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വി. സനിലിെന്റ ‘ശാസ്ത്രീയമായി മരിേക്ക
ണ്ടെതങ്ങെന?—െകാേറാണേയാെടാപ്പം’
എന്ന േലഖനത്തിനു് പ്രതികരണമായി
ശ്രീ െക. വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ എഴുതിയ കു
റിപ്പാണു് ഇന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.
സായാഹ്നയിൽ വരുന്ന കൃതികേളാടു്
വിശദമായ പ്രതികരണം എഴുതാനുേദ്ദശി
ക്കുന്നവർ തങ്ങളുെട രചനകൾ സായാഹ്ന
െമയിലിേലേക്കാ (info@sayahna.org)
9747110880 എന്ന വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിേല
േക്കാ അയച്ചാൽ സപ്ലിെമന്ററി പതിപ്പായി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം. വായനയ്ക്കു് കൂടുതൽ സൗ
കര്യവും എഴുത്തിനു കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും
ൈകവരാൻ ഇതു് പ്രേയാജനപ്രദമാവുെമന്നു
കരുതുന്നു.
–സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ

ജീവിതവും മരണവും
—െകാേറാണയുെട
സന്ദർഭത്തിൽ
വി. സനിലിെന്റ ‘ശാസ്ത്രീയമായി മരിേക്കണ്ടെതങ്ങെന?—
െകാേറാണേയാെടാപ്പം’ എന്ന േലഖനം മഹാമാരിയു
യർത്തുന്ന ബഹുതലപ്രശ്നങ്ങെള ‘മരണാഭിമുഖീകരണം’
എന്ന സമസ്യയിേലക്കു് ചുരുക്കുന്നതായിേത്താന്നുന്നു.
WHO-യും ഭരണകൂടങ്ങ
േജാർജ്ജ് േഫ്ലായിഡിെന്റ മരണ
ളും മാദ്ധ്യമങ്ങളും ആേരാ
െത്ത തുടർന്നുണ്ടായ കറുത്തവരുെട
ഗ്യപ്രവർത്തകരും മു
കലാപങ്ങൾ, െകാേറാണാഭീതി
ദ്രാവാക്യമാക്കിമാറ്റിയ
യുെട കാലത്തും േലാകത്തിെന്റ
നാനാഭാഗങ്ങളിലും െപാട്ടിപ്പുറ
‘െകാേറാണേയാെടാപ്പം
െപ്പടുന്ന ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ,
എങ്ങെന ജീവിക്കാം’
എല്ലാം തെന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്
എന്ന േലാകപ്രസിദ്ധ
േരാഗത്തിനും മരണത്തിനുമപ്പു
മായ നിർേദ്ദശത്തിെന്റ
റം ജനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുെവന്നേല്ല?
ഒരു പാരഡീകരണം
കൂടിയാണു് ഈ ൈട
റ്റിൽ. ‘മരണം ഒരു സംഭവമാണു് ഒരു െചയ്തിയല്ല’ എന്നു്
പറഞ്ഞു െകാണ്ടു് ആദ്യം മുതേല ഈ േചാദ്യത്തിെന്റ
അസാംഗത്യെത്തപ്പറ്റി, അശാസ്ത്രീയതെയപ്പറ്റി, മുന്നറി
യിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, േലഖനം ആദ്യാവസാനം ചുറ്റിപ്പറ്റി
നില്ക്കുന്നതു് ഈ മരണ പ്രേമയത്തിൽ തെന്ന.
ശാസ്ത്രവിശ്വാസെത്തയും ശാസ്ത്രീയതേയയും പലേകാണു
കളിൽ നിന്നുെകാണ്ടു വിേവചിക്കുകയും ആധുനിക ൈവ
ദ്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ മരണേകന്ദ്രിതെയ വിമർശിക്കുകയും
െചയ്യുന്നുണ്ടു് േലഖകൻ. പ്രസക്തങ്ങളായ പല ഉൾക്കാ
ഴ്ചകളും ഈ വിചാരണയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു് വരുകയും
െചയ്യുന്നുണ്ടു്.
