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ലിംഗനീതിയുെട തിരിച്ചറിവ്
ലിംഗനീതിെയക്കുറിച്ചു് പറയുന്നതിനുപകരം അതിെന
തിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അെല്ലങ്കിൽ തിരിച്ചറി
യുന്നതിനു് സഹായകരമായ ചില ൈസദ്ധാന്തികമായ
കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാെമന്നാണു് ഞാൻ കരുതുന്ന
തു്. അങ്ങെന േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ അവ
തരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നു വകുപ്പുക
ളായിട്ടു് ആേലാചിക്കാവുന്നതാണു്. ഒന്നു് നീതി എന്ന
തുെകാണ്ടു് എന്താണു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് ? നീതിെയപ്പറ്റി
നമുക്കു് അറിവു് സാധ്യമാേണാ? പിെന്നയുള്ളതു് സാമൂഹി
കമായ ഇടെത്ത കുറിച്ചാണു്. അതായതു് നമ്മുെട ൈദ
നംദിനജീവിതത്തിൽ പ്രാേയാഗികമായ അെല്ലങ്കിൽ
സാമൂഹികപരമായ, സ്ഥാപനപരമായ, ഘടനാപര
മായ സവിേശഷതകളിേലക്കു് േനാക്കുന്ന അെല്ലങ്കിൽ
അതിെന മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം. മൂ
ന്നാമേത്തതു് ശക്തിെയന്നുള്ള വിഷയമാണു്. അതായതു്
നീതി, സാമൂഹികമായ ഇടം, ശക്തി ഈ വിഷയങ്ങെള
ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് അവയിൽ ഓേരാന്നിെനയും
നമ്മൾ എങ്ങെനയാണു് മനസ്സിലാക്കുക? ശക്തിെയപ്പ
റ്റി പറയാനുള്ള ഒരു കാരണെമന്താെണന്നു െവച്ചാൽ
നീതിെയപ്പറ്റിയുള്ള അെല്ലങ്കിൽ ലിംഗനീതിെയക്കുറിേച്ചാ
അെല്ലങ്കിൽ വളെര ദാരിദ്ര്യത്തിലും പ്രതികൂലമായ സാ
മൂഹിക അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങെള സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളേമാ നീതി ൈകവരിക്കുകെയന്നതു്
േവെറാരു അർത്ഥത്തിൽ േനാക്കിയാൽ ശക്തി ൈകവ
രിക്കുകെയന്നതിനു് തുല്യമാണു്. അതുെകാണ്ടു് നീതിെയ
ന്നുള്ള സംകല്പവും ശക്തിെയന്നുള്ള സംകല്പവും ഒരുമിച്ചു്
ചർച്ച െചയ്യുന്നതിൽ ഒരു നീതീകരണമുണ്ടു്.
എന്താണു് നീതി? ഞാൻ
പറഞ്ഞേല്ലാ. അതു് അറി
വിെന്റ വിഷയമാണു്.
അതായതു് നമുക്കു് അറി
യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാ
േണാ നീതി? നീതിെയ
ക്കുറിച്ചുള്ള നാലു വീക്ഷ
ണങ്ങൾ ഞാനിവിെട
അവതരിപ്പിക്കുകയാ
ണു്. പേക്ഷ, ഇതു് ഇങ്ങ
െന അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് ഇതാണു് വാസ്തവത്തിൽ നീതി
െയന്നു പറയാൻ േവണ്ടിയിട്ടല്ല. അങ്ങെന നീതി എന്നു്
നമുക്കു് പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നല്ല നീതി.
പേക്ഷ, നീതിെയപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ എങ്ങെനെയാ
െക്ക വികസിക്കാം? എങ്ങെനെയാെക്ക അതു് മുേന്നാട്ടു
െകാണ്ടു േപാകാെമന്നു്, മൂന്നു നാലു ഉദാഹരണങ്ങളിൽ
കൂടി അതിെനപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുെട ചിന്ത ഒന്നു് ബലെപ്പടു
ത്താൻ സാധിക്കുേമാ എന്നാണു് േനാക്കുന്നതു്.
ഏെതങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക
ബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്ന അെല്ല
ങ്കിൽ പങ്കാളിയാവുന്ന അെല്ലങ്കിൽ
അതിനാൽ ബാധിക്കെപ്പടുന്ന
ഒരാൾക്കു് അതിെന്റ ഘടന അനു
വദിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിപുലമായ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് അവകാശമു
ണ്ടു്. പേക്ഷ, ഈ അവകാശം
മറ്റുള്ളവരുെട തുല്യമായ അവ
കാശങ്ങൾക്കു് എതിരായിക്കൂടാ.

ഒരു വീക്ഷണം ഇതാണു്: അതു് സാമൂഹികബന്ധങ്ങ
ളിെല അെല്ലങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിെല, പ്രേയാഗങ്ങളി
െല തുല്യതയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്. തുല്യതെയന്നു
െവച്ചാൽ ന്യായെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണു്. സാമൂ
ഹികബന്ധങ്ങളിൽ, പ്രേയാഗങ്ങളിൽ, സ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ ഒെക്കയുള്ള ന്യായമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ. സാമൂഹി
കേമഖലകളിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടു്. ഉദാഹരണ
ത്തിനു്, കുടുംബം ഒരു സ്ഥാപനം ആണു്. അെല്ലങ്കിൽ
വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനം. മിക്കവാറും നമ്മൾ എല്ലാ മനു
ഷ്യരും കൂടിേച്ചരുകയും എെന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ര
മവൽകൃതമായ കർമ്മങ്ങളിേലർെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന
ഏതു് അവസ്ഥയും അെല്ലങ്കിൽ ഏതു് സന്ദർഭവും ഒരു
സ്ഥാപനത്തിെന്റ സന്ദർഭമാണു്. രണ്ടു് വ്യക്തികൾ നി
രന്തരം ഒരു പ്രേത്യക കാര്യത്തിനുേവണ്ടി ഇടെപടുക
യാെണങ്കിൽ അതു് സ്ഥാപനമായിത്തീരും. കാരണം
അത്രേയ ആവശ്യമുള്ളൂ സ്ഥാപനത്തിെന്റ നിർവ്വചന
ത്തിനു്. അവിെട ഈ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ഒരു fairness
അതായതു് ന്യായം ആണു് ഇവിടെത്ത നീതിെയപ്പറ്റിയു
ള്ള സംകല്പം. പേക്ഷ, അതു് എങ്ങെനയാണു് വരുന്നതു് ?
ഉദാഹരണത്തിനു് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും എല്ലാ സാമൂ
ഹികബന്ധങ്ങളിലും ആളുകൾക്കുള്ള േറാളുകൾ, ആളുക
ളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുെട സ്വഭാവം എല്ലാം തെന്ന സമ
ത്വപൂർണ്ണമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. ഒരു അസമത്വപൂർ
ണ്ണമായ ബന്ധം ഈ സ്ഥാപനങ്ങിെലാെക്ക കാണാം.
അതു് മനുഷ്യസമൂഹങ്ങളിലും മനുഷ്യസമൂഹങ്ങളുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാം കാണാം. ഒരു വീ
ക്ഷണപ്രകാരം നീതി ഇത്തരത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങെള
ന്യായീകരിക്കുന്നതിെന സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ഈ
വീക്ഷണപ്രകാരം അതു് എങ്ങെനയാണു് എന്നുള്ളതാ
ണു് േചാദ്യം.
ഉദാഹരണത്തിനു്, െപെട്ടന്നു േനാക്കിയാൽ ഇതു വള
െര ലളിതമായി വീടു് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ തെന്ന
കാണാം; അവിെട ഭാര്യ, ഭർത്താവു്, അച്ഛൻ, അമ്മ, കു
ട്ടികൾ. കുട്ടികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം കുട്ടികൾക്കു്
ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള േറാൾ അസമത്വപൂർണ്ണമാണു്;
തീരുമാനെമടുക്കാനുള്ള അവരുെട അവകാശം ഏതാ
ണ്ടു്, മിക്കവാറും, നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. പേക്ഷ, അതു്
ഒരു അസമത്വമായിട്ടു് എടുക്കുകയാെണങ്കിൽ ഈ അസ
മത്വത്തിെന എങ്ങെന ന്യായീകരിക്കാെമന്നുള്ളതിെന
അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണു് നീതി സംകല്പിക്കെപ്പടുന്ന
തു്. അതു് രണ്ടു തത്വങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്.
ഒന്നു്, ഏെതങ്കിലും പ്രേയാഗത്തിേലർെപ്പടുന്ന, സാമൂ
ഹികപ്രേയാഗത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ
പങ്കാളിയാവുന്ന, അതിനാൽ ബാധിക്കെപ്പടുന്ന ഏെതാ
രാൾക്കും (അതായതു് അതിെന്റ ഘടനയിലുൾേച്ചർന്നി
ട്ടുള്ള ആ ആളുെട േറാൾ െവച്ചു േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ)
ഘടന എന്തു് തരത്തിലുള്ള േറാൾ ആണു് ആ ആൾക്കു്
െകാടുക്കുന്നതു് എന്നു േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ അതിൽ
ഏെതാരാൾക്കും ഏറ്റവും വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
നു് അവകാശമുണ്ടു്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള തു
ല്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് എതിരായി നിൽക്കുന്നിെല്ല
ങ്കിൽ. ഇതാണു് ഒരു വാദം. അതിെന്റ തത്ത്വം ഇതാണു്.
ഏെതങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക ബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്ന
അെല്ലങ്കിൽ പങ്കാളിയാവുന്ന അെല്ലങ്കിൽ അതിനാൽ
ബാധിക്കെപ്പടുന്ന ഒരാൾക്കു് അതിെന്റ ഘടന അനുവ
ദിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് അവകാ
ശമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഈ അവകാശം മറ്റുള്ളവരുെട തുല്യ
മായ അവകാശങ്ങൾക്കു് എതിരായിക്കൂടാ. മറ്റുള്ളവരു
െട തുല്യമായ അവകാശവുമായി ഈ ആളുെട വിപുല
മായ സ്വാതന്ത്ര്യം െപാരുത്തെപ്പടണം. ഇതാണു് ഒരു
തത്വം.
രണ്ടാമെത്ത തത്വം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എെന്ത
ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസമത്വം പുലർത്തുന്നതാെണ
ങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള പദവിേയാ, ഔേദ്യാഗിക രൂപ
ങ്ങേളാ ഔേദ്യാഗിക അധികാരങ്ങേളാ ആണു് അത്ത
രത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതു് അെല്ലങ്കിൽ
നിലനിർത്തുന്നതു് എന്നുള്ളതാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള
അസമത്വങ്ങൾ േതാന്നുംപടി ആയിക്കൂടാ. ഇതുകാണു
േമ്പാൾ വളെര ലളിതമായിട്ടു് േതാന്നാം. പേക്ഷ, ലളിതമ
ല്ല ഇതു്. ഇതു െകാണ്ടുള്ള കാര്യം എന്താെണന്നു് നമുക്കു
േതാന്നാം. പേക്ഷ, കൂലംകഷമായി േനാക്കിയാൽ ഈ
വീക്ഷണപ്രകാരം നീതിയിേലക്കു് എത്തിേച്ചരാനുള്ള
ഒരു പടിയാണതു്.
ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കു
കയാെണങ്കിൽ ഏെതാ ഉദാഹരണത്തിനു് െചസ് കളിക്കു
േമ്പാൾ അെല്ലങ്കിൽ മേറ്റെതങ്കിലും
രു സംവിധാനത്തിലും
േസ്പാർട്സിൽ നമ്മൾ ഏർെപ്പടു
ഉള്ള അസമത്വങ്ങൾ,
േമ്പാൾ ഒരു െഗയിം കളിക്കുേമ്പാൾ
ന്യായമായി കളിക്കണെമന്നുള്ള
അതായതു് ഒരു സം
താണു്. കള്ളക്കളി കളിക്കാൻ
വിധാനം അെല്ലങ്കിൽ
പാടില്ല. കള്ളക്കളി കളിക്കാൻ
ബന്ധങ്ങൾ അതിെന്റ
പാടില്ലാെയന്നുള്ള ആ സംകല്പത്തി
ഘടനാരൂപത്തിൽ
െന്റ സാമൂഹികമായ രൂപമാണു്
ഇവിെട നീതിെയന്ന അർത്ഥ
തെന്ന അനുവദിക്കുന്ന
ത്തിൽ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള വീക്ഷണം.
