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നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
‘ഗുരു’േനരം

“അേഹാ! നാടകം നിഖിലവും”1

നാരായണ ഗുരുവിെന്റ കലയിലൂെട, ചിന്തയിലൂെട, ഒരു
പുനസ്സഞ്ചാരമാണിതു്. േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തി�
െന്റ ഉദാത്തവും ദീപ്തവും ഗുപ്തവുമായ പ്രതലങ്ങെള ഈ
അേന്വഷണത്തിൽ “നാം” സന്ധിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തി�
െന്റ ‘ലഘു’േനരങ്ങളിൽ നിന്നുെകാണ്ടേത്ര ആധുനികർ
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചതു്.
എന്നാൽ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഗുരുേനരെത്തയാണു്
ഈ േലഖനം പിന്തുടരുന്നതു്. ‘ഗുരു’വിെന്റ ചിന്തെയയും,
അതുവഴി േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ബൗദ്ധികവും
സർഗ്ഗാത്മകവുമായ വിതാനങ്ങെളയും ചിന്തയുെട ഒരു
അതിചരിത്രത്തിൽ (trans-history) അടയാളെപ്പടുത്തു�
വാനാണു് ഇവിെട ശ്രമം.

1. നാരായണഗുരു, “ജനനീനവരത്ന മഞ്ജരി” 6, ശ്രീ നാരായണ�
ഗുരുവിെന്റ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ. സമാഹരണം, വ്യാഖ്യാനം,
േഡാക്ടർ. ടി. ഭാസ്ക്കരൻ, (മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാടു്, 2015),
135.

നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ േനരം ചരിത്രബദ്ധവും അേതസമ�
യം ചരിത്രാതിവർത്തിയുമാണു്. നവനവമായി തിരിച്ചുവ�
രുന്ന (eternal recurrence) വ്യതിരിക്തേനരം. ആധുനി�
കർക്കു് നേവാത്ഥാനം ഒരു ഭൂതകാല വ്യവഹാരമെത്ര.
മാനവിക പുേരാഗതിയുെട മഹാഖ്യാനത്തിൽ ഉൾെപ്പടു�
ത്തെപ്പേടണ്ട ഒരു ഏടു്, േഡറ്റ. അെല്ലങ്കിൽ ചരിത്രപര�
മായ ഒരു ഗൃഹാതുരത. എന്നാൽ ഒരു അതിചരിത്രകാ�
രെന്റ/രിയുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽ നേവാത്ഥാനം ഭാവിയുെട
വ്യവഹാരമാകുന്നു. ഭാവിയുെട ഉത്ഥാനം. ഭാവിയുെട
നിരന്തര നിർമ്മിതിയാണു് നേവാത്ഥാനെത്ത നിത്യന�
വമാക്കുന്നതു്. ഭൂതവർത്തമാനങ്ങളുെട തുടർച്ചയായി
വരുന്ന േരഖീയമായ ഭാവികാലമല്ല ഇതു്. അനുക്രമകാ�
ലെത്ത േഭദിച്ചു െകാണ്ടു്, ഭൂതവർത്തമാനങ്ങെള കീേഴ്മൽ
മറിച്ചുെകാണ്ടു്, തിരിെച്ചത്തുന്ന ‘രൂപാന്തരണ’ത്തിെന്റ
‘അകാല’ കാലം (“untimely time2 ). ‘കാലാകാലമ�
കാലം’3 എന്നു് നാരായണ ഗുരു. അതീതവും വിദൂരവും
ആയ ഭാവിയല്ല, അന്തസ്ഥിതമായ, ഐഹികമായ,
‘ലീന-സാധ്യമായ’ (potential) ഭാവി. നീതിയുെട, കാമ�
നയുെട, ഉയിർപ്പു് കാലം. ‘അസാധ്യം’, സാധ്യമാവുന്ന
സംഭവകാലം. ഇതാണു് േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
ഗുരുേനരം.

2. നീത്െചയുെട ‘untimely time’ എന്ന കാലസങ്കല്പം. ചരിത്ര�
ത്തിെന്റേതാ ശാശ്വതികതയുെടേതാ അല്ലാത്ത മെറ്റാരു മാന�
മാണു് ഈ കാലസങ്കല്പത്തിനുള്ളതു്. കാലത്തിനുള്ളിൽ കാ�
ലത്തിെനതിേര വർത്തിക്കുന്ന കാലം. “Deleuze…describes
the task of modern philosophy as that of overcoming ‘the
alternatives temporal/non-temporal, historical/eternal and
‘particular/universal’ and following Nietzsche’s discovery
of the untimely as a means to act on the present for the
benefit, it is hoped, of a time to come.” Paul Patton, “Events,
Becomings and History” in Jeffrey A. Bell and Claire Colebrook
ed. Deleuze and History, Edinburgh University Press,
Great Britain, 2009, 40–41.

3. ഗുഹാഷ്ടകം. 7.

1 അതീതത്തിൽനിന്നു്അന്തസ്ഥിതത്വ�
ത്തിേലക്കു്

സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കർത്താവിെന്റയും സമുദായ േനതാവി�
െന്റയും ഹിന്ദു മിഷണറിയുെടയും േറാളുകളിേലക്കു് നാ�
രായണ ഗുരുവിെന ചുരുക്കി എഴുതിയ അധുനിക ചിന്ത�
കർ ഗുരുവിെന്റ കലെയയും ചിന്തെയയും തങ്ങളുെട മുഖ്യ
ആഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നു് മാറ്റി നിർത്തി.4 നാരായണ
ഗുരുവിെന്റ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങെളയും പാരമ്പര്യ�
ലംഘനങ്ങെളയും ആധുനിക ചരിത്രങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ,
െകാണ്ടാടിെയങ്കിലും ഗുരു െതാടുത്തുവിട്ട ആധുനികതാ�
വിമർശനങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളുവാൻ അവ തയാറായില്ല.
കവിയും ദാർശനികനും, നാേടാടിയും പരമഹംസനും
ആയ, അ-മാനവികനും ‘അതി’മാനവനുമായ,5 നാരാ�
യണ ഗുരുവിെന ചരിത്രകാരന്മാർ ആധുനികതയുെട
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, നവീകരണത്തിെന്റ ആഖ്യാനങ്ങ�
ളിൽ, തളച്ചു. അങ്ങെന ആധുനികതയുെട മുഖ്യ വ്യവ�
ഹാരങ്ങളിൽ അപരവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു ഗുരുവിെന്റ ചി�
ന്തയും കലയും. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുെട “അൈദ്വത ചിന്താ
പദ്ധതി”കൾ േപാെല, സി.വി.രാമൻ പിള്ളയുെട ചരിത്ര
േനാവലുകൾ േപാെല.

4. ആധുനികമായ ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ കവിയും ചിന്തകനു�
മായ ഗുരു ഒരു ‘അപരനാ’യിത്തുടരുന്നു. ആധുനികതയുെട�
യും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റയും െടക്സ്റ്റു് ബുക്ക് നായ�
കനാക്കെപ്പട്ട ഗുരു പാരമ്പര്യവിരുദ്ധനും പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാ�
േനാദയത്തിെന്റ ആശയങ്ങളായ മാനവികതയുെടയും പു�
േരാഗതിയുെടയും വികസനത്തിെന്റയും വക്താവുമായി വാ�
ഴ്ത്തെപ്പട്ടു. സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രത്തിെന്റയും ബൗദ്ധിക ചരിത്ര�
ത്തിെന്റയും പരിഷ്ക്കൃതമായ രീതിശാസ്ത്രത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച
െക.എൻ.പണിക്കെരേപ്പാലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ആദ്യാധു�
നികരുെട യാന്ത്രികവീക്ഷണെത്ത ൈകവിട്ടു് െകാണ്ടു് ആധുനി�
കതയും പാരമ്പര്യവും തമ്മിലുള്ള ദ്വന്ദ്വൈവപരീത്യെത്ത മറിക�
ടക്കുന്ന പുതിയ പരികല്പനകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പാരമ്പര്യവും
ആധുനികതയും തമ്മിലുള്ള രഞ്ജനമാണു് ഗുരുവിെന്റ നവീക�
രണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പണിക്കരും പ്രഭൃതികളും കാണുന്നതു്.
ഗുരു ഒേര സമയം പാരമ്പര്യവാദിയും ആധുനികനുമായിരുന്നു
എന്ന അനുരഞ്ജന സിദ്ധാന്തമാണു് സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രത്തി�
െന്റ വക്താക്കൾ നിർേദ്ദശിക്കുന്നതു്… P. Chandramohan,
DEVELOPMENTAL MODERNITY IN KERALA: Narayana
Guru, SNDP Yogam and Social Reform. (Tulika Books,
New Delhi), 2016.

ആധുനികതെയയുംപാരമ്പര്യെത്തയും സംബന്ധിച്ച ഏകമാ�
നവും ൈവരുദ്ധ്യാത്മവുമായ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷേന�
ടാൻ ഈ അനുരഞ്ജന വീക്ഷണത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. ആധു�
നികതയിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഗുരുവിെന്റ
വിേഛദനെത്ത പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുവാൻ അവർ തയാറല്ല. യു�
ക്തി വാദം, മാനവികത, സാമ്പത്തിക യുക്തിപരത, ൈദവശാ�
സ്ത്ര-പ്രത്യയശാസ്ത്രം, േദശീയത, ആധുനിക മേതതരത്വം, െപ്രാ�
ട്ടെസ്റ്റന്റു് ൈനതികത, പ്യൂരിട്ടനിസം, ആധുനിക ബൂർഷ്വയുെട
ഉദാരപ്രവണതകൾ ഇെതല്ലാം നാരായണ ഗുരുവിൽ േചരുമ്പ�
ടി േചർക്കുന്നുണ്ടു് െക.എൻ.പണിക്കരും ചന്ദ്രേമാഹനും. ചന്ദ്ര�
േമാഹനൻ, 67, 124, 134; K. N. Panicker, in his Forward to
Development Modernity. ix, x. വികസനാധുനികനായാണു്
നാരായണ ഗുരു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.
ഗുരുവിെന്റ കവിതയും ചിന്തയും ഇവിെട പ്രസക്തങ്ങേളയല്ല.

5. മാനവികതെയ അതിവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന നീത്െചെയൻ
വിവക്ഷയിലാണു് ‘അതി മാനവൻ’ എന്ന സങ്കല്പം ഇവിെട പ്ര�
േയാഗിക്കുന്നതു്.

ഫ്യൂഡൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിേഛദനം േപാ�
െലത്തെന്ന നിർണ്ണായകമായിരുന്നു ആധുനികതയിൽ
നിന്നുമുള്ള നാരായണ ഗുരുവിെന്റ വിേഛദനം. അേത
സമയം ആധുനികതയുെട പൂർണ്ണനിരാസവുമായിരുന്നി�
ല്ല അതു്. തിരുവിതാംകൂറിെല വിദ്വൽസദസ്സുകളിൽ6 നി�
ന്നു് നവീന ആശയങ്ങളുെട തീനാളങ്ങേളറ്റു വാങ്ങുവാൻ
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്കു് കഴിഞ്ഞുെവങ്കിൽ നേവാത്ഥാന�
ത്തിെന്റ മൂല്യങ്ങെള ആത്മജ്ഞാനത്തിെന്റ സ്പർശിനി�
കൾ െകാണ്ടു് പിടിെച്ചടുത്തു നാേടാടിയായ നാരായണഗു�
രു. േസ്കാട്ടിഷ് പ്രഫസർമാരുെട ഗുരുകുലത്തിൽ നേവാ�
ത്ഥാനത്തിെന്റ ആശയ-ഭാവുക-ധാരകളിൽ ജ്ഞാന�
സ്നാനം െചയ്ത സി.വി.രാമൻപിള്ള നേവാത്ഥാനെത്ത
ചരിത്രെറാമാൻെസന്നു് പുനർനിർവ്വചിച്ചു. െകാേളാണി�
യൽ-മിഷണറി ആധുനികതെയയും അതിെന്റ അനു�
ബന്ധമായ േദശീയാധുനികതെയയും അതിക്രമിക്കുന്ന
ഈ ബദൽ ആധുനികധാരയാണു് േകരളീയ നേവാത്ഥാ�
നെത്ത സ്വയം പ്രകാശകവും അഭിനവവുമാക്കുന്നതു്.
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഉദാത്ത മൂല്യങ്ങെള പുണരുേമ്പാ�
ഴും ‘പാശ്ചാത്യ പ്രബുദ്ധത’യുെട ൈവരുദ്ധ്യാത്മക ആശ�
യങ്ങെള നിരാകരിക്കുന്നു അതു്. േകരളീയ നേവാത്ഥാ�
നത്തിെന്റ ഈ ബദൽ നിർണ്ണയനങ്ങളാണു് ആധുനിക
വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തമസ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടതു്.