േലാക്ഡൗൺ ‘ധാർമ്മികത’ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ‘ജീ
വനാേണാ പ്രധാനം അേതാ സമ്പേത്താ സ്വാതന്ത്ര്യ
േമാ’ എന്ന േചാദ്യം, ജീവൻ എന്ന ഏക ഉത്തരത്തി
േലക്കു നെമ്മ തള്ളിവിടുന്നു എന്നു് ആേക്ഷപഹാസ്യ
ത്തിലൂെട വിവരിക്കുന്നുണ്ടു് അേദ്ദഹം. എന്നാൽ ‘എങ്ങ
െന മരിക്കാം’ എന്ന േചാദ്യെത്ത മുഖ്യ പ്രശ്നമാക്കിെയടു
ക്കുക വഴി ജീവെന്റ—അതുെകാണ്ടു തെന്ന അനിവാര്യ
മായും മരണത്തിെന്റ—പ്രശ്നമാണു് െകാേറാണ ആത്യ
ന്തികമായും ഉയർത്തുന്നെതന്ന ഭരണാധികാരികളുെട
നിരന്തരപ്രചരണെത്ത ആത്യന്തികമായും ശരിവയ്ക്കുക
യേല്ല സനിൽ െചയ്യുന്നതു് ? സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും ജീവി
തെത്തയും പ്രതിഷ്ഠാപനം െചയ്യുന്ന, ‘പാരതന്ത്ര്യം മാ
നികൾക്കു് മൃതിെയക്കാൾ ഭയാനകം’ എന്ന ഉദാത്ത
മായ കാവ്യപ്രസ്താവം േകാവിഡിെന്റ കാലത്തു് അപ്രസ
ക്തമാെണന്നു് അേദ്ദഹം മുൻകൂർ വിധിക്കുന്നു. ‘തട്ടിവി
ടുക’ എന്ന സറ്റയർ ൈശലിയിലാണു് സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
വാഴ്ത്തുന്ന ഈ കവിവചനെത്ത േലഖകൻ തള്ളിക്കള
യുന്നതു്. ഈ നിേഷധവാക്യം തെന്നയാണു് സനിലി
െന്റ അേന്വഷണം അരാഷ്ട്രീയവും ജീവിേതതരവും മര
േണാന്മുഖവുമായ പാതയിേലക്കു് പാളുന്നു എന്ന ദിശാ
േബാധം നമുക്കു നല്കുന്നതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, േകാവി
ഡിെന്റ കാലത്തു തെന്നയേല്ല ജീവിതെത്തയും മരണ
െത്തയും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പരേമാന്നത മൂല്യത്തിലൂെട
നിർവ്വചിക്കുന്ന ഈ മഹാ വചനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രസ
ക്തവും നിർണ്ണായകവുമാകുന്നതു് ? േജാർജ്ജ് േഫ്ലായി
ഡിെന്റ മരണെത്ത തുടർന്നുണ്ടായ കറുത്തവരുെട കലാ
പങ്ങൾ, െകാേറാണാഭീതിയുെട കാലത്തും േലാകത്തി
െന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്ന ജനകീയ
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ, എല്ലാം തെന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് േരാഗ
ത്തിനും മരണത്തിനുമപ്പുറം ജനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുെവന്നേല്ല?
സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിത
മരണേകന്ദ്രിതമായ പാശ്ചാ
വും ഒന്നാെണന്ന മൂല്യാ
ത്യാധുനിക സങ്കല്പങ്ങെളയും
ധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത
ൈവദ്യശാസ്ത്ര വ്യവഹാരങ്ങെളയും
നിർവ്വചനം റദ്ദാക്കെപ്പ
നിരാകരിച്ചു െകാണ്ടു് ജീവിതത്തിനു
പ്രാമുഖ്യം െകാടുക്കുന്നു എന്നു് അവ
ടുേമ്പാൾ രാഷ്ട്രീയവും
കാശെപ്പടുേമ്പാഴും സനിലിെന്റ
ൈനതികതയുമായുള്ള
ജീവിത സങ്കല്പം സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും
ജീവിതത്തിെന്റ അേഭ
ൈനതികതെയയും, രാഷ്ട്രീയെത്ത
ദ്യബന്ധവും റദ്ദാക്കെപ്പ
യും സംബന്ധിച്ച മൂല്യപരമായ
ചിന്തകെള കെയ്യാഴിയുന്നു.