അസമത്വങ്ങൾ ഏതു
തരത്തിലുള്ള ഔേദ്യാ
ഗികാധികാരങ്ങളിലാേണാ േചർന്നു കിടക്കുന്നതു് അഥ
വാ ഏെതാന്നിൽ നിന്നാേണാ അതു് ഉണ്ടാകുന്നതു് ആ
അസമത്വങ്ങൾ േതാന്നുംപടി ആയിക്കൂട. േതാന്നുംപടി
ആവുക എന്നുെവച്ചാൽ േസ്വച്ഛാപരമാവുകയാണു്. ഉദാ
ഹരണത്തിനു്, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു േമലാധികാ
രിയും താെഴക്കിടയിലുള്ള േജാലിക്കാരും ഉെണ്ടങ്കിൽ
ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണവർദ്ധന ഈ
േമലാധികാരിക്കും അതിെല ഈ കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും
ഒരുേപാെല തുല്യമായി ഉപേയാഗിക്കാൻ സാധിക്കണം.
അെല്ലങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. േസ്വച്ഛാപ
രമായിക്കൂടാ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതാണു്. അതായതു്
അസമത്വം ഉണ്ടു്. പേക്ഷ, ഈ അസമത്വം ഇതിലുള്ള
ഓേരാരുത്തർക്കും ഗുണവർദ്ധനെയ ഉണ്ടാക്കുന്ന തര
ത്തിലാവണം. അെല്ലങ്കിൽ അതു് േതാന്നുംപടിയാവും.
ഉദാഹരണത്തിനു്, ഒരു പ്യൂണിനു്, ക്ലാസ്സ് േഫാർ ജീവ
നക്കാരനു് അതിെല ഒരു ഓഫീസെറ അേപക്ഷിച്ചു് ആ
സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഇടെപടലിൽ നിന്നു് കുറവായ ഗുണ
വർദ്ധനവു് അഥവാ േമന്മ വളെര േമാശമായ രീതിയിലാ
ണു് കിട്ടുന്നെതങ്കിൽ അതു് േസ്വച്ഛാപരമാണു്. കാരണം
അതു് നീതിപൂർവ്വമല്ല. ഇതാണു് അതിെന്റ തത്വം.
ഈ തത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപന
ത്തിേലാ അതിലുള്ള മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ക്രമവൽകൃ
തമായ ബന്ധങ്ങളിേലാ വ്യത്യസ്തമായ അവകാശവാദ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ (അതായതു് ഓേരാരുത്തർക്കും
ഓേരാ രീതിയിലുള്ള പരാതികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയ
ത്തു് ), ആ പരാതികളുെട േമെല ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിർേദ്ദ
ശങ്ങളുെട േമെല തീരുമാനെമടുക്കാൻ നമ്മൾ അവ
ലംബിക്കുന്ന തത്വം അഥവാ സ്ഥാപനം െമാത്തത്തിൽ
അവലംബിക്കുന്ന തത്വം മെറ്റല്ലാവരുെടയും സമാനമായ
അവകാശവാദങ്ങളിൽ അെല്ലങ്കിൽ പരാതികളിേന്മൽ
ഇേത തത്വം ഉപേയാഗിക്കണെമന്നുള്ളതാണു് മെറ്റാ
രു തത്വം. സ്ഥാപനെമന്നുെവച്ചാൽ എന്തുമാവാം. ഒരു
കുടുംബമാവാം. സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധമാവാം. വലിയ ഒരു
സ്ഥാപനമാവാം. ഗവൺെമന്റാവാം. അതിെലാെക്കത്ത
െന്നയും ഏെതങ്കിലും ഒരംഗം ഒരു അവകാശവാദവുമാ
യിട്ടു് വരുേമ്പാൾ (അവകാശവാദം എന്നുെവച്ചാൽ ഒരു
നിർേദ്ദശമാണു് ) ആ നിർേദ്ദശത്തിെന്റ േമെല ഒരു തീ
രുമാനം എടുക്കെപ്പേടണ്ടതുണ്ടു്. അങ്ങെന തീരുമാനം
എടുക്കെപ്പടുേമ്പാൾ അതിനു് ചില തത്വങ്ങൾ അവലം
ബിക്കുന്നുണ്ടു് ആ സ്ഥാപനം. പേക്ഷ, ഏവരുെടയും േമ
ലുള്ള തീരുമാനെമടുക്കലിനു് ആ തത്വം തെന്ന ഉപേയാ
ഗിക്കണം. അതു് മാറാൻ പാടില്ല. ഇതു് നീതിെയപ്പറ്റി
സംകീർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംകല്പമാണു്. ഇതു് ന്യായം എന്ന
സംകല്പെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണു്. ഉദാഹര
ണത്തിനു് െചസ് കളിക്കുേമ്പാൾ അെല്ലങ്കിൽ മേറ്റെതങ്കി
ലും േസ്പാർട്സിൽ നമ്മൾ ഏർെപ്പടുേമ്പാൾ ഒരു െഗയിം
കളിക്കുേമ്പാൾ ന്യായമായി കളിക്കണെമന്നുള്ളതാണു്.
കള്ളക്കളി കളിക്കാൻ പാടില്ല. കള്ളക്കളി കളിക്കാൻ
പാടില്ലാെയന്നുള്ള ആ സംകല്പത്തിെന്റ സാമൂഹികമായ
രൂപമാണു് ഇവിെട നീതിെയന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉേദ്ദശി
ച്ചിട്ടുള്ള വീക്ഷണം.
സ്ഥാപനവുമായുള്ള ഇടെപടലിൽ ഒരാളും മെറ്റാരാെള
അേപക്ഷിച്ചു് വളെര പ്രതികൂലമായ അതായതു് െമച്ചെപ്പ
ട്ടതല്ലാത്ത ഒരു വിഭവം എടുക്കാൻ ഇടവരരുതു്. അതി
െന പ്രതിേരാധിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണു് നീതി. പേക്ഷ,
ഇതാണു നീതിെയന്നു നമുക്കു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതു് നീ
തിെയപ്പറ്റി ഒരു വീക്ഷണം മാത്രമാണു്. നീതിെയപ്പറ്റിയു
ള്ള ഈ വീക്ഷണത്തിെന്റ ഒരു സ്വഭാവം എന്താെണന്നു
െവച്ചാൽ ഇതു് യുക്തിയിലധിഷ്ഠിതമാണു്. യുക്തിപരമാ
യിട്ടു് നമുക്കു പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണു് ഇതിൽ
നീതി. താത്പര്യങ്ങൾ എങ്ങെനയാണു് ഒരു പ്രേത്യക
സ്ഥാപനത്തിെന ഉണ്ടാക്കുന്നതു് ? ആ സ്ഥാപനത്തിൽ
ഓേരാരുത്തരുെടയും സംഭാവനകൾ എന്താണു് ? അതി
ലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ എന്താണു് ?’ ഇെതാെക്ക കണ
ക്കാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിെന്റേമെല യുക്തിപരമായി തീ
രുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങെന യുക്തിപരമായ
തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുെമന്നുള്ള ആളുകെളാെക്ക
യുക്തിസഹരാണു്, യുക്തിഭദ്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണു്
ആളുകൾ ഇതിൽ ഇടെപടുന്നതു് എന്നുള്ള മുൻധാരണ,
മുൻവിധി, നീതിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സംകല്പത്തിലുണ്ടു്.
അതിെന്റ വിമർശനവും അതുതെന്നയാണു്.
നീതിെയപ്പറ്റി ഞാൻ ഇവിെട അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാ
മെത്ത വീക്ഷണം, ശരിക്കുള്ള നീതി ഇതാണു് എന്നു്
പറയാവുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നീതിെയ കാേണണ്ടതു്
എന്നുള്ളതാണു്. നീതിയുെട സാമ്യത അെല്ലങ്കിൽ സാദൃ
ശ്യം ദർശനങ്ങേളാടാണു്. ശാസ്ത്രേത്താടല്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ
ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീ
തിയിലാണു് നമ്മൾ മുേന്നറുന്നതു്. ഒരു പ്രശ്നം എടുത്തു
കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന നടപടിക്രമം എടുത്തു നമുക്കു്
നമ്മൾ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ഒരു ഫലം കിട്ടും. ആ ഫലം കിട്ടി
യിട്ടു് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം വിരു
ദ്ധമാകും. പേക്ഷ, നീതിയിൽ അങ്ങെനയല്ല. നീതിയുെട
കാര്യത്തിൽ ഭിന്നലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള, ഭിന്നസംകല്പങ്ങളുള്ള,
വളെര ഭിന്നങ്ങളായ അവകാശവാദങ്ങളുമായിട്ടു് വരുന്ന
പരാതിക്കാരുെട ഇടയിൽ നിന്നുള്ള തീർപ്പാണു് മാതൃക.
ആ വാദഗതി േകാടതിയും നീതിന്യായ സ്ഥാപനവുമായി
ട്ടുള്ള മാതൃകയിലാണു് നീതിെയ കാണുന്നതു്.
ഭാര്യാ-ഭർത്തൃബന്ധത്തി
ലാെണങ്കിൽ രണ്ടുേപർ
ക്കും വളെര യുക്തിേയാ
ടുകൂടിയ പലതരത്തിലു
ള്ള ന്യായങ്ങേളാടുകൂടി
യുള്ള വാദമുഖം ഉണ്ടാ
കും. അവകാശവാദേമാ,
അെല്ലങ്കിൽ പരാതിേയാ
ഉണ്ടാകും. അേപ്പാൾ
ഈ രണ്ടുവാദങ്ങളുെടയി
ടയിൽ യഥാർത്ഥ സത്യ
െമന്നുള്ള ഒന്നു് ഇല്ല
എന്നുള്ള വീക്ഷണമാ
ണു് ഇതു്. പകരം ഇതിൽ ഈ രണ്ടവകാശവാദങ്ങളിൽ
നിന്നു് വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത, വിപുലീകരിച്ച, അതിെന പു
നർനവീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു അധികാര
സ്ഥാനത്തു നിന്നു് അതിനു തീർപ്പു കല്പിക്കുന്ന രീതിയാ
ണു്, അവസ്ഥയാണു് നീതിെയന്നതു്. അതായതു് ഒരു
േകാടതിയിെല ന്യായാധിപതി േകസിെന്റ രണ്ടു് പക്ഷ
വും എടുത്തു് പരിേശാധിച്ചു് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതു പരി
േശാധിക്കുന്നതു് യഥാർത്ഥസത്യം എന്താെണന്നുള്ള
അർത്ഥത്തിലല്ല. അധികാരെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ഒരു ജഡ്ജി
ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ നീതിപൂർവ്വം എന്നു് എടുക്കുന്ന
തീരുമാനമാണു് അവിെട നീതി ആയിട്ടു കരുതെപ്പടുന്ന
തു്. സാമൂഹികേമഖലകളിൽ, സാമൂഹികബന്ധങ്ങളിൽ,
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ, അസമ
ത്വങ്ങൾ, തർക്കങ്ങൾ, പരസ്പരവിരുദ്ധമായ അവകാശ
വാദങ്ങൾ എന്നിവ വാസ്തവത്തിൽ അമൂർത്തമായ നീ
തി സംകല്പേത്താടു അനുരൂപെപ്പടുകയല്ല േവണ്ടതു്. മറി
ച്ചു്, പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള
അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു്, അതായതു് ഇതിെനപ്പ
റ്റി കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുമായി, അെല്ല
ങ്കിൽ േകസുകളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ഇടെപട്ടിട്ടുള്ള
അതിൽ അർഹതേനടിയിട്ടുള്ള അധികാരസ്ഥാനത്തുനി
ന്നുള്ള വിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണു് നീതിനടപ്പാക്കെപ്പേട
ണ്ടതു്. എന്നുെവച്ചാൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥെയ മാതൃക
യാക്കിെക്കാണ്ടു് സാമൂഹികമായി അതു് പ്രേയാഗിക്കുന്ന
വാദമാണു് രണ്ടാമെത്ത വീക്ഷണം.
ആയെത്താള്ള െഖാേമനി, ഹിറ്റ്ലർ
ഇങ്ങെനയുള്ള ഭീകരർ അെല്ലങ്കിൽ
മത /രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദികെളാെക്ക
അനിർേണ്ണയമായിട്ടുള്ളതിെന
േയാ പ്രതിനിധാനം െചയ്യാൻ
പറ്റാത്തതിെനേയാ അവെയ
നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുന്നതു
േപാെലേയാ പ്രതിനിധാനം
െചയ്യാൻ പറ്റുന്നതുേപാെലേയാ
ഇതാണു് നീതി എന്നു് പ്രഖ്യാ
പിച്ചിട്ടു് പ്രവർത്തിക്കുകയാണു്.
