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ശാസ്ത്രീയമായി
മരിേക്കണ്ടെതങ്ങെന?
—െകാേറാണേയാെടാപ്പം
എന്തിനാണു് ഇത്ര ഗതിെകട്ട േചാദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതു്
എന്നു േതാന്നിേയക്കാം. ശാസ്ത്രീയമായി ജീവിേക്കണ്ടതു്
എങ്ങെന എന്നേല്ല േചാദിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു് ? നന്നാ
യി ജീവിക്കണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായി ജീവിക്ക
ണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ടു് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടു്.
എങ്ങെന മരിക്കണം എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ഇന്നിടമില്ല.
മരണം ഒരു സംഭവമാണു്. െചയ്തിയല്ല. അനിവാര്യെമ
ങ്കിലും കഴിവതും ഒഴിവാേക്കണ്ട, നീട്ടിെവേയ്ക്കണ്ട ഒര
പകടമാണതു്. മരിക്കാനായി ഒന്നും അറിേയണ്ടതില്ല,
എന്നാൽ മരണെത്ത നീട്ടിെവച്ചു ജീവിക്കാൻ ആേരാഗ്യ
ശാസ്ത്രം പറയുന്നതു് അനുസരിക്കണം.
െകാേറാണയിൽനിന്നു് നമ്മൾ പഠിേക്കണ്ടെതന്താണു് ?
ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം വിശ്വ
സിക്കുക; സാഹിത്യകാരന്മാരും മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാക്കളും നേമ്മാടു് പറഞ്ഞുെകാ
േണ്ടയിരിക്കുന്നു. ഇവിെട ശാസ്ത്രം എന്നതു് േരാഗകാര
ണം, പ്രതിവിധി, മുൻകരുതലുകൾ ഇവെയക്കുറിച്ചുള്ള
അറിവാണു്. ഈ അറിവു് ഉപേയാഗിക്കുക മാത്രമല്ല,
ഈ അറിവിനു പിറകിലുള്ള ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ ജീവി
ക്കുകയും േവണം. ശാസ്ത്രം വസ്തുനിഷ്ഠവും സാർവ്വത്രികവു
മായ അറിവാണു്. അതു സാധ്യമാകുന്നതു് ശാസ്ത്രത്തിനും
അതിേന്റതായ ഒരു രീതിയുള്ളതുെകാണ്ടാണു്. ഈ രീ
തിെയ നമ്മൾ ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ തുറകളിലും പകർ
ത്തണം. ‘ശാസ്ത്രീയം’ എന്നതിെന പ്രാേയാഗിക ബുദ്ധി
എന്ന നിലയിലും നാം ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. ശാസ്ത്രീയ
മായി േറാഡ് മുറിച്ചുകടേക്കണ്ടെതങ്ങെന എന്നു േചാദി
ക്കാം. ഉത്തരത്തിനു് ശാസ്ത്രവുമായി വലിയ ബന്ധെമാന്നു
മിെല്ലങ്കിലും.
ഇന്നു് ശാസ്ത്രേമാ പ്രാേയാഗിക ബുദ്ധിേയാ എങ്ങെന മരി
ക്കണം എന്നു നെമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. േലാക്ഡൗൺ
ഉയർത്തുന്ന േചാദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ജീവനാേണാ പ്രധാ
നം അേതാ സമ്പേത്താ? ജീവേനാ? സ്വാതന്ത്ര്യേമാ?
ഉത്തരം വ്യക്തമാണു്. ഒേര ഒരു ഉത്തരേമയുള്ളു—ജീവൻ.
കാരണം ജീവെനാടുക്കുന്ന മരണെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാ
േനാ അതു െതരെഞ്ഞടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ആരായാ
േനാ നമ്മുെട കയ്യിൽ േകാപ്പുകെളാന്നുമില്ല. െകാവിഡി
നു മുൻപായിരുെന്നങ്കിൽ ‘പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്കു് മൃ
തിേയക്കാൾ ഭയാനകം’ എെന്നാെക്ക തട്ടിവിേട്ടെന!
കഴിയുെമങ്കിൽ ആരും മരിക്കരുതു്. ഒഴിവാക്കാനാവി
െല്ലങ്കിൽ എത്രേത്താളം നീട്ടിെവയ്ക്കാേമാ അത്രയും നല്ല
തു്. താൻ മെറ്റാരുവെന്റ മരണകാരണമാവരുതു്. താൻ
തെന്റ തെന്ന േപാലും മരണകാരണമാവരുതു്. ആത്മ
രക്ഷ അപരരക്ഷ തെന്നയാണു്. അന്യെന േരാഗവാ
ഹകനും മരണകാരണവുമായി കാണണം. തെന്നത്ത
െന്നയും അങ്ങെന തെന്ന കാണണം. ഞാൻ എെന്റ
ജീവെന െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതു് അന്യെന്റ ജീവെന സം
രക്ഷിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണു്. ഇതാണു് ഇന്നെത്ത
േലാക്ഡൗൺ ധാർമ്മികത. അപരനുേവണ്ടി മരിക്കുന്ന
തിലല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിലാണു് ധീരത. (ആേരാഗ്യപ്ര
വർത്തകരും ഭക്ഷണവിതരണക്കാരും െപാലീസുകാരും
നമുക്കുേവണ്ടി മരിേച്ചക്കാം. അതുെകാണ്ടാണു് അവെര
െയാെക്ക പട്ടാളക്കാേരാടു് ഉപമിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ,
േമൽപ്പറഞ്ഞവർെക്കാന്നും പട്ടാളക്കാരുെട വീരമൃത്യു വി
ധിച്ചിട്ടില്ല. അവരുേടതു് െവറും ഒഴിവാേക്കണ്ടിയിരുന്ന
ദയനീയ മരണങ്ങൾ മാത്രം!)
അന്യെന സംശയേത്താെട വീക്ഷിക്കുന്നതു് ഇതു് ആദ്യ
മായല്ല. അപരൻ തരുന്ന ഭക്ഷണേമാ വാേക്കാ സമ്മാ
നേമാ അവൻ ഉേപക്ഷിച്ചു േപാകുന്ന വസ്തുക്കേളാ സ്വീ
കരിക്കരുെതന്ന മുന്നറിയിപ്പു് ഭീകരവാദിെയ േനരിടാൻ
പേണ്ട നല്കിത്തുടങ്ങിയതാണു്. ഇന്നു് പരിഭ്രാന്തിേയാെട
നാം നെമ്മത്തെന്ന സംശയിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പരിഭ്രാന്തിയാണു് ഇന്നിെന്റ വികാരം. അതണയ്ക്കാനു
ള്ള ഏതു ശ്രമേത്തയും നാം സംശയേത്താെട കാണു
ന്നു. െകാവിഡ് മരണനിരക്കു് കുറഞ്ഞുവരുന്നുെവേന്നാ
ഇതുമൂലം മരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഏെറ ആളുകൾ ഇന്ത്യ
യിൽ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ (ഒരുമാസം ഏകേദശം
പതിനായിരം േപർ) മരിക്കാറുെണ്ടേന്നാ പറയുന്നവൻ
ക്രൂരനാണു്, മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്തവനാണു്. ഇെതാരു പകർ
ച്ചവ്യാധിയാണു്. ഏതു മഹാവ്യാധിേയയും േപാെല കു
േറേപ്പർ മരിക്കും. അതിെന ൈവകിപ്പിക്കാെമന്നല്ലാ
െത തടയാനാവില്ല! ഇങ്ങെനെയങ്ങാൻ പറഞ്ഞുേപാ
യാൽ നിങ്ങെള ട്രംപിേന്റയും േബാൾ െസാനാേരായു
േടയും കൂട്ടത്തിൽ െപടുത്തും. ഭാവിയല്ല പ്രശ്നം. ഇന്നു്
ഈ നിമിഷത്തിൽ സംഭവിേച്ചക്കാവുന്ന ഓേരാ മരണ
ത്തിനും തടയിടുക. ഇതാണു് ധാർമ്മികത. ഈ ധാർ
മ്മികതയുെട േസ്രാതസ്സാണു് നാം അേന്വഷിേക്കണ്ടതു്.
ഒപ്പം ഈ ധാർമ്മികതയ്ക്കു് അറിവും അധികാരവുമായുള്ള
ബന്ധവും.

മരണവും അകലവും
ഈ ആസന്നമരണ ചിന്തയ്ക്കു് വ്യക്തിപരമായ വശം കൂടി
യുണ്ടു്. സാമൂഹികമായ അകലം എന്നതു് െകാവിഡിനു
മുൻേപ തെന്ന നമ്മളിൽ പലരും ഒരു ജീവിതവീക്ഷണ
വും അസ്തിത്വേബാധവുമായി സ്വയം െതരെഞ്ഞടുത്തതാ
ണു്. സാമൂഹികതയിൽനിന്നുള്ള ഉൾവലിയൽ സൃഷ്ടിപര
മായ ജീവിതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന നിലയായി തിരിച്ചറി
യുകയാണു് ഇവിെട. അദ്ധ്യാപകൻ, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, കലാ
കാരൻ എന്തിനു്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുേപാലും സാമൂ
ഹികമായ അകലം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണു്.
യൂണിേവഴ്സിറ്റി എന്നും ഒരു ക്വാറൈന്റൻ ആയിരുന്നു.
നിത്യജീവിതത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽനിന്നു് മാറിനിന്നു്
അറിയാനും അേന്വഷിക്കാനുമുള്ള സ്ഥാപനവല്കൃതമായ
ഒരിടമാണതു്. തത്ത്വചിന്തകനായ കാന്റ് യൂണിേവഴ്സി
റ്റിയുെട ആശയപരമായ ഘടന അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
ൈവദ്യം, േവദശാസ്ത്രം, നീതിന്യായശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ
പ്രാേയാഗിക വിഷയങ്ങൾ സമൂഹവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും
ശുദ്ധശാസ്ത്രവും ഗണിതവുെമാെക്ക സമൂഹത്തിൽനിന്നു്
പിൻവാങ്ങി സ്വച്ഛന്ദമായ ജ്ഞാനാേന്വഷണം നടത്തി
യുമാണു് യൂണിേവഴ്സിറ്റി നടന്നുേപാരുന്നതു്. ൈലബ്രറി,
പരീക്ഷണശാല, സ്റ്റുഡിേയാ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ സാ
മൂഹികമായ അകലത്തിൽ പരിരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതും യു
ക്തിയുെട പരസ്യപ്രേയാഗം നടക്കുന്നതുമായ ദ്വീപുക
ളാണു്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിെല െപാതുസമ്മ
തിേയാടു് െതറ്റി ന്യൂനപക്ഷ നിലപാടിൽ നിന്നുെകാണ്ടു്
സാർവ്വത്രിക പ്രസക്തിയുള്ള തീരുമാനങ്ങെളടുക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും േഗാൾകീപ്പറുെട ഏകാന്തത
പ്രധാനമാണു്.
ഈ സ്വച്ഛന്ദ ൈസ്വരതയിേലയ്ക്കാണു് സാമൂഹിക അക
ലം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഇന്നു് െപാതുജനം ഇടിച്ചുക
യറുന്നതു്. ഒേട്ടെറ റിസ്കുകൾ എടുത്തും പ്രേലാഭനങ്ങെള
അതിജീവിച്ചും െപാതുമൂല്യങ്ങെള നിേഷധിച്ചും—പലരും
നല്ല വരുമാനേത്താെട—പരിപാലിച്ചിരുന്ന ൈസ്വര
തെയയാണു് ആൾക്കൂട്ടം അപര രക്ഷെയന്ന േപരിൽ
കയ്യാളിയിരിക്കുന്നതു്. എല്ലാവരും തേന്റതായ ഇടങ്ങളി
േലയ്ക്കു് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന ഒേര
ഒരു ലക്ഷ്യേത്താെട.
മനുഷ്യവംശം ഇതാദ്യമാ
യാണു് അതിെന്റ തെന്ന
നാശെത്ത തൽക്ഷണ
സംേപ്രഷണത്തിലൂെട
േനർക്കുേനർ ഓൺ
ൈലനായി കാണുന്ന
തു്. ഓേരാരുത്തരും സ്വ
ന്തം മരണത്തിനു സമ
കാലീനനായിരിക്കുന്നു.
നമ്മുെട ഭീതി അടിസ്ഥാ
നരഹിതമാെണന്നിരി
ക്കാം. െകാവിഡ് െവ
റും ഫ്ലൂവിേനക്കാൾ മഹത്തായ മാരിെയാന്നുമല്ലായിരി
ക്കാം. എന്നാൽ, പരിഭ്രാന്തിക്കു് ലക്ഷ്യേമാ കാര്യകാരണ
ബന്ധേമാ േവണെമന്നില്ല. ടി. വി.യിലും വാർത്തയിലും
വാട്ട്സാപ്പിലുെമാെക്ക അക്കവും അക്ഷരവും പടവുമായി
അരേങ്ങറുന്ന തൽസമയ നാട്യത്തിെല സാന്നിദ്ധ്യമാ
ണു് പരിഭ്രാന്തി. ഒരു ഫുട്േബാൾ മത്സരം ൈലവായി കാ
ണുന്നതുേപാെലയാണു് പരിഭ്രാന്തേബാധം മരണത്തി
നു സമകാലികമാകുന്നതു്. ഓേരാരുത്തരും സ്വന്തം വീ
ട്ടിേലയ്ക്കു് വലിയുേമ്പാഴും ഈ പരിഭ്രാന്തിയുെട രൂപത്തിൽ
ആൾക്കൂട്ടം എല്ലാ സ്വകാര്യതയിേലയ്ക്കും സ്വച്ഛന്ദരഹിത
മായ സാന്നിദ്ധ്യമായി തള്ളിക്കയറുന്നു. ഇതു് മരണഭയം
േപാലുമല്ല. ഭയത്തിനു് വസ്തുേബാധവും സാഹചര്യങ്ങളി
ലുള്ള പിടിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ, പരിഭ്രാന്തിയാ
വെട്ട, എന്തിെനയാണു് ഭയക്കുന്നെതന്നുേപാലുമറിയാ
െത ലക്കും ലഗാനും നഷ്ടെപ്പട്ടു് െവകിളിപിടിച്ചുള്ള നട
പ്പാണു്.
അല്പനും നശ്വരനുമായ മനുഷ്യെന്റ
യുക്തിക്കു് അനശ്വരത എന്ന
ആശയെത്ത ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ
നിലനിർത്തിെകാണ്ടു മാത്രേമ
ഭൗതികേലാകത്തിെന്റ അറിവിനും
അനുഭവത്തിനും വിഷയമാക്കാ
നാവൂ. അനശ്വരതെയ നമുക്കു്
അറിയാേനാ അനുഭവിക്കാേനാ
ആവില്ല. എന്നാൽ, യുക്തിയുെട
അനിവാര്യമായ ഒരു സങ്കല്പനം
എന്ന നിലയിൽ അതു് മരണത്തി
െന്റ സേപാട്ടു് ൈലറ്റിെന ജീവി
തത്തിനു േനെര തിരിച്ചുെവയ്ക്കുന്നു.

