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ഒരു സബാൾേട്ടൺ
യുവാവിെന്റ
വനിതാദിനക്കുറിപ്പ്
േലാകെമമ്പാടും ഇന്ന് വനിതാ ദിനം ആേഘാഷിക്കു
കയാണ്. സ്ത്രീ സ്വതന്ത്ര്യവും സമത്വവും ഉയർത്തിപ്പി
ടിക്കുക എന്ന ഉേദ്ദശ്യമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദി
നത്തിനുള്ളത്. ഈ ദിനത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
േകരളീയ െഫമിനിസത്തിെന്റ മുഖ്യധാരെയ വിമർശ
നാത്മകമായി പരിേശാധിക്കാനാണ് ഞാൻ മുതിരു
ന്നത്.
സമൂഹത്തിെന്റ വിവിധ േമഖലകളിൽ നിന്നും സ്ത്രീ
സമത്വത്തിനായുള്ള കൂട്ടായ സ്വരങ്ങൾ അടുത്ത കാ
ലങ്ങളിൽ ഉയർന്നു േകട്ടിരുന്നു. േതാട്ടം െതാഴിലാളി
േമഖലയിെല െപാമ്പിെള ഒരുൈമ മുതൽ സിനിമാ
രംഗെത്ത വിമൻസ് കളക്ടീവ് വെര അതിൽ ഉൾെപ്പ
ടുന്നു. ഇതിൽ െപാമ്പിെള ഒരുൈമയും വസ്ത്ര വ്യാപാര
രംഗെത്ത അസംഘടിത സ്ത്രീ െതാഴിലാളികളും ഉൾ
െപ്പെടയുള്ളവരുെട സമര മുേന്നറ്റങ്ങൾ അതാതു േമഖ
ലകളിെല ചൂഷണങ്ങൾെക്കതിെരയുള്ളവയായി പരി
ഗണിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ, WCC-യുെട (വുമൺ സിനിമ
കളക്റ്റീവ്) മുേന്നറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീകളുെട െപാതു പ്രശ്നങ്ങെള
അഭിസംേബാധന െചയുന്നവയായാണ് പരിഗണിക്ക
െപട്ടുേപാരുന്നത്.
അതിനാൽ തെന്ന WCC-യുെട െനടും തൂണുകളി
െലാരാളായ റിമാ കല്ലിങ്കലിെന്റ ഒരു പ്രസ്താവനെയ
മുേന്നാട്ടു വക്കുകയാണ്. തെന്റ െചറുപ്പകാലത്തു വീ
ട്ടിൽ പ്രേത്യക വിഭവങ്ങൾ പാചകം െചയുേമ്പാൾ
അതിെന്റ ഭൂരിഭാഗവും വീതിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത് സേഹാ
ദരന്മാർക്കായിരുന്നു എന്നാണ് റിമ ഒരു െപാതു പരി
പാടിയിൽ പറയുകയുണ്ടായത്.
കുടുംബങ്ങളിെല ആൺ-െപൺ പക്ഷേഭദങ്ങൾക്ക്
ഉദാഹരണമായാണ് പ്രസ്തുത സംഭവെത്ത റിമ ഉദ്ധരി
ച്ചത്. ഇേത തുടർന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അവർ
വലിയ േതാതിൽ അപഹസിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി.
സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായി വളർന്നുവന്ന ആൺ കൂട്ടങ്ങളുെട
േതേജാവധ ശ്രമങ്ങളായി അവെയ കാണുന്നതിൽ
െതറ്റുപറയാനാകില്ല. എന്നാൽ റിമയുെട പ്രസ്താവ
നയും െപാതുേബാധവുമായുള്ള സംഘർഷത്തിെന്റ
സാമൂഹിക–സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലങ്ങളും വിശ
കലനം െചയ്യെപ്പേടണ്ടതുണ്ട്.