അേപ്പാൾ മറ്റു് ഏതു തരത്തിലുള്ള
വീക്ഷണങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടും അടിച്ച
മർത്തെപ്പേടണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു.

മൂന്നാമെത്ത വീക്ഷണം, രണ്ടാമെത്ത വാദം നില്ക്കുന്നിട
ത്തു്, അതായതു് അതു് അവസാനിക്കുന്നിടത്തു തുടങ്ങു
ന്ന ഒന്നാണു് എന്നു പറയാം. ഇവിെട നീതിെയന്നുള്ള
തു് സത്യാവസ്ഥെയക്കുറിക്കുന്നേതാ, നിർണ്ണയിക്കെപ്പ
ടാൻ സാധിക്കുന്നേതാ അല്ല. രണ്ടാമേത്തത്തിൽ വളെര
ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും, ൈനപുണ്യവും ഒരുപാടു് വിവരവും ഉണ്ടാ
യിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അധികാരേകന്ദ്രം എടുക്കുന്ന തീർപ്പുക
ളാണു് നീതിെയ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതു്. േനെരമറിച്ചു്
മൂന്നാമെത്ത വാദത്തിൽ നീതി ഒരിക്കലും നിർണ്ണയിക്ക
െപ്പടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണു്. നീതി ഒരു ആശയമാ
ണു്. അതു് വസ്തുേലാകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവല്ല. നീതി
നമുക്കു് പ്രതിനിധാനം െചയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണു് നീ
തിെയന്നു് നമുക്കു് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗുരുത്വാകർഷണശ
ക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു് എന്നു പറയു
ന്നതുേപാെല ഇങ്ങെനയാണു് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്
എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായതു്, നീതിെയക്കുറിച്ചു്
അറിവു സാധ്യമല്ല. നീതിെയ പ്രതിനിധാനം െചയ്യാൻ
സാധിക്കില്ല. അതു് അനിർേണ്ണയമാണു്, നിർണ്ണയിക്ക
െപ്പടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണു്. അേപ്പാൾ പ്രശ്നം വരുക
എേപ്പാഴാെണന്നുെവച്ചാൽ, നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാൻ കഴി
യാത്ത ഒന്നിെന നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല കരുതി
ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർെപ്പടുേമ്പാഴാണു് അവിെട
അനീതി ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ ഈ വാദം പറയുന്ന
ആളുകൾ പറയുന്നെതെന്തന്നുെവച്ചാൽ ആയെത്താള്ള
െഖാേമനി, ഹിറ്റ്ലർ ഇങ്ങെനയുള്ള ഭീകരർ അെല്ലങ്കിൽ
മത /രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദികെളാെക്ക അനിർേണ്ണയമായിട്ടു
ള്ളതിെനേയാ പ്രതിനിധാനം െചയ്യാൻ പറ്റാത്തതിെന
േയാ അവെയ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുന്നതുേപാെലേയാ
പ്രതിനിധാനം െചയ്യാൻ പറ്റുന്നതുേപാെലേയാ ഇതാ
ണു് നീതി എന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടു് പ്രവർത്തിക്കുകയാണു്.
അേപ്പാൾ മറ്റു് ഏതു തരത്തിലുള്ള വീക്ഷണങ്ങളും കാഴ്ച
പ്പാടും അടിച്ചമർത്തെപ്പേടണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു.
ഒരു പ്രേത്യക സാമൂഹി
എന്താണു് അനീതി എന്നാണു്
കസന്ദർഭത്തിൽ നീ
േചാദിേക്കണ്ടതു്. എേപ്പാഴാണു്
തി എന്താെണന്നുള്ള
ഒരു ബന്ധം, ഒരു സ്ഥാപനം,
എെന്റ വീക്ഷണം നിർ
ഒരു സാമൂഹികപ്രേയാഗം, ഒരു
സാമൂഹ്യാവസ്ഥ അനീതിയാവു
ണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്ത
ന്നതു് എന്നാണു് േചാദിേക്കണ്ടതു്.
താണു്. അെതാരു സം
അതു് അതിൽ ഏർെപ്പടുന്ന
കല്പനമാണു്. അെതാ
ആളുകൾക്കു യാതനകൾ ഉണ്ടാ
രു വസ്തുസ്ഥിതിയുെട
ക്കുേമ്പാഴാണു്. പേക്ഷ, ഈ
യാതന അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ
പ്രതിനിധാനമല്ല. വസ്തു
ഈ ബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട
സ്ഥിതിയുെട അറിവല്ല.
മറ്റു് ആളുകൾക്കു് അതു് അത്രയും
അങ്ങെന വ്യത്യസ്തമായ യാതന െകാടുക്കാതിരിക്കുക.
നിരവധി വാദങ്ങൾ
ഒരു സാമൂഹികവ്യവസ്ഥയിൽ
ഉണ്ടാകാം. അെല്ലങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കു് അതു്
വിഷമങ്ങൾ, യാതനകൾ, ദാരിദ്ര്യം,
വീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാ
കഷ്ടപ്പാടു്, െകാടുക്കുേമ്പാൾ അവ
കാം. നീതിെയപ്പറ്റിയു
രുെട സംഭാവനകൾ െകാണ്ടു കൂടി
ള്ള സംകല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാ നടക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിെല
കാം. പേക്ഷ, ഇവ തമ്മി മറ്റംഗങ്ങൾക്കു് ആനുകൂല്യങ്ങളും
ഗുണേമന്മയും ഉണ്ടാവുകയാ
ലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മറ െണങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള
ച്ചുെകാണ്ടു് അെല്ലങ്കിൽ
വ്യവസ്ഥ അനീതിപൂർവ്വമാണു്.
അവഗണിച്ചുെകാണ്ടു് നീ
തി നടപ്പാക്കുക. എന്നു
പറയുന്നതു് വളെര അനീതിപൂർവ്വമാണു് എന്നുള്ളതാ
ണു് ഈ വാദം. േനെരമറിച്ചു് അതിെന്റ അർത്ഥം എല്ലാ
നീതി സംകല്പങ്ങളും ശരിയാണു്, അതുെകാണ്ടു് നമ്മൾ
ആേപക്ഷികവാദത്തിൽ നിൽക്കണെമന്നല്ല. അതായ
തു്, നിരവധി നീതികൾ. എല്ലാ നീതികളും ശരിയാണു്,
ആയിെക്കാള്ളെട്ട എന്നല്ല. പകരം ഈ വീക്ഷണപ്രകാ
രം വ്യത്യസ്തമായ നീതി േബാധങ്ങെള നമ്മൾ ബഹുമാ
നിക്കണെമന്നാണു് ഇതിൽ പറയുന്നതു്. എന്നുെവച്ചാൽ
ആളുകളാണു് നീതി സംകല്പം ൈകെക്കാള്ളുന്നതു്. നീതി
േബാധമുള്ളതു് വ്യത്യസ്തരായ ആളുകൾക്കാണു്. പേക്ഷ,
ഈ ആളുകെളെയാെക്ക നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണെമ
ന്നല്ല അതിെന്റ െപാരുൾ, അങ്ങെനയുള്ള ആേപക്ഷി
കവാദമല്ല ഈ അർത്ഥത്തിെല നീതി. പകരം ഇവയ്ക്കു്
ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിെന ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാ
ണു്. അതായതു്, നമ്മൾ ആളുകെള ബഹുമാനിച്ചു കഴി
ഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നീതി അങ്ങെന തെന്ന നില്ക്കും. അതി
െന്റ അർത്ഥെമെന്തന്നുെവച്ചാൽ നീതി പ്രതിനിധാനം
െചയ്യാൻ കഴിയുെമന്നും വ്യത്യസ്തമായ നീതി ഉെണ്ടന്നു
മുള്ള േബാധമാണു്, അംഗീകാരമാണു്, അവിെട. അങ്ങ
െന വ്യത്യസ്തമായ നീതിേയ ഇല്ല. കാരണം നീതി എന്നു
ള്ളതു് നിർണ്ണയിക്കാേന പറ്റില്ല. പകരം ഇത്തരത്തിലു
ള്ള വ്യത്യാസത്തിെന്റ ഒരിടമുണ്ടു്. ആ ഇടത്തിെന ബഹു
മാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണു് മൂന്നാമെത്ത വീക്ഷണം.
നീതിെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര വ്യത്യസ്ത
മായി ചിന്തിക്കുന്നുെവന്നു് നമുക്കു് ഇതു േനാക്കിയാൽ
കാണാം.
നാലാമേത്തതു് ഇതിെനാെക്ക വിമർശനം ആയിട്ടാ
ണു്. നീതി എന്നുള്ളതു് ഒരിക്കലും വിധായകരൂപത്തിൽ
നമുക്കു് പറയാൻ പറ്റില്ല. േപാസിറ്റീവ് ആയിട്ടു് ഒന്നും
പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കു് അനീതിെയക്കുറിച്ചു മാത്രേമ
സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതായതു് െനഗറ്റീവ്
ആയിട്ടുള്ള നിർവ്വചനം. എന്താണു് അനീതി എന്നാ
ണു് േചാദിേക്കണ്ടതു്. എേപ്പാഴാണു് ഒരു ബന്ധം, ഒരു
സ്ഥാപനം, ഒരു സാമൂഹികപ്രേയാഗം, ഒരു സാമൂഹ്യാ
വസ്ഥ അനീതിയാവുന്നതു് എന്നാണു് േചാദിേക്കണ്ടതു്.
അതു് അതിൽ ഏർെപ്പടുന്ന ആളുകൾക്കു യാതനകൾ
ഉണ്ടാക്കുേമ്പാഴാണു്. പേക്ഷ, ഈ യാതന അനുഭവി
ക്കുേമ്പാൾ ഈ ബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട മറ്റു് ആളുകൾ
ക്കു് അതു് അത്രയും യാതന െകാടുക്കാതിരിക്കുക. ഒരു
സാമൂഹികവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കു്
അതു് വിഷമങ്ങൾ, യാതനകൾ, ദാരിദ്ര്യം, കഷ്ടപ്പാടു്,
െകാടുക്കുേമ്പാൾ അവരുെട സംഭാവനകൾ െകാണ്ടു
കൂടി നടക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിെല മറ്റംഗങ്ങൾക്കു്
ആനുകൂല്യങ്ങളും ഗുണേമന്മയും ഉണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ
അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥ അനീതിപൂർവ്വമാണു്. അനീ
തിപൂർവ്വമല്ലാത്ത എല്ലാ അവസ്ഥയും നീതിപൂർവ്വമാണു്.
ഇതാണു് നീതിെയപ്പറ്റി െനഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിർവ്വച
നം. ഇതു് ആേലാചിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നു െവച്ചാൽ,
നീതിെയക്കുറിച്ചു് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്തു് എന്താ
ണു് നീതിെയന്നു് പറയാൻ ആർക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള
അർഹതേയാ, അെല്ലങ്കിൽ അധികാരേമാ ഇല്ല. കാര
ണം നീതി, അങ്ങെന അവിെട തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന,
‘അവിെടയുള്ള’ ഒന്നല്ല. നീതി നമ്മുെട ഇടയിെലാെക്കത
െന്ന, നമ്മുെട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട, നമ്മൾ പലേപ്പാഴും
െചയ്തും െചയ്യിച്ചും അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടും നിൽക്കു
ന്ന ഒന്നാണു്. കാരണം, നമ്മുെട വീക്ഷണങ്ങളിലൂെട,
നമ്മുെട ചിന്തകളിലൂെട ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒന്നാണു് അതു്.
ഇതാണു് ഒരു വാദം. ഇത്രയും നീതിെയക്കുറിച്ചു്.
സാമൂഹികമായ ഇടം
എന്നുള്ളതാണു് ഇതിൽ
ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റാ
രു പരികല്പന. സാമൂ
ഹിക ഇടം എന്നു പറ
യുന്നതു് എന്താണു് ?
