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(ബി. രാജീവെന്റ ‘ഇന്ത്യയുെട വീെണ്ടടുക്കൽ’ എന്ന
പുസ്തകെത്ത കുറിച്ചു് ) 

‘ഇന്ത്യെയ വീെണ്ടടുക്കുക’ എന്ന ബി. രാജീവെന്റ
പ്രഖ്യാപനെത്ത െചറിെയാരു നടുക്കേത്താെടേയ
േകൾക്കാനാവൂ. ഇന്ത്യ എന്ന പരമാധികാര റിപ്പ�
ബ്ലിക് രൂപെപ്പടുന്നതിനുമുേമ്പ ‘ഇന്ത്യ വിടുക’ എന്നു്
ബ്രിട്ടീഷുകാേരാടു് ആജ്ഞാപിക്കാൻ നമുക്കു കഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആേവശവും വ്യ�
ക്തതയും നമുക്കിന്നു നഷ്ടെപ്പട്ടതുേപാെല. ‘ഇന്ത്യ’
എന്ന േപരിൽ വീെണ്ടടുക്കെപ്പടുന്ന എന്തിെനയും
സംശയേത്താെടയും ഭയേത്താെടയുമാണു് നാം കാ�
ണുന്നതു്. ആ കുടത്തിൽ നിന്നു് ഏെതാെക്ക ഭൂതങ്ങ�
ളാണു് പുറത്തുവരിക എന്നു് ആർക്കറിയാം? ‘ഇന്ത്യ�
െയ കെണ്ടത്തൽ’ എന്ന െനഹ്റുവിയൻ പരിപാടി�
ക്കും, ഇന്ത്യയിൽ (ഹിന്ദുവിെന) നിർമ്മിക്കൽ എന്ന
വർഗ്ഗീയ അജണ്ടക്കും എതിെരയുള്ള ചിന്തയും രാ�
ഷ്ട്രീയവുമാണു് ‘ഇന്ത്യെയ വീെണ്ടടുക്കൽ’ എന്ന പു�
സ്തകം മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതു്.

പുേരാഗമനവൃത്തങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന േപരുതെന്ന
ചതുർത്ഥിയാണു്. ഇന്ത്യ ഒരു േദശരാഷ്ട്ര സങ്കല്പ�
നമാെണന്നും അതു് ആഖ്യാന നിർമ്മിതിയാെണ�
ന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. ബഹുലതയാണു് ആഖ്യാ�
നങ്ങളുെടയും ആഖ്യാനനിർമ്മിതികളുെടയും െപാ�
തുസ്വഭാവം. ഇന്നു് ഹിന്ദു-ഇന്ത്യ എന്ന ആഖ്യാനം
േമൽൈക്ക േനടിെയടുത്തു് മറ്റു് ആഖ്യാനങ്ങെള പുറ�
ന്തള്ളുകേയാ അടിച്ചമർത്തുകേയാ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യ എന്ന േദശരാഷ്ട്രസങ്കല്പനെത്ത ഏെതങ്കിലും
ഒരു കഥയ്ക്കു് വിട്ടുെകാടുക്കാെത, എല്ലാ കഥകെളയും
േചർത്തുനിർത്തി ആേഘാഷിക്കുകയാണു് േവണ്ടതു്.
ഹിന്ദു-ഇന്ത്യ എന്ന കഥ മുസ്ലീം-ഇന്ത്യ, ദ്രാവിഡ-
ഇന്ത്യ, ആദിവാസി-ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പല ഇന്ത്യാ
സങ്കല്പനങ്ങൾക്കുെമാപ്പം, അവയിൽ ഒന്നായി ഈ
ആേഘാഷത്തിൽ പങ്കുെകാേണ്ടാെട്ട. െസക്കുലർ
ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ എന്നതാണു് ഈ ആേഘാഷ�
ത്തിെന്റ േപരു്. ഹിന്ദു-ഇന്ത്യ ജാതി ഇന്ത്യയാണു്.
ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രം ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിെന്റ
ചരിത്രമാെണന്നു് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർക്കു്
ഇതു് പുരുഷാധിപത്യത്തിെന്റ ചരിത്രം കൂടിയാണു്.
ഈ ആന്തരൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള േനരിട്ടുെകാണ്ടുമാത്ര�
േമ െസക്കുലർ വീെണ്ടടുപ്പു് സാധ്യമാകൂ.

എന്നാൽ, നാനാത്വത്തിെല ഏകത്വം എന്നതാണു്
ഹിന്ദു-ഇന്ത്യാവാദിയുെടയും മുദ്രാവാക്യം. െസക്കുല�
റിസം ഒരു പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്ത്യൻ ആഖ്യാനമാണു്.
ഏകശിലാരൂപിയായ അബ്രഹാമിക മതങ്ങളി�
ലാണു് അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം. നാനാർത്ഥങ്ങൾ
അതു് അനുവദിക്കുകയില്ല. മുപ്പത്തിമുേക്കാടി േദവി-
േദവന്മാെരയും സാംസ്കാരിക ൈവവിധ്യങ്ങെളയും മു�
േന്നാട്ടുെവക്കുന്ന ഒേരെയാരു മതമാണു് ഹിന്ദുമതം.
യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമിക സങ്കല്പത്തിലുള്ള
മതമല്ല അതു്. ൈഹന്ദവധർമ്മം ഒരു ജീവിതസമ്പ്ര�
ദായമാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഇന്ത്യെയന്നാൽ ഹിന്ദുത്വ
ഇന്ത്യ എന്ന നാനാർത്ഥത്തിെല ഏകത്വമാണു്.
െസക്കുലർ ഇന്ത്യയ്ക്കും പല കഥകളിൽ ഒന്നായി
അതിൽ േചരാം.

ഏതു് ഇന്ത്യയാണു്, ആരുെട ഇന്ത്യയാണു് വീെണ്ട�
ടുക്കെപ്പേടണ്ടതു? ആരിൽ നിന്നാണു്, എവിെട നി�
ന്നാണു് വീെണ്ടടുക്കെപ്പേടണ്ടതു? ഈ തർക്കങ്ങൾ
അന്തമില്ലാെത തുടരാം. ഈ വിവാദങ്ങൾക്കു് ഒരു
തീർപ്പുണ്ടാക്കുകയല്ല ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.
ആരുെട, ഏതു് ഇന്ത്യയാണു് വീെണ്ടടുക്കെപ്പേടണ്ട�
തു് എന്ന േചാദ്യത്തിനു് വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ടു് രാ�
ജീവനു്. കീഴാള ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ ൈജവാധി�
കാര പ്രേയാഗമായ േകവല ജനാധിപത്യം. ഇവി�
െട ആരാണു് ‘കീഴാളൻ’ എന്ന േചാദ്യമുയർേന്ന�
ക്കാം. െസക്കുലർ ജനാധിപത്യവാദിയും ഹിന്ദുരാ�
ഷ്ട്രവാദിയും തങ്ങളുെട നാനാത്വത്തിലാണു് കീഴാ�
ളെന്റ സ്ഥാനം എന്നു വാശിപിടിേച്ചക്കാം. ഇനി
കീഴാളൻ എന്ന പദെത്ത ഏെറ്റടുക്കാൻ മടിയുള്ള�
വരുമുണ്ടാകാം. കീഴാള-േമലാള േവർതിരിവിെന
എതിർക്കാനാെണങ്കിൽ േപാലും അംഗീകരിക്കുന്നു
എന്ന ആേക്ഷപമുണ്ടാേയക്കാം. കീഴാളെന ഇര�
യായി െതറ്റിദ്ധരിച്ചു്, അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു എന്ന ഒറ്റ
കാരണത്താൽ, ആരും ഒരു നന്മയുെടയും അവകാ�
ശികളാവുന്നില്ല എന്നു് ശഠിേച്ചക്കാം. മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗ�
തികവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ തകർച്ചെയ പൂർണ്ണമാ�
യും അംഗീകരിക്കാെത വ്യാവസായിക െതാഴിലാ�
ളിവർഗ്ഗത്തിനു് പകരം ൈകെത്താഴിലാളികൾ, കൃ�
ഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, ആദിവാസികൾ തുടങ്ങിയ ഗതി
കിട്ടാത്ത സകലരുെടയും മുന്നണിയാണു് കീഴാള
ജനസഞ്ചയം എന്നും സംശയിേച്ചക്കാം. നിങ്ങളു�
െട സംശയങ്ങളും ആേക്ഷപങ്ങളും സംഭ്രാന്തികളും
എല്ലാം വിലേയറിയതു തെന്ന. അവയുണ്ടാവുന്നതു്
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നമ്മുെട സമകാ�
ലിക ജീവിതെത്ത ഗൗരവമാെയടുക്കുന്നതു െകാ�
ണ്ടുമാണു്. ജീവിതത്തിൽ അന്തഃസ്ഥിതമായിരിക്കു�
ന്ന ശക്തികളുെട ആവിഷ്കാരമാവുേമ്പാേഴ ചിന്തയ്ക്കും
ഈ സംശയങ്ങെള േനരിടാനാവൂ. അല്ലാെത സം�
ശയങ്ങൾെക്കാന്നും ഇളക്കാനാവാത്ത ഭദ്രമായ ഒര�
ടിത്തറ ആദ്യം കെണ്ടത്തി അവിെട നിന്നു് തുടങ്ങു�
ന്നതല്ല ചിന്ത. ഇതാണു് രാജീവെന്റ പ്രബുദ്ധമായ
സ്പിേനാസിസം!

സ്പിേനാസ

നമ്മുേടതുേപാെല
ഗതിെകട്ട മെറ്റാരു
സന്ദർഭത്തിൽ രാ�
ഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയ്ക്കു
േവണ്ടിയുള്ള അേന്വ�
ഷണമായിരുന്നു സ്പി�
േനാസയുേടതു്. ഒരു
ജ്യാമിതീയ നിർധാര�
ണത്തിെലേന്നാണം
പ്രമാണങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് അനുമാനങ്ങളിേലക്കു് യുക്തിഭദ്രമായി ചിന്തി�
ച്ചു െപാെയ്ക്കാണ്ടാണു് സ്പിേനാസ തെന്റ ‘എത്തിക്സ് ’
തയ്യാറാക്കിയതു്. സ്വയംഭൂവും സ്വയംസിദ്ധവുമായ
ൈദവം എന്ന പ്രമാണത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു തു�
ടക്കം. എന്നാൽ ൈദവെത്തക്കുറിച്ചും ഒട്ടനവധി
ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത േചാദ്യങ്ങളുണ്ടു്. ൈദവമു�
േണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന സർവ്വശക്തനാേണാ?
സകലതിേന്റയും സ്രഷ്ടാവാേണാ? സ്രഷ്ടാവിെന
ആരു് സൃഷ്ടിച്ചു? ഈ സംശയങ്ങെള സ്പിേനാസ നി�
േഷധിച്ചില്ല. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമുണ്ടാ�
ക്കിയിട്ടല്ല ധാർമ്മിക ചിന്ത തുടങ്ങിയതു്. ധാർമ്മി�
കതയുെട അടിയന്തര പ്രാധാന്യം ചിന്തയുെട ഞര�
മ്പിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന നമ്മുെട സം�
ശയങ്ങളുെടയും വിശ്വാസത്തിെന്റയും ലക്ഷ്യമായ
ൈദവത്തിൽ നിന്നു് ഒട്ടും സമയം കളയാെത തുട�
ങ്ങുക തെന്ന. ഇതാണു് സ്പിേനാസിസം.

ദക്കാർത്ത

എന്നാൽ സ്പിേനാസ�
യുെട സമകാലികനാ�
യിരുന്ന ദക്കാർത്താ�
കെട്ട, ഒരു സംശയ�
ത്തിനും െതാടാനാകാ�
ത്ത ഭദ്രമായ അടിത്ത�
റയിൽ നിേന്ന ചിന്തി�
ച്ചു തുടങ്ങൂ എന്നു് ശഠി�
ച്ചു. ആർക്കും നിേഷധി�
ക്കാനാവാത്ത ‘ഞാനു�

ണ്ടു് ’ എന്ന അടിത്തറ, അേദ്ദഹം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി�
യേതാെട ശരീരവും മനസ്സുമായി വിണ്ടുകീറിേപ്പാ�
യി. ൈദവത്തിൽ നിന്നു് തകൃതിയായി തുടങ്ങിയ
സ്പിേനാസയാകെട്ട സംശയങ്ങെള ചിന്തയ്ക്കു് അന്തഃ�
സ്ഥിതമായ ശക്തിവിേശഷങ്ങളുമായി ഘടിപ്പിച്ചു.
അേതാെട പലതും കപട പ്രശ്നങ്ങളായി െകാഴിഞ്ഞു�
േപായി. ചിന്തയുെട ശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന
സംശയങ്ങൾ അറിവായി പൂത്തുകായ്ചു. ഇങ്ങെന ചി�
ന്തയുെട സ്വാധികാരെത്ത വളർത്തിെയടുക്കാനുള്ള
ഇടമായിരുന്നു സ്പിേനാസയുെട ൈദവം. അതുെകാ�
ണ്ടുതെന്നയാണു് ൈദവത്തിൽ തുടങ്ങിയ സ്പിേനാ�
സെയ പിൽക്കാലത്തു് ൈദവനിേഷധികളായ മാർ�
ക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകരും ഭൗതികവാദികളും ഏെറ്റടുത്തതു്.
ഇേതേപാെല രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയിലൂെട ൈജവമായ
ശക്തിവിേശഷെത്ത െതളിയിെച്ചടുക്കാനുള്ള ഇട�
മാണു് കീഴാള ജനസഞ്ചയം. രാജീവെന്റ രാഷ്ട്രീയ�
ചിന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് സാമ്പ്രദായിക രാഷ്ട്രമീ�
മാംസയുെട ആധാര സങ്കല്പങ്ങളായ ഭരണകൂടം,
െപാതുസമൂഹം, േദശീയ ജനാധിപത്യം, പ്രത്യയശാ�
സ്ത്രം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നു് അകെല മാറി�
യാണു്.