റിമാ കല്ലിങ്കൽ അപ്പർ ക്ലാസ്/അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന ഒരാളാെണന്നാണ്
ഞൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഒരു
അടിസ്ഥാനവർഗ കുടുംബത്തിെല സമാനമായ വിേവ
ചനത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ അവർക്ക് മനസി
ലാകുക ശ്രമകരവുമാണ്. വർക്കിംങ്ങ് ക്ലാസ് ആൺ
കുട്ടികൾക്ക് വളെര െചറിയ പ്രായം മുതൽക്കുതെന്ന
അധിക പരിഗണന (താരതേമ്യന) ലഭിക്കുന്നുെണ്ട
കിൽ അതിെന്റ പ്രധാന കാരണം അവർ കുടുംബ
ഭാരം ചുമേക്കണ്ടവരാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥാപിത ചി
ന്തയുെട പിൻതുടർച്ച മൂലമാണ്. േകരളത്തിെല അസ
മ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിേല മിക്കവാറും ആൺക്കുട്ടികൾ
െതാഴിലധിഷ്ഠിത േകാഴ്സുകൾ തിരെഞ്ഞടുക്കാേനാ
ഉപജീവനാധിഷ്ഠിതമായി സ്വന്തം ചിന്തകെള പരു
വെപ്പടുത്താേനാ പ്രധാന കാരണം, േമൽ പറഞ്ഞ
തുേപാെല ബാല്യം മുതൽ അടിേച്ചൽപിക്കെപ്പടുന്ന
ബാധ്യതാ േബാധങ്ങൾ മൂലമാണ്. േവണ്ടത്ര വാർദ്ധ
ക്യകാല െപൻഷനുകേളാ വേയാജന സംരക്ഷണ
പദ്ധതികേളാ രാജ്യത്ത് നിലവിലില്ല എന്നത് മാതാ
പിതാക്കളുെട അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾക്കും അമിതമായ
ആശ്രിത അേനാഭാവത്തിനും (നിർബന്ധിതമായ)
ഒരു കാരണമാെണന്നും വരാം.
മലയാള മേനാരമ ദിനപത്രത്തിെല ‘വാചക േമള’
എന്ന പംക്തിയിൽ െപ്രാഫ. എം. ലീലാവതിയുേട
തായി വന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ഇന്നും ഓർത്തുവക്കുന്നു
ണ്ട്.
“അടിസ്ഥാനവർഗ/അവശജാതി സ്ത്രീകൾ സർഗാത്മ

കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകാത്തത് എങ്ങ
െന ഒരു െപാതു സമൂഹത്തിെന്റ പിഴവാകും?” — എന്ന
താണ് അതിന്റ ഏകേദശ സാരം. െതാഴിെലടുത്ത് കു
ടുംബം േപാേറ്റണ്ടതിനായി വളർത്തെപ്പടുന്ന ആൺകു
ട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം സർഗാത്മകജീവിതേമാ പ്രേത്യക
കഴിവുകേളാ പരിപാലിക്കാേനാ, അവ തിരിച്ചറി
യാൻ േപാലുേമാ സാധ്യതയില്ല എന്ന വസ്തുതയാണ്
ലീലാവതിയുെട വേരണ്യ സ്ത്രീ യുക്തി മനഃപൂർവ്വേമാ
അല്ലാെതേയാ മറന്നു കളയുന്നത്.
സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങെള ബലികഴിച്ചു ബാധ്യത
കളുെട തലമുറാനന്തര ഗമനത്തിെന്റ ഭാഗമാകുന്ന,
അതിേലയ്ക്കായി ബാല്യം മുതൽ അധിക പരിഗണ
നകൾ ‘ഏറ്റുവാേങ്ങണ്ടി വരുന്ന’, അസമ്പന്ന പുരുഷ
െന്റ ഗതിേകടുകെളയാണ് റിമ വർഗവ്യത്യാസങ്ങെള
അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് പുരുഷാധിപത്യെമന്ന നില
യിൽ സാമാന്യവത്ക്കരിക്കുന്നത്.
