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ക്ലാസിക്
മലയാളപഠനം—ഡിജിറ്റൽ
യുഗത്തിെല വിചാരമാതൃക

േകരളത്തിൽ സർവകലാ�
ശാലാ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന
പ്രാചീന മലയാള പഠനത്തി�
െന്റ ഭാഗമായി ദത്തേശഖരണം
നടത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിൽ
േശഖരിച്ചു വിതരണം െചയ്യാൻ
സൗകര്യെമാരുക്കിയാൽ
നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾെകാണ്ടു
പ്രാചീന മലയാളത്തിെന്റ
ദത്തേശഖരം ഏെറ സമ്പന്ന�
മാകും. ഓേരാ വിദ്യാർത്ഥിയും
പ്രാചീന മലയാളപഠനത്തിെന്റ
ഭാഗമായി ഒരു പ്രാചീന
ഭാഷാഖണ്ഡം തത്ത്വനിഷ്ഠമായി
വിശകലനം െചയ്യണം എന്നു
പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിഷ്കർഷ�
യുണ്ടായാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ
വമ്പിച്ച പുേരാഗതിയുണ്ടാകും.
അങ്ങെന അപഗ്രഥിക്കുന്ന
ഭാഗം വിശദാംശങ്ങേളാടുകൂടി
െവബ്ൈസറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കി�
യാൽ എല്ലാവർക്കും അതു
പ്രേയാജനെപ്പടും. ഭംഗിയായി
േജാലി െചയ്തവർക്കു് അംഗീ�
കാരം ലഭിക്കുകയും െചയ്യും.

ശിലാലിഖിതം, ഓല�
െക്കട്ടു്, െചേമ്പാല, കട�
ലാസ്, അച്ചടി തുടങ്ങി�
യവ പിന്നിട്ടു ഭാഷയും
സാഹിത്യവും കമ്പ്യൂ�
ട്ടറിൽ എത്തിനിൽ�
ക്കുകയാണേല്ലാ. െവ�
റും കമ്പ്യൂട്ടറല്ല, കമ്പ്യൂ�
ട്ടർ ശൃംഖല എന്നു
പറയണം. ഒേരസമ�
യം ബഹുേകന്ദ്രിതമാ�
യി ഏേകാപിച്ചു പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നതാണു്
കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല. േശ�
ഖരിക്കാനും വിതരണം
െചയ്യാനും കഴിയുന്ന
അറിവിനു പരിധിക�
ളില്ല എന്ന മട്ടിലാണു്
കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയു�
െട പ്രവർത്തനം. സ്ഥ�
ലത്തിെന്റ പരിധിക�
െള മാത്രമല്ല, കാല�

ത്തിെന്റ പരിമിതികെളയും ശൃംഖല മറികടക്കുന്നു.
ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് േപാെലയുള്ള സാേങ്കതികവിദ്യ�
കൾ േരഖാേശഖരങ്ങെള ഏെറ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.
ഭാഷയും സാഹിത്യവും കാലെത്ത മറികടക്കാൻ
ലിപിവിദ്യയിലൂെടയാണു് ആദ്യെത്ത മുേന്നറ്റം നട�
ത്തിയതു്. പിന്നീടു് അച്ചടിയും ശബ്ദേലഖനവും ഈ
വഴിക്കു േരഖാേശഖരണം കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കി.
വിനിമയവിദ്യയുെട വളർച്ചയിൽ അച്ചടിച്ച പത്രമാ�
സികകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, േറഡിേയാ, ക്യാമറ, െടലി�
വിഷൻ, ഇന്റർെനറ്റ്, െമാൈബൽ േഫാൺ, േസാ�
ഷ്യൽ െനറ്റ് വർക്ക് എന്നിവ ഭാഷാ സാഹിത്യ വി�
നിമയവിദ്യെയ േതാതിലും തരത്തിലും മാറ്റിമറിച്ചു.1

ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഘട്ടെത്തയാണു് ഡിജിറ്റൽ
യുഗം എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കാറുള്ളതു്. കമ്പ്യൂട്ടറും മാ�
നവിക വിജ്ഞാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖീകര�
ണം സമകാലിക വിജ്ഞാനവ്യവസ്ഥയിൽ വമ്പിച്ച
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

