
                       വിദ�ാർഥികൾ വിളി�ു�ു: ഇ��ൻ ജനാധിപത��ിൽ  
                       ഒരു പുതിയ ചുവടു െവ�ിനുേവ�ി 
 
                                                        ബി രാജീവൻ  
 
ജയിൽ േമാചിതനായ േശഷം കന� കുമാർ ആേവശഭരിതരായ െജ എൻ യു വിദ�ാർഥി 
കെള അഭിസംേബാധന െചയത്ു നട�ിയ �പസംഗം വളെരയധികം രാഷ�്ടീയ �പാധാന� 
മു� ഒ�ാണ.് അത ്ഒരു സാധാരണ വിദ�ാർഥിേപാഷകസംഘടനാ േനതാവ ്സ��ം 
അണികെള ഉേ�ജി�ി�ാൻ നട�ിയ ഒരു �പസംഗമായിരു�ി�. മറി� ്
സമീപകാല� ്രാഷ�്ടീയ മുഖ�ധാരയിേല� ്എ�ിയ ഇ��ൻ വിദ�ാർഥി 
സമൂഹ�ിെ� രാഷ�്ടീയാഭിലാഷ�ൾ �പകാശി�ി�ു� ഒരു �പസംഗമായിരു�ു. െജ 
എൻ യു സമര�ിലൂെട �പത��െ�� വിദ�ാർഥികള�െട രാഷ�്ടീയാഭിലാഷം േകവലം 
വിദ�ാർഥി�പശന്�ളിൽ മാ�തം ഒതു�ി നില�്ു� ഒ�ായിരു�ി� എ�ർ�ം. 
 
    പൂന ഫിലിം െടലിവിഷൻ ഇൻ�ി����ിെ� അ��� െകടു�ു� വിധ�ിലു� ബി 
െജ പി ഗവർെ���െ� സമീപന�ിെനതിെര വിദ�ാർഥികൾ നട�ിയ സമര�ിൽ 
തുട�ി , മ�ദാസ ്ഐ ഐ �ിയിേല� ്കട�,് േരാഹിത ്െവമൂലയുെട ആ�ഹത�െയ 
�ുടർ� ്ൈഹദരാബാദ ്യൂണിേവഴസ്ി�ിയിൽ ആളി��ിയ വിദ�ാർഥി �പേ�ാഭം, 
ആർ എസ ്എസിെ� കപട �പചരണ�ൾ�ും േപാലീസ ്നടപടികൾ�ും എതിേര 
ശ�ിയായി ഒ�െ��ായി ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ു�തിലൂെട െജ എൻ യു 
വിദ�ാർഥികൾ ഏെ�ടു�ുകയാണ ്ഉ�ായത.്അധികാരം ക�ാള�� ആർ എസ ്എസ ്
ഇ��യുെട സംസക്ാര പാര�ര��ിനും ജനാധിപത� പാര�ര��ിനും 
കടകവിരു�മായി അസഹിഷണ്ുതയും വിേദ�ഷവും നിറ� സ��ം സമീപന�ൾ 
നട�ാ�ാൻ �ശമി��െകാ�ിരി�ു�തിെനതിരായി രൂപെ�� ഒ�ാണ ്ഈ വിദ�ാർഥി 
�പേ�ാഭം. അതുെകാ�ാണ ്െജ എൻ യുവിെല വിദ�ാർഥി �പേ�ാഭം വിദ�ാർഥി 
സമൂഹ�ിൽ മാ�തം ഒതു�ി നിൽ�ു� ഒ�� എ�ുപറ�ത ്. കന� കുമാറിെ� 
�പസംഗ�ിലൂെട ഇ��ൻ ജീവിതം ഇ�ഭിമുഖീകരി�ു� രാഷ�്ടീയവും 
സാംസക്ാരികവുമായ െവ��വിളികെളാെ� ഒരു രാഷ�്ടീയ മാനിെഫെ�ായിെല� 
േപാെല �പകാശനം െകാ��കയാണ.് 
 
       ഇതിനകം തെ� െജ എൻ യു വിദ�ാർഥി സമരം 1968 െല �ഫ� ്വിദ�ാർഥി 
കലാപെ� അനുസമ്രി�ി�ു�ുെവ� ്പല �പഗ�രും പറയുകയു�ായി. എ�ാൽ 
ഇ��യിൽ ശ�ിെ���െകാ�ിരി�ു� ജനവിരു�ശ�ികെള േനരിടു�തിന ്
പര�രാഗത രാഷ�്ടീയ പാർ�ികള�െട ഔപചാരിക നടപടികൾ മതിയാവാെത 
വ�ിരി�ു� സാഹചര��ിൽ ഉയർ�ുവ� ഈ വിദ�ാർഥി �പേ�ാഭം 1968 െല 
�ഫ�ു വിദ�ാർഥി കലാപെ� അനുസമ്രി�ി�ുക മാ�തമ� രാഷ�്ടീയമായ 
അ���യിൽ അതിെന പി�ുടരുകയും െച���ു എ� ്കാേണ�തു�.് 1968 െല 
�ഫ� ്വിദ�ാർഥി കലാപം വിദ�ാർഥി സമരമായാണ ്തുട�ിയെത�ിലും പര�രാഗത 
ലിബറൽ രാഷ�്ടീയവും ഇടതുപ� രാഷ�്ടീയവും ജന�ള�െട രാഷ�്ടീയാഭിലാഷ�െള 
ഏെ�ടു�ാൻ കഴിയാെത കാലഹരണെ�ടാൻ തുട�ിയ സ�ർഭ�ിൽ ജനാധിപത� 
രാഷ�്ടീയ�ിെ� ഒരു പുതിയ മുഖം തുറ�ു� കലാപമായി അത ്
പരിണമി�ുകയാണ ്ഉ�ായത.്ആധുനിക രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�െട പരിമിതികെള 
പി��ിെ�ാ� ്ഉയർ�ു വ� ജനസ�യ ജനാധിപത� രാഷ�്ടീയ�ിെ� ഒരു 
പുതിയ മുേ��മായിരു�ു അത.്പഴയ രാഷ�്ടീയ�ിെ� വ�ാ�ൾ അതിെന 
വിലകുറ�� കാണാൻ �ശമി�ു�ുെ��ിലും ന�ുെട കാലെ� �പധാനെ�� 



ചി�കെര�ാം ആ രാഷ�്ടീയ സംഭവെ� േലാകെ� വഴിതിരി�� വിടു�തിൽ പഴയ 
�ഫ�ു വി�വേ�ാളം തെ� �പാധാന�മു� ഒ�ായി വിലയിരു�ു�ു�.്ആധുനിക 
േലാക മുതലാളി� വ�വ� ഇ�െ� ആേഗാള മൂലധന സാ�മാജ� വ�വ�യായി 
രൂപാ�രെ��ത ്തെ� പഴയ ഉപകരണ�ൾ െകാെ�ാ�ും തളയ�്ാനാവാ� 
വിധം ഈ വിദ�ാർഥി കലാപ�ിലൂെട ഉയർ�ു വ� പുതിയ ജനാധിപത� രാഷ�്ടീയ 
മാതൃകയുെട മുേ��െ� െചറു�ു�തിെ� ഭാഗമായി�ാെണ� ്ചുരു�ി�റയാം. 
അ�തേ�ാളം വർ�മാന �പാധാന�മു� ഒ�ാണ ്ആ സമര�ിെ� രാഷ�്ടീയമായ 
അ�:സ�. 
 