‘കഫർണൗം’ എന്ന ലബനീസ് ചിത്രത്തിൽ, തെന്ന
ജനിപ്പിച്ചു എന്ന കാരണത്തിെന്റ േപരിൽ മാതാപി
താക്കൾെക്കതിെര േകാടതിയിൽ വാദിക്കുന്ന ‘െസ
യ്ൻ’ എന്ന ബാലെന കാണാം. ബാല്യ വിവാഹത്തി
നിരയായി മരണെപ്പട്ട സ്വന്തം സേഹാദരിെയേപ്പാ
െലത്തെന്ന, നിത്യ ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങേളാട്
ജനനം മുതൽ െപാരുേതണ്ടിവരുന്ന തെന്റ ജീവിതാ
വസ്ഥയും കുറ്റകരമാെണന്ന അവെന്റ തിരിച്ചറിവ്
അസ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േബാധങ്ങളുെട ആഴ
െത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ ചിത്രത്തിെന്റ കഥാകൃത്തും സഹ തിരക്കഥാകൃ
ത്തും സംവിധായികയുമായ നാദിൻ ലബാകിയിൽ
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതും, നമ്മുെട മുഖ്യധാരാ സ്ത്രീ വി
േമാചകരിൽ ഒട്ടുേമയില്ലാത്തതും ഈ നിലയിലുള്ള
ആഴേമറിയ സാമൂഹ്യാവേബാധമാണ്. ‘െഫമിനിസ
ത്തിെന്റ ൈബബിൾ’ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന
‘െസക്കൻഡ് െസക്സ് ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സിേമാൺ
ദി ബുവ്വ സ്ത്രീ വിേമാചനെത്ത സംബന്ധിച്ചു പറയുന്ന
ഒരു വാചകം ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്തുപറേയ
ണ്ടതാണ്. “സ്ത്രീ സമത്വെമന്നാൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും
ഇടയിലുള്ള സമത്വം മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ത്രീക്കും മെറ്റാരു
സ്ത്രീക്കും ഇടയിലുള്ള തുല്യത കൂടിയാണ്”—എന്നാണ്
സിേമാൺ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. െഫമിനിസം എന്നാൽ
സ്ത്രീകളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വിേമാചനമാ
ണ് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സങ്കുചിതവും,
സമ്പന്ന യുക്തി േകന്ദ്രിതവുമായ സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകൾ
സ്ത്രീ വിേമാചനത്തിെന്റ മുഖ്യധാരയായി പരിഗണിക്ക
െപ്പടുന്ന കാലത്ത് എതിർ സ്വരങ്ങൾ അനിവാര്യമാ
െണന്ന േബാധ്യത്തിലാണ് ഇെതഴുതുന്നത്.
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ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ
സമൂഹശരീരവും ഭരണഘടന
എന്ന ഉടയാടയും
“ജനാധിപത്യം ഒരു ഭരണരീതി മാത്രമല്ല അെതാരു
ജീവിതൈശലിയാണ്. സത്യസന്ധതേയാട് കൂറി

ല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പ്രേത്യ
കിച്ച് അർത്ഥെമാന്നുമില്ല. അത്തരം സമൂഹങ്ങളിൽ
ജനാധിപത്യം ദീർഘനാൾ പുലരുകയുമില്ല.”

റിപ്പബ്ലിക് ദിനേത്താടനുബന്ധിച്ച് മാതൃഭൂമി ദിനപത്ര
ത്തിൽ എഴുതിയ േലഖനത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് െജ. െചല
േമശ്വർ നടത്തിയ നിരീക്ഷണമാണ് ഇത്. വർത്ത
മാനകാല ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ച്
അടുത്തിെട ഉണ്ടായതിൽ െവച്ച് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും
സത്യസന്ധവുമായ അഭിപ്രായപ്രകടനം ആയി െച
ലേമശ്വറിെന്റ വാക്കുകെള പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
േലാകത്തിെല തെന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ
പരമാധികാര രാജ്യങ്ങളിെലാന്നായ ഇന്ത്യൻ ജനാ
ധിപത്യത്തിെന്റ അടിത്തറ രാജ്യത്തിെന്റ ഭരണഘട
നയാണ്. ഭരണഘടനാപരമായ വിലയിരുത്തലുകളു
െട ഫലമായാണ് ഭാരതം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം
എന്ന നിലയിൽ പരെക്ക അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നത്.
