
നേവാത്ഥാനം
—ബദൽ സമീപനത്തിനു് ഒരാമുഖം

ബി.രാജീവൻ



നേവാത്ഥാനം—ബദൽ സമീപനത്തിനു് ഒരാമുഖം
ബി.രാജീവൻ
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2020, B. Rajeevan

The electronic versions have been created by making
use of the production infrastructure of River Valley
Technologies.

The electronic versions were generated from sources
marked up in LATEX in a computer running gnu/linux
operating system. pdf was typeset using XƎTEX from
TEXLive 2020 and the cloud framework, Ithal (ഇതൾ).
The base font used was traditional script of Rachana,
contributed by KH Hussain, et al. and maintained by
Rachana Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp H. Poll.

The electronic versions are released under the provisions
of Creative Commons Attribution Non-commercial
ShareAlike license for free download and usage.

Cover: Narayana guru: oil on canvas, by Madhusudhanan,
2018. Attribution: Kiran Nadar Museum, New Delhi.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


നേവാത്ഥാനം
—ബദൽസമീപനത്തിനു്

ഒരാമുഖം

‘ആേത്മാപേദശ ശതകം’ ആധാരമാക്കി മധുസൂദനൻ െചയ്ത
ശില്പം. ൈഫബർ ഗ്ലാസ്സ്, െമറ്റൽ, ഇലക്ട്രിക്

ബൾബുകൾ—2018.

ഇന്ത്യൻ നേവാത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങെള കുറിച്ചുള്ള ചർ�
ച്ചകളുെട ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി ഈ നേവാത്ഥാനം
ആരുെട നേവാത്ഥാനം എന്ന േചാദ്യം അവർ വിട്ടുകള�
യുന്നു എന്നതാണു്. നേവാത്ഥാനെത്ത ജാതിപരേമാ
വർഗ്ഗപരേമാ ആയ വിഭജനങ്ങളുെട അഥവാ കീഴാള
േമലാള വിഭജനങ്ങളുെട സവിേശഷ പ്രശ്നങ്ങെള സ്പർശി�
ക്കാത്ത ആധുനിക വത്ക്കരണത്തിലൂെടയുള്ള പുേരാ�
ഗതിെയ കുറിക്കുന്ന ഒരു െപാതു പരികല്പനയായാണു്
െപാതുേവ ഈ ചർച്ചകെളല്ലാം പരിഗണിച്ചുേപാരുന്നതു്.

സതി അടക്കമുള്ള അനാചാര�
ങ്ങൾക്കു് എതിേരയും സ്ത്രീയുെട
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടിയും ഉയർ�
ന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എല്ലാം ആധുനിക
നവ സവർണ്ണ പുരുഷേന്റതായി�
രുന്നു. ഇവിെട സ്ത്രീക്കു േവണ്ടി
സംസാരിക്കുന്ന രക്ഷകനായ
േമലാള പുരുഷെന്റ ശബ്ദം കീഴാള�
യായ സ്ത്രീെയ നിശ്ശബ്ദയാക്കുന്നു.

പാശ്ചാത്യ മുഖ്യധാരാ
ആധുനികതയുേടയും രാ�
ഷ്ട്രമീമാംസയുേടയും മാന�
ദണ്ഡങ്ങളിെലാതുങ്ങുന്ന
ഒരു നേവാത്ഥാന സങ്ക�
ല്പമാണിതു്. പാശ്ചാത്യ
മുഖ്യധാരാ ആധുനികത
േലാകെത്ത ബഹുഭൂരിപ�
ക്ഷം വരുന്ന പാശ്ചാേത്യ�

തര സമൂഹ സംസ്കൃതികെള മുഴുവൻ പ്രാകൃതെമന്നു് മുദ്രകു�
ത്തിയ െകാേളാണിയൽ േമധാവിത്വത്തിെന്റ ഒരു അധി�
കാര-ജ്ഞാന ഘടനയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇന്നു്
െവളിവാക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്ത
വർഗ്ഗ താല്പര്യങ്ങളും മത-േദശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും
കൂടിക്കുഴഞ്ഞു രൂപെപ്പട്ട നമ്മുെട േമലാള നേവാത്ഥാന
സങ്കല്പങ്ങൾക്കു് അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നതു് ഈ െകാ�
േളാണിയൽ അധികാര ജ്ഞാന ഘടനതെന്നയായിരു�
ന്നു. ആദിവാസികളും ദളിതരും ൈകേവലക്കാരും കൃഷി�
ക്കാരുമടങ്ങുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ കീഴാള
ജനസഞ്ചയത്തിേന്മൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും
അവെര അധഃകൃതരായി നിരന്തരം പാർശ്വവത്ക്കരിക്കു�
ന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് ഏറ്റവും പറ്റിയ
ഒരുപകരണമായിരുന്നു പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയിൽ
അടിയുറച്ച ഈ നേവാത്ഥാന സങ്കല്പം.

