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മാറുന്ന സാമൂഹിക ജീവിതം
മാേറണ്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
ഈ േമഖലകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങെള പറ്റിയു
ള്ള കുെറ വിവരങ്ങളുണ്ടു്. അതു് എങ്ങെനയാ
ണു് ക്രമെപ്പടുത്തുക? നമ്മൾ അവലംബിക്കാൻ
േപാകുന്ന രീതി കീഴ്നടപ്പനുസരിച്ചുള്ളതല്ല.
അതായതു് ഇേപ്പാൾ ആളുകൾക്കു് പരിചിതമാ
യിട്ടുള്ള സാമൂഹികശാസ്ത്രത്തിെന്റേയാ അെല്ല
ങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയദർശനങ്ങളുെടേയാ രീതിയിലുള്ള
തല്ല. മാത്രമല്ല േലാകമാനുഷികജീവിതത്തിൽ
വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും നമ്മുെട
പരമ്പരാഗതമായ സമീപനങ്ങെള വളെര മൗ
ലികമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ അെല്ലങ്കിൽ
മാറ്റാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നവയാണു്. നമ്മുെട
ചിന്തകെളത്തെന്ന മാറ്റാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന
കാര്യങ്ങളാണു് സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

സാമൂഹികജീവിതം വളെര സംകീർണ്ണമായ ഒരു വിഷയ
മാണു്. അതിൽ എവിെട, എെന്താെക്ക മാറ്റങ്ങൾ വരു
ന്നു എന്നതു് വളെര സമഗ്രമായ സാമൂഹികശാസ്ത്രഗേവ
ഷണത്തിൽ കൂടിയല്ലാെത പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാറ്റങ്ങൾ
അങ്ങിങ്ങായി നമുക്കു് അനുഭവേവദ്യമാണു്. ചില േമഖ
ലകളിൽ കാണുന്നതു് െചറിയ സൂചനകളാണു്. അതി
െന്റ അടിെയാഴുക്കുകെളാന്നും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവി
ല്ല. ഇവെയക്കുറിച്ചുള്ള ദത്തം നമുക്കു് ഉണ്ടാവാം. അവ
െയ എങ്ങെന ക്രമെപ്പടുത്തണം? ഇതാണു് ഒരുപേക്ഷ,
നിർേദ്ദശിക്കാനാവുക. എങ്ങെനയാണു് ഈ മാറ്റങ്ങെള
നമ്മൾ കാണുന്നതു? അെല്ലങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്നതു?
എങ്ങെന നമുക്കു് അതിൽ ഒരു ക്രമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ
പറ്റും? അതിനാണു് ൈസദ്ധാന്തികമായ ചട്ടക്കൂടു് ആവ
ശ്യമായി വരുന്നതു്. ദത്തം വിവരണത്തിനപ്പുറം േപാവു
ന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസകേമ്പാളം വരുകയാെണന്നു് നമുക്കറി
യാം. അതു നാം കാണുന്നു. സ്വാശ്രയേകാേളജ് എെന്നാ
െക്ക പറഞ്ഞു് ചിലതു്. ഗവെണ്മന്റ്, സർവ്വകലാശാലാ
തലത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
ഇെതാെക്ക നമുക്കു് കാണാം. പേക്ഷ, ഇതു് എന്താണു്
അർത്ഥമാക്കുന്നതു് എന്നു് നമുക്കു് ശരിക്കും പിടികിട്ടുക
യില്ല. മറ്റു് േമഖലകളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമായിട്ടു്
ഇതു് എങ്ങെന ബന്ധെപ്പടുന്നു എെന്നാെക്ക കാണിക്കു
ന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടു് നമുക്കില്ല. ഇേപ്പാൾ നിലനിൽക്കുന്ന
പല ൈസദ്ധാന്തികമായ ചട്ടക്കൂടുകളും പര്യാപ്തമാെണ
ന്നു് എനിക്കു് േതാന്നുന്നില്ല.
മെറ്റാന്നു്: ഈ മാറ്റങ്ങൾ േകരളത്തിൽ മാത്രം സംഭവി
ക്കുന്നതല്ല, േലാകവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഒന്നാണു്.
ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന സംഭ
വങ്ങളാണു്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ േകരളത്തിൽ നട
ക്കുന്നതു് എന്തു് എന്നു് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ
ആേഗാളതലത്തിൽ തെന്ന എന്തു നടക്കുന്നു എന്നു്
അറിയണം. എങ്ങെനയാണു് അതു മനസ്സിലാേക്കണ്ട
തു? അതിലന്തർഭവിച്ച ൈസദ്ധാന്തികപ്രശ്നങ്ങൾ തി
രിച്ചറിയണം. നമ്മൾ പല മുൻവിധികളിലൂെടയാണു്
സാമൂഹിക സംഭവവികാസങ്ങെള േനാക്കുന്നതു്. ഈ
മുൻവിധികൾ നമ്മൾ മുൻേപ തെന്ന വിശ്വസിച്ചുേപാ
ന്നിട്ടുള്ള, അെല്ലങ്കിൽ നമ്മൾ േചാദ്യം െചയ്യാെത സ്വീക
രിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ള, പല കാഴ്ചപ്പാടുകളുേടയും ഫലമാണു്.
ചിലേപ്പാൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാേറ്റണ്ടിവരും.
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കുെറ േമഖലകെള എടുത്തുെകാ
ണ്ടു് അവെയ എങ്ങെനയാണു് പഠിക്കുകെയന്നു് സൂചിപ്പി
ക്കാവുന്നതാണു്. മുഖ്യമായതു് രാഷ്ട്രീയം തെന്ന. ഭരണ
ത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്ന പ്രാതിനിധ്യരാഷ്ട്രീയം.
പിെന്നെയാന്നു് കേമ്പാളം. അടുത്തതു് വിദ്യാഭ്യാസേമ
ഖല. പ്രധാനെപ്പട്ട മെറ്റാന്നു് സാംസ്കാരികമണ്ഡലം.
അതു നമുക്കു നെമ്മപ്പറ്റി തെന്നയുള്ള സംകല്പങ്ങെള,
പ്രതിബിംബങ്ങെള സംബന്ധിച്ചതാണു്. ഇത്തരം േമഖല
കളിെല മാറ്റങ്ങൾ വളെര ദ്രുതഗതിയിൽ വന്നുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നുെവന്നു് നമുക്കു് ഏതാണ്ടു് വ്യക്തമാണു്. എങ്ങ
െനയാണു് അവെയ മനസ്സിലാക്കുക? ഈ േമഖലക
ളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങെള പറ്റിയുള്ള കുെറ വിവരങ്ങളുണ്ടു്.
അതു് എങ്ങെനയാണു് ക്രമെപ്പടുത്തുക? നമ്മൾ അവ
ലംബിക്കാൻ േപാകുന്ന രീതി കീഴ്നടപ്പനുസരിച്ചുള്ളതല്ല.
അതായതു് ഇേപ്പാൾ ആളുകൾക്കു് പരിചിതമായിട്ടുള്ള
സാമൂഹികശാസ്ത്രത്തിെന്റേയാ അെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയദർ
ശനങ്ങളുെടേയാ രീതിയിലുള്ളതല്ല. മാത്രമല്ല േലാകമാ
നുഷികജീവിതത്തിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പല മാറ്റ
ങ്ങളും നമ്മുെട പരമ്പരാഗതമായ സമീപനങ്ങെള വള
െര മൗലികമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ അെല്ലങ്കിൽ മാ
റ്റാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നവയാണു്. നമ്മുെട ചിന്തകെളത്ത
െന്ന മാറ്റാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന കാര്യങ്ങളാണു് സംഭവി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. സംകീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങളിേലക്കു്
അെല്ലങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ആേഗാളപ്രശ്നങ്ങളുെട പു
നരുത്പാദനത്തിേലക്കു് നയിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളാണു്
നമ്മൾ ഇതുവെര സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതുെകാണ്ടു് ഇവി
െട കുെറ സംകല്പനങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പി
ക്കുക മാത്രേമ െചയ്യുന്നുള്ളു. അതു് േകരളീയ സാമൂഹിക
പരിസ്ഥിതിെയ മാത്രമല്ല, ഏെതാരു സാമൂഹിക ജീവി
തത്തിെന്റയും പഠനത്തിനു് ആവശ്യമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടു്
ആണു്. മാത്രമല്ല, ഇന്നെത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ മാ
റ്റങ്ങൾക്കു് കാരണമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ശക്തികെള
തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമീപനം
ആണു്. അങ്ങെനയാണു് ഇതിെന കാേണണ്ടതു്. അല്ലാ
െത ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല.
നമ്മൾ ഒരു ഭൂപരിധിയി
ലുള്ള സമൂഹെത്തപ്പറ്റി
യാണു് സംസാരിക്കുന്ന
തു്. േകരളം എന്നു പറ
യുന്നതു് ഒരു ഭൂപ്രേദശം
ആണു്. ഈ ഭൂപ്രേദശ
ത്തുള്ള സമൂഹെത്ത ഭര
ണകൂടവുമായി നമ്മൾ
താദാത്മ്യെപ്പടുത്തുന്നതു
െകാണ്ടാണു് േകരളസമൂഹം എന്നു പറയുന്നതു്. ഭരിക്കു
ന്ന ഒരു ഗവെണ്മന്റിെന അെല്ലങ്കിൽ അതിൽ അടങ്ങി
യിരിക്കുന്ന ഒരു െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വ
ചിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നായി സമൂഹെത്ത, ജനപഥെത്ത, സാ
മൂഹ്യജീവിതെത്ത കരുതുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ അർത്ഥ
ത്തിലാണു് േകരളീയസമൂഹം എന്നു പറയുന്നതു്. നമ്മുെട
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സംഗതമായ, നെമ്മ ബാധിക്കു
ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നതു് െപൗരസമൂഹത്തിൽ
നിന്നാണു്. ഗ്രാംഷി േപാലുള്ളവർ െകാടുക്കുന്ന അർത്ഥ
മല്ല പൗരസമൂഹത്തിന്നു ഇവിെട നല്കുന്നതു്. െപാതുസ്ഥാ
പനങ്ങളിലൂെട, സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇടെപടുന്നതിലൂെട,
സ്ഥാപനങ്ങളുെട മാധ്യമത്തിലൂെട രൂപെപ്പടുന്ന സാമൂ
ഹികജീവിതെത്തയാണു് െപൗരസമൂഹം എന്നു് ഇവിെട
പറയുന്നതു്. അതു് ഒരു ചാക്രികമായ ഗതിയായിട്ടാണു്
ഇവിെട മനസ്സിലാക്കെപ്പടുന്നതു്.
വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യവിഭവേശഷി
െയ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി
ഇന്നു് അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടുകഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു് മൗലികമായ
ഒരു മാറ്റമാണു്. േകരളത്തിെല
വിദ്യാഭ്യാസേമഖലയിൽ വന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുെട
വിശദാംശങ്ങൾ പരിേശാധി
ച്ചാൽ ഇതു് േബാധ്യമാവും.

