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ജനാധിപത്യം ഒരു
സാധ്യതയാണു്

ഈ െകാേളാണിയൽ ചരിത്രമുണ്ടാക്കിയ ഭൂ�
തകാല ധാരണയാണു് വർഗ്ഗീയതയുെട ഏറ്റ�
വും വലിയ േസ്രാതസ്സു്. അവരുെട ഊർജ്ജം…
ഉറവിടം… ഇേപ്പാൾ സർവ്വകലാശാലകളിേലാ
അെല്ലങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായി ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവ�
േരാ ഈ െകാേളാണിയൽ വീക്ഷണഗതിെയ�
യും ഹിന്ദുത്വയുക്തിെയയുെമാെക്ക വിഡ്ഢിത്ത�
െമന്നു് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ,
അതു് ഇന്ത്യാചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചു് ധാരണയുള്ള
നാേലാ അേഞ്ചാ ശതമാനം േപരിൽ േപാലുമി�
ല്ല. ബാക്കി െതാണ്ണൂറ്റിയഞ്ചു് ശതമാനത്തിെന്റ�
യും ധാരണ ഈ വർഗ്ഗീയവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട
ചരിത്രമാണു് !

േചാദ്യം: നമ്മുെട ജനാധിപത്യം ഫാസിസ്റ്റ് പ്രേയാഗ�
ങ്ങളുെട ഇടമായി തീരുകയാണേല്ലാ?

ഉത്തരം: ഇന്ത്യൻ പാർലെമന്ററി ജനാധിപത്യം പല�
േപ്പാഴും ഫാസിസ്റ്റ് െപാട്ടൻഷ്യൽ നിലനിർത്തുന്നു�
ണ്ടു്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നു നടപ്പാവുന്ന ജനാധിപത്യവും
യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യവും തമ്മിൽ ധാരാളം ൈവ�
രുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടു്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യെമന്നു
പറയുന്നതു് ഇതര സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂെടയും സ്വാധീന�
ങ്ങളിലൂെടയും, ഒരുപേക്ഷ, ജനാധിപത്യപരമായ
പരിഗണനകൾ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രേയാഗരീതിയാണു്.
ജനാധിപത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചക്കിടയിൽ ഒരു
ഘട്ടത്തിൽ റസ്സൽ പറയുന്ന ഒരാശയം; ജനാധിപ�
ത്യം വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഇതര മനുഷ്യെരക്കുറിച്ചുള്ള
കരുതലാണു്. Concern for the other എന്നു് അേദ്ദ�
ഹം പറയുന്നുണ്ടു്. ‘ഈ അപരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള കരു�
തൽ’ എന്നാൽ അതാണു് ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഏറ്റ�
വും വലിയ രൂപം. അേപ്പാഴാണു് കമ്യൂണിസം ഏറ്റവും
വലിയ ജനാധിപത്യമാകുന്നതു്. അന്യെന്റ വാക്കുകൾ
സംഗീതംേപാെല ശ്രവിയ്ക്കുെമന്നു് പറയുന്നതു് ജനാധി�
പത്യത്തിെന്റ പരമമായ ആവിഷ്ക്കാരമാണു്. അതിനുപ�
കരം നമ്മുെട ജനാധിപത്യെമന്തായി? റസ്സൽ തെന്ന
പറയുന്നുണ്ടു്. അഞ്ചു െകാല്ലം കൂടുേമ്പാൾ നടത്തു�
ന്ന േവാെട്ടടുപ്പു്. െതരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട വരുന്ന കക്ഷി�
കൾ… അവർ നടത്തുന്ന ഭരണം.

ഇതിെന ജനാധിപത്യമായി ചുരുക്കി കണ്ടുകൂട
എന്നാണേദ്ദഹം പറയുന്നതു്. ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
പ്രാേയാഗികമായ ഒരു ആവിഷ്ക്കാര രീതിയാണിതു്.
പേക്ഷ, അതാണു് ജനാധിപത്യെമന്നു ധരിയ്ക്കരുതു്.
അതായതു് ഭൂരിപക്ഷഹിതം മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യം.
അതാണു് ജനാധിപത്യെമന്നു കരുതിയാൽ ജനാധി�
പത്യം ഫാഷിസമാകും. കാരണം ഭൂരിപക്ഷം േനടി�
യാണു് േമാദിയും ഭരിയ്ക്കുന്നതു്. ഭൂരിപക്ഷം േനടിയാണു്
ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നതു്. പല സ്ഥലത്തും
ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കു് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. നൂറുേപ�
രുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ െതാണ്ണൂറ്റിെയാമ്പതു േപരും കൂടി
േചർന്നു് ഒരാെള തല്ലിെക്കാല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ
അതിെന്റ േപരു് ജനാധിപത്യെമന്നല്ല… ഫാഷിസം
എന്നു തെന്നയാണു്. എേപ്പാഴാണതു് ജനാധിപത്യ�
മാകുന്നതു്? ഈ െതാണ്ണൂറ്റിെയാമ്പതു േപർ േചർന്നു്
ഭരിയ്ക്കുേമ്പാഴും ഒറ്റയ്ക്കു നില്ക്കുന്ന ഒരാെളക്കൂടി പരിഗണി�
ച്ചുെകാണ്ടു്… അയാൾക്കും ഇടം നല്കിെക്കാണ്ടു് ഈ
െതാണ്ണൂറ്റിെയാമ്പതു േപർ േചർന്നു ഭരിച്ചാൽ മാത്രമാ�
ണു് ജനാധിപത്യമുള്ളതു്. അതാണു് ജനാധിപത്യത്തി�
െന്റ വിശാല തത്വം. ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണു് നമ്മൾ
ൈകവിട്ടുകൂടാത്തതു്. മറിച്ചു് ഇേപ്പാൾ നമ്മുെട ജനാധി�
പത്യ പ്രക്രിയയിൽ മതവർഗ്ഗീയതകൾ… വിഭാഗീയ
യുക്തികൾ… ഈ സമ്മർദ്ദശക്തികൾ ജനാധിപ�
ത്യത്തിെല േസ്പസ് കയ്യടക്കി െകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണു്.
അവിെട ജനാധിപത്യത്തിെന്റ വിശാല താത്പര്യം
ദുർബ്ബലെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ജനാധിപത്യത്തിനു് ഫങ്ഷണ�
ലായി ധാരാളം പരിമിതിയുണ്ടു്. ആ പരിമിതികളുെട
േപരിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയെയ നമ്മെളാരിയ്ക്കലും
തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാെണെന്റ അഭിപ്രായം.

േചാദ്യം: ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യെത്ത വികലമാക്കുന്ന
വർഗീയതയുെട േവരുകൾ വളെര ആഴത്തിൽ ഉള്ള�
താെണന്നു് താങ്കൾ തെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ഉത്തരം: അെത. നമ്മുെട ജനാധിപത്യം പ്രവർത്തന�
ക്ഷമമായതിെന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണു്
ഇതു് മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്. ഇന്ത്യെയ എങ്ങെന മന�
സ്സിലാക്കണം എെന്നാരു പ്രശ്നമുണ്ടു്. എന്താണു് ഇന്ത്യ…
അതു് ഇന്ത്യാചരിത്രപഠനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു
കാര്യമാണു്. ആധുനികാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇന്ത്യാ ചരി�
ത്രം ബ്രിട്ടീഷ് െകാേളാണിയൽ ഭരണവുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടതാണു്. ഞാനതിെന്റ മറ്റു വിശദാംശങ്ങെളാന്നും
പറയുന്നില്ല. അതു് വളെര വലിയ മെറ്റാരു േമഖലയാ�
ണു്. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതു്. 19-ാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിൽ െകാേളാണിയൽ ഭരണകൂടവു�
മായി ബന്ധെപ്പട്ടു് ഇന്ത്യാചരിത്രം എഴുതെപ്പടുകയും
അതു് നമ്മുെട സർവ്വകലാശാലകൾ, േകാേളജുകൾ,
വിദ്യാലയങ്ങൾ… ഇവിെടെയാെക്ക പഠിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുക�
യും െചയ്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടായിട്ടു് ഇതു തുടരു�
ന്നതാണു്. എന്താണിതിെന്റ കാതൽ…?

മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണു്; ഒന്നു്. ഇന്ത്യൻ ഭൂതകാല�
െത്ത െമാത്തം മതപരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രാചീന
ഇന്ത്യെയ ൈഹന്ദവെമന്നു് വിളിച്ചു… ബ്രിട്ടീഷുകാർ
വന്നതിനു േശഷമാണു് ആധുനിക ഇന്ത്യ എന്നുള്ള
ആശയം വന്നതു്. അങ്ങെന ഇന്ത്യൻ ഭൂതകാലെത്ത
മുഴുവൻ മതവത്ക്കരിച്ചു. പ്രാചീന ഇന്ത്യെയ സുവർ�
ണ്ണദശയായിട്ടും മധ്യകാല ഇന്ത്യെയ തകർച്ചയുെട
കാലമായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. ബുദ്ധമതം. ൈജനമ�
തം. തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുെട സാംസ്കാരിക മികവുകൾ
മഹാഭൂരിപക്ഷവും മധ്യകാലത്തിേന്റതാണു്. പേക്ഷ,
ഇെതാന്നും നമ്മുെട ധാരണകളിൽ ഉറച്ചില്ല. ഉറച്ചതു്
പ്രാചീന ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവാണു് എന്നതാണു്. ആ പ്രാചീ�
നമഹിമ മുഴുവൻ തകർത്തതു് മദ്ധ്യകാലെത്ത ഇസ്ലാ�
മിക ഭരണേമാ ഇസ്ലാമിക ആക്രമണേമാ ആെണ�
ന്നും വന്നു. അങ്ങെന ഭൂതകാലെത്ത മതവത്ക്കരി�
ക്കുക… അതിൽ തെന്ന ഒരു ൈഹന്ദവസുവർണ്ണയു�
ഗം സങ്കല്പിക്കുക. ഈ സുവർണ്ണയുഗെത്ത തകർത്ത
ഒരു അധിനിേവശ ശക്തിയായിട്ടു് ഇസ്ലാമിെന അവ�
തരിപ്പിക്കുക. ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ൈവരുദ്ധ്യം വാസ്തവ�
ത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് െകാേളാണിയൽ ഭരണത്തിെന്റ ചരി�
ത്ര ധാരണകേളാടു് വളെര കൂടുതൽ ബന്ധെപ്പട്ടതാ�
ണു്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടു് അവസാനം മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ
േദശീയേബാധം ശക്തിെപ്പടുകയും േദശീയ വാദപര�
മായി ചരിത്രെമഴുതെപ്പടുകയും െചയ്തെതങ്കിലും ഈ
വീക്ഷണഗതിയ്ക്കു് കാര്യമായ മാറ്റെമാന്നും വന്നില്ല.

േചാദ്യം: നമ്മുെട ഭൂതകാലം മതവല്ക്കരിക്കെപ്പട്ടതു് എങ്ങ�
െനയാണു്?

ഉത്തരം: ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ. ഹിന്ദു മുസ്ലീം സം�
ഘർഷം… ഹിന്ദുമുസ്ലിം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു�
ന്നുെവന്നതു് ശരിയാണു്. മതപരെമന്നതിെനക്കാൾ
കൂടുതൽ സാമ്പത്തികേമാ രാഷ്ട്രീയേമാ ആയ കാര�
ണങ്ങളായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നതു്. ഹിന്ദുരാജാ�
ക്കന്മാർ തമ്മിേലറ്റു മുട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ
തമ്മിലും സംഘർഷമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, പിന്നീടു്
എന്തു പറ്റിെയന്നുെവച്ചാൽ സാമ്പത്തികേമാ രാഷ്ട്രീ�
യേമാ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങെളാെക്ക േചാർത്തി�
ക്കളഞ്ഞു. മറഞ്ഞു േപായി. വർഗ്ഗീയമായ ഒരു ഭൂത�
കാലമായി മാറി. ഇന്നു് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ
ഹിന്ദുത്വമുപേയാഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട ടൂളി�
താണു്. ഈ െകാേളാണിയൽ ചരിത്രമുണ്ടാക്കിയ
ഭൂതകാല ധാരണയാണു് വർഗ്ഗീയതയുെട ഏറ്റവും
വലിയ േസ്രാതസ്സു്. അവരുെട ഊർജ്ജം… ഉറവിടം…
ഇേപ്പാൾ സർവ്വകലാശാലകളിേലാ അെല്ലങ്കിൽ സൂ�
ക്ഷ്മമായി ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവേരാ ഈ െകാേളാണി�
യൽ വീക്ഷണഗതിെയയും ഹിന്ദുത്വയുക്തിെയയുെമാ�
െക്ക വിഡ്ഢിത്തെമന്നു് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
പേക്ഷ, അതു് ഇന്ത്യാചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചു് ധാരണയു�
ള്ള നാേലാ അേഞ്ചാ ശതമാനം േപരിൽ േപാലുമില്ല.
ബാക്കി െതാണ്ണൂറ്റിയഞ്ചു് ശതമാനത്തിെന്റയും ധാരണ
ഈ വർഗ്ഗീയവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട ചരിത്രമാണു് !

ഈ ചരിത്ര േബാധം െകാണ്ടുനടക്കുന്നതു് വർ�
ഗ്ഗീയവാദികൾ മാത്രമല്ല… ജനാധിപത്യവാദികളാ�
െണന്നു കരുതുന്നവരുെട ഉള്ളിലും അവരുെട ധാര�
ണയിലും ഈ പറയുന്ന പ്രാചീന കാലെത്ത ൈഹ�
ന്ദവ ഇന്ത്യ. മദ്ധ്യകാലെത്ത ഇസ്ലാമിക ആക്രമണം.
ഇസ്ലാം ബലപ്രേയാഗത്തിെന്റയും വാളിെന്റയും മതമാ�
ണു് എന്ന ആശയം… ഇെതാെക്ക ശക്തമായിട്ടുണ്ടു്.
അതുെകാണ്ടു് അവെരല്ലാം മെറ്റല്ലാ അംശത്തിലും
ജനാധിപത്യവാദികളാവുേമ്പാഴും വർഗ്ഗീയഫാഷിസ�
ത്തിെന്റെയാരു േവരു് അവരുെട ധാരണാമണ്ഡല�
ത്തിൽ േവരൂന്നി കിടപ്പുണ്ടു്. ഇതാണു് ഇന്ത്യാചരിത്ര�
വും വർഗ്ഗീയ ഫാഷിസവും തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ
ബന്ധം. ഈ ബന്ധെത്ത െചറുക്കാൻ നമുക്കു കാര്യ�
മായിെട്ടാന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ വർഗ്ഗീയത ശരിയ�
ല്ല… വർഗ്ഗീയ ഫാഷിസം ശരിയല്ല എെന്നാെക്കപ്പറ�
യും. ഈ വർഗ്ഗീയഫാഷിസത്തിെന്റ േവെരവിെടയാ�
ണു്…? എവിെട നിന്നാണു് ഈ ധാരണകൾ പുറെപ്പ�
ടുന്നതു്…? അതു് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.

േക്ഷത്രാക്രമണങ്ങൾ നടന്നു. ശരിയാണു്. േക്ഷ�
ത്രാക്രമണങ്ങൾ നടന്നതു് വലിെയാരു പങ്കു് സമ്പത്തി�
നുേവണ്ടിയിട്ടാണു്. മതത്തിനു േവണ്ടിയിട്ടല്ല. െകാള്ള�
യ്ക്കാണു്. പണത്തിനുേവണ്ടിയിട്ടാണു്. പേക്ഷ, സമ്പ�
ത്തിനുേവണ്ടി നടന്ന െകാള്ളെയ എന്തായിട്ടാണു്
കണ്ടതു്? സാമ്പത്തികമായ ആക്രമണങ്ങെളാന്നും
സാമ്പത്തിക ആക്രമണമായിട്ടല്ല. മതപരമായ ആക്ര�
മണങ്ങളായിട്ടാണു കണ്ടതു്. രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങ�
െള രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങളായിട്ടല്ല. മതപരമായ
ആക്രമണങ്ങളായിട്ടു കണ്ടു. അങ്ങെന നമ്മുെട ഭൂത�
കാലം മുഴുവൻ മതവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ടു.

േചാദ്യം: ഭാരതീയ ‘സാംസ്കാരിക ൈപതൃക’െമന്നതും
ഇങ്ങെന മതവല്ക്കരിക്കെപ്പട്ടതേല്ല?

ഉത്തരം: അെത. എന്നാൽ വാസ്തവെമന്താണു്? ഇന്ത്യൻ
സംസ്കൃതിയിെല ഏതു ഘടകെമടുത്തും നിങ്ങൾ സൂ�
ക്ഷ്മമായി പരിേശാധിേച്ചാളൂ… അതിെനാെക്ക വലിയ
േതാതിലുള്ള പങ്കുവയ്പുകൾ ഉണ്ടു്. അെതാന്നും ഏെത�
ങ്കിലും ഒരു മതം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. വിഭിന്ന മതങ്ങൾ…
പാരമ്പര്യങ്ങൾ… സംസ്കാര ധാരകൾ നിരന്തരം കൂടി�
ക്കലർന്നാണു് സംസ്കാരമാകുന്നതു്. നമ്മുെട േകരള�
ത്തിൽ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താവു് എന്ന സങ്കല്പെമ�
ടുത്താൽ. ആലപ്പുഴയിലും കുട്ടനാട്ടിലുമുള്ള കരുമാടി�
ക്കുട്ടൻ എന്ന ആശയം അതിനകത്തുണ്ടു്. ശാസ്താവു്
എന്ന സങ്കല്പമുണ്ടു്. ഹരിഹരപുത്രെനന്നുള്ള ൈഹ�
ന്ദവസങ്കല്പമുണ്ടു്. ഗാന്ധാര ശില്പകല മുതൽ ആരംഭി�
ക്കുന്ന ബൗദ്ധമായ ഒരു ശില്പപാരമ്പര്യമുണ്ടു്. ബുദ്ധമ�
തത്തിെല ശരണസങ്കല്പമുണ്ടു്. എെന്താെക്ക കൂടിക്ക�
ലർന്നു? ഈ കലർപ്പിലാണു് ശബരിമല അയ്യപ്പൻ
നില്ക്കുന്നതു്. കലർെപ്പന്നല്ല പങ്കുെവയ്പ്പു് എന്നു് തെന്ന
പറയണം.

ഇങ്ങെന പങ്കുെവച്ചുണ്ടായ ഒരു പരസ്പരാശ്രിത
ജീവിതമാണു് വാസ്തവത്തിൽ. ഇന്ത്യയുെട ഭൂതകാലം.
ഈ പങ്കുെവയ്പ്പിെന്റയും പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിെന്റ�
യും സംസ്കാരത്തിനുപകരം നാം ഭൂതകാലെത്ത മു�
ഴുവൻ മതത്തിെന്റ യുക്തിയിൽ കണ്ടു. ഇന്നിേപ്പാൾ
ശബരിമല ധർമശാസ്താവു് എന്നു പറയുന്നതു് സമ്പൂർ�
ണ്ണമായി ൈഹന്ദവവത്ക്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ
കരുമാടിക്കുട്ടെന്റ ഓർമ്മയുമില്ല. അതിൽ ബൗദ്ധമത�
ത്തിെന്റ ഓർമ്മയുമില്ല. മെറ്റാരു ഓർമ്മയില്ല. അതു്
ൈഹന്ദവം മാത്രമായി. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണി�
ക്കേക്ഷത്രം നമുക്കറിയാം. ഭരേതശ്വരെന്റ േക്ഷത്രമാ�
ണു്. ഭരതേക്ഷത്രമായിട്ടു് മാറി. െപരുമ്പാവൂർ കല്ലിൽ
േക്ഷത്രം ൈജനേദവാലയമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഭഗ�
വതിയുെട േക്ഷത്രമായി. അതു് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ
പങ്കുെവയ്പ്പാണു്. ആ പങ്കുെവയ്പ്പു്—ൈകമാറ്റങ്ങൾ—
അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടു നമ്മൾ ഭൂതകാലെത്ത ഉൾ�
െക്കാള്ളണം. പേക്ഷ, അതിനുപകരം അതിെന മത�
പരമായിട്ടു് സ്ഥാപിക്കുകയാണു്. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീ�
തത്തിൽ േപർഷ്യൻ സംഗീതം ധാരാളമുണ്ടു്. അെല്ല�
ങ്കിൽ നമ്മുെട പ്രാേദശികമായ ആവിഷ്ക്കാരങ്ങളിെലാ�
െക്ക. നമ്മുെട കഥകളിയടക്കമുള്ള ഏതു കലയിലും
ഈ പറയുന്ന കലർപ്പിെന്റ വലിെയാരു േലാകമുണ്ടു്.
എല്ലാറ്റിലും പങ്കുെവയ്പ്പിെന്റ േലാകമുണ്ടു്.

നമ്മുെട ഭക്ഷണശീലം… ഇന്നെത്ത മലയാളി�
യുെട ഭക്ഷണശീലെമടുത്താൽ. അറബി രുചികൾ
അെല്ലങ്കിൽ േപാർച്ചുഗീസുകാർ െകാണ്ടുവന്ന രുചി�
കൾ, ഡച്ചു് ഭക്ഷണരീതികൾ ഇെതാെക്ക കലർന്നു്
കലർന്നാണേല്ലാ ഇന്നു േകരളീയഭക്ഷണം എന്നുപറ�
യുന്നതു്. അല്ലാെത േകരളത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടായതാ�
യി എന്തുണ്ടു്? തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്നു് ഇേങ്ങാട്ടു് വന്നതും
കടൽകടന്നു് ഇേങ്ങാട്ടു വന്നതുമായ രുചികെളെയാ�
െക്ക മാറ്റിെവച്ചിട്ടു് ബാക്കിെയന്തുണ്ടു്? എന്തു േകര�
ളസംസ്കാരമുണ്ടു്? നമ്മുെട ഭാഷ. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം,
മതം. വിശ്വാസം, ൈദവ േബാധം ഇതിെലാെക്ക
വലിയ േതാതിലുള്ള പങ്കുെവയ്പ്പുകളുണ്ടു്. ഈ പങ്കു�
െവയ്പ്പുകളാേണാ നമ്മൾ ചരിത്രമായിട്ടു മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നതു്? നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ല. മതപരമായ ദൃഢ�
യുക്തികളാണു്… വിഭാഗീയ യുക്തികളാണു്. അങ്ങ�
െന വരുേമ്പാൾ എന്തു പറ്റും. ഇതു് ഞങ്ങളുേടതാണു്.
മേറ്റതു് അവരുേടതാണു്. മറിച്ചു് പങ്കുെവയ്ക്കുകയാെണ�
ങ്കിൽ ഇതു് ഞങ്ങളുേടതും അവരുേടതുമാണു്. ഈ
പങ്കുെവയ്പ്പിെന്റ സംസ്കാരെത്ത ഞങ്ങളുേടെതന്നും
അവരുേടെതന്നും വിഭജിച്ചു് മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടാ�
ണു് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ സമൂഹം തങ്ങളുെട ഭൂതകാല�
െത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞതു്. ഇേപ്പാഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഇതിെനതിെര സമരം െചയ്യാെത
വാസ്തവത്തിൽ വർഗ്ഗീയവാദത്തിെന്റയും ഫാഷിസ�
ത്തിെന്റയും ഉള്ളിേലക്കു് നമുക്കു കടക്കാൻ പറ്റില്ല.

േചാദ്യം: ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടതു�
പക്ഷത്തിെന്റ പരിമിതികൾ എന്താണു്?

ഉത്തരം: നമ്മുെട ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളി�
ലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പണിക്കർ മാഷ് എേപ്പാ�
ഴും പറയും. സംസ്കാരത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മതലെത്ത അതു
സ്പർശിക്കുന്നില്ല എന്നതാണു്. നമ്മൾ ഫാഷിസം
ശരിയല്ല… മതവിേദ്വഷം ശരിയല്ലെയന്നു് പറയുകയു�
കമാത്രമല്ല േവണ്ടതു്. അങ്ങെന പറയണം. എന്നാൽ
അങ്ങെന പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു മാത്രം തീരില്ല. മറിച്ചു്
നിങ്ങളുെട മതെമന്നു പറയുന്നതുതെന്ന ഒരു പങ്കുെവ�
യ്ക്കലാെണന്നു് വിശ്വാസിേയാടു് പറയണം. ഹിന്ദുമതവി�
ശ്വാസെമന്നു് പറയുന്നതു്… ഇസ്ലാെമന്നു് പറയുന്നതു്…
ക്രിസ്തുമതെമന്നു് പറയുന്നതു്… അങ്ങിെന ഏതു മതവും
ഒരു ജനത വലിയ േതാതിൽ പങ്കുെവച്ചു് പങ്കുെവച്ചാ�
ണു് െകാണ്ടുനടന്നതു്. ജീവിച്ചതു് എന്നു് അവേരാടു്
പറയണം.

അതായതു് അവർ ജീവിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പാ�
രമ്പര്യം തെന്ന പങ്കുെവയ്പ്പിേന്റതാണു്… അല്ലാെത
മതാത്മകമായ ഏകതയുേടതല്ല. ഞാനീപ്പറഞ്ഞ
രണ്ടുഘടകങ്ങളുണ്ടേല്ലാ. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെന്റ വർ�
ഗ്ഗീയമായ അവതരണം അതുേപാെല തെന്ന സാം�
സ്കാരിക പാരമ്പര്യെത്ത പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിലും
പങ്കുെവയ്പ്പിലും അധിഷ്ഠിതമായി മനസ്സിലാക്കുകെയ�
ന്ന പ്രശ്നം. ഈ രണ്ടു പ്രശ്നവും വളെര നിർണ്ണായക�
മായ നിലയിൽ ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്ത�
നത്തിൽ ഉന്നയിക്കെപ്പടുന്നില്ല. അേപ്പാൾ എന്തു സം�
ഭവിക്കും? പുറേമക്കു് ജനാധിപത്യപരമായ ആശയ�
ങ്ങൾ െകാണ്ടുനടക്കുന്നവർക്കും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ
വരുേമ്പാൾ അടിയിടറും. അവരും പങ്കുെവയ്ക്കുന്ന ധാ�
രണകൾ. ഈ െകാേളാണിയൽ കമ്യൂണൽ ധാരണ�
കളാണു്. െറാമീല ഥാപ്പർ ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ടു്.
ഫ്രണ്ട് ൈലൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു
കാര്യം ചരിത്രെമഴുത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ താൻ സംതൃ�
പ്തയാണു്. ഇന്ത്യയിെല ചരിത്രരചനയിൽ ആധുനിക�
മായ കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയുെമാെക്ക വന്നു. പേക്ഷ,
അേത സമയം തെന്ന ഇതു് അക്കാദമിക് ഹിസ്റ്ററിയു�
െട ചുരുങ്ങിയ ഒരു മണ്ഡലത്തിലല്ലാെത പുറേത്തക്കു്
എത്തിയില്ല. അവിെട ഇന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമു�
ള്ള വർഗ്ഗീയ ധാരണകൾ തെന്ന തുടരുന്നു. ഇതു പരി�
ഹരിക്കാൻ അക്കാദമിഷ്യന്മാർക്കു് കഴിയില്ല. ഇതു്
പരിഹരിയ്ക്കാൻ ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണു് കഴി�
യുക.