ഈപശ്ചാത്തലത്തിലാണു്, “കീഴാളർക്കു് ഉരിയാടാൻ
കഴിയുേമാ?” (Can the Subaltern Speak?) എന്ന ഗാ�
യത്രി ചക്രവർത്തി സ്പിവാക്കിെന്റ േചാദ്യം പ്രസക്തമാ�
കുന്നതു്. കീഴാളെര പൂർണ്ണമായും നിശ്ശബ്ദരാക്കുന്ന നവ
സവർണ്ണ വേരണ്യ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ അധികാര
ബന്ധത്തിേലക്കാണു് ഗായത്രി സ്പിവാക്കിെന്റ ഈ േചാ�
ദ്യം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്. കീഴാളരുെട ശബ്ദം നേവാത്ഥാന�
ത്തിെന്റ േപരിൽ േമലാളർ ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ കീഴാളർ
ശബ്ദിക്കാനാവാത്തവരായി തീരുന്നു. രാജാറാം േമാ�
ഹൻ േറായിെയ േപാലുള്ളവർ നയിച്ച േമലാള നേവാ�
ത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിെലല്ലാം ഇതാണു സംഭവിച്ചതു്.
സതി അടക്കമുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്കു് എതിേരയും സ്ത്രീ�
യുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടിയും ഉയർന്ന ശബ്ദങ്ങൾ
എല്ലാം ആധുനിക നവ സവർണ്ണ പുരുഷേന്റതായിരുന്നു.
ഇവിെട സ്ത്രീക്കു േവണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന രക്ഷകനായ
േമലാള പുരുഷെന്റ ശബ്ദം കീഴാളയായ സ്ത്രീെയ നിശ്ശബ്ദ�
യാക്കുന്നു. ഈ മാതൃകയിലാണു് ആധുനിക നേവാത്ഥാ�
നത്തിനു് മുൻപിൽ കീഴാളർ എങ്ങെന നാവില്ലാത്തവരാ�
യി അെല്ലങ്കിൽ ഉരിയാടാൻ കഴിയാത്തവരായിത്തീരു�
ന്നു എന്നു് ഗായത്രി സ്പിവാക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നതു്.

നാരായണ ഗുരു

എന്നാൽ ഈ നിരീക്ഷണം നെമ്മ
നയിക്കുന്നതു് കീഴാളരുെട നിശ്ശബ്ദ�
തയിേലക്കു മാത്രമല്ല ആ നിശ്ശബ്ദത�
െയ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാദ്ധ്യതയി�
േലക്കും അതുെകാണ്ടുതെന്ന അതി�
െന േഭദിക്കാനുള്ള അവരുെട ശക്തി�
കളിേലക്കും കൂടിയാണു്. പാശ്ചാത്യ
ആധുനികതയുെട പുേരാഗമനവാ�
ദത്തിനും അതിെന്റ പ്രതിദ്ധ്വനിയായ ഇന്ത്യൻ േമലാള
േദശീയ നേവാത്ഥാന വാദങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലൂെടയാ�
ണു് ഈ സാദ്ധ്യതകൾ തുറക്കെപ്പടുന്നതു്. കീഴാളബദൽ
നേവാത്ഥാനശക്തികളുെട രൂപെപ്പടലും മുേന്നറ്റവുമാ�
ണു് ഈ മധ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതു്. ആധുനിക
ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രം തെന്ന ഇതിനു െതളിവാണു് ഇതു്
തിരിച്ചറിയണെമങ്കിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യരൂപെപ്പട്ടതു്
ഇന്ത്യൻ േമലാളനേവാത്ഥാനത്തിലൂെടയും അതിെന തു�
ടർന്നുവന്ന വേരണ്യേദശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂെട�
യും ആെണന്ന പാഠപുസ്തക ചരിത്ര ധാരണയിൽ നിന്നു്
നാം പുറത്തു കടേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു

സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുെട സ്രഷ്ടാക്കൾ വേര�
ണ്യ നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ
േകാൺഗ്രസ്സ് േപാെലയുള്ള ലിബറൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി�
കേളാ അല്ല… ഗ്രാമീണ കർഷകരും ഇടത്തരക്കാരും
ൈകേവലക്കാരും ആദിവാസികളും ദളിതരുെമല്ലാമട�
ങ്ങുന്ന ജനേകാടികളുെട സ്വാതന്ത്ര്യവാഞ്ഛയിൽനിന്നും
ഐക്യത്തിൽനിന്നുമാണു് പുതിയ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ പി�
റവിെയടുത്തതു്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം
ഈകീഴാള ജനകീയജനാധിപത്യ ശക്തിയായിരുന്നു.
ആ മഹാസമര ശക്തിയുെട ബാഹ്യമായ ചട്ടക്കൂടു മാത്ര�
മായിരുന്നു േമലാള നേവാത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ലി�
ബറൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും. കീഴാള ചരിത്രരചനയുെട
ഉപജ്ഞാതാവായ രണ്ജിത് ഗുഹയുെട പരികല്പനകൾ
കടെമടുത്താൽ, േമലാള നേവാത്ഥാന-രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങളുെട ആധിപത്യത്തിനു (Dominance) കീഴ്െപ്പേട�
ണ്ടിവെന്നങ്കിലും ഇന്ത്യെയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കു നയിച്ച
ശക്തി കീഴാളജനതയുെട സ്വാധികാര (Hegemony)
ത്തിേന്റതായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനെയ മുൻനിർ�
ത്തി ഭരണ വർഗ്ഗങ്ങൾ കീഴാള
ജനതെയ വംശനാശത്തിേലക്കു
നയിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വ്യ�
ക്തമായേപ്പാൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘ�
ടനക്കു തീ െകാളുത്താൻ ആെരങ്കി�
ലും തയ്യാറായാൽ അതിനു് മുന്നിൽ
നില്ക്കുന്നതു് താനായിരിക്കും എന്നു
പ്രഖ്യാപിച്ച അംേബദ്ക്കറാണു്.