ടുകയാണു്. േകാവിഡ്
മഹാമാരിയുെട കാല
ത്തു് ഭരണകൂടങ്ങൾ അമിതാധികാരങ്ങൾ കയ്യടക്കുന്ന
തും സ്വയം ന്യായീകരിക്കുന്നതും ഇത്തരെമാരു ന്യൂനീ
കരണ പ്രക്രിയയിലൂെടയാണേല്ലാ. ജീവെന്റയും മരണ
ത്തിെന്റയും പ്രശ്നങ്ങെള ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിെന്റയും ശരീ
രശാസ്ത്രത്തിെന്റയും ജന്തുശാസ്ത്രത്തിെന്റയും പരിധിക്കു
ള്ളിൽ നിർവ്വചിക്കുന്നതിലൂെടയാണു് ബേയാ-രാഷ്ട്രീയ
ഭരണകൂടങ്ങൾ ബേയാ-ഭീകരത ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നെതന്നർ
ഥം. േജാർജ്ജിേയാ അഗംബൻ മുന്നറിയിക്കുന്ന േപാ
െല ‘പൂർണ്ണ’ ജീവിതെത്ത (bios) ‘െവറും’ ജീവിതം (zoe
or bare life) ആക്കി മാറ്റിെക്കാണ്ടാണു് ഭരണകൂടങ്ങൾ
അപവാദഭരണകൂടങ്ങളായി (states of exception) മാറു
ന്നതും വിഭ്രാന്തിയുെടയും ഭീതിയുെടയും മഹാവ്യാധികൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതും.
മരണേകന്ദ്രിതമായ പാശ്ചാത്യാധുനിക സങ്കല്പങ്ങെള
യും ൈവദ്യശാസ്ത്ര വ്യവഹാരങ്ങെളയും നിരാകരിച്ചു െകാ
ണ്ടു് ജീവിതത്തിനു പ്രാമുഖ്യം െകാടുക്കുന്നു എന്നു് അവകാ
ശെപ്പടുേമ്പാഴും സനിലിെന്റ ജീവിത സങ്കല്പം സ്വാതന്ത്ര്യ
െത്തയും ൈനതികതെയയും, രാഷ്ട്രീയെത്തയും സംബ
ന്ധിച്ച മൂല്യപരമായ ചിന്തകെള കെയ്യാഴിയുന്നു. ൈവദ്യ
ശാസ്ത്രത്തിെന്റയും ജീവശാസ്ത്രത്തിെന്റയും അതിരുകൾക്കു
ള്ളിൽ ജീവിത നിർവ്വചനെത്ത തളയ്ക്കുന്നു. ൈവദ്യശാസ്ത്ര
നിരാസെത്തപ്പറ്റിയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരിമിതികെളപ്പ
റ്റിയും ഊന്നിപ്പറയുേമ്പാഴും ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിെന്റയും
ആധുനികതയുെടയും വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തെന്ന
യാണു് ജീവിതെത്തയും മരണെത്തയും സംബന്ധിച്ച
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആേലാചനകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. ൈജവ ജാഗ്രതെയപ്പറ്റി ആഹ്വാനം െചയ്യുേമ്പാഴും
സനിലിെന്റ ചിന്തകൾ മരണെത്ത വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നതു്
അതുെകാണ്ടാണു്.
ൈവദ്യശാസ്ത്രഗേവഷണങ്ങളുെട പരിതാപകരമായ
അവസ്ഥേയയും ശാസ്ത്രപഠനങ്ങളുെട അവിശ്വസനീയ
തെയയും പറ്റിയുള്ള വിമർശനാത്മകമായ വിശകലങ്ങൾ
തീർച്ചയായും പ്രസക്തങ്ങളാണു്. ‘ൈവദ്യശാസ്ത്രനിരാ
സം’ എന്ന സങ്കല്പെത്ത അവതരിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു് വിശ്വാ
സെത്ത ൈവദ്യശാസ്ത്രവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നു് പ്രാേയാ
ഗികവും ൈനതികവുമായ അനുഭവ വിേവകത്തിേലക്കു
വിേമാചിപ്പിക്കുവാനുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങളും ശ്രേദ്ധയമാ
ണു്. എന്നാൽ െകാേറാണയുയർത്തുന്ന ൈനതികവും
രാഷ്ട്രീയസംബന്ധവും തത്വചിന്താപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളു
െട മർമ്മത്തിേലെക്കത്തുവാൻ സനിലിനു കഴിയാെത
േപാകുന്നു.
