക്രിസ്തുവർഷം 1000ത്തിനും 1030നുമിടയിൽ—മുഹമ്മദ് ഗസ്നി

ഇന്ത്യ�യ തുട�രത്തുട�ര പതി�നഴു പ്രാവശ്യം ആക്രമിച്ച് �കാള്ളയും �കാലയും

നടത്തി സാമാന്യത്തി�ല�റ ധനം വാരി�ക്കാണ്ടു�പായി. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ

വഴി ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായ ഒരുസാമ്രാജ്യംസ്ഥാപിക്കുന്നകാര്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹം

വിജയിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഇവി�ട വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി�വയ്ക്കാനും ഈ

രാജ്യത്തി�ന്റ �സനിക�ശഷി�യ ദുർബലമാക്കാനും അ�ദ്ദഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

പുറ�മ നിന്നുള്ള പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴി�യാരുക്കി. ഹിന്ദുസമുദായ

ത്തി�ല �താട്ടുകൂടായ്മ �പാലുള്ള �ദ്രാഹവശങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ജാതിസമ്പ്രദായവും

കർമ്മസിദ്ധാന്തത്തിലുള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസവും ജനങ്ങളു�ട ക്രി�യാന്മുഖമായ

വീര്യ�ത്ത മിക്കവാറും നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങ�ള �നരിട്ടു ബാധിക്കാത്ത

കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുതരം നിസംഗത പുലർത്താൻ അവർ ശീലിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അവരു�ട പ്രതി�രാധവാസന നിർജീവമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയി�ല ഭര

ണാധികാരികളാവ�ട്ട, യാ�താരു �യാജിപ്പുമില്ലാ�ത പരസ്പരം യുദ്ധം �വട്ടി�ക്കാ

�ണ്ടയിരുന്നു. ഇ�തല്ലാം ത�ന്ന ഒടുവിൽ മുസ്ലീം ആക്രമണകാരികളു�ട കീഴിൽ

നാടുവാഴി രാഷ്ട്രങ്ങൾസ്ഥാപിക്ക�പ്പടുന്നതിനു വഴി�തളിച്ചു.

2 സുൽത്താൻവാഴ്ച

പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് �ഗാറിയു�ട �നതൃത്വ

ത്തിൽ തുർക്കികൾ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു നിന്ന് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ദില്ലിയും

അതിനടുത്തുള്ള മറ്റ് ഉത്ത�രന്ത്യൻ പ്ര�ദശങ്ങളും അധീന�പ്പടുത്തി. 1206-ൽ �ഗാറി

മരിച്ച�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ�വ�സ്രായിയും പടനായകനുമായിരുന്ന കുത്തബ്-

ദിൻ-ഐബക്ക്അധികാരം ക�യ്യറ്റ് ദില്ലിയി�ലസുൽത്താൻതാനാ�ണന്ന് സ്വയം

പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങ�ന അടിമരാജവംശം എന്ന �പരിൽ പുതി�യാരു ഭരണക്രമം

സ്ഥാപിതമായി. തുടർന്നുള്ള ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ ദില്ലിയിൽ സുൽത്താൻവാഴ്ച

യു�ട കാലമായിരുന്നു. അടിമരാജവംശ�ത്ത തുടർന്ന്, ഖിൽജി, തുഗ്ലക്ക്, �സദ്,

�ലാദി തുടങ്ങിയ രാജവംശങ്ങൾ ഒന്നിനുപിറ�ക ഒന്നായി, ദില്ലിയി�ല സിംഹാസ

നംഅലങ്കരിച്ചു. ഒടുവിൽ 1526-ൽബാബർ ദില്ലി സിംഹാസനത്തി�ല ഒടുവില�ത്ത

ഭരണാധികാരിയായ ഇബ്രാഹിം �ലാദി�യ �താൽപ്പിച്ച് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാ

പിച്ചു. വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ഒ�ട്ട�റ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രങ്ങളും �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ത�ന്ന

ചില ഹിന്ദു രാജ്യങ്ങളും ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ദില്ലിയി�ല മുസ്ലീംഭരണാധികാരത്തിന്

വഴങ്ങി�ക്കാണ്ട് സൽത്നത്തി�ന്റ പരമാധികാരം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി അസംതൃപ്തരായ പ്രാ�ദശിക �സനാനായകന്മാ�രയും

നാടുവാഴി പ്രഭുക്ക�ളയും അടിച്ചമർത്താനാവശ്യമായ സ്ഥിരം �സന്യസജ്ജീകര

ണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ സുശക്തമായ ഒരു മധ്യകാലഭരണകൂടം പടുത്തുയർത്തി എന്ന

താണ് ദില്ലി സൽത്നത്തി�ന്റ ചരിത്രപരമായ ഒരു സവി�ശഷത. ദില്ലി സുൽത്താ

ന്മാ�രല്ലാം ധനസമൃദ്ധിക്കും സുഖ�ഭാഗങ്ങൾക്കും �പരു�കട്ടവരായിരുന്നു. അവർ

തങ്ങളു�ട വിശാലങ്ങളായ അന്തഃപുരങ്ങളിൽ നിരവധി �വപ്പാട്ടിമാ�രയും അടി

മപ്പട�യയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. നാടുവാഴിത്തസ്വഭാവത്തിലുള്ള സൽത്നത്തി�ല

ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉ�ലമകൾ (മുസ്ലീം പണ്ഡിതന്മാർ) ദിവ്യമായ അനുമതി

നൽകിയിരുന്നതു�കാണ്ട് സ്വന്തം പ്രജകളു�ട �മൽ അനി�ഷധ്യമായ അധികാ

രമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ �സന്യത്തി�ന്റയും കരം

പിരിവി�ന്റയും ചുമതല വഹിച്ച വസീർമാരായിരുന്നു. സൽത്നത്തി�ന്റ കീഴിലുള്ള

പ്ര�ദശങ്ങൾ മുഴുവനും മുസ്ലീം ഗവർണർമാരു�ട അധീനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങ

ളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു.

മുസ്ലീം ആക്രമണകാരികൾ ഒരു പുതിയ മതവീക്ഷണവും �കാണ്ടാണ് വന്ന

ത്. പുതിയ ഉൽപ്പാദനരീതിക�ളാന്നും �കാണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയി�ല നാടുവാ

ഴിത്തത്തി�ന്റ അടിത്തറ മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും അവർ നാടുവാ

ഴിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉടമാവകാശത്തി�ന്റ ചില പുതുരൂപങ്ങൾആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും

അങ്ങ�ന ഒരുപുതിയഫ്യൂഡൽസാമ്രാജ്യം �കാണ്ടുനടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു

�കന്ദ്രഭരണസംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്തു.

3 ഇന്ത്യയി�ല ഇസ്ലാം

പ�ക്ഷ, ഈ കാലമാവു�മ്പാ�ഴക്കും ഇന്ത്യയി�ല മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരും ഭരണാ

ധികാരികളു�മല്ലാം ഇസ്ലാമി�ന്റ ആദ്യകാല�ത്ത സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ പലതും

�ക�വടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുറ�മക്ക് അവർ ഇസ്ലാമി�ന്റ ഏറ്റവും നല്ല അനു

യായികളായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇസ്ലാമികാനുഷ്ഠാനങ്ങ�ളാടും പ്രാർത്ഥന

ക�ളാടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. എന്നാൽ, അവരു�ട മതത്തിന് മുഹ

മ്മദ് നബി�യാ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അടുത്തഅനുയായിക�ളാ പ്രചരിപ്പിച്ച ആദ്യകാ

ലമുസ്ലീം മതവുമായി വലിയ ബന്ധ�മാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മതപണ്ഡിതന്മാരായ

ഖലീഫമാരു�ട പരമാധികാരത്തിൻ കീഴിൽത്ത�ന്ന ഖുർ ആനി�ല ആദ്യകാ�ലാ

പ�ദശങ്ങളു�ട �മൽ ചില പുതിയആശയങ്ങൾ പറ്റിക്കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്ലാം

മതത്തി�ന്റപ്രചാര�ത്താടുകൂടി ഉത്ഭവിച്ചപുതിയസാഹചര്യങ്ങളിൽസുശക്തമായ

ഒരുഫ്യൂഡൽ ഭരണകൂടത്തി�ന്റആവശ്യങ്ങ�ള �നരിടത്തക്കവിധം പുതിയ മതസി

ദ്ധാന്തങ്ങളാവിഷ്ക്കരിക്കുകയും പഴയ വിശ്വാസങ്ങ�ളസമാഹരിക്കുകയും �ചയ്തു�കാ

ണ്ട് ഒരു പുതിയ ആധികാരികനിയമവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന്

മുഹമ്മദി�ന്റ അനുയായികൾ മനസ്സിലാക്കി. ദില്ലി സൽത്നത്തി�ന്റ ആവിർഭാവ

ത്തി�നത്ര�യാ മുമ്പുത�ന്ന അവർ തങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട �പഴ്സ്യൻ പ്രഭുക്കളു�ട

ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത പല ആശയങ്ങളും ഉൾ�ക്കാണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. “സൽത്നത്ത്

ഇസ്ലാമി�ന്റ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പല നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചു” എന്ന് �ക.എം. അഷ്റ

ഫ് എഴുതുന്നു. “ഉദാഹരണത്തിന്, രാജാവി�ന തിര�ഞ്ഞടുക്കണ�മന്ന തത്വം,

പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്നസ്വത്തുക്കളു�ട ഓഹരികൾ ഇന്നിന്നവർ�ക്കന്ന് നിർണ്ണയി

ക്കുന്നതും അവ ഭാഗിക്കുന്നതിൽ പാലി�ക്കണ്ട തത്വങ്ങൾ ഏവ�യല്ലാ�മന്ന് വിശ

ദീകരിക്കുന്നതുമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശനിയമം, അനുവദനീയമായതും (ഹലാൽ)



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 39

അനുവദനീയമല്ലാത്തതും (ഹറാം) തമ്മിൽ വ്യക്തമായി �വർതിരിച്ചറിയണ�മന്ന

തത്വം—ഇ�താ�ക്ക ലംഘിക്ക�പ്പട്ടവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അക്കാല�ത്ത

മിടുക്കനായ ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല സൽത്നത്ത് ഇസ്ലാ

മി�ന്റതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു.

സൽത്നത്തി�ന്റ നിയമങ്ങ�ള ഒറ്റവാക്കിൽ ഇങ്ങ�ന സംഗ്രഹിച്ചുപറയാം: സുൽ

ത്താ�ന്റഹിതം. ഖുറാനിൽ വിവരിക്ക�പ്പട്ട രാഷ്ട്രീയാദർശങ്ങ�ള എത്ര നീട്ടിവലിച്ചു

വ്യാഖ്യാനിച്ചാലുംനഗ്നവുംപരസ്യവുമായഈഏകാധിപത്യവുമായിഅവ�യഇണ

ക്കി�ച്ചർക്കാനാവില്ല”.

4 ഇസ്ലാമി�ന്റ സ്വാധീനം

�സ്റ്ററ്റി�ന്റകാര്യങ്ങളിൽമാത്രമല്ലമതരംഗത്തുംതത്വചിന്തയിലു�മല്ലാംഇന്ത്യയി�ല

ഇസ്ലാംമതംഅതി�ന്റപ്രാരംഭരൂപത്തിൽനിന്നും ഉള്ളടക്കത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്ത

മായിരുന്നു. അനാഡംബരത, ലളിതജീവിതം, �ഗാത്രജനാധിപത്യം, സാമൂഹ്യനീ

തി എന്നിങ്ങ�ന ഇസ്ലാമി�ന്റ പ്രാരംഭ ഘടകങ്ങളു�ട ചില അംശങ്ങൾ നിലനിർ

ത്തി�പ്പാന്നു�വന്നത് ശരിത�ന്ന. ജനങ്ങളിൽ വലി�യാരുഭാഗ�ത്ത �താട്ടുകൂടാ

ത്തവരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമായി കണക്കാക്കുന്ന ജാതി�ഭദങ്ങൾ മൂലം താറുമാ

റായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇവ തീർച്ചയായുംആകർഷകങ്ങളായിരുന്നു. പലഹിന്ദുക്കളും

സ്വമനസ്സാ�ല ഇസ്ലാംമതത്തിൽ �ചർന്നതിനു കാരണമിതാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടുവന്ന ആദ്യകാലത്ത് ജാതിവ്യവസ്ഥ, വി

ഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയ അനാശാസ്യങ്ങളായ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും അനു

ഷ്ഠാനങ്ങ�ളയും മുസ്ലീങ്ങൾ ഭയ�ത്താടും അറ�പ്പാടും കൂടിയായിരിക്കണം വീക്ഷിച്ചി

രുന്നത്. എന്നാൽ, ആഴത്തിൽ �വരൂന്നിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇത്തരം ജീവിതരീതിക

�ളയും വിശ്വാസങ്ങ�ളയും പിഴു�തറിയുക അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ,

ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നസാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികൾപുതിയ മതത്തി�ന്റ

�ഗാത്രജനാധിപത്യ�മാ സാ�ഹാദര്യ�മാ സമത്വ�മാ തുടർന്നു നിലനിർത്താനും

വളർത്താനും പറ്റിയ തരത്തിലുള്ളവയായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, �ടറ്റസ് പറഞ്ഞതു

�പാ�ല, “ഒരു വി�ദശരാജ്യത്തുനിന്നു �കാണ്ടുവന്ന�സനികശക്തികളുപ�യാഗി

ച്ചു �കാണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും വലി�യാരു ജനശക്തിയു�ട

�മൽ നീതി പരിപാലനം നടത്താ�നാ പരമാധികാര�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഭയം സൃഷ്ടിച്ച്

അവ�ര�ക്കാണ്ടുഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിപ്പിക്കാ�നാ കഴിയുമായിരുന്നില്ല”.

അതു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയി�ല സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി�ക്കാണ്ട് ഹിന്ദുമത

�ത്തയും ഇസ്ലാംമത�ത്തയും അവയു�ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങ�ളാടും

സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങ�ളാടും കൂടിസഹവർത്തിത്വ മ�നാഭാവ�ത്താ�ട

നിലനിൽക്കാനനുവദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികൾ മന

സ്സിലാക്കി. അവർ ഇവി�ട വന്നത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക്

�വണ്ടിയായിരുന്നില്ല; ലാളിത്യ�മാ ജനാധിപത്യ�മാ നടപ്പിൽ വരുത്താനുമായിരു

ന്നില്ല. സ്വന്തം ഫ്യൂഡൽ താൽപ്പര്യങ്ങ�ളയും അവകാശങ്ങ�ളയും നിലനിർത്തി

പരി�പാഷിപ്പിക്കത്തക്ക ഒരു ഭരണാധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ടിയാണവർ

3 K.M. Ashraf: Life and Conditions of the People of Hindustan.
4 Murray T. Titus: Islam in India and Pakisthan P. 157.
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വന്നത്. എന്നാൽ, സഹവർത്തിത്വം ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. അത് ഒരുവശ

ത്ത് സംഘർഷത്തി�ലക്കും മറുവശത്ത് പരസ്പരധാരണ, സഹിഷ്ണുത, സാത്മീകര

ണം, സാ�ഹാദര്യം മുതലായവയി�ലക്കും വഴി�തളിച്ചു. ഇസ്ലാംമതം ഹിന്ദുക്കളു�ട

ജീവിത�ത്തയും വീക്ഷണഗതി�യയും ശക്തിയായി സ്വാധീനിച്ചു. താരാചന്ദ് എഴുതു

ന്നു:

“ഇന്ത്യക്കാരു�ട ജീവിതത്തി�ന്റഎല്ലാവശങ്ങളിലും മുസ്ലീങ്ങളു�ടസ്വാധീനംഎത്ര

കണ്ടധികമു�ണ്ടന്നുപറഞ്ഞാലും അത് അതിശ�യാക്തിയാവില്ല. എന്നാൽ, മഹാ

രാഷ്ട്രക്കാരും രജപുത്രരും സിഖുകാരുമായ രാജാക്കന്മാരു�ട ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളി

ലും �പരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും ഗാർഹികജീവിതത്തി�ന്റ ഉള്ളറകളി

ലും സംഗീതം, വസ്ത്രധാരണരീതി, പാചകസമ്പ്രദായം, വിവാഹചടങ്ങുകൾ, ഉത്സ

വാ�ഘാഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും കാണുന്നതു�പാ�ല അത്രയും വ്യക്തമാ

യും സ്പഷ്ടമായും ഇത് മ�റ്റാരിടത്തും �തളിഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. ബാബറു�ട കാലത്ത്

ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും ഒ�ര രീതിയിൽ ത�ന്നയാണ് ജീവിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും

�ചയ്തത്. ഇക്കാരണത്താൽ അവരു�ട ഹിന്ദുസ്ഥാനിരീതി ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ

ബാബർക്ക്കഴിഞ്ഞില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപിൻഗാമികൾഈപാരമ്പര്യ�ത്തപ്രശ

സ്തമായ നിലയിൽ ഏ�റ്റടുക്കുകയും അത്ഭുതകരമാംവിധം സമ്പന്നമാക്കിത്തീർക്കു

കയും �ചയ്തു. തൽഫലമായി അവരിവി�ട വി�ട്ടച്ചു�പായ പാരമ്പര്യ�ത്തക്കുറിച്ച്

ഇന്ത്യക്കിന്നുംഅഭിമാനപൂർവ്വം സ്മരിക്കാ�മന്ന നിലവന്നു�ചർന്നു”.

5 ഇസ്ലാമിലും ജാതിവ്യവസ്ഥ

അ�തസമയം ത�ന്നഇസ്ലാംമതവിശ്വാസികൾ ഇന്ത്യയി�ലസാഹചര്യങ്ങളുമായി

ഇണങ്ങി�ക്കാണ്ട് ഇവിട�ത്തആചാരങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ആ�ഘാഷസമ്പ്രദാ

യങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, തത്വചിന്താപരമായ ആശയങ്ങൾ മുതലായവ�യ

അംഗീകരിച്ചു സ്വായത്തമാക്കി. ഇതിൻഫലമായി അ�റബിയയി�ല അടിസ്ഥാ

നപരമായ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ചില പുതിയ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ

ഇന്ത്യയി�ല ഇസ്ലാമിന് �കവന്നു. അത് ഇന്ത്യയി�ല മതപരമായ തത്വചിന്താ

സരണികളി�ലാന്നായിത്തീർന്നു. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതി

നുപകരം അത് ഇസ്ലാംമതത്തിലും വ്യാപിച്ച് അതി�ന ദുഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇന്ത്യയി�ല മുസ്ലീങ്ങൾഷരീഫ് (ഉയർന്നജാതികൾ), അജ്ലഫ് (താഴ്ന്ന ജാതികൾ)

എന്നിങ്ങ�നരണ്ടുവിഭാഗക്കാരായി തരംതിരിക്ക�പ്പട്ടു. ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽഉയർ

ന്ന ജാതികളിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളായി മതം മാറിയവർക്ക് ‘ഷരീഫ് ’കളാകാനുള്ള

ഭാഗ്യമുണ്ടായി. താഴ്ന്ന ജാതികളിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളായി മാറിയവരാക�ട്ട, അജ്ല

ഫുകളായിത്ത�ന്ന തുടർന്നു. ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചവർ തങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസം

മാറ്റി�യങ്കിലും അവർക്ക് തങ്ങളു�ട പഴയആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും സർ�വാ

പരി സമുദായത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തികനിലയും മാറ്റുക�യന്നത്

എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ �പട്ടവർ ഇസ്ലാം മതത്തി�ലക്ക് പരിവർത്ത

നം �ചയ്ത�ശഷം പഴയപടി അകറ്റി നിർത്ത�പ്പട്ടു. �ഡാക്ടർ അഷ്റഫ് ചൂണ്ടിക്കാ

ണിച്ചതു�പാ�ല, “സാധാരണക്കാരനായ മുസ്ലീമിന് മതപരിവർത്തന�ത്താടുകൂടി

സമൂഹത്തിലുള്ള ത�ന്റ പഴയ ചുറ്റുപാടുക�ള—ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളു�ടയും �പാ

തുവായ സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങളു�ടയും ശക്തിയായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന പഴയ

5 Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture, PP. 141–142.
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ചുറ്റുപാടുക�ള—മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നിമിത്തം ഇന്ത്യയി�ല ഇസ്ലാംമതം �മ

�ല്ല �മ�ല്ല ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ ബാഹ്യമായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളാൻ

തുടങ്ങി. മുസ്ലീം സമുദായത്തി�ല ത�ന്ന വിവിധവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒ�ര നഗരത്തിനുള്ളിൽ

�പാലും �വർപിരിഞ്ഞ് അകന്നുജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി”.

ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിനകത്തു ത�ന്ന വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങളുണ്ടാ

യിരുന്നു. അ�റബ്യാവംശജരായ സയ്യിദുമാരും �ശയ്ഖുമാരും, തുർക്കിവംശജരായ

മുഗിളന്മാർ, അഫ്ഘാൻകാരായ പഠാന്മാർഎന്നിങ്ങ�നഈവിഭജനം �പാതു�വ

അവരവരു�ട മാതൃരാജ്യ�ത്തസൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളും ഇടപ്രഭുക്കളും മാത്രമല്ല, മുള്ളാമാർ, ഉ�ലമമാർ തുടങ്ങി

മുസ്ലീംപൗ�രാഹിത്യ വൃന്ദത്തി�ല �നതാക്കളും സയ്യിദ്, �ശയ്ഖ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന

ജാതികളിൽ �പട്ടവരായിരുന്നു. മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ഒരു �കന്ദ്രീകൃതമായ പദ്ധതിയില്ലാ

തിരുന്നതിനാൽ മതധർമ്മങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളജാതിവിഭജനവുമുണ്ടായി

രുന്നില്ല. പു�രാഹിതവർഗ്ഗം ഒരു പ്ര�ത്യകജാതിയല്ലായിരുന്നു�വന്നർത്ഥം. പു�രാ

ഹിതവർഗ്ഗത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായ മഫ്തി (വക്കീൽ), കാസി (ജഡ്ജി),

മുഖ്താസിൽ (വിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ധൻ) തുടങ്ങിയവരും ഉ�ലമാവിഭാഗത്തിൽ �പട്ട

വരായിരുന്നു. ഇതിനുപുറ�മ കർഷകജാതികളും (താക്കൂർമാർ, ആഹിർമാർ തുട

ങ്ങിയവർ) കാർഷിക�ത്താഴിലാളികളും�ക�വലക്കാരും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. കാർ

ഷിക�ത്താഴിലാളികളും �ക�വലക്കാരും ദരിദ്രരായ കൃഷിക്കാരും �പാതു�വ

‘അജ്ലഫ് ’മാരായിരുന്നു�വന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. “മുസ്ലീങ്ങളു�ട രണ്ടാമ�ത്ത

വിഭാഗമായ ജൂലാഹ, �തലി, ഭട്ട്, �ഗാഗി തുടങ്ങിയ കൂട്ടർക്കിടയിൽ അസംഖ്യം

ജാതി�പ്പരുകൾ കാണാ�മന്ന് �ടറ്റസ് പറയുന്നു. “അവയിൽ പലതും അവരു

�ട �താഴിലി�ന സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, �തലികൾ എണ്ണ

(�തൽ) ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു. മുസ്ലീം ജാതികളിൽ പലതും പഴയ ഹിന്ദുജാതി

കളു�ട�യാ സമൂഹങ്ങളു�ട�യാ �പരുകൾ തുടർന്ന് നിലനിർത്തി�പ്പാന്നു. ജാതി

�പ്പരുകൾ മാത്രമല്ല, തിന്നുന്നതിലും കുടിക്കുന്നതിലും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലും

മറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ജാതി�ബാധങ്ങളും തുടർന്നു�പാന്നു. ഇസ്ലാംമതത്തി�ന്റ

ആശയങ്ങൾക്ക് തീ�ര എതിരായ നിലയിൽ മദ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്ന കലാൽ

എന്നു �പരുള്ള ഒരു ജാതിയും വട�ക്ക ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. മദ്യവ്യാപാരം ഇസ്ലാമി

കതത്വങ്ങൾക്ക് തികച്ചും എതിരാണ്. എന്നിട്ടും, ഈ ജാതിയിൽ�പട്ട പലരും

�പാതുകാര്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്”.

6 ജാതിയും വർഗ്ഗവും

ഇന്ത്യയി�ല മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾആദ്യകാലത്ത് ഹിന്ദുക്ക

ളു�ടയിടയി�ലന്ന�പാ�ല അത്ര കർശനമായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികനിലയി�ല

മാറ്റങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമു�ട്ടാന്നും കൂടാ�ത ജാതി മാറാൻ അവ�ര സഹായിച്ചിരു

ന്നു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഴയ �ചാല്ലുണ്ട്: “കഴിഞ്ഞ �കാല്ലം ഞാ�നാരു

ജൂലാഹ (�നയ്ത്തുകാരൻ)യായിരുന്നു. ഇ�ക്കാല്ലം ഞാൻ �ശയ്ഖ് ആണ്. അടുത്ത

�കാല്ലം വിള�യടുപ്പ് നന്നാ�യങ്കിൽഞാ�നാരുസയ്യിദായിരിക്കും”.

6 K.M. Ashraf: Life and Conditions of the People of Hindustan P. 78.
7 Murray T. Titus: Islam in India and Pakistan, P. 177
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എന്നാൽ, ഫലത്തിൽ ഒരു മർദ്ദിത�താഴിലാളിക്ക് ഒരു നാടുവാഴിപ്രഭുവി�ന്റ

സ്ഥാനവും പദവിയും �കവരിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. �നയ്ത്തുകാർ, �വള്ളം

�കാരികൾ, എണ്ണവിൽപ്പനക്കാർ, വിറകു�വട്ടികൾ, വയൽപണിക്കാർ തുടങ്ങിയ

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മുസ്ലീംജനവിഭാഗങ്ങൾ താണ ജാതിക്കാരായിത്ത�ന്നയാണ്

കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ അ�തതലത്തിൽ�പട്ടവരിൽ നിന്നും

അവരു�ട നില ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. ഇസ്ലാമി�ല ആത്മീയ�നതാക്കളാക

�ട്ട, നാടുവാഴിവർഗ്ഗങ്ങളുമായി കൂട്ടുകൂടി�ക്കാണ്ട് ജാതി�മധാവിത്വത്തി�ന്റ സാഹ

ചര്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് �ചയ്തത്. ഹിന്ദുപു�രാഹിതന്മാ�ര�പ്പാ�ല

ത�ന്ന മുസ്ലീം പു�രാഹിതന്മാരും സമുദായത്തി�ല വർഗ്ഗവിഭജനങ്ങളും ജാതിവ്യ

ത്യാസങ്ങളും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമം അല്ലാഹു വി

ധിച്ചതാ�ണന്നും അതു നിലനിർ�ത്തണ്ടതാ�ണന്നും �തളിയിക്കാൻ മുഗൾഭരണ

കാല�ത്ത പ്രശസ്ത വ്യക്തികളായ സിയാവുദ്ദീൻ ബാർനി, മുഹമ്മദ് ബാഖീർഖാൻ

തുടങ്ങിയവർശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ബാഖീർഖാൻ 1612-ൽ ത�ന്റ പ്രസിദ്ധമായ ‘ഗവ

�ണ്മന്റിനുള്ള താക്കീതുകളിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി: “ഭരണാധികാരികൾ ദുഷിച്ച

സ്വഭാവങ്ങ�ളാടു കൂടിയ അനർഹരായ ആളുക�ള പരിശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യവും വി

�വകവുമുള്ള ആളുകളു�ട സമന്മാരായി കണക്കാക്കരുത്. മൗലികാചാരങ്ങളിലും

ഭരണാധികാരത്തി�ന്റ നടത്തിപ്പിലും പദവിയിലും സ്ഥാനക്രമം നിലനിർത്തുന്ന

കാര്യം പരിഗണിക്കണം. വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾഅപ്രത്യക്ഷമാകു

കയും താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാർ മധ്യവർഗ്ഗക്കാരു�ട അ�ത നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നു�വന്ന്

�ഭാഷ്ക്ക് പറയുകയും മധ്യവർഗ്ഗത്തിൽ�പട്ടവർ ഉന്നതവർഗ്ഗത്തിൽ �പട്ടവരു�ട നി

ലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാ�ണന്നു വീമ്പിളക്കുകയും �ചയ്താൽ, ഭരണാധികാരികളു�ട

അന്തസ്സ് നഷ്ട�പ്പടും, രാജപദവിയു�ട അടിത്തറകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു തരി

പ്പണമാവും”.

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ ജാതി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വങ്കിലും പ്രാർത്ഥന

യു�ടയുംആരാധനയു�ടയുംഘട്ടത്തിൽ, ജാതിവർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾവിസ്മരിക്ക�പ്പ

ട്ടിരുന്നുഎന്നവസ്തുതരസാവഹമാണ്. പള്ളിയു�ട നാലു ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്ര

മാണ് മുസ്ലീം സാ�ഹാദര്യ�മന്നആദർശം നിലനിർത്ത�പ്പട്ടു �പാന്നത്. ദരിദ്രരും

പണക്കാരുംഅടുത്തടുത്തിരുന്നു മുട്ടുകുത്തിപ്രാർത്ഥനകൾനടത്തും; പള്ളിയു�ട പു

റത്തുകടന്നാൽഅവർ വീണ്ടുംഅജ്ലഫ്കളും ഷരീഫുകളുമാവും!

രണ്ടുവ്യത്യസ്തമതങ്ങളിൽ�പട്ടഹിന്ദുക്കൾക്കുംമുസ്ലീങ്ങൾക്കുംഅവരു�ടതായ

വ്യത്യസ്തവശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു ശരിയാണ്. താരാചന്ദ് ത�ന്ന ചൂണ്ടിക്കാ

ട്ടിയ�പാ�ല “വിഭാഗീയ�ബാധം വളരുകയും പ്രാ�ദശികമായ ഘടകം രണ്ടിലും

മുന്നിട്ടു നിൽക്കുകയും �ചയ്തതിനാൽ രണ്ടു ജനവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഇണങ്ങി

പരസ്പരം കൂടി�ച്ചർന്നു ലയിക്കുകയുണ്ടായില്ല”. ഈ അർത്ഥത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതി

യിൽ�പ്പട്ട ഹിന്ദു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ �പട്ട അജ്ലഫിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരുന്നി

ല്ല. എന്നാൽ, ചില ആധുനിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, അവർ

വ്യത്യസ്ത�ദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവർ തമ്മിൽ വർണ്ണപര�മാ വം

ശീയ�മാ ആയ യാ�താരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടു മതവിഭാഗങ്ങളി

ലും �പട്ട കർഷക�ത്താഴിലാളികളും കൂലി�വലക്കാരും മറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ

8 Wm. Theodore de Bary (Ed.) Sources of Indian Tradition. PP. 517–18.
9 Tarachand quoted by H. Kabir: Abul Kalam Azad, P. 238.
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ഒ�ര വർഗ്ഗത്തിൽ�പ്പട്ടവരായിരുന്നു—ഹിന്ദുപ്രഭുക്കളും മുസ്ലീം പ്രഭുക്കളും ഒ�ര വർഗ്ഗ

ത്തിൽ �പട്ടവരായിരുന്നതു�പാ�ല.

7 മുസ്ലീം നാടുവാഴിത്തം

ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തങ്ങളു�ട സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ �വ

ണ്ടിയാണ് പുതിയ മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികൾ ഹിന്ദുക്ക�ള ഇസ്ലാംമതത്തി�ലക്കു

പരിവർത്തനം �ചയ്യാൻ �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചത്. അവർ ചില മുസ്ലീങ്ങൾക്കു ചില പ്ര

�ത്യകാവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു. �സന്യത്തിലും ഭരണകൂടത്തിലുമുള്ള മുഖ്യമായ

ഉ�ദ്യാഗങ്ങ�ളല്ലാം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. മു

സ്ലീം പ്രഭുക്കൾക്ക് യുദ്ധമാടമ്പിമാർ, ഭരണവിദഗ്ധന്മാർ, ഉപ�ദശകന്മാർ എന്നീ

നിലകളിൽ ഭരണകൂടത്തിൽ പ്രമുഖമായ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ�ന മുസ്ലീം

സമുദായത്തി�ല ഉന്നതതലത്തിൽ�പ്പട്ട ഒരു �കാച്ചുന്യൂനപക്ഷം ശക്തിയു�ടയും

ഐശ്വര്യത്തി�ന്റയുംസ്ഥാനങ്ങളി�ലക്കുയർന്നു.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഹിന്ദുമതത്തിൽ�പ്പട്ട നാടുവാഴികൾ നിഷ്കാസിതരായി

എന്നല്ല. മുസ്ലീം പ്രഭുക്കളു�ട ഒപ്പംത�ന്ന ഹിന്ദുജമീന്ദാർമാരും വളർന്നു. ജനങ്ങ

�ള കീ�ഴാതുക്കി നിർത്തുന്നതിലും കർഷക�ര ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതിലും മുസ്ലീം

ഭരണാധികാരികൾ പല�പ്പാഴും ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയി�ല സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായി

�യാജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത പല ഭരണതസ്തികകളും ഹിന്ദു

പ്രമാണികൾക്കുനൽക�പ്പട്ടു. എങ്കിലും മുസ്ലീം പ്രഭുക്കൾക്ക് �പാതുവിൽഹിന്ദുനാടു

വാഴി പ്രഭുക്ക�ളഅ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മാന്യമായസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക്

സൽത്നത്തിൽ നിന്ന് അഖ്ത എന്ന �പരിൽ സ്വന്തമായി കാർഷി�കാൽപ്പന്ന

ങ്ങൾ വസൂലാക്കാനുള്ളഅധികാരം ലഭിച്ചു. അഖ്ത ഭൂമികളു�ട �കവശക്കാർക്ക്

ഹിന്ദുജമീന്ദാർമാ�രക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയുണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങ

ളിൽ പരമാധികാരിക�ള സഹായിക്കാൻ ഒരുസ്ഥിരം �സന�യ �വച്ചു�കാണ്ടിരി

ക്കാൻ ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. �സന്യത്തി�ന്റ

ശക്തിഅഖ്തദാറി�ന്റ�സനികപദവി�യആശ്രയിച്ചാണ് നില�കാണ്ടിരുന്നത്.

അഖ്തദാർ ത�ന്റ വരുമാനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം പട്ടാളക്കാ�ര താൽക്കാലികമായി

നിയമിക്കുന്നതിനു �വണ്ടി �ചലവാക്കിയിരുന്നു.

ആദ്യം ഭൂമികൾ ഏതാനും �കാല്ലങ്ങൾ മാത്രം �കവശം �വക്കാനാണ്

അനുവദിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ചില�പ്പാൾ ആയുഷ്ക്കാല�ത്തക്കു മുഴുവനായി ഭൂമി അനു

വദിച്ചു�കാടുക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ, കാലക്ര�മണ ഭൂമിയു�ട �ക

വശാവകാശം പരമ്പരാഗതമായിത്തീർന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴക്കും

അഖ്താഭൂമി �കവശക്കാർ സമുദായത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിത്തീർന്നു.

സൽത്നത്ത് �സ്റ്ററ്റി�നാട് കൂറുള്ള പ്രമുഖരായ മതപു�രാഹിതന്മാർക്കും ഭൂമികൾ

നൽകി. അവരും ശക്തരായ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളായിത്തീർന്നു. ഇതിനുപുറ�മ വഖ

ഫ് എന്ന �പരിലുള്ള മതപരമായ ഭൂദാനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. വഖഫിൽ നിന്നുള്ള

വരുമാനം പള്ളികളും മദ്രസകളും (സ്കൂളുകൾ) നടത്തുന്നതിനും ജല�സചനത്തി

നും �വണ്ടിയായിരുന്നു ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങ�ന സൽത്നത്തി�ന്റ കീഴിൽ

ഗണ്യമായ ഭൂഭാഗങ്ങളും മറ്റുസമ്പത്തുകളും മുസ്ലീം നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളു�ടയും മത�ന

താക്കന്മാരു�ടയും �സനിക �നതാക്കന്മാരു�ടയും �കകളി�ലക്ക് നീങ്ങി.

സുൽത്താൻ പരമാധികാരിയായ �സനിക കമാണ്ടർ മാത്രമായിരുന്നില്ല.

അ�ദ്ദഹം സ്വയം ഒരു നാടുവാഴി പ്രഭു കൂടിയായിരുന്നു. ഖാസ് അഥവാ ഖാലിസാ
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ഭൂമികൾ (രാജകീയ ഭൂമികൾ) എന്നറിയ�പ്പടുന്ന ധാരാളം ഭൂസ്വത്തുക്കൾ അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റസ്വന്തം ഉടമാവകാശത്തിലായിരുന്നു.

രാജാവി�ന്റയും സ്വകാര്യ നാടുവാഴികളു�ടയും സ്വകാര്യഭൂമികൾക്ക് പുറ�മ

സമുദായത്തി�ന്റ �പാതുസ്വത്തായ ഭൂമികളുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാ�ദശിക ഗ്രാമഭര

ണകൂടത്തി�ല ഹിന്ദുക്കളായ പ്രമാണിക�ളയും കണ�ക്കഴുത്തുകാ�രയും പുതിയ

ഭരണാധികാരികൾ അപ്പാ�ട നിലനിർത്തി; ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ഘടനയിൽ വന്ന

മാറ്റങ്ങളും അവിരാമമായി തുടർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന �വട്ടിപ്പിടിക്കൽ യുദ്ധങ്ങളും ഈ

പഴയസമ്പ്രദായത്തിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങ�ളാന്നും വരുത്തിയില്ല.

ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതി ഏ�റക്കു�റ പഴയ മട്ടിൽ ത�ന്ന തുടർന്നു�പാ

ന്നു. എങ്കിലും ആക്രമണകാരികളു�ട �കകളിൽ പഴയ ഗ്രാമഭരണവ്യവസ്ഥ

കർഷക�ര ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരുപകരണമായി മാറി. നികുതിയട

യ്ക്കൽ ഗ്രാമത്തി�ന്റ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു. എന്നാൽ, �നര�ത്ത ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, നാടുവാഴിത്തം ഗ്രാമഭരണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ സാമൂഹ്യ–

സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾക്കു വളമിടുകയും അവയ്ക്ക് പരിപാവനത കൽപ്പിക്കുക

യും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വർ

ദ്ധിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഗ്രാമഘടന കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമൂഹത്തി�ല സമ്പന്നരായ

ഉയർന്ന വിഭാഗത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീർന്നു. കർഷകജനത കൂടുതൽ

കൂടുതൽ ദരിദ്രരായിത്തീരുകയും �ചയ്തു.

8 സുൽത്താൻ വാഴ്ചയി�ലഅന്തഃഛിദ്രങ്ങൾ

സൽത്നത്തി�ന്റ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഭൂനികുതി, ഖാസ്ഭൂമികളിൽ നിന്നു

ള്ളവരുമാനം, അഖ്താഭൂമികളിൽ നിന്നുള്ളഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ ഒരുപങ്ക്, യുദ്ധങ്ങ

ളിൽശത്രുക്കളിൽ നിന്നും പിടി�ച്ചടുക്കുന്നവസ്തുക്കൾ, ഭവനനികുതി, ജലനികുതി തു

ടങ്ങിയവയായിരുന്നു. സുൽത്താന്മാർ അവിശ്വാസികളു�ട�മൽ ഒരു പ്ര�ത്യകനികു

തി (ജസിയ)യും ചുമത്തി. ഇത്ആരംഭത്തിൽഅമുസ്ലിങ്ങളു�ട �മൽ “അവരു�ട ജീ

വനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും �സനിക�സവനത്തിൽ നിന്ന് അവ�ര ഒഴി

വാക്കുന്നതിനും �വണ്ടി” ചുമത്ത�പ്പട്ട ഒരു പ്ര�ത്യകനികുതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ,

കാലക്ര�മണഅത്എല്ലാഹിന്ദുക്കളു�ട �മലും ചുമത്ത�പ്പട്ട ഒരു മതനികുതിയായി

ത്തീർന്നു. ഈ നികുതികളു�ട ഭാരം �പ�റണ്ടിവന്നത് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന പാവ�പ്പട്ട

കർഷകരായിരുന്നു എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഇത് സ്വാഭാവികമായും അവർക്കി

ടയിൽ കലാപത്തി�ന്റ ഒരു തീ�പ്പാരിയായിത്തീർന്നു. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

മധ്യത്തിൽ �ലാഡിവംശത്തി�ന്റ ഭരണകാലത്ത് ഒ�ട്ട�റ ഗ്രാമീണർ നികുതി പിരി

ക്കാൻനിയുക്തരായഅഫ്ഘാൻകാർ�ക്കതിരായി ലഹളയ്ക്കുമുതിർന്നതി�നത്തുടർ

ന്ന്സ്ഥിതി വഷളായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ,ഈ കലാപങ്ങൾ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർ

ത്ത�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കിടയിലുണ്ടായ കിടമത്സരങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും, �ച

റുകിടക്കാരായ ഭൂപ്രഭുക്കളു�ട കലാപങ്ങൾ, കർഷകർക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന

അസംതൃപ്തി മുതലായവ�യല്ലാം കൂടി�ച്ചർന്ന് അവസാനം സൽത്നത്തി�ന്റ അധി

കാരശക്തി�യ വള�രയധികം ദുർബലമാക്കിത്തീർത്തു. ബംഗാൾ ദൽഹിയിൽ

നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏതാണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യത്തിൽ

ഷംസുദ്ദീൻ ഇലിയാസ് ഷാ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണം �കയട

ക്കി. അതി�നത്തുടർന്ന് മറ്റ് ആശ്രിതരും സൽത്നത്തി�നാടുള്ള കൂറ് ഉ�പക്ഷിച്ച്
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സ്വതന്ത്രരായിത്തീർന്നു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ വട�ക്ക ഇന്ത്യ

യിൽ, ബംഗാൾ, �ജാൺപൂർ, മാൾവ, ബിഹാർ, കാശ്മീർ, സിന്ധ്, മുൾത്താൻ,

ഗുജറാത്ത് എന്നിങ്ങ�ന ഒ�ട്ട�റ �കാച്ചുനാടുവാഴിത്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉട�ലടുത്തു.

ദൽഹി സൽത്നത്തി�ന്റ നാശാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന �ഡക്കാണി

�ല ബാഹ്മനിരാജ്യം വിപുലവും ശക്തവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബാഹ്മനി സുൽ

ത്താന്മാരു�ട അതിർകവിഞ്ഞതും താ�ന്താന്നിത്തപരവുമായ നയങ്ങളും �കാട്ടാര

ത്തി�ല ഉപജാപങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അസംതൃപ്തിയും കൂടി പതിനഞ്ചാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ അതി�ന്റ തകർച്ചയ്ക്ക് വഴി�തളിച്ചു. ബ്രാഹ്മനിസാ

മ്രാജ്യത്തി�ന്റ അങ്ങുമിങ്ങുമുള്ളഅവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് �ബറാർ, അഹമ്മദ്നഗർ,

ബീജാപൂർ, �ഗാൽ�ക്കാണ്ട, ബിഹാർ എന്നീ സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾ ഉട�ലടുത്തു.

വിവിധ സുൽത്താന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായ ഭിന്നിപ്പുകളും വഴക്കുകളും വിജയനഗര

സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴി�തളിച്ചു. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയി�ല

ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അത്. സുപ്രസിദ്ധമായ വിജയനഗരമാ

യിരുന്നു തലസ്ഥാനം. 1420-ൽ വിജയനഗരം സന്ദർശിച്ച ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി

നിക്ക�ളാ �കാന്തി ഇങ്ങ�ന �രഖ�പ്പടുത്തി: “ഈ നഗരത്തിൽ ആയുധം ധരി

ക്കാൻ പറ്റിയ �താണ്ണൂറായിരം ആളുകളു�ണ്ടന്ന് കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നു. അവരു�ട

രാജാവ് ഇന്ത്യയി�ല മറ്റ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാ�രക്കാളും പ്രബലനാണ്”. എന്നാൽ,

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനകം ഈ സാമ്രാജ്യവും നാശത്തി�ന്റ വക്ക�ത്തത്തി. ബിജാപൂർ,

അഹമ്മദ്നഗർ, ബിദാർ, �ഗാൽ�ക്കാണ്ട എന്നിവയു�ട സംയുക്താക്രമണ�ത്ത

�നരിടാൻ വിജയനഗരത്തി�ന്റ �സന്യങ്ങൾക്കു സാധിച്ചില്ല. 1565�ല പരാജയ

�ത്തത്തുടർന്ന് വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം അതി�വഗം ഛിന്നഭിന്നമായി. അതി�ന്റ

അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് �ത�ക്കഇന്ത്യയിൽ ഒ�ട്ട�റസ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു

വന്നു.

9 മുഗൾഭരണത്തി�ന്റ തുടക്കം

ഇതിനിടയിൽ തിമൂറി�ന്റ ഒരു പിൻഗാമിയും കാബൂളി�ല ഭരണാധികാരിയുമായ

ബാബർ മ�ധ്യഷ്യയിൽ�വച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച �സന്യവുമായി വന്ന് വട�ക്ക ഇന്ത്യ

�യ ആക്രമിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിന് ദൽഹിയി�ല അവസാന�ത്ത സുൽത്താനായ

ഇബ്രാഹിം �ലാദിയു�ടയും, �മവാറി�ല റാണാസംഗ്രാംസിങ്ങി�ന്റയുംധീരമായപ്ര

തി�രാധം �നരി�ടണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, 1526�ല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാനിപ്പത്ത്

യുദ്ധത്തിൽബാബർ ഇബ്രാഹിം �ലാദി�യ �താൽപ്പിച്ച് ദൽഹി പിടിച്ചടക്കി മുഗൾ

വംശം സ്ഥാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സ്വാധീനം വട�ക്ക ഇന്ത്യയു�ട ഭൂരിഭാഗ�ത്ത

ക്കുംഅതി�വഗം വ്യാപിപ്പിച്ചു. �കാച്ചുരാജ്യങ്ങ�ള ബലം�കാണ്ടും തന്ത്രം �കാണ്ടും

അടിമ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട്അ�ദ്ദഹം വിപുലമായ ഒരുസാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയി

ട്ടു. ഇങ്ങ�നയാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ലഏറ്റവും ശക്തിമത്തുംഏറ്റവും വലുതുമായ

നാടുവാഴിത്തസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടത്. രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുക�ളാളം നീണ്ടുനിന്ന

ഈമുഗൾസാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയു�ട സംസ്കാരത്തിലും നാഗരികതയിലും മായ്ക്കാനാവാ

ത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.

മുഗൾസാമ്രാജ്യം യശസ്സി�ന്റ പാരമ്യത്തി�ലത്തിയത് ബാബറി�ന്റ പൗത്ര

നായ അക്ബറു�ട (1556–1605) ഭരണകാലത്താണ്. അക്ബർ ത�ന്റ സാമ്രാജ്യ

10 Quoted by Robert Swell: A Forgotten Empire, PP. 80, 82.
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�ത്ത �കന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻകീഴിൽ �കാണ്ടുവരികയും പരസ്പരം

മത്സരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന �കാച്ചുരാജ്യങ്ങളു�ട സംവിധാനത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുക

യും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സാമ്രാജ്യ�ത്ത ഒ�ട്ട�റ സംസ്ഥാനങ്ങളായി വിഭജി

ക്കുകയും അവ ഭരിക്കാൻ ത�ന്റ �നരിട്ടുള്ള �മൽ�നാട്ടത്തിൽ�വസ്�റായിമാ�ര

നിയമിക്കുകയും �ചയ്തു. ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ളഅക്ബറു�ട ബന്ധങ്ങൾസൗഹാർദ്ദപ

രങ്ങളായിരുന്നു. അവ�രാടുള്ള സൗമനസ്യത്തി�ന്റ സൂചനയായി അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ

മുൻഗാമികൾ ഹിന്ദുക്കളു�ട �മൽ ചുമത്തിയിരുന്ന ജസിയ എന്ന നികുതി എടുത്തു

കളഞ്ഞു. ഭരണകൂടത്തിലും �സന്യത്തിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം

ഹിന്ദുനാടുവാഴി പ്രഭുക്ക�ള നിയമിച്ചു. ത�ന്റ �കാട്ടാരത്തിൽ മുസ്ലീം പുണ്യപുരു

ഷന്മാരു�ടയും പണ്ഡിതന്മാരു�ടയും ഒപ്പം ഹിന്ദു പണ്ഡിതന്മാരും സ്ഥാനമലങ്കരി

ച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള ത�ന്റ ബന്ധം രജപുത്രഭരണാധികാരികളുമായുള്ള

വിവാഹബന്ധം വഴി അ�ദ്ദഹംഅരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു. അക്ബറിനു ത�ന്ന ഒരു രജപുത്ര

ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു.

10 �ദവത്തി�ന്റ നിഴൽ

മതഭ്രാന്തന്മാരായ ഉ�ലമാക്കളു�ട ഹിന്ദുവി�രാധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സു

ശക്തവും �കന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം �കട്ടിപ്പടുക്കുക സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന് ചക്ര

വർത്തിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഉ�ലമാക്കൾ സങ്കുചിതമനസ്ക്കരും യുക്ത്യനുസൃതമ

ല്ലാ�ത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും മാത്രമല്ല, ദുരാഗ്രഹികളും അധികാരദുർ�മാഹികളും

അഴിമതിക്കാരും പരസ്പരാസൂയയ്ക്കും �കാട്ടാരത്തി�ല ഉപജാപങ്ങൾക്കും അരു

നിൽക്കുന്നവരും ആയിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരു�ട ശക്തി തടയാനായി

അക്ബർ മതകാര്യത്തിൽ ഉദാരവീക്ഷണമുള്ള മുസ്ലീങ്ങളു�ടയും ഹിന്ദുക്കളു�ടയും

പിന്തുണ�യാടുകൂടി ത�ന്റ ഭരണകൂട�ത്ത മതനിര�പക്ഷവും ജനകീയവുമായഅടി

സ്ഥാനത്തിൽ ശക്തി�പ്പടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത

സ്വാധീനിച്ചതും അ�ദ്ദഹത്തിന് �പ്രാത്സാഹനം നൽകിയതും അബുൽ ഫസലും

ഫസലി�ന്റസ�ഹാദരൻ�ഫസിയുമാണ്. �ഫസിഅ�ദ്ദഹ�ത്തപ്രശംസ�യാ

�ട വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് “�ദവത്തി�ന്റ നിഴൽ” എന്നാണ്. അയിനീ അക്ബറിൽ

അബുൽഫസൽഇപ്രകാരം എഴുതി:

“രാജാവ് മതപരമായ എല്ലാ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്കും ഉപരിയായിരിക്കണം.

തനിക്ക് ഓ�രാ വർഗ്ഗ�ത്താടും ഓ�രാ സാമൂഹ്യവിഭാഗ�ത്താടുമുള്ള ചുമതല നിർ

വഹിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ മതപരമായ പരിഗണനകൾ തടസ്സമാവാ�ത �നാ�ക്ക

ണ്ടതാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിപുലമായസംരക്ഷണത്തിൽഓ�രാരുത്തരുംസമാ

ധാനവും ആനന്ദവും ക�ണ്ടത്തണം. അങ്ങ�ന �ദവത്തി�ന്റ നിഴൽ നൽകുന്ന

ഗുണങ്ങൾസനാതനമായിരിക്ക�ട്ട”.

അക്ബർത�ന്ന �പർസ്യയി�ല ഭരണാധികാരിയായിരുന്നഷാഅബ്ബാസിന്

എഴുതിയ കത്തുകളി�ലാന്നിൽ ഇങ്ങ�ന കാണുന്നു:

“വിവിധ മതസമുദായങ്ങൾ �ദവം ന�മ്മ ഏൽപ്പിച്ച ദിവ്യനിധികളാണ്. നാം

അങ്ങ�ന ത�ന്ന അവ�യ �സ്നഹിക്കണം. ഓ�രാ മതവും �ദവത്തി�ന്റ അനു

ഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാ�ണന്ന് നാം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം. സനാതന സൗഹൃദ

ത്തി�ന്റ ഹരിതാഭമായ പൂങ്കാവനത്തി�ല ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിരിക്കണം

നമ്മു�ട ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം. എല്ലാ മനുഷ്യരു�ട �മലും ഒരു �പാ�ല
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ത�ന്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന �ദവത്തി�ന്റ നിഴലുകളായ രാജാക്കന്മാർ

ഈതത്വം ഒരിക്കലും ഉ�പക്ഷിക്കരുത്”.

ഉ�ലമാക്കളു�ട അന്ധവിശ്വാസജഡിലമായ യാഥാസ്ഥിതികത്വ�ത്ത തടയു

ന്നതിനായി അക്ബർ ഇസ്ലാം, ഹിന്ദുമതം, ക്രിസ്തുമതം മുതലായ മതങ്ങ�ളക്കുറി

ച്ചുള്ള താരതമ്യപഠനം �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സഹിഷ്ണുത, സാ�ഹാദര്യം, വിശ്വാസ

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളായിരുന്നു. സൂഫിമാർ,

പണ്ഡിതന്മാർ, വിവിധ മതങ്ങളി�ല ചിന്തകന്മാർ എന്നിവ�ര അ�ദ്ദഹം ഫ�ത്ത

ഹ്പൂർ സിക്രിയിലുള്ള ത�ന്റ പ്രാർത്ഥനാമന്ദിരത്തി�ലക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ദാർശ

നികചർച്ചകൾസംഘടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ഉ�ലമാക്കൾഈപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

�വറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം താനാണ് “ഇമാം ആദിൽ” (മുസ്ലീങ്ങളു�ട

മതത്തലവൻ) എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദീൻ ഇലാഹി എന്ന ഒരു പുതിയ മതം സ്ഥാ

പിക്കാൻ കൂടി അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, യാഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലീങ്ങളു�ട ഉറച്ച

എതിർപ്പുകൾ കാരണംഅതിൽഅ�ദ്ദഹം വിജയിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

11 ശിഥിലീകരണത്തി�ന്റആരംഭം

അക്ബർ 1605-ൽ മരിച്ച�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻസലിം �ലാകത്തി�ന്റ �ന

താവ് എന്നർത്ഥമുള്ള ജഹാംഗീർ എന്ന �പർ സ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട് സിംഹാസനാ

�രാഹണം �ചയ്തു. മദ്യപാനത്തിനും മറ്റു സുഖ�ഭാഗങ്ങൾക്കും അടിമ�പ്പട്ട ദുർബല

നായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. 1627-ൽ അ�ദ്ദഹം മരിച്ച�പ്പാൾ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മകൻ ഷാജഹാൻ സമ്രാട്ടായി (1627–1658). ജഹാംഗീറി�ന�പ്പാ

�ല ഷാജഹാനും മുഗൾസാമ്രാജ്യ�ത്ത �ത�ക്കാ�ട്ടക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇടവിടാ

�തശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ, ഈ സമയമായ�പ്പാ�ഴക്ക് മുഗൾഭരണത്തി�ന്റ ശിഥിലീകരണ

ത്തി�ന്റആദ്യ�ത്ത ലക്ഷണങ്ങൾപ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. നിഷ്കരുണമായ

ചൂഷണം കർഷക�ര പാപ്പരാക്കിത്തീർത്തു. ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികളും �ഡ

ക്കാൺ, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ പ്ര�ദശങ്ങ�ള വലച്ചുകളഞ്ഞു. മുഗൾസാമ്രാജ്യ�ത്ത

പ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പും പ്രതീക്ഷയും അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഷാജഹാ�ന്റ പുത്രൻ ഔറംഗ�സബി�ന്റ ദീർഘകാല�ത്ത ഭരണകാലത്ത് ജന

ങ്ങളു�ട അസംതൃപ്തി പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. ഔറംഗ�സബി�ന്റ യുക്തിഹീനമായ

മതനയവും അസഹിഷ്ണുതയും അക്ബറി�ന്റ പ്രബുദ്ധമായ മതനിര�പക്ഷതയു�ട

ആദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കലാപങ്ങൾക്കു കള�മാ

രുക്കാനും ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരു�ട എതിർപ്പുക�ള ശക്തി�പ്പടുത്താനും മാത്ര�മ

അതു സഹായിച്ചുള്ളൂ. ശിവാജിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ മുഗൾ�മധാ

വിത്വത്തിൽ നിന്ന് �മാചനം �നടാൻ സമരം തുടങ്ങി. പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

മധ്യത്തിൽ അവർ പ്രബലമായ ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രം �കട്ടിപ്പടുത്തു. രാജസ്ഥാൻ

തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായി. മുഗൾസാമ്രാജ്യത്വം തകർ

ച്ചയു�ട വക്ക�ത്തത്തി.

ചരിത്രപരമായി �നാക്കിയാൽമുഗളന്മാരാണ് ഇന്ത്യക്ക്ആദ്യമായിഏകീകൃത

വും �കന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു ഭരണകൂടം നൽകിയത്. പ്ര�ത്യകിച്ചുംഅക്ബർ, ജഹാം

ഗീർ, ഷാജഹാൻ, ഔറംഗ�സബ് എന്നിവരു�ട ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയു�ട മിക്ക

ഭാഗങ്ങളും ഒ�രാറ്റ �കന്ദ്രീകൃതഭരണത്തിൻ കീഴിലായി. വിശാലമായ മുഗൾസാമ്രാ
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ജ്യത്തിനുള്ളിൽഒ�ട്ട�റഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരും മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുംചക്രവർത്തിയു

�ടആധിപത്യമംഗീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഒരു തരം സ്വയംഭരണം നിലനിർത്തുന്നുണ്ടായി

രുന്നു. മുഗൾസാമ്രാജ്യം ദുർബലമായ�പ്പാൾഅവരിൽപലരും �കന്ദ്രത്തി�ലഅധി

കാരികൾ�ക്കതിരായി വീണ്ടും വീണ്ടും കലാപങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി.

ഔറംഗ�സബിനു �ശഷം വന്ന മുഹമ്മദ്ഷാ, അഹമ്മദ്ഷാ, ആലംഗീർ രണ്ടാ

മൻ, ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ, അക്ബർ രണ്ടാമൻ, ബഹദൂർഷാ എന്നിവർ നാമമാ

ത്രസമ്രാട്ടുകളായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ അതിർത്തികൾ അതി�വഗം ചുരുങ്ങി

ച്ചുരുങ്ങി വന്നു. കീ��ായ്മക്കാരായ രാജാക്കന്മാരും സുൽത്താന്മാരും മാത്രമല്ല,

അത്രത�ന്ന പ്രമുഖരല്ലാത്ത നാടുവാഴികളും ഗവർണർമാരും അധികാരത്തിനു�വ

ണ്ടി കടുത്ത �പാരാട്ടങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന സംഘട്ടനങ്ങളു�ടയും മത്സരങ്ങ

ളു�ടയും ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ ആരംഭം കുറിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ സംഭവവി

കാസങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവന്ന നാടുവാഴിത്തചൂഷണവും സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ സമ്പൽ

ഘടന�യയാ�ക താറുമാറാക്കി. നികുതികളു�ടയും മറ്റു പിരിവുകളു�ടയും ഭാരം

ദുസ്സഹമായിരുന്നു. ഭൂനികുതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട 50 മുതൽ 75 ശതമാനം വ�രയായി

രുന്നു. കൃഷിക്കാരു�ടയും �ക�ത്താഴിലുകാരു�ടയും ജീവിതരീതി അധികമധികം

അധഃപതിച്ചു. സൽത്നത്തി�ന്റ അവസാനകാലത്ത്, 1468-ൽ, റഷ്യൻ സഞ്ചാരി

അഫനിസി നികിതിൻ ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി: “രാജ്യം ജനങ്ങ

�ള�ക്കാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;എന്നാൽഅവരു�ടസ്ഥിതി ദയനീയമാണ്. അ�ത

സമയത്ത് പ്രഭുക്കൾ വള�രയധികം സമ്പന്നരും ആഡംബര പ്രിയരുമാണ്”. �ത

�ക്ക ഇന്ത്യയി�ലസ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. “�ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല കൃഷി

ക്കാ�ര പ്രഭുക്കന്മാർ നിർദ്ദയമായി മർദ്ദിച്ചമർത്തുന്നു”�വന്നും “ജനങ്ങൾ കനത്ത

ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കഴിയുകയാ�ണ”ന്നും �സ�വൽ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

മുഗൾഭരണത്തി�ന്റഅവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കുംസ്ഥിതിഗതികൾകൂടുതൽവഷളാ

യിത്തീർന്നു. പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഗൾ ഇന്ത്യയിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട ഒ�ട്ട�റ

ക്ഷാമങ്ങ�ളപ്പറ്റി �മാർലാൻഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ കുഴപ്പങ്ങ

ളും സാമൂഹ്യാസംതൃപ്തിയും വി�ദശീയാക്രമണങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം

സൃഷ്ടിച്ചു�കാടുത്തു. പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യ�ത്താടുകൂടി മുഗൾസാമ്രാജ്യം

ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതായി; �പരിനു മാത്രം മ�റ്റാരു നൂറ്റാണ്ടുകൂടി ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി�യ

ങ്കിലും.

12 മുഗൾഭരണത്തി�ന്റഅന്ത്യം

മുഗൾഭരണകാലഘട്ടം �പാതു�വ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ മധ്യയുഗത്തി�ന്റഅവസാ

നവും ആധുനികദശയു�ട ഉദയവും കുറിക്കുന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതി�ന

ഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും ഒരു പുതിയ �ചതന്യം അലയടിച്ചു.

ഓ�രാ രംഗത്തും—സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളി�ലല്ലാം—ഒരു

പുതിയ മു�ന്നറ്റമുണ്ടായി. നാടുവാഴിത്ത ബന്ധങ്ങൾ ബൂർഷ്വാബന്ധങ്ങൾക്കു വഴി

മാറി �കാടുക്കുന്നതി�ന്റസൂചനകൾ പ�ലടത്തും കണ്ടുതുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ

ഭാഷകളു�ട വളർച്ച�യാടുകൂടി പുതിയ �ദശീയജനവിഭാഗങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കാൻ

തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ദാർശനികവും മതപരവുമായ

11 Sewell: A Forgotten Empire, PP. 280–281.
12 Moreland: Akbar to Aurangazeb, PP. 204–19.
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�മഖലകളിലുംഅലയടിച്ചു. അവനൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നു�പാന്ന മയക്കത്തിൽ

നിന്നും സ്തംഭനത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങ�ള തട്ടിയുണർത്തി.

സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഗ്രാമസമുദായം, അ�പ്പാഴും സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദന

ത്തി�ന്റയും ഭരണത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനഘടകമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഭൂമി മുഴു

വൻ ഗ്രാമസമുദായത്തി�ന്റ �പാതുവായ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു�വ�ന്നാ, ഇന്ത്യ

യിൽ സ്വകാര്യഭൂവുടമാവകാശം നിലനിന്നിരുന്നി�ല്ല�ന്നാ, ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഗ്രാ

മസമുദായം കാർഷികബന്ധങ്ങളു�ട രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു. അത്

എല്ലാം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരുസാർവത്രികസമ്പ്രദായമായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കണ്ടുക

ഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, കാർഷികരംഗത്തിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള ഉടമാവകാശങ്ങൾ,

കാർഷി�കാൽപ്പന്നങ്ങളു�ട �മലുള്ളസ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാവകാശം എന്നിവ അതി

�വഗം വളരാൻ തുടങ്ങി. കൃഷി �ചയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭൂമികൾ, �മച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ,

വനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മാത്ര�മ �പാതുവുടമാവകാശം നിലനിന്നുള്ളു. കൃഷി�യാ

ഗ്യമായ ഭൂമിക�ളല്ലാം സമ്പന്നകുടുംബങ്ങൾ �കയടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചില

പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ഭൂമിയു�ട �മൽ �പരിന് �പാതുവുടമാവകാശമായിരുന്നു. കൃഷി

�ചയ്യാൻ �വണ്ടി മാത്രമായി ഭൂമി ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പങ്കിട്ടു

�കാടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. പരമ്പരാഗതമായ ഈ �കവശാവകാശം ക്ര

മത്തിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയായിത്തീർന്നു. �കവശാവകാശക്കാർ മിക്കവരും

�നരിട്ടു കൃഷി �ചയ്യുന്നവരായിരുന്നില്ല. പണി�യടുക്കാ�ത കാർഷി�കാൽപ്പന്ന

ങ്ങൾസമ്പാദിക്കാനുള്ളഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നുഇത്. പട്ടാളക്കാർക്കും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

ന്മാർക്കും പു�രാഹിതന്മാർക്കും ദാനമായി കിട്ടിയ ഭൂമികൾ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ

വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ലസ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവികളും നിലനിർത്താനും സഹാ

യിച്ചു. കൃഷിക്കാരു�ടഅസംതൃപ്തികൾക്കുംകലാപങ്ങൾക്കുംപ്ര�ചാദനംനൽകിയ

സങ്കീർണ്ണമായ ഈ നാടുവാഴിത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിലാണ് പതിനാലും

പതി�നഴും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനരീതിയു�ടഅംശങ്ങൾ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു തുടങ്ങിയത്. ചരക്കുൽപാദനവും �കമാറ്റ വ്യവസ്ഥയും നാടുവാ

ഴിത്തത്തി�ന്റ അടിത്തറ ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. �ക�വലക്കാർ, നാട്ടുപണിക്കാർ,

നൂൽനൂൽപ്പുകാർ, �നയ്ത്തുകാർ, ആശാരിമാർ, �കാല്ലന്മാർ, ആട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ

കൂടുതൽകൂടുതൽചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടാൻതുടങ്ങി. അവരു�ടയിടയിൽ ഒരുപുതിയ

ഉൽബുദ്ധതഅലയടിച്ചു.

എന്നാൽ, യൂ�റാപ്പുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ ചരക്കുകളു�ട ഉൽപാദന

ത്തിലും മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ളവിനിമയങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പിന്നണിയിലായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തി�ല ജാതിവ്യവസ്ഥതുടങ്ങിയ ചരിത്രപരമായ പ്ര�ത്യകതകൾ

ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയു�ട പു�രാഗതി�യ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തടസ്സ�പ്പടുത്താൻ തുട

ങ്ങി. നാടുവാഴിത്ത ചൂഷണത്തി�ന്റ കാഠിന്യം, രാഷ്ട്രീയ �കന്ദ്രീകരണത്തി�ന്റ ദൗർ

ബല്യം, ഒരു �പാതു�ദശീയഭാഷയു�ട അഭാവം, അയവില്ലാത്ത ജാതിസമ്പ്രദായം

എന്നിവയും മറ്റു കാലഹരണ�പ്പട്ടആചാരങ്ങളും മുതലാളി�ത്താൽപാദനരീതി�യ

തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരുന്നു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട മു�ന്നാടിയായ ചരക്കുൽപാ

ദനവ്യവസ്ഥയുംഅവികസിതമായിരുന്നു. ആധുനികയന്ത്രങ്ങൾഅക്കാലത്ത്അറി

യ�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാരു�ട �കാട്ടാരങ്ങൾക്കു ചുറ്റും വളർന്നുവന്ന നഗരങ്ങ

ളിലും �കാച്ചുപട്ടണങ്ങളിലും പരുത്തി—പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വീട്ടുസാ

മാനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും മറ്റു സാമഗ്രികളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതാനും കാർഖാനകൾ

(പണിപ്പുരകൾ) ഉയർന്നുവന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ കാർഖാനകളി�ല
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ഉൽപാദനം മുഖ്യമായും �കാട്ടാരങ്ങളു�ടയും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ടയും�സന്യത്തി

�ന്റയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറ�വറ്റാനാണ് ഉ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. വി�ദശവിപണി

കളിൽ വിൽക്കുന്നതിനായി തുണിത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് വള�ര കുറച്ചു

�ക�വലക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട കലാപരമായ �മന്മ

ഇന്ത്യയു�ട നിർമ്മാണ�വദഗ്ദ്ധ്യത്തിനു �ലാക�മാട്ടുക്കും ആദരവു �നടി�ക്കാടു

ത്തു. എന്നാൽ, ആഭ്യന്തരവിപണി വളർച്ചമുട്ടി അവികസിതമായി നിന്നു. കൃഷിയും

വ്യവസായവും പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടും �കട്ടുപിണഞ്ഞുമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. യൂ

�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി�ലതു�പാ�ലഅവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉൽപാദനശാഖകളായി

�വർപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈസമ്പ്രദായത്തിന് അതി�ന്റതായ ദൗർബല്യ

ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. �പ്രാഫസർ ഗാഡ്ഗിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ�പാ�ല ഗ്രാമങ്ങളിൽ

�താഴിലുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട പലതരം ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ച നാട്ടുപണിക്കാർ

ഒന്നിലും പ്ര�ത്യകമായ �വദഗ്ദ്ധ്യം �നടിയിരുന്നില്ല. �താഴിൽവിഭജനം വള�ര

പരിമിതവുമായിരുന്നു.

നഗരപ്ര�ദശങ്ങളി�ല ഉൽപാദന�കന്ദ്രങ്ങളു�ട വളർച്ച നാടുവാഴി പ്രഭുക്ക�ള

കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കിത്തീർത്തു. �കയിൽ കൂടുതൽ ധനം വന്നു�ചർന്ന�താ

�ട അവർ ആഡംബരവസ്തുക്കളു�ട �മൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രിയം കാണിക്കാനും

അവയ്ക്കു�വണ്ടിയ�ഥഷ്ടംപണം�ചലവഴിക്കാനുംതുടങ്ങി. �ക്ഷത്രങ്ങൾ,പള്ളികൾ,

�കാട്ടാരങ്ങൾ മുതലായവയു�ട നിർമ്മാണത്തിലും അവർ കണ്ടമാനം പണം �ച

ലവു�ചയ്തു. ഇങ്ങ�ന അമിതമായി �ചലവഴിച്ചിട്ടും അവരു�ട �കയിൽ ഉൽപ്പന്ന

ങ്ങൾ മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിലുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്

ചരക്കുകളു�ട വിനിമയം അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടത്. കാലക്ര�മണ പട്ടണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള

വ്യാപാരം വികസിച്ചുവന്നു. അതി�ന്റ ഫലമായി ചില വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വിപ

ണിയി�ലക്കുള്ള ചരക്കുകളു�ട നിർമ്മാണത്തിനു�വണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ

തുടങ്ങി. ജാതികളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് �ജാലികൾ തരം തിരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന

ത്. ഓ�രാ ജാതിക്കും പ്ര�ത്യകമായ പഞ്ചായത്തുണ്ടായിരുന്നു. കച്ചവടക്കാർക്കും

അവരു�ട സംഘടനയുണ്ടായിരുന്നു.

13 പുതിയ ശക്തികളു�ടആവിർഭാവം

1498-ൽ വാ�സ്കാഡിഗാമ മലബാറി�ലത്തിയതിനു �ശഷമാണ് വി�ദശവ്യാപാര

ത്തിന് പുതി�യാരു പ്ര�ചാദനം ലഭിച്ചത്. ക്രമത്തിൽ �പാർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചു

കാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായ കച്ചവടസംഘക്കാരും ഇന്ത്യയിൽ വന്നു.

ജഹാംഗീറി�ന്റകാലത്ത്യൂ�റാപ്യൻവാണിജ്യസംഘങ്ങൾക്ക്ഇന്ത്യയു�ട മണ്ണിൽ

പാണ്ടികശാലകളും ഫാക്ടറികളുംസ്ഥാപിക്കാൻഅനുവാദം ലഭിച്ചു.

ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങളു�ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. പുതിയ സാമ്പ

ത്തികശക്തികൾ രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. ഒരു പ്ര�ദശവും മ�റ്റാരു പ്ര�ദശവും

തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. വിവിധരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരക്കുകളു�ട

ഉൽപാദനത്തിലും വിനിമയത്തിലുമുണ്ടായ വളർച്ച, ഇന്ത്യയും വി�ദശരാജ്യങ്ങളും

തമ്മിലുണ്ടായ വ്യാപാരവാണിജ്യ പ്രവർത്തനവികസനം, മുതലാളിത്തഘടകങ്ങ

ളു�ട ആവിർഭാവം എന്നിവ�യല്ലാം നാടുവാഴിത്തവർഗ്ഗങ്ങളു�ട �മധാവിത്വ�ത്ത

13 Gadgil: The industrial Evolution of India, P. 10.
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പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ കച്ചവടക്കാരു�ടയും �ക�വല

ക്കാരു�ടയും പദവി ശക്തി�പ്പട്ടു.

ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന�പ്പാൾ, സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യവികസനത്തി�ന്റ

ഗതി�വഗം വള�ര കുറവായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ മതപരവും ദാർശനികവുമായ

ആശയസംഹിതകൾ പു�രാഗതിയു�ട വിലങ്ങുതടികളായിത്തീർന്നത് ഈ ഘട്ട

ത്തിലാണ്. നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ �വരുകളിളകുകയും വർഗ്ഗ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ വർ

ദ്ധിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ പുതിയ പുതിയസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾആവശ്യമായിവന്നു.

പുതിയ പരിതസ്ഥിതിക്കനു�യാജ്യമായ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പ്രത്യയശാ

സ്ത്രങ്ങളും ഉയർന്നുവരിക�യന്നത് ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരാവശ്യമായിത്തീർന്നു.



5
ഇസ്ലാമി�ല ഗൂഢാർത്ഥവാദവും

വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും

മധ്യയുഗത്തിൽ യൂ�റാപ്പി�ല ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ അതാ

തുസ്ഥലകാലങ്ങളു�ട സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് “ഗൂഢാർത്ഥവാദത്തി�ന്റ�യാ

പരസ്യമായ�വദികമതവി�രാധത്തി�ന്റ�യാസായുധകലാപങ്ങളു�ട�യാരൂപം

�ക�ക്കാള്ളുകയുണ്ടായി” എന്നും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ�വദികമതവി�രാധി

കൾ നിഗൂഢാർത്ഥവാദ�ത്തവള�രയധികംആശ്രയിച്ചുഎന്നത് സുവിദിതമാ�ണ

ന്നുംഏംഗൽസ് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

മധ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഗൂഢാർത്ഥവാദങ്ങ�ള സംബന്ധി

ച്ചും ഇതുത�ന്ന പറയാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മധ്യയുഗത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ട

ത്തിൽ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും മതചിന്തകന്മാരും ഗൂഢാർത്ഥവാദ�ത്ത �പാ

തുവായും സൂഫിഗൂഢാർത്ഥവാദ�ത്ത പ്ര�ത്യകിച്ചും വള�രയധികം ആശ്രയിക്കുക

യുണ്ടായി. “മുസ്ലിം ഗൂഢാർത്ഥവാദികളും മതചിന്തകന്മാരും �ചലുത്തിയ സ്വാധീ

നംഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ഒട്ടനവധി മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്പ്ര�ചാദനം

നൽകി. ഈപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യ�ത്തങ്ങും വ്യാപിക്കുകയുംഹിന്ദുക്കളു�ട ജീവിത

വീക്ഷണ�ത്തയും ചിന്താഗതിക�ളയും വമ്പിച്ച�താതിൽ ബാധിക്കുകയുമുണ്ടായി”

എന്ന് താരാചന്ദ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ഫ്യൂഡൽകാലഘട്ടത്തി�ല മതചിന്തകളി�ലഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരുപ്രവണത

യായിരുന്നു സൂഫിവാദം. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ മുസ്ലീങ്ങൾ

കീഴടക്കിയ പ്ര�ദശങ്ങളിലാണ് ഇതി�ന്റ ആരംഭം. നബി അന്തരിച്ചതിനു�ശഷം

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സിറിയ, ഈജിപ്ത്, �മസ�പ്പാ�ട്ടമിയ, �പർസ്യ മു

തലായ രാജ്യങ്ങ�ളല്ലാം അറബികളു�ട അധീനത്തിലായി. ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകളും

ഇന്ത്യയി�ലആത്മീയവാദചിന്തകളും കൂടിക്കലർന്ന പലആശയങ്ങളുംഈ രാജ്യ

ങ്ങളിൽനിലനിന്നിരുന്നു. പ്രധാന�പ്പട്ടഗ്രീക്കുഗ്രന്ഥങ്ങ�ളല്ലാംഅറബി ഭാഷയി�ല

ക്ക് വിവർത്തനം �ചയ്യണ�മന്നും ഇസ്ലാമികദർശനങ്ങളു�ട �വളിച്ചത്തിൽ അവ

�യപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കണ�മന്നും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭ

ത്തിൽ ബാഗ്ദാദി�ല കാലിഫ് മാമുൻ നിർ�ദ്ദശിക്കുകയുണ്ടായി. �ദവത്തി�ന്റ സ്വ

1 F. Engels: Peasant War in Germany.
2 Dr. Tarachand: History of Philosophy; Eastern and Western, Vol. I, P. 503.
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ഭാവ�ത്തപ്പറ്റിയും ഖുറാ�ന്റപ്രാധാന്യ�ത്തപ്പറ്റിയും മനുഷ്യനും�ദവവും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ളപല പുതിയ ചർച്ചകളും ഉയർന്നുവന്നു. ഈചർച്ചകളിലൂ�ട

യാണ് ഇസ്ലാമിന് ദാർശനികമായ ഒരടിത്തറയുണ്ടായത്.

സുൽത്താൻവാഴ്ചയു�ട കാലത്ത്, പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തി

�ലാ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തി�ലാ, ആണ് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സൂഫി

വാദം ആവിർഭവിച്ചത്. വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കുംഅതി�ന്റ സ്വാധീനം അതി�വ

ഗം പരന്നുപിടിച്ചു. ഇന്ത്യയി�ലത്തുന്നതിനുമുമ്പു ത�ന്ന സൂഫിവാദം ഭാരതീയദർശ

നങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പടുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ

ചിലഅംശങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുകയും �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളി�ലയും

�വദാന്തങ്ങളി�ലയും ആത്മീയവാദമാണ് അതി�ന കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച�തന്നു

�താന്നുന്നു. വ്യക്തിയു�ടആത്മാവ് �ദവവുമായി അലിഞ്ഞു�ചർന്ന് സാത്മ്യം പ്രാ

പിക്കുന്നുഎന്നസിദ്ധാന്തംസൂഫികളു�ട ഉൽ�ബാധനങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ഒരു പങ്ക്

വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിക്കൾസൺചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു:

“ഒരു ധാർമ്മികാവസ്ഥ�യന്ന ‘ഫന’ത്തി�ന്റ നിർവചനവും, എല്ലാത്തരം വികാര

ങ്ങ�ളയും ആഗ്രഹങ്ങ�ളയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഉപാധികളും നിർവാണത്തി�ന്റ

നിർവചനവുമായി വള�രയധികം �പാരുത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ബുദ്ധ

മതത്തി�ന്റ സ്വാധീനം നി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ. ‘ഫന’ത്തി�ന്റ വിശ്വാസപരമായ

വശ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംഅതിൽ �വദാന്തവും ഭാരതീയചിന്തയു�ട മറ്റുരൂ

പങ്ങളുംപ്രകടമാണ്”. ഈസ്ഥിതിയിൽസൂഫിചിന്തകൾഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൂടുതൽ

സുഗ്രഹവുംആകർഷകവുമായി �താന്നി�യങ്കിൽഅതിൽഅത്ഭുത�പ്പടാനില്ല.

മൂർഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യസംഘട്ടനങ്ങളു�ട ആത്മീയമായ പ്രതിഫല

നമായിരുന്നുസൂഫിവാദം. സൂഫിചിന്തകന്മാർ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരു�ട ദുർവൃത്തിക

�ളയും ആഡംബരജീവിത�ത്തയും ആ�ക്ഷപിച്ചു. ഖുറാൻ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന ലളിത

ജീവിതത്തി�ന്റയും മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യത്തി�ന്റയും ലംഘനമാണവ�യന്ന് അവർ

വാദിച്ചു. ഇസ്ലാം ഭൗതിക�ലാകത്തി�ല ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ

കീഴ്�പ്പടുകയാ�ണന്നും യാഥാസ്ഥിതികത്വ�ത്തപ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്ന ഉ�ലമാ

ക്കളും ഖാസിമാരും മുല്ലമാരും ഖുറാനി�ല ഉൽകൃഷ്ടസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു

�കാണ്ട് മർദ്ദനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ പിന്താങ്ങുകയു

ന്യായീകരിക്കുകയുമാണ് �ചയ്യുന്ന�തന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, അ�ത

സമയത്ത് ജനങ്ങ�ള അണിനിരത്തി�ക്കാണ്ട് ഇസ്ലാമിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസൃ

തമായി നീതിക്കും സാ�ഹാദര്യത്തിനും �വണ്ടി �പാരാടാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച്

“ആത്മാവി�ന്റ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്വയം ഉഴിഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ” അവർ നിശ്ചയിച്ച

ത്.

ആദ്യകാല�ത്ത സൂഫികൾ സന്യാസിമാരായിരുന്നു. അവർ ലൗകികസുഖ

ങ്ങ�ളല്ലാം വർജിക്കുകയും ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും സ്വയം ദാരിദ്ര്യം

വരിക്കുകയും �ചയ്തു. വ്യക്തിയു�ടആത്മ�ബാധവും, സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മി

ലുള്ള �വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ പ്രകടന�മന്ന നിലയ്ക്ക് സന്യാസവൃത്തി മധ്യയുഗത്തി�ല

പ്ര�ത്യകസാഹചര്യങ്ങളിൽ നാടുവാഴിത്തക്രമത്തി�നതിരായ പ്രതി�ഷധത്തി�ന്റ

3 Reynold A. Nicholson: Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 12, P. 12.
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ഒരു രൂപമായിരുന്നു. നാടുവാഴിത്തത്തി�നതിരായ പ്രതി�ഷധം നാടുവാഴി പ്രഭുക്ക

ളു�ട ജീവിതരീതി�യാടും അവരു�ട ആഡംബര�ത്താടും സുഖ�ലാലുപത�യാടും

ഉള്ള എതിർപ്പി�ന്റ രൂപത്തിലാണ് പ്രകടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടത്. ലൗകികസുഖങ്ങൾ വർ

ജിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം ആ എതിർപ്പി�ന്റ ആത്മീയമായ പ്രകടനമായിരുന്നു.

അങ്ങ�ന, സന്യാസവൃത്തി നാടുവാഴിത്തത്തി�നതിരായി നാട്ടിൻപുറങ്ങളി�ലയും

പട്ടണങ്ങളി�ലയും ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങളു�ടസാമൂഹ്യ�ബാധ�ത്തതട്ടിയുണർത്തി.

നാടുവാഴിത്തമർദ്ദനങ്ങൾ മൂർഛിക്കുകയും കർഷകർക്കിടയിൽ അസംതൃപ്തി വളരു

കയും �ചയ്ത�പ്പാൾസൂഫികളു�ട സ്വാധീനവും വർദ്ധിച്ചു.

മുസ്ലീം മതപണ്ഡിതന്മാർ ‘ശരി അത്ത്’ നിയമത്തിനു നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാന

ങ്ങൾ ഇസ്ലാമി�ന്റ അന്തസ്സത്തയ്ക്ക് എതിരാ�ണന്ന് സൂഫികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്ലാ

മി�ന്റ യാഥാസ്ഥിതിക പു�രാഹിതന്മാർ ഖുറാ�ന്റയും ഹദീസി�ന്റയുംഔപചാരിക

രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിനും തീർത്ഥയാത്രകൾ, വ്രതങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ മുതലാ

യവയ്ക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചത്. സൂഫികളാക�ട്ട, ആന്തരികമായ അച്ചടക്ക

ത്തി�ന്റയും ഹൃദയവിശുദ്ധിയു�ടയും ധാർമ്മികമായ ജീവിതരീതിയു�ടയും ആവശ്യ

കതയിലാണ് ഊന്നിയത്. �ദവവുമായി സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പു�രാഹിത

ന്മാരു�ട വിലക്കുകളും നി�രാധനങ്ങളും ആവശ്യമി�ല്ലന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

സൂഫികളു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥരും ആത്മീയമായി പരിപൂർണ്ണരുമായ

ആളുകൾക്ക് മാത്ര�മ “�ദവികമായ അന്തസ്സത്ത” പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.

ഇത് �സ്നഹത്തിലൂ�ട മാത്ര�മ സാദ്ധ്യമാവൂ. �സ്നഹവും സാ�ഹാദര്യവുമാണ് �ദ

വത്തി�ലക്കുള്ള വഴി. ഇങ്ങ�നആത്മീയമായ ഔന്നത്യത്തി�ന്റ അനുഭവ�പ്പടുന്ന

ഉൽക്കടമായ �ദവിക�ബാധമാണ് സൂഫിവാദത്തി�ന്റ അന്തസ്സത്ത. തങ്ങളു�ട

യുക്തിക്കനുസൃതമല്ലാത്ത ഗൂഢാർത്ഥവാദത്തിന് തത്വചിന്താപരമായ വിശദീകര

ണംക�ണ്ടത്തുന്നതിനുള്ളശ്രമത്തിൽസൂഫികൾപല�പ്പാഴും ഉപനിഷത്തുകളി�ല

യും �വദാന്തത്തി�ലയും ഉൽ�ബാധനങ്ങ�ള ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. തങ്ങളു�ടആശ

യങ്ങൾ �വദാന്തത്തി�ന്റ ആശയങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളവയാ�ണന്ന് അവരിൽ

ചിലർ പരസ്യമായിത്ത�ന്നസമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്, അക്ബറി

�ന്റ പൗത്രനായ ദാരാഷി�ക്കാ രാജകുമാരൻ “മജമഊൽ—ബഹ�റയി” നി�ന്റ

മുഖവുരയിൽ സൂഫികളു�ട അ�ദ്വതവാദവും �വദാന്തികളു�ട അ�ദ്വതവാദവും

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം �വറും വാക്കുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാ�ണന്ന് ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചു. അമ്പത്തിരണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളു�ട �പർസ്യൻ വിവർത്തനങ്ങളടങ്ങിയ

സിർ-ഇ-അക്ബറിൽ അ�ദ്ദഹം ഖുർ-ആൻ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

�ണ്ടന്നു�പാലും പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇസ്ലാമി�ന്റ അന്തസ്സത്തയും ഉപനി

ഷത്തുകളു�ട അന്തസ്സത്തയും ഒന്നു ത�ന്നയാ�ണന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായം. “എവി�ടയും �ദവമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമില്ല,” അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു:

“അല്ല�യാ �ദവാ�ന്വഷിക�ള, നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും �ദവ�ത്ത അ�ന്വഷിച്ചു

നടക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ത�ന്നയാണ് �ദവം. നിങ്ങളിൽ

നിന്നു �വറി�ട്ടാരു�ദവമില്ല”.

ചിലസൂഫികൾഎല്ലാ മതങ്ങളിലുംസത്യംക�ണ്ടത്താൻശ്രമിച്ചു. രൂപത്തിൽ

വ്യത്യാസമു�ണ്ടങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒ�ര ലക്ഷ്യമാണുള്ള�തന്ന് അവർ വാ

4 Istiaq Husain Quereshi: The Muslim Community of the Indo—Pakistan

Subcontinent, P. 132.
5 Sources of Indian Tradition, P. 445.
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ദിച്ചു. മറ്റു ചിലർ ധനികന്മാരായ പ്രഭുക്കളുമായുള്ള സഹവാസ�ത്ത �വറുത്തു. രാ

ജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധ�പ്പടാൻ അവർ ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല. ബാബാ എന്ന് �പാതു�വ

അറിയ�പ്പടുന്ന ഖ്വാജാ ഫരീദുദ്ദിൻ ഇപ്രകാരം തുറന്നുപറഞ്ഞു: “ഈപന്ഥാവി�ല,

അതായത് സൂഫിവാദത്തി�ല, പ്രധാനലക്ഷ്യം ഹൃദയത്തി�ന്റ �കന്ദ്രീകരണമാണ്.

നി�രാധിക്ക�പ്പട്ട ജീവിതരീതികളിൽ നിന്നും രാജാക്കന്മാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ

നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിന്നാ�ലഇത് സാദ്ധ്യമാവൂ”. അ�ദ്ദഹം ത�ന്റശിഷ്യന്മാരിൽ

ധർമ്മ�ബാധം കുത്തി�വയ്ക്കാൻശ്രമിച്ചു. ലൗകികസമ്പത്ത് ഉ�പക്ഷിക്കാനും സ്വ�മ

ധയാ ദാരിദ്ര്യം വരിക്കാനുംഅവ�ര ഉപ�ദശിച്ചു. നൂർ നബി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ

�ല, “യാ�താരാളും മറ്റുള്ളവർക്കു �വണ്ടിയല്ലാ�ത തനിക്കു�വണ്ടി ജീവിക്കരു�ത

ന്നായിരുന്നു ബാബാ ഫരീദി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം. അതിനാൽ, മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ

നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി ത�ന്റ ഖലീഫമാർ അവരു�ട മുഴുവൻ സമ്പത്തും ത്യജിക്കണ�മന്ന്

അ�ദ്ദഹം നിർ�ദ്ദശിച്ചു”.

ഗൂഢാർത്ഥവാദ�ത്ത യുക്തിപരമായ അധിഷ്ഠാനത്തിൽ ശക്തി�പ്പടുത്താൻ

ശ്രമിച്ചപ്രമുഖചിന്തകന്മാരിൽഒരാളായിരുന്നുഇബനുൽഅറബി (1165–1240). അ�ദ്ദ

ഹം സ്രഷ്ടാവി�നയും സൃഷ്ടി�യയും താദാത്മ്യ�പ്പടുത്തി. ഗൂഢാർത്ഥവാദിക്ക് �ദ

വവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. യാ

ഥാർത്ഥ്യം ഒന്നാണ്; പുറ�മ കാണുന്ന �വവിധ്യം ഏകത്വത്തി�ന്റ ഒരു രൂപം

മാത്രമാണ്, പ്രാതിഭാസിക�ലാകം യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ബാഹ്യപ്രകടനം മാത്ര

മാണ് എന്ന�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. �ലാകവും �ദവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാത്മീ

കരണത്തി�ന്റതാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തം വഹദത്തുൽ വുജ്ജദ് (സത്തയു�ട ഏക

ത്വം) എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്. ഇബനുൽ അറബി ഇസ്ലാമികാശയങ്ങ�ള

മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതികൾക്കു �യാജിച്ചവണ്ണം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, “ഒ�രാറ്റ �ദവം മാത്ര�മയുള്ളൂ” എന്ന ഇസ്ലാമികസിദ്ധാന്ത�ത്ത

അ�ദ്ദഹം ഇപ്രകാരമാക്കി: “�ദവമല്ലാ�ത ഒന്നുമില്ല, �ദവമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും

നിലനിൽക്കുന്നില്ല”. �ദവം നാനാത്വത്തി�ന്റ പിറകിലുള്ള ഏകത്വമാണ്, പ്രാ

തിഭാസികമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന എല്ലാറ്റി�ന്റയും പിന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

ഈ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹം സന്യാസിയു�ട നിഷ്ക്രിയ

ത്വം അവലംബിച്ചു�കാണ്ടുള്ള ജീവിതസിദ്ധാന്തംആവിഷ്കരിച്ചത്. പ�ക്ഷ,ഈസി

ദ്ധാന്തത്തിനും പു�രാഗമനപരമായ ഒരു വശമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം �ദവമാ�ണ

ങ്കിൽ അ�ന്യാന്യം �സ്നഹിക്കുക എന്നതും മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന

ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും അസമത്വങ്ങ�ളയും എതിർക്കുന്നതും മനുഷ്യ�ന്റ കട

മയാണ്. അങ്ങ�നഈസിദ്ധാന്തം ഫലത്തിൽസാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങ�ള നിലനിർ

ത്തണ�മന്നാഗ്രഹിച്ച പിന്തിരിപ്പന്മാർക്കും യാഥാസ്ഥിതികന്മാർക്കും എതിരായിരു

ന്നു. ഇബനുൽ അറബിയു�ട വഹദത്തുൽ വുജ്ജുദി�ന്നതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയ

യാഥാസ്ഥിതിക മതപണ്ഡിതന്മാർ പിന്നീട് അക്ബറു�ട മതസഹിഷ്ണുത�യ്ക്കതിരാ

യി തിരിഞ്ഞ�തങ്ങ�നഎന്ന് ഇതിൽ നിന്നു ത�ന്ന മനസ്സിലാക്കാം.

�വദാന്ത�ത്ത�പ്പാ�ല സൂഫിവാദവും വിവിധശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു. വിവിധ

സിൽസിലകളിൽ (മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ)സംഘടിച്ചു�കാണ്ടുംഒരുസ്ഥലത്തുനിന്ന്

മ�റ്റാരുസ്ഥല�ത്തക്ക് സഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ടുംഅവർ താന്താങ്ങളു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

6 Quoted by Yusef Hussein in Glimpses of Medieval Indian Culture, P. 39.
7 Mohammed Noor Nabi: Development of Muslim Religious Thought in India, P. 50.
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പ്രചരിപ്പിച്ചു. ചിലസിൽസിലകൾധാരാളംഹിന്ദുക്ക�ളഇസ്ലാമി�ലക്ക് പരിവർത്ത

നം �ചയ്യിച്ചു. എന്നാൽ,അവരു�ടപ്രധാനപ്രവർത്തനം മതപരിവർത്തനമായിരു

ന്നില്ല, ആത്മീയമായ അച്ചടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുക�യന്നതായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം നൂ

റ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ സൂഫികളു�ട അ�നകം തരീഖത്തുകൾ

സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. ഇവയിൽ ചിഷ്ത്തി, സുഹറവർദി, ഖാദിരി, ഷത്തിരി, നഖ്ഷ്ബ

ന്ദി എന്നീ തരീഖത്തുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽസ്വാധീനവും �പാതുജനാനുകൂല്യവും

�നടിയത്. അജ്മീറി�ല ഖ്വാജാ�മാഈനുദ്ദീൻ ചിഷ്ത്തിസ്ഥാപിച്ച ചിഷ്ത്തി തരീ

ഖത്തി�ല ഏറ്റവും വലിയ �യാഗികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു �ശയിഖ് നിസാമുദ്ദീൻ

ഔലിയ. ജനങ്ങ�ള�ക്കാണ്ട് നല്ല ജീവിതം നയിപ്പിക്കുന്നതിനു �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു�വച്ചു. ഔലിയയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ സന്യാസം എന്നു

�വച്ചാൽ “ല�ങ്കാട്ടി മാത്രം ധരിച്ചു�കാണ്ട്, അ�ല്ലങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണനഗ്നനായി,

ഇരിയ്ക്കലല്ല. ലൗകികജീവിതം ഉ�പക്ഷിക്കുകഎന്നുപറഞ്ഞാൽവസ്ത്രംധരിക്കുകയും

ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് ത�ന്ന ത�ന്റ വഴിക്കു വരുന്ന�തല്ലാം �ക

വശ�പ്പടുത്താതിരിക്കുക, കണ്ട�താ�ക്ക സ്വന്തമാക്കാൻ �കാതിക്കാതിരിക്കുക,

യാ�താന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതിരിക്കുക” എന്നർത്ഥമാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും സാധാരണക്കാരും സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും മാലിക്കുക

ളും ഭിക്ഷക്കാരും പഠിപ്പുള്ളവരും അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരും നഗരവാസികളും

ഗ്രാമീണരും പട്ടാളക്കാരും സാധാരണ പൗരന്മാരും സ്വതന്ത്രരും അടിമകളും—

ഇങ്ങ�നഎല്ലാത്തരക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഈസൂഫി തരീഖത്തുകളിൽ സമ്പന്നങ്ങളായ വലിയ മതസംഘടനക�ളന്ന

�പാ�ല പ്രാ�ദശിക പ്രാധാന്യം മാത്രമുള്ള �കാച്ചുസ�ഹാദര സംഘടനകളുമുണ്ടാ

യിരുന്നു. എല്ലാ സൂഫികളും ഒരു�പാ�ലയായിരുന്നില്ല. ചിലർ നാടുവാഴികളു�ടയും

മറ്റ് ഉന്നതവർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും സ്വാധീനത്തിനു വി�ധയരാ�യങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ കച്ചവ

ടക്കാരും �ക�വലക്കാരുമായിട്ടാണ് ബന്ധ�പ്പട്ടത്. ചിലർ ഇസ്ലാമാണ് ഏകസ

ത്യമത�മന്ന് കരുതി ശരീഅത്തി�ന മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ മതങ്ങൾതമ്മിലുളള

വ്യത്യാസങ്ങ�ള അവഗണിച്ചു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൂഫിവാദത്തിന് സുഘടി

തവും ഏകരൂപവുമായ ഒരു വിപ്ലവപ്രവണത എന്ന നിലയ്ക്ക് സാധാരണക്കാരു�ട

തത്വശാസ്ത്രമായിത്തീരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചില സൂഫി�നതാക്കന്മാർ മതസിദ്ധാന്ത

ങ്ങ�ള മുൻനിർത്തി�ക്കാണ്ട് നാടുവാഴി ചൂഷണ�ത്തഎതിർക്കുകയും ജനങ്ങളു�ട

അഭിലാഷങ്ങളുംഅസംതൃപ്തിയുംപ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ മറ്റുചിലർനാ

ടുവാഴിപ്രഭുക്കളുമായി �യാജിച്ചു�പാകുവാൻശ്രമിച്ചു. സൂഫികൾതങ്ങളു�ടനിക്ഷിപ്ത

താൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി തിരിയുന്നതു തടയാൻ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾ പലതരം

പ്ര�ലാഭനങ്ങളും പ്ര�യാഗിച്ചു. ജനങ്ങളു�ട ധാർമ്മിക�ശഷി തളർത്തുവാൻഅവർ

ചില സൂഫി�നതാക്കൾക്ക് പിന്തുണനൽകി. “ആക്രമണകാരികൾ ഇന്ത്യൻ ജനത

യു�ട വി�ദ്രാഹാഗ്നി�യആളിക്കത്തിച്ചു,” നൂർ നബി പറയുന്നു: “എന്നാൽ �യാഗി

മാർ തങ്ങളു�ട നിഷ്കളങ്കമായ സ്വഭാവവും പരിശുദ്ധമായ ധർമ്മ�ബാധവും മനുഷ്യ

രാശി�യാടുള്ളഉൽക്കടമായ �സ്നഹവും �കാണ്ട്അവരു�ടപ്ര�ചാദനങ്ങ�ളതണു

പ്പിക്കുകയുംഅവർ�ക്കാരു പുതിയ ജീവിതം പകർന്നു�കാടുക്കുകയും �ചയ്തു”.

8 Sources of Indian Tradition, P. 435.
9 M. Habib in India Inheritance, Vol. I, P. 272.
10 Mohammed Noor Nabi: Develpment of Muslim Religious Thought in India, P. 59.
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ഇങ്ങ�ന നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ തിന്മകൾക്കും ഹീനവൃത്തികൾക്കു�മതിരായി

മതപരമായ പ്രതി�ഷധത്തി�ന്റ രൂപത്തിലാവിർഭവിച്ച സൂഫിവാദം ഫലത്തിൽ,

പ്ര�ത്യകിച്ചും മുഗൾഭരണത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ, നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യക്ര

മവുമായി �യാജിച്ചിണങ്ങി�പ്പാവുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയായിമാറി.

എങ്കിലും, ഇസ്ലാമി�ന്റപ്രാരംഭദശയി�ലഅനിവാര്യഘടകങ്ങളായിരുന്നസമ

ത്വത്തി�ന്റയും മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യത്തി�ന്റയുംആശയങ്ങൾപൂർണ്ണമായുംഅപ്രത്യ

ക്ഷമായില്ല. അപ്പ�പ്പാഴായി, വ്യാപാരത്തിലും വ്യവസായത്തിലും ഏർ�പ്പട്ട പട്ടണ

വാസികളു�ടയും പാവ�പ്പട്ട �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ടയും പഴയ ജീവിതരീതിയി�ലക്കു

തിരിച്ചു�പാകണ�മന്ന് ആവശ്യ�പ്പട്ട വ്യക്തികളും സംഘങ്ങളും രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷ

�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്നു. ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “ഇടയ്ക്കി�ട ആവർത്തി

ക്കുന്നഒരുസംഘട്ടനത്തി�ന്റബീജം”അവയിൽഅടങ്ങിയിരുന്നു. ഈപ്രതിഭാസ

�ത്ത ഏംഗൽസ് വിശദീകരിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “പട്ടണവാസികൾ സമ്പന്ന

രുംആഡംബരപ്രിയരുംആയിത്തീരുന്നു; മതനിയമങ്ങൾപാലിക്കുന്നതിൽനിഷ്ക്കർ

ഷയില്ലാത്തവരായിത്തീരുന്നു. ദരിദ്രരും സദാചാരനിയമങ്ങ�ള കർശനമായി പാ

ലിക്കുന്നവരുമായബദ്ദുക്കൾഈസമ്പന്നത�യയും സുഖഭൂയിഷ്ഠത�യയുംഅസൂയ

�യാടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവർ ഒരു പ്രവാചക�ന്റ, ഒരു മഹ്ദിയു�ട, കീ

ഴിൽ അണിനിരക്കുന്നു. മതനി�ഷധിക�ള ശിക്ഷിക്കുവാനും മൗലികമായ യഥാർ

ത്ഥമതവിശ്വാസങ്ങ�ളയുംആചാരങ്ങ�ളയും പുനസ്ഥാപിക്കുവാനും ഒരുപ്രായശ്ചി

ത്ത�മന്ന നിലയ്ക്ക് മത�ദ്രാഹികളു�ട സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചടക്കുവാനും അവർ ആവ

ശ്യ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു നൂറു�കാല്ലം കഴിയു�മ്പാ�ഴക്കും അവരും സ്വാഭാവിക

മായി പഴയ മത�ദ്രാഹികളു�ട അവസ്ഥയിൽ എത്തി�ച്ചരുന്നു. മതത്തിന് വീണ്ടും

ഒരുപുതിയശുദ്ധീകരണംആവശ്യമായിവരുന്നു. ഒരുപുതിയ മഹ്ദി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടു

ന്നു. പഴയ രംഗം വീണ്ടുംആരംഭം �താട്ട്ആവർത്തിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കൻഅൽ�മാ

റാബിദുകളു�ടയും �സ്പയിനി�ല അൽ �മാഹദുകളു�ടയും ആക്രമണയുദ്ധങ്ങൾ മു

തൽഇംഗ്ലീഷുകാ�രവിജയകരമായിആട്ടി�യാടിച്ചഖാർത്തുമി�ലഅവസാന�ത്ത

മഹ്ദിവ�ര ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. �പർസ്യയി�ലയും മറ്റു മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളി�ലയും

കലാപങ്ങൾ ഇ�ത രീതിയിൽത്ത�ന്നയാണ് �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്. ഈ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങ�ളല്ലാം മതത്തി�ന്റ പുറംചട്ടയണിഞ്ഞവയാണ്. പ�ക്ഷ, സാമ്പത്തിക കാരണ

ങ്ങളാണ് അവയു�ട ഉറവിടം”.

മഹ്ദി�യന്ന �പര് തുടക്കത്തിൽ ഖലീഫാസ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ച അലിയു�ട

പിൻഗാമിയായ മുഹമ്മദ് മഹ്ദിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടതായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവർഷം

880-ൽ അന്തരിച്ചു�പായ അ�ദ്ദഹം �ലാകത്തിൽ നീതിയും ധർമ്മവും പുനഃസ്ഥാപി

ക്കാൻ �വണ്ടി വീണ്ടും വരു�മന്ന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുയായികൾ വിശ്വസിച്ചു�പാ

ന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ നബിയു�ട�യാ അലിയു�ട�യാ

പിൻഗാമികളല്ലാത്തആർക്കും ഭരണാധികാരികളാവാൻ അർഹതയില്ല. അലിയു

�ട പിന്തുടർച്ചക്കാർ എന്ന് സ്വയം അവകാശ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് പല കാലങ്ങളിലായി

വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ മഹ്ദിമാർ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർധത്തിലാണ് മഹ്ദി പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യ

യിൽ വ്യക്തമായ രൂപം പ്രാപിച്ചത്. �ജാൺപൂരി�ല ഒരു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഒരു

സുപ്രഭാതത്തിൽ താൻ മഹ്ദിയാ�ണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. “നീ മഹ്ദിയാ�ണ”ന്ന്

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അ�ദ്ദഹം ഒരു അശരീരിശബ്ദം �കട്ടുവ�ത്ര. പലരും അത്

11 Marx and Engels: On Religion, P. 317.
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വിശ്വസിച്ചു. ഭരണാധികാരികൾ അമ്പരന്നു. ഒരു മതപ്രഭാഷകനും പരിഷ്ക്കർത്താ

വുമായിത്തീർന്നഈ പുതിയ മഹ്ദി�യ സുൽത്താന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഒരിടത്തു

നിന്നും മ�റ്റാരിട�ത്തക്കായി നാടുകടത്തി. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുയായിക

ളു�ട എണ്ണം കൂടിവരികയാണ് �ചയ്തത്. ഒടുവിൽ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ�വച്ച് 1505-ൽ

അ�ദ്ദഹം മരണമടഞ്ഞു.

മ�റ്റാരു മഹ്ദി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാം ഷായു�ട

(1545–1552) ഭരണകാലത്താണ്. ആഗ്രയ്ക്കടുത്ത് ബിയാനയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന �ശ

യിഖ് അ�ലആയിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം. ചരിത്രകാരനായ ബദൗണി അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പ

റ്റി ഇങ്ങ�ന എഴുതുന്നു: “ആത്മാഭിമാനവും അഹന്തയും അടിച്ചമർത്തി�ക്കാണ്ട്

അ�ദ്ദഹം അയൽപക്ക�ത്ത ദരിദ്രർക്കായി ആത്മാർപ്പണം �ചയ്തു. ത�ന്റ ലൗകി

കസമ്പത്തും, ത�ന്റ പുസ്തകം�പാലും, ദരിദ്രർക്ക് ഉഴിഞ്ഞു�വച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം

സർവസംഗ പരിത്യാഗത്തി�ന്റ താഴ്വരയിൽ പ്ര�വശിച്ചു”. അ�ദ്ദഹം “ആത്മത്യാ

ഗികളായ മുന്നൂ�റാളം വീട്ടുകാരു�ട ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ്—കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം”

സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. കച്ചവടക്കാരും �ക�വലക്കാരുമായിരുന്നു അവരിൽ

മിക്കവരും. ഈസവി�ശഷമായസന്യാസവൃത്തി യുദ്ധായുധങ്ങൾസൂക്ഷിച്ചു�വക്കു

ന്നതിൽ നിന്ന് അവ�ര തടയുകയുണ്ടായില്ല. തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത നിയമങ്ങ�ള

ലംഘിക്കാനും അവർ ശങ്കിച്ചില്ല. �ശയിഖ് അ�ലയു�ട ജനസ്വാധീനം വർദ്ധിച്ച

�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു.

ഒടുവിൽ ഇസ്ലാം ഷാ രാജാവ് അ�ദ്ദഹ�ത്ത മർദ്ദിച്ചു �കാല്ലുകയാണുണ്ടായത്.

എന്നാൽ, ഇത്തരം മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മഹ്ദിപ്രസ്ഥാന�ത്തനശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി

ല്ല. �ശയിഖ് അ�ലയു�ട അനുയായികൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അക്ബറു�ട ഭരണ

കാലത്തു�പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്വാധീനം അനുഭവ�പ്പടുകയുണ്ടായി. വർഗ്ഗ–

ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടാ�തയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യക്രമംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി

നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരി മു�ന്നാട്ടുവരു�മന്ന് വിശ്വസിച്ച കച്ചവടക്കാർ,

വിറകു�വട്ടുകാർ, �വള്ളം�കാരികൾ തുടങ്ങിയ ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലാ

ണ് മഹ്ദിപ്രസ്ഥാനം പരന്നുപിടിച്ചത്. ഇസ്ലാമി�ന്റ പരിഷ്കർത്താക്ക�ളന്ന നിലയ്ക്ക്

അവർ ചക്രവർത്തി�യയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�രയും ശത്രുക്കളായി

ട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. മുഗൾഭരണാധികാരികൾ ഇസ്ലാമി�ന്റ മഹത്തായആശ

യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു�വന്നതായിരുന്നു അവരു�ട മുഖ്യമായ വിമർശനം.

മഹദിപ്രസ്ഥാനം ചൂഷണത്തിനും മർദ്ദനത്തിനും എതിരായ പ്രതി�ഷധത്തി�ന്റ

പ്രകടനമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് അത് മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയി�ല ദരിദ്രജനവിഭാ

ഗങ്ങ�ളആകർഷിച്ചത്.

ഇന്ത്യയി�ല മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്രത�ന്ന പ്രസിദ്ധി �നടാത്ത മറ്റുചില

മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്,

ഇസ്മായിലികളു�ട ഷിയവിഭാഗം കർമാതിയന്മാരു�ട പ്രസ്ഥാന�മന്ന �പരിൽ

അറിയ�പ്പട്ട ഒരു അർധമതപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഒമ്പ

താം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ പത്താം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ മുൾത്താനിൽ അവർ ഒരു �കാളനി

സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. മുഹമ്മദ് ഗസനിയും പിന്നീട് മുഹമ്മദ് �ഗാറിയും അവ�ര

അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ടും, സുൽത്താൻവാഴ്ചയു�ട കാലത്ത് വടക്കുപടി

ഞ്ഞാ�റ ഇന്ത്യയിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ശക്തിയായി വളരാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു.

12 Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 8, P. 339.
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കർമാതിയന്മാരു�ട ഉൽ�ബാധനങ്ങൾ മർദ്ദിതജനങ്ങ�ള �പാതുവായും �ക

�വലക്കാ�രയും കച്ചവടക്കാ�രയും പ്ര�ത്യകിച്ചും നാടുവാഴിത്തത്തി�നതിരായി

ഇളക്കിവിട്ടു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൽഹിയിൽ കർമാത്തിയന്മാരു�ട വിപുല

മായ ഒരു ലഹള ത�ന്ന �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുകയുണ്ടായി. ആ കാല�ത്തഎഴുത്തുകാർ

പറയുന്നത് ജുമാ മസ്ജിദി�ന്റ �ന�ര നടന്ന ഒരു ആക്രമണത്തിനു�ശഷം അവർ

കഠിനമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയാവുകയും ഫലത്തിൽ തുടച്ചുനീക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു

എന്നാണ്. എങ്കിലും, അവരു�ട ചിന്താഗതികൾ ഒരു രൂപത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരു

രൂപത്തിൽ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയുണ്ടായി. പതിനാറാം

നൂറ്റാണ്ടിൽ പഞ്ചാബിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാ�റ അതിർത്തിപ്ര�ദശത്തും മഹ്ദിമാ

രു�ടയും കർമാത്തിയന്മാരു�ടയും സ്വാധീനത്തിലാണ് �റാശനിയാപ്രസ്ഥാനം

�പാന്തിവന്നത്.

ബയാസിദ് എ�ന്നാരാളാണ് �റാശനിയാപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്ഥാപകൻ.

ഗുഹയിൽ കടുത്ത യാതനകളനുഭവിച്ചു കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ബയാസിദ് തനിക്ക് �ദവ

ത്തിൽ നിന്ന് �നരിട്ടു �വളിപാട് ലഭിച്ചതായി അവകാശ�പ്പട്ടു. “പീർ �രാശൻ”

അഥവാ “�വളിച്ചത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗദർശി” എന്നസ്ഥാന�പ്പർ അ�ദ്ദഹം സ്വയം സ്വീ

കരിച്ചു. അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുവാനും പീറി�നാട് ബഹുമാനം കാണിക്കാനുംഅ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ അനുയായിക�ളാടാവശ്യ�പ്പട്ടു. അ�ദ്ദഹം ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങ

ളിൽ താ�ഴ പറയുന്നവ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്ന് �ലയ്ഡൺപറയുന്നു.

“1. �ദവംഎല്ലാറ്റിലും എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്; എല്ലാ വസ്തുക്കളുംഅവ�ന്റ ദിവ്യത്വത്തി

�ന്റ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

2. മനുഷ്യാത്മാക്കൾ മറ്റു ശരീരങ്ങളി�ലക്ക് മാറുകയും, മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ

�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നൽപ്പ്, വിധി പറയുന്ന ദിവസം, സ്വർഗ്ഗം, നര

കം എന്നിവ ലൗകികവസ്തുക്ക�ള സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അലങ്കാരപ്ര�യാഗങ്ങൾ

മാത്രമാണ്.

3. ഖുർ ആനും ഹദീസും അവയി�ല വാക്കുകളു�ട അർത്ഥം �നാക്കി മനസ്സിലാ

ക്കാൻ കഴിയില്ല. ആന്തരികവും രഹസ്യവുമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ടാ

ണ്അവ�യവ്യാഖ്യാനി�ക്കണ്ടത്. നിയമത്തി�ല വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഗൂഢാർത്ഥമാ

ണുള്ളത്. അവ മതപരമായ പൂർണ്ണത �കവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ മാത്ര

മാണ്.

4. നിയമത്തി�ന്റഈനിഗൂഢാർത്ഥം മതപരമായ കർമ്മങ്ങൾ �കാണ്ടും പീറി�ന്റ

നിർ�ദ്ദശങ്ങൾ �കാണ്ടും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതാണ് മതപരമായ

പരിപൂർണ്ണതയു�ട ഉറവിടം. ഈ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് നിയമത്തി

�ന്റ ബാഹ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അവ ഫലത്തിൽ

റദ്ദാക്ക�പ്പടുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്”.

“പീർ �രാശൻ” അതി�വഗം ജനസ്വാധീനമാർജിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യ

ന്മാരു�ട എണ്ണം വള�ര �വഗം വർദ്ധിച്ചു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാന

ത്തിൽ മുഗൾ ഗവ�ണ്മന്റി�നതിരായി അ�ദ്ദഹം സു�ലമാൻ കുന്നിൻ പ്ര�ദശങ്ങ

ളിലും �ഖബറിലും ത�ന്റസ്വന്തം ഭരണംസ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.

ഈപ്രസ്ഥാനം വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ലഅഫ്ഘാൻ �ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കി

ടയിൽ മാത്ര�മ നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ, “ഒരള�വാളം

13 Quoted by Murray T. Titus: Islam in India and Pakistan, PP. 111–112.
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ജനാധിപത്യത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഈ �ഗാത്രസമു

ദായക്കാർ” ഏ�റ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് സുശക്തമായ മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു

കനത്ത ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു. �ഗാത്രസമുദായ ഘടനയിൽ നാടുവാഴിത്തബ

ന്ധങ്ങൾ�കാണ്ടുവരുന്നത്ഇസ്ലാമികസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്എതിരാ�ണന്നായിരുന്നു

അവരു�ട വിശ്വാസം. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് അവർ മുഗൾ ഗവ�ണ്മന്റി�ന

തിരായുംഅഫ്ഘാൻ നാടുവാഴിത്തതാൽപ്പര്യങ്ങ�ളതിരായും സായുധ ലഹളകൾ

നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കും മ�ധ്യഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യാപാര മാർഗ്ഗങ്ങളി�ലല്ലാം

അവർ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അവ�ര കീഴടക്കാൻ �വണ്ടി അക്ബറും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപിൻഗാമികളും പല�സനികസംഘങ്ങ�ളയുംഅയയ്ക്കുകയുണ്ടാ

യി. �കന്നഡിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ബയാസിദി�ന്റ അനുയായികളായ �റാശ

നിയാക്കൾ “ഒരു പ്ര�ത്യകതരം ഇസ്ലാംമതമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുവന്നത്. ഒരുവശത്ത്

കമ്യൂണിസവും മറുവശത്ത് ഇസ്ലാമി�ന്റ ശത്രുക്ക�ള നശിപ്പിക്കലുമാണ് അതി�ന്റ

മുഖ്യമായ രണ്ടുസവി�ശഷതകൾഎന്നു �താന്നുന്നു”.

“ഇസ്ലാമി�ന്റ ശത്രുക്കൾ” എന്നു പറയു�മ്പാൾ �റാശനിയാക്കൾ പ്രധാനമാ

യും ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത് മുഗൾഭരണാധികാരിക�ളയും അവരു�ട അനുകൂലിക�ളയും

ആ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കിയി�ല്ലങ്കിൽ ഈ വിവരണം �തറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. അവർ

ഇസ്ലാമിൽ�പ്പട്ട നാടുവാഴി പ്രഭുക്ക�ള നഖശിഖാന്തം എതിർത്ത�പ്പാൾ, ഹിന്ദു

ക്കൾക്കിടയി�ല ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങ�ള ഉപദ്രവിക്കാ�ത വിടുകയാണ് �ചയ്തത്.

തീർച്ചയായും, ഇസ്ലാമി�ന്റ കർശനമായ തത്വങ്ങ�ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു

മതപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുഅത്. കമ്മ്യൂണിസവുമായി അതിന് തീ�ര ബന്ധമുണ്ടായി

രുന്നി�ല്ലങ്കിലും അത് ജനങ്ങളു�ട നാടുവാഴിത്തവിരുദ്ധ ചിന്താഗതിക�ള നിശ്ചയ

മായും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാ�റ ഇന്ത്യ�യ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ �റാ

ശനിയാ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം അത് മതത്തി�ന്റ പരി�വഷമണിഞ്ഞഒരു

�ദശീയപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നതാണ്. �ഗാത്രസമുദായക്കാരു�ട ഐകമത്യ

ത്തിനും മുഗളന്മാരു�ട നാടുവാഴിത്തചൂഷണത്തിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാനുള്ള

ജനകീയാഭിലാഷത്തി�ന്റ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനും �വണ്ടിയാണ് അത് �പാരാ

ടിയത്. �ഗാത്രസമുദായജീവിതത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യങ്ങൾ സുശക്തങ്ങളായിരുന്ന

പ്ര�ദശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അത് ജനങ്ങ�ള ആകർഷിച്ചത്. ഇതുത�ന്നയായിരു

ന്നുഅതി�ന്റ ദൗർബല്യവും.

ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പന്മാരായ ഉ�ലമാക്ക�ള �രാഷം �കാ

ള്ളിച്ചു എന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. മതപരിഷ്ക്കാരികളു�ട സ്വാധീനം തകർക്കാനും

സ്വന്തം അധികാരങ്ങൾ നിലനിർത്താനും �വണ്ടി അവർ എല്ലാ ശക്തിയുമുപ�യാ

ഗിച്ചു. മുഗൾഭരണം നാശത്തി�ന്റ പാതയി�ലത്തിയ�പ്പാൾ മതത്തി�ല പു�രാഗ

മനശക്തികളും പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളും വർദ്ധിച്ചു�കാ

ണ്ടുവന്നു. അക്ബറു�ട വിശാലവീക്ഷണ�ത്ത പിന്തിരിപ്പന്മാർ ഒരിക്കലും ഇഷ്ട�പ്പ

ട്ടിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണത്തിനു �ശഷം അവർ മതപരിഷ്ക്കരണത്തി�ന

തിരായി കടുത്തആക്രമണം നടത്തി. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് 52 ഉപനിഷത്തുകൾ

പരിഭാഷ�പ്പടുത്തുകയും സൂഫിവാദ�ത്താടും ഹിന്ദുമുസ്ലീം �മത്രി എന്ന ആശയ

�ത്താടുംആനുകൂല്യം കാണിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നകുറ്റത്തിന് അവർ ദാരാഷി�കാ

രാജകുമാര�ന മതവി�രാധി എന്ന് മുദ്രകുത്തി തൂക്കി�ലറ്റി. എന്നാൽ, ഇത്തരം

14 Kennedy: History of the Great Moghuls, P. 27.
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മതമർദ്ദനങ്ങൾ�ക്കാന്നും മുഗൾഭരണ�ത്തഅതി�ന്റ നാശകരമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ

നിന്ന് തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജനങ്ങളു�ട മനസ്സിൽ നിന്ന് പു�രാഗമനാ

ശയങ്ങ�ള പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല.

ഇസ്ലാമി�ലഈ പരിഷ്ക്കരണാശയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട പ്ര�ബാധനങ്ങൾ മധ്യ

യുഗത്തി�ന്റഅവസാനകാലത്ത് സാമൂഹ്യചിന്തകളു�ട വികാസ�ത്തവള�രയധി

കം സ്വാധീനിച്ചു. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദൽഹിസൽത്നത്തി�ന്റ ഭരണകാലത്താ

ണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. എന്നാൽ പതി�നഴും പതി�നട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മുഗൾഭരണം

അധഃപത�നാന്മുഖമായ�പ്പാഴാണ്ഈ മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾനാടുവാഴി

ത്തത്തി�നതിരായ ജനകീയ കലാപങ്ങളു�ട രൂപം�ക�ക്കാണ്ടത്. ഇസ്ലാമി�ല

പരിഷ്ക്കരണവാദികൾ നടത്തിയ �പാരാട്ടങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തി�നാ ഹിന്ദുസമുദായ

ത്തിൽ�പ്പട്ട ജനങ്ങൾ�ക്കാഎതിരായി നടത്ത�പ്പട്ടവയായിരുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്,

കൂടുതൽ �മച്ച�പ്പട്ട ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു�വണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പല ഹിന്ദുപരി

ഷ്ക്കർത്താക്കളുമായും �യാജിച്ചു�കാണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. രണ്ട് മതവിഭാ

ഗങ്ങളും ഒ�രാറ്റ സമുദായമായി ലയിച്ചില്ല എന്നതുശരിയാണ്. എന്നാൽ, രണ്ടു വി

ഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ �വകാരികമായി ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ

സംശയമില്ല. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളു�ടയും മുസ്ലീങ്ങളു�ടയും മതപരിഷ്ക്ക

രണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു �പാതുസ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. �ദവത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ

എല്ലാവരുംസമന്മാരാണ് ! ഈസിദ്ധാന്തംപല�പ്പാഴുംസാമൂഹ്യസമത്വത്തിനുംചി

ല�പ്പാൾ സാമ്പത്തികസമത്വത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾക്ക് പ്ര�ചാദനം

നൽകി.



6
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം

ഇന്ത്യയിൽ നാടുവാഴിത്തം നാ�ശാന്മുഖമായ�താടു കൂടി ഹിന്ദുമതം മുരടിക്കാൻ

തുടങ്ങുകയും ആത്മീയമായ തകർച്ചയു�ട വക്ക�ത്തത്തുകയും �ചയ്തു. പഴയ വ്യവ

സ്ഥിതിയു�ടപണ്ഡിതന്മാരായപ്രതിനിധികൾ, തകർന്നു�കാണ്ടിരുന്നസാമൂഹ്യക്ര

മ�ത്ത മുട്ടു�കാടുത്തുനിലനിർത്താൻ �വണ്ടി പഴയസ്മൃതികൾക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും

പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചു�നാക്കി. ശയനൻ, മാധവൻ, ആനന്ദതീർത്ഥൻ,

ഭട്ട ഭാസ്ക്കരൻ എന്നിങ്ങ�ന ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ പതിനാലും പതിനഞ്ചും നൂ

റ്റാണ്ടുകളിൽ �വദങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും പുരാണങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ഒ�ട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളഴു

തിയുണ്ടാക്കി. �മധാതിഥി, കുല്ലുകഭട്ടൻ, വിജ്ഞാ�നശ്വരൻ, �ഹമാദ്രി മുതലായ

വർ മനുസ്മൃതിക്കും മറ്റു പ്രാചീന നിയമസംഹിതകൾക്കും പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും

പുതിയ അർത്ഥങ്ങളും നൽകി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ ‘അരു

തു’കളിലും ‘പാടില്ല’കളിലും പിടിച്ചു �കട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു. തത്വചിന്തയു�ട രംഗത്ത്

ഒ�ട്ട�റ ആത്മീയവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. സാംഖ്യം, �വ�ശഷികം

തുടങ്ങിയ പ്രാചീനദർശനങ്ങളിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആത്മീയ

വാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുനഃപരി�ശാധനകൾക്ക് വി�ധയങ്ങളായി.

മഠങ്ങളു�ടയും �ക്ഷത്രങ്ങളു�ടയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. തത്വചിന്ത�യയും മത�ത്ത

യും മതവിജ്ഞാനീയ�ത്തയും കൂട്ടി വിളക്കി�ച്ചർക്കുന്നതിൽ അവ ഫലപ്രദമായ

പങ്കു വഹിക്കുകയും �ചയ്തു. നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തങ്ങളു�ട

രക്ഷാധികാരിത്വവും സംഭാവനകളും വഴിഈശ്രമങ്ങ�ള�യല്ലാം �പ്രാത്സാഹിപ്പി

ച്ചു. ബുക്ക ഹരിഹരൻ എന്ന രാജാവി�ന്റ നിർ�ലാഭമായ സഹായാനുകൂല്യങ്ങൾ

ഇല്ലായിരുന്നു�വങ്കിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശയനൻ ത�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ

ഋ�ഗ്വദവ്യാഖ്യാനം എഴുതുമായിരുന്നു�വാ എന്നുസംശയമാണ്.

ഇങ്ങ�ന കാലഹരണ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ മതചിന്തകൾക്കും മതാചാരങ്ങൾ

ക്കും ഒരു പുതിയ ജീവൻ നൽകാൻ ഭഗീരഥയത്നങ്ങൾ നടത്ത�പ്പട്ടു. വിവാഹ

ചടങ്ങുകളിലും മറ്റു വി�ശഷാവസരങ്ങളിലും �വദമന്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപ�യാഗിക്ക

�പ്പട്ടു തുടങ്ങി. യജ്ഞങ്ങളും മറ്റു �വദികകർമ്മങ്ങളും വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു.

പലരും മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിൽ അഭയം �തടി. താന്ത്രികപൂജ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, അ�തകാലത്തു ത�ന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികശക്തികൾ പുതിയ

ആശയങ്ങളും പുതിയ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരു
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ന്നു. മുസ്ലീം ആക്രമണങ്ങ�ളത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയി�ലക്ക് കടന്നുവന്ന സാമൂഹ്യവും

മതപരവുമായആശയങ്ങൾഈസംഭവവികാസ�ത്തത്വരിത�പ്പടുത്തി.

1 മതത്തി�ല പു�രാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

മധ്യകാലയൂ�റാപ്പി�ല മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന�ത്ത പരാമർശിച്ചു�കാണ്ട് ഏം

ഗൽസ് എഴുതി: “മധ്യയുഗം മതവിജ്ഞാനീയവുമായി മ�റ്റല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രരൂപ

ങ്ങ�ളയും തത്വചിന്ത, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, നിയമശാസ്ത്രം എന്നിവ�യയും ബന്ധ�പ്പടുത്തു

കയുംഅവ�യ മതവിജ്ഞാനീയത്തി�ന്റ ഉപവിഭാഗങ്ങളാക്കി തീർക്കുകയും �ചയ്തു.

അങ്ങ�നഅത് സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മതപരമായ ഒരുരൂപം നൽ

കി. മതമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും മനസ്സിലില്ലാതിരുന്നജനങ്ങൾതങ്ങളു�ടസ്വന്തംആവ

ശ്യങ്ങ�ള മതത്തി�ന്റ �വഷമണിയിച്ചു�കാണ്ടാണ് മു�ന്നാട്ടുവച്ചത്. അങ്ങ�നയാ

ണ് അവർ ഒരു പ്ര�ക്ഷാഭം സംഘടിപ്പിച്ചത്”.

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുള്ള ഇന്ത്യ�യ സം

ബന്ധിച്ചും ഇത് ഏ�റക്കു�റ ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയി�ല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്

�വക്ലിഫ്, ലൂതർ, �താമസ് മുൻസർ മുതലായവർ നയിച്ച മതപരിഷ്ക്കരണ പ്ര

സ്ഥാനങ്ങളുമായി പല സാദൃശ്യങ്ങളും കാണാം. വിഷ്ണുവി�ന്റ അവതാരങ്ങളായി

കരുത�പ്പട്ട ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവ�രാടുള്ള ഭക്തിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാന

ത്തി�ന്റ കാതൽ. പ�ക്ഷ, അത് �വറു�മാരു മതപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല. �വ

ഷ്ണവസിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ആത്യന്തിക വിശകലനത്തിൽ, ആ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ സാമൂ

ഹ്യസാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ആത്മീയപ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ,

സാംസ്കാരിക രംഗത്ത്അത് ഒരു �ദശീയന�വാത്ഥാന�ത്തയാണ്പ്രതിഫലിപ്പിച്ച

ത്. സാമൂഹ്യമായ ഉള്ളടക്കമാക�ട്ട, ജാതി�മധാവിത്വത്തിനും ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട

അനീതികൾക്കും എതിരായ കലാപ�ത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്തത്. അത്

ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ �ദശീയജനവിഭാഗങ്ങളു�ട വളർച്ചയ്ക്കും �ദശീയ ഭാഷകളു�ടയും

�ദശീയ സാഹിത്യങ്ങളു�ടയും വികാസത്തിനും ഒരു പുതിയ ഉ�ത്തജനം നൽകി.

ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് നാടുവാഴിത്ത മർദ്ദനങ്ങൾ�ക്കതിരായി ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ

കച്ചവടക്കാർക്കും �ക�വലക്കാർക്കും മറ്റു പാവ�പ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും �ധ

ര്യം നൽകിയത്. ഉയർന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചവരായാലും ശരി, താണ ജാതിയിൽ

ജനിച്ചവരായാലും ശരി, �ദവത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരാ�ണ

ന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ കാതൽ. പൗ�രാഹിത്യത്തിനും ജാ

തിമർദ്ദനത്തിനും എതിരായി �പാരാടുന്നതിന് ജനങ്ങ�ള ആ�വശം �കാള്ളിച്ച്

അണിനിരത്തിയ ഒരു സിദ്ധാന്തമായിത്തീർന്നു അത്. മധ്യയുഗത്തി�ല വ്യത്യസ്ത

ഭാഷക�ളാടും വ്യത്യസ്തജാതിക�ളാടും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങ�ളാടും കൂടിയ വിവിധ ജന

വിഭാഗങ്ങ�ള �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തിയ മഹത്തായഈപ്രസ്ഥാനം ഒരു സങ്കര

സംസ്കാരത്തി�ന്റ വികാസ�ത്ത സഹായിക്കുകയും നാടുവാഴിത്ത മർദ്ദനത്തി�ന

തിരായ �യാജിച്ച സമരങ്ങൾക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകുകയും �ചയ്തു.

2 താണജാതിക്കാരു�ട ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നൽപ്പ്

രാമാനുജ�ന്റയുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യനായരാമാനന്ദ�ന്റയും �വദാന്തസിദ്ധാന്ത

ങ്ങളാണ് ഈ പരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ഉറവിടം. എല്ലാ മനുഷ്യർ

1 Engels: Ludwig Fuerbach, Ch . IV.
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ക്കുംഭക്തിയിലൂ�ട�ദവവുമായിസാത്മ്യംപ്രാപിക്കാനുംഅങ്ങ�നശാശ്വതാനന്ദം

അനുഭവിക്കാനും കഴിയു�മന്നുള്ള രാമാനുജ�ന്റ പ്രഖ്യാപനമാണ്ഈപുതിയ മത

പ്ര�ക്ഷാഭത്തിന് അസ്തിവാരമിട്ടത്. രാമാനന്ദൻ ഊരു�താറും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ബ്രാ

ഹ്മണ�മധാവിത്വ�ത്തയും ജാതിവ്യവസ്ഥ�യയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഇതായി

രുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രമാണം: “ഒരാൾ മ�റ്റാരാളു�ട ജാതി�യാ മതവിഭാഗ�മാ

എ�ന്തന്നു �ചാദിക്കാതിരിക്ക�ട്ട. �ദവ�ത്ത പൂജിക്കുന്നവൻ �ദവത്തി�ന്റ സ്വ

ന്തമാണ്”.

രാമാനന്ദന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ രായിദാസ് ഒരു �ച

രുപ്പുകുത്തിയായിരുന്നു. ധരണൻ അയിത്തക്കാരനായ ഒരു ജാത്കർഷകനായി

രുന്നു. കബീർ ഒരു �നയ്ത്തുകാരനായിരുന്നു. മറ്റു മതപരിഷ്ക്കർത്താക്കളു�ടയും സ്ഥി

തി ഇതുത�ന്ന. അക്ബറു�ട കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന തുളസീദാസ് മഹാകവി ജന

നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. എന്നാൽ, അ�ദ്ദഹം �ദവത്തി�ന്റ ഗായകൻ

ആയി മാറാൻ �വണ്ടി കുട്ടിക്കാലത്ത് ത�ന്റ മാതാപിതാക്കന്മാ�ര ഉ�പക്ഷിച്ചു. രജ

പുത്താനയി�ല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റനായകനായ ദാദു താണജാതിയിൽ�പ്പട്ട

ഒരു നൂൽനൂൽപ്പുകാരനായിരുന്നു. നാനാക്ക് ഒരു �ചറുകിടകച്ചവടക്കാര�ന്റ മക

നായിരുന്നു. മറാഠികവി നാമ�ദവ് ഒരു തുന്നൽക്കാരനായിരുന്നു. തുക്കാറാം താ

ണജാതിയിൽ�പ്പട്ട ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു. �ചതന്യൻ ബംഗാളി�ല ഒരു

ദരിദ്രകുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ആന്ധ്രയി�ല സുപ്രസിദ്ധകവി �വമണ്ണ അക്ഷ

രജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരുകർഷകനായിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ പിതാ�വ

ന്നു കരുത�പ്പടുന്ന തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ താണജാതിയിൽ�പ്പട്ട ഒരു ചക്കാലനാ

യിരുന്നു. അപൂർവംചിലബ്രാഹ്മണരും മറ്റുചില ഉന്നതജാതിക്കാരും ഭക്തിപ്രസ്ഥാ

നത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ, അവർ അപ്രകാ

രം �ചയ്തത് തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ജാതിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അവകാശാനുകൂ

ല്യങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിച്ചു�കാണ്ടാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഭക്തിപ്രസ്ഥാന�ത്ത നയിച്ചത്

ബ്രാഹ്മണപൗ�രാഹിത്യമായിരുന്നില്ല; പൗ�രാഹിത്യത്തി�നതിരായ താണജാതി

ക്കാരായിരുന്നു.

ഹിന്ദു–മുസ്ലീം പു�രാഹിതന്മാരു�ട �മധാവിത്വത്തിനും അവരു�ട പിൻബല

ത്തി�ന്മൽ സ്ഥിതി�ചയ്ത സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും എതിരായ സംഘടിതസ

മരങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യമായിത്തീർന്ന സമയത്താണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം

ആവിർഭവിച്ചത്. പ്രാ�ദശികവും വിഭാഗീയവുമായ കൂറുകൾ�കാണ്ട് �വറിട്ടുനിന്ന

ജനതക�ള �യാജിപ്പിക്കുക, പ്രാ�ദശിക�മാഴിക�ള �ദശീയഭാഷകളു�ട പദവി

യി�ലക്കുയർത്തി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�ള വിപുലീകരിക്കുക,

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും മർദ്ദനങ്ങളിലും കിടന്നു നരകി

ച്ച് മ�നാവീര്യം തകർന്ന ജനങ്ങളു�ട മനുഷ്യത്വം തട്ടിയുണർത്തുക, സർ�വാപരി,

ജാതികളു�ടയും മതങ്ങളു�ടയും മതിൽ�ക്കട്ടുകൾ �പാളിച്ചുകളഞ്ഞ് മനുഷ്യർക്കിട

യിൽഐക്യവുംസാ�ഹാദര്യവുംവളർത്തുക—ഇവയാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

നായകന്മാ�ര അഭിമുഖീകരിച്ച മുഖ്യമായ കടമകൾ.

3 പ്രാചീനചിന്തകളു�ട പ്രതിധ്വനികൾ

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ആവിർഭവിച്ചത് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ

സ്ഥിതികളിൽ നിന്നു ത�ന്നയാണ്. ഋ�ഗ്വദം, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഭഗവദ്ഗീത മുത

ലായവയിലടങ്ങിയ പ്രാചീനചിന്തകളു�ട ചില പ്രതിധ്വനികൾ കബീറി�ന്റ കവിത
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കളിൽ �കൾക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, താ�ഴ �കാടുക്കുന്ന കവിത വായിച്ചാൽ

ഋ�ഗ്വദത്തി�ല സൃഷ്ടിഗീതം ഓർമ്മവരും.

“ആരംഭത്തിൽ ഇത് ഏകമായിരുന്നു. നിരാകാരവും നിർഗുണവും അവർണ്ണനീ

യവുമായിരുന്നു. അതിന് ആദി, മധ്യം, അന്തം എന്നീ ക്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അ�പ്പാൾ ഇരു�ട്ടാ പുക�യാ �വളിച്ച�മാ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൂമിയും വായുവും

ആകാശവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തീയും �വള്ളവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗംഗയും യമുനയും

സരസ്വതിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമുദ്രവും തിരമാലകളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാപപു

ണ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ആ�ലാചിച്ചു�നാക്കിയിട്ട് കബീർ പറയുന്നു.

അതുവ�ര (ഈശ്വര�ന്റ) ലീലക�ളാന്നും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. പരമപുരുഷൻ

അഗമവും അ�ഗാചരവുമായ അഗാധതയിലായിരുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താവ് തിന്നു

ക�യാ കുടിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല. മരിക്കുക�യാ ജനിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല.

അതിന് രൂപവും ആകാരവും ഇല്ല. നിറവും �വഷവുമില്ല. ജാതിയും �ഗാത്രവുമില്ല.

അതി�ന്റ മഹിമ�യ വർണ്ണിക്കാൻ എനിക്കു കഴിവില്ല. അത് സ്വരൂപ�മാ അരൂ

പ�മാ അല്ല. അതിന് �പ�രാന്നും ഇല്ല. അതിനു നിറമില്ല, നിറമില്ലായ്മയുമില്ല.

അതിന് യാ�താരുസ്ഥാനവുമില്ല”.

ഉപനിഷത്തുകളി�ലയും ഭഗവദ് ഗീതയി�ലയും ചില ആശയങ്ങ�ളാടു സാദൃ

ശ്യം വഹിക്കുന്ന ചിന്തകൾ താ�ഴ �കാടുക്കുന്നകവിതയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

“ഞാൻ ധർമാത്മാവുമല്ല, അധർമിയുമല്ല.

ഞാൻ യതിയുമല്ല, കാമുകനുമല്ല.

ഞാൻസംസാരിക്കുക�യാ �കൾക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല.

ഞാൻ ഉപാസകനുമല്ല, ഉപാസിക്ക�പ്പടുന്നപ്രഭുവുമല്ല.

ഞാൻബന്ധിക്ക�പ്പട്ടവനുമല്ല, മുക്തനുമല്ല.

ഞാൻ വിരക്തനുമല്ല,ആസക്തനുമല്ല.

ഞാൻആരിൽനിന്നുംഅകന്നുനിൽക്കുന്നില്ല,ആരു�ടയുംകൂട്ടത്തിലുംനിൽക്കുന്നി

ല്ല.

ഞാൻ നരകത്തിലും �പാകുന്നില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിലും �പാകുന്നില്ല.

ഞാൻ എല്ലാ കർമങ്ങളും �ചയ്യുന്നു, എല്ലാ കർമങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു.

ഈതത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവർകുറവാണ്. പ�ക്ഷ, മനസ്സിലാക്കിയവർഅചഞ്ചല

രായിരിക്കും.

കബീർ ഏ�തങ്കിലും മതംസ്ഥാപിക്കുക�യാ ഏ�തങ്കിലും മതം നശിപ്പിക്കുക�യാ

�ചയ്തിട്ടില്ല”.

4 ഇസ്ലാമി�ന്റ സ്വാധീനം

എന്നാൽ, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ സൂഫികളു�ടയും ഇസ്ലാമി�ല മറ്റു പരിഷ്ക്കരണ

വാദികളു�ടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട സ്വാധീനവും നിഴലിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണാം.

ഹിന്ദുഭക്തന്മാരിൽ പലർക്കും മുസ്ലീം പരിഷ്കരണവാദികളുമായി വ്യക്തിപരമായ

കൂട്ടു�കട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. “രാമാനന്ദൻ കാശിയിൽ �വച്ച് മുസ്ലിംപണ്ഡിതന്മാരുമാ

യി ബന്ധ�പ്പട്ടു എന്നതു തീർച്ചയാണ്” എന്ന് �മക്കാലിഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

2 സർദാർ ജാഫ്രി (സമ്പാ.): കബീർ ബാണി, �പജ് 175.
3 സർദാർ ജാഫ്രി (സമ്പാ.): കബീർ ബാണി, �പജ് 173.
4 Macauliffe: The Sikh Religion, VI, P. 102.
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രാമാനന്ദ�ന്റ ശിഷ്യനായ കബീർ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളുമായആചാര്യന്മാ�ര സമീ

പിക്കുകയും അവരു�ട പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും �ചയ്തു എന്നതിനും �തളി

വുകളുണ്ട്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമികാശയങ്ങ�ളാടു കട�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും

ഇസ്ലാമികാശയങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയി�ല ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം �ച

ലുത്തുകയുണ്ടായി എന്നും റാന�ഡ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു: “അവി�ട ബ്രാഹ്മണരും

അബ്രാഹ്മണരുമായ പ്ര�ബാധകന്മാർ രാമനും റഹീമും ഒന്നു ത�ന്നയാ�ണന്ന്

മനസ്സിലാക്കാനുംഔപചാരികങ്ങളായആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളു�ടയും ജാതിവ്യത്യാ

സങ്ങളു�ടയും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാവാനും �പാതുവായ മനുഷ്യ�സ്ന

ഹത്തി�ന്റയും �ദവവിശ്വാസത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ �യാജിക്കുവാനും

ജനങ്ങ�ള ഉപ�ദശിച്ചു �കാണ്ടിരുന്നു”.

ഇതിൽ വിചിത്രമായി�ട്ടാന്നുമില്ല. കാരണം, ഹിന്ദു–മുസ്ലീം മതപരിഷ്ക്കരണാശ

യങ്ങൾഒ�രസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നാണുണ്ടായത്. രണ്ടുകൂ

ട്ടരും മധ്യകാ�ലന്ത്യയി�ല മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ�ളയാ

ണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

5 ഈശ്വരഭക്തി എന്നാൽ മനുഷ്യ�സ്നഹം

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ നായകന്മാർ സാധാരണജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി

കാടുകളി�ലാ ഗുഹകളി�ലാ ദന്ത�ഗാപുരങ്ങളി�ലാ ജീവിച്ച �യാഗികളായിരുന്നില്ല.

�വറും പ്രഭാഷണങ്ങൾ �കാണ്ടുമാത്രം തൃപ്തി�പ്പട്ട അലസന്മാരായ �കവലതത്വ

ജ്ഞാനികളുമായിരുന്നില്ല. അവരു�ട ആത്മീയജീവിതം ഐഹികജീവിതത്തിൽ

നിന്നുള്ള ഒളി�ച്ചാട്ടമായിരുന്നില്ല. അവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സജീവമായി പ്ര

വർത്തിച്ചു�കാണ്ടാണ് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു �നതൃത്വം

നൽകിയത്; കഠിനാദ്ധ്വാനം �കാണ്ടാണ് അവർ ഉപജീവനം കഴിച്ചത്. ഉദാഹര

ണത്തിന്, കബീർ സ്വയം തുണി �നയ്യുകയും അത് അങ്ങാടിയിൽ �കാണ്ടു�പായി

വിൽക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം�കാണ്ട് ത�ന്റ കുട്ടിക�ള �പാറ്റുകയും

�ചയ്തു�കാണ്ടാണ് മതപ്ര�ബാധനങ്ങൾ നടത്തിയത്. മതജീവിതം അലസമായ

ജീവിതമ�ല്ലന്നും ഭക്തന്മാർ അദ്ധ്വാനിച്ചു പണി�യടുത്ത് ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവ�ര

സഹായിക്കുകയും �ചയ്യണ�മന്നും അ�ദ്ദഹം നിഷ്കർഷിച്ചു. മനുഷ്യൻ സമ്പത്ത്

കൂട്ടി�വക്കാ�ത ലഘുജീവിതം നയിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ

തത്വം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും �ചയ്തു. ഗുരുനാനാക്കും ഇതുത

�ന്നയാണ് �ചയ്തത്. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ആചാര്യന്മാ�രന്നും പീർമാ�രന്നും സ്വ

യം വിളിക്കുകയും ഭിക്ഷ യാചിച്ചു നടക്കുകയും �ചയ്യുന്നവരു�ട കാലടി �താടരുത്.