ആ പരിഹാരം പേക്ഷ, നമ്മേളെറ്റടുേത്താ എന്നു
േചാദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നതാണു് ഉത്തരം! എേപ്പാഴാ�
ണു് നമുക്കു് വർഗ്ഗീയതെയക്കുറിച്ചു് ഒരു ഉണർവ്വു് ഉണ്ടാ�
കുന്നതു്…? ജാഗ്രതയുണ്ടാവുന്നതു്? അതു് വർഗ്ഗീയ
രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിൽ വരുേമ്പാഴാണു്. പണി�
ക്കർ മാഷ് പറയുന്ന ഒരു വാചകം നമ്മൾ വീണ്ടും
ഓർക്കണം. വർഗ്ഗീയ വിരുദ്ധസമരത്തിനു് ഇടേവള�
യില്ല. കാരണം ‘നിങ്ങളാരാണു് ’ എന്ന േചാദ്യത്തിനു
നിങ്ങൾ െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ഉത്തരത്തിലാണു് വർഗ്ഗീ�
യത േവരു പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നതു്. അല്ലാെത ഹിന്ദുത്വം
അധികാരത്തിൽ വരുേമ്പാൾ മാത്രമല്ല. അേപ്പാൾ
അത്രയും വിപുലമായ ഒരു േലാകം വാസ്തവത്തിൽ
ഈ വർഗ്ഗീയതേയാടു് ബന്ധെപ്പട്ടു നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. അതു�
െകാണ്ടു് ജനാധിപത്യത്തിൽ, ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ,
വർഗ്ഗീയതയ്ക്കു് ഒരിടമുണ്ടു് എന്നുവരുന്നു. ഫാഷിസത്തി�
നു് ഒരു മുറിയുണ്ടു്. അതുള്ളതു തെന്നയാണു്. അതു
െചറുക്കണെമങ്കിൽ കുേറക്കൂടി വിശാലമായ ക്യാൻ�
വാസിൽ ഈ പ്രശ്നെത്ത കാണണം. ഞാനീ വിഷയം
ചിലേപ്പാൾ ക്ലാസ്സുകളിേലാ പഠനക്യാമ്പുകളിേലാ
ഒെക്ക പറയാൻ േപായാൽ സഖാക്കൾ പലേപ്പാഴും
േചാദിയ്ക്കാറുണ്ടു്. മാേഷ, ഇക്കാര്യം നമുക്കു പ്രചരിപ്പി�
ക്കേണ്ട. ഇക്കാര്യങ്ങെളാെക്ക ആദ്യമായി േകൾക്കു�
ന്ന എത്രേയാ ആളുകെള ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. വാസ്ത�
വത്തിൽ ഈ ഒരു ധാരണ അൻപതു െകാല്ലം മുേമ്പ
ഇന്ത്യയിൽ ഇടതുപക്ഷ ചരിത്ര-വിജ്ഞാനമായി കഴി�
ഞ്ഞതാണു്. അര നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പു് ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകർ
ഇന്ത്യാചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ േബാദ്ധ്യങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴും നമ്മുെട െപാതുേബാധത്തിേലക്കു് ഒട്ടും
വന്നിട്ടില്ല എന്നു് നമ്മൾ അറിയണം.

േചാദ്യം: ജാതിവിമർശനെത്തയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്തിെല്ലന്നു പറയാേമാ?

ഉത്തരം: അതും ആ നിലയ്ക്കു് കാേണണ്ടതു തെന്നയാ�
ണു്. ഫാഷിസത്തിനു് ക്ലാസ്സിക്കലായ ഒരു നിർവ്വചന�
മുണ്ടു്. മുേസ്സാളിനി ഫാഷിസെത്ത നിർവ്വചിച്ചതു് മൂല�
ധന താത്പര്യങ്ങളും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ സമ്പൂർണ്ണ�
മായി ഏകീഭവിയ്ക്കുന്നതാണു് ഫാഷിസം എന്നാണു്.
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്നു് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരി�
യ്ക്കുന്നതു് അതാണു്. ആ നിലയിൽ ക്ലാസ്സിക്കൽ ഫാ�
ഷിസത്തിെന്റ ഒരു Character ഇേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽ
കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു് പറയാം. മൂലധന താത്പ�
ര്യങ്ങെള സമ്പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭരണ�
കൂടയുക്തി ഇേപ്പാൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.
ഇന്ത്യയിൽ, പേക്ഷ, ഫാഷിസം യൂേറാപ്യൻ ഫാഷി�
സത്തിെന്റ അേത മാതൃകയിലല്ലാെയന്നു് നമുക്കറി�
യാം. ഇന്ത്യയിെല ഫാഷിസം സംശയരഹിതമായും
മതേത്താടും മതത്തിെന്റ വർഗ്ഗീയവത്ക്കരണേത്താ�
ടും ബന്ധെപ്പട്ടാണു്. അതിനു് േദശീയതയുേടതായ
ഒരു പരിേവഷവും ഉണ്ടാവും. േദശീയതെയ മതയുക്തി�
കൾ െകാണ്ടു വിശദീകരിക്കുക. അങ്ങെന മതപര�
മായ ഒരു േദശീയതെയ സങ്കല്പിക്കുക. അതിൽനി�
ന്നു ഭിന്നമായി നില്ക്കുന്നവെരാെക്ക േദശവിരുദ്ധരാണു്
എന്നു പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുക… അതുവഴി രാഷ്ട്രീയാധികാ�
രം പിടിച്ചടക്കുക. ഇതാണു് ഇേപ്പാൾ െചയ്തുെകാണ്ടി�
രിയ്ക്കുന്നതു്. മെറ്റല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുെട സാമൂഹ്യ�
പദവികേളയും മതത്തിെന്റ സാമൂഹ്യപദവിെകാണ്ടു്
റദ്ദാക്കാം. നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാണു്… നിങ്ങൾ ഇടത്ത�
രക്കാരനാണു്. െതാഴിലാളിയാണു്… അെല്ലങ്കിൽ
ഉേദ്യാഗസ്ഥനാണു്… അെല്ലങ്കിൽ ഈ േദശത്തുകാ�
രനാണു്… കടൽത്തീരത്താണു്… മലവാരത്താണു്…
ഇെതാന്നും പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണു്. വാസ്തവ�
ത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒട്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമ�
മല്ലാത്ത ഒരാശയമാണിതു്. നിങ്ങൾ ജീവിയ്ക്കുന്ന പ്രേദ�
ശം… അതിെന്റ ചുറ്റുപാടു്… ഭൗതികപരിസരം… നിങ്ങ�
ളുെട സാമൂഹ്യപദവി… സമ്പത്തു് ഇെതാെക്കയാണു്
നിങ്ങളുെട ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം. അല്ലാെത നിങ്ങൾ
ഹിന്ദുവാെണന്നതല്ല. കാശ്മീരിെല ഹിന്ദുവും, നമ്മുെട
കടപ്പുറത്തു് മീൻ വിറ്റു ജീവിയ്ക്കുന്ന ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ
സമാനമായി യാെതാന്നുമില്ല… ഒരു മതെമന്നു് പറയു�
ന്നതു്, അതിനകത്തു് നാനാതരം ജീവിതങ്ങൾ ജീവി�
യ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരുെട വലിെയാരു േശ്രണിയാണു്. അല്ലാ�
െത ഏകാത്മകമായ ഒന്നുമതിലില്ല. പേക്ഷ, ഫാഷി�
സ്റ്റുകൾ ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളാെക്ക പുറേമയാണു്;
അകേമ ശുദ്ധമായ ഒരു മതസത്ത നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്
എന്നു പറയും…

േചാദ്യം: മതജീവിതത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ ൈവരു�
ദ്ധ്യങ്ങെളയും ഭിന്നതകേളയും ഒെക്ക മറച്ചുെവച്ചിട്ടു് മത�
പരമായ ഏകസ്വത്വേബാധെത്ത ഉറപ്പിക്കുകയാണ�
വർ

ഉത്തരം: യു.പി.-യിൽ എന്താണു് നടന്നതു് കഴിഞ്ഞ
െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ… 80-ൽ 72 സീറ്റും ബി.െജ.പി.-യ്ക്കു്
കിട്ടി. അവിെട ബി.എസ്.പി.-യ്ക്കു് 20% േവാട്ടുണ്ടു്. 20%
േവാട്ട് ബി.എസ്.പി.-യ്ക്കു് കിട്ടിയിട്ടും അവർക്കു് ഒെരാറ്റ
സീറ്റുേപാലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അെല്ലങ്കിൽ 18–20 ശതമാ�
നം മുസ്ലീങ്ങൾ അവിെടയുണ്ടു്. പേക്ഷ, ബി.െജ.പി.-
യ്ക്കു് 72 സീറ്റും കിട്ടി. 20% മുസ്ലീങ്ങളുള്ള യു.പി.-യിൽ
ഒെരാറ്റ എം.പി. േപാലും മുസ്ലീമായിട്ടില്ല! 80-ൽ ഒരാ�
ളില്ല! ദളിത് െപാളിറ്റിക്സ് എത്ര ശക്തമാെണങ്കിലും,
മറ്റു് ഏതു തരത്തിലുള്ള സ്വത്വ ധാരണകൾ ഉെണ്ട�
ങ്കിലും, അതിെന്റെയാെക്ക മുകളിൽ ഹിന്ദു-മുസ്ലീം
വിഭജനെത്ത ഉറപ്പിെച്ചടുക്കാനായിട്ടു് ബി.െജ.പി.-
യ്ക്കു് അവിെട കഴിഞ്ഞു. മുസഫർ നഗർ കലാപം മു�
തൽ, (2013 െല ഈ കലാപം മുതൽ) ഏതാണ്ടു് ഒരു
വർഷം െകാണ്ടു് പടിപടിയായി ആസൂത്രണം െച�
യ്ത കമ്യൂണൽ േപാളൈറേസഷൻ അവിെടയുണ്ടാ�
ക്കി. ഒരു േകാർ ദളിത് േവാട്ട് ബാങ്ക് ബി.എസ്.പി.-
േയാെടാപ്പം ഇേപ്പാഴുമവിെടയുണ്ടു്. പേക്ഷ, വിജയ�
ത്തിേലക്കു് എത്തിേച്ചരുന്ന, 20% േവാട്ട് സീറ്റാക്കി
മാറ്റിയിരുന്ന, ഒരു അഡീഷണൽ േവാട്ടുണ്ടേല്ലാ… പി�
േന്നാക്കക്കാരുെടയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുെടയും. അതി�
െന ഹിന്ദു േപാളൈറേസഷൻ വഴി വലിച്ചു് ഇപ്പുറം
െകാണ്ടുവന്നിടാനായിട്ടു് ബി.െജ.പി.-യ്ക്കു് കഴിഞ്ഞു.
ഞാൻ ഇതു പറയുന്നതു് നമ്മുെട ഇതര സാമൂഹ്യപദ�
വികെള റദ്ദാക്കിെക്കാണ്ടു് മതപരമായ ഒരു സ്വത്വം
അവിെട ആധിപത്യം േനടുന്നുണ്ടു് എന്നു സൂചിപ്പിക്കാ�
നാണു്. ഈ സ്വത്വനിർമ്മാണത്തിെന്റ ഉപകരണ�
മായിട്ടു് സംസ്കാരെത്ത ഉപേയാഗിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാ�
സെത്ത ഉപേയാഗിക്കുക… അെല്ലങ്കിൽ കലകെള
ഉപേയാഗിക്കുക…

സർവ്വതിെനയും ഉപേയാഗിക്കുക. ഇതാണു് െച�
യ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടാണു് ഫാഷി�
സ്റ്റ് വിരുദ്ധസമരങ്ങൾ സാംസ്കാരത്തിൽ ഇടെപട�
ണം എന്നു് ശ്രീ.െക.എൻ. പണിക്കർ പറയുന്നതു്.
Cultural Intervention… ജീവിതേബാധത്തിനകത്തു്
നിന്നുെകാണ്ടു് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം. പലേപ്പാ�
ഴും നമ്മൾ അതിെന്റ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഇടെപടാൻ
ശ്രമിയ്ക്കുന്നതിനു പകരം അതിെന്റ പുറംതട്ടിലാണു് ഇട�
െപടുന്നതു്. അേദ്ദഹം പറയുന്ന ഒരാശയമുണ്ടു്. വർഗ്ഗീ�
യതെയ ജാഥ നടത്തി േതാൽപ്പിയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല… കാ�
രണം വർഗ്ഗീയതെയന്നു പറയുന്നതു് അവേബാധപ�
രമായിട്ടാണു് േവരു പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്… ജാഥെകാണ്ടു്
അതു് പരിഹരിയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. വർഗ്ഗീയവിരുദ്ധ ജാഥ
നടത്തുേമ്പാൾ നമ്മൾ വർഗ്ഗീയപാർട്ടികൾെക്കതി�
െരയാണു് ജാഥ നടത്തുന്നതു്. ജാഥയിൽ വന്നുേചരു�
ന്ന ആളിെന്റ അവേബാധത്തിൽ പേക്ഷ, വർഗ്ഗീയ�
തയുണ്ടു്. അതു് അവിെട നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ ഒരു
ൈവരുദ്ധ്യെത്ത നമ്മൾ അഭിസംേബാധന െചയ്താൽ
മാത്രേമ ഫാഷിസ്റ്റുവിരുദ്ധസമരം ശക്തമാകൂ. അതു
വളെര പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണു്. പേക്ഷ,
കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണു്.

േചാദ്യം: നമ്മുെട െസക്കുലർ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഭാ�
വി എന്താണു്?

ഉത്തരം: െസക്കുലർ മനസ്സു് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക തെന്ന
േവണം. വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ മതേബാധമുള്ള
ഒരാളല്ല… ൈദവേബാധമുള്ള ഒരാളല്ല. മതേബാധവും
ൈദവേബാധവും ഇല്ലാെയന്നുള്ളതുെകാണ്ടു് നമ്മൾ
പരിക്ഷീണരാേവണ്ട കാര്യെമാന്നുമില്ല. എനിയ്ക്കു വ്യ�
ക്തിപരമായ മതേബാധമിെല്ലങ്കിലും. മതവിശ്വാസവും
ൈദവവിശ്വാസവുമിെല്ലങ്കിലും ആ വിശ്വാസേത്താടു്
എനിയ്ക്കു് സംസാരിയ്ക്കാനുണ്ടു് എന്നതാണു്. ൈദവവി�
ശ്വാസേത്താടു് എനിക്കു സംസാരിയ്ക്കാനുണ്ടു് എന്നാ�
ണു് ഞാൻ കരുതുന്നതു്. ൈദവം ശരിയാേണാ െത�
റ്റാേണാെയന്നുള്ള ദാർശനിക തർക്കമല്ല. ആ തർ�
ക്കം മെറ്റാരു നിലയ്ക്കു് പ്രസക്തമാണു്. ഇെന്നനിക്കു്
സംസാരിയ്ക്കാനുള്ളതു്, ഞാൻ സംസാരിേക്കണ്ടതു്,
മതനിരേപക്ഷവാദികൾ ആെക െചേയ്യണ്ടതായിട്ടു്
എനിയ്ക്കു േതാന്നുന്നതു് മെറ്റാരു നിലയിലാണു്. എന്താ�
ണു് മതം? മതെമന്നു പറയുന്നതു് അതിെന്റ ൈനതി�
കേമാ ധാർമ്മികേമാ ആയ ചില പരണകളാേണാ…
? അേതാ അതിെന ആചാരവത്ക്കരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
സ്ഥാപനരൂപങ്ങളാേണാ…? ലളിതമായി േചാദി�
ച്ചാൽ, മതെമന്നു പറയുന്നതു് അതിെന്റ ധാർമ്മിക�
പരണയാേണാ അേതാ മതെമന്നു പറയുന്നതു് പൗ�
േരാഹിത്യാധികാരമാേണാ? ഇതു രണ്ടും മതത്തിൽ
സാദ്ധ്യമാണു്. നാരായണഗുരു അെല്ലങ്കിൽ ഗാന്ധി�
ജി, ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവേയാഗി, വാഗ്ഭടാനന്ദൻ, പരമ�
ഹംസർ… ഇവെരാെക്ക മതത്തിൽ ഇടെപടാൻ ശ്ര�
മിയ്ക്കുന്നതു്, അവർ മതെത്ത കാണുന്നതു് മതത്തിെന്റ
ധാർമ്മിക-ൈനതികമാനെത്ത മുൻനിർത്തിയിട്ടാണു്.
നാരായണഗുരു എന്താണു് െചയ്തതു്? നാരായണഗുരു
ഈ അപരത്വെമന്നു പറയുന്നതിെന ആത്മതത്ത്വ�
േത്താടു് േചർത്തുെവയ്ക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. അതായതു്
അദ്ധ്യാത്മികതെയന്നു പറയുന്നതിെനത്തെന്ന സാമൂ�
ഹികമായ വലിയ ഒരു വിപ്ലവശക്തിയാക്കി മാറ്റുന്ന
ഒരു ഇടെപടലാണു് ഗുരു െചയ്യുന്നതു്. വിേമാചന ൈദ�
വശാസ്ത്രം െചയ്യുന്നതു് അതാണു്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
െചയ്തതു് അതാണു്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിലും നേവാ�
ത്ഥാനപ്രസ്ഥാനത്തിലും വിേമാചന ൈദവശാസ്ത്രത്തി�
ലുെമാെക്ക സംഭവിയ്ക്കുന്നതു് മതത്തിെന്റ ഒരു െനതിക�
മാനെത്ത ഉയർത്തുകയാണു്. മതത്തിെന്റ ആചാര-
പൗേരാഹിത്യ സ്ഥാപന രൂപെത്ത പിന്തള്ളുക. അതു്
നൂറു് ശതമാനം നടന്നുെവന്നല്ല, പേക്ഷ, ഇതിനാണ�
വർ ശ്രമിച്ചതു്. ഈ ശ്രമേത്താടാണു് മതനിരേപക്ഷ�
വാദികൾ ഐക്യെപ്പേടണ്ടതു്.

േചാദ്യം: മതത്തിനകത്തു് ഈെയാരു സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്.
പേക്ഷ, ഇന്നിേപ്പാൾ എന്തു സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു?

ഉത്തരം: മതത്തിെന്റ ഈ ൈനതികമായ അർത്ഥം
സമ്പൂർണ്ണമായി ആചാരത്തിെന്റയും സ്ഥാപനാധി�
കാരത്തിെന്റയും പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റയും പിടിയിൽ
െപട്ടുേപാകുന്നു. ഇതിനകത്തുള്ള െചറുത്തുനില്പുകൾ
ദുർബലമായി വരുന്നു. അേപ്പാൾ നമ്മൾ മതവിശ്വാ�
സിയാണങ്കിലും അെല്ലങ്കിലും െചേയ്യണ്ടതു്, മതത്തി�
െന്റ ഈ ധാർമികമായ ഉള്ളടക്കമാണു് പ്രധാനെമ�
ന്നും അതിെന സംഘടനാപരമായ ആക്രമേണാത്സു�
കതയാക്കി മാറ്റുന്ന ഫാഷിസ്റ്റുകളും പൗേരാഹിത്യവ�
ത്ക്കരിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികരും മതത്തിെന്റ ഉള്ള�
ടക്കെത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നില്ല
എന്ന വലിെയാരു സംവാദം വിശ്വാസികളുമായി നട�
ത്തുകയാണു്. ഈ സംവാദം വഴി നിങ്ങൾക്കു് മതവി�
ശ്വാസികേളാടു് സംവദിയ്ക്കാൻ പറ്റും. മതവിശ്വാസികൾ
എല്ലാവരും ഒരുേപാെല അക്രമാസക്തരാെണെന്നാ�
ന്നും നമ്മൾ കരുേതണ്ട കാര്യവുമില്ല. മാത്രമല്ല മത
േബാധത്താൽ പ്രേചാദിതരായി ധാർമ്മികജീവിതം
നയിയ്ക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ടു്. അതു് മഹാത്മാഗാ�
ന്ധി മാത്രമല്ല. നമ്മുെട നാട്ടിെല ഏറ്റവും സാധാര�
ണക്കാരായ മനുഷ്യരും മതത്തിെന്റ െനതികമാനം
ഉൾെക്കാണ്ടു് ജീവിയ്ക്കന്നവരായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ൈന�
തികമായ, സാദ്ധ്യതെയ നമ്മൾ സംവാദപരമായിട്ടു്
പിന്തുണച്ചു് ശക്തിെപ്പടുത്തി മതത്തിനകത്തു നിന്നു�
െകാണ്ടുതെന്ന വർഗ്ഗീയ ഫാഷിസത്തിനും മതയാ�
ഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനുെമതിരായ ഒരു എതിർശബ്ദ�
െത്ത വികസിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുവരണം. ഇതാണു് മത
നിരേപക്ഷവാദികൾ െചേയ്യണ്ടതു്. ഒപ്പം തെന്ന വർ�
ഗ്ഗീയതയുെട അക്രമേണാത്സുകമായ കടന്നുവരവും
ഇേപ്പാൾ നമുക്കു് കാണാം. കൽബുർഗിെയ െകാല്ലു�
ന്നു. ധേബാൽക്കെറ െകാല്ലുന്നു. േഗാവിന്ദ് പൻസാ�
െരെയ െകാല്ലുന്നു. നാട്ടിെലമ്പാടും ഭീഷണിയുെട ഒര�
ന്തരീക്ഷം, ഭയത്തിെന്റ ഒരന്തരീക്ഷം നിലവിലുണ്ടു്.

ഭയം രാജ്യഭാരേമെറ്റടുത്ത ഒരു സമൂഹമായി ഇന്ത്യ
മാറിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന
ശക്തമായ പ്രതിേഷധം സംഘടിതമായി നമ്മൾ
ഉയർത്തണം. െചറിയ തർക്കങ്ങെളാെക്ക മാറ്റിെവച്ചു്
ഈ മതാധികാരപരമായ ഒരു പ്രവണതയ്ക്കു് എതിെര
ആെരല്ലാം ഐക്യെപ്പടുേമാ അവെരെയല്ലാം കൂട്ടി�
യിണക്കണം. ഇടതുപക്ഷെത്ത എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകെളയും
കൂട്ടണം. േസാഷ്യലിസ്റ്റുകെള കൂട്ടണം. ജനാധിപത്യ�
വാദികെള കൂട്ടണം. മറ്റു തർക്കങ്ങെളാെക്ക അപ്ര�
സക്തമാകണം. അങ്ങെന മറ്റു തർക്കങ്ങെളാെക്ക
അപ്രസക്തമാകുന്ന മതനിരേപക്ഷതയുെട വലിയ
ഒരു േലാകം… ഒരു Common Platform (െപാതുേവ�
ദി) ഇവിെട ആവശ്യമുണ്ടു്. ഒപ്പം തെന്ന കുെറക്കൂടി
സൂക്ഷ്മമായ നിലയിൽ ഇതിെന്റ സാമൂഹ്യമായ ഉള്ളട�
ക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് അവേബാധപരമായ പ്ര�
വർത്തനവും നടത്തണം. ഇങ്ങെന ദ്വിമുഖമാെയാരു
പ്രവർത്തനമാണു് മതനിരേപക്ഷതയ്ക്കു േവണ്ടി നട�
േക്കണ്ടതു്.

വലിയ ഒരു െസക്കുലർ െചറുത്തുനില്പിെന്റ കൂട്ടാ�
യ്മ ഒരു ഭാഗത്തു്. മെറ്റാരു ഭാഗത്തു് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മത�
ലത്തിലുള്ള അവേബാധപരമായ ഇടെപടൽ. ഇതു
രണ്ടിെനയും സമർത്ഥമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിലാ�
ണു് ഇന്നെത്ത മതനിരേപക്ഷപ്രവർത്തനത്തിനു്
അർത്ഥമുണ്ടാവുക. ഇതിേലെതങ്കിലുെമാന്നിേലക്കു്
ഒന്നിെനയും നമ്മൾ ചുരുക്കിക്കൂട.

േചാദ്യം: ധാേബാൽക്കറുെടയും കലബുർഗിയുെടയും
പൻസാെരയുെടയും െകാലപാതകങ്ങൾ അവർ വള�
െര ശക്തമായ ഒരു സംഘടിത പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ആളുകളല്ലാതായതുെകാണ്ടു കൂടിയെല്ല സംഭവിച്ചതു്?

ഉത്തരം: അവർക്കു് ഒരു സംഘടിത സംവിധാനത്തി�
െന്റയും പിന്തുണയില്ല. അവർ ഒറ്റയ്ക്കു നിന്ന മനുഷ്യരാ�
ണു്. േകരളത്തിൽ നിങ്ങൾ യുക്തിവാദിയായിരിക്കുന്ന�
തുേപാെലേയാ, ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്ത�
കനായിരിക്കുന്ന േപാെലേയാ അല്ല. മഹാരാഷ്ട്രയി�
ലും കർണ്ണാടകയിലും. കാരണം അവിെട നിങ്ങൾ ഒറ്റ�
യ്ക്കാണു്. അതുെകാണ്ടു് നിങ്ങെള െവടിെവച്ചുെകാല്ലാം.
നിങ്ങൾ േറാഡിലിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഗുണ്ടകളാൽ
ആക്രമിയ്ക്കെപ്പടാം. എന്നിട്ടും അവർ അവിെട നിന്നു.
ഇബ്സൺ ഒരു നാടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. ഒറ്റയ്ക്കു നി�
ല്ക്കുന്ന മനുഷ്യനാണു് േലാകത്തിെല ഏറ്റവും ധീരനായ
മനുഷ്യൻ എന്നു്. അങ്ങെന ധീരരും ശക്തരുമായ മനു�
ഷ്യരായിരുന്നു അവെരാെക്ക. േകരളത്തിൽ നമ്മൾ
ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾെക്കാെക്ക ഇേപ്പാഴും പി�
ന്തുണക്കാരുണ്ടു്. ഇേപ്പാഴുമതിനു് സാമൂഹ്യമായ ബല�
മുണ്ടു്… അക്രമത്തിെന പലനിലയിലും െചറുക്കാനുള്ള
ഒരു സംഘടിത േശഷി ഇന്നു് േകരളത്തിലുണ്ടു്.

േകരള ത്തിൽ നമ്മൾ മതനിരേപക്ഷത പറയു�
ന്ന േപാെലയല്ല ഇന്ത്യയിെല മഹാഭൂരിപക്ഷ പ്രേദ�
ശങ്ങളും. അതുെകാണ്ടു് അവരുെട രക്തസാക്ഷിത്വ�
ത്തിനു് മഹാധീരതയുെട ഒരു പരിേവഷം കൂടിയുണ്ടു്.
അല്ലാെത ആകസ്മികമായി വന്നുെപടുന്ന ഒരു മരണ�
മല്ല. അടുത്ത ഇര െക.എസ്. ഭഗവാനാെണന്നു് സു�
നിൽ െഷട്ടിയുെട േപാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേല്ലാ. ഭഗവാൻ
അതിേനാടു് പ്രതികരിച്ചതു്. ആ െചറുപ്പക്കാരേനാടു്
എനിക്കു് ശത്രുതെയാന്നുമില്ല. എനിയ്ക്കു് അയാേളാടു്
സഹതാപമുണ്ടു്. അയാൾ എേന്നാടു സംസാരിേക്ക�
ണ്ട ആളാെണങ്കിൽ ഞാൻ േപായിട്ടു് സംസാരിയ്ക്കാം…
അതല്ലാെത ഭീഷണിെപ്പടുത്തിെയാന്നും എെന്ന ഈ
വാർദ്ധക്യത്തിൽ മനംമാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നായി�
രുന്നു. ഇങ്ങെന ജീവിച്ചവരാണു് ഇവെരാെക്ക. ഏതു
സമയവും മരണമുണ്ടു് എന്നു് കരുതിെക്കാണ്ടു തെന്ന
ഉറച്ചുനിന്ന േപാരാളികളാണു്. അതു് വലിയ ഒരു കാ�
ര്യമാണു്.

