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ഫാ. േഡാ. എ�ഹാം �ള��ി�

1983ല് ഞാ� നിരണം ഇടവകയി� ഇ�� കാലെ� സംഭവമാണ്. ഫാമിലി അേ�ാ�േല�ിെ� �മതല �ടി
എനി���ായി��. വിവാഹ ഒ�� െസമിനാ�കളാണ് ഈ അേ�ാ�േല�് നട��ത്. സ�ഹ�ി� െപാ�െവ ഈ �തിയ
പ�തിേയാട് വലിയ താ�പര���ായി��ി�. എ�ാ� ഞാ� എെ� ഇടവകയി� ഇത് നി�ബ�ിതമാ�ി. അവി�െ� ഒ�
െച���ാരെ� കല�ാണ സമയം ഞാനിേ�ാ� ഓ���. അത�ാവശ�ം മദ�പാന സ�ഭാവെമാെ��� വ��ിയാണ് ഈ
െച���ാര�. വിവാഹ ഒ���ിന് ��� ച���് േവ�ി അവെന പല തവണ വിളി�ി�ം വരാ� ��ാ�ിയി�. ഒ�വി�
കല�ാണ�ിെ� തേലദിവസം നി�ബ�മായി വിളി�ിേ��ി വ�. രാ�ിയായേ�ാേഴ�ം ഏതാ�ം ��കാ�െമാ�്
മദ�പി�ാണ് അവ� വ�ത്.

അവെന മാ�മാണ് വിളി�െത�ി�ം സമ�ായ�ാരായതിനാ� എ�ാവെര�ം ഒ�മി�് ച���ി��ി. അതിന് േശഷം ഞാ�
അവേനാടായി പറ� 'നാെള നിെ� െപ�് െക�ാണേ�ാ? മാനസികമായി നീ അതിെന�മാ�ം ത�ാെറ��െവ�്
അറിയാനാണ് ഇേ�ാ� വിളി�ി�ത്.' പി�ീട് ഞാ� എ�ാവേരാ�മായി െപെ��് പറ�ാെല�ാെണ�് േചാദി�. ഏതാ�ം
േനരേ��് ആരി� നി�ം ഒ� മ�പടി���ായി�. ഞാ� വീ�ം േചാദി� 'നി�െള�ാവ�ം െപ��െള ക�ി��േ�ാ.
എ�ാണ് െപെ��ാണ് േതാ�ിയി��ത്?' ഞാ� നി�ബ�ി�െമ�് മനസിലാ�ി ���ിെലാരാ� പറ�. 'അ�ാ ഈ
െപെ��് പറ�ാ� ന�� ആ��െള...' വി�ി വി�ി�� പറ�ി� േക�േ�ാ� തെ� '�േലാഭി�ി��' ഒ�ായി�ാണ്
അവ� �ീെയ കണ�ാ��െത�് മനസിലായി. എ�ാവ�ം ആ അഭി�ായേ�ാട് േയാജി�� ഭാവ�ിലാണ് ഇ��ത്.
'��ി� നി��� �ീകെള നി�� കാ��ത് എ�െനെയാെ�യാണ്?' ഞാ� വീ�ം േചാദി�. അ�, സേഹാദരി,
അയ�വ�െ� �ീ, േറാഡി� കാ�� അപരിചിത, സിനിമ നടി ഇവെര�ാം �ീകളാണ്. അ��െട മടിയി� കിട�ാം.
സേഹാദരിയാെണ�് ഒ�വെള തിരി�റി�ാ� അവേളാട് ഒ� സംര�ണ േബാധ��ാകാം. ഒ�വ� ഭാര�യായി കഴി�ാ�
അവെള തെ� സ��മായാണ് കണ�ാ��ത്. അയ��ാരിേയാ�� സമീപനം സ് േനഹേമാ, ബ�മാനേമാ, സാേഹാദര�േമാ,
കാമേമാ അ�െന പലതര�ിലാകാം. അപരിചിതേയാട് ചിലേ�ാ� കൗ�കം അെ��ി� അവഗണന അ�മെ��ി� കാമം.
ഇവെയ�ാം മ�ഷ�െ� ബൗ�ിക േബാധ�ി� നി�ം ഉണ��താണ്. അേതസമയം ഒ� സിനിമാ താരേ�ാട് ഇെതാ�മ�ാ�
മെ�ാ� സമീപനമാകാം ഉ�ാ��ത്. ഇത് ഈ െച���ാ�െട മാ�ം �ശ് നമ�. ഈ സ�ഹ�ിെല പല�ം �ീെയ ഒ�
വ��ിെയ�് അംഗീകരി�ാ� ത�ാറാകാെത ഒ� വ�വായി മാ�മാണ് കണ�ാ��ത്. ഇെതാ� കാ� അെ��ി�
കാ��ാടാണ്.