6. തിരുവനന്തപുരത്തു് േപട്ടയിൽ രാമൻ ആശാൻ സംഘടിപ്പിച്ച
വിദ്വാന്മാരുെടയും കലാകാരന്മാരുെടയും ബുദ്ധിജീവികളുെടയും
സംഗമേകന്ദ്രമായ ജ്ഞാനപ്രജാഗരം എന്ന വിദ്വൽസദസ്സു്.
െപ്രാ: സുന്ദരൻപിള്ള, ൈതക്കാട്ടു അയ്യാവു്, സ്വാമിനാഥ േദശി�
കർ തുടങ്ങിയ പ്രഗൽഭർ ഇതിെല അംഗങ്ങളായിരുന്നു.

‘പരമ-അനന്ത’ത്തിെന്റയും (“absolutely infinite”) ആന�
ന്ദത്തിെന്റയും അഹത്തിെന്റയും (self) സങ്കല്പനങ്ങളുെട
വിപ്ലവകരമായ വിന്യസനങ്ങളാണു് നാരായണ ഗുരുവി�
െന്റ ചിന്തെയ എെന്നന്നും നവമാക്കുന്നതു്. ബ്രാഹ്മണ്യ�
ത്തിെന്റയും ജാതിവ്യവസ്ഥയുെടയും എന്ന േപാെലത്ത�
െന്ന െകാേളാണിയൽ ആധുനികതയുെടയും തത്വപ്രമാ�
ണങ്ങെള, ഈ നവ സങ്കല്പനകൾ ഉലച്ചു. അതിവർത്തി�
ച്ചു. പാശ്ചാത്യ നേവാത്ഥാനത്തിെലന്ന േപാെല ഈ
നവചിന്താധാര മതാത്മകവും ആത്മീയവും സാമൂഹിക�
വും ആയ ‘അതീത’ങ്ങളുെട (transcendental) ആധിപ�
ത്യത്തിൽ നിന്നു് അന്തസ്ഥിതത്വത്തിെന്റ (immanence)
വിതാനങ്ങെള േമാചിപ്പിച്ചു. ‘അധികതുംഗപദങ്ങളിൽ’
നിന്നു് അരുവിപ്പുറങ്ങളിേലക്ക്, ഐഹിക ജീവിതത്തി�
െന്റ താഴ്വാരങ്ങളിേലക്ക്, ശിവപ്രജ്ഞെയ താഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു
വന്നു. ശങ്കരാൈദ്വതെത്ത അപസ്ഥലീകരിക്കുകയും (de-
territorialize) വിശിഷ്ടാൈദ്വതത്തിെന്റയും ൈശവസി�
ദ്ധാന്തത്തിെന്റയും ഭക്തിയുെടയും നാേടാടി േപ്രമധാരക�
െള, ബുദ്ധെന്റയും ജിനെന്റയും ക്രിസ്തുവിെന്റയും നബിയു�
െടയും േസ്നഹകാരുണ്യ ദർശനങ്ങളുമായി, സംേശ്ലഷിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്തു. ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ ജ്ഞാനപാരമ്പര്യ�
ങ്ങെളയും പാശ്ചാത്യാധുനികമായ ജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങെള�
യും ഒേര സമയം നിരാകരിക്കുന്ന വ്യതിരിക്തമായ ഒരു
ജ്ഞാനദർശനം, അരുളിലും ആനന്ദത്തിലും ആഴ്ന്നു നിൽ�
ക്കുന്ന നവ ൈനതികത, ക്ലാസ്സിസത്തിെന്റയും െറാമാന്റി�
സിസത്തിെന്റയും നിയമങ്ങെള ലംഘിക്കുന്ന വ്യതിർ ഭാ�
വുകത്വം: ഇതാണു് നാരായണ ഗുരുവിെന്റ ചിന്തെയ േക�
രളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഗുരുത്വേകന്ദ്രമാക്കുന്നതു്.

പ്രിയ മീമാംസ
ആത്മ-ജ്ഞാന വിചിന്തനത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ കാമ�
നെയ, ആനന്ദെത്ത, പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നതാവും നാരായ�
ണഗുരു േകരളീയ ചിന്തയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ദിശാമാറ്റങ്ങളിൽ
പ്രധാനം. ശങ്കരാൈദ്വതത്തിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണ്യത്തി�
െന്റ പൂർവ്വമീമാംസകളിൽ നിന്നും വിേക്ടാറിയൻ സദാ�
ചാരത്തിൽ നിന്നും ഗാന്ധിയൻ സാന്മാർഗ്ഗികതയിൽ
നിന്നും (സുഖത്തിെന്റയും കാമനയുെടയും നിരാസം), ഗു�
രുവിെന്റ ൈനതിക ചിന്തെയ േവർതിരിക്കുന്നതു് ‘സുഖം’
എന്ന ഭാവശക്തിയ്ക്കു് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണു്. “മനുഷ്യ�
െരല്ലാവരും ഒരു േപാെല ആഗ്രഹിക്കുന്നതു് സുഖെത്ത�
യാണു്… ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളായ വിഷയ സുഖങ്ങെളക്കാൾ
മനുഷ്യാത്മാവിനു് അധികം പ്രിയം കാണുന്നതു് സുചിര�
മായി-ശാശ്വതമായി വിളങ്ങുന്ന സുഖത്തിലാണു്” എന്നു്
അൈദ്വത ജീവിത’7 ത്തിൽ ഗുരു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.
ആന്തരികപരിഷ്ക്കാരത്തിലൂെട മാത്രേമ സുഖപ്രാപ്തി ൈക�
വരൂ. മനുഷ്യ സമുദായത്തിെന്റ പരമലക്ഷ്യം സുഖപദ�
മാെണന്നു് ഗുരു ഇവിെട പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “അഖിലരുമാ�
ത്മസുഖത്തിനായ് െചയ്യുന്ന പ്രയത്നമാണു് മതം” എന്നു്
ആേത്മാപേദശശതകത്തിൽ (49) നിർവ്വചിക്കുന്നു. ‘ചി�
റ്റിമ്പ’ങ്ങളിൽ നിന്നു് േപരിമ്പത്തിേലക്കുള്ള യാത്രയാണു്
നാരായണ ഗുരുവിെന്റ ആദ്ധ്യാത്മികത.

7. ശ്രീ നാരായണഗുരുവിെന്റ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ, 33.

ആേത്മാപേദശശതകത്തിൽ ‘പ്രിയ’ത്തിെന്റ, കാമനയു�
െട ഒരു എതിർമീമാംസ നിർമ്മിക്കുന്നു. കാമനാധിഷ്ഠി�
തമായ ഒരു നവൈനതികതയുെട താത്വിക പ്രകരണ�
മാണു് 21 മുതൽ 24 വെരയുള്ള ‘പ്രിയ’വിചിന്തനങ്ങൾ.
പ്രിയം എന്നതു് ശുദ്ധമായ കാമനെയയാണു് വ്യഞ്ജിപ്പി�
ക്കുന്നതു്. അസ്തി, ഭാതി, പ്രിയം എന്ന മൂന്നു് ഗുണങ്ങളാ�
ണു് ആത്യന്തികെത്ത നിർവ്വചിക്കുന്നതു്. ഇതിൽ പ്രിയം
ആനന്ദെത്ത, േപ്രമഭാവെത്തയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്.
പേക്ഷ ഈ പ്രിയസങ്കല്പം, കാമനെയ, അഭാവത്താൽ,
നിേരാധനത്താൽ, നിർവ്വചിക്കുകയും, ഈഡിപ്പൽ ഇതി�
വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ തളച്ചിടുകയും, െചയ്യുന്ന േഫ്രായിഡി�
യൻ കാമസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നു് പാേട വ്യത്യസ്ഥമാണു്
എന്നു് ശ്രദ്ധിക്കുക. അഭിലാഷെത്ത അന്തസ്ഥിതമായ
ആത്മശക്തിയായി, ആധിക്യത്തിെന്റയും ആനന്ദത്തി�
െന്റയും സജീവ ഭാവശക്തിയായി നിർവ്വചിക്കുന്ന സ്പി�
േനാസിയൻ ദർശനവുമായാണു് ഗുരുവിെന്റ ജ്ഞാന-
ൈനതിക-കാമനാ സങ്കല്പങ്ങൾ ഒത്തു് േപാവുന്നതു്.

ആദിമസത്തയായ അറിവു് ആണു് ആനന്ദദായകമായ
ഈ പ്രിയവസ്തു. കാരണം അതു് മാത്രേമ യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ ‘ഉള്ളൂ’ (നിത്യവും പരമവും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ).
വിരളതയില്ലാത്ത ഈ അറിവിെന ‘അരുമ’ എന്നു് േനര�
േത്ത തെന്ന നിർവ്വചനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ആത്യന്തികമായ
കാമനാ വസ്തു, ഏകേമവാദ്വിതീയമായ അറിവായതി�
നാൽ, ആത്മവസ്തുവായതിനാൽ, കാമനയ്ക്കു് ജാതിേഭദമി�
ല്ല എന്നാണു് പ്രിയവിചിന്തനം സ്ഥാപിക്കുന്നതു്.

‘പ്രിയ’ വിഭ്രമങ്ങൾ
നാരായണഗുരുവിെന്റ ആത്മ-ജ്ഞാനദർശനത്തിെന്റ
േകന്ദ്രബിന്ദുവായി നിലെകാള്ളുന്നതു് പ്രിയം/കാമനയാണു്
എന്നു് ‘പ്രിയ മീമാംസ’ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നേവാത്ഥാന�
ത്തിെന്റ ചരിത്രകാരന്മാരും ചിന്തകരും ‘അകാലിക’െമന്നു്
തള്ളിയ വീരകാമനയുെട ഭാവുകത്വമാണു് സി.വി.യുെട
കലയിെലന്ന േപാെല, ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുെടയും നാരാ�
യണ ഗുരുവിെന്റയും ആദ്ധ്യാത്മികതയിലും, നടനമാടുന്ന�
തു് എന്ന നിരീക്ഷണെത്ത ബലെപ്പടുത്തുന്നു ഈ കാമ�
നാമീമാംസ.

പ്രിയത്തിനു ജാതിയില്ല എന്നു് പ്രിയ മീമാംസ പ്രഖ്യാപി�
ക്കുന്നു:. “പ്രിയം ഒരു ജാതിേയയുള്ളു. എെന്റ പ്രിയം, നി�
െന്റ പ്രിയം, അപരപ്രിയം, എന്നു് പ്രിയം അേനകങ്ങളാ�
യി േതാന്നുന്നതു് പ്രിയവിഷയം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന
വിഭ്രമത്താലാണു്. സ്വന്തം പ്രിയം തെന്നയാണു് അപ�
രനും പ്രിയം (21)”. എെന്റ പ്രിയം അപരപ്രിയമാകുന്ന�
െതന്തു് െകാണ്ടു്? (24, 91, 92, 93) പദ്യങ്ങളിൽ ഇതിനു�
ത്തരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്. എെന്റ പ്രിയവും അപരെന്റ പ്രിയ�
വും ഒന്നാകുന്നതു് എല്ലാവരുെടയും പ്രിയവസ്തു ആത്മാവാ�
െണന്നതിനാലെത്ര. ആത്മാവിേനാടുള്ള പ്രിയം മാത്ര�
േമ സ്ഥായിയായി നിൽക്കുന്നുള്ളു. പ്രിയ വിഷയത്തിലു�
ള്ള ൈവജാത്യങ്ങൾ, വിഭ്രമങ്ങൾ, ആത്യന്തികമായ ഈ
േസ്നഹവസ്തുവിൽ അസ്തമിക്കുന്നു.

