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കഞ്ഞിപ്പാടെത്ത പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പ്
പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് ശ്രീ സക്കറിയ
‘ഇന്ത്യാ ടുെഡ’ യിൽ െഫബ്രുവരി
2000-ാമാണ്ടു് ശ്രീ ഡി. പങ്കജാക്ഷെനപ്പ
റ്റി എഴുതിയ േലഖനത്തിൽ നിന്നു്:
ഡി. പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പിെന അധികമാളുകൾ അറിയില്ല. അത്ത
രെമാരു അറിയൽ അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുെണ്ടന്നും േതാ
ന്നുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുെട
പ്രേത്യകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതായും എനിക്കറിവില്ല. വർ
ഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണു് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത േനരിട്ടു
കണ്ടതു്.
പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പ് ഒരു റിട്ടേയഡ് അദ്ധ്യാപകനാണു്. ആല
പ്പുഴ ജില്ലയിെല അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള കഞ്ഞിപ്പാടം എന്ന
സ്ഥലത്താണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ താമസം. അേദ്ദഹം േനതൃ
ത്വം െകാടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േപരു് ‘അയൽക്കൂട്ടം’
എന്നാണു്. (േനതൃത്വം എന്ന വാക്കു് പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പു് അം
ഗീകരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. കാരണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാ
ക്കുകളിൽതെന്നയുണ്ടു്: “പാരിറ്റി േവണ്ടതു് ശമ്പളത്തിലല്ല, ജീ
വതത്തിലാണു് എന്നു കാണണം. നാട്ടിൽ നമ്മേളാെടാപ്പം
ജീവിക്കുന്നവരുമായി നമുക്കു് പാരിറ്റി േവണം”.
സക്കറിയ തെന്റ േലഖനം ഇങ്ങെന അവസാനിപ്പിക്കുന്നു:
പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പിെന്റ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ
യുെടയും ഹൃദയൈനർമ്മല്യത്തിെന്റയും
ആദർശശുദ്ധിയുെടയും മാനവികതയുെട
യും മുമ്പിൽ ഞാൻ, ഇങ്ങെനെയാരു മനു
ഷ്യനും നേമ്മാെടാപ്പമുണ്ടു് എന്നു് അഭി
മാനേത്താെടയും ആ തിരിച്ചറിവു നല്കുന്ന
എളിമേയാെടയും തലകുനിക്കുന്നു. അേദ്ദ
േപാൾ സക്കറിയ
ഹത്തിെന്റ, അസാധ്യെമന്നു േതാന്നുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാ
ത്കരിക്കെപ്പടെട്ട എന്നു് ആശംസിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാക്കുകളിൽ ഈകുറിപ്പു് അവസാനിപ്പിക്കെട്ട: “സംഭവിക്കുക
േയാ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യെട്ട. നമ്മളാ
ലാവതു് നമുക്കു െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കാം”.
—ഇന്ത്യാ ടുെഡ, െഫബ്രുവരി 2000

1 എന്തുെകാണ്ടു് ചിന്തിക്കുന്നില്ല?
േകശു: പുതിെയാരു നാെളെയപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുന്നമാതിരി
എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാറുണ്ടാകുേമാ? സാറിനു് എന്തു േതാ
ന്നുന്നു.

ഞാൻ: അവിെടയാണു് മാറ്റത്തിെന്റ തടസ്സക്കല്ല് കിടക്കുന്ന
െതന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു. നാം എന്തു വിചാരിക്കുന്നു എന്ന
തിേനക്കാൾ പ്രധാനം എല്ലാവരും വിചാരിക്കാറുേണ്ടാ
എന്നതുതെന്നയാണു്.

േകശു: എല്ലാവരും വ്യവസ്ഥിതിെയ തള്ളിപ്പറയുന്നതായി
കാണുന്നുണ്ടു്.

രാജു: അതുെകാണ്ടായില്ല. നാെളെയപ്പറ്റി അവർക്കു വ്യക്ത

മായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുേണ്ടാ? അതിെന്റ സാക്ഷാത്കാരത്തി
നായിട്ടാേണാ ഇന്നിെന വിമർശിക്കുന്നതു്? അതാണറിേയ
ണ്ടതു്.

