
കീഴാളമാർക്സിസവും കീഴാളജനാധിപത�വും 

ബി രാജീവൻ  

മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�തി�ിെല എെൻറ േലഖനേ�ാട് (97-23) �പതികരി� സുഹൃ�ു�ൾ�്       
ന�ി. ത�ള�െട എതിർനിലപാടുകൾ വിശദമായി േരഖെ�ടു�ിയ എെൻറ      
സുഹൃ�ു�ളായ കരുണാകരനും എംഎം നാരായണനും �പേത�കം ന�ി. കാരണം       
�പസ്തുത േലഖന�ിെല രാഷ്�ടീയ നിലപാടും വാദമുഖ�ള�ം ഇനിയും കൂടുതൽ       
ശ�ിേയാെട വിശദീകരിേ��ിയിരി�ു�ു എ�് ഇവരുെട �പതികരണ�ൾ എെ�      
ഓർ�ി�ി�ു�ു.  

ഇവർ ര�ുേപരും ത�ള�െട പരസ്പരം വർ�ി�ു� രാഷ്�ടീയ വീ�ണ�ളിൽ       
നി�ാെണ�ിലും എെൻറ േലഖന�ിെല ആശയ�െള ത�ി�റയു�തിൽ     
ഐക�െ�ടു�ു. ഞാൻ, കാലഹരണെ�� മാർക്സിസ�ിെൻറയും അതിെന പി�ുടരു�      
ഇ��ൻ മാർക്സി�് പാർ�ികള�േടയും വി�വപരിപാടികെള തെ�യാണ്     
ആവർ�ി�ു�െത�ും അതുെകാ�് എെൻറ േലഖനം നിരർ�കമായ രാഷ്�ടീയ      
സാഹിത�മാെണ�ും കരുണാകരൻ പറയു�ു. എംഎം നാരായണനാകെ� ഇ��ൻ      
മാർക്സി�് �പ�ാനെ� അബ�ജടിലവും അടി�ാനരഹിതവുമായ വാദമുഖ�ൾ     
ഉയർ�ി കട�ാ�കമി�ുകയാണ് ഞാൻ െച���െത�ും വാദി�ു�ു. ഇ�െന      
ഒരാള�െട ക�ിൽ ഞാൻ പഴയതരം മാർക്സി�� തെ� ആയിരി�ുേ�ാൾ മെ�ാരാള�െട        
ക�ിൽ ഞാൻ തിക� മാർക്സി�് വിരു�നാണ്. എെൻറ േലഖനം ഇ�െന ഇവർ         
ര�ുേപരിലും, ഇവരുെട നിലപാടുകൾ പരസ്പരവിരു��ൾ ആെണ�ിൽ േപാലും,      
ഒേരേപാെല സൃഷ്ടി�ു� അസഹിഷ്ണുതയുേടയും അസ��തയുേടയും    
കാരണെമ�ാവും?  

എനി�് േതാ�ു�ത് ഒരു ഉ�മ േകാൺ�ഗ�് രാഷ്�ടീയ�ാരന് േചരുംപടി പഴയ         
മുതലാളി� ലിബറൽജനാധിപത�െ� ആരാധി�ു�, അതുെകാ�ുതെ�    
സ�ാഭാവികമായും മാർക്സി�് വിരു�നായ കരുണാകരനും േസാവിയ�് മാർക്സിസെ�      
പി�ുടരു� തെൻറ പാർ�ിയിലൂെടയാണ് ഇ��യിൽ െതാഴിലാളിവർ�സർ�ാധിപത�ം     
�ാപി�െ�ടാൻ േപാകു�െത�് വിശ�സി�ു� എം എം നാരായണനും ഞാൻ       
പറയു� കീഴാളജനാധിപത�വും അതിനുപി�ിൽ �പവർ�ി�ു� മാറി വ� മാർക്സി�്       
രാഷ്�ടീയവും എെ��് മന�ിലാ�ാൻ കഴിയാ�താണ് അതിന് കാരണെമ�ാണ്.      
മുതലാളി� ലിബറൽ ജനാധിപത��ിെൻറ സമത�മി�ാ� സ�ാത����ിെൻറയും     
േസാവിയ�് മാർക്സിസ�ിെൻറ സ�ാത���മി�ാ� സമത��ിെൻറയും വിരു�     
രാഷ്�ടീയവീ�ണ�ള�െട പരിമിതികളിൽ നി�ാണ് ഇവരുെട വാദമുഖ�ൾ വരു�ത്.      
ഇ�് മാർക്സിസം ഈ ൈവപരീത�െ� മറികട�ാൻ �ശമി�ു� ഭാവിയുെട       
രാഷ്�ടീയമാണ്. 

കാരണം, മാർക്സിസം എ�ാ കാലേ��ുമായി �പവചി�െ�� സത�േമാ ഒരു       
കാല�ിെൻറ മാ�തമായ കലഹരണെ���േപാകു� ഒരു വി�വ സി�ാ�േമാ അ�.       
ഭൂമിയിൽ അന�രൂപ�ളിൽ അടിമ�ം തുടരുേവാളം കാലം അവയ് െ��ാം എതിെര       
കീഴട�െ��വർ ഉയർ�ു� സമര�ളിലും സംഘർഷ�ളിലും പുതിെയാരു     
േലാകെ�യും മനുഷ�െനയും യുംസൃഷ്ടി�ു�തിെൻറ, േലാക�    
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മാ�ി�ീർ�ു�തിെൻറ �പേയാഗ-�ാനപ�തിയായി ഭി�രൂപ�ളിൽ മാർക്സിസം    
�പവർ�ി�ു�ു�ാവും.  

അധികാര�ിെൻറയും സ��ിെൻറയും യഥാർ��ിലു� േക��ീകരണം കൂടാെത     
നിലനിൽ�ാനാവാ� ലിബറൽ ജനാധിപത�ം മനുഷ�ചരി�തപരിണാമ�ിെൻറ    
പൂർ�ീകരണമാെണ�ും പുതിെയാരു േലാകവും മനുഷ�നും സാധ�മെ��ും     
വിശ�സി�ു�വെര സംബ�ി�ിടേ�ാളം വി�വ�ള�െട കാലം കഴി�ു. അതുേപാെല      
തെ� വി�വേനതൃത�ം ഭരണകൂടാധികാരം പിടിെ�ടു�് സ�യം ഭരണ�ിേലറി ജന�െള       
അവരുെട വീടുകളിേല�് തിരി�യ�ു� ജാേ�ാബിനി�് മാതൃകയിലു�     
വി�വ�ിെൻറ രാഷ്�ടീയം മാ�തമാണ് മാർക്സിസം എ�് കരുതു�      
മാർക്സി��കൾ�ും മാർക്സി�� വിരു�ർ�ും ഒേരേപാെല ഞാൻ പറയു� രാഷ്�ടീയം       
നിരർ�കവും അസംബ�വുമാെണ�് േതാ�ുക സ�ാഭാവികം. 

ആധുനിക മുതലാളി� മൂലധനം ഒരു ആേഗാള സാ��ിക-രാഷ്�ടീയ ശ�ിയായി        
ഭൂമിയിെല മനുഷ�ജീവിതെ�യും �പകൃതിെയയും �ൂല�ിലും സൂ�്മ�ിലും     
ഒ�ാെക �ഗസി�ുകയും അ�െന അതിെൻറ സാമ�േ�ശണിയിേല�്     
േലാകരാഷ്�ട�ൾ പുനർവിന�സി�െ�ടുകയും െചയ്ത ഒരു േലാകവ�വ�യിലാണ്     
നാമി�് ജീവി�ു�ത്. അതിരുകളി�ാ� ആേഗാള േകാർ�േറ�് മൂലധനശ�ികൾ�ു      
കീഴിൽ �പവർ�ി�ു� േദശരാഷ്�ട�ളിെല ഭരണവർഗാധിപത��ിെൻറ    
അതി�കമ�െള െചറു�ു�തിൽ പഴയ ലിബറൽ രാഷ്�ടീയ�ിെൻറയും     
വി�വരാഷ്�ടീയ�ിെൻറയും �പ�ാന�ൾ അടി�ടി പരാജയെ�ടു�താണ് നാം     
കാണു�ത്. ലിബറൽ ജനാധിപത�െ� മറയാ�ിെ�ാ�് സംഘപരിവാർശ�ികൾ     
നാൾ േതാറും വളർ�ു വരു� ഇ��ൻ രാഷ്�ടീയ�ിെൻറ വർ�മാനം ഇതിേന�വും ന�         
ഉദാഹരണമാണ്. ഈ പ�ാ�ല�ിലാണ് മുതലാളി� ആേഗാള സാ�മാജ��ിെൻറ      
കാലെ� ഇ��ൻ ഭരണവർ��ള�െട പുതിയ അവതാരെ� േനരിടാൻ ഒരു പുതിയ        
രാഷ്�ടീയ വ�വഹാരം രൂപെ�േട�ിയിരി�ു�ു എ� എെൻറ വാദം      
പരിേശാധി�െ�േട�ത് . അതിനുപകരം എെൻറ വാദം േദശരാഷ്�ട(Nation     
state)�ിനുേവ�ിയു� പഴയ വാദമാെണ�് കരുണാകരനും, കിഴ�ിെനയും     
പടി�ാറിെനയും വിപരീത�ളായി കാണു� എേഡ�ഡ് െസയ്ദിെൻറ     
പൗരസ് ത�വാദ(Orientalism)�ിെൻറ ആവർ�നമാെണ�് നാരായണനും ഉപരി�വമായി    
മറുവാദ�ൾ ഉയർ�ുകയാണ് െച���ത്. ആേഗാളതയും �പാേദശികതയും േപാലും      
സമാ�രമായി വർ�ി�ു�(Glocal) �ലകാല ഘടനയിേല�് മാറിവ� ഒരു      
േലാകെ� മുൻനിർ�ു� ഞാൻ േദശീയത�ുേവ�ി വാദി�ു�ു എ�് പറയു�തും,       
പാ�ാത� ആധുനികതയും നാനാമുഖമായ ബദൽ ആധുനികതകള�ം(Altermodernities)     
ത�ിലു� സംഘർഷമായി ആധുനികതയുെട �പശ്നമ�ലം മാറി�ഴി� ഈ കാല�്       
ഞാൻ ഏകരൂപമായ കിഴ�ു/പടി�ാറു ദ��െ� ആവർ�ി�ു�ു     
എ�ാേരാപി�ു�തും യഥാർ��ിൽ എെൻറ വാദമുഖ�െള അവയുെട     
സമ�ഗപ�ാ�ല�ിൽ നി�് അടർ�ിമാ���തുെകാ�ു തെ�യാണ്.  

എ�ിലും ഇവർ ര�ുേപരും ഉയർ�ു� വിമർശന�ൾ�് �പേത�കം മറുപടി       
പറയു�തിന് മു�ായി നാരായണൻ അേ�ഹ�ിെൻറ വിമർശന�ിന് ആമുഖമായി      
കുറി�ു� ഒ�്-ര�് വാക��െള കുറി�് എടു�ു പറയാതിരി�ാനാവി�. ഇ��യിെല       
ഇടതുപ� �പ�ാന�െള സംബ�ി�ിടേ�ാളം വളെര �പസ�മായ ഒരു      
ആശയമാണ് അവയിൽ അേ�ഹം ഉ�യി�ു�ത്. അതി�െനയാണ്     
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“സംഘപരിവാറിെൻറ സ�ൂർണ വിജയവും �പതിപ�ക�ികള�െട ദീനപരാജയവും     
െതെരെ�ടു�് രാഷ്�ടീയ�ിെൻറ ച�കവാള�ിൽ ഇടതുപ��ിെൻറ അസ്തമനവും     
സംഭവി� ഈ സ�ർഭം, പുതിയ ആേലാചനകള�ം അേന�ഷണ�ള�ം നിലനിൽ�ു�       
വിചാരമാതൃകകളിൽ നി�ു� ധീരമായ വ�തിയാന�ള�ം ആവശ�െ�ടു�ു�്.     
വസ്തുനിഷ്ഠ ഘടക�ൾ���റം േതാൽവിയുെട ആ�നിഷ്ഠ ഘടക�ള�ം     
ക���ണി��കാർ കെ��ുകയും തിരി�റിയുകയും തിരു�ുകയും േവണം”.  

