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ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു
സംഭവിച്ചു?

ആധുനിക പൗരസമൂഹങ്ങളിൽ ജാതി-മത-വർഗ്ഗ േഭദ
െമേന്യ പൗരജനങ്ങെള അഭിസംേബാധന െചയ്തുെകാ
ണ്ടു് ഉയർന്നുവന്ന ഒരു െപാതുമണ്ഡലത്തിലാണു് ബുദ്ധി
ജീവി എന്നു േകരളീയർ വിളിക്കുന്ന സംവർഗത്തിെന്റ
പ്രഭവസ്ഥാനം. വളെരേയെറ വിേശഷണങ്ങേളാെട
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും ഈ നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിലുമായി െപാതുമണ്ഡലങ്ങൾ പല
തും േകരളത്തിലും ഉയർന്നുവന്നതായി നാം കാണുന്നു.
ഏെതങ്കിലും ജാതിയിെലേയാ മതത്തിെലേയാ സാമൂ
ഹിക-സാമ്പത്തിക വർഗ്ഗത്തിെലേയാ ലിംഗവിഭാഗങ്ങ
ളിെലേയാ അംഗങ്ങെളയല്ല ഈ െപാതുമണ്ഡലങ്ങൾ
അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്നതു്. അതിെനാരു വിശ്വസ്വ
ഭാവമുണ്ടു്. മനുഷ്യരാവുക. ഒേര പൗരസമൂഹത്തിൽ അം
ഗമാവുക, ഒേര ഭാഷ സംസാരിക്കുക എന്നിങ്ങെന ചില
മുൻവ്യവസ്ഥകൾ മാത്രേമ അതു വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ െപാ
തുമണ്ഡലത്തിെന്റ നിയമങ്ങളാണു് ബുദ്ധിജീവിയും നിർ
വ്വചനപ്രകാരം അനുസരിക്കുന്നതു്. അയാെള ചരിത്ര
വുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒേര ഒരു കണ്ണി ഭാഷയാണു്.
അച്ഛനമ്മമാെരേയാ മന്ത്രിെയേയാ നീതിപതിെയേയാ
അദ്ധ്യാപകെരേയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതുേപാെല ബുദ്ധിജീവി
െയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹികസ്ഥാപനം അെല്ലങ്കിൽ
പ്രേയാഗം ഇല്ല. അതുെകാണ്ടു് ബുദ്ധിജീവിെയന്നതു് ഒരു
വ്യക്തി അയാളുെട സ്വച്ഛന്ദമായ െതരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട
എത്തിേച്ചരുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണു്. ഒരു ജാതിയുെടേയാ
മതത്തിെന്റേയാ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തി
െന്റേയാ ലിംഗവിഭാഗത്തിെന്റേയാ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല
അയാൾ ഈ സ്ഥാനത്തു് എത്തിേച്ചരുന്നതു് എന്നതി
നാൽ അയാൾ ചരിത്രെത്ത ഒറ്റയ്ക്കാണു് എതിരിടുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് ബുദ്ധിജീവികൾ സാമാേന്യന സ്വയം മനു
ഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയായി കാണുന്നു. ആരുെട
േചരിയിൽ എന്ന േചാദ്യത്തിനു് എം.േഗാവിന്ദൻ െകാ
ടുത്ത പ്രസിദ്ധമായ മറുപടി ബുദ്ധിജീവിയുെട നിലപാ
ടിെന്റ ഒരു മാതൃകയാണു്. ഒരു അമ്മേയാ, ഭാര്യേയാ,
അഭിഭാഷകേയാ, അധ്യാപികേയാ, പത്രപ്രവർത്തക
േയാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളിേയാ ആയിരുന്നുെകാണ്ടുതെന്ന
ഒരാൾക്കു് ബുദ്ധിജീവിയാവാൻ അവസരവും സ്വാതന്ത്ര്യ
വും നൽകുന്ന ഒരു ഘടനയാണു് പൗരസമൂഹത്തിേന്റതു്
എന്നു് പറയെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ പൗരസമൂഹെത്ത ഒരു
േബാധവിഷയമായി നിലനിർത്തുകയും പുനരുത്പാദിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന ആശയവിനിമേയാപാധികൾ സ്വായ
ത്തമാക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണു് ബുദ്ധിജീവികൾ
ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യത. ഈ ആശയവിനിമേയാപാധിക
ളിൽ മുഖ്യം ഭാഷയായതുെകാണ്ടു് അതിൽ വിശിഷ്ടമായ
ശിക്ഷണം േനടിയ വിഭാഗങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവിപദത്തിെല
ത്തിേച്ചരാൻ കൂടുതൽ മൂലധനം ഉള്ളവരാണു്. അതുെകാ
ണ്ടു് സാംസ്കാരികമായ അസമത്വവും ബുദ്ധിജീവികെള
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവശ്യനിലയാണു്. പൗരസ
മൂഹത്തിെന്റ ഘടന, വിവാദങ്ങെളയും സംവാദങ്ങെള
യും അനുവദിക്കുന്നുെവന്നാണു് വയ്പ്പു്. അേതസമയം
അത്തരം വിവാദങ്ങളിേലക്കു് കക്ഷികളായി കടന്നുവരാ
നുള്ള േയാഗ്യതയും അർഹതയും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും
അതു നൽകുന്നില്ല. ഈ സാംസ്കാരിക മൂലധനം സ്വായ
ത്തമാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള മധ്യവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നാണു്
അതുെകാണ്ടു് ബുദ്ധിജീവികൾ ഉണ്ടാകുന്നതു്.
മധ്യവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുതെന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ ഉണ്ടാ
വും എന്നതു് അനിവാര്യമല്ല. മധ്യവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പടുന്ന
തുെകാണ്ടു് ഒരാൾ ബുദ്ധിജീവിയാകണെമന്നില്ല. അധ്യാ
പകർ മുതൽ അഭിഭാഷകർ വെരയുള്ള ഔേദ്യാഗിക വി
ഭാഗങ്ങൾ ബൗദ്ധികവർഗ്ഗമാണു്. അേതാെടാപ്പം മധ്യ
വർഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവമുള്ള വിഭാഗങ്ങളും.
അതുേപാെല രാഷ്ട്രീയേനതാക്കളും എഴുത്തുകാരും
ബൗദ്ധികവർഗ്ഗമാണു്. എന്നാൽ ആധുനികതയുേടയും
അതിലൂെട രൂപെപ്പട്ട പൗരസമൂഹസംകല്പത്തിെന്റയും
തത്ത്വങ്ങൾ വച്ചു േനാക്കിയാൽ ഒരു ബുദ്ധിജീവിക്കു് ബൗ
ദ്ധികവർഗ്ഗത്തിെല അംഗത്വെത്തക്കാൾ കൂടിയ ചില
ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാേവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പ്രവർത്ത
നേമഖലയ്ക്കു പുറത്തു് തെന്റ ധിഷണാപരമായ താത്പര്യ
െത്ത വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഭൗതികമായ ലാേഭച്ഛയ്ക്കു് പകരം
ധാർമ്മികമായ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും സാമൂഹികമായ
ഉത്തരവാദിത്തവും സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളുെട േപ്രരക
മായിെട്ടടുക്കുകയും െചയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണു് ബുദ്ധിജീവി.
ഈ അർത്ഥത്തിൽ േനാക്കിയാൽ ഔേദ്യാഗികമായ
സമർപ്പണബുദ്ധി കാണിക്കുന്നതുെകാേണ്ടാ രാഷ്ട്രീയ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാഗമായി വർത്തിക്കുന്നതുെകാേണ്ടാ
മാത്രം ഒരാൾ ബുദ്ധിജീവിയാവുന്നില്ല. ബൗദ്ധികമായ
പ്രവർത്തനം ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായി സ്വീകരിച്ചവരാണു്
ഔേദ്യാഗിക ബൗദ്ധികവർഗ്ഗം. പാർട്ടിയുെട ചട്ടങ്ങൾ
ക്കും താത്പര്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങെള നി
യന്ത്രിക്കാൻ വിട്ടുെകാടുക്കുന്നവരാണു് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർ
ത്തകർ. സാഹിത്യരചനയിേലർെപ്പടുന്നവരുെട പ്രവർ
ത്തനേമഖലയാകെട്ട സാഹിത്യരൂപേത്താടുള്ള സൃഷ്ടിപ
രമായ സമർപ്പണത്താൽ സ്വാഭാവികമായി സംകുചിത
മാണു്. ഒരാെള ബുദ്ധിജീവിയായി തിരിച്ചറിയാൻ അയാ
ളുെട പ്രവർത്തനേമഖല ഒരു സൂചകമായിെട്ടടുത്തുകൂടാ
എന്നു് ഇതുെകാണ്ടു് വ്യക്തമാണു്. എന്നാൽ ഒരാെള ബു
ദ്ധിജീവിയായി അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഒരു
സമൂഹത്തിൽ നിലവിലുണ്ടാകും. ചില സാമൂഹികമായ
കീഴ്വഴക്കങ്ങെള ബൗദ്ധികമായ ന്യായീകരണങ്ങേളാെട,
ലംഘിച്ചു ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികെള ഇപ്രകാരം ബുദ്ധിജീ
വിയായി അടയാളെപ്പടുത്താറുണ്ടു്. അത്തരത്തിലുള്ള
ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ധർമ്മെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വളെര അവ്യക്തത നിലനിൽ
ക്കുന്നു.

