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മലയാളിയുെട
ഗൃഹസ്ഥാ മവും വാ
ഉയർ ന്ന േചാദ്യങ്ങളും

ജീവിതം ഒരു പാലമാണു്; അതിൽ ഒരു
വീടു് പണിയരുതു്.

ഒരു ബൗദ്ധവചനം

സഹ്യപർവ്വതനിരയുെടയും അറബിക്കടലിെന്റയുമി�
ട ്, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിെന്റ ദുർബലമായ ഒരു
േപശികണെക്ക കിട ന്ന ഭൂ േദശത്തിെല മനു�
ഷ്യർ ഏെറ െറ ഗൃഹസ്ഥാ മികളായി മാറിയിരി�

. ഭൗതികമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൂ േദശമാ�
െക വീടുകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പ കാണുന്നതുെകാണ്ടല്ല
ഇങ്ങെന അനുമാനി ന്നതു്. െകട്ടിട നിർമ്മാണ �
വർത്തനത്തിെന്റ ഒരു നല്ല ഭാഗം പഴയ വീടുകളുെട
മുഖച്ഛായ മാ ന്നതിൽ നിരതമാവുന്നതുെകാ മല്ല.
വീടു െകട്ടാത്തെപ്പാഴും ഇവർ ഗൃഹസ്ഥാ മികളാ�
ണു്; വിവാഹം കഴിക്കാത്തേപ്പാഴും ഒരാൾ ള്ള ദാ�
മ്പത്യൗ ഖ്യം േപാെല. ഇവിടെത്ത ീപുരുഷന്മാർ
അണുകുടുംബമായി പരിണമി ന്നതു് ഒരു നാ നട�
പ്പായിതീർന്നതുെകാേണ്ടാ ഇവർ കുടുംബവ്യാപൃതരാ�
യിരി ന്നതുെകാേണ്ടാ അല്ല. വീടില്ലാെതയും കുടും�
ബമുണ്ടാവാം. കുടുംബമില്ലാത്തേപ്പാഴും ഇവർ മന �
െകാ ് ഗൃഹവാസികളാണു്. ഇവർ ഗൃഹസ്ഥാ മി�
കളാവുന്നതു് ത്യക്ഷമായും പേരാക്ഷമായും നമു ്
അനുമാനിക്കാവുന്ന ഇവരുെട ഉപേഭാഗശീലങ്ങൾ
െകാണ്ടാണു്. ഭൗതികജീവിതെത്ത സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം തങ്ങൾക്കിടയിലൂള്ള സാജാത്യെത്ത മറ
വ ന്ന ഒരു നി ത്യഭിജ്ഞാനം ഇവർ തങ്ങൾക്കി�
ടയിലുള്ള ൈവവിദ്ധ്യെത്തയും വ്യത്യാസെത്തയും
കുറി ് പുലർ ്. തങ്ങേളാേരാരുത്തരും വ്യ�
ത്യസ്തരാെണ ് ‘ആത്മാർത്ഥമായി’ വിശ്വസി �
േമ്പാൾത്തെന്ന ഇന്നാ കാർ ഗൃഹസ്ഥാ മ സം ാ�
രത്തിെന്റ പിടിയിലാണു്. ഗൃഹസ്ഥാ മത്തിലുള്ള
ഈ ഉത്കണ്ഠ മതെത്തക്കാൾ മൗലികമായ േലാക�
വീക്ഷണമാെണ ം ഇതു് സ്വയം ഒരു മതപരിവർ�
ത്തനാനുഭവമാെണ മുള്ള തിരിച്ചറിവു് മറിച്ചിടുന്ന
സംേവദനെത്തയാണു് ‘നി ത്യഭിജ്ഞാനം’ െകാ
വിവക്ഷി ന്നതു്; നല്ല മലയാളത്തിൽ ‘െപായ്ത്തിരിച്ച�
റിവ്’.1

1. ഒരാൾ തെന്നപ്പറ്റിത്തെന്ന സ്വാഭാവികമാെണ കരുതി
വ പുലർ ന്നതിരിച്ചറിവു് അയഥാർത്ഥവും അസ്ഥാ�
ന മായിരി കയും അതു് അയഥാർത്ഥമാെണ ്
അയാൾ തിരിച്ചറിയാതിരി കയും െചയ്താൽ െപായ്ത്തിരി�
ച്ചറിവാകു .

അദ്ധ്വാനവിഭജനെത്തയും വിനിമയെത്തയും പൂർവ്വക�
ന െച കയും പണത്തിെന്റയും കേമ്പാളത്തിെന്റ�

യും മുൻവ്യവസ്ഥകളുമായി ആവിർഭവി കയും െചയ്ത
ഒരു ഭൗതികസാഹചര്യം ആധുനികേലാകത്തിെന്റ
വിശിഷ്ട ഗുണമാണു്. വിമുക്തമൂലധനമായി നി െകാ�

് ാപഞ്ചികമായി വ്യവഹരിക്കാൻ പണത്തിനു
കഴിയുെമന്നതുെകാ ം ഇന്നെത്ത കേമ്പാളത്തിെന്റ

ാണവായുവായി അതു മാറിയതുെകാ ം ഉപേഭാ�
ഗേശഷി പണത്തിെന്റ ലഭ്യതെയ ആ യിച്ചിരി �
ന്നതുെകാ ം കേമ്പാളെത്ത മണം െച െകാണ്ടാ�
ണു് ആധുനിക സാമൂഹികരൂപങ്ങൾ ഉയർ വന്നി�
ള്ളതു് എന്നതുെകാ ം ആധുനികവത്കരിക്കെപ്പട്ട

ഏതു സമൂഹവും ആത്യന്തികമായി ഉപേഭാഗസമൂഹ�
മായി മാറും. കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിേലെറക്കാലമാ�
യി ഈ ഭൂ േദശത്തിെല മനുഷ്യരുെട ചരി ം ആധു�
നികവത്കരണത്തിെന്റ ചരി മാണു്. ഇവിടെത്ത
മനുഷ്യർ എവിടെത്തയും മനുഷ്യെരേപ്പാെല പണ�
ത്തിെന്റ മാ ികശക്തി വിേധയരാെണങ്കിലും
സവിേശഷമായി കേമ്പാളത്തിെന്റ ഗുരുത്വാകർഷ�
ണത്തിൽ അകെപ്പട്ടിരി . കഴിഞ്ഞ ഒെന്നാന്നര
ദശകത്തിെന്റ കണ കൾ കാണി ന്നതു് ഇന്ത്യയി�
െല ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങെളയേപക്ഷി ് ഇവിെട കൂടു�
തൽ ഉപേഭാഗവ ക്കൾ, ഏെറയും ഈടുനി ന്നവ,
വിറ്റഴിയു െണ്ടന്നാണു്; പാശ്ചാത്യരുെട ഉപേഭാഗ�
ശീലേത്താടു് െതാ രുമ്മി നി മലയാളിയുേടതു്.

അധിനിേവശക്കാർ െകാ വന്ന ആധു�
നിക സംക ങ്ങളിലൂെടയാണു് ഗൃഹത്തിെന്റ
ഗൃഹ േവശം. ആധുനികത തെന്ന ഒരു
ഇടത്തരക്കാരെന്റ ദർശനമാണു്.

ഈടുനി ന്നവയും അല്ലാത്തവയുമായ ഉപേഭാഗസാ�
ധനങ്ങളുെട ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, അവെയ ആകർഷിെച്ച�
ടു ന്ന ഇടം, എന്ന നിലയ്ക്കാണു് ഗൃഹെത്ത മനസ്സി�
ലാേക്കണ്ടതു്. പൗരാണിക ീ കാരുെട നാഗ�
രികപദസമുച്ചയത്തിൽ ഒന്നാണു് ഇക്കേണാമിക്സ്.
ഗൃഹ (oeko) കാര്യനിർവ്വഹണം (nomos) എന്നാണു്
അവരതുെകാ ് ഉേദ്ദശി ന്നതു്. ഗൃഹപരിപാലനം
േക മാക്കിയുള്ള സാമൂഹിക േയാഗങ്ങളിൽ നി�
ന്നാണു് ആധുനിക േലാകത്തിെന്റ സംകീർണ്ണമായ
സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥ നിഷ്പന്നമായിരി ന്നെതന്നതു് �
േദ്ധയമാണു്. ഗൃഹം എന്ന സം തപദത്തിനും ഇങ്ങ�
െനെയാരർത്ഥം കാണു . സമ്പാദി ന്നെതല്ലാം

ഹി ന്നതു് അതായതു് പിടിെച്ചടു ന്നതു് എന്നർ�
ത്ഥം. ആധുനിക സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയുെട മുഖ്യേചാദകം
ഗൃഹേക ിതമായ േലാകവീക്ഷണവും സം ാരവുമാ�
ണു്. സാമ്പത്തികശാ െത്ത മാനവികശാ ങ്ങളുെട
രാജ്ഞിയായിക്കാണുന്നതിെന്റ യുക്തി അതിെന്റ ശാ�

ീയതെയക്കാൾ അതിെന്റ ഗൃഹകാര്യനിർവ്വഹണ�
ക്ഷമതയാകു . ഗൃഹം ഒരുപാർപ്പിടമായി ഒതുങ്ങാ�
ത്തതു് അതിെന്റ കുടുംബ സം ാരം െകാണ്ടാണു്.
ഒരു കുടുംബം ഗൃഹത്തിൽ വാസമുറപ്പി ക മാ മല്ല
െച ന്നതു്, ഗൃഹം കുടുംബത്തിൽ നിവസി കയും
െച . അതായതു് ഗൃഹസ്ഥാ മത്തിൽ ഗൃഹം
ഒരു മാനസിക ഇടമായിത്തീരു .

ഈ ശ്നപരിസരം ഗൃഹെത്തയും വാ വിെനയുംകു�
റി ള്ള ഒരു വീ വിചാരത്തിനു േ രിപ്പി കയാ�
െണങ്കിൽ അതിേല ള്ള ഒരാമുഖമായിട്ടാണു് ഈ
കുറി ്. ഗൃഹം ഒരു മാനസിക ഇടമായതുെകാ ്
ഗൃഹനിർമ്മാണം മനഃസ്ഥിതിപരമാണു്. അെതാരു
നിർമ്മാണം തെന്ന. ക ം കുമ്മായവും ഉപേയാഗിച്ച�
െല്ല മാ ം. ഗൃഹനിർമ്മാണം നമു നഷ്ടമാ ന്ന�
തു് വാ വിെന്റ ഭവാത്മകമായ, നിലനി മായി ഇട�
േചർ െകാ ള്ള, അവസ്ഥാവിേശഷമാണു്. വസി�

ന്ന ഇടെത്ത അെല്ലങ്കിൽ വസതിെയ, പാർ ന്ന
ഇടെത്ത അെല്ലങ്കിൽ പാർപ്പിടെത്ത, െകട്ടിയുയർ �
ന്നതാണു് വാ . പാർക്കാൻ േവണ്ടി െകട്ടിയുണ്ടാ�
ക്കിയ ഇടമാണു് പാർപ്പിടം. അസം ഹീതവ്യമാണു്
അതിെന്റ കൃതം.

ൈഹഡഗ്ഗർ എന്ന തത്ത്വചിന്തകൻ ഭാഷയുെട ആദിമ
രൂപങ്ങളിലൂെട പാർപ്പിടത്തിെന്റ അർത്ഥം േതടു �

്. പാർ ക, െകട്ടിപ്പടു ക എന്നിവ സമാന്ത�
രമായ െഡ്വല്ലിങ്ങ്, ബിൽഡിങ്ങ് എന്നീ വാ കളാ�
ണു് ൈഹഡഗ്ഗർ പരിഗണി ന്നതു്. െകട്ടിപ്പടു ക
എന്നർത്ഥം വരുന്ന ജർമ്മൻ വാക്കായ ‘േബായൻ’
അതിെന്റ ആദിമ രൂപത്തിൽ ‘ബുവൻ’ ആെണ ്
ൈഹഡഗ്ഗർ വാദി . ‘ബുവൻ’ എന്നാൽ പാർ�

ക എ തെന്നയർത്ഥം. അതായതു് െകട്ടിപ്പടു�
കെയന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർ കയാണു്.

