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െഗയ്ൽ ഓംെവത്തും ദലിതു്
രാഷ്ട്രീയവും
Chase away the army of darkness.
Search the sky, the Moon, the stars. The
light is in you, the light is in you, be
tomorrow is sun.
Waman Kardak, a dalit ballader

ഓേരാ പീഡിതനും നാെളയുെട സൂര്യനായി മാറുെമ
ന്നു് പ്രതിജ്ഞ െചയ്താണു് ദലിതു് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
നമ്മുെട േദശത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഇടെപട്ടതു്.
േകാളനി വാഴ്ചെയ്ക്കതിേര രൂപംെകാണ്ട േദശീയ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾക്കു സമാന്തരമായി, േദശീയതെയ സം
ബന്ധിക്കുന്ന അധീശ സങ്കല്പങ്ങെള അട്ടിമറിച്ചുെകാ
ണ്ടാണു് ദലിതു് സിദ്ധാന്തവും രാഷ്ട്രീയവും വികാസം
പ്രാപിച്ചതു്. ഉൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങളിെല വികാസം
യൂേറാപ്പിൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെന്റ സാമൂഹിക
നില ഉയർത്തിയേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽ അധഃകൃത
ജാതികൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ രാഷ്ട്രീയാസ്തിത്വം
േനടുന്നതിനുള്ള േപാരാട്ടത്തിനിറങ്ങി.
അങ്ങെന നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇരു
ളാണ്ടു കിടന്ന പീഡിത ജാതികളു
െട െചറുത്തുനില്പിെന്റ ചരിത്രവും
വർത്തമാനവും അേന്വഷിച്ചാണു്
വടേക്ക അേമരിക്കയിെല ധനി
കകുടുംബത്തിൽ 1941-ൽ ജനി
ച്ച െഗയ്ൽ ഓംെവത്ത് എന്ന
െഗയ്ൽ ഓംെവത്ത്
വനിത 1960-കളുെട അവസാനം മഹാരാഷ്ട്രയിെല
ത്തുന്നതു്. േജാതിബാ ഫുെലയുെട രാഷ്ട്രീയ ദർശന
ത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ ഒടുവിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച മറാത്തി ദലിതു് പ്ര
സ്ഥാനങ്ങെളപ്പറ്റി എഴുതിയ ആ ഗേവഷണ പ്രബ
ന്ധത്തിനു് 1973-ൽ കാലിേഫാർണിയ സർവകലാ
ശാല േഡാക്ടേററ്റ് നൽകി. ഗേവഷണം പൂർത്തീക
രിച്ചേശഷം അവർ യൂേറാപ്പിേലക്കു തിരിച്ചുേപായി
ല്ല. ഇന്ത്യയിെല ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുെട സാമൂഹിക വി
കസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പൂെണയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമ
ത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഓംെവത്തിനു് 1982ൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചു.

വ്യവസ്ഥാ വിരുദ്ധമായ സാംസ്ക്കാ
രിക കലാപം
ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുെട സാമ്പത്തിക
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് ഊന്നൽ നൽ
കുന്ന സ്ത്രീ-ദലിതു് പക്ഷ പ്രവർത്ത
നമാണു് ഓംെവത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂ
ഇമ്മാനുവൽ
ന്നു ദശകമായി ഇന്ത്യയിൽ നട
വാലർൈസ്റ്റൻ
ത്തുന്നതു്. ദലിതു് പ്രസ്ഥാനങ്ങെള
രാജ്യത്തിെന്റ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിെന്റ േകന്ദ്ര
സ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണു് ഓംെവത്തിെന്റ
പഠനങ്ങൾ. അയിത്തജാതിക്കാരുേടയും അവർ
ണ്ണരുേടയും ജാതിവിരുദ്ധ സമരങ്ങളുെട പശ്ചാത്ത
ലത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹികതെയ കുറിച്ചു നട
ത്തിയ പഠനങ്ങളാണു് ഓംെവത്തിെന്റ മുഖ്യ സം
ഭാവന. മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രേദശ്, തമിഴ്നാട്
എന്നീ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിെല ദലിതു് രാഷ്ട്രീയ
മുേന്നറ്റങ്ങെളയാണു് അവർ പഠനത്തിനു് െതര
െഞ്ഞടുത്തതു്. നവമാർക്സിസ്റ്റായ ഇമ്മാനുവൽ വാ
ലൻൈസ്റ്റനിെന്റ രീതി ഉപേയാഗിച്ചു് ഇന്ത്യയിെല
ജാതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങെള രണ്ടായി തിരിക്കു
ന്നു. ഓംെവത്ത്: ആദർശാത്മക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
(Norm Oriented), വ്യവസ്ഥാ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾ (Anti-systemic).
ഇവയിൽ ഗാന്ധിയുെട മാതൃകയി
ലുള്ള ജാതി പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാ
നങ്ങെള ആദർശ മുേന്നറ്റങ്ങളാ
യി വിലയിരുത്തിയ ഓംെവത്ത്,
ഫുെലയുെടയും െപരിയാറിെന്റ
യും അംേബദ്കറിെന്റയും േനതൃ
അംേബദ്കർ
ത്വത്തിലുണ്ടായ ജാതി വിരുദ്ധ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാ വിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നു
സ്ഥാപിക്കുന്നു. അവരുെട ദലിതു് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട മതാത്മകതെയ നിരാകരിക്കു
കയും തൽസ്ഥാനത്തു തുല്യാവകാശ മൂല്യങ്ങളിൽ
അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹം വിഭാവനം െചയ്യുക
യും െചയ്തു. അങ്ങെന വർഗ്ഗപരമായ അതിരുകൾ
കടന്നു് അതു വിശാലമായ ജനാധിപത്യ ഐക്യ
െത്ത ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഓംെവത്ത് കരുതുന്നു. പാ
ശ്ചാത്യ ആധുനികതെയയും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ
െയയും അഗാധമായി പഠിച്ച അംേബദ്ക്കർ ജനാ
ധിപത്യത്തിേലക്കുള്ള പാതയിെല ഏറ്റവും വലിയ
തടസം ജാതിവ്യവസ്ഥയാെണന്നു കണ്ടു. ഒരു സമൂ
ഹത്തിെല മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ സ്വ
ഭാവമാണു് ജനാധിപത്യെത്ത നിർവചിക്കുന്നതു്,
അല്ലാെത അതു് േകവല ഭരണപരമായ ഒരു രീ
തിയല്ല. ജാതിവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂ
ഹത്തിനു് ജനാധിപത്യപരമാകാൻ സാധിക്കില്ല
എന്നായിരുന്നു അംേബദ്കറുെട നിലപാടു്.
ൈഹന്ദവ തീവ്ര േദശിയതെയ എതിർക്കുന്ന പല
രുേടയും എതിർപ്പുകൾ വർഗ്ഗീയതെയ്ക്കതിേരയാണു്,
ഹിന്ദുയിസത്തിെനതിേര അല്ലന്നതു് നമുക്കറിയാം.
കാരണം ൈഹന്ദവികത ഇന്ത്യയുെട ൈപതൃകവും
മതവും ആെണന്നാണു് സാമാന്യ ധാരണ. ഒരു
െപാതു േദശീയ സ്വത്വത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള അേപ
ക്ഷകർ െസക്യുലറിസ്റ്റുകളുെട പക്ഷത്തും കുറവല്ല.
അവരും പേക്ഷ, ഹിന്ദുയിസം ഇന്ത്യൻ േദശീയ
തയുെട േകന്ദ്രഭാവമാെണന്നു കരുതുന്നു. ൈഹ
ന്ദവ ൈപതൃകെത്ത ഉപേയാഗിച്ചു് വർഗ്ഗീയതെയ
എതിർക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിജീവികളുമുണ്ടു്. േപരു േകട്ട
െഫമിനിസ്റ്റായ മധു കിഷ്വാർ അത്തരം സംസ്കാരിക
സവിേശഷതകളിൽ നാഗരികമായ െഫമിനിസ്റ്റു
കളുെട വാദങ്ങൾ ശരിയായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല
എന്നു് എഴുതി. ഭക്തി പാരമ്പര്യമാകുന്നു ശരിയായ
ഹിന്ദുയിസം. ജാതീയതയാകെട്ട ഒരു െകാേളാണി
യൽ ൈപതൃകവും.
പേക്ഷ, ജാതിവ്യവസ്ഥെയ വഹിക്കുന്നിടേത്താളം
കാലം ഹിന്ദുയിസമാണു് ദലിതരുെട മുഖ്യശത്രു. ഹി
ന്ദുയിസത്തിെന്റ അധീശത്വത്തിനും മതാത്മകതയ്ക്കും
എതിേരയുള്ള െവല്ലുവിളിയാണു് ദലിതു് രാഷ്ട്രത്തി
െന്റ പ്രാഥമിക യുക്തി. ഹിന്ദുധർമ്മെത്ത അംഗീക
രിക്കുന്നുെവങ്കിൽ ഗാന്ധിമാർഗ്ഗത്തിലുള്ള ജാതിപ
രിഷ്കരണമാണു് സാധ്യമാകുക. ജാതിെയ നിരാക
രിക്കാനാവില്ല. ദലിതു് മുേന്നറ്റം മൗലികമായും വ്യവ
സ്ഥാവിരുദ്ധം ആകുന്നതു് അങ്ങെനയാെണന്നു് ഓം
െവത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നു.
ബുദ്ധമതവും ൈജനമതവും ചാർവ്വാകരും പൗരാ
ണികമായിരിക്കുന്നതുേപാെല ഹിന്ദുയിസം പൗ
രാണികമായ ഒരു സംസ്കാരേമാ മതേമാ അെല്ല
ന്നാണു് ദലിതർ വാദിച്ചതു്. ഓംെവത്തും ഹിന്ദുയി
സെത്ത മതമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദുയിസം
എന്നല്ലാെത ഹിന്ദു മതെമന്നു് അവർ എഴുതുന്നില്ല.
മഗധ-മൗര്യ ഭരണകാലത്താണു് മനുസ്മൃതി പ്രതിനി
ധാനം െചയ്യുന്ന സാമൂഹിക ധ്രുവീകരണം നടക്കു
ന്നതു്. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നു
നാം കാണുന്ന ഹിന്ദുയിസത്തിനു് സാമൂഹികവും രാ
ഷ്ട്രീയവുമായ അധീശത്വം ലഭിക്കുന്നതു് എ.ഡി.ആറു
മുതൽ പത്തു വെര നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണു്. അതാകെട്ട
ബുദ്ധിസത്തിനും ൈജനിസത്തിനുെമതിെര നടന്ന
രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലിനു േശഷം.
ഇന്ത്യാ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിെല പ്രാ
ചീന മതെമന്ന നിലയിൽ ഹി
ന്ദുയിസം നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതു്
(construction of Hinduism) േകാ
ളനി ഭരണ കാലത്താെണന്നു്
ഓംെവത്ത് എഴുതുന്നു. (സുമിത്
മാക്സ് മുള്ളർ
സർക്കാർ: ആധുനിക ഇന്ത്യ). യൂ
േറാപ്യൻ പണ്ഡിതർ അവരുെട വംശീയതയുേടയും
േവദ കാലേത്താടുള്ള കാല്പനിക അഭിനിേവശത്തി
െന്റയും ഫലമായി 18–19 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ േവദങ്ങ
െള ഉദാത്തവൽക്കരിച്ചതു് പൗരസ്ത്യ പഠനത്തിെല
നാഴികകല്ലാണു്. േകാളനി വാഴ്ചേയാടുള്ള എതിർ
പ്പിെന്റ രൂപത്തിൽ ൈഹന്ദവ സംസ്കാരത്തിലധി
ഷ്ഠിതമായ ഒരു െപാതു േദശിയത രൂപെപ്പടുത്താൻ
ഇതു മുഖ്യേപ്രരണയായി. േദശീയത തികച്ചും ആധു
നികമായ പ്രതിഭാസമാെണങ്കിലും അതു് ഉടെലടു
ക്കാൻ വിദൂരഭൂതകാലത്തിെല ഒരു സുവർണ്ണ കാ
ലഘട്ടത്തിെന്റ ആത്മാവു േവണം. ആര്യ-േവദ കാ
ലെത്ത അത്തരത്തിൽ പുനർവ്യാഖ്യാനം െചയ്യാൻ
മാക്സ് മുള്ളെറേപ്പാലുള്ളവരുെട പൗരസ്ത്യ പഠനങ്ങ
ളാണു് ഇന്ത്യയുെട േദശീയവാദികൾക്കു് പ്രേചാദ
നമായതു്. േലാകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
ആര്യൻ വംശീയതെയ ഹിന്ദു േദശീയ ഐക്യത്തിനു
ള്ള ഉപാധിയായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
ഏഷ്യേയയും ആഫ്രിക്കെയയും േകാളനികളാക്കി
നടത്തിയ ചൂഷണെത്ത ന്യായീകരിക്കാനുള്ള മുഖ്യ
ഉപാധിയായി, പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ആര്യ
വംശ േശ്രഷ്ഠതാവാദെത്ത യൂേറാപ്പിൽ സാമാന്യ
മൂല്യചിന്തയായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ‘കറു
ത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്കു് സ്വയം ഭരണത്തിനുള്ള പക്വത
ഇല്ലാത്തതിനാൽ െവള്ളക്കാർ അവെര ഭരിക്കുന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു െവള്ളക്കാരെന്റ േകാള
നിവാഴ്ച നീതികരിക്കെപ്പട്ടതു്. സംസ്കൃതം ഇേന്തായൂേറാപ്യൻ ഭാഷയാെണന്ന കെണ്ടത്തൽ. ഇന്ത്യ
യിൽ ഹിന്ദുമതനിർമ്മാണത്തിനു് ഒന്നാംതരം ൈസ
ദ്ധാന്തിക അടിത്തറയായി. സംസ്കൃത േവദങ്ങളിലും
തത്വചിന്തയിലും മഹത്തായ ൈപതൃകം കെണ്ടത്തി
യവർ ബ്രാഹ്മണ മതത്തിെന്റ ആധിപത്യെത്തയും
ബലെപ്പടുത്തി. മറുവശത്തു് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുെട
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിെന െചറുക്കാൻ ‘ആര്യൻ വം
ശീയാധിനിേവശം’ എന്ന ആശയം തെന്ന േജാതി
ബാ ഫുെല നിേഷധ തലത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചേതാ
െട ദലിതു് രാഷ്ട്രത്തിെന്റ തുടക്കമായി.

