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എഴുത്തുകാേരാടു്

—എൻ.എസ് . മാധവൻ

എഴുത്തുകാർ േനരിടുന്ന പ്രധാന െവല്ലുവിളി െപാതുേബാ�
ധം അടിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ശരി�
കെള അതിജീവിക്കുക എന്നതാണു്. ഇന്നെത്ത കാല�
ത്തു് െസൻസറിങ് േനരിട്ടു് ആരും നടത്തുന്നില്ല, പകരം
എഴുത്തുകാെരെക്കാണ്ടു് അതു സ്വയം െചയ്യിക്കുന്നു. ഒരു
കഥാപാത്രത്തിെന്റ േപരു്, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണ�
ശകലം, ചിലേപ്പാൾ ഒരു കൃതി മുഴുവനും തെന്ന രാഷ്ട്രീ�
യമായ ശരിെതറ്റുകളുെട േപരിൽ ആക്രമിക്കെപ്പടുന്നു.
അവരുെട ലക്ഷ്യം എഴുത്തിെന്റ മുനെയാടിക്കുക എന്ന�
താണു്. അതുെകാണ്ടു് സ്വയം െസൻസർ െചയ്യാനുള്ള
ത്വരയിൽ നിന്നുള്ള േമാചനമാണു് എഴുത്തുകാർ ലക്ഷ്യ�
മാേക്കണ്ട പരമമായ സ്വാതന്ത്യം.
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—സി.പി.കവാഫി

ഈ െപാതുേവദിയിൽ നമ്മളാെരയാണു്
കാക്കുന്നതു്?
പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.

െസനറ്റിെലന്താണു് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതു്?
െസനറ്റർമാെരന്താണു് നിയമങ്ങൾ
പാസ്സാക്കാത്തതു്?

കാരണം പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
ഇനിെയന്തു് നിയമങ്ങളാണു് െസനറ്റർമാർ
പാസ്സാക്കാൻ േപാകുന്നതു?
പ്രാകൃതർ വന്നു് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിേക്കാളും.

നമ്മുെട ചക്രവർത്തി
എന്തിനാണിന്നിത്രേനരേത്ത എഴുേന്നറ്റു്,
നഗരത്തിെന്റ പ്രധാന കവാടത്തിൽ
പ്രൗഢിേയാെട, കിരീടവും ധരിച്ച്
സിംഹാസനത്തിലിരിക്കൂന്നതു്?

കാരണം പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
ചക്രവർത്തി അവരുെട േസനാപതിെയ
വരേവൽക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
അയാൾക്ക് െകാടുക്കാനായി
കുെറേയെറ പദവികളും ബഹുമതികളും മുദ്രെവച്ച
ആധാരച്ചുരുളുകളും േനരെത്തതെന്ന
അേദ്ദഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

എന്തിനാണു് നമ്മുെട രണ്ടു്
രാജ്യപ്രതിനിധികളും നീതിപതികളും
ചുവന്ന ചിത്രലങ്കാരമുള്ള േമലങ്കിയണിഞ്ഞുവരുന്നതു്;
എന്തിനാണവർ സുഗന്ധക്കല്ലു് പതിച്ചൈകവളകളും
തിളങ്ങുന്ന മരതകേമാതിരവും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്;
എന്തിന്നാണവർ വിലപിടിപ്പുള്ള,
സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയാലും
െകാത്തിയ ഊന്നുവടിയുമായിവരുന്നതു്?

കാരണം പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
മാത്രമല്ല അതവരുെട കണ്ണു് മഞ്ഞളിപ്പിക്കും.

എന്തുെകാണ്ടാണു് േയാഗ്യരായ പ്രഭാഷകർ
അവരുെട പ്രസംഗത്തിനായി,
അവർക്കു് പറയാനുള്ളതുമായി
സാധാരണേപാെല പുറത്തിറങ്ങാത്തതു്?

കാരണം പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
പിെന്ന പ്രസംഗങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും
അവെര േബാറടിപ്പിക്കും.

എന്തുെകാണ്ടാണു് െപെട്ടന്നീ
അസ്വസ്ഥതയും ആകുലതയും?
(ആളുകളുെട മുഖം എത്ര ഗൗരവപൂർണ്ണമാണു്.)
നിരത്തുകളും നാൽക്കവലകളും
എന്താണിെത്ര െപെട്ടന്നു് ആെളാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്?
എല്ലാവരും വീടണഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചിന്തയിലാണ്ടു്.

കാരണം രാത്രിയാെയങ്കിലും
പ്രാകൃതരിവിെട എത്തിയിട്ടില്ല.
കുറച്ചുേപർ രാജ്യാതിർത്തിയിൽ നിന്നു് വന്നിരുന്നു,
പ്രാകൃതരാരും ബാക്കിയിെല്ലന്നവർ അറിയിച്ചു.

പ്രാകൃതരില്ലാത്ത നമ്മുെട സ്ഥിതി എന്താവും?
അവർ ഒരുതരത്തിൽ ഒരു പരിഹാരമായിരുന്നു.

പരിഭാഷ: റാേഫൽ േജാസഫ്



കുടിേയറ്റം സ്വത്വം
സ്വാതന്ത്ര്യം

—ദിവ്യ ബാലൻ

അനാദികാലം മുതൽ മനുഷ്യെന്റ രക്തത്തിലലിഞ്ഞു�
േചർന്ന േചാദനകളിെലാന്നാണു് യാത്രകൾ. പറുദീസാ�
നഷ്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ അവെന്റ, അവളുെട, അവരുെട,
അവർക്കുേശഷം വന്നവരുെട പ്രയാണങ്ങൾ വൻകര�
കെള ജനാധിവാസമുള്ളതാക്കി, സംസ്ക്കാരങ്ങെള ബഹു�
കരമാക്കി. അടക്കാനാവാത്തതും തടുക്കാനാവാത്തതു�
മായ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പലകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യെന
അേനക േദശങ്ങളിേലക്കു് നയിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു. ആ
േദശാന്തരഗമനങ്ങൾ ചിലർക്കു് സ്വയം െതരെഞ്ഞടു�
പ്പുകൾ ആയിരുെന്നങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് നിർബന്ധിത
പ്രവർത്തിയായിരുന്നു. അവെരത്തിേച്ചർന്ന അപരി�
ചിതനാടുകളിെല സവിേശഷസാമൂഹിക സാഹചര്യ�
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വീകരണവും നിരാസവും േനരിട്ടവർ
അസാധാരമായ ൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്താെട തങ്ങളുേടതായ
ഇടം കെണ്ടത്തുകയും അവിടങ്ങളിൽ താമസമാക്കുകയും
െചയ്തു. എന്നാൽ മടങ്ങിവന്നവരുെട കൂടി ചരിത്രമാണു്
പ്രവാസം. ൈവരുധ്യങ്ങളുെട ആകത്തുകയാണതു് എന്നു
പറഞ്ഞാലും െതറ്റാവില്ല. ജനിച്ചു വളർന്ന വീടും നാടുമു�
േപക്ഷിച്ചു ഗൃഹാതുരത്വത്തിെന്റ െകട്ടുമാറാപ്പും ചുമന്നു്
അന്യേദശങ്ങളിൽ കുടിേയറിപ്പാർേക്കണ്ടി വന്നവെന്റ
കഠിനയത്നങ്ങൾ പലേപ്പാഴും അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടേപ്പാ�
ഴും െപാതുവിൽ പ്രവാസെമന്ന സാമൂഹിക പ്രക്രിയയുെട
സ്വീകാര്യത േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. പ്ര�
േത്യകിച്ചും കുടിേയറ്റനിയമങ്ങളുെട നിർവ്വഹണാധികാരം
െവസ്റ്റ്േഫലിയൻ േനഷൻ-േസ്റ്ററ്റുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാ�
െണന്നിരിെക്ക. ഏതാണ്ടു് രണ്ടു ദശാബ്ദം മുൻപുവെര പി�
ന്തുടർന്നിരുന്ന, കുടിേയറ്റം എന്നാൽ മൗലികമായും ഒരു
സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയാെണന്ന, ചർച്ചകളിൽ നിന്നു്
വ്യത്യസ്തമായി വർത്തമാനകാല കുടിേയറ്റങ്ങെള രാഷ്ട്ര�
ങ്ങൾ അതിെന്റ േദശീയവ്യവഹാരങ്ങളിൽ എങ്ങെനയാ�
ണു് രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നെതന്നതും
ഇതിേനാടനുബന്ധിച്ച് ചർച്ച െചയ്യെപ്പേടണ്ടതാണു്.

ഒരു േസ്റ്ററ്റിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകങ്ങളായ ജന�
ങ്ങൾ, ഭൂപ്രേദശം, പരമാധികാരം എന്നിവെയ ഏതുവി�
േധനയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരം മെറ്റാരു മൂല�
ഘടകമായ ഭരണകൂടത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണു്. എന്തുതരം
ഭരണവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് നിയ�
മങ്ങൾ ചുമത്തിേയാ ബലം പ്രേയാവിേച്ചാ ഒെക്ക ഭരണ�
കൂടം േദശീയതാൽപര്യം സാധിെച്ചടുക്കുകയും െചയ്യും.
ൈസനിക-സമാന്തര ൈസനിക-േപാലീസു് ശക്തിക�
ളുെട ഉപേയാഗം എല്ലായിേപ്പാഴും നീതീകരിക്കെപ്പടുന്ന�
തും ഇേത അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്. ഇന്നു നിലനിൽക്കു�
ന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭരണകൂടങ്ങളും തത്വത്തിെലങ്കിലും
ജനാധിപത്യാധിഷ്ഠിതമായതിനാൽ ജനങ്ങളുെട തിര�
െഞ്ഞടുപ്പിെന കാലാകാലങ്ങളിൽ േനരിേടണ്ടതുണ്ടു്.
അധികാരം േനടിെയടുക്കുക എന്നതുേപാെല തെന്ന
അധികാരത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നതും ദുർഘടമാ�
യതിനാൽ ജനങ്ങെള ൈവകാരികമായി കൂെടനിർത്തി
രാഷ്ട്രീയ മുതെലടുപ്പു് നടത്താൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ
അത്യന്താേപക്ഷിതമാണു്. ചിലേപ്പാൾ അതു് വർഗീയ�
തയാവാം അെല്ലങ്കിൽ വംശീയത. ഇതു രണ്ടും കൂടിക്കു�
ഴഞ്ഞ് എല്ലാത്തരം അരക്ഷിതത്വങ്ങൾക്കൂം വളക്കൂറുണ്ടു്
എന്നതിനാൽ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധി�
കം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട വാദവിഷയമാണു് കു�
ടിേയറ്റം. 2001െല േവൾഡ് േട്രഡ് െസന്റർ ആക്രമണം
മുതൽ കുടിേയറ്റെമന്നാൽ രാജ്യത്തിേന്റയും ജനങ്ങളു�
െടയും സുരക്ഷെയത്തെന്ന ബാധിക്കുന്ന വിപത്താെണ�
ന്ന രീതിയിലുള്ള സംഘടിത പ്രചാരണം സാമ്പത്തിക-
വംശീയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കപ്പുറെമാരുമാനംതെന്ന െകാ�
ടുത്തു. ഇതു് ആേഗാള-ഉദാരവത്ക്കരണത്തിെന്റ ഈ
കാലത്തു േപാലും േനഷൻ-േസ്റ്ററ്റുകെള ശക്തിെപ്പടുത്തുക�
യും എവിേടക്ക് ആർെക്കാെക്ക എേപ്പാെഴാെക്ക കടന്നു�
െചല്ലാെമന്ൻ തീരുമാനിക്കുന്നതു് േസ്റ്ററ്റിെന്റ വിേശഷാ�
ധികാരമായി മാറുകയും െചയ്തു. 1992-ൽ രൂപംെകാണ്ട,
ഭാഗീകെമങ്കിലും േസ്വച്ഛാനുസാരപരമായ പരമാധികാര
സമർപ്പണം മുഖ്യതത്വങ്ങളിെലാന്നായ അതിേദശീയ /
‘സുപ്രാനാഷണൽ’ സംഘടനയായ യൂേറാപ്യൻ യൂണി�
യൻ േപാലും എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒേരേപാെല
സ്വീകാര്യമായ കുടിേയറ്റ നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന�
തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതു് ഈ വിഷയത്തിെന്റ വിവാ�
ദസ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.

ഈെയാരു പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നു് േനാക്കിയാൽ, കു�
ടിേയറ്റെമന്നതു് മിക്കകാലത്തും അതാതു രാഷ്ട്രങ്ങളുെട
തീരുമാനങ്ങൾ ആെണന്നും പ്രവാസിെയന്നതു് അവെന്റ
തീരുമാനങ്ങൾക്കും വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ഒരു നിർമി�
തിയാെണന്നും വാദിക്കാവുന്നതാണു്. െകാേളാണിയൽ
കാലെത്ത കൂലിെത്താഴിലാളി സമ്പ്രദായമായാലും േലാ�
കയുദ്ധാനന്തരകാലെത്ത ‘ഗസ്റ്റു് ആർബിറ്റർ’ സമ്പ്രദായ�
മായാലും ഇേപ്പാൾ ബ്രിട്ടൺ അടക്കമുള്ള പലരാജ്യങ്ങളി�
ലും നിലനിൽക്കുന്ന ൈവദഗ്ദ്യാധിഷ്ഠിത തിരെഞ്ഞടുപ്പാ�
യാലും ഇതു് ശരിെവക്കുന്നതാണു്. നിലവിൽ ഉൽപാദ�
നക്ഷമതയുള്ള യുവജനതതിയുെട കമ്മി വികസിതരാ�
ജ്യങ്ങൾ േനരിടുന്ന പ്രധാന െവല്ലുവിളികൾ ആെണന്നി�
രിെക്ക പ്രേത്യകിച്ചും. എന്നാൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുെട ഇത്തര�
ത്തിലുള്ള സമ്പദ്ഘടന സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ�
ക്കപ്പുറം കുടിേയറ്റത്തിനു് സാമൂഹികവും സാംസ്ക്കാരികവു�
മായ തലങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നതു് ഗൗനിക്കാതിരിക്കാനാവി�
ല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്, െകാേളാണിയൽ ബ്രിട്ടണിേല�
ക്ക് പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടി�
ലും സാവധാനത്തിൽ കുടിേയറിയ എണ്ണത്തിൽ നിസ്സാ�
രമായ ഇന്ത്യക്കാെര തേദ്ദശീയർ േനാക്കിക്കണ്ടതു് അവ�
രുെട അപ്രമാദിത്വത്തിെന്റ കീർത്തിമുദ്രകൾ എന്ന രീതി�
യിൽ ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യ�
പകുതിേയാടു കൂടിത്തെന്ന മേനാഭാവത്തിെല മാറ്റം പ്രക�
ടമാെണന്നു് അമർത്യ െസൻ അടക്കമുള്ളവർ നിരീക്ഷി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. കുടിേയറ്റക്കാരുെട എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവു�
ണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നേതാെട ബ്രിട്ടൺ അടക്കമുള്ള മിക്ക
യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അവരുെട നിയമങ്ങൾ ശക്ത�
മാക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. വംശീയത അടിസ്ഥാനമാക്കി�
യുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളും തിരസ്കരണങ്ങളും വർഗ്ഗബന്ധ�
നിയമങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിെന്റ സവിേശഷതകളാ�
യിരുെന്നങ്കിൽ അവെയെയാെക്ക അട്ടിമറിച്ചു് കുടിേയ�
റ്റങ്ങൾ നടന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു. ആദ്യകാല താത്ക്കാ�
ലിക-െകാേളാണിയൽ കുടിേയറ്റങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി
കുടുംബേത്താെടാത്തുള്ള വരവു് തുടങ്ങുന്നതും ഇേത സമ�
യത്തു തെന്നയാണു്.

കുടുംബത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം അതുവെരയും സ്വകാര്യ
സംഗതിയായി നിവർത്തിച്ചുേപാന്ന േഗാത്ര-മത-സാം�
സ്കാരികമായ ശീലാചാരങ്ങൾ െപാതു ഇടങ്ങളിേലക്കു
കൂടി വ്യാപിക്കുകയും കുടിേയറ്റത്തിെന്റ സ്വഭാവം സ്ഥി�
രമായതാവുകയും െചയ്തു. പാശ്ചാത്യ യൂേറാപ്യൻ രാ�
ജ്യങ്ങളുെട െപാതുവിൽ കരുതെപ്പടുന്ന സാംസ്ക്കാരിക
ഏകാത്മകതെയ തച്ചുടച്ച് അവിടങ്ങെള ഭിന്നജാതീയ�
മാക്കിത്തീർക്കുകയും റദ്ദാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധം
പരിസരങ്ങെള മാറ്റിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു. ബൃഹത്തായ
േദവാലയങ്ങളുെട നിർമ്മാണങ്ങൾ, പ്രാേദശിക സം�
ഘടനകളുെട ആവിർഭാവം, സാംസ്കാരികാവശ്യങ്ങൾ
നിവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങ�
ളുെടയും െചറിയ െചറിയ കടകളുെടയും സ്ഥാപിക്കൽ,
ഒറ്റതിരിഞ്ഞു പാർക്കൽ എന്നിങ്ങെന ഒരുവശത്തു് പ്രവാ�
സി സമൂഹം തങ്ങളുേടതായ ഒരിടം േനടിെയടുത്തേപ്പാൾ
മറുവശത്തു് ഇവെയെയാെക്ക പ്രതിേരാധിക്കാൻ േസ്റ്റ�
റ്റ് അതിെന്റ അധികാരങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കുകയാണു്
െചയ്തതു്. ഇതിെന്റ ദൂരവ്യാപകമായ പരിണതഫലം കുടി�
േയറ്റം മനുഷ്യവികസനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനാവകാശമാ�
െണന്ന കാന്റിയൻ (Kantian) സങ്കൽപ്പെത്ത അട്ടിമറിച്ചു�
െകാണ്ടും വംശീയവാദമായി മാറിെയന്നുള്ളതാണു്. കുടി�
േയറ്റം അതിനുവശെപ്പട്ട എല്ലായിടങ്ങെളയും ദൃഷ്ടാന്തമി�
ല്ലാത്തവണ്ണം ‘അതിൈവവിധ്യ’വൽക്കരിക്കുന്നതിനാൽ
േദശീയസ്വത്വം കളങ്കെപട്ടു് ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നതായും രാ�
ഷ്ട്രം ശിഥലീകരിക്കുന്നതായുമുള്ള തീവ്രേദശീയവാദിക�
ളുെട പ്രചാരണം പ്രവാസികെള ഒന്നടങ്കം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ
ആക്കുന്നുണ്ടു്. മതാധിഷ്ഠിത ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളുെട
ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇവരുെട ചുമലിേലക്കാവുന്നേതാ�
ടുകൂടി ജീവിതനിലവാരം െമച്ചെപ്പടുത്താനായി സ്വന്തം
നാടുവിെട്ടത്തിയവർ അവെരത്തിെപ്പട്ട സമൂഹത്തിെല
എല്ലാ ദുഷിപ്പുകൾക്കും സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾക്കും
വെര ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരുന്നു. ഇതിെനാെക്ക ശക്തി�
പകർന്നുെകാണ്ടു് മാധ്യമങ്ങളും പൗരവൃന്ദവും ഇവർെക്ക�
തിെര തിരിയുകയും െചയ്യുന്നു. െപാതുവിൽ േലാകെത്ത�
വിെട േനാക്കിയാലുമിന്നു് കാണാൻ കഴിയുന്ന വംശീയ
വിേദ്വഷത്തിനും കുടിേയറ്റ വിരുദ്ധതയ്ക്കുമുള്ള വമ്പൻ സ്വീ�
കാര്യത പ്രവാസികളുെട ജീവിതെത്തയും ഒെട്ടാന്നുമല്ല
ബാധിക്കുന്നതു്. അവെന്റ സ്വത്വം പുനർനിർമ്മിക്കെപ്പടു�
ന്നതിൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് െചറുതല്ലാത്ത�
തുെകാണ്ടു്തെന്ന പ്രവാസിെയന്ന വിളിേപ്പരിൽ ഊറ്റം
െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുന്നും പിന്നും എെന്നാരട�
യാളെപ്പടുത്തൽ ആവശ്യമാെണന്നു് േതാന്നുന്നു.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങെളെയടുത്താൽ അവിടങ്ങളിേലക്കു
േപാകുന്ന മറ്റു വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിെല അർദ്ധവിദഗ്ദ്ധ-
അവിദഗ്ദ്ധ െതാഴിലാളിസമൂഹം പൗരത്വം ലഭിക്കാത്ത�
തിനാൽ തങ്ങളുെട പറിച്ചുനടലിെന താത്ക്കാലികമായ
ഒരു പ്രക്രിയയായാൺ കാണുന്നതു്. ഉള്ളകാലം െകാ�
ണ്ടു് പറ്റാവുന്നിടേത്താളം സമ്പാദിച്ച് നാട്ടിേലക്ക് തിരി�
ച്ചുവരാനായി േപാകുന്ന എക്സ്പാട്രിേയറ്റുകളാണവർ.
ആ താത്ക്കാലികത അവെര അവിടുെത്ത െപാതുസ�
മൂഹത്തിൽ നിന്നു് ഒരുതരത്തിൽ അകലംപാലിക്കാൻ
േപ്രരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. തിരിച്ചുവരവു് മറ്റു േദശങ്ങളിേലക്ക്
േചേക്കറിയവെര സംബന്ധിച്ച് നടക്കാൻ സാധ്യതകുറ�
വായ ഒരു മിഥ്യയാെണങ്കിൽ ഗൾഫിേലക്ക് േപാകുന്ന�
വർക്കെതാരു അനിവാര്യതയാണു്. െതാഴിൽ നിയമ�
ങ്ങളുെട മാറ്റമാണവെര അധികമായി ബാധിക്കുന്നതു്.
എന്നാൽ പ്രവാസി ജീവിതത്തിേന്റതായ എല്ലാ ഗൃഹാ�
തുരത്വവും അനിശ്ചിതത്വവും അരക്ഷിതത്വവും ഇവരിലും
കാണാം.

പ്രവാസിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവെന്റ സ്വത്വം
വലിെയാരളവിൽ നിർണയിക്കെപ്പടുന്നതു് പ്രവാസ�
ത്തിനു് മുൻപും അതിനുേശഷവുമുള്ള സ്വാനുഭവങ്ങളുെട
ആെകത്തുകയായാണു്. പ്രവാസത്തിനു് മുൻപു് അസ്തിത്വ�
പരമായ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലൂെട കടന്നുേപായിട്ടുണ്ടാ�
വാെമങ്കിലും പ്രവാസത്തിനുേശഷമുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ട�
െപ്പടേലാ പുതുക്കിപ്പണിയേലാ അവെന എന്നേന്നക്കു�
മായി മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ടു്. അവനു് ചിരപരിചിതങ്ങളായ
ഒരുപാടു് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങെള ഇല്ലാതാക്കുകേയാ പരിമിത�
െപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തിനു്, മതാ�
ചാരപ്രകാരമുള്ള ചില ചിഹ്നങ്ങളുെട െപാതുഇടങ്ങളിൽ
ഉപേയാഗം അതുമെല്ലങ്കിൽ ചില പ്രേത്യക വസ്ത്രധാര�
ണരീതികെളാെക്ക ഈെയാരു ഡിേസ്കാഴ്സിെല പ്രധാന�
െപ്പട്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണു്. അതുേപാെല തെന്ന െചെന്ന�
ത്തുന്നയിടങ്ങളിെല പൗരസമൂഹം എങ്ങെനകാണുന്നു
എന്നതും പ്രവാസികളുെട സ്വത്വരൂപീകരണത്തിെന്റ
അളവുേകാലാണു്. ഇങ്ങെനെയാെക്ക ഉണ്ടായിവരുന്ന
പല അടരുകളുള്ള പ്രവാസസ്വത്വം മിക്കേപ്പാഴും അവ�
െന െചന്നയിടങ്ങൾക്ക് അനുരൂപെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. അപ�
രത്വവൽക്കരിക്കെപ്പടുെന്നാരു സമൂഹത്തിെല അതിജീ�
വനത്തിനു് അതവെന പ്രാപ്തനാക്കുന്നുമുണ്ടു്. അത്തര�
ത്തിൽ േനാക്കിയാൽ അതിജീവനത്തിെന്റ ചരിത്രമാണു്
പ്രവാസത്തിെന്റ ചരിത്രം.
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പാമുക് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ

—കൃഷ്ണ അനുജൻ

െകാച്ചിയിൽ നിറെയ പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണു്
ഞാൻ വളർന്നതു്. േപായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം
ഞാനും അമ്മയും േചർന്നു് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി
പുസ്ത്കപ്രദർശനങ്ങൾ, പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന
കടകൾ, ഒരിക്കൽ ഡൽഹിയിെല വഴിേയാരങ്ങളിൽ
നിന്നു േപാലും. പതുെക്ക, മുക്കും മൂലയും വായിച്ചവയും
വായിക്കാത്തവയും ആേലാചിച്ചുവാങ്ങിയവയും െവറു�
െത സമ്മാനമായി കിട്ടിയവയുമായ പുസ്തകങ്ങൾെകാ�
ണ്ടു് നിറഞ്ഞു. ൈവദ്യുതിബിൽ അടച്ചതിെന്റ രശീതികളും
നനച്ചുണക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപേയാഗശൂന്യമായ ഇല�
േക്ട്രാണിക് ഉപകരണങ്ങളും അമ്മൂമ്മ ഒളിപ്പിച്ചുെവക്കുന്ന
സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങൾെക്കാപ്പം ഇടം പങ്കിട്ടു.
അങ്ങെനയാണു്, പതിനാലുവയസ്സിൽ ഞാൻ ഓർഹൻ
പാമുക്കിെന്റ ഇസ്താൻബുൾ വായിക്കാൻ ഇടയായതു്.
ഇംഗ്ലീഷ്, അേമരിക്കൻ സാഹിത്യം പതിവായി വായി�
ച്ചുവളരേവയാണു് പാമുക് ഒരു മുഴുവൻ പുതിയ േലാകം
എനിക്കു മുൻപിൽ തുറന്നിട്ടതു്. െപെട്ടന്നു്, െകാച്ചിേയാടു
കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിെല െപൺകുട്ടിക്ക് ടർക്കി�
യിെല ഇസ്താൻബൂളിൽ വളരുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിെയ
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആദ്യെത്ത പരിചയെപ്പടൽ
അതായിരുന്നു.

പതിെനാന്നു െകാല്ലങ്ങൾക്കും ആയിരക്കണക്കിനു കി�
േലാമീറ്ററുകൾക്കും േസ്നാ. ൈമ െനയിം ഈസു് െറഡ്
എന്നീ രചനകൾക്കും (മറ്റു ചില ആേഗാളേനാവലുകൾ�
ക്കും) ഇപ്പുറം ഞാൻ െകാളംബിയ യുണിേവഴ്സിറ്റിയിെല
പുലിസ്റ്റർ ഹാളിൽ ഓർഹൻ പാമുകുമായി ആദം കിർഷ്
സംവദിക്കുന്നതിനു സാക്ഷിയായി. ആദം കിർഷ് ആയി�
െടയാണു് ആേഗാളേനാവൽ എന്ന വിഷയെത്തക്കുറി�
ച്ചുള്ള ഏതാനും േലഖനങ്ങളൂെട സമാഹാരം പുറത്തിറ�
ക്കിയതു്. െകാളംബിയ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെട സ്കൂൾ ഓഫ്
േജർണലിസം പ്രശസ്തരായ പ്രാസംഗികരുെട ആേവശം
െകാള്ളിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
പല തൂറകളിലുമുള്ള സദസ്യർ എത്തിേച്ചരാറുണ്ടു്. അറി�
വിെന്റ ശരിയായ ഇരിപ്പിടം തെന്നയാണതു്. ശിശിരം
അവസാനിക്കാറായിരുന്നു. വല്ലാത്ത തണുപ്പുള്ള ആ
സന്ധ്യയിലും ഹാൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നു. എെന്റ സു�
ഹൃത്തു് എനിക്കായി കരുതിെവച്ചിരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിേല�
ക്ക് പാമുകിെന്റ ഓേട്ടാഗ്രാഫിനായി കയ്യിെലടുത്തിരുന്ന
ദി ബ്ലാക്ക് ബുക്കിെന്റ േകാപ്പിയുമായി ഞാൻ നീങ്ങി.

ഓർഹൻ പാമുക് േവദിയിൽ ഇരിക്കുകയാണു്. സ്യൂട്ടു്
ധരിച്ച, െമലിഞ്ഞു നീണ്ട, ഒരു പശ്ചിേമഷ്യൻ സ്റ്റീഫൻ
േഹാക്കിങ്ങിെന എവിെടേയാ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രൂപം.
കുറച്ചുകൂടി െചറുപ്പവും വലിപ്പവുമുള്ള ആദം കിർഷ്-ന്യൂ�
േയാർക്കുകാരൻ എന്നു സംശയം—അേദ്ദഹത്തിെന്റ വല�
തുവശത്തും. രണ്ടു ൈവജ്ഞാനികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സം�
സാരമാണു് നടക്കാൻ േപാകുന്നതു്; പാമുക് അത്ര വാ�
ഗ്മിെയാന്നുമല്ല എന്നു് ആേരാ എനിെക്കാരു താക്കീതും
തന്നിരുന്നു. നീണ്ട ഏകതാനമായ ഒരു സംഭാഷണത്തി�
െന്റ സൂചനകെളല്ലാം വായുവിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും,
വളർന്നു എന്നു േതാന്നിച്ചകാലത്തു് ഞാൻ ആരാധിച്ചി�
രുന്ന ഈ മനുഷ്യെന േകൾക്കുവാൻ തെന്ന ഞാൻ ഉറ�
ച്ചിരുന്നു. എന്താൺ ആേഗാളേനാവൽ? എന്ന െപാള്ളി�
ക്കുന്ന േചാദ്യവുമായാണു് പാമുക് സംഭാഷണം ആരം�
ഭിച്ചതു്. ൈവജ്ഞാനികർക്കു് തുടക്കത്തിൽതെന്ന നിർ�
വചനങ്ങൾ ലഭിക്കണം. ഞങ്ങൾ അങ്ങെനയാണു് പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നതു്. പ്രേകാപിപ്പിക്കുന്ന, അധികവും നല്ല�
തല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു വാകാണു്
അതു് എങ്കിലും, സാഹിത്യത്തിെല നല്ല സംജ്ഞകളിൽ
ഒന്നാണെതന്നു് ആദം കിർഷ് വിശദീകരിച്ചു. േദശീയ
സാഹിത്യത്തിെന്റ കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കി�
ലും പരെക്ക വായിക്കെപ്പടുന്ന പലതും ആഴത്തിൽ വാ�
യിക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്നതു് ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. സാഹി�
ത്യത്തിെന്റ ആേഗാള സ്വഭാവവും അതിെന്റ അന്താരാ�
ഷ്ട്രപ്രശസ്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പട്ടാണിരിക്കുന്നെതന്നു്
പാമുക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനു വളംെവച്ചു െകാടുക്കുന്ന
എഴുത്തുകാരൻ നഷ്ടമാകുന്നതു് സമർപ്പണമേനാഭാവ�
മുള്ള േദശീയ വായനക്കാരാേണാ അേതാ അന്താരാ�
ഷ്ട്ര വായനസമൂഹമാേണാ എന്നു് പലരും എേന്നാടും
േചാദിക്കാറുണ്ടു്. എഴുത്തുഭാഷ തെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആയ
ഇംഗ്ലീഷ്-അേമരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇതു കുറച്ചുകൂടി
എളുപ്പമാണു്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഇെന്നാരു ആേഗാള-
മാദ്ധ്യമമാണു്. പ്രേത്യക േദശങ്ങൾ, ഇടങ്ങൾ, സംസ്ക്കാ�
രങ്ങൾ ഇവെയക്കുറിെച്ചഴുതുന്ന ആേഗാള എഴുത്തുകാ�
രിൽ രണ്ടു തരക്കാരുണ്ടു് എന്ന തെന്റ അഭിപ്രായെത്ത�
ക്കുറിച്ചും പാമുക് സംസാരിച്ചു. ഒരു കൂട്ടർ ഒരു പ്രേത്യക
പ്രേദശെത്ത വായനക്കാർക്കുേവണ്ടി മാത്രം എഴുതുക�
യും അതിൽനിന്നു് പ്രശസ്തിയാർജ്ജിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
മേറ്റക്കൂട്ടർ, കസുേവാ ഇഷിഗുേരാവിെനേപ്പാെലയുള്ള ചി�
ലർ, ആേഗാളവായനാസമൂഹെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കിത്തെന്ന
എഴുതുന്നു.

ആേഗാളവായനാസമൂഹെത്ത മാത്രം ഉേദ്ദശിെച്ചഴുതുന്ന
ഒരു േനാവൽ പ്രാേദശികവും സവിേശഷവുമായ വിശ�
ദാംശങ്ങെള െപരുപ്പിച്ചുകാട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പാമുക്
േനാവലിൽ നിന്നു് എേപ്പാഴും ഞാൻ പുറത്തുകടക്കുക
ടർക്കിയിെല െതരുവുകളുെട ഗന്ധം ചുമന്നുെകാണ്ടാവും.
ആേഗാളവായനക്കാരൻ ഒരു േദശത്തിെന്റ ആധികാരി�
കതയിൽ വളെരയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുേണ്ടന്നതിെനക്കു�
റിച്ചു അേദ്ദഹം തികച്ചും േബാധവാനാെണന്നു േതാന്നി.
എന്നാൽ ഇതു് േനാവലിെന്റ ചരിത്രവുമായാണു് ബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നെതന്നു് അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചു. േദശരാഷ്ട്ര�
ങ്ങളുെട ഉയർച്ചെക്കാപ്പം തെന്നയാണു് േനാവലിെന്റ പ്ര�
ശസ്തിയും വർദ്ധിച്ചതു്. പുഷ്ടിെപ്പട്ടുവരുന്ന മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തി�
നു് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും വിലകുറഞ്ഞതും സു�
ലഭവുമായ ഒരു മാദ്ധ്യമമായിരുന്നു േനാവൽ. ഉപേയാഗി�
ച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ ദി ബ്ലാക്ക് ബു�
ക്ക് േനാക്കി ഞാൻ നന്നാെയാന്നു തലകുലുക്കി. പേക്ഷ,
വിശദാംശങ്ങൾ പ്രാേദശികതലത്തിൽ മാത്രേമ ആസ്വ�
ദിക്കെപ്പടുന്നുള്ളൂ, അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുെട ജീവിത�
ത്തിെന്റ െകാച്ചു െകാച്ചു വിശദാംശങ്ങൾ കലയുെട ഉയർ�
ന്ന തലങ്ങലിേലക്കു് ഉയർത്തെപ്പട്ടു കാണുന്നതു് ആളു�
കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണു്. തികച്ചും സാധാരണമായതിെന്റ വി�
വരങ്ങളാണു് വായനക്കാെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളി�
േലക്ക് ഇത്രയും വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നതു് എന്നു ഞാൻ അനു�
മാനിച്ചു.

ഒരു േനാവലിെന ആേഗാളവത്ക്കരിക്കുന്നതിനു് രണ്ടു�
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു് കിർഷ് വാദിച്ചു; ഒരു ജനവിഭാഗ�
െത്തേയാ ഒരു പ്രേദശെത്തേയാ ബന്ധെപ്പടുത്താെത
കഥ പറയാം-കാഫ്ക െചയ്യുന്നതു േപാെല- അെല്ലങ്കിൽ
േഫാക്നേറാ പാമുേകാ െചയ്യുന്നതുേപാെല വിശാംശങ്ങളു�
െട സമൃദ്ധിെകാണ്ടു് ആേഗാളവായനാസമൂഹെത്ത പ്രാ�
േദശികമായ അനുഭങ്ങളിേലക്ക് ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവ�
രാം. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അതിനു ശ്രമിക്കുകതെന്ന േവ�
ണെമന്നാണു് അേദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുന്നതു്. വിജയം േന�
ടിയ ഒരു കൃതി ഒരിക്കലും ഒരു ഗൂഢാേലാചനയല്ല, അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു. എന്തുെകാണ്ടാണു് നമുക്ക് അവ്യക്തമായ
വിവരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കൃതി ഇഷ്ടെപ്പടാൻ കഴിയാ�
ത്തതു് എന്നതിെനക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം വളെര എളുപ്പമാ�
യി എന്നാൽ വളെര കൃത്യമായി നടത്തിയ വിശകലനം
എെന്ന െഞട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു—നാം അന്യരാെണന്ന േതാ�
ന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതുെകാണ്ടു്. ഉള്ളടക്കെത്ത ആധാരമാ�
ക്കിയാണു് ആസ്വാദനം സംഭവിക്കുന്നെതന്നും അേദ്ദഹം
നിരീക്ഷിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവലുകളിൽ പലതിനും
വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്തിയുെട അളവി�
നും വ്യത്യാസമുണ്ടേത്ര. 9 / 11 െന്റ കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ േസ്നാ എന്ന േനാവലിനു്, അതു് ടർക്കിയിെല ഇസ്ലാം
തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴു�
തെപ്പട്ടതായതുെകാണ്ടു് അേമരിക്കയിൽ നല്ല പ്രചാരം
ലഭിച്ചു. ടർക്കിയിലാകെട്ട, ഇതിവൃത്തം പുതുമയില്ലാത്ത�
തായതുെകാണ്ടാവാം, വായനക്കാെര അത്രക്ക് ആകർ�
ഷിച്ചില്ല.

ചില സംസ്കാരങ്ങളുെട അടച്ചുറപ്പാക്കിയ സ്വഭാവെത്ത�
ക്കുറിച്ച് പാമുക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് കിർഷ്
‘േസ്നാ’യിെല അവസാനവാചകെത്തക്കുറിച്ചു് േചാദിച്ചു;
അതിെല പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഫാസിൽ ‘ഞങ്ങ�
െള ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല’ എന്ന പ്രസ്താവനേയാ�
െടയാണു് േനാവൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്. പുസ്തകം
വായിച്ച് അവിടംവെരെയത്തിയിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്ര�
മിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ വായിച്ചതു്
െവറുെതയായി എന്നാണു് അർത്ഥെമന്നു് പാമുക് ലളിത�
മായി ഉത്തരം നൽകി. ഫാസിൽ േദശീയമായ തീവ്രവാ�
ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണു്, അതു് ഞാനല്ല, അവ�
െന ആെരങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണെമന്നു അവൻ ആശി�
ച്ചിരുന്നു. അതു് അവെന്റ ആഗ്രഹമാണു്. പിെന്ന ഫാ�
സിലിെന്റ പ്രതിധ്വനിെയന്നേപാെല അേദ്ദഹം േചാദി�
ച്ചു. ആേഗാളം എന്ന വാക്ക് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ തെന്ന
ഉപേയാഗിക്കണം എന്നുേണ്ടാ? ടർക്കിയും യൂേറാപ്പും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം േവണ്ടവിധം നിർവചിക്കെപ്പടാതിരു�
ന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടർക്കിയിൽ വളരാൻ ഇടയാ�
യതിൽ നിന്നാേണാ േദശീയവാദവും ആേഗാളവാദവും
തമ്മിലുള്ള ഈ ഉരസൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നു് കിർ�
ഷ് ശങ്കിച്ചു. ആ ഉരസലല്ല ഇവിെട പരാമർശിക്കെപ്പട്ടതു്
എന്നു് പാമുക് മറുവാദം ഉന്നയിച്ചു. ആേഗാളവത്ക്കരി�
ക്കെപ്പടാതിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മാതൃക. അേമ�
രിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുെട വിവരണങ്ങളുെട
വിശദാംശങ്ങളിേലക്ക് കടേക്കണ്ട ആവശ്യം സാധാര�
ണയായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ വിയറ്റ്നാമിെലേയാ
ഹങ്കറിയിെലേയാ ഒരു എഴുത്തുകാരനു് ബുദ്ധിപൂർവ്വം
കണക്കുകൂട്ടി വിവരിേക്കണ്ടിവരുന്നു. ഈ നിരീക്ഷണം
എത്ര െപാതുസ്വഭാവമുള്ളതാണു് എന്നതു് എെന്ന ആഴ�
ത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. അേമരിക്കയിെലത്തി രണ്ടുെകാല്ലം
കഴിഞ്ഞിട്ടും എെന്റ െപരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദഹിക്കണ�
െമങ്കിൽ പല വിശദീകരണങ്ങളും നൽേകണ്ടിവരാറുണ്ടു്.
ഇതിെന്റ െതളിച്ചമുള്ള വശം എന്താെണന്നാൽ അടി�
സ്ഥാനപരമായ അനുമനത്തിെന്റ പുറത്താണു് നാെമ�
ല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. വിശദാംശങ്ങെള ഒഴിവാ�
ക്കിയാലും വികാരങ്ങൾ സാർവലൗകികമാണു്. അേദ്ദ�
ഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

കിർഷ് വിശുദ്ധമല്ലാത്ത ഒരു േചാദ്യത്തിേലക്ക് കടന്നു.
അറിവു് എന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതു് ഭൗമരാ�
ഷ്ട്രീയമായ അറിവാണു്. സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ബാക്കി
പത്രമാേണാ ഇതു? എന്നും കിഴക്കിെന്റ വക്താവായ
പാമുക് ആ േചാദ്യെത്ത തടുത്തതു്, അതു് സമയംെകാ�
ണ്ടുമാത്രം െതളിയുന്ന ഒന്നാെണന്നു പറഞ്ഞാണു്. നല്ല
എഴുത്തുകാർ ധാരാളമുണ്ടു്. എന്നാൽ മദ്ധ്യവർഗ്ഗം എന്ന�
തു് ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റയും ഫ്രാൻസിെന്റയും സൃഷ്ടിയായതു�
െകാണ്ടു് അവർക്ക് കുറച്ചു േമൽൈക്ക ലഭിച്ചു എന്നുമാ�
ത്രം. കിർഷ് തെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങുന്ന ഒരു
അടിവരയിട്ടു. നമ്മുെട മനസ്സാക്ഷി ആേഗാളവത്ക്കരി�
ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിലും അതുതെന്ന
സംഭവിക്കും.

പുലിസ്റ്റർ ഹാളിെല പതിവുേപാെല, കാണികൾക്ക് േചാ�
ദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാനായി സദസ്സിെല ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കി�
ടയിെല നടപ്പാതയിലും ൈമക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായി�
രുന്നു. കിർഷ് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുേമ്പാേഴക്കും
തെന്ന ഈ ൈമക്കുകൾക്കരികിൽ സദസ്യരുെട നീളൻ
വരികൾ രൂപംെകാണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സമയമില്ലാത്ത�
തുെകാണ്ടു് ഇവരിൽ പലർക്കും പിന്നീടു് ഇരിപ്പിടങ്ങളി�
േലക്കു് മടേങ്ങണ്ടിവന്നു. ആേരാ േചാദിച്ചു. ഒരു പുസ്തക�
ത്തിൻ ഒരു സംസ്കൃതിെയ വഞ്ചിക്കാനാകുേമാ? ഒരിക്കൽ
ടർക്കിക്കാരനല്ലാത്ത ഒരു വായനക്കാരൻ തെന്ന സമീ�
പിച്ച് മിനിേയച്ചർ ചിത്രകലെയക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയിെല്ല�
ങ്കിലും ൈമ െനയിം ഈസു് െറഡ് നന്നായി ആസ്വദിച്ചു
എന്ന പറഞ്ഞതു് പാമുക് ഓർമ്മിച്ചു. ഒരു ടർക്കിക്കാരനു്
അതു് കുറച്ചുകൂടി ആസ്വദിക്കാനാേയക്കും എന്നു് ആ വാ�
യനക്കാരനു േതാന്നിയേത്ര. എന്നാൽ ടർക്കിയിെല വാ�
യനക്കാർക്കും അെതാന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്നാ�
ണു് പാമുകിെന്റ േതാന്നൽ. വിസ്മൃതമായ ഒരു സംസ്ക്കാര�
െത്ത ആർക്കാണു് വഞ്ചിക്കാനാവുക?

സ്വയം ഏർെപ്പടുത്തുന്നതും രാജ്യം ഏർെപ്പടുത്തുന്നതു�
മായ െസൻസർഷിപ്പു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികെള എങ്ങ�
െന ബാധിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മെറ്റാരാൾക്ക് അറി�
േയണ്ടതു്. ഉത്തരം ഉടൻ വന്നു. ഒരു േനാവലിസ്റ്റ് എന്ന
നിലക്ക് വളെരക്കുറച്ചു മാത്രം. എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ�
നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലക്ക് വളെരയധികം. ഒരു രസക�
രമായ േചാദ്യം ഉയർന്നുവന്നു- പ്രാേദശിക സാഹിത്യം
എന്ന ഇടനില അളവുേകാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുേണ്ടാ?
സ്വന്തം പ്രേദശത്തുനിന്നു് വായിക്കുവാൻ പാമുക് സദ�
സ്യെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും അതു് കൂടുതൽ ആഴ�
ത്തിലുള്ള വായനക്ക് തടസ്സമാകരുെതന്നു് താക്കീതു
നൽകുകയും െചയ്തു. ഞാൻ ഇസ്താൻബുളിെനക്കുറിച്ച്
എഴുതുന്നു-65 വർഷങ്ങൾ ഞാൻ െചലവഴിച്ചതു് അവി�
െടയാണു്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിെനപ്പറ്റി ചി�
ന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്, ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. എങ്കിലും ടർക്കിഷ് ഭാഷയിൽ
എഴുതുന്നതാണു് ഞാൻ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നതു്. പി�
െന്ന ഞാെനന്തിനു് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം? പലർക്കും
അവരുെട സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല
എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞേപ്പാൾ േനാക്കുന്നതു് എെന്ന�
യാേണാ എന്നു േതാന്നിേപ്പായി- സ്വന്തം അമ്മമാേരാ�
ടു് അവർ ഏതു ഭാഷയിലാേണാ സംസാരിക്കുന്നതു്,
അതിൽ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് എങ്ങെനെയഴുതണെമ�
ന്നറിയില്ല, അെല്ലങ്കിൽ അവർ പ്രവാസത്തിലാണു്, അതു�
മെല്ലങ്കിൽ നാട്ടിൽ അവർക്ക് വായനക്കാരില്ല എന്നു്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടർക്കിഷ് ഭാഷയിലാൺ സ്വ�
പ്നം കാണുന്നതു്. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതു് ഏതു ഭാഷ�
യിലാേണാ ആ ഭാഷയിൽ എഴുതുക എന്നതു് നെല്ലാരാ�
ശയമാണു്.

പരിപാടി കഴിയാറായേപ്പാൾ ഇന്ത്യാക്കാരനാെണ�
ന്നു് േതാന്നിഛ് ഒരു പിങ്ക് ഷർട്ടുകാരൻ നടവഴിയിേല�
െക്കത്തി. ൈമക്കിേലക്ക് കുനിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു.
എനിക്ക് ഒരു നല്ല അവസാന േചാദ്യം േചാദിക്കാനുണ്ടു്.
എന്താണു് ജീവിതം എന്നതിെന്റ അർത്ഥം? സദസ്സിെല
ചിരിയടങ്ങിയേപ്പാൾ പാമുക് സദസ്യെര േനാക്കി പുഞ്ചി�
രിച്ചു. ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥം എന്നതു് ഒരു ആേഗാള
േചാദ്യമാൺ. ഈ േചാദ്യം ഉള്ളതുെകാണ്ടാൺ ആേഗാ�
ളസാഹിത്യം സാദ്ധ്യമാകുന്നതു്. ഒരു നിമിഷം- ആ വലിയ
േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം കെണ്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന േനാ�
ബൽ സമ്മാനേജതാവായ ടർക്കിഷ് എഴുത്തുകാരെന
അേത േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം േതടുന്ന എെന്റ ഉള്ളിെല
പരിസ്ഥിതി ഗേവഷക ആഴത്തിൽ െതാട്ടറിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ
രണ്ടുേപരും ഒരു വ്യത്തം മുഴുവനാകിയിരിക്കുന്നു.

പരിഭാഷ: പ്രസന്ന.െക.വർമ്മ

7



സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േറഷൻ

—സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം

വയലിൽ െനൽെച്ചടി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു് േലാകത്തു്
വിശന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും േവണ്ടിയാണു്.

അതുേപാെലയാണു് സ്വാതന്ത്ര്യവും.

ആ െനന്മണികളിൽ ഒന്നിെന്റ മുകളിൽ േപാലും പ്രകൃതി
ആരുെടയും േപരു് െകാത്തിവച്ചിട്ടില്ല.

പേക്ഷ ഈ ധാന്യമണികൾ ഓേരാന്നും ആരു് എേപ്പാൾ
എങ്ങെന ഏതളവിൽ തിന്നണെമന്ന രീതിയിൽ േറഷൻ
സമ്പ്രദായം ഏർെപ്പടുത്തുന്നിടത്താണു് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരം�
ഭിക്കുന്നതു്.

ആത്മാവിെന്റ വിശപ്പടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭക്ഷിേച്ച
പറ്റൂ.

അരിേയാ േഗാതേമ്പാ േപാെല സ്വാതന്ത്ര്യം വിതരണം
െചയ്യാൻ ഇന്നു് മതം, ജാതി, രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത�
ങ്ങൾ, മാധ്യമ ഭീകരത, േസാഷ്യൽമീഡിയ, സദാചാര�
േപ്പാലീസിെന്റ െതാപ്പി വച്ച സംഘടിത ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ
എന്നിങ്ങെന പലരും പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും േറ�
ഷൻ കടയുെട ഷട്ടറും െപാക്കി തുലാസും ൈകയ്യിൽ പി�
ടിേച്ചാണ്ടു് നിൽപ്പുണ്ടു്.

ഇവരുെട ഒെക്ക മുന്നിൽ പട്ടിണിേക്കാലങ്ങെളേപ്പാെല
സഞ്ചിയും കക്ഷത്തിൽ വച്ചു മഞ്ഞത്തും മഴയത്തും െവയി�
ലത്തും മരണം വെര കാത്തിരിേക്കണ്ട ഗതിേകടിലാണു്
നമ്മൾ.

അഡാർ തത്വജ്ഞാനികെളാെക്ക പറയുന്ന അത്യന്തിക�
മായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിെട നില്ക്കെട്ട

അത്രെയാന്നും േവണ്ട

എങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തു് അവിടെത്ത ഭരണഘടന
പ്രദാനം െചയ്യുന്ന മിനിമം സ്വാതന്ത്ര്യെമങ്കിലും അളന്നു
േമടിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കിേല്ല?

വീടു്, നാടു്, രാജ്യം, േലാകം, എന്നിങ്ങെന അതാതു സ്ഥ�
ലെത്ത സാമൂഹികാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
നു രൂപപരിണാമം ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുെമന്നും അതു്
േകവലം ആേപക്ഷികമാെണന്നും നമുക്കറിയാം.

ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൗരനു് പ്രദാനം െചയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം
മതാതിഷ്ഠിത ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അറബ് രാജ്യ�
ത്തിൽ െചന്നാൽ കിട്ടില്ല.

ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു്
ഒരു മദയാനയുെട ഇേമജാെണെന്നാെക്കയാണു് പറയു�
ന്നതു്. അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതു് കുഴിയാന ആവും.

പേക്ഷ, ഇന്നു് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആന േപായിട്ടു് ഒരു കു�
ഴിയാനയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം േപാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.
അേതസമയം േലാകെത്ത ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ�
രാജ്യത്തിെല പൗരന്മാരാെണന്ന പരിേവഷത്തിനകത്തു്
തുമ്പിൈക്കയും െപാക്കി െചവിയാട്ടിെക്കാണ്ടു് നില്ക്കുകയും
േവണം.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുെട ചങ്ങല െപാട്ടി�
ക്കുന്നതു മാത്രമല്ല. മെറ്റാരാളിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ആദ�
രിക്കുന്നതും അതിെന ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതും കൂടിയാെണന്നു്
െനൽസൺ മേണ്ടല പറഞ്ഞിട്ടൂണ്ടു്.

ഇവിെട ആരാണു് മെറ്റാരാളാൽ ആദരിക്കെപ്പടുന്നതു്…
? ഏതു മൂല്യങ്ങളാണു് അന്യരാൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്ക�
െപ്പടുന്നതു്?

നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എെന്നാെക്ക വലിയ വായിൽ
ഡയേലാഗ് അടിക്കുെമങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിനു മുസ്ലീമിെന�
േയാ മുസ്ലീമിനു ക്രിസ്ത്യാനിെയേയാ ആശയപരമായി വി�
മർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിെടയുേണ്ടാ…? എന്തി�
നധികം ഹിന്ദുവാെണെന്നാെക്ക പറയെപ്പടുന്ന ഞാൻ
സ്വന്തം കഥയിെല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മുസ്ലീം േപരു�
കൾ നൽകിയേപ്പാൾ ഈ പറയുന്ന േറഷൻ കടക്കാർ
എെന്ന ഇസ്ലാേമാേഫാബിയക്കാരനും തീവ്രസംഘിയുമാ�
ക്കി മാറ്റി.

‘മീശ’യിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കഥാപാത്രങ്ങെള േനെര�
െചാേവ്വ സംസാരിക്കാൻ േപാലും സമ്മതിക്കാെത നാ�
വിൽ െസൻസർഷിപ്പിെന്റ െചന്നിനായകം േതച്ചു െകാ�
ടുത്തു. മനുഷ്യർക്ക് േനരാവണ്ണം തിന്നാേനാ മുള്ളാേനാ
മനസ്സു തുറന്നു േപ്രമിക്കാേനാ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിവിേശഷ�
ങ്ങളിേലക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ കി�
ട്ടിയ വാർത്തയിൽ പറയുന്നതു് ജാതിയും മതവും ഒെക്ക
അവരുെട വ്യാപാരേമഖല േഹാട്ടൽ ശൃംഖലയിേലക്കും
വസ്ത്രവിപണി രംഗേത്തക്കും വെര വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ�
ണു്. ഇനി മുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളുെട തുണിക്കടയി�
ലും മുസ്ലീങ്ങൾ സ്വമതസ്ഥരുെട േഹാട്ടലിലും മാത്രേമ
കയറൂ. കുപ്പായം തുന്നുന്നവരും െപാേറാട്ട അടിക്കുന്നവ�
നും സ്വന്തം േപരിെലങ്കിലും തെന്റ മതത്തിെന്റയും ജാ�
തിയുെടയും േപർ നിർബന്ധമായും എഴുതി കഴുത്തിൽ
തൂേക്കണ്ടി വരും.

ഇങ്ങെന ഈ വക േറഷൻ കടക്കാരുെട ഔദാര്യവും
കാത്തു് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സഞ്ചിയും കക്ഷത്തിൽ
വച്ച് അടിമകെളേപ്പാെല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിേനക്കാളും
നല്ലതു് േബാബ് മർലി പറഞ്ഞതുേപാെല ജനങ്ങൾക്കും
ജനാധിപത്യത്തിനും ഇടയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഇടനി�
ലക്കാരായ ഇവേരാടു് സന്ധിയില്ലാത്ത യുദ്ധം പ്രഖ്യാപി�
ച്ച് മരിക്കുന്നതാണു്.
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മൂന്നു് േചാദ്യങ്ങൾ

—സി.എസ്.െവങ്കിേടശ്വരൻ

1. താങ്കളുെട പുതിയ പുസ്തകത്തിെന്റ േപരു് ‘മലയാളി�
യുെട നവ മാധ്യമജീവിതം’ എന്നാണു്. ആരാണു് മല�
യാളി? നാട്ടിൽ പാർക്കുന്നവർ? മലയാളം സംസാരി�
ക്കുന്നവർ?

2. അറിയാെത (അറിഞ്ഞു െകാേണ്ടാ?) തടവിലാക്ക�
െപ്പടുന്ന ഒരു പൗരസമൂഹെത്തക്കുറിച്ചാണു് താങ്കളു�
െട ആലുലത. എന്തുെകാണ്ടു് അങ്ങെന?

3. ആധുനിക മലയാളി സാേങ്കതിക ശരീരമായി മാറിയ�
വരാേണാ?

പരസ്പര വിനിമയത്തിലൂെട
തിരിച്ചറിയുന്നതും അറിഞ്ഞു�
മറിയാെതയും പങ്കിടുന്നതു�
മായ സ്വത്വേകളികളിലൂെട�
യാണു് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ
ഒരു ജനതയായി സ്വയം ഭാ�
വന െചയ്യുന്നതു് എങ്കിൽ
നവമാധ്യമങ്ങൾ ‘മലയാളി’
എന്ന സ്വത്വത്തിനു് അെല്ല�
ങ്കിൽ സംഘേബാധത്തിനു്
ഒരു പുതിയ േവദിയും േവ�

ഗവും രൂപവും നൽകിയിട്ടൂണ്ടു്. സംസ്ക്കാരവിനിമയവും
പങ്കിടലും അതിൽ നിെന്നാെക്കയുളവാകുന്ന സമാന�
താേബാധവും േബാധ്യവുെമാെക്കക്കൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന /
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലയാളി ആേഗാ�
ളീയവ്യപ്തിയുള്ള ഒരു സ്വത്വേമാ സ്വത്വസാധ്യതേയാ
ആണു്. മുമ്പു് പരസ്പരവിനിമയത്തിനു് ഭുമിശാസ്ത്രപരവും
സമയപരവുമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ
ഇന്നു് വിവരസാേങ്കതികവിദ്യ അവെയെയാെക്ക അതി�
വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. മലയാളം െടലിവിഷൻ ചാന�
ലുകൾ ആേഗാളവ്യാപകമായി ലഭ്യമായേതാെടയാണു്
ഇവിടുെത്ത ൈദനംദിനജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവിവാദങ്ങ�
ളും പാരഡികളും ഒപ്പം പാട്ടും സിനിമയും എല്ലാം േലാക�
െമമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുെട നിത്യജീവിതത്തിെന്റയും
ചിന്തയുെടയും ഭാഗമായതു്. േകരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സം�
ഭവങ്ങേളാടുള്ള ഈ തത്സമയാഭിമുഖ്യം അതുവെര ‘പ്രാ�
േദശിക’മായിരുന്ന നമ്മുെട ദൃശ്യമാധ്യമസമ്പദ്വ്യവസ്ഥ�
െയ ആേഗാളീകരിച്ചു. മലയാളിേപ്രക്ഷകരുെട ആ േലാ�
കവിപണി ഉരുവായേതാെട മാധ്യമങ്ങൾ ആ ആേഗാള�
മലയാളിെയ അഭിസംേബാധന െചയ്യാനും അതിലൂെട
അതിെന കൂടുതൽ ഇഴയടുപ്പമുള്ളതാക്കാനും തുടങ്ങി.

കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ ഇന്റർെനറ്റു് സാധ്യമാക്കിയ നി�
രന്തരവും തൽക്ഷണവുമായ സാമൂഹ്യമാധ്യമസമ്പർക്കം
അതിെന കൂടുതൽ ദൃഢവും ബഹുലവും ഒപ്പം കലുഷവും
വിഭാഗീയവുമാക്കി.

അവരവർക്കു ചുറ്റും പണിയുന്ന ഒരു കണ്ണാടിച്ചുവരായി
േഫസ്ബ്ബ്ബ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഇന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു.
അവനവെന്റ തെന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും മുൻവിധികളും
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും െപരുപ്പിക്കു�
ന്നതും ആയ ഒരു കണ്ണാടിക്കൂടാണതു്. ആ കൂട്ടിൽനി�
ന്നുെകാണ്ടു് നമുക്ക് ആെരയും അധിേക്ഷപിക്കാം, െത�
റിവിളിക്കാം, വളെര സ്വകാര്യെമന്നു കരുതിയിരുന്ന
രഹസ്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയാം, സ്വയം െവളിെപ്പടുത്തുക�
േയാ മറഞ്ഞുനിൽക്കുകേയാ െചയ്യാം; അതിെനാന്നും
ആരുെടയും െതറി പറയുന്നയാളുെടയും ലക്ഷ്യമാക്കു�
ന്നയാളുെടയും—ഭൂതകാലേമാ കർമ്മപാരമ്പര്യേമാ �
തടസ്സമാകുന്നില്ല.

