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25
ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം
തടവുകാരുെട മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളുെട അഗാ
ധതകളിേലയ്ക്കു ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കുന്നതു രസാവഹവും വി
ജ്ഞാനപ്രദവുമായിരിയ്ക്കും.
ബാഹ്യേലാകത്തിെല സുഖാസുഖങ്ങളിൽനിന്നും സ്വാ
തന്ത്ര്യാസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽനിന്നും ഒരുവെന െപെട്ടന്നു
േവർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ആ പടുകൂറ്റൻ ഇരിമ്പുവാതിൽ
ആദ്യമായി അടയുേമ്പാൾ ആയാളുെട മനസ്സിെന്റ ഉപ
രിതലത്തിേലയ്ക്കു വിവിധങ്ങളും െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞവയുമായ
േസ്താഭങ്ങളാണു െപാന്തിവരുന്നത്. മാതാപിതാക്കന്മാ
രിൽനിന്നു ഭാര്യാപുത്രന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രിയജനങ്ങ
ളിൽനിന്നും ആയാൾ ബലാൽക്കാരമായി അകറ്റിനിർ
ത്തെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അയാളുെട വിരിയാത്ത ആശകളുേട
യും ആഗ്രഹങ്ങളുേടയും മുമ്പിൽ അപ്രതിേരാധ്യമായ
കന്മതിലുകൾ അതാ വിലങ്ങടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഭയസ
മ്മിശ്രമായ ഒരു നിരാശത എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
തണുത്തതും കനംകൂടിയതും അനുനിമിഷം മുറുകി മറുകി
വരുന്നതുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ആയാെള ശ്വാസംമു
ട്ടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു. താനിേപ്പാൾ മറ്റു ചിലരുെട അടി
മയാെണന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ േബാധം ആയാളുെട
മനസ്സിലുദിയ്ക്കുന്നു.
അനന്തവിസ്തൃതമായ േലാകം ഇരുണ്ട നാലു കൽച്ചുമരു
കൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. പേത്താപന്തിരേണ്ടാ അടി
നീളമുള്ള ‘െസല്ലി’െന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റ അറ്റംവെര നട
ന്നുെകാണ്ട് ആയാൾ േലാകം മുഴുവനും ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു
െവന്ന കൃതാർത്ഥത േനടുന്നു.

















1 യന്ത്രത്തിെന്റ ഒരു ഘടകമായുള്ള

മാറ്റം

തീെര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ േലാകം! ചങ്ങലക്കി
ലുക്കങ്ങൾ, ൈകവളകൾ, ബ്യൂഗിൾ വിളികൾ, വാർഡർ
മാർ, ജയിലർ, സൂപ്രഡണ്ട്-എല്ലാം ഏേതാ മർദ്ദനയ
ന്ത്രത്തിെന്റ വിട്ടുപിരിയാത്ത അവയവങ്ങൾ! എതിർക്കു
വാനും പ്രതിേഷധിയ്ക്കുവാനുമുള്ള സ്വഭാവെത്തേപ്പാലും
മരവിപ്പിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര കഠിനങ്ങളായ നിയമ
ങ്ങളും ശിക്ഷകളും! കൃത്യസമയത്ത് എഴുേന്നൽക്കണം,
നിശ്ചിതസമയത്ത് ഉറങ്ങണം, നിശ്ചിതപ്രവൃത്തികൾ
െചയ്തുതീർക്കണം-എല്ലാറ്റിന്നും നിശ്ചിതസമയങ്ങളും നി
ശ്ചിതമായ അളവുകളും. ഒരു വലിയ യന്ത്രെത്തേപ്പാെല
എല്ലാം കൃത്യമായി അങ്ങിെന നടന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
ഇതിന്നുള്ളിൽ ഇങ്ങിെന എത്രകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടണം?
ആറുമാസം, ഒരു െകാല്ലം, രണ്ടു െകാല്ലം, പത്തുെകാ
ല്ലം, പതിനഞ്ചുെകാല്ലം, ഇരുപതുെകാല്ലം, മരണംവ
െര-ആയാൾ ഒന്നു െഞട്ടുന്നു. ആത്മഹത്യെചയ്ത് ജീവി
തം അവസാനിപ്പിച്ചാേലാ എന്നുേപാലും ആയാൾക്കു
േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. മുെമ്പാരിയ്ക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഈ യാന്ത്രികജീവിതത്തിൽ തെന്നത്താൻ ഒതുങ്ങുവാൻ
ആയാൾക്കു വലിയ വിഷമം േനരിടുന്നു. എന്നാൽ ചുറ്റു
പാടുംനിന്നു ക്രമത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന തള്ളിച്ചകളിൽ
നിന്നും േപ്രരണകളിൽനിന്നും രക്ഷെപ്പടുവാൻ തീെര
സാധിയ്ക്കാതാവുേമ്പാൾ, ആയാൾ െവറുക്കെപ്പട്ട വലിയ
യന്ത്രത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങി
െന അവസാനം ആയാളും ആ യന്ത്രത്തിെന്റ അനിവാ
ര്യമായ ഒരു ഘടകമായിത്തീരുന്നു.

















