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നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
‘ഗുരു’േനരം (തുടർച്ച…)
4 നിന്ദിതരുെട നേവാത്ഥാനം
“അഹം സച്ചിദമൃതം” എന്ന നവമഹാവാക്യം േകവലം

ആദ്ധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ൈസദ്ധാന്തികേമാ
കാല്പനികേമാ ആയ ഒരു സംേശ്ലഷണം അല്ല. നിന്ദിത
കർതൃത്വത്തിെന്റ സുധീരമായ ആനന്ദ പ്രഖ്യാപനമാണു്.
സൂക്ഷ്മവും ഐഹികവുമായ അധികാര നിലകളിൽ നിന്നു
ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം. നിന്ദിതരുെട, അവർണ്ണരു
െട, ആത്മാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം ഇവിെട ആത്മ രൂപാന്ത
രീകരണത്തിെന്റയും, േലാകാന്തരീകരണത്തിെന്റയും, സൂ
ക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയമാകുന്നു.
അണുവറിവിൻ മഹിമാവിലംഗമില്ലാതണയുമഖണ്ഡവുമന്നു പൂർണ്ണമാകും
അനുഭവിയാതറിവീലഖണ്ഡമാം ചിദ്ഘനമിതു മൗനഘനാമൃതാബ്ധിയാകും.
(ആേത്മാപേദശ ശതകം 97)
നാരായണ ഗുരുവിെന ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആധ്യാത്മികവും
ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പദാവലികെളയും മുൻ
വിധികെളയും ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടു് പരിേശാധിക്കുക.
നിന്ദിത/ൻ ഗുരുവും പരമഹംസനും/യും ആകുന്ന, അറിയു
ന്നവനും/ളും അറിവുമായി മാറുന്ന സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയ സംഭ
വെത്തയാണു് ആേത്മാപേദശ ശതകത്തിെല അന്തിമ
പദ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതു്. രൂപാന്തരീകരണം ഇവിെട
പരമവും സമ്പൂർണ്ണവുമാണു്. അണുവും അറിവും തമ്മി
ലുള്ള ഈ സംേയാഗം അതു െകാണ്ടു് തെന്ന ഒരു ബ്ര
ഹ്മാണ്ഡ സംഭവമെത്ര. ‘അന്നു്’ എന്ന പ്രേയാഗം ഈ
സംഭവകാലെത്തയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘അണു, അറി
വിെന്റ മഹിമാവിൽ, അംശമായല്ലാെത’ സമ്പൂർണ്ണമാ
യി അണയുന്ന ഈ സംേയാഗ മുഹൂർത്തത്തിേല അഖ
ണ്ഡവും പൂർണ്ണമാകൂ എന്നു പറയുേമ്പാൾ ആയിത്തീര
ലിെന്റ (becoming) പാരസ്പര്യമാണു് സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്ന
തു്. അണു അറിവായിത്തീരുന്ന, പൂർണ്ണമായിത്തീരുന്ന
അേത നിമിഷത്തിൽ തെന്നയാണു് അഖണ്ഡത്തിെന്റ
പൂർണ്ണമായിത്തീരൽ, അറിവിെന്റ അറിവായിത്തീരൽ,
സംഭവിക്കുന്നത്. അഹേമാ, അറിേവാ അല്ല ഇവിെട
കർതൃത്വം. അഹവും അറിവും തമ്മിലുള്ള സംേയാഗമാ
ണു് ഇവിെട കർതൃത്വം. ഈ സംേയാഗത്തിേല അറിവു്
അറിയെപ്പടുന്നുള്ളു. ‘അറിവായിത്തിരുന്നുള്ളു’. അതിെന്റ
അഭാവത്തിൽ അറിവു് അറിയെപ്പടാത്ത, ഒരു അതീത
ഗൂഢാത്മക സത്തയായി മാറും. അറിവിെന്റ ഉണ്മ, ആയി
ത്തീരലിെന്റ, ആത്യന്തികവുമായുള്ള സംേയാഗത്തിെന്റ,
സംഭവത്തിലാണു് നിലെകാള്ളുന്നതു് എന്നർത്ഥം.
അേപ്പാൾ മാത്രേമ അറിവു് സ്വയം അറിയുന്നുള്ളു, ‘ഉള്ള
താ’ യിത്തീരുന്നുള്ളു. ഇവിെടയാണു് ശങ്കരാൈദ്വത
ത്തിൽ നിന്നു് ഗുരു-അൈദ്വതം നടത്തുന്ന സുധീര വിേഛ
ദനം. ആയിത്തീരലിെന്റ, രൂപാന്തരീകരണത്തിെന്റ, സം
ഭവത്തിൽ അണുവും അഖണ്ഡവും തുല്യ പങ്കാളികളാണു്,
സഹവ/നർത്തകരാണു്, എന്നും, ഈ യൗഗിക ക്രിയയാ
ണു് പരമ അനന്തതെയ നിർവ്വചിക്കുന്നെതന്നും ജ്ഞാ
നപരമായി സാധൂകരിക്കുന്നെതന്നുമുള്ള വിപ്ലവകരമായ
ആശയമാണു് ഇവിെട ഉന്നയിക്കെപ്പടുന്നതു്. അഹം സം
േയാഗത്തിെന്റ അനുഭവനിലമാത്രമായി അവേശഷിക്കു
ന്നു. നിന്ദിതെന്റ/യുെട എതിർ-തപസ്സു്, ആത്മാന്തരീക
രണം, അങ്ങെന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഗുരുത്വനിയമങ്ങെള
േഭദിക്കുന്ന അഖിലാണ്ഡമാനമുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മപരിവർ
ത്തനക്രിയ ആവുന്നു.
ആധുനികെന്റ ഖണ്ഡ (segmented) േബാധങ്ങെള, ഖണ്ഡ
കാലങ്ങെള, അതിക്രമിച്ചുെകാണ്ടു് അഖണ്ഡ േബാധത്തി
േലക്കു് ശാശ്വതികകാലത്തിേലക്കു് നിന്ദിത അഹം ആന
യിക്കെപ്പടുകയാണു്. േയാഗാനുഭവത്തിലൂെട മാത്രം
അറിയുവാൻ കഴിയുന്ന അഖണ്ഡ ചിദ്ഘനാവസ്ഥയി
േലക്ക്. അതു് ഒരു ‘മൗനഘനാമൃതാബ്ധി’ നിലയാകുന്നു.
സത്തും ചിത്തും ആനന്ദവും ഒന്നുേചർന്ന അമൃതനില.
ഈ അമൃതാനന്ദകാലം ഐഹികതയിൽ ശാശ്വതികത
െയ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ആധുനികരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും
പരികല്പനകൾക്കും ഖണ്ഡഭാവനകൾക്കും അനുഭവമാത്ര
സിദ്ധമായ ഈ അഖണ്ഡ േയാഗാനുഭൂതിെയ തിരിച്ച
റിയുവാനായില്ല. അമൃതമൗനത്തിെന്റ ഈ കടലിരമ്പം
ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ആധുനികരുെട അടഞ്ഞ േചതനകൾ
ക്കായില്ല. ഗുരുസാഗരം കടയുവാനും അമൃതം നുകരുവാ
നുമുള്ള ‘മധുവിദ്യ’ അവർക്കു് അപ്രാപ്യവും നിഷിദ്ധവുമാ
യിരുന്നു. അമൃതെത്ത തള്ളി മരണെത്തയും വിഷെത്ത
യും വിേദ്വഷെത്തയും അധികാരെത്തയും അവർ വരിച്ചു,
വാഴിച്ചു. ആഴങ്ങെള ഭയന്നു് പിന്മാറി, ‘അഹമഹെമന്നല
യടിക്കുന്ന’ അലയുെടയും നുരയുെടയും ഒച്ചയുെടയും ബൃ
ഹത്ചരിത്രങ്ങൾ രചിച്ചു. മൗനത്തിെന്റയും ആനന്ദത്തി
െന്റയും ഈ വ്യവഹാരെത്ത ഭാഷാവ്യവഹാരത്തിെന്റ
അരികുകളിൽ, അതിരുകളിൽ, പാതാളങ്ങളിൽ, അവർ
തളച്ചു. അതെല്ലങ്കിൽ ആധുനികെന്റ അധികാരഭാഷയി
േലക്കു് തർജ്ജിമ െചയ്തു.
ചരിത്രനിയമങ്ങളുെട ലംഘനവും നവകർതൃത്വത്തിെന്റ
നിർമ്മിതിയും ആണു് അറിവും അഹവും തമ്മിലുള്ള ഈ
അപൂർവ്വ സംേയാഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതു്. െകാേളാ
ണിയൽ വ്യവസ്ഥയുെട പരമാധികാരം തെന്ന ഇവിെട
ലംഘിക്കെപ്പടുന്നു. നിന്ദിതരുെട നേവാത്ഥാനം േകവ
ലം പ്രതിേഷധേമാ, നവീകരണേമാ, അനുരഞ്ജനേമാ,
പ്രതീകാത്മകമായ അനുഷ്ഠാനേമാ, ഭൂരിപക്ഷീയമായ
പ്രസ്ഥാനേമാ ആയി ഒടുങ്ങുന്നില്ല. പരമ അനന്തമായ
അറിവുമായി സംേയാഗം െചയ്യുന്ന നിന്ദിത അഹം മത
പരവും മേതതരവും, ആദ്ധ്യാത്മികവും സാമൂഹികവും,
ചരിത്രപരവും ചരിേത്രതരവുമായ, സർവ്വാധികാരേക
ന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി അവെയ്ക്കാന്നും പിടിെച്ചടു
ക്കാനാവാത്ത ആത്യന്തികത്തിെന്റ, സ്വയം പ്രകാശ
ത്തിെന്റ, ഇടം പൂകുന്നു. െകാേളാണിയൽ-മിഷണറിആധുനികതയുെട കർതൃ നിയമങ്ങൾ അതിക്രമിക്കെപ്പ
ടുന്നു. നിന്ദിതരുെട ജാതി സ്വത്വം മാത്രമല്ല മാനവികസ്വ
ത്വവും ഉരിെച്ചറിയെപ്പടുന്നു. നിന്ദിതരും പീഢിതരുമായ
സർവ്വ ജീവികേളാടും അഹം ഐക്യെപ്പടുന്നു. അമ്പിൽ,
അരുളിൽ, ‘സച്ചിദമൃതത്തിൽ’, ആഴ്ന്നു വാഴുന്ന ഒരു നവ
‘ജീവി’കർത്തൃത്വത്തിെന്റ ആത്മാേരാഹണമാണിതു്.

