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രാഷ്ടീയവാദങ്ങൾ

ഒരു വിമർശകെന്റ േജാലി പലേപ്പാഴും ദുർഗ്രഹമാ�
യിത്തീരാറുെണ്ടങ്കിലും ജനാബ് അബ്ദുൽലായുെട
‘രാഷ്ട്രീയവാദങ്ങൾ’ നിരൂപണം െചയ്യുക എന്ന�
തിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു നിർഭാഗ്യം ആർെക്കങ്കിലും
വരാനുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ െതരെഞ്ഞ�
ടുപ്പിൽ മുസ്ലീം േവാട്ടറന്മാെര ലീഗിൽനിന്നകറ്റി േകാൺ�
ഗ്രസ്സിനു േവണ്ടി േവാട്ടുെചയ്യിക്കാൻ നടത്തിയ പ്ര�
ചരണങ്ങളുെട ഒരു സമാഹാരമാണിതു്. ഇതിൽ
ഏെതാെക്കയാണു സമ്പാദിച്ചതു്, ഏെതാെക്കയാ�
ണു സൃഷ്ടിച്ചതു് എന്നു തിരിെച്ചടുക്കാൻ പ്രയാസമു�
ണ്ടു്. െതരെഞ്ഞടുപ്പു കഴിഞ്ഞു. മുസ്ലീംലീഗു് പരിപൂർ�
ണ്ണമായി വിജയിച്ചു. പാകിസ്ഥാനും സ്ഥാപിതമാ�
യി. ഇനി പുസ്തകത്തിെന്റ സ്ഥാനം എവിെട എന്ന
േചാദ്യത്തിനവകാശമുണ്ടു്. അഥവാ, എെന്തങ്കിലും
സ്ഥാനമുെണ്ടങ്കിൽത്തെന്ന അതിെന്റ ഒരു വിമർ�
ശനംെകാണ്ടു ൈദ്വമാസികത്തിെന്റ പുറങ്ങൾ നിറ�
യ്ക്കുക എന്നതും അന്യായമാണു്. പേക്ഷ, ഇപ്പുസ്തക�
ത്തിൽ പ്രകടിതമായിരിക്കുന്ന ചിന്താഗതി ഇന്ത്യയി�
െല വർഗ്ഗീയപ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളിനു
വളെര െവളിച്ചംനൽകുന്ന ഒന്നാണു്. പഞ്ചാബിലും
ദില്ലിയിലും ഇന്നു നടക്കുന്ന ദാരുണസംഭവങ്ങൾ
വർഗ്ഗീയപ്രശ്നത്തിെന്റ പ്രാധാന്യെത്ത പ്രഖ്യാപനം
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഇതിെനെന്തങ്കിലും പരിഹാരം കെണ്ട�
ത്തണെമങ്കിൽ വർഗ്ഗീയത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങ�
െളയും ചരിത്രെത്തയും തെന്ന പരിേശാധിേക്കണ്ട�
തുണ്ടു്.