സ്വന്തം പ്രയത്നത്തി�ന്റ ഫലം ഭക്ഷിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുകയും

�ചയ്യുന്നവരാണ് ശരിയായ മാർഗ്ഗം ക�ണ്ടത്തിയവർ”.

�വറുപ്പ്, ക്രൂരത, മർദ്ദനം മുതലായവയായിരുന്നു ഭരണാധികാരികളു�ട സവി

�ശഷതകൾ. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാരാക�ട്ട, തങ്ങളു�ട അനുയായികളിൽ നിന്ന്

സത്യസന്ധത,സഹാനുഭൂതി, �സ്നഹംഎന്നീ ഗുണങ്ങളാണാവശ്യ�പ്പട്ടത്. അവരു

�ട അഭിപ്രായത്തിൽഈശ്വരൻ �സ്നഹമാണ്; �സ്നഹം ത�ന്നയാണ് ഈശ്വരൻ.

ഈശ്വരഭക്തി എന്നു�വച്ചാൽ മനുഷ്യ �സ്നഹ�മന്നാണർത്ഥം. ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാ

�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം സ്വത്തായിരുന്നു സാമൂഹ്യമായ മാന്യതയു�ട അളവു

5 M. G. Ranade: The Rise of the Maratha Power, P. 55.
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�കാൽ. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാരാക�ട്ട, ഔന്നത്യ�ത്തയും മാന്യത�യയും �സ്നഹം

�കാണ്ടാണളന്നത്. എന്നല്ല, സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനുള്ളഅത്യാർത്തി �സ്നഹ�ത്ത

നശിപ്പിക്കു�മന്നതു�കാണ്ട് സ്വത്തി�ന്റ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാൻ

അവർ തങ്ങളു�ട അനുയായിക�ളാടാവശ്യ�പ്പട്ടു. നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ താ�ന്താ

ന്നിത്തങ്ങളും സുഖ�ഭാഗലാലസതകളും നടമാടിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ

മാനുഷികമായ വ്യക്തിത്വ�ത്ത സമ്പന്നമാക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള ഇത്തരം ഉൽ�ബാ

ധനങ്ങൾക്ക് ഒരുസവി�ശഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു.

6 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റസാമൂഹ്യശക്തികൾ

യൂ�റാപ്പിൽ മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനംആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത് വ്യാപാരികൾ

ക്കും �ക�വലക്കാർക്കുമിടയിലാണ്. പിന്നീട് അത് കൃഷിക്കാർക്കിടയിലും പര

ന്നുപിടിച്ചു. 1525-ൽ ജർമ്മനിയിലുണ്ടായ കർഷകകലാപത്തിന് ആശയപരമായ

അടിസ്ഥാനം നൽകിയത് മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുഎന്ന് ഏംഗൽസ്

ത�ന്റ “ജർമ്മനിയി�ല കർഷകയുദ്ധം” എന്ന കൃതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയി�ല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും ആരംഭത്തിൽ പട്ടണവാസികൾക്കിടയിൽ നി

ന്നാണ്, പ്ര�ത്യകിച്ചും �ചറുകിട കച്ചവടക്കാർ, �നയ്ത്തുകാർ, കുട്ടയുണ്ടാക്കുന്നവർ,

�വള്ളം�കാരികൾ തുടങ്ങിയവർക്കിടയിൽ നിന്നാണ്, ഉയർന്നുവന്നത്. എന്നാൽ,

17-ാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി അത് ഉൾനാടുകളി�ല കർഷകരി�ലക്കും വ്യാപിച്ചു. അ�താ

രു ബഹുജനപ്രസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. നാടുവാഴിപ്രഭുക്കൾക്കും മുഗൾഭരണകൂട

ത്തിനും എതിരായി സായുധകലാപങ്ങൾ �പാലും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. പതി�നഴാം

നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൽഹിയിൽ സിഖുകാർക്കിടയിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട പ്ര�ക്ഷാഭത്തിനും

മഥുരയിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട സായുധകർഷക കലാപത്തിനും പഞ്ചാബി�ല മുസ്ലീം

നാടുവാഴികൾ�ക്കതിരായ കർഷകസമരത്തിനും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനമാണ് പ്ര�ചാ

ദനം നൽകിയത്. ശിവാജിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു വമ്പിച്ച

�കാടുങ്കാറ്റു�പാ�ല ആഞ്ഞടിച്ച വി�മാചനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തകവി തുക്കാറാം

വഹിച്ച പങ്ക് �ചറുതായിരുന്നില്ല.

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കൾ ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാരു�ടസാഹിത്യഭാഷ

കളായ സംസ്കൃതത്തി�ലാ �പർസ്യനി�ലാ അല്ല, മറിച്ച്, ജനങ്ങളു�ട സംസാരഭാ

ഷകളിലാണ്, തങ്ങളു�ട കവിതകളും കീർത്തനങ്ങളും രചിച്ചത്. ഇത് �ദശീയ ജന

വിഭാഗങ്ങളു�ടയും �ദശീയഭാഷകളു�ടയും വികാസത്തിനു പ്ര�ചാദനം നൽകി. വ്യ

ത്യസ്ത�ദശീയഭാഷകളിൽ ഏതാണ്ട് ഒ�ര കാലത്ത് ആവിർഭവിച്ച ഭക്തിപ്രസ്ഥാന

സാഹിത്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�ട �ദശീ�യക്യത്തിന് നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവന

കളായിരുന്നു.

7 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �പാതുതത്വങ്ങൾ

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തി�ന്റ വ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങളിൽ ആഴത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും

വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിലാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. എങ്കിലും, അതി�ന്റ പിന്നിൽ ചില

അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുഎന്നു കാണാം. ഒന്നാമതായി, മതപരി

ഗണനകൾ കൂടാ�ത ജനങ്ങളു�ടഐക്യ�ത്തഅതംഗീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി,

�ദവത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരാ�ണന്ന തത്വം അതുയർത്തി

പ്പിടിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി, ജാതിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങ�ള
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അതു നി�ഷധിക്കുന്നു. നാലാമതായി, �ദവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളസമ്പർക്കം

സമ്പത്തി�ന�യാ ജാതി�യ�യാ മത�ത്ത�യാ അല്ല, മറിച്ച് വ്യക്തിയു�ട ഉൽക്കൃ

ഷ്ടഗുണങ്ങ�ളയാണ്ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അഞ്ചാമ

തായി, ഉയർന്നആരാധനാരൂപ�മന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യ�സ്നഹത്തിനും നിസ്വാർത്ഥ

മായ അർപ്പണമ�നാഭാവത്തിനും അത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. വിഗ്രഹാരാധന,

തീർത്ഥാടനങ്ങൾ, ആത്മപീഡനങ്ങൾ, മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഭിന്നിപ്പിച്ചു

നിർത്തുന്നമതചടങ്ങുകൾ,അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുതലായവ�യഅത് കഠിനമായി

എതിർക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ അന്തസ്സി�ന അംഗീകരിക്കുകയും മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യ

�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരുപ്രസ്ഥാനമാണത്. എല്ലാത്തരം ജാതി

വർഗ്ഗ വ്യത്യാസങ്ങ�ളയും മതത്തി�ന്റ �പരിൽ നടക്കുന്നസാമൂഹ്യമർദ്ദനങ്ങ�ളയും

ഇത് അപലപിക്കുന്നു.

കബീറി�ന്റ പാട്ടി�ലാന്ന് താ�ഴ പറയും പ്രകാരമാണ്:

“അല്ല�യാ സാധു, �ലാകത്തിനു മുഴുവൻ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്യം പറ

ഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും പരസ്പരം �കാല്ലാൻ �വണ്ടി ഓടിനടക്കുകയാണ്, എല്ലാ

വർക്കും അസത്യത്തിലാണ് വിശ്വാസം. ഹിന്ദു രാമ�ന്റയും മുസൽമാൻ റഹീമി�ന്റ

യും �പരുച്ചരിക്കുന്നു. ഈ �പരുകൾക്കു�വണ്ടി രണ്ടുകൂട്ടരും പരസ്പരം യുദ്ധം�വട്ടി

മരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, സത്യ�മന്താ�ണന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ; മതങ്ങ�ളയും

മതനിയമങ്ങ�ളയും അനുസരിക്കുന്ന പല�രയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും

ദിവ�സന പ്രാതകാലത്ത് സ്നാനം �ചയ്യുന്നു. ആത്മാവി�നയു�പക്ഷിച്ച് കല്ലി�ന

പൂജിക്കുന്നു. അവരു�ടജ്ഞാനം മിഥ്യയാണ്. വലിയ ഡം�ഭാടുകൂടി അവർ ആസ

നങ്ങളിലിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അവരു�ട മനസ്സ് അഹങ്കാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

അതു�കാണ്ടാണവർകല്ലി�നയുംആൽമര�ത്തയുംപൂജിക്കുന്നത്. അവർ മാലയും

�താപ്പിയും ധരിക്കുന്നു. �നറ്റിയിൽ തിലകവും �പാട്ടും ചാർത്തുന്നു. ഉപ�ദശങ്ങൾ

�കാടുത്തു�കാടുത്ത് അവർ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നി

രിക്കുന്നു. മായയു�ട അഹംഭാവത്തിൽ വീടു�താറും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് മന്ത്രങ്ങളുച്ചരി

ക്കുന്നു. ഗുരുക്കന്മാരും അവരു�ട ശിഷ്യന്മാരും മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരു�ട

അന്ത്യകാലത്തിൽ പശ്ചാത്താപമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും ബാക്കിയില്ല. ഞാൻ അ�ന

കം പീർമാ�രയുംഔലിമാ�രയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ കിത്താബും ഖുർആനും വായി

ച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർശവക്കല്ലറകാണിച്ചു �കാടുത്തു�കാണ്ടാണ് ജനങ്ങ�ള

ശിഷ്യന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നത്. അവർ �ദവ�ത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടി�ല്ലന്നതു വ്യക്തമാ

ണ്. ഹിന്ദുവി�ന്റ ദയയും മുസൽമാ�ന്റ �സ്നഹവും അവരു�ട വീടുകളിൽ നിന്ന്

അന്തർധാനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടുകൂട്ടരു�ടയും വീടുകൾക്ക് തീപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നിട്ട് അവർ ന�മ്മപരിഹസിക്കുകയുംസ്വയംബുദ്ധിമാന്മാരായി �ഞളിയുകയും

�ചയ്യുന്നു. കബീർ പറയുന്നു;അല്ല�യാസാധു, നീ ത�ന്നപറഞ്ഞുതരൂ,ഞങ്ങളിൽ

ആർക്കാണ് ഭ്രാന്ത്?”

8 ജാതിയും മതവുമില്ല, മനുഷ്യൻ മാത്രം

കബീറി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, “ഹിന്ദുവായാലുംശരി, മുസ്ലീമായാലുംശരിഎല്ലാപാ

ത്രങ്ങളിലും ഒ�രാറ്റആത്മാ�വയുള്ളൂ. അല്ല�യാ അല്ലാഹ്, അല്ല�യാ രാമാ, എ�ന്റ

വ്യാ�മാഹങ്ങ�ളല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുവും മുസ്ലീമും തമ്മിൽ യാ�താരു

6 സർദാർ ജാഫ്രി (സമ്പാ.): കബീർ ബാണി, �പജ് 210–211.
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വ്യത്യാസവുമില്ല”. മ�റ്റാരു പാട്ടിൽഅ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു: “രണ്ടു ജഗദീശ്വര

ന്മാർ എവി�ടനിന്നു വന്നു? ആരാണ് നി�ന്നഈ വ്യാ�മാഹത്തിൽ കുടുക്കിയത്?

അല്ലാഹുവും രാമനും റഹീമും �വ�റ �വ�റയാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഒരാൾ നമാ

സും മ�റ്റാരാൾ പൂജയും �ചയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസം മായ്ച്ചു

കളയുക. അവൻ ത�ന്നയാണ് മുഹമ്മദ്. ബ്രഹ്മാവു ത�ന്നയാണ് ആദം. ഒരാൾ

ഹിന്ദു�വന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്നു. മ�റ്റാരാൾ മുസ്ലീം എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ,

രണ്ടു�പരും ഒ�ര ഭൂമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരാൾ �വദം വായിക്കുന്നു. മ�റ്റാ

രാൾ ഖുർആനും വായിക്കുന്നു. ഒരാൾ മൗലാനാ എന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. മ�റ്റാരാൾ

പണ്ഡിതൻ എന്നും. �പരുകൾ �വ�റ�വ�റയാണ്. പ�ക്ഷ, എല്ലാ പാത്രങ്ങളും

ഒ�ര മണ്ണു�കാണ്ടുണ്ടാക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. കബീർ പറയുന്നു, രണ്ടുകൂട്ടരും ലക്ഷ്യം പി

ഴച്ച് ചുറ്റി അലയുകയാ�ണന്ന്. രാമ�നആരും ക�ണ്ടത്തിയിട്ടില്ല. ഒരാൾആടി�ന

�കാല്ലുന്നു. മ�റ്റാരാൾ പശുവി�ന �കാല്ലുന്നു. ഈ ലഹളയിൽ �പട്ട് രണ്ടു�പരും

ജീവിതം പാഴാക്കുന്നു”.

കബീർ ഹിന്ദുക്കളു�ടയും മുസ്ലീങ്ങളു�ടയും മതച്ചടങ്ങുക�ള പരിഹസിച്ചു�കാ

ണ്ട്ഇങ്ങ�നപാടി: “പുണ്യസ്നാന�കന്ദ്രങ്ങളിൽ�വള്ളമല്ലാ�തമ�റ്റാന്നുമില്ല. അവ

ഉപ�യാഗശൂന്യമാണ്. ഞാനവയിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിംബങ്ങ�ളല്ലാം ജീവനില്ലാ

ത്തവയാണ്, അവയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനറിയി�ല്ല�ന്നനിക്കറിയാം. ഞാൻ അവയു�ട

മുമ്പിൽ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുരാണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും �വറും വാക്കുകൾ മാ

ത്രമാണ്; മറനീക്കി ഞാനവ�യ �നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കബീർ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളു�ട

വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. മ�റ്റല്ലാ വസ്തുക്കളുംഅയഥാർത്ഥമാ�ണന്ന് കബീറിന്ന

റിയാം”.

മ�റ്റാരു പാട്ടിൽ:

“മുസൽമാൻഅനുഷ്ഠിക്കുന്നഅഞ്ചുനിസ്കാരങ്ങളും �വറു�തയാണ്. കാരണം,അവ

�വറും ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങളും നാട്യങ്ങളും മാത്രമാണ്. നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത്

അവരു�ട മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത മ�റ്റ�ന്താ ആയിരിക്കും. മതപരമായ കർമ്മങ്ങളു�ട

ഒരു പ്രദർശനം നടത്തുന്ന ഖാസി പാവ�പ്പട്ട ജനങ്ങ�ള വഞ്ചിക്കുകയും അവർക്ക്

നന്മ�യക്കാ�ള�റ തിന്മകൾ നൽകുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്”.

ജനനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഎല്ലാ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും കബീർ

അപലപിച്ചു: “എങ്ങ�നയാണ് ഒരാൾശൂദ്രനായി ജനിക്കുന്നതും, മരണംവ�ര ശൂദ്ര

നായി തുടരുന്നതും? ഒരുവൻബ്രാഹ്മണ�ന്റ പൂണുനൂൽസ്വയം ഉണ്ടാക്കി �കട്ടുന്നു.

അങ്ങ�ന �ലാകംആ�കആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. നിങ്ങൾബ്രാഹ്മണനുജനിച്ച

ബ്രാഹ്മണനാ�ണങ്കിൽഎന്തു�കാണ്ട് നിങ്ങൾവ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ജനിച്ചില്ല?

ഒരു കറുത്തപശുവി�ന്റയും �വളുത്തപശുവി�ന്റയും പാൽ കറന്ന് അതുരണ്ടും കൂട്ടി

യാൽ ഒന്നി�ന്റ പാൽ മ�റ്റതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റു�മാ?” വീണ്ടും കബീർ

പറയുന്നു: “ഉയർന്നതി�നക്കുറിച്ചും താഴ്ന്നതി�നക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നവർ മുങ്ങി

�പ്പായിരിക്കുന്നു. അവർ നശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒ�രാറ്റ ഭൂമി�യയുള്ളു. ഒ�രാറ്റ കുശവൻ;

ഒന്ന് എല്ലാറ്റി�ന്റയും സ്രഷ്ടാവാണ്, എല്ലാ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങ�ളയും ഒ�രാറ്റ ചക്രം

�കാണ്ടാണ് രൂപ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്”. കബീർ ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നതിതാണ്:

“സത്യം മാത്ര�മ സ്വാഭാവികമായുള്ളൂ. ഈ സത്യം നിങ്ങളു�ട ഹൃദയത്തിനകത്ത്

7 സർദാർ ജാഫ്രി (സമ്പാ.): കബീർ ബാണി, �പജ് 333.
8 ആദിഗ്രന്ഥം.
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�തടുക. കാരണം, ബാഹ്യമായ മതാചാരങ്ങളിൽ സത്യമില്ല…സത്യം �സ്നഹത്തി

ലും ശക്തിയിലും സഹാനുഭൂതിയിലും �വളി�പ്പടുന്നു. �വറുപ്പി�ന ജയിച്ചടക്കുക, നി

ങ്ങളു�ട �സ്നഹംഎല്ലാ മനുഷ്യരി�ലക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക,�ദവംഎല്ലാറ്റിലും വസി

ക്കുന്നു”.

9 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വ്യാപ്തി

എല്ലാ വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങ�ളയും �സ്നഹത്തി�ന്റയും സാ�ഹാദര്യത്തി

�ന്റയും ഒ�രാറ്റ കണ്ണിയിൽ കൂട്ടി �യാജിപ്പിക്കുക എന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടി ദാദു

പരബ്രഹ്മസംപ്രദായം എന്ന ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽ ഹിന്ദുക്ക

�ളയും മുസ്ലീങ്ങ�ളയും പ്ര�വശിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

ഒരു �ചരുപ്പുകുത്തിയായി ഉപജീവനം കഴിച്ച റായിദാസ് �ദവത്തിന് പൂർ

ണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയാണ് മനുഷ്യ�ന്റ കടമ എന്നു വാദിച്ചു. എ�ന്തന്നാൽ, “ഹരി

എല്ലാമാണ്. എല്ലാം ഹരിയിലുണ്ട്”. ത�ന്റ ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അ�ദ്ദഹം പ്രക

ടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായമിതാണ്:

“അങ്ങ് എ�ന്ന വ്യാ�മാഹത്തി�ന്റ ചങ്ങലകൾ�കാണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ

അങ്ങ�യ �സ്നഹത്തി�ന്റ കയറു�കാണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വയം �മാചി

തനാവാൻശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ,ഞാൻസ്വാതന്ത്ര്യം �നടു�മ്പാൾഅങ്ങ�യ

ആർ പൂജിക്കും?”.

ബംഗാളി�ല �വഷ്ണവ�യാഗിയായ �ചതന്യൻ (1485–1533) എല്ലാവരും

�ദവ�ത്തആരാധിക്കാൻ �യാഗ്യരാ�ണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. “ഈപ്ര�ലാഭനങ്ങളും

ജാതിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മതസമ്പ്രദായങ്ങളും വിട്ടു�കാണ്ട് യഥാർത്ഥ

�വഷ്ണവൻ നിസ്സഹായനായി കൃഷ്ണനിൽ അഭയം �തടുന്നു”. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയി�ലന്ന�പാ�ല മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിലും വിപു

ലമായപ്രചാരം ലഭിച്ചു. താരാചന്ദ് എഴുതുന്നു: “�ചതന്യന് ഹിന്ദുസമുദായത്തി�ല

താണജാതിക്കാർക്കിടയി�ലന്ന�പാ�ല മുസൽമാന്മാർക്കിടയിലും ശിഷ്യന്മാരു

ണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രമുഖരായ ശിഷ്യന്മാരിൽ�പ്പട്ട മൂന്നു�പർ രൂജ്,

സനാതൻ, ഹരിദാസൻ എന്നിവർ” മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ കൂട്ടായി�ച്ചർ

ന്ന് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പാടുന്നത് മുസ്ലീം നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾ വിലക്കുകയുണ്ടായി.

അവ ഇസ്ലാമി�നതിരാ�ണന്നായിരുന്നുഅവരു�ട വാദം. എങ്കിലും �ചതന്യ�ന്റ

സങ്കീർത്തനപ്രസ്ഥാനം ബംഗാളി�ല മുക്കിലും മൂലയിലും പടർന്നുപിടിച്ചു. സ്വാത

ന്ത്ര്യത്തിനു �വണ്ടി �പാരാടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവപ്ര�ചാദനം നൽകി.

1290-ൽ ഭഗവദ്ഗീതക്ക് ഒരു മറാഠിതർജുമ എഴുതിയജ്ഞാ�നശ്വർ ആയിരു

ന്നു മഹാരാഷ്ട്രയി�ല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ജനയിതാവ്. ജ്ഞാ�നശ്വറി�ന്റ ഒരു

�സ്നഹിതനായനാമ�ദവ് (1270–1350) മതത്തി�ന്റബാഹ്യരൂപങ്ങൾ�ക്കല്ലാംഎതി

രായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഹിന്ദു അന്ധനാണ്. അതു�പാ�ലത�ന്ന മുസ്ലീമും

അന്ധനാണ്. ഹിന്ദു �ക്ഷത്രത്തിൽ�പായിആരാധിക്കുന്നു; മുസ്ലീംപള്ളിയിലും �പാ

കുന്നു. എന്നാൽ, നാമ�ദവ് ആരാധിക്കുന്ന �ദവത്തിന് �ക്ഷത്ര�മാ പള്ളി�യാ

ആവശ്യമില്ല”.

നാമ�ദവി�ന്റശിഷ്യന്മാരായതുക്കാറാമിനും (1602–1649) രാമദാസിനും (1608–1681)

ശിവാജിയു�ട �മൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു; മുഗൾഭരണത്തി�നതിരായ

സമരത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് പ്ര�ചാദനം നൽകിയതും ആ ഭക്തകവികളാണ്.
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റാന�ഡ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, മഹാരാഷ്ട്രയി�ല ഭക്തിപ്രസ്ഥാന�ത്ത സം

ബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, മതച്ചടങ്ങുകൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ, വ്രതങ്ങൾ,

പാണ്ഡിത്യം, ധ്യാനം മുതലായവ�യക്കാ�ളല്ലാം പ്രധാനം �സ്നഹവും വിശ്വാസവും

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ആരാധനയാണ്. ബഹു�ദവവിശ്വാസത്തി�ന്റ ആധിക്യ�ത്ത

അതുതടഞ്ഞുനിർത്തി.

സിഖുകാരു�ട ആദ്യ�ത്ത ഗുരുവായ നാനാക്ക് (1469–1538) ഖത്രി ജാതിയിൽ

�പ്പട്ട വ്യാപാരികളു�ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പട്വാരിയു�ട (ഗ്രാമത്തി�ല കണ

�ക്കഴുത്തുകാരൻ) മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ല മറ്റു നായ

കന്മാ�ര�പ്പാ�ല അ�ദ്ദഹവും ജനങ്ങ�ളാട് ജാതി–മത വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉ�പക്ഷി

ക്കാൻ ആഹ്വാനം �ചയ്യുകയും �ദവത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാ�ണ

ന്ന് ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

സിഖുകാർക്കിടയിൽ പട്ടണങ്ങളി�ല വ്യാപാരികളും �ക�വലക്കാരും മാത്ര

മല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. നാനാക്കി�ന്റ ഉൽ�ബാധനങ്ങളുംസിഖ് സാ�ഹാദര്യവും മർ

ദ്ദിതജനതയ്ക്ക് തങ്ങ�ളചൂഷണം�ചയ്യുന്നവർ�ക്കതിരായിഅണിനിരക്കാനുള്ളഒരു

മാർഗ്ഗം കാണിച്ചു�കാടുത്തു. നാനാക്ക് ഹിന്ദുപു�രാഹിതന്മാ�രയും മുസ്ലീംമുല്ലമാ�ര

യും ഒരു�പാ�ല വിമർശിക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധന, കാലഹരണ�പ്പട്ടആചാരാനു

ഷ്ഠാനങ്ങൾ, ജാതിവ്യവസ്ഥ, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ എന്നിവ�യ എതിർക്കാൻ ത�ന്റ

അനുയായിക�ളാട് ആവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. �ദവ�ത്ത പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നു

�വച്ചാൽ മനുഷ്യ�ന്റ ഉന്നതിക്കു �വണ്ടിയുള്ള സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ�പ്പ

ടുകഎന്നാണർത്ഥ�മന്ന്അ�ദ്ദഹംചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ത�ന്റഒരുകവിതയിൽഅ�ദ്ദ

ഹം പറയുന്നു: “മതം വാക്കുകളിൽ മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യ�രയും

തുല്യനിലയിൽ �നാക്കുന്നവനാണ് മതഭക്തൻ. �ലാകത്തി�ല അശുദ്ധികൾക്കി

ടയിൽ വിശുദ്ധി�യ �തടുക; അങ്ങ�ന മതത്തി�ലക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്കു ക�ണ്ട

ത്താം”.

മനുഷ്യ�ന,പ്ര�ത്യകിച്ചും മർദ്ദിതനായമനുഷ്യ�ന �സ്നഹിക്കാ�ത�ദവ�ത്ത

�സ്നഹിക്കുകസാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന് നാനാക്ക് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യരിൽ താഴ്ന്നവർക്കി

ടയിൽ ത�ന്നഏറ്റവും താഴ്ന്നവരുണ്ട്. നാനാക്ക് അവരു�ട അടു�ത്തക്ക് �പാകുന്നു.

വലിയവ�ര�ക്കാണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തുകാര്യം? താഴ്ന്നവ�ര ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരു�ട

�മൽ �ദവത്തി�ന്റ കരുണാകടാക്ഷം പതിയുന്നു. ജാതി അസംബന്ധമാണ്, പ്ര

സിദ്ധി അസംബന്ധമാണ്. ജാതിക്ക് എന്തു ശക്തിയാണുള്ളത്? ഒരു വിലയുമില്ലാ

ത്തയാ�താരാളുമില്ല”.

സിഖുകാരു�ട അഞ്ചാമ�ത്ത ഗുരു അർജുനൻ (1563–1606) നാനാക്കി�ന്റ

ജപ്ജിയും കബീറി�ന്റയും മറ്റു പുണ്യവാളന്മാരു�ടയും കീർത്തനങ്ങളും ഉൾ�പ്പട്ട

ആദിഗ്രന്ഥം സമാഹരിച്ചു പ്രസാധനം �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹമാണ് ആദ്യകാല�ത്ത ഗുരു

ക്കളു�ട പ്ര�ബാധനങ്ങ�ള ചിട്ട�യാടുകൂടി ക്രമീകരിക്കുകയും അവയു�ട അടിസ്ഥാ

നത്തിൽ സിഖ് സാ�ഹാദര്യത്തിന് ഒരു സംഘടിത രൂപം നൽകുകയും �ചയ്തത്.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്ര�ബാധനങ്ങൾ രാജ്യ�ദ്രാഹമാ�ണന്ന് അപലപിച്ചു�കാണ്ട്

മുഗൾഭരണാധികാരികൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത മൃഗീയമായി �കാല�പ്പടുത്തി. ഒമ്പതാമ

�ത്ത ഗുരുവിനും അ�ത അനുഭവമാണുണ്ടായത്. അടുത്ത ഗുരുവായ �ഗാവിന്ദ്സി

ങ്ങ് (1675–1695)ആദിഗ്രന്ഥംപരിഷ്ക്കരിച്ചു മാറ്റി�യഴുതി. അ�ദ്ദഹംഇപ്രകാരംപ്രഖ്യാ

പിച്ചതായിപറയ�പ്പടുന്നു: “എ�ന്റസിഖുകൾഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളുംതമ്മിലും �താ

9 ജനസംഖി.
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ടാവുന്നവരും �താട്ടുകൂടാത്തവരും തമ്മിലും ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും തമ്മിലുമുള്ള

വ്യത്യാസങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളയുകയും �ദവത്തി�ന്റ പിതൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന

മനുഷ്യരു�ട ഒ�രാറ്റ സാ�ഹാദര്യസംഘടനയുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യും”.

10 നാടുവാഴിത്തത്തി�നതിരായ പ്രസ്ഥാനം

വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളു�ടയുംഐക്യത്തി�ന്മലുള്ളഈ

ഊന്നൽആഭ്യന്തരവിപണിയു�ട വികസനത്തി�ന്റയും അതി�നത്തുടർന്ന് സാമ്പ

ത്തിക ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളു�ടയും ഫലമായി തകരാൻ തുടങ്ങിയ ജാതി

കളു�ടയും മതങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിഭജനങ്ങൾ�ക്കതിരാ

യിരുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്നഅത് ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യവുമായിരുന്നു. �ദവ

ത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തം നാടുവാഴിത്ത

ചൂഷണത്തി�നതിരായി �പാരാടുന്ന കർഷകരു�ടയും �ക�വലക്കാരു�ടയും പു

തിയ സാമൂഹ്യ�ബാധ�ത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. ജാതിയു�ടയും കുടുംബത്തി

�ന്റയും മഹിമയ്ക്കുപകരം അത് വ്യക്തിയു�ട ഗുണങ്ങ�ളയും നന്മക�ളയും ഉയർത്തി

ക്കാണിച്ചു. ചരിത്രപരമായി �നാക്കിയാൽ, ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ജാതിവഴക്കുക

ളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും �കാണ്ട് ജീർണ്ണിച്ച നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയു�ട സാഹചര്യ

ങ്ങളിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയ

മില്ല.

11 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ദൗർബല്യം

പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ ശിവാജിയു�ട (1627–1680)

�നതൃത്വത്തിൽ മുഗൾഭരണത്തി�നതിരായി സമരമാരംഭിച്ചു. ഈ സമരത്തിനു

ള്ളപ്ര�ചാദനം പ്രശസ്തമറാഠി കവികളും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കളുമായ

തുക്കാറാം, രാംദാസ് മുതലായവരിൽനിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. കലാപത്തി�ന്റതീആളി

ക്കത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രാംദാസ് പ്ര�ത്യകിച്ചും ധീരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ച

ത്. ശിവാജിയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ�യാദ്ധാക്കൾ മുഖ്യമായും കർഷകരായിരുന്നു. അവർ

തങ്ങളു�ട പ്രഗത്ഭനായ �സനാനായക�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ മുഗൾ�സന്യ�ത്ത

പ�ലടത്തും �വച്ച് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയുംആളുകളു�ട എണ്ണം കു

റയുക�യാ പരാജയം �നരിടാനിടവരിക�യാ �ചയ്യു�മ്പാൾ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളി�ല

നിറഞ്ഞ കാടുകളി�ലക്കു പിന്തിരിയുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് ഗറില്ലാരീതിയിലുള്ള ഒരു

�പാരാട്ടമാണ് നടത്തിയത്. 1674 ആകു�മ്പാ�ഴക്ക് ഭൂരിഭാഗം മഹാരാഷ്ട്രക്കാരും

�മാചിക്ക�പ്പട്ടു. സ്വതന്ത്ര മഹാരാഷ്ട്രയു�ട ഭരണാധികാരിയായി ശിവാജി അവ

�രാധിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനമാണ് ആഗ്ര–മഥുര പ്ര�ദശങ്ങളി�ല

കർഷകരു�ട കലാപ�ത്തയും മ�ധ്യന്ത്യയി�ല കർഷക സമരങ്ങ�ളയും ഇളക്കി

വിട്ടത്. മർദ്ദിതരായ കർഷകരു�ടയും �ക�വലക്കാരു�ടയും അസംതൃപ്തിയിൽ

നിന്ന് ഉട�ലടുത്ത ഈ സമരങ്ങൾ മുഗൾഭരണത്തി�ന്റ തകർച്ച�യയും അ�താ

�ടാപ്പം നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ നാശ�ത്തയും ത്വരിത�പ്പടുത്തി.

ഇങ്ങ�ന ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകളിലൂ�ടയും നൃത്തങ്ങളിലൂ�ടയും

സംഘഗാനങ്ങളിലൂ�ടയും ജനങ്ങളു�ട ക്രിയാത്മകമായ കർമ്മശക്തിക്കു ഉ�ത്ത

ജനം നൽകി. അത് ജനങ്ങ�ള ഒരു പുതിയ �ബാധമണ്ഡലത്തി�ലക്കുണർത്തി;

പ്രവർത്തനത്തിന് പ്ര�ചാദനം നൽകി. അത് ഫ്യൂഡലിസത്തി�ല ജാതീയവും
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മതപരവുമായഅസമത്വങ്ങൾ�ക്കതിരായപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾക്കുമാത്രമല്ല, നാടുവാഴി

ത്തത്തി�നതിരായ സാമ്പത്തികസമരങ്ങൾക്കും പ്ര�ചാദനം നൽകി. എന്നാൽ,

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് അതി�ന്റതായ ദൗർബല്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മതപരമായ

ഉ�ത്തജനംവികാരത്തി�ന്റതാണ്. യുക്തിയു�ടതല്ല. അതിനാൽ,സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങ

�ളപ്പറ്റി യുക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ�ന്വഷണം നടത്തുന്നതി�നാ അവയ്ക്ക്

യുക്തിസഹമായ പരിഹാരം ക�ണ്ടത്തുന്നതി�നാ അതിനു സാധിച്ചില്ല. ജനങ്ങ

�ള ഉണർത്തിവിടാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക ഘടന

യി�ല തകരാറുകളു�ട യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലും മനുഷ്യരു�ട

ദുരിതത്തിന് സമൂലമായ ചികിത്സ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നതിലും അതു പരാജയ�പ്പടുക

യാണുണ്ടായത്. അതു�കാണ്ടാണ് നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ താ�ന്താന്നിത്തത്തിനും

പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരായി ജനങ്ങ�ള അണി

നിരത്തിയ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാർ ഒടുവിൽ വിഭാഗീയ സംഘങ്ങളായിത്തീർന്നത്.

സിഖുമതത്തി�ന്റ പരിണാമം ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

സിഖുപ്രസ്ഥാനംനാടുവാഴിത്തത്തി�നതിരായസമരത്തി�ന്റഒരുപ്രത്യയശാ

സ്ത്ര�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, വർഗ്ഗസംഘട്ടന

ങ്ങൾ �കാണ്ട് മുഖരിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, അത് മുഗൾഭരണത്തി�നതി

രായസായുധസമരങ്ങളു�ടരൂപം�ക�ക്കാണ്ടു. താരാചന്ദ് പറയുന്നു: “നാനാക്ക്

തുടങ്ങി�വച്ച മതപ്രസ്ഥാനം അദ്ദഹത്തി�ന്റ പിൻഗാമികളു�ട കീഴിൽ ചലനാത്മ

കതയാർജിച്ചു. അതി�ന്റ ഉറച്ച ധാർമ്മികരൂപവും വ്യക്തമായ പരിശുദ്ധിയും അതി

�ന ഇന്ത്യയി�ല മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് �വർതിരിച്ചു നിർത്തിയഘടകങ്ങളാ

യിരുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മ�നാഭാവത്തി�ന്റ ഫലമായി അതിൽ രക്തസാക്ഷി

ത്വത്തിനുള്ള സാദ്ധ്യതകളും ഒരു സംഘടിതപൗ�രാഹിത്യ സ്ഥാപനത്തി�ന്റ ബീ

ജവും അടങ്ങിയിരുന്നു. മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ പിൽക്കാല�ത്തഅനിശ്ചിതമായ

രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതികൾഈസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വളരാൻഅവസരം നൽകി. വിത്ത് മുള

ച്ചു. പിൽക്കാലഗുരുക്കൾ ഒരു ഉശിരൻ സംഘടനയി�ലക്കും നീങ്ങി. കർഷകരു�ട

സമരങ്ങൾ ധീരമായി നയിച്ചു. സിഖുകാർ പിന്നീട് അവരു�ട ഘടന മാറ്റി�യങ്കിലും

അവരു�ട മതം ഗുരുനാനാക്കി�ന്റപ്ര�ബാധനങ്ങ�ളപറയത്തക്കമാറ്റ�മാന്നുംകൂ

ടാ�തസൂക്ഷിച്ചു�പാന്നു”.

ആദ്യകാല സിഖുകൾ അവരു�ട മുഖ്യശത്രുക്കളായ മുഗൾഭരണാധികാരികൾ

�ക്കതിരായി മാത്രമല്ല, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളുമായ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾ�ക്കതി

രായും �പാരാടുകയുണ്ടായി. വ്യാപാരികളും �ക�വലക്കാരും നാട്ടിൻപുറങ്ങളി

�ല പാവ�പ്പട്ട കർഷകരും ആയിരുന്നു പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �പ്രരകശക്തികൾ.

അതു�കാണ്ടാണ് സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ�പ്പട്ട ഒരുപിടി വ്യക്തികൾക്ക് നിയന്ത്ര

ണം �ചലുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അതി�ന്റ ആഴവും പരപ്പും വർദ്ധിച്ച

ത്. എന്നാൽ, �മ�ല്ല �മ�ല്ല മുഗളന്മാർ�ക്കതിരായുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ജനങ്ങ�ള

നയിച്ച �സനിക �നതാക്കളായ സർദാർമാർ പ്രാമുഖ്യവും ആധിപത്യവും �നടി.

മുഗൾഭരണം തകർച്ചയി�ലക്കു നീങ്ങുകയും 1765-ൽ സിഖ് �സനികമുഖ്യന്മാരു�ട

സഭയായ ഗുരുമാത പഞ്ചാബി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സിഖുകാരു�ട

മതസംഘടനയായ ഖാൽസയ്ക്ക് ഭരണാധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു �കാടുക്കുകയും �ചയ്ത

തിനു�ശഷം സിഖ്മതത്തി�ന്റ ചരിത്രം പുതി�യാരു ഘട്ടത്തി�ലക്കു പ്ര�വശിച്ചു.

മുഗളന്മാരിൽ നിന്ന് �മാചിപ്പിക്ക�പ്പട്ട പ്ര�ദശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടു പ്രവിശ്യകളായി വി

ഭജിക്ക�പ്പട്ടു. ആരംഭത്തിൽഈ ഭൂപ്ര�ദശങ്ങളാ�ക ഖാൽസയു�ട സ്വത്തായിട്ടാ
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ണ് പരിഗണിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രവിശ്യകളി�ല �സനിക �നതാക്ക

ന്മാർ ഫലത്തിൽ സ്വതന്ത്രന്മാരായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള

ഭൂപ്ര�ദശങ്ങൾ സർദാർമാർക്കിടയിലും തങ്ങളു�ട അനുയായികളായ �ചറുകിട

�സനിക �നതാക്കൾക്കിടയിലും വിതരണം �ചയ്തു. പ്രവിശ്യകളി�ല മുഖ്യന്മാർ

ക്ര�മണ നാടുവാഴിത്ത �നതാക്കളായി പരിണമിച്ചു; കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് പാട്ട

വും വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് നികുതിയും പിരിച്ചു തുടങ്ങി. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

അവസാനത്തിൽഗുരുനാനാക്കി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽനാടുവാഴിത്തത്തി�നതിരായ

സമര�മന്ന നിലയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച സിഖുകളു�ട ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പതി�നട്ടാം നൂറ്റാ

ണ്ടി�ന്റ മധ്യത്തിൽ പുതിയ നാടുവാഴിത്തസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു.

കബീറി�ന്റയും�ചതന്യ�ന്റയും മറ്റുംഅനുയായികളാക�ട്ട, നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ

ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ പ്ര�ത്യകമതവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നിലനിന്നു�പാ

ന്നത്.

എന്നാൽ, പരിണാമം എങ്ങ�നയായാലും, രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലം രാ

ജ്യ�ത്തമുഴുവൻപിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനംജനങ്ങളു�ട—ഹിന്ദുക്കളു�ടയും

മുസ്ലീങ്ങളു�ടയും—�ദശീയപ്രബുദ്ധതയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി�യന്ന കാ

ര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, ജാതിമതാസമത്വങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീ

ചത്വങ്ങ�ളയും എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കാൻഅതിനു കഴിഞ്ഞില്ല.

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റപിന്നിൽഅണിനിരന്നമുഖ്യസാമ്പത്തികശക്തികൾ—

വ്യാപാരികൾ, �ക�വലക്കാർ മുതലായവർ—അ�പ്പാഴും ദുർബലരുംഅസംഘടി

തരുമായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഈപ്രാഥമികഘടകങ്ങൾ ഒരു വർഗ്ഗ�മന്ന

നിലയ്ക്ക് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി.

ഇന്ത്യബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗമായി മാറി. അ�താ�ട ഭക്തിപ്രസ്ഥാന

വും നാമാവ�ശഷമായി.
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പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പ്രാരംഭഘട

കങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ മുതലാളിത്ത ഘടകങ്ങൾ

ശക്തിയാർജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാമ്പത്തികമായും വ്യാവസായികമായും �സ

നികമായും അവ�യക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രബലങ്ങളായ വി�ദശീയ മുതലാളിത്തശ

ക്തികൾ വലിയ �താതിൽ രംഗത്തു പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. നാ�ശാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞ

നാടുവാഴിത്ത ശക്തികൾ�ക്കാ വളർച്ചയു�ട പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ മാത്ര�മത്തിയ മു

തലാളിത്തഘടകങ്ങൾ�ക്കാ വി�ദശീയരു�ടആക്രമണങ്ങ�ള തടഞ്ഞുനിർത്താൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. �പാർത്തുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരു�മല്ലാം

വള�രക്കാലം ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം �നടുന്നതിനു�വണ്ടി പരസ്പരം �പാരാടുക

യുണ്ടായി. അവർ�ക്കതിരായി ഇന്ത്യൻ ജനത�യ �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുന്നതിന്

പകരം ഇന്ത്യയി�ല ഭരണാധികാരികൾ താന്താങ്ങളു�ട സ്വാർത്ഥം �നടാൻ �വ

ണ്ടി അ�ന്യാന്യം പട�വട്ടുകയും ചില�പ്പാൾ വി�ദശീയ ശക്തികളു�ട പക്ഷം പി

ടിച്ചു�കാണ്ട് അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയുമാണ് �ചയ്തത്. ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങ

ളു�ടയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളു�ടയും ക�മ്പാളങ്ങളു�ടയും �മൽ ആധിപത്യം �നടാൻ

�വണ്ടി വി�ദശീയർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നടത്തിയ കടുത്ത �പാരാട്ടങ്ങൾ ഒടുവിൽ

ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട വിജയത്തിൽ കലാശിച്ചു.

1 ബ്രിട്ടീഷു�മധാവിത്വത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം

“ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആധിപത്യം �നടിയ�തങ്ങ�ന?” മാർക്സ് �ചാദിക്കുന്നു.

ഈ �ചാദ്യത്തിന് അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന മറുപടി പറയുകയും �ചയ്യുന്നു: “മുഗളന്മാരു�ട

പരമാധികാരം മുഗൾ �വ�സ്രായിമാർ തകർത്തു, �വ�സ്രായിമാരു�ട ശക്തി

മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ തകർത്തു. മഹാരാഷ്ട്രക്കാരു�ട ശക്തി അഫ്ഘാൻകാരും തകർ

ത്തു. ഇങ്ങ�നഎല്ലാവരും എല്ലാവർക്കു�മതിരായി മത്സരിച്ചു �കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ

ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചാടിവീഴുകയും അവ�ര�യല്ലാം കീഴടക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. മുസ്ലീ

മും ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, �ഗാത്രവും �ഗാത്രവും തമ്മിലും ജാതിയും ജാതിയും

തമ്മിലും വിഭജനങ്ങൾനിലനിർത്തി�പ്പാന്നഒരുരാജ്യം, ജനങ്ങൾതമ്മിൽതമ്മിലു

ള്ള ഭരണപരമായ അകൽച്ചയു�ടയും അ�ന്യാന്യതിരസ്കാരത്തി�ന്റയും ഫലമായി

നിലനിന്നു �പാന്ന ഒരുതരം നിശ്ചലതയു�ട ചട്ടക്കൂ�ടാടുകൂടിയ ഒരു സമുദായം—

75
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ഇത്തര�മാരു രാജ്യവും ഇത്തര�മാരു സമുദായവും ആക്രമണത്തിന്നിരയാവുക

എന്നത് പൂർവകല്പിതം മാത്രമ�ല്ല?”

ബൂർഷ്വാകാലഘട്ടത്തി�ല ആദ്യ�ത്ത യൂ�റാപ്യൻ വ്യാപാരികൾ ഇന്ത്യയു�ട

മണ്ണിൽ കാൽ കുത്തുന്നതിനു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുത�ന്നക്രിസ്തുവി�ന്റഅനുയായി

കൾ ഇന്ത്യയു�ട പശ്ചിമതീരത്തു വരികയുണ്ടായി. എന്നാൽ, അവർ വന്നത് രാജ്യം

�വട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആക്രമണകാരികളായിട്ടല്ല, പുതിയ സുവി�ശഷത്തി�ന്റ സൗഹൃ

ദസ�ന്ദശവാഹകരായിട്ടാണ്. പിന്നീടുവന്ന മുസ്ലീങ്ങ�ള�പ്പാ�ലത�ന്ന അവർ ഭാ

രതീയസമുദായവുമായി അലിഞ്ഞു�ചർന്നു. ഇന്ത്യാരാജ്യം �വട്ടിപ്പിടിക്കാൻ �വണ്ടി

വന്ന മുഗളന്മാർ �പാലും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച് ഭരണം നടത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരാ

യിട്ടാണ്, വി�ദശിക�ളന്ന നിലയ്ക്കല്ല. എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരിൽ നിന്ന്

വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു. തങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിച്ചവർ �ചയ്തതു�പാ�ല

ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തി�ന്റ ഒഴുക്കിൽ ലയിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല എന്നതാ

യിരുന്നുഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന

വി�ദശികൾ—അറബികൾ, തുർക്കികൾ, മുഗളന്മാർ തുടങ്ങിയവർ—അക്കാലത്ത്

ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ആധിപത്യം വഹിച്ച ഫ്യൂഡലിസ�ത്തക്കാൾ

മികച്ച ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുമായിട്ടല്ല വന്നത്. നാടുവാഴിത്തപര�മാ, അർ

ധനാടുവാഴിത്തപര�മാ ആയ സാമൂഹ്യഘടനകളും, പി�ന്നാക്ക സാമ്പത്തികവ്യ

വസ്ഥകളും നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റ് ഏഷ്യൻ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നു

�ചർന്നത്. അതിനാൽ, ഭാരതീയ സമുദായത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ സാമ്പ

ത്തികഘടനയിൽ എ�ന്തങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ അവർക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയി�ല സാഹചര്യങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമായ നിലയിൽ സ്വന്തം ജീവിതരീതി രൂ

പ�പ്പടുത്തുക�യ അവർക്ക് നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചരിത്രത്തിൽ പല�പ്പാഴും

സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു�പാ�ല അവരും ഭരിക്ക�പ്പടുന്ന ജനങ്ങളു�ട മികവുറ്റ നാഗരിക

തയാൽ കീഴടക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്. �ന�രമറിച്ച്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ

നിലനിന്നിരുന്ന നാടുവാഴിത്ത�ത്തക്കാൾ വള�ര മുന്തിയ ഒരു ഉൽപ്പാദനസമ്പ്ര

ദായവുമായിട്ടാണ് വന്നത്. അവർ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു.

അതു�കാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യൻസാമ്പത്തികഘടനയു�ട �മൽ വള�ര

�വഗം വിജയം �നടാൻ കഴിഞ്ഞത്.

2 നാടൻ വ്യവസായങ്ങളു�ട അധഃപതനം

ആരംഭത്തിൽ കച്ചവടക്കാർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ

നിന്ന് ചരക്കുകൾ വാങ്ങി യൂ�റാപ്പിൽ വിറ്റഴിക്കുക, യൂ�റാപ്പിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ

�കാണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക—ഇതായിരുന്നു അവരു�ട പ്രഖ്യാപി�താ�ദ്ദ

ശ്യം. എന്നാൽ, വ്യാപാരത്തി�ന്റയും വാണിജ്യത്തി�ന്റയും �പരിൽഅവർ ഏറ്റവും

നാണം�കട്ട നിലയിൽ ഇന്ത്യയു�ട സമ്പത്തു �കാള്ളയടിക്കാനാണ് മുതിർന്നത്.

�കാല്ലം�താറും ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്ക്അളവറ്റസമ്പത്ത് കയറ്റി�ക്കാണ്ടു �പാകുന്നതിലാ

ണ്അവർശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചത്. ഈ�കാള്ളകൾയഥാർത്ഥത്തിൽഇംഗ്ലണ്ടി�ല

വ്യവസായവിപ്ലവ�ത്ത ത്വരിത�പ്പടുത്താനുള്ള ഒരു മു�ഖ്യാപാധിയായിത്തീർന്നു.

ബ്രിട്ടനി�ല സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടനയിൽഅത് ദൂരവ്യാപകങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ

ഉളവാക്കി. വ്യവസായ മുതലാളികൾ വർത്തകമുതലാളിക�ള പുറന്തള്ളി�ക്കാണ്ട്

1 Karl Marx: The Future Results of British Rule in India.
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ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ഏറ്റവും പ്രബലമായ വർഗ്ഗമായിത്തീർന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും

തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾക്കുവഴി�തളിച്ചു.

പ്രാഥമികഘട്ടത്തിലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കാൻ ബ്രി

ട്ടീഷുകാർ എല്ലാവിധ തന്ത്രവും പ്ര�യാഗിക്കുകയുണ്ടായി. പരുത്തിത്തുണി, പട്ടുവ

സ്ത്രം തുടങ്ങിയ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട നിർമ്മാണത്തിൽ അക്കാല�ത്ത ഇന്ത്യ

ഇംഗ്ലണ്ടി�ന അ�പക്ഷിച്ച് വള�ര മുന്നിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾ ഇം

ഗ്ലണ്ടിൽ ധാരാളം വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി തടയാ�ത

ഇംഗ്ലണ്ടി�ല തുണിമില്ലുകൾക്ക് പു�രാഗതിയുണ്ടാവി�ല്ലന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ

മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളു�ട വ്യവസായങ്ങ�ള

സംരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി അവർ ചില പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി. അവയി�ലാ

ന്ന്ഇന്ത്യ, �പർസ്യ,�ചനഎന്നിവിടങ്ങളിൽനിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടസിൽക്കുവസ്ത്രങ്ങളും

കാലി�ക്കാവസ്ത്രങ്ങളുംനി�രാധിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അവധരിക്കുന്നവ

രും വിൽക്കുന്നവരും ഇരുന്നൂറു പവൻ പിഴയടയ്ക്കണ�മന്നതായിരുന്നു ഒരു നിയമം.

അ�തസമയത്തു ത�ന്ന പുതിയ യന്ത്രങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ബ്രിട്ടനി�ല

മില്ലുകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള നടപടികളും എടുത്തു. മികച്ച സാ�ങ്കതികവിദ്യകളു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടി നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട തുണിത്തരങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ

യിൽ �കാണ്ടുവന്നു വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അവയുമായി മത്സരിക്കാൻ ഇന്ത്യയി�ല

നിർമ്മാതാക്കൾക്കു സാധിക്കാതായി. അങ്ങ�ന ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾ

ക്കു തുണിയുടുക്കണ�മങ്കിൽ ബ്രിട്ട�ന ആശ്രയിക്കണ�മന്നസ്ഥിതി വന്നു�ചർന്നു.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ലക്കു തുണിത്തരങ്ങൾ കയറ്റുമതി �ചയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യ ചുരുങ്ങിയ

ചുങ്ക�ത്താടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് തുണിത്തരങ്ങൾ ഇറക്കുമതി �ചയ്യുന്ന നാടായി മാറി.

ഇന്ത്യയു�ട �ലാകപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച തുണിവ്യവസായം നാ�ശാന്മുഖമായി. പണി

ക്കാർക്കുപണിയില്ലാതായി. നാട്ടിൻപുറങ്ങളി�ലക്കുതിരിച്ചു�പാവുക�യഅവർക്ക്

നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതുമൂലം കൃഷിയു�ട �മലുള്ളആശ്രിതത്വം വർദ്ധിച്ചു.

3 കാർഷികവ്യവസ്ഥയി�ല മാറ്റങ്ങൾ

പഴയ നികുതിപിരിവ് വിളവി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. കാർഷികവിളയു�ട

ഒരു നിശ്ചിതഭാഗം ഗവ�ണ്മന്റിനു നൽകണ�മന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. വല്ല കാര

ണത്താലും വിളവ് കുറഞ്ഞാൽഅതനുസരിച്ച് നികുതിയിലും ഇളവു കിട്ടുമായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നികുതി ചുമത്തിയ

ത്. വിളവ് നന്നായാലും �മാശമായാലും ഒരു നിശ്ചിത തുക ഗവ�ണ്മന്റി�ലക്കടയ്ക്ക

ണ�മന്നു വ്യവസ്ഥ �ചയ്യ�പ്പട്ടു. ഈ മാറ്റത്തി�ന്റ ഫലമായി പല�പ്പാഴും നികുതി

അടച്ചു തീർക്കുക വിഷമമായിത്തീർന്നു. ആവശ്യമായ പണം കാണാനാവാ�ത വി

ഷമിച്ച കർഷകർ ഭൂമി പണയ�പ്പടുത്താ�നാ വിൽക്കാ�നാ നിർബന്ധരായിത്തീർ

ന്നു. നികുതി അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തകൃഷിക്കാരു�ട ഭൂമി �ലലം �ചയ്തു വിൽ

ക്ക�പ്പട്ടു. ഇങ്ങ�ന ഭൂമി വലിയ �താതിൽ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് അന്യാധീന�പ്പട്ടു

�പായി. ക്ര�മണ കാർഷി�കാൽപ്പാദനവും നാ�ശാന്മുഖമായി. കൃഷി അധഃപതിച്ച

�പ്പാൾ പരമ്പരാഗതമായ ഗ്രാമസമൂഹത്തി�ന്റഅടിത്തറയും തകരാൻ തുടങ്ങി.

1793�ല സ്ഥിരം കുടികിടപ്പ് നിയമവും 1818�ല റയത്ത്വാരി നിയമവും പഴയ

ഗ്രാമസമൂഹഘടനയ്ക്കു മാരകാഘാത�മൽപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട ഭൂവുടമ

കളു�ട ഒരു പുതിയ വർഗ്ഗ�ത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്തു. ആദ്യ�ത്ത നിയമമനുസരി

ച്ച് പിരിവി�ന്റ ഒരു ഭാഗം ഗവ�ണ്മന്റി�ലക്ക് അടയ്ക്കണ�മന്ന നിബന്ധന�യാടുകൂ
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ടി �പാതു ഭൂമിക�ളല്ലാം ജമീന്ദാർമാർ�ക്കാ നികുതി പിരിവുകാരായ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

ന്മാർ�ക്കാ ഏൽപ്പിച്ചു�കാടുക്ക�പ്പട്ടു. �ബാം�ബ–മദിരാശി പ്രവിശ്യകളിൽ നടപ്പാ

ക്ക�പ്പട്ട റയത്ത്വാരി നിയമപ്രകാരംഗ്രാമസമൂഹങ്ങളി�ലഅംഗങ്ങളായകർഷകർ

ഗവ�ണ്മന്റ് ഭൂമികളി�ല കുടിയാന്മാരായി മാറി. എന്നാൽ, വഹിക്കാൻ കഴിയാ

ത്ത പാട്ടഭാരം കാരണം കൃഷിക്കാരു�ട �കവശഭൂമികൾ മിക്കതും �കാള്ളലാഭ

ക്കാരായപണമിടപാടുകാരു�ട�കവശംവന്നു�ചർന്നു. പണം�കവശമുള്ളവർ

ഫലത്തിൽ ഭൂവുടമകളായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങ�ന, പരമ്പരാഗതമായി ഭൂമി �കവശം

�വച്ചു�പാന്നഅദ്ധ്വാനശീലരായ കൃഷിക്കാർ,ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയു�ട നികുതി

നിയമവും ഭൂനയവും കാരണം പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി. അവരു�ട ഭൂമി പണമിടപാടു

കാരു�ട �കകളിൽഎത്തി�ച്ചർന്നു.

ഇതി�ന്റ�യല്ലാം ഫലമായി കൃഷിക്കാർ എമ്പാടും കഷ്ട�പ്പട്ടു. നികുതിയട

യ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത �ചറുകിടക്കാരായ ഭൂവുടമസ്ഥന്മാരും കഷ്ടത്തിലായി. ജനസം

ഖ്യയിൽ കാർഷിക�ത്താഴിലാളികളു�ട അനുപാതം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. �ക

�വലക്കാരു�ട പരമ്പരാഗതങ്ങളായ �താഴിലുകൾ നശിച്ചു തുടങ്ങി. ഗ്രാമങ്ങളി�ല

കരകൗശലവിദഗ്ധന്മാർ തകർന്നു�പായി. ഋണബാദ്ധ്യതയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിച്ചു.

ഇടയ്ക്കി�ട ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധിയും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. ഇതി�ന്റ�യല്ലാം ഫലമാ

യി സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റഊടും പാവും അതി�വഗം അറ്റു�പാവാൻ തുടങ്ങി. രാ

ജ്യത്തി�ന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി ഇരച്ചുകയറി. അ�തസമയത്ത്, ഈ

സാർവത്രികമായ തകർച്ചയിൽ നിന്നു മുത�ലടുത്തു�കാണ്ട് പണമിടപാടുകാരും

വൻകിട ജമീന്ദാർമാരും തടിച്ചു�കാഴുത്തു.

4 ബ്രിട്ട�ന്റ പു�രാഗമനപരമായ പങ്ക്

കാലക്ര�മണബ്രിട്ടീഷുകാർഇന്ത്യ�യഅസംതൃപ്തപദാർത്ഥങ്ങൾ�കാള്ളയടിക്കാ

നും ബ്രിട്ടനി�ല വ്യവസായശാലകളിൽ നിർമ്മിക്ക�പ്പടുന്ന ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ

വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള ഒരു �കാളനിയാക്കി മാറ്റി. കാർഷിക�മഖലയിൽ വാണിജ്യവിള

കൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽക�പ്പട്ടത്. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളു�ട ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു.

അ�തസമയത്ത് ചരക്കുൽപ്പാദനവും പണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �ക

മാറ്റവ്യവസ്ഥയും തകർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ മുതലാളിത്ത

ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളു�ടവളർച്ചയ്ക്ക്പ്ര�ചാദനംനൽകി. ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം

എന്തായിരുന്നാലും അവർ ഫ്യൂഡലിസത്തിനു നൽകിയ മാരകമായ പ്രഹരങ്ങൾ

ഇന്ത്യ�യ ആധുനിക പു�രാഗതികളുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തി. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണി

ച്ച�പാ�ല, “ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടി�ന �പ്ര

രിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും ഹീനങ്ങളായ ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങളായിരുന്നു. അവ നടപ്പാക്കിയ�താ,

വി�വകരഹിതമായ രീതിയിലും, പ�ക്ഷ, അതല്ല പ്രശ്നം. പ്രശ്നമിതാണ്: ഏഷ്യ

യി�ല സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിൽ ഒരു മൗലികവിപ്ലവം വരുത്താ�ത മനുഷ്യരാശിക്ക്

അതി�ന്റ ഭാഗ�ധയം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റു�മാ? ഇ�ല്ലന്നാണ് ഉത്തര�മങ്കിൽ,

ഇംഗ്ലണ്ടി�ന്റ കുറ്റങ്ങൾ എന്തുത�ന്നയായാലും, അത്തര�മാരു വിപ്ലവം വരുത്തി

ത്തീർക്കുന്നതിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ചരിത്രത്തി�ന്റ�കയിൽഅ�ബാധമായ ഒരു ഉപകര

ണമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്”.

2 Karl Marx: British Rule in India.
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ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിൽ വരുത്തിയ വിപ്ലവ

�ത്തക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ന�വാത്ഥാനം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ

ത്തി�ന്റ പങ്കി�നക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ച�പ്പാൾ മാർക്സ് ഉ�ദ്ദശിച്ചത് ഇന്ത്യ�യ സാ

മൂഹ്യപു�രാഗതിയിലൂ�ട മു�ന്നാട്ടു നയിക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ് �കാളണി �മധാവികൾ

�ബാധപൂർവം തയ്യാറായി എന്നല്ല. ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്കുള്ള ഭൗ

തികമായ അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുന്നതിൽ ബ്രിട്ടനുള്ള ചരിത്രപരമായ പങ്കി�നപ്പറ്റി

മാത്രമാണ് അ�ദ്ദഹം പരാമർശിച്ചത്. അ�തസമയത്തുത�ന്നഅ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന

പ്രഖ്യാപിച്ചു: “എന്നാൽ, �ഗ്രറ്റ് ബ്രിട്ടനി�ല വ്യവസായിക �താഴിലാളികൾ പുതിയ

ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗങ്ങ�ള നീക്കം �ചയ്ത് സ്വന്തം അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതു

വ�ര, അ�ല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ത�ന്ന ബ്രിട്ടീഷുനുകം വലി�ച്ചറിയാനാവശ്യമായ

ശക്തി �നടുന്നതുവ�ര, ബ്രിട്ടീഷ് ബൂർഷ്വാസി ഇന്ത്യയിൽ വിതറിയ പുതിയ സാമൂ

ഹ്യഘടകങ്ങളു�ട ഫലങ്ങൾഇന്ത്യക്കാർക്കുഅനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല”.

5 �റയിൽ�വയു�ട പ്രാധാന്യം

ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിത്തവ്യവസായത്തി�ന്റ ഒരു കാർഷികാനുബന്ധമായി ഇന്ത്യ

�യ മാറ്റുന്നതിനു�വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ �റയിൽഗതാഗതം നടപ്പാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണാധികാരികൾ നിർബദ്ധരായി. ഈ പുതിയ സംരംഭത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക–

രാഷ്ട്രീയഫലങ്ങൾ ദൂരവ്യാപകങ്ങളായിരുന്നു.

1853-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ�ത്ത �റയിൽ�വ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടത്. അ�ത

വർഷത്തിൽ ത�ന്ന മാർക്സ് എഴുതി: “ഇന്ത്യയി�ല പരുത്തിയും മറ്റ് അസംസ്കൃ

തപദാർത്ഥങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ �ചലവിൽ തങ്ങളു�ട വ്യവസായികൾക്ക് കിട്ടാറാ

ക്കുന്നതിന് �വണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മില്ലുടമസ്ഥവർഗ്ഗം ഇന്ത്യയ്ക്ക് റയിൽ�വ നൽകു

വാൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്ന�തന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ, ഇരുമ്പും കൽക്കരിയുമുള്ള

ഒരു രാജ്യത്തി�ല ഗതാഗതത്തിന് തീവണ്ടി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി

ക്കഴിഞ്ഞാൽ പി�ന്ന യന്ത്രവ്യവസായങ്ങളു�ട വികസന�ത്ത തടയാൻ പറ്റില്ല.

റയിൽ�വ ഗതാഗതത്തി�ന്റ അടിയന്തിരവും താൽക്കാലികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ

നിർവഹിക്കാൻ �വണ്ട വ്യവസായപ്രക്രിയകൾ കൂടാ�ത ഒരു വിശാലരാജ്യത്തിൽ

�റയിൽ�വകളു�ട ഒരു ശൃംഖല നിർമ്മിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. അ�താടുകൂടി �റയിൽ

�വയുമായി �നരിട്ടു ബന്ധ�പ്പടാത്ത മറ്റു വ്യവസായശാഖകളിലും യന്ത്രങ്ങളു�ട ഉപ

�യാഗം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിനാൽ, �റയിൽ�വ ഗതാഗതം ഇന്ത്യയിൽ

ശരിക്കുള്ളആധുനിക വ്യവസായത്തി�ന്റ മു�ന്നാടിയായിത്തീരുന്നു”.

ഇന്ത്യയിൽ �റയിൽ�വ ഗതാഗതം നടപ്പാക്കുന്നതി�ന്റഫലങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള

മാർക്സി�ന്റഈപ്രവചനം തികച്ചും ശരിയാ�ണന്ന് പിന്നീടുണ്ടായസംഭവവികാസ

ങ്ങൾ �തളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 സംഘട്ടനങ്ങളു�ട തുടക്കം

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാരംഭിച്ച�താ�ട ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യ–സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തി

ലാ�ക സ്തംഭനവും അധഃപതനവും പ്രകടമായി. സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണവും

3 Karl Marx: The Future Results of British Rule in India.
4 Ibid.
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രാഷ്ട്രീയമായ അപമാനഭാരവും ജനങ്ങ�ള നിഷ്ക്രിയത്വത്തി�ലക്കും നിരാശതയി�ല

ക്കും നയിച്ചു. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ പ്രതി�ഷധങ്ങൾ

ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രം ജനങ്ങളും വി�ദശീയ ഭരണാധികാരി

കളും തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളു�ട ദശയി�ലക്ക് നീങ്ങി.

ഡൽഹൗസി പ്രഭുവിനു �ശഷം ഇന്ത്യയു�ട ഗവർണർ ജനറലായി അധികാ

ര�മ�റ്റടുത്ത കാനിങ്ങ് പ്രഭു 1856-ൽ ലണ്ടനിൽ ഒരു വിരുന്നുസൽക്കാരത്തിൽ�വ

ച്ച് ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “സമാധാനപരമായ ഒരു ഉ�ദ്യാഗകാലാവ

ധിയാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയി�ല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷ

ത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ�ന്റ കര�ത്തക്കാളധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത ഒരു �ചറിയ കാർ

�മഘം ഉരുണ്ടുകൂടി�യക്കാം എന്നുംഅത് വളർന്നുവളർന്നു �പാട്ടി�ത്തറിച്ച് ന�മ്മ

നശിപ്പി�ച്ചക്കാം എന്നുമുള്ള കാര്യം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല”. കാനിങ്ങ് പ്രഭു ഈ

പ്രസ്താവന�ചയ്തസമയത്ത്ഇന്ത്യയു�ടഅന്തരീക്ഷത്തിൽകാർ�മഘങ്ങൾഉരുണ്ടു

കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കി�ട കലാപങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്നു. യഥാർ

ത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത വി�ദശവാഴ്ചയുമായി ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി ഇണങ്ങി

�ച്ചരുകയുണ്ടായില്ല. മർദ്ദനങ്ങ�ളയും പരാജയങ്ങ�ളയും കൂട്ടാക്കാ�തഅവർ തങ്ങ

ളു�ട �ദശാഭിമാനവും വി�ദശിക�ളാടുള്ള എതിർപ്പുകളും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ എതിർ

പ്പുകൾഇടയ്ക്കി�ട �ദശവ്യാപകമായ ജനകീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ടയും ജനകീയസമര

ങ്ങളു�ടയും രൂപങ്ങൾ�ക�ക്കാണ്ടു.

ഇന്ത്യയി�ല ചില നാടുവാഴി�മധാവികളും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും യാ�താരുസ

മരവും നടത്താ�തബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കീഴടങ്ങി എന്നത് ശരിയാണ്. ചിലർഅസൂയ

യും പരസ്പരമത്സരങ്ങളും കാരണം മറ്റുള്ളവ�ര ചതിക്കാനും �താൽപ്പിക്കാനും �വ

ണ്ടി നാണമില്ലാ�ത ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട ഭാഗത്തു �ചരുക�പാലും �ചയ്തു. എന്നാൽ,

ബ്രിട്ടീഷുകാ�ര ധീരമായി എതിരിട്ട രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളും ഉണ്ടായി

രുന്നു.

1757�ല പ്ലാസിയുദ്ധത്തിനും 1857�ല സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനുമിടയിൽ ബ്രിട്ടീ

ഷ് �മധാവിത്വത്തിനും നാടുവാഴിമർദ്ദനങ്ങൾക്കും എതിരായി ഒ�ട്ട�റ കാർഷിക

കലാപങ്ങളും സമരങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുകയുണ്ടായി. പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

ഉത്തരാർധത്തിലാണ്ബംഗാളി�ലചരിത്രപ്രസിദ്ധമായസന്യാസിലഹളയുണ്ടായ

ത്. ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി�യ�പ്പാലുള്ള വൻകിട സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് തങ്ങളു�ട

ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികൾ രചിക്കാൻ അതു പ്ര�ചാദനം നൽകി. പ�ത്താമ്പതാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ ബ�രലി, സഹറാൻപൂർ, ദൽഹി, മീറത്ത്, മുറാ

ദാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ കർഷക കലാപങ്ങളുണ്ടായി. 1822നും 1827നും

ഇടയിൽ പൂനയിലുണ്ടായ രാം�സാകലാപങ്ങൾ, 1831നും 1857നുമിടയിൽ ബംഗാളി

�ല നീലം കൃഷിക്കാർ നടത്തിയ കലാപങ്ങൾ, 1844�ല സാവന്തവാഡി കലാപം,

1847, 1851, 1852, 1853 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ മലബാറിൽ നടന്ന കർഷക കലാപ

ങ്ങൾ, 1855–1856�ല സന്താൽകലാപം—ഇ�തല്ലാം വി�ദശീയമർദ്ദക�രയും അവ

രു�ട �വതാളികന്മാ�രയും എതിരിടാനുള്ള ജനങ്ങളു�ട നിശ്ചയദാർഢ്യത്തി�ന്റ

പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു.

7 ആയിര�ത്തണ്ണൂറ്റമ്പ�ത്തഴ്

അസ്വാസ്ഥ്യം കൃഷിക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇടയ്ക്കി

�ട ബ്രിട്ടീഷ് �സന്യത്തി�ല ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിലും കലാപങ്ങളുണ്ടായി.
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രാജ്യത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വള�രക്കാലമായി അലയടിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

കലാപങ്ങളു�ട അന്തിമപരിണാമമായിരുന്നു 1857�ല ലഹള.

ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ന�മ്മ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു�പാ�ല, 1857-

�ല ലഹള ആകസ്മികമായി �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടതായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യവും മതപര

വും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ജീവിതരംഗങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്തുടർന്നു

വന്ന ഭീകരങ്ങളും ധിക്കാരപരങ്ങളുമായ നിയമങ്ങൾമൂലം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കിടയിൽ

ശക്തിമത്തായവികാരങ്ങൾനീറിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അടക്കി�വയ്ക്ക�പ്പട്ടഈ

�ദശീയ�ബാധത്തി�ന്റ വികാരങ്ങളാണ് 1857-ൽ ഒരു വമ്പിച്ച ലഹളയായി �പാട്ടി

പ്പുറ�പ്പട്ടത്.

1857 മാർച്ച് 29ന് മംഗൽ പാ�ണ്ഡ എന്ന ഒരു യുവസിപ്പായി�യ ബ്രിട്ടീഷ്

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ അറസ്റ്റ് �ചയ്ത�പ്പാൾ, വി�ദശികൾ�ക്കതിരായി ഉയിർ�ത്തഴു

�ന്നൽക്കാൻ അയാൾ ത�ന്റ സഹപ്രവർത്തക�ര ആഹ്വാനം �ചയ്തു. തുടർന്നു

ണ്ടായ സംഘട്ടനത്തിൽ ഒരു �വള്ളക്കാരൻ ഓഫീസർ �കാല്ല�പ്പട്ടു. മംഗൽ

പാ�ണ്ഡ �കാർട്ട് മാർഷലി�ന്റ മുമ്പാ�ക ഹാജരാക്ക�പ്പട്ടു. ഏപ്രിൽ 8ന് ആ

യുവാവ് തൂക്കി�ക്കാല്ല�പ്പട്ടു. ഈ സംഭവം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാ�രയാ�ക �ക്ഷാഭി

പ്പിച്ച ഒരു പ്രകടന നടപടിയായിരുന്നു. അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി പട്ടാളക്കാരു

�ട കലാപങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. കലാപങ്ങൾ അതി�വഗം പരന്നുപിടിച്ച് ഒരു

സായുധലഹളയായി മാറി.

മീറത്തി�ല പട്ടാളക്കാർ യമുനാനദി കടന്ന് ദൽഹിയി�ലക്ക് മാർച്ചു�ചയ്തു.

ദൽഹിയിൽഅ�പ്പാഴുംബഹദൂർഷാ �പരിന് മുഗൾചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ശക്ത

രായപൂർവികരു�ട ദയനീയമായഒരുനിഴൽമാത്രമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം. എന്നാൽ,

�മയ് 10ന് ആ നിഴലിനു ജീവൻ�വച്ചു. കലാപകാരികളായ പട്ടാളക്കാർ ദൽഹി

അധീന�പ്പടുത്തി ബഹദൂർഷാ�യ ഇന്ത്യയു�ട സാമ്രാട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചാൾസ്

�ബൽത�ന്റ “ഇന്ത്യൻ കലാപം” എന്നപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയ�പാ�ല, മീറത്തി

�ലസിപ്പായിമാർ ഒരു നിമിഷം �കാണ്ട് ഒരു �നതാവി�നയും ഒരു പതാക�യയും

ഒരു ലക്ഷ്യ�ത്തയും ക�ണ്ടത്തി. സിപ്പായികളു�ട ലഹള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന

തിരായി ഇന്ത്യൻ ജനത�യ തട്ടിയുണർത്തി. അ�താരു ജനകീയ കലാപമായി

മാറി.

ഈ മാറ്റം അത്ഭുതകരമായ �വഗത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പ

നിയു�ട നികുതിനയങ്ങളിലും ഭൂനിയമങ്ങളിലും അസംതൃപ്തരായ കർഷകരായിരു

ന്നുകലാപത്തി�ന്റ ന�ട്ടല്ല്. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും കച്ചവടക്കാരും�ക�വലക്കാ

രും എല്ലാം കലാപത്തിൽ പങ്കു�ചർന്നു. ഹിന്ദു സന്യാസിമാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്ക

തിരായി �പാരാടാൻ ആഹ്വാനം �ചയ്തു�കാണ്ട് രാജ്യ�ത്തങ്ങും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷ് �മധാവിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുകയും സ്വതന്ത്രവും �കന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു

ഭരണംസ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ലഹളയു�ട ലക്ഷ്യം. ജനറൽ

സർ �റാബർട്ട് ഗാർഡിനർഎന്ന ഒരുബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻത�ന്റ റി�പ്പാർട്ടിൽ

പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: “ഇന്ത്യൻ കലാപ�ത്തപട്ടാളക്കാരു�ട ഒരു ലഹള മാ

ത്രമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ളശ്രമം നിശ്ചയമായും, ഒരു സാമൂഹ്യമു�ന്നറ്റത്തി�ലക്ക്

കാര്യങ്ങൾ �കാണ്ടു�ചന്ന് എത്തിച്ച ദുർഭരണ�ത്ത മറച്ചു�വയ്ക്കലാണ്”.

ഹിന്ദു–മുസ്ലീം�വരംസൃഷ്ടിച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ

ബ്രിട്ടീഷുകാർ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, �ദശാഭിമാനത്തി�ന്റ

തള്ളൽ ജനങ്ങളു�ടഐക്യം ശക്തി�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. മുസ്ലീങ്ങളു�ട ബ്രി
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ട്ടീഷ് വിരുദ്ധവികാര�ത്തഹിന്ദുക്കൾ�ക്കതിരായി തിരിച്ചുവിടാൻ നടത്തിയ ഗൂഢാ

�ലാചനകൾ �പാളിയുകയാണ് �ചയ്തത്. ബഹദൂർഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ഈപുണ്യയു

ദ്ധംബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഹിന്ദുക്കൾ�ക്കതിരായി തിരിച്ചുവി

ടരു�തന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു”.

ഹിന്ദുക്ക�ളാടുള്ള സൗമനസ്യത്തി�ന്റ അടയാളമായി ഈദാ�ഘാഷക്കാല

ത്ത് പശുവി�ന അറക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ബഹദൂർഷാ മുസ്ലീങ്ങ�ളാടു

കൽപ്പിച്ചു. ജനമു�ന്നറ്റത്തി�ന്റ �നതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണം അവസാ

നിപ്പിക്കുക�യന്ന �പാതുതാൽപ്പര്യം മനസ്സിലാക്കി. അവർ ല�ക്നാവിൽ നിന്നി

റക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: “എല്ലാവർക്കും പ്രിയ

�പ്പട്ട നാല് പ്രധാന താല്പര്യങ്ങളു�ണ്ടന്ന് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാം മുസ്ലീങ്ങളും

മനസ്സിലാക്കുന്നു. മതം, അഭിമാനം, ജീവൻ, സ്വത്ത് എന്നിവയാണവ. ഒരു �ദശീയ

ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ കീഴിൽ മാത്ര�മ അവസംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ”.

മാർക്സ് 1857 ജൂൺ 30ന് എഴുതിയതിങ്ങ�നയാണ്: “ഇതിനുമുമ്പും ഇന്ത്യൻ

പട്ടാളത്തിൽ കലാപങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇ�പ്പാഴ�ത്ത കലാപം സ്വ

തസ്സിദ്ധവും വിധിവിഹിതവുമായ വി�ശഷതകൾ �കാണ്ട് അതിൽ നി�ന്നല്ലാം

വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് സിപ്പായി റജി�മന്റുകൾ അവരു�ട

യൂ�റാപ്യൻ ഓഫീസർമാ�ര �കാല�പ്പടുത്തുന്നതും മുസൽമാന്മാരും ഹിന്ദുക്കളും

പരസ്പരവി�ദ്വഷം മറന്ന് തങ്ങളു�ട �പാതുശത്രുക്കൾ�ക്കതിരായി �യാജിച്ചണിനി

രക്കുന്നതും ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നാരംഭിച്ച കലാപങ്ങൾ ദൽഹിയി�ല സിംഹാസന

ത്തിൽ ഒരു മുസ്ലീം സാമ്രാട്ടി�ന അവ�രാധിക്കുന്നതിൽ �ച�ന്നത്തുന്നതും. അല്പം

ചി�ലടങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്ത ഒരു കലാപമാണിത്. ആം�ഗ്ലാ–

ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തി�ല കലാപം ഇംഗ്ലീഷ് �മധാവിത്വത്തി�നതിരായി വൻകിട

ഏഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളി�ലാട്ടുക്കുമുണ്ടായിട്ടുള്ള വി�ദ്വഷപ്രകടനങ്ങളുമായി കൂടിക്കലർ

ന്നിരിക്കുന്നു. ബംഗാൾ�സനയു�ട കലാപം �പർസ്യൻ–�ചനീസ് യുദ്ധങ്ങളുമായി

അവിഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല”.

ജൂൺ 4ന് ലക്നൗ �മാചിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. �താണ്ണൂറു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഔധും

�റാഹിൽഖണ്ഡും സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു. കാൺപൂരിലും ബു�ന്ദൽഖണ്ഡിലും

സ്വാതന്ത്ര്യപതാകകൾ പാറിപ്പറന്നു. കൽക്കത്ത മുതൽ �പഷവാർവ�രയും ഹി

മാലയം മുതൽ നർമ്മദാനദിവ�രയുമുള്ള വിശാലമായ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണം തുടച്ചുനീക്ക�പ്പട്ടു.

8 കലാപത്തി�ന്റഅന്ത്യം

കലാപത്തിനു �നതൃത്വം നൽകിയഝാൻസിയി�ല റാണി ലക്ഷ്മീഭായി, �ഫസാ

ബാദി�ല മൗലവി അഹമ്മദ്ഷാ, കുൻവർസിംഗ്, ഫി�റാഷാ, താന്തിയാ�താ�പ്പ,

നാനാ സാ�ഹബ് മുതലായവർ നാടുവാഴിരാജാക്കാന്മാരായിരുന്നു�വങ്കിൽ മറ്റുള്ള

വർ�സനിക കമാൻഡർമാരായിരുന്നു. ഝാൻസിറാണി അത്ഭുതകരമായ�ധ

ര്യ�ത്താ�ടയാണ് �പാരാടിയത്. ആ വീരവനിത പട്ടാളക്കാ�രയും ജനങ്ങ�ളയും

ആ�വശഭരിതരാക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായ യുദ്ധത്തിൽ അവ�ര �നരിട്ട്

നയിക്കുകയും �ചയ്തു. 1857ജൂൺ 17ന് ഒരുബ്രിട്ടീഷ് ഭട�ന്റ �വടിയുണ്ടഅവരു�ട �ദ

ഹത്തിൽ തുളച്ചുകയറി. അവർ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്നു വീണു; അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ

5 Karl Marx: The Revolt in The Indian Army.
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മരണം പ്രാപിച്ചു. ആധീരവനിത പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഗീതങ്ങളിലൂ�ടയും നാ�ടാടിപ്പാ

ട്ടുകളിലൂ�ടയും ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയവും തന്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തങ്ങളു�ട മുഖ്യ

മായ ശ്രദ്ധ ദൽഹി വീണ്ടും പിടി�ച്ചടുക്കുന്നതിലാണ് �കന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ,

ആ പരിശ്രമം അത്ര എളുപ്പ�മാന്നും ആയിരുന്നില്ല. ആധുനിക യു�ദ്ധാപകരണ

ങ്ങളും മികവുറ്റ �സനികപരിചയവും മറ്റുമുണ്ടായിട്ടും നാലുമാസക്കാലം നീണ്ടുനി

ന്ന പ്രതി�രാധ നടപടികൾക്കും നഗരത്തി�ന്റ മതിൽ�ക്കട്ടിനുള്ളിൽ�വച്ച് നടന്ന

അഞ്ചുദിവസ�ത്ത ഭീകരങ്ങളായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും �ശഷമാണ് അവർ �സപ്റ്റം

ബർ 24-ാം തീയതി ദൽഹി പിടിച്ചടക്കിയത്. എന്നിട്ടും മറ്റു പല പ്ര�ദശങ്ങളും

സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്ത�ന്ന നിലനിന്നു. ലക്നൗവി�ല �ചറുത്തുനിൽപ്പ് 1858 മാർച്ച്

20ന് മാത്രമാണ് അവസാനിച്ചത്. അതിനു�ശഷവും താന്തിയാ �താപ്പിയും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ഗറില്ലാ സംഘങ്ങളും പരാജയം സമ്മതിക്കാ�ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ

�കാടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഏപ്രിൽ 7ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അ�ദ്ദഹ�ത്തയും പിടികൂടി;

18ന് അ�ദ്ദഹ�ത്തതൂക്കി�ക്കാന്നു. അ�താ�ട ഇന്ത്യയി�ലബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റ

അടിത്തറ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഒന്നാമ�ത്ത സ്വാതന്ത്ര്യസമരം മിക്കവാറും അവസാ

നിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട നടപടികൾ ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരങ്ങളായിരുന്നു.

കലാപകാരിക�ളന്നുസംശയിക്ക�പ്പട്ടഇന്ത്യക്കാ�രഅടിച്ചമർത്തുന്നതിൽഅവർ

കാണിച്ച �കാടും ക്രൂരതകളു�ട ദൃക്സാക്ഷി വിവരണങ്ങൾബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ

ത�ന്ന �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കുപറ്റിയ ഒരു തടവുകാര�ന്റ മുഖത്ത് ബയന

റ്റു�കാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തിയതിനു�ശഷം അയാ�ള ജീവ�നാ�ട തീയിലിട്ടു

ചുട്ടു�കാന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന് എ�ഡ്വർഡ് �താംസൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: “തീയിൽ

�വന്ത മാംസത്തി�ന്റ ഭയാനകമായ മണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയരുന്നു. വായു

അശുദ്ധമാക്ക�പ്പടുന്നു. അങ്ങ�ന നാഗരികത�യപ്പറ്റിയും മനുഷ്യത്വ�ത്തപ്പറ്റിയും

നിലവിളിക്കുന്നഈപ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവി �വ�ന്തരിഞ്ഞു

മരിച്ചു കിടക്കുന്നു!”

കൃഷിക്കാരും പട്ടാളക്കാരും �ക�വലക്കാരും മറ്റും സാധാരണ ജനങ്ങളും

സമരത്തി�ന്റ തീച്ചൂളയിലായിരുന്നു. അവരു�ട അടങ്ങാത്ത വീര്യമാണ് ബ്രിട്ടീ

ഷുകാ�ര �വല്ലുവിളിക്കാൻ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും പ്ര�ചാദ

നം നൽകിയത്. ഈ നാടുവാഴി �നതാക്കന്മാരിൽ മിക്കവരും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ

കമ്പനിയു�ട �വട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ അസംതൃപ്തരായിരുന്നു. തങ്ങളു�ട അധികാരം

വീ�ണ്ടടുക്കണ�മന്നുള്ളആഗ്രഹ�ത്താടു കൂടിയാണ് അവർ കലാപത്തിൽ പ�ങ്ക

ടുത്തത്. പ�ക്ഷ, ഈ�യാരു കാരണം �കാണ്ടുമാത്രം 1857�ല കലാപത്തി�ന്റ

�ദശീയസ്വഭാവ�ത്ത നി�ഷധിക്കുകവയ്യ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ �ലാക

ചരിത്രത്തിൽ �വ�റയും കാണാവുന്നതാണ്. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല,

ഫ്രഞ്ച് രാജഭരണത്തി�നതിരായ ആദ്യ�ത്ത പ്രഹരം കർഷകരല്ല, ചില നാടു

വാഴി പ്രഭുക്കന്മാരാണ് നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിൽ 1857�ല ലഹളയു�ട മുൻ�ക

പട്ടാളക്കാർക്കായിരുന്നു. എങ്കിലും, അത് സായുധ�സനയു�ട കലാപം മാത്രമായി

രുന്നില്ല. �ദശീയസ്വഭാവമുള്ളവിപുലമായ ഒരുസമരമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ്

അത് ബ്രിട്ടീഷ് �മധാവിത്വത്തി�നതിരായ ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട ഒന്നാമ�ത്ത സ്വാ

തന്ത്ര്യസമരമായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പടുന്നത്.

6 Edward Thompson: The other side of the Medal.
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9 വഞ്ചനയും �ദശീയസമരത്തി�ന്റ തുടക്കവും

ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട ഭാഗത്തു�ചർന്ന ഭീരുക്കളും രാജ്യ�ദ്രാഹികളുമായ ചില രാജാക്ക

ന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. പട്യാല, കപൂർത്തല, �നപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളി�ല മഹാ

രാജാക്കന്മാർ �ദശീയ കലാപത്തി�നതിരായി തങ്ങളു�ട �സന്യങ്ങ�ള ഉപ

�യാഗിക്കുകയുണ്ടായി. ആടിക്കളിച്ച ചിലരും രാജാക്കന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു.

അവരിൽ ചിലർ കലാപക്കാരു�ട ഭാഗത്തു�ചർന്നത് �പാതുജനാഭിപ്രായത്തി�ന്റ

സമ്മർദ്ദം�കാണ്ടു മാത്രമാണ്. ബ്രിട്ടീഷു ഗവർണർ ജനറൽ കാനിംഗ് പ്രഭു ലഹള

യു�ട ഒരു നിർണ്ണായകഘട്ടത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “സിന്ധ്യ

ലഹളയിൽ �ചരുകയാ�ണങ്കിൽ എനിക്ക് നാ�ളത്ത�ന്ന �കട്ടു �ക�ട്ടണ്ടിവരും”.

ലഹളയു�ട ഗതി വിപ്ലവകാരികൾ�ക്കതിരായി തിരിഞ്ഞ�പ്പാൾ രാജാക്കന്മാർ

ഓ�രാരുത്തരായി ജനങ്ങളു�ട താൽപ്പര്യങ്ങ�ള വഞ്ചിച്ചു�കാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട

ഭാഗ�ത്തക്കു ചായാൻ തുടങ്ങി. വടക്കുപടിഞ്ഞാ�റ അതിർത്തി സംസ്ഥാനത്തി

�ല ബ്രിട്ടീഷ് �പാളിറ്റിക്കൽ ഏജന്റ് 1857 ആഗസ്റ്റ് 19ന് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ

ഇങ്ങ�ന �രഖ�പ്പടുത്തി: “തങ്ങൾഎല്ലായി�പ്പാഴും നമ്മു�ട ഭാഗത്തുത�ന്നയാണ്

നിലയുറപ്പിച്ചത് എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ടും നമുക്കു�വണ്ടി എന്താണിനി �ച�യ്യ

ണ്ടത് എന്ന് ആരാഞ്ഞു�കാണ്ടും ഇന്ത്യയി�ല രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക്

കത്തുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു”.

ലഹളയു�ട പരാജയത്തി�ന്റ കാരണങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരു�ടയും നാടുവാ

ഴി പ്രഭുക്കളു�ടയും വഞ്ചന മാത്രമല്ല, �സനികമായ �വകല്യങ്ങളും �കന്ദ്രീകൃത

മായ ഒരു �നതൃത്വത്തി�ന്റ അഭാവവും ആഭ്യന്തരമായ വഴക്കുകളും മറ്റും ഉൾ�പ്പടു

ന്നു. എന്നാൽ, ദൗർബല്യങ്ങൾ എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നയായാലും, 1857 ഇന്ത്യാചരി

ത്രത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതി�ന്റ

സ്മരണകൾസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ളസമരം മു�ന്നാട്ടു �കാണ്ടു�പാകുവാൻപു

തിയ തലമുറകൾക്കുപ്ര�ചാദനം നൽകി.

�സനികബലം �കാണ്ടുമാത്രംഇന്ത്യൻജനത�യഅധികകാലംതങ്ങളു�ട

അധീനത്തിൽ പിടിച്ചുനിർത്താൻ പറ്റുകയി�ല്ലന്ന് ബ്രിട്ടനി�ല ഭരണാധികാരികൾ

മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ ഭരണരീതികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അവർ

തീരുമാനിച്ചു. ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനിയു�ട കീഴിലായിരുന്ന ഭരണം പാർല�മന്റ്

ഏ�റ്റടുത്തു. വി�ക്ടാറിയ രാജ്ഞിഇന്ത്യയു�ടചക്രവർത്തിനിയായിപ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പ

ട്ടു. ഇന്ത്യയു�ട �മൽബ്രിട്ട�ന്റ പിടിത്തം മുറുക്കുന്നതിനു�വണ്ടി നാട്ടുരാജാക്കന്മാ�ര

ആകർഷിക്കാൻപറ്റിയ ഒരുപുതിയനയവുംസ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടു. വി�ക്ടാറിയാരാജ്ഞി

പ്രഖ്യാപിച്ചു: “നാം നമ്മു�ട സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലുള്ള അ�ത താൽപ്പര്യ�ത്താ�ട

ഇന്ത്യയി�ല രാജാക്കന്മാരു�ട അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും അഭിമാനവും കാത്തുര

ക്ഷിക്കും”.

എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപിടി നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്.

വി�ദശഭരണത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും മുട്ടു മടക്കുകയി�ല്ലന്ന് ത്യാ�ഗാജ്വലങ്ങ

ളായസ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട �തളിയിച്ച ജനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അവരു�ട

�കയിലായിരുന്നുബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റ ഭാവി. �മക്കൽഎ�ഡ്വർഡ് എഴുതി:

“കലാപത്തി�ന്റ മൃഗീയതയു�ടയും അതി�നത്തുടർന്ന് ഭരണാധികാരികൾ കാണി

ച്ച അവഗണനയു�ടയും ഫലമായി ഇന്ത്യക്കാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു

സന്ധിയു�ട എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളും അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യയി�ല ഗവ�ണ്മന്റ് നഗ്ന

മായ ഒരുസാമ്രാജ്യത്വ ഗവ�ണ്മന്റായിരുന്നു; മുഗളന്മാ�ര�പ്പാ�ല ഇന്ത്യയു�ട മണ്ണു
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മായി അലിഞ്ഞു�ചരാൻ കഴിയാത്ത തനി വി�ദശീയ�സ്വച്ഛാധിപത്യമായിരുന്നു.

ഭരണാധികാരികളും ഭരണീയരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വള�ര വ്യക്തമായിത്തീർന്നു.

ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയ ഐക്യ�ബാധവും �ദശീയത്വത്തി�ന്റ ആരം

ഭവും പ്രകടമാവാൻ തുടങ്ങി. സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ അധഃപതനം തടയാൻ ഇനി

യാ�താരു ശക്തിക്കും കഴിയി�ല്ലന്നായി”.

7 W.H. Russel: My Indian Mutiny Diary, P. xxiii.



8
പാശ്ചാത്യചിന്തയു�ട സ്വാധീനം

മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗം ഇന്ത്യ

യി�ല �ദശീയഘനവ്യവസായത്തി�ന്റവളർച്ച�യതടഞ്ഞുനിർത്തുന്നഒരുനയമാ

ണവലംബിച്ചത്. ബ്രിട്ടനിൽ നിർമ്മിക്ക�പ്പടുന്ന ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ വിറ്റഴിക്കാ

നും, ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായഅസംസ്കൃതവിഭവങ്ങൾ �ന

ടാനും പറ്റിയ ഒരു രാജ്യ�മന്നനിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ�യ�കവശം �വയ്ക്കുകഎന്നതായിരു

ന്നുഅവരു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം.

1 ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തി�ല�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ

എന്നാൽ,ഈചൂഷണനയത്തിന്അതി�ന്റതായവി�രാധഭാവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണംശക്തി�പ്പടുത്തുന്നതിനു �വണ്ടിസ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടഓ�രാ നടപടിയി

ലും അതി�ന്റ നാശത്തി�ന്റ വിത്തുകൾ കൂടി അടങ്ങിയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,

�റയിൽ�വ, ആവിക്കപ്പൽ, ഇലക്ട്രിക് �ടലഗ്രാഫ് എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപി

ച്ചത് ബ്രിട്ട�ന്റ സാമ്രാജ്യത്വതാൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്

മുതലാളികളു�ട വാണിജ്യവും വ്യവസായങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാനും നാട്ടുകാരു�ട

കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളി�ലക്ക് കഴിയും�വഗം ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങ�ള

അയയ്ക്കാനും അവ ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആധുനിക ഗതാഗതസൗകര്യ

ങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ല ഒറ്റ�പ്പട്ടു കിടന്ന പ്ര�ദശങ്ങ�ളയും ജനങ്ങ�ളയും ഭൂമിശാസ്ത്രപ

രമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഏകീകരിക്കാനും സഹായിച്ചു. അതു�പാ�ല ഇന്ത്യയി�ല

�ദശീയവ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ച�യ തടയാൻ �വണ്ടി ആവിഷ്ക്കരിക്ക�പ്പട്ട ബ്രിട്ടീ

ഷ് നയം പ�രാക്ഷമായി ഒരു �ദശീയബൂർഷ്വാ വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു

പ്ര�ചാദനം നൽകി.

മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി: “ഇതുവ�രയും �ഗ്രറ്റ് ബ്രിട്ടനി�ല ഭരണാധികാരി

വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയു�ട പു�രാഗതിയിൽആകസ്മികവും താൽക്കാലികവും സവി

�ശഷവുമായ താല്പര്യ�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അഭിജാതവർഗ്ഗം ഇന്ത്യ�യ ജയിച്ചട

ക്കാൻആഗ്രഹിച്ചു. പണപ്രഭുക്കൾ �കാള്ളയടിക്കാൻആഗ്രഹിച്ചു. മില്ലുടമസ്ഥവർ

ഗ്ഗം വിലകുറച്ച് വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കാനാഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ, ഇ�പ്പാൾസ്ഥിതിമാറിയി

രിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ�യ പ്രത്യുൽപ്പാദനക്ഷമമായ ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് തങ്ങ�ള

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ജീവൽപ്രധാനമാ�ണന്നുംഅതിനായി ജല�സച�നാപാ
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ധികളും ഗതാഗതവിനിമ�യാപാധികളും അത്യാവശ്യമാ�ണന്നും മില്ലുടമസ്ഥവർ

ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ �റയിൽ�വകളു�ട ഒരു ശൃംഖലയുണ്ടാക്കാൻ

അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതവർ നടപ്പിലാക്കുകയും �ചയ്യും. ഫലം ദുർഗ്രാഹ്യ

മായിരിക്കും… �റയിൽ�വ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആധുനികവ്യവസാ

യം ഇന്ത്യയിൽ ജാതികളു�ട അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായ

�താഴിൽവിഭജന�ത്ത തകർത്തുകളയും. ഈ ജാതിവ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയു�ട

പു�രാഗതി�യയും ഇന്ത്യയു�ട ശക്തി�യയും നിർണ്ണായകമാംവിധം തടഞ്ഞു�വ

ക്കുന്നത്”. ഇങ്ങ�ന ചരിത്രപരമായ അർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ

നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നിർ

വഹിക്കുകയുണ്ടായി.

2 മിഷനറിമാർക്കു �പ്രാത്സാഹനം

ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളു�ട ഭരണംആരംഭിച്ച കാലത്ത്ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ ക്രിസ്ത്യൻ

ആത്മാക്കളു�ടഎണ്ണംവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല,സ്വന്തംലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലാ

ണ്, കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യപരിഷ്കാ

രം, ക്രിസ്തുമതപ്രചാരം മുതലായവ�യഅവർ �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. നാ

ട്ടുകാരു�ട ആചാരങ്ങളിലും മതവിശ്വാസങ്ങളിലും ഇട�പടാൻ പാടി�ല്ലന്ന് അവർ

നിർ�ദ്ദശിക്കുക കൂടി �ചയ്തു. എന്നാൽ, 1757-ൽ പ്ലാസ്സിയി�ല വിജയത്തിനു�ശഷം

അവരു�ട നയത്തിൽ എടുത്തുപറയത്തക്ക ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി. പള്ളി�മധാവിത്വ

ത്തി�ന്റ സമ്മർദ്ദം കാരണം ക്രിസ്ത്യൻമിഷനറിമാരു�ട പിന്തുണ�യാടുകൂടി തങ്ങളു

�ട പ്രജകളു�ട ധാർമ്മികാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ളചില നടപടികൾസ്വീകരിക്കാൻബ്രിട്ടീഷ്

പാർല�മന്റ് തയ്യാറായി. ഇന്ത്യൻ വിപണികളു�ട വികസനത്തിന് ആധുനിക വി

ദ്യാഭ്യാസവുംസാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങളുംആവശ്യമാ�ണന്ന് ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ

�നതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഈ നയംമാറ്റം ഇന്ത്യയി�ല മിഷനറി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പുതിയ ജീവൻ

നൽകി. സാമ്രാജ്യ�ത്താട് കൂറും വണക്കവും വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി

യാണ് ക്രിസ്തുമതപ്രചരണം എന്ന് ഭരണാധികാരികൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ജനതയു�ട ഹൃദയം കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു അത്. അങ്ങ�ന ക്രി

സ്ത്യൻമിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. മിഷനറിമാരു�ട �ചല

വുകൾക്ക് ധാരാളം പണം അനുവദിക്ക�പ്പട്ടു. ക്ര�മണ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്ക�ള

യും മുസ്ലീങ്ങ�ളയും അ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ �മന്മയുള്ളവരായി കണക്കാക്ക�പ്പടാൻ

തുടങ്ങി. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ഗവ�ണ്മന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ഉയർന്ന തസ്തികകൾ,

ഉ�ദ്യാഗക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ പ്ര�ത്യകാനുകൂല്യങ്ങൾ നൽക�പ്പട്ടു. ഇത് സ്വാഭാവിക

മായും ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങളു�ട, പ്ര�ത്യകിച്ചും ഹിന്ദുക്കളു�ടയും മുസ്ലീങ്ങളു�ടയും,

വികാരങ്ങ�ള വ്രണ�പ്പടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമത�ത്ത �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക

�യന്ന തങ്ങളു�ട നയം ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയു�ട പിന്തുണ �നടാൻ ഉപകരിക്കു�മന്ന്

ഭരണാധികാരികൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയു�ട ഡയറ

ക്ടർ�ബാർഡ് �ചയർമാൻ മാൻഗ്ൾസ് 1857-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർല�മന്റിൽ�വച്ച് പ്ര

സ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “�ദവം വിശാലമായ ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യ�ത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന്

ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവി�ന്റ വിജയപതാക ഇന്ത്യയു�ട ഒരറ്റം മുതൽ മ�റ്റ

1 Karl Marx: The Future of British Rule in India.
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അറ്റം വ�ര പാറിക്കളിക്കണ�മന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടിയാണ്. ഇന്ത്യ�യ മുഴുവൻ

ഒരു�ക്രസ്തവരാജ്യമാക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ളപ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിൽ യാ�താരു

കാരണവശാലും വിളംബമുണ്ടായിക്കൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓ�രാരുത്തനും ത�ന്റ

ശക്തി മുഴുവനും പ്ര�യാഗിക്കണം”.

ഇന്ത്യയിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ശക്തി�പ്പടുത്തുന്നകാര്യത്തിൽ ഗവർണർമാരും

ജഡ്ജിമാരും �സനി�കാ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരും നൽകിയ �സവനങ്ങ�ളക്കാൾ വില

�പ്പട്ടതായിരുന്നു മിഷനറിമാർ വഹിച്ച പങ്ക് എന്ന് �ബാം�ബയി�ല ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണാധികാരി അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്ത ന്യായീകരിച്ചു

�കാണ്ട് മിഷനറിമാർ �ചയ്തഅനൗ�ദ്യാഗികവുംഅംഗീകരണംലഭിക്കാത്തതുമായ

പ്രവർത്തന�ത്ത ബംഗാൾഗവർണർ സർ ചാൾസ് എലിയട്ട് ശ്ലാഘിക്കുകയുണ്ടാ

യി. ഇങ്ങ�ന ഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലീങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നീ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗ

ങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ളശ്രമങ്ങൾ നടത്ത�പ്പട്ടു.

മിഷനറിമാ�ര �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന നയ�ത്താ�ടാപ്പം ജാതിവിഭജ

നം, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, കാലഹരണ�പ്പട്ട ആചാരങ്ങൾ മുതലായവ നിലനിർ

ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നീതിന്യായചട്ടങ്ങളും ആവിഷ്ക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. ഹിന്ദുക്കൾക്കും

മുസ്ലീങ്ങൾക്കും �വണ്ടി �വ�വ്വ�റ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ടു. പഴകി

ക്കഴിഞ്ഞ ആചാരങ്ങളും ജീർണ്ണിച്ച സാമൂഹ്യവിധി വിലക്കുകളും നിലനിർത്താൻ

�വണ്ടി അവയ്ക്ക് നീതിന്യായത്തി�ന്റ പ്രാബല്യം നൽക�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യക്കാർ �പാതു

�വഅവജ്ഞ�യാ�ടയാണ് വീക്ഷിക്ക�പ്പട്ടത്.

1818-ൽ മൺ�റാ �വട്ടിത്തുറ�ന്നഴുതി: “വി�ദശീയരായ ആക്രമണകാരികൾ

നാട്ടുകാ�രാട് അക്രമമ�നാഭാവ�ത്താടും പല�പ്പാഴും വലിയ ക്രൂരത�യാടും കൂടി

യാണ് �പരുമാറി�പ്പാന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ന�മ്മ�പ്പാ�ല ഇത്രയധികം അവ

ജ്ഞ�യാ�ട അവരാരും �പരുമാറിയിട്ടില്ല. ഒരു രാജ്യത്തി�ല ജനങ്ങൾ മുഴുവനും

വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവരും സത്യസന്ധരാവാൻ കഴിയാത്തവരും നമുക്ക് ഒഴി

വാക്കാൻ പറ്റാത്ത രംഗങ്ങളിൽ മാത്രം �ജാലി �ചയ്യാൻ കഴിയുന്നവരുമാ�ണന്ന്

ഇത്ര അറ�പ്പാ�ട മറ്റാരും കരുതിയിട്ടില്ല. നമ്മു�ട ആധിപത്യത്തിൽ അക�പ്പട്ടു

കഴിഞ്ഞഒരുജനതയു�ടസ്വഭാവ�ത്തഇങ്ങ�നഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നത്ഔദാര്യമില്ലായ്മ

മാത്രമല്ല, മര്യാദ�കടുകൂടിയാണ്”.

3 മിഷനറിമാരു�ട സംഭാവന

എന്നാൽ, ഇത് ചിത്രത്തി�ന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്. മിഷനറിമാർ �പാതു�വ

ജാതിവ്യവസ്ഥ, �താട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ, വിഗ്രഹാരാധന, �ശശവവിവാ

ഹം, സതി തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യാനാചാരങ്ങൾ�ക്കതിരായി നടത്തിയ ആ�വശങ്ങ

ളായ പ്രചരണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട സാമൂഹ്യ�ബാധ�ത്ത തട്ടിയുണർത്തി.

അങ്ങ�നയാണ് വില്യം കാരിയും പണ്ഡിതന്മാരായ മറ്റു മിഷനറിമാരും സ്വന്തം

ഇഷ്ട�ത്താടുകൂടി ക്രിസ്തുമതം ആ�ശ്ലഷിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒ�ട്ട�റ ഹിന്ദുക്ക�ളയും

മുസ്ലീങ്ങ�ളയും ആകർഷിച്ചത്. തങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്ന

തിനു�വണ്ടി പല മിഷനറിമാരും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾപഠിച്ചു; വിലപിടിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

രചിച്ചു; മതപരവും തത്വചിന്താപരവുമായ ഒട്ടനവധി കൃതികൾ സംസ്കൃതത്തിൽനി

ന്ന് വിവർത്തനം �ചയ്തു; ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റിയും സംസ്കാര�ത്തപ്പറ്റിയും

2 Quoted by V. D. Savarkar, PP. 51–52.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 89

ഗ�വഷണങ്ങൾ നടത്തി; ജനങ്ങ�ള �സവിക്കുന്നതിനായി ആധുനികരീതിയിലു

ള്ള സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും സ്ഥാപിച്ചു. അവരു�ട വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക

പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല�പ്പാഴും സുവി�ശഷപ്രചരണവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവയായി

രുന്നു എന്നത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ക്രിയാത്മകമായ

പ്രാധാന്യ�ത്ത എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും അധികമാവില്ല. അവർ ഇന്ത്യയിൽ ആധു

നിക ചിന്തയു�ടയും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങളു�ടയും പുതിയ ചാലുകൾ �വട്ടിക്കീറി.

ഡി.എസ്. ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “നമ്മു�ട �നതാക്കന്മാർ, പ്ര�ത്യ

കിച്ചും സമാജ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയും രാമകൃഷ്ണ മിഷ�ന്റയും �നതാക്കന്മാർ, സാ

മൂഹ്യ�സവനത്തിനു നൽകിയിട്ടുള്ള പരമപ്രാധാന്യം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ നൽ

കിയസാധനപാഠത്തി�ന്റപ്ര�ചാദനം കാരണമാ�ണന്ന് സമ്മതി�ച്ച മതിയാവൂ”.

സ്വാമി വി�വകാനന്ദ�ന�പ്പാലുള്ള മഹാന്മാരായ സാമൂഹ്യ–മതപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ

ക്രിസ്ത്യൻ �കാ�ളജുകളിലാണ് പഠിച്ച�തന്ന് ഇവി�ട എടുത്തുപറ�യണ്ടതാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിലും ഇന്ത്യയി�ല വിവിധ ഭാഷകളിലും ക്രിസ്തുമത�ത്ത സംബന്ധിച്ചു

ള്ള ഒ�ട്ട�റ പുസ്തകങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി. അവ

ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളു�ട �മൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനമാണ് �ചലുത്തിയ

ത്. ഉദാഹരണത്തിന്, പുതിയ സുവി�ശഷത്തിലടങ്ങിയ സാന്മാർഗികതത്വങ്ങൾ

“ജാതി�യാ പദവി�യാ സമ്പ�ത്താ �നാക്കാ�ത ജീവനുള്ളഎല്ലാ സൃഷ്ടിക�ളയും

ഒരു�പാ�ല മാറ്റത്തിനും നിരാശയ്ക്കും �വദനയ്ക്കും മരണത്തിനും പാത്രമാക്കുകയും ഭൂ

മിയി�ല വിഭവങ്ങ�ളഅനുഭവിക്കാൻഎല്ലാവർക്കും ഒരു�പാ�ലഅവകാശം നൽ

കുകയും �ദവ�ത്താടും തങ്ങ�ളാടു ത�ന്നയും സമൂഹ�ത്താടുമുള്ള വിവിധ ചുമത

ലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യരാശിയു�ട �പരുമാറ്റം ക്രമീകരിക്കാൻഏറ്റവും

പറ്റിയ തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഏക�ദവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഉന്നത

വും ഉദാരവുമായസങ്കല്പത്തി�ലക്ക് മനുഷ്യ�ന്റആശയങ്ങ�ള ഉയർത്താൻ ഉ�ദ്ദശി

ച്ചു�കാണ്ടുള്ളവയാണ്” എന്ന് രാജാറാം �മാഹൻ റായ് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

ഹിന്ദുക്കളു�ട ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ, വിഗ്രഹാരാധന, �ശശവവിവാഹം, ശി

ശുഹത്യ, സതി തുടങ്ങിയ മൃഗീയങ്ങളും �ദ്രാഹകരങ്ങളുമായ ആചാരങ്ങൾ ആദ്യ

കാല�ത്തക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരു�ട മനഃസാക്ഷി�യ �ഞട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ�ക്കതിരായ സമരത്തിൽ അവർ അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു

പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. എന്നാൽ,ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയി�ല മുസ്ലീങ്ങൾ �ചയ്ത മാതി

രി �ക്രസ്തവമതക്കാരും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നസാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതി

കളുമായി ഇണങ്ങി�ച്ചരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയി�ല ക്രിസ്തുമതം ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീ

ഴ്�പ്പടുകയും ഹിന്ദുക്കളു�ടആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പലതും സ്വീകരിക്കുകയും �ചയ്തു.

ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന താണ ജാതിയും �മൽജാതിയും തമ്മിലുള്ള

വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതിനു�ശഷവും നിലനിന്നു. പ�ക്ഷ,

പിന്നീടുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങി�വച്ച

പരിഷ്ക്കരണപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്നില്ല.

4 ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം

ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളു�ട ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപ�യാഗിച്ച ഒരു

ആയുധമായിരുന്നു നവീനവിദ്യാഭ്യാസം. നാട്ടുകാ�ര രാജഭക്തിയുള്ളവരാക്കി മാ

3 D. S. Sharma: Renaissance of Hinduism, P. 639.
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റ്റുന്നതിനും പാശ്ചാത്യജീവിതരീതികളും ആശയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള

ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു അത്. മാനവികവിഷയങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളി

ലുംഅദ്ധ്യയനംനൽകുന്നപുതിയഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം ജനങ്ങൾക്കിട

യിൽഅപകർഷ�ബാധവുംസ്വന്തംസംസ്കാര�ത്തപ്പറ്റിയും പാരമ്പര്യ�ത്തപ്പറ്റിയുമു

ള്ള ഒരുതരംഅവജ്ഞയും വളർത്താൻ ഉപകരിക്കു�മന്നുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്തപ്ര

കീർത്തിക്കാൻഅതാവശ്യമാ�ണന്നും ഭരണാധികാരികൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം.

�മക്കാ�ള പ്രഭു 1884-ൽ എഴുതിയ “വിദ്യാഭ്യാസ�ത്ത സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പുകൾ”

പുതിയ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം ഇന്ത്യയു�ട കാലപ്പഴക്കമുള്ള സംസ്കാര�ത്തയും ഭാ

ഷക�ളയുംഎത്രഅവജ്ഞ�യാ�ടയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്എന്നുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

“നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന വാ�മാഴികൾ �മാശവും

അസംസ്കൃതവുമാ�ണ”ന്നും “അറബി ഭാഷ�യ�യാ സംസ്കൃത�ത്ത�യാ മഹത്തായ

യൂ�റാപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളു�ട ഭാഷകളുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യ�പ്പടുത്തിക്കൂ�ടന്നും”

“ഒരു യൂ�റാപ്യൻ �ലബ്രറിയു�ട ഒ�രാറ്റ �ഷൽഫ് ഇന്ത്യയിലും അ�റബ്യയിലും

ഒട്ടാ�കയുള്ള സാഹിത്യത്തി�ന്റ കിടപിടിക്കുന്നു” എന്നും അ�ദ്ദഹം സമർത്ഥി

ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ത�ന്റ സ്വന്തം ഭാഷയു�ട മികവുറ്റ കഴിവുക�ള അ�ദ്ദഹം പ്രശം

സിച്ചു. “സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുത�പ്പട്ട എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചരിത്രവിവ

രങ്ങൾ കൂട്ടി�വച്ചാൽഅവ ഇംഗ്ലണ്ടി�ല പ്രിപ്പ�ററ്ററി സ്കൂളുകളിൽ ഉപ�യാഗിക്കുന്ന

ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സംഗ്രഹ പതിപ്പുക�ളക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞവയായിരിക്കും”

എന്നും ഭൗതിക�മാ ധാർമ്മിക�മാ ആയ തത്വചിന്തയു�ട വിവിധ ശാഖകളിൽ

രണ്ടു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒ�രമാതിരിയായിരിക്കു�മന്നും

അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു.

വില്യം �ജാൺസി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യ

�ത്ത അ�ങ്ങയറ്റം വിലമതിച്ചവരും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയു�ട നിർബന്ധ പരിശീലനം

ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തി�ല ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളു�ട വികാരങ്ങ�ള വ്രണ�പ്പടുത്തു�മ

ന്ന് ഭയ�പ്പട്ടവരുമായ പൗരസ്ത്യവാദികളു�ട വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി �മ

ക്കാ�ളഇപ്രകാരംഎഴുതി: “�കാടിക്കണക്കിലുള്ളജനങ്ങളു�ട വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ

രചിക്കാനുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ട ഭാഷകളാണ് സംസ്കൃതവും അറബിയും എന്നും അതി

നാൽ അവയ്ക്ക് പ്ര�ത്യകമായ �പ്രാത്സാഹനം ലഭി�ക്കണ്ടതാ�ണന്നും പറയ�പ്പടു

ന്നുണ്ട്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, നിഷ്പക്ഷത

പാലിക്കുകകൂടി �ചയ്യണ�മന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ കർത്ത

വ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഏറ്റവും പ്രധാന�പ്പട്ട വിഷയങ്ങളി�ലല്ലാം ഗൗരവമായ പ്രമാ

ദങ്ങൾകുത്തിത്തിരുത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നതു �കാണ്ടുമാത്രം പറയത്തക്കആന്തരികമൂല്യ

ങ്ങ�ളാന്നുമി�ല്ലന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യ�ത്ത �പ്രാത്സാഹി

പ്പിക്കണ�മന്നു പറയുന്നത് യുക്തി�ക്കാ ധർമ്മ�ബാധത്തി�നാ പരിപാവനമായി

കാത്തുരക്ഷിക്കണ�മന്ന് നമ്മ�ളല്ലാം സമ്മതിക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷത�യ്ക്കാ നിരക്കുന്നത

ല്ല. പ്ര�യാജനകരമായവിജ്ഞാനം ഉൾ�ക്കാള്ളാത്തഒരുഭാഷനിഷ്ഫലമാ�ണന്ന്

സമ്മതിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. ബീഭത്സങ്ങളായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

എന്നതു�കാണ്ട് നാമത് പഠിപ്പിക്കണ�മന്നാണ് വരുന്നത്. നാം �തറ്റായ ചരിത്ര

വും �തറ്റായ മതവും പഠിപ്പിക്കണ�മന്നു വരുന്നു. നാട്ടുകാ�ര ക്രിസ്തുമതത്തി�ലക്ക്

പരിവർത്തനം �ചയ്യുന്നവർക്ക് പരസ്യമായ �പ്രാത്സാഹനം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന്

നാം ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. എല്ലായി�പ്പാഴും അങ്ങ�ന ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കു�മന്നാണ്

4 Sources in Indian Tradition, P.P. 596–97.
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ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കു�മ്പാൾ ഒരു കഴുത�യ

�താട്ടാൽ ശുദ്ധി വരു�ത്തണ്ട�തങ്ങ�ന�യ�ന്നാ ഒരാടി�ന �കാന്ന പാവം തീ

രാൻ ഏതു �വദവാക്യമുരുവിടണ�മ�ന്നാ പഠിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി യൗവനകാലം

പാഴാക്കാൻ �സ്റ്ററ്റി�ന്റ വരുമാനത്തിൽനിന്ന് ബുദ്ധിപൂർവമായും അന്ത�സ്സാ�ടയും

നമുക്ക് പണം �ചലവാക്കാൻ കഴിയു�മാ?”

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയു�ട ലക്ഷ്യ�മ�ന്തന്ന് �മക്കാ�ള ത�ന്റ കുറിപ്പുകളു

�ട അവസാന�ത്ത ഖണ്ഡികയിൽ ചുരുക്കിവിവരിക്കുന്നുണ്ട്. “നമ്മു�ട അഭിപ്രാ

യങ്ങ�ള നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നഅ�നകലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാടുക്കാൻ

കഴിവുള്ളഒരുവർഗ്ഗ�ത്തസൃഷ്ടിക്കാൻനാം ഇ�പ്പാൾകഴിയുന്ന�തല്ലാം �ചയ്യണം.

ആ വർഗ്ഗം രക്തത്തിലും നിറത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കും. പ�ക്ഷ, രുചിയിലും

അഭിപ്രായങ്ങളിലും സാന്മാർഗിക�ബാധത്തിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി

രിക്കും”.

പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയു�ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള ഇടിച്ചു തകർക്കു

�മന്നും ഇന്ത്യയി�ല മതങ്ങളു�ടയും അതിപുരാതനമായ സംസ്കാരത്തി�ന്റയും

അവസാനം കുറിക്കു�മന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ആശിച്ചു. പുതിയ വിദ്യാ

ഭ്യാസരീതി നടപ്പാക്കി മുപ്പതു വർഷങ്ങൾ കഴിയു�മ്പാ�ഴക്കും ബംഗാളിൽ ഒ�രാറ്റ

വിഗ്രഹാരാധകനും ബാക്കിയാവുകയി�ല്ലന്ന് 1836-ൽ ത�ന്റ അമ്മ�യ്ക്കഴുതിയ ഒരു

കത്തിൽ �മക്കാ�ള ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി.

ഹണ്ടരു�ട ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഒരുപടി കൂടി മു�ന്നാട്ടുകടന്നു: “നമ്മു�ട ആം

�ഗ്ലാ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലൂ�ട കടന്നു�പാകുന്ന ഒ�രാറ്റ യുവാവും—ഹിന്ദുവായാലും

മുസ്ലീമായാലും—ത�ന്റ അച്ഛ�ന്റ മത�ത്ത അവിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കാതിരിക്കില്ല.

ഏഷ്യയി�ല മൂത്തു മുരടിച്ച മതങ്ങൾ പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രത്തി�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമാ

യി അടുപ്പിക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ ഉണങ്ങിയ ചുള്ളി�ക്കാമ്പുകൾ �പാ�ല ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു

�പാകും”.

5 ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ പ്ര�ചാദനം

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട മഹത്വംപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയാണ്

വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്ത�പ്പട്ടത്. “വിദ്യാഭ്യാസം �കാണ്ടു സി

ദ്ധിച്ച ഉൽബുദ്ധതജനങ്ങ�ളബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവുമായി ഇണക്കി�ച്ചർക്കു�മന്നുംഅതു

മായി അടുപ്പം വളർത്തു�മന്നും” �കാളനി�മധാവികൾ ആശിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്ഭര

ണ�ത്തസ�ന്താഷപുരസ്സരംസ്വീകരിക്കാൻഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യൻജനത

�യ �പ്രരിപ്പിക്കു�മന്ന് എൽഫിൻസ്റ്റണും അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ,

ഇത് തികച്ചും �തറ്റായ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ വി

ദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ പരസ്പരം �പാരുത്ത�പ്പടാത്ത ചില �വരുദ്ധ്യങ്ങളടങ്ങിയി

രുന്നു. നശിപ്പിക്കലായിരുന്നു അവരു�ട ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടാ

യത് ഒരു ന�വാത്ഥാനമാണ്. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീതി ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവി�ന

�ഞക്കി�ക്കാല്ലു�മന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ

ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണ�ത്ത ത�ന്ന കടപുഴക്കി�യറിഞ്ഞ ഒരു മു�ന്നറ്റത്തി�ന്റ വിത്തുകൾ

വിതയ്ക്കുകയാണ് അത് �ചയ്തത്.

5 Macaulay: Prose and Poetry, P. 724–29.
6 Ibid.
7 O. Malley: Modern India and the West, P. 658.
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ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയി�ല ബുദ്ധിജീവികളു�ട മുമ്പിൽ സമൂഹ്യരാ

ഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ പുതിയ പാതകൾ തുറന്നിട്ടു �കാടുത്തു. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ

ഇന്ത്യക്കാർ ഒരുവശത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല പു�രാഗമനാശയങ്ങ�ളയും സ്വാതന്ത്ര്യ

പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയും ശാസ്ത്രീയ�നട്ടങ്ങ�ളയും ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി; മറുവശത്ത്

അവർ പുതിയ വിജ്ഞാനത്തി�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽ തങ്ങളു�ട പാരമ്പര്യങ്ങ�ളയും

മത�ത്തയും തത്വചിന്ത�യയും ആചാരങ്ങ�ളയും ശീലങ്ങ�ളയും വിമർശനബുദ്ധി

�യാ�ട പരി�ശാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. �മ�ക്കാ�ള വിചാരിച്ചത് ത�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസ

സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യക്കാരു�ട �ദശീയ�ബാധ�ത്ത തുരങ്കം �വയ്ക്കു�മന്നും അവ�ര

കൂറുള്ള അടിമകളാക്കിത്തീർക്കു�മന്നുമാണ്. എന്നാൽ, അത് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങ�ള ശാസ്ത്രീയമായി വീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരു പുതിയ

�ദശീ�യാൽബുദ്ധതയ്ക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകുകയുമാണ് �ചയ്തത്. പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്ര

ത്തി�ന്റ മുഖ്യഘടകങ്ങളുംപാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�ലസാംസ്കാരികന�വാത്ഥാനവും

രാഷ്ട്രീ�യാൽബുദ്ധതയും ആകാംക്ഷ�യാ�ട ഉൾ�ക്കാള്ളുകയും അവ�യ സ്വന്തം

മാതൃഭൂമിയു�ട അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഉപ�യാഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും �ചയ്ത ഇന്ത്യൻ

ബുദ്ധിജീവികളു�ട ഒരു പുതിയ വർഗ്ഗ�ത്തസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അത് �ചയ്തത്.

ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗത്തി�ന്റആവിർഭാവ�ത്താ�ടാപ്പംപാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽസാ

മൂഹ്യാവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം, വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തി

സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും സംഭരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം, �താഴിലാ

ളിക�ള �ജാലിക്കു �വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ

ഉയർന്നുവരികയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ ഒരാ

വശ്യകതയായിത്തീർന്നു. ശാസ്ത്രത്തിനും മാനവികവിഷയങ്ങൾക്കും അവയുമായി

ബന്ധ�പ്പട്ട രാഷ്ട്രീയതത്വചിന്തയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസ

ത്തി�ന്റ പ്രചാരം ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ചിന്താഗതികളു�ട വികാസത്തിനു വലി�യാ

രു�ത്തജനം നൽകി. യുക്തിവാദം, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, മനുഷ്യ

�സ്നഹം, സമത്വം മുതലായ പുതിയ ആദർശങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. �ഷക്സ്പിയർ,

�ഷല്ലി, �ബറൺ, മിൽ, �സ്പൻസർ, കാൽ�ലൽ, റസ്ക്കിൻ, �മാർലി, മിൽട്ടൻ,

�ലാക്ക്, ബർക്ക് മുലായവരു�ട കൃതികൾ ഇന്ത്യയി�ല ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ

പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ ആധുനികചിന്തയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിൽ അവ

വഹിച്ച പങ്ക് �ചറുതായിരുന്നില്ല.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുംഅവർക്ക് പിന്തുണനൽകിയവരും ഇന്ത്യയി�ല

�ദശീയഭാഷക�ളയും സംസ്കാരങ്ങ�ളയും കഴിയുന്നത്ര അവഗണിക്കാൻ �നാക്കി.

എന്നിട്ടും പുതിയ �കാ�ളജുകളിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നഅഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഇന്ത്യക്കാ

രിൽ പലരും തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഭാഷകളിലും സംസ്ക്കാരങ്ങളിലും അഭിമാനം �കാ

ള്ളുന്നവരായി മാറി. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഫലത്തിൽ

ഇന്ത്യയി�ല ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളു�ട വളർച്ച�യ സഹായിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും �ദശാഭിമാനികളായ ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ

തങ്ങളു�ട സ്വന്തം സാംസ്കാരിക�പതൃക�ത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ അഭിമാന

�ബാധം ഉയർന്നുവന്നു. യൂ�റാപ്യന്മാരും ഇന്ത്യക്കാരുമായ പല പണ്ഡിതന്മാരും

ഇന്ത്യയു�ട ഭൂതകാലത്തി�ലക്ക് തിരിഞ്ഞു�നാക്കുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള

സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ �ചയ്യുകയും �ദശീയ�ബാധ�ത്ത തട്ടിയുണർത്താൻ

പറ്റിയ മൗലികകൃതികൾ രചിക്കുകയും �ചയ്തു. ഭാരതീയസംസ്കാരം മ�റ്റാരുസംസ്കാ

രത്തി�ന്റയും പിന്നില�ല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അവരു�ട മുഖ്യമായ ഉ�ദ്ദ
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ശ്യം. അങ്ങ�ന, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട പ്രതീക്ഷകൾക്കു വിപരീതമായി

�ദശാഭിമാനവും �ദശീയാഭിവൃദ്ധി�യക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ചിന്തകളും ഇന്ത്യക്കാരു�ട

മനസ്സിൽ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ചലനങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ല ഭാഷാ

സാഹിത്യങ്ങളിലും തത്വചിന്തകളിലും മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയചിന്തകളിലും സ്വാധീനം

�ചലുത്തി. ഇന്ത്യആധുനിക കാലഘട്ടത്തി�ലക്ക് കാലു�വച്ചു.



9
രാജാറാം �മാഹൻ റായ്

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാടുവാഴിത്തത്തിനും �കാളനിവാഴ്ചയ്ക്കും എതിരായി

ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നുവന്ന ജനകീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ പി�ന്നാ

ക്കാവസ്ഥയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട മർദ്ദനനയങ്ങളും കാരണം പല

പരിമിതികളുമുണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളു�ട വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത

വിഭവങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനും വ്യാവസായി�കാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതി

നും പറ്റിയ ഒരു കാർഷികരാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യ�യ നിലനിർത്തുക�യന്നതായിരുന്നു

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. അതിനാലാണ് സുശക്തമായ ഒരുആധു

നികവ്യാവസായിക രാജ്യമായി വളരുന്നതിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ�യതടഞ്ഞുനിർത്താൻ

അവർ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചത്. ബ്രിട്ട�ന്റ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്തവ

യും ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുമായ വ്യവസായ

ശാഖക�ള മാത്ര�മഅവർഇന്ത്യയിൽ വളരാൻസമ്മതിച്ചുള്ളൂ. മുതലാളിത്തബന്ധ

ങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിച്ച �ദശീയബൂർഷ്വാസി വള�ര ദുർബലമായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട നയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കാലഹരണ�പ്പട്ട നാടുവാ

ഴിത്തബന്ധങ്ങളും മത-സാമൂഹ്യമണ്ഡലങ്ങളി�ല പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസങ്ങളും വ്യാ

വസായികപു�രാഗതിക്കു തടസ്സമായിനിന്നു. വി�ദശഭരണത്തിനും നിലവിലുള്ള

സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്കു�മതിരായ വിപ്ലവസമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴി

യത്തക്കവണ്ണം ഇന്ത്യയി�ല മുതലാളിവർഗ്ഗ�മാ �ദശീയപ്രസ്ഥാന�മാ ശക്തിയാർ

ജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുമായി

സഹകരിച്ചു�കാണ്ടും അവരു�ട രക്ഷാകർത്തൃത്വം അംഗീകരിച്ചു�കാണ്ടും മാത്ര�മ

തങ്ങളു�ട അഭിലാഷങ്ങൾ �നടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇന്ത്യയി�ല ഉൽബുദ്ധ ജനവി

ഭാഗങ്ങൾ കരുതി�യങ്കിൽ അതിലത്ഭുത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല. സാമൂഹ്യപരിവർത്ത

നങ്ങൾക്കു �നതൃത്വം നൽകാനുള്ള കഴിവും രാഷ്ട്രീയമായ പക്വതയും വർഗ്ഗ�ബാ

ധവുമുള്ള ഒരു �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ആവിർഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫ്യൂഡലിസവും

അതി�ന്റ ആശയങ്ങളും അ�പ്പാഴും സുശക്തങ്ങളായിരുന്നു. ബൂർഷ്വാഘടകങ്ങൾ

ഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങളുമായി �കട്ടുപിണഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് വളരാൻ തുടങ്ങിയത്.
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1 ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റആരംഭം

ഭൂതകാലത്തി�ന്റ ഭാരം ദുസ്സഹമായിരുന്നു. രാജ്യത്തി�ന്റ അസമമായ സാമ്പ

ത്തികവളർച്ച ഈസ്ഥിതി�യ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ

കീഴിൽ ബംഗാൾ, �ബാം�ബ, മദിരാശി എന്നീ കടൽത്തീര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

മുതലാളിത്തവ്യവസായങ്ങൾ വളർന്നുവരാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളിൽ

നാടുവാഴിത്ത�മാ പ്രാചീന �ഗാത്രസമുദായങ്ങ�ളാ നിലനിന്നു�പാന്നു. ആധുനിക

വിദ്യാഭ്യാസവും ശാസ്ത്രീയാശയങ്ങളും �നടിയ പട്ടണങ്ങളിൽ �പാലും പ്രാക് മുതലാ

ളിത്ത സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ടയും പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതികളു�ടയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ

നാമാവ�ശഷമാവാ�ത തുടർന്നു�പാന്നു. മതത്തി�ന്റ സ്വാധീനം വള�ര വിപുലമാ

യിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്തയും നാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങ�ളയും നിലനിർത്താൻ

�വണ്ടിയുള്ളസംരംഭങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, അവ�യ്ക്കതിരായ സമരങ്ങളിലും മതവിശ്വാ

സങ്ങൾ ഗണ്യമായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുകയുണ്ടായി. �ദശീയന�വാത്ഥാനം മത

പരമായ ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്. സാമൂ

ഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആശയങ്ങൾ, ജനാധിപത്യപരവും �ദശാഭിമാനപരവുമായ

അഭിലാഷങ്ങൾ, ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിനു�വണ്ടിയുള്ളപ്രതീക്ഷകൾ—ഇവ�യല്ലാം

മതപരമായ രൂപത്തിലാണ് പ്രകടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടത്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയും ആധു

നികനാഗരികതയു�ടയും വികാസത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ�പാലും മതവി

ശ്വാസങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്ക�പ്പട്ടു. എങ്കിലും, പ�ത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഹിന്ദുമതം മധ്യകാല�ത്ത ഹിന്ദുമത

ത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ട്

സമ്പത്തും ശക്തിയും �നടാൻ �കാതിച്ച ദുർബലങ്ങളായ �ദശീയ ബൂർഷ്വാവിഭാഗ

ങ്ങളു�ട അഭിലാഷങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ ഹിന്ദുമതമായിരുന്നുഅത്.

�ദശാഭിമാനികളായ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ മതപാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് കീ

ഴ്വഴങ്ങി. എന്നാൽ, പുതിയ ഉല്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടയുന്ന മുരടിച്ച

മതവിശ്വാസങ്ങ�ള ഉൾ�ക്കാള്ളാ�നാ �ദ്രാഹകരങ്ങളായ മതച്ചടങ്ങുക�ള അംഗീ

കരിക്കാ�നാ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ, അയിത്തം, വിഗ്രഹാരാ

ധന, സതി മുതലായവ�യ്ക്കതിരായി �പാരാടുകയും വിധവാവിവാഹം, മിശ്രവിവാ

ഹം മുതലായവ�യ �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ അവർ വിശ്വസിച്ചത്

ഞങ്ങൾ പഴയ മത�ത്ത പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയുമാണ് �ച

യ്യുന്നത് എന്ന�ത്ര. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മുതലാളി�ത്താല്പാദന

സമ്പ്രദായത്തി�ന്റ വികാസത്തിനു പറ്റിയ തരത്തിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കും

പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കുമുള്ള കള�മാരുക്കുകയായിരുന്നു. മ�റ്റാരുവിധം

പറഞ്ഞാൽ, മതപരവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ആദർശങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂ

ഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകിയത്. എങ്കിലും, അവയു�ട ഉള്ളട

ക്കം നാടുവാഴിത്തവിരുദ്ധവും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധവുമായിരുന്നു. കാലഹരണ�പ്പട്ട

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പുതിയ ബന്ധങ്ങളും ആശയങ്ങളും

സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യ�ത്താ�ട പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ ജനങ്ങ

�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു. യാഥാർത്ഥ്യ�ത്താടുള്ള യുക്തിപൂർവവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ

സമീപനത്തിന് വിലങ്ങായിനിന്ന നിയന്ത്രണങ്ങ�ള അവർ എതിർത്തു. ഇങ്ങ�ന

ആത്മീയവാദപരമായ അവരു�ട വീക്ഷണഗതിക്ക് ചരിത്രത്തിൽ പു�രാഗമനപര

മായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പഴയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജീവൻ നൽകുക
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മാത്രമാണ് തങ്ങൾ �ചയ്യുന്ന�തന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. എങ്കിലും, ഫലത്തിൽ

അവർ ഭാവിയു�ട വക്താക്കളായിരുന്നു.

ഭൂതകാലത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക�യന്ന പ്രവണത �ദശീയന

�വാത്ഥാനത്തി�ന്റഒരുസവി�ശഷതയാണ്. ഫ്രഞ്ച്ന�വാത്ഥാനത്തിലുംബ്രിട്ടീഷ്

മതപരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനത്തിലും ഈ പ്രവണതകാണാം. ഇന്ത്യയിലും �ദശീയപ്ര

സ്ഥാനത്തി�ന്റആരംഭഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവുംസാമ്പത്തികവുമായ മു�ന്നറ്റം മതപ

രിഷ്ക്കരണത്തി�ന്റരൂപത്തിലാണ് പ്രകടമായത്. പിന്തിരിപ്പൻസാമൂഹ്യശക്തികൾ

ക്ക് പിൻബലം നൽകിയ കാലഹരണ�പ്പട്ടആചാരങ്ങ�ളയും മതപരമായഅന്ധ

വിശ്വാസങ്ങ�ളയും അത് നിരാകരിച്ചു.

ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ ആദ്യ�ത്ത പ്രമുഖ�നതാവ് രാജാ

റാം �മാഹൻ റായ് ആയിരുന്നു. ആധുനി�കന്ത്യയു�ട �ദശീയവാദത്തി�ന്റ പിതാ

വായിട്ടാണ് അ�ദ്ദഹം വാഴ്ത്ത�പ്പടുന്നത്. രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു

�പാ�ല, ഇന്ത്യയിൽ ആധുനികകാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് റാം �മാഹൻ

റായ് ആണ്.

1772-ലാണ് ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ റാം �മാഹൻ ജനിച്ചത്. കുട്ടിക്കാ

ലത്തുത�ന്ന ഇസ്ലാമി�ന്റയും ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റയും തത്വങ്ങൾ രാജാറാം �മാഹൻ

റായിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനം �ചലുത്തി�യങ്കിലും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനപര

മായ സമീപനം ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റതായിരുന്നു. �ബബിളിൽ അടങ്ങിയ ധാർമ്മിക

തത്വങ്ങൾസ്വീകരിക്കാൻഅ�ദ്ദഹം തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാൽ, മതപരിവർത്തന

ത്തിനുള്ള മിഷനറിമാരു�ട ശ്രമ�ത്തഅ�ദ്ദഹം എതിർത്തു. ഹിന്ദുക്കളു�ടയും മുസ്ലീ

ങ്ങളു�ടയും മതവിശ്വാസങ്ങ�ള പുച്ഛിച്ചു�കാണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ ക്രിസ്ത്യൻ

മിഷനറിമാ�ര �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ മതപരമായ

നിഷ്പക്ഷതലംഘിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്ന�തന്ന്അ�ദ്ദഹംആ�ക്ഷപിച്ചു. അ�തസമ

യത്ത്, ഹിന്ദുക്കളു�ട �ദ്രാഹകരങ്ങളായപലആചാരങ്ങ�ളയും വിശ്വാസങ്ങ�ളയും

ചടങ്ങുക�ളയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ�ത എതിർക്കുകയും �ചയ്തു. ബഹു�ദവവിശ്വാസം,

�ക്ഷത്രങ്ങളി�ല പൂജാവിധികൾ,അയിത്തം, പുനർജന്മവാദം, അവതാരങ്ങളിലുള്ള

വിശ്വാസം, വിഗ്രഹാരാധന, മൃഗബലി, സതി എന്നിങ്ങ�ന ഹിന്ദുക്കളു�ട ഇടയിൽ

നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങ�ളല്ലാം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിശിതമായ വിമർശന

ങ്ങൾക്കിരയായി. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളഹിന്ദുമതം വിശാലമായ മാനുഷികവീക്ഷണ

ത്തിൽ �വരുറച്ചതാ�ണന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിശ്വാസം. നൂറ്റാണ്ടുകളായി

നിലനിന്നു�പാന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളു�ട മാറാലകളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുമത�ത്ത

�മാചിപ്പിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്ര

ഖ്യാപിച്ചു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ�ക്കാത്തവിധം ശരി

ക്കും ഒരു �ദശീയമത�മന്നനിലയ്ക്ക് ഹിന്ദുമത�ത്തപുനർജ്ജീവിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദഹം

ആഹ്വാനം �ചയ്തു.

2 ഏകതത്വവാദം

റാം �മാഹൻ ബഹു�ദവവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആചാരങ്ങ�ള എതിർ

ക്കുകയും ഏക�ദവവിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ “ഒരു ശാശ്വതശക്തിയു�ട �ന�ര തിരിയുക എന്നത് മനുഷ്യമന

സ്സി�ന്റ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയാണ്”. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തി�നതിരായി

നാനാമുഖങ്ങളായ സമരങ്ങൾ നടത്താനും ജനങ്ങ�ള ഉന്നതവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ
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ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തി�ലക്ക് ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടു�പാകുവാനുമുള്ള ഒരു ഉപാധി

യായിരുന്നു ഏകതത്വവാദം. ഏക�ദവവിശ്വാസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

ഒരു സാർവലൗകികമതമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. വിഗ്രഹാരാധനയും

ബഹു�ദവവിശ്വാസവും ഉ�പക്ഷിക്കാൻഅ�ദ്ദഹംജനങ്ങ�ളാട്ആഹ്വാനം �ചയ്തു.

വിശുദ്ധവുംനിർഗുണവുംരൂപരഹിതവുമായബ്രഹ്മ�മന്നസങ്കല്പം മനുഷ്യരാശിയു�ട

ഐക്യത്തി�ന്റ പ്രതീകമായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, ഓ�രാ മനുഷ്യജീവിയിലും ബ്ര

ഹ്മമാണ്പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലീമായാലും,എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒ�ര

�ചതന്യമാണ് കുടി�കാള്ളുന്നത്. ഈഅർത്ഥത്തിൽറാം �മാഹ�ന്റബ്രഹ്മവാദം

കബീർ, �ചതന്യൻ മുതലായവരു�ട �നതൃത്വത്തിലുയർന്നുവന്ന ഭക്തിപ്രസ്ഥാന

ത്തി�ന്റ തുടർച്ചയാ�ണന്നുപറയാം. പ�ക്ഷ, ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് രാമൻ, കൃഷ്ണൻ

എന്നിങ്ങ�ന മനുഷ്യ�സ്നഹത്തി�ന്റ മൂർത്തീകരണമായ ഏ�തങ്കിലും ഒരു �ദവ

�ത്തആരാധിക്കുകയുംആ�ദവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിമയങ്ങളായസങ്കീർത്തന

ങ്ങൾപാടി�ക്കാണ്ട് ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക്

വലിയ നിഷ്കർഷയായിരുന്നു. റാം �മാഹ�ന്റ മതത്തിൽ രാമൻ, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ

�ദവങ്ങൾ�ക്കാ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ�ക്കാ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ�ദവം ഉപനിഷത്തുക്കളി�ലഅമൂർത്തവും നിർഗുണവുമായബ്രഹ്മമായിരുന്നു.

ഉപനിഷത്തുക്കളിലടങ്ങിയ �വദാന്തതത്വങ്ങളിലാണ് അ�ദ്ദഹം ഊന്നിയത്. �വ

ദാന്തസൂത്രവും ഇ�ശാപനിഷത്ത്, �ക�നാപനിഷത്ത് മുതലായവയും അ�ദ്ദഹം

ബംഗാളിയി�ലക്കും ഇംഗ്ലീഷി�ലക്കും സ്വയം പരിഭാഷ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

3 അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ�ക്കതിരായ നിലപാട്

എന്നാൽ, റാം �മാഹ�ന്റഏകതത്വവാദം �വദാന്തസൂത്രത്തി�ല�യാ ഉപനിഷത്തു

കളി�ല�യാ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തി�ന്റ �വറും ആവർത്തനമാ�ണന്നുകരുതുന്നത് ശരി

യായിരിക്കുകയില്ല. ഇസ്ലാമി�ന്റയും ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റയും ഏക�ദവവിശ്വാസം

അ�ദ്ദഹത്തിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയുണ്ടായി. ഹിന്ദുക്കളു�ട അടിസ്ഥാനദാർ

ശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന മുസ്ലീങ്ങളു�ട ഖുർആനും ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട

�ബബിളുംഅ�ദ്ദഹംശ്രദ്ധിച്ചുപഠിക്കുകയുംക്രിസ്തുവി�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള

ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. എല്ലാ മതങ്ങളിലുമടങ്ങിയ ധാർമ്മിക

മൂല്യങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളാനാണ് അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്. മാക്സ്മുള്ളർ അഭിനന്ദിച്ചു

പറഞ്ഞതു�പാ�ല, “പാശ്ചാത്യ–പൗരസ്ത്യ ചിന്തക�ള സം�യാജിപ്പിച്ച ആദ്യ�ത്ത

മനുഷ്യൻ” ആയിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. പ�ക്ഷ, റാം�മാഹ�ന്റ സം�യാജനം �വറു�മാ

രു കൂട്ടി�ച്ചർക്കലായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്കുഹാനികരങ്ങളായഅന്ധവി

ശ്വാസങ്ങ�ളയും അനാചാരങ്ങ�ളയും എതിർത്തു �താല്പിക്കാനും പുതിയ കാലഘ

ട്ടത്തി�ന്റ �വല്ലുവിളിക�ള �നരിടാനും പറ്റിയതരത്തിൽ പ്രാചീനമത ദാർശനിക

ഗ്രന്ഥങ്ങളിലടങ്ങിയ മാനുഷികമൂല്യങ്ങ�ള ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് അ�ദ്ദഹം

�ചയ്തത്. 1828-ൽ അ�ദ്ദഹം ഇപ്രകാരം എഴുതി: “ഹിന്ദുക്കളു�ട ഇന്ന�ത്ത മതാ

ചാരങ്ങൾ അവരു�ട രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യത്തിന് അനു�യാജ്യമ�ല്ലന്നു പറയുന്നതിൽ

എനിക്ക് വ്യസനമുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ഒ�ട്ട�റ വിഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങ

ളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥഅവരിലുള്ള �ദശീയവികാര�ത്ത നശിപ്പിച്ചിരിക്കു

ന്നു. കണക്കില്ലാത്ത മതചടങ്ങുകളും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ശുദ്ധീകരണ നിയമങ്ങളും

അവർക്ക് വിഷമംപിടിച്ച എ�ന്തങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ�പ്പടാനുള്ള കഴിവു

കൾ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ �നട്ടങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യസുഖങ്ങൾക്കും �വ
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ണ്ടി�യങ്കിലും അവരു�ട മതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ�വണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന്

എനിക്ക് �താന്നുന്നു”.