എന്നാൽ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾേച്ചർന്നിരിക്കുന്ന മൂ
ല്യങ്ങെള സ്വായത്തമാക്കാൻ മാറിമാറി ഭരിച്ച ഭര
ണകൂടങ്ങൾേക്കാ ജനങ്ങൾക്കു തെന്നേയാ ഇക്കാലം
വെര സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. രാജഭര
ണവും നാടുവാഴിത്തവും ജാതി വിേവചനവും പിന്നീ
ടുള്ള േകാളനി ഭരണവും നിർമ്മിെച്ചടുത്ത സാമൂഹിക
േബാധത്തിൽ വാർെത്തടുക്കെപ്പട്ട ജനസാമാന്യത്തി
െന്റ മുമ്പിൽ അധികാര ൈകമാറ്റത്തിന് േശഷം (സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിനു േശഷം) അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഒന്നാണ്
ഭരണഘടന. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തു
ടർന്നു വന്ന ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹിക സംവി
ധാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുെട ജനാ
ധിപത്യ മൂല്യ-ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിേലക്ക് ചുവടുമാ
റുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായും വളെര ശ്രമകരമായി
രുന്നിരിക്കാെമന്ന് ഇന്നു നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഭര
ണകൂടത്തിെന്റയും അതിെന്റ മെറ്റല്ലാ സംവിധാനങ്ങ
ളുെടയും കാര്യക്ഷമമായ ശ്രമങ്ങളിലൂെട മാത്രം സാ
ധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുെട
സാമൂഹിക വിതരണം. എന്നാൽ ഇേന്നാളം ഉണ്ടായ
ഭരണകൂടങ്ങൾ അധികാരം നിലനിർത്തുക എന്നതാ
ണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി കണ്ടത്. നേരന്ദ്രേമാദിക്കും
സംഘപരിവാറിനും പുറകിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന മനു
ഷ്യ സമുദ്രം ഈ വസ്തുതെയ ശരിെവയ്ക്കുന്നതാണ്. മത
ഭ്രാന്തിേനയും ഭാരതീയ ഭൂതകാലെത്ത പ്രതിയുള്ള
അമിതാഭിമാനെത്തയും മുൻനിർത്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ
സംഘടന രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ജനസാമാന്യ
ത്തിെന്റ തെന്ന ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ മേനാനിലയുെട
സുവ്യക്തമായ െതളിവാണ്. ഭരണഘടനയുെട ആമു
ഖം സ്കൂൾ അസംബ്ലികളിൽ നിർബന്ധമായി വായിച്ചു
േകൾപ്പിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന േകരള സർക്കാരിെന്റ നി
ലപാട് ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്തുപറേയണ്ടതും
അഭിനന്ദിേക്കണ്ടതുമാണ്.
ജനാധിപത്യെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ
ധാരണകളിൽ തെന്ന െപാരുത്തേക്കടുകൾ കാണാൻ
കഴിയും. ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഭൂരിപക്ഷ താത്പര്യപ്ര
കാരമുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പാണ് ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
മുഖമുദ്രയായി കരുതെപ്പടുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിെന
സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുെട നിർവചനം േപാലും ഈ
നിലയിൽ െതറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ്. “ജനങ്ങൾ
ജനങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തിരെഞ്ഞടുക്കു
ന്നതാണ് ജനാധിപത്യം” എന്ന നിർവചനം സത്യ
ത്തിൽ ജനാധിപത്യെത്ത ന്യൂനീകരിക്കുകയാണ്.
