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TRANSLATOR’S NOTES



പരിവര് �ന�ിെ�  �പതിനിധികള�ം  അ�കമരഹിത  �പവര് �നവും 
(Agents of Change and Nonviolent Action) 
 

സാധാരണ ജന�ള്  അവരുെട അവകാശ�ള് , സ�ാത��ം നീതി , എ�ിവ       

േനടിെയടു�ാനു� സമര�ിെ� ഒരു �പവര് �ന രീതിയാണ് അ�കമ രഹിത       

�പവര് �നം . നിര�രമായി ഇത് ബ�െ��ിരി�ു�ത് ധാര് �ികവും     

ൈനതികവുമായ അ�കമരാഹിത�വുമായി�ാണ് എ�ാല്  ഞാന്  ഇതിെന     

അഭിസംേബാധന െച���ത് ഒരു വ�ത�� �പതിഭാസമായി�ാണ് , അതായത്      

ധാര് �ികവും ൈനതികവുമായ ഉത്കണ്ഠ കുറ�� അതിെന വിപുലെ�ടു�ി      

അത് എ�െന ഒരു �പേയാഗ�മമായ രീതിയില്  ഒരു സംഘര് ഷ�ിന്       

ശ�ികൂ�ാന്  സാധി�ും . 
 

അ�കമരഹിത �പവര് �ന�ിനാധാരം ഒരു സമൂഹ�ിെ� ശ�ി പരമമായി      

ജന�ള�െട അംഗീകാര�ിലും അനുസരണയിലും അധിഷ്ഠിതമായി    

നില് �ു� എ� വിശ�ാസ�ിലാണ് . ഇതിെനതിരായി നിലവില്  നിലനില് �ു�      

വീ�ണം , അധികാരം സ�േമധയാ അടി�ാനമാ�ിയിരി�ു�ത്    

ആെരാെ�യാേണാ സ��് േശഖരി�ി���ത് ആര് �ാേണാ അ�കമം     

നട�ാനു� ശ�ി ആര് �ി�ിരി�ു� അവരിലാണ് . സാ��ിക വ�വ�      

ജീവമ�ല�ിെ� ഒരു ഉപവ�വ� ആയതിനാല് - ജീവമ�ല�ിെല     

നിയമ�ള്  സാ��ിക ശാസ്�ത�ിനും ബാധകമാണ് . അധികാര�ിെ�     

വ�വ�ിതി അനുസരി�് േതാ�ു�ത് അധികാരം    

അടി�ാനമാ�ിയിരി�ു�തുപണ�ിലും അ�കമ�ിലുമാെണ�ാണ് .  

എ�ാല്  യഥാര് ��ില്  അധികാരം എ� ഉപവ�വ� ല��ണ�ിന്      

ആള�കള�െട വിശാലമായ െപരുമാ�ം അനുസരണരീതി എ�ിവയില്      

അടി�ാനമാ�ിയാണ് . അ�െനയു� ആള�കള്  അവരുെട വിശ�സ്തത ,     

െപരുമാ�ം അനുസരണ എ�ിവ മാ�ിയാല്  ഒരു സമൂഹ�ിേ�യും      

േലാക�ിേ�യും അധികാര സംതുലനാവ�യില്  മാ�ം വരും . വളെര      

ലഘുവായി പറ�ാല്  ആള�കള്  അനുസരി�ാന്  വിമുഖത കാണി�ാല്       

ഭരണാധികാരികള് �്  ഭരി�ാന്  സാധി�ാെത  വരും . 
 