യഥാർ��ിൽ നാരായണൻ പറയു� ഈ കാര��ൾ തെ�യാണ് ഞാെനെൻറ       
േലഖന�ിൽ മുൻവിധികളി�ാെത നിർഭയമായി െച�ാൻ �ശമി�ു�ത്. ഇ�ാര��ിൽ      
പുതിയ ആേലാചനകൾ�ും അേന�ഷണ�ൾ�ും തുട�ം കുറി�ാനും, നി�യമായും      
വർ�മാനകാല േലാകരാഷ്�ടീയ�ിെൻറയും ഇ��ൻരാഷ്�ടീയ�ിെൻറയും   
യാഥാർഥ��െള ഉൾെ�ാ�ാൻ പാക�ിൽ, അേ�ഹം പറയു�ത് േപാെല      
നിലനിൽ�ു� വിചാരമാതൃകകളിൽ നി�ു� ധീരമായ വ�തിയാന�ൾ�്     
വഴിെയാരു�ാനുമാണ് ഞാൻ എെൻറ േലഖന�ിൽ �ശമി�ു�ത്. എ�ാൽ      
സ�ടകരമായ വസ്തുത നാരായണൻ താൻ പറയു�തിന് വിപരീതമായി      
ഇ��ൻഇടതുപ� �പ�ാന�ിെൻറ പതന�ിന് കാരണമായി ഞാൻ     
ചൂ�ി�ാണി�ു� ഓേരാ പഴയ നിലപാടിെനയും അ�മേയാെട ന�ായീകരി�ുകയും      
ഇ��ൻ ഇടതുപ�ം എ�ാ കാര��ിലും എ�ാല�ും എടു� നിലപാടുകൾ എ�ാം        
ശരിയായിരു�ു എ�് ആേവശപൂർവം സമർ�ി�ാൻ �ശമി�ുകയുമാണ് െച���ത്.      
ഇ�െന ഇ��ൻ ഇടതുപ��പ�ാന�ിെൻറ വർ�മാനയാഥാർഥ��ിന് േനെര     
ക�ട��െകാ�് പഴയ ൈസ�ാ�ിക ‘ശരി’കളിൽ മുറുെക പിടി�ുകയുമാണ് അേ�ഹം.       
‘െപ�ി േമാഷണം േപായാെല�്? ആ െപ�ിയുെട താേ�ാൽ എെൻറ ൈകയിൽ        
സുര�ിതമാണേ�ാ’ എ�് സമാധാനി� പഴയ നാടൻകഥയിെല ‘ബു�ിമാെൻറ’      
ദയനീയതെയ ആണ് ഇത് ഓർ�ി�ി�ു�ത്.  

ഇ��യിെല കൃഷിയിട�ള�െടയും കാടുകള�െടയും യഥാർ� അവകാശികളായ     
അതുെകാ�ുതെ� ഇ��ൻ ജനതയുെട െചറു�ുനിൽ��കള�െട ശ�ികളിൽ     
ആഴ�ിൽ �പവർ�ി�ു� ജനകീയസംസ്കൃതിയുെട അവകാശികൾ കൂടിയായ     
ആദിവാസി-ദളിത്-പിേ�ാ�ജാതിവിഭാഗ�ൾ ഇടതുപ��് നി�് അക�്    
േപാകു�തിനും �പതിേലാമശ�ികള�െട വലയിൽ പതി�ു�തിനും കാരണമായ ഇ��ൻ      
ഇടതുപ� രാഷ്�ടീയ�ിെൻറ എ�ാ നിലപാടുകള�ം ശരിയായിരു�ു എ�താണ്      
ഫല�ിൽ നാരായണെൻറ വാദ�ള�െട ചുരു�ം. ഗാ�ിെയ കുറി��ം അംേബദ്�െറ       
കുറി��ം ഇ��ൻ സ�ാത���സമര�ിെൻറ ഉ�ട�െ� കുറി��മു�     
ഇടതുപ��ിെൻറ പഴയ �ാലിനി�് യാ��ിക സമീപനം തെ�യാണ് നാരായണൻ       
യഥാർ��ിൽ ഇവിെട ആവർ�ി�ു�ത്. കൂ��ിൽ അംേബദ്�െറ കുറി��ം      
ജാതിവ�വ�െയ കുറി��ം അേ�ഹം വാചാലനാവു�ു�്. െവ�ം ഒഴുകി      
േപായി�ഴി�് ചിറ െക���ത് േപാെല. അതുെകാ�് തെ� വർ�/ജാതി       
ൈവപരീത��ിൽ തള�ുനി�ുേപായ ഇടതുപ��പ�ാന�ിെൻറ സ�ിഗ്�തകെള    
അേ�ഹം ക�ിെ��് നടി�ു�ു.  

നാരായണൻ ഇ�െന സ��ം പാർ�ിേയയും അതിെൻറ ചരി�തെ�യും അ�മായി       
ന�ായീകരി�ുേ�ാൾ എെൻറ േലഖന�ളിലൂെട ഞാൻ െച���ത് സ�ാത���ലബ്ധിയുെട      
എഴുപതാ�ുകൾ�് േശഷവും വംശനാശ�ിേല�് നയി�െ�ടുകേയാ    
ആ�ഹത�യിേലാ േചരികളിേലാ അഭയം കെ�േ��ിവരുകേയാ െച���     
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ആദിവാസികള�െടയും ദളിതരുെടയും �ഗാമീണകൃഷി�ാരുെടയും   
ൈകെ�ാഴിൽകാരുെടയും െതാഴിലാളികള�െടയും സ്�തീകള�െടയും ഭാഗ�്    
നി�ുെകാ�് അവരുെട വിേമാചകരായി എേ��ിയിരു� ഇ��ൻ     
ഇടതുപ��പ�ാന�ിെൻറ തളർ�യുെടയും തകർ�യുെടയും   
അടി�ാനകാരണ�ൾ പരിേശാധി�ുകയാണ്. അ�െന ഇ��ൻ    
കീഴാളജനസ�യ�ിെൻറ രാഷ്�ടീയ ഇ�കെള ഉൾെ�ാ�ാൻ േപാ� വിേമാചകമായ      
ഒരു ബദൽ രാഷ്�ടീയവ�വഹാര�ിെൻറ സാ��തകൾ ആരായുകയാണ്. ഈ വിധം ഇ�്        
ഇ��ൻ ജനജീവിതെ� �ഗസി�ിരി�ു� ജനാധിപത�വിരു� ശ�ികള�െട പിടിയിൽ      
നി�് ഇ��െയ വീെ�ടു�ാൻ മാ�തം ശ�മായ ഇ��ൻ കീഴാളബഹുജനതെയ       
നാനാരൂപമായ സമരമുഖ�ളിേല�് തുറ�ു വിടാനു� പ�ാ�ലം ഒരു�ാനാണ്      
ഞാൻ �ശമി�ു�ത്.  

ഇതിനായി ഇ��ൻ ജനത ൈകെയാഴി� �ാലിനിസ�ിെൻറ സ�ാധീന�ിൽ      
രൂപെ��, ഇ��െയ കുറി��ം ഇ��ൻ സ�ാത���സമരെ� കുറി��മു�      
ഇടതുപ��പ�ാന�ള�െട നിലപാടിെൻറ പരിമിതികെള മറികട�ു� ഒരു സമീപനം      
ൈകെകാ��കയാണ് ഞാൻ െച���ത്. ഇ��ൻ ജനത പൗരസ്ത� േസ��ാധിപത��ിൻ       
(oriental despotism) കീഴിൽ �പതികരണേശഷിയി�ാ� നിഷ്�കിയരും     
ചരി�തമി�ാ�വരുമായ, ചലനം നില� �ഗാമസമൂഹജീവികളാെണ� െഹഗലിെൻറ     
നിലപാടുകെള ആവർ�ി�ു� 1853െല മാർക്സിെൻറ ‘ന��േയാർ�്�ടിബൂൺ’     
േലഖനെ� പി�ുടർ� ഇടതുപ��പ�ാന�ൾ�് ഇ��ൻ സ�ാത���സമര�ിെൻറ     
യഥാർ� ഉ�ട�ം �ഗഹി�ാനാവാെത േപായി. ഇ��ൻ സ�ാത���സമരെ�      
മൗലികമായി, വളർ�ുവരു� ഇ��ൻ മുതലാളിവർ��ിെൻറ സ�ാത���സമരമായി     
മാ�തം വിലയിരു�ിയതിെൻറ ഫലമാണിത്. ഇതിനു പകരം �ഗാമീണകർഷകരും      
ൈകേവല�ാരും ദളിതരും ആദിവാസികള�െമ�ാമട�ു� കീഴാളജനസ�യെ�    
ഇ��ൻ സ�ാത���സമര�ിെൻറ ഉ�ട�വും യഥാർ� ചാലകശ�ിയുമായി     
കെ��ു� ഒ�ാണ് ഞാൻ ൈകെ�ാ��� സമീപനം. ഭരണകൂടാധികാര�ിൽ നി�്       
വ�ത��മായി ഭരി�െ�ടു� കീഴാളജനതയുെട സ�ാധികാര�ിെൻറ ഉ�യും ഭി�തയും      
അംഗീകരി�ു� ഒരു നിലപാടാണ് ഈ സമീപന�ിന് പി�ിൽ �പവർ�ി�ു�ത്. ഈ        
സമീപനം ഭരണകൂടേക��ിതമായ പര�രാഗത രാഷ്�ടീയധാരണകളിൽ നി�്     
വ�ത��മായി, ഭരണകൂടാധികാര�ിന് ബദലായ കീഴാളസ�ാധികാര�ിെൻറ സ���     
(autonomous) രാഷ്�ടീയമ�ലം തിരി�റിയു�തിേല�ാവും നെ� നയി�ുക.  

ഇ�െന ഒരു ബദൽ അധികാരമ�ല�ിെൻറ �പവർ�നെ�     
സാധൂകരി�ു�വയാണ്, നവീന ശിലായുഗം മുതൽ�് തെ� നിലനി�് േപാ�       
ഭരണകൂടാധികാരെ� െചറു�ു� (Society Against the State - Pierre Clastres) ബദൽ          
അധികാര�ിെൻറ സ�ത�� സമൂഹമാതൃകകെള കുറി��� പിയെറ �ാസ്െ�ട      
േപാെലയു� പുരാനരവംശശാസ്�ത�രുെട െവളി�ടു�ലുകൾ.   
അധീശാധികാര�ിെൻറ ആധിപത�(domination)േ�യും അതിന് കീഴട�ാനാവാ�    
കീഴാളജീവിത�ിെൻറ സ���മായ സ�ാധികാര (hegemony)േ�യും േവർതിരി��     
കാണു� െ�പാഫ. രണജി�് ഗുഹയുെട സമീപനവും ഈ ബദൽ       
അധികാരമ�ലെ�യാണ് െവളിെ�ടു�ു�ത്.  

ഇ�ര�ിൽ ജനകീയബദലധികാര�ിെൻറ ഉ�യിൽ വിശ�സി�ു� ഒരു     
സമീപന�ിലൂെട ഇ��ൻസ�ാത���സമരെ� കാണുകയും ആ സമരം ഇ��യിൽ ഒരു       
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കീഴാളജനാധിപത�ാധികാരമ�ല�ിന് രൂപം നൽകി എ� യാഥാർഥ�ം നാം      
തിരി�റിയുകയും െചേ��ിയിരി�ു�ു. ഈ മ�ല�ിൽ വ�ാണ് �ബി�ീഷ്      
ഏജെൻറ�ും ഇ��ൻ ബൂർഷ�ാസിയുെട േനതാെവ�ും �ാലിനി�് ൈശലിയിൽ      
വിേശഷി�ി�െ�� ഗാ�ിയുെട രാഷ്�ടീയ�ിെൻറ മൗലികത െവളിെ��് കി��ക. ഇ�െന       
തിരി�റിയെ�� ഗാ�ിേയാെടാ�ം കീഴാളരാഷ്�ടീയാധികാര�ിെൻറ അേത    
മ�ല�ിൽ ഇ��ൻ അധഃകൃത ജനതയുെട ജീവിതാധികാരെ� ഉയർ�ി�ിടി�      
അംേബദ്�ർ�ും ഇ��യുെട വീെ�ടു�ലിനായി അനായാസം ഒ�ുേചരാൻ കഴിയും.      
ഇവെര ഐക�െ�ടു�ു� ഈ രാഷ്�ടീയമായ അ�ർധാരെയ അവഗണി�� െകാ�്       
പഴയ രാഷ്�ടീയൈവരികളായി തെ� അവെര ഭൂതകാല�ിൽ തള�ിടാൻ �ശമി�ു�ത്,       
അവരുെട രാഷ്�ടീയെ� യഥാർ��ിൽ പരാജയെ�ടു�ിയ ഭരണ�ാരുെട     
താൽ�ര�െ�യാണ് േസവി�ു�ത്. വർ�മാനരാഷ്�ടീയ സാഹചര��ിൽ    
ഇവേരാെടാ�ം മാർക്സിെന കൂടി േചർ�് നിർ�ാനു� എെൻറ �ശമം       
സൃഷ്ടിേ��ാവു� അ�ാളി��ം ആശയ�ുഴ�വും ചി�റയ�. എ�ാൽ     
യഥാർ��ിൽ �പധാനമായും മാർക്സിെന തെ�യാണ് കീഴാള ജനതയുെട      
രാഷ്�ടീയമായ �കിയാ�ക ശ�ിയുെട, ബദൽ അധികാരമ�ല�ിെൻറ     
ഉ�യുെടയും �പേയാഗ�ിേൻറയും കാര��ിൽ ഞാൻ ആ�ശയി�ു�ത്.  