ഇന്നു് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമയിലും സാമ്പത്തികരം�
ഗത്തും സ്വാധീനമുള്ളവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്വന്തം
ഗുണ്ടാസംഘങ്ങെളയിറക്കി ആ െപാതുഇടെത്ത സ്വ�
ന്തം വരുതിയ്ക്കു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാ�
ഴ്ചയാണു് കാണുന്നതു്. അേപ്പാൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതു്
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളിസമൂഹത്തിെന്റ വിർച്വൽ
പതിേപ്പാ പ്രതിഫലനേമാ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, ഒേര�
സമയം’സ്വതന്ത്ര’െമന്നും ‘ജനാധിപത്യപര’െമന്നും േതാ�
ന്നിപ്പിക്കുന്നതും എന്നാൽ വളെരയാഴത്തിൽ വിക്ഷിപ്താ�
താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ളതും അവർ െപാതുവ്യവ�
ഹാരങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ
ഒന്നു്.

സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളും െടലിവിഷെന്റ സർവ്വമണ്ഡലങ്ങ�
ളിലുമുള്ള സ്വാധീനവും നമുക്ക് വ്യാജമായ ഒരുതരം തു�
ല്യതാേബാധേമാ പൗരാവകാശപ്രതീതിേയാ നൽകുന്നു�
ണ്ടു്. അതായതു് മാധ്യമങ്ങളുെട തുറന്നരശിൽ നമ്മെള�
ല്ലാവരും തുല്യരും ഒേര അവകാശാധികാരങ്ങളുള്ള മനു�
ഷ്യരുമാണു് എന്ന േതാന്നൽ ഉണ്ടു്. നമ്മുെട മാധ്യമങ്ങൾ
വ്യക്തികളുെട രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിനു് അങ്ങിെനെയാരു
തിരശ്ചീനപ്രതീതിയാണു് നൽകുന്നതു്. എന്നാൽ നമ്മൾ
ജീവിക്കുന്ന നമ്മുെട ജീവിതവും ഇടെപടുന്ന സമൂഹവും
പലതരത്തിലും തലത്തിലും തട്ടുകളായി വിഭജിക്കെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണു് യാഥാർത്ഥ്യം, നിത്യജീവിതാനു�
ഭവം. ജാതി, മതം, വർഗ്ഗം, ലിംഗം എന്നു തുടങ്ങി അന�
വധി ഗണങ്ങളാൽ നമ്മൾ േമൽക്കീഴു് തട്ടുകളിലായി
അടുക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാണു്; ഓേരാ കള്ളിയിലുള്ളവർക്കും
അവകാശെപ്പടാവുന്ന പൗരാവകാശങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യം,
സാമ്പത്തികനീതി, തുല്യത, അവസരങ്ങൾ, എന്നിവയും
േശ്രണീബദ്ധമാണു്. എങ്കിലും നമ്മൾ നിരന്തരം മാധ്യ�
മങ്ങെളാരുക്കുന്ന വ്യാജതിരശ്ചീനതയിൽ അഭിരമിച്ചു�
െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു, അവിെട നടക്കുന്ന മധ്യവർഗ്ഗ /
ഉപരിജാതി േകാലാഹലങ്ങൾ ‘മലയാളി’ സമൂഹത്തി�
െന്റയാെകയാെണന്ന മട്ടിൽ.

മാധ്യമങ്ങെളാരുക്കുന്ന മെറ്റാരു തടവറ സമവായത്തി�
േന്റതാണു്. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതു് പരസ്പര�
മുള്ള െതറിപറച്ചിലുകളും അവനവെന നിരന്തരം എഴുന്ന�
ള്ളിക്കലുമാെണങ്കിൽ, െടലിവിഷനാണു് നമ്മുെട രാഷ്ട്രീ�
യചർച്ചകളുെട മെറ്റാരു സജീവേവദി; അതാൺ നമ്മുെട
രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകെളയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഭാവി�
െയയും െപാതുമണ്ഡലത്തിെല സമവായങ്ങെളയും നയി�
ക്കുന്നതും നിർണ്ണയിക്കുന്നതും. എന്നും പ്രശ്നങ്ങളും വിവാ�
ദങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആ അരങ്ങിൽ നിരന്തരം
തർക്കങ്ങളും അഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടു്
എങ്കിലും ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുെടെയല്ലാം ഭാ�
വനാചക്രവാളം, അെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയേബാധ്യം എന്ന�
തു് അതീവസമാനമായ ഒന്നാണു്. ജനായത്തെത്തയും
സമൂഹജീവിതെത്തയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥെയയും സംബന്ധി�
ക്കുന്ന നിർണ്ണായകവിഷയങ്ങളിൽ അവ ഐകമത്യം
പുലർത്തുന്നു. വികസനം, േദശരാഷ്ട്രം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ,
ഇതരൈലംഗികത, പ്രവാസിെതാഴിലാളികൾ, തുടങ്ങി
ഏതു വിഷയെമടുത്താലും ഈ തർക്കിക്കുന്നവെരല്ലാം
തെന്ന ഒേര അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും പങ്കിടുന്നവ�
രാണു് എന്നു കാണാം. ഈ സമവായത്തിനു പുറേത്താ
അതിെനതിേരാ അതിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തേമാ ആയ അഭി�
പ്രായങ്ങൾക്കും നിലപാടുകൾക്കും ആശയങ്ങൽക്കും
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തർക്കനിർഭരമായ ഈ അരങ്ങിൽ പ്ര�
കാശനേമാ ഇടേമാ ഇല്ല. നിരന്തരമായ ഈ േകാലാ�
ഹലം അന്നന്നു് നടക്കുന്ന ചൂടുപിടിച്ച തർക്കങ്ങളിലും
വിവാദങ്ങളിലും നെമ്മെയല്ലാം ‘പെങ്കടുപ്പിച്ചു’െകാണ്ടു്
ഒെരാറ്റ അഭിപ്രായസമന്വയത്തിെന്റ ചക്രവാളത്തിനക�
ത്തു് അറിഞ്ഞുമറിയാെതയും േബാധപൂർവ്വവും അേബാ�
ധപൂർവ്വവുമായി നെമ്മ ബന്ധിച്ചുെകാെണ്ടയിരിക്കുന്നു.
ഇതിനു പുറത്തുള്ള േലാകെത്ത, അനുഭവങ്ങെള, അറി�
വുകെള അതു് കാഴ്ചയിൽ നിന്നു്, േകൾവിയിൽനിന്നു്
മറ(യ്)ക്കുന്നു. അങ്ങിെന അവനവെന മാത്രം പ്രതിഫ�
ലിപ്പിക്കുന്ന, പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മെറ്റാരു കണ്ണാടിക്കൂ�
ടായി അവ മാറിയിരിക്കുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു് ഞാൻ, േലാകം, ജീവൻ /ജീവിതം
എന്നിവയുമായുള്ള എറ്റവും സർഗ്ഗാത്മകവും വികസ്വരവു�
മായ െകട്ടിമറിച്ചിലാെണങ്കിൽ മലയാളിയുെട ജീവിതം
രൂക്ഷമായ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുെടയാണു് കടന്നുേപാകു�
ന്നതു്. അപരാഭിമുഖ്യമാണു് ജീവെന ജീവിതമാക്കി മാറ്റു�
ന്നതു്; എന്നിൻനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായെതല്ലാം എനിെക്ക�
തിരാണു് എന്നു് കരുതുന്ന ഒരു മാനസികാവയിലാണു്
നാമിേപ്പാൾ; എല്ലാം ഞാെനന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ഈ ജീ�
വിതം അപരെത്ത ഭയക്കുന്നതും അന്യെത്ത അഭിമുഖീക�
രിക്കാത്തതുമായ ഒന്നാണു്; ഞാൻ എന്നതു് ഒരു െസൽ�
ഫി മാത്രമായിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ. േലാകം എന്ന അപ�
രത്തിേലക്ക് ഒരു തുറസ്സുമില്ലാത്ത അതിെന്റ അതാര്യവും
അടഞ്ഞതുമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിതം എന്നതു് ജീവ�
നം മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നു.
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െക.പി.കൃഷ്ണകുമാർ

ശില്പം, അമൃത്കുടീർ, കൽക്കത്ത. (േഫാേട്ടാ: ഉണ്ണി ആർ)



ടാേഗാറിെന്റ പ്രാർത്ഥന

—ടി.എം. േയശുദാസൻ

നമ്മുെട രാജ്യം എഴുപെത്താന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആച�
രിക്കുേമ്പാൾ ആഹ്ലാദെത്തക്കാേളെറ ആശങ്കകളാണു്
സ്വകാര്യചിന്തകളിൽ തിങ്ങിവിങ്ങുന്നതു്. േദശീയേബാധ�
ത്തിെന്റ ആപത്തുകെളക്കുറിച്ച് ഫാനനും ടേഗാറും നൽ�
കിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണു് കാര്യ�
ങ്ങൾ നമ്മെള അതിേവഗത്തിൽ ഓവർേടക്ക് െചയ്യുന്ന�
തു്. മേനാഭാവം െകാണ്ടും നിലപാടുെകാണ്ടും യൂേറാപ്യൻ
ബൂർഷ്വാസിേയാടാണു് േദശീയ ബൂർഷ്വാസിയ്ക്ക് കൂടുതൽ
അടുപ്പെമന്നും േകാളനിയനന്തര രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ
അധികാരം കയ്യാളുന്നേതാെട വിടപറഞ്ഞ യജമാന�
വർഗ്ഗെത്ത അനുകരിക്കുെമന്നും കടുത്ത ആഭ്യന്തരസം�
ഘർഷത്തിനും അടിച്ചമർത്തലിനും ഇതു് ഇടയാക്കുെമ�
ന്നുമാണു് ഫാനൻ പ്രവചിച്ചതു്. ദരിദ്ര കർഷകരുെടയും
അസംഘടിത െതാഴിലാളികളുെടയും ഓരങ്ങളിെല ജാ�
തി-േഗാത്രവിഭാഗങ്ങളുെടയും അഭയാർത്ഥികളുെടയും
മറ്റും അതിദയനീയമായ മർദ്ദിതസഹചര്യങ്ങൾ ഇക്കാ�
ര്യം അടിവരയിട്ടു് ഉറപ്പിയ്ക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യവി�
കസനത്തിലും ശാസ്ത്ര-സാേങ്കതികരംഗങ്ങളിലും മറ്റും രാ�
ജ്യം ൈകവരിച്ച േനട്ടങ്ങെള മറന്നുെകാണ്ടല്ല ഇതു പറയു�
ന്നതു്. ജനാധിപത്യസംവിധാനങ്ങളുെട തകർച്ചയും െപ�
രുകിവരുന്ന മനുഷ്യാവകാശധ്വംസനങ്ങളും വിതരണ
സംവിധാനങ്ങളുെട അപര്യാപ്തതയും നീതിന്യായവ്യവ�
സ്ഥയുെട പ്രതിസന്ധിയും ഉൽക്കണ്ഠാജനകമായ മാനം
ൈകവരിക്കുന്നു.

ഇതിെനാെക്ക പുറേമ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആൾക്കൂട്ടെക്കാ�
ലപാതകങ്ങളും ദുരഭിമാനെക്കാലകളും ബീഫ് നിേരാധ�
നവും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അക്രമങ്ങളും ഖാപു് പഞ്ചാ�
യത്തുകളുെട തൂക്കിെക്കാലകളും ബലാൽക്കാരങ്ങളും
സാംസ്ക്കാരികപ്രവർത്തകരുെട ഉന്മൂലനവും പുസ്തകനി�
േരാധനങ്ങളും ചുെട്ടരിക്കലും ആദിവാസി-ദലിത്-ന്യൂനപക്ഷ
പീഢനങ്ങളും ഖർ വാപസിയും വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗ�
ങ്ങൾക്കിടയിൽ െവറുപ്പും വിേദ്വഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രാ�
ഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ നയിക്കുന്ന ഗവെണ്മന്റുകളും ആസാം
നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസു് ബില്ലും ഉന്ന�
തവിദ്യാഭ്യാസരംഗെത്ത ൈകകടത്തലുെമാെക്ക േദശപൂ�
ജയുെട ഇരുണ്ടശക്തികെളക്കുറിച്ചു് ടേഗാർ നൽകിയ
മുന്നറിയിപ്പുകളുമായി ഒത്തുേപാകുന്നതാണു്. രാഷ്ട്ര�
െത്ത േദശേത്താടും േദശെത്ത മതേത്താടും മതെത്ത
ജാതിേയാടും സമീകരിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഹിന്ദുത്വവാദികൾ
ഇെതാെക്ക െചയ്യുന്നതും െചയ്യിക്കുന്നതും. എം.എഫ്.
ഹുൈസനും ദാദ്രിയിെല അഖ്ലാക്കും ധേബാൽക്കറും
പൻസാെരയും കലബുർഗിയും േരാഹ്തു് െവമൂലയും ഗൗ�
രി ലേങ്കഷും മേതതരത്വത്തിേന്റയും മാനവികതയുെടയും
രക്തസാക്ഷികളാണു്. ടേഗാർ പറഞ്ഞതു് എത്ര ശരിയാ�
ണു്: േദശപൂജയുെട അന്ധമായ ആൾകൂട്ട മന:ശാസ്ത്രം
ഉന്നതമായ മാനവികാദർശങ്ങളിൽ നിന്നു് ആളുകെള
പിൻതിരിപ്പിക്കുകയും സങ്കുചിതമായ ലക്ഷ്യത്തിനുേവ�
ണ്ടി അവെര സജ്ജമാക്കുകയും െചയ്യും. ഇതു് ധാർമ്മിക�
മായ അധഃപതനത്തിേലയ്ക്കും ബൗദ്ധികമായ അന്ധത�
യിേലയ്ക്കുമാകും അവെര നയിക്കുക.

ധാർമ്മികമായി അധഃപതിച്ച, ബൗദ്ധികമായി അന്ധത�
ബാധിച്ച ഒരു ജനതയാകാനാേണാ നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
െന്റ എഴുപതു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടതു്? വിേവകം െകാണ്ടു്
പക്വമാേകണ്ട പ്രായം.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു് വ്യാകരണത്തിൽ നാമപദമാെണ�
ങ്കിലും, സംസ്ക്കാരത്തിലും രാഷ്ട്രിയത്തിലും ഒരു സകർ�
മ്മക ക്രിയാപദത്തിെന്റ ധർമ്മവും ശക്തിയും സ്വഭാവവു�
മാണു് അതു പുലർത്തുന്നതു്. നിഷ്പക്ഷതയും നിർവികാ�
രത്വവും അതിെന്റ പ്രമാണങ്ങളല്ല. നിേഷധം, വിേയാ�
ജിപ്പു്, ഖണ്ഡനം, തർക്കം, വിവാദം, തുടങ്ങിയ രീതികൾ
േചർന്നതാണു് അതിെന്റ പ്രവൃത്തിസമ്പ്രദായം. കൂടാെത,
െനഞ്ഞൂറ്റം /ചങ്കുറപ്പ് / ദൃഢത അതിെന്റ മുഖമുദ്രയും. സൽ�
മാൻ റുഷ്ദി പറയുംേപാെല, വ്രണെപ്പടുത്താനുള്ള സ്വാ�
തന്ത്ര്യമിെല്ലങ്കിൽ ആവിഷ്ക്കാരസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകും.

തടസ്സങ്ങളാണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതു്. പാര�
മ്പര്യത്തിെന്റ ഒഴുക്കിെനാപ്പം അലസമായി നീന്തുന്ന വി�
േധയെപ്പടലിനു ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങെളയാണു് പല�
േപ്പാഴും നാം സ്വാതന്ത്ര്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. േവ�
െറാരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് അതി�
െന്റ ഉത്ഭവമനുസരിച്ച് രണ്ടു പ്രകാരങ്ങളുണ്ടു്: ഒന്നു്, കീഴ്വ�
ഴക്കങ്ങേളാടു കൂറുപുലർത്തുകവഴി ലഭിക്കുന്ന അകർമ്മക
സ്വാതന്ത്ര്യം; രണ്ടു്, പ്രതിബന്ധങ്ങേളാടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ
െവളിെപ്പടുന്ന സകർമ്മക സ്വാതന്ത്ര്യം. ഒന്നാമേത്തതു്
ദാനമായ് കിട്ടുന്നതും രണ്ടാമേത്തതു് ൈവരുദ്ധ്യാത്മകമാ�
യി േനടുന്നതുമാൺ. അമൂർത്തമായ െവറും ആശയമല്ല
സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇവിെട ഇേപ്പാൾ സമൂർത്തമായും ഭൗതി�
കമായും സാക്ഷാൽക്കരിക്കെപ്പേടണ്ട അനുഭവമാണു്.
വിമർശനാത്മകമായ ഇച്ഛകൾ പിൻതുടരുന്നവരുെട
പാതയിൽ ഉയരുന്ന തടസ്സങ്ങേളാടുള്ള അവരുെട പ്രതി�
കരണങ്ങളാണു് േമൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യപ്രകാര�
ങ്ങെള േവർതിരിയ്ക്കുന്നതു്.

സർവപ്രധാനമായ നാലു് മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളായി
േലാകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ-ആവിഷ്ക്കാര
സ്വാതന്ത്ര്യം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം, ഭയത്തിൽനിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ�
യിൽ ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണു് യഥാർത്ഥ
സ്വാതന്ത്ര്യെമന്നു് ഓങ് സാൻ സൂ ചീെയേപ്പാലുള്ളവർ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭയത്തിെന്റ കീഴിൽ അഭിമാന�
െത്താടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. നിർഭ�
യമായ മനസ്സും ഉയർന്ന ശിരസ്സും അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങ�
ളായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിേലക്ക് എെന്റ
രാജ്യെത്ത ഉണർേത്തണേമ എന്ന രബീന്ദ്രനാഥ ടേഗാ�
റിെന്റ പ്രാർത്ഥന എക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണു്.

ആേഗാളീകരണത്തിെന്റ ബൃഹദാക്രമണങ്ങൾക്കും ഫാ�
സിസത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷാക്രമണങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ േദ�
ശീയഗാനത്തിെന്റ ബഹുസ്വരതയും മാനവികതയും മേത�
തരത്വവുമാണു് ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നതു്.
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ആനത്താരകളിൽ നിന്നും
ആനത്താരങ്ങളിേലക്കു്

— ശ്രീധർ വിജയകൃഷ്ണൻ

ഇേറ്റാർഫിെന്റേയാ ൈസലസീെന്റേയാ പ്രവർത്തനം
നിമിത്തം ഒരു െചറു മയക്കത്തിലായിരുന്നു; മയക്കം പാ�
തി വിട്ടുണർന്നതു് പിൻകാലിെല മുറിപ്പാടിൽ െപ്രാവി�
ഡൻ അയഡിൻ െസാല്യൂഷനിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി ആഴ്ന്നി�
റങ്ങിയേപ്പാഴാൺ. േവെപ്പണ്ണയുെട മണം കലർന്ന േസ്പ്ര
അടിച്ചേപ്പാൾ കണ്ണിൽ നിന്നു് െപാന്നീച്ച പറന്നു; പണ്ടു്
കൂട്ടത്തിെല മെറ്റാരു പ്രമുഖൻ േകറി കുത്തി വാൽ കടി�
െച്ചടുത്തേപ്പാഴുണ്ടായ നീറ്റൽ ഓർമെപ്പടുത്തിയ േപാെല
േതാന്നി അവനു്. മുറിപ്പാടിനു് ദിവസങ്ങളുെട പഴക്കേമ�
യുള്ളൂ; പണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ മുളങ്കൂട്ടങ്ങളുെട നടുക്കുള്ള
വയലിെല െചളിേയാ പുഴയുെടേയാ ഡാമിെന്റേയാ കര�
കളിൽ കാണുന്ന മേണ്ണാ സഹായകരമാേയെന. ഇട�
െയ്ക്കേപ്പാേഴാ കേണ്ണാടിച്ചേപ്പാൾ തെന്റ ചുറ്റിനും നിരത്തി�
െവച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷക്കാവശ്യമായ വസ്തു�
ക്കൾ കണ്ടേപ്പാഴായിരിക്കണം അവൻ സ്ഥിതിഗതികളു�
െട ഗൗരവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുക. നടയമരങ്ങൾ നീട്ടി
ചുറ്റിനും നിന്നിരുന്നവെര ആട്ടിേയാടിച്ചിരുന്നതു് അേതാ�
ടു് കൂടി നിർത്തി; സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുറിവു്
വൃത്തിയായി കഴുകി മരുന്നു് െവച്ച് മയക്കം വിട്ടുണരാനു�
ള്ള മറുമരുന്നു് െകാടുത്തു് ചികിത്സകരും പരിചാരകരും
മടങ്ങി അല്പനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അവൻ ആ തിരിച്ചറി�
വിേലക്ക് വന്നു, താൻ കിടക്കുന്നതു് ഒരു വലിയ കൂട്ടിന�
കത്താണു്. പണ്ടു് കുത്തിക്കീറി ഉള്ളിെല മധുരം ആസ്വദി�
ച്ചിരുന്നു ൈതലമരം എന്നറിയെപ്പടുന്ന യൂക്കാലിപ്റ്റസു്
മരങ്ങളുെട. അവയുെട കഴകളുെട സുഗന്ധം അവനിൽ
വനവ്യഥകളുണർത്തി. മയക്കം പൂർണമായി വിട്ട േന�
രം എതിർത്തിട്ടു് കാര്യമിെല്ലന്ന തിരിച്ചറിവു് വന്നിരുന്നു.
തെന്റ കൂട്ടത്തിെല മെറ്റാരുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മധു�
രം നുകരാൻ കഴകൾ െപാളിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിെട
തെന്റ ഗംഭീര മസ്തകത്തിേലറ്റ ആഘാതെത്ത തുടർന്നു്
ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞ കഥ അവൻ േകട്ടിരുന്നു.

കുരിെക്കാമ്പെന്റ വാശിെയാെക്ക അടങ്ങിയമേട്ട ഉറെക്ക
ഉയർന്നു് േകട്ടതു് മലയവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട ഒരുവെന്റ
ശബ്ദമായിരുന്നു. തെന്റ േമലുേദ്യാഗസ്ഥേനാടു് കാട്ടുെകാ�
മ്പെന്റ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന പ്രകടമായ മാറ്റം എടുത്തു്
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവനിൽ ഉത്സാഹം.

…ഉദ്വിഗ്നാശ്ച മനഃശരീരജനിൈതർ
ദുഃൈഖരതീവാക്ഷമാഃ
പ്രാണൻ ധാരയിതും ചിരം നരവശം
പ്രാപ്തഃ സ്വയൂഥാദഥ…

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുേന്ന ഗജശാസ്ത്രം രചിച്ച പാലകാപ്യ
മഹർഷിയുെട വരികളാണു് ആനകൾ തങ്ങളുെട പ്രാ�
ണൻ നിലനിർത്താൻ ചിരകാലം മനുഷ്യരുെട അധീന�
തയിൽ വസിേക്കണ്ടതായി വരുന്നു എന്നു് സാരം. കൂരി�
െക്കാമ്പെന േപാലുള്ളവരുെട ഈ തിരിച്ചറിവ്വു് തെന്റ വി�
ജയമായി കാണുന്നു മനുഷ്യർ പലേപ്പാഴും. തെന്റ ആധി�
പത്യം സ്ഥാപിച്ചു എന്നു് കരുതുന്ന മനുഷ്യർ പെക്ഷ തു�
ടർന്നു് പാലകാപ്യൻ പരാമർശിച്ചതു് എന്തു് െകാേണ്ടാ
ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അെല്ലങ്കിൽ മുഖവിലെയ്ക്കടുത്തില്ല.
രാജ്യഭ്രഷ്ടനായ രാജാവിനു് സമനായി പാലകാപ്യൻ
വർണ്ണിക്കുന്ന കാടു് ൈകവിട്ട കരി സ്വതന്ത്ര ജീവിത�
ത്തിൽ അനുഭവിച്ച സുഖങ്ങെള കുറിച്ചും െചയ്തു േപാന്നി�
രുന്ന ക്രീഡകെള കുറിച്ചും ചിന്തിച്ച് വിഷണ്ണനായി മരണ�
െത്ത വരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ അവയുെട ധാ�
തുപുഷ്ടിക്ക് ജലക്രീഡയും പാംസുസ്നാനവും േദഹരക്ഷയും
െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇെതല്ലാം വനവിരഹിതനായ
കളഭചരിതം. ഈെയാരവസ്ഥ ഇവർെക്കങ്ങെന ൈക�
വന്നു, അെല്ലങ്കിൽ ഗജേക്ലശവും മൃത്യുപയാനവും എവിെട
തുടങ്ങുന്നു എന്നതിൽ പ്രാമുഖ്യം െകാടുക്കാംവിളക്കുമാ�
ടത്തിൽ നിന്നുള്ള െവളിച്ചം ആ ദിശയിേലക്ക് തിരിച്ച്
േനാക്കാം.

പാലകാപ്യൻ കുറിച്ചതിങ്ങെന, കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിെല
ക്രീഡ മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് േക്ലശം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ആനക�
െള േരാമപാദ മഹാരാജെന്റ േസന ബന്ധനസ്ഥരാക്കി
െകാട്ടാരെക്കാട്ടിലിൽ െകാണ്ടു് വന്നു് തളച്ചു. രാജകല്പന�
യ്ക്കപ്പുറം ഒന്നുമിെല്ലെന്നാരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരെമാ�
രു നടപടിയുെട ഉറവിടവും പ്രേചാദനവും ഊഹിക്കാം.
തുടർന്നു് വന്യതയുെട ഈ സ്വരൂപങ്ങെള എങ്ങെന രാ�
ജ്യപുേരാഗതിക്കും മനുേഷ്യാപേയാഗങ്ങൾക്കും നിേയാ�
ഗിക്കാെമന്ന വിശദമായ കുറിപ്പുകൾ പദ്യരൂേപണ രചി�
ച്ച് ഗജശാസ്തത്തിെന്റ േവരുകൾ ആഴത്തിൽ നാട്ടി, പാ�
ലകാപ്യമഹർഷി. എന്നാൽ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ കൗ�
ടില്യൻ ഊന്നൽ നൽകിയ േപാെല ഗജവനങ്ങൾ, വന്യ�
ഗജസംരക്ഷണത്തിനായി, സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു് നൽേക�
ണ്ട പ്രാധാന്യെത്ത കുറിച്ച് പിന്നീെടാരു ശാസ്ത്രത്തിലും
പ്രതിപാദിച്ച് കണ്ടില്ല. ഈസ്റ്റു് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുെട േനതൃ�
ത്വത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം വനങ്ങൾ ഉപേഭാഗവസ്തുക്ക�
ളുെട ഉല്പാദനത്തിനായി െവട്ടി െതളിച്ചേപ്പാൾ അപൂർവ�
യിനം ജീവജാലങ്ങൾ വംശനാശം ൈകവരിച്ച് പട്ടിക�
യിൽ നിന്നും മാഞ്ഞ് േപായതു് പലരുേടയും ശ്രദ്ധയിൽ
െപട്ടില്ലായിരിക്കാം. ഇമ്പീരിയൽ േഫാറസ്റ്റു് ഡിപ്പാർട്െമ�
ന്റിെന്റ ലക്ഷ്യം രാജ്യെത്ത െറയിൽെവ ഉൾെപ്പെടയുള്ള
വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് േവണ്ട തടിയുൽപാദ�
നം മാത്രമായിരുന്നു. 1800കളുെട അവസാനപാദത്തിൽ
സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി െഖദ്ദ മുറയിൽ അനവ�
ധി ആനകെള ൈമസൂർ കാടുകളിൽ നിന്നും പിടിക്കുക�
യും വിേനാദാവശ്യങ്ങൾക്കായി െവടി െവക്കുകയും (േട്രാ�
ഫി ഹണ്ടിങ്) െചയ്തേപ്പാൾ പെക്ഷ അന്നെത്ത മദ്രാസു്
െപ്രസിെഡൻസി ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി 1873 ൽ
മദ്രാസു് എലിഫന്റു് പ്രിസർേവഷൻ ആക്ടു് നടപ്പിലാക്കു�
കയും നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവെര ക്രൂശിക്കുന്നതിനു്
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തുവേത്ര. നൂറ്റാണ്ടിനി�
പ്പുറം ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുെട അശ്രാന്തപരിശ്രമ�
ങ്ങളുെട ഫലമായി 1972 ൽ രാജ്യെത്ത ഏറ്റവും വലിയ
വന്യമൃഗസംരക്ഷണ മാർഗേരഖയായി വന്യജീവിസം�
രക്ഷണ നിയമം (1972) നിലവിൽ വന്നേപ്പാൾ ഒന്നാം
പട്ടികയിലുൾെപ്പട്ട ആനയുൾെപ്പെടയുള്ള ജീവികളുെട
സംരക്ഷണത്തിനു് പ്രതീക്ഷ ൈകവന്നുെവങ്കിലും തുടർ�
ന്നും അനധികൃത വനനശീകരണം സ്വാഭാവിക ആവാ�
സവ്യവസ്ഥകൾക്ക് േഭദമാക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ക്ഷ�
തേമല്പിച്ചു.

ഒരു പ്രധാന വനേമഖലയിൽ നിന്നും മെറ്റാന്നിേലക്ക്
ആനകൾക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ഇടനാഴികൾ, അഥവാ പാ�
തകളാണു് ആനത്താരകൾ എന്നറിയെപ്പടുന്നതു്. വന�
േമഖലയ്ക്കകത്തും ചുറ്റിനുമായി ഏറി വന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ
ഇത്തരം ഇടനാഴികെളക്കാർന്നു് തിന്നേപ്പാൾ അവി�
ടം മനുഷ്യവാസേകന്ദ്രങ്ങളായി. ആനകളും മറ്റു് വന്യ�
മൃഗങ്ങളും പെക്ഷ തങ്ങളുെട ആ ആവാസേമഖലെയ
വിട്ടു് േപാവാൻ തയ്യാറായില്ല. മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമാ�
യി സ്വഭാവവ്യതിയാനങ്ങൾ ൈകവരുത്തിയ ജീവജാല�
ങ്ങൾ ഇത്തരം വൻകിട മാറ്റങ്ങെള അതിജീവിച്ചു. അത്ത�
രം ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനീയർ തെന്ന ആന�
കൾ. െതാണ്ണൂറുകേളാെട മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം
സമകാലീനപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി വളർന്ന /
ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ആനകൾ വീണ്ടും
പഴയ േരാമപാദയുഗത്തിേലക്ക് തള്ളെപ്പട്ടു. പ്രശ്നബാ�
ധിതേമഖലകളിൽ നിന്നും ആനകെള പിടികൂടുകേയാ
നാടുകടത്തുകേയാ ആണു് മാർഗെമന്നു് വരുത്തിത്തീർ�
ക്കെപ്പട്ടു. മേറ്റെതങ്കിലും സാധ്യമായ മാർഗങ്ങൾ പരീ�
ക്ഷിക്കാേനാ സ്വീകരിക്കാേനാ ബന്ധെപ്പട്ട അധികൃതെര
അനുവദിക്കാത്തവണ്ണം രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദ�
ങ്ങൾ വർധിച്ച് െകാേണ്ടയിരുന്നു. മുൻേപ പരാമർശിച്ച
സ്വഭാവവ്യതിയാനങ്ങളും ആവാസവ്യവസ്ഥാനാശവും
കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിെല േപാഷകക്കൂടുതലുള്ള വിളകളും കാ�
ട്ടാനകെള നിരന്തരം മനുഷ്യവാസേകന്ദ്രങ്ങൾക്കരിെക
എത്തിച്ച് െകാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്നം ആനകൾക്ക�
െല്ലന്നും അതാതു് സ്ഥലങ്ങൾക്കാെണന്നും വർഷങ്ങൾ�
ക്കിപ്പുറവും തിരിച്ചറിവു് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതു് തികച്ചും
േഖദകരം തെന്ന, ഒട്ടനവധി ശാസ്ത്രസാേങ്കതിക പുേരാഗ�
തികൾക്ക് േശഷവും!

കർണാടകയിെല ഹാസൻ-കുടക് േമഖല ഇതിെന്റ ഉദാ�
ത്തമായ ഉദാഹരണമാണു്. രണ്ടു് പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ
അൻപേതാളം ആനകെള പിടികൂടി കൂട്ടിലടയ്ക്കുകയും നാ�
ടുകടത്തുകയും െചയ്തിട്ടും ഇന്നും അവിെട കാട്ടാനകൾ
മൂലമുള്ള കൃഷി, മനുഷ്യ ജീവനഷ്ടങ്ങൾക്ക് അറുതി വന്നി�
ട്ടില്ല. ആനകളില്ലാതിരുന്ന േമഖലയായിരുന്ന ഹാസ�
നിൽ എവിെട നിന്നും ആനകൾ വന്നു എന്നു് േചാദിക്കു�
ന്ന േതാട്ടമുടമകളും കർഷകരും പെക്ഷ 1970 കളിൽ
വെര ആ േമഖലയിൽ നിന്നു് സർക്കാർ കാട്ടാനകെള
പിന്തുടരുകയും ആനപിടുത്തം നടത്തുകയും െചയ്തിരു�
ന്നതു് അറിയാത്തേതാ അവഗണിക്കുന്നേതാ? േതാട്ടം
േമഖല വികസിച്ചേപ്പാൾ നഷ്ടെപ്പട്ടു് േപായ കേട്ടപുര�
ക്കാടുകളും, െദാഡ്ഡെബട്ട വനംപ്രേദശവും ഒരു കാലത്തു്,
ഒരുപാടു് മുൻപല്ലതാനും, ആനകൾ ൈസ്വര്യവിഹാരം
നടത്തിയിരുന്ന േമഖലയായിരുന്നു.

സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യ നിേഷധത്തിനു് നിയമേപ്പാരാട്ടങ്ങൾ
നടക്കുന്ന ഇന്നെത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അട്ടപ്പാടിയിെല�
യും ആനക്കട്ടിയിെലയും വാളയാറിെലയും ആനകൾക്ക്
ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നീതി നിേഷധിക്കെപ്പടുക�
യാണു്; ഒരു വലിയ ‘ഋ’യുെട മാതൃകയിേലക്ക് ചുരുങ്ങി�
ക്കൂടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന േകായമ്പത്തൂർ വനേമഖലയിെല
ഈ തലമുറയിെല ആനകൾക്ക് കാടുകേളക്കാൾ ഒരുപ�
െക്ഷ േചാളനിലങ്ങളും കരിമ്പിൻ േതാട്ടങ്ങളും െചങ്കൽ�
ചൂളകളുമാവാം കൂടുതൽ പരിചയം. വാലിൽതൂങ്ങിയും
ആർത്ത വിളിച്ച കൂകിയും കുടിേയറ്റ െതാഴിലാളികൾ
നിേത്യന ആനകെള കാടു് കയറ്റുേമ്പാൾ അരും മനസ്സി�
ലാക്കുന്നില്ല, ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളുെട ഭവിക്ഷ്യത്തുകൾ.
ആനകൾക്ക് ഭയം തീർത്തും നഷ്ടെപ്പട്ടു് കഴിയുേമ്പാ
ആക്രമണങ്ങൾ ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായി
മാറിേയക്കാം. ഇതിെന്റ െതളിവുകൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ േമഖ�
ലയിൽ തെന്ന വർധിച്ച് വരുന്ന മനുഷ്യ ജീവഹാനിയുെട
രൂപത്തിൽ ഉടെലടുത്തതു് കഴിഞ്ഞു. പകൽ മുഴുവനും
ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടെപ്പട്ടു് ഇടക്കാടുകളിൽ
മറ പിടിച് നിന്നു് രാത്രിയുെട മറവിൽ തങ്ങളുെട െപരുവ�
യർ നിറയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങുേമ്പാഴാണു് വീണ്ടും മനുഷ്യരുെട മു�
ന്നിൽെപ്പടുന്നതും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും. താര�
തേമ്യന ൈധര്യക്കൂടുതൽ (bolder) ഉള്ള ചില ആനകൾ
പകൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നേതാെട അവ ആക്രമണകാരിക�
ളായി. പിെന്ന സ്ഥിരം നടപടികൾെതളിയാത്ത എല്ലാ
‘ആനെക്കാലകളും’ അവെന്റ /അവളുെട തലയിൽ െവ�
ച്ച് െകട്ടി െകാലയാന പട്ടം ചാർത്തി ആേഘാഷിക്കു�
കയായി. മാധ്യമങ്ങലിൽ ചർച്ചകൾ െകാടുമ്പിരിെക്കാ�
ണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ േമൽനടപടിെയേന്നാണം അറസ്റ്റും
ജയിൽവാസവുമായി.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിെല അറസ്റ്റു് അഥവാ ആനപിടു�
ത്തത്തിനു് എത്തുന്ന ആനെപാലീസാണു് താപ്പാനകൾ
അഥവാ കുങ്കിയാനകൾ. കഥയിെല കൂരിെക്കാമ്പൻ ഉൾ�
െപ്പെട ഒട്ടനവധി ആനകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഉത�
കുന്ന ഈ ആനപ്പട്ടാളം കഠിനപരിശീലനങ്ങൾെക്കാടു�
വിലാണു് ഈ പദവി േനടുന്നതു്. എല്ലാ ആനകളും കും�
കികൾ ആവാറില്ല. ആദിവാസികളായ ആനക്കാർക്ക്
ആനകളുെട മട്ടും മാതിരിയും കണ്ടാൽ അറിയാൻ അവ
ഈ ഗണത്തിൽെപ്പടുത്താൻ േപാന്നവയാേണാ എന്നു്.
ഇടിച്ചും തള്ളിയും ഓടിച്ചും കുരുക്കിടാൻ കുടുക്കിപ്പിടിച്ചും
ആേരാമൽ േചകവരുെട അഭ്യാസപാടവേത്താെട പയ�
റ്റുന്ന കുംകിയാനകളുെട േചഷ്ടകൾ തെന്ന വീരകഥകൾ
കണെക്ക പാടി നടക്കാറുണ്ടു് മലയരും കാട്ടുനായ്ക്കരും
കുറുമ്പരും മറ്റും. പലേപ്പാഴും കാട്ടാനകൾ ബന്ധവസ്സു്
ആക്കാൻ വഴൈങ്ങെക്കാടുക്കുന്നതു് താപ്പാനകളുെട പ്ര�
ഹരം സഹിക്കാവയ്യാെത തെന്ന. അതാതു് ഇടങ്ങളിെല
ആദിവാസിവിഭാഗങ്ങളുെട ഗജപരിപാലനരീതികൾ�
ക്കനുസരിച്ച് ഓേരാ േമഖലകളിലും താപ്പാന പരിശീല�
നത്തിലും അവയുെട േമാഡസു് ഓപ്പറാന്റിയിലും ഗണ്യ�
മായ മാറ്റമുണ്ടു്.

കൂരിെക്കാമ്പൻ എന്തുെകാേണ്ടാ, ഭാഗ്യവശാൽ മലയരു�
െട ൈകവശം എത്തിെപ്പട്ടു. ഇവിടുെത്ത ആനേപ്പാലീ�
സുകാർ ജനകീയ നയക്കാരേത്ര! അതുെകാണ്ടു് വളെര
കുറച്ച് മുറിപ്പാടുകളിൽ മാത്രേമ െപ്രാവിഡൻ അയഡിൻ-
േടാപ്പിക്യൂർ േസ്പ്ര പ്രേയാഗങ്ങൾ േവണ്ടി വന്നുള്ളൂ. കാട്ടാ�
നയുെട ഇരുവശത്തും വടം െകട്ടി കടിച്ച് പിടിച്ച് അവ�
െയ സുരക്ഷിതമായി ക്രാൽ അഥവാ പന്തിക്കകേത്ത�
ക്ക് ആക്കുന്നതു് വെര ആനേപ്പാലീസു് കൂെടയുണ്ടാവും.
ഇവയുെട േസവനം പിന്നീടു് ഉതകുക കൂടിെന്റ കഴകൾ
മാറ്റാേനാ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ ആനെയ പുറേത്തക്കിറ�
ക്കാൻ സഹായിക്കാേനാ ആണു്.

അേപ്പാഴാണവൻ അതു് ശ്രദ്ധിച്ചതു് മലയൻ തെന്ന കൂരി�
െക്കാമ്പൻ എന്നാണു് വിളിച്ചതു്; പുതിെയാരു േപരുമാ�
യി. മയക്കം തീർത്തും വിട്ടു് മാറിയേപ്പാേഴക്കും മുഖത്തും
ശരീരത്തിലും ചിലർ കുടി െവള്ളം ഒഴിച്ച് െകാണ്ടിരിക്കു�
കയായിരുന്നു. മലയൻ തുണികഷ്ണം െവച്ച െകട്ടിയ ഒരു
േകാലുെകാണ്ടു് എേന്താ ദ്രാവകം നഖത്തിനിടയിലും ചീ�
ളിയിലും ചങ്ങലപ്പറ്റിലും േതച്ച് െകാണ്ടിരുന്നു. ഓേരാന്നു്
െചയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കും അവർ എെന്തെക്കേയാ പറയുക�
യും ആന െപാടുന്നെന എെന്തങ്കിലും െചയ്താൽ കരിമ്പു്
െകാടുത്തു് െകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്തു. മുൻ നിശ്ചയിച്ച�
വണ്ണം സഹകരണം തെന്ന മുൻേപാട്ടുള്ള വഴി എന്ന
തീരുമാനിച്ചതു് െകാേണ്ടാ എേന്താ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ
ആ അഴികൾക്കിടയിൽ നിന്നും അവനു് േമാചനമുണ്ടാ�
യി. പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാേഴക്കും ക്യാമറകൾ മിഴികൾ
ചിമ്മിത്തുറന്നു. അവനു് ചുറ്റും ഒരു മായാവലയം തീർത്ത
േപാെല േതാന്നി അവൻ. ആ മിഥ്യ അവെന്റ കാലിെല
നീട്ടുചങ്ങലയുെട പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും അവെന േമാചി�
തനാക്കി.

ൈകയിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള കരിന്തുവര േകാൽ കണെക്ക�
യൂള്ള ആ മലയൻ അവെന്റ ചങ്ങാതിയായി വർത്തിച്ചു,
സന്തതസഹചാരി; അവർ കാടും കാട്ടാറും കണ്ടു, പി�
ന്നിട്ട വഴികളിലൂെട അവൻ വീണ്ടും നടന്നു, മലയേനാ�
െടാപ്പം, കൂട്ടാനയുെട വാലിനു് പകരം തുവരേക്കാലിെന്റ
തുമ്പായിരുന്നു ൈകയ്യിൽ. ദ്രുതഗതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കി, ‘വിദ്യാഭ്യാസം’ പുേരാഗമിച്ചേപ്പാൾ എല്ലാ�
വരും വട്ടം കൂടി നിന്നാവർത്തിച്ചു, ഇവനാണു് അടുത്ത
താരെമന്നു്. താരകൾ നഷ്ടെപ്പട്ടു്, ഗജയൂഥവിരഹിതനാ�
യി, വനവ്യഥാബാധിതനായി അതിജീവനപാത പിന്തു�
ടർന്നവൻ പിന്നീടേങ്ങാട്ടു് താരമാണെത്ര.

ഉന്നിദ്രം തഴയ്ക്കുമീ താഴ്വര േപാെലാന്നുേണ്ടാ
തെന്നേപ്പാെലാരാനയ്ക്കു തിരിയാൻ േവറിട്ടിടം?

– സഹ്യെന്റ മകൻ, ൈവേലാപ്പിള്ളി
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ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള
പലായനമാണു് സ്വാതന്ത്ര്യം

—െജ.രഘു

ഫാസിസേത്താടു് ഉദാസീനരാകാൻ ഒരു ജനതെയ
പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതു്, അവരുെട ചിന്തയ്ക്കുേമൽ ‘േപാലീ�
സിംഗ് ’ ഏർെപ്പടുത്തുന്നതിലൂെടയാണു്. ഇതു് മിക്കേപ്പാ�
ഴും പ്രത്യക്ഷമാവണെമന്നില്ല. ഭാവനയുേടയും ചിന്തയു�
േടയും േമഖലയിൽ സർഗ്ഗാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
എഴുത്തുകാെരയും ചിന്തകെരയും ഭയെപ്പടുത്തുന്നതിലൂെട�
യും ‘ചിന്താേപാലീസിംഗ് ’ നടപ്പാക്കാം. സ്വന്തം ആവി�
ഷ്ക്കാരങ്ങെള തെന്ന ഭയെപ്പേടണ്ടിവരുന്ന എഴുത്തുകാരിലൂ�
െട ഫാസിസം ജനതയ്ക്ക് ഒരു നിേഷധമാതൃക നൽകുന്നു.
സ്വതന്ത്രമായ ഭാവനയ്ക്കും ചിന്തയ്ക്കും നൽേകണ്ടി വരുന്നതു്
കനത്ത വിലയായിരിക്കും. അങ്ങെന ഒരു ജനതയുെട
ജീവിതം ‘ൈദനംദിനജീവിത’മായി ചുരുങ്ങുന്നേതാെട
ഫാസിസത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം പ്രതിേരാധ ശൂന്യമായി മാറു�
ന്നു. ഇന്ത്യയിലും േകരളത്തിലും സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നതു് ഇതാണു്.

ഫാസിസെത്ത ജനപ്രിയമാക്കുന്ന മെറ്റാരു മാർഗ്ഗം ‘ഭൂത�
കാല പൂജ’യാണു്. ഒരു വിദൂര ‘സുവർണ്ണ ഭൂതകാല’െത്ത
നിർമ്മിക്കുകയും ആദർശ്ശവത്ക്കരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതി�
ലൂെട വർത്തമാനഭാവികൾ ഈ സുവർണ്ണയുഗത്തിൽ
നിന്നുള്ള ക്രമാനുഗത അപചയമാെണന്നു് സ്ഥാപിക്കു�
ന്നു. വർത്തമാന കാലത്തിെന്റ ഭാഗമായ ഭരണഘടന,
ജനാധിപത്യം, മേതതരത്വം, ശാസ്ത്രീയത, ആവിഷ്ക്കാ�
രസ്വാതന്ത്ര്യം, സഹിഷ്ണുത തുടങ്ങിയ ആധുനിക മൂല്യ�
ങ്ങെള ഈ ഭൂതകാേലാന്മുഖത സംശയേത്താെട വീ�
ക്ഷിക്കുന്നു. സുവർണ്ണ ഭൂതകാലത്തിേന്റതായ േഗാത്ര-
ജാതി മൂല്യങ്ങളും ഭാവുകത്വങ്ങളും വീെണ്ടടുക്കെപ്പേടണ്ട�
വയാെണന്നു് ഉൽേഘാഷിക്കെപ്പടുന്നു. അങ്ങെനയാണു്
സമകാല ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിെന്റ മാതൃകയായി ‘പ്രാ�
കൃത ജാതി ഇന്ത്യ’ ആദർശവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രാകൃത ജാതി ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയ
ൈസദ്ധാന്തിക വക്താക്കൾക്ക് സമകാലിക ഇന്ത്യ�
യിൽ ഇത്രേത്താളം ബഹുജനസമ്മിതി ലഭിക്കാനുള്ള
കാരണം, ബഹൂജനങ്ങെള വർത്തമാനത്തിെന്റ കാല�
േബാധത്തിൽനിന്നു് പിഴുെതറിയാനും (de-temporalize)
അവരിൽ അജ്ഞാനവും, വിദൂരവും അയഥാർത്ഥവുമായ
ഒരു ഭൂതകാല േബാധവും നിേക്ഷപിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ�
തുെകാണ്ടാണു്. മിത്തുകളിെലയും പുരാണങ്ങളിെലയും
കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ‘യഥാർത്ഥ’മായി ജന�
ങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ ‘മിത്തിക്കൽ യാ�
ഥാർത്ഥ്യങ്ങെള’ മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ബഹുജ�
നങ്ങൾ, ഒരുവശത്തു് ആധുനികതയുെട ആശയേലാക�
െത്ത നിരാകരിക്കുകയും മറുവശത്തു്, നിത്യജീവിതത്തിൽ
ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ആധുനിക ഉപകരണങ്ങെള സ്വീ�
കരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആധുനിക ഉപകരണ സ്വീകാര�
െത്ത ന്യായീകരിക്കുന്നതു്, അവ പണ്ടുപേണ്ട ഞങ്ങളുെട
സുവർണ്ണ ഭൂതകാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന അവ�
കാസവാദത്തിലൂെടയാണു്.

ഈ കാലേബാധഭ്രംശം മനുഷ്യരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാ�
തം അഗാധമാണു്. ഭൂതികമായും ശാരീരികമായും വർ�
ത്തമാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മാനസികമായി ഭൂതകാ�
ലത്തിൽ ജീവിക്കുകയും െചയ്യുന്നവരായി മനുഷ്യർ പിള�
രുന്നു. മനസും ചിന്തയും ഭൂതകാലത്തിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കു�
ന്നതിനാൽ, തങ്ങളുെട വർത്തമാനത്തിൽ തങ്ങൾക്കു
ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന അനീതികളും സ്വാതന്ത്ര്യ നിേഷധ�
ങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശധ്വംസനങ്ങളും ഈ മനുഷ്യെര
അേലാസരെപ്പടുത്തുന്നില്ല. അവരുെട ചിന്തയും ഭാവന�
യും രാമായണ മഹാഭാരതങ്ങളിെല ൈദവങ്ങൾക്കും
വീരന്മാർക്കും ഒപ്പമാണു്. ഈ ൈദവങ്ങൾക്കും വീരേയാ�
ദ്ധാക്കൾക്കും േവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യുന്ന സന്നദ്ധ േപാരാളി�
കളായി ഭാവന െചയ്യുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനു് അതു് നിർവഹി�
ക്കണെമങ്കിൽ, വീണ്ടും വർത്തമാനത്തിേലക്ക് തിരിെക
സഞ്ചരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. വർത്തമാന സമൂഹത്തിെല ദളിത�
നും മുസ്ലീങ്ങളും പിേന്നാക്കജാതികളും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും
മേതതരവാദികളും എഴുത്തുകാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒെക്ക
രാവണന്മാരുെടയും കൗരവന്മാരുേടയും പ്രച്ഛന്നരൂപ�
ങ്ങളായി ഈ ജനക്കൂട്ടം അനുഭവിക്കുന്നു. തങ്ങളുെട സു�
വർണ്ണ ഭൂതകാലത്തിനു് അന്യമായ എന്തിെനയും അതു്
ആശയമാകാം, മനുഷ്യരാകാം ഇല്ലായ്മ െചയ്യാനുള്ള േരാ�
ഗാതുരമായ ഒരു വാസനയാണു് ഈ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളൂെട
മുഖമുദ്ര. ഉത്തേരന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫാസിസ്റ്റുക�
ളുെട േനതൃത്വത്തിൽ ആസുത്രണം െചയ്യൂന്ന ആൾകൂട്ട�
െക്കാലകൾ, ഇന്നു് സാധാരണ സംഭവങ്ങളായി മാറിയി�
രിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുെടയും േകരളത്തിേന്റയും വർത്തമാനവും ഭാവി�
യും േനരിടുന്ന മഹാവിപത്താണിതു്. മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നതു് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള േബാധപൂർവമായ
‘പലായന’മാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യം വാസ്തവമാകണെമങ്കിൽ,
വർത്തമാനത്തിേന്മലുള്ള ഭൂതകാലാധിനിേവശെത്ത മന�
സ്സിലാക്കാനും പ്രതിേരാധിക്കാനും കഴിേയണ്ടതുണ്ടു്. ഭൂ�
തകാലം ജീവിതെത്ത അധിനിേവശിക്കുന്നതു് മിത്തുകളി�
ലൂെടയും ഇതിഹാസങ്ങളിലൂെടയും ൈദവങ്ങലിലൂെടയും
രാമെനേപ്പാെലയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂെടയുമാണു്. രാ�
മായണ മാസാചരണവും രാമായണ പാരായണവും ഭൂ�
തകാലാധിനിേവശത്തിെന്റ പുതിയ രൂപങ്ങളാണു്. കാ�
ലേബാധ ഭ്രംശത്തിനു വിേധയമാക്കെപ്പടുന്ന ജനങ്ങൾ
എേപ്പാഴും ഫാസിസത്തിെന്റ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങ�
ളാണു്. അതിനാൽ ജീവിതത്തിെന്റ സമകാലീനതേയ�
യും സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പൂർേവാപാ�
ധി, ഭൂതകാലാധിനിേവശത്തിെന്റ അദൃശ്യവും സൂഷ്മവു�
മായ രൂപങ്ങെള തിരിച്ചറിയാനും പ്രതിേരാധിക്കാനുമുള്ള
ചിന്താേശഷിയാണു്.
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പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ

അക്സസറീസ് സീരീസ് 1, േപപ്പർ െകാളാഷ്, 1999.



ഡയറി

—എൻ.എൻ.റിംസൺ

1990.

ഒരാൾ ചിത്രകാരനാവെട്ട, ആവാതിരിക്കെട്ട അേബാധ�
മായി ചിലേപ്പാൾ ചില ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുെവന്നു് വരാം.
ഉദാഹരണത്തിനു് േഫാൺ െചയ്യുേമ്പാൾ (പുതിയ കാല�
െത്ത െസൽ േഫാൺ സംഭാഷണത്തിൽ അതു് കുറവാണു്.
ലാൻഡ് ൈലൻ സംഭാഷ�
ണങ്ങളിൽ) ടാേഗാറിെന്റ
എഴുത്തു് പുസ്തകങ്ങളുെട
അരികിൽ അേദ്ദഹം വരച്ച
ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. എെന്ന
സംബന്ധിച്ച്, ഉള്ളിെല ഇേമ�
ജസിെന പുറേത്തക്ക് െകാണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വഴിയാ�
ണിതു്. ൈപ്രേമാഡിയൽ ഇേമജസു് എന്നു പറയാം. പി�
ന്നീടു് ഈ രൂപങ്ങൾക്ക് മെറ്റാരു പരിണാമം ഉണ്ടാവാം.
ഉണ്ടാവാെത ഇരിക്കാം. െതാണ്ണൂറുകളിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ട
ഇേമജുകളാണു് ഇതു്. എെന്റ പിൽക്കാല ചിത്രങ്ങളുെട
വികാസത്തിേലക്കുള്ള ആദിരൂപങ്ങൾ.
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പച്ചില/പഴുത്തില,
സ്വാതന്ത്ര്യം/വിഭജനം

—എം.എച്ച്.ഇല്യാസ്

െതാണ്ണൂറുകളുെട അവസാനം. െജ.എൻ.യുവിെല കൂടൂ�
കാെരാത്തുള്ള രാത്രി നടത്തത്തിനിടയിൽ ഒരു ഡയറി
കളഞ്ഞുകിട്ടുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിെല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്ര�
വർത്തകത്തിേന്റതായിരുന്നു ഈ ഡയറി. കാർഗിൽ
യുദ്ധത്തിെന്റയും അതുയർത്തിയ കപട േദശീയ വികാര
തള്ളിച്ചയുേടയും ഭീതിദമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരു�
ന്നു ദില്ലിെയന്നതിനാൽ ‘പാക്കിസ്ഥാനി ഡയറി’ ഉടൻ
തെന്ന െജ.എൻ.യു അധികൃതെര ഏല്പീക്കാൻ തീരുമാ�
നിച്ചു. ഡയറി മറിച്ചുേനാക്കിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ശ്രദ്ധിച്ചതു്
അതിൽകുറിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിെല പലപ്രേദശ�
ത്തുനിന്നുമുള്ള പ്രശസ്തരും, അപ്രശസ്തരുമായ ഒരുപാ�
ടു് േപരുെട വിലാസങ്ങളും േഫാൺ നമ്പറുകളുമാണു്.
അതിൽ കൂടുതലും പടിഞ്ഞാറൻ യു.പിയുെട ചില പ്ര�
േത്യക പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ‘അപ്രശസ്തരായ’ ഹിന്ദു�
നാമധാരികളുേടതായിരുന്നു.

ഈ സംഭവത്തിനും ഏതാണ്ടു് രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണു്
െജ.എൻ.യു ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിനു് സാക്ഷ്യം വഹി�
ച്ചതു്. കാർഗിൽ യുദ്ധെത്ത തുടർന്ന വഷളായ ഇന്ത്യ-
പാക് ബന്ധം െമച്ചെപ്പടുത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ�
യിൽ നിന്നും പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമുള്ള െപാതുപ്രവർ�
ത്തകരുേടയും, കലാകാരന്മാരുേടയും ഒെരാത്തുേചരൽ.
ഇന്ത്യ-പാക് പീപ്പിൾസു് േഫാറം േഫാർ പീസു് ആൻ�
ഡ് േഡേമാക്രസി എന്ന സംഘടനയുെടയും, ഇന്ത്യാടു�
േഡയുെടയും മുൻൈകയിൽ നടത്തിയ കൂടിേച്ചരലിൽ
പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘെത്ത നയിച്ചിരുന്നതു്, പാക്കിസ്ഥാ�
െന്റ മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മുബഷിർ ഹസ്സൻ
ആയിരുന്നു. കൂടിേച്ചരൽ സത്യത്തിൽ പലർക്കും ഒരു
പുനഃസമാഗമമായി മാറുകയിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്നുവന്നവർക്കും അതിർത്തിക്കപ്പുറം വിഭജനാന്തരം
നഷ്ടെപ്പട്ട കുടുംബക്കാേരാ, ബന്ധുക്കേളാ, സുഹൃത്തുക്ക�
േളാ ഉണ്ടു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന, സമാധാനം പുനഃസ്ഥാ�
പനത്തിനപ്പുറം നഷ്ടെപ്പട്ടവെര തിരയാനുള്ള അവസ�
രമായാണു് പലരും ഇതിെന കണ്ടതു്. തിരിച്ചിലിനുള്ള
സഹായം പരസ്പരം വാഗ്ദാനം െചയ്തു്, വിലാസങ്ങൾ
ൈകമാറി അവർ പിരിയുേമ്പാൾ, കണ്ടുനിന്ന ദക്ഷിേണ�
ന്ത്യക്കാരായ ഞങ്ങളാണു് സത്യത്തിൽ ‘രാജ്യത്തിനു് ’
പുറത്തായതു്. ആ കൂടിേച്ചരലിനു് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ�
തായിരുന്നു കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ഡയറിയുെട ഉടമസ്ഥനായ
രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ. അയാൾ കുറിച്ചിട്ട ഹിന്ദു േമൽവിലാ�
സങ്ങളാണു് െജ.എൻ.യുവിെല െസക്യൂരിറ്റി ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥെന്റ സംശയങ്ങളായി മാറിയതു്.