ഹിന്ദുമതവും ഇസ്ലാമും േപാെല പരസ്പരവിരുദ്ധമായ
രണ്ടു മതങ്ങൾ േവെറയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടു
ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനമാണു ചരിത്രം
ഇന്ത്യയ്ക്കു വിധിച്ചതു്. ഇന്ത്യയിെല മുഹമ്മദീയ ആക്ര�
മണത്തിെന്റ ആദ്യദശയിൽ കുടിേയറ്റേമാ രാജ്യഭര�
ണേമാ അവരുെട ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല. സമ്പത്തിനു
കീർത്തിേകട്ട ഇന്ത്യയിെല ധനം കുത്തിക്കവർന്നു�
െകാണ്ടുേപാവുക മാത്രമായിരുന്നു ഗസ്നി മുഹമ്മദി�
െന്റയും, േഗാറി മുഹമ്മദിെന്റയും ലക്ഷ്യം. െകാള്ള�
യ്ക്കുള്ള ഈ ആസക്തി െപാതുെവയും അക്രമികൾ
ഹിന്ദുമതേത്താടുെചയ്ത അനീതികൾ പ്രേത്യകിച്ചും
ഇന്ത്യയിെല ഹിന്ദുക്കളുെട മനസ്സിൽ മുസ്ലീം വിേരാ�
ധത്തിെന്റ ബീജാവാപംെചയ്തു. മതഭ്രാന്തന്മാരായ
മുസ്ലീം ഭടന്മാർ േക്ഷത്രഭണ്ഡാരങ്ങൾ െകാള്ളെച�
യ്തതും നിർബ്ബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തിയ�
തും ഈ വിേരാധത്തിനു മൂർച്ചകൂട്ടി. രാജ്യം പിടിച്ച�
ടക്കി ഭരിക്കുവാനും സ്ഥിരമായി കുടിേയറി പാർക്കു�
വാനുംേവണ്ടി വന്ന മുസ്സീം രാജാക്കന്മാരുെട കാ�
ലത്തു് ഈ വിേരാധം കുേറക്കൂടി വർദ്ധിച്ചു. മുസൽ�
മാൻമാർ ഇന്ത്യാക്കാരാെണന്നു ഹിന്ദുക്കൾ അം�
ഗീകരിച്ചില്ല. വലിയ കാലതാമസം കൂടാെത, അവ�
െര ആട്ടിേയാടിക്കാെമന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിചാരിച്ചു.
പേക്ഷ, ഇക്കാലമത്രയും മതപരിവർത്തനം നടന്നു�
െകാണ്ടിരുന്നു. അങ്ങെന ഇന്ത്യയല്ലാെത മാതൃരാ�
ജ്യമില്ലാത്ത ഒരു വലിയസംഖ്യ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
യി. ദില്ലി ചക്രവർത്തിമാർ അവെര ഉപേയാഗിച്ചു
ഭരണം നടത്തിെക്കാണ്ടുമിരുന്നു. പരസ്പരം യാെതാ�
രു സൗഹാർദ്ദത്തിനും അവസരേമാ പരിശ്രമേമാ
ഇല്ലാെത മതൈവരുദ്ധ്യം അതിെന്റ പാരമ്യത്തിെല�
ത്തിയിരുന്ന കാലത്താണു് അൿബർ ചക്രവർത്തി
സിംഹാസനാേരാഹണം െചയ്തതു്. വർഗ്ഗീയൈവ�
രുദ്ധ്യം ദില്ലിസിംഹാസനെത്ത തകിടംമറിക്കുെമന്നു
മഹാനായ അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. സ്വതന്ത്രചി�
ന്തകനായിരുന്ന അേദ്ദഹം ഈ പ്രശ്നത്തിനു സ്വയം
കണ്ടുപിടിച്ച േപാംവഴി രണ്ടു മതങ്ങളും കൂടിേച്ചർത്തു്
ഒരു പുതിയ മതം സൃഷ്ടിക്കുകെയന്നതായിരുന്നു.
അടിസ്ഥാനതത്ത്വമനുസരിച്ചുതെന്ന ഈ പദ്ധതി
പ്രാേയാഗികമല്ലായിരുന്നു. ഇന്നും രണ്ടു മതവിഭാ�
ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ േയാജിക്കാൻ െചയ്യുന്ന പരിശ്രമ�
ങ്ങൾ മൂന്നാമെതാരു മതത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിലാണ�
േല്ലാ പരിണമിക്കുന്നതു്. മതഭ്രാന്തന്മാരായ ഹിന്ദു�
ക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും അക്ബെറ എതിർത്തു. അക്ബ�
റിെന്റ പരിപാടി പരാജയമടഞ്ഞു. ഒരുതരത്തിൽ
അറംഗസീബിെന്റ കാലംവെര അക്ബർ സൃഷ്ടി�
ച്ച അന്തരീക്ഷം നിലനിന്നു. അറംഗസീബ് പിെന്ന�
യും വർഗ്ഗീയൈവരുദ്ധ്യം കുത്തിെപ്പാക്കി. മതത്തിനു�
േവണ്ടി അേദ്ദഹം സിംഹാസനം പണയെപ്പടുത്തി.
അന്നുമുതൽ ദില്ലിസിംഹാസനം ക്ഷയിക്കുകയും െച�
യ്തു. പേക്ഷ, മുസ്ലീം രാജകൂടം മാത്രേമ തകർന്നുള്ളു.