പുത്തൻ ൈനതികതയുെട േസ്നഹപ്രമാണം
നവൈനതികതയുെട സുപ്രധാനമായ ഒരു ആക്സിയം,
ഒരു യുഗവാക്യം, ഇവിെട ഉത്ഭൂതമാകുന്നു:

അവനിവെനന്നറിയുന്നെതാെക്കേയാർത്താ-
ലവനിയിലാദിമമാെയാരാത്മരൂപം;
അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കു-
ന്നവയപരന്നു് സുഖത്തിനായ് വേരണം

(ആേത്മാപേദശശതകം. 24)

അവനിവെനന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന അഹങ്ങെളല്ലാം യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ ആദിമമായ ഒരു ആത്മരൂപമാണു്. അഹവും
അപരവും ആത്മാവും ഒെന്നന്നു് കല്പിക്കുന്ന ഈ പ്രതി�
ഷ്ഠാപന വാക്യത്തിൽ നിന്നു് പുത്തൻ ൈനതികതയുെട
േസ്നഹപ്രമാണം ഉയർന്നു വരുന്നു. അഹം എന്നതു് ആദി�
മമായ ആത്മരൂപമായതിനാൽ ആത്മസുഖത്തിനു േവ�
ണ്ടി ഓേരാരുത്തരും െചയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അപരസുഖ�
െത്തയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ആത്മാപരപ്രി�
യങ്ങളുെട അൈദ്വതീകരണം ആത്മാപരസുഖങ്ങളുെട
അൈദ്വതത്തിേലക്കു് നയിക്കുന്നു. പ്രിയമാണു് സുഖെത്ത
നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്. ആത്മാപരപ്രിയങ്ങളും ആത്മാപര�
സുഖങ്ങളും ഒന്നായിത്തീരുന്നതു് ആത്മാവിേനാടുള്ള പ്രി�
യമാണു് എല്ലാ പ്രിയങ്ങളുെടയും അധിഷ്ഠാനം എന്നതു്
െകാണ്ടെത്ര. ആത്മസുഖാർത്ഥം െചയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും
സ്വാർത്ഥ സുഖത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഇവി�
െട േവർതിരിക്കെപ്പേടണ്ടതാണു്. ആത്മപ്രിയത്തിൽ
നിന്നുൽഭൂതമാവുന്ന കർമ്മം, െതാഴിലിെനയല്ല, സ്വത�
ന്ത്രവും സർഗ്ഗാത്മകവും പ്രതിഫലമിഛിക്കാത്തതുമായ
േസ്വഛാകർമ്മെത്തയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇത്തരം
പ്രിയകർമ്മമാണു് ആത്മ സുഖെത്തയും അതുവഴി പരസു�
ഖെത്തയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതു്. ആത്മസുഖാർത്ഥമായി
െചയ്യുന്ന പ്രിയ കർമ്മത്തിൽ ൈനതികതയും കാമനയും
ഒന്നിക്കുന്നു.

ആത്മസുഖത്തിനുള്ള കർമ്മം സാധൂകരിക്കെപ്പടുന്നതു്,
സാക്ഷാത്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നതു്, പരസുഖെത്തയും അതു്
ഉല്പന്നമാക്കുേമ്പാൾ മാത്രമാണു് എന്ന ൈനതികമായ
ആത്മപരിേശാധന, േസ്നഹപരിേശാധന കൂടി ഇതിലട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇെതാരു അനുശാസനമല്ല. ആജ്ഞാ�
വാക്യമല്ല. െവറും ആമന്ത്രണം മാത്രം. ഉത്തരവാദിത്വ�
െത്തയല്ല കാമനാപരമായ േസ്വഛാവൃത്തിെയയാണു്
ഈ ൈനതിക നിർേദ്ദശം സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നർഥം.
ആത്മസുഖത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഈ നവൈനതികത
ആത്മസുഖെത്തയും പരസുഖെത്തയും സംേയാജിപ്പി�
ക്കുന്നു. ആത്മാപരങ്ങളുെട യുദ്ധശാസ്ത്രമായ ൈവരു�
ദ്ധ്യാത്മക ദർശനെത്തയും അതിൽ നിന്നുല്പന്നമാകു�
ന്ന യുേദ്ധാൽസുകമായ സ്വത്വ-കർതൃത്വ-പൗര സങ്കല്പ�
ങ്ങേളയും ഈ അൈദ്വത സംേശ്ലഷണം (connective
synthesis)8 റദ്ദാക്കുന്നു.

8. Delueze and Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and
Schizophrenia, (Penguin Books, newyork 1977), 68–75.
ൈവരുദ്ധ്യാത്മക സംേശ്ലഷണത്തിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്ഥമാണി�
തു്. ൈവരുദ്ധ്യാത്മകതയുെട, ‘ഒന്നുകിൽ അതു്, അെല്ലങ്കിൽ
ഇതു്,’ (‘either’ ‘or’) എന്ന നിബന്ധന ഇവിെട ലംഘിക്കെപ്പടു�
ന്നു. പകരം ബഹുവിധദ്വന്ദ്വങ്ങൾ സമന്വയനം െചയ്യെപ്പടുന്നു.
‘അതും’ ‘ഇതും’ ‘ഏതും’ എന്നിങ്ങെന (AND, AND, AND)
ഉപാധികളില്ലാെത യുക്തമായ സർവ്വതും സംഗ്രഥിതമാകുന്ന
ഒരു സമന്വയരീതി.

ജാതിധ്വംസനത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മ സമരമുഖങ്ങൾ
ആത്മപ്രിയവും അപരപ്രിയവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യം
ഇല്ലാതായാൽ ആത്മസുഖം പരസുഖെത്തയും പരസുഖം
ആത്മസുഖെത്തയും ജനിപ്പിക്കും. ആത്മസുഖേത്താടു്
അപരസുഖെത്തയും ബന്ധിപ്പിക്കുകവഴി അഹം, ബ്ര�
ഹ്മം, ആത്മാവു്, പരമാത്മാവു് എന്നീ പരമ്പരാഗത ദ്വ�
യകല്പനകെള അപരം എന്ന മെറ്റാരു സംവർഗ്ഗത്താൽ
ത്രിത്വവൽക്കരിക്കുന്നു: അഹം = അപരം = ആത്മാവു്.
ആത്മാവിെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ (ആദ്യമായി) അപരനും
തുല്യ ഇടം നൽകുന്നു. അപരത്തിെന്റ ഈ സന്നിേവശം
അൈദ്വത വ്യവഹാരെത്ത ൈനതികവൽക്കരിക്കുന്നു,
ബഹുത്വവൽക്കരിക്കുന്നു. ശങ്കരെന്റ അൈദ്വതത്തിൽ
നിന്നു് നാരായണ ഗുരുവിെന്റ ‘പ്രിയാ’ൈദ്വതം മൗലിക�
മായും േവറിടുന്നതു് ഇവിെടയാണു്.

പ്രിയത്തിനു ജാതിയിെല്ലങ്കിൽ, പ്രിേയാല്പന്നമായ സുഖ�
ത്തിനും ജാതിയില്ല. ജാതിെയ്ക്കതിെരയുള്ള ഗുരുവിെന്റ
ഈ സൂക്ഷ്മ സമരം ആരംഭിക്കുന്നതു് ആത്മാവും അഹവും
തമ്മിലുള്ള ജാതി േഭദത്തിെന്റ ധ്വംസനേത്താെടയാണു്.
ആത്മാപരങ്ങളുെട സത്ത ഒന്നാെണന്നു് സ്ഥാപിക്ക�
ലാണു് ജാതിനിർമ്മാർജ്ജനത്തിെന്റ അടുത്ത നീക്കം.
‘എൻ പ്രിയമപരപ്രിയ’െമന്ന േസ്നഹസമവാക്യത്തിലൂ�
െട പ്രിയത്തിനും സുഖത്തിനും ജാതിേഭദമിെല്ലന്നു് െത�
ളിയിക്കൽ മെറ്റാരു നിർണ്ണായക നീക്കം. ആത്മപ്രിയ�
വും അപരപ്രിയവും രണ്ടല്ലാത്തതിനാൽ, ആധാരസത്ത
ആദിമമായ ആത്മരൂപമാെണന്നതിനാൽ, ആത്മസു�
ഖത്തിനായുള്ള കർമ്മത്തിൽ അനിവാര്യമായും പരസു�
ഖവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: നവാൈദ്വത ൈനതികതയു�
െട സൂത്രവാക്യമാണിതു്. ആത്മാപരങ്ങളുെട ഡയെല�
ക്റ്റിക്സിെന ഈ ‘പ്രിയ’ സംേശ്ലഷണങ്ങൾ തകർക്കുന്നു.
ആത്മാനന്ദവും അപരാനന്ദവും സമന്വയിക്കെപ്പടുന്നു.
ആത്മാനന്ദവും ൈദവികാനന്ദവും ഒന്നിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി
സ്പിേനാസയും വിഭാവനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്.9 എന്നാൽ ഇവി�
െട ആത്മാനന്ദത്തിനും ൈദവികാനന്ദത്തിനുെമാപ്പം
അപരാനന്ദവും കൂടിേച്ചരുന്നു.

9. Gilles Deleuze, Expressionism in Philosophy: Spinoza,
(Zone Books, New York, 1990) 309–310.

ജാതിെക്കതിെര ഗുരു നടത്തിയ സമരങ്ങളുെട മർമ്മം
ഇവിെടയാണു്. ജാതി ആരംഭിക്കുന്നതു് സാമൂഹ്യ-അധി�
കാര-സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല, പ്രിയത്തിെന്റ ജാതീക�
രണത്തിൽ നിന്നും അന്യവൽക്കരണത്തിൽ നിന്നുമാ�
െണന്നേത്ര ഗുരുവിെന്റ കെണ്ടത്തൽ. പ്രിയവിഭ്രമത്തിൽ
നിന്നാണു് അധികാേരഛയും അതിെന്റ ആദിപ്രേയാഗ�
മായ ജാതീകരണവും ഉല്പന്നമാകുന്നതു്. പ്രിയവിഭ്രമത്തി�
െന്റ സ്ഥാപനരൂപമാണു് ജാതി. കാമനയുെട ജാതീകര�
ണമാണു് സാമുദായികമായ ജാതിവൽക്കരണത്തിെന്റ
ബീജ കാരണെമന്നും സാമുദായികമായി ജാതി നശിച്ചാ�
ലും ‘പ്രിയം’ ജാതീകരിക്കെപ്പട്ടാൽ അതു് പുതിയ ജാതി�
കെള പ്രസവിക്കുെമന്നും ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിതു്. കാ�
മനെയ നിർജ്ജാതീകരിക്കുകയും അൈദ്വതീകരിക്കുക�
യും െചയ്തു െകാേണ്ട ജാതിെയ ഉന്മൂലനം െചയ്യുവാനാ�
കൂ എന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയിേലക്കാണു് ഈ ‘പ്രിയാ’ൈദ്വതം
നെമ്മ എത്തിക്കുന്നതു്.

നാരായണ ഗുരുവിെന്റ ജാതി നിർമ്മാർജ്ജന സമരം
സാമൂഹ്യമായ േമഖലയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല
എന്നതിെന്റ മെറ്റാരു ദൃഷ്ടാന്തമാണിതു്. ജാതീയതയു�
െട മന:ശാസ്ത്രപരവും കാമനാപരവും ജ്ഞാനപരവുമായ
പ്രഭവങ്ങെള കെണ്ടത്തിെക്കാണ്ടു് ജീവിതത്തിെന്റ സമ�
സ്തതലങ്ങെളയും അപജാതീകരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയ
സമരമായി അതു് വളരുന്നു. പ്രിയവിഷയത്തിലും സുഖ�
വിഷയത്തിലും ഉള്ള ആത്മാപരവിഭ്രമത്തിൽ നിന്നാണു്
ജാതി ഉല്പന്നമാകുന്നെതന്ന ഈ കെണ്ടത്തൽ ജാതി�
െയ്ക്കതിെരയുള്ള സമരെത്ത മനഃശാസ്ത്രതലങ്ങളിേലക്ക്,
കാമനാതലങ്ങളിേലക്ക്, ദാർശനിക-ൈനതിക തലങ്ങ�
ളിേലക്ക്, വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണു്. ഗുരുവിെന സാമൂഹ്യ
പരിഷ്ക്കർത്താവായി ചുരുക്കുകയും ജാതിെയ ഒരു സാ�
മൂഹിക പ്രതിഭാസമായി മാത്രം കാണുകയും െചയ്യുന്ന
ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും ജാ�
തിെയ്ക്കതിേര കാമനാതലങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഈ
സൂക്ഷ്മസമരമുഖങ്ങെള തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ജാതീയത മനശ്ശാസ്ത്രപരവും കാമനാപരവും ജ്ഞാനപര�
വുമായ ഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നുല്പന്നമാകുന്ന ഒരു ഉന്മാദമായി
ഇവിെട നിർവ്വചിക്കെപ്പടുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു
തരം ഉന്മാദവിശകലനമാണു് (schizo-analysis) ഗുരുരച�
നകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതു്. ആത്മാപര ഐക്യത്തിലൂന്നു�
ന്ന, കാമനാേകന്ദ്രിതമായ, ഒരു ൈനതികതയിലൂെട മാ�
ത്രേമ, വ്യക്ത്യാഹന്തയുെടയും വംശാഹന്തയുെടയും ധ്വം�
സനത്തിലൂെട മാത്രേമ, ജാതി എന്ന ഉന്മാദെത്ത തകർ�
ക്കാനാവൂ എന്ന സുപ്രധാനതത്വത്തിേലക്കാണു് ഈ ഗു�
രുെവളിവുകൾ നെമ്മ എത്തിക്കുന്നതു്.

