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പ്രതികരണങ്ങൾ

കരുണാകരൻ: ബൂർഷ്വാ േസ്നഹിതൻ

ഇ.മാധവൻ: അപരന്മാരിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ;
നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്ന അപരർ. ആരും മരിക്കു�
ന്നില്ല. ശബ്ദങ്ങളും ശൂന്യതകളും സന്നിദ്ധാനുഭ�
വങ്ങളും കരുണാകരെന്റ കഥാപാത്രങ്ങളായി
അനുഭവെപ്പടുന്നു. നല്ല വായന.
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അഭിരാം,എസ്. :എട്ടുകവിതകൾ

ഒ.അരുൺകുമാർ: ഭാഷയും കവിതയും ഒന്നാകു�
ന്ന കാവ്യാനുഭവം.

Satchidanandan: Loved the poems. Economic,
terse.

പി.ശിവപ്രസാദ്: മികച്ച ൈശലിയുള്ള പുതുമയു�
ള്ള എഴുത്തു്.

അഭിനന്ദനങ്ങൾ, അഭിരാം.

വി.പി.ബി.ശ്രീപദം: ഭാവെത്ത തീക്ഷ്ണവും സേമ്മാ�
ഹനവുമാക്കുന്ന േമാഹനെന്റ വര…



ബി. രാജീവൻ: രണ്ടാംസ്വാതന്ത്ര്യ
സമരത്തിെന്റപ്രഭാത േഭരി!

സതീശ് ചന്ദ്രൻ: രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ
പ്രഭാതേഭരി; ഒരു േകാട്ടുവ.

ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമര�
െത്ത പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണു് ഞാൻ.
ഈ േലഖനത്തിനു് കർഷക സമരവുമായി
എന്തു ബന്ധം എന്നു് ആെരങ്കിലും സംശയി�
ച്ചാൽ അവെര കുറ്റെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ 11% മാത്രേമ കർഷകരുള്ളു.
അതിൽ തെന്ന 4% മാത്രേമ കൃഷി മുഖ്യ വരുമാ�
നമാകുന്നുള്ളു. 32% കർഷക െതാഴിലാളികൾ.
പിെന്നയും ഏതാണ്ടു് 20 ശതമാനത്തിനടുത്തു്
ഭാഗികമായി കൃഷിെയ ആസ്പദിച്ചു ജീവിക്കുന്ന�
വർ. െസൻസസ് ഈ വിഭാഗെത്ത അവഗണി�
ക്കുന്നു.

കർഷകരുെട ആവശ്യം കുത്തക മുതലാളി�
ത്ത ബ്ല ബ്ല തകർക്കലല്ല. അവർക്കു തുല്യമായി
ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കലാണു്. 

േമലാളനും കീഴാളനും സവർണ്ണനുെമാ�
െക്ക ഈ െഫ്രയിമിൽ എവിെട എന്ന േചാദ്യം
വരാം. എല്ലാം കമ്മൂണിസ്റ്റു െഫ്രയിമിൽ ആക്കാ�
നുള്ള ത്വര എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഗൗരവം േലഖ�
നത്തിൽ കാണുന്നില്ല.

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗാന്ധി�
ജി പ്രേവശിക്കുന്നതു് ചമ്പാരൻ സമരത്തിലൂ�
െടയാണു്. ചമ്പാരനിലൂെട േനടിയതു് നില�
നിർത്തുവാൻ േവണ്ടിയുള്ളതാണു് കർഷക
സമരം. സമരെത്ത പിൻതാങ്ങുന്ന എെന്ന�
േപ്പാലുള്ളവരുെട താല്പര്യം  ജനാധിപത്യ വി�
രുദ്ധമായി നീങ്ങുന്ന വിഭജന വർഗ്ഗീയ ശക്തി�
കെള അധികാരത്തിൽ നിന്നു് പുറത്താക്കുക
എന്നുള്ളതുമാണു്.

വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയ്ക്കു േശഷം അര മു�
റി മയക്കത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന വികലമായ
സ്വപ്ന ചിന്തകൾക്കപ്പുറം േലഖനം വിഷയെത്ത
പരാമർശിക്കുന്നില്ല. നാം ജീവിക്കുന്നതു് 20-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിേലാ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�
െന്റ അവസാനത്തിേലാ ആെണന്ന ധാരണ�
യിലാണു് രചന എന്നു േതാന്നാം.

ഇന്ത്യയ്ക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേതാ ഗാന്ധി�
ജി െകാല്ലെപ്പട്ടേതാ അറിയാത്ത ജനങ്ങൾ
ഒരുപേക്ഷ, ഉണ്ടാകാം. പേക്ഷ, കമ്മൂണിസം
മരിച്ചു എന്നറിയാത്തവർ ഉെണ്ടങ്കിൽ സാക്ഷ�
രതയുെട ശതമാന നിരക്കിൽ െതറ്റു സംഭവിച്ചു
എന്നു കണക്കാേക്കണ്ടി വരും.

