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1
ബുദ്ധിജീവികൾക്കു്
എന്തു സംഭവിച്ചു?
ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ബുദ്ധിജീവികൾ ഒരു വിചിത്രമായ പ്ര
തിസന്ധിെയ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രതിസന്ധി
സാർവ്വേദശീയമാണ്. ഒരു വർഗ്ഗം എന്ന നിലക്ക് സ്വ
യം ഇല്ലാതാവുകെയാ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പ് തുടരുക
േയാ എന്നതാകുന്നു ആ പ്രതിസന്ധി. ഒരു ബുദ്ധിജീവി
യുെട ബുദ്ധിജീവി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്മയിൽ സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ േനതൃത്വം ആദർശപ
രമായി ഉൾേച്ചർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം. ബുദ്ധിജീവി
യുെട പരിപാടികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അന്തർ
ലീനമായ ഒരു തത്വത്തിെന്റ താർക്കികമായ പരിസ
മാപ്തി ഇതാകുന്നു: ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ ഭാഗേധയെത്ത
ആത്യന്തികമായി നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച്
തീരുമാനെമടുക്കാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അധികാരം ബു
ദ്ധിജീവികളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഈ
അധികാരത്തിനുള്ള നീതീകരണം കിട്ടുന്നത് അവരുെട
പ്രവർത്തനങ്ങളുെട ഫലദായകത്വം മൂലമാണ്. അതാ
യത്, സാമൂഹ്യജീവിതെത്തക്കുറിച്ച് ൈവശ്വമായ അവ
േബാധം അവരുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുെട സ്വഭാവമാ
ണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രേത്യകവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ (ഭിഷഗ്വരൻ,
എഞ്ചിനീയർ, അക്കാദമിക്ക്) ഇത്തരം അവേബാധം
കാണുന്നിെല്ലന്ന് മാത്രമല്ല, താർക്കികമായി അതിെന്റ
ആവശ്യവും കാണുന്നില്ല. ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് തെന്റ
ഉേദ്യാഗവിഷയത്തിെന്റ ഘടനാപരമായ അവസ്ഥക
െളക്കുറിച്ചുള്ള അവേബാധം മതി. (ഒരാൾക്കു െകട്ടിടം,
മെറ്റാരാൾക്കു യന്ത്രം). മറ്റു കാര്യങ്ങെള സ്പർശിക്കുന്ന
അവേബാധം അയാളുെട വിഷയജ്ഞാനത്തിന് ചില
േപ്പാൾ അത്യന്താേപക്ഷിതമായിരിക്കാം. പെക്ഷ, അതു
എെന്തന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അയാളുെട വിഷയത്തി
െന്റ സ്വഭാവമാണ്. ഒരു ഫാക്ടറി നിർമ്മാതാവിന് ആ

ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യേരയും ആ ഫാ
ക്ടറിയുെട പ്രവർത്തനത്തിന് പരിതഃ സ്ഥിതിേയാടുള്ള
ബന്ധേത്തയും മറ്റു സ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങെളേപ്പാെല
പരിഗണിേക്കണ്ടതുണ്ടാകും. ചരിത്രത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങ
േളാെടാത്ത് ഈ പരിഗണനകളുെട ചക്രവാളവും വിക
സിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരമ്പതുെകാല്ലം മുമ്പെത്ത ഫാക്ടറി നിർ
മ്മാതാവ് േമൽപറഞ്ഞ രണ്ട് അംശങ്ങെളക്കുറിച്ചു േബാ
ധവാനാകുന്നത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമായിരുന്നില്ല.
ഇന്നാകെട്ട ആ േബാധം അയാളുെട സിദ്ധാന്തത്തിൽ
ഘടനാപരമായി ഉൾേച്ചർന്നിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഒരു
െകട്ടിടനിർമ്മാതാവു മാർക്കറ്റ് സംപ്രദായത്തിെന്റ ഗുണ
േദാഷങ്ങെളക്കുറിച്ച് എന്തിന് േവവലാതിെപ്പടണം, ഒരു
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞെനേപ്പാെല? എന്നാൽ ഒരു
ബുദ്ധിജീവിയാകെട്ട െകട്ടിട നിർമ്മാണത്തിെന്റ പരിതഃ
സ്ഥിതിപരമായവശങ്ങെളക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, മാർക്കറ്റ്
സംപ്രദായത്തിെന്റ ഗുണേദാഷങ്ങെളക്കുറിച്ചും തത്വ
ത്തിൽ തെന്ന േബാധവാനായിരിക്കുന്നു. െകട്ടിട നിർ
മ്മാണെത്തേയാ മാർക്കറ്റ് സംപ്രദായെത്തേയാ സംബ
ന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധവിജ്ഞാനെത്തതെന്ന സ്വാധീനിക്കാൻ
േപാന്നതായിരിക്കും ഈ േബാധം. തനിക്കറിയാത്ത
കാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി അഭി
പ്രായം പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അത്തരം കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായവുമായുള്ള ഒരു ൈനതികമായ സംവാ
ദത്തിലൂെടയാണ് ബുദ്ധിജീവി ഇതിന്ന് പ്രാപ്തനായിത്തീ
രുക. സമൂഹെത്ത െമാത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും
തെന്ന അയാളുെട ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടുന്നില്ല.
ഇതാണ് ൈവശ്വമായ േബാധത്തിെന്റ പ്രേത്യകത.
അതുെകാണ്ട്, സമൂഹം അതിെന്റ അതിസംകീർണ്ണമായ
സർവ്വാവയവങ്ങളും ചലിപ്പിച്ച് ഏതു ദിശയിേലക്ക് നീ
ങ്ങുന്നു എന്ന് ബുദ്ധിജീവി സദാ വ്യാകുലെപ്പടുേമ്പാൾ,
ഏതു ദിശയിേലക്ക് നീങ്ങണം എന്ന ദിശാേബാധം
ഉണർത്താനും താൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നുെവന്ന്
സ്വയം കാണുന്നു. ഇതാണ് അയാെള ധാർമ്മികമായ
ഒരു സർവ്വാധികാരത്തിെന്റ സ്ഥിതിവിേശഷത്തിേല
ക്ക് ആനയിക്കുന്നത്. അേപ്പാൾ അയാെള സംബന്ധിച്ച
പ്രതിസന്ധിയുെട സ്വഭാവം എന്താണ്? ഈ ധാർമ്മിക
മായ സർവ്വാധികാരം ത്യജിക്കുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ പൂർ
ണ്ണമായിട്ടത് അനുഭവിക്കുകേയാ എന്നതാകുന്നു അത്.
