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ആമ ഖും  : 

രൊഷ്്്രവ ും ്രസ്ഥൊനങ്ങേ ും ശൊസ്്തവ ും കേശീയതയ ും സമൂഹപെയ ും വയക്തിപയയ ും 

വിഭജിക്ക ന്നതിന്പെ രിന്നിപെ ചരി്തരരമൊയ അകനേഷ്ണമൊണ് വിഭജനങ്ങള് എന്ന കനൊവെില് 

ആനന്ദ് നരെ ന്നത.് ്ര ൃതി അതിന്പെ സേൊഭൊവി വിഭജനെിെൂപര രരിണൊമപെ മ കന്നൊട്ട  

നയിക്ക കപൊള് മന ഷ്യന്പെ വയവഹൊരങ്ങേ ും  ണ്ട രിര െങ്ങേ ും സൃഷ്ടിക്ക ന്ന 

വവര ധ്യങ്ങേികെക്കൊണ് ഈ കനൊവെിപെ അകനേഷ്ണും നീേ ന്നത.് മന ഷ്യന് സമൂഹമൊയി 

രൂരപെര കപൊള്,  അതില്നിന്ന ും വിഘരിച്ച  നിെ്ക്ക വൊന ള്ള തേര അവനില് 

  രിപ ൊള്ള ന്ന പണ്ടന്ന പഹര്ബര്ട്്ട സ്പരന്സെിന്പെ േര്ശനപെ ആനന്ദ്  ൂട്ട രിരിക്ക ന്ന . 

'രൊരപരയെിന്പെ വി്ശൊന്തി' എന്ന് സ്പരന്സര് വിേിക്ക ന്ന ഈ ഘര ും, സൊുംസ്കൊരി മൊയി 

DOIs:10.2018/SS/202204009                                         --:--                             Research Article 

സുംശ്രഹും (Abstract) : ്ര ൃതിയിപെ വജവവവവിധ്യങ്ങള്ക്്ക രരിണൊമെിന്പെ 

ഭൊഗമൊയി സേൊഭൊവി  വിഭജനങ്ങള് സുംഭവിക്ക ന്ന . ഏ ക ൊശജീവി ള് 

വി സിച്ച വര കപൊള് സസയകെൊ ും, ജന്ത കെൊ ും എന്നിങ്ങപനയ ണ്ടൊ  ന്ന വിഭജനങ്ങള് 

വജവി മൊണ്. മന ഷ്യന്പെ  ൊരയെിെ ും ഇെരും വിഭജനങ്ങള് ്ര ൃതിതപന്ന 

വര െിയിട്ട ണ്ട്. ്ര ൃതിയ പര രരിണൊമെിന  വികധ്യമൊയി രൂരപെട്ടിട്ട ള്ള വിവിധ് 

വുംശങ്ങള്ക്ക ും വര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്ക ും മപെല്ലൊ സേതേവവവിധ്യങ്ങേ പര ഭിന്നത (Singularities) 

 ള്ക്ക ും അതിനൊല് ത െയ്രൊധ്ൊനയമൊണ ള്ളത്. എന്നൊല് ഈ സേതേവവവിധ്യങ്ങപേ 

മന ഷ്യന് മതെിന്പെകയൊ രൊഷ്്്രെിന്പെകയൊ ്രതയയശൊസ്്തെിന്പെകയൊ 

രെതരെിെ ള്ള അധ്ി ൊരവയവസ്ഥ േ പരകയൊ കരരില് വിഭജിക്ക കപൊള് അരരന ും 

്ര ൃതിയ മൊയ ണ്ടൊകവണ്ട സേൊഭൊവി ബന്ധും മ െിയ ന്ന . ്രബ ദ്ധയ ഗെിെൂപരയ ും 

ശൊസ്്തയ ഗെിെൂപരയ ും  രന്ന കരൊയിട്ട ും രൊജയങ്ങള് പ ൊകേൊണിയല് ചൂഷ്ണെിനൊയി 

വിഭജനെിന്പെ നീതിശൊസ്്തും ്രകയൊഗിച്ച . ആ്ഫിക്കകരൊെ ള്ള രൊജയങ്ങേിപെ 

സുംസ്കൊരപെയ ും ജനതകയയ ും അരരങ്ങേ ും അരരിഷ്കൃ തര മൊയി അവര് നിെനിര്െി. 

വിഭജനനീതിയിെൂപര ഇെരും രൊജയങ്ങപേ രരിഷ്കരിക്കൊന ള്ള  രമ തങ്ങള്ക്കൊപണന്ന് 

അവര് സ്ഥൊരിപച്ചര െ . അവപര, തങ്ങേ ള്പെര ന്ന ജനസഞ്ചയെിപെ സേതേങ്ങേൊയി 

 ൊണ വൊന് പ ൊകേൊണിയല് നീതിക്കൊയില്ല. രെ ്രകേശങ്ങേിെ ും ഉരപെര െ ബേല് 

്രസ്ഥൊനങ്ങേ ും സുംഘരന േ ും ജനസമൂഹപെ രൂരീ രിക്കൊന ും എല്ലൊവര്ക്ക ും 

ത െയനീതി ്രേൊനും പചയ്യൊന മൊണ് രൂരപെട്ടത.് എന്നൊല് അവയ പര ്രതയയശൊസ്്തങ്ങേ ും 

മൊനേണ്ഡങ്ങേ ും ഒര   ൊെഘട്ടെിന കശഷ്ും മൊെ ന്നതൊയി  ണ്ട വര ന്ന . അകതൊപര ആ 

്രസ്ഥൊനങ്ങള് അരരങ്ങപേ അ്രസക്തമൊക്ക ന്ന . അവര പര  ൊഴ്ചെൊര  ള് മ ഴ വന് 

സമൂഹെിന്പെയ ും നീതിവയവസ്ഥയൊയി ്രഖ്യൊരിക്കപെര ന്ന . ഇത ്

അുംഗീ രിക്കൊെവപരല്ലൊും അരരങ്ങേ ും വിഭജിതര മൊണ്. ഈ ്രതയയശൊസ്്തങ്ങേ ും 

അവകയൊര് ബന്ധപെട്ട ചരി്തര ര ഷ്ന്മൊര ും ‘് ിസ്റ്റവെകസഷ്’ന  വികധ്യമൊവ  യ ും 

പചയ്യ ന്ന . അകതൊപര വിവിധ് സൊുംസ്കൊരി രൂരങ്ങള്കക്കൊ സേതേങ്ങള്കക്കൊ അന സൃതമൊയി 

അവ രരിഷ്കരിക്കെര ന്നില്ല.  

താക്കാല് വാക കള് (Keywords):  വിഭജനം, നീതി, പാരമ്പരയത്തിന്റെ വിശ്രാന്തി. 
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വി സിക്ക ന്നതിന  സമൊന്തരമൊയി, സഞ്ചൊരി േൊ ൊന് ഇഷ്ടപെട്ട നൊകരൊരിരൂര്വ്വി രില്നിന്ന ും 

വയക്തി ള്ക്്ക രൊരപരയമൊയി ര ര്ന്ന   ിട്ടിയതൊണ്. വിഭജനെിന്പെ ഈ വജവി ൊുംശപെ 

്ര ൃതിയ പര ഭൊഗമൊയിട്ട തപന്നയൊണ് ആനന്ദ്  ണക്കൊക്ക ന്നത്. വിവിധ് സുംസ്കൊരങ്ങേ ും 

രൊരപരയകഗൊ്തങ്ങേ ും നൊകരൊരിസമൂഹങ്ങേ ും രൂരപെര ന്നതികനൊ വീണ്ട ും അവ 

വിഭജിതമൊ  ന്നതികനൊ  ൊരണും ഈ വജവി ത തപന്നയൊണ്. ഏപതങ്കിെ പമൊര  

വിശേൊസെിന്പെകയൊ, രൊരപരയെിന്പെകയൊ, വുംശീയതയ പരകയൊ ഒപക്ക കരരിെൊവൊും ഇത  

സൊധ്യമൊ  ന്നത്. എന്നൊല്, ചിെ വി സിതസമൂഹങ്ങള്ക്ക ള്ളില് രൂരപെര ന്ന 

്രതയയശൊസ്്തങ്ങകേൊ ്രസ്ഥൊനങ്ങകേൊ വയവഹൊരങ്ങകേൊ തങ്ങേ പര സുംസ്കൊരപെ ക്ശഷ്ഠമൊയി 

 ൊണ  യ ും മെ ള്ളവപയ പ ൊള്ളയരിക്കൊകനൊ, ചൂഷ്ണുംപചയ്യൊകനൊ ഉള്ളതൊയി  ണക്കൊക്ക  യ ും 

പചയ്യ കപൊള് അവിപര അസേൊഭൊവി മൊയ വിഭജനും രൂരപെര ന്ന . ്ര ൃതിയ പര 

സേൊഭൊവി വിഭജനപെ അട്ടിമെിക്ക ന്ന ഇെരും നീതിശൊസ്്തങ്ങേ പര ചരി്തമൊണ് 

വിഭജനങ്ങേില് പതേിഞ്ഞ വര ന്നത്. ആഖ്യൊതൊവിന്പെ വക ൊേരയിപെ സ ഹൃെൊയ തൃേീര് 

സ ഹൃേിന്പെ വീട്ടില്പവച്്ച ആരുംഭിക്ക ന്ന വിഭജനങ്ങപേക്ക െിച്ച ള്ള ചര്ച്ച മന ഷ്യസൃഷ്ടി േൊയ 

ചിെ വിഭജനചരി്തങ്ങപേയൊണ് രരിചരിക്ക ന്നത്.  

