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“ചില േരാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകാലം നീളുന്നു. അതിനുേശഷം
നിങ്ങൾ േമാചിതരാകുന്നു. മറ്റു ചിലതു ജീവപര്യന്തമാ�
ണു്. നിങ്ങൾക്കു മരണമല്ലാെത േമാചനമില്ല. േരാഗം
മനുഷ്യനിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭീതിയുെട േതാതു് ഉയരുേന്താറും
ഭരണാധികാരിയുെട ബലവും വർദ്ധിക്കുന്നു… ആ ഭയം
േലാകെത്ത വലിയ ഒരു ജയിലാക്കി മാറ്റുന്നു. േകാവിഡ്
പടർന്നുതുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങളാകെട്ട ഈ
ഭയെത്ത സാമൂഹികബഹിഷ്കരണം എന്ന തലത്തിൽ
തങ്ങൾക്കാവുന്ന അധികാരരൂപത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചു”.

േരാഗവും ഭരണകൂടവും നിർമ്മിക്കുന്ന പൗരെനപ്പറ്റി, േരാ�
ഗം ഒരു സാമൂഹ്യാപകടമായി മാറുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ
മനുഷ്യ സമൂഹം അകെപ്പടുന്ന അധികാരെക്കണികെള�
പ്പറ്റി അജയ് പി.മങ്ങാട്ട് എഴുതുന്നു.

—സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ



ആശുപത്രിയും തടവറയും

‘…because one can live without
freedom. Indeed, freedom is the first
thing that fearful citizens are prepared
to give up.’

Javier Marias /Thus Bad Begins

ഒരാൾ േരാഗിയാകുന്നേതാെട അയാളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം
അവസാനിക്കുന്നു. അയാളുെട ആകാശവും ഭൂമിയും അവ�
സാനിക്കുന്നു. തടവുജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു. േരാഗക്കിട�
ക്കയിൽ സ്വയം തീരുമാനെമടുക്കാേനാ ഇറങ്ങിനടക്കാ�
േനാ അയാൾക്കു് അനുമതിയില്ല. േഡാക്ടറാണു് അയാ�
ളുെട അധികാരി. േസ്റ്ററ്റാണു് അയാളുെട മൃതേദഹം േപാ�
ലും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതു്. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ്രതിയാകുേമ്പാഴും
ഇതു തെന്ന സംഭവിക്കുന്നു.

േരാഗം െകാേണ്ടാ കുറ്റകൃത്യം
െകാേണ്ടാ ഒരാെള സമൂഹ�
ത്തിൽനിന്നു് പുറത്താക്കാേനാ
അടച്ചിടാേനാ കഴിയുെമന്നതു്
േസ്റ്ററ്റിെന്റ അധികാര വ്യാപ്തി
ഉറപ്പിക്കുന്നു. പകർച്ചവ്യാ�
ധിയുെട കാലത്തു് പ്രേത്യക
നിയമവ്യവസ്ഥകളാണു്,
യുദ്ധകാലേത്തതു േപാെല.

േഡാക്ടേറാടും വക്കീലി�
േനാടും നുണ പറയരു�
തു് എന്ന ശാസനത്തിനു
കാരണം അവർ രണ്ടു�
തരം രണ്ടു സമ്പൂർണ്ണ
അധികാരങ്ങെള പ്ര�
തിനിധാനം െചയ്യുന്ന�
തുെകാണ്ടാണു്—ഒന്നു്
ആശുപത്രിയും മേറ്റതു
േകാടതിയും. രണ്ടും േസ്റ്റ�

റ്റിെന്റ ഭാഗമാണു്. രണ്ടിടത്തും പല അളവിലുള്ള തടവു�
ജീവിതമാണു േശഷിക്കുന്നതു്, ചില േരാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകാ�
ലം നീളുന്നു. അതിനുേശഷം നിങ്ങൾ േമാചിതരാകുന്നു.
മറ്റു ചിലതു ജീവപര്യന്തമാണു്. നിങ്ങൾക്കു മരണമല്ലാ�
െത േമാചനമില്ല. േരാഗം മനുഷ്യനിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭീതി�
യുെട േതാതു് ഉയരുേന്താറും ഭരണാധികാരിയുെട ബല�
മാണു വർധിക്കുന്നതു്. ആ ഭയം േലാകെത്ത വലിയ ഒരു
ജയിലാക്കി മാറ്റുന്നുെവന്നു കാണാം.