ബുദ്ധിജീവികളായി വ്യക്തികെള അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന
മുഖ്യ സന്ദർഭം മാധ്യമങ്ങളിൽ കടന്നുവരുന്ന അവരുെട
പ്രതിബിംബങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്. മാധ്യമങ്ങൾ
ഇന്നയിന്നയാളുകൾ ബുദ്ധിജീവികളാെണന്നു് അടയാള
െപ്പടുത്തുന്നതിലൂെട ബുദ്ധിജീവികളായി തിരിച്ചറിയെപ്പ
ടുന്നവരാണു് ആ േപരിലറിയെപ്പടുന്ന മിക്കവരും. മാധ്യ
മങ്ങളിലൂെട ആശയപ്രകാശനം നടത്തുന്ന ഒരാൾ സ്വാ
ഭാവികമായി ഈ പദവിയിേലയ്ക്കു് എത്തിേച്ചരണെമന്നി
ല്ല. അതിനു്, പത്ര-മാസികകളും (ഇേപ്പാൾ) ഇലേക്ട്രാണി
ക് മാധ്യമങ്ങളും അങ്ങെനത്തെന്ന അവെര അടയാള
െപ്പടുത്തിയിരിക്കണം. ഇപ്രകാരം നമ്മുെട ബുദ്ധിജീവിക
ളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളുെട ഉത്പന്നങ്ങളാ
ണു്. മാധ്യമബുദ്ധിയാണു് ഫലത്തിൽ അവരുെട ഉത്പാ
ദകർ. വില്പനയുെട നിരവധി തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ
ഉത്പാദനെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്. തങ്ങൾ
ക്കു് ഹിതകരമായ വിഷയങ്ങെളയും തങ്ങൾക്കു് നിയന്ത്രി
ക്കാവുന്ന ബുദ്ധിജീവിബിംബങ്ങെളയും ജനമധ്യത്തിേല
ക്കു് പ്രേക്ഷപിക്കാനും അഭിപ്രായസ്വരൂപണം നടത്താ
നും പത്രങ്ങളും െടലിവിഷനും േപാലുള്ള മീഡിയ ആർ
ജ്ജിക്കുന്ന േശഷിെയ മീഡിയയുെട ഭരണം അഥവാ മീ
ഡിേയാക്രസി എന്നു വിളിക്കാം. മീഡിേയാക്രിറ്റി എന്ന
ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുമായുള്ള ഇതിെന്റ സാദൃശ്യം കൂടി കണ
ക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടാണു് ഈ വാക്കു് പ്രേയാഗിക്കുന്നതു്.
മാധ്യേമാത്പന്നമായ ബുദ്ധിജീവി അതുെകാണ്ടു് സാധാ
രണത്വത്തിെന്റ പകർപ്പുകളാണു്. മീഡിയയുെട അലങ്കാ
രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണു് അവർ
സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തരാെണന്ന പ്രതീതി
ജനിപ്പിക്കുന്നതു്.
‘മാധ്യമങ്ങളുെട ഉത്പന്നമാണു് ബുദ്ധിജീവി’ എന്ന ആശ

യം പ്രസക്തമാക്കുന്ന മെറ്റാരു സന്ദർഭം എന്തുതരം പ്രാ
ഗല്ഭ്യമാണ്—േശഷിയാണ്—ഒരു വ്യക്തിെയ ബുദ്ധിജീവി
യാക്കുന്നതു് എന്ന േചാദ്യവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാകുന്നു.
ബുദ്ധിജീവിക്കു് ഒരു പ്രേത്യക തരം പ്രാഗല്ഭ്യം അനിവാ
ര്യമാണു് എന്നതു് സത്യമാണു്. ഏെതങ്കിലും ബൗദ്ധിക
േമഖലയിലുള്ള ശിക്ഷണം അയാൾക്കു് അത്യാവശ്യമാ
യും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഏെതങ്കിലും േമഖല
യിലുള്ള തെന്റ ധിഷണാപരമായ ശിക്ഷണം കാര്യകാ
രണവിേവചനേത്താെട മറ്റു േമഖലയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാ
നുള്ള കഴിവും (േപ്രരണയും) അയാെള സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഗുണമാണു്. ഈ ഗുണ
ങ്ങളിൽ അല്പം സാംേകതികത്വം അന്തർഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന
തു് ശരിയാണു്. അതുെകാണ്ടു്, ഒരു വ്യക്തിയുെട ഏതദ്വി
ഷയകമായ പ്രാഗല്ഭ്യവും അയാൾ മാധ്യമദ്വാരാ ആർ
ജ്ജിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവിപദവിയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം
പ്രസക്തമാണു്. ഈ താരതമ്യം നടത്തുേമ്പാൾ മാത്ര
േമ, മാധ്യേമാത്പന്നമായ ബുദ്ധിജീവിയുെട യഥാർത്ഥ
േശഷികളും ബുദ്ധിജീവിയാവാൻ അയാൾക്കവശ്യം േവ
ണ്ട പ്രാഗല്ഭ്യവും തമ്മിലുള്ള വിപരീതാനുപാതം െതളി
ഞ്ഞുവരൂ. ബുദ്ധിജീവികെള ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ മാധ്യമ
ങ്ങൾക്കു് പ്രസ്തുത പ്രാഗല്ഭ്യെത്ത കണക്കിെലടുേക്കണ്ട
തായിട്ടില്ല എന്നതാണു് സത്യം. മറിച്ച് പ്രേക്ഷപണത്തി
നാവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുേചർന്നിട്ടുേണ്ടാ എന്നു
േനാക്കിയാൽ മതി. പരസ്യചിത്രങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷപിക്ക
െപ്പടുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുെട പ്രതിബിംബങ്ങൾ േനാക്കുക.
ഉത്പന്നങ്ങളുെട യഥാർത്ഥ ഗുണവും പ്രതിബിംബത്തി
ലൂെട പ്രേക്ഷപിക്കെപ്പടുന്ന ഗുണവും തമ്മിൽ സമാനുപാ
തം ആവശ്യേമയില്ല. മാധ്യമങ്ങളിെല പ്രതിബിംബങ്ങൾ
അങ്ങെനയുള്ള ഒരു സമവാക്യത്തിലൂെടയല്ല ഉത്പാദി
പ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.
ബുദ്ധിജീവികളുെട പ്രതിബിം
ബം ഇപ്രകാരമല്ല മാധ്യമ
ങ്ങളിൽ വരുന്നതു് എന്ന
ഒരു വാദം െകാണ്ടുവരാം.
മാധ്യേമതരമായ െപാതുമ
ണ്ഡലങ്ങളിൽ മുേമ്പതെന്ന
നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങ
ളിലൂെട പ്രതിഷ്ഠാപിതമായ
പ്രതിബിംബങ്ങളാണു് മാ
ധ്യമങ്ങൾ ഒപ്പിെയടുക്കുന്ന
തു് എന്നാണു് വാദം. ഇതു്
ഭാഗികമായി സത്യമാണു്,
എന്നാൽ ഏെതാെക്കയാ
ണു് ഈ െപാതുമണ്ഡല
ങ്ങൾ? ഈ െപാതുമണ്ഡ
ലങ്ങളുമായി മാധ്യമങ്ങൾ
എങ്ങെന പരിചയെപ്പടുന്നു?
മാധ്യമങ്ങൾ അവിെടയും
ചില അടയാളെപ്പടുത്തലു
കൾ നടത്തുന്നുെണ്ടന്നു് ഈ
േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരമേന്വഷിക്കുേമ്പാൾ വ്യക്തമാകും.
സാമൂഹികസംഭവങ്ങളുെട മാധ്യമനിർദ്ധാരണം എന്നു്
ഇതിനു േപരുെകാടുക്കാം. അതായതു് മാധ്യമങ്ങൾ സാ
മൂഹികസംഭവങ്ങെള നിഷ്കളങ്കമായി ഒപ്പുകയല്ല, മറിച്ച്
വിേവചനപൂർവ്വം െതരെഞ്ഞടുക്കുകയാണു്, നിർദ്ധാര
ണം നടത്തുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
നിർദ്ധാരണവിഷയമാണു് ബുദ്ധിജീവിയുെട പ്രതിബിം
ബം. ഇവിെടയാണു് പരസ്യങ്ങളുെട തന്ത്രം വിജയിക്കുന്ന
തു്. വിവരം െകാടുക്കുകയാെണന്നു് േതാന്നിപ്പിക്കും, സു
ഖാനുഭവം തരുകയാെണന്നു് േതാന്നും. അേത സമയം
ഉൽപന്നങ്ങളുെട ബിംബാേരാഹണവും നടക്കും.