വിഭജനത്തിന്റെ മ ശ്രകള് : 

തൃേീര് സ ഹൃേ്, വക ൊേരയില് ആേിവൊസി േ പര വികശഷ്ിച്്ച, നൊകരൊരി ആേിവൊസി േ പര 

കേമെിന കവണ്ടി ഒര  സ്ഥൊരനും നരെ  യ ും അവര പര ഇരയില് സജീവമൊയി 

്രവര്െിക്ക  യ ും പചയ്യ ന്ന . സ ഹൃേിന്പെ ്രവര്െനമണ്ഡെങ്ങേികെക്്ക ആഖ്യൊതൊവ്  രന്ന  

പചല്ല കപൊള്  പണ്ടെ ന്നത് അ്ര ൊരും വിഭജിതമൊയ ചിെ സൊുംസ്കൊരങ്ങപേയൊണ.് 

സൊന്സിവുംശജര പര അവൊന്തരവിഭൊഗമൊയ ഛൊര േ പര ക ൊേനി േിപെെി അവര പര ചരി്തും 

രരികശൊധ്ിക്ക കപൊള്, വിഭജനെിന്പെ നീതിശൊസ്്തും വയക്തി പേ ത ര്ക്ക  കയൊ ചിെ 

മ ്േ ള് ചൊര്െി അവപര ര െുംതള്ള  കയൊ പചയ്യ ന്നത് എങ്ങപനപയന്ന് ആഖ്യൊതൊവ് 

തിരിച്ചെിയ ന്ന ണ്ട്. ഛൊര േ പര ഇരയിപെ അഭയസ്തവിേയനൊയ  ൊുംജിെൊല് അവര പര 

ഒെപെരെിപനക്ക െിച്്ച രെയ ന്നത് ഇ്ര ൊരമൊണ് "സുംസ്കൊരും ഉണ്ടൊയത് ആേിമമന ഷ്യന് 

നൊകരൊരിെും വ പവരിഞ്ഞനൊള്പതൊട്ടൊണ് എന്നൊണ് വിശേൊസും. എന്നൊല് സുംസ്കൊരെിന്പെ 

ചരി്തെിന്പെ  ൂപര, അതിന് സമൊന്തരമൊയി അവര പരയ ും ചരി്തും നിെനിെ്ക്ക ന്ന . 

ഇര രപെൊന്നൊും നൂെൊണ്ടികെക്്ക കെൊ ും  രക്ക കപൊള്, ഏെവ മധ്ി ും കവട്ടയൊരപെട്ടവര ും, 

മ ്േ  െപെട്ടവര ും, രീ ിെിക്കപെട്ടവര ും,  െിച്ച ും ഗയൊസ് അരിച്ച ും പ ൊല്ലപെട്ടവര ും ആയ 

ജിപ്സി ള് വീണ്ട ും അവകശഷ്ിക്ക ന്ന . പ ൊര ങ്കൊെ  േൊയി വന്ന ബ ദ്ധന്പെയ ും ് ിസ്ത വിന്പെയ ും 

മ ഹമ്മേിന്പെയ ും മതങ്ങേ ും ഫൊസിസവ ും  മ്മയൂണിസവ ും കരൊസ്റ്റ്  മ്മയൂണിസവ ും ഒപക്ക 

വീശിയരിച്്ച  രന്ന കരൊയതിന കശഷ്വ ും കവര  േില്ലൊപത ഭൂതവ ും ഭൊവി േ മില്ലൊെ 

അഴ ക്കിെ ും പചേിയിെ ും   െ ൃതയങ്ങേിെ ും മ ങ്ങിപെൊങ്ങി" (ആനന്ദ് 2010:14-15). ഇവപര 

സുംരേിക്കൊന് ഒര  നീതിവയവസ്ഥ ള്ക്ക മൊയില്ല. 

വിഭജനെിന്പെ നീതിശൊസ്്തും ഒെപെര െിയവപര പ ൊകേൊണിയല് നിയമസുംവിധ്ൊനെിന ും 

രേിക്കൊനൊയില്ല എന്നൊണ്  ൊുംജിെൊല് രെയ ന്നത്. അവപര ഒന്ന  ൂരി അമര്ച്ച പചയ്യൊനൊണ് 

പ ൊകേൊണിയല് ഭരണ ൂരും ്ശമിച്ചത.് ഇവര പര രൊരപരയെില്  േവ് എന്ന   െ ൃതയും 

ഒേിഞ്ഞ  ിരക്ക ന്ന പവന്നൊയിര ന്ന  ്ബിട്ടീഷ്  ൊര പര ആകരൊരണും. ്ബിട്ടീഷ്  ൊര് അവപര 

  െവൊേികഗൊ്തും എന്ന് മ ്േയരിച്ച . ഛൊര േ പര സുംസ്കൊരപെക്ക െിച്്ച ശരിയൊയി രഠിക്കൊകനൊ 

അവപര ഉള്പക്കൊള്ളൊകനൊ ആര ുംതയ്യൊെൊയില്ല. ഇവര്ക്്ക   െവൊേി ള്ക്്ക 

പ ൊര ക്ക ന്നത കരൊപെയ ള്ള ശിേണും നല്കൊനൊണ് പ ൊകേൊണിയല് ഭരണൊധ്ി ൊരി ള് 

്ശമിച്ചത്. യ ക്തിയ പര യൊപതൊര  രിന്ബെവ മില്ലൊപത നകരൊ  എന്ന സ്ഥെെ് ജയിെിന  

ത െയമൊയ  യൊപില് അവപര അരച്ച രൂട്ടി വര്ഷ്ങ്ങകേൊേും രൊര്െിച്ച . 1952മ തല്   െവൊേി 

കഗൊ്തവുംശെിന്പെ കരരില് ചൊര്െപെട്ട വിഭജനെില്നിന്ന ും ഇന്തയൊഗവണ്പമന്െ് അവപര 

കമൊചിെിച്ച . അര്ജ ന് െൊെപയകെൊെ ള്ള മന ഷ്യര പര േയയില് അവര് വിേയൊഭയൊസരരമൊയ ും മെ ും 

വേര്ന്ന പവങ്കിെ ും രരിഷ്കൃ തജനസമൂഹും അവപര വീണ്ട ും വിഭജിച്ച നിര്െൊനൊണ് ്ശമിക്ക ന്നത്. 

രൊരപരയമൊയി അവര്ക്ക  വന്ന കചര്ന്ന   െവൊേി കഗൊ്തും എന്ന അര ീര്െി അവര്ക്്ക 
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അവസരങ്ങള് നികഷ്ധ്ിക്കപെര ന്നതിന  മ ഖ്യ ൊരണമൊയിെീര ന്ന . ജീവിക്കൊനൊയി അവര് 

 പണ്ടെിയ മകേയൊല്പൊേനും അവപര വീണ്ട ും   െവൊേി േൊക്കി മൊെ ന്ന . 

നൊകരൊരി േ പര കമെ ള്ള നൊഗരി സുംസ്കൊരങ്ങേ പര കവട്ടയൊരെിന്പെ ചരി്തും ്രൊചീന ൊെഘട്ടും 

മ തല് നരക്ക ന്ന ്രതിഭൊസമൊയിട്ടൊണ്  ൊുംജിെൊല് ആഖ്യൊതൊവികനൊര് രെയ ന്നത്. യൂകെൊരയന് 

നൊര  േില് നീക്ഗൊ പേ അരിമ േൊക്കി ഉരകയൊഗപെര െ ന്നതിന മ പ്, അരിമക്കച്ചവരെിപെ 

ചരക്ക  ള് ജിപ്സി േൊയിര ന്ന . ഭൊരതെിെ ും ഈപയൊര  രൊരപരയും 

നിെനിന്നിര ന്ന പവന്നതിന്പെ പതേിവൊണ് മഹൊഭൊരതെില്, മൊന്ധൊതൊവ് എന്ന രൊജൊവ്  േവ ും 

പ ൊള്ളയ ും പതൊഴിെൊക്കിയ  ിരൊതന്മൊപരയ ും ശബരന്മൊപരയ ും ബരബരന്മൊപരയ ും 

ആ്ന്ധ പരയ ും രൗ്ണ്ഡ പരയ ും അമര്ച്ചപചയ്യൊന് ഇ്ന്ദകനൊര് സഹൊയും കതര ന്നത്. ഈ 

കഗൊ്തവര്ഗ്ഗങ്ങേില് രെതിന ും പ ൊര െിട്ട ള്ള  േവ  ൊപരന്ന മ ്േ നൊേ  ള്  ഴിഞ്ഞിട്ട ും 

അവപര വിഭജനെിന്പെ ചരി്തെില് നിന്ന ും കമൊചനമില്ലൊെവരൊക്ക ന്ന . എന്നൊല് 

നൊഗരി സുംസ്കൊരെില് പ ൊെരൊത ങ്ങള് കരൊെ ള്ള വെിയ   െ ൃതയങ്ങള് പചയ്യ ന്നവപര 

ഇെരും മ ്േ ള് ചൊര്െി മൊെിനിര്െ ന്ന മില്ല. വിഭജനെിന്പെ രൊഷ്്്രീയെിപെ ഈ 

വവര ദ്ധയപെ ആധ് നി നിയമങ്ങള് നീതിരൂര്വ്വും രരിചരിക്ക ന്നില്ല എന്നതൊണ് ആനന്ദിന്പെ 

വിെയിര െല്.  

സുംസ്കൊരെിന  ര െെൊക്കപെര  യ ും രീന്നിര് രൊഷ്്്രീയ േി കേൊ ജൊതിവയവസ്ഥ കേൊ 

ഒന്ന ും ത ണയൊ ൊപത കരൊയ െൊഠേ ആേിവൊസി േ ും രൊജസ്ഥൊനില്നിന്ന ും എെിയ 

ബന്ജൊര േ ും സിന്ധി േ ും രൊഴ്സി േ ും മെ് രെ സമൂഹങ്ങേ ും വിഭജനെിന്പെ 

നീതിശൊസ്്തെിെൂപര ര െെൊക്കപെര ന്നതിന്പെ ചരി്തും ഈ കനൊവെില് 

പതേിഞ്ഞ വര ന്ന ണ്ട്. അവരില് ചിെര്പക്കൊപക്ക ഭരണഘരനൊരരമൊയ ആന  ൂെയങ്ങള് 

െഭിക്ക ന്ന പണ്ടങ്കിെ ും വുംശെിന്പെകയൊ വര്ഗ്ഗെിന്പെപയൊ ഒപക്ക കരരില് സമൂഹും അവപര 

ര െുംതള്ളപെട്ടവകരൊ അധ് ൃതകരൊ ആയി രരിഗണിക്ക ന്ന .  

റകാക് ാണിയല് ചൂഷണത്തിന്റെ നീതിരാസതശ്തും : 

വിഭജനെിന്പെ ്രതയയശൊസ്്തും ഇതര രൊജയങ്ങപേ പ ൊള്ളയരിക്കൊന ള്ള നീതിശൊസ്്തമൊക്കിയ 

യൂകെൊരയന്ശക്തി േ പര യ ക്തിപയയൊണ് ക ൊകങ്കൊയ  പരയ ും മെ് ചിെ രൊജയങ്ങേ പരയ ും ചരി്തും 

രരികശൊധ്ിക്ക ന്നതിെൂപര ആനന്ദ് വിമര്ശനവികധ്യമൊക്ക ന്നത്. മതനവീ രണവ ും 

്രബ ദ്ധയ ഗവ ും ശൊസ്്തയ ഗവ പമല്ലൊും ശക്തമൊയി കവര രിരിച്ച യൂകെൊരയന് രൊജയങ്ങള്, സേന്തും 

രൊജയെിന ള്ളില് ആധ് നി തയ പര മൂെയങ്ങള് രൊെിക്ക  യ ും മെ ള്ളവപയ പ ൊകേൊണിയല് 

ചൂഷ്ണെിന ള്ള വിഭജിത്രകേശങ്ങേൊയി  ൊണ  യ ും പചയ്ത . ഈ വവര ദ്ധയമൊണ് ഇെരും 

രൊജയങ്ങേിപെ ചിെ ചരി്തസുംഭവങ്ങള് വിെയിര െ ന്നതിെൂപര ജയ്കിഷ്ന് 

ര െെ പ ൊണ്ട വര ന്നത്. 