ക്രിസ്തുമത�ത്താടുള്ള റാം �മാഹ�ന്റ സമീപനവും ഏതാണ്ടിതു ത�ന്നയായി

രുന്നു. സാ�ഹാദര്യം, മനുഷ്യ�സ്നഹം തുടങ്ങിയ �ക്രസ്തവാദർശങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം

അനുകൂലിച്ചു. അ�തസമയത്തുത�ന്നകാലത്തിന് പറ്റാത്ത മതച്ചടങ്ങുക�ളയും �യ

ശുക്രിസ്തു�ദവ�മാ�ദവപുത്ര�നാആ�ണന്നും മറ്റുമുള്ളവിശ്വാസങ്ങ�ളയുംഅ�ദ്ദ

ഹം എതിർത്തു. പു�രാഗമനപരങ്ങളായ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പന്മാ�ര

വിറളിപിടിപ്പിച്ചു. ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരും ചില ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരും അ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത സർവശക്തിയുമുപ�യാഗിച്ച് എതിർക്കാ�നാരു�മ്പട്ടു. �റാ�മൻ �റാളാ

ങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ�പാ�ല, “റാം �മാഹൻ യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ�യാ

യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ�യാ ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയുണ്ടാ

യില്ല. മറിച്ച് രണ്ടു മതങ്ങളു�ടയും ശരിയായ അർത്ഥം താൻ ക�ണ്ടത്തി�യന്ന്

അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അ�ദ്ദഹം ഒരു സ്വതന്ത്രനായ �ദവവിശ്വാസിയായിരുന്നു.

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി യുക്തിചിന്തയും ധാർമ്മിക�ബാധവുമുള്ളവനായിരുന്നു. ക്രി

സ്തുമതദർശനത്തി�ല സാന്മാർഗിക വ്യവസ്ഥ�യ അ�ദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ

ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവതാരങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസ�ത്ത എന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ക്രിസ്തു

�ദവാംശമാ�ണന്ന ധാരണ�യയും അ�ദ്ദഹം നി�ഷധിച്ചു. ഉൽക്കടമായ ഏകത

ത്വവാദത്തി�ന്റ നിലപാടിൽനിന്നു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ഹിന്ദുക്കളു�ട ബഹു�ദവവി

ശ്വാസ�ത്തയുംക്രിസ്ത്യാനികളു�ടത്രിമൂർത്തിഭാവ�ത്തയുംശക്തിയായിഎതിർത്തു.

തൽഫലമായി ബ്രാഹ്മണരും മിഷനറിമാരും അ�ദ്ദഹത്തി�നതിരായി ഒറ്റ�ക്കട്ടാ

യി തിരിഞ്ഞു”. ത�ന്റആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സമൂഹത്തി�ല യാഥാസ്ഥി

തിക�ര എത്രമാത്രം �രാഷം �കാള്ളിച്ചു�വന്ന് റാം �മാഹൻ ത�ന്ന ഇങ്ങ�ന

അനുസ്മരിക്കുന്നു: “വിഗ്രഹാരാധന, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുതലായ വിഷയങ്ങ�ള

പ്പറ്റി ഞാൻ ബ്രാഹ്മണരുമായി നടത്തിയ തുടർച്ചയായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും സതി

തുടങ്ങിയഅവരു�ട �ദ്രാഹകരങ്ങളായഅനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുള്ളഎ�ന്റ ഇട�പടലും

എ�ന്നാടുള്ള അവരു�ട ഈർഷ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് എ�ന്റ കുടുംബത്തി�ന്റ

�മലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം കാരണം എ�ന്റ പിതാവ് എനിക്ക് നൽകിയിരുന്ന

ആനൂകൂല്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പിൻവലിക്കാൻ നിർബദ്ധനായി. എന്നാൽ, സ്വ

കാര്യമായി എനിക്ക് നൽകിയ ചുരുങ്ങിയ �താതിലുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം

അ�ദ്ദഹം തുടർന്നു�പാന്നു. എ�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങ�ളാടുള്ള എതിർപ്പും വി�രാധ

വുമുണ്ടായിട്ടും എ�ന്റ ബന്ധുക്കളും ബന്ധുത്വത്തിനു പുറ�മയുള്ളവരുമായ ഒ�ട്ട�റ

മാന്യവ്യക്തികൾ ഇ�ത മ�നാഭാവമാണ് �ക�ക്കാണ്ടത്”.

4 പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം

�മാഹൻ റായ്ആണ് ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയപത്രപ്രവർത്തനത്തി�ന്റഅസ്തിവാരമി

ട്ടത്. 1821-ൽ അ�ദ്ദഹം ബംഗാളിയിൽ ‘സംബാദ് കൗമുദി’ എന്ന പത്രവും 1822-ൽ

�പർസ്യൻ ഭാഷയിൽ ‘ഉൽ അക്ബർ’ എന്ന പത്രവും തുടങ്ങി. അവയ്ക്ക് ബുദ്ധിജീ

വികളു�ട ഇടയിൽ ധാരാളം പ്രചാരം ലഭിച്ചു. ഈപത്രപ്രവർത്തനസംരംഭങ്ങ�ള

ആശങ്ക�യാ�ടയാണ് ഭരണാധികാരികൾ വീക്ഷിച്ചത്. പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

അവസാനത്തിലുംപ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിലുംപത്രങ്ങളു�ട �മൽ

1 Raja Rao and Iqbal Singh (ed): Changing India, PP. 18–19.
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കർശനങ്ങളായ�സൻസർഷിപ്പുനിയമങ്ങൾനിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. �ഹസ്റ്റിങ്ങ്സ്

പ്രഭു 1817-ൽ �പാതുജനപ്ര�ക്ഷാഭത്തിന് വഴങ്ങി�ക്കാണ്ട് �സൻസർഷിപ്പു നിയമ

ങ്ങളിൽഅല്പംഅയവുവരുത്തി. എന്നാൽ,അ�ദ്ദഹത്തിനു�ശഷംവന്നആഡംപ്രഭു

വി�ന്റഗവ�ണ്മന്റ്�ലസൻസ്കൂടാ�തആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുംപത്ര

ങ്ങളുംപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്നി�രാധിച്ചു�കാണ്ട് ഒരുഓർഡിനൻസ്പുറ�പ്പടുവിച്ചു.

റാം �മാഹൻ റായ്ഈ നടപടികൾ�ക്കതിരായി ശക്തിയായ സമരം സംഘടിപ്പി

ക്കുകയുംഅവസാനം അതിൽ വിജയിക്കുകയും �ചയ്തു.

�ദശീയ ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റയും സാർവലൗകിക സാ�ഹാദര്യത്തി�ന്റയും

സ�ന്ദശം രാജ്യത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽഎത്തിക്കാനാണ് റാം �മാഹൻപത്ര

പ്രവർത്തനത്തി�ലർ�പ്പട്ടത്. ജാതിവ്യവസ്ഥ, വിഗ്രഹാരാധന, മൃഗബലി, സതി,

�ശശവവിവാഹം തുടങ്ങിയവ�യ്ക്കതിരായി അ�ദ്ദഹം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമര

ങ്ങൾ നടത്തി. സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാ�രാ�ടാപ്പം സ്വത്തവകാശം അനുവദിക്കണ

�മന്നും സതി നി�രാധിക്കണ�മന്നും വിധവകൾക്ക് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ

സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണ�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു.

5 സതി�ക്കതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭം

ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചാൽ അവരു�ട ചിതയിൽ ചാടി വിധവകൾ ആത്മഹത്യ

�ചയ്യണ�മന്ന ക്രൂരനിയമമാണ് സതി�യന്ന �പരിലറിയ�പ്പട്ടിരുന്നത്. മധ്യകാല

�ത്തഈനിഷ്ക്കരുണമായ മതച്ചടങ്ങ് പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽ

�പാലും വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും ബംഗാളിൽ, വള�ര

പ്രബലമായിരുന്നു. റാം �മാഹനന്നു ത�ന്നഈ നിഷ്ഠൂരത �നരിൽ കാ�ണണ്ടിവ

ന്ന ഒരു ദുരന്താനുഭവമുണ്ടായി. ത�ന്റ സ�ഹാദര�ന്റ ചിതയിൽ സ�ഹാദരഭാര്യ

ചാടി മരിക്കുന്നതു തടയാൻ അ�ദ്ദഹം ഒരു വിഫലശ്രമം നടത്തി�നാക്കി. പ�ക്ഷ,

ബ്രാഹ്മണരു�ടയും പു�രാഹിതന്മാരു�ടയും വാശി�യറിയ നിർബന്ധം കാരണം

അ�ദ്ദഹത്തിന് ഒന്നും �ചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ജീവനുള്ള സ്ത്രീ തീയിൽ ചുട്ടുകരി

ക്ക�പ്പടുന്നത് നിസ്സഹായനായി �നാക്കി നിൽക്കാ�ന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഈസംഭവം

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലുമുണങ്ങാത്ത ഒരു വ്രണമുണ്ടാക്കി. അ�ദ്ദ

ഹം സതിയു�ട ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയായി മാറി. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്ക്

മതപരമായ അംഗീകാരം �വണ�മന്ന് ഇന്ത്യക്കാർആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമാ

യിരുന്നുഅത്. സതിയു�ടനി�രാധനംശ്രുതികൾക്കുംസ്മൃതികൾക്കുംഎതിര�ല്ലന്ന്

�തളിയി�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. പഴയ �വ�ദാപനിഷത്തുകളും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചു

�കാണ്ട്ഈനിഷ്ഠൂര നടപടിക്ക് ധാർമ്മിക�മാ മതപര�മാആയഅംഗീകാരമി�ല്ല

ന്ന് �തളിയിക്കാൻ റാം �മാഹൻ തയ്യാറായി. ഈ മഹത്തായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ

വില്യംകാരിയും �സരാംപൂരി�ല മറ്റു ചില പ്രമുഖ ക്രിസ്ത്യൻമിഷനറിമാരും അ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും �ചയ്തു�വന്ന് ഇവി�ട എടു

ത്തുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ജനങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ

ഒ�ര അഭിപ്രായമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗത്തി�ല ഏറ്റവും പ്ര

ബലമായ വിഭാഗം യാഥാസ്ഥിതികരായ ഹിന്ദുപു�രാഹിതന്മാ�ര �വറുപ്പിക്കാൻ

ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല. “വിധവകൾ തങ്ങളു�ട ഭർത്താക്കന്മാ�രാ�ടാപ്പം ചിതയിൽ ചാടി

മരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളു�ട മതപരമായ സങ്കൽപ്പങ്ങ�ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള

ആചാരമാ�ണന്നും അത് അംഗീകൃതനിയമങ്ങളിൽ പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം വ്യക്ത
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മാക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്നും” ആയിരുന്നു ഈ പണ്ഡിതന്മാരു�ട വാദം. ഇന്ത്യയി�ല

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റ് യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുപു�രാഹിതന്മാർ നൽകിയ ശാസ്ത്രവ്യാ

ഖ്യാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും മതം അനുവദിക്കു�ന്നട�ത്താളം സതി അനുവദിക്ക

ണ�മന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും �ചയ്തു.

എന്നാൽ ഉൽബുദ്ധരായ ജനങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം—അവരിൽ

ഇന്ത്യാക്കാരും യൂ�റാപ്യന്മാരും ഉൾ�പ്പടും—സതി നീചവും മനുഷ്യത്വരഹിതവു

മായ ഒരു ആചാരമായിരുന്നു. �പാതുജനാഭിപ്രായത്തി�ന്റ സമ്മർദ്ദം കാരണം

ഔ�ദ്യാഗികാനുമതി കൂടാ�ത സതി നടത്തരു�തന്നും ഒരു �പാലീസു�ദ്യാഗസ്ഥ

�ന്റ മുമ്പാ�ക �വച്ചുമാത്ര�മ അതു നടത്താൻ പാടുള്ളു എന്നും 1813-ൽ ഗവ�ണ്മന്റ്

കല്പന പുറ�പ്പടുവിച്ചു. “നിയമാനുസൃതമായ സതികൾ”ക്ക് �പാലീസി�ന്റ സംര

ക്ഷണം നൽകുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു ഇത്. സതിയു�ട എണ്ണം പതിന്മടങ്ങ് വർ

ദ്ധിക്കുകയാണ് ഇതി�ന്റ ഫലമായുണ്ടായത്. ഹുഗ്ലിയിൽ കളക്ടറായിരുന്ന എച്ച്.

ഉക്ലി 1818-ൽ ഇപ്രകാരം �രഖ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി: “സതി നടത്തുന്നത് ശാസ്ത്രനിയ

മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാ�ണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇ�പ്പാൾ �പാലീസു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ

ഇട�പടണ�മന്ന് കല്പനയായിരിക്കുകയാണ്. വിധവക�ള തീയിലിട്ടു ചുട്ടു�കാല്ലു

ന്നതിന് ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ അംഗീകാരം നൽകലാണിത്. ശാസ്ത്രങ്ങളു�ട ശുപാർശ

യ്ക്ക് പുറ�മ ഭരിക്കുന്ന ശക്തിയു�ട അനുവാദംകൂടി ലഭിക്കു�മ്പാൾ നരബലികളു�ട

എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നതിൽഅത്ഭുതമില്ല”.

എന്നാൽ, ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് റാം �മാഹ�ന്റ നിശ്ചയ

ദാർഢ്യ�ത്ത ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അ�ദ്ദഹം സതി�ക്കതിരായ ത�ന്റ പ്ര�ക്ഷാ

ഭം കൂടുതൽ ശക്തി�പ്പടുത്തി. 1813-ൽ ഗവ�ണ്മന്റിനു സമർപ്പിച്ച ഒരു �മ�മ്മാറാണ്ട

ത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മാത്രമല്ല, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളു�ടയും സാമാന്യബുദ്ധി

ക്കനുസരിച്ചും, സതി തനി �കാലപാതകമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം സമർത്ഥിച്ചു. ഈ

ക്രൂരമായ ആചാരത്തി�ന്റ പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം തുറ

ന്നുകാട്ടി. മരിച്ച പുരുഷ�ന്റ സ്വത്തുക്കൾ അയാളു�ട വിധവകൾക്ക് വീതിച്ചു�കാടു

ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ളസ്വാർ�ത്ഥാ�ദ്ദശ്യമാണ് യാഥാസ്ഥിതിക പു�രാഹിതന്മാ

രു�ട വാദങ്ങളു�ടപിന്നിലുള്ളത്എന്ന്അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ�മ�മ്മാറാണ്ടം

ഉൽബുദ്ധരായ വള�ര�യ�റ ജനങ്ങ�ളആകർഷിച്ചു. 1819-ൽ പ്രമുഖരായ ഹിന്ദുക്ക

ളു�ട ഒരുസംഘം മ�റ്റാരുഹർജിസമർപ്പിച്ചു. ഇങ്ങ�നസതി�ക്കതിരായപ്ര�ക്ഷാ

ഭം കൂടുതൽകൂടുതൽശക്തി�പ്പടുകയും നാട്ടി�ലാട്ടുക്കും പരന്നുപിടിക്കുകയും �ചയ്തു.

ഒടുവിൽ 1829-ൽ വില്യം �ബന്റിക് പ്രഭുവി�ന്റ ഭരണകാലത്ത് സതി നിയമവിരുദ്ധ

മായി പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള എല്ലാ അവശതകളും അവസാനിപ്പി

ക്കുക എന്ന ത�ന്റ ലക്ഷ്യത്തി�ലക്കുള്ള ഒരു കാൽ�വപ്പു മാത്രമായിട്ടാണ് സതി

നി�രാധന�ത്ത റാം �മാഹൻ വീക്ഷിച്ചത്. പുരുഷന്മാർക്കുംസ്ത്രീകൾക്കും തുല്യമായ

സ്വത്തവകാശം അനുവദിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു. വിധവാവിവാഹത്തിന

നുകൂലമായും �ശശവ വിവാഹത്തി�നതിരായും അ�ദ്ദഹം പ്രചരണം നടത്തി.

ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലല്ലാം ഉൽബുദ്ധ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട പിന്തുണ �നടാ

നും അ�ദ്ദഹത്തിന് സാധിച്ചു.

2 Jatindra Kumar Majumdar (ed): Raja Ram Mohan Roy and Progressive Movement

in India.
3 Ibid.
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റാം �മാഹ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ സാംസ്കാരിക

പു�രാഗതിയു�ട ഒരവിഭാജ്യഭാഗമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് ആധുനിക വിദ്യാ

ഭ്യാസത്തിന് അ�ദ്ദഹം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. പരമ്പരാഗതമായ വി

ദ്യാഭ്യാസരീതി മാറ്റംകൂടാ�ത നിലനിർത്തണ�മന്നും അദ്ധ്യയനമാധ്യമങ്ങളായി

സംസ്കൃതവും അറബിയും അംഗീകരിക്കണ�മന്നും പല പണ്ഡിതന്മാരും ആവശ്യ

�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ

വാറൻ�ഹസ്റ്റിങ്ങ്സ് പണ്ഡിതന്മാരു�ട ഈ ആവശ്യങ്ങ�ള പിന്താങ്ങുകയാണ്

�ചയ്തത്. റാം �മാഹൻ �ന�ര മറിച്ച്, മാറിയ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ പഴയ

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അപര്യാപ്തമാ�ണന്നും പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള പുതിയ

വിദ്യാഭ്യാസരീതി നടപ്പാക്കണ�മന്നും വാദിച്ചു. പാശ്ചാത്യർ ശാസ്ത്രത്തിലും സാമൂ

ഹ്യപരിഷ്ക്കരണ രംഗത്തിലും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും�കവരിച്ച �നട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്

ഇന്ത്യക്കാ�ര അകറ്റിനിർത്താൻ പാടി�ല്ലന്നും ആധുനികചിന്തയു�ട പ്രചാരത്തി

നുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നും അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പ

ട്ടു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അക്ഷീണപരിശ്രമത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് 1817-ൽ ഹിന്ദു

�കാ�ളജ് സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടത്. പിന്നീട് അതി�ന്റ �പർ പ്രസിഡൻസി �കാ�ളജ്

എന്നാക്കി മാറ്റ�പ്പട്ടു. 1825-ൽഅ�ദ്ദഹം ഗവർണർ ജനറൽആം�ഹഴ്സ്റ്റ് പ്രഭുവിന്

സമർപ്പിച്ച �മ�മ്മാറാണ്ടത്തിൽ “ഈ രാജ്യ�ത്ത ഇരുട്ടിൽ ആഴ്ത്തി നിർത്താൻ മാ

ത്രമുതകുന്ന” പൗരസ്ത്യവാദികളു�ട വിദ്യാഭ്യാസനയ�ത്ത കഠിനമായി വിമർശിച്ചു.

“ഗണിതശാസ്ത്രം, പ്രകൃതിതത്വചിന്ത, രസതന്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പ്ര�യാജ

നകരങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന” കൂടുതൽ ഉദാരവും പ്രബുദ്ധവുമായ വി

ദ്യാഭ്യാസരീതിക്ക് �വണ്ടിയാണ�ദ്ദഹം വാദിച്ചത്. “യൂ�റാപ്പിൽ പരിശീലനം �നടി

മടങ്ങിവരുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരു�ട പുതിയ തലമുറയു�ട �സവനങ്ങ�ള ഉപ�യാഗ

�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ, ഉപകരണസാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയ

സൗകര്യങ്ങ�ളാടു കൂടിയ ഒരു �കാ�ളജ് ഏർ�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാ

സത്തിനു�വണ്ടി നീക്കി�വച്ച തുകകൾ വിനി�യാഗി�ക്കണ്ടത്” എന്ന് അ�ദ്ദഹം

ആവശ്യ�പ്പട്ടു.

ഈ പ്രചരണത്തിനും ഫലമുണ്ടായി. ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് �ശഷം �മക്കാ�ള

പ്രഭു നിർ�ദ്ദശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്ക്കരണത്തിൽ റാം �മാഹ�ന്റഅഭിപ്രായങ്ങളിൽ

പലതും ഉൾ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടിരുന്നു.

7 നിയമപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ

റാം �മാഹ�ന്റ മുഖ്യമായ മ�റ്റാരു പ്രവർത്തനം 1827�ല ജൂറി ആക്ട് എന്ന നിയമ

ത്തി�നതിരായപ്ര�ക്ഷാഭമാണ്. ജൂറിആക്ടി�ന്റ �ദ്രാഹകരമായവശവുംഅതി�ന

തിരായ റാം �മാഹ�ന്റ സമരത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യവും താ�ഴ �കാടുക്കുന്ന ഉദ്ധരണി

യിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്: “ഈ രാജ്യത്തി�ല നീതിന്യായ സമ്പ്രദാ

യത്തിൽ മതപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏർ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് കൺ�ട്രാൾ �ബാർ

ഡി�ന്റ മുൻപ്രസിഡന്റ് മി. വിൻ ആസൂത്രണം �ചയ്ത പ്രസിദ്ധമായ ജൂറിബിൽ നാ

ട്ടുകാർക്കിടയിൽ �പാതു�വ അസംതൃപ്തിക്ക് ന്യായമായ കാരണമുണ്ടാക്കിയിരിക്കു

ന്നു. മാത്രമല്ല, അത് രാഷ്ട്രീയതത്വങ്ങളുമായി പരിചയ�പ്പട്ട എല്ലാവരിലും ഭയാശങ്ക

കൾ ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്ക�ളാ മുസ്ലീങ്ങ�ളാആയനാട്ടുകാർഈനിയമമ
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നുസരിച്ച് യൂ�റാപ്യന്മാ�രാ നാട്ടുകാ�രാആയക്രിസ്ത്യാനികളു�ട നീതിന്യായവിചാര

ണയ്ക്ക് വി�ധയരാക്ക�പ്പടുന്നു. മതപരിവർത്തനം �ചയ്ത നാട്ടുകാരടക്കമുള്ളക്രിസ്ത്യാ

നികൾ ഹിന്ദു�വാ മുസൽമാ�നാ ആയ ജഡ്ജിയു�ട വിചാരണയ്ക്ക് വി�ധയരാ�വ

ണ്ട ഗതി�കടിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദു�വാ മുസൽമാ

�നാ ആയ ജഡ്ജിക്ക് എത്ര ഉയർന്നസ്ഥാനമുണ്ടായാലുംസ്ഥിതി ഇതുത�ന്നയാ

ണ്. ഹിന്ദുക്ക�ള�യാ മുസൽമാന്മാ�ര�യാ വിചാരണ �ചയ്യുന്നതിനു�പാലും ഗ്രാൻ

ഡ് ജൂറിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസൽമാന്മാർക്കും ഒരു സീറ്റ് അനുവദിക്ക�പ്പടുന്നി

ല്ല. ഇതാണ് മി. വിന്നി�ന്റ പുതിയ ജൂറിബിൽ—ഞങ്ങൾ ഈ ബില്ലി�ന കഠി

നമായി ആ�ക്ഷപിക്കുന്നു”. ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ�ക്കതിരായി പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്തു

ന്നതി�നാ�ടാപ്പം �പാലീസു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമീണ�ര

രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ നിയമം �ക്രാഡീകരിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദ

ഹംആവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

8 ബ്രഹ്മസമാജം

ഒറ്റ�പ്പട്ട പ്രചാര�വലകൾ അപര്യാപ്തങ്ങളാ�ണന്നും സംഘടിതമായ പ്രവർത്തന

ങ്ങൾആവശ്യമാ�ണന്നും റാം �മാഹൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 1815-ൽ അ�ദ്ദഹം

ആത്മീയസഭ (സുഹൃത് സംഘം) എന്ന �പരിൽ ഒരു സംഘടന രൂപവൽക്കരി

ച്ചു. മതപരവും ദാർശനികവുമായ പ്രബന്ധങ്ങ�ളഴുതി വായിക്കുകയും ചർച്ചകൾ

നടത്തുകയും �ചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അതി�ന്റ മു�ഖ്യാ�ദ്ദശ്യം. പിന്തിരിപ്പൻ

ബ്രാഹ്മണ പു�രാഹിതന്മാരു�ടയും മറ്റു സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാരു�ടയും സം

ഘടിതമായ ആക്രമണത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ അതിന് ഏ�റക്കാലം നിലനിൽക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. സഭയിൽ പ�ങ്കടുക്കുന്നവർ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരാക്ക�പ്പടു�മ

ന്നുംഅവർക്ക് ഹിന്ദുസ്വത്തവകാശനിയമങ്ങൾബാധകമാവുകയി�ല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള

ഭീഷണികൾ കാരണം റാം �മാഹ�ന്റ മിക്ക സുഹൃത്തുക്കളും അ�ദ്ദഹ�ത്ത വിട്ടുപി

രിഞ്ഞു�പായി. 1828-ൽസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട ബ്രഹ്മസമാജം കൂടുതൽ സുശക്തമായിരു

ന്നു. മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പരിഷ്ക്കരണസംരംഭങ്ങൾക്ക് �കന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു

�നതൃത്വം നൽകുക�യന്നതായിരുന്നുസമാജത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ഉ�ദ്ദശ്യം. ഈസം

ഘടനയ്ക്കും യാഥാസ്ഥിതികന്മാരു�ട കഠിനമായ എതിർപ്പുക�ള �നരി�ടണ്ടിവന്നു.

ബ്രഹ്മസമാജത്തി�നതിരായിഹിന്ദുമതത്തി�ന്റപാരമ്പര്യങ്ങ�ളകാത്തുരക്ഷിക്കുക

എന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടി അവർ ധർമ്മസഭ എന്ന മ�റ്റാരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി.

എങ്കിലും, ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് ബംഗാളി�ല പ്രശസ്തരായ പലബുദ്ധിജീവിക�ളയും

ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വിഗ്രഹാരാധന, �താട്ടുകൂടായ്മ, ജാതിവ്യവസ്ഥ, മത

ഭ്രാന്ത് എന്നിവ�യ എതിർക്കുക, വിധവാവിവാഹം, മിശ്രവിവാഹം എന്നിവ�യ

�പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക മുതലായവയായിരുന്നു സമാജത്തി�ന്റ മുഖ്യപരിപാടികൾ.

ഈ ബഹുമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാ

നത്തിനും �ദശീയന�വാത്ഥാനത്തിനും വമ്പിച്ച ഉ�ത്തജനം നൽകി. യാഥാസ്ഥി

തികചിന്തകളു�ട വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന പിടിയിൽനിന്ന് സാമൂഹ്യമനഃസാക്ഷി�യ �മാ

ചിപ്പിക്കുന്നതിനും അങ്ങ�ന ജനങ്ങ�ള കാലത്തി�ന്റ വിളി �കൾപ്പിക്കുന്നതിനും

�വണ്ടിയുള്ള സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു യത്നമായിരുന്നു സമാജം. ഏക�ദവ വിശ്വാ

സവും മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യവുമായിരുന്നു സമാജത്തി�ന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ.

4 Quoted in Choudhari, Majumdar and Datta: An Advanced History of India, P. 814.
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മനുഷ്യ സാ�ഹാദര്യ�മന്നസങ്കല്പം ഹിന്ദു യാഥാസ്ഥിതികന്മാരു�ട അനുഗ്രഹാശി

സ്സുക�ളാ�ട നിലനിന്ന സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങൾക്കും വിഭാഗീയതകൾക്കു�മതിരായ

ഒരു �വല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഏക�ദവവിശ്വാസമാക�ട്ട, ഹിന്ദുമതം, ഇസ്ലാംമ

തം, ക്രിസ്തുമതം എന്നിവയു�ട സമന്വയത്തിനുള്ള ഉൽക്കടമായ ഇച്ഛ�യയാണ്

പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, ബ്രഹ്മസമാജം �വറും മതപരമായ പരിഷ്ക്കരണപ്ര

സ്ഥാനം മാത്രമായിരുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പു�രാ

ഗതി മതപരിഷ്ക്കരണവുമായി അ�ഭദ്യമാം വിധം കൂടിപ്പിണഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു

കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, �ദശീ�യക്യം, സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം,

ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ ആശയങ്ങൾ �കാളനി�മധാവിത്വത്തിനും നാടു

വാഴിത്ത ബന്ധങ്ങൾക്കു�മതിരായ �ദശീയന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ ശക്തികൾക്ക്

ഉ�ത്തജനവും �പ്രാത്സാഹനവും നൽകുന്നവയായിരുന്നു. പിന്നീടുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ

പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട അടിത്തറയുറപ്പിക്കാൻഅവസഹായിച്ചു.

9 റാം �മാഹ�ന്റ പിൻഗാമികൾ

1833-ൽ രാജാ റാം �മാഹൻ റായ് അന്തരിച്ചു. അ�ദ്ദഹം തുടങ്ങി�വച്ച പ്രവർത്ത

നങ്ങൾതുടർന്നു നടത്തിയത് �ദ�വന്ദ്രനാഥ് ടാ�ഗാർ (1838–1884) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ

ന്മാരാണ്. അവരു�ട �നതൃത്വത്തിൽബ്രഹ്മസമാജപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റആഴവും വ്യാ

പ്തിയും വർദ്ധിച്ചു. അ�താ�ടാപ്പം യാഥാസ്ഥിതികന്മാരു�ട എതിർപ്പുകളും മൂർഛിച്ചു.

ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മസമാജത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും കൂടുതൽ

വ്യക്തമാ�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിവന്നു. �വദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും സ്മൃതികളും മറ്റും

അപ്രമാദിത്വമുള്ളവയാ�ണന്നു കരുതുന്നതിനുപകരം യുക്തിക്ക് കൂടുതൽസ്ഥാനം

നൽകുകയാണ് ബ്രഹ്മസമാജ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്ന് �ദ�വന്ദ്രനാഥ് ടാ

�ഗാർപ്രഖ്യാപിച്ചു. 1843-ൽഅ�ദ്ദഹംതയ്യാറാക്കിയബ്രഹ്മസമാജപ്രമാണങ്ങളിൽ

താ�ഴ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. “ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ഗു

ണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ വ്യക്തിസത്തയാണ്�ദവം. �ദവത്തിന് ഒരിക്കലുംഅവതാര

ങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല. �ദവം പ്രാർത്ഥനകൾ �കൾക്കുകയും അവയ്ക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽ

കുകയും�ചയ്യുന്നു. �ക്ഷത്രങ്ങളുംനിശ്ചിതങ്ങളായആരാധനാരീതികളുംഅനാവശ്യ

ങ്ങളാണ്. എല്ലാ ജാതികളിലും വംശങ്ങളിലും �പട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഒരു�പാ�ല സ്വീ

കാര്യമായ നിലയിൽ �ദവ�ത്തആരാധിക്കാം. �ദവികജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉറവി

ടങ്ങൾപ്രകൃതിയുംആത്മ�ബാധവുംആണ്. ഒ�രാറ്റ ഗ്രന്ഥവുംആധികാരികമല്ല”.

ബ്രഹ്മസമാജവും യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുമതവും തമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസങ്ങ�ള വി

വരിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “ഒന്നാമ�ത്ത വ്യത്യാസം �ദവ�ത്ത �സ്നഹി

ക്കുന്നതിലും അവൻ ഇഷ്ട�പ്പടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ �ചയ്യുന്നതിലും ആണ് ആരാധന

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള�തന്നഞങ്ങളു�ട വിശ്വാസപ്രമാണത്തി�ന്റ ക്രിയാത്മകമായ വശ

മാണ് …സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട ജീവി�യ�യാ വസ്തുവി�ന�യാസ്രഷ്ടാ�വന്നനിലയ്ക്ക്ആരാ

ധിക്കുന്നത് നി�രാധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളു�ട മതത്തി�ന്റ നി�ഷധാത്മക

മായവശം. ഇത്അവതാരങ്ങ�ളആരാധിച്ചുശീലിച്ചവരിൽനിന്നുംഏ�തങ്കിലും മാ

ധ്യമത്തി�ന്റ�യാപ്രതീകങ്ങളു�ട�യാവിഗ്രഹങ്ങളു�ട�യാആവശ്യകതയിൽവിശ്വ

സിക്കുന്നവരിൽനിന്നുംഞങ്ങ�ളവ്യത്യസ്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളു�ടവിശ്വാസം

യുക്തിയു�ടയും മനസ്സാക്ഷിയു�ടയുംഅംഗീകാര�ത്താടുകൂടിയ മതത്തി�ന്റമൗലിക

സത്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ �നരിട്ടു സമ്പർ
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ക്കംപുലർത്തുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കാൻഞങ്ങളു�ട മതം മനുഷ്യ�ന�യാ പു

സ്തക�ത്ത�യാ ബിംബ�ത്ത�യാഅനുവദിക്കുന്നില്ല”.

�കശബ് ചന്ദ്ര�സൻ ബ്രഹ്മസമാജ�ത്ത ക്രിസ്തുമതവുമായി അടുപ്പിച്ചതായി

ചില എഴുത്തുകാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതം അ�ദ്ദഹത്തിൽ വലിയ

സ്വാധീനം �ചലുത്തി�യന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ, ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ വിശ്വാ

സപ്രമാണങ്ങ�ള എതിർത്ത അ�ത ശക്തി�യാ�ട അ�ദ്ദഹം ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ

വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങ�ളയും എതിർക്കുകയുണ്ടായി. “ക്രിസ്തുമതം എ�ന്റ നാട്ടുകാ

രിൽ വലിയ ധാർമ്മികസ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നതിൽ പരാജയ�പ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്.

എന്നിട്ടും, �യശുവി�ന്റ മത�മന്നു �വച്ചാൽ നാട്ടുകാ�ര നിർബാധം അടിക്കാനും

ചവിട്ടാനുമുള്ള അധികാരവും പ്ര�ത്യകാവകാശവുമാണ് എന്ന് ധരിക്കാൻ ബല

പ്ര�യാഗത്തി�ന്റതായ ക്രിസ്തുമതം പല�രയും �പ്രരിപ്പിച്ചു. അങ്ങ�ന ഇന്ത്യയിൽ

�യശുഅപമാനിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കയാണ്”.

പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങ�ളയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങ�ളയും ഏ�കാപിപ്പിക്കാനുത

കുന്ന ഒരു സാർവലൗകികമത�ത്തക്കുറിച്ച് �കശബ് ചന്ദ്ര�സൻ സ്വപ്നം കണ്ടു.

1870-ൽ ലീഡ്സി�ല മിൽഹിൽ ക�പ്പളയിൽ �വച്ച് �ചയ്ത മതപ്രസംഗത്തിൽ ഇം

ഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം �മച്ച�പ്പടുത്താൻ പറ്റിയ മ�നാഭാവങ്ങൾ

സൃഷ്ടി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. “കിഴ

ക്കുള്ള സ�ഹാദരീസ�ഹാദരന്മാരും പടിഞ്ഞാറുള്ള സ�ഹാദരീസ�ഹാദരന്മാരും

തമ്മിൽ ആത്മീയമായ ബന്ധ�മാ അതു�പാ�ല മ�റ്റ�ന്തങ്കിലു�മാ സ്ഥാപിക്ക

ണം” അ�ത പ്രസംഗത്തിൽ ത�ന്ന അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “വിഭാഗീയത ഭയങ്ക

രമാണ്. അ�ത�ന്ന അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു; വള�രയധികം അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു.

സ�ഹാദരന്മാർക്കും സ�ഹാദരിമാർക്കും ഇടയിൽ യാ�താരു പ്രതിബന്ധങ്ങളും

ഉണ്ടായിക്കൂടാ”. ആധുനികശാസ്ത്രത്തി�ന്റപ്രബുദ്ധതകൂടാ�ത വ്യത്യസ്ത ജനതകൾ

ക്കിടയിൽആത്മീയമായഐക്യം സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭി

പ്രായം. ആത്മീയവാദ�ത്ത ശാസ്ത്രവുമായി കൂട്ടിയിണക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചു.

“ഇന്ത്യൻ സ�ഹാദരന്മാർക്കുള്ള കത്തി”ൽ അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ അനുയായിക�ളാട്

ശാസ്ത്ര�ത്ത “�വദങ്ങൾക്കും �ബബിളിനും ഉപരിയായ ഒരു മതമാക്കാൻ അഭ്യർ

ത്ഥിച്ചു. “�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം, ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം

എന്നിവ പ്രകൃതി എന്ന �ദവത്തി�ന്റ ജീവിക്കുന്ന �വദങ്ങളാണ്. തത്വചിന്ത,

തർക്കശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രംഎന്നിവയാക�ട്ട, ആത്മാവി�ന്റ�ദവത്തി�ന്റ �വദ

ങ്ങളാണ്”.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽബ്രഹ്മസമാജത്തിൽ ഭിന്നിപ്പു

കളുംപിളർപ്പുകളുംപ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻതുടങ്ങി. 1884-ൽ �കശബ്ചന്ദ്ര�സന്നി�ന്റമര

ണത്തിനു�ശഷംസമാജംതകർച്ചയു�ടപാതയിൽപ്ര�വശിച്ചു. പ�ക്ഷ,അ�പ്പാ�ഴ

ക്കും റാം �മാഹ�ന്റയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായികളു�ടയും ആശയങ്ങൾ സമൂ

ഹത്തിൽ ഒരുപുതിയ ചലനംസൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നല്ല,ബംഗാളിലാരംഭിച്ച

സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയു�ട മറ്റു ഭാഗങ്ങളി�ലക്കും വ്യാപിക്കാൻ തു

ടങ്ങി.
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പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ഇന്ത്യയിൽ മത�ത്താടുള്ളസമീപന�ത്തസംബന്ധി

ച്ചിട�ത്താളം മുഖ്യമായി മൂന്നുതരം ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമതായി,

സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളു�ട സമ്മർദ്ദങ്ങ�ള കൂട്ടാ

ക്കാ�ത പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും മതചടങ്ങുക�ളയും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങ�ള

യും യാ�താരു മാറ്റവും കൂടാ�ത അ�തപടി നിലനിർത്തണ�മന്നാഗ്രഹിച്ച യാഥാ

സ്ഥിതികന്മാർ. സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാനും സമഹൂത്തി�ല

ഉച്ചനീചത്വങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കാനും മറ്റു മതങ്ങ�ള എതിർക്കാനും മാത്രമല്ല, ചില

�പ്പാൾബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാരികളു�ട നയങ്ങ�ളപിന്താങ്ങാനുംഅവർ �വദങ്ങളും

സ്മൃതികളും ഉദ്ധരിച്ചു. രണ്ടാമതായി, പാശ്ചാത്യ ചിന്തയു�ടആക്രമണത്തിൽ നിന്ന്

സ്വന്തം സംസ്കാര�ത്തയും സ്വന്തം ജീവിതരീതിക�ളയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വ

ണ്ടി മത�ത്ത പുനരുദ്ധരിക്കണ�മന്നു വാദിച്ചവർ. പാശ്ചാത്യരു�ട “ഭൗതിക”

സംസ്കാരത്തി�നതിരായി അവർ ഇന്ത്യയു�ട സനാതനമായ “ആദ്ധ്യാത്മിക” സം

സ്കാര�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. വി�ദശീയങ്ങളായ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ–സാംസ്കാരിക

സ്വാധീനങ്ങ�ളയും അവർ ആ�ക്ഷപിച്ചു. സ്വന്തം മതത്തി�ന്റ പരിപാവനത�യ

കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി ചില�പ്പാൾ അവർ “വി�ദശീയമതക്കാരായ” ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണാധികാരികൾ�ക്കതിരായി സമരങ്ങൾനടത്തുക�പാലും �ചയ്തു. നിലവിലുള്ള

ചില സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളാ�ണന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു. പ�ക്ഷ,

അവ യഥാർത്ഥ മതത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങള�ല്ലന്നും മത�ത്ത �തറ്റായ രീ

തിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതി�ന്റ ഫലമായി വന്നു�ചർന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമാണന്നും

ആ മാലിന്യങ്ങ�ള നീക്കം �ചയ്തു�കാണ്ട് മത�ത്ത പുനഃരുദ്ധരിക്കുകയും അങ്ങ

�ന യഥാർത്ഥമതത്തി�ലക്ക് തിരിച്ചു�പാവുകയും �ചയ്യുകയാണ് �വണ്ടത് എന്നും

അവർ വിശ്വസിച്ചു. മൂന്നാമതായി, പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കനു

സരിച്ച് മതവിശ്വാസങ്ങളിലും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണ�മന്നു

വാദിച്ചവർ. പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും ആചാരങ്ങ�ളയും പുനരുദ്ധരിക്കുക�യാ

പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക�യാ അല്ല, യുക്തിയു�ടയും ആധുനികശാസ്ത്രീയ ചിന്തയു�ട

യും സഹായ�ത്താടുകൂടി മത�ത്ത പരിഷ്ക്കരിച്ചു�കാണ്ട് ന�ല്ലാരു ഭാവിയി�ലക്ക്

മു�ന്നറുകയാണ് �ച�യ്യണ്ടത് എന്നായിരുന്നുഅവരു�ടഅഭിപ്രായം.

മതപുനരുദ്ധാരണവാദവും മതപരിഷ്ക്കരണ വാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വി

ശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് പിന്നീട് ലാലാലജ്പത് റായി ഇങ്ങ�നപറയുകയുണ്ടായി: “മത
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പരിഷ്ക്കരണവാദികൾ യുക്തി�യയും യൂ�റാപ്യൻ സമുദായത്തി�ന്റ അനുഭവങ്ങ�ള

യുമാണ് കൂടുതൽആശ്രയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മതപുനരുദ്ധാരണ വാദികൾ ഉറ്റു�നാ

ക്കുന്നത് പ്രധാനമായും തങ്ങളു�ട ശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയും കഴിഞ്ഞ കാല�ത്ത ചരിത്ര

ത്തി�ന്റയും തങ്ങളു�ട ജനങ്ങളു�ട പാരമ്പര്യങ്ങളു�ടയും രാജ്യം യശസ്സി�ന്റ പാര

മ്യത്തിലായിരുന്ന കാല�ത്തനാടൻസ്ഥാപനങ്ങളു�ടയും �നർക്കാണ്”.

മതപുനരുദ്ധാരകന്മാർ ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ നഷ്ട�പ്പട്ട യശസ്സിൽ ഊന്നി�ക്കാ

ണ്ട് ജനങ്ങ�ള ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ, മതപരി

ഷ്ക്കർത്താക്കൾനാട്ടി�ന്റ പാരമ്പര്യങ്ങ�ളഅവഗണിച്ചുഎന്നുധരിക്കുന്നത് ശരിയാ

യിരിക്കുകയില്ല. ഇന്ത്യയു�ടസാംസ്കാരിക�പതൃകത്തിൽഊന്നിനിന്നു�കാണ്ടുത

�ന്നയാണ് അവർ ഒരു പുതിയ ഭാവി �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ മുതിർന്നത്. �വദങ്ങളും ഉപ

നിഷത്തുകളുംസ്മൃതികളു�മല്ലാം അവരും വായിച്ചു പഠിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഭൂതകാലത്തി�ല

ക്ക് മടങ്ങി�പ്പാവാ�നാ പഴമ�യ അന്ധമായി പിന്തുടരാ�നാ അവർ തയ്യാറായില്ല.

�ന�രമറിച്ച്, സാംസ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യ�ത്തയുക്തിയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ പരി�ശാധി

ക്കാനും അതി�ല ക്രിയാത്മകവശങ്ങ�ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനു �യാജിച്ച മട്ടിൽ

പുഷ്ടി�പ്പടുത്താനുമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് പാശ്ചാത്യ

രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുവന്ന പുതിയ ചിന്തക�ളയും ശാസ്ത്രങ്ങ�ളയും അവർ സ്വാഗതം

�ചയ്തത്. അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികളായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,

മറ്റു മതങ്ങൾ�ക്കാന്നുംഅവർഎതിരായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതം, ഇസ്ലാംമതം, ക്രിസ്തുമ

തം തുടങ്ങിയഎല്ലാ മതങ്ങ�ളയും ഉൾ�ക്കാള്ളാനുംഅവയു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽ

മനുഷ്യ�സ്നഹത്തിലും സാ�ഹാദര്യത്തിലും അടിയുറച്ച ഒരു സാർവലൗകിക വീക്ഷ

ണഗതി ആവിഷ്ക്കരിക്കാനുമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലു

ള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നഅനാചാരങ്ങ

�ളയും നിർമാർജനം �ചയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ ആഗ്രഹം നിറ�വറ്റാൻ

�വണ്ടിയാണ് അവർ പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങളു�ട �നട്ടങ്ങ�ളയും യുക്തിവിചാര�ത്ത

യും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞഅദ്ധ്യായത്തിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല,

രാജാറാം �മാഹൻ റായിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽബംഗാളിലാണ്ഈന�വാത്ഥാനം

ആരംഭിച്ചത്. ക്രമത്തിൽഅത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളി�ലക്കും പരന്നുപിടിച്ചു.

1 റാന�ഡയും പ്രാർത്ഥനാസമാജവും

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനു �ന

തൃത്വം നൽകിയത് മഹാ�ദവ �ഗാവിന്ദറാന�ഡയാണ്. പ്രശസ്ത സാമ്പത്തികവി

ദഗ്ധനും നിയമജ്ഞനുമായിരുന്നഅ�ദ്ദഹം 1870-ൽബ്രഹ്മസമാജത്തി�ന്റ മാതൃക

യിൽ �ബാം�ബയിൽ പ്രാർത്ഥനാസമാജം എന്ന ഒരു സംഘംസ്ഥാപിച്ചു. സമാ

ജത്തി�ന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾതാ�ഴ പറയുന്നവയായിരുന്നു:

1. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റസ്രഷ്ടാവാണ് �ദവം.

2. �ദവ�ത്തആരാധിച്ചാൽ മാത്ര�മ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സൗഖ്യം �നടാൻ

കഴിയൂ.

3. �ദവ�ത്ത �സ്നഹിക്കുകയുംആദരിക്കുകയും �ചയ്യുക,അവ�ന മാത്രം വിശ്വസി

ക്കുക,ഈവികാരങ്ങ�ളാടുകൂടിആദ്ധ്യാത്മികകീർത്തനങ്ങൾപാടി�ക്കാണ്ട്അവ

1 Lajpat Rai: writing and speeches, Vol. I, P. 54.
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�നാട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവന് ഇഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം �ചയ്യുക—ഇവയാണ്

ആരാധനയു�ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

4. ബിംബങ്ങ�ള�യാസൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട മറ്റു വസ്തുക്ക�ള�യാ പൂജിക്കുന്നതുംഅവ�യാട്

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ശരിയായആരാധനയല്ല.

5. �ദവത്തിന് അവതാരങ്ങളില്ല. �ദവം �നരിട്ട് �വളി�പ്പടുത്തിയ�താ അപ്രമാ

ദിത്വം അവകാശ�പ്പടാൻ കഴിവുള്ള�താആയ യാ�താരു ഗ്രന്ഥവുമില്ല.

6. എല്ലാ മനുഷ്യരും �ദവത്തി�ന്റ മക്കളാണ്. അതു�കാണ്ട് അവർ സ�ഹാദ

രങ്ങ�ള�പ്പാ�ല യാ�താരു വ്യത്യാസവും കൂടാ�ത പരസ്പരം �പരുമാറണം. ഇത്

�ദവ�ത്തപ്രീതി�പ്പടുത്തും. അതിനാൽ, ഇതാണ് മനുഷ്യ�ന്റ കർത്തവ്യം.

ഹിന്ദു സമുദായത്തി�ല ജാതിവ്യവസ്ഥ, �ശശവവിവാഹം, വിഗ്രഹാരാധന

തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ�ക്കതിരായി �പാരാടുക എന്നതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ

സമാജത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ പരിപാടി. ഈപരിപാടി പ്രാചീനശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുംസ്മൃതി

കൾക്കും എതിര�ല്ലന്നു �തളിയിക്കാൻ റാന�ഡ �ലഖനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളു�മഴുതി.

“വിധവാവിവാഹത്തി�ന്റ �വദപ്രമാണങ്ങൾ”, “�ശശവ വിവാഹ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

ശാസ്ത്രപ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ”എന്നിങ്ങ�നയുള്ളപണ്ഡി�താചിതങ്ങളായ കൃതികൾ

അവയിലുൾ�പ്പടുന്നു.

2 മതപുനരുദ്ധാരണത്തി�ന്റ �ന�ര

മതപുനരുദ്ധാരക�ര വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് റാന�ഡ എഴുതി: “നമ്മു�ട ആചാരാ

നുഷ്ഠാനങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കണ�മന്ന് ഇവർ ന�മ്മാടാവശ്യ�പ്പടുന്നു. എന്താണ്

ഇവർ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ �പാകുന്നത് എന്നറിയാ�ത ജനങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാ

ണ്. ഏറ്റവും പരിപാവനമായി കരുത�പ്പടുന്ന ജാതിക്കാർ, ഇന്നു നമ്മൾ ഗർ

ഹണീയങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്ന എല്ലാത്തരം സസ്യമാംസാദി ഭക്ഷണങ്ങളിലും

മറ്റും മത്താടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന പഴയ കാല�ത്ത ആചാരങ്ങ�ള�യല്ലാം പുനരുദ്ധരി

ക്ക�ണാ? ആ പഴയകാല�ത്ത മനുഷ്യരും �ദവങ്ങളും നി�രാധിക്ക�പ്പട്ട പല

തും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു. ഒരു പുനരുദ്ധാരണവാദിക്കും ഇന്ന്

അവ�യ ശുപാർശ �ചയ്യാൻ കഴിയില്ല. പന്ത്രണ്ടുതരം പുത്രന്മാ�ര�യാ എട്ടുത

രം വിവാഹങ്ങ�ള�യാ—അവയിൽ സ്ത്രീക�ള ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചു�കാണ്ടു

വരുന്ന സമ്പ്രദായവും ഉൾ�പ്പടും—അംഗീകൃതങ്ങളായിരുന്ന ജാരസം�ഭാഗങ്ങ�ള

�യാ നമ്മളിന്നു പുനരുദ്ധരിക്ക�ണാ? സ്വന്തം സ�ഹാദരന്മാർ മരിച്ചാൽ അവ

രു�ട ഭാര്യമാരിൽ സന്താ�നാൽപ്പാദനം നടത്തുക എന്ന നി�യാഗ സമ്പ്രദായം

നമ്മൾ പുനരുദ്ധരിക്ക�ണാ? �ലംഗികബന്ധങ്ങളു�ട കാര്യത്തിൽ ഋഷിമാരും

ഋഷിപത്നിമാരും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുനരുദ്ധരിക്ക�ണാ?

�കാല്ല�ത്താടു �കാല്ലം നടത്ത�പ്പട്ടു �പാന്നിരുന്ന മൃഗബലിയും നരബലി �പാലും

നമ്മൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്ക�ണാ? സ�ഭ്യതരങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും വ്യഭിചാരങ്ങ

ളുമടങ്ങിയ വാമാചാരശക്തിപൂജ നമ്മൾ പുനരുദ്ധരിക്ക�ണാ? സതി, ശിശുഹത്യ,

ജീവനുള്ള മനുഷ്യ�ര പുഴകളി�ലക്കു വലി�ച്ചറി�ഞ്ഞാ പാറകളു�ട �മലിട്ടടി�ച്ചാ

�കാളുത്തിട്ടു പിടിച്ചു ചുഴറ്റി�യാ ജഗന്നാഥ രഥത്തി�ന്റഅടിയിൽ �ഞക്കിച്ചത�ച്ചാ

2 Prarthana Samaj Report. Quoted in J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in

India, P. 80.
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�കാല�ചയ്യൽ—ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ പുനരുദ്ധരിക്ക�ണാ? ബ്രാഹ്മണ

രും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങൾ, ആദിമനിവാസിക�ള ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ച് അധഃപതിപ്പിക്കൽ മുതലായവ വീണ്ടും ആരംഭിക്ക�ണാ? ഒരു ഭാര്യക്ക്

അ�നകം ഭർത്താക്കന്മാർ, അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവിന് അ�നകം ഭാര്യമാർ,

എന്നസമ്പ്രദായം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്ക�ണാ ? നമ്മു�ട ബ്രാഹ്മണന്മാർ ജന്മിമാരും

മാന്യന്മാരും അല്ലാതായിത്തീർന്ന് പഴയമാതിരി രാജാവി�ന്റ ആശ്രിതന്മാരും യാ

ചകന്മാരും ആയി മാറണ�മന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു�ണ്ടാ? പഴയ ആചാരങ്ങളും

നടപടികളും നമ്മു�ട �മാക്ഷത്തിനുപകരിക്കി�ല്ലന്നും അവ പ്രാ�യാഗികമ�ല്ലന്നും

വ്യക്തമാക്കാൻഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മാത്രം മതി”.

3 സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം

ഭൂതകാല�ത്ത സമുദ്ധരി�ച്ചടുക്കുന്നത് അസാദ്ധ്യവും അനഭിലഷണീയവുമാ�ണ

ങ്കിൽ സാമൂഹ്യക്രമത്തി�ല �വകൃതങ്ങൾ നീക്കം �ചയ്യാനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം സാ

മൂഹ്യപരിഷ്കാരമാ�ണന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും രാഷ്ട്രീയാ

ഭിവൃദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള അ�ഭദ്യമായ ബന്ധം വിവരിച്ചു�കാണ്ട് റാന�ഡ പറഞ്ഞു:

“രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങളു�ട കാര്യത്തിൽ പിന്നണിയിൽ നിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം നി

ങ്ങൾക്കു ഒരു നല്ല സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി

യുക്തിയിലും നീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമ�ല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ പ്രാ�യാഗി

കമാക്കാൻനിങ്ങൾഅർഹരാവുകയുമില്ല. സാമൂഹ്യസംവിധാനംഅപൂർണ്ണമായിരി

ക്കു�ന്നട�ത്താളം, ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുണ്ടാവാനിടയില്ല. നിങ്ങളു�ട

മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ഹീനങ്ങളും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവയുമാ�ണങ്കിൽ

നിങ്ങൾക്ക്സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽവിജയിക്കാൻകഴിയില്ല.

ഈപരസ്പരാശ്രിതത്വം ആകസ്മികമല്ല, നമ്മു�ട പ്രകൃതിയു�ട നിയമമാണ്”.

അ�തസമയത്ത്, സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരം ഭൂതകാലവുമായുള്ളഎല്ലാബന്ധങ്ങളും

പൂർണ്ണമായി �വർ�പടുത്തലല്ലഎന്നുംഅ�ദ്ദഹംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “ഒരു യഥാർത്ഥ

സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താവിന് ഹരിശ്രീ �താട്ട് എഴു�തണ്ടതില്ല. പകുതി എഴുതിക്കഴി

ഞ്ഞ വാചകം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അയാളു�ട കടമ”. മുസ്ലീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും

ഒ�ത്താരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണ�മന്നും വിഭാഗീയതയും സങ്കുചിത മ�നാഭാവവും

ഉ�പക്ഷിക്കണ�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 1895-ൽ ല�ക്നാവിൽ �ചർന്ന �സാ

ഷ്യൽ �കാൺഫറൻസി�ന്റ പതിമൂന്നാമതു സ�മ്മളന�ത്ത അഭിസം�ബാധന

�ചയ്തു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം മുന്നറിയിപ്പുനൽകി: “അക്ബറു�ട കാലത്ത് അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ മുഖ്യഉപ�ദശകന്മാരും കൗൺസിലർമാരുമായി പ്രവർത്തിച്ചവരു�ട �ന

തൃത്വം സ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും �യാജി�പ്പാ�ട പ്രവർത്തിക്കുക

യും അക്ബറു�ട പൗത്രൻ ഔറംഗ�സബ് �ചയ്ത അബദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ �ബാധ

പൂർവം പരിശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തി�ല്ലങ്കിൽ നമ്മു�ട വിശാലമായ രാജ്യത്തിൽ ഒരു

പു�രാഗതിയും സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞകാല�ത്ത പാഠങ്ങൾക്ക്

എ�ന്തങ്കിലും വിലയു�ണ്ടങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിതാണ്. �പാതുതാല്പര്യങ്ങ

�ളക്കുറിച്ചുള്ള �ബാധത്തിൽ നിന്ന് ഉട�ലടുത്ത കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, �ചറിയ

അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ സഹിക്കാനും �യാജിപ്പുളവാക്കാനും പറ്റിയ തരത്തിൽ

3 C. Y. Chintamani: Indian Social Reform, Part II, PP. 89–90.
4 R. K. Prabhu (Ed.): An Anthology of Modern Indian Eloquence, P. 26.
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ജനങ്ങളു�ട വികാരവിചാരങ്ങളു�ട സം�യാജനം �കവരുത്തുവാനുള്ള �പാതു

വായ അഭിലാഷം—ഇവയായിരുന്നു അക്ബറു�ട മുഖ്യമായ ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങൾ. അവ

�യ ഒരു പുണ്യവിശ്വാസമായി അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ദിൻ ഇലാഹിയിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തുക

യും �ചയ്തു. ഹിന്ദുക്ക�ളാ മുസ്ലീങ്ങ�ളാ താന്താങ്ങളു�ട താല്പര്യങ്ങ�ള വ്യത്യസ്തങ്ങളും

വിഭാഗീയങ്ങളുമായി കണക്കാക്കാൻ �വണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങ�ളയും ജാ

തിയു�ടയും വർഗ്ഗത്തി�ന്റയും �പരിലുള്ളപരസ്പര�വരം �കാണ്ടുണ്ടായ മുറിവുകൾ

ഉണക്കാൻ ശ്രമിക്കാ�ത പ്ര�ത്യക ചിന്താരീതികളും പ്ര�ത്യകതാല്പര്യങ്ങളും സൃ

ഷ്ടിക്കാൻ �വണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങ�ളയും ഒഴിവാ�ക്കണ്ടതാണ്. സ്വന്തം

നിലനിൽപ്പിനും അധികാരവും ആധിപത്യവും �നടുന്നതിനും �വണ്ടി അടുത്തകാ

ലത്ത് നടത്ത�പ്പട്ട സമരങ്ങളിൽ രണ്ടു സമുദായങ്ങളി�ല �നതാക്കന്മാരും ഈ

പാഠം �വണ്ടത്രപഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടി�ല്ലന്ന് ഭയ�പ്പ�ടണ്ടിയിരിക്കുന്നു”.

4 നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സും �സാഷ്യൽ �കാൺഫറൻസും

സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ബംഗാളിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും മാത്രമല്ല, രാ

ജ്യത്തി�ന്റ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. അവ�യല്ലാം കൂട്ടി�യാജി

പ്പിക്കാൻ �വണ്ടി റാന�ഡ �സാഷ്യൽ �കാൺഫറൻസ് എ�ന്നാരു സംഘടന

രൂപവൽക്കരിക്കാൻ മുൻ�ക�യടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചു. “രാജ്യ�മാട്ടുക്കും സാമൂഹ്യ

മായ തിന്മകൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കു�മതിരായി സമരം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്ന

വിവിധ സംഘടനകളു�ടയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ടയും പ്രതിനിധിക�ള �കാല്ലത്തി

�ലാരിക്കൽ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി കൂടിയാ�ലാചനകൾ നടത്തുകയും അങ്ങ�ന സാമൂഹ്യപ

രിഷ്കരണത്തി�ന്റ ശക്തിക�ള വളർത്തുകയും �ചയ്യുക എന്നതായിരുന്നുഅതി�ന്റ

ഉ�ദ്ദശ്യം”.

1885-ൽസ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കാ

രപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പടണ�മന്ന് റാന�ഡ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, �കാൺഗ്രസ്സി

�ന്റ �നതൃത്വം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായ�ത്താടു �യാജിച്ചില്ല. ദാദാഭായി നവ

�റാജി�യ�പ്പാലുള്ള ഉൽബുദ്ധരായ �നതാക്കൾ �പാലും �കാൺഗ്രസ്സി�ന സാമൂ

ഹ്യപരിഷ്ക്കരണത്തി�ന്റ �വദിയാക്കാൻ പാടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ്

�ചയ്തത്. “ഒരു �ദശീയ �കാൺഗ്രസ്സ് രാഷ്ട്ര�ത്തയാ�ക �പാതുവിൽ �നരിടുന്ന പ്ര

ശ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണങ്ങളും മറ്റു വിഭാഗീയപ്ര

ശ്നങ്ങളും വർഗ്ഗീയസംഘടനകൾക്കു വിട്ടു�കാടുക്കണം”. എന്നാണ് അ�ദ്ദഹം അഭി

പ്രായ�പ്പട്ടത്.

എങ്കിലും, �സാഷ്യൽ �കാൺഫറൻസി�ന്റ വാർഷിക�യാഗങ്ങൾ �കാൺ

ഗ്രസ്സ് സ�മ്മളിക്കുന്ന അ�ത പന്തലിൽവച്ച് നടത്താൻ സമ്മതം നൽക�പ്പട്ടു.

എന്നാൽ ഈ ആനുകൂല്യം�പാലും 1895-ൽ ബാലഗംഗാധരതിലക�ന്റയും മറ്റു തീ

വ്രവാദി �നതാക്കളു�ടയുംസമ്മർദ്ദം കാരണം പിൻവലിക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

രാഷ്ട്രീയപരിഷ്ക്കാരവും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും തമ്മിൽ യാ�താരു ബന്ധവുമി�ല്ലന്നാ

യിരുന്നു അവരു�ട അഭിപ്രായം. �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പന്തൽ �സാഷ്യൽ �കാൺ

ഫറൻസിനു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിച്ചാൽ സംഘടന പിളരു�മന്ന് അവർ താക്കീതു

നൽകുകയും �ചയ്തു.

5 C. Y. Chintamani: Indian Social Reform, Part II, PP. 122–23.
6 James Kellock: Mahadev Govind Ranade, P. 19.
7 Dadabhai Navaroji: Presidential Address to the Second Session of the Congress.
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5 സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റ വ്യാപ്തി

റാന�ഡ ഉൽഘാടനം �ചയ്ത �സാഷ്യൽ �കാൺഫറൻസി�ല �നതാക്കൾഅധി

കവും ഉയർന്ന ജാതികളിൽ�പട്ട ഉൽബുദ്ധരായ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. സ്വാഭാവിക

മായുംഅവരു�ടപരിഷ്ക്കാരംഹിന്ദുസമൂഹത്തി�ല �മ�ലക്കിടയിലുള്ളവിഭാഗങ്ങ�ള

മാത്രം ബാധിക്കുന്നവയായിരുന്നു. വിധവാവിവാഹം, സ്ത്രീകളു�ട സ്വത്തവകാശം,

സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം,�ശശവവിവാഹനി�രാധനം, മിശ്രവിവാഹം തുടങ്ങിയപരിഷ്ക്കാ

രങ്ങളിലൂ�ട ഹിന്ദുസമൂഹ�ത്തപുനരുദ്ധരിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. അവർ ജാ

തിവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതിരായിരുന്നു. �താട്ടുകൂടായ്മയും അതുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട മറ്റ് അവ

ശതകളും നീക്കം �ചയ്തു�കാണ്ട് താണജാതിക്കാ�ര ഉദ്ധരിക്കാൻഅവർ പ്ര�ക്ഷാ

ഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക�പാലും �ചയ്തു. എന്നാൽ, അവരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമത്തത്തിലും

നിരക്ഷതയിലും മർദ്ദനത്തിലും ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ, �പ�ട്ടന്ന്

വലിയ സ്വാധീന�മാന്നും �ചലുത്തിയില്ല. താണജാതിക്കാരു�ട ഇടയി�ലക്ക് സാ

മൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾഇറങ്ങി�ച്ചന്നത് സാവധാനത്തിലാണ്. പ�ത്താ

മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽ �കരളത്തി�ലഈഴവർ, മഹാരാഷ്ട്രയി�ല

മഹാർമാർ, �മസൂരി�ല �വാക്കലിഗന്മാർ, ബംഗാളി�ല നാമശൂദ്രന്മാർ എന്നി

ങ്ങ�നയുള്ള താണജാതിക്കാർക്കിടയിൽ അഭൂതപൂർവമായ ഒരു ഉണർവുണ്ടായി.

ഈ പുതിയ ഉൽബുദ്ധതയു�ട പതാകാവാഹകർ ത�ന്ന �താട്ടുകൂടാത്തവരായിരു

ന്നു എന്നതാണ് മുഖ്യമായ ഒരു സവി�ശഷത. ഉദാഹരണത്തിന്, �കരളത്തിൽ

ശ്രീനാരായണഗുരുവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം പരി�ശാധിക്കാം.

6 ശ്രീനാരായണഗുരു

നൂറുകണക്കിലുള്ള ജാതികളും ജാതിക്കുള്ളി�ല ജാതികളും ജാതിവി�ദ്വഷവും �താ

ട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും മറ്റുപലതരം അനാചാരങ്ങളും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ

രൂപങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരുകാലത്താണ്, 1854-ൽശ്രീനാരായണഗുരു ദക്ഷി

ണ�കരളത്തി�ല ഒരുഈഴവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്. ഈഴവർ തീണ്ടൽ ജാതി

ക്കാരായിരുന്നു. എന്നു�വച്ചാൽ, അവർക്ക് നമ്പൂതിരി, നായർ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന

ജാതിക്കാരു�ട അടുത്ത് �പാകാൻ�പാലും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്പൂതിരി

നായ�ര �താട്ടാ�ല ശുദ്ധം മാറൂ. എന്നാൽ, നമ്പൂതിരിയും നായരും ഈഴവ�ന്റ

അടുത്തു�പായാൽ കുളിക്കണം. ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങ�ളല്ലാമുണ്ടായി

ട്ടും ശ്രീനാരായണൻ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളി

ലും വ്യുൽപ്പത്തി �നടുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും �ചയ്തു. മലയാളത്തിൽ ത�ന്ന

അ�ദ്ദഹം മുപ്പതിലധികം പുസ്തകങ്ങ�ളഴുതിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അവയിൽ

ചിലത് ഏതാനും �ശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയ സുബ്രഹ്മണ്യാഷ്ടകം, ശിവാഷ്ടകം,

ശരവണഭവ�സ്താത്രം, അർധനാരീശ്വര �സ്താത്രം, ബാഹു�ലയാഷ്ടകം തുടങ്ങിയ

�സ്താത്രകൃതികളാണ്. മറ്റുചിലത് കൂടുതൽ ഗഹനങ്ങളായഈശാവാ�സ്യാപനിഷ

ത്ത്, അ�ദ്വതപ്രദീപിക, ആ�ത്മാപ�ദശകം മുതലായ ദാർശനിക കൃതികളാണ്.

അ�ദ്ദഹത്തിന് �വദാന്തത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഈ

കൃതികൾ �തളിയിക്കുന്നു. ശങ്കരാചാര്യ�രാട് അ�ദ്ദഹത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമു

ണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �വദാന്തം കൂടുതൽസ്വതന്ത്രവും കൂടുതൽ

ലളിതവും കൂടുതൽ ജനകീയവുമായിരുന്നു. ആ�ത്മാപ�ദശശതകം എന്ന കൃതിയി

�ല രണ്ടാം �ശ്ലാകത്തിൽ അന്തക്കരണങ്ങളും ഇന്ദ്രിയാദികളും അ�നകങ്ങളായി
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കാണ�പ്പടുന്ന ജഗത്തും എല്ലാം ചിന്മാത്രമായ ആത്മാവല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലന്ന്

അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എല്ലാം അ�ദ്വതമാ�ണങ്കിൽ മനുഷ്യ�രല്ലാം ഒന്നാ

�ണന്നും ‘ഞാൻ’ എന്ന �ബാധം അജ്ഞതയിൽ നിന്നുട�ലടുക്കുന്ന അഹന്ത

മാത്രമാ�ണന്നും സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. ഞാനും നീയും ഒന്നാ�ണന്നും ‘അവൻ

ഇവൻ ത�ന്നയാണ്’ എന്നും മനസ്സിലാക്കണ�മന്നു പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം

ഓ�രാ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളവരു�ടസുഖത്തിനു�വണ്ടിസജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം

എന്നാണ്.

7 �വദാന്തത്തി�ന്റഅർത്ഥം

ശ്രീനാരായണഗുരു�വ സംബന്ധി�ച്ചട�ത്താളം, �വദാന്ത�മന്നു �വച്ചാൽആത്മാ

വിനുള്ളിൽ അഭയം �തടുക എന്നായിരുന്നില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാ�ണന്ന

സ�ന്ദശം പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുക, എന്നായി

രുന്നു അർത്ഥം. ഈ വീക്ഷണഗതിയിൽ നിന്നാണ് “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു

�ദവം മനുഷ്യന് !” എന്ന ധീരമായ പ്രഖ്യാപനം പുറ�പ്പട്ടത്. ‘ഒരു ജാതി’ എന്ന

തിനർത്ഥം ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്ര�ത്യകജാതി �വണ�മന്നല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരും

ഒരു ജാതിയാണ്, അതിനാൽ മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനിൽ നിന്നകറ്റിനിർത്തുന്ന ജാതി

വ്യവസ്ഥഅനാവശ്യവും അനർത്ഥകരവുമാണ്, എന്ന�ത്ര. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു

ജാതിയാ�ണങ്കിൽപ്പി�ന്ന മതവ്യത്യാസങ്ങളു�ട �പരിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾക്കുംസ്ഥാ

നമില്ല. എല്ലാ മതങ്ങളു�ടയും സാരം ഒന്നായിരി�ക്ക വ്യത്യസ്തമതക്കാർ തമ്മിൽ

കലഹിക്കുന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? ജാതിമത വ്യത്യാസങ്ങളവസാനി

പ്പിക്കു എന്നതി�ന്റ അർത്ഥം പ്രാ�യാഗികജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ള ഊന്നുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യാനാചാരങ്ങൾക്കു�മതിരാ

യി �പാരാടുക എന്നാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് നാരായണഗുരു ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചത്:

“മനുഷ്യരു�ട മതം, �വഷം, ഭാഷ മുതലായവ എങ്ങ�നയിരുന്നാലും അവരു�ട

ജാതി ഒന്നായതു�കാണ്ട് അ�ന്യാന്യം പന്തി�ഭാജനവും വിവാഹവും �ചയ്യുന്നതിനു

യാ�താരു �ദാഷവുമില്ല”. മത�മതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽമതിഎന്ന�ദ്ദഹം

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഇത്തരം ഉൽ�ബാധനങ്ങൾ ഒ�രസമയത്തുത�ന്ന നാ�ശാന്മുഖ

മായ ഫ്യൂഡൽസമൂഹ�ത്താടുള്ള ഒരു �വല്ലുവിളിയും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനു

�യാജ്യമായ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ളആഹ്വാനവുമായിരുന്നു.

8 കരണവുമിന്ദ്രിയവും ക�ളബരം �താ-?

ട്ടറിയുമ�നകജഗത്തു �മാർക്കി�ലല്ലാം

പര�വളി തന്നിലുയർന്ന ഭാനുമാൻ തൻ-

തിരുവുരുവാണു; തിരഞ്ഞു�തറി�ടണം.

—നാരായണഗുരു: ആ�ത്മാപ�ദശശതകം, �ശ്ലാകം 2.
9 ‘അഹ’ ‘മഹ’�മന്നരുളുന്ന�താ�ക്കയാരാ-

യുകിലക�മ പലതല്ല,�തകമാകും;

അകലുമഹന്തയ�നകമാകയാലീ?

തുകയിലഹം�പാരുളും തുടർന്നിടുന്നു.

—ടി. �ശ്ലാ. 11
10 അവനിലവ�നന്നറിയുന്ന�താ�ക്ക�യാർത്താ-

ലവനിയിലാദിമമാ�യാരാത്മരൂപം;

അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കു-

ന്നവയപരന്നുസുഖത്തിനായ് വ�രണം.

—ടി. �ശ്ലാ. 24.
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�കരളത്തി�ല ജനങ്ങൾ എണ്ണമറ്റ �ദവന്മാ�രയും �ദവിമാ�രയും ആരാധിച്ചി

രുന്നു. താണ ജാതിക്കാർക്കും ജാതിയിൽ നിന്നു ഭ്രഷ്ടരാക്ക�പ്പട്ടവർക്കും അവരു

�ടതായ സ്വന്തം �ദവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കള്ള്, �കാഴിയിറച്ചി മുതലായവയായി

രുന്നു ആ �ദവങ്ങൾക്കു നൽക�പ്പട്ട നി�വദ്യങ്ങൾ. ഇത്തരം പൂജാവിധിക�ള

നാരായണഗുരു നിരുത്സാഹ�പ്പടുത്തി. എണ്ണമറ്റ �ദവങ്ങ�ള ആരാധിക്കുന്നതു

�തറ്റാ�ണന്നും ഒ�രാറ്റ �ദവ�മ ഉള്ളൂ എന്നും ആ ഏക�ദവ�ത്തയാണ് ജാ

തിമത�ഭദമ�ന്യ എല്ലാവരും ധ്യാനി�ക്കണ്ട�തന്നും അ�ദ്ദഹം ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു.

ഏക�ദവ വിശ്വാസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങ�ളയാ�ക �യാജിപ്പി

ക്കാനാണ് അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്.

എന്നാൽ, ബംഗാളിൽ റാം �മാഹൻ റായ് �ചയ്തതു�പാ�ല വിഗ്രഹാരാധന

�യ �നരി�ട്ടതിർക്കാൻ അ�ദ്ദഹം മുതിരുകയുണ്ടായില്ല. �ന�രമറിച്ച് ജാതി�ഭദം

കൂടാ�ത എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആരാധന നടത്താൻ പറ്റിയ �ക്ഷത്രങ്ങൾ

സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻ�ക�യടുക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ആദ്യമായി അരുവിപ്പുറത്തു

സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട �ക്ഷത്രത്തിൽ എഴുതി�വച്ച ഒരു �ശ്ലാകം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദ

ശ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്ര�മ �ക്ഷത്രങ്ങൾപ്രതി

ഷ്ഠിക്കാൻഅധികാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. �താട്ടുകൂടാത്തവരുംതീണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമാ

യി പരിഗണിക്ക�പ്പട്ടതാഴ്ന്നജാതിക്കാർക്ക് �ക്ഷത്രങ്ങളിൽപ്ര�വശിക്കാൻ �പാലും

സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈസാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്ര�മ ശ്രീനാ

രായണഗുരു സ്വന്തം �കകൾ�കാണ്ട് �ക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കാ�നാരുങ്ങിയതി

�ന്റ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായ �മൽജാതിക്കാർ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സംരംഭ�ത്ത പുച്ഛിക്കുകയും എതിർക്കുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,

ഈഴവർ തുടങ്ങിയ താണജാതിക്കാ�ര അത് ആ�വശഭരിതരാക്കി. ആദ്യ�മാ

�ക്ക ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള വിഗ്രഹം �വച്ചുപൂജിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. പിന്നീട്

യാ�താരു വിഗ്രഹവുമില്ലാത്തപുതിയതരം �ക്ഷത്രങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടു.

8 നാടുവാഴിത്തത്തി�നതിരായ ഉൽബുദ്ധത

ജാതിമത�ഭദങ്ങ�ള എതിർക്കുക മാത്രമല്ല നാരായണഗുരു �ചയ്തത്. ആധുനിക

വിദ്യാഭ്യാസ�ത്തയുംആധുനികസംസ്കാര�ത്തയുംഅ�ദ്ദഹം �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. രാ

ജ്യത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധിക്ക് വ്യവസായങ്ങൾസ്ഥാപിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹംആവശ്യ

�പ്പട്ടു. �കരളത്തി�ലആദ്യ�ത്തവ്യവസായപ്രദർശനംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആഭിമുഖ്യ

ത്തിലാണ് നടത്ത�പ്പട്ടത്.

നാടുവാഴിത്ത ഘടന�യ്ക്കതിരായ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമുദായത്തി�ന്റ

തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവ�രഅരിശം �കാള്ളിച്ചു. പ�ക്ഷ,അവരു�ടഎതിർപ്പുക�ള കൂ

ട്ടാക്കാ�ത നാരായണഗുരു നാടി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ട്

ത�ന്റസ�ന്ദശം പ്രചരിപ്പിച്ചു.

ഉയർന്ന ജാതികളിൽ�പ്പട്ട ഉൽബുദ്ധരായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ നാരായണഗുരു

വി�ന്റ പരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ള സ്വാഗതം �ചയ്തു. എങ്കിലും, അ�ദ്ദഹത്തിന്

11 ജാതി�ഭദം മത�ദ്വഷ-

�മതുമില്ലാ�ത സർവരും

�സാദര�ത്വന വാഴുന്ന

മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത്.

—നാരായണഗുരു.
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മുഖ്യമായ പിന്തുണ നൽകിയത് താണജാതിക്കാരാണ്, പ്ര�ത്യകിച്ചും ഈഴവരാ

ണ്. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റഅർത്ഥംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസ്ഥാനം വിഭാഗീയമായിരുന്നു

എന്നല്ല. �ന�രമറിച്ച്, എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയതകൾക്കു�മതിരായി ഇന്ത്യയി�ലാ

ട്ടുക്കും പരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട അവി

ഭാജ്യഘടകമായിരുന്നു അത്. നാരായണഗുരുവി�ന്റ ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് �ക

രളത്തി�ല �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഉള്ളടക്കം നൽകിയത്.

നാരായണഗുരു തീർച്ചയായും ഒരു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു. മതത്തി�ന്റ പരി�വ

ഷമണിഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസ്ഥാനം മു�ന്നറിയത്. പ�ക്ഷ, അത്

�കരളത്തി�ല ജനങ്ങളു�ട ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പങ്കു

വഹിച്ചു എന്ന വസ്തുത നി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ.

9 ദയാനന്ദസരസ്വതിയുംആര്യസമാജവും

ആര്യസമാജത്തി�ന്റ സ്ഥാപകനായ ദയാനന്ദസരസ്വതിയു�ട ചിന്താഗതി രാജാ

റാം �മാഹൻ റായ്, റാന�ഡ തുടങ്ങിയ ആധുനികപരിഷ്ക്കർത്താക്കളു�ടതിൽ നി

ന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം �ദശീ�യക്യത്തിനു�വണ്ടി വാദിച്ചു. എന്നാൽ,

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ �ദശീ�യക്യം �കവരണ�മങ്കിൽ ഇന്ത്യ

യിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഹിന്ദുമത�ത്തയും �വദങ്ങളു�ട ആധി

കാരികത�യയും അംഗീകരിക്കണം. മുസ്ലീങ്ങ�ളയും ക്രിസ്ത്യാനിക�ളയും ആര്യ

സംസ്കാരത്തി�ന്റ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് അ�ദ്ദഹം കണക്കാക്കിയത്. അതു�കാ

ണ്ട് അവർക്ക് �ദശീ�യക്യം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ യാ�താരു സ്ഥാനവുമില്ല.

‘സത്യാർത്ഥപ്രകാശം’ എന്ന ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ബുദ്ധമതം, �ജന

മതം, ഇസ്ലാംമതം, ക്രിസ്തുമതം എന്നിവ�യല്ലാം കള്ളമതങ്ങളാ�ണന്നും അവയി

ലടങ്ങിയ വീക്ഷണഗതിക�ള ആര്യസംസ്കാരവുമായി ഇണക്കി�ചർക്കാനുള്ള ശ്ര

മങ്ങൾ അപായകരങ്ങളാ�ണന്നും അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. പ്രാർത്ഥനാസമാജത്തി�ല

യും ബ്രഹ്മസമാജത്തി�ലയും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്ക�ള അ�ദ്ദഹം കഠിനമായി

ആ�ക്ഷപിച്ചു. അ�ദ്ദഹംഎഴുതി: “ഈസമാജങ്ങളിൽ�പ്പട്ടആളുകൾക്ക് �ദശ�സ്ന

ഹം കുറവാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ ക്രിസ്ത്യാനിക�ള അനുകരിക്കുകയാണ്

�ചയ്യുന്നത്. വിവാഹം, മിശ്രവിവാഹം മുതലായവ�യ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണ

വ്യവസ്ഥകൾ �പാലുംഅവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു…അവർയാ�താരുവകതിരിവുമില്ലാ
�ത തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. യൂ�റാപ്യന്മാർ, മുഹമ്മദീയർ, ജാതിയിൽ

നിന്നും ഭ്രഷ്ടരാക്ക�പ്പട്ടവർ മുതലായവരു�ട കൂ�ടയിരുന്നു�കാണ്ടു �പാലും അവർ

തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”.

ദയാനന്ദസരസ്വതി ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയപ്രവാചകന്മാരു�ട ഉൽ�ബാധ

നങ്ങ�ള മാത്രമല്ല, മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യ�ത്ത

പുഷ്ടി�പ്പടുത്തിയ കബീർ, നാനാക്ക്, �ചതന്യൻ തുടങ്ങിയ ഭക്തിപ്രസ്ഥാന �ന

താക്കന്മാരു�ടആദർശങ്ങ�ള�പ്പാലും അധി�ക്ഷപിച്ചു. ബ്രഹ്മസമാജ�ത്തഎതിർ

ക്കാൻ അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം ഇതായിരുന്നു: “ബ്രഹ്മസമാജത്തി�ന്റ

വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവി�നയും �മാസസ്സി�നയും മുഹമ്മദി�നയും നാനാക്കി

�നയും �ചതന്യ�നയും പുണ്യപുരുഷന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12 Swami Dayananda Saraswathi: The Light of Truth, PP. 432–33.
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എന്നാൽ, പ്രാചീനകാല�ത്ത മഹർഷിമാരു�ടയും �യാഗിവര്യന്മാരു�ടയും കൂട്ട

ത്തിൽ നിന്ന് ഒ�രാറ്റ �പർ �പാലുമില്ല. തങ്ങളു�ട വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ പുണ്യ

പുരുഷന്മാ�രന്ന് �രഖ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ട ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ച അ�ത വിശ്വാസങ്ങൾ

ത�ന്നയാണ് അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന�തന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാം”.

10 �വദങ്ങളി�ലക്കു മടങ്ങുക!

“�വദങ്ങളി�ലക്കു മടങ്ങുക” എന്ന പുനരുദ്ധാനമുദ്രാവാക്യം �കാണ്ട് ജനങ്ങളു�ട

�ദശാഭിമാന�ത്ത തട്ടിയുണർത്താനാണ് ദയാനന്ദനും അ�ദ്ദഹം 1875-ൽസ്ഥാപി

ച്ച ആര്യസമാജവും പരിശ്രമിച്ചത്. �വദങ്ങൾ�ദവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവയാ�ണ

ന്നും അതിനാൽ അവ കുറ്റമറ്റവയാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അവയിൽ ഭൂ

തകാലത്തി�ല ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ഭാവിയി�ല ജ്ഞാനവും അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്ന്

അ�ദ്ദഹംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. �വദങ്ങൾഅംഗീകരിക്കുക�യന്നു�വച്ചാൽസത്യം മുഴുവ

നും അംഗീകരിക്കുക എന്നാണർത്ഥം. �വദവാക്യങ്ങളും യുക്തിവിചാരവും തമ്മിൽ

�വരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുന്നഘട്ടങ്ങളിൽ റാം �മാഹൻ റായിയും റാന�ഡയും യുക്തി�യ

ആശ്രയിക്കാനാണ് ഇഷ്ട�പ്പട്ടിരുന്നത്. ദയാനന്ദസരസ്വതിയാക�ട്ട, ഏതു പ്രശ്ന

ത്തിലും അന്തിമവിധി നൽകുന്നത് �വദങ്ങളാ�ണന്നു വിശ്വസിച്ചു. ത�ന്റ വിശ്വാ

സപ്രമാണ�ത്ത അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന വിശദീകരിച്ചു: “ജ്ഞാനത്തി�ന്റയും മതപര

മായസത്യങ്ങളു�ടയും ഉറവിടമായ നാലു �വദങ്ങൾ�ദവത്തി�ന്റ വാക്കാ�ണന്ന്

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മന്ത്രസംഹിത എന്നറിയ�പ്പടുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണവ. �ത

റ്റായ യാ�താന്നും അവയിലില്ല. തികച്ചും ആധികാരികങ്ങളാണവ. മ�റ്റാരുവിധം

പറഞ്ഞാൽ, അവയു�ടആധികാരികത �തളിയിക്കാൻ മ�റ്റാരു ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റയും

ആവശ്യമില്ല. സൂര്യ�നാ വിള�ക്കാ അതി�ന്റ �വളിച്ചം�കാണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തി�ല ഭൂ

മി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്ക�ള�യന്ന�പാ�ല സ്വന്തം പ്രകൃതി�യയും �വളി�പ്പടുത്തുന്നു.

അതു�പാ�ലയാണ് �വദങ്ങളും”.

റാം �മാഹൻ റായിയും മറ്റു സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും ജാതിമതവ്യത്യാസ

ങ്ങ�ള എതിർത്ത�പ്പാൾ ദയാനന്ദസരസ്വതി പഴയ ജാതികർമ്മങ്ങ�ളയും കാ

ലഹരണ�പ്പട്ട ചാതുർവർണ്യ�ത്തയും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല ആചാരങ്ങ�ളയും

പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യക്കുറിച്ചുള്ള അപസ്തംഭ

സൂത്രങ്ങളി�ല വാദഗതി അ�ദ്ദഹത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നു. ഈ സൂത്രങ്ങൾ

പ്രകാരം, “താണവർഗ്ഗത്തിൽ�പ്പട്ട ഒരാൾ ധാർമ്മികജീവിതം നയിക്കുകയാ�ണ

ങ്കിൽ ഉയർന്ന വർഗ്ഗത്തി�ന്റ നിലവാരത്തി�ലക്ക് ഉയർ�ന്നക്കാം. ആ പദവി

അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും �വണം. അതു�പാ�ല പാപപങ്കിലമായ ജീവിതമാണ്

നയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ താണവർഗ്ഗത്തി�ന്റ നിലവാരത്തി�ലക്ക് അധഃപതിക്കുക

യും �ചയ്യും. അയാ�ളതാണവർഗ്ഗക്കാരനായി കണക്കാ�ക്കണ്ടതുമാണ്”. പ�ക്ഷ,

ധാർമ്മികജീവിതം എന്നു�വച്ചാൽ ഓ�രാ വ്യക്തിയും സ്വന്തം വർണ്ണത്തിനു വിധി

ക്ക�പ്പട്ട കർമ്മങ്ങൾ �ചയ്യുകയും മറ്റു വർണ്ണങ്ങളുമായി കൂടിക്കലരാതിരിക്കുകയും

�ചയ്യുക എന്നാണർത്ഥം. അതു�കാണ്ട് �മൽപ്പറഞ്ഞ സൂത്രങ്ങ�ള ദയാനന്ദൻ

ഇങ്ങ�ന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു: “ഈ നിയമം നടപ്പാ�ക്കണ്ടത് ഓ�രാ വർണ്ണത്തി�ന്റ

യും കലർപ്പു�ചരാത്തപരിശുദ്ധി�യ കാത്തുരക്ഷിച്ചു�കാണ്ടാണ്. ഓ�രാ വർണ്ണവും

13 Ibid. P. 482.
14 Ibid, P. 657.
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അതി�ലഅംഗങ്ങളാവാനാവശ്യമായഎല്ലാ �യാഗ്യതക�ളാടും കൂടിയ വ്യക്തികള

ടങ്ങിയതാണ്. എന്നു�വച്ചാൽ,ക്ഷത്രിയ�നാ�വശ്യ�നാശൂദ്ര�നാബ്രാഹ്മണവർ

ഗ്ഗത്തി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കാ�നാ ബ്രാഹ്മണ�നന്ന നിലയ്ക്ക്, ജീവിതം നയിക്കാ�നാ

അനുവാദമില്ല. അതു�പാ�ല ക്ഷത്രിയൻ, �വശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ

കലർപ്പു കൂടാ�ത നിലനിൽക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ, വർണ്ണങ്ങളു�ട സമ്മിശ്രം പാ

ടില്ല. പരസ്പരം കൂടിക്കലരാതിരുന്നാൽ യാ�താരു വർണ്ണവും അധഃപതിക്കുക�യാ

�പാതുജനദൃഷ്ടിയിൽ അധി�ക്ഷപാർഹമായിത്തീരുക�യാ �ചയ്യുകയില്ല”. വ്യത്യ

സ്ത വർണ്ണങ്ങളിൽ �പട്ടവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധങ്ങൾ�ക്കതിരായി ദയാന

ന്ദൻ ത�ന്റ ശബ്ദമുയർത്തി. ഓ�രാ വ്യക്തിയും സ്വന്തം വർണ്ണത്തിൽ�പ്പട്ടവ�ര

മാത്ര�മ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. എന്തു

�കാ�ണ്ടന്നാൽ, “അങ്ങ�നയായാ�ല, അങ്ങ�നയായാൽ മാത്ര�മ, ജനങ്ങൾ

താന്താങ്ങളു�ട വർണ്ണങ്ങൾക്കു വിധിക്ക�പ്പട്ട ചുമതലകൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം നിർവ

ഹിക്കുകയുംഅങ്ങ�ന പൂർണ്ണമായ രഞ്ജിപ്പ് �കവരുത്തുകയും �ചയ്യുകയുള്ളൂ”.

11 സങ്കുചിത�ദശീയത്വം

എന്നാൽ, യാഥാസ്ഥിതിക പു�രാഹിതന്മാരു�ട എല്ലാ വാദങ്ങളും വക�വച്ചു �കാ

ടുക്കാൻ ദയാനന്ദസരസ്വതി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുമത�ത്ത പുനരുദ്ധരിക്ക

ണ�മങ്കിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, അ�നകം �ദവങ്ങ�ള പൂജിക്കുന്നതു ശരിയ�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളു�ട കർത്താവായ

ഏക�ദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു. �ദവം നി

രാകാരനാണ്. അതു�കാണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന�യ അ�ദ്ദഹം നിരാകരിച്ചു. �വ

ദികധർമ്മങ്ങൾക്കു �പാരുത്ത�പ്പടാത്ത ചില സാമൂഹ്യാചാരങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം

എതിർത്തു. സ്ത്രീകളു�ടയും താണ ജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളു�ടയും പദവി ഉയർ

ത്താൻ �വണ്ടി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു.

എന്നാൽ, ഇത്തരം പരിഷ്ക്കാരങ്ങളു�ട ഉന്നം ഹിന്ദുമത�ത്ത കൂടുതൽ സുശക്തമാ

ക്കുകഎന്നതായിരുന്നു. ആര്യസമാജം ദയാനന്ദ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളു�ട

ഏകീകരണത്തിനു�വണ്ടി മാത്രമല്ല, മറ്റു മതക്കാ�ര ഹിന്ദുമതത്തി�ലക്ക് പരിവർ

ത്തനം �ചയ്യുവാനും പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. മതപരിവർത്തനത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള

പ്രചാര�വലകൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമിടയിൽഎതിർപ്പുകളുളവാക്കി.

രാജ്യത്തി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ടയും �പാതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള �യാജി

ച്ച സമരങ്ങൾക്ക് ഇത് തടസ്സമായിത്തീർന്നു. �നഹ്റുവി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ,

ആര്യസമാജം “നിശ്ചലവുംപ്രതി�രാധാത്മകവുമായഹിന്ദുമത�ത്തഅക്രമണാത്മ

കമായ ഒരു മിഷനറിമതമാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ഹിന്ദുമത�ത്ത പുനരുജ്ജീ

വിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം. �ദശാഭിമാനത്തി�ന്റ നിറമാണ് ഈ

പ്രസ്ഥാനത്തിന് അല്പം ശക്തി നൽകിയത്. ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, ഹിന്ദു�ദശീയത്വ

ത്തി�ന്റ തല�പാക്കലായിരുന്നു അത്. ഹിന്ദു �ദശീയത്വമായതു�കാണ്ടു ത�ന്ന

അതിന് ഇന്ത്യൻ �ദശീയത്വമായിത്തീരാൻ വിഷമം �നരിടുകയും �ചയ്തു”.

15 Ibid, P. 89.
16 Ibid, P. 90.
17 Jawaharlal Nehru: Glimpses of World History, P. 436.
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ആര്യസമാജം ആരംഭം മുതൽ�ക്ക �ദശീയപ്രബുദ്ധതയു�ട ഒരു സങ്കുചിതഭാ

വ�ത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്തത്. �കാളനി�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ നില

പാടുകൾ മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാമികവിരുദ്ധവും �ക്രസ്തവവിരുദ്ധവുമായ പരിപാടികളും

അത് സ്വീകരിച്ചു. എങ്കിലും, ഹിന്ദുക്കളി�ലാരു വിഭാഗ�ത്ത, പ്ര�ത്യകിച്ചും ഇടത്ത

രക്കാ�ര,ആ�വശഭരിതരാക്കുവാനും ധാരാളം �ദശാഭിമാനിക�ളസ്വന്തംസരണി

യി�ലക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും അതിനു കഴിഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ എല്ലാ

വശങ്ങ�ളയുംകാത്തുരക്ഷിക്കാനും മ�റ്റല്ലാവിശ്വാസപ്രമാണങ്ങ�ളയുംഎതിർക്കാ

നുംശ്രമിച്ചതു�കാണ്ട്അത് �ദശീയപ്രബുദ്ധത�യപരിമിതമാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

�ദശീ�യക്യ�ത്താടുള്ളഅതി�ന്റ വിഭാഗീയമായ സമീപനവും മുസ്ലീങ്ങ�ളാടും ക്രി

സ്ത്യാനിക�ളാടുമുള്ള വി�രാധവും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട മു�ന്നറ്റ�ത്ത

തടസ്സ�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്തത്.

12 ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘം

ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല മ�റ്റാരു പുനരുത്ഥാനപ്രസ്ഥാനമാണ് 1882-ൽ മദിരാശി

യിൽ സ്ഥാപിതമായ തി�യാസഫിക്കൽ �സാ�സറ്റി അഥവാ, ബ്രഹ്മവിദ്യാസം

ഘം. നിഗൂഢങ്ങളും ഇന്ദ്രിയാതീതങ്ങളുമായ മാന്ത്രികശക്തികൾ അവകാശ�പ്പട്ട

മദാംബ്ലവാത്സ്കി�യന്ന ഏഷ്യൻ വനിതയും അവരു�ട അ�മരിക്കൻ �സ്നഹിതൻ

�കണൽഓൽ�ക്കാട്ടുംകൂടിയാണ്ഈപ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചത്. താൻഇത്തര�മാരു

സംരംഭത്തി�നാരുങ്ങിയത് തിബത്തി�ല�ങ്ങാ ഉള്ളഅദൃശ്യരായ ചില ഗുരുവരന്മാ

രു�ട കല്പനയനുസരിച്ചാണ് എന്ന് മദാംബ്ലവാത്സ്ക്കിഅവകാശ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

അവർക്ക് ത�ന്റ നിഗൂഢമായ ആത്മീയശക്തി �കാണ്ട് ആ ഗുരുവരന്മാരുമായി

സമ്പർക്കം പുലർത്താനും അവരിൽനിന്ന് രഹസ്യസ�ന്ദശങ്ങൾ വരുത്തുവാനും

സാധിച്ചിരുന്നുവ�ത്ര. തീ�യാസഫിക്കൽ �സാ�സറ്റി മതപ്രചരണ�ത്താ�ടാപ്പം

നിഗൂഢമായ ഒരുതരം മന്ത്രവാദവും �കാണ്ടുനടന്നു. മദാംബ്ലവാത്സ്ക്കി ത�ന്റ ചില

“അത്ഭുതസിദ്ധികൾ” പ്ര�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ആദ്ധ്യാ

ത്മികരഹസ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ഭൂത�പ്രതാദിക�ളക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്ര

ചാര�വലകൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി. മൃദുലചിത്തരായ ജനങ്ങ�ള ആകർഷിക്കാനും

ചുറുചുറുക്കുള്ള പല�രയും ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘത്തി�ന്റ പ്രവർത്തകന്മാരാക്കി അണി

നിരത്താനും അവർക്കു സാധിച്ചു. സ്വാമി വി�വകാനന്ദ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ,

അ�മരിക്കയു�ടആദ്ധ്യാത്മികാശയങ്ങ�ളഇന്ത്യയു�ട �മൽ �വച്ചു�കട്ടാനുള്ളഒരു

ശ്രമമായിരുന്നുഇത്. “പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�ലഅഭ്യസ്തവിദ്യരായജനങ്ങളു�ട മന

സ്സിൽ ഭാരതീയചിന്ത, പണ്ഡിതമ്മന്യത്വം, ഉള്ളം�കയിൽ നിന്ന് മാങ്ങ�യടുത്തു

കാണിക്കുന്ന ഫക്കീർ വിദ്യകൾ മുതലായവ�യല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടിക്കലർന്നാണ് കി

ടന്നിരുന്നത്. ഇതു മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘക്കാർ ഹിന്ദുമതത്തിന് നൽകിയ

സഹായം”.

ഇതി�നപ്പറ്റി ഡി.എസ്. ശർമ്മയ്ക്ക് രസകരമായ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്: “നി

ഗൂഢതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന കത്തുകൾ കാണിക്കുക, ശൂന്യതയിൽ നിന്ന്

ചില ഭൗതികവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക, ആത്മീയഗുരുക്കളിൽ നിന്ന് രഹസ്യസ�ന്ദശ

ങ്ങൾ �നടുക മുതലായവയാണ് ഇവയിൽ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ. ഈ പ്രതിഭാസ

ങ്ങളും കത്തുകളും മറ്റും ശരിക്കുള്ളവയാ�ണന്നാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘക്കാർ വിശ്വ

18 Swami Vivekanda: Collected Works, Vol. IV. PP. 263–65.
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സിച്ചത്. എന്നാൽ, അവയു�ട ഉറവിട�ത്തപ്പറ്റി ചിലർ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ

തുടങ്ങി. അങ്ങ�നയാണ് ലണ്ടനി�ല ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് �സാ�സറ്റി ഈ

വസ്തുതക�ളപ്പറ്റി അ�ന്വഷിച്ച് ഒരു റി�പ്പാർട്ടയക്കാൻ റിച്ചാർഡ് �ഹാഡ്ഗ്സൻ

എ�ന്നാരാ�ള നി�യാഗിച്ചയച്ചത്. അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് �തളിവുകൾ �ശ

ഖരിക്കുകയും സാക്ഷിക�ള വിസ്തരിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹം റി�പ്പാർട്ടു �ചയ്തത്

ഈ കത്തുക�ളല്ലാം മദാം ബ്ലവത്സ്ക്കി ത�ന്ന �കട്ടിച്ചമച്ചവയാണ് എന്ന�ത്ര!

ബ്ലവാത്സ്ക്കി ഒരു നാട്യക്കാരിയും കൗശലക്കാരിയും ആ�ണന്നും ഓൽ�ക്കാട്ടും

മറ്റും അവരു�ട വലയിൽ കുടുങ്ങുകയാണുണ്ടായ�തന്നുംഅ�ദ്ദഹം അറിയിച്ചു. ഈ

ഘട്ടത്തിൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ, മദാം ബ്ലവാത്സ്ക്കി �രാഗബാധിതയായി �പ�ട്ടന്ന്

ഇന്ത്യവിട്ടു �പാവാൻ നിർബദ്ധയായി”.

13 ആനിബസന്റ്

എന്നാൽ, ഇന്ത്യ വിട്ടതിനു�ശഷവും മദാം �വറു�തയിരുന്നില്ല. അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ

സ്ഥിരതാമസമാക്കി “അർഹരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക്” രഹസ്യമായി മന്ത്രവാദപാഠ

ങ്ങൾപഠിപ്പിച്ചു �കാടുക്കാൻതുടങ്ങി. ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് യുക്തിവാദം, സ്വത

ന്ത്രചിന്ത, ഫാബിയൻ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ മുതലായവയിലൂ�ട സുപ്രസിദ്ധയായിത്തീർ

ന്ന ഐറിഷ് വനിത മിസിസ്സ് ആനിബസന്റ് മനസ്സ് മാറി മദാം ബ്ലവാത്സ്ക്കിയു

�ട ശിഷ്യയായിത്തീർന്നത്. തി�യാസഫി പ്രചരിപ്പിക്കുക�യന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താ�ട

അവർ 1863-ൽഇന്ത്യയിൽ വന്നു�ചർന്നു. അ�താ�ടബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘത്തിന് ഒരു

പുതിയ ജീവൻ കിട്ടി. ആനിബസന്റ് ഇന്ത്യ�യ ത�ന്റ സ്വ�ദശമായി അംഗീകരിച്ചു.

അവരു�ട പ്രസംഗങ്ങളും �ലഖനങ്ങളും ഒട്ടനവധി ഹിന്ദു ബുദ്ധിജീവിക�ള ആകർ

ഷിച്ചു. 1933-ൽ ചരമം പ്രാപിക്കുന്നതുവ�ര അവർ ഹിന്ദുമതവുമായി ഇണക്കി�ച്ചർ

ത്തു�കാണ്ടുള്ള ബ്രഹ്മവിദ്യ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയ�ബാധം

വളർത്താനും ഉത്സാഹപൂർവം പ്രവർത്തിച്ചു. �നഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല,

“ഇടത്തരക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തങ്ങളു�ട ആത്മീയവും �ദശീയവുമായ �പതൃ

കത്തിൽആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മിസിസ്സ് ആനിബസന്റി�ന്റ സ്വാധീനം

ശക്തിമത്തായിരുന്നു”.

വർഗ്ഗം, ജാതി, ലിംഗം, നിറം എന്നിവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാ

സങ്ങൾ വക�വയ്ക്കാ�ത മനുഷ്യരാശിയു�ട സാർവലൗകിക സാ�ഹാദര്യത്തിനു

�വണ്ടി ഒരു �കന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുക, മതങ്ങൾ, തത്വചിന്ത, ശാസ്ത്രം എന്നിവയു�ട

താരതമ്യപഠനം �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക, പ്രകൃതിയു�ട വർണ്ണനാതീതമായ നിയമ

ങ്ങ�ളയും മനുഷ്യനിൽ അന്തർലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ശക്തിക�ളയും അ�ന്വഷിക്കുക

എന്നിവയായിരുന്നു തി�യാസഫിസ്റ്റുകളു�ട പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം. എല്ലാ മതങ്ങളു

�ടയും പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധവുമായ അംശങ്ങ�ള ആനിബസന്റ് ഉൾ�ക്കാള്ളാൻ

ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും, അവരു�ട അടിസ്ഥാനവീക്ഷണഗതി ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റതായിരു

ന്നു. അവർപ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി: “�ലാകത്തി�ല മതങ്ങൾക്കിടയിൽഹിന്ദുമത

�ത്ത�പ്പാ�ല ഇത്ര പരിപൂർണ്ണവും ഇത്ര ശാസ്ത്രീയവും ഇത്ര തത്വചിന്താനിർഭരവും

ഇത്രഅദ്ധ്യാത്മികവുമായ മ�റ്റാരു മതം കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അതി�ന കൂടുതൽ

അറിയും�താറും കൂടുതൽ ഇഷ്ട�പ്പടും; കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കു�ന്താറും

19 D. S. Sarma: Hinduism Through the Ages, P. 114.
20 Jawaharlal Nehru: Discovery of India, P. 343.
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കൂടുതൽഅഗാധതയിൽഅതി�ന വിലമതിക്കും”. അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “അബ

ദ്ധം പിണ�യണ്ട, ഹിന്ദുമതം കൂടാ�ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭാവിയില്ല. ഇന്ത്യയു�ട �വരുകൾ

ആണ്ടിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന മണ്ണാണ് ഹിന്ദുമതം. അതിൽനിന്ന് പറി�ച്ചടുത്താൽ

ഇന്ത്യ മണ്ണിൽ നിന്ന് പറി�ച്ചടുത്ത മര�ത്ത�പ്പാ�ലഅശക്തയായിത്തീരും”.

14 ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണം

ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “കഴിഞ്ഞ കാല�ത്തപ്പറ്റി�യാ അതു വി�ട്ട

ച്ചു�പായിട്ടുള്ള �പതൃകങ്ങ�ളക്കുറി�ച്ചാ നാണിക്കുന്നതിനുപകരം അവ�യപ്പറ്റി

ശരിക്കുംഅഭിമാനിക്കാൻ വകയു�ണ്ടന്നും തങ്ങളു�ട പഴയ �യാഗിമാരും മഹർഷി

വര്യന്മാരും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സത്യത്തി�ന്റ വക്താക്കളായിരുന്നു എന്നും ഇന്ന്

സങ്കടകരമാം വണ്ണം �തറ്റിദ്ധരിക്ക�പ്പട്ട തങ്ങളു�ട പഴയഗ്രന്ഥങ്ങൾഏറ്റവും ഉന്ന

തമായ മാനുഷികപ്രതിഭയു�ടയുംജ്ഞാനത്തി�ന്റയും കലവറയാ�ണന്നും നമ്മു�ട

ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി�കാടുത്തത് ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘമാണ്”.

തി�യാസഫിക്കൽ �സാ�സറ്റി ഹിന്ദുമത�ത്ത അതി�ന്റ പൂർണ്ണമായ രൂ

പത്തിൽ ത�ന്ന അംഗീകരിച്ചു. കാലഹരണ�പ്പട്ട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കർമ്മ

�ത്തപ്പറ്റിയും പുനർജന്മ�ത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവർ സ്വീകരിച്ചു.

മുൻജന്മത്തിൽ താ�നാരു ഹിന്ദുവായിരുന്നു എന്ന് ആനിബസന്റ് പല�പ്പാഴും പറ

യാറുണ്ടായിരുന്നു. 1911-ൽ ഇന്ത്യയിൽ സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധപ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്രാപി

ക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ�പാലും അവർ ത�ന്റ മുൻജന്മ�ത്തപ്പറ്റിയും പുനർജ

ന്മ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള അ�ന്വഷണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ

വ്യവസ്ഥ�യ�പ്പാലും അവർ ന്യായീകരിച്ചു. ആര്യസമാജക്കാ�ര�പ്പാ�ല ത�ന്ന

ബ്രഹ്മവിദ്യക്കാരും ചാതുർവർണ്യ�ത്ത നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ട് അതി�ല അവാന്ത

രവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നീക്കം �ചയ്യണ�മന്നാണ് വാദിച്ചത്. ലജ്പത്റായി എഴുതി:

“മിസിസ്സ് ബസന്റും അവരു�ട പ്രസ്ഥാനവും പ്രധാന ജാതികൾക്കുള്ളിലുള്ള ഉൾ

പ്പിരിവുകൾ�ക്കതിരായി ശബ്ദമുയർത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളു�ട മൗലി

കമായ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യ ന്യായീകരിക്കുന്ന അവരു�ട നിലപാട് സമാജക്കാർ

�ക�ക്കാണ്ട നിലപാടുമായി ഒത്തു�പാകുന്നതാണ്. സിദ്ധാന്തത്തിലാ�ണങ്കിലും

ഇന്ന�ത്ത ജാതിവ്യവസ്ഥ�ക്കതിരായ ഒരു പ്രാ�യാഗികാക്രമണമാണത്. അധി

�ക്ഷപിക്കുകഎന്നതിൽ കവിഞ്ഞ്ആര്യസമാജക്കാർക്കാക�ട്ട, സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർ

ത്താക്കൾക്കാക�ട്ട, പ്രാ�യാഗികമായി ഒന്നും �ചയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഉപജാതികൾ

അവസാനിപ്പിക്കുകഎന്നതായിരിക്കണം തുടക്ക�മന്നാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും പറയുന്ന

ത്”.

എന്നാൽ,ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നഇത്തരംഅഭിപ്രായങ്ങളിൽ ചില�തങ്കി

ലും ആനിബസന്റ് മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവർ ജാതിവ്യവസ്ഥ�ക്കതിരായ ഒരു നില

പാട് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1913-ൽ അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വ്യസ

നിക്കുന്നു. എങ്കിലും, പറയാൻ ഞാൻ നിർബദ്ധയായിത്തീരുകയാണ്. രാഷ്ട്രത്തി

�ന്റ മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ കനത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ജനങ്ങളു

�ട �മൽവന്നുവീണു�കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾജാതിവ്യവസ്ഥക്ക് തുടരാൻകഴിയു�മന്ന്

21 Bipinchandra Pal: Memories of My Life and Times of My Youth, P. 424.
22 Lajpat Roy: Writings and Speeches, Vol. I. P. 48.
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ഞാൻ കരുതുന്നില്ല” യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽ നിന്നു �പ�ട്ടന്നുള്ളഈ വ്യതിയാ

നം പിന്തിരിപ്പൻ ചിന്താഗതിക്കാർക്കിടയിൽ അമ്പരപ്പും പ്രതികൂലമായ പ്രതികര

ണവുമുണ്ടാക്കി. പലരും ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘം വിട്ടു�പായി. ഏ�റക്കു�റ ഒറ്റ�പ്പട്ടു

�പായബസന്റിന് കു�റക്കാലംത�ന്റമതപ്രചരണംതുടരാൻകഴിഞ്ഞില്ല. രാഷ്ട്രീയ

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം ശക്തി�പ്പടുത്താൻശ്രമിക്കു

കയുമാണ് അവർ �ചയ്തത്. �ഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്രമുഖ �നതാക്കളി�ലാ

രാളായിരുന്നു അവർ. 1920-ന് �ശഷം മഹാത്മാഗാന്ധി ത�ന്റ നിസ്സഹകരണപ്ര

സ്ഥാനംആരംഭിച്ച�പ്പാൾ �ഹാംറൂൾപ്രസ്ഥാനത്തിന് ജനങ്ങ�ളആകർഷിക്കാൻ

കഴിയാ�തയായി.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ത�ന്ന വിവിധ സംസ്ഥാന

ങ്ങളിലായി മറ്റുചില യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുസംഘടനകളും ഉട�ലടുക്കുകയുണ്ടായി.

1902-ൽ ദൽഹിയിൽ �ചർന്ന ഒരു സ�മ്മളനത്തിൽ ഈ പ്രാ�ദശിക സംഘടന

ക�ളല്ലാം ഭാരതധർമ്മമഹാമണ്ഡലം എന്ന�പരിൽ ഒരു അഖി�ലന്ത്യാ സംഘടന

യായി സം�യാജിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. പ്രസ്തുത സംഘടന സനാതന ധർമ്മത്തിനു �വണ്ടി

യാണ് നില�കാള്ളുന്നത്. ഒ�ട്ട�റ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും പണക്കാരായ ഭൂവുടമക

ളും മദൻ�മാഹനമാളവ്യ�യ�പ്പാലുള്ള ഹിന്ദു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരും അതി

നുപിന്തുണനൽകി. ഈഘട്ടത്തിൽത�ന്നയാണ്ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസ�ന്റയും

സ്വാമി വി�വകാനന്ദ�ന്റയും �നതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ�യാട്ടുക്കും അലയടിച്ച ഒരു പു

തിയ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നത്.
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1857-�ല കലാപത്തിനു�ശഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ വിവിധ സമുദായ

ങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുളവാക്കാനും മതസ്പർധകൾ കുത്തി�പ്പാക്കാനും പറ്റിയ

ഒരു നയമാണ് മനഃപൂർവം അവലംബിച്ചു�പാന്നത്. മതങ്ങൾ തമ്മിലും ജാതികൾ

തമ്മിലുമുള്ള മത്സരങ്ങൾ സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല ഒരു മുഖ്യഘടകമായിത്തീർന്നു.

ആ ഘട്ടത്തിലാണ് കൽക്കത്തയ്ക്കടുത്ത് ദക്ഷി�ണശ്വരി�ല അജ്ഞാതമായ ഒരു

കാളീ�ക്ഷത്രത്തി�ലപു�രാഹിതനായിരുന്നശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ “എല്ലാ മതങ്ങളും ഒ�ര

വൃക്ഷത്തി�ന്റ ശാഖകളാ�ണ”ന്ന ഒരു പുതിയ തത്വശാസ്ത്രവുമായി രംഗത്തുവന്നത്.

“ഒ�ര സ്വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാമരൂപങ്ങ�ളാടു കൂടിയ പലതരം ആഭരണ

ങ്ങളുണ്ടാക്ക�പ്പടുന്നതു�പാ�ല നമ്മു�ട ഈശ്വരൻ വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യ

സ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലും പലതരത്തിൽ പൂജിക്ക�പ്പടുന്നു. ചിലർ അവ�ന പിതാവ്

എന്നും മറ്റുള്ളവർ മാതാവ് എന്നും �സ്നഹ�ത്താ�ട വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ

വ്യത്യസ്തരീതികളിലും വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിലും പൂജിക്ക�പ്പടുന്നത് ഒ�ര �ദവമാണ്”.

“മതം �ദവത്തി�ലക്കുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ്, അതു വീടല്ല” എന്ന കാര്യം

ജനങ്ങൾവിസ്മരിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗ�ത്തലക്ഷ്യമായികാണുന്നതു�കാണ്ടാണ്വ്യത്യസ്ത

മതക്കാർപരസ്പരംകലഹിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ,ശരിയാംവണ്ണംഅനുഷ്ഠിക്കുകയാ�ണ

ങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളു�ടയും സാരാംശം ഒന്നുത�ന്നയാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ,

�ദവമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളു�ടയും ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദുവി�ന്റയും മുസ്ലീമി�ന്റയും ക്രിസ്ത്യാ

നിയു�ടയും�ദവം ഒന്നുത�ന്നയാണ്. രാമൻ,അല്ലാഹു,�ദവംഎന്നിങ്ങ�നവ്യ

ത്യസ്തങ്ങളായ �പരുകളിൽവിളിക്ക�പ്പടുന്നുഎ�ന്നയുള്ളു. അതു�കാണ്ട് മതവ്യത്യാ

സങ്ങളു�ട �പരിൽ ഭിന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നതു �തറ്റാണ്. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എല്ലാ

മതങ്ങളും —ഹിന്ദുമതവും ഇസ്ലാംമതവും ക്രിസ്തുമതവും എല്ലാം —ഞാൻഅനുഷ്ഠി

ച്ചു�നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തി�ല വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളും ഞാൻ പിന്തുടർന്നു �നാ

ക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ടയാ�ണങ്കിലും എല്ലാവരും ഒ�ര �ദവത്തി

�ന്റഅടുക്ക�ലക്കാണ് അടി�വച്ചു�പാകുന്നത് എന്നുഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കു

ന്നു. നിങ്ങൾ ഒരിക്ക�ലങ്കിലുംഎല്ലാ വിശ്വാസങ്ങ�ളയും പരീക്ഷിച്ചു�നാക്കണം; വ്യ

ത്യസ്തങ്ങളായഎല്ലാവഴികളിലൂ�ടയുംസഞ്ചരിച്ചു�നാക്കണം. എവി�ട �നാക്കിയാ

1 Max Muller: Ramakrishna—His life and sayings, P. 162.
2 Romain Rolland: The life of Ramakrishna P. 191.
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ലും ഹിന്ദുക്കളും മുഹമ്മദീയരും ബ്രഹ്മമതക്കാരും �വഷ്ണവന്മാരും മറ്റുള്ളവരും പര

സ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. കൃഷ്ണൻഎന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്നവർ ത�ന്ന

യാണ് ശിവനും മൂലശക്തിയും �യശുവുംഅല്ലാഹുവുംഎന്നുംഎല്ലാംആയിരം �പരു

ക�ളാടുകൂടിയ രാമൻ ത�ന്നയാണ് എന്നുംഅവർ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല”.

എന്തു �പരിട്ടുവിളിച്ചാലും ഈശ്വര�ന സാക്ഷാൽക്കരിക്കണ�മങ്കിൽ ഭക്തി

കൂടി�യ കഴിയൂ. ഈശ്വരഭക്തിയുണ്ടായാൽ വി�വകവും �വരാഗ്യവും ജ്ഞാന

വും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഈശ്വരഭക്തിയാക�ട്ട, മനുഷ്യ�സ്നഹത്തിലൂ�ടയാണ് പ്ര

കടമാകുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും �ദവ�ത്ത കാണുന്നവനാണ് യഥാർ

ത്ഥഭക്തൻ. മത�മന്തായാലും ലൗകികങ്ങളായ നിസ്സാരതകളും കനകത്തിലും

കാമിനിയിലും മറ്റുമുള്ള ആസക്തികളും പരിത്യജിച്ച് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരാവാൻ

ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ജനങ്ങ�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു.

സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷക�ളാന്നും അ�ദ്ദഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടായി

രുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളിലും �വദാന്തങ്ങളിലുമടങ്ങിയ തത്വങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഒരു സന്യാ

സിയിൽ നിന്ന് ഉപ�ദശരൂ�പണ കിട്ടിയ അറി�വ അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

എങ്കിലും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആത്മാർത്ഥതയും നിഷ്കളങ്കമായ ജീവിതരീതിയും തത്വ

ചിന്താപരമായഅന്തർവീക്ഷണവുംധനികദരിദ്ര�ഭദമ�ന്യഎല്ലാവ�രയും ഒരു�പാ

�ല കാണാനുള്ളഅസാമാന്യമായ കഴിവും ബംഗാളി ബുദ്ധിജീവികളു�ട ശ്രദ്ധ�യ

ആകർഷിച്ചു. ബ്രഹ്മസമാജത്തി�ന്റ �നതാവായ �കശബ് ചന്ദ്ര�സൻ തുടങ്ങിയ

സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര�ഘാഷ് തുടങ്ങിയ

പ്രമുഖസാഹിത്യകാരന്മാരുംകലാകാരന്മാരുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആരാധകന്മാരായി

മാറി. ദിവസം �ചല്ലും�താറുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യന്മാരു�ടഎണ്ണംവർദ്ധിച്ചു�കാ

ണ്ടുവന്നു. അവരിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചത് പിന്നീട് വി�വകാനന്ദൻ

എന്ന�പരിൽഅറിയ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ ന�രന്ദ്രൻഎന്നഒരു �ചറുപ്പക്കാരനാണ്.

1863-ൽ കൽക്കത്തയി�ല ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലാണ് ന�രന്ദ്രൻ ജനി

ച്ചത്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് ബ്രഹ്മസമാജത്തി�ന്റസ്ഥാപകനായ

രാജാറാം �മാഹൻ റായിയു�ടയും റായിയു�ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരു�ടയും ആധു

നികാശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആകർഷിച്ചു. 1881-ൽ �കാ�ളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാ

ലത്താണ് അ�ദ്ദഹം �യാഗിവര്യനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ�നപ്പറ്റി �കട്ടത്. ഒന്നു �നരിട്ടു

കാണാൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം ദക്ഷി�ണശ്വരി�ലക്ക് �പായി. അന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന്

പതി�ന�ഴാ പതി�ന�ട്ടാ വയസ്സ് മാത്ര�മ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടയിൽ ന�രന്ദ്രൻ പരമഹംസ�നാടു �ചാദിച്ചു: “താങ്കൾ �ദവ

�ത്തകണ്ടിട്ടു�ണ്ടാ?”

അ�താരു വല്ലാത്ത �ചാദ്യമായിരുന്നു. പരമഹംസൻ ശാന്തസ്വരത്തിൽ മറു

പടി പറഞ്ഞു: “നി�ന്ന കാണുന്നതു�പാ�ല ത�ന്ന ഞാൻ �ദവ�ത്തയും കാണു

ന്നു…�ദവ�ത്ത കാണാൻ കഴിയും. �ദവ�ത്തസാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ കഴിയും.

പ�ക്ഷ, ഇതിൽആർക്കാണ് താല്പര്യമുള്ളത്? ആളുകൾഅവരു�ട ഭാര്യമാർക്കു�വ

ണ്ടി, കുട്ടികൾക്കു�വണ്ടി, സമ്പത്തിനു�വണ്ടി, എത്ര�യാ�ക്കകഷ്ടപ്പാടാണ് അനുഭ

വിക്കുന്നത് ! അവർ എത്രമാത്രം കണ്ണീ�രാഴുക്കുന്നു! �ദവ�ത്ത കാണാൻ�വണ്ടി

ഒരാൾകണ്ണീ�രാഴുക്കുകയാ�ണങ്കിൽഅവന്�ദവ�ത്തക�ണ്ടത്താം”. ആമറുപ

ടി �ചറുപ്പക്കാരനായ ന�രന്ദ്ര�ന്റആത്മാവി�ന ഇളക്കിമറിച്ചു. ഏ�റക്കഴിയുന്നതി

3 Swami Nikhilananda (Tr.): Gospel of Sri. Ramakrishna P. 480.
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ന് മുമ്പ് അ�ദ്ദഹംശ്രീരാമകൃഷ്ണ�ന്റശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. ന�രന്ദ്രനാഥ് ദത്ത് സ്വാമി

വി�വകാനന്ദനായി മാറി.

ത�ന്റ ജീവിതത്തിന് പുതി�യാരർത്ഥവും പുതി�യാരു ലക്ഷ്യവും നൽകിയ ഗു

രുവി�ന്റ മാഹാത്മ്യ�ത്തപ്പറ്റി സ്വാമി വി�വകാനന്ദൻ പിന്നീട് ഇങ്ങ�ന പറയുകയു

ണ്ടായി: “അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളക്കാൾ ആയിരം ഇരട്ടി മഹത്തരമായി

രുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതം. ഉപനിഷദ് വാക്യങ്ങളു�ട ജീവനുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാ

നമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം. ഉപനിഷത്തുകളു�ട മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ളസാരാംശം. ആ

അതുല്യമായപൂർണ്ണത, ത�ന്നത്താൻന്യായീകരിക്കാൻനിൽക്കാത്തഎല്ലാറ്റി�നാ

ടുമുള്ളആഅത്ഭുതകരമായകാരുണ്യം, ബന്ധനത്തിൽകിടക്കുന്നമനുഷ്യ�നാടുള്ള

ആതീവ്രമായ സഹതാപം — �ലാകത്തിൽ മ�റ്റാരിടത്തുംഅതു നിലനിൽക്കുന്നി

ല്ല. പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലും ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിലും അഭ്യസ്തവിദ്യനും നിര

ക്ഷരനനും തമ്മിലുംബ്രാഹ്മണനും ചണ്ഡാലനും തമ്മിലും ഉള്ളഎല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങ

ളും തുടച്ചു നീക്കാൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചു… പാശ്ചാത്യസംസ്കാരവും പൗരസ്ത്യ
സംസ്കാരവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് അ�ദ്ദഹം വന്നത്. മതസം

�ശ്ലഷണത്തി�ന്റ ഇത്രയും മഹാനായ, ഇത്രയുംഅതിശയനീയനായ, ഒരു ഗുരു�വ

കഴിഞ്ഞഅ�നകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല”.

വി�വകാനന്ദൻ ഒരു ധിഷണാശാലിയായിരുന്നു. പല നിലയിലും ഗുരുനാഥ

�നക്കാൾപ്രഗത്ഭൻ. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നകാലത്തുത�ന്നഅ�ദ്ദഹംആധുനിക

ശാസ്ത്രങ്ങളിലും �ലാകചരിത്രത്തിലുംതത്വചിന്തയിലുംഅസാധാരണമായ�വഭവ

മാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സമകാലീനചിന്തയും പുതിയ ബൂർഷ്വാസങ്കല്പങ്ങളും അ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത ആകർഷിച്ചു. അ�ദ്ദഹം ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവത്തി�ന്റ �നതാക്കളി�ലാരാളായ

�റാ�ബസ് പിയറു�ട ഒരുആരാധകനായിരുന്നു. �കാളംബിയയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസ

മര�ത്തഅ�ദ്ദഹം അഭിവാദ്യം �ചയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയു�ട മണ്ണിൽ ഉറച്ചുനിന്നു

�കാണ്ട് ത�ന്നഅ�ദ്ദഹം �ലാകത്തിലുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരുന്ന പരിവർത്തനങ്ങ�ള

�നാക്കിക്കണ്ടു. ഇന്ത്യയു�ട പു�രാഗതി �ലാകത്തി�ന്റ പു�രാഗതിയുമായി ബന്ധ

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. “�ലാകമാ�ക ഒന്നിച്ചു മു�ന്നാട്ടു �പാ

വാ�ത യാ�താരു പു�രാഗതിയും സാദ്ധ്യമാവില്ല. വർഗ്ഗപര�മാ �ദശീയ�മാ ആയ

ഇടുങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാടി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ക�ണ്ട

ത്താനാവി�ല്ലന്ന് ദിവസം �ചല്ലും�താറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വരികയാ

ണ്”.

1886-ൽശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഇഹ�ലാകവാസം �വടിഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആശ

യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി വി�വകാനന്ദൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ വാങ്ങി

ഉപജീവനം കഴിച്ചു�കാണ്ട് അഞ്ചു�കാല്ലക്കാലം രാജ്യ�മാട്ടുക്കും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു.

ഇന്ത്യയു�ട വിസ്മയകരമായ �വവിധ്യത്തി�ന്റ അടിയിലുള്ള ഐക്യം ക�ണ്ട

ത്താൻഈഅനുഭവം അ�ദ്ദഹ�ത്തസഹായിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട ശക്തിയും

ദൗർബല്യവും അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങൾ

അജ്ഞതയു�ടയും അന്ധവിശ്വാസത്തി�ന്റയും അഗാധതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാ

�ണന്നുംഅവരു�ട വ്യക്തിത്വ�ത്തബ്രിട്ടീഷ് �കാളനി �മധാവികളും ഇന്ത്യൻ സമൂ

ഹത്തി�ല ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങളും അടിച്ചമർത്തുകയാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹത്തിന് �ബാ

ധ്യമായി. ദാരിദ്ര്യത്തി�ന്റപ്രശ്നംപരിഹരിക്കാ�ത, ജനങ്ങ�ളധാർമ്മികമായുംബൗ

ദ്ധികമായും ശക്തി�പ്പടുത്താ�ത, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻഅവർക്ക് �കൽപ്പു

4 Swami Sharadananda: Sri. Ramakrishna—The Great Master P. XI.
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നൽകാ�ത, യാ�താരു മതത്തിനും സജീവമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന്

അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. ഒരു ഭിക്ഷുവായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിനിടയിലാണ് ദരി

ദ്രലക്ഷങ്ങളു�ട ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള കർമ്മപരിപാടിക്ക് ത�ന്റ

ദൗത്യത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീട്

എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: “ദരിദ്രന്മാർക്ക് �ജാലി

യുണ്ടാക്കി �കാടുക്കാൻ ഭൗതികസംസ്കാരം മാത്രമല്ല, പരിഷ്കൃതജീവിതം �പാലും

ആവശ്യമാണ്. ഭക്ഷണം! ഭക്ഷണം! ഇവി�ട �ലാകത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകാ

�ത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശാശ്വതാനന്ദം നൽകുന്ന�ദവത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല.

ഇന്ത്യ�യ ഉയർത്തണം. പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം. വിദ്യാഭ്യാസം പര

ത്തണം. പൗ�രാഹിത്യ�മന്ന �ദാഷം നീക്കം �ചയ്യണം. പൗ�രാഹിത്യം പാടില്ല.

സാമൂഹ്യമർദ്ദനം പാടില്ല. കൂടുതൽ ഭക്ഷണം! എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽഅവസരം!”

വി�വകാനന്ദ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജ്യത്തി�ന്റ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തി

കവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുനരുത്ഥാനം കൂടാ�ത ജനങ്ങളു�ടആത്മീയപുനരുത്ഥാനം

സാദ്ധ്യമല്ല. “അവർ ഭക്ഷണം �ചാദിക്കുന്നു”. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എന്നാൽ, നാം

അവർക്കു നൽകുന്നത് കല്ലുകളാണ്. പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മതം നൽകു

ക�യന്നു�വച്ചാൽ അവ�ര അപമാനിക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്. പട്ടിണികിടക്കുന്ന

ഒരാ�ള മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവ�ന്റആത്മാഭിമാനത്തിനു �ന�രയുള്ള

ക�യ്യറ്റമാണ്”. അവിശ്വാസികളു�ട ആത്മാക്ക�ള രക്ഷിക്കാൻ �വമ്പൽ�കാള്ളു

ന്ന മിഷനറിമാ�രാട് അ�ദ്ദഹം �ചാദിച്ചു: “എന്തു�കാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരു�ട

ശരീരങ്ങ�ള പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻശ്രമിക്കാത്തത്?”

1 ജ്ഞാനവും ശക്തിയും

അ�തസമയത്ത്, അ�ദ്ദഹം ജനങ്ങളു�ട വീഴ്ചക�ളയും ദൗർബല്യങ്ങ�ളയും �താട്ടു

കൂടായ്മ, ജാതി�മധാവിത്വം, പു�രാഹിതവൃത്തി, മതമർദ്ദനം എന്നിവ�യയും ശക്തി

യായി വിമർശിച്ചു. അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “നിങ്ങ�ള അന്ധവിശ്വാസികളായ

വിഡ്ഢികളായി കാണുന്നതി�നക്കാൾ ഉറച്ച നിരീശ്വരവാദികളായി കാണാനാണ്

ഞാൻആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം, നിരീശ്വരവാദി ജീവിക്കുന്നു. അവ�ന�ക്കാണ്ട്

എ�ന്തങ്കിലുംപ്ര�യാജനമുണ്ടാ�യക്കാം. എന്നാൽ,അന്ധവിശ്വാസംനിലനിൽക്കു

�മ്പാൾ മസ്തിഷ്ക്കം മരിക്കുന്നു; മനസ്സ് മരവിക്കുന്നു; ജീവിതമാ�ക അധഃപതിക്കുന്നു”.

മ�റ്റാരിക്കൽ അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ആരു�ട�യങ്കിലും വാക്കു�കട്ട് ഇരുപതു�കാടി

�ദവങ്ങളിൽ അന്ധമായ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നതി�നക്കാൾ നല്ലത് യുക്തി�യ

ആശ്രയിച്ചു�കാണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളാവുകയാണ്”. ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾ �ധ

ര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ആർജിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചു. “ശക്തനാ

യിരിക്കുക! ദുർബലനാകാതിരിക്കുക! ധീരനാവുക! ഭീരുവാകാതിരിക്കുക” —

ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയി�ല യുവാക്ക�ളാടുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആഹ്വാനം. അ�ദ്ദ

ഹം ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചത് ശക്തിയു�ടയും പൗരുഷത്തി�ന്റയും സുവി�ശഷമാണ്:

“യാ�താന്നിനും തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിയാത്ത, ലക്ഷ്യം �നടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ

ആവശ്യമാ�ണന്നു �താന്നിയാൽസമുദ്രത്തി�ന്റഅഗാധതകളിൽ മരണ�ത്ത�ന

രിടാൻ കഴിവുള്ള, ദൃഢചിത്തതയും ഉരുക്കു�പാലുള്ള മാംസ�പശികളും ഉറപ്പുള്ള

5 Selections from Swami Vivekananda, P. 862.
6 Swami Vivekananda: Complete Works, Vol. III. P. 334.
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ഞരമ്പുകളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മു�ട രാജ്യത്തിനാവശ്യം”. ഇത്തരം ഉൽ�ബാധനങ്ങൾ

ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയജീവിതത്തി�ന്റ നാഡികളിൽ ഒരു പുതിയ �ചതന്യം കുത്തി

�വയ്ക്കുകയും രാജ്യ�സ്നഹ�ത്തഉന്നതമായ ഒരുആദ്ധ്യാത്മിക തലത്തി�ലക്ക് ഉയർ

ത്തുകയും �ചയ്തു.

വളർച്ചയു�ടആദ്യ�ത്തഉപാധിസ്വാതന്ത്ര്യമാ�ണന്ന് വി�വകാനന്ദൻഊന്നി

പ്പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യ�മന്നു �വച്ചാൽ സാമൂഹ്യമർദ്ദനത്തി�ന്റയും സാമ്പത്തിക ചൂ

ഷണത്തി�ന്റയും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തി�ന്റയും അഭാവം എന്നു മാത്രമല്ല അർത്ഥം.

പി�ന്ന�യാ? സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു�വച്ചാൽ “മറ്റുള്ളവർക്ക് �ദ്രാഹ�മൽപ്പിക്കാ�ത

നമ്മു�ട ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് നമ്മു�ട ശരീരവും ബുദ്ധിയും സമ്പത്തും ഉപ�യാഗിക്കു

ന്നതിനുള്ള നമ്മു�ട പ്രകൃതിദത്തമായ അവകാശമാണ്. സമൂഹത്തി�ല എല്ലാ

അംഗങ്ങൾക്കും ഒരു�പാ�ല സമ്പ�ത്താ വിദ്യാഭ്യാസ�മാ അറി�വാ �നടാനുള്ള

അവസരമുണ്ടായിരിക്കണം”. പു�രാഗമനപരങ്ങളായ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്ര

ചരിപ്പിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം ത�ന്നഅ�ദ്ദഹം ഗൂഢാർത്ഥവാദം, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ

സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള എതിർക്കുകയും �ചയ്തു. “മന്ത്രവാദത്തിലും ഗൂഢാർത്ഥവാദത്തി

ലും മഹത്തായ സത്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ, അവ ന�മ്മ മിക്കവാറും

നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം വള�ര�യ�റ വിലപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇ�പ്പാൾ

നമുക്കാവശ്യം മനുഷ്യ�ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ്. നിങ്ങ�ള ദുർബലരാക്കി

തീർക്കുന്ന�തന്തായാലുംഅതി�ന വിഷം�പാ�ല വർജിക്കുക. സത്യം ശക്തിദായ

കമാണ്. നിങ്ങ�ള ദുർബലരാക്കുന്നഈ ഗൂഢാർത്ഥവാദങ്ങ�ള ഉ�പക്ഷിക്കുക”.

മതത്തിൽഅഗാധമായ വിശ്വാസമാണ് വി�വകാനന്ദനുണ്ടായിരുന്നത്. എങ്കിലും,

യുക്തി�യ അ�ദ്ദഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അന്ധവിശ്വാസം, �ദവികമായ �വളിപാ

ട്, ദിവ്യപ്ര�ചാദനം �കാണ്ടുണ്ടാകുന്നജ്ഞാനം മുതലായവ�യ�യല്ലാം അ�ദ്ദഹം

എതിർത്തു. “യഥാർത്ഥമായ പ്ര�ചാദനം യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതായിരിക്കും. യു

ക്തിക്കു നിരക്കാത്തത് പ്ര�ചാദനമല്ല”.

1897-ൽ ത�ന്റ ഗുരുവി�ന്റ സ�ന്ദശം കൂടുതൽ വിപുലമായും കൂടുതൽ സംഘ

ടിതമായുംപ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള ഉൽബുദ്ധരാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി വി�വകാ

നന്ദൻ രാമകൃഷ്ണമിഷൻഎന്നഒരുസംഘടനരൂപവൽക്കരിച്ചു. ഈസ്ഥാപനത്തി

�ന്റ �കാടിക്കീഴിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ�ന്റ ശിഷ്യന്മാർ മതപരവും ആത്മീയവും സാമൂഹ്യ

വുമായ രംഗങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.

രാമകൃഷ്ണമിഷൻഒരു മതസംഘടനയായിരുന്നില്ല. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻജനങ്ങളു�ട

നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുക

യും �ചയ്ത സത്യങ്ങ�ള കൂടുതൽ വപുലമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങ

�ന ജനങ്ങളു�ട ഭൗതികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ പു�രാഗതി�യ സഹാ

യിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു സംഘടനയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. വിഭാഗീയതകൾ

തീണ്ടാത്ത ഒരു സംഘടന�യയാണ് വി�വകാനന്ദൻ വിഭാവനം �ചയ്തത്. അതു

�കാണ്ടാണ്, “എല്ലാ മതങ്ങളും നിത്യവും ശാശ്വതവുമായ ഒ�ര മതത്തി�ന്റ വിവിധ

രൂപങ്ങൾമാത്രമാ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട് വ്യത്യസ്തമതങ്ങളു�ടഅനുയായി

കൾക്കിടയിൽസൗഹാർദ്ദം �കട്ടിപ്പടുക്കുക”എന്നത് മിഷ�ന്റഒരുമുഖ്യകടമയാണ്

എന്ന് നിഷ്കർഷിക്ക�പ്പട്ടത്.

7 Selections from Swami Vivekananda. PP. 561–94.
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2 മതവും ശാസ്ത്രവും

വി�വകാനന്ദ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, മതം നിർജീവ�മാ അമൂർത്ത�മാ ആയി

രുന്നില്ല. മറിച്ച്, അ�താരുപ്രാ�യാഗിക കാര്യമായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട നന്മ

ക്കുംസ�ന്താഷത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള, ജനങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും മതത്തി

�ന്റ സാമ്പത്തികവുമായ പു�രാഗതിക്കു�വണ്ടിയുള്ള, പ്രാ�യാഗിക പ്രവർത്തനമാ

യിരുന്നു മതത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കം. ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിലൂ�ടയും ജന�സവനത്തി

ലൂ�ടയും ബ്രഹ്മവുമായി സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക�യന്നതാണ് മനുഷ്യ�ന്റ പരമമായ

ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യനാണ് വി�വകാനന്ദ�ന്റ മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടി�ന്റ �കന്ദ്രം. �ദ

വ�ത്ത അ�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ട് സന്യാസം വരിച്ച അ�ദ്ദഹം അവസാനം മനുഷ്യ�ന

യാണ് ത�ന്റ �ലാകത്തി�ന്റ �കന്ദ്രമായിഅംഗീകരിച്ചത്. മനുഷ്യനിൽ�ദവ�ത്ത

ക�ണ്ടത്താൻഅ�ദ്ദഹം ജനങ്ങ�ളാട് ആഹ്വാനം �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹ�ത്തസംബന്ധി

ച്ചിട�ത്താളം, �ദവ�മന്ന സങ്കല്പം പ്രകൃതിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും മനുഷ്യനും അപ്പു

റത്തുള്ള ഒരു ശക്തിവി�ശഷ�ത്തയല്ല സൂചിപ്പിച്ചത്. “മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും

ആ�കത്തുകയാണ് �ദവം. പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്ന �ദവമാണ്

ഭൗതികസത്ത;ബുദ്ധിയാൽഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്ന�ദവമാണ് മനസ്സ്;�ചതന്യം �നാ

ക്കിക്കാണു�മ്പാൾഅവൻ�ചതന്യമായി കാണ�പ്പടുന്നു. അവൻ ഭൗതികസത്ത

യല്ല; പ�ക്ഷ, ഭൗതികസത്തയിൽ യഥാർത്ഥമായി എന്തു�ണ്ടാഅതാണവൻ”.

അ�പ്പാൾ പി�ന്ന �ദവ�മന്ന ഒരു പ്ര�ത്യകസങ്കൽപ്പത്തി�ന്റ ആവശ്യ�മ

ന്താണ്? ഈ�ചാദ്യത്തിനുള്ളവി�വകാനന്ദ�ന്റ മറുപടിയിതാണ്: “എ�ന്നാട് പല

രും �ചാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് താങ്കൾ �ദവം എന്ന പഴയ വാക്ക് ഉപ�യാഗിക്കു

ന്നത് എന്ന്. കാരണമിതാണ്: നമ്മു�ടആവശ്യത്തിനുപറ്റിയഏറ്റവും നല്ല വാക്കാ

ണത്. മനുഷ്യരാശിയു�ട മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷങ്ങളും സുഖങ്ങളും ആ

ഒരു വാക്കിൽ �കന്ദ്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇ�പ്പാൾ അതു മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല.

മഹത്തും പരിപാവനവുമായ�തല്ലാം അതുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു കിടക്കുന്നു”.

വി�വകാനന്ദ�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽഅനാദിയായി നിലനിൽക്കുന്നപ്രപഞ്ചം

ആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടതല്ല. അതു സ്വയംഭൂവാണ്. ഏ�താ ഒരു പ്ര�ത്യക �ദവ

മാണ് �ലാക�ത്തസൃഷ്ടിച്ചത് എന്നവാദ�ത്തഅ�ദ്ദഹം പുച്ഛിച്ചു തള്ളി. “വ്യക്തിയു

�ട രൂപത്തിലുള്ള ഒരു�ദവമാണ് �ലാകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നആആശയം �തളി

യിക്കാൻ സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന് നാം ആദ്യം ത�ന്ന കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇക്കാലത്ത് ഏ�ത

ങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയു�മാ? ഒരു കുംഭകാരൻ ഘടം സൃ

ഷ്ടിക്കുന്നതു�കാണ്ട്, ഒരു�ദവം �ലാക�ത്തസൃഷ്ടിക്കുന്നു! ഇങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ

നിങ്ങളു�ട കുംഭകാരനും�ദവമാണ്. തലയും�കകളുമില്ലാ�തയാണ്അവൻപ്ര

വർത്തിക്കുന്ന�തന്ന് ആ�രങ്കിലും നിങ്ങ�ളാട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയാ�ള ഭ്രാ

ന്താലയത്തി�ലക്കയക്കും”. മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ ഒരു�ദവമി

�ല്ലന്നും പ്രപഞ്ചം ത�ന്നയാണ് �ദവം എന്നും അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. “ഈ

പ്രപഞ്ചംപ്രപഞ്ചത്തിനതീതമായ ഒരു�ദവത്താൽസൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടതല്ല. ഇത്ബാ

ഹ്യമായ ഒരു അമാനുഷികശക്തിയു�ട പ്രവർത്തനഫലമല്ല. അത് സ്വയം സൃഷ്ടി

ക്കുന്നു, സ്വയം ഇല്ലാതാവുന്നു, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. ഏകവും അപ്ര�മയവുമായ

സത്ത—അതായത് ബ്രഹ്മം — മാത്ര�മയുള്ളൂ. തത്വമസി �ശ്വത�ക�താ! അതു

8 The Complete Works of Swami Vivekananda. Vol. I, P. 374.
9 Swami Vivekananda: The Speech at Lahore in 1897.
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നീയാണ് �ശ്വത�ക�താ. ഇത്, ഇതു മാത്രമാണ്, മ�റ്റാന്നുമല്ല ശാസ്ത്രീയമതംഎന്നു

മനസ്സിലാക്കുക”.

ത�ന്റ മതപരമായ വീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ക�ണ്ട

ത്തുന്നതിനു�വണ്ടി �വദങ്ങളി�ലക്കും ഉപനിഷത്തുകളി�ലക്കും തിരിച്ചു�പായ�പ്പാ

ഴും വി�വകാനന്ദൻആധുനികസംസ്കാരത്തി�ന്റ മൂല്യങ്ങൾഅംഗീകരിച്ചു. ത�ന്റ മത

വിശ്വാസ�ത്തശാസ്ത്രവുമായിഇണക്കി�ക്കാണ്ടു�പാകുവാൻഅ�ദ്ദഹംപരിശ്രമിച്ചു.

“ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന �പാരാട്ടം എന്താണ്? ബാ

ഹ്യശക്തിക�ളക്കുറിച്ചുള്ളഎണ്ണമറ്റ വിശദീകരണങ്ങൾ�കാണ്ട് മതങ്ങൾക്ക് �പാ

റുതിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മാലാഖസൂര്യ�ന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. മ�റ്റാന്നു ചന്ദ്ര�ന്റ.

അങ്ങ�ന �പാകുന്നു അത്. ഓ�രാ മാറ്റത്തി�ന്റയും കാരണം ഒരു ആത്മീയ�ച

തന്യമാണ്. ഈ�ചതന്യം വസ്തുവിന് പുറത്താണ്സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത് എന്ന കാ

ര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും �യാജിപ്പാണുള്ളത്. പ�ക്ഷ, ഒരു വസ്തുവി�ന്റ കാരണമറി

യാൻആ വസ്തുവി�ന്റ ത�ന്നസ്വഭാവം പരി�ശാധിക്കണ�മന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയു

ന്നത്. ശാസ്ത്രം പടിപടിയായി പു�രാഗമിച്ചു �കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് പ്രകൃതിയു�ടപ്ര

തിഭാസങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണ�ത്ത �ദവതകളു�ടയും മാലാഖമാരു�ടയും

�കകളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഏ�റ്റടുത്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.

3 �വദാന്തത്തി�ന്റഅർത്ഥം

താൻ ഒരു �വദാന്തിയാ�ണന്ന് സ്വാമി വി�വകാനന്ദൻസ്വയം പരിചയ�പ്പടുത്തുക

യുണ്ടായി. �സാങ്കഹം, തത്വമസി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തുടങ്ങിയ ഔപനിഷദ് വാ

ക്യങ്ങളാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തത്വചിന്തയു�ട ഉറവിടങ്ങൾ. ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വത

�വദാന്തമാണ് അ�ദ്ദഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം �ചലുത്തിയത്. ശങ്കര

�ന�പ്പാല അ�ദ്ദഹവും സച്ചിദാനന്ദ�മന്ന് നിർവചിക്ക�പ്പടുന്നബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്

സത്യ�മന്നുംആപാരമാർത്ഥികസത്യത്തി�ന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ വ്യാ

വഹാരിക�ലാകം മിഥ്യയാ�ണന്നും വാദിച്ചു. ഏകമായആബ്രഹ്മമാണ് വ്യാവഹാ

രിക ജീവിതത്തി�ല �വവിധ്യം നിറഞ്ഞ നാമരൂപങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്.