കുേറ ടിക്കട ് ൈഹഡഗ്ഗറുെട തത്ത്വഭാഷ ‘േബാ�
യൻ’ ‘ബുവൻ’ ‘ഭൂ’ തുടങ്ങിയ വാഗ് രൂപങ്ങെള ജർ�
മ്മൻ ഭാഷയിെല ‘ബിൻ’ എന്ന വാക്കിേനാടും ‘ബി’,
‘ഈസ്’, ‘ആം’ എന്നിങ്ങെന രൂപങ്ങളുള്ള ഇം ീഷ്
വാ കേളാടും ഒരു നിരുക്ത ചർച്ചയിലൂെട ബന്ധിപ്പി�

. അേപ്പാൾ പാർ കെയന്നതു് മനുഷ്യസത്വ�
ത്തിെന്റ ഭൂമിയിലുള്ള (അധി) വാസം തെന്നയാകു .
മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ‘ആയിരി ’ന്നതിെന്റ രീതിയാ�
യിട്ടാണു് പാർപ്പിെന കാേണണ്ടതു്.2 ൈഹഡഗ്ഗറുെട
ഈ തത്ത്വ-നിരുക്ത ചർച്ച കുേറയധികം ബലാൽ�
കൃതമായി നമുക്കനുഭവെപ്പടുേമ്പാഴും അതു പാർ �
ന്നതിെന്റയും െകട്ടിപ്പടു ന്നതിെന്റയും ആദിമാനുഭ�
വെത്ത നമ്മിേല പുനരാനയിക്കാൻ ഒരുപേക്ഷ,

ാപ്തമാണു്. എന്നാൽ പാർപ്പിടെത്തയും െകട്ടിടെത്ത�
യും അ െയളുപ്പത്തിൽ കലർത്താൻ മലയാളത്തിനു
കഴിയുകയില്ല. ര ം േവെറേവെറയാണു്. െകട്ടിയ
ഇടത്തിലാണു് മനുഷ്യർ പാർ കെയങ്കിലും െകട്ടിയ
ഇടെമല്ലാം പാർപ്പിടമാവുകയില്ല. പാർ ന്നതിനു േവ�
ണ്ടിയായിരിക്കാം മനുഷ്യർ ആദ്യമായി െകട്ടിപ്പടു �
തുടങ്ങിയി ണ്ടാവുക എന്നിരിക്കിലും െകട്ടിപ്പടു ക,
നിർമ്മി ക എന്നിവ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു കർമ്മ�
വും േചാദനയുമാണു്. പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടാെതയും
ചിലന്തികൾ വലെകട്ടാെതയും പാർക്കാം.3

2. മാർട്ടിൻ ൈഹഡഗർ, െപായ ി, ലാങ്േഗ്വജ്, േഥാട്ട്, ലണ്ടൻ:
1971.

3. പക്ഷിമൃഗാദികൾ മാ മല്ല മനുഷ്യർ ം െകട്ടിടമില്ലാ�
െതതെന്ന പാർക്കാം. േതാേറാ പറയു : “പാർപ്പിടെത്ത
സംബന്ധിച്ചാെണങ്കിൽ, ഇേപ്പാൾ അെതാരു ജീവിതാവ�
ശ്യമാെണന്നകാര്യം ഞാൻ നിേഷധി ന്നില്ല. എന്നാൽ
ഇതിേനക്കാൾ തണു ള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നീണ്ടകാലേത്ത�

് അതു കൂടാെതതെന്ന മനുഷ്യൻ കഴി കൂട്ടിയി ള്ളതിനു്
ഉദാഹരണങ്ങളു ്”. േഡവിഡ് േതാേറാ, വാൽഡൺ ( ീ�
കൃഷ്ണശർമ്മയുെട പരിഭാഷ).

പാർക്കാൻേവണ്ടിയല്ലാെതയും അവ ് കൂടും വലയും
െകട്ടാം. അതുെകാ ് ‘പാർ ക’, െകട്ടിപ്പടു ക
ഇവ ര ം ഭാഷാപരമായും ഭവപരമായും ഒന്നിൽ�
നി നിഷ്പന്നമാേവണ്ടതില്ല. പാർ കെയന്നതു്
അസം ഹീതവ്യമാെണ പറയുന്നതിനു് മെറ്റാരു
ന്യായമു ്. േനാക്കിയിരി ക, സൂക്ഷി ക എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിനു് ഒരുപേക്ഷ നഷ്ടമായ

േയാഗങ്ങൾ അതിനു ് (പാർ, പാരിടം). തമി�
ഴർ ഇതു മറന്നിട്ടില്ല. പാർ ് എന്നാൽ ഈയർത്ഥ�
ത്തിൽ മനുഷ്യസത്വത്തിെന്റ, മനുഷ്യ ഉണ്മയുെട �
ദ്ധയാണു്. (‘സത്’ അഥവാ ഉള്ളതു് എന്നതിൽ നി�

ം സത്വം എ വരു . ‘സ്വത്വ’വുമായി ഇതു കൂ�
ട്ടി ഴയ്ക്കരുതു്. ‘സ്വ’മായിരി ന്ന അവസ്ഥയാണു്
സ്വത്വം. ‘സ്വ’മായിരി ന്ന അവസ്ഥ ഒേര കാര�
ത്തിൽ തുടരുേമ്പാഴാണു് അതിനു് ‘തന്മ’താദാത്മ്യത
ഉണ്ടാവുന്നതു്). സ്വന്തം ഉണ്മേയാടുള്ള ദ്ധയാണ�
തു്. സത്വെത്ത ഒരിട ് ( ദ്ധേയാെട) വ ന്നതു�
തെന്ന പാർപ്പ്; ചലനങ്ങൾ ് ഇടക്കാല ശമനവും.
ഒരിടം എന്നതു േദ്ധയമാണു്. ഏെതങ്കിലും ഇടമല്ല,
പാർ വാൻ പാകത്തിെലാരിടം; അതിനാൽ പാർ�
പ്പിടം. ഇടെത്ത റി ള്ള ചിന്ത ഇനിയും മൗലിക�
മായാൽ: ഉൾെക്കാ ക എന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണു്
ഇടം. ‘ഇടുക’ എന്ന ിയ പൂർവ്വക ന െച ന്നെത�
േന്താ അതാണു് ഇടം. ഇടുന്നതിെന്റ മുൻവ്യവസ്ഥ.
മനുഷ്യശരീരവും അതിെന്റ ദിശൗ ഖ്യവുമാണു് മനു�
ഷ്യ ഉണ്മെയ െവളിെപ്പടു ന്നെതങ്കിൽ, ആ അർത്ഥ�
ത്തിൽ അതിെന ഉൾെക്കാള്ളാനാവുന്ന അന്തരീക്ഷ�
െത്ത, ഭുവനെത്ത ഉണ്ടാ കയാണു് ഇടം െച ന്നതു്.
ഉണ്മെയ വലയംെച ് എേപ്പാഴും ഇല്ലായ്മയു ്. സ്വ�
ന്തം ഉണ്മെയ എങ്ങെനയാണു് ഇല്ലായ്മ വലയം െച�
േയ്യണ്ടെത തീരുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യ സത്വത്തിനു
കഴിയു . ഇല്ലായ്മ എങ്ങെനയാണു വലയം െചേയ്യ�
ണ്ടതു് എന്നതു് അതുെകാ ് ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്.
ഈ വ്യാഖ്യാനം മനുഷ്യർ നിർവ്വഹി ന്നതു് െകട്ടി�
പ്പടു െകാണ്ടാണു് (െക കയും പടു കയും).

നാലുെക കെള േഭദി െകാണ്ടാണു് ഈ
ഉയർച്ച സാധിച്ചെതന്നതു് വിേരാധാഭാസ�
മായിേത്താന്നാം. നാലുെക ് ഒരുഗൃഹമല്ല
എന്നതും േദ്ധയമാണു്. നാലുെക ് എ ത�
രം പാർപ്പിടമാണു്? ആധുനിക മനഃസ്ഥിതി
എെന്താന്നിെന്റ അഭാവമാണതിൽ കണ്ടതു്?
ഇതിെന്റ ഉത്തരം േകരളത്തിെല ആധുനിക�
തയുെട ചരി ത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്.

സത്വെത്തചൂ നി ന്ന ശൂന്യതെയ ഒരു െകട്ടിപ്പടുക്ക�
ലിലൂെട, നിർമ്മാണത്തിലൂെട, വ്യാഖ്യാനി േമ്പാ�
ഴാണു് ഒരു പാർപ്പിടമുണ്ടാവുന്നതു്. ഒരു പാർപ്പിട�
ത്തിൽ അങ്ങെന ശൂന്യമായ ഇടങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്ക�
െപ്പടു . ശൂന്യതെയ വള െകാണ്ടാണു് െകട്ടിപ്പടു �
ന്നതു്; പാർക്കാൻ പാകത്തിൽ പാർപ്പിടം. ഈയർ�
ത്ഥത്തിൽ, മൗലികമായി ഭവപരമാണു്, നിലനി �
ന്നതിെന്റ ഒരു മാനമാണു്. അതിെല ‘ഇടം’ ഭവപ�
രമായി േനാക്കിയാൽ മനുഷ്യസത്വേത്താടു് ഏെറ
സമീപസ്ഥവും. പണിയിടത്തിലും മനുഷ്യൻ ഈയർ�
ത്ഥത്തിൽ പാർ കതെന്നയാണു െച ന്നതു്; മനു�
ഷ്യസത്വത്തിെന്റ ബഹുമുഖമായ ദിശൗ ഖ്യങ്ങെള
ഉൾെക്കാള്ളാനാവുന്ന ഇടം െകട്ടിപ്പടു െവന്നതി�
നാൽ. എങ്കിലും പടു യർത്തിയ െകട്ടിടങ്ങൾ ്
മനുഷ്യസത്വത്തിന്റ ദിശൗ ഖ്യങ്ങെള വികൃതമായി
വിന്യസിക്കാനും തടസ്സെപ്പടുത്താനും പുതിയവെയ
സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുെമന്നതിനാൽ മനുഷ്യ ഉണ്മയു�
െട വ്യാജമായ െവളിെപ്പടുത്തലുകളായും അവ തീരാം.
ഇതിനർത്ഥം െകട്ടിടങ്ങൾക്കല്ല ാഥമ്യം, പാർപ്പിട�
ത്തിനാണു് എന്നേ .

മനുഷ്യസത്വത്തിെന്റ വാസം, പാർ ് എന്ന മൗലിക�
മായ ഉത്കണ്ഠകളാൽ നിർവ്വചിതമായ ഒ ് എന്ന
നില ള്ള വാ , വാ ശാ ത്തിെന്റവിഷയമായി�
ത്തീരുേമ്പാൾ, അതിെന്റ ഘടനെയ നിർണ്ണയി ന്ന
അമൂർത്തമായ തിനിധാനരീതികളിൽ കുരുങ്ങി�
േപ്പാകു . വാ ശി ിയുെട താത്പര്യവിഷയമായ
വാ പല േ ാത കളിൽനി ള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ�

് തുറ വയ്ക്കെപ്പടുന്നതാണു്. അതിൽ മുഖ്യം ബൂർ�
ഷ്വാമൂലധന വാദത്തിേന്റതാെണ ് െലെഫ ് ്
പറയു .4 മറി ്, ശരീരേത്താടുള്ള ഉത്കണ്ഠെയ പു�
നഃസ്ഥാപി കയാണു േവണ്ടെത ് അേദ്ദഹം വാ�
ദി . എല്ലാ ഇ ിയങ്ങളിലൂെടയും അനുഭവേവദ്യ�
മാക്കെപ്പടുന്നതായിരിക്കണം ഇടം. മനുഷ്യഉണ്മയുെട
ദിശൗ ഖ്യങ്ങളുെട ഒരു ഭൂേരഖയായി രൂപെപ്പടുന്ന�
തിനു പകരം ഇടം വ്യാപാരതാത്പര്യങ്ങൾ പിൻതു�
ടർ െകാ ് ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പടു െവന്നതു് സമ�
കാല വാ വിദ്യയുെട സ്വഭാവവിേശഷമായിരി �

. അതുെകാ ്, സമകാലവാ വിദ്യ, ഡിൈസനി�
െന പരമ്പരാഗത-ആധുനികവാ വിദ്യകളുെട ഡി�
ൈസൻ േബാധത്തിൽനി വ്യത്യസ്തമായി, ഘടനാ�
പരമായ മുൻവിധികെളക്കാൾ ാധാന്യമുള്ള ഒരു
അംശമായി വികസിപ്പിെച്ചടുക്കാൻ താത്പര്യെപ്പടു�

. വാ ശാ െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വാ �
ശി ത്തിെന്റ ശാ ീയത ഒരു ക്ഷമാപണം മാ മാ�
യിത്തീരു . അതായതു് െലെഫ ് ് ഭയെപ്പട്ടതു�
േപാെല വാ ശി െത്തകണ കളിേല ന നീക�
രി കയല്ല ഇന്നെത്ത ശി ി/ശാ ജ്ഞൻെച ന്നതു്.
നിർമ്മാണം നിർ-മാനം, ഒരു അളവു്, ആെണങ്കിലും
സമകാല നിർമ്മിതി അതു നിങ്ങൾ േഗാചരമാ �
ന്നില്ല. ഒരു സാം ാരികസംഭവമായി വാ വിെന
ഏെറ്റടു കെയന്ന ചുമതല ശി ി സ്വയം വഹി ക�
യാണു്. ഇടെത്ത സം ാരികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാ�
നുള്ളസാഹചര്യം, മുേമ്പ തെന്ന സംജാതമായ ഒരു
സാമൂഹിക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ എങ്ങെന ഇടെപട�
ണെമ ്, കാലവിളംബം കൂടാെത പഠി കയാണു്
വാ ശി ി െച ന്നതു്. ഇടം ഡിൈസൻ െചയ്യെപ്പ�
ടുേമ്പാൾ അതുവാ വിെനത്തെന്ന നിർവ്വചി .
ഡിൈസൻ ഉപേഭാഗ്യമായിരി ന്നതിനാൽ അതു
വ്യാപാരവത്കൃതമാകു . കേമ്പാളത്തിെന്റ സാം ാ�
രികവ്യവസായികത ് അെതാരു അപവാദമാകുന്നി�
ല്ല.

