
വി�ാന സ�ഹം ഒ� െന�് വ��് സ�ഹം

െന�് വ��് എ� പദം ഇ�് ന��് അന�മ�. �േത�കി�ം ക����ക�െട ഈ േലാക�് െന�് വ��കളി�ാെത മ�ഷ�ന്
ജീവി�ാ� േപാ�ം �യാസമായി തീ��ിരി��. ഇ��െന�ാണ് െന�് വ��് എ� പദെ� ന��് ഇ�േയെറ പരിചിതമാ�ി
തീ��ത്. ഇ�് ഇ��െന�ി�ാ� ഒ� േലാകം എ�� ഒ� നിമിഷം േപാ�ം മ�ഷ�ന് ചി�ി�ാനാകാ� സാഹചര�മാണ്
ഉ�ത്. ര�് ക����ക� പര�രം ബ�ി�ി�െ��േ�ാ� അത് ഒ� െന�് വ��ാ�ക�ം പല ക����ക� പര�രം
ബ�ി�ി�െ��േ�ാ� അത് െന�് വ��ക�െട സ�ഹമാ�ക�ം െച��. ഇേത െന�് വ��കെള
അധികാരേ�ണി(hierarchy)�െട ഭാഗമാ�കെയ�താണ് വി�ാനസ�ഹം �േ�ാ�് വ�� ആശയം. അേ�ാ� മാ�മാണ് ഒ�
സ�ഹ�ി� സമത�ം ��ണമായ അ���ി� സാധ�മാ�ക��.

തത�ചി��െട �ട�കാലം �ത� മ�ഷ�� സ�ഹ�ിെ��ം �പ��ിെ��ം ഘടനെയ�റി�ം ൈദവ�ം മ�ഷ��ം
ത�ി�� ബ�െ��റി�ം ചി�ി�ത് ഒ� �പേരഖ ത�ാറാ�ി അതിെന ഉദാഹരണമായി ��ി�ാ�ിയാണ്. പി�ീട് വ�
ചി�ക�ം ശാ���ം ഇത് പി�ട��. ഈ �പേരഖയി� മ�ഷ�നാണ് ഏ��ം �കളി� �ിതി െച��ത്. അതിന��ം
അവ� സാ�ഹികഘടനയി� തെ��െ� ഒ�ാമതായി �തി�ി� എ�് മാ�മാണ്. താ� ചി�ി��െവ� അവെ�
തിരി�റിവാണ് അധികാരേ�ണിയി� അവെന ഒ�ാമെത�ി�ത്. സംഘടനക�, മത�� �ട�ിയവെയ�ാം ഈ രീതി
പി�ട�കയാണ് െച�ത്. അേതസമയം സാ�ഹികശാ�ം ഈ േ�ണികെള പിെ��ം തരംതിരി�ക�ം ആ തരംതിരി�കളി�ം
ഏ��ം �ധാനെ�� വിഭാഗെ� ഒ�ാമത് നി��ക�ം െച�. മ�ഷ��െടയിടയി� തെ� �രാതന മ�ഷ��, ആ�നിക
മ�ഷ�� എ�ി�െന തരംതിരി�ക��� േപാെല.

നിലവി�� അധികാരേ�ണി

അധികാരേ�ണി(hierarchy) �പക��ന െച�െ��ിരി��ത് ബ����് േവ�ിേയാ സംഘടനക��് േവ�ിേയാ
ആണ്. എ�ായ് േ�ാ�ം ഇ�രം േ�ണികളി� ഏ��ം അധികാര��യാ�െട �ാനം ഏ��ം �കളി�ം അധികാരം
താേഴ�മായാണ് അടയാളെ���ിയിരി��െത�്. അത�െന തെ�യേ� േവ�ത് എ�ായിരി�ം പല�െട�ം ചി�.
കാരണം, നാം കാലാകാല�ളായി ക�െകാ�ിരി�� േ�ണിയാണ് അവെയ�ാം. അധികാരേ�ണി�െട �പക��ന
മാ�കകളി� േ�ാസസ് േമാഡ�, സ��ി�, ൈഹറാ��ി, റിേലഷ�ഷി�്, െമ�ിക് സ്, പിരമിഡ്, െന�് വ��് എ�ീ �പ��
കാണാ� സാധി�ം. ഇതി� േ�ാസസ് േമാഡ� ഒ� ലീനിയ� മാ�കയാണ്. ഇതി� ബ��� ഒ� േന�േരഖേപാെലയാണ്
േപാ��ത്. അധികാരം വ�ാപി���ം അേത രീതിയി� തെ�യാണ്. അേതസമയം ഒ� സ��ി� മാ�കയി� അധികാരം ഒ�
ബി�വി� നി�് ആരംഭി�് ആ ബി�വി� തെ� എ�ിേ���. ���ിെ� ആ�തയിലാണ് ഇവിെട അധികാരം
വിനിേയാഗി�െ���ത്.