മെറ്റാരനുഭവം. കള്ളലാഞ്ചിൽ കടൽ കടന്നു ഗൾഫിേല�
ക്കുേപായ ആദ്യകാല ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികെള കുറിച്ചു
പഠനം നടത്തുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി അടുത്തിെട ചില
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലൂെടയും കത്തുകളിലൂെടയും ഡയറി
കുറിപ്പുകളിലൂെടയും കടന്നുേപായിരുന്നു. െതാള്ളായിര�
ത്തി ഇരുപതുകളുെട അവസാനം, പാക്കിസ്ഥാൻ വഴി
കടൽ കടന്നു് ഗൾഫിെലത്തിയ എെന്റ ഉമ്മയുെട അമ്മാ�
വേന്റതാണു് ഇതിൽ ഏറ്റവും േവദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭ�
വം. വിഭജനാന്തരം പൗരത്വപ്രശ്നത്തിെന്റ േപരിൽ നാ�
ട്ടിേലക്ക് തിരിച്ചുവരാെത മരണംവെര ഗൾഫിൽതെന്ന
തങ്ങുകയായിരുന്നു മാമ. കാലങ്ങളായുള്ള ഗൾഫിെല
‘പാകിസ്ഥാനി’ ജീവിതത്തിൽ ഭാഷ തെന്ന മറന്നു. മല�
യാളത്തിൽ എഴുതാനും വായിക്കുവാനും പ്രയാസെപ്പ�
ട്ടിരുന്നു. പരസഹായേത്താെടയാണു് മാമ പലേപ്പാഴും
നാട്ടിേലക്ക് എഴുതിയിരുന്നതു്. െതാള്ളായിരത്തി അറു�
പത്തിമൂന്നിൽ യു എ ഇയുെട ഭാഗമായ അജ്മാനിൽ
നിന്നുമുള്ള അത്തരത്തിെലാരു കത്തു് സേഹാദരിയായ
എെന്റ െവല്ലുമ്മ ഏെറക്കാലം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

എെന്റ ഉമ്മയും സേഹാദരങ്ങളും മാമെയ േനരിട്ടു് കണ്ടി�
ട്ടില്ല. മാമ തിരിച്ചുവരാൻ െവല്ലുമ്മ ദിവ്യന്മാരുെട ഖബറിട�
ങ്ങളിേലക്ക് മുടങ്ങാെത േനർച്ച േനർന്നിരുന്നു. കത്തിലൂ�
െട മാത്രം അവരറിഞ്ഞു മാമയുെട പൗരത്വപ്രതിസന്ധി�
കെള കുറിച്ച്. ഓേരാ കത്തും നാടണയാൻ പറ്റാത്തവ�
െന്റ സങ്കട കാവ്യങ്ങളായിരുെന്നന്നു ഉമ്മ ഓർക്കുന്നു.

നാട്ടിേലക്കു തിരിെച്ചത്താനാകാെത ഗൾഫിൽ കിടന്നു
മരിെക്കണ്ടി വന്ന മാമയുേടതുേപാലുള്ള അസഖ്യം നില�
വിളികൾ ഞാൻ കടന്നുേപായ കത്തുകളിലും ഓർമക്കുറി�
പ്പുകളിമുണ്ടായിരുന്നു. വിഭജനത്തിനു മുൻപു് ഇന്ത്യയുെട
ഭാഗമായിരുന്ന, പിന്നീടു് പാകിസ്ഥനിേലക്കു മാറിയ സി�
ന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും കുടിേയറി, വിഭജനെത്ത തുടർ�
ന്നു് എവിേടക്കു തിരിച്ചുവരുെമന്ന വ്യാകുലതയിൽ ഗൾ�
ഫിൽ തെന്ന സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഭാട്ടിയ കമ്യൂണിറ്റി�
യിൽെപടുന്ന കിേഷാർ അസർേപാട്ടയുേടതായിരുന്നു
മനസ്സിെന ഉലച്ച മെറ്റാരു ഓർമ.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ എഴുപത്തിെയാന്നു വയസ്സാവുേമ്പാൾ,
വിഭജനത്തിനും അത്രതെന്ന വയസ്സാവുകയാൺ. സ്വാ�
തന്ത്രത്തിെന്റ മൂപ്പിനു് വിഭജനമുണ്ടാേയക്കിയ മുറിവുകൾ
ഉണക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നതു് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണു്.
ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിൽ അതുണ്ടാക്കിയ പാടു�
കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും െവളിെപ്പടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാ�
ഹചര്യത്തിലാണു് വിഭജനെത്തയും സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും
കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുന്നതു്.

ജർമ്മനിെയ അഞ്ചുപതിറ്റാണ്ടു വിഭജിച്ച െബർലിൻ
മതിലിെന്റ തകർച്ച പുതിെയാരു േലാകരാഷ്ട്രീയക്രമ�
ത്തിെന്റ തുടക്കമായി േലാകം മുഴുവൻ ആേഘാഷിച്ചതു്
ഏതാണ്ടു് മുപ്പതു് വർഷം മുൻപാണു്. എന്നാൽ ഏഷ്യൻ-
ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ യൂേറാപ്യൻ െകാേളാണി�
യലിസം വരച്ച പല അതിർത്തി േരഖകകളും കാലം�
േതാറും െതളിയുന്നതു് ഒരു േപാസ്റ്റ്െകാേളാണീയൽ യാ�
ഥാർഥ്യമായി ഐജാസു് അഹമ്മദു് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഏഴുപതിറ്റാണ്ടായിട്ടും അത്തരെമാരു ചർച്ചക്കിടനൽ�
കാെത െബർലിൻ മതിലിേനക്കാൾ എത്രേയാ മടങ്ങ
മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഇന്ത്യ-പാക് വിഭജന േരഖയായ
‘റാഡ്ക്ലിഫ് ൈലൻ’, അതിർത്തിക്ക് ഇരുവശവും ജന�
ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിെക്കാണ്ടു നിലെകാള്ളുകയാണു്.
ഒേര സമയത്തു സംഭവിച്ച ഇന്ത്യ-പാക് വിഭജനേത്താടും
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിേയാടുമുള്ള ഗാന്ധിയുെട നിലപാടുകൾ
ഈെയാരു രാഷ്ട്രിയ പ്രശ്നെത്ത തുടക്കത്തിൽ തെന്ന
അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇന്ത്യൻ േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുൻനിരയിലുണ്ടാ�
യിരുന്ന ഏെതാരാെളയും രാഷ്ട്രീയമായി അളക്കുന്ന�
തിൽ, വിഭജനെത്തയും അതുണ്ടാക്കിയ സാമുദായിക-
രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങെളയും അവെരങ്ങിെന രാഷ്ട്രീയമാ�
യി േനരിട്ടു എന്നതു് ഒരു മാനകമായി ഉപേയാഗിക്കാ�
വുന്നതാെണന്നു് ൈഫസൽ േദവ്ജി സമർഥിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഈയർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിയുെട രാഷ്ട്രീയ-െപാതുജീവിതെത്ത
േദവ്ജി രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു. വിഭജനത്തിനു മുൻപും,
േശഷവും. വിഭജനാന്തരമുള്ള ഗാന്ധിയുെട ജീവിതത്തി�
െല ‘നൗഖലി എപ്പിേസാഡ് ’ ഈ അഭിപ്രായെത്ത ബല�
െപ്പടുത്തുന്നു.

അനുബന്ധമായി ഒരു കഥയുണ്ടു്. സ്വാതന്ത്രം കിട്ടിയതി�
നുേശഷം െനഹ്റു ഇന്ത്യയുെട ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായി
അധികാരേമൽക്കുേമ്പാൾ ഗാന്ധി നൗഖലിയിലായിരു�
ന്നു. ഭരണൈകമാറ്റത്തിനു് സാക്ഷിയാകാൻ ഗാന്ധിെയ
ക്ഷണിക്കാെനത്തിയ ദൂതെന പെക്ഷ ക്ഷണം നിരസിച്ചു
മടക്കിയയക്കുകയാണു് ഗാന്ധി െചയ്തതു്. വിഭജനമുണ്ടാ�
ക്കിയ ദ്രുവീകരണത്തിൽ മനംെനാന്ത ഗാന്ധി ദില്ലിയിൽ
െനഹ്റുവിെന ഏല്പിക്കാൻ ഒരു െകാഴിഞ്ഞ പഴുത്തില�
യും െകാടുക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ പഴുത്തില യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഒരു പ്രതീകമാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി ആേഘാഷിക്ക�
േണാ, വിഭജനത്തിൽ സങ്കടെപ്പടേണാ എന്ന കുഴക്കുന്ന
േചാദ്യത്തിനു് ഗാന്ധി കെണ്ടത്തിയ ഉത്തരം. ഇന്ത്യൻ
റിപ്പബ്ബ്ലിക്കിനു് എഴുപത്തിെയാന്നു വയസാകുേമ്പാഴും
ഈ േചാദ്യവും, ഗാന്ധിയുെട ഉത്തരവും പ്രസക്തമായി
തെന്ന തുടരുന്നു.
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മുമ്പു താമസിച്ചിരുന്നിടത്തു് കുറച്ചടുത്തായി പാടങ്ങൾക്കി�
ടയിലൂെട േപാകുന്ന ഒരു പാതയുണ്ടായിരുന്നു. പലേപ്പാ�
ഴും കാലെത്ത നടത്തം അതു വഴിയാകും. ൈവദ്യുതശ്മശാ�
നത്തിേലക്കു േപാകുന്ന വഴിയായതുെകാേണ്ടാ എേന്താ,
സാധാരണയായി അധികമാരും അതിേല വരാറില്ല.
ഇടെയ്ക്കാരു ഇരുചക്രവാഹനം, ചിലേപ്പാൾ ഒരു പാൽവ�
ണ്ടി: കഴിഞ്ഞു. പുകയുെട രൂപത്തിൽ മുകളിേലക്കാെണ�
ന്നു േതാന്നുന്നു മരിച്ചവരുെട ഗതാഗതം. ആ വയലുകൾ
കുേറക്കാലമായി ആരും കൃഷി െചയ്തിരുന്നില്ല. അതറി�
യാതിരുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റുകൾ മാത്രം എേപ്പാഴും
പരിസരങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും.

പിെന്നപ്പിെന്ന ആ വഴിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന നായ്ക�
െള കാണാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം ഒേന്നാ രേണ്ടാ, പിെന്ന
നാലഞ്ചായി െപരുകി, ഒടുവിൽ വലിെയാരു കൂട്ടം തെന്ന�
യായി മാറി. അവയ്ക്ക് അവയുേടതായ കാരണങ്ങളുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ഇത്രയും ഒഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിലും പാതയിലുമല്ലാ�
െത മെറ്റവിെടയാണു് ആളുകൾ ഗാർഹികമാലിന്യങ്ങൾ
നിേക്ഷപിക്കുക? ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും
കെണ്ടടുക്കാൻ സാദ്ധ്യതയൂള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളി�
ലാണു് നായ്ക്കുളുെട കണ്ണു്. അതേന്വഷിച്ച് അവയിങ്ങെന
േറാന്തുചുറ്റിെക്കാണ്ടിരിക്കും. അേപ്പാൾ അതിലൂെട കട�
ന്നുവരുന്ന ഓേരാ വ്യക്തിെയയും തങ്ങെളേപ്പാെലത്ത�
െന്ന ഇര േതടിെയത്തുന്നതാെണന്നാണു് അവരുെട വി�
ചാരാം. സ്വാഭാവികമായും എെന്റ നടത്തം അവരുെട
റഡാറിൽ വന്നുെപട്ടു.

നായ്ക്കളുെട സാന്നിദ്ധ്യം, മാലിന്യങ്ങൾ െകാണ്ടു തള്ളുന്ന�
വരുേട എണ്ണം കുറച്ചു. ഭക്ഷണലഭ്യത കുറയൂന്നതു് നാ�
യ്ക്കെള കൂടുതൽ ആക്രേമാത്സുകരാക്കി മാറ്റുകയും. മണ്ണു�
ത്തി െവറ്ററിനറി േകാേളജിൽ അധ്യാപകനായ േഡാ.
നാരായണൻ ആയിെട നായ്ക്കൾ െചന്നായ്ക്കളുെട സ്വഭാ�
വത്തിേലക്കു കൂടു മാറുന്നതിെനക്കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പിേലാ മേറ്റാ ഒരു േലഖനം എഴുതിയിരുന്നു, ആയി�
െട. അേദ്ദഹെത്ത എനിക്കു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരി�
ക്കൽ അവരുെട േകാേളജിെല ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ
േപായിട്ടൂണ്ടു്. ശരിക്കും നായ്ക്കൾ െചന്നായ്ക്കളായിത്തെന്ന
മാറുകയാേണാ എന്നുള്ള സംശയം തീർക്കാെമന്നു വി�
ചാരിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത വിളിക്കാൻ േനാക്കിയിട്ടു കിട്ടിയി�
ല്ല. ഏതായാലും നടത്തം തുടരാനുറച്ചു. പേക്ഷ, കാലു�
കൾക്ക് പഴയ ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ആേരാ തുടലിട്ടു പിടിച്ചതുേപാെല േവഗം കുറഞ്ഞു. കൂടു�
തൽ േവഗത്തിൽ നടന്നാൽ നായ്ക്കൾക്കു സംശയം േതാ�
ന്നിയാേലാ എന്നു േപടിച്ചു. ഇേപ്പാൾ അവ എെന്ന മാറി�
നിന്നു നിരീക്ഷിക്കുകയാണു്. േനർക്കുേനർക്കു വരുന്നില്ല.
കടക്കണ്ണുെകാണ്ടു േനാക്കുന്നുണ്ടു്, പലേപ്പാഴും. എവി�
േടക്കാണു് ഗൂഢമായ നീക്കങ്ങൾ എന്നു് അറിയാനായി�
രിക്കണം. അവരുെട ഇലയിേലക്ക് എെന്റ ദൃഷ്ടികൾ
പായുന്നുേണ്ടാ എന്നുള്ളതാണു് പ്രാഥമികമായ േവവലാ�
തി. അതിെല്ലന്നു കാണുേമ്പാൾ കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ
അവെരെന്ന വിേട്ടക്കും. കാലിെല തുടൽ ഒരല്പം അയ�
േഞ്ഞക്കും, നടത്തം കുേറക്കൂടി േവഗത്തിലാവും.

ഇതു വളെരനാൾ തുടർന്നു േപാന്നു. ഇരുപക്ഷത്തിനും
മറ്റുമാർഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േവെറ എല്ലാ പാതകൾക്കരി�
കിലും അപകടം െകണിവച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ
ധൃതിയിൽ േപാകുന്ന വാഹനങ്ങൾ െപാതുേവ, നടത്ത�
ക്കാെര പരിഗണിക്കാേറയില്ല. രാവിെല ഒന്നും ആേലാ�
ചിക്കാെതേയാ, െതറ്റി ആേലാചിച്ചുെകാേണ്ടാ േവെറ
എവിേടക്കു നടക്കും? നായ്ക്കെള സംബന്ധിച്ചുമേത. കുറ�
െച്ചങ്കിലും ഭക്ഷണവും സമാധാനവും ഒരുമിച്ച് മെറ്റവിെട
കിട്ടും? ശ്മശാനത്തിെന്റ പരിസരത്തുള്ള ആത്മാക്കളാ�
െണങ്കിൽ പേണ്ട മൃഗങ്ങേളാടു് ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കിയിരു�
ന്നു. രാത്രികളിൽ അവർക്കുേവണ്ടി കരയാൻ അവർ മാ�
ത്രമേല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു വയ�
സ്സൻ നായയുെട ശവം വഴിേയാരത്തു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു.
അതിെന്റ കണ്ണുകൾ തുറന്നുകിടന്നിരുന്നു. െചവികളിൽ
നിന്നും രക്തം ഒലിച്ചു കട്ട പിടിച്ചിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ചി�
ലേപ്പാൾ ഒരു ശവവാഹനം ഇടിച്ചുെതറിപ്പിച്ചതാവാം.
പേക്ഷ, ആ െതരുവിെല പട്ടികളാരും തെന്ന അതിെന
തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയില്ല. അനാഥത്വം െകാണ്ടു് അതിെന്റ
ജഡം പതിവിൽകൂടുതൽ വീർത്തു െകട്ടിനിന്നു.

ആ നടത്തങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതു പിന്നീടാണു്. ഒരി�
ക്കൽ ദ്ദൂരേദശത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തേലന്നു് വീട്ടിൽ
തങ്ങി. പിേറ്റന്നു െവളുപ്പിനു് അയാൾ കൂടി എെന്റ കൂെട
വന്നു. നായ്ക്കൾ കാണും, ശ്രദ്ധിക്കാെത നടന്നാൽ മതി
എന്നു ഞാൻ അയാേളാടു പറഞ്ഞുെകാടുത്തു. പാതയ്ക്കി�
രുവശത്തുമുള്ള വയലുകളിെല പുൽെച്ചടികേളയും പാ�
ഴമരങ്ങേളയും സ്പർശിെച്ചത്തിയ കാറ്റു് അന്നു ഞങ്ങൾ�
െക്കാപ്പം നടന്നു. ഇരുട്ടു വിട്ടുേപായിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്മശാന�
ത്തിെന്റ മുകളിൽ േമഘരഹിതമായ, വിളറിയ ആകാശം.
പാതയിൽ കുേറ ദൂരം േപാന്നേപ്പാൾ ആേരാ ഞങ്ങെള
പിന്തുടാരുന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നി. പതുെക്ക തിരിഞ്ഞു േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ നാലഞ്ചു നായ്ക്കൾ. ഞങ്ങൾ നിന്നേപ്പാൾ
അവയും നിന്നു; നിങ്ങെളയല്ല പിന്തുടരുന്നതു് എന്നു കാ�
ണിക്കാെനേന്നാണം, മെറ്റവിേടേക്കാ േനാട്ടം പായിച്ചു.
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നു. പിന്നിലുള്ളവരുെട പാദപതന�
ങ്ങൾ അേപ്പാൾ േകൾക്കാം. തീർച്ചയായും അവർ പിറ�
േകയൂണ്ടു് എന്നു മനസ്സിലായി.

പുതിെയാരാെളക്കൂടിക്കൂട്ടി ഞങ്ങളുെട പരിസരങ്ങൾ നി�
രീക്ഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണേല്ല എെന്നാരു അപാ�
യസൂചന ആ പിന്തുടരുന്നവരുെട കണ്ണുകളിൽ വായി�
ക്കാമായിരുന്നു. ഭയം ഞങ്ങെള ഇടയ്ക്കിെട കൂടുതൽ സം�
സാരിപ്പിച്ചു. അെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും സംസാരിക്കാ�
തായി. രണ്ടായാലും സ്വാഭാവികത നഷ്ടെപ്പട്ടു. നിത്യ�
വും ഈ ഭീതിക്കിടയിൽത്തെന്നയായിരുന്നു നടത്തം
എന്നുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും അന്നേപ്പാൾ അതു കൂടുതൽ
അസാധാരണമായിേത്താന്നിച്ചിരുന്നു. ഭയം വായുവിൽ
ഈർപ്പം േപാെല െകട്ടിനിൽക്കുന്നു. വാക്കുകൾ േപാലും
വിയർക്കുന്നു. നമുക്ക് ഓടിയാേലാ? സുഹൃത്തു േചാദിച്ചു.
പേക്ഷ, അവയ്ക്ക് നേമ്മക്കാൾ േവഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴി�
യുമേല്ലാ. അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന എത്രദൂരം നമ്മൾ ഓടും?
അേപ്പാൾ ഞങ്ങളുെട സംഭാഷണം േകട്ടതുേപാെല
മെറ്റാരു നായ ഇടവഴിയിെലാരിടത്തുനിന്നും െതാട്ടു മുന്നി�
ലായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. പിെന്ന ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും.
ഞങ്ങൾ വലയം െചയ്യെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നു മനസ്സി�
ലായി. അദൃശ്യമായ ചങ്ങലച്ചുറ്റുകളിൽ കുടുങ്ങി ഞങ്ങൾ
ഇടംവലം തിരിയാനാവാെത നിശ്ചലം നിന്നു. എത്രേന�
രം അങ്ങെന നിന്നു എന്നു് ഓർമ്മിക്കാനാവുന്നില്ല.

അേപ്പാൾ ശ്മശാനത്തിേലക്കുള്ള അന്നെത്ത ആദ്യെത്ത
ശവവണ്ടി അതിലൂെട പാഞ്ഞു വന്നു. വഴിയുെട മധ്യ�
ത്തിൽ നായ്ക്കളുെട നടുക്കുെപട്ട രണ്ടു മനുഷ്യെര കണ്ടി�
േട്ടാ, അേതാ മാറിേപ്പാകാൻ വഴിയില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ എേന്താ,
വണ്ടി െപെട്ടന്നു് ചവിട്ടി നിർത്തി. ടയർ കരിയുന്ന മണം
പരന്നു. എെന്താരു നാശം! ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
എേന്താ നീളമുള്ള ഒരു ദെണ്ഡടുത്തു് ൈഡ്രവർ ചാടിയിറ�
ങ്ങി. അപ്രതീക്ഷിതമായ അയാളുെട നീക്കം കണ്ടേപ്പാൾ
നായ്ക്കൾ പിരിഞ്ഞുേപായി. േപാരുേന്നാ? അയാൾ തി�
രക്കി. ആ ഭാഗത്തു് ഇറക്കാം. ഇവിെടക്കൂടി നടന്നാൽ
ഈ ജന്തുക്കെളെക്കാണ്ടു വലിയ ശല്യമാണു്. വാഹന�
ത്തിനുള്ളിൽ കയറിയേപ്പാൾ മൃതശരീരേത്താെടാപ്പം
കൂട്ടുവന്നിരുന്നവർ ഞങ്ങെള തലയുയർത്തി േനാക്കി.
അെതാരു വൃദ്ധെന്റ ശരീരമായിരുന്നു. ശവദാഹത്തിനു�
േശഷം എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചുേപാകണെമന്ന ചിന്ത ആ
മുഖങ്ങളിൽ െതളിഞ്ഞു കണ്ടു.

ആ വഴിയിലൂെടയുള്ള േപാക്ക് ഉേപക്ഷിച്ചു. വാഹനങ്ങ�
ളിൽ നിന്നും ആവുന്നത്ര ദൂരം പാലിച്ച് പതുെക്ക, പിെന്ന�
യും ഏെതാെക്കേയാ തുടലുകൾ സ്വയം അണിഞ്ഞ് േറാ�
ഡുകളിൽകൂെടയായി പിന്നീടുള്ള നടത്തം.

അധികം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പു് പരിചിതമല്ലാത്ത നഗര�
ത്തിൽ വന്നുേചർന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ െചന്നു പാർത്തു.
മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടു നിറച്ചു പള്ള വീർപ്പിച്ച തീവണ്ടിക�
ളിൽ േപാക്കവരവു െചയ്തു. പലതരം രുചികൾ ശീലി�
ച്ചു. മാറ്റെവള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു മുടിെകാഴിഞ്ഞു. നരച്ചു.
ഗർജ്ജിക്കുന്നവെരാന്നും സിംഹങ്ങളായിരുന്നിെല്ലന്നു
മനസ്സിലായി. ധൃതിയിൽ അവർ ഉലാത്തിയിരുന്നതു്
കുടിെന്റ അതിർത്തികൾ വെര മാത്രമായിരുന്നു എന്നു
െതളിഞ്ഞു.

രാവിെലേയാ പകേലാ സന്ധ്യേക്കാ എന്നില്ലാെത പല�
േപ്പാഴും നടക്കാനിറങ്ങും. നഗരത്തിൽ രാത്രിയിൽ കു�
റവായിരുന്നു. നടക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ വരമ്പുകേളാ
വയലുകേളാ ഉള്ള പാതകൾ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി.
വഴികൾക്ക് െകട്ടിടങ്ങൾ അതിരു നിന്നു. ഭയം തീണ്ടിയ
കാറ്റു് അവയ്ക്കുള്ളിൽ െകട്ടിക്കിടന്നു. അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന
നമ്മുെട യാത്രകൾെക്കല്ലാം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സം�
ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പീടികകളിേലക്കും സ്കൂളിേലക്കും വലുതായ�
േപ്പാൾ േകാെളജിേലക്കു േപാകുന്ന ബസ്സുകളിേലക്കുമാ�
യിരുന്നു നമ്മുേട പഴയ നടത്തം. വന്നുവന്നു് ഒരാവശ്യവു�
മില്ലാെതയുള്ള യാത്രകെളയാണു് നാമിേപ്പാൾ നടത്തമാ�
യി പരിഗണിക്കുന്നതു്. ഒരുപേക്ഷ, ശരീരത്തിേലക്കുള്ള,
ശരീരത്തിനുേവണ്ടിയൂള്ള പ്രാണസഞ്ചാരം.

അങ്ങെന നടക്കുേമ്പാൾ, ഒരവധി ദിവസം വഴി മാറി
സഞ്ചരിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയിെല നഗരം ഉണർന്നുവരുന്നതി�
നു സമയെമടുക്കും. ഉറക്കച്ചടവുള്ള ചില വാഹനങ്ങൾ
മാത്രം സാവധാനം കടന്നുേപായി. ആ വഴി അധികം
േപായില്ല, അതു വലിെയാരു എടുപ്പിനു മുന്നിൽ െചന്നുമു�
ട്ടുന്നു. അറ്റെത്തത്തിയേപ്പാൾ വലിെയാരു കരിങ്കൽക്കൂന
കണ്ടു. ഏേതാ മരാമത്തുപണിക്കായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക�
യാണു്. െപാടുന്നെന, അതിനു മുകളിേലക്ക് ഒരു വലിയ
നായ ചാടിയിറങ്ങി വന്നു. കൽച്ചീളുകളൂെട ഏറ്റവും ഉയര�
മുള്ള ഭാഗത്തു കയറിനിന്നു് അതു് എെന്റ േനെര കെണ്ണടു�
ക്കാെത േനാക്കി. കണ്ണു ചിമ്മിയാൽ അതു സംശയിക്കും.
ഞാൻ നിർന്നിേമഷനായി അവിെടത്തെന്ന നിന്നു.

നാട്ടിൽ നിന്നും േപാന്നാൽ ഞ്ങ്ങൾ അറിയിെല്ലന്നു വി�
ചാരിച്ചു അേല്ല? അതു േചാദിക്കുന്നു. നാവിൽ ഉപ്പു നുണ�
യുന്നു; എനിക്കു വാകുകൾ കിട്ടിയില്ല.

തിരിഞ്ഞുേനാക്കാൻ േതാന്നിയില്ല; പിന്നിൽ ശ്വാേസാ�
ച്ഛ്വാസത്തിെന്റ മുരടനക്കം. നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കെപ്പടു�
കയാണു്, നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുകയാണു്. േനരിയ അനക്കം
േപാലും ആപത്തിേലക്കു െകാണ്ടു േപാകാം. ചുറ്റും മനു�
ഷ്യരാരും ഇല്ല. ഒരു പേക്ഷ, ആത്മാക്കളും.

—ഞാൻ മെറ്റാരു ശവവണ്ടി കാത്തു നിന്നു.



—േയാൻ േഫാേസ

ആസിൽ അവെന്റ അമ്മയുെട പഴയ ൈസക്കിളിൽ ചുറ്റി�
യടിക്കുമായിരുന്നു, അവനതിെന്റ നിറം നീലയാക്കിയിരു�
ന്നു. മിക്കേപ്പാഴും അവെന്റ ൈകയിൽ ഗിത്താർ സഞ്ചി
ഉണ്ടായ്രിരുന്നു. ൈസക്കിൾ ചവിട്ടിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവ�
െന്റ നീണ്ട മുടി പിന്നിൽ പറന്നു കളിക്കുമായിരുന്നു.

ഞാൻ സേന്താഷവാനാണ്
എനിക്കായി കുറച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനാണു്
ഞാൻ ടൗണിൽ േപായതു്. കാറൽ മാർക്സു് എഴുതിയ
ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ വാങ്ങി. കിടക്കയിൽ കിടന്നുെകാ�
ണ്ടു് ഞാനതിെല ഓേരാ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളൂം വാ�
യിെച്ചങ്കിലും എനിെക്കാന്നും തെന്ന മനസ്സിലായില്ല.
അടുത്ത ദിവസം, ഞാൻ േപാകുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും വീ�
ട്ടിേലക്ക് ഒരു ഡിഷണറി െകാണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ഒരുപാടു്
വാകുകൾ േനാക്കി. എനിക്കു കുറെച്ചാെക്ക പിടി കിട്ടി.
ഞാൻ സേന്താഷവാനായി.

ആസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചി�
രുന്നില്ല
ആസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല. അേപ്പാ�
ഴാണു് അവർ സ്ക്കൂളിേലക്കായി ഒരു േനാവൽ വായിച്ചതു്.
ആസിൽ കെണ്ടത്തി അവനതു് നന്നായി ഇഷ്ടമാെയ�
ന്നു്, എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളെതല്ലാം
സംഗീതത്തിെല ആേരാഹണാവേരാഹണങ്ങൾ േപാ�
െല സഞ്ചരിക്കുകയാണു് േനാവലിൽ, അതുെകാണ്ടു്
അവനതു് നന്നായി ഇഷ്ടെപ്പട്ടു, എന്നാലതു് കൃത്യമായ
സംഗീതം േപാെല അല്ല താനും, എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
അവനു് സംഗീതം എന്താെണന്നറിയാം പേക്ഷ, ഇെതാ�
രുതരം സംഗീതമാണു് അതിെല ആേരാഹണാവേരാഹ�
ണങ്ങൾ എല്ലാം നിശ്ശബ്ദമാണു്, അതിെനക്കുറിച്ച് ചിന്തി�
ക്കാൻ രസമാണു്.

പരിഭാഷ: ഉണ്ണി ആർ.



—എ.െജ. േതാമസ്

ഇെതെന്താരു തമാശ
എെന്റ േപരു് എനിെക്കാരു പ്രശ്നം!

വല്യപ്പെന്റ േപരാണു് എനിക്കിട്ടത്
അേങ്ങർക്ക് തെന്റ വല്യപ്പെന്റ,
ആ മുതുമുത്തച്ഛനു് സ്വന്തം വല്യപ്പെന്റ,
നീണ്ടു നീണ്ടു േപാകുന്ന കണ്ണികൾ
നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂഴുന്നു.

ആദ്യെത്തയാൾക്ക് േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ
തീെപ്പാരി അേപ്പാസ്തലെന്റ േപര്
അെത
മുസിരിസ്സിൽ കപ്പലിറങ്ങിെയന്നു് േകൾവിെപ്പട്ട
അേത േതാമസ്–‘മാർേത്താമ്മാ ക്രിസ്താനികൾ’
എന്ന പ്രശ്നഭരിതമാം നാമേധയത്തിന്നുറവിടം.

തല തിരിഞ്ഞ ഒരു എബ്രായേപ്പരായിരുന്നു
അേങ്ങർക്ക്
(‘താമാ’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന ‘േതാമാ’)
അതിലൂന്നി എെന്റ മധുരമൂറും
സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനിേപ്പര്
പിന്നതു് ആംഗേലയത്തിൽ ‘േതാമസു് ’
–അതും വലിയ കഥ–
‘സേന്ദഹിേത്താമസ്-ആംഗേലയൈശലിയാൽ
ആൾക്കാർ എെന്ന കളിയാക്കിക്കളിയാക്കി
അെതാരു പതിവാക്കി.

എെന്റ രചനകളിൽ
എെന്റ േപരു കണ്ടു്
ഞാൻ ചൂളി:
‘ശരിയാകുേമാ ഈ േപരു്?’

േഫസ്ബുക്കിന്നേപക്ഷയിൽ
എെന്റ േപരും ഇരട്ടേപ്പരും പൂരിപ്പിച്ചു

അടിച്ചുവന്നതു് എെന്റ മുഴുവൻ േപര്
വീട്ടുേപരാച്ഛൻേപരടക്കം ഒരു നാവുളുക്കിേപ്പര്
എല്ലാവേരയും േപാെല ഞാനുമതു് കടിച്ചിറക്കി.

അടുത്ത കാലത്തു് പരേദശത്ത്
എെന്റ േപര്
എെന്ന വീണ്ടും െപടുത്തി.
‘േപരു മാറ്റുക അെല്ലങ്കിൽ
കഴുത്തറക്കാൻ നീട്ടുക.’
അല്ലല്ല നാമിവിെട ഇടക്കിെട േകൾക്കുംേപാൽ
െവറുെമാരു വീൺവാക്കേല്ലയല്ലിതു്.
കഴുത്തിൽ തല നിലനിർത്താൻ, സത്യം.

അേപ്പാെഴല്ലാം ഒേരെയാരു സാന്ത്വനചിന്ത-
എെന്റ ഭാരതത്തിേലക്കു ഞാൻ മടങ്ങും
പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ വായു ശ്വസിക്കും ഞാൻ.

തിരിച്ചു ഞാനിവിെടെയത്തി
പാർപ്പും തുടങ്ങി. എന്താണിതു?
ഒെരത്തും പിടിയുമില്ല…
ഇവിെടയും അവിടുേത്തക്കാൾ
വ്യത്യസ്തമേല്ല, ഒട്ടും?

ചില മനസ്സുകളിെലങ്കിലും
എെന്റ േപരു് െകാട്ടിയടക്കുന്നുേവാ
പല സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായ് എന്നിൽ പുലരും
ഭാരതീയസംസ്ക്കാരത്തിേലക്കു തുറേക്കണ്ട ജാലകം?

എനിെക്കെന്റ േപരാകാേമാ?

എെന്താെക്കയാെണങ്കിലും
ഒരു േപരിലേല്ല എല്ലാം!

പരിഭാഷ: േഡാ. േജ്യാതി േഗാപു



സാർത്രിനു് അയച്ച കത്തു്

—െഷേന

സ്വവർഗ ൈലംഗികതയുെട സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഈ കത്തു് 1952-ൽ ആയിരിക്കണം എഴുതെപ്പട്ടതു്. െസ�
യ്ന്റു് െഷേന എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സാർത്രു് അവതരിപ്പി�
ക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാസിദ്ധാന്തത്തിനുള്ള ഒരു പ്രതിവാ�
ദം ആണു് ഇതു്.

പ്രിയ സാർത്രു്,

നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. സ്വവർഗ
ൈലംഗികതെയപ്പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങേളാടുപറയാൻ
ഉള്ളതു് ഇതാണു്. അത്ര അടുക്കും ചിട്ടയും ഉള്ള രൂപ�
ത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല എെന്റ ചിന്തകൾ. നിങ്ങളുെട അഭി�
പ്രായം എെന്ന അറിയിക്കുക.

ൈലംഗിക േചാദനെയപ്പറ്റിയല്ല നമ്മൾ ആദ്യം സം�
സാരിേക്കണ്ടതു്. പ്രത്യുത, ജീവിതത്തിെന്റ തുടർച്ചയുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു നിയമെത്തപ്പറ്റിയാണു്
അതു്.

ഈ നിയമ പ്രകാരം, കുട്ടിക്കാലം െതാട്ടു തെന്ന നിഗൂഢ�
മാം വണ്ണം നാം സ്ത്രീക്ക് േനെരതിരിയുന്നു. ൈലംഗികത
ആദ്യം അവനവനിേലക്കു തെന്ന പ്രസരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.
പിന്നീടു് അതു് മെറ്റാരു ജീവിയിേലക്കു (മിക്കവാറും) നീങ്ങു�
ന്നു. ക്രേമണ അതു സ്ത്രീയിേലക്ക് എന്ന രീതിയിൽ വിേവ�
ചിക്കെപ്പടുന്നു.

യൗവ്വനാരംഭേത്താെട േചാദനാപൂർവ്വം തെന്ന ൈലം�
ഗിക േമാഹം സ്ത്രീയിൽ േകന്ദ്രീകൃതമാവുന്നു. ൈസ്ത്രണ
സവിേശഷതകേളാടു് അതു് ആകർഷിക്കെപ്പടുന്നു. പു�
രുഷ സവിേശഷതകെള അതു് അവഗണിക്കുന്നു. നിഷ്ഫ�
ലതയുെട സൂചകങ്ങളായി അതു് വിവക്ഷിക്കാെപ്പടുന്നു.
ആ നിമിഷം എത്തുേമ്പാൾ, അെല്ലങ്കിൽ എത്താറാവു�
േമ്പാൾ ചിത്തം പ്രതീകാത്മകമായ പ്രേമയങ്ങളുെട ഒരു
േശണി മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നു. ഇവ ജീവിതത്തിെന്റ പ്രേമയ�
ങ്ങൾ ആയിരിക്കും. അതായതു്, ജീവിതവൃത്തികളുെട
സാമൂഹ്യ വൃത്തികൾ മാത്രം. സ്ത്രീ എന്ന നിർണായക�
മായ തിരെഞ്ഞടുപ്പു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് സാമൂഹ്യമായ ഒരു
െപാരുത്തം മാത്രമല്ല, ഈ നിയമപ്രകാരമാണു് ഒരു
സാമൂഹ്യ ക്രമം വ്യവസ്ഥാപിതമാവുന്നതു്.

എന്നാൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ, ഒരു ആഘാതം ആത്മാ�
വിെന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. അതു് ഇപ്രകാര�
മാണു് സംഭവിക്കുന്നതു് എന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നതു്:
ഒരു പ്രേത്യക ഭയപ്പാടിനു് േശഷം ഞാൻ ജീവിക്കാൻ
വിസമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ എെന്റ മരണെത്തപ്പറ്റി
യുക്തിയുക്തം, സുവ്യക്തം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതി�
നാൽ ഞാൻ അതിെന പ്രതീകാത്മകമായി കാണുന്നു,
േലാകെത്ത തുടരാൻ അനുവദിക്കാെത, സഹജവാ�
സന എെന്ന എെന്റ തെന്ന ലിംഗത്തിൽ ഉള്ളവരിേല�
ക്കു നയിക്കുന്നു. എെന്റ ആഹ്ലാദങ്ങൾ അനന്തമായിരി�
ക്കും. ൈനര്യന്തര്യത്തിെന്റ തത്വെത്ത ഞാൻ സാക്ഷാ�
ത്ക്കരിക്കുകയില്ല. അെതാരു വിഷണ്ണമായ മേനാഭാവ�
മാണു്. ക്രേമണ സഹജവാസന എെന്ന പുരുഷപ്രകൃതി�
യിേലക്ക് നയിക്കുന്നു. ക്രേമണ, എെന്റ ചിന്ത വിഷാദ
വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ
ജീവിക്കുന്ന ഈ േലാകത്തിൽ തുടരാൻ എനിക്കാവില്ല
എന്നു് ആദ്യം എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ഞാൻ തുടരുക
തെന്ന െചയ്യുന്നു, മരിച്ചവെന്റ േചഷ്ടകേളാെട. ഈ വി�
ഷാദ വിഷയങ്ങൾ, അവയും ഓജസ്സുള്ളവയും പരിപൂർ�
ണ്ണവും ആയിരിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ ഭ്രാന്തിെന്റ വിേസ്ഫാടനം
ആയിരിക്കും ഫലം. ഇപ്രകാരമുള്ള മരണത്തിെന്റ പ്രതീ�
കാത്മകബിംബങ്ങൾ വളെര ഇടുങ്ങിയവ ആയിരിക്കും.
(സ്വവർഗൈലംഗിക േലാകത്തിെന്റ അസാധാരണമായ
ഒരു പരിമിതി)

(ആത്മഹത്യ, െകാലപാതകം, േമാഷണം, സകല സാ�
മൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തികളും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള�
തെല്ലങ്കിലും പ്രതീകാത്മകേമാ സാമൂഹ്യേമാ ആയ-
തടവറ-മരണെത്ത തരാൻ േശഷിയുള്ളവ.)

ഇതിൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു വിഷയം സജീവം ആെണ�
ങ്കിൽ, സത്യത്തിൽ. സാക്ഷാത്ക്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിൽ അെതെന്റ യഥാർത്ഥ മരണത്തിനു കാരണമാകും.
അതിനാൽ അതിെന സങ്കൽപ്പ തലത്തിൽ മാത്രം സാ�
ക്ഷാത്ക്കരിക്കുക എന്നതു് അത്യന്താേപക്ഷിതം ആണു്;
എന്നാൽ അതു് ഭാവനയിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ, അതായതു്
ൈലംഗികജീവിതത്തിെന്റ തലത്തിൽ (അനന്തമായി
തുടങ്ങുന്നതു്, കാര്യം ഇല്ലാത്തതും) അെല്ലങ്കിൽ ദിവാസ്വ�
പ്നങ്ങളിൽ, അതു് ഒന്നിനും പരിഹാരം ആവുന്നില്ല.

അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ആെക അവേശഷിക്കുന്നതു് ഈ
വിഷാദ വിഷയങ്ങെള ഭാവനയിൽ ഉേത്തജിപ്പിക്കുക
എന്നതാണു്, എന്നിട്ടു് അവെയ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുക:
കവിതയിൽ. അേപ്പാൾ കവിതയുെട ധർമ്മം ഇതായി�
രിക്കും.

1. േവട്ടയാടുന്ന വിഷാദ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കുക

2. അതിെന ഒരു സാങ്കൽപ്പിക വൃത്തിയായി രൂപാന്തര�
െപ്പടുത്തുക

3. ആ വൃത്തിയിൽ അപൂർവ്വവും പരിമിതവും ആയതിെന
എടുത്തു കളഞ്ഞ് അതിെനാരു സാർവ്വ ലൗകിക മാ�
നം നൽകുക.

4. എെന്റ വിഷാദ മാനസെത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ യാഥാർ�
ഥ്യവുമായി പുതുക്കി േചർക്കുക

5. ബാല്യെത്ത പിന്നിൽ ഉേപക്ഷിച്ച്, പൗരുഷം നിറ�
ഞ്ഞ, സാമൂഹ്യമായ ഒരു പക്വതയിൽ എത്തുക.

സ്വവർഗ ൈലംഗികതയ്ക്കുള്ള ഏക പ്രതിവിധി ഇതു് മാത്ര�
മാെണന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഓേരാ പ്ര�
േമയവും ഉല്ലംഘിക്കെപ്പേടണ്ടതുണ്ടു്, വൃത്തിയുെട പരിധി
വെര എേത്തണ്ടതുണ്ടു് (ഇതിെനപ്പറ്റി നാം കുടുതൽ സം�
സാരിക്കണം)

ഏതു സന്ദർഭത്തിലും സ്വവർഗ ൈലംഗികതയുെട സാം�
ഗത്യം ഇതാണു്: േലാകം തുടരുന്നതിേനാടുള്ള എതിർ�
പ്പു്. പിെന്ന ൈലംഗികതെയ രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുക.
താൻ ആണായി കഴിഞ്ഞു എന്നു് അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് േലാ�
കെത്ത നിരാകരിച്ച സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽെപട്ടവരിേലക്കു
തിരിയുന്ന കുട്ടിേയാ കൗമാരക്കാരേനാ ഉപേയാഗശൂന്യ�
മായ തെന്റ ആണത്തം അതിെന നശിപ്പിക്കാൻ േപാ�
വുകയാെണന്നതിേനാടു് െപാരുതിെക്കാണ്ടു അതിെന
രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുന്നു; ഒരു വഴി മാത്രേമയുള്ളൂ, അതു്
ഒരു വ്യാജ ൈസ്ത്രണെപരുമാറ്റത്തിലൂെട അതിെന വഴി
െതറ്റിക്കുക എന്നതാണു്. അതാണു് സ്ത്രീേവഷം െകട്ടുന്ന�
വരുെട േചഷ്ടകളൂെട അർത്ഥം. അതു് ൈസ്ത്രണതേയാ�
ടുള്ള ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം അല്ല, പ്രത്യുത, പൗരുഷെത്ത
പരിഹസിയ്ക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നും
വരുന്നതാണു്. ഇതു് കൂടി കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതുണ്ട്- നമ്മുെട
സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം. സത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്- ജീവിത�
െത്ത നിരാകരിക്കുക എന്നതു് ഏകാന്തവും നിഷ്ക്രിയവും
ആയ ഒരു മേനാഭാവം എടുക്കലാണു്: സമൂഹത്തിൽ
വിേധയത്വം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാവുക എന്നതും തെന്റ സ്ഥാ�
നത്തു തെന്ന വയ്ക്കാൻ ഒരു പുരുഷെന കാത്തിരിക്കുക
എന്നതും.

സ്വവർഗ ൈലംഗികതയുെട പ്രസക്തി: തെന്റ പങ്കാളിയു�
െട വിധി അല്ലാെത മെറ്റാരു വിധി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി�
െയ സ്വന്തമാക്കലാണതു്. മരണെത്ത ‘സൂചിപ്പിക്കാൻ’
വിധിക്കെപ്പട്ട വസ്തുവായി പ്രിയതമൻ മാറുന്നു. അതിനാ�
ലാണു് അവൻ സുന്ദരൻ ആവണം എന്നു് ഞാൻ കരു�
തുന്നതു്. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുേമ്പാൾ അയാൾക്ക് പ്രക�
ടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. എെന്റ സ്ഥാനത്തു
ജീവിക്കാൻ ഞാൻ അയാെള ഏർപ്പാടാക്കുന്നു, എെന്റ
അനന്തരാവകാശി.

ൈലംഗികതയുെട വീക്ഷണത്തിൽ അല്ല ഞാൻ സ്വവർ�
ഗാനുരാഗിെയ വിശദീകരിക്കുന്നതു് എന്നു് നിങ്ങൾ കാ�
ണണം. അതു് മരണത്തിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽ ആണു്.
ഷണ്ഡെരയും വരി ഉടയ്ക്കെപ്പട്ടവെരയും പറ്റി േനരിൽ കാ�
ണുേമ്പാൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. അതു് ഒേരേപാ�
െല ഉള്ളതു് തെന്നയാണു്. ശസ്ത്രക്രിയ െതാട്ടു് അവരുെട
മരണം തുടങ്ങുന്നു എന്നെതാഴിച്ചാൽ.

അവരുെട ജീവിതം മരണത്തിൽ ആണു് എന്നതിനാൽ
സ്വവർഗാനുരാഗികളുെട സാമൂഹ്യപ്രവർത്തികൾ അത്യ�
ന്താേപക്ഷിതമാണു് എനിക്ക് വ്യക്തമാണതു്.

ഈ വിഷാദ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം സ്വവർഗാനുരാഗിയു�
െട െപരുമാറ്റത്തിൽ തിരിെക എത്തുന്നു. ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ അസംഖ്യം ഞാൻ നൽകാം.

ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യെന്റ ജീവിതത്തിൽ സ്വവർഗ
ൈലംഗികത എന്നതു് ജീവശക്തിയുെട െപാടുന്നെന�
യുള്ള (അെല്ലങ്കിൽ പതിെയ) തകർച്ചയാൽ മുദ്രിതമാ�
ക്കെപ്പട്ടതാണു്: ഒരു ദുരന്തം, ജീവിത ഭീതി. ജീവിക്കാ�
നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തേത്താടുള്ള ഒരു നിരാസം. അത്ര
അപ്രധാനമായ, വിവിധാഭിലാഷങ്ങളുെട ൈലംഗികത.
പിെന്ന.

എല്ലാം വളെര തിടുക്കത്തിലാണു് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച�
തു്. ഞാൻ നാട്ടിേലക്ക് േപാവുകയാണു്. നിങ്ങെള കാ�
ണാൻ ഇടയില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങളുെട അഭിപ്രായം
അറിയിക്കുക.

ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി ഒരു സ്വവർഗാനുരാഗി ചി�
ലേപ്പാൾ ബൗദ്ധിക ഭാഷണം നടത്തിേയക്കാം. അതി�
നു കാരണം അയാൾ തെന്റ വിഘടിതമായ മനസ്സിെന
അനുകരിക്കുകയാണു്. (ഞാൻ എന്താണു് ഉേദശിച്ചതു്
എന്നു് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം) അെല്ലങ്കിൽ ഉള്ളടക്കത്തി�
െന്റ തുടർച്ചയുെട ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മന�
സ്സിെന്റ പ്രഭാവെത്ത. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു
സ്വവർഗാനുരാഗിക്ക് പുതിയതായി ഒന്നും തെന്ന സംഭാ�
വന െചയ്യാനില്ല. യഥാതഥമായ രീതിയിൽ ഒരു സാമൂ�
ഹ്യപ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി ആേലാചിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയില്ല
(ഷീദും കമ്മ്യൂണിസവും). അേത, വാൾട്ടു് വിറ്റ്മാൻ ഉണ്ടു്.
(എന്നാൽ കാമ്പുള്ള ഉള്ളടക്കം ഇല്ലാത്ത െവറും ഭാവ�
ഗാന വർഷം മാത്രം ആണതു്)

മിെഷലിനു എെന്റ േസ്നഹം
താങ്കളുെട
െഷെന

സ്വവർഗാനുരാഗികേളാടുള്ള വിേദ്വഷെത്തപ്പറ്റി: അപ�
രൻ ഒരു ഹാസ്യ ചിത്രം ആെണന്നു് നിങ്ങൾ പറയും.
അതു് ശരിയാണു്. എന്നാൽ ആ ഹാസ്യ ചിത്രത്തിെന്റ
അർഥം എന്താെണെന്നേന്നാടു് പറയൂ: അതു് ഞാൻ കാ�
ണുേമ്പാൾ എന്നിലുള്ള ഒരു െതറ്റിലൂെട- നിന്ദ്യമായി, ക്രൂര�
മായി- ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണന്നേല്ല?

കവിത എന്നതു് വിഷാദ വിഷയത്തിെന്റ ഒരു പ്രവൃത്തി
മാത്രമാണു്. അതു് (തീർച്ചയായും) ഒരു സാമൂഹ്യവത്ക്ക�
രണ പ്രക്രിയാണു്, മരണത്തിെനതിെരയുള്ള േപാരാട്ടം.
ജീവിത വിഷയങ്ങൾ പ്രവൃത്തിെയ പിന്താങ്ങുന്നു, അതു്
കവിതെയ തടയുന്നു.

പരിഭാഷ: െഡന്നീസ് േജാസഫ്
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സ്വാതന്ത്ര്യം േസ്നഹമാണു്

—േഡാ.വിേനാദ് െക. േജാസ്

തുറന്നു പറയാനും േചാദ്യം േചാദിക്കാനും തിരുത്താനും
നന്നായി ജീവിക്കുവാനും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാക്കുവാ�
നും അറിേയണ്ടവനിേലക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ സത്യസന്ധ�
മായി എത്തിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യൻ കെണ്ടത്തിയ െതാ�
ഴിലാണു് പത്രപ്രവർത്തനം. സ്വാതന്ത്ര്യമാണു് അതിെന്റ
അത്താണി.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ വിപരീതപദം അടിമത്തമാണു്. ഇം�
ഗ്ലീഷിലും freedom എന്നതിെന്റ antonym, slavery എന്നു്
പഠിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല. മനുഷ്യെന െവറുക്കാൻ പഠിപ്പി�
ക്കുന്നതു് അടിമത്തത്തിൽ എത്തിക്കാനാണു്. തുറന്നു
പറയാനും അേന്വഷിക്കാനും അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്ന�
തും പൗരനിേലക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി
എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം െചയ്യിപ്പിക്കതിരിക്കുന്നതും
ഒരു അടിമത്തമാണു്.

ഇന്ത്യ ആ അടിമത്തത്തിലൂെട േപാകുന്നു. ചില വിദ്വാ�
ന്മാർ ‘എെന്ന ചങ്ങലയ്ക്കിടൂ’ എന്നു പറയുന്നു. ചിലർ ചങ്ങല
ആഭരണമായി കണ്ടു് അതു് ബലമായി വാങ്ങി കഴുത്തില�
ണിയുന്നു. ചിലരുെട പുറെക ചങ്ങലയും െകാണ്ടു് ഓടി
നടന്നു് കഴുത്തും കാലും ആഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു. ചങ്ങല ശബ്ദം
അരികത്തുനിന്നു് േകട്ടുെകാണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവ�
ണ്ടി േജാലി െചയ്യുേമ്പാൾ വലിയ േജാലി െചയ്യുേമ്പാൾ
വലിയ തലേവദനയാണു്, ഉറക്കമില്ലായ്മയാണു്. ഭയമ�
ല്ല, മറ്റുള്ളവരുെട ഭയം കാണുേമ്പാൾ, മനുഷ്യെന്റ ഭയ
കാണുേമ്പാൾ, മനുഷ്യെന്റ ഭയെമന്ന ചിന്തയാണു് അടിമ�
ത്തത്തിെലത്തിക്കുന്നതു് എന്നു് മനസ്സിലാവുന്നു.

മരിക്കുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. ചങ്ങല അണിഞ്ഞാലും
മരിക്കും ചങ്ങല അണിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും മരിക്കും. വലുതും
െചറുതുമായ ഒരുപാടു് ചങ്ങലകൾ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന
ഒരു വലിയ മുറിയിൽ െചറിയ ജീവിതങ്ങളായി ജീവിക്കു�
ന്നതാണു് സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനത്തിെന്റ 2018 െല
നിർവ്വചനം.
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—മുരളി ചീേരാത്ത്

‘എന്തിനാ കുട്ടി അതു് െതാട്ടു് അശുദ്ധമാക്കിയതു്…
െശ്ശാ…’

ജീവിതത്തിൽ െതറ്റും ശരിയും എെന്തന്നറിയാത്ത പ്രാ�
യത്തിൽ, വർണവിേവചനത്തിെന്റ സ്വഭാവമുള്ള ആ
പറച്ചിൽ ശരീരത്തിെന്റ വർണങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള (അേതാ
വർണരാഹിത്യേമാ) ഒരുതരം വല്ലായ്മയായി എനിക്ക്
േതാന്നി.

ആകാശത്തിനു കീെഴ എല്ലാം ഒന്നു് എന്ന ബാലിശമായ
േതാന്നലുകളുെട നീക്കുേപാക്കായി എെന്റ ശരീരം എനി�
ക്ക് തെന്ന അനുഭവെപ്പട്ടിരുന്നു. ശരീരത്തിനു് അതിെന്റ
സംേവദകാത്മകത ഒരു സാമുദായിക വ്യാകരണ ശാ�
േസ്ത്രാപകരണം ആെണന്നു മനസ്സിലായി. ഇേത ശരീരം
തെന്ന പിന്നീടു് എെന്റ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകൾ
സമൂഹവുമായി വിനിമയം െചയ്യാനുള്ള ഉപകരണമാണു്
മാറി.

‘എന്തിനാ കുട്ടി അതിെലെയാെക്ക േപാെണ!’

വിേവചനം എന്നാൽ എന്താെണന്നും തെന്റ ഇടത്തിൽ
നിന്നും അന്യവൽക്കരണത്തിേലക്കുള്ള വഴിയാണു്
അെതന്നും ഒരുപെക്ഷ എെന്ന മനസ്സിലാക്കിത്തന്നതു്
ആ േചാദ്യങ്ങളായിരിക്കാം. അതു തെന്നയാകാം ഒേരാ
മിഡിയവും അസംതൃപ്തി തന്നേപ്പാൾ (സാേങ്കതികമായും
സബ്ജക്ടീവായും) ഇനി എന്തു് എന്ന േചാദ്യം മനസ്സിൽ
ബാക്കി െവച്ചതു്.

െപർേഫാമൻസ് ആർട്ടു് വളെര ജീവസ്സാർന്ന ഒന്നാണു്.
ശരീരമാണു് എല്ലാ അളവുകെളയും ഖണ്ഡിച്ച് അതിനു
ആ ജീവസ്സു നൽകുന്നതു്. അതുെകാണ്ടാണു് െപർേഫാ�
മൻസ് ആർട്ടു് ശരീരത്തിെന്റ കലയായി നിൽക്കുന്നതു്.
ശരീരത്തിെന്റ സാധ്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര്യത്തിൽ
നിന്നുമാണു് അതു് രൂപെപ്പടുന്നതു്. അതു് സമയ നിബി�
ഡമാണു്. ഇേപ്പാൾ ഇവിെട നടക്കുന്ന അതിെന്റ സാധ്യ�
തകളും െവല്ലുവിളികളും ഓേരാ േവളകളിലും മാറിവരാം.
െപർേഫാമൻസ് ആർട്ടു് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ െവ�
ളിെപ്പടലാണു്, െവളിെപ്പടുത്തലും. ഒരു സൃഷ്ടിയുെട േവദ�
നകളും േവപഥുക്കളും ഞാൻ ഓേരാ തവണയും അനുഭ�
വിക്കുന്നു.

അതിെന്റ െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ ഒരിക്കലും മുൻകൂറായി
അറിയാേനാ പ്രവചിക്കാേനാ കഴിയില്ല.

ശരീരം അതിെന്റ പരമ്പരാഗതവും ഭാവത്മകവുമായ പ്ര�
വണതകെള മറികടന്നിട്ടു് അതിെന്റ സാഹസത്തിേലക്കു
എത്തി നിൽക്കുന്നിടത്തു് മാത്രമാൺ െപർേഫാമൻസ്
ആർട്ടു് ഉണ്ടാകുന്നതു്. അടുത്ത നിമിഷം എന്തു് എന്നതി�
െന കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാനാവാത്ത ഒരുതരം അനിശ്ചിതാ�
വസ്ഥയുണ്ടേല്ലാ, അതാണു് െപർേഫാമൻസിെന്റ സൗന്ദ�
ര്യം. ശരീരത്തിലൂെട, അതിെന്റ ഭാഷയിലൂെട അതു് ഉരു�
ത്തിരിയുകയാണു്. അതുെകാണ്ടാണു് െപർേഫാമൻസ്
ആർട്ടു് ആത്യന്തികമായി ശരീരത്തിെന കലയാവുന്നതും
ശരീരത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിൽ െവ�
ളിെപ്പടുന്നതും.

െപർേഫാമൻസ് ആർട്ടിൽ എെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ�
ണു്? അതിനു വിവിധ തലങ്ങളുണ്ടു്—അതു് ഒേര സമയം
മാനസികവും ശാരീരികവുമാണു്. ഒേര സമയം എെന്റ
ശരീരെത്ത ഉപേയാഗിച്ച് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നേതാെടാ�
പ്പം മനഃശാസ്ത്രപരമായ റിസ്കുകളും ഞാൻ എടുക്കുന്നു
എന്നു് മാത്രമല്ല, പലേപ്പാഴും ഒരുതരം അവേബാധജ�
ന്യമായ രീതിയിൽ എെന്റ ശരീരത്തിെന്റ പരിമിതികെള�
േപ്പാലും ഉല്ലംഖിച്ചു അതിെന്റ സാധ്യതകെള കെണ്ടത്തു�
കയാണു്. സത്യത്തിൽ, െപർേഫാർമറിൽ മാത്രം ഒതു�
ങ്ങുന്നതല്ല െപർേഫാമൻസ്. അതിനു സാക്ഷിയാകുന്ന
േപ്രക്ഷകർ കൂടി അതിെന്റ ഭാഗമാവുകയാണു്. ഒരു തര�
ത്തിൽ േപ്രക്ഷകരുെട ആത്മേബാധെത്ത കൂടി െവല്ലുവി�
ളിക്കുകയും ഉണർത്തുകയുമാണു് ഇതിലൂെട െചയ്യുന്നതു്.
പ്രവചനാതീതമായ ഒരു പാലം ഇവിെട സൃഷ്ടിക്കെപ്പടു�
കയാണു്.

ഒരു െപർേഫാമൻസ് നടത്തുേമ്പാൾ പരാജയ സാ�
ദ്ധ്യതകൾ ഏെറയാണു്, കാരണം ഓേരാ തവണയും
അെതാരു പുതിയ നദിയാണു്—അതിെന പിടിച്ചു നിർ�
ത്താേനാ സൂക്ഷിച്ചുെവക്കാേനാ, എന്തിനധികം പുനരാ�
വിഷ്ക്കരിക്കാേനാ ആവില്ല. െപർേഫാമൻസും െപർേഫാ�
മറും തമ്മിലുള്ള നാഭീനാള ബന്ധം േവർപിരിക്കാനും
ആവില്ല. പിെന്ന, ചിത്ര ശില്പ കലകൾ േപാെല ഇതിൽ
വില്പനയില്ല എന്നു് മാത്രമല്ല ‘ബയർ’ എന്ന സങ്കൽപ്പ�
െത്തത്തെന്ന അതു് തകർെത്തറിയുന്നു. ഇതു് ശരീര�
ത്തിെന്റ മാത്രം കലയാണു് അതിെന െഫ്രയിം െചയ്തു
ചുവരിൽ തൂക്കാനാവില്ല. െപർേഫാമൻസിെന ഊർ�
ജ്ജത്തിെന്റ പാരമ്യം എന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കാനാണു് �
എനിക്കിഷ്ടം.

