ദൈിത്സ്തീവയാദകം-ഒരു ആമുഖകം
േോയോ പ്രഡേോദ്

ഗച്വഷക, േരിത്വിഭയാഗകം, ലരൈസ്റ് ച്കയാച്േജ്, ഇരിങ്ങയാൈക്കുട

“എകപ്പോഴോണറ് എകന് ജധീവിതം േത്യത്ിൽ എകന്തോയിത്ധീരു
ന്നതറ് ? വധീട്ിൽ പുരുഷകന് അേഹിഷ്ണുത െവിൾത്ടം കുത്ികനോവി
ക്കുന്നു. കതരുവിൽ ജോതിയുകട അേഹിഷ്ണുത എകന് മറെവിൾ തെര്
ത്തുെേയുന്നു.” കചല്പ്പള്ളി േ്വരൂപോറോണി, ദലിതറ് വിമൻേറ് സ്റററ്ി
ങറ് ഇൻ കതലുഗു (ഇപിഡബ്ിയു, ഏപ്രിൽ 25,1998)
കചല്പ്പള്ളി േ്വരൂപോറോണിയുകട ഈ വരിെേികലന്നകപോകലത്
കന്ന േംഘര്ഷഭരിതമോയ ചൂഷണത്ികന്യും വികവചനത്ികന്യും
തുടര്ച്രിത്മോണറ് ഇന്്യയികലയും കെരേത്ികലയും ദലിതറ്സ്തധീ ചരി
ത്ചിന്ോധോരെൾക്കുണ്ോയിരുന്നതറ്. കെരേധീയജധീവിത േംസ്ോരത്ി
കന് കപോതുഇടങ്ങേിൽ ദലിതറ്സ്തധീെൾ അടയോേകപ്പടുന്നതറ് ഒകരേമയം
സ്തധീകയന്ന ലിംഗോവസ്ഥയുകടയും ദലിതറ് എന്ന ജോതിയുകടയും േ്വത്വ
കബോധകത്ോകടയോണറ്. ദലിതറ്ചിന്െളം ആശയങ്ങളം വര്ദ്ിച്വരു
ന്ന ഇക്ോലത്റ് ദലിതറ്സ്തധീ ഇടകപടലുെളകടയും ചിന്ോേരണിെളകട
യും പ്രേക്ികയന്ോണറ് ? ദലിതറ്സ്തധീ ചിന്ോധോരെളകടയും പ്രവര്ത്
നങ്ങളകടയും ഒരു നധീണ്െോല ചരിത്ംതകന്ന കെരേത്ികല സ്തധീവോദ
ത്ിനു പറയോനുണ്റ്. ചൂഷണത്ികന്യും വികവചനത്ികന്യും െോല
ത്ിൽനിന്നറ് ബഹുദൂരം മുകന്നോട്ടുവന്നറ് േ്വത്വകബോധകത്ോകട േംേോ
രിക്കുന്ന ധോരോേം ദലിതറ്സ്തധീശബ്ദങ്ങൾ പതികനട്ോം നൂറ്ോണ്ികന് അവ
േോനംകതോട്റ് ഇന്നറ് േോമൂഹിെമോധ്യമങ്ങൾ േജധീവമോയ ഈ െോലം
വകര നമുക്കു െോണോം. കെരേത്ികല നകവോത്ോനചരിത്ത്ിലും
കപോതുവിൽ ജോതിവിരുദ്കപോരോട്ങ്ങേിലും ദലിതറ് സ്തധീെളകട പകേോ
േിത്ം േവികശഷവം നിര്ണ്ണോയെവമോയിരുന്നു. െല്യും മോലയും