േകാവിഡ് പടർന്നുതുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങളാക�
െട്ട ഈ ഭയെത്ത സാമൂഹികബഹിഷ്കരണം എന്ന തല�
ത്തിൽ തങ്ങൾക്കാവുന്ന അധികാരരൂപത്തിൽ പ്രേയാ�
ഗിച്ചു. േകാവിഡ് കാലത്തു സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിേലക്കു് തിരി�
െച്ചത്തിയ കുടിേയറ്റെത്താഴിലാളികെള വീട്ടുകാർ തെന്ന
പിടിച്ചു െപാലീസിൽ ഏൽപിച്ച സംഭവങ്ങൾ ബീഹാ�
റിലും യുപിയിലും ഒേട്ടെറയായിരുന്നു. ക്വാറന്റീനിലുള്ള
വീട്ടുകാരേനാ വീട്ടുകാരിേയാ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ
അേപ്പാൾ വിവരം അധികൃതെര അറിയിക്കാൻ അയൽ�
വാസികളും കണ്ണുതുറന്നു കാത്തിരുന്നു—ഭയം തെന്നയാ�
ണു് തെന്നേപ്പാെല നിസ്സഹായനായ മെറ്റാരാൾെക്കതി�
െര ബലം പ്രേയാഗിക്കാൻ മനുഷ്യെന േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതു്.
വിജനമായ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഏറുമാടം െകട്ടി അതിൽ
പുറേമനിെന്നത്തുന്നവെര പാർപ്പിച്ച ഗ്രാമങ്ങൾ ശരിക്കും
ഐെസാേലഷൻ വാർഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു. നിങ്ങൾ ആരി�
ലും ഒരു േരാഗിെയ സംശയിക്കുന്നു. േരാഗം സംശയിക്കു�
ന്ന ആെള േവർപിരിച്ചു തടവിലാക്കുന്നു. അടുത്ത േരാഗി�
ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ചിലേപ്പാൾ നിങ്ങൾ തെന്നയാ�
വാം അടുത്ത േരാഗി. ഷിർലി ജാക്സെന്റ ദ് േലാട്ടറി എന്ന
വിഖ്യാത കഥയിൽ ഗ്രാമവാസികൾ ശനിയാഴ്ച േതാറും
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലാനുള്ള ആെള ആ ദിവസം അവർ�
ക്കിടയിൽനിന്നു തെന്ന നറുക്കിട്ടു് തീരുമാനിക്കുകയാണു
െചയ്യുന്നതു്. േരാഗം േരാഗിെയ കെണ്ടത്തുന്നതുേപാെല�
തെന്ന. നറുക്കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഗ്രാമീണെരല്ലാം
േചർന്നു് നറുക്കു വീണയാെള കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലുന്നു.

േരാഗം വരുന്നേതാെട നാം കൂട്ടത്തിൽനിന്നു് പുറത്താകു�
ന്നു. േരാഗം നിങ്ങെള തനിച്ചാക്കി നിർത്തുന്നു.

സകല പ്രതാപങ്ങളും നഷ്ടമായി, ഒടുവിൽ േരാഗിയായി�
ത്തീരുന്ന ഇേയ്യാബിെന ഉേപക്ഷിച്ചു് ബന്ധുക്കളും സുഹൃ�
ത്തുക്കളും േപാകുന്നു. തെന്റ േരാഗാവസ്ഥയുെട ഭീകര�
തയിലാണു് അയാൾ ആദ്യമായി താൻ ജനിച്ച ദിവസ�
െത്ത ശപിക്കുന്നതു്.

യൂേറാപ്പിൽ ഭ്രാന്താശുപത്രികളുെട ഉൽഭവം സംബന്ധി�
ച്ചു് മിേഷൽ ഫൂേക്കാ ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
ഭരണകൂട ബലത്തിെന്റ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ രൂപങ്ങളി�
െലാന്നു തടവറയാണു്. തടവറയുെട പല രൂപങ്ങളിെലാ�
ന്നു് ആശുപത്രിയും. േരാഗം െകാേണ്ടാ കുറ്റകൃത്യം െകാ�
േണ്ടാ ഒരാെള സമൂഹത്തിൽനിന്നു് പുറത്താക്കാേനാ
അടച്ചിടാേനാ കഴിയുെമന്നതു് േസ്റ്ററ്റിെന്റ അധികാര വ്യാ�
പ്തി ഉറപ്പിക്കുന്നു. പകർച്ചവ്യാധിയുെട കാലത്തു് പ്രേത്യക
നിയമവ്യവസ്ഥകളാണു്, യുദ്ധകാലേത്തതു േപാെല.