സാമൂഹിക അകലം എന്ന ആശയം തെന്ന ഈ ‘പാനി
ക് ’ പിടിച്ച െപാതുേബാധത്തിനു് അംഗീകരിക്കാനാവു
ന്നില്ല. അകലം െവറും ശാരീരികം മാത്രമാെണന്നു് അതു്
വാശി പിടിക്കുന്നു. ശാരീരിക അകലം സാമൂഹികമായ
ഒരുമയാെണന്നു് അതു സ്വയം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. വീട്ടി
ലിരുന്നു് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂെട സ്ക്രീൻ സാമൂഹികത
യുെട ആർപ്പുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നു.
ഗേവഷകനും വിപ്ലവകാരിയും കലാകാരന്മാരും കമി
താക്കളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വകാര്യതയാണു് െകാവിഡ്
തകർെത്തറിഞ്ഞതു്. വീടുകളുെട ഇരമ്പലിൽനിന്നു് സ്വ
കാര്യതയുെട പുതിയ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ പണിെഞ്ഞടു
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു് ആത്മീയമായ പുതിയ അേന്വ
ഷണം ആവശ്യെപ്പടുന്നു. മരണവുമായി പുതിയ ബന്ധം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂെടേയ ഇതു സാധ്യമാകൂ.
വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവെരയുള്ള താൽക്കാലിക ക്ര
മീകരണം മാത്രമാണു് സാമൂഹികമായ അകലം എന്നാ
ണു് െപാതുവിശ്വാസം. എന്നാൽ, വാക്സിൻ സാമൂഹിക
മായ അകലെത്ത ശരീരത്തിൽ കുത്തിെവയ്ക്കുകയാണു്
െചയ്യുക. അതു് സാമൂഹികമായ അകലെത്ത ഒരു ൈജ
വവസ്തുതയായി സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നു. പ്രതിേരാധ
കുത്തിെവയ്െപ്പടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു് ഏതു് സ്വ
കാര്യതയിലും ഇടിച്ചുേകറാം. ഈ സാമാന്യവൽക്കരണ
ത്തിെനതിെരയാണു് പുതിെയാരു സ്വകാര്യത നിർമ്മി
െച്ചടുേക്കണ്ടതു്. ഇതു് സുരക്ഷാകവചങ്ങളില്ലാെതയുള്ള
ശരീരത്തിെന്റ പരസ്യപ്രകടനം തെന്നയാണു്. ഈ ൈവ
രുദ്ധ്യം നമ്മൾ കാണാതിരിക്കരുതു്. സാമൂഹിക അക
ലം നശിപ്പിച്ച സ്വകാര്യതയ്ക്കു് പകരംെവയ്ക്കുന്ന സ്വകാര്യത
ശരീരങ്ങളുെട പരസ്യപ്രേയാഗമാണു്. രാഷ്ട്രീയം എന്നതു്
െപാതുവിടങ്ങളിെല ശരീരത്തിെന്റ പരസ്യപ്രദർശനവും
പ്രകടനവുമാെണന്നു് ഹന്നാ അരണ്ട്. ഇതു കാണാെത
േപാകുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഒരുമകൾ ഒരുപേക്ഷ, െപാതുെത
രെഞ്ഞടുപ്പിെന തെന്ന ഡിജിറ്റലാക്കിേയക്കാം! ജാഥയു
െട േകാലാഹലമില്ല. കലാശെക്കാട്ടില്ല. അഴിമതിയും കു
റയും. നമ്പരുകൾ ചവച്ചരയ്ക്കുന്ന ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റു
കൾ ഒരു ജനതയുെട അേബാധമായ െതരെഞ്ഞടുപ്പി
െനത്തെന്നയും കണക്കുകൂട്ടിെയടുക്കും. മരണെത്തപ്പറ്റി
യുള്ള എന്തറിവാണു് ശരീരെത്ത സാമൂഹികമായ അക
ലത്തിൽനിന്നും അകെലയായി പുതിയ സാന്നിദ്ധ്യമാക്കു
ന്നതു് ? െമയ് വഴക്കത്തിെന്റ ഏതു സാധ്യതയാണു് പുതി
െയാരു രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിെവയ്ക്കുക. ഓൺൈലൻ ഒരുമ
യുെട ൈനസർഗ്ഗിക ശുംഭത്വത്തിനു െവളിയിൽ എവിെട
യാണു് ആ ൈജവമണ്ഡലം?

എെന്റ മരണം എെന്റ മാത്രം
ആദി മുതേല മരണം മനുഷ്യെന അലട്ടിയിരുന്നു. ഭാഷാ
ബദ്ധമായ സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങൾക്കും എത്രേയാ മുൻ
േപ തെന്ന മനുഷ്യൻ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളും പിരമി
ഡുകളും സൃഷ്ടിച്ചു. മരണേത്താെട ഒരാൾ ഈ േലാകത്തു
നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. എന്നാൽ, അയാളുെട സാ
ന്നിദ്ധ്യം ഇവിെടയുണ്ടു്. ഉണ്ടാവണം. ശവം തെന്നയാ
യിരുന്നു മരിച്ചയാളുെട ഇഹേലാകത്തിെല സജീവ സാ
ന്നിദ്ധ്യം. അതുതെന്ന ആയിരിക്കണം മനുഷ്യൻ കെണ്ട
ത്തിയ ആദ്യ ഇേമജും. ഇന്നു മരണെത്ത പറ്റിക്കാൻ
നാം ധരിക്കുന്ന മാസ്കു് അന്നു് ശവത്തിൽ ആത്മാവിെന
ആവാഹിച്ചു നിർത്താൻ തീർത്തതായിരിക്കണം.
മരണേത്താടുള്ള േപാരിൽനിന്നാണു് കല പിറന്നതു്.
ഇതിെനക്കുറിച്ചു് ഗാന്ധാര പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു കഥയു
ണ്ടു്. ഗാന്ധാര രാജാവായിരുന്ന ഭയജിത്തിെന്റ കാലത്തു്
എങ്ങും ധർമ്മം വിളങ്ങിയിരുന്നു. ആരും മരിച്ചിരുന്നി
ല്ല. എന്നാൽ, ഒരിക്കൽ ഒരാളുെട മകൻ മരണമടഞ്ഞു.
അയാൾ രാജാവിേനാടു് കാരണമാരാഞ്ഞു. ഭയജിത്തു്
േനെര യമധർമ്മെന േപായി കണ്ടു. ഒരാൾ മരിക്കാനാ
യി എന്തു ധർമ്മച്യുതിയാണു് തെന്റ രാജ്യത്തുണ്ടായതു് ?
യമനു് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ധർമ്മത്തിനു് ഒരു േചത
വുമില്ല. അങ്ങെനെയങ്കിൽ യമെനടുത്ത ജീവെന തിരിച്ചു
തരണെമന്നായി ഭയജിത്തു്. അതു നടപ്പിെല്ലന്നു് യമൻ.
ഒടുവിൽ ഭയജിത്തും യമേലാകരും തമ്മിൽ യുദ്ധമായി.
യമെന്റ പരേലാകത്തുള്ളവർ നഗ്നശരീരികളാണു്. ആട
യാഭരണങ്ങേളാ അടയാളങ്ങേളാ ഇല്ലാത്ത െബയർ
േബാഡികൾ! നഗ്നശരീരികെള യുദ്ധത്തിൽ േതാല്പിച്ചു്
ഭയജിത്തു്, നഗ്നജിത്തായി. ഒടുവിൽ യമൻ ഒരു ഉടമ്പ
ടിെവച്ചു. മരിച്ചയാെള ഇഹേലാകത്തിേലയ്ക്കു് ജീവശരീര
േത്താെട തിരിച്ചയയ്ക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ, അയാളുെട ചി
ത്രം വരയ്ക്കുക. അതിൽ അയാളുെട സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാകും.
പരേലാകത്തിെല െവറും ശരീരങ്ങൾക്കു് വസിക്കാൻ
ഇഹേലാകത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണു് കലാസൃ
ഷ്ടികൾ.
എന്നാൽ, യുക്തിയുെട ചരിത്രത്തിെലവിെടേയാ മരിച്ചു
േപായവരുെട േപാക്കുവരത്തുകൾ നിലച്ചു. മനുഷ്യനു് തീ
യും െടേക്നാളജിയും നൽകിയ അെസ്കലസിെന്റ െപ്രാമി
ത്യുസ് പകരമായി മനുഷ്യെന്റ ഒരറിവു് എടുത്തുകളഞ്ഞു—
മരണെത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള അറിവു്. ആ ഗ്യാപ്പിലാ
ണു് മനുഷ്യെന്റ ചിന്ന ചിന്ന ആശകൾ മുളച്ചതു്. ഇേതാ
െട പരേലാക ശരീരങ്ങളുെട സാന്നിദ്ധ്യം നഷ്ടെപ്പട്ട ചി
ത്രങ്ങൾ െവറും ‘സാമ്യം’ മാത്രമുള്ള പ്രതിരൂപങ്ങളായി
മാറി. കല അനുകരണമാേണാ എന്ന േചാദ്യത്തിെന്റ തു
ടക്കം ഇവിെടയാണു്. ഗ്രീക്കു് ട്രാജഡിയിൽ നായകെന്റ
മരണം െകാണ്ടുവരുന്ന സാന്നിദ്ധ്യം നഗരരാഷ്ട്രത്തിെല
നിയമത്തിേന്റതാണു്. പരേലാകവുമായുള്ള െകാടുക്കൽ
വാങ്ങലുകൾ ഇേതാെട അവസാനിച്ചു. മരണേത്താെട
ശരീരം റദ്ദു് െചയ്യെപ്പടുന്നു എന്നു നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടു. ഇനി
മരണെത്ത അതിജീവിക്കുന്നതു് അചരമായ ആത്മാവു
മാത്രമാണു്.
ക്രിസ്തുമതം ആത്മാവി
െന്റ നിത്യജീവെന പൂർ
ണ്ണമായും ഏെറ്റടുക്കുന്ന
തുവെരെയങ്കിലും ‘എങ്ങ
െന മരിക്കണം’ എന്ന
തു് പാശ്ചാത്യ ധർമ്മ
ശാസ്ത്രത്തിെല പ്രധാന
േചാദ്യങ്ങളിെലാന്നായി
രുന്നു. െസേനക്കയുെട

ആത്മാവിെന്റ നിത്യജീവിതെത്ത
ക്കുറിച്ചു് ശാസ്ത്രേമാ തത്ത്വചിന്തേയാ
ചിന്തിച്ചു മിനെക്കടുകയില്ല.
മരേണാന്മുഖമായ ഈ ധാർമ്മിക
തയിൽ അറിവും അധികാരവും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താ
ണു് ? ജീവിതത്തിനുള്ളിെല
മരണത്തിെന്റ ചിലമ്പലുകൾ
ൈവദ്യശാസ്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണു് ?

(Seneca) ‘How to Die’

ജീവിതെത്ത മരണത്തിനുള്ള അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പായി കാ
ണുന്നു. നഷ്ടേബാധം പരിഹരിച്ചു് മരണത്തിനു െതാട്ടു
മുൻപുള്ള നിമിഷെത്ത ജീവിതം പൂർണ്ണമായി എന്ന തി
രിച്ചറിവിൽ ആനന്ദതുന്തിലമാക്കുക. ഇതിനുള്ള തയ്യാ
െറടുപ്പുകളിലൂെട പുതിയ കർതൃത്വവും ധാർമ്മികതയും
സൃഷ്ടിക്കുക. മരണത്തിെന്റ വക്കിൽനിന്നുെകാണ്ടു് ജീ
വിതെത്ത ലാളിക്കുക. അങ്ങെന മരണെത്ത വലിെയാ
രു സംഭവമല്ലാതാക്കുക. ഇതായിരുന്നു െസേനക്കയു
െട ജീവിതത്തിെന്റ മരണതന്ത്രം. (േസ്റ്റായിക്കുകൾക്കു്
മരണേത്താടു് അഭിനിേവശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു് േന
രു്. എന്നാൽ ആത്മഹത്യ അവർെക്കളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
നിർബ്ബന്ധമുള്ളവർ അതു പരസ്യമായി െപാതുസ്ഥലത്തു
െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നു; അതും േചാരവാർേന്നാ സ്വയം പട്ടി
ണിക്കിേട്ടാ ഒെക്ക.)
ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ വരേവാെട മരണവും ജീവിതവും തമ്മി
ലുള്ള അതിരുകൾ മാറ്റി വരയ്ക്കെപ്പട്ടു. പാപത്തിെന്റ ശമ്പ
ളമാണു് മരണം. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പു് നിത്യ
ജീവെന്റ മെറ്റാരു കാലപ്രമാണം നടപ്പിലാക്കി. പാപി
യായി സ്വയം വിധിക്കുന്ന ആത്മാവിനു് ഓേരാ നിമിഷ
വും മരണമാണു്. എന്നാൽ, ‘േവണ്ട േവണ്ട, ഭൂപ്രേദശം
അല്ല എെന്റ പാർപ്പിടം’ എന്നു തിരിച്ചറിയുന്ന ആത്മാ
വു് സമയമാം രഥത്തിേലറി സ്വേദശേത്തയ്ക്കു് വീെണ്ടടുക്ക
െപ്പടാനുള്ള അന്തിമ വിധി വേരയ്ക്കുമുള്ള മെറ്റാരു യാത്രയ്ക്കു്
തയ്യാറാവുന്നു. ഇന്നലെയക്കാളും ഇന്നിേനാടടുത്തു നിൽ
ക്കുന്ന നാെളയിേലയ്ക്കാണു് ഈ യാത്ര.
എന്നാൽ, ആധുനിക ചിന്തയും ശാസ്ത്രവും മരണാനന്തര
ജീവിതത്ത അറിവിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു് ധാർമ്മികമായ
ആഗ്രഹത്തിെന്റ ഭാഗമാക്കി. ഭൗതിക േലാകത്തു് കാര്യ
കാരണ ബന്ധത്തിനു വശെപ്പട്ടു നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങ
ളാണു് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവിെന്റ വിഷയം. നിത്യജീവ
നും ആത്മാവും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിഷയങ്ങളല്ല. എന്നാൽ,
അല്പനും നശ്വരനുമായ മനുഷ്യെന്റ യുക്തിക്കു് അനശ്വ
രത എന്ന ആശയെത്ത ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ നിലനിർ
ത്തിെകാണ്ടു മാത്രേമ ഭൗതികേലാകത്തിെന്റ അറിവി
നും അനുഭവത്തിനും വിഷയമാക്കാനാവൂ. അനശ്വരത
െയ നമുക്കു് അറിയാേനാ അനുഭവിക്കാേനാ ആവില്ല.
എന്നാൽ, യുക്തിയുെട അനിവാര്യമായ ഒരു സങ്കല്പനം
എന്ന നിലയിൽ അതു് മരണത്തിെന്റ സേപാട്ടു് ൈലറ്റി
െന ജീവിതത്തിനു േനെര തിരിച്ചുെവയ്ക്കുന്നു. ഈ െവളി
ച്ചത്തിലാണു് നമ്മൾ ജീവിതെത്ത അറിയുന്നതും അനു
ഭവിക്കുന്നതും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓേരാ നിമിഷത്തിലും
അനിവാര്യവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ മരണത്തിെന്റ സാ
ന്നിദ്ധ്യം കണ്ടറിഞ്ഞു ജീവിക്കുക. മരണത്തിെന്റ സാന്നി
ദ്ധ്യമാണു് നമ്മുെട നിമിഷങ്ങെള ഭാവിയിേലയ്ക്കു് തുറന്നു
െവയ്ക്കുന്നതു്.
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല യൂേറാപ്പിൽ ജ്ഞാേനാദയമു
ണ്ടായതു് മനുഷ്യെന്റ പരിമിതിെയക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്രേബാ
ധത്തിൽനിന്നാണു്. മനുഷ്യൻ തെന്റ പരിമിതിെയ തിരി
ച്ചറിയുന്നതു് മനുഷ്യാതീതമായ അപാരതയുമായി താര
തമ്യം െചയ്തുെകാണ്ടല്ല. അങ്ങെന താരതമ്യം െചയ്യണ
െമങ്കിൽ നമുക്കു് അപാരതെയ അറിയാനാകണം. മനു
ഷ്യെന്റ അറിവു് പരിമിതമാണു്. ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ
നിന്നും സ്വന്തം പരിമിതിെയ തിരിച്ചറിയുന്നവനാണു് മനു
ഷ്യൻ. സ്വന്തം പരിമിതിക്കുള്ളിെല അനുരണനങ്ങളിലാ
ണു് അവൻ അപാരതെയ അറിയുന്നതു്.
എെന്റ മരണമാണു് മറ്റാർക്കും െവച്ചുമാറാനാകാത്ത
എെന്റ ഒേര ഒരു ജീവിതവൃത്തി. എെന്റ മരണം എനി
േക്ക മരിക്കാനാവൂ. എന്നാൽ, എെന്റ മരണം എെന്റ
ജീവിതത്തിെല മെറ്റാരു സംഭവേമാ െചയ്തിേയാ അല്ല
താനും. എെന്റ മരണമാണു് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്നു്
എെന്ന േവറിട്ടറിയിച്ചു് എനിക്കു് വ്യക്തതയും വ്യക്തിത്വ
വും തരുന്നതു്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാനു
ണ്ടു് എന്നതിേനക്കാൾ ഞാൻ മരിക്കും, അതിനാൽ ഞാ
നുണ്ടു് എന്നതാവും ശരി. മരണം മുട്ടി തുറക്കുന്നതാണു്
ഭാവിയിേലയും അന്യനിേലയ്ക്കുമുള്ള എെന്റ വാതിലുകൾ.
ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരെന്റ കാവൽക്കാരനാേണാ
എന്ന േചാദ്യത്തിനു ഉത്തരമാണു് ഞാൻ. ഞാൻ ഇരിക്കു
ന്ന ഇടം—എെന്റ അസ്തിത്വം തെന്ന. ഇവിെട ഇരിേക്ക
ണ്ടിയിരുന്ന മെറ്റാരുവനിൽനിന്നു കടം െകാണ്ടതാണു്.
മെറ്റാരുവെന്റ മരണത്തിനു് ഉത്തരവാദിയാേയ എനി
ക്കു ജീവിതമുള്ളു. മരണമുള്ള മർത്ത്യെന്റ ചിന്തയ്ക്കുള്ളിെല
പ്രകമ്പനത്തിേനാ പ്രേചാദനത്തിേനാ അപ്പുറം അമർ
ത്യതയ്ക്കു് ഇനി ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. ആത്മാവിെന്റ നിത്യ
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു് ശാസ്ത്രേമാ തത്ത്വചിന്തേയാ ചിന്തിച്ചു
മിനെക്കടുകയില്ല. മരേണാന്മുഖമായ ഈ ധാർമ്മികത
യിൽ അറിവും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താ
ണു് ? ജീവിതത്തിനുള്ളിെല മരണത്തിെന്റ ചിലമ്പലുകൾ
ൈവദ്യശാസ്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നെതങ്ങെന
യാണു് ?