ഭരണപരമായ ജനാധിപത്യ ഘടന ജനാധിപത്യ
നിർവചനത്തിെന്റ കാതലായി മാറുന്നത് തീർത്തും
അസംബന്ധമാണ്. നമ്മുെട ജനാധിപത്യം നിർവച
നം ശരിെവയ്ക്കുകയാെണങ്കിൽ ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഒരു
സമ്പൂർണ ജനാധിപത്യ രാജ്യം തെന്നയാണ്. ഭരണ
ഘടനാപരമായ േവാെട്ടടുപ്പിലൂെട തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പ
ടുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ഇവിെട നിലവിലുള്ളത്. ജനാ
ധിപത്യം ഒരു ജീവിതൈശലി ആെണന്ന ജസ്റ്റിസ്
െചലേമശ്വറിെന്റ വാക്കുകെള പരിഗണിച്ചാൽ ഇന്ത്യ
തീർത്തും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ ഒരിടമാെണന്ന
നിഗമനത്തിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ എത്തിേച്ചേരണ്ടിവ
രും. ഭരണകൂടം ജനങ്ങേളാട്, പണം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാ
ത്തവേനാട്, അച്ഛനമ്മമാർ മക്കേളാട്, െതാഴിലുടമ
െതാഴിലാളിേയാട്, അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികേളാ
ട്, ഉന്നത ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ കീഴുേദ്യാഗസ്ഥേനാട്, െപാ
തുേബാധം കറുത്തവേനാട്, പുരുഷൻ സ്ത്രീകേളാട്,
സവർണ്ണൻ അവർണ്ണേനാട്, പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന
വർ ഇളയവേരാട്, ശക്തി കൂടിയവർ കുറഞ്ഞവേരാട്,
ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷേത്താട്, എന്നു തുടങ്ങി സമ
സ്ത േമഖലകളിലും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ ആധി
പത്യം ഇന്നും തുടരുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. േമൽപ്പ
റഞ്ഞവെയല്ലാം സ്വാഭാവിക സാമൂഹിക നിയമങ്ങ
ളായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്ന രാജ്യത്ത് ഭരണകൂടങ്ങൾ
എത്ര മാറി മറിഞ്ഞാലും ജനാധിപത്യേമാ തുല്യത
േയാ സ്ഥാപിക്കെപ്പടില്ല. അതുെകാണ്ടു തെന്ന നില
വിൽ നടക്കുന്ന പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ബി െജ പി ഭരണം
അട്ടിമറിക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന്
വിപുലെപ്പേടണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യെത്ത ജനാധിപത്യവ
ത്കരിക്കാനുള്ള പുതിയകാല നീതി േബാധത്തിെന്റ
േപാരാട്ടങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവ വളർന്നാൽ
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം െചയ്യുന്ന ജനാധിപ
ത്യ സ്ഥാപനത്തിേലക്ക് വിദൂരമാെയങ്കിലും െചെന്ന
ത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും.
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കൂട്ടെക്കാലകേളാളം
എത്തുന്ന വർഗ്ഗ
പ്രതിസന്ധികൾ
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സർവ്വ മാധ്യമ
ങ്ങളും മനുഷ്യമനസ്സുകളും ഏെറ്റടുത്ത ൈസേക്കാ വി
ല്ലത്തിയായ േജാളിെയക്കുറിച്ചു അത്രെയാന്നും േകൾ
വിസുഖമില്ലാത്ത ചില വസ്തുതകളാണ് ഇവിെട പറ
യാൻ മുതിരുന്നത്. ആദ്യമായും അവസാനമായും പ്ര
ശ്നവൽക്കരിക്കുന്നത് അവർ മറച്ചു െവക്കുന്ന അവരുെട
തെന്ന വർഗ്ഗപരമായ സ്വത്വെത്തയുമാണ്.
േജാളി ഒരു എൻഐടി െപ്രാഫസർ ആയിയാണ്
സമൂഹത്തിനു മുൻപിൽ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കു
ന്നത് എന്നാണ് വാർത്തകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാ
ക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവെരാരു ബ്യൂട്ടിപാർലർ
ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു എന്നും ഇതിനാൽ ആത്യ
ന്തികമായി അവെരാരു െതാഴിലാളി ആയിരുന്നു
എന്ന് തെന്ന കരുതാം. (അവരുെട കുടുംബപശ്ചാ
ത്തലെത്ത പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമായി അവഗണിേക്കണ്ട
തുണ്ട്.)