ഇന്ത്യ എന്ന േപരു്:

വിനയചന്ദ്രൻ

“ഭാരതെമന്ന േപരു
േകട്ടാൽ…” എന്ന
കവിവാക്യത്തിൽ ഒരു
സത്യമുണ്ടു്. ഭാരതം
എന്നാൽ ഒരു േപരാ�
ണു്. രാജീവൻ വിളി�
ക്കുന്ന േപരു് ഇന്ത്യ
എന്നാണു്. ഒരു േപ�
രു േകട്ടാൽ അതു കു�
റിക്കുന്ന വസ്തുേവാ വ്യ�
ക്തിേയാ ഏതു് എന്നാ�
വും നമ്മുെട േചാദ്യം.

എന്നാൽ, വിനയചന്ദ്രൻ എഴുതിയതുേപാെല, േപരി�
ലാണു് െപരുമാളിരിക്കുന്നതു്. ‘വാക്കുകളും വസ്തുക്ക�
ളും’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രാജീവൻ കെണ്ടത്തുന്നതു്
േപരു് കുറിക്കുന്ന വസ്തുവിലല്ല വസ്തുയാഥാർത്ഥ്യം,
മറിച്ചു് േപരിൽ തെന്ന ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പേരാ�
ക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ആെണന്നാണു്.

ഇന്ത്യെയന്നതു് ഒരു
േപരാണു്. േപരു് അതു്
കുറിക്കുന്ന വസ്തുവിെന്റ
വസ്തുതാവിവരണേമാ
വിവരങ്ങളുെട സമാ�
ഹാരേമാ അല്ല. അതു്
വസ്തുവിെനക്കുറിച്ചു്
നമ്മുെട മനസ്സിലുള്ള
ചിത്രേമാ ആശയേമാ
അല്ല. വാല്മീകി എന്ന
േപരുകാരൻ രാമായ�
ണകർത്താവാണു്. എന്നാൽ പിൽക്കാലചരിത്രം,
രാമായണം എഴുതിയതു് വ്യാസനാണു് എന്നു് െതളി�
യിച്ചു എന്നിരിക്കെട്ട, അതുെകാണ്ടു് നമ്മൾ രാമായ�
ണകർത്താവായ വ്യാസെന വാല്മീകി എന്നു് വിളി�
ക്കുകയില്ലേല്ലാ? വാല്മീകി എന്ന േപരു് വാല്മീകിെയ
തെന്ന കുറിക്കും.

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽ മാത്രമല്ല േപരിെന്റ ധർമ്മം. േപ�
രു് വിളിച്ചാണു് നമ്മൾ മെറ്റാരാെള അഭിസംേബാ�
ധന െചയ്യുന്നതു്. ഒരുതരത്തിലുമുള്ള ബലപ്രേയാഗ�
മില്ലാെത േവണം (ശബ്ദം െകാണ്ടുേപാലും) മെറ്റാരാ�
ളുെട ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ. അതായതു്, േപരിനു്
അതിനു ബാഹ്യമായ ഒന്നിെനയും ആശ്രയിക്കാ�
െത, അതിെന്റ മാത്രം ശക്തിെകാണ്ടു മെറ്റാരാെള
വിളിച്ചുണർത്തിെയടുക്കണം. േപരു് വസ്തുതാവിവര�
ണത്തിലും അർത്ഥവിനിമയത്തിലും നിന്നു് പൂർണ്ണ�
മായി സ്വതന്ത്രമാണു് എന്നല്ല. ഒരു േപരു േകട്ടാൽ
അതു് കുറിക്കുന്ന വ്യക്തിെയപ്പറ്റിയുള്ള ചില അനു�
മാനങ്ങളിെലാെക്ക എത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ
ഇെതാന്നും േപരിനു് അനിവാര്യമല്ല. ഈ വിവരണ�
ങ്ങെളാെക്ക െതറ്റാെണന്നു വന്നാലും േപരു് െപരു�
മാറിെക്കാള്ളും. വസ്തുവിെന കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകെള�
ല്ലാം വസ്തുതാവിരുദ്ധങ്ങളായി മാറാനുള്ള സാധ്യ�
തയുള്ളേപ്പാഴും വസ്തുവിെന്റ പേരാക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യ�
െത്ത ധരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതാണു് േപരു്.

വസ്തുവിെനക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളുെട സമാഹാരമല്ല
േപരു്. വസ്തുതകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള അതീത യാഥാർ�
ത്ഥ്യവുമല്ല. നമുക്കു പരിചിതമായ േലാകത്തിെല
വസ്തുതകൾക്കു് കടകവിരുദ്ധമായ വസ്തുതകൾ നി�
ലനിൽക്കുന്ന മെറ്റാരു േലാകത്തിലും േപരു് വസ്തു�
യാഥാർത്ഥ്യെത്ത തെന്ന കുറിക്കും. ഇത്തരം േലാ�
കങ്ങളിേലക്കു് നൂണ്ടിറങ്ങാനുള്ള ദ്വാരമാണു് േപരു്.
ഈ അപരിചിത േലാകങ്ങൾ െടലേസ്കാപ്പുകൾ
കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്ന അനന്തതയിെലാന്നുമല്ല. അവ
ഇവിെട തെന്നയുണ്ടു്. വിവരണങ്ങളുെടയും ആഖ്യാ�
നങ്ങളുെടയും ബഹുലതയിലും നാനാർത്ഥങ്ങളിലും
നിന്നു് അർത്ഥം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞു് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണു്
േപരുകൾ. ഏെതങ്കിലും വസ്തുതാേലാകത്തിേല
അവയ്ക്കു് അവതരിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ അവ
അപര േലാകങ്ങളിേലക്കു് തുറന്നിരിക്കുകയും െച�
യ്യും. ആെരങ്കിലും ആെരെയങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചു�
വരുന്നതുേപാെല വിളിച്ചാേല േപരുള്ളൂ. എന്നാൽ
േപരിെന തളച്ചിടാൻ േബാധത്തിേനാ, സമ്മതി�
േക്കാ, നിയമത്തിേനാ സാധിക്കുകയില്ല. അതുെകാ�
ണ്ടാണു് േപരു് സമരം െചയ്യുന്ന ജനങ്ങളുെട കർ�
ത്തൃനിർമ്മാണ േവദിയാവുന്നതു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടി, ജനകീയ ആർമി, വാൾസ്ട്രീറ്റ് ൈകേയറ്റക്കാർ
തുടങ്ങി ഇത്തരം േപരുകളുെട നിര തെന്നയുണ്ടു്.

േപരിെനക്കുറിച്ചു് ഇത്രയും വിസ്തരിച്ചുപറയാൻ കാ�
രണമുണ്ടു്. രാജീവെന്റ ചിന്തയിെല ഇന്ത്യ നാമരൂ�
പമാണു്. അതു് ചരിത്രത്തിൽ നിേന്നാ സാമൂഹിക�
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിേന്നാ സാംസ്കാരിക പഠനങ്ങളിൽ
നിേന്നാ രൂപെപ്പടുത്തിെയടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുതാപ�
രമായ സങ്കല്പനമല്ല. ആഖ്യാനങ്ങളുെട ബഹുലതയി�
ലല്ല േപരിെല െപരുക്കവും െപരുമയും. എന്നാൽ
പൗരത്വനിയമത്തിെന്റയും ആധാർ കാർഡിെന്റ�
യും േപാലീസ് കാലത്തിലാണു് രാജീവൻ േപരിെന്റ
െപാളിറ്റിക്സു് മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതു്. വർഗ്ഗീയ ഫാസിസ�
ത്തിെന്റ േപാലീസ് രാജിെനതിെരയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ
നീക്കമാണിതു്. ‘വാക്കുകളും വസ്തുക്കളും’ എന്ന പു�
സ്തകത്തിെല ഭാഷാപരവും സാഹിത്യപരവുമായ
പഠനങ്ങളിലൂെട ഈ നീക്കത്തിനുേവണ്ട താത്വിക�
മായ േശഷി രാജീവൻ വികസിപ്പിെച്ചടുത്തിരുന്നു.

സവർക്കർ

ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനമായി
സവർക്കർ മുേന്നാ�
ട്ടുെവച്ചതു് േപരിെന്റ
രാഷ്ട്രീയമാണു്. ഹിന്ദു�
വിെന്റ സത്ത ഹിന്ദുമ�
തത്തിേലാ ഭാരതവർ�
ഷം എന്നറിയെപ്പട്ട
രാഷ്ട്രീയാധികാരരൂപ�
ത്തിേലാ, ജാതിവ്യവ�
സ്ഥ എന്ന സാമൂഹിക�

ഘടനയിേലാ ഏെതങ്കിലും ജീവിതസമ്പ്രദായത്തി�
േലാ അല്ല. ഹിന്ദു എന്നതു് സിന്ധു നദിക്കരയിൽ
താമസിച്ചിരുന്നവരുെട േപരാണു്. ഈ നദീതട�
ത്തിൽ യാഗം നടത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്ന സാത്വിക�
രായ  ആര്യന്മാർ ആ േപരു് സ്വയം വിളിച്ചിരിക്കാം.
എന്നാൽ ആരും േപരു് സ്വയം ഇടുന്നതല്ല. േപരി�
െന്റ അടിസ്ഥാനം സാമൂഹികതയാെണന്നു് സവർ�
ക്കർ കരുതുന്നു. ആെരങ്കിലും മെറ്റാരാെള, േവെറ
ആെരങ്കിലും വിളിച്ചതുേപാെല വിളിക്കുന്നതാണു്
േപരു്.

ഒരു േപരിെലന്തിരിക്കുന്നു എന്ന ‘േറാമിേയാ ആൻ�
ഡ് ജൂലിയറ്റി’െല േഷക്സ്പിയർ േചാദ്യവുമായാണു്
ഹിന്ദുത്വയുെട സത്തെയക്കുറിച്ചുള്ള അേന്വഷണ�
ത്തിനു് സവർക്കർ തുടക്കമിടുന്നതു്. ഇതുവഴി ഹിന്ദു�
ത്വെത്ത ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നും ൈവദികപാരമ്പ�
ര്യത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹിക ചരിത്രവസ്തുതകളിലും
നിന്നും വിടുവിക്കാനായിരുന്നു സവർക്കറുെട ശ്രമം.
ഹിന്ദു എന്ന േപരിനാൽ ഉേത്തജിതമാകുന്ന േസ്നഹ�
മാണു് ഹിന്ദുവിെന്റ കാതൽ. ഹിന്ദു-മുസ്ലിം േവർതിരി�
വു് സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത പിേന്നാട്ടു വലിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്ന സമയത്തു്, റായ് പൂർ ജയിലിൽ സവർക്കർ
നടത്തിയ ചിന്താപരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇതു്. ഹി�
ന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിനുേവ�
ണ്ടി നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന വിലേപശലുകൾക്കപ്പു�
റം രാഷ്ട്രീയെത്ത ഈ ജനതയുെട സ്വതഃസിദ്ധമായ
ശക്തികളിേലക്കു് എടുത്തുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരു�
ന്നു അതു്. എന്നാൽ ഈ ചിന്തെയ മുേന്നാട്ടു െകാ�
ണ്ടുേപാകാൻ സവർക്കറിനു് കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
ഹിന്ദുവിെന്റ േസ്നഹെത്ത വംശീയമായ േദശീയത�
ക്കുള്ളിൽ നിേന്ന അേദ്ദഹത്തിനു് തിരിച്ചറിയാനാ�
യുള്ളൂ. ഹിന്ദു എന്ന േപരിെന്റ ഊർജ്ജെത്ത െപാ�
തുചരിത്രം, രക്തബന്ധം, സംസ്കൃത ഭാഷാൈപതൃ�
കം തുടങ്ങിയവയുെട തുടർച്ചയായി അവേരാധിച്ചു.
അേതാെട ഹിന്ദു എന്ന േപരു് ഞങ്ങളും അവരും
തമ്മിൽ േവർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഐഡന്റിറ്റി  കാർ�
ഡായി (ഒരുപേക്ഷ, ഗാന്ധിക്കുേപാലും വംശീയ േദ�
ശീയതയിേലക്കുള്ള ഈ വഴുക്കലിൽ നിന്നു് പൂർണ്ണ�
മായും രക്ഷെപ്പടാനായില്ല). രാജീവൻ തിരിച്ചറിയു�
ന്നതുേപാെല ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ
മതപരിവർത്തനത്തിനു് ഇതു് തുടക്കം കുറിച്ചു. അതു്
ഇസ്ലാമിേലക്കായിരുന്നില്ല. നാനാവിശ്വാസങ്ങളും
ആചാരങ്ങളും സ്വത്വേബാധങ്ങളും േപറിയിരുന്ന
ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നു് െകാേളാണിയൽ അധികാ�
രം സൃഷ്ടിച്ച വംശീയ ഹിന്ദുത്വത്തിേലക്കായിരുന്നു
ആ മാർഗ്ഗംകൂടൽ. കാലങ്ങളായി പല വിളികളിൽ
െപരുത്ത േപരിെന പുതിെയാരു മാേമാദീസയ്ക്കുള്ള
േവദിയാക്കി സവർക്കർ.