മുസ്സീം ജനത ഇന്ത്യയിൽ അവേശഷിച്ചു. അേതാടു�
കൂടി വർഗ്ഗപ്രശ്നവും.

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിെല അടുത്തഘട്ടം വിേദശാധിപ�
ത്യത്തിേന്റതാണു്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ പിടിച്ചടക്കി,
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും െപാതുവിൽ അടിമകളായി.
എന്നിട്ടും, അവർ തമ്മിലുള്ള വിേരാധം കുറഞ്ഞില്ല.
ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന തത്ത്വമനുസരിച്ചു് ഈ
രണ്ടു മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിേരാധെത്ത ബ്രിട്ടീഷു�
കാർ വളർത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. പേക്ഷ, കാലക്രമ�
ത്തിൽ, പാശ്ചാത്യസംസ്കാരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം�
െകാണ്ടു് ഇന്ത്യക്കാരുെട സ്വാതന്ത്ര്യാഭിലാഷം വർ�
ദ്ധിച്ചു. പെത്താമ്പതാം ശതകത്തിെന്റ അവസാന�
ത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാ�
പിക്കെപ്പട്ടു. മുസ്സീംസമുദായം സാംസ്കാരികമായി
വളെര പിന്നണിയിലായിരുെന്നങ്കിലും പല മുസ്ലീം
പ്രമാണിമാരും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തിനു സഹ�
കരണം നൽകി. പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിൽ രണ്ടു
ചിന്താഗതികൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഒന്നു്, പാശ്ചാത്യ�
സംസ്കാരവുമായിട്ടുള്ള പരിചയത്തിൽനിന്നുയർന്നു�
വന്ന േദശീയേബാധം, രണ്ടാമേത്തതു്, അല്പസം�
സ്കാരത്തിലുള്ള അഭിമാനത്തിൽനിന്നുയർന്നതും
ഹിന്ദുപക്ഷപാതപരവുമായ േദശീയത്വം. വിേവകാ�
നന്ദെന്റ തത്ത്വങ്ങളും ശിവാജിയുെട ആരാധനയുമാ�
ണു രണ്ടാമെത്ത ചിന്താഗതിയുെട ലക്ഷണങ്ങൾ.
ഈ ചിന്താഗതി മൂർത്തീകരിച്ചു പിന്നീടു് അധഃപ�
തിച്ച സംഘടനയാണു ഹിന്ദുമഹാസഭ. ഈ രണ്ടു
ചിന്താഗതികളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യമാണു് മു�
സ്ലീങ്ങളും േദശീയപ്രസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ�
െത്ത നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതു്. ആദ്യെത്ത ചിന്താഗതി
മുന്നിട്ടുനിന്നേപ്പാൾ മുസ്ലീങ്ങൾ േകാൺഗ്രസ്സിേല�
ക്കു വന്നു. രണ്ടാമേത്തതിനു പ്രാമാണ്യം സിദ്ധിച്ച�
േപ്പാൾ അവർ അതിൽനിന്നും േപായി. ബ്രിട്ടീഷു�
കാരൻ ഈ ൈവരുദ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കി. വർദ്ധിച്ചു
വരുന്ന േകാൺഗ്രസ്സു ശക്തിെയ തടയാൻേവണ്ടി
മുസ്ലീങ്ങെള േകാൺഗ്രസ്സിൽനിന്നു് അകറ്റാൻ ശ്ര�
മിച്ചു. മുസ്ലീംലീഗിനു േപ്രാത്സാഹനം നൽകിയതും
ഈ ലക്ഷ്യേത്താടുകൂടി ആയിരുന്നു. ഖിലാഫത്തു് പ്ര�
സ്ഥാനേത്താടു കൂടിയാണു് ഗാന്ധിജിയുെട ഒരു പ്ര�
ധാനവിജയം. പേക്ഷ, അതിനുേശഷം ഇന്ത്യയിെല
മുസ്ലീം ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായി. ഹിന്ദു പിന്തിരി�
പ്പൻ പ്രസ്ഥാനത്തിനു കൂട്ടുനിലക്കുന്ന മതം ഇതിലും
സാമ്രാജ്യത്വെത്ത സഹായിച്ചു. ഭിന്നിപ്പു് വർദ്ധിച്ചു�
െകാണ്ടു തെന്നയിരുന്നു. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ശക്തി
വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതുകണ്ടു് മുസ്ലീങ്ങൾ പ്രേത്യക അവ�
കാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മുറവിളികൂട്ടി. ആശിച്ചിടേത്താ�
ളം ഒന്നും കിട്ടാത്തതുെകാണ്ടു് അവർ സ്വയംനിർണ്ണ�
യാവകാശം ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഈ ആവശ്യത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന പ്രേക്ഷാഭണമായിരുന്നു
പാകിസ്ഥാൻവാദമായിത്തീർന്നതു്. ലീഗിെന്റ വാദം
അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണു പ്രാേയാഗികമാർഗ്ഗം
എന്നുകണ്ടു് േകാൺഗ്രസ്സ് പാകിസ്ഥാൻ അംഗീക�
രിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, വർഗ്ഗീയൈവ�
രം ഇന്ത്യയിൽ തുടരുകതെന്നയാണു െചയ്യുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് ഒന്നു െതളിയുന്നുണ്ടു്, പാകിസ്ഥാേനാ
അഖണ്ഡഹിന്ദുസ്ഥാേനാ അല്ല, ഇന്ത്യയിെല വർഗ്ഗീ�
യകലഹത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനകാരണം. ഈ കല�
ഹങ്ങളുെട കാരണെമെന്തന്നു കണ്ടുപിടിക്കാെത
പരിഹാരം നിർേദ്ദശിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. അതിനുേവ�
ണ്ടി ഇന്നുവെര വർഗ്ഗീൈയക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു�
േവണ്ടി നടത്തെപ്പട്ട പരിശ്രമങ്ങൾ പുനഃപരിേശാ�
ധന െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

േകാൺഗ്രസ്സും ലീഗും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ ചരി�
ത്രത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥം ഈ
രണ്ടു സംഘടനകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള േനരിടു�
ന്നതിൽ ൈവമുഖ്യം കാണിക്കുന്നുെവന്നതാണു്.
കണ്ണിൽ െപാടിയിടാനുള്ള കുറുക്കുവിദ്യകളും പര�
സ്പരം പുലഭ്യവും മാത്രമായിരുന്നു ഈ രണ്ടു സംഘ�
ടനകളുേടയും പരിപാടി. ലീഗിെന്റ വഴിപിഴച്ച നയം
വിമർശിക്കുകെയന്നതു് ഈ നിരൂപണത്തിൽ സം�
ഗതമല്ല. എന്നാൽ, േകാൺഗ്രസ്സിനു പറ്റിയ െത�
റ്റുകൾ തികച്ചും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്
“രാഷ്ട്രീയവാദങ്ങൾ”. ഈ പുസ്തകം േകാൺഗ്രസ്സ് 
നയെത്ത നീതീകരിക്കുവാൻ എഴുതെപ്പട്ടതാെണ�
ന്നുള്ളതു് ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിെല വിേരാധാ�
ഭാസങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണു്.

മുസ്ലീംലീഗിനു ഭൂരിപക്ഷനയത്തിെന്റ പിന്തുണയു�
െണ്ടന്നുള്ള വാസ്തവം ഗ്രന്ഥകാരൻ നിേഷധിക്കു�
ന്നില്ല. േനെരമറിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നതു ശരി�
യായിരിക്കണെമന്നിെല്ലന്നു് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധ�
രിച്ചു വാദിക്കുകയും ലീഗിെന്റ ഭൂരിപക്ഷം ജന്മികളും
ധനവാന്മാരാെണന്നു തീരുമാനിക്കുകയും െചയ്യുക�
യാണു് അേദ്ദഹം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം.