ഒരാൾക്ക് അയാളുെട വർഗ്ഗസ്വത്വത്തിൽ െതളിമ
േയാെട ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു സാമൂഹിക
സാഹചര്യമല്ല നമ്മുേടത് എന്നത് തർക്കരഹിത
മായ വസ്തുതയാണ്. ഒരാൾ അയാൾ െചയ്യുന്ന െതാഴി
ലിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പരിഗണ
നക്ക് വിേധയമാകുകയും വിലയിരുത്തെപ്പടുകയും
െചയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിെലമ്പാടുമുണ്ട്. അത്
ഇന്ത്യൻ ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട അേബാധ മൂല്യക്രമ
ങ്ങളായും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ്. ആയിരക്കണ
ക്കിന് വർഷങ്ങേളാളം െതാഴിൽപരമായി സാമൂഹിക
വിഭജനം (ജാതി വിഭജനം) നടന്ന ഒരു േദശം എന്ന
നിലയിലുള്ള എല്ലാ ഹാങ്ങ് ഓവറുകളും ഇന്നും ഇന്ത്യ
ക്കുണ്ട്. െതാഴിൽ ഒരു മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വത്തിന്
ലഭിക്കുന്ന മൂല്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതിെന്റ
അടിസ്ഥാന കാരണവും.
എെന്റ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവവും ഇവിെട
പങ്കുെവേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. എെന്റ സീനി
യർ ആയി പഠിച്ച ഒരാൾ അയാളുെട ബന്ധുവിെന
കുറിച്ച് നടത്തിയ വിവരണം ആണിത്. രാവിെല
കുളിച്ചു െവള്ളയും െവള്ളയും ധരിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവായ
ബാഗും തൂക്കി ബുള്ളറ്റിൽ േപാകുന്ന ഒരാെള നിങ്ങൾ
സങ്കൽപ്പിക്കുക. അയാളുെട ബാഗിൽ േമസ്തിരിപ്പണി
യുെട ആയുധങ്ങൾ ആെണന്നും. അതിൽ സ്വാഭാവി
കത േതാന്നുന്നില്ല എന്നാെണങ്കിൽ, അയാളുെട െതാ
ഴിലിെന കുറിച്ച് അവർ കുടിേയറിയ ആ നാട്ടിെല
ആർക്കും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല എന്ന വസ്തുത നി
ങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ നീട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
വർഗ്ഗപരമായ/െതാഴിൽപരമായ അപകർഷതെയ
മറികടക്കാനായി സാധാരണ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന
കൗശലപൂർവ്വമായ ഇടെപടലുകെള നിഷ്കളങ്കമായി
കാണാൻ കഴിയില്ല. മാരകമായ വർഗ സ്വത പ്രതിസ
ന്ധിയായി അതിെന വിലയിരുേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഇതിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല രീതിയിലാകും നട
ക്കുക. സമർത്ഥമായി സ്വത്വം മറക്കുന്നവർക്കുള്ളിൽ
അത്യുഗ്രമായ പ്രഹരേശഷിയുള്ള ഒരു േജാളി വള
രാൻ സാഹചര്യ സമ്മർദ്ദങ്ങേളാ മാനസിക വ്യതി
യാനങ്ങേളാ ധാരാളമാണ്. ഉപരിവർഗ്ഗ/േമൽജാതി
പ്രിവിേലജുകൾ നൽകുന്ന സ്വതന്ത്രവും സുഖാസാ
ധ്യവുമായ ജീവിത കാമനകളുമാണ് മനുഷ്യെര കാ
പട്യത്തിെന്റ പുലിേത്താലണിയാണ് േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന
സുപ്രധാന ഘടകം.
അപകർഷതെയന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തിലാണ്
ഇവെയല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. േജാളി നടത്തിയ
െകാലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിെല ഉേദ്ദശം പണവും
സമ്പത്തും ആെണന്ന് വ്യക്തമാണേല്ലാ. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്ന, അവരുെട െതാഴിൽ സ്വത്വപരമായ പ്ര
തിസന്ധി: കുമിഞ്ഞുകൂടാനിരിക്കുന്ന സമ്പത്തുെകാ
ണ്ട് അട്ടിമറിക്കെപ്പടാം എന്ന ധാരണയാണ് അവെര
നയിച്ചെതന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്.
