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ഏകാന്തതയും കൂട്ടായ്മയും

അടച്ചിരിപ്പിെന്റ ഈ കാലത്തു് കഴിഞ്ഞ ഒന്നരമാസ�
മായി തുടർച്ചയായി നടന്നുവരുന്ന ഈ െവബിനാറിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ എെന്ന ക്ഷണിച്ചതിനു് ബ്രഹ്മപുത്രനും
സനിലിനും ആദ്യമായി നന്ദി പറയെട്ട. ഇതിേലക്കു്
വരാൻ ഞാൻ കുറെച്ചാന്നു് മടിച്ചു. ഇതിെല ചർച്ചകളിൽ
പലതും േകൾക്കാൻ ഇേപ്പാഴും എനിക്കു് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അതുെകാണ്ടു് ഇന്നിവിെട പറയാൻ േപാകുന്ന പലകാ�
ര്യങ്ങളും ഒരുപേക്ഷ, ഇതിനകം പലരും ചർച്ചെചയ്തു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അതിനു് പുറേമ, ഇന്നു് അവതരി�
പ്പിക്കാൻ േപാകുന്ന ഈ ആശയങ്ങൾക്കു് വ്യക്തതയും
നേന്ന കുറവാണു്. വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി�
യാത്ത ഒരു സാഹചര്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചിതറിയ ചില
പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണങ്ങളുെട സ്വഭാവം മാത്രമാണിതി�
നുള്ളതു്.

േകാവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുെട
അടിയന്തരസ്വഭാവം, വിശദീകരണ�
ങ്ങൾക്കും വാദമുഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ
സാധാരണ േകൾക്കാറില്ലാത്ത
ഒരു മുഴക്കം, ആഴമില്ലാത്തെതന്നു്
ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും േതാന്നിേയക്കാ�
വുന്ന തീവ്രതയുെട ഒരു പരിേവഷം,
െകാടുക്കുന്നുേണ്ടാെയന്നു് ചില�
േപ്പാെഴങ്കിലും സംശയം േതാന്നാം.
സംസാരിക്കുന്ന സ്വരം െപാടു�
ന്നെന ഉച്ചസ്ഥായിയിെലത്തി
ചിലമ്പുന്നതുേപാെല, ചിന്തയുെട
നീക്കങ്ങൾ പതറുന്നതുേപാെല.

ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തി�
െന്റ തലെക്കട്ടായി കണ്ട
‘േകാവിഡ്കാലചിന്ത�
കൾ’ എന്ന പ്രേമയം
എെന്ന ഒേരസമയം
ആകർഷിക്കുകയും വി�
ഷമിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസമാ�
യി േകാവിഡ്കാലവും
അടച്ചിരിപ്പുെമാെക്ക ചി�
ന്തെയത്തെന്ന കൂടുതൽ
ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയതാ�
യാണു് എനിക്കു് അനുഭവെപ്പട്ടതു്. എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങ�
െന േതാന്നണെമന്നില്ല. ഇതു് കുറച്ചു േപരുെട, അതുമ�
െല്ലങ്കിൽ ഒരുപേക്ഷ, എെന്റ മാത്രം, പ്രശ്നമായിരിക്കാം.
മാധ്യമങ്ങൾ േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ ചിന്താരംഗം കൂടു�
തൽ സജീവമായിരിക്കുന്നതായാണു്, അതിനു് ഊർജ്ജം
വർദ്ധിച്ചതായാണു്, ആദ്യേനാട്ടത്തിൽ േതാന്നുക. പകർ�
ച്ചവ്യാധിെയപ്പറ്റിയും, അതിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വർ�
ത്തമാനകാലെത്തപ്പറ്റിയും േലാകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും, ധാരാളം ചർച്ചകൾ ഇതിനിെട വന്നു കഴി�
ഞ്ഞു. വ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചു തുടങ്ങി അധികദിവസം
കഴിയുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന സ്ലാേവായ് ഴീെഴക് “പാൻെഡ�
മിൿ!” എന്ന േപരിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒരു
കണക്കിനു് േനാക്കിയാൽ ഇതിൽ വലിയ അതിശയം
േതാേന്നണ്ടതില്ല. ചിന്തയിലും എഴുത്തിലും പ്രസിദ്ധീക�
രണത്തിലുെമാെക്ക ഴീെഴക്കിെന്റ േവഗത വളെര പ്രസി�
ദ്ധമാണു്. 9/11-ൽ േവൾഡ് േട്രഡ് െസന്ററിെന്റ രണ്ടാ�
മെത്ത േഗാപുരം വീഴുന്നതിനു മുമ്പു് തെന്ന അെതപ്പറ്റി�
യുള്ള ഴീെഴക്കിെന്റ പുസ്തകം പുറത്തുവന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു
എെന്നാരു തമാശക്കഥതെന്നയുണ്ടു്.

സ്ലാേവായ് ഴീെഴക്

ഇങ്ങെന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ചർ�
ച്ചകളും വർദ്ധിച്ച േവഗതേയാെട മു�
േന്നാട്ടു േപാകുന്നുെണ്ടങ്കിലും, േകാവി�
ഡ് വ്യാധിയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകണ്ട ൈസദ്ധാന്തി�
കപഠനങ്ങളിൽ പലതിലും എേന്താ
ഒരു അപരിചിതത്വം, ഒരു പന്തിേക�

ടു്, എനിക്കു് അനുഭവെപ്പട്ടു. ഗാഢമായ ഉൾക്കാഴ്ചേയാെട
ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും െചയ്യുന്ന ഗിേയാർഗിേയാ
അഗംബനും, ഴീെഴകും, േഴാൺ-ലുക് േനാൻസിയുെമാ�
െക്ക ഇന്നെത്ത ഈ പ്രതിസന്ധിയുെട അടിയന്തരസ്വ�
ഭാവത്തിനു മുന്നിൽ ഒെട്ടാന്നു പതറുന്നതുേപാെലയാണു്
എനിക്കു േതാന്നിയതു്. ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാഹ�
ചര്യങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ വികസിപ്പിച്ച മൗലി�
കമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആശയങ്ങളും തെന്ന അവലംബി�
ച്ചു് ഈ പുതിയ സന്ദർഭമുന്നയിക്കുന്ന െവല്ലുവിളികെളയും
േനരിടാൻ അവർ പാടുെപടുന്നതു േപാെല കാണെപ്പട്ടു.
േകാവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുെട അടിയന്തരസ്വഭാവം, വി�
ശദീകരണങ്ങൾക്കും വാദമുഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സാധാ�
രണ േകൾക്കാറില്ലാത്ത ഒരു മുഴക്കം, ആഴമില്ലാത്തെത�
ന്നു് ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും േതാന്നിേയക്കാവുന്ന തീവ്രതയുെട
ഒരു പരിേവഷം, െകാടുക്കുന്നുേണ്ടാെയന്നു് ചിലേപ്പാെഴ�
ങ്കിലും സംശയം േതാന്നാം. സംസാരിക്കുന്ന സ്വരം െപാ�
ടുന്നെന ഉച്ചസ്ഥായിയിെലത്തി ചിലമ്പുന്നതുേപാെല,
ചിന്തയുെട നീക്കങ്ങൾ പതറുന്നതുേപാെല. അങ്ങെന
പതറുന്നതിൽ ഒരുപേക്ഷ, െതറ്റില്ല; പതർച്ച തെന്ന വർ�
ത്തമാനകാലവുമായി ഇടെപടുന്ന ചിന്തയുെട ഒരു അവ�
സ്ഥാവിേശഷമായിക്കൂെടന്നില്ലേല്ലാ.

െവബിനാറിെല ആദ്യെത്ത പ്രഭാഷണത്തിൽ നിസ്സാർ
അഹമ്മദ് സൂചിപ്പിച്ച ചില സംഗതികൾക്കു് ഇപ്പറഞ്ഞ�
തിേനാടു് പേരാക്ഷമാെയാരു ബന്ധമുണ്ടു്. സിദ്ധാന്ത�
വും പ്രേയാഗവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു അസന്തുലി�
താവസ്ഥ ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുെണ്ടന്നും സർ�
ക്കാരുകൾ പ്രതികരിച്ച രീതിയിൽ ഇതു് കാണാെമന്നും
നിസ്സാർ പറയുകയുണ്ടായി. സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അഭാവ�
ത്തിൽ, അറിവിെന്റ തെന്ന അഭാവത്തിൽ, പ്രവർത്ത�
നത്തിൽ, അഥവാ പ്രേയാഗത്തിൽ, അടിയന്തരമായി
ഏർെപ്പേടണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണു് ഇതു്
ഉണ്ടാവുന്നെതന്നു് നിസ്സാർ പറഞ്ഞതു് ശരിയാെണന്നു്
എനിക്കും േതാന്നുന്നു.

ചിന്തയുെട കാര്യത്തിൽ സംഗതികൾ ഇങ്ങെന നീങ്ങ�
ണെമന്നില്ല. അടിയന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നമ്മു�
െട ആഗ്രഹത്തിനു് അതു പലേപ്പാഴും വഴങ്ങാറില്ല. പതു�
െക്കേയ ചിന്തിക്കാനാവൂ എേന്നാ പതുെക്ക ചിന്തിച്ചാേല
അതു ചിന്തയാവുകയുള്ളൂ എേന്നാ അല്ല ഇതിനർത്ഥം.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇടെപടൽ ആവശ്യമാക്കുന്ന സാ�
ഹചര്യങ്ങളുെട അടിയന്തരസ്വഭാവം ചിന്തെയ അതി�
െന്റ പരിചിതശീലങ്ങളിൽനിന്നു പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു്
പുതിയ വഴികളിേലക്കും സങ്കല്പനങ്ങളിേലക്കും ഉന്തിവി�
ട്ടുകൂെടന്നില്ല. സാഹചര്യങ്ങളുെടയും പ്രവൃത്തികളുെടയും
േവഗത തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാേയ്പാഴും, എല്ലാ േമഖല�
കളിലും ഒരുേപാെലയാവണെമന്നില്ല.

മഹാമാരിയുണ്ടാക്കിയ പ്രതി�
സന്ധി ജീവിതത്തിെന്റ സമസ്ത
തലങ്ങളിലും അടിയന്തിരമായി
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
അതിജീവിച്ചു്, സാമൂഹ്യജീവിത�
ത്തിെന്റ ഘടനകെളെയാെക്ക
മാറ്റമില്ലാെത നിലനിറുത്തി, നാം
മുേന്നാട്ടു േപാേയതീരൂ എന്ന ഈ
നിശ്ചയം, അഥവാ ആഗ്രഹം,
എവിെടനിന്നാണു വരുന്നതു് ?
എങ്ങെനയാണു് ഇങ്ങെനെയാരു
ജീവിതദൗത്യം ഒരു കല്പനെയ�
ന്നേപാെല ൈകപ്പറ്റി അനുസ�
രിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നതു് ?

