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വിപ്ലവത്തിൽനിന്നു്
വിഗ്രഹനിർമ്മിതിയിേലക്കു്:

േകരള നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ചില
പ്രതി-രൂപങ്ങൾ

പാശ്ചാത്യ-ജ്ഞാേനാദയത്തിെന്റ (enlightenment)
കാര്യത്തിെലന്നേപാെല തെന്ന,ഇരുട്ടിൽ നിന്നു് െവ�
ളിച്ചത്തിേലക്കു നീങ്ങുന്നപ്രക്രിയകളുെട ലളിതമായ
ഒരുആഖ്യാനമല്ല േകരള നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ചരി�
ത്രം. ഇരുട്ടു്, െവളിച്ചം തുടങ്ങിയ രൂപകങ്ങൾ െകാണ്ടു
മാത്രം നീതിപൂർവ്വമായ ചരിത്ര ധാരണകൾ നിർമ്മിക്കു�
വാൻ കഴിയില്ല എന്നു് വീണ്ടും കാണിച്ചുതരുന്ന മെറ്റാ�
രു സന്ദർഭം എന്ന നിലയിലാണു് േകരളചരിത്രത്തിെല
നേവാത്ഥാനഘട്ടം പഠിക്കെപ്പേടണ്ടതു്. പെത്താമ്പ�
താം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാന വർഷങ്ങളിൽ നിന്നു തുട�
ങ്ങി ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ രണ്ടാം ദശകത്തി�
െലത്തിയിട്ടും,പരിഹരിക്കാേനാ,അഭിമുഖീകരിക്കാേനാ
തിരിച്ചറിയാൻ േപാലുേമാ കഴിയാത്തനിരവധി സാമൂ�
ഹ്യ-സാംസ്കാരിക-മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻപറഞ്ഞ
ചരിത്രേത്താെടാപ്പം (അദൃശ്യമായും തിരസ്കൃതമായും) നി�
ലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്.അതുെകാണ്ടുതെന്ന,ൈദനംദിന സമൂഹ
ജീവിതത്തിെല ചില പ്രധാന പ്രതിസന്ധികൾഈചരി�
ത്രത്തിൽഎങ്ങെനയാണു് അദൃശ്യമാക്കെപ്പടുകയും തിര�
സ്കരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നെതന്നു് പരിേശാധിേക്കണ്ട�
തു് നിർണ്ണായകമായിത്തീരുന്നു.

അപമാന-അഭിമാന വികാര�
ങ്ങൾ മുതൽമുടക്കായി മാറുന്ന
ഒരു മണ്ഡലംഎന്നനിലയിൽ
ജാതിധാരണകൾ ഇേപ്പാഴും േകര�
ളത്തിൽ തുടരുന്നതിെന്റ പ്രധാന
കാരണവും ഇതുതെന്നയാണു്.

നേവാത്ഥാനപ്രക്രിയകൾ
േകരളത്തിെല സാമൂഹ്യ�
ജീവിതത്തിലും ചിന്തയി�
ലും ക്രിയാത്മകതയിലും
സാദ്ധ്യമാക്കിയ പരിവർ�
ത്തനങ്ങൾ നിസ്സാരമാ�

ണു് എന്നല്ല ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ,ഇവസമഗ്രമായി�
രുന്നില്ല എന്നതും,പലപ്രധാനഅനുഭവ-വ്യവഹാര േമ�
ഖലകെളയും കാഴ്ചയിേലാ വിശകലനത്തിേലാ െകാണ്ടു�
വന്നില്ല എന്നതുംഅവ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങേളാളം തെന്ന
പ്രസക്തമാണു്. നേവാത്ഥാനം േനരിെട്ടതിർത്തഅധി�
കാരഘടനകളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നു് ജാതിവ്യവസ്ഥ
എന്നപ്രേയാഗ-അനുഭവ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു.ആചാര�
ങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾഎന്നിവയിൽനിന്നു േവർെപടുത്തി,
ഒരു ചരിത്രവസ്തുതഅെല്ലങ്കിൽ പ്രക്രിയഎന്നനിലയിൽ
ജാതിെയ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുണ്ടായസേന്ദഹങ്ങളും
വിമുഖതയുംഈഎതിർപ്പിെന ദുർബ്ബലമാക്കിെയന്നു
കാണാൻ ഇന്നു് കൂടുതൽഎളുപ്പമാണു്. ചരിത്രവല്ക്കരി�
ക്കുകയും രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാഴാണു് ജാ�
തിയുെട അധികാരഘടന ഉലയുന്നതും,അതുളവാക്കുന്ന
അഭിമാന-അപകർഷത േബാധങ്ങൾക്കു് നിലനില്പില്ലാ�
െതയാകുന്നതും. ചരിത്രവല്ക്കരണത്തിൽസംഭവിച്ച പരാ�
ജയങ്ങൾ െകാേണ്ടാ,അതിെന്റഅഭാവം െകാണ്ടുതെന്ന�
േയാആകാം ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
കാര്യത്തിൽ നേവാത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ േവണ്ടത്ര വി�
ജയിക്കാതിരുന്നതു്.അപമാന-അഭിമാന വികാരങ്ങൾ
മുതൽമുടക്കായി മാറുന്ന ഒരു മണ്ഡലംഎന്നനിലയിൽ
ജാതിധാരണകൾ ഇേപ്പാഴും േകരളത്തിൽ തുടരുന്നതി�
െന്റ പ്രധാന കാരണവും ഇതുതെന്നയാണു്.

മാറിയ ഒരു േലാകസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണു് ഇന്നു്
ഇെതല്ലാം േനാക്കിക്കാണുന്നതും ചർച്ച െചയ്യുന്നതും.
െകാേളാണിയലിസത്തിെന്റഹ്യൂമനിസ്റ്റ് നാട്യങ്ങെളാ�
ന്നുമില്ലാത്ത ഒരു േകാർെപാെറയ്റ്റ് അധികാര ഘടന�
യാണു് ഇേപ്പാൾ ഇൻഡ്യയിൽ നിലവിലുള്ളതു്. ഫ്യൂഡൽ
മൂല്യങ്ങൾ േചാദ്യം െചയ്യാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായആദ്യ�
കാല മുതലാളിത്ത രീതികൾ ഇതിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല.
അടിമത്തകാലം മുതൽ നിലനിന്നഏതുതരം അനീതി�
യും നിയമവിേധയമാക്കി മാറ്റി പ്രേയാഗത്തിൽ െകാ�
ണ്ടുവരുന്നതിനു്ഈ വ്യവസ്ഥഒരിക്കലും മടിക്കുന്നുമി�
ല്ല.അതുെകാണ്ടു തെന്ന, മനുസ്മൃതിയുംഅനു-സ്മൃതികളും
പ്രമാണമായി കരുതുന്നഹിന്ദുത്വ വലതുപക്ഷം പുതിയ
സാമ്പത്തികാധികാരഘടനയുെട പങ്കാളിയായിരിക്കു�
ന്നുഎന്നതു് സ്വാഭാവികമാണു്.ബ്രാഹ്മണ്യ മൂല്യങ്ങളും,
അതിനനുബന്ധമായി വരുന്ന െതാഴിലാളി-സ്ത്രീ-ദലിത്-
ന്യൂനപക്ഷവിരുദ്ധതയുംഈഅധികാരഘടനയ്ക്കു് തിക�
ച്ചും സ്വീകാര്യമാകുന്നു. മത-ജാതി അധികാരരൂപങ്ങൾ
ഉറപ്പിക്കുന്നതു് േക്രാണി കാപ്പിറ്റലിസത്തിനു് അനുകൂല
സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുഘടകവുമാണു്.ഈപ്ര�
േത്യക സന്ദർഭത്തിൽ നേവാത്ഥാന പ്രക്രിയകളുെട പു�
നർവായനകൾപ്രധാനമായിത്തീരുന്നു.

ഒന്നു്: ജാതി:സ്ഥൂലരൂപങ്ങളുംസൂക്ഷ്മരൂപ�
ങ്ങളും

രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്തു് ഹരി�
യാണ തുടങ്ങിയ പ്രേദശങ്ങളിൽ
പ്രവർത്തനനിരതമായഅക്ര�
മാസക്ത-ജാതീയത േപാെല�
തെന്ന നീതിവിരുദ്ധമായ ദൃശ്യ-
അദൃശ്യജാതീയത േകരളത്തിെല
െപാതുമണ്ഡലത്തിലും അന്തർമ�
ണ്ഡലങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടു്.

ജാതിയും അതിനനുബ�
ന്ധമായഅനുഷ്ഠാനങ്ങ�
ളും െപെട്ടന്നു കാഴ്ചയിൽ
വരാത്ത ഒരുപ്രേദശ�
വും സംസ്കാരവുമാണു്
േകരളം എന്ന ധാരണ
വ്യാപകമായി നിലവിലു�
ണ്ടു്. ജാതി-സൂചകങ്ങൾ
സാധാരണമാെണങ്കിലും (െമയിൽഐഡികൾ, േസാ�
ഷ്യൽ മീഡിയയിലുപേയാഗിക്കുന്ന േപരുകൾഎന്നി�
വയിൽ ഇതു കൂടുതലാണു് ) ഒരുഅപരിചിതെന തട�
ഞ്ഞുനിർത്തി ജാതി േചാദിക്കുന്നസമ്പ്രദായം ഇവിെട
അപൂർവ്വമാണു്. യാത്രെചയ്യുേമ്പാൾഅടുത്തിരിക്കുന്ന�
യാൾ ജാതി-മതങ്ങളിൽഎവിെടയാണു നിൽക്കുന്നതു്
എന്നതു് ഉറെക്ക േചാദിക്കാവുന്ന ഒരുഅന്തരീക്ഷം ഇവി�
െടയില്ല. ഇൻഡ്യയിെല പലസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതു�
േപാെല ദലിതർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണശാലകളിൽ
രണ്ടു തരം പാത്രങ്ങളുപേയാഗിക്കുന്നപതിേവാ ചില പ്ര�
േത്യക െതരുവുകളിൽ നടക്കുേമ്പാൾ െചരിപ്പുകളഴിച്ചു്
കയ്യിൽ പിടിേക്കണ്ടഅവസ്ഥേയാ േകരളത്തിലില്ല.

ഇെതല്ലാം ഒരു നിലയിൽ ശരിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന,
ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു ഉപരിതലം മാത്രമാണു് കാണി�
ക്കുന്നതു് എന്നതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. െപാതുമണ്ഡ�
ലങ്ങളിൽ നിന്നുസ്വകാര്യ മണ്ഡലങ്ങളിേലക്കു നീങ്ങു�
േമ്പാൾ ജാതിയുെട അദൃശ്യത സ്വാഭാവികമായും കുറ�
യുന്നു.ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽ ഇടപഴകുന്നവരുെട
മത-ജാതി നിലകെളപ്പറ്റി അവ്യക്തമാെയങ്കിലുമുള്ള
ധാരണകളില്ലാത്ത ‘ആധുനിക’ / ‘ഉത്തരാധുനിക’ മല�
യാളികെള കെണ്ടത്താൻ വിഷമമായിരിക്കും. കൂടുതൽ
അടുപ്പമുള്ളബന്ധങ്ങളിേലെക്കത്തുേമ്പാൾ ഇക്കാര്യങ്ങ�
ളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളഅവ്യക്തതയുമില്ല. വിവാഹ-
പരസ്യങ്ങളുെട ഫലിതങ്ങൾ വെര േപാകാെത തെന്ന
ഇതു മനസ്സിലാക്കാം. കൂടുതൽ െതാഴിലിടങ്ങളിലുമുള്ള
ഒരു നിശ്ശബ്ദസാന്നിദ്ധ്യെമങ്കിലുമാണു് അടുത്തുനിൽക്കു�
ന്നവരുെട മത-ജാതി നിലകളും അവെയപ്പറിയുള്ള േബാ�
ധവും. തെന്റ മുഖത്തു് ഒരു പ്രേത്യക ജാതിമുദ്ര കാണ�
െപ്പട്ടതുെകാണ്ടു് േകാട്ടയത്തു് ഒരു വീടു കെണ്ടത്താൻ
എത്രമാത്രം പണിെപ്പേടണ്ടിവന്നുഎന്നു് സനൽ േമാ�
ഹൻ ഒരു ചർച്ചയിൽസൂചിപ്പിച്ചതാണു്ഈസന്ദർഭ�
ത്തിൽ ഒർമ്മ വരുന്നതു് (സനൽ േമാഹൻ 2014). േപ�
രാമ്പ്രയിെല ഒരുസ്കൂളിൽനിന്നു്, ദലിതു് കുട്ടികളുെട സാ�
ന്നിദ്ധ്യം താല്പര്യമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു്,ഇതരജാതികളിൽ
െപട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ വിട്ടുേപായതു് ഏതാനും വർഷ�
ങ്ങൾക്കു മുൻപാണു്. ഇതു് ഒരു ഒറ്റെപ്പട്ട പ്രതികരണ�
മല്ല. പ്രി-െമട്രിക് േഹാസ്റ്റലുകളിൽ നടക്കുന്നഅനീതി�
കെളപ്പറ്റി വരുന്ന വാർത്തകൾ ഇതിനു് അടിവരയിടു�
ന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽഅടുത്തകാലത്താണു് ഒരു
േക്ഷത്രപരിസരത്തുള്ള ഒരു വഴി (പുറത്തുപറഞ്ഞകാ�
രണങ്ങൾഎന്തായിരുന്നാലും) ‘ശുദ്ധി’യുെട േപരിൽ
‘അശുദ്ധർക്കു’ മുൻപിൽഅടയ്ക്കെപ്പട്ടതു്. വാർത്തകളി�
േലക്കു വരാത്തപല ഇടങ്ങളിലും ഇെതാരുൈദനം�
ദിനാനുഭവമാണു്. ഒരു പ്രധാനസാമൂഹ്യേരാഗമായി
പരിഗണിേക്കണ്ട ഒരുപ്രവണതയാണിതു്. മറ്റു വാക്കു�
കളിൽ പറഞ്ഞാൽ, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്തു് ഹരിയാണ
തുടങ്ങിയ പ്രേദശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനനിരതമായഅക്ര�
മാസക്ത-ജാതീയത േപാെലതെന്ന നീതിവിരുദ്ധമായ
ദൃശ്യ-അദൃശ്യജാതീയത േകരളത്തിെല െപാതുമണ്ഡല�
ത്തിലും അന്തർമണ്ഡലങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിെല വഴിയടയ്ക്കൽ നടപടി േക്ഷത്രപ്ര�
േവശനസമരങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ളകാലഘട്ടത്തിേലയ്ക്കാണു്
േകരളെത്തതിരിച്ചുനടത്തുന്നതു്.ഈവിഷയം ഗൗരവ�
മായി ചർച്ചെചയ്തില്ല എന്നതുതെന്ന ചിന്തഎത്രമാത്രം
ദുർബ്ബലമായിരിക്കുന്ന ഒരുസമൂഹമാണിെതന്നുസൂചി�
പ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. േപരാമ്പ്രസ്കൂൾബഹിഷ്കരണത്തിൽ കാ�
ണുന്ന രാഷ്ട്രീയതന്ത്രത്തിനു് നൂറിലധികം വർഷങ്ങളുെട
ചരിത്രമാണുള്ളതു്. വിദ്യാഭ്യാസാവകാശത്തിനു േവണ്ടി
അയ്യൻ കാളിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്നസമരകാല�
െത്തസാമൂഹ്യാവസ്ഥയിേലക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുേപാക്കു്
ഇതിൽസംഭവിക്കുന്നു.അന്നെത്തതിരുവിതാംകൂർ ഭര�
ണകൂടം നിയമപരമായനുവദിച്ച കീഴാളവിദ്യാഭ്യാസാവ�
കാശം അന്നെത്തതിരുവിതാംകൂർ ‘സമൂഹം’തടഞ്ഞതി�
െനതിെര നടന്നസമരമായിരുന്നുഅതു്. ഇത്തരംഅവ�
കാശങ്ങേളാടുള്ളപ്രതിേരാധം ഇനിയുമവസാനിച്ചിട്ടില്ല
എന്നുതെന്നയാണു് േപരാമ്പ്രസ്കൂൾ രാഷ്ട്രീയം, മുണ്ടൂർ
േഹാസ്റ്റൽ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയഅനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന
സൂചന.