െപർേഫാമൻസ് കലയിൽ ശരീരം ഒരു അനുഭവം ആെണ�
ന്നു് എനിെക്കേപ്പാഴും േതാന്നാറുണ്ടു്. അതു് സമയെത്ത�
യും ഇടങ്ങെളയും പ്രവർത്തികെളയും ജനങ്ങളുമായി
പങ്കുെവക്കുന്നു. ഒരു െപർേഫാമൻസിെന്റ േരഖകൾ കുടി�
െകാള്ളുന്നതു് കലാകാരെന്റയും േപ്രക്ഷകെന്റയും ശരീര�
ത്തിലാണു്. കാഴ്ചക്കാരൻ ഇവിെട െപർേഫാമൻസിെന്റ
ഭാഗം കൂടിയാവുന്നതിനാൽ ഇതു് ‘എെന്റ’ കലയല്ല, മറി�
ച്ചു നമ്മുെട കലയാണു്. അതുെകാണ്ടാണു് െപർേഫാമൻ�
സ് ഒരു തരത്തിൽ സാർവലൗകികമായ ശരീരത്തിെന്റ
ഊർജ്ജപ്രവാഹമാവുന്നതും.



ചാർേകാൾ െസ്കച്ച്
—ഗായത്രി ആറ്റൂർ



സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
ഭാവനെചയ്യൽ

—ചന്ദ്രേമാഹൻ എസ്.

ചരിത്രപരമായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്വ�
ത്വത്തിൽനിന്നു വരുന്ന കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലാ�
ണു് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ഭാവനെചയ്യുന്നതു്; അതു�
െകാണ്ടുതെന്നയാണു് ‘ഇംഗ്ലീഷിെലഴുതുന്ന ഒരു ദളിതു്
കവി’ എന്നു് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നതും. ഇതു് വലിയ
ഒരു വിേശഷാവകാശമാണു്, എെന്തന്നാൽ അതു് എെന്റ
കവിതയിലൂെട ഒരു വലിയ വായനാസമൂഹവുമായി സം�
ഭാഷണത്തിേലർെപ്പടാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകു�
ന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ കവിതെയഴുതുന്ന വളെരച്ചുരുക്കം കവി�
കളിെലാരാെളന്ന നിലയിൽ അനന്യമാെയാരു ചരിത്ര�
മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇടെപടുന്ന ആദ്യനിരകവികളിെലാരാ�
ളാണു് ഞാൻ. എെന്റ കവിതകൾ ലാവണ്യെത്തക്കുറിച്ചു�
ള്ള ബദൽ അനുഭവങ്ങൾക്കായി ശ്രമിക്കുന്നു, ഭാഷാപര�
വും സാംസ്ക്കാരനീതിപരവുമായ ഒരു ബദൽ. സ്വാതന്ത്ര്യ�
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള എെന്റ ധാരണയിൽ താെഴപ്പറയുന്ന
ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യേമാ മറികടേക്കണ്ടതു് ആവശ്യേമാ
ആെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

സ്വന്തം നിർവാഹകത്വം തിരിച്ചുപിടിക്കുക
പാശ്ചാത്യേലാകത്തു് ഒരു കറുത്തവർഗ്ഗത്തിൽെപട്ട
രചയിതാവിനും, ഇന്ത്യയിൽ ദളിതു് രചയിതാവിനും സ്വ�
ന്തം സ്വത്വമുറപ്പിക്കൽ എന്നതു് വ്യവസ്ഥയുെട തിരിച്ചടി
േനരിേടണ്ടിവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണു്. അെല്ലങ്കിൽ
അയാൾക്ക് അത്തരം കവിതാസരണിയും സാഹിത്യ�
ജീവിതവും മുഖ്യധാരയായിത്തീരുന്നതുവെര കാത്തി�
രിേക്കണ്ടിവരുന്നു. സ്വന്തം ആത്മനിഷ്ഠതെയ ഈ രീ�
തിയിൽ നിർവചിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുെട തീരുമാനം /
തിരെഞ്ഞടുപ്പു് എന്നതു് അയാളുെട രാഷ്ട്രീയസ്വത്വവുമാ�
യി ആഴത്തിൽ െകട്ടുപിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രണ്ടുതരം സാ�
ഹചര്യങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലുെമാന്നു് അയാൾക്ക് അെല്ല�
ങ്കിൽ അവൾക്ക് തിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടിവരും: 1. ഞാെനാ�
രു കവിയാണു്, ദളിതനും, 2. ഞാെനാരു ദളിതു് കവിയാ�
ണു്. രണ്ടാമെത്ത നില ഒരു പ്രേകാപനത്തിേലക്കാണു്
നയിക്കുക, അതിെന അതിവർത്തിക്കുകയാെണങ്കിൽ
ഒരുപെക്ഷ െപാതുവായ പരിേപ്രക്ഷ്യങ്ങെള മാറ്റുവാനുമി�
ടയുണ്ടു്. ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ പലേപ്പാഴും ഇത്തരം
സ്വത്വമുള്ള രണ്ടു് ‘നിറമുള്ള’ കവികെള താരതമ്യെപ്പടുത്തു�
േമ്പാൾ കടന്നുവരാറുണ്ടു്: െഡറിക് വാൾേകാട്ടും ഐേമ
െസസയറും. വാൾേക്കാട്ടു് വലിയേതാതിൽ ജനകീയ�
ഭാവനയുെട ഭാഗമാണു് എന്നു് വാദിക്കാവുന്നതാണു്,
എെന്തന്നാൽ അേദ്ദഹം ‘െനഗ്രിറ്റ്യൂഡ് ’ എന്ന ഗണെത്ത
നിർവചിെച്ചടുത്ത ഐേമ െസസയെറേപ്പാെല തെന്റ
‘കറുപ്പത്വ’െത്ത സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതു് അങ്ങിെന
സ്വയം സ്ഥാപിെച്ചടുക്കുന്നതിനു നൽേകണ്ടിവരുന്ന വി�
ലയുമാകാം.

വിപണിയുെട സമ്മർദ്ദങ്ങലിൽനിന്നുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം
കലാപരമായ വീക്ഷണങ്ങളിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന�
തു് സ്വീകാര്യതയ്ക്കും വായനക്കാരുെട ഭാവുകത്വശിലങ്ങൾ�
ക്കുമപ്പുറം സ്വന്തം പ്രേമയങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുക്കലാണു്.
യു.എസ്.എസ്.ആർ, ൈചന േപാലുള്ള ജനാധിപേത്യ�
തര രാഷ്ടങ്ങളിൽ െസൻസർഷിപ്പു് വ്യാപകമായി അപ�
ലപിക്കെപ്പടാറുണ്ടു് എങ്കിലും, േലാകെത്ത മറ്റു് മുതലാളി�
ത്ത സമൂഹങ്ങളിെല അന്തർഹിതമായ െസൻസർഷിപ്പു്
പലേപ്പാഴും കാണെപ്പടുന്നില്ല. പല എഴുത്തുകാരും വിപ�
ണനത്തിെന്റ അത്തരം അദൃശ്യവും അന്തർലീനവുമായ
ചരടുകളാൽ നയിക്കെപ്പടുന്നവരാണു് എന്നു കാണാം.
ഇതു്, എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ എെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യസങ്കല്പ�
ത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണു്.

രാഷ്ട്രീയശരിയുെട ഭാവന
ഏതു് കലാകാരനും ആവിഷ്ക്കാരസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു് രാ�
ഷ്ട്രീയമായി ശരിയല്ലാത്ത ഭാവനയുെട േപരിൽ വിചാ�
രണ േനരിടുന്ന അവസ്ഥെയ മറികടക്കാനുള്ള കഴിവി�
െനകൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു് നമ്മുെട സമൂഹത്തി�
െല വായനക്കാരുെട സഹിഷ്ണുതയുെട േതാതിെന്റ കൂടി
സൂചനയാണു്. ഒരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലാെത തെന്റ ഭാവന�
െയ പിന്തുടരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള ഒരു സാമുഹ്യരാ�
ഷ്ട്രീയസ്ഥിതി തീർച്ചയായും ഒരു എഴുത്തുകാരനു് ഉേത്ത�
ജകമാണു്.

ഉൾെക്കാള്ളൽ േശഷിയുള്ള ഭാഷ
ഒരു കവി ശ്രമിക്കുന്നതു് ‘ഭാഷ’യുമായി ആഴത്തിലുള്ള
ഒരു ഇടെപടൽ ആെണങ്കിൽ നീതിെയയും സ്വാതന്ത്ര്യ�
െത്തയും കുറിച്ചുള്ള എെന്റ ധാരണെയ ആ ‘ഭാഷ’യുെട
ഭാഗമായും കാേണണ്ടതുണ്ടു്. ഞാൻ ഐെമ െസസയ�
െറേപ്പാെല ആചാര്യപദവിയുള്ള േലാകപ്രശസ്തനായ
ഒരു കവിയായിത്തീരുകയാെണങ്കിൽ ആെരയും ഒഴി�
വാക്കാത്ത വാക്കിഷ്ടികകളാൽ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു
േലാകെത്തക്കുറിച്ചാണു് സ്വപ്നം കാണുക. ഒരു രാഷ്ട്ര�
ത്തിേനാ സമൂഹത്തിേനാ സ്വന്തമായ ഒരു ഭാഷയുെണ്ട�
ങ്കിൽ, അതു് ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിെല ഏെതങ്കിലും വി�
ഭാഗെത്ത ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കരുതു്. അെല്ലങ്കിൽ
അതു് ഇതരേശഷിയുള്ളവെരക്കൂടി കയറ്റാനിടമില്ലാത്ത
ഒരു എലേവറ്റർ േപാെലയാകും. ഇന്നെത്ത സമൂഹ�
ത്തിൽ, ഒരുപെക്ഷ സ്വവർഗ്ഗൈലംഗികതയുെട ശബ്ദ�
മാണു് ഭാഷാപരമായ പ്രകാശനങ്ങെള ഏറ്റവുമധികം
വിവൃതമാക്കുന്നതു്. അത്തരത്തിലുള്ള ഓേരാ പ്രസ്ഥാ�
നവും ഓേരാ വാക്കിെനയും അതിനു സഹജമായ േലാ�
കെത്തയും തീണ്ടുക്കൂടായ്മയിൽ നിന്നു് േമാചിപ്പിക്കുന്നു.
അതിനർത്ഥം ഈ േലാകത്തു് (ഭൗതികവും അല്ലാത്ത�
തും) ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽേപാലും സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഇടങ്ങളുണ്ടു് എന്നു പറയുന്നതുേപാെലയാണു്. ഈ പരി�
മിതി ഒരുപെക്ഷ മെറ്റന്തിേനക്കാളും ‘ഭാഷാപരം’ ആയി�
രിക്കാം. അത്തരം ഒരു ഭാഷ കെണ്ടത്തുന്നതാണു് എെന്റ
ലക്ഷ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും.
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വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യം

—പി.കൃഷ്ണനുണ്ണി

കലങ്ങിമറിഞ്ഞ േമഘക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു താെഴ ചുമലിൽ ഭീ�
മാകാരങ്ങളായ കല്ലുകളും െകാത്തിമിനുക്കിയ രൂപങ്ങ�
ലുമായി ഏഥൻസിെല അടിമകൾ നടന്നു നീങ്ങുേമ്പാൾ
അവരുെട പുറത്തു് വീണിരുന്ന ചാട്ടവാറടികെള സ്വാഭ�
വികമായും എതിർക്കുവാനവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പു�
രാതന ഗ്രീസിലും േറാമിലും ഉയർന്നുവന്ന േദവാലയങ്ങ�
ളുെട പിറകിൽ ജീവിതെമാടുക്കിയ അടിമകെളത്രയുണ്ടാ�
കാെമന്നു് ആർക്കുമറിയില്ല. പേക്ഷ ഒന്നറിയാം. രാത്രിയു�
െട അറിയെപ്പടാത്ത യാമങ്ങളിേലക്ക് നീങ്ങിയ വിരുന്നു
സൽക്കാരങ്ങലിലും ഉന്മാദ നൃത്തച്ചുവടുകളിലും അവർ
അകെല നിന്നുള്ള കാണികൾ മാത്രമായിരുന്നു. സമൃദ്ധി�
യുെട നിലവറകളിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴുന്ന ശരീരങ്ങെള േനാ�
ക്കി േമാഹം പൂണ്ടുനിന്ന േവദനിക്കാത്ത ശരീരങ്ങളാലും
മനസ്സുകളാലും നാെളെയക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യെമെന്നേന്നക്കുമാ�
യി നിേഷധിക്കെപ്പട്ട അവെര വിേമാചിപ്പിക്കുവാനും ചരി�
ത്രത്തിൽ ഒരു സ്പാർട്ടക്കസുണ്ടായി. യവനരുെട രഥ്യക�
ളിൽ ആദാരമായി വരും നാളുകളിെല വിജയങ്ങെളക്കു�
റിേച്ചാർത്തു് മേനാരാജ്യെമാരുക്കിയ ചക്രവർത്തിമാർക്ക്
അവരുെട നാടുകളും ആളുകളും നഷ്ടെപ്പട്ടു. എങ്കിലും പി�
ന്നീടു് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത അടിവരയി�
ട്ടുറപ്പിക്കുവാൻ ഭൂമിയിേലക്ക് അഗ്നിയുമായി കടന്നുവന്ന
െപ്രാമിത്യൂസിെന (Prometheys) സൃഷ്ടിക്കുവാനും അവർ
മറന്നില്ല. എക്കാലത്തും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മനനങ്ങൾ
ഒട്ടനവധി മാറ്റത്തിേലക്ക് നെമ്മെക്കാെണ്ടത്തിക്കുന്നു.

പൗരാണിക ഗ്രീേക്കാ-േറാമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളുെട കഥ
അതായിരുെന്നങ്കിൽ അതിലും ഭയാനകമായ പീഢന�
ങ്ങളൂെട കഥകളാണു് നമുക്കുള്ളതു്. ശൂദ്രേന്റയും ചണ്ഡാ�
ളേന്റയും െചവികൾക്കുള്ളിൽ അവൾ /അവൻ േവേദാ�
ച്ചാരണം േകൾക്കാതിരിക്കാൻ ഒഴിച്ചിരുന്നതു് ഉരുക്കിയ
ഈയലായിനിയായിരുന്നേത്ര. ചുട്ടു പഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പാൽ
ദണ്ഡുെകാണ്ടു് തുടയിെല മാംസം കരിച്ചു ജാതിേക്കാമര�
ങ്ങൾ നമ്മുെട രാജ്യത്തിൽ പലയിടത്തുമുണ്ടു്. െതാട്ടുകൂ�
ടാത്തവൻ അവസാന അത്താഴത്തിനാെയങ്കിലും ചത്ത
പശുവിെന്റ േതാലുരിഞ്ഞ് െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ അവൻ
നടന്ന വഴിക്കുപിറെക രഹസ്യമായി അവെന ആക്രമി�
ക്കാെനാരുക്കിയ നായകളുെട കൂട്ടെത്ത ഒരു ജാതിയുേട�
യും കണ്ണുകളാൽ അളക്കാനാവില്ല. നീതി ലഭിക്കാത്ത
ഏകലവ്യനും ഗുഹനും ചണ്ഡാളെന്റ ഓർമ്മകളിൽ നിറ�
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവെന്റ കറുത്ത വാവുകൾ മാറി ഒരിക്ക�
ലും മെറ്റാരു നക്ഷത്രത്താൽ ഉദയമുണ്ടായിട്ടുമില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ, എന്താണു് സ്വാതന്ത്ര്യം?
പരേദശികളൂെട കടന്നുവരവിനാേളാ ഇതര മതസ്ഥരു�
െട ആധിപത്യത്താേലാ നഷ്ടമായ ഒന്നാേണാ? അേതാ
റൂേസ്സാ (Jeans Jaccques Rousseau) പറഞ്ഞേപാെല മനു�
ഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നുെവങ്കിലും എവിെടയും
അവൻ ചങ്ങലയ്ക്കുള്ളിലാെണന്ന അവസ്ഥേയാ?

സ്വാതന്ത്ര്യം എെന്റ ജന്മാവകാശമാണു്. ഞാനതു് േന�
ടുക തെന്ന െചയ്യുെമന്നു് പറഞ്ഞ ബാലഗംഗാധര തി�
ലകനു് പരേദശികളുെട ൈകയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യെയ
രക്ഷിക്കണെമന്ന ആഗ്രഹേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ വിശാല അർത്ഥങ്ങെള െചാല്ലി േദശീയതയു�
െട കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധി വിേയാഗിച്ചതു് ടാേഗാറിേനാടും
േബാസിേനാടും െചറിയ േതാതിൽ െനഹ്റുവിേനാടും
മാത്രമായിരുന്നില്ല. അംേബകറിേനാടും കൂടിയായിരുന്നു�
െവന്നു് നാേമാർക്കണം. േദശേബാധം ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ച
സ്വാതന്ത്ര്യേബാധം പിന്നീടു് നെമ്മെക്കാണ്ടു െചെന്ന�
ത്തിച്ചതു് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്ക്കാരികാ�
വുമായ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കായിരുന്നു. വിേറാെടയും
വാശിേയാെടയും വിളിച്ച േദശഭക്തി ഗാനങ്ങളും മുദ്രാ�
വാക്യങ്ങളൂം ചിതലരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. വ്യക്തി�
യിൽനിന്നും സമഷ്ടിയിേലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ
ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യെമന്ന ആശയെത്ത ആഗ്രഹെത്ത
നാമറിയാെത േപായി. അർദ്ധരാത്രിയിൽ ലഭിച്ച സ്വാ�
തന്ത്ര്യം (Freedom at Midnight) അർദ്ധരാത്രിക്കുള്ളിൽ
തെന്ന ഒതുങ്ങുന്നതാണിതിനു കാരണം. അർദ്ധരാത്രി�
യിൽനിന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാത്തെതന്തുെകാ�
ണ്ടാണു്?

പടിഞ്ഞാറിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം
സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള നൂതന ആശയങ്ങൾ ഉടെല�
ടുക്കുകയുണ്ടായി. അവിെട സംഭവിച്ചതു് പടിഞ്ഞാറിെല
െകാേളാണിയൽ േമധാവിത്വേമറുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വ�
യം ചിന്തിക്കുവാനുള്ള പരിസ്ഥിതി അെതാരുക്കിെക്കാ�
ടുത്തുെവന്നുള്ളതാണു്. േദശ-രാഷ്ട്ര (Nation-State)
സങ്കൽപ്പനങ്ങെളക്കുറിച്ച് പൗരന്മാെര േബാധവത്ക്ക�
രിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന അവയുെട നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യ�
മായ ശാരീരിക-ബൗദ്ധിക ഘടകങ്ങെളക്കുറിച്ചും ചിന്ത�
യുേട േവറിെട്ടാരു അനിവാര്യതെയക്കുറിച്ചുെമല്ലാമുള്ള
േബാധം, അേതാെട സംജാതമായി. നേവാത്ഥാന കാ�
ലങ്ങേളാെട ഉദയം െകാണ്ട ഒട്ടനവധി തത്വചിന്തകൾ
അവയ്ക്ക് ആക്കേമവുകയുമുണ്ടായി. എന്നിരുന്നാലും സമർ�
ത്ഥമായി വർഗ്ഗങ്ങെള േവർതിരിക്കുകയും വർഗ്ഗസഹക�
രണത്തിലൂെട രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറിൽ വളർന്നുവന്ന�
തു് ആകസ്മികമല്ല. ലിങ്കെന്റേയാ (Abraham Lincon)
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗിേന്റേയാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂെടേയാ
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെടേയാ മാത്രം സ്വതന്ത്രരായിരുന്ന�
വരല്ല കറുത്തവർ. കറുത്തവെരക്കുറിച്ച് േബാധപൂർവ്വം
തെന്ന മുൻവിധികൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു
കാന്റും (Immanuel Kant) ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ െവൽ�
സുെമന്നതു് (H. G. Wells) നെമ്മ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

1968 െല സുപ്രധാന ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളിേലക്ക് കട�
ക്കുകയാെണങ്കിൽ പാരീസിലുണ്ടായ ലുംപൻ േപ്രാളി�
േറ്ററിയറ്റു (Limpen Politeriat)കളുെട അവസ്ഥ സ്വാത�
ന്ത്ര്യവാഞ്ച മാത്രമായിരുന്നുേവാ എന്നതു് ചിന്ത്യമാണു്.
സർവ്വകലാശാലകൾക്കുള്ളിെല അധീശത്വത്തിനും അടി�
േച്ചൽപ്പിക്കെപ്പട്ട സാന്മാർഗികതയ്ക്കുെമല്ലാെമതിരായി
െതരുവിലിറങ്ങിയ തത്വചിന്തകർ, കലാകാരന്മാർ പ്ര�
േക്ഷാഭകാരികൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർ-ഇവെരല്ലാവരും
ഒേര സ്വരത്തിൽ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നതു്, അത്യന്തികമായും
മാനസിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. േദശ-രാഷ്ട്ര നിർമ്മിത�
വും പട്ടാളാധിഷ്ഠിതവുമായ ഇടങ്ങെള േഭദിക്കുന്നതിലൂെട
ചിന്തയുെട പുതിയ തുറസ്സുകൾ േതടുകതെന്നയാണവർ
െചയ്തതും. ലിംഗാധിഷ്ഠിത മനനങ്ങളും ൈലംഗിക വിേമാ�
ചന സ്വരങ്ങളും ശരീരസംബന്ധിയായ ഉൾചിന്തകളും
അവെര േസ്റ്ററ്റിെനതിെര പ്രതിേരാധിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാ�
ക്കി. സാർത്രു് (Jean Paul Sartre) ഉൾെപ്പെട ഇന്നു ജീ�
വിച്ചിരിപ്പുള്ള പ്രമുഖ തത്വചിന്തകരിെലാരാളായ ബാദ്യു
(Alain Badiou) വെരയുള്ളവരുെട താത്വികവും ശാരീരി�
കവുമായ പ്രകടന /പ്രതിേഷധത്തിെന്റ േവറിട്ട അനു�
രണനങ്ങളാണു് ഈയിെട നടന്ന േലാക ഫുട്േബാൾ
മത്സരത്തിൽ കളിക്കളത്തിേലേക്കാടിയിറങ്ങിയ പിങ്ക്-
പുസ്സി പ്രതിേരാധത്തിൽ (Pink Pussy Resistance) നാം
കാണാനിടയായതും. ചിന്തയുെട ബഹുലതകളിലൂെട ഫു�
േക്കാ (Michael Faucault) െയേപ്പാലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാ�
രുെട പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട സംജാതമായ പ്രതി-
ചിന്തകൾ 68-െന വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും വിമർശനവി�
േധയമാക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. യൂേറാപ്പിെന്റ ഏകീകൃത�
ത്വത്തിൽ നിന്നുമകന്നു് ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിെല
(പലസ്തീൻ, മേധ്യഷ്യ, ഇന്ത്യ, ൈചന) രാഷ്ട്രീയന്തരീക്ഷ�
ങ്ങൾ അറിയുവാനുള്ള വിപുലമായ ആശയരൂപീകരണ�
ത്തിെന്റ തുടക്കമിേതാെടയായിരുന്നു. എന്തുെകാേണ്ടാ
അധിനിേവശാധിഷ്ഠിത ആധുനികതയുെട പിൻഗാമികൾ�
ക്ക് ചിന്തയുെട പുതിയ േമഖലകളിേലക്ക് കടക്കുവാൻ
സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വശത്തു് ഉത്തരാധിനിേവശിതമായ
(Post Colonial) പരികല്പനകൾ നെമ്മ രൂപെപ്പടുത്തി�
െയടുക്കുേമ്പാൾ, മറുവശത്തു് അേബാധ രൂപകങ്ങളാൽ
നമ്മൾ നമ്മെളത്തെന്ന കാണാൻ വയ്യാത്ത േവലികൾ
െകട്ടുന്നു. ആേഗാളീകരണ കാലത്തു് നെമ്മ അലട്ടുന്നതു്
വിമർശം (Critique) സാധ്യമാവാത്ത ചിന്തകളുെട അപ�
ര്യാപ്തതയാണു്. േസ്റ്ററ്റ് തരുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ 5G
െമാൈബലാെണങ്കിലും മേറ്റതു പാേക്കജാെണങ്കിലും
നമുക്കതു് പഥ്യം തെന്ന. ആേഗാള തമ്പുരാക്കന്മാരുെട
കണ്ണുകളിലൂെട അരിച്ചു നീങ്ങുന്ന നാം എത്രേയാ നിരീ�
ക്ഷണ വലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയാണു് ദിനചര്യകൾ
െചയ്തു േപാരുന്നതു്. സ്വാതന്ത്ര്യം പിച്ചപാത്രെമന്നു് പറ�
ഞ്ഞ കവിവചനം േപാലും പഴമയുേടതായിത്തീർന്നിരി�
ക്കുന്നു.

മുട്ടിനു മുട്ടിനു നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടേനകം സമര�
ങ്ങളിലും പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലും േദശ-രാഷ്ട്ര സ്വഭാവങ്ങെള
നാം െചറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അേനകം ഉപ�
േദശീയതലങ്ങലിലൂെടയും മതഭ്രാന്തിലൂെടയും ഏകശി�
ലാത്മകമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുെട നാ�
നാത്വത്തിെല ഏകത്വം െവറും െപാള്ളയാെണന്നു് തിരി�
ച്ചറിേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പലേപ്പാഴും പല തി�
രിച്ചറിവുകളും സ്വാതന്ത്ര്യെമന്ന സങ്കൽപ്പനെത്ത പാേട
നമ്മിൽ നിന്നും വിമലീകരിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ദലി�
ത്-ആദിവാസി പ്രതിേഷധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വത്വ-ലിംഗ
നീതിക്കായുള്ള ഒട്ടനവധി െചറുസമരങ്ങളുെട ഭൂമികക്കു�
ള്ളിലും സമർത്ഥമായി പ്രതിനിധാനങ്ങെള ഉത്പാദിപ്പി�
ക്കുന്നേതാെടാപ്പം അവയുെട കർത്താക്കെള ഭീഷണി മൂ�
ലം അകറ്റി നിർത്താെമന്നും പിന്നീടു് ആഖ്യായികകൾ
വിറ്റു കാശാക്കാെമന്നുമാണു് മലയാളത്തിൽ വിവാദ
േനാവലുണ്ടാക്കിയ വർത്തമാന പരിേച്ഛദം. ഇെതല്ലാം
നടക്കുേമ്പാഴും ഒരിക്കലും േമാചിതരാകാത്തവരുെട ദീന�
േരാദനങ്ങൾ നമ്മുെട കാതുകളിേലെക്കത്തുന്നിേല്ല?

അതു് േകൾക്കണെമങ്കിൽ ചിന്തയുെട സ്വാതന്ത്ര്യവും മറു�
ചിന്തകളുെട ഹസ്തദാനവും ആവശ്യമാണു താനും!
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—േഷാർഷ് െപരക്

‘Thus you think you can see a bridge
galloping’.

Jacques Raubaud

ഈ കഥ എവിെട നിന്നാണു് വന്നെതന്നു് ഞാൻ മറന്നു�
േപായി, എനിക്കതിെന്റ ആധികാരികത ഉറപ്പു തരനാ�
വില്ല, അതിെന്റ സാേങ്കതിക പദത്തിെന്റ കൃത്യത നിശ്ച�
യവുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും അതു് എെന്റ ഉേദ്ദശം മികച്ച
രീതിയിൽ വരച്ചിടാൻ പര്യാപ്തമാണു്.

ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ഒരു യുദ്ധത്തടവുകാരൻ അർദ്ധരാത്രി�
യിൽ അവെന ജർമ്മനിയിൽനിന്നു് െകാണ്ടുേപാകുന്ന
തീവണ്ടിയിൽ നിന്നും രക്ഷെപ്പടുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. ആ
രാത്രിക്ക് കടുപ്പമുള്ള കറുപ്പായിരുന്നു. തടവുകാരൻ അവ�
െന്റ ചുറ്റുപാടുകെളക്കുറിച്ച് അജ്ഞനായിരുന്നു. അയാൾ
േതാന്നിയതുേപാെല മുന്നിേലക്ക് കുേറ നടന്നു. ഏേതാ
ഒരു നിമിഷത്തിൽ അയ്യാെളാരു നദിക്കരയിൽ എത്തി.
അവിെട അേപ്പാൾ ഒരു ൈസറെന്റ മുരൾച്ച ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. കുറച്ച് സമയമിടിപ്പുകൾക്ക് േശഷം അതുവഴി കടന്നു
േപായ േബാട്ടു് ഉയർത്തിയ തിരകൾ കരയിലടിച്ച് തകർ�
ന്നു. ൈസറസിെന്റ മുരൾച്ചയും െവള്ളത്തിെന്റ െതറി�
ച്ചിൽ ശബ്ദവും േവർതിരിെച്ചടുത്തതിൽ നിന്നും രക്ഷെപ്പട്ട�
വൻ നദിയുെട വീതി അനുമാനിച്ചു. എത്ര വീതിയുെണ്ടന്നു്
മനസ്സിലാക്കി, അയാളതു് ൈറൻ നദിയാെണന്നു് തിരി�
ച്ചറിയുകയും അതു് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുെകാണ്ടു് അയാൾക്ക്
എവിെടയാണന്നു് മനസ്സിലാവുകയും െചയ്തു.

പരിഭാഷ: ഉണ്ണി ആർ.



ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
‘സ്വാതന്ത്ര്യം’

—െക.എം.സീതി

‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ കാല േദശാന്തരങ്ങളിൽ സർവ്വസമ്മതമാ�
യി ചിട്ടെപ്പടുത്താത്ത ഒരു വ്യവഹാരഭൂമികയാണു്. മനു�
ഷ്യൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽനിന്നും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളി�
േലക്കും, സമൂഹത്തിേലക്കും, രാജ്യാന്തര മണ്ഡലങ്ങളി�
േലക്കും ആവശ്യാനുസരണം വിന്യസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ
ഊർജ്ജം കൂടിയാണതു്. കത്തിച്ചാൽ ആളിക്കത്താവുന്ന
ആന്തരിേകാർജ്ജം അതിനുണ്ടു്. െകടുത്തിയാലും കനൽ�
ക്കട്ടേപാെല പിെന്നയും എരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കും. സ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള കരുതൽ രാഷ്ട്രീയ ൈജവഘ�
ടനയിൽ അന്തർവർത്തിയായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണു്.

അതിജീവനത്തിൽനിന്നും ഭൂമിയുെട വിഭവങ്ങൾക്ക് േമ�
ലുള്ള അവകാശ /അധികാരസ്ഥാപനം, അതിെന ഉല്ലം�
ഘിക്കുന്ന ആധിപത്യപ്രവണതകൾ, ആധിപത്യെത്ത
സാധൂകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക നിയന്ത്രണ സംവിധാന�
ങ്ങൾ, ഇവെയല്ലാം മനുഷ്യെന്റ രാഷ്ട്രിയ ശരീരത്തിൽ
ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രവും മതവും ഇതിെന്റ ഗതീയതെയ വ്യത്യസ്തമാ�
യി നിർണ്ണയിക്കുേമ്പാൾ, രാഷ്ട്രീയം അതിെന്റ ൈവ�
രുദ്ധ്യാത്മകതയ്ക്കുേമൽ പുതിയ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
സമ്പത്തും സാേങ്കതികവിദ്യയും ഈ ഉടമ്പടികൾക്കു േവ�
ണ്ട ഭൗതികസാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു. സംസ്ക്കാരം ഇതി�
നുേവണ്ട ബൗദ്ധികാടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വിലേപശൽ
അവസാനിക്കുന്നിടത്തു സമരമുഖങ്ങൾ രൂപെപ്പടുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ സാംസ്ക്കരിക ബലതന്ത്രം പരാജയെപ്പടുന്ന
ഇടങ്ങളിൽ ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹമായി മനു�
ഷ്യരിൽ ഉപവസിക്കും. മെറ്റാരു ഉരുൾെപാട്ടലിനായുള്ള
അമിതഭാരം മനുഷ്യൻ അേപ്പാഴും വഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.

പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയുെട കൂെടപ്പിറപ്പായി കരുതു�
ന്ന പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യസങ്കൽപങ്ങൾ അവകാശങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചും നീതിെയക്കുറിച്ചും തുല്യതെയക്കുറിച്ചും വ്യ�
വഹരിക്കുേമ്പാൾ തെന്നയാണു് അതിെനതിെരയുള്ള
തിട്ടൂരങ്ങൾ അധിനിേവശത്തിലൂെട പാശ്ചാേത്യതര സമൂ�
ഹങ്ങളിേലക്കു െകട്ടിയിറക്കിയതു്. എന്നാൽ ‘അധിനി�
േവശ-ആധുനികത’ ആത്യന്തികമായി അതിെനതിെര�
യുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്തെന്ന കാരണമാ�
യി. േദശീയതയും ആധുനികതയും ഇണേചർന്ന പുതിയ
സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി വിവിധസ�
മൂഹങ്ങളിൽ ആവിഷ്കൃതമായി. പെക്ഷ ഇതിനുള്ളിെല
ൈവരുധ്യങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി മറനീക്കിപുറത്തുവന്നു�
െകാണ്ടിരുന്നു. മതം, വംശീയത, ജാതി, േഗാത്രം തുട�
ങ്ങിയ സ്വത്വരൂപങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമായി ഇടകലർന്ന
രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളാണു് മിക്കവാറും
രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്നതു്. ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതു്.
ൈവവിധ്യമാർന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് ഇതു
കളെമാരുക്കി.

മുതലാളിത്തം വികസന-ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയായും
ജനാധിപത്യം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയായും അംഗീകരി�
ച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അദൃശ്യമായ വിലക്കുകളിലൂ�
െട തളർത്തെപ്പടുകേയാ അട്ടിമറിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തു.
പൗരസമൂഹങ്ങളിൽ ഇതു് പുതിയ തിരിച്ചറിവുകൾക്കു
കാരണമായി. േസാഷ്യലിസ്റ്റു് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂെട കട�
ന്നുേപായ രാജ്യങ്ങളിൽ ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ പ്രത്യക്ഷത്തിൽത�
െന്ന സമീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രേബാധമായി
നിലനിർത്തി. പൗരസമൂഹത്തിെന്റ അഭാവം ‘സ്വാത�
ന്ത്ര്യ’ത്തിനുേമൽ വീണ ഇരുണ്ടമറയായി.

മുതലാളിത്വത്തിെന്റ പ്രതിസന്ധി കാലാന്തരത്തിൽ വി�
പണി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിെന്റ ‘സ്വാതന്ത്ര്യ’മായി പ്രഖ്യാ�
പിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ, ‘ചരിത്രത്തിെന്റ അന്ത്യം’ കുറിക്കാ�
നായി ‘സ്വതന്ത്ര’ചിന്തകരും രംഗെത്തത്തി. ‘അതിരു�
കളില്ലാത്ത േലാകം’, ‘പ്രത്യയശാസ്ത്രം േതാറ്റ നൂറ്റാണ്ടു് ’
തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഈ ‘നവസ്വാതന്ത്ര്യ’ത്തിെന്റ
കച്ചവടസാധ്യതകൾ കൂട്ടി.

മനുഷ്യരിൽനിന്നും ഭരണഘടനകളിൽനിന്നും, മനുഷ്യാ�
വകാശ ഉടമ്പടികളിൽ നിന്നും ‘സ്വതന്ത്ര’മായ മൂലധനം
രാജ്യാന്തരവിപണിയുെട ‘സ്വാതന്ത്യം’ ഉദ്േഘാഷിക്കു�
ന്ന പരമാധികാര ശക്തിയായി. സമ്പതു് വ്യവസ്ഥകളും
ഭരണകൂടങ്ങളും ഈ ശക്തികൾക്ക് മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ടുനി�
ന്നു. ‘പതാക േപാകുന്നിടത്തു വ്യാപാരം’ എന്ന അവസ്ഥ�
യിൽ നിന്നും ‘വ്യാപാരം േപാകുന്നിടത്തു പതാക’ എന്ന
സ്ഥിതിയായി. നവലിബറലിസം അങ്ങെന സാമൂഹിക
ഡാർവിനിസത്തിെന്റ അചഞ്ചലമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര രൂ�
പമായി. ‘എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെല മത്സരിക്കാനും ഒരു�
േപാെല ജയിക്കാനും കഴിയുന്ന’ നവേലാക സ്വപ്നങ്ങൾ
ആത്യന്തികമായി ശക്തന്മാരുെട സ്വപ്നങ്ങളായി. സ്വാത�
ന്ത്ര്യം അവരുെട സ്വാതന്ത്ര്യമായി.

മൂന്നാംേലാകം ഒന്നാംേലാകവുമായി േചർന്നു ഓടാൻ തു�
ടങ്ങിയേതാെട കിതപ്പിെന്റ േവഗതയും കൂടി. എന്നാൽ
വികസനത്തിെന്റയും സമൃദ്ധിയുേടയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യങ്ങൾ
തെന്ന ഒെന്നാന്നായി തങ്ങളുെട ബലതന്ത്രങ്ങൾ മാ�
റ്റിെയഴുതാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മൂന്നാംേലാകത്തിെന്റ
ഓട്ടം ആേഗാളൈമതാനങ്ങൾക്കുള്ളിെല വാരിക്കുഴിക�
ളിൽ അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടിവന്നു. കേമ്പാള സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിെന്റ കാേറ്ററ്റു് വാടാെതനിന്ന എടുപ്പുകളുെട എണ്ണം
അങ്ങിെന കുറഞ്ഞുവന്നു. പതാകകൾ താഴ്ത്തി ദുഃഖാചര�
ണം നടത്താനുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഈ ‘സ്വാതന്ത്ര്യ’ത്തിെന്റ
പുതുയുഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു. സ്ത്രീകളും
കുട്ടികളും വൃദ്ധരും മത-വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും േഗാ�
ത്രസമൂഹങ്ങളും ഈ ദുരന്തങ്ങൾ എെറ്റടുക്കാൻ വിധിക്ക�
െപ്പട്ടു.

യുനിെസഫിെന്റ കണക്കുപുസ്തകത്തിൽ കാൽലക്ഷ�
േത്താളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിത്യവും മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
േലാകത്താണു് സ്വാതന്ത്യ്രത്തിനുേവണ്ടി വീണ്ടും വീ�
ണ്ടും ദാഹിക്കുന്നതു്. ഈ കാൽ ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് നി�
ത്യവും ‘മരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം’ നൽകുന്നതിൽ മുഖ്യ�
പങ്കുവഹിക്കുന്നതു് 800 ദശലക്ഷത്തിേലെറവരുന്ന േലാ�
കത്തിെല ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരാണു്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും
ജീവിക്കുന്നതു് ഇന്ത്യയും ൈനജീരിയയും ബംഗ്ലേദശും ഉൾ�
െപ്പടുന്ന ‘വികസ്വര’ രാജ്യങ്ങളിലാണു് എന്നതു് മറനീക്കി
വന്ന യാഥാർത്ഥ്യം! മറുഭാഗത്തു്, ആേഗാളതലത്തിൽ
ഒരു ശതമാനം സമ്പന്നരാണു് േലാകസമ്പത്തിെന്റ 82
ശതമാനവുംൈകക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. ഇന്ത്യയിലാക�
െട്ട ഒരു ശതമാനം സമ്പന്നർ 73 ശതമാനം സമ്പത്തും
ൈകയടകിെവച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രാന്തസ്ഥരായവരുെടയും പുറന്തള്ളെപ്പട്ടവരുെടയും
കണക്കുകൾ േവെറ. 70 ദശലക്ഷം മനുഷ്യർ ഇങ്ങെന
സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ബഹിഷ്കൃതരായി അലഞ്ഞു�
തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. 26 ദശലക്ഷേത്താളം ഇത്തരം മനു�
ഷ്യർക്ക് ‘അഭയാർത്ഥികൾ’ എന്ന പദവിയുണ്ടു്. ഇതിൽ
പകുതിയിേലെറ േപർ 18 വയസ്സിനു താെഴ. 10 ദശക്ഷ�
േത്താളം േപർകു രാജ്യം തെന്ന ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ.
ഇവർക്ക് പൗരത്വം, േദശീയത, ആേരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാ�
സം, െതാഴിൽ, സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു അർ�
ഹതയില്ല. ഓേരാ രണ്ടു െസക്കന്റിലും ഒരാൾ ഇങ്ങെന
പ്രാന്തസ്ഥനായി മാറുകയാണു്. യുദ്ധങ്ങളിലും ആഭ്യന്ത�
രകലാപങ്ങളിലും െകാല്ലെപ്പടുന്നവരുെട കണക്ക് ഒരു
ലക്ഷത്തിേലെരയാണു്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 30 ദശലക്ഷം
അടിമകൾ േലാകത്തുണ്ടു്. അടിമവ്യാപാരം നിലനിൽ�
ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നിരവധി. ഇന്നു തീവ്രവാദസംഘടന�
കൾ വെര അടിമവ്യാപാരം നടത്തുന്നു. ഉദാഹരണമായി
‘േബാേക്കാ ഹറാം’ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ സംഘടനയിെല
തീവ്രവാദികൾ പറയുന്നതു് അവരുെട മതം അടിമത്വം
നിയമാനുസൃതമാക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നാണ്! െപൺകുട്ടികെള
വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അയക്കുന്നതു് േപാലും അവർ വിലക്കു�
ന്നു. െതാട്ടടുത്ത പാക്കിസ്താനിലും ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ
ഇതു് നടക്കുന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നൂറു�
കണക്കിനു് സ്ക്കൂളുകളാണു് തീവ്രവാദികൾ തീയിട്ടു നശിപ്പി�
ച്ചതു്. ഇേത കാരണം പറഞ്ഞാണു് ഇറാഖിലും സിറിയ�
യിലും ആവിർഭവിച്ച ‘ഇസ്ലാമിക് േസ്റ്ററ്റ് ’ തീവ്രവാദികളും
അടിമവ്യാപാരം വ്യാപകമായി നടത്തിവന്നതു്. ആയിര�
ക്കണക്കിനു് യസീദി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇസ്ലാമിക് േസ്റ്റ�
റ്റിെന്റ അടിമവ്യാപാരത്തിനു് ഇരകളായി.

മതതീവ്രവാദവും വംശീയതയും ജാതീയതയും വർഗീയ�
തയും മനുഷ്യെന്റ െപാതുഇടങ്ങെള അപ്രസക്തമാക്കി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. വർഗരാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചറിവുകൾ ഒരു
ഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹികവിഷയങ്ങെള അർത്ഥപൂർണ്ണമാ�
യി വിലയിരുത്താൻ സഹായിച്ചിരുന്നു. ആ സ്ഥാനത്തു
ഇടുങ്ങിയ /പതുങ്ങിയ സ്വതേബാധങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
നും അവകാശങ്ങൾക്കും വിലയിടുന്നു. ഈ സംഘർഷാ�
ത്മക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല ഇടനിലക്കാരനാകാൻേപാ�
ലും കഴിയാെത ഭരണകൂടം ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്വത്തി�
െന്റ പ്രത്യക്ഷരക്ഷകരാകുന്നു.

ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പുത്തൻകേമ്പാള ‘സ്വ�
തന്ത്ര്യ’ത്തിെന്റ പ്രാേദശിക വിൽപ്പനേകന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു.
അേപ്പാഴും, ഇനിയുംംം മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ പു�
തിെയാരു ഘടികാരവും വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയും േതടി യാത്ര
തുടരുന്നു.
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െപയിന്റിംഗ്,
കന്യാസ്ത്രീമഠത്തിെല

അത്താഴവിരുന്നു്

—േടാം വട്ടക്കുഴി

കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും ജീവിച്ചതും ഉൾ�
െക്കാണ്ടതുെമാെക്ക ആയവയിൽനിന്നാണു് എെന്റ
കല രൂപെപ്പട്ടുവരുന്നതു്. ജനിച്ചുവളർന്ന ജീവിതസാ�
ഹചര്യങ്ങളുേടയും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ സാംസ്ക്കാരിക ചു�
റ്റുപാടുകളുേടയും നിഴൽപ്പാടുകൾ എെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്വച്ഛമായ തടാകത്തിൽ അതി�
നടുത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ പ്രതിഫലിക്കുെമന്നേപാെല ചു�
റ്റുവട്ടത്തുള്ള മണ്ണിെല ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും ഉൾ�
േച്ചരുെമന്നേപാെല, എെന്റ കല ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന
കാലത്തിെന്റ പ്രതിഫലനങ്ങൾ തുടിപ്പുകൾ ഉൾെക്കാ�
ള്ളുന്നവയാണു്. കല ഒരു അടയാളെപ്പടുത്തലാണ്-
കാലത്തിെന്റ, സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ, ചിന്തയുെട, ഭാവുക�
ത്വത്തിെന്റ ഒെക്കയുള്ള അടയാളെപ്പടുത്തൽ. ഇവിെട
അറിവല്ല മറിച്ച് അവേബാധമാണു്, അനുഭൂതിയാണു്
കലയുെട ഭുമികയായി വർത്തിക്കുന്നതു്. സങ്കുചിതമായ
വർഗീയ-ജാതീയ-േദശീയവാദത്തിേലേക്കാ അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േവലിെകട്ടിത്തിരിക്കലുകളിേല�
േക്കാ അല്ല മറിച്ച് മാനവീകതയിലൂന്നിയ ജീവിത ദർശ�
നത്തിേലക്കാണു് എെന്റ കല ഉന്നം െവക്കുന്നതു്. സ്വ�
ന്തം മണ്ണിൽ നാരായേവരുറപ്പിച്ച് പാർശ്വവരുകൾ പല
കാലങ്ങളിേലക്കും േദശങ്ങളിേലക്കും അവയുെട സംസ്ക്ക�
രങ്ങളിേലക്കും ദൃശ്യഭാഷകളിേലക്കും പായിച്ച് വളവും
െവള്ളവും സ്വാംശീകരിച്ച് ആകാശത്തിെന്റ വിശാലത�
യിേലക്ക്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്ക്, ശാഖകൾ നീട്ടി വിരിച്ച്
വളരുന്ന ഫലവൃക്ഷമാണു് കല. അതിെന്റ ശിഖരങ്ങൾ
െവട്ടിയരിയെപ്പടാതിരിക്കെട്ട.
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എഴുത്തിെന്റ ഋതുക്കൾ

—കാൾ ഒവ് െനാസ്ഗർ

എനിക്ക് ആവർത്തനം ഇഷ്ടമാണു്. െചയ്ത കാര്യം തെന്ന
മുൻപുെചയ്ത സമയത്തു് മുൻപു െചയ്ത ഇടത്തു് എല്ലാ ദിവ�
സവും െചയ്യാനാണു് എനിക്കിഷ്ടം. ആവർത്തനങ്ങളിൽ
എേന്താ ഒന്നു് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. എേപ്പാെഴങ്കിലും ഒരു�
േപാലുള്ള ദിവസങ്ങളിലൂെട അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാറ്റമില്ലയ്മ�
യുെട കൂമ്പാരം വഴുതിയുടയുവാൻ തുടങ്ങും. അവിെടനി�
ന്നാണു് എഴുത്തു് തുടങ്ങുന്നതു്. െമെല്ലയുള്ള കണ്ണിൽെപ്പ�
ടാത്ത ഈ പ്രക്രിയയുെട നിത്യമായ ഒരു ഓർമ്മെപ്പടു�
ത്തലാണു് എെന്റ ജനാലയിൽകൂടിയൂള്ള കാഴ്ച. ദിവസ�
വും ഞാൻ കാണുന്നതു് ഒേര പുൽത്തകിടി, ഒേര ആപ്പിൾ�
മരം, ഒേര വിേല്ലാ. മഞ്ഞുകാലത്തു് നിറങ്ങൾ മങ്ങിയും
ഇലകൾ ഇല്ലാെതയും വസന്തകാലത്തു് േതാട്ടം പച്ച�
നിറംെകാണ്ടു് വിയർപ്പുമുട്ടും. ഇതു് ഞാൻ എന്നും കാണു�
ന്നുേണ്ടങ്കിലും മെറ്റാരു സമയസീമയിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നു�
േപാെല, കൂടുതൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കാതു�
കൾക്ക് പിടിെച്ചടുക്കാനാവാത്തതുേപാെല, അവ എെന്റ
കണ്ണുെവട്ടിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ എെന്റ ശ്രദ്ധയിൽെപ�
ടുന്നില്ല. പുറേക പൂക്കളുേടയും പഴങ്ങളുേടയും ചൂടിേന്റയും
കിളികളുേടയും െമെല്ലയുള്ള വിേസ്ഫാടനം, നാം േവനൽ
എന്നുവിളിക്കുന്ന ഭ്രാന്തമായ വളർച്ച വന്നണയുന്നു. ഒരു
കാറ്റും മഴയും വരുന്നു. വീണുകിടക്കുന്ന ആപ്പിളുകൾ മര�
ച്ചുവട്ടിൽ തെന്ന ഉരുകിേപ്പാകുന്നു. ഇലകൾ കട്ടിെവച്ച്
തവിട്ടു നിറമാകുന്നു. മരെകാമ്പുകളിൽ നഗ്നത വിടരുന്നു.
കിളികൾ പറന്നകലുന്നു വീണ്ടും മഞ്ഞുകാലം.

എെന്റ െചറുപ്പകാലത്തു് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആെക ആവ�
ശ്യമുള്ളതു് ഒരു പൂേന്താട്ടവും ഒരു വായനാമുറിയുമാെണ�
ന്ന സിെസേറാവിെന്റ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. തികച്ചും മുഷിപ്പനും മദ്ധ്യവയസ്ക്കനും ബൂർഷ്വാ സ്വ�
ഭാവമുള്ളതും! അതിൽ നിന്നു് എത്രയും അകെല നിൽ�
ക്കാേമാ അത്രയും എനിയ്ക്ക് നല്ലെതന്നു് കരുതി. എെന്റ
അച്ഛനും സ്വന്തം പൂേന്താട്ടത്തിലും സ്റ്റാമ്പു് േശഖരണ�
ത്തിലും മുഴുകിയിരുന്നു എന്നതുെകാണ്ടും കൂടിയാവാം.
ഇന്നു് ഞാനും മുഷിപ്പിനും മദ്ധ്യവയസ്ക്കനും ആയതുെകാ�
ണ്ടു് ഞാൻ അതുമായി സമരസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പൂേന്താ�
ട്ടങ്ങളും സാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധം- അനിർവചനീ�
യവും അതിരുകളില്ലാത്തതുമായ ഒരു െചറുകൃഷിയിട�
ങ്ങൾ- എനിക്കിന്നു കാണാനാവുന്നുണ്ടു്. എന്നുമാത്രമല്ല
ഞാൻ അതു് പരിപാലിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. െവർെനർ
െഹയ്സൻബർഗിെന്റ ഒരു ജീവചരിത്രം വായിക്കുക�
യാണു് ഞാൻ-അതിൽ, ആ പൂേന്താട്ടത്തിൽ എല്ലാമു�
ണ്ടു്. തന്മാത്രകളും മഹാപരിവർത്തനങ്ങളും അനിശ്ചി�
തത്വസിദ്ധാന്തവും എല്ലാം. ഞാൻ ജീനുകെളക്കുറിച്ചും
ഡി.എൻ.ഏെയക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു.
അതും അവിെടയുണ്ടു്. ഞാൻ ൈബബിൾ വായിക്കുന്നു.
അതാ അവിെട പകലിെന്റ ഊഷ്മളതയിൽ പൂേന്താട്ട�
ത്തിൽ നടക്കാനിറങ്ങിയ സർേവ്വശ്വരനായ ൈദവത്തി�
െന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. ‘പകലിെന്റ ഊഷ്മളതയിൽ’
എന്ന പ്രേയാഗം എനിക്കു വലിയ ഇഷ്ടമാണു്. അതു്
എെന്റയുള്ളിൽ എേന്താ തട്ടിയുണർത്തുന്നുണ്ടു്. സൂര്യപ്ര�
കാശമുള്ള േവനൽപ്പകലുകളിെല ആഴമുള്ള നാശമിെല്ല�
ന്നു േതാന്നിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. പിന്നീടു് ഉച്ചേനരങ്ങ�
ളിൽ കടലിൽ നിന്നു് കാറ്റടിക്കുന്നു. നിഴലുകൾക്ക് നീ�
ളംെവക്കുന്നു. സൂര്യൻ ആകാശത്തു് പതുെക്കത്താഴുന്നു.
എവിെടേയാ കുട്ടികൾ ഉറെക്കച്ചിരിക്കുന്നതു് േകൾക്കാം.
ഇെതല്ലാം പകലിെന്റ ഊഷ്മളതയിലാണു്, ജീവിതത്തി�
െന്റ മദ്ധ്യത്തിലാണു്. ഇെതല്ലാം അവസാനിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ ഇവിെടയില്ലാതാവുേമ്പാൾ അേപ്പാഴും ഈ കാഴ്ച
ഇവിെടയുണ്ടാവും. എെന്റ ജനാലയിലൂെട പുറേത്തക്കു
േനാക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ കാണുന്നതും ഇതാണു്. അതിൽ
ഒരു പ്രേത്യക ആശ്വാസം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്—നാം കടന്നു�
േപാകുന്ന വഴി േലാകെത്ത ശ്രദ്ധിച്ചുേനാക്കുന്നതിലും
േലാകം നെമ്മ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതിലും.

പരിഭാഷ: പ്രസന്ന െക.വർമ്മ
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സത്യം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം

—പ്രഭാകരൻ

െചറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ, മാതൃഭാഷെയ
പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും
വൃത്തിയായി, നല്ല ൈകയ്യക്ഷരേത്താടുകൂടി, വാക്കുകളു�
െട അകലം െതറ്റിക്കാെത, ഇരട്ട വര േകാപ്പി പുസ്തക�
ത്തിൽ േകാപ്പി എഴുതിെക്കാണ്ടു് േപാകണമായിരുന്നു.

അന്നന്നു് എഴുതിെക്കാണ്ടു വന്ന േകാപ്പി പുസ്തകങ്ങൾ
േനാക്കി മാർക്കിട്ടു്, എഴുതിെക്കാണ്ടു് വരാത്തവർക്കുള്ള
ശിക്ഷ വിധിച്ച്, എഴുതിെക്കാണ്ടുവന്ന ചില േകാപ്പികെള�
ക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു െകാണ്ടാണു് ക്ലാസു്
തുടങ്ങുക പതിവു്.

അധികെമാന്നും എഴുതാനുണ്ടാവില്ല. ഗാന്ധിജി നമ്മു�
െട രാഷ്ട്രപിതാവു്. ഗുരു ൈദവതുല്യൻ. കാള കിടക്കും
കയേറാടും. വല്ലഭനു് പുല്ലും ആയുധം. ഈ മട്ടിൽ പഴം
െചാല്ലുകളും ആപ്തവാക്യങ്ങളും ഒെക്കയായി ഏെന്തങ്കി�
ലും ഒന്നു്. അതു് േപജ് നിറെയ ആവർത്തിച്ച് എഴുതണം
എന്നുമാത്രം.

ഞങ്ങളുെട വീട്ടിൽ എനിക്ക് മുൻേപ സ്കൂളിെന്റ പടികട�
ന്നവർ പലരുമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ എഴുതിേപ്പാന്നവ
തെന്നയായിരുന്നു ഞാനും േകാപ്പി എഴുത്തിനായി െതര�
െഞ്ഞടുത്തിരുന്നതു്.

സത്യം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം
ക്ലാസിൽ ആദ്യം േനാക്കുന്ന പുസ്തകമാണു് േകാപ്പി പുസ്ത�
കെമങ്കിലും സ്കൂളിൽ േപാവുേമ്പാൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എഴു�
തിത്തീർക്കുന്നതു് േകാപ്പിയായിരിക്കും. അതു് െവറും മൂന്നു്
വാക്കിൽ ഒരുക്കാനാവുന്നതു് വലിയ ആശ്വാസം തെന്ന.
വലിയ വലിയ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ ബീജമന്ത്രങ്ങലില�
െല്ല സത്യത്തിെന്റ േഘാര വനങ്ങെള ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്.

കുടുംബക്കാെരല്ലാം േകാൺഗ്രസുകാരും വീട്ടിൽ വായി�
ക്കുന്നതു് മാതൃഭൂമി പത്രമായതിനാലും ആവും ഞങ്ങെള�
ല്ലാം േകാപ്പി എഴുതാൻ സത്യം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നതു് െതരെഞ്ഞടുത്തെതന്നു് എനിക്ക് േതാന്നായ്ക�
യില്ല. ഇന്ത്യനിങ്കിൽ, േകരളെമന്നു് അക്കാലത്തു് േതാ�
ന്നിച്ചിരുന്ന ലാന്റ്േസ്കപ്പിനും താെഴ മഴവില്ലിെന്റ ആകൃ�
തിയിൽ എഴുതിയ അേത വാചകങ്ങൾ. സത്യം സമത്വം
സ്വാതന്ത്ര്യം.

ഇ.എം.എസ് സത്യസന്ധനായ സ്വാതന്ത്ര്യസമരേപാ�
രാലിയാെണന്നതിനു് എനിക്കക്കാലത്തു് േകട്ട ചില
ഇ.എം.എസ് കഥകൾ ധാരാളം മതിയായിരുന്നു. ഇ.എം.
എസ് തുടങ്ങി സഖാക്കളിൽ പലരും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ,
പാർട്ടിെയ നിേരാധിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് സഖാവിനു് അടി�
യന്തിരമായി ഒരു െഷൽട്ടർ മാറി മെറ്റാരിടേത്തക്ക് േപാ�
േവണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. േകാൺഗ്രസുകാരും പുള്ളിക്കാരും
ഹിന്ദുമഹാസഭക്കാരും ഒറ്റുകാരായി വിലസുന്ന കാലം.
െചറുപ്പക്കാരനായ ഇ.എം.എസ് ഒരു മുറുക്കാൻ കട�
േക്കാ കലുങ്കിനടുേത്താ മേറ്റാ നിൽക്കുേമ്പാൾ മഫ്ടിയിൽ
രണ്ടു് േകാന്തന്മാർ വന്നു നിൽക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽെപട്ടു.
േപാലീസു് ആെണന്നു് േബാധ്യമായി. എന്താണു് പറ�
യുക? താൻ ആരാെണന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞാേലാ? േപരു്
േചാദിച്ചാൽ എന്തു് പറയും? മാറ്റിപ്പറയാൻ മനസും ധർ�
മ്മവുംംം അനുവദിക്കുന്നില്ല.

നമ്പൂതിരിയാെണന്നും മഹാേകമനും ആൾമാറാട്ടം വെര
വശമുെണ്ടന്നും ഒെക്ക പറഞ്ഞു േകട്ട പാവം േപാലീസു�
കാർ നിനച്ചു ഈ കറുത്തു് കുറുതായി െചറിയ േകാങ്കണ്ണും
േകാന്ത്രപ്പല്ലും ഉള്ള ഇവൻ ആ പറഞ്ഞുേകട്ട മട്ടുള്ള വീര�
െനാന്നുമല്ല… ന്നാലും അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്ത�
െന കണ്ടിട്ടു് േചാദിച്ചിെല്ലന്നും പറഞ്ഞിെല്ലന്നും േവെണ്ട�
ന്നു് കരുതി

േപാലീസ് ‘എവ്ടന്നാ?’

‘െകാറച്ച് വടക്ക്ന്ന’

‘േപരു്…’

‘ശങ്കരൻ’

ഇ.എം.എസ് കളവു പറഞ്ഞില്ല. ഇതു് നല്ല തിയ്യെന്റ േപ�
രുതെന്ന എന്ന നിഗമനത്തിൽ േപാലീസുകാർ അവരു�
െട പാട്ടിനു േപായി.

ഞാൻ േകാപ്പി എഴുത്തു് നിറുത്തി. വലിയ ക്ലാസുകളി�
െല പാഠപദ്ധതിയിൽ ഇത്തരം തമാശകൾെക്കവിെട
േനരം?

നമ്മുെട ഭരണഘടനയുേട നിർമ്മിതിയുെട േവളയിൽ
ഏറ്റവും സൗമ്യമായും ഏെറ ദൃഡമായും മുഴങ്ങിേക്കട്ട വാ�
ക്കുകളിൽ ഏെറത്തവണ ഉച്ചരിക്കെപ്പട്ടതു് ഈ മൂന്നു്
വാക്കുകൾ തെന്ന.

