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അധികാരെത്ത ആനന്ദ് പലേപ്പാഴും
തെന്റ കലയുെട വിഷയമാക്കുന്നതു്
അതിെല ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ അവ�
തരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നില്ല, സമൂഹ�
ത്തിെന്റ തെന്ന േരാഗാതുരമായ അവ�
സ്ഥ എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു. ആ ദിശ�
യിെല ആനന്ദിന്റ ആദ്യകാല രചനയാ�
ണു് ‘ഉത്തരായനം’. പുതു തലമുറയിെല
ശ്രേദ്ധയനായ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ,
അജീഷ് ജി. ദത്തൻ, ആനന്ദിെന്റ ഈ
കൃതിെയ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുകയാണു്
ഈ പഠനത്തിൽ.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anand_(writer)


സർൈവലൻസ്,
അധികാരം,ആഖ്യാനം:
ആനന്ദിെന്റ ഉത്തരായനം
ഒരുപുനർവായന

ഏകാധിപത്യത്തിെന്റയും
നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിെന്റ�
യും വിേധയത്വത്തിെന്റയും
വാർപ്പു മാതൃകകെള സൃഷ്ടി�
ക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ
രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ
അടിയന്തരാവസ്ഥ നിർവ്വഹിച്ച
ധർമ്മം. എന്നാൽ ആനന്ദിെന്റ
എഴുത്തു് സാർവ്വകാലിക�
മായ അധികാരത്തിേന്റയും
സർവ്വാധിപത്യത്തിേന്റയും ഭീക�
രതകെള നിർവ്വികാരതേയാെട,
േരാഗാതുരതേയാെട അവത�
രിപ്പിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

ആനന്ദിെന്റ ഉത്തരാ�
യനം എന്ന േനാവ�
ലിെന മുൻനിർത്തി
അധികാരവും അതി�
െന്റ പ്രേയാഗരൂപ�
ങ്ങളിെലാന്നായ സർ�
ൈവലൻസും (അധീ�
ക്ഷണം, നിരന്തരനി�
രീക്ഷണം, േമൽേനാ�
ട്ടം എന്നിങ്ങെന തർ�
ജ്ജമ െചയ്യാെമങ്കിലും
പ്രേയാഗിച്ചു് പഴക്കം
വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ
ആശയ വ്യക്തതയ്ക്കു് േവണ്ടി സർൈവലൻസ് എന്നു
തെന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ ഉടനീളം ഉപേയാഗിക്കുന്നു)
എങ്ങെന പ്രേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു് അേന്വഷി�
ക്കുവാനാണു് ഇവിെട ശ്രമിക്കുന്നതു്. ആനന്ദിെന്റ
രചനാേലാകത്തിെല സവിേശഷമായ ഒരു വഴിതി�
രയലാണു് ഈ േനാവൽ. 1982-ലാണു് ആനന്ദിെന്റ
‘ഉത്തരായനം’ പുറത്തുവരുന്നതു്. അടിയന്തരാവ�
സ്ഥ കാലഘട്ടത്തിനു േശഷം എഴുതെപ്പട്ട േനാവൽ
എന്ന നിലയ്ക്കു ഇതു് വിലയിരുത്തെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. മല�
യാള േനാവൽ ഭാവനയുെട ഒരു പുതിയ ഭാവുകത്വ
വ്യതിയാനത്തിെന്റ ചരിത്ര സന്ദർഭമായി പി.െക.
രാജേശഖരൻ ഈ കൃതിെയ അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു.
അടിയന്തരാവസ്ഥയാണു് ഇന്ത്യയിൽ െകാേളാണി�
യൽ കാലഘട്ടത്തിനു േശഷം സർവ്വാധിപത്യത്തി�
െന്റ ഭീകരതകൾ അനുഭവിപ്പിച്ചതു്. ഏകാധിപത്യ�
ത്തിെന്റയും നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിെന്റയും വിേധ�
യത്വത്തിെന്റയും വാർപ്പു മാതൃകകെള സൃഷ്ടിക്കുക�
യായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ
അടിയന്തരാവസ്ഥ നിർവ്വഹിച്ച ധർമ്മം. എന്നാൽ
ആനന്ദിെന്റ എഴുത്തു് സാർവ്വകാലികമായ അധി�
കാരത്തിേന്റയും സർവ്വാധിപത്യത്തിേന്റയും ഭീകര�
തകെള നിർവ്വികാരതേയാെട, േരാഗാതുരതേയാെട
അവതരിപ്പിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ശരീരത്തിനു്
േമലുള്ള ൈജവാധികാരപ്രേയാഗം, സ്ഥാപനങ്ങൾ,
ശിക്ഷണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, അധികാരത്തിെന്റ വാ�
സ്തുശില്പഘടന, അധികാരത്തിെന്റ സാേങ്കതികത�
കൾ തുടങ്ങിയവെയക്കുറിച്ചു് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കു�
കയും നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും െചയ്ത മിേഷൽ
ഫൂേക്കാ മുതൽ ഇേങ്ങാട്ടുള്ളവരുെട വിവിധ സങ്കല്പ�
നങ്ങൾ പ്രബന്ധത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്. മുക�
ളിൽ നിന്നു് താേഴക്കു് എന്ന മട്ടിലുള്ള അധികാരപ്ര�
േയാഗം മാറുകയും, നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലൂെട
അധികാരം സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ ജനതയിൽ പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നതു് എങ്ങെനെയന്നുമാണു് അേദ്ദഹം വിശ�
ദീകരിക്കുന്നതു്. ആനന്ദിെന്റ കൃതികളിൽ അധികാ�
രത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മപ്രേയാഗങ്ങൾ പലമാതിരി അവത�
രിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അധികാര�
ത്തിെന്റ ഭിന്നരൂപങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും എങ്ങ�
െന ആനന്ദിയൻ േനാവൽ ഭാവനയിൽ ഉരുത്തിരി�
യുന്നു എന്നതാണു് പ്രബന്ധത്തിെന്റ അേന്വഷണ
പരിധി.

ഒന്നു്

ആനന്ദ്

ആനന്ദിെന്റ ഓേരാ േനാ�
വലുകളും പുറത്തു വരു�
േമ്പാൾ വായനക്കാര�
നും അവെന്റ ഭാവുകത്വ�
െത്ത പുനർക്രമീകരിേക്ക�
ണ്ടി വരുന്നു. ഘടനയിലും
ഇതിവൃത്തത്തിലും പരിച�
രണ രീതികളിലുെമല്ലാം
ഓേരാ കൃതിയും വ്യത്യസ്ത

