ബി.ആര്.പി.ഭാസ്കര്
”മുല്യാധിഷ്ഠിതപത്തത്പവര്തനത്തതിറെഉയര്ചയുുംതാഴ്ച്ചയുും”
ആദരണീയനായ
അദ്ധ്യക്ഷന്
പ്രഫ.വി.കെ.
ദാമ ാദരന്,
വക്കം
ൗലവി
ഫൗമേഷന് പ്രസ്റ്റികെ കരയ ാന് പ്രീ എ. സുഹൈ, പ്രീ യൂനുസ്, പ്രീ
ജയരാജന്,സുൈൃത്തുക്കകെ
വെകര
സമതാഷമത്താരുെൂരിയാണ്
ഈ
രരിരാരിയില്
രകെരുക്കുന്നത്.
ൊരണം
വെകര
സുപ്രധാന ായ
ഒരു
കദൗധയതിലാണ് വക്കം
ൗലവി ഫൗമേഷന് ഏകെട്ടിരികിരിക്കുന്നു എന്നഞാന
ാന്
വിരവസിക്കുന്നു. ഈ പ്രഭാഷണ രരമ്പര അവതരിെിക്കുന്നത് തകന്ന നമവാത്ഥാനം
രുതുവഴിെള് മതരി എന്ന രീതിയിലാണ്. എനിക്കഞാന അത് വെകര സമതാഷം
തരുന്നത് വയക്തിരര ായ ഒരു ൊരണം കൊേഞാന െൂരിയാണ്.ഇരുരത്തി അഞ്ചു
വര്ഷം
ുന്്
ാന്
നാല്രത്
വര്ഷം
മെരെത്തിന്
രുറത്തഞാന
രണികയരുതത്തിനു മരഷം തിരിച്ചു വന്നമൊള് ഇവിരകത്ത ൊരയങ്ങകെക്കുറിച്ചഞാന
എഴുതുവാനും
രഠിക്കുവാനും
പ്ര ിച്ചമൊള്
നിരതരം
ഉയന്നുവന്നതും
എഴുത്തുെെില്
ാന്
ഉന്നയിച്ചതും
ആയ
ഒരു
മരാദയം
ഇതാണ്.
നമവാത്ഥാനത്തിനു
എതുരറി,ി,
മെരെം
ഒരു
നമവാത്ഥാന
പ്രെൃയയിലൂകര
െരന്നുമരായി,അതികെ
നമകളെകെലംാം
മരാന്നുകൊേിരിക്കുന്നു,അാവാ
മരാന്നുമരായിരിക്കുന്നു
എന്നുഒരു
ഒരു
മണാധ ാണ്
എനിക്കുോയത്.എങ്ങകനയാണ്
അതില്
എത്തിമച്ചന്നത്
എന്നഞാന
മരാദിച്ചുെഴിഞ്ഞാല്
നമ്മള്
എലംാൊരയത്തിലും
വിെസിച്ചിരിക്കുന്നു,ഐെയരാപ്രസഭ തകന്ന െകേത്തിയിരിക്കുന്നു വയവസായം
ഒന്നും
െൂരാകത
അമ രിക്കയ്ക്ക്കഞാന
തുലയ ായ
സാ ൂൈയവിെസനം
ഒരു
പ്രമദര ാണ് മെരെം എന്നഞാന. അങ്ങകനയുഒരു മെരെത്തില് ഇകൊ സംഗതിെള്
െുഴെത്തിലാണ് എന്നഞാന രറയുന്നതിനു തകന്ന ഹധരയം മവണം, നമ്മകെലംാം വെകര
ഭംഗിയായി നരത്തികക്കാേു മരാെുന്നു എന്നാ ഉത്ത വിരവാസം കരാതുവില്
നിലനിന്നിരുന്ന
ഒരു
ഘട്ടിരികത്തിലാണ്.
ആ
ധാരണ
രരിയലം
എന്നഞാന
എനിക്കഞാന
മണാധയ ായത്
രേഞാന
ൂന്നഞാന വിഷയങ്ങള് ഹെൊരയം കരയ്ക്തമൊഴാണ്. ഒന്നഞാന
ആദിവാസി
ഭൂ ി
പ്രശ്നം,
ഇവികരാരു
നമവാത്ഥാനം
നരകന്നെില്
അകതതുകൊേഞാന
ആദിവാസിെെില്
എത്തിയിലം.
രോ ത്
ദെിത
അനുഭവിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള്,
പ്രമതയെിച്ചും
ഭൂരാൈിതയം.
എതുകൊേഞാന
മെരെത്തികല രുമരാഗതിയില് ദെിത രുറംതഒരുകെട്ടിരികു.
ൂന്നാ ത് സ്പ്തീെെുകര
അവസ്ഥ. ഒരു നമവാത്ഥാനം നരന്ന സ്ഥലത്തഞാന എതുകൊോണ് സ്പ്തീെള്ക്കഞാന
തുലയത
ലഭിക്കാകത
മരാെുന്നത്.ആ
ൊലഘട്ടിരികങ്ങെില്
എഴുതിയ
കൊമറ
മലഖനങ്ങകെലംാം
സ ാൈരിച്ചഞാന
ഒരു
പ്രസാധെന്
ഒരു
കരറിയ
രുസ്തെം
ഇറക്കുെയുോയി.അതിന്
ാന്
നിമേരിച്ച
തലകക്കട്ടിരികഞാന
തകന്ന
രിന്തിരിമഞ്ഞാരുന്ന
മെരെം
എന്നാണ്.