സത്യം, ധർമ്മം, ൈദവം, സമൂഹം എന്നീ വാക്കുകൾ
ഗാന്ധിജിയും സർദാർ പേട്ടലും ഒെക്ക അധികം ഉച്ചരി�
ച്ചേപ്പാൾ അംേബദ്കർ ഇന്ത്യയുെട ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ
മണ്ണിൽ കുഴിമാന്തികൾ തീർത്തു് അതിൽനിന്നും ഭക്ഷ�
ണം കഴിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിൽ വരുന്ന കറു�
ത്ത മനുഷ്യരുെട അസ്പർശരുെട കണക്കുകളായിരുന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നതു്.

സ്വാഭാവികമായും സമത്വം എന്ന ആശയത്തിെന്റ ചരി�
ത്രപരമായ കടമയുേടയും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പരമമായ
ആഹ്ലാദത്തിെന്റയും േലാകേത്തക്കുള്ള പ്രയാണമായിരു�
ന്നു അതു്.

സ്വാതന്ത്ര്യം, അതു് പരമമായ അർത്ഥത്തിൽ അനുഭവി�
ക്കുന്നതു് കലാകാരന്മാരാെണന്നു് േവണം അവർക്കും
കലാസൃഷ്ടികൾക്കും േനെരയുള്ള സമീപകാല കടന്നാക്ര�
മണങ്ങൾ െകാണ്ടു് അനുമാനിക്കാൻ.

സത്യാേന്വഷികളും സ്വാതന്ത്ര്യേമാഹികളുമായ മാനുഷർ�
ക്ക്, സ്വതന്ത്രമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് േനെരയുള്ള വിലക്ക്
മരണത്തിനു തുല്യമാണു്.

സത്യവും സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പുലരുന്ന ‘എവിെട
മനസു് ഭയരഹിതവും ശിരസു് സമുന്നതവും ആേണാ,
അറിവു് സ്വതന്ത്രമാേണാ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സ്വർഗ്ഗ�
ത്തിേലക്ക് എെന്റ നാടു് ഉണേരണേമ…’

—പ്രാർത്ഥനകൾെക്കാപ്പം വരുേമാ സായുധ സമര�
ങ്ങൾ…?

30



—ദനീൽ ഖാർമ്സ്

േകാഴി കൂവിയതും തിെമാെഫയ് തെന്റ ജനാലയിലൂെട
പുരപ്പുറേത്തക്ക് എടുത്തു ചാടി ആ േനരം താെഴ വഴിയി�
ലൂെട കടന്നുെപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്ന ഏവെരയും െഞട്ടിച്ചു.
കർഷകനായ കാരിേത്താൺ തെന്റ നടത്തം നിർത്തി
ഒരു കെല്ലടുത്തു് തിേമാെഫയ്ക്ക് േനെര എറിഞ്ഞു. തിെമാ�
െഫയ് െപെട്ടന്നു് അപ്രത്യക്ഷനായി. ‘എെന്താരു സാ�
മർഥ്യക്കാരൻ!’ ആൾക്കൂട്ടം ചിരിച്ചു, അേപ്പാൾ സുേബാ�
വു് എന്നയാൾ ഒെരാറ്റ ഓട്ടേമാടി തെന്റ തല മതിലിൽ
െകാണ്ടിടിച്ചു. ‘എന്റേമ്മാ!’ വീങ്ങിയ കവിളുള്ള ഒരു കർ�
ഷകസ്ത്രീ അലറി. പെക്ഷ െകാമാേറാവു് ഈ സ്ത്രീക്ക് െപ�
െട്ടെന്നാരു തട്ടുെവച്ച് െകാടുത്തേപ്പാൾ അവർ േമാങ്ങി�
െക്കാണ്ടു് ഒരു വാതിലിനകേത്തക്ക് ഓടിക്കയറി. െഫറ്റ�
ല്യുഷിെന്റ അടുത്തു് െചന്നു് ‘ഇന്നാടാ െപാണ്ണത്തടിയാ,
നിനക്കുമിരിക്കെട്ട!’ എന്നു് പറഞ്ഞ് അയാളുെട പള്ളയ്ക്ക്
കുത്തി. െഫറ്റല്യൂഷിൻ മതിലിൽ ചാരി എക്കിട്ടമിടുവാൻ
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ െറാമാഷ്കിൻ മുകളിെല തെന്റ ജനാല�
യിൽനിന്നു് െഫറ്റല്യൂഷിന്റു് തല ലക്ഷ്യമാക്കി തുപ്പി. ഇേത
സമയം, അധികം ദൂരത്തല്ലാെത, വലിയ മൂക്കുള്ള ഒരു
സ്ത്രീ അവരുെട കുട്ടിെയ ഒരു െവള്ളേത്താട്ടിെകാണ്ടു് അടി�
ക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയായ തടിച്ചുരുണ്ട ഒരമ്മ അവ�
രുെട മക്കളുെട േകാമളമായ കുഞ്ഞുമുഖം മതിലിൽ ഉര�
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. തെന്റ െമലിഞ്ഞ കാൽ ഒടിഞ്ഞ ഒരു
കുഞ്ഞുപട്ടി ഫുട്പാത്തിൽ നീണ്ടു നിവർന്നുകിടന്നു. ഒരു
െകാച്ചുപയ്യൻ എേന്താ വൃത്തിെകട്ട സാധനം ഒരു േകാ�
ളാമ്പിയിൽ നിന്നു് എടുത്തു തിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പലച�
രക്കുകടയിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് േവണ്ടി ഒരു വലിയ വരിയു�
ണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചത്തിൽ െതറി വിളിച്ചുെകാണ്ടു് സ്ത്രീകൾ
തങ്ങളുെട സഞ്ചികൾെകാണ്ടു് ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാക്കി.
കർഷകനായ കാരിേത്താൺ സ്വൽപ്പം മദ്യം അകത്താ�
ക്കിയതിെന്റ ചൂടിൽ സ്ത്രീകളുെട മുൻപിൽ തെന്റ പാന്റ്സു്
അഴിച്ച് അശ്ലീലം പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് നിന്നു.

അങ്ങെന തുടങ്ങി അതിമേനാഹരമായ ഒരു േവനൽ�
ക്കാല ദിവസം.

പരിഭാഷ: ഷിേറാൺ ആന്റണി



—ദനീൽ ഖാർമ്സ്

കലാകുശലനായ സീേറാവു്, ഒേബ്വാഡ്നി കനാലിേല�
ക്ക് െചന്നു. വിേശഷിെച്ചന്താ? റബ്ബർ വാങ്ങാൻ. എന്തി�
നാണു് റബ്ബർ…? സ്വയം ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡാവാൻ.
റബ്ബർ ബാൻഡ് എന്തിനാണയാൾക്ക്…? വലിച്ചു നീ�
ട്ടാൻ. അതിനാണു്. നടക്കെട്ട. േവെറന്താ? േവെറയി�
താണു്. കലാകുശലനായ സീേറാവു് തെന്റ വാച്ച് തല്ലി�
ത്തകർത്തു. അസ്സലായിേട്ടാടുന്ന വാച്ചായിരുന്നു. പേക്ഷ
അയാളതു് നശിപ്പിച്ചു. േവെറന്താ…? ഇതല്ലാെത ഒന്നുമി�
ല്ല. ഒന്നുമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞാൽ അത്രതെന്ന. അസ്ഥാന�
ത്തു െകാണ്ടു് നിെന്റയാ െതാലിഞ്ഞ േമാന്തയിട്ടു് ഒരയ്ക്കാ�
തിരുന്നാൽ മതി! കരുണാമയേന കനിവുണ്ടാകണേമ!

അവിെടയാേണൽ ഒരു കിഴവിയുണ്ടായിരുന്നു. തള്ള
ഇരുന്നിരുന്നു് അടുേപ്പെലരിഞ്ഞു. കണക്കായിേപ്പായി!
കലാകുശലനായ സീേറാവിനു് അങ്ങെനേയ കരുതാ�
െനാക്കൂ.

ഹയ്യ! മഷിക്കുപ്പി കാണാെത േപായിരുേന്നൽ ഞാൻ
എഴുതിയങ്ങ് തകർേത്തേന…

ദനീൽ ഖാർമ്സു് (1905–1942) റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ.
േസാഷ്യൽ റിയലിസത്തിെന്റ േവലിക്കു പുറത്തുള്ളെത�
ല്ലാം ഭരണകൂടം വിലേക്കർെപ്പടുത്തിയ കാലത്തു് ബാ�
ലസാഹിത്യെമഴുതി പ്രശസ്തനായി. റഷ്യൻ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്
ധാരയുെട ആശയങ്ങൾ ഉൾെക്കാണ്ടു് എഴുതിയ സർ-
റിയൽ, അബ്േസർഡ് രചനകെളല്ലാം െവളിച്ചം കണ്ട�
തു് മരണേശഷം. ബാലസാഹിത്യത്തിൽ േസാഷ്യൽ
േസാവിയറ്റു്, െമറ്റിരിയലിസ്റ്റിക് മൂല്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു േപാ�
യതിെന്റ േപരിൽ 1931-ൽ നാടുകടത്തെപ്പട്ടു. തിരിെച്ച�
ത്തി സർക്കാർ നിയന്ത്രിത പ്രസാധനശാലയിൽ േജാലി
െചയ്യുന്നതിനിടയിൽ വീണ്ടും അറസ്റ്റു്. 1942-ൽ െലനിൻ�
ഗ്രാഡ് ഉപേരാധകാലത്തു് ജയിലിൽ കിടന്നു് വിശന്നു
മരിച്ചു.

പരിഭാഷ: പ്രദീപ് എം. നായർ



—അന്ന അഖ്മേതാവ

‘ഈ വിരുന്നിേലക്കു് ഞങ്ങൾക്കായി
ബറാബസിെന തുറന്നുവിടു’
എന്ന് ആേക്രാശിച്ചവരുണ്ട് , അവർ തെന്നയാണ് 
േസാക്രട്ടീസിേനാട് 
ശൂന്യവും ഇടുങ്ങിയതുമായ തടവറയിൽ
വിഷം കഴിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചതും.

അവരാണ് അവരുെട നിഷ്ക്കളങ്കമായ
അപഖ്യാതി പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന വായിേലക്ക് 
വിഷമിറ്റിേക്കണ്ടത് ,
പീഡനത്തിെന്റ ഈ മധുര പ്രണയികൾ,
അനാഥെരയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിപുണർ.

പരിഭാഷ: ഉണ്ണി ആർ



ഒരു േചാദ്യം:

—സുഗതകുമാരി

ഇന്ത്യയിെല തെന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർ�
ത്തക എന്ന നിലയിലാണ് ടീച്ചർ അറിയെപ്പടുന്നതു്
അേതസമയം ആഴമുള്ള മതവിചാരങ്ങളും ആത്മീയത�
യും െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു കവി കൂടിയാണ് ടീച്ചർ. താ�
ങ്കളുെട കവിതയിലും മറ്റ് എഴുത്തുകളിലും അത് കാണുക�
യും െചയ്യാം. ടീച്ചറിെന്റ ആത്മീയതയും പാരിസ്ഥിതിക
ഇഷ്ടങ്ങളും തമ്മിൽ അേഭദ്യമായ ബന്ധമുെണ്ടന്നു് വിശ്വ�
സിക്കുന്നുേണ്ടാ?

എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം.
കാരണം അത് സ്വാഭാവികമാണ് , എന്നു പറഞ്ഞാൽ
ജനിച്ചേപ്പാൾ മുതലുള്ള ഒരാേവശമാണത് . ഞാെനെന്റ
കുട്ടിക്കാലെത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് .
കുേറ വിഡ്ഡിത്തരമുെണ്ടങ്കിേല കുേറ ഭ്രാന്തുെണ്ടങ്കിേല
ഇങ്ങെനെയാെക്ക ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കൂ. കുട്ടിക്കാലേത്ത
പ്രകൃതിേയാടുള്ള ബന്ധം, അതിേനാടുള്ള അറിഞ്ഞു കൂടാ�
ത്ത ഒരു ആത്മബന്ധം, എേന്താ ഒരുഅലിഞ്ഞു േചരൽ,
അതിെന്റ േവദന, പങ്കിടൽ എന്നിവെയാെക്ക എനിക്ക് 
വളെര സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായതാണ് . ഒന്നും വായി�
ച്ചിേട്ടാ അതിെന്റെയാരു ആത്മീയപശ്ചാത്തലം മനസ്സി�
ലാക്കിയിേട്ടാ ചിന്തിച്ചിേട്ടാ അല്ല. ഒരു െചറിയ ഉദാഹര�
ണം. മഴ െപയ്യുേമ്പാൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉറുമ്പിൻ കൂടു�
കൾ ഒഴുകി വരുന്നത് . ഞാനത് കണ്ട് തിണ്ണയിൽനിന്ന് 
കരയും. അത് െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകുകയാെണന്ന
പരിഭ്രമം എനിക്ക് സഹിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല. അത് 
നീന്തിക്കയറിെക്കാള്ളുെമേന്നാ അത് പ്രകൃതിയുെട നിയ�
മമാെണേന്നാ ജനനവും മരണവും അനുസ്യൂതം തുടരുെമ�
േന്നാ ഒന്നും തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ. ഞാൻ ആ
പടിയിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന് പകുതി നനഞ്ഞും പകുതി നന�
യാെതയും ഒെക്കയിരുന്ന് ഒരു പ്ലാവില എടുത്ത് േകാരി�
െയടുത്ത് ആ ഉറുമ്പുകെള രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. കരയിേല�
ക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റുമായിരുന്നു. പേക്ഷ കുേറക്കഴിയുേമ്പാൾ
ഞാൻ ക്ഷീണിക്കും. അേപ്പാൾ ഞാൻ ഉറെക്ക കരയും.
അത് സഹിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നില്ല. എെന്റ
ജീവിതം മുഴുവൻ ഇെതാരു മാതൃകയായി കാണിക്കാം.
ഇതുേപാെലയാണ് എെന്റ മുഴുവൻ ജീവിതവും.

പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും രണ്ടല്ല. ഒന്നാണ് . ഈ ജനന�
മരണ പ്രവാഹം ഇങ്ങെന തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരിക്കും.
അതിെനാരു മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല. നമ്മു�
െട ൈകയ്ക്ക് അതിനു ബലമില്ല എന്നല്ല, നമ്മുെട മനസ്സി�
നും ബുദ്ധിയ്ക്കും അവിെട എങ്ങും െചെന്നത്താനും ആവില്ല.
പേക്ഷ എേന്താ െചയ്യാനുള്ള ഒരു നിേയാഗമുണ്ട് . മാറി
നിൽക്കാെനാക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് ഇെതാെക്ക കാ�
ണുേമ്പാൾ േവദനിച്ചു േപാകുന്നു പ്രവർത്തിച്ചു േപാകുന്നു.
അേത്രയുള്ളു. അന്ന് ആ ഉറുമ്പുകെള േകാരിെയടുക്കാൻ
ശ്രമിച്ച് ഉറെക്ക കരഞ്ഞു േപായ ആ കുട്ടി, ഇേപ്പാ ഉറ�
െക്ക കരയുന്നില്ല എേന്നയുള്ളു. ഇന്നും ഇതുേപാെല നമ്മു�
െട എല്ലാ വിലെപ്പട്ടതും വലിയ െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ
ഒഴുകിേപ്പാെയ്ക്കാേണ്ടയിരിക്കുകയാണ് . അതിെന ആെര�
ങ്കിലുെമാെക്ക പിടിച്ചു േകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് . എന്തി�
െന പിടിച്ചു കയറ്റും…? ഏതു കാടിെന, ഏതു മലെയ,
ഏതു കുന്നിെന, ഏതു വയലിെന രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് 
കഴിയും. നൂറു യുദ്ധങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുേമ്പാൾ രെണ്ട�
ണ്ണത്തിലായിരിക്കും ജയിക്കുക. ബാക്കി മുഴുവൻ േതാറ്റു
േപാവുകയാണ് . പേക്ഷ േതാറ്റാലും മനസ്സ് തളരരുത് .
അവിെട ആത്മീയത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവിെട നമ്മു�
െട മതമുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുെട വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കും.
ആത്മീയമായ അടിത്തറയുണ്ടായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടാ�
വും മനസ് തളർന്നു േപാകാത്തത് . ഗീതാവചനം അെല്ല�
ങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുെട വാക്കുകൾ, വിേവകാനന്ദെന്റ വാ�
ക്കുകൾ… ഇങ്ങെനെയാന്നുമല്ല േവണ്ടത് എന്നു പറയു�
ന്നു, ആ ഒരു കരുത്ത് … ആരാണ് ഞങ്ങൾക്കിെതാെക്ക
പറഞ്ഞു തന്നത് …? വലിയ മനുഷ്യർ ഇവിെട ഉണ്ടായി�
രുന്നു. അവർ െവളിച്ചം െചാരിഞ്ഞ് സൂര്യെനേപ്പാെല
മുന്നിൽ നിന്നു ഒരു കാലത്ത് . അതിൽ നിെന്നാെക്ക,
ഈ െചടികൾ പ്രകാശസംേശ്ലഷണത്തിലൂെട ഊർജ്ജം
സംഭരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതുേപാെല എെന്നേപ്പാലു�
ള്ള െചറിയ െചടികളും ഉർജ്ജം സംഭരിച്ചു. അേത്രയുള്ളൂ.
അല്ലാെത ഇതിെനാെക്ക ഒരു വലിയ ആത്മീയമായ
അടിത്തറ മനപൂർവ്വം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഉണ്ടാ�
യതാണ് . അത് പ്രകൃതിദത്തമാണ് . ഈ ചുറ്റുപാടിൽ
അങ്ങെനേയപറ്റൂ.

കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നറിയാം. ഈ മഹാപ്രവാഹം.
അന്ന് ഉറുമ്പുകൾ ഒഴുകിേപ്പാെയന്നു് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് കാ�
ലാവസ്ഥാമാറ്റം, ഭൂമിയ്ക്ക് ചൂടുപിടിക്കുന്നു എന്നും സമുദ്ര�
ത്തിെന്റ തലം ഉയർന്നു എന്നും മഹാഹിമപാളികൾ
ഉരുകി പിന്മാറിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുകയാെണന്നും ഹിമാ�
ലയത്തിൽ പാറെക്കട്ടുകൾ െതളിയുന്നു എന്നും ഒെക്ക
പറയുേമ്പാൾ ഓേരാ ദിവസവും ഒേന്നാ രേണ്ടാ ജീവിവർ�
ഗ്ഗങ്ങൾ ഈഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുേമ്പാൾ നമുക്കതിെന തടയാനാവുേമാ…? പറ്റുന്നി�
ല്ല. പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും
െകാച്ചുെകാച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് െചയ്യാൻപറ്റും. ഒരു
ൈസലൻറ് വാലി, ഒരു പൂയംകുട്ടി, ഒരു പത്ത് കാടുക�
ളുെട േപര് എനിക്കിങ്ങെന പറയാം. പിടിച്ചു നിറുത്തി�
യത് . അത്രെയാെക്കേയ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ൈസ�
ലന്റ് വാലി മുതൽ ആറന്മുളവെരയുള്ള ഒരുപാട് സമ�
രങ്ങൾ. െകാച്ചുെകാച്ചു യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചു. ഒരുപാട് 
വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ േതാറ്റുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. അത് ഒരു
പ്രവചനത്തിെന്റ ശബ്ദത്തിൽ പറയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് 
എനിക്കിേപ്പാൾ അഭിമാനമുണ്ട് . കാരണം, ഏതാണ്ട് 
പത്ത് നാൽപതു വർഷം മുൻപ് ൈസലന്റ് വാലി സമരം
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ എഴുത്തുകാർക്ക് ഒരു സംഘടന േവ�
ണെമന്നും എഴുത്തുകാെര ഇതിൽ ബന്ധെപ്പടുത്തണം
എന്നും ഒെക്ക ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യ�
രുെട, ഞങ്ങളുെട ശക്തിയായ, വഴികാട്ടിയായ എൻ.വി.
യുെട മുന്നിൽ േപായി. അേദ്ദഹമാണ് എഴുത്തുകാരുെട
മുവ്െമന്റിനു, കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് . േകരളത്തി�
െല എന്നല്ല, േലാകത്തിെല തെന്ന എഴുത്തുകാരുെട
പ്രസ്ഥാനം ആയിരുന്നു അത് . അതുേപാെല ഒരു കൂട്ടായ്മ
പിെന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അന്ന് എഴുത്തുകാെര എല്ലാം വിളി�
ച്ചുകൂട്ടി ‘പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി’ ഉണ്ടാക്കി. അന്നു�
മുതൽ ഇന്നുവെര ഞാനാണതിെന്റ െസക്രട്ടറി. അന്ന് 
േകരളത്തിെല എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ഞാെനഴുതിയ
ഒരു വാചകമുണ്ട് . ‘േതാൽക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനും പടയാളി�
കൾ േവണമേല്ലാ.’

അന്ന് ൈസലൻറ് വാലി ജയിച്ചേപ്പാൾ േതാൽക്കുന്ന യു�
ദ്ധെമന്ന് പറയുന്നത് െവറുെത ആയിേല്ല എന്ന് ചിലർ
േചാദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ൈസലൻറ് വാലി മാത്രേമ
രക്ഷെപെട്ടാള്ളു. ബാക്കി കാടുകൾ േനാക്കു, പശ്ചിമ�
ഘട്ടം േനാക്കു. ഹിമാലയത്തിനു എന്തു സംഭവിക്കുന്നു.
ൈസലന്റ് വാലി ഒരു പ്രതീകം മാത്രമായിരുന്നു. നശി�
ക്കുന്ന പ്രകൃതിയുെട പ്രതീകം. ആ ജല സമൃദ്ധി, ആ കു�
ന്തിപ്പുഴ, ആ അനന്തമായ ൈജവൈവവിധ്യം അെതാ�
ന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുക ഞങ്ങളുെട ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു.
പേക്ഷ അതു മാത്രം േപാരേല്ലാ. വികസനത്തിെന്റ േപ�
രിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വിനാശം വിതച്ചുെക്കാണ്ടിരിക്കു�
കയേല്ല. േമധപട്കർ ‘വികാസ് നഹീ േഹ, വിനാശ് 
േഹ’എന്ന് വിളിച്ചു പറയും. നാലുപാടും േനാക്കുേമ്പാൾ
ഇതാേണാ വികസനം.? എന്തുേനടി…? ഒരുപാട് േകാർ�
പ്പേററ്റുകൾ വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നു. അവർ നെമ്മ വി�
ഴുങ്ങിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിെയ കടിച്ച് ചവച്ച് തിന്നു�
െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. മാർപാപ്പയുെട ഒരു ചാക്രിക േല�
ഖനം അടുത്തിെട വന്നു. ‘ഭൂമിയുെട നിലവിളി േകൾക്കൂ,
ദാരിദ്രത്തിെന്റ നിലവിളി േകൾക്കു. നമ്മൾ ഭൂമിെയ ഒരു
മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിളിച്ചുെകാ�
ണ്ട് ഭൂമി സർവ്വനാശത്തിേലക്ക് ഉരുളുകയാണ് .’ പേക്ഷ
ആ വാചകം ആരു േകട്ടു…? ആര് ശ്രദ്ധിച്ചു…? മാർപാപ്പ
ഇേപ്പാഴാണിത് പറഞ്ഞത് . ഞങ്ങളിതുകഴിഞ്ഞ് പത്തു
നാൽപത് വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ആരും
േകൾക്കുന്നില്ല. ഇേപ്പാഴും പരിഹാസമാണ് . പുച്ഛത്തി�
െന്റ ഒരു ചിരിയാണ് . എങ്കിലും ഒരു നിേയാഗം േപാെല
എല്ലാംെകാണ്ടു നടക്കുന്നു.
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—അനിത തമ്പി

കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മമാർക്കരികിേലക്കു്
െചമ്മരിയാടുകൾ ഇടയേനാടു്
പറവകൾ അന്തിെവട്ടത്തിലൂെട
സ്വർണ്ണവിരലുകളാൽ പ്രഭാതം
നിരത്തിയെതാെക്കയും സായാഹ്നേമ
നീ വിളിക്കുന്നു
തിരിെക വയ്ക്കാൻ

നീ വിളിക്കുന്നു
തിരിെക വയ്ക്കാൻ
വിടുതലില്ലാത്ത തുടെരാഴുക്കിൽ
വാക്കുകൾ ആദിശബ്ദത്തിേലക്ക് 
ആയുധങ്ങൾ അയിർമണ്ണിേനാട് 
േചാര, നിരന്തര സന്ധ്യയുെട



േശാശ േജാസഫ്

േഡ്രായിംഗ്,
െപൻ, േപപ്പർ, 2018



—ഓസിപ് മേന്ദൽസ്റ്റാം

ജീവി കാൽേച്ചാട്ടിെല
രാഷ്ട്രെത്തയറിയാെത;
ആവില്ല േകൾക്കാെനാന്നും
പത്തടിയകലത്തും.
എങ്കിലും, അറിയാെത-
േയാതിടുേമാേരാ വാക്കും
െചന്നു മുട്ടുന്നു െക്രംലിൻ-
കുന്നു വാണിടുേന്നാനിൽ.
അവെന്റ വിരലുകൾ
പഴുതാരകൾ േപാെല,
അവെന്റ വാേക്കാേരാന്നും
തൂക്കക്കട്ടികൾ േപാെല.
അവെന്റ െപരുംപാറ്റ-
ച്ചിരിമീശേമൽ പുച്ഛം;
അവെന്റ െപരുംബൂട്ടി-
ന്നറ്റത്തു െപാേന്നാലക്കം

അവന്നു ചുറ്റും േപടി-
ത്തൂറികൾ, അല്പൻമാരും
കരഞ്ഞു ചിണുങ്ങുന്നു,
മുരണ്ടു വാലാട്ടുന്നു.
അവനാപ്പരിഷെയ-
ച്ചാട്ടുന്നു, രസിയ്ക്കുന്നു,
അപമാനിച്ചും കുത്തി-
േനാവിച്ചും െവന്നീടുന്നു.
അവൻ തറയ്പ്പൂ തെന്റ
തീർപ്പുകൾ ലാടം േപാെല
അവർ തൻ അരെക്കട്ടിൽ,
െനറ്റി, കൺ, പുരികത്തിൽ.
അവന്നീയരുംെകാല-
േയാേരാന്നും പാേനാത്സവം
അവെന്റ തായ്നാടിെന്റ
വിരിപൗരുഷാനന്ദം

ഓസിപു് മേന്ദൽസ്റ്റാം: 1891–1938 സ്റ്റാലിെന്റ കിരാ�
തഭരണത്തിന്ന് െവട്ടാെവളിയായി സ്തുതിപാടുന്നവരു�
െട കവിതകൾ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് 
അമർഷത്തിേന്റയും ആത്മനിന്ദയുെടയും പരേകാടിയിൽ
രചിക്കെപ്പട്ടതാണ് ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെല ഏറ്റവും
പ്രധാനെപ്പട്ട രാഷ്ട്രിയകവിതകളിെലാന്നായി വാഴ്ത്ത�
െപ്പടുന്ന‘എപ്പിഗ്രാമാ േകാൺട്  റാ സ്റ്റാലിൻ’ എന്ന ഈ
കവിത. മേന്ദൽസ്റ്റാം പതിനാറുവരിയിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു
നൽകിയ സ്വന്തം മരണവാറണ്ടു്. ഒേന്നാ രേണ്ടാ സുഹൃ�
ത് സദസ്സുകളിൽ െചാല്ലിയേതയുള്ളൂ. ഒറ്റുെകാടുക്കെപ്പടു�
െമന്ന അറിേവാെടയാണു് െചാല്ലിയതും. തുടർന്നുണ്ടായ
േചാദ്യം െചയ്യലും ജയിൽവാസവും നാടുകടത്തലും ഹൃ�
ദയാഘാതവും ആത്മഹത്യാശ്രമവും കിഴക്കൻ ൈസ�
ബീരിയയിെല ക്യാമ്പിെല മരണവും േലാകസാഹിത്യ
ചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും ദാരുണമായ ഒരു ജീവിതനാടക�
ത്തിെല അന്ത്യരംഗങ്ങളാണ് .

പരമ്പരാഗതൈശലിയിൽ വൃത്തവും പ്രാസവും ദീക്ഷിച്ചു്
എട്ടുവരി വീതമുള്ള രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളായി രചിയ്ക്കെപ്പട്ട ഈ
കവിതയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര പരിഭാഷകളുെണ്ടന്ന് എണ്ണി�
ത്തിട്ടെപ്പടുത്തുക വിഷമം. സംഘനനമാണു് മേന്ദൽസ്റ്റാ�
മിെന്റ കവിതകളുെട മുഖമുദ്ര. വാക്കുകളുെട നിരുക്തത്തി�
െല നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധയും സാഹിത്യസൂചനാ സമൃദ്ധി�
യും മേന്ദൽസ്റ്റാമിെന്റ കവിതകെള അതിസങ്കീണ്ണൎവും ദുര�
ഭിഗമ്യവുമാക്കുന്നു. എങ്കിലുെമാന്നുണ്ട് –അവയുെട അവി�
സ്മരണീയത. ഒരുതവണ മാത്രം േകട്ട ഒറ്റുകാർക്കുേപാ�
ലും കവിതെചാല്ലിെക്കാടുക്കാൻ വിഷമമുണ്ടായില്ലേത്ര.
മേന്ദൽസ്റ്റാമാേട്ട, ജഡ്ജിയുെട േപന േമടിച്ചു് േകാടതി�
മുറിയിൽ വച്ചു് തെന്ന കവിത ഓമ്മൎയിൽനിന്നു് പകത്തൎി�
െക്കാടുത്തു.

പരിഭാഷ: ആത്മാരാമൻ



മനസ്സ് എന്ന ഭാരം

—ആർ. നന്ദകുമാർ

ഇവിടെത്ത വിഷയം അത്ര കാലികമല്ല. കാലാതീതവും
അല്ല. മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിെന്റ ആധാരശിലയായ ഞാൻ
എന്ന േബാധെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ
മാത്രം. പലേപ്പാഴും ഈ വിഷയങ്ങളുമായി െകട്ടുപിണ�
ഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചിന്തകളിെലാെക്ക ചില െപാരുത്തങ്ങ�
ളും സമാനതകളും ഒരു നിഴലാട്ടം േപാെല മനസ്സിലൂെട
കടന്നു േപായിട്ടുണ്ട് . അവെയാെക്ക കൂട്ടിേച്ചർത്ത് വാ�
യിച്ചേപ്പാൾ ഒരു സത്യേബാധനത്തിെന്റ േയാജിപ്പിെന്റ
ദിശയിേലക്കാണ് ചൂണ്ടുന്നെതന്ന് മനസ്സിലായി. ആ കൂ�
ട്ടിേച്ചർത്തു വായനയുെട അനുഭവം പുന:സൃഷ്ടിക്കാനായി
താെഴെക്കാടുക്കുന്ന അഞ്ച് ഉദ്ധരണങ്ങളിലൂെട എനിക്ക് 
പറയാനുള്ളത് സംേക്ഷപിക്കുന്നു.
ഈ ഉദ്ധരണങ്ങൾ ഓേരാന്നും ചിന്തയുെട ഒേര ദിശയി�
േലക്ക് നയിക്കുന്ന ചുണ്ടുപലകകളായിരുന്നു എനിക്ക് .
(ഭാഷയിെല ലിംഗേഭദങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും
നിലനിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവൻ, അവളും കൂടിയാണ് ,
മറിച്ചും.)

1. മനുഷ്യൻ അവനവനായിട്ട് സംസാരിക്കു�
േമ്പാൾ ഒട്ടും തെന്ന അവൻ അല്ലാതാ�
വുന്നു. അവന് ഒരു മുഖംമൂടി െകാടുക്കു,
അവൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം പറയും.

ഓസ്കാർ ൈവൽഡ്

2. എന്തു്? മഹാന്മാെരേന്നാ? അവരവരുെട
േബാധ്യങ്ങൾെക്കാത്ത നടന്മാെര മാത്ര�
േമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.

ഫ്രീഡ്റീഹ് നീത്േഷ

3. അവനവൻ എന്താേണാ എന്നതിെന
അവൻ എന്തല്ലേയാ (അഥവാ, എന്താ�
േണാ എന്നതിെന്റ നിേഷധം) അതിൻവി�
ധം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിേഷ�
ധം.

ഴാക് ലകാൻ

4. േബാധമനസ്സിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ
ഒരു ആശയത്തിെന്റേയാ ബിംബത്തിെന്റ�
േയാ ഉള്ളടക്കം േബാധമനസ്സിേലക്ക് തി�
രിച്ചു വേന്നക്കാം, അത് നിരാകരിക്കെപ്പടു�
െമന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ.

അനിക ലേമയ്ർ

(നിേഷധം എന്ന െഫ്രായിഡിയൻ പരികല്പനെയ വി�
ശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് )

5. ഈേഗാ ഒരു േചാദന അല്ല തെന്ന.
ഒരു െകട്ടുകഥ അതിെന്റ തെന്ന കാപട്യ�
ങ്ങളുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്നതാണ് അത് .
ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈേഗാ പ്രത്യയശാ�
സ്ത്രത്തിെന്റ സ്വസ്ഥാനമാെണന്ന് പറയാം.
അതായത് , പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആത്മരതി
ആയതുെകാണ്ട് , “ഞാൻ ആയിരിക്കുക”
എന്ന െകട്ടിയടച്ച തീർപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കിയു�
ള്ള ഒരു പ്രബല വ്യവഹാരം ആയതുെകാണ്ട് .

എല്ലി റാഗ്ലാൻഡ് – സള്ളിവൻ
(ലകാനിയൻ ആശയങ്ങെള വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് )

ഒരു ശിശു തെന്റ ശരീരത്തിെന്റ പ്രതിച്ഛായയിൽ സ്വയം
തിരിച്ചറിയുന്ന ദർപ്പണ ദശെയപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിൽ
േഫ്രായ്ഡ് പറയുന്ന പ്രവചന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു നിരീ�
ക്ഷണമുണ്ട് . അവനവെന തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂെട ഞാൻ
എന്ന ഭാവവും എെന്റ സ്വത്വേബാധവും ആർജ്ജിക്കു�
േമ്പാൾ തെന്ന അവൻ സ്വയം അന്യവത്കൃതനാവുകയും
െചയ്യുന്നു എന്ന് . സംസ് കാരവും ന്യൂേറാസിസും തമ്മിലു�
ള്ള ബന്ധം ഇവിെട തുടങ്ങുന്നു.

ൈജവപരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് 
പ്രകൃത്യാ ൈകവന്ന ൈജവഘടനാപരമായ സിദ്ധിയാ�
ണ് മസ്തിഷ്കം. മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ഉൾേച്ചർന്ന സഹജ�
വാസനകളുെടയും ൈജവേചാദനകളുെടയും മൂലസ്ഥാന�
വും നിയന്ത്രണേകന്ദ്രവുമായ മസ്തിഷ്കം, കൂട്ടായ ജീവിതേമ�
ല്പിച്ച ആവശ്യങ്ങളുമായും വ്യഗ്രതകളുമായും നിരന്തരമാ�
യി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചതിലൂെട രൂപെപ്പട്ട് വന്നതാണ് മന�
സ് എന്ന സാംസ് കാരിക ലബ്ധി. സ്വത്വേബാധത്തിെന്റ�
യും ഞാൻ എന്ന തിരിച്ചറിവിെന്റയും പ്രഭവസ്ഥാനമായ
മനസ്സ് , ൈജവ പരിണാമത്തിൽനിന്ന് , സംസ് കാരിക
പരിവർത്തനത്തിേലക്ക് , ചരിത്രപൂർവ്വ കാലത്ത് നിന്ന് 
ചരിത്രകാലത്തിേലക്ക് ഉള്ള മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിെന്റ
വളർച്ചയും തുടർച്ചയുമാണ് . ഈ മനസ്സ് ഇന്ന് അതിന് 
തെന്ന ഭാരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ േനടിയ സം�
സ് കാരത്തിന് ബാധ്യതെപ്പട്ട വിലയാവാം അത് .
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ഇവൻ എെന്റ പ്രിയ സിെജ
വിവർത്തനം െചയ്യുേമ്പാൾ

—ജി. അരുണിമ

േറാസി േതാമസ് ‘ഇവൻ
എെന്റ പ്രിയ സിെജ’ എഴുതു�
േമ്പാൾ ഭർത്താവ് സി.െജ.
േതാമസ് മരിച്ചിട്ട് ഏകേദശം
ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു. ഈ ജീവചരിത്രം എന്തു�
െകാണ്ട് എഴുതുന്നു എന്നതി�
െനക്കുറിച്ച് ഫ്രസ്വമായ മുന്നു�
രയിൽ െചറിെയാരു പരാ�
മർശമുെണ്ടങ്കിലും (സിെജ�
െയക്കുറിച്ച് പച്ചയായി എഴു�

താൻ) ഈ പുസ്തകം തെന്ന ഒരു ഇടെപടലാെണന്നതു
വ്യക്തമാണ് . പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുൻപു നടന്ന സമാന�
മാെയാരു ശ്രമത്തിൽനിന്നു (ബി. കല്യാണി അമ്മ എഴു�
തിയ സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ജീവചരിത്ര�
പരമായ വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ) വ്യത്യസ്തമാണ് േറാസി�
യുെട പുസ്തകം.

ഭർത്താവിെന്റ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച് അതിനകത്തു നി�
െന്നാരാളുെട ആവിഷ് കാരമായി ഉേദ്ദശിച്ച പുസ്തകം
വലിയ രീതിയിൽ ആ സംേക്ഷപെത്ത മറികടക്കുന്നു�
ണ്ട് . ഇത് ഒേരസമയം, ഒരാണിെന്റയും വിവാഹത്തി�
െന്റയും ജീവചരിത്രവും സഖാക്കളുെടയും സമകാലീന�
രുെടയും ജീവിതങ്ങളിലൂെടയുള്ള ഒരു കാലത്തിെന്റ ക്വി�
ക്  േസാട്ടിക് ആയ പുനരാവിഷ്കരണവും എളുപ്പത്തിലുള്ള
നിർവ്വചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഒരു പ്രണയകഥയു�
മാണ് . ആത്മവീര്യം െകാണ്ടും കൂസലില്ലായ്മ െകാണ്ടും
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ആർദ്രതെയയും നർ�
മെത്തയും േചർത്തു വയ്ക്കുന്നു. തങ്ങളുെട സഹനങ്ങെള�
ക്കുറിച്ച് വലിയ ആർജവേത്താെട സംസാരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

സി.െജ. േതാമസിെന ഈ തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കു�
ന്നതിലൂെട േറാസി േതാമസ് , ഭാര്യമാെരക്കുറിച്ചു മാത്രമ�
ല്ല എഴുത്തുകാരികെളക്കുറിച്ചു കൂടിയുള്ള ആളുകളുെട പ്ര�
തീക്ഷകെള െപാളിക്കുന്നു. ഈ ജീവചരിത്രം എത്രേത്താ�
ളം സിെജെയക്കുറിച്ചും അവരുെട ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചും
ഉള്ളതാേണാ അത്രതെന്ന എഴുത്തുകാരിെയന്ന നിലയി�
ലുള്ള േറാസിയുെട ആത്മനിഷ്ഠതെയക്കുറിച്ചുകൂടിയുള്ള�
താണ് . മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘ഇവൻ എെന്റ പ്രിയ
സിെജ’ പരമ്പരയായി വരുന്നതിന് ഒരു പതിറ്റാണ്ടു മാ�
ത്രം മുൻപ് െക. സരസ്വതി അമ്മ ‘പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത
േലാകം’ എന്ന േപരിൽ വിവാദങ്ങളുയർത്തിയ ഒരു പ്ര�
ബന്ധസമാഹാരം ഇറക്കിയിരുന്നു. ഭാഷയും സാഹിത്യ�
വും മുതൽ വിവാഹവും ൈലംഗികതയും ശരീരവും േജാലി�
യും വെര ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീൾക്കു പ്രേവശനമില്ലാത്ത ഇടങ്ങ�
ളായി നിർവ്വചിചിക്കെപ്പടുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ അവർക്ക് 
ആത്മാവിഷ്കാരത്തിേനാ കർതൃത്വേബാധത്തിേനാ സ്വത്വ�
പൂർത്തിേക്കാ ഇടം അനുവദിക്കാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യു�
ന്നതുമൂലം സ്ത്രീകൾ േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ച് സരസ്വ�
തിഅമ്മ അതിൽ ശക്തമായി എഴുതിയിരുന്നു.

േറാസി േതാമസ് എം.പി. േപാളിെന്റ മകളും സി.െജ.
േതാമസിെന്റ ഭാര്യയുമായിരുന്നതുെകാണ്ട് സാഹിത്യ,
സാംസ് കാരിക ചുറ്റുപാടിനകത്ത് സ്വസ്ഥയായിരുന്നിരി�
ക്കാെമങ്കിലും അവരുെട മരണത്തിനു േശഷമാണ് േറാ�
സി എഴുത്തുജീവിതം തുടങ്ങിയത് എന്നതു പ്രധാനമാണ് .
ആണത്ത ഉത്കണ്ഠകളുെട പല വശങ്ങെളയും ‘ഇവൻ
എെന്റ പ്രിയ സിെജ’ അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്നുണ്ട് ,
പ്രേത്യകിച്ചും സ്ത്രീകെളയും ഭാര്യമാെരയും കുറിച്ചുള്ള സി�
െജയുെട പ്രതീക്ഷകെള സംബന്ധിച്ച് . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതെമഴുതുേമ്പാൾ ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നതിലൂെട േറാസി�
േതാമസ് തെന്റ പ്രതിേരാധ പ്രവർത്തനെത്ത എഴുതുന്ന�
തിൽക്കൂടിയാണ് ഭാഗഭാക്കാകുന്നത് .

േറാസി േതാമസിെന്റ ‘ഇവൻ എെന്റ പ്രിയ സിെജ’ േപാ�
ലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ ഇംഗ്ലിഷ് വിവർത്തനം അധി�
നിേവശാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ അേപ്പാൾ എന്താണ് അർ�
ത്ഥമാക്കുന്നത് ? വിവർത്തന പഠനങ്ങളുെട േമഖലയി�
െല ക്രിയാത്മകവും സമ്പുഷ്ടവുമായ ഇടെപടലുകൾ െത�
ളിയിക്കുന്നതുേപാെല, ഈ േചാദ്യെത്ത പലവഴികളിൽ
അഭിസംേബാധന െചയ്യാം. സാഹിത്യചരിത്രങ്ങളുെട
െസൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ പ്രക�
രണത്തിന് അകത്തുവച്ച് , യഥാർത്ഥകൃതിയും വിവർത്ത�
നവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തക്കുറിച്ച് ജി.എൻ. േദവി സം�
സാരിക്കുന്നുണ്ട് . യഥാർത്ഥകൃതിക്ക് മെറ്റാരു താൽക്കാ�
ലികമായ, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഇടത്തിൽവച്ചു പുതുജീ�
വൻ പകരുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായി അേദ്ദഹം വിവർത്തന�
െത്തക്കുറിച്ചു പറയുന്നു

മെറ്റാരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിവർത്തനെമന്നതു
േകവലം പുനരുല്പാദനേമാ അെല്ലങ്കിൽ യഥാർഥകൃതി�
െയ മറിച്ചിടാനുള്ള ശ്രമേമാ അല്ല. ഒരുപേക്ഷ യഥാർ�
ത്ഥകൃതിയുെട സത്തയ്ക്ക് ഈ പുതിയ രൂപത്തിൽ അതു
ജീവൻ െകാടുക്കുന്നു. മാർേക്കസ് െതാട്ട് മഹാേശ്വതാ�
േദവി വെരയുള്ള േലാകത്തിെല ഏറ്റവും അസാധാര
ണരായ എഴുത്തുകാെര വിവർത്തനത്തിലൂെട വായിച്ചിട്ടു�
ള്ള ആെളന്ന നിലയ്ക്ക് വിവർത്തനം ആവശ്യമല്ല, അത്യ�
ന്താേപക്ഷിതമാണ് എന്നാണ് എെന്റ വിശ്വാസം. ഇതു�
േപാെലാരു പുസ്തകം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള
വിപുലമായ ഇംഗ്ലീഷ് വായനക്കാരുെട ഇടയിൽ പ്രച�
രിച്ചാൽ ജീവചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സജീവമായ ചർ�
ച്ചകളുണ്ടാവുെമന്ന സാധ്യത മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ‘ഇന്ത്യൻ’
ജീവിതങ്ങെള ഏകരൂപീയമാേയാ അധീശത്വപരമാേയാ
വായിെച്ചടുക്കുന്നതിന് അതു തടയിടുകയും െചയ്യും.

െപെണ്ണഴുത്ത് , വീട്ടകങ്ങളിെല അടുപ്പം തുടങ്ങിയ ആശ�
യങ്ങെള സങ്കീർണമാക്കുന്ന തരത്തിൽ എഴുത്തുകാരി�
െയയും ഭാര്യെയയും വായിെച്ചടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൂടി
തുറക്കുന്നതാണ് കൂസലില്ലായ്മയും നർമ്മവും അടുപ്പവു�
െമല്ലാം േചർെത്തഴുതുന്ന േറാസി േതാമസിെന്റ അനന്യ�
മായ ൈശലി. ആത്യന്തികമായി ഇതു കൂടി, അസാധാര�
ണനായ ഒെരഴുത്തുകാരെന തെന്റ കാലെത്ത വിശാല�
മായ സാഹിത്യം, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക േലാകത്തു
സ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് േകരളത്തിെന്റ സാഹിത്യ,
സാംസ് കാരിക ചരിത്രത്തിെന്റ പുനർവായനയും കാ�
ലെത്തയും രാഷ്ട്രീയെത്തയും സ്വാധീനങ്ങെളയും കുറി�
ച്ചുള്ള പുനരാേലാചനയും സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ‘ഇവൻ
എെന്റ പ്രിയ സി െജ’ അതിനുമപ്പുറമായി, ൈധഷണി�
കവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഇടങ്ങൾ ഉപേരാധത്തിലാഴുന്ന
രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ, െസൗന്ദര്യാത്മകവും സാം�
സ് കാരികവുമായ സംരംഭങ്ങെള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്ന ഇതുേപാെലാരു കൃതി ഏെറ പ്രാധാന്യ�
മർഹിക്കുന്നുണ്ട് .

പരിഭാഷ: ബിജീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ
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പരിഭാഷകരുെട രണ്ടാം
പൗരത്വം

—ഫാത്തിമ, ഇ.വി.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് വിവർത്തകർക്ക് എത്ര വലിയ
കിട്ടാക്കനിയാെണന്ന് വിവർത്തനത്തിെന്റ ആദ്യനാ�
ളുകളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞേതയില്ല; പ്രേത്യകിച്ച് ഭാഷാ–
സംസ്ക്കാരങ്ങളുെട നിരന്തരമായ ആദാനപ്രദാനങ്ങളി�
ലും അർത്ഥങ്ങളുെട ൈസ്വര്യമില്ലായ്മകളിലും അതിർത്തി
ലംഘനങ്ങളിലും (അതിവർത്തനങ്ങളിലും) അവയുെട
വ്യാപനങ്ങളിലും അഭിരമിച്ച് വിവർത്തനവഴി തിരെഞ്ഞ�
ടുത്ത ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. ഏെറ താമസിയാെത തെന്ന
െമാഴിമാറ്റ പ്രക്രിയയിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന
സ്വാതന്ത്ര്യരാഹിത്യം, അതിലുപരിയായി, മലയാളിക്ക് 
വിവർത്തനത്തിേനാടുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടിെന്റ ഹിേപ്പാക്രസി�
േയാടടുത്തു നിൽക്കുന്ന സന്ധിഗ്ദത അസ്വസ്ഥതേയാെട�
യാെണങ്കിലും തിരിച്ചറിയാനായി. മലയാളിയുെട വിവർ�
ത്തന േബാധ്യങ്ങളുെട അതിർത്തികൾ എത്രമാത്രം പരി�
മിതമാെണന്ന് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് വിവർത്തനത്തിെന്റ
എന്നുമാത്രമല്ല വിവർത്തനം എന്ന പ്രക്രിയയുെട തെന്ന
രാഷ്ട്രീയം എന്നു സ്വയം േചാദിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചതും
അതുതെന്ന.

പരിഭാഷാ ആേഘാഷങ്ങൾ തന്ന ഊർജ്ജത്തിലൂെട�
യും െമാഴിമാറ്റ പ്രക്രിയയിലൂെടയും സ്വയം നിർണ്ണയി�
ക്കെപ്പട്ടെതന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ വിവർത്തനവു�
മായി അത്ര ഗാഢമായി ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നതാണ് 
മലയാള സാഹിത്യചരിത്രം തെന്ന. മലയാളത്തിെന്റ
‘ഭാഷാ പിതൃത്വം’ സ്ഥാനെപ്പട്ടത് േപാലും വിവർത്തന�
ത്തിലൂെടയാെണന്നത് ശ്രദ്ധയമാണ് . തമിഴിെന്റ േദശ്യ�
േഭദങ്ങൾ സംസ്കൃതവത്ക്കരണത്തിെന്റ കുെത്താഴുക്കിൽ
കടപുഴക്കെപ്പടുന്ന അവസ്ഥയിെലത്തിയേപ്പാൾ തമിഴ് 
– സംസ്കൃതങ്ങളുെട കലർപ്പുകളിൽ നിന്ന് വീെണ്ടടുത്ത /
മുക്തമാക്കിെയടുത്ത ഒരു സ്വതന്ത്രാസ്തിത്വത്തിേലക്ക് മല�
യാളഭാഷെയ പരിവർത്തിപ്പിച്ചത് അതിെല വിവർത്തന
പ്രക്രിയകളുെട ൈനരന്തര്യമായിരുന്നു.

പിന്നീട് മലയാളത്തിെന്റ സാംസ് ക്കാരിക രാഷ്ട്രീയ
പരിസരങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും വിവർത്തന പ്ര�
ക്രിയയും വിവർത്തിതപാഠങ്ങളും വലിയ ഇടെപടലുകൾ
നടത്തിയിട്ടുണ്ട് . വിവർത്തനത്തിെന്റ നൂറ്റാണ്ട് എന്നു�
േപാലും വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ട 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവ�
സാനഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ‘ട്രാൻസ്  േലറ്ററി േടൺ’
ഒെട്ടാന്നുമല്ല േലാകേത്തയും മലയാളേത്തയും സ്വാധീ�
നിച്ചിട്ടുള്ളത് . പ്രാേദശിക ഭാഷകളിേലക്കും വിേദശഭാ�
ഷകളിേലക്കും ഉയർന്നേതാതിൽ വിവർത്തനങ്ങൾ പ്ര�
സിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയും, വിവർത്തിതകൃതികളുെട പ്ര�
സാധനത്തിന് മാത്രമായി േവറിട്ട ഇംപ്രിന്റ ്സ് നിലവിൽ
വരികയും െചയ്ത ഈ ഘട്ടത്തിൽ േപാലും മലയാളിക്ക് 
തെന്റ നിവർത്തന തുടങ്ങേളാടും പാരമ്പര്യേത്താടും,
വിവർത്തകേരാടും ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ സ്വഭാവെമന്ത് 
എന്ന് പുനരാേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ട് എന്ന് േതാന്നുന്നു.
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—നിക്കേനാർ പാർറ

ഇഷ്ടമാെണങ്കിലും അെല്ലങ്കിലും
നമുക്ക് മൂന്നു വഴികളാണുള്ളത് .
ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി.

മൂെന്നണ്ണം േപാലുമില്ല
തത്വജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞതുേപാെല
കഴിഞ്ഞകാലം േപായിമറഞ്ഞു
സ്വാത്രന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാനിെഫേസ്റ്റാ
അത് നമ്മുെട ഓർമകളിൽ മാത്രമാണുള്ളത് .
ഇതളുകൾ െകാഴിഞ്ഞ പനിനീർപുവിൽനിന്ന് 
ഒരിതൾകൂടി പറിക്കാനാവില്ലേല്ലാ.

അേപ്പാൾ രണ്ട് ചീട്ടുകളാണ് 
കളിക്കാനുള്ളത് ;
വർത്തമാനവും ഭാവിയും.

എന്നാൽ രെണ്ടണ്ണം േപാലുമില്ല
കാരണം എല്ലാർക്കുമറിയാം
വർത്തമാനം എെന്നാന്ന് ഇെല്ലന്ന് 
പെക്ഷ അത് േപായിമറയുന്നു
െയൗവനം േപാെല.

പറഞ്ഞുവന്നത് 
നമുക്ക് ഭാവി മാത്രേമയുള്ളൂ
ഒരിക്കലും വരാത്ത ആ ഭാവിക്കായി
ഞാെനെന്റ ഗ്ലാസ് ഉയർത്തുന്നു
അത് മാത്രമാണ് 
നമുക്കായുള്ളത് .

പരിഭാഷ: റാേഫൽ േജാസഫ്



േഫാേട്ടാ

—രാമു അരവിന്ദൻ

കുറച്ചു് നാളുകൾക്കു് മുമ്പു് േകരളത്തിെല കുേറ സ്ഥല�
ങ്ങൾ േഡാക്യുെമന്റു് െചയ്യാനായി പിെന്ന ആളുകളും,
െകട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളും, പരസ്യങ്ങളും മറ്റും േചർന്നുണ്ടാ�
ക്കുന്ന അവയുെട സ്വഭാവം പകത്തൎാനും േവണ്ടി ഞാൻ
േഫാേട്ടാസു് എടുത്തിരുന്നു.

അതു് എഡിറ്റു് െചയ്തു െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു കാര്യം
ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടു. സ്ത്രീകളുെട സാന്നിദ്ധ്യം പടങ്ങളിൽ
െപാതുസ്ഥലങ്ങെളേപ്പാെല കുറവാണു്. അതെല്ലങ്കിൽ
സ്ത്രീകൾ മിക്കേപ്പാഴും ഗ്രൂപ്പുകളായി േവർതിരിഞ്ഞാണു്
നിൽക്കുന്നതു്. എന്താണിങ്ങെന? സമയം േപാകുംേതാ�
റും ഇതിെന്റ ൈവചിത്ര്യം കൂടി വരുന്നു.

42



വള്ളേത്താൾ,
േമാഹിനിയാട്ടം, മലയാളി

സ്ത്രീ സ്വത്വനിർമ്മിതി:
ചില വായനകൾ

—കാവ്യകൃഷ്ണ, െക.ആർ.

തിരെഞ്ഞടുത്ത അവതരണ കലകെള ഇന്ത്യയുെട പാ�
രമ്പര്യ /ശാസ്ത്രീയ കലാരൂപങ്ങളായി പുനരുജ്ജീവിപ്പി�
ക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ േദശീയതയുെട പ്രധാന അജ�
ണ്ടകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. െതന്നിന്ത്യയിൽ കലകളുെട
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റയും നവീകരണത്തിെന്റയും േക�
ന്ദ്രം മദ്രാസ് ആയിരുന്നു. സദിർ എന്ന േദവദാസി നൃത്ത�
രൂപം ഭരതനാട്യം ആയി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതിെന്റ
ചരിത്രെത്തയും രാഷ്ട്രീയെത്തയും കുറിച്ച് ഇന്ന് ധാരാ�
ളം അക്കാദമിക പഠനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് . േകരളത്തിൽ
നിന്ന് രണ്ടു കലാരൂപങ്ങളാണ് േകന്ദ്ര സംഗീത നാടക
അക്കാദമിയുെട ‘ശാസ്ത്രീയ’ ഇന്ത്യൻകലകളുെട പട്ടിക�
യിൽ ഇടം േനടിയത് ; കഥകളിയും േമാഹിനിയാട്ടവും.
എന്നാൽ കഥകളിയുെടേയാ േമാഹിനിയാട്ടത്തിെന്റേയാ
സാമൂഹിക ചരിത്രെത്ത ൈസദ്ധാന്തികമായി അവേലാ�
കനം െചയുന്ന പഠനങ്ങൾ നേന്ന കുറവാെണന്നു തെന്ന
പറയാം.‘േമാഹിനിയാട്ടവും മലയാളി ൈസ്ത്രണതയുെട
നിർമ്മിതിയും’ എന്ന വിഷയെത്തകുറിച്ച് ഗേവഷണം
നടത്തിയേപ്പാൾ അറിയാനിടയായ ചില വിവരങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ േകരളീയ /ഇന്ത്യൻ ആധുനികതെയ
കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് ഇവിെട കുറിക്കുന്നത് . േക�
രളീയ കലകളുെട നവീകരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച,
കലാമണ്ഡലത്തിെന്റ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളും, അതിലു�
പരി മലയാളത്തിെല േദശീയതയുെട കവി എന്ന് അറി�
യെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന വള്ളേത്താൾ നാരായണ േമ�
േനാൻ, േമാഹിനിയാട്ടെത്ത കെണ്ടത്താനും നവീകരി�
ക്കാനും െചയ്ത ശ്രമങ്ങെളയും, അതിനാൽ േനരിേടണ്ടി
വന്ന പ്രതിസന്ധികെളയും വിവാദങ്ങെളയും കുറിച്ചുള്ള
ആർൈക്കവൽ െമറ്റീരിയൽസ് പുനർവായിക്കുക വഴി,
കലയും നേവാത്ഥാനവും കൂടിേച്ചർന്ന ഇടങ്ങളിൽനിന്ന് 
ഉരുത്തിരിയുന്ന, ലിംഗം, ജാതി എന്നീ സ്വത്വങ്ങളുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടു േകരളീയ ആധുനികതയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന
ചില വിള്ളലുകളും ൈവരുധ്യങ്ങളും വായിെച്ചടുക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണിവിെട നടത്തുന്നത് .

‘േകരളീയകല’കളുെട പുനരുജ്ജീവനത്തിെന്റ േകന്ദ്രബി�
ന്ദുക്കൾ വള്ളേത്താളും, കലാമണ്ഡലം എന്ന ‘െപാതു’
സ്ഥാപനത്തിെന്റ തുടക്കവും ആെണന്നതിൽ തർക്കം
ഇല്ല. പാരമ്പര്യ കലകെള നവീകരിക്കാനും നിലനിർ�
ത്താനും ശ്രമിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, ആധുനികതയുെട കടന്നു�
കയറ്റത്തിൽ അവ എെന്നേന്നക്കുമായി ഇല്ലാതാകും
എന്ന ആശങ്കയും; ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസി�
െന്റ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ, ടാേഗാറിെന്റ േന�
തൃത്വത്തിൽ െകാൽക്കത്തയിലും, കൂടാെത മദ്രാസിലും,
േദശീയതയുെട ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കലകളുെട നവീക�
രണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും, സ്വതേവ കഥകളിയിൽ
തത്പരനായ വള്ളേത്താളിെന 1930-ൽ ആൺകുട്ടി�
കെള കഥകളി പഠിപ്പിക്കാനായി കലാമണ്ഡലം എന്ന
സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചു എന്നു കരുതാം.