ഞാനിതു പറയാൻ കാ�
രണം, േകാവിഡ് വ്യാ�
ധിയുെട അടിയന്തരസ്വ�
ഭാവവും അതിെന ഉടന�
ടി അതിജീവിക്കാനുള്ള
ത്വരയും, േരാഗത്തിൽനി�
ന്നു് രക്ഷേനടാനും േരാഗ�
െത്ത ഇല്ലാതാക്കാനുമു�
ള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
മാത്രമല്ല ഇന്നു സംക്ര�
മിച്ചു കാണുന്നതു് എന്നു
േതാന്നുന്നതു െകാണ്ടാ�
ണു്. വ്യാധിയുെട നിയ�

ന്ത്രണം, ജീവെന്റയും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുെടയും സം�
രക്ഷണം—ഇെതാെക്ക അത്യന്തം അടിയന്തരസ്വഭാവമു�
ള്ള സംഗതികളാെണന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്ക�
മില്ല. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇൻഡ്യയിൽത്തെന്ന പല�
യിടങ്ങളിൽ, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്യെപ്പട്ട ഭി�
ന്ന രീതികളിൽ ഇതു കാണാം—ഒരു വശത്തു് ഊർജ്ജ�
വും അവധാനതയും സഹാനുഭൂതിയും, മറുവശത്തു് മാന്ദ്യ�
വും ഉേപക്ഷയും ക്രൂരതയും. യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാെറടുപ്പാ�
ണു് ഉടനടിയുള്ള ഇത്തരം പുറപ്പാടുകൾക്കു് നാം മാതൃ�
കയായി എടുക്കാറുള്ളതു്. യുദ്ധമാണേല്ലാ രാഷ്ട്രീയമായ
അടിയന്തരാവസ്ഥയുെടയും ഏറ്റവും പ്രബലവും പ്രകടവു�
മായ മാതൃക.

എന്നാലും അടിയന്തരസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ
തടസ്സങ്ങെളയും സങ്കടങ്ങെളയും യുദ്ധസമാനമായ സന്നാ�
ഹങ്ങൾെകാണ്ടു് േനരിടാനാവില്ല. ഞാനിതു് ആേലാ�
ചിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എെന്റ െതാഴിലുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ചില സംഗതികളാണു്. മാർച്ച് മാസത്തിെന്റ
നടുവിൽ െഡൽഹി സർക്കാർ േലാക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപി�
ച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ക്ലാസ്സു�
കൾ നിന്നു. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് വിദ്യാർത്ഥികേളാടു്
കാമ്പസ്സ് വിട്ടു വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങാൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റി അധി�
കൃതർ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു േശഷം
േകന്ദ്രസർക്കാർ േലാക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചേതാെട യൂ�
ണിേവഴ്സിറ്റി പൂട്ടി. വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു വന്നു പഠി�
ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലെരങ്കിലും വീട്ടിേലക്കുള്ള
യാത്രയ്ക്കിടയിൽ േലാക്ക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിേപ്പായി. നീ�
ണ്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിസമരത്തിനു േശഷം കഷ്ടിച്ചു് ഒരു
മാസേമ ഈ െസമസ്റ്ററിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തെന്ന നടന്നിരു�
ന്നുള്ളു.

കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺൈല�
നായി നടത്തുവാൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റി ആവശ്യെപ്പട്ടു. സാമ്പ�
ത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വീടുകളിൽനിന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി�
കളിൽ പലർക്കും ലാപ് േറ്റാപ്പ്, െമാൈബൽ േഫാൺ,
മികച്ച േഡറ്റാ സംവിധാനമുള്ള കണക്ഷൻ—ഇെതാന്നും
ഇല്ല. െപൺകുട്ടികളിൽ പലരും വീട്ടിൽ പാചകത്തി�
നാേയാ കുട്ടികെളേയാ വയസ്സായവെരേയാ പരിചരി�
ക്കാനാേയാ ഒെക്ക നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. ചിലരുെട കാര്യ�
ത്തിലാവെട്ട, വീടു് തെന്ന ഒരു സുരക്ഷിതസ്ഥലമാവണ�
െമന്നില്ല. കുടുംബസാഹചര്യങ്ങളിെല ൈലംഗികമായ
അരക്ഷയിൽനിന്നുള്ള അഭയസ്ഥാനമായാണു് അത്ത�
രം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ കാമ്പസ്സിെന കാണുന്നതു
തെന്ന. ഇങ്ങെനയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ േനരിടുന്ന വിദ്യാർ�
ത്ഥികൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരിക്കാം. പേക്ഷ, അതു്
ഈ പ്രശ്നത്തിെന്റ ഗൗരവം കുറയ്ക്കുന്നില്ല. എെന്റ യൂണി�
േവഴ്സിറ്റിയിൽ കുെറ വിദ്യാർത്ഥികൾെക്കങ്കിലും ഓൺ�
ൈലൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളു�
ണ്ടു്. ഇതും സമ്പത്തിെന്റ മാത്രം കാര്യമായിക്കാണുന്നതു
ശരിയല്ല. സമ്പന്നമായ പലവീടുകളിൽേപാലും ൈവ-
ൈഫ േപാെലയുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല. അതു് സാം�
സ്കാരിക മൂലധനത്തിെന്റ സ്വഭാവവും ആധുനിക സാേങ്ക�
തികവിദ്യയുമായി നിത്യജീവിതം പുലർത്തുന്ന അടുപ്പ�
വുെമാെക്കയായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിെനാെക്ക
പുറേമ, േലാക്ക്ഡൗൺ ഒരുപാടു് വിദ്യാർത്ഥികെള മാന�
സികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളിേലക്കു് തള്ളിവിട്ടു. കാമ്പസ്സിെല
ജീവിതത്തിൽതെന്ന ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളും വിഷമങ്ങ�
ളും വളെര കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലമാണിതു്. ഇൻഡ്യൻ
യൂണിേവഴ്സിറ്റികളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കൂ�
ടിവരുന്ന ആത്മഹത്യകൾ തെന്ന അതാണേല്ലാ കാണി�
ക്കുന്നതു്. സൗഹൃദങ്ങളും, ക്ലാസ്സ് മുറികളിെലയും േഹാസ്റ്റ�
ലിെലയും ൈലബ്രറിയിെലയും നഗരത്തിെലതെന്നയും
സ്വന്തം ഇടങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവഴി േലാക്ക്ഡൗൺ
ഇവർക്കു് പുതിയചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി സൃഷ്ടിച്ചു.

ഇങ്ങെന പല കാരണങ്ങളാലും ഓൺൈലൻ വിദ്യാഭ്യാ�
സം എെന്റ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല മിക്കവിഭാഗങ്ങളിലും
നന്നായി നടന്നില്ല. എന്നാലും അതു് വിജയകരമായി
നടക്കുന്നുെവന്ന നാട്യം യൂണിേവഴ്സിറ്റി പുലർത്തി. ആ
നാട്യം നിലനിറുത്താനുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങളാണു് യൂണിേവ�
ഴ്സിറ്റിയുെട ഭാഗത്തുനിന്നു് കൂടുതലും വന്നതു്. ഇതു് ഇൻ�
ഡ്യയിെല എല്ലാ യൂണിേവഴ്സിറ്റികളുെടയും കഥയല്ലായി�
രിക്കാം. പേക്ഷ, സാമ്പത്തികമായി വിവിധേശ്രണിക�
ളിൽനിന്നു് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള, മാസ്സ് ഉപരിവിദ്യാ�
ഭ്യാസം നടത്താൻ നിർബന്ധിതമായ, െപാതുേമഖലാ
വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതു് അസാധാരണമെല്ല�
ന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എവിെടനിന്നാണു് യുദ്ധകാ�
ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺൈലൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി
പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ത്വര വരുന്നതു്? േരാഗത്തിൽനി�
ന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്കു് ശാരീരികമായ അകലം പാലിേക്കണ്ടതു�
െണ്ടന്നതു് േനരുതെന്ന. ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അക�
ലം, അവ തമ്മിലുള്ള സംസർഗ്ഗെത്ത നിേരാധിക്കുന്ന
അടച്ചിരിപ്പു്—ഇതു രണ്ടും മറ്റുള്ളവരുെട പ്രത്യക്ഷ സാ�
ന്നിദ്ധ്യവുമായുള്ള നമ്മുെട ഇടപാടുകെള നിർജ്ജീവമാ�
ക്കി. ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യത്തിനും അടുപ്പത്തിനും
എന്തു പങ്കാണു്, പ്രാധാന്യമാണു്, യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല
ജീവിതത്തിലും കാമ്പസ് വിദ്യാഭ്യാസെമന്നു് നമ്മൾ വി�
ളിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയയുെട അനുഭവത്തിലും
ഉള്ളതു്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ പുേരാഗതി ഓൺൈലൻ
സാേങ്കതിക വിദ്യയിലൂെട പൂർണ്ണമായും എത്രയും െപ�
െട്ടന്നു് വീെണ്ടടുക്കണെമന്നും അതിെനതിെരയുള്ള തട�
സ്സവാദങ്ങൾ അവഗണിക്കേയാ നിശ്ശബ്ദമാക്കുകേയാ
െചയ്യണെമന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുപാടു േപർ നിർബ്ബ�
ന്ധിതരായതു േപാെലയാണു് കാണെപ്പട്ടതു്.

ഒരു ഉദാഹരണമാെയടുത്താൽ മതി. മഹാമാരിയുണ്ടാ�
ക്കിയ പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിെന്റ സമസ്ത തലങ്ങളിലും
അടിയന്തിരമായി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിജീ�
വിച്ചു്, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ ഘടനകെളെയാെക്ക
മാറ്റമില്ലാെത നിലനിറുത്തി, നാം മുേന്നാട്ടു േപാേയതീ�
രൂ എന്ന ഈ നിശ്ചയം, അഥവാ ആഗ്രഹം, എവിെട�
നിന്നാണു വരുന്നതു്? എങ്ങെനയാണു് ഇങ്ങെനെയാ�
രു ജീവിതദൗത്യം ഒരു കല്പനെയന്നേപാെല ൈകപ്പറ്റി
അനുസരിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നതു്? ജീവിതെത്ത മാറ്റി�
മറിച്ച ഈ പ്രതിസന്ധിെയ അവഗണിച്ചു് സ്വയം ഒട്ടും
മാറാെതതെന്ന പുതിയ ആയുധങ്ങളുപേയാഗിച്ചു് ജീ�
വിതം പഴയതുേപാെല തെന്ന െകാണ്ടുേപാകും എന്ന
ഈ വാശിയുെട അർത്ഥെമന്തായിരിക്കാം? ഒരുപേക്ഷ,
ഈ നിലപാടിെന പഠനമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി,
അടിയന്തരപ്രതിസന്ധികളിെല മനുഷ്യചര്യകെളപ്പറ്റി
ഗേവഷണം െചയ്യുന്ന നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, എെന്ന�
ങ്കിലും നമ്മുെട സർവ്വകലാശാലകളിൽതെന്ന കണ്ടുകൂടാ
എന്നില്ല.

ഈ മഹാമാരിയുെട െപരുെവള്ളം
ഇറങ്ങിയാലും പുതിയ അധികാരപ്ര�
േയാഗങ്ങൾ നടത്താൻ ഇങ്ങെന
കിട്ടിയ അവകാശം ഭരണകൂടങ്ങൾ
എളുപ്പത്തിൽ ഉേപക്ഷിക്കില്ല എന്ന
ആശങ്ക മറ്റു പലെരയും േപാെല
എനിക്കുമുണ്ടു്. പൗരാവകാശങ്ങൾ
താത്കാലികമായി റദ്ദുെചയ്യാൻ
അടിയന്തരാവസ്ഥ നൽകുന്ന അവ�
സരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച
രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ പല സർക്കാരുകളും
ശ്രമിക്കുന്നതു നാം കാണുന്നുണ്ടു്.
രാഷ്ട്രീയപ്രതിേയാഗികളുെട അറസ്റ്റ്,
പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട ഉന്മൂലനം,
നിയമങ്ങെളയും കീഴ്വഴക്കങ്ങെളയും
േഭദഗതി െചയ്യൽ ഇെതാെക്ക
ഇക്കാലത്തു് ധാരാളമായി കാണാം.