നമ്മൾ ഇേപ്പാൾ ഇവി
െട കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുക
െള ഉദാഹരണത്തിനു്
എടുക്കുകയാെണങ്കിൽ,
അവെരെയാെക്കപ്പറ്റിയി
ട്ടുള്ള വിവരം, ഒരു ഇന്റർ
വ്യൂ അെല്ലങ്കിൽ സർ
േവ്വ എടുക്കുക. എന്നിട്ടു്
ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുക. അതിൽ
നിന്നു് ഡാറ്റാപുസ്തകം ഉണ്ടാക്കാം. ഏതു രീതിയിലുള്ള
വസ്ത്രങ്ങളാണു് ഇവർ ധരിക്കുന്നതു് ? എന്തുതരത്തിലു
ള്ള വിേനാദങ്ങൾ ആണു് അവർക്കുള്ളതു് ? എന്താണു്
അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതു് ? അവരുെട മതപരമായ വി
ശ്വാസത്തിെന്റ സ്വഭാവം എന്താണു് ? അവരുെട ഉപ
േഭാഗത്തിെന്റ സ്വഭാവെമന്താണു് ? അവരുെട വരുമാന
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം എന്താണു് ? അവർ എെന്താെക്കയാ
ണു് വീട്ടിൽ ഉപേഭാഗം െചയ്യുന്നതു്. ഉദാഹരണത്തിനു്,
ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളവർ എത്രയാണു് ? വീട്ടിൽ ടി. വി. യുള്ളവർ
ആെരാെക്കയാണു് ? എത്ര എന്നല്ല ആെരാെക്കയാ
ണു്. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ അവർ എവിെടെയാെക്ക
േപാകുന്നു? ആെരെയാെക്ക സന്ദർശിക്കുന്നു? അവർ
എന്തു കളി കളിക്കുന്നു? അവർ കളിക്കുന്നുേണ്ടാ? അവർ
േസ്പാർട്സിേലാ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വിേനാദപ്രവർത്ത
നങ്ങളിേലാ ഏർെപ്പടുന്നുേണ്ടാ? ഇെതാെക്ക നമ്മൾ
േശഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ആളുകെള ഒെക്ക
പല ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ടു് നമുക്കു് ഇേടണ്ടി വരും. എന്നുെവ
ച്ചാൽ, ആളുകൾ ചില പ്രേത്യക രീതിയിലാണു്. അവ
രുെട ആ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങെളയാണു് സാമൂഹിക
ഇടം എന്നു പറയുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ ഒരു സമൂഹെത്ത െമാ
ത്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ.
പിെന്ന വലിയ സിനിമാതാരങ്ങളുെടയും, േകാർപ്പെററ്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുെടയും ഡിന്നറിൽ േപാകുന്ന ആളുകൾ.
മന്ത്രിമാരുെമാെക്കയായി നിരന്തരം േഫാണിലും ഒെക്ക
സമ്പർക്കം െചയ്യുന്ന ആളുകൾ. േഗാൾഫ് കളിക്കുന്ന,
(േഗാൾഫ് എന്ന കളി നമ്മൾക്കു് അറിയുക കൂടിയില്ല) പ്ര
േത്യക രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്ക
ളുള്ള ആളുകൾ, ഇങ്ങെന ഓേരാ വിഭാഗങ്ങെള മുഴുവൻ
നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു് ഒരു ചാർട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
കുെറ ആളുകൾ അതിൽ ഫിറ്റ് െചയ്യും. കുെറ ആളുകൾ
ഇതു് തീെര ഇല്ലാത്തവരാണു്. ഇവർ ഈ കളി കളിക്കാ
ത്ത ആളുകളാണു്.
ഒരു േകാേളജ് െപ്രാഫസർക്കു്
സാംസ്കാരികമായ മൂലധനം ഏറി
യും ഭൗതികമൂലധനം കുറഞ്ഞും ഇരി
ക്കും. േനെര മറിച്ചു് ഒരു ബിസിനസ്സ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് സാംസ്കാരികമായി
മൂലധനം കുറഞ്ഞും ഭൗതികമായ
മൂലധനം ഏറിയും ഇരിക്കും. പേക്ഷ,
ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇടം വലിയ
അന്തരമുള്ളതാകും. അതാണു് ഇവ
രുെട സാമൂഹ്യഇടം. ഒരു വലിയ
സ്ഥാപനത്തിെല തെന്ന ക്ലാസ്സ്
േഫാർ ജീവനക്കാരെന്റ സാമൂഹ്യ
ഇടവും അതിെല ഉന്നതമായ
ഓഫീസറുെട സാമൂഹ്യ ഇടവും
തമ്മിൽ വളെര വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.

കുെറ ആളുകൾ അതിെന്റ േനെര വിപരീതമായിരിക്കും.
അവരുെട വിേനാദം എന്നു് െവച്ചാൽ വീടിെന്റ ചുറ്റുപാ
ടുള്ള ഏെതങ്കിലുെമാരു മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ൈവകു
േന്നരം ഒരു ചായയും കുടിച്ചു് നാട്ടുവർത്തമാനം പറയു
കയായിരിക്കും. തങ്ങളുെട പ്രേദശത്തു നിന്നു് 20 കി. മീ.
ദൂരേത്തക്കു് അപ്പുറം യാത്ര േപായിട്ടില്ലാത്തവർ. എേപ്പാ
െഴങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ േവാട്ടിനു് വരുേമ്പാൾ അവേരാ
ടു് സംസാരിക്കുക, അെല്ലങ്കിൽ അവേരാടു് യാെതാരു
ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ. കാറിൽ ഇതുവെര സഞ്ചരി
ക്കാത്ത ആളുകൾ. അങ്ങെന ഒരു വിഭാഗം ആളുകെള
എടുത്താൽ ആ ആളുകളുെട സാമൂഹിക ഇടവും നാം േന
രെത്ത പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിെന്റ സാമൂഹിക ഇടവും തമ്മി
ലുള്ള അന്തരം വളെര വലുതാണു്. ഈ അന്തരമാണു്
സാമൂഹിക ഇടത്തിെന നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്. ആളുകൾ വ്യ
ത്യസ്തരാണു്. ഈ സാമൂഹിക ഇടെത്ത രണ്ടു രീതിയിലാ
ണു് വിവരിക്കുക. ഒന്നു് ഭൗതികമായ മൂലധനം /വിഭവം,
മേറ്റതു് സാംസ്കാരികമായ മൂലധനം. ഉദാഹരണത്തിനു്,
ഒരു േകാേളജ് െപ്രാഫസർക്കു് സാംസ്കാരികമായ മൂലധ
നം ഏറിയും ഭൗതികമൂലധനം കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. േനെര
മറിച്ചു് ഒരു ബിസിനസ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സാംസ്കാരികമായി
മൂലധനം കുറഞ്ഞും ഭൗതികമായ മൂലധനം ഏറിയും ഇരി
ക്കും. പേക്ഷ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇടം വലിയ അന്തരമുള്ള
താകും. അതാണു് ഇവരുെട സാമൂഹ്യഇടം. ഒരു വലിയ
സ്ഥാപനത്തിെല തെന്ന ക്ലാസ്സ് േഫാർ ജീവനക്കാരെന്റ
സാമൂഹ്യ ഇടവും അതിെല ഉന്നതമായ ഓഫീസറുെട
സാമൂഹ്യ ഇടവും തമ്മിൽ വളെര വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
സ്ത്രീ-പുരുഷബന്ധത്തിൽ ഇരുേപർക്കും ഭൗതികമായി
ട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുെട ആർജ്ജനവുെമാെക്ക സമാനമാ
െണങ്കിലും അവർക്കുള്ള സാംസ്കാരികമൂലധനം ഒരു
േപാെല അല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്, സാമൂഹികമായിട്ടു്
എെന്താെക്കയാണു് കുടുംബങ്ങളിലും പിെന്ന മറ്റു പുരുഷസ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും ഒരു സ്ത്രീയിൽനിന്നു്
പ്രതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതു് എന്നതനുസരിച്ചു് ആ സ്ത്രീയുെട
സാമൂഹിക ഇടം നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. പുരുഷന്മാെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ആ സാമൂഹിക ഇടം കുെറകൂടി
വിശാലവും സ്വതന്ത്രവും സാംസ്കാരികമായി സമ്പന്നവു
മാണു്. സ്ത്രീകെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇടുങ്ങിയതാ
ണു്. സങ്കുചിതമായ ഒരു ഇടമാണു്. ഇെതാെക്ക അവരു
െട മേനാഭാവെത്തയും, െപരുമാറ്റങ്ങെളയും, പ്രവർത്ത
നസ്വഭാവെത്തയും െതരഞ്ഞടുപ്പിനു് െചയ്യുന്ന േവാട്ടിെന
യും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. സാമൂഹിക ഇടത്തിെന
െചറിയ രീതിയിൽ നിർവ്വചിച്ചുെവന്നാണു് ഞാൻ വിചാ
രിക്കുന്നതു്.
ഇത്രയും വിപുലമായ, വിശാലമായ ചിത്രത്തിൽ നിന്നു്
വളെര കുറഞ്ഞ വളെര സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിേല
ക്കു് േനാക്കുക. കുടുംബം എടുക്കുക. അതിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ
അംഗങ്ങൾ, അച്ഛൻ-അമ്മ അെല്ലങ്കിൽ ഭാര്യ-ഭർത്താവു്,
മക്കൾ ഇവരുെട സാമൂഹിക ഇടത്തിനു് വലിയ വ്യത്യാ
സമുണ്ടു്. ഒരാൾ എന്തു െചയ്യും, എെന്താെക്ക കാര്യങ്ങൾ
രാവിെല എണീറ്റു് ൈവകുേന്നരം വെരയുള്ള സമയങ്ങ
ളിൽ െചയ്യും. മെറ്റയാൾ എന്തു െചയ്യുന്നില്ല എന്നതു്
അവരുെട സാമൂഹിക ഇടത്തിെന നിർണ്ണയിക്കും. പേക്ഷ,
ഇതു് ഇങ്ങെന നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു് നമ്മൾ േനാ
ക്കുന്നതു്. സാമൂഹിക ഇടെമന്നുള്ള സംകല്പം, പ്രധാന
സംകല്പമായിട്ടു് നമ്മൾ പരിേശാധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ, എങ്ങെന ഒരു തരത്തിലുള്ള േചാദ്യം
െചയ്യലുമില്ലാെത വളെര സ്വാഭാവികമായിട്ടു് സ്ത്രീ രാവി
െല എണീറ്റയുടെന അടുക്കളയിൽ േപാകുന്നു? ഇതു്
എന്താെണന്നുെവച്ചാൽ സാമൂഹിക ഇടം െവറും ഭൗതിക
മായ നീക്കങ്ങളുെട അെല്ലങ്കിൽ കൂടിേച്ചരലിെന്റെയാന്നും
പ്രശ്നമല്ല. അതു് മനഃസ്ഥിതിയുെട പ്രശ്നമാണു്. കാരണം
എന്തു െചയ്യണെമന്നുള്ള മനഃസ്ഥിതി വളെര പരമ്പരാ
ഗതമായി അെല്ലങ്കിൽ സാമൂഹികമായ ഒരു േമേല്ക്കായ്മ
യുെട രീതിയിൽ, അതായതു് സാമൂഹികമായ അസമ
ത്വത്തിെന്റ രീതിയിൽ വളെര മുേമ്പ തെന്ന മനുഷ്യരുെട
േബാധെത്ത നിർണ്ണയിച്ചുെകാണ്ടു് നില്ക്കുന്നതുെകാണ്ടാ
ണു് ഈ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികമായ ഇടം നമുക്കു കി
ട്ടുന്നതു്.
നമ്മൾ എങ്ങെനയാ
ദിവേസന രാവിെല ഭാര്യ േനെര
ണു് േഗാൾഫ് കളിക്കു
അടുക്കളയിൽ േപാകുേമ്പാൾ
കെയന്നു് ഒരാൾ േചാ
എന്താണു് ? ഒരു ചട്ടം അെല്ലങ്കിൽ
ദിക്കുന്നതുേപാെലയാ
ഒരു കീഴ്വഴക്കം, ഒരു നിയമം
അവൾ പിൻപറ്റുകയാണു്. അടു
ണതു്. േഗാൾഫ് നമു
ക്കു് കളിക്കാൻ പറ്റുേമാ? ക്കളയിൽ േപായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
ഭർത്താവു് േനാക്കും. എന്താണു്
ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുേമ്പാൾ
നീ േപാകാത്തതു് ? അടുക്കളയിൽ
അതു നമ്മുെട കളിയല്ല.
േപാകുന്നിേല്ല? നല്ല േസ്നഹമുള്ള
ഭർത്താവാെണങ്കിൽ എന്താ
നമുക്കു പറ്റിയ ഒന്നല്ല
ഇന്നു് അടുക്കളെയാന്നും േവേണ്ട
എേന്നാ, നമുക്കു കളി
നിനക്കു് ? അെല്ലങ്കിൽ ക്രൂരനാ
ക്കാൻ അർഹതയില്ല
െണങ്കിൽ എന്താണു് നീ അടു
എേന്നാ േതാന്നിയിരു
ക്കളയിെലാന്നും േപാകാത്തതു് ?