ഇവിെടയാണു് രാജീവെന്റ ചിന്തയുെട ൈധര്യവും
സൂക്ഷ്മതയും കാേണണ്ടതു്. സവർക്കറുെട ഹിന്ദു
എന്ന േപരിെനതിെര രാജീവൻ ഇന്ത്യ എന്ന േപ�
െരടുത്തുവയ്ക്കുന്നു. ഇതാണു് േപരിൽേപ്പാരു്. േപരി�
െന്റ അർത്ഥമല്ല, അതു് കുറിക്കുന്ന വസ്തുയാഥാർ�
ത്ഥ്യമല്ല, അതിെല പരിവർത്തന സാധ്യതകൾ
തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ േനരിടലാണതു്. സവർക്കെറ
അയാളുെട തെന്ന തട്ടകത്തിൽ കടന്നുകയറി േന�
രിടുകയാണു് രാജീവൻ. സവർക്കർ ഇന്ത്യെയ ഹി�
ന്ദുമതത്തിേലക്കു് ചുരുക്കിയേപ്പാൾ, രാജീവൻ സർ�
വ്വധർമ്മങ്ങൾക്കും സമഭാവനേയാെട കഴിയാവുന്ന
ഒരു െപാതുവിടമായി ഇന്ത്യെയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
എന്നതല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. രാജീവ�
െന്റ ഇന്ത്യ കീഴാള ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ േകവല�
മായ ജനാധിപത്യത്തിനുള്ള ഇടമാണു്. േകവല�
ജനാധിപത്യം ബഹുലതയിെല പാരസ്പര്യത്തിലും
െകാടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലും കൂടി ഉണ്ടായിവരു�
ന്ന സമവായമല്ല. ഈ സമവായമല്ല സർവ്വധർമ
സമഭാവന. നാനാത്വത്തിെന്റ ബഹുലതെക്കതിെര
അതു് ഏകത്വമായുള്ള േപരിെന്റ അസ്ഥിരവും അനി�
യതവുമായ ദൃഢബന്ധെത്ത മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നു.

സവർക്കെറക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനങ്ങൾ ഈ
സമാഹാരത്തിലില്ല. എങ്കിലും ഇടതു ലിബറൽ െസ�
ക്കുലർ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി രാ�
ജീവൻ തുറക്കുന്ന േപാർമുഖം നാം വ്യക്തമായി കാ�
േണണ്ടതുണ്ടു്.

വർഗ്ഗീയവിരുദ്ധ വാക്സിെനടുത്തു് ഫാസിസത്തിെന്റ
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി ഹിന്ദു വർഗ്ഗീയതെയ�
യും ഇസ്ലാമിക ഭീകരതെയയും സമാസമം വിമർ�
ശിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുെട മാന്യമര്യാദകളല്ല രാ�
ജീവെന്റ രീതിശാസ്ത്രം. ശത്രുവുമായി അപകടകര�
മായ സാമീപ്യം ഏെറ്റടുക്കുകയും എതിർചിന്തയി�
െല ഊർജ്ജെത്ത അതിെന്റ തെന്ന തേമാഗർത്ത�
ങ്ങളിൽ നിന്നു് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും െചയ്യുകയാണു്
രാജീവൻ. ബ്രിട്ടീഷുകാെര അവർ െപട്ടുകിടന്നിരുന്ന
െകണിയിൽ നിന്നു് വിടുവിക്കുന്നതിലൂെട ഇന്ത്യെയ�
യും ബ്രിട്ടെനയും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നു് വിേമാചിപ്പിക്കു�
ന്ന ഗാന്ധിയൻ രീതിയാണു് രാജീവേന്റതു്. അതു�
െകാണ്ടു് േപാളമിക്സും വിവാദവും രാജീവനു് അന്യ�
മാണു്.

മാർക്സിസെത്ത മാർക്സിസത്തിൽ കൂടി തെന്ന രാജീ�
വൻ മറികടക്കുന്നു. മാർക്സിസത്തിെന്റ ആണിക്ക�
ല്ലുകളായ ൈവരുദ്ധ്യാത്മക ചിന്ത, പാർട്ടി, ചരിത്ര�
വാദം, ഭരണകൂടം, വിപ്ലവം ഇവെയാന്നും രാജീവൻ
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മാർക്സിസത്തിെന്റ
സമ്പൂർണ്ണ നിരാസം രാജീവെന മാർക്സിസ്റ്റ് അല്ലാ�
താക്കുന്നില്ല. മാർക്സിസം വിട്ടു വരുന്നവർക്കു കല്പി�
ച്ചുെകാടുത്തിട്ടുള്ള സാമ്പ്രദായിക നിലപാടുകളിൽ
രാജീവൻ സുരക്ഷ േതടുന്നില്ല. ഇതിനുകാരണം മാർ�
ക്സിസം ഇനിയും ബാക്കിനിൽക്കുന്ന എേന്താ പ്രതീ�
ക്ഷയാെണന്നതല്ല. പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂെട
മാർക്സിെന രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമെമാന്നും രാജീവൻ
നടത്തുന്നില്ല. മാർക്സിസത്തിെന്റ തകർച്ച പലതിൽ
ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിെന്റ തകർച്ചയല്ല. നമ്മുെട
കാലെത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രേയാഗത്തിെന്റ അസാധ്യത
തെന്നയാണു്.

മാർക്സിസേത്താെടാപ്പം ലിബറൽ പാർലെമന്ററി
ജനാധിപത്യവും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റു
സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പങ്കു പറ്റിയിരുന്ന രാ�
ഷ്ട്രീയം അപ്രസക്തമായിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
ഒരു മാർക്സിേസ്റ്റതര നിലപാടിൽ നിന്നുെകാണ്ടു്
മാർക്സിസെത്ത വിചാരണ െചയ്യുന്നതിൽ കഴമ്പി�
ല്ല. കർഷകസമരം, പൗരത്വനിയമ വിരുദ്ധസമരം,
ആദിവാസികളുെട ഭൂമിസമരം തുടങ്ങിയ മുേന്നറ്റ�
ങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ മാർക്സിസത്തിനുള്ളിൽ നി�
ന്നുെകാണ്ടു് മാർക്സിസ്റ്റ് സങ്കല്പനങ്ങെള ഉച്ചാടനം
െചയ്യുകയാണു് രാജീവൻ. ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് നിരാസ�
ത്തിലൂെടയാണു് രാജീവെന്റ ചിന്ത ഈ സമരങ്ങ�
ളിെല ചിന്തയുമായി പ്രതിവർത്തിക്കുന്നതു്. ചരി�
ത്രപഠനത്തിേലാ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രങ്ങളിേലാ കൂ�
ടിയല്ല രാജീവൻ മാർക്സിസത്തിെന്റ പരാജയം—
അപ്രസക്തി—തിരിച്ചറിയുന്നതു്. പുതിയ സമരങ്ങ�
േളാെടാത്തുള്ള ചിന്തയിലാണു് മാർക്സിസവും വിപ്ലവ�
രാഷ്ട്രീയവും നാം കടന്നുേപാകുന്ന ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായി
െതളിയുന്നതു്.

വർഗ്ഗം എന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് ഗണത്തിെന്റ അപര്യാപ്തത�
യ്ക്കു മുന്നിലാണു് കീഴാള ജനസഞ്ചയ സ്വാധികാരം
എന്ന സങ്കല്പനം രാജീവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്.
വർഗ്ഗെത്ത അപ്രസക്തമാക്കുന്നതു് െതാഴിലാളിസ�
മരങ്ങളുെട പരാജയേമാ െതാഴിലാളികൾക്കു് വർ�
ഗ്ഗശുദ്ധി നഷ്ടെപ്പടുന്നേതാ െകാണ്ടല്ല. െതാഴിലാളി�
ക്കു് പുറേമ, െതാഴിലാളിേയക്കാൾ കഷ്ടെപ്പടുന്ന സ്ത്രീ�
കളും െതാഴിൽരഹിതരും ആദിവാസികളും ഉെണ്ട�
ന്നും, അവെര കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തി വർഗ്ഗസങ്കല്പെത്ത
വികസിപ്പിച്ചുകളയാം എന്ന പ്ലാനുമല്ല. മാർക്സിെന്റ
വർഗ്ഗെമന്നതു് വസ്തുതാവിവരണങ്ങളിലൂെട കെണ്ട�
ത്താവുന്ന അനുഭവേവദ്യമായ സാമൂഹിക ഗണമാ�
യിരുന്നില്ല. പ്രതിനിധാനം, അരികുവൽക്കരണം,
ഒഴിവാക്കൽ ഇവെയാെക്ക രാഷ്ട്രീയകർത്തൃത്വെത്ത
സാമൂഹിക വസ്തുതയായി കാണുന്നതിെന്റ ഫലമാ�
ണു്. രാഷ്ട്രീയഗണം കണെക്കടുപ്പിലൂെട സംഘടിപ്പി�
ക്കെപ്പടുന്നതല്ല. ദുരിതാനുഭവം ഉൾെപ്പെടയുള്ള ഒരു
സാമൂഹികാനുഭവവും അംഗത്വത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡ�
വുമല്ല.

സമീർ അമീൻ

േലാകമാെക ഒരു ഫാ�
ക്ടറിയായി മാറിയിരി�
ക്കുകയാെണന്നും വ്യാ�
വസായിക െതാഴിലാ�
ളികേളാെടാപ്പം േസ�
വകരും ഹാക്കർമാ�
രും കുടുംബിനികളും
കർഷകരും എല്ലാം

ആേഗാളവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട മൂലധനത്തിെന്റ േനരിട്ടു�
ള്ള പിടിയിലകെപ്പട്ടിരിക്കുകയാെണന്നും രാജീവൻ.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ജനസഞ്ചയം എന്ന അവിയലി�
നു പകരം വിപുലീകരിച്ച വർഗ്ഗം എന്ന സംവർഗ്ഗം
തെന്നയാണു് േവണ്ടതു് എന്നു് സമീർ അമീെന േപാ�
െലയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകൾ വാദിക്കുന്നു. വർഗ്ഗേമാ ജന�
സഞ്ചയേമാ എന്നതു് സാമൂഹികശാസ്ത്രപഠനത്തിലൂ�
െട തിരുമാനിേക്കണ്ടതല്ല. മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തയ്ക്കുള്ളിൽ
നിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന വർഗ്ഗം എന്ന സങ്കല്പനെത്ത
നിർത്തിെവക്കുകയാണു് രാജീവൻ. ഒരു സങ്കല്പന�
ത്തിെന്റ നിർത്തിെവയ്ക്കൽ അതിെന്റ പരാജയമല്ല.
യാഥാർത്ഥ്യെത്ത നിർണ്ണയിക്കാനും വിധിക്കാനുമു�
ള്ള മാനദണ്ഡമല്ല സങ്കല്പനം.