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണു്
ഒരാളുെട ആദ്യകാലെത്ത അഭ്യസനം. മുൻനിർവ്വചനപ്ര
കാരമുള്ള െപൗരസമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷണപരമായ ഒരം
ശമല്ല കുടുംബം. കുടുംബത്തിെന്റ കീടേകാശത്തിൽനിന്നു്
ജാതീയേമാ മതപരേമാ അെല്ലങ്കിൽ മറ്റു് സാംസ്കാരിക
വിഭാഗേമാ ആയ ചില സമുദായങ്ങളാണു് വ്യക്തിെയ
ആദ്യമായി പുറേത്തെക്കടുക്കുന്നതു്. ആളുകളുെട ആദ്യ
കാലശിക്ഷണം, അവരുെട മനഃസ്ഥിതി രൂപെപ്പടുത്തു
ന്നതിലുള്ള ആദ്യകാല സ്വാധീനം ഇതാണു്. എന്നുവ
ച്ചാൽ െപൗരസമൂഹത്തിൽ നിന്നല്ല അതാദ്യം വരുന്ന
ത്—പിന്നീടു് അതു് െപൗരസമൂഹത്തിൽനിന്നു് നിർണ്ണായ
കമായി സംഭവിക്കുെമങ്കിലും—അതു് എങ്ങെനയാണു്
എന്നു് സ്വാധീനത്തിെന്റ പൂർണ്ണവൃത്തം പരിഗണിക്കു
േമ്പാൾ േബാധ്യമാവും. കുടുംബം െപൗരസമൂഹത്തിൽനി
ന്നു് പൂർണ്ണമായി വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ട ഒന്നല്ല. ഒന്നിൽനിന്നു
മറ്റതിേലക്കു് സ്വാധീനശക്തി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടു്, േനർേര
ഖീയമായല്ലാെതേയാ ചാക്രികമാേയാ.
വ്യക്തി എന്നു് ഇവിെട പറയുന്നതു് ഒരു ൈജവികവ്യക്തി
െയ, ശരീരെത്ത ആണു്. ശരീരെമന്നാൽ അവയവങ്ങൾ
ൈജവികമായി ഒന്നിച്ചതു്. വ്യക്തികളുെട ആദ്യകാലശി
ക്ഷണെത്ത നരവംശശാസ്ത്രത്തിൽ സാംസ്കാരികാനുശീല
നം എന്നാണു് പറയുന്നതു്. എന്നുവച്ചാൽ െചറുപ്പകാലം
െതാട്ടുള്ള അഭ്യസനം എന്നാണു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്. ഈ
അഭ്യസനത്തിെന്റ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നുണ്ടു്.
വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനുേവണ്ടി നിലനിൽ
ക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ േമഖലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
െപൗരസമൂഹത്തിെന്റ ചാക്രികമായ ഗതിെയ മനസ്സി
ലാക്കാൻ െപൗരസ്ഥാപനങ്ങെള േനാക്കണം. നിയമ
നിർമ്മാണം, നീതിന്യായം, കേമ്പാളം, ഉത്പാദനേക
ന്ദ്രങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവ
ധി സ്ഥാപനങ്ങൾ; സാമൂഹികസംപ്രദായെത്ത നിർ
വ്വചിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഒരു ഗണം. അതായതു്
വ്യക്തികൾ കടന്നുവരുന്നതു് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
അകേത്തയ്ക്കാണു്. അവയിൽ പല രീതിയിൽ ഭാഗഭാ
ക്കാവുകയാണു്. ഒന്നുകിൽ അവയിെല േജാലിക്കാരായി
അെല്ലങ്കിൽ അതുമായി ഇടെപടുന്നവർ. ഏെതങ്കിലും
രീതിയിൽ അവർ ഇവയുെട സമീപത്തുണ്ടു്. ഉത്പാദന
രംഗത്തു് െതാഴിൽ എന്നതു് അദ്ധ്വാനം വില്ക്കുന്നതു സംബ
ന്ധിച്ചു് സംഭവിക്കുന്നു. പലരുെടയും അദ്ധ്വാനഫലമായി
ഉത്പന്നമുണ്ടാവുന്നു. അവ കേമ്പാളത്തിൽ വിനിമയ
ത്തിനായി എത്തിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ പലതരത്തിലുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഭിന്നധർമ്മങ്ങേളാെട, വ്യത്യസ്തചട്ടങ്ങ
േളാെട നിലനില്ക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ നിന്നു് ഈ മണ്ഡ
ലത്തിേലക്കു് എത്തുന്ന വ്യക്തിെയ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ
രൂപെപ്പടുത്തും. വ്യക്തി തെന്റ വീക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റാനും
െപരുമാറ്റങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാനും അനുനയിക്കെപ്പടുന്നു.
ഇതു് വ്യവസ്ഥെയ ഉണ്ടാക്കുന്നു, വ്യവസ്ഥാ ജീവിതെത്ത
യും. ഒരു വ്യവസ്ഥ, സംപ്രദായം, ആയി സാമൂഹികജീ
വിതെത്ത കാണാൻ ഇടയാക്കുന്നതു് നമുക്കു് അനുഭവ
േവദ്യമാക്കുന്നതു്, സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അേന്യാ
ന്യബന്ധമാണു്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും ഒറ്റെപ്പട്ടു്
നിലെകാള്ളുന്നവയല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്, നിയമനിർ
മ്മാണം മെറ്റല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങെളയും ഏെറക്കുെറ േന
രിട്ടു ബാധിക്കുന്നു. ഇതുേപാെല നീതിന്യായവും, കേമ്പാ
ളവും. ഇവ പല േമഖലകളിലും അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും
കണ്ണികളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുെട വലെക്കട്ടാണു്. തങ്ങൾ
വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്താെണന്ന േതാന്നൽ ഈ വലെക്കട്ടു്
ആളുകളിലുണ്ടാക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥാപരമായ ജീവിതം രണ്ടു
തലത്തിൽ കാണാവുന്നതാണു്. ഒന്നു് ഘടനാപരമായ
തലം, പിെന്ന ഒന്നു് െപൗരസമൂഹെത്ത സ്ഥാപിക്കുന്ന
വ്യത്യസ്ത മണ്ഡലങ്ങൾ.

നിയമമണ്ഡലെത്ത എടുക്കുക. നമ്മുെട െപൗരസാമൂ
ഹികജീവിതെത്ത േനരിട്ടും അല്ലാെതയും ബാധിക്കു
ന്ന നിയമങ്ങൾ അതിെന്റ ആധാരമായിട്ടുണ്ടു്. നീതി
ന്യായേമഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിധികളും നെമ്മ ബാ
ധിക്കുന്നുണ്ടു്. മുേമ്പ നിർമ്മിതമായ നിയമങ്ങളും ഇനി
നിർമ്മിക്കെപ്പടാനിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നിയമമണ്ഡ
ലെത്ത ചലനാത്മകസ്വഭാവമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാക്കു
ന്നു. നിയമത്തിെന്റ ഒരു േനാട്ടം നമ്മുെട മിക്കവാറും
എല്ലാ െചയ്തികളുേടയുംേമൽ ഉണ്ടു്. നമ്മുെട െപൗരസാ
മൂഹിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നിയമമണ്ഡലത്തിെന്റ പരാ
മർശങ്ങൾക്കു് അനുരൂപമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട ചില
പ്രവൃത്തികൾ നിയമങ്ങളുെട ചട്ടയ്ക്കു് അകത്തു് െപടണ
േമാ േവണ്ടേയാ എന്നുള്ളതു് നിയമനിർമ്മാണസഭകൾ
പരിഷ്കരിക്കുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ പരിേശാധിക്കുകേയാ
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
നെമ്മ രൂപെപ്പടുത്തുന്നുെവന്നു് ഏെറക്കുെറ വ്യക്തമായി
നമുക്കു് േബാധ്യമുള്ള ഒന്നാണു് സാംസ്കാരികമണ്ഡലം.
നമ്മുെട െപരുമാറ്റങ്ങെള പരിഷ്കരിക്കുന്നെതാെക്ക സാം
സ്കാരികമാെണന്നു പറയാം. മതങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങൾ,
കല, സാഹിത്യം, സിനിമ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവെയ
ല്ലാം നമ്മുെട െപരുമാറ്റങ്ങെളയും മേനാഭാവങ്ങെളയും
പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നവയാണു്. െപൗരസമൂഹത്തിൽ ചരിക്കാ
നും, സാമൂഹ്യേലാകത്തു് അതിജീവിക്കാനും ആവശ്യ
മായ വിവരവും സംേകതങ്ങളും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതുവ
ഴി വിദ്യാഭ്യാസം ഒരാളുെട വ്യക്തിത്വെത്ത വളെര കാത
ലായ അർത്ഥത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ, സംസ്കരിക്കാൻ
പ്രാപ്തമാണു്. ഒരു േകാടതിവിധി േപാലും നമ്മുെട െപ
രുമാറ്റങ്ങെള പരിഷ്കരിക്കാൻ െകല്പുള്ളതാണു്. പ്ലാസ്റ്റിക്
കവറുകൾ നിേരാധിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു േകാടതിവിധി
നമ്മുെട പ്രവൃത്തിയുെട േമൽ നിയന്ത്രണം െചലുത്തുന്നു.
അതു നാം പിൻതുടരുകയാെണങ്കിൽ നമ്മുെട മേനാഭാ
വം മാറും, പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ െപാതുസ്ഥലത്തു് ഉേപക്ഷിക്കു
ന്ന സംസ്കാരം നാം ഉേപക്ഷിക്കും; തങ്ങളുെട ശീലെത്ത
അതിജീവിക്കാൻ ആളുകൾക്കു് പലേപ്പാഴും കഴിയാറി
െല്ലങ്കിലും.
പ്രധാനെപ്പട്ട മെറ്റാരു മണ്ഡലം സാമ്പദികമാണു്. ഉത്പാ
ദനപരമായും ഉപേഭാഗപരമായും ഈ മണ്ഡലത്തിെന്റ
വശങ്ങെള പരിേശാധിക്കാവുന്നതാണു്. ഉത്പന്നങ്ങെള,
മനുഷ്യരുെട ഭൗതികജീവിതെത്ത ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ഉപാധികളായിെട്ടടുക്കാം. ഉത്പാദനത്തിെന്റ ഒരു വശം
ഈ ഉപാധികെള ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണു്, ഈ ഉത്പാ
ദനപ്രവർത്തനത്തിനായി ആളുകൾ ബന്ധെപ്പടുന്ന രീതി
യാണു്. വിഭവങ്ങെള—പ്രാകൃതവും അതിന്നുപരിയുള്ള ക്ര
മത്തിലുള്ളതുമായ വിഭവങ്ങെളയും മനുഷ്യാധ്വാനെത്ത
യും സാംേകതികവിദ്യകെളയും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാ
ണു് ഉപേഭാഗ്യവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതു്. സാമ്പ
ത്തികമണ്ഡലത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്ത ഈ ബന്ധങ്ങൾ
ഒരു പരിധിവെര നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റ
പല തലങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യാധ്വാനം ഉത്പാദനത്തിൽ
വരുന്നതു് ഇതുവെര ഒഴിവാക്കാൻ മൂലധനവ്യവസ്ഥയ്ക്കു്
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ടു് മനുഷ്യാധ്വാനവും ഉത്പാദ
നവുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുന്നു. ഇന്നു് മാർക്കറ്റിെന്റ അർ
ത്ഥം ഏെറ മാറിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, സാമ്പദികമണ്ഡലത്തി
െന്റ ഉപേഭാഗപരമായ വശത്തിെന്റ ഏറ്റവും നിർണ്ണായ
കമായ രംഗമായിട്ടാണു് അതു് ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നതു്.
സാമ്പത്തിക മണ്ഡല
ആ മാറ്റത്തിെന്റ മുൻനിലമ
ത്തിെന മാർക്കറ്റിെന്റ
എെന്തന്നാൽ, സമ്പത്തു് ഉണ്ടാക്കു
ഉപേഭാഗപരമായ സ്വ
ന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള സംകല്പങ്ങൾ
ഭാവെത്ത ആസ്പദമാ
മാറിേപ്പായിട്ടുെണ്ടന്നതാണു്. ഈ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യവിഭ
ക്കി മനസ്സിലാേക്കണ്ട
വങ്ങളുെട പരിശീലനത്തിനുള്ള
തു് അത്യാവശ്യമാണു്.
േകന്ദ്രമായി വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപന
മാർക്കറ്റിെന സാധന
ങ്ങൾ മാറുേമ്പാൾ സ്വകാര്യേമഖ
ങ്ങളുെട ൈകമാറ്റം നട
ലകൾ അതിൽ കണ്ണുെവയ്ക്കുകയും
ആ കച്ചവടത്തിേലയ്ക്കു് പ്രേവശി
ത്തെപ്പടുന്ന ഒരു മണ്ഡ
ക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും െചയ്യും.