േജാതിബാ ഫുെല
മഹാരാഷ്ട്രയിെല ദലിതരുെട
ബദൽ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാ
പകനായിരുന്നു േജാതിബാ ഫു
െല (1826–1890). അേദ്ദഹത്തി
െന്റ രചനകെളല്ലാം മറാത്തിയാ
യിരുന്നതിനാൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു
പുറേത്തക്കു് ഫുെല സിദ്ധാന്ത
േജാതിബാ ഫുെല
ങ്ങൾ ആദ്യകാലത്തു് പ്രചരിച്ചില്ല. അേമരിക്കൻ ഭൂ
ഖണ്ഡത്തിൽ െവള്ളക്കാർ കുടിേയറി ആധിപത്യം
സ്ഥാപിച്ചേപാെല ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിെല
ത്തി ഇവിടെത്ത ആദിവാസികെള അടിമകളാക്കുക
യാണു് ആര്യ ബ്രാഹ്മണർ െചയ്തെതന്നു ഫുെല വാ
ദിച്ചു. ജാതി ഒേരസമയം ‘അടിമത്ത’വും ‘മതാത്മക
മിഥ്യ’യും വഞ്ചനയുമാണു്. ൈഹന്ദവ സംസ്കാരത്തി
െന്റയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുെടയും അന്തഃസത്ത ഈ
വഞ്ചനയാെണന്നു അേദ്ദഹം തുറന്നടിച്ചു.
ഒരു അയിത്ത ജാതിക്കാരനായിരുന്നില്ല ഫുെല.
ശൂദ്രജാതിയായ മാലിയായിരുന്നു അേദ്ദഹെത്ത
സമുദായം. എന്നാൽ ശൂദ്രരുെടയും അതിശൂദ്രരു
െടയും (ദലിതർ) േയാജിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ്യ വി
രുദ്ധ പ്രസ്ഥാനെത്തയാണു് അേദ്ദഹം വിഭാവനം
െചയ്തതു്.

തലകീഴായ ആര്യനിസം
യൂേറാപ്യൻ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ആര്യൻ
വംശീയേശ്രഷ്ഠതയുെട സിദ്ധാന്തെത്ത തലകീഴായി
നിർത്തിയാണു് ഫുെല അതു് അധിനിേവശത്തിെന്റ
യും അടിമത്തത്തിെന്റയും ചരിത്രപരമായ െതളിവാ
യി വ്യാഖ്യാനിച്ചെതന്നു് ഓംെവത്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
ആര്യൻ വംശീയ സിദ്ധാന്തെത്ത ഇന്ത്യയുെട സാ
മൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ൈവരുദ്ധാഷ്ഠിതമായി
വിശകലനം െചയ്തു് ആര്യന്മാരുെട കുടിേയറ്റത്തിെന്റ
മൗലിക സ്വഭാവം ചൂഷണമായിരുന്നുെവന്നു് സ്ഥാ
പിക്കുകയാണു് അേദ്ദഹം െചയ്തതു്. േവദങ്ങെളയും
പുരാണങ്ങെളയും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടിൽ
നിന്നു് പുനർവ്യാഖ്യാനം െചയ്ത ഫുെല ഹിന്ദു പുരാ
ണങ്ങൾ ചൂഷണത്തിെന്റ പഴങ്കഥകളാെണന്നു് (മി
േഥാളജി) വാദിച്ചു. (വിഷ്ണുവിെന്റ ഓേരാ അവതാര
ങ്ങളും ഇന്ത്യയിെല അനാര്യസമൂഹെത്ത കീഴടക്കി
അടിമകളാക്കിയതിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടമാണു്. രാക്ഷ
സന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളുെട ആരാധ്യപു
രുഷന്മാരായിരുന്നു.) ഇങ്ങെന പുനർനിർവചിക്ക
െപ്പട്ട ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം മഹാബലിയു
െട കഥയ്ക്കു് പ്രേത്യകം ഊന്നൽ നൽകുകയുണ്ടായി.
ആദിവാസികളുെട സവിേശഷമായ ഭരണക്രമെത്ത
യും സംസ്കാരത്തയും ചതിയിലൂെട കീഴ്െപ്പടുത്തി
ആര്യൻ ബ്രാഹ്മണർ അധികാരം പിടിെച്ചടുത്ത
താണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാബലിയുെട ഐതി
ഹ്യെമന്നാണു് ഫുെലയുെട പക്ഷം. മറാത്തിയിൽ
മഹാബലിയുെട ഭരണകാലെത്ത വിവരിക്കുന്ന പാ
ട്ടിങ്ങെന: ‘ഇദാ പിദാ ജാേവാ, ബാലി കാ രാജ്യ
െയേവാ’ (Let troubles and sorrows go and the
kingdom of Bali come).

ഫുെലയുെട സിദ്ധാന്തം ഒരു തരം അപൂർണ്ണമായ
ചരിത്രാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദമാെണന്നാണു് ഓം
െവത്ത് പറയുന്നതു്. ജാതിയുെട ചരിത്രെത്ത ഫുെല
വിശകലനം െചയ്യുന്നതു് സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും
സാംസ്ക്കാരിക അധിനിേവശവും കൂടിക്കലർന്ന ഒന്നാ
യിട്ടാണു്. അവിെട ശൂദ്രരും ദലിതരുമടങ്ങിയ കാർ
ഷിക സമൂഹവും അവർക്കു േമെല ബ്രാഹ്മണരുെട
ബ്യൂേറാക്രസിയും അവർ പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന
മതാത്മകക്രമവും നിലെകാള്ളുന്നു.