മാനങ്ങൾ േതടുന്നതാണു് ഇതിനു കാരണം. ഉത്ത�
രായനം എന്ന കൃതിക്കു് േനാവലിേന്റതായ രൂപഘ�
ടന തുേലാം കുറവാണു്. അദ്ധ്യായ വിഭജനങ്ങൾ
േപാലും ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. പകരം
ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുെമേന്നാ തുടങ്ങുന്നുെവ�
േന്നാ ഉള്ള പ്രതീതി ഉളവാക്കാെത ആരംഭിക്കുക�
യും സാേങ്കതികമായി മാത്രം അവസാനിച്ചു എന്നു
പറയാവുന്ന തരത്തിൽ നിർത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
അതിനു ഇടയ്ക്കുള്ള വിവരണങ്ങളിലൂെടയും സംഭാ�
ഷണങ്ങളിലൂെടയും ആഖ്യാനം മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നു.
വളെരക്കുറച്ചു് കഥാപാത്രങ്ങൾ. കഥ, ആഖ്യാനം
െചയ്യുന്ന നായകനു് േപെരാന്നും എഴുത്തുകാരൻ
നൽകിയിട്ടില്ല. അതു കൂടാെത അയാളുെട ഭാര്യ,
മകൻ, അയാളുെട ഫാക്ടറിയിെല സഹപ്രവർത്ത�
കർ, ഫാക്ടറി െചയർമാൻ, ഓംകാർനാഥ്, നിരാമ�
യൻ, േഡാക്ടർമാർ, തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്ര�
ധാനമായിട്ടുണ്ടു്. ദീർഘേമാ സമ്പൂർണ്ണേമാ ആയ
ഇതിവൃത്തെമാന്നും ഈ കൃതിക്കില്ല. ഫാക്ടറിയും
അതിെല േജാലിക്കാരനായ നായകെന്റ ജീവിതവും
അയാളുെട ചിന്തകളുമാണു് ആഖ്യാനെത്ത മുേന്നാട്ടു
നയിക്കുന്നതു്. വളെര നിസ്സംഗവും തീെര വികാരര�
ഹിതവുമായ ഭാഷയാണു് ആനന്ദ് ഇവിെട ഉപേയാ�
ഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

അധികാര പ്രേയാഗത്തിെന്റ രൂപമായി ഈ േനാ�
വലിെന വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണിവിെട.
ഇവിെട അധികാരപ്രേയാഗം യഥാർത്ഥ ൈജവാ�
ധികാര രൂപത്തിലാണു് (biopower) നിലനിൽക്കു�
ന്നതു്. ഫാക്ടറി എന്നതു് ആനന്ദ് ഭാവനയിെല ൈജ�
വാധികാര രൂപകമാണു്. േനാവലുടനീളം മുേന്നാട്ടു
േപാകുന്നതു് ഫാക്ടറിയും അതിെല െതാഴിലാളിക�
ളും പരിസര പ്രേദശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വിവരണ�
ങ്ങളിലൂെടയാണു്. ഇവിെട ഫാക്ടറി എന്നതു് ഒരു
േസ്റ്ററ്റായി രൂപം മാറുകയാണു്. ആേരാെടന്നില്ലാ�
െത അദൃശ്യയുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
േസ്റ്ററ്റ്. കമ്പനിയുെട എല്ലാെമല്ലാം അതിെന്റ െച�
യർമാനാണു്. എല്ലാവരും അയാളുെട പിന്നിൽ
അണിനിരക്കണം. അവിെട േചാദ്യങ്ങളുെടയും
സംശയങ്ങളുെടയും ആവശ്യമില്ല. െചയർമാെന്റ
േഫാേട്ടായ്ക്കു താെഴയായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാച�
കങ്ങൾ ആനന്ദ് എഴുതുന്നു: ‘The entire company
stands solidly behind its Chairman’ ഈ വാക്കു�
കൾ തെന്ന കമ്പനിയുെടയും അതിെന്റ െചയർമാ�
െന്റയും സർവ്വാധിപത്യെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു (െച�
യർമാൻ എന്ന കഥാപാത്ര നാമേധയം തെന്ന
സവിേശഷം ശ്രദ്ധിക്കുക). േനാവലിെല നായക
കഥാപാത്രവും െപ്രാഡൿഷൻ മാേനജരുമായുള്ള
സംഭാഷണം ഇതു് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. ‘ഓേരാരു�
ത്തനും സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ൈസന്യം ഒരിക്ക�
ലും ജയിക്കുകയില്ല’ എന്ന െപ്രാഡൿഷൻ മാേന�
ജരുെട വാക്കുകൾ കമ്പനിയുെട മറ്റു പ്രവൃത്തികെള�
ക്കുറിച്ചു് ഉത്കണ്ഠെപ്പടുന്ന എല്ലാ േജാലിക്കാർക്കും
ഉള്ള ഒരു മറുപടിയാണു്. കാസ്റ്റിങ് ഡിവിഷനിൽ
േജാലി െചയ്യുന്ന നായക കഥാപാത്രത്തിനു അവി�
െട ഉള്ള തെന്റ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം കൃത്യമായി
അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണു് കർമ്മം. ഇങ്ങെന കമ്പ�
നിയുെട ഭാഗമായ ഓേരാ േജാലിക്കാരനും േചാദ്യം
െചയ്യാെത അച്ചടക്കേത്താടു കൂടി സേന്താഷകര�
മായ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നതാണു് കമ്പനിയു�
െട പ്രഖ്യാപിതനയം.

ഇങ്ങെന അച്ചടക്ക പൂർത്തി�
യുള്ള, േചാദ്യം െചയ്യാൻ
തയ്യാറാകാത്ത ഒരു നിയ�
ന്ത്രണ (control) സമൂഹെത്ത
സൃഷ്ടിെച്ചടുക്കുകയാണു് അധി�
കാരഘടനകൾ എവിെടയും
നടപ്പിലാക്കുന്ന തന്ത്രം.
അതിലൂെട േചാദ്യം െചയ്യെപ്പ�
ടാനാകാെത അവരുെട സർ�
വ്വാധിപത്യം തുടർന്നു േപാകുന്നു.

അധികാരത്തിെന്റ
ൈജവാധികാര പ്ര�
േയാഗമായ സർൈവ�
ലൻസും ശരീര േകന്ദ്രി�
തമായ നിയന്ത്രണ�
ങ്ങളും േനാവലിെന്റ
ഘടനയിലുടനീളം വ്യ�
ക്തമാണു്. താൻ ഒരു
േരാഗത്തിെന്റ പിടിയി�
ലാെണന്നു് കരുതുന്ന
നായകെന കമ്പനി സ് െപഷ്യലിസ്റ്റ് േഡാക്ടർമാ�
രുെട േസവനത്തിനായി വിടുന്നു. പേക്ഷ, രണ്ടാമ�
െത്ത സ് െപഷ്യലിസ്റ്റ് േഡാക്ടറുെട റിേപ്പാർട്ട് എന്നു
കിട്ടുെമന്നതടക്കം കമ്പനി മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കു�
ന്നു. ആനന്ദ് എഴുതുന്നു: “കമ്പനിയിൽ വിവരങ്ങൾ
പ്രവഹിക്കുന്ന പല ചാനലുകളുണ്ടു്. അങ്ങെനയാ�
ണു് കമ്പനി അതിെന്റ പ്രവർത്തകരുെട ആേരാഗ്യ�
െത്തയും ആവശ്യങ്ങേളയും വിശ്വാസെത്തയും ശ്ര�
ദ്ധിക്കുന്നതു്”. ഇതു ൈജവാധികാര പ്രേയാഗരൂപ�
മാണു്. കമ്പനി അതിെന്റ ജീവനക്കാെര എപ്രകാ�
രം നിരീക്ഷണവിേധയമാക്കുന്നു; അതിലൂെട സർ�
ൈവലൻസ് എന്ന അധികാരപ്രേയാഗം എങ്ങെന
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു എന്നതിനു് നിരവധി ഉദാഹ�
രണങ്ങൾ േനാവലിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം. നായ�
കേനാടുള്ള െപ്രാഡൿഷൻ മാേനജരുെട ഉപേദശം
ഈ അധികാരപ്രേയാഗെത്ത, പരുവെപ്പടുത്തലി�
െന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണു്. “നിങ്ങൾ കമ്പനിയു�
െട ഒരു െതാഴിലാളിയാണു്. നിങ്ങെള കാലാകാല�
ങ്ങളിൽ പരിേശാധിക്കുകയും, കുഴപ്പങ്ങൾ തീർത്തു
സൂക്ഷിക്കുകയും, േജാലിക്കു പറ്റുന്ന വിധത്തിലാക്കു�
കയും െചേയ്യണ്ട കടമ കമ്പനിയുേടതാണു്” (പുറം
22). ഇതിലൂെട വ്യക്തമാക്കുന്നതു് കമ്പനിയുെട സൂ�
ക്ഷ്മമായ അധികാരപ്രേയാഗവും സർൈവലൻസ്
തന്ത്രങ്ങളുമാണു്. എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും എല്ലാ
സൗകര്യങ്ങളും െചയ്തുെകാടുത്തുെകാണ്ടു് വ്യക്തി�
യുെട എല്ലാ സ്വകാര്യതകളിേലക്കും കടന്നു കയ�
റുകയും ഒളിഞ്ഞു േനാക്കുകയും അതിനനുസൃതമാ�
യി ഓേരാന്നും െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യുന്നതാണു്
ഇത്തരം അധികാരപ്രേയാഗങ്ങളുെട രീതി. ‘ഈ
ശരീരെത്ത േപാഷിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതു കമ്പനിയാ�
ണു്. ആ നിലയ്ക്കു് ഇതു് എേന്റെതന്നതിേനക്കാൾ കൂ�
ടുതൽ കമ്പനിയുെട മുതലാണു് ’ (പുറം 22) എന്ന�
യാൾ തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ ശരീരത്തിനു േമൽ നട�
ത്തെപ്പടുന്ന ൈജവാധികാര പ്രേയാഗങ്ങൾ വായ�
നക്കാരും തിരിച്ചറിയുന്നു. ‘കമ്പനി അതിെന്റ െതാ�
ഴിലാളികൾക്കു് അപ്പൻ മാത്രമല്ല, മകനും മരുമക�
നും കൂടിയാണു് ’ (പുറം 25) തുടങ്ങിയ വിവരണങ്ങൾ
കമ്പനിയുെട സർവ്വാധിപത്യ സ്ഥിതിയുെട സൂചന�
കളായി വായിക്കാം.

