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ആമുഖം

കൗതുകക്കലവറയുെട താേക്കാൽ
പലതരത്തിൽ സവിേശഷതകളുള്ള ആറ് അഭിമുഖങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. ചില�
തു ജീവിത ംെകാണ്ട്, ചിലതു ജീവിതദർശന ംെകാണ്ട്, ചിലതു കർമ്മമണ്ഡലത്തിെന്റ
വ്യത്യസ്തതെകാണ്ട്. ദൃശ്യ-അച്ചടിമാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി െചയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം അഭിമുഖ�
ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൗതുകവും പ്രേചാദനവും പകരുന്നവയും കൂടുതൽേപർ വായിക്ക�
ണം എന്നു േതാന്നുന്നവയും െതരെഞ്ഞടുക്കുകയാണു െചയ്തത്. ഓേരാ േചാേദ്യാ�
ത്തരത്തിലും വായനക്കാർക്കു കൗതുകം േതാന്നുന്ന എെന്തങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നു േതാ�
ന്നിയ അഭിമുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ആറുേപരും ആറു വ്യത്യസ്തേമഖലക�
ളിൽ ഉള്ളവർ. ആദ്യം അവെര ഒന്നു പരിചയെപ്പടുത്താം.

ഡച്ച് റാണി ൈനറ്റ് ഹുഡ് പദവി നല്കി ആദരിച്ച, 30 വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും
സ്വാധീനിച്ച 15 േപരിൽ ഒരാളായി ൈചനാഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച, െനാെബയ് ൽ
സമ്മാനത്തിനു നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട, അന്ധയായ ജർമ്മൻ വനിത തിരുവന�
ന്തപുരെത്ത െവള്ളായണിയിൽ വലിെയാരു സ്ഥാപനം പണിതു േലാകമാെകയു�
ള്ള ദുരിതബാധിതസമൂഹങ്ങൾക്കായി സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താൻ
കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്യുന്നത് എത്രേപർക്കറിയാം! കണ്ണിൽ പതിയുന്ന തരത്തിൽ
മാത്രം േലാകം കാണാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങെളക്കാൾ എത്രേയാ ഉയെരയാണു
മനക്കണ്ണിൽ അനന്തൈവവിദ്ധ്യങ്ങേളാെട േലാകം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ
എന്നു േചാദിച്ചു നെമ്മ സ്തബ്ധയാക്കുന്ന അവർ അന്ധതെയ െവന്നു നീന്തലും കുതി�
രസവാരിയും വെര അഭ്യസിച്ചതടക്കമുള്ള ആ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥ ആെരയാണു
വിസ്മയിപ്പിക്കാത്തത്! െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ എന്ന ഈ മഹതി നടത്തുന്ന
സ്ഥാ പനത്തിനും അവിെട ആേണ്ടാടാണ്ടു പരിശീലനത്തിെനത്തുന്ന പരേദശികൾ�
ക്കും അവെര െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന രീതികൾക്കും
േപാലുമുണ്ട് കൗതുകെപ്പാലിമ.

സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിനു വന്ന േമാേട്ടാർ ന്യൂേറാൺ േരാഗം ബാധിച്ചു പാതിശ�
രീരം തളർന്ന, 70-കളിെലേന്നാ മരിച്ചുേപാകുെമന്ന് ദില്ലി ഓൾ ഇൻഡ്യാ ഇൻസ്റ്റി�
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െമഡിക്കൽ സയൻസ് വിധിെയഴുതിയ, സി.വി.ആർ. എന്ന സി.വി. രാ�
ധാകൃഷ്ണനാണ് േലാകെത്ത നൂറിൽപ്പരം സമുന്നതമായ ശാസ്ത്ര, ഗണിത േജർണലു�
കൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത മലയിൻകീഴിലിരുന്നു രൂപകല്പന െചയ്യുന്നത് എന്നതും
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ആ ഗ്രാമത്തിൽേപ്പാലും പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. നൂറിേലെറ ഡിൈസ�
നർമാെര െടൿ എന്ന സവിേശഷ ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ് െവയർ പഠിപ്പിച്ചു െതാഴിൽ
നല്കി സി.വി.ആർ. നടത്തുന്ന ‘റിവർ വാലി’ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനംേപാലും കൗതു�
കങ്ങളുെട കലവറയാണ്—അതിെന്റ നിർമ്മാണം മുതൽ പ്രവർത്തനൈശലിവെര.
േലാകത്തിനുതെന്ന പകർത്താവുന്ന പലതുമുണ്ടവിെട.

ഇൻഡ്യയിൽ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ട, അതി�
െന്റ പ്രചാരണത്തിനും െടക്കിെന്റ വികാസത്തിനും അമൂല്യസംഭാവനകൾ നല്കിയ,
ഓൺൈലൻ മലയാളപ്രസാധനത്തിൽ പുതിയ വഴി തുറന്ന ‘സായാഹ്ന ഫൗ�
േണ്ടഷ’െന്റ പ്രേണതാവായ ഈ നിശബ്ദവിപ്ലവകാരിയുെട ജീവിതവും പ്രവർത്ത�
നങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യദർശനങ്ങളും വിശാലമാെയാരു പാഠപുസ്തക ംതെന്നയാണ്.
ശാസ്ത്രീയമായ വിവരസഞ്ചയനത്തിനും മലയാളം ഭാഷാക്കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും പ്രസാധ�
നത്തിനും മാർഗ്ഗദർശകമാകുന്ന ധാരാളം അറിവുകൾ സുദീർഘമായ അഭിമുഖത്തി�
ലൂെട അേദ്ദഹം പങ്കുവച്ചത് എനിക്കുതെന്ന വലിയ െവളിച്ചമാണു പകർന്നത്.

സമരം െചയ്യാനും പഠിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിെട
േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച സമരങ്ങൾ മിക്കതും ഇങ്ങെന ശാസ്ത്രീയപരിശീലനം േനടി
സംഘടിപ്പിച്ചതാെണന്നുമുള്ള അറിവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എെന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ നടന്ന പൗരാവ�
കാശപ്രേക്ഷാഭം (Civil Rights Movement) അവർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പലസംഘങ്ങ�
ളായി ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു ഗാന്ധിജിയുെട അഹിംസാത്മകസമരരീതികൾ പഠിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി പകർത്തിയാെണന്ന് അതിൽ പങ്കാളിയായ െപ്രാഫ: േമരി എലി�
സെബത്ത് കിങ് അഭിമുഖത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ആ അറിവാണു ലാറ്റിനേമരിക്കയി�
െല േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു പാഠമായത്. ജർമ്മനിയുെട ഏകീകരണവും േസാവ്യറ്റ് യൂ�
ണിയനിൽനിന്നുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുെട വിേമാചനവും ഫലസ്തീനിെല അനന്തമാ�
യിനീളുന്ന വിേമാചനേപ്പാരാട്ടവും മുതൽ അേമരിക്കയിെല ഒക്കുൈപ്പ സമരവും മു�
ല്ലപ്പൂവിപ്ലവവും ദശാബ്ദങ്ങളായി േവരുറച്ചിരുന്ന ഏകാധിപത്യങ്ങെള തകർെത്തറി�
ഞ്ഞ മറ്റു സമീപകാലപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുംവെര സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത് ഗാന്ധിയൻ സമ�
രരീതികൾ പുസ്തകം വച്ചു പഠിച്ചും ക്ലാസും ശില്പശാലയും നടത്തിയും സമാനസമരങ്ങ�
ളിൽ പെങ്കടുത്തും പരിശീലിച്ചാെണന്നതും നമ്മിൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും പുതിയ അറിവാ�
കാനാണു സാദ്ധ്യത.

ഗാന്ധിയൻ സമാധാനസമരങ്ങൾക്ക് ആറുതരം പരിസമാപ്തികൾ ഉണ്ടാകാ�
െമന്നാണ് സമരം െചയ്യാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ വിലയിരു�
ത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മനഃപരിവർത്തനം (conversion) എന്ന അന്ത്യം ഗാന്ധി�
ജിക്കുേശഷം നടന്ന സമരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധിജി പങ്കു വഹിച്ച സമ�
രങ്ങളിൽത്തെന്ന അതു സംഭവിച്ചതായി േരഖകൾ പറയുന്നതു ൈവക്കം സത്യഗ്ര�
ഹത്തിൽ മാത്രം. അവിെട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതു സംഭവിേച്ചാ എന്നു പരിേശാധി�
ക്കാനായിമാത്രം 15 െകാല്ലം േകരളത്തിൽ ഗേവഷണം നടത്തീ ഈ അേമരിക്കൻ
െപ്രാഫസർ! അതിെന്റ കെണ്ടത്തലുകൾ ഗേവഷണഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാെമാെക്ക പരണത്തുവച്ച ആ സമരത്തിന്! അത്രമാ�
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ത്രം അക്കാദമികമായി പഠനഗേവഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയൻ സമര�
ത്തിെന്റ േമഖലയിൽ.

ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ആ പുനർസന്ദർശനത്തിെനാപ്പം ഗാന്ധിവഴി�
യിൽ അേമരിക്കയിൽ നടത്തിയ ‘നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന’ത്തിെന്റയും ‘നിവർ�
ത്തനപ്രേക്ഷാഭ’ത്തിെന്റയും ‘കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹ’ത്തിെന്റയുെമാെക്ക കഥകൾ
േമരി കിങ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും കൗതുകകരമാണ്—വിേശഷിച്ചും അവയിൽ പെങ്കടുക്കു�
കയും േനതൃദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്ത അനുഭവതീക്ഷ്ണതേയാെട. 1966-ൽ
െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിനു തെന്റ ചിന്തകൾ തിരിെകാളുത്തിയ കഥ�
യും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ് ജൂനിയറിെന്റ ശിഷ്യയും സഹപ്രവർത്തകയും അേമ�
രിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടറുെട സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകയും
ഉപേദഷ്ടാവും ഒെക്കയായ ഈ പ്രമുഖരാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യ�
രാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു കീഴിൽ േകാസ്റ്റാ റിക്കയിലുള്ള യൂനിേവഴ്സിറ്റി േഫാർ പീസിെല പീസ്
ആൻഡ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് വിഭാഗം െപ്രാെഫസ്സറായ േലാകപ്രശസ്തസമാധാനപ്ര�
വർത്തക സ്വയ ംതെന്ന ഒരു വിസ്മയമാണ്.

നാെമല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന, രണ്ടുവട്ടം േകരളത്തിെന്റ ധനമന്ത്രിയായ,
േതാമസ് ഐസക്കിെന്റ ജീവിതകഥ പെക്ഷ, നമ്മിൽ എത്രേപർക്കറിയാം? അതു
േകൾക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഏെതങ്കിലും േകരളീയർ ഉണ്ടാകുേമാ? പുേരാഹി�
തനും േട്രഡ് യൂണിയൻ േനതാവുെമാെക്ക ആകാൻേപായയാൾ അക്കാദമീഷ്യനും
വികസനവിദഗ്ദ്ധനും മന്ത്രിയുെമാെക്കയായ സംഭവബഹുലമായ ആ കഥ ആദ്യമാ�
യി വിശദമാക്കെപ്പട്ടത് എെന്റ അഭിമുഖത്തിലാണ്. സ്വന്തം അപ്പച്ചെന്റ െതാണ്ടുത�
ല്ലുമില്ലിെല സമരം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത്, തെന്ന െകാല്ലാൻ വന്ന ഗൂണ്ടകളാെണന്ന�
റിയാെത അവർ വന്ന കാറിൽ തലയിട്ടു േനാക്കിയത്, ആെള തിരിച്ചറിേഞ്ഞക്കും
എന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തിയ ഓട്ടമത്സരം, തെന്ന കിട്ടാെത ആ സംഘം
മെറ്റാരാെള വധിച്ചത്, െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയുെട മതിൽ ചാടിക്കടന്നത്,
സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കിടന്ന ഐ.സി.യു.വിെല കക്കൂസിൽ ഒളിച്ചത്, അടി�
യന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് അല്പം േവഷെമാെക്ക മാറി നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതിനിെട
അബദ്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്, കയ്യാമം വച്ചു പരസ്യമായി നടത്തിയത്, െപാലീ�
സ് മർദ്ദനം, ജയിൽവാസം, ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ ബസ്സപകടവും ഉറ്റമിത്രത്തിെന്റ
മരണവും…

ഈ കൗതുകങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനകീയാസൂത്രണകാലത്തും പിെന്ന മന്ത്രിയായ�
േപ്പാൾ േലാട്ടറിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും ഒെക്കയുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ, സി.പി.ഐ.-
(എം.)-ൽ ഉണ്ടായ വിഭാഗീയതയും െതറ്റായ പ്രവണതകളും െതറ്റുതിരുത്തലും,
ഇ.എം.എസ്. അടക്കം പാർട്ടിയിെലയും മറ്റുരംഗങ്ങളിെലയും പ്രമുഖരുമായുള്ള
ബന്ധം, സംസ്ഥാനെത്ത ധനകാര്യം എന്നിങ്ങെന െപാതുതാത്പര്യമുള്ള ഒട്ടനവ�
ധി കാര്യങ്ങളും അഭിമുഖത്തിൽ സവിസ്തരം ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്ട്. ആേരാഗ്യംേപാലും
േനാക്കാെത ഊണും ഉറക്കവും ഉേപക്ഷിച്ചു നാടിനുേവണ്ടി കഷ്ടെപ്പട്ട നാളുകളിൽ
അേമരിക്കൻ ചാരെനന്നുവെര വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാഴുണ്ടായ േവദനയും ശിഥിലമായ
കുടുംബബന്ധവും പണമില്ലാത്തതിനാൽ മക്കളുെട പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാനാ�
കാെതേപായ നിസ്സഹായതയുെമാെക്ക സഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.



viii ആമുഖം

മെറ്റാരു അഭിമുഖം േകരളസമൂഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങ�
ളും നിലപാടുകളും അടങ്ങുന്നതാണ്. സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും വിദ്യാഭ്യാസചിന്ത�
കനും ശസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും എൻജിനീയറിങ് അദ്ധ്യാപകനും േകരള ശാസ്ത്രസാ�
ഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റും ഒെക്കയായ േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാനാ�
ണു േകരളം എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആയിേപ്പാകുന്നു എന്നു പരിേശാധി�
ക്കുന്നത്. വിശ്വാസം, ൈദവം, ജാതീയത, മതാത്മകത, യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രേബാ�
ധം, പരിസ്ഥിതിേബാധം, ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം, ഗേവഷണമടക്കമുള്ള ഉന്നതവിദ്യാ�
ഭ്യാസം, സ്വാശ്രയക്കച്ചവടം, ഒെക്ക പരിേശാധനാവിഷയമാകുന്നു.

േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക-നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച വി�
പര്യയം, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു
വശംവദരാകുന്നതിെന്റ അപകടങ്ങൾ, േകരളീയരുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തി�
െല ഗുണേദാഷങ്ങൾ, സമഗ്രസമീപനമില്ലാത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, േകര�
ളീയർ നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെല ശാേസ്ത്രതരരീതി, ശാ�
സ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും യുക്തിവാദവും, സയൻസും ൈദവവും, ആർ.വി.ജി.യുെട
വിശ്വാസം, പുതുക്കാലപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രസകരവും
ഗൗരവതരവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആർ.വി.ജി.യുേടത്.

പ്രമുഖ നാടകപ്രവർത്തകനായ പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ ജീവിതനാടകവും
നാടകജീവിതവും ഒരുേപാെല കൗതുകകരമാണ്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഭ്രഷ്ടു കല്പിക്കെപ്പട്ടു നിലമ്പൂരിൽനിന്നു വർക്കലയിെലത്തിയ
കഥകളിേവഷക്കാരൻ രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട മൂന്നാം തലമുറക്കാരനായ, തിരു�
വിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സാംസ്ക്കാരികവിഭാഗം ഡീനും കഥകളി എന്ന
ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റയും സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയുെടയും 32 േനാവലുകളുെടയും കർ�
ത്താവുമായ ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട െചറുമകനും 14 ആട്ടക്കഥ എഴുതിയ, കഥക�
ളിസാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനും ആയിരുന്ന െവള്ളായണി നാരായണൻ നാ�
യരുെട മകനുമായ പ്രശാന്തിെന്റ രൂപെപ്പടൽതെന്ന സവിേശഷതകളുള്ളതാണ്.
െതക്കൻ, വടക്കൻ ചിട്ടകളിൽ രണ്ടിലും കളിക്കുന്ന ‘ഭാരതാന്തം’ എന്ന ആട്ടക്കഥ
പതിേനഴാം വയസിൽ എഴുതിയ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ 29 നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഛാ�
യാമുഖി യിലാണ് േമാഹൻലാലും മുേകഷും അഭിനയിച്ചത്. േമാഹൻലാലിെന്റ േസ്ന�
ഹാദരങ്ങൾ കാവലായിട്ടും ചില സിനിമക്കാരിൽനിന്നുണ്ടായ തിക്തമായ അനുഭ�
വങ്ങൾ പ്രശാന്ത് ഇതിൽ തുറന്നുപറയുന്നു.

അമിതമദ്യപാനവും അരാജകത്വവും തകർത്ത ജീവിതവും ആസന്നമരണ�
നായി േമാഹൻലാലിെന്റ കാറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതും ഓർമ്മയില്ലാ�
െത ദിവസങ്ങൾ അവിെട കിടന്നതും അതിൽനിന്നുണ്ടായ രണ്ടാം ജന്മവും കർമ്മ�
കാണ്ഡത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുെമാെക്ക ഇഴേചരുന്ന ആ സംഘർഷാത്മകനാടകം
ആദ്യമായി തുറെന്നഴുതെപ്പട്ടത് ഈ അഭിമുഖത്തിലാണ്. ഗുരുകുലരീതിയിലുള്ള
കഥകളിപഠനത്തിെന്റ തീവ്രാനുഭവങ്ങളും സഹപാഠികളുെടയും ചില ഗുരുനാഥ�
രുെടയും ഈേഗായ്ക്കിരയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാെതേപായ സ്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമാ അനുഭവവും ചിതറിെത്തറിച്ച് ഒരുതുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലും വീഴെട്ട
എന്നു കല്പിച്ചു െറയിൽപ്പാളത്തിലൂെട നടന്നതും നാടകരംഗത്തു പിന്നിൽനിേന്നറ്റ
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കുത്തുകളുെമാെക്ക െവളിവാക്കുന്നത് കലാരംഗെത്തയും നാടകപഠനേമഖലയിെല�
യും ദുഷ് പ്രവണതകൾകൂടിയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ, സംഗീത നാടക അക്കാദമി
തുടങ്ങിയവെയാെക്ക അവശ്യം ഉടച്ചുവാർേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയും വിസ്തരിച്ചു�
തെന്ന ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അഭിമുഖത്തിൽ. മലയാളനാടകം ഊർജ്ജം കേണ്ടത്ത�
ണ്ടതു നാട്യശാസ്ത്രത്തിലും കഥകളിയിലുമാെണന്ന് ആധികാരികതെയാെട വ്യക്ത�
മാക്കുന്ന അഭിമുഖം ഛായാമുഖി, മകരദ്ധ്വജൻ, കറ, മഹാസാഗരം തുടങ്ങിയ പ്രശാന്തി�
െന്റ പ്രധാനനാടകങ്ങെളയും നിരൂപണം െചയ്യുന്നു.

ആമുഖെമന്നനിലയിൽ ഒരുകാര്യം പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തമായി
നിലപാടുകൾ ഉള്ള ആെളന്ന നിലയിൽ അത് അനിവാര്യവുമാണ്. അഭിമുഖങ്ങ�
ളിൽ ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും അഭിമുഖം െചയ്യെപ്പട്ടവരുേടതാണ്, െച�
യ്തയാളിേന്റതല്ല. ഉത്തരപക്ഷത്തിെന്റ നിലപാടുകേളാടു േയാജിപ്പുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ
എന്നതു പരിഗണിക്കാെത അങ്ങെനതെന്ന പകർത്തുന്ന െപ്രാഫഷണൽസത്യസ�
ന്ധത പാലിക്കാൻ നിഷ്ഠ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ അഭിമുഖത്തിെലാ�
െക്കയുള്ള പലഭാഗങ്ങളും ഇപ്രകാരമുള്ളവയാണ്. ഒരു െപ്രാഫഷണൽ പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ എന്നനിലയിൽ പാലിേക്കണ്ട നിർമ്മമത്വേത്താടും സത്യസന്ധതേയാടും
വസ്തുനിഷ്ഠതേയാടും ആ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുകമാത്രമാണു െചയ്തിട്ടുള്ളത്.

ചില അഭിമുഖങ്ങൾ േനരേത്ത െചയ്തവയാെണങ്കിലും അഭിമുഖം നല്കിയവരുമാ�
യി ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കാലികമാേക്കണ്ടവ കാലികമാക്കിയും സംഗത�
മായ പുതിയകാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തും 2021-െല അഭിമുഖങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
ആക്കിയാണ് ഇേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയവയായിത്ത�
െന്ന വായിക്കാം.

ഇവെരക്കുറിച്ച് എഴുതണം എന്ന കടുത്തേപ്രരണയാൽ എഴുതിയവയാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിെല ആറ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ നാലും. കാരണം, അത്രമാത്രം ആളു�
കൾ അറിേയണ്ടവരാണവർ. അത്രമാത്രം വായനെപ്പാലിമ ഉള്ളവയാണ് ആ
ജീവിതങ്ങൾ. ചിലതിനാകെട്ട അതിേലെറ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, ൈവജ്ഞാനിക
മാനങ്ങളും. സാമൂഹികസംരംഭകത്വം എന്ന ആശയം ശക്തമായി സമൂഹത്തിൽ
ഉയർേത്തണ്ടതാണ്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയറിെന്റ പ്രേയാഗവ്യാപനവും ശാസ്ത്രീയ�
മായ വിജ്ഞാനസഞ്ചയനപരിപാലനങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പ്രതിസന്ധി േനരി�
ടുന്ന ഭാഷാസാേങ്കതികവിദ്യയും വിപുലമായ ചർച്ചയ്ക്കു പാത്രീഭൂതമാേകണ്ടതുണ്ട്.
വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങൾ േട്രാളുകൾ ആക്കെപ്പടുന്ന ഇൻഡ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽേപ്പാലും
വിപ്ലവപ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്ന ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികളുെട ആേഗാളപരീക്ഷണ�
വിജയങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിേലെക്കല്ലാം എത്തി�
േക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന തീവ്രപ്രേചാദനവും അഭിമുഖത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

േകരളീയർക്കു സുപരിചിതരായ േതാമസ് ഐസക്കിെന്റയും ആർ.വി.ജി. േമ�
േനാെന്റയും അഭിമുഖങ്ങൾ ധാരാളമായി വരാറുള്ളതിനാൽ അത്തരത്തിെലാരു
ചിന്ത അവരുെട കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി െന്റ
പത്രാധിപരായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തകൻ കമൽ റാം സജീവ് ആവശ്യെപ്പടു�
കയും രണ്ടിനും കൗതുകകരമായ ആംഗിളുകൾ നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവയിലും സമാനമായ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. 80-കളുെട പകുതിമു�
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തൽ ഐസക്കിെനയും ആർ.വി.ജി.െയയും േനരിട്ടറിയുകയും പിന്നീട് ഏെറ അടു�
ക്കുകയും െചയ്ത ആെളന്നനിലയിൽ എെന്ന ഈ ദൗത്യങ്ങൾക്കു െതരെഞ്ഞടുത്ത
സജീവിെന്റ ഉചിതജ്ഞതയും ആ അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് ആഴം പകരാൻ േപ്രരണയാ�
യി. എഴുതിവന്നേപ്പാൾ രണ്ടും എഴുേതണ്ടവതെന്ന ആയിരുന്നു എന്ന േതാന്നൽ
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു. ഇതിനു നിമിത്തമായ കമൽ റാം സജീവിനും മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പി ൽ പത്രാധിപസമിതിയംഗമായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തക മനില സി.
േമാഹനും പ്രേത്യകനന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

അഭിമുഖങ്ങൾക്കു സഹകരിച്ച ആറു മഹാവ്യക്തികൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ച മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളുെട പത്രാധിപർമാരായ എെന്റ മുൻപത്രാധി�
പർകൂടിയായ എസ്. ജയച്ചന്ദ്രൻ നായർ, ഷാജി രാമചന്ദ്രൻ, ആർ.എസ്. ബാബു,
െക.െക. ൈശലജട്ടീച്ചർ എന്നിവർക്കും േസ്നഹാദരങ്ങേളാെട നന്ദി കുറിക്കെട്ട.