മരണവും ആധുനിക ൈവദ്യവും
പതിെനട്ടു്, പെത്താൻപതു് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആധുനിക
ൈവദ്യം പിറക്കുന്നതു് അറിവും മരണവും തമ്മിലുണ്ടായ
പുതിയ കൂട്ടുെകട്ടിലൂെടയാണു്. ഇനി മരണെമന്നതു് ശരീ
രം ക്രേമണ ക്ഷയിച്ചു് ജഡവസ്തുക്കളായി പിരിഞ്ഞുേപാകു
ന്നതല്ല. മരണം ജീവിതത്തിെന്റ തെന്ന ഒരു തലമാണു്.
മരണത്തിെന്റ പ്രകാശം ശരീരത്തിനുള്ളിെല ഇരുളിെന
െതളിക്കുേമ്പാഴാണു് നമുക്കു് ജീവെന അറിയാനാവുന്നതു്.
ഫൂേക്കാ ‘ക്ലിനിക്കിെന്റ
പിറവി’യിൽ ശവം കീറി
യുള്ള പരിേശാധന ൈവ
ദ്യജ്ഞാനത്തിെന്റ ഭാഗ
മായെതങ്ങെന എന്നതു
വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. മര
ണം ജീവെന്റ അഭാവെമ
ങ്കിൽ ശവം കീറി പഠിച്ച
തുെകാണ്ടു് എന്തു പ്രേയാ
ജനം. അന്ധവിശ്വാസ
ങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്ത
തുെകാണ്ടല്ല. പാരമ്പര്യ
ൈവദ്യം ശവത്തിൽ കുത്താതിരുന്നതു്. ആധുനിക ൈവ
ദ്യം മരണെത്ത ജീവെന്റ കണ്ണാടിയും െവളിച്ചവുമാക്കിയ
േപ്പാേഴ ശവം അറിവിെന്റ ഉറവിടമായുള്ളു. ജനനം മുത
േല നാം മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും
മരിച്ചുതീരുന്നില്ല എന്നു പറയാം. േരാഗം വരുന്നതുെകാ
ണ്ടല്ല നമ്മൾ മരിക്കുന്നതു്. മറിച്ച്, മരണമുള്ളതുെകാണ്ടാ
ണു് നമ്മൾ േരാഗികളാവുന്നതു്. മരണവും ജീവിതവുമാ
യുള്ള ബന്ധത്തിെല ഈ തകിടംമറിയലിലാണു് ആധു
നിക ൈവദ്യത്തിെല പേതാളജിക്കൽ അനാട്ടമിയുെട
പിറവി.
ജീവെന അൈജവവസ്തുവിൽനിന്നു്
േവർതിരിക്കുന്നതു് സ്വയം നശിക്കാ
നുള്ള പ്രവണതയാണു്. Apoptosis:
മരണം ജീവനിൽ േപ്രാഗ്രാം െചയ്തു
െവച്ചിരിക്കുകയാണു്. ആധുനിക
ൈവദ്യം േരാഗലക്ഷണെത്ത
യാണു് ചികിത്സിക്കുന്നെതന്നും
േരാഗേത്തേയാ േരാഗിേയേയാ
അല്ല എന്നുെമാരു പരാതിയുണ്ടു്.
വാസ്തവത്തിൽ േരാഗവും ലക്ഷ
ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത
പുനർനിർമ്മിച്ചുെകാണ്ടാണു് ൈവദ്യ
ത്തിെല ആധുനികതയുെട തുടക്കം.

ആധുനിക ൈവദ്യം ആശുപത്രിെയ േരാഗെത്ത പഠിക്കാ
നും ചികിത്സിക്കാനുമുള്ള സ്ഥലമാക്കിെയടുത്തു. അതുവ
െര േരാഗികൾ ആശുപത്രിയിൽ േപായിരുന്നതു് മരിക്കാ
നായിരുന്നു. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാേണ്ടാെട േരാഗം മാറി
ആശുപത്രിയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാെമന്നായി. മരണ
െത്ത ആശുപത്രിയിേലയ്ക്കു് ആനയിച്ചുെകാണ്ടാണിതു് സാ
ധ്യമാക്കിയതു്. പാേതാളജിക്കൽ അനാട്ടമി ശരീരെത്ത
ആശുപത്രിയിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുവരുന്നതു് മരണത്തിെന്റ
പ്രകാശത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചാണു്. ആേരാഗ്യം എന്ന സങ്കല
നമില്ലാെതതെന്ന ആധുനിക ൈവദ്യത്തിനു് േരാഗെത്ത
അറിയാനും ചികിത്സിക്കാനും കഴിയും. ഈ പുതിയ േനാ
ട്ടത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥകളാണു് ഫൂേക്കാ അവതരിപ്പിച്ചതു്.
ശരീരത്തിെന്റ ഇരുട്ടിെന മരണത്തിെന്റ െവളിച്ചംെകാ
ണ്ടു് കീറിമുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന സർജനാണു് േരാഗം. േരാഗം
ശരീരെത്ത ജീർണ്ണിപ്പിക്കുകയല്ല, വിശകലനം െചയ്യുക
യാണു്. ആേരാഗ്യമല്ല. േരാഗത്തിേന്റയും ചികിത്സയുേട
യും മാനദണ്ഡം. മൃത്യകിരണങ്ങൾ േരാഗേത്തയും ജീവ
േനയും പാേതാളജിക്കൽ അനാട്ടമിയുെട േനാട്ടത്തിനു മു
ന്നിൽ െതളിച്ചു നിർത്തുന്നു. സത്യം പറയിപ്പിക്കുന്നു. േരാ
ഗം ശരീരെത്ത ൈവദ്യദൃഷ്ടിക്കുേവണ്ടി അഴിെച്ചടുക്കുന്നു.
മരണം ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്രമഭംഗത്തിലൂെട
യാണു് ജീവൻ അതിെന തെന്ന േനാക്കിക്കാണുന്നതും
അറിയുന്നതും. മരണം ജീവിതത്തിെല മാത്രമല്ല, അറിവി
േലയും റിസ്കാണു്. ഈ റിസ്ക്കിലൂെടയാണു് ശരീരത്തിെന്റ
സ്ഥലതയിേലയ്ക്കു് േരാഗത്തിെന്റ കാലപ്രമാണം ആേല
ഖനം െചയ്യെപ്പടുന്നതു്. ഫൂേക്കാ തെന്റ സ്വതസിദ്ധമായ
െപാട്ടിച്ചിരിേയാെട പറയുന്നുണ്ട്—തത്ത്വചിന്ത ഇന്നിതു
വെര ഗണിതത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും െവറുെത തിരഞ്ഞു
േപാന്ന വിേശ്ലഷണയുക്തി ഒടുവിൽ അവതരിക്കുന്നതു്
പേതാളജിെയ സാധ്യമാക്കിയ മരണലീലയായാണു്.
േരാഗം ഒരു വ്യതിയാനമാണു്. എന്നാൽ, ഈ െതറ്റലി
െനാരു ക്രമമുണ്ടു്. ഈ ക്രമത്തിെന്റ ഉറവിടം മരണത്തി
േലയ്ക്കു് വഴുതിനിൽക്കുന്ന പരിമിതമായ ജീവനാണു്. േരാ
ഗം ജീവിതം തെന്നയാണു്. നിലെതറ്റിയ ജീവെന്റ വഴി
വിട്ട രൂപം തെന്നയാണു് ഇതിേന്റതു്. മരണവും ജഡത്വ
വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജീവവസ്തുവും അൈജവവസ്തുവും
തമ്മിലുള്ള സാമ്യ-ൈവജാത്യങ്ങെള അപ്രസക്തമാക്കി.
ഭൗതിക ശരീരത്തിെല കലകളിൽ േരാഗകാരണം െത
രയുന്ന ൈവദ്യയുക്തിെയ ലഘൂകരണേമാ ന്യൂനീകരണ
േമാ ആയി കാണാനാകില്ല. മരണത്താൽ നയിക്കെപ്പ
ട്ടാണു് േരാഗം ശരീരത്തിൽ അതിെന്റ ഭൗതികമായ ഇട
വും അടിസ്ഥാനവും കെണ്ടത്തുന്നതു്. ജീവെന അൈജ
വവസ്തുവിൽനിന്നു് േവർതിരിക്കുന്നതു് സ്വയം നശിക്കാ
നുള്ള പ്രവണതയാണു്. Apoptosis: മരണം ജീവനിൽ
േപ്രാഗ്രാം െചയ്തു െവച്ചിരിക്കുകയാണു്. ആധുനിക ൈവ
ദ്യം േരാഗലക്ഷണെത്തയാണു് ചികിത്സിക്കുന്നെതന്നും
േരാഗേത്തേയാ േരാഗിേയേയാ അല്ല എന്നുെമാരു പരാ
തിയുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ േരാഗവും ലക്ഷണവും തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധെത്ത പുനർനിർമ്മിച്ചുെകാണ്ടാണു് ൈവദ്യത്തി
െല ആധുനികതയുെട തുടക്കം. പാരമ്പര്യ ൈവദ്യത്തിൽ
ലക്ഷണങ്ങളിലൂെട േരാഗം ൈവദ്യേനാടു് സംസാരിക്കുക
യായിരുന്നു. േരാഗത്തിലൂെട ശരീരവും ലക്ഷണത്തിലൂെട
േരാഗവും, േവദനയുേടയും സഹനത്തിേന്റയും കാര്യകാര
ണങ്ങളുേടയും കഥകൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ആധുനിക
തേയാെട ഈ സംഭാഷണം നിലച്ചു. ലക്ഷണങ്ങൾ മൗ
നികളായി. േരാഗം ലക്ഷണങ്ങൾക്കു പിറകിൽ മറഞ്ഞി
രിക്കുന്ന സത്ത അല്ലാതായി.
ലക്ഷണങ്ങളുെട സംഘാതമാണു് േരാഗം. എന്നാൽ,
ലക്ഷണം േരാഗത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരമല്ല, മറിച്ചു് സൂചക
മാണു്. േരാഗത്തിനു് സത്തയിെല്ലങ്കിലും അതിെനാരിട
മുണ്ടു്. പാരമ്പര്യ ൈവദ്യത്തിെലേപ്പാെല അവയവങ്ങ
ളുേടേയാ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങളുേടയും വർഗ്ഗീകരണ
ത്തിലൂെടയല്ല. ആധുനിക ൈവദ്യം േരാഗത്തിെന്റ ഇരി
പ്പിടം കെണ്ടത്തുന്നതു്. കലകളിെല ക്ഷതത്തിൽ േരാ
ഗത്തിനു സ്ഥാനം കാണുന്നതു് ഒരു പുതിയ േനാട്ടവും
ശ്രദ്ധയുമാണു്.
ചുമ പല േരാഗങ്ങളുേടയും ലക്ഷണമാണു്. ആധുനിക
ൈവദ്യം ചുമെയ മെറ്റാന്നിെന്റ കലമ്പിയ ഭാഷണമായി
കാണാെത ചുമയിൽ ചുമയുെട കലമ്പൽ മാത്രം േകൾ
ക്കുന്നു. അതിെന്റ സ്ഥാനം േനാക്കുന്നു. പാരമ്പര്യൈവ
ദ്യൻ നാഡിമിടിപ്പിൽ േരാഗത്തിെന്റ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കു
ന്നു. മഹാൈവദ്യനു് നാഡിസ്പന്ദത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
സംഗീതം തെന്ന േകൾക്കാം! (ആേരാഗ്യനിേകതനത്തി
െല ജീവൻ മശായിെയ ഓർക്കുക!) ആധുനിക ൈവദ്യ
ത്തിനു് നാഡീസ്പന്ദം കലകളിെല ക്ഷതത്തിെന്റ സൂചന
യാണു്. മുദ്രവാക്യക്കാർ പറയുേമ്പാെല സൂചന സൂചന
സൂചന മാത്രം!
ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നു സൂചകശാസ്ത്രത്തിേലയ്ക്കുള്ള
മാറ്റമാണു് ആധുനിക ൈവദ്യം െകാണ്ടുവന്നതു്. േരാഗി
യുെട യാതനയും ആവലാതികളും തങ്ങളുെട ശ്രദ്ധ തിരി
ക്കാതിരിക്കാൻ ചില പാരമ്പര്യ നാഡീ ൈവദ്യന്മാർ േരാ
ഗികെള കാണാമറയത്തു നിർത്തി അവരുെട ൈകത്ത
ണ്ടയിൽ െകട്ടിയ ചരടിെന്റ മേറ്റ അറ്റത്തു പിടിച്ചു് സ്പന്ദമ
റിഞ്ഞിരുന്നുവെത്ര. ആധുനിക ൈവദ്യമാകെട്ട, നാഡീ
സ്പന്ദെത്ത മറ്റു് പല െതളിവുകൾക്കുെമാപ്പം േരാഗിയുെട
േകസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതിെവയ്ക്കുന്നു.
േരാഗേമാ േരാഗിേയാ അല്ല, ‘േകസ് ’ ആണു് ആധുനിക
ൈവദ്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ്. ഓേരാ േകസും വ്യ
ത്യസ്തങ്ങളാണു്. അതിനു് ശരീരത്തിൽ വ്യക്തവും വ്യതി
രിക്തവുമായ ഒരിടമുണ്ടു്. ഇതുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള െടസ്റ്റ്
പരീക്ഷണമല്ല, പരിേശാധനയാണു്. േരാഗസൂചനകളുെട
ഈ വ്യക്തീകരണം സാധ്യമാക്കുന്നതു് ശരീരവും മരണ
വുമായുള്ള ബന്ധമാണു്. മരണത്തിൽ മാത്രം വ്യക്തമാകു
ന്ന വ്യക്തിശരീരത്തിെന്റ വ്യതിരിക്തമായ വ്യാസത്തിലാ
ണു് േരാഗത്തിെന്റ ഇടം. ഇവിെടയാണു് ലക്ഷണങ്ങൾ
െതളിയുന്നതു്.
ഇനി ആധുനിക ശാ
ദാരിദ്ര്യവും അലമ്പൻ െതാഴി
സ്ത്രത്തിെന്റ പിറവിയു
ലുകളും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതേല
െട സാമൂഹിക സാഹ
ആേരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്.
ചര്യങ്ങൾ അേന്വഷി
കണ്ണുെവട്ടിച്ചുള്ള േചരി ജീവിത
ങ്ങൾ, കണക്കുെവട്ടിച്ചുള്ള അവ
ക്കാം. നമ്മുെട േലാക്ക്
രുെട പ്രയാണങ്ങൾ ഇെതാെക്ക
ഡൗൺ സന്ദർഭത്തി
ൈവദ്യനും െപാലീസിനും എന്നും
െല പ്രതിസന്ധിയുമായി പ്രശ്നമായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. െമഡിക്കൽ
ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു െപാലീസ് എെന്നാരു വിഭാഗം
തെന്ന നിലവിൽ വന്നു. പൗരവ്യ
ള്ള ബന്ധെമന്താണു് ?
ക്തിത്വത്തിനു പറ്റിയ ശരീരം രൂപ
ജീവനാേണാ സമ്പ
െമടുക്കുന്നതും ഇക്കാലത്താണു്.
ദ്വ്യവസ്ഥയാേണാ പ്ര
ധാനം? ജീവൻ േവേണാ? സ്വാതന്ത്ര്യം േവേണാ? കരു
തലിേന്റയും കാരുണ്യത്തിേന്റയും ഉടെലടുത്ത രൂപമായ
ആധുനിക ൈവദ്യം ഒരു വശത്തും കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാ
ത്ത ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റുകളും (ഗതികിട്ടാത്ത അലമ്പൻ (അതി
ഥി) െതാഴിലാളികളും മറുവശത്തും നിന്നുള്ള ആശയസം
ഘട്ടനമായാണു് ഇതു് അവതരിക്കെപ്പടുന്നതു്. എന്നാൽ,
ഈ വിവാദത്തിനു് ഒരു പുതുമയുമില്ല. ആധുനിക ൈവ
ദ്യം പിറന്നതും വളർന്നതും ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ കിട
ന്നു കളിച്ചുെകാണ്ടാണു്. ഈ പ്രതിസന്ധികൾ അതിെന്റ
മാർഗ്ഗത്തിൽ എവിെടനിേന്നാ െപാട്ടിവീണ ആധുനിക
ൈവദ്യത്തിെന്റ മുളെപാട്ടലിലും സ്ഥാപനവൽക്കരണ
ത്തിലും ഉൾേച്ചർന്നിരിക്കുന്നതാണു് ഈ പ്രതിസന്ധി
കൾ. േലാക് ഡൗൺ നിർഭാഗ്യകരമാണു്; പേക്ഷ, േവ
െറ നിവൃത്തിയില്ല എന്നു് ഒരു ൈവദ്യൻ പറയുേമ്പാൾ 18,
19 നൂറ്റാണ്ടു് മുതൽ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളു
മായി ൈവദ്യം നടത്തിേപ്പാരുന്ന ചില ഇടപാടുകൾ തുട
രുക മാത്രമാണു് െചയ്യുന്നതു്.
ആധുനിക ൈവദ്യത്തിെന്റ ഉറവിടമായി ഫൂേക്കാ കെണ്ട
ത്തുന്ന പ്രവണതകൾ ഇവയാണു്: സമൂഹത്തിെന്റ പൂർ
ണ്ണമായ ൈവദ്യവല്ക്കരണം, ൈവദ്യത്തിെന്റ േദശീയവ
ല്ക്കരണവും നഗരവൽക്കരണവും ൈജവചരിത്രത്തിെന്റ
പിറവി, െഹൽത്ത് എക്കേണാമിക്സിെന്റ സ്ഥാപനം.
അറിവും േരാഗവും മരണവുമായി പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടാണു് ക്ലിനിക്ക് എന്ന ക്രമീകരണം നി
ലവിൽ വന്നതു്. ക്ലിനിക്ക് േരാഗെത്ത പഠിക്കാനും ചി
കിത്സിക്കാനുമുള്ള കൃത്രിമമായ സാഹചര്യെമാരുക്കി.
അേതസമയം ഈ ക്ലിനിക്കിെന സമൂഹെമാട്ടാെക വ്യാ
പിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ശുചിത്വം, വ്യായാമം, ൈലംഗികത
തുടങ്ങി ഇതുവെര ൈവദ്യത്തിെന്റ ഭാഗമല്ലാതിരുന്ന പല
തും അതിനുള്ളിലായി.
ൈവദ്യം േദശീയവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു. െപാതുജനാേരാ
ഗ്യം, ജനനനിരക്കും മരണനിരക്കും കണക്കാക്കിയുള്ള
പ്ലാനിങ്, പകർച്ചവ്യാധികളുെട േഡറ്റയുെട പ്രാമാണ്യം—
ഇെതാെക്ക േദശീയതയുെട ഭാഗമാണു്. ദാരിദ്ര്യവും അല
മ്പൻ െതാഴിലുകളും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതേല ആേരാഗ്യ
പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. കണ്ണുെവട്ടിച്ചുള്ള േചരി ജീവി
തങ്ങൾ, കണക്കുെവട്ടിച്ചുള്ള അവരുെട പ്രയാണങ്ങൾ
ഇെതാെക്ക ൈവദ്യനും െപാലീസിനും എന്നും പ്രശ്നമായി
രുന്നിട്ടുണ്ടു്. െമഡിക്കൽ െപാലീസ് എെന്നാരു വിഭാഗം
തെന്ന നിലവിൽ വന്നു. പൗരവ്യക്തിത്വത്തിനു പറ്റിയ
ശരീരം രൂപെമടുക്കുന്നതും ഇക്കാലത്താണു്. േതാക്കും
പുതിയ പട്ടാളതന്ത്രങ്ങളും പട്ടാളക്കാരെന്റ ശരീരെത്ത
സൃഷ്ടിച്ചതുേപാെല ക്ലിനിക്കിെല നിരീക്ഷണ േലഖന
സമ്പ്രദായങ്ങളും പുതിയ കണെക്കടുപ്പു് രീതികളും പൗ
രവ്യക്തി ശരീരെത്ത പരുവെപ്പടുത്തിെയടുത്തു.
എന്നാൽ, ൈവദ്യവല്ക്കര
ണത്തിനു ചുറ്റം തുടക്കം
മുതേല വിവാദങ്ങളുണ്ടാ
യിരുന്നു. ആശുപത്രി
േരാഗവിതരണ േകന്ദ്രമാ
െണന്നതായിരുന്നു ഒരു
അപഖ്യാതി. േഡാക്ടർ
മാർ പണിമുടക്കുേമ്പാ
െഴാെക്ക മരണനിരക്കു്
കുറയുന്നു! കണ്ണിംഗാമും കൂട്ടരും 2008-ൽ പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ച ഒരു േപപ്പറുണ്ടു് ഇതിെനക്കുറിച്ചു്—േഡാക്ടർമാരുെട
പണിമുടക്കും മരണനിരക്കും (S. A. Cunningham,