ജാതിയുെട സമ്പദ്ഘടന
ജാതിവ്യവസ്ഥയിെല സമ്പദ്വ്യവസ്ഥെയപ്പറ്റി ഒേട്ട
െറ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടു്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ
ത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഗ്രാമ വ്യവസ്ഥ ഒെട്ടാെക്ക സ്വ
യം പര്യാപ്തവും െമാത്ത വരുമാനത്തിൽ സമ്പന്നവു
മായിരുന്നുെവന്നു കാണാം. (താരാശങ്കർ ബാനർ
ജിയുെട ‘ഗണേദവത’എന്ന േനാവൽ അത്തരെമാ
രു ബംഗാളി ഗ്രാമം െമെല്ല ആധുനികതയിേലക്കു്
പ്രേവശിക്കുന്നതിെന്റ ധർമ്മ സങ്കടങ്ങെളയാണു്
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്.)
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി ദുേമാണ്ടിെന്റ (1970)
ജാതിവ്യവസ്ഥെയ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ
കെണ്ടത്തലുകെള ഓംെവൽത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നു
ണ്ടു്. ചാതുർവണ്യത്തിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നിശ്ചല
മാണു്. ഒെട്ടാെക്ക സമ്പന്നവും. നിശ്ചലമായ ഒരു
സമൂഹമാണതു്. കാരണം ചലനം ജാതിവ്യവസ്ഥയു
െട പ്രകൃതെത്ത നശിപ്പിക്കും. അതു ചരിത്രരഹിത
മാണു് (ahistorical). മാറ്റേത്താടുള്ള െചറുത്തുനില്പാ
ണു് ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട ഒരു സുപ്രധാന സ്വഭാവം.
ചരിത്രെത്ത ഇല്ലായ്മ െചയ്യുകയാണതിെന്റ ദൗത്യം.
അതിെന്റ സമൃദ്ധിയാകെട്ട കാർഷിക േമഖലയുെട
(പ്രതിഫലമില്ലാത്ത) ഉൽപാദനത്തിെന്റ മിച്ചമൂല്യം
ഉപേയാഗിച്ചു േനടിയതാെണന്നു് ഓംെവത്ത് എഴു
തുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നേപ്പാൾ അവർ ഈ ക്രമ
െത്ത മറികടക്കാേനാ തകർക്കാേനാ ശ്രമിച്ചിെല്ല
ന്നതും ശ്രേദ്ധയമാണു്. പൗരാണിക സമൂഹം മാ
റ്റെത്ത അഥവാ സ്ഥിരതയില്ലായ്മെയ അധമമായ
സ്വഭാവമായി കണ്ടു. സ്ഥിരമായതാണു് സമ്പൂർണ്ണം.
അഥവാ ജാതിയുെട ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട ‘ഗുണം’
അതു സ്ഥിരമാെണന്നാണു്. ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും
തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യമാണതിനു കാതൽ. ഈ ഗ്രാ
മവ്യവസ്ഥെയയാണു് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധി ഗ്രാമ
സ്വരാജ് എന്ന േപരിൽ പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയ്ക്കും
വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനും ബദലായി വച്ചതു്.
ആധുനികത മാറിെക്കാേണ്ടയിരിക്കും. അതിെന്റ
ഒരു മുഖ്യസ്വഭാവം അസ്ഥിരതയാണു്. ജാതിവ്യ
വസ്ഥയുെട മൂല്യങ്ങെള ഉൾെക്കാണ്ട നാം മാറ്റമി
ല്ലാത്ത ഒരു ഭൂതകാലത്തിെന്റ ഗൃഹാതുരത്വെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്നതുേപാലും അതുെകാണ്ടാകണം.
ഓേരാ വ്യക്തിയും അവനവെന്റ പരമ്പരാഗത െതാ
ഴിൽ െചയ്തു്, ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങൾ പാലിച്ചു്, നിശ്ചലെമ
ങ്കിലും െവല്ലുവിളികളില്ലാെത തുടരുന്ന സമൂഹമായി
രുന്നു അതു്.
ആധുനികതെയ മാത്രമല്ല, മാർക്കറ്റ് ഇക്കേണാ
മിെയയും എതിർക്കുന്നതായിരുന്നു സവർണ്ണ ജാ
തീയത എന്നു് ഓംെവത്ത് പറയുന്നു. അതുെകാ
ണ്ടാണു് െനഹ്റുവിെന്റ േസ്റ്ററ്റ് േസാഷ്യലിസെത്ത
castiest revenue economy എന്നു് ദീപക് ലാൽ
വിേശഷിപ്പിച്ചതു്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയുെട
പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ സുപ്രധാന േകന്ദ്രങ്ങളി
െലല്ലാം സവർണ്ണർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതു േനാ
ക്കുക. സർക്കാർ സർവീസിെല ആെക തസ്തികക
ളുെട 70 ശതമാനം വാഴുന്നതു് 15 ശതമാനം മാത്രം
വരുന്ന മുേന്നാക്ക ജാതിക്കാരാണു്. അതിൽ ക്ലാ
സ്-1 തസ്തികയുെട 90 ശതമാനവും അവരാെണന്നു്
ഓംെവത്ത് എഴുതുന്നു: മാർക്കറ്റ് ഇേക്കാണമിക്കു
പകരം ഉേദ്യാഗസ്ഥ പ്രഭുത്വത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തി
ലുള്ള േസ്റ്ററ്റ് എക്കേണാമിയുെട സാവധാന വളർച്ച
െനഹ്റു െതരെഞ്ഞടുക്കുേമ്പാൾ അതിെല േസാഷ്യ
ലിസം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ േസാഷ്യലിസമായിേപ്പായ
തു് യാദൃശ്ചികമായിരുന്നില്ല. യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദു
ത്വേത്താടു് ഏറ്റുമുട്ടിെയന്നു നാം കരുതിയ പ്രസ്ഥാ
നങ്ങളും വ്യക്തികളും വെര ബ്രാഹ്മണിസേത്താടു്
പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തുതീർപ്പായതു് െസക്യുലർ
ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിലും സംഭവിച്ചു.
േകാളനിവാഴ്ചെയ്ക്കതിേര ശക്തമായ ജനകീയ പ്ര
സ്ഥാനം രൂപം െകാണ്ടതിനു് നാം ആദ്യം പറഞ്ഞ
േദശിയതാ നിർമ്മാണം സഹായിച്ചുെവന്നു കാ
ണാം. ഹിന്ദുത്വ േദശീയതയുെട മൂല്യങ്ങൾക്കും ആചാ
രങ്ങൾക്കും അകത്തു നിന്നാണു് േകാൺഗ്രസും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അവരുെട രാഷ്ട്രീയം പ്രചരി
പ്പിച്ചതു്. ദലിതരാകെട്ട േദശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും
ൈഹന്ദവ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുെമതിെര ബദൽ േദ
ശീയതയാണു മുേന്നാട്ടു െവച്ചതു്. അതു് എല്ലാ അർ
ത്ഥത്തിലും വിപ്ലവകരമായിരുന്നു. പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാന ദശകങ്ങളിൽ വികാസം
പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങിയ ദലിതു് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രധാ
നമായും മൂന്നു് ആശയധാരകളുണ്ടായിരുന്നതായി
ഓംെവത്ത് കെണ്ടത്തുന്നു.
1. ഇന്ത്യയിെല ഭൂരിപക്ഷ മതെമന്ന ഹിന്ദുയിസ

ത്തിെന്റ നിർവചനേത്താടുതെന്നയുള്ള െവല്ലുവി
ളി. ഹിന്ദുയിസം വാസ്തവത്തിൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ
ഹിന്ദുയിസമാണു്. ഇന്ത്യയുെട പാരമ്പര്യത്തിനു്
േമൽ അതു് അധീശത്വം സ്ഥാപിച്ചതാെണന്നും
ആ േമൽേക്കായ്മ തകർെത്തറിയുെമന്നും ഉള്ള
നിശിതമായ നിലപാടു്.

2. ജാതീയ ചൂഷണത്തിനു് ഇരയാകുന്ന അയിത്ത

ജാതിക്കാർക്കു പുറേമ മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗ
ങ്ങളും ആദിവാസികളും സ്ത്രീകളും കൃഷിക്കാരും
ഉൾെപ്പെട എല്ലാ മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങേളയും
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു് വിശാല പ്രതിേരാധമായി ഈ
ആശയെത്ത വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത.

3. പുതിയ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മുേന്നറ്റെത്ത കീ

ഴാള സാംസ്ക്കാരിക പ്രതിേരാധവുമായി ബന്ധിപ്പി
ക്കുന്ന സംേശ്ലഷണം (സിന്തസിസ് ).

വാസ്തവത്തിൽ, ഹിന്ദുയിസത്തിെന്റ വലിെയാരു
ൈവരുദ്ധ്യം അെതാരു സമൂഹമാേണാ മതമാേണാ
എന്നതാണു്. പ്രധാന േചാദ്യമിതാണു്. എന്താണു്
ഹിന്ദു? എന്താണു് ഇന്ത്യൻ? ഹിന്ദു സ്വത്വെമന്നു പറ
യുേമ്പാൾ അതിൽ ലീനമാെയാരു തന്ത്രമുെണ്ടന്നാ
ണു് ഓംെവത്തിെന്റ പക്ഷം. വിശാലമായ അർത്ഥ
ത്തിൽ അെതാരു നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂപ്രേദശത്തിനുള്ളിൽ
ജീവിക്കുന്ന വിഭിന്ന മനുഷ്യരുേടയും സംസ്കാരങ്ങ
ളുേടയും അവരുെട ആചാരൈവവിധ്യങ്ങളുേടയും
വിസ്മയകരമായ സഞ്ചയം ആണു്. അേത സ്വത്വം
ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിെന്റ ൈവവിധ്യങ്ങൾക്കു പക
രം ബ്രാഹ്മണ്യ മതത്തിെന്റ ആര്യ-േവദ സംസ്കാര
െത്ത മുഖ്യധാരാ സംസ്കാരമായി ആേരാപിക്കുന്ന
ൈഹന്ദവികത കൂടിയാണതു്.

ഫുെലയുെട പരിമിതികൾ
ഇന്ത്യയിെല ആദിമ സംസ്കാരെത്തയും ജനതെയ
യും അക്രമികളായി വന്ന ആര്യന്മാർ കീഴടക്കുക
യും പകരം വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ അടിേച്ചൽപ്പി
ക്കുകയും െചയ്തുെവന്ന ഫുെലയുെട നിരീക്ഷണം
1920-കളിൽ ദലിതരുെട തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യ
യിെല അവർണ്ണരും ദലിതരും അനാര്യ സമൂഹ
മാെണന്നും ജാതി വ്യവസ്ഥ ആര്യൻ അധിനിേവ
ശത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാെണന്നുമുള്ള വാദത്തിനു ഒേട്ട
െറ പരിമിതികളുണ്ടു്. അതു് തലകീഴായ വംശീയത
(inverted racism) ആെണന്നു് ഓംെവത്ത് പയുന്നു.
മാത്രവുമല്ല സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരെത്ത നശിപ്പി
ച്ചതു് ആര്യന്മാരാെണന്നതിനു് വിശ്വസനീയമായ
െതളിവുകളുമില്ല. (ഡി. സി. െകാസാംബി എഴുതി
യതു്, ആര്യൻ അധിനിേവശത്തിനുള്ള ഒേര ഒരു
െതളിവു് ഋേഗ്വദമാണു്. പേക്ഷ, ആർക്കിേയാളജി
ക്കൽ െതളിവുകളില്ലാെത ചരിത്രത്തിൽ വാദങ്ങൾ
സാധൂകരിക്കാനാവില്ല എന്നാണു് ).
േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തുടക്കം മുതൽേക്ക ഹി
ന്ദുക്കളും മുസ്ലിംകളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാ
ണു് ഇന്ത്യയുെട മൂർത്തമായ സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി
ഭൂരിപക്ഷം േനതാക്കളും കണ്ടതു്. മതമാേയാ ജാതി
യാേയാ ബന്ധെപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ സങ്കുചിതത്വേമാ
വിരക്തിേയാ ആണു് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും
പുലർത്തിയതു്. െനഹ്റുവും ഇടതുപക്ഷവും മതനി
രേപക്ഷമായ നിസംഗതയാണു് ഹിന്ദു-മുസ്ലിം പ്രശ്ന
ങ്ങേളാടുേപാലും പ്രകടിപ്പിച്ചതു്. സാമ്പത്തിക പു
േരാഗതി വരുന്നേതാെട മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ൈവ
രുദ്ധ്യം അവസാനിക്കുെമന്നു് െനഹ്റു വിശ്വസിച്ചു.
സഹിഷ്ണുവായ േനതാവായിരുന്നുെവങ്കിലും ജാതിവ്യ
വസ്ഥെയ നീതികരിക്കുകയാണു് ഗാന്ധി െചയ്തതു്.
അയിത്തം ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം മാ
ത്രമായി അേദ്ദഹം കണ്ടു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിെല
ഇരുണ്ട കാലമായി ഗാന്ധിയുെട കാലെത്ത വിലയി
രുത്തിയ അംേബദ്കർ പറഞ്ഞു: “ഭാവിയുെട ആദർ
ശത്തിേലക്കു് ഉറ്റു േനാക്കുന്നതിനു പകരം ഭൂതകാല
ത്തിെന്റ പുരാതനതയിേലക്കു മടങ്ങുകയാണു് അവി
െട മനുഷ്യർ.”