ഇത്തരത്തിെലാരു ൈന�
തിക കാർക്കശ്യം ഇൻ�
ഡ്യൻ സർക്കാരിെന്റ
േലാക്ക്ഡൗണിെന്റ ഭാ�
ഷയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.
രാജ്യം നിശ്ചയദാർഢ്യ�
േത്താെട ഉരുക്കുമുഷ്ടി�
െകാണ്ടു് സ്വയം അടിേച്ച�
ല്പിേക്കണ്ട ഒരു ആജ്ഞ�
യായാണു് ഭരണകൂടം
നമ്മുെട മുന്നിൽ െവച്ച�
തു്. രാഷ്ട്രീയനിയന്ത്രണ�
ത്തിെന്റ രൂപത്തിലല്ലാ�
െത, ധാർമ്മികമായ ഒരു
കല്പന എന്ന മാതിരി�
യാണു് അതു് അവതരി�
പ്പിച്ചതു്. ഇതിെന്റ വക്താക്കളായ ഭരണാധികാരികൾ
ആധുനികമായ ഒരു മതപരിേവഷേത്താെട നേമ്മാടു്
സംസാരിച്ചു. െടലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ വരുേമ്പാൾേപാലും
ദൂെര വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിരുന്നു് അവെര േനാക്കുന്ന
നേമ്മാടു് സാമൂഹികമായ അകലം േദ്യാതിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
അവർ മാസ്കു് ഒരു കണ്ഠാഭരണം േപാെല ധരിച്ചു. അതി�
ജീവനത്തിെന്റ ഈ പുതിയ മതം അതിേന്റതായ ഉപചാ�
രങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും െപെട്ടന്നു തെന്ന രൂപീകരിച്ചു.
ഇന്നു് ഒരുപേക്ഷ, ഇതു് അത്ര പ്രകടമല്ല. പേക്ഷ, മാർ�
ച്ച് ഒടുക്കവും ഏപ്രിൽ ആദ്യവും ഇതു് വളെര വ്യക്തമായി
കാണാമായിരുന്നു.

വലതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇതു്. സർ�
ക്കാരുകളുെട സാമ്പത്തിക-ആേരാഗ്യനയങ്ങെള രാഷ്ട്രീ�
യപ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ
സമയത്തു് നന്നായി സ്വാധീനിച്ചുെവന്നു നമുക്കറിയാം.
െപാതുജനാേരാഗ്യത്തിനും ദാരിദ്ര്യപ്രതിേരാധത്തിനും
പ്രാധാന്യം െകാടുക്കുന്ന നയങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നതു് െപാ�
തുെവ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളാണു്. അതു് വളെര പ്ര�
ധാനമാണുതാനും. അെതപ്പറ്റിയല്ല ഞാനിവിെട പറ�
ഞ്ഞുവരുന്നതു്. ഈ വ്യാധി സൃഷ്ടിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥ
നമ്മുെട ജീവിതത്തിെന്റ നാനാേമഖലകളിേലക്കു സം�
ക്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയധാർമ്മികത ആവുന്നെതപ്പറ്റി�
യാണു് ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ജനതെയ െമാത്തം
ഇങ്ങെന സജ്ജമാക്കുന്നതിെന്റ പ്രേയാജനങ്ങെള അവ�
ഗണിക്കണെമന്നല്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങെനെയാരു രാഷ്ട്രീയ�
ധാർമ്മികതയുെട സാമൂഹ്യവ്യാപനം, ജീവിതത്തിെന്റയും
ജീവിതചര്യകളുെടയും എല്ലാതലങ്ങെളയും ബാധിക്കുന്ന�
തു് ഒരുേപാെലയാവില്ല എന്നു് കാേണണ്ടതുണ്ടു്.

േലാകെമങ്ങും പരക്കുന്ന ഈ വ്യാധിയുെട പശ്ചാത്തല�
ത്തിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ പുതിയ അധികാരങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചു് പല ചിന്തകരും പറയുകയുണ്ടായേല്ലാ. ഈ
മഹാമാരിയുെട െപരുെവള്ളം ഇറങ്ങിയാലും പുതിയ
അധികാരപ്രേയാഗങ്ങൾ നടത്താൻ ഇങ്ങെന കിട്ടിയ
അവകാശം ഭരണകൂടങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉേപക്ഷിക്കി�
ല്ല എന്ന ആശങ്ക മറ്റു പലെരയും േപാെല എനിക്കുമുണ്ടു്.
പൗരാവകാശങ്ങൾ താത്കാലികമായി റദ്ദുെചയ്യാൻ
അടിയന്തരാവസ്ഥ നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി
തീരുമാനിച്ച രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപേയാഗി�
ക്കാൻ പല സർക്കാരുകളും ശ്രമിക്കുന്നതു നാം കാണു�
ന്നുണ്ടു്. രാഷ്ട്രീയപ്രതിേയാഗികളുെട അറസ്റ്റ്, പ്രേക്ഷാഭ�
ങ്ങളുെട ഉന്മൂലനം, നിയമങ്ങെളയും കീഴ്വഴക്കങ്ങെളയും
േഭദഗതി െചയ്യൽ ഇെതാെക്ക ഇക്കാലത്തു് ധാരാളമാ�
യി കാണാം.

മിേഷൽ ഫൂേക്കാ

അധികാരപ്രേയാഗത്തിെന്റ വ്യാകര�
ണം മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ആജ്ഞ�
െയമാത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ േപാ�
രാ. അനുസരണെത്തയും മനസ്സി�
ലാേക്കണ്ടതുണ്ടു്. പ്രത്യയശാസ്ത്രവി�
ശ്വാസങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഇതു കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് തൃപ്തി�
കരമാവണെമന്നില്ല. െചയ്തികളുെട�

യും അതിൽ സന്നിഹിതമാവുന്ന സ്വത്വരൂപങ്ങളുെട�
യും തലത്തിലാണു് ഇതിെന്റ ഇടം. യൂേറാപ്യൻ സമൂഹ�
ത്തിൽ ആധുനിക വ്യക്തിത്വരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിെച്ചടുക്കു�
ന്നതിൽ അച്ചടക്കത്തിെന്റയും നിരീക്ഷണത്തിെന്റയും
പ്രേയാഗഘടനകൾ വഹിച്ച പങ്കിെനക്കുറിച്ചു് മിേഷൽ
ഫൂേക്കാ മുേന്നാട്ടു െവച്ച വാദങ്ങൾ നമുക്കു പരിചിതമാ�
ണു്. നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിനു് സ്വയം തുറന്നു െവ�
യ്ക്കുന്നതു വഴി, നിയതമായ ചര്യകൾ ൈദനംദിനം അനു�
ഷ്ഠിക്കുന്നതു വഴി, ഒരാൾ എങ്ങെന വ്യക്തിസ്വത്വം ൈക�
വരിച്ചു പൗരനായി മാറുന്നുെവന്നു് ഫൂേക്കാ വിശദീകരി�
ച്ചു. െമഡിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട പശ്ചാത്തല�
ത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന അച്ചടക്കമുറകൾക്കു് ഇതു�
മായി ബാഹ്യമായ സാമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ൈകകഴുകലും
മുഖം മറയ്ക്കലും അകലം പാലിക്കലും നാെമല്ലാം അനു�
സരണേയാെട എല്ലാദിവസവും കൃത്യമായി െചയ്യുക�
യാണേല്ലാ. എന്നാൽ ഇതിെന ജീവെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു�
ള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിെന്റ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുേമ്പാൾ, ഇതിെന
അതിജീവനത്തിെന്റ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാക്കുേമ്പാൾ, ഒരുപ�
േക്ഷ, ഫൂേക്കാ കണ്ട അധികാര-സ്വത്വരൂപീകരണ േവദി�
യിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാെയാരു ഇടത്തിലാണു് നാം ഇന്നു്
എത്തുന്നതു്. നമ്മുെട ൈജവാസ്തിത്വത്തിൽ പ്രവർത്തി�
ക്കുന്ന അധികാരഘടനകെള മനസ്സിലാക്കാൻ ഫൂേക്കാ�
യുെട തെന്ന ബേയാെപാളിറ്റിക്സിെന പറ്റിയുള്ള പിൽ�
ക്കാല പഠനങ്ങളാണു് ഒരുപേക്ഷ, കൂടുതൽ പ്രസക്തം.
എന്നാൽ ൈജവരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ മുറകൾ വ്യക്തിസ്വത്വ�
ത്തിെന്റ ഘടനകെള എവിെടയാണു്, എങ്ങെനയാണു്
സ്പർശിക്കുന്നെതന്നു് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടു്.

ഫൂേക്കാ േനരെത്ത പഠിച്ച അച്ചടക്ക സേങ്കതങ്ങളുെട
രൂപീകരണവും യൂേറാപ്പിൽ പടർന്ന േപ്ലഗ് േപാെലയു�
ള്ള മഹാമാരികളുമായുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റി ടി.വി. മധു
ഇവിെട സംസാരിക്കുേമ്പാൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഫൂ�
േക്കായുെട ‘ഡിസിപ്ലിൻ ആന്റ് പണിഷ് ’ എന്ന പുസ്തക�
ത്തിൽ േപ്ലഗിെന്റ കാലെത്ത ക്വാറന്റയിെനപ്പറ്റി വിശദ�
മായ ഒരു ചർച്ചതെന്നയുണ്ടു്. ആ ക്വാറന്റയിൻ കാലത്തു്
ഉണ്ടാക്കിയ നിബന്ധനകളാണു് സങ്കല്പനത്തിെന്റ തല�
ത്തിൽ അച്ചടക്കവിദ്യയുെട സാേങ്കതികപ്രതിമാനമായ
‘പാേനാപ്റ്റിേക്കാൺ’ എന്ന നിരീക്ഷണേഗാപുരത്തി�
െന്റ പ്രാഗ് രൂപമായി ഫൂേക്കാ കണ്ടതു്. കൂടിക്കുഴഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന ജനജീവിതത്തിെന്റ സ്ഥലം ഓേരാ വീടായി,
കുടുംബമായി തിരിക്കുക, അവെര വീടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടു്
ദിവസവും ഭക്ഷണം നല്കി ഓേരാ കുടുംബാംഗത്തിെന്റയും
സാന്നിധ്യം ദിവസവും പരിേശാധിച്ചു് ക്വാറന്റയിൻ കാലം
മുഴുവൻ പുലർത്തുക—ഈ ചിട്ടകൾ അേപ്പാഴാണു് േക്രാ�
ഡീകരിക്കെപ്പടുന്നതു്. ഇതിൽനിന്നാണു് വ്യക്തിശരീര�
ങ്ങെള േവർതിരിച്ചു് നിരീക്ഷണത്തിനും നിയന്ത്രണത്തി�
നും പാത്രമാക്കുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിെന്റ അധികാ�
രഘടന രൂപെപ്പടുന്നെതന്നു് ഫൂേക്കാ പറയുന്നുണ്ടു്.