നമവാത്ഥാനൊലത്തഞാന
നാം
ുമന്നാട്ടിരികുമരായി,
രകക്ഷ
ഇമൊള്
നാം
രിന്തിരിമഞ്ഞാരികക്കാേിരിക്കുന്നു
എന്നുഒരു ഒരു സമേരം നല്െുന്നതിനു മവേിയാണ് ഇങ്ങകനാരു തലകക്കട്ടിരികഞാന തകന്ന
നല്െിയത്.അമൊള് മെരെത്തികെ ഒരു വലിയ ആവരയ ായി
ാന് െേത്
നമവാത്ഥാനം
ൂലയങ്ങള് തിരിച്ചു രിരിയ്ക്ക്കുെ എന്നുഒരുതാണ്. ഇതിനിരയില്
മെരെത്തില് മരാതുസ ൂൈങ്ങെില് നരക്കുന്ന രച്ചെെില് ഇവികര നമവാത്ഥാനം
നരമന്നാ
എന്നഞാന
തകന്ന
മരാദിക്കുന്നത്
ാന്
മെട്ടിരികിട്ടിരികുേഞാന.ഇവികര
കൊമറ
സാ ൂൈിെ
നവീെരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്
നരന്നു,അലംാകത
നമവാത്ഥാനം
ഒന്നും
നരക്കുന്നിലം.എതാണ്
നമവാത്ഥാനം
എന്നഞാന
രറയുമമ്പാള്
െലാരംഗത്തുോയ
ഉണവ് രകക്ഷ അതലം അതികന നമവാത്ഥാന ാക്കുന്നത്. െലയിമലാ രാഖയിമലാ
ഏകതെിലും
ഒരു
രാഖയിമലാ
ഒതുങ്ങുന്ന
ഒരു
വിൊസമ ാ
വെച്ചമയാ
നമവാത്ഥാന ാെുന്നിലം.
നമവാത്ഥാന ാെണക െില്
അത്
സവതല

സ്രരിയായിരിക്കണം,ഒരു
മ ഖലയില്
തുരങ്ങി
അത്
റി,ു
മ ഖലെെില്
വയരിക്കണം.
യൂമറാെില്
ആ
ൊലഘട്ടിരികങ്ങെില്
നരന്ന
വിൊസങ്ങള്
മനാക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്
സയന്സികെ
രുമരാഗതി
തുരങ്ങുന്നത്
അതികന
തുരന്നാണ്.ആ
ൊലഘട്ടിരികങ്ങലിലാണ്
യൂമറാരയന്
രാജയങ്ങെുകര
രുമരാഗതിയുോെുന്നത്. യൂമറാെില് നിന്നഞാന സാൈസിെരായ ആെുെള് മലാെം
ുഴുവന്
രുറി,ിക്കറങ്ങി
രാജയങ്ങള്
െേുരിരിക്കുെയാണ്.
നൂറുെണക്കിന്
വഷങ്ങൊയി ആള്വാസ ുഒരു രാജയങ്ങെില് മരായിട്ടിരികഞാന ഇവ രറയുെയാണ്
ങ്ങള് ഇത് െേുരിരിച്ചു എന്നഞാന അത് അവരുകര വെയായി. രകക്ഷ ആ
ൊലഘട്ടിരികത്തില്
ഫയൂഡലിസം
തെരുന്നു,ഒരു
വയാവസായിെ
യുഗം
ഉോെുന്നു,ഇങ്ങകന
എലംാ
തലങ്ങകെയും
ണാധിക്കുന്ന
ഒരു
സംഭവ
രരമ്പരയാണ് ഈ നമവാത്ഥാനം എന്നഞാന രറയുന്നത്. അങ്ങകനാരു നമവാത്ഥാനം
ഇവികര നരമന്നാ എന്നഞാന മരാദിച്ചു െഴിഞ്ഞാല് നരന്നു എന്നഞാന രറയാം. വക്കം
ൗലവിയും പ്രീനാരായണ ഗുരുവും രട്ടിരികമ്പി സവാ ിയും അയ്യൊെിയും ഒകക്ക
കരയ്ക്ത നവീെരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള് എന്നഞാന രറയുന്നത് നിങ്ങള് ഒറി,യ്ക്ക്കഞാന ഒറി,യ്ക്ക്കഞാന
മനാക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്
രില
വിഭാഗങ്ങെുകര
നവീെരണങ്ങള്ക്കഞാന
മവേിയുഒരു
പ്ര ങ്ങൊണ്. രകക്ഷ അത് എലംാ മ ഖലെെിലും രരന്നു എന്നഞാന തിരിച്ചറിയാന്
െഴിയണം. അത് അന്ഗീെരിയ്ക്ക്കാന് നമ്മുകര രാപ്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക്കഞാന വലിയ
രിയുേഞാന. ൊരണം അവരുകര ആവിഭാവങ്ങള്ക്കഞാന
ുന്് ഇവികര ഒന്നും
നരന്നിലം അവര് വന്നിട്ടിരികാണ് ഇവികര സവാതപ്തയം ഉോയത് എന്നുഒരു ഒരു
വിരവാസ ാണ്
അവക്കുഒരുത്.
മനതാക്കമകളാരുകര
സംസാരത്തിലും
എഴുതിയതിലും അവരുകര പ്രരാരണങ്ങെില് എലംാം ഉഒരു ആരയം ഇതാണ്.
ഇവികര ഈ രാപ്രീയ രാട്ടിരികിെള് ജനിക്കുന്നതിന് രതിറി,ാേുെള്ക്കഞാന
ുന്്
ആണ്
അയ്യൊെി
ആദയകത്ത
െഷെരുകര
കതാഴില്
സംണന്ധിച്ചഞാന
ഒരുകൊലംത്തിലധിെം നീേുനിന്ന സ രം സംഘരിെിക്കുനത്. ആദയം ദെിത
മജാലിയ്ക്ക്കിറങ്ങിലം രഠിക്കാനുഒരു സൗെരയവും
റി,ു തുലയ അവസരങ്ങെും
നല്െിയികലംെില്
മജാലി
കരയ്യിലം
എന്നഞാന
രറഞ്ഞഞാന
രണി ുരക്കിയമൊള്,
ഇവരികലംെിലും ന ുക്കിത് കൊേഞാന മരാൊക ന്നഞാന രറഞ്ഞുകൊേഞാന അവ മനരിട്ടിരികഞാന
രാരത്തിലിറങ്ങി രകക്ഷ നരന്നിലം.എന്നാല് െൃഷി കരയ്യുന്നിലം എന്നഞാന തീരു ാനിച്ചു.