ൈഹറാ��ി മാ�ക ഇവി�െ� ഉേദ�ാഗ������ം രാ�ീയ േന�ത�ം, മതേന�ത�ം �ട�ിയ സംഘടന
സംവിധാന�ളി�മാണ് ഉപേയാഗി�െ���ത്. ഇവിെട ഒരാ�െട അധികാരം മ��വ� അംഗീകരി�ാ�
നി�ബ�ിതരാ�കയാണ്. ജനാധിപത� രീതിയിേലാ അ�ാെതേയാ െതരെ���െ�� ഒരാ� മ��വ��് േമ� അധികാരം
�േയാഗി�� കാ�യാണ് ഇവിെട കാണാ� സാധി��ത്. ഉേദ�ാഗ� തല�ി� േമ�േദ�ാഗ�� കീ�േദ�ാഗ�െന
ഭരി��. നാം ൈഹറാ��ിെയ �ചി�ി�ാ� പലേ�ാ�ം പറയാ�� ഐജി �ത� േകാ��ബി� വെരെയ� �േയാഗം
തെ�യാണ് ഇവിെട�ം അഭികാമ�ം. അധികാരേ�ണി�െട നാലാമെ� മാ�കയായ റിേലഷ�ഷി�ിന് ഉദാഹരണം
��ംബ�ളാണ്. ഇവിെട അധികാരം �ാന�ളി�ം ബ��ളി�ം ഊ�ിയാണ്. ��ംബം മ�് പല മാ�കകളി�ം ഉദാഹരണമായി
വ��െ��ി�ം ബ��ളാണ് ��ംബ�ിെല ൈഹറാ��ിെയ വ�ത��മാ��ത്. �ത���ി� മ�് പല
ൈഹറാ��ിക�മായി സാമ��െ��ി�ം ൈവകാരികമായ സമീപനം ഈ ൈഹറാ��ി�െട മാ�ം �േത�കതയാണ്.
��ംബ�ിലാെണ�ി� ഏ��ം അധികാര�� അ�� �കളി�, െതാ�താെഴ അ�, ഏ��െമാ�വി� ��ിക� എ�ി�െന��
ഘടനയാണ് നിലനി���ത്. ഈ അധികാര േ�ണി അ�െ� �ായെ��ം അെ��ി� ��ംബ�ിന് േവ�ി െച��
േജാലിെയ�ം അ�ഭവസ��ിെന�ം എ�ാമാണ് വിലക��ി��ത്. അേതസമയം അ�� നിഷ് �ിയമായ അവ�യിേലാ
ജഡാവ�യിേലാ എ�േ�ാ� ആ �ാനം െതാ�താെഴ�� അ�േയാ, ചിലേ�ാ� അ�െ� �ാനം നി�വഹി�ാ�
േശഷി�� മ�ളാെര�ി�േമാ ഏെ����. സ�ഹ�ിെല�േ�ാ� േ�ണിയിെല അംഗ��െട കാര��ി� വ�ത�ാസം
സംഭവി��െ��ി�ം ഈ പിരമിഡ് ഘടന�് യാെതാ� മാ��ം സംഭവി��ി�.