              െജ എൻ യു വിദ�ാർഥികള�െട സമര�ിലും ഇ��യാെക ഉയർ�ു വേര� ഒരു 
പുതിയ ജനാധിപത� മുേ���ിനു� ആഹ�ാനമു�.് തുട��ിൽ സൂചി�ി� കന� 
കുമാറിെ� ജയിൽ വിേമാചന�പസംഗ�ിൽ നമു�ത ്േകൾ�ാം. കന� കുമാർ 
തെ� വീരനായകനായി സ�ീകരി�ു�ത ്ൈഹദരാബാദിൽ ആ�ഹത� െചയത് ദളിത ് 
വിദ�ാർഥി േരാഹിത ്െവമൂലെയയാണ.് േരാഹിത ്െവമൂലയുെട ആ�ഹത� 
വ��ിപരമായ ഒരു ദുര�മാെണ�ിൽ കൂടി ഒ�െ�� ഒരു ദളിത ് വിദ�ാർഥിയുെട 
ആ�ഹത�മാ�തമ�.ഇ� ്വഴിമു�ി നിൽ�ു� ഇ��ൻ ജനസാമാന��ിെ� 
ജീവിതാവ�െയ ഒ�ാെക �പതിനിധാനം െച��� ഒരു രാഷ�്ടീയ സംഭവമാണത.് ഇ� ്
ഒരു വാർ� േപാലുമ�ാ� സാധാരണ സംഭവം േപാെല ആ�ഹത�യിേല� ്
നയി�െ��� െകാ�ിരി�ു� ദരി�ദ �ഗാമീണ കർഷകർ, കുടിയിറ�ിലൂെടയും മ��ം 
വംശനാശ�ിേല� ്നയി�െ�ടു� ആദിവാസി േഗാ�ത�ള�ം ദളിതരും, േചരികളിൽ 
നരക തുല�മായ ജീവിതം നയി�ു� കൂലി�ണി�ാർ, നഗര�ളിലും 
�ഗാമ�ളിലുമു� പാവ�ള�ം ഇട�ര�ാരും തുട�ി േകാടി�ണ�ായ ഇ��ൻ 
കീഴാള വർ��ള�െടയും ജാതികള�െടയും ജീവിതം േനരിടു� �പതിസ�ികെളയാണ ്
േരാഹിത ്െവമൂലയുെട ആ�ഹത� �പതിനിധാനം െച���ത.് അേതാെടാ�ം തെ� 
േരാഹിതിെ� ആ�ഹത� ഇ��ൻ ജനതെയ ഈ അവ�യിൽ തള�� 
നിർ�ു�തിനു ഇ� ്േനതൃത�ം െകാടു�ു� യാഥാ�ിതിക രാഷ�്ടീയസാംസക്ാരിക 
ശ�ികൾെ�തിരായ കലാപ�ിെ� �പഖ�ാപനവുമാണ.് അതുെകാ�ാണ ്േരാഹിത ്
െവമൂലെയ േനതാവായി സ�ീകരി�ു� ഒരു �പേ�ാഭെ� ഇ��യിെല  ജനസാമാന�ം 
കാ�ിരി�ു� ഒരു പുതിയ ജനാധിപത� സമര മുേ���ിെ� മുഖവുരയായി നമു� ്
കാേണ�ി വരു�ത.്  
 
       1968 െല �പേ�ാഭ�ിൽ �ഫാൻസിെല വിദ�ാർ�ികൾ ഉയർ�ിയ 
മു�ദാവാക��ൾ� ്സമാനമായ മു�ദാവാക��ള�െട ഒരു നീ� നിര ഉ��ിൽ 
മുഴ�ിെ�ാ�ാണ ്വിദ�ാർഥി േനതാവായ കന� കുമാർ തെ� �പസംഗം 
ആരംഭി�ു�ത.് ജീവിത സ�ാത����ിനു േവ�ിയു� മു�ദാവാക��ള�െട ഒരു നീ� 
നിരയാണത.് ഇ��യിെല സാധാരണ മനുഷ�ർ ഇ�ു േനരിടു� പാരത����ള�െട 
നാനാ രൂപ�െള എ�ി�റയു�വയാണ ്ആ മു�ദാവാക��ൾ.ആണിനും െപ�ിനും 
രാ�തിയും പകലും സ�രി�ാനും പുരുഷലിംഗാധിപത�േ�യും ജാതി 
വിേവചനെ�യും ത�ിമാ�ിെ�ാ� ്പരസപ്രം സേ്നഹി�ാനട�മു� 
സ�ാത����ൾ�ുേവ�ിയു� മു�ദാവാക��ൾ വെര ആ കൂ��ിലു�.് കന� 
കുമാർ തെ� �പസംഗ�ിൽ എടു�ുപറ� മെ�ാരു �പധാന വസത്ുത, മുൻകൂ�ി 
നി�യി� �ാനുകൾ ഇ�ാെത ഉയർ�ുവ� ഈ സമര�ിെ� 
ൈനസർ�ികതെയ�ുറി�ാണ.് പാർ�ി േപാഷക സംഘടനകളായ വിദ�ാർഥി 
�പ�ാന�ൾ�ു കഴിയാ� ഒ�ാണ ്ൈനസർ�ികവും സഹജവും ശ�വുമായ ഈ 
കൂ�ം േചരൽ.രാജ��ിെ� െപാരുതു� വർ�മാനെ� �പതിനിധാനം െച��� 



വിദ�ാർഥി സമൂഹ�ിെ� ഈ ൈനസർ�ിക കൂ�ായമ്യുെട ഐക�െ�യും 
ശ�ിേയയും െചാ�ി കന�കുമാർ തെ� �പസംഗ�ിൽ അഭിമാനം െകാ���ു. 
 