ലമായിെട്ടടുക്കുന്നതിനു
പകരം, ജീവിതൈശലി
കളുെട ഉപേഭാഗരംഗമായി കാണുക എന്നതു് കീഴ്വഴക്ക
മനുസരിച്ചുള്ള ഒന്നല്ല. കാരണം, ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
മാറി മാറി വരുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങെള വിൽക്കുകയും വാ
ങ്ങുകയും െചയ്യുകെയന്നതു് അടുത്തകാലത്തു് േവരുറച്ചു
വന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണു്. ഒരു ഉൽപന്നം നാം വാങ്ങു
േമ്പാൾ, മാർക്കറ്റ് ഒരു പുതിയ ജീവിതൈശലിെയ വില്ക്കു
കയുമാണു്. പഴയ ജീവിതൈശലിയിൽനിന്നു് പുതിയതി
േലക്കു് നാം പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ ആ സംക്രമണത്തിെന്റ
നിർണ്ണായകഘടകം സാമ്പദികമണ്ഡലത്തിെല ഉപേഭാ
ഗത്തിലാണു്, കേമ്പാളത്തിൽ ലഭ്യമായ ഉൽപന്നങ്ങളി
ലാണു്, കേമ്പാളത്തിെന്റ ശുപാർശകളുെടയും ഉപേഭാ
ക്താക്കളുെട മനഃപരിവർത്തനത്തിെന്റയും പ്രകരണ
ത്തിലാണു് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മണ്ഡല
ത്തിനുള്ളിൽ പരിചരിക്കുന്ന വ്യക്തി വീണ്ടും താൻ ഭാഗ
മായ കുടുംബത്തിെന്റയും സമുദായത്തിെന്റയും ഉപേഭാ
ഗശീലങ്ങെള പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും അതുവഴി സ്വന്തം പാ
രമ്പര്യെത്തയും സമുദായമൂല്യങ്ങെളയും പരിവർത്തിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കു
കയും ചാക്രികമായ മാറ്റങ്ങെള വിവക്ഷിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നു. ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് ഈ പ്ര
ക്രിയയുെട ഘടനാപരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പരിേശാധി
ക്കാനാണു്—മനഃസ്ഥിതി, ശക്തി, നീതീകരണം തുടങ്ങി
യവ.
വ്യവസ്ഥാജീവിതം വ്യത്യസ്തമായ കുെറ മണ്ഡലങ്ങളിലൂ
െടയാണു് മാറ്റങ്ങൾക്കു് വിേധയമാകുന്നെതന്നു് സൂചിപ്പി
ച്ചു. നിലനില്ക്കുകേയാ മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന
ജീവിതരീതിയിൽ ഏർെപ്പടാൻ ആളുകെള സജ്ജരാക്കു
ന്ന അെല്ലങ്കിൽ അവെര വിേധയരാക്കുന്ന അെല്ലങ്കിൽ
ആളുകെള നിർമ്മിക്കുന്ന, അവരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കു് വിലക്കു് കൽപ്പിക്കുകേയാ, അനുമതിേയകുകേയാ
െചയ്യുന്ന ഘടനാപരമായ േസ്രാതസ്സുകെളയാണു് മനഃ
സ്ഥിതി, ശക്തി തുടങ്ങിയവ െകാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നതു്. ഈ
േസ്രാതസ്സുകളുമായി നിയന്ത്രണാത്മകവും ഫലപ്രദവു
മായ ബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്ന ഏെറക്കുെറ സ്വച്ഛന്ദ
മായ േമഖലെയന്ന നിലയ്ക്കാണു് െസ്റ്റയ്റ്റ്, ഭരണവ്യവ
സ്ഥ, നമ്മുെട പഠനത്തിൽ കടന്നുവരുന്നതു്. ഒരു ഭര
ണവ്യവസ്ഥെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതിെന്റ നീ
തീകരണേസ്രാതസ്സുകളിൽ ഒന്നു്, മുഖ്യമായതു തെന്ന,
ഭൂപ്രേദശം, െടറിട്ടറി ആണു്. പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ
ഭൂപ്രേദശെത്ത കാക്കുന്ന ശക്തിയാണു് െസ്റ്റയ്റ്റ്. രാ
ഷ്ട്രീയമായ അധികാരത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷരൂപമാണതു്.
ൈസനികശക്തി, ആയുധശക്തി. ഒരു ഭൂപ്രേദശം നിർ
വ്വചിക്കുന്ന െസ്റ്റയ്റ്റിെന അതിെന്റ ആയുധശക്തിയുെട
മാനദണ്ഡത്തിലാണു് ബാഹ്യവീക്ഷണത്തിൽ താദാത്മ്യ
െപ്പടുത്തുന്നതു്. ഈ വശെത്ത ഭൂപ്രേദശ ശക്തിെയന്നും
പറയാം. െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ ഭൂപ്രേദശ ശക്തി മാനുഷിക, സാ
മൂഹികചരിത്രത്തിൽ വളെര പ്രാകൃതികവും എന്നാൽ
ഏെറ സ്വാധീനമുള്ളതും ആയ ഘടകമാണു്. ൈകയ്യൂക്കു
ള്ളവർ ഒരു പ്രേദശം കയ്യടക്കി അതിേന്മലുള്ള അധികാ
രം ഒരു ൈസന്യത്തിെന്റ സഹായേത്താെട നിലനിർ
ത്തുന്നതിലൂെടയാണു് ഇന്നെത്ത ഭരണവ്യവസ്ഥകളുെട
നിർവ്വചനത്തിന്നാധാരമായ, അതിെന്റ പരിധികെള
നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഭൂപ്രേദശം സംസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നതു്.
പേക്ഷ, ഭരണവ്യവസ്ഥെയ പരാമർശിക്കുേമ്പാഴും ഈ
പ്രഭാഷണത്തിലുടനീളം ഒരു മുഖ്യസംകല്പനമായി കട
ന്നുവരുേമ്പാഴും നാം ശക്തിെയ ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല
ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. സാമൂഹികജീവിതത്തിെന്റ ഗത്യാ
ത്മകതയിൽനിന്നു െപാന്തിവരുന്ന ശക്തി, ഈ ഭൂപ്രേദ
ശശക്തിയിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി കാണണം. വ്യത്യ
സ്തമായ സാമൂഹികമണ്ഡലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ചരിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളിൽ എല്ലാം വളെര സൂക്ഷ്മമായി സന്നിധമായ
ഒന്നാണു് നാം ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ശക്തി, മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങളിൽ കടന്നുവരുന്ന ശക്തി. ഈ ശക്തിമണ്ഡല
ത്തിൽ െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുകെയന്ന
തു് സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനത്തിെന്റ പ്രശ്നമാണു്. അതിനു
മുമ്പു്, വിശകലനത്തിനു് ഉപാധിയായി നാം സ്വീകരിച്ച
സംകല്പനങ്ങളിെലാന്നായ മനഃസ്ഥിതിെയക്കുറിച്ചു് ചില
പരാമർശങ്ങൾ നടേത്തണ്ടതുണ്ടു്.
ആദ്യമായി, മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹികജീവിത
െത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ, അവധാരണം െചയ്യാൻ, മനഃ
സ്ഥിതി എന്ന സംകല്പനം എങ്ങെനയാണു് സഹായക
മാകുക? സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത ഒരു പ്രേത്യക രീതിയിൽ
കാണാൻ നെമ്മ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുേടയും
സാമൂഹികബന്ധങ്ങളിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട
െപരുമാറ്റങ്ങൾക്കു് ചില സവിേശഷ സ്വഭാവം െകാടു
ക്കുന്ന മേനാഭാവങ്ങളുേടയും നമ്മൾ ഏർെപ്പടുന്ന പ്രവൃ
ത്തികൾ െചയ്യാൻ നെമ്മ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന േശഷികളുേട
യും മറ്റും ആന്തരവത്കൃതരൂപെത്തയാണു് മനഃസ്ഥിതി
എന്നു പറയുന്നതു്. മനഃസ്ഥിതി എന്നതു് ഒരു വ്യക്തി
യുെട പരിധിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒന്നല്ല. അതു് പ്രാഥമിക
മായി സാമൂഹികമാണു്. സാമൂഹികമായി പരിഗണിക്കു
േമ്പാൾ വ്യക്തിതലം മനഃസ്ഥിതിയുെട ഉപരിതലം മാ
ത്രമാണു്. അതിെന്റ അന്തർഭാഗം, അങ്ങ് അടിയിൽ
ഊറി കിടക്കുന്നതു്, സാമൂഹികതയുെട നിലനില്പിലും
ചലനത്തിലുമാണു്. ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള മനഃസ്ഥിതി
ഘടനാപരമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹര
ണത്തിനു്, േകരളീയസാമൂഹികജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ
നൂറ്റാണ്ടിൽ അധിനിേവശകാലത്തു് ഉണ്ടായ (മനഃസ്ഥി
തിപരമായ) മാറ്റങ്ങെള കുറിക്കാൻ ആധുനികതെയന്ന
സംകല്പം ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. അവിെട പരമ്പരാഗത
മനഃസ്ഥിതിയിൽ നിന്നു് ആധുനികതയിേലക്കു് വലിയ
കമ്പനേത്താെടയുള്ള വരവിനാണു് ചരിത്രം സാക്ഷ്യം
വഹിച്ചതു്. ഇേപ്പാൾ അതിനു സമാനമായ ഒരു കമ്പനം
േകരളീയ മനഃസ്ഥിതിയിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാ
െണന്നാണു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. ഭൂകമ്പശാസ്ത്രജ്ഞർ
ഭൂകമ്പം പ്രവചിക്കുന്നതുേപാെല, ഉപരിതലങ്ങളിൽ പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു അത്തരം മനഃ
സ്ഥിതിപരമായ കമ്പനം ഉണ്ടാവാം എന്ന പ്രവചനം
അസാധ്യമായിരിക്കുകയില്ല ചിലേപ്പാൾ.
സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ ഇേപ്പാൾ നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നാം പുലർത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മൂ
ല്യങ്ങൾ പുനഃപരിേശാധിക്കാൻ േവണ്ടി നേമ്മാടു് ആവ
ശ്യെപ്പടുകേയാ, പുതിയ തരത്തിലുള്ള ജീവിതൈശലിക
ളിേലക്കു് മാറാൻ നേമ്മാടു് ആവശ്യെപ്പടുകേയാ െചയ്യു
ന്ന സമയത്തു് മനഃസ്ഥിതിപരമായ മാറ്റം വന്നുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നുെവന്നാണു് മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്. സാമൂഹികജീ
വിതത്തിൽ നാം ചരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പലതിലും
ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനഃസ്ഥിതിേയാടാണു് പ്രതിസ്പന്ദി
ക്കുന്നതു്.
സാമ്പദികമണ്ഡലത്തിൽ
നാം കാണുന്ന മാറ്റം
എന്താണു് ? സാധാരണ
ഗതിയിൽ സാമ്പദിക
െപരുമാറ്റങ്ങൾ ചരക്കു
കൾ, ഉൽപന്നങ്ങൾ,
വിൽക്കുകയും വാങ്ങുക
യും െചയ്യുന്നതിലാണു്
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്. പഴയ
അർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപ
േഭാഗത്തിൽ വന്ന മാ
റ്റം ശ്രേദ്ധയമാണു്. ഏെറക്കുെറ പൂർവ്വനിർവ്വചിതമായ
ആവശ്യങ്ങളുെടയും, സ്ഥിരസ്വഭാവമുള്ള ജീവിതൈശലി
യുെടയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണു് ഗതാനുഗതിക
ഉപേഭാഗത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ രൂപെപ്പട്ടതു്. കേമ്പാ
ളവും ഉത്പാദനവും അവേയാടു് അനുരൂപെപ്പട്ടാണു്
വിനിമയത്തിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതു്. ഇന്നു്, ഉത്പാദനം
ജീവിതൈശലീനിർമ്മാണത്തിലും കേമ്പാളം അതിെന്റ
വിനിമയത്തിലും േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂെട ഉപേഭാഗം
കമ്പനപരമായ മാറ്റത്തിനു വിേധയമായി. ഉപേഭാഗ
ത്തിൽ തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ േപാകുന്ന പുതിയ
പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു േവണ്ടി മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രിതമാണു്
ഉൽപാദനം ഇന്നു്. ഉപേഭാഗത്തിെന്റ രൂപവും ഭാവവും
സമൂലമായി മാറുന്ന, ആ പ്രക്രിയ അനവരതം തുടർന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു േമഖലയായി കേമ്പാളം മാറി.