ഒരു യന്ത്രത്തിെന്റ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം എന്ന�
തുേപാെല, ഒേര താളത്തിൽ കമ്പനിയിെല ജീവ�
നക്കാർ ഒത്തു േചർന്നു േജാലി െചയ്യുന്നു. കമ്പനി
കൃത്യമായ വിഭജനങ്ങളിലൂെട ഓേരാരുത്തരുെട�
യും േജാലികൾ വിതരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരാളു�
െട േജാലി മെറ്റാരാൾ െചേയ്യണ്ടതില്ല. ആർക്കും
യാെതാരു പരാതികളുമില്ല. ഓംെലറ്റ് േവേണാ?
ൈഫ്ര േവേണാ? തുടങ്ങിയ അയാളുെട ഭാര്യയുേട�
തുേപാെല കുഴപ്പിക്കുന്ന േചാദ്യങ്ങൾക്കു് അവിെട
സ്ഥാനമില്ല. തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും െവല്ലുവിളി�
കളും മാത്രേമ കമ്പനിയിലുള്ളൂ. ഇങ്ങെന അച്ചടക്ക
പൂർത്തിയുള്ള, േചാദ്യം െചയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത
ഒരു നിയന്ത്രണ (control) സമൂഹെത്ത സൃഷ്ടിെച്ച�
ടുക്കുകയാണു് അധികാരഘടനകൾ എവിെടയും
നടപ്പിലാക്കുന്ന തന്ത്രം. അതിലൂെട േചാദ്യം െചയ്യ�
െപ്പടാനാകാെത അവരുെട സർവ്വാധിപത്യം തുടർ�
ന്നു േപാകുന്നു. ഇത്തരം ഒരു കമ്പനിയാണു് േനാവ�
ലിൽ ചിത്രീകരിക്കെപ്പടുന്ന ‘ജമ് നാദാസ് ആജ്മീ�
രിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ’.

രണ്ടു്

േജാലിസ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാകാലങ്ങളിലും േമൽേനാ�
ട്ടത്തിനു /നിരീക്ഷണത്തിനു വിേധയമാണു്. ആദ്യ�
കാല മുതലാളിത്തത്തിൽ ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ട�
റികളിലും േജാലി വിേകന്ദ്രീകരണം നടപ്പാക്കിയതു്
േജാലിക്കാെര നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയായിരു�
ന്നു. ഓഫീസുകളിേലാ, കടകളിേലാ, ഫാക്ടറികളി�
േലാ എവിെടയായാലും നിരീക്ഷണ സാമഗ്രികൾ /
തന്ത്രങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ പണ്ടു മുതേല
െതാഴിലുമായി ഇഴ േചർന്നു് നിൽക്കുന്നവയാണു്.
എന്നാൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കം മുതൽ േജാ�
ലിസ്ഥലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രീതികളിൽ അടി�
സ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ശാസ്ത്രസാ�
േങ്കതികതയുെട സഹായേത്താെട േജാലിക്കാെര
നിയന്ത്രിച്ചു െകാണ്ടു് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ
സാധിച്ചു.

െഫ്രഡറിക് വിൻേസ്ലാ
െടയ് ലർ

ഈ ഉദ്യമത്തിെന്റ േകന്ദ്ര�
ത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന
എഞ്ചിനിയർമാരിൽ ഒരാ�
ളാണു് െഫ്രഡറിക് വിൻ�
േസ്ലാ െടയ് ലർ. േജാലി�
ക്കാരുെട ചലനങ്ങളും പ്ര�
വർത്തികളും നിരീക്ഷിക്കു�
വാൻ േസ്റ്റാപ്പ് വാച്ച് ഉപ�
േയാഗിക്കുകയും, അതിലൂ�
െട ആവർത്തന പ്രവർ�
ത്തികൾ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷ�

