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രണ്ടാംസ്വാതന്ത്ര്യ
സമരത്തിെന്റ
പ്രഭാത േഭരി!

കർഷക സമരെത്ത മുൻനിർത്തി
ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിനു് ഒരാമുഖം

ആേഗാള മൂലധന സാമ്രാജ്യ വ്യവസ്ഥക്കും അതിെന്റ
സാമന്തന്മാരായ പ്രതിേലാമ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾക്കുെമ�
തിേര ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട േമാചനത്തിനായുള്ള രണ്ടാം
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന പുതിയ സം�
ഘർഷങ്ങളിലൂെടയാണു് ഇന്നു് നാം കടന്നു െപാെയ്ക്കാ�
ണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതു്. ഈ പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ബ്രിട്ടീഷ്
േകാളനി വാഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള േമാചനത്തിനു േവണ്ടി നട�
ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്നു് തികച്ചും ഭിന്നമായ
ഒന്നായിരിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിേക്കണ്ടതില്ല.
ബ്രിട്ടീഷ് േകാളനി വാഴ്ചെക്കതിേര നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമ�
രം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണ കർഷകരുേടയും ൈകേവലക്കാരു�
േടയും സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ഛെയ ഏെറ്റടുത്തുെകാണ്ടു്, വളർ�
ന്നു വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ മുതലാളിവർഗ്ഗം േനതൃ�
ത്വം െകാടുത്ത ഒരു സമരമായിരുന്നു എന്നു് ഇന്നു് നമുക്കു്
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ആ സമരം
ഇന്ത്യ ഒരു േദശരാഷ്ട്രമായി രൂപെപ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി�
യുള്ള േദശീയ വിേമാചന സമരമായിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇന്നു് ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തം ഒരു സ്വതന്ത്ര േദശീയ രാ�
ഷ്ട്രീയ ശക്തിയല്ലാതായിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്ത മൂലധ�
നത്തിെന്റ സമ്പൂർണ്ണ ആവാഹനം (Real subsumption
of capital)1 സൃഷ്ടിച്ച ആേഗാള സമ്പദു്  വ്യവസ്ഥയുെട
ചൂഷണ തന്ത്രങ്ങൾക്കു് ഇന്ത്യൻ ജനതെയ അടിമെപ്പടു�
ത്തുന്ന ഒരു സാമന്ത രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി അതു് രൂപാ�
ന്തരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് ഇന്നു് ഇന്ത്യയിൽ
ഉയർന്നു വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ആേഗാള
മൂലധന സാമ്രാജ്യത്തിനും അതിെന്റ സാമന്ത ഭരണ
വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും എതിേര ജനങ്ങൾ സ്വയം നയിക്കുന്ന
ഒരു പുതിയ സ്വാതന്ത്യ സമരത്തിെന്റ ഗണത്തിൽ െപ�
ടുന്നതു്. ഗാന്ധിയുെട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ‘പാർലി�
െമന്ററി സ്വരാജി’ൽ2 നിന്നും കർഷകരും ൈകേവല�
ക്കാരും ദളിതരും സ്ത്രീകളുെമല്ലാമടങ്ങുന്ന ‘പൂർണ്ണ സ്വരാ�
ജി’നുേവണ്ടിയുള്ള സമരം.

പാർലെമന്ററി സ്വരാജിേല�
ക്കു നയിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമ�
രത്തിൽ വിജയം വരിച്ചതു്
ഇന്ത്യയിെല നവ സവർണ്ണ
മുതലാളിമാരുെട ഭരണവർ�
ഗ്ഗമായിരുെന്നങ്കിൽ ബഹുഭൂ�
രിപക്ഷം വരുന്ന വിവിധ കീ�
ഴാള ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഭരി�
ക്കെപ്പടുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളായി
അവർക്കു് കീഴ്  െപ്പട്ടു നിൽ�
ക്കുകയാണുണ്ടായതു്. സ്വാ�

തന്ത്രലബ്ധിക്കു േശഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ ഏഴു് പതിറ്റാണ്ടുകൾ�
ക്കുള്ളിൽ ഈ കീഴാള ജനതയുെട ജീവിതത്തിൽ എന്തു
സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ വലിയ ഗേവഷണത്തിെന്റെയാ�
ന്നും ആവശ്യമില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽ നിന്നു്
ഇന്ത്യെയ േമാചിപ്പിക്കാൻ ഒരു മഹാശക്തിയായി ഉയർ�
ന്നുവന്ന ഇന്ത്യൻ കർഷകർ ഇന്നു് ലക്ഷക്കണക്കായി
ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം േതടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രി�
ട്ടീഷ് അതിക്രമങ്ങൾെക്കതിെര തുടക്കം മുതൽ തെന്ന
ധീരമായി െചറുത്തുനിന്ന ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ, മു�
തലാളിത്ത ആധുനികതയുേടയും വികസനത്തിെന്റയും
ഇരകളായി വംശനാശത്തിേലക്കു് വീണുകഴിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. ദളിതർ ഇേപ്പാഴും ഫലത്തിൽ ആട്ടിേയാടിക്കെപ്പ�
ടുന്നവരും തല്ലിെക്കാല്ലെപ്പടുന്നവരുമായി തെന്ന തുട�
രുന്നു. ആട്ടിേയാടിക്കെപ്പടുന്ന ദളിതേരയും ദരിദ്രേരയും
ന്യൂനപക്ഷങ്ങേളയും െകാണ്ടു് േകാളനിവാഴ്ചക്കാലേത്ത�
ക്കാൾ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ േചരികൾ െപരുകിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു് േനെരയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും
കൂട്ടബലാൽസംഗങ്ങളും പലമടങ്ങു വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
െകാേളാണിയൽ കാലേത്തക്കാൾ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ
സാമ്പത്തിക അസമത്വം ജനങ്ങൾക്കു് താങ്ങാൻ കഴി�
യാത്ത വിധം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ഇന്നു്
ഇന്ത്യൻ സമ്പത്തിെന്റ എൺപതു ശതമാനവും ആെക
ജനസംഖ്യയുെട പത്തു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന ഏറ്റവും
മുകൾ തട്ടിലുള്ള ഭരണവർഗ്ഗത്തിെന്റ ൈകകളിലാണു്.

െകാേളാണിയൽ കാലേത്തക്കാൾ
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക
അസമത്വം ജനങ്ങൾക്കു് താങ്ങാൻ
കഴിയാത്ത വിധം വർദ്ധിച്ചുെകാ�
ണ്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ഇന്നു് ഇന്ത്യൻ
സമ്പത്തിെന്റ എൺപതു ശത�
മാനവും ആെക ജനസംഖ്യയുെട
പത്തു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന
ഏറ്റവും മുകൾ തട്ടിലുള്ള ഭരണ�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ൈകകളിലാണു്.

ഇത്രമാത്രം അശരണ�
രും അനാഥരും ആയി�
ക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ കീ�
ഴാളജനതെയ പുതിയ
ആേഗാളമൂലധന അധി�
നിേവശത്തിനു പൂർണ്ണ�
മായി അടിെപ്പടുത്താനു�
ള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണവർ�
ഗ്ഗങ്ങളുെട ശ്രമത്തിെന്റ
ഭാഗമാണു് നേരന്ദ്രേമാ�
ദി ഗവൺെമന്റ് ഇേപ്പാൾ പാർലെമന്റിൽ പാസ്സാക്കി�
െയടുത്തിരിക്കുന്ന കാർഷിക നിയമങ്ങൾ ഭരണകൂടാധി�
കാരത്തിെന്റ മഹത്വത്തിൽ മാത്രം വിശ്വാസമർപ്പിക്കു�
ന്നതുെകാണ്ടു് കർഷകരടക്കമുള്ള കീഴാള ജനസഞ്ചയ�
ത്തിെന്റ അപ്രതിേരാധ്യമായ ബദൽ അധികാരത്തിെന്റ
ശക്തി എെന്തന്നു് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത േമലാള
വർഗ്ഗങ്ങളുെട ഈ നടപടിെക്കതിെരയാണു് ഇേപ്പാൾ
തലസ്ഥാന നഗരിെയ ഉപേരാധിച്ചുെകാണ്ടു് പതിനായി�
രക്കണക്കിനു് കർഷകർ പ്രേക്ഷാഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന�
തു്. ബ്രിട്ടീഷ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള േമാചനത്തിനാ�
യി ഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ ചമ്പാരനിൽ നിന്നു് തു�
ടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം േപാെല സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര
ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിൽ പുതിെയാരു രാഷ്ട്രീയ ഘട്ട�
ത്തിനു് തുടക്കം കുറിക്കാൻ േപാന്ന വിേച്ഛദ സംഭവമാ�
യി (Event)3 ഗണിക്കെപ്പടാൻ മാത്രം വ്യത്യസ്തതകളു�
ള്ള ഒന്നാണു് കർഷക സമൂഹങ്ങൾ ഒത്തുേചരുന്ന ഈ
പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രേക്ഷാഭം.