അങ്ങകന ൦ന്നര കൊലംമത്താെം െൃഷി കരയ്യാകത തരിരുഭൂ ി ആയിക്കിരന്ന ഒരു
അവസ്തയുോയി. അത്തരത്തിലുഒരു ഒരു െഷെ കതാഴിലാെി സ രം ഇവികര
നരന്നത്
ഇവികര
രാപ്രീയ
രാട്ടിരികിെള്
ഉോെുന്നതിനു
ുന്രാണ്.
ഇതയയികലന്നലം ആദയകത്ത മണാണസ് സ രം ഇവികരയാണ് ഉോെുന്നത്. അതും
നമവാത്ഥാനവു ായി
ണന്ധകെട്ടിരികുഒരുതാണ്.കൊലംത്തു
ൈാരിസ്സന്
ആന്്
മപ്രാസ്ഫില്്
എന്നഞാന രറയുന്ന സായിെമകളാര് നരത്തുന്ന ഒരു െമ്പനിയുേഞാന.
അവികര
ഒരുരാ്
ആക്രിവിറി,ി
നരക്കുന്ന
സംഗതിയാണ്.
ഒന്നാം
മലാെ
ൈായുദ്ധ് സ യത്തഞാന യുദ്ധ്സംണന്ധരര ായ ൊരയങ്ങള് കരയ്യുന്നതിന് മവേി
സക്കാ
ആവരയകെട്ടിരികു.
ഈ
വാഹരം
മൊപ്ോക്റി,ഞാന
ഏകെട്ടിരികിരിക്കുന്നു,
കൊലംത്തികെ എകക്കാമനാ ികയ നിയപ്തിച്ചിരുന്ന, ഏറി,വും െൂരുതല് ആെുെള്ക്കഞാന
മജാലി നല്െിയിരുന്ന സ്ഥാരന ാണത്. ആ സ്ഥാരനത്തികെ ജീവനക്കാ ഒരു
ആവരയം 1915ല് ഒന്നാം മലാെ ൈായുദ്ധ്ം തുരങ്ങിയ സ യത്തഞാന ഒരു ആവരയം
ുമന്നാട്ടിരികഞാന വച്ചു,അത് മണാണസ് ആയിരുന്നു. ആ സ രം നയിച്ചത് പ്രീനാരായണ
പ്രസ്ഥാനത്തികെ ആെുെൊണ്. ആദയകത്ത കതാഴിലാെി യൂണിയന് ഉോക്കിയതും
പ്രീനാരായണ
പ്രസ്ഥാനത്തികെ
ണാണ
എന്നഞാന
രറയുന്ന
ആലെുഴൊരനാണ്.
ആലെുഴയിലാണ്
കറി,ാരു വയവസായ സ്ഥാരന ുഒരുത്. ഇതും വിമദര െമ്പനി
തകന്നയാണ്. െയ എക്സ്മരാട്ടിരികഞാന ആണ് െൂരുതലും. മെരെത്തില് ആദയ ായി
ഒരു
മപ്ര്
യൂണിയന്
തിരുവിതാംെൂറില്
ഉോക്കുന്നത്
അവരാണ്.
പ്രീനാരായണഗുരുവികെ
അനിയായി
ആയ
ണാണയാണ് പ്രവത്തനത്തിന്
ുന്നുല് നിന്നത്. മെരെത്തില് കരാതുമവ രറയാറുേഞാന നമ്മുകരരാരമ്പരാഗത

വയവസായങ്ങകൊകക്ക നരിച്ചു മരായി എന്നഞാന, ആ വയവസായങ്ങമൊകക്കയും
നമവാത്ഥാനൊലത്തുോയതാണ്.
പ്രധാന ായും
െയ,െരുവേി,
ഓ്
എന്നിവകയാകക്ക. പ്രീനാരായണഗുരുവികെ അനുപ്ഗൈവും വാങ്ങി ഒരു രൂര
നാണയവും കൊേഞാന തുരങ്ങിയ ഒരു മസാെഞാന െമ്പനിയാണു ഇന്നത പ്ണാന്് ആയ
രപ്േിെ. പ്രീനാരായണഗുരു ആെുെള്ക്കഞാന നല്െിയിരുന്ന സമേരം വിദയാഭയാസം
മനരുെ
രികന്ന
വയവസായം
നരത്തുെ
എന്നതാണ്.
അമൊള്
മെരെത്തില്
നമവാത്ഥാനം നരമന്നാ എന്നഞാന മരാദിക്കാന് രാരിലം. മ ലാെെീഴാെ രീതിെകൊകക്ക
ാറി ഒരു ഏെീെൃത സ ൂൈം ഉോെുന്നത് നമവാത്ഥാനം വഴിയാണ് എന്നുഒരു
രരിപ്തം നമ്മുകര ആെുെള്
നസിലാമക്കേിയിരിക്കുന്നു. നമ്മള് രച്ച കരയ്യുന്ന
വിഷയവു ായി നമവാത്ഥാനത്തിനു ണന്ധ ുഒരുതുകൊോണ് ഒരു ആ ുഖ ായി
ഇത് രറഞ്ഞത്. എങ്ങകനയാണ്
ാധയ ങ്ങെുകര ഉയച്ച
എന്നഞാന നമ്മള് ആദയം
നമ്മള് ൊണണം, ൂലയാധിരിത രപ്തപ്രവത്തനം. രപ്തങ്ങള് എങ്ങകനയുോയി
അതികെ
ൂലയങ്ങള്
എങ്ങകന ഉോയി
എകന്നാകക്കയുഒരു
അറിമവാരുെൂരി
മവണം നമ്മള് തുരങ്ങാന്. രതിനഞ്ചാം നൂറി,ാേില് ഒരു ജ നിക്കാരന് അച്ചഞാന
ഉോക്കി
അതില്
അക്ഷരങ്ങള്
നിരത്തിവച്ചഞാന
അച്ചരിയ്ക്ക്കുെ
അകൊ
പ്രിെിംഗികെ
തുരക്കം
അവികരയാണ്.