മെ�ാ� ൈഹറാ��ി�� മാ�കയായ െമ�ിക് സ് �ല��ിന�സരി�് തരംതിരി�ാനാണ് ഉപേയാഗി��ത്. സ�േവകളി�ം മ�ം
ഈ രീതിയി�� അധികാരേ�ണിയാണ് �ാേയാഗികം. അേതസമയം സാ�ഹിക വിശകലന�ിന് ഏ��ം േയാജ�മായ
ൈഹറാ��ി�� മാ�കയാണ് പിരമി�ക�. അധികാരം �കളി� നി�ം താേഴ�് എ� സ����ി��ിയാണ് ഇത്.
ഏ��മധികം �ചാര�ി�� മാ�ക�ം ഇത് തെ�. ഒ� പിരമിഡ് ആ�തിയിലാണ് അധികാരേ�ണി വര��െത�ി�
അധികാരം �ക� ത�ി� നി�ം താേഴ��ിേല�് വിന�സി�െ���തിെനയാണ് അത് �ചി�ി�ക. േലാകസ�ഹെ�
എ��ാ� വികസിത രാജ��� ഏ��ം �കളി�ം വികസ�ര രാജ��� ര�ാമ�ം അവികസിത രാജ���ം ��ാം
േലാകരാജ���െമ�ാം അതിന് താെഴ�മായാണ് കണ�ാ�െ���ത്. എ�ാ� ��ാം േലാക രാജ��ളി� നി�� സ��്
േപാ�ം മ�് രാജ��ളിേല�് ൈകമാ�ം െച�െ����്. എ�ാ� ഇവ� ത�ി�� ബ�െ� ഒ� െന�് വ��ിെ� ഭാഗമാ�ാ�
സാധി�ാ�തിനാ� ആ രാജ���െട �ാധാന�ം ആ�ം മനസിലാ��ി�.

ന�േടത് ഒ� ജനാധിപത� രാജ�മാെണ�ം ജന�� െതരെ��� ഭരണാധികാരികളാണ് നെ� ഭരി��െത�ം
പറയെ���െ��ി�ം ൈഹറാ��ി അ�സരി�് ജന�� ഇവിെട ഭരണാധികാരിക��് താെഴയാണ്. എ�ിന്
ഭരണാധികാരികളി� തെ� േ�ാേ�ാേ�ാ� സംവിധാന�ി�െട ഈ തരംതിരി��്. െതരെ���ത് നാമാെണ�ി�ം നെ�
ഭരി��വരായി�ാണ് ജന�� ജന�തിനിധികെള കാ��ത്. അ�രാ���ി� രാജാവ് മാറി പകരം ആ �ാന�് േനതാവ്
എ�ി എ�ത് മാ�മാണ് ഇവി�െ� �കടമായ വ�ത�ാസം. ഇവിെട പണേമാ മ�് സ�ാധീന ശ�ികേളാ ഉപേയാഗി�്
പിരമിഡി� ഏ��ം ഉയ�� തല�ിെല�� വ��ി�് ത�െള ഭരി�ാ�� അധികാരം ജന�� അ�വദി�കയാണ്
െച��ത്. പലതര�ി�� അധികാര േ�ണിക� ഇവിെട നിലവി�െ��് പറ��െ��ി�ം പിരമിഡ് ആ�തിയി��
അധികാര േ�ണിയാണ് ഏ��ം സജീവമായി��ത്. യഥാ���ി� ��ഷാധിപത��� ഒ� സ�ഹം നിലവി� വ�തിന്
േശഷമാണ് ഇവിെട അധികാര േ�ണി�െട പിരമിഡ് മാ�ക �ാപിതമായത്. കാരണം ��ഷാധിപത� േലാക�ിെ�
അധികാരിക� ക���വരാണ്. ��ത� ക���വ� ക��െന�ം അവ� തെ��ാ� ക�� �റ�വെന�ം ഭരി�്
ഒ�വി� ആ അധികാര�ിെ� പിരമിഡ് ക��ി�ാ�വരി� എ�ിേ���. പെ�, എ��ി� ക��ി�ാ�വരായിരി�ം
പലേ�ാ�ം ��ത�. പിരമിഡ് സംവിധാന�ി� അടി��ിെ� ബലം അ�സരി�ാണ് ഏ��ം ഉയ��
അധികാര�ിലിരി��വ�െട ഭരണം �ഖമമാ�. ഒ� ജനാധിപത� സംവിധാന�ി� ജന��െട എ��ിെല ക��ാണ്
അധികാര�ിലിരി��വെര നിലനി���ത്. അേതസമയം ജനാധിപത�െ� ��ണതയിെല�ി�െമ�് അവകാശെ���
ൈഹറാ��ി�് അത് ഇനി�ം സാധി�ി�ിെ��് മാ�മ�, അത് ജനാധിപത�െ� ഇ�ാതാ�ാ�മാണ് �മി��ത്. ഈ
സാഹചര��ിലാണ് െന�് വ��് എ� അധികാര വിനിേയാഗ മാ�ക ജനാധിപത��ി� എ�മാ�ം ഫല�ദമാെണ�്
പരിേശാധിേ��ത്.