മപെൊര  രൊജയെ് രൂരപെട്ട രൊരപരയങ്ങപേയ ും സേൊചൊരങ്ങപേയ ും നിയമവയവസ്ഥ പേയ ും 

വുംശീയതപയെപന്നയ ും ഇര ണ്ടത ും വി ൊസമില്ലൊെത മൊയി  ണ്ട് വിഭജിക്ക ന്നതിന്പെ 

നീതിശൊസ്്തമൊണ് അവര് വ പക്കൊണ്ടത്. പ ൊകങ്കൊയ പര ചരി്തും ഇത  പതേിയിക്ക ന്ന പവന്ന് 

ജയ്കിഷ്ന്രെയ ന്ന . "രപെൊപതൊും നൂെൊണ്ടിന്പെ ര  തിയൊയകെൊകഴക്ക ും ക ൊകങ്കൊ 

നേിപയൊഴ   ന്ന ആ്ഫിക്കയ പര ഈ ഹൃേയപെ കെൊ െിന്പെതപന്ന ഇര ട്ടിന്പെ ഹൃേയമൊയി 

വിവരിക്ക വൊന് ത രങ്ങി യൂകെൊരയന് സൊഹസി ര പരയ ും ക ൊകേൊണിയെിസ്റ്റ  േ പരയ ും ഭൊവന" 

(2010:34). കേശരൊഷ്്്രങ്ങള് ഭൊഷ് േ പരകയൊ സുംസ്കൊരെിന്പെകയൊ മകെപതങ്കിെ ും 

ആേര്ശെിന്പെകയൊ കരരില് രൂരപെട്ടത കരൊപെ, ആ്ഫിക്കയ പരകയൊ ഏഷ്യയ പരകയൊ 

സുംസ്കൊരങ്ങള് വിശേൊസെിന്പെകയൊ സേൊചരെിന്പെകയൊ മകെപതങ്കിെ ും 

രൊരപരയെിന്പെകയൊ കരരില് രൂരപെട്ടതൊയി  ൊണൊപത ചൂഷ്ണെിന ും 

പ ൊള്ളയരിക്ക ന്നതിന മൊയി അരരങ്ങേൊയി നിെനിര്െ  യൊയിര ന്ന . 'ആ്ഫിക്കപയ 

 പണ്ടെ വൊന ും അതിപന സിവിവെസ് പചയ്യ വൊന ും' എന്ന ആശയെിന്പെ മെവില് 

വയവസൊയെിന ും ശൊസ്്തെിന ും മതെിന ും പ ൊള്ളയരിക്കൊന ള്ള വിഭജിതകേശമൊയി 

ക ൊകങ്കൊപയ മൊെിപയര െ . "1890 മ തല് 1900വപരയ ള്ള  ൊെെ് പ ൊല്ലെില് അഞ്ച െേും 

കരപരന്ന  ണക്കിന്, ക ൊകങ്കൊ ്രകേശപെ  െ െവരൊയ അരിമെണിക്കൊര് മെപനിക്ക ും, 
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വസൂരിക്ക ും, പബെിപബെിക്ക ും, മഞ്ഞെിെെിന ും, വിശെിന ും, ര െെ  യെിയ ഭൊരെിന ും 

ഇര േൊയി മരിച്ച കരൊയി. അവിപര ആേ  േില്ലൊതൊയകെൊള്  പനി ള് ആ്ഫിക്കയ പര 

മെിരങ്ങേില്നിന്ന് രണിക്കൊപര ഇെക്ക മതി പചയ്ത " (2010:34-35). അ്തയ്ക്ക ും ് ൂരമൊയിര ന്ന  

പ ൊകേൊണിയല് ചൂഷ്ണും. ആ്ഫിക്കപയ ഭൂമിശൊസ്്തരരമൊയ ഇര ട്ടില് തള്ള ന്നതികനക്കൊള് 

ഭയൊന മൊയിര ന്ന  യൂകെൊരയര് അവര പര മനസ്സില് വഹിച്ച ്  ൂരതയ കരയ ും ചൂഷ്ണെിന്പെയ ും 

ഇര ട്്ട എന്നൊണ് ആനന്ദ് നിരീേിക്ക ന്നത്. 

ക ൊകങ്കൊയ്ക്ക കവണ്ടിയ ള്ള എല്ലൊ ശബ്ദങ്ങകേയ ും പ ൊകേൊണിയല് നീതി നിശ്ശബ്ദമൊക്കി. കജൊസഫ് 

ക ൊണ്െൊ  ും ്ബീട്ടിഷ്  ൊരനൊയ കെൊജര് ക സ്പമന്െ ും തൂക്കികെെപെട്ടത ും 

ഐ യരൊഷ്്്രസഭയില് ക ൊകങ്കൊയ്ക്ക കവണ്ടി ശബ്ദമ യര്െിയ ് ൂഷ്്കചവിന്പെ സേരപെ 

മൊനിക്കൊെത ും എല്ലൊും വിഭജനനീതിശൊസ്്തപെ കെൊ രൊഷ്്്രങ്ങള് രെത ും അുംഗീ രിക്കൊന് 

ത രങ്ങിപയന്നതിന്പെ സൂചനയൊണ്. മൊ്തമല്ല കസൊവിയെ് യൂണിയന് 

വിഭജിതനീതിശൊസ്്തെിപനതിപര ശബ്ദമ യര്െിയകെൊള് ക ൊകങ്കൊപയയ ും അതിന്പെ 

ആരൊധ്യര ര ഷ്നൊയ െ മ ുംബപയയ ും  മ്മയൂണിസ്റ്റൊയി ചി്തീ രിച്്ച വിഭജനെിന്പെ 

പ ൊകേൊണിയല് നീതിശൊസ്്തും ഉെെിക്ക  യ ും പചയ്ത . 

പ ൊകേൊണിയെ ും ഇതരങ്ങേ പമന്നതികനക്കൊള് ഒര  കേശപെെപന്ന രണ്ടൊയി 

വിഭജിച്ച ഭരിക്ക ന്ന നീതിശൊസ്്തമൊണ് രിന്നീര് ക ൊകങ്കൊയ പര ചരി്തപെ ഏെവ ും 

 േങ്കിതമൊക്കിയപതന്ന് ജയ്കിഷ്ന് വിവരിക്ക ന്ന . നീണ്ടനൊേപെ ചൂഷ്ണെിന ും 

രട്ടിണിമരണങ്ങള്ക്ക ും പ ൊെരൊത ങ്ങള്ക്ക ും കശഷ്ും ക ൊകങ്കൊ സേൊത്ന്തയൊയകെൊള് 

അതിന്പെ കമെ ള്ള മ തെൊേിെതൊല്പരയങ്ങള്ക്്ക അന്തയും   െിക്കപെട്ടിര ന്നില്ല. ക ൊകങ്കൊയ പര 

ആരൊധ്യര ര ഷ്ന ും ്രധ്ൊനമ്ന്തിയ മൊയിര ന്ന രൊ്രിക്്ക െ മ ുംബയ പര ഭരണപെ 

അട്ടിമെിക്ക  യ ും രിന്നിര് അകേഹപെ അകമരിക്കപയന്ന കെൊ കരൊെീസിന്പെ 

സഹൊയകെൊപര സേന്തും വുംശജപരപക്കൊണ്ട തപന്ന പ ൊെപെര െ  യ ും പചയ്ത . ക ൊകങ്കൊ േ പര 

ഭൊഗമൊയ  രൊുംപഗയ പര കനതൊവൊയി െ മ ുംബയ പര എതിരൊേിയൊയ കചൊുംപബപയ 

പതരപഞ്ഞര െ ും ക ൊകങ്കൊയ പര ഭരണും വിശേസ്തവസനി  ഓഫീസെൊയ ക ണല് 

പമൊബ ത വിപനപക്കൊണ്ട് രിരിച്ചരക്കിയ ും രൊജയും രൊജയെിപനതിപര വിഭജനും തീര്ക്ക ന്നതിന്പെ 

നീതിശൊസ്്തും പ ൊകേൊണിയെിസും ്രൊകയൊഗി മൊക്കി. ഐ യരൊഷ്്്രസഭ 

രൊശ്ചൊതയശക്തി േ പര മ തെൊേിെതൊല്പരയങ്ങപേ മൊനിച്്ച പമൊബ ത വിന്പെ ക ൊകങ്കൊയ്ക്ക ും 

കചൊുംപബയ പര  രൊുംഗയ്ക്ക ും അുംഗീ ൊരും പ ൊര െകെൊള് ഒര  ജനതയ പര 

സുംസ്കൊരി രൊരപരയങ്ങപേ വിഭജിക്ക ന്നതില് പ ൊകേൊണിയല് നീതിശൊസ്്തും 

വിജയിച്ചപതങ്ങപനപയന്ന് കെൊ ും തിരിച്ചെിഞ്ഞ .  