മമായി െചയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ പഠിച്ചു് കെണ്ട�
ത്തുകയും െചയ്തു അേദ്ദഹം. െടയ് ലറുെട ക്രമീകരണ�
ത്തിൽ /രീതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ടതു് േജാ�
ലിക്കാരുെട പ്രവൃത്തികൾ ഘടകങ്ങളായി വിഭജി�
ക്കുകയും, ഒരാൾ ഏറ്റവും നന്നായി െചയ്യുന്ന േജാ�
ലി മാത്രം അയാെള ഏൽപ്പിക്കുകയും, നന്നായി
േജാലി െചയ്യാത്തവെരയും, സ്ഥിരമായി േവഗത�
യിൽ െചയ്യാത്തവെരയും അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുക
എന്നതുമായിരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‘ശാസ്ത്രീ�
യമായ നടത്തിപ്പു് ’ എന്നും ‘െടയ് ലറിസം’ എന്നും
അറിയെപ്പടുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള െതാഴിലിടങ്ങളിെല സർൈവ�
ലൻസ് രൂപമാണു് ‘ഉത്തരായന’ത്തിൽ ആനന്ദ്
ചിത്രീകരിക്കുന്ന ‘ഫാക്ടറി’യിൽ നിന്നും കെണ്ടടു�
ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതു്. ‘ഹസൻ മാസ്റ്റർ’ എന്ന
പാേറ്റൺേമക്കറുെട േജാലി െചയ്യുന്ന കഥാപാത്രം
ഇതിനുദ്ദാഹരണമാണു്. തെന്റ പ്രവൃത്തിയിൽ /
േജാലിയിൽ അതീവൈവദഗ്ധ്യം േനടിയവനാണു്
അയാൾ. അയാൾ േജാലിയിൽ നിന്നും പിരിയാൻ
സമയമായിരിക്കുന്നു. കമ്പനിയുെട െറേക്കാർഡുക�
ളിൽ അയാൾക്കു് പതിനഞ്ചു വയസ്സു കുറച്ചുെവച്ചു്
കമ്പനി മാേനജ് െമന്റ ് അയാളുെട േസവനത്തിെന്റ
പരമാവധി ഊറ്റിെയടുക്കുന്നു. ഇന്നയാൾ കമ്പനിയു�
െട ആധിപത്യത്തിേലക്കു് സ്വയം പരുവെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. ഇേപ്പാൾ മാേനജ് െമന്റ ് അനുവദിച്ചാൽ സ്വയം
വയസ്സു താഴ്ത്താൻ അയാൾ തയ്യാറാകും എന്നു് ആന�
ന്ദ് എഴുതുന്നുണ്ടു്. ‘ഹസൻ മാസ്റ്റർ ഹസൻ മാസ്റ്ററ�
ല്ല, മറ്റുള്ളവർ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന മാസ്റ്ററാണു് ഹസൻ.
ഈ പാേറ്റൺ േമക്കിങ്ങിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞാൽ പി�
െന്ന അയാൾ ഒന്നുമല്ലാതാകുന്നു ഈ സിംഫണിയ�
ല്ലാെത അയാൾക്കു മെറ്റാരു ജീവിതമില്ല’. ഇങ്ങെന
അയാൾ സ്വയം േരാഗാതുരനായി മാറും.

െതാഴിലാളികെള ഒരു യന്ത്രത്തിേനാടു് താരതമ്യം
െചയ്യുന്ന രീതി, അതായതു് ആവശ്യത്തിനുപേയാ�
ഗിക്കുകയും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വലിെച്ചറിയു�
കയും െചയ്യുന്ന, മനുഷ്യത്വം െകടുത്തുന്ന രീതിയി�
ലുള്ള പ്രവണതകളാണു് ശാസ്ത്രീയമായ ഭരണസം�
വിധാനം ഉയർന്നു വരുേമ്പാൾ നാം കാണുന്നതു്.
േസ്റ്റാപ്പ് വാച്ചിെന്റ ഉപേയാഗെത്ത െതാഴിലാളികൾ
ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. കാരണം ഒരു മനുഷ്യ�
െന്റ സാമാന്യമായ കഴിവിനുമപ്പുറേത്തക്കു് അവെന്റ
േജാലിേവഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപകര�
ണം മാത്രമാണതു്. ഇതു് താങ്ങാവുന്നതിനുമപ്പുറവും
അടിമേവലയ്ക്കു തുല്യവുമാണു്. ഇതു് അപകടങ്ങൾ�
ക്കും, േജാലിഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും താങ്ങാൻ
കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്കും കാരണ�
മാകുന്നു. േനാവലിെല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇതു്
ആവർത്തിക്കുന്നതു് കാണാം. അപകടങ്ങൾ അവി�
െട പതിവാണു്. നായക കഥാപാത്രം പലേപ്പാഴും
ഇതിെനക്കുറിച്ചു് ആകുലെപ്പടുന്നുെവങ്കിലും അെതാ�
െക്ക ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറ്റാളുകളുെണ്ടന്നും തെന്റ േജാലി
അതെല്ലന്നും മനസ്സിലാക്കി പിന്തിരിയുന്നു. കമ്പനി�
യുെട നിരീക്ഷണമാണു് അയാെള അതിൽ നിന്നും
പിന്തിരിയുവാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതു്. കമ്പനി അതി�
െന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെളല്ലാം കൃത്യമായ േപ്രാഗ്രാം
ചാർട്ടുകളിലൂെട കിറുകൃത്യമായി മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടു�
േപാകുന്നു. അണുവിട വ്യതിചലിക്കാെത െതാഴി�
ലാളികൾ അതിെന മുേന്നാട്ടു നയിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�
െന െപ്രാഡൿഷനും േപ്രാഗ്രാമുകളുമായി കമ്പനി
അതിന്റ ൈജത്രയാത്ര തുടരുന്നു. “ഞാൻ, ഞങ്ങൾ,
നമ്മൾ വളരുന്നു. നമുക്കു് വളർച്ചേയയുള്ളൂ. മാറ്റമി�
ല്ല. പരിണാമത്തിെന്റ വൃക്ഷത്തിെല അവസാന�
െത്ത ഫലം, അവസാനെത്ത അനന്തരവകാശി.
പരിഷ്കരണെത്ത ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന പുേരാഗതി” (പു�
റം. 35) എന്നു് േനാവലിസ്റ്റ് ഈ വളർച്ചെയ അടയാ�
ളെപ്പടുത്തുന്നു.

സ്കൂളുകൾ, ഫാക്ടറികൾ, പട്ടാ�
ളക്യാമ്പുകൾ, ആശുപത്രികൾ
എന്നിവടങ്ങളിെലല്ലാം വ്യ�
ക്തികൾ അനുസരണയുള്ള
പ്രജകളാകുന്നതു് ഈ ഭൗ�
തികത്തിെന്റ ഇടെപടൽ
മൂലമാണു്. മുഴുവൻ സമയവും
നിരീക്ഷണത്തിലാെണന്ന
േതാന്നൽ വ്യക്തിയിൽ
സൃഷ്ടിച്ചാണു് ശിക്ഷണ സമൂ�
ഹെത്ത ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുകയും പുനരു�
ല്പാദിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നതു്.

നായക കഥാപാത്രം
ഈ വിേധയത്വെത്ത
തിരിച്ചറിയുന്നു. ഓം�
കാർ പറഞ്ഞതിലും,
െപ്രാഡൿഷൻ മാ�
േനജർ പറഞ്ഞതി�
ലും അർത്ഥമുെണ്ടന്നു
അയാൾ മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നു. “എല്ലാവരും
എല്ലാം അറിയാൻ തുട�
ങ്ങിയാൽ എെന്റ കാ�
സ്റ്റിങ് ഡിവിഷനിൽ
നിന്നു് ഒെരാറ്റ കാസ്റ്റിങ് പുറത്തു വരില്ല. സ്ഥിരത�
യും ക്രമവും െതറ്റും. െചയർമാെന്റ പിന്നിെല ഒറ്റ�
െക്കട്ടു കുത്തഴിഞ്ഞു വീഴും. അതിനകത്തു കലാപവും
വിപ്ലവും നടക്കും. നാം നമ്മുെട കമ്പനിയുെട ഉള്ളി�
െല ശത്രുക്കളാകും. നാം യുദ്ധം ജയിക്കുകയില്ല” (പു�
റം 37).