ഭീകരവാദിയുേടയും പകർച്ചവ്യാ
ധിയുേടയും രൂപത്തിൽ വരുന്ന
മരണത്തിെനതിെര ഭരണകൂടങ്ങൾ
െനഞ്ചുവിരിച്ചും മസിലുപിടിച്ചും
ചില നമ്പരുകൾ ഇറക്കിേയക്കാം.
എന്നാൽ, േബാംബറും ൈവറസും
േപായാലും ഭരണകൂടമിറക്കിയ
സുരക്ഷാനമ്പരുകൾ പൂർവ്വാധികം
പ്രാബല്യേത്താെട നിലനില്ക്കും.

Doctor’s Strikes and Mortality a review, 2008) 1976
മുതൽ 2003 വെരയുള്ള േഡാക്ടർമാരുെട അഞ്ചു് പ്രധാന
പണിമുടക്കുകെളക്കുറിച്ചാണു് പഠനം. എവിെട േഡാക്ടർ
മാർ പണിമുടക്കുന്നുേവാ അവിെട മരണനിരക്കു് കുറയും!

ഇതിെന്റ കാര്യകാരണങ്ങെളക്കുറിച്ചു് നമുക്കു വലിയ പി
ടിെയാന്നുമില്ല. േവെറയുമുണ്ടു് അപഖ്യാതികൾ. ആന്റിബ
േയാട്ടിക് മരുന്നുകൾ േരാഗപ്രതിേരാധശക്തി കുറയ്ക്കുന്നു.
വാക്സിൻ ഒരു േരാഗെത്ത പ്രതിേരാധിക്കുേമ്പാൾ പല
മഹാേരാഗങ്ങൾ വരുത്തിെവയ്ക്കുന്നു.
സമൂഹത്തിെന്റ ൈവദ്യവൽക്കരണത്തിെനാപ്പം ആധു
നിക ൈവദ്യം മെറ്റാന്നിനുകൂെട തുടക്കമിട്ടു: മനുഷ്യെന്റ
ൈജവചരിത്രം. ൈജവരാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു
കിടക്കുന്നതാണു് ചരിത്രം. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാേണ്ടാെട
അധികാരം ജനങ്ങളുെട ജീവനിലും ആേരാഗ്യത്തിലും
േനരിട്ടു് ഇടെപട്ടു തുടങ്ങി. വധഭീഷണിയിലൂെടയല്ല ഇനി
അധികാരം പ്രവർത്തിക്കുക. മനുഷ്യെര തമ്മിലടിച്ചു മരി
ക്കാെത സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയുമല്ല ഭരണകൂടത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം. അതു് ജീവനിലും സുരക്ഷയിലും േനരിട്ടു് ൈകവ
ച്ചു തുടങ്ങി. ഭീകരവാദിയുേടയും പകർച്ചവ്യാധിയുേടയും
രൂപത്തിൽ വരുന്ന മരണത്തിെനതിെര ഭരണകൂടങ്ങൾ
െനഞ്ചുവിരിച്ചും മസിലുപിടിച്ചും ചില നമ്പരുകൾ ഇറക്കി
േയക്കാം. എന്നാൽ, േബാംബറും ൈവറസും േപായാലും
ഭരണകൂടമിറക്കിയ സുരക്ഷാനമ്പരുകൾ പൂർവ്വാധികം
പ്രാബല്യേത്താെട നിലനില്ക്കും. മനുഷ്യൻ ജീവനിൽ നട
ത്തുന്ന ഇടെപടലുകെള അവെന്റ വംശചരിത്രത്തിേലയ്ക്കു്
ആേരാപിച്ചു് എഴുതെപ്പടുന്നതാണു് ൈജവചരിത്രം.

നിങ്ങെള പരിേശാധി
ക്കുന്ന േഡാക്ടർ ഒരു വ്യ െഹൽത്ത് എക്കേണാമിക്സിെന്റ
ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണു്
ക്തിയിലല്ല മനുഷ്യൻ
ആേരാഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്. ഇതിെന്റ
എന്ന സ്പീഷിസിെന്റ
േപരിൽ ആശുപത്രികൾ േരാഗി
കെള െകാള്ളയടിച്ചു േപാരുന്നു.
ചരിത്രത്തിലാണു് ഇട
മാത്രമല്ല, പാവങ്ങളുെട പണം
െപട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
െകാണ്ടു് െകട്ടിപ്പടുത്ത ആശുപത്രി
തു്. നിയതമായ സത്ത
കളിൽ സമ്പന്നർ സുഖചികിത്സ
യില്ലാത്ത, ൈവജാത്യ
ആസ്വദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന
ബഹുരൂപിയായ ‘േപാപ്പുേലഷൻ’ എന്ന ൈജവസം
ഘാതത്തിലാണു് േഡാക്ടറുെട ഇടെപടൽ. ഈ ൈജ
വചരിത്രെത്ത പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രകൃതി ചരിത്രത്തിൽ
(Natural History) നിന്നു േവറിട്ടു കാണണം. പ്രകൃതി
ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ തനതു സ്വഭാവമുള്ള മറ്റു പലതി
നുെമാപ്പം ഒരു ജീവി മാത്രമായിരുന്നു. മരണേത്താെട
അചരങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളായി അതിെന്റ ശരീരം പി
രിഞ്ഞുേപാവുകയും മരണമില്ലാത്ത ആത്മാവു് പരേലാ
കം പൂകുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ, ൈജവചരിത്രം മരണ
െത്ത ജീവശരീരത്തിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കുകയും ജീവെന
ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിെന്റ െതളിച്ചമാക്കുകയും െചയ്തു. ഇതു
വെര പുറത്തുനിന്നു നെമ്മ വിരട്ടിയിരുന്ന മരണത്തിനു്
ജീവിതം ഒരു പണിെകാടുത്തു എന്നു പറയാം. ഇേതാ
െട ജീവശാസ്ത്ര സങ്കല്പനങ്ങൾ ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തിൽ
ഇടെപട്ടു തുടങ്ങി. ലക്ഷണങ്ങൾക്കു പിറകിൽ മിടിക്കു
ന്ന ചിരന്തന സത്തയായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിെല
ജീവൻ. എന്നാൽ, ൈജവചരിത്രത്തിെല ജീവൻ കാല
ത്താൽ മിതെപ്പട്ട പരിണാമബദ്ധമായ പലതാണു്. ജീവ
െനക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു് ജീവെന്റ പരിണാമത്തിലുണ്ടായി
വരുന്നതും അതിലിടെപടുന്നതുമാണു്.
ൈവദ്യവൽക്കരണേത്താടും ൈജവശാസ്ത്രേത്താടുെമാ
പ്പം പിറന്നതാണു് ആേരാഗ്യ സമ്പദ്ശാസ്ത്രം. ആേരാഗ്യം
ഒരു ഉപേഭാഗവസ്തുവും ഉല്പന്നവുമായി മാറി. ആേരാഗ്യ
ത്തിൽ സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തിനു് േനരിെട്ടാരു താല്പര്യമുടെലടു
ത്തു എന്നു പറയാം. വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിെന്റ ആദ്യകാ
ലം വെര സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തിെന്റ താല്പര്യം െതാഴിലാളിക്കു്
പണിെയടുക്കാനുള്ള ആേരാഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയായി
രുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീടു് സിക്ക് ലീവ് െതാഴിലാളിയുെട
അവകാശമായി മാറി. േരാഗമുെണ്ടങ്കിൽ ശമ്പളേത്താെട
അവധിെയടുത്തു ചികിത്സ േനടാം.
എന്നാൽ, ആേരാഗ്യത്തിലുള്ള സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തിെന്റ താ
ല്പര്യം വിവാദ വിഷയമായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്, അന്നും ഇന്നും.
ആേരാഗ്യം ചരക്കാെയങ്കിലും അതിെന്റ ഉപേഭാഗം ജീ
വിതനിലവാരം െമച്ചെപ്പടുത്തി എന്നു പറയാനാവില്ല.
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും ശമ്പളവർദ്ധനയുെമാെക്ക
മരുന്നിേനക്കാൾ ജീവിതനിലവാരമുയർത്താൻ സഹാ
യിക്കുന്നുണ്ടു്. കേമ്പാളച്ചരക്കാക്കിയതു് ആേരാഗ്യെത്ത
െമച്ചെപ്പടുത്തി എന്നു പറയാനാവില്ല. െഹൽത്ത് എക്ക
േണാമിക്സിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണു് ആേരാ
ഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്. ഇതിെന്റ േപരിൽ ആശുപത്രികൾ
േരാഗികെള െകാള്ളയടിച്ചു േപാരുന്നു. മാത്രമല്ല, പാവ
ങ്ങളുെട പണംെകാണ്ടു് െകട്ടിപ്പടുത്ത ആശുപത്രികളിൽ
സമ്പന്നർ സുഖചികിത്സ ആസ്വദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നു് ആേരാഗ്യത്തിനു ചുറ്റും ഭരണകൂടവും
ശാസ്ത്രവും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും െപട്ടുകിടക്കുന്ന പ്രതിസ
ന്ധികളും വിവാദങ്ങളും പുതിയവയല്ല. െകാേറാണ െകാ
ണ്ടുവന്നതുമല്ല. ആധുനിക ൈവദ്യത്തിെന്റ പിറവി തെന്ന
ഈ ചളിക്കുണ്ടിലാണു്. ൈവദ്യവും ൈവദ്യ വിമർശനവും
ഒരുേപാെല െപട്ടുകിടക്കുകയാണു് ഇവിെട. ൈവദ്യത്തി
െന്റ അറിവിേനാടും അധികാരേത്താടുമുള്ള ബന്ധെത്ത
മാറ്റിപ്പണിതുെകാണ്ടുമാത്രേമ ആേരാഗ്യേത്താടു് മെറ്റാരു
സമീപനം സാധ്യമാകൂ.