4. ഓൻറി െലെഫ ് ്, ദ െ ാഡക് ഷൻ ഓഫ് േ യ്സ്,
ഓക്സ്േഫാഡ്: 1991.

വാ ശി ത്തിെല കലെയ ആസ്വാദ്യതയിൽനി ്
ഉപേഭാഗ്യതയിേല ം വാ ശി ത്തിെന്റ സൗന്ദ�
ര്യസംക ങ്ങെള ഉപേഭാഗസം ാരത്തിെന്റ പരിഗ�
ണനകളിേല ം ന നീകരി െകാ ് സമകാലവാ�

വിദ്യ ഇടെത്ത മനുഷ്യസത്വം നിരന്തരം എതിരി�
ടുന്ന ഒരു തിദ്വന്ദിയാക്കി മാറ്റിയിരി . ഗദാ�
മർ പറയു : െകട്ടിടം ഒരിക്കലും ാഥമികമായി
ഒരു കലാസൃഷ്ടിയല്ല. അതിെന ജീവിത സന്ദർഭത്തി�
െന്റ അങ്കമാ ന്ന അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം അതിൽനി�

േവർെപടുത്താനാവില്ല. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ
അതിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം അതിനു നഷ്ടമാവു . അതു
സൗന്ദര്യേബാധത്തിെന്റ ഒരു വിഷയം മാ മായി
തീരുകയാെണങ്കിൽ അതു െവറുെമാരു നിഴൽമാ
യാഥാർത്ഥ്യമായിരി ം. അേപ്പാൾ ടൂറി കൾ
താത്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാേയാ േഫാേട്ടാ ാഫി�
യുെട വിഷയമാേയാ ഒരു ജീർണ്ണിച്ച രൂപത്തിലുള്ള
വികലമായ ജീവിതേമ അതിനുണ്ടാവൂ.5

5. ഹാൻസ്-ഗിേയാർഗ് ഗദാമർ, ് ആൻഡ് െമേത്തഡ്,
ലണ്ടൻ: 1979.

ഉേദ്ദശ്യം അവശ്യം നിലനിർ േമ്പാൾത്തെന്ന വാ�
ശി ം സ്വത മാേവണ്ടതുെണ്ട ്, ഉേദ്ദശ്യെത്ത

ഭാവനാേസകം െചേയ്യണ്ടതുെണ്ട ്, അേഡാെണായും
പറയു .6 അതുെകാ ്, വാ വിെല ‘കല കല�

േവണ്ടി’ വാദം മനുഷ്യാസ്തിത്വെത്ത സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം മ സന്ദർഭങ്ങളിൽനി വ്യത്യസ്തമാ�
യി അപകട സ്വഭാവമുള്ളതാണു്. െകട്ടിടത്തിെന്റ
അലങ്കാരെത്ത അതിെന്റ സത്തയിൽനി ഭിന്ന�
മായി കാണാതിരി കെയന്നതാണു് ഈ തത്ത്വം.
എന്നാൽ ഗദാമറുെട ഈ ശ്നം സമകാലവാ ശി ം
പരിഹരി ! എന്താണു് വാ വിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം?
സമകാലികർ ് ഇന്നതു വ്യാേഖ്യയവും അനിർണ്ണീ�
തവുമായി അനുഭവെപ്പടു . അതുെകാ ് വാ ശി�

ിയുെട ഡിൈസനിൽത്തെന്ന ഉേദ്ദശ്യം നിഗൂഹനം
െചയ്യെപ്പ െകാ ് നമു ് ലഭ്യമാകു . വാ ശി�

ഡിൈസെന്റ, രൂപക നയുെട, വ്യവഹാരത്തിൽ
അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യവും നിർവ്വചിക്കെപ്പടു . ഗദാമർ
ഭയെപ്പടുന്നതു േപാെല വാ വിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത
അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യത്തിൽ നി േവർെപടുേത്തണ്ട�
തില്ല. അതുെകാ ് സമകാല വാ ശി ി ് വാ �
വിെന്റ കലാംശെത്ത ഒരു നിഴൽമാ യാഥാർത്ഥ്യ
പദവിയിൽ നി ് അതിെന്റ സാരാംശമായി പരിവർ�
ത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പെക്ഷ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ:
ഉേദ്ദശ്യംതെന്ന ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പടാം, സാമൂഹികമാ�
യും സം ാരികമായും. എങ്ങെനെയന്നാൽ, സം ാ�
രത്തിെന്റയും സാമൂഹികതയുെടയും നിർവ്വചനങ്ങൾ
കേമ്പാളത്തിേല മാറ്റി തിഷ്ഠി െകാ ്. വാ�

ശി ി മാ മല്ല സാധാരണക്കാരും അവിെട നി�
ന്നാണു് ഔ ഖ്യങ്ങളും ഉേദ്ദശ്യ-ലക്ഷ്യങ്ങളും െമാത്ത�
മായും ചില്ലറയായും വിലെയ്ക്കടു ന്നതു്. വാ ശി ി,
അതുെകാ ് വില്ലനായല്ല ത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്; സഹ�
വർത്തിയായിട്ടാണു്. ഉേദ്ദശ്യം ൈകേമാശം വ
േപാവുകയല്ല, അതു കേമ്പാളവത്കൃതമായി ലഭ്യമാ�
വുകയാണു്.

6. “ഒരു ഉേദ്ദശ്യത്തിനു് എങ്ങെന ഇടമായിത്തീരാൻ കഴിയും,
ഏതു് രൂപങ്ങളിലൂെട, ഏതു പദാർത്ഥങ്ങളിലൂെട? എല്ലാ
ഘടകങ്ങളും ഒ ് മെറ്റാന്നിേനാടു് പര രപൂരകമായി
ബന്ധെപ്പടു . വാ ശി പരമായ ഭാവന ഈ സംക �

കാരം ഇടെത്ത ഉേദ്ദശ്യപൂർവ്വം ഷ്ടമാക്കാനുള്ള കഴി�
വാണു്”. തിേയാഡർ അേഡാെണാ, “ഫങ്ഷണലിസം
െഡ”. ഓെപ്പാസിഷൻസ്, നമ്പർ 17, 1979. വാ ശി ം

ഒേര സമയം സ്വത വും ഉേദ്ദേശ്യാ ഖവുമായതുെകാ ്
മനുഷ്യെര മനുഷ്യെരന്ന നിലയിൽെവറുെതയ നിേഷ�
ധിക്കാനും അതിനു കഴിയുകയിെല്ല ് അേഡാെണാ കൂട്ടി�
േചർ .

വാ വിെന്റ ശാ ീയത വാ ശി ിേക്കാ വാസി�
കൾേക്കാ ഇെന്നാരു ഭാരമല്ല. വാ ശി ി അതു് സൗ�
ഹൃദപൂർവ്വം മറ കയും െച . അതായതു് വാ �
വിൽ െകട്ടിടത്തിനല്ല ാഥമ്യം പാർപ്പിടത്തിനാെണ�

് അംഗീകരി േമ്പാൾത്തെന്ന പാർ ് എന്താ�
െണ നിർവ്വചി െകാ ് െകട്ടിടത്തിെന്റ രൂപക�

നെയ ന്യായീകരിക്കാം. പാർപ്പിൽ, വാസത്തിലുള്ള
ആധാരികമായ അധികാരം മനുഷ്യ സത്വത്തിനു്
ൈകേമാശം വ െവ ് നമ്മൾ പറയും. എന്നാൽ
ഇടം, പാർ ് എന്നിവ മനുഷ്യസത്വേത്താടു് സമീപ�
സ്ഥമായിരിെക്കത്തെന്ന നിർണ്ണീതേമാ സുനിശ്ചിത�
േമാ അല്ല. അവെയഭരി ന്ന മുൻധാരണകൾ സം�

ാരികമായി മാ ം ലഭ്യമാണു്. ഇടെത്തയും പാർ�
പ്പിെനയും പറ്റിയുള്ള സംക നങ്ങൾ മനഃസ്ഥിതിപ�
രമാണു്. മനുഷ്യാസ്തിത്വം അഥവാ മനുഷ്യ ഉണ്മയു�
െട കാലികത, അസംവൃതമായതുെകാ ്, അടഞ്ഞ
ഒന്നായിരിക്കാത്തതുെകാ ്, മനുഷ്യസത്വം എങ്ങ�
െനയായിരിക്കണെമന്ന ബഹുല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
സാദ്ധ്യമായിരി ന്നതുെകാ ്, അതു് ആദിമമായി�
ത്തെന്ന അനീർണ്ണിതമായതുെകാ ്, മനുഷ്യസത്വ�
വുമായി ഇടെത്തയും പാർപ്പിെനയും ഇണ ന്ന വ്യ�
വഹാരങ്ങൾ മനഃസ്ഥിതിപരമായിത്തീരു . പരമ്പ�
രാഗതസാമൂഹികതയിെല അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നി ം
ആധുനികതയിെല യുക്തി ഭ തയിൽനി ം വ്യവ�
ഹാരങ്ങൾ സമകാലികതയുെട അസ്ഥായിയിേല
വിമുക്തമാവു . നമ്മൾ വിചാരി ം സമകാലികത�
യുെട ഈ അസ്ഥിരത വിേമാചകമാെണ ്. ന െട
ആ ഹങ്ങൾ ് യുക്തിയുെടേയാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുെട�
േയാ വില കളിെല്ല ്. മനുഷ്യസത്വം അതിെന്റ
നിർണ്ണയനങ്ങളിൽനി ് ഒടുവിൽ മുക്തമാെയ ്.
പേക്ഷ, കേമ്പാളവും ഉപേഭാഗസം ാരവും പൂർണ്ണ�
മായ മരാഹിത്യത്തിൽനി ് ന െട രക്ഷയ്ക്കായി
വിേരാധാഭാേസന എത്തിെപ്പടു . ബഹുലമായവ്യാ�
ഖ്യാനങ്ങളിൽ െകാ െകാ നിർണ്ണയനങ്ങൾ െകാ�

െകാ ഇടേവളകളിലായി നമു ലഭ്യമാവു .
അതായതു് ഉണ്മയുെട നിർണ്ണയനങ്ങൾ കേമ്പാളപ�
രമായും ഉപേഭാഗപരമായും സാദ്ധ്യമാവു . നിങ്ങൾ
എ കഴിക്കണെമേന്നാ എങ്ങെനയിരിക്കണെമ�
േന്നാ എങ്ങെന വസിക്കണെമ തെന്നേയാ കേമ്പാ�
ളാവലംബിതമായ ഉപേഭാഗത്തിലൂെട ഒരു താത്കാ�
ലിക നിർണ്ണയനത്തിനു വിേധയമാവു . മനുഷ്യസ�
ത്വത്തിെന്റ കാലികതയുെട തുറന്ന കിട ് താത്കാ�
ലികമായ അട കിടപ്പാക്കിെക്കാ ് നിലനിറു�
ത്തെപ്പടു െവന്ന േതാന്നൽ നമ്മിലുളവാ . മനു�
ഷ്യസത്വം, ഈയർത്ഥത്തിൽ,പാട്ടത്തിനു െകാടുത്ത
സത്വമായിത്തീരു .