“ഭൂരിപക്ഷം വിലെപ്പട്ടതല്ല” എന്ന ഒരു ഖണ്ഡികത�
െന്നയുണ്ടു് (പുറം 31). രാജ്യകാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ
പിെന്നെയെന്താരു മാനദണ്ഡമാണാേവാ അേദ്ദഹം
ശുപാർശ െചയ്യുന്നതു്? ലീഗിെന്റ നയം രൂപീകരി�
ക്കുന്നതു ധനവാന്മാരാെണന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു
മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. മറ്റുപല സംഘടനകളു�
െട അവസ്ഥയും അതുതെന്നയാണേല്ലാ. എന്നാൽ,
ലേക്ഷാപലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള ലീഗിെന്റ ഭൂരിപ�
ക്ഷവും ധനവാന്മാരാെണന്ന വാദം അച്ചടിക്കാൻ
കടലാസ് െചലവാക്കുന്നതു് (അതു പുനലൂർ കടലാ�
സാെണങ്കിൽക്കൂടി) ജനങ്ങേളാടു െചയ്യുന്ന ഒരു പാ�
തകമാണു്. മില്ലുടമസ്ഥസംഘവും േലബർ ഓഫ് 
െകാേമഴ്സും ഒഴിച്ചു് അങ്ങെന ഒരു സംഘടന േലാക�
ത്തുേണ്ടാ? ‘തങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള െതാഴിലാളികെള
ലീഗിൽ െമമ്പറന്മാരായി േചർത്തു് അതിെന്റ വരിപ്പ�
ണം ഈ യജമാനന്മാർതെന്ന അടയ്ക്കുകയും െചയ്യും’
(പുറം 13). ഇങ്ങെന െചയ്യുന്ന മറ്റു ചില സംഘടന�
കൾ അഹമ്മദാബാദിലും േബാംെബയിലും ഉള്ള�
തായി േകടിട്ടുണ്ടു്. ജനാബ് അബ്ദുൽലാ അത്തരം
സംഘടനകൾ കണ്ണൂെരങ്കിലും ഉള്ളതായി േകട്ടിട്ടു�
ണ്ടാവുമേല്ലാ?

‘മതം അപകടത്തിൽ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ലീഗ് ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നുെവന്നതാണു് ജനാബ് അബ്ദുൽലായു�
െട മെറ്റാരു ആേരാപണം. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
തീരുമാനിച്ചു അതിനു മറുമരുന്നായി മുഴുത്ത മതഭ്രാ�
ന്തുതെന്ന പ്രേയാഗിക്കണെമന്നു്. ‘ഉഷ്ണം ഉേഷ്ണന
ശാന്തി’ എന്നാണെല്ലാ ആപ്തവാക്യം. ‘മതെമന്നു
േകൾക്കുേമ്പാൾ മുമ്പും പിമ്പും േനാക്കാെത എന്തി�
നും ഒരുങ്ങി പുറെപ്പടാറുള്ള മുസ്ലീം സമുദായം’ (പു�
റം 1) മതെത്ത ബഹുമാനിക്കാത്ത ലീഗ് േനതൃത്വ�
െത്ത അനുഗമിക്കരുെതന്നാണു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ
ഉദ്  േബാധനം. മുസ്ലീങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള ഷിയ, സു�
ന്നി മുതലായ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ൈവരമുളവാ�
ക്കത്തക്കവിധത്തിലാണു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗ�
ങ്ങൾ ഏഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന മുസ്ലീങ്ങൾ�
ക്കു് അേദ്ദഹം വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷയും മതപരമാണു്.
‘അന്യഥാ വ്യാഖ്യാനിച്ചു നരകക്കുണ്ടിൽ താവളമാ�
ക്കരുെതന്നും അവെര ഉദ്  േബാധിപ്പിച്ചുെകാള്ളുന്നു!’
ഒന്നാംതരം രാഷ്ട്രീയ്രപചരണം.

മെറ്റാരു െതറ്റും ലീഗുകാർക്കുണ്ടു്. മാമൂലിെന ലംഘി�
ച്ചു് പലതും അവർ െചയ്യുന്നെത്ര. േദശീയ സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി പടെവട്ടൂന്ന മുസ്ലീം വിപ്ലവകാരി�
കെളല്ലാം നല്ല പഴമക്കാരുമാണു്. ‘െബ്ലയിഡുകെള�
െക്കാണ്ടു മുഖത്തുനിന്നും ഇസ്ലാമിക അടയാളങ്ങൾ
വടിച്ചുനീക്കി, അങ്ങെന തങ്ങളുെട രണ്ടു കവിൾത്ത�
ടങ്ങെളയും പാകിസ്ഥാൻ ആക്കിത്തീർക്കുകയും’
(പുറം 35) െചയ്യുന്ന അവിശ്വാസികളാണു് ലീഗുകാർ.