രുസ്തെങ്ങള്
ആണ്
ആദയം
അച്ചരിച്ചുകൊേിരുന്നത്. അതുെഴിഞ്ഞഞാന ഒരു നൂറ് നൂറി,ിഅന്രത് വഷം
െഴിഞ്ഞാണ്
ആദയ ായി
ഒരു
രപ്തം
അച്ചരിയ്ക്ക്കുന്നത്.
വിവരങ്ങകൊകക്ക
മരഖരിച്ചതിനു മരഷം കൊേഞാന വന്നാണ് ഇത് സാധയ ാക്കുന്നത്. ഈ രപ്തത്തിന്
ഒരു നീേ മരരാണ്. ഒരു ജ ന് മരരാണ് അതികെ
ലയാെ തജ്ജി
എന്നത്
“പ്രധാനകെട്ടിരികതും
ആവരയം
അറിമയേതു ായ
വിവരങ്ങള്
സംണന്ധിക്കുന്ന
ൊരയങ്ങള്” എന്നാണ്. അമൊള് ആെുെള്ക്കഞാന ൊരയങ്ങള് അറിയണക ന്നുഒരു
താല്രരയ ുേഞാന, അകൊ അത് ആച്ചരിച്ചഞാന ആെുെെിമലക്കഞാന എത്തിക്കണക ന്നുഒരു
രിത ഉോെുന്നത് ആ ൊലഘട്ടിരികതിലാണ്. രപ്തം തുരങ്ങുന്നതിനു
ുന്രുഒരു ഈ
നൂറി,ിഅന്രത് കൊലംക്കാലം അതായത് 1450
ുതല് 1600 വകരയുഒരു ൊലം
അത് ഈ യൂമറാരയന് നമവാത്ഥാനത്തികെ ൊലഘട്ടിരിക ാണ്. വാസ്തവത്തില്
യൂമറാരയന്സ് ആണ് ഇവികര അച്ചഞാന കൊേഞാന വന്നു അച്ചരി ആരംഭിക്കുന്നത്.
രികന്ന
മരാച്ചുഗീസുൊരാണ്
മഗാവയില്
ആദയ ായി
ഇതയന്
ഭാഷയില്
അച്ചരി
നരത്തുന്നത്.
ത ിഴില്
തീരപ്രമദരങ്ങെില്
താ സിക്കുന്നവക്കഞാന
ആരാധനാരീതിയിലുഒരു
ഒരു
രുസ്തെ ാണ്
അവ
അച്ചരിച്ചത്
1578ല്.
“തമ്പുരാനു വണക്കം” എന്നാണ് ആ രുസ്തെത്തിന്കറ മരര് തകന്ന. 1579ല്
അതികെ
ലയാെ രരിഭാഷ ഇറങ്ങി എന്നഞാന രറയകെരുന്നു. ഇങ്ങകന വീേും
നൂറു കൊലംങ്ങള്ക്കഞാന മരഷ ാണ് രപ്തത്തിനായി ഒരു അച്ചരി വരുന്നത്. അതും
വിമദരിെള് തകന്നയാണ്. 1847ല് മെരെത്തില് ഗുേട്ടിരികഞാന ആണ് ആദയ ായി രപ്തം
തുരങ്ങുന്നത്.
രുരുക്കത്തില്
രപ്തം
തുരങ്ങുന്നതിനു
ുഖയധാരയില്
പ്രവത്തിച്ചവ
എലംാം
വിമദരിെൊണ്.
അമേൈം
തരര ായ
പ്രവത്തനങ്ങെില് ഏകെട്ടിരികിരുന്ന ഒരു വിമദരിയാണ്. ഗുേട്ടിരികഞാന രേഞാന രപ്തങ്ങള്
തുരങ്ങിയിരുന്നു. ഒന്നഞാന സാധാരണ ജനങ്ങള്ക്കഞാന മവേിയുഒരു രാജയസ ാരാരം
എന്ന വൃത്താതരപ്ത ായിരുന്നു, അതില് മെരെത്തികല സാ ൂൈയ പ്രശ്നങ്ങള്
രറയുന്നുേഞാന, െുറച്ചഞാന
ാസങ്ങള്ക്കഞാന മരഷം അമേൈം രമതാി താരെം എന്ന ഒരു
രപ്തം െൂരി തുരങ്ങി. രേഞാന രപ്തങ്ങെും രേ കധൗതയങ്ങലാണ് കരയ്ക്തിരുന്നത്.
രമതാി താരെം രാസ്പ്തമലാെകത്ത െുറിച്ചുഒരു വാത്തെള്ക്കഞാന മവേിയായിരുന്നു.
വിവരങ്ങള് നല്െുന്നതിനു രാജയസ ാരാരം. രിന്നീ് വന്നവകരാകക്ക വെകര
സെുരിത ായി
പ്രവര്തിരിരുന്നവരലം
അവ.
അതായത്
വിമവച്ചന ായ
രീതിയിലലം
അവ
പ്രവത്തിച്ചിരുന്നത്.