1. Empire, p. 25 Michael Hardt and Antonio Negri, Harvard
Uty Press 2001, See also Antonio Negri’s Marx Beyond
Marx.

2. M. K. Gandhi, Young India, January 1921.

3. Being and Event, Alain Badiou, pp. 173–191, Continuum
2007.

ഒന്നു്

ഇങ്ങെന, ഈ കർഷക പ്രേക്ഷാഭെത്ത സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ�
യുെട ചരിത്രത്തിെല ഒരു നിർണ്ണായക സംഭവമാക്കി�
തീർക്കാൻ േപാന്ന വിധം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
അധികാര ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ഘടനാപരമായ
മാറ്റെമെന്തന്നു് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കു് തുറന്നു പരി�
േശാധിേക്കണ്ടതായുണ്ടു്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�
െന്റ ചാലക ശക്തി കൃഷിക്കാരും ൈകേവലക്കാരും അട�
ക്കമുള്ള കീഴാള ജനേകാടികളായിരുന്നു എന്നതു് തർക്ക�
മറ്റ വസ്തുതയാണു്. എന്നാൽ ആ സമരെത്ത മുന്നിൽ നി�
ന്നു് നയിച്ച നവസവർണ്ണ മുതലാളിവർഗ്ഗ േനതൃത്വത്തിൽ
ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര ലിബറൽ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിയ്ക്കാ�
യി മാറിയേപ്പാൾ അതിെന്റ ഭരണകൂടം ഭരണഘടനെയ
ഇടനിലയാക്കിെക്കാണ്ടു് ഭരിക്കെപ്പടുന്ന കീഴാള ജനതയു�
മായി ഒരു സന്ധിയിൽ ഏർെപ്പടുന്നുണ്ടു്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമ�
രത്തിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ കീഴാള ബദൽ അധികാര�
െത്ത കീഴ്  െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള ആധുനിക മുതലാളിത്ത
ഇന്ത്യയുെട നിലനില്പിനു േവണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ധിയായി�
രുന്നു അതു്. ജനങ്ങെള േവാട്ടുബാങ്കുകളാക്കി വിഭജിച്ചും
െകാള്ളയടിച്ചുെകാണ്ടുമാെണങ്കിൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ കീഴാള
ജനതയും േദശീയ മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള
ഈ രാഷ്ട്രീയ ഉടമ്പടി അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട കാലം
വെര ഭംഗം വരാെത തുടരുകയാണു് ഉണ്ടായതു്.

അടിയന്തരാവസ്ഥക്കു് േശ�
ഷം, സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി മു�
തൽ അതുവെര നിലനിന്ന
ഇന്ത്യൻ േമലാള-കീഴാള
അധികാര ബന്ധത്തിെന്റ
ഘടന ഇളകിത്തുടങ്ങുന്നു
എന്നു് പറയാം. ഇന്ദിരാഗാ�
ന്ധി നടപ്പാക്കിയ േദശീയ
അടിയന്തരാവസ്ഥെക്കതി�
രായ െചറുത്തുനിൽപ്പുകളി�
ലൂെട ഉയർന്നുവന്ന പിേന്നാ�

ക്ക-ദളിത് സമുദായങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയ മുേന്നറ്റം മുതലാളി�
ത്ത-നവ സവർണ്ണ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾെക്കതിരായ കീ�
ഴാള വർഗ്ഗ സമരത്തിെന്റ ഒരു പുതിയ ചുവടുെവപ്പായി�
രുന്നു. ഈ വരവുകണ്ടു് െനഞ്ചിടിപ്പു് വർദ്ധിച്ച ഇന്ത്യൻ
ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾ അതിെന അമർച്ച െചയ്തതു് രാഷ്ട്രീയ�
വും സാമ്പത്തികവുമായ രണ്ടു തന്ത്രങ്ങളിലൂെടയാണു്.
അതിെലാന്നു് ൈഹന്ദവ േദശീയ സങ്കൽപ്പെത്ത അക്രമ�
േണാൽസുകമായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി
ഉണർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. ബി െജ പിയുെട േനതൃ�
ത്വത്തിൽ അദ്വാനി നയിച്ച രഥയാത്രയിൽ തുടങ്ങി ബാ�
ബറി മസ്ജിദിെന്റ തച്ചു തകർക്കലിലൂെട നീളുന്ന ഒരു
പദ്ധതിയായിരുന്നു അതു്. മെറ്റാന്നു് െചറുകിട കർഷക
സമൂഹേത്തയും ൈകേവലക്കാേരയും കടെക്കണിയിേല�
ക്കും കൂട്ട ആത്മഹത്യയിേലക്കും നയിച്ച, േകാൺഗ്രസ്
ഗവൺെമന്റ് തുടങ്ങിവച്ച സാമ്പത്തിക ഉദാരവത്ക്കര�
ണത്തിെന്റ മുേന്നറ്റമായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിെല മുസ്ലിം കൂട്ട�
െക്കാലയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരന്ദ്രേമാദി നയിക്കു�
ന്ന ബി െജ പി ഗവൺെമന്റ് 2014-ൽ അധികാരത്തിൽ
ഏറിയേതാെട ഇന്ത്യൻ കീഴാള ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
ശക്തികെള അമർച്ച െചയ്യാൻ േപാന്ന ഈ രണ്ടു പദ്ധ�
തികളും ഒന്നിെച്ചാരു ധാരയായി തീരുകയാണു് െചയ്യുന്ന�
തു്. ആേഗാള-േകാർപ്പേററ്റ് മൂലധന സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
ശക്തികളും ഇന്ത്യൻ നവ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ ശക്തിക�
ളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഒത്തുേചരലായിരുന്നു ഇതു്.
ഇന്ത്യൻ കീഴാള ജനസഞ്ചയത്തിനുേമലുള്ള േമലാള വർ�
ഗ്ഗ സമഗ്രാധിപത്യത്തിെന്റ പുതിെയാരു ഘട്ടം ഇേതാ�
െട ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങെന സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ ലിബ�
റൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന േമലാള ഭരണ�
കൂടവും കീഴാള ജനതയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ഇേതാെട
തത്വത്തിൽ അസാധുവായി തീരുന്നതിനുള്ള പശ്ചാത്ത�
ലം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു.

നേരന്ദ്രേമാദി ഗവൺെമന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതി�
നു േശഷമുള്ള ഓേരാ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക നടപടിയും
ഭരിക്കെപ്പടുന്ന ജനേകാടികളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള
ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ ഉടമ്പടിക്കു േനെര കണ്ണടച്ചുെകാ�
ണ്ടുള്ള ഏകപക്ഷീയവും സമഗ്രാധിപത്യപരവുമായ ചുവ�
ടു െവപ്പുകളായിരുന്നു എന്നു് വ്യക്തമാണു്. കശ്മീർ വിഭജ�
നവും പൗരത്വ േഭദഗതി നിയമവും തുടങ്ങി ജനങ്ങളുെട
അധികാരവുമായുള്ള ഭരണകൂടത്തിെന്റ ബന്ധെത്ത ധ്വം�
സിക്കുന്ന േമാദി ഗവൺെമന്റിെന്റ ജനവിരുദ്ധ നടപടി�
കളുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാണു് പുതിയ കാർഷിക
നിയമം.

ജനങ്ങെള േവാട്ടുബാങ്കുകളാക്കി
വിഭജിച്ചും െകാള്ളയടിച്ചുെകാണ്ടു�
മാെണങ്കിൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ കീഴാള
ജനതയും േദശീയ മുതലാളിത്ത
ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ഈ
രാഷ്ട്രീയ ഉടമ്പടി അടിയന്തരാ�
വസ്ഥയുെട കാലം വെര ഭംഗം
വരാെത തുടരുകയാണു് ഉണ്ടായതു്.

ഈ പുതിയ നിയമ നിർ�
മ്മാണം യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ 1793-ൽ േലാ�
ഡ് േകാൺവാലിസി�
െന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ബ്രി�
ട്ടീഷ് െകാേളാണിയൽ
സാമ്രാജ്യത്വം നടപ്പാ�
ക്കിയ കാർഷിക നിയ�
മങ്ങേളാടു് ചരിത്രപരമായ സമാനതകൾ ഉള്ള ഒന്നാ�
ണു്. പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്യൻ മാതൃകയിൽ കൃഷിഭൂമി�
െയ മുതലാളിത്ത സ്വകാര്യ സ്വത്താക്കി മാറ്റിെക്കാണ്ടു്
ഭൂമിെയ ഒരു കേമ്പാള ചരക്കാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുക�
യായിരുന്നു െകാേളാണിയൽ സാമ്രാജ്യത്വ വാഴ്ച നടപ്പാ�
ക്കിയ ഈ സ്ഥിരാവകാശ നിയമത്തിെന്റ (Permanant
Settlement)4 ലക്ഷ്യം. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വ്യ�
ക്തിേകന്ദ്രിത സ്വത്തവകാശത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു് കാർ�
ഷിക വൃത്തിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ജാതി-േഗാത്ര വിഭാഗ�
ങ്ങൾെക്കല്ലാം ഭൂമിയിേന്മൽ േശ്രണീകൃതമായ െപാതു
അവകാശങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിർത്തെപ്പ�
ട്ട ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗ്രാമ വ്യവസ്ഥ അങ്ങെന പാെട
അട്ടിമറിക്കെപ്പട്ടു. െകാേളാണിയൽ മുതലാളിത്ത െകാ�
ള്ളകൾക്കായി നടപ്പാക്കെപ്പട്ട ഈ നിയമങ്ങൾ മൂലം
ഗ്രാമീണ കർഷകർക്കു് ഇന്നെത്തേപ്പാെല ആത്മഹത്യ
വരിേക്കണ്ടി വരികയല്ല െചയ്തതു് എന്നുമാത്രം. അന്നു്
ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിൽ മുെമ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാ�
ത്ത വിധം പട്ടിണി മൂലം ലക്ഷക്കണക്കായി കർഷകരും
ൈകേവലക്കാരും ചെത്താടുങ്ങുന്ന വമ്പിച്ച ക്ഷാമങ്ങളു�
െട പരമ്പരയാണു് ഉണ്ടായതു്. േകാൺവാലിസിെന്റയും
നേരന്ദ്രേമാദിയുേടയും കാർഷിക പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കു് പി�
ന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളു�
െട സമാനത നാം വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിേയണ്ടതുണ്ടു്.
േകാൺവാലിസിെന്റ കാർഷിക പരിഷ്കരണം ഇന്ത്യൻ
ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിെന്റ സ്വച്ഛന്ദതെയ െകാേളാണി�
യൽ മുതലാളിമാരുേടയും അവരുെട ഇടനിലക്കാരായി
ഉയർത്തി എടുക്കെപ്പട്ട നവസവർണ്ണ മുതലാളിമാരുേട�
യും താല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി തകർത്തുകളെഞ്ഞങ്കിൽ
നേരന്ദ്രേമാദിയുെട കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കാർഷിക വൃ�
ത്തിയിലും കൃഷി ഭൂമിയിേന്മലുമുള്ള ഇന്ത്യൻ കർഷക ജന�
തയുെട അവേശഷിക്കുന്ന അവകാശങ്ങെള കൂടി പുതിയ
േകാർപ്പേററ്റ് മുതലാളിത്തെക്കാള്ളക്കു് മുന്നിൽ നിരുപാ�
ധികം ബലിെകാടുക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

