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മാനിെഫേസ്റ്റായ്ക്കു് ഒരു
ആമുഖം

—ഉണ്ണി ആർ; െബന്യാമിൻ

‘ഹൗളി’െന്റ വിചാരണേവള 1957.

“േപാലീസുകാർ ഇവിെട നേവാത്ഥാനം അനുവദിക്കില്ല”
എന്ന തലെക്കേട്ടാെടയാണു് ഒരു അേമരിക്കൻ പത്രം
അലൻ ഗിൻസ് ബർഗിെന്റ “ഹൗളി”െന്റ പ്രസാധക�
നായ േലാറൻസ് െഫർലിംെഗറ്റിയുെട അറസ്റ്റ് വാർത്ത
െകാടുത്തതു്. നീണ്ടവിചാരണയ്ക്കു േശഷം ഒടുവിൽ “ഹൗ�
ളി”ൽ അശ്ലീലമിെല്ലന്നു് േകാടതി വിധിച്ചു. അവിെട മല�
ദ്വാരത്തിനും ഹൃദയത്തിനും ഒേര സ്ഥാനമായിരുന്നു.

ഉണർന്നിരിക്കുക, തന്നുള്ള-
െമേപ്പാഴും കാത്തുെകാള്ളുക
േചറിൽ നിന്നാനേപാൽ തെന്ന
െതറ്റിൽ നിന്നുദ്ധരിക്കുക. ധർമ്മപദം1

1. അദ്ധ്യായം 9, ജാഗരൂകത, പരിഭാഷ-മാധവൻ അയ്യപ്പത്തു്.

നിർവ്വചിക്കും േതാറും സങ്കീർണ്ണമാകുന്ന യുക്തിയാേണാ
സ്വാതന്ത്ര്യം? മനുഷ്യനിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമാേണാ
സ്വാതന്ത്ര്യെമന്ന അനുഭവം? സ്വാതന്ത്ര്യെമന്നാൽ അനു�
ഭവമാേണാ, അേതാ ഒരവസ്ഥേയാ? എന്തു് സ്വാതന്ത്ര്യ�
മാണു് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതു്? അതല്ല, നമ്മൾ മെറ്റാരാ�
ളാലും നിയന്ത്രിക്കെപ്പടാത്ത പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരായ വ്യ�
ക്തികളാേണാ? എെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങളുെട സ്വാ�
തന്ത്ര്യവുെമന്നതു് വ്യത്യാസെപ്പടുന്നതു് എങ്ങെനയാണു്?
എെന്റയും നിങ്ങളുെടയും നിറങ്ങൾ േവർതിരിക്കെപ്പടു�
ന്നിടത്തു് ആരുെട സ്വതന്ത്ര്യമാണു് നഷ്ടമാകുന്നതു്? ഒരാ�
ളുെട എന്തും െതരെഞ്ഞടുക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാ�
രമാേണാ സ്വാതന്ത്ര്യം? പ്രകൃതിയുെട ഉച്ചാരണങ്ങെള
േകൾക്കാതിരിക്കലാേണാ സ്വാതന്ത്ര്യം? ആ അറിവില്ലാ�
യ്മയിൽ ആേണാ നമ്മുെട യുക്തി സ്വതന്ത്രമായി ഇരി�
ക്കുന്നതു്? ഞാൻ എെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നതിലാേണാ
പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്? രാഷ്ട്രീയ
ജീവിയായിരിക്കുക എന്ന േബാധത്തിെന്റ കൃത്യതയാ�
േണാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ വിശാലത? ഒരാൾ മെറ്റാരാൾ�
ക്കു് നൽകുന്ന ദയയാേണാ, അേതാ ദാനമായി സ്വീകരി�
േക്കണ്ടതാേണാ? േപാരാട്ടത്തിലൂെട േനേടണ്ടതാേണാ
സ്വാതന്ത്ര്യം?

നാം ജീവിക്കുന്നതു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കാേണാ, അേതാ
ജാതി-മതങ്ങളിേലേക്കാ? പട്ടാളക്കാരനും സാധാരണ
പൗരർക്കുമിടയിൽ, േപാലീസുകാരനും കാൽനടക്കാർ�
ക്കുമിടയിൽ, മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമിടയിൽ അക�
ലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീതിയിലാേണാ സ്വാതന്ത്ര്യം പുലരുക?
േദശേത്താടു്, പതാകേയാടു്, ഗാനേത്താടു്, ൈദവങ്ങേളാ�
ടു്, പുേരാഹിതേരാടു് ഭയം നിറഞ്ഞ ബഹുമാനം സൂക്ഷി�
ക്കുേമ്പാഴാേണാ സ്വാതന്ത്ര്യം അർത്ഥപൂർണ്ണമാവുക?
സാേങ്കതിക വികാസത്തിലൂെട നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര വിനി�
മയ ശരീരങ്ങളായി എന്ന േതാന്നലിലാേണാ പ്രച്ഛന്ന�
മായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േകളി? അപരത്വങ്ങൾ നിർമ്മി�
ച്ചുെകാണ്ടാേണാ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാവുന്നതു്? സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിെന്റ മാനിെഫേസ്റ്റാ എന്നാൽ എന്താണു്?

വിേയാജിച്ചുെകാണ്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും പ്രവർത്തി�
കളുമാേണാ അേതാ അവരവരുെട ഇടങ്ങെളാരുക്കു�
കയും മറ്റുള്ളവർക്കായി അതു തുറന്നുെകാടുക്കുകയും
െചയ്യലാേണാ, അേതാ ഞാൻ നീ എന്ന േഭദമില്ലാെത
രണ്ടുവ്യക്തിത്വങ്ങളായി നിന്നുെകാണ്ടു തെന്ന പരസ്പ�
രം ബഹുമാനിക്കലാേണാ? സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടെപ്പടുന്നു
എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതു് കുറ്റകൃത്യമാേണാ? അങ്ങെന�
െയങ്കിൽ, എഴുത്തുകാരും ചിത്രകാരന്മാരും ബുദ്ധിജീവി�
കളും ചരിത്രകാരന്മാരും വിേവകികളായ മറ്റു മനുഷ്യരും
കുറ്റവാളികളാേണാ?
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അലക്സ് മാത്യു

െസൽഫ് േപാർെട്രയ്റ്റ്,
ചാർേക്കാൾ, േപപ്പർ, 2018.