െതാഴിലാളികളിൽ നിന്നു് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതീ�
ക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് വ്യത്യസ്തമായ ഭരണസംവിധാന�
ങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചതു് െടയ് ലർ മാത്രമായിരുന്നില്ല.
പുതിയ രീതികൾ േമാേട്ടാർ വ്യവസായ ശാഖയിൽ
സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണു് െഹന്റി േഫാർഡ്. ഇതു വഴി
കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്ത േബാധമുള്ള കുേറേയെറ
െതാഴിലാളികളുെട ശാഖയായി വളരാനും, ഖ്യാതി�
െയടുക്കാനും േഫാർഡിെന്റ േമാേട്ടാർ വാഹന വ്യവ�
സായ േകന്ദ്രത്തിനു് അധികസമയം േവണ്ടിവന്നില്ല.
േവഗതയും ഗുണനിലവാരവും ലക്ഷ്യമാക്കി ഓേരാ
േജാലികളും ഓേരാ വിഭാഗം ആളുകൾ ഏെറ്റടുത്തു്
നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പേക്ഷ, േഫാർഡിെന്റ േമൽേനാ�
ട്ടം ഫാക്ടറിയുെട മതിലുകളും കടന്നു് േജാലിക്കാരു�
െട വീടുകളിേലക്കു് വെര എത്തിയിരുന്നുെവന്നതു്
മെറ്റാരു വസ്തുത. ഇതു് ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കുവാൻ കാ�
രണം ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും തെന്റ
േനാവലിൽ ആനന്ദ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. േറഡി�
േയായും ലിഫ്റ്റും േകടുവരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നായക�
െന്റ മകൻ അയാേളാടു് അവയുെട പ്രവർത്തനരീതി�
കെളപ്പറ്റി േചാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനു ഉത്തരം
നൽകുവാൻ അയാൾക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം
അയാൾ ലിഫ്റ്റ് െടക് നീഷ്യേനാ, േറഡിേയാ െമക്കാ�
നിേക്കാ അല്ല. കാസ്റ്റിങ് ഡിവിഷനിെല എഞ്ചിനി�
യർ മാത്രമാണു്. തെന്റ അച്ഛനു് അയാളുേടതായ
ഡിവിഷനുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും തനിക്കും തേന്റതു�
െണ്ടന്നും, വളർന്നു വരുേമ്പാൾ മകൻ മനസ്സിലാക്കു�
െമന്നു അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. തേന്റതല്ലാത്ത വി�
ഷയങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതു് എത്ര
അപഹാസ്യമാെണന്നു് അവൻ തിരിച്ചറിയുെമന്നും
അയാൾക്കുറപ്പുണ്ടു്.

കമ്പനിയുെട പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘െജയ്ബുള്ള�
റ്റിൻ’ സർൈവലൻസിെന്റ, കുടുംബത്തിനുള്ളിേല�
ക്കും വ്യക്തിജീവിതത്തിേലക്കും ഉള്ള കടന്നു കയറ്റ�
ത്തിെന്റ അച്ചടി രൂപമാണു്. കമ്പനിയുെട ഉത്പാദ�
നം ഓേരാ മാസവും എത്ര കണ്ടു വർദ്ധിച്ചുെവന്നും,
എത്ര െതാഴിലാളികൾക്കു് ഏെതല്ലാം േക്ഷമകാര്യ�
ങ്ങൾ എത്തിച്ചുെവന്നും കളികളിലും മത്സരങ്ങളിലും
കമ്പനിയുെട ഏെതല്ലാം പ്രവർത്തകർക്കു് സമ്മാ�
നം കിട്ടിെയന്നും അതിൽ കൃത്യമായി വരുന്നു. നാട�
കങ്ങളുേടയും കലാപരിപാടികളുെടയും വിവരണങ്ങ�
ളും ചിത്രങ്ങളും മാസികയ്ക്കു നിറം പകരുന്നു. ഇങ്ങ�
െനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട ക്രൂരമായ ശിക്ഷാ�
നടപടികൾ ഒഴിവാക്കിെകാണ്ടു് ൈജവാധികാര
പ്രേയാഗങ്ങളിലൂെട, ശിക്ഷണങ്ങളിലൂെട കമ്പനി
അതിെന്റ െതാഴിലാളികെള അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കു�
ന്നു. െതാഴിലാളികളുെട വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും
വീട്ടിെല വരുമാനം, ഭക്ഷണരീതികൾ, ജീവിതസൗ�
കര്യങ്ങൾ, സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടു്, സദാചാരം
എന്നിവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം വിശദമായി അേന്വഷി�
ക്കുകയും ആവശ്യമായ ഉപേദശങ്ങൾ നൽകുക�
യും െചയ്യുന്നു. േജാലിക്കാരുെട നടപ്പു്, സംസാരം,
ൈലംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ എന്നിവെയ അടിസ്ഥാ�
നമാക്കി അവരുെട സ്വഭാവെത്ത വിധിക്കുന്നവർ
വിരളമല്ല. ഇെതാന്നും നിയമപരമെല്ലങ്കിൽേപ്പാലും
ഇത്തരം നടപടികൾ തുടർന്നു െകാേണ്ടയിരിക്കു�
ന്നു. േജാലിെയ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാത്ത സാ�
ഹചര്യങ്ങളിൽേപ്പാലും, െതാഴിലാളിയുെട വ്യക്തി
ജീവിതത്തിേലക്കുള്ള കമ്പനിയുെട കടന്നുകയറ്റം
സർവ്വാധിപത്യ അധികാരപ്രേയാഗത്തിെന്റ ബലത�
ന്ത്രമാെണന്നു് പറേയണ്ടി വരും.

മിേഷൽ ഫൂേക്കാ

നിയന്ത്രണ സമൂഹത്തി�
െന്റ (control society)
ആശയാവലികളാണു്
ഉത്തരായനത്തിൽ ആന�
ന്ദ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന
കമ്പനി പിന്തുടരുന്നതു്.
ഫൂേക്കാ പറയുന്ന ആശ�
യങ്ങളുമായി ഇതിനു് സവി�
േശഷമായ സാദൃശ്യം കാ�

ണാവുന്നതാണു്. ‘അധികാരത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മഭൗതി�
കം’ എന്നു ഫൂേക്കാ പറയുന്നുണ്ടു്. അധികാരശക്തി
ആവശ്യെപ്പടുന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ വ്യക്തി
സ്വന്തം ശരീരെത്ത അനുശീലിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ രീ�
തികളും നിയമങ്ങളുമാണു് ഈ സൂക്ഷ്മഭൗതികം. സ്കൂ�
ളുകൾ, ഫാക്ടറികൾ, പട്ടാളക്യാമ്പുകൾ, ആശുപ�
ത്രികൾ എന്നിവടങ്ങളിെലല്ലാം വ്യക്തികൾ അനു�
സരണയുള്ള പ്രജകളാകുന്നതു് ഈ ഭൗതികത്തി�
െന്റ ഇടെപടൽ മൂലമാണു്. മുഴുവൻ സമയവും നി�
രീക്ഷണത്തിലാെണന്ന േതാന്നൽ വ്യക്തിയിൽ
സൃഷ്ടിച്ചാണു് ശിക്ഷണ സമൂഹെത്ത ഈ സ്ഥാപ�
നങ്ങൾ ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുകയും പുനരുല്പാദിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നതു്. ഉത്തരായനത്തിെന്റ ആഖ്യാന�
േലാകത്തു നിന്നും നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ
ആശയസ്ഫൂർത്തിക്കായി കെണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നു�
ണ്ടു്. ഡിവിഷനിൽ ഷിഫ്റ്റ് മാറുന്ന സമയെത്തക്കു�
റിച്ചു് േനാവലിസ്റ്റ് വിവരിക്കുന്നു: “ഒരാളുെട സ്ഥാന�
ത്തു് േവെറാരാൾ വന്നുെവന്നു് േതാന്നില്ല. ഒരാൾ
മുഴുമിപ്പിക്കാത്ത പണി േവെറാരാൾക്കു് മുഴുമിപ്പി�
ക്കാം. ഒരു അമരവിത്തു േപാെല േവെറാരു അമ�
രവിത്തു്. മാറ്റം ആവശ്യമില്ലാത്തവിധം പരിണാ�
മം പൂർണ്ണതയിെലത്തിച്ച അവസാനഫലം. ഒരിട�
ത്തും പിശകു പറ്റുന്നില്ല. ആർക്കും വഴിെതറ്റുന്നില്ല”
(പുറം 48).