ഈ പുസ്തകത്തിനു തിളക്കവും സുഗന്ധവും ചാർത്തി തിലകക്കുറിേപാെല
പ്രേശാഭിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അക്ഷരേലാകെത്ത പ്രാമാണി�
കേരാടാണ് വലിയ കടപ്പാടുള്ളത്. പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുമ്മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം വായി�
ച്ചുേനാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ െപ്രാഫ: െക. സച്ചിദാനന്ദൻ, ശ്രീ.
സക്കറിയ, െപ്രാഫ: എസ്. ശാരദക്കുട്ടി, േഡാ: സുനിൽ പി. ഇളയിടം, ശ്രീമതി ഇന്ദു
േമേനാൻ എന്നീ േസ്നഹധനരായ പണ്ഡിതമിത്രങ്ങൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം േസ്നഹവും
കടപ്പാടും കുറിക്കുന്നു.

പ്രേത്യകനന്ദി പറേയണ്ട മെറ്റാരാൾ സി.വി.ആറാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സായാഹ്നയാണ് ഇതിെന്റ ഇ-പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സായാഹ്നയുെട
ഓൺൈലൻ പ്ലാറ്റ് േഫാമിൽ (http://www.sayahna.org/) സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാ�
ശനിയമമായ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് ൈലസൻസിലാണിതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കു�
ന്നത്. അതിനുപുറെമ, ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഉൾത്താളുകൾ രൂപകല്പന െചയ്ത�
തും സി.വി.ആർ. ആണ്. േലാേകാത്തരേജർണലുകൾ അണിയിെച്ചാരുക്കുന്ന
അേദ്ദഹം അേത പ്രൗഢഭംഗിേയാെട ഇതും വാർെത്തടുത്തിരിക്കുന്നു. രൂപകല്പ�
നയുെട അച്ചടക്കവും ഭംഗിയും പരമാവധി ആവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന െടൿ േസാ�
ഫ്റ്റ് െവയറിലാണു സി.വി.ആർ. ഇതു െചയ്തത്. മുമ്പു ഞാൻ സംസ്ഥാനസർക്കാരി�
നായി െചയ്ത രണ്ടുപുസ്തകങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി െടൿ േല ഔട്ട് െചയ്തുതന്നതുകൂടി
അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ട് സി.വി.ആറിേനാടുള്ള പ്രേത്യക നന്ദിയും േസ്നഹവും േരഖെപ്പടു�
ത്തുന്നു. സി.വി.ആറിെന്റ നിർേദ്ദശാനുസരണം ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കമ്പയിേലഷനും
പ്രാഥമിക േല-ഔട്ടും നിർവ്വഹിച്ച അനൂപ ആൻ േജാസഫിനും െജ. എൻ. യമുന�
യ്ക്കും േസ്നഹപൂർണ്ണമായ നന്ദി.

ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മേനാ�
ഹരവും പ്രൗഢവുമായ മുഖപ്രസാദം ഒരുക്കിയത് മലയാളം കലിഗ്രാഫിെയ േലാക�
േത്താളം ഉയർത്തിയ ഭട്ടതിരിയാണ്. എനിക്കു കുടുംബസുഹൃത്തും മുൻസഹപ്രവർ�
ത്തകനും ഒേട്ടെറ സംരംഭങ്ങളിെല രൂപകല്പനാപങ്കാളിയുമാണ് ഭട്ടതിരി. സേഹാ�
ദരതുല്യനായ ഭട്ടതിരിേയാടും ഹൃദയത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ കടപ്പാടറിയിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുേറക്കാലമായി ഞാൻ എന്ത് എഴുതുേമ്പാഴും അതു കാണിച്ച് അഭി�
പ്രായം േതടാറുള്ള, എെന്റ എഴുത്തിെന്റ ഒന്നാന്തരം നിരൂപകയായ, ജീവിതപങ്കാ�
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ളി േഡാ: പി.ആർ.സബിത, എഴുത്തിനുേവണ്ട പിന്തുണയും അന്തരീക്ഷവും ഒത്താശ�
കളും െചയ്തുതരുന്ന മകൻ അമൻ എം.എസ്. എന്നിവർക്കും എഴുത്തിെന്റ രംഗേത്ത�
ക്ക് എനിക്കു വഴിെയാരുക്കിയ അച്ഛനമ്മമാർ, സേഹാദരങ്ങൾ, എഴുത്തിൽ വഴികാ�
ട്ടിയ ഗുരുനാഥർ തുടങ്ങിവർക്കും എെന്റ േസ്നഹാർച്ചനകൾ.

വായിപ്പിക്കുക—അതാണ് എഴുതുന്നയാളുെട അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം. വായി�
ക്കാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്ന വിഷയങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക, വായിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കു�
മാറു ലഭ്യമാക്കുക, വായിച്ചുതുടങ്ങാനും തുടർന്നു വായിക്കാനും േതാന്നുന്നേപാെല
എഴുതുക, വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു േകാപ്പി വാങ്ങണം എന്ന േതാന്നൽ ജനിപ്പി�
ക്കുക—ഇതാണു വായനാസാമഗ്രികളുെട മഹാപ്രളയകാലത്ത് ഒരു െപ്രാഫഷണ�
ലിനു െചയ്യാനാവുക. അതു മനസിൽ വച്ചുെകാണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം
വിജയേമാ പരാജയേമാ ആെണന്ന സ്വയ ംപരിേശാധനകൂടിയാണിത്. വിധികർ�
ത്താക്കൾ നിങ്ങളാണ്. വായിച്ച് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കും ഓൺൈലൻ, ഡിജിറ്റൽ
വായനകളിൽ താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം
വീട്ടിെലത്തിക്കാം. അതാണു വായനക്കാരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േപ്രാത്സാഹ�
നം. നിങ്ങളിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങൾക്കും പിന്തുണയ്ക്കുമു�
ള്ള കൃതജ്ഞത മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന കുറിക്കെട്ട!

േസ്നഹാഭിവാദനേത്താെട,

തിരുവനന്തപുരം
2021 ജൂൈല 4

(ഒപ്പു്)
മേനാജ് െക. പുതിയവിള



അവതാരികാബിന്ദുക്കൾ
നിരൂപണാത്മകമായ ദീർഘാവതാരിക ആവശ്യമുള്ള സർഗ്ഗരചന അല്ലാത്തതിനാൽ ആ
പതിവ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പകരം, എഴുത്തിെന്റ ആത്മാവു കെണ്ടത്തിയ ചില പ്രാമാണി�
കർ പ്രസാധനത്തിനുമുമ്പു പുസ്തകം വായിച്ചു നടത്തിയ ലഘുനിരീക്ഷണങ്ങൾ േചർക്കുന്നു:

ഉൾക്കാഴ്ചകളുെട പുസ്തകം
നല്ല അഭിമുഖങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളുെട ആഴങ്ങളിേലയ്ക്കു തുറന്നിട്ട
വാതായനങ്ങളാണ്. വിഭിന്നമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സമർപ്പിതേചതസ്സുകളായ ആറു മനീഷികളുെട ബാഹ്യേലാക�
േത്തയ്ക്കും അന്തർ േലാകേത്തയ്ക്കുമുള്ള വാതിലുകളാണ് മേനാജ്
െക. പുതിയവിള ഇവിെട തുറക്കുന്നത്. േക്ലശരഹിതമായ വായ�

നയിലൂെട വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന പുസ്തകം.
—സച്ചിദാനന്ദൻ

അറിവുകളും തിരിച്ചറിവുകളും
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കഥ എന്നു
മേനാജ് പുതിയവിള നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നു. മലയാളികളും അല്ലാത്തവരുമായ ആറു പ്രശ�
സ്തവ്യക്തികളാണ് അവരുെട ജീവിതപ്പാതകളുെട കഥ ഈ സം�
ഭാഷണങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അവർ അനുഗമിച്ച ആദർശ�
ങ്ങളുെടയും േനരിട്ട െവല്ലുവിളികളുെടയും അതിജീവിച്ച പ്രതിസന്ധികളുെടയും അനു�
ഭേവാഷ്മളമായ ചരിത്രം വായനക്കാർക്കു സമ്മാനിക്കുന്നത് വിലേയറിയ അറിവുക�
ളും തിരിച്ചറിവുകളുമാണ്. മലയാളത്തിെല ജീവിതാനുഭവസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒന്നാം
നിരയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്ഥാനം.

—സക്കറിയ

ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്
ഈ പുസ്തകത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള, മേനാജ് െക. പുതിയവിള
നടത്തിയ, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായതും വിശാലവീക്ഷണമു�
ള്ളതുമായ ഒരുസംഘം വിശിഷ്ടവ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. എന്നാൽ
എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ൈവജാത്യങ്ങളും പ്രകടമാണ്. അവരു�
െട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, എന്തുതെന്ന സംഭവിച്ചാലും കർമ്മനി�

രതരായിരിക്കുന്നവർ എന്നതാണ്, അവെര ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം. ‘അവെര�
ങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതു നിരീക്ഷിേക്കണ്ട ഒന്നല്ല’ എന്ന് അവെരല്ലാംത�
െന്ന പറയുമായിരിക്കും. പെക്ഷ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇേപ്പാൾ കർമ്മപഥങ്ങ�
ളിൽ സജീവമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഗൂഢമായ
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ഏകാന്തതയിൽ ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ ഒരു െവളിച്ചമായിരിക്കും. ഇതിലുംനെല്ലാരു
സുഹൃത്തില്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകം േതാന്നിപ്പിക്കും.  ബുദ്ധിയുെടയും പ്രതിഭയുെടയും
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ൈവഭവവും വിലാസവും ഇവരിലുണ്ട്. അത് പുറത്തുെകാണ്ടു�
വരാൻ അഭിമുഖകാരനു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

—എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

ഈ യാത്ര ൈവജ്ഞാനികം, ൈവകാരികം
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ
അനന്തമായ ൈവവിദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കുമു�
ള്ള നടപ്പാതകൾ കൂടിയാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ. ധനതത്ത്വ�
വിചാരവും ശാസ്ത്രഗേവഷണവും മുതൽ രംഗേവദിയുെട സൗന്ദര്യ�
ശാസ്ത്രം വെരയുള്ള വിഭിന്നേലാകങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മസ്വരൂപം ഈ
അഭിമുഖങ്ങളിൽ വായനക്കാർക്കുമുന്നിൽ അനാവൃതമാകുന്നു. ഒേരസമയം ൈവ�
ജ്ഞാനികവും ൈവകാരികവുമായ ഒരു യാത്രയിേലക്കാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ
നെമ്മ ൈകപിടിച്ചു നയിക്കുന്നത്.

—സുനിൽ പി. ഇളയിടം

ജീവത് പ്രകാശങ്ങൾ
കറുത്തകാലത്തു ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു പ്രത്യാശയ്ക്കും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും
െവളിച്ചമല്ലാെത ഒരു വഴിയുമില്ല. െവളിച്ചെമന്നാൽ സൂര്യെവ�
ളിച്ചേമാ ചാന്ദ്രെവളിച്ചേമാ അല്ല, മനുഷ്യരുെട ആത്മാവു സ്ഫുടം�
െകാണ്ടു തിളങ്ങുന്ന ആ െപാൻെവളിച്ചമാണ്. ആയിരം മനു�
ഷ്യർ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ച െവറുപ്പിെന്റയും വിേദ്വഷത്തിെന്റയും പകയു�

െടയും ഇരുട്ടിെന ഒരു നിമിഷംെകാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന മഹാെവളിച്ചം.
അത്തരം െവളിച്ചം പ്രവൃത്തിയിലൂെട സാദ്ധ്യമാക്കിയവർ—അവർ ആറുേപർ,

ജീവിതംെകാണ്ടു െതളിയിച്ചുകാട്ടിയവർ, ജീവിച്ചുകാട്ടി പ്രതിസന്ധികെള മറികടന്ന�
വർ-അങ്ങനെത്ത ആറുേപരിേലക്കുള്ള യാത്രയാണു ‘െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്ന�
വർ’. അെത, ആറു വ്യത്യസ്തമനുഷ്യർ… വ്യത്യസ്തദിശകൾ… വ്യത്യസ്തേമഖലകൾ…
വ്യത്യസ്തഭൂമികകൾ…

മേനാജ് െക. പുതിയവിള ആറുതരം ജീവത്പ്രകാശങ്ങെള മനുഷ്യേസ്നഹം
എന്ന ഒറ്റ നൂലിൽ േകാർത്ത് ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തിൽ ആവഹിക്കുന്നു. ദീർഘാഭിമുഖങ്ങ�
െളന്നു േപരിട്ടുപറയുന്നുെവങ്കിലും ഇവ ജീവചരിത്രത്തിെന്റയും ആത്മഭാഷണത്തി�
െന്റയും സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിേലെക്കാരു െവളിച്ചമാകുന്ന ഗ്രന്ഥം.

—ഇന്ദു േമേനാൻ
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3
ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

പ്രേവശിക

വിപ്ലവവഴിയിെല ഗാന്ധിത്വപ്രേയാഗപാഠങ്ങൾ
ഗാന്ധിജിയുെട പല നിലപാടുകേളാടും വിമർശം ഉള്ളയാളാണു ഞാൻ. എന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇേന്നാളം േലാകചരിത്രത്തിൽ െചലുത്തിയ
സ്വാധീനം േകട്ട ഞാൻ അവസരം കിട്ടുന്നിടെത്തല്ലാം അേതപ്പറ്റി പറയുന്ന ആളാ�
യി മാറി! ഇക്കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ േലാകത്തു നടന്നതും തുടരുന്നതുമായ ഒെട്ടല്ലാ
സ്വാതന്ത്ര്യ, മനുഷ്യാവകാശ, സ്വയ ംനിർണ്ണയാവകാശ, വിേമാചന േപാരാട്ടങ്ങളും
ഗാന്ധിയൻ േപാരാട്ടവഴികൾ പഠിച്ചും പകർത്തിയുമാണു നടക്കുന്നത് എന്നത്
എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് അേമരിക്കൻ േപാ�
രാളികൾ സംഘങ്ങളായി ഇവിെട പലവുരു വന്നു പഠിച്ചുെകാണ്ടുേപായ സമരരീതി�
കൾ—സാക്ഷാൽ ഗാന്ധിയൻ സമരമാർഗ്ഗം! അവിെടനിന്നു േലാകമാെക പടർന്ന
ആ സമരയാത്രയുെട കഥ നിങ്ങെളയും അത്ഭുതെപ്പടുത്താതിരിക്കില്ല. ഈ സമര�
ങ്ങൾെക്കല്ലാം േനതൃത്വം നല്കുന്നവർ സമരംെചയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതിെന്റ രീതികൾ
േകട്ടേപ്പാൾ ഗാന്ധിജിയുെട സ്വന്തം നാട്ടിെല ‘വല്യ’ സമരക്കാരായ നാം ൈകവിട്ടു�
കളഞ്ഞ മഹാനിധിേയാർത്ത് ഉണ്ടായ അസ്വസ്ഥത ഇേപാഴും നീറിനില്ക്കുന്നു. ഒപ്പം
ഈ വഴി തുറക്കുന്ന വിപ്ലവപ്രതീക്ഷയും.

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെനാപ്പം അേമരിക്കൻ പൗരാവകാശേപ്പാരാട്ട�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്ത കൗമാരത്തിൽ തുടങ്ങി, വർണ്ണവിേവചനത്തിെനതിരായ േപാ�
രാട്ടത്തിലൂെട, െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിെന്റ പ്രാരംഭകരിെലാരാളായി
വളർന്ന േമരി കിങ് മാർട്ടിൻ ലൂഥറിലൂെടയാണു മഹാത്മാഗാന്ധിെയ കെണ്ടത്തുന്ന�
ത്.

ഇവർ േകരളത്തിൽ വന്നത് ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിെന്റ പരിസമാപ്തി ചരി�
ത്രേരഖകളിൽ കണ്ടതുേപാെല ഇണ്ട ംതുരുത്തിമനയിെല നമ്പൂതിരിമാർക്കു മനഃ�
പരിവർത്തനം (conversion) വന്നു വഴിനടക്കാൻ അനുവദിച്ചതിലൂെടത്തെന്നയാ�
േണാ എന്നു പരിേശാധിക്കാനാണ്. േലാകത്ത് മെറ്റാരു സമരത്തിനും ‘കൺേവർ�
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ഷൻ’ എന്ന പരിസമാപ്തി ൈകവരിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിനു നിർബ്ബന്ധി�
ച്ചത്. െപാടിപിടിച്ച കടലാസുേശഖരങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചുെകാല്ലം അവർ ഇതിനായി
െകട്ടിമറിഞ്ഞു! ഒടുവിൽ ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിെന്റ സത്യം കെണ്ടത്തി. ബൃഹ�
ത്താെയാരു പുസ്തകവുമാക്കി—േലാകേപാരാളികൾക്കു പഠിക്കാൻ! ഗാന്ധിജിെയ
മഹാത്മാവാക്കി മൂലയ്ക്കുവച്ച നമുക്കു മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പലതുമാണ്
േമരി ഇ. കിങ് പറയുന്നത്; ഗാന്ധിസെത്തപറ്റി, ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി,
അേമരിക്കൻ പൗരാവകാശേപാരാട്ടെത്തപ്പറ്റി, െഫമിനിസെത്തപ്പറ്റി, ഒക്കുൈപ്പ
സമരവും മുല്ലപ്പൂവിപ്ലവവും വെരയുള്ള േലാകേപാരാട്ടങ്ങെളപ്പറ്റി…
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ഗാന്ധിവഴിയിെല രണ്ടാം ‘കിങ് ’
(േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ ജീവിതം)
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ നടന്ന പൗരാ�
വകാശപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിവിഭാഗത്തിെന്റയും പിന്നീടു മാദ്ധ്യമവിഭാഗത്തി�
െന്റയും ചുമതലക്കാരിയായി പ്രവർത്തിച്ച േമരി കിങ് േപരിൽ കിങ് ഉെണ്ടങ്കിലും
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിെന്റ ബന്ധുെവാന്നുമല്ല. കറുത്തവരുെട അവകാശസമര�
ത്തിൽ അണിേചർന്ന നിരവധി െവളുത്തവരിൽ ഒരാളാണ്. മാർട്ടിൻ ലൂഥറിെന
ഗാന്ധിയൻ സമരം പരിശീലിപ്പിച്ച അേത വിദഗ്ദ്ധരിൽനിന്നു പരിശീലനം േനടാൻ
അവസരം ലഭിച്ച ഗാന്ധിശിഷ്യ. സമാധാനപ്രവർത്തനങ്ങളിെല ഇവരുെട മികവും
ആഴത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും മനസിലാക്കിയ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ജിമ്മി കാർ�
ട്ടർ അേമരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായേപ്പാൾ സമാധാനകാര്യത്തിെല ഉപേദശകയായി
നിയമിച്ചത് േമരിെയയാണ്. അക്കാലെത്ത 120-ൽപ്പരം േലാകരാഷ്ടത്തലവരുമാ�
യി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്താനും വിവിധ സമാധാനമുൻൈകകളിൽ കാര്യ�
മായ സംഭാവന നൽകാനും ഇവർക്ക് അവസരമുണ്ടായി. അന്ന് അേമരിക്കയുെട
പീസ് േകാർ, നാഷണൽ വളന്റിയർ സർവ്വീസ് േകാർ തുടങ്ങിയവയുെട ആേഗാ�
ളചുമതലയും േമരിക്കായിരുന്നു. ഇന്നും കാർട്ടറുെട ഉപേദശകയാണ്. അവരുെട
സൂക്ഷ്മഗ്രഹണേശഷിയും ൈധര്യവും അഗ്രഗണ്യമാെണന്നാണ് കാർട്ടർ വിലയിരു�
ത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു കീഴിൽ സമാധാനപഠനങ്ങൾക്കായി േകാസ്റ്റാ റിക്കയിൽ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വകലാശാലയായ യൂണിേവഴ്സിറ്റി േഫാർ പീസിെല പീസ് ആൻ�
ഡ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് സ്റ്റഡീസിെല െപ്രാഫസറും ഇംഗ്ലണ്ടിെല ഓക്സ്ഫഡിലുള്ള േറാ�
ഥർമിയർ അേമരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെല െഫേലായും വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലുള്ള
അേമരിക്കൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റി െസന്റർ േഫാർ േഗ്ലാബൽ പീസിൽ േസ്കാളറും രാജ്യാ�
ന്തര രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞയും ഒെക്കയായ അവർ നിരവധി സുപ്രധാനഗ്രന്ഥങ്ങളുെട
രചയിതാവും ഗാന്ധിയൻസമാധാനസിദ്ധാന്തങ്ങളുെട ആേഗാള അംബാസഡറുമാ�
ണ്.

ഗാന്ധിയൻമൂല്യങ്ങളുെട പ്രചാരണത്തിനു നല്കുന്ന ജ ംനലാൽ ബജാജ് രാജ്യാ�
ന്തരപുരസ്ക്കാരം, പശ്ചിേമഷ്യയിൽ സാമൂഹികനീതിക്കും സമാധാനവിദ്യാഭ്യാസത്തി�
നും നല്കിയ സംഭാവനകൾക്ക് എൽ-ഹിബ്രി പീസ് എജ്യൂേക്കഷൻ ൈപ്രസ്, െജയിം�
സ് എം. േലാസൺ േനാൺവയലന്റ് അച്ചീവ്െമന്റ ് അവാർഡ്, ഒഹാേയാ െവസ്ലി�
യൻ സർവ്വകലാശാലയുെട േഡാക്ടർ ഓഫ് േലാ എന്നിങ്ങെന പല പുരസ്ക്കാരങ്ങളും
ബഹുമതികളും േമരി കിങ്ങിെന േതടിെയത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആബറിസ്റ്റ്വിത്ത് സർവ്വകലാ�
ശാലയിൽനിന്ന് രാജ്യാന്തരരാഷ്ട്രീയത്തിൽ േഡാക്ടേററ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് 1966-ൽ േമരി എഴു�
തിയ ‘െസക്സ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ’ എന്ന േലഖനമാണ്.