ഇങ്ങെന യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിബറൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭര�
ണകൂടവും ഇന്ത്യൻ കീഴാള ജനതയും തമ്മിൽ സ്വതന്ത്ര
ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉടമ്പടി തത്വത്തിൽ എടുത്തു�
കളയുന്നതിലൂെട നേരന്ദ്രേമാദി ഗവൺെമന്റ് ബ്രിട്ടീഷ്
െകാേളാണിയൽ കാലെത്തന്നേപാെല ഇന്ത്യൻ ജനത�
െയ േകന്ദ്രീകൃത ഭരണകൂടപരമാധികാരത്തിനു് വീണ്ടും
സമ്പൂർണ്ണമായി അടിമെപ്പടുത്താനാണു് ശ്രമിക്കുന്നതു്.
എന്നാൽ ഈ വിധം ലിബറൽ പൗരസമൂഹ-ഭരണകൂട
ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നു് പുറത്താക്കെപ്പടുന്ന കീഴാള ജനത
പഴയ അടിമത്തത്തിേലക്കു് മൂകമായി വീണുേപാവുക�
േയാ ൈകപിടിച്ചു് കയറ്റാൻ ഒരു േനതൃവർഗ്ഗത്തിെന്റ
വരവും കാത്തു് നിഷ്ക്രിയമായി നിലെകാള്ളുകേയാ അല്ല
ഇന്നു് സംഭവിക്കുന്നതു്. കീഴാള ജനത സ്വന്തം േനതൃത്വം
സ്വയം ഏെറ്റടുത്തുെകാണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പുതിയ
വഴികൾ തുറക്കാൻ മുേന്നാട്ടു വരികയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

കശ്മീർ വിഭജനവും പൗരത്വ േഭദഗ�
തി നിയമവും തുടങ്ങി ജനങ്ങളുെട
അധികാരവുമായുള്ള ഭരണകൂട�
ത്തിെന്റ ബന്ധെത്ത ധ്വംസിക്കുന്ന
േമാദി ഗവൺെമന്റിെന്റ ജനവിരുദ്ധ
നടപടികളുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂ�
പമാണു് പുതിയ കാർഷിക നിയമം.

മെറ്റാരു തരത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞാൽ േദശീയ മുത�
ലാളിത്ത മൂലധനവും
അതിെന്റ ഭരണകൂടവും
ആേഗാള മൂലധന വ്യവ�
സ്ഥയുെട ഭാഗമായി മാ�
റുന്നേതാെട കീഴാള ജന�

സമൂഹങ്ങൾ േദശീയ ജനത എന്ന അസ്തിത്വത്തിൽ നി�
ന്നു് പുറത്തുകടക്കുകയും ആേഗാള േകാർപ്പേററ്റ് മൂലധന
ശക്തികളുമായി േനരിേട്ടറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ
ശക്തിയായി മുേന്നാട്ടു വരികയുമാണു് െചയുന്നതു്. അങ്ങ�
െനയാണു് പഴയകാലെത്ത േദശീയ ജനത (people) മു�
ന്നണി-പിന്നണി േശ്രണികളില്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര ജനസ�
ഞ്ചയമായി (Multitude) മാറുന്നതു്. കർഷകരും ൈകേവ�
ലക്കാരും ഐ.സി. ടി. െതാഴിലാളികളും ദളിതരും സ്ത്രീക�
ളും വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കമുള്ള കീഴാളജനത ആേഗാള�
മൂലധന സാമ്രജ്യത്തിെനതിെര െപാരുതുന്ന ഒരു ബഹുല�
വർഗ്ഗമായി മാറുന്നതു് അങ്ങെനയാണു്.

ഇതാണു് നേരന്ദ്രേമാദി ഗവെണ്മന്റിെന്റ കാർഷിക നി�
യമങ്ങൾെക്കതിെര ഇേപ്പാൾ ഉയർന്നുവന്നുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്ന പ്രേക്ഷാഭെത്ത കൃഷിക്കാരടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ കീ�
ഴാളജനസഞ്ചയത്തിെന്റ വിേമാചനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ തുടക്കം കുറിക്കലാക്കി�
മാറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം.

4. A Rule Of Property for Bengal: An Essay on the Idea of
Permanent settlement, Ranajith Guha, 1963.

രണ്ടു്

എന്നാൽ മാറിവന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം കണ�
ക്കിെലടുക്കുേമ്പാൾ ഈ പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒരു
മുൻമാതൃകയും ഇല്ലാത്ത ഒരു നൂതന പ്രതിഭാസവും സം�
ഭവവും ആയിരിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
ആധുനിക യുഗത്തിൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളും ഭര�
ണകൂടാധികാരം പിടിെച്ചടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങ�
േളാ രാജ്യത്തിനകേത്താ പുറേത്താ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യക്ഷ
ശത്രുവിെനതിേര നടത്തുന്ന വർഗ്ഗ സമരങ്ങേളാ ആയിരു�
ന്നു. എന്നാൽ അകവും പുറവുമില്ലാെത അതിരുകളില്ലാ�
െത ഭൂമിെയ ഒന്നാെക ഗ്രസിക്കുന്ന ആേഗാള മൂലധനവ്യ�
വസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള കീഴാള േലാകജനസഞ്ചയത്തിെന്റ
വിേമാചന സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എെന്തെന്തല്ലാം രൂപ
ഭാവങ്ങേളാെടയാണു് ഉയരാൻ േപാകുന്നെതന്നു് നമുക്കു്
പ്രവചിക്കാൻ ആവില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇന്നു് വ്യ�
ക്തമാണു്. പഴയ േദശീയ വിേമാചന സമരങ്ങളിേലാ വി�
പ്ലവങ്ങളിേലാ സംഭവിച്ചതുേപാെല മുന്നണി വർഗ്ഗങ്ങൾ
സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും പിന്നണി വർഗ്ഗ�
ങ്ങെള അതിേലക്കു് നയിക്കുകയും െചയ്യുന്ന വിപ്ലവൈശ�
ലി ഇനി േലാകത്തു് അപ്പാെട ആവർത്തിക്കാൻ േപാകു�
ന്നില്ല. ഇന്നു് ഇന്ത്യയിൽ സമരരംഗേത്തക്കു് വന്നിരിക്കു�
ന്ന കർഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങ�
െളാന്നും ഏെതങ്കിലും സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വർഗ്ഗങ്ങളുെട
(class for itself) മുന്നണിപ്പടയാൽ നയിക്കെപ്പടുന്നവയ�
ല്ല.5 പഴയ അടഞ്ഞ സ്വത്വ േബാധത്തിൽ (Identity) നി�
ന്നു് പുറത്തുവന്നു് സ്വന്തം സ്വത്വങ്ങളുെട വിേമാചകമായ
അനന്യ ഭിന്നതയുെട (singularity) തുറസ്സിേലക്കു് ഉയരു�
ന്നവയാണു്. ആരും ആരുേടയും പിന്നിലല്ലാത്ത പ്രബുദ്ധ
ജനസഞ്ചയങ്ങളാണു്. ജനസഞ്ചയം ആൾക്കൂട്ടമല്ല. ഭര�
ണകൂടാധികാരത്തിനു് അടിമെപ്പട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റെപ്പട്ട
അടഞ്ഞ വ്യക്തിസ്വത്വങ്ങളുെട കൂട്ടമാണു് ആൾക്കൂട്ടം. ഭര�
ണകൂടാത്മകമായ അധികാര ബന്ധമാതൃകയ്ക്കു് പുറത്തു്
കീഴാള ബദൽ അധികാരത്തിെന്റ സ്വച്ഛന്ദതയിൽ പ്ര�
വർത്തിക്കുന്ന പരാനുവർത്തന (becoming) ക്ഷമമായ
തുറന്ന അനന്യ ഭിന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളുെട സംഘാതമാ�
ണു് ജനസഞ്ചയം. ഇന്നു് ഇന്ത്യയിൽ സമരം െചയ്യുന്ന
കർഷകർ ഏെതങ്കിലും പാർട്ടി േകന്ദ്രങ്ങളുെട ചരടിൽ
ചലിക്കുന്ന പാവകെളേപ്പാെല അഥവാ േപാഷക സം�
ഘടനാംഗങ്ങെള േപാെലയല്ല മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന�
തു് എന്നു് വ്യക്തമാണു്. അതായതു് അവരുെട രാഷ്ട്രീയ
ശക്തി ഭരണകൂട ഉടമ്പടിയിൽ നിേന്നാ ഭരണകൂട ബന്ധ�
മാതൃകയിലുള്ള ഏെതങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നി�
േന്നാ പകർന്നു കിട്ടുന്നതല്ല.6 മറിച്ചു് ഭരണകൂടാധികാര
യന്ത്രത്തിനു് അഥവാ േമലാളാധികാരത്തിനു് മുേമ്പ നില�
െകാള്ളുന്ന മനുഷ്യരുെട െചറുത്തുനിൽക്കാനുള്ള അധി�
കാരത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാണതു്. ഭരണകൂടാധി�
കാരെത്ത സാധ്യമാക്കുന്നതു് തെന്ന െചറുത്തുനിൽപ്പി�
െന്റ അധികാരവുമായുള്ള അതിെന്റ ബന്ധമാണു്. അതി�
നാൽ ഇന്നു് േലാകത്തു് ആധിപത്യം പുലർത്തിേപ്പാരുന്ന
തലകീഴായ അധികാര ബന്ധഘടനെയ േനെര നിർ�
ത്തുന്നതിലൂെട ആ ഘടനെയത്തെന്ന ചരിത്രപരമായി
അപ്രസക്തമാക്കുന്ന യുഗ നിർണ്ണായകമായ ഒരു പു�
തിയ രാഷ്ട്രീയത്തിേലക്കു് േലാകകീഴാള ജനസഞ്ചയം
ഇേതാെട ചുവടുവയ്ക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഇതിനർത്ഥം
ഭരണകൂടാധികാരത്തിെന്റ അഥവാ േമലാളാധികാരത്തി�
ന്റ അനിവാര്യതയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ
മുഖ്യധാരാ ആധുനികതയുെട ലിബറൽ ജനാധിപത്യവും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േകന്ദ്രീകൃത ജനാധിപത്യവും അടക്കമുള്ള
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥാ സങ്കൽപ്പങ്ങേളയും ഈ പു�
തിയ രാഷ്ട്രീയം പിന്തള്ളുന്നു എന്നാണു്.