പ�ക്ഷ,ഈവ്യത്യാസംഅവിദ്യയു�ട ഫലമാണ്. അവിദ്യയവസാനിച്ചാൽ പി�ന്ന

ഏകവുംഅദ്വിതീയവുമായബ്രഹ്മം മാത്ര�മയുള്ളൂ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്നവാക്കുക

ളിൽ:

“ബ്രഹ്മം ഏകമാണ്. പ�ക്ഷ, ആ�പക്ഷികതലത്തിൽഅത് നമുക്ക് അ�നകമായി

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. നാമരൂപങ്ങളാണ് ഈ ആ�പക്ഷികതയു�ട അടിയിലുള്ളത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മൺകുടത്തി�ന്റ നാമവും രൂപവും നീക്കം �ചയ്താൽ, പി

�ന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്ന�തന്താണ്? �വറും മണ്ണ്. അതാണ് കുടത്തി�ന്റ സത്ത്.

ഇതു�പാ�ല ത�ന്നയാണ് നിങ്ങൾ ഭ്രമം കാരണം കുടം, വസ്ത്രം, സന്യാസിമഠം മു

തലായവ�യ കാണുകയുംഅവ�യപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. ജ്ഞാന�ത്ത

തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന അവിദ്യ�യ ആശ്രയിച്ചാണ് വ്യാവഹാരിക�ലാകം നിലനിൽ

ക്കുന്നത്. അതിന് യഥാർത്ഥമായ നിലനിൽപ്പില്ല. അവിദ്യ നാമരൂപങ്ങളിലൂ�ട

സൃഷ്ടിച്ച �ലാകത്തിൽ മാത്ര�മ ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, ശരീരം, മനസ്സ് തുടങ്ങിയ �വവി

10 Selections from Swami Vivekananda, P. 279.
11 Ibid, PP. 278–79.
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ധ്യങ്ങൾ കാണ�പ്പടുകയുള്ളു. ഈ അവിദ്യ�യ നീക്കം �ചയ്താൽ അനാദിയായ

ബ്രഹ്മത്തി�ന്റസാക്ഷാൽക്കാരമാണ് ഫലം”.

അവിദ്യയവസാനിപ്പിക്കുകഎന്നു�വച്ചാൽഎല്ലാം ബ്രഹ്മമാ�ണന്നുംബ്രഹ്മമ

ല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും ഇ�ല്ലന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം, ലൗകി

കങ്ങളായ ആസക്തികളിൽ നിന്നും സ്വാർത്ഥത, ദുര, അഹങ്കാരം തുടങ്ങിയ നി

സ്സാരതകളിൽ നിന്നും സ്വയം �മാചനം �നടുകയും എല്ലാ മനുഷ്യ�രയും സമഭാവ

ന�യാ�ട കണ്ടു�കാണ്ട് അവ�ര ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാത്തരം ബന്ധ

നങ്ങളിൽ നിന്നും �മാചിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി അവിശ്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുക

എന്നാണ്. ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള വഴി. “വ്യക്തിയു�ട സ്വാത

ന്ത്ര്യം സമൂഹത്തി�ന്റ സുഖത്തിലാണ്സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് �വ

റിട്ട് വ്യക്തിയു�ട നിലനിൽപ്പു സങ്കൽപ്പിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഇത് ഒരു ശാശ്വതസ

ത്യമാണ്. ഈ അടിത്തറയി�ന്മലാണ് പ്രപഞ്ചം �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അന

ന്തമായസംപൂർണ്ണതയി�ലക്ക്അതുമായി ഇടവിടാത്തസഹഭാവവും താദാത്മ്യവും

�നടി�ക്കാണ്ടുംഅതി�ന്റസുഖത്തിൽസുഖിക്കുകയും ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയും �ച

യ്തു�കാണ്ടും പടിപടിയായി നീങ്ങുക— ഇതാണ് വ്യക്തിയു�ട ഒ�ര�യാരു കർത്ത

വ്യം”.

സ്വാമി വി�വകാനന്ദന് ശങ്കരാചാര്യ�രാട് അളവറ്റ ആദരവുണ്ടായിരുന്നു.

എങ്കിലും, ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �കയിൽ വിപ്ലവകരമായ ചില

മാറ്റങ്ങൾക്കു വി�ധയമായിത്തീർന്നു. ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതത്തിൽ അമൂർത്തവും

അപ്ര�മയവും �കവലവുമായ പാരമാർത്ഥിക സത്യം മാത്രമല്ല, വ്യാവഹാരിക ജീ

വിതവും ഏ�റക്കു�റ നിശ്ചലമായിരുന്നു. വി�വകാനന്ദ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താള

മാക�ട്ട, അ�ദ്വതം ചലനാത്മകവും സജീവവുമായിരുന്നു. “ചലനം അ�ല്ലങ്കിൽ

മാറ്റം ജീവിതത്തി�ന്റ ഗാനമാണ്” എന്ന�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു തത്വചിന്തക�ന

ന്ന നിലക്ക് ബുദ്ധ�ന തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ശങ്കരൻ �ചയ്തത്. എന്നാൽ, വി�വ

കാനന്ദൻ ബുദ്ധ�ന �നാക്കിക്കണ്ടത് ആരാധനാ ഭാവ�ത്താ�ടയാണ്. ശങ്കരൻ

ത�ന്റ തത്വചിന്ത�യയാ�ക അ�ദ്വതത്തി�ന്റ അതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ

ഒതുക്കിനിർത്തി; മറ്റു തത്വചിന്താസരണിക�ള�യല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ�ത എതിർ

ത്തു. വി�വകാനന്ദനാക�ട്ട, ഭാരതീയചിന്തയു�ട വ്യത്യസ്തസരണിക�ള കഴിയു

ന്നത്ര സം�യാജിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ശങ്കര�ന്റ �വദാന്തം ആത്മീയമായ

അന്തസ്സത്തയു�ട ഉള്ളി�ലക്ക് വലിയുന്നതായിരുന്നു. വി�വകാനന്ദ�ന്റ അ�ദ്വ

തം ബാഹ്യ�ലാക�ത്ത മുഴുവൻ ഉൾ�ക്കാള്ളാൻ �വമ്പൽ�കാള്ളുന്നതായിരുന്നു:

“�ദവവിശ്വാസി�യ�യാ �ദവം എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം �ദവത്തിലുമു�ണ്ടന്നു വി

ശ്വസിക്കുന്നവ�ന�യാ ഏകതത്വവാദി�യ�യാ ബഹു�ദവവിശ്വാസി�യ�യാ

നിരീശ്വരവാദി�യ�യാ ആ�രയും അത് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഏറ്റവും വിശാലവും

അ�തസമയത്തുത�ന്ന ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണവുമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള രൂപ�പ്പടുത്തി

ഉൾ�ക്കാള്ളുക�യന്നതാണ് ഒരു സാധകനാവാനുള്ള ഉപാധി”. വി�വകാനന്ദൻ

യാ�താരർത്ഥത്തിലും ഒരു വിഭാഗീയചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നില്ല. മറ്റു ചിന്താ

ഗതിക�ള അ�ദ്ദഹം ഭയ�പ്പടുക�യാ അവ�യാട് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക�യാ

�ചയ്തില്ല. “വ്യത്യസ്ത ചിന്താവിഭാഗങ്ങൾ �പരുക�ട്ട!” എന്ന�ദ്ദഹം ആശംസിച്ചു.

12 The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VII. P. 161.
13 Swami Vivekananda: Modern India, P. 45.
14 Letters of Swami Vivekananda, P. 83.
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“കുതി�ച്ചാടുന്ന സജീവമായ അരുവിയി�ല ചുഴികളും ചുഴലികളും ഉണ്ടാവൂ. ചിന്താ

സംഘട്ടനമാണ് ചിന്ത�യ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നത്”. പ്രാചീനങ്ങളും അർവാചീനങ്ങളു

മായ മതചിന്തകളു�ടയും തത്വചിന്തകളു�ടയും വ്യത്യസ്തധാരക�ള പ്രബലമായ

ഒരു പ്രവാഹമാക്കി കൂട്ടിയിണക്കി�ക്കാണ്ട് ഭൂതകാലത്തി�ന്റ മാലിന്യങ്ങ�ളയും

വർത്തമാനകാലത്തി�ന്റ ദൗർബല്യങ്ങ�ളയും കഴുകിക്കളയാനും അങ്ങ�ന മികവു

റ്റ ഒരു ഭാവിയു�ട അടിത്തറ പണിയാനുമുള്ള യത്നമായിരുന്നു വി�വകാനന്ദ�ന്റത്.

മനുഷ്യ�ന ദിവ്യതയു�ട പ്രകടരൂപമായി കാണണ�മന്ന് ആഹ്വാനമായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �വദാന്തം. അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ ജനങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ �വളിച്ചം എത്തിച്ചു�കാടുക്കുകയും കൂടുതൽ

�മച്ച�പ്പട്ട ഭാവിക്കു �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ പാവ�പ്പട്ടവ�രയും ദുർബല�രയും

സഹായിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതാണ് മതത്തി�ന്റ കടമ�യന്ന് അ�ദ്ദഹം ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ �ചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “�കവലമായ അ�ദ്വതം നമ്മു�ട �ദനംദിന ജീവിതത്തിൽ

സജീവവും കാവ്യാത്മകവുമായിത്തീരണം. നിരാശാജനകമായ വിധം �കട്ടുപിണ

ഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പഴമ്പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂർത്തങ്ങളായ ധാർമ്മികരൂപങ്ങൾ

�പാന്തിവരണം. അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്ന �യാഗദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീ

യവും പ്രാ�യാഗികവുമായ മനഃശാസ്ത്രം ഉയർന്നുവരണം”.

മ�റ്റാരിക്കൽ അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന എഴുതി: “സ്വർഗ്ഗ�മാ നരക�മാ ഉ�ണ്ടങ്കി

�ലന്ത്? ഇ�ല്ലങ്കി�ലന്ത്? ആർക്കാണതിൽ താൽപര്യം? ആത്മാവു�ണ്ടങ്കി�ല

ന്ത്? ഇ�ല്ലങ്കി�ലന്ത്? മാറ്റമില്ലാത്തഎ�ന്തങ്കിലു�മാന്നു�ണ്ടാഇല്ല�യാഎന്നതിൽ

ആർക്കാണ് താൽപര്യം? ഇവി�ട ഇതാ �ലാകം. ദുരിതമയമായ �ലാകം. ബുദ്ധൻ

�ചയ്തതു�പാ�ല �ലാകത്തി�ലക്കിറങ്ങി �ചല്ലുക. ദുരിതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പാടു�പ

ടൂ; അ�ല്ലങ്കിൽആ പരിശ്രമത്തിൽ മരണം വരിക്കൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങ�ളത്ത�ന്ന മറ

ക്കുക — ഇതാണ് ആദ്യമായി പഠി�ക്കണ്ട പാഠം. നിങ്ങൾ �ദവവിശ്വാസിയാ

യാലും ശരി, നിരീശ്വരവാദിയായാലും ശരി, ആ�ജ്ഞയവാദിയായാലും �കാള്ളാം,

�വദാന്തിയായാലും �കാള്ളാം, ക്രിസ്ത്യ�നാ മുസൽമാ�നാആരായാലും ശരി, എല്ലാ

വർക്കുംപ്രസക്തമായ ഒരുപാഠംസങ്കുചിതമായആത്മ�ബാധം നശിപ്പിച്ച് യഥാർ

ത്ഥമായആത്മ�ബാധം �കട്ടിപ്പടുക്കുകഎന്നതാണ്”.

വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി

ബാദരായണൻ ത�ന്റ �വദാന്തസൂത്രം രചിച്ചത്. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥ പരന്നുപിടി

ക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ ത�ന്റ പാണ്ഡിത്യം നിറഞ്ഞ ഭാഷ്യ

ങ്ങളു�ടയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി അതി�ന ഗഹനമായ ഒരു

തത്വശാസ്ത്രമാക്കി വളർത്തിയത്. ആധുനിക ശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റി �കട്ടു�കൾവി �പാലു

മില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. പി�ന്നയും ഒരായിരം വർഷങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വി�വകാനന്ദൻ വന്നത്. അ�പ്പാ�ഴക്കും ഉൽപ്പാദനരീതിയാ�ക

മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാടുവാഴിത്തം തകർച്ചയി�ലത്തുകയും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

ഘടകങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മതവിശ്വാസങ്ങൾ

ക്ക് അ�പ്പാഴും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും, ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളും �ദശീയ–

സാമൂഹ്യ–സാംസ്കാരിക — ന�വാത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ജനങ്ങളു�ട മനസ്സിൽ

പുതിയ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കികഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജന

15 Swami Vivekananda: Practical Vedanta.
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ങ്ങ�ള മു�ന്നാട്ടുനയിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ത�ന്റ �വദാന്തചിന്തകളുമായി

സ്വാമി വി�വകാനന്ദൻ മു�ന്നാട്ടുവന്നത്.

4 �വദാന്തവും �സാഷ്യലിസവും

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥ

ഫലങ്ങൾ —അതി�ന്റ �നട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നി�ഷധാത്മകവശങ്ങളും — പ്രകട

മാവാൻതുടങ്ങിയിരുന്നു. അവസ്വാമി വി�വകാനന്ദ�ന്റമനസ്സി�നയുംസ്വാധീനിച്ചു.

1893-ൽഅ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയു�ടപ്രതിനിധിയായി �ലാകമതസ�മ്മളനത്തിൽപ�ങ്ക

ടുക്കാൻ �വണ്ടിഅ�മരിക്കസന്ദർശിച്ചു. അ�മരിക്കയു�ടആധുനികതയുംശാസ്ത്രീയ

�ബാധവുംചലനാത്മകതയുംഅ�ദ്ദഹ�ത്തആകർഷിച്ചു. അ�മരിക്ക�യഅ�ദ്ദഹം

“സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ ജനനസ്ഥലം” എന്നു വാഴ്ത്തി. അ�മരിക്കയു�ട ഭൗതികസംസ്കാ

രവും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മീയസംസ്കാരവും തമ്മിൽ കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദ

ഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, ത�ന്റ രണ്ടാമ�ത്തസന്ദർശനമാവു�മ്പാ�ഴക്കുംഅ�മ

രിക്കഅപ്പാ�ട മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സമ്പത്തി�ന്റയും അധികാരത്തി�ന്റയും ധാർ

ഷ്ട്യം മൂർഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ മാറ്റം വി�വകാനന്ദ�ന �ക്ഷാഭിപ്പിച്ചു. ഭൗ

തികപു�രാഗതി�യ അഭിനന്ദിച്ചു�കാണ്ടു ത�ന്ന അവി�ട നിലനിന്ന “മകുടം�വച്ച

അജ്ഞത”�ക്കതിരായി അ�ദ്ദഹം തട്ടിക്കയറി. രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന

ജനതകൾക്ക് അ�മരിക്കയു�ട സഹായ�ത്താ�ട �മാചനം �നടാൻ കഴിയു�മന്ന

ത�ന്റആദ്യ�ത്തപ്രതീക്ഷ�വറും വ്യാ�മാഹമായിരുന്നു�വന്ന്അ�ദ്ദഹംപരസ്യമാ

യി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രങ്ങളു�ട സ്വാർത്ഥതയും ദുരാഗ്രഹങ്ങളും വി�വകാനന്ദ�ന

അത്യന്തം �വദനിപ്പിച്ചു. യുദ്ധത്തി�ന്റ പുക പരക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും

യൂ�റാപ്പ് ഒരു �പാർക്കളമായി മാറാൻ �പാകുകയാ�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹം മുന്നറിയിപ്പ്

നൽകി. യൂ�റാപ്പിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഉച്ഛൃംഗലമായ നിഷ്ഠൂ

രതകൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മനം മടുപ്പിച്ചു. പുതുതായി രൂപം�കാള്ളാൻ തുടങ്ങിയ

വിപ്ലവകരങ്ങളായ ആശയങ്ങളി�ലക്ക് അ�ദ്ദഹം ചുഴിഞ്ഞു�നാക്കി. യൂ�റാപ്യൻ

പര്യടനത്തിനിടയിൽ അ�ദ്ദഹം റഷ്യൻ അരാജതകത്വവാദിയായ പ്രിൻസ് �ക്രാ

�പാട്കി�ന സന്ദർശിച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങ�ള

ക്കുറിച്ച് അ�ദ്ദഹത്തിന് വലിയ മതിപ്പ് �താന്നി. ഒരു യഥാർത്ഥ �വദാന്തിക്ക് �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റ്ആശയങ്ങൾഎളുപ്പത്തിൽസ്വീകരിക്കാൻകഴിയു�മന്ന്അ�ദ്ദഹം വ്യക്ത

മാക്കി. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അത് പരിപൂർണ്ണമായ

ഒരു വ്യവസ്ഥയായതു�കാണ്ടല്ല, മറിച്ച്, അപ്പം തീ�ര ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതി�നക്കാൾ

നല്ലത് പകുതി അപ്പമാണ�ല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചാണ്” �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

സഹജമായ ശക്തി�യ അ�ദ്ദഹം കാണാതിരുന്നില്ല. “�താഴിലാളികൾ �ജാലി

�ചയ്യുന്നത് നിർത്തുകയാ�ണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും കിട്ടാ�തയാ

വും. എന്നിട്ടും നിങ്ങളവ�ര താണ വിഭാഗക്കാരായി കരുതുന്നു. നിങ്ങളു�ട സ്വന്തം

സംസ്കാര�ത്തപ്പറ്റി �ഭാഷ്കു പറയുകയും �ചയ്യുന്നു. നിലനിൽപ്പിന് �വണ്ടിയുള്ള

സമരത്തിൽ�പ്പട്ടതു�കാണ്ട് അവർക്ക് അറിവു �നടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല.

മനുഷ്യ ബുദ്ധിയാൽ നയിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ട് അവർ വള�രക്കാലമായി യന്ത്രങ്ങ�ള

�പ്പാ�ല ഒ�ര മട്ടിൽ അദ്ധ്വാനിച്ചു. എന്നിട്ട് സമർത്ഥരും അഭ്യസ്തവിദ്യരുമായആളു

കളാണ് അവരു�ട അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം അനുഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ
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രാജ്യങ്ങളിലും ഇതാണ് സ്ഥിതി. എന്നാൽ, കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന വർഗ്ഗ

ങ്ങൾ �പാതുവിൽ ഈ വസ്തുത�യപ്പറ്റി �ബാധമുള്ളവരാവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അവർ ഇതി�നതിരായി, തങ്ങളു�ട ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ �നടണ�മന്ന

ദൃഢനിശ്ചയ�ത്താ�ട ഒരുഐക്യമുന്നണിയുണ്ടാക്കി വരികയാണ്. ഉയർന്ന വർഗ്ഗ

ത്തിന് ഇനിഎത്രത�ന്നശ്രമിച്ചാലും താഴ്ന്ന വർഗ്ഗ�ത്തഅടിച്ചമർത്താൻകഴിയില്ല.

ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങളു�ട �ക്ഷമം ഇന്ന് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത് ന്യായമായ അവകാശം

�നടി�യടുക്കാൻശ്രമിക്കുന്നതാഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാ�ര സഹായിക്കുന്നതിലാണ്”.

വീണ്ടും അ�ദ്ദഹം ഇപ്രകാരം എഴുതി: “മനുഷ്യസമൂഹ�ത്ത പു�രാഹിതന്മാർ,

പട്ടാളക്കാർ, വ്യാപാരികൾ, �താഴിലാളികൾഎന്നിങ്ങ�നവഴിക്കുവഴിയായിനാലു

ജാതികളാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അവസാനമായി വരുന്നത് �താഴിലാളികളു�ട (ശൂദ്രരു

�ട) ഭരണമാണ്…ആദ്യ�ത്ത മൂന്നു കൂട്ടരും ഭരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവ

സാന�ത്ത കൂട്ടരു�ട ഊഴമാണ്. ഇനി അവർ ഭരിക്കണം. ആർക്കും അവ�ര തട

യാൻ വയ്യ”.

വി�ദശയാത്രകൾകഴിച്ച് ഇന്ത്യയി�ലക്കുതിരിച്ചുവന്ന�പ്പാൾസാധാരണജന

ങ്ങളിലുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിശ്വാസം അളവില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷ

ക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയു�ട ആശസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത് എന്ന്

അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ ശാരീരികമായും ധാർമ്മികമായും തകർ

ന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ�ദ്ദഹം ഇതിനു കാരണമായി പറഞ്ഞത്. “സമൂഹത്തി�ല

എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സമ്പ�ത്താ വിദ്യാഭ്യാസ�മാ അറി�വാ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള

അവസരമുണ്ടാവണം” എന്ന�ദ്ദഹംആവശ്യ�പ്പട്ടു. ഈആവശ്യം സാധിക്കണ�മ

ങ്കിൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ കൂടി�യ കഴിയൂ

എന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം �കവരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി

നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളും �ദ്രാഹകരങ്ങളാണ്. അവ�യ അതി�വ

ഗം നശിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ �ക�ക്കാള്ളണം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ

മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട മു�ന്നറാൻ കഴിയുന്നതിന് മനുഷ്യർക്ക് സൗകര്യം നൽകുന്നസ്ഥാ

പനങ്ങ�ള �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം”.

വി�വകാനന്ദൻ 1902-ൽ 39-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവി

തകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ �താഴിലാളിപ്രസ്ഥാന�മാ �ട്രഡ്യൂണിയനുക�ളാ ആവിർഭ

വിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ത�ന്ന വളർച്ചയു�ട പ്രാഥമികദശയി

ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരുവലിയവിപ്ലവകാരിയു�ടതീവ്രമായവികാരാ�വശ�ത്താ

ടുകൂടി അ�ദ്ദഹം �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭാവിയിൽ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്വാ

തന്ത്ര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, �സാഷ്യലിസത്തിലും ത�ന്റ മാതൃഭൂമി വിജയം�കവരിക്കു

�മന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രവചിച്ചു. റഷ്യയി�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമുണ്ടാവുന്നതിന് രണ്ട്

ദശകങ്ങൾക്കുമുമ്പുത�ന്നഈമഹാനായ മനുഷ്യൻഇന്ത്യയിൽ �സാഷ്യലിസത്തി

�ന്റ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി�യന്നത് എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. യുവതലമുറയ്ക്ക് അ�ദ്ദ

ഹം പ്ര�ചാദനത്തി�ന്റ ഒരു വലിയ ഉറവിടമായിത്തീർന്നതിൽഅത്ഭുതമില്ല.

16 Swami Vivekananda: Works, Vol. V., P. 110.
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ന�വാത്ഥാനവും

പുനരുത്ഥാനവുംആധുനികത്വവും തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനം ഹിന്ദുക്കളിൽ മാത്രമായി

ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല. അത് മുസ്ലീങ്ങളി�ലക്കും വ്യാപിച്ചു. യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ, അക്ബറു�ട കാലത്തുത�ന്ന പുനരുത്ഥാനം തല�പാക്കിയിരുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റമതനിര�പക്ഷതയു�ടയും മതസഹിഷ്ണുതയു�ടയുംനയ�ത്തയാഥാസ്ഥി

തികരായ ഉ�ലമാക്കൾ കഠിനമായി വിമർശിച്ചു. നഖഷ്ബന്ദി വിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ട

മൗലാനാ �ശയിഖ് അഹമ്മദ് സിർഹിന്ദി (1564–1624) അക്ബറു�ട സാർവജനീന

നയ�ത്തഎതിർത്തു�കാണ്ടാണ് പ്രാമുഖ്യത്തി�ലക്കുയർന്നത്. ‘ശരി അ’യി�ലക്ക്

മടങ്ങാനും യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനും അ�ദ്ദഹം പ്രഭു

ക്ക�ളാടും സാധാരണക്കാ�രാടും ഒരു�പാ�ല അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ജനങ്ങളു�ട�മൽ യാ

ഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗത്തിനുണ്ടായിരുന്നസ്വാധീനമാണ്അക്ബറു�ട ദീൻഇലാഹി

യു�ട പരാജയത്തി�ന്റ ഒരു പ്രധാനകാരണം. അക്ബർ മരിച്ച�പ്പാൾ സിർഹിന്ദി

ത�ന്റ സ�ന്താഷം ഇങ്ങ�ന പ്രകടിപ്പിച്ചു: “കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ അവിശ്വാസി

കൾ മനുഷ്യ�ര കണ്ടാലുട�ന ആധിപത്യത്തി�ന്റ വഴിയി�ലക്കു തിരിയുക പതി

വായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ അവിശ്വാസികളു�ട ചടങ്ങുകൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം.

വിശ്വാസത്തി�ന്റ ദിവ്യകല്പനക�ള ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ മുസ്ലീങ്ങൾക്കു ശക്തിയു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇസ്ലാമി�ന നി�രാധിച്ച ശക്തിയു�ട പതന�ത്തക്കുറിച്ചും

(അതായത്, അക്ബറു�ട മരണ�ത്തക്കുറിച്ചും) ഇസ്ലാം രാജാവി�ന്റ (അതായത്,

ജഹാംഗീറി�ന്റ) സ്ഥാനാ�രാഹണ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള ശുഭവർത്തമാനങ്ങൾ മുക്കി

ലും മൂലയിലും എത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരണാധികാരിയു�ട സഹായികളും

പിന്തുണക്കാരുമായിത്തീരുകയും വിശുദ്ധനിയമം വ്യാപിക്കുകയും സമുദായ�ത്ത

ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുക എന്നത് വിശ്വാസികളു�ട സമുദായം തങ്ങളു�ട കട

മയായി കണക്കാക്കുന്നു”.

1 Wm. Theodore de Bary: Sources of Indian Tradition, P. 454.
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1 സിർഹിന്ദിയു�ട പുനരുജ്ജീവനവാദം

സത്തയു�ടഏകത്വം (വഹാദത്തുൽവജീദ് )എന്ന ഇബ്നുൽഅറബി (മരണം 1241)യു

�ട സിദ്ധാന്ത�ത്തസിർഹിന്ദി എതിർത്തു. അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് അനുഭവത്തി�ന്റ

ഏകത്വം (വഹാദത്തുൽ ശുഹൂദ് ) എന്ന ത�ന്റ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു.

ഏകമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ബാഹ്യപ്രകടനം പ്രാതിഭാസികമാണ് എന്നും സൃ

ഷ്ടിയു�ടഓ�രാപരമാണുവിലും�ദവംസ്വയംപ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുമാണ്

ഇബ്നുൽ അറബി പറഞ്ഞത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, മനുഷ്യൻ �ദ

വ�ത്തപ്പറ്റി വിചാരിക്കു�മ്പാൾ അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ത�ന്നപ്പറ്റി ത�ന്നയാണ്.

കാരണം, “മനുഷ്യൻ �ദവത്തി�ന്റ രൂപമാണ്. �ദവം മനുഷ്യ�ന്റ �ചതന്യ

വും”. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമി�നതിരായവയാ�ണന്ന് സിർഹിന്ദി ഉറപ്പിച്ചു

പറഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും �ദവവുമായി

താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല; �ദവത്തി�ന്റ ഒരു �സവകനാവാ�ന കഴിയൂ.

�ദവം മാനുഷിക സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കുപരിയാണ്. അതിനാൽ, “എല്ലാം �ദവമാ

ണ്” എന്നു പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല. “എല്ലാം അവനിൽ നിന്നാണ്” എന്നു

പറയുന്നതാണ് ശരി. സിർഹിന്ദിയു�ട മുദ്രാവാക്യം “ഞാനാണ് �ദവം” എന്നല്ല;

മറിച്ച്, “ഞാൻഅവ�ന്റസൃഷ്ടിയാണ്” എന്ന�ത്ര.

ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം �കാണ്ട് ഇസ്ലാമിന് കളങ്കം പറ്റി�യന്നാണ്

സിർഹിന്ദി വിശ്വസിച്ചത്. ഇസ്ലാമി�ന്റ പരിശുദ്ധി�യയും സദാചാരനിഷ്ഠക�ളയും

പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദുമത സി

ദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രവാചക�ന്റപ്ര�ബാധനങ്ങൾക്കുവിരുദ്ധമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹംഅഭി

പ്രായ�പ്പട്ടു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനക്കാ�രയും സൂഫികൾക്കിടയിലുള്ള വിമതപ്രസ്ഥാന

ക്കാ�രയുംഅ�ദ്ദഹംഅപഹസിച്ചു. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “രാമ�നയും റഹീമി�നയും

ഒന്നായി കരുതുന്നത് വിഡ്ഢിത്തത്തി�ന്റ പാരമ്യമാണ്. സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും ഒന്നാ

വുക സാദ്ധ്യമല്ല. രാമ�ന്റയും കൃഷ്ണ�ന്റയും ജനനത്തിനുമുമ്പ് ആരും ത�ന്ന �ദ

വ�ത്തഈ �പരുകൾ �കാണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നില്ല. അവരു�ട ജനനത്തിനു�ശഷം

�ദവത്തിന് ഇത്തരം �പരുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?”

മുഗൾഭരണത്തി�ന്റഅധഃപതന�ത്താ�ടാപ്പംപുനരുദ്ധാനവാദത്തി�ന്റവളർ

ച്ചയും തുടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഔറംഗ�സബ് ത�ന്റ മുൻഗാമികളു�ട

നയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വ്യതിചലിച്ചത്.

2 ഷാ വലിയുല്ലാഹ്

വഹാദത്തുൽ വജീദ് എന്ന സിദ്ധാന്തം പിന്തുടർന്നവരും വഹാദത്തുൽ ശുഹൂദ് സി

ദ്ധാന്ത�ത്ത അനുകൂലിച്ചവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വീ

ക്ഷണഗതിക�ളയും �യാജിപ്പിക്കാൻ ഷാ വല്ലിയുല്ലാഹ് മു�മ്പാട്ടു വന്നു (1703–1763).

രണ്ടുകൂട്ടരും�ദവത്തിന് യഥാർത്ഥമായ നിലനിൽപ്പു�ണ്ടന്ന് സമ്മതിക്കുന്നസ്ഥി

തിക്ക് അവരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തങ്ങളാവാനിടയി

�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “�ദവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

വാദപ്രതിവാദത്തിൽ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്ന രണ്ട്

ആ�പക്ഷികപദപ്ര�യാഗങ്ങളാണ്അസ്തിത്വത്തി�ന്റഏകത്വവുംഅനുഭവത്തി�ന്റ

ഏകത്വവും. എ�ന്ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, രണ്ടും ശരിയായ ദിവ്യ�വളിപാടി�ന്റ

2 Quoted in Aziz Ahma: Studies in Islamic Culture, PP. 186–87.
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അടിസ്ഥാനത്തിലുളവായവയാണ്. �ശയിഖ് അഹമ്മദ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച അനുഭവത്തി

�ന്റ ഏകത്വം ഇബ്നു അറബി ഉന്നയിച്ച അനുഭവത്തി�ന്റ ഏകത്വ�ത്ത നി�ഷധി

ക്കുകയല്ല, സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, യഥാർത്ഥവസ്തുത

കൾകണക്കി�ലടുക്കുകയും ഉപമയു�ടയും രൂപകത്തി�ന്റയും പരി�വഷം കൂടാ�ത

അവ�യപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും �ചയ്യുകയാ�ണങ്കിൽ രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഏതാണ്ട്

ഒന്നുത�ന്നയാണ് എന്നു �താന്നും”.

ഹക്കീമി�ന്റ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത് “മുസ്ലിം സമൂഹ

ത്തി�ന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിനു �വണ്ടി പഴയതി�നയും പുതിയതി�നയും തമ്മിൽ

സം�യാജിപ്പിക്കാനാണ്”.

ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന് ഉദാരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകണ�മന്ന് ഷാ വലി

യുല്ലാഹ് വാദിച്ചു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനു സ്വീകാര്യമാ�ണങ്കിൽ ഇസ്ലാമികചിന്ത

യു�ട വ്യാഖ്യാനം യുക്തിപരമായ പരിഗണനകളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്ക

ണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. “ശരി അയി�ല ഓ�രാ കല്പനയും ഇസ്ലാ

മി�ന്റ ഓ�രാ നിയമവും യുക്തിസഹജമായ നിലയിൽ �ലാകത്തി�ന്റ മുമ്പാ�ക

അവതരിപ്പി�ക്കണ്ടസമയം വന്നിരിക്കുകയാണ്”.

അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന തുടരുന്നു: “ഒരു പ്രവാചക�ന്റ നിയമസംഹിത മിതമായ

കാലാവസ്ഥ�യാടു കൂടിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളി�ലയും സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട സാ

മാന്യബുദ്ധി�യആകർഷിക്കാൻപറ്റിയതായിരിക്കണം. ശീലങ്ങളിലുംസാമൂഹ്യാനു

ഷ്ഠാനങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തു ത�ന്നയായാലും എല്ലാ ജനങ്ങളും അതി

�ന സഹജമായ ഒരു മതമായി കാണുകയും ആ നിലയ്ക്ക് അതി�ന സ്വീകരിക്കുക

യും �ചയ്യും. രണ്ടാമതായി, ശരി അയു�ട രൂപവൽക്കരണത്തിൽ അ�ദ്ദഹം താൻ

ജനിച്ച സമൂഹത്തി�ന്റ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും മാനസികമായ രുചി�ഭദവും

സാമൂഹ്യാനുഷ്ഠാനവുംആചാരവും കണക്കി�ലടുക്കുന്നു!”

ഷാ വലിയുല്ലാഹ് വ്യുൽപ്പന്നനായ ഒരുപണ്ഡിതനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹംഇസ്ലാ

മി�നപ്പറ്റി ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾഎഴുതി. അറബിയിൽ നിന്ന് �പർഷ്യനി�ലക്കുള്ള

ഖുർ-ആൻ തർജമയും അവയിലുൾ�പ്പടും. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യാക്രമണ�ത്ത

ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിലൂ�ട അ�ദ്ദഹം വിമർശിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉൽ�ബാ

ധനങ്ങളിൽ ധാർമ്മികവശങ്ങൾക്കായിരുന്നു �കന്ദ്രസ്ഥാനം. ധാർമ്മിക�ബാധം

രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടതാണ്. �സ്റ്ററ്റി�ന്റ ധാർമ്മികാ

ധഃപതനം ജനങ്ങ�ള നിശ്ചയമായുംപ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കാരണം “സാമ്പ

ത്തികസ്ഥിതിയാണ് സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തിയു�ടസ്ഥാനവും ധാർമ്മികവും മതപര

വുമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ളഅവ�ന്റകഴിവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്”. അതിനാൽ,

വ്യക്തിയു�ട ധാർമ്മികമായ ഔന്നത്യത്തിന് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുനർ

നിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ്. ഷാ വലിയുല്ലാഹ് സാമൂഹ്യനീതിക്ക് �വണ്ടി മുസ്ലീം

സമുദായത്തി�ല ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉന്മൂലനം �ചയ്യണ�മന്ന് വാദിച്ചു. ഇസ്ലാം

നിർ�ദ്ദശിച്ചതു�പാ�ലയുള്ള ലളിതജീവിതം നയിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ജനങ്ങ�ള ഉപ

�ദശിച്ചു. നാടുവാഴിത്ത ക്രമത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�ത്തഅ�ദ്ദഹം �ചാദ്യം �ചയ്തില്ല

3 Wm. Theodore de Barry: Sources of Indian Tradition, PP. 186–87.
4 K. A. Hakim in A History of Philosophy, Eastern and Western Vol. I. P. 537.
5 Quoted in Bashir Ahmad Dar: Religious Thought of Sayyid Ahmad Khan, P. 46.
6 Ibid, P. 50.
7 Tarachand: A History of Philosophy—Eastern and Western, PP. 505–06.
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എന്നതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും സാമ്പത്തികനീതിക്ക് �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം ശബ്ദമുയർ

ത്തുകയുണ്ടായി.

3 വഹാബിപ്രസ്ഥാനം

ഷാ വലിയുല്ലാഹി�ന്റ മരണ�ത്തത്തുടർന്ന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മകൻ ഷാ അബ്ദുൽ

അസീസ്, മരുമകൻ അഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ, ശിഷ്യനായ മൗലാനാ സയ്യദ് അഹ

മ്മദ് ബാ�രലി എന്നിവർ അ�ദ്ദഹം തുടങ്ങി�വച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾഊർജസ്വലത

�യാ�ട തുടർന്നു. പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച് അബ്ദുൽ വഹാബി�ന്റ �പരിൽ

സ്ഥാപിതമായവഹാബിപ്രസ്ഥാനവുമായിസയ്യദ്അഹമ്മദുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകൂട്ടു

കാരുംബന്ധംപുലർത്തിയിരുന്നുഎന്നാണ് ഹണ്ടറു�ടഅഭിപ്രായം. സയ്യദ് അഹ

മ്മദ് അബ്ദുൽവഹാബി�ന്റഅനുയായിയായിരുന്നില്ല, ഷാ വലിയുല്ലാഹി�ന്റ ശിഷ്യ

നായിരുന്നു�വന്നുപറയുന്നവരുമുണ്ട്. ഇസ്ലാമി�ന്റവിശുദ്ധിനിലനിർത്താനുംഅനി

സ്ലാമിക വശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതി�ന �മാചിപ്പിക്കാനും �വണ്ടിയാണ് വഹാബി പ്ര

സ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു മതപുനരുദ്ധാരണ പ്രസ്ഥാനമായി

രുന്നു. എന്നാൽ, സയ്യദ് അഹമ്മദും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൂട്ടുകാരും നയിച്ച പ്രസ്ഥാ

നം �വറു�മാരു മതപ്രസ്ഥാനം മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഒരുരാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനംകൂടിയാ

യിരുന്നു. അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്ര�മ ഇസ്ലാമിനു

വളരാൻ കഴിയുള്ളുഎന്നായിരുന്നുഅവരു�ടഅഭിപ്രായം. അങ്ങ�ന മതപരമായ

പുനരുത്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയസമര

ങ്ങളു�ട ഒരു ശൃംഖലയായി മാറി. എല്ലാ അനിസ്ലാമിക ഭരണാധികാരിക�ളയും

പുറത്താക്കി ഇന്ത്യയിൽ കർശനമായ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ

ഒരുപുതിയ ഭരണകൂടംസ്ഥാപിക്കുകഎന്നതായിരുന്നുഅവരു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. ഇന്ത്യ

യി�ല വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സിഖ് ഭരണത്തി�നതി

രായി അവർ �പാരാടുകയും ഏ�റക്കു�റ വിസ്തൃതമായ ഒരു പ്ര�ദശം പിടി�ച്ചടുത്ത്

അവി�ട ഒരു ഗവ�ണ്മന്റ്സ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തു. അതിനു�ശഷം അവർബ്രിട്ടീഷു

കാർ�ക്കതിരായി തിരിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളപ്ര�ദശങ്ങൾ �മാചിപ്പി

ക്കാൻ ഒരു ജിഹാദ് ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ, അതിൽഅവർ പരാജയ�പ്പടുകയും ഒടു

വിൽഅടിച്ചമർത്ത�പ്പടുകയുമാണുണ്ടായത്. മൗലാനാ സയ്യദ് അഹമ്മദും മൗലവി

മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലും ഉൾ�പ്പ�ട പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പല �നതാക്കളും �കാല്ല�പ്പ

ട്ടു. അ�താടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരു�ട

പദ്ധതിയും �പാളിഞ്ഞു. എങ്കിലും, പ്രസ്ഥാനം പി�ന്നയും കു�റക്കാലം തുടർന്നു.

പഞ്ചാബിലും ബംഗാളിലും വ്യാപകമായ കലാപങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. വഹാബി

ക�ളന്നുവിളിക്ക�പ്പട്ടവർഇന്ത്യയി�ലബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്കുംഅവരു�ട

അനുകൂലികൾക്കും ഒരു കടുത്ത ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു. “വഹാബികളു�ട സാന്നി

ദ്ധ്യംസ്വത്തും നിക്ഷിപ്താവകാശങ്ങളും ഉള്ളഎല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഒരുസ്ഥിരം ഭീഷ

ണിയാണ്… പള്ളിയു�ട�യാ വഴിവക്കത്തുള്ള �ദവാലയത്തി�ന്റ�യാ അടുത്ത് ഒരു

പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം �കവശമുള്ള ഓ�രാ മുസൽമാൻ പു�രാഹിതനും കഴി

ഞ്ഞഅരനൂറ്റാണ്ടായി വഹാബിക�ള �പടിച്ച് നിലവിളിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്”

എന്നാണ് ഹണ്ടർഎഴുതിയത്.

8 Hunter: The Indian Musalmans.
9 Hafeaz Malik: Nationalism in India and Pakistan.
10 Hunter: The Indian Musalmans, P. 106.
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കലാപകാരികൾക്ക് ഒരു രഹസ്യസംഘടനയുണ്ടായിരുന്നു. പാറ്റ്നയായിരു

ന്നു അതി�ന്റ �കന്ദ്രം. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ധാരാളം പിന്തുണ ലഭിച്ചിരു

ന്നു എന്നതിന് �തളിവുകളുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരുമായി അവർക്ക്

സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 1853-ൽ വഹാബി കലാപകാരികളുമായി കത്തിടപാ

ടുകൾ നടത്തി എന്നതി�ന്റ �പരിൽ ഒ�ട്ട�റ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ശിക്ഷിക്ക�പ്പട്ടു.

അവിശ്വാസികൾ�ക്കതിരായ സമരത്തിൽ �ചരാത്തവർ യഥാർത്ഥ മുസ്ലീങ്ങള�ല്ല

ന്നും അത്തരം ആളുകൾ നരകത്തി�ലക്കാണു �പാവുക�യന്നും അവർ ജനങ്ങ�ള

താക്കീതു �ചയ്തു. “ഇത് എല്ലാവരും അറിയ�ട്ട. ഇസ്ലാമി�ന്റതല്ലാത്ത ഭരണം

നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ മുഹമ്മദി�ന്റ മതപരമായ ആശയങ്ങൾ നടപ്പാ

ക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിശ്വാസികൾ�ക്കതിരായി �യാജിച്ചു �പാരുതുക എന്നത്

എല്ലാ മുസൽമാന്മാരു�ടയും കർത്തവ്യമാണ്. ഈ �പാരാട്ടത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ

കഴിയാത്തവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഭരിക്കുന്ന ഏ�തങ്കിലും രാജ്യത്തി�ലക്ക്

മാറിത്താമസി�ക്കണ്ടതാണ്. ഇത് നി�ഷധിക്കുന്നവർ വികാരത്തി�ന്റഅടിമകളാ

�ണന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്ക�ട്ട. ചുരുക്കത്തിൽ, സ�ഹാദരങ്ങ�ള! നാം നമ്മു�ട

നില�യപ്പറ്റി �ഖദിക്കണം. അവിശ്വാസികളു�ട നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ന�മ്മാട് �ദ

വത്തി�ന്റസ�ന്ദശവാഹകൻഅമർഷം പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ്”.

4 ഇസ്ലാമും കർഷകലഹളയും

ബംഗാളി�ല മുസ്ലീം പരിഷ്ക്കരണവാദികൾക്കിടയിൽ ഒരു �നയ്ത്തുകാര�ന്റ മകനായ

ഹാജി ശരിഅത്തുല്ലക്ക് പ്രമുഖമായ ഒരുസ്ഥാനമുണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാ�രയും പീർമാ�ര

യും ആവശ്യത്തിലധികം പിന്തുട�രണ്ടതി�ല്ലന്നും ഇസ്ലാമി�ന്റ തത്വങ്ങൾ നിഷ്കർ

ഷ�യാ�ട പാലിക്കുകയാണ് �വണ്ടത് എന്നും അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ അനുയായിക�ള

ഉപ�ദശിച്ചു. അ�ദ്ദഹം മരിച്ചതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മകൻ മുഹമ്മദ് മുഹ

സ്സിൻ ദാദു മിയാൻ (1819–1860) പിതാവി�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങ�ള പിന്തുടർന്നു�കാണ്ട്

ശക്തമായ ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ധനികനും ദരിദ്രനും

തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പാടി�ല്ലന്നും ഒരാൾ അപകടത്തിലക�പ്പട്ടാൽ സമുദായത്തി

�ല മ�റ്റല്ലാ അംഗങ്ങളും അവ�ന്റ രക്ഷ�ക്കത്തണ�മന്നും അ�ദ്ദഹം ആഹ്വാനം

�ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണമിതായിരുന്നു; “ഭൂമി �ദവത്തി

�ന്റതാണ്. അതിനാൽ, ഏ�തങ്കിലും പ്ര�ദശത്തി�ന്റ �മൽ യാ�താരാൾക്കും

പാരമ്പര്യാവകാശമില്ല. അതി�ന്റ ഉപ�യാഗത്തിന് നികുതി ചുമത്താനും പാടി

ല്ല”. ക്ഷിതി�മാഹൻ �സൻഎഴുതുന്നു: “പരസ്പരസഹായ�മന്നഈ മതപ്രമാണം

മൂലം ഫറാസി സമുദായത്തി�ലഅംഗങ്ങൾക്ക് ജമീന്ദാർമാരു�ടയുംബ്രിട്ടീഷ് ചായ

�ത്താട്ടക്കാരു�ടയും അതു�പാ�ല ത�ന്ന മറ്റു മുസൽമാന്മാരു�ടയും സംയുക്താക്ര

മണ�ത്തവിജയകരമായി �ചറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു”.

“കൽക്കത്തയിൽ 1831-ലുണ്ടായ കർഷകലഹളയിൽഅവർ പക്ഷ�ഭദം കൂടാ

�തമുസൽമാൻജന്മിമാരു�ടയുംഹിന്ദുജന്മിമാരു�ടയുംവീടുകൾആക്രമിച്ചു”. എന്ന്

ഹണ്ടർ പറയുന്നു. “വഹാബി പ്രസ്ഥാനം താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാരായ മുസ്ലീങ്ങ�ള താഴ്ന്ന

വർഗ്ഗക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ�ക്കതിരായി തിരിച്ചുവിട്ടില്ല. അതു�പാ�ല സ്വന്തം സമു

ദായത്തിൽ �പട്ട വർഗ്ഗ ശത്രുക്കളുമായി കള്ളസൗഹാർദ്ദംസ്ഥാപിച്ചു�കാണ്ട് താ

11 Ramgopal: The Indian Muslims, P. 24.
12 Kshitimohan Sen: Medieval Mysticism in India, PP. 39–40.
13 Hunter: The Indian Musalmans, P. 107.



136 അദ്ധ്യായം 12. ഇസ്ലാമി�ല പുനരുത്ഥാനവും ന�വാത്ഥാനവും

ണവർഗ്ഗക്കാരായ മുസ്ലീങ്ങളു�ട ശ്രദ്ധ�യ അവരു�ട സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങളിൽ നി

ന്നു തിരിച്ചുവിടാനും മുതിരുകയുണ്ടായില്ല” എന്നു വിൽഫ്രഡ് സ്മിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു.

ഈ പ്രസ്ഥാനം “വ്യാവസായിക സമുദായത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ്

പല�പ്പാഴും ഉണ്ടായതു�പാ�ല മതപരമായ ആശയസംഹിത�യ വർഗ്ഗസമരങ്ങ

ളിൽ ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി”എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, ഇ�തകാരണ

ത്താൽ അത് പിന്നീട് പ്രതി�ലാമപരങ്ങളായ ചില പ്രവണതക�ള വളർത്താനും

സഹായിച്ചു. സ്മിത്ത് ത�ന്നസമ്മതിച്ച�പാ�ല,അതുപ്ര�ത്യകിച്ചും മതപരങ്ങളായ

ചിന്തകളിൽസാമുദായികപ്രവണതക�ള �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒരു വലിയ വി

ഭാഗം മുസ്ലീങ്ങ�ള പിൽക്കാല�ത്ത സാമുദായിക പ്രചരണത്തിന് വശംവദരാക്കി

ത്തീർക്കുകയും �ചയ്തു”.

സാമുദായികമായനിലപാടുകൾക്ക് നൽകിയ �പ്രാത്സാഹനംപ്രസ്ഥാനത്തി

�ന്റ വ്യാപ്തി ത�ന്ന പരിമിതമാക്കിക്കളഞ്ഞു. കാരണം, “അത് �പാതുശത്രുക്കൾ

�ക്കതിരായ �പാതുസമരങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായിത്തീർന്നു. അങ്ങ�ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭര

ണാധികാരികൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാന�ത്ത മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

നൂറുകണക്കിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ടു. 1864-ൽ അംബാലയിലും 1871-ൽ

പാറ്റ്നയിലും നടന്ന വിചാരണക�ളത്തുടർന്ന് അവരിൽ പലരും ജീവപര്യന്തം നാ

ടുകാടത്ത�പ്പട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവർ പല തരത്തിലുള്ള മറ്റു ശിക്ഷകൾക്കും വി�ധയ

രായി. ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായ പ്രതി�ഷധ പ്രകടനങ്ങ�ള ശക്തി�പ്പടുത്തി.

1871-�ല വിചാരണകളു�ടസമയത്ത് ഒരുപ്രതി ജഡ്ജി�യ പരസ്യമായി �കാടതി

യിൽവച്ച് �വട്ടി �കാല�പ്പടുത്തി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു�ശഷം ശിക്ഷയ്ക്ക് വി�ധ

യനായമ�റ്റാരാൾആൻഡമാൻ ദ്വീപിൽ�വച്ച് �മ�യാപ്രഭുവി�ന �കാല�പ്പടുത്തി.

ഇങ്ങ�ന ഒറ്റ�പ്പട്ട ചില സംഭവങ്ങളുണ്ടാ�യങ്കിലും പ്രസ്ഥാനം ഒടുവിൽ പരാജയ

�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

5 സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ

1857-�ല ലഹളയു�ടയും അതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയും

പരാജയങ്ങളു�ട ഫലമായി മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ മതത്തി�ന്റ വലയത്തി�ലക്ക് പി

ന്മാറി ഒതുങ്ങിക്കഴിയാനുള്ളഒരുപ്രവണതപ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. പു�രാഗമനപരങ്ങളായ

എല്ലാസാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുംഎതിരായ ഉ�ലമാക്കളും മൗലവിമാ

രും ആധുനികചിന്തയിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങ�ള അകറ്റിനിർത്താൻ ആവുന്നതും പരി

ശ്രമിച്ചു. ഖുർ-ആ�ന്റയും ശരി അയു�ടയും പ്ര�ബാധനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധ�മന്ന് കരു

ത�പ്പട്ട ആധുനിക പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസ രീതി�യ അവർ നഖശിഖാന്തം എതിർ

ത്തു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്ലീങ്ങ�ള യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽ നിന്നും മതപുന

രുത്ഥാന പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിൽ നിന്നും �വർ�പടുത്തി അവ�ര സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തി

�ന്റ പന്ഥാവി�ലക്ക് �കാണ്ടുവരാൻ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ (1817–1898) മു�മ്പാട്ടുവ

ന്നത്.

1857-�ല കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിക�ള അനുകൂലിക്കുകയാ

ണ് സർ സയ്യദ് �ചയ്തത്. എന്നാൽ, അതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ അടിച്ചമർത്തൽ

14 W. C. Smith: Modern Islam in India, P. 189.
15 Ibid, P. 190.
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നടപടികൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മനസ്സാക്ഷി�യ അസ്വസ്ഥമാക്കി�യന്നു �താന്നു

ന്നു. അ�ദ്ദഹം ഒരുവശത്ത് മുസ്ലീങ്ങ�ള ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�നാടുള്ള എതിർ

പ്പി�ന്റ നയത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മറുവശത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാ�ര

അനുരജ്ഞനമനസ്ക്കരാക്കാനും ശ്രമിച്ചു. മുസ്ലീങ്ങൾ �നസർഗികമായി മാത്രമല്ല,

തങ്ങളു�ട മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�നാടു കൂറില്ലാത്ത

വരാവുകയി�ല്ലന്നും “മുസ്ലീങ്ങൾ ഒന്നു പിഴച്ചു �പായാൽത്ത�ന്ന… ഗവ�ണ്മന്റിന്
സ്വല്പം നയതന്ത്രം�കാണ്ട് അവ�ര സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും” എന്നും അ�ദ്ദഹം

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രതിനിധാനം �ചയ്ത ജീവിതരീതിയും ആധുനിക

സംസ്കാരവും സയ്യദി�ന പ്ര�ചാദനം �കാള്ളിച്ചു. ഭരണാധികാരികളുമായി സമത്വം

�നടുകയും സ്വന്തം രാജ്യത്തി�ന്റ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയും �ചയ്യാത്തി

ട�ത്താളം കാലം ഒരു ജനതയ്ക്ക് അഭിമാനവും ആദരവും �നടാനാവുകയി�ല്ലന്ന്

അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 1869-ൽ ലണ്ടനിൽ നിന്നയച്ച ഒരു കത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

ഇപ്രകാരം എഴുതി: ഇംഗ്ലീഷുകാ�രപ്പറ്റിയുള്ള മുഖസ്തുതി കൂടാ�ത ത�ന്ന എനിക്ക്

പറയാൻ കഴിയും: ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും വലിയ കച്ചവടക്കാരും �ചറുകിട പീ

ടികക്കാരും അഭ്യസ്തവിദ്യരും നിരക്ഷരകുക്ഷികളുമായ ഇന്ത്യക്കാ�ര വിദ്യാഭ്യാസം,

ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ, നീതിനിഷ്ഠത എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി

താരതമ്യ�പ്പടുത്തുന്നത് വൃത്തി�കട്ട ഒരു മൃഗ�ത്തപ്രാപ്തനുംസുന്ദരനുമായ ഒരാ�ളാ

ട് താരതമ്യ�പ്പടുത്തുന്നതു�പാ�ലയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരായ നാം ദുർബലരാ�ണന്ന്

വിശ്വസിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ന്യായമുണ്ട്… മനുഷ്യനുണ്ടാ�കണ്ട ലൗകികവും

ആത്മീയവുമായ എല്ലാ നല്ലകാര്യങ്ങളും സർവശക്തൻ യൂ�റാപ്പിന്, പ്ര�ത്യകിച്ച്

ഇംഗ്ലണ്ടിന്, കനി�ഞ്ഞകിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നതു�കാ

ണ്ട് ഞാൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ തങ്ങൾക്കു ശരിയാ�ണന്നു �താന്നുന്ന

മതത്തി�ന്റ വിശദാംശങ്ങൾ മ�റ്റാരു രാഷ്ട്രത്തിനും കിടപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തവ

ണ്ണം അത്രയും ഭംഗിയായും �വശിഷ്ട്യ�ത്താടുകൂടിയും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നുഎന്നാ

ണ്. ഇതു ശരിക്കും സ്ത്രീ–പുരുഷ വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റയും സൗന്ദര്യത്തിനും �വശി

ഷ്ട്യത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷത്തിൽ �യാജിച്ചു നിന്നതി�ന്റയും ഫലമാണ്.

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നാഗരികത �നടാൻ കഴിഞ്ഞാൽഅവർക്ക് തങ്ങളു�ട വിശിഷ്ടങ്ങ

ളായ �നസർഗികശക്തി കാരണം ഇംഗ്ലീഷുകാരു�ട മുന്നി�ലത്താൻ കഴിഞ്ഞി

�ല്ലങ്കിൽഅവരു�ട ഒപ്പ�മത്താ�നങ്കിലും സാധിക്കും”.

പുതിയ പാശ്ചാത്യനാഗരികതയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങ�ള അഭ്യസ്ത

വിദ്യരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം �നടാനാണ് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ പരിശ്രമിച്ച

ത്. അ�നകം �ലഖനങ്ങളിലൂ�ടയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂ�ടയും മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ

നിലനിന്നു�പാന്ന സാമൂഹ്യ യാഥാസ്ഥിതികത്വ�ത്തയും മതപരമായ ദിവ്യാത്ഭുത

വിശ്വാസ�ത്തയും പ്രകൃത്യതീതശക്തികളിലുള്ള വിശ്വാസം തുടങ്ങിയ മറ്റു അന്ധവി

ശ്വാസങ്ങ�ളയും വിമർശിച്ചു. “പുണ്യവാള�നാ വിശുദ്ധപുരുഷ�നാആയി കണക്കാ

ക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന് അത്ഭുതസിദ്ധികളും പ്രകൃ

ത്യതീതശക്തികളും ഉ�ണ്ടന്ന വിശ്വാസം ജനങ്ങളു�ട ഒരു സ്വഭാവമായി തീർന്നിരി

ക്കുന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ് അവിശ്വസനീയങ്ങളായ പ്രകൃത്യതീതഘടകങ്ങ�ള അവർ

ഇസ്ലാംമതത്തിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തിയത്. വിശ്വസിക്കാൻ �കാള്ളാത്തവയാണിവ.

എന്നാൽ, എന്തും വിശ്വസിക്കുന്ന പച്ചപ്പരമാർത്ഥികൾ ഇവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.

16 Raja Rao and Iqbal Singh (ed): Changing India, PP. 50–02.
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ദാരുണമായ ഒരു �തറ്റാണിത്. പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യബുദ്ധിക്കും നിരക്കാത്ത ഇത്ത

രംഘടകങ്ങ�ള ഉൾ�ക്കാള്ളാൻശരിയായ,അ�ല്ലങ്കിൽശരിയാണന്നവകാശ�പ്പ

ടുന്ന, യാ�താരു മതത്തിനും സാദ്ധ്യമല്ല. വി�വകശക്തിയുള്ള യാ�താരാൾക്കും

അവയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കലർപ്പില്ലാത്ത വിശുദ്ധി�യാടുകൂടിയ

ഒരു ശരിയായ മതം ഇത്തരം പ്രകൃത്യതീതങ്ങളും യുക്തിവിരുദ്ധങ്ങളുമായ ഘടക

ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കും”.

ഇസ്ലാമി�ന്റ ഉൽ�ബാധനങ്ങ�ള പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങളുമായി ഇണക്കാനും

അങ്ങ�ന അവ�യ ആധുനികമനുഷ്യന് സുഗ്രാഹ്യവും സ്വീകാര്യവും ആക്കിത്തീർ

ക്കാനും �വണ്ടി സയ്യദ് ഇസ്ലാം മത�ത്ത യുക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാ

നിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ത�ന്റ മതത്തി�ന്റ സത്ത പ്രകൃതിയുമായി തികച്ചും ഇണങ്ങുന്ന

താ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “ശരിയായ ഒരു മതത്തി�ന്റ

ഒ�ര�യാരു ഉരകല്ല് ഇതാവാ�ന തരമുള്ളൂ. ആ മതം മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കും �പാ

തുവിലുള്ള പ്രകൃതിക്കും അനുസൃതമാ�ണങ്കിൽ ശരിയായ മതമാണ്. ഇതാണ്

മനുഷ്യനിലും മനുഷ്യ�ന്റ പുറത്തുമുള്ള പ്രകൃതിയു�ട കർത്താവായ �ദവത്തി�ന്റ

�കകളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് മതം എന്നതി�ന്റ വ്യക്തമായ �തളിവ്. മനുഷ്യ

പ്രകൃതി മനുഷ്യഘടനയ്ക്കും മനുഷ്യ�ന്റ ശക്തികൾക്കും ആ ശക്തികളിൽ നിന്നുണ്ടാ

വുന്നഅവകാശങ്ങൾക്കുംഎതിരാവുകയും അവ�യ പ്ര�യാജനപ്രദമായആവശ്യ

ങ്ങൾക്കു�വണ്ടി വിനി�യാഗിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്ന മതം

ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയു�ട കർത്താവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാവാൻ വഴിയില്ല. കാരണം,

മതം മനുഷ്യനു �വണ്ടി ഉണ്ടാക്ക�പ്പട്ടതാണ്”. സർ സയ്യദി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ,

�ദവത്തി�ന്റ വചനമായ ഖുർ-ആൻ �ദവത്തി�ന്റ പ്രവൃത്തിയായ പ്രകൃതിക്കനു

സൃതമായിരിക്കണം. “മനുഷ്യനുൾ�പ്പ�ടയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും �ദവത്തി�ന്റ

പ്രവൃത്തിയാണ്. മതം അവ�ന്റ വചനവുമാണ്. അതിനാൽ അവ രണ്ടും തമ്മിൽ

യാ�താരു�വരുദ്ധ്യവും ഉണ്ടായിക്കൂടാ”.

വിൽഫ്രഡ്സ്മിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ �പാ�ല,സർസയ്യദ് രൂപ�പ്പടുത്തിയ മതം

“പു�രാഗതിയുമായി, പ്ര�ത്യകിച്ചും പുതിയ വിജ്ഞാനം, ഉദാരവും മനുഷ്യ�സ്നഹപ

രവുമായ സാന്മാർഗിക�ബാധം, ശാസ്ത്രീയമായ യുക്തിചിന്ത എന്നിവ�യാടു കൂടിയ

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ലബ്രിട്ടീഷ് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസി

ക്ക് ഉൾ�ക്കാള്ളാൻ പറ്റി�യട�ത്താളമുള്ളപു�രാഗതിയുമായി, തികച്ചും �പാരുത്ത

�പ്പടുന്ന ഒരു ഇസ്ലാംമതമാണ്”.

6 ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം

മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതി

�ന സർ സയ്യദ് അനുകൂലിച്ചത് യൂ�റാപ്യൻ നാഗരികതയു�ടയും യൂ�റാപ്യൻ സം

സ്കാരത്തി�ന്റയും �നട്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റി അവ�ര �ബാധവാന്മാരാക്കാനും കൂടിയാണ്.

“അവരു�ട മതത്തിന് �ദാഷകരമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസരീതി

നടപ്പിൽ വരുത്തണ”�മന്നാണ് അ�ദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താ�ട

17 Wm. Theodore de Bary: The Sources of Indian Tradition, P. 743.
18 Sayyid Ahmad Khan: Majmu’s Lecture. Quoted in religious thought of Sayyid

Ahmad Khan.
19 Ibid.
20 W. C. Smith: Modern Islam in India, P. 15.
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അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നും പാശ്ചാത്യരിൽ നിന്നും പിരി�ച്ചടുത്ത പണം�കാ

ണ്ട് 1873-ൽഅലിഗറിൽ മുഹമ്മദൻആം�ഗ്ലാ ഓറിയന്റൽ �കാ�ളജ് എന്ന�പരിൽ

ഒരു �കാ�ളജ്സ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് പിന്നീട് അലിഗർ മുസ്ലീം സർവകലാശാലയാ

യി വളർന്നുവന്നത്.

അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം, അതി�ന്റ മതപരവും സാമുദായികവുമായ സ്വഭാവം

എന്തുത�ന്നയായാലും, മുല്ലമാരു�ടയും ഉ�ലമാക്കളു�ടയും മധ്യകാലപാണ്ഡിത്യ

ത്തി�ന്റയും പിടിയിൽനിന്നു ജനങ്ങ�ള �മാചിപ്പിക്കാനും, അന്തിമവിശകലന

ത്തിൽ, ഇന്ത്യയി�ലനാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങളു�ടസ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനുംസഹായിച്ചു

എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ, അതി�ന്റ �നതാക്കളു�ട സാമൂഹ്യരാ

ഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ദ്വിമുഖസമീപനമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവശത്ത് അവർ

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട മർദ്ദന നടപടികളിലും മധ്യകാലമതവിജ്ഞാനീയ

�ത്താടു കൂടിയ നാ�ശാന്മുഖമായ നാടുവാഴിത്തക്രമത്തിലും അസംതൃപ്തരായിരുന്നു.

മറുവശത്ത് അവർ മുസ്ലീം സമുദായത്തി�ന്റ താല്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനു

�വണ്ടി അ�ത ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനും

ആഗ്രഹിച്ചു. ത�ന്റ ലക്ഷ്യം �നടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട സഹായവും

അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളും അനു�പക്ഷണീയമാ�ണന്ന് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ

കരുതി. അതിനാൽ, അ�ദ്ദഹം �ബാധപൂർവ്വം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്താടു കൂറുപുലർ

ത്തി. അ�ദ്ദഹ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംസാമൂഹ്യപരിഷ്കാരവുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ

ധികാരിക�ളാടുള്ള കൂറും തമ്മിൽ യാ�താരു �വരുദ്ധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുസ്ലീം

�കാ�ളജി�ന്റ പ്രഖ്യാപി�താ�ദ്ദശ്യങ്ങളി�ലാന്ന് “ഇന്ത്യയി�ല മുസൽന്മാ�ര ബ്രിട്ട

�ന്റ അർഹരും പ്ര�യാജനകാരികളുമായ പ്രജകളാക്കി തീർക്കുക” എന്നതായിരു

ന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം വീക്ഷണഗതിക�ള

തങ്ങൾക്കനുകൂലമായ നിലയിൽ ചൂഷണം �ചയ്തു.

7 വീക്ഷണഗതിയി�ല മാറ്റങ്ങൾ

സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ ത�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുമുസ്ലീം

ഐക്യത്തിനു�വണ്ടി വാദിച്ച �നതാക്കന്മാരി�ലാരാളായിരുന്നു. രാജ്യ�ത്ത അഭി

മുഖീകരിക്കുന്ന �പാതുപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ �യാജിച്ച കർമ്മപരിപാടി �വ

ണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു. “ഹിന്ദുവും മുസ്ലീമും മതങ്ങ�ള സൂചിപ്പിക്കുന്ന

�പരുകൾ മാത്രമാ�ണന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക!” അ�ദ്ദഹം 1884-ൽ �ചയ്ത

പ്രസംഗങ്ങളി�ലാന്നിൽ പറഞ്ഞു: “ഹിന്ദു�വാ മുസ്ലീ�മാ ക്രിസ്ത്യാനി�യാ ആരായാ

ലും, നമ്മു�ട രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കു�ന്നട�ത്താളം കാലം, അവർ ഒ�രാറ്റ രാഷ്ട്രമാ

ണ്. അവ�രല്ലാം ഒ�രാറ്റ രാഷ്ട്രമായതു�കാണ്ട് നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ന്റ �പാതുവായ

താൽപര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒ�രതരം വികാരമുണ്ടാകണം. �പാതുപ്രശ്നങ്ങൾ

പരിഹരിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി നാം �യാജിക്കണം. �യാജിച്ചാൽ നിലനിൽക്കും.

അ�ല്ലങ്കി�ലാ, അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ഒരു�പാ�ല

അപകടമായിരിക്കും”.

എന്നാൽ, 1885-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ് രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ട

തിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഒരു മാറ്റം കാണ�പ്പ

ട്ടു. അ�ദ്ദഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റ ഒരുറച്ച ആരാധകനായിത്തീർന്നു. �കാൺ

ഗ്രസി�ന അ�ദ്ദഹം ഒരു ഹിന്ദുസംഘടനയായി ചിത്രീകരിച്ചു. അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള
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ഇന്ന�ത്തരാഷ്ട്രീയസ്ഥിതി�യക്കുറിച്ചുള്ളഅജ്ഞതയിൽഅധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇന്ത്യ

യിൽവ്യത്യസ്തജനതകളു�ണ്ടന്നകാര്യംഅവർകണക്കി�ലടുക്കുന്നില്ല. മുസ്ലീങ്ങൾ,

മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, ബനിയന്മാർ, ശൂദ്രന്മാർ, സിഖുകൾ, ബം

ഗാളികൾ, മദ്രാസികൾ, �പഷവാരികൾ എന്നിവ�ര�യല്ലാം ഒ�ര നിലയ്ക്ക് കണ

ക്കാക്കാ�മന്നും അവ�രല്ലാം ഒ�ര രാഷ്ട്രത്തിൽ�പ്പട്ടവരാ�ണന്നുമാണ് അവർ വി

ചാരിക്കുന്നത്. മുസ്ലീങ്ങളു�ടഅഭിപ്രായങ്ങ�ളയുംആദർശങ്ങ�ളയുംഅഭിലാഷങ്ങ

�ളയും പ്രതിനിധാനം �ചയ്യാൻ തങ്ങൾക്കവകാശമു�ണ്ടന്ന് യുക്തിസഹമായി �ത

ളിയിക്കാൻ �കാൺഗ്രസിന് സാദ്ധ്യമല്ല”.

ത�ന്റ �പാതുജീവിതത്തി�ന്റ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ സർ സയ്യദ് പ്രാതിനിധ്യ

ഭരണരീതിക്കു �വണ്ടി വാദിക്കുകയുണ്ടായി. 1858-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ഇന്ത്യൻ

കലാപത്തി�ന്റ കാരണങ്ങൾ” എന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രബന്ധത്തിൽ കലാപ

ത്തി�ന്റ പ്രധാന കാരണങ്ങളി�ലാന്ന് “സ്വ�ദശിക�ള ഇന്ത്യയു�ട �ലജി�സ്ലറ്റീവ്

കൗൺസിലിൽ പ്ര�വശിപ്പിക്കാതിരുന്നതാ�ണ”ന്ന് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിരുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹം പറഞ്ഞു: “ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ കൗൺസിലുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവരു�ട ശബ്ദം

�കൾപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽഅത് ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ �ക്ഷമത്തിനുംഐശ്വര്യത്തിനും

ഏറ്റവും പറ്റിയതായിരിക്കും. ഭരണത്തി�ന്റ സ്ഥിരതയ്ക്ക് അത് അത്യന്താ�പക്ഷി

തമാണ്. ഈ അഭിപ്രായ�ത്താട് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും �യാജിക്കു�മന്ന് ഞാൻ

കരുതുന്നു. ജനങ്ങളു�ട ശബ്ദത്തിൽനിന്നു മാത്ര�മ ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റപദ്ധതികൾക്ക്

എത്ര�ത്താളം സ്വീകാര്യം ലഭിക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ. ആരംഭത്തി�ലയുള്ള

�തറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ജനങ്ങളു�ട ശബ്ദത്തിനു മാത്ര�മ കഴിയൂ. ആ �തറ്റുകൾ

�പരുകി�പ്പരുകി ന�മ്മ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആപത്തി�നപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ്

നൽകാനും അതാവശ്യമാണ്”.

എന്നാൽ, പിന്നീട് അ�ദ്ദഹം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപരിഷ്കാരങ്ങളു�ടയും എതിരാളി

യായി മാറി. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ

ആദ്യ�ത്ത ഉപാധി �വാട്ടർമാർക്ക് ഏറ്റവുമധികം �പാരുത്തമുണ്ടായിരിക്കണ�മ

ന്നതാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണസ

മ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് �ദശീയത, മതം, ജീവിതരീതികൾ, ആചാരങ്ങൾ, നട

പടികൾ, സംസ്കാരം, ചരിത്രപാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം

യാ�താരുവ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവാൻപാടില്ല…ഈരംഗങ്ങളി�ലാന്നുംഐകരൂപ്യ

മില്ലാത്ത ഇന്ത്യ�യ�പ്പാലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യഗവ�ണ്മന്റ്സ്ഥാ

പിക്കുന്നതു�കാണ്ട് യാ�താരു പ്ര�യാജനവുമുണ്ടാകില്ല. രാജ്യത്തി�ന്റ സമാധാന

ത്തിലുംഐശ്വര്യത്തിലുമുള്ള ഇട�പടലാ�യഅത് കലാശിക്കൂ”.

സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ �കാൺഗ്രസി�ന വിമർശിച്ചത് അതി�ല അംഗങ്ങ

ളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു എന്നതു�കാണ്ട് മാത്രമാ�ണന്നു �താന്നു

ന്നില്ല. �കാൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായആനു

കൂല്യങ്ങളും സൗജന്യങ്ങളും �നടി�യടുക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ നടത്തി

എന്നതു�കാണ്ട് കൂടിയായിരിക്കണം. ഇ�ത കാരണത്താലാണ് 1877-ൽ അമീർ

അലി കൽക്കത്തയിൽ സ്ഥാപിച്ച നാഷണൽ മുഹമ്മദൻ അ�സാസി�യഷ�ന

അ�ദ്ദഹം എതിർത്തത്. മുസ്ലീം സമുദായത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട സഹായ�ത്താ

ടും പിന്തുണ�യാടുംകൂടി മാത്ര�മ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പു�രാഗതി �കവരിക്കാനാവൂ

21 Wm. Theodore Bary: The Sources of Indian Tradition, P. 747.
22 Ibid, P. 746.
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എന്ന് സയ്യദ് അഹമ്മദ് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഉ�ദ്ദശ്യം എന്തുത�ന്നയായിരുന്നാ

ലും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിൽക്കാല�ത്തപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങ�ള രാജ്യത്തി�ന്റ

�പാതുവായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനാണ് സഹായി

ച്ചത്. എന്നാൽ, കാലഹരണ�പ്പട്ട നാടുവാഴിത്ത ചിന്താഗതികളു�ടയും ആചാ

രങ്ങളു�ടയും �ചളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങ�ള ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ

സാമൂഹ്യവിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം തുടങ്ങി�വച്ച അലിഗഢ്

പ്രസ്ഥാനം, ചരിത്രപരമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ, പ്ര�യാജനകരവും പു�രാഗമനപര

വുമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത് എന്ന വസ്തുത നി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ.

8 ദി�യാബന്ദ് പ്രസ്ഥാനം

സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാ�ന്റ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം മുസ്ലീം ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ

സ്വാധീനം �ചലുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന കാലത്തുത�ന്ന വിദ്യാഭ്യാസപരവും മതപരവു

മായ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട മ�റ്റാരു മുസ്ലീം �കന്ദ്രം നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി. മൗ

ലാനാ മുഹമ്മദ് ഖാസിമി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ഉ�ലമാക്കളു�ട ഒരു സംഘം 1867-ൽ

സഹാറൻപൂർ ജില്ലയി�ല ദി�യാബന്ദിൽസ്ഥാപിച്ച �സമിനാരി ഷാ വലിയുല്ലായു

�ട ഉൽ�ബാധനങ്ങളിൽ നിന്നും വഹാബികളു�ട രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ നിന്നുമാ

ണ് പ്ര�ചാദനം ഉൾ�ക്കാണ്ടത്. ഈസ്ഥാപനത്തി�ന്റ പ്രഖ്യാപിതമായ ഉ�ദ്ദശ്യം

ഇസ്ലാംമതവും ഇസ്ലാമിക നിയമവും പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ, താ

മസിയാ�ത അത് മതപ്രചരണത്തി�ന്റയും പാശ്ചാത്യനാഗരികത പ്രതിനിധാനം

�ചയ്യുന്ന ആധുനികാശയങ്ങ�ളാടുള്ള എതിർപ്പി�ന്റയും �കന്ദ്രമായി മാറി. ദി�യാ

ബന്ദിൽ നൽക�പ്പട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഉ�ലമാക്കളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലും മാർഗ്ഗനിർ

�ദ്ദശത്തിലുമായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസ�ത്താടും യൂ�റാപ്യൻ ജീവിതരീതി

�യാടും ചായ്വുണ്ടായിരുന്നഅലിഗഢ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു

അത്. ഈ പുനരുദ്ധാരണ സമീപനത്തിന് അനിസ്ലാമികമായ എല്ലാറ്റി�നാടും,

ബ്രിട്ടീഷ് �മധാവിത്വ�ത്താടു�പാലും, എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ

�കാൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങ�ള മാറ്റിനിർത്താൻ �വണ്ടി സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ

ത�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിത�പ്പടുത്തിയ�പ്പാൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളി

�ലർ�പ്പടുവാനും സർ സയ്യദി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴി

ഞ്ഞുനിൽക്കാനുമാണ് ദ�യാബന്ദ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ല �നതാക്കൾ മുസ്ലീങ്ങ�ളാട്

ആഹ്വാനം �ചയ്തത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽ മൗലാനാ അബുൾക

ലാം ആസാദി�ന�പ്പാലുള്ള �നതാക്കൾഈപ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധ�പ്പടുകയും

അവരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ദി�യാബന്ദ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ല ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ

മഹാത്മാഗാന്ധിആരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന�ത്തപിന്താങ്ങുകയും �ചയ്തു.

ഒരുവശത്ത്സർസയ്യദ്അഹമ്മദ്ഖാ�ന്റയുക്തിചിന്തക�ളാടും മറുവശത്ത് ഭാ

രതമഹാമണ്ഡലത്തി�ന്റ ഹിന്ദു�നതാക്കളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ളാടും എതിർപ്പുള്ള

അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മുസ്ലീങ്ങളു�ട ഒരു വിഭാഗം 1885-ൽ ലാ�ഹാറിൽ അൻജമൻ-

ഇ-ഹിമായത്ത്-ഇ-ഇസ്ലാം അഥവാ ഇസ്ലാമി�ന്റ രക്ഷയ്ക്ക് �വണ്ടിയുള്ള സംഘടന

രൂപവൽക്കരിച്ചു. സംഘടനയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങൾ താ�ഴ പറയുന്നവയായിരുന്നു:

“(1) ഇസ്ലാമി�നതിരായി ഉന്നയിക്ക�പ്പടുന്നഏത് ആ�ക്ഷപത്തിനും ചർച്ചയിലൂ�ട

�യാ �രഖാമൂലമാ�യാ അപ്പ�പ്പാൾ യുക്തിസഹവും വി�വകപൂർവവുമായ മറുപടി

നൽകുകയും ഇസ്ലാമി�ന്റ മതപ്രചരണം ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുക; (2) മുസ്ലീം
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ബാലികാബാലന്മാർക്ക് ഉചിതവും ആവശ്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും സ്വ

ന്തം സത്യവിശ്വാസം �കാ�യാഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവ�ര തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും

�ചയ്യുക; (3) ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�നാട് കൂറു കാണിക്കുന്നതു�കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന �ന

ട്ടങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക”.

പഞ്ചാബി�ല ഖാദിയാനിൽ മിർസാ ഗുലാം അഹമ്മദ് (1839–1908)സ്ഥാപിച്ച

അഹമ്മദീയ പ്രസ്ഥാനംഈ കാലഘട്ടത്തി�ല മ�റ്റാരു പുനരുത്ഥാന സംഘടന

യായിരുന്നു. സർസയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാനുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുയായികളുംആവി

ഷ്ക്കരിച്ച ഇസ്ലാമി�ന്റ പ്രകൃത്യാനുസൃതങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി

�യന്ന നിലയ്ക്കാണ്ഈപ്രസ്ഥാനം ഉത്ഭവിച്ചത്. “മുഹമ്മദി�ന്റ പ്ര�ബാധനങ്ങളും

നടപടികളും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളി�ല ഇന്ന�ത്തആചാരങ്ങൾക്ക്അനുസൃതമാക്കി

ത്തീർക്കുന്നതി”�ന മിർസാ ഗുലാം കഠിനമായി എതിർത്തു. അ�തസമയത്ത് ജന

ങ്ങ�ള അന്ധകാരത്തിൽ ത�ന്ന നിർത്തുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക ഉ�ലമാവിഭാഗത്തി

�ന്റഅധികാര�ത്തയുംഅ�ദ്ദഹംഅപലപിച്ചു. താൻ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമി�ന്റശരി

യായ വ്യാഖ്യാതാവ് എന്നാണ് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചത്. തനിക്ക് ദിവ്യ �വളിപാടു

ണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്ന് 1889-ൽ അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. താൻ ജൂതന്മാരു�ടയും ക്രിസ്ത്യാ

നികളു�ടയും “വാഗ്ദാനം �ചയ്യ�പ്പട്ട മസീഹ” മാത്രമല്ല, ഹിന്ദു �ദവമായ വിഷ്ണു

വി�ന്റ അന്തിമാവതാരം കൂടിയാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടാ

യി. ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ പുറ�പ്പടുവിക്കുന്നതിനിടയിലും അ�ദ്ദഹം ബ്രിട്ടീ

ഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�നാട് കൂറു കാണിക്കാൻ മറന്നില്ല. ഉൽബുദ്ധരായ മുസ്ലീം ബുദ്ധിജീ

വികളു�ടയും സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ മുസ്ലീം വിഭാഗങ്ങളു�ടയും ഏറ്റവും മിതമായ രാ

ഷ്ട്രീയാവശ്യങ്ങ�ള�പ്പാലും എതിർക്കുകയാണ�ദ്ദഹം �ചയ്തത്.



13
മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും

വ്യാപാരത്തിനു �വണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ്

വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ �കാണ്ടു�പാവുക, ബ്രിട്ട

നിൽ നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട വ്യാവസായി�കാൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കുക—

ഇതായിരുന്നു അവരു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. എന്നാൽ, പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യ

മായ�പ്പാ�ഴക്കും അതിപ്രധാനമായ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ചരക്കുകൾ വിറ്റഴി

ക്കുന്നതിനുപുറ�മ ഇന്ത്യയിൽ �നരിട്ട് മൂലധനമിറക്കി വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപി

ക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആദായകരമായിരിക്കു�മന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങ�ന

വ്യാപാരമുതലാളികൾ വ്യവസായ മുതലാളികളായി മാറി. �റയിൽ�വയിൽ മാ

ത്രമല്ല, കമ്പിളിത്തുണി–ചണ–കടലാസ്സ് മില്ലുകളിലും മറ്റ�നകംസ്ഥാപനങ്ങളിലും

ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികൾ മൂലധനം നി�ക്ഷപിക്കാൻ �ധര്യ�പ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുടമ

സ്ഥതയിൽ കാപ്പി, �തയില, നീലം എന്നിവയുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന �താട്ടങ്ങൾ രാ

ജ്യത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്കിടയി�ല

ധനികവിഭാഗങ്ങൾഈപുതിയ വികാസത്താൽആകൃഷ്ടരായി. തുടക്കം മുതൽക്കു

ത�ന്ന, അവരിൽ ചിലർ ബ്രിട്ടീഷ് വാണിജ്യവുമായി ബന്ധം പുലർത്തി�പ്പാന്നിരു

ന്നു. എന്നാൽ, പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർധത്തിൽ അവർ ബ്രിട്ടീഷ്

മുതലാളികളു�ട മാതൃകസ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട മൂലധനത്തി�ലാരുഭാഗം വാ

ണിജ്യത്തിൽ നിന്നു വ്യവസായത്തി�ലക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ തുടങ്ങി. 1858-ൽ ഇന്ത്യൻ

മൂലധന�ത്താ�ട ഒരു പരുത്തിമിൽസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. 1980ആയ�പ്പാ�ഴക്കും ഇന്ത്യ

ക്കാരു�ട ഉടമസ്ഥതയിൽ 150-ൽപ്പരം മില്ലുകളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവയിൽ

50,000�ത്താളം �താഴിലാളികൾ �ജാലി �ചയ്യുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു വ്യവസായ

ങ്ങളും രാജ്യത്തി�ന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ്

മുതലാളിമാർ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളു�ടആധിപത്യമുറപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തി�ന്റസമ്പ

ദ്ഘടനയിലും രാഷ്ട്രീയ ഭരണയന്ത്രത്തിലും സ്വയം ആണ്ടിറങ്ങുകയും �ചയ്ത�പ്പാ

�ഴക്കും ഇവി�ട �ദശീയ ബൂർഷ്വാസി ആവിർഭവിക്കുകയും ഒരു വർഗ്ഗമായി സ്വയം

ഉറയ്ക്കുകയും �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

143
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1 �ദശീയബൂർഷ്വാസിയു�ട വ്യാ�മാഹങ്ങൾ

എന്നാൽ, ഈ �ദശീയ വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം മുതൽ�ക്ക കനത്ത പ്രതിബ

ന്ധങ്ങ�ള അഭിമുഖീകരി�ക്കണ്ടിവന്നു. �റയിൽ�വകളും വാർത്താവിനിമയ മാർഗ്ഗ

ങ്ങളും ബാങ്കുകളും വി�ദശവ്യാപാരവും എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാ

ണ്. അവർസ്വാഭാവികമായുംബ്രിട്ടീഷ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവ്യവസായങ്ങൾക്കാണ്

�പ്രാത്സാഹനംനൽകിയത്. എന്നല്ല,അതിലുമുപരി, ഇന്ത്യയിൽഘനവ്യവസായം

വൻ�താതിൽ വികസിക്കുന്നതു തടയുകയും അങ്ങ�ന ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിന്

യന്ത്രസാമഗ്രികളും മറ്റു സജ്ജീകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള �ദശീയസാ�ങ്കതി

കാടിസ്ഥാനം നഷ്ട�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയി

�ല �ദശീയബൂർഷ്വാസിക്ക് ധനപരമായ വായ്പകൾക്കും വ്യാവസായിക യന്ത്രസാ

മഗ്രികൾക്കും ചരക്കുകളു�ട വില്പനയ്ക്കും മറ്റും ബ്രിട്ടനു കീ�ഴാതുങ്ങി നിൽക്കുകയും

ബ്രിട്ട�ന ആശ്രയിക്കുകയും �ചയ്യുകയല്ലാ�ത �വ�റ വഴി�യാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഘനവ്യവസായങ്ങളു�ട അഭാവം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വികസന�ത്ത അ�ങ്ങയ

റ്റം മന്ദഗതിയിലാക്കിത്തീർത്തു. ഈസ്ഥിതിയിൽ നാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങ�ള ത്വരി

തമായും പൂർണ്ണമായും നിർമാർജ്ജനം �ചയ്യുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ആധുനികത

�യ്ക്കതിരായ നാടുവാഴിക�ള പ്രീണിപ്പിച്ച് തങ്ങളു�ട ഭാഗത്ത് അണിനിരത്താനാണ്

ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ ശ്രമിച്ചത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയവ്യവ

സായങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയത് �കാളനി �മധാവിത്വത്തി�ന്റയും നാടുവാഴിത്ത

ത്തി�ന്റയും ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്താണ്. നാടുവാഴിത്താവശിഷ്ടങ്ങളും ആധുനികവ്യവസാ

യങ്ങളും ഒപ്പ�മാപ്പം നിലനിന്നു�പാന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

ഒരു സവി�ശഷത. ഈസവി�ശഷതയാണ് �ദശീയബൂർഷ്വാസിയു�ട സാമൂഹ്യ–

രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയും അതു�പാ�ലത�ന്നഅവരു�ട �ലാകവീക്ഷണ�ത്ത

യും പാക�പ്പടുത്തിയത്. അവർ �വച്ചുപുലർത്തിയിരുന്ന വ്യാ�മാഹങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ്

ബൂർഷ്വാസിയു�ട പങ്കാളികളായി തീരാനുള്ളഅവരു�ട അഭിലാഷങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ്

ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ നന്മയിലും ദയാദാക്ഷിണ്യങ്ങളിലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉറച്ച

വിശ്വാസവുമാണ് 1885-ൽസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ

ആദ്യകാല�ത്തഏതാനും സ�മ്മളനങ്ങളു�ട നടപടികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നത്.

�കാൺഗ്രസി�ന്റ നയം “നമ്മു�ട പ്രിയ�പ്പട്ട റിപ്പൺ പ്രഭുവി�ന്റ വാഴ്ചക്കാലത്ത്

സംജാതമായ �ദശീയഐക്യവികാരങ്ങ�ള ഇനിയും വളർത്തുകയും ദൃഢീകരിക്കു

കയും �ചയ്യാൻ ഉ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതാ”�ണന്ന് �കാൺഗ്രസി�ന്റപ്രഥമസ�മ്മള

നത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡബ്ളിയൂ.സി. ബാനർജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി.

അ�ത സ�മ്മളനത്തിൽ ഒന്നാമ�ത്ത പ്ര�മയമവതരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് പ്രസംഗിച്ച

ആൾ ഉൽ�ഘാഷിച്ചു. “�ദവാനുഗ്രഹം”�കാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ�യ “ആഭ്യന്ത

രമായ അരാജകത്വത്തിൽ നിന്നും വി�ദശത്തുനിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും

രക്ഷ�പടുത്തിയത്”. ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയാധികാര�ത്ത മാനിക്കാനും പിന്താങ്ങാനും

അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങ�ളആഹ്വാനം �ചയ്തു.

2 നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റആദ്യനാളുകൾ

ഡബ്ലിയൂ.സി. ബാനർജി, സു�രന്ദ്രനാഥ ബാനർജി, ആനന്ദ�മാഹൻ �ബാസ്, റാ

ഷ് ബിഹാരി�ഘാഷ്, ദാദാഭായി നവ�റാജി, ഫി�റാസ് ഷാ �മത്ത, �ഗാപാലകൃ

ഷ്ണ �ഗാഖ�ല, സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ മുതലായവരുംഹ്യൂമി�നയും �വഡ്ഡർ �വണി�നയും
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�പാലുള്ളഏതാനും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ആയിരുന്നു �കാൺഗ്രസി�ന്റആദ്യകാല �ന

താക്കൾ. അവ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ

എ�ന്തങ്കിലും പരിപാടി മു�ന്നാട്ടു വയ്ക്കുകഎന്നപ്രശ്ന�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നുമാ

ത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട ജനാധിപത്യത്തിലും നീതിന്യായത്തിലും അവർക്ക് അതി

രുകവിഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു താനും. 1895-ൽ �പാലും സു�രന്ദ്രനാഥബാനർ

ജി ഇങ്ങ�ന എഴുതുകയുണ്ടായി: “പ്ര�ചാദനത്തിനും മാർഗ്ഗദർശനത്തിനും ഇംഗ്ല

ണ്ടി�ന്റ �നർക്കാണ് നമ്മൾ �നാക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടാണ് നമ്മു�ട രാഷ്ട്രീയ�നതാവ്.

ഇംഗ്ലീഷുകാരു�ട വിശാലമനസ്ക്കതയിലും നീതി�ബാധത്തിലും നമുക്ക് വലിയവിശ്വാ

സമുണ്ട്. പാർല�മന്റുകളു�ട മാതാവായ ബ്രിട്ടീഷ് �കാമൺസ് സഭയിൽ, �ലാക

ത്തി�ല ഏറ്റവും വലിയ ആ പ്രതിനിധിസഭയിൽ, നമുക്ക് അ�ങ്ങയറ്റ�ത്ത വിശ്വാ

സമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ എവി�ട�യല്ലാം തങ്ങളു�ട �കാടി പറപ്പിക്കുകയും തങ്ങളു

�ട ഭരണംസ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടാ,അവി�ട�യല്ലാംപ്രാതിനിധ്യഭരണത്തി

�ന്റ മാതൃകയായിട്ടാണ് അവ�യ രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്”.

ഇന്ത്യ�യ ഭൗതികമായും ധാർമ്മികമായും �കാള്ളയടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്

വമ്പിച്ച ഒരു കലാപത്തിനിടയാക്കു�മന്നും ആ കലാപം�കാണ്ട് ഇന്ത്യ ഒന്നുകിൽ

�സ്വച്ഛാധിപത്യത്തി�ന്റ ചവിട്ടടിയിൻ കീഴിൽ അധികമധികം അടിച്ചമർത്ത�പ്പടു

ക�യാ അ�ല്ലങ്കിൽ ദുർഭരണത്തി�ന്റയും അധികാരത്തി�ന്റയും �കക�ള �ഞ

രിച്ചു കളയുക�യാ �ച�യ്തക്കു�മന്നും മുന്നറിയിപ്പുനൽകിയ ദാദാഭായ് നവ�റാജി

�പാലും താ�ഴപ്പറയുംവിധം തുടർന്നു പറയാൻ തിടുക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി: “ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണത്തി�ന്റഫലംഅങ്ങ�നത�ന്നയായിരിക്കണ�മന്നുഞാൻആത്മാർത്ഥമാ

യി പ്രാർത്ഥിക്കുക�യാ ആശിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല. ഈ ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും

ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഒരു�പാ�ലഅളവറ്റ നന്മയുളവാക്കുന്നപലഅംശങ്ങളുമുണ്ട്”.

3 മിതവാദികളു�ടആവശ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ മിതവാദി �നതാക്കൾ യാ�താരു ബഹുജ

നപ്രസ്ഥാന�ത്തയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അവരിൽ ചിലർ �ദശീയ കലാ

പകാരികൾ�ക്കതിരായി സാമ്രാജ്യവാദികൾ �ക�ക്കാണ്ടിരുന്ന നിഷ്ഠൂര നടപടി

ക�ള പിന്താങ്ങുക �പാലും �ചയ്തു. രാജ്യത്തി�ന്റ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനും

പു�രാഗമനപരമായ ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്കും �വണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടി�ല പ്രബുദ്ധമായ

�പാതുജനാഭിപ്രായത്തി�ന്റയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റയും �നർക്കാണ് അവർ

ഉറ്റു�നാക്കിയിരുന്നത്. മുഖ്യമായും ബൂർഷ്വാ ബുദ്ധിജീവികൾക്കും ഇടത്തരക്കാരായ

സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാർക്കും ഉൽപതിഷ്ണുക്കളായ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്കുമിടയിലായിരുന്നു

അവരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ബ്രിട്ടീഷ് നീതി�ബാധത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ വി

ശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് ഈ �നതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യക്കാരു�ട ആവശ്യങ്ങ

ളു�ട ന്യായത ബ്രിട്ടീഷ് �പാതുജനങ്ങ�ള �ബാധ്യ�പ്പടുത്താനും അ�തസമയത്ത്

ഇന്ത്യയി�ല വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അങ്ങ�ന അഭിജ്ഞ

രായ പൗരന്മാരു�ട ഒരു തലമുറ�യ വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരാനും തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പ

ട്ട കൗൺസിലുകളിൽഇന്ത്യക്കാർക്കുകൂടുതൽനല്ലപ്രാതിനിധ്യം ഏർ�പ്പടുത്തിക്കി

ട്ടാനുമുള്ള ഒരു ദ്വിമുഖപരിപാടി അംഗീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്കു �പ്രാ

ത്സാഹനം നൽകണ�മന്നും �പാതുസർവീസി�ലക്കുള്ള നിയമനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ

ക്കാർക്ക് തുല്യാവകാശങ്ങളനുവദിക്കണ�മന്നും “തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടഅംഗങ്ങ�ള
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ഗണ്യമായ �താതിൽ പ്ര�വശിപ്പിച്ച് പരമാധികാര കൗൺസിലും നിലവിലുള്ള നി

യമനിർമ്മാണ കൗൺസിലും പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും” �ചയ്യണ�മ

ന്നും എല്ലാ ബജറ്റുകളും കൗൺസിലുകളു�ട തീരുമാനത്തിനു വിടണ�മന്നും അവർ

ആവശ്യ�പ്പട്ടു. മറ്റുവാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ലിബറലിസത്തി�ന്റ സിദ്ധാ

ന്തങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�ട ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ പ്രാ�യാഗികമാക്കണ�മന്നു മാത്രമാണ്

ഈ മിതവാദി�നതാക്കൾആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും, അവരു�ടആവശ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മൗലിക

മായസാമ്പത്തിക�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്തുന്നവയായിരുന്നു. അങ്ങ�നആ

പ്ര�ത്യക സാഹചര്യങ്ങളിൽഅവർ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.

പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി

�ന �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, �കാൺഗ്രസ്

ഇന്ത്യയി�ല അസ്വസ്ഥത�യയും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധവികാരങ്ങ�ളയും ആ�രാഗ്യകര

മായ ഒരു രാജഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തി�ലക്കു തിരിച്ചുവിടാൻ പരിശ്രമിക്കു�മന്ന് ഗവ

�ണ്മന്റ് ആശിച്ചിരുന്നു. �കാൺഗ്രസി�ന്റ രൂപവൽക്കരണത്തിന് ഔ�ദ്യാഗികാനു

ഗ്രഹങ്ങൾനൽകിയ ഇന്ത്യാ �വ�സ്രായി ഡഫറിൻ പ്രഭു 1886-ൽഎഴുതുകയുണ്ടാ

യി: “ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ പ്രാപ്തരും വി�വകശാലികളുമായ

ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവരു�ട കൂറുറ്റസഹകരണ�ത്തനിസ്സംശയം വിശ്വസിച്ചു

റപ്പിച്ചിരിക്കാവുന്നതാണ്. അവർ ഗവ�ണ്മന്റി�ന പിന്താങ്ങുന്നു�വന്ന വസ്തുത ഗവ

�ണ്മന്റി�ന്റ നടപടികളിൽ പലതിനും ജനകീയപിന്തുണ �നടിത്തരും—ഇ�പ്പാൾ

ആ നടപടികൾക്ക് നിയമസഭയിലൂ�ട ബലം പ്ര�യാഗിച്ചു പാസ്സാക്കി�യടുക്കുന്ന

ഒരു മട്ടാണ�ല്ലാ ഉള്ളത്. മാത്രമല്ല, അവർക്ക്അവരു�ട പിന്നിൽ ഒരു നാടൻപാർ

ട്ടിയു�ണ്ടങ്കിൽ, ഇന്ത്യാ ഗവ�ണ്മന്റിന്, ഇ�പ്പാൾ �വണ്ടിവരുന്നതു�പാ�ല, കാറ്റും

�കാളും നിറഞ്ഞ കടലിൽ നടുവിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതും നാലുഭാഗത്തുനിന്നും ഒ�ര

സമയത്ത് അലമാലകൾ ചുറ്റിലും വന്നടിച്ചു �കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ, ഒറ്റ�പ്പട്ട ഒരു

പാറ�പാ�ല നില�കാ�ള്ളണ്ടിവരില്ല”.

എന്നാൽ, ഈ അനുഭാവപൂർവമായ നയം ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുകയു

ണ്ടാവില്ല. ഭരണസമ്പ്രദായത്തി�ല മാറ്റങ്ങൾക്കു�വണ്ടി നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്

ഉന്നയിച്ചആവശ്യങ്ങ�ള, അവഎത്രത�ന്ന മിതമായും ഭരണഘടനാവി�ധയമായു

മാണ് ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന�തങ്കിലും, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ എതിർക്കാൻ

തുടങ്ങി. അ�താ�ട �ദശീയപ്രബുദ്ധത �നടിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയി�ല പ്രക്ഷു

ബ്ധാവസ്ഥ കൂടുതൽ പരന്നുപിടിച്ചു. ഇടത്തരക്കാരായ ബുദ്ധിജീവികൾ, അഭിഭാഷ

കന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, എഴുത്തുകാർ, അദ്ധ്യാപകർ, കൃഷിക്കാർ, വ്യാവസായിക

�താഴിലാളികൾഎന്നിവ�രല്ലാം പതു�ക്കപ്പതു�ക്ക നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ

പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായി കൂടുതൽ ഉറച്ച നടപടികൾ

�ക�ക്കാള്ളണ�മന്ന ആവശ്യം �പാന്തിവന്നു. �താഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും

�ചറുത്തുനിൽപ്പിൽ കൂടുതൽ �ധര്യമവലംബിച്ചു. അവരു�ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ വർ

ഷംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരികയും �ചയ്തു. �ദശീയപ്രസ്ഥാനം അനുക്രമംവളർന്നു. അ�ത

അവസരത്തിൽ, വർദ്ധമാനമായ �താഴിലില്ലായ്മയും �കാ�ളാണിയലിസ്റ്റ് നയം

മൂലമുളവായ അസ്വസ്ഥതയും ജനങ്ങളു�ട �രാഷ�ത്ത ഉൽക്കടമാക്കിത്തീർത്തു.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കും ബംഗാൾ, ബീഹാർ,

മഹാരാഷ്ട്രം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്ത ബലംപ്ര�യാഗിച്ച്

മറിച്ചിടുന്നതിനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുകഎന്നപ്രഖ്യാപി�താ
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�ദ്ദശ്യ�ത്താ�ട പല രഹസ്യസംഘടനകളും രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. �കാൺഗ്രസ്

�നതൃത്വത്തി�ല മിതവാദിവിഭാഗംഈപുതിയ പ്രവണത�യ തീ�ര ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല.

അവരു�ട നിലപാട് �ഗാഖ�ല 1905-�ല �കാൺഗ്രസ് സ�മ്മളനത്തിൽ �ചയ്ത

ത�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ താ�ഴപ്പറയുംവിധം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി:

“ഭാഗ്യവശാ�ലാ നിർഭാഗ്യവശാ�ലാ നമ്മു�ട ഭാഗ�ധയങ്ങൾ ഇ�പ്പാൾ ഇംഗ്ലണ്ടി

�ന്റതുമായി കൂട്ടിയിണക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു; എന്നല്ല, എന്തുത�ന്ന പു�രാഗതി നാം

�തടുന്നതായാലുംഅതുസാമ്രാജ്യത്തിനകത്തുത�ന്നയായിരിക്കണ�മന്ന് �കാൺ

ഗ്രസ് പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിലുമുപരിയായി, ആ പു�രാഗതി

സാവധാനത്തിലും സാവകാശത്തിലും മാത്രമാകാ�ന നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ, പു�രാഗതിയു�ട ഓ�രാ ഘട്ടത്തിലും, അടുത്ത ഘട്ടത്തി�ലക്ക് കട

ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്, നാം ഹ്രസ്വമായ പരിശീലനപരിപാടിയിലൂ�ട

കടന്നു�പാകുന്നത് ആവശ്യമാ�യക്കും. കാരണം, പാശ്ചാത്യ�ദശങ്ങളി�ല ഉചിത

മായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വ�ബാധം പ്രാ�യാഗികപരിശീല

നത്തിലൂ�ടയും പരീക്ഷണത്തിലൂ�ടയും മാത്ര�മ പൗരസ്ത്യ�ദശ�ത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക്

�നടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് യുക്തിയുക്തമായ ഒരഭിപ്രായമാണ്. ഇത് സമ്മതി

ക്കുക എന്നതിന് ഭരണപരിഷ്ക്കാരത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങ�ളയും,

ജനങ്ങൾ അതിനു തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടി�ല്ലന്ന ന്യായംപറഞ്ഞ്, സാധാരണയാ

യി എതിർത്തുവരാറുള്ളവ�രാട് ഏ�തങ്കിലും വിധത്തിൽ �യാജിപ്പു പ്രകടിപ്പിക്കുക

എന്നർത്ഥമില്ല”.

4 തീവ്രവാദികളു�ട അര�ങ്ങറ്റം

എന്നാൽ, പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്ക് ബാലഗംഗാ

ധര തിലകൻ, ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ, അരവിന്ദ് �ഘാഷ്, ലാലാലജ്പത് റായി തുട

ങ്ങിയ �നതാക്കന്മാരു�ട പുതി�യാരു തലമുറ മിതവാദി �നതാക്കൾ പിന്തുടർന്നു

വന്ന നയങ്ങ�ളാട് അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാജഭക്തി പ്ര

�മയങ്ങളു�ടയും ബ്രിട്ടീഷ് പാർല�മന്റി�നാടുള്ള വിനീതാഭ്യർത്ഥനകളു�ടയും ഫല

ശൂന്യത അവർ തുറന്നുകാട്ടുകയും സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതിരായ ബഹുജനപ്ര�ക്ഷാഭ

ങ്ങളഴിച്ചുവിടുന്നതിനു കൂടുതൽ സജീവവും ഊർജസ്വലവുമായ നയങ്ങളും പരിപാടി

കളും ആവിഷ്ക്കരിക്കണ�മന്ന് ആവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. 1895-ൽ പൂനയിൽ �വച്ചു

കൂടിയ �കാൺഗ്രസ് സ�മ്മളനത്തിനു �താട്ടുമുമ്പ് തിലകൻ എഴുതി: “സാമൂഹ്യപ

രിഷ്ക്കരണപ്രശ്ന�ത്തവക�വക്കാ�ത കഴിയു�ന്നട�ത്താളം കൂടുതൽ ജനവിഭാഗങ്ങ

�ള �കാൺഗ്രസി�ലക്കാകർഷിക്കണ�മന്ന് ഒരു കക്ഷി (അതായത് ത�ന്റസ്വന്തം

കക്ഷി) ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മ�റ്റ കക്ഷി സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിന് �വണ്ടി നില�കാള്ളു

ന്നസുഹൃത്തുക്കളു�ട വൃത്തത്തിൽനിന്ന് വള�ര�യാന്നും മു�ന്നാട്ടു �പാവാനാഗ്രഹി

ക്കുന്നില്ല. പൂനയി�ല �കാൺഗ്രസ് ജനങ്ങളു�ട �കാൺഗ്രസാക�ണാഅ�താ ഒരു

വിഭാഗത്തി�ന്റ മാത്രം �കാൺഗ്രസാക�ണാഎന്നതാണ് യഥാർത്ഥപ്രശ്നം”. 1896-

ൽ തിലകൻഎഴുതി:

“കഴിഞ്ഞപന്തീരാണ്ടുകാലമായി നാം, ഗവ�ണ്മന്റ് നമ്മു�ട മുറവിളി �കൾക്കണ�മ

ന്നഭിലഷിച്ചു�കാണ്ട്, ഉച്ചത്തിൽ മുറവിളി കൂട്ടുകയായിരുന്നുവ�ല്ലാ. എന്നാൽ, നമ്മു

�ട മുറവിളി ഒരു ചീവീടി�ന്റ ശബ്ദത്തിൽകൂടുലാ�യാന്നും ഗവ�ണ്മന്റി�നബാധിച്ചി

1 Ramgopal: Lokamanya Tilak, P. 112.
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ട്ടില്ല. നമ്മു�ട ഭരണാധികാരികൾ ന�മ്മ അവിശ്വസിക്കുന്നു. അഥവാ അവിശ്വസി

ക്കുന്നതായിനടിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക്ശക്തമായ ഭരണഘടനാവി�ധയമാർഗ്ഗങ്ങൾ

മു�ഖന നമ്മു�ട അവശതകൾ അവരു�ട �ചവികളിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു

�നാക്കാം”.

1902-ൽ പൂനയിൽ �ചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതിരായി

കലാപമുയർത്താൻ തിലകൻ തുറന്ന മട്ടിൽത്ത�ന്ന ജനങ്ങ�ളാടാഹ്വാനം �ചയ്തു:

“ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തി�ക്കാണ്ടു �പാകുന്നത് യാ�താന്നു �കാണ്ടാ�ണാ,

ആ ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ വമ്പി�ച്ചാരു ഘടകമാ�ണന്നു സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം.

ആ ഭീമയന്ത്ര�ത്തഅത്രയും സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പ്ര�യാ

ജനകരമായ സ്നിഗ്ധപദാർത്ഥം നിങ്ങൾ ത�ന്നയാണ്. അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടവരും

അവഗണിക്ക�പ്പട്ടവരുമാ�ണങ്കിലും ഭരണനിർവഹണം, �വണ�മന്നു വിചാരി

ച്ചാൽ, അസാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർക്കാൻ �വണ്ട ശക്തി നിങ്ങൾക്കു�ണ്ടന്ന �ബാധം

ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളാണ് തീവണ്ടിയും കമ്പിത്തപാലും നടത്തി�ക്കാണ്ടു�പാകുന്ന

ത്. നിങ്ങളാണ് സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ തിട്ട�പ്പടുത്തുന്നതും നികുതികൾ പിരിക്കുന്നതും.

വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ ത�ന്നയാണ്, കീഴാളരു�ട നിലയിലാ�ണങ്കിൽ കൂടി,

ഭരണനിർവഹണത്തിനു �വണ്ട സമസ്തകാര്യങ്ങളും �ചയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ

മടുപ്പൻ�ജാലി �ചയ്യുന്നതി�നക്കാൾ, രാഷ്ട്രത്തിനു കൂടുതൽ നന്നായി പ്ര�യാജന

�പ്പടുമാറ്, നിങ്ങളു�ട �കകൾ തിരിക്കാൻ കഴിയി�ല്ല എന്നു നിങ്ങൾ പര്യാ�ലാ

ചി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു”.

തിലകനാണ്സ്വയംഭരണ�ത്തപ്പറ്റിആദ്യമായിഇങ്ങ�നപ്രഖ്യാപിച്ചത്: “സ്വ

രാജ്യം എ�ന്റ ജന്മാവകാശമാണ്, ഞാനതു �നടുകയും �ചയ്യും”. ബ്രിട്ടീഷ് �മധാവി

ത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തി, അ�ദ്ദഹ�ത്ത സംബന്ധി�ച്ചട�ത്താളം മത

പരമായ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു. “നമ്മു�ട ജീവിതവും നമ്മു�ട ധർമ്മവും, സ്വരാജ്യ

ത്തി�ന്റഅഭാവത്തിൽ, വൃഥാവിലാണ്”.

1893-ൽ “ഇന്ദുപ്രകാശ്” എന്ന ഒരു പത്രത്തിൽ “പഴയ വിളക്കുകൾക്കുപക

രം പുതിയ വിളക്കുകൾ” എന്ന തല�ക്കട്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു �ലഖനപരമ്പരയിൽ

അരവിന്ദ�ഘാഷ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ മിതവാദിത്വപരവും യാ

ഥാസ്ഥിതികവുമായ രാഷ്ട്രീയനയ�ത്തനിശിതമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രതി

�ഷധങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും �മ�മ്മാറാണ്ടങ്ങളും രാജ്യ�ത്ത ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തി�ലക്ക് നയിക്കുകയി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഊർജസ്വലവും ആത്മ

വിശ്വാസപൂർണ്ണവും ധീരവുമായ ഒരു �നതൃത്വം �വണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹംആവശ്യ�പ്പ

ട്ടു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം രഹസ്യമായ പല വി

പ്ലവസംഘടനകളുമായുംസമ്പർക്കംസ്ഥാപിക്കുകയും “വ�ന്ദമാതരം”എന്നത�ന്റ

പത്രത്തി�ല പംക്തികൾ മു�ഖനബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ പുതി�യാരുസമ

രപരിപാടിക്കു�വണ്ടി പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്തുകയും �ചയ്തു. തിലകനും അരവിന്ദ�ഘാ

ഷും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച തീവ്രവാദപരമായ കർമ്മപരിപാടി നിസ്സഹകരണം, ബഹി

ഷ്ക്കരണം, സ്വ�ദശി, �ദശീയവിദ്യാഭ്യാസം എന്നീആശയങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു.

അരവിന്ദൻ “വ�ന്ദമാതര”ത്തിൽ ഇങ്ങ�ന എഴുതി: “സ്വ�ദശി, ബഹിഷ്ക്കരണം, നി

സ്സഹകരണം, �ദശീയവിദ്യാഭ്യാസം—ഇവ�യല്ലാം �വ�വ്വ�റയായി, ഓ�രാ ഇന

�ത്തയും അതാതിനു�വണ്ടി മാത്രമായി, നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ

2 Balgangadhar Tilak: Speeches and Writings.
3 Ibid, P. 77.
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പരാജയ�പ്പടുക�യയുള്ളൂ. മറിച്ച്; സംഘടിതസ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള

ഒ�രാറ്റസം�യാജിതപരിശ്രമത്തി�ന്റഭാഗ�മന്നനിലയിൽഅവഇന്ന�ത്തആവ

ശ്യകതയാകുന്നു. അവസ്വരാജി�ന്റഘടകങ്ങൾമാത്രമാണ്. അവ�യ�യല്ലാം ഒരു

മിച്ചു�ചർത്ത് സമ്പൂർണ്ണമായ ഒന്നാക്കി രഞ്ജിപ്പിക്കലാണ് സ്വരാജ്യം”.

ഇങ്ങ�ന �കാൺഗ്രസി�ല മിതവാദി–തീവ്രവാദി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വീ

ക്ഷണഗതിയി�ലന്ന�പാ�ല കർമ്മപരിപാടിയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ �പാന്തിവന്നു.

�കാൺഗ്രസി�ന്റ ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൂടിയായ പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ തീവ്രവാദി

യായ തിലക�ന മിതവാദിയായ �ഗാഖ�ലയുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തുന്നത് താ�ഴ

കാണിച്ച പ്രകാരമാണ്:

“�ഗാഖ�ലയു�ട പ്രധാനശുഷ്ക്കാന്തി ഭരണനിർവഹണത്തി�ന്റയും അതു �മച്ച�പ്പടു

ത്തുന്നതി�ന്റയും കാര്യത്തിലായിരുന്നു. തിലക�ന്റപരമമായ പരിഗണന രാഷ്ട്രവും

അതി�ന്റ നിർമ്മാണവുമായിരുന്നു. �സ്നഹവും �സവനവുമായിരുന്നു �ഗാഖ�ലയു

�ട ആദർശം. തിലക�ന്റതാക�ട്ട, �സവനവും ത്യാഗവും. �ഗാഖ�ലയു�ട മാർഗ്ഗ

ങ്ങൾ വി�ദശീയ�ന സ്വാധീനിച്ച് വശത്താക്കാൻ ഉ�ദ്ദശിച്ചു�കാണ്ടുള്ളവയായിരു

ന്നു. തിലക�ന്റതാക�ട്ട അവ�ന മാറ്റി �വക്കുന്നതിലും. �ഗാഖ�ല ഉയർന്ന വർ

ഗ്ഗങ്ങളു�ടയും ബുദ്ധിജീവികളു�ടയും �നർക്കാണ് ഉറ്റു�നാക്കിയത്. തിലകനാക�ട്ട,

സാധാരണക്കാരായ ജനലക്ഷങ്ങളു�ട �നർക്കും. �ഗാഖ�ലയു�ട പ്രവർത്തനരം

ഗം നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. തിലക�ന്റ �വദിയാക�ട്ട, ഗ്രാമമണ്ഡപ

വും. �ഗാഖ�ലയു�ട പ്രകാശനമാധ്യമം ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു. തിലക�ന്റതു മറാഠിയും.

�ഗാഖ�ലയു�ട ലക്ഷ്യം സ്വയംഭരണമായിരുന്നു; അതിന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ നിർ�ദ്ദശി

ച്ച പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം �നടി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങൾ സ്വയം അർഹരാ�വണ്ട

തുണ്ടായിരുന്നു. തിലക�ന്റ ലക്ഷ്യം ഓ�രാ ഇന്ത്യക്കാര�ന്റയും ജന്മാവകാശമായ

സ്വരാജായിരുന്നു; അത് വി�ദശീയ�ന്റ തടസ്സ�മാ നി�രാധ�മാ കൂടാ�ത അവന്

ലഭിക്കുകയും �വണം”.

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് അനുക്രമം വർദ്ധിച്ചുവന്നു.

�ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള ഒരു തുറന്ന സമരം ത�ന്ന

നടന്നു. ഏ�റ താമസിയാ�ത ത�ന്ന മിതവാദികൾക്ക് തങ്ങളു�ട സ്ഥാനം നഷ്ട

�പ്പട്ടുവരികയാ�ണന്ന് വ്യക്തമാവുകയും �ചയ്തു. അധികമധികം ആളുകൾ തീ

വ്രവാദികളു�ട പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനം ഒരു

ബഹുജനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്വഭാവം �ക�ക്കാള്ളുകയായിരുന്നു. ഈ പുതിയ

സ്ഥിതിവി�ശഷം രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കളു�ട പ്രസംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തമായും പ്രതിഫ

ലിക്കുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്, 1906-ൽ തിലകൻ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളു�ട

ഭാവി തികച്ചും നിങ്ങളു�ട ത�ന്ന �കകളിലാണ് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന�തന്നു മനസ്സി

ലാക്കുക. നിങ്ങൾക്കു സ്വതന്ത്രരാവണ�മന്നു�ണ്ടങ്കിൽ സ്വതന്ത്രരാവാൻ കഴിയും.

സ്വതന്ത്രരാവണ�മന്നി�ല്ലങ്കി�ലാ, നിങ്ങൾഅധഃപതിക്കുകയും എ�ന്നന്നുംഅധഃ

പതിച്ചവരായിത്ത�ന്ന കിടക്കുകയും �ചയ്യും. നിങ്ങളിൽ വള�ര �പ�രാന്നുംആയു

ധ�മടുക്കണ�മന്നില്ല; നിങ്ങൾക്ക് സജീവമായ �ചറുത്തുനിൽപ്പിനുള്ള ശക്തിയി

�ല്ലങ്കിൽ �പാലും ഈ വി�ദശീയ ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ ഭരണത്തിന് സഹായം നൽ

കാതിരിക്കാൻ �വണ്ട സ്വയം നി�ഷധത്തി�ന്റയും ആത്മത്യാഗത്തി�ന്റയും ശക്തി

നിങ്ങൾക്കി�ല്ല? ഇതാണ് ബഹിഷ്ക്കരണം. ബഹിഷ്ക്കരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയായുധമാണ്

4 Pattabhi Sitaramayya: History of the Indian National Congress.
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എന്നു പറയു�മ്പാൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിർത്തിക്കപ്പുറ

ത്ത്, അഥവാ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത്, യുദ്ധം �ചയ്യുന്നതിന് നമ്മു�ട രക്തം �കാണ്ടും

പണം �കാണ്ടും നാമവ�ര സഹായിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് നമ്മു�ട സ്വന്തമായ �കാ

ടതികളുണ്ടാക്കണം. മാത്രമല്ല, സമയം വരു�മ്പാൾ നാം നികുതി �കാടുക്കാൻ

വിസമ്മതിക്കുകയും �ചയ്യും. നിങ്ങളു�ട ഏകീകൃതപരിശ്രമങ്ങൾ മു�ഖന നിങ്ങൾ

ക്കിതു �ചയ്യാൻ കഴിയു�മാ? നിങ്ങൾക്കിതു കഴിയു�മങ്കിൽ നാ�ള മുതൽ നിങ്ങൾ

സ്വതന്ത്രരാണ്”.

ഈപുതിയ മു�ന്നറ്റത്തിനുപശ്ചാത്തലം നൽകിയതു �ലാകരംഗ�ത്തപിടിച്ചു

കുലുക്കിയ ചില സുപ്രധാനസംഭവങ്ങളാണ്. അവയിൽ �വ�ച്ചറ്റവും പ്രാധാന്യമർ

ഹിക്കുന്നത് ജപ്പാൻസാറിസ്റ്റു റഷ്യക്ക് ഏൽപ്പിച്ച പരാജയമാണ്. ഒ�രഷ്യൻ രാജ്യ

ത്തി�ന്റ �കകളിൽ നിന്ന് ഒരു യൂ�റാപ്യൻ ശക്തി�ക്കറ്റ ഈ പരാജയം, പിന്ന

ണി രാജ്യങ്ങളിൽ പ്ര�ത്യകിച്ചും, അത്ഭുതവും ആ�വശവും ഉളവാക്കി. പാശ്ചാത്യർ

എത്രത�ന്നശാസ്ത്രീയ കാര്യക്ഷമതയുള്ളവരായിരുന്നാലുംഏഷ്യൻ ഭാഗ�ധയത്തി

�ന്റഅജയ്യരായഉടമക�ളാന്നുമല്ലഎന്നഒരാത്മവിശ്വാസംപൗരസ്ത്യ�ദശ�ത്തമർ

ദ്ദിതജനങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്നു. 1905-ൽ കരുത്തുറ്റസാറിസ്റ്റുസാമ്രാജ്യത്വ�ത്തപിടി

ച്ചുകുലുക്കിയ ആദ്യ�ത്ത റഷ്യൻ വിപ്ലവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയുംഈആത്മവി

ശ്വാസ�ത്തശക്തി�പ്പടുത്തി.

5 ബംഗാൾ വിഭജനം

ഒരു �ദശീയ പ്ര�ക്ഷാഭത്തി�ന്റ തീ�പ്പാരിയുയർത്തിയ അടിയന്തര സംഭവം ബം

ഗാൾവിഭജനമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഭരണസൗകര്യത്തി�നന്നും

പറഞ്ഞ് ബംഗാളി�ന രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതു ബംഗാളി �ദശാ

ഭിമാനിക�ള അരിശം �കാള്ളിച്ചു. അവർ സമാരംഭിച്ച പ്ര�ക്ഷാഭം ഇന്ത്യയി�ലാട്ടു

ക്കുംപടർന്നുപിടിക്കുകയും �ചയ്തു. ബഹിഷ്ക്കരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയായുധമായിത്തീർന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ഇദംപ്രഥമമായി രാഷ്ട്രീയസമരത്തിൽ �ചർന്നു.

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ 1907

ആയ�പ്പാ�ഴക്കും �കാൺഗ്രസി�ന പരസ്യമായ ഒരു പിളർപ്പി�ന്റ വക്ക�ത്ത

ത്തിച്ചു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങ�ള ജവഹർലാൽ �നഹ്റു താ�ഴ പറയുംവിധം

വിവരിക്കുകയുണ്ടായി: “മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വായുമണ്ഡലത്തിൽ മാ�റ്റാലി�കാണ്ടു.

�ക്ഷാഭം �പരുകി. സംഘർഷം അനിവാര്യമായി. അതുകൂടാ�ത കഴിക്കാൻ സർ

വാദൃതനും നാട്ടി�ലങ്ങും പിതാവി�ന�പ്പാ�ല കരുത�പ്പടുന്നആളുമായ ദാദാഭായി

നവ�റാജി�യ, �കാൺഗ്രസി�ന്റ ആ പഴയ പിതാമഹ�ന, വിശ്രമസ്ഥാനത്തുനി

ന്ന് മു�ന്നാട്ടു�കാണ്ടുവന്നു. പ�ക്ഷ, അതു�കാണ്ടുണ്ടായ ആശ്വാസം അല്പകാല�മ

നിലനിന്നുള്ളൂ. 1907-ൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. പുറംകാഴ്ചയ്ക്ക് അതി�ന്റ ഫലം പഴയ

മിതവാദിവിഭാഗത്തിന് ഒരു വിജയമായിരുന്നു. എന്നാൽ, സംഘടനാപരമായ

നിയന്ത്രണത്തി�ന്റയും �കാൺഗ്രസി�ന്റഅന്ന�ത്തഇടുങ്ങിയ �വാട്ടവകാശ വ്യവ

സ്ഥയു�ടയും ഫലമായിട്ടാണ് അവർഈ വിജയം �നടിയത്. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ

മനസ്സ് �ചലുത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൽ വലി�യാരു ഭൂരിപക്ഷം തിലക�നയും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കക്ഷി�യയും അനുകൂലിച്ചു എന്നതിനു സംശയമില്ല. �കാൺഗ്രസി�ന്റ

പ്രാധാന്യം വള�ര�യ�റകുറഞ്ഞു�പായി. മറ്റുപ്രവർത്തനങ്ങളിലായി ജനങ്ങൾക്കു

5 Bala Gangadhara Tilak: Speeches and Writings



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 151

താല്പര്യം. ബംഗാളിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. റഷ്യയി�ലയുംഐർല

ന്റി�ലയും വിപ്ലവകാരികൾ കാട്ടിയ മാതൃകഅനുകരിക്ക�പ്പടുകയായിരുന്നു”.

നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ല അഭിപ്രായഭിന്നതകളും പിളർപ്പും ശക്തി�യ

റിയ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്താൻ ഗവ�ണ്മന്റിനു �ധര്യം നൽകി. തിലകനും

അരവിന്ദ�ഘാഷുമുൾപ്പ�ട പല തീവ്രവാദി �നതാക്കളും അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ടു. തില

ക�ന രാജ�ദ്രാഹകുറ്റത്തിനു വിചാരണ �ചയ്ത് ആറുവർഷ�ത്ത നാടുകടത്തലിനു

ശിക്ഷിക്കുകയും ബർമ്മയി�ല മാൻഡ�ല ജയിലി�ലക്ക് അയക്കുകയും �ചയ്തു. ആ

മഹാനായ �നതാവി�ന ശിക്ഷിച്ചതിൽ പ്രതി�ഷധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായ ബഹുജ

നപ്രകടനങ്ങളും പണിമുടക്കങ്ങളുമുണ്ടായി.

�ലനിൻ അക്കാലത്ത് ഇങ്ങ�ന എഴുതി: “ഇന്ത്യയി�ല സാധാരണക്കാരൻ

ത�ന്റ സാഹിത്യകാരന്മാരു�ടയും രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കളു�ടയും സംരക്ഷണത്തി

നു�വണ്ടി മു�ന്നാട്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവാദിയായ

തിലക�നതിരായി ബ്രിട്ടീഷ് കുറുനരികൾ വിധിച്ച കുപ്രസിദ്ധമായ ശിക്ഷ (അ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത ദീർഘകാലാവധിക്കു ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി). ഇന്ത്യൻ ജൂറിയംഗങ്ങൾ

അ�ദ്ദഹ�ത്ത വിട്ടയയ്ക്കണ�മന്ന് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു�വന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ജൂറി

യംഗങ്ങളു�ട �വാട്ടു�കാണ്ടാണ് വിധി പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട�തന്നുംഈയടുത്തദിവസം

�കാമൺസ് സഭയിൽ ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ട ഒരു �ചാദ്യ�ത്ത തുടർന്ന് �വളി�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്,

പണച്ചാക്കുകളു�ട സിൽബന്ധികൾ ഒരു ജനാധിപത്യവാദി�ക്കതിരായി �ക

�ക്കാണ്ട ഈ പ്രതികാരം, �ബാം�ബയിൽ �തരുവുപ്രകടനങ്ങളും ഒരു പണിമുട

ക്കവും ഉയർത്തി വിടുകയുണ്ടായി”.

തിലക�ന�പ്പാ�ലയും അരവിന്ദ�ഘാഷി�ന�പ്പാ�ലയുമുള്ള മഹാന്മാർ നയി

ച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇത്ര�വഗം അലസി�പ്പായ�തങ്ങ�നയാണ്? ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ

ധികാരികൾക്ക് ആ സമര�ത്ത, താൽക്കാലികമായിട്ടാ�ണങ്കിൽ കൂടി, അടിച്ചമർ

ത്താൻ കഴിഞ്ഞ�തങ്ങ�നയാണ്? ഭാഗികമായി അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരു

ന്നസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങളിലും, ഭാഗികമായി �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി

�ന്റ ത�ന്ന ദൗർബല്യത്തിലുമാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം കിടക്കുന്നത്. കൽക്കത്ത

�യ�പ്പാ�ലയും �ബാം�ബ�യ�പ്പാ�ലയുമുള്ള ഒറ്റ�പ്പട്ട �കന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ

സമരം ഒരുബഹുജനസ്വഭാവം �ക�ക്കാള്ളുകയുണ്ടാ�യങ്കിലും രാജ്യ�ത്ത വിശാ

ലജനവിഭാഗങ്ങൾ അ�പ്പാഴും രാഷ്ട്രീയമായി പി�ന്നാക്കാവസ്ഥയിലും ഉദാസീനത

യിലുമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ പു�രാഗമന കാംക്ഷികളും രാഷ്ട്രീയ�ബാധമുള്ളവരുമാ

യിരുന്നഇടങ്ങളിൽ �പാലുംസ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വളർച്ചഇടുങ്ങിയഹിന്ദു

�ദശീയ വാദത്തി�ന്റ പരിമിതികളാൽ തടയ�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

6 Nehru: Discovery of India, PP. 356–57.
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ലാലാലജ്പത് റായ്, വിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ മുതലായവർ

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ തീവ്രവാദികളായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യവാദികളുമായി സന്ധി�ചയ്തു

�കാണ്ടും സഹകരിച്ചു�കാണ്ടും പടിപടിയായി രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ �നടുക�യ

ന്ന മിതവാദി �നതാക്കന്മാരു�ട നയത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

വി�ദശവസ്ത്ര ബഹിഷ്ക്കരണം, നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം മുതലായ പരിപാടികളു

�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുജനസമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണ�മന്നും ബഹുജന

സമരങ്ങളിലൂ�ട ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നും അവരാവശ്യ�പ്പട്ടു.

അഹിംസ, സമാധാനം മുതലായ പദങ്ങ�ള സംശയ�ത്താടുകൂടിയാണ് അവർ

വീക്ഷിച്ചത്. ഭീകരപ്രസ്ഥാനക്കാരു�ട പരിപാടിക�ള�പ്പാലുംഅവർഅനുകൂലിച്ചു.

1 ഹിന്ദുമത പുനരുദ്ധാരണം

എന്നാൽ, സാമൂഹ്യരംഗത്തിൽ അവർ മതപുനരുദ്ധാരണ വാദികളായിരുന്നു.

അയിത്തം, ജാതിവ്യവസ്ഥ, മതവ്യത്യാസങ്ങൾ, �ശശവ വിവാഹം മുതലായ

അനാചാരങ്ങൾ�ക്കതിരായ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ

�ക്കതിരായ സമരത്തി�ന്റ ഊക്കു കുറയ്ക്കു�മന്നും ഇന്ത്യ�യ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമാ

ക്കി മാറ്റിയതിനു�ശഷ�മ സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളിൽശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടുള്ളൂഎന്നുമാണ്

അവർ വാദിച്ചത്. എന്നല്ല, അവർ തങ്ങളു�ട �ദനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഹിന്ദുമത

ത്തി�ന്റകാലഹരണ�പ്പട്ടആചാരങ്ങളുംചടങ്ങുകളും മറ്റുംസ്വയംഅനുഷ്ഠിക്കുകയും

�ചയ്തു. ഹിന്ദു മതത്തി�ന്റയും �വദിക സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റയും പൂർവകാലമഹിമക

�ളഅവർ �കാട്ടി�ഘാഷിച്ചു. അവർബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായസമരങ്ങൾനടത്തി

യത് മുഖ്യമായും ഹിന്ദുസംസ്ക്കാര�ത്ത ‘�മ്ലച്ഛന്മാരായ’ ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട ആക്രമണ

ങ്ങളിൽ നിന്നു കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിക�ള മാത്രമല്ല,

മുസ്ലീങ്ങ�ളയും അവർ വി�ദശികളായ �മ്ലച്ഛന്മാരായിട്ടാണ് കരുതിയത്. അവ�ര

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, �ദശീയത്വം എന്നു�വച്ചാൽ ഹിന്ദുധർമ്മം എന്നായിരുന്നു

അർത്ഥം. ഇന്ത്യക്കാർ എന്നു�വച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നും. ഹിന്ദുധർമ്മ�ത്ത പു

നരുദ്ധരിക്കാ�ത ഇന്ത്യയ്ക്കു �മാചനമി�ല്ലന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ബാലഗംഗാധര

തിലകൻഎഴുതി:
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“ധർമ്മം എന്ന വാക്കി�ന്റ അർത്ഥം കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്കൽ എന്നാണ്. ധൃ, അതായ

ത് ധരിക്കുകഅ�ല്ലങ്കിൽകൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നിർത്തുക,എന്നധാതുവിൽനിന്നാണതുണ്ടാ

യത്. എന്താണ് നമ്മൾ കൂട്ടി�യാജിപ്പി�ക്കണ്ടത്? ആത്മാവി�ന �ദവവുമായി,

മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനുമായി, കൂട്ടി �യാജിപ്പിക്കണം. ധർമ്മം എന്നു�വച്ചാൽ �ദവ

�ത്താടും മനുഷ്യ�നാടുമുള്ള നമ്മു�ട കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്നാണർത്ഥം. ധാർമ്മിക

വും സാമൂഹ്യവുമായഈഐക്യമാണ് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന

ത്. ഇതാണ് നമ്മു�ടനിർവചന�മങ്കിൽനമ്മൾഭൂതകാലത്തി�ലക്കുമടങ്ങി�പ്പാവു

കയും ഇ�തങ്ങ�നപ്ര�യാഗത്തിലിരുന്നുഎന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും �വണം. �വ

ദികകാല�ത്തഇന്ത്യസ്വയംസമ്പൂർണ്ണമായഒരുരാജ്യമായിരുന്നു. മഹത്തായഒരു

രാഷ്ട്രമായി അതു �യാജിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ആ ഐക്യം അപ്രത്യക്ഷമായതി�ന്റ

ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വലിയഅധഃപതനം വന്നു�ചർന്നത്. ആഐക്യ�ത്തവീ

�ണ്ടടുക്കുകയാണ് �നതാക്കന്മാരു�ട കടമ”.

അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന തുടർന്നു:

“നമുക്ക് മതത്തിലുംജ്ഞാനത്തിലും മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. മതത്തിലും

ജ്ഞാനത്തിലും നമുക്കുള്ളഈപാരമ്പര്യം മറ്റുള്ളവരു�ടതി�നാടു തുല്യം മാത്രമല്ല,

കൂടുതൽ മികവുറ്റതുമാണ്. ഈ പാരമ്പര്യങ്ങ�ള ഉ�പക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മു�ട

ജനങ്ങ�ള �യാജിപ്പിച്ചുനിർത്താനുള്ള ഉപാധി നഷ്ട�പ്പടും. കാലപ്പഴക്കം �കാണ്ടു

മഹത്വം �നടിയ ഈ പാരമ്പര്യങ്ങ�ള തകർക്കുക�യന്നു �വച്ചാൽ അവ�യ നി

ലനിർത്തി�പ്പാരുന്ന ജനങ്ങളു�ട �ചതന്യ�ത്ത നശിപ്പിക്കുക എന്നാണർത്ഥം.

ഈവസ്തുതകൾ നമ്മൾ ഇടവിടാ�ത ഓർമ്മിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കണം”.

2 ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റആപത്ത്

പരിഷ്ക്കരണ വാദികളു�ട വാദങ്ങ�ള ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് “നമ്മു�ട ഇന്ന�ത്ത അധഃ

പതനംഹിന്ദുമതത്തി�ന്റഫലമല്ല, നമ്മൾഹിന്ദുമത�ത്തപൂർണ്ണമായി ഉ�പക്ഷിച്ച

തി�ന്റഫലമാണ്”എന്ന്അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസംഈ

അധഃപതന�ത്തത്വരിത�പ്പടുത്തുക മാത്രമാണ് �ചയ്തത്. എ�ന്തന്നാൽ, ഇംഗ്ലീഷ്

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽനിന്നുലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയു�ടസനാതനങ്ങളായആദ്ധ്യാത്മിക

മൂല്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ഉൽ�ബാധനങ്ങളല്ല, പാശ്ചാത്യ ഭൗതികമൂല്യങ്ങളിലുള്ള പരി

ശീലനമാണ്. തിലകൻ പറഞ്ഞു:

“നമ്മു�ട അഭ്യസ്തവിദ്യരിൽ പലരും പാശ്ചാത്യരു�ട ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള

വിമർശനം കൂടാ�ത സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ�ന ദാരുണമായ ഒരുസ്ഥിതി

വി�ശഷം ആവിർഭവിച്ചു. പുതിയ തലമുറ തങ്ങളു�ട മനസ്സുക�ള പാശ്ചാത്യരു�ട

പരുക്കൻ ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ ഒരു കാർബൺ �കാപ്പിയാക്കി മാറ്റി”.

പാശ്ചാത്യരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇന്ത്യയു�ട വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായ

ത്തി�ലാ സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളി�ലാ ഇട�പടാൻ യാ�താരധികാരവുമി�ല്ലന്നായിരു

ന്നു തിലക�ന്റ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, അഭ്യസ്തവിദ്യരായ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താ

ക്കളു�ട കുറ്റമാണ് കൂടുതൽ ഭീകരം. പരിഷ്ക്കർത്താക്കൾ ആദ്യമായി �ച�യ്യണ്ടത്

നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതി�യ പ്രാചീന ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമായ

1 Bala Gangadhara Tilak: His writings and Speeches, PP. 13–14.
2 Gleanings from Tilak’s Writings and Speeches, P. 111.
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വിധത്തിൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയാണ്. “പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി �വണ്ടത് മതവിദ്യാ

ഭ്യാസത്തി�ലക്ക് നമ്മു�ട ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ്”. എന്നാൽ മാത്ര�മ ഇന്ത്യയിൽ

ഒരു പുതു�ചതന്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതി�നതിരാണ് ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം. “സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി തി

കഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ്

നമ്മു�ട �കാ�ളജുകളിൽ പഠിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. നമ്മു�ട ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാ

ഭ്യാസം �നടിയ പണ്ഡിതന്മാർക്കു�പാലും ഗീതയിൽ പരാമർശിച്ച അടിസ്ഥാന

കർമ്മ�യാഗ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള നല്ല�പാ�ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല”.

പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം �നടിയ പണ്ഡിതന്മാ�രാ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താക്ക

�ളാ അല്ല, അവ�ര എതിർത്ത യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുപണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇന്ത്യയു

�ടആത്മീയ�ചതന്യ�ത്തനിലനിർത്താൻകൂടുതൽസഹായിച്ചത്എന്നു�പാലും

അരവിന്ദ�ഘാഷ് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു.

“ഹിന്ദുമതത്തി�ല യാഥാസ്ഥിതിക ഘടകം തമസ്സും അജ്ഞതയും നി�ശ്ചഷ്ട

തയും നിഷ്ക്രിയത്വവും നിറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങ�ന�യാ�ക്കയാ�ണങ്കിലും അതി�ന്റ

�ചറുത്തുനിൽപ്പാണ് കൂടുതൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ളതും കൂടുതൽ പൂർണ്ണവുമായ തകർച്ച

യിൽനിന്ന് രാജ്യ�ത്ത രക്ഷിക്കുകയും ഉറച്ച �ദശീയ�ചതന്യത്തിന് ഉയിർ�ത്തഴു

�ന്നൽക്കാനും സ്വയം ക�ണ്ടത്താനുംആവശ്യമായ സമയവും സൗകര്യവും നൽകു

കയും �ചയ്തത്”. പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യക്കാ�ര തവിട്ടുനിറത്തി

ലുള്ളകുരങ്ങന്മാരാക്കി മാറ്റാനും ഇന്ത്യയു�ടസമഗ്രമായസത്തയു�ടരൂപവൽക്കര

ണ�ത്തതടഞ്ഞുനിർത്താനുമാണ് ഉപകരിച്ചത് എന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. തില

ക�ന�പ്പാ�ല ത�ന്നഅ�ദ്ദഹവും ഇന്ത്യയു�ട ചിരന്തനങ്ങളായ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ

�ള ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻആഹ്വാനം �ചയ്തു.

ബംഗാൾവിഭജനകാലത്ത് തിലകനും അരവിന്ദ�ഘാഷും സമരസഖാക്കളാ

യിരുന്നു. രണ്ടു�പരും മിതവാദി �നതാക്കന്മാരു�ട തണുപ്പൻ നയങ്ങ�ള എതിർ

ക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ സമരം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ �വ

ണ്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്തു. രണ്ടു�പരും ഇന്ത്യയു�ട

പാരമ്പര്യങ്ങ�ളയും ചിന്തക�ളയും സ്വായത്തമാക്കിയ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു.

രണ്ടു�പരും ഹിന്ദുമതത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ച ആത്മീയ വാദികളായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, അവരു�ട വീക്ഷണഗതികൾ തികച്ചും ഒരു�പാ�ലയായിരുന്നു എന്നുപറ

യാൻ വയ്യ.

3 തിലക�ന്റഅ�ദ്വതം

അ�ദ്വത�വദാന്തമായിരുന്നു തിലക�ന്റ വീക്ഷണഗതിയു�ട അടിസ്ഥാനം. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഏകവും അനശ്വരവും നിർഗുണവുമായ ആത്മാവ്

ശരീരത്തി�ലന്ന�പാ�ല പ്രപഞ്ചത്തിലാ�കയും അനാദിയായും പൂർണ്ണമായും

അലിഞ്ഞു�ചർന്നു കിടക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഏകമായ ആത്മാവ്,

3 Bala Gangadhara Tilak, His Writings and Speeches, P. 73.
4 B. G. Tilak: Gita—Rahasya, Vol. 1, P. 93.
5 A. Ghose: The ideal of the Karma Yogin, P. 25.
6 A. Ghose: The Foundations of Indian Culture, PP. 22–23.
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അ�ല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മം, നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നുഎന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് മനുഷ്യരാശിയു

�ട ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം.

എന്നാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അ�ദ്വതം ജ്ഞാനത്തിലല്ല കർമ്മത്തിലാണ്

ഊന്നിയത്. �വദാന്തചിന്തകളിൽ വിഷാദാത്മകത്വ�ത്തയും നിഷ്ക്രിയത്വ�ത്തയും

കുത്തിനിറയ്ക്കാനുള്ളഎല്ലാപരിശ്രമങ്ങ�ളയുംഅ�ദ്ദഹംകഠിനമായിഎതിർത്തു. ജീ

വിതംയഥാർത്ഥമാ�ണന്നുംഅതി�ല �ക്ലശങ്ങ�ളയും ദാരുണങ്ങളായപരീക്ഷണ

ങ്ങ�ളയുംഅ�ക്ഷാഭ്യമായ ധീരത�യാ�ട �നരിടുകയാണ് മനുഷ്യ�ന്റ കടമ�യന്നും

അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. �വദാന്തം ആവശ്യ�പ്പടുന്നത് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

ളിൽ നിന്ന് ഒളി�ച്ചാടി�പ്പാവാനല്ല, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പട്ട് സ്വന്തം

ഉള്ളി�ന്റ ഉള്ളി�ലക്ക് തിരിഞ്ഞുനടക്കാനല്ല, പി�ന്ന�യാ,ജ്ഞാനത്തി�ന്റ സഹാ

യ�ത്താടുകൂടി സാമൂഹ്യജീവിതം �മച്ച�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ

നടത്താനാണ്. സമൂഹത്തി�ന്റ �മാചനമാണ് വ്യക്തിയു�ട ജീവിതലക്ഷ്യം. തിലക

�ന്റ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, ഈ ജീവിതലക്ഷ്യം �നടാനുള്ള സമരത്തിൽ നിസ്വാർ

ത്ഥമായും ശ്രമരഹിതമായും പ�ങ്കടുക്കാനാവശ്യമായ ജ്ഞാനവും ശക്തിയുമാണ്

�വദാന്തത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒന്നാ�ണന്നു മനസ്സി

ലാക്കുന്നവർ “തങ്ങളു�ട എല്ലാ കഴിവുകളുമുപ�യാഗിച്ച് എല്ലായി�പ്പാഴും പരിശുദ്ധ

മന�സ്സാടുകൂടി, ഫലാസക്തി കൂടാ�ത, നിഷ്ക്കാമമായി,ഈ �ലാകത്തിൽതങ്ങളു�ട

കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറ�വറ്റണം. അങ്ങ�ന �ചയ്യുന്നതിനിടയിൽ, �വണ്ടിവന്നാൽ,

സ്വന്തം ജീവൻബലികഴിക്കാൻഅവർതയ്യാറാവണം. എന്തുത�ന്നസംഭവിച്ചാലും

കർത്തവ്യനിർവഹണത്തിൽഅവർഉ�പക്ഷകാണിക്കരുത്. ഇതാണ് �ലാകസം

ഗ്രഹംഅ�ല്ലങ്കിൽസാർവലൗകികമായ �ക്ഷമംഎന്ന �പരിൽഅറിയ�പ്പടുന്നത്.

ഇതുത�ന്നയാണ് യഥാർത്ഥമായ കർമ്മ�യാഗം”.

4 കർമ്മ�യാഗത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം

തിലക�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവദ്ഗീതയിലടങ്ങിയ ഗഹനങ്ങളായ തത്വങ്ങളു

�ട രത്നച്ചുരുക്കമാണ് കർമ്മ�യാഗം. അതു ത�ന്നയാണ് പ്രാ�യാഗിക�വദാന്തം.

അ�ദ്ദഹം വിശദീകരിച്ചു: “ആത്മാവി�ന്റ ഉന്നതി സ്വന്തം പ്രിയ ഇഷ്ടം. എല്ലാം നി

ങ്ങളു�ട �കകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. കർമ്മ�യാഗംഈ �ലാക�ത്തശൂന്യമായി

കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾ �കാണ്ടും ആസക്തി

�കാണ്ടും പങ്കിലമാകരു�തന്നു മാത്ര�മ അതാവശ്യ�പ്പടുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് പ്രാ

�യാഗിക �വദാന്ത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വീക്ഷണം. കുതർക്കങ്ങളിൽ �പട്ടു

�പായാൽ ഇതി�ന്റ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാ�ത വരും”.