ഈ െവളിച്ചത്തിൽ പരി�
േശാധിക്കുേമ്പാഴാണു്
ഇന്ത്യൻ നേവാത്ഥാനം
പാശ്ചാത്യ മുഖ്യധാരാ
ആധുനികതയുെടയും
അതിെന്റ ഇന്ത്യൻ മാ�
െറ്റാലികളുെടയും മാർ�
ഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു് ഭിന്ന�
വും ന്യൂനപക്ഷാത്മകവും

(Minoritarian) ആയ കീഴാള ബദൽ ധാരകളിൽ നിന്നും
രൂപെമടുത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസമാെണന്നു് വ്യക്ത�
മാവുക. ഈ കീഴാള ബദൽ ധാരകൾക്കു േനതൃത്വം െകാ�
ടുത്തവരാണു് ഗാന്ധി, അംേബദ്ക്കർ, ഫുേല, ൈവകുണ്ഠ
സ്വാമികൾ, നാരായണ ഗുരു, അയ്യങ്കാളി, െപായ്കയിൽ
അപ്പച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ. ഈ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാ�
സിയുെട േനതാെവന്നു് െതറ്റിദ്ധരിക്കെപ്പട്ട ഗാന്ധിയല്ല.
ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിെയ മുൻ നിർത്തിെക്കാണ്ടു് ഗ്രാമീണ
കീഴാള ജനേകാടികെള നയിച്ച ഗാന്ധിയാണു്. മെറ്റാരു�
തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ േമലാള ശക്തി�
കളുമായി ഐക്യം സ്ഥാപിച്ചു െകാണ്ടു് കീഴാള ഗ്രാമീണ
ജനതെയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരെമന്ന ജനകീയ ജനാധിപ�
ത്യ വിപ്ലവത്തിേലക്കു് നയിച്ച ഗാന്ധിയാണു്. അതുേപാ�
െല തെന്ന ഈ അംേബദ്ക്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന�
യുെട ഡ്രാഫ്റ്റിങ് കമ്മിറ്റി െചയർമാനിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അം�
േബദ്ക്കറല്ല. അതായതു് അംേബദ്ക്കറുെട മരണ േശ�
ഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിപ്ലവകരമായ ചിന്തെയ ഇന്ത്യൻ
ഭരണ വർഗ്ഗത്തിനു് അനുസൃതമായി െവട്ടിമുറിച്ച കാം�
െബ്ലയുെടേയാ േഗയ്ക്ക് വാർഡിെന്റേയാ അംേബദ്ക്കറല്ല.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനെയ മുൻനിർത്തി ഭരണ വർഗ്ഗങ്ങൾ
കീഴാള ജനതെയ വംശനാശത്തിേലക്കു നയിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നു എന്നു വ്യക്തമായേപ്പാൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന�
ക്കു തീ െകാളുത്താൻ ആെരങ്കിലും തയ്യാറായാൽ അതി�
നു് മുന്നിൽ നില്ക്കുന്നതു് താനായിരിക്കും എന്നു പ്രഖ്യാപി�
ച്ച അംേബദ്ക്കറാണു്. ഗാന്ധി െകാലെചയ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ആ സ്ഥാനേമെറ്റടുത്തുെകാണ്ടു് ഇന്ത്യൻ കീഴാള ജനസ�
ഞ്ചയെത്ത നയിക്കാൻ ഇനി അംേബദ്ക്കർ മുേന്നാട്ടുവര�
ണെമന്നു് േലാഹ്യാ ആഹ്വാനം െചയ്തേപ്പാൾ െഷഡ്യൂൾ�
ഡ് കാസ്റ്റ് െഫഡേറഷൻ പിരിച്ചുവിട്ടുെകാണ്ടു് അേതെറ്റടു�
ക്കാൻ തയ്യാറായ അംേബദ്ക്കറാണു്. പാശ്ചാത്യ മുഖ്യ�
ധാരാ ആധുനികതയുെട മർമ്മമായ മതവിരുദ്ധതെയ
തള്ളിക്കളഞ്ഞുെകാണ്ടു് സ്വയം ബുദ്ധമതാചാര്യസ്ഥാനം
ഏെറ്റടുത്ത അംേബദ്ക്കറാണു്.

പാശ്ചാത്യ മുഖ്യധാരാ ആധുനികതയുെട രാഷ്ട്രീയ ചി�
ന്തയ്ക്കുള്ള ആധിപത്യംമൂലം ഇനിയും േവണ്ടവണ്ണം െവ�
ളിെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഇന്ത്യൻ കീഴാള ബദൽ രാഷ്ട്രീയ�
ചിന്തയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ േവണം സമീപകാലത്തു്
േകരളത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന നേവാത്ഥാന ചിന്തയുെട
തനിനിറം എെന്തന്നു േനാക്കാൻ. ഏറ്റവും ചുരുക്കിപ്പ�
റഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയുേടയും അതിെന്റ
ഇന്ത്യൻ പതിപ്പുകളുേടയും ചുവടു് അപ്പാെട പിന്തുടരുന്ന
വേരണ്യ നേവാത്ഥാന സമീപനത്തിലും മുതലാളിത്ത പു�
േരാഗമനവാദത്തിലും അടിയുറച്ചതായിരുന്നു ഈ സമീ�
പകാല ചർച്ചകളിൽ ഏറിയ പങ്കും…