ഏകേദശം ഒ� മണി�റിന് േശഷം അവെര�ാം േപാകാനിറ�ി. ഞാ� എെ� �റിയിേല�് കയറാെനാ��േ�ാ� വര�
എേ�ാട് സ�കാര�മായി സംസാരി�ണെമ�് പറ�. അവന് ��് ദിവസം ��് ഒ� ഊമ��് വ� േപാ�ം, അതി�
പറ��ത�സരി�് അവ� െക�ാ� േപാ�� െപ�് മെ�ാരാെള ചതി�ി�ാണ് തെ� ജീവിത�ിേല�് വരാ� േപാ��െത�ാണ്
അവ� മനസിലാ�ിയിരി��ത്. പിേ��് കല�ാണം കഴി�് അവേളാട് അേത�റി�് േചാദി�ാ�ം അവെള േദേഹാപ�വം
ഏ��ി�ാ�ം വീ�ി� നി�് അ� രാ�ി തെ� ഇറ�ി വിടാ�മായി�� അവെ� പ�തി. എ�ാ� അ��ം ��് ഞാ�മായി
സംസാരി�േതാെട അത് േവെ��് വ�ിരി�കയാണ്. കാരണം അവന് ഇേ�ാ� േതാ�� അവ� നിരപരാധിയായിരി�െമ�്.
അവെള ക�ി�് മാ���ാ��േതാ അെ��ി� അവളറിയാെത അവെള സ് േനഹി�കേയാ െച�� ഒരാേളാ ഒ� മാനസിക
േരാഗിേയാ ഒെ�യാകാം ഈ കെ��തിയെത�് ഇേ�ാ� അവ� തിരി�റി�ിരി��. ഇെതാ� മാറിയ കാ��ാടാണ്. ഞാ�
അവേനാട് അതിന് മ�പടിയായി പറ�ത് നീ ന�വെന�ി� നിന�് ന� െപ�ിെന തെ� കി�െമ�ാണ്. നീ പല
െപ���െട �െട േപായി��വനാെണ�ി� നിെ� ഭാര� അ�െന��വളാക�െത�് ശഠി�ാ� നിന�ം അവകാശമി�.

ഇെതാ� െചറിയ സംഭവം മാ�മാണ്. എ�ാ�, ഇ�െ� സ�ഹ�ി� നട�� പല�ം േനാ�േ�ാ� അവിെടെയ�ാം �ീെയ
മനസിലാ�ാ�, അംഗീകരി�ാ�, ബ�മാനി�ാ� സ�ഹെ�യാണ് ന��് കാണാ� സാധി��ത്. ദിനം�തി വ��ി�
വ�� �ീപീഡനേ��ക�െട കാരണ�ം മെ�ാ��. ഇവിെട �ീ ൈലംഗിക ഉ�ാസ�ി�ം ��ികെള ജനി�ി�ാ��� ഒ�
ഉപാധി മാ�മായി തീ�കയാണ്. ഒ�കാല�് �ീ(മാ�) േക�ീ�തമായി �വ��ി�ി�� സ�ഹ�ിലാണ് ഇത്
സംഭവി��െത� �ടി നാം ഓ��ണം. �ീ േക�ീകരണ�ി� നി�് ��ഷ ആധിപത��ിേല�് വ�േ�ാഴാണ് �ീക��്
േനെര�� അതി�മ�� വ��ി�െത�് പറയാം. അ�മാ�മ� പരി�ിതി�് േനെര�� ആ�മണ�� വ��ി��ം
േലാകസമാധാനം ന�മായ�ം ��ഷ േക�ീ�തമായ ഒ� സ�ഹം നിലവി� വ�തിന് േശഷമാെണ�് മാ��് �യിക്
ഗിസിെയ�തിയ 'ദ േനാളജ് െസാൈസ�ി എ േ��്� �േവ�ഡ് ജ�വി� സെ�യിനബിലി�ി' എ� ��ക�ി� പറ��.