േകരളത്തിൽ ഇേപ്പാൾ എന്താണു് സ്ഥിതി? എനി�
ക്കു സങ്കടം േതാന്നിയ ഒരു കാര്യം കൽബുർഗിയുെട
വധേമാ ധാേബാൽക്കറുെട വധേമാ േഗാവിന്ദ് പൻ�
സാരയുെട വധേമാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാേക്കണ്ടു�
ന്ന പ്രതികരണത്തിെന്റ പത്തിെലാന്നു േപാലും േക�
രളത്തിലുണ്ടാക്കിയില്ല. േകരളത്തിെല പുേരാഗമന
ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരികതെയക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ
വാചകമടികൾക്കു് ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത മട്ടിൽ ഈ മര�
ണങ്ങൾ ഇങ്ങെന നമ്മുെട മുമ്പിലൂെട കടന്നുേപായി.
കുറച്ചു് പ്രസ്താവനകൾ… പേത്താ ഇരുപേതാ േപർ
േചർന്ന െചറു േയാഗങ്ങൾ. അെല്ലങ്കിൽ പേത്താ
അമ്പേതാ േപർ. ആയിരക്കണക്കിനു് മനുഷ്യർ െതരു�
വിലിറേങ്ങണ്ട ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു. കാരണം, ഒരു
മനുഷ്യെന വീട്ടിൽ െചന്നു് വിളിച്ചുണർത്തി അയാളുെട
െനറ്റിയിൽ െവടിെവച്ചു് അയാെള െകാന്നുകളയുക.
അയാൾ ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല. അയാൾ ചില ആശയ�
ങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നഗ്നപൂജ ശരിയല്ല. ഈ ജാതി വിേവ�
ചനം ശരിയല്ലാെയന്നു് പറഞ്ഞു. േകരളത്തിൽ ഒരു�
പാടു് േകാലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടു്. േകരളത്തിൽ
അൾട്രാേപ്രാഗ്രസ്സീവ് എന്നുവിളിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി
ഇക്കാര്യത്തിൽ ആത്മ പരിേശാധന നടത്തണെമ�
ന്ന േതാന്നൽ എനിയ്ക്കുണ്ടു്. കാരണം ചുംബനസമരം
േകരളത്തിലുണ്ടാക്കിയ േക്ഷാഭത്തിെന്റ നൂറിെലാന്നു�
േപാലും കൽബുർഗിയുെട വധം േകരളത്തിലുണ്ടാക്കി�
യില്ല. അതു് എന്തിെന്റ െതളിവാണു്. പേക്ഷ, ആ ചും�
ബനസമരത്തിനുേവണ്ടി ഉയർന്ന വാദങ്ങളുെട ആയി�
രം മടങ്ങ് ശബ്ദം വാസ്തവത്തിൽ ഈ മനുഷ്യരുെട
വധത്തിനുേനെര ഉയേരണ്ടതേല്ല. ചുംബനസമരം
നിശ്ചയമായിട്ടും ശരിയാണു്. ഞാനതിെന പിന്തുണ�
ച്ചു് എഴുതിയ ആളാണു്. നൂറു് ശതമാനം പിന്തുണയ്ക്കു�
ന്നു. എന്നാൽ നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയമായ ജാഗ്രതെയന്നു
പറയുന്നതു തെന്ന പലേപ്പാഴും Fashionable ആയി�
ത്തീരുന്നുണ്ടു്. അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യത്തിനും അടി�
സ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങേളാടു
പലേപ്പാഴും നാം മൗനം പാലിയ്ക്കും. ആ സന്ദർഭങ്ങ�
ളിൽ മൗനം വരും… നിശ്ശബ്ദത വളെര ശക്തമായിട്ടു്
അവിെട വളരും. മറിച്ചു് െസൻേസഷനണലായി തീ�
രുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതു് വളെര പ്രകടനപര�
മായിട്ടു് തീരും.

ചുംബനസമരത്തിനു േശഷം നമ്മുെട എല്ലാ മാഗ�
സിനുകളുെടയും പ്രേത്യക പതിപ്പിറക്കി. ധാേബാൽ�
ക്കറുെട മരണത്തിനുേശഷം ഒരു േലഖനം േപാലും
വന്നില്ല. മൂന്നു വർഷമാകുന്നു. പൻസാെരയുെട മരണ�
ത്തിനുേശഷവും ഒരു േലഖനവും വന്നില്ല. കൽബുർഗി�
യുെട മരണത്തിനുേശഷം എെന്തങ്കിലും വരുേമാെയ�
ന്നു് നമുക്കു് േനാക്കിയിരിക്കാം. ഇതു് േകരളത്തിെന്റ പു�
േരാഗമനനാട്യത്തിെന്റ കൂടി െപാള്ളത്തരം കാണിയ്ക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ഭിന്ന ൈലംഗികതെയ കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രതേപാ�
െല തെന്ന പ്രധാനമേല്ല മതനിരേപക്ഷതയ്ക്കു് േവണ്ടി�
യുള്ള ജാഗ്രത? വർഗ്ഗീയതയ്ക്കു് എതിരായുള്ള ജാഗ്രത?
വർഗ്ഗീയതയ്ക്കു് എതിരായ ഒരു േസാഷ്യൽ േസ്പസിെന്റ
പ്രാധാന്യെമന്താെണന്നു് നമുക്കു് മനസ്സിലാവണെമ�
ങ്കിൽ ആണും െപണ്ണും ഒരുമിച്ചു നടന്നാൽ െകട്ടിയിട്ടു്
തല്ലുന്ന, തല്ലിെക്കാല്ലുന്ന മംഗലാപുരത്തു് ഒരു തവണ
നാം െപട്ടു േപാവണം. അേപ്പാൾ നമുക്കു മനസ്സിലാ�
കും എന്താണു് ഈ േസ്പസിെന്റ പ്രാധാന്യെമന്നു്, േക�
രളത്തിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടു്.

റാഡിക്കൽ െലഫ്റ്റ് എന്നു കരുതുന്നവർ പുലർത്തു�
ന്ന മൗനത്തിലും ഒരുപാടു് അപകടമുണ്ടു്. യുക്തിവാദ�
േത്താേടാ യുക്തിവാദപരമായ സമീപനങ്ങേളാേടാ
ഒെക്ക വിേയാജിപ്പുള്ളവരുണ്ടാകും. റാഡിക്കൽ െല�
ഫ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകെളാെക്കയും യുക്തിവാദികളല്ല. അതു് ഒരു
പഴഞ്ചൻ ആശയമാെണെന്നാെക്ക അവർ കരുതുന്നു�
ണ്ടാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നതു് അത്തരം തർക്ക�
ങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിെട പ്രസക്തമല്ല എന്നതാണു്. കാ�
രണം വർഗ്ഗീയ ഫാഷിസെത്ത സംബന്ധിച്ചു് യുക്തി�
വാദികേളാ റാഡിക്കൽ െലേഫ്റ്റാ, െമയിൻ സ്ട്രീം െല�
േഫ്റ്റാ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അവെര സംബ�
ന്ധിച്ചു് ഹിന്ദുത്വവർഗ്ഗീയതേയാടു് േചർന്നു നില്ക്കാത്ത�
വെരല്ലാം ശത്രുക്കളാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള വിശാല�
മായ ഒരു കരുതൽ, േകരളത്തിെല െലഫ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ടേല്ലാ… അവരും പുലർേത്തണ്ട�
താണു്… ഈ ഐക്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളാരു േബാധം…
അതു േവണ്ട അളവിൽ അവർക്കുമില്ല. പലേപ്പാഴും
വളെര ഏകപക്ഷീയമായ ശത്രുതാേബാധം അവർ
െകാണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ടു് എന്നുതെന്നയാണു് എനിക്കു
േതാന്നിയിട്ടുള്ളതു്.

േചാദ്യം: അദ്ധ്യാപകെന്റ ൈകെവട്ടുേകസ് ന്യൂനപക്ഷ
വർഗ്ഗീയ ഫാഷിസമേല്ല െവളിവാക്കിയതു്?

ഉത്തരം: അെതാരു ഭീകരവാദമാെണന്നതിൽ യാെതാ�
രു സംശയവുമില്ല. ധാേബാൽക്കറുെട െകാലപാതക�
ത്തിനുള്ള മൗനംേപാെല തെന്ന േജാസഫിെന്റ ൈക�
െവട്ടിയ െതമ്മാടിത്തരത്തിെനതിെരയും േകരളം പറ�
േയണ്ടവിധത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല.

ഭയാനകമായ ഒരു നിശ്ശബ്ദത നമ്മുെട അന്തരീ�
ക്ഷെത്ത ഭരിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഔപചാരികമായ ഇത്തരം
ശബ്ദങ്ങൾ അപ്പുറമിപ്പുറെമാെക്ക േകൾക്കുന്നുണ്ടു്.
പ്രസ്താവനകൾ. ഇേപ്പാൾ കൽബുർഗി െകാല്ലെപ്പട്ട�
േപ്പാൾ ൈവകാരികമായ തീവ്രതേയാെടയുള്ള യാ�
െതാരുവിധ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പുകളും േകരളത്തിൽ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറിച്ചു് ഒറ്റതിരിഞ്ഞ ചില ജാഥെയാെക്ക
നടന്നു. അതിേനക്കാൾ എത്രേയാ ശക്തമായിരുന്നു
കർണ്ണാടകയിൽ കുറച്ചാളുകളാെണങ്കിലും ൈവകാരി�
കമായി സംഘടിച്ചു് ഒരുമിച്ചു നിന്നതു്. അതു്, നമ്മുെട
വലിയ ഒരു പരിമിതിയാണു്. മദ്ധ്യവർഗ്ഗയാഥാസ്ഥി�
തികത്വം പിടിമുറുക്കിയതുെകാണ്ടു് ഉല്പതിഷ്ണുത്വം വള�
െര കുറവായിരിക്കുന്നു. ഉല്പതിഷ്ണുക്കൾ ഒറ്റതിരിഞ്ഞു്
ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ അവെര മാറ്റിനിറുത്തി�
യിരിയ്ക്കുന്നു. അതു് മാറ്റിെയടുക്കുകെയന്ന വലിെയാരു
ദൗത്യമാണു് േകരളത്തിെല ഇടതുപക്ഷത്തിനു് ഇന്നു�
ള്ളതു്. അതു് ഏതളവിൽ െചയ്യാൻ കഴിയുന്നുേവാ ആ
അളവിലായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷം ഭാവിയിേലക്കു് നീ�
ങ്ങുക.

േചാദ്യം: ഇനി വർഗ്ഗസമരമല്ല വർഗ്ഗീയ സംഘട്ടനങ്ങ�
േള ഉണ്ടാവൂ എന്ന ഹണ്ടീങ്ടൺ വാദം ശരിയാവുക�
യാേണാ?

ഉത്തരം: അങ്ങെന കരുതിക്കൂട… സാമുവൽ ഹണ്ടിം�
ഗ്ൺ പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യം സമ്പത്തു്,
വർഗ്ഗപരമായ ഉള്ളടക്കം, സാമൂഹിക അസമത്വം
ഇതിെന െചാല്ലിെയാെക്ക േലാകത്തുണ്ടാവുന്ന കലാ�
പങ്ങേളാ തർക്കങ്ങേളാ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇനി സംസ്കാരെത്ത െചാല്ലിയുള്ള കലാപങ്ങൾ അഥ�
വാ മതം ആണു് വിഷയമാകുക. ഇന്ത്യയിൽ വാസ്ത�
വത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിെന്റ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രകൃതം േനാ�
ക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കു് കാണാൻ പറ്റും ‘മത’െമന്നു
പറയുന്നതല്ല. അതിെന്റ അടിസ്ഥാന കാരണം. മതം
ഇേപ്പാൾ ഒരു സംഘാടനയുക്തിയായിരിക്കുന്നു. മത�
െമന്നു പറയുന്ന സംഘാടനയുക്തി ഉപേയാഗെപ്പടു�
ത്തിെക്കാണ്ടു് മൂലധനത്തിെന്റയും േകാർപ്പേററ്റ്  വത്ക്ക�
രണത്തിെന്റയും കൂടി താത്പര്യങ്ങളാണു് ഇേപ്പാൾ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. കഴിഞ്ഞ െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ േകാർ�
പ്പേററ്റുകളുെട അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഒറ്റെക്കട്ടായി കി�
ട്ടിയിട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ േമാദി വിജയം േനടില്ലായി�
രുന്നുെവന്നതിൽ സംശയെമാന്നുമില്ലേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ�
തെന്ന എന്താണു് െചയ്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതു്. അധികാ�
രത്തിെലത്തിയതിനുേശഷം, ഉടനീളം േകാർപ്പേററ്റ്
താത്പര്യങ്ങൾക്കു് അനുകൂലമായ നിലപാെടടുത്തു�
െകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണു്. അേതസമയം െപാതു ജീവി�
തത്തിലുടനീളം വർഗ്ഗീയതെയ മുൻനിർത്തിയുള്ള സം�
ഘർഷങ്ങൾ നിരന്തരം സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു് സംവാദം
മുഴുവൻ അതിേലക്കു തിരിച്ചുവിടുകയാണു്. െതാഴിൽ
നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലും
മദ്ധ്യപ്രേദശിലും ഒെക്ക വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലാ�
െക െകാണ്ടുവരുെമന്നു് കരുതുന്നു. അതിനായി ശ്ര�
മിയ്ക്കുന്നു. ഇതു നമ്മുെട െപാതുജീവിതത്തിൽ ചർച്ച�
യാവുന്നുേണ്ടാ? ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പിരിച്ചുവിട്ടു.
അതു ചർച്ചയാേയാ…? ICHR അടക്കമുള്ള, പൂനഫി�
ലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടു് അടക്കമുള്ള, വലിയ സ്ഥാപനങ്ങെള
പരമാവധി ജീർണ്ണതയിേലക്കു് എത്തിച്ചു. ഒന്നും ചർ�
ച്ചയാവുന്നില്ല.

ചർച്ചയുെട മണ്ഡലത്തിൽ എന്താണു്…? അവി�
െട ഘർവാപസിയുണ്ടു്… വർഗ്ഗീയ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടു്.
അതായതു് വർഗ്ഗീയ സംഘർഷങ്ങളുെട ഒരു മറ ഇപ്പു�
റം സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു് ജനാധിപത്യപരമായ സ്ഥാപന�
ങ്ങെള തെന്ന തകർക്കുന്ന നിലയിൽ വർഗ്ഗീയ ഫാഷി�
സം മുേന്നാട്ടു േപായി. നമ്മൾ േനരെത്ത പറഞ്ഞതു�
േപാെല, ജനാധിപത്യെത്ത തെന്ന ഒരു പുറേന്താടാ�
ക്കി മാറ്റിെക്കാണ്ടു് മൂലധനതാത്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാ�
ക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടു് ഈ ഭരണവും ഫാഷിസ്റ്റുകളുെട താ�
ത്പര്യവും മാറിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് ഹണ്ടിംഗെന്റ യുക്തിയി�
േലക്കു് േലാകം നീങ്ങുകയാെണന്നതിെന്റ െതളിവല്ല.

േചാദ്യം: മതാത്മകമായ സ്വത്വമാണു് പ്രധാനെമന്നു
വാദിയ്ക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷവർഗ്ഗീയത അതിശക്തമായി
വരുന്നുണ്ടു്.

ഉത്തരം: അതു് േലാകെമമ്പാടുമുണ്ടു്. ഐ.എസ്. എന്നു
പറയുന്നതു്, ഇസ്ലാമിനു് എെന്തങ്കിലും തരത്തിൽ അഭി�
മാനമാെണന്നു് െവളിവുള്ള ഒരാൾക്കും കരുതാൻ
പറ്റില്ലേല്ലാ… െവളിവുെള്ളാരാൾക്കും കരുതാൻ പറ്റി�
ല്ല. കാരണം മഹത്തായ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപന�
ങ്ങെള മുഴുവൻ തവിടു െപാടിയാക്കുക… മനുഷ്യെര
തലയറുത്തു െകാല്ലുക… ആകാവുന്നത്ര ക്രൂരതകൾ,
ൈപശാചികതകൾ എല്ലാം നടത്തുക. ഇെതല്ലാം
മതത്തിെന്റ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുകയും െചയ്യുക.
വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിെയ െവടിെവച്ചു െകാല്ലുന്ന
ആർ.എസ്.എസ്സുകാരെന്റ ഹിന്ദുത്വം, ൈഹന്ദവത
അവകാശെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ ഹീനമാണേല്ലാ ഐ.
എസിെന്റ ഇസ്ലാമിക താത്പര്യം. അത്തരത്തിലുള്ള
അേങ്ങയറ്റം മതവിരുദ്ധമായ മൂല്യങ്ങൾ മതത്തിെന്റ
അക്കൗണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഇസ്ലാമി�
െന്റ േപരിലും നടക്കുന്നുണ്ടു്. മതസ്വത്വെത്ത നിങ്ങൾ
ഏകാത്മകമായി കാണുന്നേതാെട നിങ്ങൾ വർഗ്ഗീ�
യവാദിയാവും. അതിൽ സംശയെമാന്നും േവണ്ട.
കാരണം മതെമന്നു പറയുന്നതു് inclusive ആയിട്ടല്ല.
Exclusive ആയിട്ടാണു് നിങ്ങളേപ്പാൾ കാണാൻ തുട�
ങ്ങുക. ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി വി�
ശദീകരിക്കാം. അതായതു് സാേഹാദര്യെമന്നതാണു്
ഇസ്ലാമികമായ മതാനുഭവത്തിെന്റ കാതൽ. സാമൂ�
ഹിക നീതിെയന്നതാണു് അതിെന്റ കാതൽ എെന്നാ�
രാൾ കരുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അെല്ലങ്കിൽ േസ്നഹമാണു്
ൈക്രസ്തവതയുെട കാതൽ എെന്നാരാൾ കരുതിക്ക�
ഴിഞ്ഞാൽ അയാളുെട മതേബാധം Inclusive ആണു്,
കാരണം അതിൽ പിെന്ന േവെറാരാെള പുറത്തു് നിർ�
ത്താൻ പറ്റില്ല.

ഏകതയാണു് എെന്റ ൈഹന്ദവത—ഏകം…
അൈദ്വതം എന്നതാെണങ്കിൽ പിെന്ന അപ്പുറമി�
ല്ലേല്ലാ… അതാണു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു് മതത്തിെന്റ
കാതലായ മൂല്യത്തിേലക്കു് നീങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ
അതുവഴി തെന്ന ഒരു ethical position (ൈനതിക
നിലപാടു് ) എടുേക്കണ്ടി വരും. ഏകം എന്നു കരുതി�
യാൽ പിെന്ന വിഭജനത്തിെന്റ യുക്തി അപ്പുറത്തുെണ്ട�
ങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു് അതിെന എതിർക്കാതിരിക്കാൻ
പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങളുെട മത േബാധം അതല്ല.
മതത്തിെന്റ കാതലിേലക്കു് െചന്നാൽ ഇങ്ങെനയും
കാണാം. ഇേപ്പാൾ പലേപ്പാഴും മതനിരേപക്ഷമായ
ആത്മീയതെയന്നു് പറയുമേല്ലാ… അതു് ഈ അർത്ഥ�
ത്തിലാണു്. നിങ്ങൾ ൈക്രസ്തവതെയ േസ്നഹമായി
സ്വീകരിച്ചാൽ പിെന്ന ക്രിസ്ത്യാനിെയ മാത്രേമ ഞാൻ
േസ്നഹിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവെന സ്വീകരിയ്ക്കകയി�
ല്ല എന്നുപറയുന്നതിൽ എന്തു കഥയാണുള്ളതു്? നി�
ങ്ങൾ എല്ലാവേരയും േസ്നഹിക്കണമേല്ലാ…? നിങ്ങൾ
ഒേന്നയുള്ളൂ… ഏകമാണു് എന്നു കരുതിയാൽ പിെന്ന
അപ്പുറത്താരാണു് ഉള്ളതു്? മതത്തിെന്റ കാതലിേല�
ക്കു് കടന്നുനിന്നാൽ മതത്തിനു തെന്ന ഒരു ethical
position വരികയാണു്.

ഈ ആചാരമതത്തിനു് അേപ്പാൾ എന്തുസംഭ�
വിയ്ക്കും? ധാർമ്മിക മാനത്തിേലക്കു് വരുേമ്പാൾ മതം
Inclusive ആകും. ഒേന്നയുള്ളൂെവന്നു് കരുതിയാൽ
പിെന്ന ആ ഒന്നിൽ എല്ലാം വരണം. സാേഹാദര്യമാ�
െണന്നു് കരുതിയാൽ എല്ലാം വന്നേല്ലാ. മറിച്ചു് ഈ
ആചാരമാണു് മതെമന്നു കരുതിയാൽ ഈ ആചാര�
മല്ലാത്തവെരാെക്ക പുറത്തായി. ഈ ആചാരങ്ങൾ
പാലിയ്ക്കേമ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിനുളളിലാവു�
ന്നതു് എന്നു കരുതിയാൽ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളുള്ള
എല്ലാവരും മതത്തിനു് പുറത്തായി. അതുെകാണ്ടു്
ആചാരപരമായി മതെത്ത ഉൾെക്കാള്ളുേമ്പാൾ നി�
ങ്ങൾ മതെത്ത അതിെന്റ ധാർമ്മികമാനത്തിനു് പു�
റേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാവുകയാണു്. അേപ്പാൾ മതം
exclusive ആകും. പുറംതള്ളാൻ തുടങ്ങും. ധാർമ്മിക�
മാനത്തിേലക്കു്… മൂല്യങ്ങളിേലക്കു വന്നാേലാ മത�
ത്തിനു് ഒരു inclusive character വരും. ഞാൻ പറ�
യുന്നതു് മതം എേപ്പാെഴങ്കിലും ഇങ്ങെന േകവലവും
ശുദ്ധവുമായ ഒരു മൂല്യമായി നിലനിന്നിരുന്നുെവന്ന�
ല്ല. അങ്ങെന ചരിത്രത്തിൽ മതം നിലനിന്നിേട്ടയില്ല.
പേക്ഷ, മതത്തിനു് അങ്ങെനെയാരു േസ്പസ് ഉണ്ടു്.
ആ ഇടെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്താനാണു് നേവാത്ഥാന�
ഘട്ടത്തിെലാെക്ക ശ്രമമുണ്ടായതു്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാന�
ത്തിലും വിേമാചനൈദവശാസ്ത്രത്തിലും ഒെക്ക അതാ�
ണുണ്ടായിരുന്നതു്. േനെര മറിച്ചു് exclusive ആയ
മതെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്താനാണു് ഫാഷിസം ശ്രമി�
ക്കുന്നതു്. ഇത്തരം exclusion-െന്റ മറുയുക്തി ഇവിെട
െകാണ്ടുവരാനാണു് ന്യൂനപക്ഷ വർഗ്ഗീയത ഇേപ്പാൾ
ശ്രമിയ്ക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: സാർവ്വലൗകികമായ ഒരു മതാചാരം ഏെത�
ങ്കിലും മതത്തിലുമുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: നിങ്ങൾ അതു െചയ്യരുതു്… ഇതു െചയ്യരുതു്…
ഇതു മാത്രമാണു് ആചാരം. സാർവ്വലൗകികമായ
ഒരു മതാചാരം ഒരു മതത്തിലുമില്ല. അങ്ങെന നമു�
ക്കു സങ്കല്പിക്കാം, ചരിത്രത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തി�
െലയും ആചാരങ്ങൾ പലതായി പരിണമിച്ചു് പരി�
ണമിച്ചു് വന്നിട്ടുള്ളതാണു്. ഇേപ്പാഴുള്ള ഒരാചാര വ്യ�
വസ്ഥയാണു് മതത്തിെന്റ ശാശ്വതമായ ഒരാചാരവ്യ�
വസ്ഥെയന്നുള്ള വാദം അസംബന്ധം നിറെഞ്ഞാരു
ആശയമാണു്.

ഇേപ്പാൾ ഒരാചാരമുണ്ടു്… നൂറു് െകാല്ലം മുമ്പു്
ഉണ്ടായിരുന്ന മതാചാരങ്ങൾ ഒരു മതത്തിലും ഇന്നു്
അേതപടി നിലനില്ക്കുന്നില്ല. സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്ന സഭക്കു് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ�
ക്കും ൈദവാനുഭവത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹമുെണ്ടങ്കിൽ
അതിെന തടേയണ്ടതില്ലാെയന്നു് പറേയണ്ട സ്ഥി�
തിയുണ്ടായേല്ലാ… മാർപാപ്പ പറഞ്ഞേല്ലാ. ഒരു സ്വ�
വർഗ്ഗാനുരാഗി ക്രിസ്തുവിെന ആഗ്രഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അരുെതന്നു പറയാൻ ഞാനാരാണു്? ഈ േചാദ്യമു�
യർത്തിയതു് മാർപാപ്പയാണു്. മാർപാപ്പേയക്കാൾ
വലുതല്ലേല്ലാ നാട്ടിെല വിശ്വാസത്തിെന്റ നടത്തിപ്പു�
കാർ. അേപ്പാൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും വന്നുെകാ�
ണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇന്നിേപ്പാൾ ഈ ന്യൂനപക്ഷവർഗ്ഗീയ�
തയുെട അക്കൗണ്ട് എന്നു പറയുന്നതും മതത്തിനു്
എതിരാണു് ! അവരുെട മതത്തിനുെമതിരാണു്.

അതുെകാണ്ടു് ആത്യന്തികമായി ഒറ്റ ഗുണേമയു�
ള്ളൂ. അതു് ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കു് കുറച്ചുകൂടി സഹായക�
മാണു്. ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമുണ്ട�
േല്ലാ. പങ്കുെവയ്പ്പാണു് പ്രധാനം. അപരവത്ക്കര�
ണമല്ല. ഈ അപരവത്ക്കരണെത്ത കൂടുതൽ തീവ്ര�
മാക്കുന്നതിനു് മാത്രെമ ന്യൂനപക്ഷവർഗ്ഗീയതയുെട
പ്രവണതകൾ െകാണ്ടു കഴിയൂ. അതു് സ്വത്വേബാധ�
ത്തിെന്റേയാ സ്വത്വസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിെന്റേയാ രൂ�
പമാെണെന്നാെക്ക പറഞ്ഞിട്ടു് വലിയ കാര്യമുെണ്ടന്നു്
എനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല. ന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ സാമ്പ�
ത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വളർച്ചയും ഇരുവിഭാഗ�
വും പലരീതിയിൽ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയാണേല്ലാ. സാ�
മ്പത്തികമായ ഉന്നമനം എന്നുപറയുന്നതു് കുറ്റമല്ല.

ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേദശത്തു് സാമ്പത്തിക പി�
ന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മതവിഭാ�
ഗത്തിൽെപ്പട്ടവർ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവു�
മായ വളർച്ച േനടുന്നുെവന്നുപറഞ്ഞാൽ അതു് ഒരു
േപാരായ്മയല്ല. അതു് നമ്മുെട ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
ബലമാണു്. പേക്ഷ, പ്രശ്നെമന്താെണന്നു െവച്ചുകഴി�
ഞ്ഞാൽ ഇതു് അപരവത്ക്കരണത്തിെന്റ ഒരായുധ�
മാക്കി ഉപേയാഗിയ്ക്കരുതു്. മറ്റുള്ളവർ അതുപേയാഗി�
ക്കാൻ അവർ അനുവദിയ്ക്കുകയും െചയ്യരുതു്. ഇേപ്പാൾ
ഈ അപരവത്ക്കരണം ശക്തിെപ്പട്ടുെകാേണ്ടയിരിയ്ക്കു�
കയാണു്. ന്യൂനപക്ഷപരം എന്നുപറയുന്ന പല പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളും ഈ പങ്കുെവയ്പ്പിെന്റയും പരസ്പരാശ്രിത�
ത്വത്തിെന്റയും സംസ്കാരെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതി�
നുപകരം അപരവത്ക്കരണത്തിെന്റ യുക്തിെയ കൂടു�
തൽ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തിെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണു്.
അതു തത്ക്കാലേത്തക്കു് എന്തു േനട്ടമുണ്ടാക്കിെകാ�
ടുത്താലും വിശാലാർത്ഥത്തിൽ അതു ഭയങ്കരമായ
സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും… അവർക്കും
െപാതുസമൂഹത്തിനും: നമ്മുെട ഈ പരസ്പരാശ്രിത�
ത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ, പങ്കുെവയ്പ്പിെന്റതായ
ഒരു സാംസ്കാരികതലെത്ത നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�
ണം. ഏകാത്മകമായ ഒരു മതസ്വത്വെമന്ന ധാരണ�
െയ സമ്പൂർണ്ണമായി നിരസിയ്ക്കുകയും േവണം.

േചാദ്യം: ഏകാത്മകമതസ്വത്വവാദം പ്രാേയാഗികമായി
വലിെയാരു അസംബന്ധമേല്ല?