അേന്വഷണാവസാനം
സനിൽ എത്തിേച്ചരു
ന്ന നിഗമനം തെന്ന
യാണിതിനുദാഹരണം.
‘ശാസ്ത്രീയമായി മരിക്കു
ന്നെതങ്ങെന’ എന്ന
േചാദ്യത്തിനു് േലഖ
കൻ നൽകുന്ന ഉത്ത
രമിതാണു്: “ആത്മഹ
ത്യയ്ക്കും െകാലയ്ക്കും അപ്പു
റം, ബലിയാേടാ രക്ത
സാക്ഷിേയാ ആകാെത
മരണെത്ത ജീവിതം
തെന്നയായി കാണാ
നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബാദ്ധ്യ
തയാണു് െകാേറാണ
മുേന്നാട്ടു് വയ്ക്കുന്നതു്.”
െക. എച്ച്. ഹുൈസ്സൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു േപാെല ഈ
ലളിതീകരണം െകാേറാണ ഉന്നയിക്കുന്ന ൈനതികവും
രാഷ്ട്രീയപരവും ആയ ജീവന്മരണ പ്രശ്നങ്ങെള ലഘൂക
രിക്കുകയും ഒഴിവാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മരണവും ജീവി
തവും തമ്മിലുള്ള മൂല്യപരവും തത്വചിന്താപരവുമായ സൂ
ക്ഷ്മവിേവചനങ്ങെള ഈ പ്രസ്താവം ഫലത്തിൽ മായ്ച്ചു
കളയുന്നു.

േകവലം ൈവേറാളജിയുെടേയാ
എപ്പിെഡമിേയാളജിയുെടേയാ,
പ്രശ്നമായി മഹാമാരിെയ കാ
ണാനാവില്ല. ൈനതികവും
രാഷ്ട്രീയപരവുമായ തലങ്ങളിൽ
നിന്നു് േവർെപടുത്തിെക്കാണ്ടു്
െകാേറാണെയ േനരിടുവാനുള്ള
ൈവദ്യശാസ്ത്രപരവും ഭരണകൂ
ടപരവുമായ പദ്ധതികെളല്ലാം
പരാജയെപ്പടുന്നതു് ഇക്കാരണ
ത്താലാണു്. ഭരണകൂടങ്ങളും
അധികാര േകന്ദ്രങ്ങളും ഉല്പാദി
പ്പിക്കുന്ന വിേദ്വഷത്തിെന്റയും
വിഭ്രാന്തിയുെടയും, ഭീതിയുെടയും,
വംശീയതയുെടയും ജാതീയതയുെട
യും േരാഗാണുക്കൾ െകാേറാണാ
ൈവറസ്സുമായി സംേയാഗം െച
യ്യുേമ്പാൾ നിരവധിവ്യാധികളുെട
സമുച്ചയമായി മാറുന്നു മഹാമാരി.

മഹാമാരിയുെട കാലെത്ത മരേണാല്പാദനത്തിെന്റ ഉത്ത
രവാദിത്വം െവറും ൈവറസ്സ് ബാധയിേലാ, ൈവദ്യശാസ്ത്ര
പരമായ വ്യവഹാരത്തിേലാ പരിമിതെപ്പടുത്താനാവില്ല.
