സമഹജാന പസാനം
ഒനാം അനരേദശീയ സേമളനം
2011 നവംബര 12 -14 , വാരാണസി, ഇനയ
2011 നവംബര 12 മതല 14 വെര വാരാണസിയില, സാരനാഥ് എന സലത് സമഹജാന പസാനതിെന ഒനാം
അനരേദശീയ സേമളനതില പെങടകവാന വിദയാശമം നിങെള സാദരം കണിചെകാളന . കടതല വിവരങളക് സനരശികക
http://www.vidyaashram.org , http://lokavidyajanandilan.blogspot.com

സാമഹിക പസാനങളം 'സമഹജാന' നിലപാടം
ജന വിഭാഗങള സവനം കടിയിരിപില നിനം , വീടകളിലനിനം , െതാഴിലിടങളില നിനം ഒഴിപികെപടന ഒര
പരിതസിതിയാണ് ഇനെത ഏറവം ഗംഭീരമായ സാമഹിക പശം . ബലം പേയാഗിച കഷിഭമി പിടിെചടകനടിെനതിെരയം
അരഹമായ നഷ പരിഹാരങളക് േവണിയം ഇനയയെട വിവിധ ഭാഗങളില പേകാഭങള തടരകയാണ് . പകതി
വിഭവങളക് േമല തങളകള അവകാശങളക് േവണിയം പാരിസിതികമായ തകരചകളെകതിെരയം ആദിവാസി
ജനതയം പാേദശിക ജനവിഭാഗങളം േപാരാടതിലാണ് . സാമഹിക നീതികേവണി േചരി നിവാസികളം ഗാമീണ ചനകളെട
നാശതിെനതിെരയം ബഹരാഷകതകളെട കേയറങള െകതിരായം ആേഗാള വിപണി െകതിെരയം ആടിവയപാരി കളം
െകൌശല പണികാരം സമര രംഗതാണ് . കടിെയാഴി പികലിനം, ബലം പേയാഗിച ആടിമാറനതിനെമതിരായി വിവിധ ജന
വിഭാഗങള നടതന േപാരാടങള ബഹജന പസാനങളായി മാറിയിടണ് . അവശ ജനവിഭാഗങെള സംഘടിപികനവര
ഭരണ വരഗതിെന അവഗണനെയ േനരിടാനള മാരഗങള അേനവഷികകയാണ് .
തങളെട സമഹതില നിനം പറതാകെപട ഈ ജന വിഭാഗങളി ലാരം തെന ഉനത വിദയാഭയാസം ലഭിച വരല.
സവനം ജീവിതാനഭവങളില നിനം െതാഴിലില നിനം പരമരാഗത മായി ആരജിച അറിവ് ( സമഹജാനം ) പരീകണ
ങളിലെട ശകി െപടതിയാണ് അവര അവരെട സവന മായ ജീവിതം സഷിചത് . പറം തളെപടേപാഴണായ ഒറ െപടല
അവരെട ജീവിതസാഹചരയങളില മാറം വരതി . പരമരാഗത മായി േനടിയ അറിവ് െകാണ് േനരിടാനാ വിെലന േബാധം
നിലവാരമിലാത െതാഴിലകളിേലക് അവെര തിരിചവിട . തലമറ കളിലെട സവന മാകിയ അറിവിെന ഭണാരം ജീവിതതില
നിന് േവരെപടതി അവരെട ശകിെയ തെന കടിഞാണിടന സിതി വിേശഷമാണ് അവര അനഭവികനത് .അവരെട
ചിനാ ശീലം , കഴിവ്, ജീവിത മലയങള , സംഘടനാ രീതി , ൈനതിക േബാധം എലാം ഈ അറിവിെന അവിഭാജയ ഘടകവം ,
ശകിയെട ഉറവിടവമാണ് . ഇകാരയം മനസിലാകാന നമള ഓരമിേകണ പധാന വസത ഇതാണ് - വിേമാചന തിെന
മാരഗങള അറിവിെന േലാകതിലെട മാത മാണ് േപാകനത ! 'അറിവിെന യഗ'തില സമഹ ജാന പസാന തിെന
നിലപാട് തെന യാണ് ജനങളെട നിലപാട്.