അനൂപ് മാത്യു േതാമസ്

മേഡാണ (2016), എ സീൻ ഫ്രം എ െവയ്      ക്
എന്ന സീരീസിൽ നിന്നു്.

പേള്ളാൈട്ടൻസ്
എന്ന േപരിൽ കൂടു�
തൽ നന്നായി അറി�
യെപ്പടുന്ന െസാ�
ൈസറ്റി ഓഫ് കാ�
ത്തലിക് അേപ്പാ�
െസ്താേലറ്റിെല ഫാ.
േടാണി േകാൽബ്
തിരുവനന്തപുര�
െത്ത െപാേള്ളാട്ടി�
ഗിരിയിൽ പുതുതാ�
യി തുടങ്ങുന്ന ചാപ്പ�
ലിേലയ്ക്കുള്ള മേഡാ�
ണയുെട ഒ രു   ശി�
ല്പമുണ്ടാക്കാനായി
1970-ൽ േജ്യാതി
സാഹിെയ നിേയാ�
ഗിച്ചിരുന്നു. അടുത്തു
തെന്ന ഉള്ള മരിയ�
നാടു് എന്ന മത്സ്യബ�
ന്ധന ഗ്രാമത്തിൽ
താൻ താമസിച്ച
ഒരു മാസക്കാല�
ത്തിനുള്ളിൽ ശില്പം
തീർക്കാെമന്നായിരു�
ന്നു സാഹി തീരുമാ�
നിച്ചതു്. അതു് വീട്ടി�
യിൽ െചയ്യാെമന്നു്
ഫാ. േകാൽബുമായി
ആേലാചിച്ചു് നിശ്ച�

യിച്ചതനുസരിച്ചു് േയാജിച്ച ഒരു തടി കടൽത്തീരത്തുള്ള
ഗ്രാമത്തിൽ െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു.

ശില്പം പൂർത്തിയാക്കിയ േശഷം സാഹി അതു് പേള്ളാ�
ൈട്ടൻസിനു് ൈകമാറി. പെക്ഷ, അവരതു് ചാപ്പലിൽ
വച്ചില്ല. ചാപ്പലിെന്റ ചുമതലയുള്ള ഫാ. മാൻെഫ്രഡ്േഹാ�
ക്ക് സഭക്കാരുമായി കൂടിയാേലാചിച്ചേശഷം പറഞ്ഞതു്
ഇരുണ്ടു് ഭംഗിയില്ലാത്ത ആ ശില്പം േമരിയുേടതാെണന്നു്
കരുതാനാവില്ല എന്നായിരുന്നു.

എന്നാൽ, മരിയനാെട്ട മത്സ്യബന്ധനത്തിേലർെപ്പട്ടവ�
െര മാതൃകയാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ശില്പം തിരസ്കരിക്കെപ്പട്ടു
എന്നതു് ഒരു ബദൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിനു് േവണ്ടിയുള്ള
സാഹിയുെട അേന്വഷണെത്ത കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുക�
യാണു് െചയ്തതു്. ‘ലളിതകല’യും അധഃസ്ഥിത വർഗ്ഗത്തി�
െന്റ ‘ദളിത് കല’യും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുടർന്നും
അേന്വഷിക്കുകയാണു് അേദ്ദഹം െചയ്തതു്. അേതാെട,
ക്രിസ്തുമതാചാരം അതതു േദശെത്ത സംസ്കാരവുമായി
െപാരുത്തെപ്പടണം എന്ന നിലപാടുമായി കേത്താലി�
ക്കാസഭയ്ക്കകത്തുതെന്ന രൂപംെകാണ്ട “സാംസ്കാരികാ�
നുരൂപണം” എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു േവണ്ടി അേദ്ദഹം
നടത്തിയ ശ്രമം, പ്രേത്യകിച്ചു് ഒരു ‘ദളിത് ’ മേഡാണ
െയപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പം, ഒരു വി�
വാദവിഷയമാവുകയും െചയ്തു. സംസ്കാരവും വിശ്വാസസം�
ഹിതകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റി അേന്വഷിക്കുന്ന
സാഹിയുെട, ഒേര സമയം കലാകാരനും ൈദവശാസ്ത്ര�
ജ്ഞനും എന്ന നിലയിലുള്ള, പ്രവർത്തനം സാധാരണ�
ക്കാരുെട ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ആേഗാളസഭയുെട അഭി�
ലാഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരസ്വസ്ഥതയായി ഇന്നും നി�
ലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ആേഗാളതലത്തിലും ഉള്ള
േവെറയും സഭകളിൽ അേദ്ദഹം ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. പേള്ളാൈട്ടൻസ് തെന്ന േവെറ രണ്ടു് പള്ളികളിെല
േജാലി പിന്നീടു് അേദ്ദഹെത്ത ഏല്പിച്ചിരുന്നു.