ൈവദ്യനിരാസം: അറിവും വിശ്വാസവും
ൈവദ്യം ശാസ്ത്രമാേണാ എന്നതല്ല പ്രശ്നം. ഭൗതികശാ
സ്ത്രങ്ങെളേപ്പാെല ഗണിതത്തിനു വഴങ്ങി അനുഭവങ്ങെള
നിയന്ത്രിച്ചു നിർണ്ണയിക്കാൻ േശഷിയുള്ള ശാസ്ത്രരൂപമല്ല
ൈവദ്യം. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഫിസിക്സിെന പിന്തുടരണം
എന്നു് വാശിപിടിേക്കണ്ടതില്ല. സനാതനമായ മാർഗ്ഗ
േമാ രീതിേയാ േചാദ്യം െചയ്യാനാവാത്ത അടിസ്ഥാന
പ്രമാണങ്ങേളാ ഒരു ജ്ഞാനരൂപെത്ത ശാസ്ത്രമാക്കി
ല്ല. ശാസ്ത്രത്തിനു് ഇെതാന്നും േവണ്ടതാനും. എന്നാൽ,
ആധുനിക ൈവദ്യം അഭിമാനേത്താെട എഴുന്നള്ളിക്കു
ന്ന Evidence Based Medicine (EBM), Randomized
controlled Trials (RCT), Meta analysis തുടങ്ങിയ രീതി
കൾ അതിെന അനുഭവത്തിനുേമലുള്ള െവറും കടന്നുക
യറ്റത്തിനപ്പുറത്തുള്ള മാന്യമായ ശാസ്ത്രവ്യവഹാരത്തി
േലയ്ക്കു് ഉയർത്തുന്നുേണ്ടാ? േചാദ്യം പ്രസക്തമാെണങ്കി
ലും നാമിവിെട അതിെന ചർച്ചെക്കടുക്കുന്നില്ല. ഇതര
ൈവദ്യസമ്പ്രദായങ്ങളുെട ശാസ്ത്രീയതയും ഇവിെട വിഷ
യമാക്കുന്നില്ല. ആധുനിക ൈവദ്യത്തിെന്റ െതാട്ടിലിൽ
കടന്നുകയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു് അവയിൽ പലതും.
ആയുഷ് വകുപ്പു് എല്ലാവേരയും കാത്തുരക്ഷിക്കെട്ട എന്നു്
പ്രാർത്ഥിച്ചുെകാണ്ടു് നമുക്കു് ചർച്ച തുടരാം. (ഗണിത രീ
തിയിൽ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചുള്ള അേന്വ
ഷണം ആേരാഗ്യകാര്യത്തിൽ അസാധ്യെമാന്നുമല്ല. ഹി
േപ്പാക്രറ്റ്സിെന്റ ൈവദ്യം അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.
ആധുനിക ജനിതകശാസ്ത്രത്തിനും ഇതു സാദ്ധ്യമാേയ
ക്കാം. ആധുനിക ൈവദ്യത്തിനു് ഇതു സാധ്യമാകാത്ത
െതന്തുെകാണ്ടാണു് ? ൈവദ്യത്തിെന്റ അരക്ഷിതത്വം
ജനിതകബദ്ധമായ ജീവശാസ്ത്രെത്ത പിേന്നാട്ടു വലിക്കു
ന്നുേണ്ടാ? ൈവദ്യം യാതന മാറ്റിയാൽ േപാേര, ശാസ്ത്രീ
യമാേകണ്ടതുേണ്ടാ? ഇവിെട ഇടമില്ലാത്ത േചാദ്യങ്ങൾ
പലതുണ്ടു്.)
േമൽപ്പറഞ്ഞ േചാദ്യങ്ങൾ മാറ്റിെവച്ചിട്ടു് ആധുനിക ൈവ
ദ്യത്തിെന്റ നിശ്ചയങ്ങെള മുഖവിലെയ്ക്കടുക്കാൻ തെന്നയാ
ണു് നമ്മുെട ഭാവം! ൈവദ്യം മുേന്നാട്ടുെവയ്ക്കുന്ന അറിവി
േനാടു് നമ്മൾ എന്തു നിലപാെടടുക്കണം? ഉദാഹരണ
ത്തിനു് െതളിവുറപ്പള്ള ൈവദ്യം (EBM) തെന്നെയടുക്കുക.
ഈ േപരു േകട്ടാൽ േതാന്നുക ഇതിനു മുൻപുള്ള ൈവ
ദ്യസമ്പ്രദായങ്ങെളാന്നും എന്തിനു്, ആധുനിക ൈവദ്യം
തെന്നയും െതളിവിലല്ല ഉറപ്പുേനടിയിരുന്നെതന്നു്. ൈവ
ദ്യം ശാസ്ത്രമാെണങ്കിൽ െതളിവിലാണു് ഉറെപ്പന്നു് എടു
ത്തുപറേയണ്ടതുേണ്ടാ? െതളിവല്ലാെത മെറ്റന്തു് ഉറപ്പാ
ണു് നമുക്കു് ആവശ്യെപ്പടാനാവുക?
പരമ്പരാഗത ശാസ്ത്ര
ത്തിൽ െതളിവു് സിദ്ധാ
സ്ഥെയക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ
ന്തബദ്ധമാണു്. സിദ്ധാ
നിന്നു് എക്കേണാമിസ്റ്റുകൾ ഔട്ട്
ന്തത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തി
ആയി. എൻജിനീയർമാരും ഗണി
തശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെമാെക്കയാണു്
േല വസ്തുതകൾ െത
ഈ രംഗത്തു് ഗേവഷണത്തിൽ
ളിഞ്ഞു് െതളിവാവുക
െതളിഞ്ഞുനിന്നതു്. ഇതിെനാരു
യുള്ളു. സിദ്ധാന്ത നിര
കാരണം കേമ്പാളേത്തേയാ
േപക്ഷമായ െതളിവു്
പണേത്തേയാ കുറിച്ചു് സമ്പദ്ശാ
സ്ത്രത്തിനു് ഒരു ക്ലൂവും ഇല്ലാതായി
എെന്നാന്നില്ല. എന്നാൽ
എന്നതുതെന്ന. കേമ്പാളത്തിൽ
ഇ. ബി. എം. അവതരി
കളിക്കാൻ എക്കേണാമിക്സി
പ്പിക്കുന്നതു് സിദ്ധാന്ത
െന്റ സഹായം േവണ്ടാതായി.
ബദ്ധമല്ലാത്ത ശുദ്ധ െത
കണക്കും കംപ്യൂട്ടറും കയ്യിലുള്ള
ആർക്കും അവിെട േമയാെമന്നായി. ളിവുകളാണു്. കഴിവതും
പക്ഷപാതങ്ങൾ ഒഴിവാ
ക്കി വസ്തുതകെള നിരത്തിെവയ്ക്കുകയാണു് ഇവിെട. പക്ഷ
പാതം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനാവുേമാ എന്ന േചാ
ദ്യം ഉയർേന്നക്കാം. അതിലും വലിയ മെറ്റാരു പ്രശ്നമുണ്ടു്.
സിദ്ധാന്തവുമായി നൂൽബന്ധമിെല്ലന്നു് അവകാശെപ്പടു
ന്ന ഈ െതളിവുകൾ ഏതു സിദ്ധാന്തെത്തയാണു് െത
ളിയിക്കുക? (കാക്കകൾ എല്ലാം കറുത്തതാണു് എന്നു
െതളിയിക്കണെമന്നിരിക്കെട്ട. ആ വാദെത്ത ഇങ്ങെന
യും എഴുതാം—കറുത്തതല്ലാെതാന്നും കാക്കയല്ല. ഒരു
െവളുത്ത മുയൽ ഈ രണ്ടാം വാദത്തിനു് െതളിവാണു്.
എന്നാൽ, െവളുത്ത മുയൽ, രണ്ടാം വാദത്തിെന്റ പരാ
വർത്തനമായ ‘കാക്കകൾ കറുത്തതാണു് ’ എന്ന വാ
ദത്തിനു െതളിവാകുേമാ?) േപാെട്ട, ഇ. ബി. എം.-െന
മുഖവിലെയ്ക്കടുേത്തയ്ക്കാം!
1980-കളിൽ കേമ്പാള പണവ്യവ

െകാവിഡിനിടയിെല ആധുനിക ൈവദ്യസംബന്ധിയായ
ഗേവഷണങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകൾ രസകര
ങ്ങളാണ് ! ദ്രുത ഗേവഷണമാണു് ഇന്നെത്ത നടപ്പുരീതി.
സാമ്പ്രദായിക ഗേവഷണത്തിെന്റ ഉരകല്ലായ ‘പീർ റി
വ്യു’വിെനാന്നും പലരും മിനെക്കടുന്നില്ല. റിവ്യുവിനു മുൻ
േപ ഗേവഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇന്റർെനറ്റിൽ പ്രസിദ്ധ
െപ്പടുത്തുന്നു. േഫസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലുെമാെക്കയാണു്
ചർച്ചകൾ.
േലാകെമങ്ങും നിലവിൽ വന്ന േലാക്ഡൗൺ നയത്തി
െന്റ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയായി ഉയർത്തി കാണിക്കെപ്പ
ട്ട ലണ്ടനിെല ഇംപീരിയൽ േകാേളജിെല നീൽ െഫർ
ഗൂസണിെന്റ (Niel Ferguson) േപപ്പർ (March 2020) പി
യർ റിവ്യു െചയ്ത പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതു് ജൂൺ 2020-ൽ
മാത്രമാണു്. അതിനു മുൻേപ അതു് േപാളിസിെയ നിർ
ണ്ണയിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമ ശ്രദ്ധ േനടിയ ആദ്യെത്ത പതി
പ്പിൽ റിവ്യുവിെനത്തുടർന്നു് പിൻവലിക്കെപ്പട്ട മെറ്റാരു
േപപ്പർ െഫർഗൂസണിെന്റ വിവാദ േപപ്പറിെന്റ ഗ്രന്ഥ
വരിയിലുണ്ടുതാനും. (ഏതായാലും താൻ ന്യായീകരിച്ച
േലാക്ഡൗൺ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു് കാമുകിെയ വീട്ടിൽ
വരുത്തിയതിെന്റ േപരിൽ െഫർഗൂസണിനു് തെന്റ െകാ
േറാണ ഉപേദശകപദവി നഷ്ടെപ്പടുകയും െചയ്തു).
െകാവിഡിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഗേവഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ
ഓേരാ പതിന്നാലു ദിവസവും ഇരട്ടിക്കുന്നുെവന്നു് കെണ്ട
ത്തിയിട്ടുണ്ടു്. േഡാക്ടർമാർ മാത്രമല്ല ഗേവഷകർ. മിക്ക
വാറും േപപ്പറുകെളാെക്ക കംപ്യൂട്ടർ വിദഗ്ദ്ധരും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീ
ഷ്യൻസും സമ്പദ്ശാസ്ത്രജ്ഞരുെമാെക്ക എഴുതിയതാണു്.
1980-കളിൽ കേമ്പാള പണവ്യവസ്ഥെയക്കുറിച്ചുള്ള പഠ
നങ്ങളിൽനിന്നു് എക്കേണാമിസ്റ്റുകൾ ഔട്ട് ആയി. എൻ
ജിനീയർമാരും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെമാെക്കയാ
ണു് ഈ രംഗത്തു് ഗേവഷണത്തിൽ െതളിഞ്ഞുനിന്നതു്.
ഇതിെനാരു കാരണം കേമ്പാളേത്തേയാ പണേത്ത
േയാ കുറിച്ചു് സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തിനു് ഒരു ക്ലൂവും ഇല്ലാതായി
എന്നതുതെന്ന. കേമ്പാളത്തിൽ കളിക്കാൻ എക്കേണാ
മിക്സിെന്റ സഹായം േവണ്ടാതായി. കണക്കും കംപ്യൂട്ടറും
കയ്യിലുള്ള ആർക്കും അവിെട േമയാെമന്നായി. ഒടുവിൽ
എല്ലാ കണക്കുകേളയും െതറ്റിച്ചു് 2008-ൽ കേമ്പാളം
തകരുകയും െചയ്തു. ൈവദ്യഗേവഷണത്തിെന്റ ഇന്ന
െത്ത സ്ഥിതിയും ഇതിൽനിന്നും ഏെറ വ്യത്യസ്തമല്ല.
ഈ പുതിയ ൈവറസിെനക്കുറിേച്ചാ അതിനുള്ള പ്രതി
വിധിെയക്കുറിേച്ചാ ൈവദ്യത്തിനു് പ്രേത്യകിെച്ചാന്നും പറ
യാനില്ല. ൈജവവസ്തുവിെന്റ സവിേശഷതകളിൽനിന്നു്
ഏെറ അകലം സൂക്ഷിക്കുന്ന േമാഡലുകളിലൂെടയാണു്
നാം ൈവറസിെന പഠിക്കുന്നതു്.
പരീക്ഷണശാലയിൽ
ഏതു് അനുമാനമാണു് പരിേശാധി
കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാ
ക്കെപ്പടുക എന്നതിനു പുറകിൽ
ണു് എന്നു േതാന്നിേയ
നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാകാം.
ക്കാം. അവിെട പ്രവർ
‘േഹാട്ട് ’ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാ
ടുേപർ ഒേര സമയം ഗേവഷണം
ത്തിക്കുന്ന ബേയാെട
നടത്തുേമ്പാൾ െചറിയ കെണ്ടത്ത
േക്നാളജി എന്ന അറിവി
ലുകൾേപാലും ഊതിവീർപ്പിക്ക
െന്റ സ്വഭാവവും ൈവ
െപ്പടും. അനുമാനെത്ത അതിെന്റ
ദ്യത്തിനു നിരക്കുന്ന
നിേഷധത്തിൽ േവർതിരിക്കുന്ന േന
രിയ ഇഫക്ട് ൈസസിെന്റ ബലേമ
തല്ല. െകാവിഡിെന
കാണു ഈ അവകാശവാദത്തിനു്.
ജനിതകക്കുറി വായി
നിേഷധെത്ത അംഗീകാരമാ
ക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കു
ക്കാനുള്ള രീതിശാസ്ത്രപരമായ
ന്ന പി. സി. ആർ. (PCR)
തരികിടകൾ േവെറയുണ്ടു്. കയ്യിൽ
െടസ്റ്റിെന്റ കാര്യം പറയു കിട്ടുന്ന ൈഹേപ്പാതിസിെസല്ലാം
പരിേശാധിച്ചു തുടങ്ങുേമ്പാൾ
ന്ന േപാൾ റാബിേനാ
ഇല്ലാ െതളിവുകൾക്കുള്ള (false
യുെട േമക്കിംഗ് ഓഫ്
positives) സാധ്യത കൂടും.
പി. സി. ആർ. ഇതു കാ
ണിച്ചുതരുന്നുണ്ടു്. ഗേവഷണ-കച്ചവട-ബിസിനസ്സ് േമാ
ഡലുകൾ ഒരുമിക്കുന്ന സീറ്റസ് (Cetus) എന്ന സ്ഥാപന
ത്തിലാണു് ഈ ഗേവഷണം നടത്തുന്നതു്. പി. സി. ആർ.
കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു് െനാേബൽ േനടിയ കാരി മുല്ലിസ്
(Kary Mullis) നു് േമാളിക്കുലാർ ബേയാ െകമിസ്ട്രിയിൽ
വലിയ പിടിെയാന്നുമിെല്ലന്നു് ലാബിലുള്ളവർ തുറന്നടി
ച്ചിരുന്നു. ചിലർ അയാെള സാക്ഷരനാക്കാൻ സഹായി
ക്കാനും തയ്യാറായിരുന്നു. കംപ്യൂട്ടർ േപ്രാഗ്രാമിങ്ങിലാ
യിരുന്നു മുല്ലിസിെന്റ ഭ്രാന്തു്. ലാബിൽ േപാകാെത വീട്ടി
ലിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള േപ്രാഗ്രാ
മുകൾ എഴുതുകയായിരുന്നു മുല്ലിസിെന്റ േഹാബി. െനാ
േബൽ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു
മുൻപുേപാലും വഴക്കാളിയായ മുല്ലിസിെന ലാബിനു പു
റത്താക്കണെമന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു. തെന്റ
പി. സി. ആറിെന ഒരു ഉപകരണം എന്നതിേനക്കാൾ
ആശയമായാണു് അയാൾ കണ്ടതു്. അതിനു് ജനിതക
ഘടനെയ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാവുെമങ്കിലും ൈവറസിെന
തിരിച്ചറിയാനാവിെല്ലന്നു് അയാൾ തുറന്നടിച്ചു. എഡിസ്
േരാഗം ൈവറസ്സുണ്ടാക്കുന്നതാെണന്നു് മുല്ലിസ് അംഗീക
രിച്ചില്ല. തെന്നയുമല്ല മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപേയാഗിക്കുക
യും അന്യഗ്രഹജീവികേളാടു് സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇങ്ങെന കലങ്ങി കലമ്പി നാഥനില്ലാക്കളരിയായി െപാ
ടിെപാടിക്കുന്ന ൈവദ്യരംഗെത്ത ദ്രുതഗേവഷണ ഫല
ങ്ങൾ എത്രേത്താളം വിശ്വാസേയാഗ്യമാണു് ? ‘പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്ന ഗേവഷണ പഠനങ്ങൾ മിക്കവാറും
െതറ്റാവുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു് ’ എെന്നാരു പാനം സ്റ്റാൻ
േഫാർഡ് സർവ്വകലാശാലയിെല െമഡിസിൻ െപ്രാഫ
സറായ േജാൺ ഇേയാനിഡിസ് (John Ioannidis) നട
ത്തിയിട്ടുണ്ടു്. പ്രധാന ൈവദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ
കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നു് വർഷമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
നാല്പത്തഞ്ചു് പ്രബന്ധങ്ങളാണു് ഈ പഠനം പരിേശാ
ധിച്ചതു്. ഇതിൽ പതിെനാെന്നണ്ണത്തിേലയും പരീക്ഷ
ണങ്ങൾ പിന്നീെടാരിക്കലും ആവർത്തിക്കെപ്പടുകേയാ
പുനഃപരിേശാധിക്കെപ്പടുകേയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പതിന്നാ
െലണ്ണത്തിെല പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ ശ്ര
മിെച്ചങ്കിലും പരാജയെപ്പട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ ശാസ്ത്രസത്യ
മായി കരുതെപ്പടുന്ന നാല്പത്തഞ്ചു് ഫലങ്ങളിൽ ഇരുപ
ത്തെഞ്ചണ്ണത്തിേനയും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. അക്കാദ
മിക ഗേവഷണ ഫലങ്ങെള വ്യവസായങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കു
േമ്പാൾ ഇരുപത്തഞ്ചു് ശതമാനവും പരാജയെപ്പടുകയാ
ണെത്ര.
ചുരുക്കത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാർ െചയ്യെപ്പടുന്ന
ൈവദ്യപഠനങ്ങളിൽ പകുതിേയയും വിശ്വസിക്കാൻ
െകാള്ളില്ല. എന്തുെകാണ്ടാണിതു് സംഭവിക്കുന്നതു് ?
(ഇേയാനിഡിസിെന്റ രസകരമായ മെറ്റാരു പാനമുണ്ടു്.
േബാസ്റ്റണിെല പാചക സ്കൂളിെല പുസ്തകത്തിെല കുറിപ്പു
കളിൽനിന്നു് അൻപതു് ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ െതരെഞ്ഞ
ടുത്തു. എന്നിട്ടു് അവയും കാൻസറുമായുള്ള ബന്ധെത്ത
ക്കുറിച്ചു് ഗേവഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കി.
ഇതിൽ നാല്പതിേനയും കാൻസറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു പഠനെമങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപതു് ഐറ്റങ്ങ
െളപ്പറ്റി പത്തു പഠനങ്ങെളങ്കിലും നടന്നിരുന്നു. പരിമിത
മായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് െതളിവുകളുെട ബലത്തിലാണു് ഈ
പഠനങ്ങെളങ്കിലും ഒരു ആഹാരം ഒന്നിനു പകരം രണ്ടു
തവണ കഴിച്ചാൽ കാൻസറിനുള്ള സാധ്യത എത്ര കൂടു
െമന്നുേപാലും അവർ പ്രവചിച്ചുകളയും!) ഇേയാണിഡി
സ് കെണ്ടത്തിയ കാരണങ്ങളിൽ ചിലതു് ഇതാ: ഏതു്
അനുമാനമാണു് പരിേശാധിക്കെപ്പടുക എന്നതിനു പു
റകിൽ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. ‘േഹാട്ട് ’ വിഷ
യങ്ങളിൽ ഒരുപാടുേപർ ഒേര സമയം ഗേവഷണം നട
ത്തുേമ്പാൾ െചറിയ കെണ്ടത്തലുകൾേപാലും ഊതിവീർ
പ്പിക്കെപ്പടും. അനുമാനെത്ത അതിെന്റ നിേഷധത്തിൽ
േവർതിരിക്കുന്ന േനരിയ ഇഫക്ട് ൈസസിെന്റ ബലേമ
കാണു ഈ അവകാശവാദത്തിനു്. നിേഷധെത്ത അം
ഗീകാരമാക്കാനുള്ള രീതിശാസ്ത്രപരമായ തരികിടകൾ
േവെറയുണ്ടു്. കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ൈഹേപ്പാതിസിെസല്ലാം
പരിേശാധിച്ചു തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഇല്ലാ െതളിവുകൾക്കുള്ള
(false positives) സാധ്യത കൂടും.
ൈവദ്യഗേവഷണത്തിെല പരിതാപകരമായ ഈ അവ
സ്ഥെയ വിപുലമായ പരിസരങ്ങളിൽ െവച്ചു് പരിേശാ
ധിക്കുന്നതാണു് ൈവദ്യചിന്തകനായ േജക്കബ് െസ്റ്റ
െഗൻഗ (Jacob Stegenga) യുെട െമഡിക്കൽ നിഹിലി
സം എന്ന പുസ്തകം. ൈവദ്യഗേവഷണം സത്യെമന്ന
വകാശെപ്പടുന്ന ഫലങ്ങൾ സത്യമാകാനുള്ള സാധ്യത
എത്രെയന്നു് ൈവദ്യത്തിനുതെന്ന സമ്മതമായ രീതി
യിൽ ഗണിച്ചുേനാക്കുകയാണു് െസ്റ്റെഗൻഗ. വളെര പരി
മിതമാണു് ഈ സാധ്യത. നാൾക്കുനാൾ ഈ സാധ്യത
കുറയാനാണു് കൂടുതൽ സാധ്യത! ൈവദ്യത്തിെന്റ സത്യ
ങ്ങൾ സത്യങ്ങളായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന അവയിൽ
വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ മതിയായ ഉറപ്പില്ല. അതുെകാണ്ടു്
ൈവദ്യത്തിെന്റ സത്യങ്ങളിൽ ജീവനിൽ െകാതിയുള്ള
വർ എത്രയും കുറവു് മാത്രം വിശ്വസിക്കുക—ഇതാണു്
ൈവദ്യ നിരാസവാദം! (Medical Nihilism)
H എന്നതാണു് നമ്മു
െട ൈഹേപ്പാതിസി
സ് എന്നു കരുതുക. Eയാണു് അതിനുേവണ്ടി
നിരത്തിയിട്ടുള്ള െതളിവു്.
ഈ െതളിവിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ H സത്യ
മാകാനുള്ള സാധ്യത P. ഇതിെന P (H /E) എന്നു േരഖ
െപ്പടുത്താം. ഈ ൈഹേപ്പാതിസിസ് H ശരിയാെണന്നു
െവയ്ക്കുക; എങ്കിൽ E എന്ന െതളിവു് കെണ്ടത്താനുള്ള
സാധ്യത P (E /H) അെല്ലങ്കിൽ P1 എെന്നടുക്കുക. പരീക്ഷ
ണത്തിനു മുൻേപ ഈ ൈഹേപ്പാതിസിസ് ശരിയായി
രിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയാണു് P(H) അെല്ലങ്കിൽ P2 . ഈ
ൈഹേപ്പാതിസിസ് െതറ്റാെണന്നിരിക്കെട്ട, എങ്കിലും
ഈ െതളിവു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണു് P3 . സംഭാവ്യ
താ ശാസ്ത്രത്തിെല േബയ്സ് തിയറമനുസരിച്ചു് (Bayes
Theorem) (P1 ×P2 )/P3 . ആദ്യം P2 എടുക്കുക. െതളിവു
കളിേലയ്ക്കു കടക്കുന്നതിനു മുൻപു് ൈവദ്യം ഇന്നു മുേന്നാ
ട്ടുെവയ്ക്കുന്ന ഒരു ൈഹേപ്പാതിസിസ് ശരിയാകാനുള്ള സാ
ധ്യത വളെര കുറവാണു്. ഉദാഹരണത്തിനു് െകാവിഡ്
വാക്സിൻ എടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ കുെറ വർഷങ്ങളിൽ ഫലം
കണ്ടിട്ടുള്ള പുതിയ വാക്സിനുകൾ അത്രെയാന്നും ഉണ്ടായി
ട്ടില്ല. വസൂരിെക്കതിരായ വാക്സിൻ, േപാളിേയാ വാക്സിൻ
അെല്ലങ്കിൽ ആന്റിബേയാട്ടിക്കുകൾ തുടങ്ങിയ ഫലപ്രദ
മായ വൻ വിജയങ്ങൾ ൈവദ്യത്തിെന്റ സമകാലീന ചരി
ത്രത്തിൽ കുറവാണു്. ഒരുപാടു് ഔഷധ അമ്പുകൾ െതാ
ടുക്കെപ്പടുന്നുെവങ്കിലും ഉന്നത്തിെലത്തുന്നവർ കുറവാണു്.
ഓേരാ പുതിയ അമ്പും ഉന്നം കാണാനുള്ള സാധ്യത കുറ
ഞ്ഞുവരികയാണു്.