നിന്ദിതരുെട സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയം
ഭരണകൂടത്തിെന്റയും അധികാരത്തിെന്റയും പിടിയിൽ
നിന്നു് വഴുതി മാറിെക്കാണ്ടു് ഒരു പലായനേരഖയിലൂ
െടയുള്ള സഞ്ചാരം ആണു് ആത്മാേന്വഷണം, തപസ്സു്,
േയാഗം, ഇവിെട. ഭരണകൂടത്തിെന്റയും ജാതിമത ശക്തി
കളുെടയും പരമാധികാരം ഈ എതിർതപസ്സിെന്റ േയാ
ഗമുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ഭഞ്ജനം െചയ്യെപ്പടുന്നു. അധിനിേവ
ശത്തിെന്റ, അധികാരത്തിെന്റ, ജ്ഞാനസംഹിതകളും
നിയമസംഹിതകളും മിത്തുകളും തകിടം മറിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.
ചരിത്രപരമായ അനുസ്യൂതികളും അധികാര സമവാക്യ
ങ്ങളും തകർക്കെപ്പടുന്നു. നിന്ദിതർ ഇവിെട കീഴാളേരാ
േമലാളേരാ അല്ല. ഉച്ചനീചത്വത്തിെന്റ േശ്രണീബന്ധ
ങ്ങൾ ഉടഞ്ഞ് വീഴുന്നു. അഹമിെല്ലങ്കിൽ അറിവിെനയ
റിയുവാൻ ആരുമിെല്ലന്ന ധീരമായ പ്രസ്താവം അറിവിനു്
ൈദവികമായ പ്രമാണികത്വം നൽകുവാനും അങ്ങെന
അതീതവൽക്കരിക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങെള െചറുക്കുക
യാണു്. പരമ അനന്തത—അറിവ്—അത്യുന്നതങ്ങളിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന അമൂർത്തമായ, ഒരു അതീത ശക്തിയ
ല്ല. അനന്തമായ ആനന്ദത്തിെന്റയും കരുണയുെടയും
‘നിസ്തരംഗസമുദ്ര’മെത്ര. പരമമായ അന്തർന്നിലയെത്ര.
മാനവികമായ സമത്വസങ്കല്പത്തിെന്റ സീമകൾ ഇവിെട
ഉല്ലംഘിക്കെപ്പടുന്നു. പരാപരസമത്വെത്ത, സർവ്വജീവി
സമത്വെത്ത, അധിഷ്ഠാനമാക്കുന്ന അൈദ്വതേയാഗപ്ര
േയാഗങ്ങളിലൂെട അധിനിേവശ-ആധുനിക വ്യവസ്ഥിതി
യുെട അധികാര ബന്ധങ്ങെള തകർത്തു െകാണ്ടു് കണി
കാതലത്തിൽ ഒരു നവേലാകെത്ത, നവകർതൃത്വെത്ത,
വിരചിക്കുകയാണിവിെട. നിന്ദകരുെട ജ്ഞാനശാസ്ത്ര
െത്തയും പ്രത്യയശാസ്ത്രെത്തയും അതിവർത്തിക്കുന്ന
ഒരു ബദൽ ജ്ഞാനരൂപം കെണ്ടത്തെപ്പടുന്നു. ആത്മവി
ദ്യയുെട അനന്തരാവകാശിയും, പുനസ്രഷ്ടാവും ഐഹി
കഗുരുവും ആയി, അവർണ്ണ അഹം, ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനും
ജാതി-മത-അധികാരങ്ങൾക്കും മീെത (സ്വമഹിമാശ
ക്തിയാൽ) അവേരാധിക്കെപ്പടുന്ന സംഭവം. നിന്ദിത
രുെട നേവാത്ഥാനം എന്ന ചരിത്രപരമായ അസാധ്യസാധ്യത, ചരിത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടു്, എന്നാൽ,
ചരിത്രെത്ത അതിവർത്തിച്ചു െകാണ്ടു്, സാധ്യമാക്കെപ്പടു
കയാണിവിെട. കണികാതലത്തിൽ, ആത്മതലത്തിൽ,
പ്രതീതിതലത്തിൽ(virtual), സൂക്ഷ്മചരിത്രതലത്തിൽ.
“അഹം സച്ചിദമൃതം” എന്ന നിന്ദിതവംശ ഗുരുവിെന്റ
പ്രഖ്യാപനം ‘അസാധ്യെത്ത’ സാധ്യമാക്കലിെന്റ സം
ഭവവാക്യ’മാകുന്നു (evental statement).
നിന്ദിത അഹത്തിെന്റ പരമ അനന്തമായിത്തീരൽ, ഭവ
ശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയവും ആയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രം
ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എന്നർത്ഥം. നിന്ദിതമുേന്നറ്റ
ത്തിെന്റ ചരിത്ര-രാഷ്ട്രീയ സംഭവം കൂടിയാണതു്. പരമഅനന്തതെയ അറിയുക, പരമ അനന്തമായിത്തീരുക,
എന്ന ചരിത്രപരവും ഭവശാസ്ത്രപരവുമായ അസാധ്യത
കളാണു് ഇവിെട അതിക്രമിക്കെപ്പടുന്നതു്. നിന്ദിതയു
െട/െന്റ ആത്മവിേമാചനം, മനുഷ്യരാശിയുെട, ജീവരാശി
യുെട തെന്ന, േമാചനവും രൂപാന്തരീകരണവുമായി മാ
റുകയാണിവിെട. നിന്ദിതെന്റ/യുെട ആത്മകാമന വംശ
കാമനയുമായി, ജീവികാമനയുമായി, ൈദവ കാമനയു
മായി, സന്ധിക്കുന്നു. കാമനാവസ്തു—അതായതു്, പരമഅനന്തം, അറിവ്—ഇവിെട പുറത്തല്ല അകത്തു് തെന്ന
യാണു്. നിന്ദിതെന്റ/യുെട രൂപാന്തരീകരണം അങ്ങ
െന ചരിത്രത്തിെന്റ, വംശത്തിെന്റ, പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ,
പരമ-അനന്തത്തിെന്റ തെന്ന, രൂപാന്തരീകരണമാവു
ന്നു എന്നതേത്ര സംഭവം. “അസാധ്യ-സാധ്യത്തിെന്റ”25
ഈ സൂക്ഷ്മബിന്ദുവിൽ നിന്നാണു് നിന്ദിതരുെട നേവാ
ത്ഥാനം പുറെപ്പടുന്നതു്. നേവാത്ഥാനെത്ത ഒരു ന്യൂനപ
ക്ഷീയ മുേന്നറ്റമാക്കുന്നതു് ഈ വ്യതിയാനബിന്ദുവേത്ര.
പരമ-അനന്ത കാമനയുെട മൗനാമൃതക്കടലിേലക്കു്
തുറക്കുന്ന നിന്ദിതെന്റ/യുെട ആത്മകാമനയാണു് ഈ
വർത്തുളബിന്ദു (clinamen). പരമമായ അറിവു്, ആത്മാ
വു്, ആദി മഹസ്സു്, തെന്നയാണു് ‘അതിരറ്റ അരുമ’യായ
പ്രിയവസ്തു. തപസ്സു്, ധ്യാനം, മനനം, േയാഗം, എല്ലാം
തെന്ന കാമനാപരവും ൈനതികവുമായ പ്രക്രിയകളാകു
ന്നു ഇവിെട.