2 മാനസികമായ അടിച്ചമർക്കലിെന്റ

ഫലം

എെന്തല്ലാം കഠിനങ്ങളായ ജയിൽച്ചട്ടങ്ങേളാടാണ്
ആദ്യംമുതൽേക്ക ആയാൾേക്കറ്റുമുേട്ടണ്ടിവരുന്നത്! ഉറ
െക്ക സംസാരിയ്ക്കാൻപാടില്ല, െജയിലിന്നുള്ളിൽത്തെന്ന
ചില പ്രേത്യക സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കാൻപാടില്ല,
ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും വായിയ്ക്കാൻപാടില്ല,
ചായ ബീഡി മുതലായവ ഉപേയാഗിയ്ക്കരുത്-ഇങ്ങിെന
വിവിധങ്ങളായ ‘പാടില്ല’കളും ‘അരുത്’കളുംകൂടി ആയാ
ളുെട മനസ്സിെന നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും െഞരുക്കുന്നു.
തെന്റ െമാട്ടിട്ടു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആശകേളയും ആവ
ശ്യങ്ങേളയും ദയനീയമാംവിധം നിയന്ത്രിയ്ക്കുകയും അടിച്ച
മർത്തുകയും െചേയ്യണ്ടിവരുന്നു. അനർഹമായ ഈ നി
യന്ത്രണവും ദുസ്സഹമായ ഈ അടിച്ചമർക്കലും, നിയന്ത്രി
യ്ക്കുവാനും അടിച്ചമർത്തുവാനും മനസ്സിന്നുള്ള ശക്തിെയ
ത്തെന്ന കുറയ്ക്കുകയാണു െചയ്യുന്നത്. ഈ വിഷമേമറിയ
അടിച്ചമർത്തൽ മാനസികമായ പല േരാഗങ്ങൾക്കും
കാരണമായിത്തീരാവുന്നതുമാണ്.

