അേമരിക്കയിൽ േകാവിഡ് പടർന്നു് േലാക്ക്ഡൗൺ തുട�
ങ്ങിയ സമയത്തു് ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകയായ കാതറീൻ മാലബൂ
ഒരു കുറിപ്പു് എഴുതിയിരുന്നതു് നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടി�
രിക്കും https://critinq.wordpress.com/2020/03/23/to-
quarantine-from-quarantine-rousseau-robinson-
crusoe-and-i/. മാലബൂവിെന്റ കുറിപ്പു് തുടങ്ങുന്നതു് റൂ�
േസ്സായുെട ആത്മകഥയിൽനിന്നുള്ള നീണ്ട ഒരു ഉദ്ധര�
ണിേയാടുകൂടിയാണു്. 1749-ൽ പാരീസിൽനിന്നു് െവ�
നീസിേലക്കു് കപ്പലിൽ യാത്രെചയ്യുന്നതിനിെട േപ്ലഗ്
പടർന്നതു കാരണം ജേനാവയിൽ വച്ചു് മൂന്നാഴ്ചെത്ത
ക്വാറന്റയിനു് വിേധയനായതിെന്റ കഥ റൂേസ്സാ പറയു�
ന്നു. കപ്പലിെല യാത്രക്കാർക്കു് ക്വാറന്റയിൻ കാലം കപ്പ�
ലിൽത്തെന്ന കഴിച്ചു കൂട്ടുകേയാ, അെല്ലങ്കിൽ കരക്കി�
റങ്ങി ക്വാറന്റയിനുേവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ‘ലാസറേറ്റാ’
എന്നു് വിളിക്കുന്ന െകട്ടിടത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ താമ�
സിക്കുകേയാ െചയ്യാം. ലാസറേറ്റാ എന്ന വാക്കു് കുഷ്ഠ�
േരാഗികെള സമൂഹത്തിൽനിന്നകറ്റി പ്രേത്യകം പാർ�
പ്പിക്കാനായുണ്ടാക്കിയ െകട്ടിടങ്ങളുെട േപരായിരുന്നു.
ൈബബിളിെല ലാസറസ് എന്ന ദിവ്യനായ കുഷ്ഠേരാഗി�
യുെട േപരിൽനിന്നാണു് ഈ വാക്കു് ഉണ്ടായതു്. റൂേസ്സാ�
യ്ക്കും സഹയാത്രികർക്കും താമസിക്കാൻ അനുവദിച്ച ലാ�
സറേറ്റാ െകട്ടിടം തീർത്തും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരു�
ന്നു; അതിൽ കട്ടിേലാ കേസരേയാ മറ്റു് വീട്ടുസാമാനങ്ങ�
േളാ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് യാത്രക്കാെരാ�
െക്കയും കപ്പലിൽ തെന്ന ക്വാറന്റയിെന്റ മൂന്നാഴ്ചക്കാലം
െചലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. റൂേസ്സാ മാത്രം ലാസറ�
േറ്റായിേലക്കു് േപായി. അവിടെത്ത ശൂന്യമായിക്കിടന്ന
ഒരു വലിയ മുറിയിൽ റൂേസ്സാ തെന്റ വസ്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടു്
ഒരു കിടക്കയും, െപട്ടികൾെകാണ്ടു് കേസരയും േമശ�
യും േപാെല ഇരുന്നു് വായിക്കാനും എഴുതാനും പറ്റിയ
ഒരു സംവിധാനവുമുണ്ടാക്കി. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പുസ്ത�
കങ്ങൾ അടുക്കിവച്ചു് അതു് ഒരു വായനാമുറികൂടിയാക്കി
തീർത്തു. അങ്ങെന ആളില്ലാത്ത ദ്വീപിൽ കപ്പൽേച്ചതം
വന്നു് അടിഞ്ഞ േറാബിൻസൺ ക്രൂേസാെയേപ്പാെല റൂ�
േസ്സാ സമൂഹത്തിൽനിന്നു് നിഷ്കാസനം െചയ്യെപ്പട്ട കുഷ്ഠ�
േരാഗികളുെട ആ പഴയ തടവുമുറിെയ ആധുനിക സമൂഹ�
ത്തിെല വ്യക്തിസ്വത്വത്തിെന്റ പ്രാഥമിക രൂപങ്ങൾക്കു്
സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു അരങ്ങാക്കിമാറ്റി.

റൂേസ്സാ

റൂേസ്സായുെട ചിന്തയിൽ വ്യക്തിയുെട
അനന്യതയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആശയ�
ങ്ങളുെട കാതലായ ‘ജനറൽ വിൽ’
അഥവാ െപാതുതീർപ്പു് എന്ന സങ്കല്പ�
നവും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടാണു് കിട�
ക്കുന്നെതന്നു് നമുക്കറിയാം. വ്യക്തി�
യുെട ഏകാന്തതയും സ്വകാര്യതയും
സാദ്ധ്യമാവുന്നതു് സമൂഹത്തിൽനിന്ന�

കന്നു് സ്വന്തം ഇടം േവർതിരിച്ചു് അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതി�
ലൂെടയാണു്. അേതസമയം അകലത്തിലൂെട േനടിെയ�
ടുത്ത ഈ വ്യക്തിസ്വത്വം തെന്നയാണു് സാമൂഹ്യജീവി�
തെത്തയും കൂട്ടായ്മകെളയും സാധ്യമാക്കുന്നതും. വ്യക്തി�
േബാധത്തിെന്റ കാതലായി റൂേസ്സാ കണ്ടതു് മനുഷ്യജീവി�
കൾക്കു് സഹജമായുള്ള ആത്മേസ്നഹെത്തയാണു്. സ്വ�
യം സംരക്ഷിക്കാനും പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങെള മറിക�
ടന്നു് ജീവിതം നിലനിറുത്താനുമുള്ള ത്വര ഈ ആത്മേസ്ന�
ഹത്തിൽ നിന്നാണു് വരുന്നതു്. ജന്തുസഹജമായ ഈ
വികാരം മാത്രമല്ല മനുഷ്യനുള്ളതു്. മറ്റുള്ളവരുെട അം�
ഗീകാരത്തിനുള്ള അഭിവാഞ്ഛയും അവനുണ്ടു്. അതിനു്
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ െപാങ്ങച്ചങ്ങളും മത്സരങ്ങളുമാ�
യാണു് ബന്ധം. അതിൽനിന്നു് ഒഴിവാകാനാണു്, സമൂഹ�
െത്ത പുറന്തള്ളാനാണു്, സമൂഹം പുറംതള്ളിയവരുെട
പഴയ തടങ്കൽമുറിയിൽ റൂേസ്സാ േചേക്കറിയതു്. അവിെട
അേദ്ദഹം സൃഷ്ടിച്ചേതാ സാമൂഹ്യജീവിതസംസ്കാരത്തി�
െന്റ അടയാളങ്ങളും. ലാസറേറ്റായിൽ രണ്ടാഴ്ച റൂേസ്സാ
അനുഭവിച്ച ഏകാന്തതെയ ക്വാറന്റയിനിൽനിന്നുതെന്ന�
യുള്ള ഒരു ക്വാറന്റയിനായാണു് മാലബൂ വിേശഷിപ്പിക്കു�
ന്നതു്. അതുേപാെല, ഇക്കാലത്തു് അടച്ചിരിപ്പുണ്ടാക്കിയ
ഇടേങ്കടിെന സഹിക്കാൻ, മറികടക്കാൻ, അടച്ചിരിപ്പിൽ�
നിന്നു് തെന്നയുള്ള ഒരു ഉൾവലിയൽ േവണെമന്നാണു്
മാലബൂ പറയുന്നതു്. സാമൂഹികമായ അകലം െകാണ്ടു്
സമൂഹത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. സമൂഹ�
ത്തിേനാടു് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുെട മുഖം അകേത്തക്കു്
തിരിയുന്നില്ല. അതിനു് അടച്ചിരിപ്പു് േപാരാ, അടച്ചിരിപ്പി�
നുള്ളിൽതെന്ന രണ്ടാമെതാരു അടച്ചിരിപ്പു് േവണ്ടിവരു�
െമന്നാണവർ പറയുന്നതു്.

ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�
െലേയാ നമ്മുെട േപാലെത്ത സമൂഹങ്ങളിൽ ഉപരിവർ�
ഗ്ഗത്തിെന്റേയാ മാത്രം അവസ്ഥയിൽനിന്നു വരുന്നതായി
നമുക്കു് േതാന്നാം. അതിൽ ഒരുപേക്ഷ, കുെറ സത്യവും
ഉണ്ടു്. അഴുക്കും മൂട്ടയും ക്ഷീണിതരായ സഹയാത്രിക�
രും നിറഞ്ഞ കപ്പലിെല വാസത്തിെനതിെരയാണേല്ലാ
റൂേസ്സാ തെന്റ സംസ്കാരസമ്പന്നമായ ഏകാന്തത െമ�
നെഞ്ഞടുത്തതു്. പേക്ഷ, സാമൂഹ്യാസ്തിത്വവും ൈവയ�
ക്തികജീവിതവുമായുള്ള സങ്കീർണ്ണബന്ധം ഈെയാരു
ചട്ടക്കൂടിൽ മാത്രമല്ല കാേണണ്ടതു്. അനുഭവിച്ചു ശീലിച്ച
സാമൂഹികബന്ധങ്ങൾ െപാടുന്നെന നിർജ്ജീവമാക്ക�
െപ്പടുേമ്പാൾ സംഭ്രമവും വിഷാദവും മാനസികപിരിമുറു�
ക്കങ്ങളും മിക്കവർക്കും അനുഭവെപ്പടാറുണ്ടു്. തടവുശി�
ക്ഷ വിധിച്ചു് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നരീതി തെന്ന ആധുനിക
കാലെത്ത പ്രധാന ശിക്ഷാരൂപമായി മാറിയതു് അതു്
വർഗ്ഗനിരേപക്ഷമായി ജയിൽ പുള്ളിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യ�
െത്ത ഹനിക്കുന്നു എന്നതു െകാണ്ടാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യം
യേഥഷ്ടം വീട്ടിൽ താമസിക്കാനും െതാഴിെലടുക്കാനും
യാത്രെചയ്യാനുെമാെക്കയുള്ള കഴിവു് മാത്രമല്ല. അതു്
മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കാനും അങ്ങെന ഒരു സാ�
മൂഹികേലാകം പങ്കിടാനുമുള്ള കഴിവു കൂടിയാണു്. നാം
ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും സ്വയം െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഏകാന്ത�
തയും ഇത്തരം പങ്കിടലിെന്റ രൂപങ്ങളിെലാന്നായി കാ�
ണാൻ പറ്റും.

റൂേസ്സായുെട ക്വാറന്റയിൻ അനുഭവകഥയിൽ നാം കണ്ട
രംഗസാമഗ്രികളിൽ പലതും ഇന്നെത്ത കാലത്തു് പുതി�
െയാരു ജീവേനാെട നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടു്. പണ്ടു് കുഷ്ഠ�
േരാഗികെള സമൂഹത്തിൽനിന്നു നീക്കി, സാമൂഹ്യജീ�
വിതത്തിെല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, അടച്ചു പാർപ്പി�
ക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലാസറേറ്റാകൾ േപാെല ഡിറ്റൻ�
ഷൻ െസന്ററുകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന കാലമാണേല്ലാ
നമ്മുേടതു്. ഇവയിെല അേന്തവാസികളിൽ പലർക്കും
വർഷങ്ങൾ—ഒരുപേക്ഷ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തെന്ന—
നീണ്ടുനിേന്നക്കാം പൗരജീവിതത്തിൽനിന്നുള്ള ഈ
പുതിയ ക്വാറന്റയിൻ. ഒരു പ്രേദശെത്ത മുഴുവൻ ഇത്ത�
രെമാരു സെസ്പൻഷനിൽ നിറുത്തി, പൗരാവകാശങ്ങ�
ളും സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും റദ്ദാക്കി, അവരവരുെട വീടു�
കളിൽ അടച്ചിടുന്നരീതി, കാശ്മീരിലും പാലൈസ്റ്റനിലും
മറ്റും നാം കണ്ടു. ഈ ഭരണരൂപങ്ങൾക്കു്, അധികാരപ്ര�
േയാഗ സേങ്കതങ്ങൾക്കു്, ക്വാറന്റയിനുമായി ഘടനാപ�
രമായി സാദൃശ്യമുണ്ടന്നു് കരുതാവുന്നതാണു്. ഒരു കൂട്ടം
ആളുകെള, അവരുെട സാമൂഹ്യജീവിതം സെസ്പൻഡ്
െചയ്തു്, അടച്ചു പാർപ്പിപ്പിക്കുന്ന ഈ രീതിയുെട അല്പം
കാർക്കശ്യം കുറഞ്ഞ രൂപങ്ങൾ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുക�
ളിലുണ്ടു്.