     എ�ാൽ ഇ� ്ജനസ�യ ജനാധിപത��ിനു േവ�ിയു� സമര�ൾ 
�ഫാൻസിെല വിദ�ാർഥി കലാപ�ിൽ നി� ്വളെര മുേ�ാ�� 
െപായ�്ഴി�ു.അതുെകാ� ്�ഫാൻസിെല വിദ�ാർഥി കലാപ�ിൽ സംഭവി�തിൽ 
നി� ്വ�ത�സത്മായ ഒരന�ര ഫലമാണ ്ഇ��ൻ രാഷ�്ടീയ�ിൽ അത ്
സൃഷട്ി�ിരി�ു�ത.് �ഫാൻസിെല വിദ�ാർഥി സമര�ിൽ നി� ്വ�ത�സത്മായി െജ 
എൻ യു വിെല വിദ�ാർഥി സമര�ിന ് ഇടതു പ�േ�യും ലിബറൽ രാഷ�്ടീയ 
വിഭാഗ�േളയും അതിേല� ്ആകർഷി�ാൻ കഴി�ു. േകാൺ �ഗസ ്േനതാവ ്
രാഹുൽ ഗാ�ി ഈ വിദ�ാർഥി സമര�ള�െട തുട�ം മുതൽ എ�ാ സമരേവദികളിലും 
േനരി� ്�പത��െ�� ്ഐക� ദാർഡ�ം �പഖ�ാപി��. ഇടതു േനതാ��ാർ ശ�മായ 
പി�ുണയുമായി സമര രംഗെ��ി. ബി െജ പി ഗവെ���െനതിരായ നിലപാടുകൾ 
കാരണമാണ ്ഈ പി�ുണ എ� ്ലളിതമായി വ�ാഖ�ാനി�ാെമ�ിലും കാര��ൾ 
അതിന��റേ�� ്േപായി. ക�കുമാറിെന അറ�� െചയത്ത ്േദശവിരു� 
മു�ദാവാക��ൾ  മുഴ�ി എ�തിെ� േപരിലാണ.്അതായത ്േദശേ�ദാഹി എ� ്
മു�ദകു�ിെ�ാ�.് െജ എൻ യു േദശവിരു�രുെട ഒരു സേ�തമാെണ�ുതെ� ആർ 
എസ ്എസുകാർ �പചരി�ി��.സമരേ�ാട ്ഐക�ദാർഡ�ം �പഖ�ാപി� രാഹുൽ 
ഗാ�ി�ും സീതാറാം യചൂരി�ും അരവി� ്േക�ജി വാളിനുെമതിെര 
േദശേ�ദാഹ�ു��ിനു� േകസുകൾ ചാർജു െച�െ���. ഇേതാെടാ�ം െജ എൻ യു 
വിെല വിദ�ാർഥികൾ സദാചാര വിരു�രും അരാജകവാദികള�മാെണ�ു� �പചാരണം 
ആർ എസ ്എസ ്യാഥാ�ിതികർ ശ�ിെ�ടു�ി. ഇെത�ാം െതളിയി�ു�ത ്െജ 
എൻ യു വിദ�ാർഥി സമര�ിെ� യഥാർ� ഉ�ട�ം ഉ�യി�ു� �പശന്�െള�ൂടി 
ആ സമരവുമായി ഐക�ദാർഡ�ം �പഖ�ാപി�ു�തിലൂെട ഇ��യിെല ലിബറൽ 
ഇടതുപ� �പ�ാന�ൾ� ് ഏെ�ടുേ��ി വ�ിരി�ു�ു എ�ാണ.് 
 
         െജ എൻ യു വിെല വിദ�ാർഥി സമരം േദശീയതെയയും േദശസേ്നഹെ�യും 
കുറി��� പര�രാഗത ധാരണകെള മാറിവ� േലാക സാഹചര��ിൽ 
പുന�രിേശാധിേ��തിെ� �പശന്ം മുേ�ാ�� വയ�്ു�ു� ്. ആർ എസ ്എസിെ� 
മത േദശീയതാ സ�ൽ��ിന ്ഉൾെ�ാ�ാനാവാ� മത നിരേപ�വും 
ജനാധിപത�പരവും അതുെകാ�ു തെ� സാർ�ലൗകികതയിലും സാംസക്ാരിക 
ഭി�തകളിലും അധിഷഠ്ിതവുമായ ഒരു േദശീയതാ സ��ം ഇ� ്േലാക� ്രൂപം 
െകാ�ി���.് അതുേപാെല യാഥാ�ിതികർ� ്അേരാചകമായി േതാ�ു� ആൺ 
െപൺ സമത��ിലും െസൗഹൃദ�ിലും വിശ�സി�ു� ജനാധിപത�പരമായ ഒരു 
സദാചാര സ�ൽ��ിനു േവ�ിയാണ ്സമരം െച��� െജ എൻ യു വിദ�ാർഥികൾ 
നിലെകാ���ത.് ഇ�െന ആദിവാസി ദളിത ് ന��ന പ� ജീവിതാവ� മുതൽ ലിംഗ 
സമത�ം വെരയു� ഇ��ൻ ജനജീവിത�ിെ� �പശന്�െള മു�ിേലെ�ടു�ി�� 
െകാ� ്സമരം െച��� ഈ വിദ�ാർഥികൾ ഇ��ൻ ജനാധിപത�െ� തെ� 
പുതിെയാരു ചുവടു െവ�ിേല� ്നയി�ുകയാണ ്െച���ത,് അതിലൂെട ആർ എസ ്
എസിെനതിെര പുതിെയാരു സമരമുഖം തുറ�ുകയാണ ്െച���ത.് അതുെകാ� ്
ഇേ�ാൾ ന�ുെട മു�ിലു� ഒരു �പധാന േചാദ�ം േരാഹിത ്െവമൂലയുെട 
ആ�ഹത�യിലൂെടയും േരാഹിതിെന നായകനായി ഉയർ�ി�ിടി�ു� 
സമര�ളിലൂെടയും ഇ��ൻ വിദ�ാർഥിസമൂഹം തുറ�ു വിടാൻ �ശമി�ു� ജനസ�യ 
ജനാധിപത��ിെ� ൈനസർ�ിക ശ�ികൾെ�ാ�ം നിൽ�ാൻ ഈ സമരേ�ാട ്
ഐക�ദാർഡ�ം �പഖ�ാപി�ു� ഇടതു ലിബറൽ രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ൾ� ് കഴിയുേമാ 
എ�താണ.്മെ�ാരു തര�ിൽ പറ�ാൽ ഇ��ൻ രാഷ�്ടീയം ഒരു വഴി�ിരിവിൽ 



ആെണ� തിരി�റിേവാെട ഇ��ൻ ജനാധിപത�ം ഇ� ്േനരിടു� െവ��വിളികെള 
ഏെ�ടു�ാൻ ഈ രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ൾ� ് കഴിയുേമാ എ�താണ ്ആ േചാദ�ം. 
 
        ഈ േചാദ��ിന ്ഇ�െ� നിലയിൽ ഖ�ിതമായ ഒരു�രം പറയാൻ 
കഴിയിെ��ിലും ഈ രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�െട ഭാവി ഈ േചാദ��ിന ്അവ നലക്ു� 
ഉ�രെ� ആ�ശയി�ിരി�ു�ു എ� ്തെ� പറയാം. 
 