നേവാത്ഥാനത്തിനു മുൻപുള്ള മലബാർ-െകാച്ചി-തിരുവി�
താംകൂർ പ്രേദശങ്ങളിൽ നിലനിന്നഅധികാര രീതിക�
െളച്ചുറ്റിയുള്ള ചില െനാസ്റ്റാൾജിക് വികാരങ്ങൾ ഇന്നും
തുടരുന്നതായാണു് കണ്ടുവരുന്നതു്. ജാതിനിലയിൽ താ�
േഴയ്ക്കുേപാകുംേതാറും അധികാരം കുറയുന്ന ഒരുഘടന�
യാണു് അന്നുണ്ടായിരുന്നതു്.ഈഘടനയിൽ താത�
േമ്യന മുകളിലുള്ളവർക്കു്,അതിലും മുകളിലുള്ള ന്യൂനപ�
ക്ഷെത്തപ്രീതിെപ്പടുത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്നതു് വിപുലമായ
അനാർകിക് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളായിരുന്നു. ചില ജാതിയിൽ
െപട്ടവെര മറ്റുചില ജാതികളിൽ െപട്ടവർ െകാല്ലുന്നതു
തെന്നഅന്നു് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിരുന്നില്ല. മാറുമറ�
യ്ക്കുന്നതു് (പല ജാതികളുെട കാര്യത്തിലും,)ക്രിമിനൽ കു�
റ്റമായിരുന്നു താനും. ലഭ്യമായഅധികാരത്തിെന്റ േതാ�
തനുസരിച്ചു്,ഇഷ്ടമുള്ളതു െചയ്യാൻഅനുമതി നൽകുന്ന
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഒരു വിപുലേമഖലയാണു് അന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നതു്.ഈസ്വാതന്ത്ര്യമാണു് നേവാത്ഥാനം എന്നു്
ഇന്നറിയെപ്പടുന്നപ്രക്രിയ േചാദ്യം െചയ്തതും ഒരു പരിധി�
വെര തടഞ്ഞതും. സമാന്തരമായി, മാറുമറയ്ക്കൽസമരം,
വിദ്യാഭ്യാസാവകാശത്തിനുേവണ്ടി നടന്നആദ്യെത്ത
െതാഴിൽ സമരം തുടങ്ങി,സമരങ്ങെളല്ലാം തെന്ന ധി�
ക്കാരപരവും പ്രതിേലാമകരവുമാണു് എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന
ഒരുഅേബാധവും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പ�
ട്ടു. െതാഴിലാളി-കീഴാള പ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടും അവ ഇന്നു
നടത്തുന്നപ്രതിേരാധങ്ങേളാടും കാണുന്നഅസിഷ്ണുതയു�
െട തുടക്കംഈആദ്യകാല ധ്രുവീകരണത്തിൽ തെന്ന
കാണാം.

അതിദൃഢമായ മതാധികാരത്തി�
െന്റ ചട്ടക്കൂടു് ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുന്ന�
തിനും തകർക്കുന്നതിനുമുള്ളശ്രമം
േവദാധികാരനിരൂപണത്തിൽ
നടക്കുന്നുണ്ടു്.അതിനുപേയാ�
ഗിക്കുന്നപ്രധാനആയുധം
പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനമാണു് എന്നതു്
അതീവപ്രധാനമായി വരുന്നു.

ചിന്തകർ,പ്രവർത്ത�
കർ എന്നനിലകളിൽ
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
ബിംബങ്ങളായി പിന്നീ�
ടു് മാറിയ മൂന്നു േപർ—
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ, നാ�
രായണഗുരു,അയ്യൻ
കാളി—ഇന്നു് എങ്ങെന�

യാണു് ധരിക്കെപ്പടുന്നെതന്നുംഈധാരണകൾഎങ്ങ�
െനയാണു് പ്രേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതു് എന്നുമുള്ള ഒരേന്വ�
ഷണത്തിെന്റ പ്രാരംഭമാണു്ഈകുറിപ്പു്. വ്യക്തികൾ
എന്നനിലയിലല്ല ഇവർഈചർച്ചയിൽ പ്രസക്തരാകു�
ന്നതു്. േമാചനം എന്നസമൂഹ-ഇച്ഛയുെട പ്രവൃത്തിേമഖ�
ലകൾഎന്നനിലയിലാണു്. ഇതു് മൂന്നു േപരിെലാതുങ്ങു�
ന്ന ഒന്നല്ല; െപായ്കയിൽഅപ്പച്ചൻ, വക്കംഅബ്ദുൾ ഖാ�
ദർ മൗലവി, വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടു് എന്നിവർ തുടങ്ങി േപര�
റിയാവുന്നതുംഅല്ലാത്തതുമായ നിരവധിയാളുകൾ മുൻ�
പറഞ്ഞഇച്ഛയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
എഴുതിയ േവദാധികാരനിരൂപണം, നാരായണഗുരുവി�
െന്റ ‘ഒരു വിളംബരം’ (1916),1 അയ്യൻകാളിയുെട സമ�
രങ്ങൾക്കുപിന്നിലുള്ള ചിന്തയുെട ഒരു വായനഎന്നിവ�
യിൽ നിന്നു് തൽകാലം തുടങ്ങാം.

1. 1091-ൽ ജാതി ഇല്ലഎെന്നാരു വിളംബരം സ്വാമികൾ പുറ�
െപ്പടുവിച്ചു. 1091ഇടവത്തിെല പ്രബുദ്ധ േകരളത്തിൽ വന്ന
ആവിളംബരം ഇങ്ങെനയായിരുന്നു. ‘നാം ജാതിേഭദം വിട്ടിട്ടു്
ഇേപ്പാൾഏതാനും സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുക്കുന്നു.എന്നി�
ട്ടും ചില പ്രേത്യക വർഗ്ഗക്കാർ നെമ്മഅവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
െപട്ടതായി വിചാരിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും വരുന്നതായും അതു േഹ�
തുവാൽ പലർക്കും നമ്മുെട വാസ്തവത്തിനു വിരുദ്ധമായ ധാ�
രണയ്ക്കിടവന്നിട്ടുെണ്ടന്നുംഅറിയുന്നു. നാം പ്രേത്യക ജാതിയി�
േലാ മതത്തിേലാ ഉൾെപ്പടുന്നില്ല. വിേശഷിച്ചും നമ്മുെട ശിഷ്യ�
വർഗത്തിൽ നിന്നും േമൽ പ്രകാരമുള്ളവെര മാത്രേമ നമ്മുെട
പിൻഗാമിയായി വരത്തക്കവണ്ണംആലുവാഅൈദ്വതാശ്രമ�
ത്തിൽ ശിഷ്യസംഘത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ളൂഎന്നും േമലും േചർ�
ക്കയുള്ളൂഎന്നും വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.’

രണ്ടു്: നേവാത്ഥാനവുംഅനുഭവജ്ഞാന
ചിന്തയും
ചിന്ത,പ്രവൃത്തി,അറിവുേനടൽഎന്നീ േമഖലകളിൽ
ബ്രാഹ്മണാധികാരേമർെപ്പടുത്തിയ വിലക്കുകളിൽ നി�
ന്നുള്ള േമാചനമാണു് ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ തെന്റസാമൂഹ്യ�
പ്രവർത്തനം െകാണ്ടു് പ്രധാനമായും ശ്രമിച്ചതു്.ഈദി�
ശയിൽആദ്യം സഞ്ചരിച്ചആൾഅേദ്ദഹമായിരുന്നില്ല;
അക്രമം െകാണ്ടു് അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട പലസംഭവങ്ങളും
പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ടു്
സംഭവിച്ചിരുന്നു.ബ്രാഹ്മണാധികാരെത്ത,അതിെന്റ�
തെന്ന ഭാഷയിലും യുക്തിയിലും േചാദ്യം െചയ്യുന്ന ഒരു
താർക്കിക േലഖനത്തിെന്റ (േവദാധികാരനിരൂപണം)
കർത്താവു് എന്ന നിലയിലാണു് ഇവിെട അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പ്രസക്തി. േവദങ്ങൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാെണന്നതു്
വാദത്തിലൂെട ഉറപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണു് േവദാധികാരനിരൂ�
പണം തുടങ്ങുന്നതു തെന്ന. േനരിട്ടറിയുന്നതിനു മുകളിൽ,
േകട്ടുേകൾവിയുെട പകർച്ചയായി വരുന്ന ‘ശ്രുതി’െയ
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതു് വിേവകമെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം തുടർന്നു
നിരീക്ഷിക്കുന്നു: ‘ഇതര ശബ്ദപ്രമാണങ്ങെളഅേപക്ഷി�
ച്ചു േവദത്തിനു പ്രാബല്യം ഇരിക്കാെമങ്കിലും പ്രത്യക്ഷാ�
നുഭവങ്ങെളഅേപക്ഷിച്ചു് അതു ദുർബ്ബലം തെന്നയാ�
ണു് ’ (ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 1921). ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട ചി�
ന്തയിൽ, േവദം, ‘ശ്രുതി’എന്നൈവദികസംവർഗ്ഗേമാ,
അതിെന്റ ലിഖിത രൂപങ്ങേളാ അല്ല. ‘യാെതാന്നുെകാ�
ണ്ടു പരമാത്മാവിെനഅറിയാൻ കഴിയുേമാ അതിെന
േവദെമന്നു പറയുന്നു’എന്നനിരീക്ഷണം തെന്ന ഇതു
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. കർക്കശമായതും സ്വന്തം അധികാര�
സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതുമായബ്രാ�
ഹ്മണ്യത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂടിനു പുറത്തു് ‘ആത്മാേന്വഷണം’
നടത്തുന്നതു് ഒരു പുതിയ സംഭവമായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ,
പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനവർഷങ്ങളി�
െല െതക്കൻ േകരളത്തിൽ, ‘ശൂദ്രനു് ’ േവദജ്ഞാനം േന�
ടുന്നതിനും അതു പകർന്നു െകാടുക്കുന്നതിനും അവകാശ�
മുണ്ടു് എന്നു വാദിക്കുന്നതിനു് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്ര�
സക്തിയുണ്ടു്.ൈവദികതയുെട അപനിർമ്മാണത്തിനുപ�
േയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾപ്രധാനമായും േവദങ്ങൾ,
ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ,ഇതിഹാസകാവ്യ�
ങ്ങൾഎന്നിവയിൽ നിന്നാണു് അേദ്ദഹം എടുത്തിട്ടുള്ളതു്
എന്നതു്ഈപ്രസക്തിെയ ഒന്നുകൂടി മൂർച്ചയുള്ളതാക്കു�
ന്നു.ൈവദികപൗേരാഹിത്യത്തിെന്റയും അതിനനുവർ�
ത്തിയായി നിലനിന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുെടയും അധികാ�
രസംഹിതകൾ േചാദ്യം െചയ്യുന്നഈനിലപാടു് േകര�
ളനേവാത്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണായകമാണു്. ഏകേദശം
ഇരുപതുവർഷം മുൻപുതെന്നബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ വില�
ക്കുകൾ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിേഷധിച്ചതിനു േശ�
ഷമാണു് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ േവദാധികാരനിരൂപണം
എഴുതുന്നതു തെന്ന. ‘ശൂദ്ര’നു വിലക്കെപ്പട്ടൈവദിക രച�
നകൾ വായിക്കുന്നതു മുതൽഅവെയ വിമർശിക്കുന്ന�
തും,അേതാെടാപ്പം അതിശൂദ്രരുമായി ഇടപഴകുന്നതും
ഈനിേഷധത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്.

എഴുത്തിലല്ല,പ്രവൃത്തിയിലാണു്
ചാതുർവർണ്യ-അധികാരഘടന
അേദ്ദഹം േചാദ്യം െചയ്തതു്.
അദ്ധ്വാനേശഷിആരുേടതാ�
െണന്നുംഅതിെന്റ ഫലങ്ങൾ
കൂടുതലുമനുഭവിക്കുന്നതു് ആരാ�
െണന്നുംഅനുഭേവദ്യമാക്കിയ
ഒന്നായിരുന്നുഅയ്യൻ കാ�
ളി നയിച്ച െതാഴിൽ സമരം.

(ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട
ആശയങ്ങെള പൂർണ്ണമാ�
യി പിന്തുണയ്ക്കുന്നനില�
പാടല്ല ഇവിെട സ്വീകരി�
ക്കുന്നതു് എന്നു് എടുത്തു�
പറയണെമന്നു േതാന്നു�
ന്നു. ഉദാഹരണമായി,
ക്രിസ്തുമതേഛദനം എന്ന
കൃതിയിൽ കാണുന്നവാ�
ദങ്ങളുമായി എനിക്കു് ഒരു േയാജിപ്പുമില്ല. പ്രത്യക്ഷജ്ഞാ�
നം അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന േവദാധികാരനിരൂപണത്തി�
െന്റആധുനികെമന്നുവിളിക്കാവുന്ന ചിന്താരീതി ഇത്തരം
രചനകളിൽ കാണുന്നില്ലഎന്നതാണുകാരണം. ഇവി�
െട പ്രസക്തമല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് വിശദാംശങ്ങളിേലക്കു
കടക്കുന്നില്ല.)അതിദൃഢമായ മതാധികാരത്തിെന്റ ചട്ട�
ക്കൂടു് ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുന്നതിനും തകർക്കുന്നതിനുമുള്ളശ്ര�
മം േവദാധികാരനിരൂപണത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടു്.അതി�
നുപേയാഗിക്കുന്നപ്രധാനആയുധം പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനമാ�
ണു് എന്നതു് അതീവപ്രധാനമായി വരുന്നു. ‘േനരല്ല ദൃശ്യ�
മിതു ദൃക്കിെന നീക്കി േനാക്കിൽ’ (‘അൈദ്വതദീപിക’ 2)
എന്നകാഴ്ച ഉടനീളം തുടരുന്നഅൈദ്വതദർശനമായിരു�
ന്നു നാരായണ ഗുരുവിേന്റതു്.എന്നിരുന്നാലും,അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റസാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും,
പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിെന്റഅതിസൂക്ഷ്മമായ പ്രേയാഗം
നടന്നിരുന്നുെവന്നുകാണാം. ചുറ്റുമുള്ളവെരക്കുറിച്ചുള്ള വ്യ�
ക്തിപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മുതൽസാമൂഹ്യപ്രതിഭാ�
സങ്ങളുെട അപഗ്രഥനം വെര ഇതു തുടരുന്നുണ്ടു്. 1910-
നു േശഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നടന്നസംഭാഷണങ്ങളിലും
കുറിപ്പുകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാ�
യി വരുന്നു. മതം, ജാതി, വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠഎന്നീ വിഷയ�
ങ്ങളിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണു് ഇവയിൽ മുഖ്യമായുള്ള�
തു്. ജാതി-മതഘടനകൾ നിലനിൽക്കരുെതന്നും തനി�
ക്കു് അവയുമായി ബന്ധെമാന്നുമിെല്ലന്നും എടുത്തുപറയു�
ന്നഘട്ടങ്ങൾ തെന്ന നിരവധിയാണു്. (വിശദാംശങ്ങളി�
േലക്കു് പിന്നീടു മടങ്ങി വരാം.) നടത്തിയ വിഗ്രഹപ്രതി�
ഷ്ഠകളുെട ചരിത്രമുപേയാഗിച്ചു്,യാഥാർത്ഥ്യേബാധത്തി�
ലൂന്നിയ തെന്റ പുതിയ നിലപാടിെന തമസ്കരിക്കുന്നതു്
തടയുന്നതിനും അേദ്ദഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു: ചില ഹിന്ദുക്കളു�
െടആഗ്രഹമനുസരിച്ചാണു് താൻ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയെത�
ന്നും പ്രസ്തുതമതേത്താടു് എെന്തങ്കിലും മമതയുണ്ടായിട്ടല്ല
അതു െചയ്തെതന്നും നാരായണ ഗുരുആവർത്തിച്ചു പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘അനുയായി’കെളയും ചുറ്റുപാടുകെളയും സൂ�
ക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയുംഅപഗ്രഥിക്കുകയും െചയ്തതു�
െകാണ്ടാണു് താൻ ഒരുഹിന്ദുവായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പ�
ടുെമന്നുംഅതു് തടേയണ്ടതാവശ്യമാെണന്നുംഅേദ്ദഹ�
ത്തിനു് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവുക.

ചിന്ത ഒരു വിഗ്രഹരൂപം േപാെല ഉറഞ്ഞുേപായ ഒന്ന�
െല്ലന്നും,അതു് ചലനാത്മകമാെണന്നും,ഈചലന�
സ്വഭാവം തടയുന്ന പരമ്പരാഗതവും അല്ലാത്തതുമായ
ഘടകങ്ങൾെക്കതിെര തുടർച്ചയായ ജാഗ്രത േവണെമ�
ന്നും ഉള്ള ധാരണകളാണു് േകരള നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
പ്രധാന ശക്തി േസ്രാതസ്സുകൾ.അതുെകാണ്ടുതെന്ന,
അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂന്നിയ ചിന്താരീതികൾഅതിെന്റ
മുഖ്യധാരകളിൽ പ്രവർത്തനനിരതമാണു്.അയ്യൻകാളി�
യുെട ഇടെപടലുകളിൽ ഇതു് കൂടുതൽപ്രകടമാകുന്നുണ്ടു്.
ഒരുഅനുഭവജ്ഞാന നിലപാടിൽ നിന്നാണു്, ദർശന�
ത്തിൽ നിേന്നാ വായനയിൽ നിേന്നാഅല്ല,അയ്യൻ
കാളിയുെട സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതു്. ഇേത
നിലപാടിലൂന്നിയ ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയാണു് അേദ്ദഹം
തുടർന്നു നടത്തിയസമരങ്ങളുെട പ്രധാന േപ്രരകം.ഈ
പദ്ധതിയുെട ഘടനയും രൂപവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇട�
െപടലുകളിൽ നിന്നു് വായിെച്ചടുേക്കണ്ടിവരുന്നു. പ്രജാ�
സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുെട േരഖകെളാഴിെക
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകളധികെമാന്നും എഴുതി സൂക്ഷി�
ക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല എന്നതുെകാണ്ടു്ഈവായിെച്ചടുക്കൽ കൂ�
ടുതൽപ്രസക്തമാണു്.എഴുത്തിലല്ല,പ്രവൃത്തിയിലാണു്
ചാതുർവർണ്യ-അധികാരഘടനഅേദ്ദഹം േചാദ്യം െച�
യ്തതു്.അദ്ധ്വാനേശഷിആരുേടതാെണന്നുംഅതിെന്റ
ഫലങ്ങൾ കൂടുതലുമനുഭവിക്കുന്നതു് ആരാെണന്നുംഅനു�
ഭേവദ്യമാക്കിയ ഒന്നായിരുന്നുഅയ്യൻ കാളി നയിച്ച
െതാഴിൽ സമരം. ചൂഷണം ഒരു പ്രകൃതിനിയമല്ലഎന്ന
ധാരണയുംഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു് നിേഷധിക്കെപ്പടു�
ന്നഅവകാശങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്ന
തീരുമാനവുംഈസമരത്തിെന്റ േകന്ദ്രഭാഗത്തുണ്ടായി�
രുന്നു. കീഴാളജാതി-െതാഴിലാളി സഖ്യം എന്നആശയം
ഇതിെന്റ വിജയത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒന്നായിരു�
ന്നു. ഏകേദശം അര നൂറ്റാണ്ടു മുൻപുവെരഅടിമ-ഉടമ
സമ്പ്രദായം നിയമവിേധയമായിരുന്ന ഒരുസമൂഹത്തി�
ലാണു് ഇെതല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതു് എന്നതു് അവയുെട
വിപ്ലവസ്വഭാവം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയും അയ്യൻ കാളിയുെട കാളവണ്ടി
യാത്രയും തമ്മിൽഅഞ്ചുവർഷങ്ങളുെട അകലേമയുള്ളു.
എങ്കിലും,ഇതിൽ ഒന്നു് മെറ്റാന്നിെന്റ തുടർച്ചയല്ല. സമ�
കാലികതെകാണ്ടും സാമീപ്യം െകാണ്ടുംഅവബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. കാളവണ്ടി യാത്രയ്ക്കു മുൻപു�
തെന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തയുെട രൂപീകരണം നട�
ന്നിരുന്നുഎന്നു േവണം മനസ്സിലാക്കാൻ; ചിന്തയുെട
ആദ്യപ്രേയാഗങ്ങളിെലാന്നു് എന്ന നിലയിലാണു്ഈ
യാത്രെയത്തെന്നകാേണണ്ടതു്. നടപ്പിലുള്ളഏെതങ്കി�
ലും ദർശനമായിരുന്നില്ല പ്രസ്തുത യാത്രയുെട േപ്രരകം;
അധികാരത്തിൽ നിന്ന ചിന്താരീതികളുെട നിരാസമായി�
രുന്നുഅതു്.ൈദനംദിനാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണു് അയ്യൻ
കാളി ചരിത്രത്തിെന്റ തുടർച്ചകളിേലക്കു േനാക്കുന്നതു്.
നാരായണ ഗുരുവിെന്റആദ്യകാല ചിന്തയിൽ ഇതു് േന�
െര തിരിച്ചാണു്.ൈനരന്തര്യം അെല്ലങ്കിൽസ്ഥായിത്വം
ആണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസ്ത്രാത്രകൃതികളിെലയുംആദ്യ�
കാല സംഭാഷണങ്ങളിെലയും പ്രധാനവിഷയം. വർഷ�
ങ്ങൾക്കു േശഷമാണു് ൈദനംദിന ജീവിതം, ചിന്തയുെട
വിഷയം എന്നനിലയിൽ, നാരായണ ഗുരുവിൽ ഒരു
നിർണ്ണായകഘടകമാകുന്നതു്. ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
അനുഭവജ്ഞാനഅടിത്തറ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുതെന്ന
അയ്യൻ കാളി തെന്റ പ്രവർത്തന േകന്ദ്രമാക്കിയിരുന്നു
എന്നതു് എടുത്തുപറേയണ്ടതുമാണു്.

എങ്ങെനയാണു് ചട്ടമ്പി സ്വാമിക�
ളും നാരായണ ഗുരുവും വളെരെപ്പ�
െട്ടന്നു് ആരാധ്യപുരുഷരായി മാറിയ�
തു് എന്ന േചാദ്യേത്തക്കാൾ,ആർ�
ക്കാണു്,എന്തുെകാണ്ടാണു് ഇത്ത�
രം ആരാധനാരൂപങ്ങൾആവശ്യ�
മായി വന്നതു് എന്നുംഎങ്ങെനയാ�
ണു് അനുബന്ധമായആരാധനാരീ�
തികൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടതു് എന്നുമു�
ള്ള േചാദ്യങ്ങൾപ്രധാനമാകുന്നു.

വ്യത്യസ്തെമന്നു േതാന്നാ�
വുന്നഈആഖ്യാന�
ങ്ങെളല്ലാംതെന്ന ഒേര
പ്രവണതയുെട തുടർ�
ച്ചയിൽ വ്യക്തമാകുന്ന
സാമൂേഹ്യച്ഛയുെട േക�
ന്ദ്രീകരണങ്ങളാെണ�
ന്നു കാണാം. മുൻപുത�
െന്ന വളർന്നുെകാണ്ടിരു�
ന്നസമൂഹതൃഷ്ണകളാണു്

ഇവരുെട വിപ്ലവനിലപാടുകൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിലനിർ�
ത്തുന്നതും.അയ്യാൈവകുണ്ഠർ,ആറാട്ടുപുഴ േവലായുധ�
പ്പണിക്കർ, നേങ്ങലി തുടങ്ങിയവരിൽ മുൻപുതെന്നഈ
സമരരൂപങ്ങൾപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ഇവ വളർന്നതു്
അടിമത്തത്തിെന്റയും ജാതീയചൂഷണത്തിെന്റയും ബന്ധ�
െപ്പട്ടഅക്രമത്തിെന്റയും ൈദനംദിനാനുഭവങ്ങളിൽ നി�
ന്നാെണന്നതിൽസംശയെമാന്നുമില്ല. ശരീരത്തിനും ചി�
ന്തയ്ക്കും േമൽഅടിേച്ചൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നസാമ്പത്തികവും,
മതപരവും ജാതീയവുമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾപ്രതിേരാ�
ധിച്ചുെകാണ്ടാണു് േകരള നേവാത്ഥാനം രൂപെപ്പട്ടതു്
എന്നാണു് മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്.

മൂന്നു്: ചിന്തയിൽനിന്നു് വിഗ്രഹനിർമ്മിതി�
യിേലക്കു്
മുൻപറഞ്ഞനിലപാടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നഅനുഭവ�
ജ്ഞാനരീതിയും അതിെനഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ ചി�
ന്തയും അവയുെട വിപ്ലവസാദ്ധ്യതകളും േകരള നേവാ�
ത്ഥാനത്തിൽഅധികനാൾ പ്രബലമായി നിലനിന്നില്ല
എന്നതു് ഇേതാെടാപ്പം തെന്ന പരിഗണിേക്കണ്ട ഒരു
വസ്തുതയാണു്. ചിന്ത നിർവീര്യമാക്കുകേയാ പാർശ്വ�
വൽക്കരിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതിനുള്ള േബാധപൂർവ്വേമാ
അല്ലാത്തേതാആയശ്രമങ്ങൾക്കു്ഈതിരിച്ചുേപാക്കു്
സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കാണുള്ളതു്. സമൂ�
ഹത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും നടേക്കണ്ടവിപ്ലവങ്ങളിൽ
േകന്ദ്രീകരിേക്കണ്ടതിനു പകരം,അവയുെട പ്രേയാക്താ�
ക്കളിൽ കൂടുതൽശ്രദ്ധിക്കുകയും,തുടർന്നു് അവെരച്ചുറ്റി
നിൽക്കുന്നആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളിേലക്കു നീങ്ങുക�
യും െചയ്യുകഎന്നതു തെന്ന ചിന്ത ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുന്ന�
തിെല ഒരു നിർണ്ണായക നീക്കമായിരുന്നു. ഇതു് തികച്ചും
േബാധപൂർവ്വമായ പ്രക്രിയയായിരുന്നില്ല എന്നതു് കാര്യ�
ങ്ങൾ കൂടുതൽസങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നുണ്ടു്.അതുെകാണ്ടുത�
െന്ന,എങ്ങെനയാണു് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നാരായണ
ഗുരുവും വളെരെപ്പെട്ടന്നു് ആരാധ്യപുരുഷരായി മാറിയതു്
എന്ന േചാദ്യേത്തക്കാൾ,ആർക്കാണു്,എന്തുെകാണ്ടാ�
ണു് ഇത്തരംആരാധനാരൂപങ്ങൾആവശ്യമായി വന്ന�
തു് എന്നും എങ്ങെനയാണു് അനുബന്ധമായആരാധ�
നാരീതികൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടതു് എന്നുമുള്ള േചാദ്യങ്ങൾ
പ്രധാനമാകുന്നു.

ൈവദികതെയ നിേഷധിച്ചു് അെല്ലങ്കിൽ േചാദ്യം െചയ്തു്
സമൂഹജീവിതത്തിെലത്തിയ മൂന്നുേപർ തെന്ന,ഏകേദ�
ശം മുപ്പതു് വർഷങ്ങളുെട കാലയളവിൽ (1888–1918)
ഒരു പുതുൈവദിക-ജാതീയതയുെട വിഗ്രഹങ്ങളായി മാ�
റുന്നസാഹചര്യമാണുണ്ടായതു്.അധികം ൈവകാെത�
തെന്ന,അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ളപ്രതിമാനിർമ്മാണമാ�
യി ഇതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ടുപ്രവർത്തിക്കുന്നൈവദിേകാ�
ത്തരആരാധനാരീതികൾ പരിണമിച്ചു. പ്രതിമകളുെട
എണ്ണത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ നാരായണഗുരുവാണു മുൻ�
പിൽ; ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾഛായാപടങ്ങളിലാണു് കൂടുതൽ
കാണെപ്പടുന്നതു്.അയ്യൻകാളിയും,കൂെട നിൽക്കുന്ന
ഒരാൾഎന്നനിലയിൽ നിന്നു് ആരാധിേക്കണ്ട ഒരാൾ
എന്നനിലയിേലക്കു മാറ്റെപ്പട്ടു. ഇവിെടയും ഛായാപട�
ങ്ങൾക്കാണു് മുൻതൂക്കം;അയ്യൻകാളിയുെട ചിന്ത,പ്ര�
വൃത്തി എന്നിവെയക്കാൾ െപാതുേബാധത്തിൽസഞ്ച�
രിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ രൂപവുംഐതിഹ്യസ്വഭാവ�
മുള്ള കഥകളുമാണു്. മൂന്നുേപരുെടയും ജീവചരിത്രങ്ങളും
അവെരപ്പറ്റിയുള്ളഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും ഒരു മിഥിക് സമീ�
പനം െപാതുെവസ്വീകരിച്ചു കാണുന്നു.അയ്യൻകാളി�
യുെട പ്രവർത്തനങ്ങെളല്ലാം സുവ്യക്തമായ ചിന്തയിൽ
നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞതാണു് എന്നതും,ഈചിന്തയിലാണു്
മലയാളി ആധുനികതയുെട ഒരു പ്രധാനഘടകം പ്രവൃ�
ത്തിയിെലത്തിയതു് എന്നതും പല നിലകളിൽ മറയ്ക്കുന്ന�
തിനു് സഹായിക്കുന്നവയാണു് അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
പല രചനകളും എന്നുതെന്നപറേയണ്ടിവരുന്നു. മത�
വിശ്വാസത്തിെന്റ തണലിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുെകാ�
ണ്ടു് അേദ്ദഹം ൈദവവൽകരിക്കെപ്പട്ടില്ല എന്നു മാത്രം.
എങ്കിലും,സഹവിപ്ലവകാരി എന്ന നിലയിലല്ല, ‘പുല�
യരാജാവു് ’എന്നനിലയിലാണു് അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നതു്.