എ�ാൽ ഈ മാർക്സ് േസാവിയ�� മാർക്സിസ�ിലൂെട പരിമിതനാ�െ�� ഒരു       
മാർക്സ�. യൂേറാപ�ൻ മുതലാളി� മാതൃകെയ േക��മാ�ു� തെൻറ      
ആദ�കാലഗേവഷണ�ളിൽ നി�ും അവികസിതെമ�് മു�ദകു�െ�� ഏഷ�യിെലയും     
ആ�ഫി�യിെലയും ലാ�ിൻ അേമരി�യിെലയും മ��ം ജീവിത ൈവവിധ��ളിേല�് �ശ�       
പൂർണമായും തിരി�� വിടുകയും അ�െന സ��ം ആദ�കാല നിഗമന�ളിൽ       
പലതിെനയും ധീരമായി തിരു�ുകയും െചയ്ത മാർക് സാണ്.  

മാർക്സ്-ഏoഗൽസ് സമാഹൃത കൃതികള�െട എഡി�ർ ആയിരു� േഡവിഡ്      
റയാസിേനാവിെന �ാലിൻ വധി�തിെന തുടർ�് െവളി�ം കാണാെത േപായ       
മാർക്സിെൻറ വളെര �പധാനെ�� പല രചനകള�ം അടു� കാല�് മാ�തമാണ് പുറ�ു         
വരു�ത്. ഇവയിൽ മി�തും മാർക്സിെൻറ ചി�യുെട വികാസ�ിെൻറയും      
സു�പധാനമായ ചില വഴി�ിരിവുകള�െടയും േരഖകളാണ്. ഇവയിൽ മാർക്സിെൻറ      
ധിഷണാ ജീവിത�ിെൻറ ഉ�േകാടി എ�് വിേശഷി�ി�െ�ടു� 1857-58 കാലെ�       
എ��റിലധികം േപജുകൾ വരു� ‘�ഗ��ിെ�’(Grundrisse)യുെട ഇം�ീഷ് പരിഭാഷ 1973ൽ       
മാ�തമാണ് പുറ�ു വരു�ത്. മെ�ാ�് 1853െല ന��േയാർ�് �ടിബൂൺ േലഖന�ള�െട        
ചില അടി�ാന നിലപാടുകെള തിരു�ു�തിന് കാരണമായ 1879-1882 കാല�് ഇ��,        
അൾജീരിയ, ലാ�ിൻ അേമരി�, ഇേ��ാേനഷ� തുട�ിയ രാജ��െള കുറി�് മാർക്സ്        
വീ�ും നട�ിയ വിശദമായ പഠന�ള�െട കുറി��കളട�ിയ േനാ��ബു�ുകൾ ആണ്.       
ഈ േനാ��കൾ കുറി�ു� ജീവിതാവസാനകാലം മാർക്സിന് ബു�ി�യം      
സംഭവി�ിരു�ു എ�ാണ് റഷ�യിൽ �പചരി�ി�െ��ത്. വളെര �പധാനെ�� ഈ       
േനാ��ബു�ുകള�െട ഒരു ഭാഗം 1972ലാണ് ‘the Ethonological Notebooks of Karl Marx’ എ�           
േപരിൽ േലാെറൻസ് �കാെഡർ �പസി�ീകരി�ു�ത്. ഇ��യിെല ജാതി/വർ�      
ബ��ിെൻറ �പശ്നെമ� േപാെല �ാലിനിസം ഒഴിവാ�ിയ വംശീയ അടിമ�വും       
വർ�സമരവും ത�ിലു� ബ�െ� അഭിമുഖീകരി��െകാ�് െവള�� അധ�ാന�ിന്      
മീെത കറു� അധ�ാനെ� (black labour) ഉയർ�ി പിടി�ു� അേമരി�ൻ ആഭ��ര         
യു�കാലെ� േലഖന�ൾ അട�മു� ന��േയാർ�് �ടിബൂൺ േലഖന�ൾ      
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പൂർണമായി ലഭ�മാവു�ത് 1980 കള�െട അവസാനം മാ�തമാണ്. ഇതിലൂെടയാണ് താൻ        
മു�് നിഷ്�കിയ ജനതയായി ക� കിഴ�ൻ രാജ��ളിെല കീഴാള ജനതയുെട        
െചറു�ുനിൽ�ിെൻറ ശ�ികെള മാർക്സ് െവളിെ�ടു�ു�തും ൈചനയിെല     
ൈത�ിൻ(Taiping rebelion 1850-1864) കലാപെ� കുറി��� േലഖനനവും      
�പസി�മാവു�ത്. ഇരുപത് ദശല�ം മനുഷ�രാണ് ൈത�ിൻ കലാപം      
അടി�മർ�െ��തിെൻറ ഭാഗമായി െകാ�െ��ത്. മാർക്സിെൻറ അവഗണി�െ�� മ�്      
രചനകളാണ് മൂലധന�ിെൻറ ഇനിയു� പതി��കൾെ�ാെ� മാതൃകയാവണം എ�്      
അേ�ഹം പറ� തിരു�ലുകേളാട് കൂടിയ 1875 കാലെ� മൂലധന�ിെൻറ �ഫ�്        
പരിഭാഷ, 1882െല റഷ�ൻ പതി�ിനു� മുഖവുര, അ�ാല�് തെ� റഷ�ൻ        
ക���ണി��കാരുമായി നട�ിയ ക�ിടപാടുകൾ എ�ിവ.  

ഇ�് തിരി�ു േനാ�ുേ�ാൾ അവഗണി�െ�� ഈ രചനകള�െട ചരി�ത�പാധാന�ം       
വളെര വലുതാണ്. േസാവിയ�� ഒേദ�ാഗിക മാർക്സിസ�ിന് ആധാരമായി തീർ� തെൻറ        
ആദ�കാല നിലപാടുകളിൽ മാർക്സ് വരു�ിയ മാ��ൾ ഏ�വും ചുരു�ി പറ�ാൽ        
ഇവയാണ്.  

1. േലാകെ� ‘അവികസിത’ സമൂഹ�ൾ മുഴുവൻ േസാഷ�ലിസ�ിേല�ു�     
പരിവർ�ന�ിന് യൂേറാപ�ൻ മുതലാളി� വികസന മാതൃകയിലൂെട     
അനിവാര�മായും കട�ു േപാേക�ിയിരി�ു�ു എ� ഏകേരഖീയമായ (Unilinear)      
തെൻറ േലാകചരി�തസ�ൽ�െ� മാർക്സ് തിരു�ുകയും അ�രം     
അനിവാര�തകളിലാ� ബഹുേരഖീയമായ (multilinear) വികാസ�ള�െട    
പാതയിേല�് േലാകജനതയുെട സ�ാത��� സമര�െള തുറ�ു വിടു� ഒരു       
സമീപനം ൈകെ�ാ��കയും െചയ്തു. യൂേറാ�ിെല വികസിത മുതലാളി�      
രാഷ്�ട�ൾ, ഇനിയും വികാസ�ിേല�് കട�ി�ി�ാ� പാ�ാേത�തര     
രാഷ്�ട�ള�െട ഭാവിയുെട �പതിബിംബമാെണ� ആദ�കാല നിലപാട്     
പിൻവലി�ു�തിലൂെട ഇ��യട�മു� രാജ��ളിൽ േകാളനി വാഴ്ച, അെത�ത      
�കൂരമാെണ�ിൽ കൂടി അത് ആ രാജ��െള അവയുെട ചലനരഹിതമായ       
നി�ദയിൽ നി�ുണർ�ി േലാകപുേരാഗതിയുെട പാതയിേല�് നയി�ു�     
ധനാ�കമായ (positive) ചുവടുെവ�ാെണ� തെൻറ �പസ്താവനെയ     
പിൻവലി�ുക കൂടിയാണ് മാർക്സ് െച���ത്. അ�െന, സമൂഹ�ൾ      
േസാഷ�ലി�് ഘ��ിേല�് കട�ു�തിന് മുേ�ാടിയായി മുതലാളി� വി�വവും      
അതിേല�് നയി�ു� മുതലാളി� വികസനവും പൂർ�ീകരി�ണെമ�     
മാർക്സി�� െലനിനി�് പാർ�ികള�െട, വിവിധ ചരി�ത ഘ��ള�െട      
അനിവാര�തയിൽ ഊ�ു� ചരി�തസ�ൽ�െ�യും മാർക്സ് ഇതിലൂെട     
ത�ി�ളയുകയാണ് െച���ത്.  

ഇ��യിെല ഇടതുപ� പാർ�ികൾ എ�ാം തെ� േസാഷ�ലി�് വി�വ�ിന് േവ�ി        
മുതലാളി� വി�വ�ിെൻറ പൂർ�ീകരണവും അതിെൻറ ഭാഗമായി വരു�      
മുതലാളി� വികസനവും വി�വ �പവർ�നമായി ഏെ�ടു�വയാണ്.     
അതുെകാ�ാണ് ഇ��ൻ ഭരണവർ��ൾ നട�ിെ�ാ�ിരി�ു�    
നിർല�വും �കൂരവും �പകൃതിവിരു�വും മനുഷ�വിരു�വുമായ മുതലാളി�     
വികസന �പവർ�ന�െള എതിർ�ാൻ ന�ുെട ഇടതുപ� �പ�ാന�ൾ�്      
കഴിയാെത േപാകു�ത്. മാ�തമ� �പകൃതി�ും മനുഷ�ർ�ും വിനാശകരമായ      
വികസനെ� എതിർ�ു�വെര അവർ വികസനവിരു�െര�് മു�ദകു�ുകയും     

6 



െച���ു. കൂടംകുളം ആണവ നിലയ�ിെനതിരായ സമര�ിൽ പ�് േചരാൻ       
യാ�ത തിരി� വിഎസ് അച��താന�െന പാതിവഴിയിൽ െവ�് തട�തും കാടിനും        
കാടിെന ആ�ശയി�� ജീവി�ു� മനുഷ�ർ�ും ആപ�ായ ആതിര��ി      
ജലൈവദ��ത പ�തി�് േവ�ി വാശി പിടി�ു�തും ഒെ� ഈ വികസനവാദ        
വ�ാധിയുെട മൂർ�ി� ല�ണ�ളാണ്.  

2. േമൽപറ�, സാ��ിക വികസന�ിെൻറ ഘ��ള�െട അനിവാര�തെയ     
കുറി��� സ�ൽ�െ� മാർക്സ് തിരു�ിയ േപാെല, മുതലാളി�      
വികസനവുമായി ബ�െ�� െതാഴിലാളി വർ��ിെൻറ വർ�പരമായ ഉ�ത      
പദവിെയ െവ��മാറാനാവാ� ഒരു ആനുഭാവിക (empirical) സാ��ിക പദവി       
എ�തിൽ നി�ും മുതലാളി�വുമായി ഏ��മു��� ഏത് വർ��ിനും      
ആർ�ി�ാനാവു� ഒരു രാഷ്�ടീയ പദവിയായി മാർക്സ് പരിവർ�ി�ി�ു�ു.      
സ�യം േമാചി�ി�െ�ടു�തിലൂെട േലാകെ� തെ� േമാചി�ി�ാൻ കഴിയു�      
വർ�െമ� നിലയിൽ സ�യം തിരി�റിയു� ആധുനിക വ�വസായ െതാഴിലാളി       
വർ�വും (class for itself) ആ വിധം സ�യം തിരി�റിയാ� വർ�(class in          
itself)�ളായ അടിമകള�ം കർഷകരും അട�മു� വിഭാഗ�ള�ം ത�ിലു�      
സാേ�തിക വിഭജനം അേതാെട �പേയാഗ�ിലി�ാതാവുകയാണ്.    
അതുെകാ�ാണ് മാർക്സ് അേമരി�യിെല കറു� അടിമകള�െട േമാചനം      
യൂേറാപ�ൻ െതാഴിലാളി വർ� വിേമാചന�ിെൻറ മു�ുപാധിയാെണ�്     
പറ�തും അടിമകള�െട േമാചനവുമായി ബ�െ�� അേമരി�ൻ ആഭ��ര      
യു�െ� ര�ാം അേമരി�ൻ വി�വെമ�് വിേശഷി�ി�തും. വർ�െ�      
ഇ�െന സി�മായ സാ��ിക പരിക�ന എ� നിലയിൽ നി�ും       
സാ��ിക-രാഷ്�ടീയ വിഭജന�ിൽ നി�് മു�മായ ഒരു പൂർണ രാഷ്�ടീയ       
പരിക�നയായി ഉയർ�ുകയാണ് മാർക്സ് െച���ത്.  