ഫാ. േഹാക്ക് മരണമടഞ്ഞതു് 2015-ൽ ആയിരുന്നു.
പേള്ളാട്ടിഗിരിയിെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുറിയിൽനിന്നാ�
ണു് ശില്പം കണ്ടുകിട്ടിയതു്. പേള്ളാൈട്ടൻസിെന്റ ചരി�
ത്രവും ഇന്ത്യയിെല അവരുെട േപ്രഷിതപ്രവർത്തനവും
വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം അവിെട തുറന്നിട്ടുണ്ടു്.
ഇന്ത്യയിൽ സഭയുെട പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ജർമ്മൻ
പുേരാഹിതർക്കുള്ള ആദരം കൂടിയാണു് ഈ മ്യൂസിയം.
അവർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ േശഖരിച്ച കലാ�
വസ്തുക്കളും മ്യൂസിയത്തിലുണ്ടു്. സാഹിയുെട ശില്പം കൂടി
േശഖരങ്ങളുെട ഭാഗമാക്കാൻ ആേലാചിക്കുകയാണു്
ഇേപ്പാൾ മ്യൂസിയത്തിെന്റ ചുമതലയുള്ള ഇന്ത്യൻ പുേരാ�
ഹിതന്മാർ.
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ഭൂതാവിഷ്ടരായ നമ്മൾ

—സക്കറിയ

2018-െല ഇന്ത്യയിലിരുന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ
1948-െല കൽക്കത്ത തീസീസിെന്റ അടിസ്ഥാന നി�
ലപാടു് ശരിയായിരുന്നു എന്നു് േതാന്നുന്നു. അതായതു്
1947 ആഗസ്റ്റ് 15 അർദ്ധരാത്രിയ്ക്കു് ഇന്ത്യയ്ക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം
ലഭിച്ചുേവാ? അേതാ ഇന്ത്യ വിേദശിയും സ്വേദശിയും
ഒന്നുേചർന്ന ഒരു ബൂർഷ്വാ ഭരണ വർഗ്ഗത്തിെന്റ ൈക�
കളിൽ നിന്നു് സ്വേദശി മാത്രമായ ഒരു ബൂർഷ്വാ ഭരണ�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ൈകകളിേലക്കു് ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുക�
യാേണാ ഉണ്ടായത്  ? അവർ ജനങ്ങൾക്കു് വിഴുങ്ങാൻ
എറിഞ്ഞുെകാടുത്ത ഒരു ചൂണ്ടെക്കാളുത്തു മാത്രമായിരു�
ന്നുേവാ സ്വാതന്ത്ര്യം?

രണദിേവയ്ക്കു് കാര്യങ്ങളുെട വാസ്തവം മനസ്സിലായിരു�
ന്നു എന്നാണു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. കാരണം സ്വാ�
തന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യാചരിത്രം നമുക്കു് കാണിച്ചുതരുന്ന�
തു്, ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾ പിടിെച്ചടുത്ത
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം പടിപടിയായി െതരെഞ്ഞടുപ്പു്
എന്ന മറക്കുടയുെട ഉപേയാഗത്തിെന്റ കാര്യത്തിെലാഴി�
െക മെറ്റല്ലാത്തിലും ജനവിരുദ്ധവും സ്വാതന്ത്ര്യവിരുദ്ധവും
േസ്വച്ഛാധിപത്യപരവുമായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണു്.
അതിൽ ഒട്ടും അസ്വാഭാവികമല്ലാെത പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട
ഒരു തിരതള്ളലായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും േകാൺഗ്ര�
സ്സും േചർന്നു് സൃഷ്ടിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥ. ജനാധിപത്യം
മാത്രമല്ല െമൗലികാവകാശങ്ങളും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട
ചവറ്റുെകാട്ടയിൽ െചന്നു വീണു. രണദിേവ പ്രവചിച്ച
ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ്ഗ ബൂർഷ്വാസിയുെട ഫ്യൂഡൽ മനഃശാ�
സ്ത്രമാണു് ഇന്ദിരയിലൂെട പുറത്തു് ചാടിയതു്. ജനങ്ങൾ
ൈകയ്യാളുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എക്കാലത്തും ഇന്ത്യൻ ബൂർ�
ഷ്വാസിയ്ക്കു് ഒരു േപടി സ്വപ്നമാണു്.

അടിയന്തരാവസ്ഥ, ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയപ്പാർ�
ട്ടികൾക്കു് ജനാധിപത്യെത്തയും ഭരണഘടനെയയും
െപൗരസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങെളയും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള വഴികളു�
െട ഒരു മാതൃകാ പാഠപ്പുസ്തകമായി മാറി എന്നതാണു്
സത്യം. രണദിേവയുെട കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാവെട്ട,
മെറ്റാരു ബൂർഷ്വാ ഭരണവർഗ്ഗമായി മാറി, േനാക്കുകൂലി
േപാെലയുള്ള അശ്ലീലങ്ങളുെട പരിപാലകരായി അന്ത്യ�
കാലെത്ത തുറിച്ചു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഗാന്ധി എന്ന സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്ന സുന്ദരസ്വപ്നത്തിെന്റ വില്പനക്കാരനായിരുന്നു.
എന്തിനേദ്ദഹം അതു് െചയ്തു എന്നതു് അത്ഭുതെപ്പടുത്തു�
ന്ന സമസ്യയാണു്. കാരണം അതിനായി തന്നിെല ഹി�
ന്ദുവിനു് കടിഞ്ഞാണിടാൻേവണ്ടി അേദ്ദഹത്തിനു ആന്ത�
രികമായ േലാകയുദ്ധങ്ങൾ നടേത്തണ്ടിവന്നു. അേദ്ദഹ�
െത്ത വിശ്വസിച്ച േകാടാനുേകാടി ഇന്ത്യാക്കാർ, ബ്രിട്ടീഷു�
കാരിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തങ്ങെള സ്വതന്ത്രരാക്കു�
െമന്നു് വിശ്വസിച്ചു. പേക്ഷ, സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിനു
േശഷമുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഗാന്ധിക്കു് അപകടം മണത്തു.
അതുെകാണ്ടാണു് ഒരു ഹിന്ദു തീവ്രവാദി ബ്രാഹ്മണെന്റ
ൈകകളാൽ വധിക്കെപ്പടുന്നതിനു് മൂന്നു ദിവസം മുൻപു്
അേദ്ദഹം കുറിച്ചതു്: ‘േകാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുെട ഉപേയാ�
ഗം കഴിഞ്ഞു. അതു് സ്വയം പിരിച്ചു വിടണം.’ അെതാരു
‘േലാക് േസവക് സംഘ് ആയി പുഷ്പിക്കണം’ (േസവക് 
സംഘ് എന്ന പ്രേയാഗം ഒരു Freudian slip ആയിരുന്നു�
േവാ ആേവാ) പെക്ഷ അേപ്പാേഴക്കും താമസിച്ചു േപായി�
രുന്നു. ഒരു പെക്ഷ ഗാന്ധി മണത്ത അേത ആപത്തും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വധം നൽകിയ ദുസ്സൂചനയും, ഗാന്ധി�
യുെട അസാന്നിദ്ധ്യം നവജാത ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയ�
ത്തിലുണ്ടാക്കിയ വഴിത്തിരിവും, ഗാന്ധിവധത്തിനു് ഏതാ�
െണ്ടാരു മാസത്തിനു േശഷം കൽക്കട്ട തീസീസ് അവത�
രിപ്പിച്ച രണദിേവയുെട മുമ്പിലുണ്ടായിരുേന്നാ? ആർക്ക�
റിയാം?

കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിയ്ക്കു്
അവരുെട സ്ഥാപിത താത്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനു�
ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെലാഴിെക മെറ്റാരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും
വിശ്വാസമില്ല എന്നു് ഗാന്ധിജിയ്ക്കു് മനസ്സിലായിരുന്നിരി�
ക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദശകങ്ങളിെല
രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം—അഖിേലന്ത്യാ രാഷ്ട്രീയത്തിേന്റ�
തു് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനങ്ങളുെടയും—പരിേശാധിച്ചാൽ
നേരന്ദ്രേമാദിയുെട ആഗമനം കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അടക്കമു�
ള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങളുെട ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും
അധികാര േമാഹാധിഷ്ഠിതവുമായ കർമ്മ കാണ്ഡത്തി�
െന്റ സ്വാഭാവികമായ പൂർത്തീകരണം മാത്രമാെണന്നു്
മനസ്സിലാകും. കാരണം, േമാദി പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന
വർഗ്ഗീയതയും മുതലാളിത്തവും ജാതിഭ്രാന്തും േസ്വച്ഛാധി�
പത്യപ്രവണതയും ഒരു േതാതിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാന്നിൽ,
ഒരു വിധത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു വിധത്തിൽ, അവരിലും
കുടിെകാള്ളുന്നുണ്ടു്. േമാദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു്,
േമാദിെക്കതിർ നില്ക്കുന്നു എന്നവകാശെപ്പടുന്ന രാഷ്ട്രീയ�
പ്പാർട്ടികളല്ലാെത മറ്റാരാണു് ഉത്തരവാദി? േമാദി യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ അവരുെട സൃഷ്ടിയാണു്. ബി.െജ.പി.യും
ആർ.എസ് . എസും നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണു്.

അതു് ഭരണവർഗ്ഗങ്ങളുെട കാര്യം. അവരുെട ദുരാഗ്രഹ�
ങ്ങൾക്കും ആർത്തികൾക്കും പടേയാട്ടം നടത്താൻ വഴി�
െയാരുക്കിെക്കാടുക്കുന്ന മെറ്റാരു ശക്തിയുണ്ടു്. അവെര
െവള്ളപൂശാനും സ്വർണ്ണം േതക്കാനും മാന്യവത്കരിക്കാ�
നും മഹത്വവത്കരിക്കാനും അവർ ഉച്ചരിക്കുന്ന കളവു�
കൾക്കു് ആയിരമായിരം മടങ്ങു് പ്രഹരേശഷി നൽകാ�
നും േസവന നിരതമായി നില്ക്കുന്ന ആ ശക്തി ഇന്ത്യൻ
മാധ്യമങ്ങളാണു്. മാധ്യമങ്ങെള േചർത്തു് വായിക്കാെത
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ തകർച്ചെയയും വിവിധ
ഫാസിസങ്ങളുെട വളർച്ചെയയും ജനസാമാന്യങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രീയമായ അന്ധതേയയും മനസിലാക്കാൻ ശ്രമി�
ക്കുന്നതു് ഇരുട്ടിെന േചർക്കാെത രാത്രിെയ കണ്ടുപിടി�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുേപാെല ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ മുഖ്യ�
ധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ്ഗ ഫാസിസങ്ങ�
ളുെട, അവ കാലാകാലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നുണകളു�
െട പ്രപഞ്ചങ്ങളുെട, അവിഭക്തഭാഗവും ഏറ്റവും വലിയ
പ്രചാരകരുമാണു്. കുറച്ചുകാലം മുൻപുവെര അങ്ങെനയ�
ല്ല എന്നവർ നടിക്കുകെയങ്കിലും െചയ്തിരുന്നു. ഇന്നു് ആ
നടനം േപാലും നേരന്ദ്രേമാദി അനുവദിക്കുന്നില്ല. കള്ള�
പ്പുഞ്ചിരി െപാഴിക്കുന്ന ആൾ ൈദവങ്ങെളയും െവള്ള േത�
ച്ച വർഗ്ഗീയതകെളയും ഈതിവീർപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിഗ്ര�
ഹങ്ങെളയും െകാണ്ടു് അവർ നെമ്മ ഭൂതാവിഷ്ടരാക്കിയ�
തു് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. ഇന്നും അറിയുന്നില്ല. െപൗരനു്
അപ്രമാദിത്യമുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൽ, ഭരണകൂടങ്ങളു�
െട നിസ്സാര കാരുണ്യങ്ങെള ഇരന്നു വാങ്ങുന്ന പിച്ചക്കാ�
ശു േപാെല സ്വീകരിക്കാൻ അവർ െപൗരെന പരിശീലി�
പ്പിച്ചു. നെമ്മ മുട്ടുകുത്തുന്നവരും വാലാട്ടുന്നവരും കണ്ണട�
ഞ്ഞവരുമാക്കി.