സമകാലമനഃസ്ഥിതി വ്യാപാരം മുേമ്പ തെന്ന മനുഷ്യ�
സത്വെത്ത എണ്ണമറ്റ വ്യത്യസ്ത താത്കാലിക നിർണ്ണ�
യനങ്ങൾ വഴക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നതു് പാർ ്, ഇടം
എന്നിവെയ സംബന്ധി ം സക്തമാണു്. പാരമ്പ�
ര്യത്തിെന്റേയാ ആധുനികതയുെടേയാ മബദ്ധത�
യിൽ നി ് സമകാലികതയുെട മഭംഗത്തിേല ്,
അവ്യവസ്ഥയിേല ്, നമ്മൾ അരക്ഷിതരായി എറി�
യെപ്പ െവ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. സമകാലികത�
യുെട അസ്ഥിരതപാരമ്പര്യത്തിെന്റയും ആധുനികത�
യുെടയും പുനരുജ്ജീവനത്തിേനാ പുനരുദ്ധാരണവാ�
ദത്തിേനാ നീതീകരണം ന ന്നില്ല. മനുഷ്യാസ്തിത്വ�
ത്തിെന്റ, മനുഷ്യസത്വത്തിെന്റ കാലികതയുെട, തുറ�

കിടപ്പിെന അട െവന്നതു തെന്നയാണേല്ലാ
പാരമ്പര്യത്തിെന്റയും ആധുനികതയുെടയും കുഴപ്പം.
സമകാലികതയിൽനി ് അവ വ്യത്യസ്തമായിരി�

െവന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മുൻഗണന അതിനില്ല.
അതുെകാ ് പാരമ്പര്യവും ആധുനികവുമായ മനഃ�
സ്ഥിതികൾ മറികടേക്കണ്ടതുെണ്ടങ്കിൽ അതു് ഉപാ�
ധികേളാെടയായിരിക്കരുതു്. പാരമ്പര്യവാദേത്താ�
ടും ആധുനികവാദേത്താടും ഈ തികരണമാവാ�
െമങ്കിൽ സമകാലവാദേത്താടും മറിച്ചാേവണ്ടതില്ല.
സമകാലികതയും ബഹുമടങ്ങായ മനഃസ്ഥിതി വ്യാ�
പാരത്തിലൂെട മനുഷ്യസത്വത്തിന്റ കാലികതയുെട
തുറ കിടപ്പിെന കേമ്പാളവത്ക്കരണത്തിലൂെട ഇട�
വിട്ടിടവി ് അട കളയുകയാണു െച ന്നതു്. ബഹുമട�
ങ്ങായ നിർണ്ണയനങ്ങളിലൂെട വ്യത്യസ്തതകൾപരത്തി�
െക്കാ ് സമകാലികതയുെട വിമർശനം ചരി ത്തി�
െന്റ തർക്കത്തിന്നതീതമായി അതിെന മറികട ന്ന�
തിലൂെട മാ േമ, ഒരുപേക്ഷ, ഫലവത്താവൂ.

പാർപ്പിടം മനുഷ്യസത്വത്തിെന്റ ഭവപരമായ ഇടമാ�
യിട്ടാണു് നമ്മൾ കാണുന്നെതങ്കിലും അ യും ശു�
ദ്ധരൂപത്തിൽ അതു് അനുഭവേവദ്യമാകണെമന്നില്ല.
സം ാരത്തിെന്റ കമ്മട്ടത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാ�
നുള്ള വണത അെതേപ്പാഴും കാ . പാർപ്പിടം,
പുരയും വീടും ഭവനവും ഗൃഹവുമാവുന്നതു് അതു സാ�
മൂഹിക ഇടത്താൽ വ്യവസ്ഥെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടാണു്.
ദരി രുെട പുരയും ഇടത്തരക്കാരുെട വീടും കുേബര�
രുെട ഭവനവും സാമൂഹിക ഇടത്തിെല സ്ഥാനങ്ങളാ�
ണു്. സാം ാരികവും ഭൗതികവുമായ വിഭവങ്ങളുെട
ജന്മാവകാശമാണു് ഭവനെത്ത ഭവി ന്ന ഇടമായി�
ത്തീർ ന്നതു്. ജന്മിയുെട പാർപ്പിടെത്തയാണു് ഭവ�
നെമ വിളിച്ചിരുന്നതു്. ഭവനം അേപ്പാൾ ഒരു മാ�
നസിക ഇടമാണു്, അതായതു് പാർപ്പിടത്തിനു് സാ�
മൂഹികവും സാം ാരികവുമായ നിർണ്ണയനങ്ങൾ
കി ന്നതിെന്റ മാനമാണു്. വീടുന്നതുെകാണ്ടാവാം
ഇടത്തരക്കാരുെട പാർപ്പിടം വീടായതു്. വീടു് െകട്ടി�
പ്പടുേക്കണ്ടതുെണ്ടങ്കിലും പുരേമഞ്ഞാൽ മതി. അതാ�
യതു് െകട്ടിപ്പടു ന്നതിെന്റ ശാ ം, െകട്ടിടത്തിെന്റ
ദൃശ്യപരത, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞയളവിൽ ആവശ്യമായ
പാർപ്പിടെമന്ന നിലയിൽ പുര മനുഷ്യസത്വത്തിെന്റ
പൗരാണികമായ പാർപ്പിെന അനുസ്മരിപ്പി .
എന്നാൽ സാം ാരികവും ഭൗതികവുമായ വിഭവങ്ങ�
ളുെട പരമമായ അ ാപ്തി പുരെയ സാമൂഹികമായ
ഇടെമന്ന നിലയിൽ സംകുചിതമാ . പാർ ക
എങ്ങെനയാെണ ് വിഭവങ്ങളുെട േമലുള്ള നിങ്ങളു�
െട അധികാരം തീരുമാനി . പുര അതുെകാ ്
സാമൂഹികമായ ഭൂേരഖയിൽ മാന്യതയില്ലാത്ത ഇടമാ�
യി കുറിക്കെപ്പടു .

മലയാളിയുെട ഗൃഹപുരാണം ഇരട്ട അടരുകളുള്ള ഒരു
കഥയാണു്. ഇടത്തരക്കാരുെട വീടാണു് നാമി ്
ഗൃഹമായി വ്യവഹരി ന്നതു്. ഇടത്തരക്കാരനാണ�
േല്ലാ താൻ മലയാളിയാെണ ് അവകാശെപ്പ ടുന്ന�
തു്. ദരി രും ജന്മിമാരും അതു പറ നടക്കാറില്ല.
മലയാളേദശീയതയും ഇടത്തരക്കാരെന്റ (പുരുഷ�
െന്റ) പദ്ധതിയാണു്. അതുെകാണ്ടാണു് മലയാളിയു�
െട ഗൃഹം എ വന്നതു്. േകരളത്തിൽ ഗൃഹം ജാതി-
മതവ്യത്യാസങ്ങെള മറ കയും മാ കയും െച ന്ന
ഒരു ഗുരുത്വേക മാണു്. ഇതിെനപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യകാ�
ലവ്യവഹാരങ്ങൾ ിട്ടീഷ് അധിനിേവശകാല
തുടങ്ങി. അധിനിേവശക്കാർ െകാ വന്ന ആധുനിക
സംക ങ്ങളിലൂെടയാണു് ഗൃഹത്തിെന്റ ഗൃഹ േവ�
ശം. ആധുനികത തെന്ന ഒരു ഇടത്തരക്കാരെന്റ ദർ�
ശനമാണു്. ഗൃഹപുരാണത്തിെല ഇരട്ട അടരുകൾ
എ പറഞ്ഞതിെല ഒരു അടരു് ഭൗതികമായ വി�
ഭവങ്ങളുെട ആ യമാണു്. ഇടത്തരക്കാരനിെല ‘ഇട’
വരുന്നതു് ആ വിഭവെത്ത മുൻനിറുത്തിയാണു്. മേറ്റ
അടരു് സാം ാരിക വിഭവവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാ�
ണു്. പരമ്പരാഗതസമൂഹത്തിൽ ജാതി-മതപരമായ
അംഗീകാരങ്ങളുെട ഒരു വ്യവസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥാന�
മാണതു്. സവർണ്ണ-അവർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളുെട ഒരു
സാം ാരിക ഭൂപടത്തിൽ നിങ്ങളുെട സ്ഥാനം അതു
നിർണ്ണയി .

അധിനിേവശ ഭരണത്തിെന്റ തുടക്കത്തിൽ ര തരം
വിഭവങ്ങളും ഫല ദമായി ൈകയാളിയ ഒരു വിഭാഗ�
മായിരു നായർ സമുദായം. ാഹ്മണെരയും ഉൾ�
െപ്പടുത്തിയാണു് സവർണ്ണർ എ ് കുറിക്കാറുള്ളെത�
ങ്കിലും ജന്മിവ്യവസ്ഥയുെട ക്ഷയവും രാജഭരണത്തി�
െന്റ ദൗർബ്ബല്യവും സാമൂഹികവും രാ ീയവുമായി ലീ�
നശക്തിയുള്ള വിഭാഗെമന്നനില ് നായർ സമുദായ�
െത്ത ഉയർ വരാനിടയാക്കി. അധിനിേവശ ഭരണ�
ത്തിൻ കീഴിൽ േകരളത്തിൽ േവരൂന്നിയ ആധുനിക�
തയിൽ അതുെകാ ് നായർ സമുദായം സമ മായി
മുന്തിനി . നാലുെക കെള േഭദി െകാണ്ടാണു് ഈ
ഉയർച്ച സാധിച്ചെതന്നതു് വിേരാധാഭാസമായിേത്താ�
ന്നാം. നാലുെക ് ഒരു ഗൃഹമല്ല എന്നതും േദ്ധയ�
മാണു്. നാലുെക ് എ തരം പാർപ്പിടമാണു്? ആധു�
നിക മനഃസ്ഥിതി എെന്താന്നിെന്റ അഭാവമാണതിൽ
കണ്ടതു്? ഇതിെന്റ ഉത്തരം േകരളത്തിെല ആധുനി�
കതയുെട ചരി ത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്. നാലുെകട്ടിെല
ശരീരങ്ങളുെട വിന്യാസം വ്യക്തികെള അംഗീകരി�

ന്നില്ല. വ്യക്തികളായിത്തീർന്നവർ അതിൽ നി
പുറ കടക്കാനും നാലുെകട്ടിെന്റ േക ീയത മാറാ�
നും തുടങ്ങിയേതാടുകൂടിയാണു് ആധുനികത േകരള�
ത്തിൽ ഗൃഹ േവശം െചയ്തെത പറയാം. പെക്ഷ,
ആധുനികത ജാതീയേമാ മതപരേമാ ആയ സവർ�
ണ്ണതെയ കാണുകയില്ല; അതു് സ്വന്തം മനഃസ്ഥിതി�
യിേല ് ‘വ്യക്തി’കെള േചർക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാ�
െട േകരളത്തിൽ തിരക്കിട്ട ജാതി-മതസമുദായ പരി�
ഷ്കരണ സ്ഥാനങ്ങളും ആരംഭി . മാനസികമായ
സമഭാവന ആധുനികതയുെട ഒരു തത്ത്വമാണു്. ആധു�
നികതയിൽ സാം ാരിക വിഭവം ജാതിേയാ മത�
േമാ അല്ല; വിദ്യാഭ്യാസമാണു്. സമഭാവന സാർവ്വ�

ിക വിദ്യാഭ്യാസം സാദ്ധ്യമാ . സാം ാരിക
വിദ്യാഭ്യാസെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതു് ജാ�
തിമതേഭദെമേന്യ ഏവർ ം ആർജ്ജിക്കാനാവുന്ന
ഒരു അന്തരീക്ഷം, സംഘർഷങ്ങളിലൂെടയാെണങ്കി�
ലും, േകരളത്തിൽ നിലവിൽ വ . ആധുനികതയുെട
സാം ാരിക വിഭവം ആർജ്ജിക്കാനും അങ്ങെന
വ്യക്തികളായിത്തീരാനും തയ്യാറായവരുെടെയല്ലാം
മനഃസ്ഥിതിയിൽ ഗൃഹം ഒരു മുഖ്യ തിപാദ്യ വിഷ�
യമായി.