എ�ാൽ സ�യം വർ�മായി തിരി�റി� വി�വ�ിെൻറ മു�ണി പടയായ       
ആധുനിക െതാഴിലാളി വർ�വും സ�യം തിരി�റിയാ� കർഷകരും      
ജാതിഅടിമകള�ം അട�മു� കീഴാള വർ��ള�ം ത�ിലു� സാ��ികമായ      
സാേ�തിക വിഭജനെ� മുറുെക പിടി� ഔേദ�ാഗിക ക���ണി�� പാർ�ികൾ�്       
അതുെകാ�് തെ� കീഴാള വർ��ള�െട രാഷ്�ടീയ കർ�ൃത�െ�      
അംഗീകരി�ാൻ കഴിയുമായിരു�ി�. കാരണം ആ വിഭജനമനുസരി�് സ�യം      
തിരി�റി� വർ��ിേൻറത് മാ�തമാണ് വി�വകരമായ രാഷ്�ടീയ കർ�ൃത�ം.      
അതുെകാ�ാണ് ഇ��യിെല വി�വ �പ�ാന�ൾ�് സ�ാത��� സമരകാല�്      
ഉയർ�ു വ� കാർഷിക-ൈകെ�ാഴിൽ സമൂഹ�ള�െടയും ദളിതരുെടയും     
ആദിവാസികള�െടയും വി�വകരമായ രാഷ്�ടീയ കർ�ൃത�ം തിരി�റിയാൻ     
കഴിയാെത േപായത്. അതുെകാ�് തെ�യാണ് ഈ �പ�ാന�ൾ�്,      
േകാളനിവാഴ്ച കാല�് മുതലാളി� ചൂഷണ�ിനായി പുനഃസംഘടി�ി�െ��     
ഇ��ൻ ജാതി-േഗാ�തഅടിമ� വ�വ�െയ അതർഹി�ു� �പാധാന�േ�ാെട     
പരിഗണി�ാൻ കഴിയാെത േപായതും അംേബദ്�െറ വർ�ശ�തുവായി     
�പഖ�ാപിേ��ി വ�തും.  

3. േസാഷ�ലി�് സമൂഹ�ിെൻറ നിർ�ിതി�് ഒരു സമൂഹം മുതലാളി��ിലൂെട      
കട�ു േപാവുകേയാ വി�വകാരികൾ അ�െന കട�ിെ�ാ�ു േപാവുകേയാ      
െചേ��തിെൻറ അനിവാര�തെയ കുറി��� മാർക്സിെൻറ ആദ�കാല     

7 



സ�ൽ��ൾ തകർ�ു�തിന് കാരണമായത് ഇ��, ഇേ��ാേനഷ�, ൈചന,      
ലാ�ിൻ അേമരി� തുട�ിയ പാ�ാേത�തര ജനതകെള കുറി�് മാർക്സ്       
പിൽ�ാല�് വീ�ും നട�ിയ പഠന�ളാണ്. ഈ പഠന�ളിലൂെടയാണ് താൻ       
ഒരുകാല�് ചരി�തമി�ാ�, മൃതജനതയായി ഉറ�ുേപായ മനുഷ�പ��ളായി     
ചി�തീകരി� �ഗാമേഗാ�ത സമൂഹ�ൾ േമലാളാധികാര�ിന് എതിെര െചറു�ു      
നിൽ�ാനും കലാപം െച�ാനും േപാ� �കിയാ�ക കീഴാള ബദൽ ശക് തികള�െട        
മ�ല�ളാെണന് മാർക്സ് കെ��ു�ത്. കൃഷിഭൂമി സ�കാര�സ��ായി     
മാറുക േപാലും െചയ്തി�ി�ാ�, അ�തേമൽ �പാകൃതെമ�്     
വിലയിരു�െ�ടാവു� ഈ സമൂഹ�ള�െട രാഷ്�ടീയ ശ�ിെയ കുറി���      
ധാരണ മാർക്സ് വീ�ും ഉയർ�ി പിടി�ു�ു�്. ഇതിന് െതളിവാണ് റഷ�ൻ        
മാർക്സി��കൾ�ിടയിെല മുതലാളി� വികസന�ിെൻറ അനിവാര�തെയ    
െചാ�ിയു� തർ��ിൽ തെൻറ ജീവിതാവസാന കാല�് മാർക്സ്      
മധ��നായി ഇടെപടു� സംഭവം. 

പടി�ാറൻ റഷ�യിെലയും കിഴ�ൻ യൂേറാ�ിെലയും സ�കാര� സ�ദ് വ�വ�യിേല�്       
മാറിയി�ി�ാ� കാർഷികേഗാ�ത സമൂഹ�ള�െട േസാഷ�ലിസ�ിേല�ു�    
പരിവർ�നെ� സംബ�ി�ു�തായിരു�ു തർ�ം. മാർക്സിെൻറ ആദ�കാല     
നിലപാടുകളിൽ ഉറ��നി� മാർക്സി��കൾ സ�കാര� സ��ിേല�് വികസി�ി�ി�ാ�      
കാർഷികാേഗാ�ത �ഗാമ�ൾ�് മുതലാളി� വികസന�ിലൂെട മാ�തേമ െതാഴിലാളി      
വർ� വി�വ�ിലൂെട േസാഷ�ലിസ�ിേല�് കട�ാനാവൂ എ�് വാദി��. മെ�ാരു കൂ�ർ,        
ഇേ�ാൾ തെ� കൃഷിഭൂമി സമൂഹ�ിെൻറ സ��ായ കർഷക സമൂഹ�െള       
മുതലാളി��ിലൂെട കട�ിെ�ാ�് േപാകാെത തെ� േനരി�് േസാഷ�ലിസ�ിേല�്      
വികസി�ാനു� സാധ�ത നിലനിൽ�ു�ു എ�് വാദി��. ചൂട് പിടി� ഈ തർ��ിൽ         
മധ��ത വഹി�ാൻ മാർക്സിെന തെ� അവർ �ണി��. ഇവിെട മാർക്സിെൻറ        
തീർ�് മാർക്സിെൻറ കൃതികൾ തെ� ഉയർ�ി�ിടി�് െകാ�് വാദി�       
മാർക്സി��കൾ�് എതിരായിരു�ു. മുതലാളി� വികസന�ിന് എതിെര നിലെകാ�      
ര�ാമത് പറ� കൂ�േരാെടാ�മാണ് മാർക്സ് ഐക�െ��ത്.  

കൃഷിഭൂമി സമൂഹ�ിെൻറ സ��ായ േഗാ�തസമൂഹ�ൾ�് േസാഷ�ലി�്     
സമൂഹവ�വ�യിേല�് മുതലാളി��ിെൻറ ഇടനിലയി�ാെത േനരി�് കട�ാൻ     
കഴിയുെമ� മാർക്സിെൻറ വാദം അശാസ്�തീയവും കാ�നികവുമാെണ�് ഇ�്      
നി�യമായും മാർക്സി��കൾ വാദി�ും. അതുെകാ�് ഇ�രം നിലപാടുകൾ എടു�       
മാർക്സിന് അവസാനകാല�് ബു�ി�യം വ�ിരു�ു എ�് �ാലിനി��കൾ      
�പചരി�ി�തിൽ അ�ുതെ�ടാനി�. എ�ാൽ ഇവിെട, ചൂഷണരഹിതമായ     
വർ�രഹിതസമൂഹ�ിേല�് മനുഷ�ർ എ�ു�തിന് അനിവാര�മായ    
ഉൽ�ാദനശ�ികള�െട വികാസം എ� ചരി�തവികാസതത�െ� മാർക്സ്     
ൈകവിടുകയാെണ�് ധരി�രുത്. ഉൽ�ാദനശ�ിെയ ഒരു ആനുഭാവിക     
സാ��ികശാസ്�തഗണെമ� നിലയിൽ നി�ും േമാചി�ി�ുകയാണ് മാർക്സ് ഇവിെട      
െച���ത്. സാ��ികശാസ്�ത�ിെല ഇ�രം അമൂർ� പരികൽ�നകൾ     
�പേയാഗ�ിൽ അഥവാ വർ�സമര�ിൽ എ�െന ജീവി�ു� രാഷ്�ടീയ      
കർ�ൃത��ളിലൂെട �പവർ�ി�ു�ു എ�് മാർക്സ് �ഗ�ിെസയിൽ വിശദമാ�ു�ു�്.      
മുതലാളി��ിെൻറ ആ�ശിതത��ിൽ നി�ും രാഷ്�ടീയമായി ഒരു സ��� ശ�ിയായി       
വിടുതൽ േനടു� െതാഴിലാളി വർ��ിെൻറ േലാകചരി�തപരമായ കർ�ൃത�      

8 



മാതൃകകളിേല�് മുതലാളി�െ� െചറു�ു� ഏത് സമൂഹ രൂപ�ിനും വർ��ിനും       
സം�കമി�ാൻ കഴിയും. അ�െന സ�കാര� സ�ദ് വ�വ�െയ െചറു�ുെകാ�്       
നിലെകാ��� കാർഷികേഗാ�ത സമൂഹ�ളിൽ നി�് േനെര േസാഷ�ലി�് സമൂഹ       
സൃഷ്ടി�് തുട�ം കുറി�ാൻ കഴിയും എ�് മാർക്സ് വാദി��. 

ഇ�െന വർ�o ഒരു തിക� രാഷ്�ടീയപരികൽ�നയായി പുനർനിർ�ചി�െ�ടു�      
പ�ാ�ല�ിലാണ് ഇ��യിെല ജാതിവിേമാചന�ി�് േവ�ിയു� സമരെ�     
വർ�സമരം തെ�യായി കണ�ാ�ണെമ�് ഞാൻ വാദി�തും അതിെന      
അംേബദ്�റുെട ‘അട� വർ�മാണ് ജാതി’ എ� നിർവചനവുമായി ബ�ി�ി�ാൻ       
�ശമി�തും. ഇത് മന�ിലാ�ാൻ കഴിയാ�ത് െകാ�ാണ് നാരായണൻ രാഷ്�ടീയ       
മു�മായ, അതായത് സമരമു�മായ ഒരു സാ��ിക ഗണമായി മാ�തം ‘വർ�’െ�        
കാണു� പഴയ വാദ�ൾ തെ� സമർ�ി�ാൻ പാടുെ�ടു�ത്.  

ഈ വിധം േസാവിയ�� മാർക്സിസ�ിെൻറ പിടിയിൽ നി�് പുറ�ുവ�,       
അടിമകള�െടയും അവികസിതെമ�് മു�ദകു�െ�� കീഴാള ജീവിത�ള�െടയും     
വിേമാചകമായ രാഷ്�ടീയ കർ�ൃത��ിെൻറ വ�ാവ് കൂടിയായ മാർക്സിെനയാണ്      
ഞാൻ ഗാ�ി�ും അംേബദ്�ർ�ും ഒ�ം േചർ�് നിർ�ു�ത്. ഇതിൽ നി�ും        
‘ഗാ�ിജിെയയും അംേബദ്�െറയും മുൻനിർ�ി ക���ണി��കാെര ആ�കമി�ു�’     
മാർക്സി�� വിരു�രുെട പതിവ് ൈശലിയാണ് ഞാൻ തുടരു�െത�ും, ‘മാർക്സിെന       
തെ� സാ�ി��ികയിൽ ഉൾെ�ടു�ി മാർക്സി��കാെര എതിർവിസ്താരം െച���’      
കൗതുക കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കാ���ത് എ�ും പറയു� നാരായണെൻറ കാഴ്ച�ുറവ്        
െവളിെ�ടു�ു�്. യഥാർ��ിൽ ഞാൻ േമൽവിവരി� മാർക്സിെന തിരി�റിയാൻ      
കഴിയാെത േപായതാണ് എേഡ�ർഡ് െസയ്ദ് തെ� മാർക്സിെൻറ േമൽ       
യൂേറാെസൻ�ടിസിസം ആേരാപി�ു�തിെൻറയും കാരണം.  

ഇനി �പധാനമായും പരിേശാധി�ാനു�ത് എംഎം നാരായണൻ എെൻറ േമൽ       
ആേരാപി�ു� ‘അ�മായ ഭൂതഭ�ിയുെട ലഹരിയിൽ ആറാടു� സംഘപരിവാർ      
കാഴ്ച�ാടി’െന കുറി�ാണ്. ഏറിയാൽ ഇരുനൂറ് െകാ��ിേലെറ പഴ�മി�ാ� ഒരു       
െകാേളാണിയൽ �പത�യശാസ്�ത നിർ�ിതിയായ, സംഘപരിവാർ മുറുെക പിടി�ു�      
വിഭാഗീയ രാഷ്�ടീയ ഹി�ുത�വും ഹി�ുമതം എ�് വിളി�െ�ടു� ആയിര�ാ�ുകൾ       
പഴ�മു� ൈവവിധ�പൂർ�മായ ഇ��ൻ വിശ�ാസധാരകള�ം ത�ിലു� െകാടിയ      
അ�രം എടു�ുകാ�ാനാണ് ഞാൻ �ശമി�ത്. അ�െന ആ അ�രം ശ�മായി        
േവർതിരി�് കാ�ിയിെ��ിൽ ഇ��യുെട ഭൂതകാലവും സംസ്കൃതിയും ഒ�ാെക      
സംഘപരിവാറിന് സ��മാെണ�് വരു�ിതീർ�ാൻ അവർ�് കഴിയും. അതിലൂെട      
ഇ��ൻ സംസ് �ാര�ിെൻറ ഒേര ഒരു അവകാശി സംഘപരിവാർ മാ�തമാെണ�്       
ജന�െള വിശ�സി�ി�ു�തിനും അവർ�ു കഴിയും. ഇതിൽ അവർ ൈകവരി��        
െകാ�ിരി�ു�ു. വിജയമാണ് അവരുെട രാഷ്�ടീയമുേ���ിന് വഴിെയാരു�ു� ഒരു      
�പമുഖ�പത�യശാസ്�ത അടി�റ.  