ഒന്നുമാത്രേമ മനസ്സിലാകാത്തതുള്ളൂ. ഗ്രന്ഥത്തിൽ
സ്വന്തം ചിത്രം േചർത്ത അവസരത്തിൽ േമെലഴു�
തിയ വാചകം ഗ്രന്ഥകാരൻ വിസ്മരിച്ചുേപായെതന്തു�
െകാണ്ടാെണന്നു്. ‘മി. ജിന്നയുെട വ്യക്തിപരമായ
കഴിവില്ലായ്മ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതചര്യകളിൽ�
നിന്നും െതളിയുന്നു!’ (പുറം 38) േദശീയ മുസ്ലീങ്ങ�
ളിൽ ഒരാൾ ഒരു ഹിന്ദുവനിതെയ വിവാഹംെചയ്തതു്
ജനാബ് അബ്ദുൽലാ മറന്നുേപായി. േപാെരങ്കിൽ
ജിന്നാ തെന്ന നടത്തിയ സ്വന്തം വിവാഹേമാ?
അേപ്പാൾ ക്രിസ്ത്യൻ വനിതെയ മുസ്ലീം വിവാഹം
െചയ്യുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. മുസ്ലീം വനിതെയ ക്രിസ്ത്യൻ
വിവാഹം െചയ്യുന്നതാണു െതറ്റു്. ഇൻഡ്യയിെല
വർഗ്ഗീയകലാപത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം കെണ്ടത്ത�
ണെമങ്കിൽ ‘രാഷ്ട്രീയവാദങ്ങൾ’ ഉരുവിട്ടു പഠിക്ക�
ണം. ശാരദാ ബില്ലിെന അനുകൂലിച്ചതും മെറ്റാരു
െതറ്റാണു്. ൈശശവവിവാഹെത്ത തടയുന്നതിെന
എതിർക്കുന്ന മാന്യന്മാരുെട സംഘമാണു് േദശീയ
മുസ്ലീം സംഘടനെയന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒടുങ്ങാത്ത
‘േദ്രാഹ’ങ്ങളാണു് മി. ജിന്നായും ലീഗും െചയ്തിരിക്കു�
ന്നതു്. ചിലതു മാത്രം േനാക്കുക. ‘മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ�
ക്കു് അന്യമതസ്ഥരായ ന്യായാധിപന്മാർ മുേഖന
വിവാഹസംബന്ധം േവർെപടുത്തി പകരം മറ്റാെര�
െയങ്കിലും വിവാഹം െചയ്യാവുന്നതാണു് (പുറം 129).
1929-ൽ സിവിൽ മാരിേയജ് ആക്ടു് സർവ്വശക്തിയു�
മുപേയാഗിച്ചു പാസ്സാക്കി (പുറം 130). െപരുന്നാൾ
ദിവസം പശുവിെന അറുക്കുന്നതിനുപകരം േവെറ
വല്ല മൃഗങ്ങെളയും അറുക്കുന്നതാെണന്നു് ഇവർ പ്ര�
േമയം പാസ്സാക്കി (പുറം 143). വ്യഭിചാരിണിക്കും
ശിക്ഷ നേല്കണ്ടതാെണന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടു്
ജനാബ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ്സാഹിബ് കാസിമി�
യുെട പ്രേമയം അസംബ്ലിയിൽ ആേലാചനയ്ക്കു് ലീ�
ഗുകാരനായ സർ റാസാ ആലി അതിെന എതിർ�
ക്കുകയും… (പുറം 143) സ്ത്രീകൾക്കു വിവാഹത്തിനു
സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതിെന എതിർക്കുക, വ്യ�
ഭിചാരിണിെയ ശിക്ഷിക്കുക ഇതായിരിക്കാം ജനാ�
ബ് അബ്ദുൽലായുെട വിശ്വാസപ്രമാണം: ചുരുക്കി�
പ്പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിെല വാദഗതി മുഴുവ�
നും വർഗ്ഗീയമാണു്. ഇതു വായിക്കുന്നതുവെര ലീഗ് 
ഇത്രമാത്രം പുേരാഗമനവാദിയായ ഒരു സംഘടന�
യാെണന്നു് ഇെതഴുതുന്നയാൾക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇെതല്ലാം അടിച്ചു�
വിടാൻ മാതൃഭുമി പ്രസ്സുണ്ടായതാണു േകരളത്തിെന്റ
നിർഭാഗ്യം. ‘മാതൃഭൂമി’യുെട ൈക പലസ്ഥലങ്ങളി�
ലും കാണാനുണ്ടു്. ഈയിെടയായി എന്തിെനെയങ്കി�
ലും പുലഭ്യം പറയണെമങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിെസ്റ്റന്നുകൂടി
േചർക്കണെമെന്നാരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നേല്ലാ.