വർഗ്ഗീയ ശക്തികൾക്കു് വയർ നിറയും വെര മാത്രമല്ല
ശ്വാസംമുട്ടും വെര വാർത്തകൾ എഴുതി നിറച്ച മാധ്യ�
മങ്ങെള അവർ ഇടംകാൽെകാണ്ടു് െതാഴിച്ചു വീഴിക്കു�
ന്നതിൽ എന്തത്ഭുതം? ഇതാണു് ഫ്രാങ്കൻൈസ്റ്റൻസ് 
സത്വം എന്ന പ്രശസ്ത പ്രതിഭാസം: താൻ പാലൂട്ടി വളർ�
ത്തിയ ഭീകരസത്വം തെന്റ കാലനായിത്തീരുന്നു. രാ�
ഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കു് തടിതപ്പാൻ വഴികൾ ഏെറയുണ്ടു്.
അതാണു് അവരുെട പണം മുടക്കില്ലാത്ത െതാഴിൽ.
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള ഉയിർ�
െത്തഴുേന്നൽക്കും. ഉത്തേരന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിെല ചാനൽ
കാണാത്ത, പത്രം വായിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ അതിനു
വഴിെയാരുക്കും. മാധ്യമങ്ങളുെട കാര്യേമാ? ‘മീശ’യ്ക്കു് സം�
ഭവിച്ചതു് അവർ സ്വന്തം കുഴി േതാണ്ടുന്നതിെന്റ ഏറ്റവും
പുതിയ അടയാളമാണു്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അേതാെടാ�
പ്പം മാധ്യമങ്ങൾ, ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും മേതതരത്വ�
ത്തിെന്റയും സ്വാതന്ത്രത്തിെന്റയും കൂടി കുഴിേതാണ്ടുക�
യാണു്. കാരണം ഇവ മൂന്നിെന്റയും യഥാർത്ഥ പരിപാ�
ലകർ അവരാണു്. െകാടിയ ആപത്തിെന്റ ചുവെരഴുത്തു്
വായിക്കുവാനുള്ള സദ്  ബുദ്ധി അവർക്കുണ്ടാവെട്ട എന്നു്
ആശിക്കുക മാത്രേമ വഴിയുള്ളൂ.
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മൂന്നാം നിയമം ലംഘിക്കൽ

—േമതിൽ

For whoever keeps the whole law but
fails in one point has become
accountable for all of it.

(James 2:1–13)

വിേമാചനം: മരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ മൂലകങ്ങളി�
േലക്കു് തിരിച്ചു േപാകയാേണാ, അേതാ മൂലകങ്ങൾ
എെന്റ ശരീരത്തിെല ബന്ധനത്തിൽ നിന്നു് വിമുക്തി
േനടുകയാേണാ? ഏതായാലും എെന്റ മരണം മനുഷ്യ�
വംശത്തിെന്റ മരണമാകില്ല. എങ്കിലും, മനുഷ്യ പരിണാ�
മത്തിനു േവണ്ടിവന്ന അപാരമായ കാലയളവു് പരിഗ�
ണിച്ചാൽ, അതിൽ ആയിരത്താണ്ടുകൾ െവറും െനാടി�
യിടകൾ മാത്രമാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, എെന്റയും
നിങ്ങളുെടയും മരണവും നരവംശ തിേരാധാനവും ഒരു മി�
ലനിയത്തിനകത്തു് അടുത്തടുത്തു െവച്ചു് പരിേശാധിക്കാ�
വുന്ന സമകാലിക ഇതിവൃത്തങ്ങളാകാം. തുരങ്കത്തിെന്റ
അറ്റെത്ത ഇരുട്ടു് എനിക്കു് കാണാം. അതിനിടയിെല�
ന്തിനു് ചില വിേമാചന ചിന്തകൾ? ഒരുപേക്ഷ, ഇടയിൽ
എെന്തങ്കിലും െചയ്യലും പറയലുെമാെക്ക പ്രതിബദ്ധമാ�
െയാരു ആവശ്യമാേയക്കാെമന്നു് ഒരു ഹ്രസ്വവർത്തമാ�
നം നേമ്മാടു് പറയുന്നു.

(ഹ്രസ്വ വർത്തമാനം. നവംബർ 2016. േമതിൽ രാധാ�
കൃഷ്ണൻ ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യേയാടു് പറയുന്നു: അഞ്ഞൂറ് 
വർഷങ്ങൾക്കകം മനുഷ്യവംശം നശിച്ചു േപാകും. നവം�
ബർ 2017. സ്റ്റീവൻ േഹാക്കിങ് താക്കീതു് നൽകുന്നു:
അറുനൂറിൽ ചുരുക്കം വർഷങ്ങൾക്കകം മനുഷ്യവംശം
നശിച്ചു േപാകും—നാം അതിനകം താമസേയാഗ്യമായ
മെറ്റാരു ഗ്രഹം കെണ്ടത്തുകയും അേങ്ങാട്ടു് കുടിേയറുക�
യും െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ. സമത്വം ഇവിെട അവസാനിക്കുന്നു.)

പ്രതിബദ്ധത. നക്സലിസവുമായി കബഡി കളിച്ചു് വിരാ�
ഷ്ട്രീയത്തിേലക്കു് പിൻവാങ്ങൽ എെന്റ പുരാവൃത്തത്തി�
ലുണ്ടു്. ആ ഭൂതത്തിനു േശഷം ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു: “ജന്തുവിേമാചനെത്തപ്പറ്റി ഞാൻ ധാരാളം
എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിെയെന്റ ശ്രദ്ധ യന്ത്രവിേമാചന�
ത്തിേലക്കു് തിരിേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു”. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ആേഗാള ഗേവഷകർക്കായുള്ള ‘റിേസർച് േഗറ്റ്  ’ എന്ന
െവബ്ൈസറ്റിൽ, േറാേബാട്ടുകളുെട അവകാശങ്ങൾ�
ക്കു േവണ്ടി വാദിക്കുന്നു—പ്രേത്യകിച്ചും െവേസ്റ്റൺമിഷി�
ഗൻ സർവകലാശാലയിെല ഓറ്റം എഡ്  േവഡ് എന്ന
ഗേവഷകേയാടു്. സാമൂഹിക േറാേബാട്ടുകളുെട അവകാ�
ശങ്ങൾ പരിഗണിക്കൽ എന്ന ആശയം തെന്ന െഞ�
ട്ടിക്കുന്നുെവന്നാണു് ശ്രീമതി എഡ്  േവഡ് എേന്നാടു് �
പറഞ്ഞത് !

