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ഹിnുമതtിന് oരു ര്പവാചകേനാ മതര്ഗnേമാ iലല്. enാല്   aവയുണ്ടാkാനു 

ര്ശമമാണ് നടkുnത്. കൃഷ്ണെന ര്പവാചകനും ഭഗവത് ഗീതെയ മതര്ഗnവു മാkാനാണ് 

നീkം. ര്ബhം en പുേരാഗമനസ ല്pം േപാലും പിnീട് മതസ ല്pമായി. a െന 

oരു െസമി ിക് മതമുണ്ടാkാന്   ര്ശമിkുnു. aതിനായി നിരവധി വിഭാഗ െള 

പുറtാkണം, ശര്തുപktുനിര്tണം. നയ്ൂനപk ള്  , ദളിതര് , ആദിവാസികള് , 

ഈശ രവിശ ാമിലല്ാtവര്  , ൈലംഗികനയ്ൂനപk ള് , ബുd, ൈജന, ചാര്vാക, സാംഖയ് 

തുട ിയ ധാരകള്  , isാം, പാഴ് സി േപാലു മത ള്   enി െനേപാകുnു ര്ഭ ് 

കല്pിkെpടുnവര്  . eലല്ാ ൈവവിധയ് ളും തുടcുമാ െpടുnു. uദാഹരണമായി 

നൂറുകണkിനു രാമായണ ളുെട ൈവവിധയ് ള്   നിരാകരിc് തുളസീദാസന്െറ 

രാമായണം മാര്തമാണ് ശരിെയnു sാപിkുnു.  

 
ഹിnുമഹാസഭയുെട രൂപീകരണേtാെടയാണ് ഈ ര്പര്കിയ സജീവമായത്. ലാലാ 

ലജപതിറായിെയ േപാലു aതിന്െറ േനതാkെള േദശീയേനതാkളായി 

ചിര്തീകരിkുnതുതെn ശരിയലല്. aരവിnന്െറ ദുര്gാപൂജയും തിലകന്െറ ഗണപതി 

ആരാധനയുെമാെk േദശീയര്പsാനtിന് ൈഹnവമുഖമുണ്ടാkി. സവര്kര്  



വരുnേതാെട ഈ ര്പര്കിയ കൂടുതല്   ശkമായി. പിെn േഗാള്വാള്kര്  . 

ഹിnുരാര് െമn ലkയ്tിനായി വളര്tിെയടുt മുsിം വിരുdതയാണ് ഗാnിവധം 

വെരെയtിയത്. പിെnയത് ജനസംഘം, ബിെജപി… iേpാള്   o k് aധികാരtില്  . 

മറുവശt് സമാnരമായി രാര് ീയtിന്െറ ഹിnുവല്kരണെമnും inയ്യുെട 

ൈഹnവവല്kരണെമnും പരസയ്മായി ര്പഖയ്ാപിkുn വിശ ഹിnു പരിഷtും. 

 

ഏതു ഫാസിsുകേളയുംേപാെല നുണര്പചരണം തെnയാണ് ൈഹnവഫാസിsുകളും 

നടtിെകാണ്ടിരിkുnത്. ഏതാനും uദാഹരണം മാര്തം ചൂണ്ടികാണിkാം. മുsിം 

ഭരണകാലt് ഹിnുkള്   പീഡിpിkെp ു, േkര്ത ള്   നശിpിkെp ു en ര്പചരണം 

വസ്തുതാവിരുdമാെണn് eര്തേയാ െതളിയി്കെp താണ്. രാമജന്മഭൂമിെയ കുറിcു 

aവകാശവാദtിനും യാെതാരടിtറയുമിലല്. പിെn മതപരിവര്tനെt കുറിcു 

ര്പചരണം. മനുഷയ്രായി േപാലും aംഗീകരിkെpടാതിരുnവരായിരുnു മതം 

മാറിയെതn വസ്തുതയാണ് aവര്   മൂടിെവkുnത്. സദാചാരപരമായി iവരുെട 

ര്പചരണ ള്k് കാമസൂര്തം മുതല്  േkര്ത ളിെല ചുമര്ചിര്ത ള്  വെര മറുപടി 

പറയും. 