ഇങ്ങെന വരാൻ തയ്യാറായവെരല്ലാം ഇടത്തരക്കാരാ�
ണു്. കാരണം പാരമ്പര്യം അവർക്കായി വലുതാെയാ�

ം നീക്കിെവ ന്നില്ല. ഒ മില്ലാത്തവരും ഏെറയു�
ള്ളവരും ആധുനികതയിേല ് ആകർഷിക്കെപ്പടു�
ന്നില്ല. ഈയർത്ഥത്തിലാണു് ആധുനികത ഇടത്ത�
രക്കാരെന്റ ദർശനെമ പറഞ്ഞതു്. പില്ക്കാല ്
ഗൃഹെത്ത അ തിേരാധ്യമായ മാനസികാനുഭവമാ�
ക്കി മലയാളി സമ്മാനിച്ചതു് ഈ വീക്ഷണമാണു്.
ചരി പരമായി ശരിയാവാൻ വഴിയിെല്ലങ്കിലും വീ�
ടിെന റി ് ഇങ്ങെനെയാരു വ്യാഖ്യാനവുമാവാം:
മുൻപാർപ്പിടങ്ങൾ വ്യക്തികൾ വിടാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാ�
ഴാവാം അവർ വി േപായതു് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
അവെയ കുറിക്കാൻ ‘വീട്’ എ ് ആളുകൾ േയാ�
ഗിച്ചതു്. അെല്ലങ്കിൽ പുതിയ പാർപ്പിടം വീട്ടിത്തീർ�
േക്കണ്ട ഒരു ബാദ്ധ്യതയായിത്തീരുന്നതുെകാ ്
വീടുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാവാം അതു വീടാവുന്ന�
തു്. അെതന്തായാലും േകരളത്തിൽ ഒരു രണ്ടാംഘട്ട
ആധുനികത, േപരുെകാ മാ ം അധിനിേവശാ�
ധുനികതേയാടു് സാമ്യമുള്ള ഒ ്, അറുപതുകളിൽ
അനുഭവെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. വികസനാധുനികതെയ�

് അതിെന വിളിക്കാം. െന വിെന്റ പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതികളിലൂെട നടപ്പാക്കിയ ഒരു ആസൂ ിത മൂലധ�
നവ്യവസ്ഥയും മുഴുെക്ക തുറ െകാടുക്കാത്ത കേമ്പാള�
ത്തിെന്റ വ്യാപനവും ഇടത്തരക്കാെര ീണിപ്പിക്കാ�
നുള്ള േകരളത്തിെല ഇടതു-വലതു രാ ീയകക്ഷിക�
ളുെട മത്സരവുെമല്ലാം ഈ വികസനാധുനികതയുെട
ലക്ഷണങ്ങൾ തീർ . ഇതിനു പുറേമ വാസിമല�
യാളികളുെട, വിേശഷി ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനി�

ള്ള, സംപാദ്യം വർദ്ധമാനമായേതാതിൽ േകരള�
ത്തിെലത്താൻ പാകമാവുകയും െചയ്തേതാെട വികസ�
നാധുനികത മലയാളിയുെട ഗൃഹസ്വപ്നെത്ത സാക്ഷാ�
ത്കരിക്കാനുള്ള തയ്യാെറടുപ്പിലായി.

വികസനാധുനികഘട്ടത്തിൽ േകരള ഭൂ േദശ ്
അങ്ങി ് െപട്ടിവീടുകൾ ത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
ഏെറ െറ െപട്ടികളുെട ആകൃതിയിൽ പണിത
േകാൺ ീറ്റ് െകട്ടിടങ്ങളാണു് െപട്ടി വീടുകൾ. ഗൃഹ�
പുരാണത്തിെന്റ രണ്ടാംഭാഗം അവിെട തുട .
ഈ സിമന്റ് െപട്ടികളിൽ നി ചുെട്ടടുക്കെപ്പട്ട പു�
തിയതരം മനുഷ്യസത്വങ്ങൾ മലയാളിയുെട പുതിയ
നിർവ്വചനം തീർ . ഈ െകട്ടിടങ്ങൾ െപാതുെവ
വാ ശി കലയിെല ആധുനികതയുെട ഏറ്റവും ലളി�
തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരു . േവഗത്തിൽ വ്യക്തി�
വത്കൃതമായിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഒരുവ്യവസ്ഥയിൽ
എങ്ങെനെയങ്കിലും സ്വയം രക്ഷി െകാ കെയന്ന
സമ്മർദ്ദം ഈ െകട്ടിടങ്ങളുെട നിർമ്മാണത്തിനു േചാ�
ദകമായിത്തീർന്നിരിക്കാം. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ വ്യത്യാ�
സെപ്പടുന്ന ഒരു ചിഹ്നവ്യവസ്ഥയിേല ് ഈ പാർ�
പ്പിടങ്ങെള നയി ന്ന േചാദകങ്ങൾ ഇനിയും ഗൃഹപു�
രാണത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഇടം േനടിയിട്ടില്ലാ�
യിരു . മത്സരേയാട്ടത്തിനു മനുഷ്യർ തയ്യാെറടു �
ന്ന ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാന ്
തങ്ങെള ആരും എത്തി കയിെല്ല ം തങ്ങൾത�
െന്ന തനിത്തനിയായി ഓടണെമ ം തിരിച്ചറി
തുട ന്ന മനുഷ്യസത്വങ്ങളുെട പങ്കപ്പാടു് ഈ പാർ�
പ്പിടങ്ങളുെട സംക ത്തിൽ കാണാം.

ഈ െകട്ടിടങ്ങൾ ലളിതെമ പറഞ്ഞതു് അവയുെട
വ്യക്തിേക ിതമായ ഏകാ ത മൂലമാണു്.7 നാലു�
െകട്ടിെല ഇരുൾമുറികളിൽ മാ ം ാപ്യമായിരു�
ന്ന സ്വകാര്യത ് ഇേപ്പാൾ പാർക്കാൻ ഒരു ഇടം
എന്നയർത്ഥത്തിലാണു്. പാരമ്പര്യത്തിെന്റ ഇരുട്ടാ�
ണു് ആധുനികതയുെട െവളിച്ചമായി ഇേപ്പാൾ കാ�
ശിച്ചതു്. വയ്ക്കാവുന്നിടെത്താെക്ക ജനലുകൾ വ ് ഈ
െകട്ടിടങ്ങൾ കൂടുതൽ െവളിച്ചം േതടി; സ്വകാര്യതെയ
നിലനിർത്തിത്തെന്ന. അകെത്ത ഊഷ്മാവുയർത്താൻ
അതിടയാക്കിെയന്നതു് അതിെന്റ ആസൂ ണത്തി�
െന്റ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. െപാതുമുറി, കിട മുറി, അടു�
ക്കള, ക സ്, കുളിമുറി തീർ െപട്ടിവീടിെന്റ ഇട�
വിന്യാസം. േകരളത്തിൽ ഏതാണ്ടിക്കാല തെന്ന
നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയ കുടുംബാസൂ ണവും ഇേതാടു
േചർ വായി ക: ‘നമ്മെളാ ് നമുെക്കാ ്’.
ആധുനികതയുെട വരണ്ട തർക്കശാ ം അതിെന്റ
രചനകളിെലല്ലാത്തിലും േപാെല െപട്ടിവീടുകളിലും

കടമാവു . ഒതുക്കം അതിെന്റ േത്യകതയാണു്;
അപരർ ് അതിൽ ഇടമില്ല. ആധുനികതയുെട മിത�
ത്വം, മിതവ്യയം, െപട്ടിവീടുകളുെട നിർമ്മാണത്തിലും
കാണുെമങ്കിലും സിമന്റിെന്റ അമിതമായ ഉപേയാ�
ഗം ഒരു അലംഘനീയ കീഴ്  വഴക്കംേപാെല അതു�
പിൻതുടരു . ഈ സിമ േത ം െവള്ളപൂശലും
മാന്യതയുെട സൂചകങ്ങളായതുെകാണ്ടാവാം ഇതു്
മനഃസ്ഥിതിപരമായിത്തെന്ന മലയാളിയുെട ഗൃഹസം�
ക ത്തിൽ വന്നതു്. അവയുെട േയാജനെത്ത സം�
ബന്ധിച്ച ന്യായീകരണങ്ങൾ യുക്തിവത്ക്കരണമാ�
യിക്കാണാം. അവ യുക്തിവത്ക്കരണങ്ങൾതെന്നയാ�
െണ കാണി ന്ന െതളിവുകളും ഇക്കാല ണ്ടാ�
യി. പഴയ ഓടിട്ട വീടുകൾ പലതും െപട്ടിവീടുകളുെട
വർദ്ധമാനമായ കട വരേവാെട സ്വന്തംമുഖച്ഛായ
മാറ്റാൻ േമൽ ര മറ ന്ന ഫസാഡുകളുയർത്തി സി�
മന്റ് േത ് െവടുപ്പാക്കി, അവയും െപട്ടി വീടുകളാെണ�
ന്ന തീതിയുളവാക്കി.

7. വീടിനു് സ്വയേമവ ഒരു േക ീയതയു ്. വീടിെന സംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളം അേന്യാന്യ ബന്ധമുള്ള ര ് ധാന �
േമയങ്ങൾ ബാഷ് ലാദ് പരിഗണി ന്നതിൽ ഒ ് േക ീ�
യതയാണു്. മെറ്റാ ് അതു ലംബമാനമായിട്ടാണു ഭാവന
െചയ്യെപ്പടുന്നതു് എന്നതും. അതു് ഊർദ്ധ്വമുഖമായി ഉയരു�

. അേദ്ദഹം പറയു : “രണ്ടാമതായി വീടു് ഒരു സംേക�
ിതമായ സത്വമായി ഭാവന െചയ്യെപ്പടു . േക ീയത�

െയ സ്സംബന്ധിച്ച ന െട േബാധേത്താടാണു് അതു് അർ�
ത്ഥി ന്നത്”. ഗേസ്താം ബാഷ് ലാദ് െപായറ്റിക്സ് ഓഫ് േ �
യ്സ്, േബാസ്റ്റൺ: 1969.

ഇതു് ഗൃഹപുരാണത്തിെല രസകരമാെയാരു അദ്ധ്യാ�
യമാണു്. എ യും സഹാനുഭൂതിേയാെട പരിഗണി�

കയാെണങ്കിൽ ഇതിെല മനഃസ്ഥിതിപരമായ നി�
സ്സഹായത നമു േബാദ്ധ്യമാവും. ആധുനികതയുെട
സമഭാവനെകാണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാ െപട്ടിവീടുക�
ളും ഒരുേപാെലയാണു്, ഇടത്തരക്കാെരല്ലാം കണ്ടാൽ
ഒരുേപാെലയാവുന്നതുേപാെല, തമ്മിൽത്തമ്മിൽ തി�
രിച്ചറിയാൻ യാസമായവ. അതാണവയുെട ലാളി�
ത്യം. െപട്ടിവീടുകളുെട നിർമ്മാണത്തിൽ അന്തർഭ�
വിച്ച ആധുനിക വാ വിദ്യയുെട യുക്തി അതിെന്റ

ാേദശിക േയാഗത്തിൽ ഒരു അയുക്തിയായി
പരിണമി െമ തിരിച്ചറിയാൻ ആധുനികശി ി�

കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നതു സത്യമാണു്. ഓടി ചായ്ച്ച
േമൽ ര പകരം ക ം കമ്പിയും സിമൻറും േചർ�

പരത്തിയവ േകരളത്തിെന്റ ഭൂമിശാ പരമായ
യുക്തി േനെര െകാഞ്ഞനം കുത്തിനി ന്നവയായി
മാറി.

അവരിൽ സമ്പന്നരായ ഇടത്തരക്കാെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം െകട്ടിടത്തിനകവും
തങ്ങളുെട സാമൂഹ്യപദവിയുംഅഭിരുചിയും
വിതിർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ദർശന സ്ഥല�
മായി വ്യവഹരിക്കെപ്പ . ‘ഉയർന്ന’ ‘താഴ്ന്ന’
സം ാരങ്ങളുെട ഏറ്റ റച്ചിലനുസരി ് ഈ
ആലങ്കാരികതകൾ ‘ഉറെക്ക’യും ‘പതി ം’
‘മിതഭാഷി’യുമായി അ സ്വ ം വ്യത്യാസങ്ങ�
ളനുവദി . ഈ പാർപ്പിടങ്ങളുൾെക്കാ ന്ന
ഇടം േബക്കറുെട ‘മൗനസൗഹൃദ’ത്തിനു
പകരമായി ചില െകാണ്ടിരി ന്ന പരിഭവ�
മാണു് മനുഷ്യസത്വത്തിനു് അനുഭവേവദ്യമാ�

ക.

