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േഡാക്റ്റർമാരുെട േരാഗം
—േവണ്ടതു്

സൗന്ദര്യാത്മകവിദ്യാഭ്യാസം

“തുല്യേയാഗ്യതയുള്ള രണ്ടു
േഡാക്റ്റർമാരിൽ ആരുെട ഉപേദശമാണു്
സ്വീകരിേക്കണ്ടതു് എന്ന പ്രശ്നം
വരുേമ്പാൾ ഞാൻ അതിൽ
െചേക്കാവിെന വായിച്ചയാളുെടതാണു്
സ്വീകരിക്കുക”

ൈസമൺ ലീസ്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ, അസിസ്റ്റന്റ് സർജ്ജൻമാെര െതര�
െഞ്ഞടുക്കാനുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പെങ്കടുത്തവർക്കു്
സാമാന്യവിജ്ഞാനമിെല്ലന്നു് കാണിച്ചു് പി.എസ്.സി.
െചയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു് നൽകിയ റിേപ്പാർട്ട് ശ്ര�
േദ്ധയമായ ചില വസ്തുതകളിേലക്കു് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
അടിയന്തിരമായ ചില നടപടികളും അതു് ആവശ്യ�
െപ്പടുന്നു. മുമ്പു് ഭൂതേപ്രത പിശാചുക്കളാണു് അന്ധ�
വിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നെതങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ മധ്യവർ�
ഗെത്തയും ഉപരിവർഗെത്തയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന
അന്ധവിശ്വാസമാണു് െമഡിക്കൽ-എഞ്ചിനീറിംഗ്
േകാഴ്സുകൾ. വിദ്യാർത്ഥിയുെട താത്പര്യേമതും േനാ�
ക്കാെതയാണു് ഈ േകാഴ്സുകളിേലക്കു് രക്ഷിതാ�
ക്കൾ മക്കെള തള്ളിവിടുന്നതു്. സാധാരണ മലയാ�
ളിെയക്കാൾ സാമൂഹ്യേബാധത്തിൽ വളെര താെഴ�
യാണു് ഈ േകാഴ്സുകളിൽ നിന്നു് പുറത്തു വരുന്നവർ
എന്നാണു് െചയർമാെന്റ റിേപ്പാർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്ന�
തു്. െപാതുവിജ്ഞാന പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ മാത്രം
ഈ കുറവു് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുേമാ?

നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നപരമായ കുറവുകെള ഇതു് എടുത്തുകാട്ടുന്നു. മാ�
തൃഭാഷയിൽ എഴുതാേനാ വായിക്കാേനാ അറിയാ�
ത്ത ആളുകെളയാണു് ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമ വിദ്യാലയ�
ങ്ങളിൽ പലതും പുറത്തുവിടുന്നതു്. മലയാളത്തിൽ
ഒരു പത്രേമാ പുസ്തകേമാ വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത
ബിരുദധാരിക്കു് എങ്ങിെന േകരളത്തിെല സാമൂ�
ഹ്യയാഥാർഥ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും? ഏെതാരു െതാ�
ഴിലിെനക്കാളും ഭാഷ പ്രധാനമാകുന്ന േമഖലയാ�
ണു് ൈവദ്യത്തിേന്റതു്. േരാഗിയുെട ഭാഷ േഡാക്റ്റർ
അറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ ചികിത്സ െതറ്റുെമന്നു മാത്രമല്ല,
അപകടവും വരുത്തിെവക്കും. ഓക്കാനം എന്ന വാ�
ക്കിെന്റ അർത്ഥമറിയാത്ത േഡാക്റ്റർ അതു് വയറു
േവദനയാെണന്നു് ധരിച്ചു് മരുെന്നഴുതിെക്കാടുത്തതു�
െകാണ്ടു് അേനക സ്ത്രീകളുെട ഗർഭം അലസിയതാ�
യി ഐക്യമലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരു പ്രവർ�
ത്തകൻ ഈയിെട പ്രസംഗിക്കുന്നതു് േകട്ടിരുന്നു.
െമഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം തെന്ന മാതൃഭാഷയിലാ�
ക്കണെമന്നാണു് പല വിദഗ്ധരും വാദിക്കുന്നതു്.
എട്ടാംതരംവെരെയങ്കിലും മാതൃഭാഷയായിരിക്ക�
ണം വിദ്യഭ്യാസമാധ്യമം എന്നു് ഈയിെട അംഗീ�
കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പറയുന്നു�
ണ്ടു്. പേക്ഷ, അെതാന്നും സർക്കാരിെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ
വന്നിട്ടില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസ മാധ്യമെത്ത സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ
േപാെല തെന്ന പ്രധാനമാണു് സാഹിത്യമുൾെപ്പെട�
യുള്ള മാനവിക പഠനേമഖലേയാടു് കാണിക്കുന്ന
അവഗണന. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിെന്റ കാലത്താ�
ണു് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ബിരുദപഠന�
ത്തിൽ നിന്നു് സാഹിത്യപഠനം മിക്കവാറും ഒഴിവാ�
ക്കിയതു്. സാഹിത്യസാംസ്കാരിക േമഖലയിൽ നി�
ന്നു് ഇതിെനതിെര വ്യാപകമായ പ്രതിേഷധം ഉയർ�
ന്നിട്ടും സർവകലാശാലയിെല ബിരുദേകാഴ്സുകളിൽ
ഇനിയും സാഹിത്യം തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഇതു് സർവ�
കലാശാലയിെല സാധാരണ േകാഴ്സുകളുെട സ്ഥി�
തി. െപ്രാഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ േമഖലയിലാക�
െട്ട സാഹിത്യപഠനേമയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മധ്യമ വിദ്യാ�
ലയങ്ങളിലൂെട മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും
അറിയാെത പുറത്തു വരുന്ന, ഒരു മലയാളസാഹി�
ത്യകൃതി േപാലും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥിക്കു�
ള്ള കുറവു് സാമാന്യവിജ്ഞാനത്തിേന്റതു മാത്രമല്ല,
സൗന്ദര്യേബാധത്തിേന്റതു കൂടിയാണു്.

എഡിസൻ

സാഹിത്യേബാധമുണ്ടാകാൻ
സാഹിത്യം ഒരു േകാഴ്സാ�
യി പഠിക്കേണാ എന്നു്
പലരും േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്.
സാഹിത്യം ക്ലാസ് മുറി�
യിലിരുന്നു് പഠിക്കാെത�
യും സാഹിത്യേബാധമു�
ണ്ടാകാം എന്നതു് ശരി
തെന്നയാണു്. എന്നാൽ

ഈ വാദം ശാസ്ത്രത്തിനും സാേങ്കതികവിദ്യക്കും കൂ�
ടി ബാധകമാെണേന്നാർക്കണം. നൂറു കണക്കിനു്
ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ എഡിസൻ
ആറു മാസം തികച്ചു് സ്കൂളിൽ േപായിട്ടില്ല എന്ന ഉദാ�
ഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്കൂളിേലാ േകാേളജുകളിേലാ
ശാസ്ത്രേമ പഠിപ്പിേക്കണ്ടതില്ല എന്നു് ആരും വാദി�
ക്കാറില്ലേല്ലാ.