ഞാൻ: എെന്റ േവദനാജനകമായ നിഗമനം പുതിയ േലാ
കെത്തപ്പറ്റി ഭാവന െചയ്യുന്നവർ ഇന്നു േലാകത്തു വളെര
കുറവാെണന്നാണു്.

രാജു: ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുെട േവദന നിേത്യന അറിഞ്ഞു

െകാണ്ടിരിക്കുന്ന േലാകം എന്തുെകാണ്ടു് േമാചനെത്തപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുന്നില്ല.

നവ: സ്വതന്ത്രചിന്താശീലം െപാതുേവ കുറഞ്ഞുവരികയാ

ണു്. എന്നാൽ പഠനം കൂടിവരുന്നുണ്ടു്. പഠിപ്പിക്കുക, പഠി
ക്കുക ഇതു രണ്ടും േവണ്ടതിെലത്രേയാ അധികം നടക്കുന്നു
ണ്ടു്. എന്നാൽ നവസമൂഹരചനെയ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ചി
ന്തനം, ഭാവന, പ്രവർത്തനം ഇെതാെക്ക കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു
വരുന്നതായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്.

2 പഠനം ചിന്തയ്ക്കു തടസ്സേമാ?
ഞാൻ: നവെന്റ അഭിപ്രായേത്താടു േയാജിക്കാനാണു്

എനിക്കു േതാന്നുക. പഠനശാലകൾക്കു പകരം ചിന്താശാ
ലകൾ ഉണ്ടാകണെമന്നു് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ടു്. ആേരാ
ചിന്തിച്ചു കെണ്ടത്തിയതു് പഠിച്ചു് പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്
വ്യക്തിത്വം വികസിക്കാനിടയില്ല. ഭാവന വളരുകയില്ല.
മൗലിക ചിന്ത തെന്ന ഇല്ലാെത േപാകും. അന്യരുെട ചി
ന്തകൾ നമ്മുെട ചിന്തകൾക്കു പകരം നിന്നുെകാള്ളും.

രാജു: െജ.കൃഷ്ണമൂർത്തിയുെട സമീപനത്തിൽ ഇങ്ങെനെയാ
രു വശമുണ്ടു്. ഗുരുവും ശിഷ്യനും. രണ്ടുമാകാൻ അേദ്ദഹം
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല.

ഞാൻ: ഉയർന്ന പഠനമുള്ള യുവ വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രൂപ്പൂകൾക്കിട
യിൽ ഞാൻ അയൽക്കൂട്ടെമന്ന ആശയം വച്ചിട്ടു് അഭിപ്രാ
യം അേന്വഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വതന്ത്രമായ പ്രതികരണം ഞാൻ
അധികം േകട്ടിട്ടില്ല.

രാജു: ചിന്തനവും പഠനവും ബന്ധമുള്ള രണ്ടു പ്രവർത്തന

ങ്ങളാണു്. ചിന്തിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് പഠനം ആവശ്യ
മായി വേരണ്ടതു്. പഠിച്ചതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയുമാകാം.
ഇേപ്പാൾ പഠനം മാത്രമായി. പിന്നാെല ചിന്ത വരുന്നില്ല.