ഈ ��ക�ി� പറ��ത�സരി�് ബിസി 3500ന് ��് ഇവിെട മാ� േക�ീ�ത (matrifocal) സ�ഹം
നിലനി�ി��െവ�തിന് �േറാ�്, ഇ��, ൈചന എ�ിവിട�ളി� നി�് െതളി�ക� ലഭി�ി��്. അ�ൈദവം എ�
സ����ിലാണ് ഈ സ�ഹം വിശ�സി�ി��ത്. ജീവ� എ� �തിഭാസ�ി�ം �ീ�െട മാ�ത�േശഷി�ം ൈലംഗിക
സേ�ാഷ�ി�ം സൗ�ര�ശാ��ി�ം പരിപാവനമായ �ാനമാണ് ഇവിെട ക��ി�ി��ത്. മാ��യി� ഇേ�ാ�ം നട��
ചില ഗേവഷണ�ളി�ം ഈ സ�ഹെ��റി�� �ചനക� ലഭി���്. ഇവിെട �ീ�് ��ഷന് ഒ�േമാ ��ഷേന�ാ�
�കളിേലാ ആയി�� �ാനം. അവ� ഒരി��ം ��ഷ�േമ� ആധിപത�ം �ാപി�ി��ി�. അേതസമയം ��ഷ േക�ീ�ത
(patriarchal) സ�ഹം നിലവി� വ�േതാെട ��ഷ� �ീ�് േമ� ആധിപത�ം �ാപി�. മാ�േക�ീ�ത സ�ഹം ആ�നിക
സ�ഹേ��ാ� വളെരയധികം ശാ�മായി��. അവ� ത��െട കഴിവ് ��ഇതിഹാസ�� രചി�ാന� ഉപേയാഗി�ി��ത്.
അേതസമയം ��ഷ� വീരനായകത�ം ചമ�് ���� െച�ക�ം അവനവെന തെ� വധി�ക�ം �ീകെള ബലാ�ംഗം
െച�ക�ം െച�.

�ീസ�ഹം �തിേരാധ�ിനായി വലിയ േകാ�ക� നി��ി�കേയാ ൈസന�െ� �പീകരി�കേയാ െച�ി��ിെ��്
ഗേവണ�ളി� കെ��ിയി��്. ഒ�പെ� ഇത് തെ�യായിരി�ാം അ�ാലഘ��ി� അധിനിേവശ�േളാ
പിടി�ട��കേളാ ഒ�ം തെ�യി�ാതിരി�ാ� കാരണമായത്. അ�േപാെല തെ� ബിസി 3500ന് േശഷം സ�ഹം
��ഷാധിപത��ിേല�് നീ�ാ�ം ഇത് തെ� കാരണമായി��ാകാം. അേതസമയം ��ഷേക�ീ�ത സ�ഹ�ി�
എ�ിയേ�ാ� നാം അ�മാസ�മായ അധിനിേവശ���ം പിടി�ട��ക��െമ�ാം സാ�ിയായി. �ീ േക�ീ�ത സ�ഹം
ജ�ം െകാ���താണ് ക��ായി ക�െത�ി� ആ�നിക സ�ഹം ജീവെന����ം ജീവിതം നശി�ി���ം മെ�ാരാെള
കീഴട���ം നിയ�ണം �ാപി���ം അ�സരി�ി���മാണ് ക��ായി ക���ത്. ��ാറി� അ��കാല�്
േതാ�ംെതാഴിലാളിക� നട�ിയ 'െപ�ിള ഒ�ൈമ' സമരെ� ഈ സാഹചര��ി� പരിേശാധി�ാ� ആ�നിക കാലഘ��ിെല
�ീ�ം ഇ�തെ�യാണ് സ�ഭാവെമ�് വ��മാ�ം. ��ാറിെല സമരം ഒ�പെ� അ�മരഹിതമായി നിലെകാ�ത് ആ
സമര�ിന് �ീക� േന�ത�ം ന�കിയതിനാലാകാം. അേതസമയം സമരം നട�ത് ��ഷ�ാ�െട േന�ത��ിലായി�െ��ി�
എ�െയ� അ�മസംഭവ�ളായിരി�ം നാം വായിേ��ി വരിക. കാരണം സമീപകാല�് നാം ക� ��ഷ േക�ീ�ത
സമര�െള�ാം തെ� അ�മ�ിെ� ഭാഷ മാ�മാണ് സംസാരി��ത്. മാ�േക�ീ�ത സ�ഹ�ിെല �ീ�് േമ� ആധിപത�ം
�ാപി�ാ� ഒരി��ം ��ഷന് കായികബലം ഉപേയാഗിേ��ി വ�ി��ാകി�. ��തി�മാ�� മ�ിടലിനിടയി� അവ�
തെ� കായികേശഷി തിരി�റി�ക�ം �ീ�േമ� മാനസികമായി ആധിപത�ം ഉറ�ി�ക�മായിരി�ം െച�ിരി�ക. �ീ
എ�ാ�ാല�ം സഹന�ിെ��ം എ�ാ�ി�ം ഒഴി� െകാ���വ�െട�ം �തീകമായി��േ�ാ?