1. ഇന്നെത്ത നിലയിൽ പഠനഗേവഷണങ്ങളിെല ഏറ്റ�
വും വലിയ പ്രശ്നം അറിവുനടത്തിപ്പാണു് (knowledge
management). അറിവിെന്റ ഉറവിടങ്ങൾ എന്ന നില�
യിൽ ആൾക്കൂട്ടം (crowd) തിരിച്ചറിയെപ്പടുന്നേതാെട
അറിവുനടത്തിപ്പു് തികച്ചും േക്ലശകരമാകുന്നു. പഴെഞ്ചാ�
ല്ലും നാേടാടിപ്പാട്ടും നാേടാടിക്കഥയും നാട്ടാചാരങ്ങളും
സമസ്ത ൈവചിത്ര്യങ്ങേളാടുംകൂടി വിജ്ഞാനമണ്ഡല�
ത്തിേലക്കു കയറിവരുന്നു. അറിവു നിർമ്മാണത്തിെന്റ
രീതിശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇേപ്പാൾ അറിവു നട�
ത്തിപ്പിനു കൂടിേയ തീരൂ. അറിവു നിർമ്മിക്കാനുള്ള വിദ്യ�
യായി രീതിശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിയെപ്പടുന്നു. ആശയാവലി
(paradigm), സങ്കല്പനം (concept), സിദ്ധാന്തം എന്നിവ�
െയ മുൻനിർത്തിയുള്ള രീതിശാസ്ത്ര വിചാരം രീതിശാസ്ത്ര�
വും ‘സത്യ’വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം െവളിവാക്കുന്നുണ്ടു്.
വീണ്ടുവിചാര(reflexivity)ത്തിലൂെട നിരന്തരം പരീക്ഷി�
ച്ചു് പരിഷ്കരിേക്കണ്ടതാണു് ധാരണകെളന്നു് േബാധ്യ�
മുണ്ടു്. ഇത്തരം തിരിച്ചറിവുകെള സാധ്യമായ ൈവചി�
ത്ര്യേത്താടുകൂടി േരഖെപ്പടുത്തി പാകം െചയ്യാൻ ഡിജി�
റ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യ കൂടിേയ തീരൂ. ഭാരതീയ പാര�
മ്പര്യത്തിൽ ജ്ഞാനവഴികെളക്കുറിച്ചു് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഉൾ�
െത്തളിവുകൾകൂടി ഇന്നെത്ത നിലയിൽ പരിേശാധി�
ക്കാവുന്നതാണു്. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, അനുപലബ്ധി,
ഉപമ തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനവഴികൾ മുൻനിർത്തി അറിവു
നടത്തിപ്പു് കാര്യക്ഷമമാക്കാവുന്നതാണു്. അറിവു നിർ�
മ്മാണം പഠനത്തിെന്റ േകന്ദ്രമാകുന്നേതാെട രീതിശാ�
സ്ത്രവും അറിവുനടത്തിപ്പും സുപ്രധാനമായിത്തീരുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാനം പ്രാഥമികമായി ഒരു
രീതിശാസ്ത്രമാെണന്നു് ഓർമ്മിക്കുക.