ലിബറൽ പൗരസമൂഹ-ഭരണകൂട
ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നു് പുറത്താക്ക�
െപ്പടുന്ന കീഴാള ജനത പഴയ
അടിമത്തത്തിേലക്കു് മൂകമായി
വീണുേപാവുകേയാ ൈകപിടിച്ചു്
കയറ്റാൻ ഒരു േനതൃവർഗ്ഗത്തിെന്റ
വരവും കാത്തു് നിഷ്ക്രിയമായി
നിലെകാള്ളുകേയാ അല്ല ഇന്നു്
സംഭവിക്കുന്നതു്. കീഴാള ജനത
സ്വന്തം േനതൃത്വം സ്വയം ഏെറ്റ�
ടുത്തുെകാണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
പുതിയ വഴികൾ തുറക്കാൻ മു�
േന്നാട്ടു വരികയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

ഇതിനു കാരണം
ആേഗാളമൂലധന വ്യവ�
സ്ഥെക്കതിേര ഉയരു�
ന്ന ഈ പുതിയ സ്വാത�
ന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ ആധു�
നിക യൂേറാപ്യൻ വിപ്ല�
വങ്ങളുെടേയാ േദശീയ
വിേമാചന പ്രസ്ഥാന�
ങ്ങളുെടേയാ മാതൃകക�
െള ആവർത്തിക്കുന്ന�
താവാൻ മാറിവന്ന േലാ�
കചരിത്രം നിശ്ചയമാ�
യും അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണു്. ഈ പഴയ വിപ്ലവ-
വിേമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം അധികാരി വർഗ്ഗങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു് ഭരണകൂട പരമാധികാരം പിടിെച്ചടുക്കാൻ
േവണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ജനാധി�
പത്യമായാലും സമഗ്രാധിപത്യമായാലും ഈ പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെളല്ലാം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചതു് പരമാധികാര�
ത്തിെന്റ അതീതത്വത്തിൽ (Transcendence) അടിയുറച്ച,
േകന്ദ്രവും ഉച്ചനീചേശ്രണികളും അനിവാര്യമായ അധി�
കാര ബന്ധമാതൃകകെളത്തെന്നയാണു്. എന്നാൽ ഇന്നു�
യർന്നു വരുന്ന കീഴാള ബദൽ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾക്കു് പരമാധികാര േകന്ദ്രിതമായ അധികാര ബന്ധ�
ങ്ങളുെട ഘടനാമാതൃകെയ (Paradigm) ആവർത്തിക്കാ�
നാവില്ല. പിടിെച്ചടുക്കെപ്പടുന്ന അതീതാധികാര ബന്ധ�
ങ്ങളുെട സ്ഥാനത്തു് ജീവിതത്തിെന്റ അന്തഃസ്ഥിതമായ
(Immanent) സ്വാധികാര ബന്ധങ്ങെള പുനഃസ്ഥാപി�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാഴാണു് അവ ബദൽ ജനാധിപത്യ
സമരങ്ങളായി മാറുന്നതു്. അതിനാൽ ഇന്നുയർന്നുവരു�
ന്ന ഈ സമരങ്ങളുെട മാർഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും ആധുനിക
പാശ്ചാത്യമാതൃകയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തിലൂെട
അധികാരം പിടിെച്ചടുക്കലിേന്റതല്ല മറിച്ചു് പഴയ അധി�
കാര ബന്ധങ്ങൾക്കു് നിലനിൽക്കാനാവാത്ത ഒരു പു�
തിയ േലാകം നിർമ്മിക്കുന്നതിേന്റതാണു്.7 ഈ വിധമു�
ള്ള ഒരു പുതു േലാകത്തിെന്റ നിർമ്മിതി യഥാർത്ഥ ജീവി�
തത്തിെല ഉൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു് വിട്ടു നിൽ�
ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ഒരു സ്വതന്ത്ര മണ്ഡലത്തിൽ
വച്ചു് സംഭവിക്കുക സാധ്യമല്ല. കാരണം സാമ്പത്തിക
ജീവിത സമത്വവും രാഷ്ട്രീയ ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു�
മിച്ചു േചരുന്ന ഒരു പുതിയ േലാകത്തിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു�
േവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിലൂെടയാണു് പുതിയ അധികാര
ബന്ധങ്ങളും രൂപെപ്പടുക.

1876–79-െല ക്ഷാമം.

ഒരു വശത്തു് ആേഗാളവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ട മുതലാളിത്തമൂ�
ലധനം ഉൽപ്പാദന പരമല്ലാതാവുകയും മൂലധനം തെന്ന
ഒരു വ്യവസായമായി മാറുന്ന പ്രവണത മുഖ്യമായി തീ�
രുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ മറുവശത്തു് ഉൽപ്പാദന േമഖല�
യിെല മുഖ്യ പ്രവണത പ്രത്യക്ഷ പദാർത്ഥങ്ങെള വിട്ടു്
േസവനങ്ങളുെടയും വിവരങ്ങളുേടയും (Data) അറിവുക�
ളുേടയും അനുഭൂതികളുേടയും ഉത്പ്പാദനത്തിേന്റതായി
മാറുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണു് നാമിന്നു് ജീവി�
ക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെനെയാരു കാലത്തു് സ്വാഭാവികമായും
ജീവിതവും അദ്ധ്വാനവും തമ്മിലും സ്വകാര്യവും െപാതു�
കാര്യവും തമ്മിലും വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലും സാ�
മ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലും നിലനിന്ന വ്യവസായ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കാലെത്ത േവർതിരിവു് മാഞ്ഞു
േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുക്കിപറഞ്ഞാൽ ഫാ�
ക്റ്ററി മാതൃകെയ വിട്ടു് ഉൽപ്പാദനവും അദ്ധ്വാനവും സാമൂ�
ഹ്യവത്ക്കരിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരുെട ജീ�
വിതവും ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിഭജ�
നം ഇല്ലാതാകുന്നു. മൂലധനാധിപത്യത്തിൻ കീഴിലാെണ�
ങ്കിൽ േപാലും ഉൽപ്പാദനം ൈജേവാത് പ്പാദനത്തിെന്റ
സ്വഭാവം ൈകവരിക്കുകയും അങ്ങെന അദ്ധ്വാനവും ജീ�
വിതവും ഒന്നാെക രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കെപ്പടുകയും ജീവി�
തം തെന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായി മാറുകയാണു്
െചയ്യുന്നതു്. ഈ വിധം ശരീരം െകാണ്ടും ബുദ്ധിെകാണ്ടും
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ ജീവിതം തെന്ന മൂ�
ലധനാധിപത്യെത്ത െചറുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാ�
യി ഉയരുന്നതുെകാണ്ടാണു് ബദൽ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയം െതാഴിലായി സ്വീകരിച്ചവർ നയിക്കു�
ന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര മണ്ഡലത്തിെന്റ പ്രവർത്തനമല്ലാതാ�
യിത്തീരുന്നതു്. ഈ മാറ്റമാണു് പഴയതരം വിപ്ലവങ്ങെള
ഇന്നു് അപ്രസക്തമാക്കുന്നതു്. ഇതിനുപകരം പഴയ രാ�
ഷ്ട്രീയ ഉപരിഘടനെയ അപ്രസക്തമാക്കിെക്കാണ്ടു് ജീ�
വിതവും അദ്ധ്വാനവും രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ട കീഴാള
ജനസഞ്ചയം അവരുെട െചറുത്തുനിൽക്കുന്ന ബദൽ
അധികാരത്തിെന്റ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിലൂെട പഴയ
അധികാര ബന്ധങ്ങെള പുരാവസ്തുക്കളാക്കുന്ന പുതി�
െയാരു േലാകം തെന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

പഴയ േദശീയ വിേമാചന സമ�
രങ്ങളിേലാ വിപ്ലവങ്ങളിേലാ
സംഭവിച്ചതുേപാെല മുന്നണി
വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിക്കുകയും പിന്നണി
വർഗ്ഗങ്ങെള അതിേലക്കു് നയി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന വിപ്ലവൈശലി
ഇനി േലാകത്തു് അപ്പാെട
ആവർത്തിക്കാൻ േപാകുന്നില്ല.