25. ഴാക് െദറീദയുെട impossible-possibility എന്ന സങ്കല്പനം.
Jacques Derrida, “A Certain Impossible Possibility of
Saying the Event”, Critical Inquiry Vol. 33, No. 2 (Winter
2007), 441–461, The University of Chicago Press.

വീരകാമനയുെട ലാവണ്യകം

പരമ-അനന്തമായിത്തീരുക എന്ന നിന്ദിതരുെട പര
മവിേമാചന സ്വപ്നം സാധ്യമാവുന്നതു് “അസാധ്യ സാ
ധ്യ”ത്തിെന്റ ദർശനവും കലയും ശാസ്ത്രവുമായ വീരകാമ
നയുെട (romance) സൗന്ദര്യാനുഭവ മണ്ഡലത്തിലാണു്
എന്നതേത്ര ശ്രേദ്ധയം. ചരിത്രപരവും ആദ്ധ്യാത്മികവു
മായ വീരകാമനയുെട കലാപരിേപ്രക്ഷ്യത്തിലൂെട മാ
ത്രേമ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ സത്യം പിടിെച്ചടുക്കുവാനാ
കൂ എന്നാേണാ ഇതു് സുചിപ്പിക്കുന്നതു? നിന്ദിത അഹം
(“നാണു”) “നാം” ആയിത്തിരുന്ന, ഗുരുവായിത്തീരുന്ന,
പരമഹംസനായിത്തീരുന്ന, അണു അഖണ്ഡവുമായി
സംേയാഗം െചയ്യുന്ന, അഹവും അറിവും ഒന്നാകുന്ന, കർ
ത്തൃരൂപാന്തരീകരണത്തിെന്റ ഈ േയാഗക്രിയയാണു്
േകരള നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ആദി സംഭവം. നാരായ
ണഗുരു ആത്യന്തികമായും ഒരു സംന്യാസിേയാ, ഈഴവ
നായകേനാ സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കർത്താേവാ മിഷണറിേയാ
ആധുനിക പൗരമാതൃകേയാ അല്ല. ഗുരുവിെന്റ തപസ്സു്,
പ്രാണായാമേമാ, േയാഗാഭ്യാസേമാ, സംന്യാസേമാ,
േലാകൈവരാഗ്യേമാ, കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനേമാ, ഒന്നുമ
ല്ല. കാമനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണവ. ജീവികാ
മനയും ൈദവകാമനയും തമ്മിലുള്ള സംേയാഗമാണു്
ഗുരുവിെന്റ എതിർതപസ്സു്. ചിറ്റിമ്പത്തിൽ നിന്നു് േപരി
മ്പത്തിേലക്കുള്ള െപരുക്കം. നാരായണഗുരുവും ചട്ടമ്പി
സ്വാമികളും, ആത്യന്തികമായും െറാമാൻേസഴ്സു് ആയിരു
ന്നു. അസാധ്യെത്ത സാധ്യമാക്കുന്ന വീരപ്രണയികൾ.
സി. വി. േനാവലുകളിെല വീരകഥാപാത്രങ്ങെളേപ്പാെല
ലീലാശരീരികൾ. പരമ-അനന്തത്തിെന്റ, അറിവിെന്റ,
‘മേതതരമായ ദിവ്യ’ത്തിെന്റ, ജ്ഞാന-ഭാവനാമണ്ഡലം
വീരകാമനയുെട ലാവണ്യമണ്ഡലമാണു് എന്നു് വരു
ന്നു. പരമ അനന്തത്തിെന്റ ലീലയായി, ആത്മാവിഷ്ക്കാ
രമായി, കലയായി, ആനന്ദനടനമായി, പ്രപഞ്ചെത്ത
നിർവ്വചിക്കുന്ന ലീലാസങ്കല്പമാണു് നാരായണ ഗുരുവി
െന്റ ദർശനത്തിെന്റയും കലയുെടയും പ്രാണൻ. പരമഅനന്തസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മാണ്ഡ നാടകകാരൻ/രി, നട
നകാരൻ/രി, ലീലാകാരൻ/രി ആണു് ആദിെറാമാൻസർ.
അഹവും പരമ അനന്തവും തമ്മിലുള്ള കണികാപരമായ
സംേയാഗം, ആണു് ഇവിെട ഗുരു-െറാമാൻസു്. രൂപാ
ന്തരീകരണത്തിെന്റ വീരലീല. അഹവും അപരവും സർ
വ്വചരാചരങ്ങളും ഈ സംേയാഗത്തിൽ സന്ധിക്കുന്നു.
വ്യവസ്ഥയുെട ഭവശാസ്ത്രമായ ആയിരിക്കലിെന്റ (being)
നിയമങ്ങെള േഭദിച്ച് ആയിത്തീരലിെന്റ (becoming)26
വ്യതിരിക്തവും വിപ്ലവകരവുമായ ഭവാവസ്ഥയിേലക്കു്
കുതിക്കൽ, പറക്കൽ, ഒഴുകൽ, ആഴൽ, ആഴ്ന്നുവാഴൽ:
ഇതാണു് ഗുരു-െറാമാൻസു്. പാമ്പും പാമ്പാട്ടിയും നേട
ശ്വരനും/ശ്വരിയും ഒന്നിച്ചാടുന്ന ആനന്ദക്കൂത്തു്. നരനും
പാമ്പും പ്രാണിയും ഉറുമ്പും വണ്ടും പൂവും കിളിയും മാനും
മയിലും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പകർന്നാടുന്ന അരുളിെന്റ തി
രുവിളയാട്ടം. േഘാരവും പ്രചണ്ഡവും രൗദ്രസുന്ദരവുമായ
‘കാളീനാടകം’.