ഫിദൽ കാേസ്റ്റ്രായുെടയും ജിമ്മി കാർട്ടറുെടയും ജീവചരിത്രങ്ങൾ രചിച്ച േലാ�
കെത്ത ശ്രേദ്ധയരായ അക്കാദമീഷ്യരിൽ ഒരാളും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭിഷഗ്വ�
രനും എഴുത്തുകാരനുെമാെക്കയായ േഡാ: പീറ്റർ ജി. േബാൺ ആണു ഭർത്താവ്.
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െച ഗുേവരയുമായുംമറ്റും അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന അേദ്ദഹവും ഇൻഡ്യൻപര്യടന�
ത്തിൽ േമരിയ്ക്കു സഹായിയായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ
േലാകസമാധാനവും അഹിംസാസമരവും സംബന്ധിച്ച് ഒേട്ടെറ പഠനങ്ങൾ നട�
ത്തിയിട്ടുള്ള േമരി ഇ. കിങ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഹിംസാ�
സമരഭൂമിയിലുള്ളവരുെട വിലെപ്പട്ട പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ്. അഴിയാക്കുരുക്കായി
ചരിത്രെത്ത പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി നില്ക്കുന്ന ഫലസ്തീൻപ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി രചിച്ച ‘ഫസ്റ്റ് ഫല�
സ്റ്റീനിയൻ ഇന്റിഫാഡ ആൻഡ് േനാൺവയലന്റ് െറസിസ്റ്റൻസ് ’ എന്ന പുസ്തകം
ഏെറ ചർച്ച െചയ്തതാണ്. സംഘർഷഭരിതമായ ഫലസ്തീൻ-ഇസ്രായീൽ പ്രശ്ന�
ത്തിൽേപ്പാലും 1987 – 90 കാലത്ത് അക്രമരാഹിത്യത്തിെന്റ പാത സ്വീകരിച്ചു നട�
ത്തിയ ‘ഇന്റിഫാഡ’ എന്ന സമരങ്ങളാണ് ഇസ്താക് റബീെന സമാധാനചർച്ചയ്ക്കും
ഉടമ്പടിക്കും നിർബ്ബന്ധിച്ചെതന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കിഴേക്കയൂേറാപ്പി�
ലടക്കം പല രാജ്യത്തും സംഭവിച്ച സമാധാനപരമായ പരിവർത്തനെത്തപ്പറ്റിയും
േമരി കിങ് ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്—‘ദ് ന്യൂേയാർക് ൈടംസ് ഓൺ എേമർജിങ് െഡ�
േമാക്രസീസ് ഇൻ ഈേസ്റ്റൺ യൂേറാപ് ’, ‘മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് മാർട്ടിൻ
ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ’, ‘ദ് പവർ ഓഫ് േനാൺ വയലന്റ് ആൿഷൻ’, അേമരിക്കൻ
പൗരാവകാശപ്രേക്ഷാഭത്തിെല അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ‘എ േപഴ്സണൽ
േസ്റ്റാറി ഓഫ് ദ് 1960സ് സിവിൽ ൈററ്റ്സ് മൂവ്െമന്റ ് ’, ‘ഫ്രീഡം േസാങ് ’, സബ്-
സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിെല സമാധാനപൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെളപ്പറ്റി�
യുള്ള ‘ൈബറ്റ് േനാട്ട് വൺ അനദർ’, അക്രമരഹിതസമരങ്ങളുെട സംഘാടനം സം�
ബന്ധിച്ച പരിശീലനപുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി ശ്രേദ്ധയമായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവർ
േലാകസമാധാനത്തിനു സംഭാവന െചയ്തിട്ടുണ്ട്. െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാംതരം�
ഗത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് േമരിയാണ് എന്നതും ചരിത്രം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. േകസീ
െഹയ്ഡനുമായി (Casey Hayden) േചർന്ന് 1966-ൽ എഴുതിയ ‘െസക്സ് ആൻഡ്
കാസ്റ്റ് ’ എന്ന േലഖനമാണ് അതിെന്റ വഴിമരുന്ന്. േമരിയുെട പുതിയ രചനയാണ്
‘ഗാന്ധിയൻ േനാൺവയലന്റ് സ്റ്റ്രഗ്ൾ ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇൻ സൗത്ത്
ഇൻഡ്യ’.



ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം
—െപ്രാഫ: േമരി എലിസെബത് കിങ്

സായുധകലാപത്തിലൂെട വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിക്കാെമന്നു വ്യാേമാഹിച്ചു മാേവായി�
സ്റ്റുകൾ ഇങ്ങ് ഇടേത്തയറ്റത്ത്. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിലൂെട മതെത്തയും ൈദവ�
െത്തയും സംരക്ഷിക്കാെമന്നു വ്യാേമാഹിച്ചു മതതീവ്രവാദികൾ അങ്ങു വലേത്തയറ്റ�
ത്ത്. ഇരുകൂട്ടരും ഈയാമ്പാറ്റകെളേപ്പാെല സ്വയം േഹാമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുെട
ജീവിതങ്ങൾ തല്ലിെക്കടുത്തുകയും െചയ്തു ചരിത്രത്തിെല കറുത്തഫലിതങ്ങളാകുന്നു.
പുേരാഗമനചിന്തകളുെട െനഞ്ചിൽ നിറെയാഴിച്ചു ചരിത്രെത്ത ഇരുളിേലക്കു തിരി�
ച്ചാനയിക്കാെമന്ന വ്യാേമാഹം വർണ്ണെവറിപൂണ്ട സവർണ്ണഫാസിസത്തിെന്റ നി�
രർത്ഥകഹുങ്കായി ഭീതി പരത്തുന്നു. ഈ ഇരുളുകൾെക്കല്ലാം നടുവിൽ േലാകെത്ത
വിജയിച്ച േപാരാട്ടങ്ങളുെട പട്ടികനിരത്തി േമരി പറയുന്നു, അഹിംസയാണു നാ�
െളയുെട വഴിെയന്ന്. ൈസനികബജറ്റിെന്റ െപരുക്കങ്ങൾക്കിടയിെലേങ്ങാ നാം
മറന്നുവച്ച, മഹാത്മാെവന്നു വിളിച്ചാദരിച്ചു സൗകര്യപൂർവ്വം മൂലയ്ക്കിരുത്തിയ അർ�
ദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീറിെന്റ ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നിെന്റ പരമാർത്ഥം േതടിയാണവർ
വന്നത്. നമുക്കു േവണ്ടാത്ത ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ നാൾവഴി േതടി. പതിന�
ഞ്ചുെകാല്ലം നമ്മുെട പുരാേരഖകൾ െതരഞ്ഞ് അതിെന്റ പരമാർത്ഥം കെണ്ടത്തി,
േലാകെമങ്ങും അഹിംസാത്മകസമരങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനല�
ക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകമായി ആ നാൾവഴി സമർപ്പിച്ച അേമരിക്കൻ രാഷ്ട്രമീ�
മാംസാശാസ്ത്രജ്ഞ െപ്രാഫ: േമരി എലിസെബത്ത് കിങ്.

വർണ്ണവിേവചനം ചവിട്ടിെത്തറിപ്പിച്ച രണ്ടു മുൻവരിപ്പല്ലുകൾ ഈടുവയ്പാക്കി�
യാണ് അേമരിക്കയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും അേത ദുഷ്ടസത്വെത്ത ചരിത്രത്തി�
െന്റ ഓടച്ചാലിേലക്കു തൂെത്തറിഞ്ഞെതന്ന് ആ േപാരാട്ടങ്ങളിെലാന്നിൽ സജീവപ�
ങ്കാളിയായിരുന്ന ഇവർ പറയുേമ്പാൾ നാം ചൂളിേപ്പാകുന്നു, സർവ്വകലാശാലകൾ
സ്ഥാപിച്ചു ഗാന്ധിമാർഗ്ഗം പഠിക്കുകയും അതു പരിശീലിച്ചു വൻ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ നയി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന േലാകെത്ത പരിഷ്കൃതസമൂഹങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ—ഗാന്ധിജിയുെട
രക്തസാക്ഷിദിനെത്ത ഹിംസയുെട ശൗര്യദിനമാക്കി പുനരാവിഷ്ക്കരിച്ചു ഹിംസെയ
പുനരാനയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണത്തിെല പ്രജെയന്ന്.

അഹിംസാസമരസേങ്കതങ്ങളായി ഗേവഷകരും േപാരാളികളും വ്യവഹരി�
ക്കുന്ന ഒേട്ടെറ പദങ്ങളുണ്ട്, കംപൽഷൻ, െപഴ് സുേവഷൻ, കൺേവർഷൻ, െകാ�
േയർഷൻ, പബ്ലിക് ഒപ്പിനിയൻ, സിവിൽ ഡിെസാബീഡിയൻസ് എന്നിങ്ങെന.
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ഈഷൽേഭദങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഇവയിൽ പലതിനും മലയാളത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ
ഇവെയ കൃത്യമായി വിേവചിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. അർത്ഥങ്ങൾ പരസ്പരം കടന്നു�
കയറിേപ്പായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇവേയാേരാന്നിേനയും നിർവ്വചിച്ചുവച്ചുെകാേണ്ട
ഈ വിഷയം ചർച്ചെചയ്യാനാവൂ. ഗഹനവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ആ ദൗത്യം പിന്ന�
േത്തക്കു മാറ്റിവച്ചും അവയുെട സാേങ്കതികവിശകലനത്തിേലക്കു േപാകാെതയും
നമുക്കു കാര്യങ്ങൾ തത്ക്കാലം ചർച്ച െചയ്യാം.

ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെല ‘കൺേവർഷൻ’

ഇവയിൽ ‘കൺേവർഷൻ’ എന്ന മനഃപരിവർത്തനം സമരക്കാരുെട സഹനത്തി�
ലൂെട പ്രതിേയാഗിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാകുെമന്ന ഗാന്ധിജിയുെട താത്വികനിലപാട്
പിൽക്കാലസമരങ്ങളിൽ പ്രാേയാഗികവിജയം േനടിയതായി കാണാതിരിക്കുക�
യും അഹിംസാസമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം െചയ്യുന്നതിൽ ഈ സാദ്ധ്യത ഇേപ്പാഴും
പലരും പരിഗണിച്ചു സമരങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിേലക്കു േപാകുകയും െചയ്യുന്ന സാഹച�
ര്യത്തിൽ, ആ നിലപാടിെന്റ സാധുത ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹാനുഭവത്തിെന്റ വിശ�
കലനത്തിലൂെട പരിേശാധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു േമരിയുെട അക്കാദമികമായ
ആവശ്യം. ഗാന്ധിജിക്കുമാത്രം, അതും അത്യപൂർവ്വമായി, സാദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള ഈ േന�
ട്ടത്തിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്ത ബാഹ്യേലാ�
കം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ൈവക്കെത്ത സത്യഗ്രഹികളുെട സഹനം കണ്ട് അന്നെത്ത
ജാതിേക്കാമരങ്ങളായിരുന്ന നമ്പൂതിരിസമൂഹത്തിെന്റ മനസ്സലിെഞ്ഞന്നും അങ്ങ�
െനയാണ് ൈവക്കെത്ത േക്ഷത്രനിരത്തുകൾ അവർണ്ണർക്കായി തുറന്നെതന്നുമുള്ള
പാഠമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനരചനകളിെലല്ലാം കാണുന്നത് എന്നത്
ഈ രംഗത്തുള്ള അക്കാദമികവിദഗ്ദ്ധെര ഏെറക്കാലമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ
ആക്കിയിരുന്നു. “We cannot any longer resist the prayers that have been made

േമരി ഇ. കിങ്ങും േലഖകനും.
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to us, and we are ready to receive the untouchables” എന്ന പ്രഖ്യാപനേത്താെട
പാതകൾ തുറന്നു എന്നാണ് പുറംനാടുകളിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിെലല്ലാം ഉള്ളത്.

ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടിെല ഗഹനമായ ഗേവഷണം പേക്ഷ, ഈ പ്രസ്താവത്തിെന്റ
ഒരു ആധാരേരഖയും െവളിെപ്പടുത്തിയില്ല! എന്നു മാത്രമല്ല, അത്തരെമാരു മനഃപ�
രിവർത്തനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിെന്റ വ്യക്തമായ െതളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും െച�
യ്തു. വാസ്തവത്തിൽ ആ സമരം പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം കാണാെത അവസാനിപ്പിക്കുക�
യായിരുന്നു എന്നാണു വ്യക്തമായത്. ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അയിേത്താ�
ച്ചാടനത്തിനുമായി നടത്തിയ സമരം േക്ഷത്രത്തിനുമുന്നിെല െപാതുവഴിയിെലയും
േക്ഷത്രത്തിെലയും പ്രേവശനം നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടും മൂന്നുവശെത്ത വഴികൾ മാത്രം
തുറന്നുെകാണ്ടും അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടിവന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ സമരം പരാജയ�
മായിരുെന്നന്നു പഠനം സമർത്ഥിക്കുന്നു. െപാതുസമൂഹം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടിയിരുന്ന
സമരെത്ത ഹിന്ദുമതത്തിെല മാത്രം സമരമാക്കി പരിമിതെപ്പടുത്താനും അന്യമത�
സ്ഥെര അതിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്താനും ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചത് സമരതന്ത്രത്തിെല പി�
ഴവായിരുെന്നന്നും ഇവർ വിലയിരുത്തുന്നു.

നമ്മെളേപ്പാെല ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ബാക്കിയായ വ്യക്ത്യാരാധനെയാന്നും
ഇല്ലാത്ത ഭാരതീേയതരർക്ക് ഇത് അക്കാദമികതാത് പര്യമുള്ള കെണ്ടത്തലുകൾ
മാത്രമാകുേമ്പാൾ, ഗാന്ധിജിയുെട ആദർശങ്ങെള തിരിഞ്ഞുേപാലും േനാക്കാത്ത
നമ്മൾക്കു കപടമായ ധർമ്മേരാഷെമാന്നും േതാേന്നണ്ട കാര്യമിെല്ലങ്കിലും ഗാന്ധി�
ഭക്തർക്ക് ഒരു മുതെലടുപ്പുവിവാദത്തിനു േസ്കാപ്പുള്ളതാണീ പഠനം; ഗാന്ധിഘാ�
തകർക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹത്വം കുറച്ചുകാണിക്കാനുള്ള മെറ്റാരു ൈവേക്കാൽ�
ത്തുരുമ്പും. എന്നാൽ, ഈ പഠനം ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റേയാ ഗാന്ധിജിയു�
െടേയാ പ്രസക്തി െതല്ലും കുറയ്ക്കുകയെല്ലന്നും മറിച്ച് അവയുെട േലാകമാെകയുള്ള
പുനർവായനയ്ക്കും ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങളുെട ശാസ്ത്രീയമായ ആസൂത്രണാത്തിനും
ഉപാധിയാകുകയാെണന്നും േമരി കിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഗാന്ധിജി നയിച്ച ഏക പൗരാവകാശസമരവും ഗാന്ധിയൻ സമരരീതിയു�
െട ആദ്യപരീക്ഷണവുമായിരുന്നു ൈവക്കേത്തെതന്ന് അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ആ സമരം ഇന്നെത്തേപ്പാെല
ആേഗാളശ്രദ്ധേനടിയ സമരമാകുമായിരുന്നിെല്ലന്നും അവർ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
സർേവ്വാപരി, ഗാന്ധിജി ഏറ്റവുമധികം എഴുതുകയും ചിന്തിക്കുകയും െചയ്ത അയി�
ത്തം എന്ന പ്രശ്നത്തിേലക്ക് അേദ്ദഹെത്ത വലിച്ചിട്ടത് ൈവക്കം സത്യഗ്രഹവും
റ്റി.െക. മാധവനും ആെണന്നും ഇെതല്ലാം ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ എക്കാല�
െത്തയും പ്രസക്തിയാെണന്നും ഗാന്ധിജിയുെട യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചക്കാരിയായ
േമരി കരുതുന്നു.

ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം എന്ന പാഠപുസ്തകം
ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി േമരി രചിച്ച ഗ്രന്ഥം േലാകമാെക ഇതിനകം ചർച്ച�
യായിക്കഴിഞ്ഞു; ൈവക്കം സത്യഗ്രഹവും. ഓക്സ്െഫഡ് യൂനിേവഴ്സിറ്റി പ്രസ് പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ േപര് ‘ഗാന്ധിയൻ േനാൺവയലന്റ് സ്റ്റ്രഗ്ൾ ആൻഡ്
അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇൻ സൗത്ത് ഇൻഡ്യ: ദ് 1924 – 25 ൈവക്കം സത്യഗ്രഹ ആൻഡ്



ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രകാശനം തിരു�
വനന്തപുരത്തു നടന്നേപ്പാൾ.

ദ് െമക്കാനിസം ഓഫ് െചയ്ഞ്ജ്’ എന്നാണ്. അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതും പിന്നീ�
ടു നിന്നുേപായതുമായ പത്രങ്ങളുെടയും ആനുകാലികങ്ങളുെടയും പ്രതികൾ വെര
േതടിപ്പിടിച്ചും െകാേളാണിയൽക്കാലെത്ത ഔേദ്യാഗികേരഖകളും തിരുവിതാ ംകൂർ
െകാട്ടാരത്തിേലതടക്കമുള്ള പുരാേരഖകളും പരിേശാധിച്ചും സമരസ്മരണകളുള്ള
അവേശഷിക്കുന്ന ആളുകളുമായും നിരവധി ചരിത്രപണ്ഡിതരുമായുെമല്ലാം സം�
സാരിച്ചുമാണ് സമരത്തിെന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നാൾവഴി അവർ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചത്.
അക്കാലെത്ത ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്റയും അവർണ്ണരുെടയും സാമൂഹികാ�
വസ്ഥയുെടയുെമാെക്ക സുസൂക്ഷ്മമായ വിശകലനം നമുക്ക് അറിയാതിരുന്ന പല
വിവരങ്ങളും മാനങ്ങളും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ഗാന്ധിജിെയത്തെന്ന പുതിയ സാഹ�
ചര്യത്തിൽ പുനർവായിക്കാൻ േവണ്ട കരുക്കളും ഇതിൽ നിരവധിയാണ്. അറു�
ന്നൂറ്റിനാലുദിവസെത്ത ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചതിെന്റ െതാണ്ണൂറാം
വാർഷികം 2015 നവംബർ 23-നു ആചരിക്കെപ്പട്ട േവളയിലാണ് ഈ പുസ്തകം
പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്ന പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്.

ഇൻഡ്യയിൽവച്ചു തെന്റ പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രകാശനം നടത്തണെമന്ന ആഗ്ര�
ഹം നിറേവറ്റാൻ െസപ്റ്റംബർ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇവർ വീണ്ടും ഇവിേടക്കു വന്നു. േകര�
ളത്തിൽ ൈവക്കത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും പ്രകാശനച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു.
െകാല്ലത്ത് െപ്രാഫ: ശ്രീനിവാസൻ സ്മാരക പ്രഭാഷണവും െചയ്തു. പുസ്തകപ്രകാ�
ശനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിയേപ്പാഴാണ് ഗാന്ധിജിയ്ക്ക് ആേഗാളതല�
ത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രസക്തിയുെട വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ
അവസരമുണ്ടായത്. കഥയടുേക്കാെട കാര്യങ്ങളറിയാൻ ൈവക്കത്തുനിന്നുതെന്ന
സംഭാഷണം തുടങ്ങി.

മേനാജ് െക. പുതിയവിള: എന്തുെകാണ്ടാണ് ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം െതരെഞ്ഞടു�
ത്തത്?
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െപ്രാഫ: േമരി എലിസെബത് കിങ്: ഞാൻ ൈവക്കം െതരെഞ്ഞടുക്കുക ആയിരു�
ന്നില്ല, ൈവക്കം എെന്ന െതരെഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. ൈവക്കം സത്യഗ്ര�
ഹെത്തപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള േഡാ: ജീൻ ഷാർപ് (Gene Sharp) 15 െകാല്ലം
മുമ്പ് എേന്നാടു പറഞ്ഞു, നിലവിലുള്ള രചനകളിെലാന്നും ൈവക്കം സത്യാ�
ഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാകാൻ ഇടയില്ല; അവി�
െട േപായി അേതപ്പറ്റി സമഗ്രമായി പഠിേക്കണ്ടതുണ്ട് എന്ന്. ഞാൻ അത്
ഏെറ്റടുത്തു. സത്യഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ (െസക്കൻഡറി) പുസ്ത�
കങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു. പ്രശ്നത്തിെല സങ്കീർണ്ണത കൂടുതൽ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടു.
‘െതാട്ടുകൂടാത്തവരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരും കണ്ണിൽെപ്പടാൻകൂടി പാടില്ലാത്ത�
വരു’മായ ജനതയുെട മഹാദുരിതം, അവഗണിക്കലിെന്റയും വിേവചനത്തി�
െന്റയും ചൂഷണത്തിെന്റയും സങ്കീർണ്ണവും സുഘടിതവുമായ അവസ്ഥ, എെന്ന
അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. വിേവചനം എെന്ന സംബന്ധിച്ച് അപരിചിതമല്ല. കുട്ടി�
ക്കാലത്ത് ജന്മനാടായ വിർജീനിയയിൽ േറാഡിലൂെട വരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ
വംശജർ െവളുത്തവർഗ്ഗമായ എെന്റ അച്ഛെന കാണുേമ്പാൾ പിന്നാക്കം മാറി
േറാഡിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിനിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവേഹളനയുെട
പല രൂപങ്ങൾ. പേക്ഷ, േകരളത്തിേലതു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. വ്യവസ്ഥെപ്പടു�
ത്തിയ വിേവചനം!

ഞങ്ങൾക്കു ലഭ്യമായിരുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
കണ്ടത് എഴുതെപ്പട്ടവെയല്ലാം സത്യഗ്രഹം വിജയമായിരുന്നു എന്ന ഊതി�
െപ്പരുപ്പിച്ച, മഹത്വവത്ക്കരിച്ച, റിേപ്പാർട്ടുകളാെണന്നാണ്. സമരക്കാരുെട
സഹനം കണ്ടു മനസലിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണർ േറാഡു തുറന്നുെകാടുക്കുകയായിരു�
ന്നു എന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒെരാറ്റ ഉദ്ധരണി അരഡസൻ പാശ്ചാത്യപണ്ഡി�
തരുെട പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ടു. എന്നാൽ ആ ഉദ്ധരണിയുെട ആധികാരികത
െതളിയിക്കുന്ന ഒരു േരഖയും എവിെടയും കെണ്ടത്താനായില്ല! കിഴക്കൻേലാ�
കത്തുവന്ന് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചേപ്പാൾ മനസിലായി അെതാരു ഒത്തുതീർപ്പാ�
യിരുന്നു എന്ന്. പ്രശ്നപരിഹാരം (resolution of conflict) ആയിരുന്നില്ല, പ്രശ്നം
ഒതുക്കൽ (management of conflict) മാത്രമായിരുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള പരിവർ�
ത്തനം ഉണ്ടായില്ല. സംഗതി വളെര കുഴക്കുന്നതും നിഗൂഢവുമായി േതാന്നി.

േകരളീയരും മറ്റ് ഇൻഡ്യക്കാരും പാശ്ചാത്യരുമായ പണ്ഡിതരുേടതായി
ഓക്സ്ഫഡിെല ഇൻഡ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള അതിവിപുലമായ േശഖരമത്രയും
പരിേശാധിച്ചു. അവിെട സ്ഥലം േപാരാഞ്ഞിട്ട് ഒരു െവയർഹൗസിൽ സൂക്ഷി�
ച്ചിരിക്കുകയാണു പുസ്തകങ്ങൾ. അത്രയ്ക്കുണ്ടത്! അവ പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ
േഡാ: ഷാർപ് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുെണ്ടന്നു മനസിലായി.

ഓക്സ്ഫഡിെല എെന്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Rothermere American Institute)
ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു പഠിക്കാൻ ഒരു ഗ്രാന്റ് തന്നു. പഠനം ഏകപക്ഷീയമാക�
രുെതന്ന കരുതേലാെട ദില്ലിക്കു പറന്നു. തിരുവനന്തപുരെത്ത സംസ്ഥാന
ആർൈക്കവിെല േരഖകൾ േഡാ: ഷാർപ്പിെന്റ നിരീക്ഷണം ശരിയാെണ�
ന്നു കൂടുതൽ േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി; വിശദീകരിക്കെപ്പടാത്ത പലതും ഉെണ്ടന്നും.
ഗാന്ധി ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്ത ഒരു സാമൂഹികപ്രശ്നമായി കാണാെത ഹി�
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ന്ദുമതത്തിെല ആഭ്യന്തരപ്രശ്നമായി കണ്ടതു സമരത്തിെന്റ സാദ്ധ്യതകളിലും
പരിസമാപ്തിയിലും സൃഷ്ടിച്ച പരിമിതികളും ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടു. വിട്ടുേപാകലുകൾ
കെണ്ടത്തിയും അതിഭാവുകാഖ്യാനങ്ങൾ വസ്തുതകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തിരുത്തിയും ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ പരമാവധി സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു
നാൾവഴി സൃഷ്ടിേക്കണ്ടതിെന്റ അനിവാര്യതയാണ് ഈ പഠനം എെന്റ ഉത്ത�
രവാദിത്തമാക്കി മാറ്റിയത്.

ഭാവിസമരങ്ങൾക്കു കൺെതളിയാൻ
മേനാജ്: ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േമരിയുെട ഈ പഠനവും കെണ്ടത്ത�

ലുകളും ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്നതും നടക്കാൻ േപാകുന്നതുമായ സമരങ്ങെള എങ്ങ�
െനയാണു സ്വാധീനിക്കാൻ, സഹായിക്കാൻ േപാകുന്നത് ?