അതുെകാണ്ടു് ഇന്നു്
ആേഗാള മുതലാളിത്ത�
ത്തിനും അതിെന്റ സാ�
മന്തന്മാർക്കുെമതിേര ദി�
ല്ലി നഗരെത്ത ഉപേരാ�
ധിക്കുന്ന കർഷക സമൂ�
ഹം ജീവിതം തെന്ന രാ�
ഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കെപ്പ�
ട്ട ജനസഞ്ചയമാെണ�

ന്നു പറയാം. കാരണം കർഷകർ ഇന്നു് ഒരു പ്രാങ്-
മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദക സമൂഹമല്ല. സാമൂഹ്യവത്ക്ക�
രിക്കെപ്പട്ട, ആേഗാളമുതലാളിത്ത കാലെത്ത ഉൽപ്പാ�
ദന വ്യവസ്ഥയിൽ കീഴാളവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് മുന്നണി പി�
ന്നണി വിഭജനം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് സമരം െചയ്യുന്ന
കർഷകർ ഇന്ത്യയിെല ൈകേവലക്കാരും െതാഴിലാളി�
കളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദളിതരും സ്ത്രീകളുെമല്ലാമടങ്ങുന്ന
കീഴാള ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛെയ മുഴുവൻ
ഏെറ്റടുത്തവരാണു്. ഈ വിധം ഇന്ത്യൻ ലിബറൽ മുത�
ലാളിത്ത ഭരണകൂടത്തിനു് കീഴാള ജനതയുമായുള്ള സ്വാ�
തന്ത്ര്യാനന്തര ജനാധിപത്യ ഉടമ്പടിെയ ആേഗാളമൂല�
ധന ശക്തികൾക്കുേവണ്ടി നേരന്ദ്രേമാദി ഗവൺെമന്റ്
തള്ളിക്കളയുേമ്പാൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ വി�
േമാചകമായ ശക്തികെള മുഴുവൻ തകർന്നു േപാകാെത
ഇന്നു് േതാളിേലറ്റിയിരിക്കുകയാണു് നമ്മുെട കർഷക
സമൂഹം. അങ്ങെന തകർന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ
ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂടിൽനിന്നും കീഴാളജനത�
യുെട സ്വാതന്ത്ര്യ തൃഷ്ണയിൽനിന്നു് രൂപെപ്പട്ട അതിെന്റ
ഉള്ളടക്കെത്ത, അതായതു് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തി�
െന്റ യഥാർത്ഥ ശക്തികെള തളരാെത ഉയർത്തിപ്പിടി�
ക്കുകയും മുേന്നാട്ടുള്ള പുതുവഴി തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാ�
ണു് ഇന്ത്യക്കുേവണ്ടി െപാരുതുന്ന കർഷകർ ഇന്നു് െചയ്യു�
ന്നതു്.

ഈ പ്രേക്ഷാഭം തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്ന പുതുമയും മൗലി�
കതയും കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ പുതിയ
ലക്ഷ്യത്തിേലക്കുള്ള യാത്ര അഭൂതപൂർവ്വമായ അനുഭ�
വങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒന്നായിരിക്കുെമന്ന കാ�
ര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. മുതലാളിത്ത ലിബറൽ രാഷ്ട്രീയ�
ത്തിന്റേയാ േസാവിയറ്റ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ�
േയാ സംഘടനാ രൂപങ്ങളും േനതൃത്വ സങ്കൽപ്പങ്ങളും
അപ്രസക്തമായി തീരുന്ന ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിേലക്കുള്ള
മാനവരാശിയുെട ഒരു പുതുപ്പുറപ്പാടിെന്റ തുടക്കമാണിതു്.

5. Singularity against Identity, Commonwealth, p. 320, Michael
Hardt and Antonio Negri, Chicago Uty Press.

6. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics,
Hurbert Dreyfus pp. 221, 222, Chicago Uty Press.

7. Assemblay, Michael Hardt and Antonio Negri, pp. 42, 43.

മൂന്നു്

ഭരണകൂടാധികാരെത്ത സാധ്യമാ�
ക്കുന്നതു് തെന്ന െചറുത്തുനിൽപ്പി�
െന്റ അധികാരവുമായുള്ള അതിെന്റ
ബന്ധമാണു്. അതിനാൽ ഇന്നു്
േലാകത്തു് ആധിപത്യം പുലർത്തി�
േപ്പാരുന്ന തലകീഴായ അധികാര
ബന്ധഘടനെയ േനെര നിർത്തു�
ന്നതിലൂെട ആ ഘടനെയത്തെന്ന
ചരിത്രപരമായി അപ്രസക്തമാ�
ക്കുന്ന യുഗ നിർണ്ണായകമായ ഒരു
പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിേലക്കു് േലാക�
കീഴാള ജനസഞ്ചയം ഇേതാെട
ചുവടുവയ്ക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ�
െത്ത സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം അധികാര
ബന്ധ സങ്കൽപ്പത്തിൽ
മാറ്റം വരുന്നു എന്നു് മാ�
ത്രമല്ല അേതാെടാപ്പം
രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ രൂ�
പത്തിലും അടിസ്ഥാനപ�
രമായ മാറ്റം സംഭവിക്കു�
ന്നു എന്നതാണു് ഏറ്റവും
ശ്രേദ്ധയമായ മെറ്റാരു
വസ്തുത. ഇേന്നാളം ആധു�
നിക രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ എല്ലാ സംഘടനാരൂപങ്ങളും ഭര�
ണകൂടത്തിെന്റ അധികാര േകന്ദ്രീകരണേത്തയും േശ്ര�
ണീകരണേത്തയും (Hierarchy) തെന്ന മാതൃകയാക്കുന്ന�
വയായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണെത്തക്കുറിച്ചു്
എന്തു പറഞ്ഞാലും പാർട്ടികളുെട അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ
തന്ത്രങ്ങെള ആശ്രയിച്ചു് അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കു�
ന്നതു് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള േനതൃത്വേമാ അെല്ലങ്കിൽ ഒരു
േനതാേവാ ആയിരിക്കും. ജനങ്ങൾ സ്വയം ഭരണേശ�
ഷി ഇല്ലാത്തവരാകയാൽ ബലമായി ഭരിക്കെപ്പേടണ്ട�
വരാെണന്ന ധാരണ േപാെലതെന്ന ജനങ്ങൾ എക്കാ�
ലവും നയിക്കെപ്പേടണ്ട പറ്റങ്ങൾ ആയിരിക്കുെമന്ന ധാ�
രണയാണു് േനതൃത്വത്തിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഉച്ചനീച
ക്രമത്തിലുള്ള ലംബമാനമായ (Vertical) ഘടനകളായ
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന�
തു്. ഭരണകൂട മാതൃകയിലുള്ള പഴയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങളുെട ലംബമാനമായ ഈ ഘടനയിൽ നിന്നാണു്
ഇേപ്പാൾ സമരമുഖത്തുള്ള േലാക കീഴാള ജനസഞ്ചയം
പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഇതിനർ�
ത്ഥം എല്ലാ കാലവും മനുഷ്യസമൂഹം േനതൃത്വത്തിെന്റ
രഹസ്യ തന്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് ചലിക്കുന്ന പാവകളാ�
യിരിക്കില്ല എന്നാണു്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അന്ത്യം മു�
തൽക്കു് ലംബമാനമായ പഴയ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ രൂ�
പങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചു് ജനങ്ങൾ െചറുത്തുനിൽക്കുന്ന അധി�
കാരത്തിെന്റ പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിലും പരസ്പര ബന്ധ�
ത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ബദൽ സംഘടനാ രൂപങ്ങളു�
െട തിരശ്ചീന (Horizondal) ഘടനയിേലക്കു് പ്രേവശി�
ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരും അടങ്ങു�
ന്ന ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും വീടുവിട്ടു പുറത്തിറ�
ങ്ങി ഭരണെത്ത സ്തംഭിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് െപാതുസ്ഥലങ്ങളി�
ലും നിരത്തുകളിലും തമ്പടിച്ചു പാർക്കുന്ന ഈ ഉപേരാധ
സമരങ്ങെള േലാകമാധ്യമങ്ങളടക്കം പഴയ രാഷ്ട്രീയത്തി�
െന്റ വക്താക്കെളല്ലാം അമ്പരേപ്പാെടയാണു് കണ്ടതു്.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല ബാബറി മസ്ജിദിെന്റ ചിത്രം.