3 ലഹരിദ്രവ്യങ്ങളുെട രഹസ്യപ്രചാരം
െജയിലിൽ നിേരാധിയ്ക്കെപ്പട്ട ബീടി പുകയില മുതലാ
യവയ്ക്കു ധാരാളം പ്രചാരം കാണുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നു
സൂത്രത്തിൽ കള്ളച്ചരക്കായി െകാണ്ടുവരുന്നത് ഉപ
േയാഗപ്രദങ്ങളായ മറ്റു സാധനങ്ങേളക്കാളധികം ബീ
ഡിേയാ പുകയിലേയാ ആയിരിയ്ക്കും. വളെര ബുദ്ധിമുട്ടു
കൾ സഹിച്ചുെകാണ്ടു, ജയിൽനിയമങ്ങളുെട കണ്ണിൽ
െപാടിയിട്ടുെകാണ്ടു, ൈകവശെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ബീഡി
തടവുകാരെന സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം വളെര വില
പിടിച്ച ഒരു വസ്തുവാണ്. ഉപേയാഗിച്ചു വലിെച്ചറിഞ്ഞ
നിസ്സാരങ്ങളായ ബീടിക്കുറ്റികൾക്കുേപാലും തടവുകാ
രുെടയിടയിൽ അസൂയ ജനിയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണു
ള്ളത്. ചിലർ തങ്ങളുെട ഭക്ഷണംേപാലും വിറ്റ് പകരം
ബീടിവാങ്ങാറുെണ്ടന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥംമാത്രമാ
ണ്. പുറത്ത് ഒരിയ്ക്കലും ബീടിവലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർേപാലും
തടവുമുറിയ്ക്കുള്ളിെലത്തുേമ്പാൾ െമെല്ലെമെല്ല ബീടിവലി
ശീലിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും സാധാരണമായ ഒരു കാഴ്ച
യാണ്. ഇെതാെക്ക ദുഃസ്വഭാവങ്ങളാെണന്നു പറഞ്ഞു
തള്ളിക്കളയുന്ന കാര്യം എളുപ്പമാണ്. പേക്ഷ, മനഃശാ
സ്ത്രജ്ഞന്മാെര സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം, അങ്ങിെന നി
സ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയത്തക്ക യാെതാന്നുംതെന്ന
കാണുകയില്ല. ബീടി, പുകയില തുടങ്ങിയ ലഹരിസാധ
നങ്ങൾക്കു ജയിലിന്നുള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിയ്ക്കു
ന്നതിന്നു മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ ചില പ്രേത്യകകാരണങ്ങളു
ണ്ട്. സദാചാേരാപേദഷ്ടാക്കൾ െനറ്റി ചുളിയ്ക്കുെമങ്കിലും,
മാനസികമായ അടിച്ചമർക്കലിെന സഹായിയ്ക്കുവാനും
ദുസ്സഹമായ ഉൽക്കണ്ഠകേളയും ദുഃഖപൂർണ്ണമായ ചിന്ത
കേളയും ശമിപ്പിയ്ക്കുവാനും മനസ്സിന്ന് ആഹ്ലാദപൂർണ്ണ
മായ ഒരു സ്ഥിതി ൈകവരുത്തുവാനും ബീടി മുതലായ
ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപകരിയ്ക്കുന്നുെണ്ടന്നു സമ്മതിേച്ച തീ
രൂ. തടവുമുറിയ്ക്കുള്ളിെല കഠിനവും പരുപരുത്തതുമായ
വിരസജീവിതെത്ത ഏെറക്കുെറ മാർദ്ദവെപ്പടുത്തുവാൻ
അവ സഹായിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബീടിേയാ പുകയിലേയാ ആവ
ശ്യമുള്ള സമയത്തു കിട്ടാതിരിയ്ക്കുേമ്പാൾ മനസ്സിന്ന് ഒരു
തരം വിളറിച്ചയും മരവിപ്പും ബാധിയ്ക്കാറുെണ്ടന്നു തടവു
കാർ പരസ്യമായി സമ്മതിയ്ക്കാറുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ടു ബീ
ടിവലി തുടങ്ങിയ ‘ദുസ്വഭാവങ്ങൾ’ ശീലിച്ചവേരാടു സദാ
ചാരത്തിൻേറയും െജയിലുകളുേടയും അധികൃതന്മാർ
െപരുമാറുേമ്പാൾ കുേറക്കൂടി സഹതാപം കാണിേയ്ക്ക
ണം, ബീടി ശരിയ്ക്കു കിട്ടാഞ്ഞതുെകാണ്ടുമാത്രം (നിങ്ങൾ
ക്കത്ഭുതംേതാന്നും!) േരാഗബാധിതനായിത്തീർന്ന ഒരു
േസ്നഹിതൻ െജയിലിൽെവച്ച് എേന്നാെടാരിയ്ക്കൽ പറ
യുകയുണ്ടായി:—‘ഞാെനെന്നങ്കിലും ഒരു െജയിൽക്കാ
ര്യമന്ത്രിയാെയങ്കിൽ ആദ്യമായിെചയ്യുക തടവുകാർക്ക്
ഇഷ്ടംേപാെല വീടുെകാടുക്കുകയായിരിയ്ക്കും.

