മെറ്റാരു സന്ദർഭത്തിൽ െപ്രാഫസെറ കാണാൻ
േപാകുേമ്പാൾ വഴി െതറ്റുന്ന നായകെന േനാവലി�
സ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. െപ്രാഫസർ അയാേളാടു്
പറയുന്നു: “വഴിെതറ്റാത്തവർ െചയ്യുന്നതു് കർത്ത�
വ്യം പൂരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണു്. കർത്തവ്യം കൃത്യ�
ത്തിെന്റ മരണമാണു കുട്ടീ”. അതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു
നിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന നായക കഥാപാത്രം ഭയ�
െപ്പടുന്നു. കാരണം െപ്രാഡൿഷൻ മാേനജരുെട�
യടുേത്താ മേറ്റാ വിവരെമത്തിയാൽ തെന്റ േജാലി�
െയ അതു് ബാധിക്കുെമന്നു് അയാൾക്കു് അറിയാം.
എല്ലാം കാണുകയും എല്ലാവരിലും കണ്ണുെവയ്ക്കുക�
യും െചയ്യുന്ന കമ്പനി എന്നു് ആനന്ദ് എഴുതുേമ്പാൾ
സർൈവലൻസിെന്റയും അധികാരത്തിെന്റയും സൂ�
ക്ഷ്മഭൗതികം ഈ േനാവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്
നാം തിരിച്ചറിയുന്നു.

മൂന്നു്

അധികാരത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മഭൗതികം പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ശിക്ഷണ സമൂഹമാണു് നിയമബദ്ധ വ്യക്തികെള
(normal people) ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു്. യുക്തിസ�
ഹെമന്നു് സമൂഹം കരുതുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കു�
കയും പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്ന നിയമബദ്ധ
വ്യക്തികെളയാണു് ഫൂേക്കാ വ്യക്തിെയന്നു് വിളി�
ക്കുന്നതു്. അധികാരത്തിെന്റ സമഗ്രദർശിയായ
കാവലിലൂെടയും സർൈവലൻസ് ശിക്ഷണങ്ങളി�
ലൂെടയുമാണു് സമൂഹം വ്യക്തിെയ നിയമബദ്ധരാ�
ക്കുന്നതു്. ഈെയാരു അവസ്ഥെയ ആനന്ദ് േനാ�
വലിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു് വൃന്ദാവൻ എന്ന കഥാ�
പാത്രത്തിെന്റ വാക്കുകളിലൂെടയാണു്: “മനുഷ്യെന്റ
പ്രവർത്തികെളല്ലാം ഏതാണ്ടു് മൂന്നിനത്തിൽെപ്പടു�
ത്താം. ഒന്നാമതു് സ്വന്തം േപ്രരണയാൽ െചയ്യുന്ന�
തു്. രണ്ടാമതു് അനുകരിക്കുന്നതു്. അവസാനമായി,
അനുസരിക്കുന്നതു്. വ്യാവസായിക െതാഴിലാളിെയ
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സ്വയം െചയ്യുക എന്നതു�
േപാെല അനുകരണവും കൂടി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.
അനുസരണം മാത്രമാണു് അവേശഷിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
എവിെടയായാലും…” (പുറം 51).

അച്ചടക്കമില്ലാത്തവെന,
േരാഗിയായി മുദ്രകുത്തി, നിയമ�
ബദ്ധനാക്കി േപാഷിപ്പിക്കുന്ന
ഈ നിയന്ത്രിത സമൂഹത്തിെന്റ
കടയ്ക്കലാണു് ആനന്ദ് തെന്റ
ഭാവനയുെട കത്തി െവയ്ക്കുന്നതു്.

േനാവലിെന്റ തുടക്ക�
ത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന
‘അക്കൗണ്ടന്റ് ബാ�
ബു’ എന്ന കഥാപാ�
ത്രം നിയമബദ്ധവ്യ�
ക്തികൾക്കു മികച്ച
ഉദാഹരണമാണു്. നായകനുമായുള്ള സംസാര�
ത്തിനിടയിൽ അയാൾ പറയുന്നു: “വാസ്തവം പറ�
ഞ്ഞാലുണ്ടേല്ലാ, മനുഷ്യനു് ആവശ്യം അച്ചടക്കമാ�
ണു്. ആദ്യം അച്ചടക്കം. പിെന്ന േവെറന്തും” (പുറം
15). പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആേരയും പിണക്കാെത
വിപ്ലവം പറയാെത നിർവ്വികാരനായി കടന്നുേപാ�
കുന്ന നായകെനയാണു് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന�
തു്. അയാളുെട അക്കൗണ്ടന്റ് ബാബുവിേനാടുള്ള
പ്രതികരണം േനാക്കുക: “അെല്ലങ്കിൽ നമുെക്കന്തു
കുന്തമാണു് ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ? ഞാെനാരു
എഞ്ചിനിയർ നിങ്ങെളാരു അക്കൗണ്ടന്റ്. നമുക്കു
നമ്മുെട േജാലികളില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ?” (പുറം 15). ഇത്ത�
രത്തിൽ പ്രതികരിക്കുേമ്പാഴും അയാളുെട ഉള്ളി�
െല േരാഗാതുരമായ മനസ്സു് പിന്നീടു് പല സന്ദർ�
ഭങ്ങളിലും െവളിെപ്പടുന്നുണ്ടു് എന്നതും ശ്രദ്ധിക്ക�
ണം. ഫാക്ടറിയുെട പുതിയ വിഭാഗത്തിെന്റ ഉദ്ഘാ�
ടനം നടക്കുേമ്പാൾ നായകൻ കമ്പനിയിെല ഒരു
ചാർജ്മാേനാടു് േചാദിക്കുന്നു: “ചങ്ങാതീ എന്താണു്
ഈ കമ്പനിയുെട സംഘബലം?” അയാൾ അതിനു
ഉത്തരെമാന്നും നൽകുന്നിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, േകൾ�
ക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നതുേപാലുമില്ല. ഇത്തരം വ്യ�
ക്തികെളാെക്കത്തെന്ന സർവ്വാധിപത്യ അധികാര�
രൂപങ്ങെള േചാദ്യം െചയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത നിയമ�
ബദ്ധ വ്യക്തികളാണു്.

അക്കൗണ്ടന്റ് ബാബു പറയുന്ന കഥയിെല അമേര�
ശ് മുഖർജിയുെട മകനും നായകെന്റ സുഹൃത്തായ
നിരാമയനുെമാെക്ക നിയമബദ്ധരായ വ്യക്തികളാ�
യിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, അവരുെട ജീവിതങ്ങൾ ദുരന്ത�
ങ്ങളിൽ കലാശിക്കുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ അച്ചടക്ക
സമൂഹത്തിെന്റ ഭാഗമായിമാറിത്തീരുകേയാ െചയ്യു�
ന്നു. േതനീച്ചകൾക്കു് അവയുെട റാണി എന്നേപാ�
െല അേനകം െചയർമാന്മാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അച്ച�
ടക്ക സമൂഹവും ഫാക്ടറികളുെമാെക്കയായി േസ്റ്ററ്റ്
രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു.