ൈവറസ്സും ഭരണകൂടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംരചനയിൽ
നിന്നാണു് െകാേറാണാവ്യാധി ഒരു മഹാമാരിയായി വള
രുന്നെതന്നു് േരാഗത്തിെന്റ ആവിർഭാവചരിത്രം െതളി
യിക്കുന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന േകവലം ൈവേറാള
ജിയുെടേയാ എപ്പിെഡമിേയാളജിയുെടേയാ, പ്രശ്നമായി
മഹാമാരിെയ കാണാനാവില്ല. ൈനതികവും രാഷ്ട്രീയ
പരവുമായ തലങ്ങളിൽ നിന്നു് േവർെപടുത്തിെക്കാണ്ടു്
െകാേറാണെയ േനരിടുവാനുള്ള ൈവദ്യശാസ്ത്രപരവും
ഭരണകൂടപരവുമായ പദ്ധതികെളല്ലാം പരാജയെപ്പടുന്ന
തു് ഇക്കാരണത്താലാണു്. ഭരണകൂടങ്ങളും അധികാര
േകന്ദ്രങ്ങളും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിേദ്വഷത്തിെന്റയും വിഭ്രാ
ന്തിയുെടയും, ഭീതിയുെടയും, വംശീയതയുെടയും ജാതീയ
തയുെടയും േരാഗാണുക്കൾ െകാേറാണാ ൈവറസ്സുമായി
സംേയാഗം െചയ്യുേമ്പാൾ നിരവധിവ്യാധികളുെട സമു
ച്ചയമായി മാറുന്നു മഹാമാരി. േരാഗത്തിെന്റയും മരണ
ത്തിെന്റയും ഭീകരതയുെടയും ഉല്പാദന സമ്പ്രദായങ്ങൾ
അങ്ങെന രൂപാന്തരീകരണത്തിനു വിേധയമാകുന്നു.
േരാഗവ്യാപനവും മരേണാല്പാദനവും—ആത്മഹത്യ,
െകാല, ബലി, രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നിങ്ങെന വിവിധ
രൂപങ്ങളിലുള്ള മരണങ്ങളുെട ഉല്പാദനം—ബേയാരാഷ്ട്രീയ
പദ്ധതികളായി മാറുന്ന ഒരു രുഗ്ണകാലത്തു്, മരണ
െത്ത േനരിടൽ ആേരാഗ്യ-ൈവദ്യ-ഭരണ-നടപടികൾക്ക
പ്പുറം ൈനതികവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ പ്രേയാഗങ്ങൾ
ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ജീവിതെത്ത മരണമായി കാണുകയ
ല്ല, ‘ജീവിത’രാഷ്ട്രീയവും (bio-politics)1 —ജീവിതത്തിനു
േമലുള്ള രാഷ്ട്രീയം / അധികാരം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ)
“മരണ” രാഷ്ട്രീയവും (necro-politics) ഒേര ബിന്ദുവിൽ
സന്ധിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, (പൂർണ്ണ) ജീവിതത്തി
ലും (ജീവിതത്തിെന്റ ‘അന്തഃസ്ഥിത ശക്തിയിലും’) ൈന
തികതയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബദൽ ‘ജീവിത’രാഷ്ട്രീയ
ത്തിെന്റ ബഹുതല സമഗ്രമായ സമരമുഖങ്ങൾ തുറക്കുക
എന്നതാണു് ആവശ്യെമന്നു് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിത
െത്തയും ൈനതികതേയയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മഹാതത്വ
ചിന്തകനായ സ്പിേനാസയുെട പ്രസിദ്ധമായ വചനങ്ങൾ
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസക്തമാെണന്നു കരുതുന്നു:
“ഒരു സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കുറവു് ചിന്തിക്കുക മര
ണെത്തപ്പറ്റിയായിരിക്കും. മരണെത്തപ്പറ്റിയല്ല, ജീവിത
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള അനുധ്യാനമാണു് അയാളുെട വിേവകം.”
(“A free man thinks of nothing less than of death,
and his wisdom is a meditation, not on death, but on
life.” Baruch Spinoza, Ethics.)