െപൺകുട്ടികെള േമാഹിനിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടി
കലാമണ്ഡലം ഉപേയാഗിക്കാം എന്നും അതുവഴി േമാ�
ഹിനിയാട്ടെത്ത കെണ്ടത്തുകയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്യാം എന്നും ഉള്ള ആശയം വള്ളേത്താൾ
നടപ്പിലാക്കുന്നത് 1932-ൽ ആണ് . അത് വെര വള്ള�
േത്താളിെന്റ കലാപ്രവർത്തനങ്ങെള പ്രശംസിച്ചിരുന്ന
ഭരണകൂടവും, സാഹിത്യ സാംസ് കാരിക സുഹൃത്തുക്കളും,
െപൺകുട്ടികെള ദാസിയാട്ടം എന്ന് േപരുെകട്ട് േപായ
േമാഹിനിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ‘െപാതു’ സ്ഥാപന�
ത്തിൽ മഹാകവി ശ്രമിക്കുന്നതിെനതിെര ശക്തമായി
പ്രതിേഷധിക്കുക തെന്ന െചയ്തു. 1932-നും 1950-നും ഇട�
യിൽ പലതവണ മുടങ്ങിേപ്പാകുകയും വീണ്ടും തുടങ്ങുക�
യും െചയ്തിട്ടുണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിെല േമാഹിനിയാട്ടം
കളരി. 1938-ൽ െകാച്ചി രാജ്യം കലാമണ്ഡലത്തിൽ േമാ�
ഹിനിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിേരാധിച്ചുെകാണ്ട് ഉത്തര�
വിറക്കി. 1935-നും 1940-നും ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയ വിശ്വരൂ�
പം, സഞ്ജയൻ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ ആേക്ഷപഹാസ്യ
മാസികകളിലൂെട സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ
അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന എം.ആർ. നായർ വള്ളേത്താളിെന
കണക്കിന് പരിഹസിക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകളും കുറിപ്പുക�
ളും എഴുതി. െകാച്ചി സഭയ്ക്ക് വിശദമായ മറുപടി നൽകി
േമാഹിനിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി വീെണ്ടടു�
ത്ത വള്ളേത്താൾ നടത്തിയ പ്രസംഗവും അതിേനാട് 
അനുബന്ധിച്ചു സഞ്ജയൻ എഴുതിയ കുറിപ്പും പ്രേത്യക
ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു. കലയും സദാചാരവും മുൻപിൽവ�
ച്ച് ഇതിൽ ഏതു തിരെഞ്ഞടുക്കും എന്ന് ൈദവം േചാദി�
ച്ചാൽ താൻ കല തിരെഞ്ഞടുക്കും എന്ന് വള്ളേത്താൾ
തെന്റ പ്രസംഗത്തിൽ വിമർശകർക്കുള്ള മറുപടി ആയി
പറയുകയുണ്ടായി. കലയുെട േപരിൽ അശ്ലീലം വളർ�
ത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഏതു മഹാകവിയുെട ൈക�
യാെണങ്കിലും െവട്ടുകതെന്നേവണം എന്ന് സഞ്ജയൻ
എഴുതി. (കഥ)‘കളി ഭ്രാന്ത് മൂത്തു വള്ളേത്താളിന് തനി
ഭ്രാന്ത്  ’ ആയി എന്ന തലക്കുറിേയാെട പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച കാർട്ടൂണിൽ, ഓേരാ േമാഹിനിയാട്ട നർത്തകിക്കും
പിന്നിൽ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന കാമകിങ്കരന്മാെര
വള്ളേത്താൾ കാണുന്നിെല്ലന്നു സഞ്ജയൻ ചൂണ്ടിക്കാ�
ട്ടി. സഞ്ജയെന്റ ആശങ്കകൾ ശ്ലീലം /അശ്ലീലം, നൃത്തം /
കല, സദാചാരം, സ്ത്രീ, ‘ശരീരം’, ‘െപാതു ഇടം’, ‘സ്വകാ�
ര്യ ഇടം’ എന്നിവയും ആയി ബന്ധെപ്പട്ടതാണ് എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാം. സദാചാരത്തിെന്റയും നിലപാടുകളു�
െടയും േപരിൽ പുസ്തകങ്ങളും സിനിമകളും നിേരാധി�
ക്കെപ്പടുകയും, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കെപ്പടുക�
യും എഴുത്തുകാർ െകാലെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന കാലത്തു്,
വള്ളേത്താൾ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ രൂപെപ്പടുന്നതിനു് എകദ�
ശം ഒരു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപു് കലകൾക്കു േവണ്ടി എടുത്ത
ശക്തമായ നിലപാടു് ശ്രേദ്ധയമാണു്.

എന്നാൽ വള്ളേത്താൾ െകാച്ചിസഭയ്ക്ക് െകാടുത്ത വി�
ശദീകരണ മറുപടിയുെട ഉള്ളടക്കത്തിലും, അേദ്ദഹം
േമാഹിനിയാട്ടത്തിെന്റ പരിഷ്കരണത്തിനായി നിർേദ്ദ�
ശിച്ച മാറ്റങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പുനർവായിേക്കണ്ടതുണ്ട് .
േമാഹിനിയാട്ടത്തിെല അശ്ലീലതകൾ എല്ലാം തുടച്ചുനീ�
ക്കി ‘നല്ല വീട്ടിൽ’ പിറന്ന െപൺകുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കാ�
നും അവർക്കു അവതരിപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ
മാറ്റി തീർക്കുകയും അതുവഴി േമാഹിനിയാട്ടെത്ത പുന�
രുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ആണ് തെന്റ
ലക്ഷ്യം എന്നും ആയിരുന്നു െകാച്ചി സഭയ്ക്ക് വള്ളേത്താൾ
നൽകിയ വിശദീകരണത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. കലാമണ്ഡ�
ലത്തിൽ െവച്ച് േമാഹിനിയാട്ടെത്ത ‘അശ്ലീലങ്ങളിൽ’
നിന്ന് േമാചിപ്പിക്കാനും ശാസ്ത്രീയവത്ക്കരിക്കാനും വള്ള�
േത്താൾ നൽകിയ നിർേദശങ്ങെളക്കുറിച്ചു കലാമണ്ഡ�
ലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ േമാഹിനിയാട്ടം: ചരിത്രവും ആട്ട�
പ്രകാരവും’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് . ശരീര
അഭിനയത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും നൃത്ത ഇനങ്ങളിലും
രംഗക്രമീകരണത്തിലും ‘സഭ്യ’മായതിെന നിലനിർത്തു�
ന്നതിലും ‘അസഭ്യ’മായതിെന ഒഴിവാക്കുന്നതിലും പ്ര�
േത്യകം ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചു എന്ന് അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ച
മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ശൃംഗാര അഭിനയത്തിെന്റയും, ശൃംഗാര പദങ്ങളുെടയും
അതിപ്രസരം ഒഴിവാക്കുക, നർത്തകിയും കാണികളും
തമ്മിൽ ഇടപഴകാൻ സാധ്യത നൽകുന്ന നൃത്തഇന�
ങ്ങൾ േവെണ്ടന്നുവയ്ക്കുക. പക്കേമളക്കാർ നിർത്തകിക്ക് 
പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിനു പകരം രംഗേവദിയുെട വശ�
ത്തു കേച്ചരിയുെട മാതൃകയിൽ ഇരുത്തുക, ദ്രുതചലന�
ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ലാസ്യ പ്രധാനമായ കലയായി േമാ�
ഹിനിയാട്ടെത്ത പരിേപാഷിപ്പിക്കുക, ചമയങ്ങളിലും
ആഹാര്യത്തിലും േകരളീയത െകാണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയവ
ആയിരുന്നു നിർേദശങ്ങളിൽ ചിലത് .

കൂടാെത കലാമണ്ഡലത്തിൽ േമാഹിനിയാട്ടത്തിനു
ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥിനി ആയി ഒരു‘നല്ല കുടുംബത്തിൽ’
പിറന്ന നായർ െപൺകുട്ടി തെന്ന േവണം എന്ന് വള്ള�
േത്താൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചതിെനക്കുറിച്ചും, എങ്കിൽ
മാത്രേമ പിന്നീടുള്ള ബാച്ചുകളിൽ പഠിക്കാൻ നല്ല കുട്ടി�
കെള കിട്ടുകയും അത് വഴി േമാഹിനിയാട്ടത്തിെന്റ േപ�
രുേദാഷം മാറുകയും അത് നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യും
എന്നതുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദം എന്ന് കലാമ�
ണ്ഡലത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (േമാഹിനി�
യാട്ടത്തിനു സംഭവിച്ച േപരുേദാഷവും നായർ മാതൃദായ
സമ്പ്രദായവും തമ്മിൽഉള്ള ബന്ധവും അതിെന്റ പ്രശ്നവ�
ത്ക്കരണവും തത്ക്കാലം മെറ്റാരവസരത്തിേലക്കായി
മാറ്റിെവക്കാം.) േമാഹിനിയാട്ടവും ജാതിയും, മെറ്റാരു
തരത്തിൽ ശാസ് ത്രീയ നൃത്തവും ജാതിയും, ജാതിയും
ശരീര ചലനങ്ങളും തമ്മിൽ ഇന്ന് നാംപ്രശ്നവത്കരിക്കു�
ന്ന പല കാര്യങ്ങളുെടയും ഉറവിടം, കലയുെട നവീക�
രണ ചരിത്രത്തിെന്റ വിള്ളലുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായി�
െച്ചടുക്കാം.

ആധുനികതയുെട കടന്നുവരേവാെട പാരമ്പര്യ കലാ�
രൂപങ്ങൾ താരതേമ്യന ‘സ്വകാര്യ’ ഇടങ്ങളായ േക്ഷത്ര�
ത്തിെല കൂത്തമ്പലങ്ങൾ, െകാട്ടാര അകത്തളങ്ങൾ, പ്ര�
മാണിമാരുെട വീടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ‘െപാ�
തു’വായതും മതനിരേപക്ഷവും എന്ന് കരുതെപ്പടുന്ന
ആധുനിക േസ്റ്റജ് േവദിയിേലക്കും കലാമണ്ഡലം േപാ�
ലുള്ള െപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിേലക്കും േചേക്കറുകയാണ് 
ഉണ്ടായത് .

ആധുനികത ലിംഗ /ജാതി സ്വത്വങ്ങെള സംബന്ധി�
ച്ചു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആകുലതകളുെട
പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സഞ്ജയെന്റ ആേക്ഷപഹാസ്യങ്ങ�
ളും, വള്ളേത്താളിെന്റ േമാഹിനിയാട്ടെത്ത ‘അശ്ലീലങ്ങ�
ളിൽ’ നിന്ന് ‘ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള’ ശ്രമവും മധ്യവർഗ
വേരണ്യ സ്ത്രീ ‘ശരീരം’ ‘െപാതു’ ഇടത്തിൽ എങ്ങെന
െപരുമാറണം എന്നും എങ്ങെന അവതരിപ്പിക്കെപ്പട�
ണം എന്നും ഉള്ളതിെന സംബന്ധിച്ചു ഉണ്ടായതു് വ്യത്യ�
സ്തം എന്നു് േതാന്നാെമങ്കിലും മെറ്റാരു തരത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞാൽ വള്ളേത്താൾ േമാഹിനിയാട്ടെത്ത രൂപകല്പന
െചയ്യുക മാത്രമല്ല, െപാതു ഇടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാവു�
ന്ന, അേതാെടാപ്പം തെന്ന മധ്യവർഗ വേരണ്യ മലയാളി
സ്ത്രീയ്ക്ക് അനുവദനീയമായ ശരീര ചലങ്ങളുെടയും െപരുമാ�
റ്റങ്ങളുെടയും ഉത്തുംഗ മാതൃക വാർക്കുക കൂടി ആയിരു�
ന്നു എന്ന് പറയാം.

സൂക്ഷ്മമായ വായനയിൽ വള്ളേത്താളിൽ ദൃശ്യമാകു�
ന്ന പല ൈവരുധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് . വള്ളേത്താളും സഞ്ജ�
യനും എടുത്ത നിലപാടുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടു
ധ്രുവങ്ങളിലാേണാ എന്ന് സംശയിക്കാനിടം നൽകു�
ന്നവയാണ് അതിൽ പലതും. കലയും സദാചാരവും
വച്ച് നീട്ടിയാൽ കല തിരെഞ്ഞടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ
വള്ളേത്താൾ തെന്നയാണ് , സദാചാരത്തിെന്റ േപ�
രിൽ േമാഹിനിയാട്ടത്തിൽ അശ്ലീലത കെണ്ടത്തുന്നതും
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും. സ്ത്രീകൾക്ക് െപാതുേവദിയിൽ നൃ�
ത്തം െചയ്യാൻ അവസരത്തിനായി വാദിച്ച അേദ്ദഹം
തെന്നയാണ് , സ്ത്രീയ്ക്ക് െപാതുേവദിയിൽ എന്ത് അവത�
രിപ്പിക്കാം എന്നും, എങ്ങെന അവതരിപ്പിക്കാം എന്നും,
ഏെതാെക്ക പാടില്ല എന്നും നിർേദശിച്ചത് . േകരളവും
ഭാരതവും രൂപംെകാള്ളുന്നതിനു മുൻേപ, േകരളെത്ത�
യും ഭാരതെത്തയും മാതാവായി /ശക്തിയായി പുക�
ഴ്ത്തി കവിതെയഴുതിയ ക്രാന്തദർശിയായ വള്ളേത്താൾ
ആണ് ; ചാരിത്ര്യം ആണ് സ്ത്രീയുെട ഏറ്റവും വലിയ സ്വ�
ത്തു എന്നു പറഞ്ഞതും, അത് സംരക്ഷിക്കാത്ത സ്ത്രീകെള
കുലടകളായി ചിത്രീകരിച്ചതും, തെന്റ മാനെത്ത അപാ�
യെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അന്യമതസ്ഥെര േനരിടാൻ
ആഹ്വാനം െചയ്തതും – ഭാരത സ്ത്രീകൾതൻ ഭാവശുദ്ധി,
പാട്ടിൽ െപാതിഞ്ഞ തീെക്കാള്ളി, െകാച്ചു സീത, നായർ
സ്ത്രീയും മുഹമ്മദീയനും തുടങ്ങിയ കവിതകൾ അതിനു
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് .

മൃതാവസ്ഥയിലായിരുന്ന, പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകെര�
േയാ പഠിക്കാൻ കൂട്ടികെളേയാ, സാമൂഹ്യ സാഹചര്യ�
ങ്ങളാൽ കിട്ടാനില്ലാതിരുന്ന ഒരു നൃത്തരൂപെത്ത പു�
നരാവിഷ്കരിച്ചു േമാഹിനിയാട്ടമായി വളർത്തിയ വള്ള�
േത്താളിെന്റ ശ്രമം അഭിനന്ദനീയം തെന്ന. എന്നാൽ
അതിെനകുറിച്ചല്ല; വള്ളേത്താളിൽ കാണുന്ന ജാതി /
ലിംഗസ്വത്വങ്ങെള സംബന്ധിച്ച ൈവരുധ്യങ്ങൾ േകര�
ളീയ /ഇന്ത്യൻ ആധുനികതയുെട തെന്ന ൈവരുധ്യങ്ങ�
ളായി വായിക്കാൻ കഴിയുേമാ എന്നാണ് ഇവിെട ശ്രമി�
ച്ചത് . മലയാളി സ്ത്രീെയ േജാലി െചയ്യാൻ അനുവദിക്കുക
വഴി സ്വയം പുേരാഗമനവാദികൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന
േകരള സമൂഹം ആറു മണിക്ക് േശഷം അവെള െപാതു
ഇടങ്ങളിൽ കാണാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്നിെല്ലന്നതും, സ്ത്രീ�
യുെട െതാഴിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക േസ്രാതസ്സായല്ലാെത
അവളുെട സ്വാതന്ത്ര്യേമാ, അവകാശേമാ, സ്വത്വ നിർമി�
തിയുമാേയാ ബന്ധെപ്പടുത്തി ഇന്നും സമൂഹം അംഗീകരി�
ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ൈവരുധ്യ�
ങ്ങളുെട ബാക്കി േപ്രതങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് .

കലയുെട നേവാഥാന ചരിത്രെത്ത ലിംഗ /ജാതി സ്വത്വ
നിർമിതിയും ആധുനികതയുെട ൈവരുധ്യങ്ങളും ആയി
കൂട്ടിേച്ചർത്തു വായിക്കുേമ്പാൾ പല സമകാലീനസമ�
സ്യകളുെടയും േവരുകളിേലക്കു വഴിെതളിക്കാൻ നെമ്മ
സഹായിേച്ചക്കാം. സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസിന് വിദ്യാ�
ഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ േകരള സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്പ് ഏർെപ്പടുത്തിയ വിലക്കിെനയും, അത് വഴി നി�
ലനിർത്തെപ്പടുന്ന ശാസ്ത്രീയ കലകളുെട വേരണ്യതയു�
െടയും രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ െതളിമേയാെട മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ നമ്മുക്ക് കഴിേഞ്ഞക്കാം. േകരളാ ടൂറിസത്തിെന്റ
പരസ്യത്തിൽ തുടങ്ങി, മലയാള സിനിമ ഗാനരംഗങ്ങൾ
മുതൽ കറി മസാലയുെട പരസ്യത്തിൽവെര മലയാളി
സ്ത്രീെയ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന േമാഹിനിയാട്ട നർത്തകി�
യുെട രൂപം വഹിക്കുകയും ധ്വനിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
ലിംഗ /ജാതി സംജ്ഞകെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപ�
േക്ഷ ഇത്തരം ഒരു പുനർവായന സഹായകമാകാം.
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െപെണ്ണാരുെമ്പട്ടാൽ

—ശാന്തി രാജേശഖർ

െജ. േദവികയുെട ‘െപെണ്ണാ�
രുെമ്പട്ടാൽ’ േലാകം മാറു�
ന്നു: ലിംഗനീതിയുെട വിപ്ലവ�
ങ്ങൾ’എന്ന പുസ്തകം “കുല�
സ്ത്രീയും ചന്തെപ്പണ്ണും ഉണ്ടാ�
കുന്നെതങ്ങെന” എന്ന അവ�
രുെടതെന്ന ആദ്യ പുസ്തക�
ത്തിന് ഒരു രണ്ടാംഭാഗം
എന്ന നിലയ്ക്ക് അടുത്തിെട
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുളള�
താണ് . െപാളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന സാമൂഹ്യ ശാ�
സ്ത്ര ശാഖയുെട പ്രാധാന്യം വളെര ലളിതമായി അവത�
രിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് , ആേഗാളരാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ലിംഗേഭദം, രാഷ്ട്രീയം, ജനാധിപത്യം എന്നിവയുെട
ബന്ധം എപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പുസ്തകം അനാ�
വരണം െചയ്യുന്നു.

സ്ത്രീയുെട കർമ്മമണ്ഡലങ്ങെള കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര പഠന�
ങ്ങൾ െപാതുെവ നിലനിൽക്കുന്ന അക്കാദമിക േമഖല�
കളിൽനിന്ന് പിന്തള്ളെപ്പടുകേയാ കൃത്യമായി പരിഗണി�
ക്കെപ്പടാതിരിക്കുകേയാ ആണ് പതിവ് . സ്ത്രീകളുെട പ്ര�
വർത്തനപരത ‘കുടുംബം’ എന്ന ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിയ�
ന്ത്രിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന സമൂഹത്തിെന്റ െപാതു കാഴ്ചപ്പാട് 
തെന്നയാവാം അക്കാദമിക തലത്തിലും സ്ത്രീ ചരിത്രപഠ�
നങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഇല്ലാെത തഴയെപ്പ�
ടുന്നത് . അതുെകാണ്ട് തെന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കടന്ന് െചല്ലാ�
നും സ്വാതന്ത്ര്യേത്താെട പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള ഇടങ്ങ�
െളപറ്റിയും സമൂഹത്തിെല കാഴ്ചപ്പാട് മുൻവിധികേളാെട�
യാണ് . ചില പ്രേത്യക പ്രവർത്തനേമഖലകൾ പുരുഷ�
േകന്ദ്രീകൃതമായി തെന്ന നിലനിൽക്കുകേയാ സ്ത്രീകളുെട
കടന്ന് വരവിെന െനറ്റിചുളിച്ചുെകാണ്ട് സ്വീകരിക്കെപ്പടു�
കേയാ സ്വീകരിക്കെപ്പടാതിരിക്കുകേയാ െചയുന്നു. അതി�
െലാരു പ്രധാന േമഖലയാണ് രാഷ്ട്രീയം. സാമൂഹ്യശാ�
സ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ തെന്ന, രാഷ്ട്രതന്ത്രപഠനം, സ്ത്രീകളു�
െടയും ലിംഗേഭദത്തിെന്റയും ചരിത്രത്തിനു െപാതുമണ്ഡ�
ലത്തിേലാ അക്കാദമിക തലങ്ങളിേലാ ഉള്ള പ്രാധന്യ�
മില്ലായ്മക്ക് ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് 
ഇവിെട ചർച്ച െചയ്യെപ്പടുന്നത് . ഒരു കാലഘട്ടം വെര
മനസ്സിലാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന വർഗരാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല, െഫ�
മിനിസം എന്ന ആശയം മുേന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നതും സംേബാ�
ധന െചയ്യുന്നതുമായ, സമൂഹത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്ന എല്ലാ
അധികാരബന്ധങ്ങെളയും സംഘർഷങ്ങെളയും രാഷ്ട്രീ�
യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് 
ചർച്ച മുേന്നാട്ട് േപാകുന്നത് .

ലിംഗേഭദം, അവയുെട പഠനം എന്നിവ സ് കൂൾ േകാ�
േളജ് അക്കാദമിക തലത്തിൽനിന്നു പിന്തള്ളെപ്പടാൻ
കാരണം അവ െഫമിനിസം എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ
നിലപാടുകൾ ആയത് െകാണ്ട് കൂടിയാവാം. “െപെണ്ണാ�
രുെമ്പട്ടാൽ േലാകം മാറുന്നു ലിംഗനീതിയുെട വിപ്ലവ�
ങ്ങൾ” എന്ന പുസ്തകം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു െഫമിനി�
സ്റ്റ് പുസ്തകം തെന്നയാണ് . െജ. േദവിക എന്ന സ്ത്രീപക്ഷ
എഴുത്തുകാരിയുെട വീക്ഷണങ്ങളിലൂെട തെന്ന വളെര
ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന, ഉന്നതതലത്തിൽ െപാ�
ളിറ്റിക്കൽ സയൻെസാ: മറ്റു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങ�
േളാ പഠിക്കുന്നവെര ഉേദ്ദശിച്ചല്ലാെത “പത്ത് –പന്ത്രണ്ടു്
ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസവും, െപാതുകാര്യങ്ങളിൽ താൽപ�
ര്യവും, െപാതുജീവിതേത്താട് ഇഷ്ടവും ൈകമുതലായു�
ള്ള ഒരു വ്യക്തിെയ, പ്രേത്യകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ” അവരു�
െടതായ െബൗദ്ധികതലത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട് തെന്ന
അനായേസന തെന്ന ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാ�
ണ് െഫമിനിസം എന്ന ആശയ പദ്ധതി ഈ പുസ്തക�
ത്തിെന്റ േക്രന്ദ്രബിന്ദു ആകുന്നത് . എന്നാൽ െഫമിനിസം
േനരിട്ട് ചർച്ച െചയ്യെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട് . ആേഗാള
രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചർച്ച മുേന്നാട്ട് േപാ�
കുന്നത് എന്നത് ഈ പുസ്തകെത്ത “കുലസ്ത്രീയും ചന്ത�
െപ്പണ്ണും” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
േകരളത്തിെല സ്ത്രീരാഷ്ട്രീയ ഇടെപടലുകൾ ആദ്യപു�
സ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി വിവരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത് െകാണ്ട് 
തെന്ന അതിെന്റ തുടർച്ച എേന്നാണം ആേഗാളരാഷ്ട്രീ�
യത്തിെല ശക്തമായ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യങ്ങളുെട ആഖ്യാനം
സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ ഇടങ്ങെള കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവ�
േബാധം വായനക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സഹാ�
യിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം ഉൾെപ്പെട ഉള്ള െപാതുരംഗപ്രവർ�
ത്തനെത്ത കുറിച്ചുണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള എല്ലാത്തരം സം�
ശയങ്ങൾക്കും “െഫമിനിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയപഠനങ്ങളുെടയും,
ചിന്തയുെടയും െവളിച്ചത്തിൽ” ഒരു മറുപടി എേന്നാണ�
മാണ് ഓേരാ അധ്യായത്തിലൂെടയുമുള്ള വായന സാധ്യ�
മാക്കുന്നത് .

രാഷ്ട്രീയം സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമുേണ്ടാ എന്ന േചാദ്യം
ഉണ്ടാകുന്നതിനു പ്രധാനകാരണം സ്ത്രീയുെട ൈനസർ�
ഗിക ഇടം, അവരുെട ജന്മവാസനകൾ അനുസരിച്ച് “കു�
ടുംബം” അേല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നു തെന്ന ആണ് .
പുരുഷെന്റ ജന്മസ്വഭാവം അവെന പുരുഷത്വത്തിെന്റ പ്ര�
തീകമായി പുറേലാകം അടക്കി വാഴാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു
എന്ന അംഗീകരിക്കൽ കൂടി ഉണ്ടതിൽ. പെക്ഷ കുടുംബ�
ത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരബന്ധങ്ങളുെട അവസാന
കണ്ണിയിൽ അടിെപ്പട്ടു കിടേക്കണ്ടതായും വരുന്നു. െപാ�
തുരംഗത്ത് ആയാലും കുടുംബത്തിലായാലും ലിംഗജനാ�
ധിപത്യം നടപ്പിലാേകണ്ടത് സ്ത്രീകളുെട പ്രവർത്തനേമ�
ഖലയുെട വികാസത്തിന് അത്യന്താേപക്ഷിതം ആെണ�
ന്ന് എഴുത്തുകാരി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് . എന്നിരുന്നാൽ
തെന്നയും മറ്റു പല ബാഹ്യ ഇടെപടലുകൾ മൂലം നില�
വിെല രാഷ്ട്രീയ ഇടത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന േശാഷണം
സ്ത്രീേക്കാ പുരുഷേനാ ആവശ്യമായതുേണ്ടാ എന്ന് ചിന്തി�
ക്കാനും േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ ഇടങ്ങളിേലക്ക് സ്ത്രീകളുെട കടന്ന് വരവും, ഇട�
െപടലും, സ്ത്രീകളുെട പ്രശ്നങ്ങെള കൃത്യമായി േനാക്കിക�
ണ്ട് പരിഹാരത്തിനായി അവർക്ക് തെന്ന പ്രവർത്തി�
ക്കാൻ കഴിയും എന്ന ധാരണ ഒരു മിഥ്യ ആയിട്ട് തെന്ന
നിലനില്ക്കുന്നു. േലാകത്തിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകളു�
െട രാഷ്ട്രീപാർട്ടികൾ വിരളമായി രൂപം െകാെണ്ടങ്കി�
ലും അവെയാെക്കയും സ്ത്രീപ്രശ്നങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നില�
പാെടടുക്കുന്നതിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. “െഫമിനിസ്റ്റ് വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇടം നല്കു�
ന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ” വളെര കുറവാകുന്നത് െകാണ്ടാ�
ണ് ഇങ്ങെന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് . അെതേപ്പാഴും
സ്ത്രീകളുെട രാഷ്ട്രീയ സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങെള പി�
േന്നാട്ടടിക്കുന്നു എന്നത് വിമർശനമായി ചൂണ്ടികാണിക്ക�
െപ്പടുന്നുണ്ട് . അേതസമയം തെന്ന ആേഗാളതലത്തിൽ
തെന്ന പലേപ്പാഴായി സ്ത്രീകൾ െകാളുത്തിയ വിപ്ലവജ്വാ�
ലകൾ ഇേപ്പാഴും െകടാെത ജ്വലിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

െഫമിനിസം എന്നത് “കുടുംബംകലക്കി” ആയ ഒരു
ആശയവാദം ആെണന്ന െപാതുധാരണ േകരളത്തി�
െല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ട് . െഫമിനിസം എന്ന തത്വ�
ചിന്ത മുേന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം എന്താെണന്ന് കൃത്യ�
മായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന െതറ്റിദ്ധാ�
രണ ആണിത് . “ആൺേകായ്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
കുടുംബ അടിത്തറെയ” ഉടച്ചുവാർത്ത “ജനാധിപത്യ
മൂല്യങ്ങൾ” ഉൾെക്കാള്ളിക്കുക എന്നതാണ് “െഫമിനി�
സം’ മുേന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. അത് നടപ്പിലാക്കെപ്പ�
െട്ടങ്കിൽ മാത്രേമ കുടുംബം “സമൂഹത്തിെന്റ അടിത്തറ
ആകുള്ളൂ”എങ്കിൽ മാത്രേമ കുടുംബം എന്ന പരിമിതി�
യിൽനിന്നു സ്ത്രീകൾക്കും പുറം േലാകേത്തക്ക് വരാൻ
കഴിയുകയുള്ളു. എന്നാൽ പഴയതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാ�
യി കുടുംബത്തിെല സ്ത്രീയുെട നിലകൾ പലതരം ഇടെപ�
ടലുകൾ മൂലം പുനർ നിർവചിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട് . അത് പു�
തിയ അവസരങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് നല്കുന്നു. പെക്ഷ, “സ്ത്രീ�
കളുെട ഗാർഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിെന്റ ഭാരം കൂട്ടുക”
ആേണാ ഇതിെന്റ ഫലം എന്ന് സംശയിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. െഫമിനിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ ചിന്താധാരകൾ പുതിയ
കുടുംബനിർമ്മിതിക്ക് ശ്രമിക്കുേമ്പാഴും, കുടുംബമൂല്യങ്ങ�
ളിൽ തളച്ചിടെപ്പടുക എന്നത് സ്ത്രീയുെട കർമ്മേമഖല�
കൾക്ക് തടസ്സമായി ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. ഈ പരിമിതി�
കൾക്കുള്ളിൽനിന്നു പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള, രാഷ്ട്രീയമായി
സമുന്നത േനതാവായി ഉയർന്നിട്ടുള്ള “സ്ത്രീകളും ലിംഗവി�
േവചനങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷെപട്ടു” എന്നും പറയാറായി�
ട്ടില്ല എന്നും ഉദാഹരണസഹിതം ചൂണ്ടികാണിക്കെപ്പ�
ടുന്നുണ്ടു്. ഇവിെടയാണ് െഫമിനിസവും രാഷ്ട്രീയവും
ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത. പെക്ഷ,
പലേപ്പാഴും അത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തുേചരൽ പ്രാവർത്തി�
കമാകാറില്ല എന്നത് ഒരു സത്യം തെന്ന ആണ് .

െഫമിനിസം എന്ന തത്വചിന്ത മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന “സ്ത്രീ�
സ്വാതന്ത്ര്യം” എന്ന ആശയം സമൂഹത്തിനു പലേപ്പാ�
ഴും ദഹിക്കുന്നതല്ല. “പിതൃേമധാവിത്വ വ്യവസ്ഥ”േയാട് 
േചർന്നുേപാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് “സുരക്ഷ” ലഭിക്കുകയും
അല്ലാെതയുള്ള, ശബ്ദമുയർത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ “സ്ത്രീത്വത്തി�
നും സുരക്ഷക്കും പുറത്തായിേപാകുന്നു എന്നു് കാണാം”.
ഇനിയും നിലനില്ക്കുന്ന അസമത്വങ്ങൾക്ക് “സ്ത്രീശാക്തീ�
കരണ”വും, “സ്ത്രീവിേമാചനവും” വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ
ആെണങ്കിൽ കൂടിയും, പരിഹാരമായി കാണുന്നുമുണ്ട് .
എന്നാൽ േകരളത്തിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണം “സ്ത്രീകെള
ഫലപ്രദമായി ഒന്നിച്ചു േചർക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല”
പകരം “സർക്കാരിെന്റ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വഹി�
ക്കാൻ േവണ്ടി ഒറ്റെപ്പട്ട സ്ത്രീകെള തയാറാക്കൽ ആണ് ”.
എന്നാൽ അതിന് പുറത്തുള്ള െഫമിനിസ്റ്റ് സ്ത്രീെത്താഴി�
ലാളി സംഘടനകളുെട ലക്ഷ്യം “ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മ
േബാധമാണു്”.

ആേഗാളതലത്തിൽ സമ�
കാലീക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ
ഇടെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
സ്ത്രീകൾ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ
സംഘടനകൾ, അവർ തുട�
ങ്ങി വച്ച വിപ്ലവപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ, സമരങ്ങൾ എന്നിവ�
യുെട വിശദമായ എന്നാൽ
ലളിതമായ ആഖ്യാനം
അതാത് കാലങ്ങളിെല രാ�
ഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എപ്ര�

കാരം ലിംഗാധികാര സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു എന്ന�
തിെനക്കുറിച്ചുള്ള അവേബാധം വായനക്കാരിൽ ഉണ്ടാ�
ക്കാൻ ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കുന്നു എന്നത് എഴുത്തു�
കാരിയുെട േനട്ടം തെന്ന ആണ് . േലാകമാകമാനം വളർ�
ന്നു പടർന്ന ഒരു ആശയസംഹിത സ്ത്രീകെള എപ്രകാ�
രം ഒരുമിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്നത് “െഫമിനിസം” എന്ന
തത്വചിന്തെയ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കു�
ന്നുണ്ട് . സാധാരണക്കാരായ, സ് കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാ�
ത്രമുമുള്ള ഏെതാരാൾക്കും അനായാേസന മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ അവതരണം, വളെര പ്രാ�
ധാന്യമുള്ള ചിന്തകെള വായനക്കാർക്ക് വളെര െപെട്ട�
ന്ന് ഉൾെക്കാള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു. എങ്ങെനയാണ് 
ലിംഗേഭദം, രാഷ്ട്രീയം, ജനാധിപത്യം എന്നിവ ബന്ധ�
െപ്പട്ടു നില്ക്കുന്നത് എന്നും സമകാലീക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ
െഫമിനിസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും വളെര ആഴത്തിൽ,
വിമർശനനാത്മകമായി തെന്ന ചർച്ച െചയ്യുന്ന പുസ്തക�
മാണ് െജ. േദവികയുെട “െപെണ്ണാരുെമ്പട്ടാൽ േലാകം
മാറുന്നു: ലിംഗനീതിയുെട വിപ്ലവങ്ങൾ”.
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‘ഒറ്റെപ്പട്ട ആനന്ദങ്ങളി’ൽ
നിന്നു്

—ഹാരി മാത്യൂസ്

െസവ്വിയയിെല കത്തീഡ്രലിൽ ഒരു കുമ്പസാരക്കൂടിന�
കത്ത് മുട്ടിേന്മൽനിന്ന് , ഇരുപത്തിെയാന്നുകാരിയായ
ഒരു യുവതി തെന്റ ദുശ്ശീലമായ സ്വയംേഭാഗെത്തപ്പറ്റി
വിവരിച്ചുപറയുകയാണ് . പാതിരി അവൾക്ക് പാപേമാച�
നം നല്കേവ, അവൾ എഴുേന്നറ്റുനിന്ന് , പാവാടയുയർത്തി,
താനേപ്പാൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന പാപം ആ നി�
മിഷംതെന്ന അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നുെവന്ന് െവളിെപ്പ�
ടുത്തി.

മുക്െഡനിെല തെന്റ മാളികമുറിയിൽ പുൽപ്പായയിലിരു�
ന്ന് വാങ് െവയുെട മേനാഹരമായി തീർത്ത ഒരു കവിത
ധ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് ഒരാൾ സ്വയംേഭാഗം െചയ്യുകയാണ് .
കവിതയുെടയും സ്വയംേഭാഗത്തിെന്റയും സുഖങ്ങൾ െവ�
ളിപാടിെന്റ ഒെരാറ്റ നിമിഷത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് ജീ�
വിതത്തിലുടനീളം ഈ “സംന്യാസിയായ ആസക്തൻ”
ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് . തെന്റ അറുപതാം വർഷത്തിെല ഈഷ്മ�
ളമായ ഈ വസന്തകാല പ്രഭാതത്തിൽ അത്യുന്നത�
മായ ആ സംലയനം ഒടുവിൽ ൈകപ്പിടിയിെലത്തിേയ�
ക്കുെമന്ന് അയാൾക്ക് േതാന്നി.

േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ സ്വയംേഭാഗി, ബൂദെപ�
ഷ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന അയാൾ, എന്നും െചയ്യാറുള്ള�
തുേപാെല േജാലി കഴിെഞ്ഞത്തിയ ഉടെന സ്വയംേഭാ�
ഗം െചയ്യുകയാണ് . വലിെയാരു അപ്പാർട്െമന്റിലാണ് 
അയാൾ താമസിക്കുന്ന.ത് ഹംേഗറിയൻ േകാമ്മ്യുണിസ്റ്റ് 
പാർട്ടിയുെട േപാളിറ്റ് ബ്യൂേറാ അംഗമാണ് അയാൾ. മാ�
ത്രമല്ല, അറുപത്തിയഞ്ചിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന അയാൾ
നല്ല ആേരാഗ്യവാനും പ്രസാദാത്മകമായ നർമ്മ േബാധ�
മുള്ളവനുമാണ് . കഠിനാധ്വാനം നിറഞ്ഞ മെറ്റാരു ദിവസ�
ത്തിനു് േശഷം, േനെര തെന്റ വായനാമുറിയിൽ െചന്ന് ,
നിലത്ത് പരവതാനി വിടർത്തിയേപ്പാൾ അതിൽ ഇരു�
പത് ചതുരശ്ര അടി വലിപ്പത്തിലുള്ള േലാകത്തിെന്റ ഭൂപ�
ടം െതളിഞ്ഞുവന്നു. ഭൂപടത്തിെന്റ ഒത്ത മധ്യത്തിലാണ് 
ഹംഗറി; കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ബൂദെപഷ്റ്റ് ; കുറച്ചുകൂടി
കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, അയാൾ തെന്റ ശുക്ലം ഭൂപട�
ത്തിേലക്ക് ഒഴുകുന്നതും േനാക്കി അയാളങ്ങെന നിന്നു;
തെന്റ വിത്ത് െതറിച്ചുവീണ ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിട�
യുള്ള ഹംഗറിക്കാെര ഓർത്ത് ചിരിച്ചു െകാണ്ടങ്ങെന…
ഈ നിമിഷം ലാബുകളും സർവ്വകലാശാലകളും കച്ചവട
സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും പിടിച്ചടക്കുന്ന ഹംഗറിക്കാ�
െര. ഇന്ന് ബൂദെപഷ്റ്റ് ; നാെള േലാകം തെന്ന! അങ്ങ�
െന േലാകം കുേറക്കൂടി സമത്വസുന്ദരമായിത്തീരും.

മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഗാസയിെല േഭദെപ്പ�
െട്ടാരു ഫ്ളാറ്റിലിരുന്ന് രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ േപാവു�
കയാണ് . അയാൾ സ്വയംേഭാഗത്തിലാണ് , എന്നാൽ
ഒരു വസ്തുേവാ ൈകേയ്യാ അയാളുെട വലിഞ്ഞുമുറുകി
നിൽക്കുന്ന ലിംഗത്തിൽെതാടുന്നില്ല: വൃത്താകൃതിയിൽ
ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള, മുടിയുണക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന അഞ്ച് 
യന്ത്രങ്ങളുെട ഇളംചുടു കാറ്റ് േക്രന്ദബിന്ദുവിേലക്ക് ഒഴുകു�
ന്നുണ്ട് . െചവിയിൽ അയാൾ െമഴുകുരുളകൾ തിരുകിയി�
ട്ടുണ്ട് .

ഒക്കിനാവയിെല നാഹയിൽ അറുപതു വയസ്സുള്ള ഒരു
സ്ത്രീ തെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു െപൺ സയാമീസ് മു�
ന്നിലിരുന്ന് സ്വയംേഭാഗം െചയ്യുകയാണ് . സ്ത്രീ കിടക്കു�
ന്ന പായയുെട അറ്റത്ത് ചുരുണ്ടുകൂടിയ പൂച്ചയുെട േനാട്ട�
ത്തിലുള്ളത് െചറിെയാരു െവറുപ്പ് കലർന്ന ഉദാസീനത�
യാണ് . ഈ േനാട്ടമാണ് സ്ത്രീെയ ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്നത് ,
അവിെട പൂച്ചയുെട സാന്നിധ്യത്തിനുള്ള കാരണവും ആ
േനാട്ടംതെന്ന. െപെട്ടന്ന് പൂച്ച േകാട്ടുവായിട്ടു. എരിയുന്ന
എണ്ണയിൽ മുക്കിയ മാവുപുരട്ടിയ െചമ്മീൻ േപാെല സ്ത്രീ
രതിമൂർച്ഛയിേലക്ക് വീണു.

അറുപത്തിെയട്ടു വയസ്സുള്ള ഒരാൾ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞു കിട�
ക്കുന്ന കിടക്കയിൽകിടന്ന് സ്വയംേഭാഗം െചയ്യുകയാണ് .
െകട്ടിയടുക്കിയ െപട്ടികളും അലേങ്കാലമായ അകസ്സാ�
മാനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആ മുറി െകയ്പ് ടൗണിെന അഭിമുഖീ�
കരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു വീട്ടിനകത്താണ് ; അയാളി�
േപ്പാൾ ആ വീട് സ്വന്തമാക്കിയേതയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിലു�
ടനീളം, എേപ്പാെഴല്ലാം താമസം മാറുന്നുേവാ അേപ്പാെഴ�
ല്ലാം പുതിയ താമസസ്ഥലത്തുെവച്ച് ഒന്ന് സ്വയംേഭാഗം
െചയ്താേല അയാൾക്കതിെന വീടായി കരുതാൻ കഴിയു.
ഈ സ്വഭാവം തുടരാൻ ഭാര്യ അയാെള ഉത്സാഹിപ്പിക്കാ�
റുണ്ട് .

ഹാരി മാത്യുസ് (1930-2017). െറയ്      െമാണ്ടു് െകേനായും
ഈതാേലാ കൽവീേനായുെമല്ലാം അംഗങ്ങളായിരുന്ന,
ഫഞ്ച് സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയായ “ഉലീേപ്പാ”യിൽ അംഗ�
മായിരുന്ന ഒേരെയാരു അേമരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ.
േഷാർഷ് െപരക് മാത്യൂസിേനയും പരിഭാഷെപ്പടുത്തി�
യിട്ടുണ്ടു്. മാത്യൂസു് CIA ചാരനാണു് എെന്നാരു െതറ്റായ
വാർത്ത പടർന്നേപ്പാൾ അെതാരിക്കലും അേദ്ദഹം നി�
േഷധിക്കാൻ േപായില്ല. പകരം തെന്റ CIA ദിനങ്ങെളപ്പ�
റ്റി ആത്മകഥ എഴുതുകയും െചയ്തു. “ഒറ്റെപ്പട്ട ആനന്ദങ്ങ�
ളി”ൽ മാത്യുസ് േലാകത്തിെല ഏറ്റവും ഏകാന്തമായ പ്ര�
വൃത്തികളിെലാന്നിെന എഴുത്തിെല അടക്കിപ്പിടിക്കലുമാ�
യി േയാജിപ്പിക്കുകയാണ് .

പരിഭാഷ: സച്ചു േതാമസ്
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സ്വാതന്ത്ര്യം തെന്ന ജീവിതം

—ബി.രാജീവൻ

സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പുതിയ മാനങ്ങളി�
േലക്കുയേരണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണിത് . സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയു�
െട ചരിത്രത്തിൽ മുൻ മാതൃകകളിൽ ഒന്നും ഒതുങ്ങാത്ത
പുതിയ തരം െവല്ലുവിളികെളയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയു�
െട ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് േനരിട്ടു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന�
ത് . സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത കുറിച്ചുള്ള പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയു�
െട ലിബറൽ ജനാധിപത്യ സങ്കൽപ്പങ്ങൾേക്കാ സ്റ്റാലി�
നിസ്റ്റ് മാർക് സിസത്തിെന്റ ധാരണകൾേക്കാ േനരിടാൻ
ആവാത്തവയാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
െവല്ലുവിളികൾ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാത്രന്ത്ര്യെമന്ന
ജീവിതശക്തി വിേശഷേത്തയും മൂല്യേത്തയും കുറിച്ചുള്ള
പുതിയ അേന്വഷണങ്ങൾക്ക് ആമുഖമായി ചില ആശയ�
ങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിെട െചയ്യുന്നത് .

മനുഷ്യരുെട രാഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവും സർഗ്ഗാത്മക�
വുമായ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങെള മുഴുവൻ നിഷ്ക്രിയമാ�
ക്കുന്ന ഒരു അധികാര ബന്ധ മാതൃകെയ ആണ് നാം
ഫാസ്സിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് . ഇത് മുകളിൽ നിന്നു�
ള്ള അടിച്ചമർത്തുന്ന അധികാര പ്രേയാഗെമന്നതിെന�
ക്കാൾ താെഴ നിന്നുതെന്ന മനുഷ്യെര പിടികൂടുകയും
അവെര പിണിയാളുകൾ ആക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു രാ�
ഷ്ട്രീയ അധികാര രൂപമാണ് . അതായത് ഫാസിസം
മുകളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി പ്രേയാഗത്തിലൂെട മനുഷ്യ�
െര കീഴ്  െപടുത്തുകയും അടിമകൾ ആക്കുകയും െചയ്യു�
ന്ന ഒരു ഭരണകൂടാധികാര രൂപമല്ല. അടിമത്തം സ്വയം
ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗെത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരി�
ലൂെട പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയ
രൂപമാണ് . മത രാഷ്ട്രീയവാദത്തിലൂെട രാജ്യെത്ത വർ�
ഗ്ഗീയമായി വിഭജിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 
േനെര ഇത്തരം സ്വയം അടിമെപ്പട്ട അന്ധമായ ആൾ�
ക്കൂട്ടെത്ത അഴിച്ചുവിടുകയും െചയ്യുന്ന ഈ ഫാസിസ്റ്റ് 
ൈശലി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇന്ന് ശക്തിെപ്പട്ടു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം പ്രേത്യകം ഓർേക്കണ്ട ഒരു
വസ്തുത എല്ലാ എതിർപ്പുകെളയും അതിജീവിച്ചു െകാണ്ട് 
സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ൈകവരിച്ച
വിജയെത്ത കുറിച്ചാണ് . ഗാന്ധിവധെത്ത തുടർന്ന് നി�
േരാധിക്കെപ്പടുകയും ജനങ്ങൾ തെന്ന അവഗണിക്കുക�
യും െചയ്ത ഒരു മത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ബഹു�
ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടക്കം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന
ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വളർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ഇതിനുമപ്പുറം േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല ജന�
ങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യ േബാധെത്ത അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും
കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാ�
യി അത് രുപാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ�
നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടു കാല�
മായി ലിബറൽ ജനാധിപത്യ വാദികളും ഇടതുപക്ഷ പു�
േരാഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അടക്കമുള്ള മതനിരേപക്ഷ
ജനാധിപത്യ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ സംഘ്പരിവാറിെനതിെര
നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയാശയ പ്രചാരണ�
ങ്ങൾ മുഴുവൻ നിഷ്പലമായിേപ്പായി എന്നാണ് ; മെറ്റാരു
രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതനിരേപക്ഷതേയയും ജനാ�
ധിപത്യേത്തയും കുറിച്ചുള്ള പുേരാഗമനപരവും യുക്തിഭ�
ദ്രവുമായ ആശയങ്ങൾ ഒന്നും ബഹുഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന
ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണ ജനജീവിതെത്ത സ്പർശിക്കാെത േപാ�
യി എന്നാണ് . അെത സമയം ദീർഘകാലെത്ത ഭരണ�
വർഗ്ഗ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് കീെഴ്പട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത കുറിച്ചു�
ള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ തെന്ന ഇല്ലാതായി ആത്മഹത്യയിേലക്ക് 
നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ ദരിദ്ര-കർഷക ജന�
ജീവിതത്തിേലക്ക് സംഘപരിവാറിെന്റ മതൈവകാരിക
രാഷ്ട്രീയം േവഗത്തിൽ പടർന്നു കയറാൻ തുടങ്ങുകയും
െചയ്തു.

അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ജനജീവിതെത്ത പിടികൂടിയിരിക്കു�
ന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ േരാഗാതുരതയിൽനിന്നും അഥവാ
പാരതന്ത്ര്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും അതിെന
േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പുതിയ മാർഗ്ഗ�
ങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിധെമാ�
രു പുതിയ പരീക്ഷണത്തിെന്റ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് േവണ്ട�
ത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മനുഷ്യാനുഭവെത്ത കുറിച്ചുള്ള ചില
തിരിച്ചറിവുകളാണ് . സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ജനതെയ സംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളം അമൂർത്തവും യുക്ത്യധിഷ്ഠിതവുമായ
ഒരാശയത്തിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത കുറിച്ചുള്ള പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തകളിെല
നിർവ്വചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് െഹഗലിെന്റ
നിർവ്വചനമാണ് . ‘അനിവാര്യത’ (Necessity) യുെട അം�
ഗീകരണമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന െഹഗലിെന്റ നിർവ്വ�
ചനം സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത അമൂർത്തമായ യുക്തിയുെട തല�
ത്തിേലക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് .
മാറ്റമില്ലാത്ത അഥവാ മാറ്റാനാവാത്ത പ്രകൃതിയുെട പ്ര�
വർത്തനങ്ങളാണ് അനിവാര്യതകൾ. ഈ അനിവാര്യ�
തകെള അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ട് അവയിൽ േബാധപൂർവ്വം
കടന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലുെടയാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃ�
തിയുെട അനിവാര്യതകെള സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കി മാറ്റിയത് .
അതുെകാണ്ടാണ് മറ്റു ജീവജാലങ്ങെളല്ലാം പ്രകൃതിയുെട
അനിവാര്യതകൾക്കു കീെഴ്പട്ടു ജീവിക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യൻ
ആകാശത്തിൽ പക്ഷിെയേപ്പാെല പറക്കാനും സമുദ്ര�
ത്തിൽ മത്സ്യെത്തേപ്പാെല സഞ്ചരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമു�
ള്ള ഒരു ജീവിയായി മാറിയത് . മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നി�
ന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അറിവിലൂെടയും പ്രേയാഗത്തിലൂെടയും
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ ആർജ്ജിക്കുന്ന അധികസിദ്ധിക�
െളയാണ് ഈ നിർവ്വചന പ്രകാരം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു�
െകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് .

എന്നാൽ യുക്തിയുേടയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റയും മണ്ഡലങ്ങ�
ളിൽ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിക്കുേമൽ ആർജ്ജിക്കുന്ന വിജയ�
ങ്ങൾ എന്നതിനുപരി മനുഷ്യരുെട ജീവിതാധികാരത്തി�
െന്റ ശക്തികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത വി�
ലയിരുത്താൻ ഈ നിർവ്വചനത്തിന് കഴിയാെത േപാ�
യി. മനുഷ്യേനയും പ്രകൃതിേയയും വ്യക്തിേയയും സമൂഹ�
േത്തയും യുക്തിേയയും ഭാവനേയയും ചിന്തേയയും വി�
കാരേത്തയും വിപരീതങ്ങളാക്കി തീർക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ
മുഖ്യധാരാ ആധുനികതയുെട പരിമിതികളിൽ കുടുങ്ങി�
ക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ നിർവ്വചനമാണിത് . ഇന്നും
നമ്മുെട അേന്വഷണങ്ങൾക്ക് പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയു�
െട, ബാഹ്യപ്രകൃതിേയയും മനുഷ്യ പ്രകൃതിേയയും വിപ�
രീതങ്ങളായി കരുതുന്ന ൈദ്വതസങ്കൽപ്പത്തിൽനിന്നും
പുറത്തുകടക്കാൻ ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തിെയന്ന
നിലയിലും സമൂഹെമന്ന നിലയിലും ഉള്ള മനുഷ്യരുെട
ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യാ�
േന്വഷണത്തിേലക്ക് മെറ്റാരു വിചാര മാതൃകയിലൂെട
നമുക്ക് കടന്നുെചേല്ലണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അതിന് ഇന്ന് േലാകം ഉറ്റുേനാക്കുന്നത് െഹഗലിനും
ഒരു നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് മനുഷ്യരുെട ജീവിതാനുഭവെമന്ന നില�
യിൽ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത സമീപിച്ച സ്പിേനാസയുെട ചിന്ത�
യിേലക്കാണ് . പാശ്ചാത്യ മുഖ്യധാരാ ആധുനികതയുെട
ബദൽ ധാരയുെട വക്താവ് ആയാണ് ഇന്ന് സ്പിേനാസ
അറിയെപ്പടുന്നത് . പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ ശരീ�
രത്തിനും മനസ്സിനും ഇടയിൽ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തി�
നും ഇടയിൽ യുക്തിക്കും വികാരത്തിനും ഇടയിൽ ആധു�
നിക പാശ്ചാത്യചിന്ത സൃഷ്ടിച്ച വിടവിെന ഇല്ലാതാക്കു�
ന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്പിേനാസ ൈകെക്കാണ്ടത് .

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എടുത്തുപറേയണ്ടത് മനസ്സിനും ശരീ�
രത്തിനും ഇടയിലും യുക്തിക്കും ഭാവനയ്ക്കും ഇടയിലും ചി�
ന്തയ്ക്കും വികാരത്തിനും ഇടയിലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ൈവ�
പരീത്യെത്ത മറികടക്കാൻ േപാന്നവിധം സ്പിേനാസ
നടത്തിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തെത്ത കുറിച്ചാണ് . മനുഷ്യ�
ശരീരെത്ത ഒരു ൈജവയന്ത്രമായും മനുഷ്യെന്റ മാന�
സിക ജീവിതവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചിന്തെയയും ഭാവന�
െയയും വികാരങ്ങെളയും ഒെക്ക മെറ്റാരു അയഥാർത്ഥ
നിഷ്  ക്രിയ വ്യാപാരവുമായി േവർതിരിക്കുന്ന ആധുനിക
പാശ്ചാത്യചിന്ത മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ ക്രിയാത്മകമായ
ആവിഷ് കാരശക്തികെള അവഗണിക്കുകയാണ് െചയ്ത�
ത് . മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ ഈ ആവിഷ്കാരശക്തികെള
വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലുെടയാണ് സ്പിേനാസ പാ�
ശ്ചാത്യ ചിന്തയുെട ൈദ്വതങ്ങെള േനരിട്ടത് . ഈ ശ്രമ�
വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് സ്പിേനാസ കെണ്ടത്തിയ ഒരു പരി�
കല്പനയാണ് ഭാവശക്തി (Affect) എന്നത് . ഒരു ശരീരം
മറ്റു ശരീരങ്ങൾക്കുേമൽ െചലുത്തുന്ന ശക്തിയുേടേയാ മറ്റു
ശരീരങ്ങളുെട സമ്മർദ്ദെത്ത സഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
ശരീരത്തിെന്റ ശക്തിയുേടേയാ ഏറിയും കുറഞ്ഞുമുള്ള പ്ര�
കൃതി സഹജമായ ആവിഷ്ക്കാരെത്തയാണ് ഭാവശക്തി
(Affect) എന്നതുെകാണ്ട് സ്പിേനാസ അർത്ഥമാക്കുന്നത് .
ഈ ആവിഷ്കാരം മാനസികെമേന്നാ ശാരീരികെമേന്നാ
േവർതിരിക്കാൻ ആവാത്ത ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ് .

യുക്തി / ഭാവന, ചിന്ത /വികാരം, എന്നീ ൈവപരീത്യ
സങ്കൽപ്പങ്ങെള അപ്രസക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അവയ്ക്ക് 
ആസ്പദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ യാഥാർ�
ഥ്യം. വ്യക്തിയുെട വസ്തുനിഷ്ഠേമാ ആത്മനിഷ്ഠേമാ ആയ
േബാധേകന്ദ്രത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഈ ശക്തി പ്രതിഭാ�
സം ഒരു തീവ്ര യാഥാർഥ്യമാണ് (Intensive Reality). മറ്റു
ശരീരങ്ങേളാടും ശക്തികേളാടും ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു ശരീര�
ത്തിെന്റ ക്രിയാത്മകേമാ നിഷ്ക്രിയേമാ ആയ പ്രവർത്ത�
നത്തിന് ആസ്പദം വ്യക്തി േബാധേകന്ദ്രത്തിൽ ഒതുങ്ങാ�
ത്ത ഈ തീവ്രയാഥാർഥ്യമാണ് . മനുഷ്യ വ്യക്തികെള
മറ്റു വ്യക്തികളിേലക്കു സംക്രമിപ്പിക്കുന്നതിനും സുഖ–
ദുഃഖങ്ങളിലൂെട കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതിനും കാര�
ണമായി വർത്തിക്കുന്നത് ഈ ശാരീരിക ശക്തിയുെട
അഥവാ ഭാവശക്തിയുെട ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ആണ് .

അനിവാര്യതയുെട (necessity) അംഗീകരണമാണ് സ്വാ�
തന്ത്ര്യം എന്ന െഹഗലിലൂെട പ്രസിദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യ
നിർവ്വചനം യഥാർത്ഥത്തിൽ േസ്റ്റായിക്കുകൾ അവതരി�
പ്പിച്ച ഒരു നിർവ്വചനമായിരുന്നു. എന്നാൽ െഹഗലിെന്റ
യുക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്യ വ്യാഖ്യാനത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യ�
സ്തമായി അനിവാര്യതയുെട അംഗീകാരെമന്ന ആശയ�
െത്ത സ്പിേനാസ മെറ്റാരുതരത്തിലാണ് വികസിപ്പിച്ചത് .
ബാഹ്യപ്രകൃതിയുെട അനിവാര്യതകെള മനുഷ്യർ അംഗീ�
കരിക്കുന്നതിലൂെടയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന�
െതന്ന സങ്കൽപ്പേത്താട് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുെട അനിവാ�
ര്യതകെള കൂടി സ്പിേനാസ കൂട്ടിേച്ചർത്തു. ഇങ്ങെനയാണ് 
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സങ്കൽപ്പെത്ത അപൂർണ്ണമാക്കിത്തീർ�
ത്ത മനുഷ്യ /പ്രകൃതി വിരുദ്ധതെയ സ്പിേനാസ പരിഹരി�
ച്ചത് .

ഇവിെടയാണ് ഭാവശക്തി (Affect) എന്ന പരികൽപ്പന�
യുെട പ്രാധാന്യം. ഇതിലൂെട ആത്മനിഷ്ഠത /വസ്തുനിഷ്ഠത,
വികാരം /വിചാരം എന്നീ ദ്വന്ദങ്ങളിൽ തടഞ്ഞുനിന്ന
(ഉദാ: ദക്കാർെത്ത) മനുഷ്യപ്രകൃതിെയ കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽ�
പ്പെത്ത സ്പിേനാസ മാറ്റിമറിച്ചു. മനുഷ്യെന്റ ആന്തരിക പ്ര�
കൃതിയും ബാഹ്യപ്രകൃതിയും തമ്മിൽ നിലനിന്ന ൈവരു�
ദ്ധ്യത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഭാവശക്തിെയന്ന തീവ്ര (Intense)
പ്രകൃതി പ്രതിഭാസെത്ത സ്പിേനാസ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. വികാര�
െമേന്നാ വിചാരെമേന്നാ ഒരു മാനസിക വ്യാപാരെത്ത
നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഭാവശക്തി പ്രേയാഗത്തിെന്റ ഏറ്റ�
ക്കുറച്ചിലുകൾ ആണ് എന്ന് വന്നു. അവിെട ൈവരുദ്ധ്യ�
മില്ല.

ഭാവശക്തിക്ക് ക്രിയാത്മകേമാ നിഷ്ക്രിയേമാ ആയ നില�
കൾ ഉണ്ട് . ബാഹ്യപ്രകൃതിയുെടേയാ സമൂഹപ്രകൃതിയു�
െടേയാ വ്യക്തിപ്രകൃതിയുെടേയാ അനിവാര്യതകെള ക്രി�
യാത്മകവും സർഗ്ഗാത്മകവുമായി ഭാവശക്തികൾ അം�
ഗീകരിക്കുന്നതിലൂെടയാണ് മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ സ്വ�
തന്ത്രരായി തീരുന്നത് . ഇതരശക്തികൾക്കുേമൽ ക്രിയാ�
ത്മകമായി പ്രയത്നിക്കാൻ ആവാെത അവക്ക് കീഴ്െപ്പ�
ട്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാവശക്തികളുെട നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയാണ് 
പാരതന്ത്ര്യം. അങ്ങെന ഭാവശക്തികളുെട ക്രിയാത്മക�
തയും സർഗ്ഗാത്മകതയും മനുഷ്യെര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേല�
ക്ക് നയിക്കുേമ്പാൾ നിഷ്ക്രിയത ൈവകാരികമായ അടി�
മത്തത്തിേലക്കാണ് തള്ളിവീഴ് ത്തുന്നത് . ഈ വിധം വീ�
ണു േപാകുന്ന ഒരു ജനതയാണ് സ്വയം അടിമത്തെത്ത
ഇച്ഛിക്കുന്നതിലൂെട ഫാസിസ്റ്റു രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ഇരയാ�
യി തീരുന്നത് .

ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നു് ഒരു ജനതെയ കരകയറ്റുന്ന�
തിനു് പഴയ ദ്വന്ദ ൈവപരീത്യങ്ങളിൽ നിന്നു് മുക്തമായ
പുതിയ ബദൽ മാഗ്ഗൎങ്ങൾ (alternatives) തുറേക്കണ്ടി�
യിരിക്കുന്നു. യുക്തിവിചാരത്തിെന്റ തലത്തിൽ മാത്ര�
െമാതുങ്ങുന്ന, ജനാധിപത്യേത്തയും മതനിരേപക്ഷത�
േയയും കുറിച്ചുള്ള െസമിനാറുകൾേക്കാ േമളകൾേക്കാ
േബാധവത്ക്കരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾേക്കാ ഒന്നും ഈ
പുതിയ ബദൽ മാഗ്ഗൎങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിൽ കാര്യമായി
ഒന്നും െചയ്യാനാവില്ല. അവെയ്ക്കാന്നും ഒരു ജനതയുെട
നിലനില്പിെന്റ ഘടനെയ മൗലികമായി സ്പർശിക്കാൻ
ആവില്ല എന്നതാണു് അതിനുകാരണം. ഏഴു് പതിറ്റാ�
ണ്ടു കാലമായി സംഘ്പരിവാറിെനതിെര ബുദ്ധിജീവി�
കൾ നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അമൂർത്താശയ പ്രചാ�
രണത്തിെന്റ ഫലം തെന്ന ഇതിനു െതളിവാണു്. ഒരു
ജനതയുെട പതിച്ചുേപായ ഭാവശക്തികെള ക്രിയാത്മ�
കതയിേലക്കു് ഉയർത്തണെമങ്കിൽ അവരുെട കർത്തൃ�
ത്വ ഘടന (Dispositif) തെന്ന പരിവർത്തിപ്പിേക്കണ്ടി�
യിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആശയൈവപരീത്യത്തിെന്റ
മാഗ്ഗൎങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചു് പുതിയ കർത്തൃത്വ ഘടനകളുെട
അതീന്ദ്രിയെമങ്കിലും യഥാത്ഥൎമായ പുനർനിമ്മൎിതിയിൽ
നമുക്കു് ഏർെപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇത്തരെമാരു ദൗത്യത്തിൽ സർഗ്ഗാത്മകവും ജനകീയ�
വുമായ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിെനന്ന�
േപാെല കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനുമുള്ള സ്ഥാനം അേങ്ങ�
യറ്റം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. കലാസൃഷ്ടിക�
ളും സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ
ഭാവശക്തികെള സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാർഗ്ഗാത്മക യന്ത്രങ്ങൾ
ആണു്. കലയും സാഹിത്യവും മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കുള്ള മുേന്നറ്റത്തിനു് അനിവാര്യമായ
അതീന്ദ്രിയ തീവ്ര ശക്തികളുെട സമരമുഖമാെണന്നു്
ഇന്നു് പറേയണ്ടിവരുന്നതു് അതുെകാണ്ടാണു്.
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െപാറുതിയും െപാറുതിേകടും

—ടി.വി.മധു

സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം.
എങ്ങിെന തുടങ്ങും? തുടങ്ങാൻപല വഴികളുണ്ട് . തുട�
ങ്ങാതിരിക്കുകയും െചയ്യാം. എഴുതിത്തുടങ്ങിയാലും പ്ര�
ശ്നങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. എഴുത്ത് തുടരുന്നത് പല സാധ്യ�
തകൾക്കിടയിലൂെടയാണ് . ഒരു വിരാമചിഹ്നം െകാണ്ട് 
ഏതു നിമിഷവും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. അങ്ങെന�
െയാരു മറുസാധ്യതെയ ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടാണ് എഴു�
ത്ത് തുടരുന്നത് . മെറ്റാരു വഴി ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ട് ഒരു
വഴി തിരെഞ്ഞടുക്കുേമ്പാൾ അവിെട സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ; ആ
തിരെഞ്ഞടുപ്പ് േസ്വഛാ േപ്രരിതമാെണങ്കിൽ. എനിക്ക് 
ഈ എഴുത്ത് തുടരാം, നിർത്താം. ഈ േജാലി തുടരാം,
ഉേപക്ഷിക്കാം. ഒരു പദവിയിൽ തുടരാം, വിരമിക്കാം.
ഈ ജീവിതം തെന്ന ഉേപക്ഷിക്കാം, ആത്മഹത്യ െച�
യ്യാം. എെന്നത്തെന്ന േവെണ്ടന്ന് വയ്ക്കാവുന്ന അളവിൽ
ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നർത്ഥം. സ്വതന്ത്രരാവാൻ
വിധിക്കെപ്പട്ട, അെല്ലങ്കിൽ ശപിക്കെപ്പട്ട ജീവികളാണ് 
മനുഷ്യർ എന്ന് സാർത്ര് പറയും. മനുഷ്യജീവികളുെട
ഉണ്മെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള തത്വചിന്താപരമായ വിശക�
ലനങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാർത്ര് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞത് . അതിെന്റ ഭവശാസ്ത്രപരമായ (ontological)
വിവക്ഷകളിേലക്ക് ഇവിെട കടക്കുന്നില്ല.

എഴുത്തിെന്റ കാര്യത്തിേലക്ക് വരാം. ഏതു നിമിഷവും
ഉേപക്ഷിക്കാം എന്ന മറുസാധ്യതെയ ഒഴിവാക്കിെക്കാ�
ണ്ടാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാനിരിക്കുന്നെതങ്കിൽ എെന്റ
ഈ ഇരുപ്പിൽ ഒരു െപാറുതിേകടുണ്ട് . െചയ്യുന്ന പ്രവർ�
ത്തിയിൽ ഞാൻ സ്വസ്ഥനല്ല. ഈ അസ്വാസ്ഥ്യം തെന്ന�
യാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. ഒരു കേസര അതിെന്റ ‘ഇരുപ്പിൽ’
നൽകെപ്പട്ട അവസ്ഥയിൽ ‘സ്വസ്ഥ’മാണ് . ഞാൻ അങ്ങ�
െനയല്ല. തുടരേണാ േവണ്ടേയാ എന്ന ആശങ്കയിൽ
കലുഷിതമാണ് എെന്റ ഈ ഇരുപ്പ് . ആശങ്കാകുലമായ
ഇരുപ്പിെന്റ നിതാന്തമായ അസ്വാസ്ഥ്യം തെന്നയാണു്
എെന്റ ജീവിതം. ഇങ്ങെനയാെണങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
നു് മറുപുറമുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ അെതന്താണു്? സ്വാ�
തന്ത്ര്യെത്ത എനിക്കു് ഉേപക്ഷിക്കുവാനാകുേമാ? സ്വമ�
നസാെല അങ്ങെന െചയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുേമ്പാൾ
അേപ്പാഴും ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണു് എന്നതാണു് അതി�
െല ൈവപരീത്യം. ബഷീറിെന്റ മതിലുകൾ എന്ന േനാ�
വലിെല കഥാപാത്രെത്തേപ്പാെല ‘ൈവ ഷുഡ് ഐ ബി
ഫ്രീ? ’ എെന്നാരാൾ േചാദിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ സ്വതന്ത്ര�
നാണു്. േസ്വച്ഛാേപ്രരിതമായ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം േവ�
ണ്ട എെന്നാരാൾ തീരുമാനിക്കുേമ്പാൾ സ്വതന്ത്രയാവുക
എന്ന മറുസാധ്യതെയ ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടാണ് അയാൾ
അത് െചയ്യുന്നത് . സ്വാതന്ത്ര്യം േവണ്ട എന്ന് തീരുമാനി�
ക്കുന്നതിലും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഉള്ളെതങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 
എങ്ങെന അസ്വതന്ത്രയാവാൻ പറ്റും?

നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ മറികടക്കാനാവാത്ത
വിധം ഭീകരമായ മതിലുെണ്ടന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾ മതി�
ലുകളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇങ്ങ�
െനയാണ് നിങ്ങളുെട േലാക ജീവിതെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ
സ്വതന്ത്രയാേണാ.…? സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ
അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. എന്നാൽ ഈ സ്ഥിതി വിേശ�
ഷെത്ത െതെല്ലാന്ന് വിശകലനം െചയ്തു േനാക്കുക. മറി�
കടക്കുക അസാധ്യെമങ്കിൽ മതിൽ നിങ്ങളുെട സഞ്ചാ�
രസ്വാതന്ത്രത്തിന് പ്രതിബന്ധമാണ് . എന്നാൽ മറികട�
ക്കാനാവാത്ത പ്രതിബന്ധം എന്ന അർത്ഥം മതിലിനു
ൈകവരുന്നത് നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വതന്ത്ര�
യാകുന്നതു െകാണ്ടാെണന്ന് വന്നുകൂെട? സാങ്കല്പികമാ�
യി േനാക്കിയാൽ മതിൽെക്കട്ടിനകെത്ത ഒരു മരെത്ത
‘സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം’മതിലിന് അത്തരെമാരു അർ�
ത്ഥമില്ല. മറികടക്കുക എന്ന സാധ്യതെയ മുൻകൂറായി�
ത്തെന്ന ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ജീവിക്കു മാത്രേമ മതിൽ പ്രതി�
ബന്ധമാകുന്നുള്ളൂ. സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മതിലിെന പ്രതിബ�
ന്ധമാക്കുന്നത് . മറിച്ചല്ല. ഈ നിലപാട് താർക്കികമായി
എത്രേത്താളം ഭദ്രമാണ് എന്ന കാര്യേമാ പ്രത്യയശാസ്ത്ര�
പരമായി എത്രേത്താളം സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന കാര്യ�
േമാ ഈ കുറിപ്പിൽ പരിേശാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ആശയം
എന്ന നിലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് എത്രേത്താളം
സങ്കീർണ്ണമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇത്രയും പറ�
ഞ്ഞത് . രാഷ്ട്രീയമായ നിലയിൽ പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
സ്വതന്ത്രമാവുക എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ആഭ്യന്ത�
രേശഷികളുെട പരിധിക്കകത്തു നിന്നുെകാണ്ട് സ്വേമധ�
യാ പ്രവർത്തിക്കാനാവുക എന്നാണ് . ഇവിെട ലിബർ�
ട്ടി (Liberty) എന്ന പദമാണ് േയാജിക്കുക. ലിബറൽ
ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും ആധുനികമായ സാമൂഹിക
രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുെടയും കാലഘട്ടത്തിൽ സം�
ഭവിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഒരു അവകാശ പ്രശ്നമാ�
യി മാറി എന്നതാണ് . സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യജീവിയുെട
ജന്മാവകാശമായി മാറി. അഥവാ, നിയമപരമായ പരി�
രക്ഷയുള്ള അവകാശമായി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ‘അസ്വാ�
സ്ഥ്യം’മാറി. ഉടലുകളിൽ അവകാശങ്ങളുെട ഉടുപ്പുണ്ട് , തു�
ടക്കം മുതേല. ഉടലിൽ ജന്മനാൽ ഇഴുകിേച്ചർന്ന ഉടുെപ്പ�
ന്ന മട്ടിൽ നാം അത് ധരിക്കുന്നു. അതിനുള്ളിൽ ശിക്ഷി�
തമായ വഴക്കങ്ങളിൽ വാർെത്തടുക്കെപ്പട്ട ഉടലുകളാ�
യി വ്യക്തിയും പൗരനുെമാെക്ക രൂപെപ്പട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യം
നമ്മുെട ജന്മാവകാശമാണ് എന്നു പറയുേമ്പാൾ ജനനം
െകാണ്ടുതെന്ന നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണ് എന്നാണേല്ലാ.
ഇവിെട ജനനം എന്നത് പ്രാകൃതികമാേയാ ൈജവശാ�
സ്ത്രപരമാേയാ ആയ സംഭവമല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായ
സംഭവമാണ് .

അരിേസ്റ്റാട്ടിലിെന്റ പഴയ വിേശഷണെത്ത പുതിയ മട്ടിൽ
ഉപേയാഗിച്ചാൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൃഗത്തിെന്റ ജനന�
െത്തയാണ് അത് അടയാളെപ്പടുത്തുന്നത് . ചുരുക്കത്തിൽ,
ഒരു ൈജവശരീരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ആേലഖനം
െചയ്യുകയല്ല മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ െചയ്തത് .
മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശെത്ത ജന്മനാൽ
തെന്ന ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒന്ന് എന്ന മട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയമാ�
യി അന്തർ േരഖിതമായ ശരീരെത്ത നിർമ്മിെച്ചടുക്കുക�
യാണ് . ആധുനിക സമൂഹങ്ങളുെട ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയ�
മായ ശരീര നിർമ്മിതിയുെട അതിസൂക്ഷ്മ ബലതന്ത്രങ്ങളു�
െട ചരിത്രം കൂടിയാെണന്ന് പല ചിന്തകരും പറയും.

േദശരാഷ്ട്രങ്ങളുെടയും ജനായത്ത ഭരണക്രമങ്ങളുെട�
യും സംരക്ഷിത േമഖലകളിൽ േമയുന്ന പൗരൻമാെരാ�
െക്ക സ്വതന്ത്രശരീരികളാണ് . മനുഷ്യാവകാശം ഇവിെട
െപൗരാവകാശം തെന്ന. അവകാശങ്ങൾ അന്തർലീന�
മായി നില്ക്കുന്ന പൗര ശരീരെത്ത നിർമ്മിെച്ചടുത്തുെകാ�
ണ്ടാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ അധികാരം പ്രയുക്തമാകുന്നത് .
ഈ പൗരശരീര നിർമ്മിതിക്ക് ചില അനിവാര്യമായ
ഉപാധികളുണ്ട് . ഏതു നിമിഷവും അവ റദ്ദാക്കെപ്പടാം.
റദ്ദാക്കെപ്പടാനുള്ള സാധ്യതെയ മുൻകൂറായി ഉൾെക്കാ�
ണ്ടുെകാണ്ടാണ് പൗരശരീരങ്ങൾ നിർമ്മിതമാകുന്നത് .
വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�
ള്ള അവകാശമുണ്ട് ; എന്നാൽ തടവിലടയ്ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
വലിെയാരളവിൽ അത് റദ്ദാക്കെപ്പടും. നിങ്ങൾക്ക് ജീവി�
ക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് . എന്നാൽ വധശിക്ഷ നട�
പ്പാക്കും മുൻപ് അത് സ്വാഭാവികമായും റദ്ദാക്കെപ്പടും.
നിങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട് , എന്നാൽ
സുരക്ഷാകാരണങ്ങളാൽ അത് റദ്ദാക്കെപ്പടാം. നാസി
കാലഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടെക്കാലയ്ക്ക് വിേധയമാക്കുന്നതിനു
മുൻപ് ജൂത ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജർമ്മൻ പൗരത്വത്തി�
െന്റ ഉടയാടകൾ അഴിച്ചുമാറ്റുമായിരുന്നു. ഇങ്ങെന ഉടുപ്പു�
കൾ അഴിച്ചുമാറ്റിയാൽ ഏതു ശരീരവും െവറും ശരീരമാ�
ണ് . അതിെന എന്തും െചയ്യാം. പൗരശരീരെത്ത രാഷ്ട്രീ�
യമായി നിർമ്മിെച്ചടുക്കുന്ന നടപടികൾ അതിെന ഒരു
‘െവറും ശരീര’മാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതെയക്കൂടി മുൻകൂ�
റായി ഉൾെക്കാള്ളുന്നുണ്ട് . സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
അേത ഉദാരതയുെട േപരിൽ തെന്ന അത് നിേഷധി�
ക്കാൻ ആധുനിക ലിബറൽ ജനായത്ത ഭരണക്രമങ്ങൾ�
ക്കാവുന്നതും ഇതുെകാണ്ടാണ് .

ഇന്ന് വ്യക്തിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസഞ്ചാരത്തിെന്റ വഴിക�
ളിെലല്ലാം ‘നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ’ എന്ന മുന്ന�
റിയിപ്പുണ്ട് . സാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ പ്രേയാഗവ്യവ�
ഹാരത്തിനുള്ളിെല ൈവരുധ്യെത്തക്കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ട് , ഈ മുന്നറിയിപ്പ് .

നിരീക്ഷണത്തിെന്റ ൈജവ രാഷ്ട്രീയ സേങ്കതിക വി�
ദ്യകൾ ശരീരത്തിേലക്കും അവയവങ്ങളിേലക്കും ഉള്ളറ�
കളിേലക്കുെമല്ലാം കടന്നു െചല്ലുന്നു. ശരീര ചലനങ്ങളു�
െട സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ ഭരണകൂടത്തിനു ലഭ്യ�
മാക്കാൻ വൃക്തികൾ ബാധ്യസ്ഥരാവുന്നു. ഓേരാ വഴി�
യും അകേത്തയും പുറേത്തയും തമ്മിൽ അവ്യക്തമായി
േവർതിരിക്കുന്ന അതിേലാലമായ അതിർവരമ്പുകളാ�
യി മാറുന്നു. ഒരു േനാട്ടക്കുറവുെകാണ്ട് , നിലനില്പിേനറ്റ
േരഖകൾ ഒപ്പിെയടുക്കാനുള്ള മിടുക്കില്ലായ്മെകാണ്ട് , പി�
ടിച്ചു നില്ക്കാനുള്ള ബലക്കുറവുെകാണ്ട് , ഏതു ശരീരവും
പുറത്താക്കെപ്പടാം. അവകാശങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റെപ്പട്ട
െവറും ശരീരങ്ങളായി അവ ആട്ടിേയാടിക്കെപടാം. കുടി�
യിറക്കെപ്പടാം, കൂട്ടെക്കാല െചയ്യെപ്പടാം. ക്ഷണേനരം
െകാണ്ട് അഭയാർത്ഥികേളാ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാേരാ ഭീ�
കരവാദികേളാ േദശവിരുദ്ധേരാ ഒെക്കയായി മാറാം
ഏത് സ്വതന്ത്രശരീരിയും. സാർത്രിെന്റ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച
പ്രസ്താവത്തിെല ധ്വനിെയ നിേഷധാത്മകമായ അർത്ഥ�
ത്തിെലടുത്താൽ സ്വതന്ത്രരാവാൻ ശപിക്കെപ്പട്ട ജീവിക�
ളാേണാ ആധുനിക മനുഷ്യ ജീവികൾ?
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ഹിറ്റ്ലറുെട ആദ്യ േഫാേട്ടാ

—വിസ്ലാവാ സിംേബാർസ് കാ

അല്ല, കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട ഈ െകാച്ചു മിടുക്കനാരാണ്  ?
ഇവനാണ് കുഞ്ഞുേഡാൾഫി;
ഹിറ്റ് ലർ ദമ്പതികളുെട െപാന്നുേമാൻ.
ഇവൻ വളർന്നുവലുതാകുേമ്പാൾ
നിയമപണ്ഡിതനായിത്തീരുേമാ
അേതാ വിയന്ന ഓെപ്പറാ ഹൗസിെല
പ്രധാനപാട്ടുകാരനായിത്തീരുേമാ?
ആരുെട കുഞ്ഞിക്കയ്യാണിത്  ?
ആരുേടതാണീ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ് ,
കുഞ്ഞിെച്ചവി, കുഞ്ഞിമൂക്ക് ?
ആരുേടതാണ് പാലുകുടിച്ചു നിറഞ്ഞ
ഈ ഉണ്ണിവയറ്  ?
നമുക്കിേപ്പാൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ.

പ്രിന്ററുെടേയാ, േഡാക്ടറുെടേയാ,
വ്യാപാരിയുെടേയാ, പുേരാഹിതെന്റേയാ?
എവിേടയ്ക്കാണ് ഈ ഉണ്ണിക്കാലുകൾ
ഒടുക്കം നടന്നു െചല്ലുക,
പുേന്താട്ടത്തിേലേയ്ക്കാ, സ് കൂളിേലേയ്ക്കാ,
ഓഫിസിേലേയ്ക്കാ
അേതാ കല്യാണമണ്ഡപത്തിേലേയ്ക്കാ,
േമയറുെട േമാെളെക്കട്ടാൻ?

അനേമ്പാറ്റിവാവ, അമ്മയുെട
പുന്നാരേമാൻ, േതൻകുടം.
ഒരു െകാല്ലം മുമ്പ് ഇവൻ ജനിച്ചേപ്പാൾ
ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ശകുനങ്ങൾക്ക്
ഒരു കുറവുമില്ലായിരുന്നു; വസന്തകാല സൂര്യൻ,
ജനാലയ്ക്കൽ പാടലപുഷ്പങ്ങൾ,
മുറ്റത്ത് ഒരു െതരുപ്പാട്ടുകാരെന്റ
സംഗീതം, ഭാഗ്യ യന്ത്രങ്ങൾ.

പ്രസവത്തിന്നു െതാട്ടുമുമ്പ് 
അവെന്റ അമ്മ കണ്ട
പ്രവചനാത്മകമായ സ്വപ്നം.
സ്വപ്നത്തിൽ പ്രാവിെനക്കണ്ടാൽ
ശുഭവാർത്തയാെണന്നർത്ഥം.
അതിെനപ്പിടിച്ചാൽ ഏെറക്കാലമായി
കാത്തിരുന്ന അതിഥിെയത്തുെമന്നും.
ടക് , ടക് , ടക്…
ആരാണവിെട മുട്ടുന്നത്  ?
േഡാൾഫിയുെട കുഞ്ഞുഹൃദയം
മിടിയ്ക്കുന്നതാണത് .

കുഞ്ഞിവായിെലാരു നിപ്പിൾ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ,
ഡയപ്പർ െവച്ചുെകട്ട് ,
കിലുക്കണ്ടം, കഴുത്തിെലാരു ബിബ്ബ് ;
ഈശ്വരാ! നമ്മുെട ചുന്തരക്കുട്ടന്ന് 
കണ്ണുതട്ടേല്ല! അവൻ നന്നായിരിയ്ക്കുന്നു.

കണ്ടാൽ അവെന്റ
അച്ഛനമ്മമാെരേപ്പാെലത്തെന്ന.
കൂടയ്ക്കകത്തുകിടക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിെയേപ്പാെല,
മേറ്റതു കുടുംബ ആൽബത്തിെലയും
െകാച്ചുകിടാങ്ങെളേപ്പാെല.
ശ് ശ് ശ്… കരയേല്ലടാ ചക്കേര!
ആ കറുത്ത തുണിയുെട
അടിയിെല ക്യാമറ ഇേപ്പാൾ േമാെന്റ പടെമടുക്കും

ക്ലിങ്ങർ സ്റ്റുഡിേയാ,
ഗ്രാെബൻസ്  ത്രാസു്, ബ്രാവ്േനാ.
ബ്രാവ്േനാ െചറുെതങ്കിലും
നല്ല അന്തസ്സുള്ള നഗരമാണ് .
സത്യസന്ധരായ കച്ചവടക്കാർ,
മാന്യരായ അയൽക്കാർ,
പുളിച്ചു െപാന്തിയ മാവിെന്റ മണം,
േസാപ്പിെന്റ മണം.

ആരും നായ്ക്കളുെട ഓലിയിടൽ േകൾക്കുന്നില്ല,
വിധിയുെട കാെലാച്ചകൾ േകൾക്കുന്നില്ല.
ഒരു ചരിത്രാധ്യാപകൻ ഷർട്ടിെന്റ േകാളർ അയച്ച് 
പിേള്ളരുെട ഗൃഹപാഠം േനാക്കി േകാട്ടുവായിടുന്നു.

വിസ്ലാവ സിംേബാർസ് ക (1923–2012) ഹിറ്റ് ലറുെട ആദ്യ
േഫാേട്ടാെയപ്പറ്റിയാണു് ഈ കവിത. ഭാവിയിെല ഫ്യൂറർ�
ക്കു് അന്നു് ഒരു വയേസ്സ ഉള്ളു. േഫാേട്ടായ്ക്കു താെഴ സ്റ്റു�
ഡിേയായുെട േമൽവിലാസമുണ്ടു്—െജ.എഫ്. ക്ലിങ്ങർ,
ബ്രാവ്േനാ, സ്റ്റാറ്റ്ഗ്രാെഡൻ.

ആദ്യചിത്രേത്താെടാപ്പം കുഞ്ഞു പിറന്നതറിയിയ്ക്കുന്ന
പത്രവാർത്തയും േചർക്കുക പതിവാണ് . 1889 േമയ് 
അഞ്ചിന്ന് ഒരു (പ്രാേദശിക ദിനപത്രത്തിലാണു് അലു�
യ്സ് ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞു പിറന്ന വാർത്ത
വന്നത് . എപ്രിൽ 20 ആണു് ഹിറ്റ്ലറുെട ജനനതീയതി;
അതായതു് ജനിച്ചു് രണ്ടാഴ്ചകഴിഞ്ഞാണു് വാർത്തവന്നതു്.

എങ്ങെനയാണ് ഒരു വയസ്സുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് അധികാ�
രപ്രമത്തനായ േസ്വച്ഛാധിപതിയായി മാറിയത്  ? തിന്മ�
യുെടയും ക്രൗര്യത്തിെന്റയും വഴികൾ മുൻകൂട്ടിക്കാണാ�
നാകുേമാ?

പരിഭാഷ: ആത്മാരാമൻ
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രണ്ടു് േചാദ്യങ്ങൾ:

—െക.എൻ.പണിക്കർ

എ.എം. ഷിനാസു്: ആധുനിക ഇന്ത്യയുെട ബൗദ്ധിക—
സാംസ്കാരിക ചരിത്രമാണു് താങ്കളുെട സവിേശഷ അവ�
ഗാഹ േമഖലകൾ; അക്കൂട്ടത്തിൽ മലബാർ കലാപ�
െത്തക്കുറിച്ചും മറ്റും ശ്രേദ്ധയപഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിേലെറയായി
താങ്കൾ പ്രാേദശിക ചരിത്ര രചനയുെട പ്രാധാന്യെത്ത�
പ്പറ്റി പലവട്ടം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പ്രാേദശിക ചരി�
ത്രം ആേഗാളീകരണത്തിെനതിെരയുള്ള െചറുത്തു നിൽ�
പ്പിെന്റ ഒരു ഉറവിടമാെണന്നും അതു് ചരിത്രവിജ്ഞാ�
നത്തിെന്റ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള ശക്ത�
മായ ഉപാധിയാെണന്നും ചരിത്രത്തിെന്റ മിതവൽക്ക�
രണത്തിനുള്ള മറുമരുന്നാെണന്നുെമാെക്കയാണു് ഈ
ഊന്നലിനു കാരണമായി താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു്. ആേഗാളീകരണം േലാകെമമ്പാടും ‘അപസ്ഥലീ�
കരണ’ത്തിനു്1 Territorialisation—ഒരു നാട്ടുപ്രേദശ�
ത്തിെന്റയും ആ പ്രേദശവാസികളുേടയും സാമുഹിക—
രാഷ്ട്രീയ—സാംസ് കാരിക ശീലങ്ങെളയും വഴക്കങ്ങെള�
യും അതിദ്രുതം തൂത്തു കളയുന്ന–വിേധയമാക്കുന്ന ഇക്കാ�
ലത്ത് പ്രാേദശിക ചരിത്രജ്ഞാനം െകാണ്ട് ആേഗാളീക�
രണത്തിെന്റ കുെത്താഴുക്കിെനതിെര തേദ്ദശിയ സമൂഹ�
ങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ അത്ര അനായാസം സാധി�
ക്കുേമാ?

െക.എൻ.പണിക്കർ: ആേഗാളീകരണത്തിെന്റ മുഖ്യപ്ര�
വണതകളിെലാന്ന് പ്രാേദശികതെയ ൈകവശെപ്പടുത്തു�
കയും അതുവഴി അതിെന ജഡീകരിക്കുകയും െചയ്യുക�
യാണ് . പ്രേദശത്തിനു േമൽ ആേഗാളീകരണത്തിെന്റ
പ്രഭാവം അതിശക്തമാണ് . എല്ലാ പ്രേദശങ്ങളിെലയും
ജനജീവിതം മാറ്റി മറിക്കെപ്പടുന്നു. ആേഗാളീകരണത്തി�
െന്റ ഒരു പ്രധാന പരിണതഫലം പ്രേദശിക സംസ്കൃതി�
കളുെട നാശമാണ് . അവ പ്രചാരലുപ്തമായിത്തീരുന്നു.
അേപ്പാൾ ഉയരുന്ന േചാദ്യം പ്രാേദശികസംസ്കാര രൂപ�
ങ്ങെളയും വഴക്കങ്ങെളയും ഈ പ്രവണതയിൽനിന്ന് 
എങ്ങെന കരകയറ്റി എടുക്കാെമന്നാണ് . പ്രതിേരാധം
മാത്രമാണ് സാധ്യമായ വഴി. എന്നാൽ ഒരിടത്തും ഭര�
ണവർഗങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രതിേരാധം ഉയർന്നുവരുന്നില്ല.
കാരണം, ഭരണവർഗങ്ങൾ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക മൂലധ�
നത്തിെന്റ സഹകാരികളായിതീർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രതിേരാ�
ധം സാധ്യമായ ഏക ഉറവിടം ജനകീയ സംസ്കാരമാണ് .
ജനകീയ സംസ്ക്കാരം ആഴ്ന്നു പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന േസ്രാത�
സ്സാണ് പ്രാേദശിക ചരിത്രം. അതിനാൽ ആേഗാളീകര�
ണത്തിെനതിെരയുള്ള െചറുത്തുനിൽപ്പ് മാെറ്റാലിെകാ�
ള്ളുന്ന ജ്ഞാനസ്ഥലിയാണ് പ്രാേദശിക ചരിത്രപഠനം.
ആേഗാളീകരണത്തിന് സർവാത്മനാ അനുകൂലമായി
പ്രേദശങ്ങെള പ്രാന്തവത്കരിക്കുന്നതിെന തടുക്കാനു�
ള്ള െബൗദ്ധിക വിഭവങ്ങൾ നൽകാൻ ഉറച്ച പ്രാേദശിക
ചരിത്രധാരണ ഉപകരിക്കും.

1. അപസ്ഥലീകരണവും പുനഃസ്ഥലീകരണവും ഗുത്തറിയുെടയും
െദല്യൂസിെന്റയും സങ്കൽപ്പനങ്ങളാണു്.

പ്രാേദശിക ചരിത്രരചന ഒരു ജനാധിപത്യസംരംഭമാ�
ണ് . തേദ്ദശീയരുെട പങ്കാളിത്തം അതിൽ അനിവാ�
ര്യമാണ് . െപ്രാഫണൽ ചരിത്രകാരന്മാർ തെന്നയാക�
ണം പ്രാേദശിക ചരിത്രരചന നടേത്തണ്ടെതന്ന് ഞാൻ
പറയില്ല. പ്രേദശവാസികൾക്കും അതാവാം. എന്നാൽ
അവർക്ക് ചരിത്രരചനയുെട അടിസ്ഥാന രീതിശാസ്ത്ര�
ത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ചരിത്രരചനയുെട
മൂന്ന് െനടുംതുണുകൾ, വസ്തുതകൾ, െതളിവുകൾ, സാ�
മാന്യവത്കരണം എന്നിവയെത്ര. എല്ലാ വസ്തുതകളു�
മാണു് ചരിത്രവസ്തുതകളല്ല. ചരിത്രകാരൻ തിരെഞ്ഞടു�
ക്കുന്നെതേന്താ അതാണ് ചരിത്രവസ്തുത. വസ്തുതകൾ
സ്വയം സംസാരിക്കുെമന്നും വസ്തുതകളുെട േശഖരണ�
വും സംേശാധനവും കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രകാരെന്റ പണി
അവസാനിച്ചുെവന്നുമാണ് സാമാേന്യന ചിലർ വിശ്വ�
സിച്ചുേപാരുന്നത് . വസ്തുതകൾ സ്വയം സംസാരിക്കുന്നി�
ല്ല. അവെയ സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രകാരനാണ് .
ഈ വസ്തുതകെള സംസാരിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി സാമാ�
ന്യവത്കരണമാണ് . വസ്തുതകളും അവെയ അടിസ്ഥാ�
നമാക്കിയുള്ള െതളിവുകളുെടയും പിൻബലത്തിലാണ് 
സാമാന്യവത്കരണം നടേത്തണ്ടത് . സാമാന്യവത്ക�
രണമാണ് ചരിത്രരചനയുെട ആത്മാവ് . ഇക്കാലത്ത് 
എഴുതെപ്പടുന്ന മിക്ക പ്രാേദശിക ചരിത്രരചനകളുെടയും
െപാതുവായ േപാരായ്മ അവെയാന്നും സാമാന്യവത്ക�
രണത്തിേലക്ക് െചെന്നത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് . അതി�
നാൽ അവെയല്ലാം പ്രാേദശിക വിവരണങ്ങളുെട സം�
ഗ്രഹം മാത്രമായി തീരുന്നു. മെറ്റാരു പ്രധാനെപ്പട്ട കാ�
ര്യം പ്രാേദശിക ചരിത്രരചന അടിമുടി വിഷയാന്തരീയ
സമീപനം (Inter Disciplinary Approach) ആവശ്യമുള്ള
ഒന്നാെണന്നതാണ് .

എ.എം.ഷിനാസ് : ചരിത്രെത്ത മിത്തുവത്കരിക്കുന്നവർ�
ക്കുള്ള മറുമരുന്നാണു് പ്രാേദശിക ചരിത്രെമന്ന് താങ്കൾ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ?

െക.എൻ.പണിക്കർ: ഇന്ന് െപാതുെവ മൂന്നിനം ചരി�
ത്രമുണ്ട് . അക്കാദമിക ചരിത്രം, ജനകീയ ചരിത്രം, ജന�
പ്രിയമാക്കെപ്പട്ട ചരിത്രം. അക്കാദമിക ചരിത്രം െപാ�
തുജനങ്ങളിേലക്ക് അപൂർവ്വമായാണ് എത്തിേച്ചരുന്ന�
ത് . സാമാന്യജനത്തിെന്റ ചരിത്രാവേബാധെത്ത കരു�
പ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അക്കാദമിക ചരിത്രത്തിന് പ്രാന്ത�
സ്ഥാനമായ പങ്ക് മാത്രേമ ഉള്ളൂ. സാമാന്യജനത്തിെന്റ
ചരിത്രേബാധം ഏെറക്കുെറ ജനകീയ ചരിത്രത്തിെന്റ
ഉത്പന്നമാണ് . അത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ സാമാന്യജനം
അനായാേസന ആന്തരവത്കരിക്കുന്നു. ജനകീയ ചരി�
ത്രത്തിെന്റ െപാതുസ്വഭാവം അതിശേയാക്തിയും കാല്പ�
നികതയുമാണ് . ജനകീയ ചരിത്രം ആവിർഭവിക്കുന്നത് 
സാമുഹ്യാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് . അത് തലമുറകളിൽ
നിന്ന് തലമുറകളിേലക്ക് വാെമാഴിയിലൂെട ൈകമാറ്റം �
െചയ്യെപ്പടുന്നു.

മുന്നാമേത്തത് , ജനപ്രിയമാക്കി മാറ്റിയ ചരിത്രം, വളെര
അപകടകരമെത്ര. ജനകീയ ചരിത്രം സമൂഹസ്മൃതിക�
ളുെട സൃഷ്ടിയാെണങ്കിൽ ജനപ്രിയമാക്കെപ്പടുന്ന ചരി�
ത്രം ചില സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളുെടയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�
െടയും രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹിക താത്പര്യങ്ങെള േസവി�
ക്കാൻ േവണ്ടി ജനങ്ങളുെട ഓർമ്മയിേലക്ക് കരുതിക്കൂട്ടി
നിേവശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് . ഏത് ഇനം വർഗീയചരിത്ര�
വും ഇതിെന്റ ഒന്നാംതരം നിദർശനമെത്ര.

ഇന്നെത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് ഒരു ചരി�
ത്രവിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിെന്റേയാ സമീപ പ്ര�
േദശങ്ങളുെടേയാ ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി ഒരു ചുക്കുമറിയിെല്ല�
ങ്കിലും ബിരുദം കിട്ടും. മൗര്യ–മുഗൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണക്കാ�
ലെത്തക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവുണ്ടാെയന്നു
വരാം. അതുമതി ബിരുദസമ്പാദനത്തിന് . സ്വന്തം ഗ്രാമ-
പട്ടണ ചരിത്രേമാ സമീപ പ്രേദശചരിത്രേമാ അവരറിയു�
ന്നില്ല. തൽഫലമായി പ്രതിേലാമ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക
സ്വരൂപങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്ന ജനപ്രിയമാക്കെപ്പട്ട ചരിത്രം
അവർ എളുപ്പം ആന്തരവത്കരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യ�
ത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായും ജനാധിപത്യപരമായും വീെണ്ടടു�
ക്കെപ്പട്ട പ്രാേദശിക ചരിത്രത്തിന് സുപ്രധാനമായ പങ്കു�
ണ്ട് . ഉദാഹരണത്തിന് വർഗീയതയുെട കാര്യെമടുക്കാം.
അേതപ്പറ്റി ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി അഭിപ്രായ രൂപീക�
രണം നടത്തുന്നത് ഉത്തേരന്ത്യയിേലാ പശ്ചിേമന്ത്യയി�
േലാ എന്ത് നടന്നു എന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും;
തെന്റ ഗ്രാമത്തിെലേയാ പട്ടണത്തിെലേയാ അനുഭവം
തീർത്തും വൃത്യസ്തമായിരുന്നാൽതെന്നയും. ഒരു വർഗീയ
കലാപവും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത താന്താങ്ങളുെട പ്രേദശത്തി�
െന്റ അനുഭവം അവരുെട കണ്ണിൽെപ്പടില്ല. വർഗീയ മന�
ക്കൂട്ടിെന്റ നിർമിതിെയ െചറുക്കാൻ പ്രാേദശിക ചരിത്ര
ഗ്രാഹ്യം അവെര സഹായിക്കും.

േമൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങേളാളം തെന്ന പ്രധാനമാണ് 
2012-ൽ അന്തരിച്ച വിഖ്യാത ബ്രിട്ടീഷ് മാർക് സിയൻ
ചരിത്രകാരനായ എറിക് േഹാബ്സ്േബാമിെന്റ ഒരു
നിരീക്ഷണം: “പ്രാേദശിക ചരിത്രം തീർച്ചയായും സൂ�
ക്ഷ്മചരിത്രംതെന്നയാണ് . എന്നാൽ അത് ബൃഹത്ചരി�
ത്രത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്ഥാനനിർണ്ണയം
നടേത്തണ്ടത് . സൂക്ഷ്മദർശിനി ഉപേയാഗിക്കുന്നു എന്ന�
തിനർത്ഥം ദൂരദർശിനി അപ്രസക്തമാെണന്നല്ല. കുെറ�
േയെറ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇേപ്പാൾ സൂക്ഷ്മദർശിനി ഉപ�
കാരപ്രദമാെണന്ന് കരുതുന്നു. അേപ്പാഴും ദൂരദർശിനി
കാലഹരണെപ്പട്ടു എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല”.
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സ്വാതന്ത്ര്യം,
അരിപ്പക്കടലാസ്

—ദാേമാദർ പ്രസാദ്

േസാവിയറ്റ് തകർച്ചയ്ക്ക് േശഷമുള്ള േമാസ് േകാ നഗര�
ത്തിെല ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മനുഷ്യെന്റ ഏതവയവും വാ�
ങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതിെനക്കുറിച്ചു െസ്വറ്റ്ലാന അെലക്സിേയ�
വിച്ച് ‘െസക്കന്റ് ഹാൻഡ് ൈടമിൽ’ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് .
കിഡ്നി, ശ്വാസേകാശം, കരൾ, കൃഷ്ണമണി, ഹൃദയവാൽ�
വ് , എന്തിനു മനുഷ്യെന്റ െതാലിവെര വിപണനത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ തകർച്ചയ്ക്ക് േശഷം
റഷ്യയുെട അേധാേലാക സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥ അതിെന്റ
നിലനില്പിന് ആധാരമാക്കിയ മാഫിയമൂലധനത്തിെന്റ
ൈകക്കരുത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു സമാന്തര സാമൂഹിക
ക്രമം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കി�
െന്റ പതനേത്താെട പൂർണമായും ദാരിദ്രവല്ക്കരിക്കെപ്പട്ട
തജകിസ്ഥാൻേപാലുള്ള ഇടങ്ങളിൽനിന്ന് അനവധി
മനുഷ്യർ െതാഴിൽേതടി േമാസ് േകാവിെലക്ക് കുടിേയ�
റി. ജീർണിച്ചതും ഇടുങ്ങിയതുമായ ഫ്ളാറ്റുകളിലാണ് 
കുടിേയറ്റ െതാഴിലാളികെള പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് . കുടിേയറ്റ�
െതാഴിലാളികളുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ െസ്വ�
റ്റലാന ഇത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് . ആധുനിക കാലെത്ത
അടിമകൾ എന്നാണ് െസ്വറ്റലാന അവെര വിളിക്കുന്ന�
ത് . കുടിേയറ്റ െതാഴിലാളികൾ െകാടിയ ചൂഷണത്തിന് 
വിേധയമാക്കെപ്പടുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല എവിെടേത്തയും
േപാെല വംശെവറിയുെടയും ആൾക്കൂട്ട അക്രമണത്തി�
െന്റയും ഇരയാക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.

ഉത്തര കമ്മൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രവും നവമൂലധന വ്യവസ്ഥയു�
മായുള്ള സന്ധിയിൽ താറുമാറാക്കെപ്പട്ട േലാകത്തിൽ
മെറ്റാരു അേധാേലാക ക്രമം പിറവിെയടുക്കുകയിരുന്നു.
അത് ഏതാണ്ട് പെത്താൻമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല പ്രാകൃത
മൂലധന സഞ്ചയത്തിെന്റ കാലെത്ത അനുസ്മരിപ്പിക്കു�
ന്നു. അടിമത്ത മൂലധനം എങ്ങിെനയാേണാ മുതലാളി�
ത്തത്തിെന്റ വികസനത്തിന് സഹായകമായത് സമാ�
നമായ രീതിയിൽ ആധുനിക അടിമത്ത ക്രമം സൃഷ്ടിക്ക�
െപ്പടുകയും നവേലാക വ്യവസ്ഥയക്ക് അനുപൂരകമാകും
വിധം അത് േലാകെമാട്ടാെക വ്യാപിപ്പിക്കുകയുമായിരു�
ന്നു. ഇെതല്ലാം റഷ്യൻ േകന്ദ്രിത മാഫിയ മൂലധനത്തി�
െന്റ സൃഷ്ടിയാെണന്നല്ല. മറിച്ച് , ആധുനിക അടിമത്ത
ക്രമത്തിന് ഒേട്ടെറ സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് . അത് രാഷ്ട്രങ്ങ�
െള അതിവർത്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വൻേമഖലയാണ് .
അടിമത്തം ചരിത്രപുസ്തകത്തിേലക്ക് പിൻവലിഞ്ഞ മനു�
ഷ്യവിരുദ്ധമായ ഏേതാ ഭൂതകാലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സ്മര�
ണകളുെട ഏടുകളല്ല. അത് പണ്ടു നിലനിന്നിരുന്നതിേന�
ക്കാൾ ഉഗ്രമായി ആധുനികതയുെട സർവ ആഡംബര�
ങ്ങൾക്കുമടിയിൽ സങ്കീർണമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായി
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. എത്ര
മിനുക്കിയിട്ടും ഒളിച്ചു െവയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അസമ�
ത്വങ്ങൾ െപരുകി പരക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രതലങ്ങളിെല
സാമൂഹിക അസമത്വേത്തക്കാൾ ഭീകരമായി ആഴങ്ങ�
ളിൽ, കേമ്പാള സമൂഹത്തിെന്റ അേധാേലാകങ്ങളിൽ,
ഇരുണ്ട തടവറകളിൽ ഏതാണ്ട് 4.3 േകാടി മനുഷ്യർ
പരിപൂർണമായും അടിമത്തക്രമത്തിൽ അധിവസിക്കു�
ന്നു എന്നാണ് ആേഗാള അടിമത്തസർേവ റിേപ്പാർട്ടിൽ
പറയുന്നത് . പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാന�
േത്താെട േലാക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് 
കരുതിയ അടിമത്തം, കൂടുതൽ സങ്കീർണ വ്യവസ്ഥക�
േളാെട എന്നാൽ, ഏെറ കാര്യക്ഷമമായി നിലനിൽക്കു�
ന്നു. ആധുനിക േലാകെത്ത അടിമത്തം എന്ന് മനുഷ്യാ�
വകാശ പ്രവർത്തകർ ഔപചാരികമായി വിളിക്കുന്ന
ഈ െതാഴിൽ വ്യവസ്ഥ, വാസ്തവത്തിൽ പുതിയ മൂലധന
ക്രമത്തിേലക്ക് ഉൾേച്ചർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘വാക്ക് ഫ്രീ’
എന്ന എൻ ജി.ഓ പുറത്തിറക്കിയ ആേഗാള അടിമത്ത
റിേപ്പാർട്ട് 2018-ൽ ഇന്ത്യെയക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് . ഒരു
ദിവസം എട്ടു ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക
അടിമത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴ്െപ്പട്ടു അതിജീവിക്കുന്നത് .
സർേവയുെട മാനദണ്ഡങ്ങൾ െതറ്റും അശാസ്ത്രീയവുമാ�
ണ് എന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് . വസ്തുതകെള അഭിമു�
ഖീകരിക്കുേമ്പാൾ പതിവുേപാെല സ്വീകരിക്കുന്ന നിേഷ�
ധാത്മക നിലപാട് തെന്നയാണ് ആധുനിക അടിമത്ത�
ത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും ഭരണ സംവിധാനം ൈകെക്കാ�
ണ്ടത് . എൻ ജി ഓവിെനക്കുറിച്ചുളള വിമർശനങ്ങൾ േവ�
െറയുമുണ്ട് . എൻ ജി ഓ ഓേസ്ട്രലിയക്കാരൻ ഖനിവ്യവ�
സായിയുെട താല്പര്യാർത്ഥം തുടങ്ങിയതാണ് എന്നും,
ബിൽേഗറ്റ്സ് ഫൗേണ്ടഷൻസ് ഈ എൻ ജി ഓയുെട
പ്രവർത്തനങ്ങെള പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വാദങ്ങളു�
യർത്തി. ഇെതാെക്ക വസ്തുതയാണ് . ഈ പഠനത്തിന് 
പിന്നിെല താല്പര്യങ്ങൾ േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാവുന്നതുമാ�
ണ് . എന്നിരുന്നാലും, നവ ലിബറൽ മുതലാളിത്ത ക്രമ�
ത്തിെന്റ ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥയുെട സവിേശഷ ഭാഗമാണ് 
ആധുനിക അടിമത്തം എന്ന യഥാർത്ഥ്യം വിസ്മരിക്കാ�
നാവില്ല. അത്തരെമാരു അവസ്ഥയുെട അഭാവത്തിൽ മു�
തലാളിത്തം നിലനിൽക്കില്ല. കുറഞ്ഞ േവതനം കൂടുതൽ
ഉല്പാദന ക്ഷമത എന്ന തത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാത്രേമ മുതലാളിത്തക്രമം നിലനില്ക്കുകയുള്ളു.

ജാതിയും വർണ്ണവും തെന്നയാണ് ആധുനിക അടിമ�
ത്തെത്തയും നിർണയിക്കുന്നെതങ്കിലും അത് കൂടുതൽ
സങ്കീർണവും ചൂഷണാധിഷ്ഠിതവുമാകുന്നത് സർക്കാർ
സംവിധാനങ്ങളുെട പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു്.
ഒരു ഭാഗത്തു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിെന്റ പുറത്താണ് ഈ
ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുെട അസ്തിത്വം. സവിേശഷമായ
െഘേറ്റാവല്കരണത്തിന് ഈ ജനവിഭാഗങ്ങെള വിേധ�
യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഈ സമുഹം തെന്ന പല സർക്കാർ
പദ്ധതികളുെടയും ഗുണേഭാക്താക്കൾ എന്നനിലയിൽ
ഭരണ നിർവഹണ നടപടികൾക്കും വിേധയമാണ് . സർ�
ക്കാർ പദ്ധതികൾ െറജിസ്റ്റർ െചയ്യിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഭാ�
ഗമായി ഇവർ സൂക്ഷ്മ പരിേശാധനയ്ക്ക് വിേധയെപ്പടുന്നു.
അേതസമയം സാക്ഷരതയുെടെയാെക്ക അഭാവത്താൽ
രജിസ്റ്ററുകളിൽ േപര് ഉൾെപ്പടാെത േപാകുന്നതിനാൽ
സർക്കാർ അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന പൗരത്വ പ്രമാണങ്ങ�
ളായ വ്യക്തി നിർണയ േരഖകൾ ലഭിക്കാെതയും േപാ�
കുന്നു. ഇതിെന്റ പരിണിത ഫലം ‘പൗരത്വ പരിരക്ഷ’
ഒരു കുടുംബത്തിൽ തെന്ന ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും മെറ്റാ�
രാൾക്ക് ലഭിക്കാെതയും േപാകുന്നു എന്നതാണ് . ഇങ്ങ�
െന സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ അവെര കൂടു�
തൽ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പിടിെച്ചറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു.
േദശിയ േപാപ്പുേലഷൻ െറജിസ്റ്ററിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തി�
ലുള്ള ജനസംഖ്യ നിർണയം ബംഗാളിലും ആസാമിലും
ഈ അവസ്ഥെയ കൂടുതൽ സങ്കീർണവും കലുഷിതവുമാ�
ക്കുന്നു. സർക്കാറിെന്റ െതാഴിൽ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ
അനുസരിച്ചു അംഗീകാരമില്ലാെത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ട�
നവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആപത്കരമായ െതാഴിൽ
േമഖലകളിലും (ഉദാഹരണത്തിന് : പാറമടകൾ) േജാ�
ലിക്ക് നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നത് പലേപ്പാഴും ഔേദ്യാഗിക
പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളിയ ഈ നിസ്സഹായ�
രായ മനുഷ്യരാണ് . അപകടെമെന്തങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ
ഒരു െചറിയ നഷ്ടപരിഹാരം േപാലും അവർക്ക് ലഭിക്കാ�
െത േപാകുന്നു. ചിലേപ്പാൾ സ്വന്തം ഉറ്റവർക്ക് കാണാൻ
മൃതേദഹം േപാലും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു േശ്രണിക്രമത്തിെന്റ ഭാഗ�
മാണ് അടിമത്തം. എന്നാൽ ഇവിെട അത്തരെമാരു
േശ്രണിയുമില്ല ക്രമവുമില്ല. അതിവിദഗ്ദ്ധമായി നിർമ്മി�
െച്ചടുത്ത അരക്ഷിത അവസ്ഥയാണ് ഇത് . ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂ�
ഡൽ ക്രമത്തിൽ അടിമത്തം പ്രേദശബദ്ധമായിരുന്നു.
സഞ്ചാരങ്ങൾ തടയെപ്പട്ടിരുന്നു. സാധ്യമായത് പലായ�
നങ്ങളാണ് . അറ്റ് ലാന്റിക് അടിമത്തകാലത്ത് ആഫ്രി�
ക്കൻ വൻകരകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യെര അടിമ കപ്പലുക�
ളിൽ െതേക്ക അേമരിക്കയിേലക്ക് പിടിച്ചുെകാണ്ടു േപാ�
യിരുന്നു. ആധുനിക അടിമത്തം ഒറ്റയടിക്ക് മനുഷ്യെര
അവരുെട ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് പിടിച്ചുപറിെച്ച�
റിയുകയാണ് . പൗരത്വ േരഖകൾ ചിലേപ്പാൾ നൽകി�
യും ചിലേപ്പാൾ നിേഷധിച്ചും ഏറ്റവും ദരിദ്ര ജനവിഭാഗ�
ത്തിന് േമൽ നിർബന്ധിത പ്രവാസം (Forced Mobility)
അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്നു. നവ മൂലധന ക്രമത്തിന് അത്യന്താ�
േപക്ഷിതമായി തീരുകയാണ് ഈ ൈജവരാഷ്ട്രീയ
വ്യവസ്ഥ.

ഒരിടത്തുനിന്ന് പറിെച്ചറിഞ്ഞ േശഷം അലയാൻ നിർബ�
ന്ധിക്കെപ്പടുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അന്യരാജ്യങ്ങളിേല�
ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുടിേയറാൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അനുമതി
നല്കാറില്ല. ശക്തമായ കുടിേയറ്റ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളാണ് 
രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആേഗാളവൽക്കരണത്തിെന്റ മൂന്ന് പതിറ്റാ�
ണ്ടുകൾക്കപ്പുറം നടപ്പാക്കുന്നത് . േസാവിയറ്റ് തകർച്ചയ്ക്ക് 
മുമ്പ് കിഴക്കൻ ജർമനിെയയും പശ്ചിമ ജർമനിെയയും
േവർതിരിക്കുന്ന െബർലിൻ മതിൽ മുതലാളിത്ത പാശ്ചാ�
ത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുെട ലിബർട്ടി സങ്കൽപ്പത്തിന് അസ്വാ�
സ്ഥ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാര�
ത്തിനുള്ള അവകാശം ലിബർട്ടി സങ്കല്പത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിെലാന്നാണ് . എന്നാൽ ഇന്ന് കുടി�
േയറ്റെത്ത തടയാൻ അതിർത്തികളിൽ വൻമതിലുകൾ
പണിയാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ലിബറൽ എന്ന് അവ�
കാശെപ്പടുന്ന പാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ. േനരിട്ട് കുടിേയറ്റ
വിരുദ്ധ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട എതിർപ്പു�
കെള തുടർന്ന് മാറ്റിെവേക്കണ്ടിവരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ
മനുഷ്യക്കടത്തിെനതിെരയുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്ന വ്യാ�
േജന കുടിേയറ്റ വിരുദ്ധത പ്രേയാഗത്തിൽ െകാണ്ടുവരാ�
നുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നടത്തുന്നത് . മനുഷ്യ�
ക്കടത്തു തടയാൻ ലക്ഷ്യം െവച്ചുെകാണ്ടുള്ള ബില്ലിെന്റ
കരടുരൂപം ഭാരത സർക്കാർ മുേന്നാട്ട് െവച്ചിട്ടുണ്ട് . മനു�
ഷ്യക്കടത്തു വിരുദ്ധ നിയമം ഫലത്തിൽ കുടിേയറ്റ വിരു�
ദ്ധ നിയമമാകുേമാ എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ
ആശങ്കെപ്പടുന്നു.

ആധുനിക അടിമത്തത്തിെന്റ സവിേശഷ രൂപങ്ങളിൽ
ഒന്നാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് . സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് മനു�
ഷ്യക്കടത്തിെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാന ഇരകൾ. ആേഗാള�
വത്കരണത്തിനുേശഷം സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ
മുന്നാം സ്ഥാനത്താണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് . േലാകരാഷ്ട്ര�
ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാഫിയ മൂലധനം ഏറ്റവുമധികം വി�
നിമയം െചയ്യെപ്പടുന്നത് മനുഷ്യക്കടത്തിലാണ് . വളെര
സങ്കീർണമായ ശൃംഖലയാണ് മനുഷ്യക്കടത്തിേന്റത് .
ൈലംഗിക അടിമത്തത്തിേലക്കാണ് സ്ത്രീകെളയും കു�
ട്ടികെളയും തള്ളുന്നത് . തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകലും, ഒളിച്ചു
കടത്തലുെമാെക്ക ഇതിെന്റ ഭാഗമാണ് . ഇത് മാത്രമല്ല,
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വൻകിട ആശുപത്രികളുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവയവ കച്ചവടവത്തിനും
മനുഷ്യക്കടത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് . േസാവിയറ്റ് യൂണിയ�
െന്റ തകർച്ചേയാെട റഷ്യയിൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിച്ച
മാഫിയ മൂലധനത്തിെന്റ പ്രധാന െകായ്ത്തുകളിൽ ഒന്നാ�
യി മാറിയ അവയവക്കച്ചവടം േലാക രാഷ്ട്രങ്ങളിേല�
ക്ക് എളുപ്പം വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. െസ്വറ്റ്ലാന അെല�
ക്സിെയവിച്ച് ‘െസക്കന്റ് ഹാൻഡ് ൈടമി’ൽ ഒരിടത്ത് 
ഇത് വിവരിക്കുന്നു. റഷ്യയിൽ അനധികൃതമായി കുടിേയ�
റിയ താജിക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവർ െകാലെചയ്യെപ്പ�
ടുക മാത്രമല്ല, അവരുെട ശരീരങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിെക�
െയത്തുേമ്പാൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങെളല്ലാം നീക്കം
െചയ്തിരിക്കും. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിട�
ക്കുന്ന മൂലധന മാഫിയ അതിെന്റ േകാർപേററ്റ് ബന്ധ�
ങ്ങളിലൂെട ആധുനിക അടിമത്തെത്ത ഒരു സങ്കീർണ
വ്യവസ്ഥയായി നിലനിർത്തുന്നു. ആേരാഗ്യേമഖലയി�
െല വൻകിടക്കാരുെട പിന്തുണ ലഭ്യമല്ലാെത മനുഷ്യ
അവയവക്കടത്തു സാധ്യമല്ല. കാരണം അവയവങ്ങളുെട
പ്രധാന ഉപേഭാക്താവ് അന്തരാഷ്ട്ര െമേട്രാ നഗരങ്ങ�
ളിെല സമ്പന്നരാണ് .

അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാെത വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാ�
ണ് മനുഷ്യർ അനധികൃതമായ കുടിേയറ്റത്തിനു നിർ�
ബന്ധിക്കെപ്പടുന്നത് . കുടിേയറ്റം എന്നതിേനക്കാളുപ�
രി അത് പലായനമാണ് . ഒന്നാം േലാകത്തിേലക്കുള്ള
പലായനം. ഇടനിലക്കാർ വഴി സാധ്യമാകുന്നു. ഇതര
സംസ്ഥാന െതാഴിലാളി േകരളത്തിേലക്ക് വരുന്നതും
െതാഴിൽ ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ് . െപെട്ടന്ന് സംഘ�
ടിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന േരഖകളാകുന്നതുെകാണ്ട് മിക്കവാറും
അത് വ്യാജമായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇടനിലക്കാർ മുത�
െലടുക്കുന്നത് . അധികൃതരുെട കണ്ണ് െവട്ടിച്ചു േവണം
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യാൻ. ഒരർത്ഥത്തിൽ എേപ്പാഴും ഒളിവു�
ജീവിതമാണ് . സഞ്ജയ് സേഹാട്ടയുെട ‘ഓടി േപായവ�
രുെട വർഷം’ (year of runaways) എന്ന േനാവലിൽ
ബീഹാറിൽ നിന്ന് അേമരിക്കയിേലക്ക് െതാഴിൽ േത�
ടി കുടിേയറിയ േടാച്ചിയുെട ജീവിതം േപാെലയാണത് .
െതാട്ടുകൂടായ്മയിൽ നിന്നുള്ള പലായനം കൂടിയായിരുന്നു
അത് . പേക്ഷ ജാതി ഒഴിയാ ഭൂതമാണ് . അത് പിന്തുട�
രുക തെന്ന െചയ്യും. അതിെനാപ്പം േക്ലശകരമായ ജീ�
വിതവും. നിർമാണ െതാഴിലാളിയാണയാൾ. തനിക്ക് 
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയതും ദ്രവിച്ചതുമായ ഫ്ളാറ്റിൽ
ഏതുേനരവും െറയ്ഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം. സർേവ�
െലൻസ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇരയാകുേമ്പാഴും കുറഞ്ഞ േവത�
നത്തിന് കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്യണം. പൗരത്വ നിേഷധ�
ത്തിലൂെടയാണ് ആധുനിക അടിമത്തം പ്രവർത്തിക്കു�
ന്നത് . സാമൂഹിക ക്രമത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായും ഒരാൾ
വിേച്ഛദിക്കെപ്പടുന്നു. സമൂഹത്തിെന്റ അേധാതലങ്ങളി�
േലക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തള്ളെപ്പടുകയാണ് . പൗരത്വേരഖകൾ
ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇടനിലക്കാരെന്റ ഏതു വ്യവസ്ഥകളും
പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാണ് . അത് അടിമക്കരാർ
വ്യവസ്ഥയിേലക്ക് ഒരാെള കുടുക്കിയിടുന്നു. വല്ലാെത്താ�
രു അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണത് . രഹസ്യ കേമ്പാളത്തിൽ
ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുകയും ഇടനിലക്കാരേനാട് അയാ�
േളാട് ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയും െചയ്യെപ്പടുന്നു. ഈ
രീതിയിൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾക്ക് 
ഒരു അവകാശവും ലഭ്യമായിരിക്കില്ല. അഭ്യന്തര യുദ്ധ�
ങ്ങൾ നടക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും ദുരന്തമുതലാളിത്തം
(disaster capitalism) ൈകപിടിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് .
െകട്ടിട നിർമാണം തുടങ്ങി ഏെറ േക്ലശകരമായ പല
െതാഴിലുകളിലും ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് പല ഏഷ്യൻ രാ�
ഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്നും കുടിേയറിയ മനുഷ്യരാണ് . മരണെപ്പ�
ടുന്നതിനു കണക്കുേപാലും കാണില്ല.