േലാകവിദയ - ജാന അവകാശ വാദം
ഇന് േലാകതില എലായിടതം തേദശ വാസികളം കരഷകരം തങളെട പതിയ അവകാശ വാദം ഉനയികാന
തയാറാണ് . സവയം ആരജിച അറിവ് ഉപേയാഗ െപടതി സവനം വിശവാസങളകം മലയങളകം അനസരിച് ജീവികാനള
അവകാശ വാദം ഉനയികകയാണ് അവര. അേതാെടാപം തങളെട ആവശയ തിനനസരിച തങളെട അറിവ്

വികസിപികാനം അവര പയതശീലരാണ്. അതിനാല ഇന് ഏഷയ , ആഫിക , െതേക അേമരിക യില നടകന
േകാലാഹലങളം ബഹളങളം അനാഥരം അടിചമരതെപടവരമായ ജനതയെട പതിയ ഐകയതിന വഴിെയാരകന .
ഈ ഐകയതിെന അടിതറ എനാണ് ? േലാകവിദയ , എനാല സമഹജാനം തെന! കരഷകരം , ഗിരിജനങളം ,
സീകളം ,ആടിവയപാരികളം, െകൌശലപണികാരം തങളെട ജീവിതം െകാണ തയാറാകന സമഹജാനം. േലാകവിദയ
അവകാശ വാദം േകവലം നിലനിലിന് േവണി മാതമളതല ; മറിച് ഒര പതിയ േലാകതിെന നിരമിതി കളതാണ് ,
സതയതിലം സാമഹിക സാമതിക സമതവതിലം അടിയറച ഒര സമഹതിന േവണ അറിവ് നലാന അവരക് മാതേമ
കഴിയ എന് അവര ഉദ് േഘാഷികണം . അങിെന സംഭവികനതവെര സാമഹിക വിപവങെള കറിചള നമെട പഴയ
ധാരണകള നിരമിച തറങില നമളക് നിഷലമായി കഴിേയണി വരം. മറിച് ഈ അവകാശ വാദം സാമഹിക- സാമതികസാംസാരിക-രാഷീയ േലാകത് നവ ഭാവനകം ചിനകളകം ജനം നലകം. അതരതിലള ഒര പകിയ യാണ്

लोकविविद्या जन आन्दोलन ( സമഹജാന പസാനം)
വളെര ചരകം ആളകളെട അപാര 'പേരാഗതി' യം ഭരിപകം മനഷയരെട പരിവട വരധനയം നിരമിച നിലവിലള
ചിനകളം സാപനങളം ആേഗാള സാമതിക - പാരിസിതിക പതിസനിയിേലക് േലാകെത എതിചിരികന.
സമഹജാന പസാനം ഈ ഭരിപകതിെന - ശാസസാേങതിക സാപനങളം സരവകലാശാലകളം
അറിവിലാതവെരന അപകീരതി മദയടിച ഭരിപകതിെന - അറിവ് പസാന മാണ്. സരവകലാശാലകളെട
ഭിതികളകപറം അപാരമായ ജാനം സമഹതില പരന കിടകന കാരയം ഒരപെക മിക േപരം സമതികം. എത
തെന സവതനമായി അറിവ് (േലാകവിദയ) പരന കിടകനേവാ അത തെന ഈ വസസിതി മനഷയ സമഹതിലം പരന
കിടകന എനതാണ് സതയം. പെക ഈ രണ കകികളകം, സവതനമായി വിഹരികന അറിവിനം ഈ മനഷയരകം,
സമദായതില മാനയതയില എനതാണ് വസസിതി. ഇവരെട അറിവിന് സാമതിക േനടങളിലാതത് െകാണ്
അവെരനം ദരിദരായി നില നിലകന. സമദായതില േവണത ആദരവം അംഗീകാരവം ലഭികാതത് മലം അവര
സാംസാരികമായം പാരശവവലകരികെപടന. ജനകീയ സംഘടന കളമായി വയകമായ ബന മിലാത അവസയില അവര
രാഷീയമായം അപസകരായി കാണെപടന . ഈ പരിതസിതിെയ ആധാരമാകി ഒര രാഷീയ പസാനം
ഉടെലടകകയാണ് . ഇത് लोकविविद्या जन आन्दोलन ( സമഹജാന പസാനം) എനാ േപരില അറിയെപടം. കരഷകരം ,
ഗിരിജനങളം , സീകളം ,ആടിവയപാരികളം, െകൌശലപണികാരം ഒരമിച അവരെട അറിവിെന ആധാരതില ഒര േവദിയില
എെകാപികക എനതാണ് ഈ സേമളനതിെന ലകയം.