സാമ്പദികമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മാറ്റെത്ത സാ
മ്പദികാടിസ്ഥാനത്തിൽമാത്രം അവധാരണം െചയ്യാൻ
കഴിയുകയില്ല. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റെത്ത
മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ, മനഃസ്ഥിതിെയ മാറ്റുകയും
അതിെന പുനർനിർവ്വചിക്കുകയും െചയ്യുന്ന എന്താണു്
സാമ്പദികമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നെതന്നു പരിേശാ
ധിക്കണം.

ജനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഏതു വിവരവും
അതിെന ഭരിക്കാൻ അെല്ലങ്കിൽ
നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉപാധികൾ
ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ ഗവൺെമന്റിെന
സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ജനായത്തഭ
രണക്രമത്തിൽ ഗവൺെമന്റിെന്റ
ഏറ്റവും വലിയ തലേവദന ജനപ
ദത്തിെന്റ അപ്രവചനീയതയാണു്.
അതിെന പ്രവചനീയമാക്കുക
െയന്നാൽ അതിെന നിയന്ത്രി
ക്കാൻ കഴിയുകെയന്നതാണു്.

കേമ്പാളെത്ത മാത്രം പരിേശാധിക്കുകയാെണങ്കിൽ
ആേഗാളതലത്തിൽ അതിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ െകാണ്ടു
വരെപ്പടുന്ന മാറ്റം സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ അതിെന്റ
സ്ഥാനെത്ത സംബന്ധിച്ചതാണു്. സാമൂഹികജീവിത
ത്തിെന്റ എല്ലാ േമഖലകെളയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു
ഗുരുത്വേകന്ദ്രം ആയിട്ടാണു് കേമ്പാളം ഇന്നു് നിൽക്കു
ന്നതു്. േകരളീയജീവിതം ഇതിനപവാദമല്ല. കേമ്പാളം
േവെറ, രാഷ്ട്രീയം-ഭരണവ്യവസ്ഥ-േവെറ ആയിട്ടാണു്
നമ്മൾ ഇന്നു് സംകല്പിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഇതു്, ഒന്നു്
ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഭഗീരഥപ്രയത്നത്തിനുേശഷം യൂ
േറാപ്യൻേലാകം ഉണ്ടാക്കിെയടുത്ത വിഭാജനമാണു്.
പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ തെന്ന കേമ്പാളവും െസ്റ്റയ്റ്റും
േവർെപട്ടിരിക്കണെമന്ന വാദം കേമ്പാളത്തിെന്റ വിക
സനദശയിൽ ഉയർന്നുവന്നതാണു്. െസ്റ്റയ്റ്റ്, കേമ്പാള
ത്തിൽ ഇടെപടരുതു് എന്നതു് ദീർഘകാലെത്ത ശ്രമങ്ങ
ളിലൂെട യൂേറാപ്യൻ മൂലധനവാദികൾ േനടിെയടുത്ത ഒരു
സ്ഥിതിവിേശഷമാണു്. പഠനേമഖലയിൽ ഈ വിഭാജ
നം രാഷ്ട്രമീമാംസയും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള
അനുശീലനപരമായ േവർെപടലിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
അതായതു് കേമ്പാളത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഭൗതികവും
ബൗദ്ധികവുമായ തലങ്ങളിൽ അതിെന്റ സ്വാശ്രയത്വ
ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. ഈ
അർത്ഥത്തിൽ കേമ്പാളം സ്വതന്ത്രശക്തിയായി വിക
സിച്ചു വന്ന സമയത്തുതെന്ന െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ അതിരുകൾ
ക്കു് അപ്പുറത്തു് ചരിക്കാനുള്ള പ്രവണത അതു് കാണി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നു നമ്മൾ കാണുന്നതു് േകാർപ്പേററ്റ് സമ്പ
ദ്വ്യവവസ്ഥയിൽ കേമ്പാളം അതിെന്റ ഏറ്റവും ശക്ത
മായ ആവിഷ്കാരം േതടുന്നതാണു്; െസ്റ്റയ്റ്റുകളുെട, ഭര
ണവ്യവസ്ഥകളുെട േമൽ സമ്മർദ്ദേമൽപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
ഭൂപ്രേദശപരിധിയ്ക്കു് പുറത്തു് കേമ്പാളെത്ത വ്യാപിപ്പിക്കാ
നുള്ള അതിെന്റ ശ്രമം വിജയിക്കുന്നതാണു്. പ്രാേദശിക
ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ നിയമപരമായ േഭദങ്ങൾ വരുത്തി
െക്കാണ്ടു് േനടിയ സാമ്പദികമണ്ഡലത്തിെന്റ ആേഗാള
വത്ക്കരണമാണു് അതിെല എറ്റവും നിർണ്ണായകമായ
വിജയം.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ േകരളത്തിെല കേമ്പാളം നാം
പഠിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ഘടന മാറുന്നുെവന്ന അനു
മാനത്തിൽ എത്തിേച്ചരാൻ നെമ്മ സഹായിക്കുന്ന സൂ
ചകങ്ങൾ, മിക്കവാറും എല്ലാം തെന്ന, േകരളത്തിെന്റ
പ്രാേദശിക പ്രേത്യകതകളിൽനിന്നു വരുന്നതെല്ലന്നു
കാണാം. അവെയല്ലാം ആേഗാളതലത്തിൽ കാണാ
വുന്നവയാണു്. അതിർത്തികടന്നുള്ള മൂലധനത്തിെന്റ
നീക്കം: ആ നീക്കത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു് ഇന്നു് േലാ
കത്തു് കേമ്പാളത്തിെല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതു്. ഈ
ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കേമ്പാളെത്ത ആേഗാളതലത്തിൽ നി
ലനിർത്താൻ, മനുഷ്യരുെട ജീവിതെത്ത രൂപെപ്പടുത്തു
ന്ന ശക്തിയായി അതുമാേറണ്ടതുണ്ടു്. ജീവിതെത്തക്കുറി
ച്ചുള്ള പ്രതിബിംബം സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു്, ജീവിതൈശലിെയ
സംബന്ധിച്ച പുതിയ ശുപാർശകൾ വ്യാപരിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടു് മാത്രെമ അതു സാധിക്കൂ. കേമ്പാളത്തിെന്റ ശുപാർ
ശകളിലൂെട നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു മനഃസ്ഥിതി അതിനു
ആവശ്യമാണു്.
രണ്ടാമതായി വിദ്യാഭ്യാസമണ്ഡലത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങ
ളാണു് ശ്രേദ്ധയമാവുന്നതു്. പരമ്പരാഗതമായി വിദ്യാഭ്യാ
സം എന്നതു് മനുഷ്യവ്യക്തിയുെട വികാസെത്ത ലക്ഷ്യം
വയ്ക്കുന്ന ഒന്നായി സംകല്പിക്കെപ്പടുന്നു. യുവ അംഗങ്ങളു
െട സാമൂഹികവത്ക്കരണം. ഈ സംകല്പം ഇന്നു് മാ
റിെക്കാണ്ടിരിക്കയാണു്. മനഃസ്ഥിതി ഈ മണ്ഡലത്തി
ലും മാറുകയാണു്. വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യവിഭവേശഷിെയ
ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി ഇന്നു് അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടുക
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു് മൗലികമായ ഒരു മാറ്റമാണു്. േക
രളത്തിെല വിദ്യാഭ്യാസേമഖലയിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുെട വിശദാംശങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ
ഇതു് േബാധ്യമാവും.
അെതന്തായാലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ആേഗാളതലത്തിൽ
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു് സംഭവിച്ച രൂപപരവും ഭാവപര
വും ആയ േഭദങ്ങളിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി കാേണണ്ട
തില്ല. കുറച്ചുകാലം മുമ്പുവെര നാം ധരിച്ചിരുന്നതു് ഒരു
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ച, ഭൗതികവിഭവങ്ങളും പ്ര
കൃതിവിഭവങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉത്പന്ന
ങ്ങളിലൂെടയാണു് എന്നായിരുന്നു. സമ്പത്തിെന്റ േസ്രാ
തസ്സു് ഈ പ്രഥമക്രമഉൽപാദനമാെണന്നു് ആയിരുന്നു.
എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തു് േലാകത്തിെല 192 രാജ്യങ്ങ
ളുെട കണെക്കടുത്തേപ്പാൾ, അവിെട ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പ
ടുന്ന െമാത്തം സമ്പത്തിെന്റ 16% പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും
20% ഭൗതികവിഭവങ്ങളും ബാക്കി 64% മനുഷ്യവിഭവങ്ങളു
െട ഉപേയാഗത്തിലൂെട ൈകവന്നതും ആണു് എന്നാണു്
കണ്ടതു്. അതായതു് േസവനങ്ങളുെട വ്യാപാരത്തിലൂ
െട. േസവനങ്ങളുെട വ്യാപാരത്തിെന്റ ഒരു മുൻനിലമ
അനുേയാജ്യമായ മനുഷ്യവിഭവങ്ങെള ഉൽപാദിപ്പിക്കുക
എന്നാണു്. പല േസവനങ്ങൾക്കുമായി അവെയ വിതര
ണംെചയ്യാൻ പ്രാപ്തമാവുക.
എെന്താെക്കയാണു്
മനഃസ്ഥിതിപരമായി നിയന്ത്രണ
േസവനങ്ങൾ? ഗതാഗ
ത്തിനു വിേധയമാകുന്ന ആൾക്കാർ
തം, വിനിമയം, നിയമ
അത്തരത്തിൽ വിേധയെപ്പട്ട
സംവിധാനം, ടൂറിസം,
മനഃസ്ഥിതി സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടു്
ഇതാണു് രാഷ്ട്രീയം എന്ന െതറ്റായ
വിവരസാംേകതികത,
ആേരാഗ്യപ്രവർത്തനം, തിരിച്ചറിേവാെട പ്രവർത്തിക്കുന്ന
തിലൂെട ഫലത്തിൽ വരുന്നതെത്ര
നിർമ്മാണപ്രവർത്ത
ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയം. നമ്മുെട
നം എന്നിങ്ങെന ഒരു
മനഃസ്ഥിതിെയ നിയന്ത്രിക്കാൻ
‘രാഷ്ട്രീയക്കാർ’ െമനെഞ്ഞടുത്ത
വലിയ പട്ടിക അതുൾ
തന്ത്രങ്ങൾ സ്വയം നമ്മുെടതാെണ
െക്കാള്ളുന്നു. ഇെതാ
ന്നു് ധരിച്ചു് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കു
െക്ക മനുഷ്യവിഭവങ്ങളു
കെയന്നതാണു് ഈ രാഷ്ട്രീയം.