ഞാൻ: ജീവികളുെട ഇടയിലും പഠനമുണ്ടു്. പൂച്ചക്കുട്ടിെയ

തള്ളപ്പൂച്ച എലിെയ പിടിേക്കണ്ട വിധം പഠിപ്പിക്കും. ചിന്തി
പ്പിക്കാറില്ല. മനുഷ്യെന്റ പ്രേത്യക കഴിവാണു് മനനം. പഠ
നവും ചിന്തനവും തമ്മിൽ എവിെടയാണു് േവർതിരിയുന്നതു്
എന്നു നാം കെണ്ടത്തണം. ഒരുദാഹരണം പറയാം. നവ
സമൂഹത്തിൽ നാണയത്തിനു സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല
എന്നു് ദർശനം പറയുന്നു. അതു് ഒരു വായനക്കാരൻ മന
സ്സിലാക്കുന്നു. ദർശനം ഭാവനെചയ്യുന്ന സമൂഹത്തിൽ നാ
ണയത്തിനു സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കുേമാ എന്ന േചാദ്യത്തിനു്
‘ഉണ്ടായിരിക്കില്ല’ എെന്നഴുതിയാൽ മുഴുവൻ മാർക്കും കി
ട്ടും. ഇതാണു പഠനം. എന്നാൽ ചിന്തനം ഒന്നു േവെറയാ
ണു്. നാണയം ഇല്ലാെത വന്നാൽ ടിക്കറ്റ് േവണ്ടിവരില്ല.
വിലയും കൂലിയും ഇല്ലാതാകും. അേപ്പാൾ േജാലിയും വിത
രണവും എങ്ങെന നടക്കും? ഇത്തരത്തിൽ പഠിച്ചതിെന
മറികടക്കുന്നതാണു് ചിന്തനം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെലന്നല്ല
ജീവിതത്തിലാെക മനുഷ്യനു് ചിന്തിേക്കണ്ട സാഹചര്യം
കുറഞ്ഞുവരുന്നു. പഠിച്ചു് ഓർമിച്ചാൽ മതി. പരീക്ഷാരംഗം
േനാക്കൂ. ഒറ്റപദത്തിലാണുത്തരം. എെന്റ േചാദ്യത്തിനുത്ത
രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണു് േരാഗിേയാടു് േഡാക്ടറും
പറയുന്നതു്.

േകശു: അതുെകാണ്ടു് ചിന്തനം ആവശ്യമില്ലാെതയായി.

നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥിേലാകം ഇനി ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങാൻ വള
െര പ്രയാസമാണു്. പുതിയ േലാകെത്തപ്പറ്റിയും അവെര
പഠിപ്പിക്കണം. സിലബസ്സിൽ വരുന്നത്രയും കാര്യം നല്ല
അദ്ധ്യാപകർ പഠിക്കും, പഠിപ്പിക്കും. ഉത്സാഹമുള്ള കുട്ടി
കൾ കാണാെത പഠിക്കും. അതിനപ്പുറം ഇരുകൂട്ടരും ചി
ന്തിക്കില്ല. ചിന്തിേക്കണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. സ്വതന്ത്രചിന്തയും
ഭാവനയും അത്ര മുരടിച്ചുേപായി.

നവ: അേപ്പാൾ നവേലാകെത്തപ്പറ്റി ബഹുഭൂരിപക്ഷം േപ

രും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഇത്തര
െമാരു പഠനപദ്ധതിെയ അടിയൂന്നിയുള്ള ഇന്നെത്ത വിദ്യാ
ഭ്യാസം ആെണന്നു പറയാമേല്ലാ.

രാജു: ആ അഭിപ്രായം ശരിയായിരിക്കുെമന്നു് എനിക്കു

േതാന്നുന്നു. ഒരു മതക്കാരനായി ജനിക്കുന്നതു് േപാെല
യാണു് ഒരു ശിശു വിദ്യാർത്ഥിയാകുന്നതു്. ഒരാൾ സ്വയം
പഠിേച്ചാ ചിന്തിേച്ചാ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ അയാളുെട
മതം. അതുേപാെല കുട്ടികളുെട വാസനേയാ, മാനസികാ
വസ്ഥേയാ കുട്ടി വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിക്കാവ
ശ്യമുള്ള അറിവുകെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിേയാ ഒന്നുമല്ല
കുട്ടിെയ സ്കൂളിൽ േചർക്കുന്നതു്. അവിെട പഠിക്കുന്നതു്.
പഠിക്കാൻ ഓേരാ കുട്ടിയും നിർബന്ധിതനാകുകയാണു്.
കുട്ടിക്കു് സ്വയം അറിയാൻ അവസരം കിട്ടുന്നേതയില്ല. ഒടു
വിൽ അറിവുതെന്ന കുട്ടിക്കു് ഭാരമായി തീരുന്നു.