കുമാരനാശാൻ

മനുഷ്യജീവിത പുേരാഗതിക്കു് ഒഴിവാ�
ക്കാനാവാത്തതു് എന്നു് കരുതെപ്പ�
ട്ടു േപാന്ന ‘മുതലാളിത്ത വികസനം’
എങ്ങെനകാടും പുഴകളും മലകളും
ഇല്ലാതാക്കി ജീവജാലങ്ങളുേടയും
മനുഷ്യരുേടയും ആവാസവ്യവസ്ഥ�
െയ തകർത്തുകളഞ്ഞുേവാ അതി�
നു് സമാനം തെന്നയാണു് ആധുനിക മുതലാളിത്ത പു�
േരാഗമന വാദം മനുഷ്യജീവിത േലാകത്തിെന്റ ആന്ത�
രിക പരിസ്ഥിതിേയയും നശിപ്പിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യജീവി�
തെത്ത, പ്രകൃതിപരിസ്ഥിതി, സമൂഹപരിസ്ഥിതി, മാന�
സിക പരിസ്ഥിതി എന്നിങ്ങെന മൂന്നുപരിസ്ഥിതികളുെട
(Three Ecologies) േവർെപടുത്താനാവാത്ത ഒരു സമഗ്ര
വ്യവസ്ഥയായാണു് െഫലിസ ഗത്താരി കാണുന്നതു് ചുരു�
ക്കത്തിൽ പഴയ വികസനവാദേത്താെടാപ്പം പഴയ പു�
േരാഗമന വാദെത്തയും ഇന്നു നാം ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക
തെന്നേവണം.

നമ്മുെട നാട്ടിെല ശാസ്ത്രവാദവും യുക്തിവാദവും പ്രതിനി�
ധാനാത്മകസാഹിത്യ പുേരാഗമനവാദവുെമല്ലാം ആധു�
നികതയുെട കാലഹരണെപ്പട്ട യാന്ത്രിക പുേരാഗമന
വാദത്തിലാണു് ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.

ഇന്നു നമ്മുെട നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏതാണ്ടു് എല്ലാ സം�
ഘപരിവാർ വിമർശനങ്ങളും കാലഹരണെപ്പട്ട ‘ഭൂരിപ�
ക്ഷാത്മകമായ’ മുതലാളിത്ത നേവാത്ഥാന സങ്കല്പങ്ങ�
ളിൽ അടിയുറച്ചവയാണു് അതിനാൽ കാലഹരണെപ്പട്ട
രണ്ടു വിരുദ്ധ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതി�
െന്റ ഒരു നിഴൽ നാടകം മാത്രമായി അതു് അവസാനി�
ക്കും. നിശ്ചയമായും വിമർശകർക്കും അതുേകട്ടു രസിച്ചു്
സ്വയം പ്രബുദ്ധരാകുന്നു എന്നു ഭ്രമിക്കുന്നവർക്കും ഈ
നാടകം ആത്മസംതൃപ്തിയും രാഷ്ട്രീയ കൃതകൃത്യതാ േബാ�
ധവും പ്രദാനം െചയ്യുന്നുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, മുേന്നറുന്ന
സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിനു് അതു് ഒരു േദാഷവും െച�
യ്യുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല സംഘപരിവാർ പ്രതിനിധാനം
െചയ്യുന്ന ഭരണവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ താല്പ�
ര്യങ്ങെള ഈ ചരിത്ര പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര ചർച്ചാ പ്രഹസന�
ങ്ങൾ നന്നായി മറച്ചു പിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഗാന്ധിയുേടയും അംേബദ്ക്കറുെടയും കാര്യത്തിെലന്ന�
േപാെല ൈവകുണ്ഠസ്വാമികളും ശ്രീ നാരായണഗുരുവും
ശ്രീ അയ്യങ്കാളിയും എല്ലാം പ്രതിനിധാനം െചയ്ത കീഴാള
ബദൽ നേവാത്ഥാന പാരമ്പര്യെത്ത മുതലാളിത്ത വി�
കസനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ േമലാള നേവാത്ഥാന�
ധാര തകിടം മറിച്ചതാണു് ഈ ദുഃസ്ഥിതിക്കു് കാരണം.
നവ സവർണ്ണ മുതലാളിത്തത്തിനും പാശ്ചാത്യ ആധു�
നികതയുെട ൈവപരീത്യങ്ങൾക്കുെമതിെര ശക്തമായ
നിലപാടു് ൈകെക്കാണ്ടവരാണു് അയ്യാ ൈവകുണ്ഠസ്വാ�
മികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും. അതുെകാണ്ടു തെന്ന
അവർ ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ യഥാർ�
ത്ഥമായ െപാരുൾ പൂർണ്ണമായും തമസ്കരിക്കെപ്പടുകയും
അവെര ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന വ്യവസ്ഥയുെട േനാ�
ക്കുകുത്തികളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു
സ്ഥാപിച്ച ശിവഗിരിമഠത്തിൽ ബി.െജ.പി. യുെട അഖി�
േലന്ത്യാ പ്രസിഡണ്ടായ അമിത് ഷാെയ ശ്രീ നാരായ�
ണെന്റ അനുയായിയുെട േവഷം െകട്ടുന്ന െവള്ളാപ്പള്ളി
നേടശൻ ആദരിച്ചാനയിക്കുന്ന ദുരന്ത രംഗം ഇക്കഴിഞ്ഞ
ദിവസങ്ങളിലാണു് നാം കണ്ടതു്.

ഈ സന്ദർഭത്തിലാണു് ൈവകുണ്ഠ സ്വാമികളും ശ്രീനാ�
രായണ ഗുരുവും തുടങ്ങിവച്ച നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ യഥാർ�
ത്ഥ െപാരുളും ശക്തിയും വീെണ്ടടുക്കുക എന്ന ദൗത്യം
പരമപ്രധാനമായി തീരുന്നതു്.