അതായത്, ഒരു സംന്യാസിയാവുകേയാ ഒരു രാജാവാ
കുകേയാ എന്നതാകുന്നു അയാളുെട പ്രതിസന്ധി. ഈ
പ്രതിസന്ധി എല്ലാ ബുദ്ധിജീവികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എന്ന് ഇവിെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ തിരിച്ച
റിവിെന്റതാെണന്ന് ആേരാപിക്കാവുന്ന ഒരു അേബാ
ധേപ്രരണ അവരുെട പ്രവർത്തനത്തിൽ വിജ്ഞാ
പിതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഇന്നു
ബുദ്ധിജീവി സ്വജാതിേബാധത്തിേലക്കും സ്വജാതീയ
മായ പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള അവേബാധത്തിേലക്കും
എങ്ങെനെയന്നറിയാെത എത്തിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധി
ജീവിക്ക് ഈ ജാതിേബാധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന
ത് ഒരു വിമർശനമായിട്ടാണ് ഇവിെട അവതരിപ്പിക്കു
ന്നത്.
ഒരു ജാതിെയന്ന നിലയ്ക്ക്
ബുദ്ധിജീവികെള നാമാവ
േശഷമാക്കുന്ന രണ്ടുതരം
സാമൂഹ്യസംവിധാനം സം
കല്പനീയമാണ്. ഒന്ന്; ഈ
ൈവശ്വേബാധം സ്വയം
ഏെറ്റടുക്കുന്ന, കുത്തകയായിത്തെന്ന ഉൾെകാള്ളുന്ന
ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷി– ഈ കക്ഷിേനതൃത്വം നിർവ്വച
നപ്രകാരം ബുദ്ധിജീവികളുെട പരമമായ പതിപ്പായി
രിക്കും– സർവ്വാധികാരത്തിൽ വരുക. രണ്ട്; പ്രേത്യക
വൽകൃതമായ സാംേകതിക വിദ്യകളുെട ഒരു പരസ്പരാ
വലംബിതമായ സംപ്രദായം സ്വയം പ്രവർത്തനാത്മ
കമായി സമൂഹെത്ത തിരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സം
വിധാനം വരുക. രണ്ടിടത്തും ഒരു സംവർഗ്ഗം എന്ന നി
ലയ്ക്ക് ബുദ്ധിജീവിയുെട പ്രസക്തിയും ഒരു ജാതിെയന്ന
നിലയ്ക്ക് അതിെന്റ അസ്തിത്വവും ഇല്ലാതാവുന്നു. ഒന്നാ
മെത്ത സാധ്യത ആദ്യമായി ആധുനികേലാകത്തിന്
സൂചിപ്പിച്ചത് െലനിനാണ്. അേദ്ദഹം പുനഃസംഘടി
പ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിപാർട്ടി ബുദ്ധിജീവിതാരങ്ങെള വിഴു
ങ്ങിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് േഹാൾ തെന്നയായിരുന്നു. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിെയയും ബുദ്ധിജീവി
െയയും ഒേര ൈവശ്വേബാധമാണ് നയിക്കുന്നത്. ധാർ
മ്മികമായ സർവ്വാധികാരമാണ് രണ്ടിെന്റയും അേബാ
ധലക്ഷ്യം. അതുെകാണ്ട് ബുദ്ധിജീവി സ്വാഭാവികമായി
കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്ക് ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുന്നു. മെറ്റാ
രുവിധത്തിൽ േനാക്കിയാൽ ഒരു ബുദ്ധിഭാവനയാണ്
കമ്മ്യൂണിസം. േകരളത്തിെലന്നല്ല േലാകത്തിെലല്ലായി
ടത്തും ബുദ്ധിജീവികളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചത്. മറ്റു തരത്തിെലാന്നും സ്വന്തം സ്വ
ത്വം സ്ഥാപിക്കാനിടകിട്ടാത്ത ബുദ്ധിജീവി ക്ലാസ്സിക് വി
ജ്ഞാനത്തിെന്റ വികാസവുമായുള്ള തെന്റ താദാത്മ്യ
ത്തിലൂെട അറിവിെന്റ സാമൂഹ്യസാക്ഷാത്ക്കാരം േനടു
ന്നു. മെറ്റാരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അറിവിലധിഷ്ഠിത
മായ സാമൂഹികക്രമീകരണം പ്രേയാഗത്തിൽ െകാണ്ടു
വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബുദ്ധിജീവിയുെട അധികാെര
ൗന്മുഖ്യം അതുെകാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയേപ്പാെല
ത്തെന്ന മൗലികമാണ്. മതപരേമാ വംശപരേമാ േദശീ
യേമാ ആയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാ
ഷ്ട്രീയപരിപാടികളിലും ധാർമ്മികമായ ഈ സർവ്വാധി
കാരത്തിനുള്ള വാഞ്ഛയുണ്ട്.
സാംേകതിക വിദ്യകളി
േന്മലുള്ള മനുഷ്യരുെട
വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആശ്രി
തത്വമാണ് രണ്ടാമെത്ത
സാമൂഹ്യസംവിധാന
െത്ത പ്രബലമായ ഒരു
സാധ്യതയാക്കുന്നത്.