േകശു: വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ജീവിക്കുന്ന േലാ

കെത്ത വിമർശനബുദ്ധ്യാ കാണുവാേനാ കൂടുതൽ ഉത്ത
മമായ മെറ്റാന്നിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാേനാ യുവാക്കൾക്കു്
കഴിയുന്നില്ല. ഭാവന വിടരാനുള്ള പരിശീലനേമ കിട്ടിയിട്ടില്ല
േല്ലാ. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരുപേയാഗവുമില്ലാത്ത അറിവി
െന്റ ഒരു ഭാരിച്ച ഭാണ്ഡം തലയിലുണ്ടു്. അതു് വില്ക്കാൻ ഒരു
മാർക്കറ്റേന്വഷിക്കുകയാണു് പിന്നീടു് യുവാക്കൾ. അവർ
സ്വയം കെണ്ടത്തുന്ന മാർക്കറ്റുകളാണു് ട്യൂഷൻെസന്ററു
കൾ. പതിനാറുവർഷം നന്നായി പഠിച്ചു് എം. എ.പാസ്സായ
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു് ആദ്യം കെണ്ടത്താവുന്ന േജാലി പഠി
പ്പിക്കുകയല്ലാെത മെറ്റന്താണു്. കൃഷിഭൂമി സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാ
യിരുന്നാലും അതിേലക്കു് തിരിയാൻ പറ്റുേമാ? പാരമ്പര്യ
െതാഴിലുകൾ വശമാക്കിയിട്ടില്ല. വിദ്യാലയങ്ങൾ വർഷം
േതാറും ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ യുവാക്കെള വ്യർ
ത്ഥതയുെട െപരുവഴിയിേലക്കു് െകാണ്ടുെചന്നു് വിടുന്നു.

ഞാൻ: നമ്മുെട കാലഘട്ടത്തിെല ഏറ്റവും ദയനീയമായ

ഗതിേകടിേലക്കാണു് േകശു വിരൽചൂണ്ടുന്നതു്. െതറ്റായ
ദിശയിേലക്കാണു് തലമുറ നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നെതന്നു്
കെണ്ടത്താൻ അദ്ധ്യാപകർേക്കാ, വിദ്യാർത്ഥികൾേക്കാ,
ഉേദ്യാഗസ്ഥർേക്കാ, രാഷ്ട്രീയക്കാർേക്കാ ആർക്കും സാ
ധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ േലാകം അകെപ്പട്ടുേപായിരി
ക്കുന്നു. പാഠഭാഗം പഠിപ്പിച്ചുതീർക്കുന്നതിനുള്ള ബദ്ധപ്പാ
ടിലാണു് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അദ്ധ്യാപകർ. േമെലനിന്നു
വരുന്ന ഓർഡറുകൾ നടപ്പാക്കുകയാണു് ശമ്പളം പറ്റുന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ചുമതല. േനതാക്കന്മാരുെട അഭിപ്രായ
ങ്ങളറിഞ്ഞു് അതു പ്രചരിപ്പിച്ചാൽമതി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്ത
കർക്കു്. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാേനാ തീരുമാനെമടുക്കു
വാേനാ പ്രവർത്തിക്കുവാേനാ ആർക്കാണു കഴിയുക. ഇതി
നിടയിൽ ആെരങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചുേപായാൽ
േപ്രാത്സാഹനം നൽകുന്നതിനുപകരം അടിച്ചമർത്താനാ
വും അധികാരികൾ ശ്രമിക്കുക. ആദ്ധ്യാത്മികരംഗംേപാലും
വ്യക്തിത്വവികസനത്തിനു് അനുവദിക്കാത്ത ആചാരക്രമ
ങ്ങളുെട ഏടാകൂടത്തിൽ െപട്ടുേപായിരിക്കുന്നു.

രാജു: ബഹുജനങ്ങളുെട ഇന്നെത്ത മാനസികാവസ്ഥ ഒന്നു്

വിശകലനം െചയ്തു േനാേക്കണ്ടതാെണെന്നനിക്കു േതാന്നു
ന്നു.