എ�ായാ�ം അതിന് േശഷ�� േലാകം ക���വ�െട ആധിപത�മായി തീ��. പി�ീട് മത��ം ഈ സംവിധാനെ�
ഏെ���. മാ�േക�ീ�ത േലാകെ� ഏ��ം വലിയ പരാജയമായി അടയാളെ���ത് അവ� യാെതാ� വിധ�ി���
സാേ�തിക വിദ�ക�ം കെ��ിയി��ി� എ�താണ്. എ�ിേനെറ ത��െട േലാകെ� എവിെടെയ�ി�ം എ�തി
അടയാളെ���ി വ�ാ� േപാ�ം അവ� �മി�ി�ി�. ഈ വിഷയ�ി� ഇ�വെര നട� ഗേവഷണ�ളി� ആ
സ�ഹെ��റി�� െതളി�ക� ലഭി�ി�െ��ി�ം അവ വിരളമാണ്. എ�തെ�ടാ� അവ�െട ചരി�ം പി�ീ�വ�
��ഷാധിപത� സ�ഹം േബാധ��വേമാ അ�ാെതേയാ മറ�കയായി��െവ�് േവണം ക�താ�. എ�ായാ�ം ചരി��ി�
േരഖെ��ിരി��ത് ����ം ��ഷ�ാരായ ഭരണാധികാരിക�െട വിജയഗാഥക�ം മാ�മാണ്. എ�തെ��വ മാ�മ�
ചരി�െമ�് ന�െ��ാം അറിയാ�� കാര��മാണ്.

ഇ�െ� സാഹചര��ി� �ീക��് നാം അ�ത് ശതമാനം �ാതിനിധ�ം അ�വദി���്. പെ� കടലാ�കളി� മാ�മാണ്
ഇത് കാ��ത്. �ീക� എേ�ാ�ം ��ഷന് പി�ി� നി��ാ� മാ�ം അ�വദി�െ��വരാെണ�ത് ഇവി�െ�
അലിഖിതമായ നിയമമായി കണ�ാ��. ഇതിന് അപവാദ�ളായ നിരവധി �ീക�ം ന��് ��ി��്. എ�ി�ം ഈ
��ഷാധിപത� സ�ഹെ� സംബ�ി�് ഒ� േഭാഗവ� എ�തിന് അ�റേ��് ഒ� വില�ം അവ��് ലഭി��ി�.
അ�െകാ�ാണ് ഇവിെട �ട��യായി �ീപീഡന���ാ��ത്. ഡ�ഹിയി� വിദ�ാ��ിനി�് േനെര��ായ വിവാദ സംഭവം
ഈ േലാകെ� ��ഷാധിപത��ിെ� ഒ� ഉദാഹരണം മാ�മാണ്. അ�ര�ി� എ�െയ� ഉദാഹരണ�ളി�െടയാണ് നാം
ഓേരാ ദിവസ�ം കട� േപാ��ത്. ഒ�വിധ�ി� ഇതിന് �ീക�ം കാരണ�ാരാണ്. സ�യം അബലകളാെണ�
ചി�ാഗതിയാണ് �േത�കി�ം ഇ��യിെല �ീക���ത്. എ�ാ� ����ംബ സംവിധാനം ഇ�ാതായേതാെട ആ
മേനാഭാവ�ി�ം മാ�ം വ���്. ഇ�് േജാലി െച�് ��ംബം േനാ�ക�ം മ��െട�ം ഭ��ാവിെ��ം കാര��� േനാ�ക�ം
െച�� �ീക� ��ഷെനാ�ം നി��� കാ� ന��് കാണാ� സാധി�ം. എ�ി�ം അവ� അ�ഹി�� ആദര�ം
അംഗീകാര�ം അവ��് ലഭി��ിെ��തിെ� െതളിവാണ് വ��ി�വ�� �ീപീഡന കണ�ക�.