നമ്മുെട നാട്ടിെല ബുദ്ധിജീവികൾ അത്തരെമാരു സാ
ധ്യതയ്ക്കുേനെര തങ്ങളുെട കണ്ണുകൾ ഇനിയും തുറന്നിട്ടി
ല്ല. യുേറാപ്പിലാകെട്ട, ’1984-’െന്റയും ’േബ്രവ് ന്യൂേവൾ
ഡി’െന്റയും കർത്താക്കൾ സമകാലീന നിരീക്ഷണം മൂ
ടിെക്കട്ടിയ തങ്ങളുെട കണ്ണുകൾ െകാണ്ട് ഭാവിെയ േനാ
ക്കിയതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരാൻ േപാകുന്നതി
െന്റ ഒരു ദിങ്മാത്രദർശനേമ കണ്ടുള്ളു. അവർ, പാർ
ട്ടിയും സാംേകതികവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരിണയ
ത്തിൽ ബന്ധിതമായ ഭാവിസമൂഹെത്തയാണ് കണ്ട
ത്. വാസ്തവത്തിൽ, സാംേകതികവിദ്യകളുെട സർവ്വം
ഗമമായ ഉപേയാഗം അവലംബിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്
പാർട്ടിസർവ്വാധിപത്യം ആവശ്യമിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല പൂ
വിനുള്ളിൽ മൂത്തുവരുന്ന കായ് പൂവിെന അടർത്തി വീഴ്ത്തു
ന്നതുേപാെല അതു പാർട്ടിെയ ഫലശൂന്യമാക്കും. പാർ
ട്ടിേയാ സർവ്വാധിപത്യേമാ ഏതാണ് ഈ ദുർഗ്ഗതി പ്രാ
പിക്കുക എന്നത് സാംേകതികവിദ്യാപ്രേയാഗത്തിെന്റ
വളർച്ചെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അപ്രധാനമാകു
ന്നു. പാർട്ടിസർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റ മാതൃകയിൽ നീങ്ങു
ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ഭരണകൂടം സ്വന്തം ജാതിക്ക് വലിയ ഭീ
ഷണിയായി ബുദ്ധിജീവികൾ കരുതുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ
ആ ജാതിെയ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്ന
അമാനുഷികമായ ഒെരതിരാളിെയയാണ് സാംേകതി
കാധിപത്യത്തിൽ ബുദ്ധിജീവികൾ േനരിടാൻ േപാകുന്ന
ത്. ഈ ഉന്മൂലനത്തിെന്റ സവിേശഷതെയെന്തന്നാൽ
ഇങ്ങെന ഒരു ഉന്മൂലനം സംഭവിച്ചുെവന്ന് ആരാച്ചാരും
വധിക്കെപ്പടുന്നവരും ഒരുേപാെല േബാധവാന്മാരായി
രിക്കുകയില്ല. ഏതായാലും സ്റ്റാലിെന്റ കാലത്ത് തങ്ങൾ
ക്ക് ലഭിക്കാനിടയായ ൈവദ്യുതാഘാത ചികിത്സ ബുദ്ധി
ജീവികെള ഒന്നാമെത്ത തരത്തിൽെപ്പട്ട സാമൂഹ്യസം
വിധാനത്തിെനതിരായി ജാഗരൂകരാക്കുക മാത്രമല്ല,
അതിെന എതിർക്കുകെയന്നത് തങ്ങളുെട പരമലക്ഷ്യ
മാക്കി െകാണ്ടുനടക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. വാ
ദം ഇത്രയുമാണ്: ബുദ്ധിജീവിയുെട സ്വജാതിേബാധം
ആണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിെനതിരായി അവരിൽ മിക്കവ
െരയും ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങെന എതിർക്കുന്ന
ത് മനുഷ്യനന്മ ലക്ഷ്യം െവച്ചുെകാണ്ടാെണന്ന അവരു
െട വാദം താൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് േലാകേക്ഷമത്തി
നുേവണ്ടിയാെണന്ന ഒരു വ്യവസായിയുെട വാദം േപാ
െലയാണ്. അവരുെട പരിശ്രമഫലമായി കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് ഭരണം എവിെടെയങ്കിലും വരാതിരുന്നാൽ അതു
െകാണ്ട് മാനവരാശിക്ക് നന്മയുണ്ടാവുകയില്ല എെന്നാ
ന്നും വാദിക്കുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം േലാകേക്ഷമം
എന്നറിഞ്ഞ് അതിേലക്ക് ഈയലുകെളേപ്പാെല എടു
ത്തുചാടി ആത്മാഹുതി െചയ്യുകേയാ തെന്റ ഭൂമിക കഴി
ഞ്ഞുെവന്ന ചിന്തേയാെട സംന്യാസം വരിക്കുകെയാ
അല്ല ബുദ്ധിജീവി ഇേപ്പാൾ െചയ്യുന്നത്. അയാൾ ബ്രാ
ഹ്മണനാവാൻ തീരുമാനിച്ച് സ്വന്തം വേരണ്യതെയ
നിലനിർത്തുന്നതും സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിെന നീതീക
രിക്കുന്നതുമായ ഒരു സമൂഹെത്തയല്ലാെത മെറ്റാന്നി
െന അയാൾക്ക് ഇനി ലക്ഷ്യം െവക്കാൻ കഴിയുകയി
ല്ല. എന്നാൽ ബുദ്ധിജീവികളുെട നിലനിൽപ്പ് നീതീക
രിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നീതി നഷ്ടെപ്പ
ട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് എന്നതു ഒരു വിേരാധാഭാസമായി
േതാന്നും. ബുദ്ധിജീവികളിൽ നിന്ന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത
ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി ആവശ്യെപ്പടുന്ന സമൂഹമാണ്
ബുദ്ധിജീവിയുെട പ്രവർത്തനെത്ത പ്രസക്തമാക്കുന്ന
ത്. അത്തരെമാരു സമൂഹത്തിനുേവണ്ടി മെറ്റവിേടക്കും
േനാട്ടം തിരിേക്കണ്ടതില്ല, അത് അവരിേപ്പാൾ ജീവി
ക്കുന്ന സമൂഹം തെന്നയാണ്.

എന്നാൽ, ചില അപവാദങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുെട ബു
ദ്ധിജീവികൾ ഇതിേനക്കാൾ കാതലായ ഒരാേരാപണം
അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ധാർമ്മികഭീരുത്വം എന്ന് അവരുെട
എല്ലാ പ്രവൃത്തികെളക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് അസ്ഥാന
ത്താവും, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാണവർക്കില്ലാത്തത്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതു ന്യൂേനാക്തിയാവും. ആ പ്ര
തിജ്ഞയുെടേയാ പ്രതിജ്ഞാനത്തിെന്റേയാ അഭാവ
മാണ് അവരുെട പ്രവൃത്തികളിൽ നിഴലിക്കുന്നെതന്ന്
േതാന്നുന്നു. പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുെട ഒരു ലക്ഷണം
അതുൾെക്കാള്ളുന്നയാളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദൃശ്യ
മാകുന്ന അടുക്കും ചിട്ടയുമാണ്. നമ്മുെട നാട്ടിെല ബു
ദ്ധിജീവികൾ അവരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടെപ്പടു
ത്തുന്നില്ല എന്നു പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭൂരിപക്ഷം
േപരും അങ്ങെന െചയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബുദ്ധിജീവി
എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തെന്റ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതമൂലമല്ല, മറി
ച്ച് തെന്റ കുടുംബേക്ഷമെത്തേയാ ഔേദ്യാഗിക േനട്ട
ങ്ങെളേയാ സംബന്ധിച്ച ലക്ഷ്യേബാധമാണ് അയാ
ളിൽ അപ്രകാരം ഒരു അച്ചടക്കം െകാണ്ടുവരുന്നത്.