ഇവയിെലല്ലാംതെന്ന കാണുന്നതു് ആധുനിക ഭരണരീ�
തികളിൽ നമ്മുെട കാലത്തു് േലാകത്തിെന്റ പലഭാഗങ്ങ�
ളിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകടമായിവരുന്ന ഒരു സമീപ�
നമാെണന്നു േതാന്നുന്നു. രാജ്യെത്ത ജനതയിെല ചില�
വിഭാഗങ്ങെള അധികപ്പറ്റായി കണക്കാക്കുന്ന സമീപ�
നമാണിതു്. ‘അധികപ്പറ്റായ ജനങ്ങൾ’ എന്ന സങ്കല്പ�
നം—‘സൂപ്പർഫ്ലുവസ് പീപ്പിൾ’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രേയാഗ�
ത്തിെന്റ പരിഭാഷയായാണു് ഇതിവിെട ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള�
തു്—ആദ്യമായി പ്രേയാഗിച്ചതു് ഒരുപേക്ഷ, ഹന്നാ ആര�
ണ്ഡ്റ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കണം. അവരുെട ചിന്തയിെല മറ്റു്
പല ആശയങ്ങെളയും േപാെല ഇതിനും അടുത്ത കാല�
ത്തു് പുതിെയാരു പ്രാധാന്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. വികസനത്തി�
െന്റ ഭാഗമായി പാർപ്പിടങ്ങളിൽനിന്നു് പുറത്താക്കെപ്പ�
ടുന്ന ഗ്രാമീണരും—ബംഗാളിെന്റ കാര്യത്തിൽ കല്യാൺ
സന്യാൽ ഇതു് പതിനേഞ്ചാ ഇരുപേതാ െകാല്ലം മുമ്പു്
തെന്ന പഠിച്ചിരുന്നു—ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളും പൗരാവകാ�
ശവും നഷ്ടമായ അഭയാർത്ഥികളും ഒെക്ക ഇങ്ങനെത്ത
അധികപ്പറ്റുകളാണു്. ജനാധിപത്യത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥാ�
പിത ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ അവർക്കു് കാര്യമായ രാഷ്ട്രീയശ�
ക്തിയില്ല. സമൂഹത്തിൽ ഇടമില്ലാത്ത ഈ അധികപ്പറ്റി�
െന താത്കാലികമായി നിലനിറുത്താനുണ്ടാക്കിയ ഇട�
ങ്ങളാണു്, റൂേസ്സായുെട കാലെത്ത ക്വാറന്റയിൻ ക്യാമ്പു�
കളുെട പിൻ ഗാമികളായ, ആധുനിക ഡിറ്റൻഷൻ െസന്റ�
റുകളും അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളും.

േലാക്ഡൗണിെന്റ സമയത്തു് പുറംേദശെത്താഴിലാളി�
കൾക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാമ്പുകൾ ഇതിെന്റ ഒരു വക�
േഭദമാെണന്നു് േവണെമങ്കിൽ പറയാം. േലാക്ക്ഡൗൺ
കാലത്തു് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ സാധാരണരൂപ�
ങ്ങൾ ഈ മറുനാടൻ െതാഴിലാളികൾക്കു് മാത്രമല്ല,
പൗരന്മാർെക്കല്ലാംതെന്ന താത്കാലികമായി നഷ്ടെപ്പ�
ട്ടുെവന്നതു് േനരുതെന്ന. എന്നാലും, മറ്റു പൗരന്മാരുെട
അവസ്ഥയിൽ നിന്നു് ഇവരുേടതു് വ്യത്യസ്തമാണു്. അട�
ച്ചിരിപ്പു് എന്ന തത്വത്തിെന്റ തെന്ന അടിസ്ഥാനമായി
നിൽക്കുന്നതു് സ്വകാര്യ-കുടുംബജീവിതവും അതിെന്റ സം�
രക്ഷിതസ്ഥാനമായ വീടുമാണു്. ഇതു രണ്ടും േലാക്ക്ഡൗ�
ണിൽ കുടുങ്ങിയ മറുനാടൻ െതാഴിലാളിക്കു് ഇല്ല. അതി�
നു പുറേമ, പൗരജീവിതത്തിെന്റ പ്രാേദശികവശങ്ങൾ—
വാസസ്ഥലവുമായും കുടുംബങ്ങളുെട ഘടനയുമായും
ബന്ധെപ്പട്ടു നടപ്പാക്കെപ്പടുന്ന േറഷനും മറ്റു് സർക്കാർ
സംവിധാനങ്ങളും—ഇവർക്കു് പ്രാപ്യവുമല്ല. സനൽേമാ�
ഹൻ സാമൂഹ്യയാതനെയപ്പറ്റി സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഈ
അവസ്ഥയുെട ചില വശങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്യുകയുണ്ടായി.
അടച്ചിരിപ്പിെന്റ കാലത്തു് സാധാരണ പൗരന്മാർ വീട്ടുത�
ടങ്കലിനു സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിേധയരായ�
േപ്പാൾ ഇവർക്കു കിട്ടിയതു് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിെല�
േയാ ഡിറ്റൻഷൻ െസന്ററുകളിെലേയാ േപാെലയുള്ള കൂ�
ട്ടുതടങ്കൽ ആയിരുന്നു. ജീവൻ തെന്ന അപായെപ്പടുത്തി,
ജീവൻ നിലനിറുത്താൻ േവണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള ക്യാ�
മ്പുകൾ േപാലും ഉേപക്ഷിച്ചു്, ഇവർ സ്വന്തം നാട്ടിേലക്കും
വീട്ടിേലക്കും അങ്ങെന വീട്ടുതടങ്കലിേലക്കും െവപ്രാളെപ്പ�
ട്ടു മടങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുെടയും അവകാ�
ശങ്ങളുെടയും തലത്തിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസേത്താടുള്ള
പ്രതിേഷധവും പ്രതിേരാധവുമിെല്ലന്നു് പറയാനാവില്ല.

ഏകാന്തതയുെട, ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ,
ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇക്കാ�
ലത്തു മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്.
അപ്രത്യക്ഷരാവുകേയാ അപ്ര�
ത്യക്ഷരാക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്ത
ആളുകളുെട ഉറ്റബന്ധുക്കളുെട
അനിശ്ചിതമായ േവർപാടും
അസാദ്ധ്യമായ ദുഃഖാചരണ�
വും െപാതുപ്രതിേഷധങ്ങളുെട
പുതിയരൂപങ്ങളായി മാറുന്നതു്
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി
പലതവണ നാം കണ്ടു. േകാവിഡ്
മരണങ്ങളുെട സന്ദർഭം ഈ
സാദ്ധ്യതകെളയും ഇല്ലാതാക്കി.

ഇങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ
പുറംേദശെതാഴിലാളി�
കൾക്കും അതുേപാെല
അരികുവത്കരിക്കെപ്പട്ട
മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും
പൂർണ്ണമായ പൗരജീ�
വിതം ഇെല്ലന്നു് തെന്ന
മനസ്സിലാേക്കണ്ടിവരും.
കുടുംബത്തിെന്റയും വ്യ�
ക്തിയുെടയും രൂപത്തി�
ലല്ല, ഒരു കൂട്ടം, അഥവാ
ഗണം, എന്ന നിലയിലാ�
ണു് അവരുെട രാഷ്ട്രീയ�
മായ അസ്തിത്വം. ഓേരാ ആളും ഇങ്ങെനെയാരു ഗണ�
ത്തിെല അംഗങ്ങൾ ആണു്. വ്യക്തിജീവിതത്തിെന്റ സാ�
മൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഇടം ചിട്ടെപ്പടുത്തുന്ന സ്വകാ�
ര്യ ഉടമത്തം, വീടു്, കുടുംബം, വിലാസം, വാർഡ്, ഇങ്ങ�
െന സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടല്ല അതു്. െസൻസസിലും
െപാതുവിതരണസംവിധാനത്തിലും േവാട്ടർ പട്ടികയിലും
ഇവരുെട സാന്നിദ്ധ്യം അസ്ഥിരമാണു്. ആധാർ കാർഡ്
േപാെലയുള്ള ബേയാെമട്രിക് സംവിധാനങ്ങൾ നാട്ടി�
െല ജനങ്ങെള പൗരജീവിതത്തിെന്റ ഘടനയിൽനിന്നു്
പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു് ൈജവശരീരത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ
വിഭാവന െചയ്യുന്നതു് അതു െകാണ്ടാണു്. ബേയാെമട്രി�
ക് സാേങ്കതികവിദ്യ ഔേദ്യാഗികമായ തിരിച്ചറിയലിനു�
ള്ള മാർഗ്ഗമായി സർക്കാറുകൾ ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചതു്
ആളുകെള വംശത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിേവചിച്ചു
കാണാൻ േവണ്ടിയായിരുന്നുെവന്നു് ഓർേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിൽ സൗത്ത് ആഫ്രി�
ക്കയിൽ ആയിരുന്നു ബേയാെമട്രിക് സേങ്കതങ്ങൾ പ്ര�
േത്യക ജനവിഭാഗങ്ങെള ലക്ഷ്യമാക്കി ഉപേയാഗിക്കു�
ന്ന രീതി തുടങ്ങിയതു്; പൗരാവകാശങ്ങളുെട വിേവചനം
തെന്നയായിരുന്നു അതിെന്റ ഉേദ്ദശം.

ഇെതാെക്ക പറഞ്ഞതു് േലാക്ക്ഡൗൺ അടിേച്ചൽപ്പി�
ക്കുന്ന േവർെപടലിെന്റ, ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ, അനുഭവത്തിലും
ഘടനയിലുമുള്ള ൈവവിധ്യം സൂചിപ്പിക്കാനാണു്. രാഷ്ട്രീ�
യവും സാമൂഹികവുമായി അടച്ചിരിപ്പിെന്റ അനുഭവത്തിനു്
ഒെരാറ്റയർത്ഥമല്ല ഉള്ളതു്. അതു് എല്ലാവരും ഒരുേപാ�
െലയല്ല അനുഭവിക്കുന്നതു്. ഇതു െകാണ്ടാണു് അടച്ചി�
രിപ്പിനുള്ളിൽ നടത്തുന്ന ഉൾവലിയൽ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
നിരാസമായി കാണരുെതന്നു് മാലബൂ പറയുന്നതു്. ഉൾ�
വലിയാെത ക്വാറന്റയിൻ ചിട്ടകളുെട ഏകാന്തത അനു�
ഭവിക്കുന്നയാൾ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ അഭാവെത്ത
സ്വകാര്യതയുെട ഇടത്തിൽനിന്നാണു് േനാക്കിക്കാണു�
ന്നതു്. ഈ കാഴ്ചെയ നിരസിച്ചു് വീണ്ടും ഉൾവലിഞ്ഞാേല
കാഴ്ചയുെടയും േകൾവിയുെടയും സീമകൾക്കപ്പുറേത്ത�
ക്കു മറഞ്ഞുേപായ സമൂഹത്തിെന്റയും അതിരുകൾക്കപ്പു�
റം, അതിലും ഗാഢമായ ഒറ്റെപ്പടലിൽ െപട്ടുനിൽക്കുന്ന
അപരരുമായി ഒത്തു നിൽക്കാനാവൂ എന്നാണു് മാലബൂ
പറയുന്നതു്.