വി�ാനസ�ഹ�ിെല �ീ�ം അവ�െട സ�ത��ം



ഒ� സ�ഹെ� സംബ�ി�് ഏ��ം �ധാനെ���ം പവി�ത അ�ഹി���മായ കാര�മാണ് ഗ�ഭപാ�ം. കാരണം
സ�ഹ�ിെ� വള�� ആേരാഗ��� ഒ� ഗ�ഭപാ��ി� നി�് മാ�േമ സാധ�മാ�. സ് ൈ�ണഭാവം എ�ാ� സ് േനഹ�ം
ക�ത�ം അ�ക��െമ�ാം ഉ�െ��� ഒ�ാണ്. അ�രാ���ി� സ് ൈ�ണഭാവം ��ഷ�ം �ീ�ം ഒ�േപാെല
േവ�താണ്. ഇ� വിഭാഗ�ിെ��ം സ�ഭാവം ര�ായിരി�ാം, പെ� ഭാവം സ് ൈ�ണമായിരി�ണം. കാരണം സ് േനഹ�ം
ക�ത�ം അ�ക��ം ഓേരാ മ�ഷ�നി�ം ഒ�േപാെല തെ�യാണ് ഉ�ാേക�ത്. ശാരീരികമായി ഈ ര�് വിഭാഗ��ം
വ�ത��രാെണ�ത് ത��മി�ാ� കാര�മാണ്. അ�െകാ�ാണേ�ാ മാ�േക�ീ�ത സ�ഹെ� ��ഷാധിപത� സ�ഹമാ�ാ�
മ�ഷ�ന് സാധി�ത്. ജീവശാ��ി� �ീശരീരം, ��ഷശരീരം എ�ി�െന�� േവ�തിരിവ് വ�ാെത മ�ഷ�ശരീരം എ�
ഘടകെ�യാണ് െപാ�െവ പഠന വിേധയമാ��ത്. ഉദാഹരണ�ിന് മ�ഷ�� ഉ�െ�െട ഏ�ജീവിെയ എ��ാ�ം മ��്
പരീ�ണ�� ആണിലാണ് നട�ാറ്. ആണിെ� കായിക ആേരാഗ�ം കണ�ിെല��ാണ് അ�െന െച��ത്. എ�ാ�
സമീപകാല�് നട� ഒ� പഠനം അത് െത�ായ തീ�മാനമാെണ�് െതളിയി��. �തിേരാധേശഷിയി�ം ശരീര�ിെ�
സ�ഭാവ�ി�െമ�ാം �ീ ��ഷനി� നി�് വ�ത��യായി നി���െവ�ാണ് െതളി�ിരി��ത്.

െടഡ് േടാ�് െവബ് ൈസ�ി� എലിസ� മ��ിഗ� നട�ിയ 'ൈവ െമഡിസി� ഓഫ� ഹാസ് െഡ��റസ് ൈസഡ്
എഫ�് സ് േഫാ� വിമ�' എ� റിസ��് അവതരണ�ിലാണ് ഇ�ാര�ം വ��മാ�ിയിരി��ത്. േലാക�് ഇ�് വിപണിയി�
നി�് പി�വലിേ��ി വ�� എ�പത് ശതമാനം മ��ക�ം �ീക��് പാ�ശ�ഫല�� ഉ�ാ��വയാെണ�് ഗവ�െമ�്
അ�ൗ�ബിലി�ി �ഡി ��നി��ി അവ� വിശദീകരി��. ��ഷനി� മാ�ം പരീ�ണം നട�� മ��ക� �ീകളി�ം
�േയാഗി���െകാ�ാണ് ഇത് സംഭവി��ത്. �ീ, ��ഷ ശരീര�� ത�ി� േഹാ�േമാണിെ� കാര��ി� മാ�മാണ്
വ�തിയാന��ത് എ�ാണ് െപാ�െവ�� ധാരണ. എ�ാ� േഹാ�േമാ�കെള �ടാെത ��ാശയം, ഗ�ഭാശയം എ�ിന്
�ദയ�� ത�ി� േപാ�ം �കടമായ വ�ത�ാസ�െ��് ഇ�് ൈവദ�ശാ�ം മനസിലാ�ിയിരി��. ��ഷ�ാ��്
�ദയാഘാതം വ�േ�ാ� വളെരേയെറ േവദന അ�ഭവെ����ം �ീക��് േനരിയ േവദന�ം െചറിയ അസ��തക�ം
മാ�ം-ചില� അത് ഗ�ാ�ബി� �ശ് നമായാണ് മനസിലാ��ത്- അ�ഭവെ����ം അതിനാലാണ്. �ീ േഹാ�േമാ� അവ�െട
ശരീര�ിെല ഓേരാ േകാശ�െള�ം ��ഷ ശരീര�ി� നി�് വ�ത��മാ��െവ�് ഈ പഠനം പറ��. ����ി�
മ�ഷ�ശരീരം എ� െപാ� കാ��ാടി�� പഠനം അവസാനി�ി�് �ീശരീരെ��ം ��ഷശരീരെ��ം െവേ�െറ പഠി�ാ�
നാമിനി നി�ബ�ിതരാ�ം.