ദളിതരും ആദിവാസികളും
ൈകേവലക്കാരും മുക്കുവരും
കർഷകെത്താഴിലാളികളും ഒെക്ക�
യടങ്ങുന്ന കീഴാള സമൂഹങ്ങെള
മുഴുവൻ നിഷ്ഠുരവും നിഷ്ക്കരുണവുമാ�
യി പാർശ്വവത്ക്കരിച്ചു െകാണ്ടു്
ശക്തിെപ്പട്ട േകരളത്തിെല മുഖ്യ�
ധാരാ സമൂഹത്തിനുേവണ്ടിയല്ല
ൈവകുണ്ഠ സ്വാമിയും ശ്രീനാരാ�
യണ ഗുരുവും നിലെകാണ്ടതു്.

ഇത്തരെമാരു പരിശ്രമം
നെമ്മ െകാെണ്ടത്തിക്കു�
ന്നതു് നിശ്ചയമായും പടി�
ഞ്ഞാറും കിഴക്കുമുള്ള മു�
തലാളിത്ത ആധുനിക�
തെക്കതിെര പ്രവർത്തി�
ക്കുന്ന ഒരു ബദൽ ആധു�
നിക (Alter Modern)
ഇന്ത്യൻ ജീവിതെത്ത
വിഭാവനം െചയ്ത ൈവ�

കുണ്ഠ സ്വാമിയിലും ശ്രീനാരായണഗുരുവിലും ആയിരു�
ന്നു. േസ്നഹത്തിലും ത്യാഗത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഈ
ബദൽ ജീവിത ഭാവനയുെട രാഷ്ട്രീയ ശക്തികെള േവണ്ട�
വണ്ണം പുറെത്തടുത്താൽ അതിനു മുന്നിൽ െപാടിഞ്ഞു
േപാകുന്നേതയുള്ളൂ, ഒരു വശത്തു സമൂഹെത്ത ഒന്നാെക
നവ സവർണ്ണ മൂല്യങ്ങൾക്കു് കീഴ്െപ്പടുത്തുന്ന സംഘപരി�
വാർ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ യാഥാസ്ഥിതികത്വവും മറുവ�
ശത്തു് മുതലാളിത്ത ആധുനികതയുെട യാന്ത്രിക പുേരാ�
ഗമന യുക്തിവാദവും. കാരണം, ദളിതരും ആദിവാസിക�
ളും ൈകേവലക്കാരും മുക്കുവരും കർഷകെത്താഴിലാളി�
കളും ഒെക്കയടങ്ങുന്ന കീഴാള സമൂഹങ്ങെള മുഴുവൻ നി�
ഷ്ഠുരവും നിഷ്ക്കരുണവുമായി പാർശ്വവത്ക്കരിച്ചു െകാണ്ടു്
ശക്തിെപ്പട്ട േകരളത്തിെല മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിനുേവ�
ണ്ടിയല്ല ൈവകുണ്ഠ സ്വാമിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും നി�
ലെകാണ്ടതു്. അവർ നിലെകാണ്ടതു് അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട
കീഴാള ജനതയുെട േമാചനത്തിനു േവണ്ടിയായിരുന്നു.
േകരളീയ നേവാത്ഥാനെത്ത കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക മുഖ്യ�
ധാരാ ഭാഷ്യങ്ങളിൽ തീർത്തും തമസ്കരിക്കെപ്പട്ടതു് ഈ
യാഥാർത്ഥ്യമാണു്.

ഇന്ത്യൻ നേവാത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും അവഗണി�
ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാമമാണു് അയ്യാ ൈവ�
കുണ്ഠ സ്വാമിയുേടതു്. ഇന്ത്യൻ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
പിതൃത്വം ആേരാപിക്കെപ്പട്ട രാജാ റാം േമാഹൻ റായ്
നയിച്ച പ്രസ്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തേരന്ത്യയിെല
നവ സവർണ്ണ േമലാളന്മാരുെട ഉന്നതിക്കുേവണ്ടിയുള്ള
ഒരാധുനിക മുതലാളിത്ത പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. രാജാ
റാം േമാഹൻ റായ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ
ഏതാണ്ടു് അേത കാലത്തു തന്ന ൈവകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
സ്ഥാപിച്ചതു് ‘സമത്വസമാജ’മാണു്. േപരുകളുെട ഈ
അന്തരം െപാരുളിേലക്കു് വ്യാപിക്കുന്നതു് കാണുക. രാ�
ജാ റാം േമാഹൻ റായിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി ൈവ�
കുണ്ഠ സ്വാമികൾ താൻ പ്രതിനിധാനം െചയ്ത കീഴാള
ജനതയുെട ഒന്നാമത്ത ശത്രുവായി കണ്ടതു് പാശ്ചാത്യ
ആധുനികതയുെട വക്താക്കൾ ആയ െകാേളാണിയൽ
ശക്തികെളയാണു്. രണ്ടാമെത്ത ശത്രുവായി അേദ്ദഹം
വിധിച്ചതു് ആ െകാേളാണിയൽ ശക്തികൾക്കു് സാമന്ത
വൃത്തി െചയ്തിരുന്ന നാടുവാഴിെയ ആണു്. ഒന്നാമെത്ത
ശത്രുവിനു് അേദ്ദഹം േപരിട്ടതു് ‘െവൺ നീചന്മാർ’ എന്നാ�
ണു്. രണ്ടാമെത്ത ശത്രുവിെന, രാജാവിെന, അേദ്ദഹം
വിളിച്ചതു് ‘കരി നീചൻ’ എന്നും. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരുവ�
ശത്തു് പാശ്ചാത്യ ആധുനികതക്കും െകാേളാണിയൽ
െകാള്ളയ്ക്കും മറുവശത്തു് നാടൻ നവ സവർണ്ണ മുതലാളി�
മാരുെട അടിച്ചമർത്തലിനും എതിെരയാണു് ൈവകുണ്ഠ
സ്വാമികൾ തെന്റ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമരം തുടർന്നതു്.
ഇങ്ങെന െകാേളാണിയൽ ആധുനികതയുേടയും നാടൻ
മുതലാളിത്ത ആധുനികതയുേടയും മുേന്നറ്റങ്ങൾെക്കതി�
െര ഒരു കീഴാള ബദൽ ആധുനികതയുെട (Subaltern
Alter-Modernity) ധാർമ്മിക േലാകെത്ത ധീരമായി ഭാ�
വന െചയ്യുകയും അതിെന്റ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനായി
പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്ത മഹാത്മാവാണു് ൈവകുണ്ഠ
സ്വാമികൾ. െകാടിയ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചുെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹം തെന്റ പാതയിൽ മുേന്നാട്ടുേപായി. എന്നാൽ
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം െതക്കൻ തിരുവി�
താംകൂറിെല നാടാർ സമുദായെത്ത ഒരു കീഴാള േവാട്ടു
ബാങ്കായി ബന്ധിച്ചേതാെട ൈവകുണ്ഠ സ്വാമികളുെട നാ�
മം ഒരു ജാതിഗുരുവിേന്റതു മാത്രമായി ചുരുങ്ങി.