1. Bio-politics, ൈജവ രാഷ്ട്രീയം (ബി. രാജീവെന്റ പരിഭാഷ)

എന്ന േപരിലാണു് െപാതുേവ േകരളത്തിൽ അറിയെപ്പടുന്ന
തു്. എന്നാൽ ജീവിത രാഷ്ട്രീയം എന്ന പദമാണു് ഉചിതം എന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു. ൈജവരാഷ്ട്രീയം എന്ന പദം ജീവിത രാഷ്ട്രീ
യെത്ത െവറും ഓർഗാനികേമാ അതെല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതി സഹ
ജേമാ ജീവശാസ്ത്രപരേമാ ആയ തലത്തിേലക്കു ചുരുക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ മിെഷൽ ഫൂേക്കായുെടയും,
െനഗ്രിയുെടയും, െദല്യൂസിെന്റയും ചിന്തകളിൽ വികസിതമാവു
ന്ന ബേയാ-രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പം ൈജവ ജീവിതെത്തയല്ല ജീവിത
ത്തിെന്റ സാകല്യെത്തയാണു്, വംശ ജീവിതെത്തേയാ സാമൂ
ഹ്യ ജീവിതെത്തേയാ ആണു് ആധാരമാക്കുന്നത്—ഗ്രീക്കുകാർ
bios എന്നു വിളിക്കുന്ന പൂർണ്ണ ജീവിതെത്ത, ജീവിത സർവ്വ
സ്വെത്ത. Bio-politics എന്ന പദം ഇന്നു് വിേവചനാരഹിത
മായാണു് െപാതുേവ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതു് Bio-politics
എന്ന സങ്കല്പെത്ത പ്രകടമായും രണ്ടു വ്യത്യസ്ഥ അർഥത്തിലാ
ണു് യൂേറാപ്യൻ ചിന്തകന്മാർ വ്യവഹരിച്ചു വരുന്നതു്. ഫൂേക്കാ
യും അഗംബനും മറ്റും Bio-politics െന Bio-Power (Power as
potestas—ജീവിതാധികാരം) എന്ന നിേഷധാത്മകമായ അർ
ത്ഥത്തിലാണു് നിർവ്വചിക്കുന്നെതങ്കിൽ അേന്താണിേയാ െന
ഗ്രിെയേപ്പാലുള്ളവർ ‘ജീവിതശക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായ (small
letter power as potentia) രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന ധനാത്മകമായ
അർത്ഥത്തിലാണു് അതിെന വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. ആദ്യെത്ത
നിർവ്വചനം ജീവിതത്തിനുേമൽ പ്രേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന അധികാ
രെത്ത, രാഷ്ട്രീയെത്ത സൂചിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, െനഗ്രിയുെട നിർവ്വച
നം ജീവിതത്തിെന്റ അന്തഃസ്ഥിത ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
തും അധികാരെത്ത െചറുക്കുന്നതുമായ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വിപ്ലവ
കരമായ സങ്കല്പത്തിേലക്കതിെന ഉയർത്തുന്നു. എങ്കിലും െകാ
േറാണാകാലഘട്ടത്തിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ട ബേയാരാ
ഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഭൂരിഭാഗം ചിന്തകരും ബേയാ-അധികാരം
എന്ന നിേഷധാത്മക അർഥത്തിലാണു് ബേയാ-രാഷ്ട്രീയ സങ്ക
ല്പെത്ത ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അവിേവ
ച്യതേയയും സന്ദിഗ്ദ്ധതേയയും ഒഴിവാക്കുവാനാണു് ‘ബദൽ ജീ
വിത രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന സങ്കല്പം ഇവിെട സനിഷ്ക്കർഷം ഉപേയാ
ഗിക്കുന്നതു്.

□

െക. വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ
പ്രസിദ്ധ നിരൂപകനും പത്രപ്രവർത്തക
നും വാഗ്മിയുമായിരുന്ന സി. പി. ശ്രീധരെന്റ
മകൻ. 2004-ൽ JNU, Centre For Historical
Studies-ൽ നിന്നു് പി. എച്. ഡി. ബിരുദം.
േഡാ: െക. എൻ. പണിക്കരുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ നട
ത്തിയ തീസിസ്സിെന്റ ശീർഷകം: “The Counter-Narratives
of Power and Identity in Colonial Keralam—A Reading of
C. V. RamanPilla’s Historical Novels”. തൃശൂർ േകരളവർമ്മ
േകാേളജിെല ചരിത്രവിഭാഗം േമധാവിയായി വിരമിച്ചു.

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.
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