ഇ�ും സാധാരണ�ാരായ േകാടി�ണ�ിന് ഹി�ു�ൾ വിശ�സി�് േപാരു�തും      
അവരുെട വിദൂര ഭൂതകാലേ�ാളം വ�ാപി�� കിട�ു�തുമായ     
ൈഹ�വവിശ�ാസധാരകള�ം സംഘപരിവാറിെൻറ നവീന കൃ�തിമ ഹി�ുമതവും ത�ിലു�      
അ�രം എടു�ുകാ�ാെതയു� സംഘപരിവാർ വിമർശനം ആ വിശ�ാസികെള      
സംബ�ി�ിടേ�ാളം അവർ�ും അവർ വിലമതി�ു� അവരുെട സംസ് കാര�ിനും      
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പാര�ര��ിനും േനെരയു� ആ�കമണമായി കൂടി അനുഭവെ�ടുക സ�ാഭാവികമാണ്.      
ഈ അനുഭവം അവെര നയി�ുക പുേരാഗമനവാദികളാൽ ആ�കമി�െ�ടു�      
നവീനഹി�ുത�വും അവർ വിശ�സി�ു� പര�രാഗത ൈഹ�വവിശ�ാസവും ഒ�ാെണ�      
ധാരണയിേല�ാവും. അ�െന സംഘപരിവാറിെൻറ ഹി�ുത� അജ�െയ കുറി�് ഒരു       
ധാരണയും ഇ�ാ� നിഷ്കള�രായ സാധാരണ വിശ�ാസികെള സംബ�ി�ിടേ�ാളം      
അവരുെട സ��ം വിശ�ാസെ�യും സംസ് കാരെ�യും സംര�ി�ുകെയ�ാൽ     
സംഘപരിവാർ ഹി�ുത�െ� സംര�ി�ുക എ�ായി�ീരു�ു. അതിനായി അവർ      
സംഘപരിവാറിനു പി�ിൽ അണിേചരുകയും െച���ു. ഇ��യുെട ഭൂതകാലെ�യും      
സംഘപരിവാറിെനയും അട�ാ�കമി�ു�തിലൂെട പേരാ�മായി ഇ��ൻ    
സംസ്�ാരെ� െമാ�മായി ഇ�െന സംഘപരിവാറിന് വി��െകാടു�ു�     
വിമർശനരീതിയുെട ൈവപരീത�ം വ��മാ�ാനാണ് ഞാൻ �ശമി�ത്.  

സംഘപരിവാറിെൻറ വളർ��് ശ�ി പകരു� ഈ ൈവപരീത��ിന്      
പുറ�ുകട�ണെമ�ിൽ ഇ��യുെട പര�രാഗത ജീവിതേലാക�ിൽ നി�ും തിക��ം      
ഭി�മായ സംഘപരിവാറിെൻറ നവീനരാഷ്�ടീയ ഹി�ുമതം ഏത് ചരി�തസാഹചര��ിൽ      
എ�െന രൂപംെകാ�ു എ�് ക��ണം. എ�ിൽ മാ�തേമ ഇ��ൻ       
കീഴാളജനസ�യ�ിെൻറ �പതിേരാധശ�ിെയ തകർ�ു�തിനും അവെര    
അടിമെ�ടു�ു�തിനും േവ�ി സ�കാര�സ��ുടമ��ാരായി മാ�െ�� ഭൂവുടമകള�ം     
അവരുെട യജമാന�ാരായ െവ��ാരും േചർ�് നിർ�ി� ഒരു രാഷ്�ടീയ       
�പത�യശാസ്�തമായ വർ�ീയഹി�ുത�ം എെ��് തിരി�റിയാൻ കഴിയൂ. ഇതിനാദ�ം      
േവ�ത് േകാളനിവാഴ്� അവരുെട ചൂഷണം സുഗമമാ�ു�തിന് േവ�ി ഇ��ൻ       
ജീവിത�ിൽ സൃഷ്ടി� സാ��ികവും രാഷ്�ടീയവും �പത�യശാസ്�തപരവുമായ വിേ�ദം      
അഥവാ ഘടനാപരമായ പരിവർ�നം ഇ��യുെട ഭൂതകാലെ�യും     
വർ�മാനെ�യും എ�െന ഉ�ട��ിൽ േവർതിരി�ു�ു എ�്     
കെ��ുകയാണ്. ഇതിനായി േകാളനിവാഴ്ച�് മുൻപ്, ഭൂമി സ�കാര�സ���ാ�      
കാല�് നിലനി�ിരു� ഇ��ൻ കാർഷിക�ഗാമേഗാ�തജീവിത�ിെൻറ ബ�രൂപ�ള�ം     
േകാളനിവാഴ്ച സൃഷ്ടി� വിേ�ദ�ിലൂെട ഉയർ�ുവ� നവസവർ� ജ�ിത�ം      
തകർെ�റി� കർഷകരുെടയും ൈകേവല�ാരുെടയും ജീവിത ബ��ള�ം     
ത�ിലു� അ�രം വിവരി�ുകയാണ് ഞാെനെൻറ േലഖന�ിൽ െചയ്തത്.  

പുതിയതരം ഭൂവുടമകെളയും പുതിയ സവർ�മതേമധാവിത�െ�യും    
സൃഷ്ടി�ു�തിലൂെട ഇ��ൻ ജീവിത�ിൽ അതിെൻറ ഭൂതകാല�ിൽ നി�്      
സംഭവി�ു� വിേ�ദം നാരായണൻ കരുതു�ത് േപാെല എെൻറ ക�ുപിടു�മ�.       
ഭൂമിയിൻ േമലു� സ�കാര�സ��ാവകാശം (Permanent Settlement) നട�ാ�ു�തിെന      
തുടർ�ുതെ�, ഇ��ൻ ജീവിത�ിൽ ഭൂതകാല�ിൽ നി�് സംഭവി� ഈ വിേ�ദെ�        
കുറി��� ചർ�കൾ ആരംഭി�ിരു�ു. േകാളനിവാഴ്ച കാല�ും അതിന് മു�ും നിലനി�        
ഭൂമിേയാടു� മനുഷ�ബ��ിെൻറ അ�രെ� കുറി�് വില�ം േലാഗനും ചാൾസ്       
ടർണറും ത�ിൽ നട� �പസി�മായ വിവാദം തെ� ഇതിന് െതളിവാണ്. പാ�ം         
പിരി�ാനും കുടിെയാഴി�ി�ാനുമു� സ�ൂർ�മായ സ��വകാശമാണ് ജ�ിമാർ�്     
ഭൂമിയിൽ േമൽ ഉ�െത�് ജ�ികള�െടയും �ബി�ീഷുകാരുെടയും ഭാഗ�് നി�ുെകാ�്       
ചാൾസ് ടർണറും മ��ം വാദി�േ�ാൾ, ഇവർ മന�ിലാ�ു�ത് േപാെലയു� സ�കാര�        
ഭൂവുടമ�തയ� ഇവിെട �പവർ�ി�ിരു�െത�ും അത് ഒരു �ല�് താമസി�ു�       
പല ജനവിഭാഗ�ൾ�ും നൽകിയി��� പലതരം അധികാരാവകാശ�ള�െട     

10 



രൂപ�ിലാണ് നിലനി�െത�ും േലാഗൻ വാദി��. ഈ വിവാദ�ിൽ �പതിഫലി�ു�ത്       
�ബി�ീഷ് ഭരണം ഇ��ൻ സ�ദ് വ�വ�യിൽ വരു�ിയ ഘടനാപരമായ മാ�ം മാ�തമ�        
അത് മനുഷ�രുെട ജീവിതബ��ളിലാെക വരു�ിയ പരിവർ�നമാണ്.  

ഇതിെന തുടർ�് േകരള�ിെല ജ�ി-കുടിയാൻ ബ�െ� കുറി�് വളെര വിശദമായി        
പഠി� ഇഎംഎസ് തെ� േകാളനിവാഴ്ച സൃഷ്ടി� പുതിയ ഭൂവുടമാബ�െ�യും അത്        
സമൂഹ�ിെൻറ സാ��ികരാഷ്�ടീയ ധാർ�ിക ജീവിതരംഗ�ളിൽ സൃഷ്ടി�     
ഘടനാപരമായ പരിവർ�നെ� കുറി��ം വ��മാ�ു�ു�്. പഴയ ഭൂവുടമാ      
ബ��െളയും സമൂഹബ��െളയും തകർ�ു െകാ�് �ബി�ീഷുകാർ ഇവിെട നി�്       
സൃഷ്ടി� പുതിയ തരo ജ�ിത�െ�യും ചൂഷക വർ�െ�യും കുറി�് ഇഎംഎസ്        
ഇ�െന എഴുതു�ു.  

“ചുരു��ിൽ ത�ള�െട ഭരണം ഇവിെട അര�ി��റ�ി�ാൻ േവ�ി ത�െള എ�ാ        
വിധ�ിലും ആ�ശയി�� നിൽ�ു� ഒരു കൂ�ം നാ���പമാണികെള ഉ�ാ�ി, ഈ        
നാ���പമാണികൾ മുേഖന നാ��കാരുെട േമൽ ത�ൾ�് ഒരുറ� പിടികി�ാൻ േവ�ി        
�ബി�ീഷുകാർ പട�� വി� ഒേരർ�ാടാണ് േകരള�ിെല ജ�ിസ��ദായം . േകരള�ിൽ       
മാ�തമ� ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഒറീസ, യു.പി. മുതലായ സം�ാന�ളിലും �ിരം        
െസ�ിൽെമൻറ് അനുസരി��� െസമീ�ാരി സ��ദായം (ഇതാണ് ആ��യിലും തമിഴ്       
നാടിെൻറ ചില ഭാഗ�ളിലും നട���ത്) ഏർെ�ടു�ാൻ �ബി�ീഷുകാർ      
തുനിയുകയു�ായി. അതുേപാെല തെ� െസമീ�ാരി സ��ദായമി�ാ� മ�്      
സം�ാന�ളിലും പല േപരിൽ (ഉദാ: മാൽഗുസാർ, ജാഗിർദാർ) ഭൂമിയുെടയും       
കൃഷി�ാരെൻറയും േമൽ ആധിപത�മു� പി�ിരി�ൻ വർ��െള �ബി�ീഷുകാർ      
സൃഷ്ടി��. ഈ പി�ിരി�ൻ ജ�ിവർ��ിെൻറ സഹായേ�ാടുകൂടിയാണ് 150      
െകാ��ാലേ�ാളം ഇ��യിൽ ത�ള�െട ആധിപത�ം നിലനിർ�ാൻ �ബി�ീഷുകാർ�്      
കഴി�ത്”. (േകരളചരി�തം: മാർക്സി�� വീ�ണ�ിൽ - ഇ.എം.എസ് ന�ൂതിരി�ാട്-       
അടിവര കൂ�ിേ�ർ�ത് ) 

�ബി�ീഷുകാർ പട�� വി�െത�് ഇഎംഎസ് പറയു� പി�ിരി�ൻ ചൂഷക വർ�െ�യാണ്        
‘നവസവർ�ർ’ എ�് ഞാൻ വിളി�ത്. ഈ നവസവർ� വർ��ൾ�് േവ�ി �ബി�ീഷ്         
ഒ�ാശേയാെട കീഴാള വർ��െള പെ�ാരി�ലും ഉ�ായി�ി�ാ� വിധം      
അടി�മർ�ു�തിന് േവ�ി സൃഷ്ടി�െ�� സമൂഹവ�വ�യിെല വർ� ബ��ളിൽ      
നി�്, ഭൂമി സ�കാര�സ���ാതിരു� പഴയ സ�ത�� ഇ��യിെല വർ�ബ��ൾ       
എ�െന ഭി�മായിരു�ു എ�് വ��മാ�ാനാണ് ഞാൻ �ശമി�ത്. ചുരു��ിൽ ഈ        
െകാേളാണിയൽ നവസവർ� വ�വ�യും പഴയ �ഗാമ -േഗാ�ത സമൂഹവ�വ�യും       
ത�ിലു� ഘടനാപരമായ അ�രം മറ��വയ്�ു�തിലാണ് ഇ��ൻ     
സംസ്കാര�ിെൻറ കു�കാവകാശികെള�ു നടി�ു� സംഘപരിവാറിെൻറ    
�പത�യശാസ്�തപരമായ മൂലധന�ിെൻറ രഹസ�ം കുടിെകാ���ത്. അതുെകാ�് ഈ      
അ�രം തുറ�ു കാ���തിലൂെട ഒരു െകാേളാണിയൽ നവസവർ� നിർ�ിതിയായ       
സംഘപരിവാർ ഹി�ുത��ിെൻറ തനിനിറം തുറ�ുകാ��കയാണ് ഞാൻ െചയ്തത്. ഇത്       
മന�ിലാകാ�തുെകാ�ാണ് െകാേളാണിയൽ നവസവർ� വ�വ�യിൽ നി�്     
ഇ��ൻ ഭൂതകാല സമൂഹബ��െള േവർതിരി�� കാണി�ാനു� എെൻറ �ശമെ�       
അ�മായ ഭൂതഭ�ിയിൽ ആറാടു� സംഘപരിവാറിെൻറ കാഴ്ച�ാടാെണ�്     
നാരായണൻ കെ��ു�ത്. അതുെകാ�ു തെ�യാണ് പേരാ�മായി നാരായണെന      
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േപാലു�വരുെട വാദമുഖ�ൾ സംഘപരിവാറിെൻറ കപട ഭാരതീയതയുെട     
�പത�യശാസ്�ത�ിന് മുതൽ�ൂ�ായി തീരു�തും.  