 
ഈ നുണര്പചരണ ള്   മാര്തമലല്, ഹിnുത tിനു വളരാന്  പ ിയ നിരവധി 

സാഹചരയ് ളും iവിെട നിലനിnിരുnു. പൂര്tിയാകാt മുതലാളിt വിpവം, 



േദശീയര്പsാനtിനുണ്ടായിരുn ൈഹnവമുഖം, വര്gീയവല്kരിkെp  കാര്ഷിക 

കലാപ ള്  , വിഭജിc് ഭരിkുക en ര്ബി ീഷ് നയം, െനഹ് റുവിനുേശഷം 

േകാണ്ര്ഗsില്  ശkമായ മൃദുഹിnുത ം തുട ിയവെയാെk uദാഹരണ ള്  . 

േബാധപൂര്vമായ വര്gീയകലാപ ളാണ് പലയിടtും സൃ ിkെpടുnത്. 

ഗുജറാtിലും മുസാഫര്   നഗറിലും നടnത് മറkാറായിലല്േലല്ാ. ബീഹാറില്   പെk 

സര്kാരിന്െറ േബാധപൂര്vമായ iടെപടലുകള്  മൂലം aത് വിജയിcിലല്. 2007-2008 

കാലtുനടn െപാ ിെtറികള്kു പുറകിെലലല്ാം ആരായിരുnു en് in് 

വയ്kമാണ്. ഗുജറാtിന്െറ വികസനെt കുറിcു ര്പചരണ െളലല്ാം കമാെണn് 

കണkുകള്   വയ്kമാkുnു. 1500 േകാടി േഡാളര്  നല്കിയാണ് itരം 

നുണര്പചരണ ള്   നടtി സ nം iേമജ് േമാദി സൃ ിcത്. iേpാള്   പറയുnത് 

ചിnിkുn eലല്ാവരും പാkിsാനില്   േപാകണെമnാണ്. e ില്   പാkിsാന്  

ഏഷയ്യുെട തലsാനനഗരമാകുn കാലം വിദൂരമാകിലല്. 

 

ഫാസിസtിന്െറ ആദയ്iര മുsിമുകളും മ ് നയ്ൂനപk ളുമാണ്. പിെn 

കലാകാരന്മാരും eഴുtുകാരും. കഴി ിലല്, േമധ, ടീs, ആനn് പട ര്dന്  തുട ിയ 

സാമൂഹയ്ര്പവര്tകര് , eന്  ജി oകള് , ചരിര്തകാരന്മാര് , ശാസ്ര്തീയ ചിnാഗതിkാര്  

enി െന പ ിക നീളുnു. anവിശ ാസ ളും ഐതിഹയ് ളും ശാസ്ര്തെമn 

േപരില്   വയ്ാഖയ്ാനിkെpടുnു. വിദയ്ാഭയ്ാസ – ചരിര്ത – സാംസ് കാരിക 

sാപന െളലല്ാം പിടിcടkെpടുnു. aതിനിടയില്   നടn eഫ് ടി ടി ഐ, െപരുമാള്   

മുരുകന്  , കല്ബുര്gി സംഭവ ളാണ് സാംസ് കാരിക രംഗtുനിn് 

ര്പതിേഷധ ളുയരാന്   കാരണമായത്. 



 