മരണം എേപ്പാൾ േവണെമ�
ങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരതിഥിയാ�
െണന്ന േബാധേത്താെടയാണു
മഹാമാരിയുെട കാലത്തു്
മനുഷ്യർ ജീവിക്കുക. േരാഗം
എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും
തങ്ങെള ബാധിേച്ചക്കുെമന്ന
ഭീതിയിൽ മനുഷ്യർ കഴിയു�
േമ്പാഴും അതു നന്മകൾേക്കാ
സഹാനുഭൂതികൾേക്കാ ഉള്ള
അവസരമായി തീരാറില്ല.

അധികാരവുമായി
ബന്ധെപ്പടുത്തിയാണു
ഭ്രാന്താശുപത്രിയുെട ഉൽ�
ഭവം ഫൂേക്കാ പഠിക്കുന്ന�
തു്. പകർച്ചവ്യാധിെയ�
യും ഭ്രാന്തിെനയും ആരും
സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു
കള്ളിയിലും േചർക്കാൻ
സമ്മതിക്കില്ല. ഇക്കാര�
ണത്താൽ ഭ്രാന്തുള്ളവ�
െര പാർപ്പിക്കാൻ സമൂ�
ഹത്തിനു പുറത്തു് ഒരി�
ടം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. മധ്യകാലത്തു് ഭ്രാന്തന്മാെര
കയറ്റിയ കപ്പലുകൾ കടലിലൂെട അലയാൻ വിടുക പതി�
വായിരുന്നു. ചില തീരങ്ങളിൽ അവ അടുക്കും. അതിലു�
ള്ളവെര കരയിൽ ഇറക്കുകയില്ല. ഭക്ഷണവും മറ്റും േശ�
ഖരിക്കും. എന്നിട്ടു വീണ്ടും തീരം വിട്ടുേപാകും. ഇങ്ങെന
തീരത്തു് അടുക്കുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരുെട കപ്പൽ കാണാൻ
ജനം തുറമുഖത്തു വന്നു നിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഭ്രാ�
ന്തു് ബഹിഷ്കൃതമാണു്, അേതസമയം അതു് ജിജ്ഞാസ�
യുണർത്തുന്ന കാഴ്ചയും കൂടിയായിരുന്നു എന്നു് ഫൂേക്കാ
എഴുതുന്നു.

മധ്യകാലേത്താെട യൂേറാപ്പിൽ കുഷ്ഠം അപൂർവ്വമായി�
ത്തീർന്നു. അതുവെര കുഷ്ഠേരാഗികെള പാർപ്പിച്ചിരുന്ന
നഗരത്തിനു െവളിയിെല തരിശു സ്ഥലങ്ങൾ ഇേതാെട
വിജനമായിത്തുടങ്ങി. കുഷ്ഠേരാഗികൾ പാർത്തിരുന്ന
സ്ഥലമായതിനാൽ അവിേടക്കു മറ്റു മനുഷ്യർ കുടിേയറാ�
നും മടിച്ചു. ഇങ്ങെന വിജനമായി കിടന്ന ഭൂപ്രേദശങ്ങ�
ളിലാണു ഭ്രാന്തന്മാർ പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് പിന്നീടു്
ആ സ്ഥലങ്ങളിലാണു് ആദ്യകാല ഭ്രാന്താശുപത്രികൾ
നിർമ്മിച്ചതു്.

പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു് ആകുേമ്പാേഴക്കും മാനസികപ്രശ്ന�
ങ്ങൾ ഒരു േരാഗമാെണന്നും അതിനു ചികിത്സ േവണെമ�
ന്നുമുള്ള പാശ്ചാത്യേലാകത്തു കാഴ്ചപ്പാടു് പ്രബലമാകുക�
യും പ്രേത്യക ആശുപത്രികൾ ഉടെലടുക്കുകയും െചയ്തു.
ഫ്രാൻസിെലാെക്ക കുഷ്ഠേരാഗികെളയും അനാഥരായ
വൃദ്ധെരയും പാർപ്പിച്ചിരുന്ന വലിയ െകട്ടിടങ്ങളിേലക്കാ�
ണു് ഭ്രാന്തുള്ളവെരയും െകാണ്ടുെചന്നെതന്നു് ഫൂേക്കാ
എഴുതുന്നുണ്ടു്. പകർച്ചവ്യാധികൾ മനുഷ്യനുണ്ടായ കാ�
ലം മുതൽ സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ നിഗൂഢമായ ഭീതികൾ
ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അതു ൈദവശിക്ഷയായി മനുഷ്യർ വി�
ലയിരുത്തി. കുഷ്ഠം വ്യക്തമായും ൈദവശിക്ഷയായി കരു�
തിേപ്പാന്നു. പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ചവെര നാട്ടിൽനി�
ന്നു പുറത്താക്കിേയാ െകാലെപ്പടുത്തിേയാ ആണു് രാജ്യ�
സുരക്ഷ അധികാരികൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നതു്. പകർ�
ച്ചവ്യാധികൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു് കൂട്ടേത്താെട
മനുഷ്യർ പലായനം െചയ്യുക പതിവായിരുന്നു. ഇങ്ങെന
അഭയാർഥികളായി അലയുന്നവെര ഒരു രാജ്യവും സ്വീക�
രിച്ചില്ല. മധ്യകാലയൂേറാപ്പിെല ജനസംഖ്യയുെട 60 ശത�
മാനേത്താളം കവർെന്നടുത്ത േപ്ലഗ് ഭയന്നു് അന്നെത്ത
കാലത്തു് വൻനഗരങ്ങളിലുള്ളവർ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങ�
ളിേലക്കു പലായനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. മരിച്ചവെര അട�
ക്കം െചയ്യാൻ േപാലും ആളില്ലാെത െതരുവുകളിൽ മൃത�
േദഹങ്ങൾ അഴുകി. മരണം എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും
വരാവുന്ന ഒരതിഥിയാെണന്ന േബാധേത്താെടയാണു
മഹാമാരിയുെട കാലത്തു് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുക. േരാഗം
എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും തങ്ങെള ബാധിേച്ചക്കുെമന്ന
ഭീതിയിൽ മനുഷ്യർ കഴിയുേമ്പാഴും അതു നന്മകൾേക്കാ
സഹാനുഭൂതികൾേക്കാ ഉള്ള അവസരമായി തീരാറി�
ല്ല. പരസ്പരം െകാല്ലാേനാ ഒറ്റെപ്പടുത്താേനാ ഇത്തരം
അവസരങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ മടിക്കുകയില്ല. സഹാനുഭൂ�
തിക്കു പകരം അപരേനാടുള്ള അപാരമായ ഭയമാണു
മഹാമാരിയുെട കാലെത്ത സവിേശഷത. അതുെകാണ്ടു്
ഈ േരാഗം തെന്റ ശത്രു െകാണ്ടുവരുന്നതാണു് എന്നു
വിശ്വസിക്കാനാണു മനുഷ്യർക്കു െപാതുേവ ഇഷ്ടം. േഡാ�
ണൾഡ് ട്രംപ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കേവ കഴിഞ്ഞ
വർഷം, െകാേറാണ ൈവറസിെന ൈചനീസ് ൈവറസ്
എന്നാണു വിളിച്ചതു്. അതിെനതിെര വിമർശനം ഉയർ�
ന്നേപ്പാൾ താൻ ഇനിയും അതു് ആവർത്തിക്കുെമന്നാണു
ട്രംപ് തിരിച്ചടിച്ചതു്. ഇേത മാനദണ്ഡം വച്ചു് െകാേറാണ
ൈവറസിെന്റ ഇന്ത്യയിൽ കെണ്ടത്തിയ വകേഭദെത്ത
ഇന്ത്യൻ വകേഭദം എന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വിളിച്ചുതുടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ േകന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിേഷധിച്ചു. മാധ്യമങ്ങേളാടു്
ആ പ്രേയാഗം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. േകാവിഡ്
വകേഭദങ്ങെള അതു കെണ്ടത്തിയ നാടുകളുെട േപരിൽ
വിളിക്കരുെതന്നു നിർേദശിച്ച േലാകാേരാഗ്യ സംഘടന,
പകരം അവയ്ക്കു് ഗ്രീക്കു് അക്ഷരമാല െകാണ്ടു േപരിട്ടു.
അങ്ങെന ഇന്ത്യയിൽ കെണ്ടത്തിയ ൈവറസ് വകേഭ�
ദത്തിനു െഡൽറ്റ എന്നു േപരു വന്നു. േരാഗം ദാരിദ്ര്യ�
െത്തയും കഷ്ടപ്പാടുകെളയും മാത്രമല്ല വിേദ്വഷെത്തയും
പകെയയും കൂടി പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം
േകാവിഡ് വ്യാപനകാലത്തു തബ് ലീഗ് ജമാഅത്ത് പ്ര�
വർത്തകർ േകട്ട പഴിക്കു കണക്കുേണ്ടാ. ഭരണകൂടങ്ങൾ�
ക്കു് തങ്ങളുെട അധികാരങ്ങൾ ബലെപ്പടുത്താനായി
പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉപകാരമായിത്തീരുന്നുെവന്നതാണു
ചരിത്രം.