വി സേരരൊജയങ്ങേിപെ ഐ യപെ ത ര്െ ും രരസ്പരും ഏെ മ ട്ട ന്ന സമൂഹങ്ങപേ സൃഷ്ടിച്ച ും 

അവര പര ഊര്ജ്ജും മ ഴ വന് പ ൊള്ളയരിക്ക ന്ന പ ൊകേൊണിയല് നീതിശൊസ്്തും ഇങ്ങപന 

ത ര്െത ്നിരവധ്ി സുംസ്കൊരങ്ങപേയൊണ്."  െ െവന ും  െ െവന ും ഒെ തീര്െില്ലൊെവിധ്ും 

വിഭജിക്കപെട്്ട  ിരക്ക ന്ന ആ്ഫിക്കയ പര ഹൃേയഭൊഗെ് കഗൊ്തങ്ങേ ും കഗൊ്തങ്ങേ ും തമ്മിെ ും, 

വൊര്കെൊ  ും വൊര്കെൊ   േ ും തമ്മിെ ും നരക്ക ന്ന യ ദ്ധങ്ങേില് ്ഗൊമങ്ങള് തപന്ന 

അ്രതയേമൊ  ന്ന . വരള്ച്ചയ ും േൊമവ ും മൊ്തും ബൊക്കിയൊക്കി,  െൊരങ്ങള് രഴയ ൊെപെ 

കേഗ ും വസൂരിയ ും കരൊപെ, ഒരിരെ നിന്ന് പവപെൊരിരകെക്്ക മ കന്നെ ന്ന " (2010:38). മെ ള്ള 

സുംസ്കൊരങ്ങപേ അരരങ്ങേൊയി  ണ്ട് വിഭജിക്ക   മൊ്തമല്ല, വിഭജിച്ച  ഭരിക്ക   എന്ന 

്രതയയശൊസ്്തും  ൂരി ഈ രൊജയങ്ങള്ക്ക ള്ളില് പ ൊകേൊണിയല് ഭരണങ്ങള് നരെിെൊക്കി. 

ക ൊകങ്കൊപയ വിഭജിച്ച   ീഴരക്കിയത കരൊപെ വചനപയ നിയ്ന്തിക്ക വൊന് യൂകെൊരയന് 

രൊജയങ്ങേ ും ് ബിട്ടന ും ് ഫൊന്സ ും ് ശമിച്ച പവങ്കിെ ും ഒര  രരിധ്ിക്കെ െും അവര്ക്ക  വിജയിക്ക വൊന് 

സൊധ്ിച്ചില്ല. ഹൊന്രൊജവുംശപെെ രര്ന്്ന അധ്ി ൊരെികെെിയ മഞ്ച രൊജവുംശെിന്പെ 

ഉയര്ച്ചയ ും കനട്ടങ്ങേ ും വിരണിയിപെ   തിച്ച  യെവ ും ക ൊകേൊണിയല് ശക്തി പേ 

ഭീതിപെര െി. വചനയ പര വയൊരൊരനയങ്ങള് തങ്ങേ പര പ ൊകേൊണിയല് ചൂഷ്ണെിന് 

ഉത  ന്നതപല്ലന്ന   ണ്ടകെൊള്  െ െ വയൊരൊരെിെൂപര അവര പര വിരണിപയ 

തിരിച്ച രിരിക്കൊനൊണ് അവര് ്ശമിച്ചത്. കഹൊകങ്കൊങ്ങ ും ഷ്ൊങ്ഹൊയിയ പര ചിെ ്രകേശങ്ങേ ും 
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മൊ്തകമ മഞ്ച ഭരണ ൊെഘട്ടെില് പ ൊകേൊണിയല് ശക്തി ള്ക്ക   ീഴരക്കൊന് 

സൊധ്ിച്ചിര ന്ന ള്ള .  ൊെ് മെില് പതയ്പിങില് ഉരപെര െ  െൊരും മഞ്ച ഭരണൊധ്ി ൊരി പേ 

അശക്തരൊക്കി. ഈ  ൊെയേവിെൊണ് പതക്കന് ്രവശയയില് ശക്തി്രൊരിച്ച ഹ ങ് സിയ  ച വൊന് 

ഭൂമിയിപെ സേര്ഗ്ഗീയരൊജൊവൊയി സേയും ്രഖ്യൊരിച്ചത്. ച വൊന് സേത്ന്തവയൊരൊരെിന ള്ള 

വൊതിെ  ള് ത െന്ന പ ൊര െതിനൊല് പ ൊകേൊണിയല് ശക്തി ള്ക്്ക നിര്ബൊധ്ും വചനയില് 

സഞ്ചരിക്കൊന് സൊധ്ിച്ച . എന്നൊല്  െ െ ും ചൂതൊട്ടവ ും മെ ും നിരസിച്ച പ ൊണ്ട് ഒര  രൊശ്ചൊതയ 

വചനപയ സൃഷ്ടിക്കൊന് ഹ ങ്ച വൊന് ്ശമിച്ച പ ൊണ്ടിര ന്ന . ഏപെ തൊമസിയൊപത 

മഞ്ച രൊജൊക്കന്മൊപരകെൊപെ സേര്ഗ്ഗീയരൊജൊവ ും ജനങ്ങപേ പ ൊള്ളയരിക്കൊന് ത രങ്ങി.  

വചനയ പര വരക്കന് ്രവിശയയൊയ പരക്കിങിപന  ീഴരക്കൊന് ശ്ത ക്കേൊയ ്ബിട്ടന ും ്ഫൊന്സ ും 

ഒെ കചര  യ ും അവിപരയ ണ്ടൊയിര ന്ന പ ൊട്ടൊരങ്ങേ ും പതര വ  േ ും കേ്തങ്ങേ ും തീയിട്ട  

നശിെിക്ക  യ ും പചയ്ത . 1850 ന കശഷ്ും വചനയില് ആരുംഭിച്ച പതയ്പിങ്  െൊരവ ും വരക്കന് 

്രവിശയയില് പ ൊകേൊണിയല് ശക്തി േ പര നരകവട്ടയ ും മഞ്ച  ച് വര്െിമൊര പര 

തിരിച്ച വരവ ും വചനയിപെ അെ ന്നൂെ നഗരങ്ങേ പര നൊശെിന ും രണ്ട ക ൊരി മന ഷ്യര പര 

മരണെിന ും  ൊരണമൊയി. വചനപയ പ ൊള്ളയരിക്കൊന ള്ള വവകേശി  ശക്തി േ പര 

വിഭജനനീതിശൊസ്്തും രൂര്ണ്ണമൊയ ും വിജയിച്ചിപല്ലങ്കിെ ും   െഞ്ഞ  ൊെയേവിന ള്ളില് അത് 

അകന പര   ര തി ഴിച്ച .  

അതി്രൊചീനമൊയിെപന്ന ഇന്തയയ ും വചനയ ും തമ്മില് സൊുംസ്കൊരി വ ും സൊപെി വ മൊയി 

നിെനിന്നിര ന്ന ബന്ധപെ പ ൊകേൊണിയല് ഭരണും ഛിന്നഭിന്നമൊക്കിയതിന്പെ 

ബൊക്കിരൊ്തമൊണ്, 1962പെ വചന-ഇന്തയ യ ദ്ധും. പ ൊകേൊണിയല് ഭരണെിന്പെ 

അനന്തരഫെമൊയിട്ടൊണ് അര ണൊചല് ്രകേശിപെ മ ്കമൊഹന്കരഖ്യ ും രരിഞ്ഞൊെന്  ൊശ്മീരിപെ 

അക്സൊചിന്കരഖ്യ ും സുംഘര്ഷ്െിന്പെ കമഖ്െയൊയി രിന്നിര് ഉയര്ന്ന വന്നത്. 19-ംും നൂെൊണ്ടിന്പെ 

അന്തയേശ ങ്ങേില്, െഷ്യയ പര രിബെന് ബന്ധപെ ത ര്െിപല്ലങ്കില് തങ്ങേ പര 

ഇന്തയന്ബന്ധെിന  ഭീഷ്ണിയൊ  പമന്ന് ്ബിട്ടന്  ര തി. രിബെിപന വചനയ്ക്്ക 

തീപെഴ തിപക്കൊര െ പ ൊണ്ട് രിബെിെൂപര സൊധ്യമൊയിര ന്ന െഷ്യയ പര ഇന്തയൊ്രകവശപെ 

്ബിട്ടന് തരസ്സപെര െി. ഈ വിഭജനത്ന്തും രിബെന് സുംസ്കൊരപെെപന്ന ത ര്െ  േഞ്ഞ . 

ഏെവ ും  ൂര തല് വര്ഷ്ും പ ൊകേൊണിയല് ഭരണെിനിരയൊയ കഗൊവപയ തങ്ങേ പര 

നിയ്ന്തണെിന്പെ  ീഴിെൊക്കൊന ള്ള കരൊര്ച്ച ഗീസ് ഗവണ്പമന്െിന്പെ നയും നിശബ്ദമൊക്കിയത് 

ഒട്ടനവധ്ി നിരരരൊധ്ി പേയൊണ്. കരൊണ്ടികച്ചരിയില് ഇന്തയന് രതൊ  രൊെ ന്നതിന  മ പ് 

കരൊര്ച്ച ഗീസ് അധ്ി ൊരി കഗൊവയ്ക്ക കമല് തങ്ങള്ക്ക    െ ൊവ ൊശമ പണ്ടന്ന് സ്ഥൊരിക്കൊന് 

്ശമിച്ച . "കരൊണ്ടികച്ചരിയ പര വ മൊെും അവസൊനഘട്ടെിെിരിപക്ക കരൊര്ച്ച ഗീസ് ഏ ൊധ്ിരതി 

അന്കെൊണികയൊ  ി ഒെിപവയിെിയ സെൊസര് കേശീയ കെ ികയൊയില് അവ ൊശപെട്ടത് ഇന്തയന് 

ക ൊേനി ള് ചരി്തെിന്പെ േശൊസന്ധിയൊെ ും നിയമബെെൊെ ും കരൊര്ച്ച ഗീസ് 

രൊഷ്്്രെിന്പെതൊണ് എന്നൊയിര ന്ന . കഗൊവ എന്നൊല് ഇന്തയയ പര കരൊര്ച്ച ഗീസ് സമൂഹും 

എന്നൊണ്. അകേഹും ശഠിച്ച . കഗൊവ രൗരസ്തയകേശപെ രൊശ്ചൊതയേീരമൊണ്" (രൊമച്ന്ദ ഗ ഹ 

2018:239) കഗൊവയ പര മണ്ണില്നിന്ന ും നല്ലരേും ആേ  പേ അഭയൊര്ത്ഥി േൊക്ക  യ ും 

നീണ്ട ൊെും അവിപരയ ള്ള തകേശീയപര ചൂഷ്ിതരൊക്ക  യ ും പചയ്ത അവര് ഇന്തയയില്നിന്ന ും 

കവര്പരട്ട  നിെ്ക്ക ന്ന ഒര  കഗൊവയൊണ് സേപ്നും  ണ്ടത്. പനഹ്െ  തന്പെ നയരരതയിെൂപര ഈ ് രശ്നും 

രരിഹരിക്കൊന് ്ശമിച്ച . എന്നൊല് വിഭജിതനീതിശൊസ്്തപെ അന  ൂെിക്ക ന്ന അകമരിക്കന് 

ഭരണ ൂരവ ും മെ് രെരൊജയങ്ങേ ും കരൊര്ച്ച ഗീസ  ൊര്ക്്ക അന  ൂെമൊയി നിെപ ൊണ്ട . 

