തിരിcുപിടിkണം, സാമൂഹയ് നവീകരണധാര
സ ി കപിkാട്

inയ്യില്

ശkിെpടുn

ഫാസിസെt
യൂേറാപയ്ന്
സാഹചരയ്tില് േനാkികാണുnത്
ഭാഗികമായിരിkും.
തികcും
വയ്തയ്sമായ
ചരിര്തവും
ര്പവര്tനരീതിയുമാണ്
inയ്ന്
ഫാസിസം. േലാകtിെല ഏ വും
ഫാസിsായ
സാമൂഹയ്ര്കമം
നൂ ാണ്ടുകള്
നിലനിnിരുn
നാടാണ് നmുേടത്. aേതെത ിലും
രാര് ീയപാര് ിയുെട സമര്ഗാധിപതയ്മലല്. ബിെജപി േപാലു രാ ീയപാര് ിെയ
പരാജയെpടുtിയാലും മേ െത ിലും ഭാഗtുനിn് aതുയര്nുവരും. aതിന്െറ
യഥാര്tേവര് inയ്ന് സമൂഹtിലാണ്. മ ു രാജയ് ളില് നിn് വിഭിnമായി
iവെട നിലനില്kുn aസമത ം േര്ശണീബdമാണ്. ജാതിവയ്വsതെn. aതിെന
aഭിമുഖീകരിkാന് സാമൂഹയ് aസമത ള്െkതിരായ സാധാരണരീതിയിലു
ര്പതിേരാധ ള്k് സാധയ്മലല്.
ജാതിെയnു
േക ാല്
aത്
കീഴാളരുെട
ര്പശ്നമായാണ്
സാധാരണ
aവതരിpിkെpടുnത്. സതയ്tില് aത് മറിcാണ്. ഞാന് ജാതി പറയുകയാെണn്
വിചാരിkരുത് en് പലരും പറയുnത് േകള്kാം. aതിെന ധാര്mികര്പശ്നമായി
കണ്ട് മുന്കൂര് ജാമയ്െമടുkുn സമീപനം. സതയ്tില് aത െനയലല്. നmുെട
േബാധയ്tില്നിn് പുറtുനില്kുn സാമൂഹയ്യാഥാര്tയ്മാണ് ജാതി. eനിkു
ജാതിയിലല് en് ഞാന് പറ ി ് enുകാരയ്ം? aതു തീരുമാനിkുnത്
മ ുവരാണ്.
നmുെട
ജീവിതേtയും
േബാധേtയും
നിര് യിkുn,
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നൂ ാണ്ടുകളായി തുടരുn പcയായ യാഥാര്tയ്മാണത്. oരാളുെട ശരീരം e െന
നില്kണെമnും ര്ഡs് േകാഡ് enാകണെമnും തീരുമാനിcിരുnതുേപാലും
ജാതിയായിരുnു. ചിലര്kു പൂണൂലും മ ുചിലര്k് മു് ിനു മീെതയു വസ്ര്തവും.
പൂണൂല് കാണുേmാള് e െന െപരുമാറണെമnും മ ുചിh ള് കാണുേmാള്
e െന െപരുമാറണെമnും aതു തീരുമാനിkുnു. aെതലല്ാം മറcുെവc്
നാെമലല്ാം മനുഷയ്രാെണnു പറയുnതില് enര്tമാണുത്? ഈ േര്ശണീവയ്വs
മുകളേലkുേപാകുേnാറും ആഢയ്tവും താേഴkുേപാകുേnാറും േmcത വും
നല്കുnു.
aത്
േഭദിkാന്
oരു
സmnനുേപാലും
കഴിയിലല്.
നmുെട
ധാര്mികേബാധം േപാലും aതിനനുസൃതമാണ്. a pാടിkുപകരം കു ികള്
േപാഷകാഹാരമിലല്ാെത മരിcത് സമതലtിലാെണ ില് enായിരിkും േകരളtിെല
aവs?