എ�ാണ് െന�് വ��്?

�കളി� പറ� മാ�കക� എ�ാം തെ� ഒ�ി� നി�് മെ�ാ�ിേല�് അധികാരം നീ��തിെനയാണ് �ചി�ി��ത്.
��ംബ�ിെ� കാര��ിലായാ�ം സ�ഹ�ിെ� കാര��ിലായാ�ം രാജ��ിെ� കാര��ിലായാ�ം ഇതി� മാ�മിെ��്
കാണാം. അേതസമയം മ�് മാ�കയി�� ൈഹറാ��ികളി� നി�ം അേ�യ�ം വ�ത��മാണ് െന�് വ��ക�. ഈ
അധികാരേ�ണിയി� ഏ��ം �കളി��യാ�ം ഇ�, ഏ��ം താെഴ�� ആ�ം ഇ�. അേതസമയം ഇതി� അംഗ�ളായ
എ�ാവ�ം തെ� അധികാരേ�ണി�െട േക�ബി�വായി �വ��ി�ക�ം െച��. ഇവിെട ഓേരാ���ം ത�ി�� പര�ര
ബ�ം നി�ബ�ിതമാണ്. ഇവിെട അധികാര സ�ാധീനേമാ പണേമാ ഒരാെള ഉ�തിയിെല�ി��ി�. അേതസയം നിലവി��
ൈഹറാ��ി അ�സരി�് ഓേരാ����ം ഓേരാ അധികാരമാ��ത്. ഉദാഹരണ�ിന് മാേനജ് െമ�് തല�ി� �തലാളി,
െതാഴിലാളി വ�ത�ാസ�ം ക�വട�ി� ഉപേഭാ�ാ�ം വി��ന�ാര�ം എ�ി�െന�� �കടമായ വ�ത�ാസ��മാണ്
ഉ�ത്.

േലാക വ�ാപക �ംഖല (www) നിലവി� വ�തിന് േശഷം ��ത� വ��മായ പദമാണ് െന�് വ��് എ�ത്. െന�് വ��് എ�
ആശയെ� വളെരെയ���ി� തെ� വിശദീകരി�ാ� ഇ��െന�ിന് സാധി�െവ�താണ് സത�ം. ഇ��െന�് നിലവി�
വ�േതാെട ക����കെള പര�രം ബ�ി�ി�ാ� സാധി�ത് െന�് വ��കളി�െടയാണ്. അ�വെര ശീലമാ�ിയി��
രീതികള� ഇവിെട ക����കെള പര�രം ബ�ി�ി�ാ� ഉപേയാഗി�ത്. വയ�ലസ് �േഖനേയാ വയ� �േഖനേയാ ആയ
ഒ�നവധി കണ��കളാണ് നിരവധി ക����ക��ിടയി� �ാപി�െ��ത്. ഒ� െന�് വ��ിെ� ഭാഗമായിരി��
ക����കളി� എ�ാ ക����ക��ം �ല��ാധാന�മാണ് ക��ി��ത്. ഇത് അ�വെര നിലവിലി�� അധികാര േ�ണി
സംവിധാനെ� നിശ�മായി േചാദ�ം െച�കയായി��. ഒേര സ�ഭാവ��ം �ണ��െമ�ാ�� ക����ക��് �ല�
അധികാരെമ�ി� എ�ാ മ�ഷ��ം ഒ�തെ� എ� ചി�യാണ് ഇവിെട ഉണ��ത്.