െവറും ‘കുറ്റക്കാരായിരിക്കുക’െയന്നുള്ളതാണു് (പു�
റം 7) േമാേസ്കാവിെന സ്വർഗ്ഗമായും െലനിെന ‘ശദ്ദാ�
ദായും’ (പുറം 7) ആയി. േവണ്ടുേവാളമായി. ലീഗും
ഒറ്റയടിക്കുതെന്ന ചത്തു.

ഒന്നു് വളെര വ്യക്തമായിട്ടു് ഈ പുസ്തകംെകാണ്ടു
െതളിയുന്നുണ്ടു്. ഇന്ത്യയിെല വർഗ്ഗീയകലാപങ്ങൾ�
ക്കു സാധാരണജനങ്ങൾക്കു് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല.
മേറ്റേതാ ചില സമരങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻേവണ്ടി, സാ�
ധാരണജനങ്ങൾ സംഘടിക്കാതിരിക്കാൻേവണ്ടി,
ആേരാ കുത്തിെപ്പാക്കിവിടുന്നതാണു് ഈ കലാപ�
ങ്ങൾ. അതു തടയുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം പരിപൂർണ്ണമായ
ജനാധിപത്യം മാത്രമാണു്. കുറ്റവാളികെള നിഷ്കരു�
ണം ശിക്ഷിക്കുകയും േവണം. അേതാടുകൂടിത്തെന്ന
മതഭ്രാന്തു് ഇളക്കിവിടുന്ന പ്രചാരകന്മാെര സമുദാ�
യം പുറന്തള്ളണം. എന്തിനായാലും കത്തിെയടു�
ക്കുന്ന മതം നശിക്കയല്ലാെത ഗത്യന്തരമില്ല. സാ�
മ്പത്തികവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരത്തിൽക്കൂടി�
യല്ലാെത മതവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം അവ�
സാനിക്കാൻ വഴികാണുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്
യുേറാപ്പിൽ േപ്രാട്ടസ്റ്റന്റുകാരും കേത്താലിക്കരും
തമ്മിലുള്ള സമരം െതാഴിലാളികളുെട സമരേത്താ�
ടുകുടി അസ്തമിച്ചതു േനാക്കുക.‘രാഷ്ട്രീയവാദങ്ങൾ’
അധികമാരും വായിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. പേക്ഷ,
ഹിന്ദു മുസ്ലീം പ്രശ്നം എങ്ങെന േകാൺഗ്രസ്സ് ചരി�
ത്രവുമായി കൂടിക്കുഴഞ്ഞുെവന്നു് അറിേയണ്ടവർക്കു്
ഈ പുസ്തകം ഒരു മാർഗ്ഗദർശിയാണു്. ഇരുനൂറ്റി�
യിരുപെത്തട്ടു പുറങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒേന്നകാലു�
റുപ്പികയ്ക്കു് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ�
തിൽ പ്രസാധകെര അഭിനന്ദിേക്കണ്ടതാണു്.

സാഹിത്യ പരിഷത്തു് 1947.

സി.െജ. വിചാരവും വീക്ഷണവും 1985.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