ഉത്തരം: നിശ്ചയമായിട്ടും, അതു് സാങ്കല്പികമേല്ല…
അങ്ങെന ഏകാത്മകമായ ഒരു മതം എേപ്പാെഴങ്കി�
ലുമുേണ്ടാ… ഹിന്ദുമതെമന്നു് പറയുന്നു… േവദാന്തമാ�
ണു് അെല്ലങ്കിൽ അൈദ്വതമാണു് അതിെന്റ ദർശനം
എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൈദ്വതമായിട്ടാ�
േണാ നമ്മളീ കാണുന്ന ഹിന്ദുമതം ചരിത്രത്തിൽ ജീ�
വിച്ചതു്? ഇേപ്പാൾ നാനാ തലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിയ്ക്കന്നതു്? േസ്നഹമാണു് ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ തത്വ�
െമന്നു് പറയാം. പേക്ഷ, ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം
ജീവിച്ചതു് േസ്നഹത്തിെന്റ ജീവിതം മാത്രെമാന്നുമല്ല�
േല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇതാണു്. ഇന്നയിന്നതാണു്
എന്നു പറഞ്ഞാൽ… അങ്ങെനയാേണാ പരിശുദ്ധ
ഇസ്ലാം ചരിത്രത്തിലുള്ളതു്? നിലനിന്നതു്? നിലനില്ക്കു�
ന്നതു്? അല്ലേല്ലാ. ഇസ്ലാമിെന്റ ചരിതജീവിതം േനാ�
ക്കൂ… ആയിരക്കണക്കിനു് േഭദങ്ങൾ… ഭിന്നതകൾ
ഒെക്കയുണ്ടാവും. എല്ലാ ജീവിതരീതികെളയും അംഗീ�
കരിയ്ക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്കത മതത്തിനുണ്ടാവണം.
മതവിശ്വാസിക്കു് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ജീ�
വിത ക്രമം പിന്തുടർന്നുെകാള്ളൂ… പേക്ഷ, അതിനപ്പു�
റമുള്ളതും നിലനില്ക്കാൻ ഒരുേപാെല േയാഗ്യമാണു്…
അതു് ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കുന്നിടേത്താളം.

അേപ്പാൾ ഏകാത്മകമാെയാരു മതസങ്കല്പെമ�
ന്നു പറയുന്നതു് മതെത്ത അയുക്തികമായ ഒരു ഫാ�
ഷിസ്റ്റ് ആശയമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതാണു്. അങ്ങെന�
െയാരു മതമില്ല. അതുെകാണ്ടു് ഫാഷിസത്തിേല�
ക്കുള്ള മതത്തിെന്റ ആദ്യചുവടാണു് ശുദ്ധമതവാദം.
മതത്തിെന്റ ചരിത്രപരതയും, ബഹുസ്വരതയും അം�
ഗീകരിക്കാത്ത ഏതു് മതേബാധവും ഫാഷിസ്റ്റ് െപാ�
ട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണു്. ന്യൂനപക്ഷേമാ ഭൂരിപക്ഷേമാ
എന്ന േഭദങ്ങെളാന്നും അക്കാര്യത്തിലില്ല. പിെന്ന
ആ ഫാഷിസ്റ്റ് െപാട്ടൻഷ്യൽ ഏതു് നിലയിൽ പ്രവർ�
ത്തനക്ഷമത ൈകവരിയ്ക്കുെമന്നു് േചാദിച്ചാൽ സംശ�
യരഹിതമായിട്ടും ഇന്ത്യയിെല ഹിന്ദുത്വത്തിനാണു്
കൂടുതൽ ഫാഷിസ്റ്റ് െപാട്ടൻഷ്യൽ പ്രവർത്തനേശഷി�
യുള്ളൂ. അതു് മെറ്റാരു കാര്യം. അതുെകാണ്ടു് േകവല�
വും ഏകാത്മകവുമായ ഒരു പരിശുദ്ധമതം… കളങ്കമി�
ല്ലാത്ത േകവലമതം എന്നതു് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് സങ്കല്പ�
മാണു്. ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണു്. അങ്ങെന വിശ്വ�
സിക്കുന്നവെരാെക്ക ഫാഷിസ്റ്റുകളായി എന്നു ഞാൻ
പറയുകയല്ല.

ഇവിെട സ്വത്വരാഷ്ട്രീയെമന്ന ഒരു സാമാന്യസം�
വർഗ്ഗേത്തക്കാൾ നല്ലതു് അതിെന്റ ഭിന്ന പ്രതലങ്ങ�
െള േവെറ േവെറ കാണുന്നതാണു്. ദളിത് പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്ത്രീപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ… ഇതു് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ഒരുതരം ആവി�
ഷ്ക്കാരമാണു്. അവ എന്തിനുേവണ്ടിയാണു് നില െകാ�
ള്ളുന്നതു്? വളെര ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അതതു്
ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ജനാധിപത്യ അധികാരങ്ങൾ�
ക്കു േവണ്ടിയാണു്. അതുെകാണ്ടു് അതിെന നമുക്കു്
നിേഷധാത്മകായിട്ടു് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അതു�
േപാെല രണ്ടാമെതാരു വിഭാഗമുണ്ടു്, േകരളത്തിെല
ഈ ജാതിസംഘടനകെളാെക്ക െചയ്യുന്ന ഒരുതരം
വിലേപശൽ നിലയിലുള്ള സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം. മൂന്നാ�
മെതാന്നാണു് ഫാഷിസ്റ്റ് െപാട്ടൻഷ്യൽ ൈകവന്ന
മതസ്വത്വരാഷ്ട്രീയം. മതസ്വത്വവാദെമന്നുപറയുന്നതു്
സംശയരഹിതമായും ഫാഷിസത്തിേലക്കുള്ള വഴി�
യാണു്. അേതസമയം സ്ത്രീകളുെട പ്രേത്യക പ്രശ്നങ്ങ�
െള മുൻനിർത്തി, കീഴാളജനതയുെട പ്രേത്യക പ്രശ്ന�
ങ്ങെള മുൻനിർത്തി, ഭിന്നൈലംഗിക വിഭാഗങ്ങളുെട
പ്രേത്യക പ്രശ്നങ്ങെള മുൻനിർത്തി അവർ സംഘടിക്കു�
ന്നതു് ഇതു േപാെലയല്ല… അതു് വളെര ജനാധിപത്യ�
പരമായ ചില അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആ സമൂഹ�
ങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന സമരമാണു്. ഇതിെന രണ്ടിെനയും
സ്വത്വവാദെമന്ന ഒറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ കൂട്ടിയിണക്കി�
കൂട, ഇടതുപക്ഷപരമായ വീക്ഷണമുള്ളവർ ഈ പ്ര�
തിേരാധാത്മക സ്വഭാവമുള്ള, ജനാധിപത്യപരമായ
അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വാദിയ്ക്കുന്ന സ്വത്വപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെള കൂെട കൂട്ടിയിട്ടു്, (അതായി പരിണമിച്ചിട്ടല്ല,
അവരുെട വാദങ്ങൾ അേതപടി ഏെറ്റടുത്തിട്ടുമല്ല)
അവരുെട അവകാശവാദങ്ങെള അംഗീകരിച്ചുെകാ�
ണ്ടു്, അവരുെട ആവശ്യങ്ങെള അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടു്
അതിേനാെടാപ്പം േചർന്നു് ജനാധിപത്യവത്ക്കരണ�
ത്തിെന്റ സമരമുഖങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം.

അേതസമയം തെന്ന വിലേപശൽ സ്വത്വപ്ര�
സ്ഥാനങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരെമന്നതിേനക്കാൾ
തങ്ങളുെട വിേശഷപദവിെയ ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ�
ക്കു് എതിെര ഉറപ്പിയ്ക്കാനാണു് പലേപ്പാഴും ശ്രമിയ്ക്കുക.
ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആകെട്ട അപരവിേദ്വഷ�
ത്തിലും ഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണു് പ്രവർ�
ത്തിക്കുക. അതുെകാണ്ടു് ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് വി�
മർശനാത്മകമായ അകലം പാലിയ്ക്കണം. ഫാഷി�
സ്റ്റ് സ്വത്വപ്രശ്നങ്ങെള കറ തീർത്തു് എതിർക്കുകയും
േവണം. അേപ്പാൾ ഒന്നിേനാടു് േചർന്നു നിന്നു്, ഒന്നി�
േനാടു് വിമർശനാത്മക നിലപാടു് എടുത്തു്, മതസ്വ�
ത്വവാദേത്താടു് സന്ധിയില്ലാെത സമരം െചയ്താണു്
ഇടതുപക്ഷം ഈ മൂന്നിെനയും േനരിേടണ്ടതു്. പ്രതി�
േരാധാത്മക പ്രസ്ഥാനങ്ങെള പിന്തുണയ്ക്കണെമന്നു്
പറയുേമ്പാൾ അവർ എടുക്കുന്ന theoratical position
അേതപടി അംഗീകരിയ്ക്കണെമന്നല്ല. ആ theoratical
position-ഓടു് നമുക്കു് തർക്കിക്കാം. ഏതുേപാെല?
ൈദവ വിശ്വസെത്തക്കുറിച്ചു് മതേത്താടു് തർക്കിക്കു�
ന്ന േപാെല.

പേക്ഷ, മതെത്ത സംബന്ധിച്ചു് നമ്മുെട മുമ്പിലു�
ള്ള ആദ്യെത്ത പ്രശ്നം… ൈദവവിശ്വാസെത്തേയാ
ൈദവത്തിെന്റ അസ്തിത്വെത്തേയാ സംബന്ധിെച്ചന്ന�
തിേനക്കാൾ മതവർഗ്ഗീയതയ്ക്കു് എതിരാണു് എന്നതാ�
ണു്. സ്വത്വവാദം സ്വത്വെത്ത ഒരു പരമസത്യമാക്കി
ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അെതാരു തർക്ക�
വിഷയമാണു്. അതിേനക്കാൾ പ്രധാനം ആ ജനവി�
ഭാഗത്തിെന്റ ജനാധിപത്യ അവകാശെമന്നുള്ളതാ�
ണു്. അതാണു് അതിേനാടു് േചരുന്നതിെന്റ കാരണം.
അല്ലാെത സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ൈസദ്ധാന്തിക പരി�
േപ്രക്ഷ്യം ഇടതുപക്ഷം അേതപടി ഏെറ്റടുത്താൽ പി�
െന്ന ഇടതുപക്ഷം ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല.

േചാദ്യം: ആേഗാളവത്കരണത്തിെന മൂലധനഫാഷി�
സെമന്നു വിളിക്കാേമാ?

ഉത്തരം: വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഫാഷിസത്തിെന്റ നിർ�
വ്വചനം തെന്ന മൂലധനതാത്പര്യങ്ങളുമായി േചർ�
ന്നു നില്ക്കുന്നുെവന്നു് ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞേല്ലാ.
മുേസ്സാളിനിയുെട വിശദീകരണം അക്കാര്യത്തിൽ വള�
െര വ്യക്തമാണു്. മൂലധനത്തിനു ഭരണകൂടവുമായി
നൂറു ശതമാനം ഐക്യെപ്പടുന്ന ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വ�
ഭാവം ൈകവരുന്നു. ആേഗാളവത്ക്കരണകാലത്തു്
ഭരണകൂടങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വഭാവം
പ്രകടിപ്പിയ്ക്കും. പേക്ഷ, നമ്മുെട മുമ്പിലുള്ള ഇന്ത്യയുെട
ഫാഷിസ്റ്റ് െപാട്ടൻഷ്യലിെനേയാ വർഗ്ഗീയ ഫാഷിസ�
ത്തിെന്റ സാദ്ധ്യതകെളേയാ ആേഗാളവത്ക്കരണെമ�
ന്ന ഒെരാറ്റ യുക്തിയിേലക്കു് ചുരുക്കിക്കൂട. അതായതു്
ഫാഷിസത്തിനു് ബഹുമാനങ്ങളുണ്ടു്. അതിനു സാം�
സ്കാരികമായ ഒരു മാനമുണ്ടു്. രാഷ്ട്രരൂപപരമായ ഒരു
മാനമുണ്ടു്. സാമ്പത്തികമായ ഒരു മാനമുണ്ടു്… അങ്ങ�
െന പല തലങ്ങളിൽ നിലെകാള്ളുന്ന ഒരു വലിയ
പ്രതിഭാസത്തിെനയാണു് നമുക്കു് ഫാഷിസമായിട്ടു്
കാണാൻ പറ്റുക. അതിൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു തലം
മാത്രമാണിെതന്നു് കരുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപ�
കടം വരും. ആേഗാള മൂലധനരാഷ്ട്രീയമാണീ ഫാഷി�
സം എന്നു് സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ പ്രശ്നെത്ത നിങ്ങൾക്കു്
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പേക്ഷ, ഇന്ത്യയുെട വർഗ്ഗീയ
ഫാഷിസത്തിേലക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ആധുനിക
ഇന്ത്യയിെല ചരിത്രേബാധത്തിനു വലിയ പങ്കുണ്ടു്.
ആധുനിക ഇന്ത്യയുെട േദശീയതയ്ക്കു് വലിയ പങ്കുണ്ടു്.
അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിനു് പങ്കുണ്ടു്. ഈ
ഘടകങ്ങെളെയാന്നും നിങ്ങൾക്കു് ഈ ആേഗാളവ�
ത്ക്കരണത്തിെന്റ യുക്തിയിൽ െപടുത്താൻ പറ്റില്ല.
അതായതു് ഫാഷിസെമന്നു പറയുന്നതിെന സാമ്പ�
ത്തികമാത്രപരമായി ചുരുക്കരുതു്. ഫാഷിസേമാ വർ�
ഗ്ഗീയതേയാ സാമ്പത്തികവാദമാത്രമായി ഒതുക്കാവു�
ന്ന ഒരു പ്രവണതയല്ല. അേതസമയം മൂലധന താ�
ത്പര്യങ്ങൾ അവയുെട ജീവിതത്തിൽ നിർണ്ണായക�
മായ പങ്കുവഹിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.

അതുെകാണ്ടു് സാമ്പത്തികമായ ഒരു യുക്തിേയാ
മൂലധനത്തിെന്റ േകവല താത്പര്യങ്ങേളാ ആണു് ഭര�
ണകൂടവുമായി ൈകേകാർത്തു് ഫാഷിസമാകുന്നതു്
എന്നു വിശദീകരിച്ചാൽ ഫാഷിസത്തിെന്റ ഇടെപടൽ
രീതികേളാ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാെത േപാ�
കും… അതു് നമ്മുെട ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധസമരെത്ത
വളെര കൂടുതൽ ദുർബലെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യും… ഫാ�
ഷിസത്തിെനാരു സാമ്പത്തിക തലമുെണ്ടന്നുള്ളതു്
നൂറുശതമാനം ശരിയായിരിെക്ക തെന്ന സാമ്പത്തി�
കവാദപരമല്ലാത്ത നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഫാഷിസ്റ്റ്
സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ഇന്ത്യയിൽ, നമുക്കറിയാം, േദശീയതെയ മതസ്വ�
ത്വപരമായി നിർവ്വചിച്ചു് ആ േദശീയതാേബാധത്തി�
െന്റ മറപറ്റി ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രയുക്തിെയ െകാണ്ടുവരിക�
യാണു്. അങ്ങെനെയാന്നിെന വിശദീകരിക്കാൻ ഈ
ആേഗാളവത്ക്കരണത്തിെന്റ യുക്തികൾ അെല്ലങ്കിൽ
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രയുക്തികൾ മാത്രം മതിയാകില്ല.
അേതസമയം സാമ്പത്തികഘടകങ്ങെളാന്നും ഇല്ലാ�
ത്ത ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണു് ഫാഷിസം
എന്ന മട്ടിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ശരിയുമല്ല.

േചാദ്യം: ഫാഷിസത്ത പ്രതിേരാധിക്കാനും കടന്നാക്ര�
മിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു ഭാഷ ഇടതുപക്ഷത്തിനു് ഇെല്ല�
ന്നു േതാന്നുന്നു.

ഉത്തരം: ഭാഷ വാസ്തവത്തിൽ വളെര പ്രധാനെപ്പട്ട
ഒരു പ്രശ്നമാണു്. മലയാളഭാഷയ്ക്ക േവണ്ടിയും അതി�
െന്റ സർഗ്ഗാത്മകമായ നവീകരണത്തിനുേവണ്ടിയുമു�
ളള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷപരമായിട്ടു് ഉണ്ടാ�
യിട്ടില്ല. ഇ.എം.എസ്. വലിയ േതാതിൽ ഇതിനായി
ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഭാഷ എന്നുപറയുന്നതു് ഒരു
ജനതയുെട സ്വത്വത്തിെന്റ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപ�
രമായ ഘടകമാണു്… ഭാഷയിലൂെടയാണു് നിങ്ങൾ
ജനതയുെട ൈവകാരികതലെത്ത, അവരുെട അനു�
ഭൂതി മണ്ഡലെത്തെയാെക്ക സ്പർശിക്കുന്നതു്. അതു�
െകാണ്ടു തെന്ന നാം ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷയുെട
സവിേശഷതകളും അതിെന്റ വഴക്കങ്ങളും പദേകാ�
ശവും ഒെക്ക വളെര പ്രധാനെപ്പട്ട കാര്യമാണു്. ഭാഷ
ഒരു ജനതയുെട സഞ്ചിത സംസ്കാരത്തിെന്റ, ദീർഘ�
കാലചരിത്രത്തിെന്റ ആദരമാണു്. അവരുെട അനുഭൂ�
തിയുെട മണ്ഡലത്തിേലക്കുള്ള വഴിയാണു്. ആ ഭാഷ�
യുെട തനിമയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് നമുക്കു പറയാനുള്ള
കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റണം. ഇടതുപക്ഷ വ്യവഹാ�
രങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ വളെരയധികം സാമൂഹ്യശാ�
സ്ത്രവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ട ഒരു പരന്ന ഭാഷയിേലക്കു േപാ�
വുകയുണ്ടായി. അനുഭൂതിയുെട അംശെത്ത കെയ്യാഴി�
യുന്ന, േചാർത്തിക്കളയുന്ന ഭാഷയാണു് നമ്മുെട ഈ
വ്യവഹാരങ്ങളിെലാെക്ക പലേപ്പാഴും േമൽൈക്ക േന�
ടിയതു്. ഇതു് ഒരർത്ഥത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണു്. മറുപു�
റത്തു്, ഫാഷിസം നമ്മുെട ദീർഘകാലചരിത്രത്തിെന്റ�
േയാ സംസ്കാരത്തിെന്റേയാ ഒെക്ക ഉത്പന്നങ്ങെള
എടുത്തിട്ടു് അതിെന ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയാണു െച�
യ്യുന്നതു്. അതായതു് ൈവകാരികമായിട്ടും അനുഭൂതി�
പരമായിട്ടും േവരുകളുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണു്
ഫാഷിസം പലേപ്പാഴും അതിെന്റ പ്രവർത്തനം നട�
ത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അതിെന െചറുക്കാനായിട്ടു്
േകവലയുക്തിയുെടേയാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വ്യവഹാര�
ങ്ങളിെല ഭാഷയുെടേയാ മാത്രം പ്രേയാഗം മതിയാ�
കില്ല. ഈെയാരു പ്രശ്നം നമ്മൾ േവണ്ടത്ര തിരിച്ചറി�
ഞ്ഞിട്ടില്ല. േസാഷ്യൽ സയൻസിെന്റ explanatory
logic െകാണ്ടുമാത്രം നമുക്കു് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങ�
െള മുഴുവൻ അഭിസംേബാധന െചയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജന�
തയുെട, മനുഷ്യരുെട അനുഭൂതിപരവും ൈവകാരികവു�
മായ അംശങ്ങെള സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷ
ഉണ്ടാവണം. നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയവ്യവഹാരത്തിൽ അതു
വളെര കുറവാണു് എന്നാെണെന്റ േതാന്നൽ.

േചാദ്യം: ഗാന്ധിജിയും നരായണഗുരുവുെമാെക്ക ജന�
ങ്ങളുെട അനുഭൂതിെയ സ്പർശിക്കുന്ന ഭാഷയാണു് ഉപ�
േയാഗിച്ചെതന്നു പറയാേമാ?

ഉത്തരം: അെത. അങ്ങെനെയാരു തലത്തിേലക്കു് ഇട�
തുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടു് കടന്നുവന്നിട്ടി�
ല്ല എന്നു പറേയണ്ടിവരും. എല്ലാവരും കാവ്യാത്മക�
മായി സംസാരിക്കണെമന്നല്ല. മറിച്ചു് ഇടതുപക്ഷവ്യ�
വഹാരങ്ങൾക്കു് ഇത്തരെമാരു കരുതൽ കൂടി ആവ�
ശ്യമുണ്ടു് എന്നാണു് ഞാൻ പറയുന്നതു്. ഭാഷ ഒരു ഉപ�
കരണമാണു് എന്ന നിലയിേലക്കു് നമ്മുെട വീക്ഷണം
െതറ്റിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ മലയാളപഠനത്തിെന്റ
രീതികൾ േനാക്കിയാൽ, കവിത േവണ്ട; സാഹിത്യം
േവണ്ട. ഇെതല്ലാം ഇേപ്പാൾ അപ്രസക്തമാണു്. ഡി�
ഗ്രിയ്ക്കു് പഠിയ്ക്കേമ്പാൾ കവിത പഠിക്കണ്ട… ഭാഷെയ�
ന്നു പറയുന്നതു് െവറുെമാരു ഉപകരണമാണു് എന്നു
നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്കു് ആശയ�
ങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം. ഭാഷ
ഒരു ഉപകരണേമയല്ല. നമ്മുെട ഉൺമയുെട ആധാര
തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ഭാഷ. എെന്ന ഞാനാക്കുന്നതു്
എെന്റ ഭാഷകൂടി േചർന്നിട്ടാണു്. ആ ഭാഷയിലാണു്
ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതു്… ആ ഭാഷയിലാണു് ഞാൻ
സ്വപ്നം കാണുന്നതു്.

അേപ്പാൾ ആ നിലയിൽ ഭാഷയുെട ഒരു ൈവകാ�
രികവും അനുഭൂതിപരവുമായ അംശെത്തകൂടി പരിഗ�
ണിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു വ്യവഹാരം നമുക്കു് ഫാഷിസ�
ത്തിെന്റ ഈ കാലത്തു് ആവശ്യമുണ്ടു്. കാരണം ഫാ�
ഷിസം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതു് ജനതയുെട സാം�
സ്കാരിക സഞ്ചയെത്തയാകമാനം അപ്രാപ്രിേയറ്റ്
െചയ്തു് അതിെന െപാളിറ്റിക്കലായിട്ടു് മുതലാക്കുകയാ�
ണു്. അതിനു് ൈവകാരികമായ ഒരു സ്പർശനേശഷി�
യുണ്ടു്. ൈവകാരികമായ സ്പർശനേശഷിയുള്ള ഒരു
സമ്പ്രദായേത്താടു് എതിരിടാനായിട്ടു് നമ്മുെട അടുത്തു�
ള്ളതു് വളെര പരന്ന, ജനതയുെട ൈവകാരികാംശ�
െത്ത ഒരു നിലയ്ക്കും സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു തരം ഭാഷയാ�
ണു്. ആേലാചിച്ചു േനാക്കു. നാരായണഗുരു അങ്ങെന
ഒരു ഭാഷയിലല്ല സംസാരിച്ചതു്. ഗാന്ധിജി ഇങ്ങെന�
െയാരു ഭാഷയിലല്ല സംസാരിച്ചതു്. ഗാന്ധിജിയും നാ�
രായണഗുരുവും ഒെക്ക സംസാരിച്ച ഭാഷയിൽ ജനത�
യുെട അനുഭൂതി മണ്ഡലെത്തെയാെക്ക സ്പർശിക്കുന്ന
ഒരുപാടു് അംശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
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േചാദ്യം: ഇന്ത്യെയ ആെക േകാർത്തിണക്കിയതിൽ
ഗാന്ധിജിയുെട ‘ഭാഷ’ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരു�
ന്നിേല്ല?

ഉത്തരം: അതു വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗാന്ധിജി മാ�
ത്രമല്ല. ബുദ്ധെന എടുക്കൂ… ബുദ്ധൻ പാലിയിൽ സം�
സാരിച്ചു. അെല്ലങ്കിൽ നമ്മൾ ആദരപൂർവ്വം പറയുന്ന�
വെരാെക്ക ഇങ്ങെനെയാരു ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു—
മാർക്സ് വെര.

മാർക്സിെന വായിച്ചാൽ, മൂലധനമടക്കം മാർക്സി�
െന്റ ഏതു കൃതി വായിച്ചാലും, ഇത്രേമൽ കാവ്യാത്മ�
കമായി എഴുതിയ ഒരാെള നമുക്കു േവെറ കാണാൻ
പറ്റില്ല. മാർക്സിനു് തത്വശാസ്ത്രേമാ, സാമ്പത്തികശാ�
സ്ത്രേമാ അതിെന്റ സാേങ്കതിക ഭാഷയിൽ പറയാൻ
അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. പേക്ഷ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അേദ്ദ�
ഹത്തിലുണ്ടു്. മനുഷ്യരുെട അനുഭൂതിതലെത്ത സ്പർ�
ശിച്ചു് അെതാരു വലിയ ൈവകാരികാഘാതമായിട്ടു്
മാറണെമങ്കിൽ േവെറാരു ഭാഷ േവണെമന്നു് മാർ�
ക്സിനറിയാം. വരണ്ടുണങ്ങിയ ൈസദ്ധാന്തിക ഭാഷ�
യിലല്ല മാർക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. അതിനകത്തു് കവി�
തയുെട വലിെയാരു േലാകം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഭാഷയുെട പ്രാധാന്യെത്തക്കുറിച്ചു് വലിെയാരു തിരി�
ച്ചറിവുള്ളതുെകാണ്ടുകൂടിയാണു് അതു്. ഞാൻ പറയു�
ന്നതു് ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനു്, േകരളത്തിലടക്കം,
അങ്ങെനെയാരു സ്വകീയമായ, ഭാഷാജീവിതെത്ത
രൂപെപ്പടുത്തിെയടുക്കാനായിട്ടു് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇേപ്പാ�
ഴും ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിയെപ്പട്ടിെട്ടാന്നുമില്ല ഞാനീപ�
റയുന്ന ആശയെത്ത നമ്മുെട മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവി�
കൾതെന്ന പരിഹാസപൂർവ്വമായിരിക്കും വീക്ഷിക്കുക.
ഭാഷ എന്നുപറയുന്നതു് ഒരു ടൂൾ ആെണന്നു് കരുതു�
ന്ന, വളെര ഉപകരണമാത്രപരമായ ഒരു സമീപനം
ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടു്. ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ�
കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഭാഷെയക്കുറിച്ചുള്ള പുനഃരാേലാചന
വളെര പ്രധാനമാണു്.

േചാദ്യം: ഭാഷെയ ഒരു ഉപകരണം എന്ന നിലയ്ക്കു പരി�
ഗണിക്കുന്നതു് ആേഗാളവല്ക്കരണേത്താടുകൂടിയാേണാ?

ഉത്തരം: അങ്ങെനയല്ല. ആേഗാളവത്കരണേത്താ�
ടുകൂടിയല്ല അതു് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എെന്റെയാരു
േനാട്ടത്തിൽ േകരളത്തിെന്റ േമാേഡൈണേസഷ�
േനാെടാപ്പം തെന്ന നമ്മുെട ഭാഷയുെട ഒരു ഉപകര�
ണാത്മകസ്വഭാവം ശക്തിെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ആധുനിക േക�
രളം വികസിക്കുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന ഭാഷെയ ഒരു
ടൂൾ ആയി സങ്കല്പിക്കുന്ന യുക്തിയും ഇവിെട ശക്തി�
െപ്പടുന്നുണ്ടു്. ആേഗാളവത്ക്കരണത്തിെന്റ കടന്നു�
വരേവാടുകൂടി അതിനു് കുെറക്കൂടി േമൽെക്ക കിട്ടി.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപതു് െകാല്ലംെകാണ്ടു് ഈ പ്രവ�
ണത കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുെട മെറ്റല്ലാ വ്യ�
വഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഷ പിന്തള്ളെപ്പടുകയും ഭാ�
ഷെയ െവറുെമാരു ഉപകരണമായി കാണുന്ന സമീ�
പനം പ്രബലമാവുകയും െചയ്തു. നിങ്ങൾക്കു കടയിൽ
േപായി സാധനം േമടിക്കാൻ… ബസ്സിെന്റ േബാർഡ്
വായിക്കാൻ… വഴിയിെല ആളുകേളാടു് സംസാരി�
ക്കാൻ… ഇതിെനാെക്കയുെള്ളാരു ഉപകരണമാണു്
ഭാഷ എന്നു വന്നു. ഈ ഭാഷ അെല്ലങ്കിൽ ആ ഭാഷ
ഏതായാലും മതി എന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അങ്ങെനെയാന്നല്ല. ഭാഷ. നമുക്കു വാക്കു് ഉെണ്ട�
ങ്കിലാണു് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതു്. നിങ്ങളുെട വാങ്മ�
യേലാകം എത്ര വലുതാേണാ അത്രയും നിങ്ങളുെട
ആശയേലാകവും വലുതാവും. ആകാശം എന്നുപറയു�
ന്ന ഒെരാറ്റ വാക്കു്, അെല്ലങ്കിൽ കടെലന്നു പറയുന്ന
ഒെരാറ്റ വാക്കു്. അതിെന അലയാഴിെയന്നും പാരാ�
വാരെമന്നും ഒെക്ക സങ്കല്പിക്കുേമ്പാൾ േവെറ േവെറ
വ്യാപ്തികൾ വരും. പാരാവാരം എന്നു പറയുന്നതിൽ
ഒരു അപാരതാേബാധമുണ്ടു്. അലയാഴി എന്നുപറയു�
ന്നതിൽ വലിെയാരു ആഴവും അലകളുമുണ്ടു്. കടൽ
എന്നുപറയുന്നതിെന്റ അേത അർത്ഥമല്ല ഇതിെലാ�
െക്കയുള്ളതു്. കടൽ വലുതായി വലുതായി വരുന്ന�
താണു്. ഈ പാരാവാരവും അലയാഴിയും സമുദ്രവു�
െമാെക്കയായി കടൽ ഭാഷയിൽ വലുതാവുകയാണു്.
അങ്ങെന ഭാഷയിൽ വലുതാവണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കു് ഭാഷയിൽ നല്ല ഈടുറപ്പു് േവണം. ആ
ഈടുെവയ്പു് നമ്മുെട കയ്യിൽ ഇല്ലാതാവുകയാെണന്നു്
പറഞ്ഞാൽ അെതാരു രാഷ്ട്രീയനഷ്ടം കൂടിയാണു്.