സർ സി.പി.

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ൈവകു�
ണ്ഠ സ്വാമികെള േപാെലത്തെന്ന
േകരളത്തിെല അധഃകൃത കീഴാള
വർഗ്ഗത്തിനുേമൽ ആധിപത്യം
പുലർത്തിയ െകാേളാണിയൽ
നവസവർണ്ണ ഭരണ കൂട്ടുെകട്ടി�
നു് എതിെരയാണു നിലെകാണ്ട�
തു്. അതായിരുന്നു ഗുരുവിെന്റ
ധാർമ്മിക നേവാത്ഥാന പദ്ധതി�
യുെട രാഷ്ട്രീയം. ചുരുക്കത്തിൽ െകാേളാണിയൽ ആധു�
നികതക്കും നാട്ടിൽ വളർന്നുവന്ന ലിബറൽ മുതലാളി�
ത്ത ആധുനികതക്കും പകരം നിൽക്കാൻ േപാന്ന അതി�
ശക്തമായ ഒരു ബദൽ ആധുനികതക്കാണു് (Alter-
Modernity) നാരായണഗുരുവും ജന്മം നല്കിയതു്.

എന്നാൽ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാെര മുൻനിർ�
ത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരെമന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യപ്ര�
സ്ഥാനത്തിനു് േനതൃത്വം െകാടുത്തേപാെല ഗുരു ഈഴവ�
മുതലാളിമാെര മുൻനിർത്തിയാണു് തെന്റ കീഴാള നേവാ�
ത്ഥാനപ്രസ്ഥാനം നയിച്ചതു്. ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്ത മൂ�
ലധനത്തിെന്റ ഉത്കർേഷച്ഛ ഗാന്ധിെയ തട്ടിെത്തറി�
പ്പിക്കുകയാണു് െചയ്തെതങ്കിൽ േകരളത്തിൽ ഈഴവ
മുതലാളിത്തം നാരായണ ഗുരുവിെന പൂർണ്ണമായി കീ�
ഴാള വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുക്കുകയാണു് െചയ്തതു്.
അധികാര ൈകമാറ്റ കാലത്തു് ഗാന്ധിയുെട ദുഃഖം േപാ�
െലത്തെന്ന തീവ്രമായിരുന്നു ജീവിതാവസാന കാലത്തു്
ഗുരുവിെന്റ ദുഃഖവും. എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗെത്ത
സ്വന്തം വർഗ്ഗതാല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണ�
മാക്കി മാറ്റുകയും ശ്രീനാരായണ ധർമ്മെത്ത സ്വയം നവ
സവർണ്ണവത്ക്കരണത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാക്കി മാ�
റ്റുകയുമാണു് അവർ െചയ്തതു്. നാരായണ ഗുരു ഇക്കാ�
ര്യം തുറന്നുപറഞ്ഞുെകാണ്ടു് േഡാക്ടർ പല്പുവിനു് എഴു�
തിയ കത്തുകൾ ഇതിനു് െതളിവാണു്. േകരളീയ കീഴാള
നേവാത്ഥാനെത്ത തട്ടിെയടുത്ത ഈഴവ നവ സവർണ്ണ
മുതലാളിവർഗ്ഗം എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗത്ത തട്ടി�
െയടുക്കുന്നതിനു േവണ്ടി നടത്തിയ ഉപജാപങ്ങളുെട വർ�
ണ്ണനയാണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുമാരനാശാെന്റ ‘ഗ്രാമ വൃ�
ക്ഷത്തിെല കുയിൽ’ എന്ന കാവ്യം. എസ്.എൻ.ഡി.പി.
യുെട സ്ഥാപകേനതാവായ േഡാ. പല്പുവിെന അവർ
ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട നിരാലംബമായ ഏകാന്ത ജീവിത�
ത്തിേലക്കും ഭ്രാന്തിേലക്കും ബലമായി തള്ളിയിട്ടു. േഡാ.
പല്പുവിെന്റ ധിഷണാശാലിയും മഹാപണ്ഡിതനുമായ പു�
ത്രെന അവർ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്നു് അവമാനിച്ചു
പുറത്താക്കി. േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഈ അട്ടി�
മറിയുെട കഥ ഇവിടം െകാണ്ടു് അവസാനിക്കുന്നില്ല.