അധികാരവും അതിെന്റ രൂപമായ സർൈവലൻസ്
സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന േരാഗാതുരതയുമാണു് ഇതി�
െല നായകെന നിരന്തരം േവട്ടയാടുന്നതു്. അതി�
െന്റ ചികിത്സയ്ക്കായാണു് കമ്പനി ഓേരാ െസ്പഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് േഡാക്ടർമാരുെട അടുക്കേലക്കും അയാെള
നിരന്തരം അയക്കുന്നതു്. അവസാനെത്ത െസ്പഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് േഡാക്ടർ അയാളുെട േരാഗെത്ത ഇങ്ങെന
നിർവചിക്കുന്നു: “നിങ്ങളുേടതു് ഒരു േരാഗമല്ല, നിങ്ങ�
ളുേടതു് ഒരു ന്യൂനതയാണു്. ൈവകല്യം. അഭാവം,
അപര്യാപ്തത…” (പുറം 61). നിങ്ങൾക്കു് ഈ കമ്പ�
നിേയാടു ഒത്തുേപാകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നി�
ങ്ങൾ ഓേരാ േരാഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാെണ�
ന്നു് േഡാക്ടർ പറയുന്നു. ‘എന്താണു് ഒരു എഞ്ചി�
െന്റ മാജിക്ക് ’ എന്നു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് േഡാക്ടർ
പറയുന്നതു് ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്: “അതിെന്റ ഭാഗ�
ങ്ങൾക്കു് അതിെന്റ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസവും
അതിേനാടുള്ള വിശ്വസ്തതയും, കഠിനാദ്ധ്വാനം, നീ�
ക്കുേപാക്കില്ലാത്ത അച്ചടക്കം…” (പുറം 62). ഇതി�
ലൂെട േനാവലിസ്റ്റ് മനുഷ്യനു ഒരു സർൈവലൻസ്
സമൂഹത്തിൽ േവണ്ടുന്നെതന്താെണന്നു് കൂടിയാണു്
സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. മെറ്റാരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
സർൈവലൻസ് എങ്ങെന മനുഷ്യെന അച്ചടക്കമു�
ള്ള, നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന േകവല യന്ത്രമാ�
യി മാറ്റുന്നു എന്നതിെന്റ വിശദീകരണം കൂടിയാ�
ണിവിെട മറ നീക്കുന്നതു്. അപമാനവീകരണ (de-
humanization) പ്രക്രിയ തെന്നയാണിതു്.

അവസാനമായി മാേനജിങ് ഡയറക്ടെറ കാണ�
ണെമന്ന േഡാക്ടറുെട നിർേദ്ദശം ശിരസ്സാവഹിച്ചു്
അവിേടക്കു് േപാകുന്ന നായകെന്റ ആേലാചനകൾ
ഈ സർവ്വാധിപത്യ അധികാരരൂപങ്ങളുെട വ്യാപ�
നത്തിേലക്കു് നമ്മുെട ശ്രദ്ധെയ തിരിച്ചു വിടുന്നവയാ�
ണു് ഓേരാരുത്തരും അവനവെന്റ നിർവചനങ്ങൾ�
ക്കുള്ളിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു. ആ നിർവചനം
വിട്ടു പുറത്തു കടക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല, കഴിവില്ല,
േമാഹമില്ല അെല്ലങ്കിൽ തെന്ന കടേക്കണ്ടാത്തിട�
ത്തു എന്തിനു കടക്കണം? അറിേയണ്ടാത്തതിെന
എന്തിനറിയണം എന്നാണയാൾ ആേലാചിക്കു�
ന്നതു്. “എനിക്കപ്പുറത്തുള്ളതിെന്റ േനെര ഞാൻ
കണ്ണടയ്ക്കണം. എനിക്കു വന്നതിെന ഞാൻ സ്വീക�
രിക്കണം” (പുറം 63) എന്നാണു് അയാൾ എത്തി�
േച്ചരുന്ന നിലപാടു്. ഇങ്ങെന ഒന്നിേനയും േചാദ്യം
െചയ്യാെത, വീണു കിടക്കുന്നവരുെട ശരീരങ്ങൾ
െപറുക്കിെയടുക്കാെത, വിശപ്പിെന്റ തീ അറിയാെത,
ബാഹ്യേലാകെത്തക്കുറിച്ചു് േവവലാതിെപ്പടാെത�
യുള്ള സുഗമമായ, എളുപ്പമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു
അയാളുേടതു്. ചാർട്ടും ഗ്രാഫും േനാക്കി േപ്രാഗ്രാം
തയ്യാറാക്കി അതിനനുസരിച്ചു് നീങ്ങുകയും െകട്ടിപ്പടു�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നവനായി, െചയർമാെന്റ പിന്നിൽ
അണിനിരക്കുന്ന അേനകം ജീവിതങ്ങളിെലാന്നാ�
യി അതു് മാറുന്നു. ഈ അച്ചടക്ക സമൂഹത്തിെല
നിയമബദ്ധവ്യക്തികൾ എങ്ങെന സ്വയം തിരിച്ച�
റിയാെത േരാഗാതുരരായിരിക്കുന്നു എന്ന ക്രൂരമായ
സത്യം ആനന്ദ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ തിരിച്ചറിയു�
ന്നു. അതു് തീർത്തും നിർവ്വികാരമായി വിളിച്ചു പറ�
യുന്നു. അച്ചടക്കമില്ലാത്തവെന, േരാഗിയായി മുദ്ര�
കുത്തി, നിയമബദ്ധനാക്കി േപാഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ
നിയന്ത്രിത സമൂഹത്തിെന്റ കടയ്ക്കലാണു് ആനന്ദ്
തെന്റ ഭാവനയുെട കത്തി െവയ്ക്കുന്നതു്.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇതു് അടിയന്ത�
രാവസ്ഥയിെല ഇന്ത്യെയന്നു്
പറഞ്ഞാലും, പേരാക്ഷമാ�
യി അതിെന അതിജീവിച്ചു
മുേന്നറുന്ന സർൈവലൻസ്
േസ്റ്ററ്റുകളുെട ഭയാനകമായ
ചിത്രത്തിേലക്കാണു് എേത്ത�
ണ്ടതു്. നിരന്തരം തുടർന്നു െകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന സർൈവലൻസ്
സമൂഹങ്ങൾ പതിെയ പതിെയ
സർൈവലൻസ് രാഷ്ട്രങ്ങളായി
രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു.