ന്നു. അതായതു് ചില കാ
ര്യങ്ങൾ അങ്ങെന നിേഷധിക്കെപ്പട്ടാൽ, നിേഷധിക്ക
െപ്പടുകയല്ല, അതു നമുക്കു െചേയ്യണ്ട കാര്യമല്ലാെയന്നു്
നമ്മുെട ഉള്ളിലുള്ള ഒരു േബാധമായി, മനഃസ്ഥിതിയാ
യി, നില്ക്കുന്നു. ഇത്തരം മനഃസ്ഥിതിയാണു് സ്ത്രീയുെട സാമൂ
ഹിക ഇടത്തിെന നിർണ്ണയിക്കുക. സ്ത്രീയുെട സാമൂഹിക
ഇടം എന്നുള്ളതു് സ്ത്രീകളുെട മനഃസ്ഥിതിയിലൂെട പുന
രുല്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നാണു്. പുനരുല്പാദിപ്പിക്കുക
എന്നുെവച്ചാൽ നിരന്തരം അവരുെട ജീവിതത്തിൽ ഇതു്
എേപ്പാഴും ഉണ്ടാവാെമന്നുള്ള തരത്തിൽ ഈ മനഃസ്ഥി
തി അവിെടയുണ്ടു്. അങ്ങെന മനഃസ്ഥിതിയുെണ്ടങ്കിേല
സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എേപ്പാഴും നിലനി
ല്ക്കുകയുള്ളൂ—തുടർച്ചയായി നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂ. അേപ്പാൾ
ഈ തുടർച്ചയായുള്ള നിലനില്പിൽ എേപ്പാഴും പുരുഷേന
ക്കാളും അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു വിഭാഗെത്തക്കാളും െമച്ചമി
ല്ലാത്ത അതായതു് ഗുണേമന്മയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാ
ണു് നിൽക്കുന്നതു് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂ
ഹിക ഇടത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അെല്ലങ്കിൽ അത്തര
ത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ഇടത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങെള ഈ നീ
തി, ശക്തി എന്നുള്ള സംകല്പങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുെട
അവേബാധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങെന േനാ
ക്കണെമന്നുള്ളതാണു് നമ്മൾ ആേലാചിേക്കണ്ടതു്.
ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഒരു കുടുംബം എടുക്കാം. കു
ടുംബത്തിൽ ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല സ്ത്രീ,
പുരുഷൻ പിെന്ന അവരുെട മക്കൾ. ഇതിൽ, എന്താണു്
പുരുഷപ്രജയിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതു് ? സ്ത്രീ
യിൽ നിന്നു് എന്താണു് പ്രതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതു് ? അമ്മ
യാവാൻ എന്താണു് ? അച്ഛനാവാൻ എന്താണു് ? ഭാ
ര്യയാവാൻ എന്താണു് ? ഭർത്താവാകാൻ എന്താണു് ?
ഇത്തരത്തിലുള്ള ചട്ടങ്ങളിലൂെട, നിയമങ്ങളിലൂെട, ധാര
ണകളിലൂെടയാണു് പ്രാേയാഗിക തലത്തിൽ അതു് വരു
ന്നതു്. ഇതു് പ്രേയാഗമാണു്. നിരന്തരം നമ്മൾ ഇടെപടു
േമ്പാൾ െചയ്ത (ആക്ഷൻ അല്ല) പ്രേയാഗം (പ്രാക്ടീസ് )
ആകുന്നു. ഒരു കർമ്മം, ഒരു െചയ്തി, ഒരു പ്രവർത്തനം
എന്നുള്ളതു് തുടർച്ചയായിട്ടു്, നിരന്തരമായിട്ടു് ആളുകൾ
ഈ പ്രേത്യക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തമ്മിൽ തമ്മിൽ
ഇടെപടുേമ്പാഴാണു് അതു സ്ഥാപനമായി അെല്ലങ്കിൽ
പ്രേയാഗമായി മാറുന്നതു്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ചട്ടെത്ത അനുസരിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഇന്നതു് െചയ്യണം അങ്ങെന െചയ്യണം, എെന്നാെക്ക.
ദിവേസന രാവിെല ഭാര്യ േനെര അടുക്കളയിൽ േപാ
കുേമ്പാൾ എന്താണു് ? ഒരു ചട്ടം അെല്ലങ്കിൽ ഒരു കീ
ഴ്വഴക്കം, ഒരു നിയമം അവൾ പിൻപറ്റുകയാണു്. അടു
ക്കളയിൽ േപായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഭർത്താവു് േനാക്കും. എന്താ
ണു് നീ േപാകാത്തതു് ? അടുക്കളയിൽ േപാകുന്നിേല്ല?
നല്ല േസ്നഹമുള്ള ഭർത്താവാെണങ്കിൽ എന്താ ഇന്നു്
അടുക്കളെയാന്നും േവേണ്ട നിനക്കു് ? അെല്ലങ്കിൽ ക്രൂര
നാെണങ്കിൽ എന്താണു് നീ അടുക്കളയിെലാന്നും േപാ
കാത്തതു് ? ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീയുെട ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള
ഒരുങ്ങൽ, അതു് യാദൃച്ഛികമല്ല. യാദൃച്ഛികമല്ലെയന്നുെവ
ച്ചാൽ ആ ചട്ടം അനുക്തസിദ്ധമാണു്. അതായതു്, പറ
യാെത തെന്ന അവിെടയുള്ള ചട്ടമാണതു്.
അേപ്പാൾ ആളുകൾ ഇടെപടുന്ന സ്ഥലത്തു് ചില ചട്ട
ങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണു്. െചറിയ ഒരു ഉദാ
ഹരണം പറയാം. നമ്മൾ ഭാഷ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
കൃത്യമായിട്ടു് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം െചയ്യുകയാ
ണു്. പേക്ഷ, നമുക്കു് എത്രേപർക്കു് വ്യാകരണം അറി
യാം? കാരണം ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടം
ഉണ്ടു്. ചട്ടങ്ങളുെട ഒരു ഗണമുണ്ടു്. എന്താണു് സബ്ജക്റ്റ്
അെല്ലങ്കിൽ നാമം എവിെടയാണു് ? ക്രിയ എവിെടയാ
ണു് ? നാമം-ക്രിയ എങ്ങെനയാണു് ബന്ധെപ്പടുന്നതു് ?
േചാദ്യരൂപം എങ്ങെനയാണു് ? വിധിവാക്യത്തിൽ നിന്നു്
എങ്ങെനയാണു് ഒരു േചാദ്യരൂപമുണ്ടാക്കുക? ഇെതാ
െക്ക േചാദിച്ചാൽ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പേക്ഷ,
നിരന്തരമായ ഭാഷണത്തിൽ ഇവർ എല്ലാവരും ഇതു
ണ്ടാക്കുകെയാെക്ക െചയ്യും. അതായതു് ഈ ചട്ടം അറി
ഞ്ഞിട്ടാണു് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക. അേതേപാെല ൈദ
നംദിനജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ, നമ്മൾ പരസ്പരം
ഇടെപടുേമ്പാൾ കുടുംബെമന്നുള്ള ആ പ്രേയാഗം വള
െര സ്വാഭാവികമായി വ്യതിയാനങ്ങെളാന്നും അധിക
മില്ലാെത വളെര ക്രമബദ്ധമായി നിരന്തരം ഒരു വലിയ
കാലയളവിൽ അങ്ങെന തുടർന്നു േപാകുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
അതിനർത്ഥം അതിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അത്രേത്താളം ആളു
കൾക്കു് ഹൃദിസ്ഥമാെണന്നുള്ളതാണു്.
അേപ്പാൾ ആ ചട്ടങ്ങൾ എന്താണു് ? ഈ ചട്ടങ്ങളിലൂ
െടയാണു് മനഃസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നതു്. ചട്ടങ്ങളായിട്ടാ
ണു് ഈ മനഃസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നതു്. അത്തരത്തിലുള്ള
മനഃസ്ഥിതിയാണു് ഈ സാമൂഹിക ഇടത്തിെന്റ പ്രധാന
േസ്രാതസ്സു്, ആധാരം. ആ മനഃസ്ഥിതിയാവെട്ട മറ്റു പല
തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികമായ ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ടതാണു്. എല്ലാ വീട്ടിേലയും സ്ത്രീകൾ ഒേരേപാെലയ
ല്ല െപരുമാറുന്നതു്. സമ്പത്ത് സമൃദ്ധമായ ഒരു വീട്ടിൽ,
തീെര ദരിദ്രമായ ഒരു വീട്ടിൽ, പല തരത്തിലുള്ള മതവി
ശ്വാസങ്ങളുള്ള വീട്ടിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങേളാെട,
വ്യതിയാനങ്ങേളാെട അതു കടന്നുവരാറുണ്ടു്. പേക്ഷ,
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുേടയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക
വ്യത്യാസങ്ങേളയും വിശ്വാസത്തിെന്റ വ്യത്യാസങ്ങേള
യും ഒെക്ക മറി കടന്നുെകാണ്ടു്, അതിനു കുറുെകയുള്ള,
ഈ സ്ത്രീയുെട, അെല്ലങ്കിൽ പുരുഷെന്റ സാമൂഹിക ഇടം
എന്നുെവച്ചാൽ അവരുെട സ്വരങ്ങൾ, പ്രവർത്തനരീതി
അെതാെക്ക ഒരു ചാർട്ട് വരച്ചാൽ നാം േനരെത്ത കണ്ട
ചാർട്ടിൽ ഉള്ളതുേപാെല അത്രയും വ്യത്യസ്ത അന്തര
ങ്ങൾ കാണാം. എന്നുെവച്ചാൽ, നാം േനരേത്ത പറഞ്ഞ
േപാെല േഗാൾഫ് കളിക്കുന്ന ആളുകളുേടയും പിെന്ന
നാട്ടിൽ ഒരു മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്കു് ചായയും കു
ടിച്ചു് വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളുകളുെടയും ആ അന്തരം
കാണാം. ഈ അന്തരം അെല്ലങ്കിൽ ദൂരം ആണു് ഈ
സ്ത്രീയുെടയും പുരുഷെന്റയും സാമൂഹിക ഇടം നിർണ്ണയി
ക്കുന്നതു്.
സ്ത്രീകെള സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം സാമൂഹിക ഇട
ത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത വരി
ഞ്ഞുെകട്ടു് ശരീരത്തിെന്റ
േമലാണു്. അതിെന്റ േമ
െലയാണു് എല്ലാം െകട്ടി
െപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. ഒരു
െപൺകുട്ടി ജനിച്ചതു മു
തൽ ആ െപൺകുട്ടിയു
െട വളർച്ചയുെട ഓേരാ
ഘട്ടത്തിലും ഈ സമൂ
ഹം ശരീരെത്ത േകന്ദ്രീക
രിച്ചാണു് എല്ലാ നിയന്ത്ര
ണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതു്. െപൺകുട്ടികൾ പ്രേത്യക
രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രേത്യക രീതിയിൽ ചരി
ക്കാൻ പാടില്ല. എവിെടെയാെക്ക േപാകാം ശരീരം
എവിെടെയാെക്ക ചലിപ്പിക്കാം ഇെതാെക്ക തെന്ന സാ
മൂഹിക ഇടത്തിെന നിർണ്ണയിക്കുകയാണു്. അതുെകാ
ണ്ടു് വാസ്തവത്തിൽ േവണ്ടതു് എെന്തന്നുെവച്ചാൽ ശരീര
ത്തിൽ നിന്നുതെന്നയാണു് ആദ്യെത്ത empowerment
േവണ്ടതു് എന്നാണു് കാണുന്നതു്. ഇതു് മാത്രമല്ല, പുതിയ
മൂലധനത്തിെന്റയും ആളുകളുെടയും അധ്വാനത്തിെന്റ
യും പിെന്ന സാധനങ്ങളുെടയും അതിർത്തികടന്നുള്ള
നീക്കം, നേവാദാരത, അതിനുേവണ്ടിയാണു് ഓേരാ രാ
ജ്യവും നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതു് (അതാണു് ആേഗാ
ളവത്കരണം എന്നു് നാം പറയുന്നതു്). ഈ നീക്കത്തി
ലൂെട ഏറ്റവും അധികം അവശത അനുഭവിക്കുന്നതു് സ്ത്രീ
കളാെണന്നാണു് കാണിക്കുന്നതു്. മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുെട
ശരീരമാണു് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ െപ
ടുന്നതു്. എന്താെണന്നുെവച്ചാൽ േരാഗങ്ങൾ, ആദ്യം
ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലനം െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന േരാ
ഗപീഡ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത സ്ത്രീകളാണു്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നെതന്നാണു് പറയുന്നതു്.