അേതാെടാ�ം മ�ഷ� ശരീര�ിെല എ�ാ അവയവ��ം-ഓേരാ േകാശ��ം- ഇ�ര�ി� ഒ� െന�് വ��ിെ�
ഭാഗമാ�െകാ�ാണ് മ�ഷ� ശരീരം �വ��ി��ത് എ� ചി��ം മ�ഷ��െട ഇടയിെല അധികാരേ�ണിെയ േചാദ�ം
െച�ാ� കാരണമായി. ക�ാപി�ലിസ�ി�ം ക��ണിസ�ി�ം േശഷ���ം അേതസമയം നാം ഇേ�ാ� തെ� സാവധാനം
ഉ�െ�ാ� െകാ�ിരി���മായ വി�ാനസ�ഹം ഒ� െന�് വ��് സ�ഹെമ�ാണ് �ധാനമാ�ം അറിയെ���ത്. അറിവ്
പ�വ�െ��� സ�ഹമായതിനാ� തെ� ഈ സ�ഹ�ിെല ഓേരാ അംഗ��ം പര�രം ഒ� െന�് വ��ിെ� ഭാഗമാ�കയാണ്
െച��ത്. നിലവി� �ഗി�, വി�ി�ീഡിയ �ട�ിയ ൈസ�ക� വി�ാനം പ�വ��ത് േപാെല.

ഏെതാ�വെ��ം വി�ാനം എ�ാവ�ം ഉപേയാഗി�േ�ാ� എ�ാവ��ം �ല�താേബാധമാണ് ഉ�ാ��ത്. ഇ�ര�ി�
പ�വ�� സാധ�മാകാ�ം ഈ ഉ�രവാദിത� േബാധ�ി��ിയ ഒ� �ല�താേബാധം ആവശ�മായി വ��. ഇവിെട
പലയിട�ളി�ം െച�േ�ാ� എംപിമാ�െട അെ��ി� എംഎ�എ�െട വികസന ഫ�ി� നി�് അ�വദി�ത് എെ�ാെ�
എ�തിവ�ിരി��ത് കാണാ��്. ആ പരസ��� കാ�േ�ാ� അവ� അവ�െട ��ംബസ��ി� നി�് ജനേസവന�ിനായി
ഒ� �ാപനം നി��ി� എേ� േതാ�. എ�ാ� ജന�� ന��� നി�തി പണ�ിെ� ഒ� പ�് സ��ാ� അവ��്
വികസന�ിനായി ന���താെണ�് ഓ���ി�. ഇത് നിലവിെല സാ�ഹിക അധികാരേ�ണിയി� എ�ം തെ� �ാനം
�കളി� തെ� ഉറ�ി�ാ�� രാ�ീയ�ാരെ� �ടില ത�മായി മാ�േമ കണ�ാ�ാ� സാധി�. വി�ാനസ�ഹ�ി�
എ�േ�ാ� ഈ ൈഹറാ��ി ഇ�ാതാ�കയാണ് െച��ത്. കാരണം വികസന �വ��ന�� നടേ��ത് തെ�
�മതലയാെണ�ം താ�ം ജന�ളി� ഒ�വ� മാ�മാെണ�ം സ�ഹെമ� െന�് വ��ിെല ഒ� ഭാഗം മാ�മാെണ�ം ഇവിെട
ജന�തിനിധിക� തിരി�റി��. അേതാെട ഇ�രം അവകാശെ�ട�ക�ം ഇ�ാതാ�ം. ഇത് ഒ�
ഉ�രവാദിത�േബാധ�ി�െടേയ സാധ�മാ�. വി�ാന സ�ഹ�ം െന�് വ��് സ�ഹ�ം ഒ� തെ�യായതിനാ� പര�ര
ഉ�രവാദിത��ി� അധി�ിതമാണ് ഈ സ�ഹ�ിെ� നിലനി��ം.