ഫ്രഡറിക് ഷില്ലർ

സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്തു
പങ്കാണുള്ളതു് എന്ന േചാ�
ദ്യത്തിനു് ഏറ്റവും നല്ല വി�
ശദീകരണം നൽകിയതു്
ജർമ്മൻ കവിയും ചിന്ത�
കനുമായിരുന്ന ഫ്രഡറി�
ക് ഷില്ലറാണു്. സാഹിത്യ�
വും കലയും നൽകുന്നതു്
സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാ�
സമാണു് എന്നു് മനുഷ്യെന്റ സൗന്ദര്യാത്മകവിദ്യാ�
ഭ്യാസെത്തപ്പറ്റി (1795) എന്ന കൃതിയിൽ അേദ്ദഹം
വാദിച്ചു. ബുദ്ധിെകാണ്ടു മാത്രമല്ല, വികാരം െകാ�
ണ്ടു കൂടിയാണു് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതു് എന്നും വി�
കാരമണ്ഡലെത്ത വികസിപ്പിക്കുന്നതും സമകാലി�
കമാക്കുന്നതും സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസമാണു്
എന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ചര�
ക്കുകളും മാത്രമല്ല, മനുഷ്യെര ഒരു സമൂഹമാക്കി
പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു്. സൗന്ദര്യാത്മകമായ
ഉല്പന്നങ്ങൾ െകാണ്ടു കൂടിയാണു് മനുഷ്യർ പരസ്പരം
ബന്ധിതരായിരിക്കുന്നതു്. സാഹിതീയവും സൗന്ദ�
ര്യാത്മകവുമായ ഉല്പന്നങ്ങളാൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യരുെട സമുദായെത്ത അേദ്ദഹം സൗ�
ന്ദര്യാത്മക സമുദായം എന്നു വിളിച്ചു. സാമൂഹ്യബ�
ന്ധത്തിെന്റയും സാമൂഹ്യവിനിമയത്തിെന്റയും ഉയർ�
ന്ന രൂപമാണതു്. ഏറ്റവും പുതിയ സാേങ്കതിക വി�
ദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വികാരം െകാണ്ടു്
ഏറ്റവും പ്രാകൃതനാെണങ്കിൽ അവനു് ശരിയായ വി�
ദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി എന്നു പറയാനാവുകയില്ല. ഏറ്റവും
പുതിയ ഉല്പന്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുേമ്പാഴും
ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ സൗന്ദര്യേബാധമാണു് ഒരാ�
െള നയിക്കുന്നെതങ്കിൽ അയാെള പുതിയ കാല�
െത്ത മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ബൗദ്ധികവിദ്യാഭ്യാസം വിവരേശഖരെത്ത മാത്രമാ�
ണു് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നെതങ്കിൽ സൗന്ദര്യാത്മക�
വിദ്യാഭ്യാസം വികാരമണ്ഡലെത്തയാണു് സംേബാ�
ധന െചയ്യുന്നതു്. ആ നിലയിൽ അതു് ൈവകാരിക�
വിദ്യാഭ്യാസം തെന്ന. പ്രകൃതിേയാടും സമൂഹേത്താ�
ടും എതിർലിംഗേത്താടുമുള്ള െപരുമാറ്റെത്തയും വി�
കാരപരമായ ബന്ധെത്തയും നവീകരിക്കുകയാണു്
സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന�
തു്. ൈലംഗികവിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയാൽ ആൺ
െപൺ ബന്ധം െമച്ചെപ്പടുെമന്നും സ്ത്രീപീഡനം കുറ�
യുെമന്നുമുള്ളതു് െതറ്റിദ്ധാരണയാണു്. കാമത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിപരമായ അറിവ�
ല്ല, കാമെത്ത േപ്രമമാക്കുന്ന സൗന്ദര്യാത്മകമായ
വിദ്യാഭ്യാസമാണു് ഇണേയാടുള്ള ബന്ധെത്ത നവീ�
കരിക്കുന്നതു്. കുമാരനാശാെന്റ കൃതികൾ ഒരു മല�
യാളി എന്തിനു് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിെന്റ ഉത്ത�
രം ഇവിെടയാണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്താംതരം
വെര മാത്രമുള്ള ഭാഷാപഠനമല്ല, അതും കഴിഞ്ഞു്
വികാരവളർച്ചയുെട പ്രായത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സൗന്ദ�
ര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസമാണു് സ്ത്രീപീഡകനായിത്തീ�
രുമായിരുന്ന ഒരു യുവാവിെന േപ്രമവായ്പുള്ള കാമു�
കനാക്കി മാറ്റുന്നതു്. ഇണേയാടുള്ള ഏകപക്ഷീയ�
മായ വികാരമാണു് കാമെമങ്കിൽ ഇണയുെട ആഗ്ര�
ഹപാത്രമായി താൻ മാറിത്തീരണം എന്നുള്ള വി�
കാരം കൂടി േചരുേമ്പാഴാണു് അതു് േപ്രമമാകുന്നതു്.
േകാളജ് ക്ലാസുകളിലും സാഹിത്യ ം നിർബന്ധപഠ�
നവിഷയമാക്കണെമന്നു് പലരും വാദിച്ചതു് സൗന്ദ�
ര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഈ പ്രസക്തി മന�
സ്സിലാക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു്.