നിലവി� ��ഷെ� ശരീര�ിെ� നിഴലാേയാ ��ിേ���ലാേയാ മാ�മാണ് നാം �ീശരീരെ� കാ��ത്. ആ
കാ��ാടിെനയാണ് ഇേ�ാ� ൈവദ�ശാ�ം േചാദ�ം െച�ിരി��ത്. മത���ളി� പല�ം �ീെയ ��ഷനി� നി�്
ജനി�ി�െവ�ാണ് പറ��ത്. ൈബബിളി� പറ�� ��ഷെ� വാരിെയ�ി� നി�് �ീെയ ��ി� എ� സ���ം ഇതിന്
ഉദാഹരണമാണ്. ഈ സ����� അവ�െട ശരീരെ� മാ�മ� വ��ിത�െ��ം ��ഷെ� നിഴലാ�ി നി���.
സാ�ഹികമായി �ീെയ�റി�് ഒ� അധമത� േബാധമാണ് ഈ കാ��ാ�ക� ��ി�ത്. ഇ�രം സ�����ം ��വിധിക�മാണ്
�ീെയ ��ഷെ� നിഴലായി മാ�ം നി��ിയതി�ം അവ�െട വ��ിത��ിന് അംഗീകാരം ലഭി�ാെത േപായതി�ം കാരണം.

��ഷ� �ീ�െട വ��ിത�െ�യ� ശരീരെ�യാണ് പരിഗണി��െത�ാണ് െപാ�െവ പറയെ���ത്. തെ� ൈലംഗിക
�� ശമി�ി�ാ�� ഉപകരണം മാ�മായാണ് പല ��ഷ�ാ�ം �ീകെള കാ��ത്. കായികമാെയ��� െതാഴിലിന് േശഷം
അതിെ� �ീണമക�ാ�� ഒ� ൈലംഗിക ഉപാധി മാ�മായി �ീെയ കാ��വ�ം ഉ�്. അത് അവെ� അവകാശമാെണ�
മിഥ�ാേബാധം നിലനി���തിനാലാണ് പലേ�ാ�ം ൈലംഗിക അതി�മ�ളി� �ീക� പഴിേക�േ��ി വ��ത്.
�ട��ി� പറ� കഥയി� ആ െച���ാ� വീ�ിെല മ�് ജീവജാല�ളായ ആട്, പ�, മാ�ക� �ട�ിയ സ����െട
വിഭാഗ�ി� മാ�മാണ് �ീെയ�ം കണ�ാ��ത്. അവിെട ��ഷന് �ീ�െട വ��ിത�ം മനസിലാ�ാനാകാെത വ��.
അ�യായ�െകാ�ം സേഹാദരിയായ�െകാ�ം മാ�മാണ് അവ� അവെര സ് േനഹി��ത്. അ�ാ� പ�ം അവ�ം അവന്
മ�� �ീകെളേ�ാെല േഭാഗവ� മാ�മായി തീ�ം. വിവാഹം കഴി�� �ീെയ അവ� സ് േനഹി��െ��ി�ം അവ� തെ�
സ��ാണ് (property of the husband) എ� ചി�യാണ് െപാ�െവ കാ��ത്. ഇവി�െ� യഥാ�� �ശ് നം �ീ�ം
��ഷ�മിടയി�� ശരീരഘടനയിെല വ�ത�ാസമ�, പകരം മേനാഭാവ�ിെല വ�ത�ാസമാണ്. ഇവിെടയാണ് േനരെ� പറ�
കാ��ം കാ��ാ�ം �സ�മാ��ത്. കാ� ക�ിെ��ം കാ��ാട് ��ി�െട�ം േബാധ�ിെ��ം തലമാണ്.
ക�ാ�ി�ലിസ�ി�ം ക��ണിസ�ി�ം േശഷം േലാക�് വള�� െകാ�ിരി�� അത�ാ�നിക സ�ഹമായ വി�ാന
സ�ഹ�ിെ� �സ�ി�ം ഈ േബാധതലം ഉ�ാ��തിലാണ്. വി�ാനസ�ഹം ന�െട ക���ി� എ�ി നി���
എ�തിനാലാണ് ന��ിവിെട �തിയ സ�ഹ�ിെല �ീ�െട �സ�ിെയ�റി�് ച�� െചേ��ി വ�ിരി��ത്.