ഉ�രവാദിത� േബാധ�ിന് ഒ� ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരി�� എെ� ഒ� ���ം അേ�ഹ�ിെ� ��ംബ�ം ഒ� യാ�
േപായി. ബാം�� ഉ�െ�െട േകരള�ിന് �റ�� �ല�ളിേല�ായി�� അവ�െട യാ�. േപാ��വഴി�് ���ം
ഭാര��ം �റേ��് കളയാ� ഒ��ിയ മാലിന��� അേ�ഹ�ിെ� സ് �� വിദ�ാ��ിനിയായ മക� വാ�ി തെ�
ൈകവശ��ായി�� ഒ� ബാഗി� ��ി�. അവേളാട് മാലിന��� േറാഡരികിേല�് വലിെ�റിയ�െത�് സ് �ളി�
അ��ാപക� പറ� െകാ��ി��്. ആ മാതാപിതാ�� അവ� പറ��ത് േക��ാ� ��ാ�ി. സാധാരണ ഗതിയി�
'മാലിന���ം �മ�് നട�കയേ�?' എ�് േചാദി�് അവെള ചീ� പറ�കയായിരി�ം പല മാതാപിതാ��ം െച�ക. എ�ാ�
അവ�െട അഭി�ായെ� വിലക��ി�് അത�സരി�കയാണ് ഇവ� െച�ത്. അത് ഒ� െന�് വ��ിെ� സ�ഭാവമാണ്. ഇവിെട
അ�െ� അഭി�ായം �കളി�, അ��േടത് ര�ാമത്, മക�േടത് ഏ��ം അവസാനം എ� സാഹചര�ം നിലനി���ി�. �ടാെത
ആ മക� തനി�് സ് �ളി� നി�് പക��് കി�ിയ ഒ� അറിവ് ഇവിെട തെ� മാതാപിതാ���ം പ�വ�കയായി��.
മാതാപിതാ���് മാ�േമ അറി��െവ� യാഥാ�ിതിക ചി�െയ�ം ആ ��ംബം ഇവിെട തക��. ഒ�വി� ബാം��
െറയി�േവേ�ഷനിെല�ി മക� ആ മാലിന�ം അത് നിേ�പി�ാ� �േത�കം ത�ാറാ�ിയിരി�� ഇട�് െകാ�േപായി
നിേ�പി�. ഇത് ആ ��ിയി� �പീകരി�െ�� ഉ�രവാദിത� േബാധ�ിെ� ഭാഗമാണ്.

െന�് വ��ിെ� �ണ��ം േദാഷ��ം

െന�് വ��് സ�ഹ�ിന് �ണ�െളേ�ാെല േദാഷ����്. െന�് വ��ിെല ഓേരാ ക�ി�ം ആ െന�് വ��ിെന
ശ�ിെ���ാ�ം ��ബലെ���ാ�ം സാധി�െമ�താണ് അതിെലാ�്. െന�് വ��് സംവിധാന�ി�� ഒ� സ�ഹ�ി�
ഒ� വ��ി ��ബലമായാ� അത് സ�ഹെ� ആക�ാെട ബാധി�െമ�താണ് ഇതിെ� േദാഷം. അേതസമയം ഈ
ചി���തിനാ� എ�ാവ�ം പാളി�കളി�ാെത �വ��ി�ാ� �മി��ത് ഇതിെ� േമ��മാണ്. രാ�ീയം, സാ�ഹിക
�ാപന�ളായ ��ംബം, ��ക� മ�് �ാപന�� �ട�ിയവ, മതം, ടാക് േസാണമി എ�ിവയിെല�ാം െന�് വ��് അധികാര
�ംഖല �ാേയാഗികമാണ്. ഈ സംവിധാനം രാ�ീയ�ി� �ാേയാഗികമാ�േ�ാ� ഒ� ജന�തിനിധി ഇവിെട ഒ� ബസ്
�ാ�ഡ് നി��ി�ി�െ��ി� അത് എ� �ക�ാെണ�ം അേ�ഹ�ിന് ആെക ലഭി�ത് എ� �പയാെണ�ം സ�ഹേ�ാട്
െവളിെ���ാ� അേ�ഹം ഉ�രവാദിത�െ��വനാ�ം. ഇവിെട ബാധ�തയ�, പകരം ഉ�രവാദിത�മാണ് എ�ാവ�ം
�കടി�ിേ��െത�് ഓ��ണം. കാരണം ബാധ�തേയ�ാ� അ�റം ഉ�രവാദിത� േബാധ�� ഒ� സ�ഹ�ിന് മാ�മാണ്
ഒ� െന�് വ��ായി �വ��ി�ാ� സാധി�ക��. ഇവിെട ജന�തിനിധിേയാ േനതാ�േളാ അധികാര വ���േളാ
ജന�േള�ാ� �കളില�, ജന��െ�ാ�ം തെ� അധികാരെമ� െന�് വ��ിെല ഭാഗമാ�കയാണ് െച��ത്. ഇനി
ടാക് േസാണമി�െട കാര�ം പരിേശാധി�ാ� ��തിയിെല എ�ാ ജീവജാല���ം �ല� �ാനമാണ് ലഭ�മാ�ക.
ഓേരാ����ം അവരവ�േടതായ ആവസവ�വ� ഉറ�വ��ിയാണ് അത് സാധ�മാ�ക. അതായത് മ�ഷ�ന്



ജീവി�ാ��യിട�് മ�ഷ��ം മ�് ജീവജാല���് അവകാശെ��ിട�് അവ�ം ജീവി�െ� എ� ചി�യാണ് ഇവിെട
േവ�ത്.