സാമ്പത്തിക ലാഭെത്തക്കാൾ
ഉപരിയായി, മെറ്റാരാെള സ്വന്തം
അധികാരത്തിൻകീഴിൽ നിറുത്തു�
ന്നതിെന്റ ശാരീരികം തെന്നയായ
രസവും സുഖവുമാണു് പലേപ്പാഴും
ഇതിനു േപ്രരകമാകുന്നെതന്നു്
വ്യക്തമാകാനും വിപുലമായ
ഒരേന്വഷണംആവശ്യമില്ല.

അനുഭവജ്ഞാനെത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കിയ
ഒരുഅേന്വഷണരീതി�
യും അതിെന്റ വിപ്ലവസ്വ�
ഭാവവും ദുർബ്ബലമാക്കു�
കെയന്നതാണു് മുൻപ�
റഞ്ഞആരാധനാപ്രവ�
ണതകൾ നടത്തിയ പ്ര�
ധാന പ്രതിപ്രവർത്തനം. മുൻപുതെന്ന (എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�
നു േശഷം) േക്ഷത്രേകന്ദ്രീകൃതമായി മാറിയിരുന്നൈവദി�
കതയുെട രീതികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുെടയും നാരായണ
ഗുരുവിെന്റയും പിന്തുടർച്ചക്കാരിൽആധികാരികങ്ങളാ�
യി പുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. ഇതു് ഒരു േബാധപൂർവമായ
പ്രക്രിയയായിരുന്നുഎന്നുപറയുന്നില്ല. ചിന്തയുപേയാ�
ഗിക്കാതിരിക്കുകയുംആരാധനയിൽ മുഴുകുവാൻ ഇഷ്ട�
െപ്പടുന്നതുമായ ഒരുഅേബാധം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതു് നൂറ്റാ�
ണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു േശഷ�
മാണു്.അേതസമയം തെന്ന,ഈഅേബാധത്തിെന്റ
സൃഷ്ടി തികച്ചും േബാധപൂർവ്വമായ പ്രക്രിയയായിരുന്നു
എന്നു് എടുത്തുകാേണണ്ടതുണ്ടുതാനും. ഇതിെന്റബല�
ത്തിലാണു് ബ്രാഹ്മണമതം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുത�
െന്ന. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നടന്നഅധികാരരൂപീകരണ�
ത്തിെന്റയും പ്രേയാഗത്തിെന്റയും ചരിത്രം നിർണ്ണയിച്ചതു�
തെന്ന മുൻപറഞ്ഞഅേബാധത്തിെന്റ ഉപേയാഗങ്ങളാ�
ണു്. ഇതിെന്റ വിശദാംശങ്ങളിേലക്കു േപാകുന്നതിനുമുൻ�
പു് ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിേശാധിേക്ക�
ണ്ടതാവശ്യമാണു്.

‘ജാതി േചാദിക്കരുതു്,പറയരുതു്, ചിന്തിക്കരുതു് ’എന്ന
നാരായണഗുരുവിെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങളിൽആദ്യേത്തതു
രണ്ടും സമൂഹജീവിതത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിൽ ഇന്നും
ഏെറക്കുെറ പാലിക്കെപ്പടുന്നുഎന്നുപറയാം.എന്നി�
രുന്നാലും സൗകര്യവും സന്ദർഭവും ഒത്തുവന്നാൽ ജാതീ�
യാക്രമത്തിെന്റേയാ ചൂഷണത്തിെന്റേയാ ഏതു നിലവ�
െരയും േപാകാൻ തയ്യാറുള്ള നിരവധിേപർ ഇേപ്പാഴും
മലയാളി സമൂഹത്തിലുെണ്ടന്നുകാണാൻബുദ്ധിമുട്ടില്ല.
മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല,ആദിവാസി-ദളിതു് േക്ഷമപ്ര�
വർത്തനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒേന്നാ രേണ്ടാ സർക്കാർ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽഅേന്വഷണം നടത്തിയാൽആവശ്യ�
ത്തിലധികം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭ�
െത്തക്കാൾ ഉപരിയായി, മെറ്റാരാെള സ്വന്തം അധികാര�
ത്തിൻകീഴിൽ നിറുത്തുന്നതിെന്റ ശാരീരികം തെന്നയായ
രസവും സുഖവുമാണു് പലേപ്പാഴും ഇതിനു േപ്രരകമാകു�
ന്നെതന്നു് വ്യക്തമാകാനും വിപുലമായ ഒരേന്വഷണം
ആവശ്യമില്ല.

‘ജാതി ചിന്തിക്കരുതു് ’എന്ന മൂന്നാമെത്തനിർേദ്ദശം
അതിെന്റ ലംഘനത്തിലാണു് കൂടുതൽ പാലിക്കെപ്പട്ടു�
കാണുന്നതു്. ‘ശുദ്ധചിന്ത’യുെട (ഇല്ലാത്ത)തലത്തില�
ല്ലഈലംഘനം നടക്കുന്നതു് എന്നതുെകാണ്ടു തെന്ന
ഈലംഘനത്തിെന്റ ഇന്നെത്തനിലയേന്വഷിേക്കണ്ടതു്
‘ചിന്ത’യുെട മണ്ഡലത്തിലല്ല. ജാതി-മതം, ചിന്തയിൽ
മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്;അെതാരുൈവകാരിക
പ്രേയാഗം കൂടിയാണു്. തന്നിൽനിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽനി�
ന്നും,തന്നിേലക്കും മറ്റുള്ളവരിേലക്കുംഅതു് തുടർച്ചയാ�
യി പകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസങ്ങളിലുംആചാ�
രങ്ങളിലും കൂടി വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ജാതിയുെട േവരു�
കൾ;അതുെകാണ്ടുതെന്ന േബാധചിന്തയുെട തലത്തിൽ
ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നഅേന്വഷണം ഇവിെട ഫലപ്രദമായി�
രിക്കില്ല. ജാതിയുെട ഉല്പത്തികാലം ചരിത്രപരമാേയാ
നരവംശശാസ്ത്രപരമാേയാ അപഗ്രഥിച്ചതുെകാണ്ടു മാത്രം
ലഭിക്കുന്ന ധാരണകളും അങ്ങെന തെന്നയാകാനാണു്
സദ്ധ്യത. സഹായകമായസൂചനകൾ ഇത്തരം പഠന�
ങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുെമന്നതു് ശരിയാണു്. പേക്ഷ, വർ�
ത്തമാനകാലത്തിൽഎങ്ങെനയാണു് ഒരു പ്രതിഭാസം
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് എന്നറിയുന്നതിനു് അതുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ട പ്രക്രിയകെളല്ലാം തെന്നഅേന്വഷണത്തിൽ ഉൾ�
െപേടണ്ടതാണു്. ഇതിൽഅേബാധ-പ്രക്രിയകൾ മുഖ്യ�
മായിരിക്കും;അവയാണു് ഇതു പഠിക്കുന്നതിലുള്ള െവല്ലു�
വിളികളിൽ മുഖ്യം.

ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നു മാറിനിൽക്കുന്ന ഒരു േമഖലയി�
ലാണു് ജാതി-മതത്തിെന്റ പ്രേയാഗങ്ങൾസംവിധാനം
െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.അേബാധ /അർദ്ധേബാധ-
ഘടനകൾക്കാണു് ഇവിെട നിയന്ത്രണാധികാരം. ദൃ�
ശ്യമല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ഇവെയ വ്യക്തമായി അടയാള�
െപ്പടുത്തുവാൻ തെന്നഎളുപ്പമല്ല.ആരാധനാരീതികൾ,
ആചാരങ്ങൾഎന്നിവയിൽ മുൻപറഞ്ഞഘടനകൾ വ്യാ�
പകമാണു്; വ്യാപകമായി അദൃശ്യവുമാണു്. േബാധത്തി�
നു്,സ്വയം ഒരു േബാധമാണു് എന്നു് േബാധമുണ്ടാകുന്ന
അവസ്ഥേയാടു് േചർന്നു നിൽക്കാത്തഅവസ്ഥകളാണു്
ആരാധനയുെട കർമ്മ-േമഖല. ‘എെന്റ’ ചിന്തെയ ഇല്ലാ�
താക്കുകഎന്നആത്മബലിയ്ക്കപ്പുറംആരാധന ഒന്നുമാവ�
ശ്യെപ്പടുന്നുമില്ല.അധികാരപ്രേയാഗം എന്നനിലയിൽ
േനാക്കുേമ്പാൾ ഇതിലപ്പുറം ഒന്നുംആവശ്യെപ്പടാനുമില്ല.
ആത്മപരിേശാധന, േചാദ്യം െചയ്യൽ തുടങ്ങിയ ‘വിധ്വം�
സക’പ്രവർത്തനങ്ങൾഈപ്രക്രിയകളിൽ നിന്നു വള�
െര ദൂെരയാണു്.ആചാരങ്ങളിലാകെട്ട,ആത്മം, േബാ�
ധം, േചാദ്യം, ഉത്തരം എന്നആഡംബരങ്ങെളാന്നുമില്ല;
ഓർമ്മ,അഥവാ സ്മൃതി മാത്രേമയുള്ളു. ഇവയ്ക്കു് ചരിത്രമ�
ല്ല ഉള്ളതു്; ചൂഴ്ന്നുനിൽക്കുന്നഐതിഹ്യങ്ങളുപേയാഗിച്ചു്
ചരിത്രത്തിെന്റ ഭൗതികതെയ നീക്കം െചയ്തതിനു േശ�
ഷമാണു് ആചാരങ്ങൾസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നതുതെന്ന.
ഐതിഹ്യങ്ങളുെട പരിേവഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ചരിത്ര�
ത്തിേലക്കു കടക്കാൻ ഇവയിൽ പലതിനും അനുവാദ�
വുമില്ല. േബാധത്തിനു് അധികം േബാധംആവശ്യമില്ല
എന്ന ഭരണകൂട ന്യായം ഇതിൽനിന്നു് േവറിട്ടു നിൽക്കു�
ന്ന ഒന്നല്ലഎന്നും ഇവിെട ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാണു്.

വിഗ്രഹാരാധന, ഗുരുപൂജഎന്നിവ
വ്യക്തി-സമൂഹതൃഷ്ണകളുെട
നിലയിേലക്കു മാറുന്നെതങ്ങ�
െനെയന്നും ഇതുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
സാംസ്കാരിക-അേബാധം എങ്ങ�
െനയാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നെതന്നും
കാണാൻശ്രമിക്കുന്നതു് കൂടുതൽ
പ്രധാനമാെണന്നുവരുന്നു.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾ�
ക്കുള്ളിൽ, ‘നേവാത്ഥാന
സ്വഭാവം’അവകാശെപ്പ�
ടാൻ കഴിയുന്നസർവ്വ
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വയം
സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ചതാ�
യി കാണാം. ഇതിേനാ�
െടാപ്പം,പ്രചാരത്തിൽ

നിലനിന്ന പാരമ്പര്യവിരുദ്ധമായ ചിന്താരീതികളിൽ
പലതും മാനസാന്തരെപ്പട്ടു് സ്വീകാര്യത േനടി. വിഗ്രഹവ�
ല്ക്കരണത്തിെന്റഈകാലഘട്ടത്തിലാണു് േകരളചരിത്ര�
ത്തിെന്റ ഇന്നെത്തഘട്ടം തുടങ്ങുന്നതു് എന്നുതെന്ന പറ�
േയണ്ടിവരുന്നു. ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയതിനുേശഷവും ഭൂതകാലസ്വഭാവങ്ങ�
െളല്ലാമുൾെക്കാള്ളുന്നവിഗ്രഹനിർമ്മിതി തുടർന്നുെകാ�
ണ്ടിരുന്നു.അധികം ൈവകാെത,സ്ഥാപിതാവസ്ഥയിലു�
ള്ള ഇവയുെട ഉപേയാഗങ്ങൾബന്ധെപ്പട്ട ഭരണകൂടകാ�
ര്യാലയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ പ്രസ്തുതസ്ഥാപനങ്ങെളഏെറ്റടുക്കുകയും െചയ്തു.
അധികാര-സാമ്പത്തികഘടനകെള ഒരു മറയ്ക്കുപിന്നിൽ
സ്ഥാപിക്കുകഎന്നധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്
ഇത്തരം വിഗ്രഹങ്ങൾ മൂലധനവ്യവസ്ഥക്കു്ആവശ്യമാ�
ണു്. ഇങ്ങെന കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ട വിഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലാ�
ണു് ‘നേവാത്ഥാന നായകർ’എന്ന േപരിൽ മുൻപറഞ്ഞ
വ്യക്തികൾ ഇന്നു് പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ഒരു െതളിഞ്ഞകാലം,അതിനുേശഷം ഒരു ഇരുണ്ടകാ�
ലം,എന്നയുക്തിയല്ല ഇവിെട ഞാനുപേയാഗിക്കുന്നതു്.
രണ്ടു കാലങ്ങളും ഒേര സമയം ഇരുണ്ടതും െതളിഞ്ഞതു�
മാക്കുന്നഘടകങ്ങൾഇതിെല പ്രധാന പ്രവർത്തകരു�
െട ചിന്താപദ്ധതികളിൽ തെന്നയുണ്ടു്. ചട്ടമ്പിസ്വാമിക�
ളുെടയും നാരായണഗുരുവിെന്റയും കാര്യത്തിൽ വിഗ്രഹ�
വൽകരണംഎളുപ്പമാക്കിയതു്,അവരുെട ചിന്തയിൽ
തുടർച്ച കെണ്ടത്തുന്നൈവദിക-അൈദ്വതചിന്താധാരക�
ളാണു് എന്നുകാണാൻ വിഷമമില്ല. ഇതിേനാടു േചർത്തു�
കാേണണ്ട മെറ്റാരു വിശദാംശമാണു് ആേത്മാപേദശശ�
തകമല്ല നാരായണ ഗുരുവിെന്റ കൂടുതൽ വായിക്കെപ്പടു�
ന്ന കൃതി എന്നതു്; വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിലെകാള്ളുന്നൈദ�
വരൂപങ്ങെളസ്തുതിച്ചു് അേദ്ദഹെമഴുതിയ കവിതകൾ�
ക്കു് കൂടുതൽ ജനസമ്മിതിയുണ്ടു്. ഇവിെട നടക്കുന്നതിര�
െഞ്ഞടുപ്പിെന്റ ചരിത്രം ഒരു പത്തുനൂറ്റാേണ്ടാളെമങ്കിലും
പഴതാെണന്നുകാണാം. ബുദ്ധമതം ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ
നിന്നു തുരത്തെപ്പട്ടതിനുേശഷം പരെക്ക നിലവിൽ വന്ന
പുതിയബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങളുെട തുടർച്ച
എന്നനിലയിേലക്കു് നാരായണ ഗുരുപ്രതിഷ്ഠിച്ച വിഗ്ര�
ഹങ്ങെള തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നതു് എളുപ്പമായിരുന്നു.ഈ
തിരിച്ചുവിളിക്കൽ തെന്നയാണു് നാരായണ ഗുരു ഒരു
വിഗ്രഹമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നതിേലക്കു നയിച്ചതും.
വിഗ്രഹാരാധന, ഗുരുപൂജഎന്നിവ വ്യക്തി-സമൂഹതൃ�
ഷ്ണകളുെട നിലയിേലക്കു മാറുന്നെതങ്ങെനെയന്നും ഇതു�
ല്പാദിപ്പിക്കുന്നസാംസ്കാരിക-അേബാധം എങ്ങെനയാ�
ണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നെതന്നും കാണാൻശ്രമിക്കുന്നതു്
കൂടുതൽപ്രധാനമാെണന്നുവരുന്നു. ഇേതഅേബാധം
തെന്നയാണു് ബന്ധെപ്പട്ട വിഗ്രഹനിർമ്മാണംആവശ്യ�
െപ്പടുന്നതും.