ഒരാൾ ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നതു്
അയാളുെട മാനസികാേരാഗ്യം
േമാശമായതുെകാണ്ടാെണന്നും
അയാൾക്കു ചികിൽസ ലഭിച്ചി�
രുന്നുെവങ്കിൽ അകാല മരണം
ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുെവന്നും
നാം ഇേപ്പാൾ കരുതുന്നുണ്ടു്.
എന്നാൽ ഈ േരാഗനിർണ്ണയ�
േത്തക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണു
മനുഷ്യാവസ്ഥെയന്നു കൂടി
നാം ഓർമിേക്കണ്ടതാണു്.

കുഷ്ഠം, േപ്ലഗ്, ക്ഷയം
എന്നിങ്ങെനയുള്ള േരാ�
ഗവിപത്തുകളുെട അനു�
ഭവം മാനവഭാവനെയ
ബഹുമുഖമായി സ്വാധീ�
നിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാൻസറും
എയ്ഡ്സും േപാെല മാ�
രകേരാഗങ്ങളും േരാഗ�
ങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറം
സാമൂഹിക ജീർണ്ണതയു�
െട അടയാളങ്ങളായി
മനുഷ്യഭാവനയിൽ ഇടം

േതടുകയുണ്ടായി. കാൻസറിനു ചികിത്സയിലിരിേക്ക�
യാണു സൂസൻ െസാന്റാഗ് ഇൽനസ് ആസ് െമറ്റഫർ
എന്ന ദീർഘപ്രബന്ധെമഴുതിയതു്. േരാഗം എങ്ങെന�
യാണു രൂപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നെതന്നു് ആ എേസ്സ
അേന്വഷിച്ചു. ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു വിശ്രമിക്കുന്ന
സമയമാണു െക.പി. അപ്പൻ േരാഗവും സാഹിത്യഭാവ�
നയും എഴുതിയതു്. ഭ്രാന്തിെന എങ്ങെനയാണു ബഷീർ
േനരിട്ടെതന്നു്, അപ്പൻ എഴുതുന്നുണ്ടു്. ഭ്രാന്തിൽനിന്നു മട�
ങ്ങിവരാനുള്ള ഉപാധിയായാണു് അവിെട സാഹിത്യം
വരുന്നതു്. േരാഗത്തിെന്റ േവദന, അതിെല സഹനം
എന്നിവയിലാണു െസാന്റാഗ് ഊന്നിയതു്.

ഹാംെലറ്റിനു ഭ്രാന്താെണന്നു് െകാട്ടാരത്തിെല എല്ലാവ�
രും കരുതുന്നു. അേതാടുകൂടി അയാൾ അധികാരത്തി�
നു പുറത്താകുന്നു, അധികാരത്തിെന്റ ശത്രുവുമാകുന്നു.
ഭ്രാന്തെന്റ െമാഴികളാണു പിെന്ന ഹാംെലറ്റ് പറയുന്ന�
െതല്ലാം. അയാളുെട സംസാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഒളിച്ചി�
രുന്നു വിശകലനം െചയ്യുന്നു. അതു ഭ്രാന്തേന്റതു് തെന്ന�
െയന്നു് ഒളിപ്പിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ ഒരു ഭ്രാന്തെന്റ ൈശ�
ലിയിേലക്കു സ്വയം പരിവർത്തനം െചയ്തു് തെന്റ എതി�
രാളികെള കബളിപ്പിക്കുകയാണു ഹാംെലറ്റ് െചയ്യുന്ന�
െതന്നും നമുക്കു േതാന്നുന്നു. ദുഷിച്ച അധികാരെത്ത
െപാളിക്കാൻ ഹാംെലറ്റ് നാടകത്തിലുള്ളിൽ നാടകം
കളിക്കുന്നു. അേതസമയം, േലഡി മാക്ബത് വലിയ
േരാഗത്തിേലക്കു് െപാടുന്നെന വീഴുകയാണു്. അവർക്കു
സംഭവിക്കുന്നതു നാട്യമല്ല, യാഥാർഥ്യമാണു്. ഉന്മാദാ�
വസ്ഥ വരുന്നേതാെട അവരിൽനിന്നു് അധികാരവും
കരുത്തും േചാർന്നുേപാകുന്നു. അവരുെട വിചിത്രമായ
േരാഗത്തിനു ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്ന േഡാക്ടർ, ഇതു്
തെന്റ കഴിവിനു് അപ്പുറമാെണന്നു പറയുന്നു. ഉന്മാദം,
അതീവ ദുഃഖത്തിൽനിന്നാണു്, അതു മരണത്തിൽ അവ�
സാനിക്കുന്നു.