ഫാക്ടറിയിെല െതാ�
ഴിലാളികൾക്കു് േവ�
ണ്ടതു് എന്താെണന്നു്
അവേരക്കാൾ മുേന്ന
മനസ്സിലാക്കുന്നവനാ�
യാണു് ആനന്ദ് െച�
യർമാെന അവതരി�
പ്പിക്കുന്നതു്. അയാൾ
എല്ലാം അറിയുന്നു.
എല്ലാം അറിയുന്നവ�
െന്റ ഭാവം അയാളുെട

മുഖത്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ�
ക്കു് എന്തു വന്നാലും കമ്പനി നിങ്ങെള ൈകെവടിയു�
കയിെല്ലന്നും, നിങ്ങൾക്കു് േവണ്ടി െചയ്യാനാകുന്ന�
െതല്ലാം െചയ്യുെമന്നുമാണു് നായകേനാടുള്ള െച�
യർമാെന്റ വാഗ്ദാനം. അയാളുെട വാക്കുകൾ ഒരു
ഏകാധിപതിയുേടതാണു്. പേക്ഷ, ഇവിെട അടിച്ച�
മർത്തിേയാ, കഠിനശിക്ഷ വിധിച്ചു െകാേണ്ടാ അല്ല
അയാളുെട അധികാരപ്രേയാഗം. തീർത്തും ൈജ�
വാധികാര (biopower) പ്രേയാഗമാണിവിെട കമ്പ�
നി അതിെന്റ ജീവനക്കാരുെട േമൽ നടത്തുന്നതു്.
എല്ലാ തരത്തിലും അവെര സംരക്ഷിക്കുന്നുെവന്നും,
അവരുെട കൂെട നിൽക്കുന്നുെവന്നുമുള്ള േതാന്നലു�
ളവാക്കിെകാണ്ടു്, ആഗ്രഹങ്ങെള അഭിലാഷങ്ങെള
രഹസ്യമായി നിരീക്ഷണം നടത്തിെക്കാണ്ടു് അവ�
രുെട അഭിരുചികെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നു. നായകൻ
മകെനക്കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കുന്നതു ഈ അധികാരപ്ര�
േയാഗത്തിെന്റ തലമുറകളിേലക്കുള്ള കടന്നു കയ�
റ്റമായി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. തെന്റ വംശം
നിലനിർേത്തണ്ടുന്ന മകെന അയാൾ ഇപ്രകാരം
അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു:

“ജമ് നാദാസ് ആജ്മീരിയാ ഇൻഡ് സ്ട്രീസിെന്റ കാ�
സ്റ്റിങ് ഡിവിഷനിൽ എഞ്ചിനിയറാകും. എെന്ന�
േപ്പാെല, എെന്റ ഭാര്യയുെട കൂെട ഇരട്ട പ്രസവിച്ച�
തുേപാലുള്ള ഒരു െപൺകുട്ടിെയ വിവാഹം െചയ്തു്,
എനിക്കറിയാവുന്നെതല്ലാം അറിഞ്ഞു്, എെന്റ കുറ�
വുകേളാെട, െപ്രാഡൿഷൻ മാേനജരുെട മകൻ
െപ്രാഡൿഷൻ മാേനജരും, െചയർമാെന്റ മകൻ
െചയർമാനും, ഇറൿഷൻ ഫിറ്ററുെട മകൻ ഇറൿ�
ഷൻ ഫിറ്ററുമായിത്തീരുന്ന പുതിയ ചാതുർവർണ്യ�
ത്തിേലക്കു മടങ്ങുന്ന ഈ കമ്പനിയുെട നിത്യമായ
െതാഴിലാളി സംഘത്തിൽ, പട്ടാളബലത്തിൽ, ജന�
സംഖ്യയിൽ…” (പുറം 65).

ഈ വിവരണത്തിലൂെട, ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന െപ�
നാപ്ടിേക്കാൺ അധികാരഘടനയുെട േപടിെപ്പടു�
ത്തുന്ന ചിത്രമാണു് ആനന്ദ് നൽകുന്നതു്. ഇെതാരു
ജനസംഖ്യയായി മാറുന്നു എന്നു പറയുന്നതിലൂെട
ഫാക്ടറി അെല്ലങ്കിൽ കമ്പനി എന്നതിെന്റ അതിരു�
കൾ േഭദിച്ചു് ഒരു സർവ്വാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിെന്റ സൂ�
ചനകളിേലക്കു് ആനന്ദ് എത്തിേച്ചരുന്നു. പ്രത്യക്ഷ�
ത്തിൽ ഇതു് അടിയന്തരാവസ്ഥയിെല ഇന്ത്യെയന്നു്
പറഞ്ഞാലും, പേരാക്ഷമായി അതിെന അതിജീവി�
ച്ചു മുേന്നറുന്ന സർൈവലൻസ് േസ്റ്ററ്റുകളുെട ഭയാന�
കമായ ചിത്രത്തിേലക്കാണു് എേത്തണ്ടതു്. നിരന്ത�
രം തുടർന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന സർൈവലൻസ് സമൂ�
ഹങ്ങൾ പതിെയ പതിെയ സർൈവലൻസ് രാഷ്ട്ര�
ങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു. നിലനിൽക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങെളല്ലാം തെന്ന േസ്റ്ററ്റിെന്റ മർദ്ദേകാപ�
കരണങ്ങളായും നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനങ്ങളായും മാ�
റുന്നതിെന്റ ചിത്രമാണു് ഇത്തരെമാരു കമ്പനിെയ
േനാവലിെന്റ േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തു് പ്രതിഷ്ഠിക്കുേമ്പാൾ
ആനന്ദ് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്.

അധികാരത്തിെന്റ പലമാതിരി പ്രേയാഗരൂപങ്ങൾ
നെമ്മ നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ട�
ത്തിലാണു് നാം ജീവിക്കുന്നതു്. ഈെയാരു സന്ദർ�
ഭത്തിൽ സർൈവലൻസിൽ നിന്നു്, അതിെന്റ ക്യാ�
മറാക്കണ്ണുകളിൽ നിന്നു് ആർക്കും രക്ഷയില്ല. നിര�
ന്തരം നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുകയും അതിനാൽ തെന്ന
വിേധയകർതൃത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയും െച�
േയ്യണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിേലക്കു് കാര്യങ്ങൾ മാറികഴി�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ ഈ നിയമബദ്ധ സമൂ�
ഹത്തിൽ, അച്ചടക്ക സമൂഹത്തിൽ േരാഗികളായും
പരാജിതരായും മാറിത്തീരും. ഇതു് അവെര അനി�
വാര്യമായ ദുരന്തങ്ങളിേലക്കു നയിക്കുകയും െചയ്യും.
കമ്പനിയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നു െകാണ്ടു്
ഇത്തരം ൈജവാധികാര പ്രേയാഗങ്ങെള, സർവ്വാ�
ധിപത്യ പ്രവണതകെള തുറന്നുകാട്ടുകയാണു് ഉത്ത�
രായനത്തിലൂെട ആനന്ദ് െചയ്യുന്നതു്. അധികാര�
ത്തിെന്റ ഈ പുതിയ ചാതുർവർണ്യങ്ങെള ഇല്ലാ�
താക്കാൻ നിരന്തരം േപാരാടുകയും, േചാദ്യങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കുകയും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ േതടുകയും
െചയ്യുക എന്നതാണു് ഏകേപാംവഴി.
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അജീഷ് ജി.ദത്തൻ
െകാല്ലം ഇരവിപുരം വാളത്തുംഗൽ സ്വേദ�
ശി. െകാല്ലം ശ്രീനാരായണ േകാേളജിൽ
നിന്നു് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ബിരു�
ദം. കാലടി സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല
മുഖ്യേകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ബിരു�
ദാനന്തര ബിരുദം. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിേവ�
ഴ് സിറ്റി േകാേളജ് മലയാള വിഭാഗത്തിൽ ഗേവഷകൻ.
മികച്ച എം.എ. പ്രബന്ധത്തിനുള്ള േമരി ജൂലിയറ്റ് എൻ�
േഡാവ്െമന്റ ്, മലയാള മേനാരമയും ബഹ് ൈറൻ േകര�
ളീയ സമാജവും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഒ.വി. വിജ�
യൻ സ്മാരക പ്രബന്ധപുരസ്കാരം എന്നിവയ്ക്കു് അർഹനാ�
യിട്ടുണ്ടു്.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

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

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

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

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

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

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

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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