ഈ ബുദ്ധിജീവി നിർമ്മിതിയിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുെട
ഭൂമിക എന്താണു് എന്നേന്വഷിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരു പ്ര
ധാന വസ്തുത െതളിഞ്ഞുവരും. ബുദ്ധിജീവികളുെട ഒരു
മുഖ്യ ധർമ്മമായി പറയെപ്പടുന്നതു് അവർ െപാതുജനങ്ങ
ളുെട അഭിപ്രായെത്ത സ്വരൂപിക്കുന്നുെവന്നതാണേല്ലാ.
ഇന്നവർക്കു് അതിനു് കഴിയുന്നുേണ്ടാ എന്ന േചാദ്യം ബു
ദ്ധിജീവികളുെട മാധ്യമനിരേപക്ഷപരമായ ശക്തിേയ
യും മാധ്യമങ്ങളുെട സാമൂഹികമായ നിഷ്കളങ്കതേയയും
സംശയിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണു് ഉന്നയി
ക്കെപ്പേടണ്ടതു്. ഏതു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാ
ണു് പ്രേക്ഷപിക്കെപ്പടാൻ േയാഗ്യമായി മാധ്യമങ്ങൾ
കാണുന്നതു് എന്നതു് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നമാ
ണു്. വില്പന മാത്രമല്ല പ്രശ്നമാവുക എന്നർത്ഥം. െതര
െഞ്ഞടുപ്പു് ഇവിെടയും നടക്കുന്നു. അഭിപ്രായ സംഘട്ട
നങ്ങൾ ഉേദ്വഗപൂർണ്ണമാണു്. അവ വില്പനയ്ക്കു് ആക്കവും
കൂട്ടാം. എന്നാൽ ഏെതാെക്കയാണു് ഈ അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ എന്നതു് നിർദ്ധാരണം െചയ്യെപ്പടുന്നു. ശ്രദ്ധാ
പൂർവ്വമായ ഒരു െസൻസറിങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുെവന്ന
ല്ല വിവക്ഷ. മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതും േചാദ്യം െചയ്യാ
െത പിൻതുടർന്നുേപാന്നതുമായ ചില സമവാക്യങ്ങൾ
േക്കാ േഫാർമാറ്റിേനാ ഒപ്പിച്ചായിരിക്കും ഈ നിർദ്ധാ
രണം. ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രേമ അതു നിഷ്കളങ്കമാ
കുന്നുള്ളൂ. േഫാർമാറ്റിലാണു് പ്രത്യയശാസ്ത്രം അടങ്ങിയി
രിക്കുന്നതു്. മാധ്യമങ്ങൾ എന്തു വിശ്വസിക്കുന്നുെവന്ന
തു് അവർ ഏതു തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവെര,
ഏതാളുകളായാലും അവർ പറയുന്ന ഏതു് അഭിപ്രായ
ങ്ങെള, പ്രേക്ഷപിക്കാൻ പ്രവണത കാട്ടുന്നു എന്നതിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
മാധ്യമേലാകത്തിെല ബുദ്ധിജീവി (അങ്ങെന മാത്രേമ
നമുക്കിന്നു് ബുദ്ധിജീവികൾ ഉള്ളൂ എന്നു വരാം) എന്തു
െചയ്യുന്നുെവന്ന േചാദ്യത്തിനു് നാം ഉത്തരമേന്വഷിക്കു
േമ്പാൾ, ബുദ്ധിജീവിയുെട നിർവ്വചനത്തിെല അവശ്യാം
ശമായ ധാർമ്മികമായ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുെട സാം
ഗത്യം നമുക്കു് അവ്യക്തമായിത്തീരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളി
െല ബുദ്ധിജീവിബിംബങ്ങൾക്കു് ധാർമ്മികമായ പ്രതി
ജ്ഞാബദ്ധതെയന്ന മാനത്തിെന്റ ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്ര
കാരമാെണന്ന േതാന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണു് അവിെട
ആവശ്യം. ഇന്നെത്ത ബുദ്ധിജീവികളുെട സ്വഭാവേത്തയും
മാധ്യമങ്ങളുെട പ്രബലമായ ഒരു ഗുണേത്തയും ഈ പ്ര
ശ്നവിഷയം നമ്മുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപടുത്തുന്നു. മാധ്യമങ്ങ
ളിൽ പ്രേക്ഷപിക്കെപ്പടുന്ന ബിംബങ്ങളുെട പ്രകടനവും
പ്രകടനത്തിെന്റ പ്രകരണവും പ്രേക്ഷപണസംേകതങ്ങ
ളും േചർന്നാണു് പ്രതിബിംബങ്ങൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതു്.
സിനിമയിെല സൂപ്പർതാരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പടു
ന്നതിെന താരതമ്യമായിെട്ടടുക്കാം. േമാഹൻലാലിെന്റ
പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആ പ്രകടനങ്ങളുെട പ്രകരണ
മായ കഥാവിഷയകഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷപണസംേക
തങ്ങളും (ഇവയിൽ സിനിമാപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സി
നിമെയ അവലംബിക്കുന്ന പത്രമാസികകളും ഇലേക്ട്രാ
ണിക് മാധ്യമങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നു) േചർന്നാണു് േമാഹൻ
ലാൽ എന്ന സൂപ്പർതാരെത്ത നിർമ്മിക്കുന്നതു്. യഥാർ
ത്ഥ േമാഹൻലാലും (അങ്ങെനെയാന്നുേണ്ടാ എന്നു് സം
ശയമാണു് ) ഈ സൂപ്പർതാരബിംബവും തമ്മിൽ ഗുണ
പരമായ സമാനുപാതം ഉണ്ടാവണെമന്നില്ല. ആളുകൾ
അനുഭവിക്കുകയും ഉപേഭാഗിക്കുകയും െചയ്യുന്നതു് ഒരു
പ്രതിബിംബം മാത്രമായ േമാഹൻലാൽ എന്ന സൂപ്പർ
താരെത്തയാെണന്നു് വ്യക്തം. പ്രകടനമാണു്, ചില ഭൂമി
കകളുെട സവിേശഷമായ നിർവ്വഹണമാണു് സിനിമാ
താരങ്ങളുെട ആേരാഹണാവേരാഹണക്രമങ്ങൾ നിർ
ണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യശക്തി. ഇതിേനാടു് സദൃശമാണു്
ബുദ്ധിജീവികളുെട കാര്യവും. മാധ്യമങ്ങളിെല ബുദ്ധിജീ
വികളുെട പ്രകടനവും ഏതു പ്രേമയെത്തെച്ചാല്ലിയാണു്
അെതന്നതും ഏതു വിധമാണു് അതു പ്രേക്ഷപിക്കെപ്പ
ടുന്നെതന്നതും ബുദ്ധിജീവിയുെട പ്രതിബിംബെത്ത നിർ
മ്മിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാണു്. ഈ സാദൃശ്യകല്പന
യുെട ധ്വനി ഇതാണു്: പ്രകടനത്തിൽ അതുേപാെലയാ
െണന്ന േതാന്നൽ ഉളവാക്കിയാൽ മതി, അതു് ആേവ
ണ്ടതില്ല. ബുദ്ധിജീവികൾ ധാർമ്മികമായി പ്രതിജ്ഞാബ
ദ്ധരാേവണ്ടതില്ല. ഏതൽ സദൃശ്യമായാൽ മതി.

മുമ്പു പറഞ്ഞതുേപാെല ബുദ്ധിജീവിയുെട ഉത്പാദനമല്ല,
ബുദ്ധിജീവിയുെട സാദൃശ്യവത്കരണമാണു്. നടക്കുന്നതു്.
ബുദ്ധിജീവിെയന്ന േതാന്നൽ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു.
സാംേകതികവിദ്യയുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപങ്ങെള
അവലംബിക്കുന്ന വിനിമയ മാധ്യമങ്ങൾക്കു് എന്തിേന
യും സാദൃശ്യവത്ക്കരിക്കാനുള്ള കഴിവു് ജന്മസിദ്ധമാണു്.
പത്രങ്ങൾ േപാലുള്ള പൗരാണിക മാധ്യമങ്ങൾ േപാലും
ഇവെയ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ
മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ഐകരൂപ്യം കാ
ണാം. എന്നാൽ ഈ ഐകരൂപ്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാ
ത്രേമയുള്ളു എന്നതാണു് വാസ്തവം. മാധ്യമങ്ങെള ഭരിക്കു
ന്ന ബലതന്ത്രം അവയ്ക്കിടയിൽ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളയും നില
നിർത്തുന്നു. ഈ വസ്തുത ബുദ്ധിജീവികെള സംബന്ധിച്ച
മെറ്റാരു പ്രധാന സത്യത്തിേലക്കു് ജനൽ തുറക്കുന്നു.