നീതിenത് സ nം സമുദായtിെല പുരുഷന്െറ umറം വെര en ചിnയാണ് ഈ
േര്ശണിയുെട
സവിേശഷത.
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസം
ശkിെp േpാള്
eലല്ാ
സമുദായ ളും ആര്ഗഹിcത് ത ളുെട കു ികള് പഠിkണെമnും aതിനു
താെഴയുവര് പഠി്കകരുെതnുമായിരുnു. നായര് ഈഴവെന കണ്ടതുേപാെലയാണ്
ഈഴവന് പ ികജാതിkാരെന കണ്ടത്. enിന് പുലയന് പറയെന കണ്ടത്. ഈ
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സംവിധാനtിനകtാണ് യഥാര്t സമര്ഗാധിപതയ്ം. aതിനാല്തെn ഈ inയ്ന്
സമൂഹtിനെt സംഘര്ഷtില് നിnുതെnയാണ് ര്പതിേരാധവും uയേരണ്ടത്.
ഫാസിസെt
oരു
ഭരണകൂടര്പശ്നമായി
മാര്തം
കണ്ടാല്
aതിെന
ര്പതിേരാധിkാനാവിലല്.

േമാദിയും പശുവുെമാെkയാണേലല്ാ iേpാള് ര്പധാനവിഷയം. നാം മനsിലാേkണ്ടത്.
inയ്യിെല മിk സംsാന ളിലും േഗാവധം നിേരാധിcി ുണ്െടnും aത് െചയ്തത്
േകാണ്ര്ഗs സര്kാരായിരുnു enതാണ്. സതയ്tില് ഫാസിസtിന്െറ േവരുകള്
േദശീയര്പsാനtിലാണ്.
േകാണ്ര്ഗസിന്െറ
രൂപികരണം
മുതല്തെn
aത്
ര്പകടമാണ്. േദശീയസ ാതര്nയ് സമരകാലt് ജാതിവയ്sെയ iലല്ാതാkുnേതാ
സാമൂഹികനവീകരണtിെന ലkയ്മാkുnേതാ ആയ ലkയ് െള േകാണ്ര്ഗസ്
രണ്ടാമെt വിഷയമാkി. inയ് േവദ ളുെടയും ഋഷികളുേടയും നാെടn്
േദശീയര്പsാനം സാംശ ീകരിkുകയും െചയ്തു. oരു aവര് നും a െന
വിശ സിcിരുnിലല്. താരണം aവര്kതുമായി oരു ബnവുമിലല്ായിരുnു. തുടര്n്
സൃ ിkെp
”ആധുനികഹിnു”വാണ്
inയ്ന്
ഫാസിസtിന്െറ
േകര്nം.
േകാണ്ര്ഗsില് ആദയ്കാലt് രണ്ടുധാരകള് സജീവമായിരുnു. രാര് ീയധാരയും
സാമൂഹയ്നവീകരണധാരയും. പിnീട് സ രാജ് ജന്മാവകാശമാെണnു ര്പഖയ്ാപിc
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തിലകനാണ് സാമൂഹയ്നവീകരണധാരയുെട
ര്പവര്tന ള്
തട ത്.
anുതെn
ദളിതര്
െതരുവിലിറ ുകയും
േകാണ്ര്ഗsിന്െറ േകാലം കtിkുകയും
െചയ്തു.