പ ൊകേൊണിയല് ഭരണും നരെിയ ചൂഷ്ണെിന  ര െപമ കഗൊവപയ വിഭജിച്ച  

നിര്െ ന്നതിന കവണ്ടി നരെിയ സമരങ്ങള് തകേശീയര പരയ ും കഗൊവയ്ക്ക  ര െെ് 

തൊമസിക്ക ന്ന വേപരയധ്ി ും അഭയൊര്ത്ഥി േ പരയ ും മരണെിെൊണ്  െൊശിച്ചത്.  

ശ്പസ്ഥാനങ്ങ  ും ശ്പതയയരാസതശ്തങ്ങ  ും നീതിയ ും : 

അവ ൊശങ്ങള്ക്ക ും സൊമൂഹി നീതിക്ക ും കവണ്ടി ആരുംഭിക്ക ന്ന സുംഘരന േ ും ് രസ്ഥൊനങ്ങേ ും 

 ൊെ് മെില് ആ െേയെില്നിന്ന  മൊെി 'പെജിപമന്കെഷ്'ന ും '് ിസ്റ്റവെകസഷ്'ന ും 

വികധ്യമൊ  ന്ന ന്നത് ആനന്ദിന്പെ ്രധ്ൊന േര്ശനങ്ങേിപെൊന്നൊണ്. വജവമന ഷ്യനില് 
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്രസ്ഥൊനങ്ങേ പര വഴിപതെെിപനക്ക െിച്ച ള്ള രഠനങ്ങള് ചരി്തരരമൊയ പതേിവ  കേൊപര ആനന്ദ് 

നിരെ ന്ന ണ്ട്. മിെിട്ടെിസെിന്പെയ ും മതൊന്ധതയ പരയ ും തെങ്ങേികെക്ക  നീങ്ങ ന്ന രെ 

്രസ്ഥൊനങ്ങള്ക്ക ും ചിന്തൊനഷ്ടും സുംഭവിച്്ച ഏ രേീയമൊയിെീര ന്നതിപന ആനന്ദ് 

വിഭജനങ്ങേില് വിമര്ശിക്ക ന്ന ണ്ട്. ്രസ്ഥൊനങ്ങള്ക്ക  വ വര ന്ന ഏ രേീയത 

മെ ള്ളതിപനപയല്ലൊും വിഭജനെിന്പെ  ണ്ണ  കേൊപര വീേിക്ക ന്നതിപനക്ക െിച്ചൊണ് 

ജയ്കിഷ്ന്പെ വിമര്ശനും.  

്രസ്ഥൊനങ്ങള് അതിന്പെ ചരി്തര ര ഷ്ന്മൊപര സ്ഥെ ൊെബന്ധങ്ങേില് നിന്ന ും വിമ ക്തമൊക്കി 

എല്ലൊവര പരയ ും സപെൊയി  ണ്ട് സൊുംസ്കൊരി കഭേങ്ങേന സരിച്്ച രരിണമിക്കൊന് 

അന വേിക്ക കപൊഴൊണ് അതിന്പെ ഏ രേീയത (exclusiveness) യില്നിന്ന  ര െെ  രക്ക ന്നത്. 

്രസ്ഥൊനങ്ങള്ക്്ക തൊല്പരയമ ള്ളവപയ ചരി്തമൊയി കഘൊഷ്ിക്ക  യ ും അല്ലൊെവപയ 

  ഴിച്ച മൂര  യ ും പചയ്യ കപൊള് അവയ പര ഏ രേീയവീേണെില്നിന്ന ും 

വിഭജനെിന്പെ ചിന്ത ഉരപെര ക്ക ന്ന . മ ഴ വന് സമൂഹപെയ ും ഈ ക വെവീേണെില് 

അേക്ക വൊന് ്ശമിക്ക കപൊഴൊണ് അവപയല്ലൊും ്രസ്ഥൊനെിന  ര െെ ള്ളതൊയി മൊെ ന്നത.് 

്രസ്ഥൊനെിന്പെ ഏ രേീയേര്ശനമൊണ് കസൊവിയെ് െഷ്യയില്  മ്മയൂണിസെിന്പെ 

രൂരമൊെെിന ും  ുംകബൊ ിയൊയ പര ചരി്തെിപെ മന ഷ്യക്ക ര തിക്ക ും  ൊരണമൊയപതന്ന് 

വിഭജനെിന്പെ നീതിശൊസ്്തപെ വിമര്ശിച്്ച ആനന്ദ് വിെയിര െ ന്ന .  

മെ് ്രതയയശൊസ്്തങ്ങേിെ ും മതങ്ങേിെ ും സുംഭവിച്ച ് ിസ്റ്റവെകസഷ്ന്പെയ ും 

പെജിപമന്കെഷ്ന്പെയ ും ത്ന്തും  മ്മയൂണിസവ ും ഏപെര െകെൊള് അത ്ചരി്തരരതയില്നിന്ന  

പതന്നിമൊെ  യ ും ആധ്ിരതയെിന്പെയ ും മിെിട്ടെിസെിന്പെയ ും രൂരമൊര്ജ്ജിക്ക  യ ും പചയ്ത . 

മൊ്തമല്ല, മപെല്ലൊ സൊമൂഹി ചിന്ത േ ും ്രസ്ഥൊനങ്ങേ ും അ്രധ്ൊനമൊയി  ണക്കൊക്കപെട്ടകതൊപര 

വര്ഗ്ഗശ്ത പവന്ന ചിന്ത ശക്തിപെട്ട .  മയൂണിസും അതിന്പെ െേയെില്നിന്ന  

രിന്മൊെിയതിപനെെി വിഭജനങ്ങേില് ആനന്ദ് രെയ ന്നത് ഇ്ര ൊരമൊണ്. " മയൂണിസ്റ്റ് 

്രതയയശൊസ്്തെിന്പെ ഏെവ ും വെിയ കേൊഷ്വ ും, അതിന്പെ അരചയെിന്  ൊരണവ ും 

അതില് അന്തര്െീനമൊയിരിക്ക ന്ന എക്സ്ലൂസീവ്പനസ് ആപണന്ന രെയൊും" (ആനന്ദ് 2010:43). അത ്

സമൂഹപെ രണ്ടൊയി വിഭജിക്ക  യ ും സമനേയെിന്പെ തെും അ്രസക്തമൊക്ക  യ ും പചയ്യ ന്ന . 

രരിണൊമെിന്പെ അകന ും ക ൊരി വര്ഷ്ങ്ങള് നീണ്ട ചരി്തപെെപന്ന വര്ഗ്ഗസമരെിന്പെ 

ചരി്തെികെക്ക  ച ര ക്ക  യൊണിവിപര. 'ഞങ്ങേ ും ഞങ്ങേല്ലൊെവര ും' എന്ന  ര്ശനമൊയ 

തരുംതിരിവിന് ഇത്  ൊരണമൊ  ന്ന . "മന ഷ്യസമൂഹപെ മ ഴ വന് രണ്ടൊയി  ീെി 

തരുംതിരിച്ചിര ന്ന വിഭജനെിന്പെ ഒര  ജരൊസന്ധരര്വ്വും അത ്േര്ശനെിെ ും രൊഷ്്്രീയെിെ ും 

ത രങ്ങിപവച്ച " (2010:43) എന്നതൊണ് ഈ വിഭജനെിന്പെ ച ര ക്കും. ഇങ്ങപന മിെിട്ടെിസെികെക്്ക 

വേര ന്ന ്രസ്ഥൊനങ്ങള് എല്ലൊും സമൂഹെിന്പെ സേൊഭൊവി രരിണൊമപെ െേൊക്ക ന്ന . തന്പെ 

സേത്ന്തമൊയ വീേണും എന്നതികനക്കൊള് രൊസ്റ്റര്നൊക്കിന്പെയ ും സിപമൊന് ിവീവിന്പെയ ും 

േസ്തകയൊവ്സ്കിയ പരയ ും േര്ശനങ്ങപേ  ൂട്ട രിരിച്ചൊണ് ഈ വിഭജനനീതിശൊസ്്തപെ ആനന്ദ് 

സമര്ത്ഥിക്ക ന്നത്.  

സുംഘര്ഷ്ങ്ങേ പര ചരി്തും എക്കൊെെ മ ണ്ടൊയിര ന്ന പവങ്കിെ ും ആ സുംഘര്ഷ്പെ 

്രതയയൊശൊസ്്തമൊക്കി ഉയര്െിയതൊണ്  മ്മയൂണിസെിന  ള്ളില് വിഭജനെിന്പെ 

നീതിശൊസ്്തും സൃഷ്ടിക്കപെരൊന്  ൊരണമൊയത്. അത ് വയക്തി പേയ ും അരരങ്ങപേയ ും 

ഉന്മൂെനും പചയ്യ ന്നതിന ള്ള  ൊരണമൊയി എന്നൊണ് ജയ്കിഷ്ന് രെയ ന്നത്. "തങ്ങേ പര 

 ൂപരയല്ലൊെവപരൊപക്ക തങ്ങള്പക്കതിര്, തങ്ങള് പതൊഴിെൊേിവര്ഗ്ഗെിന്കെതൊ യൊല് 

തങ്ങള്പക്കതിരൊയവര് വര്ഗ്ഗശ്ത , വര്ഗ്ഗശ്ത  അര ര ൊരിയ ും ഹനിക്കപെകരണ്ടവന ും. 

ആശയരരമൊയി നിെനിന്നിര ന്ന ഉന്മൂെനെിന്പെ ആവശയ ത ്രൊകയൊഗി മൊയി നരെിെൊക്കല് 

വിേവെിന കശഷ്ും ഒട്ട ും തൊമസിയൊപതതപന്ന െഷ്യയില് ത രങ്ങി"(2010:45). ഈ 

വിഭജനനീതിശൊസ്്തപെ എതിര്ക്ക ന്ന ക്രൊട്സ് ി, ബ ദ്ധിജീവി ഗണെില്പെട്ട കഗൊര്ക്കി, ജസ്റ്റിസ് 

് ിപെന്ക ൊ, കമൊസ്ക ൊ ക്രരിയൊര്ക്്ക തീകഖ്ൊന്, പരക്തൊ്ഗൊേിന്പെ പമക്രൊപരൊേിെന് 

പവനിയൊമീന് ത രങ്ങിയവപര രീ ിെിക്ക  കയൊ വധ്ിക്ക  കയൊ പചയ്ത . ്രസ്ഥൊനെിന് സുംശയും 

ജനിക്ക ന്ന വയക്തി ള്കരൊെ ും കവട്ടയൊരപെട്ട .  കപൊ ിയൊയിപെ പഖ്ൊമര്െൂഷ്് ഭരണെില് 
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ശക്തനൊയ കനതൊവ് കരൊള്കരൊര ്  മയൂണിസപെ തൊെിബൊെിനസമൊക്കിെീര്െതിന്പെ 

വിഭജനനീതിശൊസ്്തും ഈ കനൊവല് ഓര്പെര ക്ക ന്ന . 