പേക്ഷ, എന്താണു് ഈ ഒത്തുനിൽപ്പു്? ആരുെടെയ�
ങ്കിലും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുെവന്നു് പറയുേമ്പാൾ അവരു�
െട കൂെട നിൽക്കുക, അങ്ങെന കൂട്ടായ്മയുെട അനുഭവം
അവേരാെടാപ്പം പങ്കിടുക—ഇെതാെക്കയാണു് നമ്മുെട
മനസ്സിൽ വരിക. അടുപ്പത്തിെന്റ ഗാഢമായ രൂപമാ�
ണു് ഒത്തുനിൽപ്പു്. ചിലേപ്പാെഴാെക്ക അടുപ്പം േനരിട്ടു്
അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തേപ്പാൾ, ഉദാഹരണത്തിനു് തട�
വിേലാ, ആശുപത്രിയിെല ഐ.സി.യു.വിേലാ കഴിയു�
ന്ന സുഹൃത്തിേനാടു്, നമുക്കതിനുള്ള ശക്തമായ ആഗ്ര�
ഹം േതാന്നാം. േനരിൽക്കേണ്ടാ േഫാണിൽ സംസാ�
രിേച്ചാ അനുഭവിക്കാനും അനുഭവിപ്പിക്കാനുമാവാത്ത
അടുപ്പം മനസ്സുെകാണ്ടു്—തൃഷ്ണയുെട തീവ്രത െകാണ്ടു്—
സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കു്
പരിചിതമാണു്. നമ്മൾ അവരുെട കൂെടനില്ക്കുന്നുെവന്നു്
അവർ അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും അനുഭവത്തിെന്റ അതിരു�
കൾ കടന്നു് അവേരാെടാപ്പെമത്താനാണു് ഇത്തരം ഉദ്യ�
മങ്ങളിൽ നാം ശ്രമിക്കുന്നതു്.

േകാവിഡിെന്റ കാലത്തു് അസാദ്ധ്യമായ അടുപ്പത്തിെന്റ
പലരൂപങ്ങളും നാം കണ്ടു. െറയിൽേവ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ
മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയുെട ശരീരെത്ത പുതപ്പിൽ പിടിച്ചു്
െമെല്ല വലിക്കുന്ന െചറിയ ഒരു കുട്ടിയുെട ചിത്രം പത്ര�
ങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു. അടുപ്പെത്തയും സാന്നിദ്ധ്യെത്ത�
യും അസാദ്ധ്യമാക്കുന്ന ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളുെട ഏറ്റ�
വും വ്യക്തമായ ഉദാഹരണം മരണം തെന്നയാെണന്നു
േതാന്നുന്നു. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ മരണവുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടു് ൈവയക്തികവും സാമൂഹികവുമായ തലങ്ങളിൽ
ഒരുപാടു് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മിക്ക സമൂഹ�
ങ്ങളിലും ഉണ്ടായതു്. ദുഃഖാചരണത്തിെന്റ ഭിന്നരൂപങ്ങ�
ളിൽ അസാധ്യമായ അടുപ്പം നിലനിറുത്താനും അതിെന്റ
അസാദ്ധ്യത അംഗീകരിക്കാനും ഉള്ള ൈവകാരിക പരി�
ശ്രമങ്ങളുണ്ടു്.

പേക്ഷ, േകാവിഡ് കാലെത്ത മരണങ്ങൾ കൂട്ടംേചര�
ലിെന മാത്രമല്ല, സാമൂഹികവുമായ ദുഃഖാചരണെത്ത�
ത്തെന്ന തടസ്സെപ്പടുത്തി. േകാവിഡ് ബാധിച്ചുണ്ടായ
മരണങ്ങൾ മരിക്കുന്നയാൾെക്കാപ്പം അവസാനദിവസ�
ങ്ങളിൽ ഒപ്പം നില്ക്കാനും മൃതേദഹെത്ത കാണാനും മര�
ണാനന്തരക്രിയകൾ നടത്താനും ഏറ്റവും അടുത്തവെര
േപാലും അനുവദിച്ചില്ല. ഉറ്റവരുെട ജീവിതത്തിെന്റ അവ�
സാനദിവസങ്ങളിലും മരണ സമയത്തും അവേരാെടാ�
പ്പം നില്ക്കാൻ സാധിച്ചിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, വിഹ്വലതയുെട�
യും ദുഃഖത്തിെന്റയും കാലത്തു് സ്വയം ക്വാറന്റയിനിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവന്ന ചുറ്റുപാടാണു് പലരും േനരിട്ടതു്.

ഏകാന്തതയുെട, ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ, ഇത്തരം അനുഭവ�
ങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. അപ്രത്യ�
ക്ഷരാവുകേയാ അപ്രത്യക്ഷരാക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്ത
ആളുകളുെട ഉറ്റബന്ധുക്കളുെട അനിശ്ചിതമായ േവർപാ�
ടും അസാദ്ധ്യമായ ദുഃഖാചരണവും െപാതുപ്രതിേഷധ�
ങ്ങളുെട പുതിയരൂപങ്ങളായി മാറുന്നതു് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു
വർഷങ്ങളായി പലതവണ നാം കണ്ടു. േകാവിഡ് മര�
ണങ്ങളുെട സന്ദർഭം ഈ സാദ്ധ്യതകെളയും ഇല്ലാതാ�
ക്കി. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇക്കാലെത്ത അധികാരവ്യവസ്ഥ
േവദനെയയും േവർപാടിെനയും കൂട്ടായ്മകളിേലക്കു് നയി�
ക്കാൻ തെന്ന അനുവദിക്കുന്നില്ല. െപാതുസ്ഥലങ്ങെള
ശൂന്യമാക്കുന്നതിലൂെട പരിചിതമായ രാഷ്ട്രീയരൂപങ്ങൾ
മാത്രമല്ല ഇല്ലാതാവുന്നതു്, സ്വകാര്യമായ കൂെടനിൽല്പും
വിഷമകരമാവുന്നു.

ഏറ്റവും അടുത്തവരുെട േവർപാടിലുള്ള േവദന പ്രക�
ടിപ്പിക്കാനാവാെത, മറ്റുള്ളവേരാടു് പങ്കിടാനാവാെത,
ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ തെന്റ തെന്ന ശരീരത്തിലും ജീവിതചര്യ�
കളിലും അപരെന്റ അഭാവം അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതായി
കാണാറുണ്ടു്. അപ്രത്യക്ഷനായ ആെള ശരീരത്തിേല�
ക്കും ൈദനംദിനജീവിതചര്യകളിേലക്കും ആവാഹിക്കുന്ന
രീതിയാണതു്. മതപരവും ആത്മീയവുമായ അനുഷ്ഠാന�
ങ്ങളിൽ ഇതു് ചിലേപ്പാെഴാെക്ക കാണാം. എന്നാൽ
ഇതു് മതവിശ്വാസത്തിെന്റ കാര്യമായി മാത്രം കാണുന്ന�
തു് ശരിയല്ല. വിേയാഗത്തിെന്റ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവ�
ത്തിലും ഇഷ്ടതാരങ്ങളുെടേയാ പ്രിയങ്കരരായ േനതാക്ക�
ളുെടേയാ മരണത്തിൽ തകർന്നു് േവദനിക്കുന്ന ആരാധ�
കരുെട പ്രവർത്തികളിലുെമാെക്ക ഇതിെന്റ രൂപങ്ങൾ
ഉണ്ടു്. ഇങ്ങെനെയാരു തപസ്ചര്യയാവാേമാ മാലബൂ
സാമൂഹികതയുെട നിഷ്കാസനത്തിലൂെട ൈകവരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന ൈനതികമായ കൂെടനില്പു്?

പേക്ഷ, തെന്റ ഏകാന്തതയിലൂെട അവർ ആവാഹിക്കാ�
നുദ്യമിക്കുന്ന സാമീപ്യം തെന്റ സ്വകാര്യേലാകത്തിെല
ഉറ്റവരുെടേയാ സാമൂഹ്യേലാകത്തിെല പരിചിതരുെട�
േയാ അല്ല. മറിച്ചു് ഭൂമിയിെലമ്പാടുമുള്ള ഒറ്റെപ്പട്ട മനുഷ്യ�
േരാടടുത്തു് നിൽക്കാനാണവരുെട ശ്രമം. ഇതു് അമൂർത്ത�
മായ ഒരു ആഗ്രഹം, സ്വപ്നം, മാത്രമാേണാ? അതിെന
െചയ്തികളുെട, കർമ്മങ്ങളുെട, ൈനതികമായ വ്രതങ്ങളു�
െട േലാകത്തിേലക്കു് െകാണ്ടുവന്നു് അതിനു മൂർത്തത
നൽകാനാവുേമാ? നമ്മൾ േനരെത്ത കണ്ടു, ഇതിനാ�
യി അടച്ചിരിപ്പിൽ അടിേച്ചല്പിക്കെപ്പട്ട ഏകാന്തതെയ
കൂടുതൽ ഏകാന്തമാേക്കണ്ടതുണ്ടു്, ഏകാന്തതയിൽനി�
ന്നു് തെന്നയുള്ള ഒറ്റെപ്പടൽ അതിനാവശ്യമാണു് എന്നു്.
ഇതു് രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ നിരാസമായല്ല, മറിച്ചു് രാഷ്ട്രീയസ്വ�
ത്വെത്ത വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള കഠിനമാെയാരു വ്രതമായാ�
ണു് മാലബൂ മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. നിഷ്കർഷമായ ഒറ്റെപ്പട�
ലിലൂെട മാത്രം എത്തിേച്ചരാൻ കഴിയുന്ന ഒത്തുനില്പിെന്റ
ഏകാന്തമായ രാഷ്ട്രീയസ്ഥലം. ഏകാന്തതയുെട ഈ
കർമ്മപദ്ധതി പൗരസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവർ�
ക്കാെണന്നതു് വ്യക്തമാണു്. അങ്ങെനതെന്ന അതിെന
കാേണണ്ടതുമുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതുന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
അവിെട മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാേണാ എന്നു് ആേലാചി�
േക്കണ്ടതുമുണ്ടു്.

എന്തായാലും വിചിത്രെമന്നു് പറയാവുന്ന ഈ ആശയം
നമ്മുെട മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നം ഏകാന്തതയുെട�
യും കൂട്ടായ്മകളുെടയും രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങെള സംബന്ധിക്കു�
ന്നതാണു്. കൂടിേച്ചരലുകൾ അസാദ്ധ്യമാക്കുന്ന, മധുവി�
െന്റ വാക്കുകൾ കടെമടുത്തു് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ
പിൻ വാങ്ങുകേയാ പിരിച്ചുവിടെപ്പടുകേയാ െചയ്യുന്ന, ഈ
കാലം കൂട്ടായ്മയുെട അനുഭവെത്തെയയും സാദ്ധ്യതക�
െളയും മാറ്റിത്തീർക്കുന്നുേണ്ടാ? അടച്ചിരിപ്പിെന്റ അനുഭ�
വത്തിൽനിന്നു് ഒറ്റെപ്പടലിെനയും ഒത്തുനിൽപ്പിെനയും
കുറിച്ചു് എെന്തങ്കിലും പുതിയതായി പഠിക്കാേനാ ചിന്തി�
ക്കാേനാ സാധിക്കുേമാ? ഈ കാലം അങ്ങെനെയാരു
സാദ്ധ്യത നമ്മുെട മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇക്കാര്യങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചു് വളെര പ്രാഥമികമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂ�
ടി പങ്കു് വച്ചുെകാണ്ടു് ഞാൻ നിറുത്താം.