െട േസവനമാണു്. ഇവി
െട സമ്പത്തു് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന േസ്രാതസ്സു് മനുഷ്യവിഭവ
ങ്ങൾ തെന്ന. അതായതു് ചരക്കുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
തുവഴിയല്ല ഇവിെട സമ്പത്തു് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ഇതു് കാ
തലായ മാറ്റമായി കാേണണ്ടതാണു്. GATT-െന്റ 1988െല േരഖയിൽ, െട്രയ്ഡ്-ഇൻ-െസർവീസ് പരാമർശിക്കു
ന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇനി 2005-ൽ വരാൻ േപാകു
ന്നതു് GATS (െജനറൽ എഗ്രിെമന്റ് ഓൺ െട്രയ്ഡ് ഇൻ
െസർവീസസ് ) തെന്നയാണു്. അതു് എല്ലാ അംഗരാജ്യ
ങ്ങൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളാണു്. സ്വാഭാവിക
മായി അേമരിക്കയ്ക്കു് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാവുന്ന ചട്ട
ങ്ങളിേലക്കു് അതു് ഇതര രാജ്യങ്ങെള നയിക്കും. അേമ
രിക്കൻ കമ്പനികളാണു് േലാകത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധേസവന
ങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളിേലക്കു് െകാണ്ടുേപാകു
ന്നതു്. അേപ്പാൾ േസവനത്തിലുള്ള വ്യാപാരം അവർ
ക്കു് വളെര പ്രധാനമാണു്. േസവനങ്ങളിലൂെട ഉണ്ടാകു
ന്ന സമ്പത്തു് േനടുന്നതിനുേവണ്ടി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ
മത്സരിേക്കണ്ടിവരും. ഇേപ്പാൾ ബുഷ് ഭരണസംവിധാന
ത്തിനു് ൈചനെയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പരാതി എെന്തന്നുെവ
ച്ചാൽ, അേമരിക്കൽ േസവനേമഖലകളുെട ഉപേയാഗ
ത്തിനുേവണ്ടി ൈചനീസ് കേമ്പാളം തുറക്കുന്നില്ല എന്നാ
ണു്. ൈചനയ്ക്കു് അേമരിക്കയുെട േസവനം ആവശ്യമില്ല
(അപവാദങ്ങൾ ഇെല്ലന്നില്ല).
പേക്ഷ, GATS വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും രക്ഷ
യില്ല. കാരണം, വിേദശീയമായ േസവനേമഖലകെള
േദശീയമായവേയാടു് തുല്യമായി കണക്കാക്കണം എന്ന
അനുശാസനം GATS-ൽ ഉണ്ടു്. വിദ്യാഭ്യാസമണ്ഡലത്തിൽ
വരുന്ന മാറ്റത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലം ഇതാണു്. േസവന
ത്തിെന്റ ഉൽപാദനത്തിൽ മനുഷ്യവിഭവങ്ങളുെട പരി
ശീലനം ആവശ്യമാണു്. കാരണം, ഇത്രയും സമ്പത്തു്
േലാകത്തു് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു േമഖലയ്ക്കു് ആവശ്യമായ മനു
ഷ്യവിഭവങ്ങെള എങ്ങെന ഉൽപാദിപ്പിക്കും? അത്തരം
വിഭവെത്ത മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകെയ
ന്നതു്, മൂല്യം െകാടുക്കുകെയന്നതു്, കച്ചവടമാണു്. അതു
െകാണ്ടാണു് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കേമ്പാളമായി മാറുന്നതു്.
അതായതു്, പരമ്പരാഗതമായി നാം സംകല്പിച്ചുേപാരു
ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, സമൂഹത്തിേലക്കു് വ്യക്തിെയ സ്വാം
ശീകരിക്കുന്ന, ഉപനയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ, വളെര മൗലിക
മായ, കമ്പനപരമായ മാറ്റത്തിനു വിേധയമായിരിക്കു
കയാണു്. ആ മാറ്റത്തിെന്റ മുൻനിലമ എെന്തന്നാൽ,
സമ്പത്തു് ഉണ്ടാക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള സംകല്പങ്ങൾ
മാറിേപ്പായിട്ടുെണ്ടന്നതാണു്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
മനുഷ്യവിഭവങ്ങളുെട പരിശീലനത്തിനുള്ള േകന്ദ്രമായി
വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുേമ്പാൾ സ്വകാര്യേമഖ
ലകൾ അതിൽ കണ്ണുെവയ്ക്കുകയും ആ കച്ചവടത്തിേലയ്ക്കു്
പ്രേവശിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും െചയ്യും.

മാനവവിഭവേശഷി വികസനം
സംഭവങ്ങൾ ഒരു തിരക്കഥയിെലന്നവണ്ണം പ്രവചനീ
യമായാണു് നീങ്ങുന്നതു്. കഴിഞ്ഞമാസം ഇംഗ്ലണ്ടിെല
വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ക്യാബിനറ്റിെന്റ ഔേദ്യാഗികറിേപ്പാർ
ട്ടിെന മറികടന്നുെകാണ്ടു്, അതായതു് വിദ്യാഭ്യാസം സ്വ
കാര്യേമഖലയിൽ അനുവദിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
േവണം എന്ന വാദെത്ത മറികടന്നു്, അതിെന്റെയാന്നും
ആവശ്യമില്ല എന്നും വിദ്യാഭ്യാസകേമ്പാളം വന്നുകഴി
ഞ്ഞാൽ ഗുണേമന്മ ഉറപ്പാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങെള വി
ദ്യാർത്ഥികൾ സ്വാഭാവികമായി വർജ്ജിക്കുെമന്നും വാ
ദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഈ വിഷയ
െത്തക്കുറിച്ചു് പറേയണ്ടാത്തവിധം അത്ര വ്യക്തമാണു്
കാര്യം. പേക്ഷ, ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതു്, ഇവിെട മനഃസ്ഥിതി
യിൽ വന്ന മാറ്റമാണു്. സാമൂഹികമാറ്റം സുകരമാക്കുക
േയാ, അതു് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകേയാ, ഭദ്രമാക്കുകേയാ,
അെല്ലങ്കിൽ മാറ്റങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ശുപാർശകൾ അവത
രിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതു് മനഃസ്ഥിതിയുെട വൃത്തിയാ
െണന്നു് സൂചിപ്പിച്ചു. കേമ്പാളത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ പ്ര
േത്യകിച്ചു് പുതിയ ജീവിതൈശലികളുെട ശുപാർശകൾ
ഏെറക്കുെറ ഭദ്രമായി ഒരു മനഃസ്ഥിതിയായി ഉപേഭാ
ക്താക്കളിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നേതാെടയാണു് അതിെല മാറ്റ
ങ്ങളും ഉറപ്പാക്കെപ്പടുന്നതു്.
ഈ മനഃസ്ഥിതിെയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാ
യി പരസ്യേമഖലെയ കാണാം. കേമ്പാളത്തിൽ മത്സരി
ക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാ
ത്ത ഒന്നാണു് ഉൽപന്നങ്ങളുെട പരസ്യം. നെമ്മ അത്ഭു
തെപ്പടുത്തുന്ന തരത്തിലാണു് ഓേരാ കമ്പനിയും പരസ്യ
ത്തിനുേവണ്ടി െചലവഴിക്കുന്ന തുക. ഈ പരസ്യങ്ങൾ,
നിർേദ്ദശങ്ങൾ, കുറിപ്പടികൾ, േപ്രരണകളാെണന്നു് നമു
ക്കറിയാം. ‘നല്ല’ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾ.
മനഃസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരുന്നുെണ്ടന്നതു് അവിതർക്കി
തമാണു്. കേമ്പാളത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അതു്
എങ്ങെന സംഭവിക്കുന്നുെവന്നതിെന്റ ഒരു ദിങ്മാത്രദൃ
ശ്യം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. വ്യത്യസ്തമണ്ഡലങ്ങളിൽ
സംഭവിക്കുന്ന മനഃസ്ഥിതിമാറ്റങ്ങൾ ഒറ്റെപ്പട്ട സംഭവങ്ങ
ളല്ല. അവെയ േകാർത്തിണക്കുന്ന ഒരു കമ്പനപരമായ
മാറ്റം സാമൂഹികതയുെട എല്ലാ അംശങ്ങളിലും സംഭവി
ക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങെള
വിശദീകരിക്കാവുന്നതുമാണു്. കേമ്പാളം സ്വയം ഇത്തര
ത്തിൽ വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിലുള്ള മാറ്റങ്ങെള ബന്ധെപ്പടു
ത്താനുള്ള തത്വം പ്രദാനം െചയ്യുന്നതായി നാം കണ്ടു.
മനഃസ്ഥിതിെയ സൃഷ്ടിക്കാനും നിലനിർത്താനും മാത്രമ
ല്ല അതിെന നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ഒരു യത്നം കേമ്പാള
ത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ നമുക്കു് കാണാവുന്നതാണു്. മനഃ
സ്ഥിതിയുെട നിയന്ത്രണത്തിൽ താൽപര്യമുള്ള, അതിൽ
ഇടെപടുന്ന മെറ്റാരു കർതൃത്വം ഗവൺെമന്റ് ആെണന്നു
പറയാം. അമൂർത്തമായി മാത്രം നാം ഗ്രഹിക്കുന്ന െസ്റ്റ
യ്റ്റിെന്റ, മൂർത്തമായ, യഥാർത്ഥസമയത്തിലുള്ള കാ
ര്യസ്ഥതയാണു് ഗവെണ്മന്റ്. മുമ്പു് സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല
േസ്റ്ററ്റിനു് ഭൂപ്രേദശപരമായ ഒരു പരിധിയുണ്ടു്. അതിനു്
പുറേത്തക്കും അകേത്തക്കും തിരിയുന്ന ആയുധശക്തി
യുണ്ടു്; ൈസന്യവും േപാലീസും. ഇതിൽ ആദ്യേത്തതു്
പുറത്തു നിന്നു് ബാഹ്യശക്തികൾ ഭൂപ്രേദശത്തിൽ അധി
നിേവശം െചയ്യുന്നതു് െചറുക്കാൻ ആെണന്നു് അംഗീകരി
ക്കെപ്പടുന്നു. േവണ്ടിവന്നാൽ അകത്തുനിന്നുള്ള ഭീഷണി
െയ േനരിടാനും ൈസന്യെത്ത ഉപേയാഗിക്കാം.
രണ്ടാമേത്തതു് അകെത്ത, വ്യവസ്ഥയുെട നിയമക്രമ
ങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ. ഗവൺെമന്റിെന്റ തത്സമയ
കാര്യസ്ഥത ഇവ രണ്ടിെനയും അവലംബിക്കാം. ഈ
അർത്ഥത്തിൽ അന്തർഹിതമായ ബലപ്രേയാഗക്ഷ
മതേയാെട ഭരണകാര്യനിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന ഒരു
സംവിധാനെത്തയാണു് നാം ഗവൺെമന്റ് എന്നു് വിളി
ക്കുന്നതു്. എന്നാൽ മനഃസ്ഥിതിയുെട നിയന്ത്രണവുമാ
യി ബന്ധെപ്പടുത്തി ഗവൺെമന്റിെന മനസ്സിലാക്കാൻ
ഗവൺെമന്റിെനപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുെട ചിത്രം ഒന്നുകൂടി മി
ഴിവുറ്റതാക്കണം. ഭൂപ്രേദശേത്താെടാപ്പം െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ
ആധാരമായി എണ്ണെപ്പടുന്ന ജനപദെത്ത, ജനസംഖ്യ
െയ, ഒരു പ്രേത്യക ക്രമത്തിൽ നിറുത്തുക എന്നതാണു്
ഗവൺെമന്റിെന്റ സ്വയം നിയുക്തമായ പ്രവൃത്തി: ജന
സംഖ്യാനിർണ്ണയം, വർഗ്ഗീകരണം. വയസ്സു്, പ്രവൃത്തി,
ജാതി, ലിംഗം, ഭാഷ ഇങ്ങെന പല മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ
വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതിൽ അതു താത്പര്യെപ്പടുന്നു.
ജനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഏതു
വിവരവും അതിെന ഭരി
ക്കാൻ അെല്ലങ്കിൽ നി
യന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉപാധി
കൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ
ഗവൺെമന്റിെന സഹാ
യിക്കുന്നു. ഒരു ജനായ
ത്തഭരണക്രമത്തിൽ
ഗവൺെമന്റിെന്റ ഏറ്റ
വും വലിയ തലേവദന
ജനപദത്തിെന്റ അപ്രവ
ചനീയതയാണു്. അതി
െന പ്രവചനീയമാക്കു
കെയന്നാൽ അതിെന നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകെയന്ന
താണു്. നിയന്ത്രിക്കാൻേവണ്ടി ഗവൺെമന്റ് േനാേക്ക
ണ്ടതു് മനഃസ്ഥിതിയിൽതെന്ന. ജനായത്തക്രമത്തിൽ
ഭരണകാര്യകർത്താക്കളായി ഗവൺെമന്റ് രൂപീകരിക്കു
ന്നതു് െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ വിജയിച്ച രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളാ
ണു്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ഗവൺെമന്റിെന്റ മനഃസ്ഥിതി
യിലുള്ള താത്പര്യം മുേമ്പതെന്ന, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുെട
സമീപനത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. സമകാലരാ
ഷ്ട്രീയം, ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ഈ നിയന്ത്രണം ഫലപ്ര
ദമാക്കുന്ന ഒരു പ്രേത്യക പ്രക്രിയയായി രൂപാന്തരെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയകക്ഷികെളാെക്ക െചയ്യുന്നതു് മനഃ
സ്ഥിതിയുെട േമലുള്ള നിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാ
ണു്. മനഃസ്ഥിതിയുെട േമലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിനുേവണ്ടി
പലതരം തന്ത്രങ്ങൾ ഗവൺെമന്റുകൾ എല്ലാകാലത്തും
ആവിഷ്ക്കരിക്കാറുണ്ടു്.

ജനായത്തഭരണത്തിൽേപാലും
ബലപ്രേയാഗത്തിനുള്ള ഏക
അപവാദം െസ്റ്റയ്റ്റ് ആണു്. അതാ
യതു് െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ ബലപ്രേയാഗം
നിയമത്തിനു് എതിരല്ല. ഈ
അപവാദത്തിെന്റ ആനുകൂല്യം
െസ്റ്റയ്റ്റ് ൈസന്യത്തിെന്റയും
േപാലീസിെന്റയും സഹായേത്താ
െട പിടിച്ചടക്കിയതാെണന്നു്
പറയാം. ഈ ആയുധശക്തികൾ
ജനായത്തമല്ലാത്ത ഒരു പ്രാക്തന
ഭരണക്രമത്തിൽനിന്നു് ഇന്നെത്ത
(ആധുനിക) െസ്റ്റയ്റ്റുകൾക്കു്
പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയതാണു്.

നാം ഇന്നു് രാഷ്ട്രീയെമന്നു് വിളിക്കുന്ന പ്രക്രിയ രാഷ്ട്രീയക
ക്ഷികളുെട പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നു് സ്വാഭാവികമായി
ആവിർഭവിക്കുന്ന, അെല്ലങ്കിൽ അതിൽ പ്രതിഫലിക്കു
ന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല, മറിച്ചു്, ഗവൺെമന്റിെന്റ ജനമ
നഃസ്ഥിതിനിയന്ത്രണെത്ത അേപക്ഷിച്ചു് നിലനിൽക്കു
ന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണു്. രാഷ്ട്രീയം അതിെന്റ ആധാ
രികാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിെല, പ്രേയാഗങ്ങ
ളിെല, സ്ഥാപനങ്ങളിെല, സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങളിെല ക്രമീകരണങ്ങളും ആ ക്രമീകരണത്തി
െല മാറ്റെത്തേയാ യഥാസ്ഥിതിെയേയാ സംബന്ധിച്ച
തീരുമാനെമടുക്കലും ആയി ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്. സാമൂ
ഹികജീവിതത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഇടങ്ങളി
െലല്ലാം രാഷ്ട്രീയം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ആധാരികമായി
സന്നിധമായിരിക്കുന്നു.
മനഃസ്ഥിതിപരമായി നിയന്ത്രണത്തിനു വിേധയമാകുന്ന
ആൾക്കാർ അത്തരത്തിൽ വിേധയെപ്പട്ട മനഃസ്ഥിതി
സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടു് ഇതാണു് രാഷ്ട്രീയം എന്ന െതറ്റായ
തിരിച്ചറിേവാെട പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂെട ഫലത്തിൽ
വരുന്നതെത്ര ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയം. നമ്മുെട മനഃസ്ഥി
തിെയ നിയന്ത്രിക്കാൻ ‘രാഷ്ട്രീയക്കാർ’ െമനെഞ്ഞടുത്ത
തന്ത്രങ്ങൾ സ്വയം നമ്മുെടതാെണന്നു് ധരിച്ചു് നമ്മൾ പ്ര
വർത്തിക്കുകെയന്നതാണു് ഈ രാഷ്ട്രീയം. ഈ രാഷ്ട്രീ
യവും സാമൂഹികജീവിതത്തിെന്റ അന്യവത്ക്കരിക്കാൻ
കഴിയാത്ത ഘടകെമന്ന നിലയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയവും തമ്മി
ലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്നു് രാഷ്ട്രീയമണ്ഡല
െത്ത നിർവ്വചിക്കുന്ന മനഃസ്ഥിതി അനുവദിക്കുന്നില്ല.
സാമൂഹികമാറ്റത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാന ഉറവിടം ആധാരി
കമായ രാഷ്ട്രീയമാണു്. ആധാരികരാഷ്ട്രീയം സാമൂഹിക
മായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഏർെപ്പടുന്ന പ്രേയാഗങ്ങളു
െട നിലനിൽപ്പും തുടർച്ചയും രൂപാന്തരണവും നിർണ്ണ
യിക്കുന്ന ശക്തിബന്ധങ്ങളിലാണു് ആത്യന്തികമായി
അവലംബിക്കുന്നതു്. അത്തരം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗവൺ
െമന്റ് വിദൂരസ്ഥമായ സാധ്യതയാണു്. ഇന്നെത്ത രാ
ഷ്ട്രീയം, ഗവൺെമന്റുകളുെട നിലനിൽപ്പും ഭരണകാര്യ
നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങളും േദശീയവും
അന്തർേദശീയവുമായ തലങ്ങളിലുള്ള അതിെന്റ പ്രകട
നവും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയരംഗേത്തക്കു് സന്നിേവശിക്കുന്നതി
ലൂെട രൂപംെകാള്ളുന്നതാണു്. ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയത്തി
െന്റ ഗുരുത്വേകന്ദ്രം ഗവൺെമൻറാണു്, ജനജീവിതമല്ല.
ആേഗാളതലത്തിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
ഗവൺെമന്റിെന്റ േമൽ െചലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദം ഭരണകാ
ര്യകർതൃത്വത്തിൽ പ്രേവശിക്കുന്ന കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനു്
ജനങ്ങെള േകൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയിൽ നിന്നകറ്റി.
കാരണം, ജനങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയം എന്നതു് ഗവൺെമന്റി
െന്റ ഇന്നെത്ത നിലമയിൽ അപ്രസക്തവും അസാധ്യ
വുമാണു്. ‘ഗവൺെമന്റ് രാഷ്ട്രീയ’ത്തിെന്റ ഒേരെയാരു
േപാംവഴി അതുെകാണ്ടു് ജനമനഃസ്ഥിതിെയ നിയന്ത്രി
ക്കുക, രൂപെപ്പടുത്തുക എന്നതായിത്തീരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ വളെര പരിമിതമായ ചില േമഖലകെള സ്പർ
ശിക്കുക മാത്രേമ നാം െചയ്തിട്ടുള്ളൂ; എന്താണു് േകരളീയ
സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതു് എന്നു് മനസ്സി
ലാക്കണെമങ്കിൽ സാമൂഹികജീവിതെത്ത പുനരുത്പാ
ദിപ്പിക്കുന്ന പരസ്പരബദ്ധമായ ഒരു വലെക്കട്ടിെന പൂർവ്വ
കല്പനെചയ്തുെകാണ്ടു് മാത്രേമ കഴിയൂ എന്ന വാദം അവ
തരിപ്പിക്കാനാണു്. മനഃസ്ഥിതി എന്ന ആശയം ഈ പര
സ്പരബദ്ധതെയ െതളിച്ചു കാട്ടിത്തരുന്നു.
രണ്ടാമതായി, േകരളീയസാമൂഹികമാറ്റത്തിെന്റ മാധ്യമ
വും ഒപ്പം ലക്ഷണവുമായി പരിഗണിക്കെപ്പട്ട മനഃസ്ഥി
തി േകരളത്തിെന്റ ഭൂപ്രേദശപരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്ന
ല്ല. ഈ മനഃസ്ഥിതി മുേമ്പത്തെന്ന ഭൂപരിധികൾക്കു് പു
റത്തുള്ളതാണു്. േലാകത്തു് മറ്റിടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റ
ങ്ങൾെക്കാപ്പമാണു് ഇവിെടയും ഉണ്ടാകുന്നതു്. എന്നാൽ
നമ്മുെട തെന്ന ഈ മനഃസ്ഥിതിെയക്കുറിച്ചു് ഒരു തിരി
ച്ചറിവുണ്ടാകുന്നതിൽനിന്നു് നാം വളെര ദൂരത്താണു്. കാ
രണം വളെര ഉപരിപ്ലവമായ വിഷയങ്ങളിൽ, നമ്മുെട
ശ്രദ്ധെയ േകാർക്കുന്ന, നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവി
േശഷം ഇന്നു് നിലവിലുണ്ടു്. പുതിയ കേമ്പാളത്തിെന്റ
മാതൃക അവലംബിച്ചു് ഉപേഭാഗൈശലിയിലാണു് ഇന്നു്
വിഷയങ്ങൾ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതു്. നമുക്കു കടിക്കാൻ
എെന്തങ്കിലും വിഷയക്കഷ്ണമായി നമ്മുെട മുമ്പിൽ കേമ്പാ
ളം—മാധ്യമദ്വാരാ—-ഇട്ടുതന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുെട
സാമൂഹികജീവിതെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം കാത
ലായ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാത്ത, നിസ്സാരപ്രശ്ന
ങ്ങളായിരിക്കും അവ. ശ്രദ്ധെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
സ്വതന്ത്രമായ ഇടം അനുവദിക്കാത്ത വിധം ക്ഷണായു
സ്സുകളായ വിഷയങ്ങളാൽ നിബിഡമാക്കിത്തീർക്കുക
എന്നതാണു് ഫലം. തീർത്തും അസംബന്ധങ്ങളായ കാ
ര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് െഗൗരവനാട്യേത്താെട തർക്കിക്കാനും
അവെയക്കുറിച്ചുള്ള ചില നിലപാെടടുത്തു് േപാരാടാനും
വ്യാകുലെപ്പടാനും, സമയം െചലവഴിക്കാനും േപ്രരിപ്പി
ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിേശഷം, മനഃസ്ഥിതിയുെട സ്വയം
തിരിച്ചറിവിെന തുടർച്ചയായി നീട്ടിെവയ്ക്കുന്നു.
മാധ്യമങ്ങൾ മറ്റു് വിേനാദപരിപാടികളുെട ഭാഗേമാ വാ
ലറ്റങ്ങേളാ ആയാണു് പ്രശ്നവിഷയങ്ങെള ഉപേഭാഗം
െചയ്യാനായി ജനമെദ്ധ്യ പ്രേക്ഷപണം െചയ്യുന്നതു്. രാ
ഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ ജനശ്രദ്ധ മർമ്മസ്ഥാനത്തുനിന്നുമാറ്റി
തങ്ങൾക്കു് ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ എളുപ്പമായ പ്രശ്നവി
ഷയങ്ങളിേലക്കു് തിരിച്ചുവിടുന്നു. കേമ്പാളവും ഗവൺ
െമൻറും എങ്ങെന മനഃസ്ഥിതിപരമായ ഉണർവ്വിനു പ്ര
തിബന്ധമാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുെവന്നും
നാം കണ്ടു. വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളും ഗവൺ
െമൻറും കേമ്പാളവും മാധ്യമങ്ങളും ഈ അർത്ഥത്തിൽ
പരസ്പരബദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടു് മനഃസ്ഥിതിയു
െട സ്വയം തിരിച്ചറിവിെന നീട്ടിവയ്ക്കുന്നു.