ഭാഷാ നിഷ്ഠമായ വിജ്ഞാന സങ്കല്പനം തെന്ന
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ മാറി മറിയുന്നു. ദത്തമാണു്
(data) വിജ്ഞാനം എന്നു കരുതിയിരുന്ന ജ്ഞാന�
സങ്കല്പം ഇന്നില്ല. എന്നുതെന്നയല്ല, ദത്തത്തിെന്റ
ൈവപുല്യത്തിനു മുമ്പിൽ പഠിതാവു് ഇേപ്പാൾ അമ്പ�
രന്നു നിൽക്കുകയാണു്. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞാൽ, അന്തംവിട്ടുള്ള പഠിതാവിെന്റ നില്പാണു്
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിെന്റ മുഖമുദ്ര. അറിയാൻ കഴിയാ�
ത്തവണ്ണം വിപുലമാണു് ഇേപ്പാൾ ഉപാദാനങ്ങൾ.
ഇന്റർെനറ്റു തുറന്നു െചാവ്വേയാ പനിേയാ മസ്തിഷ്ക�
േമാ െമറ്റഫേറാ പരതി േനാക്കുക. ദത്തങ്ങളായി
പരിഗണിക്കാവുന്ന അറിവിടങ്ങളുെട നീണ്ട പട്ടിക�
യാണു് കൺമുമ്പിെലത്തുക. വിഷയം പ്രാചീന മല�
യാളമാെണങ്കിലും ഇന്നെത്ത കാലത്തു് ഇത്തരം
അന്ധാളിപ്പു് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. പ്രാചീനമലയാ�
ളത്തിെല ഭക്തിഭാവമാണു് അേന്വഷണ വിഷയം
എന്നു കരുതുക. എെന്തന്തു ദത്തേശഖരങ്ങളാണു്
കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിൽ അറിവു ശൃംഖലയിൽ െത�
ളിയുക. െതരയാൻ ഉചിതമായ താേക്കാൽ വാക്കു�
കൾ ഉപേയാഗിക്കണെമന്നുമാത്രം. അറിവുകൾ
ബഹു വിഷയസ്പർശിയായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.

േമലുകീഴുബന്ധങ്ങൾക്കല്ല,
ഇടംവലം ബന്ധങ്ങൾക്കാണു്
ഇവിെട പ്രസക്തിയും സാ�
ധ്യതയും. സതീർത്ഥ്യരുെട
കൂട്ടായ്മയിലൂെടയാണു് ഡിജി�
റ്റൽ യുഗത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം.
ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു്
അംഗീകരിക്കാത്തതാണു്
േകരളത്തിെല വിദ്യാഭ്യാസ�
ത്തിെന്റ മുഖ്യ ദൗർബല്യം.
അറിവു നിർമ്മാണവും
സംരംഭകത്വവും പൗരത്വവും തു�
ല്യപ്രാധാന്യം േനടുന്നതാകണം
വിദ്യാഭ്യാസരംഗം. ഇതു മലയാ�
ളപഠനത്തിൽ പ്രസക്തമാണു്.