എ�ാൽ േകാളനി വാഴ്ച�ുമു�് ഇ��യിൽ ജാതിമത വിഭജന�േളാ ഉ�നീചത��േളാ       
ഉ�ായിരു�ിെ�േ�ാ ജീവിതം ‘സമത�’ പൂർ�മായിരുെ�േ�ാ ഞാൻ പറ�ി�ി�.      
ഞാൻ പറ�ി�ി�ാ� ‘സമത�’െമ� വാ�് എെൻറ േലഖനന�ിൽ വ�ാജമായി       
തിരുകി�യ��കയാണ് നാരായണൻ െച���ത്. ഞാൻ പറയു�ത്, േകാളനിവാഴ്ച      
സാ��ികവും രാഷ്�ടീയവും ധാർ�ികവുമായി തകർ�ുകള�, അവകാശ�ള�ം     
കടമകള�ം പിൻവലി�െ��, ഇ��ൻ കീഴാള ജനജീവിതെ� മാതൃകയാ�ി      
െകാേളാണിയൽ ചരി�തകാര�ാർ െചയ്തതുേപാെല ഇ��െയ ഇരു� ചായ�ിൽ മാ�തം       
വര�� ത�രുത് എ�ാണ്. അത് േലാകെ� അ�ുത�ടു�ിയ ഇ��ൻ ജനതയുെട        
മഹാശ�ികെള തമസ്�രി�ലാണ്. മാർക്സ് പറയുേ�ാെല മാ��റിെല മി��കെള      
െവ���, വായുവിേന�ാൾ േനർ� പ��വസ്�ത�ൾ െനയ്തതും ആയിര�ണ�ിന്      
വർഷ�ൾ കഴി�ി��ം തുരുെ�ടു�ാ� േലാഹസ്തൂപ�ള�ം ഇനിയും     
േലാഹ�ൂ�ിെൻറ രഹസ�ം െവളിെ��ി�ി�ാ� ക�ാടികൾ നിർ�ി�തും     
യൂേറാപ��ാർ�ുേപാലും ക�ലുകൾ നിർ�ി��െകാടു�ിരു� ധാ�യിെല ക�ൽ     
നിർ�ാണ�ിന് പി�ിൽ �പവർ�ി�തും പഴയ സ�ത�� ഇ��യിെല ജാതിയിൽ താണ        
കീഴാളരാണ്. ഇ�െന പറയു�ത് ഭൂതഭ�ിയിൽ ആറാടല�. പെ�ാരി�ലും      
ഉ�ായി�ി�ാ�വ�ം േകാളനിവാഴ്ച ഈ കഴിവുകൾ പാെട ത�ിെ�ടു�ിയി��ം,      
കർഷകരും ൈകേവല�ാരും ദളിതരും ആദിവാസികള�മട�ു� ഇ��ൻ കീഴാള      
ജനതയുെട േമലാളാധികാരെ� െചറു�ു� സ�ാധികാരവാഞ്ഛ�ുമു�ിലാണ് �ബി�ീഷ്     
സാ�മാജ�ത�ം മു��കു�ിയത് എേ�ാർ�ണം.  

എ�ാൽ ഇ��യിൽ ഇടതുപ��പ�ാന�ിന് ഒരു നൂ�ാ�ാവുേ�ാഴും     
�പതിേലാമശ�ികള�െട വളർ�െയ തടയാൻ പാക�ിൽ എ�ുെകാ�് മർ�ിത      
ജനഹൃദയ�ളിൽ അതിന് �ാനം പിടി�ാൻ കഴി�ി� എ� േചാദ��ിന്       
നാരായണൻ പറയു�തുേപാെല “ഇ��യിൽ ഏെത�ിലും ക�ിെയ ജയി�ി�ാേനാ      
േതാ�ി�ാേനാ മാ�തം കരു�് ഇടതുപ��ിനി�” എ� ദയനീയമായ ഉ�രമ�       
േവ�ത്. എെൻറ േലഖനം ഉ�യി�ു� മൗലികമായ േചാദ�ം അതാണ്. ഈ േചാദ�ം െക          
ദാേമാദരൻ േഹാചിമിേനാട് േചാദി�േ�ാൾ േഹാചിമിൻ പറ�ത് “നി�ൾ�്      
അവിെടെയാരു ഗാ�ിയു�്; ഞാനാണ് ഇവിടുെ� ഗാ�ി” എ�ാണ്. എ�് പറ�ാൽ        
നി�ൾ�് ഇ��യിെല ദരി�ദനാരായണ�ാരുെട േനതാവായ ഗാ�ിയിെല വി�വകാരിെയ      
കെ��ാൻ കഴി�ി� എ�ാണ്. ഗാ�ിെയ ഇേ�ാൾ സംഘപരിവാർ അതിെൻറ       
സ��മാ�ാനു� �ശമം തുട�ി�ഴി�ു.  

അതുേപാെല ഇ��യിൽ ഇ�് ജനവിരു�ശ�ികൾ വിജയി�തിനു കാരണം      
ശ�തു�ള�െട മഹാസമന�യം മൂലമാെണ�് ശ�തുവിെൻറ ശ�ിെയ കുറി�് പറ�്       
ഒഴി�ു മാറാൻ �ശമി�ുകയാണ് നാരായണൻ െച���ത്. സ��ം രാഷ്�ടീയമായ       
ഉ�രവാദിത��ിൽ നി�ു� ഒളിേ�ാ�മാണിത്.  

ഇനി കരുണാകരൻ എെൻറ േലഖന�ിെനതിെര ഉ�യി� വാദമുഖ�െള മാ�ിനിർ�ി       
പരിേശാധി�ു�തിേല�് വരാം. കരുണാകരൻ പറ�ത് ശരിയാണ്. കഴി� കുെറ       
വർഷ�ളായി, ആധിപത�ം പുലർ�ു� വ�വ�െ�തിെര േകരളമട�ം ഇ��യിലും      
േലാകെമ�ാടും വിവിധ രൂപ�ളിൽ വിവിധ ജനവിഭാഗ�ളിൽ നി�ും ഉയർ�ു വരു�        
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സമര�െള മുൻനിർ�ി അവയിൽ �പവർ�ി�ു� പുതിയ രാഷ്�ടീയം എെ��്       
വ��മാ�ാനാണ് േലഖന�ളിലും അഭിമുഖ�ളിലുമായി ഞാൻ �ശമി��     
െകാ�ിരി�ു�ത്. ആഴ്ച�തി�ിെല പുതിയ േലഖന�ിലും, ഭരി�െ�ടു� ഇ��ൻ      
ജനത�് േമൽ സാ��ികവും രാഷ്�ടീയവും ജാതീയവും മതപരവും ലിംഗപരവുമായി       
ആധിപത�ം പുലർ�ു� ഇ��ൻ ഭരണവർ��ള�െട പുതിയ അവതാര�ിെനതിെര      
രൂപെ�േട� പുതിയ രാഷ്�ടീയെ� കുറി�ാണ് ഞാൻ വിശദമാ�ാൻ �ശമി�ു�ത്.       
ഈ േലഖന�ിെല വാദമുഖ�ൾെ�തിെര ഉ� കരുണാകരെൻറ വിമർശനം ഏ�വും       
ചുരു�ി പറ�ാൽ ഞാൻ േസാവിയ�് മാർക്സിസെ� പി�ുടരു� ഇ��ൻ       
മാർക്സി�� പാർ�ികള�െട പഴയ വർ� സമരസ�ൽ��ിലും വി�വസ�ൽ��ിലും      
തെ�യാണ് നിലെകാ���െത�ും അതിനാൽ അതിൽ പുതിയതായി ഒ�ും തെ� ഇ�        
എ�ുമാണ്.  

േസാവിയ�് മാർക്സിസ�ിൽ നി�ും അതിെന പിൻപ��� രാഷ്�ടീയ പാർ�ികളിൽ നി�ും        
ഞാൻ പി�ുടരു� മാർക്സിസം രാഷ്�ടീയവും ൈസ�ാ�ികവുമായി എ�െന      
ഭി�മായിരി�ു�ുെവ�് ഈ േലഖന�ിെല�േപാെല എെൻറ മ�് േലഖന�ളിലും      
പുസ്തക�ളിലും അഭിമുഖ�ളിലും പല തവണ വ��മാ�ാൻ �ശമി�ി���താണ്.      
എ�ി��ം ഇ��ൻ ജനാധിപത�േ�ാടു�, ഞാൻ �പത���ിൽ പറയാ� എെൻറ       
സമീപനം പഴയ മാർക്സി�� പാർ�ികള�േടതാെണ�് കെ��ി അതിെന      
അടി�ാനമാ�ി എെൻറ വാദമുഖ�െള ത�ികളയാൻ കരുണാകരൻ െവ�ൽ      
െകാ���തിന് കാരണം ജനാധിപത�െ� കുറി�് െപാതുെവയും ഇ��ൻ      
ജനാധിപത�െ� കുറി�് വിേശഷി��ം ഞ�ൾ പുലർ�ു� ധാരണകൾ േനരെ�       
സൂചി�ി�തുേപാെല  അടി�ാനപരമായി ഭി��ൾ ആയതുെകാ�ു തെ�യാണ്. 

അധികാരെ�യും ഭരണകൂടെ�യും ജനാധിപത�െ�യും കുറി��� ര�് വിരു�      
സമീപന�ൾ �പബലമായി നിലവിലു�ത് െകാ�് തെ� ഈ അഭി�പായഭി�ത       
സ�ാഭാവികമാണ്. രാജാവ് �പജകൾ�് േമേലാ, ഉടമ അടിമ�് േമേലാ, േമലാളർ        
കീഴാളർ�് േമേലാ �പേയാഗി�ു� ഏകപ�ീയമായ ബലമാണ് അധികാരം എ�താണ്       
ഒരു സമീപനം. ഭരണകൂടെ� ഭരണകൂടമാ�ു� അതിെൻറ പരമാധികാരിത�      
(sovereignty)�ിെൻറ ഭ�ദത�് തെ� അടി�ാനം അധികാരെ� കുറി��� ഈ       
ഏകപ�ീയ ബല�പേയാഗസ�ൽ�മാണ്. ഇതനുസരി�ാണ് അധികാരം ഒരു ചീ�      
കാര�മാെണ� െപാതുധാരണ വ�ത്.  

പരമാധികാരം ഏകാധിപതികള�െട ൈകകളിൽ അമരുേ�ാൾ അത് �പജകള�െടേയാ      
ജന�ള�െടേയാ ജീവിതസ�ാത����ിന് വില�ായി തീരു�ു എ�ത് െകാ�ാണ്      
ആധുനികജനാധിപത�വി�വ�െള�ാം ഈ പരമാധികാരെ� ജന�ളിൽ    
എ�ി�ു�തിനു� മുേ���ളായി തീർ�ത്. ‘എ�ാവരും എ�ാവർ�ും േവ�ി      
നട�ു� ഭരണ’െമ�് നിർവചി�െ�� ആധുനിക ജനാധിപത�ഭരണവ�വ�യിൽ     
അതിെൻറ ഭ�ദത�് േവ�ി �പവർ�ി�ു� ഭരണകൂട പരമാധികാരെ� ജന�ള�െട       
െപാതുവായ ഇ�(general will)യുെട േക��ീകരണമായാണ് റൂേ�ാ കാണു�ത്.      
എ�ാവരുെടയും ഇ�കള�െട അമൂർ� സാമാന�വൽ�രണമായതു െകാ�ുതെ�     
ഭരണകൂട പരമാധികാര�ിന് ആരുേടയും ഇ�യ�ാ� ഒരതീത(transcendantal)     
അധികാരേക��മായി നിലെകാ�ാൻ കഴിയും. മുകളിൽ നി�് താേഴ�്      
�പേയാഗി�െ�ടു� ഏകപ�ീയ ബല�പേയാഗ മാതൃകയിലു� അധികാരം     
ഭരി�െ�ടു�വരിലൂെട താെഴ നി�് മുകളിേല�് �പതിനിധാനം െച�െ�ടു�      
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ഭരണാധികാരമായി തലതിരി�ിടു�തിെല ൈവപരീത�ം ആധുനിക ലിബറൽ     
ജനാധിപത�െ� �പശ്നഭരിതമാ�ു�ു�് .  