ആരും eേpാള്   േവണെമ ിലും രാജയ്േര്ദാഹികെളnു മുര്ദ കുtെpടാവുn 

കാലഘ tിലൂെടയാണ് രാജയ്ം കടnുേപാകുnത്. aരുnതി േറായ്, ബിനായക് െസന്  , 

േകാവന്   തുട ിയവര്   uദാഹരണ ള്  . itരെമാരു കാലt് ജനാധിപതയ്tിന്െറ 

പുനര്നിര്വചനം ര്പസkമാവുകയും ജനാധികാരെt സംബnിc ധാരണകള്  

വിപുലമാവുകയും േവണം. ജന െള നിയര്nിkുnതിനാണ് ഭരണകൂടം 

utവിcതുതെn. ജനാധിപതയ്ം enത് േകവലഭൂരിപktിന്െറ നയ്ൂനപkെt 

aടkി ഭരിkുnതലല്. സാമൂഹികസമത ം iലല്ാtിടേtാളം ജനാധിപതയ്ം 

aര്ഥവtാവിലല്. ഭരണഘടനയിെല പരമാധികാരം, െസkുലര്  , േസാഷയ്ലിs്, 

ജനാധിപതയ്ം enതിനു പകരം പരതര്n, മതാധിപതയ്, മുതലാളിtാനുകൂല, 

ഫാസിsനുകൂല രാര് മാkി മാ ാനാണ് ര്ശമം നടkുnത്. inയ്ന്   ഭരണഘടനയുെട 

മഹത tില്   ര്പധാനം മതെt േനാkാെതയു aതിന്െറ ധാര്മികതയാണ്. aത് 

മതര്ഗn െളയലല് aടിsാനമാkുnത്. മ ു മത െളയും വിശ ാസ െളയും 

ബഹുമാനിkുnു. ൈദവവിശ ാസമിലല്ാtവെരയും വിശ ാസബഹുലകെളയും aത് 

മാനിkുnു. ജനാധിപതയ്tിന്െറ മൗലികതയാണ് മേതതരത ം. oരു െപാതു നിയമമാണ് 

aവിെട ജനതെയ നയിkുക. aവിെട മത ള്k് തുലയ്തയുണ്ടാവും. വിവിധ 

ജീവിത ളുെട തുലയ്ത aംഗീകരിkെpടുേmാള്   രാര് ം മേതതരമാകും. enാലിn് 

ര്പചരിpിkെpടുn ഹിnുത tിലൂnുn േദശീയത iെതലല്ാം തകര്kുnു. aതാകെ  

േകാര്pേറ ുകളുമായി ൈകേകാര്t്, കൃതയ്മായ സാmtിക ലkയ് േളാടു 

കൂടിയതാണുതാനും. േമാദ്◌ി – aദാനി ബnം മുതല്   േkര്തപരിസരt് 



aനയ്മതsരുെട ക്cവടം പാടിലല് en നിലപാടുവെര പരിേശാധിcാല്   iതു 

വയ്kമാണ്. 

 
aതിനിടയില്   iവിെട ഫാസിസമാേണാ aലല്േയാ en വിഷയെt േകര്nീകരിc് 

ചര്cകള്  സജീവമാകുകയാണേലല്ാ. aേത കുറിc് onും പറയുnിെലല് ിലും 

ഫാസിസtിന്െറ ലkണ െള കുറിc് uംബര്േ◌ ാ ഏേകാ പറയുn ചില ലkണ ള്  

ചൂണ്ടികാ ാം. പാരmരയ്െt കുറിc് anമായ ആരാധന, iനിെയാnും 

കണ്െടtാനിലല് en ര്പചരണം, ആധുനികതേയാടുെ◌ ശാസ്ര്തേtാടുെമലല്ാം 

തിരസ് കാരം, eഴുtുകാേരയും ബുdിജീവികേളയും സംശയം, മധയ്വര്g െള 

ര്പേലാഭിpിkല്  , ൈവവിധയ് േളാടു ഭയം, ശര്തുവിന്െറ ശkിെയ 

െപരുpിcുകാണല്  , േദശെt പുനര്നിര്vചിc് aപരെര സൃ ിkല് , ര്പതിേഷധ െള 

ഗൂഢാേലാചനയായി കാണല്  , സമാധാനേtാട് വിദ ഷം, പൗരുഷtിലുളള വിശ ാസം, 

ദുര്bലെര പുcം, മരണാരാധന, ത ളുേടതാണ് െപാതു ic en ര്പചരണം, 

eലല്ാ ിേനയും കറുേpാ െവളുേpാ ആയി ചിര്തീകരിkുക enി െന േപാകുnു 

aേdഹtിന്െറ നിരീkണ ള്  . നയ്ൂനപk വര്gീയതk് ഏറിവnാല്  രാര് െt 

വിഭജിkാന്   കഴിയും. enാല്   ഭൂരിപkവര്gീയതയാണ് ഫാസിസtിന്െറ aടിtറ. 

aതു തിരിcറിയുnതും ര്പധാനമാണ്. 
 