േകശു: എെന്റ േനാട്ടത്തിൽ ബഹുജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാ

ണു്. ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടേയാ, ജനപ്രതിനിധികളുെടേയാ,
പുേരാഹിതന്മാരുേടേയാ പരിമിതികൾ ജനങ്ങൾക്കില്ല.
അവർക്കു യേഥഷ്ടം ചിന്തിക്കാം. പറയാം. പ്രവർത്തിക്കാം.
എന്നാൽ അവർ ആത്മഹത്യയ്ക്കു തുല്യമായ ഒരു െതറ്റിദ്ധാര
ണയിൽ െപട്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹി
ച്ചുതേരണ്ടതു് ഗവെണ്മന്റാണു്, പുേരാഹിതന്മാരാണു്, േന
താക്കന്മാരാണു് എെന്നല്ലാമുള്ള െതറ്റിദ്ധാരണയിൽ െപ
ട്ടുേപായി സാമാന്യജനത. നാട്ടുകാരുെട ഉത്തരവാദിത്വം
അവരറിയുന്നേതയില്ല. അേപക്ഷിക്കുക. സാധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
സമരം നടത്തുക. ഇത്രയുമാണു് സാധാരണക്കാരുെട ധർ
മം എെന്നാരബദ്ധധാരണ പരെക്ക ഉണ്ടു്. മാറ്റിത്തീർക്കാ
നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങൾക്കുള്ളതാെണന്നു കരുതുന്നി
ല്ല. അതുെകാണ്ടു് അവർ ഭാവിെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാേനാ
ഒരു വഴി കെണ്ടത്തുവാേനാ തയ്യാറാകുന്നേതയില്ല. തെന്ന
യല്ല സ്വകാര്യജീവിതാവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാനുള്ള ബദ്ധ
പ്പാടിലാണു് ഓേരാരുത്തരും. അതിനിടയ്ക്കു് കിട്ടുന്ന േനരം
സിനിമേയ്ക്കാ െടലിവിഷേനാ പന്തുകളി കാണാേനാ ചില
വാക്കും. അവർ ലഹരികഴിച്ചും, വിേനാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പ
ട്ടും, അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അലഞ്ഞും, ൈലം
ഗിക അരാജകത്വത്തിൽ മുഴുകിയും, തമ്മിൽ കലഹിച്ചു ജീ
വിച്ചുെകാള്ളെട്ട എന്നു് േനതൃത്വവും കരുതുന്നതുേപാെല
േതാന്നുന്നു.

നവ: മെറ്റാരു കാരണം എനിക്കു േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ വ്യ

വസ്ഥയിൽതെന്ന പലരും സംതൃപ്തരാണു്. സൗകര്യമായ
വീടു്, ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, പണം എല്ലാമുണ്ടു്.
ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല. ഇനി പുതിെയാരു േലാകെത്തപ്പ
റ്റി എന്തിനു ചിന്തിക്കണം?
പ്രയാസമുള്ളവരാകെട്ട അതിെനാരു പരിഹാരം ഇവിെട
ത്തെന്ന കെണ്ടത്താെമന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലും ശ്രമത്തി
ലുമാണു്. ധനികരും ദരിദ്രരും ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിൽത
െന്ന സേന്താഷം കെണ്ടത്തുന്നുെവന്നു പറയാം. ദരിദ്രർക്കു്
സ്വന്തം േക്ലശങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടണെമന്നല്ലാെത ആ േക്ലശം
മെറ്റാരാൾ അനുഭവിക്കാനിടവരാത്ത ഒരു പുതിയ േലാകം
ഉണ്ടാവണെമന്ന വിചാരമില്ല. അതുെകാണ്ടു് പുതിയ േലാ
കം ആരുേടയും ചിന്താവിഷയമാകാനിടവരുന്നില്ല. ജീവിത
വീക്ഷണം അത്രമാത്രം സങ്കുചിതമായിേപ്പായി. ഇന്ത്യെയ
ൈചനക്കാേരാ പാകിസ്താൻകാേരാ ആരുേവണെമങ്കിലും
ഭരിച്ചുെകാള്ളെട്ട എനിക്കു സ്വസ്ഥത കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന
ഭാവത്തിലാണു് ഇന്നു് പല ഇന്ത്യൻപൗരന്മാരും. ആരു
നിർേദ്ദശിക്കുന്ന ഏതു േജാലിയും; െചയ്യുവാൻ തയ്യാറാണു്.
പണം കിട്ടിയാൽ സേന്താഷമായി ജീവിക്കാം. അടിമത്ത
മാണു് സ്വാതന്ത്ര്യേത്തക്കാൾ സുഖെമന്നു കരുതുന്ന ഒരു
േലാകമാണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുെട മുമ്പിലുള്ളതു്. സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിെന്റ കൂെട വരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വേത്തക്കാൾ
അടിമത്തത്തിെന്റ കൂെടവരുന്ന നിരുത്തരവാദിത്വമാണു്
പലർക്കും ഇഷ്ടം.