ൈവദ്യത്തിെന്റ ഇടെപടൽ ഒഴിവാ
ക്കാനാവില്ല. പകർച്ചവ്യാധികളും
മഹാമാരികളും വരുേമ്പാൾ ആധു
നിക ൈവദ്യേമ സഹായത്തിനുള്ളു.
അവികസിത രാജ്യങ്ങളിെല
ആേരാഗ്യനിലവാരം ഉയർത്താൻ
മരുന്നുേവണം; മന്ത്രം േപാരാ.

ഇനി P1 എടുക്കാം. H ശരിയാെണങ്കിൽ E എന്ന െതളിവു
കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കുറഞ്ഞുവരികയാണു്. ഉദാഹര
ണത്തിനു് െകാവിഡ് വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ല എന്ന നിഗമ
നത്തിനുള്ള െതളിവാണു് E എന്നു കരുതുക. ആ െതളിവു്
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നു കുറവാണു്. ശരി
െതറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള എഫക്റ്റ് ൈസസ് ചുരുങ്ങു
ന്നതാണു് ഇതിനു കാരണം. പരീക്ഷണവിേധയമാകുന്ന
േരാഗികളുെട നിയന്ത്രിത കൂട്ടവും പ്ലാസിേബാ എടുക്കുന്ന
കൂട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറവാണിന്നു്. ഉദാഹര
ണത്തിനു് സ്റ്റാറ്റിൻ മരുന്നുകൾ 1.2 ശതമാനം മരണനി
രേക്ക കുറയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, െബൻഡിങ്ങ് ഇൻസുലിൻ
കണ്ടുപിടിച്ച കഥ േവെറാന്നായിരുന്നു. പഞ്ചസാരയുെട
അളവുകൂടി േകാമയിലായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇൻസുലിൻ കു
ത്തിവയ്ക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ ചാടി എണീറ്റുവെത്ര. ഇത്തരം വ്യ
ക്തമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്നു ഔഷധപരീക്ഷണങ്ങൾ
േരഖെപ്പടുത്തുന്നില്ല.
ഇനി P3 . H ശരിേയാ െതേറ്റാ ആകെട്ട, പേക്ഷ, അതു
ശരിയാെണന്ന െതളിവുകിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളെര കൂ
ടുതലാണു്. നാമിന്നു പരിേശാധിക്കുന്ന ഒരു വാക്സിെന
അനുകൂലിക്കുന്ന െതളിവു് നാം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത
യാണു്. ഒരർത്ഥത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പക്ഷേഭദമാ
ണിതു്. മരുന്നുകമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരവും ലാേഭച്ഛ
യും ഈ ചായ്വിെന േപ്രാത്സാഹിപ്പിേച്ചക്കാം.
അേപ്പാൾ P1 ഉം P2 ഉം കുറയുന്നു. P3 കൂടുന്നു. ഫലത്തിൽ
P കുറയുന്നു. അതായതു് E എന്ന െതളിവിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ H-ൽ ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണു്. കു
റഞ്ഞുവരികയാണു്. ഉദാഹരണത്തിനു് നിങ്ങളുെട െകാ
ളേസ്ട്രാൾ നില കൂടുേമ്പാൾ ൈവദ്യം പറയുന്നതനുസരിച്ചു്
േഡാക്ടർ നിങ്ങൾക്കു് സ്റ്റാറ്റിൻ മരുന്നുകൾ നിർേദ്ദശിേച്ച
ക്കാം. എന്നാൽ ആ ഗേവഷണ ഫലത്തിൽ നിങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിേക്കണ്ടതില്ല. േരാഗി മാത്രമല്ല,
േഡാക്ടറും ആേരാഗ്യപ്രവർത്തകരുെമാന്നും ൈവദ്യഗ
േവഷണ ഫലങ്ങെള വിശ്വാസത്തിെലടുക്കരുതു്.
ശാസ്ത്രചിന്തയുെട ഭാഗമാ
സാധാരണഗതിയിൽ രീതിശാ
യി ആേഘാഷിക്കെപ്പടു
സ്ത്രപരമായ പരിഗണനകളാണു്,
ന്ന വിമർശനാത്മകമായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളല്ല ഈ പരീ
സേന്ദഹവാദമല്ല ഇതു്.
ക്ഷണെത്ത നിയന്ത്രിേക്കണ്ടിയി
രുന്നതു്. പക്ഷപാതേമതുമില്ലാെത
എന്നാൽ, ശാസ്ത്രവിരു
ദ്ധവുമല്ലിതു്. ശാസ്ത്രസത്യ നല്ലേപാെല കശക്കി, നിയന്ത്രിത
ഗ്രൂപ്പും പ്ലാെസേബാ ഗ്രൂപ്പമാക്കുക
ങ്ങൾ മാറിമറിയാെമന്നും യാണു് പരീക്ഷണത്തിെന്റ പതിവു
അതുെകാണ്ടു് അറിവി
രീതി. എന്നാൽ, എേബാള േപാ
െലാരു മഹാമാരി പടരുേമ്പാൾ
േനാടു് വിമർശനാത്മക
മായ അകലം സൂക്ഷിക്ക പരീക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി പ്ലാെസ
േബാ െകാടുക്കുന്നതു് േരാഗികൾക്കു്
ണെമന്നു വാദിക്കാറുണ്ടു്. ചികിത്സ നിേഷധിക്കുന്നതിനു
എന്നാൽ, ന്യൂട്ടെന്റ ചല
തുല്യമാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഈ
പരീക്ഷണത്തിൽ താമസിച്ചു
നനിയമങ്ങൾ സത്യമാ
വാക്സിൻ എടുത്തവെരയാണു്
െണന്നു നമ്മൾ അംഗീ
പ്ലാസേബാ ഗ്രൂപ്പാക്കിയതു്.
കരിച്ചാൽ അതിൽ വി
ശ്വാസമർപ്പിക്കാെത തര
മില്ല. എന്നാൽ, ൈവദ്യത്തിെന്റ സത്യേത്തയും അതിലു
ള്ള ഉറപ്പിേനയും േവർതിരിച്ചു കാണാനാണു് െസ്റ്റെഗൻ
ഗാ ആവശ്യെപ്പടുന്നതു്. ൈവദ്യത്തിെന്റ ഇടെപടൽ ഒഴി
വാക്കാനാവില്ല. പകർച്ചവ്യാധികളും മഹാമാരികളും
വരുേമ്പാൾ ആധുനിക ൈവദ്യേമ സഹായത്തിനുള്ളു.
അവികസിത രാജ്യങ്ങളിെല ആേരാഗ്യനിലവാരം ഉയർ
ത്താൻ മരുന്നുേവണം; മന്ത്രം േപാരാ. എന്നാൽ, ശാസ്ത്ര
െമന്ന ൈവദ്യത്തിെന്റ അവകാശവാദത്തിൽനിന്നു് നമ്മു
െട വിശ്വാസെത്ത പിൻവലിച്ചുെകാണ്ടു് ൈവദ്യവുമായു
ള്ള ഇടെപടലാണു് െസ്റ്റെഗൻഗയുെട ൈവദ്യനിരാസം.
വിശ്വാസെത്ത പാകെപ്പടുത്തുന്നതു് ശാസ്ത്രരീതിയല്ല, മറി
ച്ചു് രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, ധാർമ്മിക പരിശീലനത്തിലൂ
െട ആർജ്ജിക്കുന്ന അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചയും അച്ചടക്കവു
മാണു്. ഒരുപേക്ഷ, േബാധമുള്ള മിക്കവാറും ആധുനിക
ൈവദ്യന്മാർ ഇങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നവരാണു്. േജർണലുക
ളിെല െതളിവുകളല്ല, സ്വന്തം പ്രാക്ടീസിലൂെട ആർജ്ജിച്ച
അനുഭവമാണു് അവെര നയിക്കുന്നതു്. ൈവദ്യജ്ഞാന
െത്തപ്പറ്റി ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലുണ്ടു്. എല്ലാ ൈവദ്യന്മാർക്കുമ
റിയാം എങ്ങെന ശസ്ത്രക്രിയ െചയ്യണെമന്നു്. ഒരുവിധം
നല്ല ൈവദ്യന്മാർക്കറിയാം എേപ്പാളതു് െചയ്യണെമന്നു്.
എന്നാൽ, വിദഗ്ദ്ധേന അറിയൂ എേപ്പാൾ ശസ്ത്രക്രിയ െച
യ്യരുെതന്നു് ?
ൈവദ്യനിരാസെത്ത നീ
േച്ചയുെടയും മറ്റം ജ്ഞാ
നനിരാസത്തിേന്റയും മൂ
ല്യനിരാസത്തിേന്റയും
പിന്തുടർച്ചയായി കാ
ണാം. നീെച്ച നിേഷ
ധിയായിരുെന്നങ്കിലും
ആേപക്ഷികതാവാദി
യായിരുന്നില്ല. അറിവി
െന്റ നടപ്പുരൂപങ്ങെള
നിരസിക്കുന്നതു് ജ്ഞാ
നതൃഷ്ണെയ ജീവതൃഷ്ണയാക്കി മാറ്റി അറിവിെന ഏെറ്റടു
ക്കാൻ േവണ്ടിയാണു്. മൂല്യചിന്തെയ ജീവിതനിേഷധ
ത്തിൽനിന്നു് വിടുവിച്ചു് ജീവെന്റ അതിജീവന വ്യഗ്രതയി
േലയ്ക്കു് കണ്ണിേചർക്കുകയാണു് മൂല്യനിരാസം. പതിെനട്ടു്
പെത്താൻപതു് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പുതിയ ൈവദ്യം എന്ന
േപരിൽ നിലവിൽ വന്ന ജീവിതത്തിെന്റ ൈവദ്യവൽക്ക
രണേത്തയും അതിേനാടനുബന്ധിച്ചുവന്ന ൈജവ രാ
ഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക സംവിധാനേത്തയുമാണു് ൈവദ്യനി
രാസം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു്. ജീവനും അറിവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്ത ഈ െമഡിക്കൽ-െപാലീസ്-സാമ്പത്തിക
സംവിധാനത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു് ഒരു പുതിയ ൈജവ
ജാഗ്രതയുെട ഭാഗമാക്കാനാണു് ശ്രമം. രീതിശാസ്ത്രപരമാ
യി െതളിയിക്കെപ്പട്ട വിശ്വാസമാണു് അറിവു് എന്ന ധാര
ണയാണു് േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടുന്നതു്. വിശ്വാസം എന്ന വി
ഷയിക്കുന്ന ആത്മനിഷ്ഠമായ നിലപാടിൽ ഒെട്ടാന്നു മാ
റിനിന്നു് അറിവിെന അതിേന്റതായ വസ്തുനിഷ്ഠതയിലും
മൂർത്തതയിലും േനരിടുകയാണു് േവണ്ടതു്.