വർഗ്ഗം എന്ന ഗണം പ്രസക്തമായിരുന്ന മഹത്തായ
സമരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഗണെത്ത
ചിന്തയ്ക്കുള്ളിൽ നിേരാധിക്കുേമ്പാഴാണു് പുതിയ സമ�
രങ്ങളുെട സവിേശഷത െതളിയുന്നതു്. വർഗ്ഗേബാ�
ധം എന്ന ഗണെത്ത സമർത്ഥമായി പ്രേയാഗിച്ച
റഷ്യൻ വിപ്ലവം നമ്മുെട യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. അതിനു�
കാരണം നമ്മുെട ചിന്തയിലുള്ള വിേമാചനം എന്ന
സങ്കല്പത്തിെനാത്തു് അതിനു് നിറേവറാനായില്ല
എന്നല്ല. കഴിഞ്ഞുേപായ വിപ്ലവങ്ങെളല്ലാം നമ്മുെട
പ്രതീക്ഷെയ്ക്കാത്തുയരാൻ കഴിയാെത േപായ പാ�
ഴ്ശ്രമങ്ങളല്ല. വിജയിക്കാൻ മെറ്റാരവസരം കാത്തു
കിടക്കുന്ന അപൂർണ ശ്രമങ്ങളുമല്ല. ജീവൽശക്തിയു�
െട ആവിഷ്കാരം എന്ന നിലയിൽ േനടാനാവാത്ത
ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും, ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും, തന്ത്ര�
പ്പിഴവുകൾക്കും അപ്പുറം എല്ലാ സമരങ്ങളും സ്വയം�
പൂർണ്ണമാണു്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും അറിയു�
കയും െചയ്യുേമ്പാൾ സ്വയംപൂർണ്ണരായി അമരത്വം
േനടുന്നു എന്നു് സ്പിേനാസ. നമ്മുെട അറിവും അനു�
ഭവവും നമ്മുെട ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂ�
ഹികവുമായ പരിമിതികൾക്കുള്ളിലാണു് സംഭവി�
ക്കുന്നെതന്നും, ഈ പരിമിതികളുെട അനിവാര്യത
തിരിച്ചറിയുന്നതാണു് നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നും
വിനയാന്വിതമായി േഘാഷിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ ചി�
ന്താസമ്പ്രദായത്തിെനതിെരയുള്ള നിലപാടാണു്
സ്പിേനാസയുേടതു്.

അേതേപാെല, ഇതുവെരയുള്ള മനുഷ്യരുെട എല്ലാ
സമരങ്ങെളയും ജയപരാജയങ്ങൾക്കും ശരിെത�
റ്റുകൾക്കും അതീതമായി തുല്യതേയാെടയും േസ്ന�
ഹേത്താെടയും കാണുന്ന ദർശനമാണു് രാജീവ�
േന്റതും. താൻ പെങ്കടുത്തിരുന്ന നക്സൽ പ്രസ്ഥാന�
ത്തിെന്റ െതറ്റുകളിൽ നിന്നല്ല, ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയ�
സമരങ്ങളുെട തുടർച്ചയിൽ നിന്നാണു് രാജീവൻ
പഠിക്കുന്നതു്. തെന്റ െതറ്റുകളിൽ നിന്നു് എല്ലാവ�
രും പഠിക്കണെമന്നും, െതറ്റുകളിൽ നിേന്ന പഠി�
ക്കാവൂ എന്നുമുള്ള ശാഠ്യം രാജീവനില്ല. ചരിത്രസാ�
ഹചര്യങ്ങൾ നീട്ടിെവച്ചുതരുന്ന സുവർണ്ണാവസര�
ങ്ങളാണു് സമരങ്ങൾ എന്ന ധാരണയും ഇവിെട�
യില്ല. ൈവരുദ്ധ്യാത്മക ചരിത്രവാദത്തിൽ നിന്നു്
പൂർണ്ണമായും മുക്തി േനടിയ രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാണു്
രാജീവേന്റതു്.
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ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി, വാഗ.

ജനസഞ്ചയം എന്നാൽ ജനസംഖ്യയായി എണ്ണി�
ത്തിട്ടെപ്പടുത്താവുന്ന ജനങ്ങേളാ “we the people”
എന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജനതയുെട െപാതു ഇച്ഛ�
േയാ അല്ല. അെതാരു ഗണേമാ കൂട്ടേമാ അല്ല. ജന�
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജനങ്ങെള ഭരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട
ഒറ്റെക്കട്ടായ ഇച്ഛയാണു് “we the people”. സാമ്പ്ര�
ദായിക പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം ഈ ജേനച്ഛയാണു്. ഞങ്ങൾ തെന്ന
ഞങ്ങളുെട േമൽ അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളു�
െട—സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ—പ്രഖ്യാപനമാണതു്. ജന�
ഗണത്തിെന്റ മനമാണിതു്. എന്നാൽ ‘ഞങ്ങൾ ജന�
ങ്ങൾ’ എന്നു് സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അതു്
ഞങ്ങളല്ലാത്ത ചിലെര ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ടു്. വാഗ�
യിെല ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ െച�
ന്നാൽ ദിവസവും രണ്ടു് ‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ’ ഒരു
മതിലിനിരുപുറവും നിന്നു് പരസ്പരം കൂകി േതാൽപ്പി�
ക്കുന്നതു് കാണാം!

ഈ ‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു് ’ ഞങ്ങെള പൂർണ്ണ വി�
ശ്വാസമില്ല. നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതു് ജനങ്ങ�
ളാെണങ്കിലും അവർ അതിെന കയ്യിെലടുക്കരുതു്.
ജനാധിപത്യെമന്നാൽ ജനങ്ങളുെട േതാന്നിയവാ�
സമല്ല. ജനങ്ങളുെട ഇച്ഛ എത്രമാത്രം ശക്തവും
ഒരുമയുള്ളതുമാകുേമാ അത്രയും അതിെന അതിൽ
നിന്നു് തെന്ന അകറ്റി നിർേത്തണ്ടതുണ്ടു്. ഇവിെട�
യാണു് പ്രതിനിധാനത്തിെന്റ േറാൾ. ജനങ്ങൾ
അവെര അവരിൽ നിന്നു തെന്ന സംരക്ഷിക്കാനു�
ള്ള അധികാരികെള തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു. അവരും
വിദഗ്ദ്ധരും േചർന്നു് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ജന�
ങ്ങൾക്കു് അഞ്ചു് വർഷത്തിെലാരിക്കൽ തങ്ങളുെട
പ്രതിനിധികെള മാറ്റാം.

ഇങ്ങെന ജനങ്ങെള ജനങ്ങളിൽ നിന്നു തെന്ന
അകറ്റിനിർത്തി അവരുെട ശക്തിെയ അവർെക്ക�
തിെര തെന്ന തിരിച്ചുവിടുന്ന അധികാരരൂപങ്ങൾ�
െക്കതിെരയാണു് രാജീവൻ േകവലജനാധിപത്യം
എന്ന സ്പിേനാസിയൻ ആശയം മുേന്നാട്ടു് വയ്ക്കുന്നതു്.
ജനസഞ്ചയം അതിനതീതമായ പാർട്ടി ഭരണകൂടം,
ആശയങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാൽ നയി�
ക്കെപ്പടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അവരുെട അധികാ�
രം അതിെന്റ  പ്രകടനം തെന്നയാണു്, അല്ലാെത
െതരെഞ്ഞടുപ്പിനു െതാട്ടുമുമ്പുള്ള കലാശെക്കാട്ടല്ല.
മൂലധനം സാമൂഹികബന്ധങ്ങെളയും െപാതുജനാഭി�
പ്രായെത്തയും േനരിട്ടു് ഉത്പാദിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ജനം
അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനപ്പുറത്തു് ആേവശതുന്ദി�
ലരായി നിരത്തിലിറങ്ങുകയാണു്. േകവലജനാധി�
പത്യം പ്രതിനിധാനെത്തയും സ്ഥാപനങ്ങെളയും
നിരാകരിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ അവെയ ൈകയിെല�
ടുത്തു് െപരുമാറും എേന്നയുള്ളൂ. േകവലജനാധിപ�
ത്യം ആളുകൾ ഒത്തുകൂടി തീരുമാനങ്ങെളടുക്കുന്ന
ഖാപ് പഞ്ചായത്തല്ല. ജാതി, മത, ഭാഷാ, േദശീയ
കൂട്ടായ്മകെള ചീന്തിെയാട്ടിക്കുന്ന അതിനൂതന വി�
വരസാേങ്കതിക വിദ്യ പയറ്റുന്ന സമകാലിക േലാ�
കത്തിലാണു് രാജീവൻ േകവലജനാധിപത്യെത്ത
മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതു്.

േഹഗൽ

ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ
േകവലജനാധിപത്യ�
െത്ത ‘ഞങ്ങൾ ജന�
ങ്ങ’ളുെട ഭരണകൂടാധി�
പത്യത്തിൽ നിന്നു് േവ�
റിട്ടുകാേണണ്ടതുണ്ടു്.
െലനിെന്റ വർഗ്ഗേബാ�
ധം എന്ന ആശയം
‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ’
എന്ന രാഷ്ട്രീയ കർത്തൃ�
ത്വേത്താടു് േനരെത്ത
വിട പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏെതങ്കിലും ഭരണകൂടേത്താടു്
മൂർത്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ േപാരാടുന്നവരാണു്
‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ’. ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
േഭദത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ബഹുലതെയ മുറുെക പുണരു�
ന്നതാണു് ജനസഞ്ചയം. ജനസഞ്ചയവും ‘ഞങ്ങൾ
ജനങ്ങ’ളും തമ്മിലുള്ള അകലെത്ത നമ്മൾ ഗൗരവ�
േത്താെട കാണണം. കലാപവും ലഹളയും തമ്മിലു�
ള്ള േഭദം േപാലീസിെന്റ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല; ജനങ്ങളു�
േടതു കൂടിയാണു്. േകവലജനാധിപത്യം ജാേക്കാ�
ബിയൻ ഭീകരതയാെണന്ന െഹഗലിെന്റ മുന്നറി�
യിപ്പു് കാണാതിരുന്നു കൂടാ. േകവലജനാധിപത്യം
നമ്മുെട ആേപക്ഷിക സമരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം െവേയ്ക്ക�
ണ്ടതും എന്നാൽ ഒരിക്കലും സാക്ഷാത്കരിക്കാനാ�
വാത്തതുമായ ആദർശ സങ്കല്പമല്ല. ജനകീയസമര�
ങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനനിലയാണു് ജനസഞ്ചയം. വ്യ�
വസ്ഥയും ഉടമ്പടിയുമില്ലാെത സമ്പൂർണ ജനാധിപ�
ത്യെത്ത മുേന്നാട്ടുെവയ്ക്കുേമ്പാഴാണു് സമരങ്ങൾ രാ�
ഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി േനടുന്നതു്.

േഹാബ്സ്

രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനരൂപം സുസ്ഥി�
രതയും സുരക്ഷയും ഉറ�
പ്പു വരുത്തുന്ന സുഗ�
മമായ ഭരണമാെണ�
ന്നും സമരങ്ങൾ ഭരണ�
പ്പിഴവിേനാടുള്ള പ്രതി�
േഷധമാെണന്നുമുള്ള
സമ്പ്രദായിക വീക്ഷ�
ണമല്ല രാജീവേന്റതു്.

മാർക്സിസത്തിൽ വർഗ്ഗം േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തു നിൽക്കു�
ന്നതു് ചരിത്രം വർഗ്ഗസമരം ആയതുെകാണ്ടാണു്,
മറിച്ചല്ല എന്നു് രാജീവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. ഭര�
ണകൂടേത്താടുള്ള പ്രതിേഷധം എന്ന നിലയിലല്ലാ�
െത സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന േപാരാട്ടങ്ങെള
ആഭ്യന്തരയുദ്ധം (civil war) എന്ന അലമ്പായാണു്
കണ്ടുവരുന്നതു്. േഹാബ്സ് മുതലുള്ള പാശ്ചാത്യ ചി�
ന്തകർ ഈ ‘യുദ്ധ’ങ്ങെള രാഷ്ട്രീയപൂർവ്വമായ, സാമൂ�
ഹികമായ പ്രാകൃതാവസ്ഥയിേലക്കുള്ള തിരിച്ചുേപാ�
ക്കായാണു് കാണുന്നതു്.

ഫൂേക്കാ

സ്വാർത്ഥ താല്പര്യ�
ങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
തെന്റ അധികാരങ്ങൾ
ഭരണകൂടത്തിനു് െവ�
െച്ചാഴിഞ്ഞു് ശാന്തിയും
സുരക്ഷയും േതടുന്ന
മനുഷ്യനാണു് രാഷ്ട്രീയ�
ജീവി. എന്നാൽ, മാർ�
ക്സ് മുതൽ ഫൂേക്കായും
െനഗ്രിയും വെരയുള്ള
ചിന്തകർ േപാരിെനയാണു് രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനനിലയായി കാണുന്നതു്. ഇതു് വ്യക്തികൾ
അവരുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും അവകാശങ്ങൾ�
ക്കും േവണ്ടി നടത്തുന്ന സമരമല്ല. സംഘം േചർന്നു�
ള്ള വിലേപശലല്ല. എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കുെമതി�
െര നടത്തുന്ന േഹാബ്സിയൻ പ്രാകൃതയുദ്ധവുമ�
ല്ല. അധികാരത്തിെന്റ അപചയേമാ അഭാവേമാ
അല്ല; മറിച്ചു് സൃഷ്ട്യുന്മുഖമായ വിന്യാസമാണു് ആഭ്യ�
ന്തരയുദ്ധം. േകവലജനാധിപത്യെത്ത അന്തർനി�
ഹിതങ്ങളായ അധികാരശക്തികളുെട ആവിഷ്കാ�
രത്തിൽ നിന്നു് അടർത്തി മാറ്റാനാവില്ല. യുദ്ധഭൂമി�
യിൽ േനർക്കുേനർ േപാരടിക്കുന്ന ഞങ്ങളും നിങ്ങ�
ളും ഈ അന്തച്ഛിദ്രങ്ങളിലൂെടയാണു് ഉരുവായി വരു�
ന്നതു്. അധികാരപ്രേയാഗത്തിെന്റ കർത്താവും കർ�
മ്മവും ഈ ഞങ്ങേളാ നിങ്ങേളാ അല്ല.