നിരവധി പരിണാമ���് വിേധയനായ േശഷമാണ് മ�ഷ�� എ� �തിഭാസം ഇ�് കാ�� മ�ഷ�നായി തീ��ത്. ഇേ�ാ�ം
മ�ഷ�നി� പരിണാമം സംഭവി�െകാ�ിരി���്. എ�ാ� ഇേ�ാഴെ� പരിണാമം ബൗ�ികമായാണ് സംഭവി��െത�്
മാ�ം. ഒ�പെ�, ��് സംഭവി�ി���ം ഈ ബൗ�ിക മാ�ം തെ�യായിരി�ം. അ�െകാ�ാണേ�ാ േവ�യാടി നട�വ�
�ഷി െച�ാ�ം സ�ഹമായി ജീവി�ാ�െമ�ാം �ട�ിയത്. എ�ായാ�ം ന�േറാ�ക�െട വള���െട �തിയ തലമാണ് ഇനി
മ�ഷ�െന കാ�ിരി��ത്. ന��ിയ�(noosphere) എ�റിയെ��� ആ തലം മ�ഷ�െന ഇ�െ� മ�ഷ�നി� നി�ം ഏെറ
�േ�ാ�് െകാ�േപാ�ം തീ��. തനി�് ചി�ാേശഷി�െ��് തിരി�റി��താണ് മ�ഷ�െ� ഏ��ം വലിയ ക��്.
േബാധ�െ�� േബാധമാണ് ഒ� ഇ�കാലി ജീവിെയ മ�ഷ�െന� �തിഭാസമാ�ിയത്. േബാധതല�ിെല പരിണാമ�ിെ�
��ണതയാണ് ഇനി മ�ഷ�നി� സംഭവി�ാ��ത്. േബാധതല�ിെല പരിണാമം നട��തിെനാ�ം തെ� �ീ
സ����ി�ം അവെള�റി�� േബാധ�ി�ം പരിണാമം സംഭവി��. ഈ േബാധപരിണാമ�ിേല�ാണ് വി�ാനസ�ഹം
എ�ാവെര�ം സ�ാഗതം െച��ത്.

ഞാ� ആ െച���ാ�മായി സംസാരി�ി�് ��ത് വ�ഷ�� കഴി�. എ�ാ� ഇ�ം പല��ം �ീകേളാ�� മേനാഭാവ�ി�
യാെതാ� മാ��ം സംഭവി�ി�ി� എ�് െതളിയി��താണ് െലസ് ലി ഉദ് വി� സംവിധാനം െച� ഇ��ാസ് േഡാ�� എ�
േഡാക�െമ�റി സിനിമ. ഡ�ഹി ��ബലാ�ംഗ േകസി� അറ�ിലായ �ഖ��തി �േക�ം അയാ�െട ��ംബാംഗ��ം
അഭിഭാഷക�മാ�� അഭി�ഖ�ളാണ് ഈ സിനിമയിെല �സ� ഭാഗ��. െപ���ി സ���് േശഷം ���ിെനാ�ം
കറ�ി നട�തിനാലാണ് അ�് ആ സംഭവ��ായെത�് അവ� വാദി��. �േകഷിെ� വാ�കളി� ��േബാധമ�,
െപ���ിെയ ��െ���ലാണ് െതളി��ത്. െപ���ി അസമയ�് തെ� ��ി� എ�ിയതിനാ� പീഡി�ി� എ�് പറ��
അയാ� ഇനി�ം അ�രം സാഹചര��ളി� �ീകെള ക�ാ� പീഡി�ി�ം. എ�ാണ് ഇതിന് അ��ം? �ീക��് �േത�ക
സമയം കഴി�ാ� സ�രി�ാ� അവകാശമിേ�? �േകഷിെ� അ��ം ഈ വാ�കെള ന�ായീകരി�കയാണ് െച��ത്.
എ�ിന് വിദ�ാഭ�ാസ�� അഭിഭാഷക� േപാ�ം െപ���ിയാണ് ഇതിന് കാരണ�ാരി എ� തര�ിലാണ് സംസാരി��ത്.
�ീെയ �േലാഭനെമ� കാ��് അ�റേ��് ഒ� വ��ി എ� കാ��ാടിേല�് കാണാ� നാം ഇനി�െമ�ിയി�ി� എ�ാണ്
ഇത് െതളിയി��ത്.