ഉത്പാദിപ്പിക്കുകെയന്നതിനു പകരം സാദൃശ്യെപ്പടുക
െയന്നതാണു് മാധ്യമങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നെതങ്കിൽ
മാധ്യമങ്ങൾ അതു് െചയ്യുന്നതു് അേന്യാന്യം വ്യത്യാസ
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണു്. ഓേരാന്നിേനയും അടയാളെപ്പ
ടുത്തുേമ്പാൾ അവ സ്വയം അടയാളെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരി
ക്കും. മാധ്യമങ്ങളിൽ ആവിർഭൂതരാകുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ
ഇപ്രകാരം ഒരു ഇരട്ട മുദ്രണത്തിനു് വിേധയരാകുന്നു.
ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻ പരസ്പരബദ്ധമായ മൂന്നു
സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാണു്. ഒന്നു്, മാധ്യമങ്ങൾ
ക്കു് നിലനിൽക്കാൻ അവയുേടതായ നിേയാജകമണ്ഡ
ലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പേടണ്ടതുണ്ടു്. രണ്ടു്, ഈ നിേയാജ
കമണ്ഡലങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ ഓേരാ മാധ്യമത്തിനും
മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാേകണ്ടതുണ്ടു്. മൂന്നു്,
ഈ നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങളുെട ഉള്ളടക്കം െപാതുജനം
എന്ന സംവർഗ്ഗം ആയിരിക്കരുതു്. ദീപികയ്ക്കും ചന്ദ്രികയ്ക്കും
േദശാഭിമാനിക്കും സ്വന്തമായ നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങൾ
ഉെണ്ടന്നു് ആരും സമ്മതിക്കും. എന്നാൽ മാതൃഭൂമിയും
മലയാളമേനാരമയും ഇത്തരം നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങളു
െട ബലത്തിൽത്തെന്ന യാണു് ഓടുന്നെതന്നു് ഈ പത്ര
ങ്ങളുെട ഉള്ളടക്കം ദീർഘകാലയളവിൽ അപഗ്രഥിച്ചു
പഠിച്ചാൽ േബാദ്ധ്യമാവും. ഇതരരുെട നിേയാജകമണ്ഡ
ലങ്ങളിേലക്കു് എങ്ങെന അധിനിേവശം നടത്താം എന്ന
താണു് ഓേരാരുത്തരും േനാക്കുന്നതു്. ഇവെയല്ലാം െപാ
തുജനെത്ത അഭിസംേബാധന െചയ്യാനാണു് ശ്രമിക്കു
ന്നതു് എന്ന വാദം ശരിയല്ല. ‘െപാതുജനം’ ഒരു യാഥാർ
ത്ഥ്യെത്തയും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുെട
യും മറ്റും പ്രവർത്തനങ്ങെള മുൻനിർത്തി േനാക്കിയാൽ
തെന്ന സുവ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണിതു്. വ്യക്തികളു
െട ഒരു സമൂഹെത്തയല്ല വ്യക്തികളിലൂെട പ്രതിഫലിക്കു
ന്ന ചില ഗുണങ്ങളുെട േശഖരമാണു് ജനെമന്ന േപരിൽ
അനുഭവസിദ്ധമാകുന്നതു്. എെന്താെക്ക ഗുണങ്ങളുെട
േശഖരമാണു് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളെതന്നു് ഓേരാ പാർട്ടി
യും തീരുമാനിക്കുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ആളു
കെള ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂെട ഓേരാ പാർട്ടിയും അവരവരു
െട നിേയാജകമണ്ഡലവും (അനുഭാവികളുെട സംഘം)
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. െപാതുജനം എന്നതിനുപകരം ഓേരാ
പാർട്ടിയുെടയും നിക്ഷിപ്തജനം—നിേയാജകമണ്ഡലം—
ആണു് ഉണ്ടാവുന്നതു്. ഈ നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങൾ
യഥാർത്ഥമല്ല, പ്രതിബിംബങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത
തുേപാെല. യഥാർത്ഥമായതു് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ പ്ര
തിബിംബിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മറ്റനവധി ഗു
ണങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ച മൂർത്ത മനുഷ്യജീവികളാണു്.
അവേരാടു് സംവദിക്കാൻ പ്രാപ്തമല്ലാത്ത സമ്പർക്കപ
രിപാടികളാണു്-മാധ്യമങ്ങളാണു്-പാർട്ടികളുേടതു്. പത്ര
ങ്ങളുെടയും ഇലേക്ട്രാണിക് മാധ്യമങ്ങളുെടയും സ്ഥിതി
ഇതുതെന്നയാകുന്നു. അവ തങ്ങളുെട നിേയാജകമണ്ഡ
ലങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുന്നു. (ചില വ്യവസായ കമ്പനികൾ
തങ്ങളുെട ഉത്പന്നങ്ങളുെട വിപണനം ഭദ്രമാക്കാൻ
ഉപേഭാക്താക്കളുെട കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ
മേനാരമ കുടുംബവും മാതൃഭൂമി കുടുംബവും ഉണ്ടു്.) ഈ
നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങൾ വ്യക്തികളുെട ഒരു സംഘം
അല്ല. മാധ്യമങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്ന ചില ഗുണങ്ങളുെട
േശഖരമാണു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുെട േശഖര
മായതുെകാണ്ടാണു് ജനെത്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ മാസു് എന്നു
വിളിക്കുന്നതു്. അതു് ‘പബ്ലിക് ’ അല്ല. മലയാളത്തിൽ പി
ണ്ഡം എന്നു പറയും. പിണ്ഡത്തിനു് ഒറ്റമനസ്സാണു്. അതു
െകാണ്ടു് അതിെന പ്രത്യായനം െചയ്യാൻ എളുപ്പമാണു്.
മൂർത്തമനുഷ്യ ജീവികൾ തീർത്തും അപ്രത്യക്ഷമാവുക
യും പിണ്ഡം മാത്രം നിലനിൽ ക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
സാമൂഹികാവസ്ഥയിലാണു് ഫാഷിസം വിജയിക്കുന്നതു്.
കാരണം നിയന്ത്രണം എളുപ്പമാകുന്നതു് അേപ്പാഴാണു്.
എല്ലാ പാർട്ടികളുെടയും പരമലക്ഷ്യവും അതാണു്. ഈ
വഴിക്കു് േപാകുന്നവരാണു് മാധ്യമങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ നിന്നു് മാധ്യമങ്ങെള വിദൂരമാക്കുന്ന
ഒരു ബലതന്ത്രം മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽത്തെന്നയുണ്ടു്.
അതു് ഓേരാ മാധ്യമത്തിനും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നു് സ്വയം
വ്യത്യസ്തമാവാനുള്ള പ്രവണതയാണു്. ഓേരാ മാധ്യമ
വും മറ്റുള്ളവെര അനുകരിക്കുന്നേതാെടാപ്പം അവയിൽ
നിന്നു് വ്യത്യസ്തമാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വയം നില
നിൽക്കാൻ അതിസൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാധ്യമ
േലാകത്തു് െപരുകുന്നു. ഇേത അതിജീവനതന്ത്രം തെന്ന
‘സാദൃശ്യവത്ക്കരിച്ചും’ ‘അനുകരിച്ചും’ വ്യത്യാസങ്ങെള
നിർജ്ജീവമാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അനുകരണവും നിരനു
കരണവും ഇപ്രകാരം മാധ്യമങ്ങളുെട സ്വഭാവെത്ത സം
കീർണ്ണതരമാക്കുന്നു; നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങെള പുനർ
നിർവചനം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ
േനാക്കിയാൽ ബുദ്ധിജീവി ഒരു പ്രേത്യക നിേയാജക
മണ്ഡലെത്ത അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്ന സവിേശഷ
പ്രതിബിംബമായി നിർമ്മിക്കെപ്പടുക മാത്രമല്ല െചയ്യു
ന്നതു്, മറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിെല വ്യത്യാസങ്ങെള
നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരിനമായി നിൽക്കു
കയും ചരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടാണയാൾ
ഇരട്ടച്ചിഹ്നമായിരിക്കുന്നതു്.
ഈ സ്ഥിതിവിേശഷത്തിലാ
ണു് ബുദ്ധിജീവികൾ േകൾ
ക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ എന്ന േചാ
ദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നതു്. ഈ
േചാദ്യെത്ത എങ്ങെനയാ
ണു് സമീപിേക്കണ്ടതു? ബു
ദ്ധിജീവി ആരാണു് (എന്താ
ണു് ?) അയാൾ ആെരയാ
ണു് (എന്തിെനയാണു് ) അഭി
സംേബാധന െചയ്യുന്നതു?