െനഗ്രി

പതിെനട്ടാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ ബ്രിട്ടനിെല
കേമ്പാള ലഹളക്കാർ
അവർക്കു േവണ്ടി ധാ�
ന്യങ്ങൾ പിടിെച്ചടു�
ക്കുക മാത്രമായിരുന്നി�
ല്ല. ധാന്യങ്ങളുെട േശ�
ഖരണം, സംഭരണം,
വിപണനം ഇവയുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ
അധികാരരൂപങ്ങെള�
യും അവർ പിടിെച്ചടുത്തു് പുനർവിന്യസിച്ചു. നില�
നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനരൂപങ്ങെള ഇത്തരം ലഹള�
കൾ ൈകയിെലടുത്തു പുനർവിന്യസിേച്ചക്കാം. പു�
തിയ രൂപങ്ങൾ കെണ്ടത്തിേയക്കാം. ഫ്രാൻസിെല
ന്യൂെപഡ് കലാപത്തിെല േപാെല േകന്ദ്രീകൃത േന�
തൃത്വമില്ലാത്തേപ്പാഴും െവറുെത ഒരു േനതാവിെന്റ
അനുയായികളായി ഭാവിച്ചു് ഇവർ സ്വയം അണിനി�
രേന്നക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ ബ്രസീലിെല സാപതിസ്റ്റ�
കെള േപാെല മുഖംമൂടി ധരിച്ച ആർക്കും തിരിച്ചറി�
യാനാകാത്ത േനതാവിനു കീഴിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധരാ�
േയക്കാം. പാർലെമന്ററി ഭരണകൂടം മാത്രമല്ല, ഇൻ�
ഷുറൻസും സുരക്ഷാക്യാമറകളും ആേരാഗ്യസംവി�
ധാനങ്ങളും ഈ യുദ്ധതന്ത്ര യന്ത്രത്തിെന്റ ഭാഗമാ�
േയക്കാം.

ജനസഞ്ചയത്തിനു് സ്വേതയുള്ള ഭാവം േസ്നഹമാ�
ണു്. പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് മത്സ�
രങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ജയിക്കണെമന്നു് വാശി പിടിക്കു�
ന്ന േദശേസ്നഹമല്ലിതു്. കാശ്മീരിെല േവട്ടയാടെപ്പടു�
ന്ന ജനങ്ങൾക്കു് സൂഫി സംഗീതം േകൾപ്പിച്ചു െകാടു�
ക്കുന്ന െസക്കുലർ േസ്നഹവുമല്ല. വ്യക്തികേളാ സം�
ഘങ്ങേളാ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല ജനസഞ്ചയത്തി�
െല േസ്നഹം. ആധുനിക ലിബറൽ ചിന്തയ്ക്കു് അപരി�
ചിതമാണു് ഈ ഭാവം. ഗ്രീസിൽ ഉടെലടുത്ത പാ�
ശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഭാവപ്രപഞ്ചം സൗ�
ഹൃദത്തിേന്റതാണു്, േസ്നഹത്തിേന്റതല്ല. നമ്മൾ െവ�
റും സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമാെണന്നു് പറയുേമ്പാൾ
ഏേതാ തീവ്രതയുെട അഭാവമാണു് സൂചിപ്പിക്കെപ്പ�
ടുന്നതു്.

ഷാക്ക് ലകാൻ

േസ്നഹത്തിലുള്ളതും
സൗഹൃദത്തിലില്ലാ�
ത്തതും ൈലംഗികത�
യാെണന്നാണു് െപാ�
തുധാരണ. ൈലംഗി�
കത ബന്ധെത്ത കൂ�
ടുതൽ തീവ്രമാക്കുന്നു

എന്നാണു് സങ്കല്പം! എന്നാൽ ൈലംഗികത ഒരു
ബന്ധമല്ല എന്നു് തുറന്നു പറഞ്ഞതു് ലക്കാനാണു്.
ൈലംഗികത രണ്ടുേപർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരി�
ക്കുന്ന അസാധ്യതെയക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണു്,
ൈലംഗികതയിൽ ആറാടി നിൽക്കുേമ്പാഴും, േസ്ന�
ഹെത്ത സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നു മാറ്റി നിർത്തുന്നതു്.
മാതാപിതാക്കളുെടയും സേഹാദരങ്ങളുെടയും േസ്ന�
ഹത്തിെല അഗമ്യഗമനത്തിെനതിെരയുള്ള നിേരാ�
ധനാജ്ഞയാണു് സാമൂഹിക സൗഹൃദബന്ധങ്ങെള
സാധ്യമാക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയിേലക്കു് നമുക്കു്
പ്രേവശനം തരുന്നതു്. ഈ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കു് പുറ�
ത്താണു് ഇല്ലാത്തതിെന കാമിക്കുന്ന പ്രേലാഭനങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു് സ്വതന്ത്രമായ േസ്നഹത്തിെന്റ േലാകം.
ഈ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ലിബറൽ
ജനാധിപത്യം സൗഹൃദെത്ത ആദർശവൽക്കരിക്കു�
ന്നു. നല്ല കമിതാക്കൾ പ്രാഥമികമായി നല്ല സുഹൃ�
ത്തുക്കൾ ആയിരിക്കണം എന്നു് നമ്മൾ വാശി പി�
ടിക്കുന്നു. ലിബറൽ ധാർമ്മികത, ഒരു വശത്തു്, വി�
വാഹബന്ധെമന്നാൽ ദമ്പതികളുെട ൈലംഗികാ�
വയവങ്ങൾക്കു് േമൽ പരസ്പരമുള്ള സ്വത്താവകാശ�
മാണു് എന്നു് നിർവ്വചിക്കും. മറുവശത്തു്, ദമ്പതികൾ
പരസ്പരം വ്യക്തികളായി കണ്ടു് ബഹുമാനിക്കണം
എന്നു് നിർബന്ധിക്കും.

ഈ ലിബറൽ ബാന്ധവത്തിെന്റ ഉറവിടം പുരാതന
ഗ്രീസിെല പുരുഷന്മാരുെട സൗഹൃദത്തിലാണു്.
സമത്വമായിരുന്നു നഗരരാഷ്ട്രീയങ്ങളിെല നിയമം.
പിന്നീടാണതു് നിയമത്തിനു മുന്നിെല സമത്വമായി
മാറിയതു്. പൗരപുരുഷന്മാർ േനരിട്ടു് പെങ്കടുത്ത
അസംബ്ലികളായിരുന്നു ഗ്രീസിെല രാഷ്ട്രീയരംഗം.
എന്നാൽ സമത്വസുന്ദരമായ ഗ്രീക്ക് ആദിപുരുഷൻ
സ്ത്രീയുമായുള്ള ൈലംഗികബന്ധത്തിൽ നിന്നു് പിറ�
ന്നവനല്ല. ആദിപുരുഷൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നു് േനരിട്ടു്
പിറന്നവനാണു്. ഇത്തരം പുരുഷന്മാരുെട സൗ�
ഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണു് ഗ്രീക്ക് നഗരരാഷ്ട്രത്തിെല പൗ�
രജനത. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിേശഷതകളാൽ
കടൽ കടന്നു് യാത്ര െചയ്യുകയും അഭയാർത്ഥിക�
െള സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാഴും കിഴക്കിെല സാ�
മ്രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും േവറിട്ട ജനാധിപത്യമുണ്ടാ�
ക്കാൻ അവർക്കു് കഴിഞ്ഞതു്, സ്ത്രീയിൽ നിന്നല്ലാെത
പിറന്ന പുരുഷൻമാരുെട സൗഹൃദത്തിലൂെടയാണു്.
ഗ്രീക്ക് ജനാധിപത്യത്തിെന്റ മെറ്റാരു അടിേവരു്
ജനങ്ങളുെട അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾ�
ക്കുമുള്ള വിലയാണു്. അഭിപ്രായസമന്വയമാണു്
അറിവു്, അല്ലാെത ഏെതങ്കിലും ജ്ഞാനിയുെട ബു�
ദ്ധിയിലുദിക്കുന്നതല്ല.

പുരുഷസൗഹൃദത്തിലും അഭിപ്രായസമന്വയത്തിലും
സ്വകാര്യ-െപാതുമണ്ഡല വിഭജനത്തിലും ഉറപ്പിച്ചി�
രുന്ന ജനാധിപത്യത്തിനു് ബദലായാണു് േസ്നഹ�
ത്തിലൂെട പൂർണ്ണരാവുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ േക�
വലജനാധിപത്യെത്ത രാജീവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന�
തു്. ഈ േസ്നഹത്തിെനാരു ഗാന്ധിയൻ പാരമ്പര്യ�
മുണ്ടു്. ബ്രഹ്മചര്യെയ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിെല അവ�
ശ്യവ്രതമാെയടുത്ത ഗാന്ധി ൈലംഗികതെയ രാഷ്ട്രീ�
യപ്രശ്നമായി മുേന്നാട്ടു െവച്ചു. വർഗ്ഗീയസംഘർഷം
മൂത്തു നിന്ന നവഖലിയിെല വീടുകളിേലക്കു് നടന്നു
െചന്ന ഗാന്ധി സംസാരിച്ചതു് ഹിന്ദു-മുസ്ലിം സൗഹൃ�
ദെത്ത പറ്റിയായിരുന്നില്ല. മറിച്ചു് തെന്റ ൈലംഗിക
പരീക്ഷണങ്ങെളക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണ�
ങ്ങൾ ഗാന്ധിയുെട സത്യാേന്വഷണത്തിെന്റ ഭാഗ�
മായിരുന്നു. കാമ-ബന്ധ-ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും
സദാചാര നിയമേബാധത്തിൽ നിന്നും േസ്നഹെത്ത
സ്വതന്ത്രമാക്കി ഭാവതീവ്രമാക്കാനുള്ള ജീവിതക്രമ�
മാണു് ഗാന്ധിയുെട രാഷ്ട്രീയം. അംേബദ്കർ ഉയർ�
ത്തിയ ൈമത്രിയും സൗഹൃദബന്ധമായിരുന്നില്ല.
സ്വയം ഹനിക്കാൻ സന്നദ്ധനായവനു് മറ്റുള്ളവരി�
ലുള്ള കരുതലാണു് അംേബദ്കർ ബുദ്ധമതത്തിൽ
നിെന്നടുത്ത ൈമത്രി. മിത്ര-വരുണ ദ്വന്ദത്തിെല
വരുണെന്റ രാജകീയാധികാരത്തിനു െവളിയിൽ
ദുഃഖ-ദുരിത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം ത്യജിച്ചു
മുക്തനാവുന്നവരുെട ഭാവപ്രപഞ്ചമാണിതു്.

സി. അയ്യപ്പൻ

അയൽക്കാരെനയും
പാപിെയയും ശത്രുവി�
െനയും േസ്നഹിക്കാൻ
പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ
സദാചാരമല്ല ഈ
േസ്നഹത്തിേന്റതു്. െവ�
റുപ്പു് ഒരു പാപമല്ല.