ഞാൻ: ഇതാരുെടയും േദാഷമല്ല. ഒരവസ്ഥയാണു്. ഒരു

മനുഷ്യനിൽ നാം കാണുന്നതു പലരിലും ഉള്ളതു തെന്നയാ
ണു്. കാലഗതിക്കനുസരിച്ചാണു് ആെക നീക്കം സംഭവി
ക്കുന്നതു്. ആെരയും പ്രേത്യകമായി കുറ്റം പറയാനില്ല. മനു
ഷ്യർ ആെക നിരാശരും ഉദാസീനരും തൻകാര്യക്കാരുമാ
യിേപ്പായ ഒരവസ്ഥാവിേശഷം ഈ കാലഘട്ടത്തിേന്റതാ
യി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അർത്ഥശൂന്യത
വ്യാപിച്ചുേപായി.

3 വിരസതയുെട കാരണം
നവ: ഉേദ്യാഗസ്ഥേലാകത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന വിരസതയ്ക്കു

പ്രധാനകാരണവും ഇതുതെന്ന. നിർേദ്ദശാനുസരണം േജാ
ലി െചയ്താൽ മതിെയന്നുവന്നേപ്പാൾ ബുദ്ധിയും ഭാവനയും
വളർച്ചകിട്ടാനാവാെത മുരടിച്ചുേപാകുന്നു.

േകശു: കാർഷികവ്യാവസായിക രംഗങ്ങളിലും ഇതു സംഭവി

ച്ചിരിക്കുകയാണു്. കൃഷിക്കാരനു് മണ്ണിൽ സ്വന്തമായ സംഭാ
വനകെളാന്നും േവെണ്ടന്നായി. ഉഴവ്, വിത്ത്, വളം, വിഷം
എല്ലാം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും കമ്പനിക്കാരും നിശ്ചയിച്ചു പറ
ഞ്ഞുതരും. പറമ്പിൽ വച്ചു പിടിപ്പിേക്കണ്ട വൃക്ഷം ഏെതന്നു
േപാലും കമ്പനിക്കാരൻ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തിെന
സമീപിച്ചു് കടം േചാദിേക്കണ്ട ആവശ്യംേപാലുമില്ല. ബാങ്കു
കളുെട തീരുമാനം അനുസരിച്ചാൽ പണം കടം കിട്ടും. കൃ
ഷിയിൽ കൃഷിക്കാരൻ ഒരുപകരണമായാൽ മതി.

ഞാൻ: ഒടുവിൽ നിരാശെപ്പട്ട ബുദ്ധി, എല്ലാത്തിേനയും െവ
റുക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിെലത്തിയിരിക്കുകയാണു്. എല്ലാവ
രും മറ്റുള്ളവെര കുറ്റെപ്പടുത്തി സ്വയം തൃപ്തിെപ്പടുകയാണി
േപ്പാൾ.

രാജു: ചിന്തിക്കുേന്താറും ഭയങ്കരമാണീയവസ്ഥ. എന്താ
െണാരു േപാംവഴി.