ദുഃഖം േരാഗമാെണന്നു കെണ്ടത്തുന്നേതാെടയാണു മാ�
നസിക ചികിത്സാസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായതു്. ഡിപ്രഷൻ
േപാലുള്ള വാക്കുകൾ അേതാെട ആധുനിക െപാതുവ്യവ�
ഹാരങ്ങളുെട ഭാഗമായി.

പാശ്ചാത്യ േരാഗചികിൽസയുെട ചരിത്രത്തിെല പ്രധാ�
നെപ്പട്ട ഒരു സന്ദർഭം മാനസികാേരാഗ്യ ചികിൽസയ്ക്കു്
പ്രേത്യകം ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണു്. ഒരാൾ
ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നതു് അയാളുെട മാനസികാേരാഗ്യം
േമാശമായതുെകാണ്ടാെണന്നും അയാൾക്കു ചികിൽസ
ലഭിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ അകാല മരണം ഒഴിവാക്കാമായി�
രുന്നുെവന്നും നാം ഇേപ്പാൾ കരുതുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ
ഈ േരാഗനിർണ്ണയേത്തക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണു മനു�
ഷ്യാവസ്ഥെയന്നു കൂടി നാം ഓർമിേക്കണ്ടതാണു്. മാ�
നസികാേരാഗ്യേത്തക്കാൾ വ്യക്തിയുെട ആവശ്യങ്ങളും
സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യമാ�
ണു് ഒരാെള ജീവിതം മതിയാക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതു്.
ഡിപ്രഷൻ എന്നു പറയാറുള്ള അവസ്ഥ ഒരുതരം പകർ�
ച്ചവ്യാധിയായി, നാഗരികതയുെട മുഖ്യ സവിേശഷതക�
ളിെലാന്നായി നാം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വികസിതരാജ്യ�
ങ്ങളിൽ പത്തിെലാരാെളങ്കിലും ഡിപ്രഷനു ചികിൽസ
േതടുന്നവരാണു്. ഇതു വർധിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കെര േപാെല ഒരു കവി ഇേപ്പാ�
ളാെണങ്കിൽ ഒരു വിലാപം (1908) എഴുതുക എങ്ങെന�
യായിരിക്കും എന്നു് ഞാൻ ആേലാചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താേനറ്റ�
വും േസ്നഹിക്കുന്ന വ്യക്തി നഷ്ടെപ്പട്ടുേപാകുേമ്പാൾ മനു�
ഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന അതീവ ദുഃഖം ചികിത്സയാൽ പരി�
ഹരിക്കാനാവില്ല. അമിത മദ്യപാനിയായ ആെള ആൽ�
ക്കേഹാളിസത്തിനു ചികിൽസിക്കും േപാെല അമിത
ദുഃഖത്തിനു ചികിത്സിക്കാെമന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടു്.
ചില നഷ്ടങ്ങൾ, ഇല്ലായ്മകളാണു് വ്യക്തികെള ദുഃഖിതരാ�
ക്കുന്നതു്. അതു തിരിച്ചുകിട്ടും വെര ആ ദുഃഖത്തിനു് അറു�
തി ഉണ്ടാവില്ല. ദരിദ്രനായ ആൾക്കു ദാരിദ്ര്യം മാറണം,
വീടില്ലാത്ത ആൾക്കു വീടുേവണം. കൂട്ടില്ലാത്ത ആൾ�
ക്കു കൂട്ടുേവണം. ഇങ്ങെന കൂടി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ നാം
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന േകാവിഡിെനക്കാൾ ഭയാനകമാണു
ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
സമുദായികവിേദ്വഷങ്ങളും വംശീയപീഡനങ്ങളും.