ഇതിെന്റ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിേലക്കു
തിരിച്ചു േപാകാം. ഇന്നെത്ത ക്വാറന്റയിനും േലാക്ക്ഡൗ�
ണും നേമ്മാടു് അനുസരിക്കാനാവശ്യെപ്പടുന്ന ചിട്ടകൾ
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല ക്വാറന്റയിനും അതിൽനിന്നു്
പ്രേചാദനം ഉൾെക്കാണ്ടു് രൂപെപ്പട്ട അച്ചടക്കസമൂഹ�
ത്തിെന്റ ദിനചര്യകളുമായി സാമ്യം പുലർത്തുന്നുെവങ്കി�
ലും അവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുെണ്ട�
ന്നു് ഞാൻ േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം ക്രമങ്ങളിൽ
ശരീരത്തിനുള്ള സ്ഥാനം പരിേശാധിക്കുകയാെണങ്കിൽ
ഇതിെന്റ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ജയിലിലും സ്കൂ�
ളിലും ആശുപത്രിയിലുെമാെക്ക പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു് മു�
തൽ യൂേറാപ്പിലും െകാേളാണിയൽ ഭരണകാലം മുതൽ
ഇൻഡ്യയിലും പ്രാമുഖ്യം േനടിയ അച്ചടക്കക്രമങ്ങൾ ശരീ�
രത്തിെന്റ വിന്യാസത്തിലും അടക്കത്തിലും കൂടിയാണു്
പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിച്ചെതന്നു് നമുക്കറിയാം. മന�
സ്സു്, ആത്മാവു്, ആന്തരികസ്വത്വം തുടങ്ങിയ വാക്കുകളി�
ലൂെട സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിജീവിതത്തിെന്റ തലങ്ങൾ
രൂപെപ്പടുന്നതു് ശാരീരികമായ ചിട്ടകളിലൂെടയും നിയന്ത്ര�
ണങ്ങളിലൂെടയും നിരീക്ഷണത്തിലൂെടയും ആെണന്നാ�
ണേല്ലാ ഫൂേക്കാ തെന്ന വാദിച്ചതു്. ഈ പ്രക്രിയയിലൂെട
ശരീരെത്ത സ്വന്തവും സ്വകാര്യവുമാക്കുന്ന കർത്തൃത്വരൂ�
പങ്ങൾ ഉല്പന്നമായി. ആധുനിക വ്യക്തിത്വസങ്കല്പത്തി�
നും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു നില്ക്കുന്ന സാമൂഹ്യവും സാ�
മ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഘടനകൾക്കും ഈ കർ�
ത്തൃത്വ രൂപങ്ങൾ പ്രധാനമാണു്. ലളിതവത്കരിച്ചാണു്
ഞാനിതിവിെട പറയുന്നതു്; ഈ വാദങ്ങൾ നമുെക്കാ�
െക്ക വളെര പരിചിതമായതിനാൽ ഞാനിപ്പറഞ്ഞതു്
അവെയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂചകമായിമാത്രം എടുത്താൽ
മതി.

േലാക്ക്ഡൗണിലൂെട വന്ന ചിട്ടകൾ ഈ രീതിയിലുള്ള
ഒരു വ്യക്തിസ്വത്വമാണു് രൂപീകരിക്കുന്നെതന്നു് പറ�
യാൻ വിഷമമാണു്. അവയുെട പ്രധാനധർമ്മം അത�
െല്ലന്നാണു് ഞാൻ കരുതുന്നതു്. ഈ പുതിയ ശരീരക്രി�
യകളിൽ ശരീരത്തിെന്റ ബാഹ്യപ്രതലങ്ങൾ സ്വത്വത്തി�
െന്റ പ്രകാശനത്തിനുള്ള േവദിയായല്ല, മറിച്ചു് താെനന്ന
ഓർഗാനിസത്തിെന്റ, ജീവിയുെട, അഥവാ പ്രാണിയുെട,
ദുർബലമായ പുറംേതാടായാണു് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നതു്.
േലാകെത്ത സ്പർശിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന, േലാകേത്താടു്
തുറന്നിരിക്കുന്ന, ശരീരപ്രതലങ്ങെളയും ഉള്ളിേലക്കുള്ള
അതിെന്റ വാതിലുകെളയും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതേയാെട നി�
യന്ത്രിക്കാനും ബന്ധിക്കാനുമാണിവിെട ശ്രമം. േലാകം
എന്നതുെകാണ്ടു് ഇവിെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് മറ്റു് മനുഷ്യശരീ�
രങ്ങെളയും അവ െപരുമാറുന്ന പ്രതലങ്ങെളയും അന്ത�
രീക്ഷെത്തയും തെന്നയാണു്. ആത്മരക്ഷ—സനിൽ പറ�
ഞ്ഞതു േപാെല അതു് തെന്നയാണു് അപരരക്ഷയും—
ഇവിെട പരമപ്രധാനമാവുന്നു. അതിനായി നാം നിരന്ത�
രം ആവർത്തിക്കുന്ന ചിട്ടകൾക്കു് ആത്മപ്രകാശനവുമാ�
േയാ ആത്മപ്രദർശനവുമാേയാ അല്ല അടുപ്പം. േലാക�
േത്താടു് സ്വയം തുറന്നു വയ്ക്കാതിരിക്കാനാണിവിെട ശ്രമം.
ഈ അടച്ചുെവയ്ക്കലിനു് എന്നാൽ രഹസ്യസ്വഭാവെമാ�
ന്നുമില്ല. ആെരണ്ഡ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിെന്റ കാതലാ�
യികണ്ട പരസ്പരപ്രദർശനത്തിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി
അകലവും മറയുമാണു് നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്നതു്. കരുതലിെന്റയും ആത്മരക്ഷയുെടയും ഈ േച�
ഷ്ടകൾ പ്രവൃത്തികൾ തെന്നയാണു്. രാഷ്ട്രീയെമന്ന േവദി
ഇവിെട ഇല്ലാതാവുകയല്ല, മറിച്ചു് അകലവും മുഖമറയും
കരുതിനടപ്പും നമ്മുെട ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയാസ്തിത്വെത്ത
പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണു െചയ്യുന്നതു്. േലാകേത്താടുള്ള
മാസ്കിെന്റയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുെടയും അകലത്തിെന്റയും
മറയാണു് ഈ അവസ്ഥയിെല നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയജീവിത�
ത്തിെന്റ മുൻവ്യവസ്ഥ.

േജാർജ്ജ് േഫ്ലായ്ഡ്

മറ്റുള്ളവരുെട സാമീപ്യെത്ത അസാ�
ദ്ധ്യമാക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ
എങ്ങെന നാം അവേരാടു് ഒത്തുനിൽ�
ക്കും? കൂട്ടായ്മകൾക്കുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ
എന്തു് രൂപെമടുക്കും? േജാർജ്ജ്
േഫ്ലായ്ഡിെന്റ െകാലപാതകെത്ത
തുടർന്നു് അേമരിക്കയിലുണ്ടായ പ്രതി�
േഷധങ്ങൾ ഇതിെന്റ ഒരു വശം കാ�
ണിച്ചു തരുന്നു. പ്രാണികൾ എന്ന നി�

ലയിലുള്ള നമ്മുെട ൈജവാസ്തിത്വത്തിെന്റ പരമപ്രാധാ�
ന്യെത്ത മാറ്റിവച്ചു്, േകാവിഡ് കാലെത്ത അച്ചടക്കത്തി�
െന്റ നിയമങ്ങെള അവഗണിച്ചു്, ശൂന്യമാക്കെപ്പട്ട െപാതു�
സ്ഥലങ്ങൾ കയ്യടക്കി അവയുെട സ്വാസ്ഥ്യെത്ത തകർ�
ക്കുന്നതു വഴി ഈ പ്രതിേഷധങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദമാക്കെപ്പട്ട
രാഷ്ട്രീയെത്ത അതിെന്റ പ്രദർശനേവദിയായ െതരുവി�
േലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. പുറംരാജ്യത്തുനിന്നു വന്നു് െതാഴി�
ലാളികളുെട ഭയചകിതമായ പലായനത്തിൽ ഈ അടി�
യന്തരാവസ്ഥയിെല ചട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കു�
ന്ന പുതിയ സമാധാനത്തിെന്റ നിയമങ്ങേളാടുള്ള കൂസ�
ലില്ലായ്മയുണ്ടു്. പ്രാണിെയന്ന നിലയിെല തെന്റ സുരക്ഷ�
യുെട െനല്ലിപ്പലകയിൽനില്ക്കുേമ്പാൾ േപാലും ജീവിതെമ�
ന്ന സങ്കല്പെത്ത ൈകവിടാെത നില്ക്കാനുള്ള ത്വരയിൽ�
നിന്നായിരിക്കാം ഒരുപേക്ഷ, ഈ നിർഭയത്വം വന്നതു്.
ബി. രാജീവൻ അടുത്തകാലെത്തഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പിൽ
ഈ സംഭവത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയമാനെത്ത കാേണണ്ടതി�
െന്റ ആവശ്യകതെയ വിശദമാക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നി�
യമനിേഷധങ്ങെള ലളിതമായി ആദർശവത്കരിക്കാ�
നല്ല ഇവിെട ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഈ പുറപ്പാടുകൾ അല്പായു�
സ്സുകളായിരിക്കാം. അതിൽനിന്നു് ൈനരന്തര്യമുള്ള രാ�
ഷ്ട്രീയപദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം. പേക്ഷ, ഇക്കാ�
ലെത്ത രാഷ്ട്രീയാസ്തിത്വത്തിെന്റ പ്രശ്നം അവ നമ്മുെട മു�
ന്നിൽ െകാണ്ടുവന്നുെവന്നതു് കാണാതിരിക്കാൻ വിഷമ�
മാണു്. രാഷ്ട്രീയം തെന്ന ഇക്കാലത്തു് എന്താണു് എന്ന
േചാദ്യമാണു് ഇവ ഉന്നയിക്കുന്നതു്.

പൗരസമൂഹത്തിനു പുറത്തു് ഏകാന്തതയും രാഷ്ട്രീയവുമാ�
യുള്ള മാറുന്ന ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കു്
പ്രസക്തിയിെല്ലന്നു കരുതുന്നതു ശരിയല്ല. ൈവയക്തിക�
യാതനയുെട പരസ്യ പ്രകടനങ്ങെള പറ്റിയുള്ള അേന്വ�
ഷണങ്ങൾ സ്വത്വരൂപങ്ങൾ പൗരസമൂഹത്തിെല വിനി�
മയങ്ങളുെട വ്യാകരണത്തിനു പുറത്തു് എങ്ങെനയാണു്
രാഷ്ട്രീയമാനം ൈകവരിക്കുന്നതു് എന്നു കാണിച്ചു തരു�
ന്നുണ്ടു്. അപമാനിക്കെപ്പടുന്നയാളുെട അവസ്ഥ ഒത്തു�
നിൽപ്പിെന്റ സാധ്യതകെള അപരിഹാര്യമായി നിേഷ�
ധിക്കുന്നുെവന്നു് ഈ അേന്വഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അവമതിയുെട അനുഭവം തെന്ന അപരെന്റ
വീക്ഷണേവദിയിേലക്കു് വലിച്ചിഴയ്ക്കെപ്പടുന്നതിൽനിന്നാ�
ണു് വരുന്നതു്. നാമാഗ്രഹിക്കാെത, നമ്മുെട നിയന്ത്രണ�
ത്തിൽ നിൽക്കാെത, നെമ്മ നിർബ്ബന്ധിച്ചു് തുറന്നു് വയ്ക്കു�
ന്നതിലൂെടയാണു് അപമാനം എന്ന അനുഭവം ഉല്പന്ന�
മാവുന്നതു്. ഈ അനുഭവത്തിനു രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങൾ കിട്ടു�
ന്നതു് രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലം തെന്ന നമ്മുെട പരസ്പരപ്രദർശ�
നത്തിെന്റ േവദിയാെണന്നുള്ളതു െകാണ്ടാണു്. ആ േവ�
ദിയുെട ഘടന മാറുേമ്പാൾ, ഈ അനുഭവങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീ�
യസാധ്യതകളും മാറുന്നു. കൂടുതൽ ആേലാചന ആവശ്യ�
െപ്പടുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രേമ
എനിക്കു കഴിയുന്നുള്ളു.

ഡിജിറ്റൽ െനറ്റ് വർക്കുകൾ
ഇക്കാലത്തു് ഉന്നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ�
പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയും നമുെക്കാെക്ക
അറിയാം. പേത്താ പതിനേഞ്ചാ
െകാല്ലം മുമ്പു് ഭരണകൂടങ്ങെളയും
അധികാരെത്തയും പ്രതിേരാധി�
ക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ കൂട്ടായ്മകൾക്കുള്ള
കഴിവിെനപ്പറ്റി നമുക്കു് പലർക്കു�
മുണ്ടായിരുന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം
ഇന്നു് ആ രീതിയിൽ നിലനില്ക്കുന്നു�
െണ്ടന്നു പറയാൻ വിഷമമാണു്.
പ്രതിേരാധത്തിെന്റയും പ്രതി�
േഷധത്തിെന്റയും സേങ്കതങ്ങൾ
അേതസമയം തെന്ന നിയന്ത്രണ�
ത്തിെന്റയും നിരീക്ഷണത്തിെന്റയും
േമൽേനാട്ടത്തിെന്റയും മാധ്യമങ്ങൾ
കൂടിയാെണന്നു് നമുക്കിന്നറിയാം.

കൂടിേച്ചരലുകളുെട മങ്ങു�
ന്ന സാദ്ധ്യതകെളപ്പറ്റി
ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ
ന്യായമാെയാരു േചാ�
ദ്യം മുേന്നാട്ടു വരുന്നു�
ണ്ടു്. ഡിജിറ്റൽ കൂട്ടായ്മ�
കൾ കൂടിേച്ചരലുകളുെട
സ്ഥലങ്ങളേല്ല? ഇതു
തെന്ന അങ്ങെന ഒരു
ഒത്തുേചരലിെന്റയും സം�
വാദത്തിെന്റയും സ്ഥ�
ലമേല്ല? തീർച്ചയായും.
േലാക്ക്ഡൗണിനു മുമ്പു്
തെന്ന ഡിജിറ്റൽ മാ�
ധ്യമങ്ങൾ ഏെറക്കുെറ
സജീവമായി ഉപേയാ�
ഗിച്ചുേപാന്നവരാണു് നമ്മളിൽ പലരും. ഡിജിറ്റൽ െന�
റ്റ് വർക്കുകൾ ഇക്കാലത്തു് ഉന്നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രശ്ന�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും നമുെക്കാെക്ക അറിയാം. പേത്താ പതിന�
േഞ്ചാ െകാല്ലം മുമ്പു് ഭരണകൂടങ്ങെളയും അധികാരെത്ത�
യും പ്രതിേരാധിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ കൂട്ടായ്മകൾക്കുള്ള കഴി�
വിെനപ്പറ്റി നമുക്കു് പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാ�
സം ഇന്നു് ആ രീതിയിൽ നിലനില്ക്കുന്നുെണ്ടന്നു പറയാൻ
വിഷമമാണു്. പ്രതിേരാധത്തിെന്റയും പ്രതിേഷധത്തിെന്റ�
യും സേങ്കതങ്ങൾ അേതസമയം തെന്ന നിയന്ത്രണത്തി�
െന്റയും നിരീക്ഷണത്തിെന്റയും േമൽേനാട്ടത്തിെന്റയും
മാധ്യമങ്ങൾ കൂടിയാെണന്നു് നമുക്കിന്നറിയാം. സ്വകാര്യ�
തെയപ്പറ്റിയും െപാതുമണ്ഡലെത്ത പറ്റിയുമുള്ള സങ്കല്പ�
ങ്ങൾ ആെക മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

േകാവിഡ് കാലത്തു് തടസ്സെപ്പട്ട സാമൂഹ്യജീവിതം ഡി�
ജിറ്റൽ സേങ്കതങ്ങളിലൂെട മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടു േപാകാൻ
നാമിന്നു് നിർബന്ധിക്കെപ്പടുകയാണു്. നമ്മുെട സ്ക്രീനുക�
ളിലൂെട തുറക്കുന്ന െപാതുേവദിയിൽ പ്രേവശിക്കാേനാ,
ഇതിെല വിനിമയങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാേനാ കഴിയാത്ത�
വരാണു്, അതിൽ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത�
വരാണു്, നമ്മുെട രാജ്യെത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളു�
െമന്നു് നമുക്കറിയാം. ഏതു രീതികളിലാണു് ഈ അറിവു്
േലാകെത്തയും പാരസ്പര്യെത്തയും പറ്റിയുള്ള നമ്മുെട
സങ്കല്പങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നതു്? ഡിജിറ്റൽ സംേവ�
ദന േലാകത്തിേലക്കുള്ള കൂടുമാറലിനു് എന്തു വിലയാണു
നാം െകാടുക്കുന്നതു്? ഇങ്ങെനയുള്ള േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള
ഇടമായിരിക്കാേമാ, ഈ േചാദ്യങ്ങെള അനുഭവത്തിെന്റ
രൂപത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കാേമാ,
മാലബൂവിെന്റ ഏകാന്താനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ളതു്? ഡിജി�
റ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂെടയുള്ള സംേവദനം ഈ നാട്ടിേല�
ക്കാൾ വളെരയധികം നിത്യജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗമായ
ഒരു സമൂഹത്തിലാണവർ കഴിയുന്നതു്. അതിെന അവർ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഈ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങ�
ളിൽ അതിൽ അനായാസമായി വിഹരിക്കാനും അവർ�
ക്കു് കഴിയുന്നില്ല. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ തിേരാധാ�
നെത്ത അതിജീവിക്കാനായി ഈ േവദിയിേലക്കു കട�
ക്കും മുമ്പു് അതിെന്റ പ്രേവശനഫീെസെന്തന്നു് മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ േനാക്കുകയാണവർ. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണു്
സാമൂഹികതയിൽനിന്നുള്ള അഗാധമായ ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ
അനുഭവവും, അതിലൂെട ഒറ്റെപ്പട്ടവരുമായുള്ള അസാ�
ദ്ധ്യമായിത്തീർന്ന ഒത്തുനിൽപ്പിനുള്ള വാഞ്ഛയും. ഈ
അനുഭവത്തിലും ആഗ്രഹത്തിലും അവർക്കു് നിൽക്കാനാ�
വുേമാ എേന്നാ അതിൽനിന്നു് എന്താണു് സാധ്യമാവുക�
െയേന്നാ എനിക്കു് അറിയില്ല.

നമുക്കു് അറിവില്ലാത്തതു് ഇതു മാത്രമല്ല. ഇന്നെത്ത പ്ര�
തിസന്ധിെയതെന്ന അതിെന്റ മിക്ക മാനങ്ങളിലും നാം
അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നു് മിക്കവരും സമ്മതിക്കും. ൈവദ്യശാ�
സ്ത്രപരമായി തെന്ന അതു മനസ്സിലായി വരുന്നേതയുള്ളു.
ജീവിതെത്തയും സ്വത്വാനുഭവെത്തയും അെതങ്ങെന
ബാധിക്കുന്നുെവന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു് അതിലും
കുറവാണു്. ഈ അറിവില്ലായ്മെയക്കുറിച്ചുള്ള േബാധവും
സേന്ദഹങ്ങളും നാം കൂെടെക്കാണ്ടുനടേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സാ�
ന്നിദ്ധ്യരഹിതമായി സാമൂഹ്യജീവിതം തിരക്കിട്ടു പുനഃ�
സ്ഥാപിക്കുവാനും, പ്രതിസന്ധിെയ എല്ലാതലങ്ങളിലും
ഉടനടി അതിജീവിക്കുവാനും ഉള്ള സമ്മർദ്ദം ശക്തമാ�
ണു്. അതിനിെട നമ്മുെട ൈനതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
അസ്തിത്വം എങ്ങെനയാണു് പുനർനിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നെത�
ന്നു് ആേലാചിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അത്തരം ആേലാചന�
കൾ മുേന്നാട്ടു േപാക്കിെന പലേപ്പാഴും തടസ്സെപ്പടുത്തി�
െയന്നും വേന്നക്കാം. എല്ലാ വഴികൾക്കും എല്ലാേയ്പാഴും
ഒേര േവഗതയാവണെമന്നില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഈ
പുതിയ െപാതുസമൂഹത്തിെല കൂട്ടായ്മകളിലും വിനിമയ�
ങ്ങളിലും െപാടിഞ്ഞുേപാകാെത ഏകാന്തതയുെട ഒരു
കഷണം നിലനിേന്നാേട്ട എന്നു് ഞാൻ പറയും. സംേവദ�
നത്തിെന്റ പുതിയ താളവട്ടങ്ങളിൽ അതു് െചറുതാെയങ്കി�
ലും ഉരസ്സിെക്കാണ്ടിരിക്കെട്ട.

(“േകാവിഡ്-19: മഹാമാരിെയ മനസ്സിലാക്കൽ” എന്ന േപ�
രിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് േസാഷ്യൽ ആന്റ് ഇക്കേളാജിക്കൽ
സ്റ്റഡീസ് സംഘടിപ്പിച്ച െവബിനാർ പരമ്പരയിൽ 2020 ജൂ�
ൈല 8-നു് അവതരിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണത്തിെന്റ, െചറിയ െചറിയ
ചില മാറ്റങ്ങേളാെടയുള്ള ലിഖിതരൂപമാണിതു്. െവബിനാറി�
െന്റ െറേക്കാർഡിങ് ഈ ലിങ്കുകളിൽ ലഭ്യമാണു്:
പ്രഭാഷണം: https://www.youtube.com/watch?v=NqgEeMdJ
Ouk&t=26s
ചർച്ച: https://www.youtube.com/watch?v=8nr3MUndSHM&t
=358s
െവബിനാറിെന്റ സംഘാടകർക്കും അതിൽ പെങ്കടുത്തവർക്കും
നന്ദി.)

□
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ഉദയകുമാർ
ഉദയകുമാർ ജവഹർലാൽ െനഹ്റു സർവക�
ലാശാലയിൽ െസന്റർ േഫാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റ�
ഡീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. Writing the First
Person, The Joycean Labyrinth എന്ന രണ്ടു്
പുസ്തകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും

േലഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സാഹിത്യെത്തയും ചി�
ന്തെയയും സമകാലിക സംസ്കാരെത്തയും സംബന്ധിക്കുന്ന
ആേലാചനകളിൽ താത്പര്യം.



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
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