േമ.കി.: ഞാൻ േനരേത്ത സൂചിപ്പിച്ച, ഗാന്ധി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആയിരിെക്ക
1905-ൽ േനടിയ ഉൾക്കാഴ്ച, “എത്ര കരുത്തുറ്റ ഭരണാധികാരിക്കും പ്രജകളു�
െട സഹകരണമില്ലാെത ഭരിക്കാനാവില്ല”—അെതാരു അടിസ്ഥാനപരമായ
കെണ്ടത്തലാണ്. നിങ്ങളുെട കാര്യ ംതെന്ന ആദ്യം എടുക്കാം. ഇൻഡ്യക്കാ�
െര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഈ േബാധം െപാടിതട്ടി�
െയടുക്കുന്നത് നീതിക്കും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും ലിംഗസമത്വത്തിനും പരി�
സ്ഥിതിക്കും ഒെക്കേവണ്ടി തുടരുന്ന േപരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഏെറ ഗുണം െചയ്യും.
എന്നിട്ടും ഇൻഡ്യൻ ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ ദർശനത്തിൽ ദൂരവ്യാപകഫലങ്ങ�
ളുള്ള എെന്തങ്കിലും സംഭാവന ഇന്നെത്ത േലാകത്തിനുേവണ്ടി നല്കുന്നതായി
കാണുന്നില്ല!

അഹിംസാസമരങ്ങളിലൂെട ചരിത്രേനട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമൂഹങ്ങൾ
ആ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിവയ്ക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായും പരാജയ�
െപ്പട്ടു. അങ്ങെന ഈ േലാകദർശനം ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടെപ്പട്ടു. അതിനു�
േമൽ അക്രമത്തിെന്റ സായുധശക്തികൾക്കും സായുധേപാരാട്ടങ്ങൾക്കും സമൂ�
ഹം ഇല്ലാത്ത പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുകയും അതാണ് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ശക്തി
എന്നു ധരിക്കുകയും െചയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മറ്റനവധി ആവശ്യങ്ങൾക്കു�
മായി നടന്ന എണ്ണമറ്റ അഹിംസാസമരങ്ങെളാെക്ക ഏെറ നിശ്ചയദാർഢ്യ�
മുള്ളവ ആയിരുന്നിട്ടും നാം കുറച്ചുകണ്ടു, മറന്നു, അവഗണിച്ചു, അെല്ലങ്കിൽ
ചുരണ്ടിമായ്ക്കെപ്പട്ടു.

എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഏറ്റ�
വും മഹാനായ േനതാവ്; േലാകം മുഴുവൻ ഉറ്റുേനാക്കിയ ആദ്യെത്ത പാശ്ചാ�
േത്യതരവ്യക്തിയും. ഗാന്ധി സ്വാംശീകരിക്കാനും വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്താനും കാ�
ര്യമായി പ്രയത്നിച്ച സമൂഹശക്തി ഉപേയാഗിച്ചുള്ള അഹിംസാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ഇന്ന് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും നമുക്കുണ്ട്. ഉേദ്യാഗസ്ഥരും പടയാളികളും നിസ്സ�
ഹകരിച്ചാൽ സായുധ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും േസനകളും േപാലും പ്രവർ�
ത്തിക്കാതാകും.

മേനാജ്: എന്തുെകാണ്ടാകാം ഗാന്ധിയൻ സമരസമീപനത്തിന് ഇത്തരെമാരു വി�
പര്യയം സംഭവിച്ചത് ?
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േമ.കി.: പറയാം. ഉപ്പുസത്യഗ്രഹത്തിെന്റ വിവരണപാഠം മിത്താക്കി മാറ്റാനാണ്
ഇൻഡ്യാചരിത്രം പ്രേലാഭിതമായത്. അേതസമയം, മെറ്റാരു ചിന്താധാര�
ക്കാർ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾക്കായുള്ള അേന്വഷണങ്ങൾക്കു പിന്നാെലയുള്ള
പരക്കംപാച്ചിലിൽ അതിെന തള്ളിക്കളയുകയും തരംതാഴ്ത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇന്നെത്ത ഇൻഡ്യ എന്ന രാഷ്ട്രം (nation state) ൈസനികശക്തിക്കു പണം
െചലവഴിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ൈസനികശക്തിക്കു ഭീമമായി െചലവാ�
ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യെത്ത പൗരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ജനങ്ങളുെട കാഴ്ചപ്പാ�
ടുകെള തകർക്കാനുള്ള അതിെന്റ സ്വാധീനശക്തിയും അറിയാം. ഇന്നെത്ത
ഇൻഡ്യ ൈസനികശക്തി വിപുലീകരിക്കുന്നതിെന ന്യായീകരിക്കാൻ താല്പ�
ര്യെപ്പടുകയും അേതസമയം ഗാന്ധിെയ ബ്രിട്ടിഷുകാേരാടുള്ള േപാരാട്ടത്തിെല
ആദർശവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും െചയ്യുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര�
ത്തിൽ അഹിംസാത്മകപ്രതിേരാധം പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നു എന്നതു മറന്നിട്ടിെല്ല�
ങ്കിലും അതിെന സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധസമരത്തിനു മാത്രമുള്ള ഏർപ്പാടായാണു
മിക്കവാറും കാണുന്നത്.

ഇൻഡ്യാചരിത്രത്തിൽ സാമൂഹികശക്തിയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തിെന്റ ചരി�
ത്രം യു.എസിെലന്നേപാെല അവഗണിക്കെപ്പട്ടുകൂട; അതു പലേപ്പാഴും എഴു�
തെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നിരിക്കിലും. ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം ഒഴിെകയുള്ള സമരങ്ങെളാന്നും
ആഴത്തിൽ വിശകലനം െചയ്തിട്ടുമില്ല. അഹിംസാസമരത്തിെന്റ സേങ്കത�
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ പണ്ഡിതർ േപെരടുത്തിട്ടില്ല.
ഗാന്ധിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും അഹിംസാസമരരൂപങ്ങൾ പ്രാേയാഗി�
കമായി പ്രേയാഗിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ടും ഈ തലം േകവലം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ആദർശത്തിെന്റ ഭാഗം മാത്രമായും ഇന്നു പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഒന്നായും
തരംതാഴ്ത്തെപ്പടുന്നു. ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം ഒഴിെകയുള്ള സമരങ്ങെള വിശകല�
നം െചയ്യുന്നതിനു ഗൗരവതരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടസമായി എന്നതാണു
കാര്യം. ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം തെന്ന ഉദാഹരണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ സം�
ഭവിച്ചതിെന്റ െതറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണു ഞങ്ങൾെക്കല്ലാം കിട്ടിയത്. അതു
തിരുത്തുന്നതിനാണ് എെന്റ പുസ്തകം. ഗാന്ധിയുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുെട വി�
വിധവശങ്ങൾ ആേഗാളതലത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാേണ്ടാളം വികലമായാണു മന�

ഇടത്തുനിന്നു്: ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രകാശനേവദിയിൽ
േതാമസ് േജക്കബ്, എം എ. േബബി, പ്രഭാവർമ്മ എന്നിവർെക്കാപ്പം േമരി ഇ. കിങ്; എം.
എ. േബബിയും േമരി ഇ. കിങ്ങും പുസ്തകപ്രകാശനേവദിയിൽ.
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സിലാക്കെപ്പട്ടത് എന്നർത്ഥം. അഹിംസാസമരം എങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു
എന്നതുസംബന്ധിച്ച ആേഗാളധാരണ അതുകാരണം വളെച്ചാടിക്കെപ്പട്ടു.
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതിെന്റ സിദ്ധാന്തവും പ്രേയാഗവും വികലമായി ആവിഷ്ക്ക�
രിക്കെപ്പടാൻ ഇത് ഇടയാക്കി. പല േമഖലയിലും അഹിംസാസമരം അത്
അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ പരിഗണിക്കെപ്പടാെതയും േപായി.

എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ പരിേശാധിക്കെപ്പടുന്ന നാൾവഴിയുെട ഭാഗങ്ങൾ
വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുേപായവയാണ്. ഗാന്ധിയുെട നിർേദ്ദശപ്രകാരം സംഘ�
ടിപ്പിക്കെപ്പട്ട സവർണ്ണജാഥ, ബ്രാഹ്മണരും നായന്മാരും അടങ്ങുന്ന സവർ�
ണ്ണർ മഴനനഞ്ഞ് ൈവക്കത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു 124 ൈമൽ നട�
ന്നത്, 1924 നവംബർ 12-ന് അവർ തിരുവിതാംകൂർ മഹാറാണിക്കു നല്കിയ
25,000 േപർ ഒപ്പിട്ട ഭീമഹർജി - ഇത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല അഹിംസാസമരപ്പ�
ട്ടികയിെല യശഃസ്തംഭമേല്ല?

ഗാന്ധിജിക്കു പറ്റിയ പിഴവ്
മേനാജ്: പിെന്ന എവിെടയാണു ഗാന്ധിജിക്കു െതറ്റിയത് ?
േമ.കി.: ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ച ഹൃദയങ്ങളുെടയും മനസുകളുെടയും പരിവർത്തനം

ൈവക്കത്തു സംഭവിച്ചില്ല. േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാവുന്ന ഒരു ‘പ്രശ്നം തീർക്കൽ’
ഗാന്ധിയും ബ്രിട്ടിഷുകാരനായ െപാലീസ് കമ്മിഷണറുംകൂടി തട്ടിക്കൂട്ടുകയായി�
രുന്നു. പെക്ഷ, അതു ദളിതെര 604 ദിവസത്തിനു മുമ്പെത്ത അേത അവസ്ഥ�
യിൽ അവേശഷിപ്പിച്ചു! ഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിെന്റ അന്നെത്ത പരിമിതി
പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഇത് ‘മനഃപരിവർത്തനം’, ‘സ്വയം സഹനം’ തുടങ്ങിയവ
സംബന്ധിച്ച ചില െതറ്റായ തത്വങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിച്ചതാ�
ണ്. അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാവുന്ന മനഃപരിവർത്തനത്തിൽനിന്നു വളെര
അകെല നില്ക്കുന്ന, സംശയാസ്പദമായ ധാരണയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ഒരു തീർക്കലായിരുന്നു അത്. പ്രശ്നം തീർക്കലല്ല, പ്രശ്നം മാേനജ് െചയ്യൽ.
സത്യഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു 12 െകാല്ലത്തിനുേശഷം എല്ലാ േക്ഷത്രങ്ങളും േക്ഷത്ര�
പാതകളും എല്ലാവർക്കുമായി രാജവിളംബരത്തിലൂെട തുറന്നുെകാടുക്കുന്നതു�
വെര സമരം പരാജയമായിരുെന്നന്നു വസ്തുനിഷ്ഠമായും പറയാൻ കഴിയും,
സുദീർഘവും പേരാക്ഷവുമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിെന േനാക്കിക്കാണാത്ത
ഏതാൾക്കും.

പഠനത്തിനായുള്ള അേന്വഷണം ഇവിടയാണു തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നും നാം
പണിക്കുറ്റം തീർത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സമരസേങ്കതങ്ങളുെട ആദ്യപരീക്ഷണ�
ശാല ആയിരുന്നു ൈവക്കം. സ്വന്തം െതറ്റുകെള വിമർശിക്കാൻ ഗാന്ധി ഭയ�
െപ്പട്ടിരുന്നില്ല. നമ്മളും വിമർശിക്കാൻ ഭയക്കരുത്. കാരണം അവിെടയാണു
പഠനം.

മേനാജ്: ഈ കെണ്ടത്തലും വിമർശനപഠനവും മറ്റു സമരങ്ങൾക്ക് എങ്ങെനയാ�
ണു പ്രേയാജനെപ്പടുക?

േമ.കി.: െസ്പഷ്യലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരരുെട, േവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധകിട്ടാെതേപായ, പഠനങ്ങ�
ളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, വിവാദ ഒത്തുതീർപ്പടക്കം സമരത്തിെന്റ ഭാഗമായി
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ഇണ്ട ംതുരുത്തിമനയിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് അയിത്താചരണപ്രകാരം ഒരുക്കിയ സ്വീകരണം:
ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ പുസ്തകത്തിന് ആർട്ടിസ്റ്റ് മദനൻ
വരച്ച ചിത്രം.

നടന്ന സംഭവങ്ങളുെട മുഴുവൻ വിവരണം, െതളിവുകേളാെട, അതും പരിേശാ�
ധിച്ചുേബാദ്ധ്യെപ്പടാവുന്ന േരഖകൾ സഹിതം, ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു—അതാണീ പു�
സ്തകത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം. ഈ പുസ്തകം ഗാന്ധിയുെട പിഴവുകൾ പരിേശാധി�
ക്കുകയും ഒപ്പം 1925-ൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംസാരം എങ്ങിെന മാറുന്നു എന്ന്
അവേലാകനം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. Compel, compulsion, pressure,
public opinion തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയതായി
കാണുന്നത് അേപ്പാഴാണ്. സിവിൽ നിയമലംഘനം (civil disobedience)
േപാെല പലപദങ്ങളുംതെന്ന ഇംഗ്ലിഷിനു ഗാന്ധിയുെട സംഭാവനയാണ്.

നിലനിന്നുേപാരുന്ന തടസങ്ങളുെടേയാ അടിച്ചമർത്തലുകളുെടേയാ
അവസ്ഥയിൽ സാമൂഹികമാറ്റത്തിന് എങ്ങെനെയാെക്ക സമ്മർദ്ദം െചലു�
ത്താെമന്ന് അേദ്ദഹം അതിഗഹനമായി ചിന്തിച്ചത് എപ്രകാരെമന്ന് ഗാന്ധി�
യുെട വാക്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിശകലനം െചയ്യുന്ന ഒരാൾക്കു മനസിലാ�
കും. േപ്രരിപ്പിക്കലിെനപ്പറ്റി (persuasion) എഴുതിയിട്ടുള്ളത്ര അേദ്ദഹം ബലാൽ�
ക്കാരമാേയാ തടയുകേയാ അനുസരിപ്പിക്കുകേയാ ഭീഷണി പ്രേയാഗിക്കുക�
േയാ (coercion) െചയ്യുന്ന രീതിെയപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതു െതറ്റിദ്ധാരണ
വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമരഹിതജനമുേന്നറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി�
െയപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ അറിയാമായിരുന്ന, ആ ശക്തിയും പ്രേയാഗവുമായി
വർഷങ്ങേളാളം മല്പിടിത്തം നടത്തിയ അേദ്ദഹം അതിെന്റ പരിമിതിെയപ്പ�
റ്റി അധികം ഉത്ക്കണ്ഠെപ്പട്ടില്ല. േപ്രരണയിലും മനഃപരിവർത്തനത്തിലുമുള്ള
വർദ്ധിച്ച ഊന്നൽ ചിലേപ്പാൾ ഹാനികരമാകാം എന്നതാണു വസ്തുത. പ്ര�



െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ 79

തിേയാഗിക്കു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ അത് അസഹ്യമായ
അടിച്ചമർത്തൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിേലക്കു നയിക്കാം.

ഗാന്ധിയുെട സ്വന്തം പഠനപാത പിന്തുടർന്ന് ആ ജ്ഞാനം സ്വാംശീക�
രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരിയായ, ഇന്നും തുടരുന്ന, പ്ര�
സക്തിയാണു നാം പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നത്. ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൽനിന്നു
ഗാന്ധിെയ മാറ്റിനിർത്താനും ആവില്ല. അയിത്തത്തിെനതിെര സമീപനാടുക�
ളിൽ നടന്ന സമാനസമരങ്ങൾ പരാജയെപ്പടുകയും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം േന�
ടാെത േപാകുകയും െചയ്തത് അവയിൽ ഗാന്ധി ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്.
ഗാന്ധി മേറ്റതു വിഷയെത്തക്കാളും കൂടുതൽ എഴുതിയത് അയിത്തെത്തപ്പറ്റി�
യാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇൻഡ്യ മുഴുവൻ ൈവക്കെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വാർ�
ത്തകെള പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ബൃഹത്തായ ഒരു സാമൂഹികസാംസ്ക്കാരിക
പ്രശ്നത്തിേലക്കുള്ള ആഴ്ന്നിറങ്ങലായിരുന്നു ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ഫലം.
നമ്മുെട േലാകം ഇന്നും വിേവചനത്തിെന്റയും മുൻവിധികളുെടയും െകാടിയ ദു�
രിതങ്ങൾ േനരിടുകയാണ്. അവെയ്ക്കല്ലാം ൈവക്കെത്ത കഥയിൽ ഒരുപാടു
പാഠങ്ങളുണ്ട്.

മനഃപരിവർത്തനത്തിെന്റ സാദ്ധ്യത
േമ.കി.: ഞാൻ മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ്: മനഃപരിവർത്തനെത്ത (conversion)

നമുക്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കാം, എന്നാൽ അതിെന ഒരു സാധാരണ പ്ര�
തിഭാസെമന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. മനസുകെള മാറ്റാൻ ഗാന്ധിക്കു സാധി�

മന്നത്തിെന്റ സവർണ്ണജാഥ: ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ
പുസ്തകത്തിന് ആർട്ടിസ്റ്റ് മദനൻ വരച്ച ചിത്രം
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ച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് അപൂർവ്വതയാണ്. േകാൽക്കത്തയിെല വർഗ്ഗീയകലാപഭൂ�
മിയിൽ കലാപത്തിനു പിന്നിെല വില്ലൻ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടെപ്പട്ട മുസ്ലിമായ
ബംഗാൾ പ്രവിശ്യാ പ്രധാനമന്ത്രിെയ ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിപ്പിച്ചതും
കലാപത്തിനിരയായ ഒരു വീട്ടിൽ തേന്നാെടാപ്പം ഒരാഴ്ച തമസിക്കാൻ ഗാന്ധി
േപ്രരിപ്പിച്ചതും അതു കലാപം െകട്ടടങ്ങുന്നതിേലക്കു നയിച്ചതും ഉദാഹരണമാ�
ണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെലതെന്ന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അത്.

സാമൂഹികമാറ്റം സാദ്ധ്യമാകുെമന്ന് അേദ്ദഹം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും, ഒരുപ�
േക്ഷ, നിർബ്ബന്ധം പിടിക്കുകയും െചയ്ത രീതിയാണു സ്വയംസഹനത്തിലൂെട
മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനഃപരിവർത്തനം. എന്നാൽ, െപാതുവിൽ പറയു�
േമ്പാൾ, അതു കാലത്തിെന്റ പരീക്ഷണങ്ങെള അതിജീവിച്ചിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ
ഇത് അപകടകരമായ ഒരു നിഗമനം ആയിരിക്കാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്ത�
യിെല അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പിഴവ്, അഹിംസാസമരം ഒരിക്കലും പരാ�
ജയെപ്പടിെല്ലന്നും അത് ഏതു കഠിനഹൃദയെത്തയും അലിയിക്കുെമന്നും ഉള്ള
അചഞ്ചലവിശ്വാസേത്താെടയുള്ള സഹനം സംബന്ധിച്ച മുൻവിധിയാണ്.
ഇതു വിനാശകരവും അത്രതെന്ന അപര്യാപ്തവുമാണ്.

സാമൂഹികശക്തി സംബന്ധിച്ച അതിഭൗതിക ആത്മീയവത്ക്കരണം
ചരിത്രം, രാജ്യാന്തരബന്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രമീമാംസ, രാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തം, സാമൂഹി�
കശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക-ജനമുേന്നറ്റസിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയ േമഖലകൾ അഹിം�
സാസമരത്തിനു നല്കുന്ന ഗൗരവെത്ത പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എെന്റ
പ്രതീക്ഷ, ഇൻഡ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും പണ്ഡിതരും പത്രപ്ര�
വർത്തകരും ഗേവഷകരും സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞരും ചരിത്രകാരരുെമാെക്ക
ഈ പഠനത്തിൽനിന്നു പ്രേചാദനം ഉൾെക്കാള്ളുെമന്നും ഒരു രണ്ടാം പരി�
േശാധന ആവശ്യമുള്ള ഗാന്ധിയൻസമരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തീവ്രവും കരുത്തു�
റ്റതുമായ പഠനങ്ങൾ േലാകത്തിനാെക ഗുണം െചയ്യുെമന്നു തിരിച്ചറിയുെമന്നും
ആണ്.

മേനാജ്: ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം പരിപൂർണ്ണവിജയം
ആകാെതേപായി എന്നാണേല്ലാ പുസ്തകത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി ചരി�
ത്രം ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്ത അങ്ങെനയാകുേമാ വായിക്കുക?

േമ.കി.: ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിേശാധിച്ചാൽ, സമരം പരാജയമായിരു�
െന്നന്നും ഗാന്ധിയുെട നയങ്ങളും വഴങ്ങാനുള്ള സവർണ്ണരുെട വിമുഖതയും
അതിനു കാരണമായി എന്നും ഒരാൾക്കു പറയാം. എന്നാൽ, ഗാന്ധി മേറ്റ�
തു വിഷയെത്തക്കാളുേമെറ എഴുതിയതും പറഞ്ഞതും െതാട്ടുകൂടായ്മെയപ്പറ്റി
ആയിരുന്നു. ഗാന്ധിെയ ആ വിഷയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നത് ഈ സമര�
മാണ്. ഗാന്ധിയുെട സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ആ സമരത്തിനു സാർവ്വലൗകികമാനം
നല്കിയത്. ഇൻഡ്യ മുഴുവൻ ൈവക്കത്തുനിന്നുള്ള വാർത്തകെള പിന്തുടരുക�
യായിരുന്നു. ഏഷ്യ മുഴുവൻ അതു പടർന്നു. അതിബൃഹത്തായ ഒരു സാമൂഹിക�
സാംസ്ക്കാരികസമസ്യയിേലക്കു ശക്തമായി ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാ�
ണ് അതിെന്റ ഫലം. േലാകമാെകയുള്ള അഹിംസാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ജീവ�
വായുവായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയദർശനത്തിെന്റയും ഉൾക്കാഴ്ചയുെടയും അടിസ്ഥാ�



ഇടത്തുനിന്നു്: ഒരു ആേഗാളീകരണവിരുദ്ധസമരത്തിെല അഹിംസാസമരക്കാർ; വാൾ
സ്റ്റ്രീറ്റ് സമരത്തിനു പിന്തുണയുമായി എത്തിയ മുതിർന്ന അേമരിക്കൻ കലാകാരർ വില്ലി
െനൽസൺ, പീറ്റ് സീഗർ, ആർേലാ ഗുത്രീ.

നപരമായ ആവിഷ്ക്കാരത്തിന് അേദ്ദഹം നല്കിയ സംഭാവനകെളയും അതിെന്റ
സമഗ്രതെയയും നാം കാണണം. പന്ത്രണ്ടുവർഷത്തിനു േശഷമാെണങ്കിലും
േക്ഷത്രപ്രേവശനവിളംബരത്തിനു േപ്രരണയാകാനും സവർണ്ണെരക്കൂടി ഈ
ആവശ്യത്തിനായി അണിനിരത്താനും കഴിഞ്ഞതും നിസ്സാരമല്ല.

ഗേവഷണത്തിെന്റ രീതിശാസ്ത്രം
മേനാജ്: ഇന്നെത്തക്കാലത്തു മാദ്ധ്യമങ്ങൾ താന്താങ്ങളുെട താത്പര്യത്തിനനു�

സരിച്ചു വാർത്തകൾ വളെച്ചാടിക്കുന്നതു വ്യാപകമാണേല്ലാ. ‘മാതൃഭൂമി’െയ
ആണേല്ലാ ഈ പഠനത്തിൽ കാര്യമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘മാതൃഭൂമി’
ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. അതിെന്റ മാേനജിങ് എഡിറ്റ�
റായിരുന്നു സത്യഗ്രഹക്കൺവീനർ. അേപ്പാൾ, ആ പത്രത്തിെല റിേപ്പാർട്ടു�
കെള ഒരു ചരിത്രഗേവഷണത്തിൽ എങ്ങെനയാണ് അടിസ്ഥാനേരഖയായി
കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക?