ബി. രാജീവൻ: ‘രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ
പ്രഭാതേഭരി: കർഷകസമരെത്ത മുൻനിർത്തി
ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിനു് ഒരാമുഖം’ എന്ന എെന്റ
േലഖനെത്ത കുറിച്ചുള്ള ശ്രീ. സതീഷ് ചന്ദ്രെന്റ
പ്രതികരണം കണ്ടു.

‘രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ പ്രഭാത�
േഭരി; ഒരു േകാട്ടുവാ’ എന്ന പ്രതികരണത്തി�
െന്റ തുടക്കം തെന്ന എെന്റ ആശയങ്ങേളാടുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതെയ വി�
ളിേച്ചാതുന്നു. േലഖനം പൂർണ്ണമായി വായിക്കാ�
േനാ ആശയങ്ങേളാടു് യുക്തിപൂർവ്വം പ്രതികരി�
ക്കാേനാ ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്ന ഈ അസഹിഷ്ണുത
അേദ്ദഹെത്ത അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നു് തുടർ�
ന്നു് വരുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നു് വ്യക്തം. ഏതാ�
യാലും പ്രതികരണം അവസാനം വെര വായി�
ച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു് േബാധ്യമായ ഒരു വസ്തുത
ചരിത്ര േബാധമില്ലാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരു�
ദ്ധെന്റ തലക്കു് താങ്ങാനാവാത്ത ഒരടിയായി
എെന്റ േലഖനം ഭവിച്ചു എന്നാണു്. അതുെകാ�
ണ്ടുള്ള നിലവിളിയായി മാത്രേമ ഞാൻ ഈ പ്ര�
തികരണെത്ത കാണുന്നുള്ളൂ. എെന്റ േലഖന�
ത്തിനു് ജീവനുെണ്ടന്നു് കാണിക്കുന്ന ഒരു നില�
വിളി.

േകരളത്തിെല പല കർഷക സമര ഐക്യ�
ദാർഢ്യ േവദികളും ലഘുേലഖയായി ഈ േലഖ�
നം പ്രചരിച്ചു വരുന്നു. ഈ േലഖനെത്ത കുറി�
ച്ചു് പ്രസിദ്ധ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ േഡാ.
ആസാദ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ െഫയ്സ് ബുക്ക് േപ�
ജിലും ഓൺൈലൻ െവബ്േപജിലും എഴുതിയ
മെറ്റാരു കുറിപ്പു് വായനക്കാരുെട അറിവിേല�
ക്കായി ഇവിെട േചർക്കുന്നു.

െപ്രാഫസർ ബി. രാജീവൻ എഴുതിയ
‘രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ പ്രഭാതേഭ�
രി’ എന്ന ലഘുേലഖ അതീവ ഗൗരവേത്താെട
ചർച്ച െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്. കർഷക സമരം മുൻ�
നിർത്തി ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിനു് ഒരാമുഖെമഴു�
തുകയാണു് അേദ്ദഹം. രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങളും
അവയുെട അർത്ഥപൂർണ്ണമായ പ്രാേയാഗിക
മുേന്നറ്റങ്ങളും സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലത്തു് പു�
തിയ തുടക്കങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജ്ജമാണു് ഈ
ലഘുകൃതി. അശരണരും അനാഥരും ആയി�
ക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ കർഷക കീഴാള ജനതെയ
പുതിയ ആേഗാള മൂലധന അധിനിേവശത്തി�
നു പൂർണ്ണമായി അടിെപ്പടുത്താനുള്ള ഇന്ത്യൻ
ഭരണവർഗങ്ങളുെട ശ്രമത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്
നേരന്ദ്രേമാദി ഗവൺെമന്റ് പാർലെമന്റിൽ
പാസാക്കിെയടുത്ത കാർഷിക നിയമങ്ങെള�
ന്നു് രാജീവൻ ശരിയായി അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു.
പല കാലത്തു് അട്ടിമറിക്കെപ്പട്ട കാർഷിക കീ�
ഴാള േപാരാട്ടങ്ങളുെട െപാതുേവദിയിേലക്കു്
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം തിരിെച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു.
അട്ടിമറികൾക്കു േനതൃത്വം വഹിച്ച രാഷ്ട്രീയ–
അധികാര ബന്ധങ്ങളുെട ഘടനാപരമായ
മാറ്റങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു പ്രതിേരാധ രാഷ്ട്രീയം
ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ട ബാദ്ധ്യത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു
ബി. രാജീവൻ.