അ�കമരഹിത �പവൃ�നം ശ�ി ൈകകാര�ം െച���ത് ആള�കള�െട      

വിശ�സ്ത െപരുമാ�ം , അനുസരണാശീലം , എ�ീ രീതികള�െട സംയു�മായ      

രീതിയില്  അവയില്  കൂറുമാ�ം േനടിെകാ�ാണ് ഇ�പകാരം വിശ�സ്തതയുെട      

കൂറുമാ�ം ഉ�ായത് ഇന് ഡ�ന്  സ�ാത��� സമരം , അേമരി�യിെല സിവില്        

അവകാശ സമരം , 1960 െ� മ���ില്  യുൈണ�ഡ് ഫാം വര് േ�ഴ് സ് സമരം ,         

െഫര് ഡിനാ� ് മാര് േ�ാസിെ� സ് നാന ത�ാഗം (1986) അഗേ�ാ      

പിേനാഷയ് െ�തിെരയു� സമരം (1988) വര് � വിേവചന�ിെനതിെര     

െതേ� ആ�ഫി�യില്  നട� സമരം (1980 - 1990 കളില് ) േ�ാേബാണ്          

വിേലാെസവിക് െനതിെര (2000) ഏകാധിപത� ഭരണവ�വ� യു�കയിനില്      

(2004ല് ) ഈ കൂറുമാ�ം വളെര ലഘുവായി കാണെ�ടാം . അതായത് ആള�കള്         

ഒരു �പാേദശിക കടയില്  സാധനം വാ�ാന്  വി��തി�ുക . ഒരു വസ്തു        

ബഹിഷ് കരി�ുക , സമാ�ര �ാപന�ള് �ാപി�് �പവര് �ി�ി�ുക ,    



സമാ�ര സാ��ിക �ാപന�ള്  പടു�് ഉയര് �ുക . വ�ത�സ്തമായ      

അേനകം അ�കമ രഹിത സമര�ിെ� �പകടന�ള്  ഉെ��ില്  കൂടി എ�ാ        

അ�കമരഹിത  �പവര് �ന�െള  മൂ�ിന�ളായി  തിരി�ാം 
 
കു�ം െച�ല് (commission) ആള�കള്  െച��� �പവര് �ികള്  അവര്  െച�ാന്         

ഉേ�ശി�ി�ി�ാ�ത് , സ�ല് �ി�ാ�ത് , െച�ാന്  അനുവദി�ാ�ത് . 
തിരസ് കാരം (omission) ആള�കള്  െച�ണെമ�ു സ��ി�ുകയും െചേ��      

ആവശ�മു�തും  െച�ാതിരി�ുക . 
അെ��ില്  കു�ം െച�ല്  തിരസ് കാരം ഇതിെ� ര�ിെ�യും കൂ��േചര് �       

�പവൃ�ികള് . ആള�കള�െട െപരുമാ�രീതി , അനുസരണ ശീലം എ�ിവയിലു�      

കൂറുമാ�ം േ�പാ�ാഹി�ി�ാന്  വളെര �പധാനമായും മന�ിലാേ��താണ്     

ഒ�ാമതായി എ�ുെകാ�ു ആള�കള്  അവര്  അനുസരി�ു�തും     

െപരുമാറു�തും ഓേരാ രീതിയിലാണ് . ഇതിെ� കാരണ�ള്  ഓേരാ      

സമൂഹ�ിലും വ�ത�ാസെ��ിരി�ും . േലാകെ��ാടുമു� വി�വകാരികള�ം    

സംഘടനാ �പവര് �കരുമായി എെ� േജാലി സംബ�മായി കാണാന്       

സാധി�തില്  വളെര സര് �സാധാരണമായ കാരണ�ളില്  �പധാനമായും     

ര�ാണ് അതില്  ഒ�ാമേ�ത് ആള�കള് �് അനുഭവെ�ടു�ത്     

െതരെ�ടു�ാന്  മെ�ാരുമാര് �മിെ��ു� േബാധവും ര�ാമതായി    

അവര് �ു വിശ�ാസമി� അവരുെട �പവര് �ന�ള്  വ�ത�ാസം വരു�ാന്       

സാധി�ുേമാെയ�് ധാരാളം ആള�കള് �് അറിയി� യഥാര് ��ില്      

അവരിലാണ് അധികാരം നിലനില് �ു�െത�് എ�ാല്  ഔപചാരിക     

വിദ�ാഭ�ാസം , േകാര് �േറഷനുകള് , സര് �ാരുകള്  എ�ാ മാധ�മ�ള�ം ഈ      

വിശ�ാസെ�യാണ് ശ�ിെ�ടു�ു�ത് . ഈ ധാരണയാണ് അധികാരം     

േക��ീകരി�ിരി�ു� ഒരു കൂ�ം ആള�കളില് , അതായതു സര് �ാര്  െക�ിട�ള്        

േകാര് �േറ�� തല�ാന�ള്  അതുേപാെല പണവും േതാ�ു (ഇവര�ിലും      

അവര് �ു കു�ക കാണും ) കള�മാണ് . പരമ�പധാനമായി ശ�ിയുെട േക��ം .       