െനഹ്റുവിെന്റ മേതതരത്വം
ദലിതു് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ൈഹന്ദ
വികതെയ ഇന്ത്യയുെട േദശീയ
സ്വത്വമായി അംഗീകരിക്കാൻ വി
സമ്മതിച്ചേപ്പാൾ, െനഹ്റുവിെന്റ
മേതതരത്വം തീവ്ര ഹിന്ദു േദശീയ
തയുെട ആശയങ്ങെള അേതപടി
അംഗീകരിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. സമുദായികേമാ
മതപരേമാ ആയ സ്വത്വെത്ത ഇടതുപക്ഷവും െന
ഹ്റുവും കണ്ടതു് ഫ്യൂഡൽ കാലത്തിെന്റ േകവലാവ
ശിഷ്ടം മാത്രമായിട്ടാണു്. വൻകിട വ്യവസായങ്ങളു
േടയും ശാസ്ത്ര സാേങ്കതികതയുേടയും വളർച്ചേയാ
െട അവ അപ്രധാനമാകുെമന്നും അവർ കരുതി.
ഇന്ത്യയിെല മെറ്റല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുേടയും േസ്രാ
തസു് ബ്രാഹ്മണ്യ ൈഹന്ദവ മതമാെണന്നും െന
ഹ്റു എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. (ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്തൽ: ജവ
ഹർലാൽ െനഹ്റു). അവർണ്ണർക്കും ദലിതർക്കും
െതാഴിൽ സംവരണം േവണെമന്ന ആവശ്യം വിഭാ
ഗീയമാെണന്നു് അേദ്ദഹം കരുതി. െനഹ്റുവിെല
പണ്ഡിതൻ ജാതിെയ ചരിത്രപരമായി വിലയിരു
ത്തിയേപ്പാഴാകെട്ട അതു് മുതലാളിത്ത പൂർവ്വ സമൂ
ഹത്തിെല ഉൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങളുെട അനിവാര്യത
യായും ഗുണാത്മകമായ സാമ്പത്തിക സംവിധാന
മായും പ്രശംസിക്കെപ്പട്ടു. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ ആരംഭത്തിലും ‘ഹിന്ദുയിസ നിർമ്മിതി’യിലൂെട
ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹിക ചരിത്രപഠനത്തിൽ സവർ
ണ്ണ വിശകലന രീതി േനടിയ അധീശത്വം എത്രമാ
ത്രം സാർവത്രികവും ദൃഢവുമായിരുന്നുെവന്നു് െന
ഹ്റുവിെന്റ ഇന്ത്യാ ചരിത്ര വിശകലനങ്ങൾ െതളി
യിക്കുന്നു.
ൈഹന്ദവ ൈപതൃകം മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്ര
ബന്ധിതമായ പാരമ്പര്യെത്ത തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരാ
ധുനികതയാണു് ദലിതു് ദർശനം മുേന്നാട്ടു വച്ചതു്.
ഈ ആധുനികതയാണു് ദലിതു് രാഷ്ട്രീയദർശനമാ
യി പക്വത േനടുന്നതു്.

ദലിതരുെട േദശീയത
അംേബദ്കെറ േദശവിരുദ്ധനും
ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലിയുമായി ചിത്രീ
കരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം കുേറക്കാ
ലം മുൻപു് അരുൺ ഷൂരി എഴുതു
കയുണ്ടായി. (വർഷിപ്പിങ് ഓഫ്
ഫാൾസ്
േഗാഡ്സ്: അരുൺ ഷൂ
ബിപിൻ ചന്ദ്ര
രി) േകാളനി വാഴ്ചയുെട കാലത്തുതെന്ന ദലിതു് േന
താക്കളും ദലിതു് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ
ത്തിനു് അനുകൂലമാെണന്ന ധാരണ പ്രബലമായിരു
ന്നു. അംേബദ്കറുെട രാഷ്ട്രീയെത്തപ്പറ്റി നടത്തിയ
വിശദമായ പഠനത്തിൽ ഓംെവത്ത് ഈ ധാരണ
രൂപെപ്പട്ടെതങ്ങെന എന്നു് അേന്വഷിക്കുന്നുണ്ടു്.
ൈവേദശിക ഭരണത്തിനു കീഴിൽ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ
ൈവരുദ്ധ്യം സാമ്രാജ്യത്തവും േദശീയതയും തമ്മി
ലാെണന്ന നിലപാടു് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ
േപ്പാലും ശക്തമായിരുന്നു. ബിപിൻ ചന്ദ്ര ബ്രിട്ടീഷ്
ഇന്ത്യയിെല ജനകീയ സമരങ്ങെള വിലയിരുത്തിയ
തു േനാക്കുക: “ജനാധിപത്യ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളുെട േകന്ദ്രമായിരുന്നതു് േകാൺഗ്രസിെന്റ േദശിയ
പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. വർഗ്ഗീയ-ജാതീയ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഈ മുഖ്യധാരയുെട പുറത്തു
നിന്നതു്. അവ േദശീയേമാ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ
േമാ ആയിരുന്നില്ല. േകാളനി വാഴ്ചേയാടുള്ള പ്രകട
മായ ചായ്വായിരുന്നു അവരുെട സവിേശഷത.”
േദശീയതെയ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചപ്പാടിെന
ഫുെല എതിർത്തു. ജാതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വിഭജിക്കെപ്പട്ട ഒരു ഭൂപ്രേദശെത്ത േദശെമന്നു വി
ളിക്കാനാവില്ല എന്നേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഫ്യൂഡലിസ
േത്താടും ജാതിേയാടുമുള്ള െചറുത്തു നിൽപ്പിെന മാ
റ്റി നിർത്തിയിട്ടു് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ
ലയിച്ചു േചരാൻ ദലിതർക്കു് ആകുമായിരുന്നില്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തു് ഇടതുപക്ഷത്തിനും േദ
ശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെല സവർണ്ണ േനതൃത്വത്തിനും
സാമ്രാജ്യത്വമായിരുന്നു മുഖ്യ ശത്രു. ഇതിേനാടു് അം
േബദ്കർ േയാജിച്ചിരുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ
നിലപാടുകൾ ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രാ
ഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനു് അതു കൂടിേയ തീരൂ എന്നും
അംേബദ്കർ വ്യക്തമാക്കിെയങ്കിലും മുഖ്യ ശത്രുവാ
യി അേദ്ദഹം സാമ്രാജ്യത്വെത്ത കണ്ടില്ല. അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: “the Depressed class surrounded by

enemies on all sides, could not afford to fight on
all fronts at once. I therefore decided to fight the
two thousand year-old tyranny and oppression
of caste Hindus and secure social equality of the
Depressed classes before everything else.”

ഇടതുപക്ഷം ജാതിെയ വിശകലനം
െചയ്തേപ്പാൾ
1920-കളിൽ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ

മാർക്സിസം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരം േനടിയേപ്പാൾ
അതു ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതൃത്വം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടതായിരുന്നു. ന്യായമായും എന്നാൽ
ഡി. ഡി. െകാസാംബിെയ ഒഴിച്ചാൽ അര നൂറ്റാ
േണ്ടാളം മാർക്സിസം യാന്ത്രികവും വിരൂപവുമായ
അവസ്ഥയിലായിരുന്നുെവന്നു് ഓംെവത്ത് വിമർശി
ക്കുന്നു.

വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ദ്വന്ദ്വചിന്തയിൽ സങ്കുചിതരായ
അവർ ജാതി വ്യവസ്ഥയുെട പ്രാധാന്യെത്ത അവ
ഗണിച്ചു. ജാതിെയ ‘സാമ്പത്തിേകതരമായ സാം
സ്കാരിക ഘടകം’ എന്ന നിലയിലാണു് അവർ വില
യിരുത്തിയതു്. ജാതിയാേണാ വർഗ്ഗമാേണാ പ്രസ
ക്തം എന്ന തർക്കത്തിൽ അവർ ഉടക്കി നിന്നുേപാ
യി. ‘വർഗ്ഗത്തിെല ഉപഘടകം’ എന്ന നിലയിൽ മാ
ത്രമായിരുന്നു ജാതിെയ ഇടതുപക്ഷക്കാർ കണ്ടതു്.
അതു വലിെയാരു പരിമിതി തെന്നയായിരുന്നുെവ
ന്നാണു് ഓംെവത്തിെന്റ പക്ഷം. കാരണം അയിത്ത
ജാതിക്കാരുേടയും അവർണ്ണരുേടയും രാഷ്ട്രീയ േബാ
ധെത്ത നിേഷധാത്മകമായിട്ടാണു് അതു സ്വാധീനി
ച്ചതു്. ഇന്ത്യയിെല ഇടതുപക്ഷക്കാരിൽനിന്നും ഭിന്ന
മായി, ജാതിെയ സവിേശഷമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
അംേബദ്കർക്കും ഫുെലക്കും കഴിെഞ്ഞങ്കിലും ഉൽ
പാദക രീതികെളേയാ സാമ്പത്തിക വികാസെത്ത
േയാ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങെളാന്നും രൂപെപ്പടുത്താൻ അവർക്കു സാധിക്കാ
െത േപായി.
1970-കളിൽ നവ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ അൽത്തൂസറിെന്റ
സ്വാധീനത്തിൽ, ജാതിെയ ‘സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ’ എന്നു
വിേശഷിപ്പിക്കയുണ്ടായി. സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങ

െള ചിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതിൽ പൂർവ്വ മുതലാളിത്ത സമൂ
ഹത്തിൽ (pre capitalist society) ഘടനാപരമായ
പങ്കാണു് ജാതി വഹിച്ചെതന്ന പുതിയ വിശകലന
മായിരുന്നു അതു്. മുതലാളിത്തം വികാസം പ്രാപി
ക്കുന്നേതാെട ജാതി അപ്രധാനമാകുെമന്ന െപാതു
ധാരണ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നതു് അങ്ങെനയാണു്.

അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ മിച്ചമൂല്യത്തിനു് (സർപ്ലസ് േല
ബർ) എന്തു സംഭവിക്കുന്നുെവന്നതിെന അടിസ്ഥാ
നമാക്കിയാണു് ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിെല
ചൂഷകനും ചൂഷിതനും ആെരന്നു് മാർക്സ് കെണ്ട
ത്തിയതു്. ശരിയായ (േനരിട്ടുള്ള) ഉൽപാദകരുെട
അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ മിച്ചമൂല്യം (പ്രതിഫലം നൽകാ
ത്ത അദ്ധ്വാനം) അവരിൽ നിന്നു തട്ടിെയടുത്താണു്
ജാതി സമൂഹം അതിെന്റ സമൃദ്ധി നിലനിർത്തിയി
രുന്നതു്. ജാതിയിൽ വർഗ്ഗഘടന ബാധകമെല്ലങ്കി
ലും കാർഷിേകാല്പാദനത്തിെന്റ മിച്ചധനം ചൂഷണം
െചയ്താണു് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുെട ഭാഗമല്ലാത്ത
സവർണ്ണർ കഴിഞ്ഞതു്. ബ്രാഹ്മണെന തീറ്റിേപ്പാ
റ്റുകയും ബ്രാഹ്മണനു മണ്ണു് ദാനം െകാടുക്കുകയും
ആയിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിെന്റ േപാലും ചുമതല.

ജാതിയുെട ഉത്ഭവം
ഹിന്ദുയിസം ഒരു മതെമന്ന രീതിയിൽ സംഘടിത
മാകുന്നതിനു് വളെര മുേമ്പ ഇന്ത്യയിൽ ജാതി വ്യ
വസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്ന പണ്ഡിത നിരീക്ഷണ
േത്താടു് ഓംെവത്ത് േയാജിക്കുന്നു. െതാഴിലിെന്റ
സാമ്പത്തിക വിഭജനം മാത്രമായിരുന്നു ജാതിക്കു
നിദാനെമങ്കിൽ എന്തുെകാണ്ടു് അതു് ഇന്ത്യയിൽ മാ
ത്രം സംഭവിച്ചു? ആര്യന്മാരാണു് അതുെകാണ്ടു വന്ന
െതങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രെമന്തിനു് അവർ അതു
സ്ഥാപിച്ചു? ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട ഉത്ഭവെത്ത സം
ബന്ധിച്ച േമാർട്ടൻ ക്ലാസിെന്റ നിഗമനങ്ങളാണു്
ഓംെവത്ത് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നതു് (േമാർ
ട്ടൻ ക്ലാസ്—1980).
േമാർട്ടൻ ക്ലാസ് വാദിക്കുന്നതു് ആര്യന്മാർ വരുന്ന
തിനും മുേമ്പ, സിന്ധു നദീതട സംസ്കൃതിക്കും മുേമ്പ,
ഇന്ത്യയിൽ അനിവാര്യമാെയാരു സാമൂഹികനില
ജാതിയുെട വികാസത്തിനു സഹായിക്കുന്ന തര
ത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണു്. ഉൽപന്നങ്ങളു
െട ക്രമനിബദ്ധമായ ൈകമാറ്റത്തിനു സഹായക
രമായ ഒരു ബഹുനില സാമുദായികബന്ധം െതാ
ഴിലിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കാലത്തു നിലവി
ലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം—ഒരു തരം സാംസ്കാരിക
സംേയാജനമായിരുന്നു അെതന്നു് പറയാം (a form
of cultural integration).

മറ്റു ചില ഗേവഷണകരാകെട്ട ബ്രാഹ്മണരുെട ശു
ദ്ധി-അശുദ്ധി സങ്കൽപം വെര ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല
ദ്രാവിഡ വിഭാഗങ്ങളുെട ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന
സാംസ്ക്കാരിക സവിേശഷതയാെണന്നു് കെണ്ടത്തു
ന്നു. (േജാർജ് ഹാർട്ട്—1975). െതാഴിലുമായി ബന്ധ
പ്പട്ട ഈ ശുദ്ധി-അശുദ്ധി സങ്കല്പം ബ്രാഹ്മണർ അവ
രുെട േമധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ പർവ്വതീകരിച്ചു്
ഉപേയാഗിക്കുകയായിരുന്നുവെത്ര. (ദ്രാവിഡ സമൂ
ഹങ്ങളിൽ ശുദ്ധി അശുദ്ധി സങ്കൽപം നിലനിന്നി
രുന്നതു് ചാതുർവർണ്യത്തിേലതു േപാെലയായിരു
ന്നില്ല. ചില െതാഴിൽ േമഖലയിൽ പണിെയടുക്കു
ന്ന മനുഷ്യരിലും സ്ത്രീകളിലും കുടിെകാള്ളുന്ന ൈദ
വിക ശക്തിയുെട അംശങ്ങെള നിയന്ത്രണത്തിൽ
നിറുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ അപകടകരമാകും എന്നതാ
യിരുന്നു ആ വിശ്വാസം. അമാനുഷികമായ ഈ
ശക്തിെയ ഒരുതരം ഭൂതബാധയായിട്ടും ദ്രാവിഡ
േഗാത്രങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. സംഘകാല തമിഴ് കവി
തകെളപ്പറ്റി ഹാർട്ട് നടത്തിയ പഠനത്തിെല ചില
വാക്യങ്ങൾ േനാക്കുക: among those called low in

the example just given there is one factor that
virtually all shere: they are rendered dangerous by the sacred power witha which they come
into contact in their occupations. The leather
worker is infected by the soul of the cow whose
skin he works; the man at the funeral by the
spirit of the dead man; the washer woman by
the dirt (especially the menstrual discharge)
on the clothes she cleans. The drummers and
hards were rendered dangerous by the gods who
were thought to reside in their drums and lutes.)
(George Hart: The Poems of Ancient Tamils,
1975.)

അയിത്തം വ്യവസ്ഥാപിതമാകുന്നതു് ഏകേദശം
എ. ഡി. നാലാം നൂറ്റേണ്ടാെട ആെണങ്കിലും അതി
െന്റ ഉൽഭവം തീർച്ചയായും ജാതിയുെട ആദിമഘ
ട്ടത്തിേലക്കു് നീണ്ടുകിടക്കുന്നുണ്ടു്. െതാഴിലിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങൾ തുല്യ
സാമൂഹിക ശക്തികളായി ദ്രാവിഡ സമൂഹങ്ങളിൽ
നിലനിന്നിരുന്നുെവന്നു് മാർട്ടിൻ ക്ലാസിെന്റ നിരീക്ഷ
ണേത്താടു് െഗയിൽ ഓംെവത്തും േയാജിക്കുന്നുണ്ടു്.
ആര്യന്മാരുെട വരേവാെട അതു് വർണ്ണാശ്രമ ധർ
മ്മമായി രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയും എ. ഡി. ആറു
മുതൽ ഒൻപതു വെര നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി സമ്പൂർ
ണ്ണമായും വ്യവസ്ഥാപിതമാകുകയും െചയ്തു. ചരിത്ര
പരമായി ജാതിയുെട വികാസെത്ത ഇനി പറയും
വിധമാണു് ഓംെവത്ത് വിഭജിക്കുന്നതു്.
Pre-class Period or Proto-caste Period: ഈ കാ
ലം നാലായി വിഭജിക്കാം.
(1) 500 വർഷേത്താളം വരുന്ന സിന്ധു നദീതട
സംസ്കാരം. (2) ഒരു സഹസ്രാബ്ദേത്താളം നീളുന്ന