േചാദ്യം: ഭാഷയിലുള്ള സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം അഗാധമാെയാ�
രു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണു്. അെതാരു ഭാഷാ പ്ര�
വർത്തനെമാന്നുമല്ല.

ഉത്തരം: അതു നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾ ഇ.എം.
എസ്സായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് ഇ.എം.എസ്.
മലയാളത്തിനുേവണ്ടി അത്ര ശക്തമായി പറഞ്ഞതു്.
എല്ലാ അറിവും അതിൽ േവണെമെന്നാെക്ക വാദി�
ച്ചതു്. പേക്ഷ, ഇ.എം.എസ്സിെന്റ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ േബാ�
ധം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തിെനാ�
രു ഭാഷാ ദർശനമുണ്ടായിെയന്നു് നമുക്കു കരുതാൻ
പറ്റില്ല. ഇേപ്പാഴും ഇല്ലതാനും. മലയാളത്തിനുേവണ്ടി�
യുള്ള എെന്തങ്കിലുെമാരു നിർണ്ണായകശ്രമം ഇടതു�
പക്ഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ പേത്താ നാല്പേതാ െകാല്ലത്തി�
നുളളിൽ നടത്തിയിെട്ടാന്നുമില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ,
ഇ.എം.എസ്സിെന്റ ഘട്ടത്തിൽ, ഇ.എം.എസ്. അതു്
ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയും പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയും െച�
യ്തു. ആ തലമുറയിൽ കുേറേപർക്കു് ഈെയാരു കരു�
തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു് േദശീയപ്രസ്ഥാനം മുത�
ലുള്ള Concern ആണു്. ഗാന്ധിജി ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്കു
േവണ്ടി നിലെകാണ്ടു. േദശീയ ഭാഷകൾക്കു േവണ്ടി
അക്കാലെത്താരു പ്രവർത്തനമുണ്ടായി. നമ്മുെട പ്ര�
വർത്തനങ്ങൾ അതിെന്റെയാരു തുടർച്ചയിലുള്ളതും
കൂടിയാണു്. ഇേപ്പാൾ ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം നാം െപാ�
തുെവ പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞുവരു�
ന്നതു് ജനതയുെട ൈവകാരിക അനുഭവതലേത്താടു്
സംവദിക്കണെമങ്കിൽ ഭാഷയുെട ഈ സൂക്ഷ്മജീവി�
തത്തിൽ നല്ല ധാരണ േവണം. അതു് സാമൂഹ്യശാ�
സ്ത്രപരമായ ഒരിടെപടൽ െകാണ്ടുമാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു
കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് അതുെകാണ്ടു് ഒരു പ്രബന്ധ�
െമഴുതാം, എന്നാൽ ജനതയുെട ഉള്ളിേലക്കു് കട�
ക്കാൻ അതുമാത്രം േപാര. അവിെടയാണു് േപായ�
റ്റിക്ക് എന്നു വിളിക്കുന്ന ഒന്നിെന്റ പ്രാധാന്യം! അങ്ങ�
െന ഒരു ഭാഷ വളെര ആവശ്യമാണു്. വളെര യാന്ത്രി�
കവും പരന്നതുമായ ഒരു ഭാഷയല്ല. വളെര സരളവും
െപായറ്റിക്കലും, െപാളിറ്റിക്കലുമായ ഒന്നു് !

േചാദ്യം: പുതിയകാലെത്ത ഇടതുപക്ഷ പരാജയങ്ങൾ�
ക്കു് അവരുെട ഭാഷയുമായി വല്ല ബന്ധവുമുേണ്ടാ? രാ�
ഷ്ട്രീയം മാറാൻ ആളുകൾക്കു മടിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു!

ഉത്തരം: നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടു് എന്നാണു ഞാൻ കരു�
തുന്നതു്. രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയേബാധം എന്നു പറയുന്ന�
തു്, നമ്മുെട നിലനില്പിെനയും നമ്മുെട ഉൺമെയയും
കുറിച്ചുള്ള, നമ്മുെട സാമൂഹികമായ ഉള്ളടക്കെത്ത�
ക്കുറിെച്ചാെക്കയുള്ള അഗാധമായ തിരിച്ചറിവാണു്.
അല്ലാെത കക്ഷിേബാധെമാന്നുമല്ല. ആ അഗാധ�
മായ തിരിച്ചറിവു് നിങ്ങൾക്കു് സാദ്ധ്യമാക്കിത്തരു�
ന്നതു് ഭാഷാേബാധം കൂടിേച്ചർന്നാണു്. ഇേപ്പാൾ,
‘വിേവകം’ എന്ന ഒരു വാക്കു്… കാര്യകാരണേബാ�
ധം എന്നാണു് അതിെന്റ അർത്ഥം. പേക്ഷ, കുഞ്ചൻ
നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞതു് ‘പരേക്ലശ വിേവകം’ എന്നാണു്.
‘പരേക്ലശവിേവകം’ എന്നു് വിേവകേത്താെടാപ്പം
ഓർക്കുന്ന ഒരാെള സംബന്ധിച്ചു് ‘വിേവക’ത്തിനു് ഒരു�
പാടു് അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ടു്. ഈ അർത്ഥം നിഘണ്ടു�
വിൽ ഉള്ളതല്ല. അതു് മലയാളത്തിെന്റ ഒരു സവിേശ�
ഷജീവിതമാണു്. നമ്മുെട പഴയ ഭാഷെയക്കുറിച്ചു് േക�
രളത്തിൽ ആദ്യം അേന്വഷിച്ച ഒരാളുണ്ടു്. േജാർജ്ജ്
മാത്തൻ. മലയാൺമയുെട വ്യാകരണം. േജാർജ്ജ്
മാത്തൻ പറയുന്നുണ്ടു്, ഭാഷയ്ക്കു് പദാർത്ഥമുണ്ടു് ഭാവാർ�
ത്ഥവുമുണ്ടു്… ഭാവാർത്ഥമുള്ളതു് സ്വന്തം ഭാഷയ്ക്കാണു്,
മാതൃഭാഷയ്ക്കാണു്. പദാർത്ഥം എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കുമുണ്ടു്.
അമ്മ എന്നതിനു് Mother എന്നു പറഞ്ഞാലും മതി.
പേക്ഷ, അമ്മയുെട ഒരു അനുഭവപരിസരം നിലനില്ക്കു�
ന്നതു്—അതാണു് ഭാവാർത്ഥം—അതു നിലനില്ക്കുന്നതു്
മാതൃഭാഷയിലാണു്. ഞാൻ പറയുന്നതു് ഭാവാർത്ഥ�
പരമായ ഭാഷയിൽ േവണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ
എന്നാണു്. പദാർത്ഥപരമല്ല.

ഇടതുപക്ഷവ്യവഹാരത്തിനു സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ
പരിമിതി പദാർത്ഥപരമായ ഭാഷയിൽ എല്ലാ കാ�
ര്യവും പറയുകയും ഭാവാത്മകമായ ഭാഷാജീവിതം
കെയ്യാഴിയുകയും െചയ്തുെവന്നതാണു്. അേപ്പാൾ
അതു് നിങ്ങളുെട അനുഭൂതിെയ സ്പർശിക്കില്ല. നിങ്ങ�
ളുെട അനുഭൂതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട
ൈവകാരികഘടനയിൽ ‘രാഷ്ട്രീയം’ ഇെല്ലങ്കിൽ ആ
രാഷ്ട്രീയം വളെര ദുർബലമായിരിക്കും. അേപ്പാൾ രാ�
ഷ്ട്രീയം എന്നു പറയുന്നതു് നിങ്ങൾ െകാണ്ടുനടക്കുന്ന
ചില ആശയങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നു വരും. രാഷ്ട്രീയം
ആശയം മാത്രമല്ല. രാഷ്ട്രീയം ‘അവേബാധ’മാണു്.
രാഷ്ട്രീയം േകവലം ആശയങ്ങേളാ ചില സംഘടനാ
െമമ്പർഷിേപ്പാ ആെണന്നു് െതറ്റിദ്ധരിക്കുേമ്പാൾ നി�
ങ്ങൾക്കു് അതു് എളുപ്പം െവച്ചുമാറാം. അങ്ങെന െവ�
ച്ചുമാറാൻ പറ്റുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ
ആളുകൾക്കു് െപെട്ടന്നു് ചാടി ബി.െജ.പി. യിൽ േപാ�
കാൻ പറ്റുന്നതു്. അവേബാധപരമായി ഇടതുപക്ഷ�
െത്തത്തിയ ഒരാൾക്കു്, ഒരു സംശയവും േവണ്ട, ജീവി�
തകാലെത്താരിയ്ക്കലും ബി.െജ.പി.-യുമായിട്ടു് ഐക്യ�
െപ്പടാൻ പറ്റുകയില്ല…

ഗുരുവിെന അനുഭൂതിപരമായി ഉൾെക്കാണ്ടു്
ഒരാൾക്കു് ആർ.എസ്.എസ്സുകാരനാവാൻ പറ്റില്ല.
ഒരു സംശയവും േവണ്ട. മറിച്ചു് ഈ അനുഭൂതി തല�
ത്തിനുപകരം എസ്.എൻ.ഡി.പി. െമമ്പർഷിപ്പാണു്
ഗുരു എന്നു കരുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു് ആർ.
എസ്.എസ്സാവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. സംഘടനാ
െമമ്പർഷിപ്പാണു് മാർക്സിസം എന്നുകരുതിയാൽ നി�
ങ്ങൾക്കു് ആർ.എസ്.എസ്സിെലത്താേനാ ബി.െജ.പി.-
യാകാേനാ മേറ്റെതങ്കിലുമാകാേനാ എളുപ്പം പറ്റും.
ഒരു സംഘടന മാറിയാൽ മതി. അനുഭൂതിതലെത്ത
സ്പർശിക്കുകെയന്നു പറയുന്നതു് വളെര പ്രധാനെപ്പട്ട
കാര്യമാണു്. അതിൽ വിജയിച്ച മനുഷ്യരാണു്, േലാ�
കെത്ത വലിയ േനതാക്കെളല്ലാം. അതു് ബുദ്ധനാവ�
െട്ട… ഗാന്ധിയാകെട്ട… െലനിനാകെട്ട… നാരായണ
ഗുരുവാകെട്ട… ഏതു് മഹാെനെയടുത്താലും… അതു്
നമുക്കു് കാണാം.

േചാദ്യം: അനുഭൂതിയുെട മണ്ഡലത്തിൽ സ്പർശിച്ചുെകാ�
ണ്ടേല്ല ഇവിെട ഇടതുപക്ഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാ�
യിത്തീർന്നതു്?

ഉത്തരം: നമ്മുെട ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ ഒരു ദീർഘച�
രിത്രെമടുത്തു േനാക്കിയാൽ അനുഭൂതിയുെട മണ്ഡ�
ലെത്ത ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്തിയിട്ടാണു് ഇടതുപക്ഷം രാ�
ഷ്ട്രീയമായിട്ടു് ശക്തിെപ്പട്ടതു്. െതാള്ളായിരത്തിമുപ്പ�
തു് മുതൽ ഒരു അമ്പതു െകാല്ലെത്ത േകരളത്തിെന്റ
ചരിത്രെമടുത്താൽ അനുഭൂതിമണ്ഡലെത്ത രാഷ്ട്രീയവ�
ത്ക്കരിച്ചതിൽ ഇക്കാലത്തു് ഇടതുപക്ഷം വൻവിജയം
േനടിെയന്നു് കാണാനാകും. നാടകങ്ങൾെകാണ്ടു്, പാ�
ട്ടുെകാണ്ടു്. പ്രാേദശിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ െകാെണ്ടാ�
െക്ക. ഈ അനുഭൂതി മണ്ഡലത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവത്ക്ക�
രണം കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപതു െകാല്ലമായി ഇെല്ലന്നു
തെന്ന പറയാം. സംഘടനാപരമായി ഇടതുപക്ഷത്തു
നില്ക്കുന്നവരുെട േപാലും അനുഭൂതിതലം വലതുപക്ഷ�
പരമാണു്, ഞാൻ പറയുന്നതു് ആശയതലം എന്ന
നിലയിലല്ല. അവരുെട Experience-െന്റ, അനുഭൂതി�
യുെട, തലം െപാളിറ്റിക്കലല്ല. അെപ്പാളിറ്റിക്കലാണു്.
ഇതു് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കു പറ്റിയില്ല.

അതുെകാണ്ടു് ഭാഷയുെട പ്രശ്നം വളെര വലിയ
പ്രശ്നമാണു്. കഴിഞ്ഞ പേത്താ ഇരുപേതാ െകാല്ലം
േനാക്കിയാൽ… എന്താണു സംഭവിച്ചതു്… ഇടതുപ�
ക്ഷേത്താടു് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരിക പ്ര�
വർത്തകർ. സാംസ്കാരിക േമഖല വളെര കൂടുതൽ
ശൂന്യമായിത്തീർന്നു. പല കാരണങ്ങളുണ്ടു്. പലരും
െതറ്റിപ്പിരിഞ്ഞുേപായി. േവണ്ടതിനും േവണ്ടാത്തതിനു�
െമാെക്കയുള്ള വഴക്കുകൾ ഉണ്ടായി. ഒരുപാടു േപർ
അകന്നുേപായി. സാംസ്കാരികേമഖലയിൽ ഇടതുപ�
ക്ഷത്തിനുണ്ടായിരുന്ന േമൽെക്ക അെല്ലങ്കിൽ സ്വാധീ�
നം ഈ കാലത്തു് തീെരയില്ലാതായി. ഇന്നു് അതു കൂടു�
തൽ ശക്തിെപ്പട്ടു. ആ സാംസ്കാരിക നഷ്ടം ഇേപ്പാൾ
രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിഫലിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ, പ്രാേദശിക തലത്തിൽ ഇടതു�
പക്ഷപരമായ വീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
നിലനിന്നിരുന്ന ഗ്രന്ഥശാലകൾ, സംഘടനകൾ…
െചറിയ െചറിയ മനുഷ്യർ… അവരുെട പ്രഭാഷണ�
ങ്ങൾ. ഇടെപടലുകൾ ഇെതല്ലാം േചർന്നിട്ടാണു് ആ
പരിസരെത്ത ‘െലഫ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ’ ആയി നിലനിർ�
ത്തിയിരുന്നതു്. ഈ മനുഷ്യരിൽ 90% ഇന്നു് സംസാരി�
ക്കുന്നില്ല. അവെരാെക്ക ഒരുപേക്ഷ, ഒന്നുകിൽ പല
തർക്കങ്ങൾെകാണ്ടു് നിശ്ശബ്ദരാക്കെപ്പടുകേയാ മാ�
റ്റിനിർത്തെപ്പടുകേയാ അകന്നുേപാകുകേയാ ഒെക്ക
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് അവെരാന്നും ഇടതുപക്ഷ�
പരമായ സാംസ്കാരികസ്വരം ഉയർത്തുന്നില്ല. ഈ
സ്ഥാനമിേപ്പാൾ ആരു് ഏെറ്റടുക്കും? ഈ സ്ഥാനങ്ങ�
െളാെക്കയിേപ്പാൾ വലതു പക്ഷത്തിെന്റ നാനാതരം
യുക്തികൾെകാണ്ടു് നിറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതു്,
േകരളത്തിെല വലതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ശക്തി,
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തിെല ‘സാം�
സ്കാരികത’യുെട തകർച്ചയുമായി വളെര അധികം
ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണു്. അതു് എേപ്പാെഴങ്കിലുെമാ�
െക്ക നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമായിരിക്കും!

േചാദ്യം: ഈ പ്രതിസന്ധിെയ മുറിച്ചുകടക്കാൻ പ്രാഥമി�
കമായി എന്തുേവണെമന്നാണു് താങ്കൾ കരുതുന്നതു്?

ഉത്തരം: എറണാകുളത്തു് ഇ.എം.എസ്. പഠനഗേവ�
ഷണേകന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തേപ്പാൾ േഡാ. പ്രഭാ�
ത് പട്നായിക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടു്. ‘ജനാധിപ�
ത്യപരമായി വിമർശനാവകാശം നിലനിർത്താൻ േവ�
ണ്ടി ഇടതുപക്ഷം ഉറച്ചുനില്ക്കണം.’ അതായതു് ഭരണ�
കൂടവിമർശനം. ആർ.എസ്.എസ്സിെനയായാലും േക�
ന്ദ്രഭരണെത്തയായാലും ഏതിെനയും വിമർശിയ്ക്കാനു�
ള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഏറ്റ�
വും പ്രധാനെപ്പട്ട പ്രതിേരാധം ഇടതുപക്ഷത്തിേന്റതാ�
യിരിയ്ക്കുണം. എന്നിട്ടേദ്ദഹം പറയുന്നു. “വിമർശിയ്ക്കാനു�
ള്ള അവകാശത്തിനുേവണ്ടി നിങ്ങൾ വാദിയ്ക്കുന്നുെവ�
ന്നതിെന്റ അർത്ഥം വിമർശിയ്ക്കെപ്പടാനുള്ള സന്നദ്ധത
നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നുെവന്നാണു്.” ഇടതുപക്ഷത്തി�
നു് കഴിഞ്ഞ കുേറക്കാലം പറ്റിയ വലിെയാരു പരാജ�
യം ‘വിമർശിക്കെപ്പടാനുള്ള’ സന്നദ്ധത ഒട്ടുംതെന്ന
കാണിയ്ക്കാെത വിമർശനാവകാശം തങ്ങളുെട മാത്രം
ജന്മാവകാശമാെണന്നുള്ള മട്ടിൽ പലേപ്പാഴും പ്രവർ�
ത്തിക്കുകയുണ്ടായി എന്നതാണു്.

ഇടതുപക്ഷപരമായ േബാധമുള്ളവെര തെന്ന
ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ശത്രുക്കളാക്കുന്നതിൽ
ഈ നിലപാടു് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. േകരളത്തിെല
െലഫ്റ്റിെന്റ നില ദുർബലെമാന്നുമല്ല. ഇടതുപക്ഷമന�
സ്സുള്ള, ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ അവേബാധമുള്ള ആയി�
രക്കണക്കിനാളുകൾ േകരളത്തിലുണ്ടു്. േകരളത്തിെല
ഇന്റലിെജൻഷ്യയുെട ബഹുഭൂരിപക്ഷം. ഇവരിൽ 90%
വും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾെക്കാപ്പം ഇന്നില്ല.
കാരണം അവർക്കു് അവരുെട ഭിന്നതകേളാ, അഭി�
പ്രായ വ്യത്യാസങ്ങേളാ ഏെതങ്കിലും രൂപത്തിൽ പ്ര�
കടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ,
ഒട്ടും സംവാദാത്മകമല്ലാത്ത, ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ടാ�
യി വന്നു. അതു് തിരുത്താെത ഈ െലഫ്റ്റ് ഇന്റലി�
െജൻഷ്യെയ കൂെടക്കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല.

അതിൽ എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്, ഇടതുപക്ഷം
െചേയ്യണ്ടതു്, പ്രേത്യകിച്ചും സാംസ്കാരിക ബൗദ്ധിക
മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു് െചേയ്യണ്ടതു്, അടിസ്ഥാനപ�
രമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ േയാജിപ്പുള്ള, അതായതു്
നിേയാലിബറലിസത്തിെനതിെര… വർഗ്ഗീയതെക്കതി�
െര… കേമ്പാളവത്ക്കരണത്തിെന്റയും മറ്റുമുള്ള മൂല്യ�
ങ്ങൾെക്കതിെര… മതനിരേപക്ഷതയ്ക്കുേവണ്ടിയും സാ�
മൂഹ്യനീതിക്കു േവണ്ടിയുമുളള… ഇങ്ങെന ചില അടി�
സ്ഥാനമൂല്യങ്ങൾ പങ്കുെവയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരുമുൾെപ്പ�
ട്ട ഒരു സംവാദാത്മക കൂട്ടായ്മയായി െലഫ്റ്റ് ഇന്റലി�
ജൻഷ്യെയ കൂട്ടിയിണക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാെത,
തങ്ങൾ പറയുന്നതു് ഏറ്റുപറയുന്നവരാണു്… പറയു�
ന്നവരാകണം ഇടതുപക്ഷത്തുള്ളതു് എന്ന യുക്തിയി�
േലക്കു േപായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയ േനതൃത്വം പറയുന്നതു്
അേതപടി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിയ്ക്ക�
ണെമന്ന പിടിവാശിയുമായി മുേമ്പാട്ടു് േപായിട്ടു് ഒരു
കാര്യവുമില്ല. അതു് തീർത്തും അപ്രസക്തമാണു്. രാ�
ഷ്ട്രീയ േനതൃത്വത്തിനു് അപ്പഴേപ്പാഴുണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രീ�
യപ്രശ്നങ്ങെള മുൻനിർത്തി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറേയ�
ണ്ടിവരും. ൈദനംദിന രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങ�
ളുമുണ്ടാവും. അതുേപാെല തെന്ന ഭരണകൂടപരേമാ
ഒെക്കയായ െമഷിനറിയുെട പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അതു�
െകാണ്ടു് നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും തിരുത്തുകയു�
െമാെക്ക െചേയ്യണ്ടിവരും. അതു് അേതപടി സാം�
സ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിേക്കണ്ട യാെതാരു
കാര്യവുമില്ല. ഈ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ… നി�
േയാലിബറലിസത്തിെനതിരായുള്ള നിലപാടുകൾ,
വർഗ്ഗീയതക്കു് എതിെരയുള്ള നിലപാടു്, മതനിരേപ�
ക്ഷതയ്ക്കു് േവണ്ടിയുള്ള, കൺസ്യൂമറിസത്തിെനതിരായ,
സാമൂഹികതയ്ക്കു് േവണ്ടിയുള്ള… ഈ അടിസ്ഥാനഘ�
ടകങ്ങേളാടു േയാജിച്ചുനില്ക്കുന്നവരുൾെപ്പടുന്ന ഒരു കൂ�
ട്ടായ്മയായിട്ടു് ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരികതെയ പുനഃ�
സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള േനതൃത്വം
നിശ്ചയമായിട്ടും ഇടതുപക്ഷപ്രസ്ഥാനം ഏെറ്റടുക്ക�
ണം. എങ്കിൽ മാത്രേമ ഇടതുപക്ഷത്തിനു മുേമ്പാട്ടു്
േപാകാൻ പറ്റു എന്നതാണു് സത്യം.

േചാദ്യം: െപാതുവിൽ ‘ഇടതുപക്ഷ’മായിരിക്കുന്ന ആളു�
കൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി ചിതറി നില്ക്കുകയാണു്. അവരുെട
ഏകീകരണം ആവശ്യമേല്ല.

ഉത്തരം: ഏകീകരണം എന്നു് ഞാൻ പറയില്ല. ഏെത�
ങ്കിലുെമാരു രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പരിപാടിെയ
നൂറു ശതമാനം അംഗീകരിച്ചുെകാേണ്ടാ… നൂറു ശത�
മാനം േപായിട്ടു് അൻപതു് ശതമാനം അംഗീകരി�
ച്ചുെകാേണ്ടാ ഉള്ള ഒരു ഏകീകരണം എവിെടയും
സാദ്ധ്യമല്ല. അതുെകാണ്ടു് ഏകീകരണെമന്നു് പറയു�
േമ്പാൾ, മനസ്സിലാക്കെപ്പടുന്നതു് ഏെതങ്കിലും ചില
അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനായുക്തിയിേലക്കു്
ബാക്കിെയല്ലാറ്റിേനയും േചർത്തു നിർത്തുക എന്നാ�
െണങ്കിൽ ആ നിലയിൽ ഏകീകരണം സാദ്ധ്യമല്ല.
സാദ്ധ്യമാവുന്നതു് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണു്. ഒരു െപാതുേവ�
ദിയാണു്. Common Platform എന്നു് പറയുേമ്പാൾ
നമ്മൾ അംഗീകരിേക്കണ്ടതു്, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായ�
ങ്ങൾക്കു് അതിനകത്തു് ഇടമുെണ്ടന്നാണു്. ഉദാഹ�
രണമായി പരിസ്ഥിതിസംഘടനകളും ഇടതുപക്ഷ�
വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണു്? നിശ്ചയമായി�
ട്ടും േകരളത്തിെല ഔേദ്യാഗിക ഇടതുപക്ഷവും പരി�
സ്ഥിതിസംഘടനകളും തമ്മിൽ ധാരാളം തർക്കങ്ങ�
ളും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെമാെക്കയുണ്ടു്. ആ തർക്കങ്ങളും
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും നിലനില്ക്കും. കാരണം അതിൽ പല
പ്രാേയാഗിക പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടു്. ഒരു കമ്പനി പൂട്ടി േപാ�
കാൻ സമയത്തു് ഇടതുപക്ഷ േട്രഡ് യൂണിയെനടുക്കു�
ന്ന െപാസിഷൻ ഒന്നായിരിക്കും; പരിസ്ഥിതി ഗ്രൂപ്പു�
കൾ എടുക്കുന്ന െപാസിഷൻ േവെറാന്നായിരിയ്ക്കും.
ആ ഭിന്നത നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന പാരിസ്ഥി�
തിക നാശത്തിെനതിരായിട്ടു് െപാതുവായ ഒരു വീക്ഷ�
ണം ‘െലഫ്റ്റ് ’ എടുക്കണം… ഇന്നു്, സംശയരഹിതമാ�
യും പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, പരിസ്ഥിതി നാശമണ്ടാ�
വുന്നതു് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അനിവാര്യമായ ഒരു
കടന്നാക്രമണത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു്. അതുെകാ�
ണ്ടു് പരിസ്ഥിതിനാശത്തിെനതിെരയുള്ള സമരെത്ത
ഇടതുപക്ഷം വിശാലാർത്ഥത്തിൽ കാണണം.