ഭഗവദ്ഗീത�യക്കുറിച്ചുള്ള തിലക�ന്റ വ്യാഖ്യാനം മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരു�ടതിൽ

നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ച് കർമ്മമാണ് ഗീതയു

�ട �കന്ദ്രബിന്ദു, അ�ല്ലങ്കിൽ സാരാംശം. ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും കഴിഞ്ഞു കൂ

ടുന്ന ജനങ്ങളു�ട �മാചനത്തിനും സുഖത്തിനും �വണ്ടി കർമ്മനിരതനാവാനാണ്

ഗീത ഉപ�ദശിക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനുമായി ഐക്യം

പ്രാപിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽഅവൻതീർച്ചയായും �ലാകത്തി�ന്റ �ക്ഷമമാ

ഗ്രഹിക്കുകയുംഅതിനു�വണ്ടിപ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യണം. അങ്ങ�ന �ചയ്തി�ല്ല

7 B. G. Tilak: Gita—Rahasya, P. 357.
8 Ibid, P. 562.
9 Ibid P. xxvii.
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ങ്കിൽആഐക്യം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. ആ�കയുള്ള മൂന്നുഘടകങ്ങളിൽ രണ്ടുഘട

കങ്ങൾ (മനുഷ്യനും ഈശ്വരനും) തമ്മിലുള്ള ഐക്യം മാത്ര�മയുണ്ടാകൂ. മൂന്നാമ

�ത്തഘടകം (പ്രപഞ്ചം) ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പടും. ഇങ്ങ�നയാണ് ഞാൻ എനിക്കു�വ

ണ്ടിഈപ്രശ്നത്തിനുപരിഹാരംകണ്ടത്. �ലാക�സവനത്തിലൂ�ടഈശ്വര�ന �സ

വിക്കുകഎന്നതാണ് �മാക്ഷത്തി�ലക്കുള്ളസുനിശ്ചിതമാർഗ്ഗം. ഈമാർഗ്ഗം �ലാക

�ത്തഉ�പക്ഷിച്ചു �കാണ്ടല്ല, �ലാകത്തിൽജീവിച്ചു�കാണ്ടുമാത്രമാണ്, �ക�ക്കാ

ള്ളാൻസാധിക്കുക”.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പു�രാഗതിക്കും �വണ്ടിയു

ള്ളസജീവമായ സമരത്തിലൂ�ട മാത്ര�മ ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം �നടാൻ കഴിയൂ

എന്നാണ്. വി�ദശീയരായ ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട ഭരണമവസാനിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയു

ള്ള പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ത�ന്റ സ്വന്തം ആത്മാ

വി�ന്റ �മാചനം �നടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതു�കാണ്ട് “ദുഷ്ടന്മാരു�ട ആധി

പത്യത്തിനും അവർ �ലാകത്തി�ല ദുർബലരായ ജനങ്ങളു�ട �മൽ നടത്തുന്ന

മർദ്ദനങ്ങൾക്കും എതിരായി ഫലപ്രദമായ പ്രതികാരനടപടിക�ളടുക്കുക” എന്ന

താണ് ഓ�രാ ഇന്ത്യക്കാര�ന്റയും കർത്തവ്യം. “ശഠം പ്രതി ശാഠ്യം” എന്ന തത്വം

പ്രാ�യാഗികമാക്കാൻ �വണ്ടി ജനങ്ങൾ കർമ്മരംഗത്തിലിറങ്ങണം. ഇതാണ്

�വദാന്തം ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കർമ്മത്തി�ന്റ, പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ടയും

സമരങ്ങളു�ടയും, തത്വശാസ്ത്രമാണത്. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തി�ന്റ സന്യാസമാർ

ഗ്ഗത്തി�ന്റതായിരുന്നു എന്ന വാദം യുക്തിക്കു നിരക്കാത്തതാണ് എന്ന് തിലകൻ

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിനു �വണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകാ�ത ഭക്തിമാർഗ്ഗ�ത്തയും

ജ്ഞാനമാർഗ്ഗ�ത്തയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഗീതാവ്യാഖ്യാതാക്ക�ളയും തിലകൻ വി

മർശിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിക്കുംജ്ഞാനത്തിനും സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നത് ശരിയാ

ണ്. പ�ക്ഷ, കർമ്മമി�ല്ലങ്കിൽഅവനിഷ്പ്ര�യാജനങ്ങളായിത്തീരും. അതു�കാണ്ടാ

ണ് ഭഗവദ്ഗീത കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകിയത്. അതു�കാണ്ടുത

�ന്നയാണ് ഗീതയ്ക്ക് അടിമത്തത്തിൽനിന്നു �മാചനം �നടാൻ �വമ്പൽ �കാള്ളുന്ന

സ്വാതന്ത്ര്യസമര �സനാനിക�ളആ�വശം �കാള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

5 അരവിന്ദ�ന്റ തീവ്രവാദം

തിലക�ന്റ ഗീതാരഹസ്യം ഇന്ത്യയു�ട ആത്മീയവാദചിന്തകളു�ട ആധികാരികത

�യ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്നും മനുഷ്യ�ന്റ പ്രയത്നവും കർമ്മനിരതമായ ജീവിത

വും “ആധുനിക �ചതന്യത്തി�ന്റ ആദർശങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാ

�ണ”ന്നുംഅരവിന്ദ�ഘാഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. “എ�ന്നപിന്തുടർന്നാൽ

മാത്രം �പാരാ, യുദ്ധം �ചയ്യുകയും �വണം” (മാമനുസ്മരയുധ്യ ച) എന്ന ഗീതാവച

നം തിലക�ന എന്ന�പാ�ല അരവിന്ദ�നയും ആ�വശം �കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

ഇന്ത്യൻ �ദശീയത്വ�ത്ത ഹിന്ദുസംസ്കാരവുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ചു �കാണ്ടാ�ണങ്കിലും

അ�ദ്ദഹം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ല ഒരു ധീര�സനാനിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇരുപ

താം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആദ്യദശകത്തിൽ അ�ദ്ദഹം തിലക�ന്റ സഹപ്രവർത്തകനാ

യിരുന്നു. പലായനവാദത്തിലല്ല, എടുത്തുചാട്ടത്തിലാണ്, അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചിരു

ന്നത്. ബ്രിട്ടീഷു ഭരണത്തി�നതിരായി സായുധലഹളകൾ നടത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള

10 Ibid, P. xxvi.
11 Ibid, P. 350.
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രഹസ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ �പാലും അ�ദ്ദഹം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹം

അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റിത്ത�ന്ന എഴുതിയ ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ ഇക്കാര്യം തുറന്നു സമ്മ

തിക്കുന്നുണ്ട്:

“ത�ന്റ �പാതുപ്രവർത്തനത്തിൽനിസ്സഹകരണ�ത്തയുംസിവിൽനിയമലംഘന

�ത്തയുംസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗങ്ങളായി അ�ദ്ദഹംഅംഗീകരിച്ചു. പ�ക്ഷ,

അവ മാത്രമാണ് മാർഗ്ഗങ്ങൾഎന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചില്ല. ലക്ഷ്യം �നടുന്നതിന്

സിവിൽ നിയമലംഘനം അപര്യാപ്തമാ�ണന്നുകണ്ടാൽ പരസ്യമായ ലഹളകൾ

സംഘടിപ്പിക്കണ�മന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദഹം, ബംഗാളിലായിരുന്ന കാല

ത്ത്, രഹസ്യമായ വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾനടത്തി�പ്പാന്നു…പിന്നീട് ബംഗാൾ വി
ഭജനമുണ്ടായി. �പാതുകലാപം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. അത് തീവ്രവാദികളു�ട കക്ഷി

ക്കും മഹത്തായ �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിനും അനുകൂലമായിരുന്നു. അരവിന്ദ�ന്റ പ്ര

വർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ വഴിക്കു നീങ്ങി. രഹസ്യപ്രവർത്തനത്തിന്

രണ്ടാംസ്ഥാന�മയുള്ളൂഎന്നായി. എങ്കിലും ഭാവിയി�ല സായുധലഹള�യപ്പറ്റിയു

ള്ളആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം സ്വ�ദശി പ്രസ്ഥാന�ത്ത ഉപ�യാ

ഗ�പ്പടുത്തി”.

ഭീകരപ്രസ്ഥാനത്തി�ലർ�പ്പട്ടവ്യക്തികൾതൂക്കി �കാല്ല�പ്പട്ടാൽഅത്സ്വാതന്ത്ര്യ

സമര�ത്തശക്തി�പ്പടുത്തു�മന്നു�പാലുംഈകാലഘട്ടത്തിൽഅ�ദ്ദഹംവിശ്വസി

ച്ചിരുന്നു.

6 കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് �യാഗത്തി�ലക്ക്

എന്നാൽ, ക്ര�മണ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വീക്ഷണഗതിയിൽ വിഷാദാത്മകത്വത്തി

�ന്റ പ്രവണതകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. �ദനംദിന

പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്തകളി�ലക്ക് അ�ദ്ദഹം

ആണ്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അടിത്തറ

പരി�ശാധിക്കുന്നതിലായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശ്രദ്ധ. 1909-ൽ അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ആത്മീയ�ചതന്യം മാത്രമാണ് രക്ഷാമാർഗ്ഗം. ഹൃദയത്തിനകത്ത് മഹത്വവും

സ്വാതന്ത്ര്യവും �നടുന്നവർ�ക്ക രാഷ്ട്രീയമായ മഹത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും �നടാൻ കഴി

യൂ”. ഈ വീക്ഷണഗതി ഗീത�യക്കുറിച്ചുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങളിലും

പ്രതിഫലിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗീതാവ്യാഖ്യാനം തിലക�ന്റതിൽ നിന്നു തികച്ചും

വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു. തിലകൻ കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിയ�പ്പാൾ

അരവിന്ദൻ �യാഗത്തിലാണ് ഊന്നിയത്. തിലക�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ഭക്തിയും

ജ്ഞാനവും കർമ്മത്തിനു മിഴിവു കൂട്ടാനുള്ള ഉപാധികൾ മാത്രമാണ്. അരവിന്ദ�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട, ഭക്തിയും ജ്ഞാനവു�മന്ന�പാ�ല കർമ്മവും �യാഗശ

ക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്. അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ത�ന്റ ആന്തരികമായ ആത്മാവി�നയും �ചതന്യ�ത്തയും സാക്ഷാൽക്കരിക്കു

കയും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ �ചതന്യത്തി�ലക്കു പ്ര�വശിക്കുകയും പരമാത്മാവുമായി

ഐക്യം പ്രാപിക്കുകയും ജീവിത�ത്തയും കർമ്മ�ത്തയും അംഗീകരിക്കുന്ന കാല

�ത്താളം ആന്തരിക�ചതന്യത്തി�ന്റ പ്രകാശത്തി�ന്റയും ശക്തിയു�ടയും സഹാ

യ�ത്താടുകൂടി പ്രകൃതിയു�ട മാനവി�കാപകരണങ്ങൾ �കാണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുക

യും �ചയ്യുന്ന മുക്തമനുഷ്യനാണ് അന്തിമമായി, അ�ല്ലങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ

12 Aurobindo on Himself.
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നിലയിൽ, ആവിർഭവിക്കുന്നത്, ഈആദ്ധ്യാത്മികമായ പരിവർത്തനത്തി�ന്റയും

�നട്ടങ്ങളു�ടയും ഏറ്റവും �ശ്രഷ്ഠമായ ആവിഷ്ക്കരണമാണ് ആത്മാവ്, മനസ്സ്, കർ

മ്മം എന്നിവയു�ട സമഗ്രമായ �മാചനവും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റആത്മാവി�നക്കുറിച്ചും

ദിവ്യയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള �ബാധത്തി�ന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ അവ�യ നിറയ്ക്ക

ലും. ഇതാണ് ഗീത നമ്മു�ട മുമ്പിൽ �വയ്ക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികദർശനത്തി�ന്റയും

സാക്ഷാൽക്കാരത്തി�ന്റയും സാരാംശം”.

7 ജീവിതവും ദർശനവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം

തിലക�ന്റയുംഅരവിന്ദ�ന്റയും വീക്ഷണഗതികളിലുള്ളഈവ്യത്യാസംഅവരു�ട

ജീവിതരീതികളിലുണ്ടായ വ്യത്യാസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കാണാം.

രണ്ടു�പരും ബംഗാൾ വിഭജന�ത്ത തുടർന്നുണ്ടായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്ര�ക്ഷാഭ

ങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുത്തതിന് അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി. തിലകൻ ബർമ്മയി�ല

മണ്ഡാ�ല ജയിലി�ലക്ക് നാടുകടത്ത�പ്പട്ടു. അനുകൂലമല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയു�ട

യും അധികാരികളു�ട നിർദ്ദയമായ �പരുമാറ്റത്തി�ന്റയും ഫലമായി അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ ആ�രാഗ്യത്തിന് ഉടവുതട്ടി. പ�ക്ഷ, പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത

കൂടുതൽ ദൃഢചിത്തനാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഗീതയു�ടസ�ന്ദശംഅ�ദ്ദഹ�ത്തകൂ

ടുതൽ ഉത്സാഹഭരിതനും കർമ്മനിരതനുമാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ജയിലിൽ നിന്നു

�മാചിപ്പിക്ക�പ്പട്ടതിനു�ശഷംഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങൾതുടർന്നു.

മാറിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച് അ�ദ്ദഹം മറ്റു �ദശീയ�നതാക്കന്മാരുമായി

സഹകരിച്ചു�കാണ്ട് �ഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കാ�നാരുങ്ങി. 1920-ൽ ചര

മം പ്രാപിക്കുന്നതുവ�രയും അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സജീവരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

നിന്ന് വിട്ടുമാറുകയുണ്ടായില്ല.

അരവിന്ദ�ന്റ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. 1908-ൽ അ�ദ്ദഹം ഒരു �ബാംബു

�കസി�ല പ്രതി�യന്ന നിലയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പടുകയും ഒരു �കാല്ല�ത്ത ജയിൽ

വാസത്തിനു�ശഷം വിട്ടയക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അ�പ്പാ�ഴക്കും വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം

താൽക്കാലികമായിട്ടാ�ണങ്കിലും അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മാന്ദ്യം

അരവിന്ദ�ന്റ മനസ്സി�നയുംബാധിച്ചു. അ�ദ്ദഹംത�ന്റ ദുഃഖഭാര�ത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ�ന

എഴുതി:

“ഈപ്രാവശ്യംഞാനാണ് ഒരു�കാല്ലം മുഴുവനുംഏകാന്തതയിൽകഴിച്ചുകൂട്ടിയത്.

മടങ്ങിവന്ന�പ്പാൾ എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എല്ലായി�പ്പാ

ഴുംഎ�ന്റകൂ�ട ഇരിക്കുകയുംഎ�ന്റപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുകയും �ച

യ്ത ഒരാൾ ബർമ്മയിൽ ഒരു തടവുകാരനാണ്. മ�റ്റാരാൾ വടക്ക് ഒരു തടവിൽ കി

ടന്നു നരകിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മടങ്ങിവന്ന�പ്പാൾ ചുറ്റുപാടും �നാക്കി. ഉപ�ദശ

ങ്ങൾക്കും പ്ര�ചാദനത്തിനും �വണ്ടി ഞാൻ ആ�ര�യാ�ക്ക സമീപിക്കാറുണ്ടായി

രുന്നു�വാ അവ�ര�യല്ലാം കാണാൻ�വണ്ടി ഞാൻ ചുറ്റുപാടും �നാക്കി. അവ�ര

ഞാൻ കണ്ടില്ല. അതിലുമുപരിയായി മ�റ്റാന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജയിലിൽ �പായ സമ

യത്ത് രാജ്യം മുഴുവനും വ�ന്ദമാതരം എന്ന വിളി�കാണ്ട് മുഖരിതമായിരുന്നു. രാഷ്ട്ര

ത്തി�ന്റ ആശ �കാണ്ട്, അധഃപതനത്തിൽ നിന്ന് പുതുതായി ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നറ്റ

�കാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട ആആശ�കാണ്ട്, രാജ്യമാ�ക സജീവമായിരു

ന്നു. ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന�പ്പാൾ ആ വിളിക്കു�വണ്ടി �ചവി�യാർ

ത്തു. പ�ക്ഷ, അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ഒരു നിശബ്ദത മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. രാ

ജ്യത്തി�ലാട്ടുക്കും വിചിത്രമായ ഒരു നിശബ്ദത വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളാ�ക ഭയ

വിഹ്വലരായതു�പാ�ല �താന്നി. ഭാവി�യപ്പറ്റിയുള്ള സുഖപ്രതീക്ഷകൾ നിറഞ്ഞ
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പ്രകാശമാനമായസ്വർഗ്ഗത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത്ഞങ്ങളു�ട മുകളിൽ �മഘാവൃതമായ

കറുത്തആകാശമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽനിന്ന് മാനുഷികങ്ങളായഇടിയും മി

ന്നലും വർഷിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഏതുവഴിക്കാണ് നീ�ങ്ങണ്ടത്എന്ന്ആർക്കുംഅറി

ഞ്ഞുകൂടാ എന്നു �താന്നി”.

1910 ഏപ്രിലിൽ അ�ദ്ദഹം ഫ്രഞ്ചു പ്ര�ദശമായിരുന്ന പുതു�ശ്ശരിയി�ലക്ക് താമസം

മാറ്റുകയും അങ്ങ�നബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷ�പടുകയും �ചയ്തു.

പുതു�ശ്ശരിയിൽ താമസമുറപ്പിച്ചതിനു�ശഷവും കുറച്ചുകാലം അ�ദ്ദഹം ബ്രിട്ടീ

ഷിന്ത്യയി�ല ചില വിപ്ലവകാരികളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ക്രമ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹംഅത്തരംബന്ധങ്ങ�ളല്ലാംഅവസാനിപ്പിക്കുകയുംആദ്ധ്യാത്മിക

പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിരന്തനസുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന

ലാലാലജ്പത് റായി�യ�പ്പാ�ലയുംസി.ആർ. ദാസി�ന�പ്പാ�ലയുമുള്ള �നതാക്ക

ന്മാർ ഇന്ത്യയി�ല രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തി�ലക്ക് മടങ്ങിവരാൻ അ�ദ്ദഹ�ത്താട് വീണ്ടും

വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു�നാക്കി. താൻ മ�റ്റാരു മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടി

രിക്കുകയാ�ണന്നും ലക്ഷ്യം �നടുന്നതുവ�ര പ്രവർത്തനരംഗത്തി�ലക്കു മടങ്ങിവ

രാൻ നിവൃത്തിയി�ല്ലന്നുമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മറുപടി. 1950-ൽ മരണമടയു

ന്നതുവ�രയും അ�ദ്ദഹം പുതു�ശ്ശരിയിൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട ത�ന്റ ആശ്രമത്തിൽ

ത�ന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടി.

തിലകനുംഅരവിന്ദനുംഹിന്ദുസംസ്കാര�ത്തമുറുക്കിപ്പിടിക്കുകയും ഭാരതീയദർ

ശനങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം �നടുകയും �ചയ്തു. എങ്കിലും ബംഗാൾ വിഭജന�ത്തതുടർ

ന്നുണ്ടായസാമ്രാജ്യവിരുദ്ധപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾഅടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടതിനു�ശഷംഅവർ

വ്യത്യസ്തജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളാണവലംബിച്ചത്. മണ്ഡാ�ല ജയിലിൽ നിന്നുതിരിച്ചുവ

ന്നതിനു �ശഷവുംതിലകൻഇന്ത്യയു�ടസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽസജീവമായിപ�ങ്ക

ടുത്തു. അരവിന്ദനാക�ട്ട, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ലക്കു തിരിച്ചു�പായില്ല. ക്ര�മണ

അ�ദ്ദഹം ലൗകികജീവിതത്തിൽനിന്നുത�ന്നഅകന്നു�പാവുകയും നിഗൂഢാർത്ഥ

വാദത്തി�ന്റ ദന്ത�ഗാപുരത്തിലിരുന്നു�കാണ്ട് ത�ന്റആത്മീയവാദസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ഒരുകാലത്ത്ആ�വശകരങ്ങളായ �ലഖനങ്ങളിലൂ�ടയും

പ്രസംഗങ്ങളിലൂ�ടയും പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങ�ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി

�നതിരായി തട്ടിയുണർത്തിയ അ�ദ്ദഹം പണക്കാരായ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരു�ട

യും ഇടത്തരക്കാരു�ടയും അത്മീയഗുരുവായി മാറി. ഈ മാറ്റം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

തത്വചിന്തകളിലും പ്രതിഫലിക്കാതിരുന്നില്ല.

8 അരവിന്ദ�ന്റ പൂർണ്ണാ�ദ്വതം

അരവിന്ദ�ഘാഷി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം �പാതുവിൽ പൂർണ്ണാ�ദ്വതം അ�ല്ലങ്കിൽ പൂർ

ണ്ണവിജ്ഞാനംഎന്ന�പരിലാണ്അറിയ�പ്പടുന്നത്. ആത്മീയവാദ�ത്തയും ഭൗതി

കവാദ�ത്തയും കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്കാനും സയൻസ്, തത്വശാസ്ത്രം, മതം എന്നിവ�യ

സം�ശ്ലഷിപ്പിക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅതി�ന്റ പൂർണ്ണമായ സമഗ്രതയിൽ �നാ

ക്കിക്കാണാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണത്.

എല്ലാം ബ്രഹ്മമാകുന്നു, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള�തല്ലാം ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ പ്രകടനങ്ങ

ളാണ്, പ്രപഞ്ചംബ്രഹ്മമാണ് എന്നിങ്ങ�നയുള്ളഔപനിഷദ് സങ്കല്പങ്ങളു�ട അടി

ത്തറയിലാണ് അരവിന്ദൻ ത�ന്റ ദാർശനികവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുത്തത്. ബ്രഹ്മവും

13 Aurobindo: Speeches, P. 52.
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പ്രപഞ്ചവും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല, സർവവ്യാപിയായ ഒ�ര യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ വിഭിന്ന

ങ്ങളായ അവസ്ഥാവി�ശഷങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ഈ അ�ദ്വതം ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

ശങ്കര�ന്റ മായാവാദത്തി�ലാ പാരമാർത്ഥികസത്യം, വ്യാവഹാരികസത്യം എന്നി

ങ്ങ�നയുള്ളസത്യത്തി�ന്റ വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളി�ലാഅ�ദ്ദഹത്തിനു വിശ്വാസമുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, “യഥാർത്ഥമായ ഏകതത്വവാദം,

അ�ല്ലങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ അ�ദത്വം, എല്ലാ വസ്തുക്ക�ളയും ഒ�ര ബ്രഹ്മമായി

കാണുന്നു. അതു ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്ത നിത്യമായ സത്യവും നിത്യമായ

അസത്യവും എന്നും ബ്രഹ്മവും ബ്രഹ്മവുമല്ലാത്തതും എന്നും ആത്മാവും അനാത്മാ

വും എന്നും യാഥാർത്ഥ്യവും അയഥാർത്ഥ�മങ്കിലും ശാശ്വതമായ മായയും എന്നും

പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ട് അവസ്ഥാവി�ശഷങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കു

ന്നില്ല”.

ബ്രഹ്മം ഏകവും അദ്വിതീയവുമാ�ണന്നും പ�ക്ഷ, അത് വിഭിന്നരൂപങ്ങളിലാ

ണ് പ്രകടമായിത്തീരുന്നത് എന്നുമാണ് അ�ദ്ദഹം വാദിച്ചത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യം സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അതിൽസത്, ചിത്, ആനന്ദം

എന്നീ മൂന്നു തത്വങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വിവിധങ്ങളായ നാമ

രൂപങ്ങളും അനന്തമായ ചലനാവസ്ഥയും ഈ പ്രാപഞ്ചിക �ചതന്യത്തി�ന്റ,

അ�ല്ലങ്കിൽസച്ചിദാനന്ദത്തി�ന്റ, പ്രകടനരൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

പ�ക്ഷ, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായബ്രഹ്മംഎണ്ണമറ്റ നാമരൂപങ്ങളിലൂ�ടഅഭി

വ്യക്തമാകുന്ന�തന്തിനാണ്? ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ലീലയാണത് എന്ന�ത്ര മറുപടി. �വ

റും ആനന്ദത്തിനു�വണ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മം നാമരൂപങ്ങളിലൂ�ട പ്രകടമാകുന്നത്. അര

വിന്ദൻഎഴുതി: “�ലാകത്തി�ന്റഅസ്തിത്വം ശിവ�ന്റ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്നനൃത്തമാ

ണ്. അത് ആ �ശ്വതമായഅസ്തിത്വത്തിന് യാ�താരുമാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല. അസ്തി

ത്വം എവി�ട എന്തായിരുന്നു�വാ, എന്താകുന്നു�വാ, എന്തായിരിക്കു�മാ, അങ്ങ�ന

ത�ന്നഅവി�ടയിരിക്കുന്നു;അതി�ന്റഏ�കാ�ദ്ദശ്യം നൃത്തത്തി�ലആനന്ദമാണ്”.

നർത്തക�നന്ന�പാ�ല ത�ന്ന നൃത്തവും യഥാർത്ഥമാണ്. മ�റ്റാരുവിധം

പറഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മം എന്ന ‘അനിർവചനീയമായ യാഥാർത്ഥ്യ’ത്തിന് ദിവ്യമായ

അസ്തിത്വം മാത്രമല്ല, ഭൗതികമായ അസ്തിത്വവുമുണ്ട്. ഭൗതികമായ അസ്തിത്വമാ

ണ് പ്രപഞ്ചം. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ �ചതന്യമാണ് ബ്രഹ്മം. അതി�ന്റ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന

രൂപത്തിലുള്ള പ്രകടനരൂപമാണ് ഭൗതികസത്ത. ഭൗതികസത്തയു�ട വസ്തുനി

ഷ്ഠമായ അസ്തിത്വ�ത്ത അരവിന്ദൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ശങ്കര�ന�പ്പാ�ല ഭൗതി

കസത്ത മായയാ�ണന്ന് അരവിന്ദൻ കരുതുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, ഭൗതികസത്ത

ഒരാവശ്യകതയാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, “ഭൗതികയാ

ഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്മൽ അടിയുറച്ചുനിന്നു�കാണ്ട് മാത്ര�മ ഭൗതികസത്തയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള

യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅതി�ന്റ പൂർണ്ണതയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ”.

എന്നാൽ, ഭൗതികസത്ത വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണങ്കിലും

അതിന് ‘പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ �ചതന്യ’ത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലനിൽ

പ്പി�ല്ലന്ന് അരവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികസത്തയു�ട അസ്തിത്വം ബ്രഹ്മ

ത്തി�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

14 Aurobindo: Life Divine, P. 31.
15 Ibid, P. 119.
16 Ibid.
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പ�ക്ഷ, അവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ പ്രകടിതരൂപ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ്.

ബ്രഹ്മമി�ല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യനുമില്ല. “ദിവ്യസത്ത സ്വയം ബഹുരൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമാ

കുന്നു. അതാണ് വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങളു�ടയും ആത്മാവ്”. ദിവ്യസ

ത്തഅനന്തവും അപരി�മയവുമാണ്. അത് എല്ലായിടത്തും, ഓ�രാ വ്യക്തിയിലും,

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. “ഏകമായ യാഥാർത്ഥ്യം എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളു�ടയും ശക്തികളു

�ടയും യാഥാർത്ഥ്യമായി സ്വയം പ്രകടമാകുന്നു. അതാണ് എല്ലായിടത്തും ന�മ്മ

അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്”. അതിനാൽ, പ്രപഞ്ച�മന്ന യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത അംഗീക

രി�ച്ച മതിയാവൂ. “അസ്തിത്വത്തി�ന്റ ഏ�തല്ലാം അവസ്ഥകളിലൂ�ടയാ�ണാ നാം

പരമാത്മാവി�ന സമീപിക്കുകയും പരമാത്മാവുമായി സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നത് ആ അവസ്ഥകൾക്കും അവയു�ടതായ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.

എ�ന്തന്നാൽ, അയഥാർത്ഥവും അസത്യവുമായത് ന�മ്മ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ലക്കു

നയിക്കുകയില്ല. പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ഉൽഭൂതമാകുന്നവയ്ക്ക്, പരമാത്മാവ് ആശ്ര

യം നൽകുകയും സൂചിപ്പിക്കുകയും അഭിവ്യക്തമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നവയ്ക്ക്, യഥാർ

ത്ഥസത്തയുണ്ടായിരിക്കണം”. ഇങ്ങ�ന അരവിന്ദ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം,

ഭൗതികസത്ത ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പടിയി�ലക്കുള്ള

പ്രയാണത്തി�ലആരംഭഘട്ടമാണ്.

അരവിന്ദ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ദ്വിമുഖമായ ഒരു ചലനക്ര

മമുണ്ട്. കയറി�പ്പാകലുമുണ്ട്, ഇറങ്ങി�പ്പാകലുമുണ്ട്; പരിണമിച്ചു വികസിക്കലുമുണ്ട്,

വികസിതരൂപത്തിൽ നിന്നുള്ളചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങിവരലുമുണ്ട്. “പ്രത്യക്ഷത്തിൽ�ച

തന്യമില്ലാത്തഭൗതികസത്തയിലടങ്ങിയആദ്ധ്യാത്മികയാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദിവ്യസ

ത്തയു�ട പരിണാമത്തി�ന്റപ്രാരംഭബിന്ദു” എന്ന്അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. ഒരുവശത്ത്

അനുക്രമമായി ഭൗതികസത്ത, ജീവൻ, ആത്മാവ്, പ്രകാശമാനമായ അതിമനസ്സി

�ന്റ മാധ്യമം എന്നിവയിലൂ�ടയുള്ളആ�രാഹണം, മറുവശത്ത് പരമാസ്തിത്വത്തിൽ

നിന്ന്അതിമനസ്സിലൂ�ടപ്രപഞ്ചസത്തയി�ലക്കുംഒടുവിൽ ഭൗതികസത്തയി�ലക്കു

മുള്ളപടിപടിയായഅവ�രാഹണം—ഇങ്ങ�ന ഒ�രസമയത്ത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള

ചലനപ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നു. ഈരണ്ടുതരം ചലനപ്രക്രിയകളും പരസ്പരപൂരകങ്ങ

ളാണ്. ഒന്നു മ�റ്റതി�ന സഹായിക്കുന്നു. ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന് ആദ്ധ്യാത്മിക

തലത്തി�ലക്കുള്ള ആ�രാഹണം ദിവ്യസത്തയു�ട അവ�രാഹണ�ത്ത സഹായി

ക്കുന്നു. അതു�പാ�ല ദിവ്യസത്തയു�ട അവ�രാഹണം താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവയു�ട

ആ�രാഹണാഭിലാഷങ്ങ�ള സഫലീകരിക്കുന്നു. ഈ ക്രിയാത്മകമായ പ്രക്രിയ

യിൽ സജീവമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് സാഫല്യത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗം. ഇതി

�ന്റ അർത്ഥം പ്രകാശമാനമായ അതിമനസ്സി�ന മനുഷ്യ�ന്റ �ചതനയി�ലക്ക്

ഇറക്കി�ക്കാണ്ടുവരാനും അങ്ങ�ന �ലാകത്തിൽ ദിവ്യജീവിതത്തിനാവശ്യമായ

സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാനും �വണ്ടി അവിശ്രമമായി പ്രയത്നിക്കണം എന്നാണ്.

ഈ ലക്ഷ്യം �നടാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് പൂർണ്ണ�യാഗം. പരിണാമപ്രക്രിയയി�ലർ

�പ്പട്ട ദിവ്യസത്തയുമായുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ ക്രിയാത്മകമായ സഹകരണത്തിനാണ്

പൂർണ്ണ�യാഗം എന്നുപറയുന്നത്. “പ്രപഞ്ചമാ�ക ദിവ്യസത്തയു�ട പ്രകടനമാണ്

17 Ibid, P. 615.
18 Ibid, P. 427.
19 Ibid, P. 814.
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അ�ല്ലങ്കിൽ ലീലയാണ് എന്ന �ബാധ” മാണ് അത്തര�മാരുസഹകരണത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനം.

അരവിന്ദ�ന്റ പൂർണ്ണ�യാഗ�മന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഈ ദാർശനികവ്യവ

സ്ഥയ്ക്ക് ഉപനിഷത്തുക്ക�ളാടുംശങ്കരൻ, രാമാനുജൻതുടങ്ങിയ മധ്യകാലചിന്തകന്മാ

�രാടുമുള്ളകടപ്പാട് വള�രപ്രകടമാണ്. പ�ക്ഷ,അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റചിന്തകളിൽ �ഹ

ഗൽതുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ ദാർശനികന്മാരു�ടസ്വാധീനവും കാണാം. ഭാരതീയവും

പാശ്ചാത്യവുമായചിന്തകളിൽനിന്ന് പലതുംസ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഒരുസ്വതന്ത്രമായ

ദാർശനികവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്,

�ചതന്യത്തി�ന്റചരിത്രപരമായആ�രാഹണ�ത്തക്കുറിച്ചും പരിണാമപ്രക്രിയക

�ളക്കുറിച്ചും പരിണാമപ്രക്രിയകൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന നി�ഷധത്തി�ന്റ നി�ഷധം,

ഗുണാത്മകമായ പരിവർത്തനം മുതലായവ�യക്കുറിച്ചും �ഹഗൽ ത�ന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിൽ സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന് ദിവ്യസത്തയി

�ലക്കുള്ളആ�രാഹണ�ത്തപ്പറ്റി അരവിന്ദൻ ഉന്നയിച്ചആശയങ്ങൾക്ക് �ഹഗലി

�ന്റചിന്തക�ളാടു കടപ്പാടു�ണ്ടന്നു�താന്നുന്നു. എന്നാൽ, �ഹഗലി�ന്റ ദർശനത്തി

ന് ശാസ്ത്രീയവുംസാമൂഹ്യവുമായ ഒരുപരി�വഷം നൽകുന്നനി�ഷധത്തി�ന്റനി�ഷ

ധം, ഗുണാത്മകമായ പരിവർത്തനം മുതലായ തത്വങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം വിട്ടുകളഞ്ഞി

രിക്കുന്നു. പകരം ദിവ്യസത്തയു�ടഅവ�രാഹണ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളപുതി�യാരാശയ

മാണ് അ�ദ്ദഹംആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്.

അരവിന്ദ�ഘാഷ് ഭൗതികസത്തയു�ട വസ്തുനിഷ്ഠമായ അസ്തിത്വ�ത്ത അംഗീ

കരിക്കുക മാത്രമല്ല,ആധുനികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ള ഉൾ�ക്കാള്ളാൻശ്രമിക്കു

കകൂടി �ചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ മിഴിവും ഓജസ്സും

നൽകുന്നുമുണ്ട്. എന്നിരിക്കിലും, അഭ്യൂഹങ്ങ�ളയും �കവലതത്വങ്ങ�ളയുംആശ്രയി

ക്കുന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പൂർണ്ണാ�ദ്വതത്തി�ന്റ അടിത്തറ അശാസ്ത്രീയവും ഉറപ്പു

കുറഞ്ഞതുമാണ്. ഭൗതികവാദ�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ആത്മീയവാദവും ഭാഗികവും

ഏകപക്ഷീയവുമാണ് എന്നതിനാൽ രണ്ടി�നയും സമന്വയിക്കാനാണ് അ�ദ്ദഹം

ശ്രമിച്ചത്. പ�ക്ഷ, ഈശ്രമത്തിനിടയിൽ ഭൗതികസത്തയ്ക്കും ആദ്ധ്യാത്മികസത്ത

യ്ക്കുമിടയിൽ ഒരു ദ്വിത്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അ�ദ്ദഹം �ചയ്തത്. എ�ന്തന്നാൽ,

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൗതികസത്ത ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾക്കു മാ

ത്രമുള്ളതാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികസത്തആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങൾക്കുമാത്രവും. ഭൗതി

കസത്തയ്ക്ക് പരിണാമത്തി�ന്റ ഒരുസവി�ശഷഘട്ടത്തിൽ �ചതനസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള

കഴിവു�ണ്ടന്ന വാദഗതി�യാട് അ�ദ്ദഹം �യാജിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മവും പ്രപഞ്ചവും

തമ്മിലുള്ള അ�ദ്വതഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സങ്കൽപ്പം അഭ്യൂഹ

ത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. ഒരുവശത്ത് പ്രപഞ്ചമാ�ക ബ്രഹ്മമാ�ണന്നും ഈ �ലാക

ത്തിൽ ബ്രഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള ഒപനിഷദ് സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള

അ�ദ്ദഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, പ്രപഞ്ചത്തിനുപരിയായി, പ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റ പുറത്ത് അനാദിയായിസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നഅനിർവചനീയമായബ്രഹ്മംആത്മാ

വിഷ്ക്കരണത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തിനു�വണ്ടി മാത്രം ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ലക്കിറങ്ങി

വരികയും ഭൗതികസത്തയിലൂ�ട സ്വയം പ്രകടമാവുകയും �ചയ്യുന്നുഎന്ന് വാദിക്കു

കയാണ്. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം ത�ന്ന ബ്രഹ്മമാ�ണങ്കിൽ പി�ന്ന അതിനപ്പുറത്തുള്ള

ഒരു ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റി സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന�തന്തിനാണ്? ഭൗതികസത്തയു�ട ആ�രാ

ഹണം ദിവ്യസത്തയു�ട അവ�രാഹണ�ത്തസഹായിക്കു�മന്നു പറയുന്നു. �വറും

20 Aurobindo: Yoga and its Objects, P. 10.
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ലീലാവി�നാദത്തിനു�വണ്ടി ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിലൂ�ട സ്വയം പ്രകടമാകാൻ കഴി

വുള്ള സർവശക്തമായ ദിവ്യസത്തയ്ക്ക് ഇത്തര�മാരു ആ�രാഹണത്തി�ന്റ സഹാ

യ�മന്തിനാണ്? ഇങ്ങ�നയുള്ള പല �ചാദ്യങ്ങൾക്കും അരവിന്ദൻ തൃപ്തികരമായ

മറുപടി നൽകുന്നില്ല. സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ, വ്യത്യസ്തദാർശനികന്മാർ വി

ഭിന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും വിഭിന്നസാഹചര്യങ്ങളിലും ആവിഷ്ക്കരിച്ച ആശയങ്ങ�ള

ഗഹനവുംസങ്കീർണ്ണവുമായപൂർണ്ണാ�ദ്വത�മന്ന �പരിൽസം�യാജിപ്പിക്കാനുള്ള

ഒരു ശ്രമമാണ് അ�ദ്ദഹം നടത്തിയത്. ത�ന്റ സങ്കീർണ്ണമായ ദാർശനികവ്യവ

സ്ഥഇന്ത്യയു�ടസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റആദ്ധ്യാത്മികാടിത്തറയായിത്തീരു�മന്ന്

അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുകയും �ചയ്തു.
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മതവും �ദശീയപ്രസ്ഥാനവും

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ വി�ദശീയ ഗവ�ണ്മന്റി�നതി

രായ പ്രവർത്തനപരിപാടി�യ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. മത�ത്താ

ടും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണങ്ങ�ളാടുമുള്ള സമീപനങ്ങളിലും അതു പ്രതിഫലിച്ചു. റാന

�ഡ�യയും �ഗാഖ�ല�യയും �പാലുള്ള മിതവാദികൾ ആധുനികതയു�ടയും സാ

മൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റയും വക്താക്കളായിരുന്നു. ഹിന്ദുമത�ത്ത പരിഷ്ക്കരിക്കാനും

അതി�ന ആധുനികയുഗത്തി�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇണക്കി�യടുക്കാനും അവർ

ആഗ്രഹിച്ചു. വിജ്ഞാനവി�രാധത്തിനും അന്ധവിശ്വാസത്തിനും എതിരായിരുന്നു

അവർ. ആധുനികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ള അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. സം�യാ

ജിത സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റയും മ�തതരത്വത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രം �ക

ട്ടിപ്പടുക്കാനും �ഗാഖ�ലയു�ട ഭാഷയിൽ, “�പാതുപാരമ്പര്യങ്ങളിലും �പാതുവായ

അഭിലാഷങ്ങളിലും എന്നല്ല, �പാതുവായ അവശതകളിൽ �പാലും, അടിയുറച്ച

�പാതു�ദശീയ�ബാധം” വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരാനും അവരാഗ്രഹിച്ചു. “നാം ഒന്നാ

മതായി ഇന്ത്യക്കാരാ�ണന്നും പിന്നീടു മാത്ര�മ ഹിന്ദുക്ക�ളാ മുഹമ്മദീയ�രാ പാ

ഴ്സിക�ളാ ക്രിസ്ത്യാനിക�ളാ ആകുന്നുള്ളൂ”�വന്നും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ�മന്ന്

�ഗാഖ�ല ആഗ്രഹിച്ചു. “ഏകീകൃതവും പുനരുദ്ധരിക്ക�പ്പട്ടതുമായ ഇന്ത്യ �ലാക

രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അതി�ന്റ മഹത്തായ ഭൂതകാലത്തിനർഹമായ ഒരുസ്ഥാന

�ത്തക്കു മാർച്ചു�ചയ്തു മു�ന്നറുന്നതി�ന”ക്കുറിച്ച് അ�ദ്ദഹം സ്വപ്നം കണ്ടു.

1 സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങ�ളാടുള്ളസമീപനം

�ന�രമറിച്ച്, തീവ്രവാദികളാക�ട്ട, തീവ്രവാദവും ബഹുജനസമരത്തിനുള്ള ആ�വ

ശവു�മല്ലാമുണ്ടായിട്ടും മിതവാദികളു�ട ലിബറൽ ചിന്താഗതി�യയും പു�രാഗമന

പരമായ ആശയങ്ങ�ളയും എതിർക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. മിതവാദികൾ പാശ്ചാ

ത്യസംസ്കാര�ത്തഅനുകരിച്ചതി�ന്റഫലമായി �ദശീയത്വം കളഞ്ഞുകുളിച്ചു�വന്നാ

യിരുന്നു അവരു�ട മുഖ്യവിമർശനം. പാശ്ചാത്യമായ സകലതിനും, മില്ലി�ന്റയും

�സ്പൻസറു�ടയും �ബൻതാമി�ന്റയും ആശയങ്ങൾക്കു�പാലും, എതിരായിരുന്നു

1 Gopalakrishna Gokhale in the Preamble to the Constitution of the Servants of India

Society.
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അവർ. “ഹിന്ദു”സംസ്കാരം പാശ്ചാത്യ സംസ്കാര�ത്തക്കാൾ എത്ര�യാ ഉൽകൃഷ്ട

മായതാ�ണന്നും പരമ്പരാഗതമായ ഹിന്ദുമതത്തിന് എല്ലാ യുഗങ്ങളു�ടയും ആവ

ശ്യങ്ങ�ള �നരിടാനുള്ള കഴിവു�ണ്ടന്നും അവർ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവ

രു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ, ഹിന്ദുമതത്തിന് പരിഷ്ക്കരണ�മാ പരിവർത്തന�മാ അല്ല

ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്; പി�ന്ന�യാ, ബഹുജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമാറ്

അതി�ന പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്രമാണ്. മിതവാദികൾ സാമൂഹ്യവും മതപ

രവുമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും അയിത്തം, �ശശവവിവാഹം തുടങ്ങിയ

സാമൂഹ്യാനാചാരങ്ങൾ�ക്കതിരായും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച�പ്പാൾ മത

പരമായ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങ�ളയും പാരമ്പര്യങ്ങ�ള

യും നിലനിർത്തുന്നതിനും �വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് തീവ്രവാദികൾ �ചയ്തത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, റാന�ഡ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാര സംഘടനകൾ രൂപവൽക്കരി

ച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ തീവ്രവാദിയായ തിലകൻ �ഗാസംരക്ഷണസംഘങ്ങളും

ഗണപതിയുത്സവങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ തിരക്കിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരു

ന്നു. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരം രാഷ്ട്രീയപരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റ ഒരവ�ശ്യാപാധിയാ�ണന്ന്

മിതവാദികൾ കരുതിയിരുന്നു. തീവ്രവാദികളാക�ട്ട, ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തികവും

സാംസ്കാരികവുമായ പി�ന്നാക്കാവസ്ഥയു�ട മൗലികകാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാ

�ണന്നും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരം ഹിന്ദുസാമൂഹ്യഘടനയിൽ ഛിദ്രങ്ങളു�ട വിത്തുപാ

കു�മന്നും അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായ സമര�ത്ത ദുർബലമാക്കു�മന്നുമാണ്

വാദിച്ചത്. “രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തി�ന്റ പ്രശ്നം ആദ്യം പരിഹരിക്കാത്തപക്ഷം നമു

ക്ക് സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങ�ളാ ജനങ്ങളു�ട ഭൗതിക�ക്ഷമ�മാ �നടാൻസാദ്ധ്യമല്ല”

എന്ന് തിലകൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ

�കാൺഗ്രസി�ന്റ വാർഷികസ�മ്മളനങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നസാമൂ

ഹ്യപരിഷ്ക്കാര സ�മ്മളനങ്ങൾ പിന്നീടു �വ�ണ്ടന്നു �വയ്ക്കുകയുണ്ടാ�യന്നതു ശ്ര�ദ്ധ

യമാണ്. �കാൺഗ്രസ് പന്തലുകൾ പരിഷ്ക്കരണവാദികൾക്കു നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ടത്

മുഖ്യമായും തീവ്രവാദികളു�ട �പ്രരണയാലായിരുന്നു.

തീവ്രവാദികൾ ജനങ്ങളു�ട വികാരങ്ങ�ള തട്ടിയുണർത്താൻ ഹിന്ദുമതത്തി

�ന്റ ഭൂതകാല�മന്മ�യ തുടർച്ചയായി ആശ്രയിച്ചുവന്നു. രാഷ്ട്രീയസമരത്തി�ന്റ

പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ അവർ ഹിന്ദുമതത്തി�ല �ദവന്മാ�രയും �ദവിമാ

�രയും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. ബഹുജനങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ�ബാധ�ത്താടും വർഗ്ഗ�ബാ

ധ�ത്താടു�മന്നതി�നക്കാൾ മതവിശ്വാസങ്ങ�ളാടും, ദുർബലവികാരങ്ങ�ളാടുമായി

രുന്നു പല�പ്പാഴും അവരു�ട ഉദ്�ബാധനം. എന്നാൽ, സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങളു�ട

പ്രശ്നം വന്ന�പ്പാൾ അ�താരു മതപ്രശ്നമാ�ണന്നും ആ നിലയ്ക്ക് അത് രാഷ്ട്രീയപ്രശ്ന

ങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൂ�ടന്നുമാണ് അവർ വാദിച്ചത് !

എന്നിരുന്നാലും, ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും ചട

ങ്ങുകളും കർശനമായിഅനുഷ്ഠിക്കണ�മന്നുനിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇത്അവ

�ര തടയുകയുണ്ടായില്ല. മറ്റുപല വശങ്ങളിലും ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയായിരുന്ന

�ലാകമാന്യതിലകൻ �പാലും ഈ യാഥാസ്ഥിതികചിന്താഗതിയാണ് �വച്ചുപു

ലർത്തിയത്. �ശശവവിവാഹ�ത്ത അ�ദ്ദഹം പിന്താങ്ങുകയും വിവാഹ വയസ്സ്

പന്ത്രണ്ടാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനായി സാമ്രാജ്യനിയമസഭയിൽഅവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ട

ഒരു ബില്ലി�ന എതിർക്കുകയും �ചയ്തു. റാന�ഡയും മറ്റു മിതവാദികളും ബില്ലി�ന

പിന്താങ്ങുകയാണ് �ചയ്തത്.
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2 നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും

പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആദ്യകാലത്ത്സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനംആരം

ഭിച്ചത് സാരാംശത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ ഒരു പരിഷ്ക്കരണ�മന്ന നിലയിലായിരു

ന്നു. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനും ഹിന്ദുമതവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട അപരിഷ്ക്കൃതവിശ്വാ

സങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കു�മതിരായിട്ടാണ് അത് തിരിച്ചുവിട�പ്പട്ടിരുന്നത്.

�കാൺഗ്രസി�ന്റ പല �നതാക്കളുംഈപ്രസ്ഥാനത്താൽഅഗാധമാംവിധം സ്വാ

ധീനിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. �കാൺഗ്രസി�ന്റ ലക്ഷ്യം ഹിന്ദുമത�ത്ത �ദശീയവാദവുമായി

അനുരഞ്ജിപ്പിക്കലാ�ണന്ന് അവരിൽ ചിലർ അവകാശ�പ്പടുക�പാലും �ചയ്തു.

ഉദാഹരണത്തിന്, സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാര പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്രകട

നം നടത്തി�ക്കാണ്ട് �കാൺഗ്രസി�ന്റ ഔ�ദ്യാഗികചരിത്രകാരനായ പട്ടാഭിസീ

താരാമയ്യ ഇങ്ങ�നഎഴുതി:

“ഈപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളല്ലാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ �ദശീയത്വമാകുന്നചര

ടി�ല പല നൂലുകളായിരുന്നു; മുൻവിധിക�ളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും അക

റ്റാനും പഴയ (ഹിന്ദുമത) വിശ്വാസ�ത്ത, �വദാന്തപരമായ ആത്മീയവാദ�ത്ത, പു

നരുദ്ധരിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അതി�ന പുതുയുഗത്തി�ല �ദശീയവാദവുമാ

യി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യാനും കഴിയുമാറ് ഒരു സം�ശ്ലഷണമാവിഷ്ക്കരിക്കുക

യായിരുന്നു രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ കർത്തവ്യം. ഈ മഹത്തായ ദൗത്യം നിറ�വറ്റാൻ വി

ധിക്ക�പ്പട്ടത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സാണ്”. എന്നാൽ, ഹിന്ദുമത�ത്ത

പുനരുദ്ധരിക്കാനും അതി�നആധുനിക�ദശീയവാദവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനുമു

ള്ള പരിശ്രമം ഏ�റക്കാലം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, പ�ത്താമ്പതാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനകാലമായ�പ്പാ�ഴക്ക്ഊന്നൽയാഥാസ്ഥിതികത്വത്തി�ന

തിരായ �പാരാട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറി മതത്തി�ന്റ പുനരുജ്ജീവനത്തി�ലക്കുംസംര

ക്ഷണത്തി�ലക്കുമായി. ഈ മതപുനരുജ്ജീവനവാദം പരിഷ്ക്കരണവി�രാധത്തി�ന്റ

രൂപത്തിലാണ്സ്വയംപ്രകടമായത്; മാത്രമല്ല, മറ്റു മതങ്ങൾക്ക്, വി�ശഷിച്ച് ഇസ്ലാ

മിനും ക്രിസ്തുമതത്തിനും, എതിരായിട്ടാണ് അത് അധികമധികം തിരിച്ചുവിട�പ്പട്ടത്.

ബാലഗംഗാധരതിലകൻ, ലാലാലജ്പത് റായ്, അരവിന്ദ�ഘാഷ്. ബങ്കിംച

ന്ദ്ര ചാറ്റർജി എന്നിവരു�ടയും രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ല മറ്റ�നകം തീവ്രവാദികളു

�ടയും പ്രവർത്തനത്തിലും �ലഖനങ്ങളിലുമാണ് മതപുനരുജ്ജീവനപരമായ ഈ

വീക്ഷണഗതി ഏറ്റവുമധികം പ്രകടമായിരുന്നത്. മിതവാദികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത

മായി, അവർ തങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാശ്ചാത്യാശയങ്ങ�ളയല്ല,

മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ദർശനത്തി�ന്റയും ഹിന്ദു സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റയും പൗരാണികമൂല്യങ്ങ

�ളയാണ്, ആശ്രയിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് “യൂ�റാപ്പി�ന അനുകരിക്കുന്ന ഒരു തവിട്ടുകുര

ങ്ങായി”ത്തീരാൻ വയ്യ; പ്രത്യത, സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങ�ളയും സ്വന്തം ധർമ്മങ്ങ�ള

യും പിന്തുടർന്നു�കാണ്ട് മഹത്വത്തി�ലക്കുയ�രണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അരവിന്ദൻ

പ്രസ്താവിച്ചു: “ഇന്ത്യയി�ല പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അനുകരണപരവും ആത്മവി

സ്മൃതിപൂണ്ടതുംകൃത്രിമവുമായിരുന്നു. ഗീതയു�ടതാ�ഴ�കാടുക്കുന്നആഴ�മറിയവച

നം വിസ്മരിച്ചു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ യൂ�റാപ്പി�ന്റ വിജയകരമായ ഒരു പകർപ്പു സൃ

ഷ്ടിക്കാനാണതു ലക്ഷ്യംവച്ചത്. ‘�മാശമായ നിലയിൽഅനുഷ്ഠിക്ക�പ്പടുന്നതാ�ണ

ങ്കിൽ കൂടി സ്വന്തം സത്തയു�ട നിയമങ്ങളാണ് നന്നായനുസരിക്ക�പ്പടുന്ന അന്യ

ധർമ്മ�ത്തക്കാൾ നല്ലത്.’ സ്വന്തം കർമ്മംഅനുഷ്ഠിച്ചു�കാണ്ടു മരിക്കുന്നതു നല്ലതാ

2 Pattabhi Sitaramayya: The History of the Indian National Congress, P. 22.
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ണ് ; മ�റ്റാരുത്ത�ന്റ പ്രകൃതിനിയമം അനുസരിക്കുന്നത് ആപൽക്കരവും. എ�ന്ത

ന്നാൽ,സ്വന്തം ധർമ്മമനുഷ്ഠിച്ചു�കാണ്ടുള്ളമരണം പുതിയ ജന്മമുളവാക്കുന്നു;അന്യ

മായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽവിജയംഎന്നു�വച്ചാൽവിജയകരമായആത്മഹത്യഎന്നു

മാത്രമാണർത്ഥം”.

3 ഹിന്ദു�ദശീയവാദം

അങ്ങ�ന, ഇന്ത്യൻ �ദശീയവാദം ഹിന്ദു�ദശീയ വാദമായിത്തീർന്നു. “യൂ�റാപ്യൻ

�ദശീയവാദവും ഇന്ത്യൻ �ദശീയവാദവും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസമിതാ

ണ്: ആദ്യ�ത്തത് ഏറ്റവുമധികം ഊന്നുന്നത് ഭൂപരമായഐക്യത്തിലാണ്. രണ്ടാ

മ�ത്തതാക�ട്ട, സാംസ്ക്കാരി�കക്യത്തിലും” എന്ന് ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ എഴുതുകയു

ണ്ടായി.

എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ,ഈഊന്നൽഇന്ത്യൻജനതയു�ടസാംസ്കാരി�ക

ക്യത്തിലായിരുന്നില്ല; മറിച്ച്, �പാതുവായുള്ള ഒരു മതത്തിൽ, അതായത് ഹിന്ദുമത

ത്തിൽ, ആയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ലജ്പത് റായി�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താ

ളം, �ദശീയത്വം എന്നു�വച്ചാൽ “�പാതുവായ ഒരു �പർ, �പാതുപാരമ്പര്യം, �പാ

തുവായ ഒരു ചരിത്രം, �പാതുവായ ഒരു മതം, �പാതുവായ ഒരു ഭാഷ, �പാതുവായ

ഒരു ഭാവി” എന്നിവയായിരുന്നു. അരവിന്ദ�ഘാഷ് ഒരു പടികൂടി മു�ന്നാട്ടു�പായി,

�ദശീയത്വ�ത്ത സനാതനധർമ്മമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഹിന്ദു

രാഷ്ട്രം സംജാതമായത് സനാതന ധർമ്മ�ത്താടുകൂടിയാണ്. അ�താ�ടാപ്പമാണ്

അത് നീങ്ങുന്നത്. അ�താ�ടാപ്പംത�ന്ന വളരുകയും �ചയ്യുന്നു. സനാതനധർമ്മം

അധഃപതിക്കു�മ്പാൾ രാഷ്ട്രവും അധഃപതിക്കുന്നു. സനാതനധർമ്മം രാഷ്ട്ര�ത്താ

�ടാപ്പം നശിച്ചു�പാകു�മങ്കിൽ അതു നശിക്കും. സനാതന ധർമ്മം എന്നു�വച്ചാൽ

�ദശീയത്വമാണ്”.

തീവ്രവാദികൾ ജനങ്ങളു�ട �ദശാഭിമാനപരമായ ആ�വശ�ത്ത തട്ടിയുണർ

ത്താൻ മതവിശ്വാസ�ത്തയും സാംസ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളിലുള്ള അഭിമാന�ത്ത

യും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. ഈ ലക്ഷ്യ�ത്ത മുൻനിർത്തി�ക്കാണ്ടാണ് തിലകൻ

മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ ഗണപതിപൂജ, ശിവാജിവാർഷികം തുടങ്ങിയ മതാ�ഘാഷ ചട

ങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആദ്യമായി 1893-ൽ, ഒരു ഹിന്ദു–മുസ്ലീം

ലഹള കഴിഞ്ഞയുട�നയാണ്, ഗണപതിയുത്സവം വൻ�താതിൽ ആ�ഘാഷിക്ക

�പ്പട്ടത്. ഗജ�ദവനായ ഗണപതി ഹിന്ദുക്കളു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ വി�വകത്തി�ന്റയും

വിജ്ഞാനത്തി�ന്റയും പ്രതീകമായിരുന്നു. അതിനാൽ,ഈആ�ഘാഷങ്ങൾ ജന

ങ്ങളു�ട ഭാവന�യ ആകർഷിച്ചു. �ദശീയപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് പ്ര

ഭാഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും നടത്തി�ക്കാണ്ട് തിലകൻ ഈ ആ�ഘാഷങ്ങൾക്ക്

കൂടുതൽവിപുലമായപ്രാധാന്യം നൽകാൻശ്രമിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ

ബംഗാളിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരാ

യി മാത്രമല്ല, മുസ്ലീങ്ങൾ�ക്കതിരായും, തിരിച്ചുവിട�പ്പട്ടവയായിരുന്നുഈ ഉത്സവ

ങ്ങൾ.

3 B. C. Pal: Soul of India, P. 134.
4 Lala Lajpat Rai: The Man in his Word, P. 46.
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4 മതപുനരുജ്ജീവനത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയസ്വഭാവം

ഇങ്ങ�ന, രാഷ്ട്രീയമായ തീവ്രവാദവും മതപരമായ പുനരുജ്ജീവനവാദവും �ക

�കാർത്തുപിടിച്ചുനീങ്ങാൻതുടങ്ങി. ഭീകരവാദം �പാലുംഹിന്ദുമത ഭക്തിയിൽനിന്നു

പ്ര�ചാദനമുൾ�ക്കാണ്ടിരുന്നു. �ദവീപൂജ വിപ്ലവകാരികൾക്കിടയിൽ പ്രചുരപ്രചാ

രമാർജിച്ചു. കാളി, ദുർഗ്ഗ തുടങ്ങിയ ഹിന്ദു�ദവിമാർ �ദശീയപരിവർത്തനത്തി�ന്റ

വിവിധഘട്ടങ്ങളു�ട പ്രതീകങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പട്ടു. �ദവീപൂജ മാതൃഭൂമിയു�ട

വി�മാചനസമരവുമായി കൂട്ടിയിണക്ക�പ്പട്ടു. ബിപിൻചന്ദ്രപാൽ പറയുകയുണ്ടായി:

“ദുർഗ്ഗ ന�മ്മ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, ഒരു പുരാ�ണതിഹാസ കഥാപാത്രമല്ല;

പി�ന്ന�യാ, ഭാരതീയ ജനസമുദായത്തി�ന്റ നിത്യ�ചതന്യ�ത്ത പ്രതിനിധാനം

�ചയ്യുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ്; ശാശ്വതമായ �സ്നഹം, അനിവാര്യമായ പ്രതികാരം

എന്നീ ദ്വിമുഖങ്ങ�ളാടുകൂടിയ അനന്തശക്തിയു�ട ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഈ പ്രതീക

ത്തിലൂ�ടയാണ് ശാശ്വത�സ്നഹം �ലാകത്തിൽ സാക്ഷാൽക്കരിക്ക�പ്പ�ടണ്ടിയിരി

ക്കുന്നതു.

ബങ്കിംചന്ദ്ര�ന്റ “വ�ന്ദമാതരം” എന്ന �ദശഭക്തിഗാനം—ഇതാണ് �ദശീയ

ഗാനമായി �കാൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചത്—ഭാരതമാതാവി�ന ദുർഗ്ഗാ�ദവിയുമായി

സാത്മ്യ�പ്പടുത്തി. ഭാരതമാതാവ് ദുർഗ്ഗാമാതാവായി വാഴ്ത്ത�പ്പട്ടു. നമ്മു�ട �ക്ഷത്രങ്ങ

ളിൽപ്ര�ശാഭിക്കുന്നഓ�രാ പവിത്രപ്രതിമയും മാതാവാണ്. സുജലയുംസുഫലയും

സസ്യശ്യാമളയും ഫുല്ലകുസുമിതദ്രുമദള�ശാഭിനിയും സുഖദയും വരദയും ആയ ആ

മാതാവി�ന വന്ദിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“ത്വം ഹി ദുർഗാ ദശപ്രഹരണധാരിണീ

കമലാകമലദല വിഹാരിണീ

വാണീ വിദ്യാദായിനീ, നമാമി ത്വാം”

ബിപിൻചന്ദ്രപാൽഎഴുതി: “�ദവന്മാരു�ടയും �ദവിമാരു�ടയുംപഴയപ്രതിരൂ

പങ്ങളു�ടഈ വ്യാഖ്യാനം രാജ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്കും ആ�ഘാ

ഷങ്ങൾക്കും പുതി�യാരർത്ഥം പ്രദാനം �ചയ്തു. ജന�കാടികൾ ജഗദ് ധാത്രി�യ

�യാ കാളി�യ�യാ ദുർഗ്ഗ�യ�യാ ആരാധിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വ�ന്ദമാതര�മ

ന്നആ�വശജനകമായ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി�ക്കാണ്ട് ഭക്ത്യാ�വശങ്ങ�ളാ�ടയാണ്

അവ�ര സം�ബാധന �ചയ്തിരുന്നത്. ഇവ�രല്ലാം ത�ന്ന ഇന്ത്യയി�ല ഹിന്ദുക്ക

ളു�ട, വി�ശഷിച്ചും ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കളു�ട, ആരാധനാപാത്രങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല,

ഈപ്രതീകങ്ങൾക്കുണ്ടായരൂപാന്തരീകരണംഇന്ന�ത്തപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റആഴ

ത്തി�ന്റയും ശക്തിയു�ടയും കാരണം മാത്രമല്ല, അവയു�ട �തളിവുമാണ്. പഴയ

�ദവന്മാരു�ടയും �ദവിമാരു�ടയും ഈ അത്ഭുതകരമായ രൂപപരിണാമം പുതിയ

�ദശീയവാദത്തി�ന്റസ�ന്ദശം രാജ്യ�ത്തസ്ത്രീകളു�ടയും ബഹുജനങ്ങളു�ടയുംഅടു

ക്ക�ല�ക്കത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്”.

5 മതപുനരുജ്ജീവനത്തി�ന്റ ശിഥിലീകരണസ്വഭാവം

മതപരമായ പ്രതീകങ്ങൾ �ദശീയവാദത്തി�ന്റ സ�ന്ദശ�ത്ത ബഹുജനങ്ങളു�ട

അടുക്ക�ല�ക്കത്തിക്കാൻ തീവ്രവാദി �നതാക്ക�ള സഹായിച്ചു എന്നതു�നരാണ്.

5 B. C. Pal: The New Spirit.
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എന്നാൽ, അത് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റആഴത്തി�ന്റയും ശക്തിയു�ടയും �തളിവായിരു

ന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, അത് ഹിന്ദുക്കളു�ടയും മുസ്ലീങ്ങളു�ടയും ക്രിസ്ത്യാനികളു�ടയും

ഏകീകൃതമായ �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വികാസത്തിന് അനിവാര്യമായും തടസ്സ

മായിത്തീരുകയാണ് �ചയ്തത്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, മതപരമായ പുനരുജ്ജീവ

നവാദം ആധുനികപാശ്ചാത്യ ചിന്തക�ള മാത്രമല്ല, അവനവ�ന്റ സ്വന്തം മതത്തി

�ന്റ ആചാരങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമല്ലാത്ത സകലതി�നയും

തിരസ്ക്കരിച്ചു. ഹിന്ദു പുനരുജ്ജീവന വാദത്തി�ന്റ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞുള്ളനിൽപ്പ് സ്വാഭാവി

കമായി മുസ്ലീം പുനരുജ്ജീവനവാദത്തി�ന്റ സമാന്തരവികാസത്തിനും വഴി�വച്ചു.

“�വദങ്ങളി�ലക്കു മടങ്ങി�പ്പാവുക” എന്ന മുറവിളി�ക്കതിരായി “ഖുർ-ആനി�ലക്കു

മടങ്ങി�പ്പാവുക” എന്ന മുറവിളി ഉയർന്നുവന്നു. തങ്ങളു�ട അനുയായിക�ള �വ

ദികകാലത്തി�ലക്കു തിരിച്ചു�കാണ്ടു �പാകാൻ ശ്രമിച്ച ഹിന്ദുപുനരുജ്ജീവന വാ

ദിക�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, ഇന്ത്യ എന്നു�വച്ചാൽ ഹിന്ദു ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ

സംസ്ക്കാര�മന്നു�വച്ചാൽ ഹിന്ദു സംസ്ക്കാരവുമായിരുന്നു. ആര്യന്മാരു�ട ആഗമന

ത്തിന് എത്ര�യാ മുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തി�ന്റ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങൾ

ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും ആ�ര്യതരമായ ആ അതിപ്രാചീനസംസ്ക്കാ

രവും �വദികസംസ്ക്കാരവും തമ്മിലുണ്ടായ സം�ശ്ലഷണത്തിലൂ�ടയാണ് ഇന്ത്യൻ

സംസ്ക്കാരം വികസിച്ചത് എന്നും ഈ സംശ്ലിതസംസ്ക്കാരത്തിന് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമ

ല്ല, മുസ്ലീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പാർസികളും സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടു�ണ്ടന്നും

മറ്റുമുള്ള ചരിത്രവസ്തുതകളു�ട �നർക്കു �നാക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഹി

ന്ദുസംസ്കാരത്തി�ന്റ അന്തസ്സു വീ�ണ്ടടുക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയായിട്ടാണ് അവർ �ദ

ശീയസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത വീക്ഷിച്ചത്. അക്ബറു�ട കാല�ത്ത ഇസ്ലാമി�ല�ക്കാ സുൽ

ത്താൻവാഴ്ചക്കാല�ത്ത പു�രാഗമനവാദികളായ സൂഫികളു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങളി�ല

�ക്കാ അല്ല, പ്രത്യുത മറുനാടുകളി�ല യാഥാസ്ഥിതികരായ മതപു�രാഹിതന്മാർ

വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമി�ലക്കാണ് മുസ്ലീം പുനരുജ്ജീവനവാദി

കൾ തങ്ങളു�ട അനുയായിക�ള നയിക്കാൻ �നാക്കിയത്. അവരു�ട പുരാണങ്ങ

ളും വീരനായകന്മാരും മതച്ചട്ടങ്ങളും ഇന്ത്യയു�ടതായിരുന്നില്ല. പി�ന്ന�യാ, അ�റ

ബ്യയി�ല�താ ഖലീഫാ ഭരണത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളി�ല�താ

ആയിരുന്നു. അവരു�ട “പുണ്യഭൂമി”�യാടുള്ള ഭക്തി �ദശീയത്വത്തി�ന്റ അടിത്തറ

തകർക്കുന്നതായിരുന്നു. അവരു�ട �ദശീയത്വം കടുത്തഇസ്ലാം വാദത്തി�ന്റപ്രതീ

കമായിരുന്നു.

മതത്തി�ന്റയും �ദശീയതയു�ടയും ഒരു മിശ്രിത�മന്ന നിലയിലാണ് പുനരു

ജ്ജീവനവാദം ആവിർഭവിച്ചത്. ഹിന്ദു പുനരുജ്ജീവനവാദം മുസ്ലീം പുനരുജ്ജീവന

വാദ�ത്തവളർത്തുകയും രണ്ടും �ചർന്ന്ഇന്ത്യയിൽവർഗീയവാദത്തി�ന്റവളർച്ചയ്ക്ക്

വഴി�തളിക്കുകയും �ചയ്തു.

6 വർഗീയവാദത്തി�ന്റസാഹചര്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയവാദം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഒരു സൃഷ്ടിയാ

�ണന്നഅഭിപ്രായം പല രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കളും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തി

ന്, രാ�ജന്ദ്രപ്രസാദ് അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി: “ഈപ്രശ്നം ഒരുബ്രിട്ടീഷ് സൃഷ്ടി

യാ�ണന്ന് ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ�ബാധമുള്ള വലി�യാരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദൃഢ

മായിഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടുവരുന്നുണ്ട്. ‘ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക’എന്നകാലാകാലമായുള്ള
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നയത്താൽ പ്ര�ചാദിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു വന്നതാണത്. ഈ ഭരണം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന

കാല�ത്താളം ഭിന്നിപ്പും തുടരാതിരിക്കുകയില്ല”.

ജനങ്ങൾക്കിടയി�ല വിഭാഗീയതകളും അഭിപ്രായഭിന്നതകളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭര

ണാധികാരികൾ തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി സമർത്ഥമാംവിധം ചുഷണം �ചയ്യുക

യും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്പർധക�ള മനഃപൂർവ്വം മൂർഛിപ്പിക്കുകയും

അങ്ങ�ന വർഗീയവാദത്തി�ന്റ വളർച്ചയിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു പങ്കു

വഹിക്കുകയും �ചയ്തു എന്നത് �നരാണ്. എന്നാൽ, വർഗീയവാദത്തി�ന്റ ഉത്ഭവ

ത്തിന് അവരു�ട “ഭിന്നിപ്പിച്ചുഭരിക്കൽ” നയം മാത്രമാണ് കാരണ�മന്ന് ആ�രാ

പിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായി �തറ്റായിരിക്കും. വസ്തുനിഷ്ഠമായസ്ഥിതിവി�ശഷത്തി

ലന്തർലീനമായ ദൗർബല്യവും �ദശീയവി�മാചനസമരത്തി�ന്റ സാഹചര്യങ്ങളും

ഹിന്ദുമുസ്ലീം �നതാക്കളു�ടവീക്ഷണഗതികളിലുണ്ടായവ്യത്യാസങ്ങളുംവിഭാഗീയത

ക�ള വളർത്താൻ സഹായിച്ച കർമ്മപരിപാടികളും ആത്മനിഷ്ഠങ്ങളായ മറ്റു ഘട

കങ്ങളും വഹിച്ച പങ്ക് കുറച്ചുകാണുന്നത് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ റാം

�മാഹൻ റായിയും റാന�ഡയും സമാരംഭിച്ച ന�വാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനം പാശ്ചാത്യ

ലിബറലിസത്തിൽ നിന്നു പ്ര�ചാദനം �കാള്ളുകയുണ്ടായി എന്നതിവി�ട സ്മരണീ

യമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾഇന്ത്യയിൽഅക്രമവും ചൂഷണവും മർദ്ദനവും

നടത്തി�യന്നത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും, പാശ്ചാത്യ ചിന്തകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം

ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്ര�മന്ന നിലയി�ലക്കുള്ള ഇന്ത്യയു�ട പരിവർത്തനത്തിനാവ

ശ്യമായ പ്രധാനപൂർ�വാപാധികളിൽ ചിലതു നിലവിൽ �കാണ്ടുവരാൻ സഹാ

യകമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത നി�ഷധിക്കാൻ പാടില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്തത്തു

ടർന്നുണ്ടായ വമ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ–സാമ്പത്തികപരിവർത്തനങ്ങൾ—രാജ്യത്തി�ന്റ

രാഷ്ട്രീയമായഏകീകരണവും ഭരണപരമായ �കന്ദ്രീകരണവും ഗ്രാമസമൂഹത്തി�ന്റ

തകർച്ച, ഗതാഗതവാർത്താവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങളു�ട വികസനം, ആധുനികവ്യവ

സായങ്ങളു�ട ആവിർഭാവവും വിനിമയത്തി�ന്റ വികാസവും, സർ�വാപരി, ഇം

ഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റ പ്രചാരം—സാമൂഹ്യവും ബൗദ്ധികവുമായ ഒരു വമ്പിച്ച

മു�ന്നറ്റത്തിന് ഉ�ത്തജനം നൽകുകയും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ടയും

മതവിശ്വാസങ്ങളു�ടയും ആചാരങ്ങളു�ടയും അടി തുരക്കാൻ സഹായിക്കുകയും

അങ്ങ�നആധുനിക�ദശീയവാദത്തിനു വഴി�തളിക്കുകയും �ചയ്തു.

എന്നാൽ, ഈ മാറ്റം ദ്രുതതര�മാ സുഗമ�മാ ആയിരുന്നില്ല. യുക്തിചിന്തയും

ലിബറലിസവും പുതിയ ശാസ്ത്രീയ മ�നാഭാവവും രാജ്യത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികമായ

പി�ന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് നിരക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല. �ചറി�യാരു ഭാഗം ജനങ്ങ�ള മാ

ത്ര�മ അവയാകർഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ശാസ്ത്രീയാശയ

ങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് അജ്ഞരും പുതിയ നാഗരികത�യക്കുറിച്ച് സംശയാലുക്കളുമായിരു

ന്നു. ബുദ്ധിജീവികളി�ലാരുവിഭാഗവും �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റചില �നതാക്കളും

അറുപഴഞ്ചൻസാമൂഹ്യാചാരങ്ങളു�ടയുംഅപരിഷ്കൃതങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട

യും അനുകൂലികളായിരുന്നു. പുതിയ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ വംശാഭിമാനപ

രമായ ധിക്കാരം അവരു�ട മതവികാരങ്ങ�ളയും �ദശാഭിമാന�ത്തയും വ്രണ�പ്പ

ടുത്തി. അതിനാൽ, തങ്ങളു�ട മതം തങ്ങ�ള കീഴടക്കിയവരു�ടതി�നക്കാൾ ഉൽ

കൃഷ്ടമാ�ണന്നു �തളിയിക്കുക എന്ന കടമയാണവർ ഏ�റ്റടുത്തത്. വംശാഭിമാന

പരമായ ധിക്കാരത്തിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു മതപരമായ ആഭിജാത്യ�ബാധം.

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്ന�തന്തും �മ്ലച്ഛമാ�ണന്നും പൗരസ്ത്യരു�ട ഭൂ

തകാലസംസ്കാരം പാശ്ചാത്യരു�ട ആധുനികസംസ്കാര�ത്തക്കാൾ �ശ്രഷ്ഠമാ�ണ
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ന്നും വാദിക്ക�പ്പട്ടു. ശാസ്ത്രീയാശയങ്ങൾ പാശ്ചാത്യാശയങ്ങളായും മുതലാളിത്തബ

ന്ധങ്ങളു�ട ഉയർച്ച “ഭൗതിക” പരിഷ്ക്കാരമായും വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പട്ടു. പാശ്ചാത്യാ

ധിപത്യത്തി�നതിരായസമരംആധുനികാശയങ്ങൾ�ക്കതിരായസമര�ത്തവളർ

ത്തി�ക്കാണ്ടുവന്നു. അങ്ങ�ന ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയബന്ധം പഴ

മയും പുതുമയും തമ്മിലുള്ള സമര�ത്ത വികൃതമാക്കിത്തീർത്തു. ബ്രഹ്മസമാജത്തി

�ന്റഅധഃപതന�ത്തക്കുറി�ച്ചഴുതുന്നതിനിടയിൽബിപിൻചന്ദ്രപാൽഇങ്ങ�ന �ര

ഖ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി: “ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ഇന്ത്യക്കാരു�ട പുതിയ

തലമുറയും ഇന്ത്യയി�ല ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദവും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയസംഘർ

ഷം, യൂ�റാപ്യൻആധുനികതയും ഇന്ത്യയു�ട മധ്യകാലാശയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂടു

തൽ മൗലികമായസാംസ്ക്കാരികസംഘർഷം—ഇവ രണ്ടും കൂടി ഏ�റത്താമസിയാ

�തത�ന്നവി�ദശാധിപത്യത്തി�നതിരായി പുതി�യാരുകലാപ�ത്തഇളക്കിവിട്ടു.

ഇതി�നത്തുടർന്ന് �ദശീയമായ പുതി�യാരാത്മ�ബാധം വളർന്നുവന്നു. പുതുതായി

ക�ണ്ടത്തിപ്പിടിച്ച വംശാഭിമാനത്തി�ന്റയുംസാംസ്കാരികാഭിമാനത്തി�ന്റയുംആദ്യ

�ത്ത മു�ന്നറ്റത്തിൽഈ പുതിയ �ബാധം വി�ദശീയമായ എന്തി�നയും, അതിൽ

അന്തർലീനമായ ശക്തിയു�ട�യാ മൂല്യത്തി�ന്റ�യാ പരിഗണന�യ�ന്യ, നി�ഷധി

ക്കാൻ തുടങ്ങി. മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യാജ�മന്നും ഹാനികര�മന്നും പറഞ്ഞ് പരസ്യ

മായി നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നസാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, മതപരവുംആത്മീയവുമായ

പ്രവണതകൾ മുതലായവ�യ�പ്പാലും അനുകൂലിച്ചു�കാണ്ടുള്ള പുതിയ വാദങ്ങൾ

ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടു”.

മതപരമായ ഒരുജനസമുദായ�മന്നനിലയിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായുംസാ

മ്പത്തികമായും ഹിന്ദുക്ക�ളക്കാൾ ദുർബലരായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർക്കിടയിലും

ഏ�റക്കു�റ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുണ്ടായതു�പാ�ലയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

1857-�ല കലാപത്തിനു�ശഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റ് അവ�ര പ്ര�ത്യകം �വർതിരി

ച്ചു മർദ്ദിക്കുകയും പ്രതികാരനടപടികൾ �ക�ക്കാള്ളുകയും അങ്ങ�ന അവരു�ട

സമരാ�വശം മിക്കവാറുംഊറ്റിക്കളയുകയും �ചയ്തു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും, ഇരുകൂ

ട്ടരും,ആകലാപത്തിൽസജീവമായി പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും, �നഹ്റു ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “1857-നു�ശഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട കനത്ത�കഹിന്ദുക്ക

ളു�ടതി�നക്കാൾ മുസ്ലീങ്ങളു�ട �മലാണ്അധികം വന്നുവീണത്. അവർ മുസ്ലീങ്ങ�ള

കൂടുതൽആക്രമണകാരികളുംസമ�രാദ്യുക്തരുംഇന്ത്യയി�ലസമീപകാലവാഴ്ച�യ

ക്കുറിച്ചുള്ളസ്മരണകൾനിലനിർത്തുന്നവരുംതന്മൂലംകൂടുതൽആപൽക്കാരികളുമാ

യി പരിഗണിച്ചു”.

ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയി�ല പ്രബുദ്ധവിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങ�ളക്കാൾ വള�ര �നര

�ത്ത ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം �നടുകയും ഗവ�ണ്മന്റ് സർവീസുകളിൽ കടന്നുകൂടു

കയും �ചയ്തിരുന്നു. ഭാഗികമായിബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ടവി�വചനപരമായ

അടവുകളു�ടഫലമായും ഭാഗികമായി മതപരമായഅശാസ്ത്രീയതയുംഅന്ധവിശ്വാ

സവും വളർത്തി�ക്കാണ്ട് മ�തതരവിദ്യാഭ്യാസ�ത്ത എതിർത്ത ഉ�ലമാക്കളു�ട

സ്വാധീനത്തി�ന്റ ഫലമായും മുസ്ലീങ്ങൾ പിന്നണിയിലായി�പ്പായി. സർ സയ്യദ്

അഹമ്മദ്ഖാനാണ് പാശ്ചാത്യപരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക്

വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള ആദ്യ�ത്ത പരിശ്രമം നടത്തിയത്. റാം �മാഹൻ റാ

യ്, റാന�ഡ തുടങ്ങിയ ഹിന്ദുമത പരിഷ്ക്കർത്താക്ക�ള�പ്പാ�ല ത�ന്ന അ�ദ്ദഹവും

6 Bipin Chandra Pal: Memories of my Life and Times in the Days of My Youth, P. 424.
7 Nehru: Autobiography, P. 460.
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യാഥാസ്ഥിതികരായ ഉ�ലമാക്കൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്ന മതപുനരുദ്ധാരണ പ്രവണ

തക�ളഎതിർത്തു. ത�ന്റ മതംശാസ്ത്രത്തി�ന്റയും ലിബറലിസത്തി�ന്റയും ജനാധി

പത്യത്തി�ന്റയും ആധുനികാശയങ്ങളുമായി നിരക്കാത്തത�ല്ലന്നു �തളിയിച്ചു കാ

ട്ടാൻ അ�ദ്ദഹവും വള�ര�യ�റ ഉത്സാഹിച്ചു. ഗവ�ണ്മന്റി�ന എതിർത്തു�കാണ്ടല്ല

മറിച്ച്, ഗവ�ണ്മന്റി�നാട് സഹകരിച്ചു�കാണ്ടാണ് മുസ്ലീം ജനസമുദായത്തി�ന്റ

താൽപര്യങ്ങ�ള പു�രാഗമിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദഹംആഗ്രഹിച്ചത്.

7 വർഗീയവാദവും �ദശീയവാദവും

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ അഭിലാഷങ്ങൾ നീതിയുക്തങ്ങള�ല്ലന്നും

അതിനാൽ അതിൽ �ചരുന്നതു മുസ്ലീങ്ങളു�ട ഉത്തമതാൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരാ

�ണന്നും സർ സയ്യദ് കരുതി. ഒരുവശത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരു�ട സ്വാധീനവും മറുവശ

ത്ത് �കാൺഗ്രസ് �നതാക്കളു�ട ഹിന്ദു�ദശീയവാദവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിഭാഗീയ

നിലപാടുക�ള ശക്തി�പ്പടുത്തി. 1885-ൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺ

ഗ്രസ് രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടത്. മൂന്നു �കാല്ലങ്ങൾക്കു�ശഷം, 1888-ൽ സർ സയ്യദ്

അഹമ്മദ്ഖാൻ “�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റഅനുകൂലികൾരാജ്യ�ത്താട്ടുക്കുംകുത്തിയിളക്കി

�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുംബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�നതിരായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വമ്പിച്ച

അസംതൃപ്തി ഉയർത്തിവിടാൻ ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ദുഷിച്ച

വികാരങ്ങ�ളഇന്ത്യൻജനങ്ങളു�ടഹൃദയങ്ങളിൽനിന്ന് ദൂരീകരിക്കാൻ �വണ്ടി” യു

�ണറ്റഡ് ഇന്ത്യൻപാട്രി�യാട്ടിക്അ�സാസി�യഷൻഎന്നഒരുപുതിയസംഘട

നയുണ്ടാക്കി. അ�ത വർഷത്തിൽത്ത�ന്നസർ സയ്യദും നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി

�ന്റ �നതാക്കന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്ത

�പ്പടുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, അ�തല്ലാം വിഫലമാവുകയാണുണ്ടായത്. �കാൺഗ്ര

സ്സുമായി �യാജിക്കാൻസർസയ്യദ് തയ്യാറായില്ല. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “നാഷണൽ

�കാൺഗ്രസ് എന്ന വാക്കുകളു�ട അർത്ഥ�മ�ന്തന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ വിഭിന്നജാതി–മതവിശ്വാസികൾ ഒ�രാറ്റ രാഷ്ട്രത്തിൽ �പട്ടവരാ�ണ

ന്നും അഥവാ അവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രമായിത്തീരാൻ കഴിയു�മന്നും അവരു�ട ലക്ഷ്യ

ങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒരു�പാ�ലയുള്ളവയാ�ണന്നുമാ�ണാ കരുത�പ്പടുന്നത്?

അത് തീ�ര അസാദ്ധ്യമാ�ണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് അസാദ്ധ്യമാ�ണ

ങ്കിൽ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ് എന്ന ഒന്നുണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല. �തറ്റായി

�പരിട�പ്പട്ട നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ �ചയ്തികൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കു ഗുണകരമാ

�ണന്നു നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അവ ഞങ്ങളു�ട സ്വന്തം സമുദായ

ത്തിനു മാത്രമല്ല, �പാതുവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ത�ന്ന ആപൽക്കരമാ�ണന്നാണ് ഞാൻ

കരുതുന്നത്. ഇതു പറ�യണ്ടിവന്നതിൽ എനിക്ക് വ്യസനമുണ്ട്. ഇന്ത്യ�യ ഒ�രാറ്റ

രാഷ്ട്രമായി പരിഗണിക്കുന്നഏതു �കാൺഗ്രസ്സി�നയും, അത് ഏത് ആകൃതിയിലും

രൂപത്തിലുമുള്ളതായാലും ശരി, ഞാൻഎതിർക്കും”.

8 അവിശ്വാസത്തി�ന്റഅന്തരീക്ഷം

ഹിന്ദു �നതാക്കളു�ട മതപുനരുദ്ധാരണ പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഇത്തരം വിഭാഗീയ പ്ര

വണതക�ള ഊർജിത�പ്പടുത്താൻ സഹായിച്ചത്. തിലക�ന�പ്പാലുള്ള �ദശീയ

�നതാക്കന്മാരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ�പാലും മുസ്ലീംവിരുദ്ധ പ്രവണതകളിൽ നിന്നു

8 Quoted in Ram Gopal: Indian Muslims, P. 67.
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വിമുക്തമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരംപ്രവണതകൾഏകീകൃതമായ ഒരു �ദശീയപ്രസ്ഥാ

നത്തി�ന്റ ആ�രാഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ,

തീവ്രവാദിരാഷ്ട്രീയ �നതാക്കന്മാർ �ദശീയസ�ന്ദശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി മത

�ത്തഎത്ര കണ്ടാശ്രയിച്ചു�വാ അത്രകണ്ട് അവർ മുസ്ലീങ്ങ�ളയും ക്രിസ്ത്യാനിക�ള

യും �പാതുസമരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. മഹാരാഷ്ട്രത്തി

�ല ഗണപതിയുൽസവങ്ങളും �ഗാവധവിരുദ്ധ സംഘടനകളും, ബംഗാളി�ല ദുർ

ഗാപൂജ, കാശിയി�ല ഉർദുവിരുദ്ധപ്ര�ക്ഷാഭം, ഉത്ത�രന്ത്യയി�ല വിവിധസംസ്ഥാ

നങ്ങളിൽ പരന്നുപിടിച്ച ആര്യസമാജത്തി�ന്റ മതപരിവർത്തനപ്രസ്ഥാനം—

ഇവ�യല്ലാം ത�ന്ന മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയത്തി�ന്റയും അവിശ്വാസത്തി

�ന്റയും ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ്

ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ലഹളകൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്. 1893-ൽ പൂനയിൽ ഒരു ലഹളയുണ്ടാ

യി. അതി�ന്റ യഥാർത്ഥകാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട് വിഭിന്നസമുദായ

ങ്ങൾ തമ്മിൽ �യാജിപ്പുളവാക്കാനുള്ള വഴികളാരായുന്നതിനുപകരം തിലകൻ

ഇങ്ങ�ന എഴുതി: “മുസ്ലീങ്ങൾ അപരിഷ്കൃതവും ധിക്കാരപരവുമായ ഒരു നിലപാടാ

ണ് �ക�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവ�ണ്മന്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു

ന്ന �പ്രാത്സാഹനത്തി�ന്റ ഫലമാണത്”.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ, സ്വാഭാവികമായും, പ്രബുദ്ധരായ മുസ്ലീങ്ങളു�ട

മ�നാഭാവങ്ങ�ളയും വികാരങ്ങ�ളയും �പാക്കിക്കാട്ടുകയും രണ്ടു സമുദായങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി ചൂഷണം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു

എന്നതു ശരിയാണ്. അലിഗഡ് �കാ�ളജി�ല പ്രിൽസിപ്പാളായിരുന്ന �പ്രാഫ

സ്സർ �ബക്കി�ന്റ സഹായ�ത്താടും സജീവമായ പങ്കാളിത്ത�ത്താടും കൂടിയാണ്

1893-�ന്റഅവസാനത്തിൽ ‘�മാഹമ്മദൻഡി�ഫൻസ്അ�സാസി�യഷൻ’എന്ന

സംഘടനസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടത്. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളു�ട ഫലം താ�ഴ �കാടു

ക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകും. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ

�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റപ്രഥമസ�മ്മളനത്തിൽസംബന്ധിച്ചിരുന്ന 72 പ്രതിനിധികളിൽ

മുസ്ലീങ്ങൾ രണ്ടു�പർ മാത്രമായിരുന്നു. 1889-ൽ �ചർന്ന �കാൺഗ്രസ്സ് സ�മ്മളന

ത്തിൽ 1889 പ്രതിനിധികളിൽ 258 �പർ മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ, 1905-�ല

സ�മ്മളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച 756 പ്രതിനിധികളിൽ 17 �പർ മാത്രമായിരുന്നു

മുസ്ലീങ്ങൾ.

പല �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കളു�ടയും വീക്ഷണം ഹിന്ദു മത�ത്താട് ചായ്വുള്ള

തായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത നി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ. എന്നാൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ സം

ഘടന�യന്ന നിലയിൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പ്രഖ്യാപിതനയം അതായിരുന്നില്ല.

അത് വർഗ്ഗീ�യതരവും �ദശീയവുമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതിരായ സമര

ത്തിൽ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാ�ന�പ്പാ�ലയുള്ള പ്രബുദ്ധ മുസ്ലീങ്ങളു�ട ഹൃദയപൂർവ

മായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിൽ, ഒരുപ�ക്ഷ, �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ഉള്ളട

ക്കവും പ്രവർത്തന പരിപാടികളും കൂടുതൽ �ദശീയവും കൂടുതൽ ജനകീയവുമായി

മാറുമായിരുന്നു. വർഗീയവിഭജനങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വി�ദ്വഷങ്ങ�ള

യും ശത്രുതാമ�നാഭാവങ്ങ�ളയും തരണം �ചയ്യാൻ അതു സഹായിക്കുമായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, സംഭവിച്ചതു �ന�ര മറിച്ചാണ്. �കാൺഗ്രസ്സി�നാടുള്ള മുസ്ലീം �നതാക്കളു

�ട എതിർപ്പി�ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയു�ട ഭര

9 D. V. Tahmankar: Lokamanya Tilak, P. 55.
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ണഘടനാപരമായ പു�രാഗതി�യ അനിശ്ചിതകാല�ത്തക്ക് നിർത്തി�വക്കാൻ

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ വർഗീയ ഭിന്നതക�ള ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി.

എന്നിരുന്നാലും,സർസയ്യദ്അഹമ്മദ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസ്വന്തം മാർഗ്ഗത്തിൽ

ഒരു �ദശാഭിമാനിയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ പലരും പ്രദർശിപ്പിച്ചി

രുന്ന ധിക്കാര�ത്തയുംആധിപത്യമ�നാഭാവ�ത്തയുംഅ�ദ്ദഹം പല�പ്പാഴും വിമർ

ശിച്ചിരുന്നു. ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റപ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവ�ത്തസംബന്ധിക്കുന്നതത്വമാണ്

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന “ഏറ്റവും മികച്ചതും ഉൽകൃഷ്ടവു

മായ പാഠം” എന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ

ത്തി�ന്റ ഭദ്രദ ഇന്ത്യയു�ട ഉത്തമ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമാ�ണന്ന്അ�ദ്ദഹം

വിശ്വസിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർത്തിയു�ട �കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ �കകളി�ലക്ക്

അധികാരം �കമാറുന്നതായാൽ അത് മുസ്ലീം ജനസമുദായത്തിന് ഹാനികരമാ

�യക്കു�മന്നുംഅത്ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത്ഹിന്ദുഭരണംഏർ�പ്പടുത്തു

ന്നതിൽ �ചന്നുകലാശി�ച്ചക്കു�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം ഭയ�പ്പട്ടിരുന്നു.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാന�ത്താ�ട സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതി

രായ സമരം പുതി�യാരു ഘട്ടത്തി�ലക്കു നീങ്ങി. സ്വ�ദശിക്കും ബഹിഷ്ക്കരണത്തി

നും �വണ്ടി നില�കാണ്ടിരുന്നതീവ്രവാദികൾഅധികമധികം ജനപ്രിയരായിത്തീർ

ന്നു. കലാപം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വികാരവിക്ഷുബ്ധമായ

ഈഅന്തരീക്ഷത്തിലാണ് 1905-ൽ ഗവ�ണ്മന്റ് ബംഗാൾ സംസ്ഥാന�ത്ത രണ്ടാ

ക്കി വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുക്ക�ള

എതിരിടാനും മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയി�ല ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താനും അങ്ങ

�ന ഇരുസമുദായങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ശത്രുത്വത്തി�ന്റ വിത്തു പാകി�ക്കാണ്ട് സാമ്രാ

ജ്യത്വത്തി�നതിരായ സമര�ത്ത ദുർബലമാക്കാനുമുള്ള സമർത്ഥമായ ഒരു നീക്ക

മായിരുന്നു അത്. പുതുതായി സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട കിഴക്കൻ ബംഗാളി�ലയും ആസ്സാ

മി�ലയും ഭൂരിപക്ഷമാളുകൾ മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നു. ഈ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ തങ്ങളു�ട

ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന വ്യാ�മാഹം മുസ്ലീം �നതാക്ക�ള വിഭജനത്തി

�ന്റ അനുകൂലികളാക്കി മാറ്റി. പ�ക്ഷ, ഇത് �ദശീയപ്രസ്ഥാന�ത്ത ഭിന്നിപ്പിക്കലാ

യിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് �കാൺഗ്രസ്സുകാർ, പ്ര�ത്യകിച്ചും തീവ്രവാദികൾ, വിഭജന

�ത്തഎതിർത്തു. എന്നാൽ, വിഭജനത്തി�നതിരായപ്ര�ക്ഷാഭത്തിന് എത്രത�ന്ന

സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സ്വഭാവമുണ്ടായിരു�ന്നങ്കിലും ഒരു വർഗീയച്ഛായയുമുണ്ടായിരു

ന്നു. ഈസാഹചര്യത്തിൽ നിരങ്കുശമായ മർദ്ദനങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ത�ന്ന ‘ഭിന്നിപ്പിച്ചു

ഭരിക്കുക’ എന്ന തന്ത്രവും സമർത്ഥമായി പ്ര�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് പ്ര�ക്ഷാഭ�ത്ത �ന

രിടാൻ ഭരണാധികാരികൾക്കുസാധിച്ചു.

9 വർഗീയസംഘടനകൾ

1906 ഒ�ക്ടാബറിൽ ആഗാഖാ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ പ്രമുഖരായ മുപ്പത്തഞ്ചു മുസ്ലീങ്ങ

ളടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതിനിധിസംഘം �വ�സ്രായി�യ കണ്ട് തിര�ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ

വർഗീയപ്രാതിനിധ്യം �വണ�മന്ന് നി�വദനം നടത്തി. മി�ന്റാപ്രഭുആഅവകാശ

വാദ�ത്തസസ�ന്താഷംസ്വീകരിച്ച് അവ�രാടിങ്ങ�നപറഞ്ഞു: “നിങ്ങളു�ട പദവി

നിങ്ങളു�ട അംഗസംഖ്യയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത, നിങ്ങളു�ട

സമുദായത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യത്തി�ന്റയും അത് സാമ്രാജ്യത്തിന് നൽകിയി
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ട്ടുള്ള �സവനത്തി�ന്റയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ �വണം കണക്കാക്കുക�യന്ന്

നിങ്ങൾ ന്യായമായും അവകാശ�പ്പടുന്നു”.

മതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യ�മന്ന നയമാണ്

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ അംഗീകരിച്ചത്. മതം ഒരു രാഷ്ട്രീയന്യൂനപക്ഷ�ത്ത

നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. ഈ നയം വർഗീയവികാര

ങ്ങ�ള ഉൽക്കടമാക്കിത്തീർക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കു

കയും�ചയ്തു. �കാൺഗ്രസ് �നതാക്കൾക്ക്ഈനയത്തി�ന്റനിർവഹണ�ത്ത�യാ

അതി�ന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങ�ള�യാ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരു�ട പ്രസംഗങ്ങ

ളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട ഗൂഢാ�ലാചന�ക്കതിരായി

വ്യത്യസ്തസമുദായങ്ങളി�ല ബഹുജനങ്ങ�ള ഏകീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാ

യിരുന്നില്ല. 1907 ഡിസംബറിൽ അഖി�ലന്ത്യാ മുസ്ലീം ലീഗ് രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു.

ലീഗി�ന്റ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങളും താ�ഴ പറയുന്നവയായിരുന്നു:

1. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�നാട് കൂറ് വളർത്തുക.

2. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായഅവകാശങ്ങൾസംരക്ഷിക്കുകയും

അവരു�ട ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും മിതമായ ഭാഷയിൽ ഗവ�ണ്മന്റി

�ന്റ മുമ്പാ�ക ഉന്നയിക്കുകയും �ചയ്യുക.

3. �മൽപ്രസ്താവിച്ച ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങൾക്കുവിരുദ്ധമാകാത്തവിധത്തിൽമുസ്ലീങ്ങളും മറ്റു

സമുദായങ്ങളും തമ്മിൽസൗഹൃദവികാരങ്ങൾ വളർത്തുക.

സാമുദായികപ്രാതിനിധ്യംവിപുലീകരിക്കണ�മന്നുംസർവീസുകളിൽതങ്ങൾ

ക്ക് കൂടുതൽ ഓഹരി ലഭിക്കണ�മന്നും ലീഗ് ആവശ്യ�പ്പട്ടു. ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയി�ല

ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ആവശ്യ�ത്ത ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുകയും “സമുദായ

ത്തി�ന്റയാ�ക താൽപ്പര്യങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യഗ്രതയും ജാഗ്രതയും

പാലിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി” ഹിന്ദുസഭ സംഘടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അഖി�ലന്ത്യാഹി

ന്ദു മഹാസഭയു�ട ആദ്യ�ത്ത സ�മ്മളനം �ചർന്നത് 1915-ൽ മാത്രമാ�ണങ്കിലും

ആദ്യ�ത്തഹിന്ദുസഭ രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടത് 1907-ൽ പഞ്ചാബിൽ �വച്ചാണ്.

അയിത്തക്കാർക്കിടയി�ല ഉണർവ് സ്ഥിതിഗതിക�ള കൂടുതൽ കുഴച്ചുമറിച്ചു.

അയി�ത്താച്ചാടനപ്രശ്നം �കാൺഗ്രസ് ഏ�റ്റടുത്തത് 1917-ൽ മാത്രമാണ്. പ�ക്ഷ,

അ�പ്പാ�ഴക്കുംസമയം വള�ര�വകി�പ്പായിരുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, അധഃ

കൃതവർഗ്ഗസംഘടന പ്ര�ത്യകനി�യാജകമണ്ഡലം �വണ�മന്നു വാദിക്കാൻ തുട

ങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ആവശ്യ�ത്ത എതിർത്ത സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളു�ട താൽ

പ്പര്യങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് �കാൺഗ്രസ് അയി�ത്താച്ചാടനം

ഏ�റ്റടുത്തത് എന്നആ�രാപണം ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടു.

ഇങ്ങ�ന, മത�ത്തയും രാഷ്ട്രീയാവശ്യങ്ങ�ളയും കൂട്ടിക്കലർത്തി�ക്കാണ്ടുള്ള

പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ തീവ്രവാദശക്തിക�ള ഭിന്നിപ്പിക്കാനും വർഗീയത�യ വളർത്താ

നുമാണ് സഹായിച്ചത്. വർഗീയതയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങളു�ട

“ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കൽ” നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുപ�യാഗിച്ച മുഖ്യമായ ഒരുപ

കരണം. ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ �താഴിലി�ന്റയും സ്വത്തുടമാവ

കാശത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർഗ്ഗ�ബാധത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ തടസ്സ

�പ്പടുത്താനും അതുപകരിച്ചു. മതവിശ്വാസ�ത്ത നിലനിർത്താനുള്ള ആഹ്വാനം

10 Mehta and Patvardhan: The Communal Triangle in India, PP. 62–63.
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ബഹുജനങ്ങളു�ട മനസ്സിൽ നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ സങ്കുചിതവാസനക�ള നില

നിർത്താൻ സഹായിച്ചു. ഇതു സ്വാഭാവികമായും നാടുവാഴിത്തത്തി�നതിരായ

ജനകീയപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുകയും �ചയ്തു.
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സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന പു�രാഗതിയി�ലക്ക് ഉറ്റു�നാക്കുന്ന

ജനവിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളു�ട ആഗ്രഹാഭിനി�വശങ്ങ�ള പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മതത്തി

�ന്റയുംആത്മീയവാദത്തി�ന്റയുംസഹായം �തടാറു�ണ്ടന്നുനമ്മൾകണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രത്തിൽ പ്രാചീനകാലത്തിലും മധ്യയുഗത്തിലും മാത്രമല്ല, ആധു

നിക കാലഘട്ടത്തിലുംഈസവി�ശഷതകാണാം. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

യും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തി�ലയും രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കന്മാരും ചിന്തക

ന്മാരുംസാഹിത്യകാരന്മാരു�മല്ലാം മതത്തി�ന്റയുംആത്മീയവാദത്തി�ന്റയുംഅടി

സ്ഥാനത്തിലാണ് തങ്ങളു�ട സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. സം

സാരബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാൻ �വണ്ടി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയ

ല്ല,ഐഹികജീവിത�ത്ത മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റിയ സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ–സാംസ്ക്കാരിക

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പടുകയാണ് �വണ്ട�തന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. പരമ്പരാ

ഗതങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും യജ്ഞകർമ്മാദികളും മതപരങ്ങളായ മറ്റു ചടങ്ങുകളും

പഴയപടി തുടർന്നു�കാണ്ടു �പാകുന്നതി�ന അവരിൽ പലരും അനുകൂലിച്ചില്ല.

അവരു�ട മതവിശ്വാസവും ആത്മീയവാദവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്നവയാ

യിരുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ ആത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു.

പ�ക്ഷ, അത് അപൂർണ്ണവും അവികസിതവുമാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണ

തയി�ലത്തു�മ്പാൾ മാത്ര�മ ആത്മാവ് പരമാത്മാവുമായി സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയു

ള്ളൂ. മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ പൂർണ്ണവും സമഗ്രവും സർവ�താന്മുഖവുമായ വളർച്ചയാണ്

ലക്ഷ്യം. പൂർണ്ണതയ്ക്കു �വണ്ടിയുള്ളഈ ദാഹം �ബാധപൂർവമാ�യാ അ�ബാധപൂർ

വമാ�യാ ഓ�രാ പ്രവർത്തനരംഗത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. വി�ദശീയഭരണത്തിനും

നാടുവാഴി�മധാവിത്വത്തിനും എതിരായ സമരങ്ങളിൽ �പാലും ഇതു സ്പഷ്ടമായി

കാണാം. ഇപ്രകാരം പു�രാഗമനപരമായ ആത്മീയവാദ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച

മഹാന്മാരി�ലാരാളാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാർ.

1 സാഹചര്യങ്ങൾ

കവി, കലാകാരൻ, തത്വചിന്തകൻ, മനുഷ്യ�സ്നഹി, വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണൻ,സ്വാ

തന്ത്ര്യത്തി�ന്റ പ്രവാചകൻ—ഇ�താ�ക്കയായിരുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാർ 1861-

ലാണ് ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ �ദ�വന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാർ ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താവും
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ബ്രഹ്മസമാജത്തി�ന്റ �നതാവുമായിരുന്നു. പഴമയും പുതുമയും തമ്മിലുള്ള സംഘ

ട്ടനങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും മതഭ്രാന്തുകൾക്കും എതി

രായ സമരങ്ങളും �കാടുമ്പിരി�കാണ്ടിരുന്ന ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ

ടാ�ഗാർ വളർന്നുവന്നത്. “�ചനയി�ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തയും വീക്ഷണഗതി�യയും രൂപ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ വള

�ര�യ�റ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയ മൂന്നു ഘടകങ്ങ�ളപ്പറ്റി എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്:

ഒന്നാമ�ത്തത് പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല സുപ്രസിദ്ധബംഗാളി സാഹിത്യകാര

നായബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി; രണ്ടാമ�ത്തത് റാം �മാഹൻറായിയു�ടയുംബ്രഹ്മസമാ

ജത്തി�ന്റയുംആശയങ്ങൾ; മൂന്നാമ�ത്തത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന �ദശീയപ്രസ്ഥാനം.

എന്നാൽ, ഇവയിൽ ഒ�രാറ്റ ഘടക�ത്ത�പ്പാലും പൂർണ്ണമായി പിന്തുടരാൻ

അ�ദ്ദഹം തയ്യാറായില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, സാഹിത്യകാരനും �ദശാഭിമാനിയു

മായ ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് അ�ദ്ദഹ�ത്തആകർഷിച്ചത്, മതപരമായ വിഭാ

ഗീയപ്രവണതകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയല്ല. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാ

ണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കും ബാലഗംഗാധരതിലകൻ, അരവിന്ദ�ഘാഷ്

തുടങ്ങിയ �നതാക്കന്മാർ ഒ�രസമയത്തുത�ന്ന ഹിന്ദു �ദശീയവാദത്തി�ന്റയും രാ

ഷ്ട്രീയമായ തീവ്രവാദത്തി�ന്റയും വക്താക്കളായി രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരു

ന്നു. അവരു�ട രാഷ്ട്രീയാദർശങ്ങ�ളാട് ടാ�ഗാറിന് ആനുകൂല്യമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,

മതപുനരുജ്ജീവനസംരഭങ്ങളി�ലക്ക്വലിച്ചിഴക്ക�പ്പടാൻഅ�ദ്ദഹംകൂട്ടാക്കിയില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നാട്ടം ഭൂതകാലത്തി�ലക്കായിരുന്നില്ല, ഭാവിയി�ലക്കായിരുന്നു.

ഹിന്ദുമ�താദ്ധാരണ സംരംഭങ്ങ�ളാടുള്ള ഈ എതിർപ്പ്, വാസ്തവത്തിൽ, മതത്തി

�ന്റ�യാ ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ�യാ നി�ഷധമായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്ക്കാ

രികവും ആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിലടങ്ങിയ എല്ലാ നല്ല വശങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദ

ഹം ഉൾ�ക്കാള്ളാൻശ്രമിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചില കവിതകളിൽ �ശ്വതാശ്വതരം,

കഠം, �തത്തരീയം തുടങ്ങിയ ഉപനിഷത്തുകളിലടങ്ങിയ ഉൽ�ബാധനങ്ങൾ കാ

ണാം. പുതിയ ആശയങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ വാതിൽ �കാട്ടിയടയ്ക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക

ചിന്താഗതിക�ളയാണ് അ�ദ്ദഹം എതിർത്തത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “പ്രാചീനമായ

ഒരുഭൂതകാല�ത്തമുറുക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നജനങ്ങൾക്ക്തങ്ങളു�ടസമ്പാദ്യങ്ങളു�ട

പഴക്ക�ത്തക്കുറിച്ചും തങ്ങളു�ട ചുറ്റുപാടുമുള്ള പഴകിയ മതിൽ�ക്കട്ടുകളു�ട മ�ഹാ

ന്നതമായ �ശ്രഷ്ഠത�യക്കുറിച്ചും അഭിമാനമുണ്ട്. ഏ�തങ്കിലു�മാരു മഹത്തായ

�ചതന്യം, ഏ�തങ്കിലും സത്യ�പ്രമി, അവരു�ട വലയങ്ങ�ള �ഭദിച്ചു കടക്കുകയും

ഹൃദയത്തി�ന്റസൂര്യപ്രകാശവും ജീവിതത്തി�ന്റ നിശ്വാസങ്ങളും �കാണ്ട് അതി�ന

മുക്കുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ അവർ �ക്ഷാഭിക്കുകയും ശുണ്ഠി�യടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ആശയങ്ങൾ ചലനമുണ്ടാക്കുന്നു. മു�ന്നാ�ട്ടക്കുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും ഭദ്രതയ്ക്ക്

ആപത്താ�ണന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്”.

ത�ന്റ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ റാം �മാഹൻ റായ് �ചലുത്തിയവമ്പിച്ചസ്വാധീന

�ത്തടാ�ഗാർഅംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്: “നമ്മു�ടകാലഘട്ടത്തിൽഹിന്ദു–മുസ്ലീം–ക്രിസ്ത്യൻ

സംസ്ക്കാരങ്ങളിലടങ്ങിയ�ചതന്യത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനപരമായഐക്യം കാണാ

നുള്ള വിശാലമനസ്ക്കത പ്രകടിപ്പിച്ച ഒന്നാമ�ത്ത മഹാനാണ് റാം �മാഹൻ റായ്.

നി�ഷധത്തി�ന്റയല്ല, പൂർണ്ണമായജ്ഞാനത്തി�ന്റ,അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഇന്ത്യയു

�ടസമഗ്രത�യഅ�ദ്ദഹംപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എ�ന്റനാട്ടുകാർപ്രാ�യാഗികജീ

1 Willmer Brothers (pub): Contemporary Indian Philosophy, P. 25.
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വിതത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത പരിത്യജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും, ഞാന�ദ്ദഹ�ത്ത

പിന്തുടരുന്നു”. റാം �മാഹൻസ്ഥാപിച്ചബ്രഹ്മസമാജമാണ്അ�ദ്ദഹത്തിന് തത്വചി

ന്തയു�ട പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ നൽകിയത്. എങ്കിലും, സമാജത്തി�ന്റ ആചാരങ്ങ

�ളാ ചടങ്ങുക�ളാ ആശയങ്ങ�ളാ തത്വചിന്ത �പാലു�മാ അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വീകാര്യ

മായിരുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും മതത്തി�ന്റ സ്ഥാപിതസാന്മാർ

ഗിക നിയമങ്ങൾക്കുംഎതിരായ ഒരു കലാപ�മന്ന നിലയ്ക്കാരംഭിച്ച ബ്രഹ്മസമാജം

ക്രമത്തിൽ ഒരു വിഭാഗീയപ്രസ്ഥാനമായി അധഃപതിക്കുകയാണ് �ചയ്തത് എന്ന്

അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയതകൾക്കും എതിരായ ഒരു നില

പാടിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം പരമാത്മാവി�നപ്പറ്റിയുംഈശ്വര�നപ്പറ്റിയും

പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള

ത�ന്റസ്വന്തംആശയങ്ങൾക്കുരൂപം നൽകിയത്.

ടാ�ഗാറി�ന്റ തത്വചിന്തകൻ പല�പ്പാഴും നിഗൂഢതയു�ട ഉന്നതശൃംഗങ്ങളി

�ലക്കു പറന്നു�പാകുന്നു. കാവ്യാത്മകതയു�ട സ്വർണ്ണാവരണമണിഞ്ഞു�കാണ്ടാ

ണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പരമാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. പ�ക്ഷ, അത് അരൂപ�മാ

നിർഗുണ�മാ ഏക�മവാദ്വിതീയ�മാ അല്ല, അനന്തങ്ങളായ സിദ്ധികളിലൂ�ട പ്ര

പഞ്ചത്തിലും മനുഷ്യനിലും പ്രകടമാകുന്ന സരൂപയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രപഞ്ചം

മിഥ്യയാ�ണന്നും ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏകതത്വ

വാദം ടാ�ഗാറി�ന ആകർഷിച്ചില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായ

ത്തിൽ, “അദ്വിതീയമായ ഏകം ശൂന്യതയാണ്. ദ്വിതീയമായ ആ മ�റ്റാന്നാണ്

അതി�ന യഥാർത്ഥമാക്കുന്നത്”. ജീവിതത്തിന് സൗന്ദര്യം നൽകുന്നപ്രാപഞ്ചിക

�വവിദ്ധ്യങ്ങളിലൂ�ടയാണ് പരമാത്മാവ് പ്രകടമാകുന്നത്. അതു�കാണ്ട്, �വവി

ദ്ധ്യങ്ങൾ അയഥാർത്ഥങ്ങളല്ല. അവയി�ല്ലങ്കിൽ പരമാത്മാവിനു നിലനിൽക്കാൻ

കഴിയില്ല. ടാ�ഗാർ എഴുതുന്നു: “നമ്മു�ട മാനുഷികാത്മാവിനാൽ ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്ന

വ്യാവഹാരിക�ലാകത്തി�ല മതത്തിനുപ്രസക്തിയുള്ളൂ. അതു�കാണ്ട്, ബ്രഹ്മ�ത്ത

ക്കുറിച്ചുള്ള �കവലസങ്കല്പംഎ�ന്റചർച്ചാവിഷയമല്ല… ദിവ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി

ന് എന്തു �പരിട്ടാലും ശരി, നമ്മു�ട മതചരിത്രത്തിൽ അതിന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ

ഒരുസ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതി�ന്റ മാനുഷികമായ സ്വഭാവം �കാണ്ടാണ്. ഈ

മാനുഷികസ്വഭാവമാണ് പാപപുണ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം

കല്പിച്ചു�കാടുക്കുകയും മനുഷ്യ�ന്റആന്തരികപ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി�ച്ചരുന്നപൂർ

ണ്ണത�യക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ആദർശങ്ങൾക്കും ശാശ്വതമായ ഒരു പശ്ചാത്തല�മാ

രുക്കി�ക്കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്”. മാനുഷികരൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവാണ്

പ്രപഞ്ചത്തിലൂ�ട പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. “പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യ�ന്റപ്രകടരൂപമ�ല്ലങ്കിൽ

പി�ന്ന അ�താരു കൂറ്റൻ കാപട്യമാണ്” എന്ന�ദ്ദഹം പറയുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

തത്വചിന്തകളു�ട �കന്ദ്രബിന്ദു മനുഷ്യനാണ്, �ദവമല്ല. �ദവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

സത്യം മനുഷ്യ�നക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം ത�ന്നയാണ്. പ്രപഞ്ച�മന്നത് മനുഷ്യപ്രപ

ഞ്ചമാണ്. ഒരിക്കൽഐൻസ്റ്റീനുമായി നടത്തിയ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിനിടയിൽ

അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “മനുഷ്യരാശിയുമായി ഒരുതരത്തിലും ബന്ധ

�പ്പടാത്തഏ�തങ്കിലും തത്വമു�ണ്ടങ്കിൽആതത്വം ന�മ്മസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം
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നിലനിൽക്കുന്നില്ല”. എല്ലാ തത്വങ്ങളും മനുഷ്യന് �വണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്

എന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

2 മനുഷ്യ�ന്റ മതം

ടാ�ഗാറി�ന്റ മതം മനുഷ്യ�ന്റ മതമാണ്. “അനന്തമായത് മനുഷ്യരാശിയാണ്

എന്നു വിശദീകരിക്കുന്ന മതമാണ്—മനുഷ്യ�ന്റ മതമാണ്—എ�ന്റ മതം” എന്ന്

അ�ദ്ദഹംഅവകാശ�പ്പടുന്നു. “നമ്മു�ട�ദവവും മനുഷ്യൻ ത�ന്ന”. ഒരു ഭാഗത്ത്

അ�ദ്ദഹം മനുഷ്യ�ന �ദവമായി കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. മറുഭാഗത്ത് �ദവ�ത്ത മനു

ഷ്യനായി കാണാനും. “പൂർണ്ണതയു�ട ഏറ്റവും മഹത്തായ മാതൃകയാണ് �ദവം”

എന്നും “ആ മാതൃകയി�ലത്തി�ച്ചരാനുള്ളഅവിരാമമായപ്രയത്നമാണ് മനുഷ്യൻ”

എന്നുംഅ�ദ്ദഹംപ്രഖ്യാപിച്ചു. പൂർണ്ണതയ്ക്കു�വണ്ടിയും വ്യക്തിത്വ�ത്ത �മൽക്കു�മൽ

വളർത്താൻ �വണ്ടിയുമുള്ള മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിലാണ് ഈശ്വര�ചതന്യം പ്രകട

മാകുന്നത്. നാനാമുഖമായ മനുഷ്യപ്രയത്ന�ത്തയാണ് ടാ�ഗാർ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത്.

വ്യക്തി “ആസക്തി കൂടാ�തയുള്ള ത�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സയൻസിലും തത്വ

ചിന്തയിലും സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ആരാധനയിലു�മല്ലാം പരമപുരുഷ�ന

പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം; അതാണവ�ന്റ മതം” എന്ന് അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

മ�റ്റാരിടത്ത് അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു: “എ�ന്റ വളർച്ചജ്ഞാനത്തിലും �സ്നഹത്തിലും

പ്രവൃത്തിയിലും പരമപുരുഷ�ന പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് എ�ന്റ സാഫല്യം.

നമ്മു�ട മനസ്സിൽ നിന്നും ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും

അപൂർണ്ണതയു�ട മൂടുപടം നീങ്ങി�പ്പാകുന്നു. അങ്ങ�ന നമ്മൾ പരമപുരുഷനുമാ

യുള്ള നമ്മു�ട ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുക കൂടി �ചയ്യുന്നു. ഇതാണ് മനുഷ്യ�ന്റ മതം”.

എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ദിവ്യമായ ഒരു മഹത്വം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു�ണ്ടന്നുംഅതുപ്രക

ടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാ�ത വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യം എന്നുംഅ�ദ്ദഹം

പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഈ വീക്ഷണഗതിക്ക് സ്വാർത്ഥ�ലാലുപമായ ഇടുങ്ങിയ വ്യക്തിത്വവാദവുമാ

യി യാ�താരു ബന്ധവുമില്ല. പൂർണ്ണതയി�ലക്കുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ മു�ന്നറ്റത്തിന് വ്യ

ക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ രണ്ടു വശങ്ങളു�ണ്ടന്ന് ടാ�ഗാർ കരുതുന്നു. വ്യക്തി

പരമായ പൂർണ്ണത സാമൂഹ്യമായ പൂർണ്ണതയുമായി അ�ഭദ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടി

രിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ “വ്യക്തിപരമായ �നട്ടം ഒരിക്കലും �ക

വലമല്ല. മനുഷ്യർക്കിടയിൽഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയി�ലത്തിയവരു�ട ശക്തി

കൾഎല്ലാവരു�ടയും ശക്തികളായിട്ടാണ് പ്രകടിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. അവ�യ �വർ

തിരിക്കാൻ വയ്യ. മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക് ഒറ്റ�പ്പട്ടു നിൽക്കു�ന്നടത്ത്,

പരസ്പരസഹകരണം ഗാഢമല്ലാ�ത്തടത്ത്, കാടത്തം മാത്ര�മയുണ്ടാവൂ”.

ഇങ്ങ�ന, ടാ�ഗാറി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽജീവാത്മാവുംപരമാത്മാവുംതമ്മിലു

ള്ളബന്ധത്തി�ന്റ പിന്നിൽ മനുഷ്യനും സമുദായവും തമ്മിലുള്ളബന്ധമാണുള്ളത്.

ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം മനുഷ്യ�ന്റ പൂർണ്ണത �കവരുത്താൻ

�വണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ പൂർണ്ണതയാക�ട്ട, സമുദായത്തി�ന്റ

പൂർണ്ണതയുമായി അ�ഭദ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ടാ�ഗാറി�ന

6 Tagore: Religion, P. 225.
7 Ibid.
8 Tagore: Letters from Russia, P. 146.
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സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, ഈശ്വരവിശ്വാസം മനുഷ്യ�ന്റ ആന്തരികമായ നന്മകളി

ലും കഴിവുകളിലുമുള്ള വിശ്വാസവുംഈശ്വരഭക്തി മനുഷ്യ�സ്നഹവുമാണ്.

ഭാരതീയചിന്തയി�ല �കവലങ്ങളും അമൂർത്തങ്ങളുമായ ആദ്ധ്യാത്മികസിദ്ധാ

ന്തങ്ങ�ള മനുഷ്യമഹത്വവുമായി കൂട്ടിയിണക്കാനാണ് ടാ�ഗാർ പരിശ്രമിച്ചത്. ആ

പരിശ്രമത്തി�ന്റ ഉപാധികളായിരുന്നു �സ്നഹവും ഐക്യ�ബാധവും. അ�ദ്ദഹ�മ

ഴുതി: “�സ്നഹത്തി�ന്റ �വളിച്ചം�കാണ്ട് നമ്മു�ട ആത്മാവ് പ്രകാശമാനമായിത്തീ

രു�മ്പാൾ അത് മറ്റുള്ളവരു�ടതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാ�ണന്ന നി�ഷധഭാവത്തിനു

പ്രസക്തിയില്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഭിന്നത അവസാനിക്കു�മ്പാൾ മനുഷ്യന് വസ്തു

ക്കളു�ട സത്യ�ത്ത അവയു�ട സാർവത്രികമായ ഐകരൂപ്യത്തിൽ കാണാൻ

കഴിയുന്നു”. പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നഐക്യ�ബാധമാണ് ആദ്ധ്യാ

ത്മികാഭിനി�വശങ്ങളു�ടയും �ദവസങ്കൽപ്പങ്ങളു�ടയും ഉറവിട�മന്ന് അ�ദ്ദഹം

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ത�ന്റഈആശയ�ത്തഅ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന വിശദീകരിച്ചു: “മനു

ഷ്യന് ആദ്യമായി ത�ന്നക്കുറിച്ചുള്ള �ബാധമുദിച്ചതു മുതൽക്കുത�ന്ന തന്നിലൂ�ട

ത�ന്റ സമുദായത്തിൽ പ്രകടമായിത്തീർന്ന നിഗൂഢമായ ഐക്യവാഞ്ഛ�യക്കു

റിച്ചും �ബാധമുണ്ടായി. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തി�ന്റ അതിസൂക്ഷ്മമായ

ഒരു മാധ്യമമാണത്. അതി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം �ദനംദിനജീവിതത്തി�ല എ�ന്തങ്കിലും

പ്ര�യാജനമല്ല, അതി�ന്റ ത�ന്ന അന്തിമസത്യമാണ്. അത് സംഖ്യകളു�ട ഒരു

തുകയല്ല, ഒരു ജീവിതമൂല്യമാണ്. ഈ വ്യാപകമായഐക്യ�ബാധത്തിന് �ദവി

കമായ ഒരു സ്വഭാവമു�ണ്ടന്നും വ്യക്തിപരമായി തനിക്കുള്ള�തല്ലാം ത്യാഗം �ചയ്യ

ണ�മന്ന് ത�ന്നാടാവശ്യ�പ്പടാൻഅതിനവകാശമു�ണ്ടന്നും പരിമിതമായ സ്വന്തം

ആത്മാവിനപ്പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും ഉൽക്കൃഷ്ടമായ സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കു

ന്നപര�മാന്നതമായ ഒരർത്ഥംഅതിലടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും മനുഷ്യൻഎങ്ങ�ന�യാ

ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു”. ഇ�ത ആശയം ത�ന്ന അ�ദ്ദഹം മ�റ്റാരുതരത്തിൽ വിശദീ

കരിക്കുകയുണ്ടായി: “മനുഷ്യർക്ക് സാമൂഹ്യമായ കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ വിശാലജീവി

തത്തിൽ, സംഗീതത്തി�ലന്ന�പാ�ല, നിഗൂഢമായ ഐക്യം അനുഭവ�പ്പടുന്നു.

ഈഐക്യ�ബാധത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് തങ്ങളു�ട �ദവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

�ബാധമുണ്ടായത്. ഇങ്ങ�ന ഓ�രാ മതവും അതി�ന്റ കുല�ഗാത്ര�ദവ�ത്താടുകൂ

ടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്”.

3 ബന്ധനങ്ങളിലൂ�ട �മാചനം

മനുഷ്യ�ന്റ അന്തസ്സത്തയു�ട ഉള്ളി�ലക്കിറങ്ങി�പ്പാവുക�യാ ഐഹിക ജീവിത

ത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ശൂന്യതയി�ലക്കു പറന്നു�പാവുക�യാ �ചയ്യുന്ന ഒരാത്മീയവാ

ദമായിരുന്നില്ല ടാ�ഗാറി�ന്റത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിഗൂഢതാവാദം വിരക്തി�യ

�യാ സന്യാസ�ത്ത�യാ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ത�ന്റ കാലഘട്ടത്തി�ല സാമൂഹ്യ–

രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവുമുള്ള ഒരാളായി

രുന്നതു�കാണ്ട് ജനങ്ങളു�ട �ദനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാത്മീ

യവാദത്തി�ലക്കു വഴുതി�പ്പാകാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“എനിക്ക് ഈ സുന്ദരമായ �ലാകത്തിൽ നിന്ന് ഉട�ന �മാചനം ലഭിക്കണ�മന്ന

യാ�താരാഗ്രഹവുമില്ല. ആകാശവും സമുദ്രവും ചക്രവാളവുമുള്ള അനുഗൃഹീതമായ

9 Tagore: Creative Unity, P. 22.
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ഈ �ലാകത്തിൽ എ�ന്റ സ�ഹാദരന്മാരായ മനുഷ്യരു�ട കൂ�ട, അവരു�ടയിട

യിൽ ത�ന്ന, ജീവിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം”.

രൂപവും വർണ്ണവും ഗന്ധവുമുള്ള പ്രകൃതിയും, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, �സ്നഹം, ദയ മു

തലായവ�യാടുകൂടിയ മനുഷ്യനും ടാ�ഗാറി�ന സർവഥാ ആകർഷിച്ചു. അതു�കാ

ണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന എഴുതിയത്: “ഈബന്ധനങ്ങ�ള ഞാൻ പുച്ഛിക്കുന്നി

ല്ല. അവ എ�ന്റ മനസ്സി�ന സ്വതന്ത്രമാക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അങ്ങ�ന

എ�ന്റ സ്വന്തം ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുത�ന്നഅവഎ�ന്ന പുറ�ത്തക്കു വികസിപ്പി

ക്കുന്നു”. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതത്വശാസ്ത്രത്തി�ല മുഖ്യമായ ഒരാശയംതാ�ഴ �കാടുത്ത

മ�നാഹരമായ കവിതയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം.

“എ�ന്റ �മാക്ഷം വിരക്തിയിലല്ല; ആനന്ദത്തി�ന്റ ആയിരം ശൃംഖലകളിൽ �മാച

നത്തി�ന്റആലിംഗനം ഞാൻഅനുഭവിക്കുന്നു;

നി�ന്റവിവിധവർണ്ണങ്ങളുംസുഗന്ധവുമുള്ളവീഞ്ഞിൻധാരകൾനീഎനിക്ക് �വണ്ടി

പകർന്നുതരികയുംഈ മൺപാത്രം തുളുമ്പു�വാളം നിറയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

നി�ന്റ തീജ്വാല�കാണ്ട് എ�ന്റ �ലാകം അതി�ന്റ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൂറു വിളക്കു

കൾ കത്തിക്കുകയും അവ�യ നി�ന്റ �ക്ഷത്രമണ്ഡപത്തിൽപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും �ച

യ്യും.

ഇല്ല, ഞാ�ന�ന്റ ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട കവാടങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടച്ചിടുകയില്ല; ദർശന

ത്തി�ന്റയും ശ്രവണത്തി�ന്റയും സ്പർശനത്തി�ന്റയും ആനന്ദങ്ങൾ നി�ന്റ ആനന്ദ

�ത്തയാണ് ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നത്.

ഉവ്വ്, എ�ന്റ എല്ലാ വ്യാ�മാഹങ്ങളും ആനന്ദത്തി�ന്റ ദീപ്തിയായിമാറും. എ�ന്റ

എല്ലാആശകളും �സ്നഹത്തി�ന്റ കനികളായി മൂത്തുപഴുക്കും”.

ടാ�ഗാർ അസാമാന്യപ്രതിഭയുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ അമ്പതി�ല�റ കഥാസമാഹാരങ്ങൾ, നൂറി�ല�റ കഥകൾ, പന്ത്രണ്ടു

�നാവലുകൾ, മുപ്പതിലധികം നാടകങ്ങൾ, ഇരുനൂ�റാളം പ്രബന്ധങ്ങൾ, രണ്ടാ

യിര�ത്താളം കവിതകൾ—ഇവ�യല്ലാം ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തി�ന്റയും ഭാരതീയ

സാഹിത്യത്തി�ന്റയും ഭണ്ഡാരത്തി�ലക്കുള്ളസംഭാവനകളാണ്. ഗീതാഞ്ജലിയു�ട

കർത്താ�വന്ന നിലയ്ക്ക് 1913-ൽഅ�ദ്ദഹത്തിന് �നാബൽസമ്മാനം കിട്ടി.

�വഷ്ണവ കവികളു�ട കാവ്യരൂപ�ത്ത ടാ�ഗാർ അംഗീകരിച്ചു. കബീർ, �ച

തന്യൻ തുടങ്ങിയ ഭക്തിപ്രസ്ഥാന കവികളു�ട സ്വാധീനം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കവി

തകളിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആശയങ്ങളിലും പ്രതിരൂപങ്ങ

ളിലു�മല്ലാം ആത്മീയവാദത്തി�ന്റയും നിഗൂഢതാവാദത്തി�ന്റയും മുദ്ര വന്നിട്ടു�ണ്ട

ന്നത് സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം സ്പഷ്ടമാണ്. എന്നിരിക്കലും, ആത്മീയവാദ

ത്തി�ന്റ നിഗൂഢതയിൽ �പാതിഞ്ഞആചിന്തകൾ ശൂന്യത�യ�യാ ഉ�ദ്ദശ്യരാഹി

ത്യ�ത്ത�യാ �തടി�പ്പാകുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നാവലുകളും കഥകളും നാടക

ങ്ങളും കവിതകളു�മല്ലാം കാലഹരണ�പ്പട്ട ആചാരനിയമങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാ

സങ്ങൾക്കുംസാമൂഹ്യാനീതികൾക്കുംവി�ദശീയഭരണാധികാരികളു�ട മർദ്ദനങ്ങൾ

ക്കുംഎതിരായ ഒരുസാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കർത്താവി�ന്റയും രാജ�സ്നഹിയു�ടയും വികാര

വിചാരങ്ങ�ളയാണ് നമുക്ക് പകർന്നുതരുന്നത്. ദരിദ്രന്മാ�രയും കീഴ്ജാതിക്കാ�ര

യും ഇടിച്ചമർത്തുകയും അ�തസമയത്തുത�ന്ന വലിയആർഭാട�ത്താ�ട പ്രാർത്ഥ

നകളും ഭക്തിപ്രകടനങ്ങളും നടത്താൻ�വണ്ടി �ക്ഷത്രങ്ങ�ള ശരണം പ്രാപിക്കുക

10 Rabindranath Tagore, Gitanjali.
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യും �ചയ്യുന്നവരു�ട �ന�രഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകവിതകൾപരിഹാസം �പാഴിക്കുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽഈശ്വരദർശനത്തിന് അമ്പലത്തി�ലാ പള്ളി

യി�ലാ �പാകുന്നതു�കാണ്ട് യാ�താരു കാര്യവുമില്ല. കർഷകൻ നിലം ഉഴുതുമറി

ക്കു�ന്നടത്തും �റാഡുപണിക്കാരൻ കല്ലുകൾ ഉടയ്ക്കു�ന്നടത്തുമാണ് അവ�നഅ�ന്വ

ഷി�ക്കണ്ടത്. �വയിലത്തും മഴയത്തും അവൻഅവിടത്ത�ന്നയുണ്ടാവും. അവ�ന്റ

വസ്ത്രങ്ങൾ�പാടിനിറഞ്ഞവയായിരിക്കും. “�വദികത്വത്തി�ന്റപുറംകുപ്പായംഎടു

ത്തുമാറ്റൂ. എന്നിട്ട് അവ�ന�പ്പാ�ല �പാടിനിറഞ്ഞ മണ്ണി�ലക്ക് ഇറങ്ങിവരിക”.

4 ശാസ്ത്രവും മതവും

പരമമായ ഒരു ശക്തിവി�ശഷത്തിൽ ടാ�ഗാറിനു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കി

ലും, ശാസ്ത്ര�ത്തഅ�ദ്ദഹം അവഗണിച്ചില്ല. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “ശാസ്ത്ര�മഖലയിൽ

അനുസ്യൂതമായി ഗ�വഷണങ്ങൾ നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ ശാസ്ത്ര

ജ്ഞാനംകു�റ�ശ്ശകു�റ�ശ്ശയായി ഇടവിടാ�തപരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കും. ഇതി

�ന്റ ഫലമായി നമ്മു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയചിന്തയ്ക്ക് പറ്റിയആ�രാഗ്യകരമായ

ഒരന്തരീക്ഷമുണ്ടാവുന്നു”. പ�ക്ഷ, “ആദ്യന്തവിഹീനനായ ആ ശക്തി” അ�ല്ലങ്കിൽ

“സർവാത്മാവായ ഈശ്വരൻ” എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും അതീതനാ�ണന്ന് അ�ദ്ദ

ഹം വിശ്വസിച്ചു. “നമ്മു�ട യുക്തിചിന്തയു�ട �ലാകമാണ് ശാസ്ത്ര�ലാകം. അതിന്

അതി�ന്റതായ മാഹാത്മ്യവും ഉപ�യാഗവും ആകർഷകത്വവുമുണ്ട്. അതിന് അർ

ഹമായ മാന്യതനൽകാൻനാം തയ്യാറാണുതാനും. എന്നാൽ,അത് നമുക്കു�വണ്ടി

യഥാർത്ഥ�ലാകം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുഎന്ന്അവകാശ�പ്പടുകയും ലളി

തമനസ്ക്കരായ മനുഷ്യരു�ട �ലാക�ത്ത പുച്ഛിക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ

അത് സ്വന്തം രാജാവി�ന്റ സിംഹാസനം പിടിച്ചുപറ്റി അധികാരമത്തനായിത്തീർ

ന്ന ഒരു�സന്യാധിപ�ന�പ്പാ�ലയാകു�മന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം,

�ലാകത്തി�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തിലാണ് കിടക്കുന്ന

ത്, യുക്തിവിചാരത്തിലല്ല. ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ കഴിവുമൂലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രതി

ബന്ധങ്ങൾ കുറയുകയും �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾ പരസ്പരം അടുക്കുകയും

�ചയ്തിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തരാഷ്ട്രങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ,

ആന്തരമായഐക്യത്തി�ന്റ കാര്യ�മാ? ബാഹ്യസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം വിവിധ

രാഷ്ട്രങ്ങളി�ല ജനങ്ങളും വിവിധ ജാതിക്കാരും തമ്മിൽ അടുത്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു

ണ്ട്. പ�ക്ഷ, അത് ഒരു ഒത്തു�ചരൽ മാത്രമാണ്. ആന്തരികമായ ബന്ധം�കാണ്ട്

ഒന്നായിത്തീരലല്ല”.

എന്നാൽ, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കതീതമായ ഈ പരമശക്തി പ്രകൃതിയു�ട സാധാ

രണ പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലാ മാനുഷികബന്ധങ്ങളു�ട ക്രമീകരണത്തി�ലാ ഒരു തര

ത്തിലും ഇട�പടുന്നില്ല എന്ന് ടാ�ഗാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. അ�ദ്ദഹവും മഹാത്മാ

ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു വാദപ്രതിവാദം ഈ വിഷയ�ത്ത സംബന്ധിച്ച

രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ �വളി�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. 1934-ൽ ബീഹാറിലുണ്ടായ

ഭയങ്കരമായ ഭൂകമ്പം ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട മരണത്തിനും �കാടി

ക്കണക്കിൽ ഉറുപ്പിക വില വരുന്ന സ്വത്തുക്കളു�ട നാശത്തിനും ഇട വരുത്തുകയു

ണ്ടായി. ഈ അത്യാപത്തു മുഴുവൻ സംഭവിച്ചത് സവർണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾ ദരിദ്രരായ

ഹരിജനങ്ങ�ളാടു കാണിച്ചു�പാന്ന അനീതികളു�ടയും അക്രമങ്ങളു�ടയും �നർക്ക്

11 Tagore: Gora.
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�ദവം �കാപിച്ചതു�കാണ്ടാ�ണന്ന് ഗാന്ധി പ്രസ്താവിച്ചു. ആ പ്രസ്താവന�യ വി

മർശിച്ചു�കാണ്ട് ടാ�ഗാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭൂകമ്പം പ്രകൃതിയു�ട ഒരു പ്രതിഭാസം

മാത്രമാ�ണന്നും ഈശ്വരന് അതിൽ യാ�താരു പങ്കുമി�ല്ലന്നും. അ�ദ്ദഹം �ചാ

ദിച്ചു: കുറ്റക്കാ�ര ശിക്ഷിക്കലാണ് ഉ�ദ്ദശ്യ�മങ്കിൽ ഈശ്വരൻ നിരപരാധികളായ

ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാക്കിത്തീർത്ത�തന്തിനാണ്? നിരപരാധി

ക�ള ശിക്ഷിക്കുന്നഈശ്വരൻ ഒരു യഥാർത്ഥഈശ്വരനാവുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

ഗാന്ധി വിട്ടു�കാടുത്തില്ല. അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു: �ദവത്തി�ന്റ അറിവ് കൂടാ

�ത യാ�താന്നും നടക്കില്ല; ഒരില�പാലും ഇളകില്ല. �ദവത്തി�ന്റ പ്രവൃത്തിക�ള

തർക്കശാസ്ത്രത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാ�നാ ന്യായീകരിക്കാ�നാ

സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ വാദപ്രതിവാദം ടാ�ഗാറി�ന്റയും ഗാന്ധിയു�ടയും മതപരമായ

വീക്ഷണങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസ�ത്ത �വളി�പ്പടുത്തുന്നു.

5 സാർവലൗകികവാദി

ടാ�ഗാർ ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതനായ ഒരുസാർവലൗകികവാദിയായിരു

ന്നു. ത�ന്റഈആശയം അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു: “ഇ�ന്നനിക്ക് ഹി

ന്ദുക്കൾക്കും മുസൽമാന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബ്രഹ്മമതക്കാർക്കും എല്ലാവർ

ക്കും ഒരു�പാ�ലഅവകാശ�പ്പട്ടആ�ദവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രം തരൂ. ആ�ദ

വത്തി�ന്റ വാതിലുകൾ യാ�താരാളു�ട മുമ്പിലും—അവൻ ഏതു ജാതിയിൽ �പട്ട

വാനായാലും ശരി—ഒരിക്കലും �കാട്ടിയടയ്ക്ക�പ്പടുന്നില്ല. അവൻ ഹിന്ദുക്കളു�ട മാ

ത്രം �ദവമല്ല, ഇന്ത്യയു�ടയാ�ക�ദവമാണ്”.

നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല തിലകൻ, അരവിന്ദ�ഘാഷ് തുടങ്ങിയ തീവ്ര

വാദികളു�ട രാജ്യ�സ്നഹം ഹിന്ദു �ദശീയത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരു

ന്നു. ടാ�ഗാർ, �ന�രമറിച്ച്, ജാതിമത വി�ദ്വഷങ്ങൾക്കുസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു രാ

ജ്യ�സ്നഹ�ത്തയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. ‘ജനഗണമന’ എന്നുതുടങ്ങുന്നഇന്ത്യയു

�ട �ദശീയഗാനത്തി�ന്റ കർത്താവാണ�ദ്ദഹം. ആ ഗാനത്തിലടങ്ങിയ ഒരാശയം

ഇങ്ങ�ന സംഗ്രഹിക്കാം: “നീ എല്ലാ ജനങ്ങളു�ടയും മനസ്സുക�ള ഭരിക്കുന്നവനാ

ണ്, നി�ന്റ ശബ്ദം രാവും പകലും നാടു�താറും ചുറ്റി ഹിന്ദുക്ക�ളയും ബൗദ്ധ�രയും

സിക്കുകാ�രയും�ജന�രയുംപാർസിക�ളയും മുസ്ലീങ്ങ�ളയുംക്രിസ്ത്യാനിക�ളയും

എല്ലാം നി�ന്റ സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റും വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു. പൗരസ്ത്യരും പാശ്ചാ

ത്യരും നി�ന്റ �ദവാലയത്തി�ലക്ക് വഴിപാടുകൾ �കാണ്ടുവരുന്നു. നീ വിജയിക്ക

�ട്ട, വിജയിക്ക�ട്ട, വിജയിക്ക�ട്ട!”

ടാ�ഗാറി�ന്റ രാജ്യ�സ്നഹം ഇടുങ്ങിയ �ദശീയ�ബാധമായിരുന്നില്ല. സാർവ

�ദശീയത്വവുമായി ഒട്ടുംത�ന്ന �വരുദ്ധ്യമില്ലാത്ത ഒരു �ദശീയ�ബാധമായിരുന്നു

അത്. �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും സാ�ഹാദര്യവും സമാ

ധാനവും �കവരണ�മന്നതായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിലാഷം. അ�ദ്ദഹം

എഴുതി: “ഓ�രാ രാജ്യവും സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗ

ത്തിലൂ�ടയാണ്. ഇത് ആ രാജ്യത്തി�ന്റ നാഗരികതയ്ക്ക് ഒരുസവി�ശഷപ്രാധാന്യം

നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അതി�ന്റ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽക�പ്പടുന്നു…
മനുഷ്യരാശിയി�ല വിവിധവംശങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രകൃതിസഹജമായ വ്യത്യാസങ്ങ

ളു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അവ�യ മാനിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും

12 J. Nehru: Discovery of India.
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�ച�യ്യണ്ടതാവശ്യമാണ്. പ�ക്ഷ, ആ വ്യത്യാസങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നയായാ

ലും നമ്മു�ട ഐക്യം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാനും �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട നൂലാമാലയിൽ

സത്യം ക�ണ്ടത്താനും പറ്റിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്കാവശ്യം”.

സാർവലൗകികമായ സാംസ്ക്കാരികബന്ധങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മത

പുനരുദ്ധരണവാദികളു�ടതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാണ് ടാ�ഗാർ

�ക�ക്കാണ്ടത്. എല്ലാ സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾക്കും—അവ �ലാകത്തി�ന്റ ഏതു

ഭാഗത്തു നിന്നു വന്നവയായാലും ശരി—അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ മനസ്സി�ന്റ വാതിൽ തുറ

ന്നു�കാടുത്തു. വി�ദശീയമാ�ണന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം യാ�താരു സംസ്ക്കാര�ത്താടും

അ�ദ്ദഹത്തിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് ഒരു സം

സ്ക്കാര�ത്താടും, അതി�ന്റ വി�ദശീയസ്വഭാവം �കാണ്ടുമാത്രം, അവിശ്വാസമി�ല്ലന്ന

കാര്യം വ്യക്തമാക്ക�ട്ട. മറിച്ച്, അത്തരംബാഹ്യശക്തികളിൽനിന്നുള്ളആഘാതം

നമ്മു�ട ബൗദ്ധികപ്രകൃതിയു�ട ഓജസ്സിന് ആവശ്യമാ�ണന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കു

ന്നു… യൂ�റാപ്യൻ സംസ്കാരം നമ്മു�ടയിടയി�ലക്ക് വന്ന�പ്പാൾ അത് അതി�ന്റ

വിജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ഗതി�വഗവും �കാണ്ടുവന്നു”. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “മറ്റ് ഏത് ഇന്ത്യക്കാര�നക്കാളുമധികം അ�ദ്ദഹം (ടാ�ഗാർ)

കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിൽ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അങ്ങ�ന

ഇന്ത്യൻ �ദശീയത്വത്തി�ന്റഅടിത്തറ വിപുലമാക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയി�ല

ഏറ്റവും നല്ലസാർവലൗകികവാദി അ�ദ്ദഹമാണ്. അ�ദ്ദഹംസാർവ�ദശീയസഹ

കരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനു�വണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇന്ത്യയു

�ടസ�ന്ദശം മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ലത്തിക്കുകയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളു�ടസ�ന്ദശങ്ങൾത�ന്റ

സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്കിടയി�ലക്ക് �കാണ്ടുവരികയും �ചയ്തു”.

എന്നാൽ,�വ�ദശികജീവിതരീതികളു�ട പുറംപൂച്ചിൽഅ�ദ്ദഹം ഭ്രമിച്ചുവശാ

യില്ല. 1941-ൽ, ത�ന്റ എൺപതാം പിറന്നാൾദിവസം, �ത�ല്ലാരു �വദന�യാ�ട

അ�ദ്ദഹം പറയുകയുണ്ടായി: “ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റആകർഷകങ്ങളായ വശ

ങ്ങളിൽ മയങ്ങിനിന്ന�പ്പാൾഅത് ചിരന്തനങ്ങളായജീവിതമൂല്യങ്ങ�ളഇത്രയുംക്രൂ

രമായ രീതിയിൽ വികൃതമാക്കിത്തീർക്കു�മന്ന്ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. നമ്മു

�ട നാട്ടി�ല ജനങ്ങളു�ട �ന�ര ഒരു പരിഷ്ക്കൃതരാഷ്ട്രം കാണിക്കുന്ന �വറുപ്പി�ന്റയും

ക്രൂരതയു�ടയും ചിഹ്നമാണ് ആ�വകൃത�മന്ന് ഞാനി�പ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു”.

അ�തപ്രബന്ധത്തിൽത�ന്നഅ�ദ്ദഹം മുപ്പതുകളു�ടആരംഭത്തിൽതനിക്ക്

�മാ�സ്ക്കാവിലുണ്ടായഅനുഭവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. “തങ്ങളു�ട രാജ്യ

ത്തിൽ നിന്ന് �രാഗം, നിരക്ഷരത, അറിവില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള നാ

ണ�ക്കടി�ന്റ എല്ലാ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങ�ളയും തുടച്ചുനീക്കാൻ �വണ്ടി റഷ്യക്കാർ

അക്ഷീണമായ ഊർജസ്വലത�യാടുകൂടി നടത്തുന്ന” പരിശ്രമങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം പ്ര

ശംസിക്കുന്നു. “വംശപരമായ ദുരഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടി�ക്കാണ്ട്

�സാവിയറ്റുകൾതങ്ങളു�ട ഭരണാതിർത്തികളി�ലാട്ടുക്കും മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യത്തി

�ന്റ മഹച്ഛക്തി�യ ഉയർത്തി�ക്കട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ദ്രുതഗതിയിൽഅവർ �ന

ടിക്കഴിഞ്ഞഅത്ഭുതകരമായ പു�രാഗതി എന്നിൽ ഒ�ര സമയത്തു ത�ന്നആനന്ദ

വും അസൂയയും ഉളവാക്കുന്നു”.