ഐസിക് ആസിേമാഫിെന്റ മൂന്നു്
നിയമങ്ങൾ
(േപര് െതറ്റായി ഉച്ചരിക്കെപ്പടൽ എന്ന ഭർത്സനത്തിനു്
ഇരയാക്കെപ്പട്ടവരിൽ രണ്ടു് േപരാണു് ഐസിക് ആസി�
േമാഫും ഞാനും. രണ്ടു േപെരയും ഇതു് കുപിതരാക്കിയിട്ടു�
ണ്ടു്. സമത്വം ഇവിെട അവസാനിക്കുന്നു.)

ആസിേമാഫിെന്റ മൂന്നു് നിയമങ്ങൾ, ഓർമ്മയിൽ നി�
ന്നു് ഏതാണ്ടുള്ള വിവർത്തനത്തിൽ, ഞാൻ ഇവിെട
കുറിക്കുന്നു.

ഒന്നു്: ഒരു േറാേബാട്ടു് ഏെതങ്കിലും മനുഷ്യജീവിെയ മു�
റിെപ്പടുത്തുകേയാ, നിഷ്ക്രിയത്വത്തിലൂെട ഹാനിയിൽ
എത്തിക്കേയാ െചയ്യരുതു്.

രണ്ടു്: മനുഷ്യജീവികൾ നൽകുന്ന ആജ്ഞകൾ ഒരു
േറാേബാട്ട് പാലിക്കണം—ഈ ആജ്ഞകൾ ഒന്നാം
നിയമേത്താടു് ഇടയുേന്നടെത്താഴിെക.

മൂന്നു്: ഒരു േറാേബാട്ട് സ്വന്തം അസ്തിത്വം സംരക്ഷിക്ക�
ണം—ഈ സംരക്ഷണം ഒന്നും രണ്ടും നിയമങ്ങേളാടു്
ഇടയാേത്തടേത്താളം കാലം.

ആസിേമാഫിെന്റ നിയമങ്ങൾ െപാതുേവ യന്ത്രഭീഷണി
പ്രവചിക്കുന്നു. േമരിെഷല്ലി 1818-ൽ ‘ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ’ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചതിനുേശഷം ഏെറ പ്രചരിതമാണു് യന്ത്ര�
ങ്ങൾ മനുഷ്യെര ആക്രമിേച്ചക്കാെമന്ന ഭീതി. പെക്ഷ,
ഇന്നു്, യന്ത്ര നിർമ്മാണം െതാട്ടു് ശസ്ത്രക്രിയ വെര പല
കർമ്മങ്ങളിലും േറാേബാട്ടുകൾ മനുഷ്യേരാെടാപ്പം സഹ�
കരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവികളിൽ ആക്രമണവാസന
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് ‘ൈഫറ്റ് –ഓർ–ൈഫ്ലറ്റ് ’ എന്ന പ്ര�
തിസന്ധിയിെല ഒരു തരം േടാസിങ്ങിനുള്ള (തലേയാ,
വാേലാ?) ഉത്തരമായാണു്. േറാേബാട്ടുകളിൽ സ്വേത
ആക്രമണവാസനയില്ല—മനുഷ്യരിൽ നിന്നു് സാേങ്കതി�
കമാേയാ, സാമൂഹികമാേയാ അവയ്ക്കതു സ്വാംശീകരി�
ക്കാൻ കഴിയാേത്തടേത്താളം കാലം.

ആധുനിക േറാേബാട്ടിക്സിെല ചില വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ആസി�
േമാഫിെന്റ നിയമങ്ങെള സമതുലിതത്വത്തിൽ എത്തി�
ക്കാനുള്ള മറുനിയമങ്ങളിേലക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു. േറാ�
േബാട്ടുകളുെട അവകാശങ്ങെളക്കുറിച്ചും അവയ്ക്കു് മനുഷ്യ�
രിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷിതത്വെത്തക്കുറിച്ചും അവർ ചിന്തി�
ക്കുന്നു.

ഓർെവലിെന്റ ആറു ആംഗലഭാഷാ
നിയമങ്ങൾ
െപെട്ടന്നു് മുന്നിെലത്തുെന്നാരു സമാന്തരത്വത്തിൽ (എങ്കി�
ലും വിപരീതത്വത്തിൽ) ഞാൻ േജാർജ് ഓർെവലിെന്റ
ആറു ആംഗല ഭാഷാ നിയമങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഓേരാ
നിയമവും എടുത്തു പറയുന്നില്ല. പഴയ തലമുറകളിൽ ഭാ�
ഷാശുദ്ധിയിൽ നിഷ്കർഷയുള്ള അദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്നു്
വിദ്യാർത്ഥികൾ േകട്ടിരിക്കാവുന്ന ഉപേദശങ്ങളാണു്
ഓർെവലിെന്റ ആദ്യെത്ത അഞ്ചു നിയമങ്ങൾ. ആറാം
നിയമം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, അതിെന്റ ധ്വനി വ്യക്തമാണ് ; േമ്ലച്ഛം /അപരിഷ്കൃതം
ആവാേത്തടേത്താളം, ആദ്യെത്ത അഞ്ചു നിയമങ്ങളിൽ
ഏതിെനയും നിങ്ങൾക്കു് ലംഘിക്കാം! സത്യത്തിൽ, ഈ
നിയമങ്ങൾ പ്രാഥമിക വിനിമയെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചുള്ളതാ�
െണന്നും, സർഗാത്മകമായ എഴുത്തിനു് ആറാം നിയമം
സൂചിപ്പിക്കുന്ന ൈനതിക പരിമിതിെയാഴിെക മെറ്റന്തുമാ�
കാെമന്നും ഓർെവൽ വ്യക്തമാക്കി (അതുെകാണ്ടാണു്
സദാചാര കാര്യങ്ങളിൽ ‘പരിധിക്കു പുറത്തായ’ െഹൻ�
റി മില്ലെറ മറ്റാേരക്കാളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഓർെവലിനു്
കഴിഞ്ഞതു്).