മറ്റ് തടസ്സങ്ങളില്ലാെത അധ്വാനം വാങ്ങാനും വിൽക്കാ�
നുമുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്തം മുേന്നാട്ട് െവയ്ക്കുന്ന�
ത് . വിൽക്കുന്ന അധ്വാനത്തിന് ന്യായമായ കൂലി എന്നാ�
ണ് പ്രമാണം. െതാഴിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ചൂ�
ഷണെത്ത നിയന്ത്രിക്കാനാണ് . എന്നാൽ അനധികൃത
കുടിേയറ്റമായതുെകാണ്ട് നിയമ വ്യവസ്ഥയുെട പുറത്താ�
ണ് തെന്റ അസ്തിത്വം എന്നുള്ളതുെകാണ്ട് ബന്ധിതനായ
െതാഴിലാളിക്ക് നിയമ സംവിധാനെത്ത ആശ്രയിക്കാ�
നും കഴിയില്ല. കുടിേയറ്റ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഇര�
കളാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് പ്രചാരണം, എന്നാൽ മുതലാ�
ളിത്ത വ്യവസ്ഥതെന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയായി
ഇത് മനസ്സിലാക്കെപ്പടുന്നില്ല. ഭരണനിർവഹണ ശാ�
സ്ത്രമായി (governmental sciences) വിപര്യം സംഭവിച്ച
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പരിഷ്ക്കാര നടപടികളാണ് പരിഹാര
മാർഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . കുടിേയറ്റക്കാരുെട
കണെക്കടുക്കുക, അവെര പിൻതിരിപ്പിക്കുക, അവെര
െതാഴിൽ ൈനപുണ്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േവർ�
തിരിക്കുക എന്നതാണ് ഭരണ നിർവഹണശാസ്ത്ര പദ്ധ�
തികൾ മുേന്നാട്ട് െവയ്ക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ.

കുടിേയറ്റ പ്രതിസന്ധിയുെട മൂലകാരണം അത് നവമൂ�
ലധന ക്രമവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് .
േസവനാധിഷ്ടിത വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകു�
ന്നു എന്ന നിലയിൽ പ്രസന്ന ഭാവത്തിൽ തുടരുേമ്പാഴും
ഉത്തര മുതലാളിത്തത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പരിസ്ഥി�
തി മലീനികരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യവസായശാലകൾ
എല്ലാം തെന്ന ഒന്നാം േലാക രാഷ്ട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് മറ്റി�
ടങ്ങളിേലക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് . ഏറ്റവും േക്ലശകരവും
ആപൽക്കരവുമായ വ്യവസായങ്ങൾ ഇന്നുംനിലനിൽ�
ക്കുന്നുണ്ട് . ആേഗാള മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഭാഗമായി
ഉപേഭാഗം െചയ്യെപ്പടുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ തെന്നയാണ് 
ഇവിെടയും നിർമിക്കുന്നത് . വിലകുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
വിവിധ സാമ്പത്തിക തട്ടിലുള്ളവർക്ക് േവണ്ടി നിർമിക്ക�
െപ്പടുകയാണ് . അത്തരം ആപൽക്കരമായ വ്യവസായ�
ങ്ങളിലാണ് നഗരങ്ങളിേലക്കും ഇതര പ്രേദശങ്ങളിേല�
ക്കും കുടിേയറിയ െതാഴിലാളികെള ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് .
േസവനാധിഷ്ടിത വ്യവസായങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തര മുത�
ലാളിത്തത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രാമുഖ്യെമങ്കിലും ഏെറ
ദുഷ്കരമായ അധ്വാനം ആവശ്യെപ്പടുന്ന വ്യവസായങ്ങ�
െളാെക്ക പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുെക്കാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിന് അതിെന്റ ആവിർഭാവ കാലം മു�
തൽ തെന്ന അടിമത്തവുമായി ഗാഡ ബന്ധമാണുള്ളത് .
െസ്വൻ േബക്കർട് പരുത്തിയുെട സാമ്രാജ്യം: ആേഗാള
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
(Empire of Cotton: A new history) പറയുന്നത് മൂന്ന് 
നീക്കങ്ങളാണ് പുതിയ ആേഗാള സാമ്പത്തിക വ്യവ�
സ്ഥെയ സൃഷ്ടിച്ചതും മൂലധനാധിപത്യത്തിന് വഴിെയാ�
രുക്കിയതും എന്നുമാണ് . സാമ്രാജ്യത്വ വിപുലീകരണം,
വിഭവങ്ങളും ഭൂമിയും പിടിെച്ചടുക്കൽ, അടിമത്തം. ഈ
മൂന്ന് ഹിംസാത്മകമായ പ്രക്രിയെയ ത്വരിതഗതിയിൽ
യുദ്ധസന്നാഹങ്ങേളാെട െകാണ്ടുേപാകാൻ കഴിയില്ലാ�
യിരുെന്നങ്കിൽ മുതലാളിത്തത്തിനു പകരം മെറ്റാരു വ്യ�
വസ്ഥ ഭൂമുഖം ദർശിക്കുമായിരുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള
ചരിത്രത്തിെന്റ വികാസത്തിെന്റ നിയമങ്ങെള എേപ്പാേഴ
സാമൂഹ്യ ചിന്ത നിരാകരിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.

മുതലാളിത്തം ലിബറൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കൽപം അവത�
രിപ്പിച്ചു എന്നത് വാസ്തവമാണ് . വ്യക്തിയാണ് അതിെല
സവിേശഷ ഏകകം. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിൽ
പ്രധാനം. അത് സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശത്തിനുേമലുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് . വ്യക്തിയുെട അവകാശങ്ങെള സംര�
ക്ഷിക്കാൻ എന്ന ഭാേവന നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ
വന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് . മുത�
ലാളിത്തം അതിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കൽപ്പെത്ത പ്രധാ�
നമായും രണ്ടു വ്യവഹാരങ്ങളായാണ് െപാതുേബാധ്യമാ�
ക്കി മാറ്റിയത് . ഒന്ന് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, രണ്ടാമേത്തത് 
സാംസ്കാരിക പരിഷ്കാരം. വ്യക്തി സ്വതന്ത്ര്യം നിദാനമാ�
യത് ലിബറൽ കാഴ്ചപ്പാടാണ് . ഇത് യൂേറാപ്പിൽ ആവിർ�
ഭവിച്ചത് പ്രബുദ്ധത പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണു്.
പ്രബുദ്ധതയും അടിമത്തവും ചരിത്രപരമായ ഒേര കാല�
ത്തിെന്റ സന്തതികളാണ് . പ്രബുദ്ധത പാരമ്പര്യം സൃഷ്ടി�
ച്ച ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വാതന്ത്യ സങ്കല്പമാണ് റുേസ്സാ�
വിെന്റ മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നു, എന്നാൽ
അവൻ എവിെടയും ചങ്ങലയിലാണ് എന്നുള്ളത് .

േകാളനീകരിക്കെപ്പട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളിെല അേനക ലക്ഷം
ജീവിതങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണനയിൽ വന്നിരു�
ന്നില്ല. അക്കാലത്തു തെന്ന യുേറാപ്പ്യൻ പ്രബുദ്ധതയുെട
എതിെരേന്നാണം പ്രവർത്തിച്ച കാൽപനിക ഭാവന�
യിൽ േകാളനീകരിക്കെപ്പട്ട പ്രേദശങ്ങളിെല മനുഷ്യരാ�
ണ് കാട്ടാളന്മാർ (savages). കാട്ടാളന്മാെര പരിഷ്ക്കരിച്ച
മനുഷ്യരാക്കിയതിനുേശഷം മാത്രേമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്മ�
യുെട തെന്ന സവിേശഷതയായി അവർക്ക് അനുഭവ�
േവദ്യമാകുകയുള്ളു എന്നതാണ് പ്രബുദ്ധത പാരമ്പര്യം
പ്രചരിപ്പിച്ച േലാകേബാധം. മനുഷ്യൻ എന്ന സങ്കല്പ�
നത്തിൽ സ്ത്രീയും പരിഗണിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ഒരു േവള
ലിബറൽ ചിന്തയുെട ഭാഗമായി വികസിതമായ സ്വകാ�
ര്യം /െപാതു േലാകം എന്ന േവർതിരിവിൽ, മുൻപുതെന്ന
നിലനിന്നിരുന്ന ലിംഗ അടിസ്ഥാനത്തിെല െതാഴിൽ വി�
ഭജനെത്ത കൂടുതൽ മയെപ്പടുത്തി. സ്ത്രീയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നുള്ളത് ഗാർഹിക (domesticity) പ്രശ്നമായി. സ്വകാ�
ര്യത ജാഗ്രതേയാെട സംരക്ഷിേക്കണ്ട ഇടവും; െപാതു�
േലാകം തർക്കങ്ങൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും ഏറ്റുമുട്ടലിനും
േവദിയായും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ലിബറൽ സ്വ�
തന്ത്ര സങ്കല്പത്തിെന്റ തുടർച്ചയാണ് സ്വന്തം (യുേറാപ്പ്  )
രാഷ്ട്രം സ്വകാര്യസ്ഥലിയും േകാളനീകരിക്കെപ്പട്ട പ്രേദ�
ശങ്ങൾ െപാതുഇടമായും വിഭാവനം െചയ്യെപ്പട്ടത് . െപാ�
തുേലാകത്തിനും അതീതമായി നിഗൂഢ പ്രേദശങ്ങൾ നി�
ലെക്കാണ്ടു. ആക്രേമാത്സുകമായ അധിനിേവശം ആവ�
ശ്യെപ്പടുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ഇത് . മനുഷ്യസമ്പർക്കത്തി�
നും അതീതമാെയാരു ഇടം. ഇന്നെത്ത നവ ലിബറൽ
ക്രമം അതിെന പുനരുല്പാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് . ഇന്നെത്ത
ഇരുണ്ട പ്രേദശങ്ങൾ അേമരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ മാതൃക
പിന്തുടരാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് . ഇതുേപാെല നവ ലിബ�
റൽക്രമം ആഭ്യന്തരമായും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പൗരത്വ
പ്രമാണങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് . േരഖകൾ നി�
േഷധിക്കെപ്പടുന്നവർ അേധാേലാകങ്ങളിേലക്ക് അന്തർ�
ധാനം െചയ്യുന്നു. വിഭജിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പമാണ് 
ലിബറലിസത്തിേന്റത് . അസമത്വെത്ത അഭിമുഖീകരി�
ക്കുേമ്പാഴും അടിമത്തെത്ത അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
ഈെയാരു പരിമിതി മാർക്സിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് .
‘ജൂതപ്രശ്നത്തിൽ’, മുതലാളിത്തവും പണവും മനുഷ്യെന
മനുഷ്യനിൽനിന്ന് അന്യവൽക്കരിച്ച മനുഷ്യാവസ്ഥെയ
രാഷ്ട്രീയവിേമാചനത്തിലൂെട മനുഷ്യനിേലക്ക് തിരിെച്ച�
ത്തുന്ന വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പം മുേന്നാട്ട് െവയ്ക്കുന്നുണ്ട് .
എന്നാൽ അക്കാലത്തുതെന്ന െതേക്ക അേമരിക്കയി�
െല േതാട്ടങ്ങളിൽ അടിമേവലയ്ക്ക് ഇരയാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
കറുത്ത വർഗക്കാർ പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
അന്യവൽക്കരണമല്ല േനരിട്ടിരുന്നത് .

വർണ്ണത്തിെന്റയും ജാതിയുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
വിേവചനത്തിെന്റയും അടിമത്തത്തിെന്റയും സങ്കീർണ�
തകൾ സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിെന്റ പരിമിത ധാര�
ണകളിൽ ഉൾെക്കാള്ളാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഫുേക്കാവിെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കൽപത്തിൽ തടവറയുെട നിഴൽപറ്റി കി�
ടന്നിരുന്നു. മുതലാളിത്തം പുനർനിർമ്മിച്ച ശിക്ഷാ വ്യവ�
സ്ഥെയ വിശദീകരിക്കാൻ ഫുേക്കാ െജറമി െബന്താമിൽ
നിന്ന് സ്വീകരിച്ച സങ്കൽപനമാണ് Panoption. ഇെതാ�
രു വിസ്തൃതമായ സർേവെലൻസു് വ്യവസ്ഥയാണു്. ഇന്ന് 
പൗരത്വ േരഖകെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിേശാ�
ധനാക്രമെത്ത ഫുേക്കാവിെന്റ വിവരണങ്ങെള മുൻനിർ�
ത്തി വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് . പേക്ഷ, ഫുേക്കാ എതിരിട്ട�
ത് യൂേറാപ്പിെല ബൂർഷ്വാ ഘടനകെളയാണ് . അതിെന്റ
പരിധികളിൽ നിന്നാണ് ശിക്ഷണ വ്യവസ്ഥെയ വിശ�
ദീകരിച്ചത് . സമകാലിക മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഘടന�
കളിൽനിന്ന് വിേമാചിതമായ േലാകെത്ത ഗ്രീക്ക് ജീവി�
തചര്യകളിലാണ് ഫുേക്കാ കെണ്ടത്തിയത് . അടിമത്തം
സമൂഹശരീരത്തിെന്റ ഭാഗമാക്കിയ സംസ്കാരമാണ് ഗ്രീ�
ക്കുകാരുേടത് . ആധുനിക അടിമകളുെടയും ജീവിതം ഭര�
ണകൂട-േകാർപ്പേററ്റ് സർേവെലൻസിനും പുറത്താണ് .
“അനധികൃത” കുടിേയറ്റക്കാരുെട ആവശ്യമായി തീരുന്നു
ഭരണകൂടത്തിെന്റ െറജിസ്റ്ററിേലക്ക് േപര് േചർക്കെപ്പേട�
ണ്ടത് . അതിൽനിന്ന് അവെര ബഹിഷ്ക്കൃതമാേക്കണ്ടത് 
ഭരണകൂടത്തിെന്റയും. സ്വകാര്യത തുടങ്ങിയ ലിബറൽ
മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പൗരത്വ േരഖകൾെക്കതിെര നി�
ലെകാള്ളുന്ന മധ്യവർഗ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സമീപനത്തിെന്റ
കാഴ്ചയിലൂെട “അനധികൃത പൗരത്വത്വെത്ത” മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിയില്ല.

കുടിേയറ്റത്തിെന്റയും അഭയാർഥികളുെടയും പ്രശ്നത്തിെന
േനരിടുേമ്പാൾ തകർന്നടിയുകയാണ് യൂേറാപ്പിെന്റ ലിബ�
റൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ എല്ലാം തെന്ന. കുടിേയറ്റ�
വും അഭയാർഥി പ്രശ്നവും ആധുനിക അടിമത്തവും ഇന്ത്യ�
യും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് . വികസിത മു�
തലാളിത്തമായി ഉയരാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്ന ഇന്ത്യൻ
ഭരണകൂടം ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്നാണ് ഈ പ്ര�
ശ്നെത്ത േനരിടുന്നത് . ഭരണഘടന പ്രധാനം െചയ്യുന്ന
െമൗലികാവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുെട ലിബറൽ ജീവി�
തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. പെക്ഷ ചരിത്രപരമായി ഭാര�
തീയൻ പൂർവ്വാർജിതമായി ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കൽപം
എന്താണ് ? പ്രാചീന ചിന്തയനുസരിച്ചു വിധി വിഹിത�
മായി ലഭിച്ച കർമ്മമനുഷ്ഠിച്ച് ജീവൻമുക്തി േനടുന്നതാ�
ണ് േമാചനമാർഗം. ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൽ ആരും
സ്വതന്ത്രരായി ജനിക്കുന്നില്ല. അവർ ജാതി-വർണ്ണ വ്യ�
വസ്ഥയുെട അടിമത്ത ഘടനയിേലക്കാണ് പിറക്കുന്ന�
ത് . അതുെകാണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനായി തെന്ന
പിറക്കുന്നില്ല. ജനനാൽ തെന്ന പല േശ്രണിയിലാണ് 
ജീവിതങ്ങൾ. അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ നിേഷധമാണ് .
സമത്വസങ്കല്പമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കൽപം അപൂർണ�
മാണ് . സമത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനമില്ലാെത സ്വാതന്ത്ര്യ
സങ്കല്പത്തിന് സാധുതയില്ല. ജാതി നിലനിൽെക്ക സമ�
ത്വം അസാധ്യമാണ് . ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരൻ എെന്ത�
ങ്കിലും വിധം സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കൽപം നൽകിയത് ‘സ്വരാ�
ജി’െന്റ ആഹ്വാനെത്ത തുടർന്നാണ് . ‘സ്വരാജ്  ’ എെന്റ
ജന്മാവകാശമാണ് എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസി
ഭാരതീയർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രധാന സ്വാതന്ത്ര്യ
സങ്കൽപം. ജന്മംെകാണ്ടു സ്വാതന്ത്രരാവുകയിെല്ലങ്കിലും
ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഏവരും സേഹാദരരായി
ഭാവിക്കുന്നു. ഗാന്ധി അതിെന ‘ഹിന്ദ് സ്വരാജിേലക്ക് ’ വി�
കസിപ്പിച്ചു. ‘സ്വരാജ്  ’ എന്ന വിേശഷണത്തിൽ തെന്ന
അതിർത്തികൾ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ‘സ്വരാജ്  ’
അതിെല ഭൂരിപക്ഷം അധിവസിക്കുന്നവരുെട സ്വാത�
ന്ത്ര്യമാണ് . സ്വരാജ് എന്നതും സ്വേദശി എന്നതും പര�
സ്പരം േചർന്ന് േപാകുന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് . അതിൽ വി�
േദശിെയക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
സ്വരാജിെന്റ പരിധിക്കകത്തു മാത്രേമ സേഹാദര്യമുള്ളൂ.
‘ഗ്രാമ സ്വരാജ്  ’ എന്ന സങ്കല്പം ഇതിെന്റ തുടർച്ചയാണ് .
ഗ്രാമങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട, അവർണ്ണർക്ക് കാരാഗൃ�
ഹങ്ങളാണ് . അതുെകാണ്ടാകണം, ഫുെലയും അംേബ�
ദ്ക്കറും സ്വരാജിെന ആദർശവൽക്കരിക്കാതിരുന്നത് .
സ്വരാജിന് ഉൾെക്കാേള്ളണ്ടവരും പുറത്തുേപാേകണ്ട�
വരുമുണ്ട് . രാഷ്ട്രീയ-കേമ്പാള സമൂഹം ബഹിഷ്കരിച്ച് 
അടിമേവലകളിൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർ സ്വരാ�
ജിെന്റ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് . ‘പാക്കിസ്ഥാനിേലക്ക് ’
‘കബറിസ്ഥാനിേലക്ക് ’ എെന്നാെക്ക ആേക്രാശിച്ചു മനു�
ഷ്യെര ആട്ടുന്ന സാംസ്കാരിക ൈഹന്ദവ േദശീയതയുെട
രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ അടരുകളിൽ സ്വരാജിെന്റ സങ്കല്പനം
പറ്റിേചർന്നിരിക്കുന്നു. മാർക്സ് ആഹ്വാനം െചയ്തതുേപാ�
െല മനുഷ്യെന മനുഷ്യനിേലക്ക് തിരിെച്ചത്തിക്കുന്ന സ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിെന്റ സാർവലൗകികത സ്വരാജ് നിരാകരി�
ക്കുന്നു. വർണ്ണത്തിനും ജാതിക്കും മതത്തിനുമതീതമായി
മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യെര അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഏെതാരു
സങ്കല്പവും നിരാകരിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ് .

വംശീയ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ആൾക്കൂട്ട െകാലപാതക�
ങ്ങൾക്കും പ്രേത്യകമായ പരിരക്ഷയും അർദ്ധ നിയമപര�
മായ അംഗീകാരവും (quasi legal legitimacy) ലഭിക്കുന്ന�
തിെല ഒരു ഘടകം ‘സ്വരാജ്  ’ അെല്ലങ്കിൽ ‘സ്വരാഷ്ട്രം’
എന്ന മിഥ്യാ േബാധത്തിൽ നിന്നുമാണ് . ‘ദളിതരും മു�
സ്ലിമുകളും കുടിേയറ്റക്കാരും പ്രവാസി െതാഴിലാളിക�
ളും ‘സ്വരാജ്  ’ ഉൾെക്കാണ്ടവരല്ല. വംശെവറിയുെടയും
ആൾക്കൂട്ട െകാലപാതകങ്ങളുെടയും ഉത്ഭവം െചെന്ന�
ത്തുന്നത് പതിെനട്ടു-പെത്താൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിെല
അടിമത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് . ലിഞ്ച് എന്ന ആൾക്കൂട്ട െകാ�
ലപാതക രീതിതെന്ന െവള്ളക്കാരെന്റ വിജിലെന്റ’ സ്ക്വാ�
ഡുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് . േകാൾസൺൈവ�
റ്റ്െഹഡിെന്റ ‘അണ്ടർെഗ്രൗണ്ട് െറയിൽേറാഡ്  ’ (Colson
Whitehead: Underground Railroad) എന്ന അടിമത്ത
വിരുദ്ധ േനാവലിൽ അത്തരെമാരു സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്ത�
നം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് . പശു സംരക്ഷകരുെട നൃശംസതക�
െള അേതാർമിപ്പിക്കും. േകാളിൻൈവറ്റ്െഹഡിെന്റ േനാ�
വലിെല ഒരു കഥാപാത്രം അവരുെട ഹിംസാരീതികെള
വിവരിക്കുന്നേപാെല: അടിമകളുെട ഉടമകളുെട കാവൽ�
ക്കാർ എന്നനിലയിൽ അവരായിരുന്നു നിയമം; െവളു�
ത്ത, കുടിലരായ, ദയാഹീനർ. െവള്ളക്കാരുെട ഇടയിൽ
ഏറ്റവും താെഴത്തട്ടിൽനിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ. അവർ�
ക്ക് കറുത്ത വർഗക്കാെര െവടിെവച്ചു െകാല്ലാൻ അധി�
കാരമുണ്ട് . അടിമ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എേപ്പാൾ േവണെമങ്കി�
ലും പ്രേവശിച്ച് അവിടങ്ങളിെല സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യരുെട വീ�
ടുകൾ അതിക്രമിക്കാം, േക്ലശെപ്പട്ടു സമ്പാദിച്ച വസ്ത്രങ്ങ�
ളും മറ്റും അവർ േമാഷ്ടിക്കും. സ്ത്രീകെള ൈലംഗികമായി
ആക്രമിക്കും… അടിമ കലാപങ്ങെള അമർച്ചെചയ്യാൻ
പേട്രാൾ സംഘങ്ങൾ സ്വകാര്യ പട്ടാളമായി പ്രവർത്തി�
ക്കും. ഹിംസ സ്വകാര്യവല്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നു. െസ്വൻെബ�
േകർറ്റ് പരുത്തിയുെട സമ്രാജ്യത്വത്തിൽ വിശദീകരിക്കു�
ന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് : വലിയേതാതിൽ ആയുധധാരിക�
ളും സ്വകാര്യലാേഭച്ഛയിൽ മാത്രം ഉന്നം െവയ്ക്കുന്ന മുതലാ�
ളിമാർ യൂേറാപ്പ്യൻ ആധിപത്യത്തിെന്റ പ്രതീകങ്ങളായി.
അവർ സ്വന്തമായി ഒരു സ്വകാര്യ േസനെയ നിലനിർ�
ത്തിയിരുന്നു. സ്വകാര്യവല്ക്കരിച്ച ഹിംസയായിരുന്നു അവ�
രുെട അടിസ്ഥാന േയാഗ്യതകളിൽ ഒന്ന് (Privatised
violence was one of their core competence). പുതുതാ�
യി പിറവിെയടുത്ത മൂലധന വ്യവസ്ഥയുെട തുടിക്കുന്ന
ഹൃദയം അടിമത്തമായിരുന്നു എന്ന് െസ്വൻെബേകർറ്റ് 
പറയുന്നു.

ചൂഷണ മണ്ഡലം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാക്കുന്ന�
തിേനാെടാപ്പം അടിച്ചമർത്തലിെന്റ സാമൂഹികഘടന
മുതലാളിത്തം പുനരുല്പാദിപ്പിച്ചുെക്കാണ്ടിരിക്കും. ചൂഷണ�
ത്തിെനത്തിെരയുള്ള സംഘടിത പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ മുതലാ�
ളിത്തെത്ത കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിേരാധിച്ചു നിർത്തി.
ഇതിെന്റ ഭാഗമായാണ് അടിമത്തം നിേരാധിക്കെപ്പട്ടത് ,
െതാഴിൽ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് . ഔേദ്യാ�
ഗിക തലത്തിൽ ഈ പ്രതിേരാധത്തിന് വിേധയമായാ�
ണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തിക്കുന്നെതങ്കിലും
അതിെന്റ ലാഭകരമായ നിലനില്പിന് നിയമങ്ങൾ പ്രതി�
േരാധങ്ങളാകാത്ത അേധാതലങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചു. െതാ�
ഴിലാളികളുെട േചാറ്റു പട്ടാളം അധിവസിക്കുന്ന അേധാ�
തലങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിന് പുറത്താണ് നില�
നിൽക്കുന്നത് . ഇന്ത്യ േപാലുള്ള രാജ്യത്ത് ജാതിയുമായി
ഇഴുകിേചർന്നിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തമാണ് നിലവിലുള്ള�
ത് . ജാതിയും മുതലാളിത്തവും എന്നത് അതിമാരകമായ
േചരുവയാണ് . ഇത് രണ്ടിെനയും മറികടക്കുന്നതായിരി�
ക്കണം ജനാധിപത്യപരമായ വിേമാചന സങ്കൽപം.
ജനാധിപത്യപരമായ വിേമാചന സങ്കല്പത്തിന് ആധാ�
രമാേക്കണ്ടത് ഉയർന്നതും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ സ്വാതന്ത്യ�
േബാധമാണ് . അത്തരെമാരു ഉദാത്തമായ (sublime)
സ്വാതന്ത്ര്യ േബാധം എങ്ങിെനയുള്ളതാണ് ? എന്താണ�
ത്  ? അത് ബഷീറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ േബാധമാ�
േണാ?

“യു ആർഫ്രീ” തടവറയിൽനിന്ന് േമാചിതനാകുന്നു എന്ന
വാർത്ത േകൾക്കുേബാൾ ബഷീർ നടുങ്ങിേപ്പാവുകയാ�
ണ് . ‘ൈവ ഷുഡ് ഐ ബി ഫ്രീ. ഹു വാണ്ട് സ് ഫ്രീഡം’
എന്ന പ്രതി േചാദ്യം മതിലുകളിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിക്കുക�
യാണ് .

“സ്വതന്ത്രൻ…! സ്വതന്ത്ര േലാകം…! ഏതു സ്വതന്ത്ര േലാ�
കം? വൻ ജയിലിേലക്കുേവണമേല്ലാ േപാകാൻ? ആർ�
ക്ക് േവണം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം?”

േദശീയ സമരത്തിെന്റ പരിസരത്തിൽ ജയിലിനു പുറ�
െത്ത വൻ ജയിൽ എന്നത് അേനക പ്രതിധ്വനികൾ
ഉള്ള േചാദ്യമായിരുന്നു. ഇക്കാലമത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും
ആ േചാദ്യത്തിെന്റ അലെയാലികൾ നിലയ്ക്കുന്നില്ല. ആർ�
ക്ക് േവണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിൽ നീതി എന്തായിരി�
ക്കണം എന്ന എക്കാലെത്തയും അേന്വഷണങ്ങളിൽ,
എന്നാൽ വിവരണങ്ങൾക്ക് വിേധയമാകാത്തതും ചരി�
ത്രസന്ധികേളാട് എേപ്പാഴും മാറ്റുരച്ചുെക്കാണ്ട് വികസ്വ�
രമാകുന്നതുമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പമുണ്ട് . അതാണ് ആ
േചാദ്യത്തിെല ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ’ ഉദാത്തത.
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ബേറാഡ: രണ്ടു് കാലങ്ങൾ
രണ്ടു് അനുഭവങ്ങൾ

—േജാൺസ് മാത്യു

Nasreen Mohamedi, േപപ്പർ, െപൻ & േകാഫി, 2018.

ബേറാഡയിെല ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സിൽ
ചിത്രകലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി േചരുവാനുള്ള അഭി�
രുചി പരീക്ഷക്ക് 1986 ജൂൈലയിൽ ൈകയിലുണ്ടായി�
രുന്ന സ്യൂട്ട് േകസുമായി പ്രഭാകരെന അേന്വഷിച്ചു െച�
ന്നത് ഒന്നാം വർഷ ബി.എഫ് . എ. ക്ലാസ്സിേലക്കായിരു�
ന്നു. നസ്രീൻ െമാഹെമ്മദിെയന്ന (Nasreen Mohamedi
1937–1990) ചിത്രകാരിയായിരുന്നു ക്ലാസ്സിെല അദ്ധ്യാ�
പിക. പാക്കിസ്ഥാനിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമ�
സമാക്കിയ അവർ സവിേശഷമായ ൈശലിയിൽ അതി�
സൂഷ്മമായ േരഖാഗണിത ഘടനകളാൽ അമൂർത്ത സം�
ഗീത സാന്ദ്രമായ അസാധാരണ ആകൃതികൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയിൽ ശ്രേദ്ധയയായ ചിത്ര�
കാരിയാണ് അവർ എെന്നാന്നും അെന്നനിക്കറിയില്ലാ�
യിരുന്നു.

വി.എസ് . ൈഗേറ്റാണ്ട് , എം.എഫ് . ഹുൈസൻ, തയ്യബ് 
േമത്ത തുടങ്ങിയ സമകാലികരായിരുന്ന ചിത്രകാരന്മാ�
രുമായുള്ള സമ്പർക്കവും ലണ്ടൻ, ന്യൂേയാർക് , േഡാക്യു�
െമന്റ, കാെസ്സൽ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര കലാപരിസര�
ങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രദർശനങ്ങളും നസ്രീൻ െമാഹെമ്മ�
ദിക്ക് ചിത്രകാരിെയന്ന നാട്യവും പരിേവഷവും ഉണ്ടായി�
രുന്നില്ല.

നാഡീവ്യൂഹ അപചയെമന്ന അസാധാരണ േരാഗം കീഴ�
ടക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന ആ അവസ്ഥയിലും അവർ കേസര
ൈകപിടിയിൽ െസ്കച് പുസ്തകം മുട്ടുൈകെക്കാണ്ടു അമർ�
ത്തിവച്ച് അനിയന്ത്രിതമായി വിറച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ശരീരെത്തമറികടന്ന് േനർേരഖ വരയ്ക്കുന്ന ധ്യാനത്തി�
േലർെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണ് േകരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രഭാ�
കരെന േതടി അവർക്കു മുൻപിൽ ഞാൻ എത്തിയത് .
ഇളം തവിട്ടുനിറമുള്ള സാരി ധരിച്ചുെകാണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കു�
ന്ന െമലിഞ്ഞു നീണ്ട മുഖവുമായി അവർ കേസരയിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.

ക്ലാസ് സമയത്ത് അനുവാദമില്ലാെത കയറിയേപ്പാ�
ഴുണ്ടായ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ നാട്ടിൽ അനവധി�
യുെണ്ടങ്കിലും നസ്രീെന്റ േസ്നഹം നിറഞ്ഞ െപരുമാറ്റം
എെന്റ ഭാഷാ പരിമിതിയും യാത്രാക്ഷീണവും െനാടി�
യിടയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാക്കി. േകാേളജ് വളപ്പിെലാരു
വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രഭാകരെന കെണ്ടത്തുവാൻ
മനീഷ പേരഖ് എന്നുേപരുള്ള ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി�
നിെയ എേന്നാെടാപ്പം നസ്രീൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അവ�
രുെട വാത്സല്യേത്താടുകൂടിയ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ
െപരുമാറ്റമായിരുന്നു. അദ്ധ്യാപികയുെട ഉത്തരവാദിത്ത
പരിധികളിൽ െപടാത്ത ഈ പ്രവൃത്തി അവരുെട സവി�
േശഷമായ വ്യക്തിത്വെത്തയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുെടയും
മേനാഹരമായ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. അവർ പിന്നീട് 
എെന്റ ഒന്നാം വർഷ അദ്ധ്യാപികയായിരുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്ക് േശഷം ചിത്രകാരനായ സുേരന്ദ്രൻനായ�
രുമാെയാരു അഭിമുഖം നടത്തുവാൻ ബേറാഡയിെലത്തി�
യേപ്പാൾ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ പരിസരം അനുഭവിക്കാനിട�
യായി.

സമ എന്ന പ്രേദശത്ത് നിന്നും സുേരന്ദ്രെന്റ വീട്ടിേലക്ക് 
അതിരാവിെല ഓേട്ടാ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്ന ഞാ�
നും േഹാചിമിൻ, ബാബുേമാൻ, അരുൺ വി. സി എന്നീ
കൂട്ടാളികളും േറാഡിൽ വച്ച് ൈകയ്യിെലാരു മുട്ടൻ വടി�
യുമായി നടന്നിരുന്ന ആ പ്രേദശത്തുകാരനായ ഒരാൾ
ഞങ്ങേളാട് സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിെകാണ്ടു
അടുത്തുള്ള കാളീേക്ഷത്രം സന്ദർശിക്കുവാൻ നിർബന്ധി�
ച്ചു. സമയക്കുറവുള്ളതിനാൽ അഭിമുഖസംഭാഷണം കഴി�
ഞ്ഞതിന് േശഷമാകാെമന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനിപ്പിച്ചു.
ഓേട്ടാ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നതിന് േശഷം ൈഡ്രവേറാെടാ�
പ്പം കയറിയിരുന്ന് ഓേരാരുത്തരുെടയും േപരുകൾ േചാ�
ദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാേണാ
എന്ന േചാദ്യത്തിലുടക്കി നിന്നു. മുൻകാല വംശീയ കലാ�
പചരിത്ര ശകലങ്ങൾ െനാടിയിടയിൽ എന്നിലൂെട കട�
ന്നുേപാെയങ്കിലും അയാളുെട േചാദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മറു�
പടി നൽകി.

ൈവകുേന്നരം കാളീേക്ഷത്രം കാണാെമന്ന അയാളുെട
നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിഅയാൾ ഓേട്ടായിൽ നിന്നുമി�
റങ്ങിയേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. അഭിമുഖംപല
കാരണങ്ങളാൽ നീണ്ടു േപായതിനാൽ തിരിച്ചുള്ള വര�
വ് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന അഭിരാമിെന്റ േബ്രക്ക് 
ഇല്ലാത്ത ൈബക്കിലായിരുന്നു. രാത്രി ഏഴുമണിേയാെട
ഓേരാരുത്തെരയും സമയിെല െക.പി. െറജിയുെട വീ�
ട്ടിൽ ഇറക്കുന്ന ൈഡ്രവൻ േജാലിക്കിടയിൽ േറാഡരു�
കിൽനിന്നും ൈകെകാട്ടി വിളിച്ച കാളീേക്ഷത്ര വഴികാ�
ട്ടി മറുപടിക്കു കാത്തുനിൽക്കാെത ൈബക്കിനു പുറകിൽ
കയറിയിരുന്ന് കാളീേക്ഷത്രത്തിേലക്ക് േപാകുവാൻ നിർ�
ബന്ധം പിടിച്ചു.

എന്തുപറയണെമന്നറിയാെത മരവിച്ച ചിന്തകൾ എന്നി�
െല േചതനെയ ഗ്രസിക്കുന്നേതാെടാപ്പം ചുറ്റുപാടുമുള്ള
ചലനാത്മക യാഥാർഥ്യെത്ത ഒരുേവള സാൽവേദാർ�
ഡാലിയുെട ‘The Persistence of Memory’ എന്ന ചിത്ര�
െത്ത ഓർമ്മെപ്പടുത്തി. ൈബക്കിന് പുറകിലിരുന്ന മനു�
ഷ്യേനാട് അശുദ്ധമായി േക്ഷത്രത്തിനകത്ത് പ്രേവശി�
ക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചേപ്പാൾ കുറച്ചു േനരെത്ത
മാനത്തിന് േശഷം മടിച്ചുെകാണ്ട് അയാൾ ഞാൻ ശു�
ദ്ധിയായി വരുന്നത് വെര കാത്തിരിക്കാെമേന്നറ്റ് ൈബ�
ക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. കയ്യിെല മുട്ടൻ വടിയുമായി േറാ�
ഡരുകിൽ ഇറങ്ങിയ ആ മനുഷ്യേനാട് എനിക്ക് സഹ�
താപം േതാന്നി.
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—േബാറിസ് പാസ്റ്റർനാക്

കൂട്ടിലടയ്ക്കെപ്പട്ട മൃഗെത്തേപ്പാെല
ഞാൻ ഒറ്റെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു-
എെന്റ ചങ്ങാതിമാരിൽ നിന്നും,
എെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും,
എെന്റ സൂര്യനിൽ നിന്നും.
േവട്ടക്കാർ മുേന്നറുകയാണു്;
എനിയ്ക്കു േപാകാൻ ഒരിടമില്ല.
ഇരുണ്ട കാടും, കുളക്കരയും,
െവട്ടിവീഴ്ത്തിെയാരു മരത്തിെന്റ മുരടും മാത്രം.
മുേന്നാട്ടു േപാക വയ്യ; പിേന്നാട്ടും.
എെന്റ കഥ കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.
ഞാൻ െകാള്ളക്കാരേനാ
െകാലയാളിേയാ ആേണാ?
ഇങ്ങെന അധിേക്ഷപിയ്ക്കെപ്പടാൻ
എന്തു െതറ്റാണു ഞാൻ െചയ്തത്  ?

എെന്റ നാടിെന്റ കഥ പറഞ്ഞ് 
ഞാൻ േലാകെത്തയാെക കരയിച്ചു.
എങ്കിലും, എെന്റ ശവക്കുഴിെയെത്താട്ടു
നിൽക്കുേമ്പാഴും ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു,
ക്രുരതെയയും കലഹങ്ങെളയും
ഇരുട്ടിെന്റ ശക്തികെളയും
െവളിച്ചത്തിെന്റ ൈചതന്യം
കീഴ്െപ്പടുത്തുെമന്ന് .

േവട്ടക്കാർ അടുത്തടുത്തു വരുകയാണു്,
െതറ്റായ ഇരെയ ഉന്നം െവച്ചുെകാണ്ട് .
എനിക്ക് വിശ്വസ്തരും സത്യസന്ധരുമായ
സഹായികളാരുമില്ല.
എെന്റ കഴുത്തിൽ കുരുക്കു മുറുകുേമ്പാൾ
ഒരു നിമിഷേത്തെയ്ക്കങ്കിലും
എെന്റ കണ്ണീരു തുടയ്ക്കാൻ
ആെരങ്കിലും എെന്റ
അടുക്കലുണ്ടായിരുെന്നങ്കിെലന്നു
ഞാൻ ആശിയ്ക്കുന്നു.

േബാറിസു് പാസ്റ്റർനാക് (1890–1960) പത്തുപന്ത്രണ്ടു
െകാല്ലം മുമ്പുതെന്ന പലതവണ പരിഗണിയ്ക്കെപ്പട്ടിരു�
ന്നുെവങ്കിലും െതാള്ളായിരത്തി എെമ്പെത്തട്ടിലാണു്
പാസ്റ്റർനാക്കിനു് സാഹിത്യത്തിനുള്ള േനാബൽ പ്രഖ്യാ�
പിക്കെപ്പട്ടതു്. സമ്മാനം തിരസ്കരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള പ്രസ്താ�
വന ഇറക്കണെമന്ന പാർട്ടി തീട്ടൂരം പിേറ്റന്നു തെന്നെയ�
ത്തി. പാസ്റ്റർനാക്കിസ് വഴങ്ങിയില്ല, േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുെട
സാംസ് കാരികവിഭാഗത്തിെന്റ അധ്യക്ഷെനക്കാണാൻ
േപായതുമില്ല.

ൈറേറ്റഴ് സ് യുണിയെന്റ സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്തി�
െല്ലങ്കിലും സമ്മാനത്തുക സമാധാനസംരക്ഷണ സമി�
തിയ്ക്ക് നൽകാെമന്ന് എഴുതി അറിയിച്ചു. ഒരു ഫലവുമു�
ണ്ടായില്ല. അധിേക്ഷപങ്ങളും ഭീഷണികളും തുടർന്നു.
ഒടുവിൽ ‘തിരസ്കാരെത്ത അനാദരമായിക്കാണരുേത’
എന്ന അേപക്ഷേയാെട േനാബൽ സമ്മാനം സ്വീക�
രിക്കുന്നിെല്ലന്നു് കമ്മിറ്റിെയ അറിയിച്ചു. പാസ്റ്റർനാക് 
സംരക്ഷണസമിതിയുെട ആധ്യക്ഷ്യം താൻ ഏെറ്റടുക്കു�
െമന്ന് ജവഹർലാൽ െനഹറു ക്രൂഷ്േചവിെന േഫാൺ
െചയ്തു പറഞ്ഞില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ പാസ്റ്റർനാകിസിെന
അേപ്പാൾതെന്ന നാടുകടത്തിേയേന.

ഭീതിയുെടയും വിഷാദത്തിെന്റയും ഈ പശ്ചാത്തലത്തി�
ലാണ് പാസ്റ്റർനാക്കു് ഈ കവിതെയഴുതിയത് .

പരിഭാഷ: ആത്മാരാമൻ



—ഏലി വീസൽ

ഞാൻ ഓർക്കുന്നു: ഇന്നെലയാണ് അതു നടന്നത് . അെല്ല�
ങ്കിൽ അനന്തകാലങ്ങൾക്കു മുൻപ് . െചറുപ്പക്കാരനായ
ഒരു ജൂതപ്പയ്യൻ രാത്രിയുെട സാമ്രാജ്യം കെണ്ടത്തി.
അവെന്റ പരിഭ്രാന്തി എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട് . അവെന്റ പ്രാ�
ണസങ്കടം എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട് . അെതല്ലാം സംഭവിച്ച�
തു വളെര േവഗത്തിലായിരുന്നു. ഒറ്റ തിരിച്ച ഇടങ്ങൾ.
നാടുകടത്തൽ. അടച്ചുെകട്ടിയ വാഗൺ. ഞങ്ങളുെട ജന�
തയുെട ചരിത്രവും മനുഷ്യരാശിയുെട ഭാവിയും കുരുതി
െകാടുക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള ഭീതിദമായ അൾത്താര.

ഞാൻ ഓർക്കുന്നു: അവൻ അച്ഛേനാടു േചാദിച്ചു: “ഇതു
ശരിയാകുേമാ? ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാണ് , മധ്യകാ�
ലമല്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ െചയ്യാൻ ആര് 
അനുവദിക്കും? േലാകത്തിന് എങ്ങെന നിശ്ശബ്ദമായി�
രിക്കാൻ പറ്റും?

ഇേപ്പാൾ കൂട്ടി എെന്റ േനർക്കു തിരിയുന്നു: ‘പറയൂ’ അവൻ
േചാദിക്കുന്നു: “എെന്റ ഭാവിേയാടു നിങ്ങൾ എന്താണു
െചയ്തത്  ? നിങ്ങളുെട ജീവിതം െകാണ്ട് നിങ്ങെളന്താണു
െചയ്തത്  ?”

ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് ഞാൻ അവേനാടു പറയുന്നു.
ഓർമയുെട ജീവസ്സു കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിെച്ചന്ന് .
മറക്കുമായിരുന്നവേരാടു െപാരുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് .
കാരണം നമ്മൾ മറന്നാൽ നമ്മളും കുറ്റക്കാരാണ് . നമ്മ�
ളും കൂട്ടുത്തരവാദികളാണ് .

നമ്മൾ എത്ര നിഷ്കളങ്കരായിരുന്നുെവന്ന് പിെന്ന ഞാൻ
അവേനാടു വിശദീകരിച്ചു. േലാകം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും
നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു. എവിെട, എേപ്പാൾ മനുഷ്യർ ദുരിത�
വും അപമാനവും അനുഭവിക്കുന്നുേണ്ടാ അേപ്പാെഴാന്നും
നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കിെല്ലന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞെയടുത്ത�
ത് അതുെകാണ്ടാണ് . നാം പക്ഷം പിടിേച്ച മതിയാകൂ.
ഒരിക്കലും ഇരെയയല്ല, അടിച്ചമർത്തുന്നവെനയാണ് നി�
ഷ്പക്ഷത സഹായിക്കുന്നത് . നിശ്ശബ്ദത ൈധര്യേമകുന്നത് 
പീഡകനാണ് , ഒരിക്കലും പീഡിതനല്ല. ചിലേപ്പാൾ നാം
ഇടെപേട്ട മതിയാകു.

മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾ വംശനാശത്തിലാകുേമ്പാൾ, മനു�
ഷ്യാന്തസ്സ് അപായസ്ഥിതിയിലാകുേമ്പാൾ േദശീയ
അതിർത്തികളും സംേവദനക്ഷമതയും അപ്രസക്തമാ�
കുന്നു. വർഗം, മതം അെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസ�
ങ്ങളുെട േപരിൽ എവിെടെയാെക്ക ആണും െപണ്ണും
പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ, ആ നിമിഷം തെന്ന അവിടം
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േകന്ദ്രമാകണം.

എെന്റ ജനതയുെട ഓർമയിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ആഴ�
ത്തിൽ േവേരാടിയ ഒരു ജൂതനായതുെകാണ്ട് തീർച്ചയാ�
യും എെന്റ ആദ്യ പ്രതികരണം ജൂതരുെട ഭീതികേളാടും
ജൂതരുെട ആവശ്യങ്ങേളാടും ജൂതപ്രതിസന്ധികേളാടു�
മാണ് . ഞങ്ങളുെട ജനതയുെട പരിത്യാഗങ്ങളും ഏകാ�
ന്തതയും ശീലിച്ച ആഘാതേമെറ്റാരു തലമുറയിൽ െപ�
ട്ടയാളാണേല്ലാ ഞാൻ. ജൂത മുൻഗണനകെള ഞാൻ
എേന്റതാക്കാതിരിക്കുന്നത് അസ്വഭാവികമാകും: ഇസ്രാ�
േയൽ, േസാവിയറ്റ് ജൂതർ, അറബി നാടുകളിെല ജൂതർ.
പേക്ഷ അതുേപാെല എനിക്കു പ്രധാനമായ മറ്റുള്ളവ�
രുമുണ്ട് . എെന്റ േനാട്ടത്തിൽ െസമിറ്റിക് വിരുദ്ധതേപാ�
െല ജുഗുപ്സാവഹമാണ് വർണ വിേവചനം. േജാസഫ് 
ബീഗുെന തടങ്കലിലാക്കിയതുേപാെല കളങ്കിതമാണ് 
എനിക്ക് ആെന്ദ്ര സഖാേറാവിെന്റ ഒറ്റെപ്പടലും. േസാ�
ളിഡാരിറ്റിക്കും അതിെന്റ േനതാവ് േല വേലസയ്ക്കും വി�
േയാജിക്കാനുള്ള അവകാശം നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നതും
അതുേപാെല. െനൽസൺ മേണ്ടലയുെട തീരാത്ത തട�
വും അതുേപാെല.

നമ്മുെട ശ്രദ്ധയ്ക്കായി കരഞ്ഞുവിളിക്കുന്ന അനീതിയും ദു�
രിതവും ഏെറയുണ്ട് . വിശപ്പിെന്റയും വംശീയതയുെടയും
രാഷ്ട്രീയ പീഡനത്തിെന്റയും ഇരകൾ. ഇടതും വലതും
ഭരിക്കുന്ന ഒേട്ടെറ നാടുകളിൽ തടവുകാരായ എഴുത്തുകാ�
രും കവികളും. എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും മനുഷ്യാവകാശ�
ങ്ങൾ ലംഘിക്കെപ്പടുന്നു. സ്വതന്ത്രരായവേരക്കാളുമുണ്ട് 
അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവർ.

പിെന്ന പലസ്തീൻകാർ. അവരുെട നിർഭാഗ്യകരമായ
അവസ്ഥേയാടു ൈവകാരികതയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ.
പേക്ഷ അവരുെട മുറകെള ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു.
അക്രമവും തീവ്രവാദവുമല്ല ഉത്തരം. അവരുെട ദുരിത�
ത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ േവഗം തെന്ന എെന്തങ്കിലും െച�
േയ്ത മതിയാകൂ. ജൂതെര വിശ്വാസമായതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ഇസ്രാേയലിൽ പ്രത്യാശ പുലർത്തുന്നു. ഇസ്രാേയലിന് 
ഒരു അവസരം െകാടുക്കുക. അവളുെട ചക്രവാളങ്ങളിൽ
നിന്ന് വിേദ്വഷവും അപകടവും നീക്കെപ്പടെട്ട, വിശുദ്ധ
നാടുകളിലും പരിസരത്തും സമാധാനമുണ്ടാകും.

അെത, എനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ട് . ൈദവത്തിലുള്ള വിശ്വാ�
സം, അവെന്റ സൃഷ്ടിയിൽേപ്പാലുമുള്ള വിശ്വാസം. അതി�
െല്ലങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനവും സാധ്യമാവില്ല. എല്ലാത്തി�
ലും വച്ച് ഗൂഢമായ അപകടമായ ഉേപക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക
പ്രതിവിധിയാണ് പ്രവർത്തനം. ആൽഫ്രാഡ് െനാേബ�
ലിെന്റ ൈപതൃകത്തിെന്റ അർഥവും ഇതുതെന്നയേല്ല?
അേദ്ദഹത്തിെന്റ യുദ്ധഭീതി, യുദ്ധത്തിന് എതിരായ പരി�
ചയായിരുന്നിേല്ല?

െചയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് . െചയ്യാൻ ആകുന്നവയും ഒരുപാടു�
ണ്ട് . റൗൾ വാെലൻെബർഗിെനേയാ ആൽെബർട്ട് ഷ്വൂ�
യിറ്റ്സെറേപ്പാെല സ്വഭാവദാർഢ്യമുള്ള ഒരുവ്യക്തിക്ക് 
വൃത്യാസമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതവും മരണവും േപാ�
ലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരു വിമതൻ േപാലും ജയിലിൽ കഴി�
യുന്നിടേത്താളം നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര്യം സത്യമായിരിക്കില്ല.
ഒരു കുട്ടിെക്കങ്കിലും വിശപ്പ് ഉള്ളിടേത്താളം നമ്മുെട ജീ�
വിതങ്ങൾ പ്രാണസങ്കടത്താലും ലജ്ജയാലും നിറയും.
എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ഈ ഇരകെളല്ലാം അറിേയ�
ണ്ടത് അവർ ഒറ്റയ്ക്കെല്ലന്നാണ് ; നമ്മൾ അവെര മറക്കു�
ന്നിെല്ലന്ന് , അവരുെട ശബ്ദങ്ങൾ അമർച്ച െചയ്യെപ്പടു�
േമ്പാൾ നമ്മുേടത് അവർക്കു നല്കുെമന്ന് , അവരുെട സ്വാ�
തന്ത്ര്യം നമ്മുേടതിെന ആശ്രയിച്ചാെണങ്കിൽ, നമ്മുെട
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഗുണം അവരുേടതിെന ആശ്രയിച്ചി�
രിക്കുെമന്ന് .

1986 ഡിസംബർ 10-ന് സമാധാനത്തിനുള്ള െനാേബൽ പുര�
സ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിെക്കാണ്ട് ഏലി വീസൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷ�
ണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം. നാസികളുെട ഗ്യാസ് േചംബറുകെള
അതിജീവിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് അേദ്ദഹം.

പരിഭാഷ: ബിജീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ



േപാസ്റ്റുകാർഡ് െസ്കച്ച്

—ചിന്നൻ



സുഗതകുമാരി: കവി, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക; ജി. അരു�
ണിമ: ചരിത്ര ഗേവഷക, പരിഭാഷക, െജ.എൻ. യു�
വിൽ െപ്രാഫസർ; അനിത തമ്പി: കവി, പരിഭാഷക;
േഡാ.കാവ്യ കൃഷ്ണ: െക.ആർ.അസിസ്റ്റന്റ് െപ്രാഫസർ
ഐ.ഐ.റ്റി വാരണാസി; പ്രസന്ന െക.വർമ: പരിഭാ�
ഷക; കൃഷ്ണ അനുജുൻ: ന്യൂേയാർക്കിെല െകാളംബിയ
യൂണിെവഴ്സിറ്റിയിൽ പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിൽ ഗേവഷക;
ഗായത്രി ആറ്റൂർ: വിജയവാഡ എൻ.ഐ.ഡിയിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥി; േഡാ. േജ്യാതി േഗാപു: പരിഭാഷക; േശാശ
േജാസഫ്: ചിത്രകാരി; വിസ്ലാവ സിംേബാർസ്ക: റഷ്യൻ
കവി; അന്ന അഖ്മേതാവ: റഷ്യൻ കവി; ശാന്തി രാജ�
േശഖരൻ ഗേവഷക; െക.എൻ. പണിക്കർ: ചരിത്ര�
കാരൻ; ആർ. നന്ദകുമാർ: കലാചരിത്രകാരൻ; സക്ക�
റിയ: കഥാകൃത്തു്, േനാവലിസ്റ്റ്, സാമൂഹ്യനിരൂപകൻ;
എൻ.എസ്. മാധവൻ: കഥാകൃത്തു്, േനാവലിസ്റ്റ്, ഫു�
ട്േബാൾ എഴുത്തുകാരൻ; േമതിൽ: കഥാകൃത്തു് േനാവ�
ലിസ്റ്റ്, ജന്തുസ്വഭാവത്തിൽ ഗേവഷകൻ; ഇ.പി. ഉണ്ണി:
ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ചീഫ് െപാളിറ്റിക്കൽ കാർ�
ട്ടൂണിസ്റ്റ്, കാർട്ടൂൺ ഗേവഷകൻ; േഡാ. വിേനാദ് െക.
േജാസ്: എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ കാരവൻ മാഗസിൻ;
സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം: കഥാകൃത്തു്, തിരക്കഥാകൃ�
ത്തു്; ഇ സേന്താഷ് കുമാർ: കഥാകൃത്തു്, േനാവലിസ്റ്റ്;
സി.എസ്. െവങ്കിേടശ്വരൻ: പരിഭാഷകൻ. പ്രഭാകരൻ:
ചിത്രകാരൻ, എഴുത്തുകാരൻ; അലക്സ് മാത്യു: ശില്പിയും
ചിത്രകാരനും; പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ: ഗ്രാഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റ്;
േജാൺസ് മാത്യു: ചിത്രകാരൻ; എൻ.എൻ. റിംസൺ:
ശില്പിയും ചിത്രകാരനും; േടാം വട്ടക്കുഴി: ചിത്രകാരൻ;
രാമു അരവിന്ദൻ: േഫാേട്ടാഗ്രാഫർ, കമ്മ്യൂണിേക്കഷൻ
ഡിൈസനർ, ബാംഗ്ലൂരിെല ലാൻഡീറ്ററിെന്റ ഡയറക്ടർ;
ആത്മാരാമൻ: കവി, പരിഭാഷകൻ; അനൂപ് മാത്യൂ േതാ�
മസ്: ആർട്ടിസ്റ്റ്; ബിജീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ: പരിഭാഷകൻ,
പത്രപ്രവർത്തകൻ; പ്രദീപ് എം. നായർ: ചലച്ചിത്ര സം�
വിധായകൻ; റാേഫൽ േജാസഫ്: കവി, പരിഭാഷകൻ;
മുരളി ചീേരാത്തു്: വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റു്; െക.എം. സീതി:
മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലയുെട രാജ്യാന്തര
പഠന വകുപ്പിൽ അദ്ധ്യാപകൻ; എം.എച്ച്. ഇല്യാസ്:
ചലച്ചിത്ര സാംസ്ക്കാരിക പഠനങ്ങളിൽ ഗേവഷകനും ചി�
ന്തകനും; എ.എം. ഷിനാസ്: ചരിത്ര ഗേവഷകൻ; െഡ�
ന്നീസ് േജാസഫ്: പരിഭാഷകൻ; ചന്ദ്രേമാഹൻ എസ്.:
ദളിതു് കവി, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നു; ചിന്നൻ: ചിത്രകാ�
രൻ; പി.കൃഷ്ണനുണ്ണി: സാംസ്ക്കാരിക ചിന്തകൻ; ടി.എം.
േയശുദാസൻ: പരിഭാഷകൻ, സാമൂഹ്യസാംസ്ക്കാരിക
ചിന്തകൻ; െക.പി. കൃഷ്ണകുമാർ: ശിൽപ്പി, റാഡിക്കൽ
െപയിേന്റഴ്സ് ആന്റ് സ്ൾപ്േറ്റഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിെല അംഗമായി�
രുന്നു, 1989-ൽ ആത്മഹത്യ െചയ്തു; ശ്രീധർ വിജയകൃ�
ഷ്ണൻ: പിടിയാനകളുെട സമൂഹ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചും
പ്രജനന ശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചുമാണു് േഡാക്ടേററ്റ് ഗേവ�
ഷണം; ഷിേറാൺ ആന്റണി: പരിഭാഷകൻ; േബാറിസ്
പാസ്റ്റർനാക്: റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ; ഓസിപ് മേന്ദൽ�
സ്റ്റാം: റഷ്യൻ കവി; ഹാരി മാത്യൂസ്: അേമരിക്കൻ എഴു�
ത്തുകാരൻ; നികേനാർപാർറ: ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കവി;
സി.പി. കവാഫി: ഗ്രീക്ക് കവി; ദാനിൽ ഹാംസ്: റഷ്യൻ
എഴുത്തുകാരൻ; േഷാർഷ് െപരക്: ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാ�
രൻ; േയാൻ േഫാെസ: േനാർവീജിയൻ എഴുത്തുകാരൻ;
കാൾ ഒവ് െനാസ്ഗർ: േനാർവീജിയൻ എഴുത്തുകാരൻ;
െഷെന: ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരൻ.

□
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാനിെഫേസ്റ്റാ (ഭാഗം I)
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ഉണ്ണി ആർ
കഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണു്. തിരുവന�
ന്തപുരത്തു് താമസം. േകാട്ടയത്തിനടുത്തു് കുട�
മാളൂരിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ എൻ.പരേമശ്വരൻ
നായർ. അമ്മ െക.എ.രാധമ്മ. 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.

കാലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി

(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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