ആദങ്ങകെയും
ആരയങ്ങകെയും
സംണന്ധിച്ചിരമത്താെം വെകര ഉന്നത തലത്തില് നിന്നുകൊേുഒരു ഒരു സ ീരനം
എന്നഞാന ന ുക്കഞാന ൊണാം.അതുകൊേഞാന തകന്ന അവരുകര രപ്തപ്രവത്തനം വെകര
ഉദാത്ത ായ
ഒന്നായിരുന്നു.
ഗുേട്ടിരികിനു
മരഷം
ആദയ ായി
ഒരു
സവമദരി

ഗുജറാത്തുൊരന് മദവ്ജി ണീമ്ജി
ലയാെത്തില് ഒരു രപ്തം തുരങ്ങുെയുോയി.
അതിലാണ് െേത്തില് വഗീസ്
ാെെ രപ്താധിരരായി വന്നത്. ഒരു
ലയാെി
ആദയ ായി ഈ രംഗമത്തയ്ക്ക്കഞാന1884ല് ഒരു മെരെ രപ്തിെ കൊേഞാന വരുന്നത്
കരങ്ങനാത്തഞാന െുഞ്ഞിരാ
മ മനാന് എന്നഞാന രറയുന്ന ആൊണ്. രികന്ന ആ
ൊലത്തഞാന
വന്ന
ഒരു
രപ്ത ാണ്
നപ്സാണി
ദീരിെ,
ലയാെ മനാര .
രകത്താന്രതാം
നൂറി,ാേികെ അവസാനം തിരുവിതാംെൂറില് രജിസ്റ്റ കരയ്ക്ത
രോ കത്തമയാ
ൂന്നാ കത്തമയാ
െമ്പനിയാണ്
ലയാെ മനാര .
അന്നഞാന
ആദയൊല
െമ്പനിെള്
സവീെരിച്ചിരുന്നവ
ണിസ്സിനസ്സുൊ
ആയിരുന്നിലം.
SNDP,NSS
ആദയം
ൊമ്പനിയായിട്ടിരികു
തകന്നയാണ്
രജിസ്റ്റ
കരയ്ക്തത്.
ഈ
ൊലഘട്ടിരികത്തിലാണ് പ്രീനാരായണഗുരു അരുവിെുറത് രിവപ്രതിഷ്ഠ നരത്തുന്നത്.
പ്രീനാരായണഗുരു
പ്രമേയ ായത്
അതിലൂകരരാനു. രകക്ഷ നമവാത്ഥാനത്തികെ
ഭാഗ ായി ൊണാന് െഴിയുന്ന ൊരയങ്ങള് ഇതിനു
ുമന്ന ഉോയിരുന്നു, നാരാ
സ ുദായത്തില്
നിന്നഞാന
വന്ന
ഹവെുേ
സവാ ിയുകര
പ്രവത്തനങ്ങള്.
അമേൈ ാണ്
പ്ണിട്ടിരികീഷുൊകര
കവെുത്ത
നീരമകളാ
എന്നഞാന
വിെിക്കുന്നത്.
അമൊഴാണ്
സവാതി
തിരുനാള്
രാജാവ്
അമേൈകത്ത
അറസ്റ്റഞാന
കരയ്ക്ത്
തിരുവനതരുരകതയ്ക്ക്കഞാന കൊേഞാന വരുന്നത്. പ്രീനാരായണഗുരുവിന്
ുന്രാണ്
ആറാട്ടിരികഞാനരുഴ
മവലായുധന്
അമ്പലം
കവയ്ക്ക്കുനത്.
രകക്ഷ
പ്സീനാരായനഗുരുവികനമൊകലയുഒരു ഒരു സ ീരന ാ ായിരുന്നിലം അമേൈത്തിന്.
അയാള് പ്ണാഹ്മണകന മരാകല മവഷപ്രച്ചന്നനായി അവമരാകരാെം നരന്നു മക്ഷപ്തം
വയ്ക്ക്കുന്ന
ൊരയങ്ങകൊകക്ക
രഠിച്ചാണ്
കരയ്ക്തത്.
നമവാത്ഥാനതികന
ഉച്ചസ്ഥായിയില്
പ്രീനാരായണ
ഗുരുവികന
നിത്താന്
ൊരണം
ഇതികനാരു
രുതിയ
ദിര
നല്െിയതും
ആതയതിെ
ലക്ഷയം
നിവരിച്ചതും
അമേൈ ായിരുന്നു.
ജാതിമഭതം
തമദവഷം
ഏതു ിലംാകത
സവരും
മസാധരമതവന വാഴുന്ന
ാതൃൊസ്ഥാന ാണിത്. എന്നഞാന രറഞ്ഞത് അമേൈ ാണ്.
ആ ൊലഘട്ടിരികത്തില് രുലയക്കഞാന വിദയാഭയാസം നല്ൊനക ന്നഞാന
ലയാെ മനാര
എഴുതുന്നുേഞാന.
ഇതികന
എതിത്തിരുന്ന
ഒരു
രപ്ത ാണ്
ൈിേു
നായ
മരാലുഒരുവരുകര മ ലാെ രപ്ത ായ
ലയാെി എന്നാ രപ്തം.
ഈ
ലയാെി
രപ്തം തീത്തും സാ ൂൈയ രരിവത്തനത്തിന് എതിരായിരുന്നു എന്നഞാന രറയാം.
ആദയകത്ത
ഇംഗ്ലീഷ്
രപ്തങ്ങകെലംാം
തുരങ്ങുന്നത്
സായിെമകളാരാന്.
അതിന്
മരഷ ാണ് ഇതയക്കാ മദരീയ ആരയങ്ങകൊകക്ക കവച്ചിട്ടിരികഞാന രപ്തം തുരങ്ങുന്നത്.