ശത്രുവിെന െവറുക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ
െവറുപ്പു് ദുഃഖദായകവും ജീവശക്തിയുെട അപചയ�
വുമാെണന്നു് സ്പിേനാസ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നാേശാന്മു�
ഖെമങ്കിലും െവറുപ്പിൽ അന്തഃസ്ഥിതമായിരിക്കുന്ന
ശക്തിെയ ജീേവാന്മുഖമാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കു�
ന്നതാണു് േസ്നഹം. െവറുക്കുന്നതു് നിർത്തി പുതിയ
അധ്യായമായി െപെട്ടന്നു് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന�
ല്ല േസ്നഹം. െവറുപ്പിനു് അതിെന്റ ഭാവതീവ്രതയിലൂ�
െടേയ േസ്നഹമാവാൻ കഴിയൂ. അതുെകാണ്ടായിരി�
ക്കണം െചഗുേവര െവറുപ്പിെന ഒരു വിപ്ലവവികാ�
രം എന്നു് വിളിച്ചതു്—അെല്ലങ്കിൽ വിളിച്ചു എന്നു് പറ�
യെപ്പടുന്നതു് ! ൈവഷ്ണവ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്തി
മാത്രമല്ല െവറുപ്പും വിഷ്ണുപദത്തിെലത്താനുള്ള മാർ�
ഗ്ഗമാണു്. ‘സംരംഭ ഭയ േയാേഗന’ ഈശ്വരനിെല�
ത്താം. ഭാഗവതപുരാണത്തിൽ ജയവിജയന്മാർ ഭൂ�
മിയിൽ നരൻമാരായി ജനിക്കാൻ ശപിക്കെപ്പട്ടു.
ശാപേമാക്ഷത്തിനു് രണ്ടു് വഴികളാണു് ഉണ്ടായിരു�
ന്നതു്. വിഷ്ണുവിെന ഭജിച്ചാൽ ഒൻപതു് ജന്മങ്ങൾ
െകാണ്ടു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തിരിെച്ചത്താം. എന്നാൽ
വിഷ്ണുവിെന െവറുത്താൽ െവറും മൂന്നു് ജന്മം െകാ�
ണ്ടും. ജയവിജയന്മാർ രണ്ടാമെത്ത വഴിയാെണടു�
ത്തതു്. പുരാണം ഈ േമാക്ഷമാർഗ്ഗെത്ത വിശദീ�
കരിക്കുന്നതു് പ്രാണിയും അതിെന്റ ഇരയായ കീട�
വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂെടയാണു്. പ്രാണിയു�
െട പിടിയിലായ കീടം തീഷ്ണമായ ഭയത്തിലും െവറു�
പ്പിലും പ്രാണിയിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചു് അതുമായി
താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരുപേക്ഷ, കീടം സ്വത�
ന്ത്രമാേയക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ പ്രാണിയുെട ഭക്ഷണ�
മാേയക്കാം. ഇത്തരം സന്ദിഗ്ദ്ധതകളിലൂെടയുള്ള ഭാ�
വപരിണാമെത്ത സാധ്യമാക്കുന്നതാണു് രാഷ്ട്രീയം.
ഇന്നിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാെളെയ നിർണ്ണയി�
ക്കാനാവുന്നതിെന്റ കണക്കല്ല സാധ്യത. ഇന്നിെന്റ
കവടിപ്പലകയിൽ നാെള പൂർണ്ണമായി കാലം നിര�
ത്തുകയാണതു്. അനിേകതു് ജവാെറ ‘ആേത്മാച്ചാ�
ടനം’ എന്നു് വിളിക്കുകയും സി. അയ്യപ്പൻ ‘ബാധ
കൂടലി’ലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുകയും െചയ്ത ദളിതു് രാ�
ഷ്ട്രീയമാണിതു്. ‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ’ സ്വത്വേബാധ�
ത്തിെന്റ ആഴങ്ങൾ െവടിഞ്ഞു് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ
(െവറും) ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന േപരിേലക്കു് ഉയരുന്ന �
രാഷ്ട്രീയം.

സിേസക്ക്

സാമ്പ്രദായിക മാർ�
ക്സിസത്തിൽ അരങ്ങു
തകർക്കുന്ന പ്രത്യയ�
ശാസ്ത്ര വിമർശനെത്ത
രാജീവൻ ഒഴിവാക്കു�
ന്നു. അധികാരം ജന�
ങ്ങെള പ്രത്യയശാസ്ത്ര
മിഥ്യകളിലൂെട കബ�
ളിപ്പിച്ചു െകാണ്ടാണു്
കീഴടക്കുന്നതു് എന്ന

ധാരണ രാജീവനില്ല (മതം ജനങ്ങെള മയക്കുന്ന
കറുപ്പാണു് എന്ന മാർക്സിയൻ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിമർ�
ശനെത്തക്കുറിച്ചു് സിേസക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു തമാശയു�
ണ്ടു്. ഇവിെട മൂന്നു തരം മയക്കുമരുന്നുകളാണുള്ളതു്.
ഒന്നാമതു്, ശരിക്കും കറുപ്പു്; രണ്ടാമതു് മതം; മൂന്നാമ�
േത്തതാണു് ഏറ്റവും െകാടിയതു് —ജനങ്ങൾ!). ജന�
ങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, അറിയുന്നു എന്നതാണു് രാജീവ�
െന്റ നിലപാടു്. ദുഃസഹമായ സാഹചര്യങ്ങൾെക്ക�
തിെര കലാപം നടത്തി പലേപ്പാഴും േതാൽവിേയറ്റു
വാങ്ങി വംശഹത്യയിേലേക്കാ ആത്മഹത്യയിേല�
േക്കാ പിൻവാങ്ങുന്ന ജനങ്ങൾക്കു് കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
ശരിയായ ധാരണകൾ തെന്നയാണുള്ളതു്.

ജനങ്ങൾക്കു് ഒന്നും പഠിക്കാനിെല്ലന്നല്ല. പ്രവാചക�
രിലും ജ്ഞാനികളിലും നിന്നുമല്ല അവർ പഠിക്കുന്ന�
െതന്നുമാത്രം. ൈദവം ആദേത്താടു് ഏദൻ േതാട്ട�
ത്തിെല കനി തിന്നരുെതന്നു് പറഞ്ഞേല്ലാ? ആദം
ഈ ൈദവനിർേദ്ദശെത്ത ആജ്ഞയായി ധരിക്കുക�
യും അതിെന നിേഷധിക്കുകയും െചയ്തു. സ്പിേനാസ
ഇതിെന കണ്ടതു് േവെറാരു വിധത്തിലാണു്. ആ
കനി ആദത്തിെന്റ ശരീരത്തിനു് പിടിക്കില്ലായിരു�
ന്നു. അെതാരു വിഷക്കനിയായിരുന്നു. കനി അക�
ത്തു െചന്നയുടെന ശരീരം ക്ഷയിച്ചു. ക്ഷയിച്ച ശരീ�
രം വിഷാദത്തിൽ മുഴുകി ഹവ്വയുമായും മറ്റു ജീവജാ�
ലങ്ങളുമായും ചീത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ െചന്നുെപട്ടു.
ൈദവം ആദത്തിനു് െകാടുത്തതു് ഒരു സാദാ അറി�
വായിരുന്നു. ആദമിെന്റ പിശകു് അതിെന ആജ്ഞ�
യായി െതറ്റിദ്ധരിച്ചതാണു്. ൈദവവും കനിയുമായി
അറിവിെന്റയും ശരീരത്തിെന്റയും തലത്തിൽ ബന്ധ�
െപ്പടാനാണു് ആദം പഠിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു്. അറി�
വിെന അറിവായി അറിയണം. അതാണു് ചിന്ത.
അല്ലാെത അറിവിെന അതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രവചന�
മാേയാ പാഠവ്യാഖ്യാനമാേയാ െപാലിപ്പിക്കരുതു്.
ഇത്തരെമാരു െപാലിപ്പിക്കലാണു് പ്രത്യയശാസ്ത്ര
വിമർശനം.

എന്താണു് ചിന്ത? ആത്മേബാധമാേണാ? അേതാ
ആശയങ്ങളും സങ്കല്പനങ്ങളുേമാ? ജനസഞ്ചയത്തി�
െന്റ ചിന്ത ഇെതാന്നുമല്ല. മറിച്ചു് േപരിെന്റ പ്രേയാ�
ഗമാണു്. ഇന്ത്യ എന്ന േപരിലൂെട വീെണ്ടടുക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടാണു് ജനങ്ങളുെട ചിന്ത പ്രത്യയശാസ്ത്ര
വിമർശനത്തിൽ നിന്നു് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതു്. ൈഹ�
ന്ദവ വർഗ്ഗീയത തലതിരിഞ്ഞ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതി�
നിധാനേമാ മയക്കുമരുേന്നാ അല്ല. രാജീവനതിെന
കാണുന്നതു് െകണിയായിട്ടാണു്. െകണി േപാരാട്ട�
ത്തിെല മൂർത്തമായ തന്ത്രമാണു്, പ്രതിനിധാനമല്ല.
വിഭ്രാന്തിയുമല്ല. ഹിന്ദു വർഗ്ഗീയവാദിയുെട പ്രതിനി�
ധാനങ്ങൾക്കു് പകരം ഹിന്ദുവിെന്റേയാ ഇന്ത്യയുെട�
േയാ ശരിയായ നിർവ്വചനങ്ങൾ തിരയുന്ന പ്രത്യയ�
ശാസ്ത്രവിമർശകൻ വർഗ്ഗീയവാദിയുെട െകണിയിൽ
െപട്ടു് കിടക്കുകയാണു്. വിവരണെത്ത േപരിലൂെട
പ്രേയാഗിക്കുകയാണു് ഈ െകണി.

മുസ്ലിം എന്ന േപരു് എടുക്കുക. ഹിന്ദു വർഗ്ഗീയവാ�
ദി ഇതിെന നാമവിേശഷണമായാണു് പ്രേയാഗി�
ക്കുക. മുസ്ലിം എന്നാൽ േദശേദ്രാഹികൾ. െസക്കു�
ലർവാദി ഈ ആേരാപണെത്ത ഖണ്ഡിക്കാനായി
ഒരുെമ്പട്ടിറങ്ങുന്നു. എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും േദശേദ്രാഹി�
കളല്ല. ചുരുക്കം ചില അപവാദങ്ങെളാഴിച്ചാൽ മി�
ക്കവാറും മുസ്ലീങ്ങൾ േദശേസ്നഹികളാണു്. ചില ഹി�
ന്ദുക്കെളങ്കിലും േദശവിരുദ്ധരുമാണു്. എന്നാൽ ഈ
െസക്കുലർ വാദങ്ങെളെയല്ലാം സേന്താഷേത്താ�
െട അംഗീകരിക്കാൻ ഹിന്ദുവാദി തയ്യാറാണു്. േദശ�
േസ്നഹികളായ ഒേട്ടെറ മുസ്ലീങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാ�
യി ഉെണ്ടന്നു് അയാൾ അഭിമാനം െകാേണ്ടക്കാം.
എന്നാൽ അതല്ല അയാളുെട പ്രശ്നം. ചില മുസ്ലീ�
ങ്ങൾ േദശേദ്രാഹികളായിരിക്കുന്നതു് അവർ മുസ്ലീ�
ങ്ങൾ ആയതുെകാണ്ടു് മാത്രമാണു്. ചില ഹിന്ദുക്കൾ
േദശേദ്രാഹികളായിരിക്കുന്നതു് മിക്കവാറും മുസ്ലീ�
ങ്ങൾ േദശേസ്നഹികൾ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളാലാണു് ! വർഗ്ഗീയവാദി�
യുെട മുസ്ലിം വിമർശനം ‘മുസ്ലിം’ എന്ന േപരിലാണു്
െകാളുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതു്. േദശേദ്രാഹി എന്ന വി�
േശഷണെത്ത േപരായി പ്രേയാഗിക്കുകയാണു്.
േപരിെല ഈ െകണിെയയാണു് ഇന്ത്യ എന്ന േപ�
രിലൂെട രാജീവൻ മറികടക്കുന്നതു്.

ഇന്ത്യെയ ‘കീഴാളരുെട ഇന്ത്യ’ എന്നു് വിേശഷി�
പ്പിക്കുേമ്പാൾ ഒരു പുതിയ വിവരണമല്ല രാജീവൻ
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു്. ‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യ’ എന്ന
േപരു് വിളിക്കുകയാണു്. ആർക്കും േപരു് സ്വയമിട്ടു്
വിളിക്കാനാവില്ല. അന്യർ വിളിക്കുന്നതാണു് േപ�
രു്. എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും േചർന്നുണ്ടാകുന്ന
െപാതുേബാധത്തിേലാ ഉടമ്പടിയിേലാ േപരിെന
തളച്ചിടാനാവില്ല. അതുെകാണ്ടാണു് േപരിെല യാ�
ഥാർത്ഥ്യെത്ത േപരിട്ടു വിളിക്കാനാവാത്തതു്. ഭാര�
തം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ഒരു േപരിലും
ഒതുങ്ങാത്തതാണു് ‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യ’യുെട
യാഥാർത്ഥ്യം (ചില മതങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ േപരു�
ച്ചരിക്കുന്നതു് വിലക്കുന്നു. മറ്റു ചിലതു് നാമവിേശഷ�
ണങ്ങളുെട േസ്താത്രമാല തീർക്കുന്നു).