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം തക
രുകയും അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു് ഇേന്താ-യൂേറാപ്യൻ
വംശജരുെട സംസ്കാരം ആധിപത്യം േനടുകയും
െചയ്യുന്നു. (3) മൂന്നാമെത്ത ഘട്ടവും ഒരു സഹസ്രാ
ബ്ദേത്താളം നീളുന്നു: ഈ കാലത്തു് ജാതി വ്യവസ്ഥ
വ്യവസ്ഥാപിതമാവുകയും അതു് നിരന്തരമായ സാ
മൂഹിക സംഘർഷത്തിനു് ഇടയാക്കുകയും െചയ്തു.
ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ൈജനമതം തുടങ്ങിയ വി
വിധ ചിന്താധാരകൾ അങ്ങെന രൂപം െകാണ്ടു. (4)
ജാതി-ജന്മിത്വ വാഴ്ചയുെട മധ്യകാലം. ഹിന്ദുയിസ
ത്തിെന്റ ആധിപത്യ കാലം. ഇസ്ലാം വരുന്നു.
ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിേലക്കു കുടിേയറിെയങ്കിലും
ആര്യൻ ആക്രമണേമാ തേദ്ദശിയെര കീഴടക്കേലാ
വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നാണു് ഓംെവത്തി
െന്റയും പക്ഷം. മാത്രവുമല്ല ചരിത്രത്തിലുടനീളം
ആര്യന്മാർ സ്ഥിരമായ സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയ ഒരു
വംശമായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതും ശരിയായിരി
ക്കില്ല. (ആര്യന്മാരുെട വരവു തെന്ന രണ്ടു ഘട്ടമായി
ട്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്ന നിഗമനം പല പണ്ഡി
തരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത ഘട്ടത്തിൽ േവദ
ങ്ങൾക്കു മുമ്പു് (‘പ്രീ േവദിക് ’) കുറഞ്ഞ അളവിൽ പു
രുഷേകന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സംഘം വന്നു് ഗം
ഗാ സമതലത്തിൽ കുടിേയറിയിരിക്കണം. ഇേന്താ
യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളായ മറാത്തി, ബംഗാളി, ഒറിയ
തുടങ്ങിയവ അക്കാലത്താണു് രൂപം െകാണ്ടെത
ന്നു കരുതെപ്പടുന്നു). എങ്കിൽ, ൈസന്ധവ നാഗരി
കത തകർന്നതു് എങ്ങെനയാണു് ? കാർഷികവൃ
ത്തി വ്യാപകമായേതാെട നദികളുെട ഗതി മാറ്റിയ
തും വനം െവട്ടിെത്തളിച്ചതും പാരിസ്ഥിതിക തകർ
ച്ചയ്ക്കു് വഴി െതളിച്ചുെവന്നും അതു് ആ സംസ്കാരെത്ത
ക്ഷയിപ്പിച്ചുെവന്നും ഉള്ള നിഗമനമാണു് ഓംെവത്ത്
മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നതു്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ വികാസം
ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ സംസ്ഥാപന കാലമായി ആർ.
എസ്. ശർമ്മയും െകാസാംബിയും കാണുന്നതു്
എ. ഡി. ആറു് മുതൽ പത്തു് വെര നൂറ്റാണ്ടുകളാണു്.
ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുെട പിൻബലേത്താെട ജാതിവ്യ
വസ്ഥ െതാഴിൽവിഭജനെത്ത സ്ഥാനവൽക്കരിച്ചു.
‘കാർഷിക ജാതികളും ദലിതരും’ അങ്ങെന സമൂ
ഹത്തിെന്റ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നു പുറത്തായി. ബ്രി
ട്ടീഷ് ഭരണകാലം ഇന്ത്യയുെട സമ്പദ്വ്യവസ്ഥെയ
േലാക മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട ഭാഗമാക്കി മാ
റ്റി. പരമ്പരാഗത ജാതി-ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥയുെടയും
മുഗൾ ഭരണകാലെത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥ സംവിധാന
െത്തയും പുതുക്കിപ്പണിത ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ
യാണു് ബ്രിട്ടീഷ് വാഴ്ച സൃഷ്ടിച്ചതു്.
പരമ്പരാഗത ൈകെത്താഴിൽ േമഖലയുെട തകർ
ച്ചേയാെട peasantise െചയ്യെപ്പട്ട ജനങ്ങളായിരു
ന്നു േകാളനി വാഴ്ചയുെട പ്രേത്യകതെയന്നു് േഡ
വിഡ് വാഷ്ബ്രുക്കിെന ഉദ്ധരിച്ചു് ഓംെവത്ത് വിശ
ദീകരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവാഴ്ചയുെട കാലത്തു്
പ്രാേദശിക ഉൽപാദനം പുനർക്രമീകരിക്കെപ്പടുക
യും കാർഷികേവല ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു.
അതു് ഇന്ത്യയുെട പരമ്പരാഗത ൈകെത്താഴിൽ േമ
ഖലെയ (crafts) നശിപ്പിച്ചു. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉൽ
പ്പാദിക്കെപ്പട്ടതാകെട്ട യൂേറാപ്പിനു് ആവശ്യമുള്ള നാ
ണ്യവിളകൾ മാത്രവും. ഇതു് പരമ്പരാഗത കൃഷിക
െളയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഈ രീതിയിലുള്ള
കാർഷിക മൂലധന സമാഹരണത്തിനു് ജാതി വ്യവ
സ്ഥെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയാണു് ബ്രിട്ടീഷുകാർ
െചയ്തെതന്നു് ഓംെവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ജാതിെയ നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു തെന്ന വർഗ്ഗം
എന്ന പുതിയ സാമൂഹിക വിഭജനം കൂടി ഉണ്ടായ
തു് അേപ്പാഴാണു്. ഫാക്ടറിെത്താഴിലാളികളുേടയും
േതാട്ടം െതാഴിലാളികളുേടയും പുതിെയാരു വർഗ്ഗം
ഉടെലടുത്തു. പുതിയ സമ്പദ്ഘടനയുെട കാര്യനിർ
വ്വഹണ വിഭാഗങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ തെന്ന നില
െകാണ്ടു. േമൽജാതിക്കാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദവും
കീഴ്ജാതിക്കാരും ദലിതരുമടങ്ങിയ െതാഴിലാളി
കളും രൂപംെകാണ്ടു. മുതലാളിത്തം െകാണ്ടു വന്ന
പുതിയ െതാഴിൽേമഖലകളിലും ദലിതർക്കു സാമൂ
ഹിക വികാസം ഉണ്ടായിെല്ലന്നു് ഓംെവത്ത് കെണ്ട
ത്തുന്നു.
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിൽ ദലിതരുെട
മുന്നിൽ രണ്ടു വഴികളുണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നുകിൽ ഹി
ന്ദു സ്വത്വത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുമാറി തനിച്ചു നിൽക്കുക.
അെല്ലങ്കിൽ ഹിന്ദുയിസവുമായി ഇഴ േചർന്നു നിൽ
ക്കുക (integration). ആദ്യം പറഞ്ഞ വഴിയായിരു
ന്നു വിപ്ലവ ദലിതു് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടു
ത്തതു്. ൈഹന്ദവ സമൂഹത്തിനു് പുറത്തു് പ്രേത്യക
വിഭാഗമായി നിന്നുെകാണ്ടു് അവകാശങ്ങൾ േനടി
െയടുക്കാനും അങ്ങെന ദലിതരുേടതായ സമുദാ
യികാസ്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു ദർ
ശനവും േനതൃത്വവും നൽകുകയാണു് അംേബദ്കർ
െചയ്തതു്.
ദലിതു് പ്രസ്ഥാനം ജാതിവിരുദ്ധമായ േകവല സമു
ദായിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നില്ല. ഹീനമായ
ചില ആചാരങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര സാ
മുദായിക പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കപ്പുറം ജാതി ഹിന്ദുക്ക
ളിൽ നിന്നു മൗലികമായും ഭിന്നമാെയാരു സാംസ്ക്കാ
രിക സ്വത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള വിപ്ലവമായിരു
ന്നു അതു്. ഫുെലയ്ക്കു േശഷം അംേബദ്ക്കറായിരുന്നു
ഈ ദിശയിൽ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകി
യതു്. എന്നാൽ ഫുെലയുെട ആര്യ-അനാര്യ വർഗ
സംഘർഷം സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അംേബ
ദ്ക്കർ തുടക്കത്തിേല തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

അംേബദ്ക്കറുെട ലക്ഷ്യം
േകാൺഗ്രസിനു ബദലായി അബ്രാഹ്മണരുെടയും
ദലിതരുേടയും വിശാല പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അം
േബദ്ക്കറുെട ലക്ഷ്യം. ജാതി പരിഷ്ക്കരണമല്ല, ജാ
തി ഉൻമൂലനമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദർശനം.
ദലിതു് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിെന്റ വികാസത്തിൽ അം
േബദ്കറുെട സുപ്രധാനമായ സംഭാവന അേദ്ദഹം
ആര്യൻ-അനാര്യ സംഘർഷം എന്ന സിദ്ധാന്ത
െത്ത നിരാകരിച്ചതാണു്. ദലിതരുെട രാഷ്ട്രീയാ
ധികാരമായിരുന്നു അംേബദ്ക്കറുെട ആവശ്യം.
ജനാധിപത്യത്തിനു മുന്നിൽ വലിയ തടസ്സം ജാതി
യാെണന്നു് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. ഗാന്ധിയാകെട്ട
അയിത്ത ജാതിക്കാർക്കു േവണ്ടീ സമുദായിക പരി
ഷ്കരണ നടപടികൾക്കും േമൽജാതിക്കാരുെട ഉദാ
രമായ സംരക്ഷണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകി. ഹരി
ജനം എെന്നാരു പദം തെന്ന അേദ്ദഹം അതിനു
േവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. അയിത്തം ഒരു അനാചാരമാണു്
വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയാണു് സദാചാരം, അേദ്ദഹം
ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ഗാന്ധി പറ
ഞ്ഞു “ദലിതർ ഇസ്ലാം മതേമാ ക്രിസ്തുമതേമാ സ്വീക
രിേച്ചാെട്ട, അതു പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ ഹിന്ദു സമൂഹ
ത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വിഭജനം അനുവദിക്കുകയില്ല…
അയിത്തം നിലനിൽക്കുന്നതിലും േഭദം ഹിന്ദുമതം
നശിക്കലാണു്… എന്നാൽ ഹിന്ദുയിസത്തിെന്റ വിഭ
ജനം സഹിക്കാനാവില്ല.”
രണ്ടാം വട്ടേമശസേമ്മളനത്തിൽ, അയിത്ത ജാതി
ക്കാർ ഉൾെപ്പെട മുഴുവൻ ഇന്ത്യാക്കാരുെടയും പ്ര
തിനിധിയാണു് താൻ എന്നു ഗാന്ധി വാദിച്ചു. ദലിത
രുെട പ്രാതിനിധ്യം ഗാന്ധി ഏെറ്റടുത്തതു് അംേബ
ദ്ക്കെറ െചാടിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദു വിഭജിക്കെപ്പടുന്നതിൽ
കഠിന േവദന പ്രകടിപ്പിച്ച ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുെട ഗ്രാ
മങ്ങളിൽ ആ വിഭജനം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽ
ക്കുകയാെണന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മറന്നു കളഞ്ഞതാ
യി ഓംെവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു േദശീയ േനതാ
വു് എന്ന നിലയിലല്ല, ഒരു ഹിന്ദു എന്ന നിലയിലാ
യിരുന്നു രണ്ടാം വട്ടേമശ സേമ്മളനത്തിൽ ഗാന്ധി
പ്രസംഗിച്ചതു്.
1932 െസപ്തംബർ 24-നു് വിവാദ

പരമായ പൂെണ കരാറിെന്റ കാ
ലത്തും അതു വെര നടന്ന ഗാ
ന്ധി-അംേബദ്കർ വിവാദത്തി
ലും ഇടതുപക്ഷ സമീപനക്കാ
രായ േകാൺഗ്രസുകാേരാ കമ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാേരാ ഇടെപട്ടില്ല. വാ
ഇ. എം. എസ്.
സ്തവത്തിൽ ‘ജാതി’ മുഖ്യ പ്രശ്നമാെണന്നു് അവർ
ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. അര നൂറ്റാണ്ടിനുേശ
ഷം ‘ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം’ എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ ദലിതു്-േകാൺഗ്രസ് സംവാദെത്ത
പ്പറ്റി ഇ. എം. എസ്. എഴുതി: “However this was
a great blow to the freedom movement. For
this led to the diversion of peoples attention
from the objective of full independence to the
mundane cause of the upliftment of Harijans”.

അയിത്തജാതിക്കാരുെട വിേമാചനം ഗഹനമല്ലാ
ത്ത വിഷയമായിട്ടാണു് ഇന്ത്യയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റു
കാർ വിലയിരുത്തിയെതന്നു് ഓംെവത്ത് സമർത്ഥി
ക്കുന്നു. 1936-ൽ അഖിേലന്ത്യാ കിസാൻ സഭ രൂപം
െകാണ്ടേപ്പാൾ അതിെന്റ നയപരിപാടികളിൽ ഒരി
ടത്തും ജാതി പ്രശ്നം പരാമർശിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.
ജന്മിത്വം, പൂർവ്വമുതലാളിത്തസമൂഹം എന്നിങ്ങെന
യുള്ള സംജ്ഞകൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വ്യാപകമായി
ഉപേയാഗിെച്ചങ്കിലും ജാതി അവയുെട ഭാഗമായിരു
ന്നില്ല. ജാതിയും ജാതിയുെട മുൻവിധികളും േകവലം
ബൂർഷ്വാ പ്രവണതകൾ മാത്രമായി അവർ തള്ളി
ക്കളഞ്ഞു.
എന്തായിരുന്നു ഈ സങ്കുചിതത്വത്തിനു കാരണം?
‘ഒരുപിടി ബ്രാഹ്മണകുട്ടികളാ’യിരുന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടികെള നയിച്ചിരുന്നെതന്നു് അംേബദ്കർ
തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ഉപരി വർഗ്ഗ-പുരുഷ
േകന്ദ്രീകൃത മൂല്യങ്ങെള േചാദ്യം െചയ്യുന്ന എല്ലാത്തി
െനയും അവർ നിേഷധിച്ചു. ജാതി േപാലുള്ള സാ
മൂഹിക പ്രതിഭാസങ്ങെള അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ
മാർക്സിസം അപര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്ന വാദവും
ഉണ്ടു്. േകരളം േപാലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന
വിപ്ലവകരമായ നീക്കങ്ങൾ പക്വത പ്രാപിക്കാതിരു
ന്നതു് അതിനാലാകണം.
അംേബദ്കറുെട ദർശനെത്ത െഗയിൽ ഓംെവത്ത്
ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിക്കുന്നു:
1. സ്വന്തം ജനതയുെട (ദലിതരുെട) ആവശ്യങ്ങൾ

ക്കായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമർപ്പണം അതി
ന്നായി ജാതിയുെട ഉന്മൂലനം ലക്ഷ്യമാക്കി ബ്രാ
ഹ്മണ്യ അധീശത്വത്തിെനതിെര നിരന്തര കലാപം.