മനഃസ്ഥിതിയിേലക്കു് ആളുകെള അനുനയിക്കാനും അതി
െന നിയന്ത്രിക്കാനും ഗവൺെമന്റു േപാലുള്ള കർതൃത്വ
ത്തിനു് കഴിയും. എന്നാൽ മനഃസ്ഥിതി എങ്ങെനയാണു്
നടപ്പാക്കുക? ഒരു ചട്ടം, നിയമം, നടപ്പാക്കണെമങ്കിൽ
എന്താണു് െചയ്യുക? നിയമം ഉണ്ടാക്കാം. അതു് നിയമ
നിർമ്മാണപരമായി സാധുവാക്കാം. നിയമമുണ്ടാക്കുന്ന
തു് മനഃസ്ഥിതിപരമായ വൃത്തിയാണു്. എന്നാൽ അതു്
നടപ്പാക്കണെമങ്കിൽ ബലപ്രേയാഗം തെന്ന േവണ്ടി
വരും. ജനായത്തഭരണത്തിൽേപാലും ബലപ്രേയാഗ
ത്തിനുള്ള ഏക അപവാദം െസ്റ്റയ്റ്റ് ആണു്. അതായതു്
െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ ബലപ്രേയാഗം നിയമത്തിനു് എതിരല്ല.
ഈ അപവാദത്തിെന്റ ആനുകൂല്യം െസ്റ്റയ്റ്റ് ൈസന്യ
ത്തിെന്റയും േപാലീസിെന്റയും സഹായേത്താെട പിടി
ച്ചടക്കിയതാെണന്നു് പറയാം. ഈ ആയുധശക്തികൾ
ജനായത്തമല്ലാത്ത ഒരു പ്രാക്തനഭരണക്രമത്തിൽനി
ന്നു് ഇന്നെത്ത (ആധുനിക) െസ്റ്റയ്റ്റുകൾക്കു് പരമ്പരാഗ
തമായി കിട്ടിയതാണു്. അതുെകാണ്ടു്, മനഃസ്ഥിതിയിേല
ക്കു് പ്രജകെള അനുനയിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല വടികാട്ടി
അവെര ആ ദിശയിൽ െതളിക്കാനും ഭരണവ്യവസ്ഥക്കു്
കഴിയും.
െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ പരിധി ഒരു
തങ്ങൾ െചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു്
ഭൂപ്രേദശമാെണന്നും
നീതീകരണത്തിനായി ഗവൺെമ
അതിെന കാക്കുകെയ
ന്റിനു് േനാേക്കണ്ടതു് ജനങ്ങളുെട
ന്ന നീതീകരണമാണു്
േനെരതെന്നയാണു്. ജനതയുെട
മനഃസ്ഥിതി ഏകീകരിക്കുകയും ആ
െസ്റ്റയ്റ്റിൽ ആയുധശ
മനഃസ്ഥിതിയുെട േപരിൽ അധി
ക്തിക്കുള്ളെതന്നും മുമ്പു്
കാരത്തിൽ വരികയും െചയ്താൽ,
പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, ജന
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു പ്രതിബിംബെത്ത
ത്തിെന്റ ഭൂമിക ഇതിെല േകന്ദ്രമാക്കി മനഃസ്ഥിതിെയ
ന്താണു് ? വാസ്തവത്തിൽ ഏകീകരിച്ചാൽ ബലപ്രേയാഗ
ഈ നീതീകരണം ജനാ മില്ലാെത തങ്ങളുെട പ്രവൃത്തി
കൾക്കു് നീതീകരണം േതടാം.
യത്തഭരണക്രമത്തിനു്
മുമ്പു് രാജഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. ബലപ്രേയാ
ഗത്തിനുള്ള ആധുനിക െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ നീതീകരണം േദ
ശത്തിൽ നിന്നാണു് വരുന്നതു്. ഒരു ജനത തങ്ങളുെട
ആവാസസ്ഥലമായി ഒരു ഭൂപ്രേദശെത്ത സ്വീകരിക്കു
ന്നതിലൂെടയാണു് േദശം എന്ന സംകല്പം വരുന്നതു്. വാ
സ്തവത്തിൽ ജനതതെന്ന പര്യാപ്തമാണു്. ഒരു ഭൂപ്രേദശ
ത്തിെന്റ അഭാവത്തിലും ഒരു ജനത േദശമായിത്തീരാവു
ന്നതാണു്. ഒരു ഭൂപ്രേദശത്തിൻേമൽ ഒരു ജനതയുെട
അവകാശവാദെമന്ന നിലയ്ക്കു് േദശം ഒരു മനഃസ്ഥിതി
യാണു്. അവകാശവാദത്തിനു് അവശ്യം േവണ്ട ഐക്യം
അതു് ഏകുന്നു. അത്തരം ഒരു മനഃസ്ഥിതി ഭരണകാര്യ
കർതൃത്വെത്ത സ്വയം ഏൽക്കുേമ്പാൾ, പരാധീനമല്ലാ
െത സ്വയം ഒരു െസ്റ്റയ്റ്റായി സംസ്ഥാപിക്കുേമ്പാഴാണു്
േദശരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു്.
മിക്ക ആധുനിക െസ്റ്റയ്റ്റുകളും ഈ അർത്ഥത്തിൽ േദ
ശരാഷ്ട്രങ്ങളാണു്. ഭൂപ്രേദശത്തിേന്മലുള്ള നിയന്ത്രണം,
ബലപ്രേയാഗം എന്നിവെയ നീതീകരിക്കുന്നതു് ഒരു ഭര
ണകൂടം ജനതയ്ക്കുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നു എന്ന അർ
ത്ഥത്തിലാണു്. ആ ജനത്തിെന്റ തന്മ മനഃസ്ഥിതിപ
രമായി ഏകീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജനായത്തഭ
രണക്രമത്തിൽ, ജനം െതരെഞ്ഞടുത്ത ഗവൺെമന്റ്
ആ ജനത്തിനുേമൽ തെന്ന ബലപ്രേയാഗം െചയ്യുന്ന
തു് വിചിത്രവും പരസ്പരവിരുദ്ധവുമാെണന്നു് കരുതെപ്പ
ടുന്നു. തങ്ങൾ െചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു് നീതീകരണ
ത്തിനായി ഗവൺെമന്റിനു് േനാേക്കണ്ടതു് ജനങ്ങളുെട
േനെരതെന്നയാണു്. ജനതയുെട മനഃസ്ഥിതി ഏകീക
രിക്കുകയും ആ മനഃസ്ഥിതിയുെട േപരിൽ അധികാര
ത്തിൽ വരികയും െചയ്താൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു പ്രതിബിം
ബെത്ത േകന്ദ്രമാക്കി മനഃസ്ഥിതിെയ ഏകീകരിച്ചാൽ
ബലപ്രേയാഗമില്ലാെത തങ്ങളുെട പ്രവൃത്തികൾക്കു് നീ
തീകരണം േതടാം. ഇതു് ഞങ്ങളുെട ഗവൺെമൻറാണു്
എന്നു് ജനത്തിനു് പറയാവുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കു
കയും ആ ജനതയ്ക്കു േവണ്ടിയാണു് തങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതു്
എന്നും ഗവൺെമന്റ് േബാധ്യെപ്പടുത്തുകയും െചയ്താൽ
പ്രതിേരാധം ഉണ്ടാവുകയില്ല.
അതായതു് ഇേപ്പാൾ ഗവൺെമന്റിനു് േകാർപ്പേററ്റ് പദ്ധ
തികൾ പ്രതിേരാധമില്ലാെത നടപ്പാക്കാം. സാമ്പത്തിക
മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആേഗാളസമ്മർദ്ദം ഗവൺ
െമന്റിനു് പ്രശ്നമാവുകയില്ല. ജനങ്ങൾക്കു് യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ േവണ്ടതു് ഒന്നും, ഗവൺെമന്റ് െചയ്തുെകാടുക്കുന്ന
തു് മെറ്റാന്നും എന്ന ൈവരുദ്ധ്യത്തിൻേമൽ, അതു തിരിച്ച
റിയാത്തവണ്ണം, മനഃസ്ഥിതിയുെട ആവരണം അേപ്പാൾ
വീണിരിക്കും. ഇപ്പറഞ്ഞതിനു് ഒരു അടിക്കുറിപ്പും ആവ
ശ്യമാണു്: എന്നിട്ടും പ്രതിേരാധമുണ്ടായാൽ അടിച്ചമർ
ത്താം. ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു അടിമവ്യവസ്ഥെയ വി
ഭാവനം െചയ്യുക. ഒരാൾ ഉടമയും മെറ്റയാൾ അടിമയും
ആണു്. ഞാൻ ഉടമയാെണന്നതും മേറ്റ ആൾ അടിമയാ
െണന്നതും മനഃസ്ഥിതിയാണു്. ഈ മനഃസ്ഥിതി ഇതര
രിൽ എനിക്കു് ഉണ്ടാേക്കണ്ടതുണ്ടു്, മെറ്റാരാെള അനുസ
രിപ്പിക്കാൻ. അനുസരിപ്പിക്കുന്നതു് അടിമത്തത്തിനു് േവ
ണ്ടിയല്ല. എനിക്കു് ഇതരെരെക്കാണ്ടു് കുെറക്കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യിപ്പിക്കാനാണു്. ഇങ്ങെന അവെരെക്കാണ്ടു് െച
യ്യിക്കാൻ എനിക്കു് അവരുെട േമൽ ശക്തിയുണ്ടായിരി
േക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഈ ശക്തിപ്രേയാഗത്തിനു് നീതീകരണം
തരുന്നതു് അവരും ഞാനും അടിമത്തം എന്ന സ്ഥാപ
നത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളാണു് എന്നതാണു്. അവിെട അവർ
ക്കു് േചാദ്യം െചയ്യാൻ അവകാശമില്ല. അങ്ങെന എെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങളുെട നീതീകരണമായി അടിമവ്യവസ്ഥ
നിൽക്കുന്നു. അതു് മനഃസ്ഥിതിക്കപ്പുറെമാന്നും അല്ല.
പേക്ഷ, അവർ പ്രതിേരാധിക്കുകയാെണങ്കിേലാ? മനഃ
സ്ഥിതിപരമായ അവരുെട സമ്മതി ലഭ്യമെല്ലങ്കിേലാ?
അവെര ഞാൻ മർദ്ദിക്കുന്നു. ബലം പ്രേയാഗിച്ചു് അവ
െരെക്കാണ്ടു് പണിെയടുപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിേരാധം ഉണ്ടാ
കുേമ്പാൾ, ഉടമ ഇവിെട െചയ്തതുേപാെല െസ്റ്റയ്റ്റിൽ
അന്തർഭൂതമായ മൃഗീയശക്തി എേപ്പാഴും പുറത്തുവരാം.
അേപ്പാൾ ജനം േവെറ, െസ്റ്റയ്റ്റ് േവെറെയന്ന സത്യം
െതളിഞ്ഞുവരും.
െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ ആധാരിക
മായ േസ്രാതസ്സുകളിൽ
ഒന്നു ഭൂപ്രേദശമാെണ
ന്നു് നാം കണ്ടു. ഇന്നു
ആ ഭൂപ്രേദശത്തിെന്റ
അതിർത്തികൾ ഒരു പ്ര
േത്യകഅർത്ഥത്തിൽ
മായ്ക്കെപ്പടുന്നതായി പറ
യെപ്പടുന്നു. അതായതു്,
അതിർത്ത്യതിഗമനം
നടക്കുന്നു. ചരക്കുകളു
െട, സാംസ്കാരികവസ്തുക്കളുെട, ആശയങ്ങളുെട, അധ്വാന
ത്തിെന്റ, മൂലധനത്തിെന്റ, േസവനങ്ങളുെട, മൂല്യങ്ങളുെട
നീക്കം അതിർത്തി കടന്നു സംഭവിക്കുന്നു. ചില അന്താ
രാഷ്ട്രകരാറുകൾ ഇത്തരം ഇനങ്ങൾക്കു് ഭൂപ്രേദശാതിർ
ത്തി കടക്കാനുള്ള ചില തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിെയന്നതാണു്
യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതു്. പ്രധാനമായി, മൂലധന
ത്തിെന്റയും അധ്വാനത്തിെന്റയും േസവനങ്ങളുെടയും, ഭൂ
പ്രേദശങ്ങൾ മറികടന്നുെകാണ്ടുള്ള, ചലനാത്മകതയാ
ണു് ആേഗാളതയായി നാം കണക്കാക്കുന്നതു്. പേക്ഷ,
ഇെതത്രേത്താളം ശരിയാണു് ? ഭൂപ്രേദശം ആരും വിട്ടു
െകാടുക്കുന്നില്ല; പല്ലും നഖവും ഉപേയാഗിച്ചു് രാഷ്ട്രങ്ങൾ
അതു സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഭൂപ്രേദശം നിലനിർത്താൻ കഴിയു
െമങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭൂപ്രേദശങ്ങളിേലയ്ക്കു് അതിക്രമിച്ചു കയ
റാനുമുള്ള ത്വരകൾ മനുഷ്യർ ൈകെവടിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ
എന്നു് സംശയമാണു്. മനുഷ്യരുെട വയറിങ്ങിൽത്തെന്ന
ഒരുപേക്ഷ, അതുണ്ടാകാം.
വളെര ഭൗതികമായ അർത്ഥ
ത്തിലുള്ള ഭൂപ്രേദശാതിർത്തിക്കു്
ഭീഷണിയിെല്ലങ്കിൽ െസ്റ്റയ്റ്റ്
നേവാദാരപരിഷ്കരണങ്ങെള
സ്വാഗതം െചയ്യും. നാം പരി
േശാധിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുത
ഇന്നെത്ത നേവാദാരപരമായ
ആേഗാളവൽക്കരണം േലാക
രാഷ്ട്രങ്ങളുെട-ഭരണകൂടങ്ങളുെടഅനുമതിേയാെടയും പിന്തുണേയാ
െടയും ഉണ്ടായെതന്നതാണു്.

ആേഗാളത െസ്റ്റയ്റ്റിെന ദുർബലമാക്കിെയന്ന ഒരു വാദ
മുണ്ടു്. െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ ആധാരികശക്തിെയ അതു് ഒട്ടും ബാ
ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണു് സത്യം. ജനവും ഗവൺെമൻറും
(ഭരണകൂടം, രാഷ്ട്രം) തമ്മിൽ മനഃസ്ഥിതിപരമായി സ്ഥാ
പിക്കെപ്പട്ട ബന്ധം േവർെപ്പട്ടാൽ ഗവൺെമന്റിനു േസ്വ
ച്ഛാപരമാകാൻ തടസ്സമില്ല. അങ്ങെനവന്നാൽ ആേഗാ
ളത അതിന്നു ഭീഷണമെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ഇന്നുകാണുന്ന
അതിർത്ത്യതിഗമനം അതു് സ്വേമധയാ അംഗീകരിക്കും.
വളെര ഭൗതികമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഭൂപ്രേദശാതിർ
ത്തിക്കു് ഭീഷണിയിെല്ലങ്കിൽ െസ്റ്റയ്റ്റ് നേവാദാരപരിഷ്ക
രണങ്ങെള സ്വാഗതം െചയ്യും. നാം പരിേശാധിക്കാത്ത
ഒരു വസ്തുത ഇന്നെത്ത നേവാദാരപരമായ ആേഗാള
വൽക്കരണം േലാകരാഷ്ട്രങ്ങളുെട-ഭരണകൂടങ്ങളുെടഅനുമതിേയാെടയും പിന്തുണേയാെടയും ഉണ്ടായെതന്ന
താണു്.
വാസ്തവത്തിൽ, െസ്റ്റയ്റ്റിെന്റ ശക്തി മുമ്പേത്തതിേന
ക്കാൾ വർദ്ധിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. നമ്മുെട പ്രതിേരാധ
ങ്ങെള എടുത്തു പുറെത്തറിയാനുള്ള ശക്തി ഇന്നു് ഗവൺ
െമന്റുകൾ ആർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. അേമരിക്കയിൽ ഈയി
െട സ്ഥിരമായ അദ്ധ്വാനസ്ഥാനമാറ്റം (permanent replacement of labour) ആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ അതു്
അന്തർേദശീയമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട നിയമങ്ങൾ
െക്കതിരാെണന്നു ഏവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, ചിലകാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നി
യമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുേത്തണ്ടതിെല്ലന്നു ഗവൺെമ
ന്റ് തീരുമാനിച്ചു. ഒരു നിയമം സാധുവായി നിൽക്കുന്ന
സാഹചര്യത്തിലാണു് ഈ തീരുമാനം എന്നു ഓർക്ക
ണം. െതാഴിലാളികെള നിയമാനുസൃതമല്ലാെത സ്ഥാ
നമാറ്റം െചയ്യരുതു്, പിരിച്ചുവിടരുതു്. കുേറക്കാലം ഒരു
പ്രേത്യക െതാഴിലിൽ ഏർെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ആളുക
െള മാറ്റിയിട്ടു് േവെറയാളുകെള തൽക്കാലേവതനം നൽ
കി ആ േജാലി െചയ്യിപ്പിക്കരുതു് എന്നു് അനുശാസിക്കു
ന്ന നിയമമാണതു്. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരു
േത്തണ്ടതിെല്ലന്നു് ഗവൺെമൻറ്തീരുമാനിക്കുേമ്പാൾ
േകാടതി ഗവൺെമന്റിനങ്ങെന െചയ്യാം എന്നു് വിധി
ക്കുേമ്പാൾ ഗവൺെമന്റ്, േകാടതി എന്നിവ എല്ലാകാല
േത്തക്കാളും ശക്തമാവുകയേല്ല െചയ്യുന്നതു?
ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ് േപാ
െലയുള്ള വിവരസാംേക െപന്റഗണും നാഷണൽ സയൻസ്
ഫൗേണ്ടഷനുമാണു് അന്നെത്ത
തികവിദ്യയിെല രാക്ഷ
മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാനെപ്പട്ട
സശക്തികൾ, സംരംഭ
േസാഫ്റ്റ്െവയറും വികസിപ്പിച്ചി
രുന്നതു്. ഈ രംഗെത്ത ഏറ്റവും
കർ, വ്യാപാരരംഗേത്ത
അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവും സാം
ക്കു് വരുന്നതിനു് മുമ്പു്
േകതികവിദ്യയും ഹാർഡ്െവയറും
ആരായിരുന്നു ആ േമ
വികസിപ്പിച്ചതു് അേമരിക്കൻ
ഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചി
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ൈസനികേക
ന്ദ്രമാണു്, യുദ്ധാവശ്യത്തിനുേവണ്ടി.
രുന്നതു്. അേമരിക്കൻ
െസ്റ്റയ്റ്റാണു് അതു് െച
യ്തിരുന്നതു്. െപന്റഗണും നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗേണ്ട
ഷനുമാണു് അന്നെത്ത മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാനെപ്പട്ട
േസാഫ്റ്റ്െവയറും വികസിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. ഈ രംഗെത്ത
ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവും സാംേകതികവി
ദ്യയും ഹാർഡ്െവയറും വികസിപ്പിച്ചതു് അേമരിക്കൻ ഭര
ണകൂടത്തിെന്റ ൈസനികേകന്ദ്രമാണു്, യുദ്ധാവശ്യത്തി
നുേവണ്ടി. ഓർമ്മ ശരിയാെണങ്കിൽ 1995-നു േശഷമാ
ണു്, അതു് വ്യവസായേലാകത്തിനു തുറന്നുെകാടുത്തതു്.
അതായതു് വിവരസാംേകതികവിദ്യ ഒരു സ്വതന്ത്രവ്യാ
പാര വിഷയമായി വരുന്നതു് ഭരണകൂടത്തിെന്റ അനു
ഗ്രഹാശിസ്സുകേളാടുകൂടിയാണു്. രാജ്യത്തിെന്റ െപാതു
സ്വത്തു് വികസനത്തിെന്റ േപരിൽ സ്വകാര്യകരങ്ങളിൽ
ഏൽപിക്കുകെയന്നതു് ആധുനികരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സാധാര
ണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥെയ ഉജ്ജീവി
പ്പിക്കാൻ െപാതുേമഖലയിൽനിന്നു സാമ്പത്തികപ്രവർ
ത്തനം സ്വകാര്യേമഖലയിേലക്കു് മാറ്റണം എന്ന സിദ്ധാ
ന്തത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന
തു്. പറയാനുേദ്ദശിച്ചതു്, തുറന്നുെകാടുക്കലും നേവാദാര
തയും നിയന്ത്രണം നീക്കലും ഗവൺെമന്റുകളുെട രക്ഷാ
കർതൃത്വത്തിനു് കീെഴ സംഭവിച്ചതാണു് എന്നാണു്.
േകരളത്തിെല സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന
മാറ്റങ്ങൾ എന്നതു് കാര്യമായി ഇവിെട സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല.
വളെര വിശാലമാെയാരു ചട്ടക്കൂടിെന്റ അകത്തു് ആ പഠ
നെത്ത ഉൾെപ്പടുത്തുകമാത്രമാണു് െചയ്തതു്. വിശദാംശ
ങ്ങളിേലക്കു് േപായിട്ടില്ല. സാധ്യതകൾ ആരായുന്നതിനു്
ആദ്യം േവണ്ടതു് എന്താണു് യഥാർത്ഥപ്രശ്നം എന്നതു്
തിരിച്ചറിയലാണു്. കാരണം, ഒരു അപഗ്രഥനത്തിെന്റ
ആവശ്യം വരുന്നതു്, ഇങ്ങെനെയാരു ചട്ടക്കൂടിെന്റ ആവ
ശ്യം വരുന്നതു്, നമ്മൾ എന്തു് തിരിച്ചറിവിൽനിന്നാണു്
പഠനം നടേത്തണ്ടതു് എന്നു് േചാദിക്കുേമ്പാഴാണു്. ഇതു്
സ്വീകാര്യമാകണെമന്നില്ല. ഒരു നിർേദ്ദശം െവയ്ക്കുകമാ
ത്രമാണു്. ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ആണു് കാര്യ
െമങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാന ഇടം
മനഃസ്ഥിതിയായിരിക്കും. രണ്ടാമതു്, രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യം തിരിച്ചറിയലാണു് ആധാരികമായ രാഷ്ട്രീയ
െമന്നു് മുമ്പു് സൂചിപ്പിച്ചതു്.
(14-12-2002-നു് അങ്കമാലി ഹരിതൈമത്രി വാർഷികേയാഗ

ത്തിൽ െചയ്ത പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നു് )

□

നിസാർ അഹമ്മദ്
നിരവധി േലഖനങ്ങൾ, േപര് െവയ്ക്കാത്ത ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ… ഇവയിലൂെട
പ്രസരിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകൾ ഇന്ന
െത്ത ബൗദ്ധിക േലാകത്തു്, പ്രേത്യകിച്ചും
േകരളത്തിെന്റ, വ്യക്തതയുെട െവളിച്ചമായി നിലനില്ക്കുന്നു.

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