േമ.കി.: 1924 – 25-െല ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച ദിനസരി ഞാൻ തയ്യാ�
റാക്കിയത് മുഖ്യമായും പ്രാഥമികേസ്രാതസുകളായ കത്തുകൾ, മറ്റ് ആശയ�
വിനിമയങ്ങൾ, റിേപ്പാർട്ടുകൾ, േയാഗതീരുമാനങ്ങൾ, ൈകെകാെണ്ടഴുതിയ
കുറിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയുെട ഒറിജിനലുകൾ ആധാരമാക്കിയാണ്. രണ്ടാമത്
ആശ്രയിച്ചത് പത്രപുരാേരഖകെളയും. ഒറിജിനലുകൾ അല്ലാത്തതും ചിലേപ്പാ�
െഴാെക്ക വിദഗ്ദ്ധരുെട ചരിത്രവിശകലനങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതുമായ ദ്വിതീയേസ്രാ�
തസുകൾ വായിച്ചുമനസിലാക്കുകയാണു പിെന്ന െചയ്തത്. ഇൻഡ്യയിെലയും
വിശിഷ്യാ േകരളത്തിെലയും ചരിത്രകാരർ, പണ്ഡിതർ, മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർ
തുടങ്ങിയവരുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളായിരുന്നു നാലാമെത്ത േസ്രാത�
സ്. ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലും മൂന്നു വ്യത്യസ്തയിനം േസ്രാതസുകളുമാെയങ്കിലും
ഓേരാ സംഭവവും വ്യാഖ്യാനവും പറഞ്ഞുപതിഞ്ഞ വിവരവും െപാരുത്തെപ്പടു�
ന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിമാത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്ന രീതിസമ്പ്രദായമാണ് രാ�
ഷ്ട്രീയശാസ്ത്രകാരി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പ്രേയാഗിച്ചത്. ‘ട്രയാംഗുേലഷൻ’
എന്നാണ് ഈ രീതിക്കു േപര്.
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സംഭവം കഴിഞ്ഞു നിരവധിവർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള പഠനമാകയാൽ എല്ലാ�
ക്കാര്യത്തിലും ഇവെയല്ലാം പരിേശാധിക്കാൻ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ചരിത്രവ്യാ�
ഖ്യാനങ്ങളും പുരാേരഖകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം െവളിവാക്കുന്ന വസ്തുതകൾ
പലതും കണ്ടു. സത്യഗ്രഹികൾതെന്ന എഴുതിയ പ്രാഥമികവിവരങ്ങളുെട
അഭാവം എെന്ന നിരാശയാക്കി. ഒരുപേക്ഷ, അവെയ്ക്കാെക്ക പലവിധ വി�
ശദീകരണങ്ങളുണ്ടാകാം. വിട്ടുേപാകലിെന്റ ഈ തലം പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഈ പ്രതിഭാസെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം എെന്റ
പരിഗണനാവിഷയത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു.

‘മാതൃഭൂമി’ റിേപ്പാർട്ടുകളുെട െമച്ചം, 604 ദിസെത്ത സമരകാലത്തുടനീളം
ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു റിേപ്പാർട്ടുകൾ വീതം അയയ്ക്കുന്ന ഒരു േലഖകൻ സ്ഥിരമായി
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു സംഭവത്തിെന്റ നാൾക്രമം തയ്യാറാ�
ക്കുന്നതിൽ ഒരു പത്രത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ടിങ്ങിെല ഇത്തരം ൈസ്ഥര്യം അപൂർവ്വ�
മാണ്. ഈ സ്ഥിരത ഒരു വസ്തുതയുെട സ്ഥിരീകരണത്തിന് ഒരു ഗേവഷകയ്ക്ക്
അമൂല്യമാണ്. വർഷങ്ങെളടുത്ത് ഇവെയ സനിഷ്ക്കർഷം പരിേശാധിച്ച േകാഴി�
േക്കാട് പി.എസ്.എം.ഒ. േകാെളജിെല െപ്രാഫ: വാസു തിേല്ലരിയുെട സംഭാ�
വനകളും ശരിയായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താൻ എെന്ന സഹായിച്ചു. കൂടാെത
ഇവയുെട സ്ഥിരീകരണത്തിനു പുരാേരഖകെളയും മറ്റു പത്രങ്ങെളയും ഉപേയാ�
ഗിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലുപരി ‘മാതൃഭൂമി’ പല ലക്കത്തിലും സത്യഗ്ര�
ഹെത്തപ്പറ്റി പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതുകയും മറ്റു പത്രങ്ങളിൽ വന്ന മുഖ�
പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. സത്യഗ്രഹത്തിൽ പെങ്കടു�
ക്കുന്നവരുെട അഭിപ്രായങ്ങൾ േലഖകൻ റിേപ്പാർട്ടുകളിൽ േചർത്തതും സം�
ഭവങ്ങളുെട നാൾവഴി തയ്യാറാക്കാനും സംഭവങ്ങേളാടു കൂടുതൽ അടുക്കാനും
ഏെറ സഹായകമായി.

ചരിത്രകാരനായ െക.െക. കുസുമൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതുേപാെല ‘പൂർ�
ണ്ണവിജയമല്ലാത്ത, ഒത്തുതീർപ്പായ’, ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാവുന്ന അന്ത്യ�
ത്തിേലക്കു നീങ്ങുേമ്പാൾ ‘മാതൃഭൂമി’േലഖകെന്റ റിേപ്പാർട്ടുകളിൽ സംഭവങ്ങ�
െളയും നടപടിക്രമങ്ങെളയും പറ്റി ഒരു ഉറപ്പുകുറവു ദൃശ്യമാണ്. എന്നാൽ,
ഞാൻ േരഖെപ്പടുത്തിയ എല്ലാ അന്തർനാടകങ്ങളുെടയും െമാത്തം സന്ദർഭ�
ത്തിേലക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ ഈ അവ്യക്തത എനിക്കു മനസിലായി. എെന്റ
അറിവിൽെപ്പട്ടിടേത്താളം, എട്ടു പതിറ്റാണ്ടിനുേശഷമാെണങ്കിലും, ഈ സംഭ�
വത്തിെല ഓേരാ വസ്തുതെയയും മൂന്നു േസ്രാതസുകളിെല വിവരങ്ങളുെട പിന്തു�
ണേയാെട സ്ഥിരീകരിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യനാൾവഴിവിവരണം ആണിത്.
അതുെകാണ്ട്, ചിലേപ്പാെഴല്ലാം പേരാക്ഷമായ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾക്ക് ഉതകി�
യിട്ടുെണ്ടങ്കിലും എഡിേറ്റാറിയലുകൾ ഏെറ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇംഗ്ലിഷിലും മലയാളത്തിലുമായി ഇരുപേതാളം പത്രങ്ങൾ 1905 ആകു�
േമ്പാേഴക്കും തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായതിെനപ്പറ്റിയും അവയുെട െമാത്തം
വരിക്കാെരക്കാൾ വിപുലമായ െപാതുസമൂഹത്തിേലക്ക് എത്തിയിരുന്നതി�
െനപ്പറ്റിയും െപ്രാഫ: േഗാപാലൻകുട്ടി നൽകിയ വിവരണം കാര്യമായ മതിപ്പ്
എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിനു കാരണം അന്നെത്ത അസാധാരണ�
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മായ ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും െപാതുക്കാര്യങ്ങളിൽ വളർന്നിരുന്ന താത്പ�
ര്യവും ആയിരുന്നുെവന്ന് എനിക്കു മനസിലായി. രാജഭരണപ്രേദശമായ
തിരുവിതാംകൂറിെല പ്രശ്നങ്ങെള ആനിലയിൽ കണ്ട് ഇടെപടാനും അവിട�
െത്ത ഒരുപിടി െചറിയ േദശീയവാദി, പരിഷ്ക്കരണവാദി പത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഇടം കെണ്ടത്താനും ൈവക്കംസംഗതികളിൽ സൃഷ്ടിപരമായ പങ്കുവഹിക്കാ�
നും ‘മാതൃഭൂമി’െയന്ന േബ്രാഡ്ഷീറ്റ് പത്രെത്ത അതിെന്റ പ്രവർത്തകർ ഉപ�
േയാഗെപ്പടുത്തിയതിെനപ്പറ്റി ഞാൻ എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭൂവുടമാവർഗ്ഗത്തിെന്റ പത്രങ്ങൾ എതിർേചരിയിൽ ആയിരുന്നു. നാൾവഴി
തയ്യാറാക്കാൻ ഉതകുമാറ് മറ്റുള്ളവെയ അേപക്ഷിച്ച് ‘മാതൃഭൂമി’ പുലർത്തിയ
ൈനരന്തര്യെത്ത ഞാൻ സ്വാഗതം െചയ്യുകയും മറ്റു പത്രങ്ങളിൽ പരന്നുകിട�
ക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ പരതാനുള്ള സൂചനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി അതിെന
ആദരിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഗാന്ധിയൻ സമരത്തിെന്റ അേമരിക്കൻ ‘രാജ’പാത
മേനാജ്: ഗാന്ധിജിെയയും അനുയായികെളയും കാണാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ�

രരീതി മനസിലാക്കാനുമായി അേമരിക്കയിെല ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ 1920-
കൾക്കും 1950-കൾക്കും ഇടയിൽ നിരവധിതവണ ഇവിെട വന്നുേപായിരുന്നു
എന്നതും ഗാന്ധിജിയുെട സഹനസമരത്തിെന്റ വിജയം അേമരിക്കയിൽ വ്യാ�
പകമായ പ്രചാരം േനടിയിരുന്നു എന്നതും േമരിയുെട പുസ്തകത്തിൽനിന്നാണ്
അറിഞ്ഞത്. ഇവിെട പലർക്കും അതു കൗതുകകരമായ അറിവാണ്. അേമ�
രിക്കൻ പൗരാവകാശപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ പെങ്കടുത്തവർക്ക് അക്രമരഹിതസമ�
രമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രേത്യക പരിശീലനം വിദഗ്ദ്ധെര ഉപേയാഗിച്ചു നല്കിയിരുന്നു
എന്നതും ഇവിെട പലർക്കും അറിയില്ല. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ േപാ�
ലും ഈ പരിശീലനം േനടിയിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത പരിശീലിപ്പിച്ച അേത
വിദഗ്ദ്ധരിൽനിന്നു പരിശീലനം േനടാൻ അവസരം ലഭിച്ച ആളാണു താങ്കളും.
എങ്ങെനയാണതു സംഭവിച്ചത്?

േമ.കി.: 1920-കളിൽ അയിത്തത്തിെനതിെര ഇവിെട നടന്നിരുന്ന സഹനസമര�
െത്ത പ്രത്യാശേയാെട േനാക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം ഭൂേഗാളത്തിെന്റ മറുപു�

ഇടത്തുനിന്നു്: അഹിംസാസമരത്തിെന്റ കലാത്മകമുഖം; വാൾ സ്റ്റ്രീറ്റ് സമരത്തിനു പിന്തുണ�
യുമായി എത്തിയ മുതിർന്ന അേമരിക്കൻ ഗായകൻ പീറ്റ് സീഗറും മറ്റു കലാകാരരും.
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റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു—അേമരിക്കയുെട െതക്കൻപ്രവിശ്യകളിെല ആഫ്രിക്കൻ
അേമരിക്കക്കാർ. അയിത്തത്തിെന്റ ഇരകൾ എന്നനിലയിൽ തുല്യദുഃഖിതർ.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ േനതൃത്വത്തിേലക്ക് ഉയരുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
പത്രങ്ങളിലൂെട ഗാന്ധിയൻ സമരെത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ പ്രത്യുത്പന്നമതികൾ
പലരും ഇൻഡ്യയിേലക്കു കപ്പൽ കയറി. കലാശാലകളിെലയും െസമിനാ�
രികളിെലയും വകുപ്പുതലവർ, പുേരാഹിതർ, മറ്റ് ഉന്നതപദവികളിൽ ഉള്ളവർ
ഒെക്ക. അവർ സമരേവദികൾ സന്ദർശിച്ചു, അനുഭവസ്ഥരിൽനിന്നു പലതും
പഠിച്ചു, ഇവിെടയുള്ളവരുമായി ആശയശൃംഖല ഉണ്ടാക്കി, വാർത്തകൾ കി�
ട്ടാൻ ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കി. മടങ്ങിെയത്തിയവർ അേമരിക്കയിൽ േലഖനങ്ങൾ
എഴുതി, പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസുകളും സംവാദങ്ങളും നടത്തി. അവിെട കറു�
ത്തവർ നടത്തിയിരുന്ന വിവിധ പത്രങ്ങളിൽ ൈവക്കം അടക്കമുള്ള സമര�
ങ്ങളുെട വാർത്തകൾ പ്രാധാന്യേത്താെട നിരന്തരം വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. പല
ഇൻഡ്യൻേനതാക്കളും അേമരിക്കയിെലത്തി അവിടെത്ത പൗരാവകാശപ്ര�
സ്ഥാനവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു.

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജിയിൽനിന്നു പഠിച്ചാണ് അേമരിക്കയി�
െല വർണ്ണവിേവചനത്തിെനതിെര തുടങ്ങി പിന്നീടു പുതിയ േമഖലകളിേലക്കു
വളർന്ന പൗരാവകാശപ്രസ്ഥാനത്തിനു മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ രൂപം
നല്കിയത്. ആഫ്രിക്കനേമരിക്കൻ േനതാക്കൾ 1919-മുതൽ രണ്ടാം േലാകമ�
ഹായുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നതുവെര സ്റ്റീമർക്കപ്പലുകളിൽ ഇൻഡ്യയിേലക്കു
വന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു, ഗാന്ധിയിലും ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലുംനി�
ന്ന് അഹിംസാസമരം പഠിക്കാൻ. അവർ തിരിെക വന്നും ഇൻഡ്യയിൽനിന്നു
പരിചയസമ്പന്നെര അേമരിക്കയിൽ െകാണ്ടുവന്നും വിപുലമായ പരിശീലന�
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിയൻസമരെത്തപ്പറ്റി പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമായിത്തുട�
ങ്ങിയേതാെട അവ ൈകമറിഞ്ഞുൈകമറിഞ്ഞു വായിക്കെപ്പട്ടു. ഇൻഡ്യൻപ്ര�
േക്ഷാഭകരുമായി വലിയേതാതിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് അന്നു നടന്നത്.

െതേക്കയേമരിക്കയുെട ഉള്ളറകളിെല ജനസമൂഹങ്ങൾ േപാലും അഹിം�
സാസമരത്തിെന്റ ആശയങ്ങെളപ്പറ്റി വിപുലമായ അറിവുള്ളവരായി! ഇന്നും
ആ ആശയം പരസ്പരം ൈകമാറുന്നു എന്നതാണു സത്യം. ചരിത്രകാരനായ
സുദർശൻ കപൂർ ഇേതക്കുറിച്ചു വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ‘െറയ്സിങ് അപ്
എ േപ്രാെഫറ്റ് ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അേദ്ദഹം വിവരിക്കുന്ന, അേമരിക്കയി�
െല കറുത്തവരുെട േനതാക്കളും ഗാന്ധിയൻപ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നടന്ന
വലിയ ആശയവിനിമയമാണ് അക്രമരഹിതസമരം സംബന്ധിച്ച് കറുത്തവർ�
ക്കിടയിൽ ഏകാഭിപ്രായം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത്. ഈ അറിവു കിഴക്കുനിന്നു പടി�
ഞ്ഞാേറക്കു വന്നതിെനപ്പറ്റി ‘മഹാത്മ ഗാന്ധി ആൻഡ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ’
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

1936-ൽ വാർധയിൽ വന്നു ഗാന്ധിെയ കണ്ട ബൻജമിൻ േമയ്സ് പത്തു�
െകാല്ലത്തിനുേശഷം അറ്റ് ലാന്റയിെല േമാർ ഹൗസ് േകാെളജിൽ നടത്തിയ
പതിവു ചാപ്പൽപ്രഭാഷണം മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ എന്ന പതിേനഴു�
കാരെന്റ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. അങ്ങെനയാണ് ആ ‘പ്രവാചകെന്റ ഉദയം’ ഉണ്ടായ�



ഇടത്തുനിന്നു്: മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ വിഖ്യാതമായ ‘ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം’ പ്രസംഗം
െചയ്യുന്നു; ഫ്ലിന്റ് സത്യാഗ്രഹം.

ത്. കിങ് തെന്ന പിന്നീട്, 1959-ൽ, ഇൻഡ്യയിെലത്തി ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ട വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിെടയും (തിരുവനന്ത�
പുരത്തും) വന്നിരുന്നു. ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങെളപ്പറ്റി കൃഷ്ണലാൽ ശ്രീധരണി
രചിച്ച ‘വാർ വിത്തൗട്ട് വയലൻസ് ’ എന്ന ഗ്രന്ഥെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി കിങ്
നടത്തിയ വിമർശനാത്മകപഠനമാണ് ജനകീയപ്രതിേരാധത്തിെന്റ സേങ്ക�
തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഇൻഡ്യൻപാഠങ്ങൾ അേമരിക്കൻജനതയ്ക്കു ശരിയായി
പകർന്നുനല്കിയത്. ഗാന്ധിജിയുെട പൗരപ്രതിേരാധം (civil resistance) അട�
ക്കമുള്ള സമരപരീക്ഷണങ്ങെള വ്യാപകമായി പ്രേയാഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ
വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തിയത് കിങ് ആണ്.

കിങ്ങിെന്റ മരണേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾ ലാറ്റിനേമരിക്കയി�
െല അഹിംസാസമരത്തിനു കരുത്തായി. ഇൻഡ്യയിൽനിന്നു വന്ന ആ ആശ�
യം ഭൂഖണ്ഡാന്തരങ്ങളിേലക്കു പിെന്നയും പരന്നു. ‘വാർ വിത്തൗട്ട് വയലൻസ് ’
ആണ് ഗാന്ധിജിയുെട രചനകൾെക്കാപ്പം ലാറ്റിനേമരിക്കയടക്കം പലരാജ്യ�
െത്തയും പ്രേക്ഷാഭകർക്കു പാഠപുസ്തകം ആയത്. അഹിംസാസമരങ്ങളുെട
സംഘാടനത്തിൽ മിക്കെപ്പാഴും ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റയും അനുഭവത്തിെന്റയും
പങ്കിടൽ അടക്കമുള്ള ആഴമുള്ള േവരുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഗാന്ധിജിക്കു
പ്രേചാദനമായത് അേമരിക്കയിെല പഴയ ‘അേബാളിഷനിസ്റ്റ് ’ പ്രസ്ഥാന�
മായിരുെന്നന്ന് അേമരിക്കൻ ഗേവഷകയായ ഇറ േചണസ് (Ira Chernus)
‘അേമരിക്കൻ േനാൺവയലൻസ്: ദ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻ ഐഡിയ’ എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നാണ് ഗന്ധിജിയും പലതും പഠിച്ചത്.
(കിങ്ങിനു പരിശീലനം നൽകിയ അേത വിദഗ്ദ്ധരിൽനിന്നു തെന്നയാണ് േമരി�
ക്കും പരിശീലനം ലഭിച്ചത്. കിങ്ങിെനാപ്പം പൗരാവകാശപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിവിഭാഗത്തിെന്റ മുന്നണിയിലും മാദ്ധ്യമേയേകാപനച്ചുമതലയിലും പ്ര�
വർത്തിച്ച േമരിയുെട േപരിലും കിങ് ഉെണ്ടങ്കിലും െവളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായ
ഇവർക്ക് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കുടുംബവുമായി ബന്ധെമാന്നും ഇല്ല.)

മേനാജ്: ഗാന്ധിയൻ സമരരീതി അേമരിക്കയിൽ എങ്ങെനയാണു പരീക്ഷിച്ചത്?
േമ.കി.: അക്കാലത്ത് അവിടങ്ങളിൽ വിേവചനം പലരൂപങ്ങളിലാണു നിലനിന്ന�

ത്. െവളുത്തവർ കയറുന്ന ബസിൽ കറുത്തവെര കയറ്റില്ല. അവർക്കു പ്രേത്യ�
കം ബസാണ്. െവളുത്തവർക്കുള്ള ഭക്ഷണശാലകളിൽ കറുത്തവർക്കു പ്രേവ�
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ശനമില്ല. െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിനും പ്രേത്യകം കൗണ്ടറുക�
ളായിരുന്നു. ഇതിെനാെക്ക എതിെര സമരങ്ങളുണ്ടായി. ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം
കഴിഞ്ഞു മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടാകുേമ്പാൾ അലബാമയിെല െമാണ്ട് േഗാമറി പട്ടണ�
ത്തിെല ബസ്സുകളിെല വിേവചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ‘നിവർത്തനപ്രേക്ഷാ�
ഭം’ ആരംഭിച്ചു. ബസ് ബഹിഷ്ക്കരിക്കൽ സമരം. മാർട്ടിൻ ലുഥർ കിങ്ങ് ജൂനിയർ
ആയിരുന്നു േനതാവ്. കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരിൽ 90ശതമാനം േപരും ബസ് യാത്ര
ബഹിഷ്ക്കരിച്ചതായി മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എഴുതി. അതിലും കൂടുതലായിരുന്നു സമര�
പങ്കാളിത്തം. അവേരാട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് െവളുത്തവരും ബസ് യാത്ര
ഉേപക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. സമരം 381 ദിവസം നീണ്ടു. ബസുടമകൾക്കു മുട്ടുമ�
ടേക്കണ്ടിവന്നു. വിേവചനം പാടിെല്ലന്നു പ്രാേദശികേക്കാടതി വിധിക്കുകയും
സുപ്രിം േകാടതി അതു ശരിവയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

അതിേവഗം പടർന്നുപിടിച്ച ഒരു സമരമായിരുന്നു ഭക്ഷണക്കൗണ്ടറിെല
വിേവചനത്തിെനതിെര വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയത്. വടേക്കകേരാലിനയി�
െല ഗ്രീൻസ് െബാെറായിൽ നാലു േകാെളജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ‘െവളുത്തവർക്കു�
മാത്രം’ ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്കൗണ്ടറിൽ േപായി െകാക്കേക്കാള ആവശ്യെപ്പട്ടു.
െകാടുത്തില്ല. തരുന്നതുവെര മാറില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ അവിെട ഇരിപ്പു�
റപ്പിച്ചു. കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹം എന്നാണു തങ്ങളുെട സമരത്തിെന്റ േപെര�
െന്നാന്നും അറിയാെത തുടങ്ങിയ ‘കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹം’! 1960 െഫബ്രു�
വരി ഒന്നിനാണത്. രണ്ടുമാസത്തിനകം ആ സമരം നാഷ് വിൽ, െടെന്നസി
തുടങ്ങി 75-ൽപ്പരം പട്ടണങ്ങളിേലക്കും വർഷാവസാനേത്താെട നൂറു പട്ടണ�
ങ്ങളിേലക്കും പടർന്നു. െതക്കൻസംസ്ഥാനങ്ങളിെലല്ലാം സമരം. എല്ലായിട�
ത്തുംകൂടി 70,000 േപർ കുത്തിയിരിപ്പിൽ! ഇവർെക്കാപ്പം ഇരിക്കാൻ െവളുത്ത�
വരും തയ്യാറായി. അവരുെട എണ്ണവും കൂടിവന്നു. ഇതിൽ 3,600 കുട്ടികൾ ജയി�
ലിലായി. എങ്കിലും ‘െവളുത്തവർക്കുമാത്രം’ എന്ന വർണ്ണവിേവചനേബാർഡു�
കൾ േവഗത്തിൽ, എന്നാൽ നിശ്ശബ്ദം, അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങി.

അക്രമങ്ങെള അതിജീവിച്ച സഹനസമരങ്ങൾ
മേനാജ്: ഇവെയല്ലാം പൂർണ്ണമായും അക്രമരഹിതം ആയിരുേന്നാ? തടസ്സെപ്പ�

ടുത്തൽശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിേല്ല? െവളുത്തവരുെട ഭരണകൂടത്തിെന്റ
സമീപനം എന്തായിരുന്നു?