26. “ഉണ്മയുെട ഇടയൻ എന്ന ശ്രേദ്ധയമായ പ്രബന്ധത്തിൽ
നിസാർ അഹമ്മദു് ഗുരുവിെന്റ ചിന്തയിൽ ‘ആയിരിക്കലി’
(being) നു് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ‘ആയിത്തീരലിെന’
(becoming) നിേഷധിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന ഗുരുചിന്ത
യുെട കാതലിെനത്തെന്ന േചാദ്യം െചയ്യുന്നു. ഗുരുചിന്തയിൽ
നിന്നു് ‘ആയിത്തീരലിെന്റ സംഭവങ്ങെള നിഷ്ക്കാസനം െചയ്യു

കയാണു് ആയിരിക്കലിെന്റ പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിലൂെട നിസാർ
െചയ്യുന്നതു് എന്നു് േതാന്നുന്നു. നിസാർ അഹമ്മദു്, “ഉണ്മയുെട
ഇടയൻ”. അപ്രസിദ്ധീകൃതമായ പ്രബന്ധം.

കുട്ടികൾക്കു് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എഴുതിയ ൈദവദശക
ത്തിെല ‘നിൻ മഹസ്സാമാഴിയിൽ ആഴണം, വാഴണം,
നിത്യം, വാഴണം വാഴണം സുഖം’ എന്ന അർത്ഥന ഒരു
സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയ മന്ത്രമാകുന്നു. മഹസ്സിൽ ആഴുകമാത്ര
മല്ല സസുഖം ആഴ്ന്നു വാഴണം എന്നതു് നിർേദ്ദശിക്കുന്ന
തു് സ്വയം നിർണ്ണയനത്തിെന്റ ആത്മസ്വാതന്ത്ര്യത്തി
െന്റ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയനിലെയയാണു്. മഹസ്സിൽ ആഴ്ന്നു്,
സുഖത്തിൽ വാഴുന്ന അവസ്ഥ. ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
പരമനില. ഭക്തെന്റ ആഴലല്ല, മുക്തെന്റ ആഴ്ന്നു വാഴൽ,
“ധീരനായി, ഓം സെത്തന്നു്’ മന്ത്രിച്ച് ‘മൃദു മൃദുവായമ
രൽ”(100)

ന്യൂനപക്ഷീയമായ (minoritarian) വഴിതിരിയൽ
ന്യൂനപക്ഷീയമായ ഈ വഴിതിരിയലാണു് െകാേളാ
ണിയൽ-മിഷണറി നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നി
ന്നും എസ്. എൻ. ഡി. പി. യിൽ നിന്നുമുള്ള േവറിടലി
െന അനിവാര്യമാക്കുന്നതു്. സമുദായ ശക്തികളിൽ
നിന്നും ആധുനികരായ ശിഷ്യന്മാർ വരച്ച വരയിൽ നി
ന്നും, അധിനിേവശകർതൃത്വത്തിെന്റയും ബ്രാഹ്മണ്യ
ത്തിെന്റയും ആജ്ഞകളിൽ നിന്നും, വിട്ടുമാറിെക്കാണ്ടു
ള്ള ഗുരുവിെന്റ ധർമ്മ പ്രയാണത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷീയ
രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ27 മൂകവും തീക്ഷ്ണവുമായ മുേന്നറ്റം കാ
ണാം. എസ്. എൻ. ഡി. പി. എന്ന നിന്ദിത പക്ഷം ന്യൂന
പക്ഷ സ്വഭാവം െവടിഞ്ഞ് ‘ഭൂരിപക്ഷീയ’രാവുന്ന
(majoritarian) പ്രേലാഭനകരമായ നിമിഷങ്ങളിലാണു്
ഗുരു ആ പ്രസ്ഥാനെത്ത വിടുന്നതു്. താൻ തെന്ന തുടങ്ങി
വച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും
ശിഷ്യസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും നിരന്തരം ഒറ്റെപ്പട്ടു് വിമത
നും വിജനനും ആയാണു് ഗുരു നിലെകാണ്ടെതന്നു് നാം
കണ്ടു. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പരാജിതനും ദുഃഖിയുമായി ഒടു
ങ്ങിയ ഒരു ദുരന്ത കഥാപാത്രമായി പലരും ഗുരുവിെന
മുദ്രകുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഗുരുവിെന്റ സ്ഥാപനങ്ങളും കരിസ്മയും
ശിഷ്യസമ്പത്തും നവീകരണപ്രവർത്തനങ്ങളും മാത്രമാ
ണു് ഗുരുവിെന്റ മാഹത്മ്യെമന്നു് കരുതുന്നവരാണു് ഇവർ.
ഭൂരിപക്ഷീയനായ ഗുരുവിേനാടാണു് അവർക്കു് പഥ്യം.
എന്നാൽ ഗുരുവിെന്റ “ദുഃഖവും” ഒറ്റെപ്പടലും, പലായ
നങ്ങളും അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതു് അനുരഞ്ജനമില്ലാത്ത
ന്യൂനപക്ഷീയമായ നിലപാടിെനയും അതു് സൃഷ്ടിച്ച സം
ഘർഷങ്ങെളയും സമരങ്ങെളയും നിരാസങ്ങെളയുമാ
ണു്. “പ്രവൃത്ത്യാരാേയാ” എന്ന ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട മു
നെവച്ച േചാദ്യത്തിനു് “പ്രവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിലും ആരില്ല”
എന്നു് ഗുരു നൽകിയ മറുപടി ന്യൂനപക്ഷീയമായ േബാ
ധ്യെത്തയും ൈസ്ഥര്യെത്തയുമാണു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്.
ആധുനിക കർതൃത്വങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നി
ന്നും ശിഷ്യസംഘങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ അകൽച്ച,
വി-േയാഗം, ആണു് “അഹം സച്ചിദമൃത”െമന്ന ആനന്ദ
പ്രഖ്യാപനത്തിനു ഗുരു െകാടുേക്കണ്ടി വന്ന വില.

27. Deleuze and Guattari, A Thousand Plateaus, 236, 116, 117,
118, 519. ന്യൂനപക്ഷീയ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയെത്ത സംബന്ധിച്ച
പ്രാഥമികമായ ചർച്ചയ്ക്ക്, K. Vinod chandran, “Thinking
Politics at a Fascist Juncture”, India Forward, vol. 9, no.
11–12, Nov. Dec. 2017, India Forward, Thiruvananthapuram
8–28.

ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും നാരായണ ഗുരുവും അവരുെട ശിഷ്യ
ന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ആനന്ദ സംഗീതസംവാദ-പ്രതിഭാ-േമളനങ്ങെളപ്പറ്റി പലരും േരഖെപ്പ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. സമരവും ലീലയും ജ്ഞാനവും ആനന്ദ
വും കലയും സേമ്മളിതമാവുന്ന ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷീയ
സഹൃദയമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നാണു് നേവാത്ഥാനത്തി
െന്റ പ്രബുദ്ധമായ െപാതുമണ്ഡലം ഉരുത്തിരിയുന്നതു്.
ഭൂരിപക്ഷീയമായ അധികാരരൂപങ്ങെള കീേഴ്മൽ മറി
ച്ച ഈ ന്യൂനപക്ഷ ലീലാകർത്തൃത്വങ്ങളാണു് േകരളീയ
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാക്കൾ എന്നു പറയാം. കമ്പ
നിവൽക്കൃതമായ അഹന്തകളല്ല ന്യൂനപക്ഷീയരുെട “മൃ
ഗീയ” വിന്യാസങ്ങളായ യുഗ്മങ്ങൾ (doubles), കൂട്ടങ്ങൾ
(ആൾക്കൂട്ടമല്ല. packs) വൃന്ദങ്ങൾ (bands). ചട്ടമ്പി സ്വാ
മികൾ, നാരായണഗുരു, എന്ന ഗുരുയുഗ്മങ്ങൾ, തയ്ക്കാടു്
അയ്യാവു്, ൈവകുണ്ഠ സ്വാമികൾ, അയ്യങ്കാളി, തിർത്ഥ
പാദ പരമഹംസർ, െപായ്കയിലപ്പച്ചൻ, നടരാജഗുരു,
സി. വി. രാമൻ പിള്ള ജി. പി. പിള്ള, എന്നിവെരല്ലാം
തെന്ന െപാതുേവ പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നതു് നേവാ
ത്ഥാനത്തിനു ജന്മം നൽകിയ ഈ ന്യൂനപക്ഷീയ പ്രതിഭ
െയ, വീരപ്രണയി വംശെത്തയാണു്.
ന്യൂനപക്ഷീയരുെട, നിന്ദിതരുെട, ‘എല്ലാരുമായിത്തീര
ലാണു്’ (becoming everybody of the minoritarian)28
‘എല്ലാ’മായിത്തീരലാണു്, അണുവും അഖണ്ഡവും, അഹ
വും അറിവും തമ്മിലുള്ള ആത്യന്തിക സംേയാഗം. ‘പരമ
അനന്ത’വുമായുള്ള േവഴ്ചയിലൂെടയേത്ര വ്യവസ്ഥിതിയു
െടയും ചരിത്രാവസ്ഥയുെടയും ഗുരുത്വ നിയമങ്ങെള, നി
ബന്ധനകെള, ഗുരു-കർതൃത്വം ഉല്ലംഘിക്കുന്നതു്. ‘ആത്യ
ന്തിക’ത്തിെന്റ അമ്പും അരുളും നിന്ദിത മുേന്നറ്റത്തിെന്റ
ആദിമ ഊർജ്ജം ആകുന്നു ഇവിെട. അറിവും/‘ആത്യന്തിക
വും’ അഹവും തമ്മിലുള്ള സംേയാഗം ആണു് നിന്ദിത
അഹെത്ത ഗുരു കർതൃത്വമാക്കുന്നതു്. അധിനിേവശമിഷണറി വ്യവഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആധുനിക ഈഡി
പ്പൽ അഹങ്ങെള തകർക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂടിയാണു് നി
ന്ദിതരുെട ഈ മറു തപസ്സു്. ആധുനികമായ ലാഭാലാഭ
ചിന്തകൾ, കണക്കുകൂട്ടലുകൾ േബാധാേബാധ വിഭജന
ങ്ങൾ, െതാഴിൽ ൈലംഗികവിഭജനങ്ങൾ, അധികാര നി
യമങ്ങൾ, ആത്മനിേരാധനങ്ങൾ എല്ലാം തെന്ന അതി
ക്രമിക്കുന്നവർേക്ക ഇത്തരെമാരു തപശ്ചര്യ സ്വീകരി
ക്കുവാനാവൂ. ‘അധിനിേവശ പുരുഷ-മനുഷ്യ’-കർത്തൃത്വ
ത്തിെന്റ കാമനാനിേരാധെത്ത ഹിംസാചര്യെയ, അപ
രവിേദ്വഷെത്ത, വർണ്ണ-ജാതി വിേവചനെത്ത, പാര
േനായിയെയ, കാമനയുെട അമൃത പ്രവാഹിനികളാൽ,
നവീനമായ ഒരു സാമ്യദർശനത്താൽ, അലിയിപ്പിച്ചു
കളയുക., ‘അന്തത’യിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനശാ
സ്ത്രെത്ത, അധികാരശാസ്ത്രെത്ത, പരമ-അനന്തതയുെട
അറിവുെകാണ്ടു്, അലിവുെകാണ്ടു്, അമൃതവിദ്യ െകാണ്ടു്
െവല്ലുക. ഇതാണു് നിന്ദിതരുെട, അവർണ്ണരുെട, ന്യൂനപ
ക്ഷീയ രാഷ്ട്രീയം ഇവിെട ആവശ്യെപ്പടുന്നതു്.

28. െദല്യൂസും െഗാത്താരിയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷീയ
സങ്കല്പം, Deleuze and Guattari, A Thousand Plateaus, 117.

അരുൾ, അമ്പു്, ഇമ്പം, അനുകമ്പ, എന്നീ ഭാവശക്തി
കളും തുരീയ പ്രജ്ഞ, അഖണ്ഡ വിേവക ശക്തി, ‘സമാ
ശക്തി’, അദ്വയ പരഭാവന, എന്നീ ജ്ഞാന-േബാധശക്തികളുെമാെക്കയാണു് ന്യൂനപക്ഷീയമായ ഈ പ്ര
ജ്ഞാസമരത്തിൽ, കർത്തൃ-സമരത്തിൽ, നിന്ദിതരുെട
ബൗദ്ധികായുധങ്ങൾ. സംേയാജന സംേശ്ലഷത്തിെന്റ,
രൂപാന്തരീകരണത്തിെന്റ, സാമയന്ത്രങ്ങൾ. സമകാ
ലിക ചരിത്ര േബാധെത്തയും ഭരണ കൂട പൗരേബാധ
െത്തയും മിഷണറി ആധുനിക കർതൃ േബാധെത്തയും
യുക്തിവാദെത്തയും, ൈവരുദ്ധ്യാത്മികതെയയും അതി
വർത്തിച്ചുെകാണ്ടു് നിന്ദിതർ ൈകവരിക്കുന്ന അഖണ്ഡ
േലാകാനുഭൂതിയാണു്, അദ്വയേയാഗാനുഭൂതിയാണു്, തു
രീയം. പാശ്ചാത്യജ്ഞാേനാദയത്തിെന്റ യുക്തിമാത്രസ്വ
രൂപമായ ഏകസൂേര്യാദയെത്ത നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നു ‘േകാടി
ദിവാകരെരാത്തുയരുന്ന’ ഈ അരുേളാദയങ്ങൾ. നിന്ദ
കെനാരിക്കലും എത്തിേച്ചരാനാകാത്ത പിടിെച്ചടുക്കുവാ
നാകാത്ത ജ്ഞാനുഭവനില. സവർണ്ണരുെട, േബാധത്തി
നും ദർശനത്തിനും ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിനും േമൽ അവർ
ണ്ണരുെട േബാധം, ദർശനം, ജ്ഞാനം, മൂല്യം, വിജയം
വരിക്കുന്നു. ഭരണകൂട-മത-അധികാര-ധനശക്തിയ്ക്കുേമൽ
നിന്ദിതെന്റ/യുെട ആത്മശക്തി േമൽൈക്ക േനടുന്നു.
ആത്മാഭിമാനം മാത്രമല്ല ആത്മമഹിമയും വീെണ്ടടുക്ക
െപ്പടുന്നു. പലായന േരഖ ഇേപ്പാൾ അധികാര ശക്തിക
ളുെട സൂക്ഷ്മതാവളങ്ങെള വളയുന്നു. തുളയ്ക്കുന്നു, ചുഴിയായി
ചുഴലിയായി തകിടം മറിക്കുന്നു. ഇതാ, ഇവിെട, ഈ
സംഭവനിമിഷത്തിൽ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ആനന്ദത്തി
െന്റ അമൃതത്വത്തിെന്റ ഒരു പുതിയ സുതലം (െദല്യൂസു്
പറയുന്ന smooth space), േലാകം, കാലം, കർത്തൃതലം
വിരചിതമാവുന്നു. ‘സ്ഥാപിത’ അഹം (“constituted”
in Negrian terms) ‘സ്ഥാപക’ അഹമായിത്തീരുന്നു
(‘constituent’ power). ചരിത്രത്തിെന്റ സമൂഹത്തിെന്റ,
അധികാര സമവാക്യങ്ങൾ തകർക്കെപ്പടുന്നു. ചരിത്ര
ത്തിനുള്ളിൽ, ചരിത്രാതിവർത്തിയായി, സ്വയം നിർണ്ണയ
നത്തിെന്റയും സ്വയം പ്രകാശത്തിെന്റയും അനന്ത ആന
ന്ദ ഇടങ്ങൾ നിർമ്മിതമാവുന്നു. ഇതാണു് നിന്ദിതരുെട
നേവാത്ഥാനം, ആനേന്ദാത്ഥാനം, തുരീേയാത്ഥാനം.