സാഹിത്യം പലേപ്പാഴായി ഇതിെന തീവ്രമായിതെന്ന
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ജയേമാഹൻ എഴു
തിയ നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന േനാവലിൽ നാ
യകനും ഐഎഎസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥനും നായാടിയു
മായ ധർമ്മപാലൻ ഒരു സവർണ്ണ സ്ത്രീെയ വിവാഹം
െചയ്യുന്നത് അവർ അയാെള അവരുെട േലാകേത്ത
ക്ക് കൂട്ടിെകാണ്ട് േപാകും എന്ന് കരുതിയാണ്. തെന്റ
അപകർഷതകൾ ആ രീതിയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും
എന്ന അയാളുെട ഈ പ്രതീക്ഷ േനാവലുടനീളം പരി
ഹാസ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. എസ് ഹരീഷ് എഴുതിയ േമാദ
സ്ഥിതനായങ്ങു വസിപ്പൂ മലേപാെല എന്ന കഥയി
ലും േമൽജാതിയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കീഴ്ജാതി ജീവി
തങ്ങെള കാണാം.
ബഷീറിെന കുറിച്ച് എം എൻ വിജയൻ പറയുന്ന
ത് േനാക്കുക: “സാഹിത്യമതെല്ലന്ന് േതാന്നിക്കുന്ന
തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യമാണ് ബഷീർ എഴുതിയത്.
ഇതിെല ഒരു കാര്യം ബഷീറിന് പലപണികൾ അറി
യാം എന്നുള്ളതാണ്. മീൻപിടിക്കാനറിയാം, കുശിനി
പ്പണിയറിയാം, പാത്രം കഴുകാനറിയാം എെന്നാെക്ക
ബഷീർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അറിവിെന്റ ജനാതിപത്യ
വൽക്കരണമാണ്. ജീവിതത്തിെല എല്ലാ പ്രവർത്ത
നങ്ങളും മൂല്യവത്താെണന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രവർത്ത
നവും സാഹിത്യെത്തക്കാൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞതല്ല എന്ന
േബാധം ഇേതാെട ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു.”
െതാഴിലിെനക്കുറിച്ചും, െതാഴിൽപരമായി ലഭിക്കുന്ന
സ്വീകാര്യതകളുെട നിരർത്ഥതെയ കുറിച്ചുമുള്ള വിജ
യന്മാഷിേന്റയും, ബഷീറിെന്റയും ഒേരേപാെലയുള്ള
ജീവിതേബാധമാണ് ഇവിെട െതളിയുന്നത്. വിശാ
ലവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഈ നിസ്സാര യുക്തിയു
െട അഭാവമായിരിക്കാം ഒരുപെക്ഷ േജാളിമാെര സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും വരാം. ബഹുസ്വരതകെളന്നാൽ
ജാതി, മത, േദശ, േവഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല വർഗ്ഗപരവും,
വംശപരവുമായ ൈവവിദ്ധ്യങ്ങെള കൂടി അംഗീകരി
ക്കെപ്പേടണ്ടതുണ്ട്.
“നിങ്ങൾ എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുേന്നാ അതല്ല
നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എന്താെണന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതു
േന്നാ അതുമല്ല നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എന്താെണന്ന് മറ്റു

ള്ളവർ കരുതുന്നുെവന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുേന്നാ
അതാണ് നിങ്ങൾ” എന്ന് എവിെടേയാ വായിച്ച
തായി ഓർക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതും എന്ന
മലയാള യുക്തി വർഗപരമായ അസംതുലിതാവസ്ഥ
കെള അപകടകരമാംവിധം പാലൂട്ടി വളർത്തുകയും
െചയ്യുന്നു.

സനൽ ഹരിദാസ്
തൃശൂർ സ്വേദശി.
തൃശൂർ ശ്രീ േകരളവർമ്മ േകാേള
ജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരു
ദം, മധുൈര കാമരാജ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി
ക്യാംപസിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര
ബിരുദം.
പ്രദീപൻ പാമ്പിരികുന്നിെന്റ ‘എരി’
എന്ന േനാവലിെന അധികരി
ച്ച് എം. എ. ൈഫനൽ െപ്രാജക്ട്

(History and approach in the novel, ‘Eri’). എം. പി. േപാൾ

ചാരിറ്റബിൾ െസാൈസറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രബന്ധ മത്സര
ത്തിൽ, േഡാ. എം. ജി. എസ്. നാരായണൻ ഡയറക്ടറായ
വിധികർതൃസമിതി ഇതിന് A+ നൽകി.