4 ധാർമ്മികചിന്തയിേലയ്ക്കു തിരിയാൻ

േപ്രരണ

െജയിലിെല കാഠിന്യങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷേനടുവാനുപ
േയാഗിയ്ക്കുന്ന മെറ്റാരു വഴി മതചിന്തകളാണ്. ഈശ്വ
രന്ന് അവിെട കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിയ്ക്കുന്നു. സന്ധ്യയാ
യാൽ മിക്ക ബ്േളാക്കുകളിൽനിന്നും ‘നാമം’ ജപിയ്ക്കു
ന്നതും ഭക്തിരസപ്രധാനങ്ങളായ പാട്ടുകൾ താഴ്ന്ന സ്വര
ത്തിൽ പാടുന്നതും േകൾക്കാം. കൃസ്ത്യന്മാരാെണങ്കിൽ
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ‘കുർബ്ബാന’യിൽ പങ്കുെകാള്ളുന്ന
കാര്യത്തിലും, മുസൽമാന്മാരാെണങ്കിൽ ‘നിസ്കാരം’ മു
തലായതിലും കൂടുതൽ നിഷ്കർഷ കാണിയ്ക്കുന്നു. പുറത്തു
നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നവർേപാലും അകത്തു ചില
േപ്പാൾ ൈദവഭക്തന്മാരായി മാറിെയന്നു വരാം. െകാ
ലപാതകികളുേടയും േമാഷ്ടാക്കളുേടയും മറ്റു കുറ്റക്കാരു
േടയും ഇടയിൽ ഈശ്വരചിന്തകൾക്കും മതച്ചടങ്ങുകൾ
ക്കും മെറ്റവിെടയുമില്ലാത്ത അത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണു
ള്ളെതന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു തീർച്ചയായും
എെന്തന്നില്ലാത്ത ആശ്ചര്യം േതാന്നും. എന്നാൽ ഇതു
വാസ്തവമാണ്. ൈദനംദിനമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽനി
ന്നും നിരാശകളിൽനിന്നും നിസ്സഹായതകളിൽനിന്നും
പുറത്തു കടക്കുവാൻ മറ്റു യാെതാരു വഴിയും കാണാ
ത്തവർ ധാർമ്മിക ചിന്തകെള അഭയം പ്രാപിയ്ക്കുന്നതു
സാധാരണമാണ്. ഇതിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘എേസ്കപ്പിസം’
(Escapism) എന്നു പറയുന്നു. സമുദായ ഘടനയിെല
േകടുപാടുകളുെട യഥാർത്ഥകാരണങ്ങളറിയാത്ത തട
വുകാരുെടയിടയിലാണ് ഈ ‘എേസ്കപിസം’ അധികമാ
യി കണ്ടുവരുന്നത്. െജയിൽജീവിതത്തിെന്റ കഠിനത
കെള ലഘൂകരിയ്ക്കുവാനും ‘നാെള’െയപ്പറ്റിയുള്ള ആശയ്ക്കു
വഴി െതളിയിയ്ക്കുവാനും അസാധ്യങ്ങളായ ആശകേളയും
മർദ്ദിതങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങേളയും അടിച്ചമർക്കുവാനും
ഈശ്വരവിശ്വാസവും ധാർമ്മികചിന്തകളും തടവുകാെര
സഹായിയ്ക്കുന്നു.

