സുംസ്കാരങ്ങ  ും നീതിവിഭജനവ ും : 

നൊകരൊരിെെിന് സമൊന്തരമൊയി വേര്ച്ച ്രൊരിച്ച സുംസ്കൊരങ്ങള്, ്രൊചീനഘട്ടും മ തല് 

ജിപ്സി പേയ ും ആേിവൊസി വിഭൊഗങ്ങപേയ ും കഗൊ്തങ്ങപേയ ും മെ് സമൂഹങ്ങപേയ ും തങ്ങേ പര 

അെിവ പ ൊണ്ട ും ്രതയയശൊസ്്തങ്ങള്പ ൊണ്ട ും  ീഴരക്ക  കയൊ വിഭജിച്ച  നിര്െ  കയൊ 

പചയ്തിട്ട ണ്്ട. ഇങ്ങപന അമര്ച്ച പചയ്യപെര  കയൊ ചരി്തെില്നിന്ന  ര െെൊക്കപെര  കയൊ പചയ്ത  

വിവിധ് സുംസ്കൊരങ്ങപേക്ക െിച്്ച ജയ്കിഷ്ന ും ആഖ്യൊതൊവ ും ചര്ച്ചപചയ്യ ന്ന .  ൃഷ്ിയ പരയ ും 

ഇരയവൃെിയ പരയ ും കരരില് രൊഴ്സി േില്നിന്ന ും പതെിെിരിഞ്ഞവരൊണ് ഇെൊനിപെ 

ആേിമവര്ഗ്ഗങ്ങേൊയ ഇന്ക ൊ-ആരയവുംശജര്. ഇരയവൃെി സേീ രിച്ച പ ൊണ്ട  ര െപെട്ട 

ആരയവുംശജര്  ണ്ട മ ട്ടിയ ഇതര സുംസ്കൊരങ്ങപേയ ും അവര പര ഭൊഷ്പയയ ും െിരിപയയ ും 

രൊരപരയങ്ങപേയ ും അമര്ച്ച പചയ്ത പ ൊണ്്ട തങ്ങേ പര സുംസ്കൊരെിന് ക്ശഷ്ഠത സ്ഥൊരിപച്ചര െ . 

എന്നൊല്, ഒന്നൊും നൂെൊണ്ട മ തല് നിരന്തരും മതങ്ങേ പരകയൊ മെ് രൊഷ്്്രങ്ങേ പരകയൊ 

രീ നെിനിരയൊയ അവകശഷ്ിച്ച ഇെൊനി ള് തങ്ങേ പര സേതേപെ നിെനിര്െൊന് 

രരി്ശമിച്ച പ ൊണ്ടിര ന്ന . "ഇസ്ലൊമിന്പെ ഉേയെിന കശഷ്ും ഏഴൊുംനൂെൊണ്ടിന്പെ മധ്യെില് 

നിഹൊവുംേ് യ ദ്ധെില് അെബി ള് ഇെൊനിയന് രൊജൊവിപന കതൊല്പിക്ക  യ ും ഇെൊന് 

കനതൊക്കേ പര മതമൊയ ഇസ്ലൊമിന്പെ  ീഴില് അമര  യ ും പചയ്തകെൊള് 

പസൊകെൊസ്്രിയന്മതെില് ത രര്ന്ന രൊര്ശന്മൊര് രീ നെിനിര േൊയി. മ സ്ലീമ  േൊ ൊന് 

വിസമ്മതിച്ച രൊര്ശന്മൊര്  ൂട്ടകെൊപര  െെ  േില്  യെി ഗ ജെൊെിപെ  ൊഠിയൊവൊ ് 

തീരപെ ഓഖ്, േേൊര , കരൊര്ബുംേര് ത രങ്ങിയ പ ൊച്ച  പ ൊച്ച  ത െമ ഖ്ങ്ങേിപെെി" (2010:59-60). 

ഗ ജെൊെിപെ രൊജൊവ് ഇവര്ക്്ക സുംരേണും നല്കി. പസെൊസ്്രിയനിസും ഇന്ന് കെൊ െില് 

അവകശഷ്ിക്ക ന്നത് ഈ പചെിയരെും ഗ ജെൊെി രൊഴ്സി േിെൂപരയൊണ്. ഇസ്ലൊമികെക്്ക 

രരിവര്െനും പചയ്യപെട്ട ഇെൊനി ള്ക്്ക അവര പര വിശേൊസവ ും സേതേവ ും 

ബെി ഴികക്കണ്ടിവന്ന . രൊഷ്്്രീയൊധ്ി ൊരവ ും മതതീ്വതയ ും വിഭജനനീതിയിെൂപര 

ത ര്പെെിഞ്ഞ നിരവധ്ി സുംസ്കൊരങ്ങള്ക്്ക രൂര്വ്വമൊതൃ യൊയി ഇെൊനില്  ൊര്ഷ്ി വൃെി 

സേീ രിച്ച വുംശക്കൊര പര ചരി്തും നിെപ ൊള്ള ന്ന . ഇകന്തൊ-ആരയന്മൊര് എന്ന കരരിെെിയപെട്ട 

നൊകരൊരിവര്ഗ്ഗെില്പെട്ടവര് വസന്ധ വതീരെ് എെപെര  യ ും അവിപരയ ണ്ടൊയിര ന്ന 

സുംസ്കൊരപെ  ീഴരക്കി ആധ്ിരതയമ െെിക്ക  യ ും പചയ്ത . രെ വുംശങ്ങേിെ ും കഗൊ്തങ്ങേിെ ും 

പരട്ട തകേശീയപര അരരിഷ്കൃ തകരൊ പ ൊള്ളക്കൊകരൊ ആയി  ണ്ട് തങ്ങേ പര ക്ശഷ്ഠത 

നിെനിര്െൊന് ്ശമിച്ചത് വിഭജനെിന്പെ നീതിശൊസ്്തും 

്രകയൊജനപെര െിപ ൊണ്ട തപന്നയൊണ്.  

യ ദ്ധങ്ങേിെൂപരകയൊ  െൊരങ്ങേിെൂപരകയൊ മെ് വുംശങ്ങപേ  ീഴരക്കി അവര പര സേതേപെ 

നശിെിക്ക ന്ന ചരി്തും വചനയില് രെഘട്ടങ്ങേിെ ും ആവര്െിക്കപെര ന്ന ണ്ട്. ഒര  കേശെ് 

ഉരപെര െകതൊ മപെവിപരനിപന്നങ്കിെ ും   രികയെി രൊര്െകതൊ ആയ ജനവിഭൊഗപെ, 

്രബെമൊയിെീര ന്ന സുംസ്കൊരങ്ങള് കചര്െ നിര്െൊപത വിഭജിച്ച  നിര്െി 

അരിമെെികെക്്ക ച ര ക്ക ന്നത് ചരി്ത്രതിഭൊസമൊണ്. ഒര  സുംസ്കൊരപെകയൊ 

ഭരണവുംശപെകയൊ  ീഴരക്ക കപൊള് അവപര പ ൊപന്നൊര ക്ക  യ ും അവകശഷ്ിക്ക ന്നവപര 

അരിമ കേൊ ഷ്ണ്ഡന്മൊകരൊ ആക്കി തീര്ക്ക  യ ും പചയ്യ ന്ന ചരി്തമൊണ് മിങ് രൊജവുംശെിന്പെ 

സ്ഥൊര നൊയ ഷ്ൂയ വൊന് ഷ്ൊങ ും, മിങ് രൊജവുംശപെ ്രശസ്തിയ പര പ ൊര മ രിയിപെെിച്ച 

ഷ്ൂേൊയ ും ആവര്െിക്ക ന്നത്. മെ് രൊജവുംശജങ്ങപേ നിശബ്ദമൊക്കി ഷ്ൂേൊയ് 

ച് വര്െിയൊയകെൊള് അതിപന എതിര്െ,  ണ്ഫയൂഷ്നിസ്റ്റ  േൊയ മൊന് രിന  പേ 

പ ൊട്ടൊരഭരണെിന്പെ ച മതെതയില്നിന്ന  ര െെൊക്കി. അരിമ േൊയ മുംഗകേൊയി   പേ 

െിുംഗച്കഛേും വര െി പ ൊട്ടൊരെിെ ും അരമന േിെ ും വിനയസിെിച്ച . ച് വര്െിയ പര 

വിശേസ്തനൊയിര ന്ന മുംഗകേൊ ിയന് അരിമ പഷ്ങ് ഹീയ പര കനതൃതേെിെൊയിര ന്ന  ര െും 

കെൊ പെക്ക െിച്ച ള്ള അെിവ  ള് രൊജൊവിന് െഭിച്ചിര ന്നത്. സേന്തും രൊജയപെ വുംശങ്ങപേ 

വിഭജിച്ച നിര്െിയകെൊഴ ും ര െുംകെൊ വ മൊയി ത െന്നബന്ധും ഷ്ൂേൊയ് നിെനിര്െി. എന്നൊല് 

പബയ്ജിങ് പ ൊട്ടൊരും അശനിരൊതവ ും തീരിര െവ ുംപ ൊണ്ട് ത ര്ന്നകെൊള്, ഷ്ൂേൊയ പരയ ും 
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മരണും ആസന്നമൊയി. എന്നൊല് ഈ സമയെ് ഷ്ൂേൊയ് അയച്ച നൊവി െര പ ൊണ്ട വന്ന 

വിജ്ഞൊനെിന്പെ കശഖ്രവ ും മെ് അെിവ  േ ും സേീ രിക്കൊന് ത രര്ന്ന വന്ന അധ്ി ൊരി ള് 

തയ്യൊെൊയില്ല. വികേശി േ മൊയ ള്ള ബന്ധമൊണ് വേവക ൊരെിനിരയൊയി പബയ്ജിങിന്പെ 

നൊശെിന   ൊരണമൊയപതന്ന് അവര് വിശേസിച്ച . ഷ്ൂേൊയിയ പര വുംശപെ വേര്െിയ 

അവകശഷ്ിച്ച മുംഗകേൊയി   പേയ ും അവര് ഇല്ലൊയ്മ  പചയ്ത . രണ്ട  രൊജഭരണവ ും ര െെൊക്കിയ 

മുംഗകേൊയി   ള് അന ഭവിച്ച വിഭജനെിന്പെ വിരവ  ള് ചരി്തെില് 

പരൊെ ക്ക വൊനൊ ൊെ അരരൊധ്മൊപണന്ന് ആനന്ദ്  ര ത ന്ന .  