േലാകവയാപക സമഹജാന പസാനം
േലാകം ഒര പതിയ പസാനതിന് സാകയം വഹികകയാണ് ; പതിയ രാഷീയ സങലപങള മനില കാണന ഒര
സമഹജാന പസാനം. ഭാരതതിെല സമഹജാന പസാനം (लोकविविद्या जन आन्दोलन ), െബാളിവിയ യിെല മാതഭമി
അവകാശ പസാനം (Rights of Mother Earth in Bolivia), ഇകവേഡാര രാജയെത പകതി അവകാശ പസാനം
( Rights of Nature in Equador), അനരേദശീയ കരഷക പസാന തിെന ഭകണ സാമാജയം ( Food
Sovereignty by the International Peasants Movement Via Campesina ), യേറാപിെലയം അേമരികയിെലയം
െകാഗിടീവ് കയാപിറലിസം പഖയാപികന 'അറിവിെന വിേമാചനം' (Cognitive Capitalism and the Idea of
Knowledge Liberation in Europe and America) - ഇവെയലാം ഇതവെര ഇനെല അറിയാത ഭാവിയിെല

മനനതിെന മേനാടിയായി കാണാം. ഇവയിെലലാം ഒര ആശയം മഴങി േകളകന - എലാ മനഷയരകം അറിവണ് , ആ
അറിവം വിശവാസങളം സയനസിെന േപരില പറഞ പരതന അറിവിേനകാളം പിനിലല. കഴിഞ നറാണകളില
പകതിയം ജനങളം േനരിട വിനാശം ഇനെത കമയടര െടേകാളജി അനവധി ഇരടി യാകെമനം, മറിവകള ഉണകാന
ആധനിക വിജാന ചങല െകടാത സമഹ ജാനങളെട േലാകവയാപകമായ ശംഗലക മാതേമ കഴിയ എനം
लोकविविद्या जन आन्दोलन

സമഹജാന പസാനം വാദികന.

സമഹജാന പസാനം - ഒനാം അനരേദശീയ സേമളനം
സലം : വിദയാശമം, വാരാണസി, ഇനയ
തിയതി : നവംബര 12 -14, 2011
പരിപാടികള : ആദയെത രണ ദിവസം മന പധാന ആശയങള ൈകകാരയം െചയം
• लोकविविद्या (സമഹജാനം ) , ജനങളെട അറിവ് പസാനം
• സമഹജാനതിന പിനിെല ജനങളെട േപാരാടങള
• സമഹജാന പസാനം - സമരതനങള , േപാംവഴികള
മനാം ദിവസം സമഹജാന പസാനതില ഭാഷ , മീഡിയ , കല , ദരശനം എനിവയെട പാധാനയം , പേതയകിച്
സമഹജാന പസാനതിേനാടടത പവരതികന മറ പസാനങളമായി ചരച .
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