ഗാന്ധി, അംേബദ്കർ, മാർക്സ്, ഫൂേക്കാ, െദലൂസ്,
െനഗ്രി തുടങ്ങി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം െതരെഞ്ഞടുത്ത ചി�
ന്തകെര ഘടിപ്പിച്ചു െകാണ്ടാണു് രാജീവൻ ഇന്ത്യ�
െയ വീെണ്ടടുക്കുന്നതു്. ഇവരുെട ചിന്ത, പ്രേയാഗ�
െത്ത പ്രവചിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള സിദ്ധാ�
ന്തങ്ങളല്ല. ന്യായീകരണവുമല്ല. ഈ ചിന്തകെര
മലയാളിക്കുേവണ്ടി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല രാജീവൻ.
ഏതാണു് ശരിയായ മാർക്സ്, ഗാന്ധി എന്ന തർക്ക�
വുമല്ല. ജീവിതം കെണ്ടത്തുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്കു് അനു�
േയാജ്യങ്ങളായ േചാദ്യങ്ങൾ രൂപെപ്പടുത്തുകയാണു്
തത്വചിന്തയുെട ധർമ്മം. തത്വചിന്ത ഉത്തരങ്ങൾ
കെണ്ടത്തുകേയാ ജീവിതെത്ത വിധിക്കുകേയാ െച�
യ്യുന്നില്ല. രാജീവെന്റ മാർക്സ് വരാനിരിക്കുന്ന വിപ്ലവ�
ങ്ങെള പ്രവചിക്കുകയും കാര്യകാരണസഹിതം വി�
ശദീകരിക്കുകയും നമ്മുെട പ്രവർത്തനങ്ങെള നയി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന ൈസദ്ധാന്തിക കൺസൾട്ടേന്റാ
േപാലീസുകാരേനാ അല്ല. മാർക്സിസെത്ത കാേലാ�
ചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുകേയാ െമച്ചെപ്പടുത്തുകേയാ
അല്ല രാജീവൻ. ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ തെന്ന ഉൽ�
പ്പാദനശക്തികൾ േനരിട്ടു് എടുക്കുേമ്പാൾ വർഗ്ഗ�
സമരം ഉയർത്തുന്ന േചാദ്യെമന്താണു് ? ഇതാണു്
രാജീവൻ അേന്വഷിക്കുന്നതു്. ഉത്തരം ൈകയിലു�
ള്ളേപ്പാൾ േചാദ്യങ്ങൾ തിരയുന്നതു് എന്തിനാണു് ?
ഉത്തരങ്ങളിലൂെട ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സർഗ്ഗാ�
ത്മകത തിരിച്ചറിയുന്നതും െറേക്കാർഡ് െചയ്യുന്നതും
പുതിയ ഉയരങ്ങളിേലക്കു് നയിക്കുന്നതും േചാദ്യങ്ങ�
ളാണു്. ഉത്തരെത്ത മസിലു പിടുത്തവും മരവിപ്പും
ഇല്ലാെത ജീവത്തായി നിലനിർത്തുന്നതു് േചാദ്യ�
ത്തിെല നിേഷധാത്മകതയാണു്.

തത്വചിന്തയുെട ധർമ്മങ്ങളിെലാന്നു് ശരിയായ
േചാദ്യെത്ത കപടപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നു് േവർതിരി�
ക്കുകയാണു്. വർഗ്ഗീയവാദി കപടപ്രശ്നങ്ങളുന്നയിച്ചു്
സാമാന്യേബാധെത്ത കുഴയ്ക്കുന്നു. ബാബറി മസ്ജി�
ദ് ഇരുന്നതു് രാമൻ ജനിച്ചിടത്താേണാ എന്നതു്
അത്തരത്തിലുള്ള കപടപ്രശ്നമാണു്. രാമനും കൃഷ്ണ�
നും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുേണ്ടാ എന്നതാണു് യുക്തിവാ�
ദിയുെട കപടപ്രശ്നം. കാശ്മീരിൽ മുസ്ലിം പടേയാട്ട�
ക്കാർ തകർത്ത അമ്പലങ്ങൾ കണ്ടു് പ്രതികാരസ�
ന്നദ്ധനായ വിേവകാനന്ദേനാടു് കാളി േചാദിച്ചെത്ര,
“ആരു് ആെരയാണു് ഇവിെട സംരക്ഷിക്കുന്നതു?
നീ എെന്നേയാ, ഞാൻ നിെന്നേയാ?”. ഇതാണു്
ശരിയായ േചാദ്യത്തിെന്റ വഴി.

ഗാന്ധി, അംേബദ് കർ, മാർക്സ് തുടങ്ങി ചിന്തയുെട
ചരിത്രത്തിൽ ഏെറ അകലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചി�
ന്തകർ രാജീവെന്റ ചിന്തയിൽ ഒത്തുേചരുന്നു. തല�
നാരിഴ കീറിയുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിലൂെട വിപരീതധ്രു�
വങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ചിന്തകെള ഒരു കുടക്കീഴിൽ
െകാണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമല്ല രാജീവേന്റതു്. ഇന്നു നട�
ക്കുന്ന സമരങ്ങളിൽ ഇവരുെട േപരുകൾ ഉയർ�
ന്നു വരുന്നു എന്നതാണു് ഇവർ ഒരുമിച്ചുവരാനുള്ള
കാരണം. അഭിപ്രായസർേവ്വ നടത്തിയല്ല േപരു്
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതു്. നാരായണഗുരു മാത്രമല്ല, മല�
വാരി ചണ്ഡാളബാബയും ഈ നിരയിേലക്കു് ഉയർ�
ന്നുവേന്നക്കാം. വർഗ്ഗവും ജാതിയും വർഗ്ഗസമരവും
ബ്രഹ്മചര്യവും ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ ചിന്തയിൽ പര�
സ്പരം സംക്രമിക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടിെക്കട്ടൽ രാജീവൻ
അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്നതല്ല. നെട്ടല്ലുള്ളവരുെട സങ്കല്പ�
നങ്ങൾ സ്വേത സംക്രമണക്ഷമങ്ങളാണു്. ഉദാഹ�
രണത്തിനു് അംേബദ്കർ ജാതി എന്ന സങ്കല്പന�
െത്ത രൂപെപ്പടുത്തിയതു് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദളിതരുെട
എല്ലാ ദുരിതങ്ങെളയും താങ്ങാൻ െകൽപ്പുള്ള, അവ�
രുെട അവസ്ഥെയ വിശദീകരിക്കുകയും േമാചന�
ത്തിനുള്ള വഴി കാട്ടി െകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്ന യമ�
ണ്ടൻ സങ്കല്പനമല്ല അതു്. ജാതി ഒരു വ്യവസ്ഥേയാ
ഘടനേയാ ബ്രാഹ്മണെന്റ ബുദ്ധിയിൽ വിരിഞ്ഞ
തന്ത്രേമാ ഒന്നുമെല്ലന്നു് അംേബദ്കർ 1911-െല
‘ഇന്ത്യയിെല ജാതികൾ’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.

ജാതി േമൽപ്പറഞ്ഞതിൽ ഏെതങ്കിലുമായിരുെന്ന�
ങ്കിൽ അതിനു് ആരുെടെയങ്കിലും പക്ഷത്തുനിന്നു്—
െതേറ്റാ ശരിേയാ ആകെട്ട—ന്യായീകരണത്തിനു്
സാധ്യതയുണ്ടു്. ഈ സാധ്യത അംഗീകരിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞാൽ ജാതിയുെട ഉച്ചാടനം (Annihilation of
Caste) സാധ്യമല്ല. പിന്നീടുണ്ടാവുക ഈ ന്യായീക�
രണങ്ങെള കുറിച്ചുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത വിവാദങ്ങളായി�
രിക്കും. അേതാെട ജാതിെയ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാ�
മൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിേന ഇടയുള്ളൂ എന്ന നില
വരും.

ഗബ്രിേയൽ ടാർേഡ

ജാതിെയപ്പറ്റി അന്നു
നിലവിലിരുന്ന നര�
വംശശാസ്ത്ര ധാരണക�
െള നിരസിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണു് അംേബദ്കർ ജാ�
തിയുെട ഉത്ഭവെത്ത
പഠിച്ചതു്. അേദ്ദഹം
ആെക അംഗീകരിച്ച�
തു് രാജീവനു് പ്രിയങ്ക�
രനായ ദലൂസിലൂെട

പിൽക്കാലത്തു് നമ്മളറിഞ്ഞ ഗബ്രിേയൽ ടാർേഡ
എന്ന ഫ്രഞ്ച് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞെന മാത്രമാ�
ണു്. ടാർേഡ, പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെന്ന
മുതലാളിത്തം, വർഗ്ഗം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പനങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രീയസ്വഭാവെത്ത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. മുതലാ�
ളിത്തം മുകളിൽ നിന്നു് താേഴക്കു് അടിേച്ചൽപ്പിക്ക�
െപ്പടുന്ന വ്യവസ്ഥയെല്ലന്നും വ്യക്തിേയക്കാൾ സൂ�
ക്ഷ്മവും എന്നാൽ സാമൂഹികവുമായ മനുഷ്യവൃത്തിക�
ളുെട പരസ്പരാനുകരണത്തിലൂെട ഉരുവാകുന്ന േമ�
ഘം േപാെല കനം കുറഞ്ഞ ഉന്മയാെണന്നും ടാർ�
േഡ വാദിച്ചു. ഈ ൈലൻ തെന്നയാണു് ജാതിയു�
െട കാര്യത്തിൽ അംേബദ്കറും സ്വീകരിച്ചതു്. നില�
നിന്നിരുന്ന അന്യജാതീയ വിവാഹക്രമത്തിനുേമൽ
സ്വജാതീയ വിവാഹക്രമം എടുത്തുെവച്ചതിലാണു്
അംേബദ്കർ ജാതിയുെട ഉത്ഭവം കണ്ടതു്.

പുതിയ സങ്കരക്രമത്തിൽ ഒരു പുരുഷനു് ഒരു സ്ത്രീ
എന്ന അനുപാതം സൂക്ഷിേക്കണ്ടി വന്നു. ഇതിനു
േവണ്ടിയുണ്ടാക്കിയ തന്ത്രങ്ങൾ (സതി, ൈവധവ്യം,
ൈശശവ വിവാഹം, എൻേഡാഗാമിയും എേക്സാ�
ഗാമിയും) തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യത്തിൽ വീണു ലക്കു
െകട്ടു പാഞ്ഞതിെന്റ ഫലമാണു് ജാതികൾ. ജാതി
ഇച്ഛാപ്പൂർവ്വം െകട്ടിെപ്പടുത്ത ഘടനയല്ല. നിയന്ത്ര�
ണങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കലമ്പിയാണു് ജാതിയു�
ണ്ടായതു്. അതിനു നിലനിൽക്കാൻ യാെതാരു ന്യാ�
യീകരണവും ഇല്ല. ജാതിെയ േമലാളന്മാർ അടിച്ച�
മർത്തലിനുപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ആരുെടയും
വരുതിക്കു് നിൽക്കാത്ത ഉൾക്കനമില്ലാത്ത ഉണ്മക്കു�
മിളയാണതു്. അംേബദ്ക്കേറാടു് വഴക്കിട്ട ഗാന്ധി�
യുെട സമീപനവും ഏതാണ്ടിങ്ങെന തെന്നയായി�
രുന്നു. െതാട്ടുകൂടായ്മേയാടായിരുന്നു ഗാന്ധിയുെട
േപാരു്. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഈ െകാടിയ തിന്മ�
യ്ക്കു് ജാതിവ്യവസ്ഥയിേലാ ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിേലാ
ന്യായീകരണം െതരയാൻ ഗാന്ധി വിസമ്മതിച്ചു.
ഇതു് ജാതിവ്യവസ്ഥേയാേടാ േവദപാരമ്പര്യേത്താ�
േടാ ഉള്ള അന്ധമായ ഭക്തി െകാണ്ടായിരുന്നില്ല.
ജാതിെയ കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക ശാസ്ത്രപഠനങ്ങൾ
െതാട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കു് അടിസ്ഥാനം കല്പിച്ചു െകാടുക്കുക�
യും വാദവിവാദങ്ങൾക്കു് തുടക്കമിടുകയും െചയ്യും.
ഇതു് അയിത്തത്തിെനതിെരയുള്ള ആത്മശുദ്ധീക�
രണ ശ്രമങ്ങെള െവച്ചു താമസിപ്പിക്കുകേയയുള്ളൂ.

ആയിരങ്ങൾ െകാല്ലെപ്പട്ട 1934-െല ഭൂകമ്പെത്ത
അയിത്തത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായാണു് ഗാന്ധി കണ്ട�
തു്. മഹാതിന്മയും മഹാദുരന്തവും തമ്മിലുള്ള ധാർ�
മ്മികബന്ധത്തിെല ആജ്ഞാശക്തിയിലാണു്, സാ�
മൂഹികശാസ്ത്ര വസ്തുതകളിലല്ല ഗാന്ധിയൻ രാഷ്ട്രീയം
തുടങ്ങുന്നതു്. ഒരുപേക്ഷ, ഗാന്ധി അയിത്തത്തിെന
എതിർക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നിരിക്കാം ഭൂ�
കമ്പം. രണ്ടായാലും ആ ദൃഢബന്ധെത്ത തിരിച്ച�
റിഞ്ഞു് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനും ആത്മരൂപീകര�
ണത്തിനും സന്നദ്ധമാകുന്നതാണു് രാഷ്ട്രീയം. രാജീ�
വൻ അംേബദ്കെറ ഉദ്ധരിച്ചു് ‘ജാതി അടഞ്ഞ വർ�
ഗ്ഗ’മാെണന്നു് പറയുന്നതു് മാക്സിസത്തിനു് ആയുസ്സു്
നീട്ടിെക്കാടുക്കാനല്ല. ജാതിയും വർഗ്ഗവും വസ്തുതക�
ളല്ല. ഈ രാഷ്ട്രീയഗണങ്ങൾ ഇന്നു് നിലനിൽക്കുന്ന
അധാർമ്മികമായ വസ്തുതാ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത പൂർ�
ണ്ണമായി നിരസിക്കാനുള്ള സാധ്യതെയയും സന്ന�
ദ്ധതെയയുമാണു് കുറിക്കുന്നതു്. ‘ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ
ഇന്ത്യക്കാർ’ ഇവിെടയുള്ളേപ്പാൾ ജാതിവർഗ്ഗരഹി�
തമായ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ജീവിക്കുന്നു. ഇതാ�
ണു് ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ മാനിെഫേസ്റ്റാ; രാജീവ�
െന്റയും.