പരമമായ രൂപാന്തരീകരണം (absolute mutation),
പരമ-ജനാധിപത്യം (absolute democracy)
നിന്ദിത അഹത്തിെന്റയും അതുവഴി േലാകത്തിെന്റയും
കണികാപരമായ മാറ്റം, പരമരൂപാന്തരീകരണം, ആണു്
അഹവും അറിവും തമ്മിലുള്ള ഈ സംേയാഗത്തിൽ
സംഭവിക്കുന്നതു് എന്നു് നാം കണ്ടു. സാമൂഹികവും സാ
മുദായികവുമായ തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഗുരു
വിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അപ്രധാനമെല്ലങ്കിലും
ആേപക്ഷികവും ഭാഗികവും ക്ഷണികവുമാണു്. അണുത
ലത്തിൽ, േബാധാേബാധത്തിെന്റ കാമനാതലത്തിൽ,
വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുമുള്ള പലായനേരഖയിൽ, വ്യക്തി
യുെട അതീവ സ്വകാര്യവും ഗുഹ്യവും സ്വയം നിർേണ്ണ
യവുമായ ആത്മാനുഭവപുടത്തിലാണു് അണുവും അഖ
ണ്ഡവും, അഹവും അറിവും തമ്മിലുള്ള സംേയാഗത്തി
െന്റ, പരമസംഭവം അരേങ്ങറുന്നതു്. ജീവിയും വംശവും,
അമാനവികവും അതിമാനവികവും, പരാപരവും ചരാ
ചരവും പ്രകൃതിയും സംസ്ക്കൃതിയും എല്ലാം ഒരുമിക്കുന്നതു്
(ന്യൂനപക്ഷീയ) അഹത്തിെന്റ ഈ സൂക്ഷ്മാനുഭവമണ്ഡ
ലത്തിലാണു്. ചിന്തയുെടയും കാമനയുെടയും തിരെഞ്ഞ
ടുപ്പിെന്റയും ഐഛിക തലം. ഈ അന്തസ്ഥിത ശക്തി
തലെത്തയാണു് നീത്േച will to power എന്നു് വിളി
ക്കുന്നതു്. (സ്പിേനാസ potentia എന്നു് വിളിക്കുന്നതും).
അധികാരവാഞ്ചെയയല്ല ആത്മശക്തിെയയാണു് ഈ
പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രമായ നിർ
വ്യക്തികമായ ആത്മ/വംശ േബാധം. നിന്ദിതരുെട വി
േമാചനത്തിെന്റ ആദിമവും ഐഹികവുമായ സംഭവം
അഹത്തിെന്റ, ഐഹികത്തിെന്റ, സമ്പൂർണ്ണ രൂപാന്തരീ
കരണമേത്ര. സ്വകാര്യവും ഏകാന്തവും ‘അകമുഖ’വുമായ
ഈ സൂക്ഷ്മതലത്തിലാണു് ജീവികാമനവും വംശകാമ
നയും സന്ധിക്കുന്നതു്. ഈ സംേയാജിത അഹത്തിൽ
നിന്നാവണം നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ െപാതുമണ്ഡലം
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ഭൂതമാകുന്നതു്. പബ്ലിക്ക് എന്ന
അർഥത്തിലല്ല െനഗ്രി പറയുന്ന െപാതുമ (common)
എന്ന അർഥത്തിൽ. െദല്യൂസു് പറയുന്ന ‘വംശിമ’ എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ. ആത്മാനുഭൂതിയും െപാതുമാനുഭൂതിയും
ഒേര നിമിഷം സംജാതമാകുന്നു. പരമമായ ഒരു ജനാ
ധിപത്യ സങ്കല്പത്തിെന്റ (പാർലെമന്ററി ജനാധിപത്യമ
ല്ല, സ്പിേനാസ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന “absolute democracy”)
ൈനതികവും കാമനാപരവുമായ അടിത്തറ ഈ േയാ
ഗാനുഭൂതിയായിരിക്കണം. ഈ പരമ ജനാധിപത്യനി
ലയുെട കർത്തൃ-സ്വരൂപേമാ “അഹം സച്ചിദാനന്ദം”
എന്നു് സ്വയം നിർവ്വചിക്കുന്ന വിേമാചിത അഹവും.
പരമ-അനന്തതയുമായി സംരചനയിേലർെപ്പടുന്ന, ന്യൂ
നപക്ഷീയവും ൈനതികവും കാമനാധിഷ്ഠിതവുമായ, ഒരു
ബദൽ ജനാധിപത്യവൽക്കരണപ്രക്രിയ ഈ ആഴങ്ങ
ളിൽ ഉരുവം െകാള്ളുന്നു.
‘അധിനിേവശ-മിഷണറി-ആധുനിക’-അഹത്തിെന്റ
ജനിതകമായ വിഷാദേരാഗെത്ത, ദുരന്താഭിമുഖ്യെത്ത,
തുടച്ചുനീക്കി, ആനന്ദത്തിെന്റ ഒരു ശുഭലാവണ്യകം നിർ
മ്മിക്കുന്നു, നിന്ദിതരുെട വീരകാമന. ആധുനികെന്റ മര
ണഭീതിെയ, അധികാരഭീതിെയ, ഉച്ചാടനം െചയ്യുന്നു
അരുളിെന്റ ഈ അൈദ്വതാമൃതദർശനം. ചരിത്രകാല

െത്ത ലംഘിച്ചു െകാണ്ടു് ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വ
തികത്വത്തിെന്റ ‘അമൃത’ കാലം സ്ഥാപിക്കെപ്പടുയാണു്.
രൂപാന്തരീകരണത്തിെന്റ ഈ ന്യൂനപക്ഷീയസംഭവം
കണികാതലങ്ങളിൽ നവീനമായ തീക്ഷ്ണതകൾ, പ്രവാ
ഹങ്ങൾ, സംഗ്രഥനങ്ങൾ, ഊർജ്ജ വിേസ്ഫാടനങ്ങൾ,
േവഗങ്ങൾ, ഉല്പന്നമാക്കുന്നു. ഗുരുകാമനയുെട സാംക്രമി
കത ഒരു ദിേവ്യാന്മാദമായി നിന്ദിതന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ
നാഡീ പുടങ്ങെള സംത്രസിപ്പിച്ചു.

പ്രതി-നേവാത്ഥാനശക്തികൾ പ്രബലമാവുകയും നേവാ
ത്ഥാനം പ്രഹസനവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു തുടങ്ങുകയും െച
യ്യുന്ന ചരിത്രസന്ധികളിൽ, സ്ഥൂലരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും
സാമൂഹികതയുെടയും ഉപരിതലങ്ങളിൽ നിന്നു്, കർതൃ
നിർമ്മിതിയുെടയും സർഗ്ഗാത്മകതയുെടയും അകത്തള
ങ്ങളിേലക്ക്, ന്യൂനപക്ഷീയ രാഷ്ട്രീയം താവളം മാറ്റുന്നു.
നാരായണഗുരുവിെന്റ കാലത്തു തെന്ന ഇതു സംഭവിക്കു
ന്നുമുണ്ടു്. ഗുരുവിെന്റ ചിന്തയും ധ്യാനവും കവിതയും മൗ
നവും ആ അർഥത്തിൽ ഒളിപ്രവർത്തനങ്ങളാണു്. സ്ഥൂ
ലതലങ്ങളിൽ നിന്നു് പലായനേരഖകളിേലക്കു് പിൻവാ
ങ്ങിയ ന്യൂനപക്ഷപ്രതിഭ കാമനയുെടയും ആവിഷ്ക്കാരത്തി
െന്റയും അതിേലാലേമഖലകളിൽ മുനികളായി, തപസ്വി
കളായി, തമ്പടിച്ചു. ചിന്തയിലും ഭാവുകത്വത്തിലും ജ്ഞാ
നത്തിലും അവർ സൂക്ഷ്മവിപ്ലവങ്ങൾ വിതച്ചു. രൂപാന്ത
രീകരണത്തിെന്റയും ആയിത്തീരലുകളുെടയും അപൂർവ്വ
സംഭവങ്ങൾ കവിതയിലും ചിന്തയിലും ആഖ്യായികക
ളിലും ‘േപ്രമാമൃത’വർഷണങ്ങളായി,29 ‘അമൃത തരംഗി
ണി’കളായി. ആശാെന്റ കവിതകളും സി. വി. യുെട േനാ
വലുകളും നാരായണഗുരുവിെന്റയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുെട
യും പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രകരണങ്ങളും കവിതകളും, നടരാ
ജഗുരുവിെന്റ തത്വചിന്തയും േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തി
െന്റ വീരകല്പനകളാകുന്നതങ്ങെനയാണു്. െറാമാന്റിസി
സത്തിെന്റയല്ല െറാമാൻസിെന്റ ഭാവുകത്വം.