രാസതശ്തത്തിന്റെ ധാര്മ്മികനീതി : 

ആധ് നി തപയ രൂരപെര െൊന ും അതിപന  ൂര തല് മ കന്നൊട്ട  നയിക്കൊന ും വി സിെിക്കൊന ും 

 ൊരണമൊയതില് ശൊസ്്തെിന്പെ രങ്ക് രരമ്രധ്ൊനമൊണ്. ശൊസ്്തെിന്പെ അെിവിപന 

രെകെൊഴ ും രരിമിതമൊക്കൊന ും നിയ്ന്തിക്കൊന മ ള്ള മതെിന്പെ നീക്കങ്ങപേ 

അതീജീവിച്ച പ ൊണ്ടൊണ് അത  ര കരൊഗതി ്രൊരിച്ചത്. 'തീര്ച്ചയ പര രെതരെിെ ള്ള 

കസ്റ്റെ പമന്െ  േ പര ഒര  സഞ്ചയവ ും എന്നൊല് രൂര്ണ്ണമൊയ തീര്ച്ച ള് എന്ന  രെയൊന് 

രെൊെത മൊണ് ശൊസ്്തും' എന്ന പഫയിന്മൊന്പെ (വിരവ  ള് എന്ന  ൃഷ്ിഭൂമി) േര്ശനപെയൊണ് 

ആനന്ദ്  ൂട്ട  രിരിക്ക ന്നത്. ശൊശേതമൊയ നിഗമനങ്ങേ ും രരിഹൊരങ്ങേ മില്ലൊെ ശൊസ്്തും 

ര കരൊഗമിക്ക ന്നത ് അത വപരയ ള്ള അെിവിപന ഉരകയൊഗിച്ച ും ര ത ക്കി രണിത പ ൊണ്ട മൊണ്. 

ഓകരൊ  ണ്ട രിര െെിെ ും ഇ്ര ൊരും മ ന്നെിവിന്പെ ത രര്ച്ചകയൊ നിരൊ രണകമൊ 

സുംഭവിക്ക ന്ന ണ്ട്. ആധ് നി ഘട്ടെില്, ശൊസ്്തും രൊഷ്്്രെിന്പെകയൊ വര്ഗ്ഗെിന്പെകയൊ 

കരരില് വികവചനും കനരിര  കയൊ നിയ്ന്തിക്കപെര  കയൊ പചയ്തിര ന്നില്ല. എന്നൊല് 

കെൊ മഹൊയ ദ്ധങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച കചരി ള് ശൊസ്്തെിന്പെ മ ഖ്ും മപെൊന്നൊക്കി. ഇക്കൊരയും ത െന്ന  

ചര്ച്ചപചയ്യ  യൊണ് ജയ്കിഷ്ന ും ആഖ്യതൊവ ും. ആധ് നി തയ പര ഭൊഗമൊയിര ന്ന ശൊസ്്തും 

 ൊെ് മെില് ആയ ധ്നിര്മ്മൊണെിെ ും യ ദ്ധെിെ ും ്ശദ്ധപചെ െൊന് ത രങ്ങിയ കതൊപര 

ഇന് േിസിഷ്ന്  ൊെപെക്കൊേ ും ഭയൊന മൊയ ഒരന്തരീേമൊണ് സൃഷ്ടിക്കപെട്ടത്. ്ര ൃതിയില് 

സേൊഭൊവി മൊയി സുംഭവിക്ക ന്ന അണ വിഭജനപെക്ക െിച്ച ള്ള (കെ ികയൊ ആക്ടിവിെി) 

 ണ്ട രിരിെും രിന്നീര് നയൂലിയര് ഫിഷ്നികെക്്ക ശൊസ്്തപെ പ ൊണ്ട പചപന്നെിച്ച . 

അണ വിഭജനെിന്പെ അെിവിപന കബൊുംബ  നിര്മ്മൊണെിനൊയി ഉരകയൊഗപെര െിയ 

നീതിശൊസ്്തപെ ഈ കനൊവല് ത െന്ന  വിമര്ശിക്ക ന്ന .  

ശൊസ്്തെിന്പെ ധ്ൊര്മ്മി തപയ വ വിരൊപത മ കന്നെിയ രെ വയക്തിതേങ്ങപേയ ും   െിച്്ച 

ജയ്കിഷ്ന് സുംസൊരിക്ക ന്ന . ശൊസ്്തെിന്പെ യ ക്തിയിെ ും അതിന്പെ ര കരൊഗതിയിെ ും അവര് 

വിശേൊസമര്െിച്ച . മതെിന്പെകയൊ മെ് വിശേൊസസുംഹിത േ പരകയൊ 

്രതയയശൊസ്്തെിന്പെകയൊ രിരിയില്നിന്ന് അ ന്ന നിെ്ക്ക  യ ും പചയ്ത . എന്നൊല്, 

കെൊ മഹൊയ ദ്ധങ്ങേ പര  ൊെങ്ങേില് ശൊസ്്തെിന്പെ ഇെരും നീതിസങ്കല്പങ്ങള് 

രൊെിക്കപെട്ടില്ല. അവരില് രെര ും നിശ്ശബ്ദരൊക്കപെര  യ ും അവര പര  ണ്ട രിരിെങ്ങേ പര 

ഗ ണങ്ങള് അട്ടിമെിക്കപെര  യ ും പചയ്ത . ഈ  ൊെഘട്ടെിപെ ശൊസ്്തെിന്പെ 

വിഭജനനീതിപയക്ക െിച്ച ള്ള ജയ്കിഷ്ന്പെ ചര്ച്ച േില് യഹൂേവികേേഷ്െിന്പെയ ും 

ര ര ഷ്കമധ്ൊവിതേെിന്പെയ ും മപെൊര  തെും ൂരി  രന്ന വര ന്ന . 

വിയന്നൊനഗരെില് ജനിച്ച വേര്ന്ന പമയ്െ്നര്ക്്ക യഹൂേസ്്തീപയന്ന നിെയില് രതിന്നൊെ  

വയസ്സിനെ െും വിേയൊഭയൊസസൊധ്യത ഉണ്ടൊയിര ന്നില്ല. എന്നൊല് അതിപനപയല്ലൊും അതിജീവിച്ച 

പമയ്െ്നര് സേത്ന്തചിന്തയിെൂപരയ ും ബ ദ്ധിശക്തിയിെൂപരയ ും മ കന്നെി ശൊസ്്തവിഭൊഗും 

ഗകവഷ്ണകമഖ്െയിപെെികച്ചര്ന്ന . പമയ്െന പര സ ഹൃെൊയ ഓകട്ടൊ ഹൊനികനൊപരൊന്നിച്്ച 

കെ ികയൊ ആക്ടിവിെിയില് ഗകവഷ്ണും പചയ്യൊന് ്രസിദ്ധനൊയ എമില് ഫിഷ്െിന്പെ 

െകബൊെട്ടെിയില് സ്ഥെും കചൊേിച്ചകെൊള് സ്്തീവിര ദ്ധനൊയ ഫിഷ്ര് അവര്ക്്ക പബയ്സ്പമന്െിപെ 

 ൊര് പരന്െെി കഷ്ൊെിെൊണ് ഇരും പ ൊര െത്. രിന്നീര് ഓകട്ടൊഹൊന പമൊന്നിച്്ച വ സര് വിെയും 

ഇന്സ്റ്റിെ്െയൂട്ടില് പ്രൊഫസെൊയി ത രര ന്ന  ൊെെൊണ് ഹിെ്െര് ആസ്്രിയ  ീഴരക്ക ന്നത്. 

യഹൂേസ്്തീയൊയ അവര് ്രൊണരേൊര്ത്ഥും കഹൊേണ്ടികെക്ക  കരൊയി. അവര് രൊെൊയനും 

പചയ്യ ന്നതിന മ പ  നരെിയ രരീേണങ്ങപേ രിന് ത രര്ന്ന പ ൊണ്ടൊണ് ഹൊന ും സ്്രൊസ്മൊന ും 
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അണ വിഭജനെിന്പെ രരിക്കപെെിയത്. എന്നൊല് അതിനെ െും കരൊ ൊന് അവര്ക്ക  

സൊധ്ിച്ചില്ല.  

നീല്സ് കബൊെിന്പെ ക ൊപരന്പഹഗന് ഇന്സ്റ്റിെ്െയൂട്ടില് ഫിസിസിസ്റ്റ ും പമയ്െനെ പര 

അനന്തരവന മൊയ കെൊബര്ട്്ട ്ഫിസ്ച്ച മൊയി അവര് നരെിയ ചര്ച്ചയ പരയ ും 

ത രര്രരീേണെിന്പെയ ും ഫെമൊയി ഫിഷ്ന്പെ രരീേണും രിന്നീര് ര കരൊഗതി ്രൊരിച്ച . 

1939ല് ്ഫിസ്ച്ച ും പമയ്െ്നെ ും ൂരി, ഹൊനിന്പെയ ും സ്്രൊസ്മൊന്പെയ ും രരീേണങ്ങേില്കമെ ള്ള 

അവര പര വയൊഖ്യൊനങ്ങള് കനച്ചര് മൊസി യ്ക്്ക അയച്ച പ ൊര ക്ക  യ ും പചയ്ത . ഇതിപന ത രര്ന്്ന 

നീല്സ്കബൊെിന്പെ െൊബില് നരന്ന ചര്ച്ച, അണ വിഭജനെിപെ പചയിന് െിയൊേപനയ ും വിസ് 

കഫൊരനസൊധ്യത പേയ ുംരെിയ ള്ള രരീേണങ്ങേികെക്്ക നയിച്ച . രണ്ടൊും കെൊ മഹൊയ ദ്ധും 

നരന്ന പ ൊണ്ടിരിപക്ക നരന്ന കനൊപബല് സമ്മൊന്രഖ്യൊരനെില് ഹൊന് സമ്മൊനിതനൊയി. 