              കാരണം ഈ േചാദ�ം ഉയർ�ുവ�ിരി�ു� �പശന് പരിസരം പഴയ 
േലാകരാഷ�്ടീയ�ിെ�േയാ പഴയ ഇ��ൻ രാഷ�്ടീയ�ിെ�േയാ അ�. േലാകം പാേട 
മാറിയിരി�ു�ു. ഇ� ്േലാകരാഷ�്ടീയ�ിലും സ�ദ ്വ�വ�യിലും ഘടനാപരമായ 
മാ��ൾ സംഭവി�ിരി�ു�ു. ശീതയു��ിെ� അ���ിനും േസാവിയ� ്
േ�ാ�ിെ� തകർ�യ�്ും േശഷം േലാക രാഷ�്ടീയ�ിലും സ�ദ ്വ�വ�യിലും 
സംഭവി�� തുട�ിയമാ�ം ഇെ�ാരു പുതിയ ഒരു ഘ��ിൽ എ�ിയിരി�യാണ.് 
ഇ�െ� ആേഗാളവത�്രി�െ�� േകാർ�േറ� ്മുതലാളി� വ�വ�, െലനിൻ 
പറ�തുേപാെല സ�ത�� േദശ രാഷ�്ട�ൾ മൂലധനം കയ��മതി െച��� പഴയ 
സാ�മാജ�ത� ( Imperialism) �ിെ�ത�. മുതലാളി� മൂലധനം ഇ� ്പഴയ അതിരുകെള 
േഭദി� ്േലാകമാെക ഒഴുകി�ര�ു� ഒരാേഗാള �പതിഭാസമാണ.് അതുെകാ�ുതെ� 
ഇ� ്േലാക� ്ആധിപത�ം പുലർ�ു� രാഷ�്ടീയവ�വ� പഴയ ലിബറൽ 
മുതലാളി�തിെ�ത�.ഇ��ൻ മുതലാളി� സ�ദ ്വ�വ�യ�്ും രാഷ�്ടീയ�ിനും 
േലാകമുതലാളി�തിെ�യും രാഷ�്ടീയ�ിെ�യും ഘടനാപരമായ ഈ 
പരിവർ�ന�ിൽ നി� ്മാറി നിൽ�ാനാവി�.സമീപകാല� ്ഇ��ൻ 
രാഷ�്ടീയ�ിൽ സംഭവി��െകാ�ിരി�ു� പ�ു�ായി�ി�ാ� മാ��ൾ  ഈ 
പരിവർ�നേ�ാട ്ബ�െ��വയാണ.് ഒരുകാല� ്അവഗണി�ാൻ മാ�തമു� ഒരു 
ശ�ിയായി ഒളി�ും മറ�ും നി� ആർ എസ ്എസ ്ഇ� ്ഇ��ൻ 
രാഷ�്ടീയ�ിെ� മുഖ�ധാരയിേല� ്വ�ിരി�ു�ു എ� ്മാ�തമ� അത ്
ഭരണകൂടാധികാരം ക�ാള�കയും െചയത്ിരി�ു�ു. ഇത ്താൽ�ാലികേമാ 
യാദൃ�ികേമാ ആയ ഒരു സംഭവമ�. ഇത ്ഇ��ൻ രാഷ�്ടീയ�ിെ� ഉപരിതല�ിൽ 
യാദൃ�ികമായി െപാ�ിവ� ഒരു �പത�യശാസ�്ത �പതിഭാസം ( Ideology) മാ�താമ� 
എ�ർ�ം.പുതിയ ആേഗാള മുതലാളി� മൂലധന സാ�മാജ�വും അതിെ� 
ഇ��യിെല ൈകകാര� കർതൃത��ിേല� ്ഉയർ� ആർ എസ ്എസ ്ശ�ികള�ം 
ത�ിലു� ബ�ം ഒരു യാഥാർ �� മാണ.് അധികാര രൂപ�ള�ം സാ��ിക 
ശ�ിയും സമന�യി�െ�� ഒരു സമകാലീന ഇ��ൻ രാഷ�്ടീയ യാഥാർ �� മാണ ്
ഇ�െ� സംഘപരിവാർ. 
 
       ഈ യാഥാർ��െ� �ുറി��� തിരി�റിവിന ് പഴയ ലിബറൽ രാഷ�്ടത��െ� 
അ�പസ�മാ�ു� ആേഗാളമൂലധന സാ�മാജ� വ�വ�യും അതിെ� 
�പവർ�ന�ിന ്അനിവാര�മായി �ീരു� ആർ എസ ്എസ ്േപാെലയു� 
ജനാധിപത�വിരു� �പ�ാന�ള�ം ത�ിലു� പരസപ്ര പൂരകമായ ബ��ിെ� 
പുതിയ രാഷ�്ടീയ സാഹചര�ം വിശദമാ�െ�െട�തു�.് ആേഗാള മൂലധന സാ�മാജ�ം 
ജീവിതേ�യും �പകൃതിേയയും ഒ�ാെക �ഗസി�ു�തിനുേവ�ി ഒരുവശ� ്
േലാകെ� എകീകരി�ുേ�ാൾ മറുവശ� ്േലാകെ� ഭി�ി�ി�ുകയും 
കലഹി�ി�ുകയും െച���െയാരു വ�വ�യാണ ്. ഇ� ്േലാകരാജ��ൾ സദാ 
പുറ�ുനി�ും അക�ുനി�ുമു� വിവിധതരം യു��ള�േടയും 
ആ�കമണ�ള�െടയും നിഴലിലാണ.്ഇ� ്യു��ൾ സമാധാന കാല�ിനിടയിൽ 
െപാ�ി��റെ�ടു� അശാ�ിയുെട ഇടേവളകള�; ഇേ�ാഴും നിലനിൽ�ു� 
അവ�യാണ.് വിവിധതരം യു��ള�ം ആ�കമണ�ള�ം പലായന�ള�ം ഇ� ്



നിത�ജീവിത�ിെ� ഭാഗമായി സാമാന�വത�്രി�െ��ിരി�ു�ു. പഴയ കാല�ിന ്
വിപരീതമായി ഇ� ്യു�ം സാമാന�വും ശാ�ി അപവാദവുമാണ.് അതിനാൽ 
പഴയകാല� ്മനുഷ�രുെട െപൗരാവകാശ�ൾ പിൻവലി�െ�ടു� 
അടിയ�ിരാവ�കൾ അശാ�ിയുെട ഇടേവളകൾ മാ�തമാണ.് അശാ�ി 
സാമാന�വത�്രി�െ�� ഇ� ്രാഷ�്ടീയ അടിയ�ിരാവ� അവസാനമി�ാ�  ഒരു 
നിത�ജീവിതാവ�യായി മാറിയിരി�ു�ു. അ�െന ജനാധിപത�ം ജീവിത�ിൽ നി� ്
ഫല�ിൽ റ�ാ�െ�ടു�ു.മനുഷ�രുെട നിലനി�പ്ിൽ നി� ്അവരുെട 
ജനാധിപത�പരമായ അവകാശ�ള�േടയും അധികാര�ള�െടയും എ�ാ 
സംര�ണ�ള�െടയും ആവരണ�ൾ അ�െന എടു�ുമാ�െ�ടു�ു. ജന�ൾ 
രാഷ�്ടീയമായി ന� ശരീരരാ�െ�ടു�ു. കാരണം ആേഗാള മൂലധന സാ�മാജ� 
വ�വ�� ്പഴയ സ�ത�� േദശീയ പരമാധികാര ഭരണകൂട രീതികൾ 
അനിവാര�മ�ാതാകു�ു. അധികാര�ള�ം അവകാശ�ള�ം ഫല�ിൽ എടു�ു 
മാ�െ�� മനുഷ� ശരീര�െള പിടികൂടു� അധികാര സേ�ത�ളാണ ്ആവശ�മായി 
�ീരു�ത.് പുതിയകാലെ� അധികാര സാേ�തിക വിദ� ( Technology Of 
Power)യിലു� ഈ പരിവർ�നെ�യാണ ്പഴയ അ�ട� െപൗര സമൂഹ�ിൽ 
നി�ും നാനാവിധമായ കാർഡുകള�ം േകാഡുകള�ം കാമറകള�ം മ��ം ഉപേയാഗി��� 
േനർനിയ��ണ ( Control) സമൂഹ�ിേല�ു� മാ�ം എ� ്ഴീൽ െദേലസ ്വിളി�ു�ത ്. 
ചുരു��ിൽ ഒരു േദശീയ െപൗരസമൂഹെ� അ�ട��ിൽ നിലനിർ�ു� 
ലിബറൽ രാഷ�്ടീയം ആവശ�മ�ാതായി�ീരു� ആേഗാള മൂലധന വ�വ�, 
ശരീരേ�യും  ജീവിതേ�യും  േനരി� ്ൈകകാര�ം െച��� , നിയ��ി�ു�, ൈജവ 
രാഷ�്ടീയാധികാര�ിെ� സേ�ത�െളയാണ ്ആ�ശയി�ു�ത.് കാരണം ആേഗാള 
മൂലധനസാ�മാജ��ിന ്അഭിമുഖീകരി�ാനു�ത ്േദശീയ െപൗരസമൂഹ�െളയ� 
മറി� ്നാനാമുഖമായി ചൂഷണം െച�െ�ടു� ജനവിഭാഗ�െളയാണ,് അ�ട� 
സേ�ത�ളിൽ ഒതു�ാ� ജനസ�യ�െളയാണ.് ഈ സാഹചര��ിലാണ ്
ഇ��ൻ രാഷ�്ടീയ�ിൽ േകാൺ �ഗസ ്രാഷ�്ടീയെ� പിൻ ത�ിെ�ാ� ്ആർ എസ ്
എസ ്രംഗമ���ിേല� ്വരു�തും ആേഗാള അടിയ�ിരാവ�യുെടയും 
സംഘർഷ�ള�േടയും നട�ി��കാെര� നിലയിൽ അധികാര�ിൽ 
അവേരാധി�െ�ടു�തും. ഇതിന ്ആർ എസ ്എസിെന അർഹമാ�ു�താവെ� 
അതിെ� െമൗലികമായ ഫാസി� ്രാഷ�്ടീയ സ�ഭാവമാണ;് ജനസ�യെ� 
നിയ��ി�ാനും നിഷ�്കിയമാ�ാനും േപാ� ഫാസിസ�ിെ� സൂ�മ് രാഷ�്ടീയ 
ൈശലിയാണ.്  
 
      േസ��ാധിപത��ിെ� മുകളിൽ  നി�ു� അധികാര �പേയാഗരീതിെയ�ാൾ 
താെഴനി� ്ജന�െള ജനാധിപത��ിെനതിേര �പവർ�ി�ി�ു� രീതിയാണ ്
ഫസിസ�ിെ�ത.്  േസ��ാധിപത�ം ജന�ള�െട െപൗരാവകാശ�ള�ം 
അധികാര�ള�ം റ� ്െചയത്ുെകാ� ്അധികാര �പേയാഗം മുകളിൽ 
േക��ീകരി�ുേ�ാൾ അധികാര േക���ൾ� ്അടിയറവുപറയു� ജന�െള 
താെഴനി� ്അണിനിര�ി ജനകീയ �പതീതി സൃഷട്ി�ുകയാണ ്ഫാസിസം 
െച���ത.് നേര��േമാദി അധികാര�ിൽ വ�തിനു േശഷം അഭി�പായ 
സ�ാത����ിനും ഭ�ണസ�ാത����ിനും വിശ�ാസ സ�ാത���ിനും ഒെ� 
എതിെര നട� ജനാധിപത� വിരു�മായ ആർ എസ ്എസിെ� രാഷ�്ടീയ 
ഇടെപടലുകളിൽ എ�ാം ഫാസിസ�ിെ� ഈ കപട ജനകീയ ൈശലി 
�പകടമാണ.്ഫാസി� ്അധികാര �പേയാഗ�ിൽ യഥാർ��ിൽ സംഭവി�ു�ത ് 
ജന�ള�െട ജീവിതാധികാര�ിെ� �ാന� ്ഭരണകൂട�ിെ� 
പിണിയാള�ാരിലൂെട വിേക��ീകരി�െ�� ഭരണകൂടാധികാര�ിെ� 
�പവർ�നമാണ.് അതിനാൽ ഫാസി�� ഭരണകർ�ാ�ൾ� ്സ��ം 



പിണിയാള�ാെര മു�ിൽ നിർ�ി ജനകീയ മുഖംമൂടി ധരി��െകാ� ്ഏതു 
ജനാധിപത� ധ�ംസനേ�ാടും നി�ംഗത പുലർ�ാൻ കഴിയും; ഏതു ജനാധിപത� 
വിരു��പവർ�ന�ിനും മൗനാനുവാദം നൽകാൻ  കഴിയും. ജനാധിപത� 
വിശ�ാസികെള ഇള�ി മറിയ�്ു� പല�പശന്�ളിലും നേര�� േമാദി അട�മു� 
ആർ എസ ്എസ ്ഭരണകർ�ാ�ൾ പുലർ�ു� നീ� െമൗന�ൾ ഇതിെ� 
െതളിവാണ.് പൂന ഫിലിംെടലിവിഷൻ ഇൻ�ി ����ിെ� ഡയരകട്ർ 
നിയമന�ാര��ിൽ േമാദി ഗവെ��  ്ൈകെ�ാ� തരംതാണ സമീപന�ിലും 
അതിെനതിേര ഉയർ� വിദ�ാർഥി �പേ�ാഭേ�ാട ്കാ�ിയ അവഗണനയിലും ഈ 
ഫാസി� ്നി�ംഗത നാം ക�താണ.് േരാഹിത ്െവമൂലയുെട ആ�ഹത�െയ �ുടർ� ്
ൈഹദരാബാദ ്യൂനിെവഴസ്ി�ിയിലും അതിനുേശഷം െജ എൻ യുവിലും നട� 
വിദ�ാർഥി സമര�ള�െട സ�ർഭ�ിലും ജനാധിപത� സംേവദന ശ�ി നഷട്െ�� ഒരു 
ഫാസി� ്ഭരണകൂട�ിെ� ബധിരമൂക സമീപനം തെ�യാണ ്േമാദിയും കൂ�രും 
തുടർ�ത.് ഇെത�ാം വ��മാ�ു�ത ്ചലി�ു� മൃത ശരീര�െള ( Zombies) േ�ാെല 
ആ�ാവി�ാ� �പജകളിലൂെട �പവർ�ി�ു� ഫാസിസം, ഏതു ജനാധിപത� 
�പേ�ാഭെ�യും നിർ�ികാരമായി അവഗണി�ു� ഫാസിസം, ഇ��യിൽ ഒരു 
വർ�മാന രാഷ�്ടീയ യാഥാർത�മായി �പവർ�ി�ാൻ തുട�ിയിരി�ു�ു എ�ാണ.് 
 
       ഫാസിസം േപാെല ഒരു കപട ജനകീയ രാഷ�്ടീയ മാതൃക ഇ��യിൽ ഇ�െന 
ശ�ിെ�ടു�തിെ� പ�ാ�ലം കൂടി ഈ സ�ർഭ�ിൽ നാം 
പരിേശാധിേ��തു�.് ഒരർ��ിൽ മനുഷ�െര അവരുെട നിലനിൽ�ിെ� 
ശ�ികൾെ�തിെര തിരി��വിടു� രാഷ�്ടീയ മഹാേരാഗ�ിെ� േപരാണ ്
ഫാസിസം.സ�പ ്ന�ൾ തകർ�െ�� രാഷ�്ടീയമായി അവലംബഹീനരായി �ീരു� 
സാധാരണ മനുഷ�ർ വളെര േവഗം ഈ േരാഗ�ിെ� ഇരകളായി�ീരു�ു.കഴി� 
നൂ�ാ�ിൽ യൂേറാ�ിൽ ആവിർഭവി� ഈ രാഷ�്ടീയ േരാഗെ� �ുറി� ്പഠി�ി��� 
പല �പമുഖരും ഈ വസത്ുത വ��മാ�ിയി���.് ഈ േരാഗം സാധാരണ�ാരായ 
മനുഷ�െര അവരുെട സംസക്ാര�ിെ� മൂല��ൾ�ും അവർ സമര�ളിലൂെട 
ആർ�ി� ജനാധിപത� സംസക്ാര�ിനും എതിെര തിരി�� വിടു�ു. ഇ�ലിയിലും 
ജർ�നിയിലും സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�ർ� ് വിേമാചന �പതീ�കൾ നൽകിയ 
വി�വ മുേ���ൾ പരാജയെ��തിെ� പ�ാ�ല�ിലാണ ്മനുഷ�ർ 
അവർെ�തിേര തെ� തിരിയു� ഈ രാഷ�്ടീയ േരാഗം അവിെട ജന�െള 
കീഴെ്�ടു�ാൻ തുട�ിയത.്  
 
     മനുഷ�ർ അവരുെട ധനാ�കമായ ( Positive) ജീവിേത�െയ നിേഷധാ�ക 
ശ�ികൾ�ു അടിയറവു വ� ്സ�യം വരി�ു� അടിമ�വും അതി� അ�മായ 
ആേവശവുമാണ ്ഫാസിസ�ിെ� ഊർ�ം. ജനാധിപത�പരമായ ജനകീയ 
മുേ���ളിൽ �പവർ�ി�ു�ത ്ജനസ�യ ജനാധിപത�മാെണ�ിൽ ഫാസി� ്
അതി�കമ�ളിൽ �പവർ�ി�ു�ത ്ഇ�രം അടിമകള�െട കൂ�മന�ാസ�്ത മാണ.് 
ജനാധിപത�ം ജീവിത�ിെ� ശ�ികള�െട �പകാശനമാെണ�ിൽ ഫാസിസം 
ജീവിത�ിെ� ശ�ികള�െട ഉൾവലിയലാണ.് ഫാസിസം മനുഷ�ജീവിത�ിൽ 
സൃഷട്ി�ു �ത ്ഒരുതരം രാഷ�്ടീയ തേമാ ഗർ��ളാണ.് അതിനാൽ ജീവിതം 
തകർ�െ�ടു� �ഗാമീണരും നഗരവാസികള�മായ ല��ണ�ിനു മനുഷ�ർ 
ആ�ഹത�യിൽ േമാചനം കെ��ിെ�ാ�ിരി�ു� ന�ുെട വർ�മാന ചരി�ത 
സ�ർഭവുമായി േചർ�ുവ�� െകാ�ുേവണം നാം ഇ��യിൽ ഫാസിസം 
ശ�ിെ�ടു�തിെ� രാഷ�്ടീയവും മന:ശാസ�്തവും പരിേശാധിേ��ത.് നിര�ര 
ചൂഷണ�ള�ം പീഡന�ള�ം െകാ� ്ജീവിേത� �യി��േപാകു�, വിവിധരീതികളിൽ 



കീഴാളവത�്രി�െ�ടു� ജനേകാടികെളയാണ ്ഇ��യിൽ ആർ എസ ്എസ ്
ഫാസിസം അതിെ� അടി�റ ഉറ�ി�ാനായി ലക ്ഷ�ം വയ�്ു�ത.്  
 
കഴി� ഏതാനും പതി�ാ�ുകൾ� ്ഉ�ിൽ�െ� ആർ എസ ്എസിനും 
സംഘപരിവാറിനും െപെ��ു�ായ വളർ�യ�് ്കാരണം അവർ പഴയ വേരണ� 
പരിേവഷ�ൾ െവടി� ്ഇ��ൻ ജീവിത�ിെ� അടി���കളിേല� ്
ഇറ�ിെ��താണ.് ദളിതരും പിേ�ാ�ജാതികള�ം സ�്തീകള�ം അട�ു� 
ജനസാമാന��ിനിടയിൽ ആർ എസ ്എസ ്ഫാസിസ�ിെ� സൂ�മാരാഷ�്ടീയം 
േവരുപടർ�ാൻ തുട�ി.അതിെന �പതിേരാധി�ാൻ കഴിയു� ഏെത�ിലും 
മൂർ�മായ ബദൽ രാഷ�്ടീയ പ�തിയുമായി ജന�ൾ�ിടയിേല�ു കട�ു െച�ാൻ 
ഇ��യിെല ഇടതു ലിബറൽ �പ�ാന�ൾ� ് കഴി�തുമി�. മാ�തമ�, 
അതിനുപകരം അടി��ിലൂെട ജീവിത�െള �ഗസി�ു� ആർ എസ ്എസിെ� 
സൂ�മ്രാഷ�്ടീയെ� േനരിടാൻ അവർ ഉപരി�വവും �ൂലവും മാധ�മ�ശ� 
കി���തുമായ �പവർ�ന�ൾ െകാ� ്തൃപത്ിെ�ടുകയും െചയത്ു. ഫാസി� ്
ബാധയിൽ നി� ്നിര�രം കീഴാളവത�്രി�െ��� െകാ�ിരി�ു� ജന�െള 
�പതിേരാധി�ാൻ ഇ�രം മുകളിൽ നി�ു� �ൂലമായ രാഷ�്ടീയ 
ഇടെപടലുകൾെ�ാ�ും കഴിയു�ത�. അതുെകാ�ാണ ്ഇടതു ലിബറൽ രാഷ�്ടീയ 
�പ�ാന�ള�െട ഉപരി�വമായ �പചാരണ�ള�ം അവെര പിൻപ��� 
ബു�ിജീവികള�െട ഫാസി�� വിരു�േമളകള�ം യഥാർ� േരാഗെ� സപ്ർശി�ാ� 
പാഴ ്േവലകളായി േപാകു�ത.് 
 
       എ�ാൽ ഇതിനർ�ം ഇ��ൻ ജനത ആർ എസ ്എസിെ� ഫാസി� ്
�പവണതകൾ� ്കീഴെ്��� കഴി�ു എ��.ഇ��യിൽ ഒരു പുതിയ രാഷ�്ടീയം 
രൂപെ�ടു�ു�.് ഇ��ൻ ജനതയുെട ജനാധിപത�ം ഒരു പുതിയ ഘ��ിേല� ്ഉയരാൻ 
�ശമി�ു�തിെ� രാഷ�്ടീയമാണത.് ഇ��ൻ ജനാധിപത�ം ഇനിയും പാ�ാത� 
മുഖ�ധാരാ രാഷ�്ടമീമാംസ� ്പൂർ�മായി നിർവചി�ാൻ കഴിയാ� ഒരു ൈജവ 
രാഷ�്ടീയ ശ�ിയാണ.് ഇ��യിെല നൂറുകണ�ായ ഭാഷകള�േടയും 
ജീവിതൈശലികള�െടയും ൈവവി��ം ക� ്അ�ം വി� പാ�ാത� രാഷ�്ടീയ 
ചി�കരിൽ ഭൂരിപ�വും സ�ാത��� ലബധ്ി�ുേശഷം ഇ��ൻ ജനാധിപത��ിനു 
�പവചി� ആയു� ്അേ�ാ പേ�ാ വർഷ�ൾ മാ�തമാണ.് എ�ാൽ 
ആറുപതി�ാ�ുകൾ� ് േശഷവും ഇ��ൻ ജനാധിപത� വ�വ� തുടരു�ത ്അതിെ� 
ലിബറൽ ച��ൂടിെ� ബലം െകാ�� മറി� ്ദരി�ദരും �ഗാമീണരുമായ ഇ��ൻ ജനത 
വിവിധതരം സ�ാത����ൾ�ു േവ�ി നട�ിയ നൂറുകണ�ായ സമര�ളിലൂെട 
ശ�ിയാർ�ി�ുകയും പരിണമി�ുകയും െചയത് അതിെ� ഉ�ട��ിെ� 
ശ�ികൾ മൂലമാണ.് ഈ ശ�ികളാണ ്അക�ും പുറ�ുമു� രാഷ�്ടീയ 
നിരീ�കരുെടയും വേരണ� രാഷ�്ടീയ�ാരുേടയും ബു�ിജീവികള�െടയും 
മാധ�മ�ാരുെടയും ഒെ� കണ�ുകൂ�ലുകൾ െത�ി��െകാ� ്ഇ��ൻ 
രാഷ�്ടീയ�ിെ� ഗതി പലേ�ാഴും തിരി�� വി�ി���ത.് എ�ാൽ അേ�ാഴും അത ്
സ�ാധികാരം ( Hegemony) �ാപി�ാൻ കഴിയാ� ഒരു കീഴാള ശ�ിയാണ.് വേരണ� 
ഭരണ വർ��ള�െടയും ഭരണ�ാരുെടയും ആധിപത� ( Dominance)�ിന ്കീഴെ്��� 
നില�്ു� ഒരു ശ�ി.  
 
     മാറിവ� േലാകരാഷ�്ടീയ സാഹചര��ിൽ ഈ കീഴാള ശ�ി� ്സംഭവി�ു� 
പരിവർ�നവും പരിണാമവുമാണ ്ഇ��ൻ രാഷ�്ടീയ�ിെ� വരും നാള�കെള 
രൂപെ�ടു�ാൻ േപാകു�ത.് ആേഗാള മൂലധന സാ�മാജ��ിൻ കീഴിൽ േദശീയ 
മുതലാളി� ഭരണകൂട�ള�ം ഇതിെ� െപൗരസമൂഹജനാധിപത� രാഷ�്ടീയവും 



ദുർ�ലമാകു� ഒരു സാഹചര�മാണ ്ഇ�ു�ത.് ഈ പൗരസമൂഹാന�ര ( Post civil 
society)  രാഷ�്ടീയ സ�ർഭമാണ ്കീഴാള ജനാധിപത��ിെ� സ���ശ�ികൾ�ു 
രൂപാ�രെ�ടാനും പരിണമി�ാനുമുളള പുതിയ വഴികൾ തുറ�ു�ത.് പൗരസമൂഹ 
രാഷ�്ടീയ�ിെ� അ�ട��ളിൽ നി�ും ച��ൂടുകളിൽ നി�ും നാനാമുഖമായ 
ജനസ�യ രാഷ�്ടീയ�ിേല� ്പരിവർ�ി�ു� ഈ ശ�ികെള 
നിയ��ണ�ൾ� ്വിേധയമാ�ാനും ഭരണപരിചരണ( Governance) �ൾെകാ� ്
െമരു�ിെയടു�ാനും �ശമി�ു� ഒരു പൗരസമൂഹാന�ര ഭരണയ��മാണ ്ഇ�െ� 
ആർ എസ ്എസ.് ഒരു വശ� ്അതിെ� ഫാസി� ്രാഷ�്ടീയം അടി��ിൽ നി� ്
ജന�െള പകയുെടയും വിേദ�ഷ�ിെ�യും തേമാഗർ��ളിേല� ്
ആകർഷി�ുേ�ാൾ മറുവശ� ്ജന�പിയമായ ഭരണപരിചരണ�ളിലൂെട 
ജനസ�യ�െള െമരു�ിനിർ�ാൻ �ശമി�ു�ു. ജന�ള�െട പ�ിണിയുെട 
കാരണ�ൾ പരിഹരി�ു�തിനു പകരം സൗജന� നിര�ിൽ ഭ�ണെ�ാതിവിതരണം 
ഏർെ�ടു�ു�തുേപാലു� ജന�പിയമായ കുറു�ുവഴികാളാണ ്ഈ 
ഭരണപരിചരണ�ിെ� രീതി. എ�ാൽ ആേഗാള മൂലധന വ�വ� ഒരുവശ� ്
�പകൃതിേയയും മനുഷ�േരയും സമ�ഗമായി �ഗസി�ു� ഒരു 
ൈജവരാഷ�്ടീയാധികാരശ�ിയായി �പവർ�ി�ുേ�ാൾ മറുവശ� ്അതിെ� 
നിയ��ണ ത���േളയും പരിചരണ�െളയും മറികട�ു ജീവിത�ിെ� ശ�ികൾ 
അവെയ െചറു�ു� ൈജവാധികാര�ിെ� പുതുരൂപ�ൾ� ്ആവിഷക്ാരം 
നൽകിെ�ാ�ുമിരി�ും. ഇതാണ ്ഇ� ്ഇ��ൻ രാഷ�്ടീയ�ിൽ ആർ എസ ്
എസിെ� വളർ�യെ്�ാ�ം അതിെന െചറു�ു� ശ�ികൾ അടി��ിൽ നി� ്
പുതുരൂപ�െളടു� ്ഉയർ�ു വരാൻ തുട�ു�തിെ� സാഹചര�ം. ഇ��ൻ 
ജനാധിപത��ിെ� ഉ�ട�മായ കീഴാള രാഷ�്ടീയ ശ�ികൾ ഇ�രം 
െചറു�ുനിൽ�ിെ� പുതുരൂപ�ളിേല� ്പരിണമി�ു�തിെ� സൂചനയാണ ്
േരാഹിത ്െവമൂലയുെട ആ�ഹത�യിൽ നി�ും ആർ എസ ്എസിെനതിെര 
ഉയർ�ുവ� വിദ�ാർഥി �പേ�ാഭം. 
 
      േരാഹിതിെ� ആ�ഹത� അവഗണി�െ�� അടി��ിൽ നി� ്ഇ��യുെട 
രാഷ�്ടീയ വർ�മാന�ിേല�ു� ഒരു സേ�ശമാണ.് ഒരു ദളിത ് ഗേവഷക വിദ�ാർഥി 
എ� നിലയിൽ േരാഹിതിെ� ആ�ഹത�� ്മെ�ാരു മാനം കൂടിയു�.് 
പാ�ാത�വത�്രി�െ�� വേരണ�വർ��ള�െട ബു�ിജീവികെള ഉത�്ാദി�ി�ു� 
ഇ��ൻ യൂണിേവഴസ്ി�ികള�െട അ�രീ��ിൽ, അതിൽ നി� ്വളെര അകെല 
േചരികളിലും �ഗാമ�ളിലും കാടുകളിലുമു� മനുഷ�ല��ള�െട ശബദ്ം 
മാെ�ാലിെകാ�ി�ു�ു� ്രാഹുലിെ� ആ�ഹത�. ഇതിെനാെ� അ��റം ഇ��ൻ 
ദളിത ് രാഷ�്ടീയ�ിെ� ചരി�ത�ിൽ ഒരു ദിശാമാ�െ� സൂചി�ി�ു� ഒ�ാണ ്ഈ 
സംഭവം. ഇ��ൻ ദളിത ് സ�ത�രാഷ�്ടീയം ഭരണകൂട�ിന ്കീഴെ്��� നിൽ�ു� 
പൗരസമൂഹ രാഷ�്ടീയ�ിെ� ഭാഗം മാ�തമായിരു�ു ഇേ�ാളം. ഭരണകൂടം നൽകു� 
െപൗരാവകാശ�ള�െട പരിധി�ു�ിൽ ഒതു�ി നിൽ�ു� ദളിത ് 
സ�ത�രാഷ�്ടീയ�ിെ� പരിമിതി� ്ദളിതരുേടയും ആദിവാസികള�േടയും ഇ�െ� 
നിലതെ� െതളിവാണ.് അതിനാൽ േരാഹിത ്െവമൂല സൃഷട്ി�ു� രാഷ�്ടീയ മുേ��ം 
ഒരു പുതിയ പൗരസമൂഹാന�ര ദളിത ് രാഷ�്ടീയ�ിേല� ്വഴിതുറ�ു�ു 
എ�ുപറയാം. 
 
   െജ എൻ യുവിെല വിദ�ാർഥി �പേ�ാഭം രൂപെ�� ഈ പ�ാ�ലവുമായി 
ബ�െ��ാണ ്ഇ��യിെല ഇടതുലിബറൽ രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ൾ� ് ഈ വിദ�ാർഥി 
സമരം ആഹ�ാനം െച��� ജനാധിപത��ിെ� പുതിയ ചുവടു െവ�ിലൂെട തുടർ�ും 
മുേ�ാ��േപാകാൻ കഴിയുേമാ എ�േചാദ�ം രാഷ�്ടീയ �പാധാന� മു�താവു�ത.് 



ഇരുപെ�ാ�ാം നൂ�ാ�ിെല രാഷ�്ടീയം പുതിെയാരു ഘടനയിേല� ്
മാറിെ�ാ�ിരി�ു� സാഹചര��ിൽ കീഴാള ജനസ�യ 
ജനാധിപത�േ�ാെടാ�മു� ഈ �പ�ാന�ള�െട മുേ�ാ��േപാ� ് നി�യമായും 
ആർ എസ എസിെനതിരായ ജനമുേ���ൾ� ്
ശ�ിപകരു�താകും.കന�കുമാറിെ� �പസംഗ�ിൽ നി� ്വ��മാകു�തുേപാെല 
െജ എൻ യു സമര�ിെ� രാഷ�്ടീയമായ അ�:സ� സ�ാത��� സമരകാല�ും 
ആർ എസ ്എസിെനതിെര കഴി� ദൽഹി െതരെ�ടു�ിെ� കാല�ും അടിയിൽ 
നി�ും ഉയർ�ുവ� കീഴാള ജനാധിപത��ിെ�താണ.്അതുതെ�യാവും ആർ എസ ്
എസിെനതിെര നാനാമുഖമായി ഉണരു� ഇ��ൻ ജനത അവരുെട സ�ത�� 
സ�ാധികാര�ിനായി ഉയർ�ി�ിടി�ു� രാഷ�്ടീയവും.  
 
 
അടി�ുറി� ്: ഈ േലഖന�ിൽ ‘കീഴാളൻ’ എ�ു �പേയാഗി�ിരി�ു�ത ്ദളിതൻ എ� 
ജാതി സൂചകമായി��. കീഴാളജാതികെള കൂടി ഉൾെ�ാ��� കീഴാളവർ��ൾ 
(subaltern classes) എ� അർ��ിലാണ ്  