പണ്ഡിറ്റ് െക.പി. കറുപ്പൻ

ഭൗതികവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
കുറവു് പരിഹരിക്കാൻ
ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം
മതി എന്നു് മതസംഘ�
ടനകളുെടയും ആത്മീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെടയും ഉട�
മസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപ�
നങ്ങളുെട അധികാരി�
കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്.
എന്നാൽ മതപരമായ

വിദ്യാഭ്യാസം സൗന്ദര്യാത്മകവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു്
പകരമാകുന്നില്ല. േമാശയുെട പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ
അക്കമിട്ടു പഠിപ്പിക്കുന്ന ബൗദ്ധികവിദ്യാഭ്യാസെത്ത�
ക്കാൾ ഫലപ്രദമാണു് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുതരുന്ന കഥ�
കൾ നൽകുന്ന ൈവകാരികവിദ്യാഭ്യാസം. മതവി�
ദ്യാഭ്യാസമാണു് മൂല്യവിദ്യാഭ്യാസെമന്നും െതറ്റിദ്ധാ�
രണയുണ്ടു്. മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലുൾേച്ചർന്ന മാനു�
ഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും സമകാലികമാവുകയാണു്
സാഹിത്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂെട. ഏറ്റവും പുതിയ
സാഹിത്യകൃതികൾ ഏറ്റവും പുതിയ ധാർമ്മികസ�
മസ്യകെളയാണു് വിദ്യാർത്ഥിക്കു് സൗന്ദര്യാനുഭവ�
മായി നൽകുന്നതു്. സാഹിത്യം എന്നു് ഇവിെട ഉേദ്ദ�
ശിക്കുന്നതു് വാെമാഴി, വരെമാഴി വ്യത്യാസമില്ലാ�
െത എല്ലാ സാഹിത്യരൂപങ്ങളും കലാസൃഷ്ടികളും
ആധുനിക മാധ്യമസംസ്കാരവും മാനവികശാസ്ത്രങ്ങ�
ളുെമന്നാണു്. മൂല്യവിദ്യാഭ്യാസം മതവിദ്യാഭ്യാസമല്ല,
സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസമാണു്. മുമ്പു് പണ്ഡിറ്റ്
െക.പി. കറുപ്പൻ പറഞ്ഞതുേപാെല ഭാഷയുെടയും
സാഹിത്യത്തിെന്റയും ആരാധനാലയത്തിേലയ്ക്കു്
എല്ലാവർക്കും പ്രേവശനമുണ്ടു്. അതു് എല്ലാവർക്കും
െപാതുവായുള്ളതുമാണു്.