പ്രസ്തുത ഭാണ്ഡത്തിെന്റ ഭാരമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു്, മുൻ�
പു സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല,അയ്യൻകാളി പൂർണ്ണമായും ഒരു
ദലിതു് ൈദവ-വിഗ്രഹമായി പരിണമിക്കാതിരുന്നതു്.
അൈദ്വതദർശനം ചിന്താ പദ്ധതികളുെട അടിസ്ഥാന�
മായി സ്വീകരിച്ചവർ എന്നന്യായത്തിലാണു് ചട്ടമ്പി സ്വാ�
മികെളയും നാരായണ ഗുരുവിെനയും വിഗ്രഹവൽക്ക�
രിച്ചതു് എന്നതായിരിക്കും നേവാത്ഥാനചരിത്രത്തിെല
മികച്ച ഫലിതങ്ങളിെലാന്നു്.അൈദ്വതചിന്തയും വിഗ്ര�
ഹാരാധനയും തമ്മിൽ ഒരുൈവരുദ്ധ്യവും കാണാൻ
കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു ‘ഹിന്ദു’സമൂഹത്തിലാണു് ഇതുസംഭ�
വിക്കുന്നതു് എന്നതു തെന്നഈപ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ‘വിമുക്തി’ വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്നഅൈദ്വതദർശ�
നെത്തക്കാൾ,അതിേലക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നഗുരുവിനു
പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരാൾക്കൂട്ടമാണു് യാഥാർത്ഥ്യത്തി�
േലക്കു േനാക്കുന്നതിനു് തടയായി ഗുരുഭക്തി ഉപേയാ�
ഗിച്ചുവരുന്നതു്. ഇതു് േവദകാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന
ഒരുബ്രാഹ്മണ്യപാരമ്പര്യത്തിെന്റ തുടർച്ചയാണു് എന്നു
സൂചിപ്പിക്കുന്നതു തെന്നഈആൾക്കൂട്ടത്തിനു് അേരാച�
കമായി അനുഭവെപ്പടുന്നു. ഗുരുഎന്നഅധികാരരൂപം
ആവശ്യെപ്പടുന്നഅനുസരണയും വിേധയത്വവുംജ്ഞാ�
നാർജ്ജനെത്തക്കാൾപ്രധാനമാകുന്നതു് ആേഘാഷി�
ക്കുന്നആൾക്കൂട്ട-സംസ്കാരം ഇന്നു് കൂടുതൽപ്രബലമാ�
ണു്.അതുെകാണ്ടുതെന്ന, ജന്മിത്വവ്യവസ്ഥയിൽ, െചറു�
തമ്പുരാക്കന്മാർ മുതൽ കാണെപ്പട്ടൈദവം എന്നനി�
ലയിലുള്ള െപാന്നുതമ്പുരാൻ വെര വിഗ്രഹരൂപത്തിലും
അല്ലാെതയും ജനങ്ങളുെട ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ
ഇടെപട്ടിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തു്, വിേമാചന�
െത്തപ്പറ്റി സംസാരിച്ചവരും വിഗ്രഹങ്ങളായി മാറിയതു്
സ്വാഭാവിക ഒരു പ്രക്രിയയാെണന്നുവരുന്നു.

മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല,പ്രതിമകളിേലാ ഛായാപടങ്ങ�
ളിേലാ മാത്രമല്ലഈവിഗ്രഹവല്ക്കരണംഅടിസ്ഥാനപ�
രമായി സംഭവിക്കുന്നതു്. ജീവചരിത്ര-അനുസ്മരണ രച�
നകളിലും,ഐതിഹ്യനിർമ്മിതിയിലും, ദിനാചരണങ്ങളി�
ലും,ബന്ധെപ്പട്ടസ്ഥാപനങ്ങളുെട നടത്തിപ്പിലും,ഇതി�
െലല്ലാമുപരി,തുറന്ന രാഷ്ട്രീേയാപേയാഗങ്ങളിലുംഈ
പ്രക്രിയ കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടു്. ചിന്തയുെട േമഖല�
യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ വിഗ്രഹമാക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
ചിന്തയിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാനുള്ളഏറ്റവും ലളിതമായ
വഴിയാണു് െതളിയുന്നെതന്നുകാണുന്നതു് നിർണ്ണായ�
കമാണു്. ചിന്തെയ േനരിടുക എന്നബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി�
യിൽനിന്നു് ഇതു് വിടുതൽ തരുന്നു. മേറ്റെതാരു െഫറ്റി�
ഷ് വസ്തുവും െചയ്യുന്നതുേപാെലതെന്ന,ശ്രദ്ധ മെറ്റാന്നി�
േലക്കു തിരിച്ചു വിടുക എന്നധർമ്മം വിഗ്രഹം ഇവിെട�
യും നിർവഹിക്കുന്നു.അടിച്ചമർത്തലിെന്റസമ്മർദ്ദമില്ലാ�
െത തെന്ന, മറവിയുെടയും അതു നൽകുന്നസുഖത്തിെന്റ�
യും സുരക്ഷിതത്വത്തിേലക്കുള്ളപറിച്ചുനടൽഅങ്ങെന
എളുപ്പമാകുന്നു.അതുവഴി, ‘പാരമ്പര്യ’വിരുദ്ധവും വിപ്ല�
വകരവുമായഘടകങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം വിമുക്തരാക്ക�
െപ്പട്ട,തികച്ചും സ്വീകാര്യരായി മാറ്റെപ്പട്ട രൂപകങ്ങളായി
‘നേവാത്ഥാന നായകർ’അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െച�
യ്യുന്നു.

ഇവിെട വിഷയമാകുന്നപ്രക്രിയകൾ ഒരു പദ്ധതിപ്രകാ�
രേമാ ഒരു ഗൂഢാേലാചനയുെട കൃത്യതയിേലാ സംഭവി�
ക്കുന്നതല്ല.അേതസമയം തെന്ന ഇവയുെട പരസ്പരബ�
ന്ധങ്ങൾയാദൃശ്ചികമല്ല താനും.ആരാധന,ആചാരരീ�
തികൾഎന്നിവയ്ക്കു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു
മുമ്പുള്ളതിലും വ്യാപകമായ േമഖലകൾ ഇന്നുസാധാര�
ണമായിട്ടുണ്ടു്. രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമയിലും സാഹിത്യ�
ത്തിലും തുടങ്ങി,ആത്മീയവിപണിയിെല പുതിയ ഉല്പന്ന�
ങ്ങൾ വെര എത്തിനിൽക്കുന്നവിപുലമായ ഒരു േശ്രണി�
യിലാണു് ഇന്നെത്തആരാധനാമൂർത്തികൾ പ്രതിഷ്ഠി�
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നകാര്യത്തിൽ ഇവ
കാണിക്കുന്നസഹിഷ്ണുതഅതിവിശാലവുമാണു്.

ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നഅേബാധ (ലിബിഡിനൽ)
ഘടനകൾ പഠിക്കുകെയന്നതു് പ്രധാനമാണു്.അതിെന്റ
പല വിശദാംശങ്ങളുംഈചർച്ചയിൽ പ്രസക്തമാവില്ല
എന്നതുെകാണ്ടു് തൽക്കാലം അതിേലക്കു കടക്കുന്നില്ല.
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നാലു്: നവബ്രാഹ്മണ്യവും വിഗ്രഹങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രീേയാപേയാഗങ്ങളും
അരുവിപ്പുറം സംഭവത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ,ബ്രാഹ്മണ്യ�
വിധിപ്രകാരം വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുവാൻഅനുവാദമി�
ല്ലാത്ത ഒരാൾഅതു െചയ്തുഎന്നവിപ്ലവം എടുത്തുപറയു�
േമ്പാൾ തെന്ന,എടുത്തുപറേയണ്ട മെറ്റാന്നു കൂടിയുണ്ടു്.
ബുദ്ധചിന്തയും ഭൗതികവാദവും (േലാകായത) മായ്ക്കെപ്പ�
ട്ടതിനു േശഷംബ്രാഹ്മണാധികാരം ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ
സ്ഥാപിതമാകുന്നതും വ്യാപിക്കുന്നതും വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠക�
ളിൽ കൂടിയും അനുബന്ധമായ ‘സാംസ്കാരിക’പ്രവർത്ത�
നങ്ങളിൽ കൂടിയുമാണു്.എ.ഡി.എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ
പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടു വെരയുള്ളകാലയളവിൽ ഇതു്
എങ്ങെനയാണു് സംഭവിച്ചതു് എന്നു ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞതി�
നു േശഷം സ്വാമി ധർമതീർത്ഥ മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിരീക്ഷ�
ണംഈപ്രക്രിയയുെട സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും വ്യക്തമാ�
ക്കുന്നുണ്ടു്:

ഹിന്ദുമതെമന്നേപരിൽഅറിയെപ്പടുന്ന രാജ്യവ്യാപക�
മായബ്രാഹ്മണദുഷ്പ്രഭുത്വെത്തതാങ്ങിനിൽക്കുന്ന മൂന്നു
വൻതൂണുകളാണു് ജാതിയും േക്ഷത്രവും കുയുക്തിവാദ�
വും (philosophyഎന്നു് ധർമ്മതീർത്ഥയുെട (1941)ഇം�
ഗ്ലീഷ് മൂലത്തിൽ;എെന്റ കുറിപ്പു് ). ഭരിക്കുന്നവരുെടയും
അടിമകളുെടയും അധികാരാവകാശങ്ങളും ചുമതലകളും
നിശ്ചയിക്കുന്നതു് ജാതിയാണു്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�
െല സാമ്രാജ്യേമധാവികൾഅവരുെട കീഴിലുള്ളഅടി�
മജനങ്ങളുെട േമൽഅടിേച്ചല്പിച്ച ചട്ടങ്ങേളക്കാൾഎത്ര�
േയാ അധികം ഭയങ്കരങ്ങളാണു് ജാതിവ്യവസ്ഥകൾ…
മുതലാളിത്തം െവറും സാമ്പത്തിക ചൂഷണം മാത്രമാകു�
ന്നു. േക്ഷത്രപ്രസ്ഥാനം മാനസികവും സാമ്പത്തികവും
ആത്മികവുകവുമായ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയാണു്. പട്ടാളശ�
ക്തിെയഅടിസ്ഥാനമാക്കി സാമ്രാജ്യങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കു�
ന്നതുേപാെല കുയുക്തിവാദങ്ങൾപ്രേയാഗിച്ചാണു് ബ്രാ�
ഹ്മണദുഷ്പ്രഭുത്വം നിലനിൽക്കുന്നതു്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങ�
ളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം മനുഷ്യേരയും സംസ്കാരെത്തയും
നശിപ്പിക്കുവാൻ പലേപ്പാഴും സാമ്രാജ്യേമാഹികൾ ഉപ�
േയാഗെപ്പടുത്തുന്നതുേപാെല ഹിന്ദുക്കളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
അസത്യങ്ങെളയും അധർമ്മങ്ങേളയും ചൂഷണങ്ങേളയും
താങ്ങിനിർത്തുവാൻ പുേരാഹിതർ കുയുക്തിവാദങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്നു. (2015: 115–16)

ഒരു വിപ്ലവത്തിനുള്ളിൽ തെന്ന
പ്രതിഷ്ഠെയന്നസമ്പ്രദായം തുട�
രുന്നുഎന്നതു് ഇവിെട കാഴ്ചയിൽ
വരുന്നതുമില്ല.ഈതുടർച്ചയുെട
സങ്കീർണ്ണതയാണു് പിന്നീടു് നാ�
രായണഗുരുവിെന ശിവകാശി
പടങ്ങളിലും പ്രതിമകളിലും കാ�
ണെപ്പടുന്ന ഒരുപ്രതിഷ്ഠയായി
മാറ്റിയ ഘടകങ്ങളിൽ മുഖ്യമായതു്.