29. സി. വി. രാമൻ പിള്ളയുെട സാമൂഹ്യാഖ്യായിക…

നിവർത്തനസമരങ്ങളും, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളും അേതാെടാപ്പം ഉയർന്നു വന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റു് പ്ര
േക്ഷാഭണങ്ങളും ഗുരു നയിച്ച ന്യൂനപക്ഷീയ രാഷ്ട്രീ
യത്തിെന്റ പാതയിൽ നിന്നു് വിട്ടുമാറി ഭൂരിപക്ഷീയ രാ
ഷ്ട്രീയെത്ത (ഭരണകൂട രാഷ്ട്രീയെത്ത) തഴുകുകയാണു്
െചയ്തതു്. ഗുരു-നേവാത്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ച മൂല്യങ്ങളിൽ നി
ന്നാണു് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നെതന്നു് സാ
ക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്ന ഇടതുവലതു ചിന്തകന്മാർ ഒരു സത്യം
വിസ്മരിക്കുന്നു: നാരായണ ഗുരു മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്ത
ന്യൂനപക്ഷീയമായ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ അപവിന്യ
സനവും(displacement) ഭൂരിപക്ഷവൽക്കരണവുമാണു്
ഈ സ്ഥൂല സമരപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചെതന്ന
വസ്തുത.
“അഹംസച്ചിദമൃതം”

അതുമിതുമല്ല സദർഥമല്ലഹംസച്ചിദമൃതെമന്നു െതളിഞ്ഞു ധീരനായി
സദസദിതി പ്രതിപത്തിയറ്റു സേത്താമിതി മൃദുവായ് മൃദുവായമർന്നിേടണം.
(ആേത്മാപേദശശതകം. 100)
‘അഹം സച്ചിദമൃത’െമന്നു് െതളിഞ്ഞ് ധീരനായി സതു്,
ഓം, എന്നു് മന്ത്രിച്ചു െകാണ്ടുള്ള മൃദു മൃദുവായ ഈ അമ

രൽ ആണു് നേവാത്ഥാന കർതൃത്വത്തിെന്റ േയാഗനില.
നിന്ദിതരുെട കളരീനിലകൂടിയാണിതു്. മന്ത്രധീരമായ
ഈ അമരലിൽ കുതിക്കലിെന്റയും, പറക്കലിെന്റയും തി
രിയലിെന്റയും, ഒഴുകലിെന്റയും പരക്കലിെന്റയും, ആഴ
ലിെന്റയും ആഴ്ന്നു വാഴലിെന്റയും, അനന്തേവഗങ്ങൾ അട
ക്കം െചയ്തിരിക്കുന്നു. ആയിത്തീരലിെന്റയും രൂപാന്തരീക
രണത്തിെന്റയും പരമനില. വിധിനിർണ്ണായകമായ ഈ
അമർച്ചയിലാണു് നിന്ദിതരുെട നേവാത്ഥാനം, ഗുരുനേവാത്ഥാനം, സാധ്യാസാധ്യങ്ങളുെട ചരിത്രപരമായ
അതിരുകൾ േഭദിച്ചു െകാണ്ടു് േകരളീയ സമൂഹെത്ത,
ജീവിതെത്ത, ചിന്തെയ, വിപ്ലവകരമായി പുനർനിർമ്മി
ച്ചതു്.

പരമ-അനന്തവുമായുള്ള സംരചനകൾ

(compositions)
പരമ-അനന്തമായ അറിവുമായുള്ള സംരചനകളാണു്
നാരായണഗുരുവിെന്റ ചിന്തയും കലയും, പ്രതിഷ്ഠാനിർ
മ്മിതികളും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം തെന്ന.
ജാതിയ്ക്കും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനും മതാധിപത്യത്തിനും അധി
നിേവശമനഃശാസ്ത്രത്തിനുെമതിേര അവർണ്ണ ഗുരു (താ
ഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ളയാൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല വർ
ണ്ണെത്ത നിേഷധിക്കുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ) നട
ത്തുന്ന സമരങ്ങൾ വിജയപ്രദമാകുന്നതു് ‘പരമ അന
ന്ത’വുമായുള്ള നിരന്തര സഹചാരിത്വത്തിലൂെടയാണു്
എന്നു നാം കണ്ടു. “ആത്യന്തികവും” അഹവും തമ്മിലു
ള്ള ഈ സംരചനയാണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരു കർതൃ
ത്വം. ‘അമാനവ’വും ‘അതിമാനവ’വും, അരുളും ജീവിയും,
അണുവും അഖണ്ഡവും, തമ്മിലുള്ള സംരചന. അഹാ
പരങ്ങൾ തമ്മിൽ പരാപരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംരചന.
മുൻപറഞ്ഞ േപാെല അഹേമാ ആത്യന്തികേമാ അല്ല
ഇവിെട കർതൃത്വം. അഹവും ആത്യന്തികവും തമ്മിലുള്ള
സംേയാഗമാണു് കർതൃത്വം. ഇതാണു് നടുനില. ന്യൂനപ
ക്ഷീയരുെട ഗുരുനില. ആധുനികവും മാനവേകന്ദ്രിതവു
മായ കർതൃസങ്കല്പം തകർക്കെപ്പടുകയാണു്. കർതൃത്വം
ഇവിെട യുഗ്മമാണു്. വ്യക്ത്യാതീതവും, വംശികവും, ‘െപാ
തുമാ’സ്വരൂപവും, അേതസമയം, അനന്യവും (singular),
േയാഗാരൂഢവും, അന്തർമ്മുഖവും ആയ ഈ യുഗ്മ കർതൃ
ത്വെത്തയാണു് നരായണ ഗുരു “നാം” എന്നുവിളിച്ചതു്.