മാനവിക വിജ്ഞാ�
നങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറും
തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖീ�
കരണത്തിൽ, എങ്ങ�
െന അതിവിസ്തൃതമായ
ദത്തേശഖരങ്ങളിൽ�
നിന്നു വിവരങ്ങൾ
(information) േശഖ�
രിക്കാം എന്നതാണു
പ്രസക്തമായ േചാ�
ദ്യം. ദത്താപഗ്രഥന
(data analysis) വിദ്യ
വിലെപ്പട്ട അറിവുേമ�
ഖലയായി വളരുന്നു.
ദത്താപഗ്രഥനത്തിലുള്ള േസാഫ്റ്റ് െവയർ വികസി�
പ്പിെച്ചടുക്കുന്ന ദത്താപഗ്രഥനവിദഗ്ദ്ധർക്കു (data
scientists) െതാഴിൽ വിപണിയിൽ മതിപ്പുവില കു�
ത്തെന ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രാചീന മലയാളദത്ത�
ങ്ങളിൽ നിന്നു വിവരങ്ങൾ േക്രാഡീകരിക്കാൻ ഡി�
ജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാൻ എന്തു
െചയ്യണം? കമ്പ്യൂട്ടർ ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും പ്രാചീന ഭാഷാ�
പരിചയവും ഏേകാപിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ
എന്തു സംവിധാനമാണു േകരളത്തിൽ േവണ്ടതു്?
ലീലാതിലകം, രാമചരിതം, കൃഷ്ണഗാഥ, കണ്ണശ്ശരാ�
മായണം, മണിപ്രവാളകാവ്യങ്ങൾ, എഴുത്തച്ഛൻ കൃ�
തികൾ, ആട്ടപ്രകാരം, ക്രമദീപിക, ഉദയേമ്പരൂർ
സൂനഹേദാസിെന്റ കാേനാനകൾ തുടങ്ങിയ ചില
കൃതികളുെട പദേകാശങ്ങൾ പിഎച്ച്.ഡി. ഗേവ�
ഷണത്തിെന്റ ഭാഗമായി േകരള സർവകലാശാ�
ലാ ഭാഷാശാസ്ത്രവകുപ്പിൽ പട്ടികെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. പ്രധാ�
നെപ്പട്ട പ്രാചീന കൃതികളുെടെയല്ലാം പദേകാശ�
വും വ്യാകരണവും സാമൂഹികപശ്ചാത്തലവും വിവ�
രിച്ചു കിട്ടിയാൽ അവ ഏേകാപിപ്പിച്ചു തത്ത്വനിഷ്ഠ�
മായി മലയാളഭാഷാചരിത്രം നിർമ്മിക്കാം എന്നാ�
യിരുന്നു ഭാഷാശാസ്ത്രവിഭാഗം അധ്യക്ഷനായിരു�
ന്ന േഡാ.വി.ഐ. സുബ്രഹ്മണ്യത്തിെന്റ സ്വപ്നം.
വ്യക്തികൾ തരം തിരിച്ചുെവച്ച ദത്തേശഖരങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴും ഭാഷാ ചരിത്രശില്പിെയ കാത്തുകിടക്കുന്നു.
ഇവെയല്ലാം സമുചിതമായി പരിഷ്കരിച്ചു് ഏേകാപി�
പ്പിക്കാൻ ദത്തവിദഗ്ദ്ധർക്കു കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
പ്രാചീന മലയാളപഠനത്തിനു വമ്പിച്ച േനട്ടമാകു�
മായിരുന്നു. മലയാളത്തിെന്റ ദത്തേശഖരം വിപുല�
മാക്കാൻ ഉതകുന്നതാകണം പ്രാചീന മലയാളപ�
ഠനം എന്ന വി.ഐ. സുബ്രഹ്മണ്യത്തിെന്റ സ്വപ്നം
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഏെറ പ്രസക്തമാണു്. േകര�
ളത്തിൽ സർവകലാശാലാ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന
പ്രാചീന മലയാള പഠനത്തിെന്റ ഭാഗമായി ദത്ത�
േശഖരണം നടത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിൽ േശഖ�
രിച്ചു വിതരണം െചയ്യാൻ സൗകര്യെമാരുക്കിയാൽ
നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾെകാണ്ടു പ്രാചീന മലയാളത്തി�
െന്റ ദത്തേശഖരം ഏെറ സമ്പന്നമാകും. ഓേരാ വി�
ദ്യാർത്ഥിയും പ്രാചീന മലയാളപഠനത്തിെന്റ ഭാഗ�
മായി ഒരു പ്രാചീന ഭാഷാഖണ്ഡം തത്ത്വനിഷ്ഠമായി
വിശകലനം െചയ്യണം എന്നു പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ
നിഷ്കർഷയുണ്ടായാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വമ്പിച്ച പു�
േരാഗതിയുണ്ടാകും. അങ്ങെന അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഭാ�
ഗം വിശദാംശങ്ങേളാടുകൂടി െവബ്ൈസറ്റിൽ ലഭ്യ�
മാക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും അതു പ്രേയാജനെപ്പ�
ടും. ഭംഗിയായി േജാലി െചയ്തവർക്കു് അംഗീകാരം
ലഭിക്കുകയും െചയ്യും. ഇത്തരം പങ്കാളിത്തം നൽ�
കുന്ന പഠനപദ്ധതി വിദ്യാർത്ഥികളുെട സർഗ്ഗാത്മ�
കതയും ബൗദ്ധിക വ്യക്തിത്വവും വളർത്തും. പ്രാ�
ചീന കൃതികൾ ആധുനിക മലയാളത്തിേലക്കു ലി�
പ്യന്തരണം െചയ്യാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളുെട േസവനം
ഇേപ്പാൾ പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുന്ന ജനകീയ സംരംഭ�
ങ്ങളുെണ്ടന്നു് ഓർമ്മിക്കുക. (ഒര ആയിരം പഴെഞ്ചാ�
ല്ലുകൾ) സ്കൂൾ േകാളജ് തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി�
കൾക്കു് അവസരം നൽകിയാൽ മലയാള ദത്താ�
പഗ്രഥനത്തിനുള്ള േസാഫ്റ്റ് െവയറുകൾ അവർ വി�
കസിപ്പിക്കും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടു്. േലാ�
കത്തിെന്റ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എന്നേപാെല േകര�
ളത്തിൽ പുതുതലമുറയുേടതു ഡിജിറ്റൽ ഭാഷയാ�
ണു്. കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യയും മാനവികവിജ്ഞാനങ്ങളും
കൂട്ടിയിണക്കുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിൽ
സജീവ പങ്കാളികളാകാൻ പ്രാചീന മലയാളപഠന�
ത്തിലൂെട വിദ്യാർത്ഥികെള ഉേത്തജിപ്പിേക്കണ്ടിയി�
രിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ പാഠ്യപദ്ധതിയും അധ്യയ�
നവും മൂല്യ നിർണയനവും പുനർക്രമീകരിക്കണം.
പഠനേത്താെടാപ്പം ൈവദഗ്ദ്ധ്യവികസനവും (skill
development) സാധിക്കുന്നു എന്നതാണു് ഇത്ത�
രം പഠനപദ്ധതിയുെട േമന്മ. മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചതു�
േപാെല ഇത്തരം പ്രാചീന മലയാളപഠനത്തിൽ
വിദ്യാർത്ഥി നിർവാഹകനും സംരംഭകനുമാകും. ബി�
രുദതലം മുതൽ വിജ്ഞാന സംരംഭകരായിത്തീരു�
ന്ന യുവാക്കൾ പുതുമയുെട പതാക വാഹകരായിരി�
ക്കും. സാേങ്കതിക വിദ്യയിലും മാനവികവിജ്ഞാന�
ത്തിലും ഇന്നു് അരങ്ങുവാഴുന്ന േകവല സാേങ്കതിക�
വിദ്യയ്ക്കു് അവധി െകാടുക്കാം. പ്രാചീന മലയാളത്തി�
െല പാണ്ഡിത്യ പ്രകടനത്തിനും ഒരു ഇടേവള നൽ�
കാം. ഇടനിലക്കാരില്ലാെത േനരിട്ടു പൂർവമാതൃകക�
ളിൽ നിന്നു പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് അവസ�
രം നൽകണം.