േമ.കി.: മേനാജ്, േബാർഡുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായതു ‘നിശ്ശബ്ദം’ ആെണന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞിേല്ല. പ്രഖ്യാപനങ്ങേളാ പത്രസേമ്മളനേമാ ഒെക്ക ഒഴിവാക്കാൻ
തന്ത്രശാലികളായ വർണ്ണവിേവചനക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു. െവളുത്തവർ മാത്രമട�
ങ്ങുന്ന െപാലീസ് സംവിധാനം 3,600 കുട്ടികെള തുറുങ്കിലടച്ചത് പ്രശ്നത്തിൽ
കടന്നുകയറാനും സമരക്കാെര പ്രേകാപിപ്പിച്ച് അക്രമത്തിനു േപ്രരിപ്പിക്കാ�
നും അറസ്റ്റുകെള നീതിമത്ക്കരിക്കാനും കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ നടത്താനും
ഭയം വളർത്താനും േനതാക്കെള തടവിലാക്കാനും ഒെക്ക ഉേദ്ദശിച്ചായിരുന്നു.
എന്നാൽ, സമരം െചയ്ത 70,000 േപരിൽ ഒരാെളങ്കിലും സമാധാനപാത ൈക�
വിട്ടതായി എവിെടയും േകട്ടില്ല.
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െമാണ്ട് േഗാമറി ബസ് ബഹിഷ്ക്കരണം ഒരു സ്ഥലത്തു നിലനിന്ന ഒരു
സമ്പ്രദായം ഒരു പ്രേത്യകസമരമാർഗ്ഗത്തിലൂെട അവസാനിപ്പിക്കുകയായി�
രുെന്നങ്കിൽ നൂറിടത്ത് ഒേരസമയം െവേവ്വെറ സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട വിദ്യാർ�
ത്ഥിസമരം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണു പ്രാേദശികബഹുജനമുേന്നറ്റമാകുക എന്ന
ദിശാേബാധം നല്കി. അങ്ങെന ഞങ്ങൾെക്കാരു ‘പൗരാവകാശപ്രസ്ഥാനം’
ഉണ്ടായി. ആ ഏപ്രിലിൽ ‘സ്റ്റുഡന്റ് േനാൺവയലന്റ് േകാർഡിേനറ്റിങ് കമ്മി�
റ്റി’ (SNCC) എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കൂട്ടായ്മ നിലവിൽവന്നു. അവർ ഏേകാപനം
മാത്രേമ നടത്തിയുള്ളൂ. പ്രാേദശികസമരങ്ങൾ ഒരു േദശീയപ്രതിഭാസമായി
കണ്ണിേചർന്നു. അങ്ങെന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി പൗരാവകാ�
ശപ്രസ്ഥാനം ദൃഢെപ്പടുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാം െഫമിനിസ്റ്റ് തരംഗത്തിെന്റ തീെപ്പാരി
മേനാജ്: ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂെടയേല്ല േമരി പ്രേക്ഷാഭരംഗെത്തത്തുന്നത്?
േമ.കി.: അെത. രണ്ടുവർഷത്തിനുേശഷം, 22-ാം വയസിൽ െറ്റലിവിഷൻ വാർത്ത�

യിൽ പ്രേക്ഷാഭെത്തപ്പറ്റി കണ്ടറിഞ്ഞ ആേവശത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പടുകയാ�
യിരുന്നു. േകാെളജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു അന്നു ഞാൻ. പിന്നീെടാരു തി�
രിച്ചുേപാക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അറ്റ് ലാന്റയിൽ എസ്.എൻ.സി.സി. ഭാരവാഹികെള
കണ്ട നിമിഷത്തിൽ എനിക്കു മനസിലായി, ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് എെന്റ ഇട�
െമന്ന്. ഏതുനിമിഷവും ജീവൻ അപകടത്തിലാകാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലായി�
രുന്നു പ്രവർത്തനം. സഹപ്രവർത്തകർ െകാല്ലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്രങ്ങൾ അവ
റിേപ്പാർട്ടു െചയ്യുക േപാലുമില്ല.

അേപ്പാഴും പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു രണ്ടാംകിടസ്ഥാനേമ ഉണ്ടായി�
രുന്നുള്ളൂ. സഹപ്രവർത്തകയായിരുന്ന െകയ്സി െഹയ്ഡനുമായി ഏെറ
രാത്രികളിൽ ചർച്ചെചയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം. 1964-ൽ എല്ലാ മുഴുവൻസമയ�
പ്രവർത്തകേരാടും ഓേരാ െപാസിഷൻ േപപ്പർ എഴുതാൻ നിർേദ്ദശം വന്ന�
േപ്പാൾ െകയ്സിയും ഞാനും േചർന്ന് എഴുതിയത് ഈ പ്രശ്നമാണ്.

ഇടത്തുനിന്നു്: േതാക്കു േതാല്ക്കുന്ന അഹിംസാസമരം: വിയറ്റ്നാം യുദ്ധമുഖം; അഹിംസാസമ�
രത്തിെന്റ പരീക്ഷണങ്ങൾ.
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അതുപേക്ഷ, എങ്ങെന സ്വീകരിക്കെപ്പടുെമന്ന് ഉത്ക്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് േപരുേപാലും വച്ചില്ല. എന്നിട്ടും ആ കുറിപ്പു പരിഹാസവിഷയമാ�
യി. ഒരുവർഷം ആയേപ്പാേഴക്കു വിഷയം അത്രയ്ക്കു വികാരപരം അല്ലാതായി.
ഞങ്ങൾ മെറ്റാരു േരഖ തയ്യാറാക്കി, 1965 നവംബർ 18-ന്. ‘െസക്സ് ആൻ�
ഡ് കാസ്റ്റ്: എ ൈകൻഡ് ഓഫ് െമേമ്മാ’ (Sex and Caste: A KIND OF
MEMO) എന്നായിരുന്നു തലെക്കട്ട്. ൈധര്യമായി േപരുവച്ച് ഒപ്പിട്ടു. വിവിധ
സമാധാന, പൗരാവകാശ സംഘടനകളിെലയും വടക്കൻസംസ്ഥാനങ്ങളി�
െല വിദ്യാർത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്തിെലയും സ്റ്റുെഡന്റ്സ് േഫാർ െഡേമാക്രാറ്റിക്
െസാൈസറ്റിയിെലയും 40 സ്ത്രീസംഘാടകർക്ക് അയച്ചു.

ഇക്കുറി അത് എസ്.എൻ.സി.സി.യുെട മാത്രം പ്രശ്നമായല്ല സമൂഹത്തി�
െന്റയാെക പ്രശ്നമായാണ് അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടത്. വലിയസമൂഹത്തിൽ ജാ�
തിവ്യവസ്ഥേപാെല നിലനില്ക്കുന്ന െപാതുനിയമെത്തപ്പറ്റി, സ്ത്രീ താണജാതി�
ക്കാരിയായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നതിെനപ്പറ്റി, തങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ലാത്ത അധി�
കാരഘടനയ്ക്കു പുറത്തും ചുറ്റിലുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്ത്രീെയ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്ന
ശീലെത്തപ്പറ്റി ഒെക്കയാണു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പല പുരുഷന്മാരും ഞങ്ങ�
ളുെട ചർച്ചയിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ തയ്യാറായേപ്പാൾ പലർക്കും പ്രതിേരാധ�
സ്വഭാവത്തിലല്ലാത പ്രതികരിക്കാൻ ആവില്ലായിരുന്നു. ഒരു സമൂഹത്തിൽ
തുല്യരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഉള്ള പ്രശ്നം മനുഷ്യർ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപ്രശ്നമാെണന്നു ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്നു സ്വകാര്യബുദ്ധിമുട്ടുകളായി കാണുന്ന അടിസ്ഥാന മാനവികപ്രശ്നങ്ങെള
െപാതുപ്രശ്നങ്ങളായി കാണുന്നതും അധികാരമുള്ളവരുെട ആവശ്യത്തിനനു�
സരിച്ചു ജനങ്ങെള പരുവെപ്പടുത്തുന്നതിനു പകരം മനുഷ്യരുെട ആവശ്യങ്ങൾ
നിറേവറ്റാൻ പാകത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നതുമായ ഒരു സമൂ�
ഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയാണു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്.

വലിയ ആേവശേത്താെടയാണ് അതു പലരും സ്വീകരിച്ചത്. ആധുനി�
കസ്ത്രീപ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള തീെപ്പാരിയായിരുന്നു അത്. െഫമിനിസത്തിെന്റ
രണ്ടാം തരംഗം എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന മുേന്നറ്റത്തിനു തിരി െകാളുത്തിയ തീ�
െപ്പാരി.

വംശീയഭീകരതയും അരുനിന്ന െപാലീസും
മേനാജ്: സമരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണകൂടം എങ്ങെനെയാെക്കയാണു ശ്രമി�

ച്ചത്?
േമ.കി.: ഒരിടെത്തയും ഭരണകൂടങ്ങൾ സമരങ്ങളിൽ ഇടെപട്ടില്ല. കാരണം അേമ�

രിക്കയിെല െഫഡറൽ ഭരണതത്ത്വം അനുസരിച്ച് അതതു മുനിസിപ്പാലിറ്റി�
കൾേക്ക അതിന് അവകാശമുള്ളൂ. െപാലീസും അതതു പ്രാേദശികഭരണകൂട�
ങ്ങളുേടതാണ്.

മേനാജ്: ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ എേപ്പാഴും ഉപരിവർഗ്ഗ (ജാതി)
ത്തിെനാപ്പം ആണേല്ലാ നില്ക്കാറ്. അത്തരം സംഘങ്ങൾ ഈ സമരങ്ങേളാട്
എന്തു സമീപനമാണ് എടുത്തത്? അടിച്ചമർത്തൽശ്രമങ്ങൾ നടത്തിേയാ?



ഇടത്തുനിന്നു്: 1913 മാർച്ച് 3-നു വാഷിങ് ടൻ ഡി.സി.യിൽ നാഷണൽ അേമരിക്കൻ
വിെമൻ സേഫ്രജ് അേസാസിേയഷൻ പേരഡിൽ ഇെനസ് മിൽേഹാളൻഡ് െബാ�
യ് െസേവയ് ൻ ; ഗാന്ധിജിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദണ്ഡി യാത്ര.

േമ.കി.: ഫാഷിസം എന്നത് നിർവ്വചനപ്രകാരം ഏകാധിപതിക്കുകീഴിൽ അധി�
കാരം േകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്വഭാവമാണ്. അേമരിക്കെയസം�
ബന്ധിച്ച് ആ അവസ്ഥ ഇല്ല. ബ്രിട്ടെന്റ േകാളനിവാഴ്ചയിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിനു ശ്രമിക്കുേമ്പാൾമുതേല അധികാരേകന്ദ്രീകരണത്തിനു വഴിവയ്ക്കാത്ത
ഭരണസംവിധാനം േവണം ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ എന്ന നിഷ്ക്കർഷ പുലർത്തിയി�
രുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഏെറ വിേകന്ദ്രീകൃതമാണ് അേമരിക്കയിെല ഭരണം.
ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണം അവിെട അസംഭവ്യമാണ്.

മേനാജ്: ഭരണകൂടത്തിെന്റ കാര്യമല്ല, അത്തരം സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകെളയാ�
ണ് ഉേദ്ദശിച്ചത്.

േമ.കി.: പ്രാേദശികതലത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും നിക്ഷിപ്തതാത്പര്യക്കാരായ ചില
േമലാളർ അധികാരം കയ്യാളുകയും അടക്കിബ്ഭരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഭരണകൂട�
ങ്ങൾ (oligarchies) ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങെള എതിർത്തിരുന്നു. പ്രഖ്യാ�
പിതവംശീയവാദികളായ അവർ വിഭാഗീയതെയ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന വ്യവ�
സ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആരാലും േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടാെത ഭരിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നവരായിരുന്നു. രഹസ്യധാരണയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കൻ സംസ്ഥാ�
നങ്ങളുെട മൗനാനുമതിയും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

െതക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ മിസിസിപ്പി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കുഴപ്പം.
ഭീകരപ്രവർത്തനവും നിയമം കയ്യിെലടുത്തു പ്രതികാരം െചയ്യുന്നതുെമാന്നും
അവിെട ശിക്ഷാർഹമായിരുന്നില്ല. പൗരാവകാശപ്രസ്ഥാനകാലത്ത്, 1964
– 65-ൽ അവിടമായിരുന്നു എെന്റ പ്രവർത്തനേമഖല. ഞാൻ േപാന്നേശഷം
ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ കെണ്ടത്തിയത് അക്കാലത്ത് അവിടെത്ത നിയമ�
പാലകരിൽ പകുതിേയാളംേപരും ‘കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ’ (Ku Klux Klan) എന്ന
ഭീകരസംഘത്തിെല അംഗങ്ങേളാ അതുമായി ബന്ധമുള്ളവേരാ ആയിരുെന്ന�
ന്നാണ്. കറുത്തവരായാലും െവളുത്തവരായാലും വർണ്ണവിേവചനത്തിെന്റ
വ്യവസ്ഥകൾ െതറ്റിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടാത്തവിധം ഭീകരത ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചി�
രുന്നു. െപാതുവിൽത്തെന്ന െതക്കൻേദശങ്ങളിൽ നിയമപാലകർ ഏറിയും
കുറഞ്ഞും സമരങ്ങളിൽ കടന്നുകയറാനും തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അക്രമം
കാട്ടാനും പ്രേകാപിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയും സമരെത്ത എതിർക്കുന്നവരുെട



90 അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

അതിക്രമങ്ങൾക്കും അധിേക്ഷപങ്ങൾക്കും േനെര കണ്ണടയ്ക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലൂെട വിേവചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവെര അതു നിയമവി�
േധയമായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം. അതിെന്റ ആനുകൂല്യവും പ്രതിേയാഗി�
കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

മിസിസിപ്പിയിൽ എെന്റ മൂന്നു സഹപ്രവർത്തകെര 1964-ൽ നിയമപാ�
ലകർ വധിച്ചിരുന്നു. െപാലീസും ഭീകരരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധകൂട്ടുെകട്ടുകാ�
രണം ദശാബ്ദങ്ങേളാളം ഇവരുെടേമൽ കുറ്റം ചുമത്തുകേപാലും ഉണ്ടായില്ല.
അെക്കാല്ലം കറുത്തവെര േവാട്ടർപ്പട്ടികയിൽ േചർക്കാൻ നടത്തിയ ‘ഫ്രീഡം
സമ്മർ’ പരിപാടിയുെട ഒരു േപരുേചർക്കൽ േകന്ദ്രമായിരുന്ന പള്ളിയിൽ
ആേരാ േബാംബ് േസ്ഫാടനം നടത്തി. ഇതറിഞ്ഞു കാര്യം അേന്വഷിച്ചു േപായ
മൂന്നുേപെരയും അവിെടനിന്നു കാണാതാകുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ ദുരൂഹത�
യുെണ്ടന്നു മരിച്ച യുവാക്കളുെട കുടുംബങ്ങെള േബാദ്ധ്യെപ്പടുേത്തണ്ടത് എെന്റ
ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു.

(ഇേപ്പാൾ ഇതു പുസ്തകമാക്കാനായി പുനഃപരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ, ഇെതാെക്കത്ത�
െന്നയാണേല്ലാ പിെന്നയും അരനൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ‘ജനാധിപത്യയിൻഡ്യ’യിൽ
സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തുേപായി.)

മേനാജ്: ഇേപ്പാഴും കറുത്തവർക്കുേനെര െപാലീസിെന്റയടക്കം അതിക്രമങ്ങൾ
അേമരിക്കയിൽനിന്നു റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യെപ്പടുന്നേല്ലാ. ഭരണഘടനയും നിയമ�
വും ജനാധിപത്യവുെമാെക്ക ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുെകാണ്ടിത്?

േമ.കി.: നിയമനിർമ്മാണ—പരിപാലന—ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ താന്താങ്ങളുെട
അധികാരാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള മാത്സര്യബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു.
ഈ മൂന്നു േമഖലയിലും േദശീയ-സംസ്ഥാന-തേദ്ദശ തലങ്ങളിൽ സമാനമായ
കീഴ്-േമൽബന്ധവുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, േദശീയഭരണകൂടത്തിെന്റ ഇടെപടൽ
ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ആനുകൂല്യം വർണ്ണവിേവചനം സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹി�
ച്ചവർക്കു ലഭിച്ചു. അതുെകാണ്ട്, ഞങ്ങൾ പൗരാവകാശപ്രസ്ഥാനത്തിലൂെട
ശ്രമിച്ചത് ഈ വിേവചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ േദശീയതലത്തിൽ ഇച്ഛാശ�
ക്തി വളർത്തിെയടുക്കുക എന്നതാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂെട വംശീയത�
യുെട കാര്യത്തിൽ വിപുലവും വിജയകരവുമായ പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഗുണപരമായ പല മാറ്റവും ഉണ്ടായി. ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ച സ്ഥല�
മായിരുന്ന മിസിസിപ്പിയാണ് ഇേപ്പാൾ ഏറ്റവുമധികം കറുത്തവെര ജനപ്രതി�
നിധികളായി െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നത്.

വംശീയത മാറാേരാഗംേപാെല ആെണന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം േഡാ: എം.
ശ്രീനിവാസൻ സ്മാരകപ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഒറ്റ ഇട�
െപടലിലൂെട തുടച്ചുമാറ്റാനാവില്ല. ഒരു േകാടതിവിധിേയാ നിയമനിർമ്മാണ�
േമാ മതിയാവില്ല. ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര നിരന്തരം ആത്മാർത്ഥ�
മായി പ്രയത്നിക്കുകയും വംശീയത അവസാനിപ്പിക്കുെമന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം
ഓേരാദിവസവും ഓേരാ മണിക്കൂറിലും നിലനിർത്തുകയും േവണം. എെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ, അടിമത്തകാലം െതാേട്ട വംശീയതയും അക്രമവും തമ്മിൽ
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നിലനില്ക്കുന്ന ബന്ധത്തിെന്റ േവരറക്കുന്നതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയിേലാ ഉേദ്ദശ്യ�
ത്തിേലാ പ്രവർത്തനത്തിേലാ അേമരിക്കയ്ക്ക് ഇേപ്പാഴും മതിയായ ഊന്നലില്ല.

മേനാജ്: സമാധാനപൂർണ്ണമായ സഹനസമരങ്ങളുെട വലിയ ൈപതൃകമുള്ള അേമ�
രിക്കയുെട പില്ക്കാലമനസ് യുദ്ധാഭിമുഖ്യമുള്ളതായി മാറാൻ കാരണം?

േമ.കി.: ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കലിെല പിഴവുതെന്ന. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെല ഒരു
ഘട്ടം മാത്രമാണ് 1776-ൽ തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ‘യുദ്ധം’ (War of Independe-
nce). അതു മാത്രമാണ് ആെകയുണ്ടായ അക്രമസമരം. പേക്ഷ, കടവും മുരടി�
പ്പും ദുരിതവും സംഭാവനെചയ്ത ഈ യുദ്ധം കൂടാെതയും സ്വാതന്ത്ര്യം േനടാമായി�
രുന്നു. അതിന് ഒരു െകാല്ലം മുമ്പുതെന്ന അേമരിക്കയിെല 13 േകാളനികളിൽ
മൂന്നിൽ രണ്ടും—ഒമ്പെതണ്ണം—അഹിംസാത്മകനിസ്സഹകരണത്തിലൂെട സ്വാ�
തന്ത്ര്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണു വസ്തുത. ഇേതപ്പറ്റി യൂേറാപ്പിെല�
യും അേമരിക്കയിെലയും ഒരുകൂട്ടം രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞർ 1986-ൽ നടത്തിയ
പഠനം, ‘േകാളനികെളല്ലാംതെന്ന രാജ്ഞിയുെട ഉത്തരവുകളിൽനിന്നു സ്വത�
ന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ബ്രിട്ടിഷ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു േവറിട്ടു സ്വയം
സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിലൂെട േസവനങ്ങൾ പ്രദാനം െചയ്യാനും സജ്ജമായി�
രുന്നു’ എന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇതിനുപകരം അേമരിക്കൻകുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാ�
തന്ത്ര്യ‘യുദ്ധ’െത്തപ്പറ്റിയാണ്. േബാസ്റ്റൺ റ്റീപ്പാർട്ടിയും വാർത്താപത്രങ്ങ�
ളുെട സ്റ്റാമ്പ് ആക്റ്റ് പ്രതിേഷധവുെമാെക്ക കൂട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടന്നു
മാത്രം. പേക്ഷ, സായുധവീര്യത്താൽ ഉദാത്തീകൃതമായ ഈ ചരിത്രേബാധ�
നരീതി േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാെത േപാകുന്നു. എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ എട്ടു
വർഷം നീണ്ട ഈ സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധമാണ് ആേഗാളസായുധേമധാവിത്വത്തിനു�
ള്ള അേമരിക്കയുെട ത്വരയ്ക്കു കാരണം. അക്രമസമരങ്ങെളയും യുദ്ധങ്ങെളയും
യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്ന ൈസനികെരയും ഉദാത്തീകരിച്ചു ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കു�
ന്നതും മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നതുെമാെക്ക ഓേരാ സമൂഹത്തിെന്റയും അഹിം�
സാമനസിെന ക്രേമണ അക്രേമാത്സുകമാക്കുകയും സിവിൽ സമൂഹെമന്ന
നിലയിലുള്ള നിലനില്പ് അപകടത്തിലാക്കുകയും െചയ്യും.

ഇടത്തുനിന്നു്: പൂവിെന്റയും പുഞ്ചിരിയുെടയും പ്രതിേരാധം; േമരി ഇ. കിങ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ
കിങ് സ്മാരകപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.
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അേമരിക്കയിെല 500-ൽപ്പരം തേദ്ദശീയവിഭാഗങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യമായി�
ത്തെന്ന അഹിംസാത്മകത നിലനിന്നിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. ഇവ�
മിക്കതും ഇന്നും തുടരുകേയാ വീെണ്ടടുക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യുന്നു. ആധുനിക�
കാലത്തും തേദ്ദശീയജനതയാണ് സമാധാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട വക്താക്കൾ.
ഇവെയ്ക്കല്ലാത്തിനും സുവ്യക്തമായ ബൗദ്ധികാടിത്തറയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാ�
ത്മാ ഗാന്ധിക്കുേശഷം അത് ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മാറി.

സമരത്തിെന്റ രീതിശാസ്തം
മേനാജ്: ഗാന്ധിയൻ സമരരീതി ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു സന്ധിയിൽ വിജയകരമാ�

യി പ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടു എന്നല്ലാെത അതിെന്റ പ്രസക്തി സാർവ്വകാലികമാ�
േണാ? ഭരണകൂടങ്ങളുെട സ്വഭാവവും അടിച്ചമർത്തലുപാധികളും മാറി. ജനാ�
ധിപത്യം എന്ന സങ്കല്പം േകാർപ്പേററ്റാധിപത്യത്തിനു വഴിമാറി. സാമൂഹിക�
ബന്ധങ്ങൾ മാറി. ഈ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗാന്ധിയൻസമരമുറകൾ
എങ്ങെനയാണു പ്രാേയാഗികമാകുന്നത്?