എന്താണു് വിനിമയം െചയ്യുന്നതു? എന്നീ േചാദ്യങ്ങൾ
വിശദമാക്കുകയാണു് അതിന്നാദ്യം േവണ്ടതു്. മാധ്യമനി
ഷ്ഠമായ ഒരു ബിംബമാണു് ബുദ്ധിജീവിെയങ്കിൽ, അതു്
(ബുദ്ധിജീവി) അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്നതു് ഒരു പ്ര
േത്യക നിേയാജകമണ്ഡലെത്തയാെണങ്കിൽ (ഒരു ഗു
ണേശഖരെത്ത), വിനിമയം െചയ്യുന്നതു് സാദൃശ്യവത്ക്ക
രണങ്ങെള (സ്വന്തം ചിഹ്നെത്ത) തെന്നയാെണങ്കിൽ,
ആധുനിക മാതൃകയിൽ ഉന്നയിക്കെപ്പട്ട വ്യക്തികെള
യും അവർക്കിടയിലുള്ള സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്ത
ങ്ങെളയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള േചാദ്യങ്ങൾ (ബുദ്ധിജീവി
യുെട, വിശ്വാസ്യതെയ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ) അപ്ര
സക്തമായിരിക്കും. തങ്ങെള സംബന്ധിച്ച സത്യം ഇത
ല്ല എന്നു െതളിയിക്കാൻ ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു െച
യ്യാൻ കഴിയും എന്നു് നമുക്കു് അത്ഭുതെപ്പടാം. അതിനാ
യി അവെര ആെരങ്കിലും െവല്ലുവിളിേക്കണ്ടതാണു്. ബു
ദ്ധിജീവികൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാെണങ്കിൽ.
മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിെല വ്യത്യാസവത്ക്കരണത്തിനാ
നുപാതികമായി ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാ
സവത്ക്കരണവും ത്വരിതെപ്പടുന്നു. വ്യത്യാസങ്ങെള കു
റിക്കുന്ന എന്തുപായങ്ങളും അതുെകാണ്ടു് സ്വാഗതാർഹ
മായിത്തീരുന്നു. ഈ പ്രകരണത്തിലാണു് സാമൂഹിക
മായ വിള്ളലുകൾ ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിെല വ്യത്യാസ
ങ്ങെള അടയാളെപ്പടുത്താൻ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നുെവ
ന്ന വസ്തുത കാേണണ്ടതു്. ജാതി, മതം, രാഷ്ട്രീയകക്ഷി
തുടങ്ങിയ നിരവധി വ്യത്യസ്ത നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങൾ
ക്കനുസൃതമായി ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസ
ങ്ങൾക്കു് മെറ്റാരു മാനം കൂടി ലഭിക്കുന്നു. േകരളത്തിൽ,
ജാതിയുേടയും മതത്തിെന്റയും രാഷ്ട്രീയകക്ഷി വിേധ
യത്വത്തിെന്റയും പ്രകടമെല്ലങ്കിലും ഫലക്ഷമമായ വി
േവചനങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവികെള വ്യത്യസ്തതേയാെട അട
യാളെപ്പടുത്തുന്നതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബുദ്ധിജീവി
കൾക്കു് ചരിക്കാനുള്ള ഇടെത്ത ഈ സ്ഥിതിവിേശഷം
ചുരുക്കുെമങ്കിലും വ്യത്യസ്തതകെള അടയാളെപ്പടുത്താ
നുള്ള മെറ്റാരു ഉപായം കൂടി ലബ്ധമാകുന്നു എന്ന അർ
ത്ഥത്തിൽ അഭിലഷണീയമായിത്തീരുന്നു. സ്വന്തം നി
ലപാടുകെള സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത, സ്വന്തം സ്ഥാന
െത്ത ഭദ്രമാക്കാനുതകുന്ന രീതിയിൽ നിലനിർത്താനും
ബുദ്ധിജീവിെയ ഈ സാദ്ധ്യത സഹായിക്കുന്നു. മെറ്റാരു
ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയ നിേയാജ
കമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലി, ബുദ്ധിജീവിയുെട മാധ്യ
മനിഷ്ഠമായ പ്രതിബിംബെത്ത സംകീർണ്ണമാക്കാനും വ്യ
ത്യസ്തതകെള കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി (അതായതു് ഭൗതി
കമായ േനട്ടങ്ങൾക്കു് അെല്ലങ്കിൽ സാമൂഹികപദവികൾ
ആർജ്ജിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ) പ്രേക്ഷപി
ക്കാനും ഇടവരുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം ബുദ്ധിജീവി, തനിക്കു്
പുറത്തുള്ള സംകീർണ്ണമായ ബന്ധങ്ങളുെട ഘടനയുെട
ഒരു ഉത്പന്നം മാത്രമാെണന്നു വരാം. ഇങ്ങെന സംഭ
വിക്കുകയാെണങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവി സ്വതന്ത്രനാെണന്ന
ആധുനികവിശ്വാസത്തിനു ഉലച്ചിൽ തട്ടും.
വിനിമയ-മാധ്യമ-മത-ജാതിരാഷ്ട്രീയ നിേയാജകമ
ണ്ഡലങ്ങൾക്കു പുറത്തു് ഇവ
യിൽനിന്നു് സ്വതന്ത്രമായി
ചരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിജീവി
തയ്യാറാവുകയാെണങ്കിൽ,
അയാൾ എന്താവും െചയ്യുക
എന്നു വ്യക്തമാവാത്ത തര
ത്തിൽ ഘടനാവത്കൃതമാ
ണു് ഇന്നെത്ത സാമൂഹികാ
ന്തരീക്ഷം. ഈ അവസ്ഥെയ മറികടക്കാൻ, സ്വന്തം
സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത സ്ഥാപിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീ
വി ഒരു െപാതുമണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കാനാേണാ ശ്രമിക്കുക?
ഇന്നു് ഓേരാ നിേയാജകമണ്ഡലവും ഓേരാ പിണ്ഡെത്ത
യാണു് (മനുഷ്യജീവികളിലൂെട പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഗുണേശ
ഖരെത്ത) സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് എന്നു് എടുത്താൽ തുണ്ടമാക്ക
െപ്പട്ട ഫാഷിസെത്തയാണു് ആ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം
സ്വഭാവവത്കരിക്കുന്നെതന്നു കാണാം. അതായതു് ഫാ
ഷിസം നമ്മുെട മധ്യത്തിലില്ല എന്നു പറയുന്നതു് ശരിയ
ല്ല. അതു് ഹിന്ദുത്വവാദത്തിലാണു് ഇന്നു േകന്ദ്രീകരിച്ചിരി
ക്കുന്നതു് എന്നു് പറയുന്നതിലും കഴമ്പില്ല. പിണ്ഡങ്ങളും
അവയുെട േമലുള്ള പ്രത്യായനശക്തികളും നിലനിൽക്കു
ന്ന സ്ഥിതിക്കു് അതു് നമുക്കിടയിെലല്ലാം സന്നിഹിതമാ
ണു്. പേക്ഷ അതു് തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കെപ്പട്ടതാെണന്നു മാ
ത്രം. ‘ഒറ്റെക്കട്ടു് ’ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫാഷിസം തുണ്ടം
തുണ്ടമാക്കെപ്പട്ടാൽ നിർവീര്യമാവാം എന്ന പ്രത്യാശ
യിൽ നിന്നാവാം പലരും േപാസ്റ്റ് േമാേഡൺ അവസ്ഥ
െയ എതിേരൽക്കുന്നതു്. തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കെപ്പട്ട ഫാ
ഷിസത്തിെനതിരായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിജീവി
ഒരു സാർവജനീന ഫാഷിസത്തിെന്റ വക്താവായിത്തീ
രുേമാ? ഒരു പിണ്ഡെത്ത അഭിസംേബാധന െചയ്യാെത
എങ്ങെനയാണു് ബുദ്ധിജീവിക്കു് സമൂഹമധ്യത്തിൽ പ്ര
വർത്തിക്കാൻ കഴിയുക?