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കു
പരിഗണനയുണ്ടായിരു�
ന്നതും ബുദ്ധചിന്തയുൾ�
െക്കാണ്ടതുമായ ഒരു
രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരെത്ത
ഉന്മൂലനം െചയ്തു് അതിനു
പകരമായി സ്വയം പ്രതി�
ഷ്ഠിച്ച രാഷ്ട്രീയശക്തിെയ�
പ്പറ്റിയാണു് ധർമ്മതീർ�
ത്ഥ ഇതു പറയുന്നതു്. േക്ഷത്രംഎന്നഘടനയുപേയാ�
ഗിക്കുേമ്പാൾഅതിേനാെടാപ്പം കടന്നുവരുന്ന ചരിത്ര-
അേബാധം എവിെടെയല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നു
േനാക്കുന്നതു് തുടർന്നുള്ളഅേന്വഷണങ്ങളിൽ പ്രധാന�
മാണു്. പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ േക്ഷത്രങ്ങളിൽ മുൻപറഞ്ഞ
അധികാരഘടനയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നഅർത്ഥത്തിൽ
പ്രസ്തുത ശക്തിഘടനയുെട (power structure) നിഴലിൽ
നിന്നു് നാരായണഗുരു ഒരു പരിധിവെര സ്വതന്ത്രനായി�
രുന്നു.എന്നാൽ ഇത്തരം േക്ഷത്രങ്ങൾആരാധനയ്ക്കുപ�
േയാഗിച്ചവർ എെന്തല്ലാമാണു് അവയിൽ മൂർത്തമായി
കണ്ടതു് എന്നു് അേന്വഷിക്കുന്നതു് തന്ത്രപ്രധാനമാണു്.
ഇവരിൽ പലരും തിരിച്ചുേപായതു് പത്തു്,പതിെനാന്നു്
നൂറ്റാണ്ടുകളിൽസ്ഥാപിതമായ േക്ഷത്രസംസ്കാരത്തി�
െന്റഅനുഷ്ഠാനങ്ങളിേളക്കുംആരാധനയുെട മാസ്മരിക�
തയിേലക്കുമാണു് എന്നസാദ്ധ്യത പരിഗണിക്കാെത നി�
വൃത്തിയില്ല. വിളക്കു്,കണ്ണാടി തുടങ്ങിയ പ്രതിഷ്ഠകേള�
ക്കാൾഅനുയായികളാവശ്യെപ്പട്ടതു് പരമ്പരാഗതമായി
ആരാധിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നൈഹന്ദവ വിഗ്രഹങ്ങളുെട പ്ര�
തിഷ്ഠയായിരുന്നുഎന്നതുതെന്ന,എന്താണു് തുടർന്നു
സംഭവിച്ചതു് എന്നുസൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇേത മാസ്മരികതയുെട കണ്ണാടി തെന്നയാണു് തുടർ�
ന്നു് നാരായണഗുരുവിെന വിഗ്രഹവൽകരിക്കുന്നതു്. വി�
ഗ്രഹങ്ങളുെട വ്യാപനം െകാണ്ടു് ബ്രാഹ്മണാധികാരം
എങ്ങെന ‘സ്വാഭാവിക’മായി എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നു
വിട്ടു് അരുവിപ്പുറം നീക്കം ചിന്തിക്കെപ്പടുന്നതിലുള്ള ഒരു
പ്രധാന പ്രശ്നമാണിതു്. 1888-െല വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ,അതി�
നുള്ളബ്രാഹ്മണ്യാനുമതി-നിേഷധെത്തനിേഷധിക്കു�
ന്നുണ്ടു് എന്നതു് ശരിയാണു്.അേതാെടാപ്പം തെന്ന കാ�
േണണ്ട മെറ്റാരു വിശദാംശമുണ്ടു്: വിഗ്രഹം മാറുന്നില്ല;
പ്രതിഷ്ഠാപകൻ മാത്രമാണു് മാറുന്നതു്. വിഗ്രഹത്തിെന്റ
ചരിത്രവും അതിെനച്ചുറ്റിനില്ക്കുന്ന ഭക്തിയും മാറുന്നില്ല.
ഒരു വിപ്ലവത്തിനുള്ളിൽ തെന്നപ്രതിഷ്ഠെയന്നസമ്പ്രദാ�
യം തുടരുന്നുഎന്നതു് ഇവിെട കാഴ്ചയിൽ വരുന്നതുമില്ല.
ഈതുടർച്ചയുെട സങ്കീർണ്ണതയാണു് പിന്നീടു് നാരായ�
ണഗുരുവിെന ശിവകാശി പടങ്ങളിലും പ്രതിമകളിലും
കാണെപ്പടുന്ന ഒരുപ്രതിഷ്ഠയായി മാറ്റിയ ഘടകങ്ങളിൽ
മുഖ്യമായതു്.

മുൻപറഞ്ഞപ്രവണതകളിൽ നിന്നും അവയുന്നയിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും,അവയുെട ഉൽഭവസ്ഥാനം അനുഭ�
വത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കി പുറത്തുകടക്കാനുള്ള ഒരു
ശ്രമം നടന്നിട്ടുെണ്ടന്നാണു് ‘ഒരു വിളംബരവും’തുടർന്നു്
പലസന്ദർഭങ്ങളിലാെയഴുതിയ കുറിപ്പുകളും സംഭാഷ�
ണങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്.ഈപരിവർത്തനമാണു്,
മുമ്പു നടത്തിയ വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയല്ല, േകരളത്തിൽ നി�
ലനില്ക്കുന്നസാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ നാരായണഗുരു
സാദ്ധ്യമാക്കിയ ചലനം. ഇതു് േവണ്ടത്രപഠിക്കെപ്പട്ടി�
ട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയും വിഗ്രഹ�
വല്ക്കരണവും എങ്ങെനയാണുപ്രവർത്തിക്കുന്നെതന്നും
എന്താണുസാധിക്കുന്നെതന്നും മനസ്സിലാക്കുകെയന്ന
സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനം ഇേപ്പാഴും അതിെന്റആദ്യ�
ഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണു് നിൽക്കുന്നതു്.

1912-ൽ നടന്ന നാരായണഗുരു-അയ്യങ്കാളി കൂടിക്കാഴ്ച�
യും,തുടർന്നു് ചിന്തയിൽ വന്ന വികാസങ്ങളും, ‘വിദ്യാഭ്യാ�
സം’എന്നപ്രവർത്തനത്തിനു് നാരായണഗുരുവിെന്റ
എഴുത്തിലും സംഭാഷണങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നഅധികശ്ര�
ദ്ധയും േചർത്തുവായിേക്കണ്ടതാണു്. 1913-ൽഅയ്യൻ
കാളിയുെട േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച സമരത്തിേലക്കു് കാ�
ര്യങ്ങെളത്തിക്കുന്നതിൽ തിരുവിതാംകൂറിെല നായർ-
ഈഴവസമുദായങ്ങൾഎത്രമാത്രം ഉത്തരവാദികളായി�
രുന്നുഎന്നതിെനപ്പറ്റി നാരായണഗുരുവിനു് ധാരണയു�
ണ്ടായിരുന്നുഎന്നു േവണം കരുതാൻ. പ്രതിേലാമകര�
മായ നിലപാടുകളാണു് രണ്ടു ജാതികളിലും െപട്ടആളു�
കൾ െപാതുെവസ്വീകരിച്ചതു്.ഈവിഷയത്തിൽ മുൻപ�
റഞ്ഞ രണ്ടുസമുദായങ്ങളും ‘ബ്രാഹ്മണ്യ’മനുഷ്ഠിക്കുന്നതു്
വളെര പരസ്യമായ രീതിയിലായിരുന്നു. കൂടുതൽ കീഴാ�
ളരായവർ വിദ്യാലയത്തിേലക്കു വരുേമ്പാൾഅവിടം
വിട്ടുേപാകുന്നതിൽഈ രണ്ടുകൂട്ടർക്കും സേന്ദഹമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. കൂടുതൽ-കീഴാളർെക്കതിെരയുള്ളഅക്രമ�
ങ്ങളിലും ഇവർ പങ്കാളികളായിരുന്നു. സ്വന്തം ചിന്തയും
പ്രവൃത്തിയും വിലയിരുത്തുന്നതിനു് നാരായണഗുരുവിെന
േപ്രരിപ്പിച്ച പ്രധാനഘടകങ്ങളിെലാന്നു് ഇത്തരം സംഭവ�
വികാസങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണയായിരുന്നുഎന്നതിൽ
സംശയമില്ല.

വിഗ്രഹാരാധനയുെടആരംഭെത്തയും പുരുഷസൂക്തത്തി�
െന്റ യുക്തിെയയും കുറിച്ചു്,അവയുെട പരിേവഷങ്ങൾക്കു
പുറത്തുനിന്നു്,അനുഭവജ്ഞാന ചിന്തയുെട രീതിയിലു�
ള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും നാരായണ ഗുരു ഇക്കാലത്താ�
ണു് നടത്തുന്നതു്. ഗുണസമ്പന്നനും പ്രമാണിയുമായിരു�
ന്ന ഒരാെള ജനങ്ങൾസ്തുതിക്കുകയും പിന്നീടു് ൈദവസ�
മാനനാക്കുകയും െചയ്തുഎന്നശിവെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു
പരാമർശം (‘ശിവനും ശ്രീരാമനും ഓേരാ കാലത്തുള്ള
േനതാക്കന്മാർആയിരുന്നുഎന്നാണു് നമ്മുെട പക്ഷം’
പി.െക. ബാലകൃഷ്ണൻ, നാരായണഗുരു, 156–57),അേദ്ദ�
ഹം മുൻപു നടത്തിയ ശിവപ്രതിഷ്ഠകളിലും,എഴുതിയ
ശിവേസ്ത്രാത്രങ്ങളിലുമുള്ള നിലകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യ�
തിയാനമായി േവണം കാണാൻ.ഈനിലപാടു് ഒരു
ഭൗതികവാദിയുേടതാെണന്നല്ല ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്;ഇതു്
ഒരുഅൈദ്വതിയുെട നിലപാടാണു്. ഇേത നിലയിൽ
നിന്നുതെന്നയാണു് ജാതിവ്യവസ്ഥയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ
‘ശങ്കരാചാര്യരും െതറ്റുകാരനാണു് ’ (231)എന്നനിരീക്ഷ�
ണവും അേദ്ദഹം നടത്തിയതു്.അൈദ്വതചിന്തയുമായി
വിഗ്രഹാരാധന, ജാതിവ്യവസ്ഥഎന്നിവഅവിശ്വസിനീ�
യമായ രീതിയിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന
സ്ഥാപനം ഇവിെട രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
പുരുഷസൂക്തെത്തപ്പറിയുള്ള നിലപാടു് ഇതിലും കർക്ക�
ശമാണു്: ‘ബ്രഹ്മാവിെന്റ മുഖത്തുനിന്നുബ്രാഹ്മണനും ബാ�
ഹുവിൽനിന്നുക്ഷത്രിയനുംഊരുവിൽ നിന്നുൈവശ്യനും
പാദത്തിൽ നിന്നുശൂദ്രനും ഉണ്ടായി എന്നുപറയുന്നു.
അെതങ്ങെനയാണു്? മരം െപാട്ടിയുണ്ടാകുേമ്പാെലയാ�
േണാ?എല്ലാം കവികളുെട സൃഷ്ടി. ‘കവിരപേരാ ബ്രഹ്മാ’
എന്നേല്ല?’ (ബാലകൃഷ്ണൻ, 158–59). നൂറ്റാണ്ടുകളായി
അധികാരപ്രേയാഗത്തിനുപേയാഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കഥ,
ഒരു കഥമാത്രമായിരുന്നുഎന്നു് ലളിതമായി (ബ്രാഹ്മ�
ണ്യഭാഷ്യങ്ങളുെട എതിർദിശയിൽ നീങ്ങുന്ന ഭാഷയിൽ
എന്നർത്ഥം)തുറന്നുപറയുകയാണു് ഇവിെട െചയ്യുന്ന�
തു്. ഭൗതികവാദ-ചരിത്രാപഗ്രഥനേത്താടു് ഇതു് അടു�
ക്കുന്നുണ്ടു് എന്നതു് ശരിയാണു്. പേക്ഷ,ഇതു് കൂടുതൽ
അടുത്തുനിൽക്കുന്നതു് ൈവദികതേയാടു് ബുദ്ധൻസ്വീ�
കരിച്ച നിലപാടിേനാടാണു്.അൈദ്വതത്തിെന്റൈഹ�
ന്ദവരൂപീകരണങ്ങളിൽനിന്നു് േവറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു
നിലയാണിതു്.അൈദ്വതം, വിഗ്രഹാരാധന, ജാതിവ്യവ�
സ്ഥഎന്നിവ കൂട്ടിേച്ചർക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന (നൂറ്റാണ്ടുകൾ
പഴക്കമുള്ള) ജടിലത ഇവിെടയില്ല എന്നതു് പ്രേത്യകം
ശ്രേദ്ധയമാകുന്നു.അധികാരപ്രേയാഗത്തിനുേവണ്ടി നിർ�
മ്മിെച്ചടുത്ത ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുണ്ടാക്കു�
ന്ന ജടിലതകളിൽ നിന്നു പുറത്തുകടക്കുകെയന്ന മല�
യാളി നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മുഖ്യപദ്ധതിേയാടു് നാരാ�
യണ ഗുരുവിെന്റ ചിന്തഏറ്റവുമടുത്തുവരുന്നതു് ഇത്തരം
സന്ദർഭങ്ങളിലാണു്.

ജാതി മാത്രമല്ല മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതു്, മതങ്ങ�
ളുംജ്ഞാനമാർഗ്ഗങ്ങളും അങ്ങെനതെന്നയാണു് എന്നു
തുറന്നുകാണിക്കുന്നനിരീക്ഷണങ്ങൾനാരായണഗുരു
തുടർന്നും നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 1917-ൽഎഴുതിയ ഒരുസേന്ദ�
ശത്തിൽ ഇങ്ങെന കാണുന്നു: ‘േക്ഷത്രം ജാതിവ്യത്യാസ�
െത്തഅധികമാക്കുന്നു. ഇനി ജനങ്ങൾക്കുവിദ്യാഭ്യാസം
െകാടുപ്പാൻശ്രദ്ധിക്കണം.അവർക്കുഅറിവുണ്ടാകെട്ട.
അതുതെന്നയാണു് അവെര നന്നാക്കുവാനുള്ള മരുന്നു്.’
(ബാലകൃഷ്ണൻ, 75)ബുദ്ധമതം ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നു്
തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടതിനു േശഷമാണു് ബ്രാഹ്മണാധികാര�
േകന്ദ്രങ്ങൾഎന്നനിലയിൽ േക്ഷത്രങ്ങൾ വ്യാപകമാ�
കുന്നതു് എന്നു് മുൻപു പറഞ്ഞതിെന്റ തുടർച്ചയായിട്ടാണു്
ഇതു് ഇന്നു വായിേക്കണ്ടതു്. ജാതിവ്യത്യാസമായിരുന്നു
ഈഅധികാരസ്ഥാപനത്തിെന്റ പ്രധാനഅടിസ്ഥാ�
നം.ഈരൂപത്തിൽ തെന്നഇതു് ഇേപ്പാഴും നിലനിൽ�
ക്കുന്നുമുണ്ടു്. ജാതീയത മൂലക്കല്ലായുള്ള േക്ഷത്രംഎന്ന
സ്ഥാപനം തെന്റആദ്യവിപ്ലവത്തിെന്റ രംഗമാെയടുത്ത�
തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള േബാധം വ്യക്തമാക്കുന്ന
പ്രസ്താവനകളാണിവ. േക്ഷത്രഘടനയുെട ജാതീയയത
മാത്രമല്ല ഇവയിൽ പരാമർശിക്കെപ്പടുന്നതു്. ജാതിനിരാ�
കരണത്തിനുേവണ്ടി താൻ തുടങ്ങിവച്ച കർമ്മരീതികൾ
തെന്ന, ജാതിെയ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ‘ജാത്യാ�
ഭിമാനം’ വളർത്തുന്നതിനും വഴിെവയ്ക്കുന്നുണ്ടു് എന്ന മന�
സ്സിലാക്കൽ നാരായണഗുരുവിെന്റ ചിന്തയിൽ ഒരു മാറ്റ�
മുണ്ടാക്കി എന്നു് ഇതുസൂചിപ്പിക്കുന്നു.അരുവിപ്പുറത്തല്ല,
ഈനിലപാെടടുക്കുന്നകുറിപ്പുകളിലും സംഭാഷണങ്ങ�
ളിലുമാണു് നാരായണഗുരു മലയാളി ആധുനികതയിൽ
ഇടെപടുന്നതു് എന്നു് മുമ്പു പറഞ്ഞതു്ഈഘടകങ്ങെള
ആസ്പദമാക്കിയാണു്.

അയ്യപ്പെന പുറത്തുനിറുത്തിയതും
െചരിെപ്പറിഞ്ഞതും െകാല്ലുെമ�
ന്നു ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയതും
നാരായണ ഗുരുവിെന്റഅനുയാ�
യികൾഎന്നു് അവകാശെപ്പട്ടവർ
തെന്നയായിരുന്നു.ഈഎതിർ�
പ്പു് അയ്യപ്പെന്റ കുടുംബത്തിൽ
നിന്നുതെന്നയുണ്ടായിരുന്നു.