േമ.കി.: സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളാണ് സംഘർഷത്തിനു കാരണമാകുന്നെത�
ങ്കിലും ആ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രേക്ഷാഭം വിജയിക്കുന്നത് ആ
കാരണങ്ങളുെട സവിേശഷതെകാണ്ടല്ല, സമൂഹത്തിെല ബലതന്ത്രങ്ങളും
അവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന സമരതന്ത്രങ്ങളും സമീപന�
രീതികളും െകാണ്ടാണ്. ഇത്തരം സാമൂഹികബലങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നു
മുമ്പെത്തക്കാൾ വികസിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വലിയ
ജനമുേന്നറ്റ അഹിംസാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വിജയത്തിൽ ഭൗതികസാഹചര്യ�
ങ്ങളുെട കാഠിന്യേമാ കഷ്ടപ്പാടുകേളാ ഭരണകൂടരീതികേളാ അല്ല, മുെന്നാരു�
ക്കങ്ങളാണു താരതേമ്യന കൂടുതൽ പ്രധാനം. ഇതു വിശദീകരിക്കുേമ്പാൾ
ഉത്തരം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

അറബ് ജനത 2011-ൽ ൈകക്കുമ്പിളിൽ ചരിത്രെത്ത േകാരിെയടുക്കു�
േമ്പാൾ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിെനപ്പറ്റി മിക്ക വിദഗ്ദ്ധർക്കും സൂ�
ചനേപാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യം, അഴിമതി, വിലക്കയറ്റം, മനുഷ്യാവ�
കാശധ്വംസനം, അവേഹളനം, െതാഴിലില്ലായ്മ, രാഷ്ട്രീയപങ്കാളിത്തം ഇല്ലായ്മ,
അടിച്ചമർത്തൽ, പീഡനം തുടങ്ങിയ ഭൗതികകാര്യങ്ങളാണു കാരണമായി റി�
േപ്പാർട്ടുെചയ്യെപ്പട്ടത്. െകാടിയ ദുരിതങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നതു തീർച്ച. പേക്ഷ, അവ
മാത്രം മതിയാവില്ല ഇത്തരെമാരു ഉണർവ്വു വിശദീകരിക്കാൻ.

രാഷ്ട്രീയചിന്തയുെട ചരിത്രത്തിൽ അഹിംസാസമരങ്ങെള അടിവരയിടു�
ന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനകാര്യം, ഏത് അടിച്ചമർത്തൽഭരണകൂടത്തിനും സംവി�
ധാനത്തിനും അടിച്ചമർത്തെപ്പടുന്നവരുെട ചില പിന്തുണകൾ ആവശ്യമാണ്
എന്നതാണ്. ഇതു സിദ്ധാന്തത്തിൽ അതീവ ലളിതവത്ക്കൃതവും പ്രേയാഗ�
ത്തിൽ സങ്കീർണ്ണവുമാെണങ്കിലും ഇതാണ് നിസ്സഹകരണരീതികളുെട കാ�
തൽ—ജനശക്തിയുെട സ്വയംപ്രകടീകരണരീതി.

എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതുേപാെലയും േകരളത്തിെല പ്രസംഗങ്ങ�
ളിൽ പറഞ്ഞതുേപാെലയും, 1905-ഓെട ഗാന്ധി ഇന്നെത്ത അഹിംസാത്മക�
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സാമൂഹികപ്രസ്ഥാനങ്ങെള ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ ഈ ഉൾക്കാഴ്ച സ്വാംശീ�
കരിക്കുകയുണ്ടായി: “എത്ര കരുത്തനായാലും പ്രജകളുെട സഹകരണമില്ലാ�
െത ഭരിക്കാനാവില്ല”—1905-ൽ “റഷ്യ ആൻഡ് ഇൻഡ്യ” എന്ന േലഖനത്തി�
ലാണ് അേദ്ദഹം ഇെതഴുതിയത്.

നിരവധി വർഷങ്ങളിെല പഠനങ്ങളിലൂെട ഞാൻ മനസിലാക്കിയിട്ടുള്ള�
ത്, ഒരു അഹിംസാപ്രസ്ഥാനം ഉരുവം െകാള്ളുന്നതിൽ ഭൗതികഘടകങ്ങൾ,
മുൻസാഹചര്യങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകളുെട കാഠിന്യം, രാഷ്ട്രീയസംസ്ക്കാരം എന്നിവ�
െയക്കാൾ പ്രധാനം മറ്റുചില ബലങ്ങളാെണന്നാണ്. പ്രധാനെപ്പട്ടവ രണ്ടാ�
ണ്. സമരം സുസ്ഥിരമായി തുടരാനുള്ള പൗരസമൂഹത്തിെന്റ േശഷിയാണ്
ഒന്ന്. മെറ്റാരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്വതന്ത്രേനതൃത്വങ്ങേളാടുകൂടിയ, വ്യാ�
പകവും പടരുന്നതുമായ ശക്തിേകന്ദ്രങ്ങൾ. പ്രാഥമികപ്രതിസന്ധിക്കു േശഷ�
വും പ്രതിേരാധം തുടരാനുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ കഴിവിെന ഇതു ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുകയും പിൻവാങ്ങലുകൾ േവണ്ടിവന്നാലും പൂർവ്വാധികം ശക്തമായി മടങ്ങി�
െയത്താനുള്ള േശഷി പകരുകയും െചയ്യും. രണ്ടാമെത്ത പ്രധാനഘടകം, മറ്റു
പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു പാഠങ്ങളുെടയും അറിവുകളുെടയും നിരന്തരപങ്കിടലും
ബുദ്ധിജീവികളായ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകരിൽനിന്നു ചരിത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ച�
കൾ ആർജ്ജിക്കലുമാണ്. രാഷ്ട്രീയചിന്തയ്ക്ക് തന്ത്രാവിഷ്ക്കരണെത്ത സ്വാധീനി�
ക്കാനാവും. ഇവരണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ഉള്ള മനുഷ്യപ്രയത്നം ഉൾെപ്പട്ടതാണ്.
പുതിയകാലത്ത് ഇവ മുമ്പെത്തക്കാൾ െമച്ചെപ്പട്ട നിലയിലാണ്.

മേനാജ്: സമഗ്രാധിപത്യേത്താടു െപാരുതാനും ഗാന്ധിയൻ സമരരീതി മതിയാകു�
േമാ?

േമ.കി.: ൈസദ്ധാന്തികമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിയണം. പേക്ഷ, അതിെന്റ ഫലപ്രാ�
പ്തി ഒേട്ടെറ ഘടകങ്ങെള ആശ്രയിച്ചിരിക്കും; സമാനമായ സാംസ്ക്കാരികസാഹ�
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ചര്യത്തിൽ മുമ്പ് എന്താണു പ്രവർത്തിച്ചത്, തയ്യാെറടുപ്പ്, ആസൂത്രണം, വിഭവ�
േശഷി, ആ സമൂഹത്തിെന്റ ചരിത്രം, അസംതൃപ്തിയുെടയും ഭഗ്നപ്രതീക്ഷയുെട�
യും േതാത്, പിന്തുണ കിട്ടാവുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ, തുടങ്ങി പലതിെനയും.

കിഴക്കൻയൂേറാപ്പിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കാം. േസാവ്യറ്റ് യൂണിയ�
നിെല വിദൂരപ്രവിശ്യകളിെല ജനങ്ങൾ സമഗ്രാധിപത്യത്തിെനതിെര 1980-
കളിൽ അഹിംസാസമരം െതരെഞ്ഞടുത്തതിെല യുക്തി നേന്ന പ്രാേയാഗി�
കമായിരുന്നു. കിഴക്കൻജർമ്മനിയിലും ഹംഗറിയിലും െചേക്കാേസ്ലാവാക്യയി�
ലുെമാെക്ക 50-കളിലും 60-കളിലുമായി ഉണ്ടായതുേപാലുള്ള രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ
ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിെന്റ നിരീക്ഷണസംവിധാ�
നങ്ങൾക്കുകീെഴ ആയിരക്കണക്കിനു െചറുകമ്മിറ്റികളായി അവിടങ്ങളിെല
ബുദ്ധിജീവികളായ ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകൾ—അക്കാദമികവിദഗ്ദ്ധർ, അദ്ധ്യാപകർ,
േപാളൻഡിെല േറാമൻ കേത്താലിക്കാ പുേരാഹിതർ, കിഴക്കൻജർമ്മനിയി�
െല െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർമാർ ഒെക്ക—പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രകടനങ്ങൾ, പണി�
മുടക്കങ്ങൾ, രഹസ്യസംഘടനകൾ, രഹസ്യപാഠശാലകളായ ൈഫ്ലയിങ്
യൂണിേവഴ്സിറ്റികൾ, അനധികൃതപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ജയിലിലായവരുെട
കുടുംബങ്ങെള സഹായിക്കൽ, അനാഥസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തന�
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു രീതി.

കിഴക്കൻജർമ്മനിയിെല കാര്യം ന്യൂേയാർക് ൈടംസു മായിേച്ചർന്നു 2009-
ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 89-െല ശരത്ക്കാലം
മുതൽ 90 വെര തുടർച്ചയായ 13 തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ൈലപ് സിഷിെല (Leipzig)
നിേക്കാളാസ് പള്ളിയിലും മറ്റനവധി പള്ളികളിലുംനിന്നു ജനങ്ങൾ െതരുവി�
േലക്ക് ഒഴുകുമായിരുന്നു; പലേപാഴും ഒരുലക്ഷംേപർ വെര. പാേസ്റ്റഴ്സ് മൂവ്െമ�
ന്റ ് എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ഇതിനു േനതാവില്ലായിരുന്നു. ഒറ്റ േനതൃത്വം: പള്ളി�
യിെല ൈവകുേന്നരെത്ത തിങ്കളാഴ്ചക്കൂട്ടം. ആർക്കും േചരാം. കുെറ ആയേപ്പാ�
േഴക്ക് െപാലീസുകാരും അധികാരികളുെമാെക്ക ഈ െമഴുകുതിരിപ്രകടനങ്ങ�
ളിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ തുടങ്ങി. െമാത്തം 50 ലക്ഷംേപർ പെങ്കടുത്തു എന്നാണ്
ഒടുവിലെത്ത കണക്ക്. 1989 അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും അധികൃതർ ജനഹി�
തത്തിനു വഴങ്ങുകയും െബർലിൻ മതിൽ തുറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ആയി�
രുന്നു. ആദ്യപ്രകടനം 1982-ൽ ആയിരുന്നു. 90-െല വസന്തത്തിൽ ഇരുജർമ്മ�
നിയും വീണ്ടും ഒന്നായി.

കിഴേക്കയൂേറാപ്പിെല ഈ അഹിംസാത്മകപരിവർത്തനം കാഴ്ചപ്പാടിൽ
പ്രാേയാഗികം ആയിരുന്നു എന്നതിെനാപ്പം, അവരുെട ഗൂഢസാഹിത്യങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്, സമിസ് ദാറ്റുകളിലൂെടയും (samizdat-സ്വയംപ്രസാധന�
ത്തിനുള്ള റഷ്യൻ പദം) എഴുത്തുകളിലൂെടയും കിഴേക്കയൂേറാപ്യൻ മതപണ്ഡി�
തർ, ചരിത്രകാരർ, തത്വചിന്തകർ, നാടകകൃത്തുക്കൾ, പത്രാധിപർമാർ എന്നി�
വെര പങ്കാളികളാക്കിയും മൂല്യാധിഷ്ഠിതഫലങ്ങൾകൂടി േനടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരു�
ന്നു എന്നാണ്. റ്റാങ്കുകളും ഫയറിങ് സ്ക്വാഡുകളുെമാെക്ക ഇറങ്ങിയ െറാേമനി�
യെയ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, കിഴേക്കയൂേറാപ്പിെല രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തികപരി�
വർത്തനം സാദ്ധ്യമായത് പരിപൂർണ്ണമായും അക്രമത്തിെന്റ സ്പർശമില്ലാെത�
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യാണ്. 1990-കളിൽ കിഴക്കൻ േബ്ലാക്ക് മുഴുവൻ അക്രമരഹിതേദശീയവിപ്ലവ�
ത്തിലൂെട ജനാധിപത്യത്തിേലക്കു പരിവർത്തിതമായി.

മേനാജ്: ഇസ്ലാമിക് േസ്റ്ററ്റിെന്റയും മറ്റും കാട്ടാളരീതികേളാട് ഗാന്ധിയൻ സമരരീതി
പ്രാേയാഗികമാേണാ?

േമ.കി.: ആവിെല്ലന്നു വാദിച്ച് റബ്ബി എ. െജയിംസ് റൂഡിൻ എഴുതിയ േലഖനെത്ത
ഖണ്ഡിച്ച് ഞാൻ േലഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. (http://maryking.info/?p=1158)
അവിെടേപ്പാലും അഹിംസാസമരം പ്രാേയാഗികമാെണന്നു താത്വികമായി
ഞാൻ അതിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫലപ്രാപ്തിയും സ്ഥായിത്വവും
മേനാജ്: വംശീയവിേവചനം കുർദുകളും ഷിയാകളും തമ്മിൽ നടക്കുന്നതുേപാെല�

യും െസർബിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നതുേപാെലയും ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്നതുേപാ�
െലയുെമാെക്ക രക്തരൂഷിതമായ േപാരാട്ടങ്ങളിലൂെടയാണേല്ലാ പലേപ്പാഴും
പരിഹാരം േതടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങെളത്തുടർന്ന് സിറി�
യയിലും മ്യാൻമറിലും നിെന്നന്നേപാെല സാധാരണജനങ്ങൾ അഭയാർത്ഥി�
കളായി ഒഴുകുകയാണ്. ഇങ്ങെന േപാരാടുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ എങ്ങെനയാ�
ണ് അഹിംസാമാർഗ്ഗം പ്രാേയാഗികമാകുന്നത്?

േമ.കി.: അക്രമരഹിതസമരങ്ങൾ ഗറില്ലായുദ്ധെത്തയും സായുധേപാരാട്ടെത്തയും�
കാൾ ഇരട്ടി ഫലം െചയ്യുെമന്നതിനു നിരവധി െതളിവുകൾ രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞ�
രായ എറികാ െചേനാെവത്തും (Erica Chenoweth) മരിയ െസ്റ്റഫാനും (Maria
J. Stephan) നമുക്കു തരുന്നു. അവർ 1900-നും 2006-നും ഇടയിൽ നടന്ന 323
അക്രമ-അഹിംസാസമരങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചതിൽ, പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം േനടു�

ഇടത്തു് നിന്നു്: േമരി ഇ. കിങ് – ഒരു പഴയ ചിത്രം; ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച
ഗേവഷണത്തിനിെട േമരി ഇ. കിങ്ങും െപ്രാഫ: വാസു തിേല്ലരിയും.
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ന്നതിൽ അഹിംസാപ്രതിേരാധങ്ങളാണ് ഇരട്ടിയിേലെറ വിജയിച്ചത് എന്നു
കണ്ടു. സമരം െചയ്യുന്ന സമൂഹത്തിെല 3.5 ശതമാനം േപർ സജീവമായി
പെങ്കടുത്ത സമരങ്ങളുെട വിജയം നാലിരട്ടിയാെണന്നും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു! മാത്രമല്ല, അഹിംസാസമരങ്ങളിൽ ജീവൻ ബലിനേല്കണ്ടിവന്നത്
നേന്ന തുച്ഛം, അർത്ഥവത്തായ ജനാധിപത്യത്തിേലക്കു വികസിക്കാനുള്ള
സാദ്ധ്യത വളെരേയെറ, ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിേലക്കു വഴുതാനുള്ള സാദ്ധ്യത
വിരളം. ‘സിവിൽ െറസിസ്റ്റൻസ് വർക്സ്: ദ് സ്റ്റ്രാറ്റജിക് േലാജിക് ഓഫ് േനാൺ�
വയലന്റ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ് ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇവർ നല്കുന്ന കണക്കുകൾ പറ�
യുന്നത് അഹിംസാസമരങ്ങളുെട വിജയശതമാനം 53-ഉം അക്രമസമരങ്ങ�
ളുേടത് 26-ഉം ആെണന്നാണ്. ഇതിൽത്തെന്ന സ്ത്രീപങ്കാളിത്തെത്തപ്പറ്റിയും
പ്രേത്യകം വിശകലനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അക്രേമതരസമരങ്ങളിലാണു സ്ത്രീകൾ
പെങ്കടുക്കാൻ താല്പര്യെപ്പടുന്നത് എന്നും അത്തരം സമരങ്ങളിെല സ്ത്രീകളു�
െട പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിച്ചേതാതിലും കൂടുതൽ സജീവവും അർത്ഥപൂർണ്ണവും
ആെണന്നും പഠനം കാട്ടിത്തരുന്നു. അവിെട േനതൃത്വത്തിേലക്ക് ഉയരാനും
സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം കൂടുതലാണ്.

മേനാജ്: അെത, അടുത്തകാലെത്ത സമരങ്ങളിൽ പലതിലും സ്ത്രീകളുെട വൻമുേന്ന�
റ്റ ംതെന്നയാണേല്ലാ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

േമ.കി.: സ്ത്രീപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പുതിയ കാര്യമല്ല. ചരിത്രത്തിൽ അവ ശരിയായി
േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ടു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്നുമാത്രം.
ഏെറപ്പണ്ടുമുതേല േലാകത്തിെന്റ പല േകാണിലും ഉണ്ടായ സമാധാനപ�
രമായ സാമൂഹികമാറ്റങ്ങളിൽ സ്ത്രീ മുഖ്യഘടകം ആയിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡ്
ആണ് സ്ത്രീ ആദ്യമായി േവാട്ടവകാശം േനടിയ രാജ്യം. 1893-ലാണത്. ദശാ�
ബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട സംഘാടനത്തിലൂെടയാണതു േനടിയത്. ൈചന, ഇറാൻ,
ൈവകിയാെണങ്കിലും അേമരിക്ക, ഇംഗ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിെലാെക്ക ഇത്
ആവർത്തിച്ചു. ജപ്പാനിൽ സ്ത്രീയ്ക്ക് 1946-വെര േവാട്ടവകാശം ഇല്ലായിരുന്നേപ്പാ�
ഴാണിെതന്ന് ഓർക്കണം. േവാട്ടിനായുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ആധു�
നികകാലെത്ത ഏറ്റവും ശ്രേദ്ധയമായ പരിവർത്തനപ്രസ്ഥാനെമന്ന് പ്രമുഖ
രാജ്യാന്തരകാര്യവിദഗ്ദ്ധൻ െഫ്രഡ് ഹാല്ലിേഡ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനവചരിത്ര�
ത്തിെലതെന്ന ഏറ്റവും ബൃഹത്തായെതന്നു ഞാൻ പറയും. രാഷ്ട്രിയമാറ്റങ്ങൾ
െകാണ്ടുവരാൻ ഇന്നെത്തക്കാൾ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു അന്ന് എന്നതിേല�
ക്കുകൂടി ഇതു െവളിച്ചം വീശുന്നു.

നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുതമരുന്നിെനപ്പറ്റിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. സത്യ�
ത്തിൽ അഹിംസാസമരങ്ങെള മഹത്വവത്ക്കരിച്ചും െപരുപ്പിച്ചുകാണിച്ചും
അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുറെച്ചാന്നുമല്ല േദാഷം െചയ്തിട്ടുള്ളത്. എെന്റ ൈവ�
ക്കംപുസ്തകത്തിെന്റ പ്രധാനവിഷയംതെന്ന ഇതാണ്. അഹിംസാസമരത്തി�
നുള്ള തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നത് സായുധതന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിെനക്കാൾ
വളെര സങ്കീർണ്ണമാണ്. വളെര ശ്രദ്ധ േവണ്ടതാണ്. സാമ്പ്രദായികരാഷ്ട്രീ�
യസ്ഥാപനങ്ങൾ പരാജയെപ്പടുകേയാ പങ്കിലമാകുകേയാ ഉത്തരവാദിത്തം
ഏല്ക്കാൻ വിമുഖമാകുകേയാ െചയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങെളയാണു തിരുത്തുന്ന�



ഇടത്തുനിന്നു്: ഗാന്ധിജയന്തിദിനം േലാക അഹിംസാദിനമാണ്; ആേഗാളസമരമുഖെത്ത
ഗാന്ധിമുഖം.

െതന്നും അതിനുള്ള സേങ്കതമാണു നാം വികസിപ്പിക്കുന്നെതന്നും പ്രേത്യകം
ഓർക്കണം.

സമീപകാലെത്ത ഗാന്ധിസമരങ്ങൾ
മേനാജ്: േലാകത്തു സമീപകാലത്തുണ്ടായതും ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്നതുമായ പ്രധാന

അഹിംസാത്മകപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ഏെതാെക്കയാണ്? ഇവയിൽ ഇതിെന്റ
സേങ്കതങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചത് ഏതു രീതിയിെലാെക്കയാണ്?

േമ.കി.: ഫിലിപ്പീൻസിെല ഏകാധിപതിയായിരുന്ന െഫർഡിനന്റ് മാർേക്കാസി�
െന താെഴയിറക്കിയ, നിരവധി ജനങ്ങൾ പെങ്കടുത്ത, 1986-െല പ്രേക്ഷാ�
ഭം അതിെല അഹിംസാരീതികൾെകാണ്ടുതെന്ന പീപ്പിൾ പവർ (ജനശക്തി)
എന്നു േപർ േനടിയിരുന്നു. പണിമുടക്കങ്ങളും കൂറ്റൻ പ്രകടനങ്ങളും സത്യഗ്ര�
ഹം േപാെലയുള്ള കേയ്യറിയിരിക്കലുകളും (occupy) ജാഗ്രതാപ്രസ്ഥാനവും
അടക്കമുള്ള അക്രമരഹിത ഉപേരാധങ്ങൾ സ്ഥായിയായി ഉപേയാഗിച്ച ചില
ആനുകാലികപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ഇവയാണ്: ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ ചിലിയിെല�
യും െബാളീവിയയിെലയും ഭരണകൂടങ്ങെള മാറ്റിയത്; ഏഷ്യയിൽ കിഴക്കൻ�
തിമൂർ 1995-ൽ 25 വർഷെത്ത അധിനിേവശത്തിൽനിന്നു േമാചനം േനടിയത്,
േനപ്പാളിൽ ഭരണഘടനാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായത്, മംേഗാളിയയിെല
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകുത്തകഭരണം അവസാനിച്ചത്; ആഫ്രിക്കയിൽ െമഡഗാസ്ക�
റിലും െബനിനിലും ഏകാധിപത്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചത്; മാലി, ഇൻേഡാേന�
ഷ്യ, മാലിദ്വീപ് എന്നീ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിേലതടക്കം ഒരുഡസൻ രാജ്യങ്ങളിെല
അടിച്ചമർത്തൽ ഭരണകൂടങ്ങളുെട പതനം; െലബനനിൽ 2005-ൽ സിറിയ�
നാധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചത്.
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ഈ സമരങ്ങൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ േമാശം രീതിയിലാണു നടന്നിട്ടുള്ള�
ത്. എന്നാലും ഇസ്ലാമികപുനരുജ്ജീവനവാദികളുെട പങ്കാളിത്തേത്താെട നട�
ന്നവയടക്കം എല്ലാംതെന്ന ഇേപ്പാൾ ജനാധിപത്യത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്ത�
നത്തിലാണ്. ഇേപ്പാൾ ജനാധിപത്യത്തിേലക്കു പുേരാഗമിക്കുന്ന ടുണീഷ്യയി�
െല അറബ് ഉയിർപ്പ് വിജയമായിരുെന്നങ്കിലും ഈജിപ്റ്റിൽ അതു തടയെപ്പ�
ട്ടു.

2011-െല അറബ് വിപ്ലവത്തിെല പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിെലാന്ന് ഒരു
ഏകാധിപതിയുെട മകൻ രാജ്യാധികാരത്തിെന്റ അനന്തരാവകാശിയാകുന്ന�
ത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അറബ് േലാകത്തും മറ്റിടങ്ങളിലും േഗാ�
ത്രവർഗ്ഗങ്ങളുെടയും പിതൃദായസമൂഹങ്ങളുെടയും രീതിയാണത്. നരവംശശാ�
സ്ത്രജ്ഞൻ േജാൺ േബാർണിമാൻ (John Borneman) ‘ഈഡിപ്പൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ്
റിേവാൾട്ട് ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ’ എന്ന േലഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, “അച്ഛെന്റ
അധികാരം കാലേശഷം തനിക്കാെണന്ന മകെന്റ അവകാശവാദത്തിെന്റ
പരസ്യമായ നിേഷധം, േഗാത്രഭരണാധികാരികൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയസമ�
ഗ്രാധിപത്യത്തിനു നിദാനമായി നിന്നിരുന്ന പിന്തുടർച്ചയുെട സവിേശഷമായ
അറബ് മാതൃകയ്ക്ക് നിശ്ചയമായും അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ” എന്നാണ്.