െന�് വ��് സ�ഹ�ി� വി�ാനം മാ�മ�, അധികാര�ം പ�വ�െ��കയാണ്. ഒ� വിധ�ി� വി�ാനസ�ഹ�ിെല
അധികാര�ം വി�ാന�ം പര�രം െക�പിണ� കിട��. വി�ാനം പ�വ�െ��േ�ാ� സ�ാഭാവികമാ�ം അധികാര�ം
പ�വ�െ���െവ�� േപാെല അധികാരം പ�വ�െ��ാ� മാ�േമ വി�ാന�ം പ�വ�െ��ക�� എ� സാഹചര��ം
നിലവി� വ��. ഒ� െന�് വ��് സ�ഹ�ിന് ഒരി��ം അധികാരം പിടി�ട�ാ�� ത�ര ഉ�ാ�കയി� എ�താണ് മെ�ാ�
�േത�കത. അധികാരം സ�ഹ�ിെല എ�ാവ��മായി ഒ�േപാെല വിഭജി�െ��ിരി��തിനാലാണ് ഇത് സാധ�മാ��ത്. ഒ�
െന�് വ��ിെല ക����ക� േപാെല സ�ഹ�ിെല എ�ാവ�ം പര�രം ബ�െ��ിരി��തിനാ� അധികാരം ഇവിെട
എ�ാവ��ം �ാപ�മായ ഒ�ാ��. െന�് വ��ായാണ് അധികാരം പ�ി��െത�തിനാ� ഭരണതല��ിരി��വ� ത��െട
�വ��ന�� മ��വേരാട് വിശദീകരി�ാ� ബാധ��രാ��. ഇത് ഭരണ�ിെല �താര�ത വ��ി�ി�ക�ം �ഷണം
ഒഴിവാ�െ��ക�ം െച��.

വി�ാന സ�ഹ�ിെ� മെ�ാ� സവിേശഷതയായ �താര�ത ഇവിെട സാ�ഹിക ൈഹറാ��ിെയ ഇ�ാതാ�ി ഒ� െന�് വ��്
�പെ���ാ� നെ� സഹായി�െമ�് േനരെ� പറ�േ�ാ. രാ�ീയ�ിെല ��വാളിക� ഇ�് സ�ഹ�ിലാെക
ച��യാണ്. എ�ാ� �താര�ത ൈകവ��േതാെട ഇ�ര�ി� ��വാളിക��് േമയാ�� ഇടമ�ാതായി തീ�ം രാ�ീയം.
അ�ാരാ� സ�ഹെ� എ��ാ� ഒ�ാം േലാക മഹാ���ി�ം ര�ാം േലാകമഹാ���ി�ം േശഷമാണ് അ�ാരാ�
തല�ിെല ഐക��ിെ� ആവശ�കത ഈ സ�ഹം മനസിലാ�ിയത്. ര�ാം േലാക മഹാ���ിന് േശഷം �പീ�തമായ
ഐക�രാ� സംഘടനയാണ് ��ാമെതാ� േലാകമഹാ��ം ഉ�ാകാതിരി�ാ� കാരണമായത്. അതിന് േശഷ�ം ഇവിെട
നിരവധി �����ായി�െ��ി�ം അവെയാ�ം മഹാ���ിെ� ഗണ�ിേലെ��ാതിരി�ാ� ഈ സംഘടനയിെല
സഖ�രാ��� ത�ി�� ഐക�ം സഹായി�. ഐക�രാ�സഭയിെല �ഖ� ശ�ിയായ അേമരി� സഹ�ാ� വികസന
ല����, ആേരാഗ� േമഖലയിെല വികസനം �ട�ിയ നിരവധി വികസന �വ��ന�� േലാക�ി� നട�ാ��െ��ി�ം
ഇവിെട നട�ി�� ���ളിെല�ാം തെ� �ഖ�പ�് വഹി���ം അവ� തെ�യാണ്. ഐക�രാ�സഭയിെല വീേ�ാ
അധികാര�� വികസിത രാജ��� ത��െട താ�പര��� സംര�ി�ാനായി വീേ�ാ അധികാരം �േയാഗി��താണ്
പലേ�ാ�ം ഇ�രം �����് കാരണമാ��ത്.