വിജയ�ിെല�ിേ�ര് � എ�ാ അ�കമരഹിതസമര�ള�ം ചരി�ത�ിലുടനീളം    

കാണാന്  സാധി�ു�വ ജന�ളില്  ഈ അറിവു�ാ�ാന്  അവരുെട      

സംഘടിതമായ സമര�ള�െട ഫലമായി�തുവായി�ി���താണ് അതായത്    

ജന�ള്  ഒരു െപാതുവായ ദര് ശന�ിനുചു��ം സംഘടി�െ��േ�ാള്  അവര്       

ത��പരമായി �പവര് �ി�ുകകൂടി െചയ്താല്  അവര്  പ�ാളേ��ാള�ം     

പണ�ിെ� ശ�ിേയ�ാള�ം കൂടുതല്  ശ�ിശാലിയാണ് . ഏതുസമകാലീന     

അടി�ാനസമരവും അതിന് ദൃതഗതിസ�ായ�മാ�ാന്  ആ�ഗഹി�ു�വര്     

�ശ�ിേ��ത് ആള�കെള േബാ��െ�ടു�ണം അവര്  ശ�ിശാലിയാണ്     

വാക്പാടവചാതുര��ിെ�  േക��ബി�ുവാണ് . 
 

ഒരുപടികൂടി മുേ�ാ��േപായാല്  വിജയ�ിെല�ിേ�� എ�ാ    

സമര�ള�ം മന�ിലാ�ി�ു�ത് അവര്  ശ�ിശാലികള്  മാ�തമ� േനേരമറി�്      

വ��വും േനടാന്  സാധി�ു� ല���ള�ം തീര് �െ�ടു�ി അവരുെട      

ശ�ിെയ െതളിവുസഹിതം �പകടി�ി�ുകയും അവരുെട വിജയെ�     

േരഖെ�ടു�ുകയും പരസ�െ�ടു�ുകയും െച���ു . അവരുെട വിജയം     

പരിമിതമായിരി�ാം പേ� അതിെ� �പഭാവം വളെര വലുതാണ് .      



ഉദാഹരണമായി അേമരി�ന്  ഐക�നാടുകളില്  നട� സിവില്      

അവകാശസമരം അതിെ� ശ�ി േക��ീകരി�ത് േമാ�േഗാമറിയിെല     

ബ��കളില്  വര് �വിേവചന�ിെനതിരായി �പകടന�ള്  നയി��ം    

അലബാമായില്  1955-56ലും നാഷവി�ി ല�ുകൗ�റുകളില്  1960ല്      

ഇേതസമരമുറ ആവര് �ി��മാണ് . ഇന് ഡ�ന്  സ�ാത���സമരം ആദ�മായി     

േക��ീകരി�ത് �ബി�ീഷുകാരില്  നി�ും അനുകൂല�ള്  ഉ��നിയമം മ��      

1930-31െല നിയമ�ളില്  േനടിെ�ാ�ാണ് . ഒരി�ല്  ഈ െചറിയസമര�ള�െട      

േന�ം വളെര ലഘുവാണ് അതിെന േനടിെയടു�ാനു� വളെര ഭീമമായ ല��ം ,        

െതേ� അേമരി�യില്  വര് � വിേവചനം അവസാനി�ി�ുക ഇന് ഡ�യ്�്      

സ�ാത���ം സ�ാദി�ുക . പേ� അതിെ� യഥാര് � �പഭാവം      

യഥാര് ��ിലു� വലിയ സമര�ിനു രാസത�രഗമായി �പവര് �ി�ുക     

മാ�തമായിരു�ു . ഈ വിജയ�ള്  ആള�കെള കാണി��െകാടു�ു അവരുെട      

സമര�ള് �് അര് �മു�് . അവര് �് ഒരു പരിവര് �നമു�ാ�ാന്      

സാധി�ും അതിെ� ഫലമായി മു�ില്  ക� ആ വലിയ സമര�ള് �് വലിയ         

പി�ുണ കി�ാനും അവരുെട സമര�ിനു� പടെയാരു�ം േദശീയവും      

അ�ര് േദശീയ  േ�ജില്  േക��ബി�ുവാകാനും  സാധി�� . 
 