താരതമ്യത്തിൽ, ആസിേമാഫിെന്റ മൂന്നാം നിയമത്തി�
െന്റ ഉള്ളടക്കം സ്വയം റദ്ദുെചയ്യുന്നു. സ്വതഃവിരുദ്ധത,
അസ്വീകാര്യമാെയാരു ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം. േറാ�
േബാട്ടുകളുെട സ്വരക്ഷ! ആരിൽനിന്നു്? നിങ്ങെളാരു
വ്യക്തിെയ േവദനിപ്പിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തി ആദ്യം േവദ�
നയറിയുന്നു, പിെന്ന േവദനിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. അടിമ�
കളായതിനു േശഷമാണു് അടിമത്തെമെന്തന്നു് പല സ്വ�
തന്ത്ര സമൂഹങ്ങളും അറിഞ്ഞതു്. അേതവെര അടിമത്തം
എന്ന സങ്കല്പം േപാലും ഈ സമൂഹങ്ങൾക്കു് അജ്ഞാ�
തമായിരുന്നു. ഇന്നു് ഇതരജീവികെളന്നതു് േപാെല,
നാെള സപ്രജ്ഞമായ യന്ത്രങ്ങളും മനുഷ്യരുെട അടിമ�
കളാവാം; േറാേബാട്ടുകളുെട വിേമാചനേപ്പാരുകളുണ്ടാ�
വാം. പേക്ഷ, മനുഷ്യർ േബാധപൂർവ്വം പഠിപ്പിച്ചേതാ,
മനുഷ്യരിൽ നിന്നു് സാമൂഹികമായി പഠിച്ചേതാ അല്ലാ�
ത്ത ഒെരാറ്റ തിന്മേയാ കുടിലതന്ത്രേമാ അവയിൽനിന്നു്
പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. മനുഷ്യർ യന്ത്രങ്ങളിൽ നിേക്ഷ�
പിക്കുന്ന തിന്മ ഒരു ബുമറാങ് േപാെല തിരിച്ചു വേന്ന
തീരു.

ആകയാൽ ആസിേമാഫിെന്റ മൂന്നാം നിയമം ഇങ്ങെന
തിരുത്തെപ്പടണം. ഒരു േറാേബാട്ടു് സ്വന്തം അസ്തിത്വം
സംരക്ഷിക്കണം—ഈ സംരക്ഷണം ഒന്നും രണ്ടും നിയ�
മങ്ങെള ലംഘിക്കുെമങ്കിൽേപ്പാലും!

ഒരു ഉല്പത്തിപ്പുസ്തകം: ൈദവം, മനുഷ്യൻ,
യന്ത്രം
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് (കൃത്യം 1999-ൽ) ഒരു ഹൃദായാ�
ഘാതത്തിനു േശഷം വീട്ടിൽ മരുന്നും വിശ്രമവും ഡിസ്ക�
വറി ചാനലുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാലത്താണു് ഞാൻ
‘ൈദവം, മനുഷ്യൻ, യന്ത്രം’ എന്ന പുസ്തകെമഴുതിയതു്.
അതിനും മുൻേപ, 1980-കളുെട തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ
കംപ്യൂട്ടർ േപ്രാഗ്രാമുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ജിജ്ഞാസയും അഭിനിേവശവുമുെണ്ടങ്കിൽ ആ തുടക്ക�
ത്തിൽ നിന്നു് േറാേബാട്ടുകൾ, ൈസേബാർഗുകൾ, കൃ�
ത്രിമ പ്രജ്ഞ എന്നിവയിേലക്കു് (എെന്റ പുസ്തകത്തിെല
പ്രധാന വിഷയങ്ങളിേലക്കു്) ഏെറ ദൂരമില്ല. ഈ ഉന്മു�
ഖത, േഹാസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ പ്രേത്യകിച്ചും മുഖ�
രമായിത്തീർന്ന ശാരീരികാവേബാധം, തികച്ചും യാന്ത്രി�
കെമന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കാനാവുന്ന ചില അവസ്ഥകളും
പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻകൂട്ടിതെന്ന മനുഷ്യരിൽ ഇല്ലായിരു�
െന്നങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ േലാകത്തിൽ ഒരു യന്ത്രവും
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന കെണ്ടത്തൽ… ഇവെയല്ലാം
േചർന്നാണു് ആ പുസ്തകമുണ്ടായതു്. അതിെന്റ ഇതിവൃ�
ത്തം േപാലും എെന്റ മനസ്സിൽ െതളിഞ്ഞതു് ഒരു കംപ്യൂ�
ട്ടർ േപ്രാഗ്രാമിെന്റ ആദ്യ രൂപേരഖയായ േഫ്ലാ-ചാർട്ട്
േപാെലയായിരുന്നു. അതിെല വചനങ്ങൾ മാത്രം ചുവ�
െട േചർക്കുന്നു.

ഘട്ടം ഒന്നു്: ൈദവം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ മനുഷ്യെന
സൃഷ്ടിക്കുന്നു (ഇെതെന്റ വിശ്വാസമല്ല, ഒരു ആഖ്യാന
സൗകര്യം മാത്രം).