5 ൈലംഗികജീവിതം
െജയിലിൽ ൈലംഗികജീവിതം പരിപൂർണ്ണമായി നി
േഷധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. േസ്നഹിതന്മാരുമായുള്ള
സമ്പർക്കങ്ങൾ, കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമൂ
ഹ്യമായ മറ്റു ജീവിതചര്യകൾ ഇെതാന്നുമില്ലാത്തതുെകാ
ണ്ട് കാമവികാരെത്ത മാർദ്ദവേമറിയ മറ്റു വഴികളിലൂെട
തിരിച്ചു വിടുവാനും നിവൃത്തിയില്ല. അതിനാൽ കാമവി
കാരങ്ങെള അടിച്ചമർത്തുന്നതുെകാണ്ടുള്ള േദാഷങ്ങൾ
െജയിലുകളിെലേപ്പാെല അത്രയധികം മെറ്റവിെടയുമു
ണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ഒെരാറ്റക്കാരണംെകാണ്ട് ശാരീരിക
മായും മാനസികമായും േരാഗബാധിതരായിത്തീരുന്ന
തടവുകാരുെട എണ്ണം െകാല്ലംേതാറും വർദ്ധിച്ചു വരി
കയാണ്. വികാരങ്ങളുെട ബഹിഃപ്രകടനെത്ത അസാ
ന്മാർഗ്ഗികങ്ങളും പ്രകൃതിവിരുദ്ധങ്ങളുെമന്നു പറയെപ്പടു
ന്ന പ്രവൃത്തികളിേലയ്ക്കു തിരിച്ചു വിടുവാനുള്ള മാനസിക
പരിശ്രമങ്ങളും െജയിലിലാണ് കൂടുതലായി കാണാൻ
കഴിയുക. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധംെകാണ്ടും സാമൂഹ്യജീവി
തംെകാണ്ടുമുണ്ടാകാറുള്ള വികാരസംതൃപ്തി തടയെപ്പടു
േമ്പാൾ തടവുകൾ തങ്ങളുെട വികാരങ്ങെള തങ്ങളിൽ
ത്തെന്ന അമർത്തിെവയ്ക്കുവാനും േകന്ദ്രീകരിയ്ക്കുവാനും ശ്ര
മിയ്ക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളിൽത്തെന്ന അനുരക്തരാവാൻ
തുടങ്ങുന്നു.
കാമവികാരങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തുവാൻ െജയിലിൽ സാ
ധാരണമായി ഉപേയാഗിയ്ക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം ൈലംഗിക
സംഭാഷണങ്ങളാണ്. പുറത്ത് അശ്ലീലെമന്നു വിചാരി
യ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭാഷയിൽ, അശ്ലീലമായി േതാന്നുന്ന വിഷ
യങ്ങെളപ്പറ്റി യേഥഷ്ടം സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ
തടവുകാർ സേങ്കാചെപ്പടാറില്ല. പുറത്തായിരുന്നേപ്പാൾ
അശ്ലീലസംഭാഷണങ്ങെള െവറുത്തിരുന്ന ‘സൽസ്വഭാ
വികൾ’േപാലും െജയിലിന്നുള്ളിെലത്തുേമ്പാൾ അത്ത
രം സംഭാഷണങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും പങ്കു
െകാള്ളാൻ തുടങ്ങുന്നതു കാണാം.

