ഈ സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം െമഡിക്കൽ-
എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാഴ്സുകളിലുമുണ്ടായിരിക്കണം.
ആേരാഗ്യനിേകതനം എന്ന താരാശങ്കർ ബാനർജി�
യുെട േനാവൽ എം.ബി.ബി.എസ്. േകാഴ്സിെന്റ ഭാ�
ഗമാകണം. ഭൂമിയുെട അവകാശികൾ എന്ന ബഷീ�
റിെന്റ കഥ എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാഴ്സിെന്റ കൂെട പഠി�
പ്പിക്കണം. മനുഷ്യേനാടും ഭൂമിേയാടും ആേരാഗ്യക�
രമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന േഡാക്റ്ററും എഞ്ചിനീ�
യറും അതുവഴിയാണു് പുറത്തു വരിക. ഈ തിരിച്ച�
റിവു് ഇേപ്പാൾ പാശ്ചാത്യ സർവ്വകലാശാലകളിൽ
ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ൈവദ്യമാനവികശാസ്ത്രം
(െമഡിക്കൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ) എന്ന ഒരു പഠനശാഖ
തെന്ന ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടു്.

ക്രിക്ക്

സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാ�
സമില്ലാെത എത്ര വലിയ
ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസമു�
ണ്ടായിട്ടും കാര്യമിെല്ലന്ന�
തിനു് നിരവധി ഉദാഹ�
രണങ്ങളുണ്ടു്. ജനിതക
ശാസ്ത്രത്തിെല ഏറ്റവും
വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങ�
ളിെലാന്നായ വാട്സൻ-ക്രിക്ക് കണ്ടുപിടുത്തത്തി�
നു് കാരണക്കാരിെലാരാളായ െജയിംസ് വാട്സ�
െന വംശീയ വിേരാധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ േപ�
രിൽ ലേബാറട്ടറിയിൽ നിന്നു് പുറത്താക്കുകയുണ്ടാ�
യി. ഡി.എൻ.എ. പ്രകാരം മനുഷ്യെര േവർതിരി�
ച്ച വാട്സനു് മനുഷ്യെര ഐക്യെപ്പടുത്തുന്ന വിശാ�
ലമായ സൗന്ദര്യേബാധത്തിെന്റ കുറവു മാത്രമാ�
ണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാകു�
േമ്പാഴും നീചനായ മനുഷ്യനായി മാറാെമന്നു് ഇതു
കാണിക്കുന്നു.

െജയിംസ് വാട്സൻ

അറുപതുകളിൽത്തെന്ന
അേമരിക്കയിലും തുടർ�
ന്നുള്ള ദശകങ്ങളിൽ യൂ�
േറാപ്പിലാെകയും പലയി�
ടത്തും ൈവദ്യമാനവിക�
ശാസ്ത്ര േകാഴ്സുകൾ അവി�
ടെത്ത െമഡിക്കൽ വി�
ദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഭാഗ�
മായി. േഡാക്റ്റർമാരുെട

േകാഴ്സിൽ സാഹിത്യവും കലയും സാമാന്യവിജ്ഞാ�
നങ്ങളും ഉൾെപ്പടുത്തുന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയാണിതു്. ന്യൂ�
േയാർക്ക് സർവ്വകലാശാലയിെല ൈവദ്യശാസ്ത്രപഠ�
നത്തിൽ െഫലിസ് ഔളും േജാർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ
സർവ്വകലാശാലയിൽ ലിന്റ റാേഫലും നിരവധി
വർഷങ്ങൾ ഈ േകാഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഉയർന്ന
േഡാക്റ്റർമാെര ഉന്നതരായ മനുഷ്യരുമാക്കി തീർക്കു�
ന്നതാണു് ഈ േകാഴ്സ് സംവിധാനം. ൈവദ്യധാർ�
മ്മികത (െമഡിക്കൽ എതിക്സ് ) ൈവദ്യമാനവിക�
ശാസ്ത്രം എന്ന വിശാലേമഖലയിെല ഒരു ഘടകം
മാത്രമാെണന്നു് ഇന്നു് പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാഴ്സിലു ം പലയിടത്തും സാഹി�
ത്യമുൾെപ്പടുന്ന മാനവികവിഷയങ്ങൾ പഠനപദ്ധ�
തിയുെട ഭാഗമാണു്.