ഷഹീൻബാഗിെല പൗരത്വനിയമ വിരുദ്ധ സമരം.

സമകാലീന രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങെള ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചു
െകാണ്ടാണു് രാജീവൻ തെന്റ കീഴാളജനസഞ്ചയ
േകവലജനാധിപത്യ സങ്കല്പനത്തിനു് രൂപം നൽകി�
യിരിക്കുന്നതു്. ൈജവരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും േകവല
ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും േവദികളായ രണ്ടു സമര�
ങ്ങളാണു് ഷഹീൻബാഗിെല പൗരത്വനിയമ വിരുദ്ധ
സമരവും കാർഷിക ബില്ലിെനതിെര നടന്ന കർഷ�
കസമരവും. സാമ്പ്രദായിക രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുെട
ഭരണകൂട രാഷ്ട്രീയത്തിനു് പുറത്തു നടന്ന ഈ രണ്ടു
സമരങ്ങൾക്കും െപാതുവായ സ്വഭാവം ഏെറ ചർ�
ച്ച െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു
പ്രധാന വ്യത്യാസം, േകാവിഡ് ഭ്രമം െകാണ്ടുവന്ന
അധികാരരൂപങ്ങേളാടുള്ള അവരുെട സമീപന�
ത്തിലാണു്. ഷഹീൻബാഗ്  സമരെത്തക്കുറിച്ചു് വല�
തുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ക്രൂരമായ ഒരു
തമാശയുണ്ടു്, “രണ്ടു േകാവിഡ് േരാഗികെള ഷഹീൻ�
ബാഗിൽ െകാണ്ടുവിടൂ. സമരക്കാർ േപടിച്ചു പമ്പ
കടന്നു െകാള്ളും”. േകാവിഡ് എന്ന േപരു് േകട്ട�
േപ്പാേഴ ഭരണകൂട േപാലീസിനും െപാതുജനാേരാ�
ഗ്യ േലാബിക്കും കീഴടങ്ങി ‘സ്വരക്ഷ തെന്ന അപരര�
ക്ഷ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി സമരക്കാർ പിരിഞ്ഞു
േപായി.

കാർഷിക ബില്ലിെനതിെര മഹാരാഷ്ട്ര
ആദിവാസികൾ.

എന്നാൽ ഡൽഹിയുെട അതിരുകളിൽ തമ്പടിച്ചി�
രുന്ന കർഷകർ േകാവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങെള പാ�
െട അവഗണിച്ചു. അവർ സാമൂഹികാകലം പാലി�
ക്കുകേയാ മാസ്ക് ധരിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. മാസ്കിനു്
പകരം പ്രായമായവരുെട കാലുകൾ തിരുമ്മാനുള്ള
യന്ത്രങ്ങൾ അവർ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. പഞ്ചാബി�
െല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നു് നല്ല േഗാതമ്പും പച്ചക്കറി�
കളുമായി ജയിക്കും വെര സമരമുഖത്തു് ജീവിക്കാൻ
തയ്യാറായാണു് അവർ വന്നതു്. മരണഭയം െകാണ്ടു�
വന്ന വ്യക്തിസുരക്ഷയിലൂന്നുന്ന സാമൂഹികതെയ
അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഭൂമിയും കീടനാശിനിക�
ളുമായും ഇടപഴകി വളർന്ന കർഷകർ തങ്ങളുെട
സഹജാവേബാധത്താൽ ആേരാഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പു
വരുത്തി. എന്നാൽ ഷഹീൻബാഗിേലയും െജഎൻ�
യുവിെലയും ഐതിഹാസിക സമരങ്ങൾ സ്വയം
പിരിഞ്ഞു േപായി. ആേഗാളാടിസ്ഥാനത്തിൽ േശഖ�
രിച്ച വിവരങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറ്റലിയിെല
മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ േകാവിഡിേനാടുള്ള പ്രതികരണ�
െത്ത പറ്റി പഠിക്കുകയുണ്ടായി. േകാവിഡ് െപരുമാ�
റ്റചട്ടങ്ങൾ ആൾക്കാർ അനുസരിക്കുന്നതു് മറ്റുള്ള�
വേരാടുള്ള കരുതൽ െകാേണ്ടാ സ്വജീവനിലുള്ള
െകാതി െകാേണ്ടാ അല്ല എന്നായിരുന്നു അവരു�
െട കെണ്ടത്തൽ. സാമൂഹിക അംഗീകാരം ഉണ്ടു്
എന്നുേതാന്നുന്ന െപരുമാറ്റങ്ങെള െവറുെത അനുക�
രിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ.

േലാകെമമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരു െചറിയ കാല�
യളവിനുള്ളിൽ തങ്ങൾ ഇതുവെര തുടർന്നിരുന്ന ജീ�
വിതരീതികൾ മാറ്റിെവച്ചു് പുതിെയാരു െപരുമാറ്റച്ച�
ട്ടത്തിനു് നിന്നുെകാടുക്കുക. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ�
ക്കു് ഏറ്റവും സ്വകാര്യമായ ഇടങ്ങൾ കൂടി വിട്ടു െകാ�
ടുക്കുക. എന്നാൽ ഈ െപരുമാറ്റങ്ങൾ അവരുെട
ആന്തരികദാർഢ്യത്തിേലാ ധാർമ്മികചിന്തയിേലാ
സ്പർശിക്കാെത ബാഹ്യമായ അനുകരണങ്ങളിലൂ�
െട ഒരു പുതിയ സാമൂഹികത സൃഷ്ടിക്കുക. ഇത്തരം
െപാതുചര്യകളിൽ നിന്നു് ജീവെന്റ സഹജാധികാ�
രം മുേന്നാട്ടുെവക്കുന്ന സംേശ്ലഷണങ്ങെള േവർതി�
രിച്ചു കാട്ടാനാണു് രാജീവൻ ൈജവരാഷ്ട്രീയെത്ത മു�
േന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നതു്.

ആേരാഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഏെറ ശ്രദ്ധിക്കുകയും േയാ�
ഗേയയും ആയുർേവദേത്തയും സംശയിക്കുകയും
ശരീരെത്ത പരീക്ഷണവിേധയമാക്കുകയും പാട്യാല�
യിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഗുസ്തിക്കാരനായ ഗാമെയ െവ�
ല്ലുവിളിക്കുകയും െചയ്ത ഗാന്ധി വസൂരിെക്കതിെരയു�
ള്ള വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. മരിക്കുെമന്നു�
റപ്പാെണങ്കിലും താൻ വാക്സിെനടുക്കുകേയാ തെന്റ
മക്കെള അെതടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകേയാ ഇെല്ല�
ന്നു് ഗാന്ധി ശഠിച്ചു. പകർച്ചവ്യാധി എന്ന ആശയ�
േത്താടു് കലഹിക്കുകയും ജനങ്ങളുെട വാക്സിൻ അവ�
കാശവാദെത്ത കളിയാക്കുകയും െചയ്ത ഗാന്ധി,
വാക്സിെനതിെര ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നം ഇതാ�
യിരുന്നു —വാക്സിൻ ഫലപ്രദമാെണങ്കിൽ അതു്
എല്ലാവരിലും അടിേച്ചൽപ്പിക്കണം. േവണ്ടവർ എടു�
ത്തുെകാള്ളെട്ട എന്ന ഔദാര്യത്തിനു് അതിൽ ഇട�
മില്ല. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന
വലതുപക്ഷ വാദമല്ലിതു്. വാക്സിൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന
സാമൂഹികതയ്ക്കു് ശാസ്ത്രീയേമാ ധാർമ്മികേമാ ആയ
പിൻബലമില്ല എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിയുെട വാദം.
അതുെകാണ്ടു് വാക്സിൻ കാടത്തമാണു്.

എന്നാൽ ആരും വാക്സിെനടുക്കരുതു് എന്നു് ഗാന്ധി
ശഠിച്ചില്ല. വാക്സിൻ ഒരു ആേരാഗ്യപ്രശ്നം മാത്രമാ�
യി കാണുന്നവർ ആ വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായ
അറിവു് േനടി മറ്റുള്ളവെര തങ്ങളുെട പക്ഷേത്തക്കു്
െകാണ്ടു വരെട്ട. എന്നാൽ വാക്സിൻ കാടത്തത്തി�
െനതിെര ധാർമ്മിക നിലപാെടടുക്കുന്നവർ ജീവൻ
േപായാലും ശാസ്ത്രത്തിെന്റയും നിയമത്തിെന്റയും
േപരിലുള്ള വാക്സിൻ പീഡനെത്ത െചറുക്കണം.
രണ്ടിേലെതങ്കിലുെമാന്നിൽ അടിയന്തിര പ്രാധാ�
ന്യേത്താെട നമ്മൾ മുഴുകണം. അല്ലാെത വാക്സി�
െനപ്പറ്റി ആധികാരികമായി പറയാനുള്ള േയാഗ്യത�
െയാന്നും തനിക്കിെല്ലന്നും മറ്റുള്ളവരുെട ആശ്വാസ�
ത്തിെനേന്നാണം എല്ലാവരും െചയ്യുന്നതുേപാെല
താനും വാക്സിെനടുക്കുന്നു എന്നുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ ‘േസ�
ഫ് ഓപ്ഷ’െന നിരാകരിക്കുന്നതാണു് ഗാന്ധിയുെട
ൈജവരാഷ്ട്രീയം.

കഴിഞ്ഞ പത്തുപതിനഞ്ചു വർഷങ്ങളായി കീഴാള
ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ സർഗ്ഗശക്തിയുെട പു�
തിയ ആവിഷ്കരണങ്ങെള കെണ്ടത്താനും പഠിക്കാ�
നും രാജീവൻ നടത്തിവരുന്ന തത്വശാസ്ത്രപരവും രാ�
ഷ്ട്രീയ മീമാംസപരവുമായ ശ്രമമാണു് ‘ഇന്ത്യയുെട
വീെണ്ടടുക്കൽ’. പഠനങ്ങേളാെടാപ്പം തെന്ന പ്രധാ�
നമാണു് ഇതിെല അഭിമുഖങ്ങൾ. വിശദീകരണങ്ങ�
േളാ വിമർശകർക്കുള്ള മറുപടികേളാ മാത്രമല്ല ഈ
സംഭാഷണങ്ങളിൽ. ശ്രദ്ധാലുവായ േകൾവിക്കാ�
രെനാപ്പം നമ്മുെട സമകാലിക ജീവിതം ഉയർത്തു�
ന്ന ശരിയായ േചാദ്യങ്ങൾ േതടുകയാണു് രാജീവൻ.
ഭയം േപാെല പ്രതീക്ഷയും വിഷാദാത്മകെമന്നു് സ്പി�
േനാസ. ചിന്തയിെല േസ്നഹത്തിലാണു് ജീവിതത്തി�
െന്റ ഉണർവും ഉേന്മഷവുെമന്നു് രാജീവൻ.
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സനിൽ,വി.
തലേയാലപ്പറമ്പ് സ്വേദശി. ദില്ലി
ഐ.ഐ. റ്റി.യിെല ഹൂമാനിറ്റീസ് ആന്റ്
േസാഷ്യൽ സയൻസസ് വിഭാഗത്തിൽ
െപ്രാഫസറാണു്. തിരുവനന്തപുരം
ഗവൺെമന്റ് എൻജിനീയറിങ് േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് െമക്കാനിക്കൽ എൻജിനീ�
യറിങ് ബിരുദം, കാൻപൂർ ഐ.ഐ.റ്റി.-യിൽ നിന്നു പി�
എച്ച്.ഡി.ശാസ്ത്രം, സാേങ്കതികവിദ്യ, കല, രാഷ്ട്രീയം തു�
ടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൻ തത്ത്വചിന്താപരമായ അേന്വ�
ഷണങ്ങളിൽ താല്പര്യം. അേനകം ഗേവഷണ പ്രബ�
ന്ധങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേമരിക്ക�
യിെല ഹവായ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല വാറ്റുമൽ െപ്രാഫ�
സർ, ബ്രിട്ടനിെല ലിവർപൂൾ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ചാൾ�
സ് വാലസ് െഫേലാ, പാരീസിെല മിേസാ ദിേസ്യാസ്
ദ് ലൂമിെല അേസാസ്സിേയറ്റ് റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ, ബുേഡാ�
െപസ്റ്റ് െസൻട്രൽ യൂേറാപ്യൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല റി�
േസർച്ച് എക്സലൻസ് െഫേലാ എന്നീ നിവൃത്തികളിലും
ഏർെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.

(ചിത്രങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് �
കടപ്പാടു്).



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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