ശങ്കരാൈദ്വതത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർണ്ണായകമായ വിേഛ�
ദനവും ഇവിെടയാണു്. നാരായണ ഗുരു അവതരിപ്പിക്കു�
ന്ന ‘നവാൈദ്വതം’ അൈദ്വതെത്ത അപസ്ഥലീകരിക്കു�
ന്നു, അപജാതീകരിക്കുന്നു. കാമനാവൽക്കരിക്കുന്നു, ജീ�
വിതപ്രതിബദ്ധമാക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും
തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, അഹവും അപരവും, അഹവും ആത്മാ�
വും, ആത്മാപരസുഖങ്ങളും തമ്മിലുമുള്ള സർവ്വ ൈവരു�
ദ്ധ്യങ്ങളും തകർക്കെപ്പടുന്നു. ഇതാണു് അൈദ്വതത്തിെന്റ
ന്യൂനപക്ഷീകരണം.10 ‘പ്രിയാ’ൈദ്വതം ഒരു ൈനതിക
വിപ്ലവമായി മാറുന്നതിവിെടയാണു്.

10. അൈദ്വതത്തിെന്റ ന്യൂനപക്ഷീകരണമാണു് ഗുരു നിർവ്വഹിക്കു�
ന്നെതന്നു് ബി. രാജീവൻ തെന്റ ശ്രേദ്ധയമായ പ്രബന്ധത്തിൽ
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പേക്ഷ ഈ ന്യൂനപക്ഷീകരണ പ്രക്രിയ ഗുരു�
വിെന്റ ചിന്തയിൽ, കലയിൽ, പ്രവർത്തനത്തിൽ എങ്ങെന
നിർവ്വഹിക്കെപ്പടുന്നു എന്നതിേലക്കു് രാജീവൻ കടക്കുന്നില്ല.
ന്യൂനപക്ഷീയവൽക്കരണ പ്രക്രിയയുെട േകന്ദ്രസ്ഥാനമായി ഗു�
രുവിെന്റ ചിന്തെയയും കലെയയും അടയാളെപ്പടുത്തുവാൻ രാ�
ജീവൻ തയാറാകുന്നില്ല… ബി.രാജീവൻ, “നാരായണ ഗുരുവും
േവദാന്തത്തിെന്റ ന്യൂനപക്ഷവൽക്കരണവും” വാക്കുകളും വസ്തു�
ക്കളും (D. C. Books, Kottayam, 2009).

പ്രിയവിഷയമ്പ്രതി െചയ്തിടും പ്രയത്നം
നിയതവുമങ്ങെനതെന്ന നിൽക്കയാേല
പ്രിയമജമവ്യയമപ്രേമയേമകാ-
ദ്വയമിതുതാൻ സുഖമാർന്നു നിന്നിടുന്നു. 91.

പ്രിയത്തിനായി െചയ്യുന്ന പ്രയത്നം ആജീവനാന്തം നിയ�
തമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത െതളിയിക്കുന്ന�
തു് പ്രിയം തെന്നയാണു് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളില്ലാെത അപ്ര�
േമയവും ഏകവും ദ്വന്ദ്വാതീതവുമായി സുഖഭാവത്തിൽ നി�
ലെകാള്ളുന്നതു് എന്നേത്ര. പ്രപഞ്ചെത്ത, അഹെത്ത,
നിർവ്വചിക്കുന്നതു് ശുഷ്ക്കമായ ഉപജീവനേമാ, അതിജീവന�
േമാ, അർദ്ധജീവനേമാ അല്ല. നിയതമായി നിലനിൽക്കു�
ന്ന പ്രിയവിഷയപ്രയത്നമാണു്. പ്രിയം തെന്നയാണു് നി�
ത്യവസ്തുവും സുഖവസ്തുവും, പരമ അനന്തമായ ഏകാദ്വയ�
വസ്തുവും. പ്രിയവിഷയിയും പ്രിയവിഷയവും (“ആത്യന്തി�
കം”), പ്രിയകർമ്മവും പ്രിയവസ്തുവും, പ്രിയതത്വവും ആന�
ന്ദതത്വവും, ഇവിെട സംേയാജിക്കെപ്പടുന്നു.

വിരാമമില്ലാെത എല്ലാവരും േവല െചയ്യുന്ന നിയമം െവ�
ളിെപ്പടുത്തുന്നതു് നിത്യമായ പ്രിയം അകേമ പിരിയാെത
നിലെകാള്ളുന്നു എന്നതാണു് (92). പ്രപഞ്ചത്തിെല സർ�
വ്വ ഉദ്യമങ്ങളും പ്രിയത്തിെന്റ നിത്യ സാന്നിദ്ധ്യെത്ത, സൂ�
ക്ഷ്മപ്രവർത്തനെത്ത, ഭൗതികമായ സത്യെത്ത, സാക്ഷ്യ�
െപ്പടുത്തുന്നു.

പരമമായ പ്രിയവസ്തു ആത്മാവാകുന്നു എന്നും സർവ്വപ്രി�
യങ്ങളുെടയും ആധാരം ആത്മാവിേനാടുള്ള പ്രിയമാകു�
ന്നു എന്നുമുള്ള സൂത്രവാക്യമേത്ര അടുത്തതു്.

ചലമുടലറ്റ തനിക്കു തെന്റയാത്മാ-
വിലുമധികം പ്രിയവസ്തുവില്ലയന്യം;
വിലസിടുമാത്മഗതപ്രിയം വിടാതീ-
നിലയിലിരിപ്പതു് െകാണ്ടു നിത്യമാത്മാ… 93

“ചഞ്ചലമായ ഉടലിേനാടു് മമതവിട്ട ഒരാൾക്കു് ആത്മാവി�
െനക്കാൾ പ്രിയവസ്തു മെറ്റാന്നുമില്ല. ആത്മാവിേനാടുള്ള
പ്രിയം വിടാെത നിൽക്കുന്നതു് െകാണ്ടു് തെന്ന ആത്മാ�
വു് നിത്യെമന്നു് സിദ്ധമാകുന്നു”. ആത്മപ്രിയത്തിെന്റ
ഐഹികമായ നിത്യതയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്
ആത്മാവിെന്റ േപാലും നിത്യത െതളിയിക്കെപ്പടുന്നതു്
എന്നു് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആത്മം (അഹം) എന്ന സംവർഗ്ഗവും
ആത്മാവു് എന്ന സംവർഗ്ഗവും വ്യത്യസ്ഥങ്ങളാെണങ്കിലും
ആത്മപദം ആത്മാെവന്ന പദവുമായി കൂടിക്കലരുന്നു�
ണ്ടു് ഗുരുവിെന്റ കവിതകളിൽ പലേപ്പാഴും. ആത്മപ്രിയം
അവനവേനാടുള്ള പ്രിയമല്ല ആത്മാവിേനാടുള്ള പ്രിയ�
മാണു്. ഇതു് നാർസിസത്തിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്ഥമാണു്.
അഹന്താ രതിയാണു് ആത്മരതി. ആത്മാവിേനാടുള്ള
േപ്രമം ആവെട്ട, ആത്മാപര േഭദമില്ലാത്ത പരമ അന�
ന്ത വസ്തുേവാടുള്ള േപ്രമമാണു്. ആത്മാവാണു് പ്രിയ വസ്തു
എന്ന പ്രഖ്യാപനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്, പ്രിയമാണു് ഗുരു-
അൈദ്വതത്തിെന്റ, ൈനതികതയുെട, ആത്മാെവന്നും
ഗുരുവിെന്റ തപസ്സും േയാഗവും എല്ലാം ആത്യന്തികമായും
കാമനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാെണന്നുമേത്ര.

2 ആധുനികത,നേവാത്ഥാനം,ബദൽ
ആധുനികത

നാരായണ ഗുരുവിെന്റ ചിന്ത ആധുനികേമാ? അനാധു�
നികേമാ? രണ്ടുമല്ല. ബ്രാഹ്മണ-ഫ്യൂഡൽ-പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ
നിന്നും െകാേളാണിയൽ-മിഷണറി ആധുനികതയിൽ
നിന്നും ഒേര സമയം േവറിട്ടു െകാണ്ടു്, അവെയ അതി�
ക്രമിച്ചു െകാണ്ടു്, നേവാത്ഥാനെത്ത സംഭവ്യമാക്കിയ
ഒരു വ്യതിർ-ആധുനികധാരെയയാണു് ഗുരുവിെന്റ ചി�
ന്തയും കലയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നെതന്നു് പറയാം.
‘നേവാത്ഥാനം’, ‘ആധുനികത’, ‘നവീകരണം’, ‘ജ്ഞാ�
േനാദയം’, എന്നീ സങ്കല്പങ്ങെള ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സന്ദി�
ഗ്ധതകൾ ഇവിെട അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഈ പരികല്പനകെള പരസ്പരം കൂട്ടിക്കുഴച്ച് െകാണ്ടാണു്
ആധുനിക ചിന്തകർ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ സംഭവങ്ങ�
െള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു് പുറത്താക്കിയതു്. പാശ്ചാത്യവും
േകരളീയവുമായ ആധുനികതകളുെട അസമമായ വികാ�
സം ഈ സങ്കല്പനങ്ങെള കൂടുതൽ സമ്മിശ്രവും അവിേവ�
ച്യവുമാക്കി.

ആധുനികത തുടക്കം മുതേല രണ്ടാണു്. ഒന്നു് വിപ്ലവപര�
വും, ജീവിതപ്രതിഷ്ഠാപകവും. മേറ്റതു് പ്രതിക്രിയാപരവും,
അധികാരാധിഷ്ഠിതവും. ഈ രണ്ടു് തരം ആധുനികതക�
ളും ഏതാണ്ടു് ഒേരകാലത്തു തെന്നയാണു് ആവിർഭവിക്കു�
ന്നതും. യൂേറാപ്യൻ ആധുനികത തുടക്കത്തിേല രണ്ടാ�
യിരുന്നുെവന്നും ഈ പിളർപ്പാണു് പാശ്ചാത്യ ആധുനി�
കതെയ നിർവ്വചിക്കുന്നെതന്നുമുള്ള അേന്താണിേയാ
െനഗ്രിയുെട നിരീക്ഷണം ഇവിെട അതീവ പ്രസക്ത�
മാണു്.11 യൂേറാപ്പിെല ആദ്യാധുനികത ഈ അർത്ഥ�
ത്തിൽ വിപ്ലവപരവും രണ്ടാമാധുനികത പ്രതിവിപ്ലവപ�
രവും ആണു്. നേവാത്ഥാനം ആദ്യ ആധുനികതെയയും
ജ്ഞാേനാദയം രണ്ടാമത്തതിെനയും പ്രതിനിധീകരിക്കു�
ന്നു. നേവാത്ഥാന ആധുനികതയുെട മതത്തിേലക്കും വി�
ശ്വാസത്തിേലക്കും ഉള്ള തുടർച്ചയും പടർച്ചയുമാണു് നവീ�
കരണം. ഡൺസ് േസ്കാട്ടസ് മുതൽ സ്പിേനാസ വെര�
യുള്ളവർ നേവാത്ഥാന ചിന്തയുെടയും, െദക്കാർെത്ത,
കാന്റ്, െഹഗൽ തുടങ്ങിയ പ്രബുേദ്ധാദയ ചിന്തകർ പ്ര�
തി നേവാത്ഥാനത്തിെന്റയും വക്താക്കളായി െനഗ്രി
വിലയിരുത്തുന്നു.12

11. അേന്താണിേയാ െനഗ്രി “Two Europes, Two Modernities”,
Michael Hardt& Antonio Negri, Empire, (Harward University
Press, Cambridge London, 2001), 69; 70–76.

12. “അേന്താണിേയാ െനഗ്രി”. Empire, 140.

എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ, പ്രേത്യകിച്ച് േകരളത്തിൽ എത്തു�
േമ്പാൾ ഈ ക്രമെത്ത നമുക്കു് കീേഴ്മൽ മറിേക്കണ്ടി വരു�
ന്നു. െകാേളാണിയൽ-മിഷണറി ആധുനികതയിൽ നി�
ന്നാണു് (യൂേറാപ്പിെല രണ്ടാം ആധുനികത) ഇവിെട
ആധുനികതയുെട ചരിത്രമാരംഭിക്കുന്നതു്. ആദ്യ ആധു�
നികത ഇവിെട പ്രതിേലാമപരവും പ്രതിനേവാത്ഥാനപ�
രവും ആയിരുന്നുെവന്നർത്ഥം. (കമ്യൂണിസം സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്
മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ ആഗതമായതു േപാെല ത്തെന്ന).