സി. േകശവൻ

ഇങ്ങെന കീഴാളനേവാത്ഥാനം
അട്ടിമറിക്കെപ്പട്ടിട്ടും േകരളത്തി�
െല വർഗ്ഗസമരത്തിലൂെട ഒരു
നൂതന വ്യവഹാരമായി അതു മു�
േന്നറുന്നുണ്ടു്. പുന്നപ്രവയലാർ
സമരത്തിനു പിന്നിൽ ശ്രീനാരാ�
യണ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്വാ�

ധീനം എത്രമാത്രമുെണ്ടന്നു് സി. േകശവെന്റയും മറ്റും വി�
വരണങ്ങളിൽ നിന്നു് ഇന്നു വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം.
എന്നാൽ പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരകാലത്തു് ആർ. ശങ്ക�
റിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്ന എസ്.എൻ.ഡി.പി.,
സർ സി.പി. യുെട ഭാഗത്തായിരുന്നു. അതിനുേശഷ�
മാണു് ആർ. ശങ്കറും മന്നവും േചർന്നു് ‘ഹിന്ദുമഹാമണ്ഡ�
ലം’ എന്ന ൈഹന്ദവ മതരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനു് രൂ�
പം െകാടുക്കുന്നതു്. അക്കാലത്തു് മന്നത്തു് പദ്മനാഭെന്റ
ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിൽ േഗാൾവാക്കറും അേദ്ദഹവുമായി
നിലനിന്ന അടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധെത്ത കുറിച്ചു് ഇന്നു്
നമുക്കു് വായിക്കാൻ കഴിയും. സവർണ്ണവത്കരിക്കെപ്പ�
ട്ട േകരളീയ മുതലാളി വർഗ്ഗം കീഴാള ജനതയുെട നേവാ�
ത്ഥാനെത്ത അട്ടിമറിക്കുന്നതിെന്റ ഒരു പുതിയ ഘട്ടമാ�
യിരുന്നു ‘ഹിന്ദുമഹാമണ്ഡലം’. ഇതിനുേശഷം ശക്തിെപ്പ�
ടുന്ന വിവിധ മത-സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
കീഴാള രാഷ്ട്രീയ മുേന്നറ്റങ്ങൾെക്കതിെര ഐക്യെപ്പടുന്ന�
തും അടുത്ത ചുവടു െവയ്ക്കുന്നതും നാം കാണുന്നതു് വിേമാ�
ചന സമരത്തിലാണു്.

വിേമാചന സമരത്തിെന്റ വിജയത്തിനുേശഷം േകര�
ളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയ േമലാള-
കീഴാള ധാരകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വിസ്മരിക്കെപ്പടു�
കയും നേവാത്ഥാനെമന്നതു് ആധുനിക േകരളത്തിെന്റ
നിർമ്മിതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒെരാറ്റ ലിബറൽ സാം�
സ്കാരിക പ്രസ്ഥാനമായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങു�
കയും െചയ്തു. അങ്ങെന നേവാത്ഥാനം േകരളസമൂഹം
ഒന്നാെക അണിനിരന്നു് ‘അടിവച്ചടിവച്ചു’ മുേന്നാട്ടു വന്ന
ഒരു പ്രക്രിയയായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പടാനും തുടങ്ങി. ഇതി�
െന്റ ഫലമായാണു് നാരായണഗുരുവും േഡാ. പല്പുവും കു�
മാരനാശാനും അയ്യങ്കാളിയും വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടും മറ്റും
നയിച്ചു് േകരളത്തിെല കീഴാള ജനകീയ നേവാത്ഥാന
പ്രസ്ഥാനത്തു് ഇന്നു് െവള്ളാപ്പള്ളി നേടശനും മകനും സു�
കുമാരൻ നായർക്കും സംഘപരിവാറിനു് അനായാസം
അടിയറ വയ്ക്കുന്നതു്.

ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്ത മൂലധന�
ത്തിെന്റ ഉത്കർേഷച്ഛ ഗാന്ധിെയ
തട്ടിെത്തറിപ്പിക്കുകയാണു് െചയ്ത�
െതങ്കിൽ േകരളത്തിൽ ഈഴവ മു�
തലാളിത്തം നാരായണ ഗുരുവിെന
പൂർണ്ണമായി കീഴാള വർഗ്ഗങ്ങളിൽ
നിന്നു് തട്ടിെയടുക്കുകയാണു് െചയ്ത�
തു്. അധികാര ൈകമാറ്റ കാലത്തു്
ഗാന്ധിയുെട ദുഃഖം േപാെലത്തെന്ന
തീവ്രമായിരുന്നു ജീവിതാവസാന
കാലത്തു് ഗുരുവിെന്റ ദുഃഖവും.