കർതൃത്വത്തിെന്റ ഈ സംരചനയിൽ “ആത്യന്തികം”,
ഉദാസീനേമാ പ്രാമാണികേമാ ആയി മാറിനിൽക്കുന്നി
ല്ല. അരുളായും അൻപായും േപരിമ്പമായും ആദിസൂര്യ
നായും, ത്രിപുടി മുടിഞ്ഞു േലാകെമങ്ങും തിങ്ങി വിളങ്ങുന്ന
ബ്രഹ്മാണ്ഡ ദീപയന്ത്രമായും സഹസ്രസൂര്യന്മാെരാന്നി
ക്കുന്ന വിേവേകാദയമായും, ദുരിത സാഗരത്തിൽ നിന്നു്
രക്ഷിക്കുന്ന നാവികനായും, അന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മുട്ടാെത
രക്ഷിച്ച് ധന്യരാക്കുകയും ഭൂമിയിെല തമ്പ്രാക്കന്മാരിൽ
നിന്നു മുക്തി നൽകുകയും െചയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ തമ്പുരാ
നായും, മായെയ നീക്കി സായൂജ്യം നൽകുന്ന ആര്യനാ
യും, പരമഗുരുവായും, ‘അനന്തം’ കർത്തൃസംരചനയിൽ
ആദ്യന്തം സഹവർത്തനം െചയ്യുന്നു. നിന്ദിതരുെട, ന്യൂ
നപക്ഷീയരുെട ചിന്തയിൽ, വാക്കിൽ, ചന്ദസ്സിൽ, തപ
സ്സിൽ ചിരിയിൽ, മൗനത്തിൽ അതു് നർത്തനം െചയ്യു
ന്നു. ഇവിെടയാണു് പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാേനാദയത്തിെന്റയും
ആധുനികതയുെടയും മാനവികതയുെടയും അധികാര
വ്യാകരണങ്ങെള ഗുരുദർശനം െവല്ലുന്നതു്. േകരളീയന
േവാത്ഥാനെത്ത അനന്യവും നിത്യനൂതനവുമാക്കുന്ന
തു് ‘പരെവളിവു’മായുള്ള ഈ നിരന്തര സമ്പർക്കങ്ങ
ളാണു്. പരമ അനന്തേബാധം, അറിവു്, ചരിത്രത്തിൽ,
നിന്ദിതരുെട വിേമാചന സന്ദർഭത്തിൽ, നേവാത്ഥാ
നപ്രജ്ഞയിൽ േനരിട്ടു് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിന്ദിതരുെട
കൂട്ടാളിയായി, ഗുരുവായി, സഖാവായി, കാമനാവസ്തുവാ
യി, ജ്ഞാനശക്തിയായി ഈ ആത്മാനന്ദസമരത്തിൽ
പങ്കാളിയാവുന്നു. ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാരുെടയും
യുക്തിവാദികളുെടയും കണ്ണു് െവട്ടിച്ച്. പുേരാഹിതരുെട
േയാ, തന്ത്രികളുെടേയാ െടക്സ്റ്റുബുക്കുകളുെടേയാ മദ്ധ്യ
സ്ഥതയില്ലാെത. പരമചിദംബരഭാനുവായി, േകാടിദി
വാകരെരാത്തുയരുന്ന െവളിവായി, േപ്രമസ്വരൂപമായി,
അരുളായി, ‘അരുവും ഉരുവും അരുവുരുവുമായി’, പരയു
െട പാലായി, ‘മൗനനിലയായ് മുഴങ്ങുന്ന െമാഴിയായി’,
മൗനാമൃതക്കടലായി.
‘പരമ അനന്തം’ തെന്നയാണു് ഇവിെട ആദിഗുരു. അനാ
ദിഗുരുവും. ഈ മഹാഗുരുവിെന്റ പ്രതിപുരുഷി/ഷൻ ആണു്
ഐഹികഗുരു. രണ്ടും പിരിഞ്ഞല്ല ഒന്നിച്ചാണിരിക്കുന്ന
തു്. ഗുരു എന്ന യുഗ്മകർതൃത്വം. അഹവും പരമ അനന്ത
വും തമ്മിൽ േനർക്കുേനർ നടക്കുന്ന ഈ േവഴ്ച സർവ്വമ
ദ്ധ്യസ്ഥതകെളയും നിരാകരിക്കുന്നു. ഗുരു ഒരു അതീത
ശക്തിയല്ല. അന്തസ്ഥിതശക്തിയാണു്. ഗുരു പുറത്തല്ല,
അകേമയാണു്, ആഴത്തിലാണു്. അഹവും ആത്മാവും
തമ്മിലുള്ള സംേയാഗത്തിൽ നിന്നാണു് ഗുരു ജനിക്കു
ന്നതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംേയാഗനിലതെന്ന
യാണു് ഗുരു. സംേയാഗത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽ ഗുരു
‘ലഘു’വാകും. ‘സത്യാനന്തരകാല’െത്ത ആൾൈദവ
ഗുരുക്കന്മാെരേപ്പാെല. ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർ ഗുരു
വിെന ലഘുവാക്കുകയും ‘ലഘു’വിെന ഗുരുവാക്കുകയും
െചയ്തു െകാണ്ടാണു് നേവാത്ഥാനെത്ത ‘ലഘൂ’കരിച്ചതു്.
‘ലഘുത്വ’ത്തിൽ നിന്നു് ‘ഗുരുത്വ’ത്തിേലക്കുള്ള നിന്ദിത
രുെട ആത്യന്തികമായ ആേരാഹണമാണു് േകരളീയ
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ സുക്ഷ്മ സംഭവം.

സമകാലീന ചിന്താചരിത്രത്തിെന്റ രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ നി
ന്നു വിട്ടുമാറി ചിന്തയുെട ഒരു അതി ചരിത്രം അെല്ലങ്കിൽ
ചരിത്രാന്തര ചരിത്രം (trans-history) നിർമ്മിക്കുവാനാ
ണു് ഈ പ്രബന്ധം ശ്രമിക്കുന്നതു്. സാമൂഹ്യ ചരിത്രേമാ,
സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രേമാ, ചിന്താ ചരിത്രേമാ, എന്തുമാവ
െട്ട, ചരിത്രം സംഭവങ്ങെള, കാമനകെള നാടു കടത്തുന്നു.
ചരിത്രത്തിൽ മറവു െചയ്യെപ്പട്ട മൗനങ്ങെള, ചരിത്രാതി
വർത്തിയായ സംഭവങ്ങെള, അവയുെട സംഭവാത്മകത
െയ ധ്വംസനം െചയ്യാെത ചരിത്രകല്പനയിേലക്ക്, ‘െപാ
തുമ’യിേലക്ക്, വീെണ്ടടുക്കുക എന്നതാണു് അതിചരിത്ര
ത്തിെന്റ പരീക്ഷണം.
കറ മറയ്ക്കാൻ നല്ലെതന്നു് ഗുരു കളിയാക്കിപ്പറഞ്ഞ ‘കാ
ഷായം’ ഇന്നു് (അതി) േദശീയ പതാകയായി, ‘പാത
കം’ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രതി-നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയ സാംസ്ക്കാരിക രൂപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പരമാ
ധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹിന്ദുത്വത്തിെന്റ തീവ്ര േദ
ശീയവും വർഗ്ഗീയവും യുദ്ധവൽക്കൃതവുമായ ‘മരണ’ രാ
ഷ്ട്രീയത്തിലൂെട (necro-politics). േകരളത്തിലാവെട്ട
പ്രതിനേവാത്ഥാനത്തിനു മെറ്റാരു രൂപം കൂടിയുണ്ടു്.
ഹിന്ദുത്വത്തിെനതിേര േപാരാടുന്നു എന്നവകാശെപ്പടു
ന്ന പ്രഹസന നേവാത്ഥാനം. നേവാത്ഥാനം ഇവിെട
ഒരു ഭരണകൂടവ്യവഹാരമാണു്, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ അധി
നിേവശത്തിെന്റ അജണ്ടയാണു്. മതം മേതതരമായ
അധികാര േകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ ഊർജ്ജമാവുന്നു ഒരു
വശത്തു്. ‘മേതതരം,’ ഭരണ കൂടത്തിെന്റ, അധികാര
ത്തിെന്റ, മതമാവുന്നു മറുവശത്തു്. പ്രതീകാത്മക അനു
ഷ്ഠാനങ്ങളായി, “മതിലും” മ്യൂസിയവുമായി, ചിഹ്നങ്ങളും
പാേക്കജുകളുമായി, നേവാത്ഥാനം േകരളത്തിൽ ‘മാ
യാ’വൽക്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രതി നേവാത്ഥാനത്തി
െന്റ ഈ രണ്ടൂ വ്യാധികെളയും നിഹനിക്കുന്ന പച്ചമരുന്നു
കൾ നാരായണഗുരുവിെന്റ ജ്ഞാനരസായനശാലയിൽ
മറഞ്ഞിരിപ്പുെണ്ടന്നു് പ്രാഥമികമായ ഈ അേന്വഷണ
ങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. നേവാത്ഥാനെത്ത വീെണ്ടടു
ക്കുക എന്നാൽ ആധുനികതയുെട വ്യവഹാരങ്ങൾ മറ
വിയിേലക്കു് തള്ളിയ ഗുരുേനരങ്ങെള, ഘനമൗനങ്ങെള,
വീെണ്ടടുക്കുക എന്നാണർത്ഥം.
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ… I
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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.
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