എംഇഎസ് മമ്പാടു് േകാേളജിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപ
കനായിരുന്നു (2019 കാലയളവിൽ). നിലവിൽ വിവർത്ത
നം, പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എന്നിവ സ്വതന്ത്രമായി െചയ്തു േപാരു
ന്നു.

പ്രതികരണങ്ങൾ
◦ അക്ഷരഭംഗി കണ്ടുകണ്ടിങ്ങെന ഇരുന്നു േപായിട്ടില്ല
മുെമ്പാരിക്കലും. ശബ്ദവും ഭാവവും അർത്ഥവും ഉൾക്കാഴ്ച
കളും തരുന്നതല്ലാെതാരു തനതാഴം, ജീവൻ, പ്രകാശം,
ഓേരാ അക്ഷരവും വിരിയിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു.
അവ കലരുന്നു വാക്കിെന്റ നാദശരീരത്തിൽ, വായന
യിൽ, േലാക/ചരിത്രപ്പടർപ്പിൽ. അനുഭൂതിയിൽ, ദർ
ശനത്തിൽ, വാക്കിനും രാഗത്തിനും മുമ്പെത്ത സ്വരം
കലരുന്നു. അത്യന്ത സൂക്ഷ്മമായ അക്ഷര നേവാത്ഥാനം
അനുഭവിക്കാനാവുന്നു. ഈ പറയുന്നത് അതിശേയാ
ക്തിയാെണന്ന് േതാന്നാം. അതിെന്റ കാരണം, അനു
ഭവിക്കുന്ന അതിശയം അപ്പാേട പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
താവാേന തരമുള്ളൂ.
ഓേരാ പ്രഭാതത്തിലും ‘സായാഹ്ന’െത്ത കാത്തിരിക്കു
ന്നതും, സായാഹ്നെത്ത വായിക്കുന്നതും, അതിശയം
തെന്ന. ഈ അതിശയം പഴകാെത പാളാെത എന്നും
വരെട്ട.
കർത്താേവ, ഈ വിചാരത്തിെന്റ േപേരാ വാർദ്ധക്യം?
ഇത് കാണാതിരിക്കുന്നതേല്ല തിമിരം? ജര? നര? കൂ
ന്? — െക. ജി. എസ്., ബാംഗ്ലൂർ
◦ മലയാള ഭാഷയും സാേങ്കതികതയും വികാസം പ്രാപി
ച്ചിട്ട് കുെറ വർഷങ്ങൾ ആെയങ്കിലും അതിനു പൂർണത
ൈകവന്നു എന്ന് േതാന്നിയത് സായാഹ്ന എന്ന ഗ്രൂപ്പി
ലൂെട എെന്റ വിരൽത്തുമ്പിൽ കടന്നു വന്ന ഈ പുസ്തക
ങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാഴാണ്. സ്േക്രാൾ െചയ്യാെത പുസ്തക
ങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സായാഹ്നയുെട പ്രേത്യക
തെയന്ന് േതാന്നുന്നു .
വിരൽതുമ്പിൽ ഇത്ര അധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്
ലഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം തീർത്തും അഭിനന്ദനാർഹം
തെന്ന. സായാഹ്നയ്ക്കും അതിെന്റ അണിയറ പ്രവർ
ത്തകർക്കും അഭിന്ദനങ്ങളും േസ്നഹവും അറിയിക്കുന്നു.
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല േലാ േകാേളജിൽ മലയാളം
അധ്യാപികയായ എനിക്ക് അവിെട പഠിപ്പിക്കാനു
ള്ള ഒരു വിഷയം മലയാളവും വിവരസാേങ്കതികയും
സാധ്യതകളും വളർച്ചയുമാണ്. ഈ ഉദ്യമം തീർച്ചയാ
യും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഭാഷാഗ
േവഷകർക്കും ഉപകാരെപ്പടുെമന്നതിൽ സംശയമില്ല.
— സജിന കാവിൽ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു
കെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന
താണു്.
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