തങ്ങളുെട കുടുംബജീവിതം ഭദ്രമാക്കാൻ വളെര ശ്ര
ദ്ധാലുവാണ് ഇന്നെത്ത ശരാശരി ബുദ്ധിജീവി എന്നു
വളച്ചുെകട്ടില്ലാെത തെന്ന പറയാം. ത്യാഗങ്ങൾ സഹി
ക്കാൻ അവർ തയ്യാറില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് ചില ബുദ്ധി
ജീവികൾ മനുഷ്യേസ്നഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉേദ്യാ
ഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതുവെര കാത്തിരിക്കുന്ന
ത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധിജീവികെള േവർതിരിച്ചു
നിർത്തിയ ഗുണം അവരുെട ആത്മത്യാഗമായിരുന്നു.
െപാതുനന്മയ്ക്കുേവണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ
തയായിരുന്നു. തങ്ങൾ ജീവിച്ച സമൂഹത്തിൽ, തങ്ങൾ
ജീവിച്ചകാലത്തുെന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി കണ്ട പ്ര
ശ്നങ്ങളാണ് അവെര അലട്ടിയിരുന്നത്. അല്ലാെത പു
സ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചവേയാ വാർത്താമാധ്യമ
ങ്ങളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നവേയാ ആയിരുന്നില്ല. ഇന്ന
െത്ത ബുദ്ധിജീവികൾക്കു ത്യാഗമേനാഭാവം ഇെല്ലന്നു
ള്ളത് വളെര ഗുരുതരമായ േപാരായ്മയാണ്. കുടുംബ
ഭദ്രതെയേയാ ഔേദ്യാഗിക പദവിെയേയാ സംബ
ന്ധിച്ച ആകാംക്ഷ ദ്വിതീയ പ്രാധാന്യത്തിേലക്കു തള്ള
െപ്പടണം എന്നല്ല വാദിക്കുന്നത്. ഈ ആകാംക്ഷ ബു
ദ്ധിജീവിയുെട പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതെയ ബാധിക്കുന്ന
അളവിൽ വളരുന്നുേണ്ടാ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഈ
ആകാംക്ഷയിലുള്ള ഏകാഗ്രത വാസ്തവത്തിൽ അയാ
ളുെട പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതെയ നിർജ്ജീവമാക്കുകയും
അയാളുെട പ്രതിജ്ഞെയ അലങ്കാരമാത്രമാക്കുകയും
െചയ്യും. സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങെള ചിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതി
െന്റ ഏകയുക്തി സ്വന്തം കുടുംബപരവും ഔേദ്യാഗിക
വുമായ ഭദ്രതയും േക്ഷമവും മാത്രമായിത്തീരുന്ന ഒരാൾ
ക്ക്, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതേയാടുള്ള ശൃംഗാരം അയാൾ
തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, അത് ഒരു െപായ്മു
ഖമായി ധരിേക്കണ്ടിവരും.
തങ്ങൾ ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ഒരു
തുറയിൽ എടുത്തുചാടി
ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസ
ങ്ങൾ േനരിടാൻ തയ്യാ
റായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാ
രും സാഹിത്യകാരന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. കല
െകാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പ്ര
യാസമാെണന്നറിഞ്ഞി
ട്ടും അതിനു തുനിയുന്ന
വർ. അങ്ങെനയുള്ളവ
െര ബുദ്ധിജീവികൾക്കിട
യിൽ കാണാനില്ല. സ്വ
ന്തം ആദർശത്തിനുേവണ്ടി,
അതു കലാസപര്യേയാ ശാസ്ത്രഗേവഷണേമാ ആവ
െട്ട, എല്ലാം കളഞ്ഞ് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന കലാകാ
രേനാ ശാസ്ത്രജ്ഞേനാ ഒരു ബുദ്ധിജീവി ആവണെമ
ന്നില്ല. അങ്ങെന െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ
ബുദ്ധിജീവിയാവുകയില്ല.
വളെര സമർപ്പണേബാധമുള്ള ഒരു അക്കാദമിക്കും ബു
ദ്ധിജീവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇവിെട പ്രസ്താ
വ്യമാണ്. ബൗദ്ധികമായ താത്പര്യം ബൗദ്ധികതാ
ത്പര്യത്തിനുേവണ്ടിമാത്രം എന്നാകുേമ്പാൾ അതിൽ
സാമൂഹികേമാ മാനുഷികേമാ ആയ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധ
തയുെട പ്രശ്നമില്ല. അത്തരം താത്പര്യം ബുദ്ധിജീവി
െയ നിർവ്വചിക്കുന്നില്ല. അറിവിേനാട് സംപൂർണ്ണമായ
സമർപ്പണേബാധം കാണിച്ച വ്യക്തികൾ പലരുമു
ണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുെട പ്രവർത്തനഫലങ്ങൾ മനു
ഷ്യരാശിക്ക് വലിയ േനട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബു
ദ്ധിജീവിക്കാവെട്ട അറിവ് അതിെന്റ ഏെതാരു പ്രഭവ
സ്ഥാനത്തുനിന്നും സ്വീകരിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് മനു
ഷ്യർക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുേമാ എന്ന്
അേന്വഷിച്ച് അതിൻപടി അതവർക്കു എത്തിച്ചുെകാ
ടുക്കാനും അതിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങ
െള മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിക്കാം.
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ അക്കാദമിക്ക് താൻ െകട്ടിപ്പടു
ക്കുന്ന, എത്തിേച്ചരുന്ന അറിവ് എന്തു ഫലമുളവാക്കും
എന്നതു പരിഗണിക്കാെത അറിവിന്നു േവണ്ടി ജീവി
ക്കുന്നു. അത്തരം സമർപ്പണ മേനാഭാവം അയാളുെട
ജീവിതെത്ത ചിട്ടയുള്ളതാക്കുകയും മൂല്യബദ്ധമാക്കുക
യും െചയ്യുന്നു. ബുദ്ധിജീവി അത്തരം അറിവ് പ്രജനനം
െചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സ്വയം ഏർെപ്പടണെമന്നില്ല.