13 Tagore: Towards Universal Man, P. 355.
14 Tagore: Towards Universal Man, P. 355.
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6 സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ ഗായകൻ

മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ വികാസത്തിനു വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കു

ന്നത് �കാ�ളാണിയലിസമാണ് എന്ന്അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. അതു�കാണ്ടാണ്

അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയുൾ�പ്പ�ടയുള്ള എല്ലാ അടിമരാജ്യങ്ങളു�ടയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി

നു�വണ്ടി ത�ന്റ ശബ്ദമുയർത്തിയത്. 1937-ൽ അ�ദ്ദഹ�മഴുതിയ “ആഫ്രിക്കയ്ക്ക്

ഒരു അർച്ചനാഗീതം” എന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ കവിത മർദ്ദനത്തിലാണ്ടുകിടന്ന

ആഫ്രിക്കൻ ജനത�യാട് അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അഗാധമായ സഹാനുഭൂതി

�യ �വളി�പ്പടുത്തുന്നു:

“പരിഷ്കൃതരു�ട പ്രാകൃതമായ ദുരാഗ്രഹംഅവരു�ട നിർലജ്ജമായ

മൃഗീയത�യ നഗ്നമാക്കി തുറന്നു കാണിച്ചു.

നീ കരഞ്ഞു; നി�ന്റ കരച്ചിൽ �ഞക്കി �ഞരിക്ക�പ്പട്ടു.

കവർച്ചക്കാരു�ടആണി തറച്ച �ചരുപ്പുകൾ

നി�ന്റഅമർഷത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ന്മൽ

മായ്ക്കാനാവാത്തപാടുകൾ പതിച്ച�പ്പാൾ

കാട്ടിലുള്ള നി�ന്റ കാല്പാടുകൾ കണ്ണീരിലും �ചാരയിലും

കുതിർന്നു മലിനമായി…
ഇന്ന് പശ്ചിമചക്രവാളത്തിൽഅസ്തമനാകാശം

�പാടി നിറഞ്ഞ �കാടുങ്കാറ്റു�കാണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടു�മ്പാൾ,

ത�മാമയമായ ഗുഹയിൽ നിന്ന്

പുറ�ത്തക്കിഴഞ്ഞുവരുന്ന മൃഗം

ഭയാനകങ്ങളായഅലർച്ചകൾ �കാണ്ട്

പകലി�ന്റ മരണം പ്രഖ്യാപിക്കു�മ്പാൾ,

�ഹ, അന്ത്യകാലക�വ! വരൂ!

മാനഭംഗം �ചയ്യ�പ്പട്ടആസ്ത്രീയു�ട വാതിൽക്കൽ നിന്നു�കാണ്ട്

അവ�ളാടു മാപ്പു �ചാദിക്കൂ!

�രാഗം പിടി�പട്ട ഒരു വൻകരയു�ട

സ്വ�ബാധമില്ലാത്ത �പപറച്ചിലിന്നിടയിൽ

അതായിരിക്ക�ട്ട അവസാന�ത്ത മഹത്തായ വാക്ക്”.

ഭൂതകാലത്തി�ന്റ മഹത്വ�ത്തക്കുറിച്ചു പാടുകയും വർത്തമാനകാലത്തി�ന്റ

മാന�ക്കടി�നപ്പറ്റി വിലപിക്കുകയും �ചയ്തതു�കാണ്ടു മാത്രം ടാ�ഗാർ തൃപ്തി�പ്പട്ടില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാവന ഭാവിയു�ട ചക്രവാളങ്ങ�ള അളന്നു പരി�ശാധിച്ചു. ഗീതാ

ഞ്ജലി എന്ന സുപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ�യ

നമുക്ക് ഒരു�നാക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു.

“നിർഭയമായ മനസ്സ് എവി�ട�യാ,

ശിരസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പടുന്നത് എവി�ട�യാ,

ജ്ഞാനം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന�തവി�ട�യാ,

ഇടുങ്ങിയ ഗൃഹഭിത്തികൾ �കാണ്ട് �ലാകം കഷണം കഷണമാക്കി

മുറിക്ക�പ്പടാത്ത�തവി�ട�യാ,

വാക്കുകൾസത്യത്തി�ന്റഅഗാധതയിൽ നിന്നു

വരുന്ന�തവി�ട�യാ,

വി�വകത്തി�ന്റ �തളിനീ�രാഴുക്ക് പഴകിയ ശീലങ്ങളു�ട
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മടുപ്പൻമരുഭൂമിയിൽ വഴി�തറ്റാതിരിക്കുന്ന �തവി�ട�യാ,

മനസ്സ് എ�ന്നന്നും വികസ്വരമായിരിക്കുന്ന ചിന്തയി�ലക്കും

പ്രവൃത്തിയി�ലക്കും നിന്നാൽ മു�ന്നാട്ടു

നയിക്ക�പ്പടുന്ന�തവി�ട�യാ,

സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റആസ്വർഗ്ഗത്തി�ലക്ക്

പിതാ�വ,

എ�ന്റ നാട് ഉണ�രണ�മ!”

1930-ൽ ത�ന്റ നാട്ടുകാ�രാട് അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “അവർ നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്ത

�കട്ടിയിടാനുപ�യാഗിച്ച ശൃംഖലക�ള തുട�രത്തുട�രയുള്ള ആക്രമണം �കാണ്ടു

�പാട്ടിച്ചുകളയണം. ഓ�രാസമരവും ദുസ്സഹമായഒരു�വദനയാണ്. പ�ക്ഷ,അടി

മത്തത്തിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാൻ �വ�റ മാർഗ്ഗമില്ല”. ഇ�തആ�വശ�ത്താ�ട

1941-ൽഅ�ദ്ദഹം വീണ്ടും എഴുതി:

“പരിഷ്കൃത�മന്നുവിളിക്ക�പ്പടുന്നആഭരണംനമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിയമവുംനീ

തിയും �പാലീസ് വാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള

അഭിനി�വശം നഗ്നമായ ശക്തിപ്രകടനത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാനു

ഷികബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച അംശങ്ങളു�ട അഭാവം പു�രാഗതിയി�ല

ക്കുള്ളനമ്മു�ട പാത�യ തടഞ്ഞു�വച്ചിരിക്കുന്നു”.

പ�ക്ഷ, മനുഷ്യനിലുള്ള വിശ്വാസം ഉ�പക്ഷിക്കാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചി

ല്ല. അ�ത പ്രബന്ധത്തിൽഅ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ഭാഗ്യചക്രത്തി�ന്റ പരിക്രമം തങ്ങളു�ട സാമ്രാജ്യമു�പക്ഷിച്ചു �പാവാൻ ബ്രിട്ടീഷു

കാ�ര നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും”.

ത�ന്റഈ പ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീർന്ന ദിവസം കാണാൻ മനുഷ്യ

�സ്നഹിയായ ആ മഹാകവി ജീവിച്ചില്ല. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാവുന്നതിന് ആറുവർഷ

ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അ�ദ്ദഹം താൻ �സ്നഹിച്ച �ലാക�ത്താട് അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞു.

15 Ibid, P. 357.
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ആധുനികഭാരതത്തി�ന്റ തത്വചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിച്ച

മ�റ്റാരു ദാർശനികകവിയാണ് �ഷയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

തത്വചിന്തയ്ക്ക് ടാ�ഗാറി�ന്റതുമായി വള�രയധികം സാമ്യമുണ്ട്. മുഖ്യമായ ചില വ്യ

ത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുകളി�ല ആത്മീയവാദമാണ് ടാ�ഗാറി�ന ആകർ

ഷിച്ച�തങ്കിൽ ഖുർ-ആ�ന്റ അഗാധതയി�ല ഉറവുകളാണ് ഇഖ്ബാലി�ന്റ ദാഹം

തീർത്തത്. ടാ�ഗാറി�ന്റ കവിതകളിൽ കബീർ, �ചതന്യൻ തുടങ്ങിയ �വഷ്ണ

വകവികളു�ട സ്വാധീനം കാണാം. ഇഖ്ബാലിന് റൂമി, ഗാലിബ്, ഹാലി തുടങ്ങിയ

കവിക�ളാടാണ് കൂടുതൽ കടപ്പാട്. ഇഖ്ബാലും ടാ�ഗാറും രണ്ടു�പരും സയൻ

സി�ന്റ ആരാധകന്മാരായിരുന്നു. പ്രകൃതിയു�ടയും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും സൗന്ദര്യം

രണ്ടു�പ�രയുംആകർഷിച്ചു. ഐഹികജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളി�ച്ചാടി രക്ഷ�പടാ

�നാ ഭൂതകാലത്തി�ലക്ക് മടങ്ങി�പ്പാകാ�നാ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം ഭാവിയി�ല

ക്ക് ഉറ്റു�നാക്കി�ക്കാണ്ട് ഭൂതകാലത്തി�ന്റ ആത്മീയാദർശങ്ങ�ള ആധുനികയുഗ

ത്തിന് അനു�യാജ്യമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് രണ്ടു�പരും �ചയ്തത്.

പ�ക്ഷ, ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾഅവരു�ട കവിതകളിലും

പ്രതിഫലിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം.

1873-ൽ പഞ്ചാബി�ല സിയാൽ�ക്കാട്ടിൽ ജനിച്ച് ലാ�ഹാറിൽ വിദ്യാഭ്യാസം

�നടിയ ഇഖ്ബാൽ പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ഒരു തത്വശാ

സ്ത്രാദ്ധ്യാപകനായി. വിപ്ലവാശയങ്ങൾഅലയടിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരുകാലമായിരു

ന്നുഅത്. വി�ദശീയഭരണത്തി�നതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ ഇഖ്ബാലി�ന്റ യുവഹൃ

ദയ�ത്തയും ഇളക്കിമറിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹം ‘തരാന�യഹിന്ദ് ’

(സാ�രജഹാൻ �സഅച്ഛാഹി�ന്ദാസ്താൻഹമാരാ), ‘നയാ ശിവാലാ’ (സച്കഹ്ദൂ

ങ്ങ് അയ്ബിരഹമൻ ഗർ തു ബുരാ ന മാ�ന) തുടങ്ങിയ �ദശാഭിമാനം തുളുമ്പുന്ന

കവിതകൾ രചിച്ചത്. ജാതിമത�ഭദങ്ങ�ളവക�വയ്ക്കാ�തഎല്ലാഇന്ത്യക്കാരുംബ്രി

ട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം

ആഹ്വാനം �ചയ്തു. ഹിന്ദു–മുസ്ലീം �മത്രിയായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

കവിതകളി�ല മുഖ്യമായ ഒരു വിഷയം. പള്ളിയു�ടയും അമ്പലത്തി�ന്റയും �പ

രിൽ മതപരമായ വി�ദ്വഷങ്ങൾ �വച്ചുപുലർത്തുന്നവ�ര അ�ദ്ദഹം ആ�ക്ഷപിച്ചു.

പള്ളിയുംഅമ്പലവും മണ്ണിൽനിൽക്കുന്ന�കട്ടിടങ്ങളാണ്; മണ്ണാണ്അടിസ്ഥാനം;
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അതു�കാണ്ട്, പള്ളി�യക്കാളും അമ്പല�ത്തക്കാളും കൂടുതൽ പവിത്രമായി കണ

ക്കാ�ക്കണ്ടത് ഇന്ത്യയു�ട മണ്ണി�നയാണ്—ഇതാണ് ഒരു കവിതയി�ലആശയം.

പഠിപ്പ് തുടരാൻ �വണ്ടി 1905-ൽ അ�ദ്ദഹം യൂ�റാപ്പി�ലക്കു�പായി. �കംബ്രി

ഡ്ജിൽ �വച്ച് പാശ്ചാത്യദർശനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ അ�ദ്ദഹത്തിന് ധാരാളം

സൗകര്യം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, ഇസ്ലാമികദർശനത്തിലും ഇസ്ലാമിക സംസ്ക്കാരത്തിലു

മാണ് അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. മ്യൂനിക്കിൽ നിന്ന് �ഡാക്ട�ററ്റ് ബിരുദം �ന

ടാൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം തയ്യാറാക്കിയ പ്രബന്ധം �പർസ്യൻ സാഹിത്യത്തി�ല നി

ഗൂഢതാവാദ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. 1908-ൽഅ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയി�ലക്കു മടങ്ങി.

1938-ൽ മരിക്കുന്നതുവ�ര സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു. അ�താ�ടാ

പ്പം ത�ന്ന മുസ്ലീങ്ങ�ള കൂടുതൽ ഉൽബുദ്ധരാക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി.

1 കർമ്മമാണ് ജീവിതം

യൂ�റാപ്പിലായിരുന്നകാലത്ത് മൂന്നുകാര്യങ്ങളാണ്ഇഖ്ബാലി�ന്റശ്രദ്ധ�യആകർ

ഷിച്ചത് എന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. ഒന്നാമത്, ജനങ്ങളു�ട കർമ്മകുശലത; ആലസ്യം

കൂടാ�ത പ്രവൃത്തി�യടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. രണ്ടാമത്, പു�രാഗതിക്കാവശ്യ

മായ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും. അവസരങ്ങളുപ�യാഗിച്ചു�കാ

ണ്ട് സദാ കർമ്മനിരതരായി എല്ലാത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങ�ളയും തട്ടിത്തകർത്തു

�കാണ്ടു മു�ന്നാട്ടു�പാകാൻ �വമ്പൽ �കാള്ളുന്ന ജനങ്ങ�ളയാണ് ഇഖ്ബാൽ

യൂ�റാപ്പിൽ കണ്ടത്. മൂന്നാമ�ത്തത്, അത്രയധികം ആകർഷകമായി �താന്നിയി

ല്ല: സയൻസി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ഫലമായി സുഖ�ഭാഗങ്ങളു�ട ഉപാധികൾ ഇന്ത്യ

ക്കാർക്ക് അനുമാനിക്കാൻ �പാലും വയ്യാത്തവിധം അത്രയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കു

ന്നു; പ�ക്ഷ, ഹൃദയം വികസിച്ചിട്ടില്ല. അതി�ന്റ ഫലമായി വ്യക്തികൾക്കിടയിലും

രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലും ഇടവിടാത്ത മത്സരങ്ങളുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാ

ര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ യൂ�റാപ്പി�ന അനുകരിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമായിരിക്കു�മന്ന്

ഇഖ്ബാലിനു �താന്നി.

യൂ�റാപ്പിലുണ്ടായഈഅനുഭവങ്ങൾ ഇഖ്ബാലി�ന്റ കവിതകളിൽ ധാരാളം

പ്രതിഫലിച്ചു. കർമ്മനിരതരാവാനും തടസ്സങ്ങ�ള തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ട് മു�ന്നറാ

നും ജനങ്ങ�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കവിതകൾ അ�ദ്ദഹം രചിക്കുകയു

ണ്ടായി. ആപത്തുക�ള ഭയ�പ്പടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. കർമ്മ�ത്ത

ക്കാൾ മഹത്തായ മ�റ്റാരു തത്വശാസ്ത്രമില്ല. കർമ്മമാർഗ്ഗമാണ് ഇസ്ലാമി�ന്റ മൗലി

കതത്വം എന്ന് ഇഖ്ബാൽഅവകാശ�പ്പട്ടു. �വരാഗ്യം, സമാധി, സന്യാസം മുത

ലായ തത്വങ്ങൾ പിന്നീട് സൂഫികളാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അവ ഇസ്ലാമികതത്വങ്ങൾ

�ക്കതിരാണ്. ലൗകികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും ജീവിതത്തി

�ന്റ �ന�ര നി�ഷധാത്മകമായ ഒരു ഭാവം �ക�ക്കാള്ളുകയും �ചയ്ത സൂഫിക�ള

അ�ദ്ദഹം കഠിനമായി ആ�ക്ഷപിച്ചു. “നിഗൂഢതാവാദികളായ കവികൾ കർമ്മ�ശ

ഷി�യ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് അ�ദ്ദഹം ആവലാതി�പ്പട്ടു. മനുഷ്യ�ന്റ അന്ത

സ്സത്തഒരുവ്യാ�മാഹമ�ല്ലന്നുംഅ�താരുയാഥാർത്ഥ്യമാ�ണന്നുമുള്ളഅറിവി�ന

ആശ്രയിച്ചാണ് കർമ്മ�ശഷി നില�കാള്ളുന്നത്. കർമ്മമാണ് ജീവിതം. കർമ്മരാ

ഹിത്യം മരണമ�ത്ര. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു കവിതയു�ട സാരാംശം ഇങ്ങ�നയാ

ണ്:

“ജീവിതത്തി�ന്റഓജസ്സ് കർമ്മത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
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സൃഷ്ടിയിൽആനന്ദിക്കുക: അതാണ് ജീവിതനിയമം.

എഴു�ന്നൽക്കുക, ഒരു പുതു�ലാകം �കട്ടിപ്പടുക്കുക!

തീജ്വാലകൾ�കാണ്ട് നീ നി�ന്നത്ത�ന്ന മൂടുക;

ഒരുഅബ്രഹാമാവുക!

നി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങ�ളഅനുകൂലിക്കാത്തഈ�ലാകത്തിനു

വഴങ്ങുന്നത്

യുദ്ധരംഗത്തു�വച്ച് ആയുധം വലി�ച്ചറിയലാണ്.

ഉറച്ച സ്വഭാവമുള്ളവനും ത�ന്നത്താൻ കീഴടക്കിയവനുമായ

മനുഷ്യൻ

ത�ന്റ മുമ്പിൽ വിധി മുട്ടുകുത്തുന്നതുകാണും.

�ലാകം അവ�ന്റ ഇഷ്ടത്തിനു വഴങ്ങുന്നി�ല്ലങ്കിൽ

അവൻസ്വർഗ്ഗ�ത്താടു യുദ്ധം �വട്ടാ�നാരു�മ്പടും.

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റഅസ്തിവാരങ്ങ�ളഅവൻ കിളച്ചു മറിക്കും;

എന്നിട്ട് അതി�ന്റഅണുക്ക�ള ഒരു പുതിയ മൂശയിൽ

വാർ�ത്തടുക്കും.

സ്വന്തം ഓജസ്സു�കാണ്ട് അവൻ ത�ന്റഹിതാനുവർത്തിയായ

ഒരു പുതിയ �ലാക�ത്തസൃഷ്ടിക്കും”.

2 വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ വികാസം

“പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആത്മാവിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലാണ് മനുഷ്യ�ന്റ അന്തിമല

ക്ഷ്യവും അവ�ന്റ �മാക്ഷവും” എന്നാണ് സൂഫികൾ ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

ഇഖ്ബാൽ ഈ അഭിപ്രായ�ത്താടു �യാജിച്ചില്ല. അ�ദ്ദഹ�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട

�ത്താളം, വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്ത വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ �ദവത്തിൽ

ലയിക്കുകയില്ല, �ദവ�ത്ത തങ്ങളിൽ ലയിപ്പിക്കുകയാണ് �ചയ്യുക. അവർ തങ്ങ

ളു�ട ഇച്ഛാശക്തി�യ �ദവത്തിനു സമർപ്പിക്കുകയല്ല, �ദവത്തി�ന്റ ഇച്ഛാശ

ക്തി�യ തങ്ങളു�ടതി�ലക്ക് ആവാഹിക്കുകയാണ് �ചയ്യുക. ടാ�ഗാറി�ന�പ്പാ�ല

ത�ന്ന ഇഖ്ബാലും വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്ത പരമാവധി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാ

ണ്ഏറ്റവും മഹത്തായജീവിതലക്ഷ്യംഎന്നുവിശ്വസിച്ചു. ആത്മ�സ്ഥര്യത്തിലൂ�ട

യും വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ വികാസത്തിലൂ�ടയും മാത്ര�മ മനുഷ്യന് ശക്തനും

സ്വതന്ത്രനുമാകാൻ കഴിയൂ എന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ഈ ആശയവുമാ

യി ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം ‘ഖുദി’�യപ്പറ്റിയുള്ള ത�ന്റ സിദ്ധാന്തം

ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്. ‘ഖുദി’ എന്ന പദത്തിന് ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആത്മാവ് എന്ന

അർത്ഥംകല്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇഖ്ബാൽ മനുഷ്യ�ന്റആത്മാവി�നയും ശരീര

�ത്തയും �വ�റ �വ�റയായിട്ടല്ല, ഒന്നായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ആത്മാവി�ന്റ ഗുണങ്ങൾ

ത�ന്നയാണ് ശരീരത്തി�ന്റ ഗുണങ്ങൾ. ശരീരത്തി�ന്റ ഗുണങ്ങ�ള ആത്മാവി�ന്റ

ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നു �വർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിർഭയത, അഹം�ബാധം മുത

ലായ ഗുണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഉൽകൃഷ്ടമായ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യം എന്ന അർത്ഥത്തി

ലാണ് ഇഖ്ബാൽ ‘ഖുദി’ എന്നപദം ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയു�ടഅന്തസ്സത്ത

അ�ല്ലങ്കിൽ അഹം�ബാധമാണത്. ത�ന്റ സിദ്ധാന്ത�ത്ത അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന

വിശദീകരിക്കുന്നു:
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“ജീവിത�ത്തഅംഗീകരിക്കലാണ്, അതി�ന ചവിട്ടി�ത്തക്കലല്ല, മനുഷ്യ�ന്റ ധാർ

മ്മികവും മതപരവുമായ ആദർശം. ഈ ആദർശം സാക്ഷാൽക്കരിക്ക�പ്പടുന്നത്

വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ വികാസത്തിലൂ�ടയാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അധി

കമധികം വ്യത്യസ്തനായി�ക്കാണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താനായിത്തീരുന്നതിനാണ്

വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യംഎന്നുപറയുന്നത്. ഏറ്റവുമധികം വ്യത്യസ്തനായ വ്യക്തിഈശ്വ

രനാണ്. അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നിലുള്ളഈശ്വരീയ ഗുണങ്ങ�ള വികസിപ്പി

ക്കണ�മന്ന് ഖുർ-ആൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനു തുല്യനാവാൻ

ശ്രമിക്കു�മ്പാഴാണ് അവ�ന്റ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യം മറ്റുള്ളവരു�ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യ

സ്തമായിത്തീരുന്നത്. വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ വികാസത്തി�ന്റ പരമസ്ഥാനമാ

ണ് ഖുദി. ആ സ്ഥാന�ത്തത്തുന്ന മനുഷ്യന് തനിക്കു സമനായി താൻ മാത്ര�മ

യുണ്ടാവൂ. ഈശ്വര�ന്റ എത്ര�ത്താളമടു�ത്തത്തുന്നു�വാ അത്ര�ത്താളം അവൻ

�ശ്രഷ്ഠനും മഹാനുമായിത്തീരുന്നു. ഒടുവി�ലാരു ദിവസം അവൻ ഈശ്വരനിൽ

ലയിക്കു�മന്നല്ല ഇതിന്നർത്ഥം; �ന�രമറിച്ച്, സമയ�മത്തിയാൽ അവൻഈശ്വ

ര�ന തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കു�മന്നാണ്. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനിൽ ഭൗതികപദാർത്ഥം

മാത്രമല്ലഈശ്വരനും അന്തർലയിച്ചു കിടക്കുന്നു”.

പ്രതിബന്ധങ്ങ�ളതട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ട് പു�രാഗതിയി�ലക്കു മു�ന്നറാനുള്ള

അദമ്യമായ ഇച്ഛയാണ് ജീവിതത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ലക്ഷണം എന്ന് ഇഖ്ബാൽ ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചു: “എല്ലാറ്റി�നയും ആത്മസാത്ക്കരിച്ചു�കാണ്ട് മു�ന്നറലാണ് ജീവി

തം”. ഈ പ്രയാണത്തിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു. ജീവിതത്തി

�ന്റ രണ്ടാമ�ത്ത ലക്ഷണം “ആഗ്രഹങ്ങ�ളയും ആദർശങ്ങ�ളയും തുടർച്ചയായി

സൃഷ്ടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുക�യന്നതാണ്”. ഒരഭിലാഷം സാധിത പ്രായമാകു�മ്പാൾ

പുതി�യാരഭിലാഷം ജന്മ�മടുക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി സൃഷ്ടി

ക്ക�പ്പടുന്നആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ�ള പൂർത്തീകരിച്ചു�കാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പടിപടി

യായി ലക്ഷ്യത്തി�ലക്ക് നീങ്ങുന്നത്. “മനുഷ്യ�ന്റ അഹം�ബാധം എല്ലാ മാർഗ്ഗതട

സ്സങ്ങ�ളയും നീക്കം �ചയ്തു�കാണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അത് ഭാഗികമായി

സ്വതന്ത്രമാണ്, ഭാഗികമായി പരതന്ത്രവും. ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി�യ—

ഈശ്വര�ന—സമീപിക്കു�മ്പാൾഅത് പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം �നടുന്നു”.

3 വ്യക്തിയും സമൂഹവും

ഇഖ്ബാലി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യം വികസിക്കുന്നത് ശൂന്യമായ

ഏകാന്തതയി�ലാ തപസ്വിയു�ട ഗുഹയി�ലാ അല്ല, സമുദായമധ്യത്തിലാണ്. “വ്യ

ക്തി സമൂഹവുമായി ബന്ധിക്ക�പ്പടുന്നത് ഒരനുഗ്രഹമാണ്; സമുദായത്തിനുള്ളിലാ

ണ് അവ�ന്റ മൂല്യം പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത്” എന്ന�ദ്ദഹം പറയുന്നു. ബാഹ്യ�ലാ

കവുമായുള്ള നിരന്തര സമരത്തിലൂ�ടയാണ് ആന്തരികസത്ത പുഷ്ടി�പ്പടുന്നത്.

ഈ പ്രക്രിയയിലൂ�ടയാണ് വ്യക്തിയു�ട അഹം�ബാധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വത

ന്ത്രമാവുകയും പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ പ്രതീകമായ �ദവ�ത്താടടുക്കുകയും

�ചയ്യുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ വികാസം ബാ

ഹ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വികാസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു: “ത�ന്റ സ്വന്തം ഭാഗ

�ധയത്തി�ന്റ ചുറ്റുമുള്ള �ലാകത്തി�ന്റ�യന്ന�പാ�ല മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും

അഗാധങ്ങളായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ പ�ങ്കടു�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു

1 Iqbal: The Secrets of the Self.
2 Ibid.
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ചില�പ്പാൾ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ശക്തികൾക്ക് സ്വയം വഴങ്ങി�ക്കാടുത്തു�കാണ്ടായി

രിക്കും; മറ്റു ചില�പ്പാൾ സർവശക്തിയുമുപ�യാഗിച്ച് പ്രാപഞ്ചികശക്തിക�ള സ്വ

ന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങൾക്കും �യാജിച്ചവിധം രൂപ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടാവും.

പു�രാഗമനപരമായഈ പരിവർത്തനപ്രക്രിയയിൽ, മനുഷ്യൻ മുൻ�ക�യടുക്കു

കയാ�ണങ്കിൽ, ഈശ്വരൻ അവ�ന്റ സഹപ്രവർത്തകനായിത്തീരും. മനുഷ്യർ

തങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ളത് മാറ്റിമറിക്കുന്നതുവ�ര ഈശ്വരൻ അവരു�ട സാഹചര്യങ്ങ

ളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല എന്നുതീർച്ചയാണ്”.

അഹം�ബാധം അ�ല്ലങ്കിൽ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യം ആണ് ഇഖ്ബാലി�ന്റ തത്വ

ശാസ്ത്രത്തി�ല �കന്ദ്രബിന്ദു. പ�ക്ഷ, വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യംബാഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിലും

വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തിലും സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. ഈ കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളിലൂ

�ടയാണ് വ്യക്തിയു�ട അന്തസ്സത്തവികസിക്കുന്നത്.

ഏ�തങ്കിലും ദിവ്യശക്തി “മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിച്ചപരിപാടിയു�ടഐഹികമായ

നിർവഹണമാണ് പ്രപഞ്ചം” എന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങ�ള ഇഖ്ബാൽ തിരസ്ക്കരിക്കു

ന്നു. “സ്വതന്ത്രമായും ക്രിയാത്മകമായും ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന” ഒന്നാണ് പ്രപ

ഞ്ചംഎന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അഹം�ബാധ�മന്ന�പാ�ല പ്രപഞ്ചവും നി

രന്തരമായ ചലനത്തിനും പരിണാമത്തിനും വി�ധയമാണ്. രണ്ടും കർ�മ്മാന്മുഖമാ

ണ്. പ�ക്ഷ, പ്രപഞ്ച�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളഈവിശകലനത്തിന് ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ

മൂടുപടമുണ്ട്. എ�ന്തന്നാൽ, ഇഖ്ബാലി�ന്റ പ്രപഞ്ചസങ്കല്പം പരമമായഅഹ�ത്ത

പ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പവുമായി �കട്ടുപിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “പരമമായ ‘അഹം’ പരി�മയ

ങ്ങളായ എല്ലാ ‘അഹ’ങ്ങ�ളയും, അവയു�ട അസ്തിത്വ�ത്ത നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ടു

ത�ന്ന, തന്നിൽ ഉൾ�ക്കാള്ളിക്കുന്നു”. പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ

ത്തിനാണ് ഇഖ്ബാൽ ‘പരമമായ അഹം’ എന്നു പറയുന്നത്. സർവജ്ഞത, സൃ

ഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് മുതലായവയാണ് അതി�ന്റ ഗുണങ്ങൾ. വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യം

പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കു�മ്പാൾ �പാലും അത് ‘പരമമായ അഹ’ത്തിൽ �ചന്നു

ലയിക്കുകയില്ല എന്നും വ്യക്തിത്വം നഷ്ട�പ്പടാ�ത നിലനിൽക്കു�മന്നും ഇഖ്ബാൽ

വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

‘പരമമായഅഹം’ തുടങ്ങിയസങ്കല്പങ്ങ�ള മാത്രമല്ലകല,സാഹിത്യം മുതലാ

യവ�യയും പരിപൂർണ്ണതയി�ലക്കുള്ള വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ പു�രാഗതിയു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഖ്ബാൽ പരി�ശാധിക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“ജീവിതമാണ്എല്ലാ മാനുഷികപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയുംഅന്തിമലക്ഷ്യം—�ശ്രഷ്ഠവും

സുശക്തവുംആഹ്ലാദമയവുമായ ജീവിതം. എല്ലാ മാനുഷിക കലകളുംഈഅന്തി

മലക്ഷ്യത്തിനുവി�ധയമായിരിക്കണം. ജീവൻനൽകാനുള്ളകഴിവി�ന്റഅടിസ്ഥാ

നത്തിലാണ് അവയു�ട മൂല്യം നിർണ്ണയിക്ക�പ്പ�ടണ്ടത്. നമ്മിലുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന

ഇച്ഛാശക്തി�യ ഉണർത്തുകയും ജീവിതത്തി�ല പരീക്ഷണങ്ങ�ള പൗരുഷ�ത്താ

�ട �നരിടാനാവശ്യമായ മനക്കരുത്തുണ്ടാക്കിത്തരികയും �ചയ്യുന്ന കലയാണ്

ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കല. മയക്കം പിടിപ്പിക്കുകയും യാ�താന്നി�ന്റ �മൽ വിജയം

�നടുന്നതി�നയാ�ണാ ജീവിതം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ

�നർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ ന�മ്മ �പ്രരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന എല്ലാ കലകളും ക്ഷ

യത്തി�ന്റയും മരണത്തി�ന്റയും സ�ന്ദശങ്ങളാണ്. അവീൻ തിന്നുന്ന ഏർപ്പാട്

കലയിൽ പാടില്ല. കല കലയ്ക്കു �വണ്ടി എന്നസിദ്ധാന്തം ന�മ്മ ജീവിതത്തിൽ നി

3 Ibid, P. 16.
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ന്നും ശക്തിയിൽ നിന്നും വഴി�തറ്റിച്ചു�കാണ്ടു �പാകാനുള്ള അധഃപതനത്തി�ന്റ

കണ്ടുപിടിത്തമാണ്”.

4 �സ്നഹത്തി�ന്റ ശക്തി

പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യ�മന്ന ലക്ഷ്യത്തി�ലക്കുള്ളപ്രയാണത്തിൽ കലയും സാഹി

ത്യവും മാത്രമല്ല, �സ്നഹം, ധീരത, സഹനശക്തി, നിയമാനുസൃതമായ സമ്പാദ്യം

�കാണ്ടു മാത്രമുള്ള ജീവിതം, സൃഷ്ടിപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കൽ

മുതലായ വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഇവ�യല്ലാം വ്യക്തിയു

�ട ആന്തരികസത്ത�യ പുഷ്ടി�പ്പടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാ�ണന്ന്

ഇഖ്ബാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “സൂര്യ�നയും നക്ഷത്രങ്ങ�ളയും കീഴടക്കാനാഗ്ര

ഹിക്കുന്നവൻ ആദ്യമായി ധർമ്മത്തി�ന്റ കല്പനയനുസരിക്കണ”�മന്നും “ത�ന്ന

ത്താൻ കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ മറ്റുള്ളവരു�ട അടിമയായിത്തീരു”�മന്നും

അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. �സ്നഹത്തിനാണ് അ�ദ്ദഹം ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം

നൽകുന്നത്. കാരണം, പ്രപഞ്ച�ത്ത നിലനിർത്തുന്ന �ചതന്യമാണ് �സ്നഹം.

മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദബന്ധങ്ങ�ള ശക്തി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടാണ് വ്യ

ക്തി ത�ന്റ ആന്തരികസത്ത�യ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുന്നത്. വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്ത

സാഫല്യത്തി�ലക്ക് ഉയർത്തുന്നത് �സ്നഹമാണ്. �സ്നഹം വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്ത

ഉറപ്പിക്കുന്നു; അതി�ന്റ ശക്തി �ലാക�ത്ത മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നു”. നിക്കൾസന്നയച്ച

ഒരു കത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന എഴുതി: “ഈ വാക്ക് ഞാനുപ�യാഗിക്കുന്ന

ത് വള�ര വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലാണ്. മറ്റുള്ളവ�ര ആത്മസാത്ക്കരിക്കുക,

അ�ല്ലങ്കിൽ തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുകഎന്നതാണിതി�ന്റഅർത്ഥം. ആദർശങ്ങളും മൂ

ല്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുക, അവ�യ സഫലമാക്കാൻ �വണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക—ഇതാണ്

അതി�ന്റ ഏറ്റവും മഹത്തായ രൂപം. �സ്നഹിക്കുന്നവ�നയും �സ്നഹിക്ക�പ്പടുന്ന

ആ�ളയും അത് വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാക്കിമാറ്റുന്നു. രണ്ടു�പരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭി

ന്നരായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും അനന്യമായ വ്യക്തിത്വ�ത്ത (അതായത്ഈശ്വര�ന)

പ്രാപിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നവ�ന്റ വ്യക്തിത്വവും അനന്യമായിത്തീരുന്നു”.

�സ്നഹംവ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്തപുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകമാത്രമല്ല,സൃഷ്ടിപരമായപ്ര

വർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകുക കൂടി �ചയ്യുന്നു എന്ന് ഇഖ്ബാൽ കരുതു

ന്നു. സൃഷ്ടിപരമായപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും നൽ

കുന്നത്. സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ടയാണ് പൂർണ്ണതയു�ട മാർഗ്ഗതടസ്സ

ങ്ങൾ നീക്കം �ചയ്യ�പ്പടുന്നത്. തിന്മയും അധർമ്മവുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബ

ന്ധങ്ങൾ. അതു�കാണ്ട് തിന്മയ്ക്കും അധർമ്മത്തിനു�മതിരായ സമരങ്ങൾക്ക് വമ്പി

ച്ച പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തിന്മയും അധർമ്മവും പല രൂപങ്ങളും ധരിക്കാറുണ്ട്. �കാള

ണി �മധാവികളും ജന്മികളും മുതലാളികളും നടത്തുന്ന ചൂഷണങ്ങൾ തിന്മകളാണ്.

ശക്തൻ അശക്ത�ന മർദ്ദിക്കുന്നതു തിന്മയാണ്. ഇത്തരം തിന്മകൾ�ക്കതിരായി

�പാരാടാൻഇഖ്ബാൽഉൽ�ബാധനം �ചയ്യുന്നു. ഒരുകവിതയിൽഅ�ദ്ദഹംഇങ്ങ

�നഎഴുതി:

“മുതലാളി �താഴിലാളികളു�ട രക്തധമനികളിൽ നിന്ന് തനിക്കു�വണ്ടി മിഴിവുറ്റ മാ

ണിക്യക്കല്ല് നിർമ്മിക്കുന്നു;

ജന്മിയു�ട മർദ്ദനം ഗ്രാമീണരു�ട വയലുക�ള �കാള്ളയടിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നു;

വിപ്ലവം!”
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5 മതവും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും

സാമ്രാജ്യത്വവും സങ്കുചിത�ദശീയവാദവും “നമ്മു�ട സ്വർഗ്ഗം കവർ�ന്നടുക്കു”കയും

സാ�ഹാദര്യ�ത്തനശിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധത്തി�ന്റവിത്തുകൾവിതയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു

എന്ന് അ�ദ്ദഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. രാജ്യത്തി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി �പാരാ

ടാൻഅ�ദ്ദഹം യുവാക്ക�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു.

“സ്വതന്ത്രമനുഷ്യ�ന്റ രക്തധമനികൾ ഇരുമ്പുധമനികൾ �പാ�ല ഉറപ്പു

ള്ളവയാണ്;

പരതന്ത്ര�ന്റതാക�ട്ട, മുന്തിരിവള്ളികൾ�പാ�ല ദുർബലങ്ങളാണ്”.

വീണ്ടും മ�റ്റാരു കവിതയിൽ:

“നിനക്ക് നി�ന്റ സ്വന്തം മുന്തിരികളിൽ നിന്ന് �തളിഞ്ഞ മുന്തിരിച്ചാറു കു

ടിക്കണ�മങ്കിൽ,

നി�ന്റ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടാ�യ തീരൂ”.

ഇഖ്ബാലി�ന്റ ചില കവിതകളിൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്ര

തിഫലിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം. “ഞാൻഏ�തങ്കിലും മുസ്ലീംരാജ്യത്തി�ന്റസർവാധി

പതിയായാൽ ആദ്യമായി �ചയ്യുക ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥസ്ഥാപി

ക്കുകയായിരിക്കും” എന്ന് ഒരിക്കൽ അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. നിലവിലു

ള്ളമർദ്ദനാധിഷ്ഠിതമായസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യമാറ്റിമറിക്കാനുളളപ്രയത്നത്തിലൂ�ട

മാത്ര�മ മനുഷ്യ�ന്റവ്യക്തി�വശിഷ്ട്യംപുഷ്ടി�പ്പടുകയുള്ളുഎന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ വിശ്വാസം. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ അടിമത്തത്തിലും ചൂഷണത്തി

ലും കിടന്നു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദുഃഖം കർമ്മഫലമാ�ണന്ന ന്യാ

യം പറഞ്ഞു�കാണ്ട് ദരിദ്രന്മാ�രാട് സംതൃപ്തരും നി�ശ്ചഷ്ടരുമായിരിക്കാൻ ഉപ�ദ

ശിക്കുന്ന മതം മനുഷ്യ�ന്റ പു�രാഗതിക്ക് തടസ്സമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറ

ഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽഅസംതൃപ്തിയുംഅസ്വസ്ഥതയുമാണ്പൗ

രുഷത്തി�ന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ. എ�ന്തന്നാൽ, സംതൃപ്തി കർ�മ്മാന്മുഖത�യ മന്ദീഭവി

പ്പിക്കുകയുംഅങ്ങ�ന മനുഷ്യ�ന്റഅന്തസ്സത്ത�യ മരവിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

6 ഇസ്ലാമിക ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ കവി

ഇഖ്ബാൽ പല�പ്പാഴും മതഭക്തനായ ഒരു മുസ്ലീമി�ന്റ ഭാഷയിലാണ് സംസാ

രിച്ചത്. മുസ്ലീങ്ങ�ള പട്ടിണിയിൽ നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും �മാചിപ്പിക്കുക

എന്നതായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം. പാശ്ചാത്യനാടുകളി�ല ഭൗതികവും

സാംസ്കാരികവുമായ പു�രാഗതിയും അഭൂതപൂർവ്വങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങളും ശ്ര

ദ്ധിക്കാൻഅ�ദ്ദഹം മുസ്ലീങ്ങ�ളാടഭ്യർത്ഥിച്ചു. അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബൗദ്ധികമായ ജാഡ്യത്തിൽ മയങ്ങിക്കിടന്ന�പ്പാൾ

ഇസ്ലാമി�ന്റ ദാർശനികന്മാർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും അതീവതാല്പര്യമുണ്ടായി

രുന്ന അ�ത പ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് യൂ�റാപ്പ് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു.

�ദവശാസ്ത്ര�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള മധ്യകാല�ത്ത ചിന്താഗതികൾ മുഴുമിക്ക�പ്പട്ടതിനു

�ശഷം മനുഷ്യ�ന്റ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലും അനുഭവങ്ങളിലും അളവറ്റ പു�രാഗതി

യുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യ�ന്റ ശക്തി പ്രകൃതിയി�ലക്കു വ്യാപിച്ച�താടുകൂടി അവ

ന് ത�ന്റ ചുറ്റുപാടുകളു�ട ശക്തിക�ള കീഴടക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ

�ബാധവും ഒരു പുതിയ വിശ്വാസവും �കവന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീക്ഷണഗതികൾ
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ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങളു�ട �വളിച്ചത്തിൽ

പുനഃപരി�ശാധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തല�പാക്കുകയും �ചയ്തിരി

ക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ ബുദ്ധിശക്തി അതി�ന്റ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ സ്ഥലം,

കാലം, കാര്യകാരണബന്ധം എന്നിവ�യ കവച്ചു കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നു �താന്നി

�പ്പാകുന്നു. ശാസ്ത്രീയചിന്തയു�ട അഭിവൃദ്ധിയു�ട ഫലമായി ഗ്രാഹ്യത�യക്കുറിച്ചുള്ള

നമ്മു�ട സങ്കല്പങ്ങൾക്കു�പാലും മാറ്റം സംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു”.

പ�ക്ഷ, ആധുനികമനുഷ്യ�ന �നരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള യഥാർത്ഥ

പരിഹാരം മതമാ�ണന്ന് ഇഖ്ബാൽ വിശ്വസിച്ചു. മത�മന്നു �വച്ചാൽ ഇസ്ലാം

മത�മന്നും. ഇസ്ലാം മത�ത്ത മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടു ത�ന്ന ആധുനികപരിഷ്ക്കാര

ങ്ങ�ള ഉൾ�ക്കാള്ളാനുംആധുനികമായ ജീവിതം നയിക്കാനും കഴിയു�മന്ന് അ�ദ്ദ

ഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മത�ത്തയും വ്യവസായവൽക്ക

രണത്തി�ന്റ ഫലമായി പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങ�ളയും കൂട്ടിയി

ണക്കാനാണ് അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“അനിയന്ത്രിതമായ വ്യക്തിവാദ�ത്താടുകൂടിയ ആധുനികപാശ്ചാത്യ മുതലാളിത്ത

�ത്ത ഉൾ�ക്കാള്ളാൻ ഏഷ്യക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മതം

(അതായത് ഇസ്ലാം) വ്യക്തിയു�ട മൂല്യ�ത്ത അംഗീകരിക്കുകയും അവ�ന്റ സർവ

സ്വവും മനുഷ്യ�ന്റയും �ദവത്തി�ന്റയും �സവനത്തിനായി നീക്കി�വക്കാൻ അവ

�ന അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അതി�ന്റ സാദ്ധ്യതകൾ ഇനിയും അവസാനി

ച്ചിട്ടില്ല. ജാതി�യ�യാ വർണ്ണ�ത്ത�യാ സമ്പാദിക്ക�പ്പടുന്ന ഡിവിഡന്റി�ന�യാ

അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടല്ല, ജീവിതത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടു

ത്തി�ക്കാണ്ട്, മനുഷ്യ�ന്റ സാമൂഹ്യപദവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ �ലാകം—

ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാർധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ട �മൽനികുതി ചുമത്തുന്ന, മനുഷ്യസമുദായം

വയറുകളു�ട സമത്വത്തിനു പകരം �ചതനയു�ട സമത്വത്തി�ന്മൽ സ്ഥിതി�ചയ്യു

ന്ന, അയിത്തക്കാരന് രാജാവി�ന്റ മക�ള വിവാഹം കഴിക്കാവുന്ന സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുടമസമ്പ്രദായം ട്രസ്റ്റുകളു�ട രൂപത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന, യഥാർത്ഥസ്വ

ത്തുൽപ്പാദക�ന്റ �മൽആധിപത്യം വഹിക്കാൻകഴിയത്തക്കവണ്ണംകടന്നുകൂടാൻ

മൂലധന�ത്ത അനുവദിക്കാത്ത, ഒരു പുതിയ�ലാകം—�കട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇസ്ലാംമ

തത്തിന് ഇ�പ്പാഴും കഴിവുണ്ട്. പ�ക്ഷ, നിങ്ങളു�ട മതത്തി�ന്റ ഈ മഹത്തായ

ആദർശ�ത്ത മതപണ്ഡിതന്മാരു�ടയും നീതിജ്ഞന്മാരു�ടയും മധ്യകാലവ്യാ�മാ

ഹങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചിപ്പി�ക്കണ്ടതുണ്ട്”.

7 വിഭജനത്തി�ന്റ വക്താവ്

മുസ്ലീങ്ങ�ള ഉ�ദ്ദശിച്ചു�കാണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു�വങ്കിലും ഇത്തരംആശയങ്ങൾ ജാ

തിമത�ഭദങ്ങളു�ടഅതിർത്തിവരമ്പുക�ള �ഭദിച്ചു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയി�ലബുദ്ധിജീവി

ക�ളആകർഷിച്ചു. ഇഖ്ബാൽ ഇന്ത്യയു�ട മഹാകവിയായി വാഴ്ത്ത�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

എന്നാൽ, ഇരുപതുകളു�ട അവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കും ഒരുതരം നിരാശാ�ബാധ

ത്തി�ന്റയും നിഷ്ഫലതാ�ബാധത്തി�ന്റയും നിഴൽപ്പാടുകൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വീക്ഷ

ണഗതി�യ സങ്കുചിതമാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 1930-ൽ മുസ്ലീം ലീഗി�ന്റ അദ്ധ്യ

ക്ഷനായതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹം സ്പഷ്ടരൂപത്തിൽ ത�ന്ന ഇസ്ലാമി�ന്റ വക്താവാ

യിത്തീർന്നു. കഴിയു�ന്നട�ത്താളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമി�ന്റ ഭരണം സ്ഥാപിക്കു

4 Wm. Theodore de Bary: The Sources of Indian Tradition, P. 762.
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കയും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങ�ള�യല്ലാം ഒ�ര ആദർശത്തി�ന്റ തണലിൽ �യാജിപ്പി

ക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നതായിത്തീർന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. അ�ദ്ദഹമാണ് മു

സ്ലീം ലീഗി�ന്റപാക്കിസ്താൻവാദത്തിന് ദാർശനികവുംധാർമ്മികവുമായ ഒരടിത്തറ

നൽകിയത്. ഇന്ത്യയി�ല വിവിധ മതസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പും സഹകര

ണവും വളർത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയ�പ്പടുക�യയുള്ളൂ എന്ന് 1930-ൽ

അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. അ�ത വർഷത്തിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട �നതൃ

ത്വത്തിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായസിവിൽനിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനമാരംഭി

ച്ചത്. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇഖ്ബാൽ കണ്ടത് “നിരീശ്വരവാദപരമായ

ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ വിത്തുകളാണ്”. അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: “മനുഷ്യ�ന്റ വിശ്വാ

സം, അവ�ന്റ സംസ്ക്കാരം, അവ�ന്റ ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ—ഇവയാണ്

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവമർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവ

യ്ക്ക് �വണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടത്. അല്ലാ�ത മനുഷ്യ�ന്റ

�ചതന്യം താൽക്കാലികമായി മാത്രംബന്ധ�പ്പടുന്ന ഒരുതുണ്ടുഭൂമിക്കു �വണ്ടിയ

ല്ല”. മതവിശ്വാസങ്ങളു�ടയും സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റയും കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, വംശം,

ശരീരഘടനഎന്നിവയു�ടകാര്യത്തിൽ �പാലുംഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും വ്യത്യസ്തരാ

�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1937 ആയ�പ്പാ�ഴക്കും “രാജ്യ�ത്ത ജാതി

യു�ടയും മതത്തി�ന്റയും ഭാഷയു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർവിഭജിക്കാ�ത്തട

�ത്താളം കാലം ഇന്ത്യയിൽസമാധാനമുണ്ടാവില്ല” എന്ന�ദ്ദഹം വിശ്വസിക്കാൻ തു

ടങ്ങി.

അങ്ങ�ന ഒരുകാലത്ത് ത�ന്റ �ദശാഭിമാനപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ�കാണ്ട്

ഹിന്ദുക്ക�ളയും മുസ്ലീങ്ങ�ളയും ഒരു�പാ�ലആ�വശം �കാള്ളിച്ച മഹാകവി ഇന്ത്യ

യു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�നതിരായിത്തീർന്നു. ഈശ്വര�ന തങ്ങളിൽ വിലയിപ്പി

ക്കാനുംസമൂഹ�ത്തമാറ്റിമറിച്ചു�കാണ്ട് വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്തവളർത്താനും ജന

ങ്ങ�ളാടാഹ്വാനം �ചയ്ത തത്വജ്ഞാനി ഒടുവിൽ ഹിന്ദുക്കളു�ടയും മുസ്ലീങ്ങളു�ടയും

ശാരീരികഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളു�ട കണ്ടുപിടിത്തക്കാരനായി മാറി.

‘സാ�ര ജഹാൻ�സഅച്ഛാഹി�ന്ദാസ്താൻഹമാരാ’എന്നുപാടിയകവിഹിന്ദുക്കൾ

ക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും �യാജിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് വാദിച്ചു�കാണ്ട്

ഇന്ത്യയു�ട വിഭജനത്തിനു പ്ര�ചാദനം നൽകി.

എന്നിരിക്കിലും, ഇഖ്ബാലി�ന്റ ജീവിത�ത്തക്കുറിച്ചും കവിതക�ളക്കുറിച്ചും

വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു പഠനം നടത്തു�മ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിനും

ഭാരതീയചിന്തയ്ക്കും നൽകിയ വിലപിടിച്ച സംഭാവനകളും ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ

�പാതുവിലും മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്ര�ത്യകിച്ചും �ദശാഭിമാനത്തി�ന്റ സ�ന്ദശം

പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹം വഹിച്ച പു�രാഗമനപരമായ പങ്കും അവഗ

ണിക്കാനാവില്ല.
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ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ അവസാന�ത്താടുകൂടി ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ

പ്രസ്ഥാനം ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവി�ലത്തി. യുദ്ധത്തി�ന്റ ഫലമായുണ്ടായ

അസംതൃപ്തിയും അസ്വസ്ഥതയും, �കാളനി വ്യവസ്ഥയു�ട കുഴപ്പം, ബ്രിട്ടീഷ് സാ

മ്രാജ്യത്വത്തിനു �നരിട്ട അഭിമാനക്ഷതം, റഷ്യയി�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം, ജാ

ലിയൻവാലാബാഗി�ല കൂട്ട�ക്കാല�യാള�മത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു

�ട കടും�കയുകൾ, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ച സാമ്പത്തിക �ക്ലശം—

ഇവ�യല്ലാം �ചർന്ന് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷംസൃഷ്ടിച്ചു. ഈഘട്ടത്തിലാണ്

�മാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തി

�ലക്ക് ഉയർന്നുവന്നത്.

ഗുജറാത്തി�ല ഒരു �ചറിയ നാട്ടുരാജ്യത്തി�ന്റപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നകരം

ചന്ദ് ഗാന്ധിയു�ട ഇളയ പുത്രനായി 1869-ൽ ജനിച്ച �മാഹൻദാസ് �ചറുപ്രായ

ത്തിൽ ത�ന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്ക് അയക്ക�പ്പട്ടു. ഒരു

ബാരിസ്റ്ററാകാനുള്ള �യാഗ്യത �നടിയതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹം ഒരു വ്യാപാരസ്ഥാ

പനത്തി�ന്റ പ്രതിനിധിയായി �ത�ക്ക ആഫ്രിക്കയി�ലക്ക് �പായി. �ത�ക്ക

ആഫ്രിക്കയിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്ത ഇന്ത്യക്കാർ �വള്ളക്കാരു�ട വർണ്ണവി�വചന

നയത്തിൻകീഴിൽ അനുഭവിച്ചു�പാന്ന മർദ്ദനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അ�ദ്ദഹ�ത്ത

വള�രയധികം �വദനിപ്പിച്ചു. ഏ�റത്താമസിയാ�ത അ�ദ്ദഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്ത

നത്തി�ലക്കിറങ്ങി. സംഘടിതമായ രീതിയിൽ മർദ്ദനങ്ങ�ള �നരിടാൻ അ�ദ്ദഹം

നാട്ടുകാ�ര ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സമരങ്ങൾക്കു �നതൃത്വം നൽകുക

യും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആത്മാർത്ഥതയും ധീരതയും വർണ്ണവി�വചനത്തി

�നതിരായസമരതന്ത്രങ്ങളുംഅ�ദ്ദഹ�ത്തആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങ

ളിലും പ്രസിദ്ധനാക്കി. 1905-ൽ ഇന്ത്യയി�ലക്കു മടങ്ങിയ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ഏറ്റവും

ജനസമ്മതരായ �നതാക്കളി�ലാരാളായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. 1920-ൽ തിലക�ന്റ

മരണത്തിനു�ശഷം �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതൃത്വം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �കക

ളി�ലത്തി�ച്ചർന്നു.
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1 ഗാന്ധിയും തിലകനും

യുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിക�ളാടനുവർത്തി�ക്കണ്ട നയ�ത്തസംബ

ന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഗാന്ധിയും തിലകനും ഒ�രഅഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷു

കാർ മനുഷ്യ�ന്റഅന്തസ്സി�നയുംസംസ്ക്കാര�ത്തയും കാത്തുരക്ഷിക്കാനാണ് യുദ്ധം

�ചയ്യുന്നത് എന്നും സ്വയംഭരണത്തിനു�വണ്ടി നില�കാള്ളുന്ന ഇന്ത്യക്കാരു�ട ഭാ

വി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പി�ന ആശ്രയിക്കുന്നുഎന്നും അതു�കാ

ണ്ട് ബ്രിട്ട�ന നിരുപാധികമായി സഹായി�ക്കണ്ടത് ഇന്ത്യയു�ട കടമയാ�ണന്നും

ഗാന്ധി വാദിച്ചു. തിലകനാക�ട്ട, ഇന്ത്യക്ക് സ്വയംഭരണമനുവദിക്കാത്ത ബ്രിട്ട�ന

സഹായിക്കുന്നത് ശരിയല്ലഎന്നാണഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്.

1920 ജനുവരിയിൽ തിലകനും ഗാന്ധിയും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു വാദപ്രതിവാദം

അവരു�ട വീക്ഷണഗതികളിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീ

യകാര്യങ്ങളിൽ ഏതു മാർഗ്ഗമുപ�യാഗിച്ചാലും �തറ്റി�ല്ലന്നാണ് തിലക�ന്റ അഭി

പ്രായം എന്ന് ഗാന്ധി ‘യങ്ങ് ഇന്ത്യ’ എന്ന ത�ന്റ പത്രത്തിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി.

ഈവിമർശനത്തിനു മറുപടിയായി ‘അ�ക്കാ�ധനജി�ന �ക്രാധം’എന്നബുദ്ധ�ന്റ

തത്വ�ത്തക്കാളധികം ‘�യ യഥാ മാം പ്രപദ്യ�ന്തതാംസ്ത�ഥവ ഭജാമ്യഹം’ എന്ന

ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ തത്വ�ത്തയാണ് താനിഷ്ട�പ്പടുന്നത് എന്ന് തിലകൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ബു

ദ്ധ�ന്റയും ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റയും തത്വങ്ങളിൽ യാ�താരു �വരുദ്ധ്യവുമി�ല്ലന്നും �ക്രാധ

�ത്തഅ�ക്രാധം �കാണ്ടു ജയിക്കണ�മന്നാണ് ഭഗവദ്ഗീതയും ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കു

ന്നത് എന്നുമായിരുന്നു ഗാന്ധിയു�ട അഭിപ്രായം. ‘ശഠം പ്രതി ശാഠ്യം’ എന്ന തില

ക�ന്റ മുദ്രാവാക്യം ആപൽക്കരമാ�ണന്നും അതി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് ‘ശഠം പ്രത്യപി

സത്യം’ എന്ന നിയമമാണ് അനുസരി�ക്കണ്ടത് എന്നുംഅ�ദ്ദഹംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, 1920 ആഗസ്റ്റ് 1-ന് തിലകൻ മരണം പ്രാപിച്ചതിനു �ശഷം അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യ�നന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതൃ

ത്വം ഏ�റ്റടുത്തത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “നിലവിലുള്ള ഭരണക്രമത്തി�ന്റ �ദാഷം

തിലക�നക്കാളധികം മനസ്സിലാക്കിയ മ�റ്റാരാളു�ണ്ടന്ന് എനിക്കു �താന്നുന്നി

ല്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഏറ്റവും നല്ല ശിഷ്യ�ന�പ്പാ�ല, അത്രയും സത്യസന്ധമായി,

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസ�ന്ദശംജനങ്ങൾക്കുനൽകു�മന്ന്ഞാൻസവിനയംപ്രതിജ്ഞ

�ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ, എ�ന്റ മാർഗ്ഗം തിലക�ന്റ മാർഗ്ഗമല്ല എ�ന്നനിക്ക് �ബാധമു

ണ്ട്…എ�ന്റ പരിമിതിക�ളപ്പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡിത്യം

എനിക്കവകാശ�പ്പടാൻ വയ്യ. എനിക്ക് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സംഘടനാശക്തികളി

ല്ല. എനിക്ക് നയിക്കാൻ സുസംഘടിതവും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ ഒരു പാർട്ടിയില്ല.

ഇരുപത്തിമൂന്നു �കാല്ലം അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ എനിക്ക് ഇന്ത്യ�യപ്പ

റ്റി �ലാകമാന്യനുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് �പാതുവായി രണ്ട്

കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായ �താതിലുള്ളത്—രാജ്യ�സ്നഹവും സ്വരാജിനു

�വണ്ടിയുള്ളഇടവിടാത്തപ്രയത്നവും”.

2 നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം

രാജ്യത്തി�ലങ്ങും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ മ�നാഭാവവും സമ�രാത്സുകതയും �കാടു

മ്പിരി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ജനങ്ങളു�ട മാനസികാവസ്ഥ

ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി—രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാർ നൽകിയഈ

�പരിലാണ് അ�ദ്ദഹം പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നത്—മുതലാളികൾ, �താഴിലാളി
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കൾ, പണക്കാർ, ദരിദ്രന്മാർ, കൃഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അഭിഭാഷ

കർ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങ�ള �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താൻ ഒരു

�ദശീയകർമ്മപദ്ധതിയാവിഷ്ക്കരിച്ചു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കി

ടക്കുന്ന ശക്തിക�ളപ്പറ്റിയും അവരു�ട ദൗർബല്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ചരിത്രനിർമ്മാ

ണത്തിൽ അവർക്കുള്ള പങ്കി�നപ്പറ്റിയും മ�റ്റ�താരു �ദശീയ�നതാവി�നക്കാളു

മധികം �ബാധവാനായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. ജനങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തരസമ്പർക്കം

�കാണ്ട് അവരു�ട നാഡിമിടിപ്പുകളറിയാനും അവരു�ട വികാരങ്ങ�ള മനസ്സിലാ

ക്കാനുമുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ കഴിവ് അ�ദ്ദഹം �നടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �ത�ക്ക

ആഫ്രിക്കയിൽ �വച്ചുണ്ടായഅനുഭവങ്ങളും സത്യാഗ്രഹസമരങ്ങളും ത�ന്റ വ്യക്തി

�വശിഷ്ട്യം വികസിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ജനങ്ങ�ള ഉൽബുദ്ധരും കർ�മ്മാന്മുഖ

രുമാക്കാനും പറ്റിയ ഉപാധികളാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ജനങ്ങളു�ട സാമ്പത്തികമായ പി�ന്നാക്കനില, രാഷ്ട്രീയമായ അപക്വത, മതപര

മായ വീക്ഷണഗതികൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾ മുതലായവ

അ�ദ്ദഹത്തിന് സുപരിചിതങ്ങളായിരുന്നു. ത�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യ

ത്വവിരുദ്ധസമരത്തിൽ പങ്കു�ചരാൻ �പ്രരിതരായ ആളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗ�ത്ത, പ്ര

�ത്യകിച്ചും പി�ന്നാക്കജനവിഭാഗങ്ങ�ള, സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണ്

അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ കർമ്മപരിപാടി ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്.

നിസ്സഹകരണം, ബഹിഷ്ക്കരണം, നിയമലംഘനം, നികുതിനി�ഷധം മുതലായ

വയടങ്ങിയ ഈ കർമ്മപരിപാടി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ തിലക

നുംഅരവിന്ദ�ഘാഷുംആവിഷ്ക്കരിച്ചപരിപാടിയിൽനിന്ന് വള�ര�യാന്നും വ്യത്യസ്ത

മായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധ�ത്തത്തുടർന്നുണ്ടായപുതിയസാ

ഹചര്യങ്ങളിൽഅതിന് കൂടുതൽ വ്യാപകമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഗാന്ധിയു�ടഊർ

ജസ്വലമായ �നതൃത്വത്തിൽ അത് സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത ഒരു യഥാർത്ഥ ബഹുജ

നസമരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഉപാധിയായിത്തീർന്നു. സ്കൂളുകളും �കാ�ളജുകളും ബഹി

ഷ്ക്കരിച്ച് നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ അ�ദ്ദഹം വിദ്യാർത്ഥിക�ള

ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു. �കാടതികൾബഹിഷ്ക്കരിക്കാനും അങ്ങ�നബ്രിട്ടീഷ് നീതിന്യായ

യന്ത്ര�ത്ത മരവിപ്പിക്കാനും അഭിഭാഷക�രാടാവശ്യ�പ്പട്ടു. അക്രമത്തിലും അനീതി

യിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഗവ�ണ്മന്റിന് നികുതി �കാടുക്കാൻ പാടി�ല്ലന്ന് കർഷക

�ര ഉപ�ദശിച്ചു. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങ�ള ലംഘിച്ചു�കാണ്ട് ഉപ്പു കുറുക്കാനും വി

�ദശവസ്ത്ര�ഷാപ്പുകളും മദ്യഷാപ്പുകളും പിക്കറ്റു �ചയ്യാനും ജനങ്ങ�ളാടാവശ്യ�പ്പട്ടു.

“രാക്ഷസീയഭരണകൂടംഅടി�ച്ചൽപ്പിക്കുന്നനിയമരഹിതനിയമങ്ങ�ള” �വല്ലുവിളി

ച്ചു�കാണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ആ�വശപൂർവ്വം സമരാങ്ക

ണത്തിലിറങ്ങി. ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളു�ട ആ�വശത്തള്ളൽ തടയാൻ ലാ

ത്തിയും �വടിയുണ്ടകളും പ്ര�യാഗിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അറസ്റ്റ് �ച

യ്യ�പ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങ�ള പിന്താങ്ങിയ യാഥാസ്ഥിതികരായ

സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാരു�ടയും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ �മധാവികളു�ടയും സഹായ�ത്താ

ടുകൂടി ജനങ്ങളു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്തഅടിച്ചമർത്താൻ മൃഗീയങ്ങളായ പല നട

പടികളും �ക�ക്കാണ്ടു. ഈസംഭവവികാസങ്ങൾ മിതവാദികളായ രാഷ്ട്രീയ �ന

താക്കന്മാ�ര അമ്പരപ്പിക്കുകയും ഭയചകിതരാക്കുകയും �ചയ്തു. പലരും �കാൺ

ഗ്രസ്സിൽ നിന്നു രാജി�വച്ച് മറു�ചരിയിൽ �ചരുക�യാ �വറും കാഴ്ചക്കാരായി മാറു

ക�യാ �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, ജനങ്ങൾ, പ്ര�ത്യകിച്ചും യുവാക്കന്മാർ, കൂടുതൽ ആ�വശ

�ത്താടും കൂടുതൽഅർപ്പണമ�നാഭാവ�ത്താടും കൂടി സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കുകയാ
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ണ് �ചയ്തത്. അങ്ങ�ന, മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ചനിയമലംഘ

നപ്രസ്ഥാനം “ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ സംഘടിതസമരത്തി�ന്റ അനി�ഷ

ധ്യസ്വഭാവമാർജ്ജിച്ചു”.

എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയസമരത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റ�ത്ത വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ

മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് സ്വന്തമായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരു�ട

അഭിപ്രായങ്ങ�ളയും വിമർശനങ്ങ�ളയും അവഗണിച്ചു�കാണ്ട് സ്വന്തം വിശ്വാസ

പ്രമാണങ്ങ�ള മുറു�കപ്പിടിക്കുക�യന്നത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്വഭാവമായിരുന്നു.

ശത്രുവിനു �വദന തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അഹിംസാത്മകമായ സമരം നടത്താ

നാണ് അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടത്. ഈ നിർ�ദ്ദശം പ്രാ�യാഗികമാക്കുക എളുപ്പ

മായിരുന്നില്ല. സമരത്തിനിടയിൽ ഐക്യസംസ്ഥാനത്തി�ല ചൗരീചര എന്ന

ഒരു �ചറിയ ഗ്രാമത്തി�ല ജനങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളു�ട മർദ്ദനം സഹിക്കാൻ

കഴിയാ�ത �രാഷാകുലരായി ഒരു �ചറിയ �പാലീസ് �സ്റ്റഷന് തീ �വയ്ക്കുകയും

ഏതാനും �പാലീസുകാരു�ട മരണത്തിനിടവരുത്തുകയും �ചയ്തു. ഗാന്ധി �പ�ട്ട

ന്ന് ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കുമുള്ളസമരം പിൻവലിച്ചു. ജനങ്ങൾഅക്രമരഹിതമായ സമ

രം നടത്തുന്നതിൽ പരാജയ�പ്പട്ടു എന്നതായിരുന്നു ഇതിന് അ�ദ്ദഹം നൽകിയ

ന്യായീകരണം. 1922 �ഫബ്രുവരിയിൽ ബാർ�ദാളിയിൽ�വച്ചു കൂടിയ �കാൺഗ്രസി

�ന്റ പ്രവർത്തക കമ്മിറ്റി�യാഗം “ജനക്കൂട്ടത്തി�ന്റ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർ

ത്തനങ്ങ�ള” ആ�ക്ഷപിക്കുകയും ഗാന്ധിയു�ട നടപടി ശരി�വക്കുകയും �ചയ്തു.

ഗാന്ധിയൻ സമീപനത്തി�ന്റ ഒരു പരിണിതഫലമായിരുന്നു ഇത്. പ�ക്ഷ, ഈ

നടപടി വിപ്ലവകാരികളായ യുവ�കാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാ�ര ഒട്ടുംത�ന്ന തൃ

പ്തി�പ്പടുത്തിയില്ല. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര�ബാസ് പിന്നീ�ടഴുതിയതു�പാ�ല, “ജനങ്ങളു�ട

ആ�വശം തിളച്ചുമറിയാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ പിന്മാറ്റത്തി�ന്റ ആജ്ഞ പുറ�പ്പടുവി

ക്ക�പ്പട്ടത് ഒരു �ദശീയദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞഒന്നുമായിരുന്നില്ല”.

ഗാന്ധിയു�ട സമീപനം ആത്മനിഷ്ഠമായിരുന്നു എങ്കിലും അതു വസ്തുനിഷ്ഠ

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു തികച്ചും എതിരായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതു ശരിയായി

രിക്കുകയില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആദർശങ്ങൾ, അവയിൽ എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന

ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും, ഒരുഭാഗത്ത് മതവിശ്വാസങ്ങ�ള മുറുക്കിപ്പിടിക്കു

കയും മറുഭാഗത്ത് അതി�വഗം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക�ലാകവുമായി

ഇണങ്ങി�ച്ചരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്ത ഒരു ജനതയു�ട നിലവാരത്തിനു

�യാജിച്ചവയായിരുന്നു.

3 നിർമ്മാണ പരിപാടികൾ

സമരത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റം തടയ�പ്പടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നിരാശതയും കർമ്മരാഹിത്യ

വും ജനങ്ങ�ളപിടികൂടുകസാധാരണമാണ്. 1905-�ലബംഗാൾവിഭജനകാല�ത്ത

സമരങ്ങൾഅടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ട�പ്പാൾ അതാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ, മഹാത്മാഗാ

ന്ധി�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ നിരാശത�യ്ക്കാ കർമ്മരാ

ഹിത്യത്തി�നാ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഒരനുസ്യൂതമായ സമരമായിരുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമര�മന്നാൽ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം മാത്രമയിരുന്നില്ല. ജനങ്ങ

ളു�ട ഉന്നമനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള നിർമ്മാണപരിപാടികൾ ഗാന്ധിയൻ പ്രസ്ഥാ

നത്തി�ന്റ ഒരു പ്രധാനഭാഗമായിരുന്നു. ഖാദിപ്രചരണം, ഹിന്ദു–മുസ്ലീം �മത്രി,

1 Chirol: Indian Crisis.
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ഹരിജ�നാദ്ധാരണം, മദ്യനി�രാധനം, �ദശീയവിദ്യാഭ്യാസം, ഹിന്ദിപ്രചരണം, ഗ്രാ

മശുചീകരണം മുതലായവയായിരുന്നുനിർമ്മാണപരിപാടികളി�ല മുഖ്യഇനങ്ങൾ.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവ�രല്ലാം ഇത്തരം നിർമ്മാണ

പരിപാടികളി�ലർ�പ്പടണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. “സായുധസമരത്തിന്

ആയുധപരിശീലനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതു�പാ�ല ത�ന്ന ആയുധരഹിതമായ

സമരത്തിന് നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്”

എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾ പുനരുദ്ധ

രിക്കൽ, ചർക്ക ഉപ�യാഗിക്കൽ, ഖാദി പ്രചരിപ്പിക്കൽഎന്നിവയിലടങ്ങിയഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികപരിപാടി അപരിഷ്ക്കൃ�താൽപ്പാദനരീതികളിലും അദ്ധ്വാന

ത്തി�ന്റ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുളള ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു.

എന്നാൽ, അത് സാമ്രാജ്യത്വചൂഷണത്തി�ന്റ ഫലമായി വൻ�താതിൽ വർദ്ധിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്ന �താഴിലില്ലായ്മയു�ട കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാധി കൂടിയായി

രുന്നു. 1921-ൽ ഗാന്ധിപറഞ്ഞു: “ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിവുളള �താഴിലുകൾ

നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കയാൽ ഇന്ത്യ വിശപ്പു�കാണ്ടു മരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്…
മരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് ചർക്ക ഒരു ജീവി�താപാധിയാണ്. വി

ശപ്പ് ഇന്ത്യ�യ ചർക്കയു�ട അടു�ത്തക്ക് തള്ളിനീക്കി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്”.

ഖാദി പ്രചരണ�ത്താ�ടാപ്പം ത�ന്ന നാടൻ തുണിമില്ലുകൾ �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക�പ്പ

ടുകയും �ചയ്തു. വി�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി �ചയ്യ�പ്പടുന്ന തുണിത്തരങ്ങളും

മറ്റ് ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളും ബഹിഷ്ക്കരിക്കാനും ‘സ്വ�ദശീവ്രതം’ �ക�ക്കാള്ളാനുമു

ള്ളആഹ്വാനങ്ങൾഫലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് പ്ര�ചാദനം

നൽകുന്നവയായിരുന്നു. ജനങ്ങളു�ട �ദശാഭിമാനം �ദശീയ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

വളർച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താനാണ് സഹായിച്ചത്. ഹിന്ദു–മുസ്ലീം �മത്രി, ഹിന്ദി

പ്രചരണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ ഇന്ത്യയു�ട �ദശീ�യക്യം �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള

മാർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്തരം നിർമ്മാണപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന�താ

�ടാപ്പം ത�ന്ന സത്യസന്ധത, ധീരത, അപരിഗ്രഹം, അനാസക്തി മുതലായ

വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വഭാവശുദ്ധീകരണത്തിൽ

ശ്രദ്ധിക്കണ�മന്നും മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു.

4 ഹിന്ദുമതഭക്തി

ഗാന്ധി �ചറുപ്പം മുതൽ�ക്ക ഒരു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു. �ജനമതസിദ്ധാന്ത

ങ്ങൾക്കു പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹം വളർന്നത്.

പതിമൂന്നാമ�ത്ത വയസ്സിൽ രാമായണം അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആകർഷിച്ചു. ലണ്ടനിൽ

വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്താണ് അ�ദ്ദഹം ഭഗവൽഗീത ആദ്യമായി വായി

ച്ചത്. ഗീത ത�ന്റ ശബ്ദ�കാശമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം അവകാശ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

�ജനസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഭഗവത്ഗീത

തുടങ്ങിയ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളുംഅഹിംസയു�ട പ്രാധാന്യ�ത്തയാണ് ഉൽ�ഘാഷി

ക്കുന്നത് എന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. �താ�റാ, �ടാൾ�സ്റ്റായ് തുടങ്ങിയ പാശ്ചാ

ത്യചിന്തകന്മാരു�ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച�പ്പാൾ ഈ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ഉറയ്ക്കുക

യാണ് �ചയ്തത്. അഹിംസയിൽഊന്നി നിന്നു�കാണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ളഅനീതിക�ള

എതിർക്കുകയാണ് മതവിശ്വാസികളു�ട കടമ എന്ന് അ�ദ്ദഹം കരുതാൻ തുടങ്ങി.

�ബബിളും അ�ദ്ദഹത്തിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും, അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ മൗലികമായ വീക്ഷണഗതി ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റതായിരുന്നു. താ�നാരു
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സനാതന ഹിന്ദുവാ�ണന്നു�പാലും അ�ദ്ദഹം അവകാശ�പ്പടുകയുണ്ടായി. ത�ന്റ

അവകാശപ്രമാണങ്ങ�ളഅ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന വിശദീകരിച്ചു:

“ഞാൻ സ്വയം ഒരു സനാതനഹിന്ദുവാ�ണന്നു പറയുന്നതിനുള്ള കാരണ�മ�ന്ത

ന്നാൽ: 1. �വദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും പുരാണങ്ങളിലും �ഹന്ദവങ്ങ�ളന്നു

കരുത�പ്പടുന്ന മ�റ്റല്ലാ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തന്മൂലം അവതാരങ്ങളിലും പുനർ

ജന്മത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; 2. ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള

പരുക്കൻ അർത്ഥത്തില�ല്ലങ്കിലും എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ തികച്ചും �വദിക

മായ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; 3. ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലു

ള്ളതി�നക്കാൾ കൂടുതൽ വിശാലമായ ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള �ഗാസംരക്ഷണത്തിൽ

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; 4. വിഗ്രഹാരാധനയിൽഎനിക്ക് അവിശ്വാസമില്ല”.

“അധഃകൃതജാതിക്കാർ ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട ഒരു ഉ�പാൽപ്പന്നമാണ്; ജാ

തിവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം അധഃകൃതജാതിക്കാരും നിലനിൽ

ക്കും” എന്നും “അധഃകൃതരു�ട �മാചനത്തിന് ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ നശിപ്പിക്കുക

എന്നതല്ലാ�ത മ�റ്റാരു മാർഗ്ഗവുമില്ല” എന്നും 1933-ൽ �ഡാക്ടർ അം�ബദ്ക്കർ

പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രസ്താവന�യ വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് ഗാന്ധി എഴുതി:

“ശരീരത്തിൽ ഒരു വൃത്തി�കട്ട മുഴയുണ്ടായതു�കാണ്ട് ശരീരം ത�ന്നനശിപ്പിക്കണ

�മന്നു പറയുന്നതു�പാ�ല, അ�ല്ലങ്കിൽ കളകളുള്ളതു�കാണ്ട് വിളയാ�ക നശിപ്പി

ക്കണ�മന്നു പറയുന്നതു�പാ�ല, �തറ്റാണ് അധഃകൃതരുള്ളതു�കാണ്ട് ജാതിവ്യവ

സ്ഥ�യ നശിപ്പിക്കണ�മന്നു പറയുന്നതും. അതിനാൽ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന

അർത്ഥത്തിലുള്ളഅധഃകൃതത്വം പൂർണ്ണമായി നശിപ്പി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. അതു

നീക്കം �ചയ്യ�പ്പ�ടണ്ട ഒരധികപ്പറ്റാണ്. അതു നീക്കം �ചയ്തി�ല്ലങ്കിൽ നിലവി

ലുള്ള വ്യവസ്ഥയാ�ക നശിച്ചു�പാകും. അ�പ്പാൾ, അയിത്തം ജാതിവ്യവസ്ഥയു

�ട ഫലമല്ല, ഹിന്ദുമതത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അതി�ന ദ്രവിപ്പിച്ചു �കാണ്ടിരിക്കുന്ന

�മലാളർ–കീഴാളർ വ്യത്യാസത്തി�ന്റ ഫലമാണ്. അയിത്തത്തി�നതിരായ സമ

രം, അങ്ങ�ന,ഈ �മലാളർ–കീഴാളർ വ്യത്യാസത്തി�നതിരായ സമരമാണ്”.

ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന ഉയർന്നവ�നന്നും താണവ

�നന്നുമുള്ള വ്യത്യാസം നശിപ്പിക്കണ�മന്നാണ് ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ വ്യ

ത്യാസം നശിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി �താട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും അവസാനിപ്പി

ക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു. അയിത്ത�മന്ന മാലിന്യം തുടച്ചുനീക്കി�ക്കാ

ണ്ട്ഹിന്ദുമത�ത്തശുദ്ധീകരിക്കുകയുംശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുകഎന്നതായിരു

ന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഉ�ദ്ദശ്യം. അതു�കാണ്ടുത�ന്നവ്യത്യസ്തമതക്കാർതമ്മിലുള്ളമി

ശ്രവിവാഹ�ത്ത�യാ മിശ്ര�ഭാജന�ത്ത�യാ അ�ദ്ദഹം അനുകൂലിച്ചില്ല. അ�ദ്ദഹം

തുറന്നു സമ്മതിച്ചു: “മുഴുവൻ �ലാക�ത്താടും സൗഹാർദ്ദം പുലർത്തി�ക്കാണ്ടാണ്

ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന�തന്ന്ഞാനവകാശ�പ്പടുന്നു. ഞാ�നാരിക്കലും ഒ�രാറ്റ മുഹമ്മ

ദീയ�നാ�ടാ ക്രിസ്ത്യാനി�യാ�ടാ ശണ്ഠകൂടിയിട്ടില്ല. പ�ക്ഷ, വർഷങ്ങളായിഞാൻ മു

ഹമ്മദീയരു�ട�യാ ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട�യാ വീടുകളിൽ നിന്ന് പഴങ്ങളല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല”. ഈ വിചിത്രമായ �പരുമാറ്റ�ത്ത ന്യായീകരിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദ

ഹം എഴുതിയതിങ്ങ�നയാണ്: “എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, �ദശീയപു�രാഗതിക്ക്

മിശ്ര�ഭാജനവും മിശ്രവിവാഹവുംആവശ്യമാ�ണന്നആശയം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങ

2 M.K. Gandhi: Young India, October 8, 1921.
3 M.K. Gandhi: Communal Unity, P. 7.
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ളിൽ നിന്നു കടംവാങ്ങിയ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. ആ�രാഗ്യസംരക്ഷണത്തി

നുള്ള മറ്റു ജീവിതാവശ്യങ്ങ�ള�പ്പാ�ല ത�ന്ന പ്രധാനമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക

�യന്ന പ്രക്രിയയും. മനുഷ്യൻ ത�ന്റ ഭക്ഷണപ്രക്രിയ�യ, തനിക്കു ത�ന്ന ഹാനി

കരമായ വിധത്തിൽ, ഒരു ആചാരവും സുഖ�ഭാഗവുമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ

സ്വകാര്യജീവിതത്തി�ല മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങ�ള�പ്പാ�ല ത�ന്നഅതും സ്വീകാര്യമാ

യി നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, ഹിന്ദുമതത്തി�ല ഏറ്റവും ഉന്ന

തമായ സംസ്ക്കാരം അങ്ങ�നയാണ് ഭക്ഷണപ്രക്രിയ�യ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.

മറ്റാരു�ടയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തആയിരക്കണക്കിലുള്ളഹിന്ദു

ക്കൾ ഇ�പ്പാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്”.

5 ഹിന്ദുമതവും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും

വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഗാന്ധിയു�ട വീക്ഷ

ണഗതി�യ ഭാഗികമായി സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗതവും മധ്യകാ�ലാചിതവു

മായ �ഹന്ദവജീവിതരീതി�യയാണ് �വളി�പ്പടുത്തുന്നത്. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ വീക്ഷണഗതി തികച്ചും വിഭാഗീയമായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതു ശരിയായിരി

ക്കുകയില്ല. ഹിന്ദുമതവിശ്വാസിയായിരുന്നു�വങ്കിലും മറ്റു മതക്കാരു�ട വിശ്വാസ

പ്രമാണങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. എന്നല്ല, ത�ന്റ പ്രാർത്ഥനാ

�യാഗങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലുംഅന്യമതഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഖുർ-ആ�ന്റയും�ബബി

ളി�ന്റയും പ്രാധാന്യ�ത്ത അംഗീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. ജനങ്ങൾ താന്താങ്ങളു�ട

മതപ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും അ�തസമയ

ത്തുത�ന്നമറ്റു മതക്കാരുമായിസൗഹാർദ്ദത്തിലും�മത്രിയിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും

�ചയ്യണ�മന്നാണ് അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടത്. ഹിന്ദുമത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ കാഴ്ചപ്പാട് നാടുവാഴി പ്രഭുത്വ�ത്തയുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്തയുംഅനുകൂലിച്ച

യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കളു�ടതിൽനിന്ന് വള�ര വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസം നിശ്ചല�മാ പിന്തിരിപ്പ�നാ ആയിരുന്നില്ല, ചലനാത്മക

വും മുതലാളി�ത്താല്പാദന ബന്ധങ്ങളു�ട സൃഷ്ടിയായ പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക്

�യാജിച്ചതുമായിരുന്നു. പ്രാചീനമതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അനശ്വരവും സനാതനവുമായ

പരിപാവനത്വം കല്പിക്കാൻഅ�ദ്ദഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്ന

വാക്കുകളിൽ: “�വദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളുംസ്മൃതികളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസ

ങ്ങളു�മല്ലാം ഒ�രസമയത്ത് ഉത്ഭവിച്ചവയല്ല. വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളു�ട ആവശ്യ

ങ്ങളിൽനിന്നാണ്അവഉയർന്നുവന്നത്. അതു�കാണ്ട്അവപരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാ

യി കാണ�പ്പടുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാശ്വതസത്യങ്ങ�ള പുതുതായി നിർവചിക്കു

കയല്ല, അവ രചിക്ക�പ്പട്ട കാലങ്ങളിൽ ശാശ്വതസത്യങ്ങൾപ്ര�യാഗിക്ക�പ്പട്ട�ത

ങ്ങ�ന�യന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. ഒരു പ്ര�ത്യക കാലഘട്ടത്തിൽ

വള�ര നല്ലതായിരുന്ന ഒരു നടപടിക്രമം മ�റ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ അന്ധമായി ആവർ

ത്തിക്ക�പ്പട്ടാൽ അത് ജനങ്ങ�ള �നരാശ്യത്തി�ന്റ ചളിക്കുണ്ടിൽ ആഴ്ത്തുക�യയു

ള്ളൂ”. ഈ നിലപാടിൽ നിന്നു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം മതപരമായ അസഹിഷ്ണുത�യ

യും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മ�യയും കാലഹരണ�പ്പട്ട നടപടിക്രമങ്ങ�ളയും വിമർശിച്ചു.

മതവി�ദ്വഷ�ത്തയും പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസങ്ങ�ളയും ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യാ

ഥാസ്ഥിതിക പണ്ഡിതന്മാരു�ടയും ഹിന്ദുമതസംരക്ഷകരായി രംഗപ്ര�വശം �ചയ്ത

4 Ibid, P. 6.
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രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കന്മാരു�ടയും വാദങ്ങളു�ട ആധികാരികത�യ അ�ദ്ദഹം �വല്ലു

വിളിച്ചു. ഒരു യഥാർത്ഥഹിന്ദുവിന് നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ—രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങ�ള

ന്യായീകരിക്കുകസാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, മനുഷ്യ�സ്നഹം മുതലായ മുദ്രാവാ

ക്യങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനങ്ങൾക്കു �നതൃത്വം

നൽകിയഅ�തബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട പിൻഗാമികൾഇന്ത്യയിൽസാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയ

വുമായ അടിമത്തം നിലനിർത്താനാണ് പണി�പ്പട്ടത്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ

പിടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി അവർ എല്ലാത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങ�ളയും

സാമൂഹ്യാനാചാരങ്ങ�ളയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ‘ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക’ എന്ന തത്വ

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ നിലവിലുള്ള മതവി�ദ്വഷങ്ങ�ളയും ജാതിവ്യ

വസ്ഥ�യയും സമർത്ഥമായി ചൂഷണം �ചയ്യുകയും യാഥാസ്ഥിതിക നാടുവാഴി വി

ഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും �ചയ്തു. അവർ�ക്കതിരായി ജനങ്ങ�ള അണി

നിരത്താനാണ് ഗാന്ധിയു�ട മതപരമായ ആശയങ്ങളും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ പ്ര

സ്ഥാനങ്ങളും പഴഞ്ചൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ�ക്കതിരായ സമരങ്ങളും സഹായിച്ചത്.

ആത്മനിഷ്ഠമായി, ജാതിവ്യവസ്ഥയി�ല ഉച്ചനീചത്വങ്ങളവസാനിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് ഹി

ന്ദുമത�ത്ത ശുദ്ധീകരിക്കാനും ശക്തി�പ്പടുത്താനുമാണ് അ�ദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചത്

എന്നത് ശരിയാണ്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി: “�താട്ടുകൂടായ്മ അവസാനിക്കു

ന്ന അ�ത നിമിഷത്തിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥ ശുദ്ധീകരിക്ക�പ്പടും. അതായത്, ഞാൻ

വിഭാവനം �ചയ്യുന്നതു�പാ�ല, അത് യഥാർത്ഥവർണ്ണാശ്രമമായി, ഉയർന്ന�താ

താണ�താ അല്ലാത്തതും ഓ�രാന്നും മറ്റുള്ളവ�യ�പ്പാ�ല ത�ന്ന ഹിന്ദുമതത്തി

�ന്റ സമ്പൂർണ്ണശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതുമായ നാലു വിഭാഗങ്ങളായി, സ്വയം

രൂപാന്തര�പ്പടും”. എന്നാൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി �നാക്കിയാൽ അ�ദ്ദഹം തുടങ്ങി

�വച്ച അയി�ത്താച്ചാടനസമരങ്ങളും ഹരിജനപ്രസ്ഥാനവും ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ

ശക്തി�പ്പടുത്താനല്ല, നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റ അടിത്തറയിളക്കാനാണ് സഹായി

ച്ചത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ�ന്ദശം രാജ്യത്തി�ന്റ മുക്കിലും മൂലയിലും അതി�വഗം

പരന്നുപിടിക്കുകയും അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ജന

ലക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും �ചയ്തു. അത് ജനങ്ങളു�ട

�ദശാഭിമാന�ത്തതട്ടിയുണർത്തുകയുംഅനീതിക്കും മർദ്ദനത്തിനു�മതിരായി �പാ

രാടാൻഅവ�രആ�വശം �കാള്ളിക്കുകയും �ചയ്തു.

6 ഗാന്ധിയു�ടആത്മീയവാദം

ദാർശനികരംഗത്തിൽമഹാത്മാഗാന്ധിഒരാത്മീയവാദിയായിരുന്നു. ഭൗതികവാദ–

നിരീശ്വരവാദചിന്താഗതിക�ളഅ�ദ്ദഹം കഠിനമായി എതിർത്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ, �ലാകം വസ്തുനിഷ്ഠവും മനുഷ്യ�ന്റ �ചതനയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര

മായി നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ�ക്ഷ, അതാവിർഭവിച്ചത്

മൗലികമായ ഒരാത്മീയസത്തയിൽ നിന്നാണ്. ആ ആത്മീയസത്ത�യ ആശ്ര

യിച്ചു�കാണ്ടാണ് പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും നില�കാള്ളുന്നത്.

ഇന്ദ്രിയാതീതവും സർവവ്യാപിയും അനിർവചനീയവുമായ ആ സത്തയിൽ അ�ദ്ദ

ഹത്തിന് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എ�ന്റ

ചുറ്റുമുള്ള�തല്ലാം അനവരതം മാറി മറഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു.

5 M.K. Gandhi: Varnashrama Dharma, P. 40.
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ഈ മാറ്റങ്ങൾ�ക്കല്ലാമടിയിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത, ജീവനുള്ള, ഒരു ശക്തി�യ, എല്ലാറ്റി

�നയും കൂട്ടിയിണക്കി നിലനിർത്തുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും വീണ്ടും

സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു ശക്തി�യ, അസ്പഷ്ടമായിട്ടാ�ണങ്കിലും ഞാൻ ദർശി

ക്കുന്നു”. സ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായ സർവചരാചരങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ആ

ശക്തിയാണ് �ദവം.

നിരീശ്വരവാദിയു�ട ജീവിതത്തിന് ധാർമ്മികമായ അടിത്തറ�യാ ഉള്ളടക്ക

�മാ ഉണ്ടാവുകയി�ല്ലന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിയു�ട അഭിപ്രായം. പ�ക്ഷ, യുദ്ധത്തി�ന്റ

�പരിൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന �കാലപാതകങ്ങളുംക്ഷാമം, മഹാമാരി മുതലായവ �കാ

ണ്ടുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും മൃഗീയങ്ങളായ മർദ്ദനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യ

ത്തിൽ എല്ലാറ്റി�നയും നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സ്ഥിതി�ചയ്യുകയും

�ചയ്യുന്ന ഒരു �ദവികശക്തിയിൽ എങ്ങ�ന വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? ഈ �ചാ

ദ്യത്തിനുള്ള ഗാന്ധിയു�ട മറുപടി വള�ര ലളിതമായിരുന്നു.

“ഈഭീകരതകളും �കാലപാതകങ്ങളും മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സാക്ഷി�യവ്രണ�പ്പടുത്തു

ന്നതു�കാണ്ട്; അവ തിന്മ�യ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുഎന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കു

ന്നതു�കാണ്ട്; അവൻ ത�ന്റ മനസ്സി�ന്റയും ഹൃദയത്തി�ന്റയും അഗാധതകളിൽ

അവ�യ അപലപിക്കുന്നു എന്നതു�കാണ്ട്; മാത്രമല്ല, കപടസിദ്ധാന്തങ്ങളാൽ

വഴി�തറ്റിക്ക�പ്പടുക�യാ കപട�നതാക്കന്മാരാൽ ദുഷിപ്പിക്ക�പ്പടുക�യാ �ചയ്യാ

തിരിക്കു�മ്പാൾ മനുഷ്യ�ന്റ ഹൃദയത്തിൽ നന്മ �ചയ്യാനുള്ള പ്ര�ചാദനവും അനു

കമ്പയു�ട രൂപത്തിലുള്ള �ദവികത്വത്തി�ന്റ തിളക്കവും അനുഭവ�പ്പടുന്നു. ഒരു

നാൾ അത് പൂർണ്ണവികസിതമായ ഒരു പുഷ്പമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടു�മന്ന് ഞാൻ

വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് മനുഷ്യരാശിയു�ടആശ”.

മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, �ദവ�മന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്ന അചഞ്ചലവും അ

നിർവചനീയവും അപരി�മയവുമായ ആ ശക്തിയാണ് ജീവിത�ത്തയാ�ക നി

യന്ത്രിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വ്യവസ്ഥാപിതസ്വഭാവ�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ചം �ദവമയമാണ് എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന “ഈശാവാസ്യമിദം

സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്” എന്ന ഉപനിഷദ്വാക്യം ഗാന്ധി�യ വള�രയ

ധികംആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്ന്അകന്നുനിൽ

ക്കുന്ന ഒരു �ദവമായിരുന്നില്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റത്. അ�ദ്ദഹ�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട

�ത്താളം, ഈശ്വര�ന സാക്ഷാൽക്കരിക്കുക എന്നു�വച്ചാൽ മനുഷ്യരാശിയുമായി

താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നർത്ഥമായിരുന്നു. മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ നിന്നു �വറിട്ടു

നിൽക്കുന്ന ഒരു�ദവമി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. “ഈശ്വര�ന കാണാനുള്ള

ഒ�ര�യാരു വഴി അവ�ന അവ�ന്റ സൃഷ്ടിയിൽ കാണുകയും ആ സൃഷ്ടിയുമായി

സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയുമാണ്”.

ജീവിതത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം �മാക്ഷമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. പ�ക്ഷ,

അതിനുള്ള വഴി �ലാക�ത്ത നിരാകരിക്കലല്ല. സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലാസക്തരാവുക

�യാ തിന്മക്ക് കീഴടങ്ങുക�യാ �ചയ്യാ�തഐഹികജീവിതം നയിക്കലാണ്സന്യാ

സത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രൂപം എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രാ

യം. അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി: “എ�ന്റ ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഞാൻ �ചയ്യുന്ന

�സവനം മാംസത്തി�ന്റ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവി�ന �മാചിപ്പിക്കാൻ�വ

ണ്ടി ഞാനനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചിട്ടയു�ട ഒരു ഭാഗമാണ്. എ�ന്ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം

6 M.K. Gandhi: Harijan, August 29, 1936.
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�മാക്ഷത്തി�ലക്കുള്ള മാർഗ്ഗം കിടക്കുന്നത് മനുഷ്യ�സ്നഹത്തിലാണ്. ജീവിക്കുന്ന

എല്ലാറ്റി�നാടും താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു”. ഈ വീക്ഷണഗതി

യാണ് �ദവ�മന്നസങ്കൽപ്പ�ത്തവ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങ�ള

നിർണ്ണയിക്കുന്ന ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ അ�ദ്ദഹ�ത്ത സഹായിച്ചത്.

അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എ�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ �ദവം സത്യവും �സ്നഹവുമാണ്; നീതിയും

ധർമ്മവുമാണ്. �ദവം ഭയരാഹിത്യമാണ്, പ്രകാശത്തി�ന്റയും ജീവിതത്തി�ന്റയും

ഉറവിടമാണ്. എന്നാൽ,അ�തസമയത്തുത�ന്നഅവൻഇവ�യക്കാ�ളല്ലാം ഉന്ന

തനും ഇവ�യ്ക്കല്ലാം അതീതനുമാണ്. �ദവം നിരീശ്വരവാദികളു�ട നിരീശ്വരത്വം

�പാലുമാണ്”.

7 സത്യമാണ് �ദവം

�ദവംസത്യമാണ് എന്നസങ്കൽപ്പം ക്രമത്തിൽസത്യം�ദവമാ�ണന്നസങ്കൽ

പ്പത്തിനു വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഐക്യരൂപമുള്ള അനുഭവങ്ങ

ളിൽ നിന്ന് സത്യമല്ലാ�ത മ�റ്റാരു �ദവവുമി�ല്ലന്ന് എനിക്ക് �ബാധ്യമായിരിക്കു

ന്നു”. എന്നാൽ, സത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഈ നിഗമനം വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യ

ത്തിൽഅധിഷ്ഠിതമായിരുന്നില്ല. ആത്മനിഷ്ഠവുംഅമൂർത്തവുംയുക്തിരഹിതവുമായി

രുന്നുഅത്. ഗാന്ധിയു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽ “ഒരു പരിശുദ്ധമായഹൃദയത്തിന് ഒരു

പ്ര�ത്യകസമയത്ത് �താന്നുന്ന�ത�ന്താഅതാണ് സത്യം. അതിൽ ഉറച്ചുനിന്നാൽ

�വള്ളം �ചർക്കാത്ത സത്യത്തി�ലത്തി�ച്ചരാൻ കഴിയും”. ആത്മനിഷ്ഠമായ ഈ

നിലപാടിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം സത്യ�ത്ത �സ്നഹമായും �സ്നഹ�ത്ത

അഹിംസയായും വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. മനുഷ്യ�നാടുള്ള �സ്നഹമാണ് സത്യം ക�ണ്ട

ത്താനുള്ള ഒ�ര�യാരു മാർഗ്ഗം എന്ന�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. “സത്യ�ത്ത�ദവമായി

കാണാൻ നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമു�ണ്ടങ്കിൽ അനിവാര്യമായ ഒ�ര�യാരു മാർഗ്ഗം �സ്ന

ഹമാണ്. അതായത്, അഹിംസയാണ്. ആത്യന്തികമായി, മാർഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും

പരസ്പരം മാറ്റി�വയ്ക്കാവുന്ന പദങ്ങളാണ്. അതു�കാണ്ട് �സ്നഹം �ദവമാ�ണന്നു

പറയാൻഞാൻ മടിക്കുന്നില്ല”.

അഹിംസഅ�ല്ലങ്കിൽഅക്രമരാഹിത്യംസാന്മാർഗികനിയമത്തി�ന്റഏറ്റവും

ഉയർന്ന രൂപമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. എ�ന്തന്നാൽ, “അഹിംസ പൂർണ്ണ

രൂപത്തിൽനടപ്പിൽവരുത്താൻകഴിഞ്ഞാൽ മാത്ര�മസത്യം പൂർണ്ണമായി ക�ണ്ട

ത്താൻ സാധിക്കൂ”. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “എ�ന്ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, സ്വരാജി

�നക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അഹിംസ… അഹിംസ�യ അംഗീകരിക്കു�മ്പാൾ അതി
�ന മ�റ്റല്ലാറ്റി�ന്റയും മുമ്പിൽ �വയ്ക്കണം. എന്നാൽ മാത്ര�മ അത് അപ്രതി�രാധ്യ

മായിത്തീരുകയുള്ളൂ”.

8 തിന്മ�യ്ക്കതിരായഅക്രമരാഹിത്യം

അഹിംസനി�ഷധാത്മകമായ ഒരുതത്വമല്ല. തിന്മ�യഅക്രമരഹിതരായിഎതിർ

ക്കുകഎന്നാണതി�ന്റ അർത്ഥം. അതിനാൽ ഭീരുത്വത്തിൽ നി�ന്നാ കർമ്മരാഹി

ത്യത്തിൽ നി�ന്നാ അതുണ്ടാവുകയില്ല. ധീരമായി പ്രവർത്തനരംഗത്തിലിറങ്ങാൻ

7 Young India, April 4, 1920.
8 Young India.
9 Tendulkar: The Mahatma, Vol. 2, P. 312.
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കഴിയുന്നവർക്കുമാത്ര�മഅഹിംസയനുഷ്ഠിക്കാൻകഴിയൂ. “മരിക്കാൻ �പടിയുള്ളവ

നും എതിർക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവനുമായ ഒരാൾക്ക് അഹിംസ പഠിപ്പിച്ചു �കാടു

ക്കാൻ കഴിയില്ല. അഹിംസ�യ�ന്തന്നു മനസ്സിലാക്കി�ക്കാടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ

�ന സ്വന്തം കാലിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങിപ്പുറ�പ്പട്ടു

വരുന്നവ�ന �ചറുക്കാൻ �വണ്ടി ജീവൻ�പാലും ബലി കഴിക്കാനും പഠിപ്പിക്കണം.

അങ്ങ�ന�ചയ്യാതിരിക്കുകഎന്നു�വച്ചാൽഅവ�ന്റഭീരുത്വ�ത്തസ്ഥിരീകരിക്കുക

യുംഅഹിംസയിൽനിന്ന്അവ�നകൂടുതൽഅകറ്റുകയും �ചയ്യുകഎന്നാണർത്ഥം.

തിരിച്ചടിക്കാൻ ഞാൻ ആ�രയും സഹായിക്കുകയില്ലായിരിക്കാം. പ�ക്ഷ, ഒരു ഭീ

രുവി�ന കപടമായഅഹിംസയു�ട പിന്നിൽഅഭയം പ്രാപിക്കാൻഞാ�നാരിക്ക

ലും അനുവദിക്കുകയില്ല”. അ�ദ്ദഹം തുടർന്നു: “അഹിംസ എന്നു�വച്ചാൽ ദുഷ്ട�ന്റ

ഇച്ഛാശക്തിക്കുമുമ്പിൽസവിനയംകീഴടങ്ങുകഎന്നല്ലഅർത്ഥം. മർദ്ദക�ന്റഇച്ഛാ

ശക്തി�ക്കതിരായി മുഴുവൻ കഴിവും ഉപ�യാഗിക്കുക എന്നാണതി�ന്റ അർത്ഥം.

നമ്മു�ട സത്തയു�ടഈനിയമമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനീ

തിനിറഞ്ഞ ഒരുസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ മുഴുവൻ ശക്തി�യയും �നരിടാൻ കഴിയും”.

തിന്മ�യ അക്രമരഹിതമായി എതിർക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് സത്യാഗ്ര

ഹം. “സത്യാഗ്രഹി �നരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മർദ്ദകന് അവ�ന്റ ശരീരത്തി�ന്മലും

ഭൗതികസമ്പത്തി�ന്മലും അധികാരം �നടാൻ കഴിയും; പ�ക്ഷ, അവ�ന്റ ആത്മാ

വി�ന്റ �മൽ അധികാരം �നടാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. ഇതാണ് സത്യാഗ്ര

ഹത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തം. ശരീര�ത്ത തടവിലിട്ടാലും ആത്മാവ് കീഴട

ക്ക�പ്പടാ�ത അജയ്യമായി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. ഈ മൗലികസത്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

അറിവിൽ നിന്നാണ് സത്യാഗ്രഹത്തി�ന്റ ശാസ്ത്രം മുഴുവനും ഉത്ഭവിച്ചത്”.

പീഡകൾ സഹിക്കുക�യന്നത് തിന്മ�ക്കതിരായ �ചറുത്തുനിൽപ്പി�ന്റ അവി

ഭാജ്യഘടകമാണ്. കഷ്ടങ്ങൾസഹിക്കാനുള്ള കഴിവിന് ഗാന്ധി ധാർമ്മികവും മത

പരവുമായ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകി: “ഒരു ജനതക്ക് മൗലിക പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യ

ങ്ങൾ യുക്തി�കാണ്ടു മാത്രം �നടാനാവില്ല; കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചു�കാ�ണ്ടഅവ

�യ �നടാൻ കഴിയൂ”.

9 ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തി�ന്റ ഉപാധികൾ

ഗാന്ധിയു�ട വിശകലനത്തിൽസത്യവുംഅഹിംസയും �സ്നഹവുംസാന്മാർഗികനി

യമങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട മതതത്വങ്ങളാണ്. ആത്മശുദ്ധിയും ധാർമ്മികമായ പരി

പൂർണ്ണതയും �നടാനുള്ള ഉപാധികളാണവ. ആത്മശുദ്ധിയും ധാർമ്മികമായ പരി

പൂർണ്ണതയും �നടാൻ �വണ്ടി ഇടവിടാ�ത പരിശ്രമിക്കുക�യന്നത് ഓ�രാ സത്യാ

ഗ്രഹിയു�ടയും കടമയാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു. സത്യം, അഹിംസ,

ത്യാഗം, അ�സ്തയം, അപരിഗ്രഹം, ലഘുജീവിതം, ഈശ്വരവിശ്വാസം മുതലായവ

യാണ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റധാർമ്മികാനുശാസനങ്ങൾ. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ

ആന്തരിക�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള�യാ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തി�ന്റ നിയമങ്ങ�ള�യാ

ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിക്കാ�നാന്നും അ�ദ്ദഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഉല്പാദനബ

ന്ധങ്ങളിലും വർഗ്ഗചൂഷണവ്യവസ്ഥയിലും മൗലികങ്ങളായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാ�ത

10 Young india, August, 11, 1920.
11 Young India, May 21, 1931.
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ത�ന്ന �വയക്തികമായ സ്വഭാവശുദ്ധിയിലൂ�ടയും ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഉൽക്കർ

ഷത്തിലൂ�ടയും മനുഷ്യ�ന ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയു�മന്നും വ്യക്തിയു�ട ധാർമ്മിക

നിലവാരമുയർത്തി�ക്കാണ്ടു മാത്ര�മ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ

കഴിയൂ എന്നും അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ �പാലും മതപരമായ

ഒരു സമീപനമാണ് അ�ദ്ദഹം �ക�ക്കാണ്ടത്. സാമാന്യജനങ്ങളു�ട യഥാർത്ഥ

താല്പര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് മതം എന്ന് അ�ദ്ദഹം

പറയുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങളു�ട �ദനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മതം,

അ�ദ്ദഹ�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, അർത്ഥശൂന്യമാണ്. അതു�പാ�ലത�ന്ന

മത�ത്തഒഴിവാക്കി�ക്കാണ്ടുള്ളരാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനവുംഅർത്ഥശൂന്യമാണ്. അതു

�കാണ്ട�ത്ര രാഷ്ട്രീയമായ പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ പരിധിയിൽ മത�ത്തക്കൂടി ഉൾ�പ്പ

ടുത്താൻ അ�ദ്ദഹം പരിശ്രമിച്ചത്. “മതത്തിന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമി

�ല്ലന്നു പറയുന്നവർ മതത്തി�ന്റ അർത്ഥ�മ�ന്തന്നു മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്”

എന്നും “മതത്തി�ന്റ സത്ത�യ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾ�ക്കാള്ളിക്കുന്ന

തിനുള്ള ഒരു യത്ന”മായിട്ടാണ് താൻ സത്യാഗ്രഹത്തി�ന്റയും അഹിംസയു�ടയും

സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്ര�യാഗിച്ചത് എന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. മതപ

രവും ധാർമ്മികവുമായ ഒരു കടമ�യന്ന നിലയ്ക്കാണ് അ�ദ്ദഹം സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ

സമരങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുത്തത്.

വ്യക്തിയു�ട സ്വഭാവശുദ്ധീകരണ�ത്തയും ആത്മീ�യാന്നമന�ത്തയും ലക്ഷ്യ

മാക്കി�ക്കാണ്ടുള്ള ഈ ധാർമ്മികവും മതപരവുമായ ആദർശങ്ങൾ എല്ലാ കാല

ഘട്ടങ്ങൾക്കും എല്ലാ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്കും പറ്റിയവയാ�ണന്ന് ഗാന്ധി

വിശ്വസിച്ചു. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ത്യയു�ട നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ

സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് അവ

ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പട്ടത്. ചരിത്രത്തി�ന്റ ചില നിർണ്ണായകഘട്ടങ്ങൾ പ്രത്യയ

ശാസ്ത്രങ്ങളു�ടആവിർഭാവ�ത്തസഹായിക്കുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു

�കാണ്ട് ഏംഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി: “നമ്മു�ട പ്രത്യയശാസ്ത്രക്കാരൻ തനിക്കി

ഷ്ടമുള്ളതു�പാ�ല കാര്യങ്ങൾ വളയ്ക്കുകയും ഒടിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നുവരാം. പ�ക്ഷ,

അയാൾ വാതിൽക്കലൂ�ട വലി�ച്ചറിയുന്ന ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യം ജനവാതിലിലൂ�ട

വീണ്ടും അകത്തുകയറി വരുന്നു. എല്ലാ കാല�ത്തക്കും എല്ലാ �ലാകങ്ങൾക്കും

പറ്റിയ തത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളുമാണ് താൻ രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത് എന്ന് അയാൾ

വിചാരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽ, ത�ന്റ കാല�ത്ത യാഥാസ്ഥിതിക�മാ

വിപ്ലവപര�മാ ആയ പ്രവണതകളു�ട പ്രതിച്ഛായ�യ രൂപ�പ്പടുത്തുക മാത്രമാണ്

അയാൾ �ചയ്യുന്നത്”.

ഏംഗൽസി�ന്റ ഈ നിഗമനം ഗാന്ധിയു�ട പ്രത്യയശാസ്ത്ര�ത്ത സംബന്ധി

ച്ചും ശരിയാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മതപരവും സാന്മാർഗികവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണസംരംഭങ്ങൾക്കും ഉ�ത്ത

ജനം നൽകി. അവ ആയിരക്കണക്കിലുള്ള യുവതിക�ളയും യുവാക്കന്മാ�രയും

ആത്മത്യാഗത്തി�ന്റ പന്ഥാവി�ലക്ക് തള്ളിവിട്ടു. ലളിതവും നിർമ്മലവും �സാ�ദ്ദ

ശ്യവുമായ �വയക്തിക ജീവിതത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവ�ര ഉൽസുകരാക്കു

കയും സാർവത്രികമായ ഒരച്ചടക്ക�ബാധം വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും �ചയ്തു.

അക്രമരാഹിത്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ സമരത്തിൽ സുശക്തമായ ഒരാ

യുധമായിത്തീർന്നു. ഈ ആയുധമണിഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിലുള്ള

12 F. Engels: Anti Duhring, P. 135.
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സ്ത്രീപുരഷന്മാർ അറസ്റ്റു വരിക്കുകയും ലാത്തിച്ചാർജ്ജുക�ള �നരിടുകയും �വടിയു

ണ്ടക�ളറ്റുവാങ്ങുകയും �ചയ്തത്.

10 വർഗ്ഗസഹകരണത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം

എന്നാൽ,അക്രമരാഹിത്യംസമരത്തി�ന്റആയുധം മാത്രമായിരുന്നില്ല. എതിരാളി

ക�ളാടും നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളാടും സന്ധി�ചയ്യാനുള്ളസന്നദ്ധതയും

അതിലടങ്ങിയിരുന്നു. വിപ്ലവപരങ്ങളായ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും അ�ദ്ദഹം എതിരാ

യിരുന്നു. പരസ്പരധാരണയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിപാടിയായ പരിഷ്ക്കരണ

ങ്ങ�ള മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ �ദശീയ ബൂർ

ഷ്വാ �നതൃത്വത്തിന് തികച്ചും സ്വീകാര്യമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു ഇത്. ജന

കീയസമരത്തി�ന്റസമ്മർദ്ദങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന്

ആനുകൂല്യങ്ങൾ �നടാനുംഅ�തസമയത്തുത�ന്നബഹുജനപ്രസ്ഥാന�ത്തതങ്ങ

ളു�ട പിടിയി�ലാതുക്കി നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതുവ�ര സഹായിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത

താല്പര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകളിലൂ�ട ജനങ്ങ�ള പു�രാഗതിയി�ലക്കു

നയിക്കാൻ കഴിയു�മന്നാണ് ഗാന്ധി കരുതിയത്. തിന്മ�യ്ക്കതിരായ സമരത്തിൽ

അക്രമത്തി�ന്റയും ബലപ്ര�യാഗത്തി�ന്റയും മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കരു�തന്ന് അ�ദ്ദ

ഹം നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഇത് മാർഗ്ഗത്തി�ന്റ മാത്രം പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. ലക്ഷ്യ

ത്തി�ന്റ പ്രശ്നവും ഇതിലടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുകാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അക്രമ

�ത്തയും ബലപ്ര�യാഗ�ത്തയും ഒഴിവാക്കി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന, അക്രമരഹിതമാർഗ്ഗ

ങ്ങളിലൂ�ട, നാടുവാഴിത്ത–മുതലാളിത്ത ചൂഷണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണ�മന്ന്

അ�ദ്ദഹംആവശ്യ�പ്പട്ടില്ല. മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മിലും ഭൂവുടമയും കൃഷി

ക്കാരനുംതമ്മിലുമുള്ളസമഞ്ജസമായസഹകരണമാണ്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന�തന്ന്

അ�ദ്ദഹം തുറന്നുപറയുകയുണ്ടായി. മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മിലുണ്ടായിരി

�ക്കണ്ടബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി 1925-ൽ അ�ദ്ദഹം എഴുതിയതിങ്ങ�നയാണ്; “മൂലധനവും

�താഴിലും ഒന്നു മ�റ്റതി�ന പൂരിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും �ചയ്യണ�മന്നതാ

ണ് എ�ന്റ ആദർശ�മന്ന് ഞാ�നല്ലായ്�പ്പാഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ പരസ്പരം

ഐക്യത്തിലും സഹകരണത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബമായിത്തീ

രണം. മുതലാളികൾ �താഴിലാളികളു�ട ഭൗതികമായ �ക്ഷമത്തിൽ മാത്രമല്ല,

ധാർമ്മികമായ �ക്ഷമത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. മുതലാളികൾ തങ്ങളു�ട കീഴിലുള്ള

�താഴിലാളികളു�ട �ക്ഷമത്തിനു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റികളാണ്”.

മുതലാളികളും �താഴിലാളികളും തമ്മി�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ജന്മികളും കുടി

യാന്മാരും തമ്മിലുംസൗഹാർദ്ദബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിക്കണ�മന്ന് ഗാന്ധിആഗ്രഹി

ച്ചു. ഇതിന് ജന്മികളു�ട മ�നാഭാവത്തിലും �പരുമാറ്റത്തിലും സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ

വ�രണ്ടതു�ണ്ടന്ന് അ�ദ്ദഹം സമ്മതിച്ചു. “കൃഷിക്കാർക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരാവകാ

ശം നൽകുക, അവരു�ട �ക്ഷമത്തിൽ സജീവമായ താല്പര്യം കാണിക്കുക, അവ

രു�ട കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടാക്കി�ക്കാടു

ക്കുക, �രാഗികൾക്ക് ആശുപത്രികളും ശുശ്രൂഷാ�കന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുക,

ഗ്രാമശുചീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക—ഇങ്ങ�ന പലതരത്തിലും ജമീന്ദാർമാർ

13 Young India, August 20, 1925.



210 അദ്ധ്യായം 18. മഹാത്മാഗാന്ധി

തങ്ങളു�ട വിവിധ �സവനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കമ്മീഷൻ മാത്രം പ്രതിഫല

മാ�യടുക്കുന്ന അവരു�ട യഥാർത്ഥസുഹൃത്തുക്കളാ�ണന്ന് അവ�ര �ബാധ്യ�പ്പ

ടുത്തുക”—ഇ�തല്ലാം �ചയ്യാൻ അ�ദ്ദഹം ജമീന്ദാർമാ�രാടാവശ്യ�പ്പട്ടു. അ�തസ

മയത്തുത�ന്ന അ�ദ്ദഹം കൃഷിക്കാരു�ട കടമക�ളപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു: “കൃഷിക്കാർ

ജമീന്ദാർമാ�രാടുള്ള തങ്ങളു�ട കടമക�ളപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു: “കൃഷിക്കാർ ജമീന്ദാർ

മാ�രാടുള്ള തങ്ങളു�ട കടമകൾ നിഷ്കൃഷ്ടമായി നിറ�വറ്റണ�മന്ന കാര്യത്തിൽ

�കാൺഗ്രസുകാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിയമപരമായി ആവശ്യമായ കടപ്പാടുക�ള

പ്പറ്റിയല്ല, ന്യായ�മന്നു കൃഷിക്കാർ ത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്ന കടപ്പാടുക�ളപ്പറ്റിയാണ്

ഞാൻ പറയുന്നത്. തങ്ങളു�ട �കവശവസ്തുക്കളിൽ ജമീന്ദാർമാർക്ക് യാ�താര

വകാശവുമി�ല്ലന്നും അവ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം വസ്തുക്കളാ�ണന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തം

അവർ തിരസ്ക്കരിക്കണം. �ക�യറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളു�ട അവകാശങ്ങ�ള

കാത്തുരക്ഷിച്ചു�കാണ്ട് അവർ ജമീന്ദാർമാരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ

ത്തി�ലഅംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നു; അ�ല്ലങ്കിൽഅങ്ങ�നയായിത്തീരണം”.

1934-ൽ ജമീന്ദാർമാരു�ട ഒരു പ്രതിനിധിസംഘവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കിട

യിൽ ഗാന്ധിപറഞ്ഞു: “ന്യായമായ കാരണം കൂടാ�ത സ്വത്തുടമവർഗ്ഗങ്ങളു�ട

സമ്പത്തു പിടി�ച്ചടുക്കുന്നതി�ന ഞാനനുകൂലിക്കുകയി�ല്ലന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു

നൽകുന്നു. നിങ്ങളു�ട ഹൃദയ�ത്ത സമീപിക്കുകയും കുടിയാന്മാർക്കു�വണ്ടിയുള്ള

ട്രസ്റ്റികൾ എന്ന നിലയിൽ സ്വത്ത് �കവശം �വയ്ക്കാനും പ്രാഥമികമായും അവരു

�ട �ക്ഷമത്തിനു�വണ്ടിഅതുപ�യാഗിക്കാനും �താന്നത്തക്കവിധത്തിൽ നിങ്ങ�ള

മനഃപരിവർത്തനം �ചയ്യുകയുമാണ് എ�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം… വർഗ്ഗസമരം ഇന്ത്യയു�ട

മൗലികമായ അന്തഃസത്ത�യ്ക്കതിരാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി�യന്ന മൗലി

കാവശ്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കമ്യൂണിസമായി രൂപാന്തര�പ്പടാൻ ആ

അന്തഃസത്തയ്ക്കു കഴിവുണ്ട്. എ�ന്റ സ്വപ്നത്തിലുള്ള രാമരാജ്യം രാജകുമാര�ന്റയും

പിച്ചക്കാര�ന്റയും അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒരു�പാ�ല സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. വർ

ഗ്ഗസമരം തടയാൻ �വണ്ടി ഞാ�ന�ന്റ സ്വാധീനശക്തി മുഴുവൻ ഉപ�യാഗിക്കു�മ

ന്ന് നിങ്ങൾക്കുറപ്പിക്കാം. അന്യായമായി നിങ്ങ�ള നിങ്ങളു�ട സ്വത്തിൽ നിന്ന്

അകറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം ഞാൻ നിങ്ങളു�ട ഭാഗത്തുനിന്ന് സമരം

�ചയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം”.

11 ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്തം

ഒ�രസമയത്തുത�ന്ന രാജാവി�ന്റയും പിച്ചക്കാര�ന്റയും അവകാശങ്ങ�ള കാ

ത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ വ്യഗ്രത�യയും �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും

�ക്ഷമത്തിനു�വണ്ടി ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി �വയ്ക്കാൻ മുതലാ

ളിക�ളയും ജന്മിക�ളയും അനുവദിക്കുന്ന ‘ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്ത’�ത്തയും സ്ഥാ

പിതതാല്പര്യക്കാർ സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗിച്ചു. ഗാന്ധിയു�ട അക്രമരാഹിത്യം

�താഴിലാളി–കർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയുംഅക്രമത്തിലും ചൂഷണത്തിലുംഅധിഷ്ഠി

തമായസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾവരുത്താൻ�വണ്ടിയുള്ളപ്ര

�ക്ഷാഭങ്ങ�ളയും എതിർക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാ�ണന്ന ധാരണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ

14 Young India, May 28, 1931.
15 Ibid.
16 M.K. Gandhi: Socialism of My Conception, PP. 245–46.
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അവർ പരിശ്രമിച്ചു. ഈ സ്ഥിതിവി�ശഷം മർദ്ദനങ്ങൾ�ക്കതിരായി �പാരാടി

�ക്കാണ്ടിരുന്ന ചൂഷിതജനവിഭാഗങ്ങ�ള മാത്രമല്ല, ഗാന്ധിയു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള

�കാൺഗ്രസി�ല ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗങ്ങ�ളയും അസംതൃപ്തരാക്കി. സുഭാഷ്ചന്ദ്ര

�ബാസി�നയും ജവഹർലാൽ �നഹ്റുവി�നയും �പാലുള്ള �കാൺഗ്രസ് �നതാ

ക്കന്മാർ “ഗാന്ധിയൻ” സിദ്ധാന്തങ്ങളിലടങ്ങിയ �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള” പരസ്യമായി

തുറന്നുകാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. �നഹ്റു എഴുതി: “വർഷങ്ങളായി ഈ �ചാദ്യം

എ�ന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്നു: കഷ്ട�പ്പടുന്ന മർദ്ദിതജനങ്ങളു�ട സ്ഥിതിയിൽ ഇത്രയ

ധികം ഉൽക്കണ്ഠയും അവ�രാട് ഇത്രയധികം �സ്നഹവുമുള്ള അ�ദ്ദഹം അവ�ര

അനിവാര്യമായി സൃഷ്ടിച്ചുവിടുകയും ഇടിച്ചമർത്തുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവ

സ്ഥ�യ പിന്താങ്ങുന്ന�തന്തിനാണ്? അക്രമരാഹിത്യത്തിൽ ഇത്രയധികം ആ�വ

ശം കാണിക്കുന്ന അ�ദ്ദഹം പൂർണ്ണമായും അക്രമത്തി�ന്റയും മർദ്ദനത്തി�ന്റയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹ്യഘടന�യ അനുകൂലി

ക്കുന്ന�തന്തിനാണ്? അ�ദ്ദഹം ഇത്തര�മാരു സാമൂഹ്യഘടനയ്ക്കനുകൂലമാ�ണന്നു

പറയുന്നത്, ഒരുപ�ക്ഷ, ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. ഏ�റക്കു�റ ഒരു ദാർശനികാരാ

ജകവാദിയാണ�ദ്ദഹം. പ�ക്ഷ, ആദർശത്തിലുള്ളഅരാജകമായ ഭരണവ്യവസ്ഥ

ഇന്നും അതിവിദൂരത്തിലായതു�കാണ്ടും അത് എളുപ്പത്തിൽ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴി

യാത്തതു�കാണ്ടുംഅ�ദ്ദഹം നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യക്രമ�ത്തഅംഗീകരിക്കുന്നു”.

12 പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയആശയങ്ങളും

�താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങളു�ട വർഗ്ഗ�ബാധ

വും രാഷ്ട്രീയ�ബാധവും വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്

വർഗ്ഗസഹകരണത്തി�ന്റയും ട്രസ്റ്റീഷിപ്പി�ന്റയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു പ്രചാരം �ന

ടാൻകഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ, �ദശീയപ്രസ്ഥാനംകൂടുതലുയർന്നഒരുഘട്ടത്തി�ലക്ക്

വളരുകയും �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും സംഘടിതശക്തി വർദ്ധിക്കു

കയും �ചയ്ത�പ്പാൾ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദുർബലങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഗാന്ധിയു�ട

അഭിപ്രായങ്ങളും സമരമാർഗ്ഗങ്ങളും അധികമധികം �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പടാൻ തുട

ങ്ങി. ഗാന്ധിയു�ട ആശയങ്ങളാൽ ഉൽബുദ്ധരാക്ക�പ്പട്ടവരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിലുള്ള സമരങ്ങളിൽ ആ�വശപൂർവം പ�ങ്കടുക്കുകയും �ചയ്ത യുവാക്ക

ന്മാരിൽ ത�ന്ന പലരും പുതിയ സമരമാർഗ്ഗങ്ങള�ന്വഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. �സാഷ്യ

ലിസം, കമ്യൂണിസം, മാർക്സിസം തുടങ്ങിയ ആധുനികാശയങ്ങൾ അവ�ര ആകർ

ഷിച്ചു. മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗരഹിതവും സമത്വസുന്ദരവുമായ ഒരു

പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഗാന്ധിയു�ട പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും സമരമാർഗ്ഗങ്ങളും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ

ക്കു വി�ധയങ്ങളായി. ഏറ്റവുമധികം എതിർക്ക�പ്പട്ടത് വർഗ്ഗസഹകരണത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്തമാണ്. ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ�ക

യടക്കി �വയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർക്ക് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട

രക്ഷാകർത്താക്കളാകാൻഎങ്ങ�നസാധിക്കുംഎന്നവർ �ചാദിച്ചു. നീതിയു�ടയും

�സ്നഹത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതി�യാരു സാമൂഹ്യജീവിതം �കട്ടിപ്പടു

ക്കണ�മങ്കിൽ മുതലാളിത്തവും നാടുവാഴിത്തവുമവസാനിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദ�നാപകര

ണങ്ങ�ള �പാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റണ�മന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്തം

17 Jawaharlal Nehru: An Autobiography, P. 515.
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ജനങ്ങളു�ട വിപ്ലവ�ബാധ�ത്തയും സമരങ്ങ�ളയും മന്ദീഭവിപ്പിക്കാനും അങ്ങ�ന

ഹിംസയിലും ചൂഷണത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ നിലനിർത്താ

നും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻസിദ്ധാന്തമാ�ണന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

13 �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസ്വാധീനം

രാജ്യത്തി�ല സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികളിലുമുണ്ടായഈ

മാറ്റങ്ങൾ ഗാന്ധിയു�ട അഭിപ്രായങ്ങ�ള സ്വാധീനിക്കാതിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക

സമത്വ�ത്തപ്പറ്റിയുംപണക്കാരനുംപാവ�പ്പട്ടവനുംതമ്മിലുള്ളവിടവുനിക�ത്തണ്ട

തി�ന്റആവശ്യകത�യപ്പറ്റിയുംഅ�ദ്ദഹംഅധികമധികംഊന്നിപ്പറയാൻതുടങ്ങി.

അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “സാമ്പത്തികസമത്വത്തിനു �വണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നു�വ

ച്ചാൽ മൂലധനവും �താഴിലും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ �വരുദ്ധ്യം അവസാനിപ്പി

ക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്. ഒരുവശത്ത് രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ സമ്പത്തി�ന്റ സിംഹഭാഗവും

കയ്യടക്കി �വച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപിടി പണക്കാ�ര കീ�ഴാട്ടു താഴ്ത്തുകയും മറുവശത്ത്അരപ്പ

ട്ടിണിക്കാരും നഗ്നരുമായ ജനലക്ഷങ്ങ�ള �മാ�ല്പാട്ടുയർത്തുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട്

സമനില �കവരുത്തുകഎന്നാണതി�ന്റ അർത്ഥം. ധനികന്മാർക്കും പട്ടിണി കി

ടക്കുന്നജനലക്ഷങ്ങൾക്കുമിടയിൽവിസ്തൃതമായവിടവ് നിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം

കാലം അക്രമരഹിതമായ ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായം വ്യക്തമായും അസാദ്ധ്യമാണ്”.

കമ്യൂണിസ�മന്ന ആദർശത്തിനു�വണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ത�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം എന്നു

�പാലും അ�ദ്ദഹം ഉൽ�ഘാഷിക്കുകയുണ്ടായി. വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്

സമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കണം. അത് ഹിംസയും അക്രമങ്ങളും ഉപ�യാഗിച്ചു�കാ

ണ്ടാവരുത് എ�ന്നയുള്ളൂ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്ന വാക്കുകളിൽ: “കമ്യൂണിസം

എന്നു�വച്ചാൽ എന്താണർത്ഥം? അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ അതി�ന്റ അർത്ഥം

വർഗ്ഗരഹിതമായ സമുദായം എന്നാണ്. നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമി�ക്കണ്ട ഒരാ

ദർശമാണത്. അത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ�വണ്ടി അക്രമമുപ�യാഗിക്കു�മ്പാൾ

മാത്രം അതുമായുള്ള ബന്ധം ഞാനു�പക്ഷിക്കും. നമ്മ�ളല്ലാവരും സമന്മാരായി

ട്ടാണ് ജനിച്ചത്. എന്നാൽ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾഈശ്വര�ന്റ ഇച്ഛാശക്തി�യ

�ചറുത്തുനിൽക്കുകയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉയർന്നവനും താണവനും തമ്മിലുള്ള

അസമത്വം എന്ന ആശയം ഒരു പാപമാണ്. പ�ക്ഷ, �താക്കു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി�ക്കാ

ണ്ട് മനുഷ്യഹൃദയത്തി�ല പാപം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ആ മാർഗ്ഗത്തിന് മനുഷ്യഹൃദയം വഴി�പ്പടുകയില്ല”.

ട്രസ്റ്റീഷിപ്പി�ന്റ �മന്മ�യക്കുറിച്ചും ആവശ്യകത�യക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായ

ങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ഇഷ്ട�പ്പട്ടി�ല്ലന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ധനിക

ന്മാർ തങ്ങളു�ടസ്വത്തുക്കളുംഅധികാരശക്തികളു�മല്ലാംസ്വന്തം ഇഷ്ട�ത്താടുകൂടി

ഉ�പക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണ�മന്നും ഇ�ല്ലങ്കിൽ രക്തപങ്കിലമായ ഒരു സായുധ

വിപ്ലവം ഒരുനാൾ അനിവാര്യമായിത്തീരു�മന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്രസ്റ്റിക

�ളന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങൾക്കത്യാവശ്യമായതു മാത്ര�മടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള�തല്ലാം ജന

ങ്ങളു�ട �ക്ഷമത്തിനു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുക എന്നതാണ് ധനികന്മാരു�ട കടമ.

ഈകടമനിർവഹിക്കാൻതയ്യാറില്ലാത്തവർ�ക്കതിരായിഅക്രമരാഹിത്യത്തി�ന്റ

18 M.K. Gandhi: Constructive Programme, 1945 Edition.
19 Harijan, March 13, 1937.
20 Ibid.
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സമരമാർഗ്ഗം ഉപ�യാഗിക്കണം എന്നാണ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്: “അ�ങ്ങയ

റ്റ�ത്ത പരിശ്രമങ്ങൾക്കു�ശഷവും ധനികന്മാർ, ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ, ദരി

ദ്രന്മാരു�ട സംരക്ഷകന്മാരായിത്തീരാതിരിക്കുകയും ദരിദ്രന്മാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ

ഇടിച്ചമർത്ത�പ്പടുകയും പട്ടിണികിടന്നു മരിക്കുകയും �ചയ്യുകയാ�ണങ്കിൽ പി�ന്ന

എന്താണ് �ച�യ്യണ്ടത്? ഈ വിഷമപ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്ര

മത്തിൽ അക്രമരഹിതമായ നിസ്സഹകരണവും സിവിൽ നിയമലംഘനവുമാണ്

ശരിയും ഒരിക്കലും പരാജയ�പ്പടാത്തതുമായ മാർഗ്ഗം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ്

ഞാ�നത്തി�ച്ചർന്നത്. സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടാൻസാധിക്കില്ല. ഈജ്ഞാനം ദരിദ്രന്മാർ

ക്കിടയിൽകടന്നുകൂടി പ്രചരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽഅവർശക്തന്മാരായിത്തീരുകയും

തങ്ങ�ള പട്ടിണിയു�ട വക്ക�ത്തത്തിച്ചു �ഞക്കി�ഞരിക്കുന്ന അസമത്വങ്ങളിൽ

നിന്ന് അക്രമരാഹിത്യത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി �മാചനം �ന�ടണ്ട�തങ്ങ�ന

എന്നുപഠിക്കുകയും �ചയ്യും”.

അക്രമരഹിതമായ സമരമാർഗ്ഗം ത�ന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂ�ട കൂടുതൽ സുശ

ക്തവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമായിത്തീർന്നു. ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ അ�ദ്ദ

ഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മന്റി�ന സഹായിച്ചു. ജനങ്ങളു�ട താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷി

ക്കാൻഅതാവശ്യമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധകാല

ത്ത്, �ന�രമറിച്ച്, ഇന്ത്യയു�ട രാഷ്ട്രീയാവശ്യങ്ങളനുവദിക്കാത്തിട�ത്താളം കാലം

ബ്രിട്ട�നസഹായിക്കാൻപാടി�ല്ലന്ന്അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. 1922-ൽജനങ്ങളു

�ട ഭാഗത്തുനിന്ന് നിസ്സാരങ്ങളായ ചില അക്രമങ്ങളുണ്ടായി എന്ന കാരണത്താൽ

അ�ദ്ദഹം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പിൻവലിച്ചു. മുപ്പതു�കാല്ലങ്ങൾക്കു�ശഷം, 1942 ആഗ

സ്റ്റിൽ, ‘പ്രവർത്തിക്കുക അ�ല്ലങ്കിൽ മരിക്കുക’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിപ്പിടിച്ചു

�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരുബഹുജനസമരം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇക്കുറി

ജനങ്ങളു�ട ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അക്രമങ്ങ�ളയല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു

�ട അക്രമങ്ങ�ളയാണ് അ�ദ്ദഹം നിശിതമായി ആ�ക്ഷപിച്ചത്.

14 ഗാന്ധിയു�ട മഹത്വം

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മതപരമായ വീക്ഷണവും കൂടുതൽ ഓജസ്സുറ്റതായിത്തീർന്നു. ഹി

ന്ദുമതത്തിലുള്ളവിശ്വാസംഅ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും ഉ�പക്ഷിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പ�ക്ഷ,

ഈ വിശ്വാസം ഒട്ടും ത�ന്ന ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നില്ല. അയിത്തം, ജാതിവ്യത്യാസം

തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ�ക്കതിരായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സമരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടു

തൽശക്തിപ്രാപിച്ചു. മതസ്പർധകളുംവർഗ്ഗീയലഹളകളുംഅ�ദ്ദഹ�ത്ത�വദനിപ്പി

ച്ചു. വിവിധ മതക്കാർ തമ്മിൽഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവുമുളവാക്കുക എന്നഏ�കാ

�ദ്ദശ്യത്തിനു�വണ്ടിയാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ അവസാനദിവസങ്ങൾ �ചലവഴിച്ചത്.

അ�ദ്ദഹംഎഴുതി: “ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കുംസഹകരിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയി

�ല്ലന്നും മുസ്ലീങ്ങൾഒന്നുകിൽഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തു�പാവുക�യാഅ�ല്ലങ്കിൽഹിന്ദുക്കളു

�ടഅടിമകളായികഴിഞ്ഞുകൂടുക�യാ �ചയ്യണ�മന്നുംകരുതുന്നഒരുവിഭാഗംനമ്മു

�ട രാജ്യത്തിലുണ്ട്. അതു�പാ�ല പാക്കിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ മാത്ര�മ ഉണ്ടായി

രിക്കാൻ പാടുള്ളു എന്നും കരുത�പ്പടുന്നു. വിഷംനിറഞ്ഞ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണിത്.

പാക്കിസ്താ�ന്റ �വരു കിടക്കുന്നത്ഈസിദ്ധാന്തത്തിലാണ്”. അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന

21 Harijan, August 25, 1940.
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തുടർന്നു: “ഈസിദ്ധാന്ത�ത്തയുംഈപ്രത്യയശാസ്ത്ര�ത്തയും �ചറുക്കാനും അതി

നുള്ള ശ്രമത്തിൽ മു�ന്നറുക�യാ മരിക്കുക�യാ �ചയ്യാനും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടു

ത്തിരിക്കുന്നു”.

ഈപ്രതിജ്ഞഅ�ദ്ദഹം നിറ�വറ്റി. ഹിന്ദു–മുസ്ലീം �മത്രിക്കു�വണ്ടിയുള്ളനി

രന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന്നിടയിൽ 1948 ജനുവരി 30-ന് ഒരു ഹിന്ദുവർഗ്ഗീയ ഭ്രാന്ത

നാൽഅ�ദ്ദഹം വധിക്ക�പ്പട്ടു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ പരിമിതികളും ദൗർബല്യങ്ങളും

എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നയായാലുംഇന്ത്യയു�ടസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽഅ�ദ്ദഹംവഹി

ച്ച മഹത്തായ പങ്ക് ഒരിക്കലും നി�ഷധിക്കാ�നാ കുറച്ചുകാണാ�നാ സാധിക്കുക

യില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളു�ട അവകാശങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ശക്തി�യപ്പറ്റിയും ക്രിയാ

ത്മകമായ ജീവിതത്തി�ന്റ അർത്ഥ�ത്തപ്പറ്റിയും �ബാധമുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കാൻ

അ�ദ്ദഹം ഇടവിടാ�ത പരിശ്രമിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിസ്വാർത്ഥമായ ത്യാഗസ

ന്നദ്ധത, സത്യത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, സമുദായത്തി�ല ഉച്ചനീചത്വ

ങ്ങൾക്കും മതസ്പർധകൾക്കും എതിരായി സൗഹാർദ്ദം �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള നിരന്ത

രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എല്ലാറ്റിലുമുപരി, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �വയക്തികമായ

സ്വഭാവശുദ്ധി—ഇവ�യല്ലാം �ചർന്ന് ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രത്തി�ല ഒരു പ്ര�ത്യക

ഘട്ട�ത്ത, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തി�ന്റ അവസാന�ത്തതും നിർ

ണ്ണായകവുമായ ഒരു കാലഘട്ട�ത്ത, പ്രകാശമാനമാക്കി. മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ

ടാ�ഗാർ അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി എഴുതിയതിങ്ങ�നയാണ്:

“അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്ര�ചാദനം ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും ഇന്ത്യയു�ട അതിർത്തികൾക്കു

പുറത്തും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നു. അത് സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളു�ട പരിധി

ക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സത്യത്തി�ലക്ക് നമ്മു�ട �ബാധ�ത്ത ഉണർത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നു.

�സവനത്തിലൂ�ടയും ആത്മാർപ്പണത്തിലൂ�ടയും �മാചനം �നടാനുള്ള തുടർച്ച

യായ ഒരാഹ്വാനമാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതം. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞവ

രും ജനിക്കാൻ �പാകുന്നവരുമായ എണ്ണമറ്റ ജന�കാടികളു�ട ഹൃദയത്തിലാണ്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാസം. മറ്റ് ആത്മാക്ക�ള മനസ്സിലാക്കാൻ �കൽപ്പുള്ള അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ആത്മാവി�ന്റഈ മഹത്വം നമ്മു�ട ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവി

ക്കാത്തത് സാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ �വറും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു

വസ്തുതയല്ല, തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനും ചലിക്കാനും തങ്ങളു�ട സത്ത�യ നിലനിർ

ത്താനുംസഹായിക്കുന്നഒരുജീവനുള്ളസത്യമാ�ണന്നമഹത്തായയാഥാർത്ഥ്യം

സാധാരണജനങ്ങൾക്കു�പാലും മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു”.
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കഴിഞ്ഞഅദ്ധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതു�പാ�ല, ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധം മനുഷ്യ

ജീവിതത്തി�ല എല്ലാ �മഖലകളിലും സാരമായ മാറ്റങ്ങളുളവാക്കി. റഷ്യയി�ല

�താഴിലാളി വിപ്ലവവും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ ആവിർഭാവവും �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

ആശയങ്ങളു�ട അഭൂതപൂർവമായ പ്രചാരവുമായിരുന്നു ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സംഭവ

വികാസങ്ങൾ. അതിനുമുമ്പു ത�ന്ന �സാഷ്യലിസം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ

തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നത് ശരിയാണ്. ഉദാഹരണമായി, പ�ത്താ

മ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽത�ന്നഅദ്ധ്വാനിക്കുന്ന�താഴിലാളികളു�ട

�നതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായമായിരിക്കണം ഇന്ത്യയു�ട ലക്ഷ്യം

എന്ന് സ്വാമി വി�വകാനന്ദൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. 1912-ൽ സ്വ�ദശാഭിമാനി

�ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ളമലയാളത്തിൽകാറൽമാർക്സി�ന്റഒരുജീവചരിത്രംപ്രസിദ്ധം

�ചയ്തു. മാർക്സി�നപ്പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ട ഒന്നാമ�ത്ത ഗ്രന്ഥമാണ

ത് എന്നു �താന്നുന്നു. എന്നാൽ, �സാഷ്യലിസം എന്ന ആശയ�ത്ത ജീവനുള്ള

ഒരു യഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റിയത് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന �താ

ഴിലാളി വർഗ്ഗസർവാധിപത്യമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നു പ്ര�ചാദനം

�നടിയ �താഴിലാളികളു�ടസമരങ്ങളുംഅവയ്ക്കു �നതൃത്വം നൽകിയകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ര

സ്ഥാനവും ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത പുതി�യാരു ഘട്ടത്തി�ലക്കുയർത്തി.

രാഷ്ട്രീയവുംസാമ്പത്തികവുംആശയപരവുമായഎല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും �സാഷ്യലി

സത്തി�ന്റസ്വാധീനം അനുഭവ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

1 വർഗ്ഗസമരങ്ങളിൽ നിന്ന് �ട്രഡ് യൂണിയനി�ലക്ക്

1908-ൽ ബാലഗംഗാധരതിലക�ന്റ അറസ്റ്റിൽ പ്രതി�ഷധം �രഖ�പ്പടുത്താൻ �വ

ണ്ടി �ബാം�ബയി�ല �താഴിലാളികൾ ഒരു പണിമുടക്കം നടത്തുകയുണ്ടായി.

അതാ�ണന്നു �താന്നുന്നു ഇന്ത്യയി�ല �താഴിലാളിവർഗ്ഗം നടത്തിയ ആദ്യ�ത്ത

രാഷ്ട്രീയസമരം. എന്നാൽ, ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധ�ത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ അസം

തൃപ്തിയു�ടയും അസ്വാസ്ഥ്യത്തി�ന്റയും സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ സ്വന്തമായ

ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങളും സ്വന്തമായ കർമ്മപരിപാടികളുമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രീയശക്തിയാ

യി രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തത്. സ്വന്തം സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി മാത്രമല്ല,

രാജ്യത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും അവർ സമരങ്ങൾ നടത്താൻ തുട
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ങ്ങി. ജാലിയൻവാലാബാഗി�ല കൂട്ട�ക്കാലകൾ�ക്കതിരായി അവർ നടത്തിയപ്ര

തി�ഷധസമരം എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. 1919-�ല �മാൺ�ടഗു–�ചം��ാർഡ്

ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ അവരു�ട അസംതൃപ്തി�യ ആളിക്കത്തിക്കുകയാണ് �ചയ്ത

ത്. ഈ പുതിയ ഉണർവി�നക്കുറിച്ച് 1920-ൽ �ലനിൻ ഇങ്ങ�ന എഴുതി: “ബ്രിട്ടീ

ഷിന്ത്യയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളു�ട മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരുവശത്ത് വ്യാവ

സായിക �താഴിലാളികളു�ടയും �റയിൽ�വ �താഴിലാളികളു�ടയും വളർച്ച, മറു

വശത്ത് കൂ�ടക്കൂ�ട കൂട്ട�ക്കാലയും (അമൃത്സർ) പരസ്യമായ ചമ്മട്ടിപ്ര�യാഗവും

മറ്റും നടത്തുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട മൃഗീയഭീകരതകൾ—ഇവയു�ട ആധിക്യത്തി�ന്റ

അനുപാതമനുസരിച്ച് അവരു�ട വിപ്ലവവും പക്വമായി�ക്കാണ്ട് വരികയാണ്”.

മതവും �ദശീയപ്രസ്ഥാനവുംതമ്മിലുള്ളബന്ധ�മന്തായിരിക്കണ�മന്നതാണ്

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരം

ഭത്തിലും ഇന്ത്യയി�ല രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കന്മാ�ര അലട്ടിയ ഒരു മുഖ്യമായ പ്രശ്നം.