അേമരി�യിെല സിവില്  അവകാശസമരവും ഇന് ഡ�യിെല    

സ�ാത���സമരവും അതിെ� ല���ിെല�ിേ�രാന്  സാധി�ത് അവ     

ധാര് �ികമായ ഒരു ഉയര് ��ാനം േനടിയതുെകാ�ുമാ�തമ� േനേരമറി�്     

അതിെ� േന�ം കഠിനാ��ാനം സൃഷ്ടിപരമായ പ�ാ�ലം ബു�ിപരമായ      

രാഷ്�ടീയ അപ�ഗഥനം ഇവെയാെ�െ�ാ�ാണ് . ഇത് എ�ാ     

വിജയ�ിെല�ിേ�ര് �് സമര�െള സംബ�ി�ിടേ�ാളം സത�മാണ് .    

എ�ാല്  പല ആള�കള�ം ഈ സത�െ� അവഗണി�ു�ു . അതിനുപകരം       

വിശ�സി�ു�ത് അ�കമരഹിതസമര�ളിലു�ത് . െപാതുജന�ള�െട   

�പതിേഷധം , അത�ാചാര�ള് പുറ�ുെകാ�ുവരിക , ധാര് �ികമായ   

വില�ുകള്  അത� എ�ില്  വിജയം ആ�ശയി�ു�ത് അസാധാരണ      

വ��ിൈവഭവ�െള ഒരു േനതാവ് അതുമെ��ില്  ഏെത�ിലും     

അദൃശ�ശ�ിയുെട സാമീപ�ം അതില്  ആവശ�മെ��ു ധരി�ു�ത്     

അതിനാവശ�മായി ആദര് ശപരമായി �പതി�ാബ�രായ ൈനതിക    

അ�കമരാഹിത��ിലും സമാധാനതത��ിലു വിശ�സി�ു� ജനവിഭാഗം .    

യഥാര് ��ില്  എ�ാണ് ഇ�െനയു� സമര�ിനാവശ�ം . ആള�കെള     

ഐക��ിലുറ�ി�ു� ഒരു ദര് ശനം ത��പരമായ ആസൂ�തണം ,     

െപാതുജന�ള�മായു� ആശയവിനിമയം ആ   

�പേത�കസാഹചര��ിനനുസരണമായ േയാജി�സമരമാര് ��ള�െട  

തിര�റിയല് . എ�ാ സമര�ള് �ും എ�ാ�ല�ിനും േയാജി�     

കാര�നിര് �ഹണ മാര് �ം അ�കമരഹിതസമരം �ല�ള�മായി    

ബ�െ��താണ് . ഇേതസമയം എ�ാ സമര�െളയും ഭരി�ു� തത�ം      

അധികാരം അടി�ാനമാ�ിയിരി�ു�ത് ജന�ള�െട അംഗീകാരവും    

അനുസരണയും ഇത് എ�ാ സമര�ളിലും �ിരമായു�താണ് . പേ�      

അതിെ� ഉപേയാഗം ആ�ശയി�ു�ത് ആ �പേത�കസ�ര് ഭേ�യും ആ      

�പേത�ക സമൂഹ�ിെല �പേത�കതെയയും �പേത�കി�� ആ�ശയി�ും , അതിെന      



ൈധര�മു� െപാതുജന�പവര് �നം , വളെര െചറിയ കൂറുമാ�ം അെ��ില്       

അവ ര�ും (എ�ാ സമര�ളിലും �പേയാഗി�ാന്  സാധി�ു�      

വിവിധതര�ിലു� ത���ള്  ആള�കള് �് ഒരു സമര�ിെ�     

വിവിധഘ��ളില്  �പേയാഗി�ാനായി രൂപം െകാടു�വ ) അത് ജന�ള് �്      

ഒരുമാര് �ം അെ��ില്  രാഷ്�ടീയമായി അതുപേയാഗി�ാനു� ഒരു �ലം      

ഒരു�ിയതും അത് അവരുെട സമൂഹ�ില്  �പേയാഗി�ാനും അതിെ� ശ�ി       

വര് �ി�ി�ാനു�  ശ�തുവിെന  േനരിടാനു�  ഒരു  ഔദാര�മായാണ് . 
എ�െന നമു�് അ�കമരഹിതസമരം �പേയാഗ�ില്  െകാ�ുവരാം എ�െന      