�ംഖലാ(െന�് വ��്) സ�ഹ�ി� �ീ�െട �ാനം

ഒ� കാ�െയ കാ��ാടാ�ക എ�താണ് വി�ാനസ�ഹ�ിെ� അടി�ാനം. വ��ിപരമായ താ�പര�����റം ഈ
സ�ഹ�ിെ� സ�ലിതാവ�യാണ് ഇവിെട ��ി� നി���ത്. ഇവിെട �ീ�െട വ��ിത�ം തിരി�റി�് അവെള
സ് േനഹി��ത് േ�ാ�ാഹി�ി��. ആ തിരി�റിവ് ��ി�െട വികാസ�ി� നി�ാണ് ഉ�ാേക�ത്. �ീകെള�ം
��ികെള�ം മാ�മ� സ�ഹ�ിെല എ�ാ ജീവ�കെള�ം സമഭാവേ�ാെട കാണാ�� ഉ�രവാദിത�േബാധമാണ് വി�ാന
സ�ഹ�ി� മ�ഷ�ന് േവ�ത്. അതാണ് ഈ സ�ഹം ആവശ�െ����ം. മാ�ിേഫാ�� സ�ഹ�ിെ� ന�െയ
മനസിലാ�ാ� സാധി�ാ� മാ�േമ ഇവിെടെയാ� സമത�സ�ഹം നിലവി� വ�.

മത��ം രാ�ീയ, സാ�ഹിക സംവിധാന��ം �ീപീഡന��െ�തിെര കെ��ിയിരി�� പരിഹാരം �ീകെള
വീ�ക���ി� തെ� ഇ��ക എ�താണ്. എ�ാ� അതിെന ദിേനാസ�ക�െട േലാക�ിേല�� തിരി�േപാ�് എ�്
മാ�േമ വിേശഷി�ി�ാ� സാധി�. ��ഷെനേ�ാെല െപാ�സ�ഹ�ി� നി�െകാ�് തെ� ആദരി�െ�ടാ� അവ�
അ�ഹയാണ്. അതിന് അവ�ം വീടി��ി� തെ� ഇരി�ാെത സ�ഹ�ിേല�് ഇറ�ി വരാ�ം സ�ഹം അവെള
ഉ�െ�ാ�ാ�ം ത�ാറാകണം. ഇ�് നിലനി���ത് അധികാര�ിന��തമായി �വ��ി�� ൈഹറാ��ി��
സ�ഹമാണ്. ��ംബ�ിെ� കാര�െമ��ാ� ഭ��ാവ്, ഭാര�, ��ിക� എ�ി�െന ��ംബ�ിെല അധികാര�ിന�സരി�്
�കളി� നി�് താേഴ�� ഒ� ഘടനയാണ് ഇവിെട��ത്. സ�ഹ�ിേല�് എ�േ�ാ� അംഗ�ളി� മാ�ം വ�െ��ി�ം ഈ
ഘടനയി� യാെതാ� മാ��ം സംഭവി��ി�. എ�ാ� വി�ാനസ�ഹം ഈ ഘടനെയ െപാളി�കയാണ് െച��ത്. ഇവിെട
എ�ാവ�ം �ല��ാന�ാ�ം �ല� ഉ�രവാദിക�മാണ്. �ടാെത ഓേരാ���ം പര�രം ബ�െ��ിരി�� ഈ സാ�ഹിക
ഘടന ഒ� െന�് വ��ായാണ് �വ��ി��ത്. വി�ാനസ�ഹം ഒ� െന�് വ��് ആയതിനാ� തെ� �ീ�ം ��ഷ�ം ഒേര
തല�ി� ഈ െന�് വ��ിെ� ഭാഗമാ�കയാണ് േവ�ത്. ഇവിെട �ീയ് േ�ാ ��ഷേനാ ��ത� അധികാരം എ� േചാദ�ം
േപാ�ം �സ�മ�. കാരണം, ഈ െന�് വ��ി� ആ�ം ആെര�ാ�ം �കളി�മ�, താെഴ�മ�. എ�ാവ�ം ഈ െന�് വ��ിെ�
ഭാഗം മാ�ം.
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