വികസനാധുനികതേയാടുകൂടി േകരളത്തിൽ അനുഭ�
വെപ്പ തുടങ്ങിയ ചൂടു്, വികസനത്തിെന്റ ചൂടു് എന്ന�
തിേനക്കാൾ, േകാൺ ീറ്റ് െകട്ടിടങ്ങൾ ആഗിരണം
െച ണ്ടാവുന്നതാെണ ് ഇ ് അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട
വ തയാണു്. മഴ െപയ്താൽ എളുപ്പം ഒലി േപാകാ�
നുണ്ടാക്കിയ ചായ്ച്ച േമൽ ര കാലവർഷം പതി�
വായ േദശങ്ങളിൽ െകട്ടിടങ്ങളുെട മുഖമു െയേന്നാ�
ണം കാണെപ്പടുന്നതിെന്റ യുക്തിയും ആധുനിക ശി�

ിയുെട വാ േബാധത്തിൽ േവശിച്ചില്ല. ആധു�
നിക ശി ിയുെട െകട്ടിട സംക െത്ത ഉണ്ടാക്കിയ
ആധുനികത മെറ്റാരു ഭൂ േദശെത്ത പരിതഃസ്ഥിതി�
യുെടയും കാലാവസ്ഥയുെടയും കരണത്തിൽ യുക്ത�
മായിരിക്കാവുന്ന സംക ങ്ങൾ അടങ്ങിയതാവാം.
ആധുനികതയുെട ഏകശിലാരൂപം തകരുേമ്പാൾ
മാ േമ ഈ യുക്തി നമു ് േബാദ്ധ്യമാവൂ എ ം
വരാം.

സാമൂഹിക ഇടത്തിൽ വന്ന ഈശൽ േഭദങ്ങൾ െപട്ടി�
വീടിെന്റ വലുപ്പത്തിലും ആലങ്കാരികതയിലും ഈശൽ
വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നെതാഴിച്ചാൽ അവയു�
െട ഏകതാനത അഭംഗം തുടർ . അത്തരം ദൃഷ്ടാ�
ന്തങ്ങളിൽ വീട്ടിനകം വ്യക്തമായ ദിശാേബാധമി�
ല്ലാെത കൂടുതൽ വി തമാക്കെപ്പ ; വരാൻേപാകുന്ന
ഉപേഭാഗശീലെത്ത അവ മുൻകൂർ തീക്ഷി ന്നതു
േപാെല. വികസനാധുനികശി ി ബാഹ്യവും ആന്ത�
രികവുമായ ര സമ്മർദ്ദങ്ങളിലാണു വർത്തിച്ച�
തു്. ഒ ്, വീടു് െക ന്നവരുെട സാമ്പത്തിക െഞരു�
ക്കം. ര ് ആധുനിക വാ ശാ മുൻവിധികേളാ�
ടുള്ള വിേധയത്വം. ഇവ ര ം േചർ ് അയാളുെട
ശി െത്ത അസുന്ദരവും പരിേതാവസ്ഥാവിരുദ്ധവു�
മാക്കി. അയാൾ മിതവ്യയമാെണ ഹിച്ചതുേപാ�
ലും മിതവ്യയമായിരുന്നില്ല. മിതവ്യയം വികസനാ�
ധുനികതയുെട നിർവ്വചനത്തിെന്റ സാരാംശമെല്ല ്

വാസി മലയാളികളുെട സമ്പാദ്യം േകരളത്തിൽ
െതാടു വിട്ട നിർമ്മാണ ളയം കാണി . �
വാസി ധനാഗമേത്താെട ആധുനികശി ിയുെട ഒരു
സമ്മർദ്ദം ആേപക്ഷികമായി നീ കയും അയാൾ
ദുർവ്യയത്തിനു സന്നദ്ധമാെണ വ്യക്തമാവുകയും
െച . നിർമ്മാണ സാധനങ്ങളുെട െതരെഞ്ഞടുപ്പി�
ലും അവ ഉപേയാഗി ന്നതിലും അയാളുെട ഭാഷ
പഴയതു തെന്നയായിരു ; ഒ കൂടി ആർഭാടമാെയ�

മാ ം. ഈ ആന്തരികസമ്മർദ്ദം മാധ്യമത്തിെന്റ�
യും പണിയുെടയും പണിതുകഴിഞ്ഞാൽ ആ െകട്ടി�
ടംെചലവഴിക്കാൻ േപാകുന്ന ഊർജ്ജത്തിെന്റയും
ദുർവ്യയെത്ത വാ വിെന്റ പരിേവഷമാക്കി മാറ്റി.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു് വാ ഒരു ഭാഷയാെണ�
് നെമ്മ ഓർമ്മിപ്പി െകാ ് വാ ശി െത്ത പു�

തിയ സംേവദനക്ഷമതയായി എഴുപതുകളിൽ ലാറി
േബക്കറുെട നിർമ്മിതികൾ േകരളത്തിലുയർ വന്ന�
തു്. എഴുപതുകളിൽത്തെന്നയാണു് േകരളത്തിൽ സാ�
മൂഹിക വീക്ഷണത്തിലും കലാസാഹിത്യരംഗ ം
ആധുനികതെയ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരു �
ന്ന സംരംഭങ്ങളുണ്ടായെതന്നതു് അ തീക്ഷിതമല്ല.
ആധുനികതെയ ൈകെവടിയാെതതെന്ന അതിെന്റ
ഭാഗമായ തങ്ങളുെട തെന്ന സ്വത്വെത്ത അേലാസര�
െപ്പടു ന്ന രീതിയിൽ കൃതികൾ രചിക്കാൻ ഇവി�
ടെത്ത കലാകാരന്മാരും കവികളും മുേന്നാ വ .
അവർ ആധുനികതയിൽ വ്യതിചലിച്ചതു് എന്തിൽ,
നിലനിറുത്തിയതു് എന്തിൽ എന്നതു് ഒരു പഠനവിഷ�
യമാകയാൽ അതു് ഈ ആമുഖത്തിെന്റ പരിധിയിൽ
വരുന്നില്ല. എന്നാൽ േബക്കർ വാ ശി ങ്ങളുെട ചരി�

സന്ദർഭം ഇതു തെന്നയാെണ വാദിക്കാവുന്നതാ�
ണു്. ഈ ശി ങ്ങളുെട േത്യകതകൾ സുവിദിതമാ�
കയാൽ അതിവിെട എടു പറയുന്നില്ല.

എടു പറേയണ്ട കാര്യം അതിെന്റ മിതവ്യയ �
ദ്ധയാണു്. മെറ്റാ ് അതിെന്റ തേദ്ദശീയ ബിംബങ്ങ�
േളാടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും. ചായ് ് േമൽ രകളും ഓടു�
കളും ശി ത്തിൽ പുനർസന്നിേവശിപ്പി ക, സിമ�
ന്റിെന്റയും കമ്പിയുെടയും ഉപേയാഗം ഗണ്യമായി കുറ�

ക, വായുവും െവളിച്ചവും കടക്കാനനുവദി െകാ ്
ഊർേജ്ജാപേയാഗം ന നതമമാ ക എന്നിവ മി�
തവ്യയെത്ത തിനിധാനം െച . ഈ മിതവ്യയം
ആധുനികവാദത്തിേന്റതാേണാ എന്നതു് തർക്കവിഷ�
യമാണു്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിെല ാമങ്ങളിൽ
നി ് ഗാന്ധി പഠിച്ചതും8 േതാേറാെയേപ്പാലുള്ള9

കൃതിവാദികൾ പിൻതുടർന്നതുമായ ലാളിത്യമാ�
വാം ഈ മിതവ്യയത്തിെന്റ മാതൃകകൾ. അതുേപാ�
െല തേദ്ദശീയ ബിംബങ്ങേളാടുള്ള തിപത്തി തേദ്ദ�
ശീയ വാദത്തിെന്റയും െവ െകട്ടിയ അലങ്കാരത്തി�
െന്റയുമിടയിൽ—ഇവ രണ്ടിേനയും സമദൂരത്തിൽ നി�
റുത്തിെക്കാ ം—സ്ഥാനം േതടു ; വാ ശി ത്തി�
െന്റ േത്യകതെയത്തെന്ന തിനിധാനം െച �
െകാ ് തത്വപരമായ നിലപാടുകളിൽ കാണി ന്ന
ഈ സ്വാത ്യവും ഉൾെക്കാള്ളൽ മനഃസ്ഥിതിയും
ലാറിേബക്കറുെട സൃഷ്ടികെള ആധുനിേകതരമാ �

. അതുെകാ ് ഇത്തരം ശി ങ്ങളുെട വിലയിരു�
ത്തലിൽ എ ്, എവിെടനി ് ഉൾെക്കാ െവന്ന
േചാദ്യം അസ്ഥാനത്താണു്. എ ം എവിെടനി ം
എടുക്കാം. എന്നാൽ ഗാന്ധിെയ സംബന്ധിെച്ചന്ന�
േപാെല േബക്കർ ശി ങ്ങളിെല എതിക്സ് അവെയ
ഉത്തരാധുനിക അവകാശവാദങ്ങൾ ് ഭാഗ്യവശാൽ
അേയാഗ്യമാ . േകരളത്തിെന്റ വാ ശി ത്തി�
െന്റ സാം ാരികവും കലാപരവുമായ ചരി ത്തിെന്റ
ഭാഗമായി ഈ ചർച്ച മെറ്റാരിടത്താണു സക്തമാവു�
ന്നതു്.

8. ഗാന്ധിയുെട സബർമതി ആ മത്തിെന്റ വാ രീതി �
ദ്ധി ക.

9. േതാേറാ പറയു : “പരി ത മനുഷ്യെന്റ അഭിലാഷ�
ങ്ങൾ അപരി തേന്റതിേനക്കാളും േയാഗ്യങ്ങളെല്ലങ്കിൽ,
അയാൾ തെന്റ ജീവിതത്തിെല ഏറിയഭാഗവും കടങ്ങ�
ളായ ജീവിതാവശ്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും സമ്പാദി ന്നതിൽ
മാ ം വ്യാപൃതനാെണങ്കിൽ, എന്തിനയാൾ ് മറ്റവേന�
ക്കാളും െമച്ചെപ്പട്ട പാർപ്പിടം ഉണ്ടാകണം?” “സുഖിയന്മാ�
രും തുമ്പില്ലാത്തവരുമാണു് പുതുേമാടികളുണ്ടാക്കിവ ന്നതു്.
അവെയപിെന്ന ‘മ ള്ള േഗാക്കൾ’ ദ്ധേയാെട അനുഗ�
മി . ഒന്നാന്തരം എ വച്ചി ള്ള വീടുകളിൽ ത ന്ന
യാ ക്കാരൻ ഈ കാര്യം വളെര േവഗം ക പിടി ”.
േതാേറാ, വാൽഡൺ.
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ഗാന്ധിജിയുെട സബർമതി ആ മത്തിെല വാ �
വിെന്റ സുഖേഭാഗവിരക്തിെയ അനുസ്മരിപ്പി ന്ന
എേന്താ ഒ ് േബക്കറുെട ശി ങ്ങളിൽ അനുഭവേവ�
ദ്യമാണു്; അതിെന്റ കാഠിന്യമില്ലാെത. ഈ വാ �
ശി ങ്ങൾ സൃഷ്ടി ന്ന ഇടം മനുഷ്യസത്വേത്താടുള്ള
ഒരു മൗനസൗഹൃദം സ്ഥാപി . ഗൃഹമാനസിക�
ത ് അന്യമായ ഒരു വി മം അതു് ഉണ്മ േവണ്ടി�
െയാരു . എന്നാൽ േകരളത്തിെന്റ സാം ാരിക
ഭൂപടത്തിൽ േബക്കറുെടയും തുടർ ് എം.വി. േദവ�
െന്റയും മ ം െകട്ടിടങ്ങൾ തങ്ങളുെട ഉപേഭാക്താക്കളു�
െട, ഈ പാർപ്പിടങ്ങളിൽ പാർക്കാൻ േപാകുന്നവരു�
െട, മേനാഭാവെത്ത തിനിധാനം െച െവന്ന
നിലയ്ക്കാണു് സ്ഥാനനിർണ്ണയം െചയ്യെപ്പട്ടതു്; പാർ�

ന്നവരുെട ൈശലിയിലും വീക്ഷണത്തിലുമുള്ള വ്യ�
ത്യാസെത്ത കുറി ന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ.