മരുന്നുകമ്പനികാർക്കു വലിയ
ലാഭം നൽകുന്ന ആേഗാള വിപ�
ണിയായി േകാവിഡ് മാറിക്കഴി�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആശുപത്രികൾക്കും
ക്വാറന്റീൻ േകന്ദ്രങ്ങൾക്കും
സൂക്ഷ്മവും ശക്തവുമായ മറ്റു
ചില ൈവറസുകൾ നമ്മുെട
േലാകെത്ത ഗ്രസിക്കുന്നുണ്ടു്.
അതു് വിേവചനങ്ങളുെടയും ഹിം�
സയുെടയും ആശയങ്ങളാണു്.

ആൽേബർ കമ്യൂ ദ് േപ്ല�
ഗ് എന്ന േനാവൽ ചരി�
ത്രത്തിെല േപ്ലഗിെന്റ
കഥയല്ല, ഫ്രാൻസിെല
നാത്സി അധിനിേവശ�
ത്തിെന്റ ചിത്രീകരണ�
മായിരുന്നു അതു്. േപ്ല�
ഗ് എന്നാൽ നാത്സിസ�
മാണു്. നാത്സി അധി�
നിേവശം അവസാനി�
ച്ചേതാെട ഫ്രഞ്ചുകാർ
അതു മറന്നുകളഞ്ഞു. നാത്സികൾ ഭൂതകാലത്തിെന്റ ഭാ�
ഗമാെയന്നു് അവർ വിശ്വസിച്ചു. കമ്യൂ നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പു്
ഇതാണു്—ഒരു ൈവറസും ഭൂതകാലത്തിെന്റ ഭാഗമാകു�
ന്നില്ല. നിങ്ങൾ േജാലി െചയ്യുന്നിടത്തും നിങ്ങൾ വായി�
ക്കുന്ന പുസ്തകത്താളുകളിലും വെര ആ ൈവറസ് അടു�
ത്ത അവസരത്തിനായി അദൃശ്യമായി കാത്തിരിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. അടുത്ത അധിനിേവശം, അടുത്ത അവകാശനഷ്ടം,
അടുത്ത വംശഹത്യ വരും വെര നാം ൈവറസ് ഭൂതകാ�
ലമാെയന്ന വിശ്വാസേത്താെട ജീവിക്കുകയാണു െചയ്യു�
ന്നതു്. സൂക്ഷ്മജീവികളായ ൈവറസുകൾക്കു് മനുഷ്യരുെട
സാമൂഹികജീവിതെത്ത തകിടംമറിക്കാനും േലാകക്രമ�
െത്ത തെന്ന മാറ്റിമറിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ െകാ�
േറാണ ൈവറസുകൾ കുറച്ചുകാലം കഴിയുേമ്പാൾ നെമ്മ
വിട്ടുേപാകും. അടുത്ത മ്യൂേട്ടഷൻ സംഭവിക്കും വെര അവ
നമ്മുെട പരിധിക്കു പുറേത്തക്കുേപാകും. മരുന്നുകമ്പനി�
കാർക്കു വലിയ ലാഭം നൽകുന്ന ആേഗാള വിപണിയാ�
യി േകാവിഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആശുപത്രികൾക്കും
ക്വാറന്റീൻ േകന്ദ്രങ്ങൾക്കും സൂക്ഷ്മവും ശക്തവുമായ മറ്റു
ചില ൈവറസുകൾ നമ്മുെട േലാകെത്ത ഗ്രസിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. അതു് വിേവചനങ്ങളുെടയും ഹിംസയുെടയും ആശ�
യങ്ങളാണു്. അതു മനുഷ്യേബാധെത്തയാണു കീഴടക്കു�
ന്നതു്.