എന്നാൽ അയാൾ അറിവിെന്റ േമഖലയിേലക്ക് ഉറ്റു
േനാക്കുകയും അതിെന്റ പരിണതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും
െചയ്യുന്നവനാകുന്നു. ഇതാണ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ
അക്കാദമിക്കും ബുദ്ധിജീവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ബുദ്ധിജീവിയുെട നിർവ്വചനത്തി
െന്റ ഭാഗമായിരിെക്ക ഒരു കലാകാരേനാ അക്കാദമി
ക്കിേനാ േമന്മയായിത്തീരുന്ന സമർപ്പണമേനാഭാവം
ബുദ്ധിജീവിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു അവശ്യ
ഗുണമാണ്. മനുഷ്യനന്മെയ ലക്ഷ്യം െവച്ചുെകാണ്ടുള്ള
പ്രതിജ്ഞകൾ െപായ്മുഖമായി ധരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധി
ജീവി, അതിനാൽ, ഒരു വക്കീൽ ഗുമസ്തെന അേപക്ഷി
ച്ച് കൂടുതലായി ബുദ്ധിജീവിയുെട തന്മ ഉൾെക്കാള്ളുന്നി
ല്ല.

സ്വന്തം വ്യക്തിജീവിതത്തിെന്റേയാ കുടുംബജീവിത
ത്തിെന്റേയാ സുരക്ഷിതത്വെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആകാം
ക്ഷയാവും സാമാന്യ വിവരമുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാ
രെന സാമൂഹ്യമായ പ്രതിജ്ഞകളിൽ നിന്ന് പിൻവാ
ങ്ങാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുക. അയാളിൽ അതു കുറ്റകരമല്ലാ
ത്ത അനുപാതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിെന്റ കാരണം ആ
പ്രതിജ്ഞേയാെടാപ്പം അയാൾ അതിെന്റ സകലവിധ
നാട്യങ്ങളും പിൻവലിക്കുന്നു എന്നതാണ്. പെക്ഷ ഈ
നിലപാട്, സ്വകാര്യതയുെട സുഖശയ്യയിൽ മയങ്ങാൻ
അയാൾക്ക് നീതീകരണം െകാടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വാ
ദിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്ര
തിജ്ഞയിൽ ഒരസാധാരണത്വം ഉണ്ട്. കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ
അനുസരിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യധാരണകേളാട് പലേപ്പാഴും
എതിർനിൽേക്കണ്ടിവരുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞാനം തെന്ന
യാണത്. എല്ലാം േനെരയെല്ലന്നും അതു എന്തുെകാ
െണ്ടന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവ്. ഈ തിരിച്ചറിവിെന്റ അഭാ
വം അഥവാ അതിെല്ലന്ന ഭാവം ആണ് സാധാരണ
ക്കാരെന സാധാരണക്കാരനാക്കുന്നത്. ഈ പ്രതി
ജ്ഞാനത്തിെന്റ സാന്നിധ്യമാണ് ബുദ്ധിജീവിയിെല
ആ ബൗദ്ധികത. ബുദ്ധിജീവിയിൽ ഈ തിരിച്ചറിവ്
സ്വയം ഉണ്ടാവുന്നു. സ്വന്തം ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്ത
നത്തിലൂെട. സാധാരണക്കാരൻ അത് ദ്വിതീയ േസ്രാ
തസ്സുകളിലൂെടേയാ സ്വാനുഭവത്തിലൂെടേയാ അസമ
ഗ്രമായി േനടുന്നു. സാധാരണക്കാരനിൽ ഈ തിരിച്ച
റിവ് എത്തിേച്ചരാതിരിക്കാൻ ഒരു നൂറായിരം പ്രതിബ
ന്ധങ്ങളുണ്ട്. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിെട നിലയുറ
യ്ക്കാതിരിക്കാൻ അതിേലെറയും. സാധാരണക്കാരെന്റ
നൂറായിരം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവിെയ സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം അത്ര തെന്ന വരുന്ന പലായനങ്ങ
ളായിരിക്കും. സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞകളിൽ നിന്നുള്ള ബു
ദ്ധിജീവിയുെട പിൻവാങ്ങൽ കുറ്റകരമാവുന്നത് അതു
െകാണ്ടാണ്. അതു അയാളുെട േമാഹാലസ്യമാകുന്നു.
ബുദ്ധിജീവികൾക്കു സംഭവിച്ചുെവന്നു സൂചിപ്പിച്ച സംഗ
തികളിൽ ഒന്നു ഇതാണ്. നമ്മുെട ഭൂരിപക്ഷം ബുദ്ധി
ജീവികളും പ്രേത്യകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന
മട്ടിൽ അതുമിതും പറഞ്ഞു േനരം േപാക്കുന്നു, ഭംഗിയാ
യി തൻകാര്യം നടത്തുന്നു.

സാധാരണക്കാരൻ എന്നത് ഒരു പരികല്പനയാണ്.
ഒരു സാധാരണക്കാരെന ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കു കണ്ടു
മുട്ടാൻ കഴിെഞ്ഞന്നുവരില്ല. ചുഴിഞ്ഞു െചന്നാൽ, ബുദ്ധി
ജീവികളുെട കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിയൽ സാ
ധാരണക്കാരൻ എന്നു കരുതെപ്പടുന്ന ഓേരാരുത്തരും
നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ സ്വേബാധെത്ത
ഉലയ്ക്കാനനുവദിക്കാെത മനസ്സിെല േമാർച്ചറിയിൽ
എവിെടേയാ അവൻ അതു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവണം.