ഈ െപാസിഷൻ നിങ്ങൾ പങ്കുെവച്ചാൽ തർ�
ക്കം നിലനില്ക്കില്ല. അേപ്പാൾ ഈ വിശാലമായ Plat-
form-ൽ നമുക്കു് കൂടിയിണങ്ങാൻ കഴിയും, കൂടിയിണ�
ങ്ങണം. അല്ലാെത ഒരു പഞ്ചായത്തിെലാരു തർക്ക�
മുണ്ടായി അവെര മുഴുവൻ ശത്രുക്കളാക്കി… അടുത്ത
പഞ്ചായത്തിൽ േവെറാരു വിഷയത്തിൽ തർക്കമു�
ണ്ടായി അവെര ശത്രുക്കളാക്കി. ഇങ്ങെന വന്നതുമൂ�
ലം പ്രാേദശികമായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ പരിസ്ഥിതി
ഗ്രൂപ്പുകളും, ഏതാണ്ടു് ഒരു െതാണ്ണൂറു ശതമാനവും, രാ�
ഷ്ട്രീയമായിട്ടു് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾെക്കതിരായി.
ഞാൻ പറയുന്നതു്, അേപ്പാൾേപ്പാലും ഒരു ഡയേലാ�
ഗിെന്റ േസ്പസ് ഉയർത്തണം എന്നാണു്. പിെന്ന, മുമ്പു്
പലേപ്പാഴും പറഞ്ഞിരുന്ന േപാെല പരിസ്ഥിതിവാദം
സാമ്രാജ്യത്വ ഗൂഢാേലാചനേയാ മേറ്റാ ആെണന്നുള്ള
വാദെമാന്നും വിേവകമുള്ള ആർക്കും ഇന്നു് പറയാൻ
പറ്റില്ല. അങ്ങെന കരുതുന്ന ചുരുക്കം ചിലർ ഇേപ്പാ�
ഴുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, വിേവകമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും
പരിസ്ഥിതിവാദെമന്നതു് വളെര പ്രധാനെപ്പെട്ടാരു
രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണു്. അതു് മുതലാളിത്തത്തിെനതി�
രായ നിശിതമായ വിമർശനമാണു് എന്നു അവർ മന�
സ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. വിശദാംശങ്ങളിലുള്ള തർക്കമല്ല
പ്രധാനം. അടിസ്ഥാന നിലപാടുകളിലുള്ള േയാജി�
പ്പാണു്.

നമുക്കിവിെട സംഭവിച്ചതു് അടിസ്ഥാനനിലപാ�
ടുകളിലുള്ള േയാജിപ്പിെന ഉയർത്തിപ്പിടിയ്ക്കുന്നതിനു
പകരം വിശദാംശങ്ങളിലുള്ള തർക്കെത്ത െപരുപ്പി�
ക്കുക. ശത്രുതകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിെയ�
ന്നുള്ളതാണു്. കൂടുതൽ ശത്രുതാപരമായി അതിെന
മാറ്റിെയടുത്തു എന്നുള്ളതാണു്. അതു് ഇക്കാര്യത്തിൽ
മാത്രമല്ല. ഇേപ്പാൾ സ്ത്രീ പ്രശ്നം. സ്ത്രീ വാദികളുന്നയി�
ച്ച അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഉന്നയിച്ച ആളിെന്റ
േപരാണു് ഏംഗൽസ്. കുടുംബഘടനെയ സംബന്ധി�
ച്ച വിമർശനം ആദ്യമുയർത്തിയതു് ഏംഗൽസാണു്.
അെല്ലങ്കിൽ കുടുംബത്തിനകെത്ത െതാഴിൽ വിഭജ�
നം, സ്ത്രീയുെട തുല്യാവകാശത്തിെന്റ പ്രശ്നം, ൈലംഗി�
കാവകാശത്തിെന്റ പ്രശ്നം ഒെക്ക… ൈലംഗികതെയ�
ക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞാൽ എേന്താ ബൂർഷ്വാ ജീർണ്ണതയാ�
െണന്നു് നമ്മൾ ഇേപ്പാഴും പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ഏംഗൽസ് എത്രേയാ മുമ്പു് ഇതു് ഉന്നയിച്ചതാ�
ണു്. ഇടതുപക്ഷം ഇെതാെക്ക തിരിച്ചറിേയണ്ടതുണ്ടു്.

േചാദ്യം: സംവാദാത്മകവും ജനാധിപത്യപരവുമായ
അത്തരം െപാതുേവദിയുെട രൂപീകരണത്തിേലക്കു്
ഇടതുപക്ഷം എത്താത്തെതന്തുെകാണ്ടാണു്?

ഉത്തരം: ചരിത്രത്തിെല നിർണ്ണായകമായ ഏതു പ്ര�
തിസന്ധിഘട്ടത്തിലും അേപ്പാൾതെന്ന പ്രവർത്തിച്ചി�
െല്ലങ്കിൽ, പിെന്ന െതറ്റുപറ്റിെയന്നു് പറയാേന പറ്റൂ.
പിെന്ന പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങെനയായിരു�
ന്നു പ്രവർത്തിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു് എന്നു പിന്നീടു പറ�
യാം. പേക്ഷ, അങ്ങെന പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് അന്നു പ്ര�
വർത്തിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഫലെമാന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല!
ഉദാഹരണത്തിനു്, ജാതി എന്നുപറയുന്നതിെന്റ വർ�
ഗ്ഗപരമായ ഉള്ളടക്കെത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞു് ജാതിെയയും
വർഗ്ഗെത്തയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു െപാളിറ്റിക്കൽ
സ്ട്രാറ്റജി രൂപെപ്പടുത്തിെയടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിെല
െലഫ്റ്റ് വിജയിച്ചില്ല. ഒരു സംശയവുമില്ലാത്ത കാര്യമാ�
ണു്. ഇേപ്പാൾ അതു് തിരിച്ചറിയുകയും മറികടക്കാൻ
പരിമിതമായ േതാതിെലങ്കിലുമുളള ഇടെപടലുകൾ
നടക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ദളിത് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രേത്യക�
മായി ഏെറ്റടുക്കെപ്പടുന്നു. അതിന്നു് ഇടതുപക്ഷപര�
മായ സമരമുഖങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. േകരളത്തിൽ
നിർണ്ണായകമായ ഒന്നായിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഇന്ത്യയിെല
ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷം ജാതിവിരുദ്ധ�
സമരത്തിെന്റ മുൻനിരയിലുണ്ടു്. മുൻനിരയിലെല്ലങ്കി�
ലും പ്രധാനെപ്പെട്ടാരു പങ്കു് രാജസ്ഥാനിലായാലും
മഹാരാഷ്ട്രയിലായാലും തമിഴ് നാട്ടിലായാലും ജാതി�
വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്.
എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ െചയ്യാനു�
ള്ളതു് പിന്നീെടാരു ഘട്ടത്തിൽ െചയ്യുന്നതു െകാണ്ടു്
അേത ഫലം നമുക്കു് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. സാേങ്ക�
തികമായിട്ടു് അതു് ഇങ്ങെനയായിരുന്നു െചേയ്യണ്ടി�
യിരുന്നതു് എന്നുേവണെമങ്കിൽ അേപ്പാൾ പറയാം.
െതറ്റുതിരുത്തുന്നതു് ഒരു േമാശം കാര്യെമാന്നുമല്ല.
അതു് നല്ലതാണു്… തിരിച്ചറിവുകൾ എേപ്പാഴും നല്ല�
താണു്. പേക്ഷ, ആദ്യം െചയ്യുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ഫലമു�
ണ്ടേല്ലാ, അതു് നിങ്ങളിതു് ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കു�
ന്നതുെകാണ്ടു് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമി�
ക്കുേമ്പാൾ േവെറാരു ഘട്ടം വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും!

എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ�
വിധ പാരിസ്ഥിതിക സമരങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാന�
മായി നില്ക്കുന്നതു് നിേയാലിബറലിസത്തിെനതിരായ,
വികസനസങ്കല്പങ്ങൾക്കു് എതിരായ വിമർശനങ്ങ�
ളാണു്. നർമ്മദയിലായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലായാ�
ലും ഒെക്ക. പരിസ്ഥിതിയ്ക്കു് എതിരായ നിേയാലിബ�
റൽ നയങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു് അവെരല്ലാം പറയുന്ന�
തു്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ എവിെടയാണു്…? സംശയെമാ�
ന്നും േവണ്ട. ഇടതുപക്ഷം ജനങ്ങളുെട കൂെടയാണു്.
നിേയാലിബറൽ േപാളിസിയ്ക്കു് എതിരാണു്. പേക്ഷ,
ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പരിസ്ഥിതി സമരങ്ങളിൽ എത്ര
ശതമാനത്തിൽ മുഖ്യധാരാ ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ േമൽ�
െക്ക ഉണ്ടു്? കുറവാണു്. അേപ്പാൾ ഇടതുപക്ഷപര�
മായി നടക്കുന്ന ഈ സമരങ്ങെള ഇടതുപക്ഷെമന്തു�
െകാണ്ടു് ‘ഔേദ്യാഗിക’മായി കാണുന്നില്ല? അതാണു്
പ്രശ്നം. ഈ സമരങ്ങെളാെക്ക ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു്
സ്വന്തം നിലയിൽ വികസിയ്ക്കുകയും വളരുകയും ഒെക്ക
െചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടു്… അതെല്ലങ്കിൽ അതു് അതിേന്റ�
തായ ‘േവെരാെക്ക’ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു് നിങ്ങൾ
നിലപാടു് മാറ്റി, ഇതുമായിട്ടു് ഐക്യെപ്പടാൻ ശ്രമി�
യ്ക്കുേമ്പാേഴക്കു് ഒരു ‘സുപ്രധാന ഘട്ടം’ കടന്നിട്ടുണ്ടാ�
വും. അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങേളാ, തിരിച്ചടികേളാ,
ഏെറ്റടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സാദ്ധ്യതകേളാ ഒെക്ക കഴി�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും! കാരണം അെതാെക്ക േവെറ വഴി
തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും! അതുെകാണ്ടു്, ഇടതുപക്ഷ സാം�
സ്കാരിക മുന്നണി എന്നതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾക്കും
വിേയാജിപ്പുകൾക്കുമുള്ള ഇടം അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടുത�
െന്നയും ആ സംവാദാത്മകത നിലനിർത്തിെകാണ്ടും
മാത്രേമ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.
അല്ലാെത, സർവ്വാധികാരപരമായ ഒരു നയം ആദ്യം
മുേന്നാട്ടു െവക്കുക, അതു് അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടു് ബാ�
ക്കിെയല്ലാവരും മുന്നണിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതു്
സാദ്ധ്യമല്ല.

േചാദ്യം: േകാമൺ പ്ലാറ്റ് േഫാമുകൾക്കു് േനതൃത്വം െകാ�
ടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ ആന്തരികമായ ജനാധി�
പത്യവല്ക്കരണം ഒരു മുന്നുപാധി ആെണന്നു പറയാേമാ?

ഉത്തരം: അതു് തിയറിറ്റിക്കലായി എന്തായാലും അംഗീ�
കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ പറഞ്ഞെതാെക്ക, ഇക്കഴിഞ്ഞ
േലാകസഭാ െതരഞ്ഞടുപ്പിനുേശഷം പ്രകാശ് കാരാട്ട്
എഴുതിയ േലഖനമായാലും േബബിയുെട േലഖനമാ�
യാലും ഐസക്കിെന്റ കഴിഞ്ഞ ദിവസെത്ത പ്രസംഗ�
മായാലും ഈ ആശയങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. ഒരു
Common Platform എന്ന ആശയം. പേക്ഷ, അതു്
ആശയമായി നിന്നാൽ േപാരേല്ലാ… ഇതിനു് ഒരു പ്രാ�
േയാഗികരൂപം വരണം. പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ
പേക്ഷ, അതു് ഇേപ്പാഴും വന്നിട്ടില്ല. വ്യക്തിപരമായിട്ടു്
എനിയ്ക്കുള്ള അനുഭവം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ഏെത�
ങ്കിലും പ്രാേദശിക തർക്കത്തിെന്റ േപരിൽ ആെരങ്കി�
ലും െതറ്റിപ്പിരിഞ്ഞുേപായി… ഒരു െസമിനാർ നടത്തു�
േമ്പാൾ ആ െസമിനാറിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ േപാകരു�
തു് എന്നു് എെന്ന വിളിച്ചു പറയുന്ന േനതാക്കൾ ധാരാ�
ളമുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങെന േപാവാതിരിക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടു് എന്താണു് സംഭവിയ്ക്കുന്നതു് ! വിട്ടുേപായവർ
കുെറക്കൂടി ശത്രുക്കളാവും. ഞാൻ േപായി, സംവാദാ�
ത്മകമായി, ഇടതുപക്ഷെത്തക്കുറിച്ചു് പറയുന്നതിനുപ�
കരം ഞാൻ മാറി നില്ക്കയും, ഇടതുപക്ഷവിരുദ്ധനായ
ആെരങ്കിലും ഒരാൾ െചന്നു് അതിൽ പെങ്കടുക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ഫലത്തിെലന്തായി…? ശത്രുത കുേറക്കൂടി
കൂടി. ഇടതുപക്ഷം സംവാദാത്മകമാക്കുന്നതിനു പക�
രം ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികൾ കൂടുതൽ വിഭജിതരാവു�
ന്നു. ഈ വിഭജനയുക്തിെയ കെയ്യാഴിയാൻ ഇേപ്പാഴും
കഴിയാത്ത വലിെയാരു വിഭാഗം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ
േനതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടു്. അതു് ഇനിയേങ്ങാട്ടു് നിലനി�
ല്ക്കാത്ത കാര്യമാണു്. ഇതിലുള്ള പ്രശ്നമിതാണു്. അടി�
സ്ഥാനപരമായി ശരി തങ്ങളുേടതു് മാത്രമാണു് എന്നു്
കരുതുന്ന ശാഠ്യം. ജനാധിപത്യപരമാെയാരു സംവാ�
ദാത്മകത അവിെടയുമില്ല. ഒരു സംശയവും േവണ്ട,
ക്ലാസ്സിക്കലായ പാർട്ടി വീക്ഷണത്തിനകത്തു നിന്നു�
െകാണ്ടു് നിങ്ങൾക്കു് ഇന്നുയരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങേളാ�
ടുമുള്ള ഒരു എൻേഗജ്െമന്റിനു് അവസരമില്ല!

അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ എന്തുേവണം. സ്വത്വ പ്ര�
ശ്നം അെല്ലങ്കിൽ സ്ത്രീപ്രശ്നം അെല്ലങ്കിൽ ജാതിയുെട
പരിസ്ഥിതിയുെട പ്രശ്നം, ഭിന്നൈലംഗികതയുെട പ്രശ്ന�
ങ്ങൾ ഇതിെനെയാെക്ക അഭിസംേബാധന െചയ്യാൻ
പാർട്ടി േപ്രാഗ്രാം മാത്രം മതിേയാ…? മതിയാവുക�
യില്ല! അതുെകാണ്ടു് പാർട്ടി േപ്രാഗ്രാമിെന്റ ഫണ്ടെമ�
ന്റൽസ് വിടാെത തെന്ന ഇതുമായി എൻേഗജ് െച�
യ്യാൻ എത്രേത്താളം പറ്റുെമന്നു് ആേലാചിയ്ക്കണം.

േചാദ്യം: ഈ ആേലാചനേപാലും സംവാദപരമായിട്ടു
വികസിക്കണെമന്നാണു് മാഷ് പറയുന്നതു്.

ഉത്തരം: എെന്റ ഒരു അഭിപ്രായം, എെന്റയല്ല; പല�
രും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതാണു്, നമ്മൾ ആന്തരികമായി
ജനാധിപത്യവത്ക്കരണത്തിനു് വിേധയരാവണം.
ഇവിെട ഞാെനാരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ജനാധി�
പത്യെമന്നു് പറയുന്നതു് ഒരു ബൂർഷ്വാ ഏർപ്പാടാണു്
എന്നുള്ള ധാരണ തിരുത്തണം. ജനാധിപത്യെമ�
ന്നു് പറയുന്നതു് ഒരു വലിയ സാദ്ധ്യതയാണു്. ഒരു
ഉേട്ടാപ്യയാെണന്നു് േവണെമങ്കിൽ പറയാം. സമീർ
അമീൻ എഴുതിയ ഒരു േലഖനത്തിൽ അേദ്ദഹം പറ�
ഞ്ഞാരു കാര്യമുണ്ടു്: ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിെന്റ ആദർശ�
ങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു: equality, fraternity, liberty—
സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാേഹാദര്യം. സമീർ അമീൻ
പറയുന്നതു് ഇതു് ബുർഷ്വാസിയ്ക്കു് സാക്ഷാത്ക്കരിയ്ക്കാൻ
കഴിയില്ല എന്നാണു്. സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
പിെന്ന ബൂർഷ്വാസി ഉണ്ടാവില്ല. അതുെകാണ്ടു് ബൂർ�
ഷ്വാ മുദ്രാവാക്യമാെണങ്കിലും ആ മുദ്രാവാക്യം ബൂർ�
ഷ്വാസിെയത്തെന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻ േപാന്നതാണു്.
എന്നാൽ ബൂർഷ്വാസി സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച മുദ്രാവാക്യം,
അേദ്ദഹം പറയുന്നുണ്ടു് അേമരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ
മുദ്രാവാക്യമാണു്. Liberty and property സ്വാതന്ത്ര്യ�
വും സ്വത്തുടമസ്ഥതയും. ഉടമസ്ഥതയും സ്വാതന്ത്യവു�
മാണു് ബൂർഷ്വാസി സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച മുദ്രാവാക്യം.
ബൂർഷ്വാസിയുെട മുദ്രാവാക്യത്തിൽ സമത്വമുണ്ടു്. സാ�
േഹാദര്യവുമുണ്ടു്. ബൂർഷ്വാസി ഉണ്ടാക്കിയ മുദ്രാവാക്യ�
ത്തിൽ തെന്ന ബൂർഷ്വാസിെയ ഇല്ലാതാക്കാൻ േപാ�
ന്ന ആശയങ്ങളുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ഇതു് ഒരു ബൂർഷ്വാ�
മുദ്രാവാക്യമാണു് എന്നു് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല.

ജനാധിപത്യത്തിനു് ഇങ്ങെനെയാരു െപാട്ടൻ�
ഷ്യൽ ഉണ്ടു്. എന്താണു് ജനാധിപത്യം? വിശാലാർ�
ത്ഥത്തിൽ ‘നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി നിലെകാള്ളാനും നി�
ങ്ങളിലൂെട നിലവിൽ വരുന്നതുമായ ഒന്നാണു് ഞാൻ’
എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുേമ്പാഴാണു് ജനാധിപ�
ത്യം ഉണ്ടാവുന്നതു്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഇെതാ�
രു മാർക്സിസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാന്റിങ് ആണു്… “നിങ്ങൾ
എെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ ഞാനുള്ളൂ” എന്നു്
ഞാൻ എേപ്പാഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ടു്. നി�
ങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നതാണു് എെന്റ േപരു്… അല്ലാെത
അതു് എെന്റയുള്ളിലുള്ള ഒരു സത്തയല്ല. അതുെകാ�
ണ്ടു് ‘ഞാൻ’ എന്നു പറയുന്നതു് ഒരു relation ആണു്.
അേപ്പാൾ നിങ്ങേളാടു് പ്രതിബദ്ധനാണു് ഞാൻ. ആ
പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കു് ൈകവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആവിഷ്ക്കാരമാ�
ണു് ജനാധിപത്യം. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ജനാധി�
പത്യെത്ത, ബൂർഷ്വാ പാർലിെമന്ററി ജനാധിപത്യെമ�
ന്നതിേലക്കു ചുരുക്കിെക്കാണ്ടു് ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ�
മാണു് ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഒേരെയാരു രൂപെമന്നു്
െതറ്റിദ്ധരിയ്ക്കുന്നതു് ശരിയല്ല. അങ്ങെന ചുരുക്കിക്കാ�
ണുന്നതു് ശരിയല്ല. ഇതു് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
അെല്ലങ്കിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേയാഗത്തിൽ
വന്നുെപട്ട ഒരു പരിമിതിയായിട്ടാണു് എനിക്കു് േതാ�
ന്നിയിട്ടുള്ളതു്.

ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഈ വലിയ സാദ്ധ്യതെയ
േകവലം പാർലിെമന്ററി െഡേമാക്രസിയുെട, ബൂർ�
ഷ്വാ െഡേമാക്രസിയുെട ഒരു പരിമിതമായ ഒരു േസ്പ�
സുമായി കൂട്ടിയിണക്കി മനസ്സിലാക്കുകയാണു് െചയ്തി�
രിക്കുന്നതു്. ജനാധിപത്യം വിപ്ലവകരമായ സാദ്ധ്യ�
തകളുള്ള ഒരു ആശയമാണു്. അതിെന അങ്ങെനത�
െന്ന കാണണം. ജനാധിപത്യം ഒരു സാധ്യതയാണു്
ഫാഷിസെമന്ന വാക്കു് ഞാൻ ആ നിലയിൽ ഉപ�
േയാഗിയ്ക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും ‘സ്റ്റാലിനിസം’ സംശയരഹി�
തമായും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും സർവ്വാധിപത്യപര�
വുമാെയാരു പ്രവണതയാണു്. നമുക്കു് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത
ഒരാെള ഫാസിസ്റ്റ് എന്നുവിളിയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി നാട്ടി�
ലുണ്ടു്. ആ രീതിയിൽ സ്റ്റാലിെനയും ഫാഷിസ്റ്റ് എന്നു
വിളിയിക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ സ്റ്റാലിനിസെത്തയും ഫാ�
ഷിസെമന്നു വിളിയ്ക്കാം. പേക്ഷ, സൂക്ഷാർത്ഥത്തിൽ
ജർമനിയിേലാ ഇറ്റലിയിേലാ വളർന്നുവന്ന ഫാഷി�
സം േപാെല, ഇന്ത്യയിൽ വികസിയ്ക്കാൻ സാദ്ധ്യതയു�
ള്ള വർഗ്ഗീയ ഫാഷിസത്തിെന്റ പ്രകൃതംേപാെല ഒന്ന�
ല്ല സ്റ്റാലിേന്റതു്. ആ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ, ഇതു് സ്റ്റാലിനിസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഏെത�
ങ്കിലും തരത്തിലുളള ഒരു ന്യായവാദമല്ല. സ്റ്റാലിനി�
സം സംശയരഹിതമായിട്ടും ഏകാധിപത്യപരവും
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ
വിപുലമായ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യെത്ത വളെരേയെറ
അപകടെപ്പടുത്തിയതുമായ ഒരു പ്രവണതയാണു്…
യാെതാരു സംശയവുമില്ല.

അതു് സ്റ്റാലിെന്റ പ്രശ്നമല്ല േകേട്ടാ… സ്റ്റാലിനി�
സെമന്നതു് സ്റ്റാലിൻ എന്ന വ്യക്തിയുെട പ്രശ്നമല്ല.
മറിച്ചു് സ്റ്റാലിനിസെമന്നു പറയുന്നതു് ജനാധിപത്യ�
വും സംഘടനാബന്ധവും സംഘടനയും തമ്മിലുള്ള
പരസ്പര ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചുെള്ളാരു പ്രേത്യകതരത്തി�
ലുള്ള ഒരു വീക്ഷണഗതിയാണു്. ആ വീക്ഷണഗതി
ഏറ്റവും തീവ്രമായി നടപ്പിലാക്കിയതു് സ്റ്റാലിനായി�
രുന്നു. സ്റ്റാലിെന്റ േപരിൽ അതു് അറിയെപ്പടുെന്ന�
േന്നയുള്ളൂ. ഇതു് ഏറിയും കുറഞ്ഞും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ
നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. സംശയരഹിതമായും അതു് മാർക്സി�
സത്തിെന്റ വിപുലമായ ജനാധിപത്യ താത്പര്യെത്ത
ധ്വംസിച്ച ഒന്നാണു്. ആ കാര്യത്തിൽ എനിയ്ക്കു സംശ�
യമില്ല. പിെന്ന ചരിത്രപരമായ ചില ന്യായങ്ങേളാ
ചില ആവശ്യങ്ങേളാ സ്റ്റാലിെന്റ അത്തരം പ്രവർത്തി�
കൾക്കു് പിറകിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുപറയാം. രണ്ടാം
േലാകയുദ്ധം… ശീതസമരത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇെതാ�
െക്കയുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു പറയാം. എെന്താെക്കയു�
െണ്ടന്നു് പറഞ്ഞാലും അന്നു് നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾ�
ക്കു് അെതാരു ന്യായീകരണമല്ല. അെതാരു കാര�
ണമാെണന്നു് പറയാം. പേക്ഷ, അതിെന്റ േപരിൽ
ഈ അതിക്രമങ്ങെളാന്നും നമുക്കു് ന്യായീകരിക്കാൻ
കഴിയില്ല. അങ്ങെന ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ
മാർക്സിസം അതിെന്റ േപരിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കള�
ങ്കെപ്പടുക മാത്രേമ െചയ്യുകയുള്ളൂ. രക്ഷെപ്പടില്ല. അതു�
െകാണ്ടു് നമ്മുെട േപാരായ്മയായിട്ടാണു്… ചരിത്രത്തി�
െല, മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിെല വലിയ േപാരായ്മയാ�
യിട്ടാണു് സ്റ്റാലിനിസം മാേറണ്ടതു്. അതിനുേവണ്ടി
എെന്തല്ലാം കാരണങ്ങൾ പറയാനുെണ്ടങ്കിലും അതി�
െന യാെതാരു അർത്ഥത്തിലും സാധൂകരിയ്ക്കാേനാ
ന്യായീകരിക്കാേനാ കഴിയില്ല.

േചാദ്യം: ‘ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണം’ എന്ന സംഘട�
നാത്വം പര്ഷ്കരിക്കാെത േകാമൺ പ്ലാറ്റ് േഫാം രാഷ്ട്രീ�
യം വിജയിക്കുേമാ?

ഉത്തരം: ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണെമന്നു് പറയുന്ന�
തിൽ രണ്ടു കാര്യമുണ്ടു്. ഒന്നു്, ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീക�
രണം. ചരിത്രാതീതമായ ഒരു േകവലതത്വെമാന്നു�
മല്ല. ചരിത്രനിരേപക്ഷമായ ഒരു സംഘടനാ തത്വ�
വുമല്ല. അതു് സവിേശഷമായ ഒരു ചരിത്രഘട്ടെത്ത
അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്നതിനു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടിെയ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന, സംഘടനെയ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന,
ഒരു തത്വെമന്ന നിലയിൽ വിഭാവനം െചയ്യെപ്പട്ടതാ�
ണു്. അതുെകാണ്ടു് വിഭിന്നചരിത്രഘട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ
വരുേമ്പാൾ ഈ സംഘടനാ തത്വവും മാറാവുന്നതാ�
ണു്. അല്ലാെത ബാക്കിെയല്ലാം മാറാം ഇതു് മാത്രം
മാറ്റം വന്നുകൂടാത്തതാണു്… എന്ന പ്രമാണപദവി�
െയാന്നും സംഘടനാ തത്വങ്ങൾക്കു് ഇല്ല. കാരണം
സംഘടന ചരിത്രത്തിനകത്താണു്. അല്ലാെത സംഘ�
ടനയും സംഘടനായുക്തികളും ചരിത്രത്തിനു പുറത്തു്
ചരിത്രത്തിെന നിർണ്ണയിച്ചു നിൽക്കുന്നുെവന്നു് കരു�
േതണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ലേല്ലാ. െലനിൻ ഇതു നടപ്പി�
ലാക്കിയേപ്പാൾ, ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ, യുദ്ധസ�
ന്ദർഭത്തിൽ, ഒരു ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിെന്റ ഘട്ടത്തിൽ
സംഘടനക്കകത്തു് ജനാധിപത്യപരമായ സംവാദ�
ങ്ങൾക്കു് എത്രേത്താളം ഇടം െകാടുക്കാം എെന്നാരു
പ്രാേയാഗിക പ്രശ്നത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണു് ഇതു്
മുേന്നാട്ടു െവച്ചതു്.