6 മാന്യതയും ലജ്ജയും
െജയിലിന്നു പുറത്തായിരുന്നേപ്പാൾ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂ
ഹ്യവുമായ പല നിയമങ്ങളുേടയും ആചാരങ്ങളുേടയും
ചങ്ങലകൾ ആയാളുെട ജീവിതരീതിെയ ബന്ധിച്ചിരു
ന്നു. സമുദായത്തിൽ ഒരു മാന്യനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം
ആയാളിൽ അന്തർലയിച്ചു കിടന്നിരുന്നു. അതിനാൽ
പരസ്യമായ അശ്ലീലസംഭാഷണങ്ങളിേലെപ്പടുവാൻ
ആയാൾക്കു ൈധര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു തരം സാമൂ
ഹ്യനിബന്ധനയും ഒരു തരം ലജ്ജാശീലവും ആയാെള
വിട്ടുപിരിയാെത പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ െജയിലി
െന്റ കൽച്ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളുെട
ഇരിമ്പുപിടുത്തത്തിൽനിന്നു താൻ േമാചിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കു
ന്നുെവന്ന് ആയാൾക്കു േബാധ്യെപ്പടുന്നു. അതിനാൽ,
മറ്റുള്ളവർ തെന്നപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു എന്നു ശ്രദ്ധിയ്ക്കു
വാൻ ആയാൾ േവണ്ടത്ര ശ്രമം െചയ്യുന്നില്ല. പുറത്തു
ണ്ടായിരുന്ന ലജ്ജാശീലം ആയാെള വിട്ടുപിരിയുന്നു.
പുറത്ത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിരുന്ന സ്വ
കാര്യങ്ങെള ജയിലിൽെവച്ചുമാത്രം പരിചയെപ്പട്ട സു
ഹൃത്തുക്കേളാടു തുറന്നുപറയുവാൻ ആയാൾ മടിയ്ക്കുന്നി
ല്ല. പുറത്തായിരുന്നേപ്പാൾ തുറന്നുപറയുവാൻ ൈധര്യ
െപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും മറ്റുള്ള
വേരാടു പരസ്യമായി പ്രസ്താവിയ്ക്കുവാനും ആയാൾക്കു
സാധിയ്ക്കുന്നു. പുറെത്ത സമുദായത്തിൽ വസ്ത്രധാരണ
ത്തിലും തെന്നത്താൻ േമാടി പിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തി
ലും അത്യധികമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുരുഷന്മാ
രാെണങ്കിൽ സ്ത്രീകളുെടയിടയിലും സ്ത്രീകളാെണങ്കിൽ
പുരുഷന്മാരുെടയിടയിലും ആകർഷകങ്ങളായ േവഷ
വിധാനങ്ങൾ ഉപേയാഗിയ്ക്കുവാൻ അതിയായ കൗതു
കം പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, െജയിലിന്നുള്ളിൽ
ഇത്തരം ആകർഷണ സ്വഭാവങ്ങൾക്കു സ്ഥാനേമയി
ല്ല. തെന്നപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തു േതാന്നുന്നു എന്ന്
േവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിയ്ക്കാത്തതുെകാണ്ടും ലജ്ജാശീലം കുറ
ഞ്ഞുേപായതുെകാണ്ടും മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥങ്ങളായ
സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും ആയാളുെട അേബാധമനസ്സിൽ
അമർന്നു കിടന്നിരുന്ന ആശയവിേശഷങ്ങളും കുേറശ്ശ
ക്കുേറശ്ശയായി െവളിയിേലയ്ക്കു വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അനാ
കർഷകങ്ങളും വൃത്തിയില്ലാത്തവയുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരി
യ്ക്കുവാനും നഗ്നനായി നിന്നു കളിയ്ക്കുവാനും നഗ്നനായി
നടക്കുവാൻതെന്നയും ആയാൾക്കുതീെര മടിയിെല്ലന്നാ
യിരിയ്ക്കുന്നു.

