ഇതു ഒരു ജ്ഞാനിയുെട പ്രവൃത്തിയാവാം. അതുെകാ
ണ്ടാവണം ആത്യന്തികമായി ജനം കഴുതയല്ലാത്തത്,
അത് കഴുതെയേപ്പാെല കാര്യങ്ങൾ െചയ്തുകാട്ടുന്നുെവ
ങ്കിലും. എന്നാൽ ബുദ്ധിജീവി കഴുതയാവുന്നത് ജനത്തി
െന്റ കഴുതത്തരങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാഴാകു
ന്നു. തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാത്തവെനേപ്പാെല െപരുമാറുന്നത്
ആ കഴുതത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുേമ്പാൾ. അതു
േപാലെത്ത മെറ്റാന്നാണ് ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ
ഇന്ന് അത്ര അസാധാരണമല്ലാത്ത ൈനതികദൗർബ്ബ
ല്യം. ബുദ്ധിജീവിെയ ബുദ്ധിജീവി അല്ലാതാക്കുന്ന േദാഷ
മാണത്. തങ്ങൾ ശരിയാെണന്ന് കരുതുന്നെതേന്താ,
സത്യമാെണന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നെതേന്താ അതനുസരി
ച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സുവരാതിരിക്കുക. അതിനുള്ള
ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. സമൂഹത്തിെല മറ്റംഗ
ങ്ങൾ കാണുന്നതിേനക്കാൾ വ്യക്തമായി അവർക്കു
കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പെക്ഷ, തുറന്നു
പറേയണ്ടിടത്തു തുറന്നുപറയുന്ന കാര്യത്തിൽ, കരണീ
യെമന്ന് തങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നെതേന്താ അതു
െചയ്യുന്നതിൽ ഒരു ധാർമ്മികമായ ശക്തിക്ഷയം അനു
ഭവെപ്പടുക– ഇതാണവരിൽ പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള
ത്. ഇതിെന്റ ഫലമായി അസ്ഥാനത്തിൽ പറയുക, െച
യ്യുക എന്ന ഗതിയും അവർക്കു വന്നുെപടുന്നു. ൈനതി
കദൗർബ്ബല്യത്തിെന്റ നിർവ്വചനത്തിന് രണ്ടാമെതാരു
വശംകൂടിയുണ്ട്. തങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നു കരുതുന്നെത
േന്താ അതുതെന്ന െചയ്തുേപാവുക. ഈ അർത്ഥത്തിലും
ൈനതികദൗർബ്ബല്യം ഇന്നെത്ത ബുദ്ധിജീവികൾക്കു
അന്യമല്ല. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഇന്ന് ആേഗാളവ്യാപ
കമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിേഷധഗുണമാണ് ൈന
തികദൗർബ്ബല്യത്തിെന്റ ദ്വിതീയവശം. ഒരർത്ഥത്തിൽ
ആധുനികതയുെട ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അെതന്ന്
വാദിക്കാം; അതിനാൽ ബുദ്ധിജീവിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ
സൗജന്യമനുവദിക്കണെമന്നും. അങ്ങെന വാദിച്ചാൽ
പിെന്ന ബുദ്ധിജീവിക്ക് വരാവുന്ന വീഴ്ചകെളേന്താ അവ
യുെട േപരിലായിരിക്കും ബുദ്ധിജീവിെയ നിർവ്വചിേക്ക
ണ്ടിവരിക! എന്തായിരിക്കും അതിെന്റ ഫലം? സാധാ
രണക്കാരനുമായി എല്ലാ േദാഷങ്ങളും പങ്കിടുേമ്പാഴും
അവനുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ ഒരു ന്യായനടത്തിപ്പു
കാരെന്റ ആനുകൂല്യം പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. അതായത് വാക്കു
കൾക്കുേമലുള്ള അധികാരമാണ് ബുദ്ധിജീവി അേപ്പാൾ
ൈകയടക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്, ധാർമ്മികാധികാരമല്ല.
ഈ അധികാരം കളിയുെട ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുെകാണ്ട്
കളിക്കാൻ ബുദ്ധിജീവിക്കു ആനുകൂല്യേമകുന്നു. ഇതില
ന്തർഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങെള ലാഘവേത്താെട വീക്ഷിക്കരുത്.
അതിലടങ്ങിയ ഒരു പ്രശ്നം ആശയവിനിമയത്തിെന്റ
അനാഥത്വെത്ത സംബന്ധിച്ചതാകുന്നു. ആശയവിനി
മയം കഴിഞ്ഞാൽ തെന്റ ധർമ്മം നിറേവറി, ചുമതല
ഒഴിഞ്ഞു എന്നു കരുതാനുള്ള പ്രവണത പ്രബലമായി
ത്തീരുന്നു എന്നതാണ് ആ പ്രശ്നം. ബുദ്ധിജീവി എന്ന നി
ലയിൽ താൻ നടത്തുന്ന ആശയപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി
താദാത്മ്യെപ്പടാൻ ഇത് ഇടവരുത്തുന്നു. മനുഷ്യേരക്കാ
ളും തെന്റ ആശയങ്ങെള േസ്നഹിക്കുക, താൻ തെന്ന
ആശയമായിത്തീരുക– ഈ ദുർഗതി ബുദ്ധിജീവിയുെട
ഒരു പിഴച്ച നിർവ്വചനവുമായിട്ടുള്ള താദാത്മ്യത്തിലൂെട
സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുെട ബുദ്ധിജീവികളിൽ ഏെറേപ്പരും
സാഹിത്യക്കളരിയിൽ പയറ്റിെത്തളിഞ്ഞതുെകാണ്ടാ
േണാ ഈ ശീലം? സാഹിത്യകാരൻ തെന്റ ൈദനം
ദിന വ്യക്തിത്വത്തിന് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു

മാനം വച്ചുെകാണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അയാൾ എല്ലാ
ദൗർബ്ബല്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു െകാച്ചു മനുഷ്യനാണ്.
എന്നാൽ അയാളുെട എഴുത്തുകാരസ്വത്വം ഒരു ൈദവം
തെന്നയാകുന്നു. താൻ ദർശിച്ചതു േപാെലെയാെക്ക ജീ
വിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചാൽ ആ െകാച്ചു മനുഷ്യന് സ്വന്തം ജീ
വിതം ആരും ജയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യുദ്ധക്കളമാേക്കണ്ടി
വരും. അയാളുെട സാഹിത്യാനുഭവം തന്മൂലം സമൂഹ
ത്തിെന്റ സംഘസ്വപ്നങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അതുെകാണ്ടാ
ണ് ആഴത്തിൽ കണ്ട ഒെരഴുത്തുകാരൻ സത്യസന്ധത
പാലിക്കാനായി സാമൂഹികമായ അന്തർമുഖത്വം ദീക്ഷി
ക്കുന്നത്. ഇെതാന്നാണ് ബുദ്ധിജീവി നിർവ്വചനപ്രകാരം
െചയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. എന്തായിരിക്കും അയാളുെട
എഴുത്തുകാരസ്വത്വം അയാളുെട േശഷികൾക്കതീതമാ
യി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ സംഭവിക്കുക?