വിഭാഗീയചിന്തകൾക്കു �പ്രാത്സാഹനം നൽകിയ വർഗ്ഗീയവാദത്തി�ന്റയും ജാതി

വ്യത്യാസങ്ങളു�ടയും തടസ്സങ്ങ�ള �നരിട്ടു�കാണ്ട് �ദശീയപ്രസ്ഥാന�ത്ത ശക്തി

�പ്പടു�ത്തണ്ട�തങ്ങ�ന എന്നാണ് അവർ ആ�ലാചിച്ചത്. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണം,

ഹിന്ദു–മുസ്ലീം �മത്രി, അയി�ത്താച്ചാടനം മുതലായ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരു

ത്തി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങ�ളയാ�ക �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താ�ത �ദശീയലക്ഷ്യങ്ങൾ

�നടാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് ഒരു വിഭാഗം �നതാക്കന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ട�പ്പാൾ മത

വി�ദ്വഷവും ജാതിമത്സരവും ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട സൃഷ്ടികളാ�ണന്നും ബ്രിട്ടീഷുഭരണമ

വസാനിപ്പിക്കാ�ത ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന പരിഹരിക്കാൻ

കഴിയി�ല്ലന്നും മ�റ്റാരു വിഭാഗം വാദിച്ചു. രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം

അവർക്ക് പുതി�യാരു പ്രശ്ന�ത്തക്കൂടി �നരി�ടണ്ടിവന്നു: �ദശീയപ്രസ്ഥാനവും

�താഴിലാളിപ്രസ്ഥാനവുംതമ്മിലുള്ളബന്ധം. അ�തവ�രഏ�റക്കു�റശാന്തമായി

അടങ്ങി�യാതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന �താഴിലാളികൾ �പ�ട്ടന്ന് സമരരംഗത്തിറങ്ങി

യ�പ്പാൾ മുതലാളികൾ മാത്രമല്ല, �ദശീയ�നതൃത്വത്തിലുള്ളഒരുവിഭാഗവുംഅന്തം

വിട്ടു �പായി. �താഴിലാളികൾ മുതലാളികൾ�ക്കതിരായി നടത്തുന്നസമരങ്ങൾ �ദ

ശീയപ്രസ്ഥാന�ത്ത ക്ഷീണിപ്പിക്കു�മന്ന് അവർ താക്കീതുനൽകി. മുതലാളികളും

�താഴിലാളികളും പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ �ചയ്തു�കാണ്ട് സഹകരിച്ചു ജീവിക്കണ�മ

ന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഉപ�ദശിച്ചത്. �താഴിലാളികളു�ട �ക്ഷമത്തിനു�വണ്ടി

പ്രവർത്തിക്കാൻ മുതലാളിക�ളാടും മുതലാളിക�ള കുടുംബനാഥന്മാ�ര�പ്പാ�ല

കണക്കാക്കാൻ �താഴിലാളിക�ളാടും അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു. മ�റ്റാരു വിഭാഗം

�ദശീയ�നതാക്കന്മാർ �താഴിലാളിക�ളാട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരു

�ട സമരങ്ങളിൽ സജീവമായി പ�ങ്കടുക്കുകയും �ചയ്തു. അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കു

�വണ്ടി �താഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങ�ള പിന്താങ്ങണ�മന്നും �താഴിലാ

ളി പ്രസ്ഥാന�ത്തയും �ദശീയപ്രസ്ഥാന�ത്തയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കണ�മന്നും

അവരഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. സി.ആർ. ദാസ് പറഞ്ഞു: “അവരു�ട (�താഴിലാളികളു�ടയും

കൃഷിക്കാരു�ടയും) പ്ര�ത്യകതാല്പര്യങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂടുതൽ ഉന്നത

മായആദർശത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലും നമുക്കവ�രസംഘടിപ്പിക്കുക. ആദർശ

ത്തി�ലത്തണ�മങ്കിൽഅവരു�ടപ്ര�ത്യകതാല്പര്യങ്ങൾസംരക്ഷിക്കുകയുംഅ�ത

സമയത്തുത�ന്ന ആ പ്ര�ത്യകതാല്പര്യങ്ങൾ സ്വരാജ് എന്ന ലക്ഷ്യ�ത്താട് കൂറു

1 V. I. Lenin: Selected works, Vol. X, P. 731.
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കാണിക്കുകയും �ചയ്യണം”. 1919-ൽ കൂടിയ �കാൺഗ്രസി�ന്റ വാർഷിക സ�മ്മള

നത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു�കാണ്ട് �മാത്തിലാൽ �നഹ്റു പ്രഖ്യാപിച്ചു. �താ

ഴിലാളികളു�ട ജീവിതം �മച്ച�പ്പടുത്തണ�മന്നും അവർക്ക് �വാട്ടവകാശം നൽക

ണ�മന്നും. അടുത്തവർഷം ലാ�ഹാറിൽ�വച്ചു കൂടിയ �കാൺഗ്രസ് സ�മ്മളനം

�താഴിലാളി സംഘടനകൾ �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മന്ന പ്ര�മയം പാസ്സാക്കി. 1920-ൽ

അഖി�ലന്ത്യാ �ട്രഡ് യൂണിയൻ �കാൺഗ്രസ്സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു.

2 കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റആവിർഭാവം

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽസജീവമായപങ്കുവഹിച്ചപു�രാഗമനവാദികളായപലരും—

പ്ര�ത്യകിച്ചുംയുവാക്കന്മാർ—മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളാൽആകർഷിക്ക�പ്പട്ടതുംഇക്കാ

ലത്താണ്. 1923 ആയ�പ്പാ�ഴക്കും �ബാം�ബ, മദ്രാസ്, കൽക്കത്ത, കാൺപൂർ,

ലാ�ഹാർ എന്നീ വ്യാവസായിക �കന്ദ്രങ്ങളി�ലല്ലാം �ചറിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

നിലവിൽ വന്നു. എസ്.എ. ഡാം�ഗ, എസ്.വി. ഘാ�ട്ട, മുസാഫർ അഹമ്മദ്, ശി

ങ്കാര�വലു �ചട്ടിയാർ, സക്ലത്വാല മുതലായവരായിരുന്നു ഇന്ത്യയി�ല കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ആദ്യകാല�നതാക്കന്മാർ. ജർമനിയിലും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ

നിലും കുടി�യറിപ്പാർത്ത രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർക്കിടയിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

രൂപ�മടുത്തു. മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലി�ന്റ രണ്ടാം �കാൺഗ്രസിൽ �ദശീയ–

�കാ�ളാണിയൽ പ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് �ലനിനുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയും

അടിമരാജ്യങ്ങളു�ടസാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട നയതന്ത്രങ്ങൾരൂപ

വൽക്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും �ചയ്ത എം.എൻ. �റായിയാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ

ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭൻ. �മാത്തിലാൽ �നഹ്റു, ലാലാലജ്പത് റായ്, സി.ആർ. ദാ

സ് തുടങ്ങിയ ചില �കാൺഗ്രസ് �നതാക്കന്മാർ, ആദ്യകാലത്ത് പ്ര�ത്യകിച്ചും,

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ള അനുഭാവ�ത്താടുകൂടിയാണ് വീക്ഷിച്ചത്.

�കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റാശയങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻഅവരു�ട സഹകര

ണം പ്ര�യാജന�പ്പട്ടു.

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി വിവിധഭാ

ഷകളിൽ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം �ചയ്തു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘�സാഷ്യലിസ്റ്റ്, ബംഗാളിയിൽ

ആദ്യം ‘നവയുഗം’ പിന്നീട് ‘ഗണവാണി’യും, മറാഠിയിൽ ‘കീർത്തി’, ഉർദുവിൽ

‘ഇങ്ക്വിലാബ് ’ എന്നിവയാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന നിരവ

ധി ലഘു�ലഖകളും ഏതാനും പുസ്തകങ്ങളും അവർ പ്രസിദ്ധം �ചയ്തു. ഡാം�ഗയു�ട

‘�ലനിനും ഗാന്ധിയും’, എം.എൻ. �റായിയു�ട ‘പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തി�ല

ഇന്ത്യ’ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്ര�ത്യകം എടുത്തു പറയത്തക്കവയാണ്. ഇന്ത്യയു�ട

സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങ�ളയും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങ�ളയും മാർക്സിസത്തി

�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം �ചയ്യാനും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് �കാൺഗ്രസ്സി

�ന്റതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളായി

രുന്നു അവ. �താഴിലാളികളും ഇടത്തരക്കാരും മാത്രമല്ല, ലിബറൽ ചിന്താഗതി

ക്കാരായ ചില ധനികന്മാരും ഇത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണസംരംഭങ്ങൾക്കു �പ്രാത്സാ

ഹനം നൽകി. രഞ്ചദാസ് ദവാൻ �ലാട്വാല എന്ന ഒരു മില്ലുടമസ്ഥ�ന്റ നിർ�ലാ

ഭമായ ധനസഹായ�ത്താടു കൂടിയാണ് ചില മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പരിഭാഷ

കളും ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങളും

പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടത്. ഒട്ടനവധി മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ ത�ന്റ �ലബ്രറി

അ�ദ്ദഹം �ചറുപ്പക്കാരായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാരു�ട ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടി
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നീക്കിവച്ചു. ഇതിനിടയ്ക്കു ത�ന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ �താഴിലാളികളു�ടയും

കൃഷിക്കാരു�ടയും യുവജനങ്ങളു�ടയും പല സംഘടനകളും ഉയർന്നുവന്നു. ഈ

സംഘടനകളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �കാൺഗ്രസ്സി�ല ഇടതുപക്ഷക്കാരും സജീവ

മായി പ�ങ്കടുത്തു.

മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളു�ട പ്രചാരവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ആവിർഭാവവും

�താഴിലാളി–കർഷക–യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട മു�ന്നറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യസമര

ത്തി�ന്റ ഊക്കുവർദ്ധിപ്പിച്ചു. അവ �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതി�യാരർത്ഥവും

പുതി�യാരു വ്യാപ്തിയും പുതി�യാരു �ചതന്യവും നൽകി. സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും

നാടുവാഴിത്തത്തിനു�മതിരായ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ബഹുജനസമരങ്ങളിലൂ�ട മാത്ര

�മ പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം �നടാൻ കഴിയൂ എന്ന �ബാധം പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട അനുരഞ്ജനനയങ്ങളും അവയ്ക്ക് ന്യായീകരണം നൽകിയ

രാഷ്ട്രീയ–സാമ്പത്തികസിദ്ധാന്തങ്ങളും �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. പരിപൂർണ്ണസ്വാത

ന്ത്ര്യം അന്തിമലക്ഷ്യമല്ല, ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കി�ലക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി മാത്ര

മാ�ണന്നുപ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു.

3 മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളു�ട പ്രചാരം

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുംനാടൻമുതലാളികൾക്കിടയി�ലപിന്തിരിപ്പൻവിഭാഗ

ങ്ങളും മാർക്സിസത്തിനുംകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനു�മതിരായി �വറുപ്പി�ന്റയും വി

�ദ്വഷത്തി�ന്റയും �കാട്ടകൾ �കട്ടിയുയർത്താൻശ്രമിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര �ദശീയ

പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പടുത്താനുംഅവർ�ക്കതിരായി കടുത്ത മർദ്ദനങ്ങളഴി

ച്ചുവിടാനും �വണ്ടി പല തരത്തിലുള്ളതന്ത്രങ്ങളുംപ്ര�യാഗിച്ചു. പ്രമുഖരായ കമ്യൂണി

സ്റ്റു �നതാക്കന്മാ�ര�യല്ലാം മീറഠ് ഗൂഢാ�ലാചന�ക്കസിൽ കുടുക്കി അറസ്റ്റു �ചയ്തു.

മാർക്സിസ്റ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നി�രാധിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത്തരം അടവുകൾ�ക്കാന്നും മാർ

ക്സിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റ�ത്ത തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. �ന�രമറി

ച്ച്, മാർക്സിസത്തി�ന്റ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. മർദ്ദനവും ചൂഷണവു

മില്ലാത്തപുതി�യാരു ഭാവി�യക്കുറിച്ചുള്ളഅഭിവീക്ഷണം ഒട്ടനവധി �ദശാഭിമാനി

ക�ള ആ�വശഭരിതരാക്കി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഭീകരപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസി

ച്ചിരുന്ന പല യുവാക്കന്മാരും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളു�ട �വളിച്ചത്തിൽ തങ്ങ

ളു�ട നയപരിപാടിക�ള പുനഃപരി�ശാധിക്കാൻ മുതിർന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്,

1929-ൽ ഇന്ത്യൻ �ലജി�സ്ലറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഗവ�ണ്മന്റ് ബഞ്ചുകളു�ട �നർക്ക്

�ബാം�ബറിഞ്ഞതിന് അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ട ഭഗത്സിങ്ങ് ത�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ളഹി

ന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് അ�സാസി�യഷ�ന്റ പരിപാടിയിൽ സാര

മായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറായി. ജയിലിൽ നിന്നയച്ച ഒരു കത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�നഎഴുതി; “സംഘടിത �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും

ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിന്നു�കാണ്ടു മാത്ര�മ ഈ രാജ്യത്തിന് വിജയകര

മായ സമരം നടത്താൻ കഴിയൂ. �ബാംബു �കാണ്ടും �ക�ത്താക്കു �കാണ്ടും നമു

ക്ക് വലിയ �നട്ടങ്ങ�ളാന്നും ഉണ്ടാവുകയി�ല്ലന്നാണ് എ�ന്റ ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഹി

ന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് അ�സാസി�യഷ�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന്

ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്. �താഴിലാളിക�ളയും കൃഷിക്കാ�രയും സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന

തായിരിക്കണംനമ്മു�ട മുഖ്യമായ ഉ�ദ്ദശ്യം”. കഴുമരത്തിൽകയറുന്നതിന് ഇരുപതു

ദിവസം മുമ്പ് അ�ദ്ദഹം പഞ്ചാബി�ല ഗവർണർ�ക്കഴുതി: “മുതലാളികളും സാമ്രാ

ജ്യവാദികളും നടത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂഷണത്തി�ന്റ നാളുകൾ എണ്ണ�പ്പട്ടുകഴി
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ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങ�ളാ�ടാപ്പമല്ലഈസമരമാരംഭിച്ചത്. ഞങ്ങളു�ട ജീവിതങ്ങ

�ളാ�ടാപ്പം ഇതവസാനിക്കാനും �പാകുന്നില്ല. ചരിത്ര സംഭവങ്ങളു�ടയും നിലവി

ലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളു�ടയും അനിവാര്യഫലമാണിത്. ഞങ്ങളു�ട എളിയ ത്യാഗ

ങ്ങൾഈ ചങ്ങലയു�ട ഒരു കണ്ണി മാത്രമായിരിക്കും”. ഭഗത്സിങ്ങ് തൂക്കി�ക്കാല്ല

�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ,അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആശയങ്ങളും ശുഭപ്രതീക്ഷയും നശിപ്പിക്ക�പ്പടാൻ

കഴിയാത്തവയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മിക്ക കൂട്ടുകാരും മർദ്ദനം നടത്തുന്ന വ്യ

ക്തിക�ള �കാല�ചയ്യുക എന്ന ഭീകരപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗമു�പക്ഷിച്ച് ബഹു

ജനസമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട നയമവലംബിക്കാൻ

തുടങ്ങി. മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളു�ട പ്രചാരം തടയാൻ �വണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാ

രികൾ �ക�ക്കാണ്ട കർശനനടപടികൾ പരാജയ�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്. 1929-

ൽ �ലജി�സ്ലറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ �ചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ �മാത്തിലാൽ �ന

ഹ്റു ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “കമ്പി�വലികളും കൃത്രിമമറകളും

ഉയർത്തി�ക്കാണ്ട് ഇന്ത്യയി�ലക്ക്ആശയങ്ങൾകടന്നുവരുന്നതി�ന തടയാൻ നി

ങ്ങൾക്കു സാധിക്കു�മാ? നിങ്ങൾക്കതു സാധിച്ചിരുന്ന കാലം �പായിക്കഴിഞ്ഞിരി

ക്കുന്നു”.

1929–30-�ലഔ�ദ്യാഗികറി�പ്പാർട്ടിൽഗവ�ണ്മന്റ്ത�ന്നസമ്മതിച്ചു: “എ�ന്താ

�ക്കയായിട്ടും �താഴിലാളികളു�ട വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരുപരിധിവ�ര

ഗ്രാമീണർക്കിടയിലും കമ്യൂണിസ്റ്റാശയങ്ങൾപ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു… ഒട്ടുവള�ര യു
വജനസംഘടനകൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചിഹ്നങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നകാര്യം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്”.

4 പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ

സാർവലൗകികസംഭവവികാസങ്ങൾമാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളു�ട മു�ന്നറ്റത്തിനുസഹാ

യകരമായിരുന്നു. �ലാകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിത്തറയിളക്കിയ അഗാധവും

സാർവത്രികവുമായ ഒരു സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പമാണ് 1929-ൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്.

ആയിരക്കണക്കിലുള്ളഫാക്ടറികളു�ടയും ബാങ്കുകളു�ടയും തകർച്ച, വൻ�താതിലു

ള്ള �താഴിലില്ലായ്മ, പരന്നുപിടിച്ച പട്ടിണി, ആത്മഹത്യകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള

കൃഷിക്കാരു�ടയും കച്ചവടക്കാരു�ടയും പാപ്പരീകരണം—ഈ സംഭവവികാസ

ങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതികജീവിതത്തി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്ന ബൗദ്ധികവും ധാർമ്മി

കവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിലും സംഘട്ടനങ്ങളുളവാക്കി. സാ�ങ്കതിക�വദഗ്ദ്ധ്യത്തി

�ന്റ�യാ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയു�ട�യാ അപര്യാപ്തത�കാണ്ടല്ലആധിക്യം �കാണ്ടാ

ണ് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട�തന്ന വസ്തുത വി�ശഷിച്ചും അമ്പരപ്പുള

വാക്കുന്നതായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന

വിശ്വാസത്തിന് മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഇളക്കം തട്ടി. നിരാശാവാദവും

വിഷാദാത്മകതയും തല �പാക്കി. മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പുതി�യാരു�ത്തജനം

ലഭിച്ചു. ആത്മീയവാദികളായ ചിന്തകന്മാർസയൻസിന് പിടികിട്ടാത്തആദ്ധ്യാത്മി

കസത്ത�യപ്പറ്റി ഉൽ�ഘാഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പ�ക്ഷ, ഇതു ചിത്രത്തി�ന്റ ഒരുവശം മാത്രമായിരുന്നു. അസ്വസ്ഥതയും നിരാ

ശാ�ബാധവും പരന്നുപിടിച്ച ഈ വർഷങ്ങളിൽ ത�ന്നയാണ് �ലാകത്തി�ലങ്ങും

മുതലാളിത്തത്തി�നതിരായ ആശയങ്ങളും സമരങ്ങളും പൂർവാധികം ശക്തി�പ്പട്ട

ത്. ഇന്ത്യയിൽസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായ �ദശീയപ്രസ്ഥാനം പുതി�യാരു
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ഘട്ടത്തി�ലക്ക് പ്ര�വശിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ സിവിൽ നിയമ

ലംഘനപ്രസ്ഥാനം പുനരാരംഭിച്ചു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന �താഴിലാളികളു�ടയും

കൃഷിക്കാരു�ടയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തി�പ്പട്ടു. മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണത്തിനു

�മതിരായ സമരങ്ങൾ പരന്നുപിടിച്ചു. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളു�ട എതിർപ്പുക�ള

വക�വയ്ക്കാ�ത മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടിരുന്ന �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ �നട്ടങ്ങൾഅവ�ര

ആ�വശം �കാള്ളിച്ചു. �ലാകമുതലാളിത്തം ഭീകരമായ കുഴപ്പത്തിലക�പ്പട്ട അ�ത

കാലത്താണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഒന്നാമ�ത്ത പഞ്ചവത്സരസാമ്പത്തിക

പദ്ധതി വിജയിച്ച�തന്ന വസ്തുത പ്ര�ത്യകം ശ്രദ്ധാർഹമായിത്തീർന്നു. പട്ടിണി

യും അജ്ഞതയും ചൂഷണവും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ മറ്റു �വരൂപ്യങ്ങളും കൂടാ�ത

അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്ക് മു�ന്നറാൻ കഴിയു�മന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിനു പുതി�യാരു

പ്ര�ചാദനം ലഭിച്ചു. ചിന്തിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�പാന്ന

പഴയ മൂല്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും തങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനപരമായ സമീപന�ത്തപ്പറ്റിയും

പുനഃപരി�ശാധന �ചയ്യാൻ നിർബദ്ധരായി.

5 റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങൾ

1927-ൽ ജവഹർലാൽ �നഹ്റു �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർശിക്കുകയും റഷ്യൻ

വിപ്ലവത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ള വിശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് ‘�സാവിയറ്റ് റഷ്യ’ എ�ന്നാരു

ഗ്രന്ഥ�മഴുതുകയും �ചയ്തു. 1930-ൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാറും �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ

�പായി അവി�ടയുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങ�ള �നരിട്ടുകണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. �മാ

�സ്കാവിൽ നിന്നയച്ച കത്തുകളി�ലാന്നിൽ അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “മൂകന്മാർക്ക് ശബ്ദം

കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അജ്ഞന്മാർ തങ്ങളു�ട മനസ്സി�ന്റ മറ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അശരണന്മാർ സ്വന്തം ശക്തി�യക്കുറിച്ച് �ബാധവാന്മാരായിരിക്കുന്നു. അധഃപത

നത്തി�ന്റ പടുകുണ്ടിൽ കിടന്നിരുന്നവർസമൂഹത്തി�ന്റ ഇരുണ്ടഗുഹകളിൽ നിന്ന്

പുറത്തുവന്ന് മറ്റുള്ളവ�രാ�ടാപ്പം സമത്വം അവകാശ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

എട്ടുവർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനുണ്ടായ �നട്ടങ്ങളാണിവ”. മ�റ്റാ

രു കത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�മഴുതി: “അജ്ഞതയിലും അപമാനഭാരത്തിലും ആണ്ടുകി

ടന്നിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് പത്തു�കാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം

മാത്രമല്ല, മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ അന്തസ്സും �നടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് എ�ന്റ സ്വന്തം

കണ്ണുകൾ�കാണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുഎങ്കിൽഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുമായി

രുന്നില്ല”.

സാമ്പത്തികമായി പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന തങ്ങളു�ട രാജ്യ�ത്ത വ്യ

വസായവൽക്കരിക്കാനുള്ള �സാവിയറ്റ് ജനതയു�ട നിസ്വാർത്ഥപരിശ്രമങ്ങ�ള

ടാ�ഗാർ ഹൃദയംഗമമായി അഭിനന്ദിച്ചു: “ആവിശക്തിയും വിദ്യുച്ഛക്തിയും ഉപ�യാ

ഗിച്ചു�കാണ്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി രാജ്യ�ത്തയാ�ക സുശക്തമാ

ക്കാൻ അവർ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ �ചയ്തിരിക്കുന്നു. സമയം നീട്ടി�ക്കാണ്ടു �പാകാൻ

അവർ �ധര്യ�പ്പടുന്നില്ല. കാരണം, മുതലാളിത്ത�ലാകത്തി�ന്റ മുഴുവൻ എതിർ

പ്പുകളു�ടയും മുമ്പിൽ സ്വന്തം കഴിവുക�ള മാത്രം ആശ്രയിച്ചു�കാണ്ട് ആവുന്നത്ര

�വഗത്തിൽ അവർക്ക് സ്വത്തുക്കളുൽപ്പാദിപ്പി�ച്ച മതിയാവൂ” കാർഷികപ്രശ്നം പരി

ഹരിക്കാൻ �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ�ക�ക്കാണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ ത�ന്റസ്വന്തം അഭി

2 Rabindranath Tagore: Letters From Russia, P. 40.
3 Ibid, P. 70.
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ലാഷങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുന്നവയാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. �സാവിയ

റ്റ് യൂണിയ�ന്റ കാർഷികപരിഷ്ക്കാരങ്ങളു�ട പ്രാധാന്യ�ത്തപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ഒന്നാമതായി, ഭൂമിയു�ട ഉടമസ്ഥാവകാശം ധാർമ്മികമായി ജന്മിക്കല്ല, കൃഷിക്കാ

രനാണ്. രണ്ടാമതായി, സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലുളള കൂട്ടുകൃഷി �കാണ്ടല്ലാ�ത

കൃഷി ഒരിക്കലും പു�രാഗമിക്കുകയില്ല”.

6 മാർക്സിസത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം

ഇന്ത്യയി�ലബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ടാ�ഗാറി�ന്റ ‘റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളകത്തു

കൾ’ നി�രാധിച്ചു. എങ്കിലും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി തടയാൻ

അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ലർ�പ്പട്ട യുവാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങളു�ട

ലക്ഷ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ �ബാധവും പുതി�യാരാത്മവിശ്വാസവും ലഭിച്ചു.

�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവ

സ്ഥ മാത്രമല്ല, മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളും അവ�ര കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ

തുടങ്ങി. ‘ഇന്ത്യ�യക�ണ്ടത്തൽ’എന്നത�ന്റഗ്രന്ഥത്തിൽജവഹർലാൽ�നഹ്റു

എഴുതി:

“മാർക്സി�നക്കുറിച്ചും �ലനി�നക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം എ�ന്റ മനസ്സിൽ ശക്തിയായ

ഒരുപ്രതികരണമുണ്ടാക്കുകയുംചരിത്ര�ത്തയുംസമകാലീനസംഭവങ്ങ�ളയും ഒരു

പുതിയ �വളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ എ�ന്ന സഹായിക്കുകയും �ചയ്തു. ചരിത്രത്തി

�ന്റയും സമൂഹത്തി�ന്റ പു�രാഗതിയു�ടയും നീണ്ടശൃംഖലയ്ക്ക് ഒരർത്ഥവും കാര്യകാ

രണബന്ധവും ഉ�ണ്ടന്നു �താന്നി. ഭാവിയു�ട വ്യക്തത കു�റ�യാ�ക്ക നീങ്ങുക

യും �ചയ്തു… മാർക്സിസത്തി�ന്റ ദാർശനികവീക്ഷണത്തി�ല മിക്ക ഭാഗങ്ങളുംഎനി

ക്ക് വിഷമം കൂടാ�ത സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതി�ല ഏകതത്വവാദം, മനസ്സി

�ന്റയും ഭൗതികസത്തയു�ടയും അ�ദ്വതം, ഭൗതികസത്തയു�ട ചലനാത്മകത,

പരിണാമ–വിപ്ലവങ്ങളിലൂ�ടയും ക്രിയാ–പ്രതിക്രിയകളിലൂ�ടയും പക്ഷം, പൂർവപ

ക്ഷം, സമന്വയം എന്നിവയിലൂ�ടയുമുള്ള നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ദ്വന്ദ്വാ

ത്മകവാദം എന്നിവ�യല്ലാം”.

ആത്മകഥയിൽ അ�ദ്ദഹ�മഴുതി: “സിദ്ധാന്തപരമായ കടുംപിടുത്തത്തി�ന്റ

അഭാവം, ഒരു സവി�ശഷവീക്ഷണഗതിയും സമീപനരീതിയും, പ്രവർത്തന�ത്താടു

ള്ള മ�നാഭാവം എന്നിവയിലാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ മൂല്യം മുഴുവനുംസ്ഥിതി�ചയ്യു

ന്നത് എ�ന്നനിക്കു �താന്നുന്നു. ആ വീക്ഷണഗതി നമ്മു�ട സ്വന്തം കാലത്തി�ല

സാമൂഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ന�മ്മ സഹായിക്കുകയും പ്രവർത്തന

ത്തിനും �മാചനത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരികയും �ചയ്യുന്നു”.

�സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ �നട്ടങ്ങളും മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളും ജവഹർലാൽ �ന

ഹ്റുവി�ന�പ്പാലുള്ള രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കന്മാ�രയും രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാറി�ന�പ്പാ

�ലയുള്ള സാഹിത്യനായകന്മാ�രയും മാത്രമല്ല, രാധാകൃഷ്ണ�ന�പ്പാലുള്ള പു�രാഗ

മനവാദികളായ തത്വചിന്തകന്മാ�രയും ആകർഷിച്ചു. അവരിൽ പലരും മാർക്സി

യൻ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള കലവറ കൂടാ�ത അംഗീകരിക്കുകയല്ല, വിമർശനപരമായി

പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയതു മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്ത

ത്. മാർക്സിസത്തി�ല ഭൗതികവാദ�മാ ദ്വന്ദാത്മകമായ വീക്ഷണഗതി�യാ അല്ല,

4 J. Nehru: The Discovery of india, P. 15.
5 Nehru: Autobiography.
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സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അവ

�ര കൂടുതൽആകർഷിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 1942-ൽ രാധാകൃഷ്ണൻഎഴുതിയതി

ങ്ങ�നയാണ്:

“ഏറ്റവും കടുത്തവിമർശകന്മാർക്കു�പാലും നി�ഷധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുകാര്യ

മുണ്ട്: അ�മരിക്കൻ വിപ്ലവ�ത്തക്കാളും ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവ�ത്തക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാ

ന്യമർഹിക്കുന്നഗംഭീരമായ ഒരുപരീക്ഷണമാണ് �സാവിയറ്റ് റഷ്യ. ചിലസാമൂഹ്യ

ചിന്തകന്മാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയു�ട ആറി

�ലാരു ഭാഗത്തു നിവസിക്കുന്ന ഇരുപതു �കാടി�യാളം ജനങ്ങളടങ്ങിയ സമുദായ

ത്തി�ന്റയാ�ക രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായഘടന മുഴുവനും മാറ്റി

പ്പണിയാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണത്. രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ ജന്മിയും മുത

ലാളിയും അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യസംരംഭങ്ങൾ കൃഷി

ക്കാരു�ടയും �ക�വലക്കാരു�ടയും �ചറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതു

ക്കി നിർത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു”. മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

ഈ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ത�പ്പട്ട�തന്നു വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം തുട

രുന്നു: “മനുഷ്യരാശിയു�ട യഥാർത്ഥാവശ്യങ്ങൾക്കും ആധുനികസാ�ങ്കതിക മാർ

ഗ്ഗങ്ങളുപ�യാഗിക്കുന്നഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്കുംഏറ്റവുമധികം �യാജിച്ചതാണ് മാർ

ക്സിസ്റ്റുകാരു�ട �സാഷ്യലിസ്റ്റു പരിപാടി. �സാഷ്യലിസ�മന്ന ആവശ്യം ഒരു ധാർ

മ്മികാവശ്യകതയാണ്”.

7 മാർക്സിസത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം

എന്നാൽ, മാർക്സിസം ജനങ്ങളു�ട സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ

പരിഹരിക്കാൻ എത്രത�ന്ന പ്ര�യാജനകരമാ�ണങ്കിലും അതി�ന്റ ദാർശനിക

സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളാട് തനി�ക്കാരിക്കലും �യാജിക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ

തുറന്നുപറഞ്ഞു: “ദരിദ്രന്മാരു�ടയും അധഃകൃതരു�ടയുംസ്ഥിതിയിലുള്ള ഉത്ക്കണ്ഠ,

സമ്പത്തുംഅവസരവും കൂടുതൽനീതിപൂർവമായി വിതരണം �ചയ്യണ�മന്നആവ

ശ്യം, സാമൂഹ്യസമത്വം �വണ�മന്നനിർബന്ധംഎന്നീകാര്യങ്ങളിൽഎല്ലാആത്മീ

യവാദികളും �യാജിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യസ�ന്ദശം അതു നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ,

സാമൂഹ്യപരിപാടി�യാട് നമുക്ക് സഹതാപമുണ്ട് എന്നതു�കാണ്ട് നമ്മൾ അനി

വാര്യമായും മാർക്സിസത്തി�ന്റ ജീവിതദർശന�ത്താടും പരമയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തക്കു

റിച്ചുള്ള അതി�ന്റ നിരീശ്വരവാദപരമായ സങ്കല്പ�ത്താടും മനുഷ്യ�നക്കുറിച്ചുള്ള

അതി�ന്റ യഥാതഥവീക്ഷണ�ത്താടും വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ പവിത്രത�യക്കു

റിച്ചുള്ള അതി�ന്റ അവഗണനാഭാവ�ത്താടും �യാജിച്ചു�കാള്ളണ�മന്നില്ല. സാ

മൂഹ്യവിപ്ലവത്തി�ന്റ ഫലപ്രദമായ ഒരുപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സിസ�ത്താട്

അനുഭാവം കാണിക്കുന്നതും അതി�ന്റ ദാർശനികമായ പശ്ചാത്തലം അംഗീകരി

ക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്”.

മാർക്സിസത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യസ�ന്ദശം അംഗീകരിക്കുകയും അ�തസമയത്തു

ത�ന്ന അതി�ന്റ അടിസ്ഥാനമായ തത്വചിന്ത�യ നിരാകരിക്കുകയുമാണ് രാധാ

കൃഷ്ണൻ �ചയ്യുന്നത്. മാർക്സിസത്തി�ന്റ ദാർശനികവീക്ഷണത്തി�ന്റയും മനുഷ്യരാ

ശി�യാടുള്ള ധാർമ്മികസമീപനത്തി�ന്റയും പരിണതഫലമാണ് അതി�ന്റ സാമൂ

ഹ്യസ�ന്ദശം എന്ന വസ്തുത അ�ദ്ദഹം വിസ്മരിക്കുന്നു. “�സാഷ്യലിസം ഒരു ധാർ

6 S. Radhakrishnan: Religion and Society, P. 25.
7 Ibid.
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മ്മികാവശ്യമാണ്” എന്ന�ദ്ദഹം സമ്മതിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തുത�ന്ന,

മാർക്സിസത്തിലടങ്ങിയ ധാർമ്മികമൂല്യ�ത്ത അ�ദ്ദഹം �ചാദ്യം �ചയ്യുന്നു. ഈ

നിലപാടിൽ ഒരു പന്തി�കടി�ല്ല?

മാർക്സിസത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം നിരീശ്വരവാദപരമാണ് എന്നതു ശരിയാണ്.

�ദവ�മന്ന സങ്കല്പത്തിന് അതിൽ സ്ഥാനമില്ല. പ�ക്ഷ, �ദവത്തിന് സ്ഥാ

നം നൽകുന്നില്ല എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഏ�തങ്കിലു�മാരു തത്വശാസ്ത്രം ആത്മീ

യമൂല്യങ്ങ�ള�യാ മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്ത�യാ നി�ഷധിക്കുന്നു എന്നു

പറയാൻ കഴിയു�മാ? ഇ�ല്ലന്നാണ് ഭാരതീയചിന്തയു�ട ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്ന

ത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതു�പാ�ല മിക്ക

പ്രാചീനഭാരതീയ ദർശനങ്ങളും—ഭൗതികവാദദർശനങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന

ആത്മീയവാദദർശനങ്ങളും—�ദവത്തിന് സ്ഥാനം നൽകുന്നില്ല. അ�ല്ലങ്കിൽ

അവ �ദവത്തിനു നൽകുന്നസ്ഥാനം വള�ര അപ്രധാനമാണ്. എങ്കിലും, അവ

�യല്ലാം ത�ന്ന മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്തയും ഐഹികജീവിതത്തി�ല

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

�നഹ്റുചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ലഏകതത്വവാദത്തിൽഊന്നുന്നഅ�ദ്വത

വീക്ഷണമാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റത്. മനസ്സും ഭൗതികസത്തയും തമ്മിൽ, ആത്മാ

വും ശരീരവും തമ്മിൽ, നികത്താനാവാത്ത �വരുദ്ധ്യ�മാ �ദ്വതഭാവ�മാ ഉ�ണ്ട

ന്ന് അത് കരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ, മാർക്സിസത്തി�ന്റ അ�ദ്വതം ശങ്കരൻ, �ഹ

ഗൽ മുതലായ ആത്മീയവാദികളു�ടതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുയർത്തിപ്പി

ടിക്കുന്നത് ആത്മീയവാദ�ത്തയല്ല, ഭൗതികവാദ�ത്തയാണ്. ഭൗതികവാദ�മന്നു

�വച്ചാൽ ഭൗതികസമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടാനുള്ളആഗ്രഹം എ�ന്നാ ആത്മീയമൂല്യങ്ങളു

�ട നി�ഷധം എ�ന്നാ അല്ല അർത്ഥം. പ്രപ�ഞ്ചാൽപത്തി�യക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ച

ത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ സ്ഥാന�മ�ന്തന്നതി�നക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വീക്ഷണഗതിയാണ

ത്. മാർക്സിസത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾക്കു വി�ധ

യമാകുന്ന ജഗത്ത് മിഥ്യയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നിത്യവും അനന്തവും അനശ്വര

വും സദാ മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഭൗതികസത്തയാണ് ഭൗതികവും മാനസി

കവുമായഎല്ലാ പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളു�ടയുംഅടിത്തറ�യന്ന് അത് സിദ്ധാ

ന്തിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ യാ�താരു ദിവ്യപ്രതിഭാസ

�ത്തയുംഅതംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ചരിത്ര

ത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യ�ന �വർതിരിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ

റ്റി�ന്റയും �കന്ദ്രം എന്നും പ്രകൃതി�യയും സമൂഹ�ത്തയും ചരിത്ര�ത്തയും മാറ്റി മറി

ക്കാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യന് ബൗദ്ധികവും കായികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രവർത്തന

ങ്ങളിലൂ�ട പൂർണ്ണതയി�ലക്ക് മു�ന്നറാൻ കഴിയു�മന്നുംഅത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

8 പുതിയ ലക്ഷ്യവും പുതിയ �ബാധവും

യൂ�റാപ്പി�ല മതപുനരുദ്ധാരണത്തി�ന്റയും ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റയുംഅതി�നത്തു

ടർന്നുണ്ടായ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വിപ്ലവങ്ങളു�ടയും കാലഘട്ടത്തി�ല ദാർശ

നിക ചിന്തകളിലടങ്ങിയ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളു�ട യുക്തിയുക്തമായ പരിണാമ�മ

ന്ന നിലയ്ക്കാണ് മാർക്സിസം ആവിർഭവിച്ചത്. മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന രീതി�യാ

�ടാപ്പം പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അസമത്വങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യതാ�ബാധ

ത്തിൽ നിന്നും മർദ്ദനം, ചൂഷണം തുടങ്ങിയ മറ്റു മൃഗീയതകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യ�ന
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�മാചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാന�ത്തയാണ് അത് പ്രതിനിധീകരിച്ച

ത്. മനുഷ്യ�ന്റ �മാചനമായിരുന്നു ഭാരതീയദർശനങ്ങളു�ടയും ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ,

ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽനിന്നു �മാചനം �നടണ�മങ്കിൽ മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനല്ലാതാ

ക്കിത്തീർക്കുന്ന സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റുകയും വർഗ്ഗ�വരുദ്ധ്യങ്ങളവസാ

നിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�കട്ടിപ്പടുക്കുകയും�ചയ്യണ�മന്ന്

മാർക്സിസം സിദ്ധാന്തിച്ചു. ഇതാണ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ധാർമ്മികമായ കാതൽ.

മനുഷ്യ�ന്റ നന്മയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും �വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പ�ടണ്ട ഉൽപ്പാദനവി

തര�ണാപകരണങ്ങ�ളസ്വന്തം ലാഭത്തിനു�വണ്ടി സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി �വയ്ക്കുന്ന

ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരു�ട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആധിപത്യമവസാനിപ്പിച്ച്

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട ആധിപത്യമുറപ്പിക്കുക�യന്നതാണ് �സാഷ്യലിസം

സ്ഥാപിക്കാനുള്ളഅവ�ശ്യാപാധി�യന്നും മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

മുപ്പതുകളിലാണ് ഇത്തരംആശയങ്ങൾഇന്ത്യയി�ലപു�രാഗമനവാദികളായ

രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകന്മാ�രയും സമ�രാത്സുകരായ �താഴിലാളിപ്രവർത്തകന്മാ�ര

യും മു�മ്പന്ന�ത്തക്കാളുമധികം ആകർഷിച്ചത്. ഒരുവശത്ത് മർദ്ദനങ്ങൾക്കും ചൂഷ

ണങ്ങൾക്കു�മതിരായി കൂടുതൽവീ�റാടുകൂടിയസമരങ്ങൾനടത്താനും മറുവശത്ത്

�കാൺഗ്രസ് �നതാക്കന്മാരു�ടഅനുരഞ്ജനമ�നാഭാവ�ത്തഎതിർക്കാനുംഅവ

സഹായിച്ചു. എന്നാൽ, മാർക്സിസം ബഹുജനസമരങ്ങൾക്കുപ്ര�ചാദനം നൽകിയ

ഒരു ആശയസംഹിത മാത്രമായിരുന്നില്ല. അത് ജീവിതത്തിന് പുതി�യാരർത്ഥ

വും പുതി�യാരു ലക്ഷ്യവും നൽകി. �നഹ്റുവി�ന്റ വാക്കുകളിൽ: “വിശാലവും

സർവ�താന്മുഖവുമായ ഈ വീക്ഷണഗതിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി, കാര്യങ്ങൾ

ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള സജീ

വമായ ഒരു �ബാധം വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരുന്നു. അവ�നസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം,

രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ �വറുംഅവസരവാദത്തി�ന്റ പ�ട്ടാലക�ളാ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്ത

ടയ�ലാ അല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അവൻ �നടി�യടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നആദർശവും

ഉ�ദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങളുംഅവ�ന്റസമരങ്ങൾക്കുംസ്വമനസ്സാ�ല �നരിടുന്നത്യാഗങ്ങൾ

ക്കും ഒരർത്ഥമുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിയു�ട വിധിയും ലക്ഷ്യവും സാ

ക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ �വണ്ടി മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ �സന്യത്തി�ന്റ

ഒരു ഭാഗമാണ് താൻ എന്ന് അവന് �താന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചരിത്ര�ത്താ�ടാപ്പം

അടി�വച്ചടി�വച്ച് മു�ന്നാട്ടു നീങ്ങാനുള്ള ഒരു �ബാധവും അയാൾക്കുണ്ടായിത്തീരു

ന്നു”.

9 ദൗർബല്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും

എന്നാൽ, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരുന്നു�വങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ

മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളു�ട വളർച്ച അത്ര സുഗമ�മാന്നുമായിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭര

ണാധികാരികളും നാടൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരും പിന്തിരിപ്പന്മാരായ രാഷ്ട്രീയ

�നതാക്കന്മാരും മാർക്സിസത്തി�ന്റസ്വാധീന�ത്തതടഞ്ഞുനിർത്താൻആവുന്നതും

പരിശ്രമിച്ചു. മാർക്സിസ്റ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും നി�രാധിക്ക�പ്പട്ടു. അ�തസമയത്തു

ത�ന്ന മാർക്സിസത്തി�ന്റ ശത്രുക്ക�ളഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ പ്രചാരം

നൽക�പ്പട്ടു. മാർക്സിസത്തി�ലക്ക് ആകർഷിക്ക�പ്പട്ടവർക്കു�പാലും പല�പ്പാഴും

എതിരാളികളു�ട ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളആശ്രയി�ക്കണ്ടിവന്നു.

രണ്ടാമതായി, മാർക്സിയൻ തത്വങ്ങ�ള പലതരത്തിലും വള�ച്ചാടിക്കുകയും ദുർ

വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും �ചയ്ത സ്റ്റാലി�ന്റ ആധിപത്യം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്താണ്
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ഇന്ത്യയിൽ മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങൾപ്രചരിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കമ്യൂണിസ്റ്റനുഭാവി

കളായ ബുദ്ധിജീവികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാലിനിസ�ത്തയാണ് മാർക്സിസത്തി

�ന്റ �പരിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. അവർ മാർക്സിസ�ത്തസാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ പ്ര

ശ്നങ്ങളിൽ ഒതുക്കിനിർത്തുകയും അതി�ന്റ അന്തസ്സത്തയായ മനുഷ്യ�സ്നഹ�ത്ത

അവഗണിക്കുകയും �ചയ്തു. സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് �സ്വച്ഛാധിപത്യത്തി�ന്റ ഭീകരഭരണവും

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�നതിരായക�യ്യറ്റങ്ങളും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റവളർച്ചയു�ട

അനിവാ�ര്യാപാധികളാ�ണന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. �സാഷ്യലിസം, എല്ലാറ്റിനുമു

പരി, ഒരു ധാർമ്മികാവശ്യമാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

മൂന്നാമതായി, മാർക്സിസ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട�സദ്ധാ

ന്തികമായ മർക്കടമുഷ്ടിയും വിഭാഗീയ സമീപനവും ജനങ്ങ�ളയാ�ക �യാജിപ്പിച്ച

ണിനിരത്താനല്ല, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത ഒട്ടനവധി �ദശാഭിമാനിക�ള ശത്രുക്കളാ

ക്കി മാറ്റാനാണ് സഹായിച്ചത്. ഉദ്ധരണികളും �ഫാർമുലകളുമായിരുന്നില്ല സമൂർ

ത്തമായസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ടശാസ്ത്രീയാപഗ്രഥനമായിരുന്നുആവ

ശ്യം. ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയ സവി�ശഷതക�ളയും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങ�ളയും

വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളു�ടസങ്കീർണ്ണതക�ളയും കണക്കി�ലടുക്കാത്തമുദ്രാവാക്യപ്ര�യാ

ഗങ്ങൾ മാർക്സിസത്തി�ന്റസ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻപറ്റിയവയായിരുന്നില്ല.

നാലാമതായി, മാർക്സിസ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഅവഗാഹം �കവലം ഉപരിതലസ്പർ

ശിയായിരുന്നതു�കാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർക്കു പല�പ്പാഴും ഇന്ത്യയു�ട

സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങ�ള ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാ

ക്കാനും ശരിയായ കർമ്മപരിപാടികൾആവിഷ്ക്കരിക്കാനും സാധിക്കാ�ത �പായി.

�തറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും പ്രവർത്തന പരിപാടികളു�ടയും ഫലമായി അവർ

ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുഖ്യധാരക

ളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക�പാലും �ചയ്തു. ഈ �തറ്റുകൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട

ശാസ്ത്രീയ�ചതന്യ�ത്തക്ഷത�പ്പടുത്താനും മാർക്സിസത്തി�ന്റ വളർച്ച�യതടയാ

നുമാണ് ഉപകരിച്ചത്.

ഇത്തരം �പാരായ്മക�ളാ�ക്കയുണ്ടായിട്ടും, �മ�ല്ല�മ�ല്ലയാ�ണങ്കിലും, മാർ

ക്സിസം ഇന്ത്യയു�ട മണ്ണിൽ �വരൂന്നാൻ തുടങ്ങി. എ�ന്തന്നാൽ, ആധുനികഭാരത

ത്തി�ന്റ ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യകതയായിരുന്നുഅത്.
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സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും �സാഷ്യലിസത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള സമര

ത്തിൽ ഇന്ത്യയി�ല ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആ�വശവും പ്ര�ചാദന

വും നൽകിയ ജവഹർലാൽ �നഹ്റുവി�ന്റ ബഹുമുഖമായ പ്രതിഭ ചരിത്രത്തി�ന്റ

ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആശയങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾ

ക്കും രൂപം നൽകിയ ദാർശനികങ്ങളായ അന്തർധാരക�ള അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സി

ലാക്കണ�മങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം ജനിച്ചുവളർന്ന ചുറ്റുപാടുകളി�ലക്ക് ഒന്നു ക�ണ്ണാടി

ച്ചു �നാ�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദാർശനികമായ

വീക്ഷണഗതി സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങളു�ട പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ

യിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പട്ട സ്വസ്ഥവും അലസവുമായ ഒരു ജീവിതത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിയായി

രുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹ�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റി

മറിക്കാനും വിശപ്പ്, �രാഗം, അജ്ഞത മുതലായവയു�ട പിടിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങ

�ള �മാചിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരായുധമായിരുന്നു തത്വശാസ്ത്രം. ജനങ്ങളു�ട ക്രിയാത്മ

കമായ ശക്തിയിലുള്ളഅഗാധമായ വിശ്വാസമാണ് അതിന് ഓജസ്സും തീക്ഷ്ണതയും

നൽകിയത്.

1 യുവത്വത്തി�ന്റസാഹചര്യങ്ങൾ

1889-ൽ അലഹബാദി�ല ഒരു കുലീനകുടുംബത്തിലാണ് ജവഹർലാൽ ജനിച്ച

ത്. അച്ഛൻ, �മാത്തിലാൽ �നഹ്റു, ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

ഒരു വക്കീലായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് ധനികകുടുംബങ്ങളി�ല കുട്ടികൾക്കു ലഭി

ക്കാറുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ലാളനകളും ജവഹർലാലി�നയും

അനുഗ്രഹിച്ചു. എങ്കിലും, കുട്ടിക്കാലത്തു ത�ന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ഇന്ത്യ

യു�ട സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള മുതിർന്നവരു�ട സംഭാഷണങ്ങൾ

അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതിലുംഅ�ദ്ദഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പതിനഞ്ചാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്കയക്ക�പ്പ

ട്ടു. ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതി�യാരു �വലി�യറ്റമുണ്ടാവാൻ തുട

ങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അത്. ബംഗാൾ വിഭജനവും അതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്ര

�ക്ഷാഭസമരങ്ങളും �കാൺഗ്രസി�ല മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുണ്ടായ

226



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 227

സംഘട്ടനങ്ങളു�മല്ലാം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശ്രദ്ധ�യ ആകർഷിച്ചു. �മാത്തിലാൽ

�നഹ്റുവി�ന്റ അനുഭാവം മിതവാദിക�ളാടായിരുന്നു. എന്നാൽ, യുവാവായ ജവ

ഹർലാലി�ന കൂടുതൽആകർഷിച്ചത് തിലകൻ, അരവിന്ദ�ഘാഷ് തുടങ്ങിയ തീവ്ര

വാദികളാണ്. ആത്മകഥയിൽ അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന അനുസ്മരിക്കുന്നു: “തിലക�ന്റ

പ്രവർത്തനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും തടവുശിക്ഷ�യപ്പറ്റിയും അരവിന്ദ�ഘാഷി�നപ്പറ്റിയും

ബംഗാളി�ല സാധാരണജനങ്ങൾ സ്വ�ദശിയു�ടയും ബഹിഷ്ക്കരണത്തി�ന്റയും പ്ര

തിജ്ഞക�ളടുത്തരീതി�യപ്പറ്റിയുമുള്ളവർത്തമാനങ്ങൾഇംഗ്ലണ്ടിൽ വസിച്ചിരുന്ന

ഇന്ത്യക്കാരായ ഞങ്ങ�ള ഇളക്കിമറിച്ചു. ഒ�രാറ്റ ആളും ബാക്കിയില്ലാ�ത എന്നു

ത�ന്ന പറയാം, ഞങ്ങ�ളല്ലാവരും തിലക�ന്റ അനുയായികളായി, അതായത്

തീവ്രവാദികളായി. ഈ �പരിലാണ് പുതിയ കക്ഷി ഇന്ത്യയിൽഅറിയ�പ്പട്ടത്”.

ഏഴു�കാല്ലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനു�ശഷം, 1912-ൽ, ജവഹർലാൽ

�നഹ്റു ഇന്ത്യയി�ലക്ക് മടങ്ങുകയും അലഹബാദ് �ഹ�ക്കാർട്ടിൽ ഒരു വക്കീലാ

യിപ്രാക്ടീസ്ആരംഭിക്കുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,ചരിത്രംഅ�ദ്ദഹ�ത്തഭാര�മൽപ്പിച്ച

പ്രവൃത്തി മ�റ്റാന്നായിരുന്നു. ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റതിരപ്പുറപ്പാട്, തിലക

�ന്റയും ആനിബസന്റി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച �ഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം, അറ

സ്റ്റുകളും മർദ്ദനങ്ങളും, ജാലിയൻവാലാബാഗി�ല കൂട്ട�ക്കാല, അതി�നത്തുടർന്നു

ണ്ടായ രാജ്യവ്യാപകമായപ്രതി�ഷധപ്രകടനങ്ങൾ—ഇവ�യല്ലാം �നഹ്റുവി�ന്റ

മനസ്സിൽ ശക്തിയായ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി

രംഗത്തുവന്നത്. അ�താ�ട ഇന്ത്യയു�ടസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ല ഒരുപുതിയഘട്ടം

ഉദ്ഘാടനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. ഗാന്ധിയു�ടആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ജവഹർലാൽസിവിൽ

നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തി�ലക്ക് കുതിച്ചുചാടുകയും ജീവിതത്തിലാദ്യമായി 1921-

ൽ ജയിൽവാസത്തി�ന്റ സ്വാദനുഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം

പിൻവലിക്ക�പ്പട്ടതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശ്രദ്ധ കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തി�ല

ക്ക്തിരിഞ്ഞു. പാവ�പ്പട്ടകൃഷിക്കാരു�ടജീവിതരീതി �നരിട്ടുകണ്ടുമനസ്സിലാക്കാൻ

അ�ദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. അവരു�ട ദാരിദ്ര്യവും അധസ്ഥിതിയും നിരക്ഷര

തയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മനസ്സിൽ പുതിയ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

കൃഷിക്കാരു�ട പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും അജ്ഞതയും പരിഹരിക്കാ�ത രാജ്യത്തിനു

�മാചനമി�ല്ലന്നും അതു�കാണ്ട് മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണത്തിനു�മതിരായ സമര

ങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ ഭാഗമായിത്തീരണ�മന്നും അ�ദ്ദഹത്തിനു �ബാധ്യ

മായി. അങ്ങ�ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയചക്രവാളം കൂടുതൽ വിശാലമാവാൻ

തുടങ്ങി.

2 യൂ�റാപ്പി�ലഅനുഭവപാഠങ്ങൾ

1926-ൽഅ�ദ്ദഹം ഒരുയൂ�റാപ്യൻപര്യടനംനടത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽകൽക്കരി �താഴി

ലാളികളു�ട ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പണിമുടക്കം നടന്നു�കാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരു

ന്നു അത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുഭാവം, സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന, പണിമുടക്കിയ

�താഴിലാളിക�ളാടായിരുന്നു. 1927-ൽ ബ്രസ്സൽസിൽ�വച്ച് കൂടിയ സാമ്രാജ്യത്വ

വിരുദ്ധസ�മ്മളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ പ്രതിനിധിയായി

അ�ദ്ദഹം പ�ങ്കടുത്തു. �റാ�മൻ �റാളാങ്ങ്, ഐൻ�സ്റ്റൻ, മദാം സൻയാത്സൻ

എന്നിങ്ങ�ന ഒട്ടനവധി ബുദ്ധിജീവികളും രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കന്മാരും പ�ങ്കടുത്തആ

1 Jawaharlal Nehru: An Autobiography, P. 21.
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സ�മ്മളനത്തിൽ�വച്ചാണ് ‘സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായ ലീഗ് ’ രൂപവൽക്ക

രിക്ക�പ്പട്ടത്. ബ്രസ്സൽസ് സ�മ്മളനവും ലീഗി�ന്റ കമ്മിറ്റി�യാഗങ്ങളും തനിക്ക്

�കാ�ളാണിയൽ ജനതകളു�ട സമരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും യൂ�റാപ്പി�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റ്–

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മന

സ്സിലാക്കാൻ അവസരം നൽകി�യന്ന് അ�ദ്ദഹം പിന്നീട് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ

യി. �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കന്മാർ രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലിൽ

�പട്ട �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാ�രാ മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലിൽ�പട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�രാ

ആയിരുന്നു. �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാ�ര അ�പക്ഷിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അ�ദ്ദഹ�ത്ത

കൂടുതലാകർഷിച്ചത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു: “രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലി�ന്റയും മൂ

ന്നാം ഇന്റർനാഷണലി�ന്റയും �താഴിലാളി �ലാകങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താ

ളം എ�ന്റ അനുഭാവം രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ കൂട്ട�രാടായിരുന്നു. ഒന്നാം �ലാകമ

ഹായുദ്ധം മുതൽക്കുള്ള രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിൽ

അ�ങ്ങയറ്റ�ത്ത അനിഷ്ടമാണ് ജനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കാ�ണ

ങ്കിൽ രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലി�ന്റ ഉറച്ച അനുയായികളി�ലാന്നി�ന്റ—ബ്രിട്ടീഷ്

�ലബർപാർട്ടിയു�ട—മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി �നരിട്ടുള്ളധാരാളംഅനുഭവങ്ങളുമുണ്ടായി

രുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഞാൻഅനിവാര്യമായും സൗഹൃദ�ത്താടുകൂടി കമ്യൂണിസത്തി

�ലക്ക്തിരിഞ്ഞു. എ�ന്തന്നാൽ,അതിന്എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നദൗർബല്യങ്ങളുണ്ടാ

യിരുന്നാലുംആത്മവഞ്ചന�യാ സാമ്രാജ്യാധിപത്യ�ത്താട് പ്രതിപത്തി�യാ ഉണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. അ�താരു �സദ്ധാന്തികമായ അംഗീകരണമായിരുന്നില്ല. കമ്യൂണി

സത്തി�ന്റ സൂക്ഷ്മവശങ്ങ�ളപ്പറ്റി എനിക്ക് വള�ര�യാന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.

എ�ന്റ പരിചയം അതി�ന്റ സാമാന്യസ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതായിരു

ന്നു. ഈസാമാന്യസ്വഭാവങ്ങളുംഅ�താ�ടാപ്പം റഷ്യയിൽഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരുന്ന

ഗംഭീരപരിവർത്തനങ്ങളും എ�ന്നആകർഷിച്ചു”.

കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങളാൽ ആകർഷിക്ക�പ്പട്ടു�വങ്കിലും

അ�ദ്ദഹത്തിന് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട �പരുമാറ്റം തൃപ്തികരമായി �താന്നിയില്ല. ഇത

�ദ്ദഹം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്: “കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തങ്ങളു�ട �സ്വച്ഛാധിപത്യപരമായ

മാർഗ്ഗങ്ങൾ�കാണ്ടും ആക്രമണപരവും ഏ�റക്കു�റ അശ്ലീലവുമായ നടപടികൾ

�കാണ്ടും തങ്ങ�ളാടു �യാജിക്കാത്ത എല്ലാവ�രയും തള്ളിപ്പറയുക എന്ന സ്വഭാ

വം�കാണ്ടും എ�ന്ന പല�പ്പാഴും �ക്ഷാഭിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രതികരണം അവർ പറ

യുന്നതു�പാ�ല, എ�ന്റ ബൂർഷ്വാവിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റയും പരിശീലനത്തി�ന്റയും

ഫലമാ�ണന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല”.

3 �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റം

ഇന്ത്യയിൽതിരിച്ചുവന്നഉട�നത�ന്നഅ�ദ്ദഹംകു�റക്കൂടി വ്യക്തമായകാഴ്ചപ്പാ�ടാ

ടും കൂടുതൽ ഉത്സാഹ�ത്താടും കൂടി സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിൽ മുഴുകി. സ്വാ

തന്ത്ര്യസമരത്തിന് അ�ദ്ദഹം പുതി�യാരർത്ഥവും പുതി�യാരു �ചതന്യവും നൽ

കി. അ�ദ്ദഹ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വയ�മാരു ലക്ഷ്യ

മല്ലാതായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയു�ട ലക്ഷ്യം �ഡാമീനിയൻ പദവിയല്ല, പൂർണ്ണസ്വാത

ന്ത്ര്യമാ�ണന്നുപ്രഖ്യാപിച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ലാ�ഹാർ �കാൺഗ്രസ്സിൽ അദ്ധ്യ

2 J. Nehru: An Autobiography, P. 163.
3 Ibid.
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ക്ഷതവഹിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി: “ഞാൻ ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റും റിപ്പബ്ലി

ക്കനുമാ�ണന്നു തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. രാജാക്കന്മാരി�ലാ ചക്രവർത്തിമാരി�ലാ

ആധുനികവ്യവസായരാജാക്കന്മാ�രസൃഷ്ടിക്കുന്നഇന്ന�ത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി

�ലാ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഈ വ്യവസായരാജാക്കന്മാർക്ക് ജനങ്ങളു�ട ജീവി

തത്തി�ന്റയും ഭാഗ�ധയത്തി�ന്റയും �മൽ പഴയകാല�ത്ത രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടാ

യിരുന്നതിലുമധികംഅധികാരശക്തിയുണ്ട്. അവരു�ട നടപടിക്രമമാക�ട്ട, പഴയ

നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളു�ടതി�നക്കാൾ പഴഞ്ചനുമാണ്”.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ല പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. മഹാത്മാ

ഗാന്ധിയു�ട �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങ�ള ആ�വ

ശഭരിതരാക്കി. അടിയും �വടിയും �കാള്ളാനും അറസ്റ്റുവരിച്ചു തടവറകൾ നിറ

യ്ക്കാനും �വണ്ടി പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ മു�ന്നാട്ടുവന്നു. അശ്വാ

രൂഢമായ �പാലീസുകാരു�ട ഒരടി �കാണ്ട�പ്പാൾ �നഹ്റു ഔ�ദ്യാഗികമായ

ക്രൂരതയു�ട സ്വാദ് �നരിട്ടനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത്തരം മർദ്ദനങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ മന�സ്ഥര്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സഹായിച്ചത്. ജയിലിൽ

കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കാലത്ത് അ�ദ്ദഹം കത്തുകളു�ട രൂപത്തിൽ ഒരു �ലാകചരിത്ര�മ

ഴുതിയുണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യാചരിത്ര�ത്ത സാർവലൗകിക സംഭവവികാസങ്ങളുമായി

ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് പരി�ശാധിക്കാനും ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത

�ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള മർദ്ദിതജനതകളു�ട വി�മാചനസമരത്തി�ന്റ ഭാഗമായി

കാണാനും ശ്രമിച്ച ആദ്യ�ത്ത ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരൻ അ�ദ്ദഹമാ�ണന്നു �താന്നു

ന്നു. എന്നാൽ, ഒരു ചരിത്രപണ്ഡിത�നന്ന നിലയ്ക്കല്ല, മറിച്ച്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും

പുതി�യാരു സാമൂഹ്യക്രമത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തി�ല കർമ്മനിരതനായ

�യാദ്ധാ�വന്ന നിലയ്ക്കാണ്, അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയു�ട ഭൂതകാലചരിത്രത്തിൽ ആണ്ടു

മുങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ചരിത്രപശ്ചാത്തലം നൽ

കുകയും സാമൂഹ്യപു�രാഗതിയു�ടയും മാറിമറിഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമകാലിക

സംഭവവികാസങ്ങളു�ടയും അടിയിലുള്ള നിയാമകശക്തിക�ള �വളി�പ്പടുത്തുക

യും �ചയ്യുകഎന്നതായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉന്നം.

4 �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്ക്

സമാരാധ്യനായ ഒരു �ദശീയ�നതാവായി ജയിലിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്ന ഉട�നത

�ന്ന �നഹ്റു വീണ്ടുംസമരങ്ങളു�ട തീവ്രതയി�ലക്ക് കുതിച്ചുചാടി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

�സാഷ്യലിസ്റ്റാദർശം കൂടുതൽ ഉജ്വലവും കൂടുതൽ വ്യക്തവുമായിത്തീർന്നു. 1936-ൽ

ലഖ്�നാ �കാൺഗ്രസ്സിൽ�വച്ച് അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന ഉൽ�ഘാഷിച്ചു: “�ലാകത്തി

�ന്റയും ഇന്ത്യയു�ടയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒ�ര�യാരുമാർഗ്ഗം �സാഷ്യ

ലിസമാ�ണന്ന് എനിക്ക് �ബാധ്യമായിരിക്കുന്നു. �സാഷ്യലിസ�മന്ന പദം ഞാനു

പ�യാഗിക്കുന്നത് അവ്യക്തവും മനുഷ്യ�സ്നഹപരവുമായ അർത്ഥത്തിലല്ല, ശാസ്ത്രീ

യവും സാമ്പത്തികവുമായ അർത്ഥത്തിലാണ്”. �സാഷ്യലിസം ഒരു സാമ്പത്തിക

സിദ്ധാന്ത�മാ സാമൂഹ്യക്രമ�മാ മാത്രമല്ല, അതിലും കവിഞ്ഞ ഒന്നാണ്, എന്നുകൂടി

അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “അ�താരു ജീവിതതത്വമാണ്; ആ നിലയ്ക്ക് അ�ത

�ന്ന ആകർഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. �താഴിലില്ലായ്മയും അധഃപതനവും ഇന്ത്യൻ

ജനതയു�ട അടിമത്തവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ �സാഷ്യലിസമല്ലാ�ത മ�റ്റാരു

മാർഗ്ഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നമ്മു�ട രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹ്യഘടനകളിൽ വിപുലവും
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വിപ്ലവകരവുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ, ഭൂമിയിലും വ്യവസായത്തിലുമുള്ള സ്ഥാപി

തതാല്പര്യങ്ങളും അ�താ�ടാപ്പംത�ന്ന ഇന്ത്യയി�ല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളി�ല നാടുവാ

ഴിത്തപരവും �സ്വച്ഛാധിപത്യപരവുമായ വ്യവസ്ഥിതിയും അവസാനിപ്പിക്കൽ—

ഇ�തല്ലാം അതിലുൾ�പ്പടുന്നു. ഇതി�ന്റഅർത്ഥം ഒരു �ചറിയ പരിധി�യാഴിച്ചുള്ള

എല്ലാ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസ്ഥതയും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ്; ലാഭത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ന�ത്തസാമൂഹ്യക്രമത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് കൂടുതലുയർന്ന

സഹകരണ�സവനത്തി�ന്റ ആദർശം സ്ഥാപിക്കുക�യന്നാണ്. അന്തിമമായി,

നമ്മു�ട സഹജവാസനകളിലും ശീലങ്ങളിലുംആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിലും ഒരു മാറ്റം

വരുത്തുകഎന്നാണിതിന്നർത്ഥം. ഇതി�ന്റഅർത്ഥംഇന്ന�ത്തമുതലാളിത്തവ്യവ

സ്ഥിതിയു�ടതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമായ ഒരു പുതിയ സംസ്ക്കാരം എന്നാണ്”.

ഇങ്ങ�ന, �നഹ്റുവി�ന്റ �സാഷ്യലിസം ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാത്രമാ

യിരുന്നില്ല, ഒരു ജീവിതതത്വശാസ്ത്രം കൂടിയായിരുന്നു. പട്ടിണി, �താഴിലില്ലായ്മ, �രാ

ഗം, നിരക്ഷരത, കഷ്ടപ്പാട് മുതലായവ�യ തുടച്ചുനീക്കുക മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ�ന്റ വ്യ

ക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്ത സർവ�താന്മുഖമായി വളർത്തുക എന്നതുകൂടി �സാഷ്യലിസ

ത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യമ�ത്ര. 1939-ൽ സുഭാഷ്ചന്ദ്ര�ബാസ്സിനയച്ച ഒരു കത്തിൽഅ�ദ്ദഹം

എഴുതി: “മനസ്ഥിതി�കാണ്ടും പരിശീലനം�കാണ്ടും ഞാ�നാരു വ്യക്തിവാദിയാ

�ണന്നു�താന്നുന്നു. എന്നാൽ,ബൗദ്ധികമായി,എല്ലാഅർത്ഥത്തിലും,ഞാ�നാരു

�സാഷ്യലിസ്റ്റാണ്. �സാഷ്യലിസം വ്യക്തിത്വ�ത്ത ഹനിക്കുക�യാ അടിച്ചമർത്തു

ക�യാ �ചയ്യുകയി�ല്ലന്നുഞാൻ കരുതുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, എണ്ണമറ്റ മനുഷ്യജീ

വിക�ള സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അത് �മാചി

പ്പിക്കും എന്നതു�കാണ്ടാണ് ഞാനതി�ലക്ക് ആകൃഷ്ടനായത്”.

മാർക്സിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കുകയും സാമൂഹ്യപു�രാഗതിയു�ട നിയമ

ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിത�ത്താടും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങ�ളാടും ശാസ്ത്രീയ

മായ ഒരു സമീപനം �ക�ക്കാള്ളുകയും �ചയ്തതി�ന്റ ഫലമാണ് �നഹ്റുവി�ന്റ

സാർവലൗകികവീക്ഷണഗതി. മുരട്ടുതത്വവാദത്തി�ന്റഅഭാവത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങ�ളാടുള്ള ശാസ്ത്രീയസമീപനത്തിലുമാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ ശക്തി കിടക്കുന്നത്

എന്നും ഈ സവി�ശഷതകളാണ് സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ സാമൂഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങ�ള

മനസ്സിലാക്കാനും മനുഷ്യരാശിയു�ട നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി അവ�യ ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്താ

നും സഹായിക്കുന്ന�തന്നും അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഫലശൂന്യമായ മുരട്ടുതത്വ

വാദ�ത്തയും അന്ധവും മൂഢവുമായ ഭക്തി�യയും അ�ദ്ദഹം കഠിനമായി �വറുത്തു.

ഇന്ത്യയു�ട �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്തു മനസ്സിലാക്കു

കയുംആയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള മാറ്റാൻ പറ്റിയ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും

�ചയ്യുന്നതിന് പകരം മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങ�ള മന്ത്രം�പാ�ല ഉരുവിട്ടുനടന്ന കമ്യൂണി

സ്റ്റുകാരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രൂക്ഷമായ വിമർശനത്തിനു വി�ധയരായി. അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റആത്മകഥയി�ലാരിടത്ത്എഴുതിയതിങ്ങ�നയാണ്: “സാധാരണഗതിയിൽ

പറഞ്ഞാൽ, പട്ടിണിയു�ട വക്ക�ത്തത്തിയ നിരവധി ജനങ്ങ�ളാടും തകർന്നു�കാ

ണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഘടന�യാടും കൂടിയ ഇന്ത്യ�യ�പ്പാ�ലയുള്ള ഒരു രാ

ജ്യത്തിൽ കമ്യൂണിസത്തിന് വിപുലമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാ�കണ്ടതാണ്. ഒരർത്ഥ

ത്തിൽ അവ്യക്തമായ ആ സ്വാധീനശക്തി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടുതാനും. പ�ക്ഷ,

കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിക്ക് അതുപ�യാഗ�പ്പടുത്താൻസാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം, അവർ

4 J. Nehru: India and the World, PP. 82–3.
5 J. Nehru: A Bunch of Letters, P. 853.
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�ദശീയവികാരത്തി�ന്റ നീരുറവകളിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുമാറി നിൽക്കുകയും

ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മാ�റ്റാലിയുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�ന കമ്യൂണിസം ചുറുചുറുക്കുള്ള�തങ്കിലും യഥാർത്ഥമായ

അടി�വരുകളില്ലാത്ത ഒരു �ചറിയ സംഘം മാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു”.

5 ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും

ലക്ഷ്യത്തി�ന്റയും മാർഗ്ഗത്തി�ന്റയുംപ്രശ്നത്തിന് �നഹ്റുവി�ന്റ വീക്ഷണഗതിയിൽ

മുഖ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ലക്ഷ്യം മാർഗ്ഗ�ത്ത ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന

വാദ�ത്താട് അ�ദ്ദഹത്തിന് �യാജിപ്പില്ല. നല്ല ലക്ഷ്യത്തിന് നല്ല മാർഗ്ഗം കൂടി�യ

കഴിയൂ എന്നും ചീത്ത മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ചീത്ത ഫലം മാത്ര�മ ഉളവാവുകയുള്ളൂ

എന്നും അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു: “നമ്മൾ ഉന്നം�വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യവും അതു �ന

ടാൻ�വണ്ടിഅവലംബിക്കുന്ന മാർഗ്ഗവും തമ്മിൽ വള�രയടുത്ത,അ�ഭദ്യമായ, ഒരു

ബന്ധമു�ണ്ടന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ലക്ഷ്യം ശരിയാ�ണങ്കിൽ�പാലും, മാർഗ്ഗം �ത

റ്റാ�ണങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്യ�ത്ത ദുഷിപ്പിക്കുക�യാ �തറ്റായ വഴിയി�ലക്ക് ന�മ്മ

തിരിച്ചുവിടുക�യാ �ചയ്യും. അങ്ങ�ന ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും തമ്മിൽ �വർ�പടുത്താ

നാവാത്തവിധം അത്രയും ദൃഢമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മൺമറഞ്ഞഅനവധി

മഹാരഥന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പഴയ പാഠമാണിത്. പ�ക്ഷ, നിർഭാഗ്യത്തിന് അത് മിക്ക

വാറും വിസ്മരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.

റഷ്യൻ വിപ്ലവവും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ ആവിർഭാവവും മനുഷ്യചരിത്ര

ത്തിൽ ഒരുപുതിയ കാലഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം �ചയ്തുഎന്നകാര്യത്തിൽ �നഹ്റുവിന്

സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, �സാവിയറ്റ് സമുദായത്തി�ല നി�ഷധാത്മക

ങ്ങളും മാർഗ്ഗത്തി�ന്റ വിശുദ്ധി�യ അവഗണിക്കുന്നവയുമായ ചില പ്രവണതക�ള

അ�ദ്ദഹം വിമർശിച്ചു: “അവിട�ത്ത സംഭവവികാസങ്ങൾ പല�പ്പാഴും ഞാനിഷ്ട

�പ്പടാത്തവയായിരുന്നു; അ�ല്ലങ്കിൽ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവയായിരുന്നു;

അവ അവസരവാദപര�മാ ശക്തിരാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവ�യാ ആ�ണന്ന്

എനിക്ക് �താന്നി”. മ�റ്റാരിടത്ത് അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “വള�രക്കാലമായി �സാ

ഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും എ�ന്ന ആകർഷിച്ചു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയും എ�ന്ന

ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, �സാവിയറ്റ് റഷ്യയി�ല പലതും—എല്ലാ എതി

രഭിപ്രായങ്ങ�ളയും നിർദ്ദയമായി അടിച്ചമർത്തൽ, സാർവത്രികമായ പട്ടാളച്ചി

ട്ട, വിവിധനയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു�മ്പാൾ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്ന അനാവശ്യമായ

അക്രമങ്ങൾ (അങ്ങ�നയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്)—ഞാനിഷ്ട�പ്പടുന്നില്ല”. ഇതി

�ന്റഅർത്ഥം �നഹ്റു ഒരു �സാവിയറ്റ് വി�രാധിയായിരുന്നുഎന്നല്ല. �ന�രമറിച്ച്,

�സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റക്രിയാത്മകങ്ങളായ �നട്ടങ്ങ�ളഅ�ദ്ദഹം വള�രയധികം

വിലമതിച്ചു. “�സാവിയറ്റ് വിപ്ലവം മനുഷ്യസമുദായ�ത്ത ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലൂ�ട

മു�ന്നാട്ടുനയിക്കുകയും അണയ്ക്ക�പ്പടാനാവാത്ത പ്രകാശമാനമായ ഒരു ദീപനാളം

�കാളുത്തുകയും �ലാകത്തിന് മു�ന്നറി എത്തി�ച്ചരാനുള്ള ഒരു പുതിയ നാഗരികത

യു�ട അടിത്തറയിടുകയും �ചയ്തു” എന്ന�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ലഖ്നൗ

6 J. Nehru: The Discovery of India, P. 530.
7 J. Nehru: Speeches, (1949–53) P. 396.
8 J. Nehru: The Discovery of India, P. 15.
9 J. Nehru: An Autobiography, P. 361.
10 J. Nehru: The Discovery of India, P. 15.
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�കാൺഗ്രസി�ല അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ അ�ദ്ദഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “നമ്മു�ട

മ്ലാനമായ കാലഘട്ടത്തി�ല ആശാവഹമായ ഒരു പ്രതിഭാസ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ്

പുതി�യാരു സാമൂഹ്യക്രമത്തി�ന്റയും പുതി�യാരു നാഗരികതയു�ടയും �ശ്രഷ്ഠ

വും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ആ വിടർച്ച�യ ഞാൻ �നാക്കിക്കാണുന്നത്. ഭാവി

ആശാവഹമാ�ണങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം �സാവിയറ്റ് റഷ്യയും �സാവിയറ്റ്

റഷ്യയു�ട സംഭാവനകളുമാണ്. സാർവലൗകികമായ ഒരു വിപത്ത് ഇടയ്ക്ക് കടന്നു

വന്നി�ല്ലങ്കിൽ ഈ പുതിയ നാഗരികത മറുനാടുകളി�ലക്ക് വ്യാപിക്കുകയും മുത

ലാളിത്തം ഊട്ടിവളർത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയും

�ചയ്യു�മന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്”.

6 �കാൺഗ്രസ്സി�ല സംഘട്ടനങ്ങൾ

�നഹ്റുവി�ന്റ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി �പാരാടി�ക്കാ

ണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും യുവതലമുറയിൽ, വമ്പിച്ച സ്വാധീനം �ച

ലുത്തി. അവർ മാർക്സിസ�ത്തപ്പറ്റിയും �സാഷ്യലിസ�ത്തപ്പറ്റിയും �സാവിയറ്റ്

യൂണിയ�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ചർച്ച �ചയ്യാനും തുടങ്ങി.

ഈ പുതിയ പ്രവണത സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാ�ര അമ്പരപ്പിക്കുകയും വിറളി പി

ടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. �കാൺഗ്രസ്സി�ല വലതുപക്ഷ വിഭാഗക്കാരും തങ്ങളു�ട

അസംതൃപ്തി�യ മറച്ചു�വച്ചില്ല. ഈ �പാക്ക് തുടരുകയാ�ണങ്കിൽ ജവഹർലാൽ

�നഹ്റുവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള�കാൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽനിന്ന് രാജി

�വച്ചു �പാകാൻതങ്ങൾനിർബദ്ധരായിത്തീരു�മന്ന് വല്ലഭായിപ�ട്ടൽ, കൃപലാനി,

രാ�ജന്ദ്രപ്രസാദ്, രാജ�ഗാപാലാചാരി എന്നീ തലമുതിർന്ന �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാ

ക്കന്മാർ ഭീഷണി�പ്പടുത്തുകകൂടി �ചയ്തു. തങ്ങളു�ടനിലപാട് വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട്

അവർ എഴുതി: “പ്രസിഡന്റും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയി�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരായ മറ്റു

�മമ്പർമാരും �സാഷ്യലിസ�ത്തപ്പറ്റി പ്രചാര�വല �ചയ്യുകയുംഊന്നിപ്പറയുകയും

�ചയ്യുന്നത്, �കാൺഗ്രസ്സ് അതംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തസ്ഥിതിക്ക്, പ്ര�ത്യകിച്ചും ഈ

ഘട്ടത്തിൽ, രാജ്യത്തി�ന്റ ഉത്തമതാല്പര്യങ്ങൾക്കും നാ�മല്ലാം പ്രഥമവും പ്രധാന

വുമായി കണക്കാക്കുന്ന �ദശീയസ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�ന്റ വിജയത്തിനും വിഘാത

മായിത്തീരു�മന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു”.

�കാൺഗ്രസ്സ് സംഘടനയു�ട ലക്ഷ്യം �സാഷ്യലിസമായിരിക്കണ�മന്ന് �ന

ഹ്റു ആഗ്രഹിച്ചു. പ�ക്ഷ, അതത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം,

�കാൺഗ്രസ്സി�ല ജനസ്വാധീനമുള്ള �നതാക്കന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും �നഹ്റുവി�ന്റ

�സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ�ക്കതിരായിരുന്നു. �നഹ്റു ത�ന്ന പറഞ്ഞു: “�കാൺഗ്ര

സ് ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ്സംഘടനയായിത്തീരണ�മന്നുംപുതി�യാരുനാഗരികതയ്ക്കു

�വണ്ടിപരിശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന�ലാകത്തി�ല മറ്റുശക്തികളുമായിഅതുസഹ

കരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണ�മന്നുമാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, �കാൺഗ്ര

സ്സി�ല ഭൂരിഭാഗവും അത്ര�ത്താളം �പാകാൻ തയ്യാറി�ല്ലന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കു

ന്നു… നമ്മു�ട �ദശീയമായ പശ്ചാത്തലം കാരണം സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ള ഭയ

�പ്പടുത്തി�യക്കാവുന്ന എ�ന്തങ്കിലു�മാരു നടപടി �ക�ക്കാള്ളാൻ നമ്മളിൽ മി

ക്കവരും മടിക്കുന്നു. ഈസ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരിൽ മിക്കവരും ഇ�പ്പാൾ നമു�ക്ക

11 J. Nehru: Presidential Address of the Lucknow Congress, 1936.
12 Quoted in Michael Brecher, Nehru, P. 224.
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തിരാണ്. രാഷ്ട്രീയസമരത്തിൽ �പാലുംഅവരിൽ നിന്ന് എതിർപ്പല്ലാ�ത മ�റ്റ�ന്ത

ങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുമില്ല”.

�കാൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നു �തറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു �പാകാ�നാ മഹാത്മാഗാന്ധി�യയും

മറ്റു �കാൺഗ്രസ് �നതാക്കന്മാ�രയും �വറുപ്പിക്കാ�നാ �നഹ്റു ഒരിക്കലുംഇഷ്ട�പ്പ

ട്ടില്ല. അതു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ വിപ്ലവാശയങ്ങ�ള �കവിടാ�ത ത�ന്നക്ഷ

മ�യാടും കരുത�ലാടും കൂടി �മ�ല്ല �മ�ല്ല മു�ന്നാട്ടു�പാകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

ഒരുഭാഗത്ത് �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ചിന്താഗതിക്കനുസൃതമായി ത�ന്റ ആശയങ്ങളിൽ

വിട്ടുവീഴ്ച �ചയ്യാനും മറുഭാഗത്ത് മാറിയ പരിതസ്ഥിതികൾക്കും ജനങ്ങളു�ട പ്രതീ

ക്ഷകൾക്കും ഒത്തിണങ്ങി�പ്പാകാൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന �പ്രരിപ്പിക്കാനും അ�ദ്ദഹം

പരിശ്രമിച്ചു. ഈ പരിശ്രമത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് വിജയമുണ്ടായി�ല്ലന്നു പറയാൻ

വയ്യ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങ�ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ

പിന്താങ്ങാൻ തുടങ്ങി. �കാൺഗ്രസ്സി�ന�ക്കാണ്ട് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും ഫാ

സിസത്തിനും യുദ്ധത്തിനും എതിരായ ഒരു സാർവലൗകികവീക്ഷണഗതി അംഗീ

കരിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തിന്സാധിച്ചു. അങ്ങ�നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ

ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയപ്രസ്ഥാനം മു�മ്പന്ന�ത്തക്കാളുമധികം ശക്തി�പ്പട്ടു.

7 മതവും രാഷ്ട്രവും

സാമ്രാജ്യവാദികളും പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരും ജാതി–മത–വിഭാഗീ

യചിന്തകൾക്ക് എല്ലാത്തരം �പ്രാത്സാഹനങ്ങളും നൽകി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാ

ലമായിരുന്നു അത്. “ഹിന്ദി, ഹിന്ദു, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ!” എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി രംഗ

ത്തുവന്ന യാഥാസ്ഥിതിക �നതാക്കന്മാർ “രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാന�ത്തഹിന്ദുവൽക്കരി

ക്കാനുംഹിന്ദുമത�ത്ത�സന്യവൽക്കരിക്കാനുംശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യാരാജ്യം ഹിന്ദുക്കളു

�ടതു മാത്രമാ�ണന്ന് രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവകാരിയുംഅ�തസമയത്തുത�ന്നഹിന്ദുമത�ന

താവുമായവിനായക ദാ�മാദർസവർക്കർപ്രഖ്യാപിച്ചു. “അവർക്ക് (അതായത്ഹി

ന്ദുക്കൾക്ക്) ഒ�രാറ്റസംസ്ക്കാരമാണുള്ളത്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്ര�മ �പാതുവായ ഒരു

രാഷ്ട്രവും �പാതുവായ ഒരു സംസ്കാരവുമുള്ളു. അവർ ഇന്ത്യ�യ മാതൃഭൂമിയും പിതൃ

ഭൂമിയുമായി മാത്രമല്ല, തങ്ങളു�ട പുണ്യഭൂമിയായും അംഗീകരിക്കുന്നു. അവരു�ടതു

മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം”. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം �സവകസംഘത്തി�ന്റ �നതാവായ

�ഗാൽവാൽക്കർ ഒരു പടികൂടി മു�ന്നാട്ടുകടന്നു. ഇന്ത്യയി�ല മുസ്ലീങ്ങൾ ഒരു വി�ദ

ശീയവംശമാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് ഇവി�ട പൗരത്വമവകാശ�പ്പടാൻ അവർക്ക

ധികാരമി�ല്ലന്നും അ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു. 1939-ൽ അ�ദ്ദഹം എഴുതി: ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തി

�ലഅഹിന്ദുക്കൾഹിന്ദുസംസ്ക്കാരവുംഹിന്ദുഭാഷയുംസ്വീകരിക്കണം. ഹിന്ദുമത�ത്ത

മാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും പഠിക്കണം. ഹിന്ദുവംശത്തി�ന്റയും ഹിന്ദു സംസ്ക്കാര

ത്തി�ന്റയും മഹിമ�യക്കുറിച്ചല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നി�നക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ �വച്ചു പു

ലർത്താൻ പാടില്ല. എന്നു�വച്ചാൽ, അവർഈ രാജ്യ�ത്താടുംഈ രാജ്യത്തി�ന്റ

ചിരന്തനമായപാരമ്പര്യങ്ങ�ളാടുമുള്ളഅസഹിഷ്ണുതയും നന്ദി�കടും ഉ�പക്ഷിച്ചാൽ

മാത്രം �പാരാ; �സ്നഹവും കൂറുമുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഒരു മ�നാഭാവം വളർത്തി

�ക്കാണ്ടുവരികയും �വണം. ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ വി�ദശികൾ അല്ലാ

തായിതീരണം. ഇങ്ങ�നയ�ല്ലങ്കിൽയാ�താന്നുംഅവകാശ�പ്പടാ�ത,പ്ര�ത്യകാ

നുകൂല്യങ്ങൾ�ക്കന്നല്ല, യാ�താരവകാശത്തിനും അർഹതയില്ലാ�ത, പൗരത്വാവ

കാശം �പാലുമില്ലാ�ത, ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങി�ക്കാണ്ട്, അവർ
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ക്കിവി�ട ജീവിക്കാം… ഇതല്ലാ�തഅവർക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന മ�റ്റാരു മാർഗ്ഗവുമി

ല്ല”.

ഇതിന് �ന�രഎതിരായ ഒരുനിലപാടാണ് മുസ്ലീംസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരും

മുസ്ലീം ലീഗു�നതാക്കന്മാരും �ക�ക്കാണ്ടത്. അവർ “മുസ്ലീം സംസ്ക്കാര”�ത്ത

ക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയി�ല “മുസ്ലീം രാഷ്ട്ര”�ത്തക്കുറിച്ചും ഹിന്ദു മുസ്ലീം സംസ്ക്കാരങ്ങളു�ട

ഒരിക്കലും �പാരുത്ത�പ്പടാത്ത�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുമുള്ളതങ്ങളു�ടസ്വന്തം വി

ഭാഗീയചിന്തകൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങി. അഖി�ലന്ത്യാ മുസ്ലീം ലീഗി�ന്റ �നതാവ്.

മുഹമ്മദലിജിന്ന, 1940-ൽ ഇങ്ങ�നപറഞ്ഞു: “ഇസ്ലാമി�ന്റയുംഹിന്ദുമതത്തി�ന്റയും

യഥാർത്ഥസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മു�ട ഹിന്ദുസുഹൃത്തുക്കൾ പരാജയ

�പ്പടുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വള�ര വിഷമമുണ്ട്. ശരിക്കുള്ള

അർത്ഥത്തിൽഅവ മതങ്ങളല്ല, പി�ന്ന�യാ, വ്യത്യസ്തങ്ങളും വ്യതിരിക്തങ്ങളുമായ

സാമൂഹ്യക്രമങ്ങളാണ്. ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും എ�ന്നങ്കിലും ഒരു �പാതു

രാഷ്ട്രമായി രൂപ�പ്പടാൻ കഴിയു�മന്ന വിചാരം സ്വപ്നം മാത്രമാണ്. ഒ�ര�യാരു

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം എന്ന �തറ്റായ സങ്കല്പം വള�രയധികം അതിരുകടന്നു�പായി. നി

ങ്ങളു�ട മിക്കകുഴപ്പങ്ങൾക്കുംഇതാണ് കാരണം. സമയം�വകുന്നതിനുമുമ്പ്ഈ

�തറ്റായസങ്കല്പങ്ങൾതിരുത്തിയി�ല്ലങ്കിൽഇന്ത്യനാശത്തി�ലക്ക്നയിക്ക�പ്പടും”.

ഇത്തരം ചിന്താഗതിക�ള �നഹ്റു നിശിതമായി എതിർത്തു. സംസ്ക്കാര�ത്ത

യും രാഷ്ട്ര�ത്തയും സംബന്ധിച്ചുള്ള മതപരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയങ്ങളും

�ദ്രാഹകരങ്ങളുമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. “മുസ്ലീം രാഷ്ട്ര”ത്തിനു�വണ്ടി

വാദിക്കുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം “രാഷ്ട്രം എന്ന ഒന്നില്ല, മതപരമായ ബന്ധം മാത്ര�മ

യുള്ളൂ” എന്നാണ് എന്ന് അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി: “ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ആധുനി

കാർത്ഥത്തിലുള്ള യാ�താരു രാഷ്ട്ര�ത്തയും വളരാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ്.

ആധുനിക നാഗരികത ഉ�പക്ഷിക്കണ�മന്നും നമ്മൾ മധ്യകാലജീവിത രീതിക

ളി�ലക്ക് മടങ്ങി�പ്പാകണ�മന്നുമാണ്. ഒരു �സ്വച്ഛാധിപത്യ ഗവ�ണ്മന്റ് എ�ന്നാ

അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു വി�ദശീയഗവ�ണ്മന്റ് എ�ന്നാ ആണ് അതി�ന്റ വിവക്ഷ. സർ

�വാപരി, അതി�ന്റ അർത്ഥം ഒരു �വകാരികമാനസികാവസ്ഥയല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമി�ല്ലന്നും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള, വി�ശഷിച്ചും സാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള,

�നരിടാതിരിക്കാനുള്ള അ�ബാധ�മാ സു�ബാധ�മാ ആയ ഒരാഗ്രഹം എന്നുമാ

ണ്”.

8 സാമുദായികവാദത്തി�ന്റ പശ്ചാത്തലം

ഇന്ത്യയിൽ സാംസ്ക്കാരികവും വംശസംബന്ധിയുമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കു

ന്നു�ണ്ടന്ന് �നഹ്റു സമ്മതിച്ചു. പ�ക്ഷ, അവയ്ക്ക് മതപരമായ വിഭാഗങ്ങളുമായി

ബന്ധ�മാന്നുമില്ല. “ഒരാൾ ഒരു മതത്തിൽനിന്ന് മ�റ്റാരു മതത്തി�ലക്ക് പരിവർ

ത്തനം �ചയ്യ�പ്പട്ടാലും അയാളു�ട ചരിത്രപരമായ സംവിധാനത്തി�ലാ വംശസം

ബന്ധിയായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളി�ലാ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല. സാംസ്ക്കാരികപശ്ചാ

ത്തലത്തിലും പറയത്തക്ക മാറ്റ�മാന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല. സാംസ്ക്കാരിക മാതൃകകൾ

�ദശീയമാണ്, മതപരമല്ല. ആധുനികസാഹചര്യങ്ങളാക�ട്ട, ഒരു സാർവ�ദശീയ

മാതൃകയു�ടവളർച്ച�യസഹായിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”. അതു�കാണ്ടാണ്അ�ദ്ദഹം

13 M. S. Golwalkar: We or The Nationhood Defined, P. 55.
14 J. Nehru: An Autobiography.
15 J. Nehru: Recent Essays and Writings.
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ഇങ്ങ�ന പ്രഖ്യാപിച്ചത്: “ഏകീകൃതമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം സാദ്ധ്യമാ�ണന്നു

മാത്രമല്ല, മൗലികമായും സാംസ്ക്കാരികമായും അങ്ങ�ന�യാന്ന്, ഉപരിതലവ്യത്യാ

സങ്ങ�ള കൂട്ടാക്കാ�ത, നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു”.

മതവ്യത്യാസങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവിഭാഗീയചിന്താഗതികളു�ടചരി

ത്രപശ്ചാത്തലം അപഗ്രഥിച്ചു �നാക്കാനും അവയു�ട പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തി�കാ

�ദ്ദശ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുമാണ് �നഹ്റു ശ്രമിച്ചത്. ഉ�ദ്യാഗങ്ങൾക്കും നിയമസ

ഭാസ്ഥാപനങ്ങളു�ട ഉയർന്നശതമാനങ്ങൾക്കും�വണ്ടി സാമുദായികവാദികളായ

രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കന്മാർ—അവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുമുണ്ട്, മുസ്ലീങ്ങളുമുണ്ട്—

നടത്തുന്ന സമരങ്ങളു�ട പിന്നിൽ മതപരമല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്. എങ്കിലും,

മതപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവ സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽധനികവർഗ്ഗക്കാർ �പാതുവിൽഹിന്ദുമതക്കാരാണ്. മുസ്ലീങ്ങൾ

ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാരും. അവർ തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങൾ പ്രധാനമായും സാമ്പത്തിക

മാണ്. എങ്കിലും അവയ്ക്ക് പല�പ്പാഴും സാമുദായികമായ ഒരു നിറം നൽക�പ്പടുന്നു.

�നഹ്റു എഴുതി:

“ഹിന്ദുക്കൾ, �പാതുവിൽ, കൂടുതൽ കഴിവുള്ളസമുദായമായിരുന്നു. അവരാണ് ഇം

ഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആദ്യം �നടിയത്. അതു�കാണ്ട് അവർക്കാണ് മിക്ക ഗവ�ണ്മ

ന്റു�ദ്യാഗങ്ങളും ലഭിച്ചത്. അവർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരുമായിരുന്നു. ഉൾനാടുകളി�ല

പണമിടപാടുകാരനും ബാങ്കറുമായ വാണിജൻ �ചറുകിട നിലമുടമസ്ഥന്മാ�രയും

കുടിയാന്മാ�രയും ചൂഷണം �ചയ്യുകയും ക്രമത്തിൽ അവ�ര �തണ്ടികളാക്കി മാറ്റി

�ക്കാണ്ട് നില�മല്ലാം തട്ടി�യടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുകയും �ചയ്തു. വാണിജൻഹിന്ദുക്ക

ളും മുസ്ലീങ്ങളുമായ കൃഷിക്കാ�രയും കുടിയാന്മാ�രയും ഒ�രതരത്തിലാണ് ചൂഷണം

�ചയ്തത്. എങ്കിലും മുസ്ലീങ്ങളു�ട �മലുള്ള ചൂഷണത്തിന് ഒരു സാമുദായികച്ഛായ

�കവന്നു. പ്ര�ത്യകിച്ചും കൃഷിക്കാർ മുഖ്യമായും മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നസംസ്ഥാനങ്ങ

ളിൽ. യന്ത്രനിർമ്മിതമായ ചരക്കുകളു�ട പ്രചാരം കൂടുതൽ പ്രതികൂലമായി ബാധി

ച്ചത് മുസ്ലീങ്ങ�ളയായിരിക്കണം. കാരണം, �ക�വലക്കാരിലധികവും മുസ്ലീങ്ങളാ

യിരുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങ�ളല്ലാം ഇന്ത്യയി�ല രണ്ടു പ്രബലമതവിഭാഗങ്ങൾക്കിട

യിൽ പരസ്പരവി�ദ്വഷം വളർത്തി. രാജ്യ�ത്തക്കാൾ മതത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽ

കിയ മുസ്ലീം �ദശീയത്വ�ത്ത ശക്തി�പ്പടുത്താനും അവ സഹായിച്ചു…സ്വന്തം സാ
മുദായികമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ടഅവ�ര �നരിടാൻ �വണ്ടിഹിന്ദുസാമുദായികസംഘടന

കളും പ്രാബല്യത്തി�ലക്കുയർന്നു. യഥാർത്ഥ�ദശീയവാദികളായി ഭാവിച്ച അവർ,

വാസ്തവത്തിൽ, മ�റ്റ കൂട്ട�ര�പ്പാ�ല ത�ന്ന ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതിക്കാരും വിഭാഗീ

യചിന്താഗതിക്കാരുമായിരുന്നു”.

എന്നാൽ, ഒരുസാമുദായികവാദം മ�റ്റസാമുദായികവാദ�ത്തഅവസാനിപ്പി

ച്ചില്ല. ഒന്നു മ�റ്റതി�ന ഊട്ടിവളർത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. ഹിന്ദുസാമുദായികവാദം

മുസ്ലീം സാമുദായികവാദ�ത്ത �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. മറിച്ചു. രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം

അവിശ്വസിക്കാനും �വറുക്കാനും തുടങ്ങി. ഈ സാമുദായികവാദം പിന്തിരിപ്പന്മാ

രായ സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കന്മാരു�ട �കയിൽ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന

തിരായ സമരങ്ങ�ള ശിഥിലമാക്കാനും ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരു�ട സ്ഥാപിതതാല്പ

ര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഉപകരണമായിത്തീർന്നു. ഈസ്ഥിതി�യ �ന

രിട്ടു�കാണ്ട് സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കും സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു�മതിരായ ബഹു

ജനസമരങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടുത്തണ�മങ്കിൽ ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ഐക്യം കൂടി�യ കഴിയൂ

16 J. Nehru: Glimpses of World History.
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എന്ന് �നഹ്റു അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഐക്യം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം

ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, അവരാണ് ഭൂരിപക്ഷസമുദായക്കാർ. മാത്രമ

ല്ല, സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും �പാതുവിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നതും

അവരാണ്.

ഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലീങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, സിഖുകാർ എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തമത

ക്കാരായജനവിഭാഗങ്ങളു�ടപ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ �യാജിപ്പിലൂ�ടയുംസാമ്രാജ്യാ

ധിപത്യത്തി�നതിരായസംഘടിതസമരങ്ങളിലൂ�ടയും മാത്ര�മഇന്ത്യയിൽയഥാർ

ത്ഥമായ �ദശീയ�ബാധം വളരുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു �നഹ്റുവി�ന്റ അഭിപ്രാ

യം. സാംസ്ക്കാരികരംഗത്തിലും ജീവിത�ശലികളിലുമുള്ള �വവിധ്യങ്ങളില്ലാതാ

വുക എന്നല്ല �പാതുവായ ഒരു �ദശീയവീക്ഷണമുണ്ടാവുക എന്നാണതിനർത്ഥം.

അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “മന്ത്രം�പാ�ല ഉരുക്കഴിക്കുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഹിന്ദു–മുസ്ലീം

�മത്രി�യാ മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും ഐക്യ�മാ ഉണ്ടാകു�മന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ഹിന്ദു–മുസ്ലീംഐക്യം ഉണ്ടാകു�മന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ,

അതുണ്ടാവുക മുകളിൽ നിന്നല്ല, ചുവട്ടിൽ നിന്നാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, മുകളിലുള്ള

പലരും ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അതി�ന്റ സഹായ�ത്താടു

കൂടി തങ്ങളു�ട പ്ര�ത്യക താല്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയു�മന്ന് അവരാശിക്കു

ന്നു. സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തികശക്തികൾ അനിവാര്യമായും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ മു�ന്നാട്ടു

�കാണ്ടുവരും. അവ പല ചാലുകളിലും പിളർപ്പുകളുണ്ടാക്കും. പ�ക്ഷ, സാമുദായിക

മായ പിളർപ്പുകൾഅവസാനിക്കും”.

9 സാമുദായികവാദത്തി�ന്റ ശക്തി

പ�ക്ഷ, �നഹ്റുവി�ന്റ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസ�ത്ത �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് ഹിന്ദു–മുസ്ലീം

പ്രശ്നംകൂടുതൽരൂക്ഷവുംകൂടുതൽസങ്കീർണ്ണവുമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്. ഇന്ത്യ

യിൽ സാമുദായികവാദത്തി�ന്റ വളർച്ച സവി�ശഷവും മൂർത്തവുമായ ഒരു പ്രശ്നമാ

യിരുന്നു. മൂർത്തമായ ഒരു പരിഹാരമായിരുന്നു അതിനാവശ്യം. പ�ക്ഷ, ഒരു

�പാംവഴി ക�ണ്ടത്താൻ �നഹ്റുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 1939 ഒ�ക്ടാബർ 18-ന് മുഹമ്മ

ദലി ജിന്നയ്ക്ക് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ പരാജയം തുറന്നു സമ്മതിച്ചു:

“സൗഹാർദ്ദപരമായ രീതിയിൽ അത് (ഹിന്ദു–മുസ്ലീം പ്രശ്നം) പരിഹരിക്കാനുള്ള

കാര്യമായ യാ�താരു സംഭാവനയും നൽകാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഞാൻ സ്വയം

ലജ്ജിക്കുന്നു…എ�ന്റ മനസ്സ് മ�റ്റാരുതലത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നത്. എ�ന്റ മിക്ക താ

ല്പര്യങ്ങളും മറ്റു വഴികളിലാണ്. അതിനാൽ, ആ പ്രശ്ന�ത്തക്കുറിച്ച് വള�രയധികം

ചിന്തിക്കുകയും അതി�ന്റ ആന്തരാർത്ഥങ്ങൾ പലതും മനസ്സിലാക്കുകയും �ചയ്തി

ട്ടു�ണ്ടങ്കിലും ഞാൻ ഒരന്യനും ആന്തരികമായി �വറിട്ടു നിൽക്കുന്നവനുമാ�ണന്ന്

�താന്നി�പ്പാകുന്നു”.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ കാലത്ത് ഹിന്ദു–മുസ്ലീം പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷ

ളാവുകയും ഒടുവിലത് രാജ്യത്തി�ന്റ വിഭജനത്തിന് കാരണമായിത്തീരുകയും �ച

യ്തു. 1947-�ല അധികാര�കമാറ്റത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയും പാക്കി

സ്ഥാനും എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു. എന്നാൽ, വിഭജന

ത്തിനു �ശഷവും പ്രശ്നമവസാനിച്ചില്ല. അത് പുതിയ രീതിയിൽ തുടർന്നു. രാഷ്ട്ര

ത്തി�ന്റആ�രാഗ്യകരമായവളർച്ചയ്ക്ക്അ�താരുനിത്യശല്യമായിത്തീർന്നു. 1955-ൽ

17 J. Nehru Recent Essays and Writings.
18 J. Nehru: A Bunch of Old Letters, PP. 392–93.
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�നഹ്റു പറഞ്ഞു: “അവർ (സാമുദായികവാദികൾ) കഴിഞ്ഞു�പായ ഏ�താ കാല

ത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവർ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഭൂതകാ

ലത്തി�ലാ വർത്തമാനകാലത്തി�ലാ അല്ല, മധ്യാകാശത്തിലാണ്. ഭ്രാന്തന്മാരുൾ

�പ്പ�ട എല്ലാവ�രയും, എല്ലാറ്റി�നയും, ഇന്ത്യ സഹിക്കുന്നു. അങ്ങ�നഅവരും നി

ലനിന്നുപ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു…എന്നാൽഅവരു�ട (സാമുദായികവാദിക
ളു�ട) ചിന്താഗതി ആപൽക്കരമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാ�ണന്നു മറക്കാതിരിക്കുക.

�വറുപ്പു നിറഞ്ഞ ഒരു �പാക്കാണിത്. ഈ �പാക്ക് ഇന്ന�ത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് �ദാഷമാ

ണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ളസാമുദായികവാദം—അത് ഹിന്ദുവി�ന്റ�യാ മുസ്ലീമി�ന്റ�യാ

ക്രിസ്ത്യാനിയു�ട�യാ സിഖുകാര�ന്റ�യാആക�ട്ട—നമ്മൾനിലനിർത്തുകയാ�ണ

ങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന�ത്തഇന്ത്യയല്ലാതായിത്തീരും. അത് ശിഥിലമായിത്തീരും”.

10 മതവും ശാസ്ത്രവും

ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമതങ്ങൾ വഹിച്ച സാംസ്ക്കാരികമായ പങ്കി�നയും അവ സൃ

ഷ്ടിച്ച “സ്ത്രീപുരുഷന്മാരു�ട ഉൽകൃഷ്ടമാതൃകക�ള”യും �നഹ്റു അവഗണിക്കുന്നില്ല.

അവ “മനുഷ്യജീവിതത്തിനു സംഭാവന �ചയ്ത മൂല്യങ്ങൾ” വിലപിടിച്ചവയാണ്.

ആ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന�ത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു �പാരുത്ത�പ്പടുന്നവയല്ലായിരി

ക്കാം. പ�ക്ഷ, ചരിത്രത്തി�ന്റ ചില സവി�ശഷഘട്ടങ്ങളിൽ അവ തീർച്ചയായും

പ്ര�യാജനകരങ്ങളായിരുന്നു. അദൃശ്യ�മഖലകളി�ല അനുഭവങ്ങ�ള ഉയർത്തിപ്പി

ടിച്ചു�കാണ്ടാ�ണങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥജനസമൂഹത്തി�ന്റ ഭദ്രത�യയും മനുഷ്യ

ചിന്തയു�ട വികാസ�ത്തയും സഹായിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന കാര്യം നി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ.

എന്നാൽ, അവയു�ട �നട്ടങ്ങൾ എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നയായാലും “അവ സത്യങ്ങ

�ള നിശ്ചിത രൂപങ്ങളു�ടയും മുരട്ടുവാദങ്ങളു�ടയും തുറുങ്കിലടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകകൂടി

�ചയ്തു. മൗലികാർത്ഥങ്ങൾഅതി�വഗം കളഞ്ഞുകുളിച്ച് �വറും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാ

യി അവ�ശഷിച്ചു. കർമ്മങ്ങ�ളയും നടപടിക്രമങ്ങ�ളയും അവ �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.

എല്ലാ ഭാഗത്തും ചുറ്റിനിൽക്കുന്നഅജ്ഞാതശക്തിയു�ട നിഗൂഢതയും ഭയാനകത

യുംഅവ�ന്റ (മനുഷ്യ�ന്റ) മനസ്സിൽഉറപ്പിക്കാൻഅവപരിശ്രമിച്ചു. അ�താ�ടാപ്പം

അജ്ഞാതമായതി�ന മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യയത്നങ്ങളു�ട മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങ�ളയും

മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവ�ന്റ ശ്രമ�ത്ത നിരുത്സാഹ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. ചിന്ത

യും ജിജ്ഞാസയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം അവ പ്രകൃതിക്കും സ്ഥാപി

തമതങ്ങൾക്കും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമത്തിനും നിലനിൽക്കുന്ന മ�റ്റല്ലാറ്റിനും

കീഴടങ്ങുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു. എല്ലാറ്റി�നയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു

അലൗകികമധ്യവർത്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം സാമൂഹ്യതലത്തിൽ ഒരുതരം നിരുത്ത

രവാദിത്വമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. വികാരവും അതിഭാവുകത്വവും യുക്തിചിന്തയു�ടയും

അ�ന്വഷണബുദ്ധിയു�ടയുംസ്ഥാനം ഏ�റ്റടുത്തു”.

�നഹ്റുവി�ന്റ സമീപനം ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു. �വകാരികവും ആന്തരികവു

മായ മതാനുഭവങ്ങ�ള�പ്പാലും ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി

യു�മന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അതു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ

നടമാടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന മതഭ്രാന്തുക�ളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും കാലഹരണ

�പ്പട്ട ചടങ്ങുക�ളയും രൂക്ഷമായി എതിർത്തത്. �ജ്യാത്സ്യം, മന്ത്രവാദം, യാഗം തു

ടങ്ങിയവയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങ�ളയും യഥാർത്ഥജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലുള്ള

19 J. Nehru: The Discovery of India.
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�വമുഖ്യ�ത്തയും അ�ദ്ദഹം വിമർശിച്ചു. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ

�പാലും അംഗീകരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടതു�പാ�ല പ്രാ�യാഗികമായി അനുഷ്ഠി

ക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മതം—ഹിന്ദുമത�മാ ഇസ്ലാ�മാ, ബുദ്ധമത�മാ ക്രി

സ്തുമത�മാ ഒന്നുംത�ന്ന—എ�ന്നആകർഷിച്ചില്ല. അന്ധവിശ്വാസജഡിലങ്ങളായ

ആചാരങ്ങളുമായും മുരട്ടുവാദപരങ്ങളായസിദ്ധാന്തങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുമായും

അത്അ�ഭദ്യമായിബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുംജീവിതപ്രശ്നങ്ങ�ളാട് തീർച്ചയായും

സയൻസി�ന്റതല്ലാത്ത ഒരു സമീപനരീതിയാണ് അതി�ന്റ പിന്നിലുള്ള�തന്നും

എനിക്ക് �താന്നി. മന്ത്രവാദത്തി�ന്റ ചില ഘടകങ്ങൾ, വിമർശനവി�ധയമാകാ

ത്ത വിശ്വാസശീലം, അലൗകികശക്തി�യ ശരണം പ്രാപിക്കൽ എന്നിവ�യല്ലാം

അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു”. ഈ അഭിപ്രായം കൂടുതൽ വിശദമാക്കി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദ

ഹം വീണ്ടും എഴുതി: “സാമൂഹ്യ�ദാഷങ്ങൾ—തീർച്ചയായും അവയിൽ മിക്കവയും

പരിഹരിക്ക�പ്പടാവുന്നവയാണ്—ആദിപാപത്തി�ന്റ�യാ മാറ്റമില്ലാത്ത മനുഷ്യപ്ര

കൃതിയു�ട�യാ സാമൂഹ്യഘടനയു�ട�യാ (ഇന്ത്യയിൽ) മുജ്ജന്മപാരമ്പര്യങ്ങളു�ട

�യാ ഫലമാ�ണന്നു കരുത�പ്പടുന്നു. ഇങ്ങ�ന മനുഷ്യൻ യുക്തിയുക്തമായും ശാ

സ്ത്രീയമായും ചിന്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ നിന്നു�പാലും വിട്ടു�പാകുന്നു. അവൻ

യുക്തിരാഹിത്യ�ത്തയും അന്ധവിശ്വാസ�ത്തയും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അസം

ഗതങ്ങളും �നറി�കട്ടവയുമായസാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”.

ആത്മീയവാദം, മിസ്റ്റിസിസം, അലൗകികശക്തികളിലുള്ള വിശ്വാസം, യു

ക്തിഹീനങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസജടിലങ്ങളുമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുതലായ

�വഷങ്ങളിലാണ് മതം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. എങ്കിലും, എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും

സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു പിന്തുണ നൽകുന്ന പിന്തിരിപ്പന്മാരായി�ക്കാള്ളണ�മ

ന്നില്ല. ആത്മവിഭ്രാന്തിയിൽ�പട്ടു �പായ മൂഢമതിക�ളന്നു പുച്ഛിച്ചു തള്ള�പ്പടാൻ

കഴിയാത്ത നിസ്വാർത്ഥരായ നിരവധി �യാഗിവര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടു�ണ്ട

ന്നു�നഹ്റുസമ്മതിക്കുന്നു—എന്നിരിക്കിലും, മിസ്റ്റിസിസം, പ്ര�ത്യകിച്ചുംഅതി�ന്റ

ഇടുങ്ങിയഅർത്ഥത്തിൽ,അ�ദ്ദഹ�ത്തഒട്ടുംത�ന്നആകർഷിച്ചില്ല. എ�ന്തന്നാൽ,

അത് “മനസ്സി�ന്റ കർക്കശമായ അച്ചടക്കമല്ല, മാനസികമായ കഴിവുകളു�ട പരി

ത്യാഗമാണ്”.

11 അ�ജ്ഞയവാദത്തി�ന്റസ്വാധീനം

മാർക്സിസത്തി�ന്റ�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദം �നഹ്റു

വി�നആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. ചരിത്ര�ത്തയും സമൂഹ�ത്തയും സമകാലീനസം

ഭവങ്ങ�ളയും ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ അതു സഹായകരമാ

�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. എങ്കിലും, താ�നാരു മാർക്സിസ്റ്റാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം

അവകാശ�പ്പട്ടില്ല. അ�ജ്ഞയവാദത്തി�ന്റ ചില ഘടകങ്ങൾ ചില�പ്പാൾ അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ചിന്തക�ള സ്വാധീനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന എഴുതുകയു

ണ്ടായി: “അത് (മാർക്സിസം) എ�ന്ന പൂർണ്ണമായി തൃപ്തി�പ്പടുത്തുക�യാ എ�ന്റ മന

സ്സി�ലഎല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകുക�യാ �ചയ്തില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമാ

യി അവ്യക്തവും ആത്മീയവാദപരവുമായ ഒരു സമീപനം, ഏതാണ്ട് �വദാന്തത്തി

�ന്റതു�പാലുള്ള ഒരു സമീപനം, എ�ന്റ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടുന്നു. ഇത് മനസ്സും ഭൗ

20 Ibid, P. 10.
21 Ibid.
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തികസത്തയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമല്ല. മനസ്സിനപ്പുറത്തുള്ള എ�ന്താ ഒന്നി

�ന സംബന്ധിക്കുന്നതാണിത്”. അ�ജ്ഞയതാവാദപരമായഈസമീപനം കൂടു

തൽ വിശദമാക്കി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ആത്മാവ് എന്ന ഒന്നു�ണ്ടാ, മരണാനന്തര ജീവിതമു�ണ്ടാ എ�ന്നാന്നും എനി

ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയായിരിക്കാം. എങ്കിലും,

അവ എ�ന്ന ഒട്ടുംത�ന്ന വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ജനിച്ചുവളർന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ

ആത്മാവി�നയും മരണാനന്തരജീവിത�ത്തയും കാര്യകാരണബന്ധമുൾ�ക്കാള്ളു

ന്ന കർമ്മനിയമ�ത്തയും പുനർജന്മ�ത്തയും എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ

എ�ന്നബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതു�കാണ്ട്, ഒരർത്ഥത്തിൽഈസങ്കല്പങ്ങ�ളാട് അനു

കൂലമായ ഒരു മ�നാഭാവമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ശരീരത്തി�ന്റ ഭൗതികമായ മര

ണ�ത്ത അതിജീവിക്കുന്ന ഒരാത്മാവുണ്ടായിരിക്കാം. ജീവിതവൃത്തിക�ള നിയ

ന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളു�ട സിദ്ധാന്തം യുക്തിസഹമായി �താന്നാം.

എങ്കിലും, അന്തിമമായകാരണ�ത്തക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കു�മ്പാൾഅത് കുഴപ്പങ്ങൾക്കു

വഴി�വയ്ക്കുന്നു. ആത്മാവു�ണ്ടന്നു സമ്മതിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ പുനർജന്മവാദത്തി

ലും യുക്തിയു�ണ്ടന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും”. ഒടുവിൽ അ�ദ്ദഹം എത്തി�ച്ചരുന്ന

അഭിപ്രായമിതാണ്: “മതപ്രമാണങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും

സങ്കല്പങ്ങളിലും ഒന്നുംത�ന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് യാ�താരു വിവ

രവുമില്ലാത്ത അജ്ഞാതമായ ഒരു �മഖലയി�ല ബൗദ്ധികങ്ങളായ സങ്കല്പങ്ങൾ

മാത്രമാണവ. അവ എ�ന്റ ജീവിത�ത്തബാധിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ അവ �തറ്റാ

�ണ�ന്നാശരിയാ�ണ�ന്നാ �തളിയിക്ക�പ്പട്ടാലുംഎ�ന്നസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം

യാ�താരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടാവില്ല”.

12 �നഹ്റുവി�ന്റ ജീവിതവീക്ഷണം

�ശ്രഷ്ഠവും ഉന്നതവുമായ ഒരു ജീവിതലക്ഷ്യത്തിലുള്ള അദമ്യമായ വിശ്വാസമാണ്

�നഹ്റുവി�ന്റ ദാർശനികമായ സമീപന�ത്ത ക്രമ�പ്പടുത്തിയത് എന്നു �താന്നു

ന്നു. ആത്മകഥയിൽ അ�ദ്ദഹം �റാ�മൻ �റാളാങ്ങി�ന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. �റാ

ളാങ്ങി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഏകാഗ്രമായ അഭിനി�വശ�ത്താടുകൂടി, നിർദ്ദയമാ

യി, സത്യാ�ന്വഷണത്തിന് ഒരുങ്ങിപ്പുറ�പ്പടുന്നവർ—�ദശാഭിമാനികളും മനുഷ്യ

�സ്നഹികളും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും യുക്തിവാദികൾ �പാലും—

മതവിശ്വാസികളായി കണക്കാക്ക�പ്പ�ടണ്ടവരാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, നിലവിലുള്ള

സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത അ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ �ശ്രഷ്ഠവും കൂടുതൽ ഉൽകൃഷ്ടവുമായ

ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു�വണ്ടിയാണ് അവർ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യു

ന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ താ�നാരു മതവിശ്വാസിയാ�ണന്ന് കരുത�പ്പട്ടാൽ

അതിൽ അസാംഗത്യ�മാന്നുമി�ല്ലന്ന് �നഹ്റു പ്രസ്താവിച്ചു. മ�റ്റാരുവിധം പറ

ഞ്ഞാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാനാമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ ഒരു

ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ

പു�രാഗതി അവ�ന്റ ആത്മീയമായ ഉന്നമന�ത്തസഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവ

യായിരിക്കണം എന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 1960-ൽ അ�ദ്ദഹം

എഴുതി: “ഏ�തങ്കിലും മത�ത്ത�യാപ്രമാണ�ത്ത�യാഞാൻ �കട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല.

എങ്കിലും, മനുഷ്യജീവികളു�ട ആന്തരികമായ ആത്മീയതയിൽ, അതി�ന മത�മ

ന്നു വിളിച്ചാലും ഇ�ല്ലങ്കിലും, ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യക്തിയു�ട

22 Ibid.
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ആന്തരികമായ അന്തസ്സിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓ�രാ വ്യക്തിയ്ക്കും തുല്യമായ

അവസരം നൽകണ�മന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരാദർശ�മന്ന നിലയ്ക്ക്—

അത് സാക്ഷാൽക്കരിക്കുക എളുപ്പമ�ല്ലങ്കിൽ കൂടി—വലിയ വ്യത്യാസങ്ങ�ളാന്നു

മില്ലാത്ത സമത്വപൂർണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ദരിദ്രന്മാരു�ട ദാരിദ്ര്യ�ത്ത എന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ധനികന്മാരു�ട ആഭാസത്തര

ങ്ങ�ളയുംഞാൻ �വറുക്കുന്നു”.

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള �നഹ്റുവി�ന്റ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉറ�വടുത്തത്

ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിൽ നി�ന്നാ ഗാന്ധിയൻ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ നി�ന്നാ

മാർക്സിസത്തിൽ നി�ന്നാ അ�ജ്ഞയതാവാദപരമായ ആത്മീയാഭിലാഷങ്ങളിൽ

നി�ന്നാ ഇവയു�ട�യല്ലാം സമന്വയത്തിൽ നി�ന്നാ, എന്തിൽ നിന്നാ�ണന്ന് ഉറ

പ്പിച്ചുപറയുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ, ഉറവിട�മന്തായിരുന്നാലും ശരി, ജീവിതപ്ര

ശ്നങ്ങ�ളാടുള്ള ധാർമ്മികമായ ഒരു സമീപനം കൂടി�യ കഴിയൂ എന്ന് അ�ദ്ദഹം

ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു: “ജീവിത�ത്താട് ഒരുതരം ധാർമ്മികമായ സമീപനം ഞാൻ വള

�രയധികം ഇഷ്ട�പ്പടുന്നു. അതി�ന യുക്തിയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ

വിഷമമുണ്ട്. മാർഗ്ഗശുദ്ധി�യക്കുറിച്ചുള്ളഗാന്ധിജിയു�ട നിർബന്ധംഎ�ന്നആകർ

ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈഊന്നലാണ് �പാതുജീവിതത്തിന്അ�ദ്ദഹംനൽകിയഏറ്റവും

മഹത്തായ ഒരുസംഭാവനഎന്നുഞാൻ കരുതുന്നു”. മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അതു നടപ്പിലാക്കിയ രീതിയി�ലങ്കിലും, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാ

ടില്ലാത്തഈഊന്നലി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന് �താന്നി. ത�ന്റ സ്വന്തം നിലപാട്

വിശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന എഴുതി: “ധാർമ്മികമായ സമീപനം മാ

റ്റങ്ങൾക്കു വി�ധയമാ�ണന്നും അത് വികസിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സി�നയും

മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നാഗരികത�യയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും എനി

ക്ക് �ബാധ്യമായി. അതാതുകാല�ത്ത മാനസിക കാലാവസ്ഥയാണ് അതി�ന

വ്യവസ്ഥ�പ്പടുത്തുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അതിലുപരിയായി എ�ന്താ ഉണ്ട്. കൂടു

തൽ ശാശ്വതമുള്ള ചില അടിസ്ഥാന�പ്രരണകൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവ

രു�ട എന്ന�പാ�ല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ടയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ അടിസ്ഥാ

ന�പ്രരണകൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ തത്വങ്ങൾ, നിരാകരിക്ക�പ്പടുന്നത് ഞാനിഷ്ട�പ്പട്ടില്ല.

അങ്ങ�ന എ�ന്റ മനസ്സിൽ രൂപം�കാണ്ടത് വിചിത്രമായ ഒരു സങ്കലനമാണ്.

അത് യുക്തിപൂർവ്വം വിശദീകരിക്കാ�നാ അപഗ്രഥിക്കാ�നാ എനിക്കു കഴിഞ്ഞി

ല്ല. എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്തആഅടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് അധിക�മാന്നും

ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനും അതിനുപകരം ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരിച്ചു

�കാണ്ട് കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയതും കൂടുതൽ അടിയന്തരവുമായ അർത്ഥത്തിൽ എന്ത്

എങ്ങ�ന �ചയ്യണ�മന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു �പാതുപ്രവണതയാണുണ്ടാ

യിരുന്നത്”.

13 ലക്ഷ്യ�ബാധത്തി�ന്റആവശ്യകത

രാജ്യ�ത്ത അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങ�ളാട് ഗാന്ധിജിയും �നഹ്റുവും �ക�ക്കാണ്ട

സമീപനങ്ങൾ മൗലികമായും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ പരസ്പ

രം സ്വാധീനിച്ചു. മതത്തി�ന്റയും ആത്മീയവാദത്തി�ന്റയും പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ

23 Ibid.
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നിന്നു�കാണ്ടുത�ന്ന പല�പ്പാഴും �നഹ്റുവി�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങ�ളാട് വിട്ടുവീഴ്ച �ച

യ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത ഗാന്ധിജി പ്രകടിപ്പിച്ചു. �നഹ്റുവാക�ട്ട, ത�ന്റ വ്യക്തിപര

ങ്ങളായ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന പ്രാ�യാഗികപ്ര

വർത്തനങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയു�ട �നതൃത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഗാന്ധിജിയു�ട അനുഗ്രഹ

�ത്താടുകൂടിയാണ് അ�ദ്ദഹംസ്വതന്ത്രഭാരതത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്തപ്രധാനമന്ത്രിയാ

യിത്തീർന്നത്. അ�താ�ടഅ�ദ്ദഹത്തിന് ത�ന്റചിരന്തനങ്ങളായഅഭിലാഷങ്ങൾ

നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ �കവന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു

�ശഷം ത�ന്ന �നരിട്ട സങ്കീർണ്ണങ്ങളായപ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുംഅവ�യ പരിഹരിച്ചു

മു�ന്നാട്ടു �പാകാനുള്ളമാർഗ്ഗങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുംഅ�ദ്ദഹംഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“ഇന്ത്യയിൽ നാം �വകിയിട്ടാ�ണങ്കിലും വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തി�ന്റ അന്തിമ

ഘട്ടത്തി�ലക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. �ലാകത്തി�ന്റ ചില ഭാഗങ്ങൾ ജറ്റ് യുഗത്തിലും

നൂക്ലിയർ യുഗത്തിലും എത്തിയ�പ്പാഴാണ് നമ്മൾ ഇവി�ട എത്തിയത്. അങ്ങ

�ന, നമുക്ക് ഒ�ര സമയത്തുത�ന്ന വിപ്ലവകരങ്ങളായ ഈ രണ്ടുതരം മാറ്റങ്ങളും

നടപ്പിൽ വരുത്തി�ക്കാണ്ടു മു�ന്ന�റണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വലി�യാരു ഭാരമാണിത്.

നമ്മൾ നമ്മു�ട ലക്ഷ്യമായി �സാഷ്യലിസം അംഗീകരിച്ചത് അത് ശരിയും പ്ര

�യാജനകരവുമാണ് എന്നതു�കാണ്ടു മാത്രമല്ല, നമ്മു�ട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ

പരിഹരിക്കുന്നതിന് മ�റ്റാരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല എന്നതു�കാണ്ടുകൂടിയാണ്. ത്വരി

തമായ പു�രാഗതി സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട

സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നും അതിന് �സ്വച്ഛാധിപത്യപരവും അക്രമപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

സ്വീകരിക്കണ�മന്നും ചില�പ്പാൾ പറഞ്ഞു�കൾക്കാറുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായ�ത്താ

ട് ഞാൻ �യാജിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

പരിത്യജിക്കാനുള്ള ഏതു പരിശ്രമവും ന�മ്മ ശിഥിലീകരണത്തി�ലക്കു നയിക്കു

കയും അങ്ങ�ന പു�രാഗതിയു�ട അടിയന്തര സാദ്ധ്യതകൾ നശിപ്പിക്കുകയും മാ

ത്ര�മ �ചയ്യുകയുള്ളൂ… നമ്മൾ ഏ�റ്റടുത്തിട്ടുള്ള ഭാരിച്ച കടമ നിറ�വറ്റണ�മങ്കിൽ

സാമാന്യജനതയു�ട പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് സ്വീ

കാര്യമായതും ഫലം പ്രദാനം �ചയ്യു�മന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നതുമായ ഒരു ലക്ഷ്യം

ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ മാത്ര�മ ആ സഹകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ

നടപ്പിൽ വരുത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന് ജനങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾസഹി�ക്കണ്ടിവ

രും. സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവുമധികം കുറഞ്ഞജനവിഭാഗങ്ങൾ�പാലും അവ

സഹി�ക്കണ്ടിവരും. തങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ �കാണ്ടുവരുന്നഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു

�ട നിർമ്മാണത്തിൽ തങ്ങളും പങ്കാളികളാ�ണന്നു �ബാധ്യം വരാത്തിട�ത്താളം

കാലം അവർ ഭാരങ്ങൾസഹിക്കുക�യാ പൂർണ്ണമായസഹകരണം നൽകുക�യാ

�ചയ്യുകയില്ല”.

ആധുനികശാസ്ത്രത്തി�ന്റയും സാ�ങ്കതികവിദ്യയു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മാത്ര�മ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പു�രാഗതി �നടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് �നഹ്റു ഊന്നിപ്പറ

ഞ്ഞു. അ�തസമയത്തു ത�ന്ന ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ പു�രാഗതിയി�ല്ല

ങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതികവുമായ �നട്ടങ്ങൾ നിഷ്പ്ര�യാജനമായിത്തീരു�മന്നും

അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മുഴുവൻ ശക്തിയും ഓജസ്സും ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട്

സാമ്പത്തികവും വ്യാവസായികവുമായ അഭിവൃദ്ധിയിലൂ�ട മു�ന്നറാൻ അ�ദ്ദഹം

ജനങ്ങ�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു. “വി�വകവും സഹാനുഭൂതിയും സഹിഷ്ണുതയുമില്ലാ

ത്ത വ്യാവസായിക–സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി �പാടിയും ചാരവും മാത്രമാണ്” എന്ന്

അവ�ര ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. “ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ, പ്രകൃതിയു�ട

ഭാഗമായ മനുഷ്യനും സമൂഹത്തി�ന്റ ഭാഗമായ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ, സമതുലിത
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മായ ഒരവസ്ഥയാണ് ആവശ്യം എന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. മ�റ്റാരുതരത്തിൽ

പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികവും ശാസ്ത്രീയവും സാ�ങ്കതികവുമായ പു�രാഗതി�യാ�ടാപ്പം

ത�ന്ന മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യവും ആന്തരികമായ മാനുഷികഗുണങ്ങളും

വികസിക്കണം.

14 തത്വവും പ്ര�യാഗവും

സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം, �ചരി�ചരാനയം, ഘനവ്യവസായങ്ങൾക്കു

പ്രാധാന്യം നൽകി�ക്കാണ്ടുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണം, �പാതു�മഖലയു�ട വി

കസനം, കാർഷികപരിഷ്കാരം, സാർവത്രികവും ആധുനികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പരിപാടികളിലൂ�ട ഇന്ത്യയു�ട ശക്തിയും സാർവ�ദശീയമായ

അന്തസ്സും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് �നഹ്റു വിശ്വസിച്ചു. വി�ദശീയരും നാട

ന്മാരുമായസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരു�ടപലതരംഎതിർപ്പുക�ളയുംഅ�ദ്ദഹത്തിന്

�നരി�ടണ്ടിവന്നു. പ�ക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗത്തായിരു

ന്നു. മരണത്തിന് കഷ്ടിച്ച് രണ്ടുമാസം മുമ്പ് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു: “ഇന്ത്യയിൽ

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് ആരായാലും ശരി, നമ്മു�ട �ചരി�ചരാനയത്തി�ന്റ

യും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ള

ആസൂത്രിതവുംക്രമീകൃതവുമായ വികസനത്തി�ന്റയും നയം നിലനിൽക്കും. എ�ന്ത

ന്നാൽ, നമ്മു�ട ജനങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റ ഇച്ഛാശക്തി�യയാണ്

അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്”.

ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട ആസൂത്രിത സാമ്പത്തികപരിപാടി

കൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി�ക്കാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികവ്യ

വസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു �നഹ്റുവി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം. ജനാധിപത്യ

വും �സാഷ്യലിസവും �വർതിരിക്കാനാവാത്ത വിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്

അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. 1963-ൽ ജയ്പൂരിൽ �വച്ചു കൂടിയ അഖി�ലന്ത്യാ �കാൺഗ്ര

സ് കമ്മിറ്റിയു�ട �യാഗത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ

അനിവാര്യമായ ഫലമാണ് �സാഷ്യലിസം. സാമ്പത്തികജനാധിപത്യം ഉൾ�ക്കാ

ള്ളുന്നി�ല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന് യാ�താരർത്ഥവുമില്ല. സാമ്പത്തിക

ജനാധിപത്യമാക�ട്ട, �സാഷ്യലിസമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല”.

പ�ക്ഷ, ലക്ഷ്യ�മന്തായിരുന്നാലും, �നഹ്റുവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ �കട്ടിപ്പടു

ക്ക�പ്പട്ടത് �സാഷ്യലിസമല്ല, മുതലാളിത്തമാണ്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച

�യാ�ടാപ്പം സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ കുത്തക മുതലാളികളു�ട പിടി

മുറുക്കി�ക്കാണ്ടുവന്നു. ധനികന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും തമ്മിലുള്ളഅന്തരം കുറയുകയല്ല,

വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഈ സംഭവവികാസം �നഹ്റുവി�ന അസ്വസ്ഥനാ

ക്കി. അ�ദ്ദഹം തുറന്നുസമ്മതിച്ചു: “കഴിഞ്ഞഏതാനും വർഷങ്ങളായിഅത് (കുത്ത

കമുതലാളിത്തം) വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്ര�ത്താളം നമ്മൾ �സാഷ്യലിസം

എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു�പായിരിക്കുന്നു”.

മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാലമായി താനുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�പാന്നലക്ഷ്യം, ഭരണവ്യവസ്ഥ

യു�ട തലപ്പത്തിരുന്നിട്ടും, �നഹ്റുവിന് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയാത്ത�തന്തു

�കാണ്ടാണ്? എന്തു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹ�ത്ത

വക�വയ്ക്കാ�ത കുത്തകമുതലാളിത്തം ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ

യിൽ ആധിപത്യം �നടിയത്? ഈ �ചാദ്യത്തിന് ഒറ്റവാക്കിൽ മറുപടിപറയുക
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എളുപ്പമല്ല. ലക്ഷ്യത്തി�ലത്താനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്ത

നങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ അ�ദ്ദഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്.

ഒരുപ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �വയക്തികമായ അഭിലാഷ�ത്തക്കാൾ കരുത്തു

ള്ളവയായിരുന്നിരിക്കാം സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ �മഖലകളിൽ ആധിപ

ത്യം വഹിച്ച പ്രതി�ലാമശക്തികൾ. ഒരുപ�ക്ഷ, ഒരു ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തി�ന്റ

തലവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമത്തി�ല �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും

സംഘട്ടനങ്ങ�ളയും നിലനിർത്താനുംഅങ്ങ�ന നിയമവും സമാധാനവും കാത്തുര

ക്ഷിക്കാനുമുള്ള ബാധ്യതയ്ക്ക് �സാഷ്യലിസ�മന്ന ലക്ഷ്യവുമായി �പാരുത്തമില്ലായി

രുന്നിരിക്കാം. അ�ല്ലങ്കിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആദർശങ്ങ�ളയുംസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും

ഔപചാരികമായി മാത്രം അംഗീകരിക്കുകയും ഫലത്തിൽ എതിർക്കുകയും �ചയ്ത

സഹപ്രവർത്തകന്മാരു�ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് കീഴട�ങ്ങണ്ടിവന്നിരിക്കാം. അഥവാ

യഥാർത്ഥമായ ജനാധിപത്യത്തിലും �സാഷ്യലിസത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ശക്തി

കൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആശയങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട്

വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാ�ടാടു കൂടി ജനങ്ങ�ള �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുന്നതിന്

പകരം സ്വയം ഭിന്നിച്ചുനിന്നു�കാണ്ട് ശത്രുക്ക�ള�പ്പാ�ല പരസ്പരം �പാരാടുകയും

അങ്ങ�ന ലക്ഷ്യത്തി�ലക്കുള്ള �പാക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടാവാം.

എന്നാൽ, തത്വത്തിലും പ്ര�യാഗത്തിലും എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന �പാരായ്മകളു

ണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ഇന്ത്യയി�ല യുവതലമുറയ്ക്ക് പു�രാഗ

മനപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു പുതിയ വീക്ഷണഗതി നൽകുകയും �ദനംദിന

ജീവിതത്തി�ന്റ ഇടുങ്ങിയ പരിധികൾക്കപ്പുറ�ത്തക്ക് �നാക്കാൻഅവ�ര �പ്രരിപ്പി

ക്കുകയും �ചയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധീരവും ആ�വ

ശകരവുമായ �നതൃത്വം സുന്ദരമായ ഒരു ഭാവി �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ �വമ്പൽ �കാള്ളു

ന്ന �കാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകി�യന്ന വസ്തുത നി�ഷ

ധിക്കാൻ വയ്യ.
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സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു �ശഷം

1947 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം �നടി. 1950-ൽ ഒരു റിപ്പബ്ലി

ക്കൻ ഭരണഘടന ഇവി�ട നടപ്പിൽവന്നു. ചരിത്രത്തി�ല ഒരു വഴിത്തിരിവായിരു

ന്നുഅത്. �കാടിക്കണക്കിലുള്ളജനങ്ങളു�ട ചിരന്തനങ്ങളായഅഭിലാഷങ്ങൾക്ക്

മൂർത്തമായപ്രാ�യാഗികരൂപംനൽകാനുള്ളപുതി�യാരുഘട്ടംഉദ്ഘാടനം �ചയ്യ

�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്ക്കാരികവും ആത്മീയവുമായ

പു�രാഗതിയു�ട ഉപാധി�യന്ന നിലയ്ക്കാണ് രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാഗതം �ചയ്യ

�പ്പട്ടത്.

1 പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ

എന്നാൽ, കൂടുതൽ �മച്ച�പ്പട്ട ഒരു പുതിയസാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ �കട്ടി

പ്പടുക്കാനുള്ളസാദ്ധ്യതക�ള യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. �കാ

ളണി �മധാവിത്വത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രാക് മുതലാളിത്ത ചിന്താഗതികളും

പരമ്പരാഗതങ്ങളായ മാമൂലുകളും അത്രയ്ക്ക് പ്രബലങ്ങളായിരുന്നു. വി�ദശമൂലധന

ത്തി�ന്റയും നാടുവാഴിത്തശക്തികളു�ടയും സ്വാധീനം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക�മഖ

ലകളിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരു�ട മാനസികമണ്ഡലത്തിലും നിർണ്ണായകമായി തുടർ

ന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനം �കാണ്ടുമാത്രം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ട

�കാ�ളാണിയൽനാടുവാഴിത്തസ്വഭാവംഅവസാനിപ്പിക്കുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.

യുദ്ധത്തി�ന്റഫലമായികുഴഞ്ഞുതാറുമാറായവ്യാവസായിക–കാർഷികരംഗങ്ങളും

രാജ്യത്തി�ന്റ വിഭജനം മൂലമുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളും സ്ഥിതിഗതിക�ള കൂടുതൽ വഷ

ളാക്കി. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട പി�ന്നാക്കാവസ്ഥയും അത്യാവശ്യസാധനങ്ങളു

�ട വിലവർദ്ധനവും �താഴിലില്ലായ്മയും ക്ഷാമഭീഷണിയും എല്ലാം കൂടി ജനങ്ങ�ള

അസ്വസ്ഥരാക്കി.

പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തുത�ന്ന, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ വിജയം ജനങ്ങൾ

ക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഉളവാക്കി. തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യ

ങ്ങൾ �നടാനാവശ്യമായ മു�ഖ്യാപാധി സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവർ മന

സ്സിലാക്കി. അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായി നീണ്ട സമരങ്ങൾ നടത്തിയത്

രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല. പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പ

ത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങ�ള ഉൾ�ക്കാള്ളണ�മ

244



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 245

ന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്ത് സാധാരണ

ക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട പിന്തുണ�നടാൻ കഴിഞ്ഞഎല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും തങ്ങ

ളു�ട പ്ര�മയങ്ങളിലും പ്രചാര�വലകളിലും സാമ്പത്തികനീതി, അവസരസമത്വം,

ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങളു�ട ചൂഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള �മാചനം മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾ

ഉൾ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. “ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം അവസാനി

ക്കണ�മങ്കിൽ പട്ടിണികിടക്കുന്ന ജന�കാടികളു�ട സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യം രാ

ഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം” എന്ന് 1931-ൽ കറാച്ചിയിൽ �വച്ചു

കൂടിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ സ�മ്മളനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടാ

യി. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യവും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും അവിഭാജ്യങ്ങളായിട്ടാണ്

കരുത�പ്പട്ടത്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റുവി�ന�പ്പാലുള്ള �കാൺഗ്രസ്സ് �നതാക്കന്മാ

രും �കാൺഗ്രസ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളും

പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ളചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാ

നിച്ചിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനവും പുതിയ ഭരണഘടനയും ജനങ്ങളു�ടആഗ്ര

ഹങ്ങ�ളയും പ്രതീക്ഷക�ളയും നിറ�വറ്റാനുള്ള ഉപാധികളായിരുന്നു. �ദശീയവും

സാർവ�ദശീയവുമായ സാഹചര്യങ്ങളാക�ട്ട, തികച്ചും അനുകൂലങ്ങളുമായിരുന്നു.

ജനകീയാഭിലാഷങ്ങളു�ട പൂർത്തീകരണ�ത്ത തടഞ്ഞുനിർത്താൻ സാമ്രാജ്യത്വ–

നാടുവാഴിത്തശക്തികൾക്ക് കഴിവില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാർവലൗകികാ

ടിസ്ഥാനത്തിൽ ത�ന്ന അവ അത്രയ്ക്ക് ദുർബലങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �ലാക

ത്തി�ല ഏറ്റവുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ള �ചനയുൾ�പ്പ�ട ഒരു ഡസനിലധികം

രാജ്യങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തവും നാടുവാഴിത്തവും അവസാനിപ്പിച്ചു�കാണ്ടുള്ള �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകളു�ട ആവിർഭാവം, �കാളണി�മധാവിത്വത്തി�ന്റ പിടിയിൽ

നിന്ന്ഏഷ്യയി�ലയുംആഫ്രിക്കയി�ലയും ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ �നടിയ �മാചനം,

�ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും �താഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട മു�ന്നറ്റം, സയൻസി�ന്റയും

സാ�ങ്കതികവിദ്യയു�ടയും അഭൂതപൂർവ്വമായ പു�രാഗതി, ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ള

�മൽക്കു�മൽ വളർത്താനുള്ളപുതിയസാദ്ധ്യതകൾ—അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങ�ള

കുറിക്കുന്ന ഈ സാർവലൗകിക സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�ട ഹൃദയത്തിലും

സ്വാധീനം �ചലുത്തി.

ഈ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങ�ള ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയി

�ല പുതിയ ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്തി�ന്റ പി�ന്നാക്കനില അവസാനിപ്പി

ക്കാനും സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക പു�രാഗതിയിലൂ�ട ജനങ്ങളു�ട പ്രതീക്ഷകൾ

ഒരളവി�ലങ്കിലും നിറ�വറ്റാനും �വണ്ടിയുളള പഞ്ചവത്സരസാമ്പത്തിക പദ്ധതി

കൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ തുടങ്ങിയത്. അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ

�കാടുത്തു�കാണ്ടുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണം, �പാതു�മഖലയു�ട വികസനം,

കാർഷികപരിഷ്കരണങ്ങളു�ട തുടക്കം, ഗതാഗതവികസനം, പുതിയ യൂണി�വഴ്സി

റ്റികളും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും—ഇ�തല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുക

ളായി പി�ന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിരുന്ന ജനങ്ങ�ള അഭിവൃദ്ധിയു�ട പാതയി

�ലക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ വിവിധ �മഖലകളിൽ മു�മ്പാ

രിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പു�രാഗതി �കവരികയും �ചയ്തു. പഴയ സാമൂഹ്യ–

സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ടസ്ഥാനത്ത് പുതി�യാരു സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക വ്യവ

സ്ഥയു�ട പലഘടകങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.
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2 സാമ്പത്തികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ

അവികസിതമായ ഒരു അർധനാടുവാഴിത്ത സമുദായ�ത്ത സുശക്തമായ ഒരു

ആധുനികസമുദായമാക്കി മാറ്റുക�യന്നു�വച്ചാൽ വ്യവസായവും കൃഷിയും ഗതാഗ

തസൗകര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വളർത്തുക എന്നു മാത്രമല്ല അർ

ത്ഥം. അവ�യാ�ടാപ്പം പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും പുതിയ ജീവിതരീതികളും

പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ വീക്ഷണഗതികളുംആവിർഭവിക്കുന്നു. സനാതനങ്ങ�ള

ന്നു കരുത�പ്പട്ട പഴയ മൂല്യങ്ങൾ തകരുകയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം,

�സാഷ്യലിസം തുടങ്ങിയ പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും �ചയ്യുന്നു. മ�റ്റാരു

വിധം പറഞ്ഞാൽ, സാമ്പത്തികാസൂത്രണം, വ്യവസായവൽക്കരണം, കാർഷിക

പരിഷ്ക്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസ വിപുലീകരണം മുതലായവ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല,

ഉൽപ്പാദനാഭിവൃദ്ധിയു�ടയും ശാസ്ത്രത്തി�ന്റയും സാ�ങ്കതികവിദ്യയു�ടയും സാഹി

ത്യാദികലകളു�ടയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു�പാ�ല ലഭ്യമാ

ക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാ

ണ്. ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, �സാഷ്യലിസം മുതലായ

മൂല്യങ്ങൾ�പാലും ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവും

ആത്മീയവുമായ എല്ലാത്തരം അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും

�മാചിപ്പിക്ക�പ്പട്ട മനുഷ്യ�ന്റ സമഗ്രവും സർവ�താമുഖവുമായ പു�രാഗതിയാണ്

ലക്ഷ്യം.

എന്നാൽ, ഈ ലക്ഷ്യം �നടാൻ പറ്റിയ തരത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യ–

സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ–സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള

ത്. പുതിയ ഉൽപ്പാദനവിതരണ വ്യവസ്ഥകൾ വളരുന്നത് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിലാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മുതലാളിത്തവും മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ മൂല്യങ്ങളുമാണ്ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ച

യ്യാൻസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നസാമ്പത്തികസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്തം.