7 രണ്ടാമതും ഒരു കുട്ടിയായിത്തീരുന്നു!
പുറെത്തേപ്പാെല ജയിൽസ്സമുദായത്തിൽ സാമ്പികങ്ങ
ളായ സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളും അതുനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന
അകൽച്ചകളും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു തടവുകാരുെടയിട
യിൽ ഒരുതരം സമത്വം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ട്. പുറത്തു
ധനികനും ദരിദ്രനുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ടു േപർ തട
വുകാരായിത്തീരുേമ്പാൾ ഒേര ജീവിതംതെന്ന നയിയ്ക്കു
വാൻ നിർബ്ബദ്ധരായിത്തീരുന്നു. വലിയവനും െചറിയവ
നും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കുറഞ്ഞുേപായിരിയ്ക്കുന്നു. ഒരു
കാലത്തു വലിയവനും െചറിയവനുമായിരുന്നവർ െജയി
ലിെലത്തുേമ്പാൾ ഒേര അശ്ലീലസംഭാഷണത്തിലും ഒേര
വിേനാദത്തിലും ഏർെപ്പടുന്നതു കാണാം. ബാഹ്യസമു
ദായത്തിൽ ബഹുമാന്യരായ രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാരായി
രുന്ന എെന്റ ചില െജയിൽേസ്നഹിതന്മാർ െചറിയ കു
ട്ടികെളേപ്പാെല േചാറിന്നും കൂട്ടാനുംേവണ്ടി വഴക്കടിയ്ക്കു
ന്നതും ഉറെക്കയുറെക്ക സംസാരിച്ചു ബഹളം കൂട്ടിെക്കാ
ണ്ടു െചറുപ്പക്കാേരാെടാപ്പം വിേനാദങ്ങളിലും കളികളി
ലുേമർെപ്പടുന്നതും എനിയ്ക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഒരു ശിശുവായിത്തീർന്നുേവാ എന്നു
േതാന്നും. ശിശുസാധാരണമായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ
ആയാളിൽ അത്രമാത്രം തിങ്ങി നിറയുന്നു. അേബാധമ
േനാമണ്ഡലത്തിൽ അമർത്തെപ്പട്ടു കിടക്കുന്ന വികാര
ങ്ങളുെട ബഹിഃപ്രകടനത്തിന്നു യേഥാചിതമായ സ്വാത
ന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതായിരിയ്ക്കണം.
െജയിലിന്നുള്ളിെലത്തുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റം ശ്ര
േദ്ധയമാണ്. െജയിൽനിയമങ്ങെളപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള
ഒരുതരം ഭയം തടവുകാരെന പിടികൂടുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
പുറെത്ത സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മെറ്റാ
രുതരം ഭയം അയാളിൽനിന്ന് അകന്നകന്നു േപാകു
കയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യെന്റ ‘സൽ’സ്വഭാവങ്ങളും
‘ദു’സ്വഭാവങ്ങളും ധാർമ്മികചിന്തകേളക്കാളധികം, മെറ്റ
ന്തിേനക്കാളുമധികം, ചുറ്റുപാടുമുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികെള
യാണ് ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ
തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകണം.

















8 കലാവേബാധവും മാനുഷികത്വവും
സൗന്ദര്യാസ്വാദനത്തിന്നുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ െജയി
ലിൽ വളെര പരിമിതമാണ്. ബാഹ്യേലാകം സുന്ദര
വും അകർഷകവുമാെണന്ന് അയാൾക്ക് ആദ്യമായി
അനുഭവെപ്പടുന്നു. ബാഹ്യേലാകവുമായി തെന്ന ബന്ധ
െപ്പടുത്തി എല്ലാറ്റിേനയും അയാൾ ആർത്തിേയാെട
പരിേശാധിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പുറത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
ആകാശവും നക്ഷത്രങ്ങളും നിസ്സാരങ്ങളായിരുന്നു.
െജർണർേലാ, അവെയല്ലാം സുന്ദരവസ്തുക്കളായി കാ
ണുന്നു. സുന്ദരവസ്തുക്കെള തീഷ്ണതേയാടുകൂടി അേന്വഷി
യ്ക്കുവാനുള്ള വാസന വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു. കലാേബാധത്തിലും
സൗന്ദര്യേബാധത്തിലും വളെര പിന്നണിയിൽനിന്നിരു
ന്ന ഈ േലഖകൻേപാലും, ചേന്ദ്രാദയേത്തയും നക്ഷ
ത്രങ്ങേളയും മേനാഹരമായ കുന്നിൻെചരുവുകേളയും
ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിലൂെട വളേരേനരം വെര േനാക്കി
െക്കാണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നു വല്ല സംഗീതസ്വര
വും പുറെപ്പടുവാനിടവന്നുെവങ്കിൽ അതിെന അതിരു
കവിഞ്ഞ ആകാംക്ഷേയാടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾക്കുന്നു.
സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ െകാണ്ടുേപാലും തൃപ്തിയു
ണ്ടാകത്തക്ക ഒരു മാനസികസ്ഥിതി ഉണ്ടാവാൻ തുട
ങ്ങുന്നു. ഒരു സ്ത്രീവാർഡേറേയാ ഒരു സ്ത്രീവിസിറ്റേറേയാ
മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കൗതുകേത്താടുകൂടി തു
റിച്ചുേനാക്കുന്നു.
തടവുകാരികെള സംബന്ധിേച്ചടേത്താളവും ഇത്തരം
ആഗ്രഹങ്ങൾ സുലഭമാണ്. അവരുെട മാതൃത്വവാസ
നയാണ് മെറ്റല്ലാറ്റിെനക്കാളുമധികം മുഴച്ചുനില്ക്കുന്നത്.
െചറിയ കുട്ടികെള ഒരു േനാക്കു കാണുവാൻ അവർ
അത്യാർത്തി കാണിയ്ക്കുന്നു. െചറിയ കുട്ടികെള െകാ
ണ്ടുവരണെമന്നു വാർഡർമാേരാടും വിസിറ്റർമാേരാടും
അേപക്ഷിയ്ക്കുകയും െചയ്യാറുണ്ടെത്ര.

