ഇരുരതാം നൂറി,ാേികലയ്ക്ക്കഞാന െരക്കുമമ്പാള് രേഞാന ധാരെള് ഉേഞാന, ഒന്നഞാന പ്ണിട്ടിരികീഷ്
ഉര സ്ഥത യിലുഒരുവയും, അതികന ആെുെള് ആംമഗ്ലാ ഇതയന് രപ്തങ്ങള്
എന്നായിരുന്നു.
റി,ുഒരു രപ്തകത്ത നാഷണല് അാവാ മദരീയ രപ്തങ്ങള് എന്നഞാന
വിലിച്ചിരുന്നു,
ുന്നൂറു വഷകത്ത രപ്ത രാരമ്പരയ ുഒരു യൂമരാരയന്സിന്കറ
ഇന്ഗ്ലിഷ് രപ്തത്തില് ഉഒരു
ൂലയങ്ങള് രേഞാന െൂട്ടിരികരും അന്ഗീെരിരിട്ടിരികുലംവയാണ്.
നിലരാരുെള് വയതയസ്ത ായിരുന്നു.നമവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങള് വരുന്ന സ യതാണ്
വക്കം
ൗലവിയുകര സവമദരാഭി ാനി രപ്തം വരുന്നത്. അമേൈം ഇംഗ്ലേില്
നിന്നഞാന രുതിയ ഒരു അച്ചുെൂരം കൊേഞാന വന്നിട്ടിരികാണ് ഇത് സ്ഥാരിക്കുന്നത്. അന്നഞാന
തിരുവിതാംെൂറില്
ാപ്തം അരങ്ങുന്ന വാത്ത
ാപ്ത ലംാകത മലാെ ൊരയങ്ങള്
രപ്തത്തില് കൊേഞാന വരാനാണ് ആപ്ഗൈിച്ചത്. ആദയക ാകക്ക അമേൈം തകന്ന
വാത്തെള്
മരഖരിക്കുെയും
രിന്നീരമേൈം
രിവാങ്ങുെയു ാണ്
കരയ്ക്തത്.രാ െൃഷ്ണരിഒരു ആദയം അമേൈത്തികെ അമ്മാവകെ രപ്തത്തിലാണ്
മജാലി
മനാക്കിയിരുന്നത്.
സക്കാ
വിരുദ്ധ് ായ
എഴുത്തുെള്
ൊരണം
അമേൈകത്ത
അവിരുന്നഞാന
രറഞ്ഞു
വിരുെയാണ്
കരയ്ക്തത്.
ഇങ്ങകനയുഒരു
അനീതിയ്ക്കക്കതികര
രപ്തത്തില്
എഴുതുന്ന
ഒരാെികന
ആയിരുന്നു
വക്കം
ക ൗലവിക്കും ആവരയാം. അങ്ങകന രാ െൃഷ്ണരിഒരുകയ സവമദരാഭി ാനിയുകര
രപ്താധിരരായി
നിയമ്മിക്കുെയാണ്
കരയ്ക്തത്.
രാ െൃഷ്ണരിഒരുയുകര
എതിെികന ന ുക്കഞാന ഒരു കരാെിറി,ിക്കല് എതിൊയി ൊണാന് െഴിയും.

ഭരണ
െൂരതികല
കതറി,ായ
ൊരയങ്ങകെ
െുറിച്ചാണ്
അമേൈം
രപ്തത്തില്
എഴുതിയിരുന്നത്. രാപ്രീയരര ായി അമേൈം ൊലത്തിനു
ുന്മര സഞ്ചരിച്ച
ഒരാൊണ്.
അ്ദീൈം ആദയ ായി
ൈാത്മാഗാന്ധികയ െുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്.
രകക്ഷ
സാ ൂൈയ തലത്തില് അമേൈം ൊലത്തികനാത് സഞ്ചരിച്ചിലം. ൊരണം
തിരുവിതാം
െൂകറ
സക്കാ
രുലയകര
വിദയാഭയാസത്തിനു
അനുവാദം
കൊരുത്തമൊള്
അതികനതികര
അമേൈം
ുഖപ്രസംഗം
എഴുതി.
കഭൗതിെരര ായ
ആെുെകെയും
കഭൗതിെ
രര ലംാത്ത
ആെുെകെയും
ഒരു ിച്ചിരുത്തി രഠിെിച്ചാല് രരിയാെിലം എന്നമേൈം രറഞ്ഞു. കവഒരുൊകരയും
സാധാരണക്കാകരയും ഒരു ിച്ചിരുത്തി രഠിെിച് വിെസിെിക്കേ,
റിച്ചഞാന മവകറ
മവകറ ഇരുത്തി രരിെിക്കനക ന്നായിരുന്നു. രാ െൃഷ്ണരിഒരുകയ എല്െിരി്റി,ഞാന
വക്കം
ൗലവി
ുസ്ലീം
സ ുധായത്തിനു
മവേി
െുറച്ച
ാസിെള്
തുരങ്ങുെയായിരുന്നു.സവമദരാഭി ാനി
രപ്തത്തില്
ൗലവി
രേിമതാരിത ായ
രീതിയിലാണ്
എഴുതിയിരുന്നകതെില്
ുസ്ലീം
സ ൂൈത്തിന്
മവേിയുഒരു
ാസിെയില്
സാധാരണക്കാക്കഞാന
വായിക്കാന്
രറി,ുന്ന
അറണി
ലയാെം
രീതിയിലാണ്
എഴുതിയിരുന്നത്.