4 ചിന്തനത്തിനു െചറുസമൂഹം
ഞാൻ: സ്വതന്ത്രചിന്തനത്തിനു േപ്രരിപ്പിക്കുക തെന്നയാണു്
ആദ്യം േവണ്ടതു്. കൂടിയാേലാചനയിലൂെട സാമൂഹ്യപരി
വർത്തനം എന്നു് ദർശനം പറയാറുണ്ടു്. ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള
വർ ഒന്നിച്ചു കൂടണം? െചറിയ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും
ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും. േലാകമാെക പുതിയ േലാ
കെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പ്രാേദശികസമൂഹങ്ങളുണ്ടായാൽ
പുതിയ േലാകത്തിേലക്കുള്ള ഗൃഹപ്രേവശനകർമം നടന്നു
െവന്നു കരുതാം.

നവ: ഗാന്ധിജിയുെട സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം

നാം ഇപ്പറഞ്ഞ ഗ്രാമസ്വരാജ് ആയിരുന്നു. ഭാരതത്തിനു
സ്വാതന്ത്ര്യം േനടാൻ ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചതു് േലാകത്തിനു മു
മ്പിൽ ഗ്രാമസ്വരാജ് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഭാരതത്തിെന
ഒരു േവദിയാക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷേയാെടയായിരുന്നു.
1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 48 ജനുവരി 30 വെര െവറും അഞ്ച
രമാസക്കാലേമ സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നാം
അേദ്ദഹെത്ത അനുവദിച്ചുള്ളു. അതും വർഗീയ ലഹളകളു
െട നടുക്കു്.

േകശു: ഞാൻ കുറച്ചുകാലം വിേനാബാജിയുെട കൂെടയുണ്ടാ
യിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗ്രാമസഭാസങ്കല്പം ദർശനം
ഉന്നയിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ട സങ്കല്പേത്താടു് നന്നായി ഇണ
ങ്ങുന്നുണ്ടു്.

5 അയൽക്കൂട്ടത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലം
രാജു: പ്രാേദശികസമൂഹം എന്ന ഈ സങ്കല്പം ചരിത്രാരം

ഭം മുതേലയുള്ളതാണു്. േപ്ലേറ്റായുെട ‘റിപ്പബ്ലിക്കി’ൽ ഈ
സങ്കല്പം െതളിഞ്ഞുകാണാം.

േകശു: സി. അച്യുതേമേനാെന്റ ‘േസാവിയറ്റുകളുെട നാട്’

എെന്നാരു പുസ്തകമുണ്ടു്. പ്രാേദശികസമൂഹങ്ങളുെട അടി
സ്ഥാനത്തിേല പുതിയ േലാകത്തിനു നിലനില്ക്കാൻ കഴിയൂ
എന്നാണു് അതു വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു േതാന്നിയതു്.

നവ: ഇത്തരം െചറുസമൂഹങ്ങെള ഉേദ്ദശിച്ചാണു് മാർക്സ്

കമ്യൂൺ എന്നു പറഞ്ഞതു്. കമ്യൂണുകളുെട േലാകമാണു്
കമ്യൂണിസം എന്നു പറയാം. ഗ്രാമസ്വരാജ് േപാെല തെന്ന
അടിസ്ഥാന കമ്യൂണുകളും േലാകത്തു് ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടി
ല്ല.

ഞാൻ: േകാടിക്കണക്കിനു ജീവൻ ബലി നൽകിയിട്ടും, നിര

വധി മഹാപുരുഷന്മാർ ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്തുെകാണ്ടിതു സംഭ
വിക്കുന്നില്ല? നാമിനിെയന്തു െചയ്യണം? മനുഷ്യവർഗത്തി
െന്റ ആധുനിക അേന്വഷണവിഷയം പ്രാേദശിക സമൂഹജീ
വിതമാതൃകകളുെട സൃഷ്ടി എങ്ങെന സാധിക്കാം എന്നതാ
യിരിക്കണം. അത്തരം ചില അേന്വഷണങ്ങൾ േലാകത്തി
െന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുളയിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. അതിെലാ
ന്നാണു് നമ്മുെട അയൽക്കൂട്ട പരീക്ഷണവും.