േഡാക്റ്റർമാർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും മാത്രമല്ല,
എല്ലാ െപ്രാഫഷണൽ േകാഴ്സുകൾക്കും സൗന്ദര്യാ�
ത്മക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണു്. വക്കീലന്മാർ�
ക്കും ന്യായാധിപന്മാർക്കും ഇതു ബാധകമാണു്.
സാഹിത്യെത്തയും സൗന്ദര്യേമഖലെയയും മനസ്സി�
ലാക്കാൻ കഴിയാത്തതു് നീതിന്യായേമഖലയിൽ
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു്. സ്ഥലവും കാലവും കണ�
ക്കാക്കിയുള്ള ആധുനിക യുക്തിയിൽ നിന്നു് വ്യത്യ�
സ്തമായാണു് ഭാവനാേലാകം നിലനില്ക്കുന്നതു് എന്നു്
തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നതു് വലിയ സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങ�
ളിേലക്കു് നയിക്കുന്നുണ്ടു്. സാഹിതീയ പാഠങ്ങെള
ചരിത്രപാഠങ്ങളായി െതറ്റിദ്ധരിച്ചതാണു് ബാബറി
മസ്ജിദ് െപാളിച്ചുമാറ്റുന്നതിെലന്ന േപാെല തെന്ന
അതു് കുഴിച്ചുേനാക്കി ചരിത്രാവശിഷ്ടം പരിേശാധി�
ക്കാനുള്ള വിധിയിലും വ്യക്തമായതു്. രാമൻ ജനി�
ച്ചതു് വാത്മീകിയുെട മനസ്സിലാെണന്നു് മനസ്സിലാ�
ക്കണെമങ്കിൽ ചരിത്രവിദ്യാഭ്യാസം േപാര. സൗന്ദ�
ര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം തെന്ന േവണം. സാഹിത്യ�
കൃതികെളയും സാഹിത്യകാരന്മാെരയും മതങ്ങളും
നീതിപീഠങ്ങളും വിചാരണയ്ക്കു് വിേധയമാക്കുന്നതു്
സൗന്ദര്യാത്മക വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ കുറവുെകാ�
ണ്ടാണു്. യൂേറാപ്പിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി സാഹി�
ത്യസംസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഭാ�
ഷകളിലും ആഴത്തിൽ േവേരാടിയിട്ടുള്ളതാെണന്ന
തിരിച്ചറിവു് ഇന്നു് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ത്യൻഭാഷകളും
സാഹിത്യവും അറിയാതിരിക്കുന്നതു് സമൂഹെത്ത�
യും സമൂഹമനസ്സിെനയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു്
തടസ്സമാകുന്നുണ്ടു്.

ഹിേപ്പാക്രാറ്റസിെന്റ പ്രതിജ്ഞ ഹിേപ്പാക്രസിയാ�
കാതിരിക്കണെമങ്കിൽ ആ മൂല്യങ്ങൾ സൗന്ദര്യാത്മ�
കതലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയിേലക്കു് വിനിമയം െച�
യ്യെപ്പടണം.

(മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം, 2013 ഏപ്രിൽ 24.)

□

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandit_Karuppan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandit_Karuppan
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaikom_Muhammad_Basheer
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaikom_Muhammad_Basheer
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Watson
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington_University
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Babri_Masjid
https://en.wikipedia.org/wiki/Babri_Masjid
https://en.wikipedia.org/wiki/Valmiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_Oath