ആ പ്രാേയാഗിക പ്രശ്നം തെന്ന അേദ്ദഹം േനരി�
ട്ട രീതിയും നമ്മൾ ആേലാചിക്കണം. ഈ ജനാധിപ�
ത്യ േകന്ദ്രീകരണം നടപ്പിലാക്കിയ െലനിൻ കാമേന�
വിെനയും അതുേപാെല തെന്ന പി.ബി. അംഗമായി�
രുന്ന സിേനാവിവേനയും—ഇവർ രണ്ടുേപരും േമൻ�
െഷവിക്കുകളുെട പക്ഷത്തു നിന്നുെകാണ്ടു് വിപ്ലമുേന്ന�
റ്റം സായുധമാെയാരു കലാപമായി പാർട്ടി ആസൂത്ര�
ണം െചയ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ അക്കാര്യം മുൻകൂട്ടി പത്രങ്ങൾ�
ക്കു് പറഞ്ഞുെകാടുക്കുകയും ഇവെര പി.ബി.-യിൽ നി�
ന്നു് പുറത്താക്കുകയും െചയ്തു. പി.ബി.-യിൽ നിന്നു് പു�
റത്താക്കി. വിപ്ലവം പൂർത്തീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു് അധികാര�
ത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ െലനിൻ െചയ്ത കാര്യം ഇവെര
പി.ബി.-യിേലക്കു് തിരിെച്ചടുക്കലാണു്. കാരണം വി�
പ്ലവകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരുെട അടിസ്ഥാന
നിലപാടിെന പാർട്ടിക്കു കെയ്യാഴിേയണ്ടി വന്നുെവന്ന�
തിെന്റ അർത്ഥം ഇനി ചരിത്രകാലത്തിലുടനീളം അവ�
െര പാർട്ടിക്കു് ആവശ്യമില്ലാെയന്നല്ല. മറിച്ചു് അവെര
ഉൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ടു് പാർട്ടി മുേമ്പാട്ടുേപാകുകയാണു്
െചയ്തതു്.

െലനിെന്റ ഒസ്യത്തു് എന്നറിയെപ്പടുന്ന പ്രമാണമു�
ണ്ടേല്ലാ. അതിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ കാര്യെമന്താണു്.
രണ്ടുകാര്യങ്ങളാണു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്. സ്റ്റാലിെന്റ
എല്ലാ േപാരായ്മകളും കൃത്യം കൃത്യമായിട്ടു് അതിൽ
പറയുന്നുണ്ടു്. ഏകാധിപത്യവാസന വളെര കൂടുതലാ�
ണു്. ജനാധിപത്യ നിലപാടു് കുറവാണു്… ഇങ്ങെന
ഒരാളുെട ൈകയ്യിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ ജനാധിപത്യ േക�
ന്ദ്രീകരണം സ്വച്ഛാധിപത്യമായിട്ടു് മാറാം. ഇെതല്ലാം
െലനിൻ അവസാനകാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒസ്യ�
ത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഒപ്പം തെന്ന അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ�
തു്… പി.ബി.-യിൽ പരമാവധി അംഗങ്ങെള എടുക്ക�
ണം. കാരണം പി.ബി.-യിൽ കുറച്ചു് അംഗങ്ങെളയു�
ള്ളൂെവങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം പാർട്ടിെയ
വലിയ േതാതിൽ ബാധിക്കും. കൂടുതൽ േപരുെണ്ട�
ങ്കിൽ തർക്കം പാർട്ടിെയ ബാധിക്കില്ല. അതുേപാെല
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ദീർഘകാലം പ്രവർത്തനപരി�
ചയമുള്ളവെര എടുക്കുന്നതിനുപകരം പുതിയ ആളു�
കെള എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ദീർഘകാ�
ലം നിങ്ങൾ ആേരാടാേണാ എതിരിടുന്നതു് അതുവഴി
അവരുെട സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ആർജ്ജിയ്ക്കാൻ വഴിയു�
ണ്ടു്. ഇെതാെക്ക െലനിെന്റ ഒസ്യത്തിലുണ്ടു്. ഞാൻ
പറഞ്ഞതു്, ജനാധിപത്യേകന്ദ്രീകരണം പ്രവർത്തന�
ക്ഷമമാക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാഴുണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചു് നല്ല കരുതൽ െലനിെന്റ ഭാഗത്തുണ്ടായി�
രുന്നു.

േചാദ്യം: പേക്ഷ, ആ ‘കരുതൽ’ ഒന്നും പില്ക്കാലത്തു്
ഈ തത്ത്വത്തിെന്റ പ്രേയാഗത്തിൽ കാണാൻ കഴി�
ഞ്ഞില്ല.

ഉത്തരം: മിക്കവാറും ഉണ്ടായില്ല. അതുെകാണ്ടു് വളെര
അധികം േസ്വച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകൾ ജനാധിപ�
ത്യ േകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ േപരിൽ നടപ്പിലാക്കെപ്പ�
ട്ടു. ഇങ്ങെന വരുെമന്നു് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു് ഒരു നിലപാ�
ടു് എടുത്ത ആളാണു് േറാസാ ലക്സംബർഗ്. െലനിൻ
എന്തു െചയ്തുെവന്നതു തെന്ന ഒരു കാര്യമാണു്. െല�
നിൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ പിന്നീടതു് മാ�
റ്റിക്കൂടാ എന്നു പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥെമാന്നു�
മില്ല. മാർക്സ് പറഞ്ഞതു് പലതും െതറ്റായിരുന്നുെവന്നു്
നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ.

ഇന്ത്യാ ചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചു് മാർക്സ് പറഞ്ഞ പല
നിരീക്ഷണവും െതറ്റായിരുന്നുെവന്നു് നമുക്കു് അറിയാ�
മേല്ലാ. മാർക്സിനു് െതറ്റുണ്ടു് എന്നു് നമുക്കു് പറയാെമ�
ങ്കിൽ പിെന്ന െലനിെന്റ ഭാഗത്തു് പിഴവുെണ്ടന്നു് പറ�
ഞ്ഞാലും തരേക്കെടാന്നുമില്ല. ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീക�
രണെമന്നതു് ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിെല സംഘട�
നായുക്തിയാണു്. ആ സവിേശഷഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ
ഇേപ്പാൾ അതു് ആവശ്യമുേണ്ടാെയന്നു് ആേലാചി�
ക്കാം. ചർച്ചെചേയ്യണ്ട കാര്യമാണു്. േറാസാ ലക്സം�
ബർഗ് ആദ്യേമ ഇതിെന എതിർത്ത ആളാണു്. കാ�
രണം ഇതു് വളെര െപെട്ടന്നു് ഒരു ഏകാധിപത്യപര�
മായ സംവിധാനത്തിേലക്കു േപാകും. ഏകാധിപതി�
കളായ േനതൃത്വത്തിനു് വിേശഷപദവി നല്കിെക്കാണ്ടു്
ജനങ്ങെള, ഇച്ഛാശക്തിയില്ലാത്ത അനുയായികളും
ആൾക്കൂട്ടവുമായി മാറ്റുന്നതിേലക്കു നയിക്കുെമന്നായി�
രുന്നു അവരാദ്യം ഉന്നയിച്ച വിമർശനം: ആ വിമർശ�
നത്തിെന്റ സാംഗത്യവും വളെര പ്രധാനെപ്പട്ടതാണു്.

േചാദ്യം: രണ്ടു വിരുദ്ധ തത്വങ്ങെള കൂട്ടിയിണക്കുന്നു,
ജനാധിപത്യം—േകന്ദ്രീകരണം…!

ഉത്തരം: ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞേല്ലാ എന്താണു്
ജനാധിപത്യം? അതു് ഭൂരിപക്ഷമല്ല. വിേയാജിയ്ക്കാനു�
ള്ള ന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ അവകാശവും ആ വിേയാജി�
പ്പിെന അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടു് അതിനുകൂടി ഇടംെകാ�
ടുത്തു അവെരക്കൂടി ഉൾേച്ചർക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തി�
െന്റ സന്നദ്ധതയുമാണു് ജനാധിപത്യം. ഭൂരിപക്ഷം
ന്യൂനപക്ഷെത്ത ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണു് ജനാധിപ�
ത്യെമന്നു കരുതിക്കൂട. ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷെത്ത
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിെന്റ േപരു് ഫാഷിസം എന്നു മാത്ര�
മാണു്. ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ േപരിൽ
വലിെയാരളേവാളം നടന്നതു് ഇക്കാര്യമാണു്. അതു�
െകാണ്ടു് ന്യൂനപക്ഷം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്ന, എതിർശ�
ബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്ന ഒരു സംവിധാനെത്ത
നമ്മൾ ജനാധിപത്യെമന്നു് വിളിച്ചുകൂടാ. ജനാധിപ�
ത്യത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത കരുതൽ എതിർശബ്ദങ്ങെള
സംരക്ഷിയ്ക്കലാണു്. എന്തുെകാണ്ടാണു് ഫാഷിസ്റ്റു�
കൾ. വർഗ്ഗീയഫാഷിസ്റ്റുകൾ ജനാധിപത്യവാദികളല്ല
എന്നു നമ്മൾ പറയുന്നതു്. ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല.
31% േവാേട്ട അവർക്കുള്ളൂ. 51% േവാട്ട് അവർക്കു് കിട്ടി�
യാൽ, ഇെതല്ലാം ശരിയാകുേമാ?

മറിച്ചു് ആേലാചിയ്ക്കുക. ഹിന്ദുത്വവാദത്തിനു് 50
ശതമാനം േവാട്ട് കിട്ടി. അെല്ലങ്കിൽ 60 ശതമാനം
േവാട്ട് കിട്ടി… അന്നവർ ഇതിേനക്കാൾ തീവ്രമായി
ഹിന്ദുത്വം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ശരിയാവുേമാ? അേപ്പാൾ
ജനാധിപത്യമാകുേമാ? ഒരു സംശയവും േവണ്ട…
ജനാധിപത്യം ആവില്ല. കാരണം അപരശബ്ദങ്ങെള
സ്വാംശീകരിക്കാനും അവെയക്കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന�
തിനും അതിെനക്കുറിച്ചുകൂടി കരുതലുള്ള ഒരു സംവി�
ധാനമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കാനുമുള്ള നമ്മുെട ആന്തരിക�
േശഷിെയയാണു് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്നു
പറയുക. ബൂർഷ്വാ െഡേമാക്രസിയിലും പാർലിെമന്റ�
റി െഡേമാക്രസിയിലും പലേപ്പാഴും അതുണ്ടാവില്ല.
അതാണു് ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഒരു ദൗർ�
ബ്ബല്യം. അതുകൂടി പരിഹരിച്ചാലാണു് േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
ജനാധിപത്യം വരിക. അതുെകാണ്ടു് ബൂർഷ്വാ ജനാ�
ധിപത്യത്തിെന്റ േപാരായ്മകെള മറികടക്കുന്ന, ജനാ�
ധിപത്യയുക്തിയാണു് േവണ്ടതു്. അതിെന്റ േപാരായ്മ�
കെള അതിേനക്കാൾ ശക്തമായി, സംഘടിതമായി
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന വിദ്യയല്ല േവണ്ടതു്.

നമ്മൾ ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണത്തിൽ, േകന്ദ്രീ�
കരണെത്ത ജനാധിപത്യത്തിേനക്കാൾ എത്രേയാ
ശക്തമായി ഉറപ്പിച്ചു. ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായില്ല.
അതായതു് ഭൂരിപക്ഷപരമാെയാരു അഭിപ്രായം വരു�
ന്നു. സംഘടന ആ തീരുമാനെമടുക്കുന്നു… അേപ്പാഴും
ന്യൂനപക്ഷപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനില്ക്കണം.
ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർക്കു് േസ്പസ്
ഉണ്ടാവണം. അതാണു് പിന്നീടു് ശരിെയന്നു് മനസ്സി�
ലാക്കിയാൽ അതു് സംഘടനയുെട യുക്തിയിേലക്കു
തിരിച്ചുവരികയും േവണം. ഇതിനുപകരം എന്തു സം�
ഭവിയ്ക്കുന്നു… ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ അതു്
എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി ഒഴിവാക്കെപ്പടുന്നു. ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞേല്ലാ. സിേനാവിവിേനയും കാമിേനവിെനയും
പി.ബി.-യിേലക്കു് തിരിച്ചുെകാണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച െല�
നിനാണു് ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണം െകാണ്ടുവന്ന�
തു്. അതാണു് അേദ്ദഹം ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണ�
ത്തിെന്റ പ്രാേയാഗിക മാതൃകയാക്കി കാണിച്ചതു്.

േചാദ്യം: നിസ്സാര തർക്കങ്ങൾ കാരണം ദീർഘകാല
പ്രവർത്തന ചരിത്രമുള്ളവെര പ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും
എെന്നേന്നക്കുമായി ഇല്ലതാക്കുന്നതിനു് എത്രേയാ
ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടു്.

ഉത്തരം: തർക്കങ്ങളിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം പറഞ്ഞവ�
രിൽ ചിലർ ശരിയായിരിക്കും. ഇനി ഭിന്നാഭിപ്രായം
പറഞ്ഞവർ െതറ്റാെണങ്കിൽ തെന്നയും അവരുെട
അക്കാലം വെരയുള്ള ജീവിതത്തിെന്റയും പ്രവൃത്തിക�
ളുെടയും സംഭാവനകൾ എത്ര മഹനീയമാണു്. ജനാ�
ധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണം എന്നു പറയുന്നതു് യാന്ത്രിക�
മായ ഒരു സംഘടനായുക്തിയായിട്ടല്ല വളെര വിപുല�
മാെയാരു ജനാധിപത്യപരിേപ്രക്ഷ്യമായിട്ടാണു് നില�
നിൽേക്കണ്ടതു്. അങ്ങെന നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാ�
ജയെപ്പടുെമന്നുള്ളതു് കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികൾ തെന്ന
പല രൂപത്തിൽ പുനരാേലാചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േലാകെമമ്പാ�
ടുമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട പലതരത്തിലുള്ള
പുനരാേലാചനകൾ ഈ പ്രശ്നം തുറന്നുകാണിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. േനതൃസ്ഥാനത്തു് ഇത്രകാലേമ ഒരാൾ നില്ക്കാൻ
പാടുള്ളൂ, അെല്ലങ്കിൽ ജനാധിപത്യം ശക്തമായ രീ�
തിയിൽ നടപ്പിലാവണം എെന്നാെക്ക പലേപ്പാഴും
നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആത്മവിമർശനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നം തെന്ന ജനാധിപത്യേകന്ദ്രീകരണെമന്ന തത്വ�
ത്തിനു് പ്രാേയാഗികമായി ധാരാളം പരിമിതികൾ
ഇേപ്പാഴും നിലനില്ക്കുന്നു എന്നു തെന്നയാണു്. രണ്ടു കാ�
ര്യമാണു് എനിക്കു് ഇതു സംബന്ധിച്ചു് പറയാനുള്ളതു്.
ഒന്നു്, മാറി വരുന്ന പുതിയ ഒരു ചരിത്രസന്ദർഭത്തിൽ
ഇതു് എത്രേത്താളം സംഗതമാണു് എന്നതിെനക്കുറി�
ച്ചു് സർവ്വതലസ്പർശിയായി ഒരു സംവാദം നടക്കണം.
രണ്ടു്, ആ സംവാദം നടക്കുേമ്പാൾ അതിെലാരു തീർ�
പ്പാക്കുന്നതുവെര എന്തു െചയ്യണം…

ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണത്തിെല ജനാധിപത്യ�
െമന്ന അംശെത്ത േകന്ദ്രീകരണയുക്തിക്കു് കീഴ്െപ്പ�
ട്ടുേപാകാത്തമട്ടിൽ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്കു്
അകത്തു് ഉറപ്പിെച്ചടുക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങെന ഉറ�
പ്പിെച്ചടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ േകന്ദ്രീകരണ യുക്തി
അതിെന വിഴുങ്ങില്ലാെയന്നു് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ജനാ�
ധിപത്യേകന്ദ്രീകരണം എന്തുപറഞ്ഞാലും ഇന്നുള്ള
സ്ഥിതി വിേശഷത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കുന്നതിനു്
അതു് വഴിെവക്കും.

േചാദ്യം: ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിേയാടനുബന്ധിച്ചു് നടന്ന സമാ�
ന്തര ആേഘാഷങ്ങെള മാഷ് എങ്ങെന കാണുന്നു?

ഉത്തരം: ൈഹന്ദവവാദികൾ അവരുെട ആയുധമാക്കി�
െയടുത്ത ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമ്മേളെറ്റടുത്തു നട�
ത്തിയാൽ അങ്ങെന എല്ലാം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടിവരിേല്ല?
മതചിഹ്നങ്ങൾ മതനിരേപക്ഷമായ ഒരു പ്രേയാഗ�
ത്തിേലക്കു് വികസിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു് നല്ലതാ�
ണു്. മതചിഹ്നങ്ങെള മതത്തിെന്റ പ്രേയാഗമണ്ഡല�
ങ്ങളിൽ നിന്നു് പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു് ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ
കഴിയണം. കൃഷ്ണൻ എന്ന മിത്തിക്കൽ character-
െന കൃഷ്ണസങ്കല്പത്തിെന്റ ചരിത്രേത്താടും സാമൂഹ്യാവ�
സ്ഥകേളാടുെമാെക്ക ബന്ധെപ്പടുത്തി പല നിലയിൽ
നമുക്കു് വിശദീകരിയ്ക്കാമേല്ലാ. കൃഷ്ണൻ ഒരു ലഘുവായ
ബിംബമല്ല… െകാസാംബിെയാെക്ക അതു വിശദമാ�
യിട്ടു് ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്ടു്… നമ്മുെട കൃഷ്ണസങ്കല്പത്തി�
െന്റ രൂപെപ്പടൽ. പലകാലങ്ങളിലുണ്ടായ പരിവർ�
ത്തനങ്ങൾ. അേദ്ദഹം പറയുന്നതു് പഴയ െനാമാഡി�
ക് െസാൈസറ്റിയുെടയും പില്ക്കാലത്തു് അേഗറിയൻ
െസാൈസറ്റിയുെടയും നായകനായിട്ടുതെന്ന കൃഷ്ണൻ
മാറി എന്നാണു്. പശുപാലകനായും കാർഷികസമൂ�
ഹത്തിെന്റ നായകനായും കൃഷ്ണൻ മാറുന്നുണ്ടു്. കൃഷ്ണ�
െന ചരിത്രവത്ക്കരിക്കാനും ജനാധിപത്യവത്ക്കരി�
ക്കാനും ഒരു ചർച്ചയുെട വിഷയമാക്കാനുെമാെക്ക
നമുക്കു് പറ്റുകയാെണങ്കിൽ നല്ലതാണു്.

ഇനി കൃഷ്ണബിംബം അേങ്ങയറ്റെത്ത മതവത്ക്ക�
രണത്തിെന്റ ഒരു വിഷയമാവുേമ്പാൾ ഒരു Counter
Strategy എന്ന നിലയ്ക്കു് മതനിരേപക്ഷമായ ഒരു പ്ര�
േയാഗത്തിെന്റ ഒരു അവതരണത്തിെന്റേയാ ഒരു
താത്ക്കാലിക പ്രതീകമാക്കുന്നതിൽ പ്രാേയാഗികമാ�
യി ചില ഫലങ്ങളുെണ്ടന്നു് കരുതാം. പേക്ഷ, അതിൽ
കവിഞ്ഞു് ഇതാണു് ശരിയായ ഒരു പ്രതിേരാധ മാർ�
ഗ്ഗെമെന്നാന്നും െതറ്റിദ്ധരിേക്കണ്ട കാര്യെമാന്നുമില്ല.
തത്ക്കാലേത്തക്കു് Counter Strategy എന്ന നില�
െക്കാെക്ക ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട�
േല്ലാ. അതിെന നമ്മൾ അമിതമായി മഹത്വവത്ക്ക�
രിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല. േകരളത്തിെല മദ്ധ്യ വർഗ്ഗെത്ത
കൂെട കൂട്ടാനുള്ള ഇടതുപക്ഷപരമായ പണിെയന്താ�
ണു്. മദ്ധ്യവർഗ്ഗെത്ത സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വലതുപക്ഷ�
പരമായ ആശയങ്ങേളാടു് ഐക്യെപ്പടലാേണാ…
മദ്ധ്യവർഗ്ഗമിന്നു് േകരളത്തിൽ നയിക്കെപ്പടുന്നതു് വല�
തുപക്ഷപരമായ വീക്ഷണങ്ങളാലും താത്പര്യങ്ങ�
ളാലുമാണു്. അതു് ഏെറ്റടുത്തു് ആവർത്തിച്ചു് ഇടതുപ�
ക്ഷത്തിനു് വലതുപക്ഷെത്ത േതാൽപ്പിക്കാെനാന്നും
പറ്റില്ല. ഇടതുപക്ഷെത്ത കുെറക്കൂടി വലതു പക്ഷേത്ത�
യ്ക്കു് െകാണ്ടുേപാവുകയും സമൂഹം െമാത്തം കൂടുതൽ
വലതുപക്ഷപരമായി തീരുകയും െചയ്യുെമന്നു് മാത്രേമ�
യുള്ളൂ…

േചാദ്യം: ഈ മദ്ധ്യവർഗെത്ത ഇടതുപക്ഷപരമായ നി�
ലപാടിേലക്കു െകാണ്ടുവരാൻ എന്തുേവണം?

ഉത്തരം: അതിനു് ‘നീതി’െയ മുൻനിർത്തിെകാണ്ടുള്ള
സമരമുഖങ്ങൾ തുറക്കണം. േകരളെത്ത മുൻനിർത്തി
പറഞ്ഞാൽ, ആരാണിന്നു് േകരളത്തിൽ ഏറ്റവും പീ�
ഡിതരായ െതാഴിലാളികൾ? ഞാൻ മൂന്നു കൂട്ടരുെട
േപരു പറയാം. ഒന്നു് പീടികെതാഴിലാളികൾ… Sales
girls അടക്കം. രണ്ടു്, നഴ്സുമാർ; മൂന്നു് അൺ എയ്ഡഡ്
സ്കൂളുകളിെലയും േകാേളജുകളിെലയും അദ്ധ്യാപകർ…
ജീവനക്കാർ. ഇവേരാളം േകരളത്തിലിന്നു് ചൂഷിതരാ�
യവരല്ല േകരളത്തിെല സാധാരണ പണിക്കാർ േപാ�
ലും… കൂലിെത്താഴിലാളികൾ േപാലും. ദിവസം 500
രൂപ ഒരു കൂലിെത്താഴിലാളിക്കു് നാട്ടിൽ കിട്ടും. ഒരു
അന്യസംസ്ഥാനെത്താഴിലാളിയ്ക്കു് 500–600 രൂപ േക�
രളത്തിൽ കിട്ടും. അേതസമയം േകരളത്തിെല ഒരു
അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയത്തിൽ അദ്ധ്യാപകർക്കു്
എത്ര രൂപ കിട്ടും? ദിവസം 150 രൂപ തികച്ചു കിട്ടുന്ന�
വർ എത്ര േപരുണ്ടാവും? മാസം 5,000 രൂപ കിട്ടുന്ന
അദ്ധ്യാപികമാർ എത്ര േപരുണ്ടു്? 10,000 രൂപ കിട്ടു�
ന്ന നഴ്സുമാർ എത്ര േപരുണ്ടു്?

ദിവസം 150–200 രൂപ കൂലി കിട്ടാത്ത അഭ്യസ്തവി�
ദ്യരായ, സവിേശഷൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കി�
നു മനുഷ്യരും േകരളത്തിൽ ചൂഷിതരായിട്ടുണ്ടു്. ഇവ�
രുെട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുെട പ്രശ്നമായിട്ടു് മാറിയിട്ടുേണ്ടാ
മാറിയിട്ടില്ല. എേപ്പാെഴങ്കിലും ഒറ്റത്തിരിഞ്ഞു് അവിട�
വിെട ചില സമരം നടക്കുന്നു എന്നതല്ലാെത. എത്ര
ലക്ഷമുണ്ടു് പീടികെത്താഴിലാളികൾ? എന്താണു് സ്ഥി�
തി? രാവിെല എട്ടുമണിക്കു് കടയിൽക്കയറി രാത്രി 10
മണിക്കും 11 മണിക്കും 12 മണിക്കും കടയിൽ നിന്നിറ�
ങ്ങിയാൽ എത്ര രൂപയാണു് കിട്ടുന്നതു്? ഞാൻ പറയു�
ന്നതു് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങേളെറ്റടുത്തു് അവരുെട പ്രസ്ഥാ�
നമായി മാറുേമ്പാൾ—സമൂഹത്തിൽ നീതിേബാധമുള്ള
ധാരാളം മനുഷ്യർ ഇന്നുണ്ടു്, സമൂഹത്തിൽ നീതിേബാ�
ധം അറ്റുേപായിെട്ടാന്നുമില്ല—ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ
ഏെറ്റടുത്തു് സമരം െചയ്താൽ ഈ നീതിേബാധമുള്ള
മനുഷ്യർ നിങ്ങേളാെടാപ്പമുണ്ടാകും. അങ്ങെന മദ്ധ്യ�
വർഗ്ഗപരമായ അവേബാധെത്ത നിങ്ങൾക്കു് ഉൽപ�
തിഷ്ണുത്വത്തിേലക്കു തിരിച്ചുെകാണ്ടുവരാൻ പറ്റും.

അതിെന്റകൂെട ഈ വലതുപക്ഷത്തിെനതിരായ
ചില കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജികേളാ പ്രകടനങ്ങേളാ ആേഘാ�
ഷങ്ങേളാ ഒെക്ക നടത്താം. അല്ലാെത വലതുപക്ഷ�
ത്തിെന്റ മതാത്മകയുക്തികെള അേതപടി ആേഘാ�
ഷിച്ചതു െകാണ്ടു് വലതുപക്ഷസ്വാധീനം ഇല്ലാതാവുെമ�
ന്നു് കരുതിക്കൂടാ.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://en.wikipedia.org/wiki/Prabhat_Patnaik
https://en.wikipedia.org/wiki/Prabhat_Patnaik
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://en.wikipedia.org/wiki/Prakash_Karat
https://en.wikipedia.org/wiki/M._A._Baby
https://en.wikipedia.org/wiki/Samir_Amin
https://en.wikipedia.org/wiki/Samir_Amin
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േചാദ്യം: മദ്ധ്യവർഗ്ഗെത്ത രാഷ്ട്രീയമായി റാഡിക്കലാക്കി
എടുക്കുന്നതിനുള്ള േസ്പസ് മുഖ്യധാരാ ഇടതുപക്ഷം
ഉപയാഗിക്കുന്നുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: െകാച്ചുെകാച്ചു സംഘങ്ങൾ, െചറിയ െചറിയ
കൂട്ടായ്മകൾ വന്നു് അതു് ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ അവെരാ�
െക്ക വളെര െപെട്ടന്നു് Anti-left ആയിത്തീരും! ആല�
പ്പുഴയിൽ നടന്ന സമരം േതാമസ്സ് ഐസക്കിെന്റയും
ജി. സുധാകരെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായി നട�
ത്തി വിജയിപ്പിച്ചു. അതുതെന്നയാണു് െചേയ്യണ്ടതു്.
േകരളത്തിലുടനീളം െചേയ്യണ്ടതു് അതാണു്. ഇങ്ങെന�
യുള്ള സമരങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കണം.