രാജു: ആനിബസന്റ് െചറുസമൂഹെത്തക്കുറിച്ചാഴത്തിൽ ചി
ന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിലാണു് ബസന്റ് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരു
ന്നതു്.

േകശു: േടാൾേസ്റ്റായിയുെട ‘ഇവാൻ ദ ഫൂൾ’ എെന്നാരു െച
റുകഥയുണ്ടു്. പുതിയ സമൂഹജീവിതത്തിെന്റ സുന്ദരമാെയാ
രു ചിത്രം അേദ്ദഹം അതിൽ െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. േനാട്ടും, േവാ
ട്ടും േവണ്ടാത്ത േലാകെത്തപ്പറ്റി ദർശനത്തിൽ വായിക്കു
േമ്പാൾ ഇവാെന്റ കഥയാണു് എെന്റ ഓർമയിൽ വരാറുള്ള
തു്. ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റായിയുെട സങ്കല്പേത്താടു് ഇക്കാല
ത്തു് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നതു് അയൽക്കൂട്ട
സങ്കല്പമാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു.

നവ: ൈബബിളിേനാടും, ഖുറാേനാടും അതിെന്റെയാന്നും

േപരിൽ അല്ലാെതതെന്ന അയൽക്കൂട്ടം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. ൈബബിളിൽ “നിെന്നേപ്പാെല നിെന്റ അയൽക്കാര
െന സ്േനഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു”.
ഖുറാനിൽ പേല ഭാഗത്തും അയൽക്കാെരക്കൂടി പരിഗണി
ച്ചു ജീവിക്കണെമന്നു പറയുന്നുണ്ടു്.

രാജു: ഷുമാക്കറുെട ‘സ്മാൾ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ’ എെന്നാരു
പുസ്തകമുണ്ടു്. ‘െചറുതാണു് സുന്ദരം’ എന്ന ഷുമാക്കറുെട
വീക്ഷണം, വലുപ്പെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഇന്നെത്ത ധാരണയ്ക്കു്
നെല്ലാരു പാഠേഭദമാണു്.

േകശു: ലണ്ടൻ നഗരത്തിെന്റ പ്രാന്തപ്രേദശങ്ങളിൽ ൈന

ബർഹുഡ് െസാൈസറ്റികൾ രൂപെപ്പട്ടുവരുന്നുണ്ടു്. അതി
െന്റ ശരിക്കുള്ള മലയാളം േപരാണു്, ‘അയൽക്കൂട്ടം’ എന്നു
പറയാം. ബ്രസീലിലുമുണ്ടു് മാനുഷികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
പ്രാേദശിക സമൂഹങ്ങൾ. അേമരിക്കയിെല ചില നഗരപ്രാ
ന്തങ്ങളിൽ അയൽക്കാർ കൂടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. േതാ
േറാ എന്ന ചിന്തകൻ അേമരിക്കയിൽ േവാൾഡൻ േപാ
ണ്ടിൽ ഇതുേപാെലാരു ചിന്തനമാണു് നടത്തിയതു്. അടു
ത്തകാലത്തു് േകരളത്തിെല ഇടവകകളിൽ ഈ സംരംഭം
മതാടിസ്ഥാനത്തിലാെണങ്കിലും െമാട്ടിട്ടുവരുന്നുണ്ടു്. ഫ്രാൻ
സിൽ േഡാ.പിയെര പേരാഡി ‘ആർക്ക്’ എന്ന േപരിൽ
െചറുസമൂഹങ്ങൾ നിർമിച്ചു് പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുന്നു.
ഇസ്രാേയലിെന്റ ബലം അവിടുെത്ത കിബ്യൂട്സുകളാണു്.
പല കുടുംബങ്ങൾക്കു് ഒരടുക്കള. താമസംവിനാ ഈ െച
റുേഗാളത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഒത്തുകൂടും എെന്നനിക്കു േതാന്നു
ന്നു. അതിനുള്ള െതളിവുകളാണിെതല്ലാം.
□

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
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും 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 ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