വ്യാഖ്യാനൈവചിത്ര്യങ്ങെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണം.
അത്തരം തുറവിയുള്ള പൂർവമാതൃകകൾ മലയാള�
ത്തിൽ വിരളമല്ല. എന്തിനും ഏതിനും െതറ്റും ശരി�
യും വിധിച്ചു താണ്ഡവമാടുന്ന ഭാഷാസാഹിത്യ പാ�
ണ്ഡിത്യത്തിനു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ പ്രസക്തിയി�
ല്ല. ഡിജിറ്റൽ യുഗം ജനാധിപത്യപരമാണു്. ബഹു�
ഭാവസമൂഹെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഡി�
ജിറ്റൽ സാേങ്കതികത. േമലുകീഴുബന്ധങ്ങൾക്കല്ല,
ഇടംവലം ബന്ധങ്ങൾക്കാണു് ഇവിെട പ്രസക്തി�
യും സാധ്യതയും. സതീർത്ഥ്യരുെട കൂട്ടായ്മയിലൂെട�
യാണു് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. ഇക്കാ�
ര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു് അംഗീകരിക്കാത്തതാണു് േകര�
ളത്തിെല വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ മുഖ്യ ദൗർബല്യം.
അറിവു നിർമ്മാണവും സംരംഭകത്വവും പൗരത്വവും
തുല്യപ്രാധാന്യം േനടുന്നതാകണം വിദ്യാഭ്യാസരം�
ഗം. ഇതു മലയാളപഠനത്തിൽ പ്രസക്തമാണു്.2