അയാൾ കണ്ട സത്യങ്ങൾ എഴുത്തിെല ൈശലികളായി
കല്ലിച്ചുേപാകുന്നു. അതിേലെറ ആപൽക്കരമായിട്ടുള്ള
ത്, ആശയവിനിമയത്തിന് തന്മൂലം വന്നുെപട്ട ഫലശൂ
ന്യത, യാഥാസ്ഥിതികേമാ പശ്ചാൽഗാമിേയാ ആയ
പ്രവർത്തന സിദ്ധാന്തങ്ങെള വിളിച്ചുവരുത്തും എന്നതാ
ണ്. ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് എത്രയും അഹിതമായിട്ടുള്ള
ആശയങ്ങൾക്കായിരിക്കും അേപ്പാൾ പ്രാചുര്യം കിട്ടുന്ന
ത്. പ്രവൃത്തിയുെട ഒരു മഹാശൂന്യസ്ഥലമാണ് ബുദ്ധി
ജീവിയുെട വന്ധ്യമായ ആശയങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ശൂന്യസ്ഥലം നിറയ്ക്കെപ്പടുന്ന
താവെട്ട പ്രാേയാഗികമായ കാര്യങ്ങൾെകാണ്ടായിരി
ക്കും. അവ ചുഴലിക്കാറ്റുേപാെല വരും, എല്ലാം കീേഴ്മൽ
മറിക്കും. തെന്റ ആശയങ്ങളുെട ആ പട്ടം പറപ്പിക്ക
ലിൽ സമൂഹത്തിൽ സംരക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടെതേന്താ
അതിെന അവഗണിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവി അേപ്പാൾ കാ
ണുന്നത് െവറും വ്യഭിചരിക്കെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളായി
രിക്കുകയില്ല. ബലാൽക്കാരത്തിന്നടിെപ്പട്ട് ജീവനറ്റ
സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും. എങ്ങെനയുള്ള സ്ഥാപന
ങ്ങെളന്നാൽ, മനുഷ്യവംശം നിരവധി പരീക്ഷകളിലൂ
െട നിലനിർത്തിേപ്പാന്നവ.

ബുദ്ധിജീവികളുെട പ്രേയാഗൈവമുഖ്യത്തിന് ഒരു പെക്ഷ
േവെറയും ചില മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ
ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ൈവദികവർഗ്ഗവുമായുള്ള ആത്മീ
യബന്ധം ചരിത്രപരമായിത്തെന്ന സ്ഥാപിതമാണ്.
ൈവദികവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നാണ് ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർ
ത്തനം േകരളത്തിലും ചരിത്രപരമായി ഉരുത്തിരിയുന്ന
ത്. ൈവദികവർഗ്ഗത്തിന് കായികാദ്ധ്വാനേത്താടുള്ള
അവജ്ഞ പ്രസിദ്ധവുമാണ്. നമ്മുെട ബുദ്ധിജീവികൾ
െപാതുെവ ഈ അവജ്ഞ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരാെണ
ന്ന് എടുത്താൽ കൂടി കായികാദ്ധ്വാനം ഒഴിവാക്കാൻ
പ്രവണത അവർ കാണിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് അനുമാനി
ക്കാൻ ന്യായമുണ്ട്. അപ്രാേയാഗികമായ ആശയങ്ങ
ളുെട ഉത്പാദനത്തിേലാ ഇറക്കുമതിയിേലാ അവർ
മുഴുകുന്നതിെന്റ വിശദീകരണം േവെറ എവിെടയാണ്
േതേടണ്ടത്? ശക്തിെപ്പട്ടുവരുന്ന മധ്യവർഗ്ഗസംസ്കാരം
മൂലമാേണാ എേന്താ േകരളത്തിൽ െപാതുെവ കായി
കാധ്വാനേത്താടും ഒരു ൈവമുഖ്യം കാണുന്നു. ഒരുപ
െക്ഷ ഇതാവുേമാ ബുദ്ധിജീവികെള സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാ
വുക?
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുെട കുറവ് നികത്താെനന്നവണ്ണം
നമ്മുെട ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായബദ്ധത
േവണ്ടുേവാളം കാണുവാനുണ്ട്. അഭിപ്രായബദ്ധത എന്ന
തുെകാണ്ടുേദ്ദശിച്ചത് അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽ
ക്കുക എന്നല്ല. അഭിപ്രായേത്താട് െകട്ടെപ്പട്ട അവ
സ്ഥ. അതായത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് കാലേക്ഷപം
കഴിക്കുക എന്നർത്ഥം. അവ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങ
ളായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. കടം െകാണ്ടവയുമാവാം.
മാദ്ധ്യമങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തരസമ്പർക്കമാണ് ബുദ്ധിജീ
വികെള ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായബദ്ധരാക്കുന്നുണ്ടാവുക.
ഇത് മൂർച്ഛിക്കുേമ്പാൾ അഭിപ്രായജ്വരവും പിടിക്കുന്നു.