ഇടത്തുനിന്നു്: അേമരിക്കയിെല ഒക്കുൈപ്പ സമരങ്ങളിെല മുഖ്യപ്രതീകങ്ങളിെലാന്ന് ഗാ�
ന്ധിയായിരുന്നു; പുസ്തകത്തിെന്റ മുഖത്താൾ.
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ടുണീഷ്യ മുതൽ ഈജിപ്റ്റ് വെരയും ലിബിയയിലും െയമനിലും സിറിയ�
യിലും (ഇവെയല്ലാെമാന്നും വിജയമായിരുന്നില്ല) ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം
ആവശ്യെപ്പട്ടത് അധികാരത്തിെല ഈ പിതൃ-പുത്രബന്ധം അവസാനിപ്പി�
ക്കലാണ്. ലിബിയയിൽ തുടങ്ങിയത് അഹിംസാരീതിയിൽ ആെണങ്കിലും
അതിെന ആ ഗണത്തിൽ െപടുത്താനാവില്ല. എന്നാലും ഒേക്റ്റാബർ 19-നു
മുവമ്മർ ഗദ്ദാഫിക്കും മൂന്നുമക്കൾക്കും ഉണ്ടായ രക്തപങ്കിലമായ അന്ത്യവും
െവളിവാക്കുന്നത് ഈ അധികാരദായക്രമം തകർത്തതിെന്റ േകന്ദ്രപ്രാധാന്യ�
മാണ്.

ടുണീഷ്യയിൽ തുടങ്ങിയ അഹിംസാസമരം അറബ് േലാകത്തു മാത്രമല്ല,
അെക്കാല്ലം മാർച്ചിൽ വിേസ്കാൺസിനിേലക്കും േമയിൽ മാഡ്രിഡിേലക്കും
െസപ്റ്റംബറിൽ േവാൾ സ്റ്റ്രീറ്റിേലക്കും പടർന്നു േലാകമാെക വ്യാപിക്കുകയാ�
യിരുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഒടുവിൽ കിഴേക്കയൂേറാപ്പിൽ ഉണ്ടായ ഭരണമാ�
റ്റങ്ങൾ ഞാൻ േനരേത്ത സൂചിപ്പിച്ചേല്ലാ. േപാളണ്ട്, ഹംഗറി, ജർമ്മനി, െച�
േക്കാേസ്ലാവാക്യ, േസാവ്യറ്റ് യൂണിയെന്റ തകർച്ചയ്കുേശഷമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റന�
ന്തര െസർബിയ, േജാർജ്ജിയ, യുെക്രയിൻ, ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ ഒെക്കയു�
ണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ.

മേനാജ്: അറബ് മുേന്നറ്റങ്ങൾക്കു പിന്നിലും ഈ പരിശീലനവും ആശയവിനിമയ�
വും ഒെക്ക ഉെണ്ടന്നാേണാ?

േമ.കി.: തീർച്ചയായും. അവിെടയുണ്ടായത് വിശാലമായ ജനാധിപത്യവത്ക്കര�
ണത്തിെന്റ നാന്ദിയാെണന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. അച്ഛനുേശഷം മകൻ
എന്ന േഗാത്രരീതിയാണ് അവിെട േചാദ്യംെചയ്യെപ്പട്ടത്. തഹ്രീർ ചത്വരത്തി�
െല വിപ്ലവത്തിനുമുമ്പ് ഈജിപ്റ്റിൽ അതിവിപുലമായ പഠനവും തയ്യാെറടു�
പ്പുകളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പത്തുപതിനഞ്ചുെകാല്ലം മുമ്പുമുതേല ശില്പശാ�
ലകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. വനിതാേബ്ലാഗർമാർ അവിെട നടക്കുന്ന
മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയും പുറത്തുനിന്നുള്ള വാർത്തകൾ
ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വനിതാേബ്ലാഗർ

ആേഗാളസമരമുഖെത്ത ഗാന്ധിമുഖം.



ആേഗാളസമരമുഖെത്ത ഗാന്ധിമുഖം.

മാർട്ടിൻ ലൂഥറിെനപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്രകഥ അറബിയിൽ പരിഭാഷെപ്പടുത്തുകയും
െകയ്േറാ മുഴുവൻ വിതരണം െചയ്യുകയും െചയ്തു.

െതാഴിലാളിസംഘടനകളും വളെര സജീവമായിരുന്നു. ചരിത്രകാരൻ
േജായൽ െബയ് നിൻ (Joel Beinin) എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 1998-നും 2010-നും
ഇടയിൽ നടന്ന 3500 – 4000 പണിമുടക്കങ്ങളിലും സത്യഗ്രഹങ്ങളിലും പ്രക�
ടനങ്ങളിലും 30 ലക്ഷം െതാഴിലാളികൾ പെങ്കടുത്തുെവന്നാണ്. ജനങ്ങെള
സമരങ്ങളിൽ അണിനിരത്താൻ കഴിയുന്നത് അത്ര ശക്തമായ േബാധവ�
ത്ക്കരണം നടത്തിയതുെകാണ്ടാണ്. ആണ്ടിൽ 600 സംഘടിതെതാഴിലാ�
ളിപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾവീതം 2007-ലും 08-ലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. തഹ്രീർ ചത്വരത്തിൽ
ജനം ഒഴുകിക്കൂടിയതിനു െതാട്ടുമുമ്പുള്ള െകാല്ലങ്ങളിൽ ഇവ നിത്യസംഭവങ്ങൾ
ആയി.

സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് എെന്തല്ലാം െചയ്യാൻ കഴിയും എന്നതുസംബ�
ന്ധിച്ച ആശയങ്ങൾ മുപ്പതുകാരനായ വാേയൽ േഗാനിം എന്ന ഗൂഗിൾ ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥൻ േഫസ്ബുക്ക് േപജും ഗൂഗിൾ സാേങ്കതികവിദ്യയും ഉപേയാഗിച്ചു പങ്കു�
വച്ചു. ‘ഏപ്രിൽ 6 യൂത്ത് മൂവ്െമന്റ ് ’ എന്ന േപരിൽ 2008-ൽ ബൃഹത്തായ പണി�
മുടക്കത്തിനായി രൂപംെകാണ്ട സംഘടന, െസർബിയയിൽ മിെലെസാവിച്ചി�
െന്റ അധികാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിേലക്കു നയിച്ച ‘ഓട്ട്േപാർ’ (Otpor!)
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സമരരീതി പഠിക്കാൻ 2009-ൽ ഒരു പ്രതിനിധിെയ െബൽ�
േഗ്രഡിേലക്ക് അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അയാൾ െകയ് േറായിൽ തിരിെച്ചത്തിയത്
പഠനസാമഗ്രികളും സിനിമകളും അഹിംസാസമരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മറ്റു പാ�
ഠങ്ങളും ശില്പശാലകൾക്കുള്ള സാമഗ്രികളും ഒെക്കയായാണ്.
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സമരപരിശീലനത്തിെന്റ ൈവപുല്യം
മേനാജ്: അഹിംസാസമരമാർഗ്ഗങ്ങളുെട പ്രചാരണവും പരിശീലനവും അത്ര വിപു�

ലമായ േമഖലയാേണാ?
േമ.കി.: ഈ രംഗെത്ത പ്രമുഖനായ ജീൻ ഷാർപ് 1973-ൽ എഴുതിയ മൂന്നു വാ�

ള ്യമുള്ള ‘ദ് െപാളിറ്റിക്സ് ഓഫ് േനാൺവയലന്റ് ആൿഷൻ’ എന്ന പുസ്തകം
40-ൽപ്പരം ഭാഷകളിേലക്കു വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു! ഒരുഡസൻ
പണ്ഡിതരുെടെയങ്കിലും രചനകൾ ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തുപറയാനുണ്ട്. ഈ
േമഖലയിൽ മികവുറ്റ 200 പണ്ഡിത ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകെളങ്കിലും ഇന്നു സജീവമാ�
യി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ െസന്റർ േഫാർ േനാൺവയലന്റ്
േകാൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിെട 139 രാജ്യങ്ങളിലായി 400 െസമിനാറു�
കൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇവർ നിർമ്മിച്ച ‘ബ്രിങ്ങിങ് ഡൗൺ എ ഡിേക്റ്ററ്റർ’ േപാ�
ലുള്ള മൂന്നു പ്രമുഖ സിനിമകൾ 20 ഭാഷകളിേലക്കു പകർത്തെപ്പടുകയും രണ്ടു�
േകാടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാർത്ത്േമാർ
േകാെളജിെല വിപുലമായ വിരസഞ്ചയവും േജാർജ്ജ് െലയ്ക്കീസ് െട്രയിനിങ്
േഫാർ െചയ്ഞ്ജ് നടത്തുന്ന വിവരവിനിമയവും വിസ്മയകരമാണ്. ഇെതല്ലാം
തുടരുകയാണ്. ഇവയ്ക്കു പുറെമയാണ് േലാകമാെക നടക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ െസ�
മിനാറുകളും പരിശീലനങ്ങളും പുസ്തകപ്രചാരണവുെമാെക്ക.

േനരേത്ത സൂചിപ്പിച്ച െസർബിയയിെല ഓട്ട്േപാർ പ്രസ്ഥാനം അവരു�
െട പ്രേക്ഷാഭത്തിനുേശഷം അതിനു േനതൃത്വം നല്കിയ പ്രമുഖെരയും െതേക്ക�
യാഫ്രിക്ക, ഫിലിപ്പീൻസ്, െലബേനാൻ, േജാർജിയ, യുെക്രയിൻ എന്നിവി�
ടങ്ങളിെല പൗരപ്രതിേരാധപ്രവർത്തകെരയും ഉൾെപ്പടുത്തി ആക്റ്റിവിസ്റ്റുക�
ളുെട ഒരു ശൃംഖല രൂപെപ്പടുത്തി ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. പിെന്ന,
മതിയാേവാളം വിവരങ്ങളും സാമഗ്രികളും ഇന്റർെനറ്റിലും ലഭ്യമാണ്.

ആർെക്കതിെരയാണു സമരം െചയ്യുന്നത്, ആ സ്ഥാപനത്തിെന്റ സ്വ�
ഭാവവിേശഷങ്ങൾ, സമരത്തിൽ പെങ്കടുേക്കണ്ടവരുെട സാമൂഹികവും സാ�
മ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ഒെക്കയായ പശ്ചാത്തലം, അതതു സമൂഹത്തിൽ
നിലനില്ക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ, ചിന്താഗതികൾ, മേനാഭാവങ്ങൾ, അവെരെയ�
ല്ലാം സമരത്തിനു സജ്ജരാക്കാൻ െചേയ്യണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എന്നുതുടങ്ങി

ആേഗാളസമരമുഖെത്ത ഗാന്ധിമുഖം.
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ഒരായിരം ഘടകങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചിട്ടാണ് ഇവെരല്ലാം സമരങ്ങൾ ആസൂത്ര�
ണം െചയ്യുന്നത്. അല്ലാെത മുെമ്പാരിക്കൽ ഏേതാ ആവശ്യത്തിന് ഏേതാ
സംവിധാനത്തിെനതിെര ഏേതാവിഭാഗം ജനങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ച സമരമുറ�
കൾ അേത ചിട്ടയിൽ പിന്തുടരുകയല്ല.

മേനാജ്: എന്താണിതിെന്റ രസതന്ത്രം? ഭാവിസാദ്ധ്യതകൾ?
േമ.കി.: ഇന്ന് ഭൂരാഷ്ട്രതന്ത്രെത്ത വിശകലനം െചയ്യാൻ, സ്വന്തം ഭാഗേധയം പിടി�

ക്കാേനാ തിരിച്ചുപിടിക്കാേനാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിെല വിജ്ഞാ�
നവ്യാപനം കണക്കിെലടുക്കാെത ആവില്ല.

അഴിമതി കാരണം മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം അവതാളത്തിലായ െല�
ബനനിെല (2015 – 16) ‘യൂ സ്റ്റിങ്ക് ’ െറവല്യൂഷൻ (You Stink Revolution),
സാർവ്വത്രികേവാട്ടവകാശത്തിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുമായി േഹാേങ്കാ�
ങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ‘അംബർല പ്രസ്ഥാനം’ എന്നുതുടങ്ങി ഇന്ന് എവിെടയും
എണ്ണാവുന്നതിേലെറ അക്രമരഹിതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും നടന്നു�
െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാറ്റിെന്റയും തൽസ്ഥിതി വിവരിക്കുക പ്രയാസമാ�
ണ്.

േവണ്ടതു സമാധാനപാലനമല്ല, സ്ഥാപനം
മേനാജ്: ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കെപ്പടുന്നവരും തമ്മിലല്ലാത്ത സംഘർഷങ്ങളും

ഇന്നു ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണേല്ലാ. ‘സമാധാനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം’
എന്ന ആശയെത്ത േമരി എങ്ങെന കാണുന്നു? ആ േലബലിൽ മനുഷ്യെരയും
െപാതുസംവിധാനങ്ങെളയും നഗരങ്ങെളയും സംസ്ക്കാരങ്ങെളയും മുച്ചൂടും നശി�
പ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആചാരമായിട്ടുണ്ട്. ശാന്തിേസനകൾ തങ്ങൾക്കു വാണിജ്യ�
പരവും തന്ത്രപരവുമായ താത്പര്യങ്ങളുള്ള േമഖലകളിൽ പ്രച്ഛന്നേവഷരായ
അധിനിേവശക്കാരായി മാറുന്നു. നശീകരണംതെന്ന പുനർനിർമ്മാണെമന്ന�
േപരിൽ നിർമ്മാണക്കമ്പനികൾക്കു ബിസിനസിനുള്ള മുന്നുപാധിയാണ്. ഈ
‘സമാധാനമുൻൈകക’ളുെട യഥാർത്ഥരാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ? എന്തുെകാണ്ട്
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇതിെനെയാെക്ക പിൻതാങ്ങാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാകുന്നു?

േമ.കി.: മേനാജ് ഒരുപാടു േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുകയാണ്. േനാക്കൂ, മനുഷ്യർക്കു
മാത്രേമ യുദ്ധമുള്ളൂ. മറ്റു ജീവികൾ ഇരേയ്ക്കാ ഇണേയ്ക്കാ േമൈല്ക്കേക്കാ േവണ്ടി
ഏറ്റുമുട്ടിേയക്കാം. പെക്ഷ, യുദ്ധം െചയ്യാറില്ല.

യുദ്ധം െചയ്യാൻ സമാധാനത്തിെന്റ േപരു പറയുന്നതു പുതിയകാര്യമല്ല.
ഒരുപേക്ഷ, എല്ലാ യുദ്ധവും സമാധാനത്തിെന്റ േപരു പറഞ്ഞാണു നടത്തിയി�
ട്ടുള്ളെതന്നുേപാലും പറയാൻ ഞാൻ ൈധര്യെപ്പടും.

വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കാലംേപാെക
സമാധാനവും സംഘർഷവും സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിെന്റ ഇരുപതാം നൂ�
റ്റാണ്ടിെല വളർച്ചയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട താരതേമ്യന ലളിതമായ േമഖലക�
ളിേലക്കു വലിച്ചിടെപ്പടുകയായിരുന്നു. സമാധാന-സംഘർഷപഠനം ഏെറ
മുേന്നാട്ടുേപായി. പെക്ഷ, യു.എന്നിെന്റ ഇടെപടൽ അനായാസം ലഭ്യമായ�
േതാ ‘എെന്തങ്കിലും െചയ്യണം’ എന്ന ആഗ്രഹെത്ത ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളേതാ ആയ
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ഗാന്ധിപ്രതിമയ്ക്കു കീെഴ ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹപുസ്തകവുമായി േമരി എം. എ. േബബിേയാ�
െടാപ്പം.

കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േനട്ടേകാട്ടങ്ങളുെട പഠനെത്ത ആധാര�
മാക്കിയല്ല നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. കുറവുകൾ ആഴത്തിൽ
പരിഗണിക്കെപ്പടാറുമില്ല. സമാധാനപാലനത്തിനു (peace keeping) കാര്യ�
മായ വിജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല. അതു െവറും ഇടെപടലും ഏറ്റവും സൗകര്യ�
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പ്രദമായതുമാണ്. അതിെന്റ പ്രത്യാഘാതമാണ് അത്തരം ഇടെപടലുകൾ
മനുഷ്യെന്റ ഏറ്റവും േമാശം ദൗർബ്ബല്യങ്ങളാൽ ദുരിതപൂർണ്ണമാകുന്നതു നാം
കാണുന്നത്; വിേശഷിച്ചും, സമാധാനേസന കാര്യമായ േവതനം നല്കാത്ത�
തും േവതനംതെന്ന ഇല്ലാത്തതുമായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നവരാകു�
േമ്പാൾ.

എന്നാൽ, സമാധാനം നിർമ്മിക്കൽ (peace building) കൂടുതൽ സങ്കീർ�
ണ്ണവും ഉയർന്ന വാഗ്ദാനം നല്കുന്നതുമാണ്. ഇത് മുൻ യു.എൻ. െസക്രട്ടറി ജന�
റൽ ബുേട്രാസ് ബുേട്രാസ് ഘാലിയുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽ 1978-ൽ നമീബിയയിൽ
തുടക്കം കുറിച്ചതാണ്. ഇതു സമാധാനപാലനംേപാെല ക്വിക് ഫിക്സ് പരിപാ�
ടിയല്ല; വലിയ, ദീർഘകാല സാദ്ധ്യതയുള്ളതാണ്. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം മുതൽ പ്ര�
ശ്നപരിഹാരം വെര നീളുന്ന ഒരു പാലേത്താട് ഇതിെന ഉപമിക്കാം. ഇതു േകൾ�
ക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട വായനക്കാർ േചാദിക്കും സംഘർഷങ്ങൾ എെന്നങ്കിലും
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ എന്ന്. അതു ശരിയുമാണ്. സംഘർഷങ്ങൾ െപാതു�
വിൽ ലഘൂകരിക്കെപ്പടുകയാണ്, മാേനജ് െചയ്യെപ്പടുകയാണ്; പൂർണ്ണമായി
പരിഹരിക്കെപ്പടുകയല്ല. എന്നാൽ, സംഘർഷങ്ങൾ എെതങ്കിലും തരത്തിൽ
പരിഹരിക്കാനാകും എന്ന ആശയവാദപരമായ സങ്കല്പമാണു ഗാന്ധി പുലർ�
ത്തിയിരുന്നത്.

ദുരിതത്തിലായ ഒരു രാജ്യത്തിന് എെന്താെക്ക ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന�
താണു സമാധാനനിർമ്മാണത്തിനായി േചാദിേക്കണ്ടത്. വികസനസഹാ�
യം, മനുഷ്യാവകാശം, കാർഷികാശയങ്ങൾ, വ്യാപാരപിന്തുണ തുടങ്ങി ഒരു
വലിയ പട്ടികയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഉറപ്പാക്കി ൈവവിദ്ധ്യമാർന്നതും
സമഗ്രവും വിപുലവുമായ ഇടെപടലുകൾ നടത്തുകയും അതു സുസ്ഥിരമായി
നിലനിർത്തുകയും േവണം. ഈ തിരിച്ചറിവിലാണ് സമാധാനത്തിനായുള്ള
മനുഷ്യെന്റ അടങ്ങാത്ത അഭിനിേവശത്തിെന്റ സാക്ഷാത്ക്കാരം കുടിെകാള്ളു�
ന്നത്. ബാഹ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ അടിേച്ചല്പിക്കുന്നത് താത്ക്കാലികാശ്വാ�
സേമ നല്കൂ. കക്ഷികൾ സ്വയം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന ദീർഘകാലപരി�
പാടികളാണു േവണ്ടത്. സംഘർഷങ്ങൾ വീണ്ടും ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങളിേലക്കു
വഴുതിേപ്പാകാതിരിക്കാൻ അക്രമരഹിതസമരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ആ സമൂഹങ്ങെള
പഠിപ്പിേക്കണ്ടതും സുപ്രധാനമാണ്.

മേനാജ്: ഈ നിലയിേലക്കുള്ള മാറ്റം, സമാധാനപൂർണ്ണമായ േലാകം ഇെതാെക്ക
എത്രമാത്രം സാദ്ധ്യമാണ്?

േമ.കി.: വലിയയളവ്. ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക സംഘർ�
ഷങ്ങൾ എെന്നങ്കിലും ഇല്ലാതാകുേമാ എന്നത് അേങ്ങയറ്റം സംശയമുള്ള കാ�
ര്യമാണ്. എന്നാൽ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യർ എങ്ങെന പരസ്പരം
ഇടെപടുന്നു എന്നതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. പേക്ഷ, ആ ഇടെപടൽ സാദ്ധ്യമാ�
ണ്. അതാണു ഭാവിയിലും അഹിംസാത്മക സംഘർഷലഘൂകരണത്തിെന്റ
പ്രാേയാഗികതയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാനസാദ്ധ്യത.

ഇക്കാര്യത്തിൽ േമരി പുലർത്തുന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം േകവലം വിശ്വാസപരമല്ല,
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അനുഭവങ്ങളുെടയും വിപുലമായ പഠനത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്.
വരുംകാലങ്ങൾ സാമൂഹികമാറ്റങ്ങൾക്കായുള്ള പൗരപ്രതിേരാധപ്രസ്ഥാനങ്ങളുേട�
തായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷാദായകമായ സൂചനയാണു േമരി നല്കുന്നത്. ഇവയ്ക്കു
ശരിയായ രാഷ്ട്രീയദിശാേബാധം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതു പ്രധാനമാണ്. അത്ത�
രം കാഴ്ചപ്പാടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ശൃംഖലകളിൽ കണ്ണിേചർന്നു ശക്തമായ
ഇടെപടൽ നടേത്തണ്ടതിെന്റ അനിവാര്യതയാണ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്; ഒപ്പം
ഈ അക്കാദമികേമഖലേയാടു പുറംതിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഇൻഡ്യയിെല പ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ ഈ ശൃംഖലയിൽനിന്നു സമരങ്ങളുെട സംഘാടനശാസ്ത്രവും അതിെല പുതിയ
അറിവുകളും മുേന്നറ്റങ്ങളും പകർെന്നടുേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയും. ഗാന്ധിസമ�
രങ്ങളാണു നാെളയുെട മാർഗ്ഗെമന്ന് ഉറെക്ക പറയുേമ്പാൾത്തെന്ന, ഗാന്ധിജിയുെട
മനഃപരിവർത്തനസിദ്ധാന്തത്തിെല അപ്രാേയാഗികതെയപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ േബാ�
ദ്ധ്യവും ഉണ്ടാകണം. ഇക്കാര്യം പഠനത്തിലൂെട സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്രേയെറ അദ്ധ്വാ�
നിച്ച ഇവരുെട ആവശ്യേബാധം ഈ വിഷയത്തിന് ആേഗാളതലത്തിൽ ൈക�
വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യത്തിെന്റ സാക്ഷ്യമായി നാം കാണണം.
ആ പ്രാധാന്യം കാണാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നതും നമ്മുെട നാട്ടിെല സാധാരണ
സംഘർഷങ്ങളിൽേപ്പാലും നാം ഗാന്ധിജിയുെട സാദ്ധ്യത കാണാെതേപാകുന്നതും
ഗാന്ധിജിെയ അവർ പഠിച്ചതിെന്റയും നാം പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതിെന്റയും പ്രശ്നം
മാത്രമാണ്. പെക്ഷ, ആ പഠനം നാെമല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമൂഹികമാറ്റത്തിന്
എത്ര അനിവാര്യമാണ് എന്നതാണു േമരി എലിസെബത്ത് കിങ് നെമ്മ േബാദ്ധ്യ�
െപ്പടുത്തുന്നത്.

മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:

1. ‘ൈവക്കത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട് േലാകമാെക പടർന്ന അഹിംസ’, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2015 ഒേക്റ്റാ�
ബർ 11-17.

2. ‘സമരം െചയ്യാനും പഠിേക്കണ്ടതുണ്ട്’, സ്ത്രീശബ്ദം മാസിക, 2015 നവംബർ.
3. ‘അേമരിക്കയുെട ശാന്തമുഖം’, സമകാലികജനപഥം, 2015 ഒേക്റ്റാബർ.
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