െന�് വ��് സ�ഹ�ി� വീേ�ാ അധികാര�� ഇ�ാതാ�കയാണ്. സ�ാഭാവികമാ�ം േലാകസമാധാനം സാധ�മാ�ം.
അേതാെടാ�ം ഒ� െന�് വ��് സ�ഹ�ി� സാ�വ�ികമായ ഒ� നാണ� സംവിധാന�ം നിലവി� വ�ം. ഇ-മണി അഥവ
അ�ശ�മായ കറ�സി എ� സംവിധാനമായിരി�ം അത്. അേതാെട ആേഗാള വിപണിയി� ഒ� രാജ��ിന് മാ�മാ��
ആധിപത�ം ഇ�ാതാ�ക�ം എ�ാ രാജ���ം ഒേര തല�ി� ഒ� െന�് വ��ിെ� ഭാഗമായി നിലെകാ�ക�ം െച�ം. അ�ശ�
കറ�സി സംവിധാനം പണമിടപാ�കളിെല �താര�ത ഉറ�വ��ി അഴിമതി ഇ�ാതാ��േതാെട േലാക�ിെല ഓേരാ ജനത�ം
ഒ� വലിയ ച�ല�െട �ധാനെ�� ഓേരാ ക�ികളായി നിലെകാ�ം. ഇതി� ഒ� ക�ി�ം �റിയാതിരിേ��ത് േലാക�ിെ�
ആവശ�കതയായതിനാ� ഉ�രവാദിത�േബാധ�� ഒ� േലാകം ഇവിെട സാധ�മാ�ം.

വി�ാനെമ�ത് േവ�യാടി നട�വ�ം �ാ�ത�മായ മ�ഷ�നി� �ട�ി ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ിെല ആ�നിക
മ�ഷ�നിേല�് വെര പക�െ��ിയതാണ്. ഒ� ക�ഷക� തെ� അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െട േനടിയ അേത അറിവ്
നാഗരിതയിെല മ�ഷ�� ഗേവഷണ�ി�െട കെ���. യഥാ���ി� ഈ സ�ഹ�ി� അറിവ്
വിഭജി�െ��ിരി�കയാണ്. ചില അറി�ക� ചിലരി� മാ��ം ചില� അറിവി�ാ�യി�മാണ് ജീവി��ത്. ഈ സാഹചര�ം
മാറാ� അറി�ക�െട വിഭാഗീയത�ിടയി� ഒ� പാലം ആവശ�മായിരി��. അ�ര�ിെലാ� പാലമായി �വ��ി�ാ�
െന�് വ��് സ�ഹ�ിന് സാധി�െമ�തിന് സംശയമി�. കാരണം ഇവിെട ഓേരാ മ�ഷ��ം ഏെത�ി�െമാെ� വിധ�ി�
പര�രം ബ�െ��ിരി�കയാണേ�ാ?

ഡിജി�� ഇ��, ഇ-െകാേമഴ് സ്, ഇ-ഡി�ി�് �ട�ിയ പ�തികളി�െട ന�െട ഇ���ം െന�് വ��് സ�ഹമായി
മാറിയി�െ��ി�ം ഈ �തിയ സ�ഹെ� മനസിലാ�ാ� ന��് വളെരയധികം ��ി��ായിരി�ം. ഈ േലഖന�ിെ�
�ട��ി� പറ�� ശീലമായി േപായ സംവിധാനം തെ� �ഖ�കാരണം. എ�ി��ാ�ം ഐക�മത�ം മഹാബലം എ�
സി�ാ�ം ക��� െന�് വ��് ക��� സ�ഹം എ�് തി��ി വായിേ��ി വ�� കാലം വി�രമ�.