അതു് െവറും ഊഹമല്ല. ഗേവഷണപരമായ അടയാള
െപ്പടുത്തൽ തുടക്കം മുതേലയുണ്ടു്.
ശക്തിപ്രാപ്തി എന്നുള്ള ഒരു
സംകല്പം ഈയിെട വന്നിട്ടുണ്ടു്.
അതു് കഴിഞ്ഞ 20 െകാല്ലത്തിെന്റ
അകത്തു് വന്നിട്ടുള്ളതാണു്. അതു്
empowerment എന്നുള്ളതാണു്.
അതിനു് ശാക്തീകരണം എന്നു പറ
യുന്നതു് െതറ്റാണു്. ശാക്തീകരണം
എന്നുപറയുന്നതു് മലയാളത്തിനു്
േയാജിക്കാത്ത ഒന്നാണു്. ശക്തി
എന്നുള്ളതു് നാമരൂപത്തിലുള്ള
താണു്. അതിനു് ഈ ‘കരണം’
പറ്റില്ല. ശക്തിവൽക്കരണം എന്ന
തും ശരിയല്ല. അേരാചകമാണു്.
ശക്തി എന്നുെവച്ചാൽ എന്താണു് ?

നീതിെയപ്പറ്റിയുള്ള ആേലാചനയിൽ ഇനിയുള്ളതു് ശക്തി
എന്നുള്ള സംകല്പമാണു്. നമ്മൾ നീതിെയക്കുറിച്ചും സാ
മൂഹിക ഇടെത്തക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളും പുരുഷൻ
മാരും ഒരുമിച്ചു ചലിക്കുന്ന അെല്ലങ്കിൽ സ്ത്രീക്കു് പ്രേവശ
നം ഇല്ലാെത പുരുഷൻമാർ മാത്രം ഇടെപടുന്ന, പേക്ഷ,
സ്ത്രീെയ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥാപ
നങ്ങളിലും പ്രേയാഗങ്ങളിലും ഒരന്തരം കാണാം. ഈ
നൂറ്റാണ്ടു മുഴുവൻതെന്ന, വളെരയധികം ഉത്കണ്ഠേയാടു
കൂടി, ഒരുപാടു ചിന്തകൻമാരും, ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളും തിരിച്ച
റിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ േമഖലയിെലല്ലാം തെന്ന
സ്ത്രീെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു െമച്ചമില്ലായ്മയാ
ണു്, പ്രതികൂലനം ആണു് കാണുന്നതു്, യാതന ആണു്
കാണുന്നതു് എന്നതാണു്. ഇതാണു് പല ആളുകെളയും
ആക്റ്റിവിസത്തിേലക്കും സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനത്തിേലക്കും
ൈസദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള പല വ്യതിയാനങ്ങളിേലക്കും
നയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധത്തിെല
ഈ യാതന ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞ നീതിെയപ്പറ്റി
യുള്ള ഒരു വീക്ഷണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങ
െനയാണു് മറികടക്കുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സാമൂഹികബന്ധങ്ങളുെട നീതി
എന്തായിരിക്കും എന്ന േചാദ്യത്തിേലക്കു് നയിക്കുന്നതാ
ണു്. എന്തായിരിക്കും ഇതിെല നീതി? നീതിപൂർവ്വമായി
ട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ ബന്ധങ്ങളിെലാെക്ക എങ്ങ
െനയായിരിക്കും? അതിെന്റ ഒരു ഭാഗമായി ഇടക്കാ
ലത്തു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു് എന്താെണന്നുെവച്ചാൽ ശക്തി
െയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണു്. വാസ്തവത്തിൽ ശക്തി
പ്രാപ്തി എന്നുള്ള ഒരു സംകല്പം ഈയിെട വന്നിട്ടുണ്ടു്.
അതു് കഴിഞ്ഞ 20 െകാല്ലത്തിെന്റ അകത്തു് വന്നിട്ടുള്ള
താണു്. അതു് empowerment എന്നുള്ളതാണു്. അതിനു്
ശാക്തീകരണം എന്നു പറയുന്നതു് െതറ്റാണു്. ശാക്തീക
രണം എന്നുപറയുന്നതു് മലയാളത്തിനു് േയാജിക്കാത്ത
ഒന്നാണു്. ശക്തി എന്നുള്ളതു് നാമരൂപത്തിലുള്ളതാ
ണു്. അതിനു് ഈ ‘കരണം’ പറ്റില്ല. ശക്തിവൽക്കരണം
എന്നതും ശരിയല്ല. അേരാചകമാണു്. ശക്തി എന്നുെവ
ച്ചാൽ എന്താണു് ? Empowerment എന്നുപറഞ്ഞാൽ
എന്താണു് ? ദുർബലമായ വിഭാഗങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപി
ക്കുന്ന അെല്ലങ്കിൽ ശക്തമാവുന്ന അെല്ലങ്കിൽ ശക്ത
മാകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്ന പ്രക്രിയ
െയ കുറിക്കാനാണു് ൈസദ്ധാന്തികരും ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളും
empowerment എന്ന വാക്കു് ഉപേയാഗിച്ചതു്. േശഷി
പ്രാപ്തി അഥവാ േശഷി ഉണ്ടാവലാണു്. എന്നാൽ എന്താ
യിരിക്കും ഈ ശക്തി എന്നുള്ള സംകല്പത്തിൽ വരുന്ന
തു് എന്നതു് പിെന്നയും തർക്കവിേധയമായ ഒന്നാണു്.
അതായതു് പല ൈസദ്ധാന്തികർക്കും പലതരത്തിലുള്ള
വീക്ഷണമാണു് ശക്തിെയക്കുറിച്ചുള്ളതു്.
ഇതിെന്റ സംകീർണ്ണത
ഒരു കപ്പിൽ െവള്ളം എടുത്തുെകാ
യിേലക്കു േപാകാെത
ണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഒരാേളാടു് പറയു
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു െകാല്ല
േമ്പാൾ മെറ്റാരാൾ എഴുേന്നല്ക്കുകയും
ത്തിെന്റ ഇടയിൽ എഴുത െവള്ളം എടുത്തുെകാണ്ടുവരുകയും
െപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിെയ െചയ്യുേമ്പാൾ ആ ആളുെട േമലുള്ള
എെന്റ ശക്തിയാണു്. ഈ ശക്തി
ക്കുറിച്ചു് പറയാം. അതു്
എേപ്പാഴും വിേദ്രാഹകമായിരിക്ക
അഞ്ചു സ്ത്രീകൾ, സാമൂ
ണെമന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്
ഹികശാസ്ത്രജ്ഞർ, കൂടി
ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ
എഴുതിയതാണു്. അവർ പലർക്കും അറിയാവുെന്നാരു
കാര്യമായിരിക്കും ശക്തി വളെര
അേനകവർഷങ്ങൾ,
േസ്നഹപൂർവ്വമായിട്ടു് ഉപേയാഗി
ഒരു പതിറ്റാണ്ടിെന്റ േമ
ക്കാം, സ്വാധീനിക്കാം എന്നതു്.
േലതെന്ന, ദരിദ്രരും, വള
െരയധികം പിേന്നാക്കാവസ്ഥയിലും നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീക
ളുെട ഇടയിൽ വളെര കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു് അവ
രുെട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാടു ഗേവഷണം
നടത്തിയ ആളുകളാണു്. അവർ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം
ആണു്: ‘Women and Power.’ Janet, Emma, Martha,
Pilar and Jo ഇങ്ങെന അഞ്ചു േപരാണു് ഇതു് െചയ്തിട്ടുള്ള
തു്. വളെര ഉണർവുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അവേലാ
കനം അഥവാ വിശകലനമാണു് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള
തു്. സാധാരണ കാണാറുള്ള ൈസദ്ധാന്തികമായ ഭാരം
അതിനില്ല. അതിൽ ജാനറ്റ് േടാൺെസന്റ് ശക്തിെയപ
റ്റി വിശകലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. Empowerment എന്നു
ള്ള ആശയം എങ്ങെനെയാെക്കയാണു് എന്നു്. ഉദാഹ
രണത്തിനു് ശക്തിപ്രാപ്തിക്കു് ഏെതാെക്കതരത്തിലുള്ള
മാനങ്ങൾ ഉണ്ടു്, മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടു് ? ഒന്നു് ഉപരിശക്തി,
എന്നുെവച്ചാൽ power over, ഒന്നിെന്റ േമലുള്ള ശക്തി.
പിെന്ന ഒന്നുള്ളതു് ആധാരികശക്തിയാണു്, അതായതു്
power within. ആധാരിക എന്നുെവച്ചാൽ ആധാരമാ
യിട്ടുള്ളതു്. പിെന്ന ഉള്ളതു് സംേയാജികശക്തി. അതാ
യതു് power with. പിെന്ന power to. അതു് ഉേദ്ദശകശ
ക്തി. ഇങ്ങെന വ്യത്യസ്തമായ മാനങ്ങളിലൂെട സ്ത്രീക്കു്,
ശക്തിപ്രാപ്തി ൈകവരിക്കാവുന്നതാണു്.
ഉപരിശക്തി എന്നുെവച്ചാൽ ശക്തിയുെട ഏറ്റവും സരള
മായ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഇതാ
ണു്: ശക്തി എന്നുപറയുന്നതു് ബന്ധങ്ങളുെട ഒരു സ്വ
ഭാവമാണു്, ബന്ധങ്ങളുെട ഒരു മാനമാണു്. ഈ ബന്ധ
ങ്ങൾ എന്താണു് ? േവെറാരാെള, ഇതരെര അവരുെട പ്ര
വർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ അെല്ലങ്കിൽ ഇതരരു
െട പ്രവർത്തനങ്ങെള സ്വാധീനിക്കാൻ ഒരാൾക്കു് കഴിയു
േമ്പാൾ ആ ആൾ ശക്തിയുള്ള ആളാണു്, അതാണു് ഉപ
രിശക്തി. ഒരു കപ്പിൽ െവള്ളം എടുത്തുെകാണ്ടുവരാൻ
ഞാൻ ഒരാേളാടു് പറയുേമ്പാൾ മെറ്റാരാൾ എഴുേന്നല്ക്കു
കയും െവള്ളം എടുത്തുെകാണ്ടുവരുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
ആ ആളുെട േമലുള്ള എെന്റ ശക്തിയാണു്. ഈ ശക്തി
എേപ്പാഴും വിേദ്രാഹകമായിരിക്കണെമന്നില്ല. ഉദാഹ
രണത്തിനു് ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ പലർക്കും അറി
യാവുെന്നാരു കാര്യമായിരിക്കും ശക്തി വളെര േസ്നഹ
പൂർവ്വമായിട്ടു് ഉപേയാഗിക്കാം, സ്വാധീനിക്കാം എന്നതു്.
ഉദാഹരണത്തിനു്, ഒരു സ്ത്രീക്കു് അവരുെട ആവശ്യം ഭർ
ത്താവിെന്റ ആവശ്യത്തിനു് അനുസരിച്ചെല്ലങ്കിൽേപാലും
അനുനയരൂപത്തിൽ ആ ആവശ്യം ഭർത്താവിെനെകാ
ണ്ടു് അംഗീകരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതു് അവർക്കു് ഭർത്താ
വിെന്റ േമലുള്ള ശക്തി ആണു്. പവർ ഓവർ ആണു്.
ഇതു് കുട്ടിയ്ക്കും ഉണ്ടു്. െചറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് മാതാപി
താക്കളുെട േമൽ വലിയ ശക്തിയാണു് ഉള്ളതു്. അതു്
വിേദ്രാഹകരമായ ശക്തി അല്ല.
ശക്തി പല രീതിയിൽ,
വിേദ്രാഹകമായിട്ടു്
ഉണ്ടാകാം. ശക്തി ഈ
അർത്ഥത്തിൽ വ്യാപ
Power within, now I have
കമാണു്. സാമൂഹികബ
the power എന്നാണു്. ശക്തി
ന്ധങ്ങളിൽ ഉള്ള മാന
അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ
മാണതു്. എല്ലായിടത്തും
തു്. ‘ഞാൻ െകാള്ളില്ല’ എന്നു്
അതു് ഉണ്ടു്. സാമൂഹി
പറയുേമ്പാൾ ‘ഞാൻ െകാള്ളും’
എന്നു പറയാൻ സാധിക്കണം.
കബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മി
ക്കുന്നതു് ശക്തിയാണു്.
പവർ ഓവർ എന്നുള്ളതു് ഇതു് ആണു്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവ
രുെട േമൽ ശക്തി ഉപേയാഗിക്കുകയാണു്. ക്ലാെസ്സടുക്കു
േമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുെട േമൽ ശക്തി ഉപേയാഗിക്കുക
യാണു്. നിങ്ങെള േകൾപ്പിക്കുകയാണു് ഞാൻ. നിങ്ങൾ
േകൾക്കുകയാെണങ്കിൽ ഇതു് ശക്തി ആണു്. പേക്ഷ,
ഇതു് സ്ഥാപനപരമായി അംഗീകാരമുള്ളതാണു്. ഉദാഹ
രണത്തിനു്, ഒരു സ്ഥാപനം ആണു് എനിക്കു് അധികാ
രം തന്നിട്ടുള്ളതു്. നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നവരാണു്. ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്ന ആളാണു്. ഇതു് ശക്തി ആണു്. പവർ
ഓവർ എന്നതു്, സ്ഥാപനങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പടു
കയാണു്. സ്ത്രീെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ഈ പവർ
ഓവർ എന്ന പ്രതിഭാസം, ഉപരിശക്തി, ഒരു വിവാഹബ
ന്ധത്തിൽ, ഒരു കുടുംബസാഹചര്യത്തിൽ ആ കുടുംബെമ
ന്ന സ്ഥാപനത്തിെന്റ ഘടനാരൂപത്തിൽ ചിലേപ്പാൾ
ഉള്ളതായിരിക്കും, നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. അേപ്പാൾ
അത്തരത്തിലുള്ള ഉപരിശക്തി ഘടനാപരമായി ന്യാ
യീകരിക്കെപ്പട്ടതാണു്. സ്ത്രീകളുെട empowerment-ൽ
പവർ ഓവർ വളെര പ്രധാനെപ്പട്ട കാര്യമാണു്. അതാ
യതു് സ്ത്രീകൾ ഉപരിശക്തി പലേപ്പാഴും പ്രേയാഗിക്കുന്നി
ല്ല. അവർ ശക്തിക്കു് വിേധയമാവുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണു് കൂ
ടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നതു്. Empowerment-െന്റ ഒരു മാനം,
ഈ ഉപരിശക്തി ആണു്. ഉപരിശക്തി വിേദ്രാഹകമാ
യിരിക്കണെമന്നില്ല എന്നർത്ഥം.
ആന്തരികമായി സ്ത്രീകെള സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം പര്യാപ്തതാ
േബാധം േവണം. പര്യാപ്തമാ
ണു് നമ്മൾ, എന്നുള്ള േബാധം.

രണ്ടാമേത്തതു്, ആധാരികശക്തി, (power within) വള
െര പ്രധാനെപ്പട്ട മാനമാണു്. ആന്തരികമായി സ്ത്രീക
െള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പര്യാപ്തതാ േബാധം േവ
ണം. പര്യാപ്തമാണു് നമ്മൾ, എന്നുള്ള േബാധം. Power
within, now I have the power എന്നാണു്. ശക്തി അനു
ഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണതു്. ‘ഞാൻ െകാള്ളില്ല’ എന്നു്
പറയുേമ്പാൾ ‘ഞാൻ െകാള്ളും’ എന്നു പറയാൻ സാധി
ക്കണം. ഈ ഗേവഷകർ ഇതു പറയുന്നതു് െവറുെത സി
ദ്ധാന്തം പറയുന്ന രീതിയിൽ അല്ല. അവർ അേനകവർ
ഷം ഇതുമായി ബന്ധെപ്പടുകയും പഠിക്കുകയും അവരുെട
കൂെട ജീവിക്കുകയും, അവർക്കുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക
യും, അവെരെകാണ്ടു് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടു മന
സ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണു് പറയുന്നതു്. അങ്ങെനയുള്ള
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുെട ഡാറ്റ അവർ ഒരുപാടു് െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.
എങ്ങെന സ്ത്രീകൾ ഈ ആധാരികശക്തി തങ്ങൾക്കുണ്ടു്
എന്നുള്ള േതാന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിെന്റ െതളിവുകൾ
എന്താണു് എെന്നാെക്ക.
പിെന്നയുള്ളതു്, സംേയാജിതശക്തി (power with).
പേക്ഷ, ഇതും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത
ഒന്നാണു്. സ്ത്രീകളുമായി സഹകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള പവർ.
സംഘടിതശക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല, സംേയാ
ജിതശക്തി. അതായതു് മറ്റുള്ളവരുമായി േചർന്നു െകാ
ണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശക്തി. സ്ത്രീകൾ കൂടിേച്ചർന്നിട്ടുള്ള െപ്രാ
ജക്ടുകളുെട പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനപദ്ധതികളു
െട വിജയം കാണിക്കുന്നതു് അവർക്കു്, അതു് ഒരാളുെട
ശക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ല, മുഴുവൻ സംഘത്തി
െന്റ ശക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണു് അതു് വരുക.
അതാണു് സംേയാജിതശക്തി എന്നുള്ളതു്. എെന്റ മാ
ത്രം ശക്തി അല്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി േചർന്നുണ്ടാകുന്ന
ശക്തി. കൂട്ടായ്മയിലൂെടയുള്ള പരിപാടി െചയ്യുന്നതിലൂെട,
നടപ്പാക്കുന്നതിലൂെടയുള്ള ശക്തി.
പിെന്ന ഉള്ളതു് ഉേദ്ദശ
ശക്തി നിങ്ങൾക്കു് േവെറാരു
കശക്തി. Power to,
ഉറവിടത്തിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നത
അതായതു് power to do ല്ല. നിങ്ങൾ ശക്തി േചാദിച്ചു
something. പ്രേത്യകത
വാങ്ങലല്ല. ശക്തി നിങ്ങൾക്കു
രം േശഷിയാണു്. െചയ്യാ േവെറ ആെരങ്കിലും തരലല്ല.
നിങ്ങൾ സ്വയം ശക്തമാവലാണു്
നുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കലാ
ശക്തിപ്രാപ്തി എന്നു പറയുന്നതു്.
ണു്. ഇതു് മറ്റുള്ളതിൽ നി
ന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണു്. ചില േമഖലകളിൽ,
വ്യത്യസ്തമായ േമഖലകളിൽ കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു് എടു
ക്കാനുള്ള, േനടിെയടുക്കാനുള്ള േശഷിയാണു് അതു്. ഉപ
രിശക്തിയിൽനിന്നും ആധാരികശക്തിയിൽനിന്നും, സം
േയാജിതശക്തിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നാ
ണു് ഉേദ്ദശകശക്തി. ഒരു കാര്യം നിർവ്വഹിക്കാൻ േവണ്ടി
ജ്ഞാനപ്രാപ്തി, അതിനുേവണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം, അതിനു
േവണ്ടി കഴിവുകൾ ആർജ്ജിെച്ചടുക്കുന്നതിലൂെടയാണു്
ഈ ഉേദ്ദശകശക്തി ൈകവരുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ വളെര
വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതു്. എെന്തന്നുെവച്ചാൽ േകരളത്തിെല
പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൽ വ്യക്തമാവുന്നതു് മുെമ്പാന്നും
ഈ തരത്തിലുള്ള േമഖലയിൽ കടന്നുവന്നിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീ
കൾ ഇന്നു് ചില കാര്യങ്ങൾ െചയ്യാൻ െകല്പുള്ളവരായി
മാറി, പഞ്ചായത്ത് െമമ്പറായിട്ടു്, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പട്ടുെകാണ്ടു്. ഇതാണു് േശഷി എന്നു പറയുന്നതു്,
ഉേദ്ദശകശക്തിയാണതു്.
ശക്തിപ്രാപ്തിയുെട ഈ വ്യത്യസ്തമായ മാനങ്ങൾ െവച്ചു
േനാക്കിയാൽ, ഈ പ്രേയാഗത്തിലൂെട, ശക്തി യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്നതിലൂെട ഈ സാമൂഹിക ഇട
ത്തിൽ അവർക്കു വന്നിട്ടുള്ള േമന്മക്കുറവു് എത്ര അതിജീ
വിക്കാൻ കഴിയും എന്നു് ആേലാചിച്ചു േനാേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
അതു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാേക്കണ്ട കാര്യമല്ല. ഇത്തരത്തി
ലുള്ള ശക്തിയുെട പ്രകാശനം അെല്ലങ്കിൽ ശക്തിയുെട
പ്രേയാഗം അവർ ഇേപ്പാൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക
ഇടത്തിെന്റ സ്വഭാവം എത്രേത്താളം മാറ്റാം എന്നതു്
ആേലാചിേക്കണ്ടതാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നിെന
യാണു് self empowerment എന്നു പറയുന്നതു്, സ്വയം
ശക്തമാകൽ.
ഈ എഴുത്തുകാരുെട പ്രധാന വാദം എെന്തന്നുെവ
ച്ചാൽ ശക്തി പ്രാപ്തി എന്നു പറയുന്നതു്, ഒരു സ്വയം
ശക്തമാവലാണു്. അല്ലാെത ശക്തി നിങ്ങൾക്കു് േവ
െറാരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ ശക്തി
േചാദിച്ചു വാങ്ങലല്ല. ശക്തി നിങ്ങൾക്കു േവെറ ആെര
ങ്കിലും തരലല്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം ശക്തമാവലാണു് ശക്തി
പ്രാപ്തി എന്നു പറയുന്നതു്.
ഇനി ആേലാചിച്ചു േനാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം നീതി എന്ന
സംകല്പവും ശക്തിപ്രാപ്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആണു്.
ഈ സാമൂഹിക ഇടത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േനാ
ക്കുകയാെണങ്കിൽ എന്താേണാ നമ്മൾ അനീതി എന്നു
പറയുന്നതു് അഥവാ, എന്താേണാ നമ്മൾ യാതനയ്ക്കും,
േവദനയ്ക്കും കഷ്ടപ്പാടിനും കാരണമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ
അെല്ലങ്കിൽ ഘടന എന്നു പറയുന്നതു് അതിെന്റ അക
ത്തു്, നമ്മൾ ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േമഖലകൾ ഒെക്ക
അങ്ങെന ഉള്ളതാണു്, ഘടനാവൽകൃതമാണു്. കുടുംബ
ത്തിലായാലും, ഓഫീസിലായാലും മറ്റു േമഖലകളിലാ
യാലും അതിെന്റ ഘടന അതിെന്റ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചില
പടുതികൾ (pattern) എേപ്പാഴും നമ്മുെട േമെല നിയന്ത്ര
ണം ഏർെപ്പടുത്തി െകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അത്തരത്തി
ലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിെന്റ പരിസരത്തിലാണു്, നമ്മൾ
എേപ്പാഴും ചലിക്കുന്നതു്. അങ്ങെനയുള്ള േമഖലകളിലാ
ണു്, കടയിൽ േപായാൽ േപാലും അതാണു്. അങ്ങാടി
യിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ േപാകുേമ്പാൾ അതും ഉപേഭാ
ഗം—വാങ്ങൽ, വില്ക്കൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം—ആണു്.
നമ്മൾ േപാകുന്ന സമയത്തു് അവിെടയും ഘടനാവൽ
കൃതമാണു്. അവിെടെയാെക്ക ഈ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള
ഇടം, സാമൂഹികമായ ഇടം, ഇത്തരത്തിൽ നിർണ്ണയിക്ക
െപ്പടുന്ന ഇടം സ്ത്രീെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം എെന്താ
െക്ക തരത്തിലുള്ള േമന്മക്കുറവു്, വിഷമങ്ങൾ, യാതന
കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ ശക്തിപ്രാപ്തി െകാണ്ടു് എന്തു്
സാധിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കണം. കാരണം സാമൂഹിക
ഇടത്തിൽ നമുക്കു് ഉണ്ടാകുന്ന യാതനയാണു് അനീതി.
ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതനെയ മറികടക്കുന്നതാണു് നീ
തി എന്നു് പറയുകയാെണങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ശക്തിപ്രാപ്തി
ൈകവരിക്കുേമ്പാൾ ഈ സാമൂഹ്യ ഇടത്തിെന്റ സ്വഭാവം
മാറുകയും ഈ യാതന അവർക്കു മറികടക്കാൻ സാ
ധിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെനയാണു് നീതി എന്നുള്ള
സംകല്പം വളെര പ്രസക്തമാവുന്നതു്. ഈ പറഞ്ഞതി
െന്റ അർത്ഥം ഒരു വാദപ്രകാരം, ഒരു വീക്ഷണപ്രകാരം
നീതിെയപറ്റി വിഷമിക്കുകയല്ല സ്ത്രീകൾ െചേയ്യണ്ടതു്.
ഈ സ്ത്രീഎഴുത്തുകാർ പറയുന്നില്ല, അവരുെട വാദപ്ര
കാരം എന്തായിരിക്കാം നീതിെയക്കുറിച്ചുള്ള സംകല്പം
എന്നു്. മറിച്ചു് സ്ത്രീകൾ ശക്തിപ്രാപ്തി ൈകവരിക്കുന്നതി
ലൂെട, സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നാണു് നീതി എന്നായിരി
ക്കാം ഇതിെന്റ ധ്വനി.
ഇെതാെക്ക െവച്ചുേനാ
ക്കുേമ്പാൾ സ്ത്രീകൾ
ശക്തി ൈകവരിക്കു
ന്നതിലൂെട മാത്രമാണു്
അവരുെട ഇന്നെത്ത
അവസ്ഥെയ മറികട
ക്കാൻ പറ്റുന്നതു്. അതു
തെന്ന ആയിരിക്കും
ചിലേപ്പാൾ ലിംഗനീ
തി എന്നു പറയുന്നതു്.
അേപ്പാൾ അതു് തിരിച്ച
റിയുക എന്നു പറയുന്നതു് തെന്റ സാമൂഹികമായ ഇടം
എത്രേത്താളം ഘടനാവൽകൃതമാണു്, എത്രേത്താളം
ഒരു പ്രേത്യക താത്പര്യത്തിനു്, പുരുഷൻ എന്നുള്ള അം
ഗത്തിനു് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപ
നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിലൂെടയാണു് സ്ത്രീകളുെട സാ
മൂഹിക ഇടം എന്നു് തിരിച്ചറിയുന്നതായിരിക്കും. അതാ
യിരിക്കും അതിെന്റ ആദ്യെത്ത പടി. പേക്ഷ, അങ്ങ
െന െചയ്തതു െകാണ്ടു് സ്ത്രീകൾക്കു് ആരും നീതി തരാൻ
േപാകുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണു് ഇതു് പ്രശ്നം ആവുന്നതു്.
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള നീതി
ഇങ്ങെന േവണം അങ്ങെന െചയ്യണം എെന്നാെക്ക
പറഞ്ഞ വാദങ്ങളായി േപായാലും ആെരങ്കിലും ഒരാൾ
നീതി നടപ്പാക്കിത്തരില്ല. അവിെടയാണു് ഇതിെനപ്പറ്റി
ശരിക്കു് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ നീതി സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കി
എടുക്കലാണു്, അതു് സ്ഥാപിക്കലാണു് എന്നു പറയുന്ന
തു്. അതായതു് നീതി എന്നുെവച്ചാൽ ഈ ശക്തിപ്രാപ്തി
ൈകവരുന്നതിലൂെടയാണു്. ശക്തിപ്രാപ്തി എന്നു് ഞാൻ
പറഞ്ഞതു് വിേദ്രാഹകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. േവെറ ഒന്നി
െന തകർക്കുന്ന ഒന്നല്ല ശക്തി എന്നു് പറയുന്നതു്. കാര്യ
ങ്ങൾ െചയ്യെപ്പടുന്നതിെന്റ മാനം ആണു്. മനുഷ്യബന്ധ
ങ്ങളുെട സ്വഭാവമാണു്.
വിഭവങ്ങൾ ആർജ്ജിക്കുന്നതിൽ
നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടു് ഇടെപ
ടുന്ന സമയത്തു് നമുക്കു് എന്താണു്
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നതു് എന്നുള്ളതു്
നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു്, നമ്മുെട
ശക്തി പ്രേയാഗിക്കലാണു്. അതു്
എങ്ങെന പ്രേയാഗിക്കാം എന്നുള്ള
രീതി േചാദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമി
ല്ല. കാരണം അങ്ങിെന ഒരു രീതി
ഉണ്ടാവണെമന്നില്ല. അങ്ങിെനയാ
െണങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലേല്ലാ?

എങ്ങെന ശക്തിയാർജ്ജിക്കുെമന്നുള്ളതു് േവെറ ആളു
െട ചിന്തയിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിേക്കണ്ട കാര്യ
മല്ല. അെല്ലങ്കിൽ സ്വീകരിേക്കണ്ട കാര്യമല്ല. എന്നുെവ
ച്ചാൽ ഒരു സംരക്ഷകെന്റ സ്വഭാവം, അതിൽ ഒരു േറാൾ
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങ
െന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു് പ്രേത്യക മനഃസ്ഥിതിെകാണ്ടാ
ണു്. ഇന്നെത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള
വ്യവസ്ഥ, നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ, നിയമനിർമ്മാണസഭ
ഇവയിെലല്ലാം മുൻകെയ്യടുത്തു് ശക്തി ൈകവരിക്കണം
എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണു് വന്നിട്ടുള്ളതു്. അങ്ങിെനേയ
ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു എന്നാണു് ഈ രംഗ
ത്തു് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകൾ, സാമൂഹി
കപ്രവർത്തകർ, ഗേവഷകർ ഇവെരാെക്ക പറയുന്നതു്.
കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട ശക്തിയാർജ്ജിക്കാം,
സ്വയം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുക, അതായതു് സ്വയം ശക്ത
മാകുക, അതാണു്. ഉപരിശക്തി എന്നുള്ളതു്, ശക്തി
മറ്റുള്ളവരുെട േമെല പ്രേയാഗിക്കുക. എന്നുെവച്ചാൽ
ഒരാളുെടയല്ല, വ്യക്തിയുെടയല്ല, ഇടെപടുന്ന സന്ദർഭ
ത്തിൽ, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിക്കുക എന്നുള്ളതാ
ണു്. സ്ഥാപനം എന്നുപറഞ്ഞാൽ കുെറ ആളുകൾ സ്ഥി
രമായി ഇടെപടുന്ന സന്ദർഭം ആണു്. നമ്മൾ വളെര
അനൗപചാരികമായി ഇടയ്ക്കു് മാത്രം വന്നു് കണ്ടുമുട്ടുന്ന,
വന്നുേപാകുന്ന ആൾക്കാരാെണങ്കിൽ അവിെട സ്ഥാപ
നം ഉണ്ടാവില്ല. പേക്ഷ, നിരന്തരം കണ്ടുമുട്ടുേമ്പാൾ പ്ര
േത്യക രീതിയിൽ െപരുമാറാനും, പ്രേത്യക കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യാനും എെന്തങ്കിലുെമാരു താത്പര്യം ഉണ്ടാവും.
എെന്തങ്കിലും വിഭവം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണു് നമ്മൾ ഇട
െപടുന്നതു്. ഏെതങ്കിലുെമാരു വിഭവമാണു് എല്ലാ ഇട
െപടലിേന്റയും പിന്നിലുള്ളതു്. ഉദാഹരണത്തിനു്, വിദ്യാ
ഭ്യാസരംഗത്തു് അറിവാണു് വിഭവം. സാമ്പദികരംഗത്താ
െണങ്കിൽ സമ്പത്തു് ആണു് വിഭവം. അങ്ങെന ഓേരാ
േമഖലയിലും നമ്മൾ ഇടെപടുേമ്പാൾ ചില വിഭവം നമു
ക്കു് ലക്ഷ്യമായുണ്ടു്. അേപ്പാൾ നമ്മുെട താത്പര്യം ആ
വിഭവത്തിലാണു്. അേപ്പാൾ, വിഭവങ്ങൾ ആർജ്ജിക്കു
ന്നതിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടു് ഇടെപടുന്ന സമയ
ത്തു് നമുക്കു് എന്താണു് നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നതു് എന്നുള്ള
തു് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു്, നമ്മുെട ശക്തി പ്രേയാഗിക്ക
ലാണു്. അതു് എങ്ങെന പ്രേയാഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതി
േചാദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം അങ്ങിെന
ഒരു രീതി ഉണ്ടാവണെമന്നില്ല. അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ
പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലേല്ലാ? കാരണം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്ന
തിനു് സ്ഥിരം ഒരു രീതിശാസ്ത്രം ഉെണ്ടങ്കിൽ നമുക്കു് അതു്
അനുവർത്തിച്ചു് േപായാൽ മതിയേല്ലാ?
പേക്ഷ, ഇതു് അനിശ്ചിതമാണു്. കാരണം സാമൂഹിക
ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ശക്തി
ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കു് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത,
നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഒന്നാണു്. നമ്മളുെട ഇച്ഛാ
ശക്തിയിൽകൂടി ഉണ്ടാക്കിെയടുേക്കണ്ട ഒരു കാര്യമാ
ണു്. ഇച്ഛാശക്തി എന്നുള്ളതു് ആധാരികശക്തിയാണു്,
ആന്തരികശക്തിയാണു്, ആത്മശക്തിയാണു്. ഗാന്ധിജി
പറയുന്നതു് ആത്മശക്തി ആർജിക്കുക എന്നുള്ളതാണു്.
ആത്മബലം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണു്. വാസ്തവത്തിൽ,
സാമൂഹികമായി േനാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടു് സഹ
നശക്തിയുള്ള വിഭാഗം ആണു് സ്ത്രീകൾ. അതു് പലരും
തിരിച്ചറിയുന്നുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ആ ആത്മബലം സാമൂഹിക
മായ ഇടെപടലുകളിൽ എങ്ങെന ഫലവത്തായിട്ടു് പരി
വർത്തിപ്പിക്കാം. ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതി
െന പ്രേയാഗിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ െമനെക്കടുന്നില്ല. അവർ
സഹനത്തിലാണു് ആ ശക്തി കാണിക്കുന്നതു്. ആത്മബ
ലം സഹനത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടിയു
മാണു് ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ശക്തി എന്നാൽ എന്താ
ണു് ? ഒരു ഫലം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവാണു് ശക്തി.
അേപ്പാൾ സാമൂഹികമായി േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ
ഓേരാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടെപടുേമ്പാൾ ഫലം ഉല്പാ
ദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുേമാ എന്നുള്ളതാണു്. ആത്മബലം
ഉെണ്ടങ്കിേല ആ ഫലം ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു.
നമ്മൾ സഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതുണ്ടാവില്ല.
അതുേപാെലതെന്ന, സംേയാജിതശക്തി എന്നുള്ളതു്
ഇതരരുമായിട്ടു്, ഇതര സ്ത്രീകളുമായിട്ടു്, സാമൂഹികമായ
പിേന്നാക്കാവസ്ഥ പങ്കിടുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ
പ്രവർത്തനം ആണു്. അതുേപാെല, െചയ്യാനുള്ള േശ
ഷി ആർജ്ജിക്കുക. ഇെതാെക്ക തെന്ന െചയ്യണെമന്നു
ള്ള ഇച്ഛാശക്തിയാണു് ശക്തിപ്രാപ്തി എന്നു പറയുന്നതു്.
അതായതു് ഈ ശക്തി, സ്വയം ആർജ്ജിക്കുന്നതാണു്,
സ്വയം ശക്തമാവലാണു്. അതുെകാണ്ടു് അതിനു് ഒരു രീ
തിശാസ്ത്രം ഇല്ല. രീതിശാസ്ത്രം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണു് സാമൂ
ഹികമായ ബന്ധങ്ങളിെല ശക്തിബന്ധങ്ങളുെട പ്രധാന
സവിേശഷത. എന്നുെവച്ചാൽ അതിെന്റ ഗുണവും അതു
തെന്ന.
(9-7-2003-ൽ പട്ടാമ്പി േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തു് ഹാളിൽ െസന്റർ

േഫാർ ഡവലപ്െമന്റ് സ്റ്റഡീസിെന്റ KRPLLD പദ്ധതിയുെട തൃ
ശൂർ സ്റ്റഡിസർക്കിളും പ്രേയാഗ ട്രസ്റ്റും േചർന്നു് സംഘടിപ്പിച്ച
‘സ്ത്രീകൾെക്കതിരായ അതിക്രമങ്ങളും ലിംഗനീതിയുെട തിരിച്ച
റിവും’ എന്ന െസമിനാറിൽ െചയ്ത പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള
ഭാഗങ്ങൾ.)

□

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