ബുദ്ധിജീവിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പരാമർ
ശിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി േകരളത്തിെല ബുദ്ധിജീവികൾ
ക്കു് പലേപ്പാഴും ആവശ്യമാെണന്നും എല്ലായ്േപ്പാഴും
അഭീലഷണീയമാെണന്നും കരുതെപ്പടുന്ന ഒരു ലക്ഷ
ണം ചർച്ചയ്ക്കായി പരിഗണിക്കെപ്പേടണ്ടതുണ്ടു്. അവരു
െട സാഹിത്യസംസ്കാരം. ഈ സാഹിത്യസംസ്കാരം ചരി
ത്രപരമായി ബുദ്ധിജീവികളുെട പരിമിതിയായി എങ്ങ
െന സംഭവിക്കുന്നു എന്നു േനാേക്കണ്ടതാണു്. ഇതിൽ
പത്ര-മാസികാദി മാധ്യമങ്ങളുെടയും അക്കാദമികളുെട
യും സാഹിത്യേവദികളുെടയും കലാശാലകളുേടയും മറ്റും
പങ്കു് അവഗണിക്കാനാവാത്തതാണു്. സാഹിത്യകാര
ന്മാരുേടയും സാഹിത്യനിരൂപകരുെടയും മറ്റും സാഹി
േത്യതര വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ
വളെര ആധികാരിക സ്വഭാവമുള്ളവയായി അവതരി
പ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻൈകെയടുക്കുന്നതു്
പത്ര-മാസികകളാണു്. േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക
വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്യുന്ന െപാതുേവദികളുെട ചരി
ത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ, അവയ്ക്കു് അഭിപ്രായസ്വരൂപണ
ത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുെണ്ടന്നു വ്യക്തമാകും. അത്ത
രം േവദികളിൽ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരായി സ്വാഭാ
വികമായും രംഗപ്രേവശം െചയ്യുന്നതു് സാഹിത്യകാര
ന്മാേരാ സാഹിത്യനിരൂപകന്മാേരാ ആണു്. ഇവിെട
രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണു് ശ്രേദ്ധയം. ഒന്നു്: ചില അപവാദ
ങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ, െപാതുവിൽ സാഹിേത്യതര വിഷയ
ങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പുറെപ്പടുവിക്കാനുള്ള
സാഹിത്യരചയിതാക്കളുെട (നിരൂപകരുെടയും) അർ
ഹത അെല്ലങ്കിൽ ആധികാരികത സംശയാസ്പദമാണു്.
ഇതിനുകാരണം സാഹിത്യരചയിതാക്കൾക്കു് സ്വന്തം
സൃഷ്ടികെള സംബന്ധിച്ചുേപാലും ഒരു സൂക്ഷ്മദൃക്കായ നി
രൂപകേനക്കാൾ വിേശഷജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണെമന്നില്ല
എന്ന സ്ഥിതിവിേശഷമാണു്. ഒരു സാഹിത്യരചയിതാവു്
താൻ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു് എഴുതുന്നെതന്നു്
ശഠിച്ചാൽേപാലും അയാളുെട എഴുത്തു് എന്തു് കാണി
ക്കുന്നു എന്നു പരിേശാധിക്കാനും അതിെന െമാത്തം
സാഹിത്യസംസ്കാരത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിലയി
രുത്താനും ഒരു നിരൂപകനു് / നിരൂപകയക്കു് കഴിയും.
താൻ എഴുതുേമ്പാൾ എന്തുേദ്ദശിച്ചുെവന്നും എഴുതിയ
േപ്പാൾ അെതന്തായി എന്നും പറയാൻ ഒരാെള പ്രാപ്ത
മാക്കുന്ന േശഷിയല്ല ഒരു സാഹിത്യരചയിതാവിേന്റതു്.
അയാളുെട സർഗ്ഗാത്മകത വിശിഷ്ടവും നിഗൂഢവുമായി
ത്തീരുന്നതു് അതുെകാണ്ടാണു്. സാമൂഹികജീവിതെത്ത
അതിെന്റ സംകീർണ്ണതേയാടുകൂടി ഗ്രഹിക്കാനും അപ
ഗ്രഥിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ഒരു സർഗ്ഗാത്മകത
ആവശ്യമാണു്. എന്നാൽ അതിനുേവണ്ട സാംേകതിക
പരിജ്ഞാനവും പാണ്ഡിത്യവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ
ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നതാണു് (അവ സ്വയം പര്യാ
പ്തമെല്ലങ്കിലും). ഒരു സാഹിത്യകാരൻ / സാഹിത്യകാ
രി ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠ േനടിയാൽ സംകീർണ്ണമായ നിരവധി
സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് അയാളുെട അഭി
പ്രായം ആരായുന്ന മാധ്യമങ്ങളുെടയും െപാതുേവദികളു
െടയും ഇടെപടലുകളാണു് കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കുന്നതു്.
നമ്മുെട ഗവൺെമൻറും ഇതുതെന്നയാണു് െചയ്യുന്നതു്.
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു സാഹി
ത്യകാരിെയ വനിതാകമ്മീ
ഷെന്റ അദ്ധ്യക്ഷയാക്കാൻ
ൈധര്യം കാണിക്കുേമാ?
എന്നാൽ ഇതു് ഒരു സംസ്കാ
രമാവുകയും ഒരു സംപ്രദായ
മായി ആവർത്തിക്കെപ്പടുക
യും െചയ്യുേമ്പാൾ, കൂട്ടിേചർ
ത്ത തെന്റ ഈ ഭൂമികെയ
ആന്തരവത്ക്കരിക്കാൻ സാ
ഹിത്യകാരൻ / സാഹിത്യകാ
രി പ്രവണത കാണിക്കുന്നു.
ഇതിെന്റ ഫലമായി സാമൂഹി
കകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് വളെര
അസ്ഥാനത്തുള്ളതും അപ
ക്വവുമായ ആശയങ്ങൾ പ്ര
ചരിപ്പിക്കെപ്പടാൻ ഇടയാകുന്നു. സാഹിത്യനിരൂപകെര
സംബന്ധിച്ചും നില വ്യത്യസ്തമല്ല. കൂടുതൽ വഴി െതറ്റിപ്പി
ക്കുന്നതിനായിരിക്കും സാഹിത്യനിരൂപകരുെട ഇടെപ
ടൽ എന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടു്. സാഹിത്യകൃതിെയ വിലയി
രുത്താൻ, അതു സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന െമാത്തം സാഹിത്യ
സംസ്കാരത്തിെന്റ സവിേശഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
പാണ്ഡിത്യം അയാൾക്കാവശ്യമാേയക്കാം. അപഗ്രഥന
പാടവവും അതിനു് ആവശ്യമായ സാംേകതികപദാവ
ലിയും അയാൾ ആർജ്ജിേക്കണ്ടതുണ്ടാവാം. ഈ ആവ
ശ്യകത അയാളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് ബൗദ്ധികമായ
ഒരു മാറ്റം ൈകവരുത്തുന്നു. സ്പഷ്ടവത്ക്കരണത്തിൽ നി
രൂപകർ കാണിക്കുന്ന ചായ്വും കഴിവും ബൗദ്ധികവിഷ
യങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതിൽ അവർക്കുള്ള േശഷി
യിൽ വിശ്വാസ്യത വളർത്താൻ ഉപകരിക്കും. അത്തരം
പ്രവൃത്തികൾക്കായി അവർ ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടാൽ തങ്ങ
ളുെട ൈകവശമുള്ള സാംേകതിക കഠിനപദങ്ങൾ ഉപ
േയാഗിച്ച് സാമാന്യം ഭംഗിയായി അവർ അവെയാെക്ക
നിർവ്വഹിച്ചുെവന്നും വരാം. പേക്ഷ ഇെതാരു സാദ്യശ്യവ
ത്കരണമാണു്, െചയ്തുെവന്ന േതാന്നൽ. കാരണം, ഒരു
സാഹിത്യകൃതിെയയും ഒരു സാമൂഹികാവസ്ഥെയയും
പഠിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ആവശ്യമായ പാണ്ഡി
ത്യവും സാംേകതിക പരിജ്ഞാനവും ഉൾക്കാഴ്ചയും െവ
േവ്വെറയാകുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ ഘടനാപരമായ സാദൃശ്യ
ങ്ങൾ കേണ്ടക്കാെമങ്കിലും. അതുെകാണ്ടു്, സാമൂഹികകാ
ര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി സാ
ഹിത്യ രചയിതാക്കെളയും നിരൂപകേരയും പ്രതീക്ഷിക്കു
ന്ന സാംസ്കാരികാന്തരീക്ഷം േകരളത്തിെല ബൗദ്ധിക
മണ്ഡലെത്ത െപാതുെവ ബലഹീനമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ബു
ദ്ധിജീവികൾ എത്രമാത്രം സ്വതന്ത്രരാെണന്നു് നിർണ്ണ
യിക്കാൻ, നിലവിലുള്ള സാംസ്കാരികചരിത്രം എന്തു തര
ത്തിലുള്ള സിദ്ധികളും ആഭിമുഖ്യങ്ങളുമാണു് അയാളിലു
ണ്ടാവാൻ സമ്മർദ്ദം െചലുത്തുന്നതു് എന്നു് ആരാേയണ്ട
തുെണ്ടന്നു് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. േകരളത്തിെല ബൗദ്ധി
കമണ്ഡലത്തിെന്റ മെറ്റാരു സവിേശഷതയും ഇതിേനാ
െടാപ്പം െവളിെപ്പടുന്നുണ്ടു്. സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിെല പി
രിമുറുക്കത്തിെന്റ ചരിത്രവും അതിെന്റ തുടർന്നുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്ന ബലതന്ത്രവും േകരളത്തിെല സാംസ്കാരികാന്തരീ
ക്ഷെത്ത സവിേശഷമായും ബൗദ്ധികമണ്ഡലെത്ത സാ
മാന്യമായും ഘടനാവത്കരിക്കാനുള്ള പ്രവണത കാ
ണിക്കുന്നു. സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിനു് ഒരു അടഞ്ഞ സ്വ
ഭാവവും ഒരു തുറന്ന സ്വഭാവവുമുണ്ടു്. അതിെന്റ തുറന്ന
സ്വഭാവം മറ്റു സാംസ്കാരിക േമഖലകളിേലക്കും രാഷ്ട്രീ
യത്തിേലക്കു േപാലും വ്യാപിക്കാനുള്ള അതിെന്റ പ്രവ
ണതയാകുന്നു. അതിെന്റ അടഞ്ഞ സ്വഭാവം അതിനക
െത്ത സാഹിത്യരചയിതാക്കളുെട സ്ഥാനങ്ങളും പദവി
കളും േനട്ടങ്ങളും േകാട്ടങ്ങളും ഇവെയല്ലാം തമ്മിലുള്ള
സമവാക്യങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒന്നാണു്. ഈ അട
ഞ്ഞ സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ച് പറയുകയാെണങ്കിൽ, സാഹി
ത്യരചയിതാക്കളുെട (ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠരും അല്ലാത്തവരുമാ
യവരുെട) പ്രയത്നം മുഖ്യമായും തിരിച്ചു വിടുന്നതു് േനടി
െയടുത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിർത്താേനാ ഇല്ലാത്തതു്
േനടാേനാ േവണ്ടിയാണു്. അംഗീകാരം, പ്രശസ്തി, െപാ
തുസാംസ്കാരികതലത്തിലുള്ള ബഹുമാന്യത ഇവയാണു്
സാഹിത്യകാരന്മാരുെട അപ്രഖ്യാപിത അന്തിമലക്ഷ്യം.