2. രാജ്യത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളാടുള്ള ദൃഢമായ

പ്രതിബന്ധത ൈഹന്ദവവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നു് ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രവും സം
സ്കാരവും േവർതിരിെച്ചടുക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി.

3. ഒരു മതെമന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുയിസെത്ത നിരാ

കരിക്കാെത ജാതിയുെട ഹീനതകൾ നീക്കം െച
യ്യാനാവില്ല എന്ന ദൃഢമായ നിശ്ചയം. ബദൽ
മതം എന്ന നിലയിൽ ബുദ്ധിസം െതരെഞ്ഞടു
ത്തതു്.

4. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അവകാശങ്ങൾക്കായി ഉദാ
രമായ സമർപ്പണം, സാമ്പത്തിക രംഗെത്ത

വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനം െചയ്യാനുള്ള
വീക്ഷണം.

5. േകാൺഗ്രസിനു ബദലായി മർദ്ദിതരായ എല്ലാ

വിഭാഗം ജനങ്ങേളാടും േചർന്നു് ഒരു ദലിതു് സ്വ
തന്ത്ര പ്രസ്ഥാനം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള
നിരന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം.

ചരിത്രത്തിെല സംസ്കാരിക കലാപം
ദലിതരുെട സാമൂഹിക ചരിത്രം എഴുതുന്നതിെന്റ ഭാ
ഗമായി ജീവിതാന്ത്യകാലത്തു് അംേബദ്കർ തയ്യാ
റാക്കിയ ‘റവലുഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടാർ റവലുഷൻ’
എന്ന പുസ്തകം ശൂദ്രരുെടയും അയിത്തത്തിെന്റയും
ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച വിശാലമായ ഒരു പരിേപ്ര
ക്ഷ്യം നൽകുന്നതായി ഓംെവത്ത് വിശകലനം െച
യ്യുന്നു. ബുദ്ധിസവും ബ്രാഹ്മണിസവും തമ്മിൽ നടന്ന
ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിെല സാംസ്ക്കാരിക
കലാപമായിട്ടാണു് (civilizational clash) അേദ്ദഹം
കണ്ടതു്. ൈഹന്ദവ േദശീയവാദികൾ അവകാശ
െപ്പടും േപാെല ഒരു അഖണ്ഡ ഭാരതം ഉണ്ടായിരു
ന്നില്ല. മുസ്ലിംകളുെട വരവിനു് മുൻപുള്ള ഇന്ത്യയുെട
മൂന്നു സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങെള അംേബദ്കർ ഇങ്ങെന
വിഭജിക്കുന്നു: (1) ബ്രാഹ്മണിസം: േവദകാലെത്ത
ആര്യ സമൂഹം. യഥാർത്ഥത്തിൽ, പ്രാകൃത കാലം.
(2) ബുദ്ധിസം: മഗദ-മൗര്യ സാമ്രാജ്യ കാലം. ബൗ
ദ്ധ വിപ്ലവത്തിെന്റ കാലം. വ്യക്തിയുെട അവകാശ
ങ്ങൾ അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നു. (3) ഹിന്ദുയിസം: ‘ഹി
ന്ദു പ്രതി വിപ്ലവം’ മനുസ്മൃതിയുെട ആശയ പിൻബ
ലെത്താെട ഉത്തേരന്ത്യയിൽ പുഷ്യമിത്രസുംഗെന്റ
അധികാര വാഴ്ചയിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട വ്യവ
സ്ഥാപനം പൂർത്തിയായി. സ്ത്രീകളും ശൂദ്രരരും അടി
മകളാക്കെപ്പടുന്നു.
ജാതിെയ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസം എന്ന നില
യിലാണു് അംേബദ്കർ വിലയിരുത്തുന്നതു്, ഫുെല
െചയ്തതുേപാെല വംശീയമായിട്ടല്ല. േദശീയവാദിക
ളുെടയും ഇടതു പക്ഷത്തിെന്റയും ‘ൈഹന്ദവ’ ഇന്ത്യ
യിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണു് അംേബദ്കർ
കെണ്ടത്തിയ ഇന്ത്യ.
ജാതിെയയും അതിേനാടനുബന്ധിച്ചു രൂപം െകാ
ണ്ട ഗ്രാമ സമ്പദ്-സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥെയയും പൗ
രാണിക ഇന്ത്യയുെട ‘ദൃഢമായ സാമൂഹിക ഘടന’
എന്നാണു് ഇ. എം. എസ്. വിേശഷിപ്പിച്ചതു്. (ഇ.
എം. എസ്.: േകരളം ഇന്നെല, ഇന്നു്, നാെള). അേത
സമയം അംേബദ്കറാകെട്ട, ജാതിവ്യവസ്ഥയിൽ
രൂഢമായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും ചൂഷണവും ഓേരാ
ചരിത്രസന്ധിയിലും ‘വിപ്ലവകരമായ ഇടേവള’കളു
ണ്ടാക്കിയതായി (revolutionary breaks) കെണ്ട
ത്തുന്നു. ഹിന്ദു മതത്തിെന്റ പൗരാണികതയിലുള്ള
കുത്തകയും ഇന്ത്യയ്ക്കു േമലുള്ള അതിെന്റ ‘അധീശ
ത്വ’വും അേദ്ദഹം നിേഷധിച്ചു. ഫുെല എഴുതിയതു
േപാെല ആര്യാധിനിേവശത്തിെന്റ കാലത്തല്ല ജാ
തി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതു്. സാമൂഹിക വികാസങ്ങളുേട
യും േപാരാട്ടങ്ങളുെടയും നീണ്ട കാലത്തിനു േശഷം
ബുദ്ധിസം നൽകിയ വിപ്ലവകരമായ ഇടേവളകൾ
ക്കും േശഷമാണു് ചാതുർവർണ്യം േമൽേക്കായ്മ േന
ടുന്നതു്. വിശകലനപരമായ തലത്തിൽ, അംേബ
ദ്കറുെട ഈ കെണ്ടത്തൽ ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹിക
തെയ പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായകരമാെണന്നു്
ഓംെവത്ത് സമ്മതിക്കുന്നു.
ജാതിയുെട ഉത്ഭവെത്തക്കുറിച്ചു്
െകാസാംബിയുെട വീക്ഷണം കു
േറക്കൂടി ലളിതമായിരുന്നു. േവ
ട്ടയാടിയും മീൻ പിടിച്ചും ഇരേത
ടി അലഞ്ഞു നടന്ന ഒരു സമൂഹം
ക്രേമണ ഒരിടത്തു സ്ഥിരവാസ
മാക്കി കാർഷികവൃത്തിയിേലക്കു
െകാസാംബി
െപാറുതിയായ പ്രകൃതിയിെല സാമ്പത്തിക ഘടന
യാണു് ജാതി സൃഷ്ടിച്ചെതന്നു് െകാസാംബി അനുമാ
നിക്കുന്നു.
ഉൽപാദക പ്രക്രിയയിൽ സാമൂഹിക ശരീരത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗമാകുന്ന െതാഴിലിെന വ്യക്തിഗതമായ
സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം എന്ന നിലവിട്ടു് അവ
കാശവും ൈപതൃകവുമാക്കുകയാണു് ജാതി െചയ്ത
തു്. കുലെത്താഴിലിനാൽ പരസ്പര ബന്ധിത ഗ്രാ
മീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ആധുനികതെയ െചറുത്തു
നിന്നു. ആധുനികതേയാടുള്ള നമ്മുെട ഗ്രാമങ്ങളുെട
സ്വതസ്സിദ്ധമായ െചറുത്തു നിൽപ്പാകണം അതിെന
കാല്പനികമാക്കുവാൻ ഗാന്ധി ഉൾെപ്പെട പലേരയും
േപ്രരിപ്പിച്ചതു്.