പി. പവിത്രൻ
േകാഴിേക്കാട് ജില്ലയിൽ, 1964-
ൽ വടകരക്കടുത്തു് േമമുണ്ടയിൽ,
ടി എച്ച് കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാരു�
െടയും പി പി േദവിയമ്മയുെടയും
മകനായി ജനനം. കാലടി സം�
സ്കൃത സർവകലാശാലയിെല
മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപകൻ.
സാഹിത്യനിരൂപകൻ, സാംസ്കാ�
രിക നിരൂപകൻ, മാതൃഭാഷാവ�
കാശ പ്രവർത്തകൻ, പ്രഭാഷ�

കൻ എന്നീ നിലകളിൽ 1990-കൾ മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു�
വരുന്നു. ഭാര്യ-േഡാ. പി ഗീത. മക്കൾ-അപർണ പ്രശാ�
ന്തി, അതുൽ പി.

വിദ്യാഭ്യാസം
േമമുണ്ട ഈസ്റ്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, േമമുണ്ട ൈഹസ് കൂൾ,
മടപ്പള്ളി ഗവ. േകാേളജ്, തലേശ്ശരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ േകാ�
േളജ്, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ക്യാമ്പസ് എന്നി�
വിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. ‘ആത്മാേന്വഷണം ആന�
ന്ദിെന്റ േനാവലുകളിൽ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ 1988–89
ൽ എം.ഫിൽ ഗേവഷണം. ‘കുമാരനാശാെന്റ കാവ്യ�
ജീവിതത്തിെന്റ പരിണാമം—മനഃശാസ്ത്രപരവും, തത്വ�
ശാസ്ത്രപരവുമായ അേന്വഷണം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ
1990–94 പി.എച്ച്.ഡി. തല ഗേവഷണം. ‘മഹാത്മാ
ഗാന്ധി, കാൾ മാർക്സ്, ബി.ആർ. അംേബദ് കർ എന്നി�
വരുെട ആശയങ്ങളുെട സ്വാധീനം ആധുനികതാവാദ
േനാവലുകളിൽ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ യു.ജി.സി. ഗേവ�
ഷണ അവാർഡിൽ 2006–09-ൽ േപാസ്റ്റ് േഡാക്ടറൽ
ഗേവഷണം.

പ്രധാന കൃതികൾ

• ആധുനികതയുെട കുറ്റസമ്മതം (2000)

• ആശാൻ കവിത—ആധുനികാനന്തര പാഠങ്ങൾ
(2002)

• എം എൻ വിജയൻ എന്ന േകരളീയ ചിന്തകൻ (2013)

• മാതൃഭാഷയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള സമരം (2014)

• പ്രണയരാഷ്ട്രീയം—ആശാൻ കവിതാപഠനങ്ങൾ
(2018)

• േകാളനിയാനന്തരവാദം—സംസ്കാരപഠനവും സൗന്ദ�
ര്യശാസ്ത്രവും (2019)

• മാർക്സ് ഗാന്ധി അംേബദ്കർ ആധുനികതാവാദത്തി�
െന്റ രാ ഷ്ട്രീയ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം (2020)

• ഭൂപടം തല തിരിക്കുേമ്പാൾ—േനാവൽ പഠനങ്ങൾ,
ഡി.സി. ബുക്സ് (2022)

പുരസ്കാരങ്ങൾ

• Wtp live സാഹിത്യവിമർശന പുരസ്കാരം (മാർക്സ്
ഗാന്ധി അംേബദ്കർ ആധുനികതാവാദത്തിെന്റ
രാ ഷ്ട്രീയ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം—2021)

• േഡാക്ടർ സി പി ശിവദാസൻ പുരസ്കാരം (പ്രണയരാ�
ഷ്ട്രീയം—ആശാൻ കവിതാപഠനങ്ങൾ—2018)

• പ്ലാവില സാഹിത്യ പുരസ്കാരം (2017)

• േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഐ. സി. ചാേക്കാ
അവാർഡ് (മാതൃഭാഷയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള സമരം—2017)

• പയ്യപ്പിള്ളി ബാലൻ പുരസ്കാരം (2015)

• േഡാക്ടർ സി പി േമേനാൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം (2015)



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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