എന്നൊല് പമയ്െ്നെ ും ്ഫിസ്കച്ചൊ സ്്രൊെ്സ്മൊകനൊ രരിഗണിക്കപെട്ടില്ല. അങ്ങപന ശൊസ്്തെിന്പെ 

ധ്ൊര്മ്മി ൊധ്ഃരതനെിന് കെൊ ും സൊേിയൊയി. വയക്തിയ പരയ ും വര്ഗ്ഗെിന്പെയ ും 

െിുംഗെിന്പെയ ും കരരിെ ള്ള അവര പര വിഭജനനീതിശൊസ്്തും വിജയിച്ച . എന്നൊല് ഹൊന് 

തന്പെ രരീേണെിന്പെ മ ഴ വന് അര്ഹതയ ും പമയ്െ്നര്ക്കൊണ് നെ്ക ണ്ടപതന്ന് 

ത െന്ന രെഞ്ഞ . മൊ്തമല്ല കബൊുംബ  നിര്മ്മൊണെികെക്്ക ഈ രരീേണും നീേ  യ ും യ ദ്ധെില് 

അത  രരീേപെര  യ ും പചയ്തകെൊള് ഹൊന് ആത്മഹതയപചയ്യൊന് വപര തീര മൊനിച്ച . എന്നൊല്, 

ഇുംഗ്ലണ്ടിപെ ജയിെിെൊയിര ന്നത പ ൊണ്ട് അത  സൊധ്ിച്ചില്ല. എന്നൊല് പമയ്െ്നപെ  ൊെിര ന്നത് 

മപെൊര  േ ര്വിധ്ിയൊയിര ന്ന . ജര്മ്മനിയില്നിന്ന് ഓരികെൊയി കബൊുംബ  രഹസയങ്ങള് 

അകമരിക്കയ്ക്്ക വ മൊെിയ യഹൂേ സ്്തീപയന്ന് അവര് മ ്േയരിക്കപെട്ട . യഹൂേമതകെൊര് 

പചെ െും മ തല്  െഹിച്ചിട്ട ള്ള പമയ്െ്നര് ജീവിതൊന്തയുംവപര ആ വുംശെിന്പെയ ും 

െിുംഗനീതിയ പരയ ും കരരില് രീ ിതയൊ   യൊയിര ന്ന .  

കബൊുംബിന്പെ രഹസയും ഹൊകനൊ സ്്രൊസ്മൊകനൊ ജര്മ്മനിക്ക  വ മൊെിയിര ന്ന പവങ്കില് 

ജര്മ്മനിയ പര ചരി്തും മപെൊന്നൊയി തീര മൊയിര ന്ന . എന്നൊല്, ഹൊന ും പഹയ്സന്പബര്ഗ ും 

പവയ്സൊക്കെ ും അത കരൊപെ നയൂലീയര് ഗകവഷ്ണെില് അവകരൊപരൊെും ഏര്പെട്ടിര ന്ന 

ഗകവഷ് ര ും ശൊസ്്തെിന്പെ ധ്ൊര്മ്മി തപയ മൊനിക്ക  യ ും ഊര്ജ്ജപെക്ക െിച്ച ള്ള ഇെരും 

 പണ്ടെെ  ള് മന ഷ്യനന്മയ്ക്്ക ഉര രിക്കണപമന്ന  ൊഴ്ചെൊര് ര െര്െ  യ മൊണ് പചയ്തത്. 

അകത സമയും അകമരിക്കയ ും അവര പര  ൂട്ട  േി േ ും ശൊസ്്തപെ േ ര്വിനികയൊഗും 

പചയ്ത പ ൊണ്്ട സേന്തും കനട്ടെിന കവണ്ടി ശൊസ്്തപെ പ ൊള്ളയരിക്ക  യൊയിര ന്ന . അങ്ങപന 

ആധ് നി തപയ രൂരപെര െ ന്നതില് ്രധ്ൊന രങ്ക വഹിച്ച ശൊസ്്തും അതിന്പെ ധ്ൊര്മ്മി തപയ 

ബെി ഴിക്ക  യ ും അധ്ി ൊരെിന ും നശീ രണെിന ുംകവണ്ടി നിെപ ൊള്ള  യ ും 

പചയ്യ ന്നതിന്പെ സുംഘര്ഷ്ും  ൂരിയൊണ് വിഭജനങ്ങേില് പതേിഞ്ഞ വര ന്നത്. മതെിന്പെയ ും 

്രസ്ഥൊനെിന്പെയ ും വഴി േിെൂപര സഞ്ചരിച്്ച വയക്തിപയ വിഭജിക്ക  യ ും ജനത പേ 

ത ര്ക്ക  യ ും പചയ്യ ന്ന നീതിശൊസ്്തെിന് ശൊസ്്തവ ും ഇരയൊയി. 

േ  ബിള് പഹെിക്സ് എന്ന കരരില് 1968ല് പജയിുംസ് വൊട്സന് രചിച ്ഗന്ഥും 

ശൊസ്്തകെൊ െിന ള്ളിപെ വിഭജനനീതിയ പരയ ും അധ്ൊര്മ്മി തയ പരയ ും മപെൊര  ചി്തും 

 ൂരിയൊണ് വരച്ചിര ന്നത്. ആണവഫിഷ്ന്പെ  ണ്ട രിരിെും ആെും കബൊുംബൊയി വി സിച്ചത് 

രൊഷ്്്രങ്ങള് തമ്മിെ ള്ള വിഭജനെിന്പെയ ും മത്സരെിന്പെയ ും ഫെമൊയിട്ടൊപണങ്കില് 

വയക്തി ള് തമ്മിെ ള്ള വിഭജനെിന്പെയ ും രരീേണശൊെ ള് തമ്മിെ ള്ള സ്പര്ദ്ധ േ കരയ ും 

ചരി്തമൊണ് േ  ബിള് പഹെിക്സ് എന്ന ര സ്ത വ ും േ  ൊര്ക്്ക കെ ി ഓഫ്  ിഎന്എ എന്ന 

ര സ്ത വ ും മ കന്നൊട്ട വയ്ക്ക ന്നത്. േ  ബിള് പഹെിക്സിന്പെ  ണ്ട രിരിെെില് എെികച്ചരൊന് 

വൊട്സപന സഹൊയിച്ചത് യഹൂേയൊയ കെൊസ്ലിന്െിന്പെ എക്സകെ കഫൊകട്ടൊ്ഗൊഫിപയക്ക െിച്ച ള്ള 

രഠനങ്ങേൊണ്. പമയ്െനെിപനകെൊപെ വിേയൊഭയൊസും നികഷ്ധ്ിക്കപെട്ട സമൂഹെില് 

ഫൊസിസെിന ും ആന്െി-പസമിെിസിസെിന പമതിപര ആക്ടിവിസ്റ്റൊയി പരൊര തിപക്കൊണ്ടൊണ് 

അവര് െണ്ടനിപെ  ിുംങ് ക ൊകേജില് ഗകവഷ്ണെിനൊയി കചര്ന്നത.് ക ൊകേജിപെ സീനിയര് 

ക ൊമണ് െൂമില് സ്്തീ ള്ക്ക  ്രകവശനമില്ലൊതിര ന്നതിപനതിപര അവര് ്രതികഷ്ധ്മ യര്െി. 

കമൊെിസ് വില്ക്കിന്സന്പെ  ീഴില് ് ിസ്റ്റകെൊ്ഗൊഫി അസിസ്റ്റന്െൊയി ്രവര്െനും ആരുംഭിച്ച 

കെൊസ്ലിന്െ്, ് ിസ്റ്റകെൊ്ഗൊഫിപയ ഒര  ഗകവഷ്ണവിഭൊഗമൊക്കി ഉയര്െി. വില്ക്കിന്സന് അവപര 
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ര െെൊക്കിയകതൊപര കെൊസ്ലിന്െിന  തന്പെ രരീേണും ഉകരേികക്കണ്ടിവന്ന . ് ിസ്റ്റകെൊ്ഗൊഫി 

വഴി  ി.എന്.എയ പര ഘരന  ണ്ട രിരിക്കൊന് ്ശമിച്ച അവര പര എക്സകെ കഫൊകട്ടൊ േൊണ് വൊട്സന് 

 ബിള് പഹെിക്സിന്പെ കമൊ ല് സൃഷ്ടിക്ക ന്നതിന ള്ള ആശയും ്രേൊനുംപചയ്തത്. ഇവര് 

 പണ്ടെിയ സൊധ്യത പേ മ ഴ വന് ഉരകയൊഗിച്്ച  ബിള് പഹെിക്സിന്പെ മൊതൃ  സൃഷ്ടിച്ചകെൊഴ ും 

വൊട്സന് കെൊസ്ലിന്െിപന തന്പെ ്ഗന്ഥെിെൂപര ഒര  സ്്തീപയന്ന നിെയില് രരിഹസിക്ക  യൊണ് 

പചയ്തത്.  

വൊട്്ട ഈസ് വെഫ് എന്ന കചൊേയെിെൂപര എര്വിന് ഷ്്കെൊ ിുംഗര് ത രക്കമിട്ട ചര്ച്ച, 

ബകയൊേജിയ പര വിവിധ് തെങ്ങപേ സ്പര്ശിക്ക ന്നത ും അകനേഷ്ണെിന്പെ ര തിയകെൊ ും 

ത െന്നിര ന്നത മൊയിര ന്ന ; ശൊസ്്തെിന്പെ ധ്ൊര്മ്മി ത രൊെിക്ക  യ ും പചയ്തിര ന്ന . 

അതില്നിന്ന ും ത രര്രഠനവ ും ചര്ച്ചയ മൊയി വി സിച്്ച  ി.എന്.എ.യ പര ഘരന  ണ്ട രിരിച്ച 

കമരിെിന്െിന്പെ രഠനെില്നിന്ന മൊണ് വൊട്സന ും തന്പെ ഗകവഷ്ണഫെെില് എെികച്ചര്ന്നത.് 

എന്നൊല് ശൊസ്്തകെൊ െിന ള്ളില് വിഭജനെിന്പെ നീതിശൊസ്്തപെ സൃഷ്ടിക്കൊനൊണ് 

വൊട്സപന കെൊെ ള്ളവര് ്ശമിച്ചത്. അങ്ങപന ശൊസ്്തൊകനേഷ്ണും അതിന്പെ ധ്ൊര്മ്മി ത 

വ പവരിഞ്ഞ് ര ര ഷ്കമധ്ൊവിതേെിന ും അക്കൊേമിക്്ക കമധ്ൊവിതേെിന പമൊപക്ക 

വഴിമൊെ ന്നതിന്പെ, ര െുംകെൊ ും  ൊണൊപെൊര  ചരി്തും ൂരി വിഭജനങ്ങേില് 

പതേിഞ്ഞ വര ന്ന ണ്ട്.  
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