എന്നാൽ, മരണെത്ത സ്വയം
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിലല്ല, മറിച്ചു്
മരണത്തിനു പകരം ജീവെന്റ
പ്രകാശത്തിൽ സ്വയമറിയാനും
നിർണ്ണയിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിെന്റ സാധ്യത എന്താണു് ?
മരണത്തിെന്റ കാരണങ്ങൾ
അറിഞ്ഞു് അതിെന നിയന്ത്രി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം
അറിവിെന ജീവിതത്തിൽ ഉറ
പ്പിച്ചുനിർത്തി. മരണത്തിെന്റ
കാറ്റൂരിക്കളയാൻ കഴിയുേമാ?

ഈ നിലപാടു് സമകാലീന ൈവദ്യത്തിനു് അന്യമല്ല.
എേബാള വാക്സിൻ പരീക്ഷണെത്തക്കുറിച്ചു് േജാബി വർ
ഗ്ഗീസിെന്റ ശ്രേദ്ധയമായ ഒരു പ്രബന്ധമുണ്ടു്. (Influence

and prioritization of non epistemic values in Clinical
trial designs: A study of Ebola ca Suffit trial, Syntheses,
2018) ആഫ്രിക്കയിെല ഗയാനയിലായിരുന്നു, െസേബാ
വ് എന്ന ഈ വാക്സിൻ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടതു്. സാധാരണ
ഗതിയിൽ രീതിശാസ്ത്രപരമായ പരിഗണനകളാണു്, മാ

നുഷിക മൂല്യങ്ങളല്ല ഈ പരീക്ഷണെത്ത നിയന്ത്രിേക്ക
ണ്ടിയിരുന്നതു്. പക്ഷപാതേമതുമില്ലാെത നല്ലേപാെല
കശക്കി, നിയന്ത്രിത ഗ്രൂപ്പും പ്ലാെസേബാ ഗ്രൂപ്പമാക്കു
കയാണു് പരീക്ഷണത്തിെന്റ പതിവു രീതി. എന്നാൽ,
എേബാള േപാെലാരു മഹാമാരി പടരുേമ്പാൾ പരീ
ക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി പ്ലാെസേബാ െകാടുക്കുന്നതു് േരാ
ഗികൾക്കു് ചികിത്സ നിേഷധിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണു്.
അതുെകാണ്ടു് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ താമസിച്ചു വാ
ക്സിൻ എടുത്തവെരയാണു് പ്ലാസേബാ ഗ്രൂപ്പാക്കിയതു്.
അേതേപാെല േരാഗികെള ഒറ്റെക്കാറ്റയ്ക്കല്ല കശക്കിയ
തു് (Randomization). മറിച്ചു് െചറുകൂട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചു്
വാക്സിൻ നൽകി കൂട്ടമായി കശക്കി താരതമ്യം െചയ്യെപ്പ
ടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിേലയ്ക്കു േചർക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ഇതും
പരീക്ഷണത്തിെന്റ ശാസ്ത്രീയതെയ ബാധിക്കുന്ന നടപടി
യാണു്. എന്നാൽ, ധാർമ്മികത ഇതിലാണു്.

വ്യക്തികളായി തരംതിരിച്ചു വാക്സിൻ െകാടുക്കുേമ്പാൾ
േരാഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടു്. എന്നാൽ, ഒരുമി
ച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടെത്ത ഒന്നായി വാക്സിേനറ്റ് െചയ്യു
േമ്പാൾ ഇതു നിയന്ത്രിക്കാം. തെന്നയുമല്ല, എല്ലാവർക്കും
ഒരുേപാെല നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ചുരുക്ക
ത്തിൽ രീതിശാസ്ത്രപരമായി ശാസ്ത്രീയത കുറഞ്ഞ രീതി
കൾ നീതിശാസ്ത്രപരമായ മൂല്യങ്ങളുെട േപരിൽ സ്വീക
രിക്കാൻ ൈവദ്യഗേവഷണം തയ്യാറായി. അടുത്ത കാ
ലത്തു് ഫ്രഞ്ചു േഡാക്ടറായ ദിേദർ റൂവൂ (Didier Raoult)
െകാവിഡിനു പ്രതിവിധിയായി ൈഹേഡ്രാക്സി േക്ലാെറ
ക്വിൻ ഉപേയാഗിച്ചു. മരുന്നിെന്റ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷ
ണത്തിെനാന്നും കാത്തുനില്ക്കാൻ ഈ േഡാക്ടർ തയ്യാ
റായില്ല. പരീക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി ഒരു േരാഗിക്കു് മരുന്നു
നിേഷധിക്കാനാവില്ല എന്നയാൾ ശഠിച്ചു.
ചുരുക്കത്തിൽ ൈവദ്യനിരാസം ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനും
പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കലല്ല, മറിച്ചു് വ്യവസ്ഥാപിത ഗേവ
ഷണരീതിശാസ്ത്രങ്ങളുെട ഉറപ്പിെന േവെണ്ടന്നുെവച്ചു്
ൈവദ്യത്തിെല അറിവിേനാടും പ്രേയാഗേത്താടും മൂല്യബ
ദ്ധവും ജാഗ്രത്തുമായ പുതിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണു്.
മരണത്തിെന്റ െവട്ട
അേതാ ഇേതാ എന്ന വ്യവേച്ഛദിച്ചു
ത്തിൽ ജീവെന വ്യക്തി
വിവരിക്കാവുന്ന നാെളെയയാണു്
വൽക്കരിക്കുകയും അറി നമ്മുെട ഭാവിയായി കാണുന്നതു്.
യുകയും െചയ്യുന്ന ആധു
വാലും തലയുമുള്ള നാണയേമാ
നിക ൈവദ്യജ്ഞാന രൂ ആറു വശങ്ങളുള്ള പകിടേയാ
പത്തിനു െവളിയിൽ മര ഒെക്ക കശക്കിെയറിഞ്ഞു് ഫലം
പറയാവുന്ന ഭാവിയാണിതു്.
ണെത്ത കാണാൻ ൈവ എന്നാൽ, മരണഭയം ഇങ്ങെന
ദ്യനിരാസെത്ത സന്ന
കവിടിനിരത്തി പറയാവുന്ന
ഭാവിെയപ്പറ്റിയല്ല. ഭാവി തെന്ന
ദ്ധമാേക്കണ്ടതുണ്ടു്. മൃ
ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നതാണു്
േത്യാന്മുഖമായ കാലസ
പ്രശ്നം. അേതാ ഇേതാ എന്നതല്ല.
ങ്കല്പത്തിനുള്ളിൽ മരണ അതും ഇതും ഒന്നും ഇല്ലാതാവു
വുമായി പല കളികളും
ന്നു എന്നതാണു് ഭയകാരണം.
അേമരിക്കൻ സയൻ
സ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾ (ഉദാ: റിഡി േസ്കാട്ടിെന്റ േബ്ല
ഡ് റണ്ണർ) കളിച്ചുേനാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അപൂർവ്വം തത്ത്വചി
ന്തകരും ചില നമ്പരുകൾ പയറ്റിയിട്ടുണ്ടു്. ഡാനിയൽ
െഡന്നറ്റ് (Daniel Dennett), േകാശവിനാശെത്ത (cell
apoptosis) േപ്രാഗ്രാം െചയ്താേലാ എന്നു േചാദിക്കുന്നു
ണ്ടു്. അതായതു് 85 വയസ്സാകുന്നേതാെട നിങ്ങളുെട
ബാദ്ധ്യതകളും ചുമതലകളുെമാെക്ക തീർന്നു് നിങ്ങൾ
മരണത്തിനു െറഡിയാവുെമന്നു കരുതുക. േനരേത്ത
കൂട്ടി നിങ്ങൾ 85-നും 90-നും ഇടയ്ക്കു് മരിക്കത്തക്കവിധ
ത്തിൽ േകാശവിനാശം പ്ലാൻ െചയ്യാം. ഈ മരണം
സ്വാഭാവികമായിരിക്കും. ഒപ്പം അപ്രതീക്ഷിതവും. കൃ
ത്യമായ തീയതിയും സമയവും നിർണ്ണയിക്കാനാവില്ല.
എന്നാൽ, പ്ലാൻ െചയ്ത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ മരിക്കുക
യും െചയ്യും.
എന്നാൽ, മരണെത്ത സ്വയം െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിലല്ല,
മറിച്ചു് മരണത്തിനു പകരം ജീവെന്റ പ്രകാശത്തിൽ സ്വ
യമറിയാനും നിർണ്ണയിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
സാധ്യത എന്താണു് ? മരണത്തിെന്റ കാരണങ്ങൾ അറി
ഞ്ഞു് അതിെന നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം
അറിവിെന ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തി. മരണത്തി
െന്റ കാറ്റൂരിക്കളയാൻ കഴിയുേമാ?

മരണം വാതിൽക്കൽ ഒരുനാൾ…
മരണഭയം ഭാവിെയക്കുറിച്ചുള്ള േവവലാതിയാണു്. ഭാവി
തെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കുേമാ എന്ന ഭയമാണതു്. നാെള നട
േക്കണ്ട ഒരു കാര്യം നടക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന ആശങ്ക
സാധാരണമാണു്. അതു സംഭാവ്യതാ ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
വിഷയമാണു്. ഇന്നെത്ത േലാകത്തിൽ സംഗതമായി
ട്ടുള്ള ചില സ്ഥിതിവിേശഷങ്ങൾ—നാെള മഴെപയ്യുേമാ
ഇല്ലേയാ, സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വിലകുറയുേമാ കൂടുേമാ—
നാെള സംജാതമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണു് നമ്മുെട
ശങ്കയുെട വിഷയം. അേതാ ഇേതാ എന്ന വ്യവേച്ഛദിച്ചു
വിവരിക്കാവുന്ന നാെളെയയാണു് നമ്മുെട ഭാവിയായി
കാണുന്നതു്. വാലും തലയുമുള്ള നാണയേമാ ആറു വശ
ങ്ങളുള്ള പകിടേയാ ഒെക്ക കശക്കിെയറിഞ്ഞു് ഫലം പറ
യാവുന്ന ഭാവിയാണിതു്. എന്നാൽ, മരണഭയം ഇങ്ങ
െന കവിടിനിരത്തി പറയാവുന്ന ഭാവിെയപ്പറ്റിയല്ല.
ഭാവി തെന്ന ഉേണ്ടാ
ഭാവിെയ സംഭാവ്യതാ ശാസ്ത്രത്തിനു ഇല്ലേയാ എന്നതാണു്
പുറേത്തയ്ക്കു തുറന്നുവിടാനാകുേമാ?
പ്രശ്നം. അേതാ ഇേതാ
എെന്റ ഉൺമെയ ആസ്പദമാക്കി
എന്നതല്ല. അതും ഇതും
യല്ലാെത എെന്റ കുട്ടികൾ, എെന്റ
പുസ്തകം, എെന്റ കലാസൃഷ്ടി എന്ന
ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നു
കരുതലുകളിലൂെട ഭാവിെയ കാ
എന്നതാണു് ഭയകാര
ണാനാവുേമാ? ആെരങ്കിലും പകിട
ണം. അതുെകാണ്ടുത
എറിയാെത എന്തു ചാൻസ് ?
െന്ന സംഭാവ്യതാശാ
കൃതിെയ ഭാവിയിേലയ്ക്കു കശക്കി
എറിഞ്ഞുവിടുന്നതു് കർത്താവിെന്റ
സ്ത്രത്തിെന്റ സങ്കല്പന
കരങ്ങളാണു്. കർത്താവിെന്റ
ങ്ങൾ മരണെത്തക്കു
മരണം എെന്നാെക്ക െവറുെത
റിേച്ചാ മരണാനന്തര
പറയുന്നതാണ് ! കൃതി കർത്താവി
തെയക്കുറിേച്ചാ ചിന്തി
െന എന്നതുേപാെല കർത്താവു്
കൃതിേയയും അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടു്.
ക്കാൻ അപര്യാപ്തമാണു്.
മരണനിരക്കു േപാെല
യുള്ള കണക്കുകൾ ഉണ്ടു്, ഇല്ല, ഞാനും നീയും എന്നി
ങ്ങെന പകുെത്തടുക്കാവുന്ന സാദ്ധ്യതകളുെട കണക്കു
കൂട്ടലാണു്. എന്നാൽ, മരണം മുന്നിൽ െവയ്ക്കുന്നതു് പല
ജീവിതാവസ്ഥകളുെട സംഭാവ്യതയല്ല. കശക്കി എറി
യുന്ന പകിട താെഴ വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൂടി
യാണു് മരണത്തിൽ തിരഞ്ഞുേനാക്കുന്നതു്. നാണയവും
പകിടയും കവടിയുെമല്ലാം നീളമളക്കാനുള്ള െസ്കയിേലാ
പനി അളക്കാനുള്ള െതർേമാ മീറ്റേറാ േപാെല മുൻകൂ
ട്ടി കാലിേബ്രറ്റ് (Calibrate) െചയ്ത ഉപകരണങ്ങളാണു്.
ഈ കാലിേബ്രഷൻ നമ്മുെട േലാകത്തിെന്റ ആേപക്ഷി
കമാണു്. ഈ കാലിേബ്രഷനുകൾ തെന്ന കലമ്പിേപ്പാ
കുന്ന ഭാവിയാണു് മരണത്തിേന്റതു്. അതുെകാണ്ടാണു്
നമ്മൾ മരണെത്ത ഭയെപ്പട്ടേപ്പാൾ എന്തിെനയാണു്
ഭയെപ്പടുന്നതു് എന്നു പുരാതന ചിന്തകർ േചാദിച്ചതു്.
നമ്മുെട ഉത്തരങ്ങളുെട യുക്തിരാഹിത്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ഭയക്കാതിരിക്കാനാണു് അവരും ഉപേദശിച്ചതു്. മരണ
േശഷം ഞാനില്ലാതാകും ഭയം േവണ്ട. കാരണം, ജനന
ത്തിനു മുൻപും ഞാനില്ലായിരുന്നേല്ലാ? എന്നാൽ, നാം
ഭയക്കുന്നതു് എന്തിെനെയന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞു് ഭയെത്ത
അതിജീവിക്കാനാകുേമാ?
മരണെത്ത അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒേട്ടെറ പരിപാടികൾ
നമുക്കു് പരിചിതങ്ങളാണു്. സന്താനങ്ങെള ഉല്പാദിപ്പിച്ചു്
വളർത്തി ൈജവികമായും അവരുെട സ്മരണകളിലൂെട
യും നമുക്കു് തുടരാം. ചിലർ മരണെത്ത അതിജീവിക്കു
ന്ന പുസ്തകങ്ങെളഴുതുന്നു. ചിലർ കലാസൃഷ്ടികളിലൂെട
എക്കാലവും ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇെതാന്നും മരണ
െത്ത േനരിടാൻ നെമ്മ സന്നദ്ധമാക്കുന്നില്ല. ഒപ്പം ഞാ
നിെല്ലങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കു് എന്തു് ആനന്ദം? സ്വീകരിക്കാൻ
ഞാനിെല്ലങ്കിൽ പ്രശസ്തിക്കും പ്രശംസയ്ക്കും എന്തർത്ഥം?
ചുരുക്കത്തിൽ അതിജീവിക്കാനുള്ള സിംേബാളിക് േകാ
പ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയാലും അവെയാെക്ക നെമ്മ ജീവിത
ത്തിേലയ്ക്കു തെന്ന പിടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നു. അവയുെട ഭാവിെയ
ഈ ജീവിതത്തിൽ കാലിേബ്രറ്റ് െചയ്ത ഉപകരണങ്ങളി
ലൂെട മുൻകൂട്ടി കണ്ടു നിയന്ത്രിക്കാനാണു് നമ്മുെട ശ്രമം.
എന്നാൽ, ഭാവിെയ സംഭാവ്യതാ ശാസ്ത്രത്തിനു പുറേത്ത
യ്ക്കു തുറന്നുവിടാനാകുേമാ? എെന്റ ഉൺമെയ ആസ്പദമാ
ക്കിയല്ലാെത എെന്റ കുട്ടികൾ, എെന്റ പുസ്തകം, എെന്റ
കലാസൃഷ്ടി എന്ന കരുതലുകളിലൂെട ഭാവിെയ കാണാ
നാവുേമാ? ആെരങ്കിലും പകിട എറിയാെത എന്തു ചാൻ
സ് ? കൃതിെയ ഭാവിയിേലയ്ക്കു കശക്കി എറിഞ്ഞുവിടുന്നതു്
കർത്താവിെന്റ കരങ്ങളാണു്. കർത്താവിെന്റ മരണം
എെന്നാെക്ക െവറുെത പറയുന്നതാണ് ! കൃതി കർത്താ
വിെന എന്നതുേപാെല കർത്താവു് കൃതിേയയും അതിജീ
വിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ അതിജീവനങ്ങളുെട പാരസ്പര്യെത്ത
താങ്ങിനിർത്തുന്നതാണു് എഴുത്തു്.