സാധാരക്കാരന്കറ
െമ്മയൂനിമക്കരന്
നസിലാക്കാന്
വാസ്തവത്തില്
ക ൗലവിയ്ക്ക്കഞാന
െഴിഞ്ഞു
എന്നഞാന
നമ്മല്
നസിലാക്കണം. വിവരം നല്െുന്ന ആ വ വിവരം
നസിലാക്കുന്ന രീതിയിലലം
എഴുതുന്നകതെില് ഒന്നും നരക്കിലം. അതായത് വിദയാഭയാസം മനരിയവക്കഞാന
നസിലാക്കാന് ഒരു ഭാഷ, വിദയാഭയാസം ഇലാതവക്കായി സാധാരണ ഭാഷ
അങ്ങകനയായിരുന്നു ആ രീതി. അമേൈം സ ുദായ നവീെരണത്തിന് വെകര
ഊന്നല്
നലിെിയിരുന്നു.
രപ്താധിരരുകര
എഴുത്തഞാന
ഭരണെൂരത്തിനു
പ്തി്തിെര ാകലംന്നരിഞ്ഞിട്ടിരികും
അമേൈം
വിലക്കാമനാന്നും
മരായിലം.
ഇതിനിരയില്
വൃതാതരപ്തം
എകന്നാരു
രുസ്തെം
രാ െൃഷ്ണരിഒരു
എഴുതി.അതില് ഉന്നത ായ രപ്തപ്രവൈാനം എതഞാന എന്നാ ആരയവു ായാണ്
അമേൈം ആ രുസ്തെം എഴുതുന്നത്. രപ്തപ്രവര്ത്തെകര സംണന്ധിച്ചിരമത്താെം
അവരുകര ആദയകത്ത text book എന്നഞാന രറയാം. രുലയരുകര വിദയാഭയാസത്തിനു
മവേി
അമേൈം
എഴുതുന്ന
സ യത്തഞാന
അന്നകത്ത
ദിവാന്
രാജമഗാരാല്
ആരാരി സാ ൂൈയ തലത്തില് രരിഷ്ൊരങ്ങള്ക്കഞാന അനുെൂല ായ നിലരാ്
സവീെരിച്ച ആൊയിരുന്നു. അമൊഴാണ് കനയ്യാരിന്െരയില് ഭീെര ായ എതിെഞാന
വരുന്നത്,അതിന്
കതാട്ടിരികു ുന്രാണ്
ഈഴവക്കഞാന
പ്രമവരനം
ലഭിക്കുന്നത്.
ഇങ്ങകനാരു
തീരു ാനം
ധിവാനില്
നിന്നഞാന
വന്നമൊള്
ഈഴവരും
നായ
സ് ുധായക്കാര് തങ്ങെുകര െുട്ടിരികിെകെ സ്െൂെില് നിന്നഞാന രിന്വാങ്ങിക്കെഞ്ഞു.
അങ്ങകന സ്െൂള് കൈ് ാസ്ര ദിവാന് ൊരയം രറഞ്ഞു െകത്തഴുതി അമൊള്
ദിവാന് രറഞ്ഞു മരാെുകന്നെില് മരാെകട്ടിരിക ണാക്കി രുലയ െുട്ടിരികിെകെ
ാപ്തം
രഠിെിക്കാന്. രാ െൃഷ്ണരിഒരുകയ നാരുെരതുന്നതിനുഒരു രാജെീയ വിെംണരം,
അങ്ങകനാരു വിെംണര രമതാാത്തലം
ുന്മരാന്നുംെേിട്ടിരികിലം.
ഇതിനായി രുതിയ
ഒരു നിയ ം കൊേുവന്നു രാജാവിന് ആകര മവണക െിലും നാരുെരത്താനുഒരു
സവാതപ്തയം ഉകേന്നു. മൊഴിമക്കാരുഒരു രപ്തങ്ങെികലലംാം ഇത് വാൈയായി
നാകരങ്ങും
രരന്നു.
ഇകതാകക്ക
അറിഞ്ഞിട്ടിരികും
ൗലവി
െുലുങ്ങിയിലം.
രപ്തത്തിന്കറ ഉര സ്ഥാവൊരം അമൊകഴയ്ക്ക്കുക െമധരം രാ പ്െിശ്നരിലംയ്ക്ക്കഞാന
കൊരുത്തു
െഴിഞ്ഞിരുന്നു.രകക്ഷ നമവാത്ഥാന ൊലഘട്ടിരികവു ായി ണന്ധകെട്ടിരികിരുന്ന
ആെുെകെലംാം സവത ായി രപ്തം തുരങ്ങിയിരുന്നു. SNDP മയാഗത്തികെ ആദയകത്ത
പ്രസിഡെഞാന
ആയിരുന്നു
ൈാെവി
െു ാരനാരാന്
അകന്നാരു
ാസിെ
തുരങ്ങിയിരുന്നു. അയ്യൊെിയുകര സാധുജന രരിരാലന സംഘം എന്നുഒരു രപ്തം
ഉോയിരുന്നു, അത് അമേൈത്തികെ ൊലത്തഞാന തകന്ന നിലച്ചു. അരുത്ത ൊലത്തഞാന
െുറച്ച ദെിത് ആെുെള് മരന്നു അത് വീേും കൊേഞാന വന്നു, രികന്ന ഒരുരാ്
നമവാത്ഥാനത്തികെ
ആെുെള്
ാസിെെെും
പ്രസിദ്ധ്ീെരണങ്ങെും
നരത്തിയിരുന്നു.
രിന്നീ്
രാപ്രീയരര ായ
മസ്റ്റജുെള്
ഇരുരതുെെിലും

ുെതുെെിലും
വരുന്നുേഞാന.
സാ ൂൈയ
രരിഷ്െരണത്തിന്കറ
പ്രപ്െിയ
ുമന്നാട്ടിരികുമരാെുംമണാഴാനു
രാപ്രീയം
െരന്നഞാന
വരുന്നത്.ഭരണെൂരത്തില്
ാറി, ുോെണം നമ്മുകര രിത
ാറണം എകന്നാകക്ക മതാന്നുന്നത് അമൊഴാണ്.
അമൊഴാണ് രാപ്രീയ രപ്തങ്ങകൊകക്ക വരുന്നത്.