സ്വത്തുൽപ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നജനങ്ങളു�ട�യാ രാജ്യത്തി�ന്റയാ

�ക�യാ �ക്ഷമ�ത്ത ഉന്നം�വച്ചു�കാണ്ടല്ല, ഉൽപ്പാദനവിതര�ണാപാധികളു�ട

ഉടമസ്ഥന്മാരായ മുതലാളികളു�ട ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയാണ്. പണി�യടുക്കുന്ന

�താഴിലാളികൾക്ക് വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥതയി�ലാ നടത്തിപ്പി

�ലാ യാ�താരു പങ്കുമില്ല. മുതലാളികളാണ്, അവസാനവിശകലനത്തിൽ, രാജ്യ

ത്തി�ന്റ ഭരണസംവിധാന�ത്ത�പ്പാലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. “സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ

യു�ട പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്കു ഹാനികരമായ വിധത്തിൽ സ്വത്തുക്കളു�ടയും

ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ടയും �കന്ദ്രീകരണ�ത്തസഹായിക്കരുത്” എന്ന് പു

തിയ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നു�ണ്ടന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഭരണഘടന

എന്തുത�ന്ന ആവശ്യ�പ്പട്ടാലും മുതലാളിത്തം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നിയമങ്ങ�ള

മാത്ര�മ അനുസരിക്കൂ. അസമത്വങ്ങൾ അതി�ന്റ കൂ�ടപ്പിറപ്പാണ്. �താഴിലാളി

കളു�ട അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി

മാറ്റുകയും പരസ്പരമത്സരത്തിലൂ�ട സ്വത്തുക്കളും ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളും �ക

ന്ദ്രീകരിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നത് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട അനി�ഷധ്യ

നിയമമാണ്. ഈ നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികാ

സൂത്രണം ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താനാണ്

സഹായിച്ചത്. �പാതു�മഖലയ്ക്ക് പ്ര�ത്യകമായ പ്രാധാന്യം നൽക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്നു

ള്ളതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, സ്വകാര്യ�മഖലയി�ലന്ന�പാ�ല �പാതു�മഖലയിലും
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ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമാവകാശത്തിലാക�ട്ട, ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട വിതര

ണത്തിലാക�ട്ട, വ്യവസായങ്ങളു�ട നടത്തിപ്പിലാക�ട്ട, പണി�യടുക്കുന്ന �താഴി

ലാളികൾക്ക്യാ�താരുപങ്കുമില്ല. അവർഅദ്ധ്വാനശക്തിവിറ്റ് ഉപജീവനംകഴിക്കു

ന്ന �വറും കൂലി�വലക്കാർ മാത്രമാണ്. മുതലാളികളു�ട ലാഭം വർദ്ധിക്കും�താറും

�താഴിലാളികളു�ട അസംതൃപ്തിയും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിവി�ശ

ഷം അനിവാര്യമായും വർഗ്ഗസമരങ്ങ�ള മൂർഛിപ്പിക്കുന്നു.

മുതലാളികളും �താഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ത�ന്ന മുത

ലാളികളും മുതലാളികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളും മൂർഛിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ധനാഗ

മമാർഗ്ഗങ്ങളും കൂടുതൽ ആദായകരമായ സാ�ങ്കതിക�വദഗ്ദ്ധ്യവും �കവശമുള്ള

വലിയ മുതലാളികൾ �ചറിയ മുതലാളിക�ള പുറന്തള്ളി�ക്കാണ്ട് ഉൽപ്പാദ�നാപ

കരണങ്ങളും മറ്റു വിഭവങ്ങളും സ്വന്തം �കകളിൽ �കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

വ്യാവസായി�കാൽപ്പാദനത്തി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം വിരലി�ന്മ�ലണ്ണാവുന്ന ഒരു

പിടി കുത്തകമുതലാളികളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീരുന്നു. സ്വകാര്യ�മഖലയി

�ല വ്യവസായങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, �സ്റ്ററ്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളിലും ഭരണകൂട

ത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ–സാംസ്ക്കാരികസ്ഥാപനങ്ങളിലും സാമൂഹ്യരംഗത്തിലാ�കയും

സ്വാധീനം �ചലുത്താനുള്ളഅവരു�ട കഴിവ് അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നു. സാമ്പത്തി

കവും രാഷ്ട്രീയവുമായ �കന്ദ്രീകരണ�ത്താ�ടാപ്പം വിപുലവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വവും ശക്തിയാർജിക്കുന്നു.

3 സാമൂഹ്യ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ

വ്യവസായവൽക്കരണവും കാർഷിക പരിഷ്ക്കരണവും എത്രത�ന്ന പരിമിതമാ�ണ

ങ്കിലും അവ ഗ്രാമപ്ര�ദശങ്ങളി�ല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവമായ മാറ്റ

ങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തഘടകങ്ങൾ ഉൾനാടുകളിൽ ആധി

പത്യം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചരക്കുൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയു�ട വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പി

ക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതി�ന്റ അനിവാര്യഫലമായി കൃഷിക്കാരും വ്യവസായി

കളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉൾനാടുകളി�ല കൃഷിക്കാരും കർഷ

ക�ത്താഴിലാളികളും തമ്മിലും ധനികകൃഷിക്കാരും ദരിദ്രകൃഷിക്കാരും തമ്മിലുമുള്ള

�വരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂർഛിക്കുന്നു. കാർഷി�കാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നകൃഷിക്കാരും

വ്യാവസായി�കാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന മുതലാളികളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യ

ങ്ങൾ ഉൾനാടുകളും പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട രൂപം ധരി

ക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കർമ്മത്തിലും പുനർജന്മത്തിലും വിശ്വസിച്ചു�കാണ്ട് ഏ�റ

ക്കു�റ പ്രശാന്തരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ഗ്രാമീണരു�ട ജീവിതമാ�ക �പ�ട്ടന്ന്

കലങ്ങിമറിയാൻതുടങ്ങുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൾനാടുകളി�ലജനങ്ങൾ�ജാലിയ�ന്വ

ഷിച്ച് പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളി�ലക്ക് �പാവുകയുംഅങ്ങ�നനാഗരികജീവിതം കൂടുതൽ

സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. മറുഭാഗത്ത് വ്യവസായവൽക്കരണവുംആധുനിക

സാ�ങ്കതികവിദ്യകളും ഗ്രാമീണജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ഗതാഗതസൗ

കര്യങ്ങളു�ട വളർച്ച പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കുകയും ഗ്രാമീണരും

പട്ടണവാസികളും തമ്മിലുള്ളസമ്പർക്കങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ട്രാക്ടറു

കൾ, ആധുനികങ്ങളായ മറ്റു കാർഷി�കാപകരണങ്ങൾ, രാസവളങ്ങൾ, ജല�സ

ചനപദ്ധതികൾ, വിദ്യുച്ഛക്തി, �റഡി�യാ, സിനിമ, കാറും സ്കൂട്ടറും, പുസ്തകങ്ങൾ,

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ മുതലായവ ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതിയിലും ചിന്താഗതിയി

ലും പരസ്പരബന്ധങ്ങളിലു�മല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കനു�യാജ്യമായ തരത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം

സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അതു�കാണ്ട്, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റകുഴപ്പങ്ങളുംഅരാ

ജകവാസനകളും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും

പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണ�മന്ന ഭരണഘടനയു�ട അനുശാസനത്തിന്

യാ�താരു വിലയും ഇതുവ�ര നൽക�പ്പട്ടിട്ടില്ല. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും, പ്ര�ത്യകി

ച്ചും ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾ, നിരക്ഷരതയിൽത്ത�ന്ന കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അഭ്യസ്തവി

ദ്യരു�ട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അവ�ര മുഴുവനും

ഉൾ�ക്കാള്ളാൻ കഴിയത്തക്കവിധത്തിൽ �താഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

�ജാലിക്കു�വണ്ടി അഭ്യസ്തവിദ്യർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന കിടമത്സരങ്ങൾ ചില�പ്പാൾ

പ്രാ�ദശികതയു�ടയും വർഗ്ഗീയതയു�ടയും സ്വഭാവങ്ങൾ�ക�ക്കാള്ളുന്നു.

അസമമായ വ്യാവസായികപു�രാഗതിയാണ് മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള സാ

മ്പത്തികാസൂത്രണത്തി�ന്റഒരുഅനിവാര്യസ്വഭാവം. രാജ്യത്തി�ലചില ഭാഗങ്ങൾ

മുന്നണിയിലും മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങൾ പിന്നണിയിലുമായി നില�കാള്ളുന്നു. ഇതി�ന്റ

ഫലമായികൂടുതൽകൂടുതൽധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾസ്വന്തംകയ്യിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കാൻ

�വമ്പൽ �കാള്ളുന്ന �കന്ദ്രഭരണവും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ �നടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന

�സ്റ്ററ്റുകളും തമ്മിലും �സ്റ്ററ്റുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും �സ്റ്ററ്റുകളും പഞ്ചായത്തുകളും

തമ്മിലുമുള്ള മത്സരങ്ങൾ മൂക്കുന്നു. ഈ മത്സരങ്ങൾ പല�പ്പാഴും, ഭാഷ, ജാതി,

മതം മുതലായ രംഗങ്ങളിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളായി രൂപാന്തര�പ്പടുന്നു.

4 സങ്കീർണ്ണതകളും അസമത്വങ്ങളും

ആസൂത്രിതമായ സാമ്പത്തികപു�രാഗതിക്ക് പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട അടി

ത്തറയിളക്കാ�ന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതി�ന പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി

ല്ല. ആധുനികവ്യവസായങ്ങളു�ടയും ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റയും ആധുനിക

സാ�ങ്കതികവിദ്യകളു�ടയും കൂ�ടത്ത�ന്ന പ്രാക് മുതലാളിത്തകാലഘട്ടത്തി�ല

പ്രാകൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദനരീതികളും പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതികളും നിലനിൽക്കുന്നു.

�ജ്യാതിഷം, മന്ത്രവാദം, സർവാത്മവാദം, �ഗാത്രചിഹ്നവാദം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന

വിശ്വാസങ്ങൾആധുനികശാസ്ത്രീയ ചിന്തകളുമായും ജനാധിപത്യം, �സാഷ്യലിസം

തുടങ്ങിയ ആധുനികാശയങ്ങളുമായും കൂടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ജവഹർലാൽ

�നഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “ഈ കാലഘട്ടങ്ങ�ളല്ലാം നമ്മിലും നമ്മു�ട

രാജ്യത്തിലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസും അ�റ്റാമി

ക് എനർജിയും വളരുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ചാണകയുഗവും നിലനിൽക്കുന്നു… നമ്മൾ
ശാസ്ത്രത്തി�ന്റയും സാ�ങ്കതികവിദ്യയു�ടയും �ലാകത്തി�ലക്ക് കുതിച്ചുചാടുകയും

പ്രകൃതിശക്തിക�ള കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയതരത്തിൽ നമ്മു�ട വിജ്ഞാന

�ത്തസംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തു ത�ന്ന

ദാരിദ്ര്യം, വികസനത്തി�ന്റപി�ന്നാക്കനിലഎന്നിവയാൽ മാത്രമല്ല, പരമ്പരാഗത

ങ്ങളായചിലആശയങ്ങൾ,ആചാരങ്ങൾഎന്നിവയാലുംനമ്മൾപിറ�കാട്ടുപിടിച്ചു

വലിക്ക�പ്പടുന്നു… അങ്ങ�ന നമ്മു�ട കാലഘട്ടത്തി�ന്റ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും വി�ക്ഷാ

ഭങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നമ്മൾ ഇരുഭാഗ�ത്തക്കും �നാക്കി�ക്കാണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്;

ഭാവിയി�ലക്ക് മു�ന്നാട്ടും ഭൂതകാലത്തി�ലക്ക് പി�ന്നാട്ടും. രണ്ടു ഭാഗ�ത്തക്കും

നമ്മൾ പിടിച്ചുവലിക്ക�പ്പടുന്നു”.

സാ�ങ്കതികവിദ്യയു�ട പു�രാഗതി ഉൽപാദന�മഖലയിൽ വിപ്ലവങ്ങൾസൃഷ്ടി

ക്കുകയും ശാസ്ത്രത്തി�ന്റപ്രചാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റയുംസംസ്കാരത്തി�ന്റയുംസാ
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മൂഹ്യ�ബാധത്തി�ന്റയുംപഴയരൂപങ്ങ�ള മാറ്റിമറിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുഎന്നത് ശരി

യാണ്. മു�ന്നറ്റത്തി�ന്റ ഈ ഗതിക്രമത്തിൽ പല പഴയവിശ്വാസങ്ങളും പഴയ മൂ

ല്യങ്ങളും തുടച്ചു നീക്ക�പ്പടുന്നുഎന്നതും വാസ്തവമാകുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തു

ത�ന്ന, രൂഢമൂലങ്ങളായ ചില പഴയ വിശ്വാസങ്ങളും അശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ചിന്താ

ഗതികളും വിട്ടു �പാവാ�ത പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം �നടിയ ആളുകൾ �പാലും �ജ്യാത്സ്യന്മാ�രയും മുറി�വദ്യന്മാ

�രയും കാവിവസ്ത്രക്കാ�രയും സമീപിക്കുന്നതുകാണാം. ഓപ്പ�റഷൻ തി�യറ്ററിൽ

പ്ര�വശിക്കുന്ന �ഡാക്ടർ ശസ്ത്രക്രിയക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ �കയി�ലടുക്കുന്നതി

ന് മുമ്പ് ത�ന്റ കാണ�പ്പടാത്ത�ദവ�ത്ത കണ്ണടച്ചു ധ്യാനിക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയർ

പാലത്തി�ന്റ പണി തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഗണപതി�യ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ �തങ്ങയു

ടച്ചു പൂജിക്കുന്നു. അഭ്യസ്തവിദ്യനായ രാഷ്ട്രീയ�നതാവ് ഭാവി�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക

തീർക്കാൻ�ജ്യാത്സ്യ�നശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. ഉശിരൻപ്രകടനങ്ങളുംസമരങ്ങളും

നടത്തുന്ന �താഴിലാളികൾ അ�തആ�വശ�ത്താടുകൂടിത്ത�ന്ന ശബരിമല കയറു

കയും �നർച്ചകളും വഴിപാടുകളും കഴിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ന്യൂക്ലിയർ യുഗവും ചാണ

കയുഗവും അത്രയ്ക്ക് �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്.

5 മാനസിക സംഘട്ടനങ്ങൾ

ഇങ്ങ�ന, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടി

രിക്കുന്ന അസമവും സങ്കീർണ്ണവുമായ സാമ്പത്തികപു�രാഗതി നാനാമുഖങ്ങളായ

സാമൂഹ്യ�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള മൂർഛിപ്പിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ

സംഘട്ടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും

മനുഷ്യ�ന്റ മസ്തിഷ്ക്കത്തിലുംപ്രതിഫലിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ, വർഗ്ഗസം

ഘട്ടനങ്ങൾ, ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ളഅകൽച്ച, വരവും �ചലവും ഒപ്പി

ച്ചു �കാണ്ടു�പാവാൻവയ്യാതാക്കിത്തീർക്കുന്നവില വർദ്ധന, �താഴിലില്ലായ്മ,�ക

ക്കൂലിയും കരിഞ്ചന്തയുംഅഴിമതികളും, ഭരണാധികാരികളു�ട വാക്കുംപ്രവൃത്തിയും

തമ്മിലുള്ളഅന്തരം, ജനങ്ങളു�ട സ്വപ്നങ്ങളും ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

�വരുദ്ധ്യം—ഇ�തല്ലാം ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ കുഴപ്പങ്ങളു�ട ഉറവിടങ്ങ

ളായിത്തീരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഉച്ശൃംഖലമായ വ്യക്തിവാദംഈകുഴപ്പങ്ങ

�ള മൂർഛിപ്പിക്കാ�ന സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ. സാമൂഹ്യ�ക്ഷമത്തിനല്ല, �വയക്തിക

മായ ഉയർച്ചയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. പണവും പദവിയുംഅധികാ

രവുമുള്ളവൻ ആദരിക്ക�പ്പടുന്നു. എന്താണ് എന്നു �നാക്കിയല്ല, എന്തുണ്ട് എന്ന്

�നാക്കിയാണ്, മനുഷ്യൻ വിലമതിക്ക�പ്പടുന്നത്. സമുദായത്തിൽ വിലയുള്ളവനാ

വാൻ �വണ്ടി ഓ�രാ വ്യക്തിയും മ�റ്റല്ലാ വ്യക്തികൾക്കു�മതിരായി �പാരാടുന്നു.

ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ �കന്ദ്രീകരിക്കാനും ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ കുന്നു കൂട്ടാ

നുമുള്ള �വമ്പൽ, പണത്തിനും പദവിക്കും �വണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ, സ്വാർത്ഥം,

ദുര, അഹങ്കാരം മുതലായ �വകൃതങ്ങൾ—ഇവ സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത മലിനമാ

ക്കുകയും മാനസികസംഘർഷങ്ങ�ള മൂർഛിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈ സംഘർ

ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിരാശതാ�ബാധവും നിസ്സഹായതാ�ബാധവും ഉട

�ലടുക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് �കാപവും �വറുപ്പും പരന്നുപിടിക്കുന്നു.

പ�ക്ഷ, ഇത് ചിത്രത്തി�ന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്, ചൂഷണത്തി�ന്റയും മത്സ

രത്തി�ന്റയും അസമത്വത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ന�ത്ത സാമൂഹ്യവ്യ

വസ്ഥയിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നീതിയു�ടയും സമത്വത്തി�ന്റയും
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സൗഹാർദ്ദത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതി�യാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി

�കട്ടിപ്പടുക്കാനും �കൽപ്പുള്ള ശക്തികളും വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യവസാ

യങ്ങളു�ട വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം കൂടുതൽ സംഘടിതരും രാഷ്ട്രീയമായി ഉൽബുദ്ധരു

മായ �താഴിലാളികളു�ട വർഗ്ഗവും ശക്തി�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പാവ�പ്പട്ട കൃ

ഷിക്കാർ, കർഷക�താഴിലാളികൾ, ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട

പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും സംഘടനാ�ബാധവും ശക്തി�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പു�രാഗമന

വാദികളായ ബുദ്ധിജീവികളു�ട ഒരു പുതിയ തലമുറ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന�ത്ത ഇന്ത്യ പഴമയും പുതുമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു

സമരത്തി�ന്റ മധ്യത്തിലാണ്. കാലഹരണ�പ്പട്ട ഭൂതകാലത്തി�ന്റ മൂല്യങ്ങൾ

തകർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു; അവയു�ട സ്ഥാന�മ�റ്റടുക്കാൻ �കൽപ്പുള്ള ഭാവിയു

�ട മൂല്യങ്ങൾ ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഈ വിടവിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത

താല്പര്യങ്ങൾ പരസ്പരം �പാരാടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്ര�ത്ത �നരിടുന്ന പ്രശ്ന

ങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളും നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന പരിഹാ

രമാർഗ്ഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളസാമൂഹ്യ–

സാമ്പത്തിക�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ആശയരംഗത്തിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളും മൂർ

ഛിക്കുന്നു.

6 വിഭാഗീയതകളു�ട വക്താക്കൾ

പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർക്ക് ജനങ്ങളു�ട മനസ്സി�ന സ്വാധീനിക്കാ

നുള്ള കഴിവ് ഇ�പ്പാഴും നശിച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങളു�ട അസംതൃപ്തി�യയും നിസ്സഹാ

യതാ�ബാധ�ത്തയും സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് അവർ ശിഥി

ലീകരണപ്രവണതക�ള �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ജാതിയു�ടയും മതത്തി�ന്റയും

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കും പ്ര�ചാദനം നൽകു

കയും �ചയ്യുന്നു. സാമുദായിക സംഘടനകളും മതസ്ഥാപനങ്ങളും സന്യാസിമ

ഠങ്ങളും മതനിര�പക്ഷത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ ജനാധിപ

ത്യ�ത്തയും �ദശീ�യക്യ�ത്തയും തുരങ്കം �വയ്ക്കുകയും പുതി�യാരു സാമൂഹ്യ–

സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയ്ക്കു �വണ്ടിയുള്ള ജനകീയപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള എതിർക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള പു�രാഹിതന്മാരും വിവിധ ചിന്താഗതിക്കാരായ

സന്യാസിമാരും ഭൂതകാലത്തി�ലക്ക് മടങ്ങി�പ്പാകാൻ ജനങ്ങ�ള ഉൽ�ബാധിപ്പി

ക്കുന്നു. അവർ ഇന്ത്യയു�ട മതപരവും ദാർശനികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ പാരമ്പ

ര്യങ്ങളി�ല പിന്തിരിപ്പൻ വശങ്ങ�ള പിന്താങ്ങുകയും പു�രാഗമനപ്രവണതക�ള

നി�ഷധിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ആധുനിക ചിന്തയുമായി �പാരുത്ത�പ്പടാത്ത മായ,

പുനർജന്മം, കർമ്മം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം മുതലായവ�യക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാചീനസി

ദ്ധാന്തങ്ങ�ള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങളിലുള്ള ക്രിയാത്മകശക്തികളു�ട

വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മതപരമായ വിഭാഗീയതകൾക്കും

സങ്കുചിതത്വങ്ങൾക്കും �പ്രാത്സാഹനം നൽകുകയും യജ്ഞം തുടങ്ങിയ മതചടങ്ങു

ക�ള പുനരുദ്ധരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. മതപുനരുദ്ധാരണത്തി�ന്റ പ്രചാരകന്മാർ

ഇസ്ലാമികരാഷ്ട്ര�ത്തപ്പറ്റിയുംഹിന്ദുരാഷ്ട്ര�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ളസങ്കല്പങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പി

ടിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയസ്വയം�സവക സംഘത്തി�ന്റ �നതാവായ ഗുരു �ഗാൽവാൽ

ക്കരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളു�ട രാഷ്ട്രമാണ്; കാരണം, “അവർക്ക്

�പാതുവായ രക്തമാണുള്ളത്. അവർക്ക് സാ�ഹാദര്യമുണ്ട്. �പാതുവായ ഉറവിട

വും �പാതുവായ രക്തവുമുള്ള ഒരു വംശമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ”.
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എന്നാൽ, �പാതുവായ രക്ത�ത്തപ്പറ്റിയും സാ�ഹാദര്യ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള

ഇത്തരം ഉൽ�ബാധനങ്ങളു�ട അർത്ഥം എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ജാതിവ്യത്യാസ�മാ

ധനികദരിദ്ര�ഭദ�മാ കൂടാ�തസമന്മാരായിത്തീരണ�മ�ന്നാഎല്ലാവരുംസ�ഹാദ

രന്മാ�ര�പ്പാ�ല പരസ്പരം �സ്നഹിച്ചു�കാണ്ടു ജീവിക്കണ�മ�ന്നാഅല്ല. ഹിന്ദുമതം

�ദവത്താൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടതാണ് എന്നവകാശ�പ്പടുന്ന സ്വാമി ഭാരതീകൃഷ്ണ

തീർത്ഥൻ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. ജാതി�ഭദ

ങ്ങളും �താട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങളും �വദവിധി പ്രകാരമു

ള്ളവയാ�ണന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരു�പാ�ലയുള്ള സ്ഥാന�മാ പദവി�യാ ഉണ്ടാ

വണ�മന്ന വാദം ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു:

“തീണ്ടൽ നാലുതരമുണ്ട്. ഒന്നാമ�ത്തത് ജാതശൗചം, അതായത് ജനനം മൂലമു

ണ്ടാകുന്ന തീണ്ടൽ; രണ്ടാമ�ത്തത് ക്ഷയശൗചം, അതായത് മരണം മൂലമുണ്ടാ

കുന്ന തീണ്ടൽ; മൂന്നാമ�ത്തത് തീണ്ടാരിമൂലമുണ്ടാകുന്ന തീണ്ടൽ; നാലാമ�ത്തത്

ചണ്ഡാലന്മാർക്കും പ്രതി�ലാമവിവാഹങ്ങളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവർക്കുമുള്ള തീണ്ടൽ.

ഇവ�യല്ലാം ഒ�ര �ശ്ലാകത്തിലാണ് പരാമർശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. തീണ്ടലുകളു�ട

ദൂരം ക്രമപ്രകാരം രണ്ടടി, നാലടി, ഏഴടി, പതിനാറടി എന്നിങ്ങ�ന നിജ�പ്പട്ടിട്ടുമു

ണ്ട്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം, ഇ�തല്ലാം ഒ�ര വിഭാഗത്തിൽ �പട്ടവയാ�ണന്നും നിന്ദ

യു�ട�യാ അവജ്ഞയു�ട�യാ പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ്. �താട്ടുകൂടായ്മ

മാത്രമല്ല, തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ശാസ്ത്രത്താൽ �തളിയിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്”.

ചാതുർവർണ്യം “സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലൂ�ട ഏറ്റവും വലിയ നന്മ�കവരു

ത്തുന്നു” എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന �ക.എം. മുൻഷി ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ ന്യായീകരിക്കു

ന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “പാരമ്പര്യം, ജനനം, മ�നാഭാവം, പ്രാപ്തിഎന്നീകാര്യങ്ങളിൽ

എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു�പാ�ലയല്ല. �പാതുവിലുള്ള �താഴിലി�ന്റയും �പാതുതാല്പ

ര്യങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുദായത്തിൽ വിഭജനങ്ങളുണ്ടാവുക എന്നത്

സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്”. ജനങ്ങൾക്ക് “ഏറ്റവും വലിയ നന്മ” ഉണ്ടാക്കി�ക്കാ

ടുക്കാനുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗമിതാണ്: “മ�നാഭാവം, പാരമ്പര്യം, സാഹച

ര്യംഎന്നിവയു�ടഫലമായി ജനങ്ങൾഅഭിരുചികളിലും കഴിവുകളിലും വ്യത്യസ്തരാ

ണ്. അവ�ര നാലുതരക്കാരായി വിഭജിക്കാം: (1) പ്രകാശത്താൽ പ്ര�ചാദിതരായ

സാമൂഹ്യ �നതാക്കന്മാർ, (2) വീര്യ�ത്താടും ചുറുചുറു�ക്കാടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന

വരു�ട വർഗ്ഗം, (3) വീര്യവും അ�താ�ടാപ്പം അലസതയും ഉള്ളവരു�ട വർഗ്ഗം, (4)

അലസന്മാരു�ട വർഗ്ഗം. പരസ്പരമത്സരം ഒഴിവാക്കാൻശ്രമിക്കുന്ന ഒരുസമുദായം

ഓ�രാ വർഗ്ഗത്തി�ലയും ഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട സ്വഭാവവും സാഹചര്യവും അഭിരുചി

യും പരി�ശാധിച്ച് വ്യക്തിപരമായ അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കാനിടവരാത്ത തരത്തിൽ

വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങളു�ട കടമകളും �താഴിലുകളും വ്യവസ്ഥ�പ്പടുത്തണം. സാമൂഹ്യാ

ഭിപ്രായം ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും അവ�ന്റ വർഗ്ഗത്തി�ന്റതായ ചുമതലകളും �താഴിലു

കളും നിശ്ചയിച്ചു�കാടുക്കുകയും അ�തസമയത്തുത�ന്നഅവ�ന്റ അത്യാർത്തിയും

സുഖാസക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്യണ�മന്നാണ് ഇതി�ന്റഅർത്ഥം”.

ഇതി�ന്റ ശരിയായ അർത്ഥം ഭൂതകാലത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങ�ള മുറുക്കിപ്പിടി

ക്കണ�മന്നു മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തി�ന്റ ജനാധിപത്യവൽക്കരണ

�ത്ത തടയുകയും “അലസന്മാരു�ട വർഗ്ഗ”�ത്ത ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന �മലാളന്മാരു

�ടആധിപത്യം നിർബാധം തുടരുകയും �ചയ്യണ�മന്നു കൂടിയാണ്.

1 Swami Bharathi Krishna Thirtha: Sanatana Dharma.
2 K.M. Munshi: Foundations of Indian Culture, P. 68.
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7 �വദാന്തവും സ്വകാര്യസ്വത്തും

ശാസ്ത്രീയ ഭൗതികവാദത്തിനും �സാഷ്യലിസത്തിനും എതിരായി മാത്രമല്ല, �പാതു

�മഖല, കാർഷികപരിഷ്ക്കരണം, സാമൂഹ്യനീതി മുതലായവ�യ്ക്കതിരായും ഉപ�യാ

ഗിക്ക�പ്പടുന്ന മ�റ്റാരായുധമാണ് ആത്മീയവാദം. ഉദാഹരണത്തിന്, �വദാന്ത

വും സ്വകാര്യസ്വത്തും അവിഭാജ്യങ്ങളാ�ണന്ന് സമ്പൂർണാനന്ദ് എഴുതുകയുണ്ടായി.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽവ്യവസായത്തി�ന്റ �പാതു�മഖല ഒരുകമ്യൂണി

സ്റ്റ് നടപടിയാണ്; കമ്യൂണിസ�ത്ത എതിർ�ക്കണ്ടത് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരു�ടയും

കടമയുമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, “കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര�നസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, അ�ച

തനവും സ്വന്തം പ്രകൃതിയു�ട ആന്തരിക നിയമമനുസരിച്ച് സ്വയം മാറി�ക്കാണ്ടി

രിക്കുന്നതുമായ ഭൗതികസത്തയാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അടിത്തറ. �ന�രമറിച്ച്,

ഇന്ത്യൻ ചിന്തകന്മാ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റഅടി

ത്തറ. �ചതന്യമാണ് അതി�ന്റ സ്വഭാവം. “അവിദ്യയിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റ ഉൽപത്തി. എല്ലാ ചലനവും—�വണ�മങ്കിൽ നമുക്കതി�ന പരിണാമംഎന്നു

വിളിക്കാം—�ചതനയു�ടഅന്തസ്സത്ത�യ മൂടി�വയ്ക്കുന്നഅവിദ്യ�യ നശിപ്പിക്കാൻ

�വണ്ടി വ്യക്തി നടത്തുന്ന ഇടവിടാത്ത പരിശ്രമങ്ങളു�ട ഫലമാണ്”. അവിദ്യ

�യ നശിപ്പിക്കാനും വ്യക്തിയു�ട ആത്മാവി�ന “പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആത്മാവുമായി

താദാത്മ്യ�പ്പടുത്താ”നും �വണ്ടി നടത്ത�പ്പടുന്നഈ വ്യക്തിപരമായ പരിശ്രമങ്ങ

�ള ഭരണകൂടം തടസ്സ�പ്പടുത്തരു�തന്നാണ് സമ്പൂർണാനന്ദ് പറയുന്നത്: “വ്യക്തി

സ�ചതനവും നിത്യവുമായ ഒരു അഹം ആണ്. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അഹമായ ബ്ര

ഹ്മത്തി�ന്റ മഹത്തായ പ്രകാശത്തി�ന്റ ഒരു കിരണമാണ് അവൻ. അതു�കാണ്ട്,

അവ�ന്റ അവകാശങ്ങ�ള അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഭരണകൂടത്തിന് ആപ

ത്തുവന്നു�ചരും”. കാട്ടിൽ�പായി തപസ്സു �ചയ്യാ�നാ ദന്ത�ഗാപുരത്തിലടച്ചിരുന്ന്

ബ്രഹ്മ�ത്ത ധ്യാനിക്കാ�നാ ഉള്ള അവകാശ�ത്തപ്പറ്റിയല്ല അ�ദ്ദഹം പറയുന്ന

ത്. വ്യക്തിയു�ട അവകാശങ്ങളിൽ “മൂലധനം നി�ക്ഷപിക്കാനും വ്യവസായങ്ങൾ

നടത്താനു”മുള്ള അവകാശവും ഉൾ�പ്പടുന്നു എന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

അതു�കാണ്ടാണ് “സ്വകാര്യ�മഖല നിലനിർ�ത്തണ്ടത് �പാതുതാല്പര്യങ്ങൾക്ക്

ആവശ്യമാ�ണന്നുകരുത�പ്പടുന്നത്”.

രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തി�ലന്ന�പാ�ല �വചാരിക മണ്ഡലത്തിലും സ്വന്തമായ

വ്യക്തിമുദ്ര പതിച്ച രാജ�ഗാപാലാചാരി �പാലും ത�ന്റ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങ�ള

�വദാന്തവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. “ഈശ്വര�ന്റ ഇച്ഛാശ

ക്തി�യപ്പറ്റി�യാ പരിപാടി�യപ്പറ്റി�യാ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റി�യാ വിധി�യഴുതാ�നാ

അവ�യ മനസ്സിലാക്കാൻ�പാലു�മാ മനുഷ്യന് കഴിവില്ല” എന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വ

സിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തുത�ന്ന “അവ�ന നി�ഷധിക്കുന്നത് സംസ്ക്കാര

�ത്തത�ന്നനി�ഷധിക്കലാണ്” എന്നും പറയുന്നു. “എ�ന്തന്നാൽ, സംസ്ക്കാരം ഭൗ

തികപു�രാഗതി�യയല്ല, ആത്മീയ പരിശ്രമങ്ങ�ളയും ആത്മനിയന്ത്രണ�ത്തയും

ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണ�ത്തയുമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ�യല്ലാം

ത�ന്ന ഒരു പരമശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”.

3 Sampurnanand: Indian Socialism.
4 Ibid.
5 C. Rajagopalachari: Satyameva Jayate, P. 236.
6 Ibid.
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പരമശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുകഎന്നു�വച്ചാൽ മനുഷ്യൻത�ന്റ “സ്വഭാവവും ജീവി

തവും സനാതനങ്ങളായ സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ�ക്കതിരല്ലാത്തവിധത്തിൽ”

രൂപ�പ്പടുത്തണ�മന്നാണ് അർത്ഥം. സനാതനങ്ങളായ സാന്മാർഗിക നിയ

മങ്ങളി�ലാന്ന് സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ പരിപാവനത�യ അംഗീകരിക്കലാ�ണന്ന്

അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു: “നിങ്ങൾ നിങ്ങളു�ട സ്വന്തമാ�ണന്നു കരുതുന്നവ�യ

ല്ലാം ഈശ്വരനാൽ നൽക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നും അവ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയത് നല്ല

കാര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി മാത്രം ഉപ�യാഗിക്കാനാ�ണന്നും മനസ്സിലാക്കുക. വ്യക്തി

പരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ സ്വഭാവവും സമുദായത്തി�ന്റ ആവശ്യവും തമ്മിൽ

ഇങ്ങ�നയാണ് �പാരുത്ത�പ്പടുന്നത്. വ്യക്തികളായ അംഗങ്ങൾ �കവശം �വ

യ്ക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന �നട്ടങ്ങളു�ട �മൽ സമുദായത്തിനുള്ള അവ

കാശ�ത്തനി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ. പ�ക്ഷ, സ്വകാര്യസ്വത്തുംഅതുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട

അവകാശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കം ഉൽപ്പാദനം നടത്താനും അനാവശ്യ

�ചലവുകൾകൂടാ�തഅതി�നകാത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ളപ്ര�ചാദന�ത്തനശിപ്പിച്ചു

കളയും”. അതു�കാണ്ട്, സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന “ആപൽക്കാരിയായ ഒരു ശത്രുവി

�ന�പ്പാ�ല കണക്കാക്കുകയല്ല, �ന�രമറിച്ച്, അതി�ന എല്ലാവിധത്തിലും �പ്രാ

ത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് �വണ്ടത്”. രാജ�ഗാപാലാചാരിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ

“സാമ്പത്തികവികസന�ത്ത ത്വരിത�പ്പടുത്തുകയും അ�താ�ടാപ്പം വ്യക്തികളു�ട

മുൻകയ്യിനുംഅവരു�ടസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുംപൂർണ്ണമായസ്വാതന്ത്ര്യംഅനുവദിക്കുക

യുമാണ്” ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റകർത്തവ്യം. പ�ക്ഷ,അ�തസ്വാതന്ത്ര്യംഅദ്ധ്വാനിക്കുന്ന

�താഴിലാളിക്കും അനുവദിച്ചു�കാടുക്കണ�മന്ന് വാദിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം തയ്യാറില്ല.

മറിച്ച്, “പണിമുടക്കാനുള്ളഅവകാശ�ത്താടുകൂടിയആസൂത്രിതസാമ്പത്തികവ്യവ

സ്ഥയു�ട അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ത�ന്ന എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല” എന്നാണ്

അ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്. “അതു�കാണ്ട്, ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളഎല്ലാ

റ്റിലും �വച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടക�ത്ത, അതായത്, മനുഷ്യശക്തി�യ,

ഗവ�ണ്മന്റ് നിയന്ത്രിക്കണം. ഗവ�ണ്മന്റ് നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തണം. ഇതിൽ

യാ�താരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല”.

8 ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ പുതിയ ധാരകൾ

എന്നാൽ, എല്ലാ ആത്മീയവാദികളും നിലവിലുള്ള സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങ�ള�യാ കാ

ലഹരണ�പ്പട്ട ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ�യാ നിലനിർത്തണ�മന്ന അഭിപ്രായക്കാരാ

യിരുന്നില്ല. പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും മതചടങ്ങുക�ളയും അ�തപടി നില

നിർത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പരിശ്രമങ്ങൾ മതത്തിന് ത�ന്ന ആപ

ത്താ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് ആധുനിക�ലാകത്തിന് പറ്റിയ തരത്തിൽ വിശ്വാസ

ങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരു�ത്തണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്നും അവരിൽ

പലരും വിശ്വസിച്ചു. വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം, ചൂഷണ

ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള �മാചനം, സമാധാനം, �സാഷ്യലിസം തുടങ്ങിയ ആധുനികാ

വശ്യങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടാത്ത തത്വചിന്തയ്ക്ക് ജനകീയാഭിലാഷങ്ങ�ള തൃപ്തി

�പ്പടുത്താൻ കഴിയി�ല്ലന്നുംഅതിനാൽ പഴയആശയങ്ങൾക്ക് പുതിയ രൂപങ്ങൾ

നൽ�കണ്ടതു�ണ്ടന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. തത്വചിന്ത�യ ദന്ത�ഗാപുരത്തി�ന്റ

ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്നും അന്തർമുഖത്വത്തി�ന്റ അഗാധതകളിൽ നിന്നും ലൗകിക

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളി�ലക്ക് തിരിച്ചു�കാണ്ടുവരണ�മന്ന ഉൽ�ബാധനങ്ങൾ തത്വചി

ന്തകന്മാരു�ട സ�മ്മളനങ്ങളിൽ �പാലും �കൾക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, 1953-ൽ
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ബ�റാഡയിൽ �വച്ചുകൂടിയ തത്വശാസ്ത്ര �കാൺഗ്രസി�ന്റ ഇരുപ�ത്തട്ടാം വാർ

ഷിക സ�മ്മളനത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധ തത്വചിന്തകനായ �ക.സി. ഗുപ്ത ഇങ്ങ�ന

പ്രസ്താവിച്ചു:

“സജീവങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിലൂ�ട—വർണ്ണങ്ങളു�ടയും ശബ്ദങ്ങളു�ടയും വിശപ്പി

�ന്റയും കഷ്ടപ്പാടി�ന്റയും �ചറി�ന്റയും ചളിയു�ടയും അധികാരത്തി�ന്റയും സമൃ

ദ്ധിയു�ടയും നിഷ്ഫലതയു�ടയും �നട്ടത്തി�ന്റയും സൗന്ദര്യത്തി�ന്റയും �ശ്രഷ്ഠതയു

�ടയും അനുഭവങ്ങളിലൂ�ട മാത്രമാണ് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധ�പ്പടുന്ന

ത്. അനുഭവങ്ങളു�ട �ലാകത്തിൽ നിന്ന് �നാട്ടം പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുകയും

ആത്മാവിനകത്തുള്ളഅഗാധതകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ക�ണ്ടത്താൻ �വണ്ടി ഉള്ളി

�ലക്ക് ദൃഷ്ടി തിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന അ�ന്വഷകൻ ശൂന്യതയിൽ �ചന്നവസാനി

ക്കും. ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നു�പാവുകയും ഓജസ്സ് വീ�ണ്ടടു

ക്കാൻ �വണ്ടി ആ അനുഭവങ്ങളി�ലക്ക് തിരിച്ചു�പാകാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും

�ചയ്യുന്ന തത്വശാസ്ത്രം സ്വന്തം ലക്ഷ്യ�ത്തത്ത�ന്ന പരാജയ�പ്പടുത്തു�മന്ന് തീർ

ച്ചയാണ്… ശുദ്ധമായ ചിന്തയു�ട പ്രവർത്തനം�കാണ്ടു മാത്രം സത്യം �നടാൻ

കഴിയില്ല. മുഖ്യവും മുന്തിനിൽക്കുന്നവയുമായഅനുഭവങ്ങളിലൂ�ട �വണംഅതു �ന

ടി�യടുക്കുക. �ദനംദിന ജീവിതത്തി�ല ബഹുമുഖങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

നിന്നുളവാകുന്ന സമഗ്രമായ അവഗാഹത്തിൽ ഊന്നു�മ്പാൾ മാത്ര�മ നമ്മു�ട

തത്വദർശനം ഭദ്രമാവുകയുള്ളൂ”.

ആത്മീയവാദിയായ മ�റ്റാരു തത്വശാസ്ത്ര �ഫ്രാഫസ്സർ, പി. ടി. രാജു, 1957-ൽ

ഇങ്ങ�ന എഴുതി: “അടിസ്ഥാനപരങ്ങളായ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ, ആത്മീയാ

വശ്യങ്ങ�ളക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവയാണ്. സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്ക�പ്പ

ടാതിരിക്കു�മ്പാൾ മനുഷ്യൻ അവയു�ട യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത കൂടുതൽ ശക്തി�യാ�ട

അനുഭവിക്കുകയും ആത്മീയാവശ്യങ്ങ�ള അവഗണിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ�യ

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇത് സാമ്പത്തികമായശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തി�ന്റ കാലഘ

ട്ടമാണ്. അതു�കാണ്ട്ഇന്ത്യൻതത്വശാസ്ത്രംകരുത�ലാ�ട �പരുമാറുകയുംഐഹി

കമൂല്യങ്ങ�ളഉൾ�ക്കാള്ളാൻകഴിയത്തക്കവിധംവിശാലമാവുകയുംഐഹികമൂല്യ

ങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യവും �നതൃത്വവും നൽകുകയും �ചയ്യണം…തത്വശാസ്ത്ര�ത്തസാമൂഹ്യ

മായി പ്ര�യാജനകരമാക്കിത്തീർക്കുകയും നമ്മു�ട പരമ്പരാഗതങ്ങളായആത്മീയ

ദർശനങ്ങളിലടങ്ങിയ സുശക്തമായ വ്യക്തിവാദ�ത്തരൂപ�ഭദ�പ്പടുത്തുകയും �ച

യ്യണം. മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാ�ണന്ന ആശയ�ത്ത തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ

ഗൗരവമായി ഉൾ�ക്കാള്ളിക്കണം”.

9 സയൻസും മതവും

ആത്മീയവാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു�കാണ്ടു ത�ന്ന സയൻസി�ന്റയും സാ�ങ്കതികവി

ദ്യയു�ടയും �നട്ടങ്ങ�ളയും അവ�യ ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ഭൗതിക�ക്ഷമം

�കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള �ദശീയപരിശ്രമങ്ങ�ളയും സ്വാഗതം �ചയ്യുന്ന തത്വചിന്തകന്മാ

രിൽ പ്രമുഖനാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ. 1965-ൽ �ചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

പറയുകയുണ്ടായി: “രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷംഏഷ്യയി�ലയുംആഫ്രി

ക്കയി�ലയും ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ,

രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല. നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായി സ്വതന്ത്രരായിരിക്കാം.

7 Indian Philosophical Congress, 28th Session, Baroda, 1953.
8 P. T. Raju: The Prabudha Bharata, August 1957.
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പ�ക്ഷ, ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവർക്ക് ഉടു�പ്പാ വീ�ടാ

വിദ്യാഭ്യാസ�മാ ഇ�ല്ലങ്കിൽ, അവർ അനാഥത്വത്തിലും �രാഗത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തി

ലും അജ്ഞതയിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാ�ണങ്കിൽ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വലിയ

വില�യാന്നുമില്ല. അതിനാൽ വളർച്ചയും ആത്മപ്രകാശനവും തടയ�പ്പടാതിരി

ക്കണ�മങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം എന്നീ പ്രാഥമികാവശ്യ

ങ്ങൾ ലഭിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങ�ളല്ലാം ശരിയാക്കാനുള്ള ഒ�ര�യാരു മാർഗ്ഗം

സയൻസും സാ�ങ്കതികവിദ്യയും വികസിപ്പിക്കുകയും അവ�യ കൃഷി, വ്യവസായം,

ചികിത്സ മുതലായവയിൽപ്ര�യാഗിക്കുകയുമാണ്”. പ�ക്ഷ, ഭൗതികാഭിവൃദ്ധി�കാ

ണ്ടുമാത്രം തൃപ്തി�പ്പടാൻ പാടില്ല. ഭൗതികപ്രകൃതിക്കതീതമായ ഒരാത്മീയശക്തി

മനുഷ്യനിൽ അന്തർലയിച്ചുകിടക്കുന്നു�ണ്ടന്നും ആ ആത്മീയശക്തിയാണ് എല്ലാ

പു�രാഗതിയു�ടയും അടിത്തറ�യന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു: “വസ്തുനി

ഷ്ഠമായസംഭവപരമ്പരയി�ല ഒരുഘടകം മാത്രമാണ് താൻഎന്ന് മനുഷ്യൻകരു

താൻ പാടില്ല. പ്രകൃതിക്കപ്പുറത്തുള്ളഎ�ന്താ ഒന്ന് അവനിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നുണ്ട്.

പ്രകൃതി�യപ്പറ്റി വിധി കല്പിക്കാനും പ്രകൃതി ശരിക്ക് എങ്ങ�ന പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു

എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുംഅതാണവ�നസഹായിക്കുന്നത്… ശാസ്ത്രത്തി�ന്റസൃഷ്ടി

യായാലുംശരി, കലാപ്രവർത്തനങ്ങളായാലുംശരി, സാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധിയായാലും

ശരി, ഇ�താ�ക്കത്ത�ന്നനിങ്ങൾപ്രകൃതിയു�ട ഒരു ഭാഗം മാത്രമ�ല്ലന്നഒരു �ബാ

ധം നിങ്ങളിലുളവാക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിശാലമായ ഒരർത്ഥത്തിൽപ്രകൃതിയു�ടതല്ലാ

ത്ത, പ്രകൃത്യതീതമായ, ഒരു ഘടകം നിങ്ങളിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ട്,

ആ ഘടക�ത്ത മനുഷ്യ�ന്റ ആന്തരിക�ചതന്യം എന്നു വിളിക്കണം. നമുക്ക്

ഈ�ലാകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളഎല്ലാ �നട്ടങ്ങൾക്കുംആആന്തരിക�ചതന്യമാണ്

കാരണം”.

ചരിത്രനിർമ്മാണത്തിൽ മനുഷ്യന് ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പങ്കു�ണ്ടന്നും മനു

ഷ്യപ്രയത്നത്തിലൂ�ട, പ്രകൃത്യാതീതശക്തികളു�ട ഇട�പടൽ കൂടാത ത�ന്ന, മനു

ഷ്യപ്രകൃതി�യ മാറ്റാൻ കഴിയു�മന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 1957-ൽ അ�ദ്ദ

ഹം എഴുതി: “നമുക്ക് മനുഷ്യപ്രകൃതിയു�ട ഒരു പുതുക്കിപ്പണിയൽ, ഭയത്തിൽ

നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും �നരാശ്യത്തിൽ നിന്നും നിസ്സഹായതയിൽ നി

ന്നും ന�മ്മ ഉയർത്തുകയുംപുതിയ �ലാകത്തിനു�വണ്ടി ധീരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ

ന�മ്മ ഒരുക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പരിവർത്തനം, ആവശ്യമായി

ത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ �ലാകം ശാസ്ത്രവുമായും സാ�ങ്കതികവിദ്യയുമായും

വള�രയധികം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു”. രാധാകൃഷ്ണൻ ത�ന്റ മതവിശ്വാസങ്ങ�ള

�യാ ആത്മീയവാദ�ത്ത�യാ ഉ�പക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. മറിച്ച്,

മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും ആത്മീയവാദ�ത്തയും ആധുനികശാസ്ത്രവുമായി ഇണക്കി

�ച്ചർക്കാനും അങ്ങ�ന അവ തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള നീക്കം �ചയ്യാനുമാണ്

അ�ദ്ദഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. മതത്തി�ന്റയും ശാസ്ത്രത്തി�ന്റയും ലക്ഷ്യം ഒന്നുത�ന്നയാ

ണ് എന്നാണ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്: “ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ നിഗമനങ്ങളും മതതത്വങ്ങളും

തമ്മിൽ യാ�താരു �പാരുത്ത�ക്കടുമില്ല. സമീപനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാ�ണങ്കിലും

സത്യാ�ന്വഷണമാണ് അവയു�ട �പാതുലക്ഷ്യം”.

9 Radhakrishnan: Speeches and Writings, P. 134.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
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മത�ത്തശാസ്ത്രവുമായി കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള രാധാകൃഷ്ണ�ന്റ പരിശ്രമം വിജയ

കരമാ�ണന്നു പറയാൻ വയ്യ. എ�ന്തന്നാൽ, ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ള മാത്ര�മ

അ�ദ്ദഹം സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. സത്യം ക�ണ്ടത്താനുള്ള ശാസ്ത്രീയ സമീപന�ത്താ

ട് അ�ദ്ദഹം �യാജിക്കുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റത് മതപരവും ആത്മീയവാദപരവു

മായ സമീപനമാണ്. സമീപനത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതു�കാണ്ട് സത്യ�ത്തക്കുറി

ച്ചുള്ളസങ്കൽപ്പങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തീരുന്നു. പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം യുക്ത്യ

തീതമാ�ണന്നുംഅതിനാൽഅതി�ന്റസ്വഭാവംയുക്തിവിചാരം�കാണ്ടുനിർണ്ണയി

ക്കുക സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നും അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ആ പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം

�ദവമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമ�ല്ലന്നുംഅ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

10 ശാസ്ത്രീയചിന്തകളു�ട ദൗർബല്യം

ആത്മീയവാദികളായ മിക്ക ആധുനികചിന്തകന്മാരും ഭൗതികവാദത്തി�നതിരായ

നിലപാടാണ് �ക�ക്കാണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികവാദം മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തി�വശി

ഷ്ട്യത്തി�ന്റയും ഉൽകൃഷ്ടഭാവങ്ങളു�ടയും വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തു�മന്നു�പാലും

അവരിൽ ചിലർ കരുതുന്നു. യാന്ത്രികഭൗതികവാദത്തി�നതിരായ ശാസ്ത്രീയഭൗ

തികവാദം മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ പു�രാഗതി�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന

ഒരുപാധിയാ�ണന്ന് അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ, എം.എൻ. �റായ്, ഡി.ഡി. �കാസാംബി തുടങ്ങിയ

പല ചിന്തകന്മാരും ഭൗതികവാദത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തവി

ശകലനം �ചയ്യാനുള്ള ചില പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, �പാതുവിൽ

പറഞ്ഞാൽ, ശാസ്ത്രീയഭൗതികവാദത്തി�ന്റയും മാർക്സിസം തുടങ്ങിയആധുനിക ചി

ന്തകളു�ടയും സ്വാധീനം ഇന്ത്യയിൽ ഇ�പ്പാഴും ദുർബലമാണ്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിനും മുതലാളിത്തത്തിനും എതിരായ ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയും ശക്തികളു�ട വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം സാമൂഹ്യാശയങ്ങളു

�ട �മഖലകളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ,

�താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ തുടങ്ങിയ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാ

ഗങ്ങളു�ടസമരങ്ങൾമുഖ്യമായുംസാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിൽഒതുങ്ങിനിൽ

ക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തന പ്രക്രിയയിൽ ആശയങ്ങൾക്കു �പാതുവിലും

തത്വചിന്തയ്ക്ക് പ്ര�ത്യകിച്ചും ഉള്ള പ്രാധാന്യം �വണ്ടത്രഅംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞി

ട്ടില്ല. ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളു�ട പു�രാഗമനപരങ്ങളായ വശങ്ങ

�ള ഉൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ട്സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാരു�ടതിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായ

ഒരു പുതിയ �ലാകവീക്ഷണഗതിയും ജീവിതതത്വശാസ്ത്രവും ആവിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള

പരിശ്രമങ്ങൾ ഇ�പ്പാഴും പ്രാരംഭദശയിലാണ്. എങ്കിലും വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

ഈ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികളു�ട ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്ന അഭിലാഷങ്ങളും

പ്രതീക്ഷകളും അറിവു�നടാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഭാവിയു�ട ചൂണ്ടുപലകകളാ�ണന്ന

കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

13 S. Radhakrishnan in the Indian Mind, P. 178.
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ഭാരതീയചിന്ത ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണിന്ന്. ഇനി�യ�ങ്ങാട്ട്? ഭാവിയി�ലക്ക് �നാ

ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മു�ടഈസംക്ഷിപ്തമായ ചരിത്രാവ�ലാകനത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ

നിഗമനങ്ങളി�ലക്ക് ഒന്നു ക�ണ്ണാടിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

1 ഭാരതീയചിന്തയു�ട അടി�വരുകൾ

ഒന്നാമ�ത്ത നിഗമനം ഭാരതീയചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രമു�ണ്ടന്നതു ത�ന്നയാണ്.

അത് മാറ്റങ്ങൾക്കു വി�ധയമാവാത്ത അനാദിയായ സനാതനചിന്തയല്ല. നൂറ്റാ

ണ്ടുകളു�ട സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയും സങ്കീർണ്ണതകളിലൂ�ടയും സമന്വയങ്ങളിലൂ�ട

യുമാണ് അത് രൂപ�പ്പടുകയും പുഷ്ടി�പ്പടുകയും �ചയ്തത്. അതി�ന്റഅടി�വരുകൾ

കിടക്കുന്നത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ്. ആര്യന്മാർക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യയു�ട വി

വിധ ഭാഗങ്ങളിൽജീവിച്ചിരുന്നകുല�ഗാത്രങ്ങളു�ടപ്രാകൃതചിന്തകളു�ടയും ഋ�ഗ്വദ

�സ്താത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട അകൃത്രിമാശയങ്ങളു�ടയും

സമന്വയമാണ് അതി�ന്റ ഉറവിടം. ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയി�ല പ്രവൃത്തിവിഭജന

ത്തി�ന്റയും പ്രാചീന സമൂഹത്തി�ല വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ടയും തുടക്ക�ത്താടുകൂടി

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദാർശനികചിന്തകൾ ഉയർന്നുവന്നത് ആ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാ

ണ്.

മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തിയ ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ വർ

ണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട സങ്കുചിതത്വങ്ങ�ള �ചാദ്യം �ചയ്യുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരും—

എന്നല്ല, സ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായ സർവചരാചരങ്ങളും—ഒന്നാ�ണന്ന് പ്രഖ്യാ

പിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ തത്വശാസ്ത്രചിന്തകൾ ആവിർഭവിച്ച

ത്. സത്ത്, അസത്ത്, ജീ�വാൽപത്തി, ജീവിതവും മരണവും, ആത്മാവ്, ബ്രഹ്മം,

അനന്തത, നശ്വരതയും അനശ്വരതയും, പ്രകൃതി, പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങൾ,

ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ—

എല്ലാറ്റി�നപ്പറ്റിയും ഉപനിഷത്തുകളി�ല ചിന്തകന്മാർ ചർച്ച �ചയ്തു. മനുഷ്യജീവി

തത്തി�ന്റ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും

വ്യാവഹാരിക �ലാകത്തി�ന്റ നിസ്സാരതകളിൽ നിന്നും �മാചനം �നടി�ക്കാണ്ട്

സുഖവും സംതൃപ്തിയും പ്രാപിക്കാനും അവർ പരിശ്രമിച്ചു. ആ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നി

ന്നാണ് വിഭിന്നങ്ങളായ പ്രാചീനദർശനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുപുഷ്ടി�പ്പട്ടത്.
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അ�പ്പാൾ, ദർശനങ്ങൾഗുഹകളി�ലാകാടുകളി�ലാകഴിച്ചുകൂട്ടിയ മഹർഷിമാ

രു�ട �കവലചിന്തകളല്ല. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളു�ട പ്രതികരണങ്ങളാണവ. സാമൂഹ്യ

വും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷമാ�യാ

പ�രാക്ഷമാ�യാ അവബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങളാണ് അവയു�ട അടിത്തറ. അടിത്തറ�യ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാ�നാ അതി�ന

മാറ്റിമറിച്ചു�കാണ്ട് മനുഷ്യജീവിത�ത്ത മു�ന്നാട്ടു നയിക്കാ�നാ അവ പ്ര�ചാദനം

നൽകുന്നു. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ല വിവിധഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ സംഘട്ടനാത്മകങ്ങ

ളായ സംഭവവികാസങ്ങളു�ട പ്രതിഫലനങ്ങൾ അവയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം.

ഇന്ത്യാചരിത്രമാക�ട്ട, �ലാകചരിത്രത്തിൽനിന്ന് ഒറ്റ�പ്പട്ടതല്ല. പ്രാചീനകാലം

മുതൽക്കുത�ന്ന ഇന്ത്യ വി�ദശരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തി�പ്പാന്നിട്ടുണ്ട്.

അതു�കാണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭാരതീയ ചിന്ത എന്ന് ഒന്നുണ്ടാവാൻ വയ്യ. പ്രാചീനഗ്രീ

ക്കുചിന്തകളും മധ്യകാല�ത്ത ഇസ്ലാമിക ചിന്തകളും ക്രിസ്തുമതാശയങ്ങളും ശാസ്ത്ര

ത്തിലും സാ�ങ്കതികവിദ്യയിലുമുണ്ടായ പു�രാഗതിയും ആധുനിക സാമ്പത്തിക–

രാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനങ്ങളു�മല്ലാം ഭാരതീയചിന്തയിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടു

ണ്ട് അങ്ങ�ന, ഭാരതീയചിന്ത സാർവലൗകികചിന്തയു�ട ഒരു ഭാഗമായിത്തീർന്നി

രിക്കുന്നു. ഇതി�ന്റഅർത്ഥം ഭാരതീയചിന്തയ്ക്ക് യാ�താരുപ്ര�ത്യകതയുമി�ല്ലന്നല്ല.

�ന�രമറിച്ച്, ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യവും �ദശീയവുമായ സവി�ശഷതകളും ചരിത്രപ

രമായ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുംഅസമമായ വളർച്ചയും

ജാതിവ്യവസ്ഥയുംസാമുദായികവാദവുംസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റസങ്കീർണ്ണതകളും

മറ്റു പ്ര�ത്യകതകളും ഭാരതീയചിന്തയു�ട വളർച്ചയു�ട സവി�ശഷ സാഹചര്യങ്ങ

ളാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങ�ള കണക്കി�ലടുത്തു�കാണ്ടു മാത്ര�മ ആധുനികകാ

ലഘട്ടത്തിനനു�യാജ്യമായ പുതിയ ചിന്തക�ള ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവരാൻ കഴി

യുകയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയു�ട മഹത്തായ പാരമ്പര്യ�ത്ത പൂർണ്ണമായി നി�ഷധിക്കുന്ന

തത്വചിന്തകൾക്ക് ഇവി�ട ശക്തിയാർജിക്കാൻ കഴിയില്ല. പാരമ്പര്യത്തി�ന്റയും

ചരിത്രത്തി�ന്റയും സ്വാധീനം അത്രസുശക്തമാണ്.

2 ഏകപക്ഷീയമായസമീപനം

ഇന്ത്യയു�ട ദാർശനികപാരമ്പര്യത്തി�ല ചില പ്ര�ത്യക പ്രവണതക�ള മാത്രം

ഏകപക്ഷീയമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനും അങ്ങ�ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്രപ

ഠന�ത്ത വികൃതമാക്കാനുമുള്ള ഒരു വാസന പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരുമായ ചില

ഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ കാണാനുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ആൽബർട്ട് �ഷ്വറ്റ്സർ

ഇന്ത്യൻ ദർശനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽഐഹികജീവിതനി�ഷധമാ

ണ് ഭാരതീയചിന്തയു�ട മുഖ്യമായ അന്തർധാര എന്നുവ�ര പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടാ

യി. മന്ത്രവാദപരമായ മിസ്റ്റിസിസമാണ് ഭാരതീയതത്വചിന്തയു�ട തുടക്കം എന്നും

അതിൽ നിന്നാണ് �ലാക�ത്തയും ജീവിത�ത്തയും നി�ഷധിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ

ഉയർന്നുവന്നത് എന്നുമാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. ജീവിത�ത്ത അംഗീ

കരിക്കുന്ന, ക്രിയാത്മകമായ, ഒരു ധാർമ്മികവ്യവസ്ഥ�യയാണ് പാശ്ചാത്യചിന്ത

ഊന്നുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് എന്നും അതു�കാണ്ടാണ് അതി�ന്റ

�ലാകവീക്ഷണത്തിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്നത് എന്നും �ന�രമറിച്ച് ഭാര

തീയചിന്തയു�ട അടിസ്ഥാനം ത�ന്ന നിരാശാവാദമാ�ണന്നും അതു�കാണ്ടാണ്

1 Albert Schweitzer: Indian Thought and its Development, P. 250.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 259

അത് ജീവിത�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു ധാർമ്മികവ്യവസ്ഥ�യ ന്യാ

യീകരിക്കുന്നത് എന്നും മ�റ്റാരിടത്ത് അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി. ചാർവാക

ദർശന�മാഴിച്ചുള്ള മ�റ്റല്ലാ ഭാരതീയദർശനങ്ങളും മനുഷ്യ�ന്റ മതപരമായ അഭി

ലാഷങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ ഉ�ദ്ദശിച്ചു �കാണ്ടുള്ളവയാ�ണന്നും അതീന്ദ്രിയവും

അലൗകികവുമായ ഒരു സ്ഥിതിവി�ശഷം സാക്ഷാൽക്കരിക്കലാണ് അവയു�ട

ലക്ഷ്യ�മന്നും ദാസ്ഗുപ്ത പറയുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രവണതയാണ് ഭാരതീയചിന്ത

യിൽആധിപത്യം വഹിക്കുന്നത് എന്നുംഅതാണ് ഭാരതീയസംസ്കാര�ത്തയാ�ക

നിറംപിടിപ്പിക്കുകയും ചിന്തക�ള രൂപ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തത് എന്നും ആദ്ധ്യാത്മി

കാനുഭവമാണ് ഭാരതീയസംസ്കാരത്തി�ന്റ അടിത്തറ�യന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറ

യുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ “ഈശ്വര�ന്റ അനശ്വരസത്തയാണ്

ഇന്ത്യയി�ല മുഖ്യമായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം”.

ആത്മീയവാദികളായ ചിന്തകന്മാരു�ടയും യാഥാസ്ഥിതികരായ സ്ഥാപിത

താല്പര്യക്കാരു�ടയുംഅഭിപ്രായത്തിൽ ഭാരതീയതത്വചിന്തഎന്നു�വച്ചാൽആത്മീ

യവാദവുംആത്മീയവാദ�മന്നു�വച്ചാൽ�വദാന്തവും �വദാന്ത�മന്നു�വച്ചാൽഅ�ദ്വ

ത�വദാന്തവുമാണ്. “ഇ�ന്നവ�ര ഭാരതീയചിന്ത�യ സവി�ശഷമായി പ്രതിനിധീ

കരിച്ചു�പാന്നിട്ടുള്ളത് ആത്മീയവാദമാണ്” എന്നു പി. ടി. രാജു ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

“മുഴുവൻ ഭാരതീയസംസ്ക്കാരത്തി�ന്റയും അടിത്തറ �വദാന്തമാണ്” എന്നാണ് രാ

ജ�ഗാപാലാചാരിയു�ട അഭിപ്രായം. കു�ബരന്മാരായസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരു�ട

സാമ്പത്തിക സഹായ�ത്താടുകൂടി നടത്ത�പ്പടുന്ന മതസ്ഥാപനങ്ങളും സന്യാസി

മഠങ്ങളും അവയു�ട പ്രചാരകന്മാരുംആത്മീയവാദ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട്,

അടിയന്തിരങ്ങളായ സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളു�ട

ശ്രദ്ധ�യതിരിച്ചുവിടുന്നു. അവരു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽഇന്ന�ത്തഇന്തയി�ല മിക്ക

കുഴപ്പങ്ങളു�ടയും കാരണം മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട അഭാവമാണ്.

എന്നാൽ, ആത്മീയവാദ�മാ ഐഹികജീവിതനി�ഷധ�മാ ആണ് ഭാരതീ

യതത്വചിന്തയു�ട അടിസ്ഥാനം എന്ന വാദം ചരിത്രവസ്തുതകൾക്ക് ഒട്ടുംത�ന്ന

നിരക്കാത്തതാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ആദ്യഭാഗങ്ങ

ളിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, പ്രാചീന ഭാരതീയദർശനങ്ങളിൽ ആത്മീയവാദ

�മാ ഐഹികജീവിതനി�ഷധ�മാ അല്ല, ഭൗതികവാദചിന്തകളും ജീവിത�ത്താ

ടുള്ള അഭിനി�വശവുമാണ് ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നത്. പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസ

ങ്ങളു�ടയും ആന്തരിക�ചതനയു�ടയും യഥാർത്ഥ സ്വഭാവങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ധീര

മായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ, മനുഷ്യ�ന്റ ആന്തരികപ്രകൃതിയും ബാഹ്യപ്രകൃതിയും തമ്മി

ലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള �വമ്പൽ, മനുഷ്യ�ന �നരിടുന്ന ഭൗതികവും

ആധിഭൗതികവുമായ വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾക്കുപരിഹാരം കാണാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾ,

സമൂഹത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ വിധിവിലക്കുക�ള

�യാ മാമൂൽവിശ്വാസങ്ങ�ള�യാ ആശ്രയിക്കാ�ത യുക്തി�യ അടിസ്ഥാന�പ്പടു

ത്തി�ക്കാണ്ടുള്ള സത്യാ�ന്വഷണം, മനുഷ്യത്വ�ത്താടുള്ള ആദരവ്, ഭാവിയിലുള്ള

2 Albert Schweitzer: Civilization and Ethics, P. 32.
3 Dasgupta: History of Indian Philosophy, P. 22.
4 Robert A. McDermott (Ed.): Basic Writings of S. Radhakrishnan, P. 85.
5 Ibid.
6 P. T. Raju: Idealist Thought of India.
7 C. Rajagopalachari: Hinduism.
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ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം—ഇവ�യാ�ക്കയാണ് പ്രാചീനതത്വചിന്തകളു�ട മുഖ്യസവി�ശ

ഷതകൾ. യാഥാർത്ഥ്യ�ത്താടുള്ള സമീപന�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം വിഭിന്ന

ങ്ങളായ വീക്ഷണഗതികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു ശരിയാണ്. ഏക�ദവവിശ്വാസ

വും ബഹു�ദവവിശ്വാസവും തമ്മിലും �ദ്വതവാദവും ഏകതത്വവാദവും തമ്മിലും

ആത്മീയവാദവും ഭൗതികവാദവും തമ്മിലുമുള്ള നീണ്ട സമരങ്ങളിലൂ�ടയാണ് പ്രാ

ചീനദർശനങ്ങൾരൂപ�പ്പടുകയും പുഷ്ടിയാർജിക്കുകയും �ചയ്തത്.

3 ഭൗതികവാദവുംആത്മീയവാദവും

ചാർവാകമതം, അ�ല്ലങ്കിൽ �ലാകായതം, ഒഴിച്ചുള്ള മ�റ്റല്ലാ പ്രാചീനദർശനങ്ങ

ളും ആത്മീയവാദപരമായിരുന്നു എന്ന വാദത്തിൽ വലിയ കഴമ്പു�ണ്ടന്നു �താന്നു

ന്നില്ല. ആത്മീയവാദത്തിന് തീർച്ചയായും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അതാ

ണ് പ്രാചീനചിന്തകളിൽആധിപത്യം വഹിച്ച�തന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. യഥാർ

ത്ഥത്തിൽ,ആദ്യകാലത്ത് പ്ര�ത്യകിച്ചും, ആത്മീയവാദത്തിനായിരുന്നില്ല, ഭൗതിക

വാദത്തിനായിരുന്നു, കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. �ലാകായതം, സ്വഭാവവാദം, യദൃച്ഛാ

വാദം തുടങ്ങിയ അതിപ്രാചീനങ്ങളായ ഭൗതികവാദചിന്തകൾക്ക്, അവയു�ട യാ

ന്ത്രികവും ഏ�റക്കു�റ പ്രാകൃതവുമായ സ്വഭാവം കാരണം, ജനങ്ങ�ള വള�ര�യാ

ന്നും ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി�ല്ലന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ആത്മീയവാദത്തി

നും പൗ�രാഹിത്യത്തിനു�മതിരായ പ്രാഥമിക കലാപങ്ങളായിരുന്നു അവ എന്ന

കാര്യം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് സൂക്ഷ്മവിശകലനത്തി�ന്റയും യു

ക്തിയു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂടുതൽസങ്കീർണ്ണങ്ങളായസാംഖ്യം, ന്യായം,

�വ�ശഷികം തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദദർശനങ്ങൾആവിഷ്ക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. അവ�യാ

ന്നുംത�ന്നയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തനി�ഷധിക്കുക�യാ ജീവിതത്തിൽനിന്നുള്ളഒളി�ച്ചാ

ട്ടങ്ങൾക്കു �പ്രരണ നൽകുക�യാ �ചയ്തില്ല. �ന�രമറിച്ച്, ഭൗതി�കാൽപ്പാദനത്തി

�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കും�വദ്യശാസ്ത്രം, �ജ്യാതിശാസ്ത്രം, അർത്ഥശാസ്ത്രം മുതലായപ്രാചീന

ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുംസാഹിത്യാദികലകൾക്കുംഅവ വമ്പിച്ച പ്ര�ചാദനം നൽകി.

ബൗദ്ധദർശനവും �ജനദർശനവും, അവയു�ട ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ,

ഭൗതികവാദമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, �ദവ�ത്ത അംഗീകരിക്കാത്തതു�കാണ്ട്

അവ തീർച്ചയായും നിരീശ്വരവാദപരമായിരുന്നു. ആത്മീയവാദപരമായ നിരീ

ശ്വരവാദം, അ�ല്ലങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദപരമായ ആത്മീയവാദം എന്ന് അവ�യ

വി�ശഷിപ്പിക്കാം. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ അവയ്ക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു. ബൗ

ദ്ധദർശനത്തി�ന്റ ശാഖക�ളന്നു പറയാവുന്ന വിജ്ഞാനവാദവും �യാഗാചാരവും

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആത്മീയവാദത്തിലാണ് ഊന്നിയത്. മറിച്ച് സൗത്രാന്തികം,

�വഭാഷികം എന്നീ ശാഖകൾ ഭൗതികവാദത്തി�ലക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്. ബൗദ്ധ–

�ജനദർശനങ്ങളിലടങ്ങിയ �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ചിന്തകളും മാറ്റ�ത്തക്കുറിച്ചും

കാര്യകാരണബന്ധ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള നിഗമനങ്ങളും സപ്തഭംഗീന്യായവും മറ്റും ഭാര

തീയദർശന�ത്തയാ�ക ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തി�ലക്ക് ഉയർത്തി. പ്രാചീന പാശ്ചാ

ത്യ ദർശനങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് ഗ്രീക്കുതത്വജ്ഞാനികളു�ട സഹജ

മായ ദ്വന്ദ്വാത്മകവാദ�ത്തപ്പറ്റി ഏംഗൽസ് എടുത്തുപറഞ്ഞത് പ്രാചീനബൗദ്ധ–

�ജനചിന്തകന്മാ�ര സംബന്ധിച്ചും ശരിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നു.

എന്നാൽ, പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾക്ക് പ്രകൃതിയു�ടയും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

യും മനുഷ്യ�ന്റയും പരിണാമപ്രക്രിയക�ള നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ
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മാനസികപ്രക്രിയകളു�ട ക്രിയാത്മകമായ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റി�യാ ആന്തരികപ്രകൃ

തിയും ബാഹ്യപ്രകൃതിയും തമ്മിലും �ചതനയും സാമൂഹ്യജീവിതവും തമ്മിലുമുള്ള

ബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു വിശകലനം �ചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞി

രുന്നില്ല. അവരു�ട ഭൗതികവാദം അശാസ്ത്രീയവും അവ്യക്തവും അഭ്യൂഹാധിഷ്ഠിത

വുമായിരുന്നു. ഇതിൽ അത്ഭുത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ശാസ്ത്രവും സാ

�ങ്കതികവിദ്യയും പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലായിരുന്നആപ്രാചീനകാലത്ത് മനഃശാസ്ത്രം,

ശരീരശാസ്ത്രം പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, രസായനശാസ്ത്രം മുതലായവയു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത വിശകലനം �ചയ്തു പഠിക്കുക എളുപ്പമായി

രുന്നില്ല. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി: “ഇ�തവ�രയുള്ള ഭൗതികവാദത്തി

�ന്റ മുഖ്യമായ ദൗർബല്യമിതാണ്: ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂ�ട ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്നവസ്തു

അ�ല്ലങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ധ്യാനത്തി�ന്റ വിഷയമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്ക�പ്പടുന്ന

ത്. സം�വദനാത്മകമായ മാനുഷികപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ അ�ല്ലങ്കിൽ പ്ര�യാഗ

ത്തി�ന്റ, രൂപത്തിലല്ല. എന്നു�വച്ചാൽആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടല്ല. അതു�കാണ്ട്, ഭൗതി

കവാദത്തി�നതിരായി ആത്മീയവാദം ക്രിയാത്മകമായ വശ�ത്ത അമൂർത്തമായ

രൂപത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചു. അതാക�ട്ട, സം�വദനാത്മകമായ ക്രിയാത്മകത�യ,

അതി�ന്റ യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല”.

4 �വദാന്തത്തി�ന്റ ഉൾപ്പിരിവുകൾ

ഉപനിഷത്തുകളിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്ന ആത്മീയവാദചിന്തക�ള �വദാന്തമായി

വ്യവസ്ഥ�പ്പടുത്തിയത് ബാദരായണനാണ്. ബാദരായണ�ന്റ �വദാന്തത്തിൽ

എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന ന്യൂനതകളും അപര്യാപ്തതകളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും അന്തർ

മുഖത്വ�മാ ജീവിതനി�ഷധ�മാ അതി�ലാരിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല. അത്

തീർച്ചയായും ആത്മീയവാദമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ‘അഹ’ത്തി�ന്റ നിഗൂഢതകളിൽ

ഒളിഞ്ഞിരുന്നു�കാണ്ട് പ്രാപഞ്ചികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള നി�ഷധിക്കുക�യാ നിരാ

കരിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്ന ആത്മീയവാദമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, വ്യക്തിയു�ട ആത്മാ

വി�ന പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആത്മാവുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തിക്കാണാനുള്ള ഒരു പരി

ശ്രമമായിരുന്നു. സ്വന്തം വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ�ത്ത പ്രപഞ്ച�ത്താളം വലുതാക്കാനും

പൂർണ്ണതയി�ലക്കുയർത്താനുമുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അഭിലാഷത്തി

�ന്റ പ്രകടനമായിരുന്നു അത്. �നഹ്റു പ്രസ്താവിച്ചതു�പാ�ല, “ഒരുപ�ക്ഷ, അത്

�വയക്തികമായ പൂർണ്ണത�യക്കുറിച്ചുള്ള �നതികഘടക�ത്ത ആവശ്യത്തില

ധികംഊന്നുകയുംഅങ്ങ�നസാമൂഹ്യവീക്ഷണത്തിന് �കാട്ടം തട്ടിക്കുകയും �ചയ്തി

ട്ടുണ്ടാവാം”. എന്നാലും, പ്രാചീന�വദാന്തിയു�ടത് സങ്കുചിതവും സ്വന്തം ആത്മാവി

�ന �കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ടുള്ളതുമായ ഒരു വീക്ഷണഗതിയായിരുന്നുഎന്നുപറയാൻ

വയ്യ. എ�ന്തന്നാൽ, “പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒ�രാറ്റ സുഘടിതസ്വരൂപമായി

മനുഷ്യരാശി�യയാ�ക �നാക്കിക്കാണാനുള്ള” ഒരു പരിശ്രമമായിരുന്നുഅത്.

അ�പ്പാൾ, ഇന്ത്യയി�ലപ്രാചീനചിന്തകന്മാർഎല്ലാവരും ഒ�ര വീക്ഷണഗതി

�യതാ�ലാലിക്കുന്നവരായിരുന്നുഎന്നവാദത്തിന് ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യവുമായിയാ

�താരു �പാരുത്തവുമില്ല. അവ�ര �മാത്തത്തിൽ ഭൗതികവാദിക�ളന്നും ആത്മീ

യവാദിക�ളന്നും തരംതിരിക്കാം. പ�ക്ഷ, ഈ രണ്ടു ചിന്താഗതിക്കാർക്കിടയിൽ

8 Marx: Theses on Feuerbach.
9 J. Nehru: The Discovery of India, P. 28.
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ത�ന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒട്ടനവധി വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്തവിഭാ

ഗങ്ങൾതമ്മിലുണ്ടായആശയവിനിമയങ്ങളിലൂ�ടയുംസംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയുമാണ്

ഭാരതീയതത്വചിന്ത വികാസം പ്രാപിച്ചത്. ചില പ്ര�ത്യകഘട്ടങ്ങളിൽ, സാമ്പത്തി

കവും സാമൂഹ്യവുമായ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നഘട്ടങ്ങളിൽ വി�ശഷിച്ചും, എല്ലാം നശ്വ

രമാ�ണന്നുംഅസ്തിത്വം ത�ന്ന ദുഃഖമാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള ചിന്താഗതികൾക്കും ജീവി

തനി�ഷധം, അന്തർമുഖത്വം, നിരാശാവാദം, മിസ്റ്റിസിസം മുതലായവ�യ ശരണം

പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രവണതകൾക്കുമാണ് മുൻതൂക്കമുണ്ടായിരുന്നത്. സമൂഹത്തി

�ന്റ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഉപരിവർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങളു�ട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ള ഉറ

പ്പിക്കാൻ �വണ്ടി ഇത്തരം പ്രവണതക�ള �ബാധപൂർവ്വം ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്താൻ

ശ്രമിച്ചു എന്നതും ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഇത്തരം പ്രവണതകളായിരുന്നില്ല പ്രാചീന

ദർശനങ്ങളു�ട �പാതുസ്വഭാവം. �പാതുവിൽ �നാക്കിയാൽ ജീവിതനി�ഷധമല്ല,

ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത അംഗീകരിച്ചു�കാണ്ട് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസ�ത്താ�ട ദുഃഖ

ങ്ങ�ളയും ദുരിതങ്ങ�ളയും തരണം�ചയ്തു മു�ന്നാട്ടു �പാകാനുള്ള പ്രവണതയാണ്

അവയിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്.

മധ്യയുഗത്തിൽപ്രാചീനദർശനങ്ങൾക്ക്അ�നകം ഉൾപ്പിരിവുകളും ഒട്ടനവധി

വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി. ആത്മീയവാദത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ആത്മീയവാദി

കൾക്കിടയിൽത്ത�ന്ന നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകളും അഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളും നടന്നു.

ശങ്കരാചാര്യരായിരുന്നു മധ്യകാല�ത്തഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ദാർശനികൻ. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ അ�ദ്വതചിന്തകൾ പ്രാചീന�വദാന്ത�ത്ത പുതി�യാരു ഘട്ടത്തി�ല

ക്കുയർത്തി. സാംഖ്യം, �വ�ശഷികം, �ലാകായതം, ബൗദ്ധ–�ജനദർശനങ്ങൾ

മുതലായവ�യല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ആത്മീയവാദത്തിന് ഒരുറച്ച അടി

ത്തറനൽകി. എന്നാൽ, ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വത�വദാന്തം മധ്യകാല�ത്ത �വദാന്ത

ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു. അ�ദ്വത�വദാന്ത�ത്തവിമർശിച്ചു�കാണ്ട്

രാമാനുജൻ, മധ്വൻ, വല്ലഭൻ, നിംബാർക്കൻ തുടങ്ങിയ �വദാന്തികൾ തങ്ങളു�ട

വിശിഷ്ടാ�ദ്വതവും �ദ്വതവും �ദ്വതാ�ദ്വതവും മറ്റും ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. അവ�രല്ലാം

ത�ന്നആത്മീയവാദികളായിരുന്നു. ആത്മീയവാദികൾ മാത്രമല്ല, മതവിശ്വാസിക

ളുമായിരുന്നു. പ്രാചീനദാർശനികന്മാരു�ട �കവലബ്രഹ്മ�ത്തസഗുണബ്രഹ്മമായും

സഗുണബ്രഹ്മ�ത്ത �ദവമായും വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് അവർ മതവിശ്വാസങ്ങൾ

ക്ക് പുതി�യാരടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങ�ന, തത്വശാസ്ത്രവും �ദവശാസ്ത്രവും

തമ്മിൽ വലിയഅടിയന്തരമി�ല്ലന്നായി. സൂഫികളു�ട ഏകതത്വവാദവും ഏ�റക്കു

�റ ഏക�ദവവിശ്വാസം ത�ന്നയായിരുന്നു. സൂഫികളും പിൽക്കാല �വദാന്തിക

ളുമാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്.

അന്തർമുഖത്വം, നിഷ്ക്രിയത്വം, ധ്യാനം, സന്യാസം മുതലായവയായിരുന്നു മധ്യ

കാല�ത്തആത്മീയവാദത്തി�ന്റ ചില മുഖ്യസവി�ശഷതകൾ. മതവിശ്വാസങ്ങൾ

ക്കു വളരാൻ പറ്റിയആദ്ധ്യാത്മികപ്രവണതകളായിരുന്നുഅവ. മതവും തത്വചിന്ത

യും പരസ്പരം കൂട്ടുപിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് പുഷ്ടി�പ്പട്ടത്. പുതിയ സാ�ങ്കതിക വിദ്യകളു

�ട അഭാവത്തിനും ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട അപരിഷ്കൃത നിലവാരത്തിനും �യാജി

ച്ച വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളുമായിരുന്നുഅവ. അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി തുടങ്ങിയപ്ര

കൃതി�കാപങ്ങളു�ടയും പകർച്ചവ്യാധി, ദാരിദ്ര്യം, മർദ്ദനം തുടങ്ങിയഐഹിക ദുഃഖ

ങ്ങളു�ടയും മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനായിരുന്നു. പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങ

�ള�യാജാതിവ്യവസ്ഥയിലും �മലാളർ–കീഴാളർബന്ധങ്ങളിലുംഇഴുകിപ്പിടിച്ചസാ

മൂഹ്യജീവിത�ത്ത�യാ തനിക്കനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ അവന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.
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കർമ്മം, പുനർജന്മം, സ്വർഗ്ഗം, നരകം മുതലായവയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു�കാണ്ട്

നിലവിലുളള സാമൂഹ്യക്രമത്തിന് കീഴടങ്ങുകയല്ലാ�ത മറ്റു മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

�ദവവിധി�യക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കല്പത്തി�ന്റമുമ്പിൽമനുഷ്യ�ന്റഇച്ഛാശക്തിക്കുസ്ഥാ

നമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങ�ന, മതവിശ്വാസം ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യസാ

മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു.

5 മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട പങ്ക്

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം മതം അതി�ന്റ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും എല്ലാ കാലത്തും പിന്തിരി

പ്പൻ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരു�ട ഒരായുധമായിരുന്നു എ�ന്നാ അത് “മനുഷ്യ�ന

�ചറുതാക്കുകയും അവ�ന്റ മഹത്വ�ത്ത ക്ഷത�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്ന മുഖ്യമായ

പ്രത്യയശാ�സ്ത്രാപാധികളി�ലാന്നാണ്” എ�ന്നാ അല്ല. മധ്യകാലത്തു�പാലും

അങ്ങ�നയായിരുന്നില്ല, മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾസ്ഥാപിതതാ

ല്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി നടത്തിയ ലൗകികസമരങ്ങൾ പല�പ്പാഴും മതത്തി�ന്റയും

ആദ്ധ്യാത്മികതയു�ടയുംആവരണമണിഞ്ഞവയായിരുന്നു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ

ഇതുവള�ര പ്രകടമായി കാണാം. എല്ലാ മനുഷ്യരും �ദവത്തി�ന്റ സന്താനങ്ങ

ളാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് എല്ലാവരും സമന്മാരാ�ണന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച കബീറും

�ചതന്യയും മറ്റു ഭക്തിപ്രസ്ഥാന �നതാക്കന്മാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവി

ലുള്ള അനീതികൾക്കും അസമത്വങ്ങൾക്കും എതിരായി �പാരാടാൻ ജനങ്ങ�ള

ഉൽബുദ്ധരാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ

�യ മാറ്റിമറിക്കാൻ അവർ ആഹ്വാനം �ചയ്തി�ല്ലന്നതു ശരിയാണ്. അവരു�ട

ആഹ്വാനങ്ങൾ മതപരവും ആത്മീയവുമായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള

അപഗ്രഥിച്ചു വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനല്ല, വ്യക്തി

കളു�ട ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്.

പ�ക്ഷ, ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തി�ല ഐക്യവും സാ�ഹാദര്യവും ഐഹികങ്ങ

ളായ അസമത്വങ്ങൾക്കും അനീതികൾക്കും എതിരായ പുതിയ മൂല്യങ്ങളായിരുന്നു.

ജാതി–മതവ്യത്യാസങ്ങൾ�ക്കതിരായി മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യം �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള

ഉൽ�ബാധനങ്ങൾ ഫലത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതിരായിരുന്നു.

മനുഷ്യ�സ്നഹ�ത്തക്കുറിച്ചും സമത്വ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള മതപരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ

കാലഹരണ�പ്പട്ട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട അടിത്തറയിളക്കാൻ �കൽപ്പുള്ളതായി

രുന്നു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പതാകയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് ബംഗാൾ,

പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ ഉത്ത�രന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകളി�ല കൃഷിക്കാർ നാടുവാഴിത്തത്തി

�നതിരായ ഒട്ടനവധിസമരങ്ങൾനടത്തിയത്. പ�ക്ഷ,ഫ്യൂഡലിസ�ത്തഉന്മൂലനം

�ചയ്യാൻ കരുത്തുള്ള സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നി

ല്ല. അതു�കാണ്ടാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യ

ങ്ങൾസാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാ�ത �പായത്.

6 ആധുനികതയു�ട മൂല്യങ്ങൾ

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ സംരംഭങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ തുടർച്ചയായിരുന്നു എന്നുപറയാം. പ�ക്ഷ, സാഹചര്യ

ങ്ങൾ കൂടുതൽ അനകൂലമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും രാ

10 Mitin in concept of Man Edited by Radhakrishnan and Raju.
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ഷ്ട്രീയവുമായ പരിവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലമായി മനുഷ്യ�ന്റ കഴിവുക�ളക്കുറിച്ചുള്ള

പുതി�യാരു �ബാധം വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവിതരണങ്ങളും വിനിമ�യാപാധികളും ഗതാഗതസൗകര്യ

ങ്ങളും ക�മ്പാളവികസനവും ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസവു�മല്ലാം ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ്ക്ക

ന്ന�പാ�ല കർമ്മം, പുനർജന്മം മുതലായവയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്കും കടുത്ത

പ്രഹരങ്ങ�ളൽപ്പിച്ചു. അവയു�ട സ്ഥാനത്ത് വ്യക്തിവാദം, മനുഷ്യ�സ്നഹം, സ്വാ

തന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഈ

പുതിയ മൂല്യങ്ങളു�ട വക്താക്കൾ ആത്മീയവാദ�ത്ത അയഥാർത്ഥതകളു�ടയും

അഭ്യൂഹങ്ങളു�ടയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ലൗകികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളി�ലക്ക് ഇറ

ക്കി�ക്കാണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തുള്ള�ദവ�ത്തഅവർഐഹി

കജീവിതത്തിന് പ്ര�ചാദനം നൽകുന്ന �ദവമാക്കി മാറ്റി. പ്രപഞ്ചാതീതമായ

ശക്തിവി�ശഷം സത്യം സൗന്ദര്യം, �സ്നഹം, നന്മ മുതലായവയു�ട ആ�കത്തു

കയായിത്തീർന്നു. നിഷ്ക്രിയത്വവും അന്ധമായ അനുസരണവും ക്രിയാത്മകമായ

വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തിനും മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പുതി�യാരു �ബാധ

ത്തിനും വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു.

ഈ പുതിയ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ പല�പ്പാഴും മതത്തി�ന്റയും ആത്മീയവാദ

ത്തി�ന്റയുംആവരണമറിഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് രംഗത്തുവന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, �വ

ദാന്ത�ത്തഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടാണ്സ്വാമി വി�വകാനന്ദൻ �സാഷ്യലിസത്തി

നുംഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നജനങ്ങളു�ട ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും �വണ്ടി വാദിച്ചത്. ഇഖ്ബാലും

ടാ�ഗാറും ഗാന്ധിയു�മല്ലാം തികഞ്ഞആത്മീയവാദികളായിരുന്നു. എങ്കിലും, ഇന്ത്യ

യു�ട രാഷ്ട്രീയവുംസാമൂഹ്യവുമായ പു�രാഗതിക്കു �വണ്ടിയാണ്അവർഎഴുതുകയും

പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്തത്. അവരു�ട ആത്മീയവാദം സ്വാത

ന്ത്ര്യസമരത്തിനും പുതി�യാരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട നിർമ്മാണത്തിനുംപ്ര�ചാദ

നം നൽകുന്നതരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം മതവും ആത്മീയവാദവും എല്ലായ്�പ്പാഴും പു�രാഗമനപര

മായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നല്ല. പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾ

ക്കു പിന്തുണ നൽകിയ ആത്മീയവാദികളും മതസ്ഥാപനങ്ങളും വഹിച്ചപങ്ക് �ചറു

�താന്നുമല്ല. മതത്തി�ന്റ �പരിൽ സതി, അയിത്തം, ചൂഷണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ നി

ഷ്ഠൂരതക�ളയുംന്യായീകരിക്കാൻ �വണ്ടിനടത്ത�പ്പട്ടശ്രമങ്ങൾകാണാതിരുന്നുകൂ

ടാ. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യ�ന്റ ഉൽകൃഷ്ടതക�ള വളർത്താൻ ശ്രമിച്ച ആത്മീ

യവാദിക�ള�യന്ന�പാ�ല ത�ന്ന മൃഗീയതക�ള നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ആത്മീ

യവാദിക�ളയും കാണാം.

7 നിഷ്ഫലതാ�ബാധത്തി�ന്റ �പ്രരകശക്തികൾ

ഇന്ന�ത്തആത്മീയവാദികളായ തത്വചിന്തകന്മാരിൽ ചിലർ തങ്ങൾക്കുചുറ്റും ഇരു

ട്ടി�ന്റ ഒരു പരപ്പല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും കാണുന്നി�ല്ലന്നുള്ളത് എടുത്തുപറയത്തക്കതാ

ണ്. ബാഹ്യപ്രപഞ്ച�ത്ത മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളു�പക്ഷിച്ച് സ്വന്തം അന്തരാത്മാ

വിനുള്ളി�ലക്ക് ഇറങ്ങി�പ്പാകാൻ, കർമ്മ�ലാകത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാന�ലാകത്തി�ല

ക്ക്തിരിയാൻ,അവർജനങ്ങ�ള �പ്രരിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യൻതത്വ

ശാസ്ത്ര �കാൺഗ്രസി�ന്റ മുപ്പതാം സ�മ്മളനത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു�കാണ്ട്

മഹാ�ദവൻ പറഞ്ഞു:
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“കഴിഞ്ഞ അര ശതാബ്ദക്കാല�ത്ത സംഭവ പരമ്പരക�ളക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന

ഏ�താരാൾക്കുംഒരുതരംനിഷ്ഫലതാ�ബാധംഅനുഭവ�പ്പടാതിരിക്കാ�നാത�ന്ന

വലയം �ചയ്യുന്ന അന്ധകാരത്താൽ ബാധിക്ക�പ്പടാതിരിക്കാ�നാ സാദ്ധ്യമല്ല…
അമിതമായ ബഹിർമുഖത്വമാണ് ആധുനികമനുഷ്യ�ന പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന മഹാ

�രാഗം. അവൻ രക്ഷിക്ക�പ്പടണ�മങ്കിൽ ഭൗതികാധികാരശക്തിക്കു �വണ്ടിയുള്ള

നിരർത്ഥകമായ പരക്കംപാച്ചിലിൽ നിന്ന് അവ�ന പിന്തിരിപ്പിക്കണം. ഒന്നിനു

�ശഷം മ�റ്റാന്നായി സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടുന്നതു�കാണ്ട് ഒരാൾക്ക് സുഖം �നടാൻ കഴിയി

ല്ല. യഥാർത്ഥമായ സുഖം ഉള്ളിലാണ്. വസ്തുക്കളു�ട ബാഹ്യഭാവം കണ്ടു വഴി�ത

റ്റാ�ത അവയു�ട ആത്മാവി�ലക്ക് �നാക്കാനും അതിൽ ത�ന്നത്ത�ന്ന ക�ണ്ട

ത്താനും കഴിയുന്നവനു മാത്ര�മ യഥാർത്ഥമായസുഖമനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ”.

നമ്മു�ട ഇന്ന�ത്ത സാമൂഹ്യജീവിതം നിഷ്ഫലതാ�ബാധത്തി�ന്റയും മൗഢ്യ

ത്തി�ന്റയും ചുഴിയിൽ �പട്ടിരിക്കുകയാ�ണന്നത് സത്യമാണ്. രാജ്യം ഒരു പരിവർ

ത്തനഘട്ടത്തിലാണ്. ജനങ്ങൾ ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ ഒരു വിപൽഘട്ട

�ത്ത തരണം�ചയ്തു �കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് രക്ഷ കിട്ടാത്തത് അവ�ര

ബഹിർമുഖത്വത്തിൽ നിന്ന് അന്തർമുഖത്വത്തി�ലക്ക് നയിക്കാൻ �വണ്ടത്ര മതപ

ണ്ഡിതന്മാ�രാ തത്വചിന്തകന്മാ�രാ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, അന്തർമുഖത്വ

ത്തി�ലക്ക് തിരിയാനുള്ള വാസന ത�ന്ന ബാഹ്യമായ സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക

തകർച്ചയു�ട ഫലമാണ്.

മധ്യയുഗത്തിൽ വ്യക്തിയു�ട ജീവിതം സമൂഹത്തി�ന്റ ജീവിതവുമായി അ�ഭ

ദ്യമാം വിധം ബന്ധ�പ്പട്ടതായിരുന്നു. അപൂർണ്ണതകളും പരിമിതികളും എ�ന്താ

�ക്കത്ത�ന്നയുണ്ടായിരുന്നാലും ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും ഗ്രാമസമുദായത്തി�ന്റ, അ�ല്ല

ങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബത്തി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ ജാതിയു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ �ഗാത്രത്തി�ന്റ,

ഒരു ഭാഗമാണ് താൻ എന്ന �ബാധമുണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന, ചൂഷിത

നും മർദ്ദിതനുമാ�ണങ്കിലും അവന് ഒരു സുരക്ഷിതത്വ�ബാധമുണ്ടായിരുന്നു. മുത

ലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണവും വ്യാപാരവും

ഗതാഗതവും വാർത്താവിനിമയവും ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം കൂടി പരമ്പ

രാഗതമായ ജീവിതരീതി�യയാ�ക തകർത്തുകളഞ്ഞു. അരാജകത്വവും മത്സരവും

നിറഞ്ഞ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി�ല ഓ�രാ അംഗവും ഒറ്റ�പ്പട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി

ത്തീർന്നു. ഓ�രാ വ്യക്തിയും താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും തന്നിൽ നിന്നുത�ന്നയും

അന്യവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. പഴയ �ലാകം തകർന്നു തരിപ്പണമാവുകയാണ്. ചിര

കാലമായി അവർ പ്രതീക്ഷാപൂർവം സ്വപ്നംകണ്ടു�കാണ്ടിരുന്ന ഭാവനാ�ലാകമാക

�ട്ട പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നുമില്ല. ഇത്തര�മാരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ അന്യതാ�ബാധവും

നിഷ്ഫലതാ�ബാധവും മനുഷ്യ�ന പിടികൂടുന്നു�വങ്കിൽ അതിലത്ഭുത�പ്പടാ�നാന്നു

മില്ല. താൻ പരിത്യക്തനും ഒറ്റ�പ്പട്ടവനുമാ�ണന്ന് അവന് �താന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു.

മനുഷ്യ�ന �വറു�മാരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അനിവാര്യമായ

ഒരു പ്രവണതയാണിത്. അധികമധികം ദുസ്സഹമായിത്തീരുന്ന അസമത്വങ്ങൾ,

അനുദിനം മൂർഛിച്ചു�കാണ്ടു വരുന്ന വർഗ്ഗ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ

പണപ്രഭുക്കളു�ട ധൂർത്തും അഹന്തയും അധികാരപ്രമത്തതയും, ഭൂരിപക്ഷക്കാ

�ര പിടികൂടുന്ന ദാരിദ്ര്യവും അധഃപതനവും, �കക്കൂലി, കരിഞ്ചന്ത, അനീതി,

11 T.M. P. Mahadevan in Indo-Asian Culture, July 1956.
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അക്രമം—സാമൂഹ്യജീവിതമാ�ക ശിഥിലമാവുകയും മനുഷ്യ�ന്റ അന്തസ്സത്ത ഇടി

ച്ചു തകർക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈസ്ഥിതിയിൽനിന്നു രക്ഷ�പടാനുള്ളമാർഗ്ഗം

അന്തരാത്മാവി�ന്റനിഗൂഢത�യക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ �വണ്ടി ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളി�ച്ചാടി�പ്പാവലല്ല.

യഥാർത്ഥമായ സുഖം കിടക്കുന്നത് അന്തരാത്മാവി�ന്റ നിഗൂഢതയിലല്ല, മനുഷ്യ

�ന നിരാശതയി�ലക്കും നിഷ്ഫലതാ�ബാധത്തി�ലക്കും തള്ളിവിടുന്ന അക്രമങ്ങളും

അനീതികളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലാണ്; മനുഷ്യ�ന്റ

അന്തസ്സത്ത�യ അപമാനിക്കുന്ന സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു

�വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിലാണ്. ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളാട് കൂറും അഭിനി�വശവുമുള്ള

വർക്ക് ഇതല്ലാ�ത മ�റ്റാരു �പാംവഴിയുമില്ല. കൂടുതൽ കാമ്യമായ ഒരു പുതിയ

ജീവിതത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളു�ട മൗലികാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാ

ത്ത ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടി�ന്റ വലയത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യ�ന �മാചിപ്പി

ക്കാൻ കഴിയില്ല. സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങ�ള കണക്കി�ലടുക്കാത്ത

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ആധി

കാരികത നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല.

8 കുഴപ്പത്തി�ന്റ കാരണം

ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ പ്രചാരവും ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തകളു�ട കുറവുമാണ് ഇന്ന�ത്ത

മിക്ക കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണ�മന്നും �ദവത്തിലും മതത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാ

ത്തവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ സാന്മാർഗികജീവിതം നയിക്കാനാവി�ല്ലന്നും വാദിക്കു

ന്നവരുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ഈ വാദത്തിന് ചരിത്രവസ്തുതകളുമായി യാ�താരു �പാരു

ത്തവുമില്ല. ബുദ്ധനും മഹാവീരനും �ദവവിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല. നിലവിലുണ്ടാ

യിരുന്ന ബ്രാഹ്മണമത�ത്ത അവർ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും �ചയ്തു. എങ്കി

ലും, അവർ സാന്മാർഗികമായി അധഃപതിച്ചവരായിരുന്നു എന്നുപറയാൻ കഴിയു

�മാ? ബുദ്ധമത�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാംമതവും നിലവിലുള്ള

മതവിശ്വാസങ്ങ�ള എതിർത്തു�കാണ്ടാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ

എല്ലാ സ്ഥാപിതമതങ്ങളിലും അഴുക്കുകളും മനുഷ്യത്വത്തി�നതിരായ ബീഭത്സങ്ങ

ളും അലിഞ്ഞു�ചർന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ‘ഇൻക്വിസിഷ�ന്റ’

ക്രൂരതക�ള ഒഴിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയു�മാ? �താട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും വി

ധവക�ള ചുട്ടുകരിക്കലും ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായിരുന്നി�ല്ല?

മതവിശ്വാസികൾ മതവിശ്വാസികൾ�ക്കതിരായി നടത്തിയ കൂട്ട�ക്കാലക�ളപ്പറ്റി

എന്തുപറയുന്നു? “മതസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട �പരിൽ അനാവശ്യമായും അന്യായമായും

വള�രയധികം രക്തം ഒഴുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്” എന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ ത�ന്ന തുറന്നുസമ്മ

തിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, മത�മന്നു�വച്ചാൽ ഇ�താന്നുമല്ല എന്നും സത്യം, �സ്നഹം

തുടങ്ങിയ ഉൽകൃഷ്ടതകളാണ് യഥാർത്ഥമത�മന്നും ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഒരു പരമ

ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇത്തരം ഉൽകൃഷ്ടതകളു�ട അടിസ്ഥാനം എന്നും

അ�ദ്ദഹം കൂട്ടി�ച്ചർക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് സാന്മാർഗിക ജീവിതം നയിക്കാ

നാവി�ല്ലന്ന പഴയവാദം ത�ന്നയാണിത്. ഇതു ശരിയ�ല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ

ചുറ്റുപാടുമുള്ള വിശ്വാസികളു�ട �ദനംദിന ജീവിതത്തി�ലക്ക് ഒന്നു ക�ണ്ണാടിക്കുക

�യ �വണ്ടൂ.

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു�ശഷം അമ്പലങ്ങളു�ടയും പള്ളികളു�ടയും ഭക്തന്മാരു�ട

യും എണ്ണം കുറയുകയല്ല, വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയിരക്കണക്കിലു
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ള്ള സ്വാമിജിമാരും ഗുരുജിമാരും മാതാജിമാരും മതത്തി�ന്റയും ആദ്ധ്യാത്മികമൂ

ല്യങ്ങളു�ടയും ആവശ്യകത�യപ്പറ്റി ഇടവിടാ�ത പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും

�ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന സ്വാർത്ഥവും അസൂയയും

മത്സരവും പണത്തിനും പദവിക്കും �വണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലും വർദ്ധിക്കുന്നു.

കരിഞ്ചന്തയും അഴിമതികളും �കാള്ളകളും �കാലപാതകങ്ങളും പരന്നുപിടിക്കു

ന്നു. അന്യായവും അസാന്മാർഗികവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട സമൂഹത്തി�ന്റ സ്വത്ത്

സ്വന്തം �കകളിൽ �കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന പണപ്രഭുക്കന്മാർ മതസ്ഥാപ

നങ്ങ�ളയും സന്യാസിമഠങ്ങ�ളയും ആശ്രമങ്ങ�ളയും സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ

നൽകി നിലനിർത്താൻ പ്ര�ത്യകമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. ജനങ്ങളു�ട മത

വിശ്വാസം വളർത്താൻ പാടു�പടുന്ന സ്വാമിജിമാരും ഗുരുജിമാരും ചൂഷണാധിഷ്ഠി

തമായ സാമൂഹ്യക്രമ�ത്ത എതിർക്കുക�യാ സമൂഹത്തി�ല മർദ്ദനങ്ങൾക്കും മൃഗീ

യതകൾക്കും എതിരായ സംഘടിതസമരങ്ങൾക്കു �പ്രാത്സാഹനം നൽകുക�യാ

�ചയ്യുന്നി�ല്ലന്നുള്ളത് അർത്ഥഗർഭമാണ്. അനീതിയു�ടയും അസമത്വത്തി�ന്റയും

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് �സ്നഹത്തി�ന്റയും സാ

�ഹാദര്യത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപി

ക്കണ�മന്ന് അവരാവശ്യ�പ്പടുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, അറി�ഞ്ഞാ അറിയാ�ത�യാ

സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ള നിലനിർത്താനാണ് അവർശ്രമിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ,എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുംസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ളനിലനിർത്താൻ

ശ്രമിക്കുന്നവരാ�ണന്നു കരുതുന്നത് അപകടമായിരിക്കും. സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യ

ങ്ങൾ�ക്കതിരായ സാധാരണജനങ്ങളും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട്. ഐഹി

കങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും �വദനകളും സഹിക്കാൻ അത് അവർക്ക് കരു

ത്തുനൽകുന്നു. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല മതം മർദ്ദിത�ന്റ ദീർഘനിശ്വാ

സമാണ്; ഹൃദയമില്ലാത്ത �ലാകത്തി�ന്റ ഹൃദയമാണ്; ആത്മാവില്ലാത്ത പരി

തസ്ഥിതിയു�ട ആത്മാവാണ്. അതു�കാണ്ട് മതവിശ്വാസങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കാൻ

ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരംഅവ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാക്കിത്തീർക്കുന്നസാമൂഹ്യ

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള മാറ്റുകയാണാവശ്യം.

9 ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളും ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളും

മധ്യയുഗത്തി�ല സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങൾ മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ

വയായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, �മലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങ�ള എന്ന�പാ�ല

ത�ന്ന അവ�യ്ക്കതിരായ സമരങ്ങ�ളയും ന്യായീകരിക്കാൻ മതപ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധ

രിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഇന്ന�ത്ത സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ�ക്ക

തിരായി �പാരാടുന്നവർക്ക് മതവിശ്വാസം കൂടി�യ കഴിയൂ�വ�ന്നാ മതവിശ്വാസം

ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാന്മാർഗിക�ബാധമുണ്ടാവുക സാദ്ധ്യമ�ല്ല�ന്നാ അല്ല, നിലവി

ലുള്ള സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റിമറിച്ചു�കാണ്ട് പുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങൾ

സ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ആത്മബലിയർപ്പിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദി

കൾക്ക് യാ�താരു സാന്മാർഗിക�ബാധവുമി�ല്ലന്നു പറയുന്നത് അസംബന്ധമാ

യിരിക്കും. മരണ�ത്തകൂട്ടാക്കാ�ത മർദ്ദനങ്ങ�ളയും കഷ്ടപ്പാടുക�ളയും �നരിടാൻ

അവർക്ക് കരുത്തുനൽകുന്നത് നീതി�ബാധവും ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളിലുള്ള ഉറച്ച

വിശ്വാസവുമാണ്.

12 Marx and Engels: On Religion.
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മാർക്സിസത്തി�ന്റ �പരിൽധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളനി�ഷധിക്കുന്നചിലഎഴുത്തു

കാരുണ്ട്. മുതലാളിത്തസമുദായത്തി�ല എല്ലാ സദാചാരമൂല്യങ്ങളും ഭരണാധികാ

രിവർഗ്ഗത്തി�ന്റതാല്പര്യങ്ങ�ളകാത്തുരക്ഷിക്കുന്നവയാ�ണന്നാണ്അവർവാദിക്കു

ന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, വില്യം ആഷ് എഴുതി: “�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാനാ

വശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് മനുഷ്യ

�സ്നഹപരമായ ഒരുസാന്മാർഗിക�ബാധമുണ്ടാക്കാനുള്ളശ്രമം വിപ്ലവം നടത്തുന്ന

തിന് മുമ്പ് അവ�ര നിരായുധരാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. �വള്ളക്കാരായ ലിബ

റൽ ചിന്താഗതിക്കാർ ആ�ഫ്രാ–അ�മരിക്കൻ ജനങ്ങ�ളാട് അഹിംസ ഉപ�ദശി

ക്കുന്നതു�പാ�ലയാണത്”. �താഴിലാളികൾക്ക് വർഗ്ഗസമരമല്ലാ�ത മ�റ്റാരു സാ

ന്മാർഗികനിയമവുമി�ല്ലന്നുവ�ര വാദിക്കുന്നുണ്ട്.

സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങളു�ട ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റിയും വികാസ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള �ത

റ്റായ ധാരണകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ �പാന്തിവരുന്നത്. ധാർ

മ്മികമൂല്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയു�ട �വറും പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാ

ത്രമല്ല. സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന

മനുഷ്യ�ന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ�ളക്കൂടി അവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ

ബഹുമുഖങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും ചിന്തക�ളയും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ�ള

യും ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളയും രൂപ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്കു

മുഖ്യമായ ഒരു പങ്കു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സാ

ഹചര്യങ്ങളു�ട സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടികർത്താവുകൂടിയാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക്

കീഴ്വഴങ്ങി�ക്കാണ്ടുജീവിക്കാ�നന്ന�പാ�ലഅവ�യതിരസ്ക്കരിക്കാനുംഅവന്സ്വാ

തന്ത്ര്യമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളു�ട പരിധിക്കുള്ളിൽ

നിന്നു�കാണ്ടുത�ന്നചിന്തിക്കാനുംപ്രവർത്തിക്കാനുംസ്വന്തം ഭാവി രൂപ�പ്പടുത്താ

നാവശ്യമായ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കാനും ആ അറിവുകളുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് പു

തിയസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാനുംഅവന് കഴിവുണ്ട്. ഇതാണ്

മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള മുഖ്യമായ ഒരു വ്യത്യാസം. മൃഗം പ്രകൃതിശക്തികൾ

ക്ക് ഇണങ്ങി�ക്കാണ്ടും കീഴ്വഴങ്ങി�ക്കാണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയു�ട�യാ

സമൂഹത്തി�ന്റ�യാ നിയമങ്ങ�ള �ബാധപൂർവം തനിക്കനുകൂലമായി മാറ്റി മറി

ക്കാൻ അതിന് കഴിവില്ല. മനുഷ്യസമുദായത്തിലാക�ട്ട, “�ബാധപൂർവമായ ഒരു

ലക്ഷ്യമില്ലാ�ത, �സാ�ദ്ദശ്യമായിട്ടല്ലാ�ത, യാ�താന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല”. മാർക്സ്

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

“മനുഷ്യർ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതി�ന്റ ഫലം എന്തുമാവ�ട്ട.

ഓ�രാ വ്യക്തിയും താൻ �ബാധപൂർവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യ�ത്ത പിന്തുടരു

ന്നു. വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ എണ്ണമറ്റ ഇച്ഛാശക്തികളും

അവ ബാഹ്യ�ലാകത്തിൽ ഉളവാക്കുന്ന ഫലങ്ങളുമാണ് ചരിത്രമായിത്തീരുന്നത്.

അ�പ്പാൾ നിരവധി വ്യക്തികൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന�തന്താ�ണന്ന പ്രശ്നം കൂടിയാണിത്.

ഇച്ഛാശക്തി�യ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വികാരപരമായഅഭിനി�വശ�മാ ബുദ്ധിപൂർവ്വ

കമായ തീരുമാന�മാ ആണ്. പ�ക്ഷ, ആഅഭിനി�വശ�ത്ത�യാ തീരുമാന�ത്ത

�യാ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അടിയന്തര�പ്രരണകൾ വള�ര വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും.

കു�റ�യാ�ക്കഅവ ബാഹ്യവസ്തുക്കളായിരിക്കാം. കു�റ�യാ�ക്കആദർശാത്മക

ങ്ങളായ ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങ�ളാ മഹത്വാകാംക്ഷ�യാ ‘സത്യവും നീതിയുംസ്ഥാപിക്കാനുള്ള

13 William Ash: Science and Society, Summer, 1966.
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ഉത്സാഹ�മാ’ വ്യക്തിപരമായ �വറു�പ്പാ ആയിരിക്കാം. �വറും �വയക്തികങ്ങ

ളായ നാനാതരം വ്യാ�മാഹങ്ങൾ �പാലുമാവാം”.

10 പാരമ്പര്യവും പു�രാഗതിയും

എല്ലാ വ്യക്തികളും �ബാധപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രാ�യാഗി

കമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്ര�മഏതുലക്ഷ്യവും

പ്രാ�യാഗികമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. പ്രകൃതിയു�ടയും ചരിത്രത്തി�ന്റയും സമൂഹത്തി

�ന്റയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള കണക്കി�ലടുക്കാത്തസ്വപ്നങ്ങൾ �വറും സ്വപ്നങ്ങളായി

നിലനിൽക്കുക�യയുള്ളൂ. ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരു നിശ്ചിതഘട്ടത്തിനും ഉല്പാദനശ

ക്തിയു�ട വളർച്ചയു�ട നിശ്ചിതനിലവാരത്തിനും അനു�യാജ്യമായ സാമൂഹ്യബ

ന്ധങ്ങൾക്കുളളിലാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും വളരുകയും �ചയ്യുന്നത്. ഓ�രാ

തലമുറയും മുൻതലമുറകളു�ട ഉല്പാദനക്കഴിവുക�ളയും ചരിത്രപരമായ സാമൂഹ്യ

ബന്ധങ്ങ�ളയും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടാണ് ഭാവിയി�ലക്ക് മു�ന്നറുന്നത്.

ഓ�രാ തലമുറയു�ടയും അഭിവൃദ്ധിയു�ട സാഹചര്യങ്ങ�ള നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഈ

ചരിത്രപരമായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണ്. മാർക്സ് എഴുതി:

“മനുഷ്യൻതങ്ങളു�ടസ്വന്തംചരിത്രംസൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,അവർതങ്ങൾക്കു�താ

ന്നുന്നതു�പാ�ല അതങ്ങു സൃഷ്ടിച്ചു വിടുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. തങ്ങൾ സ്വയം തിര

�ഞ്ഞടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല, ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നു പരമ്പരയായി ആവിർഭ

വിച്ചു നിലനിൽക്കുന്നവയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽഅഭിമുഖീകരിക്ക�പ്പടുന്നവയുമായസാ

ഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്”.

എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ�കാണ്ട് മനുഷ്യർ തൃപ്തി�പ്പടുന്നില്ല.

അവൻ ത�ന്റ ആന്തരികമായ കഴിവുക�ള വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതരത്തിൽ

നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റിമറിച്ചു പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അ�പ്പാൾ മനുഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങളു�ട സൃഷ്ടിമാത്രമല്ല, സ്രഷ്ടാവുകൂടിയാണ്. സാ

ഹചര്യങ്ങൾ മാറു�മ്പാൾ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള ഉറപ്പിച്ചുനിർത്താൻ

സഹായിച്ച മൂല്യങ്ങൾക്കും മാറ്റംസംഭവിക്കുന്നു. പുതിയസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളാ�ടാ

പ്പം മനുഷ്യൻ പുതിയ മൂല്യങ്ങ�ളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന സാഹചര്യങ്ങ�ളയും

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളയും മാറ്റാൻ �വണ്ടി മനുഷ്യൻ നടത്തിയ നീണ്ട സമരങ്ങൾ

ക്കിടയിലാണ് സത്യം, സൗന്ദര്യം, �സ്നഹം, ദയ, നന്മ, സാ�ഹാദര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം,

ജനാധിപത്യം, �സാഷ്യലിസം മുതലായ മൂല്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടത്.

നമ്മു�ട മനസ്സിനു�പാലും എത്തി�നാക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും പ്രാചീന

മായ കാലം മുതൽക്കുത�ന്ന ഭൂമിയിൽ സുഖവും സംതൃപ്തിയും �കവരുത്താനും മാ

നുഷികങ്ങളായ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള

മാറ്റിപ്പണിയാനും മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ മഹ

നീയതക�ള �ഞക്കി�ഞരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക–സാഹചര്യങ്ങളിൽ

പല�പ്പാഴും അവ�ന്റആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ പുഷ്പിക്കാ�ത മുരടിച്ചുകിടക്കുകയാണ്

�ചയ്തത്. എങ്കിലും അവൻ നിരാശനായില്ല. യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ �നടാൻ

14 Marx and Engels: On Religion P. 255.
15 Marx and Engels: Selected Works, Vol. 1. P. 225.
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കഴിയാത്ത�തല്ലാം അവൻ ആശയങ്ങളിലും സങ്കല്പങ്ങളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും ഉ�ട്ടാ

പ്യകളിലും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. സ്വപ്നങ്ങളും ഉ�ട്ടാപ്യകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങള

ല്ല. പ�ക്ഷ, ഭാവി�യക്കുറിച്ചുള്ള ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതു�കാണ്ട് അവയ്ക്ക്

സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സാക്ഷാൽ

ക്കരിക്ക�പ്പടാ�ത കിടന്നു എന്നത് ശരിയാണ്. ജീവിതം ദുരിതമയമായിത്ത�ന്ന

തുടർന്നു�പാന്നു. സങ്കല്പങ്ങളുംസ്വപ്നങ്ങളുംഎത്രത�ന്നഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായിരുന്നാലും

ക്രൂരങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ �മാചന

�ത്തതടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

11 പഴയ മൂല്യങ്ങളും പുതിയ കാലഘട്ടവും

എന്നാൽ, ഇന്നു സ്ഥിതിമാറിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ ചിരന്തനങ്ങളായ സ്വപ്നങ്ങ

�ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കൂടുതൽ അനുകൂലങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങൾ

ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമത്വത്തി�ന്റയും സാ�ഹാദര്യത്തി�ന്റയും പരസ്പരസ

ഹകരണത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ആന്തരികമായ കഴിവുക�ള

�മൽക്കു�മൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ ഉളവായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതി

�കാൽപ്പാദനശക്തികൾഅത്രയ്ക്ക് വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളും സാ�ങ്ക

തികവിദ്യകളും അത്രയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ �നട്ടങ്ങ�ള വ്യവ

സായം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ ബുദ്ധിപൂർവം ഉപ�യാഗ�പ്പടു

ത്തുകയാ�ണങ്കിൽ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് ദാരിദ്ര്യ�ത്തയും �രാഗ�ത്തയും അവയു�ട കൂട

പ്പിറപ്പുകളായ മറ്റു ബീഭത്സക�ളയും എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കാൻ സാധിക്കു

�മന്നായിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ,ഈസാദ്ധ്യതകൾബുദ്ധിപൂർവം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നില്ല.

ന്യൂനപക്ഷക്കാരായസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ മനുഷ്യരാശിയു�ട �നട്ടങ്ങ�ള�യല്ലാം

സ്വന്തം ലാഭത്തിനു�വണ്ടി കയ്യടക്കി�വയ്ക്കുന്നു. സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ള പ്രതിനി

ധീകരിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ�മാഹികളായ ഭരണാധികാരികളു�ട വങ്കത്തങ്ങൾ മനു

ഷ്യ�ന്റ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പു�രാഗതി�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. പ�ക്ഷ,

സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും കൂടുതൽ ഉൽബുദ്ധരായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മർദ്ദനവും

ചൂഷണവും ഹിംസയും വി�ദ്വഷവുമില്ലാത്ത പുതി�യാരു സാമൂഹ്യഘടന �കട്ടിപ്പടു

ക്കാനും സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ പുതിയ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള അവരു�ട

അഭിലാഷങ്ങൾ മു�മ്പന്ന�ത്തക്കാളുമധികം കരുത്താർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായജനങ്ങൾക്കിടയിൽസ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ�നടിയഏതുമൂല്യ�ത്ത

യുംസ്വന്തം ലാഭത്തിനു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കാൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് കഴിവു

ണ്ട്. മാനുഷികമൂല്യങ്ങളു�ട പുറ�ന്താടുകൾക്കുള്ളിൽഅവർ മൃഗീയതകൾ കുത്തിനി

റയ്ക്കുന്നു. സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാ�ഹാദര്യം തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങ�ള അവർ

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈസ്ഥിതിയിൽ പഴയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ

ഉള്ളടക്കം നൽകാ�നാ അ�ല്ലങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പകരം പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാ

�നാ ജനങ്ങൾ നിർബദ്ധരായിത്തീരുന്നു.

നമ്മു�ട പാരമ്പര്യത്തി�ന്റ പല ഘടകങ്ങളും കാലത്തിനു നിരക്കാത്തവിധം

ജീർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതു ശരിയാണ്. ഇനിയ�ങ്ങാട്ടുള്ള പു�രാഗതി

ക്കു വിഘാതമായിത്തീരാനിടയുള്ളതു�കാണ്ട് അവ പുറന്തള്ള�പ്പ�ടണ്ടവയുമാണ്.

എങ്കിലും നമുക്കിന്നും അംഗീകരിക്കാനും സ്വായത്തമാക്കാനും പറ്റിയ ചില ഘടക

ങ്ങളും അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു എഴുതി:
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“ഇന്ത്യ അതി�ന്റ ഭൂതകാലത്തി�ല പലതി�നയും വർത്തമാനകാലത്തി�ന്റ �മൽ

ആധിപത്യം �ചലുത്താനനുവദിക്കാ�ത �പാട്ടി�ച്ചറി�യണ്ടതുണ്ട്. ഭൂതകാലത്തി

�ല ഉണക്കമരങ്ങൾ നമ്മു�ട ജീവിതത്തിന് ഒരു ഭാരമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.

മരിച്ചുകഴിഞ്ഞവയും ഉപ�യാഗശൂന്യമായിത്തീർന്നവയുമായ�തല്ലാം �പാ�യ തീ

രൂ. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഭൂതകാലത്തി�ല ക്രിയാത്മകവും ജീവസന്ദായക

വുമായഘടകങ്ങ�ളക്കൂടി വി�ട്ടറിയണ�മ�ന്നാ വിസ്മരിക്കണ�മ�ന്നാ അല്ല. നമ്മു

�ട വംശ�ത്ത ചലനാത്മകമാക്കിയ ആദർശങ്ങൾ, യുഗങ്ങളിലൂ�ടയുള്ള ഇന്ത്യൻ

ജനതയു�ട സ്വപ്നങ്ങൾ, പ്രാചീനന്മാരു�ട വി�വകശീലം, നമ്മു�ട പൂർവികരു�ട

ഉത്സാഹപൂർണ്ണമായ ശക്തിയും ജിജ്ഞാസയും സാഹസികബുദ്ധിയും, അവരു�ട

ചിന്തയു�ട ധീരത, സാഹിത്യ–കലാ–സാംസ്ക്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളി�ല മഹത്തായ

�നട്ടങ്ങൾ, സത്യ�ത്താടും സൗന്ദര്യ�ത്താടും സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്താടുമുള്ളഅഭിനി�വശം

അവരുയർത്തിപ്പിടിച്ചഅടിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തി�ന്റ നിഗൂഢമാർഗ്ഗങ്ങ�ള

ക്കുറിച്ചുള്ള അവരു�ടജ്ഞാനം, തങ്ങളു�ടതല്ലാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങ�ളാടുള്ള അവരു�ട

സഹിഷ്ണുത, മറ്റു ജനതക�ളയും അവരു�ട സാംസ്ക്കാരിക�നട്ടങ്ങ�ളയും കണ്ടുപഠി

ക്കുന്നതിനും അവ�യ തങ്ങളു�ടതുമായി കൂട്ടിയിണക്കി �വവിധ്യപൂർണ്ണമായ ഒരു

മിശ്രസംസ്ക്കാരം വളർത്തി�യടുക്കുന്നതിനുമുള്ള അവരു�ട കഴിവ്—ഇ�താന്നും

നമു�ക്കാരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മു�ട പുരാതനവംശ�ത്ത വളർത്തി

�ക്കാണ്ടുവന്നവയും നമ്മു�ട ഉപ�ബാധമനസ്സിൽ ഇന്നും പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നവയു

മായഅനുഭവകൂമ്പാരങ്ങ�ളയും നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല”.

ഒരു സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തികഘടന തകരുകയും അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാ

രു സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടന ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്തതിനു�ശഷവും ക്രിയാ

ത്മകമായ ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. എ�ന്തന്നാൽ, കാലഘട്ടങ്ങ�ള

യും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന സാർവത്രികങ്ങളായ ചില

മൂല്യങ്ങ�ളയും ശാശ്വതങ്ങളായ ചില സത്യങ്ങ�ളയും അവയുൾ�ക്കാള്ളുന്നുണ്ട്.

ശാശ്വതമൂല്യം എന്നു�വച്ചാൽ യാ�താരു മാറ്റവും കൂടാ�ത നിർജീവമായി നില

നിൽക്കുന്ന മൂല്യം എ�ന്നാ അതി�ന്റ യാന്ത്രികമായ ആവർത്തനം എ�ന്നാ അല്ല

അർത്ഥം. രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയതു�പാ�ല, “ജീവിതം അങ്ങ�ന തുടർന്നു

�കാണ്ടു�പാകുന്നത് ഭൂതകാല�ത്ത പുനരാവിഷ്ക്കരിച്ചു�കാണ്ടല്ല, മറിച്ച് അതി�ന

അംഗീകരിക്കുകയും അതിന് ഒരു പുനർജന്മം നൽകുന്ന ഭാവിയി�ലക്ക് അതി�ന

�ന�യ്തടുക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണ്. ഓർമ്മിക്കുകയും പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുകയും

�ചയ്യുക�യന്നതാണ് മുഖ്യമായ കാര്യം”.

അ�പ്പാൾ, പാരമ്പര്യ�ത്തയാ�ക നി�ഷധിക്കുകയല്ല, അതിൽ ആ�രാഗ്യക

രവും പു�രാഗമനപരവുമായി എ�ന്തല്ലാമു�ണ്ടാ അ�തല്ലാം അംഗീകരിച്ച് പുതിയ

സാഹചര്യങ്ങളി�ലക്ക് ഇണക്കി�ക്കാണ്ടുവരികയാണാവശ്യം. നമ്മു�ട മാനസിക

മായ കഴിവുക�ള വളർത്താനും �ചതന�യ ഉയർത്താനും മാത്രമല്ല, നാം ലക്ഷ്യം

�വയ്ക്കുന്ന പുതിയ സമുദായത്തിനും പുതിയ സംസ്ക്കാരത്തിനും ഉറപ്പുള്ള ഒരടിത്തറ

നിർമ്മിക്കാനും ഇതാവശ്യമാണ്.

12 വിപ്ലവവും സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങളും

മുതലാളിത്ത�ത്ത മൗലികമായും വിപ്ലവകരമായും മാറ്റിമറിച്ചു�കാണ്ടു മാത്ര�മ

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്ത

16 S. Radhakrishnan: Fragments of a confession in Paul Arthur Schilpp: The
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ത്തി�ല എല്ലാ ഘടകങ്ങളും തുടച്ചു നീക്ക�പ്പടുന്നില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്ത

ത്തി�ന്റ തുടർച്ച കൂടിയാണ് �സാഷ്യലിസം എന്നുപറയാം. എ�ന്തന്നാൽ, മുതലാ

ളിത്തം വിപുലമായ �താതിൽ വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവന്ന ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ളയും

ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ളയും സാ�ങ്കതികജ്ഞാന�ത്തയും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകള

യുകയല്ല, �ന�രമറിച്ച് അവ�യ മുതലാളിത്തബന്ധങ്ങളു�ട മതിൽ�ക്കട്ടുകളിൽ നി

ന്ന് �മാചിപ്പിച്ച് പുതിയ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലുയർന്ന നിലവാരത്തി

�ലക്ക് വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരികയാണ് �സാഷ്യലിസം �ചയ്യുന്നത്. അതു�പാ�ല

ത�ന്ന നിലവിലുള്ള സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ മൂല്യങ്ങ�ളയും ഏ�റ്റടുത്ത്

പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ല ധാർമ്മികമൂ

ല്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള മൂല്യങ്ങളു�ട പൂർണ്ണമായ നി�ഷധമല്ല, അവയു�ട തുടർച്ചയും

വളർച്ചയുമാണ്. സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യങ്ങ�ള ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടാണ്

മനുഷ്യൻ പുതിയ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ ത�ന്റ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യ

�ത്ത വികസിപ്പിക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂ�ടയും ഉപ�ദശങ്ങൾ വഴിയായും ജനങ്ങൾക്ക് മത�ബാധ

മുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുകയും അവർ സനാതനങ്ങളായ സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങളനു

സരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്താൽ മനുഷ്യസമുദായം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു�മ

ന്നാണ് മത�നതാക്കന്മാരും ആത്മീയവാദികളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. �ന�രമറിച്ച്,

നിലവിലുള്ള എല്ലാ സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങളും സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ള അരക്കിട്ടുറ

പ്പിക്കാൻ �വണ്ടി സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തമവസാ

നിപ്പിച്ച് �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുന്നതുവ�ര എല്ലാ സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങ�ളയും

എതിർക്കണ�മന്നുംയാന്ത്രികഭൗതികവാദികൾഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഈരണ്ടുവീക്ഷ

ണഗതികളും അശാസ്ത്രീയമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല

സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങളു�ട പിന്നാ�ല

സ്വയം�പ്രരിതമായി ആവിർഭവിക്കുന്ന ഉ�പാൽപ്പന്നങ്ങളല്ല. മനുഷ്യനാണ് സാ

മൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങളു�ട എന്ന�പാ�ല സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങളു�ട

യും സ്രഷ്ടാവ്. മാനുഷികബന്ധങ്ങ�ള മനുഷ്യ�ന്റ താല്പര്യങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തി

�ന്റ ഭദ്രതയ്ക്കും അനു�യാജ്യമായ വിധത്തിൽ രൂപ�പ്പടുത്തുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും

�ചയ്യുക എന്നതാണ് അവയു�ട പങ്ക്. ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമില്ലാത്ത ഒരു സാമൂ

ഹ്യവ്യവസ്ഥ മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തി�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റയും ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ടയും

വികാസത്തിനു പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമി

ല്ല. �നഹ്റു എഴുതുകയുണ്ടായി: “എല്ലാവർക്കുംസമാനമായസാമ്പത്തികനീതിയും

അവസരസമത്വവും നൽകുന്നഒരുവർഗ്ഗരഹിതസമുദായം, കൂടുതലുയർന്ന ഭൗതിക

വും സാംസ്കാരികവുമായ നിലവാരങ്ങളി�ലക്കും സഹകരണം, നിസ്വാർത്ഥത, �സ

വനമ�നാഭാവം, ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ �ചയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം, സന്മ�നാഭാവം,

�സ്നഹം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ആത്മീയമൂല്യങ്ങളു�ട ഉന്നതിയി�ലക്കും മനുഷ്യരാശി

�യ ഉയർത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള സംവിധാനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടി

പ്പിക്ക�പ്പട്ട ഒരുസമുദായം, അന്തിമമായി ഒരുസാർവലൗകികവ്യവസ്ഥ—നമ്മു�ട

അവസാനലക്ഷ്യം ഇതല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമാവാൻ വയ്യ”.

ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറ�യണ്ടതുണ്ട്. സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികാടിത്തറ മാ

റുന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം മനുഷ്യൻ നന്നായി�ക്കാള്ളണ�മ�ന്നാ സാംസ്കാരികവും

17 Jawaharlal Nehru: An Autobiography.
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ആത്മീയവുമായ മൂല്യങ്ങൾ പുഷ്ടി�പ്പട്ടു �കാള്ളണ�മ�ന്നാ ഇല്ല. ബാഹ്യപ്രകൃ

തി�യ മാറ്റാൻ �വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തുന്ന�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന മനുഷ്യൻ

ത�ന്റ ആന്തരികപ്രകൃതിയിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ �ബാധപൂർവം പരിശ്രമി�ക്കണ്ട

തുണ്ട്. എന്നു�വച്ചാൽ, ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യഘടന�യ മാറ്റിമറിക്കാനും

വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു പുതിയ സമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കാനും �വണ്ടിയുള്ളസമരത്തി

�ന്റഅവിഭാജ്യഘടകങ്ങ�ളന്നനിലയ്ക്ക് സത്യം, �സ്നഹം, സൗന്ദര്യം, നിസ്വാർത്ഥത

തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൾ�ക്കാള്ളുകയും അങ്ങ�ന മനുഷ്യസ്വ

ഭാവത്തിൽ ത�ന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുകയുമാണാവശ്യം. ഉള്ളിൽ മൃഗീയതക�ള

�വച്ചുപുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി പുറത്ത് മനുഷ്യത്വം �കട്ടിപ്പടുക്കാ�നാരുങ്ങുന്നത്

ആത്മവഞ്ചനയായിരിക്കും. നല്ല മനുഷ്യ�ന നല്ല സമുദായം സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ. ഇങ്ങ

�ന വ്യക്തിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും അഭിവൃദ്ധി�യ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന സമഗ്ര

മായ ഒരു വീക്ഷണഗതിയു�ട അഭാവമാണ് ആധുനികതത്വചിന്തയു�ട മുഖ്യമായ

ഒരു ദൗർബല്യം എന്നു �താന്നുന്നു. അതി�വഗം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു �ലാ

കത്തിൽ സമൂഹത്തി�ന്റയും സമൂഹവും വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തി�ന്റയും

സങ്കീർണ്ണങ്ങളായപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റിയതരത്തിൽ മനുഷ്യജീ

വിതത്തിന് പുതി�യാരർത്ഥവും പുതി�യാരു ഉള്ളടക്കവും പുതി�യാരു ലക്ഷ്യവും

നൽകുകയാണ് തത്വചിന്തയു�ട കടമ. ഭാരതീയചിന്തയു�ട ചരിത്രം പഠിക്കുകയും

അതി�ല ക്രിയാത്മകങ്ങളും ജീവസന്ദായകങ്ങളുമായ ഘടകങ്ങ�ള പുഷ്ടി�പ്പടുത്തു

കയും �ചയ്യുന്നത്ഈകടമ നിറ�വറ്റാൻ സഹായകമായിരിക്കും.

എന്നാൽ തത്വശാസ്ത്രം, അ�തത്ര ത�ന്നശരിയും ശാസ്ത്രീയവുമായാലും, പ്രവർ

ത്തനത്തിനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടി മാത്രമാണ്. ഭൂതകാലത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങൾ സ്വീകരി

ച്ചു�കാണ്ട് വർത്തമാനകാല�ത്തഭാവിയാക്കിരൂപാന്തര�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള

�ബാധപൂർവമായസമരമാണ്പ്രധാനം. മാർക്സ് പറഞ്ഞതു�പാ�ല, “ഇ�തവ�രയു

ള്ള തത്വചിന്തകന്മാർ �ലാക�ത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്ര�മ �ചയ്തിട്ടുള്ളൂ; അതി�ന

മാറ്റുകയാണാവശ്യം”.



Please write to 〈info@sayahna.org〉to file bugs/problem reports, feature requests and to get involved.
Sayahna Foundation • jwra 34, Jagathy • Trivandrum 695014 • india

mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org

	പ്രഭാതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന പ്രസാധനം
	പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്
	കെ. ദാമോദരൻ
	അവതാരിക
	ഭാരതീയ ചിന്ത
	വിശിഷ്ടാദ്വൈതം, ദ്വൈതം, ദ്വൈതാദ്വൈതം
	രാമാനുജന്റെ മുൻഗാമികൾ
	ബ്രഹ്മം നിർഗുണമോ സഗുണമോ?
	ഈശ്വരൻ, ചിത്ത്, അചിത്ത്
	എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്
	ഈശ്വരന്റെ ശരീരം
	മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി
	ശങ്കരനും രാമാനുജനും
	വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ പരിഹാരം
	അദ്വൈതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനം
	പ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യം
	ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉപാധി
	സ്വതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യവും പരതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യവും
	മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം
	ദ്വൈതാദ്വൈതം
	ശുദ്ധാദ്വൈതവാദം
	ദർശനത്തിൽ നിന്നു മതത്തിലേക്ക്

	ശിവനും ശക്തിയും
	ശൈവസിദ്ധാന്തം
	കാശ്മീരശൈവം
	വീരശൈവന്മാർ
	അമ്മദൈവങ്ങൾ
	ഹിന്ദുമതവും അമ്മദൈവങ്ങളും
	ശക്തിപൂജ

	ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
	ഏകതത്വവാദം
	ഭൗതികസത്തയും ചേതനയും
	ആത്മീയവാദവും മതവും
	മതം പുരോഗമനപരമോ പിന്തിരിപ്പനോ?

	ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
	ആക്രമണങ്ങളുടെ ഘട്ടം
	സുൽത്താൻവാഴ്ച
	ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാം
	ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം
	ഇസ്ലാമിലും ജാതിവ്യവസ്ഥ
	ജാതിയും വർഗ്ഗവും
	മുസ്ലീം നാടുവാഴിത്തം
	സുൽത്താൻ വാഴ്ചയിലെ അന്തഃഛിദ്രങ്ങൾ
	മുഗൾഭരണത്തിന്റെ തുടക്കം
	ദൈവത്തിന്റെ നിഴൽ
	ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ ആരംഭം
	മുഗൾഭരണത്തിന്റെ അന്ത്യം
	പുതിയ ശക്തികളുടെ ആവിർഭാവം

	ഇസ്ലാമിലെ ഗൂഢാർത്ഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
	ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
	മതത്തിലെ പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
	താണജാതിക്കാരുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്
	പ്രാചീനചിന്തകളുടെ പ്രതിധ്വനികൾ
	ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം
	ഈശ്വരഭക്തി എന്നാൽ മനുഷ്യസ്നേഹം
	ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
	ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുതത്വങ്ങൾ
	ജാതിയും മതവുമില്ല, മനുഷ്യൻ മാത്രം
	ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി
	നാടുവാഴിത്തത്തിനെതിരായ പ്രസ്ഥാനം
	ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദൗർബല്യം

	ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
	ബ്രിട്ടീഷുമേധാവിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം
	നാടൻ വ്യവസായങ്ങളുടെ അധഃപതനം
	കാർഷികവ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
	ബ്രിട്ടന്റെ പുരോഗമനപരമായ പങ്ക്
	റെയിൽവേയുടെ പ്രാധാന്യം
	സംഘട്ടനങ്ങളുടെ തുടക്കം
	ആയിരത്തെണ്ണൂറ്റമ്പത്തേഴ്
	കലാപത്തിന്റെ അന്ത്യം
	വഞ്ചനയും ദേശീയസമരത്തിന്റെ തുടക്കവും

	പാശ്ചാത്യചിന്തയുടെ സ്വാധീനം
	ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ
	മിഷനറിമാർക്കു പ്രോത്സാഹനം
	മിഷനറിമാരുടെ സംഭാവന
	ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം
	നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചോദനം

	രാജാറാം മോഹൻ റായ്
	നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭം
	ഏകതത്വവാദം
	അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായ നിലപാട്
	പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം
	സതിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം
	ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം
	നിയമപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ
	ബ്രഹ്മസമാജം
	റാം മോഹന്റെ പിൻഗാമികൾ

	സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
	റാനഡെയും പ്രാർത്ഥനാസമാജവും
	മതപുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ നേരെ
	സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
	നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സും സോഷ്യൽ കോൺഫറൻസും
	സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി
	ശ്രീനാരായണഗുരു
	വേദാന്തത്തിന്റെ അർത്ഥം
	നാടുവാഴിത്തത്തിനെതിരായ ഉൽബുദ്ധത
	ദയാനന്ദസരസ്വതിയും ആര്യസമാജവും
	വേദങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുക!
	സങ്കുചിതദേശീയത്വം
	ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘം
	ആനിബസന്റ്
	ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണം

	സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
	ജ്ഞാനവും ശക്തിയും
	മതവും ശാസ്ത്രവും
	വേദാന്തത്തിന്റെ അർത്ഥം
	വേദാന്തവും സോഷ്യലിസവും

	ഇസ്ലാമിലെ പുനരുത്ഥാനവും നവോത്ഥാനവും
	സിർഹിന്ദിയുടെ പുനരുജ്ജീവനവാദം
	ഷാ വലിയുല്ലാഹ്
	വഹാബിപ്രസ്ഥാനം
	ഇസ്ലാമും കർഷകലഹളയും
	സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ
	ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം
	വീക്ഷണഗതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
	ദിയോബന്ദ് പ്രസ്ഥാനം

	മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
	ദേശീയബൂർഷ്വാസിയുടെ വ്യാമോഹങ്ങൾ
	നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യനാളുകൾ
	മിതവാദികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ
	തീവ്രവാദികളുടെ അരങ്ങേറ്റം
	ബംഗാൾ വിഭജനം

	തീവ്രവാദികളുടെ തത്വശാസ്ത്രം
	ഹിന്ദുമത പുനരുദ്ധാരണം
	ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആപത്ത്
	തിലകന്റെ അദ്വൈതം
	കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
	അരവിന്ദന്റെ തീവ്രവാദം
	കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് യോഗത്തിലേക്ക്
	ജീവിതവും ദർശനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
	അരവിന്ദന്റെ പൂർണ്ണാദ്വൈതം

	മതവും ദേശീയപ്രസ്ഥാനവും
	സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരങ്ങളോടുള്ള സമീപനം
	നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സും  സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും
	ഹിന്ദുദേശീയവാദം
	മതപുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ  രാഷ്ട്രീയസ്വഭാവം
	മതപുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണസ്വഭാവം
	വർഗീയവാദത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ
	വർഗീയവാദവും ദേശീയവാദവും
	അവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം
	വർഗീയസംഘടനകൾ

	രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
	സാഹചര്യങ്ങൾ
	മനുഷ്യന്റെ മതം
	ബന്ധനങ്ങളിലൂടെ മോചനം
	ശാസ്ത്രവും മതവും
	സാർവലൗകികവാദി
	സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഗായകൻ

	ഇഖ്ബാൽ
	കർമ്മമാണ് ജീവിതം
	വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ വികാസം
	വ്യക്തിയും സമൂഹവും
	സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി
	മതവും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും
	ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി
	വിഭജനത്തിന്റെ വക്താവ്

	മഹാത്മാഗാന്ധി
	ഗാന്ധിയും തിലകനും
	നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം
	നിർമ്മാണ പരിപാടികൾ
	ഹിന്ദുമതഭക്തി
	ഹിന്ദുമതവും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും
	ഗാന്ധിയുടെ ആത്മീയവാദം
	സത്യമാണ് ദൈവം
	തിന്മയ്ക്കെതിരായ അക്രമരാഹിത്യം
	ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്റെ  ഉപാധികൾ
	വർഗ്ഗസഹകരണത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം
	ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്തം
	പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ ആശയങ്ങളും
	സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം
	ഗാന്ധിയുടെ മഹത്വം

	മാർക്സിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം
	വർഗ്ഗസമരങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനിലേക്ക്
	കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവിർഭാവം
	മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളുടെ പ്രചാരം
	പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ
	റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ
	മാർക്സിസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
	മാർക്സിസത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം
	പുതിയ ലക്ഷ്യവും പുതിയ ബോധവും
	ദൗർബല്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും

	ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
	യുവത്വത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ
	യൂറോപ്പിലെ അനുഭവപാഠങ്ങൾ
	ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം
	സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക്
	ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും
	കോൺഗ്രസ്സിലെ സംഘട്ടനങ്ങൾ
	മതവും രാഷ്ട്രവും
	സാമുദായികവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം
	സാമുദായികവാദത്തിന്റെ ശക്തി
	മതവും ശാസ്ത്രവും
	അജ്ഞേയവാദത്തിന്റെ സ്വാധീനം
	നെഹ്റുവിന്റെ ജീവിതവീക്ഷണം
	ലക്ഷ്യബോധത്തിന്റെ ആവശ്യകത
	തത്വവും പ്രയോഗവും

	സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു ശേഷം
	പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ
	സാമ്പത്തികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
	സാമൂഹ്യവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ
	സങ്കീർണ്ണതകളും അസമത്വങ്ങളും
	മാനസിക സംഘട്ടനങ്ങൾ
	വിഭാഗീയതകളുടെ വക്താക്കൾ
	വേദാന്തവും സ്വകാര്യസ്വത്തും
	ആത്മീയവാദത്തിന്റെ പുതിയ ധാരകൾ
	സയൻസും മതവും
	ശാസ്ത്രീയചിന്തകളുടെ ദൗർബല്യം

	ഭാരതീയചിന്ത എങ്ങോട്ട്?
	ഭാരതീയചിന്തയുടെ അടിവേരുകൾ
	ഏകപക്ഷീയമായ സമീപനം
	ഭൗതികവാദവും ആത്മീയവാദവും
	വേദാന്തത്തിന്റെ ഉൾപ്പിരിവുകൾ
	മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ പങ്ക്
	ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ
	നിഷ്ഫലതാബോധത്തിന്റെ പ്രേരകശക്തികൾ
	കുഴപ്പത്തിന്റെ കാരണം
	ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളും  ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളും
	പാരമ്പര്യവും പുരോഗതിയും
	പഴയ മൂല്യങ്ങളും പുതിയ കാലഘട്ടവും
	വിപ്ലവവും സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങളും