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കപോട്ികച്റിയൽ േമരകമോകക് അത്രത്ിൽ വേകര പ്രേക്മോയി
രുന്നു. തുടക്ത്ിൽ ജോതി അയിത്ത്ികനതികര ആയിരുകന്നകേിലും
പിന്നധീടറ് ഇത്രം േമരങ്ങളകട നിര്വ്വോഹെത്വം/ഏകറ്ടുക്ൽ ദലിതറ്സ്തധീ
െേിൽ എത്ികച്ര്ന്നിട്ടുണ്റ്. 1930-ൽ ശ്ധീമൂലം പ്രജോേഭയിൽ അംഗ
ത്വം ആവശ്യകപ്പട്റ് നികവദനം േമര്പ്പിച് പ്രത്യക്രക്ോസ്റദവേഭയി
കല സ്തധീെൾ അതിനറ് ഉദോഹണമോണറ്. കപോതുേമൂഹത്ികല സ്തധീപ്രതി
നിധോനം കപോലും ഏറ്വം കുറവോയ േമയത്ോണറ് പ്രത്യക്രക്ോേ
ഭയികല സ്തധീെളകട ഈ ഇടകപടകലന്നതറ് പ്രധോനമോണറ്. കപോയ്കയിൽ
അപ്പച്ൻ സ്ഥോപിച് പി.ആര്.ഡി.എസ്ിലും മഹോത്മ അയ്കേോേിയുകട
േോധുജനപരിപോലന േംഘത്ിലും സ്തധീെളകട പകേോേിത്ം വേകര
വലുതോയിരുന്നു. േംഘത്ികല എന്നി പോച്, െോലു, അമ്മു, കുേിരി,
അപ്പച്കന് േഭയികല കുഴിയടി അമ്, െേകുറ്ിഅമ്, കുമരെം ചിന്ന
തുടങ്ങി അകനെം സ്തധീെൾ േഭയികല ആത്മധീയപരകമോന്നത പുകരോ
ഹിതവിഭോഗത്ികല രക്ോനിര്ണ്ണയ പ്രവര്ത്െരോയിരുന്നു. മോത്മ
ല്, അപ്പച്കന് ശരധീരമോറ്കശഷം പ്രത്യക്രക്ോ സ്റദവേഭകയ നധീണ്
46 വര്ഷം മുകന്നോട്ടു നയിച്തറ് അപ്പച്കന് ധര്മ്പത്നിയോയ വി. ജോന
മ് (അമ്ച്ി)യുകട ദധീര്ഘവധീക്ണവം ഇഛേോശക്ിയുമോയിരുന്നു. ദേി
തറ്സ്തധീെൾ പകത്ോ്തോം നൂറ്ോണ്ിൽ വിദ്യോഭ്യോേം കുറഞ്വരും കു
റഞ് കവതനം ലഭിക്കുന്ന ജോതികത്ോഴിലുെേിൽ ഏര്കപ്പട്വരുമോയി
രുന്നു. എന്നിട്ടും േമുദോയത്ികല പുരുഷകനോകടോപ്പം േമൂഹത്ികല
േവര്ണ്ണസ്തധീെൾക്കു കനടോൻെഴിയോത് അത്ഭുതോവഹമോയ േംഘോട
നപോടവം ദലിതറ്സ്തധീെൾക്റ് അന്നുണ്ോയിരുന്നു.

ദൈിത്സ്തീവയാദത്ിപന് കയാതൽ
എന്ോണറ് ദലിതറ്സ്തധീവോദത്ികന് െോതൽ? ദലിതറ്സ്തധീെൾ അവരു
കട േംസ്ോരിെേ്ത്റ് പ്രകയോഗിക്കുക്ോഴം പ്രോതിനിധ്യത്ിനോയി
ശ്മിക്കുക്ോഴം പുരുഷന്ോരോലും കപോതുേമൂഹത്ോലും േവര്ണ്ണബ്ോ
ഹ്മണിക്ൽ പ്രത്യയശോസ്തത്ോലും അടിച്മര്ത്ലികന് അധിെോരശ
ക്ിെൾ അവര്ക്കുകമൽ പതിക്കുന്നു. അവര് മര്ദേിതരിൽ മര്ദേിതരോക്
കപ്പടുന്നു. ഇത്രം അടിച്മര്ത്ലികനക്കുറിച്ള്ള അകന്വഷണങ്ങളമോ
യോണറ് ദലിതറ്സ്തധീ ചിന്ോധോരെൾ ഉയര്ന്നുവരുന്നതറ്. അതറ് കെവലം
പുരുഷനിൽനികന്നോ കുടുംബത്ിൽനികന്നോ ഉള്ള േ്വോതന്ത്ര്യം മോത്
മോയിരുന്നില്. മറിച്റ്, തങ്ങൾ നില്ക്കുന്ന ദലിതറ്/അദലിതറ് പുരുഷേമൂഹ
ത്ികല ജോതിയിൽനിന്നും അകതോകടോപ്പം ലിംഗോവസ്ഥയിൽനിന്നുമുള്ള
വിടുതൽ കൂടിയോയിരുന്നു. അതറ് തങ്ങളകട േ്വത്വപ്രതിേന്ധിയുകടയും
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ഭൂമിയുകടയും മൂലധനത്ികന്യും േ്ത്ികന്യും കജോലിയുകട കമലു
ള്ള അധിെോരത്ികന്യും േ്വോതന്ത്ര്യം കൂടിയോയിരുന്നു. വിവോഹം
കെോകണ്ോ അതുമകല്കേിൽ തങ്ങൾ ഈ ജോതിയിൽ ജനിച്തുകെോണ്ടു
മോത്കമോ തധീര്ന്നുകപോകെണ് ഒന്നല് തങ്ങളകട േ്വത്വം എന്ന ഒരു തി
രിച്റിവകൂടിയോയിരുന്നു അതറ്. ദലിതറ്സ്തധീെകേ േംബന്ധിച്ിടകത്ോ
േം തങ്ങളകട േഞ്ോരകത്ക്കുറിച്ള്ള േ്വോതന്ത്ര്യകബോധവം വ്യക്ികയ
ന്നനിലയിലുള്ള അവെോശകബോധവം പൂര്വ്വോധിെം ശക്ിയോര്ജ്ജിച്
ഒരു ചരിത്ഘട്ം കൂടിയോയിരുന്നു ഇതറ്. പകത്ോ്തോം നൂറ്ോണ്ടുകതോ
ട്റ് ഇന്നുവകര തങ്ങളകടതോയ ഒരു േവികശഷരോഷ്ടധീയം വിഭോവന കച
യ്ോൻ ഇക്ോലയേവിനുള്ളിൽ ദേിതറ്സ്തധീെൾക്കു െഴിഞ്ഞുകവന്നുള്ളതറ്
േര്വ്വപ്രധോനമോയ െോര്യമോയിരുന്നു. എഴത്ിലും െവിതയിലും െഥ
യിലും യോത്െേിലും േോമൂഹ്യപ്രവര്ത്നങ്ങേിലും രോഷ്ടധീയ ഇടകപട
ലുെേിലും ഒകക്ത്കന്ന നിരവധി ദേിതറ്സ്തധീ വ്യക്ിത്വങ്ങൾ ഇക്ോല
ത്റ് ഉദയം കെോണ്ടു.
1857-കല കെോകേോണിയൽ വിരുദ്േമരങ്ങേികല പ്രധോനിെേോയിരു
ന്നു ജൽക്ോരി ബോയി, ഉമോകദവി, അവന്ിബോയി, മഹോവധീര് ബോഗിൻ
തുടങ്ങിയവര്. അവരുകട ചരിത്പരമോയ ഇടകപടലുെകേക്കുറിച്റ് മധീരോ
കവലോയുധൻ പറയുന്നുണ്റ്. കെരേചരിത്ത്ികലയ്ക്കുവന്നോൽ െല്യും
മോലയും കപോട്ികച്റിയൽ േമരം തുടങ്ങി നിരവധി േമരങ്ങളം പി.
ആര്.ഡി.എസ്ികല സ്തധീപകേോേിത്വം സൃഷ്ിച് പുതിയ ഒരു രോഷ്ടധീയ
ഇടം രൂപകപ്പട്ടു. അതികലക്ോണറ് ദോക്ോയണി കവലോയുധൻ െടന്നുവ
ന്നതറ്. വിദ്യോഭ്യോേെോലത്റ് അവര് പ്രെടിപ്പിച് തകന്ടം അവകര കെോ
ച്ിരോജ്യകത് ആദ്യകത് പട്ിെജോതിക്ോരിയോയ എേറ്.എേറ്.എൽ.
േിക്ോരിയും ബിരുദധോരിണിയുമോക്ി. 1945-ൽ കെോച്ി നിയമനിര്
മ്ോണേഭയിൽ അധഃകൃതകര പ്രതിനിധധീെരിച്റ് ദോക്ോയണി െടന്നു
വന്നു. േഭയിൽ അവര് നടത്ിയ ആദ്യപ്രേംഗംതകന്ന ഇംഗ്ധീഷിലോ
യിരുന്നു. ‘രോജ്യകത് അധഃകൃതകര ഹരിജകനന്നറ് വിേിക്രുകതന്നും
അവര് കഷഡയൂൾഡറ് െോസ്ററ് എന്നറ് ഇനികമൽ അറിയകപ്പടണ’കമന്നും
അവര് തകന് പ്രേംഗത്ിൽ ആവശ്യകപ്പട്ടു. കെരേത്ികല ദേിതറ്സ്തധീ
നകവോത്ോനം േോധ്യമോക്ിയ അേോമോന്യവ്യക്ിത്വമോയിരുന്നു ദോക്ോ
യണി കവലോയുധൻ.

പിന്നധീടറ് ഇകങ്ങോട്റ് കുറിച്ിയികല ദലിതറ് വിമൻേറ് കേോസ്റേറ്ി,
തിരുവല് കെന്ദമോക്ി പ്രവര്ത്ിച് അകന്വഷി, ദലിതറ് വിമൻ കഡോ
െയുകമകന്ഷൻ കേന്ര്, അടൂര് കെന്ദമോക്ി പ്രവര്ത്ിച് ദലിതറ്
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കഡവലപറ്കമന്റ് കേോസ്റേറ്ി എന്നിവയിലൂകട ലൗലി സ്റധീെൻ, കറസി
എബ്ഹോം, അച്ോമ് കജോൺ, ഇനയമ്ോൾ, കുഞ്ഞുകമോൾ കജോൺേൺ
തുടങ്ങി െരുത്തുറ് കനതോക്ൾ ഉയര്ന്നുവന്നു. ഡി.എേറ്.പിയികല മധീ
നോക്ിയമ്, സുശധീലോ കമോഹനൻ, കെ.എേറ്. മോധവി, കെരേ ദലിതറ്
പോന്ര് പ്രസ്ഥോനത്ികല ഉമ എ.ടി., സുഗന്ധി; ദലിതറ് സ്റ്റുഡന്റ്േറ് മു
കന്നറ്ത്ികല പി.േി. ഉഷ എന്നിവര് അക്ോലത്റ് ശ്കദ്യമോയ ഇട
കപടൽ നടത്ിയിരുന്നവരോയിരുന്നു. കതോണ്ണൂറെൾക്കുകശഷം കെരേ
ത്ികല സ്തധീവോദപ്രസ്ഥോനങ്ങേിലും അവ മുകന്നോട്ടുകവച് ആശയങ്ങേിലും
ഒരു പുതിയ ഉണര്വതകന്ന ദൃശ്യമോയിരുന്നു. ഈ കനതോക്ൾ ദലിതറ്
സ്തധീപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്കെോണ്ടും കനരിട്റ് ദലിതറ്രോഷ്ടധീയത്ികന് ഭോഗ
മോയികക്ോണ്ടുമോണറ് ശ്ദ്പിടിച്പറ്ിയതറ്. അങ്ങകന ഉയര്ന്നുവന്ന ഒരു
കനതോവോണറ് േി.കെ. ജോനു. അവരുകട കനതൃത്വത്ിൽനടന്ന ആദിവോ
േി ഭൂേമരങ്ങൾ ഭൂമിയുകട രോഷ്ടധീയകത് േവികശഷമോയി മുകന്നോട്ടുകവ
ച്. പിന്നധീടറ് കചങ്ങറയിൽ കേലധീന പ്രക്ോനം (ഇകപ്പോൾ ദലിതറ് ഹയൂ
മൻ സ്റററ്റ്േറ് മൂവറ്കമന്റ് കനതോവറ്) മുകന്നോട്ടുകെോണ്ടുകപോെോൻ ശ്മിച്തും
അതുതകന്ന. ഇത്രം ഇടകപടലിലൂകട ദലിതറ് സ്തധീപ്രവര്ത്െര് കെര
േത്ിൽ തങ്ങളകടതോയ രോഷ്ടധീയ ഇടം ഉറപ്പിച്കെോണ്റ് ദലിതറ് സ്തധീവോ
ദത്ികന് ഉറച് വക്ോക്േോയിമോറി. ഇകതോകടോപ്പം സ്റധഷണിെരംഗ
ത്തും ദലിതറ് സ്തധീെളകട ഇടകപടലുെളണ്ോയി. അവയിൽ എടുത്തുപറ
കയണ്തോണറ് കരഖോരോജികന് െടന്നുവരവറ്. അക്ോദമിെ രംഗത്തും കപോ
തുരോഷ്ടധീയത്ിലും അവര് ധോരോേം ഇടകപടലുെൾ നടത്ി. ദലിതറ്/അദ
ലിതറ് സ്തധീവിഷയങ്ങേിൽ കൃത്യമോയ നിലപോടുെൾ അവര് േമരങ്ങേി
ലൂകടയും എഴത്ിലൂകടയും മുകന്നോട്ടുകവച്. വരുംതലമുറയ്കറ് ദിശോകബോധം
നൽകുന്നതിൽ അവരുകട ഇടകപടലുെൾ വലിയ പങ്കുവഹിച്. അതുകപോ
കല െഥയിലും െവിതയിലും േോമൂഹിെരോഷ്ടധീയ പ്രശ്നങ്ങേിലും തങ്ങള
കട നിലപോടുമോയി െടന്നുവന്നവര് നിരവധിയുണ്റ്. േിമി കെോറോട്റ്, പ്ര
വധീണ കെ.പി., കബോബി മോതയു, രോധോമണി എം.ആര്., േരിത കവണു,
വിജില ചിറപ്പോടറ്, ധന്യ എം.ഡി., അജിത, േതി അകേമോലി, മൃദുലകദ
വി, ശശിധരൻ, ആരതി േജി, അമ്മു ദധീപ, മോയ പ്രകമോദറ് തുടങ്ങിയ
വര് അവരിൽ ചിലരോണറ്. ദലിതറ്സ്തധീവോദത്ികന് േ്വതന്ത്രവിെോേ
കത് തടഞ്ഞുകെോണ്റ് ബ്ോഹ്മണിെറ് സ്തധീവോദിെേിൽനിന്നുണ്ോയ ഒതു
ക്ികചര്ക്ലികന ദലിതറ്സ്തധീപക്വോദിെൾ പല ഘട്ങ്ങേോയി കചോദ്യം
കചയ്തിട്ടുമുണ്റ്. ജോതിയുകട േ്വത്വപ്രതിേന്ധികയയും ലിംഗോവസ്ഥകയ
യും ബന്ധകപ്പടുത്ികക്ോണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ദലിതറ്പരികപക്്യം ആണറ്
ദലിതറ് സ്തധീവോദം മുകന്നോട്ടുകവക്കുന്ന പ്രധോന ആശയം. തങ്ങളകടതോയ
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ഒരു രോഷ്ടധീയകത് വിഭോവനം കചയ്യുന്ന പുതിയ ദലിതറ് സ്തധീവോദം നവജ
നോധിപത്യ േകേല്ത്ിനറ് ഒഴിച്കൂടോൻ െഴിയോത് ഒന്നോണറ്.
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