(ൈപങ്കിളി സാഹിത്യനിർമ്മാതാക്കൾ ഇതിൽ െപടുന്നി
ല്ല. അവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സാമ്പത്തികലാഭ
മാവാം ലക്ഷ്യം). അംഗീകാരം, പ്രശസ്തി, സാഹിത്യരച
യിതാക്കൾക്കിടയിെല വീക്ഷണങ്ങളുെടയും ൈശലിക
ളുേടയും ആഭിമുഖ്യങ്ങളുെടയും ൈവജാത്യങ്ങെള സംകീർ
ണ്ണമാക്കുന്നു. സാഹിത്യമണ്ഡലം ൈകയടക്കുന്നതിനാ
യി േചരിതിരിവുകളും ഐക്യമുന്നണികളും തദാസ്പദമായ
സംഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും (ബൗദ്ധികമണ്ഡല
ത്തിൽ) സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരുന്നു. ഇസങ്ങളും
ഇസങ്ങളുെട നിരാകരണവും സാഹിത്യമൂല്യങ്ങെള സം
ബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളും അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ സാ
ഹിത്യമണ്ഡലത്തിെല േനട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അധി
കാര വടംവലികളായി അവേശഷിക്കുന്നു. േകരളീയ സാ
ഹിത്യമണ്ഡലെത്ത ഘടനാവത്കരിക്കുന്നതു് മുഖ്യമായും
അതിെന്റ ഈ അടഞ്ഞ സ്വഭാവമാണു്. അതുെകാണ്ടു്
സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിെന്റ പിരിമുറുക്കവും ബലതന്ത്രവും
ബൗദ്ധികമണ്ഡലെത്ത ആേദശിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്ന
ഒന്നാണു് േകരളത്തിെല ബുദ്ധിജീവികളുെട പരമ്പരാഗ
തമായ സാഹിത്യപാരവശ്യം. ബുദ്ധിജീവികൾ എത്ര സ്വ
തന്ത്രരാണു് എന്നേചാദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാെണങ്കിൽ
അതിനുത്തരം അവർ എത്രേത്താളം തങ്ങൾ ചരിക്കുന്ന
മണ്ഡലത്തിൽ, അംഗീകാരം, പ്രശസ്തി, സ്ഥാനം, പദവി
തുടങ്ങിയ േനട്ടങ്ങൾക്കായി യത്നിക്കാൻ ആഭിമുഖ്യം കാ
ണിക്കുന്നവരാണു് എന്ന അേന്വഷണത്തിൽ നിന്നു തുട
ങ്ങണം. അതായതു് അവരുെട പ്രവർത്തനങ്ങളും സമർ
പ്പണങ്ങളും ചായ്വുകളും എത്രമാത്രം അവർ ചരിക്കുന്ന
മണ്ഡലത്തിെന്റ ഘടനാവത്ക്കരണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രി
തമാണു് എന്നറിയണം. ബുദ്ധിജീവികളുെട പ്രവർത്ത
നം ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയ-വിനിമയ-മാധ്യമ നിേയാജക
മണ്ഡലങ്ങളാൽ ഘടനാവത്കൃതമാവാം എന്നതിനു പു
റെമയാണിതു്. അതായതു് ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് സ്വതന്ത്ര
മായ ചിന്താഗതിയും, അഭിപ്രായസ്വരൂപണവും, ആഭിമു
ഖ്യങ്ങളും മറ്റും ഉേണ്ടാ എന്നു ന്യായമായി സംശയിക്കാവു
ന്ന സാഹചര്യം ഇന്നെത്ത േകരളീയ സാമൂഹ്യ സാഹച
ര്യത്തിൽ ഉണ്ടു് എന്ന വസ്തുത, ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു്
സംഭവിച്ചു, അവർ എന്തു െചയ്യുന്നു, അവർക്കു് എന്തുെച
യ്യാൻ കഴിയും എന്നീ േചാദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനു മു
മ്പായി മനസ്സിലാേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
അക്കാദമിക് ബുദ്ധിജീവികളുെട സാമൂഹികമായ ഉത്ക്ക
ണ്ഠെയക്കുറിച്ച് നമുക്കധികെമാന്നും പറയാനില്ല. വളെര
ശുഷ്കമായ അക്കാദമിക് സംസ്കാരമാണു് േകരളത്തിലുള്ള
തു്. യൂേറ്യാപ്യൻ മാതൃകയിൽ കാണുന്നതു േപാലുള്ള ഒരു
അക്കാദമിക് സമൂഹം േകരളത്തിലില്ല. നമ്മുെട കലാ
ലയങ്ങളിലാവെട്ട അക്കാദമിക് സംസ്കാരം വളരാനുള്ള
സാഹചര്യവും ഇല്ല. സ്ക്കൂൾ േകാേളജ് അദ്ധ്യാപകെര സം
ബന്ധിച്ചു പറയുകയാെണങ്കിൽ ഉദരംഭരികള ല്ലാത്ത
ഒരു ന്യൂനപക്ഷം, സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിെന്റയും രാഷ്ട്രീ
യമണ്ഡലത്തിെന്റയും ആകർഷണവലയത്തിലാണു്.
സാധാരണഗതിയിൽ േനാക്കിയാൽ തെന്ന കാലഹ
രണെപ്പട്ടതും ഭാവനാരഹിതവുമായ പഠനസംപ്രദായ
ത്തിെന്റ ഭാരത്താൽ അമർന്നുേപായവരും ബൗദ്ധിക
യത്നങ്ങൾ സാഹസികേമാ വിപ്ലവാത്മകേമാ അെല്ല
ങ്കിൽ തലതിരിഞ്ഞേതാ ആയ എേന്താ കാര്യമാെണന്നു്
ധരിച്ചവരുമായ ശുദ്ധാത്മാക്കളാണു് നമ്മുെട വിദ്യാമന്ദി
രങ്ങളിൽ കുടിെകാള്ളുന്നതു്. സർവ്വകലാശാലകളിെല
ശുഷ്കമായ അക്കാദമിക്താത്പര്യങ്ങൾ മിക്കതും ഔേദ്യാ
ഗികാഭ്യുദയകാംക്ഷികളുെട സംരംഭങ്ങളായി മാറുകയാ
ണു് െചയ്യുന്നതു്. അവിെടേപ്പാലും ഒരു ഔേദ്യാഗികാഭ്യു
ദയത്തിനു് അക്കാദമിക് മികവിേനക്കാൾ ജാതി-മതരാഷ്ട്രീയമണ്ഡലങ്ങളിൽ അക്കാദമിക്കുകൾക്കുള്ള സ്വാ
ധീനമാണു് നിർണ്ണായകശക്തി യാവുന്നതു്. േകരളത്തി
െല സർവ്വകലാശാലകളിൽ വി.സി.മാെര നിർണ്ണയിക്കു
ന്ന രീതി തെന്ന നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം.