അഭിപ്രായജ്വരെമന്നാൽ കണ്ടതിനും േകട്ടതിനും േകറി
അഭിപ്രായം പറയൽ. അത് പിന്നീട് അതുമിതും പുല
മ്പലായിത്തീരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളുെട
ഉറവിടങ്ങെളക്കുറിച്ച് സേന്ദഹേമാ അേന്വഷണബുദ്ധി
േയാ കാണിക്കാെത ഒഴുക്കൻമട്ടിൽ അഭിപ്രായ പ്രക
ടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന രീതി ബുദ്ധിജീവികെള ഇന്ന് ഒരു
മൂഢസ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു പറയാം. പത്ര
ക്കാരുെട സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങി താത്കാലിക താ
ത്പര്യമുണർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിേന്മൽ അഭിപ്രായം പറ
യുക എന്നത് േകരളത്തിെല ബുദ്ധിജീവികളുെട പതിവാ
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവും ഗാഢവുമായ
അപഗ്രഥനവും ചരിത്രപഠനവും ആവശ്യെപ്പടുന്ന നിര
വധി പ്രശ്നങ്ങൾ പത്രപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുെട തിരക്കിട്ട
അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് വഴിെപ്പട്ടു തിടുക്കത്തിൽ പാകംെച
യ്തുെകാടുക്കുന്ന ചീത്ത ആശയപാചകരായി തീർന്നിരി
ക്കുന്നു, ഇന്നെത്ത ബുദ്ധിജീവികൾ. വാസ്തവത്തിൽ സ്വ
ന്തം അംഗീകാരം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഓട്ടപ്പന്തയ
ത്തിൽ നില മറന്ന് ഓടുകയാണവർ. പ്രശസ്തിയുെട സു
ഖത്തിലും അതിെന്റ േനട്ടങ്ങളിലും നഷ്ടങ്ങളിലും ആണ്
ബുദ്ധിജീവിയുെട, എഴുത്തുകാരുെട െപാതുവിലുള്ള ശ്ര
ദ്ധ. പ്രശസ്തിയുെട സുഖം ഒരു പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ച

ബുദ്ധിജീവി അതു സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെളക്കുറി
ച്ച് േബാധവാനായിത്തീരുന്നു. യശസ്സ് ആർജ്ജിച്ചാൽ
അതു നിലനിർത്താൻ അഥവാ കളഞ്ഞുേപാകാതിരി
ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഞാണിേന്മൽക്കളിയായി അയാളുെട
സർഗ്ഗാത്മക ജീവിതം മാറുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാർക്കി
ടയിലുള്ള അസൂയ മെറ്റാരു വിഭാഗക്കാർക്കിടയിലും
ഇെല്ലന്ന് ഒരു േകൾവിയുണ്ട്. ഇതു ശരിയാെണങ്കിൽ
അസൂയ, മാത്സര്യം തുടങ്ങിയ മനഃസ്ഥിതികൾ െകാണ്ടു
ണ്ടാകുന്ന ദാർശനികമായ തിമിരത്തിനും അവർ അടിമ
െപ്പടും. നമ്മുെട നാട്ടിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് െപാ
തുവിൽ ബുദ്ധിജീവികളുെട മാതൃകകളും നിലവാരങ്ങളും
സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട
ഈ േദാഷം ബുദ്ധിജീവികളുേടയും േദാഷമാകുന്നു. അം
ഗീകാരത്തിെന്റയും യശസ്സിെന്റയും നിയമങ്ങൾ േവെറ
േവെറയാണ്. അംഗീകാരം േദഹസ്വാസ്ഥ്യം േപാെലയും
യശസ്സ് േഭാഗം േപാെലയുമാകുന്നു. മാധ്യമ േലാകത്തി
ലുള്ള തെന്റ പ്രതിബിംബെത്ത േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തുതെന്ന
നിർത്താനാണ് യശഃപ്രാർത്ഥി ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വാസ്ഥ്യ
ത്തിെന്റ സുഖത്തിൽ മുഴുകുന്നതുേപാലും ആേരാഗ്യകരമ
ല്ല. തെന്ന േരാഗം ഗ്രസിക്കുന്നെതേപ്പാെഴന്ന് സ്വസ്ഥൻ
അറിയുകയില്ല. േഭാഗനിരതയാവെട്ട േരാഗം വരുത്തി
െവയ്ക്കുകയും െചയ്യും. അംഗീകാരത്തിെന്റയും മാധ്യമം
വഴി ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിെന്റയും പരിേവഷം
തീർത്തുമില്ലാെത പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിജീവിക്കും പ്ര
യാസമായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവേയാട് അനായാ
സമായ ഒരനാസക്തി പുലർത്താൻ അവർക്കു കഴിേയ
ണ്ടതാണ്. അതിനവർക്ക് കഴിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ സ്വന്തം
ബൗദ്ധിക നിലവാരത്തിെന്റ ഹ്രസ്വകായത്വമായിരിക്കും
അവർ െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്. □

നിസാർ അഹമ്മദ്
ഒരു പെക്ഷ ആദ്യെത്ത ഉത്തരാധുനികരിൽ
ഒരാൾ. ജീവിേക്കണ്ടതു് സ്വന്തം ആഗ്രഹ
ങ്ങളനുസരിച്ചാേണാ അേതാ സാമൂഹിക
മായാേണാ എന്നു് വ്യക്തമല്ലാതിരുന്ന, സ്വ
ത്വ പ്രതിസന്ധികളാൽ ബാധിക്കെപ്പട്ട കാലത്തു് അേദ്ദഹം
മദ്രാസിേലയ്ക്കു് േപായി. സാമ്പ്രദായിക ജീവതൈശലി ഉേപ
ക്ഷിച്ചു് പഠനങ്ങളിൽ മുഴുകി. എം. േഗാവിന്ദേനാെടാപ്പം അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു. പഠന സൗക
ര്യങ്ങൾ േതടി അേദ്ദഹം കാൺപൂർ ഐ ഐ ടി യിൽ േച
ർന്നു് തത്ത്വചിന്തയിൽ പിഎച്ച്ഡി േനടി. െതാഴിലേന്വഷി
ക്കാത്തതുെകാണ്ടു് കുേറ കാലം െതാഴിലില്ലാെത ജീവിച്ചു. യു
ആർ അനന്തമൂർത്തി എം ജി യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരു
ന്ന സമയത്തു് അേദ്ദഹം തുടങ്ങിെവച്ച സ്കൂൾ ഓഫ് േസാഷ്യൽ
സയൻസിൽ നിസാർ അദ്ധ്യാപകനായി േചർന്നു. പിന്നീടു്
കാലടി സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു് തത്ത്വചിന്താ
വിഭാഗം തലവനായി പിരിഞ്ഞു.
നിരവധി േലഖനങ്ങൾ, േപര് െവയ്ക്കാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രഭാഷ
ണങ്ങൾ… ഇവയിലൂെട പ്രസരിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകൾ
ഇന്നെത്ത ബൗദ്ധിക േലാകത്തു്, പ്രേത്യകിച്ചും േകരളത്തിെന്റ,
വ്യക്തതയുെട െവളിച്ചമായി നിലനില്ക്കുന്നു.
ചിത്രങ്ങൾ: വി േമാഹനൻ

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
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും 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