കഴിഞ്ഞ ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദശകത്തിനിെട നമ്മുെട േദശ�
രാഷ്ട്രസങ്കൽപങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ
നാം ആർജ്ജിച്ചുെവന്നു കരുതിയ ഉദാരമൂല്യങ്ങൾ േരാ�
ഗാതുരമായി. എല്ലാ തിന്മകെളയും സ്വാഭാവികമാക്കുന്ന
കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നാം ശീലിക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിെല വംശ�
ഹത്യയും ബാബ്റിമസ്ജിദ് തകർത്തതും താമസിയാ�
െത വിസ്മൃതമാകുകയും അെതപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതു
കുറ്റകരമാകുകയും െചേയ്തക്കാം. ഫ്രാേങ്കായുെട േസ്വച്ഛാ�
ധികാരത്തിെനതിെര നടന്ന രക്തരൂക്ഷിതമായ ആഭ്യ�
ന്തര കലാപത്തിെനാടുവിൽ 1939-ൽ െസ്പയിൻ ജനാധി�
പത്യത്തിേലക്കു് മാറിയേപ്പാൾ ഉണ്ടായ പ്രധാന ഒത്തു�
തീർപ്പുകളിെലാന്നു് ഏകാധിപതിയായ ഫ്രാേങ്കാെയയും
അയാളുെട കൂട്ടാളികെളയും േവട്ടയാടരുെതന്നായിരുന്നു.
ഫ്രാേങ്കായുെട കാലെത്ത ജയിൽപീഡനങ്ങേളാ ഭരണ�
കൂട െകാലകേളാ മറ്റു മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങേളാ
െപാതു ഇടത്തിൽ ചർച്ച െചയ്യാനും പാടില്ല. ജനാധിപ�
ത്യത്തിനുേവണ്ടി നൽേകണ്ട വില. 1975-ൽ ഫ്രാേങ്കായു�
െട മരണം വെര ഏകാധിപത്യത്തിെന്റ ക്രൂരതകൾ െസ്പ�
യിനിെല രാഷ്ട്രീയസമൂഹം ചർച്ച െചയ്തില്ല. ഇക്കാലമത്ര�
യും ജനാധിപത്യ െസ്പയിനിൽ, വിദൂരഭൂതകാലത്തിെന്റ
അടയാളം േപാെല ഒരു ദിേനാസർ എന്ന േപാെല ഫ്രാ�
േങ്കാ ജീവിച്ചുെവന്നു് ഹാവിയർ മരിയാസ് ‘ദസ് ബാഡ്
ബിഗിൻസ്’ എന്ന േനാവലിൽ എഴുതി. കാരണം മനു�
ഷ്യർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉേപക്ഷിച്ചു ജീവിക്കാനാവും. ചകി�
തരായ െപൗരന്മാർ ആദ്യം ഉേപക്ഷിക്കുന്നതു സ്വാതന്ത്ര്യ�
മായിരിക്കും—മരിയാസ് പറയുന്നു.

പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുേമ്പാഴും കടന്നുേപാകുേമ്പാഴും
നാം അനുഭവിച്ച യാതനകളും വിേവചനങ്ങളും വിസ്മരി�
ക്കെപ്പടാൻ പാടില്ല. നാം അനുഭവിച്ച അനീതികേളാടു
സമരം തുടരുകയും േവണം. സാഹിത്യം അത്തരെമാരു
നിത്യസ്മരണയുെട ഇടം കൂടിയാണു്. മനുഷ്യഭാവനയുെട
ആവിഷ്കാരെമന്നാൽ മറവിെക്കതിരായ നമ്മുെട സമൂഹം
നടത്തുന്ന െചറുത്തുനിൽപിെന്റ ഭാഗം കൂടിയാണു്.

□

4



അജയ് പി.മങ്ങാട്ട് 
േനാവലിസ്റ്റ് , വിമർശകൻ, വിവർത്ത�
കൻ. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ െവള്ളത്തൂ�
വൽ സ്വേദശി. താമസം െപാന്നുരുന്നി,
െകാച്ചി.

പ്രധാന കൃതികൾ

• േലാകം അവസാനിക്കുന്നില്ല (േലഖനങ്ങൾ)

• സൂസന്നയുെട ഗ്രന്ഥപ്പുര (േനാവൽ)

• പറവയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം (േലഖനങ്ങൾ)

• ഏകാന്തതയുെട പുരാവൃത്തം: മാർേക്കസ് (പഠനം)
• രാത്രി: ഏലി വീസൽ (ആത്മകഥാപരമായ േനാ�

വൽ—വിവർത്തനം)
• േനാം േചാംസ്കി (ജീവചരിത്രം)
• ഇസ് ലാമും പടിഞ്ഞാറും: െദറീദ (സംഭാഷണം—

വിവർത്തനം)
• അംേബദ്കർ: ഒരു പ്രബുദ്ധ ഇന്ത്യക്കായി: െഗയ്ൽ

ഓംെവത് (ജീവചരിത്രം—വിവർത്തനം)
• പ്രണയത്തിെന്റ നാൽപതു നിയമങ്ങൾ: എലിഫ് 

ഷഫാക് (വിവർത്തനം)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