േസാവിയ�് േസാഷ�ലി�് ഭരണകൂട�ിലും ഫല�ിൽ ഈ അധികാര മാതൃകയുെട       
പരിമിതി തെ� മെ�ാരു രീതിയിൽ �പത��െ�ടു�ത് കാണാം. വി�വ�ിലൂെട       
പിടിെ�ടു� ഭരണാധികാരെ� കൂടുതൽ ശ�വും വിപുലവുമായി ജന�ളിേല�്      
തിരിെ��ി�ു�തിനായി െതാഴിലാളിവർ� പരമാധികാര ഭരണകൂട�ിൽ    
നിേ�പി�ുക എ� ഡയലക്ടി�ൽ സമീപനമാണ് െലനിൻ ൈകെകാ�ത്. എ�ാൽ       
ഭരണകൂടാധി�ാരം അവിെടയും യഥാർ��ിൽ വിേക��ീകരണ�ിന്    
വിേധയമാവാ� ഭരി�ു� അധികാരമായി തെ� നിലെകാ�ു. അ�െന െലനിൻ       
അധികാര�ിെൻറ കാര��ിൽ �പവർ�ി�ി�ാൻ �ശമി� ഡയലക്ടിക്സ്     
�പവർ�നമ�� നില��േപായി. ഭരണകൂടം സിവിൽ സമൂഹെ� കൂടി സ�ാംശീകരി�ു�       
ഒരു സമ�ഗാധിപത�യ��മായി മാറി.  

എ�ാൽ അധികാരെ� കുറി�് ഇതിെനതിെര �പവർ�ി�ു� മെ�ാരു സമീപനമു�്.       
അതനുസരി�് അധികാരം ഭരി�ാനു� അധികാരമ�; േമലാളൻമാരിൽ നി�്      
കീഴാളൻമാരിേലെ��േപാെല ഏെത�ിലും അധികാര �ാപന�ിലൂെട മുകളിൽ നി�്      
താേഴ�ു� ബല�പേയാഗമ�. മറി�്, അതിൽ അധികാരം അടി�ാനപരവും      
മൗലികവുമായ മനുഷ�രുെട ജീവിതാധികാരമാണ്. ജീവജാല�ൾ�് �പകൃതിയിെല�     
േപാെല മനുഷ�ർ�് സമൂഹ�പകൃതിയിൽ ജീവി�ാനു� അവകാശ�ിെൻറ,     
സ�ാത����ിെൻറ �പേയാഗം തെ�യാണ് ജീവിതാധികാരം. എ�ാൽ ഈ      
ജീവിതാധികാരെ� നിയ��ി�ു�തിനും കീഴ്െ�ടു�ു�തിനും േവ�ി അതിന് േമൽ      
�പേയാഗി�െ�ടു� ബല�പേയാഗ�ിെൻറ രൂപാ�ര�ളാണ്   
ഭരണ�ൂടാ�ക(statist)മായ അധികാരരൂപ�െള�ാം. മാ�തമ�, കൃത�മായി പറ�ാൽ     
നാം സാധാരണ ഗതിയിൽ അധികാരം എ�് വിളി�ു� ഈ ബല�പേയാഗം        
അധികാരമാകു�ത് തെ� ആർ�ും നശി�ി�ാനാവാ�, മനുഷ�രുെട മൗലിക      
ജീവിതാധികാര�ിെൻറ െചറു�ുനിൽ�ിൻ േമലു� ബല�പേയാഗം എ� നിലയിലാണ്.      
ജീവനു�തിെന അ�ാെത ശവെ� െകാ�ാനാവി� എ�് പറയും േപാെല മനുഷ�രുെട        
ജീവിത സ�ാത����ിെൻറ സജീവശ�ികൾ�് േമൽ മാ�തേമ അധീശാധികാര�ിന്      
ആധിപത�ം �ാപി�ാൻ കഴിയൂ. ഭരി�ു�വരുെട അധികാരം �പവർ�ി�ു�ത്      
ഭരി�െ�ടു�വരുെട അധികാര�ിൻ േമലാണ് എ�ർ�ം. അതിനാൽ േമലാളരുെട      
അടി�മർ�ുകയും ഭരി�ുകയും െച��� അധികാര�ിന് മുൻേപ നിലെകാ���ത്      
കീഴാളരുെട സ�ാത����ിെൻറ, െചറു�ുനി�ിെൻറ അധികാരമാണ്. അതുെകാ�ാണ്     
ഇ�് രാഷ്�ടീയ ചി�യിൽ അധികാരെ� ഏകപ�ീയമായ ബല�പേയാഗം എ�       
നിലയില�ാെത സംഘർഷാ�കമായ ബ�മായി കാണു�ത്. അധികാരം ബഹുലമായ      
അധികാരബ��ള�െട രൂപ�ിലാണ് �പവർ�ി�ുക.  

േമലാളരുെട അധികാരവും കീഴാളരുെട അധികാരവും ത�ിലു� മൗലിക ഭി�തയും       
ഭരണകൂടാ�കമായ േമലാള അധികാര�ിന് മുൻേപ നിലെകാ���     
കീഴാളാധികാര�ിെൻറ ഉ�യും സ���തയും െവളിെ�ടു�ു� ആശയ�ൾ ന�ുെട      
കാലെ� രാഷ്�ടീയ ചി�യുെടയും തത�ചി�യുെടയും േക���ിേല�്     
െകാ�ുവരു�ത് �ഫാൻസ് ഫാനൻ, മിേഷൽ ഫൂേ�ാ, ഴീൽ ദേലസ് , െഫലിക്സ് ഗ�ാരി          
തുട�ിയവരുെട ചി�കളാണ്. ഫാനെന േപാെല ഫൂേ�ായും അടിമയുെട േമൽ ഉടമ        
െചലു�ു� ഏകപ�ീയമായ അധികാരമാതൃകെയ ആഴ�ിൽ തലതിരി�ിടുകയാണ്     
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െച���ത്. ആദ�ം വരു�ത് യജമാനെൻറ അധികാരമ� മറി�് െചറു�ു നിൽ�ാനു�        
അടിമയുെട അധികാരമാെണ�ും അടിമയുെട മനുഷ�കർതൃത��ിൽ �പവർ�ി�ു�     
ജീവിത സ�ാധികാര�ിെൻറ, സ�ാത����ിെൻറ മുൻ കൂർ നിലനിൽ�ിൻ േമൽ      
�പവർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ് യജമാനെൻറ അധികാരം നിലവിൽ വരു�െത�ും      
ഫൂേ�ാ നിരീ�ി�ു�ു�്.  

ഇതുേപാെല അധികാര വി�ാനീയ�ിെൻറ ചരി�ത�ിൽ പുതിയ വഴി�ിരിവുകൾ�്      
തുട�ം കുറി�ു�, ന�ുെട കാലെ� ഏ�വും വിധ�ംസകമായ രചന എ�്        
വിേശഷി�ി�ാവു� ഒരു �ഗ�മാണ് ഴീൽ ദേലസും െഫലിക്സ് ഗ�ാരിയും േചർ�്        
രചി� “A Thousand Plateaus”. പരമാധികാരേക��ിതവും േ�ശണീബ�വും വലവീശി       
പിടി�ു�തുമായ ഭരണ�ൂടാ�കമായ അധികാരഘടനയും അതിെന െചറു�ു     
നിൽ�ുകേയാ അക�ി നിർ�ികേയാ മറികട�ുകേയാ െച��� ജീവിത�ിെൻറ      
സർ�ശ�ിയുെടയും സ്േനഹശ�ിയുെടയും വിധ�ംസകമായ രാഷ്�ടീയ-ധാർ�ിക    
യ���ള�ം ത�ിലു� ബ�രൂപ�ൾ ഈ കൃതി അനാവരണം െച���ു. ഏ�വും        
ചുരു�ി പറ�ാൽ മനുഷ�ജീവിത�ിൽ �പവർ�ി�ു� ഈ ര�് ഭി�       
അധികാരമാതൃകകെളയും രാഷ്�ടമീമാംസയുെടയും നരവംശ ശാസ്�ത�ിെൻറയും    
തത�ശാസ്�ത�ിെൻറയും �പകൃതി ശാസ്�ത�ിെൻറയും സംഗീത�ിെൻറയും    
സാഹിത��ിെൻറയും ചി�തകലയുെടയും ഒെ� ഭി�തല�ളിൽ    
�പവർ�ി�ി�ുകയാണ് ഈ കൃതി െച���ത്.  