അവർണ്ണരും ദലിതരും
എന്തു െകാണ്ടാണു് ഒേട്ടെറ ചരിത്രം എഴുതിത്തീർ
ന്നിട്ടും ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട ദാർഢ്യം കുറയാെത നി
ലനിന്നതു് ? അതു ൈദവദത്തമാെണന്ന വിശ്വാസ
മാേണാ? പ്രയാസകരമായ ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്കു കൂ
ടി ഉത്തരം കെണ്ടത്താൻ ഓംെവത്ത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്.
ജാതിയുെട വലിെയാരു സങ്കീർണ്ണത അതു തുടർ
ച്ചയായി വിഭജിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ഘട
കമാെണന്നതാണു് (Process of fission). ഓേരാ
വിഭജനവും സമുദായത്തിെന്റ അതിരുകൾ െചറുതാ
ക്കുകയും ഉപജാതികെള സൃഷ്ടിക്കുകയും അങ്ങെന
സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങെളയും ഇടപാടുകെളയും പരി
മിതമാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടു തെന്ന
പരമ്പരാഗത ജാതി സമൂഹത്തിെല കലഹങ്ങളിൽ
ഒരു പ്രേത്യക വിഭാഗത്തിനു് അേത ചൂഷണം അനു
ഭവിക്കുന്ന മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുെട പിന്തുണ ലഭിക്കാ
െത േപാകുകയും െചയ്യുന്നു. അതായതു് ജാതിയുെട
േശ്രണിക്കു് പുറത്തു സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന ദലിതരുെട
യാതനകൾ ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള ശൂ
ദ്രർ പങ്കു വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന ൈവരുദ്ധ്യം ജാതി വ്യവ
സ്ഥയുെട അസാധാരണ സവിേശഷതയാെണന്നു്
കാണാം.
ജാതിസമൂഹത്തിൽ ബ്രാഹ്മണെന്റയും അയിത്തജാ
തിക്കാരെന്റയും സാമൂഹികനില മാത്രം ഇളക്കമി
ല്ലാെത നിലനിൽക്കുന്നതു് അതിെന ഒരു വ്യവസ്ഥ
എന്ന നിലയിൽ ശക്തമാക്കുന്നു. അവർണ്ണ ജാതി
കൾക്കാകെട്ട (ശൂദ്രർ) സാമൂഹിക ചലനത്തിനും വി
കാസത്തിനും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടു്. എന്നാൽ അയി
ത്തജാതിക്കാരനു് ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട പുറത്തായ
തിനാൽ അവനു് സാമൂഹിക ചലനം ഇല്ല അഥവാ
ബ്രാഹ്മണെന്റ ശുദ്ധി അവസാനിക്കാത്തിടേത്താ
ളം ദലിതെന്റ അശുദ്ധിയിലും മാറ്റം വരില്ല. അതും
െകാണ്ടാണു് ജാതിവിരുദ്ധസമരം ബ്രാഹ്മണ വിരു
ദ്ധ സമരമാകുന്നെതന്നു് ഓംെവത്ത് പറയുന്നു.
ശൂദ്രസമുദായങ്ങളാകെട്ട സമ്പ
ത്തും വിദ്യയും േനടിയെപ്പാെഴാ
െക്ക സാംസ്ക്കാരിക ഉദ്ഗ്രഥനം
നടന്നതു് ബ്രാഹ്മണെന്റ േശ്രണി
യിേലക്കു കയറാനാണു്. ബ്രാഹ്മ
ണവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി
അണിേചരുന്നതിൽ അതുെകാ
എം. എൻ.
ശ്രീനിവാസ്
ണ്ടുതെന്ന അവർണ്ണർക്കു് ആശയ
പരമായി തടസങ്ങളുണ്ടായി. പലേപ്പാഴും അയിത്ത
ജാതിക്കാെര െതാട്ടടുത്തു നിന്നു് കഠിനമായി ചൂഷ
ണം െചയ്തതും െചയ്യുന്നതും മിക്കവാറും അവർണ്ണ
ജാതിക്കാരനായിരിക്കുെമന്നതും ൈവരുദ്ധ്യമാകു
ന്നു. േകരളത്തിെല ജാതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
അവർണ്ണരുെട സമുദായിക പരിഷ്കരണത്തിൽ മു
ങ്ങിേപ്പാകുകയാണു് െചയ്തെതന്നു് കാണാം. ഉദാ
ഹരണത്തിനു് ഈഴവരുെട വിപ്ലവകരമായ സാമൂ
ഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണെര അനുകരിക്കു
ന്നതിലാണു് ഊന്നിയതു്. ‘സംസ്കൃതവൽക്കരണം
(Sanskritisation)’ എന്നു് എം. എൻ. ശ്രീനിവാസ്
വിേശഷിപ്പിച്ച ഈ പ്രക്രിയ ജാതി ന്യായീകരിക്കു
കയായിരുന്നു. (M. N. Sreenivas (1962) Caste in
Modern India and Other Essays, Social Change
in Modern India—1966)
“പറയൻ ബ്രാഹ്മണനാവാനാണു േനാേക്കണ്ടതു്.
ബ്രാഹ്മണൻ പറയനാകാനല്ല” എന്നു സ്വാമി വി

േവകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതു് കുമാരനാശാൻ ഉദ്ധരിക്കു
ന്നുണ്ടു് “ഹിന്ദു മതത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ സ്വമത
ത്തിൽ ഇരുന്നു െകാണ്ടു തെന്ന സമുദായികമായി
ഒരു ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്താൻ അവരുെട സ്ഥി
തിെയ എങ്ങെന പരിഷ്കരിക്കണം?” കുമാരനാശാ
െന്റ മറുപടി ഇങ്ങെന: “താണ ജാതിക്കാർ സകല
വിഷയങ്ങളിലും ഉയർന്ന ജാതിക്കാെര അനുകരിച്ചു
പ്രവർത്തിച്ചു ക്രേമണ ഉയർന്ന നിലെയ പ്രാപിേക്ക
ണ്ടതാെണന്നു് വരുന്നു. “അഥവാ” ഉയർന്ന ജാതി
ക്കാരുെട ജാതിമതാചാരങ്ങെള അപ്രകാരം തെന്ന
അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ദൃഢ നിഷ്ഠ കാണിക്കുക” (താഴ്ന്ന
ജാതിക്കാരും അവരുെട ഉയർച്ചയും എന്ന േലഖന
ത്തിൽ നിന്നു് ). അതുെകാണ്ടാണു് ജാതിെക്കതിെര
മുഴക്കുന്ന ഓേരാ കാഹളവും അയിത്തജാതിക്കാര
െന്റ സംസ്കാര ശൂന്യതെയ പരിഹസിക്കുന്ന പ്രചാര
ണമായി ആശാനിൽ മാറുന്നതു്. ഈഴവർ ഒരു കാ
ലത്തു് സവർണ്ണരായിരുന്നുെവന്നു് ആശാൻ അഭിമാ
നം െകാള്ളുകയും െചയ്യുന്നു. ‘ദുരവസ്ഥ’യിെല പുല
യെന സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു്, ആചാരങ്ങൾ പഠിപ്പി
ച്ചു് സംസ്കാരമുള്ള നമ്പൂതിരിയാക്കി മാറ്റുെമന്നാണു്
നമ്പൂതിരി െപൺകിടാവു് സ്വപ്നം കാണുന്നതു്.
ദലിതരുെട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന കാലത്തു
തെന്ന അബ്രാഹ്മണരുെടയും കർ
ഷകരുെടയും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
രാജ്യെത്തങ്ങും വ്യാപകമാെയ
ങ്കിലും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമ
െപരിയാർ
രത്തിൽ 1930-കളിൽ തെന്ന
അവർ േകാൺഗ്രസിെന്റ ഭാഗമായി മാറി. ഫുെല,
െപരിയാർ, അംേബദ്കർ തുടങ്ങിയവരുെട േകാൺ
ഗ്രസ് വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾെക്കാന്നും ഈ ഒഴുക്കു
തടയാനായില്ല. സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തന
ത്തിൽ േകാൺഗ്രസുമായി േചർന്നു സമരം െചയ്യുക
എന്നതു് കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട തീരുമാനമായിരു
ന്നു. അവർ ദലിതരുെട ആശയവുമായി സമന്വയം
പ്രാപിച്ചേതയില്ല. ദലിതു് പ്രസ്ഥാനത്തിനു് േനരിട്ട
രാഷ്ട്രീയമായ തിരിച്ചടിയായി ഇതിെന ഓംെവത്ത്
കാണുന്നു.
എൺപതുകളുെട ശ്രേദ്ധയമായ സാമൂഹിക മാ
റ്റം സ്ത്രീപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിയായി എന്ന
താണു്, ഓംെവത്ത് എഴുതുന്നു. രാമായണെത്ത
ആര്യൻ ആക്രമണത്തിെന്റ പ്രതീകമായി കണ്ട
ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല ആദ്യകാല ദലിതു് പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളുെട കാഴ്ചപ്പാടിെന അപനിർമ്മിച്ചു െകാണ്ടു് ദലി
തു് സ്ത്രീകൾ രാമായണെത്ത പുനർവായനയ്ക്കു് വിേധ
യമാക്കി. മാതൃദായ ക്രമത്തിനുേമൽ പുരുഷ േകന്ദ്രീ
കൃത മൂല്യങ്ങൾ േനടിയ വിജയമായിട്ടാണു് അവൻ
രാമവിജയെത്ത മനസ്സിലാക്കിയതു്. അവിെട സീത
പതിവ്രതയല്ല, പുരുഷനും അവെന്റ മൂല്യങ്ങളും അടി
ച്ചമർത്തിയ പീഡിതയായ സ്ത്രീത്വത്തിെന്റ പ്രതീക
മാണു്. അങ്ങെന ദലിതു് സ്ത്രീകൾ അവർ േനരിടുന്ന
ഇരട്ട അടിച്ചമർത്തലുകെളപ്പറ്റി തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടാ
യി. ഒരു വശത്തു ജാതിയുെട ആധിപത്യവും മറുവശ
ത്തു് (ദലിതനായ) പുരുഷെന്റ ആധിപത്യവും.
ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ക്കു് മുന്നിലും ജാതി തീഷ്ണമായ തർക്കം തെന്നയാ
ണു്. അതു വർഗ്ഗപരമായ വിേവചനമാേണാ വർ
ണ്ണപരമായ വിേവചനമാേണാ എന്ന വാദങ്ങളും
അവസാനിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ജാതീയമായ അടി
ച്ചമർത്തലുകളും വിേവചനവും ഇന്നും നമ്മുെട നാ
ട്ടിെല ലക്ഷക്കണക്കിനു് മനുഷ്യർ േനരിടുന്ന പ്രശ്നം
തെന്ന. ഓേരാ കാലത്തിെന്റയും ഭൂതകാലെത്ത
പുനർ വായിക്കുന്നതാണു് ൈപതൃകമായ പ്രതിസ
ന്ധികെള േനരിടാനുള്ള ഒരു വഴി. ഇത്തരത്തിൽ
ഗാന്ധിയും െനഹ്റുവും ഫുെലയും അംേബദ്കറും
ഇ. എം. എസ്സുെമാെക്ക പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പു
തിയ പ്രതീക്ഷകളും അങ്ങെന ജനിക്കുെമന്നു് ഓം
െവത്ത് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. വാദങ്ങൾ തീരുേമ്പാൾ,
ദലിതു് കവിയായ നാംേദവ് ധാസൽ എഴുതിയ ഒരു
കവിത (1992) ഓംെവത്ത് എടുെത്തഴുതുന്നുണ്ടു്.
അതിങ്ങെന:
സൂര്യനു പുറന്തിരിഞ്ഞു്
അവർ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട യാത്ര െചയ്തു.
ഇനി, ഇനി നാം ഇരുട്ടിെന്റ
തീർത്ഥാടകരാകാൻ വിസ്സമ്മതിക്കണം.
ദാ ഈ മനുഷ്യൻ, നമ്മുെട അച്ഛൻ,
ഇരുേളറ്റി ഇരുേളറ്റി ഇേപ്പാൾ കൂനനായിരിക്കുന്നു.
ഇനി, ഇനി നാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുതുകിെല ഭാരം എടുത്തുമാറ്റണം.
ഈ മഹത്തായ നഗരത്തിനു േവണ്ടി
നാം എത്രേയാ േചാര ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു.
ഇനി, ഇനി നാം അംബര ചുംബിയായ
ആ െകട്ടിടം ഛിന്നഭിന്നമാക്കണം.
ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം
ഇേപ്പാഴാണു് നമുെക്കാരു സൂര്യകാന്തി കിട്ടിയതു്.
ഇനി, ഇനി നാം തെന്ന, നാം.
സുര്യകാന്തിെയേപ്പാൽ
സൂര്യനു േനെര മുഖം തിരിക്കണം.
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വൽ സ്വേദശി. താമസം െപാന്നുരുന്നി,
െകാച്ചി.
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