ഇതിെന്റ ഒരു ദയനീയ
വശം ഈ പ്രക്രിയെയ
െചറുത്തു നിൽക്കുന്നു
എന്നവകാശെപ്പടുന്ന
പുേരാഗമന ശാസ്ത്ര-
സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങൾെക്കാന്നും എത്ര�
േയാ കാലമായി േമലാ�
ളന്മാർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന
കളിക്കളത്തിനപ്പുറേത്ത�
ക്കു് േപാകാൻ കഴിയുന്നി�
ല്ല എന്നതാണു്. ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങെളാന്നും ശ്രീനാരയ�
ണെന്റയും േഡാ. പല്പുവിെന്റയും കുറ്റിപ്പുഴയുേടയും ഒന്നും
ഉജ്ജ്വല ചിന്താപാരമ്പര്യെത്ത പിന്തുടരാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള�
വയല്ല. ഇതിെന്റ ഫലമായി ഇവരും െചയ്തതു് േകരളീയ
നേവാത്ഥാനത്ത ഏകരൂപവും ഏകമുഖവുമായ ഒരു ലി�
ബറൽ പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാനമാക്കി അതിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
ഉള്ളടക്കെത്ത േചാർത്തിക്കളയുകയാണു്. ഈ വിധ�
ത്തിൽ നിർവീര്യമാക്കെപ്പട്ട നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ചരി�
ത്രം എത്ര ആേവശേത്താെട ആവർത്തിച്ചാലും അവർ�
ക്കു് േകരളത്തിെന്റ ധാർമ്മിക ജീവിതെത്ത ഗ്രസിക്കുന്ന
സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിെനതിരായ സമരത്തിൽ
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ജനകീയ കീഴാള പാരമ്പര്യെത്ത
ഒപ്പം കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല.

അതിനാൽ നമ്മുെട നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നേവാത്ഥാേനാ�
ത്സവങ്ങളുെട, സംഘപരിവാർ മുതലാളിത്തത്തിനു് ശക്തി�
പകരുന്ന ഈ ദയനീയ സ്ഥിതി നാം മറികടേന്ന മതി�
യാവൂ. അതിനു് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല മുത�
ലാളിത്ത ആധുനികതയുെട പരിമിതികെള മുറിച്ചുകടക്കു�
ന്ന കീഴാള ജനാധിപത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച ബദൽ ആധു�
നികതയുെട കാഴ്ചപ്പാടു് നാം തിരിച്ചറിയുകയും അതിനനു�
സൃതമായി ധീരമായ വീണ്ടുവിചാരങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുക�
യും െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല സംഘടിപ്പി�
ച്ച ‘ഇന്ത്യൻ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ വിഭിന്ന ധാരകൾ’ എന്ന േദ�
ശീയ െസമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധം.)
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ബി.രാജീവൻ
പ്രമുഖ മലയാള സാഹിത്യ വിമർശകനും
അദ്ധ്യാപകനുമാണു് ബി.രാജീവൻ (ജനനം:
1946). 1946-ൽ കായംകുളത്തു് ജനിച്ചു. െകാ�
ല്ലം എസ് . എൻ. േകാേളജിലും തിരുവനന്തപു�
രം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിലും പഠിച്ചു. 1971
മുതൽ ഗവെണ്മന്റ് േകാേളജുകളിൽ മലയാള സാഹിത്യം പഠി�
പ്പിക്കുന്നു. 1975-ൽ ‘അടിയന്തരാവസ്ഥ’െയ്ക്കതിെര നിലെകാണ്ട
നക് സൈലറ്റ് അനുഭാവി എന്ന നിലയിൽ േപാലീസ് മർദ്ദന�
വും വീട്ടുതടങ്കലും േനരിട്ടു. 1980-ൽ ‘ജനകീയ സാംസ്കാരികേവ�
ദി’യുെട സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടു് വിവിധ
സമരങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്തു. വിലക്കുകൾ ലംഘിച്ചതിെന്റ േപ�
രിൽ അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പടുകയും ദീർഘകാലം േകാേളജദ്ധ്യാപ�
കേജാലിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. 1969 മുതൽ
തത്ത്വശാസ് ത്രം, സൗന്ദര്യശാസ് ത്രം, ചരിത്രം, രാഷ് ട്രീയചിന്ത,
സിനിമ, കവിത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചു് പ്രബന്ധങ്ങൾ
എഴുതുന്നു.

കൃതികൾ

• സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സമഗ്രത
• ൈജവരാഷ്ട്രീയവും ജനസഞ്ചയവും
• മാർക്സിസവും ശാസ്ത്രവും
• അന്യവത് കരണവും േയാഗവും
• ജനനിബിഡമായ ദന്തേഗാപുരം
• വർത്തമാനത്തിെന്റ ചരിത്രം
• വാക്കുകളും വസ്തുക്കളും
• ഇ.എം.എസിെന്റ സ്വപ്നം

പുരസ്കാരങ്ങൾ

• േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം (2011)—വാക്കുകളും
വസ്തുക്കളും

• േകരള ൈലബ്രറി കൗൺസിൽ അവാർഡ്, 2015
• എം.എൻ.വിജയൻ അവാർഡ്, 2014
• ഒ.വി.വിജയൻ പുരസ്കാരം, 2013
• േഡാ.സി.പി. േമേനാൻ പുരസ്കാരം, 2013
• ബഷീർ പുരസ്കാരം, 2011
• നേരന്ദ്ര പ്രസാദ് ഫൗേണ്ടഷൻ അവാർഡ്, 2011
• ഗുരു ദർശന അവാർഡ്, 2011

(ചിത്രങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)



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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