അ�കമരഹിതസമര�ിലൂെട ല���പാപ്തിയിെല�ിേ�രാം . ചരി�തപരമായി   

േനാ�ിയാല്  എവിെടെയാെ� �പേയാഗി�ി���് എ�ിവെയ സംബ�ി�     

ഒരുപാട് ബു�ിപരമായ �പവര് �നം ഗേവഷണം ആശയവിനിമയം എ�ിവ      

െചയ്തി���് . ഇതിെന�ുറി��� അറിവും ആവശ�കതയും ഇതിെ�     

ശ�ിയും അ�കമരഹിത സമര�ിെ� സാധ�തയും മന�ിലാ�ിയ     

ആള�കള�െട ഇടയില്  ഇതിെ� ആവശ�കത വര് �ി��വരികയാണ് . നി�ള് �്      

ഇതിെന സംബ�ി��കൂടുതല്  കാര�ം വര് �മാന പ�ത�ളില് നി�ും     

രാഷ്�ടീയ�പവര് �കരുെട സംഭാഷണ�ില്  നി�ും കി�ാന്  സാധി�ുകയി� .     

എ�ാല്  താെഴ�ിടയിലു� സംഘാടകേരാടും േലാകെ��ാടുമു� സിവില്      

സമൂഹ�ിെല ആള�കേളാടും േചാദി�ാല്  കൂടുതല്  വിവരം കി��ം . അവര്        

മന�ിലാ�ു�ത് അതായത് ഒരു സമൂഹ�ിെല ആള�കളാണ് അവിെട      

പരിവര് �നം െകാ�ുവരാനു� �പതിനിധികള്  ഘടനാപരമായ പരിവര് �നം     

താെഴ�ിടയില്  നി�ും മുകളിേല�ാണ് ഉയര് �് വേര�ത് . അവര്  ഒരു േനതാവ്        

അവെര നയി�ാന്  േവ�ി �പതീ�ി�� നില് �ുകയ� കാരണം അവര്        

മന�ിലാ�ു�ു�് മി�വാറും എ�ാ സര് �ാരുകള�ം എ�ാ േകാര് �േറ�്      

േനതാ��ാരും ആ നായകത�ം സ�ീകരി�ുകയി� . എ�ാേണാ ശരി അവരുെട       

ജനസമൂഹ�ിനു ഉറ�ി��െകാടു�ാ�ത് അതും അവര് �് അറിയി� എ�ു      

അവെരെയ�ാം ഒ�ി�� നിറു�ും . അതുെകാ�ു േലാകെ��ാടുമു�     

ജനസമൂഹം അ�കമരഹിത�പവര് �നെ� േനാ�ികാണു�ത്   

(ഏതിെനയാേണാ അവര്  വിവിധ സംേയാഗ�ളില്  േവാ��െച��ക ,     

നിയമവ�വ� , മ��പര�രാഗത പരിവര് �ന മാര് ��ള് ) ഒരു     

�പാേയാഗികമായാണ് അത് ആ ജനസമൂഹ�ിനു ശ�ിെകാടു�ു�ത്     

മനുഷ�ാവകാശം , സ�ാത��ം , നീതി , സുതാര�ത ,സ്�തീകള�െട തേ�ശീയരായ     

ആള�കള�െട , ന��നപ�ാവകാശ�ള് , പരിത�ിതിസംര�ണം എ�ിവ    

േനടു�തിനുസഹായകരമാകും . ഒരു അ�കമരഹിതസമര�ിെ�   

ല��െ��ുറി�� കൂടുതല്  പരിഗണി�ാെത ഈ സമരമാര് �ം     

�പേയാഗിേ��ത് അതിെ� വളെര അവശ�ഘടകം .    

അധികാരെ��ുറി��� സ���ിന് ഒരു പുതിയ ച��ൂട് ജന�ള�െട      

മന�ില്  സൃഷ്ടി�ുക ഈ അറിവു പ�ിെ�ടു�ുെകാ�് ആള�കെള അവരുെട       

ശ�ിെയ�ുറി�� േബാധവാ�ാരാ�ി�ീര് �ുകയാണ് ഒരു   

ആത�ാവശ��പവര് �നം അതു മുേഖന മനുഷ�വര് ��ിെ� ഗതിയില്  ഒരു      

പുതിയ  മാര് �ം  സൃഷ്ടി�ാം . 
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