സ്വന്തം ജാതിക്കുമീെത�
യുള്ളവരുെട അധികാര�
ത്തിൽ നിന്നു് സ്വതന്ത്ര�
മാവുകഎന്നതായിരുന്നു
ഓേരാ ജാതിക്കുള്ളിലും
നടന്ന പരിവർത്തനങ്ങ�
ളുെട പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ

അതു് സ്വന്തം ജാതിയുെടതെന്നഅധികാരത്തിൽ നിന്നു�
ള്ള േമാചനമായിരുന്നു. മനുസ്മൃതിപ്രകാരവും (പിന്നീടു്,
െകാേളാണിയൽ നിയമപ്രകാരവും)താെഴനിൽക്കുന്ന
ജാതികെളക്കുറിച്ചും അവയിലുള്ളവരുെട അവസ്ഥെയ�
ക്കുറിച്ചും മുമ്പു പറഞ്ഞനേവാത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടു പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ പലർക്കും ഒരു ചിന്ത�
യുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. താെഴ നില്ക്കുന്ന ഒരാളുെടേമൽ നില�
നില്ക്കുന്ന നിയമവിേധയമായഅധികാരപ്രേയാഗത്തിനു�
ള്ളഅവസരം വിട്ടുകളയാൻ പലരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല
എന്നതാണു്ഈചിന്തെയ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ പ്രധാന
ഘടകം. ജാതി-േശ്രണിെയപ്പറ്റിയുള്ളഅംേബദ്കറുെട
നിരീക്ഷണംഈപ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്:

Each caste takes its pride and its consolation in the
fact that in the scale of castes it is above some other
caste… Castes form a graded system of sovereign-
ties, high and low, which are jealous of their status
and which know that if a general dissolution came,
some of them stand to lose more of their prestige and
power than others do. You cannot, therefore, have
a general mobilization of the Hindus, to use a mili-
tary expression, for an attack on the Caste System.
(Ambedkar 2014, 72).

നാരായണ ഗുരുവിെന്റ വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠകളിലും േസ്ത്രാത്ര�
കൃതികളിലും അഭിരമിക്കുകയുംഅതുവഴി തങ്ങൾക്കു് ഒരു
ൈവദിക-ബ്രാഹ്മണ്യ സ്വത്വം സങ്കല്പിെച്ചടുക്കുകയും െച�
യ്ത അനുയായികൾക്കു് ഇത്തരം പരുക്കൻസാമൂഹ്യസ�
ത്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജാതിയുെട ഉന്മൂല�
നം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നെതങ്ങെനഎന്നേന്വഷിക്കുന്നതിനു
പകരം ജാത്യഭിമാനം എങ്ങെന ഉറപ്പിക്കാം എന്നതി�
ലാണു് പലഅനുയായികളും കൂടുതൽശ്രദ്ധിച്ചതു്. ഇതു്
ഇവരിൽ മനു-വാദ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തി എന്നതിെന്റ െത�
ളിവാണു് മിശ്രേഭാജനപ്രസ്ഥാനംആരംഭിച്ച സമയത്തു്
െക.അയ്യപ്പനു് േനരിേടണ്ടിവന്നഅക്രമവും െവല്ലുവിളി�
കളും.അയ്യപ്പെന പുറത്തുനിറുത്തിയതും െചരിെപ്പറിഞ്ഞ�
തും െകാല്ലുെമന്നു ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയതും നാരായണ
ഗുരുവിെന്റഅനുയായികൾഎന്നു് അവകാശെപ്പട്ടവർ
തെന്നയായിരുന്നു.ഈഎതിർപ്പു് അയ്യപ്പെന്റ കുടുംബ�
ത്തിൽ നിന്നുതെന്നയുണ്ടായിരുന്നു.

തങ്ങൾബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ നിന്നു േമാചനം ലഭിക്കുന്ന�
തിനുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കുേമ്പാൾഅേത േമാചനം മറ്റു
കീഴാളർക്കുംആവശ്യമായിരുന്നുഎന്നുകാണാൻ തയ്യാ�
റാവാതിരിക്കുകഎന്നതു മാത്രമല്ല ‘അനുയായി’കളുെട
ഈനിലപാടിലുള്ളതു്. മുകളിൽ നിന്നടിേച്ചല്പിക്കെപ്പ�
ടുന്നെതല്ലാം താെഴ നിൽക്കുന്നവരിേലക്കു പകർന്നു്
അഭിമാനക്ഷതം മറക്കാൻശ്രമിക്കുകഎന്നഅക്രമവും
ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ടു്.ഈഅക്രമം ജാതിവ്യവസ്ഥയിൽ
െപട്ടുേപായവരുെട സാമാന്യപ്രതികരണമാണു്. ജാ�
തിേശ്രണിയുെട ഏറ്റവും മുകളിലും ഏറ്റവും താെഴയും
നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമാണു് ഇതിൽ നിന്നു് തത്വത്തിൽ
സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നതു്;അതും, മുകളിലും താെഴയും
ആരുമില്ല എന്ന ലളിതമായ കാരണം െകാണ്ടുമാത്രം.
നാരായണഗുരുവിെന്റ ചിന്തയുമായി പരിചയമുണ്ടായിട്ടു�
േപാലും പുലയേരാടടുക്കുന്നതുംഅവേരാെടാന്നിച്ചു ഭക്ഷ�
ണം കഴിക്കുന്നതും തങ്ങെളഅശുദ്ധരാക്കും എന്നു് വിശ്വ�
സിക്കാനാണു് അയ്യപ്പെനഎതിർത്തവർ ഇഷ്ടെപ്പട്ടതു്.
തങ്ങൾക്കുകിട്ടാനിടയായഅയിത്താധികാരത്തിെന്റ നി�
സ്സാരമായഈഅംശം േപാലും ൈകവിടാൻഈആൾ�
ക്കൂട്ടം തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നതുതെന്നബ്രാഹ്മണ്യം /
മനു-ചിന്തഅജ്ജയ്യമാണു് എന്നപ്രതീതിയുളവാക്കുന്ന
അതിെന്റ ഉൾബലത്തിനുദാഹരണമാണു്. ഇന്നു്,ഇൻ�
ഡ്യയിൽ പലയിടത്തും SC/ST-OBC വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലു�
ള്ളസംഘർഷങ്ങൾ നിർമ്മിെച്ചടുക്കുന്നതും, നിർമ്മാണ�
േത്താെടാപ്പം തെന്ന രാഷ്ട്രീയലാഭെമടുക്കാൻ തുടങ്ങു�
ന്നതുംഈപശ്ചാത്തലത്തിലാണു് കാേണണ്ടതു്. വർ�
ഗ്ഗീയകലാപങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾെക്കതിെര മുൻപറഞ്ഞ
വിഭാഗങ്ങെളഅക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിക്കു�
ന്നതിലും ഇേതബ്രാഹ്മണ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്.

സമാനമായഅനുഭവങ്ങേളാടുള്ള ഒരുപ്രതികരണമാ�
ണു് ‘ജാതി േവണ്ട, മതം േവണ്ടൈദവം േവണ്ട മനുഷ്യ�
നു് ’എന്ന െക.അയ്യപ്പെന്റ നിലപാടു്. മിശ്രേഭാജനപ്ര�
സ്ഥാനംആരഭിച്ചതിനു േശഷം, െതാട്ടുകൂടായ്മഎന്ന
ബ്രാഹ്മണ്യവിശ്വാസം ചുമക്കുന്നഈഴവരാണു് അയ്യ�
പ്പെന്റ പ്രധാനഎതിരാളികളായി മാറിയതു്.അനുഭവ�
ജ്ഞാനീയതയുെട ഒരു പുതിയ തലമായിരുന്നു ഇതു്:
എതിർപ്പുകൾഅയ്യപ്പെന്റ ശരീരത്തിൽ പ്രേത്യകിച്ചും,
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ െപാതുെവയും േരഖെപ്പടു�
ത്തെപ്പട്ടു. ‘അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞതാണു് ശരി’എന്നു് നാ�
രായണ ഗുരുഈനിലപാടിേനാടു് പ്രതികരിക്കുന്നതും
അനുഭവെത്തയടിസ്ഥാനമാക്കിത്തെന്നയാണു്. പ്രതി�
ഷ്ഠകൾആവശ്യമാണു് എന്നുനിർബ്ബന്ധിച്ച ചിലേരാടു്
അവരുെട നിലപാടു് ശരിയാെണന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു
എന്നതു് അയ്യപ്പെന്റ വാദെത്തഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാ�
സത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ശാഠ്യമുള്ളആളുകളുെടേമൽ
യുക്തിചിന്തഅടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്നതു് വ്യർഥമാെണന്നതു�
െകാണ്ടാണു് ഇതു് പറേയണ്ടിവന്നതു് എന്ന വായനയാ�
ണു് ഇവിെട സ്വീകരിക്കുന്നതു്.

അഞ്ചു്: കാഴ്ചക്കുറവു് എന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടു്
തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല,തീണ്ടൽ, െതാഴിൽ-
ചൂഷണം, ജാത്യവകാശത്തിെന്റ തുറന്നഅക്രമങ്ങൾ
(വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും)തുടങ്ങിയ പ്രാകൃതതന്ത്രങ്ങൾ
ഇന്നു് മലയാളി ജീവിതാവസ്ഥകളുെട ഉപരിതലത്തിൽ
സാധാരണമായി കാണെപ്പടുന്നില്ല. ഇതു് സാദ്ധ്യമാ�
ക്കിയതിൽ നേവാത്ഥാനത്തിനു് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടു്
എന്നതു് വ്യക്തമാണുതാനും. ശരീരഭാഷയുെട വ്യാകര�
ണത്തിലൂന്നിയസാമൂഹ്യരീതികളിൽ (ദൂരം പാലിയ്ക്കൽ,
അരയിൽ മുണ്ടു െകട്ടൽ, മാറു മറയ്ക്കാതിരിക്കൽ തുടങ്ങി�
യവ) മാറ്റം വരുത്തി എന്നതു് ഒരു േനട്ടമായി പരിഗണി�
ക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, ചിന്തയിലും ഭാവനയിലും സംസ്കാ�
രത്തിൽ െപാതുെവയും എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി
എന്നതു് കൃത്യമായി പരിേശാധിക്കുന്നതുംആവശ്യമാ�
യി വരുന്നു.ഈരീതിയിയിൽ മാത്രേമ നേവാത്ഥാനം
ഏെതല്ലാം നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുംഎവിെട�
െയാെക്ക പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നും നിർണ്ണ�
യിക്കാൻ കഴിയൂ.

ജാതീയത മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന
ചിലർ ജാതിേപ്പരുപേയാഗി�
ച്ചിരുന്നില്ല, ജാതിയുേപക്ഷിച്ച
പലരും ജാതിേപ്പരുകളുേപക്ഷി�
ച്ചിരുന്നില്ല എന്നസാഹചര്യം
നിലനിന്നിരുന്നതുെകാണ്ടു് ഇതു്
േവണ്ടത്രശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടതുമില്ല.

െപെട്ടന്നുള്ള ഒരുഅവ�
േലാകനത്തിൽ കിട്ടുന്ന
ചിത്രം അത്രആശാവ�
ഹമല്ല. പ്രകടമായ മാറ്റ�
ങ്ങേളക്കാൾആഴത്തിൽ
നിൽക്കുന്നതു് ജാതീയത�
യുെട എല്ലാേയ്പാഴും പ്ര�
കടമല്ലാത്തരൂപങ്ങളാണു്. ‘നമ്മുെട സംസ്കാരം,പാര�
മ്പര്യം’തുടങ്ങിയ ഉൽേപ്രക്ഷകളിലാണു് ഇവ പലേപ്പാ�
ഴും അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു തെന്ന. ജാതി നിലനിൽ�
ക്കുന്നിെല്ലന്നു ധരിക്കുകയും /പറയുകയും,അേതസമയം
ജാതീയത മറക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന നിരവധിേപ�
രുള്ള ഒരുസമൂഹമാണിതു്. ഇതിൽ ഒരുൈവരുദ്ധ്യവും
കാണാൻ കഴിയാത്ത, ‘നിഷ്കളങ്കത’യുെട പരിേവഷമു�
ള്ള ഒരു തലത്തിലാണു് പലരും നിലയുറപ്പിക്കുന്നതുത�
െന്ന.അൈദ്വതവും വിഗ്രഹാരാധനയും തമ്മിൽൈവരു�
ദ്ധ്യം കാണാതിരിക്കുന്ന,നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളപാ�
രമ്പര്യത്തിെന്റ ഒരുസമകാലീന രൂപമാണിതു്. ഒരാെള
അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതിെന്റആദ്യ ചിഹ്നങ്ങളിെലാന്നു്
ഇന്നും മതേമാ ജാതിേയാആണു്. ഇതു് സാധാരണ /
ൈദനംദിന ജീവിതത്തിെന്റ (േചാദ്യം െചയ്യൽപ്രതിേരാ�
ധിക്കുന്ന) ഒരു ഭാഗവുമാണു്. ഇത്തരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ
നേവാത്ഥാനം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുെട തുടർച്ചഅതിെന്റ
പരിമിതികളിൽ നിന്നു വിമുക്തമായിട്ടില്ല. ഇേതസമ�
യം തെന്ന, വന്നുേചർന്ന മാറ്റങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിനും
പഴയ മൂല്യങ്ങളിേലക്കു തിരിച്ചു േപാകുന്നതിനുമുള്ളസം�
ഘടിതമായശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നും നടക്കുന്നുണ്ടുതാനും.

ഫലിതേത്താടടുത്തുനിൽക്കുന്ന മെറ്റാരു സൂചനയാണു്
ആയിരത്തി െതാള്ളായിരത്തി എൺപതുകേളാടുകൂടി
ജാതിേപ്പരുകൾ േകരളത്തിെല സ്കൂൾ േരഖകളിൽ കൂടു�
തലായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി എന്നതു്. ഫ്യുഡലി�
സത്തിെന്റ തകർച്ചയല്ല, ഭൂപരിഷ്കരണനയങ്ങളാണു്
തങ്ങെള സാധാരണക്കാരാക്കിയതു് എന്നുകരുതുന്ന
കുെറേയെറയാളുകൾക്കു് ഇത്തരം േപരുകൾ ഒരുൈവ�
കാരിക-നിേക്ഷപമായിരുന്നു. മറ്റു സാധാരണക്കാരിൽ
നിന്നു് സ്വയം േവർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുഎളുപ്പവഴി
എന്ന നിലയിൽ ഇതു് പ്രചരിച്ചതു് സ്വാഭാവികവുമാണു്.
ജാതീയത മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന ചിലർ ജാതിേപ്പരുപ�
േയാഗിച്ചിരുന്നില്ല, ജാതിയുേപക്ഷിച്ച പലരും ജാതിേപ്പ�
രുകളുേപക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നസാഹചര്യം നിലനിന്നി�
രുന്നതുെകാണ്ടു് ഇതു് േവണ്ടത്രശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടതുമില്ല.
നിസ്സാരമായി കാണാവുന്ന ഒരു േരാഗലക്ഷണമാണി�
തു്. പ്രത്യക്ഷമായഈനിസ്സാരത തെന്നയാണു് പ്രധാന
േരാഗലക്ഷണം. ജാതിനാമങ്ങളല്ല വിഷയം;അവയി�
േലക്കു തിരിച്ചു േപാകുന്നതിലുള്ള ചിന്താദാരിദ്ര്യമാണു്.
ചാതുർവർണ്യം േപാെല പ്രാചീനവും അപരിഷ്കൃതവും
നീതിരഹിതവുമായുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുെട മിേഥാളജി�
യിേലക്കുള്ള മടക്കമാണു് ഇതിൽസംഭവിക്കുന്നതു് എന്നു
കാണാൻ കഴിയാത്തതാണു് ഇതിലടങ്ങിയ പ്രധാനദാ�
രിദ്ര്യം.