ഘട്ടം രണ്ടു്: മനുഷ്യൻ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ ൈദവെത്ത
പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഘട്ടം മുന്നു്: മനുഷ്യൻ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ യന്ത്രെത്ത
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഘട്ടം നാലു്: യന്ത്രം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ മനുഷ്യെന പു�
നഃസൃഷ്ടിക്കുന്നു.

നാലാം ഘട്ടം എേന്നാ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതി�
െല എല്ലാ നിർണായകമായ ഉണ്ടാവലുകളുെടയും ഇല്ലാ�
താവലുകളുെടയും ഉത്തരവാദിത്വം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിേന്റതു്.

ഉപസംഹാരം
േറാേബാട്ടിക്സിൽ എവിെടയും ശരിക്കും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച
നിർണായകങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാെത്താരു രാജ്യത്തി�
ലിരുന്നു് ഞാെനന്തിനു് ഈ കുറിെപ്പഴുതുന്നു? നിങ്ങൾ�
ക്കു് ഇങ്ങെനെയാരു േചാദ്യമുെണ്ടങ്കിൽ, ഏേതാ സാേങ്ക�
തിക സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണു് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന�
െതന്നു് നിങ്ങൾ െതറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കണം. സത്യത്തിൽ
ജന്തു വിേമാചനെത്തക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഏതു
ൈജവിക വിതാനത്തിലായിരുന്നുേവാ, അേത വിതാന�
ത്തിൽ നിന്നാണു് ഞാൻ ഈ കുറിെപ്പഴുതിയതു്. ൈജ�
വികതെയ സംബന്ധിച്ചു് വളെര നിർണ്ണായകമാെയാരു
സന്ദർഭത്തിെന്റ പ്രതിനിധാനമാണിതു്.

സ്വാതന്ത്ര്യം േനടാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, െകാടുക്കാനുള്ളതു്
കൂടിയാണു്. ആരിൽ നിന്നാണു്, അെല്ലങ്കിൽ എന്തിൽ
നിന്നാണു് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നെതന്നും, അെത�
ന്തുെകാെണ്ടന്നും ഗീർവാണിക്കുേമ്പാൾ, നാം സ്വയം
േചാദിേക്കണ്ട ഒരു േചാദ്യമുണ്ടു്, ആെരല്ലാമാണു് എെന്ത�
ല്ലാമാണു് നമ്മിൽ നിന്നു് സ്വാതന്ത്യം (അറിഞ്ഞും അറി�
യാെതയും) ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്? ജന്തുവാസനയിെല ആത്മ�
രക്ഷാമുറകെള അധിനിേവശത്തിെന്റ മുറകളായി സം�
സ്കാരത്തിേലക്കു് വിവർത്തനം െചയ്ത നമ്മിൽ നിന്നു്
പലരും പലതും സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കുന്നുെവന്ന ഉണർ�
വു് നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിേമാചന ചിന്തയുെട
എല്ലാ സ്പർശേരഖകളും (tangents) മാനുഷികതയുെട
ഒേര ബിന്ദുവിൽ സംവദിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിെന്റ എല്ലാനിയമങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ഒരു ബി�
ന്ദുവിൽ പിഴവു് വരുത്തുകയാെണങ്കിൽ അവർ എല്ലാ
നിയമങ്ങളിലും പിഴവു് വരുത്തും.

ആേമൻ!

(തുടരും…)
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ഉണ്ണി ആർ
1971-ൽ േകാട്ടയം ജില്ലയിെല കുടമാളൂരിൽ
ജനിച്ചു. അച്ഛൻ എൻ. പരേമശ്വരൻ നായ�
രും, അമ്മ െക.എ. രാധമ്മയുമാണു്. കുടമാ�
ളൂർ എൽ.പി. സ്കൂൾ, സി.എം.എസ്. ൈഹ�

സ്കൂൾ, സി.എം.എസ്. േകാേളജ്, ബേസലിയസ് േകാേളജ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു് വിദ്യാഭ്യാസം േനടി. തിരുവനന്തപുര�
ത്തു് പെത്താൻപതു് വർഷം ഏഷ്യാെനറ്റ് ന്യൂസിൽ േജാലി െച�
യ്തിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ പൂർണ്ണമായും സാഹിത്യത്തിലും സിനിമ തി�
രക്കഥാ രചനയിലും സജീവം.

ഉത്തരാധുനിക മലയാള െചറുകഥാകൃത്തും, തിരക്കഥാകൃത്തു�
മാണു് ഉണ്ണി ആർ. കാളിനാടകം, ബഹുജീവിതം, പത്തുക�
ല്പനകൾക്കിടയിൽ രണ്ടു േപർ, ആലീസിെന്റ അത്ഭുതേലാ�
കം, മുദ്രാരാക്ഷസം, ലീല എന്നിവ ഉണ്ണിയുെട ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ട
കഥകളാണു്.

ഭാര്യ: അനു ചന്ദ്രൻ
മകൾ: സരസ്വതി.

െബന്യാമിൻ
പുതിയ തലമുറയിെല മലയാളി െചറുകഥാകൃ�
ത്തും േനാവലിസ്റ്റുമാണു് െബന്യാമിൻ. പ്രവാ�
സിയായ ഇേദ്ദഹം ബഹ് ൈറനിലാണു് താ�
മസിക്കുന്നതു്. സ്വേദശം പത്തനംതിട്ട ജില്ല�

യിെല പന്തളത്തിനടുത്തു് കുളനട. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കഥ�
കളും േനാവലുകളും എഴുതുന്നു. യഥാർത്ഥ നാമം െബന്നി ഡാ�
നിേയൽ. “ആടു ജീവിതം” എന്ന േനാവലിനു് 2009-െല മികച്ച
േനാവലിനുള്ള േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം േന�
ടിയിട്ടുണ്ടു്. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ. അേനകം േനാവലുകളും
കഥാസമാഹാരങ്ങളും.

(വിവരങ്ങൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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