വാ ശി പരമായി േനാക്കിയാൽ േബക്കറുെട നിർ�
മ്മിതികളിൽ വാ ഒരു സ്താവനയായി എഴു
നി കയും മ വാ ശി ങ്ങെള സംസാരിക്കാൻ
നിർബന്ധി കയും െച . എൺപതുകളിലും െതാ�

റുകളിലും നിർമ്മിതമായ പാർപ്പിടങ്ങൾ കഴിയുന്ന�
െപട്ടിയാകൃതി ഉേപക്ഷി ം തേദ്ദശീയ വയുള്ള

അലങ്കാരങ്ങൾ പിടിപ്പി ം ത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
േമൽ രകൾ േകാൺ ീറ്റ് ചായ് കളുണ്ടാക്കി,
ഓടുകൾ പാകി പരമ്പരാഗത വാ ൈശലിെയ സൂചി�
പ്പി . െകട്ടിടങ്ങൾ സ്വന്തം ആകാരത്തിേല േനാ�
ക്കാൻ നിങ്ങെള ക്ഷണി ന്ന ഘടകങ്ങൾ അവയുെട
ബാഹ്യേമാടികളിൽ േചർക്കാൻ മി െകാ ള്ള
രചനകൾ കൂടുതൽകൂടൂതൽ ത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
ഈ പാർപ്പിടങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥെര സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം തങ്ങളുെട സാമൂഹിക ഇടെത്തയും പദവി�
േയയും വ്യഞ്ജിപ്പി ന്ന ധർമ്മവും ഈെകട്ടിടങ്ങൾ
ഏെറ്റടു . അവരിൽ സമ്പന്നരായ ഇടത്തരക്കാെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം െകട്ടിടത്തിനകവും തങ്ങളു�
െട സാമൂഹ്യപദവിയും അഭിരുചിയും വിതിർത്തിക്കാ�
ട്ടാനുള്ള ദർശന സ്ഥലമായി വ്യവഹരിക്കെപ്പ .
‘ഉയർന്ന’ ‘താഴ്ന്ന’ സം ാരങ്ങളുെട ഏറ്റ റച്ചിലനു�
സരി ് ഈ ആലങ്കാരികതകൾ ‘ഉറെക്ക’യും ‘പതി�

ം’ ‘മിതഭാഷി’യുമായി അ സ്വ ം വ്യത്യാസ�
ങ്ങളനുവദി . ഈ പാർപ്പിടങ്ങളുൾെക്കാ ന്ന ഇടം
േബക്കറുെട ‘മൗനസൗഹൃദ’ത്തിനു പകരമായി ചില�

െകാണ്ടിരി ന്ന പരിഭവമാണു് മനുഷ്യസത്വത്തി�
നു് അനുഭവേവദ്യമാ ക. ചുറ്റിനാലും ഭവിക്കെപ്പടുന്ന
ഒന്നായിസത്വം മാറുേമ്പാഴാണു് അതു പരിഭവമാവുന്ന�
തു്. വാ വിെന്റ ശബ്ദായമാനത ഉണ്മയുെട ഭവപര�
മായ കാശെത്ത അനുവദി കയില്ല. ഇക്കാല
തെന്ന ‘േബക്കർ േമാഡൽ’, ‘േലാ േകാസ്റ്റ്’ എന്നിങ്ങ�
െന േപരുകൾ വീണ േബക്കറുെട ശി ങ്ങൾ ് േക�
രളത്തിൽ പല അനുകരണങ്ങളുമുണ്ടായി. േബക്കർ�
േമാഡൽ െകട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായി ഒരുങ്ങിയ�
വരിൽ പലരും തങ്ങളുെട പാർപ്പിട മേനാഭാവത്തിൽ
ആ േമാഡൽ ആവശ്യെപ്പടുന്ന കലർപ്പില്ലാത്ത ലാ�
ളിത്യം വ പുലർത്താൻ തയ്യാറായിരുന്നിെല്ലന്നതു്
ഒരു വ തയാണു്. അകം മുഴുെക്ക നല്ലവണ്ണം സിമ�

പൂശിയും കുളിമുറികൾ (ചിലേപ്പാൾ അടുക്കളയും)
വില കൂടിയ ഇണ സാമ ികൾ പിടിപ്പി ം മ ം
ലാളിത്യെത്ത വ ീകരിക്കാൻ അവരും ശി ികളും
സന്നദ്ധരായി. ലാളിത്യം സൗകര്യെത്ത റി ള്ള
സമകാലവീക്ഷണവുമായി എേപ്പാഴും കലഹത്തി�
േലർെപ്പ . ഇതു് േബക്കർ േമാഡൽ പാർപ്പിടങ്ങളിെല
ഇടത്തിെന്റ അന്തരീക്ഷെത്ത വീർ മുട്ടിക്കാനിടയാ�
ക്കി. അതുേപാെലതെന്ന, പാരമ്പര്യ സൂചകങ്ങളായി
സമകാല െകട്ടിടത്തിൽ ത്യക്ഷെപ്പട്ട അലങ്കാരങ്ങ�
ളും മ ം പാരമ്പര്യേത്താടുള്ള തത്ത്വാധിഷ്ഠിത സമർ�
പ്പണ ബുദ്ധി കാണിച്ചില്ല. അത്തരം പാർപ്പിടങ്ങളി�
െല ആന്തരികമായ ഇടം ഉപേഭാഗ സം ാരത്തിെന്റ
പരീക്ഷണശാലകളായിത്തീർ .

അതായതു് വാ ശി ത്തിെല തേദ്ദശീയ തിപാദ്യ�
വും പാരമ്പര്യ സൂചകങ്ങളും ആത്യന്തികമായി ഉപരി�

വപരമാകാനും അവെയല്ലാം തെന്ന ഉപേഭാഗസം�
ാരേത്താടു് െചറു നി കാണിക്കാെത ഉ ഖമാ�

കാനും വണത കാട്ടി. ആധുനിക ൈശലിയിലുള്ള
പാർപ്പിടം ആസൂ ണം െച േമ്പാൾേപാലും അതി�
െന്റ സ്ഥാനെത്തയും ദി കെളയും നിർമ്മാണെത്ത�
യും അലംകാരങ്ങെളയും കുറി ള്ള പാരമ്പര്യചിന്ത�
കേളാടു് െഫറ്റിഷിസപരമായി അള്ളിപ്പിടി െകാ ്
തങ്ങളുെട പാർപ്പിട മേനാഭാവെത്ത ലക്ഷണംെകട്ട�
താക്കിത്തീർക്കാൻ മലയാളികൾ കഴിയു ്.
യുക്തി ് േചരാത്തവിധം അമിതമായ ഭക്തിേയാ �
മേമാ സാധനങ്ങേളാടു് കാണി ന്ന സമീപനമാണു്
െഫറ്റിഷിസം. ഉപേഭാഗസാധനങ്ങളുെട െഫറ്റിഷ്
വത്ക്കരണെത്ത റി ് മാർക്സിെന പിൻതുടർ �
െകാ ് വാൾട്ടർ െബൻയമിൻ പറയുന്നതു് ശി കല�
യുെട പരിണതിെയ റി ം സക്തമാണു്. പുേരാഗ�
മനപരെമേന്നാ പരി തെമേന്നാ േതാന്നിപ്പി ന്ന
ഉപേഭാേഗാത്പന്നങ്ങളുെട േലാകത്തിൽ, പുതിയ
േവഷങ്ങളിൽ, ആധുനികത ആട്ടിപ്പായി െവ ്
അവകാശെപ്പടുന്ന മി ് പുനർ േവശി ന്നതായി
അേദ്ദഹം നിരീക്ഷി . ഉപേഭാഗ സാധനങ്ങേളാ�
ടുള്ള യുക്തിസഹമല്ലാത്ത തിപത്തി, അവ എേന്താ
ഗൂഢശക്തി നിറഞ്ഞതാെണന്നേപാെല ഉപേഭാഗി�
ക്കാനുള്ള ഔ ഖ്യം, പരമ്പരാഗത മി കൾ
പകരമായി ആധുനികത ൈകവന്നതാെണ പറ�
യാം. െബൻയമിെന്റ ഈ ഉൾക്കാ വാ ശി ത്തി�
െന്റ സമകാല രൂപവിചിന്തനത്തിേല ് നീട്ടിയാൽ
അതു് ഈ അർത്ഥത്തിൽ െഫറ്റിഷിസ്റ്റിക് ആെണ
കാണാം. പരമ്പരാഗത വാ ബിംബങ്ങെളയും വാ�

പരിഗണനകെളയും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിെന്റ ഘട�
കമാക്കി മാ ന്നതു സമകാലസാം ാരിക െഫറ്റിഷി�
സം തെന്ന; കേമ്പാളത്തിൽ വാർക്കെപ്പട്ട ഒ ്. മാർ�
ക്സിസത്തിെന്റ ഉൾക്കാ ഒരു നൂറ്റാ ് പിന്നി ് ഉപ�
േഭാഗസം ാരത്തിെന്റ സമകാല വിമൃഷ്ടിയിൽ സ�
ക്തമായിരി െവന്നതും േദ്ധയമാണു്.10

10. വാൾട്ടൻ െബൻയമിൻ, ഇല്ല മിേനഷൻസ്.

ഈ സന്ധിയിൽ െവ ് നാം ഗൃഹസ്ഥാ മത്തിെന്റ
മൂന്നാം ഘട്ടത്തിേല ് കട . അധിനിേവശകാ�
ല ് ആരംഭിച്ച ഗൃഹ സ്ഥത്തിെന്റ ലക്ഷ്യ ാപ്തി�
യായി, ഗൃഹമാനസികതയുെട പരിപാകമായി നമു ്
ഈ ഘട്ടെത്ത കാണാവുന്നതാണു്. സമകാല വാ
ശി ിയുെട/ഡിൈസനറുെട ഉൽസവകാലമായും ഈ
ഘട്ടെത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഗൃഹം ഒരു മാനസിക
ഇടമാെണ ം അതു് പാർ ന്ന ഇടവുമായി താദാ�
ത്മ്യെപ്പടുന്നിെല്ല ം തിരിച്ചറിയാൻ, ഭൗതികമായ
ഇടത്തിൽ നി ് പാർപ്പിടം എങ്ങെന വ്യത്യാസെപ്പ�
ട്ടിരി െവ ് കാണണം. ഭൗതികമായ ഇടെത്ത
പാർക്കാനായി രൂപെപ്പടു േമ്പാഴാണു് പാർപ്പിടം
ആകുന്നതു്. ഇതു് ഒരർത്ഥത്തിൽ ശൂന്യത വടിവു്

വരുത്തലാണു്; അതിെന്റ ആകാരം മെപ്പടുത്തലും
നിർണ്ണയിക്കലുമാണു്. ഇതു് മനുഷ്യ ഉണ്മയുെട തെന്ന
നിർണ്ണയനമാവരുതു്. അതുെകാ ് പാർപ്പിടം മനു�
ഷ്യ ഉണ്മെയേപ്പാെല തെന്ന അസംവൃതമായിരി �

. പാർ ന്ന ഇടെത്ത ആവരണം െചയ്തിരി ന്ന
െകട്ടിടംേപാെല സംവൃതമല്ല പാർപ്പിടം. മനുഷ്യർ�

് അവരുെട സത്വെത്ത കാ സൂക്ഷിക്കാനായി,
അതായതു് സത്വത്തിെന്റ അനീർണ്ണീതവും അവ്യവ�
സ്ഥവുമായ ഭാവെത്ത ദ്ധേയാെട േനാ വാനായി
െകട്ടിടനിർമ്മാണത്തിലൂെട രൂപംെകാ ന്ന ഇടമാ�
ണു് പാർപ്പിടം. എന്നാൽ മനുഷ്യസത്വെത്തതെന്ന
അധിനിേവശി ന്ന ഒന്നാണു് മാനസികമായ ഇടം.
ഭാഷയിലൂെടയും തിനിധാനങ്ങളിലൂെടയും മനുഷ്യ�
സത്വത്തിൽ കയറി‘ ടു’ന്ന ഒ ്; മനഃസ്ഥിതി. ഇതി�
െന സം ാരെമ ് ശങ്കരനും ശീലെമ ് മ ള്ളവരും
വിളി ം. തത്ത്വചിന്തകൾ തലകീേഴ്മൽ മറിച്ചിട്ടാണു്
ഭാഷെയ കാണുന്നതു്. ൈഹഡഗ്ഗർ “ഉണ്മയുെട വീ�
ടു്” എ ് ഭാഷെയ വിളി . മറി ് ‘ഭാഷയുെട വീടു്’
എ ് ഉണ്മെയ കാണുക. ഭാഷയുെട കുടിേയറിപാർ�
പ്പിടമാണു് സത്വം. ഈ കുടിേയറിപാർ ് ഒരു അധി�
നിേവശമായി മാറുേമ്പാൾ ഒരു മനഃസ്ഥിതി ഉണ്ടാകു�

. അതുെകാ ് എല്ലാ ശീലങ്ങളും സം ാരങ്ങളും
അവ മനഃസ്ഥിതിപരമായതുെകാ ് മനുഷ്യസത്വ�
െത്ത അധിനിേവശം െചയ്യലാണു്. ഗൃഹം ഒരു പാർ�
പ്പിടമാവാത്തതു് അതുെകാണ്ടാണു്. അതു് മനുഷ്യ
സത്വെത്ത അധിനിേവശി കയും മാനസികമായ
ഇടം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിെന നിർണ്ണയി ക�
യും െച .