ഒടുവിലെത്ത പകിടകളി
എഴുത്തു് ഭാവിയുെട സാധ്യതകെള പുൽകുന്നതു് എങ്ങ
െന എന്നതിനു് നല്ല ഉദാഹരണമാണു് േബാർഹസിെന്റ
പിയെറ െമനാർഡ്. ഓഹരി കേമ്പാളത്തിെല ഊഹക്ക
ച്ചവടക്കാരനും തത്ത്വചിന്തകനുമായ ഏലി അയാേച്ച
(Elie Ayache) സംഭാവ്യതാശാസ്ത്രത്തിനു െവളിയിലുള്ള
വിപണിയുെട മരണചാൻസിെന്റ പ്രതീകമായി അവതരി
പ്പിക്കുന്നതു് െമനാർഡിെന്റ എഴുത്തിെനയാണു്. പതിേന
ഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ െസർവാന്റീസ് എഴുതിയ േനാവലാണ
േല്ലാ േഡാൺ ക്വിേഹാെട്ട. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പിയ
െറ െമനാർഡ് എെന്നാരാൾ ഈ കൃതി തെന്ന വീണ്ടും
പുതിയതായി എഴുതുകയാണു്. പഴയ പുസ്തകത്തിെന്റ
േകാപ്പിയടിേയാ പുനരാഖ്യാനേമാ ഒന്നുമല്ല െമനാർഡി
െന്റ ലക്ഷ്യം. തെന്റ അനുഭവവും ഭാവനയും ഉപേയാഗിച്ചു്
പുതിയതായി അേത വാക്കുകളും വരികളും ഒന്നുകൂടി എഴു
തുകയാണു് അയാൾ. സാധാരണഗതിയിൽ വാക്കുകളു
േടയും വരികളുേടയും പല േകാമ്പിേനഷനുകളായാണു്
ഒരു കൃതിയുെട പല സാധ്യതകെള നാം കാണുന്നതു്.
രചന കഴിയുന്നേതാെട അർത്ഥവത്തും അല്ലാത്തതുമാ
യി പല േകാമ്പിേനഷനുകളിൽ ഒന്നു് യാഥാർത്ഥ്യമായി
തീരുന്നു. എന്നാൽ, െമനാർഡിെന്റ മുൻപിൽ ഇത്തരം
പല േകാമ്പിേനഷനുകൾ ഇല്ല. അയാൾ ഭാവനയിൽ
വാക്കുകെള കശക്കിെയറിയുന്നതു് േഡാൺ ക്വിേഹാെട്ട
എന്ന ഒറ്റക്രമത്തിൽ വന്നുവീഴാനാണു്. ക്ഷണചഞ്ചല
മായ ഈ പ്രപഞ്ചം ഓേരാ നിമിഷത്തിലും ന്യൂട്ടണിെന്റ
ചലനനിയമങ്ങളിേലയ്ക്കു തെന്ന പതിക്കുന്നതുേപാെല.
ഭാവിയിേലയ്ക്കുള്ള തുറവിെന പല ഓപ്ഷനുകളുെട ലഭ്യ
തയായല്ല െമനാർഡ് കാണുന്നതു്. ഒേര ഒരു ഓപ്ഷ
നിേലയ്ക്കു് എടുക്കുന്ന റിസ്കാണു് എഴുത്തു്. ഈ റിസ്കാണു്
ക്വിേഹാട്ടയിൽ െമനാർഡിെന്റ കെയ്യാപ്പായി മാറുന്നതു്.
ക്വിേഹാെട്ട എന്ന കൃതി വായനക്കാർ ചാർത്തിെക്കാടു
ക്കുന്ന പുതിയ അർത്ഥങ്ങളിലൂെട അതിെന്റ കർത്താവി
േനയും രചനയുെട ചരിത്ര സന്ദർഭേത്തയും അതിജീവി
ക്കുന്നു. െമനാർഡാകെട്ട, എഴുത്തുകാരൻ എന്ന സർവ്വ
സ്വാതന്ത്ര്യവുെമടുത്തു് ഭാവനാവിലാസേത്താെട ക്വിേഹാ
െട്ട എന്ന ലക്ഷ്യത്തിേലയ്ക്കു് കൃത്യമായി എഴുതി കൃതിേയ
യും അതിെന്റ നാനാർത്ഥങ്ങേളയും അതിജീവിക്കുന്നു.
ക്രിയാഫലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കപ്പുറേത്തയ്ക്കു്
ക്രിയെയ അതിെന്റ പൂർണ്ണമായ അസ്ഥിരതേയാെട മുൻ
േപാട്ടു െവയ്ക്കുകയാണു് െമനാർഡിെന്റ എഴുത്തു്. എന്തും
സംഭവിേച്ചക്കാവുന്ന േലാകം ഒരുപേക്ഷ, അങ്ങെന
തെന്ന മാറ്റെമാന്നും കൂടാെത ഇരുേന്നക്കാം. എന്നാൽ,
ആ അസ്ഥിര-സ്ഥിരതെയ അങ്ങെനയാക്കുന്ന ക്രിയ
കൂടിേയ തീരൂ. അതുെകാണ്ടാണു് െമനാർഡിനു് ക്വിേഹാ
െട്ട എഴുേതണ്ടിവരുന്നതു്.
െകാവിഡിെനക്കുറിേച്ചാ അതിെന്റ വ്യാപനേത്തയും ചി
കിത്സേയയും കുറിേച്ചാ നമുക്കു് കാര്യമായ അറിെവാന്നു
മില്ല എന്നു് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ അറിവി
ല്ലായ്മെയ നമ്മൾ എങ്ങെന േനരിടണം? നാളെയ കാ
ത്തിരിക്കുന്ന എന്തുറപ്പാണു് ഇന്നുള്ളതു് ? അജ്ഞത സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന പരിഭ്രാന്തിക്കപ്പുറം ജീവെന സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തു
ന്നതു് എങ്ങെനയാണു് ?
െകാേറാണ പിടിച്ച കാ
െകാേറാണെയക്കുറിച്ചുള്ള
ലത്തിെന്റ ഭാവിെയ
അജ്ഞതയിലും മരണഭീതിയിലും
ക്കുറിച്ചു് ഗൗരവമായി
വലയുേമ്പാഴും അടങ്ങിയിരിക്കാെത
ചിന്തിക്കുന്നവരാണു്
മനുഷ്യർ അവർക്കുള്ള അറിെവല്ലാം
പാചകവിധി മുതൽ സംഗീതം
ൈഫസൽ േദവ്ജിയും
വെര, പൂേന്താട്ട നിർമ്മാണം മുതൽ
അഖിൽ ബിൽഗ്രാമി
േജ്യാതിഷം വെര ഇന്റർെനറ്റിൽ പ്ര
യും. േദവ്ജിയുെട േനാ
തിഫേലച്ഛയില്ലാെത െഷയർ െചയ്യു
ട്ടത്തിൽ െകാേറാണ
കയേല്ല? അറിവിനു് െവളിവാകാൻ
േസ്റ്ററ്റിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തി ഉറപ്പുകൾ കൂടിേയ തീരൂ എന്നില്ല.
ലുള്ള ദീർഘകാല പ്ലാ
നിംഗ് എന്ന ആശയെത്ത അപ്രസക്തമാക്കിയിരിക്കു
ന്നു. അത്തരം പ്ലാനിംഗിനുേവണ്ടി അറിെവാന്നും നമ്മു
െട കയ്യിലില്ല. ആ അറിവിനുള്ള െകാതി അപകടവുമാ
ണു്. പഴയ പകർച്ചവ്യാധികളുെട അനുഭവത്തിെന്റ െവ
ളിച്ചത്തിൽ പുതിയ െകാേറാണെയ െതരയുക. ൈവറ
സിെന്റ ഉറവിടേത്തയും ഉത്തരവാദിേയയും െതരയുക.
ഇതിെന്റെയാെക്ക ബലത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതി
േരാധശക്തിേയയും വാക്സിേനയും കുറിച്ചു് ആശ െകാടു
ക്കുക. ഭീതിേയയും യാതനേയയും അവഗണിച്ചു് സാമ്പ
ത്തികരംഗം തുറന്നുെകാടുക്കുക. ഇെതാെക്ക ഭാവിപരി
പാടികളിലൂന്നുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിെല അപകടങ്ങളാണു്.
ജനങ്ങളാകെട്ട, ഇത്തരം പ്ലാനിങിെനതിെര മുഖം തി
രിച്ചു് തങ്ങൾക്കു് ഇന്നു െചയ്യാൻ പറ്റുന്ന െചറിയ കാര്യ
ങ്ങൾ—മാസ്ക്കിടുക, അകലം പാലിക്കുക—മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കു
ന്നു. ലക്ഷ്യത്തിനു പകരം മാർഗ്ഗത്തിൽ ഊന്നുന്ന രാഷ്ട്രീ
യമാണു് അവരുേടതു്.
എന്നാൽ, അഖിൽ ബിൽഗ്രാമി ഇേത കാലസന്ധിെയ
എതിർദിശയിൽനിന്നു കാണുന്നു. െകാേറാണയുെട ഗതി
െയ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിനു കഴിയുന്നി
ല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഇന്നിെന്റ െകാച്ചു െകാച്ചു തീർ
ച്ചകളിൽനിന്നു് ഭാവിെയ തുറന്നിടാനുള്ള കരുതൽ മനു
ഷ്യസഹജമാണു്. ഇതിനു ഭാവിെയക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പുകൾ
േവണ്ട. പുതിയ ൈവറസ്സുകളുെട വരവിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഉറ
പ്പുകളില്ലാത്തെതങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമുക്കു കിട്ടിയി
രുന്നു. അവയുെട െതളിച്ചത്തിൽ ആേരാഗ്യസുരക്ഷെയാ
രുക്കാനുള്ള റിസ്കു് നമ്മൾ എടുേക്കണ്ടിയിരുന്നു. െകാ
േറാണെയക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിലും മരണഭീതിയിലും
വലയുേമ്പാഴും അടങ്ങിയിരിക്കാെത മനുഷ്യർ അവർക്കു
ള്ള അറിെവല്ലാം പാചകവിധി മുതൽ സംഗീതം വെര,
പൂേന്താട്ട നിർമ്മാണം മുതൽ േജ്യാതിഷം വെര ഇന്റർ
െനറ്റിൽ പ്രതിഫേലച്ഛയില്ലാെത െഷയർ െചയ്യുകയ
േല്ല? അറിവിനു് െവളിവാകാൻ ഉറപ്പുകൾ കൂടിേയ തീരൂ
എന്നില്ല. ബിൽഗ്രാമിയുെട കണ്ണിൽ ആപൽസൂചനയും
പ്രവചനവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസെമാന്നുമില്ല.
േദവ്ജിയും ബിൽഗ്രാമിയും വിപരീത ധ്രുവങ്ങളിലാെണ
ന്നു േതാന്നിേയക്കാം. ഒരാൾ പ്രവചനങ്ങൾക്കു് എതിെര
തിരിഞ്ഞു് ഇന്നിെന്റ ഉറപ്പുകളിലൂന്നുന്നു. മെറ്റയാൾ ഇന്നി
െന്റ ഉറപ്പുകൾക്കപ്പുറത്തു് പ്രവചനത്തിെന്റ കരുതലിൽ
ആശയർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, രണ്ടുേപരുേടയും ശ്രദ്ധ
അറിവും ഭാവിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണു്. ശാസ്ത്രനി
യമങ്ങളുെട ഉറപ്പിൽ ഭാവിെയ പ്രവചിച്ചുെകാണ്ടു് പ്ലാനും
പദ്ധതിയുമിട്ടു് ജീവിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നു് രണ്ടുേപരും സമ്മ
തിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഗാന്ധിഭക്തന്മാരായ ഇരുവരും
അറിവും സാേങ്കതികവിദ്യയും സമയവും തമ്മിലുെണ്ടന്നു്
കരുതുന്ന നിഷ്കളങ്കവും സുതാര്യവുമായ ബന്ധത്തിലാണു്
ഊന്നുന്നതു്. ഭാവിയിേലക്കുള്ള തുറവും വർത്തമാനത്തി
ലുള്ള ഉറപ്പുെമാന്നും ശാസ്ത്ര-സാേങ്കതിക-ഭരണകൂട വി
ദ്യകളുെട ഇടെപടലുകളില്ലാെത സാധ്യമല്ല. ൈവദ്യത്തി
ലായാലും കേമ്പാളത്തിലായാലും ചാൻസ് കംപ്യൂട്ടറിലും
കണക്കുകൂട്ടലുകളിലും കൂെട പണിെതടുക്കുന്നതാണു്. പ്ര
വചനാതീതമായ സംഭവങ്ങൾ—നാസിം നിേക്കാളാസ്
താേലബിെന്റ (Nassim Nicholas Taleb) കറുത്ത അരയ
ന്നങ്ങൾ—നമ്മുെട അറിവിെന്റ പരിമിതിേയക്കാൾ അറി
വിെന്റ തെന്ന അതിർണ്ണനീയങ്ങളായ ഇടെപടലുകെള
യാണു് കാണിക്കുന്നതു്. േദവ്ജിയും ബിൽഗ്രാമിയും വി
ശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാദാ മനുഷ്യനും അവെന്റ ൈദ
നംദിന കാലപ്രമാണവും േമാഡലുകളിലും ബിഗ് േഡറ്റ
യിലും ഉയർന്നുവേന്നക്കാവുന്ന അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസം മാ
ത്രമാണു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ൈവദ്യനിരാസം േപാെല
യുള്ള ജാഗ്രതയിലും ചിന്താപരമായ െതരെഞ്ഞടുപ്പക
ളിലും കൂടി മാത്രേമ സംഭവ്യതാ ശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറേത്തയ്ക്കു്
ചാൻസിെന തുറന്നിടാനാകൂ. ആത്മഹത്യയും െകാലയ്ക്കും
അപ്പുറം, ബലിയാേടാ രക്തസാക്ഷിേയാ ആകാെത മര
ണെത്ത ജീവിതം തെന്നയായി കാണാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ
ബാദ്ധ്യതയാണു് െകാേറാണ മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതു്.
□

സനിൽ, വി.
തലേയാലപ്പറമ്പ് സ്വേദശി. ദില്ലി ഐ. ഐ.
റ്റി. യിെല ഹൂമാനിറ്റീസ് ആന്റ് േസാഷ്യൽ
സയൻസസ് വിഭാഗത്തിൽ െപ്രാഫസറാണു്.
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺെമന്റ് എൻജിനീയറി
ങ് േകാേളജിൽ നിന്നു് െമക്കാനിക്കൽ എൻ
ജിനീയറിങ് ബിരുദം, കാൻപൂർ ഐ. ഐ. റ്റി.യിൽ നിന്നു പിഎച്ച്.ഡി. ശാസ്ത്രം, സാേങ്കതികവിദ്യ, കല, രാ
ഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൻ തത്ത്വചിന്താപരമായ അേന്വ
ഷണങ്ങളിൽ താല്പര്യം. അേനകം ഗേവഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേമരിക്കയിെല ഹവായ്
യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല വാറ്റുമൽ െപ്രാഫസർ, ബ്രിട്ടനിെല ലിവർ
പൂൾ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ചാൾസ് വാലസ് െഫേലാ, പാരീസി
െല മിേസാ ദിേസ്യാസ് ദ്ലൂമിെല അേസാസ്സിേയറ്റ് റിസർച്ച്
ഡയറക്ടർ, ബുേഡാെപസ്റ്റ് െസൻട്രൽ യൂേറാപ്യൻ യൂണിേവഴ്സി
റ്റിയിെല റിേസർച്ച് എക്സലൻസ് െഫേലാ എന്നീ നിവൃത്തികളി
ലും ഏർെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.
(ചിത്രങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്).

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