െകാേളാണിയൽ-മിഷണറി ആധുനികതയുമായുള്ള
സംഘർഷത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ േവണം ഗുരു-
ആധുനികതെയ, വിലയിരുത്താൻ. ആദ്യാധുനികതെയ
എതിർത്തും അതിവർത്തിച്ചും ഉയർന്നുവരുന്ന ഈ റാ�
ഡിക്കൽ ആധുനികതയാണു് േകരളീയ നേവാത്ഥാന�
ത്തിെന്റ ആരൂഢം. െകാേളാണിയൽ-മിഷണറി ആധു�
നികതയുെടയും, അതിെന്റ അനുബന്ധമായ േദശീയാ�
ധുനികതയുെടയും പാശ്ചാത്യേകന്ദ്രിതവും അധിനിേവ�
ശപരവുമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രെത്ത േനരിട്ടു് െകാണ്ടു് പൗ�
രസ്ത്യെമന്നു് പറയാവുന്ന ഒരു നാേടാടിപ്രബുദ്ധത’െയ,
സൂക്ഷ്മേദശീയ (nationalitarian) െവളിവിെന, ആവിഷ്ക്ക�
രിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണു് ഇവിെട ബദൽ ആധുനികത.13
മതപരവും മേതതരവുമായ അതീതങ്ങെള തകിടം മറി�
ക്കൽ, അന്തസ്ഥിതികതയുെട വിതാനങ്ങെള സ്വത�
ന്ത്രമാക്കൽ, അനന്യതകളുെട (singularity) അന്വയന�
ങ്ങൾ, ആനന്ദത്തിെന്റയും കാമനയുെടയും ഒഴുക്കുകെള
തുറന്നുവിടൽ, അനന്തതെയ, അപരിമിതെത്ത, ഐഹി�
കമാക്കൽ: ഇെതാെക്കയാണു് നേവാത്ഥാനം എന്ന
സംഭവെത്ത—പാശ്ചാത്യേമാ, പൗരസ്ത്യേമാ, ആയിെക്കാ�
ള്ളെട്ട—സാർവ്വ ജനീനമായും നിർവ്വചിക്കുന്നതു്.

13. “Symptoms of passage”, Antonio Negri & Michael Hardt
Common Wealth, (Harward University Press, Cambridge,
Massachusetts, 2009), pp. 102.

നേവാത്ഥാനവും പ്രതി-നേവാത്ഥാനവും േകരള�
ത്തിൽ
നേവാത്ഥാനം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
(ഒരു പേക്ഷ, അതിനു മുമ്പുതെന്ന, െകാേളാണിയൽ
വ്യവഹാരങ്ങളിലൂെട) പ്രതി-നേവാത്ഥാനവും പ്രബല�
മാവുന്നുണ്ടു്. തീക്ഷ്ണവും നിർണ്ണായകവുമായ സൂക്ഷ്മ രാ�
ഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിലൂെടയാണു് ഗുരു-നേവാത്ഥാനം
പ്രതി-നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനെത്ത മറി കടക്കുന്നതു്.
സവർണ്ണ ബ്രാഹ്മണ പക്ഷക്കാെരക്കാൾ ഗുരു-നേവാ�
ത്ഥാനത്തിനു െവല്ലുവിളിയായതു് മിഷണറി ആധുനികത
രൂപെപ്പടുത്തിയ നവമലയാളി മദ്ധ്യവർഗ്ഗങ്ങളായിരി�
ക്കണം. എസ്.എൻ.ഡി.പി.പ്രസ്ഥാനവും ഗുരുവിെന്റ
ശിഷ്യഗണങ്ങളും ഇതിൽെപ്പടും. ബ്രാഹ്മണ്യവുമായുള്ള
ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വിജയിയായിരുന്ന ഗുരു ആധുനികരുമാ�
യുള്ള ഇണക്കപ്പിണക്കങ്ങളിൽ പലേപ്പാഴും ദഗ്ധ ഹൃ�
ദയനായി. ശിഷ്യരൂപത്തിൽ, സമുദായ സംഘടനയു�
െട രൂപത്തിൽ, ആധുനികത ഗുരുവിെന വളഞ്ഞു. ഈ
ബന്തവസ്സിൽ നിന്നു് കുതറിച്ചാടി, ആധുനികതയ്ക്കു േമൽ,
വ്യവസ്ഥാപിതത്വത്തിനു േമൽ, പറന്നുയരുന്ന സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റയും ആത്മസമരത്തിെന്റയും നിമിഷങ്ങൾ
കൂടിയാണു് ഗുരുവിെന്റ കവിതയും ചിന്തയും ‘ചിരി’യും.

എസ്.എൻ.ഡി.പി.യുെട സ്ഥാപനമുഹൂർത്തം മുതൽ
ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആശയപരവും പ്രേയാ�
ഗപരവുമായ വിേയാജിപ്പുകൾ സംഘർഷാവഹമാകുന്നു�
ണ്ടു്. എസ്.എൻ.ഡി.പി.രൂപീകരണവുമായി ബന്ധെപ്പ�
ട്ട ഒരു നാടകീയ സന്ദർഭം ഉദ്ധരിക്കാം:

എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗത്തിെന്റ നിയമാവലിയും ചട്ട�
വട്ടങ്ങളും എഴുതിയുണ്ടാക്കി അംഗങ്ങളുെട പരിേശാധന�
യ്ക്കു േശഷം ഗുരുവിനു വായിച്ചുെകാടുത്തതു് പിന്നീടു് േയാ�
ഗം െസക്രട്ടറിയായ ചിന്നസ്വാമി കായിക്കര കുമാരുവാ�
യിരുന്നു. ചിലർ ഇേദ്ദഹെത്ത കുമാരനാശാൻ എന്നും
വിളിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടനയും നിയമാവലിയും ചട്ടങ്ങ�
ളും വായിച്ചു േകൾെക്ക, ഇടയിൽ കടന്നു ഗുരു േചാദി�
ച്ചുവെത്ര: ഈഴവാദി അധഃ കൃതജാതിക്കാർക്കു മാത്ര�
മുള്ളതാേണാ നമ്മുെട േയാഗം?” അേപ്പാൾ കുമാരനാ�
ശാൻ വിശദീകരിച്ചു: ‘കമ്പനി ആക്റ്റിനനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ
െചേയ്യണ്ട സംഘടനയായതു് െകാണ്ടു് അതിെന്റ പ്രവർ�
ത്തന േമഖലേയെതന്നു് തിട്ടമായി േരഖെപ്പടുത്തിയിരി�
ക്കണം; അതിനാലാണു് ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറേയണ്ടി
വന്നതു്.” കുമാരനാശാെന്റ വിശദീകരണം േകട്ട ഗുരു കുറ�
ച്ചു േനരം. മൗനം ദീക്ഷിച്ചു. പിെന്ന പതുെക്ക െമാഴിഞ്ഞു:
“ഇനി, കുമാരുവാകെട്ട, നമ്മുെട ആശാൻ.!

കുമാരനാശാൻ എന്ന വിളി പ്രചാരണത്തിൽ വന്നതു്
ഇതിനു േശഷമാകുന്നു”.14

14. എം.വി. േദവൻ, “നരെന്റ അയനേമാ നരകത്തിേലക്കുള്ള
വഴിെവട്ടേമാ?”, കലാകൗമുദി, VOL. 1377, 2002, ജനുവരി 20
(തിരുവനന്തപുരം: കലാകൗമുദി പബ്ലിേക്കഷൻസ്, 2002), 15;
K. Vinod chandran, The Counter Narratives of power and
identity in Colonial Keralam, 17.

ഈ മറുപടിയിൽ അടങ്ങിയ രൂക്ഷപരിഹാസവും ഐറ�
ണിയും ആധുനിക കർത്തൃത്വത്തിെന്റ മർമ്മത്തിലാണു്
തറക്കുന്നതു്. എന്തായാലും ശിഷ്യനും കവിയുമായ കു�
മാരുവിനു് അെതാരു ബിരുദമായി. ഗുരു ചിന്തയിൽ നി�
ന്നു് ആധുനികർ വഴി മാറുന്നതിെന്റയും നേവാത്ഥാനം
ഉള്ളിൽ നിന്നു തെന്ന അട്ടിമറിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ തുടക്കം
കൂടിയാണിതു്. സമുദായ നവീകരണം ഒരു കമ്പനിപ്ര�
വർത്തനമായി സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ
തുടക്കം.

ശിഷ്യന്മാർ ആശാന്മാരായി മാറുകയും ഗുരുവിെന ശിഷ്യ�
െപ്പടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്യുന്ന നിരവധി സന്ദർഭ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

സിേലാൺ യാത്രയിലാണു് ഗുരുേദവൻ ആദ്യമായി കാ�
വിവസ്ത്രം അണിയുന്നതു് (1926)… കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ശിഷ്യന്മാെരല്ലാവരും കൂടി ഗുരുേദവേനാടു് ഇങ്ങെന
അേപക്ഷിച്ചു. “ഒരു മഹാത്മാവു് ഇമ്മാതിരി െവള്ള േവ�
ഷത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആെള തിരിച്ചറിഞ്ഞ് േവണ്ട
ആചാേരാപചാരങ്ങൾ െചയ്തു് അർഹമായ തരത്തിൽ
ഗുരുവിേനാടുള്ള കടമ പുലർത്താൻ സാധാരണക്കാ�
രായ ഭക്തന്മാർക്കും പാമരജനങ്ങൾക്കും സാധിക്കാെത
വരും. ഒരു മഹാത്മാവിേനാടുള്ള കടമ നിർവ്വഹിക്കാ�
നുള്ള സന്ദർഭം നാട്ടുകാർക്കു നഷ്ടെപ്പടാതിരിപ്പാനായി
കാഴ്ചയിൽ ഒരു സന്യാസിയാെണന്നു േതാന്നാൻ േവണ്ടി�
െയങ്കിലും ഗുരുേദവൻ കാഷായം ധരിക്കണം.” ശിഷ്യന്മാ�
രുെട നിർബന്ധപൂർവ്വമായ ഈ അേപക്ഷയ്ക്കു വഴങ്ങി
അന്നു മുതൽ േമൽമുണ്ടു മാത്രം കാഷായമാക്കിയേത്ര.
കാഷായം ധരിച്ചേപ്പാൾ “ഓ, െപാടി പുരണ്ടാൽ അ റിയു�
കയില്ലേല്ലാ” എെന്നാരു പ്രസ്താവനയും നടത്തി. സാധാ�
രണ ഗുരുവിൽ നിന്നാണേല്ലാ കാഷായം സ്വീകരിക്കാറു്.
ഇവിെട ഗുരുേദവൻ ശിഷ്യരുെടയും ഭക്തജനങ്ങളുെടയും
നിർബ്ബന്ധപ്രകാരം കാഷായവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചതു െകാ�
ണ്ടു് ജനങ്ങളും ൈദവങ്ങളുമാണു് എെന്റ ഗുരുക്കന്മാർ
എന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്തേത്ര. സിേലാ�
ണിേലക്കു േപാവുേമ്പാൾ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് കൂെടയു�
ണ്ടായിരുന്നവർ സ്വാമിക്കു മാറാനുള്ള മുണ്ടുകെളല്ലാം
കാവി മുക്കിക്കളഞ്ഞു. സ്വാമി കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നേപ്പാൾ
മാറാൻ െവള്ളമുെണ്ടാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങെന
കാഷായം ധരിക്കാൻ നിർബദ്ധനായി. അതിൽ പിെന്ന
െവള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല. ഗുരുേദവെന്റ കാഷായത്തിേല�
ക്കുള്ള മാറ്റം ഈ രീതിയിലായിരുന്നു എന്നും അനുയായി�
കളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.15

15. േകായിക്കൽെക. േജക്കബ്, ശ്രീനാരായണഗുരു, നവസഭാ
പബ്ലിേക്കഷൻസ്, െപായ്ക്കാട്ടുേശ്ശരി, 2001, 205–6.