അക്കാദമിക് രംഗമടക്കമുള്ള ഔേദ്യാഗികേമഖലകളിൽ
നിന്നു് ബുദ്ധിജീവിയുെട ഉദയെത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ദു
സ്സാധ്യമായ വിധം അേങ്ങയറ്റം ഘടനാവത്കൃതമാണു്
ഔേദ്യാഗികമണ്ഡലങ്ങൾ എല്ലാം. അച്ചടി-ഇലേക്ട്രാണിക്
മാധ്യമങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികെള സം
ബന്ധിച്ചും ഇതു ശരിയാണു്. അവർക്കു് സ്വതന്ത്രമായ
ആത്മാവിഷ്ക്കാരേത്താെട വളരാൻ സാഹചര്യം ഇെല്ല
ന്നു മാത്രമല്ല, തങ്ങളുെട േമഖലയിൽ അവശ്യം ആവശ്യ
മായ സൂക്ഷ്മവും നിഷ്കൃഷ്ടവുമായ ഔേദ്യാഗികത അവരു
െട ഔേദ്യാഗികമായ ഉയർച്ചെയ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇട
നൽകാത്തവണ്ണം കച്ചവടതാത്പര്യത്തിെന്റേയാ, സ്ഥാ
പനത്തിനകെത്ത അധികാര താൽപര്യങ്ങളുെടേയാ
ആജ്ഞാനുവർത്തികളാകാൻ സമ്മർദ്ദേമൽക്കുന്നവരാ
ണവർ.
കാര്യനിർവ്വഹണേശഷിയിലും
ഫലക്ഷമതയിലും ഊന്നുന്ന
ഔേദ്യാഗികതയുെട സാന്നി
ദ്ധ്യം േകരളത്തിെല ഔേദ്യാ
ഗികരംഗത്തു് അനുഭവെപ്പ
ടാത്തതിനു ഒരു കാരണം
ഏതായാലും ജാതി-മതരാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള ശക്തി പ്രസരണ
മാണു്. നല്ല സാമ്പത്തിക
സംസ്കാരം േപാലും നമുക്കില്ലാത്തതിെന്റ കാരണവും
അതാകാം. മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ അനഭിലഷണീയമാണു്
മുരത്ത ഔേദ്യാഗികതയും പ്രബലമായ സാമ്പത്തികസം
സ്കാരവും എന്നു ഓർക്കുേമ്പാൾ, എത്ര പിേന്നാക്കമാണു്
സാംസ്കാരികമായി േകരളീയർ—ഉയർന്ന സാമൂഹികവി
കസനം േനടിയവെരന്നു് പാശ്ചാത്യർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന
േകരളീയർ—എന്നു് നമുക്കു് ആശ്ചര്യെപ്പടാൻ വകയുണ്ടു്.
കാരണം തികച്ചും ആധുനികമായ ഔേദ്യാഗികതയും
പ്രബലമായ സാമ്പത്തിക സംസ്കാരവും സാമൂഹികജീ
വിതത്തിെന്റ സ്വഭാവങ്ങളാവുന്നതിൽ നിന്നു ബഹുദൂരം
പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന േകരളീയർ േപാസ്റ്റ് േമാേഡണിസ്റ്റു
കാർക്കു് ആഹ്ലാദിക്കാവുന്ന ഒരു ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയെചറുകിട മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യാ
ത്മക കൂട്ടുെകട്ടിനകത്താണു്.
തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളവെര ഉദ്ബുദ്ധരാക്കാൻ സ്വയം നിയു
ക്തമായ ദൗത്യം ഏെറ്റടുക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവി ആ മനുഷ്യ
െരേപ്പാെലത്തെന്ന ഒരു പ്രേത്യക സംസ്കാരത്തിെന്റ
തടവറയിലായിരിക്കാം. അതയാൾ മറ്റുള്ളവെരേപ്പാ
െലത്തെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞിെല്ലന്നുവരാം. ബുദ്ധിജീവികൾ
നമുക്കിടയിലുെണ്ടന്നു് സാധാരണക്കാരായ നാം അം
ഗീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ, നെമ്മ വിമുക്തരാക്കാനുള്ള
അർഹത ൈകവരിക്കാൻ അവർ ആദ്യമായി െചേയ്യണ്ട
തു് സ്വന്തം തടവറയുെട സുരക്ഷിതത്വം ൈകെവടിയുക
യാണു്. നെമ്മെയാെക്ക െവറും, സാധാരണക്കാരാക്കു
ന്നതു് നാെമല്ലാം സ്വന്തം സംസ്കാരങ്ങളുെട തടവറകളി
ലാെണന്നതെത്ര. ബുദ്ധിജീവികെള നാം ശ്രവിക്കുകയും
ആദരിക്കുകയും െചയ്യണെമങ്കിൽ അവർ നെമ്മേപ്പാെല
പാരമ്പര്യങ്ങളുെടയും സംകുചിത താത്പര്യങ്ങളുെടയും
ബന്ധനത്തിൽ ആയിരിക്കരുതു്. അതുെകാണ്ടു് ബുദ്ധിജീ
വികൾ സ്വയം േമാചിതരാവുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ നമ്മൾ
ബുദ്ധിജീവികെള േമാചിപ്പിക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടതു് ആവ
ശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ബന്ധനസ്ഥനായ െപ്രാമിത്യൂ
സിെന്റ പ്രതിബിംബം പിൻതുടർന്നു് മാർക്സു് െതാഴിലാളി
കെള യന്ത്രബന്ദിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. െതാ
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േമാചനം മനുഷ്യരാശിയുെടയും
േമാചനമായിരിക്കുെമന്നു് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അത്ത
രെമാരു അവസ്ഥയിലാേണാ ആധുനികബുദ്ധിജീവി?
അയാൾ പാരമ്പര്യങ്ങളുെടയും മാധ്യമങ്ങളുെടയും ബന്ദി
യാേണാ? അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ നമ്മുെട അവസാന
െത്ത പ്രത്യാശ ബുദ്ധിജീവിയുെട േമാചനം ആയിരിക്കും.
പേക്ഷ അതിനു തയ്യാറാേവണ്ടതു് നാം തെന്നയായിരി
ക്കും എന്നതിനാൽ ബുദ്ധിജീവികേളക്കാൾ ഉത്തരവാദി
ത്തേബാധം നമുക്കുണ്ടാേവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. േനെരമറിച്ച്
ഈ അവസ്ഥയിലല്ല ബുദ്ധിജീവിെയന്നും ആധുനിേകാ
ത്തരമായ ഒരു പരിണാമത്തിനു് അയാൾ വിേധയമായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്നും വിശ്വസിക്കാനാണു് നാമി
ഷ്ടെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ, നമുക്കിടയിൽ തെന്ന സാംസ്കാരിക
മായും പ്രതീകാത്മകമായും സവിേശഷാനുകൂല്യങ്ങൾ േന
ടാൻ ശ്രമിക്കുകയും േനടുകയും െചയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ
ഒന്നിെന കുറിക്കാനുള്ള ഒരു പദം മാത്രമായി അവേശ
ഷിക്കും ‘ബുദ്ധിജീവി’.

സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ‘ഒരു സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ
നിന്നു് ’ എന്ന പുസ്തകത്തിെല രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങളാണു് ഈ േലഖ
നത്തിെന്റ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് .
ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു സംഭവിച്ചു? (ഭാഗം I)

□

നിസാർ അഹമ്മദ്
ഒരു പെക്ഷ ആദ്യെത്ത ഉത്തരാധുനികരിൽ
ഒരാൾ. ജീവിേക്കണ്ടതു് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങ
ളനുസരിച്ചാേണാ അേതാ സാമൂഹികമായാ
േണാ എന്നു് വ്യക്തമല്ലാതിരുന്ന, സ്വത്വ പ്ര
തിസന്ധികളാൽ ബാധിക്കെപ്പട്ട കാലത്തു് അേദ്ദഹം മദ്രാസി
േലയ്ക്കു് േപായി. സാമ്പ്രദായിക ജീവതൈശലി ഉേപക്ഷിച്ചു് പഠ
നങ്ങളിൽ മുഴുകി. എം. േഗാവിന്ദേനാെടാപ്പം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു. പഠന സൗകര്യങ്ങൾ േതടി
അേദ്ദഹം കാൺപൂർ ഐ ഐ ടി യിൽ േചർന്നു് തത്ത്വചിന്ത
യിൽ പിഎച്ച്ഡി േനടി. െതാഴിലേന്വഷിക്കാത്തതുെകാണ്ടു് കു
േറ കാലം െതാഴിലില്ലാെത ജീവിച്ചു. യു ആർ അനന്തമൂർത്തി
എം ജി യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തു് അേദ്ദഹം
തുടങ്ങിെവച്ച സ്കൂൾ ഓഫ് േസാഷ്യൽ സയൻസിൽ നിസാർ
അദ്ധ്യാപകനായി േചർന്നു. പിന്നീടു് കാലടി സംസ്കൃത സർ
വ്വകലാശാലയിൽനിന്നു് 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 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