ഭാരയ്മാര്
െപാതുരംഗtുവരാtതും കു ികള് കടല്
കടkാtതും
രാര് ീയസ ാതര്nയ്tിനു
aേയാഗയ്തയാേണാ
en
w
c
ബാനര്ജിയുെട
േചാദയ്tിന്
േകാടിkണkിനു
േപെര
വഴി
നടkാന്
േപാലും
aനുവദിkാtത്
രാര് ീയാധികാരtിന്
േയാഗയ്തയാേണാ
en
മറുേചാദയ്മാണ്
aംേബദ്കര്
unയിcത്. inയ്യിെല േര്ശണീബdരായ ജാതി വയ്വsെയ ഏ വും കൃതയ്മായി
വിലയിരുtിയത് aംേബദ്കര് തെnയായിരുnു. inയ്യിെല ചില മഹാന്മാര്
aയിtജാതിkാര്kുേവണ്ടി eെnലല്ാം െചyുnു, enാല് aവരട ുn
സവര് സമൂഹം eലല്ാം തിക വരാേണാ, aവര്kുേവണ്ടി onും െചyാനിേലല്
en aംേബദ്കറുെട േചാദയ്ം േനാkുക. ര്പശ്നം aവരുേടതേലല്..? iേpാഴും
ദളിതര്െkതിരായ കടnാര്കമണ ള് തുടരുnതുതെn aതിന്െറ സൂചനയേലല്..?
സതയ്tില് േദശീയര്പsാനtിന്െറ നിരവധി തുടര്cകളില് onുതെnയാണ് ആര്
eസ് eസ്. നാഗ്പൂര് മുsിം ശkിേകര്nമായതിനാലലല് aതവിെട രൂപം െകാണ്ടത്.
മറിc് ദളിത് ശkിേകര്nമായതിനാലാണ്. സവര്
ഹിnുത െt ആദയ്മായി
െവലല്ുവിളിcത് aവര് ധാരയായിരുnു. ഫൂേലയില് നിnാരംഭിcതാണ് ആ
കീഴാളധാര. ര്ശീനാരായണഗുരുവും ay ാളിയും െപരിേയാരുെമലല്ാമുള്െp ആ
ധാരയാണ് ര്ബാhണയ്t െവലല്ുവിളിcത്. aലല്ാെത രാര് ീയധാരയായിരുnിലല്.
iടതുപkവുമായിരുnിലല്.
ഗാnി
പറ
ഹരിജനേസവ
േപാലും
െനഹ്റുവടkമുവര് aര്പധാനമായ onായാണ് കണ്ടത്. നി ള് ര്ബി ീഷുകാര്k്
eതിേരാ aനുകൂലേമാ enതുമാര്തമായിരുnു aവരുെട േചാദയ്ം. a െനയാണ്
aംേബദ്കര് രാജയ്േര്ദാഹിയും കുമാരനാശാന് പ ും വളയും വാ ിയവനുമായത്.
enാല് ഗുരു പര െതnാണ്, നമുk് സനയ്ാസം തnത് ര്ബി ീഷുകാരാെണnാണ്.
േദശീയര്പsാനം
സാമൂഹയ്നേവാtാനധാരെയ
aവഗണിcതാണ്
inെt
aവskു മൂലകാരണം. aതിനാലാണ് atരെമാരു ധാര iേpാള് വീണ്ടും
ര്പസkമായത്. ആദയ്കാലt് മുഖയ്ശര്തുവലല്ാതിരുn മുsിമിെന ആര്eസ്eസും
കൂ രും a െനയാkുnത് കീഴാളെര opം aണിനിരtാനായിരുnു.