2. എല്ലാ പഠനങ്ങളുെടയും ലക്ഷ്യം ധാരണ (understanding)
വളർത്തുക എന്നാണു്. ധാരണെയന്നാൽ ദത്ത (data)
െമന്നാണു് പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ദത്ത ഖനന�
ത്തിലൂെട വിവരം (information) േശഖരിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. വിവര േശഖരം ഉപേയാഗിച്ചു േവണം അറിവു
(knowledge) ണ്ടാക്കാൻ. അറിവിൽനിന്നു് സിദ്ധാ�
ന്തവും പ്രേയാഗവും െകാണ്ടു് വിജ്ഞാന (wisdom)
മുണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം പടവുകെളക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ
ആഴെപ്പടുകയാണു്. വിേശഷിച്ചു് ഡിജിറ്റൽ മാനവിക
വിജ്ഞാനത്തിൽ ദത്താപഗ്രഥനത്തിെന്റ പ്രാധാ�
ന്യം ഇവിെടയാണു്. ദത്തത്തിൽ നിന്നു് വിജ്ഞാന
(wisdom) േത്താളമുള്ള തുടർപ്രവർത്തനെത്ത ‘DIKW’
എന്ന ചുരുക്കേപ്പരിൽ സമകാലിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ
പരാമർശിക്കാറുണ്ടു്. പ്രാചീന മലയാളപഠനെത്ത
എങ്ങെന ‘DIKW’ ഈ ശൃംഖലയിേലക്കു വിജ്ഞാ�
നമായി വികസിപ്പിക്കാെമന്നു് മലയാളപഠിതാക്കൾ
ആേലാചിക്കെട്ട.

മനസ്സിെന്റ േസാഫ്റ്റ് െവയറും
ഭാഷാസാഹിത്യസമൂഹത്തിെന്റ
പുതുേസാഫ്റ്റ് െവയറും പരസ്പര�
ബന്ധിതമായി ഏേകാപിപ്പിച്ചു
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് അനുഭവി�
ക്കാൻ കഴിയുന്നതാകണം
പ്രാചീന മലയാളപഠനം.
ഇത്തരം വിജ്ഞാനികളാണു്
ഡിജിറ്റൽ േലാകത്തിെല
ൈജവബുദ്ധിജീവികൾ.

പ്രാചീന മലയാള പഠ�
നത്തിൽ പ്രസക്ത�
മാകുന്ന വിവരങ്ങളു�
െട ചില മാതൃകകൾ
ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കാം.
േകരളപാണിനീയ പീ�
ഠികയിൽ വിസ്തരിച്ച�
തും പിന്നീടു ഭാഷാച�
രിത്ര പഠനത്തിലുട�
നീളം പരാമർശിക്ക�

െപ്പടുന്നതുമായ ആറു നയങ്ങൾ വിേശഷിച്ചു പുരു�
ഷേഭദ നിരാസം, അനുനാസികാതിപ്രസരം, താല�
വ്യാേദശം, സ്വരസംവരണം തുടങ്ങിയവ എങ്ങെന
ഓേരാ പ്രാചീനകൃതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു
ദത്തത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മവിശകലനത്തിലൂെട കെണ്ട�
ത്തണം. എ.സി. േശഖർ ശാസന ഭാഷ മുൻനിർ�
ത്തി നടത്തിയ ലഘുവിശകലനം ഓർമ്മിക്കുക.
ഇന്നെത്ത നിലയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ദത്തങ്ങളുപേയാഗി�
ച്ചു് ആറു നയങ്ങളുെട ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ േരഖെപ്പടു�
ത്താം. ഓേരാ മാതൃകയുെടയും ഭാഷാസാഹിത്യ-
സാംസ്കാരിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ദത്തേശഖര�
ത്തിലുെണ്ടങ്കിൽ അതു മഹാവിശകലന (macro
analysis) മായി വികസിപ്പിക്കാം.