േലാകെമങ്ങും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഈ പുതിയ രാ�
ഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങെള നവഫാസിസ്റ്റ് വർഗ്ഗീയതയടക്ക�
മുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക ശക്തികെള ജനപ്രിയമാക്കുന്നതി�
ലൂെട േനരിടാനാണു് ആേഗാള മുതലാളിത്തം ശ്രമിച്ചതു്.
എന്നാൽ അതുെകാെണ്ടാന്നും അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുയരു�
ന്ന ഈ കീഴാള നവ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട മുേന്നാട്ടു
വരവു് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചതുേപാെല നിലച്ചു േപായിട്ടില്ല
എന്നാണു് സമീപകാല േലാകരാഷ്ട്രീയം െതളിയിക്കു�
ന്നതു്. അേമരിക്കയിൽ കറുത്തവർക്കും ഹംഗറിയിൽ
കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ�
ക്കും േനെര ഉയർന്ന ഭരണകൂട അതിക്രമങ്ങൾെക്കതി�
േര രൂപെപ്പട്ട ഉപേരാധ സമരങ്ങൾക്കു് േലാകവ്യാപ�
കമായ വൻപിച്ച പിന്തുണയാണുണ്ടായതു്. സ്ത്രീപുരുഷ
േഭദമില്ലാെത ജനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിെനതിെര െപാതു�
സ്ഥലങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചു നടത്തുന്ന പുതിയ ജനസഞ്ചയ
ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളുെട ഏറ്റവും പുതിയ ഉജ്ജ്വല�
മായ ഉദാഹരണമാണു് ഇേപ്പാൾ തലസ്ഥാന നഗരിെയ
ഉപേരാധിച്ചു െകാണ്ടു് ഇന്ത്യൻ കർഷകർ നടത്തുന്ന പ്ര�
േക്ഷാഭം. ഈ പ്രേക്ഷാഭെത്ത ചരിത്ര പ്രധാനമാക്കുന്ന
വസ്തുത തെന്ന ഭൂരിപക്ഷ മത രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പിൻബ�
ലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കീഴാള ജനതെയ േകാർപ്പേററ്റ് െകാ�
ള്ളയ്ക്കു് എത്ര േവണെമങ്കിലും തുറന്നുെകാടുക്കാെമന്നും
അനായാസം േസ്വച്ഛാധിപത്യ പരമായി അടിച്ചമർത്താ�
െമന്നും വ്യാേമാഹിച്ച നേരന്ദ്രേമാദിയ്ക്കു് കീഴാള ജനസ�
ഞ്ചയ ശക്തിയുെട വിശ്വരൂപം ഒന്നു കാട്ടിെക്കാടുക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു എന്നതാണു്.

എന്നാൽ ഭരണകൂടാധിപത്യത്തിെനതിെരയുള്ള ഇത്ത�
രം ജനസഞ്ചയ ജനാധിപത്യ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ഒരു െച�
റിയ തുടക്കം മാത്രമാണു്. അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ പു�
തിയ കീഴാള ബദൽ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ സംഘടനാ�
രൂപങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇനിയും രൂപെപ്പടാനിരിക്കു�
ന്നേതയുള്ളൂ. പഴയ നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥകൾെക്കതി�
േര ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ സംഘനാ�
രൂപങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും രൂപെപ്പടാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ
തെന്ന എടുത്തു എന്ന വസ്തുത നാം മറന്നുകൂടാ. ഭരണ�
കൂടാത്മകമായ എല്ലാ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങളുേടയും
പരിമിതികെള മറികടന്നുെകാണ്ടു് ഇന്നുയർന്നുവന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന കീഴാള ജനസഞ്ചയ ജനാധിപത്യവും ഇതു�
േപാെല തികച്ചും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂെട കടന്നു�
േപാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഉൽപ്പാദനം ൈജേവാ�
ത് പ്പാദനത്തിെന്റ സ്വഭാവം
ൈകവരിക്കുകയും അങ്ങെന
അദ്ധ്വാനവും ജീവിതവും ഒന്നാെക
രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കെപ്പടുകയും
ജീവിതം തെന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തനമായി മാറുകയാണു്
െചയ്യുന്നതു്. ഈ വിധം ശരീരം
െകാണ്ടും ബുദ്ധിെകാണ്ടും അദ്ധ്വാ�
നിക്കുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ
ജീവിതം തെന്ന മൂലധനാധിപത്യ�
െത്ത െചറുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ
ശക്തിയായി ഉയരുന്നതുെകാണ്ടാ�
ണു് ബദൽ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയം െതാഴിലായി
സ്വീകരിച്ചവർ നയിക്കുന്ന ഒരു
സ്വതന്ത്ര മണ്ഡലത്തിെന്റ പ്രവർ�
ത്തനമല്ലാതായിത്തീരുന്നതു്.

സ്വകാര്യ സ്വത്തിലും
സ്വകാര്യ വ്യക്തിസ്വത്വ�
ത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ
ആധുനിക മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയുെട രാഷ്ട്രീയ
നരവംശ ശീലങ്ങളിൽ
നിന്നും സങ്കുചിത ജീ�
വിതസങ്കല്പങ്ങളിൽ നി�
ന്നും പുറത്തുകടക്കാനു�
ള്ള ശ്രമങ്ങളിലൂെട മാ�
ത്രേമ ഈ പുതിയ രാ�
ഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ�
ക്കു് മുേന്നാട്ടു േപാകാനാ�
വൂ. േമലാളെന ഭയന്നും
േനതാവിെന അനുസ�
രിച്ചും അയൽക്കാരെന

െവറുത്തും അപരെന െചറുത്തും തുടർന്നുേപാരുന്ന ജീവി�
തത്തിെന്റ മാതൃകയിൽ നിന്നും കീഴാള ജനസഞ്ചയത്തി�
െന്റ ബദൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂെട മാനവരാശി
പുറേത്തക്കു് വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണു് നാം ഇന്നു്
കാണുന്നതു്. ആധുനിക ജീവിതത്തിെന്റ കൃത്രിമമായ സ്വ�
കാര്യ /െപാതു വിഭജനെത്ത മറികടന്നു് സമൂഹപ്രകൃതി�
യുെട സർവ്വസ്വമായ (Common) സമ്പത്തുകളിേലക്കും
സിദ്ധികളിേലക്കും വീടകങ്ങൾ വിട്ടു് ആൺ-െപൺ േഭ�
ദമില്ലാെത പുതിെയാരു േലാകേത്തക്കു് ഇറങ്ങിവരാനു�
ള്ള പരീക്ഷണമാണു് പുതിയ ജനസഞ്ചയ ജനാധിപത്യ
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ തെന്ന. സ്വാർത്ഥ വലയിതമായ സ്വകാ�
ര്യ പൗരജീവിതത്തിൽ നിന്നും പരസ്പരം സംക്രമിക്കാൻ
അഥവാ േസ്നഹിക്കാൻ മനുഷ്യർ കരുത്താർജ്ജിക്കുന്ന,
അങ്ങെന േസ്നഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറുന്ന
ഒരു പുതിയ ജീവിത മാതൃകയിേലക്കു് കടക്കാനുള്ള പരീ�
ക്ഷണം കൂടിയാണിതു്. സ്വാർത്ഥതയുെട കവചങ്ങൾ
െവടിഞ്ഞു് രണ്ടുേപർ പരസ്പരം സംക്രമിക്കുേമ്പാൾ, േസ്ന�
ഹിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാ ആളും രണ്ടുേപർ ആവുകയാണു്,
ഓേരാ ആളിനും രണ്ടുേപരുെട ശക്തി ൈകവരികയാ�
ണു് െചയ്യുന്നതു്. അങ്ങെന ആയിരങ്ങൾ പരസ്പരം സം�
ക്രമിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാ ആളും ആയിരങ്ങളായി മാറുക�
യാണു്. അപ്രതിേരാദ്ധ്യവും അനന്തവുമായ ഈ േസ്നഹ�
ശക്തിയാണു് ഭരണകൂടാധികാരെത്ത െചറുത്തുയരുന്ന
ബദൽ അധികാരത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. ഈ േസ്നഹാധി�
കാരത്തിൽ നിന്നാണു് ബദൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തി�
െന്റ പുതിയ സംഘടനാ രൂപങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും രൂ�
പെപ്പടാൻ േപാകുന്നതു്.

ഈ ബദൽ അധികാര സങ്കല്പവും അതിെന്റ സ്ഥാപ�
നങ്ങളും ഒരു ഉേട്ടാപ്യൻ സ്വപ്നമെല്ലന്നതിനു് ഇന്നു് പു�
രാ-നരവംശ ശാസ്ത്രത്തിെല പുതിയ കെണ്ടത്തലുകൾ
തെന്ന ശക്തമായ െതളിവുകൾ നൽകുന്നുണ്ടു്. േലാ�
കം േകന്ദ്രീകൃതവും േശ്രണീകൃതവുമായ ഭരണകൂടാത്മക
(Statist) അധികാര ബന്ധ മാതൃകകൾക്കു് പൂർണ്ണമായും
കീഴ്െപ്പടുന്നതിനു മുൻപു് അതിെന ശക്തിയായി െചറു�
ത്തുെകാണ്ടു് മനുഷ്യവംശം ആവിഷ്ക്കരിച്ച ബദൽ അധി�
കാര മാതൃകകെള കുറിച്ചുള്ളതാണു് ഈ പുതിയ കെണ്ട�
ത്തലുകൾ. ഈ അധികാര ബന്ധ മാതൃകകൾ ഉൽപ്പാ�
ദന ശക്തികൾ വികസിക്കാത്ത പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസ�
ത്തിേന്റതല്ല.8 പുരാതന സാമ്രാജ്യ വ്യവസ്ഥകൾക്കു് കീ�
ഴിൽ ഭരണകൂടാധികാര മാതൃകകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഭരണ�
കൂടരഹിത സമൂഹങ്ങെള കുറിച്ചും (Stateless Societies)
ഭരണകൂടാധികാരെത്ത െചറുക്കുന്നതിനുള്ള സേങ്കത�
ങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഭരണകൂട വിരുദ്ധ സമൂഹങ്ങെള
(Counter State societies) കുറിച്ചുമുള്ളവയാണു് ഈ പു�
രാനരവംശശാസ്ത്ര െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ. ഈ ജീവിത
മാതൃകെയ ഉന്നതവും ഭിന്നവുമായി ആവർത്തിക്കുന്നതി�
നുള്ള ഇനിയും ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത പിച്ചച്ചുവടുകളുെട തുടക്കം
മാത്രമാണു് പുതിയ ബദൽ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളിൽ
ഇന്നു് നാം കാണുന്നതു്.