െവള്ളമുണ്ടിൽ നിന്നു് കാഷായത്തിേലക്കുള്ള േവഷമാറ്റം
ഗുരുവിെന്റ ഹിതപ്രകാരമായിരുന്നിെല്ലന്നും ശിഷ്യന്മാ�
രുെട നിർബ്ബന്ധവും റാഗിങ്ങും ആണിതിനു പിന്നിെല�
ന്നും ഈ വിവരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗുരു ശിഷ്യനു് ദീക്ഷ
നൽകുന്നതിെന്റ പ്രതീകാത്മകമായ ചടങ്ങേത്ര ‘മുണ്ടു്
നൽകൽ’. ശിഷ്യന്മാർ ഇവിെട ഗുരുവിനു ദീക്ഷ നൽ�
കിെക്കാണ്ടു് ഗുരുക്കന്മാരായി മാറുേമ്പാൾ, ഗുരുത്വെത്ത
അട്ടിമറിക്കുന്നതിെന്റ പ്രതീകാത്മക ക്രിയയായി അതു
മാറുന്നു. ആധുനികതയുെട ചരിത്രം ഗുരുനിന്ദയുേടതും പ്ര�
തി നേവാത്ഥാനത്തിെന്റതുമാണു്. ഗുരുത്വത്തിനുേമൽ
‘ലഘുത്വ’ത്തിെന്റ വിജയഗാഥ. ‘കറ മറയ്ക്കാൻ നല്ലതു്
‘എന്ന പരിഹാസവാേക്കാെടയാണു് ഗുരു കാഷായം
സ്വീകരിക്കുന്നതു്. കവിതയും ചിരിയും ഐറണിയുമായി�
രുന്നു ‘ലഘു’-ആധുനികതയുമായുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ
ഗുരുവിെന്റ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ.

പ്രതിേലാമ-ആധുനികതയ്ക്കു് വഴിെപ്പടാൻ ഗുരു തയാറാ�
വാഞ്ഞതാണു് എസ്.എൻ.ഡി.പി.യുമായുള്ള ബന്ധം
ഉലയുന്നതിനു പ്രധാനകാരണം എന്നു വ്യക്തം. ‘ആശാ�
നു േശഷം വന്ന െസക്രട്ടറിമാർ കമ്പനി ഉേദ്യാഗസ്ഥെര�
േപ്പാെല െപരുമാറി. ഗുരുവിെന്റ ആദർശങ്ങൾ, അഭിപ്രാ�
യങ്ങൾ അവഗണിക്കെപ്പട്ടു, നിസ്സാരവൽക്കരിക്കെപ്പ�
ട്ടു’.16 ജാതിചിന്ത കനത്തു. ഒടുവിൽ എസ്.എൻ.ഡി.പി.
ഗുരുനിന്ദയുെട, പ്രതിനേവാത്ഥാനത്തിെന്റ, സ്ഥാപന�
മായി മാറിയേപ്പാൾ ആധുനികതയുെട തെന്ന ആയുധ�
ങ്ങൾ പിടിച്ചുവാങ്ങി ആധുനികെര പ്രത്യാക്രമിച്ചു ഗുരു.
1915ൽ േയാഗത്തിനു ദാനം െചയ്തിരുന്ന സ്വത്തു് തിരിെച്ച�
ടുത്തു.17 “മുേമ്പ തെന്ന മനസ്സിൽ നിന്നും വിട്ടിരിക്കുന്ന
േപാെല ഇേപ്പാൾ വാക്കിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയിൽ നി�
ന്നും േയാഗെത്ത വിട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു് േഡാക്ടർ പല്പുവി�
െനഴുതി (1916 െമയ്). അേത െകാല്ലം തെന്ന ജാതിയ്ക്കും
എസ്.എൻ.ഡി.പി.യ്ക്കുെമതിേരയുള്ള തെന്റ നിലപാടു�
കൾ വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടു് പ്രബുദ്ധേകരളത്തിൽ ഒരു
വിളംബരം നടത്തി:

“നാം ജാതിമതേഭദം വിട്ടിട്ട് ഇേപ്പാൾ ഏതാനും സംവൽ�
സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ചില പ്രേത്യക
വർഗ്ഗക്കാർ നെമ്മ അവരുെട വർഗ്ഗത്തിലുൾെപ്പട്ടതായി
വിചാരിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും വരുന്നതായും അതു േഹതു�
വാൽ നമ്മുെട വാസ്തവത്തിനു വിരുദ്ധമായ ധാരണയ്ക്കിട�
വന്നിട്ടുെണ്ടന്നും അറിയുന്നു.നാം ഒരു പ്രേത്യക ജാതിയി�
െലാ മതത്തിേലാ ഉൾെപ്പടുന്നില്ല”.18

16. േകായിക്കൽ െക. േജക്കബ്, 184; K. Vinod chandran, 61–
223.

17. K. Vinod chandran, 178–180.

18. പി. െക. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, 117–118.

ജാതിെയയും സമുദായെത്തയും സ്വത്വത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനമായിക്കാണുന്ന ആധുനികതയുമായുള്ള എല്ലാ
ഉടമ്പടികളിൽ നിന്നും ഗുരു നടത്തുന്ന ധീരമായ വിേഛദ�
നമാണു് ഇതു്. േകസും വക്കാണവുമായി ഗുരുവും േയാഗ�
ക്കാരും പിന്നീടു് വഴി പിരിഞ്ഞു. സന്യാസസംഘത്തിലും
ഇേത അന്യഥാത്വം ഗുരുവിെന േവട്ടയാടി. ആധുനിക�
വൽക്കൃതരായ ശിഷ്യന്മാെരയും േയാഗക്കാെരയും സം�
ഘക്കാെരയും സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു ഈഡിപ്പൽ
സംഘർഷത്തിെന്റ ബഹിർഗ്ഗമനമായി ഗുരുനിന്ദ. മത�
പരിവർത്തനത്തിനായുള്ള കൂട്ടായ വിലേപശലുകളിൽ
ഗുരുവിെന പിടിച്ചിടുവാൻ ശിഷ്യർ പരമാവധി ശ്രമിെച്ച�
ങ്കിലും ആ വലയിൽ ഗുരു വീണില്ല. ഗുരുവിെന്റ ഗുരുക്ക�
ന്മാരായി മാറിയ ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷ േനടാ�
നായി തമിൾ നാട്ടിേലക്കും ശ്രീലങ്കയിേലക്കും ഇടയ്ക്കിെട
പലായനം െചയ്തു.19 മടങ്ങിവരാൻ മടിച്ച ഗുരുവിെന
േകരളത്തിൽ നിെന്നത്തിയ ശിഷ്യ സംഘം േഘാഷയാ�
ത്രയായി െചന്നു് നിർബന്ധപൂർവ്വം നാട്ടിേലക്കു് തിരിച്ചു�
െകാണ്ടു വന്നു.

19. K. Vinod chandran, 184–89.

അധിനിേവശ, മിഷണറി, േദശീയ, ആധുനികതകളുെട�
യും പ്രതിനേവാത്ഥാനത്തിെന്റയും മുന്നണിേപ്പാരാളിക�
ളായി വർത്തിച്ചതു് ആധുനിക ചിന്തകരും എഴുത്തുകാരു�
മാെണന്ന വസ്തുത ഒരു വിേരാധാഭാസമായിേത്താന്നാം.
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഏറ്റവും സജീവവും വിപ്ലവകരവു�
മായ ധാരകെള മറവു െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരു�
െട സുപ്രധാന ദൗത്യം. അവരുെട കത്രികകൾ ഗുരുചി�
ന്തകെള മുണ്ഡനം െചയ്തു. നേവാത്ഥാന ചിന്തയുെട ചി�
റകരിഞ്ഞു. യൂേറാപ്യൻ പ്രബുദ്ധതയുെട, മാനവികതയു�
െട, വികസനത്തിെന്റ, മാനദണ്ഡങ്ങളിേലക്കു് േകരളീയ
നേവാത്ഥാനെത്ത ഭാഷാന്തരം െചയ്തു. നേവാത്ഥാനം
എന്ന സങ്കല്പം ചരിത്രവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു, ഭരണകൂടവൽ�
ക്കരിക്കെപ്പട്ടു. െകാേളാണിയൽ-മിഷണറി-ആധുനികത
ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളിലും ഫ്യൂഡൽ-ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലും
അടങ്ങിയ അയുക്തികതയുെടയും അതീതത്തിെന്റയും
തലങ്ങെള നിേഷധിച്ചുെവങ്കിലും ൈദവശാസ്ത്രപരവും ഭര�
ണാധികാരപരവുമായ അതീതങ്ങെള പകരം വാഴിച്ചു.
നേവാത്ഥാനവും നവീകരണവും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കിയ
അതീതെത്ത പിൽക്കാലാധുനികർ ഭരണകൂടസ്വരൂ�
പത്തിൽ, സഭാരൂപത്തിൽ, സമുദായസ്വരൂപത്തിൽ,
അെല്ലങ്കിൽ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയസ്വരൂപത്തിൽ, പുനഃപ്രതി�
ഷ്ഠിച്ചു.

നേവാത്ഥാനത്തിെന്റയും നവീകരണത്തിെന്റയും സങ്ക�
ല്പനാപരമായ മിശ്രണം ആയിരുന്നു ആധുനികതയുെട
മെറ്റാരു തന്ത്രം. ആധുനിക മിഷണറിയായി, പരിഷ്ക്കാരക�
നായി, വികസനനായകനായി, ഈഴവഗുരുവായി ചരി�
ത്ര വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഗുരു ലഘുവാക്കെപ്പട്ടു. മാനവവാദ�
ത്തിെന്റ നിശിത വിമർശകനായിരുന്ന ഗുരുവിെന, പ്രകൃ�
തിയുെട അധിപനായി മനുഷ്യെന നിർവ്വചിക്കുന്ന യൂേറാ�
പ്യൻ മാനവികതാവാദത്തിെന്റ വക്താവാക്കി അവ മാ�
റ്റി. “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ൈദവം” എന്ന സങ്കല്പം
“മനുഷ്യനു്” എന്നു് മുദ്രാവാക്യവൽക്കരിച്ചേപ്പാൾ, സർവ്വ�
ജാതികളിേലക്കും ചരാചരങ്ങളിേലക്കും ഉള്ള ആ ആശ�
യത്തിെന്റ പടർച്ച തടയെപ്പട്ടു. ‘പ്രിയാ’ൈദ്വതത്തിെന്റ
സംേയാജന സംേശ്ലഷണങ്ങെള, ൈവരുദ്ധ്യാത്മക സം�
േശ്ലഷണങ്ങൾ കീഴ്െപ്പടുത്തി.

3 അരുളിെന്റഅതിചരിത്രം
“ജാതി നിർണ്ണയം”, “ജാതി ലക്ഷണം”എന്നീ കൃതികൾ
ശരീര ലക്ഷണങ്ങളുെടയും പ്രത്യുല്പാദന രീതിയുെടയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യെരല്ലാം ഒേര ജാതി തെന്ന
എന്നു് സ്ഥാപിക്കുന്നു. പ്രാചീനമായ ജാതി സങ്കല്പെത്ത�
യും പാശ്ചാത്യാധുനികമായ വംശ വാദെത്തയും ഒേര
സമയം നിരാകരിക്കുന്നു ഗുരു നടത്തുന്ന ജീവശാസ്ത്രപ�
രമായ വർഗ്ഗീകരണം. എന്നാൽ വിേശഷബുദ്ധിയുെണ്ട�
ന്നഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കു് മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല സ്വന്തം
വർഗ്ഗെത്ത തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവിെല്ലന്നു് ഗുരു പരിഹ�
സിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യജാതി എന്ന സങ്കല്പത്തിെന്റ അപ�
ര്യാപ്തിെയപ്പറ്റിയുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാവണം ‘ജീ�
വകാരുണ്യ പഞ്ചകം’, ‘അനുകമ്പാദശകം’ തുടങ്ങിയ
കവിതകൾ പിറക്കുന്നതു്. സർവ്വജീവികേളാടുള്ള ആത്മ
സാേഹാദര്യമാണു് ഈ കൃതികളുെട മാനിെഫേസ്റ്റാ.
ശരീരശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യസ്ഥതകളല്ല അരുളിെന്റ ഭാ�
വശക്തിയാണു് ജീവിെയ നിർവ്വചിക്കുന്നതു് എന്നേത്ര
അവ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യവംശസങ്കല്പത്തിൽ നി�
ന്നു് ജീവിവംശ സങ്കല്പത്തിേലക്കുള്ള ഈ വ്യതിയാനം
പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയിൽ നിന്നും ‘മാനവികതയിൽ’
നിന്നുമുള്ള നിർണ്ണായകമായ വഴിമാറ്റെത്തയാണു് സാ�
ക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നതു്.

എല്ലാവരുമാത്മസേഹാദരെര-
ന്നേല്ല പറേയണ്ടിേതാർക്കുകിൽ നാം.

(ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകം)

ജാതിെയ്ക്കതിേരയുള്ള സമരത്തിെന്റ സുപ്രധാന ഘട്ടമാ�
ണു് എല്ലാ ജീവികളും ഒേര വംശമാണു്, ആത്മേസാദ�
രരാെണന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം. ‘മനുഷ്യ’വംശം എന്ന
ആശയത്തിൽ നിന്നു് സർവ്വജീവജാലങ്ങെളയും ഉൾ�
െക്കാള്ളുന്ന ‘ജീവിവംശം’ എന്ന സങ്കല്പത്തിേലക്കുള്ള
വിപ്ലവകരമായ ഈ മാറ്റെത്ത മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആധു�
നികർക്കായില്ല. ജീവകാരുണ്യെത്ത, അരുളിെന, നവ
ൈനതികയുെട േകന്ദ്രതത്വമാക്കുന്നു, മുഖ്യഭാവശക്തി�
യാക്കുന്നു ഇവിെട. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുെട ജീവകാരുണ്യ
നിരൂപണത്തിെലന്ന േപാെല. അരുളിൽ നിന്നാണു്
ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നതു്. അരുളില്ലാത്ത ഇരുളിൽ (അൻപി�
ല്ലാത്ത അവസ്ഥ) നിന്നു് അല്ലലും. അരുളിെന തള്ളി,
‘െപാരുളിനു’ പ്രാധാന്യം െകാടുക്കുന്ന മാനവികതാവാ�
ദത്തിെന്റ നിരാസമാണിതു്. ‘അമാനവികവും’ ‘അതി�
മാനവികവു’മായുള്ള തലങ്ങൾ അരുളിൽ സമന്വയി�
ക്കെപ്പടുന്നു. ഒരു പീഡെയറുമ്പിനും വരുത്തരുെതന്ന
അനുകമ്പയാണ്ടവനാണു് ഈ ‘അമാനവൻ’, ‘അതിമാ�
നവൻ’. അനുകമ്പതെന്നയാണു് ഇവിെട ആണ്ടവൻ.20
പരമ-അനന്തമായ അറിവും അരുളും തമ്മിലുള്ള സം�
േയാജന സംേശ്ലഷണമാണിതു്. മനുഷ്യനും പ്രാണിയും
പരമ അനന്തവും ഒന്നിക്കുന്ന ൈനതികമായ വ്യതിയാന
േരഖയാണു് ഇവിെട അരുൾ. സ്പിേനാസയുെട ൈനതി�
കതയിൽ നിന്നു് ഗുരുവിെന്റ ൈനതികതെയ വ്യത്യസ്ഥ�
മാക്കുന്നതും ഇതു തെന്ന. പ്രകൃതിയുമായുള്ള അമൂർത്ത,
ബൗദ്ധിക സഖ്യമല്ല, അപര ജീവികളുമായുള്ള സമൂർത്ത�
മായ ആത്മ-സാേഹാദര്യമാണു്, ‘അനു-കമ്പന’മാണു്
(affectivity-ഭാവശക്തികളാൽ ബാധിക്കെപ്പടുവാനുള്ള
കഴിവു്), സക്രിയമായ സഹജന്തുേസ്നഹമാണു്, ൈനതി�
കതെയ നിർവ്വചിക്കുന്നതു്.

20. ഈ ആശയത്തിനു് നടരാജഗുരുവിെന്റ ശിഷ്യനായ വിനയ�
ൈചതന്യേയാടു് കടപ്പാടു്. ഒരു സ്വകാര്യ സദസ്സിലാണു് ഈ
ആശയം വിനയ ൈചതന്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്. “ആേത്മാപ�
േദശ ശതകം—ഒരാമുഖം” എന്ന. വിനയയുെട അപ്രകാശിത
േലഖനം ഗുരുവിെന്റ ചിന്തയുെട ആഴങ്ങെള അനാവരണം െച�
യ്യുന്നു.

അരുളൻപനുകമ്പ മൂന്നിനും
െപാരുെളാന്നാണിതു് ജീവതാരകം
‘അരുളുള്ളവനാണു ജീവി’െയ-
ന്നുരുവിട്ടീടുകയീ നവാക്ഷരി.

(അനുകമ്പാ ദശകം 3)

“അരുളുള്ളുവനാണു് ജീവി” എന്ന നിർവ്വചനം മാനവിക�
തയുെട ചക്രവാളങ്ങെള േഭദിക്കുന്നു. ദുരിതക്കടൽ താ�
ണ്ടുവാൻ ജീവിെയ സഹായിക്കുന്ന ‘ജീവതാരക’മായ
ഈ ‘നവാക്ഷരി’യാണു് ഗുരുൈനതികതയുെട ബീജമ�
ന്ത്രം. ആത്മസുഖവും അപരസുഖവും അപരജീവിസുഖവും,
ഒന്നാവുന്നു. അപരമനുഷ്യെരന്ന േപാെല അപര ജീവി�
കളും ആത്മസേഹാദരങ്ങളാകുന്നു, യുഗ്മങ്ങളാകുന്നു. ദ്വ�
ന്ദ്വങ്ങൾ, അത്മാപര ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ, തകർക്കെപ്പടുന്ന�
തു് താത്വിക ചിന്തയിലൂെടേയാ േയാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂ�
െടേയാ അല്ല, അരുൾ എന്ന ഭാവശക്തിയുെട ഭൗതിക
ൈനതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെടയാണു്, സഹജീവിേയാ�
ടുള്ള ആർദ്രതയിലൂെടയാണു്.

മാനവികതാവിമർശനം

അരുളില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു നാറുന്ന ഉടമ്പു മാത്രം.
അരുളില്ലയെതങ്കിലസ്ഥിേതാൽ
സിര നാറുെന്നാരുടമ്പു താനവൻ
മരുവിൽ പ്രവഹിക്കുമംബുവ-
പ്പുരുഷൻ നിഷ്ഫലഗന്ധപുഷ്പമാം.

(അനുകമ്പാദശകം 3)

സമകാലീന മനുഷ്യ കർത്തൃത്വത്തിെന്റ നിർവ്വചനവും
വിചാരണയുമാണിതു്. അപരനുേമൽ അധികാരം െചലു�
ത്തുകയും ജീവിമണ്ഡലെത്ത നിഹനിക്കുകയും ജാതിമത
േഭദങ്ങൾ പുലർത്തുകയും അധികാരെത്തയും ഹിംസെയ�
യും ആത്മസാൽക്കരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ലാഭാേന്വഷി�
യായ ആധുനിക പൗരകർത്തൃത്വെത്ത മറ നീക്കിക്കാട്ടു�
കയാണു്. അരുളുള്ളവൻ മാത്രമാണു് ജീവി എന്ന നിർവ്വ�
ചനം നേവാത്ഥാന ൈനതികതയുെട ഹൃദയമന്ത്രമാകു�
ന്നു. എന്നാൽ അരുളിനു പകരം ‘അർത്ഥ-ശാസ്ത്രെത്ത’,
വാഴിച്ച ഒരു പ്രതി-നേവാത്ഥാന മാനവികതെയയാണു്
ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർ ആേഘാഷിച്ചതു്. ജാതികൾ
തമ്മിലുള്ള ലഹളകളും യുദ്ധങ്ങളും ൈവരങ്ങളും ആയി
സമുദായ നവീകരണ പദ്ധതികളായി നേവാത്ഥാന
ചരിത്രെത്ത ന്യൂനീകരിച്ച ആധുനികർ അരുളില്ലാത്ത
നാറുന്ന ഉടുമ്പുകേളാ നിർഗ്ഗന്ധ പുഷ്പങ്ങേളാ മാത്രമായ
അധികാരത്തിെന്റ ലഘു-കർത്തൃ-രൂപങ്ങെള, ചരിത്ര�
ത്തിെന്റ േകന്ദ്രപുരുഷന്മാരാക്കി പൗര-മാതൃകകളാക്കി.
വന്ധ്യമായ ഈ ‘പുരുഷ’വംശത്തിെനതിേര കാരുണ്യ�
വാന്മാരുെട സാർവ്വകാലികമായ ഒരു വംശ ചരിതം
(genealogy), അരുളിെന്റ ഒരു അതിചരിത്രം, നിർമ്മി�
ക്കുന്നു “അനുകമ്പാ ദശകം”. കൃഷ്ണൻ, ബുദ്ധൻ, ധർമ്മ�
പുത്രൻ, രാമൻ, ശങ്കരൻ ക്രിസ്തു, നബി, തിരുജ്ഞാന
സംബന്ധർ, അപ്പർ, മാണിക്കവാചകർ, സുന്ദരമൂർത്തി
നായനാർ, എന്നിവേരാെടാപ്പം കാമേധനുവും, കല്പവൃ�
ക്ഷവും അടങ്ങുന്ന അനുകമ്പാശാലികളുെട അമാനവ-
അതിമാനവ-അമര-നിര.

നാരായണ ഗുരു നടത്തിയ ‘മനുഷ്യ’ വിമർശനങ്ങെള
‘മാനവിക’ വാദികളായ ആധുനിക ബുദ്ധിജീവികൾ സൗ�
കര്യപൂർവ്വം മൂടിവയ്ക്കുകയാണു് െചയ്തതു്:

മനുഷ്യേന്റതു േപാെല െപരുപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആവശ്യങ്ങ�
െളാന്നും മൃഗങ്ങൾക്കില്ല. മനുഷ്യനാകെട്ട ഒരു സംഹാര�
മൂർത്തിെയേപ്പാെല ഭൂമിയിൽ ആെക മണ്ടുന്നു. അവൻ
കടന്നു േപാകുന്ന ഇടങ്ങെളല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യ�
െന്റ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാ�
ക്കുന്ന േതാട്ടങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും പട്ടണങ്ങൾക്കു�
മായി അവൻ മരങ്ങൾ െവട്ടിയും േസ്ഫാടനങ്ങളാൽ മുറി�
െപ്പടുത്തിയും പ്രകൃതിയുെട പച്ചപ്പാർന്ന സൗന്ദര്യെത്ത
നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമുഖം നശിപ്പിച്ചിട്ടും സ്വസ്ഥത കിട്ടാെത
അവൻ ഭൂഗർഭം തെന്ന തുരന്നു് അതിെന ദിനം പ്രതി ദുർ�
ബ്ബലമാക്കുന്നു…ഭീകരമാം വിധത്തിൽ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത�
വനാണു് മനുഷ്യൻ.…തനിക്കു് മൃഗങ്ങെളക്കാൾ ബുദ്ധിയു�
െണ്ടന്നു് മനുഷ്യൻ അഭിമാനിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും താൻ െച�
യ്യുന്നെതന്താെണന്നു് അവൻ അറിയുന്നില്ല.!21 (27)

21. മൗനപ്പൂേന്തൻ, മൗനപ്പൂേന്തൻ, പരിഭാഷ, സമന്വയം ശ്യാം ബാ�
ലകൃഷ്ണൻ, (One World University, Wayanad, 2015) 23–27.

1921-ൽ ആലുവയിെല സംസ്കൃത പാഠശാലയിൽ വിശ്വ�
സാേഹാദര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വാർഷികേയാഗ േവള�
യിൽ സംഘാടകനായ ഒരു യുവാവിേനാടു് ഗുരു മനസ്സു്
തുറന്നതാണിതു്. നടരാജഗുരുവാണിതു് േരഖെപ്പടുത്തുന്ന�
തു്. മാനവമഹിമെയപ്പറ്റിയുള്ള യുവാവിെന്റ സർവ്വവിശ്വാ�
സെത്തയും ഹനിക്കും വിധം രൂക്ഷമായിരുന്നു ഈ ‘മനു�
ഷ്യ’ വംശ വിമർശനം. പാശ്ചാത്യവും ആധുനികവുമായ
ആശയങ്ങളിൽ നിബദ്ധമായ ‘മാനവികത’ േലാകവി�
ധ്വംസകവും ആത്മനാശകവും ആയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാ�
െണന്ന ‘പ്രതി-മാനവികമായ’ (anti-humanism) തിരിച്ച�
റിവു് ഈ വരികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു.

ആനന്ദത്തിെന്റ ൈനതികത
െകാേളാണിയൽ-മിഷണറി ആധുനികത കുത്തിവച്ച
ആത്മ നിന്ദയുെടയും അധമ േബാധത്തിെന്റയും നിേഷധ
ഭാവങ്ങെള െചറുത്തു് െകാണ്ടു് ‘പ്രിയ’ത്തിെന്റയും അരു�
ളിെന്റയും ഭാവശക്തികളിൽ േകരളീയചിന്തെയ ഉറപ്പിച്ചു
നിർത്തി എന്നതാണു് ഗുരുചിന്തയുെട ഗുരുത്വം. പക,
പ്രതികാരം, വിേദ്വഷം (resentment) എന്നിവെയ അടി�
സ്ഥാനമാക്കുന്ന, കാമനെയ അടിച്ചമർത്തുന്ന, പ്രതിേലാ�
മാധുനികതയുെട ദുരന്തദർശനങ്ങൾെക്കതിേര പ്രസ�
ന്നവും ശുഭാവഹവുമായ ഒരു നവ ൈനതിക ദർശനം
അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.