ഇേപ്പാൾ െചറിയ സംഘങ്ങളാണു് ഇത്തരം സമ�
രങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കുന്നതു്… അവർ അേതെറ്റടുക്കുന്ന�
േതാെട മുഖ്യ ധാരാരാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അേതെറ്റടു�
ക്കാെത പിൻമാറുന്നു. അവർ സമരങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്ത�
തുെകാണ്ടു് തങ്ങളുെട പദവി നഷ്ടെപ്പട്ടുെവന്നു് മുഖ്യ�
ധാരാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ കരുതുന്നു. മറ്റാെരങ്കിലും
ഏെറ്റടുത്തതുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഇതു് ഏെറ്റടുത്തുകൂടാ�
ത്ത സമരമാണു് എെന്നാന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.
അതായതു് 10–12 മണിക്കൂർ പണി െയടുക്കുന്നവർ�
ക്കു് മാസം അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം െകാടുക്കുന്ന
ഒരു സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ േകരളത്തിൽ
നിങ്ങൾ െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം അതിൽ എന്തുെചയ്യ�
ണം? അത്രേയയുള്ള പ്രശ്നം. അതു് ആരു കൂെടയുണ്ടു്…
ആരു് ഏെറ്റടുത്തു… ആരു െകാണ്ടു നടന്നു. ഇെതാ�
ന്നും നമ്മുെട Concern ആവരുതു്. നമ്മുെട കരുതൽ
ഈ മനുഷ്യരാണു്. ഈ െതാഴിലാളികളാണു്. അവ�
രുെട കൂെട നിന്നാൽ മതി. ഈ സമരം ഏെറ്റടുത്താ�
ലുണ്ടേല്ലാ േകരളത്തിെല മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിെല നീതി�
േബാധമുള്ള ലേക്ഷാപലക്ഷം മനുഷ്യർ കൂെട വരും.
അങ്ങെന മാത്രേമ നമുക്കിവെര കൂെട കൂട്ടാൻ പറ്റു…
ഇവെര റാഡിക്കലാക്കാൻ പറ്റു…

ഞാൻ േവെറാരു ഉദാഹരണം പറയാം ആേഗാ�
ളവത്ക്കരണം തുടങ്ങിയ സമയത്തു് ഇതിെനതിെര
സമരം െചയ്യുന്നതു് അസംബന്ധമാണു് എന്നാണു്
ഇന്ത്യയിെല മദ്ധ്യവർഗ്ഗം മുഴുവൻ കരുതിയിരുന്നതു്.
ഈ കഴിഞ്ഞ പണിമുടക്കിെന്റ കാര്യത്തിൽ എന്തു�
ണ്ടായി? ഇന്ത്യൻ മദ്ധ്യവർഗ്ഗവും ഇന്ത്യയിെല മാദ്ധ്യമ�
ങ്ങളും വലിെയാരു പങ്കു് ഈ സമരേത്താടു് അനുകൂല
നിലയിേലക്കു് എത്തിയേല്ലാ… എങ്ങെനെയത്തി?
എത്തിയതു് വലതുപക്ഷ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ അതിെന പി�
ന്തുണച്ചതുെകാെണ്ടാന്നുമല്ല. അവസാനിയ്ക്കാത്ത സമ�
രമാണു്… ഞാെനാരു േലഖനത്തിനു് ഈ തലെക്കട്ടു്
മുൻേപ ഇട്ടിരുന്നു. ഇേപ്പാഴും പറയുകയാണു്… ‘നില�
യ്ക്കാത്ത സമരങ്ങളാണു് ഇടതുപക്ഷം.’ സമരം അവ�
സാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. സമരം അവസാനിയ്ക്കുന്നതു്
എേപ്പാഴാെണന്നു് അറിയുേമാ… പ്രശ്നം ഇല്ലാതാവു�
േമ്പാഴാണു്. നമ്മുെട ചുറ്റും േനാക്കിയാൽ അങ്ങെന�
െയാരു സ്ഥിതിയല്ലേല്ലാ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കു് സമരം െചേയ്യണ്ട. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളിട�
േത്താളം സമരം െചേയ്ത പറ്റൂ. അതുവഴി മാത്രേമ ഇട�
തു പക്ഷെത്ത ഉറപ്പിെച്ചടുക്കാൻ പറ്റു.

റംസാെന്റ കാലത്തു് േനാമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിക്കാ�
റുണ്ടു്. ഇന്നാെളാരു ക്യാമ്പിൽ െചന്നേപ്പാൾ േചാദി�
ച്ചു. േനാമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു് ശരിയാേണാ?
അതിൽ പ്രാേയാഗികമായി ഒരു പ്രതീകമൂല്യമുണ്ടു്.
ആ നിലയിൽ അതു് നല്ലതുമാണു്. അതിൽ കവിഞ്ഞ
ഒരു സമരമായി ഇതിെന കാണുകയും െചയ്യരുതു്.
സമരങ്ങൾ െചയ്യാതിരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായമായിട്ടും
കാണരുതു്. വലതുപക്ഷേബാധെത്ത ഇല്ലാതാക്കാൻ
വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷേമെറ്റടുത്തതു�
െകാണ്ടു് കഴിയില്ല. അതിെന ഇടതുപക്ഷവല്ക്കരിയ്ക്ക�
ണം. ഇടതുപക്ഷവല്ക്കരണം െപാളിറ്റിക്കൽ റാഡിക്ക�
ൈലേസഷൻ വഴിയാണു് നടക്കുക. ഫാഷിസെത്ത
അത്ര സാർവ്വത്രികവല്ക്കരിയ്ക്കണേമാ? ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ്
turn എന്നു പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി. ലളിതമാ�
യി പറഞ്ഞാൽ അപരേബാധമില്ലാത്ത ആത്മസങ്ക�
ല്പമാണു് ഫാഷിസം. അപരത്വെത്ത സമ്പൂർണ്ണമാ�
യി നിരസിക്കുന്ന ആത്മതത്വത്തിെന്റ ദർശനം, അതു്
ഫാഷിസ്റ്റാണു് അെല്ലങ്കിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് െപാട്ടൻഷ്യൽ
ഉള്ളതാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മതത്വം…
നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ പ്രബലമായിട്ടുണ്ടു്. അതു് നമു�
ക്കു് എവിെട േനാക്കിയാലും കാണാം. ആ നിലയിൽ
ഇതു് ശരിയാണു്.

പേക്ഷ, അതിെന ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂട സാമൂ�
ഹ്യക്രമവുമായി സമീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഈ
പറഞ്ഞ മേനാഭാവെത്ത അെല്ലങ്കിൽ ഒരു ജീവിത�
േബാധെത്ത ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം എന്നു പറയുന്ന�
തു ശരിയല്ല. പേക്ഷ, ഇെതാരു ഫാഷിസ്റ്റ് െപാട്ടൻ�
ഷ്യലാണു്. െഡേമാക്രാറ്റിക് എന്നു പറയുന്നതു് അടി�
സ്ഥാനപരമായി ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായിരിയ്ക്കുന്നതു്
േനരെത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം അതി�
നകത്തുള്ളതുെകാണ്ടല്ല; അപരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള കരു�
തൽ അതിനുള്ളിലുള്ളതുെകാണ്ടാണു്. ഞാൻ എെന്ന
മാത്രം അതിൽ കാണുന്നതു് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് മനസ്സും
ഞാൻ നിെന്നക്കൂടി പരിഗണിച്ചുെകാണ്ടു് എെന്ന കാ�
ണാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഒരു ജനാധിപത്യാവേബാധവും
ഉണ്ടായി വരുന്നു. ഈ അപരേബാധമില്ലാത്ത ആത്മ
സങ്കല്പം, അതു് നമ്മുെട കുടുംബഘടനയിൽ ഇേപ്പാ�
ഴുണ്ടേല്ലാ. നമ്മുെട കുടുംബം എന്നുപറഞ്ഞാെലാരു
ഫാഷിസ്റ്റ് മിനിേയച്ചറാണേല്ലാ…

സർവ്വാധികാരിയായ ഒരു ഏകേനതാവാണു്
രാഷ്ട്രത്തലവെനങ്കിൽ സർവ്വാധികാരിയായ ഒരു പി�
താവാണേല്ലാ കുടുംബനാഥൻ. ഭാര്യയ്ക്കു്, മക്കൾക്കു്,
മറ്റുള്ളവർക്കു്. അഭിപ്രായമില്ല… അവകാശമില്ല…
സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല… ഒന്നുമില്ലേല്ലാ. ആദർശവത്ക്കരി�
ക്കെപ്പട്ട േകരളീയ കുടുംബഘടനയുെട അടിസ്ഥാനം
ഇതാണു്. ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള, ഏകാധിപത്യപ�
രമായ ഒരു പുരുഷഘടന അതിലുണ്ടു്. കുടുംബഘട�
നയിൽ അതുണ്ടു്. പ്രണയത്തിലുണ്ടു്… പാർട്ടി ഘട�
നയിലുണ്ടു്… മറ്റു പലതിലുമുണ്ടു്… േചാദ്യം െചയ്തുകൂടാ�
ത്ത എതിർക്കെപ്പട്ടു കൂടാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടു്.
അേപ്പാൾ ആ നിലയിൽ അെതാരു ഫാഷിസ്റ്റ് സാ�
ദ്ധ്യതെയ ഉൾെക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്. അതു് വളെര വ്യാപക�
വുമാണു്. അതിെന െചറുക്കാനുള്ള ഏകവഴി ജനാ�
ധിപത്യപരമായ എതിർശബ്ദങ്ങെള േബാധപൂർവ്വം
തെന്ന നിലനിർത്തുകെയന്നുള്ളതാണു്. അതു നില�
നിർത്തുവാനുള്ള േബാധപൂർവ്വമായ പരിശ്രമം വാ�
സ്തവത്തിൽ നമ്മുെട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െകാണ്ടുവേര�
ണ്ടതാണു്. എതിർശബ്ദങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളുകെയന്ന�
തു്, അതിനു് ഉള്ളിൽ തെന്നയുണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ
െഡേമാക്രാറ്റിക് ആേണാ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു വഴി
എതിർശബ്ദങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളാനും നിലനിർത്താ�
നും നിങ്ങൾക്കു് എത്രേത്താളം േശഷിയുണ്ടു് എന്നതി�
ലാണു്. എതിർശബ്ദങ്ങെള നിങ്ങളുെട കൂെട നിലനിർ�
ത്താൻ നിങ്ങൾ എത്രേത്താളം പ്രതിബദ്ധമാേണാ
അത്രേത്താളം മാത്രമാണു് നിങ്ങൾ ഡേമാക്രാറ്റിക്കാ�
വുക. ഇതു് െതരെഞ്ഞടുപ്പിേലാ, പാർലിെമന്റിേലാ
ഭരണകൂടത്തിേലാ മാത്രം നടേക്കണ്ട കാര്യമല്ല. നമ്മു�
െട ജീവിതത്തിെന്റ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ വെര,
വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര െപരുമാറ്റം മുതൽ
രാഷ്ട്രജീവിതത്തിെന്റ അേങ്ങത്തലവെര നടക്കുന്നു.
ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ, അന്യമനുഷ്യേരാടു് സം�
സാരിയ്ക്കുേമ്പാൾ മുതൽ ഇതു് തുടങ്ങുന്നു.

േചാദ്യം: എതിർ ശബ്ദങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഉൾെക്കാ�
ള്ളുന്നുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: ഉൾെക്കാള്ളുകെയന്നതു് അവരുെട ഉത്തര�
വാദിത്വമല്ല. നിങ്ങളുെട ഉത്തരവാദിത്വമാണു് എന്നു
നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുേമ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ െഡേമാക്രാ�
റ്റിക്കാവുന്നതു്. അതായതു് നിങ്ങേളാടു വിേയാജിക്കാ�
നുള്ള എെന്റ അവകാശമാണു് ജനാധിപത്യെമന്ന�
തുേപാെല എേന്നാടു് വിേയാജിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുെട
അവകാശം കൂടിയുെണ്ടങ്കിേല ജനാധിപത്യമുള്ളൂെവ�
ന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാെത നിങ്ങേളാടു്
വിേയാജിയ്ക്കാനുള്ള എെന്റ അവകാശം ജനാധിപത്യ�
വും എേന്നാടു് വിേയാജിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുെട അവകാ�
ശം വിഘടനവാദവുമാെണന്നു് പറയുന്നതിൽ എന്തു
ശരിയാണുള്ളതു്? ഇതു് വളെര ആദർശാത്മകമായ
ഒരു Position ആണു്. നൂറു ശതമാനം നടപ്പിലാവുക
എളുപ്പവുമല്ല. പേക്ഷ, ഞാൻ പറയുന്നതു് ഈ ആദർ�
ശാത്മക നിലപാടിെന നമ്മൾ വിടാെത പിടിയ്ക്കണം.
കാരണം എങ്കിൽ മാത്രെമ അതു് പ്രാേയാഗികമായി
ഒരു മിനിമം െലവലിെല്ലങ്കിലും നടപ്പിലാവുകയുള്ളൂ.

എേന്നാടു് വിേയാജിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുെട സ്വാ�
തന്ത്ര്യാവകാശെത്ത ഞാൻ വകെവക്കുകയും അനു�
സരിയ്ക്കകയും േവണെമന്നു് താത്ത്വികമായി പറഞ്ഞാ�
ലും പ്രേയാഗത്തിൽ അങ്ങെന വരില്ലേല്ലാ. കാരണം
എേന്നാടു് നിങ്ങൾ േയാജിക്കുന്നതു് എന്തായാലും
എനിയ്ക്കു് സ്വീകാര്യമല്ലേല്ലാ… അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ
പ്രേയാഗത്തിൽ ഇതു് വകെവച്ചു തരില്ല. പലേപ്പാഴും
അതുെകാണ്ടു് ഞാനീപ്പറഞ്ഞ കാര്യം നൂറുശതമാനം
നടപ്പിലാവില്ല. പേക്ഷ, നൂറു ശതമാനം നടപ്പിലാവാ�
ത്തേപ്പാഴും ഈ തത്വെത്ത നാം വിട്ടുകൂട. കാരണം
ഈ തത്വമാണു് ജനാധിപത്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നം. അതായതു് പ്രാേയാഗികമായി അതു് ഏതളവിൽ
ഫലിയ്ക്കുന്നുെവന്നതിെന മുൻനിർത്തി ഈ തത്വത്തി�
െന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ ശരിെയ നമ്മൾ വിട്ടുകൂട.
മനുഷ്യനു മനുഷ്യെന്റ വാക്കുകൾ സംഗീതം േപാെല
ആസ്വദിയ്ക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നതു് ഒരു സ്വപ്നമാ�
ണു്. അതു് നടപ്പിൽ വരിക ഒരുപേക്ഷ, ചരിത്രത്തിൽ
സാദ്ധ്യമല്ലാെയന്നു് കരുതാം. സംഘർഷങ്ങൾ ഇല്ലാ�
െത്താരു സമൂഹെമന്നതു് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണു്,
ഉേട്ടാപ്യൻ ആെണന്നു് പറയാം. എന്നാൽ ആ ഉേട്ടാ�
പ്യക്കു് േവണ്ടി നിലെകാള്ളുേമ്പാഴാണു് നമ്മൾ കൂടു�
തൽ കൂടുതൽ നീതിേബാധമുള്ള മനുഷ്യരും സമൂഹവു�
മായി മാറുന്നതു്.

അതുെകാണ്ടു് ഇതു ഫലിച്ച ആദർശമാേണാ…
േകവല ആദർശമാേണാ എന്നതിലല്ല. ചിലേപ്പാൾ
നമ്മൾ പറയാറുണ്ടേല്ലാ… ഇെതാന്നും നടപ്പിലാവില്ലാ�
െയന്നു്. വാസ്തവത്തിൽ ഫലിയ്ക്കാത്ത ആദർശങ്ങൾ�
ക്കുേവണ്ടി െചാരിഞ്ഞ രക്തമാണു് മനുഷ്യെര ഇവിെട
വെര എത്തിച്ചതു്. അല്ലാെത വിജയിച്ച ആശയങ്ങളു�
െടയും വിജയിച്ച ഭരണകൂടങ്ങളുെടയും ബലത്തിലല്ല.
മാർക്സ് വിജയിച്ച ഒരാളുെട േപരല്ലേല്ലാ… ജീവിതകാ�
ലത്തു് പരാജയെപ്പട്ടു്, മക്കൾ മരിച്ചു്… പട്ടിണിയിൽ
അലഞ്ഞു് മരിച്ചുേപായ ഒരാളാണു്. അതുെകാണ്ടു്
വിജയിച്ച മനുഷ്യരല്ല. വിജയിച്ച മഹായുദ്ധങ്ങളല്ല.
മറിച്ചു് ചില മൂല്യങ്ങളാണു്; അതിനുേവണ്ടിയുള്ള ചില
സമർപ്പണമാണു് നമ്മെള മുേമ്പാട്ടു െകാണ്ടുേപായ�
തു്. അതു് ഇവിെടയും ബാധകമാണു്. അതുെകാണ്ടു്
ഞാൻ എെന്റ കുടുംബത്തിനകത്തും എെന്റ േജാലി�
സ്ഥലത്തും എെന്റ കൂട്ടുകാേരാടും എെന്റ ബന്ധങ്ങ�
േളാടും ഒെക്ക ജനാധിപത്യപരമായി തുടരുന്നുേണ്ടാ…
എന്ന േചാദ്യം ഞാൻ എേന്നാടു് േചാദിയ്ക്കണം. ഒരു
കൂട്ടായ്മ അതിേനാടു േചാദിക്കണം, ഒരു സംഘടന
അതിേനാടു േചാദിയ്ക്കണം, ഒരു രാഷ്ട്രം അതിേനാടു
േചാദിയ്ക്കണം. ആ േചാദ്യം അനശ്വരമായ ഒരു േചാ�
ദ്യമാണു്. േലാകാന്ത്യം വെര നിലനിൽക്കുന്നതാണു്.
എല്ലാകാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു േചാദ്യമായിട്ടു്
ഇതു് മാറും. അതു് ഉന്നയിക്കാനുള്ള നമ്മുെട േശഷിയി�
ലാണു് നമ്മുെട ജനാധിപത്യത്തിെന്റ വ്യാപ്തി… നില�
നില്പു് എന്നാണു് ഞാൻ കരുതുന്നതു്.

േചാദ്യം: േകരളത്തിെല മദ്ധ്യവർഗത്തിെന്റ നിശ്ശബ്ദത�
യുെടേയാ കീഴടങ്ങലിെന്റേയാ രാഷ്ട്രീയെമന്താണു്?

ഉത്തരം: മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിനു് ചരിത്രപരമായി തെന്ന
ഒരു സന്ദിഗ്ദ്ധതയുണ്ടു്. മദ്ധ്യവർഗ്ഗം ആദർശപരമാ�
യി റാഡിക്കലായിരിക്കും എേപ്പാഴും. പ്രാേയാഗിക�
മായി അവർ റാഡിക്കലായ ഒരു െപാസിഷൻ ഏെറ്റ�
ടുക്കില്ല. ആദർശാത്മകമായി അവർ എേപ്പാഴും പു�
േരാഗമനവാദികളായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ പുേരാ�
ഗമന േബാധെത്ത ആവിഷ്ക്കരിക്കാേനാ നടപ്പിൽ
വരുത്താേനാ അവർക്കു പലേപ്പാഴും കഴിയില്ല. േനാ�
ക്കി നിൽക്കുകേയാ ആദർശം പറഞ്ഞു് മാറി നില്ക്കുക�
േയാ ഒെക്ക െചയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. ഒരു സുരക്ഷിത�
ത്വേബാധം… അങ്ങെന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടു്. ചരിത്ര�
പരമായി തെന്ന മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിനു് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, നമുക്കറിയാമേല്ലാ, േലാകെത്ത ആധുനിക�
േലാകത്ത എല്ലാ വിപ്ലവാേവശങ്ങളും രൂപെപ്പട്ടതു്,
െകാണ്ടുനടന്നതു്, വലിെയാരളേവാളം ഈ മദ്ധ്യവർഗ്ഗ�
ത്തിെല റാഡിക്കലുകളാണു്. മാർക്സ് തെന്ന ഒരു മദ്ധ്യ�
വർഗ്ഗക്കാരനാണു്. മാർേക്സാ എംഗൽേസാ നമ്മൾ
കാണുന്ന ഈ വലിയ വിപ്ലവകാരികേളാ ഒെക്ക
തെന്ന മദ്ധ്യവർഗ്ഗ പശ്ചാത്തലേത്താടു ബന്ധമുള്ള�
വരാണു്. അല്ലാെത ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ഒരു െതാ�
ഴിലാളിയിൽ നിന്നല്ലേല്ലാ നമ്മുെട വിപ്ലവേനതൃത്വം
ഉയർന്നു വന്നതു്. പേക്ഷ, ഒരു സമൂഹെമന്ന നില�
യ്ക്കു്, ഒരു സാമൂഹ്യവിഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കു്, മദ്ധ്യവർഗ്ഗ�
ത്തിനു് സ്വതഃസിദ്ധമായി ഈ റാഡിക്കലിസമില്ല.
അേപ്പാൾ ഇെതാരു പ്രശ്നമാണു്. സംഘടിതമായ പ്ര�
വർത്തനങ്ങളിലൂെട സാമൂഹികമായി ഒരു ചലനം
ഉളവാക്കുേമ്പാൾ അതു് ആദ്യേമെറ്റടുക്കുകയും അതി�
േനാടു പ്രതികരിക്കുകയും െചയ്യാനുള്ള േശഷിയും ഈ
മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിനുണ്ടു്. ഈ സാമൂഹിക ചലനങ്ങൾ
അവർ േനാക്കുന്നുണ്ടു്. അതിലൂെട കടന്നുേപാകുന്നു�
ണ്ടു്. അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും ആടാൻ എേപ്പാഴും സന്ന�
ദ്ധതയുള്ളവരാണു്. അേങ്ങാട്ടുള്ള ആട്ടെത്ത ഇേങ്ങാട്ടു്
ആക്കുകെയന്നതാണു് നമ്മുെട ഉത്തരവാദിത്വം.

േകരളത്തിൽ എന്തുസംഭവിച്ചു? കഴിഞ്ഞ അൻപ�
തു് െകാല്ലമായി. മുപ്പതുകൾ മുതൽ അെല്ലങ്കിൽ നാല്പ�
തുകൾ മുതൽ ഒരു നാല്പതു െകാല്ലക്കാലം, േകരളീയ
മദ്ധ്യവർഗ്ഗെത്ത, മദ്ധ്യവർഗ്ഗ അവേബാധെത്ത ഒെട്ടാ�
െക്ക റാഡിക്കൽ ആക്കാനായിട്ടു് നമുക്കു് കഴിഞ്ഞു.
പേക്ഷ, പിന്നീടു് ഈ മദ്ധ്യവർഗ്ഗാവേബാധം ഏതാ�
ണ്ടു് സ്തംഭനാവസ്ഥയിേലക്കു്… പിന്നാെല വലതുപക്ഷ�
വത്ക്കരണത്തിേലക്കു നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കയാണു്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു പേത്താ പതിനേഞ്ചാ വർഷം െകാണ്ടു്
േകരളത്തിെല മദ്ധ്യവർഗ്ഗം കൂടുതൽ കൂടുതലായി വല�
തുപക്ഷവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ടുെവന്നതാണു് സത്യം. കുേറ�
ക്കൂടി യാഥാസ്ഥിതിക സ്വഭാവമുള്ള മദ്ധ്യവർഗ്ഗമായി
ഉറച്ചു അതു്.

അതിെന്റ ചലനാത്മകത സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാ�
വുന്നതല്ല. അതു് സാമൂഹികമായി ഉണ്ടാക്കിെയടുക്കു�
ന്നതാണു്. നാല്പതുകളിൽ നിന്നു് എഴുപതുകളിേലക്കു്
എത്തുേമ്പാഴുള്ള ചലനാത്മതയ്ക്കു് എഴുപതുകളിെലാരു
മാറ്റം വരുന്നുണ്ടു്. അതിനുേശഷവും നമ്മുെട െപാളി�
റ്റിക്കൽ ഇന്റർെവൻഷൻ വരുന്നു. എന്നാൽ മദ്ധ്യവർ�
ഗ്ഗത്തിെന്റ േലാകാവേബാധെത്ത ഇളക്കിമറിച്ചു് കൂടു�
തൽ റാഡിക്കലാക്കുകെയന്ന നിലയിേലക്കു് അതു്
വളർന്നില്ല. നാടുവാഴിത്തത്തിൽ നിന്നു് ആധുനിക
ജനാധിപത്യ സമൂഹമായി മാറി. ആ േബാദ്ധ്യം ഉറ�
ച്ചു. ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിെന്റ പരിമിതികൾ…
അതിെന്റ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പാർശ്വവത്ക്കരണത്തി�
െന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ… അതിെന Political issue-വാക്കി
ഈ സമൂഹെത്ത പിെന്നയും Radicalise െചയ്യണം.
ആ േജാലി നമ്മൾ െചയ്തില്ല. അതുെകാണ്ടു തെന്ന
ആ മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്വഭാവം കൂടുതൽ കൂടുതലായി
വലതുപക്ഷപരമായി.

റാഡിക്കൽ Position-നു് സാമൂഹികമായി ഒരി�
ടവുമിെല്ലങ്കിൽ ഈ റാഡിക്കലുകൾ എന്തുെചയ്യും…
ഒന്നുകിൽ അരാജകവാദികളാവും അെല്ലങ്കിൽ ആത്മ�
ഹത്യ െചയ്യും അെല്ലങ്കിൽ വലതുപക്ഷേത്തയ്ക്കു് േപാ�
കും. അതു് േകരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു. അതു് അവരുെട
പരാജയെമന്നു് നമ്മൾ കണ്ടുകൂടാ. റാഡിക്കലായിട്ടു്
നില്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരന്തരീക്ഷം േകരളത്തിലിെല്ലങ്കിൽ
ഒരാൾ എത്രകാലം ഒറ്റയ്ക്കു് അങ്ങെന നില്ക്കും? അതു്
നമ്മൾ േനാേക്കണ്ട ഒരു കാര്യ മാണു്. ഇതു് ഇടതു�
പക്ഷത്തിനു വന്നുെപട്ട ഒരു പരിമിതിയായിട്ടുകൂടി
നമ്മൾ കാണണം.

സുനിൽ പി.ഇടയിടം െക.അജയൻ (േകാഴിേക്കാടു് ) അനിൽ
നരിക്കുനി എന്നിവരുമായി നടന്ന അഭിമുഖം.

ആദ്യ പ്രസാധനം: പീപ്പിൾ എെഗൻസ്റ്റ് േഗ്ലാബൈലേസഷൻ
(PAG) നവംബർ 2015.

https://en.wikipedia.org/wiki/T._M._Thomas_Isaac
https://en.wikipedia.org/wiki/G._Sudhakaran


സുനിൽപി.ഇളയിടം
വിമർശകനും പ്രഭാഷകനും. 1968-ൽ ജനി�
ച്ചു. അച്ഛൻ എം.സി.പങ്കജാക്ഷൻ ഇളയിടം.
അമ്മ ഡി.രമണീ േദവി. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ
ബിരുദവും മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാ�
നന്തരബിരുദവും. ‘ആധുനികതാവാദത്തിെന്റ

രാഷ്ട്രീയ അേബാധം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പിഎച്ച്.ഡി. കാല�
ടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ മലയാള�
വിഭാഗം െപ്രാഫസർ.

സാഹിത്യവിമർശനം (അജ്ഞാതവുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ-
2011), കലാചരിതം /കലാനിരൂപണം (കൺവഴികൾ കാഴ്ചവ�
ട്ടങ്ങൾ-2003, അനുഭൂതികളുെട ചരിതജീവിതം-2014, ത്യാഗരാ�
ജേയാഗൈവഭവം-2017, േദശഭാവനയുെട ആട്ടപ്രകാരങ്ങൾ-
2019), മാർക്സിസം (വീെണ്ടടുപ്പുകൾ: മാർക്സിസവും ആധുനിക�
താവിമർശനവും-2013, അലയടിക്കുന്ന വാക്കു്-2019), ചരിതം
(ചരിതം: പാഠരൂപങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും-2004, ഇന്ത്യാച�
രിത്രവിജ്ഞാനം: േദശം, േദശീയത, േദശചരിതം-2012), സം�
സ്കാരപഠനം (അധിനിേവശവും ആധുനികതയും-1999, ഉരി�
യാട്ടം-2007, ദമിതം: ആധുനികതാവിമർശനത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
അേബാധം-2009), േലഖനങ്ങൾ (നാനാർത്ഥങ്ങൾ: സമുഹം,
ചരിത്രം സംസ്കാരം-2016), പുസ്തകപഠനം (വായനാവിചാരം-
2017), പ്രഭാഷണം (ആത്മം, അപരം, അധിനിേവശം-2016)
എന്നീ േമഖലകളിലായി പതിനഞ്ചു് പുസ്തകങ്ങൾ.

സാഹിത്യവിമർശനത്തിനും ൈവജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തി�
നുമുള്ള േകരളസാഹിത്യഅക്കാദമി അവാർഡ്, കലാവിമർ�
ശന േമഖലയിെല സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള േകരള ലളിതകലാ
അക്കാദമിയുെട േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പുരസ്കാരം, കലാ�
നിരൂപണത്തിനുള്ള േകരള ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർ�
ഡ്, പ്രഥമ ചിന്തരവി പുരസ്കാരം, എം.എൻ. വിജയൻ സ്മാ�
രക അവാർഡ്, േഡാ.െക.എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ്,
പവനൻ പുരസ്കാരം, അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ്, തായാട്ടു്
അവാർഡ്, എസ്.ബി. ടി. അവാർഡ്, പട്ടത്തുവിള അവാർഡ്,
ഗുരുദർശന അവാർഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭാര്യ: മീന എസ്. മക്കൾ: ജാനകി, മാധവൻ.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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