അധികാരെ� ഭരണാധികാരമായി കാണാ�, മനുഷ�ജീവിത�ിൽ അ�ർലീനമായ     
സ�ാധികാരമായി, സർ�ശ�ിയായി കാണു� ഈ സമീപനം യഥാർ��ിൽ      
സ്പിേനാസയുെട അധികാര�ിെൻറ അ�:�ിതത�ം (immanance of power) എ�       
ആശയ�ിെൻറ തുടർ�യാണ്. ഏകാധിപത��ിലും ലിബറൽ ജനാധിപത��ിലും     
ഭരണ�ൂട�ിെൻറ നിലനിൽ�ിന് ജീവിത സംഘർഷ�ളിൽ നി�് ഉയർ�് നിൽ�ു�       
ഒരതീത (transcendent)പരമാധികാര േക��സ�ൽ�ം അനിവാര�മാണ്. സ�കാര�     
സ��ുടമ��ാരുെട സമൂഹ�ിൽ മനുഷ�ർ പരസ്പരം െകാ�ാെതയും     
െകാ�യടി�ാെതയും ജീവി�ു�തിനു�, സമൂഹ�ിെൻറ ഭ�ദത�ും    
യാഥാ�ിതി�ും േവ�ിയു� സാമൂഹ� ഉട�ടിയുെട മുകളിൽ നി�ു� കാവൽ       
ശ�ിയാണ് ഈ അതീത പരമാധികാരേക��ം. രാജാവിെൻറ അധികാരം      
ഭൗതികവ�വ�കൾ ബാധകമ�ാ� ൈദവദ�മായ േകവല പരമാധികാരമായി     
�പവർ�ി�ിരു�തുേപാെല രാജാവി�ാ� ലിബറൽ ജനാധിപത��ിലും ഭരണകൂട     
പരമാധികാരം ഒരതീത ശ�ിയായി നിലനിൽ�ു�ത് അ�െനയാണ്. പാ�ാത�      
മുഖ�ധാരാ ആധുനികതയുെട രാഷ്�ടമീമാംസയിലുടനീളം �പവർ�ി� മതാ�കമായ ഈ      
അതീതാധികാര സ�ൽ�െ� സ്പിേനാസ ത�ി�ള�ു. പുറെമ നി�ു�      
ഭരണകൂടാധികാര�ിെൻറ �ാന�് സ്പിേനാസ ജീവിത�ിൽ സ�യം �പവർ�ി�ു�      
ശ�ികെള, ജീവിത�ിെൻറ സ�ാധികാരെ� �ാപി��. ഭരണകൂടഭയ�ിെൻറ     
�ാന�് മനുഷ�െര പരസ്പര ബ��ിലൂെട മഹാശ�രാ�ു� സ്േനഹെ�      
�ാപി��. അ�െനയാണ് ഭരി�ു�വരുെട അധികാര�ിന് ബദലായ     
ഭരി�െ�ടു�വരുെട, കീഴാളരുെട അധികാര�ിെൻറ േലാകം ൈസ�ാ�ികമായി     
തുറ�െ��ത്. ഈ കാഴ്ച�ാടിൽ ജനാധിപത�ം യാഥാർ�മാകു�ത് കീഴാളജനതയുെട      
അ�:�ിതാധികാര�ിെൻറ ശാ�ീകരണ�ിലൂെടയും പൂർ�   
സാ�ാത്�ാര�ിലൂെടയുമാണ്.  
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ഈ ര�ാമത് പറ� അധികാര സ�ൽപമനുസരി�് യഥാർ� ജനാധിപത�ം       
അടി�ാനപരമായി തെ� കീഴാള ജനാധിപത�മാണ്. എ�ാൽ ഇ�ാലമ�തയും      
വിവിധതരം അടിമ��ള�െട തുടർ�കളിലൂെട െചറു�ുനിൽ�ിെൻറ അധികാരം     
മാ�തമായി ഭരണവർ�ാധിപത��ൾ�് കീഴ്െ��ിരു� മനുഷ�ജീവിതാധികാര�ിെൻറ    
മഹാശ�ികൾ ഇരുപെ�ാ�ാം നൂ�ാ�ിൽ, രാഷ്�ടീയവും സാ��ികവും     
സാേ�തികവുമായി പാെട മാറിവ� േലാകസാഹചര��ിൽ ഒരു ബദൽ      
രാഷ്�ടീയ-ധാർ�ിക ശ�ിെയ� നിലയിൽ പുതിയ ചുവടുകൾ െവ�ാൻ      
തുട�ിയിരി�ു�ു. ഇത് പഴയ അടിമ കലാപ�ള�െടേയാ, ഭരണകൂടാധികാരം      
പിടിെ�ടു�് സ�യം ഭരണ�ിേലറു� പഴയ രാഷ്�ടീയ വി�വ�ള�െടേയാ      
മാതൃകയിലു� ഒരു മുേ��മ�. മുതലാളി� മൂലധനം നട�ു� ജീവിത�ിെൻറയും       
�പകൃതിയുെടയും സ�ൂർണ ആവാഹന�ിെൻറയും ആേഗാള വ�ാപന�ിെൻറയും     
ഫലമായി നിലവിൽ വ� പുതിയ േലാകരാഷ്�ടീയം മു�ണി�ടേയാ േനതൃബിംബ�േളാ       
നയി�ു� പഴയ രാഷ്�ടീയെ� തെ� തത��ിൽ കലഹരണെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.      
അധ�ാന�ിെൻറയും അ�ട��ിെൻറയും പഴയ േക��ീകരണ�ിെൻറയും    
േ�ശണീകരണ�ിെൻറയും േലാക�ു നി�് ആേഗാളവൽ�രണം സൃഷ്ടി� പുതിയ      
�ല-കാലഘടനകളിേല�് തുറ�ിറ�ു� ഭരി�െ�ടു� കീഴാളജനസ�യ�ിെൻറ,    
ജീവിതാധികാര�ിെൻറ ശ�ികൾ െചറു�ുനിൽ�ിൽ നി�ും    
രാഷ്�ടീയാധികാര�ിെൻറ പുതിയ �കിയാ�ക ശ�ികളായി പരിവർ�ി�ാൻ     
തുട�ിയിരി�ു�ു. ഭരണകൂടാ�കമായ പഴയ അധികാരരൂപ�െളയും    
അധ�ാനരൂപ�െളയും അ�പസ്കതമാ�ി െകാ�് ഈ കീഴാളജനസ�യ     
രാഷ്�ടീയസ�ാധികാര�ിെൻറ അ�:�ിതശ�ികൾ തുറ�ുവിടാൻ സാ��തയു�    
വി�വ�ിന് േലാകചരി�ത�ിൽ ഒരു മുൻമാതൃകയും ഉ�ാവുക സാധ�മ�. ഭരണകൂട       
പരമാധികാരെ�യും അതിെന സാധ�മാ�ു� ഭരണകൂടാ�കമായ    
രാഷ്�ടീയസാമൂഹിക �ാപന�െളയും േനരി�് അ�ിമറി�ു�തിന് പകരം അവയ്�്      
പിടികൂടാനാവാ� പുതിയ മനുഷ�കർ�ൃത�മാതൃകകെളയും ജീവിതരൂപമാതൃകകെളയും    
നൂതന ജനാധിപത��ാപന�െളയും സൃഷ്ടി�ു�തിലൂെടയാവും ഈ പുതിയ വി�വം      
�പവർ�ി�ുക.  

എെൻറ േലഖന�ിൽ ഞാൻ ഉ�യി�ു� വാദമുഖ�െള�ാം അധികാരെ� കുറി���       
ഈ ര�ാമത് പറ� സമീപന�ിൽ നി�് രൂപെ�ടു�വയാണ്. കരുണാകരൻ       
ധരി�ു�ത് േപാെല അത് പഴയ േസാഷ�ലി�് മാർക്സിസ�ിെൻറേയാ ഇ��ൻ       
മാർക്സിസ�ിെൻറേയാ വി�വപരിപാടിെയ പി�ുടരു�വയ�. അധികാരെ�    
ഭരണാധികാരം മാ�തമായി കാണു�, ജനാധിപത�െ� ഒരു ഭരണകൂടവ�വ�യായി      
ചുരു�ു� ആദ�ം പറ� ലിബറൽ രാഷ്�ടീയസ�ൽപം ഉയർ�ി�ിടി�ു� ആരും       
എെൻറ വാദമുഖ�െള അ�െന മാ�തം മന�ിലാ�ു�തിൽ അ�ുതെ�ടാനി�.      
കാരണം ഞാൻ പി�ുണ�ു�ത് ഭരി�ു�വരുെട അധികാരെ� അ�,      
ഭരി�െ�ടു�വരുെട അധികാരെ�യാണ്. അതുെകാ�ു തെ� ഞാൻ ഉയർ�ി      
പിടി�ു�ത് നിലനിൽ�ു� വ�വ�യുെട ഭ�ദത�് േവ�ി ജീവിത�ിെൻറ ശ�ികെള       
നിയ��ി�ുകയും തളയ്�ുകയും െച��� ഭരി�ു�വരുെട ജനാധിപത�െ� അ�,      
മറി�് ജീവിതാധികാര �ാപന�ിനായി ഭരണാധികാരെ� െചറു�ു�തിലൂെട     
േലാകെ� മാ�ാൻ �ശമി�ു� ഭരി�െ�ടു�വരുെട ജനാധിപത�െ�യാണ്; കീഴാള      
ജനാധിപത�െ�യാണ്.  
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ഈ പ�ാ�ല�ിൽ േവണം എെൻറ വാദമുഖ�െള നിരർ�കമായ      
രാഷ്�ടീയസാഹിത�മായി ത�ി�ളയു�തിന് കാരണമായി കരുണാകരൻ ചൂ�ി�ാ���     
ഇ��ൻ ജനാധിപത�േ�ാടു� എെൻറ സമീപനെ� കുറി��� വിമർശനം      
പരിേശാധി�ാൻ. എ�ാൽ അധികാരെ�യും ജനാധിപത�െ�യും കുറി��� എെൻറ      
നിലപാട് അനുസരി�് ഇ��ൻ ജനാധിപത�ം എെ��് അറിയാൻ കഴിയാ�ത്       
കരുണാകരനാണ്. ഇ��ൻ ജനാധിപത�ം അതിെൻറ ഭരണകൂട�ാപന�ളിലൂെടയും     
നടപടികളിലൂെടയും �പവർ�ി�ു� ഒരു ച��ൂട് മാ�തമ�. ആ ജനാധിപത�       
ച��ൂടിെൻറ ഉ�ട�ം ഭരി�െ�ടു� ജനതയുെട, കീഴാള ജനസ�യ�ിെൻറ      
സ���മായ സ�ാധികാരവാഞ്ഛയാണ്. ഇ��ൻ ജനാധിപത�െ� േലാേകാ�രമാ�ു�     
അതിെൻറ ആഴേമറിയതും വിധ�ംസകവുമായ ഈ മഹാശ�ി പിറ�ു�ത് ഇ��ൻ       
സ�ാത���സമരെമ� ജനകീയമായ ജനാധിപത�വി�വ�ിലൂെടയാണ്. ഏെതാരു    
ജനാധിപത�െ�യും അതിെൻറ ച��ൂടിലൂെട മാ�തം വിലയിരു�ാനാവി�. ജനാധിപത�ം      
അതിെൻറ ഉ�ട��ിൽ ജീവിതസ�ാധികാര�ിെൻറ വികാസ�പ�കിയയാണ്.    
അതിനാൽ ജനാധിപത�ം ജീവി�ു�ത് സംഘർഷ�ളിലൂെടയാണ്. ജനാധിപത�ം     
വികസി�ു�ത് യാഥാ�ിതി�് േവ�ിനിലെകാ��� നിയമ�ളിലൂെടയും    
അ�ട��ിലൂെടയുമ�; സമര�ളിലൂെടയാണ്.  

കരുണാകരെൻറ മെ�ാരു വിമർശനം പാ�ാത� മുഖ�ധാരാ ആധുനികതെയ ഞാൻ ഒരു        
�പ�കിയ(process)യായാണ് കാണു�ത്, ഒരു സ�(essence)യായി കാണു�ി� എ�താണ്.      
�പ�കിയയിൽ നി�് േവറി�ാണ് സ� നിലെകാ���െത�ിലും ഏതു സ��് പി�ിലും        
ഒരു �പ�കിയയു�്. പാ�ാത� ആധുനികതെയ�� ഞാൻ എഴുതു�ത്, പാ�ാത�       
മുഖ�ധാരാ ആധുനികതെയ�ാണ്. ഇതിനർ�ം ആധുനികത ഒെരാ� ധാരയ� എ�ാണ്.       
യൂേറാ�ിലും യൂേറാ�ിനു പുറ�ും ആധുനികതയുെടയും അതിെനതിരായ ബദൽ      
ആധുനികത(Altermodernity)യുെടയും ധാരകൾ �പവർ�ി�ു�ു�്. ഇവയുെട അ�രം     
തിരി�റിയണെമ�ിൽ കരുണാകരൻ പറയു�തു േപാെല എ�ാണ് ആധുനികത എ�്       
വിളി�െ�ടു� മുഖ�ധാരാ ആധുനികതയുെട സ� എ�് വ��മാകണം. യൂേറാ�ിെന       
േക��വും േലാകെ� മുഴുവൻ അതിെൻറ പാർശ��ള�മാ�ി മാ��� ഒരു േലാക        
വ�വഹാരം ഒരു കാല�ു നിലനി�ിരു�ു. എ�ാൽ അത് പാർശ�വത്�രണം       
മാ�തമായിരു�ി�. യൂേറാപ�ൻ മനുഷ�െന േക��മാ�ിയു� േലാക�ിെൻറ     
അപരവൽ�രണമായിരു�ു അത്. വംശീയവും രാഷ്�ടീയവും സാംസ്കാരികവും     
നരവംശ ശാസ്�തപരവുമായ അപരവൽ�രണം. േലാക�ിെൻറ അധമവും കീഴാളവും      
�പാകൃതവുമായ ഈ അപരത�(Otherness)�ിൽ നി�് രൂപെ�� യൂേറാ�ിെൻറ ഉ�തവും       
വേരണ�വും പരിഷ്കൃതവുമായ സ�ത�(Self)�ിെൻറ സാർ�ലൗകിക സത��ിേല�ു�     
സാമാന�വൽ�രണമാണ് പാ�ാത� മുഖ�ധാരാ ആധുനികതയുെട സ�. േകാളനി      
രാജ��ള�െട വിേമാചന�ിൽ ആഴ�ിൽ �പവർ�ി�ത് ഈ സ�യ�. അതിെനതിേര       
രൂപെ�� തേ�ശീയമായ ബദൽ ആധുനികതകളാണ്. ആ നില�ാണ് വിേവകാന�നും       
ഗാ�ിയും നാരായണഗുരുവുെമാെ� ആധുനികരാവു�ത്.  

ചുരു��ിൽ, െഹഗൽ വിശ�സി�ത് േപാെല ആധുനിക മുതലാളി� പരമാധികാര       
ഭരണകൂടേ�ാെട (അത് കരുണാകരൻ പറയു� ‘സി�ി േ��ിെൻറ‘ രൂപ�ിലാെണ�ിൽ       
േപാലും) മനുഷ�ചരി�ത�ിെൻറ പരിണാമം പൂർ�മാവുകയ�; മറി�് മാർക്സ്      
പറ�തുേപാെല നാനാമുഖമായ സംഘർഷ�ളിലൂെടയും വി�വ�ളിലൂെടയും    
മനുഷ�വംശം സ�ാത����ിെൻറ പൂർ�തെയ ല��മാ�ി മുേ�റുകയാണ്. നാമി�്      
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േനരിടു� സമത�മി�ാ� സ�ാത��� സ�ൽ�െ�യും സ�ാത���മി�ാ�     
സമത�സ�ൽ�െ�യും  മനുഷ�വംശം മറികട�ുക തെ� െച��ം.  

 

 
അടി�ുറി�് : ഇ�് വിവിധതരം അടിമ��ൾ അനുഭവി�ു� കർഷകരും കൂലി�ണി�ാരും        
ൈകേവല�ാരും ദളിതരും ആദിവാസികള�ം േചരി നിവാസികള�ം സ്�തീകള�െമ�ാമട�ു�      
കീഴാളവർ��െളയാണ് ( Subaltern classes ) ഞാൻ ‘കീഴാളർ’ എ�തുെകാ�് അർ�മാ�ു�ത് . 
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