ഒരു രപ്താധിര1948ല്
എഴുതിയത്
ഇങ്ങകനയാണ്.
ൊമലാന്നറി,
െമസരയില്
അ രും
രപ്താധിര
എകന്നാകക്ക വിമരഷനങ്ങലുേഞാന. അതായത് ഒരു ൊലിലംാത്ത െമസരയിലാണ്
രപ്താധിര ഇരിക്കുന്നത് രപ്തത്തിന് കരരിരുന്നതികനക്കുരിച്ചും രറയുന്നുേഞാന.
സ്പ്തീ
നാ ം
അതയുത്ത ം
എന്നഞാന
രറയുന്നുേഞാന.
ഓമരാ
രപ്തത്തിനും
രരി ിതിെെുേഞാന.ഒരു
തലത്തില്
ഇവകരലംാം
പ്രാമദരിെ
രപ്തങ്ങൊണ്.
ദ്ധ്യതിരുവിതാംെൂറികെ
രപ്ത ാണ്
മനാര ,കതക്കന്
തിരുവിതാംെൂറിന്കറ
രപ്ത ാണ്
കൌ ുദി, ലണാറിന്കറ
രപ്ത ാണ്
ാതൃഭൂ ി
അങ്ങകന.രികന്ന
രാപ്രീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങള്
വന്നതിനു
രുറമ
രാപ്രീയ
രപ്തങ്ങള്
വന്നു.
മനാര യുകര ആദയകത്ത
പ്രസിദ്ധ്ീെരണം 750 COPY ആണ്. അകന്നാന്നും ദിന
രപ്തങ്ങള്
ഇലം,
ആഴ്രയിലാണ്
പ്രസിദ്ധ്ീെരണം.
ഒരു
രപ്തത്തിന്കറ
വെച്ചയ്ക്ക്കുഒരു
ഘരെങ്ങള്
എകതാകക്കയാണ്
എന്നഞാന
വച്ചാല്,
സാക്ഷരത
ഉോെണം, രപ്തം നിലനില്ക്കണക െില് വായനാരീലവും ഉോെണം. രികന്ന
രപ്തം വാങ്ങുന്നതിനുഒരു സാമ്പത്തിെ മരഷി മവണം. എഴുരതുെെില് നമ്മുകര
സാമ്പത്തിെ രംഗം വെകര ക ച്ചകെട്ടിരികു വന്നു, ഏറി,വും െൂരുതല് ഉരമയാഗിച്ച
രപ്തം
എന്നാ
നിലയിലാണ്
മനാര
ഏറി,വും
വലിയ
രപ്തം
എന്നാ
സ്ഥിതിയിമലയ്ക്ക്കഞാന
എത്തിയത്.
രികന്ന
രപ്തത്തിലൂകര
രല
രുമരാഗതിെെും
ഉോെുന്നു.രകക്ഷ സാ ൂൈയ തലത്തില്
ുമന്നാട്ടിരികഞാന മരാൊനുഒരു ഇച്ചാരക്തി
ആക്കു ിലംാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇമൊള് എലംാവര്ക്കും. ഒരു ഘട്ടിരികത്തില്
ാന്
എഴുതിയ
ഒരു
മലഖന ാണ്
ഇവികര
പ്രണല
സ ുദായങ്ങള്
വീതികച്ചരുത്തു
െഴിഞ്ഞാല്
എലംാ
തസ്ഥക്കും
ഓമരാ
സവെലാരാല
കൊരുക്കണം. ഇങ്ങകന കൊരുത്താല് എപ്ത പ്രഗല്ഭനായ ഒരു ദെിത വന്നാലും
അവക്കഞാന
ഒന്നും
െിട്ടിരികിലം,
രികന്ന
എപ്ത
പ്രഗായ യായ
ഒ
വനിതാ
ഉോയിരുന്നാലും
ഹവസ്
രാന്സില
ആൊന്
രറി,ിലം.
അങ്ങകനാരു
സാൈരരയം
മെരെത്തില്
ഉരുത്തിരിഞ്ഞു
വന്നിരിക്കുന്നു.
അത്
രിന്നീ്
തിരുത്തകെട്ടിരികു എന്നറിഞ്ഞതി എനിക്കഞാന സമതാഷ ുേഞാന. ഈ മലഖനക ഴുതിയതിനു
മരഷ ാണ് സക്കാ ഒരു വനിതകയ ഹവസ് രാന്സില ആക്കിയത്. രകക്ഷ
ഇകതാന്നും ഒരു
ാറി,ം വന്നതികന ൊണിക്കുന്നിലം. ഒരു ജീണിച്ച പ്രതലത്തില്
രപ്തപ്രവത്തനം ഉോെണക ന്നഞാന ആപ്ഗൈിക്കാന് ന ുകക്കാരു അവൊരവു ിലം.
ഒരു ജീണിച്ച സ ൂൈത്തിലാണ് ആെുെള് വന്നിട്ടിരികഞാന നമവാത്ഥാനം ഉോക്കിയത്
എന്നഞാന നാം
നസിലാക്കണം. രകക്ഷ അകതാരു െൂട്ടിരികായ പ്രവത്തന ായിരുന്നു. ആ
തരത്തിലുഒരു െൂട്ടിരികായ പ്രവത്തനത്തിലൂകര
ാപ്തമ
ഈ അരജയങ്ങകെ
റിെരന്നഞാന
കൊേഞാന ന ുക്കഞാന നമവാത്ഥാനത്തിനു രുതുവഴിെള് െകേത്താന് െഴിയുെയുഒരുൂ
എന്നാ എന്കറ വിരവാസം നിങ്ങ വക്കഞാന
ുന്രില് അവതരിെിച്ചു കൊേഞാന
ാന്
നിര്ത്തുന്നു നേി ന സ്ൊരം.