പഴയ പാർപ്പിടങ്ങൾ ് വ്യക്തമായ േക ീയത ഉ ്,
അെല്ലങ്കിൽ ഏകാ തയു ്. അതിെല ഇടവിന്യാസ�
ത്തിെന്റ തെന്ന ഏകാ തയാണതു്. ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങ�
െളല്ലാം ഒരിട ് ഒഴുകിേച്ചരുന്നതിെന, േക ീകരി�

ന്നതിെനയാണു് ഇവിെട ഏകാ തെയ ് പറയു�
ന്നതു്. അതു് െകട്ടിടത്തിെന്റ തെന്ന ഏകാ തയെല്ല�
ങ്കിലും െകട്ടിപ്പടു ന്നതിലൂെട ഉരുവം െകാ ന്നതാ�
ണു്. പഴയ നാലുെകട്ടിനു് സ്വാഭാവികമായി ഈ േക�

ീയതയു ്. പാർപ്പിടത്തിെല െപാതു ഇടമായി ഒരു
അകത്തളം രൂപെമടു . അതിൽ വ്യഞ്ജിപ്പിക്ക�
െപ്പടുന്നതു് സാമൂഹികതയുെട സൂക്ഷ്മ പഞ്ചമാണു്.
സ്വകാര്യതെയ ഇരുട്ടിൽ ഒരു മൂലയിൽ താത്കാലിക�
മാ കയും െപാതുേമഖലെയ െവളിച്ചത്തിൽ തുറ ്
സ്ഥായിയാ കയും െച െകാ ് ആ ഹങ്ങളുെട�
യും വിഷയസുഖങ്ങളുെടയും വ്യേക്ത്യതരമായ, പാര�
മ്പര്യനിഷ്ഠമായ ഉപചയം അതുസാധി . ഇതു്
അനുവദി ന്ന മാനസിക ഇടത്തിനും പല സമാന്ത�
രങ്ങളു ്.

കാരണവെര േക ീകരി ള്ള അെല്ലങ്കിൽ പിതൃേക�
ീകൃതമായ ഒരു ശക്തിബന്ധത്തിൽ ഈ മാനസിക

ഇടം വിന്യസിക്കെപ്പടു . ഇ ് അതു് പുരുഷേക�
ിതമാെണ ് തിരിച്ചറിയെപ്പട്ടി ്. കാരണവരു�

െട ക പായി ന്ന ഇടമായി ഈ സൂക്ഷ്മ പഞ്ച�
ത്തിെല എല്ലാ ഇടവും മാറു . അതായതു് പാർപ്പി�
ടത്തിെല ഏെതാരംഗവും പറയുന്നതും െച ന്നതും
ചരി ന്നതും സ്വത മായിട്ടല്ല, പരമ്പരാഗത ത �
മായിട്ടാണു്. ഓേരാ അംഗത്തിെന്റയും കർ ത്വം
കാരണവരിൽെച്ച മു . അതുെകാണ്ടാണു് ആ
മാനസിക ഇടം കാരണവർ-േക ിതമാവുന്നതു്. മു �
പറഞ്ഞ സമാന്തരത്വം ഇവിെട അവസാനി .
കാരണം കാരണവർ പാരമ്പര്യത്തിെന്റ തിനിധി
മാ മായതുെകാ ് േക ീയത പുറത്തായിരി .
ഈ മനഃസ്ഥിതി പുരുഷേക ിതമാെണ ് പറയുന്ന�
തിെല ന്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ഇതു്. ഈ തർക്കമ�
നുസരി ് സാമൂഹികതയുെട ല പഞ്ചം പുറ ്
വിരാട്പുരുഷനിൽ േക ീകരി . അയാൾ ഒരിട�

മില്ലാത്തേപ്പാഴും എല്ലായിട മു ്.

പരമ്പരാഗത പാർപ്പിടത്തിെന്റ ആധാരമായി അതു�
െകാ ് പുരുഷനു ്. ആധുനികതയിൽ പരമ്പരാ�
ഗത പാർപ്പിടത്തിെല സ്വകാര്യ ഇടെത്ത, ആ ഹ�
ങ്ങളുെടയും വിഷയസുഖങ്ങളുെടയും ഇരുണ്ട വാസ�
സ്ഥലെത്ത, അടർത്തിെയടു ് അത്തെന്ന പാർപ്പിട�
വും അതിെന്റ ബലത വുമാ . പുരുഷൻ അങ്ങ�
െന വ്യക്തിയും ഗൃഹനാഥനുമാകു . ആധുനിക പാർ�
പ്പിടത്തിെന്റ േക ീയത കിട മുറിയുെടയും സ്വീക�
രണമുറിയുെടയും ഇട ള്ള ഇടമായാണു് ചായുന്നതു്.
ഗൃഹനാഥനായ പുരുഷൻ വ്യവഹരി ന്ന ഇടമാക�
യാൽ ഒരു പക്ഷേത്ത ് പതി ന്ന ഒന്നായി ഈ
േക ീയത, ഏകാ ത, അനുഭേവദ്യമാകു . അടുക്ക�
ളയുെടയും പണിസ്ഥലത്തിെന്റയും കുളിമുറിയുെടയും
ഭാരം മറു പക്ഷേത്ത ് നീ . ആധുനിക പാർ�
പ്പിടത്തിെന്റ േക ീയത ് സമാനമായി ഗൃഹനാഥ�
െന േക ീകരി െകാ ള്ള ഗൃഹമാനസികതയുെട
ഇടവും നിർമ്മിക്കെപ്പടു . ഈ മനഃസ്ഥിതിയിൽ
പുരുഷൻ—വ്യക്തി—ആെരയാണു്, എന്തിെനയാണു്

തിനിധാനം െച ന്നതു്? അയാൾ സ്വയം തിനി�
ധാനം െച . പേക്ഷ പുറ ് സാമൂഹികത പുരു�
ഷെന തിനിധാനം െച . െപാതു ഇടങ്ങൾ—
ഗവൺെമന്റ്, കേമ്പാളം, നീതിന്യായം, വിദ്യാഭ്യാസം
തുടങ്ങിയവ—എല്ലാംതെന്ന പുരുഷവ്യക്തിയുെട ഇട�
പാടു് േക മായി പുറ ് വിരാട് രൂപം ൈകെക്കാ�

. ഈയർത്ഥത്തിൽ പുരുഷൻ തിരി ് െപാതു
ഇടത്തിെന്റ തിനിധിയായിതീരു .

ഗൃഹമാനസികതയുെട ബലത ം ആധുനികതയിൽ
രൂപെപ്പടുന്നതു് ഇ കാരം െപാതു ഇടെത്ത, വിരാടു്
സമൂഹെത്ത േക മാക്കിയാണു്. ആധുനികതയിൽ
മലയാളി ഗൃഹസ്ഥാ മത്തിെന്റ പടിവാതിൽക്കൽ
എത്തിനി െവ ് പറയാം. െപാതുവ്യവഹാര ഇട�
ത്തിെന്റ ബലത ം കൂടുതൽ ‘െപാതു’ എന്നതു് പാർ�
പ്പിടത്തിെന്റ കൂടുതൽ കേമ്പാള േക ീകൃതമായേതാ�
െട ഓേരാ േകാണിേല ം ഗൃഹത്തിെന്റ ഓേരാ മൂ�
ലയിേല ം േവശിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണു് ആധു�
നികതയുെട മ ഴത്തിൽ നാം കണ്ടതു്. സമകാലി�
കതയിലാവെട്ട ഗൃഹത്തിൽ ഒളിക്കെപ്പേടണ്ടതായി
ഒ മില്ലാതായി. െപാതു-സ്വകാര്യദ്വന്ദ്വം പിൻവാ�
ങ്ങി. പുരുഷനു് വ്യക്തിെയന്ന നിലയിൽ നി ് ഉപ�
േഭാക്താെവന്ന നിലയിേല ് സ്ഥാനചലനം കിട്ടി.
െപാതു ഇടം കേമ്പാളവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പുരു�
ഷെന അതു വിശിഷ്യ, തിനിധാനം െചയ്യാതായി.
പുരുഷനു് കേമ്പാളെത്ത തിനിധാനം െചയ്യാൻ �
േത്യകിെച്ചാരു േയാഗ്യതയില്ലാതായി. സമകാലിക�
തയിൽ ഗൃഹമാനസികത േനരി ്, ഇടനിലക്കാരില്ലാ�
െത, കേമ്പാളത്തിെന്റ ഭാഗമായി.

ീ ചില പഴയ കണ കൾ തീർക്കാൻ പുറ വരി�
കയും ലിംഗവിേവചനത്തിെന്റ അ സക്തി േബാദ്ധ്യ�
െപ്പടു കയും െച . പാർപ്പിടെത്ത സംബന്ധിച്ചി�
ടേത്താളം അടുക്കളയിേല ം കിട മുറിയിേല ം
സ്വീകരണമുറിയിേല ം എന്തിനു് കുളിമുറിയിേല�

ം കേമ്പാളം അധിനിേവശി . ീയും പുരുഷനും
മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും തുല്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കർ�
ഹരായ ഉപേഭാക്താക്കളായി. ഈ അർത്ഥത്തിൽ
സമകാലപാർപ്പിടം ഏകാ മല്ല, വിേക ിതമാണു്;
അെല്ലങ്കിൽ സർവ്വേക ിതമാണു്.

□

ഈ േലഖനം സായാഹ്ന ഓൺൈലനിൽ സിദ്ധീകരി �
ന്ന ‘ഒരു സാമൂഹിക കാ പ്പാടിൽ നി ് ’ എന്ന പുസ്തകത്തി�
ലുള്ളതാണു്.

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin


നിസാർ അഹമ്മദ്

ഒരു പെക്ഷ ആദ്യെത്ത ഉത്തരാധുനിക�
രിൽ ഒരാൾ. ജീവിേക്കണ്ടതു് സ്വന്തം ആ �
ഹങ്ങളനുസരിച്ചാേണാ അേതാ സാമൂഹി�
കമായാേണാ എ ് വ്യക്തമല്ലാതിരുന്ന,
സ്വത്വ തിസന്ധികളാൽ ബാധിക്കെപ്പട്ട കാല ് അേദ്ദ�
ഹം മ ാസിേല ് േപായി. സാ ദായിക ജീവതൈശലി
ഉേപക്ഷി ് പഠനങ്ങളിൽ മുഴുകി. എം. േഗാവിന്ദേനാെടാപ്പം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വർത്തനങ്ങളിൽ പ െകാ . പഠന
സൗകര്യങ്ങൾ േതടി അേദ്ദഹം കാൺപൂർ ഐ ഐ ടി
യിൽ േചർ ് തത്ത്വചിന്തയിൽ പിഎച്ച്ഡി േനടി. െതാ�
ഴിലേന്വഷിക്കാത്തതുെകാ ് കുേറ കാലം െതാഴിലില്ലാ�
െത ജീവി . യു ആർ അനന്തമൂർത്തി എം ജി യൂനിേവഴ്സി�
റ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയ ് അേദ്ദഹം തുടങ്ങിെവച്ച

ൾ ഓഫ് േസാഷ്യൽ സയൻസിൽ നിസാർ അദ്ധ്യാപ�
കനായി േചർ . പിന്നീടു് കാലടി സം ത സർവ്വകലാ�
ശാലയിൽനി ് തത്ത്വചിന്താ വിഭാഗം തലവനായി പിരി�

.

നിരവധി േലഖനങ്ങൾ, േപര് െവയ്ക്കാത്ത ന്ഥങ്ങൾ, �
ഭാഷണങ്ങൾ… ഇവയിലൂെട സരിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചിന്തകൾ ഇന്നെത്ത ബൗദ്ധിക േലാക ്, േത്യകി�

ം േകരളത്തിെന്റ, വ്യക്തതയുെട െവളിച്ചമായി നിലനി�
.

ചി ങ്ങൾ: സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ ഓഫീസും, റിവർവാ�
ലി കാമ്പ ം.



പിൻകുറി ്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാ തു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി �
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആ ിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ് ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരി ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്. അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െച കയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായി കയും െച ക.

◦ സ്വത സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി �

കൾക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി
എ േവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