േമലാളെന ഭയന്നും േനതാവിെന
അനുസരിച്ചും അയൽക്കാരെന
െവറുത്തും അപരെന െചറുത്തും
തുടർന്നുേപാരുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ
മാതൃകയിൽ നിന്നും കീഴാള ജനസ�
ഞ്ചയത്തിെന്റ ബദൽ ജനാധിപത്യ
രാഷ്ട്രീയത്തിലൂെട മാനവരാശി
പുറേത്തക്കു് വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്നതാണു് നാം ഇന്നു് കാണുന്നതു്.

ഈ പുതിയ ബദൽ
ജനാധിപത്യ പ്രേക്ഷാ�
ഭങ്ങെള േനതൃരഹിത
സമരങ്ങൾ എന്നാണു്
െപാതുെവ വിേശഷിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടു േപാരുന്നതു്.
േനതൃബിംബങ്ങൾ കൂടാ�
െത സമരങ്ങൾ സാധ്യമ�
ല്ല എന്നു് വിശ്വസിക്കുന്ന
പഴയ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും േനരിടുന്ന ആശയ�
ക്കുഴപ്പം കൂടി ഈ േപരിനു പിന്നിലുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ
സമരങ്ങെളാന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ േനതൃരഹിത സമര�
ങ്ങളല്ല. ഈ സമരങ്ങൾ ചുക്കാനില്ലാത്ത േതാണിേപാ�
െല ലക്ഷ്യമില്ലാെത അലയുകയല്ല െചയ്യുന്നതു്. അവയു�
െട േനതൃത്വം മാർഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന,
വഴിയറിയാത്ത പറ്റങ്ങെള ആട്ടിെത്തളിക്കുന്ന ഇടയേന്റ�
തല്ല. ബദൽ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന�
തു്. സമരങ്ങളുെട തന്ത്രം (strategy) മുൻ കൂട്ടി അറിയുക�
യും അതനുസരിച്ചു് തീരുമാനം എടുക്കുകയും െചയ്യുന്ന
േനതൃേകന്ദ്രെത്ത ജനങ്ങൾ പിരിച്ചു വിടുകയും സ്വന്തം
സമരത്തിെന്റ തന്ത്രത്തിനനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കാനു�
ള്ള ഉപകരണങ്ങളായി േനതാക്കെള സൃഷ്ടിക്കുകയുമാ�
ണു്.9 അങ്ങെന േനതൃത്വമില്ലാതാവുകയല്ല മറിച്ചു് േനതാ�
വും അണികളും തമ്മിലുള്ള പഴയ ബന്ധം തലകീഴു് മറി�
യുകയും ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ േനതാക്കളായി പുതിയ രാ�
ഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിൽ ഉയരുകയുമാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഈ
വിധം േനതൃത്വെത്ത ഉപകരണമാക്കുന്നതിലൂെട േനതാ�
ക്കളിൽ അധികാരം േകന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതെയ
ഒഴിവാക്കുകയാണു് പുതിയ ജനസഞ്ചയ ജനാധിപത്യ
രാഷ്ട്രീയം. ഈ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കം മുതൽ േലാകെമ�
ങ്ങും ഉയർന്നു വന്ന ജനസഞ്ചയ ജനാധിപത്യ സമര�
ങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇേപ്പാൾ ദില്ലിയിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന കർ�
ഷക കൂട്ടായ്മയിൽ വെര േനതൃത്വവും അധികാരവും തമ്മി�
ലുള്ള പഴയ ബന്ധം തലകീഴു് മറയുന്നതു് പ്രകടമാണു്.

8. Society Against the State, Pierre Clastres, Zone Books,
1989.

9. Assembly, Michael Hardt and Antonio Negri, pp. 15-
22OUP 2017.

നാലു്

നേരന്ദ്രേമാദി ഗവെണ്മന്റ് െകാണ്ടുവന്ന കർഷക േദ്രാഹ
നിയമങ്ങൾക്കും മറ്റു പല ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടി�
കൾക്കുെമതിെര ഇന്നു് ഉയർന്നുവന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
സമരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കീഴാള ജനതെയ സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം ഒരു പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ തുടക്ക�
മായി തിരിച്ചറിയെപ്പടുന്നതിനു് പലകാരണങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
1947-ൽ സംഭവിച്ചതു് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിെന്റ യഥാർത്ഥ അവ�
കാശികളുെട സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി ആയിരുന്നിെല്ലന്നും അതി�
നു് ഇനിയും വളെരദൂരം മുേന്നാട്ടു േപാകാനുെണ്ടന്നും
കരുതുന്ന വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങൾ അക്കാല�
ത്തുതെന്ന പ്രബലമായിരുന്നു. ഈ നിലപാടു് ഏറ്റവും
ഉച്ചത്തിൽ തുറന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതു് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കളാണു്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ േനതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ
വിപ്ലവം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അേന്വ�
ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം.
ആ മാർഗ്ഗങ്ങെള കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കാ�
രണമാണു് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പലതായി
പിളർന്നതുതെന്ന. ഇന്നു് ആേഗാളതലത്തിൽ തെന്ന
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കായുള്ള സമരങ്ങൾ േസാവി�
യറ്റ് മാതൃകെയ തള്ളിക്കളയുന്ന ബദൽ ജനാധിപത്യ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്തു കഴിഞ്ഞ പുതിയ സാഹച�
ര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കീഴാള ജനസഞ്ചയവും സമ്പൂർണ്ണ
ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള സമരം തുടങ്ങിയി�
രിക്കുന്നു എന്നു് പറയാം.

സമരങ്ങളുെട തന്ത്രം (strategy) മുൻ
കൂട്ടി അറിയുകയും അതനുസരിച്ചു്
തീരുമാനം എടുക്കുകയും െചയ്യുന്ന
േനതൃേകന്ദ്രെത്ത ജനങ്ങൾ പിരിച്ചു
വിടുകയും സ്വന്തം സമരത്തിെന്റ
തന്ത്രത്തിനനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തി�
ക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി
േനതാക്കെള സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണു്.

ഈ സമരങ്ങളുെട രാ�
ഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണകൂ�
ടാത്മകമായ അധി�
കാര ബന്ധങ്ങളിൽ
നിന്നും സർവ്വസ്വമായ
(common) സമൂഹ-
പ്രകൃതി ശക്തികളുെട
സ്വകാര്യവത്ക്കരണ�

ത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായ മനുഷ്യ ജീവിതെത്ത സ്വപ്നം
കണ്ട മാർക്സിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടു്.10 ഈ മാർക്സ് കറു�
ത്ത അടിമെതാഴിലാളികളുെട േമാചനത്തിലൂെട മാത്ര�
േമ മുതലാളിത്ത മൂലധനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നു് േലാക�
െത്ത സമസ്ത കൂലി അടിമകൾക്കും േമാചനമുള്ളൂ എന്നു്
പറഞ്ഞ മാർക്സാണു്.11 അതുമാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂ�
ഹത്തിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു് മുതലാളിത്തവികസനം അനി�
വാര്യമെല്ലന്നും എല്ലാം എല്ലാവരുേടതുമായ കാർഷിക
േഗാത്ര സമൂഹങ്ങളുെട ജീവിത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുത�
െന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്കു് േനരിട്ടു് കടക്കാെമന്നും പറ�
യുന്നതിലൂെട സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ തടവറയിൽ നിന്നും
പുറത്തുകടന്ന മാർക്സാണിതു്.

കർഷക സമരം.

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ�
ലബ്ധി ഇന്ത്യൻ കീഴാളജനതയുെട സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയായി�
രുന്നില്ല എന്നു് ഏറ്റവും ശക്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതു് ആ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നയിച്ച ഗാന്ധി തെന്ന ആണു്. കർ�
ഷകരടക്കമുള്ള കീഴാള ജനതെയ സമരശക്തിയായി
ഉയർത്തി എടുത്തുെകാണ്ടു് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ഇന്ത്യൻ മുത�
ലാളിത്ത ശക്തികെള മുൻനിർത്തി േകാളനിവാഴ്ചെക്കതി�
െര സമരം നയിക്കുകയാണു് ഗാന്ധി െചയ്തതു്. ആ നില�
യ്ക്കു് പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരികല്പനകൾ പ്രകാരം ‘േദശീയ
ജനാധിപത്യ’െമേന്നാ ‘ജനകീയ ജനാധിപത്യ’െമേന്നാ
വിളിക്കാവുന്ന ബൂർഷ്വാ വിപ്ലവത്തിെന്റ പൂർത്തീകരണ�
മായിരുന്നു ഗാന്ധി നയിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം. ഈ വിപ്ലവത്തിെന്റ അപൂർണ്ണതെയ കുറിച്ചു്
മറ്റാേരക്കാളും ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്ന തികഞ്ഞ േബാ�
ധ്യത്തിൽ നിന്നാണു് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നു് ഇന്ത്യൻ മു�
തലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ ൈകകളിേലക്കു് വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം
അഥവാ സ്വരാജ്, പാർലെമന്ററി സ്വരാജ് ആെണന്നും
പൂർണ്ണ സ്വരാജിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരം ഇനിയും തുടേങ്ങ�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഗാന്ധി പറഞ്ഞതു്. ഗാന്ധിയിൽ
പ്രവർത്തിച്ച ഈ വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയം സ്റ്റാലിനിസ്റ്റുകളായി�
രുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കു് അന്നു് തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണു് േഹാചിമിൻ,
തെന്നേപ്പാെലയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരികൾക്കു
തുല്യനായി ഗാന്ധിെയ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തിരിച്ച�
റിയണമായിരുന്നു എന്നു് പിന്നീടു് െക. ദാേമാദരേനാടു്
പറഞ്ഞതു്. ചുരുക്കത്തിൽ ഗാന്ധി തുടക്കം കുറിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചതും തുടക്കത്തിൽ തെന്ന നിലച്ചുേപായതുമായ
പൂർണ്ണസ്സ്വരാജിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരം അഥവാ രണ്ടാം
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കഠിനയാതനകളുെട ഒരു നീണ്ട ഇട�
േവളയ്ക്കു േശഷം ഇന്ത്യൻ കീഴാള ജനത ഇന്നു് വീണ്ടും
ഏെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു… എന്നാൽ ഇന്നു് ദില്ലി നഗരെത്ത
ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുന്ന കർഷകർ ചമ്പാരൻ സമരകാല�
ത്തു് ഗാന്ധിക്കു് പിന്നാെല ഹതാശരായി തലകുനിച്ചു
നടന്ന കർഷകരല്ല. എങ്കിലും ഗാന്ധി ഒരു മഹാരാഷ്ട്രീയ
ശക്തിയായി ഉയർത്തിെയടുത്ത ഇന്ത്യൻ കർഷക സമൂ�
ഹങ്ങളുെട പിന്മുറക്കാരാണു് ഗാന്ധിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വ�
പ്നത്തിെന്റ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഇന്നു് ദില്ലിയിെല
െകാടും തണുപ്പിൽ തമ്പടിച്ചു് സ്വയം സമരം നയിക്കുന്ന
കർഷകർ.