“മദ്യം വിഷമാണു്, അതു് െതാടരുതു്, നാറും” എന്നു് ഈഴവ
സമുദായെത്ത അനുശാസിച്ച നാരായണ ഗുരു, പേക്ഷ,
മെറ്റാരു മധുവിദ്യ എല്ലാവർക്കുമായി വാറ്റിെയടുത്തിരു�
ന്നു, “ആത്മാനന്ദലഹരി”. “ശിവാനന്ദ ലഹരി”. സർവ്വ
ചരാചരേപ്രമ ലഹരി. ഞാൻ ‘സച്ചിദമൃത’െമന്ന േബാ�
ധസഞ്ജീവനി. വർഗ്ഗ-ജാതി-മത-വിേദ്വഷത്തിെന്റ വി�
ഷപ്രേയാഗെത്ത അതിജീവിക്കുവാൻ ആനന്ദത്തിെന്റ�
യും, അലിവിെന്റയും, ആസവം. മദ്യപാനത്തിനു പകരം
ജ്ഞാനാനന്ദമധുപാനം. അമൃതപാനികളായ ‘പരമ�
ഹംസ ജനം’ ആണു് ഗുരു നിർേദ്ദശിക്കുന്ന ബദൽ കർ�
തൃത്വം.

ആനന്ദക്കടൽ െപാങ്ങി-
ത്താേന പായുന്നിതാ പരെന്നാരു േപാൽ
ജ്ഞാനം െകാണ്ടതിേലറി-
പ്പാനം െചയ്യുന്നു പരമഹംസ ജനം.

(സ്വാനുഭവഗീതി/അമൃത തരംഗിണി-7.22 )

22. സ്വാനുഭവഗീതി/അമൃത തരംഗിണി (7) ശ്രീ നാരായണഗുരുവി�
െന്റ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ. സമാഹരണം, വ്യാഖ്യാനം, േഡാ�
ക്ടർ. ടി. ഭാസ്ക്കരൻ, 315.

ആധുനികതയുെട ‘ലഘു’ ദർശനികൾക്കു് ദൃശ്യേവദ്യമ�
ല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദ സമുദ്രം താേന ഉയർന്നു് പരന്നു
പായുന്ന ഒരു അനുഭവനിലയിേലക്കു് “നാം” ആനയി�
ക്കെപ്പടുന്നു ഇവിെട. ഈ ആനന്ദക്കടലിൽ ആത്മജ്ഞാ�
നത്താൽ ഇറങ്ങി അമൃതപാനം െചയ്യുന്ന പരമഹംസജ�
നം ആണു് ഗുരുവിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നവകർ�
തൃത്വം. തീർച്ചയായും ഈ ‘പരമഹംസ ജനവും’ അവ�
രാൽ പ്രേചാദിതരായ ജനാവലികളും ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാ�
യിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ ‘ഇളയ’ (minor) പക്ഷങ്ങളായി�
രുന്നു േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ദീപവാഹകർ.

കാമനെയയും ആനന്ദെത്തയും നിേരാധനം െചയ്യുന്ന
െകാേളാണിയൽ-മിഷണറി വ്യവഹാരങ്ങൾെക്കതിേരയു�
ള്ള സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയ സമരമാണിതു്. ആധുനികത ഉല്പാ�
ദിപ്പിച്ച മേതതരവും മതപരവുമായ ഉന്മാദെത്ത, അധി�
കാരവ്യാധിെയ, “മഹാേരാഗ്യ”മാകുന്ന മെറ്റാരു ഉന്മാദം
െകാണ്ടു് േനരിടുകയാണു് ഗുരു ഇവിെട. െകാേളാണി�
യൽ ആധുനിക കർത്തൃത്വത്തിെന്റ പാരേനായിയെയ,
ഈഡിപ്പൽ ജ്വരെത്ത ഉച്ചാടനം െചയ്യുന്ന അരുളാണ്ട�
വെന്റ അമൃത മധുരമായ സർേഗ്ഗാന്മാദം. നിരുപാധിക�
മായ ഈ ആനന്ദ സങ്കല്പം ആധുനികതയുെട ആത്മനി�
േരാധത്തിെനതിേരയുള്ള കലാപവും കാമനയുെട പ്രതി�
ഷ്ഠാപനവുമാണു്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉന്മാദവിേശ്ല�
ഷകൻ (മന:ശാസ്ത്രവിേശ്ലഷകനല്ല)/വിഷഹാരി/പാമ്പാട്ടി/
ആഭിചാരകൻ/അൈദ്വതസംേശ്ലഷകൻ/മധു-വിശാരദൻ,
ആയിരുന്നു നാരായണ ഗുരു എന്നു പറയാം…

പരമ-അനന്തതയുെട അരുളാനന്ദക്കൂത്തുകണ്ടാടുന്ന പാ�
മ്പും പാമ്പാട്ടിയും ആയി പകർന്നാടുന്നു ‘പാമ്പാട്ടിച്ചിന്തി�
െന്റ.23 രചയിതാവു്. “ആനനമായിരവും തുറന്നാടുന്ന
‘അനന്തനായി”, വാക്കും നാദവുെമല്ലാം ഭക്ഷിച്ച്, ‘ചുടരാ�
യി (േജ്യാതിസ്സായി) ഉയരുന്ന െപാരുളിെന്റ എല്ലയിൽ
(സീമയിൽ)ഏറിയാടുന്ന ഉൽബുദ്ധമായ പാമ്പാവുന്നു,
അഹം, ഇവിെട. ‘ഓെമന്നു െതാട്ടുള്ള ഒരു േകാടി മന്ത്ര�
ങ്ങളുെട െപാരുൾ നാം തെന്നയാെണന്ന’ വിപ്ലവകര�
മായ ആത്മേബാധം ഉണർന്നാടുന്ന ജീവി കർതൃത്വം.
പാമ്പും പാമ്പാട്ടിയും പരമ അനന്തവും ഒേര ബ്രഹ്മാണ്ഡ
നൃത്തത്തിൽ ഒന്നിക്കുന്ന അമരേനരങ്ങൾ. ‘അമാന�
വനും’ ‘അതിമാനവനും’ ‘ആത്യന്തികവും’ ഒന്നാവുന്ന
നേവാത്ഥാന േനരത്തിെന്റ ആനന്ദച്ചിന്തുകൾ.

ആഴങ്ങളിേലക്ക്
ആധുനികത ദൃശ്യേകന്ദ്രിതെമങ്കിൽ ‘ഗുരു-ആധുനികത’
ശ്രവണമനനങ്ങൾക്കു് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും, ഒടുവിൽ
അതും നിരാകരിച്ച് ശ്രവണാതീതത്തിേലക്കും മനനാതീ�
തത്തിേലക്കും സഞ്ചരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ദൃശ്യനുഭൂതി�
െയക്കാൾ ഗന്ധ, ശ്രവണ, സ്പർശ, രസാധിഷ്ഠിതമായ
സൂക്ഷ്മസംേവദനങ്ങൾക്കു് ജ്ഞാനുഭവത്തിൽ പ്രാമുഖ്യം
നൽകുന്നു. ആധുനികഭാവുകത്വം ഖരമയെമങ്കിൽ ബദലാ�
ധുനിക ഭാവന ജലമയമാകുന്നു. ആധുനികത കാമനയു�
െട പ്രവാഹങ്ങെള തടയുേമ്പാൾ ഈ ബദൽ ഭാവുകത്വം
ഒഴുക്കുകെള, തീക്ഷ്ണതകെള, തുറന്നു വിടുന്നു. ആത്യന്തികം
അതീതമല്ല അന്തസ്ഥിതികമാകുന്നു, ഉയരമല്ല ആഴമാകു�
ന്നു ഈ ‘സമുദ്ര’കവിതകളിൽ.

ആഴേമറും നിൻ മഹസ്സാ
മാഴിയിൽ ഞങ്ങളാകേവ
ആഴണം വാഴണം നിത്യം
വാഴണം വാഴണം സുഖം

(ൈദവദശകം 10)24

23. “കുണ്ഡിലിനിപ്പാട്ടു്”,ശ്രീ നാരായണഗുരുവിെന്റ സമ്പൂർണ്ണ കൃതി�
കൾ, 286–292.

24. “ൈദവദശകം”, 262–266.

മഹസ്സു് ആഴമാണു് ആഴിയാണു്. പരമ-അനന്തതയുെട,
ആത്യന്തികത്തിെന്റ, ആത്മാന്തസ്തിതികത്വെത്തയാണു്
ആഴത്തിെന്റ, ആഴലിെന്റ, ആഴ്ന്നുവാഴലിെന്റ, ഈ ആഴീ
വ്യഞ്ജകങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠാപിക്കുന്നതു്. ആകാശവർത്തി�
യായ ഒരു അതീത ശക്തിയല്ല ഇവിെട പരമജ്ഞാനവ�
സ്തു. േബാധാേബാധത്തിെന്റ ആഴങ്ങളിലാണു് ‘പരമം’
ഉറന്നു വരുന്നതു്. െദല്യൂസു് പറയുന്ന ശുദ്ധവും പരമവു�
മായ അന്തസ്തിതത്വം. പാശ്ചാത്യെന്റ അതീതവർത്തി�
യായ ൈദവസങ്കല്പെത്ത അന്തർവർത്തിയായ അനന്ത
സത്തയുെട വ്യതിർ സങ്കല്പത്താൽ പകരം വയ്ക്കുന്നു.

ശങ്കരാൈദ്വതത്തിെന്റയും ൈശവ-വിശിഷ്ടാൈദ്വത-
ബൗദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും നടുനിലയിലൂെട ചരിക്കുന്ന
ഈ നവാൈദ്വതം ആത്യന്തികത്തിെന്റ അനുഭവെത്ത
സമുദ്രാനുഭവമായി ആഴിയിൽ ആഴലായി േരഖെപ്പടുത്തു�
ന്നു എന്നതു് ശ്രേദ്ധയമാണു്. ഉയരങ്ങളിേലെക്കന്നതി�
േനക്കാൾ ആഴങ്ങളിേലക്കാണു് ചിന്തയുെട സഞ്ചാരം.
ആണ്ടവൻ. ആഴ്വാർ. ആണ്ടാർ. ആഴവും ഉയരവും ആകാ�
ശവും സമുദ്രവും ദിക്കും ദിഗന്തങ്ങളും എല്ലാം തെന്ന ഇവി�
െട അട്ടിമറിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. ജലവും േതജസ്സും ഒന്നു േചരുന്നു.
അറിവിെന്റ സമുദ്രം ഇവിെട േജ്യാതിർ സമുദ്രം ആണു്.
പ്രജ്ഞയുെട ആഴങ്ങളിലാണു് ചിദാകാശം വിടരുന്നതു്.
നവാൈദ്വത ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിെന്റ മർമ്മെമന്നു് പറ�
യാവുന്ന സംേയാജന സംേശ്ലഷണത്തിെന്റ യൗഗികപ്ര�
ക്രിയയാണു് ഈ അസാധ്യ-സാധ്യങ്ങെള അനുഭവസാ�
ധ്യമാക്കുന്നതു്. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ നിന്നു് വരുന്ന പ്രകാ�
ശമല്ല ആഴത്തിൽ നിന്നു വരുന്ന, അെല്ലങ്കിൽ, സൂക്ഷ്മ�
ചിദാകാശത്തു െതളിയുന്ന േതജപ്രസരമാണു് ഇവിെട
പരമ-അനന്ത-വസ്തു. അനന്തത്തിെന്റ അന്തസ്ഥിത പ്ര�
തലം ആണു് ഗുരുേപ്രാക്തമായ ഈ പരമചിദാകാശം,
ഈ േജ്യാതിർ സമുദ്രം. ൈദവികതയുെട അപസ്ഥലീക�
രണവും.

(തുടരും  നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ… II)
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െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ
പ്രസിദ്ധ നിരൂപകനും പത്രപ്രവർത്തക�
നും വാഗ്മിയുമായിരുന്ന സി.പി.ശ്രീധരെന്റ
മകൻ. 2004-ൽ JNU, Centre For Historical
Studies-ൽ നിന്നു് പി.എച്.ഡി.ബിരുദം.

േഡാ: െക.എൻ.പണിക്കരുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ നട�
ത്തിയ തീസിസ്സിെന്റ ശീർഷകം: “The Counter-Narratives
of Power and Identity in Colonial Keralam—A Reading of
C. V. RamanPilla’s Historical Novels”. തൃശൂർ േകരളവർമ്മ
േകാേളജിെല ചരിത്രവിഭാഗം േമധാവിയായി വിരമിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

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

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

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

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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