ബി.െജ.പി. സർക്കാർ അധികാരേമറ്റ�
േതാെട (2014-ൽ) ആേഗാള േകാർപേററ്റ് മൂ�
ലധന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളും ഇന്ത്യൻ നവ�
ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള പു�
തിയ ഒത്തുേചരലാണു് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്.
നേരന്ദ്രേമാദി ഗവെണ്മന്റ് അധികാരത്തിൽ
വന്ന േശഷമുള്ള ഓേരാ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക
നടപടിയും ഭരിക്കെപ്പടുന്ന ജനേകാടികളും ഭര�
ണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ
ഉടമ്പടിക്കു േനേര കണ്ണടച്ചുെകാണ്ടുള്ള, ഏക�
പക്ഷീയവും സമഗ്രാധിപത്യപരവുമായ ചുവടു�
െവപ്പുകളായിരുന്നു. ഇവയുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന
രൂപമാണു് പുതിയ കാർഷിക നിയമം.

ഇേപ്പാൾ രൂപെപ്പടുകയും ശക്തിയാർജ്ജി�
ക്കയും െചയ്ത പ്രേക്ഷാഭം പുതിയ കാലത്തു്
ഉയർന്നുവന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രേയാഗമാണു്. ഏെത�
ങ്കിലും പാർട്ടി േകന്ദ്രങ്ങളുെടേയാ ഭരണകൂട ഉട�
മ്പടികളുെടേയാ സ്വാധീനം അതിൽ കാണില്ല.
ഇന്നു േലാകത്തു നിലനിൽക്കുന്ന തലകീഴായ
അധികാര ബന്ധഘടനെയ േനെര നിർത്താ�
നുള്ള ശ്രമമാണതു്. പഴയ ഘടനെയ അപ്ര�
സക്തമാക്കുന്ന യുഗ നിർണ്ണായകമായ ഒരു
പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിേലക്കു് േലാകം നീങ്ങുകയാ�
െണന്നു് ബി. രാജീവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നമുക്കും
േയാജിക്കാനും വിേയാജിക്കാനും ഏെറയിടങ്ങ�
ളിട്ടു് സംവാദത്തിനു് തിരി െവച്ചിരിക്കുകയാണു്
ഈ ലഘുേലഖ. പഴയ അധികാരബന്ധഘടന
നിലനിർത്താത്ത പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തി�
െന്റ മാനിെഫേസ്റ്റായാണിതു്. ഇതിെന യുക്തി�
പൂർവ്വം േനരിടാെത ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും
ഇനി മുേന്നാട്ടു േപാകാനാവില്ല.

അനിവാര്യമായ പുതിയ ജനസഞ്ചയ രാ�
ഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തവും പ്രേയാഗവഴികളും
െതളിച്ചു കാട്ടുകയാണു് ബി. രാജീവൻ. മാർ�
ക്സും ഗാന്ധിയും അംേബദ്കറും സന്ധിക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാണതു്. സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ
തടവറയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്ന മാർക്സിെന്റയും
നവസവർണ്ണ മുതലാളിമാരുെട േകാൺഗ്രസ്സി�
െന കെയ്യാഴിഞ്ഞ ഗാന്ധിയുെടയും അനുയായി�
കളുെട അടഞ്ഞ ലിബറൽ സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയവാ�
ദത്തിൽനിന്നും ൈമത്രി എന്ന ബുദ്ധമത പരി�
കൽപ്പനെയ ഒരു ഭാവി രാഷ്ട്രീയ പരികൽപ്പന�
യായി ഉയർത്തിെയടുത്ത അംേബദ്കറുെടയും
വികസ്വരമായ തുറന്ന ചിന്തകൾ വരാനിരിക്കു�
ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കു ശക്തി പകരുെമ�
ന്നു് േലഖകൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഒരു ലഘുേലഖ ഗൗരവകരമായ വായന�
യ്ക്കു േവണ്ടി മുേന്നാട്ടു െവയ്ക്കുക മാത്രമാണു് ഞാൻ
െചയ്യുന്നതു്. ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന കടുത്ത വി�
ചാരണയ്ക്കു കൂട്ടിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
ആ വിചാരണയുെട ഫലം പിന്നീടു് എഴുതാൻ
കഴിയുെമന്നു് കരുതുന്നു. ഏതായാലും പുതിയ
മുേന്നറ്റങ്ങൾക്കു േവണ്ട സ്വയം വിശകലനത്തി�
െന്റയും ചരിത്ര വിചാരണയുെടയും കനലുകൾ
ഈ കൃതിയിൽ എരിയുന്നുണ്ടു്.

ആസാദ്
17 െഫബ്രുവരി 2021.

(െഫബ്രുവരി 7 മുതൽ 20 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു്
ഈ ലക്കത്തിലുള്ളതു്.)

https://azadonline.in/2021/02/17/%e0%b4%aa%e0%b5%81%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%af-%e0%b4%b0%e0%b4%be%e0%b4%b7%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b5%80%e0%b4%af-%e0%b4%b5%e0%b4%bf%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%b2%e0%b4%b5%e0%b4%a4%e0%b5%8d/?fbclid=IwAR0X9y-k4xpfk5kynOWxsNr_8sJ4UTX9Rod4JF9T6AOO_ICMT6c9ne33slI
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

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 വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട 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 ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് 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