9 സ്വപ്നങ്ങൾ
കൽച്ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽേപ്പാലും ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം
കാണുവാനുള്ള അധികാരെത്ത മനുഷ്യൻ ഉേപക്ഷിയ്ക്കു
ന്നില്ല. എന്നാൽ പുറെത്ത സ്വപ്നങ്ങൾക്കും െജയിലിന്നു
ള്ളിെല സ്വപ്നങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
തടവുകാർ അധികമായി കാണുന്നതു േമാചനെത്തപ്പ
റ്റിയും േമാചനത്തിന്നു േശഷമുള്ള സ്ഥിതികെളപ്പറ്റിയും
മറ്റുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളായിരിയ്ക്കും. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രേത്യ
കിച്ചും ഇങ്ങിെനയുള്ള േമാചനസ്വപ്നങ്ങൾ മിക്ക തട
വുകാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിയ്ക്കും. ചിലേപ്പാൾ തങ്ങളുെട
േസ്നഹഭാജനമായുള്ള ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയും മറ്റ് ആഗ്ര
ഹങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും കാണാറുണ്ട്. ഓേരാ
സ്വപ്നവും ഫലെപ്പടാെത കിടക്കുന്ന ഓേരാ ആശയുെട
പ്രകടനമാെണന്നു േഫ്രായ്ഡ് എന്ന മനഃശാസ്ത്രപണ്ഡി
തൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. തടവുകാെര സംബന്ധി
േച്ചടേത്താളം, അത് ഏറ്റവും ശരിയാെണന്നു സമ്മതി
യ്ക്കാം.

















10 ഇനം തിരിച്ചിൽ
തടവുകാെര െമാത്തത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിയ്ക്കാം:
യഥാർത്ഥമായികുറ്റം െചയ്തവരും കളവായ േകസ്സുക
ളിൽ അകെപ്പട്ടു േപായവരും. യഥാർത്ഥകുറ്റക്കാെരത്ത
െന്ന രണ്ടായി വിഭജിയ്ക്കാം: മുൻകൂട്ടി യാേലാചിച്ചു പ്ലാ
നിട്ടു കല്പിച്ചുകൂട്ടി കുറ്റം െചയ്തവരും മുൻകൂട്ടി യാെതാന്നു
മേലാചിയ്ക്കാെത െപെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന േസ്താഭങ്ങളുേടയും
വികാരങ്ങളുേടയും േപ്രരണയ്ക്കു വശംവദരായി കുറ്റം െച
യ്തവരും, കള്ളുകുടിച്ചു കുറ്റം െചയ്തവരും വാേക്കറ്റം മൂത്തു
കുത്തുമുറികളിേലർെപ്പട്ടവരും മിക്ക െകാലപാതകികളും
ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ െപട്ടവരാണ്. അവർ
എേപ്പാഴും തങ്ങൾ െചയ്തുേപായ െതറ്റിെനപ്പറ്റി പശ്ചാ
ത്തപിയ്ക്കുകയും തങ്ങളുെട ഇരുണ്ട ഭാവിയുെട േനർക്കു
േനാക്കി ദീർഘശ്വാസം വിടുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കും.
െപെട്ടന്നു േമാചിപ്പിയ്ക്കുന്നപക്ഷം അവർ പിന്നീെടാരിക്ക
ലും യാെതാരു കുറ്റവും െചയ്യാെത സൽസ്വഭാവികളായി
മാറുവാനിടയുണ്ട്.
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 1939 മാർച്ച് 9

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക

യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
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