4|Page

aതുമായി ബnെp ചരിര്തമാണ് പിnീട് കാണുnത്. aതിനിടയില് മ ല്
കmീഷന്
റി്േpാര് ്
inയ്െയ
െനടുെക
പിളര്kുകയായിരുnു.
സംവരണാനുകൂലികളും വിരുdരുമായി. േദശീയര്പsാനെt aര്പസkമാkിയ
മുേn മായിരുnു
inയ്യിെലmാടും
anു
കണ്ടത്.
ബിeസ്പിയുേടയും
eസ്പിയുേടയും uദയം മാര്തമലല്, കീഴാളരും പിേnാkkാരും നയ്ൂനപk ളുെമലല്ാം
ത ളുെട തീരുമാന ളുമായി രംഗെttി. enാല് ഹിnുത വാദികള് മ ു
തര്n ളിറkി. aതായിരുnു ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്kല്. െനടുെക പിളര്n
ഹിnുത െt onിpിkലായിരുnു ലkയ്ം. ആ സമയt് പുേരാഗമനവാദികള്
enു കരുതിയ പലരും പറ ത് മേതതരത െt കുറിcായിരുnു. ത ളുെട തര്nം
ഗുണകരമാെണnു
കണ്ടതിെന
തുടര്n്
നയ്ൂനപkേവ കള്
ശkിെpടുtുകയായിരുnു ഫാസിsുകള് െചയ്തത്. െവറും 9 ശതമാനം മാര്തമായ.
സാമൂഹയ്വും
സാmtികവുമായി
ഏെറ
പുറകിലുമായ
ഗുജറാtിെല
മുsിമുകള്െkതിരായ
കൂ െkാലയാണേലല്ാ
േമാദിെയ
ശkനും
േദശീയേനതാവുമാkിയത്. aലല്ാെത പലരും പറയുnേപാെല േകാര്pേറ ുകളലല്
േമാദിെയ ര്പധാനമര്nിയാkിയത്. ത ള്kു ഗുണകരമായ സാഹചരയ്ം വnേpാള്
േകാര്pേറ ുകള്
േമാദിെkാpം
aണിനിരkുnു
enത്
ശരി.
inയ്ന് ഫാസിസtിന്െറ ഈ ര്പതയ്കതകള് കണkിെലടുtാകണം ര്പതിേരാധവും
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സംഘടിpിേkണ്ടത്.
േനരെt
സൂചിpിc
സാമൂഹയ്നവീകരണ
ധാരകള്
ശkമാകണം. കീഴാള – നയ്ൂനപk വിഭാഗ ളുെട സര്കിയമായ േനതൃത മിലല്ാt
മുേn
ള് െപായാേയ മാറൂ. ദളിതന് ദളിതെനn നിലയിലും മുsിം മുsിെമn
നിലയിലുമാണ്
ഈ
മുേn tില്
ഭാഗഭാkാേകണ്ടത്.
ഹിnുതയ്tിന്െറ
ആnരികശkിെയ തകര്kാന് aതാവശയ്മാണ്.

aലല്ാെത
eലല്ാവരും
മനുഷയ്രാെണnു
പറ ി ു
oരു
കാരയ്വുമിലല്.
നയ്ൂനപk ള്k്
inയ്യില്
ത ളുേടതായ
oരു
ഫാസിs്
ഭരണകൂടം
uണ്ടാkാനാകിലല് enത് പകല്േപാെല വയ്kമാണ്. aവര്kിടിയിെല പല െത ായ
ര്പവണതകളും ചൂണ്ടികാ ി, aവെയ inയ്ന് ഫാസിസവുമായി സമീകരിkുnത്
ശരിയലല്. വയ്തയ്sതകളുെട സഹവര്tിത മാണ് ഫാസിസtിെനതിരായ മുnണിയുെട
aടിtറ.
േകവലമനുഷയ്രലല്.
aേതസമയം
atരെമാരു
മുേn tില്
ഏതുതരtിലു
ഫാസിs്
ചിnാഗതിkാര്kും
sാനമുണ്ടാകരുത്.
െതാഴിലാളിവര്g
സര്vാധിപതയ്െt
aംഗീകരിkുnവരടkം.
നായാടി മുതല് നmീരിവെര en െവാpിയുെട മുര്ദാവാകയ്ം inയ്ന്
യാഥാര്tയ്െt വളെcാടിkലാണ്. aത് ബിെജപിയുെട ഓpേറഷനാണ്. oരു വലിയ
പാര് ിെയാnും uണ്ടാkാന് െവാpിkാവിലല്. aേpാഴും ഹിnുത tിേലkു
oരു േഗ ് േവ നിര്mിkാന് കഴിയുമായിരിkാം.
**************
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