ഗാന്ധിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഈ വി�
പ്ലവ രാഷ്ട്രീയം സ്റ്റാലിനിസ്റ്റുകളായി�
രുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കു്
അന്നു് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമാ�
യിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണു്
േഹാചിമിൻ, തെന്നേപ്പാെലയുള്ള
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരികൾക്കു
തുല്യനായി ഗാന്ധിെയ ഇന്ത്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചറിയണ�
മായിരുന്നു എന്നു് പിന്നീടു് െക.
ദാേമാദരേനാടു് പറഞ്ഞതു്.

സാമൂഹികവും സാ�
മ്പത്തികവുമായ സമ�
ത്വം കണക്കിെലടുക്കാ�
ത്ത രാഷ്ട്രീയസ്വാത�
ന്ത്ര്യം െപാള്ളയാെണ�
ന്നു് വിശ്വസിച്ച മെറ്റാ�
രു ഇന്ത്യൻ േനതാവു്
േഡാക്ടർ. അംേബദ്ക്കർ
ആണു്. അസമത്വത്തി�
ലും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളി�
ലും അടിയുറച്ചു നിൽക്കു�
ന്ന ഇന്ത്യൻ നവസവർണ്ണ മുതലാളിവർഗ്ഗം നയിക്കുന്ന
ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും ദളിതർക്കും ആദിവാസികൾ�
ക്കുെമാന്നും നീതി കിട്ടാൻ േപാകുന്നിെല്ലന്നു് അംേബ�
ദ്ക്കർക്കു് അവസാന കാലത്തു് േബാധ്യം വന്നിരുന്നു.12
ഇന്ത്യൻ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ൈകകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭര�
ണഘടന തെന്ന അർത്ഥശൂന്യമായി ത്തീരുന്നു എന്നു്
േബാദ്ധ്യം വന്നതുെകാണ്ടാണു് താൻ മുഖ്യശിൽപ്പിയായ
ആ ഭരണഘടനയ്ക്കു് പരസ്യമായി തീയിടാൻ ആെരങ്കിലും
തയ്യാറായൽ താൻ കൂടി അതിനു മുന്നിലുണ്ടാവുെമന്നു്
േരാഷാകുലനും ദുഃഖിതനുമായി അേദ്ദഹം ഇന്ത്യൻ പാർ�
ലെമന്റിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞതു്. ഗാന്ധിയുെട വധത്തിനു
േശഷം ആ വിടവു നികത്താൻ ഇന്ത്യയിെല കർഷകരും
ദളിതരും ദരിദ്രരുമടക്കമുള്ള സമസ്ത കീഴാളരുേടയും േന�
തൃത്വേമെറ്റടുത്തു െകാണ്ടു് പുതിെയാരു സമരത്തിനു് തു�
ടക്കം കുറിക്കാനുള്ള രാം മേനാഹർ േലാഹ്യയുെട ക്ഷ�
ണം സ്വീകരിച്ചതിനു േശഷമാണു് േഡാക്ടർ. അംേബ�
ദ്ക്കർ ആകസ്മികമായി മരണമടഞ്ഞതു്. അതുെകാണ്ടു്
അംേബദ്ക്കർ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കീഴാള വി�
േമാചനത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളുെട തുടർച്ചയാണു്
േമലാള ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾെക്കതിേര ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നു്
ഉയർന്നു വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ബദൽ ജനാധിപത്യ പ്ര�
േക്ഷാഭങ്ങൾ എന്നു് പറയാം.

േമൽ വിവരിച്ച രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര വസ്തുതകളിൽ നിന്നു്
െതളിഞ്ഞു വരുന്നതു് ആേഗാള മൂലധന സാമ്രാജ്യ വാ�
ഴ്ചയും േലാക കീഴാള ജനസഞ്ചയവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന
ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല ബദൽ ജനാധിപത്യ വി�
പ്ലവ സമരങ്ങളിൽ മാർക്സിേന്റയും ഗാന്ധിയുെടയും അം�
േബദ് ക്കറുെടയും ന്യൂനപക്ഷാത്മകവും (Minoritarian)
വിേമാചകവുമായ രാഷ്ട്രീയം നൂതനമായി ആേവശകര�
മാം വിധം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണു്. അതുെകാണ്ടു�
തെന്ന സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ തടവറയിൽ നിന്നു് പുറത്തു�
വന്ന മാർക് സിേന്റയും നവസവർണ്ണ മുതലാളിമാരുെട
േകാൺഗ്രസ്സിെന കെയ്യാഴിഞ്ഞ ഗാന്ധിയുേടയും അനു�
യായികളുെട അടഞ്ഞ ലിബറൽ സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയ വാദ�
ത്തിൽ നിന്നും ‘ൈമത്രി’13 എന്ന ബുദ്ധമത പരികല്പന�
െയ ഒരു ഭാവി രാഷ്ട്രീയ പരികല്പനയായി ഉയർത്തിെയ�
ടുത്ത അംേബദ് ക്കറുെടയും വികസ്വരമായ തുറന്ന ചിന്ത�
കൾക്കു് പുതിെയാരു ഇന്ത്യയുേടയും േലാകത്തിേന്റയും
നിർമ്മിതിക്കായുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര�
ങ്ങളിൽ പരസ്പരം ശക്തി പകരാൻ കഴിയും… അങ്ങെന
ഇേപ്പാൾ പ്രഭാതേഭരി മുഴക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം സ്വാ�
തന്ത്ര്യ സമരത്തിനു് ദിശാേബാധം പകർന്നുെകാണ്ടു് ജന�
ങ്ങേളാെടാപ്പം അവരുെട ചിന്തകളും ഉണ്ടാവും. നേരന്ദ്ര�
േമാദി ഗവെണ്മന്റിെനതിേര സമീപകാലത്തുയർന്നുവന്ന
മിക്ക സമരങ്ങളിലും ഭഗത് സിംഗിെന്റയും ഗാന്ധിയുെട�
യും അംേബദ്ക്കറിെന്റയും ചിത്രങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�
െപ്പട്ടതു് യാദൃച്ഛികമല്ല എന്നർത്ഥം.

ഒരു പേക്ഷ, പഴയ യൂേറാപ്യൻ േകാളനി വാഴ്ചെക്കതിെര
നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളക്കാൾ ഇന്നു് േലാക�
െത്ത ഒന്നാെക ഗ്രസിക്കുന്ന ആേഗാള മൂലധന സാമ്രാ�
ജ്യ വ്യവസ്ഥെക്കതിരായ സമരങ്ങൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവും
സങ്കീർണ്ണവും അപ്രവചനീയവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ൈക�
വരിേച്ചക്കാം. അതിനാൽ ൈഹന്ദവ ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ
പിൻബലമുെണ്ടന്നഹങ്കരിക്കുന്ന നേരന്ദ്രേമാദിേയയും
കൂട്ടേരയും പ്രതിേരാധത്തിലാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു് അത്ഭുതകര�
മായ നിശ്ചയദാർഢ്യേത്താെട മുേന്നറുന്ന ഈ കർഷക
പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ തൽക്കാലപരിസമാപ്തി എന്തുതെന്ന�
യായാലും ആധുനിക ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിെല
ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിെന കുറിക്കുന്ന മഹാസംഭവ�
മായിത്തെന്ന (Event) ഇതു് മാറാൻ േപാവുകയാണു്;
വരാനിരിക്കുന്ന സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ നാനാമുഖ സമര�
ങ്ങൾക്കു് വഴി തുറന്നുെകാണ്ടു്.

10. Karl Marx in a letter to Francois Lafargue, MECW Vol. 42,
p. 334.

11. The reply to Vera Zasulich, March 1881, Late Marx and the
Russian Road, Teoder Shanin (Ed.), Monthly Review Press.

12. Dr. Ambedkar’s speech in the Rajya Sabha on September 2
1953.

13. Experience, Caste, and Everyday social, Gopal Guru and
Sunder Sarukkai, p. 190 OUP.
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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.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െ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 ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