ജാത്യഭിമാനത്തിലൂന്നിയസ്വത്വരാഷ്ട്രീയം ജാതിഘടനയു�
െട ചട്ടക്കൂടു് േഭദിക്കുകയല്ല ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണു്
െചയ്യുന്നതു്. ഒരു ചരിത്രപ്രക്രിയഎന്നനിലയിൽ കാണു�
ന്നതിനുപകരം ൈവകാരിക നിേക്ഷപങ്ങൾ നടത്തുന്ന�
തിനുള്ള ഒരിടമായി ജാതിെയ സങ്കല്പിക്കുന്നതു് അതിെന്റ
തുടർച്ച തെന്നയാണു് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ‘ഗുരുവിനു ജാതി�
യില്ലായിരിയ്ക്കാം,പേക്ഷ, നമുക്കുണ്ടു് ’എന്നനിലപാടി�
േലക്കു് നാരായണ ഗുരുവിെന്റ ‘അധികാരെപ്പട്ട’ ചില
പിൻഗാമികൾ നീങ്ങുന്നതു്ഈസാഹചര്യത്തിലാണു്
കാേണണ്ടതു്. ഇതിെന്റ തുടർച്ചയായാണു് നേവാത്ഥാന
പ്രവർത്തനങ്ങളുെട ചിലആദിരൂപങ്ങെളഅടിസ്ഥാന�
മാക്കി (വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ, േസ്ത്രാത്രകൃതികൾ) നിർമ്മിെച്ച�
ടുക്കാവുന്നതും ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതുമായ
ഒരു നാരായണഗുരുബിംബം ഇന്നു് ൈദനംദിന രാഷ്ട്രീയ�
ത്തിൽ പ്രചരിക്കെപ്പടുന്നതു്.ഈബിംബനിർമ്മിതി ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ ഇന്നു് കൂടുതൽശ്രമിക്കുന്നതു് ഹിന്ദു വലതു�
പക്ഷമാണു്. ചാതുർവർണ്യം ഒരുസ്വാഭാവിക മനുഷ്യാവ�
സ്ഥയാെണന്നു് ഇന്നെത്ത ഭാഷയിൽ പറയുന്നതിനാണു്
അതു നിേഷധിച്ച ഒരാെളത്തെന്ന ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്
എന്നതു് ഒേര സമയം വിചിത്രവും സാധാരണവുമായി�
ത്തീരുന്നു.

മദ്ധ്യകാല മൂല്യങ്ങേളയും അധികാര�
രൂപങ്ങെളയും നിരസിച്ചുെകാണ്ടല്ല,
അവയിൽ പലതിെനയും സ്പർ�
ശിക്കാെതയും,സാദ്ധ്യമായ
േമഖലകളിെലല്ലാം അവയിൽ
ചിലതു് ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുമാണു്
ഇവിെട േദശീയ മുതലാളിത്തം
രൂപീകരിക്കെപ്പടുന്നതു തെന്ന.

കീഴാളജാതികൾക്കു് ഹി�
ന്ദുമതേത്താടു േതാന്നു�
ന്നആസക്തി,തടവുകാ�
രനു് ചങ്ങലേയാടുണ്ടാ�
കാവുന്ന മേസാക്കിസ്റ്റി�
ക് ആസക്തിയാെണ�
ന്ന െക.അയ്യപ്പെന്റ നി�
രീക്ഷണത്തിനു് പിന്നീ�

ടു് ഒരു വീപരീത-ചരിത്രമുണ്ടായി. ജാതി ചിന്തിക്കരുതു്
എന്ന നാരായണ ഗുരുവിെന്റ നിർേദ്ദശത്തിനുസംഭവി�
ച്ചതു തെന്നയാണു് ഇവിെടയും നടന്നതു്. േക്ഷത്രപ്രേവ�
ശന വിളംബരത്തിനു േശഷം,കീഴാളജാതികളിലുൾെപ�
ട്ട പലരിലും വിശ്വാസത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം
സംഭവിച്ചു. മുൻപു നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതിെന്റആകർ�
ഷകത്വം െകാണ്ടും, ജാതിനിലയിൽ മുകളിേലെയ്ക്കത്തുക
എന്നസ്വപ്നം സ്വാധീനിച്ചതുെകാണ്ടുമാവാം, േക്ഷത്രാ�
ചാരരീതികളിേലയ്ക്കും ബന്ധെപ്പട്ട ചിന്താരൂപങ്ങളിേല�
യ്ക്കും പുതു-ഹിന്ദുക്കൾ (പുറത്തുനിറുത്തെപ്പട്ടവരുെട എല്ലാ
പരിമിതികേളാടും കൂടി) വ്യാപകമായി ആകർഷിക്കെപ്പ�
ട്ടു. ദശാവതാരകഥഅടിസ്ഥാനമാക്കിയആരാധനാ�
രീതികളാണു് ഇതിൽ പ്രധാനമായി വന്നതു്. ഇതിേനാ�
െടാപ്പം നടന്നസ്വത്വ-പുനർനിർമ്മിതി, നാരായണ ഗു�
രു,അയ്യൻകാളി തുടങ്ങിയവരുെട ചിന്തകളുെടയും പ്ര�
വർത്തനങ്ങളുെടയും തുടർച്ച ഒന്നുകൂടി ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തി.
വിപ്ലവചിന്തകർഎന്നനിലയിൽ നിന്നു് വിഗ്രഹങ്ങൾ
എന്നനിലയിേലക്കു് ഇവെരല്ലാം മുൻപുതെന്ന ചുരുക്ക�
െപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ടു്ഈ ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തൽഎളുപ്പ�
മായിരുന്നു. ‘മറ്റുള്ളവെര’േപ്പാെലയാവുക (‘സവർണ്ണ�
െര’േപ്പാെലയാവുകഎന്നും പറയാം)എന്നആഗ്രഹമാ�
ണു് ഇതിനു ന്യായീകരണമായി പലേപ്പാഴുമുന്നയിക്കുന്ന�
തു്. േവണ്ടത്രഅപഗ്രഥിക്കെപ്പടാത്ത ഒരു േമഖലയാണി�
തു്. ഇതുൾെക്കാള്ളുന്നപ്രശ്നങ്ങൾപഠിക്കാൻശ്രമിക്കാ�
ത്തതു് േകരളത്തിെല കീഴാള രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പ്രധാന
പരിമിതികളിെലാന്നാണു്.

ചുറ്റിനിൽക്കുന്നസാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയഅധികാരഘടന�
കൾഅവഗണിക്കുന്നസ്വത്വരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
എന്താണു് േനടിെയടുക്കുകഎന്നതു് ആേലാചിേക്കണ്ട�
താണു്. ഇവഅവഗണിക്കുേമ്പാൾ ശത്രുആരാെണന്നും,
ഇേപ്പാൾഎന്താെണന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതു തെന്നബു�
ദ്ധിമുട്ടാകും. ഫ്യൂഡൽകാലഘട്ടത്തിെലബ്രാഹ്മണ്യമല്ല
ഇന്നെത്തശത്രു;ബ്രാഹ്മണ്യവും േകാർെപാെറയ്റ്റിസ�
വും ഒന്നുേചർന്ന ഒരുസമഗ്രഘടനയാണതു്. മൂലധന
വ്യവസ്ഥസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്ന കാലത്തു്,അതു് ഫ്യൂഡൽ
മൂല്യങ്ങെള തകർക്കുന്നവിപ്ലവങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു;
െഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഇതിെന്റ ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണമാ�
ണു്. ഇവേയാടു് വിദൂര-സാമ്യെമങ്കിലുമുള്ള ഒന്നും തെന്ന
മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും എന്ന േപാെലഈഉപഭൂഖണ്ഡ�
ത്തിലും നടക്കുകയുണ്ടായില്ല. മദ്ധ്യകാല മൂല്യങ്ങേളയും
അധികാരരൂപങ്ങെളയും നിരസിച്ചുെകാണ്ടല്ല,അവ�
യിൽ പലതിെനയും സ്പർശിക്കാെതയും,സാദ്ധ്യമായ
േമഖലകളിെലല്ലാം അവയിൽ ചിലതു് ഉപേയാഗിച്ചുെകാ�
ണ്ടുമാണു് ഇവിെട േദശീയ മുതലാളിത്തം രൂപീകരിക്ക�
െപ്പടുന്നതു തെന്ന. ഇതിെന്റ മുൻനിരയിൽ നിന്ന പല
സംരംഭകരും (ബിർല,ഡാൽമിയ,ബജാജ് തുടങ്ങിയ
ബിസിനസ് കുടുംബങ്ങൾ ഉദാഹരണം) ചാതുർവർണ്യമൂ�
ല്യങ്ങളും ബന്ധെപ്പട്ടഅധികാരഘടനയും പുനഃസ്ഥാപി�
ക്കുന്നതിലും, േഗാസംരക്ഷണം, ഗീതാദ്ധ്യയനം തുടങ്ങിയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും കാണിക്കുന്ന വ്യ�
ഗ്രത ഇതു െതളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. (1927-ൽപ്രസിദ്ധീകരണ�
മാരംഭിച്ച കല്യാൺ മാസികയുമായി മുൻപറഞ്ഞസംരം�
ഭകർക്കും മാളവ്യ, ഗാന്ധി, രാജേഗാപാലാചാരി,പട്ടാഭി
സീതാരമയ്യ തുടങ്ങിയ പല േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കൾ�
ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നബന്ധങ്ങൾഇതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ
വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുന്നു. (വിശദാംശങ്ങൾക്കു്
അക്ഷയ മുകുൾ 2015കാണുക.) ഫ്യൂഡൽ െതാഴിൽ നി�
യമങ്ങൾസാധ്യമാക്കുന്ന ചൂഷണസാദ്ധ്യതകെളപ്പറ്റി
േക്രാണി കാപ്പിറ്റലിസത്തിനു് ഇന്നു് തികഞ്ഞ േബാധ�
മുണ്ടു്. പണിെയടുക്കുന്നവർക്കു് പരിമിതമായഅവകാ�
ശങ്ങൾ േപാലും നിേഷധിക്കുന്ന െതാഴിലിടങ്ങൾ േപാ�
െല,അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെടയും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നഘടകങ്ങൾ പുതുരൂപങ്ങളിൽ
തിരിച്ചുവരുന്നതുതെന്നഇതിനുദാഹരണമാണു്. ഇതു്
പഴയ െകാേളാണിയൽ രീതികളുെട ഒരു തുടർച്ചയുമാ�
ണു്; ജാതി വ്യവസ്ഥഅധികാരപ്രേയാഗത്തിനു് എത്രമാ�
ത്രം സൗകര്യപ്രദമാെണന്നു് െകാേളാണിയൽ ഭരണകൂ�
ടം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

ഈസന്ദർഭത്തിലുരുത്തിരിയുന്നഅധികാരരൂപങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുപ്രതിേരാധവും നിലനിൽക്കുെമ�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ചരിത്രപ്രക്രിയകളിലും അവയിൽ നിർ�
ണ്ണായകമായസാമ്പത്തികാധികാരബന്ധങ്ങളിലും ഉൾ�
െപ്പടുന്നഅടിസ്ഥാനങ്ങളിെലാന്നു് എന്ന നിലയിലാണു്
ജാതിെയ കാേണണ്ടതു്. ഇത്രയും തെന്നപ്രധാനമാണു്,
വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റേയാ െനഹ്രുവിയൻ വികസനത്തി�
െന്റേയാ ഒരു ഭാവിഘട്ടത്തിൽസ്വേമധയാ പരിഹക്ക�
െപ്പടുന്ന ഒരുപ്രശ്നമല്ല ചാതുർവർണ്യം എന്നുകാണുന്ന�
തും. നിമിഷം പ്രതി പ്രതിേരാധിക്കെപ്പേടണ്ട ഒരുസമ�
കാലീനഅെജൺഡയാണു് മുൻപറഞ്ഞഅധികാരരൂ�
പങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതു്. ഇവെയാന്നും ഒറ്റെപ്പട്ട ഒരു േമ�
ഖലയിൽ നടക്കുന്നകാര്യങ്ങളല്ല. ഇന്നെത്തഅവസ്ഥ�
യിൽ,തുടരുന്നഫ്യൂഡൽഅധികാരക്രമത്തിെന്റ മാത്രം
പ്രധാനായുധമല്ല ചാതുർവർണ്യം;പുതിയ മൂലധന വ്യവ�
സ്ഥയ്ക്കുംഈആയുധം പ്രധാനമാണു്. ഇവരണ്ടും സമന്വ�
യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര�
ത്തിൽ,ഏെതങ്കിലുെമാന്നിെന മാത്രം പ്രതിേരാധിക്കുന്ന�
തു് നിഷ്ഫലമായിരിക്കും.

േകരള നേവാത്ഥാനത്തിെന്റആദ്യഘട്ടം തെന്ന പൂർണ്ണ�
മായിട്ടില്ല എന്നാണു് വ്യക്തമാകുന്നതു്.അതുെകാണ്ടു�
തെന്ന, ചിന്തയിലും സംസ്കാരത്തിലും തുടങ്ങിവച്ച പരി�
വർത്തനംഅതിെന്റഅടുത്തഘട്ടത്തിേലെയ്ക്കത്തിക്കുക
എന്നതു് ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനമായി മാറുന്നു.
വീണ്ടും പൂജ്യത്തിൽ നിന്നു തുടങ്ങുകഎന്നഅവസ്ഥയാ�
ണു് ഇേപ്പാഴുള്ളതു്. പേക്ഷ,ഇതു് പുതിെയാരു പൂജ്യമാ�
ണു്; 1880-കളിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതും
നിർമ്മിെച്ചടുേക്കണ്ടതുമായിരുന്ന പൂജ്യം /ഇടം ഇതായി�
രുന്നില്ല. ഇന്നു്സ്ഥിതി കുറച്ചുമാറിയിട്ടുണ്ടു്;ഈമാറ്റം
നിർണ്ണായകമാണു താനും. പേക്ഷ,അതുെകാണ്ടു മാത്രം
ഒന്നും എളുപ്പമാകുന്നില്ല. േകരളത്തിെല ഇടതുപക്ഷചി�
ന്തകർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും മുൻപിലുള്ളപ്രധാന െവ�
ല്ലുവിളികളിെലാന്നു് ഇവിെടയാണു് നിലെകാള്ളുന്നതു്.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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