പ്രാചീന മലയാള പഠനെത്ത മഹാവിശകലനമാ�
ക്കി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉള്ളൂർ, ഇളം�
കുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള, എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള, െക.എൻ.
എഴുത്തച്ഛൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ ആരംഭിച്ചിരു�
ന്നു. ഇളംകുളത്തിെന്റ പ്രാചീനകൃതികളുെട വ്യാഖ്യാ�
നങ്ങൾ, േകരളചരിത്ര പഠനങ്ങൾ, എൻ. കൃഷ്ണപി�
ള്ളയുെട പ്രബന്ധങ്ങൾ, ൈകരളിയുെട കഥ, ഉള്ളൂരി�
െന്റ പ്രബന്ധങ്ങൾ, േകരളസാഹിത്യചരിത്രം, പ്രാ�
ചീനകൃതികളുെട സംസ്കരണം, എസ്. ഗുപ്തൻ നായ�
രുെട േലഖനങ്ങൾ, െക.എൻ. എഴുത്തച്ഛെന്റ പഠ�
നങ്ങൾ എന്നിവ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം.

മലയാള ഭാഷയുെട വിശകലനത്തിൽ മലയാളിക്കു
ലഭിച്ച മഹാമാതൃകയാണു് ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു. മല�
യാളത്തിെന്റ കാേനാൻ (canon) ആദ്യം പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുന്നതു ഗുണ്ടർട്ടിെന്റ വ്യാകരണത്തിലും നിഘണ്ടു�
വിലുമാണു്. വ്യാകരണ രചനയ്ക്കും നിഘണ്ടു നിർമ്മാ�
ണത്തിനും ഉപേയാഗിച്ച കൃതികളുെട പട്ടികയായി�
ട്ടാണു് േപരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നെതങ്കിലും സാ�
ഹിത്യത്തിെല കാേനാനീകരണം എന്ന പ്രാധാന്യ�
മുണ്ടു്. കാേനാനികരിക്കെപ്പട്ട കൃതികളിൽനിന്നുള്ള
ഉദ്ധരണികൾ നിഘണ്ടുവിലുടനീളം കാണാം. അവ
ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിെന പ്രാചീന മലയാളത്തിെന്റ
പ്രദർശനശാലയാക്കുന്നു. (വിശിഷ്ടങ്ങളായ മണിപ്ര�
വാളകൃതികൾ ഉൾെപ്പടുത്തിയില്ല എന്നതു ഗുണ്ടർട്ട്
നിഘണ്ടുവിെന്റ പരിമിതി).

പ്രദർശനശാല എന്ന വാക്കു് ഇവിെട ഉപേയാഗി�
ച്ചതു മ്യൂസിയെത്ത കുറിക്കാനാണു്. ഇന്നെത്ത നി�
ലയിൽ മ്യൂസിയം െവറും പ്രദർശന സ്ഥലേമാ കാഴ്ച�
ബംഗ്ലാേവാ അല്ല. വ്യാഖ്യാന േകന്ദ്ര (interpretation
centre) മാണു്. ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു ആ നിലയ്ക്കു പ്രാ�
ചീന മലയാള മ്യൂസിയമാണു്. അതിനു സമാന്തര�
മായി മെറ്റാരു മലയാള മ്യൂസിയം രൂപെപ്പട്ടുവരുന്നു�
ണ്ടു്. അതാണു് മലയാള മഹാനിഘണ്ടു. േകരള സർ�
വകലാശാലയുെട സംരംഭമായ മലയാള മഹാനി�
ഘണ്ടു മലയാള മ്യൂസിയം എന്ന നിലയിൽ വലിയ
പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തുന്നു.

വിപുലമായ ദത്തേശഖരം ൈക�
കാര്യം െചയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃം�
ഖലകളുെട സഹായം കൂടിേയ
തീരൂ. പല വ്യക്തികൾ പല
സ്ഥലത്തിരുന്നു പലേപ്പാഴായി
െചയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഏേകാപിപ്പിച്ചു് െപാതുധാര�
കൾ കെണ്ടത്താൻ കഴിയുക
എന്നതു് സാഹിത്യ ചരിത്ര
രചനയിൽ പ്രധാനമാണു്.

ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവി�
നും മലയാള മഹാ�
നിഘണ്ടുവിനും മുമ്പു്
ഒരു മലയാള മ്യൂസി�
യം മലയാളിക്കു ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പതിന്നാലാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ സംസ്കൃത�
ത്തിൽ വിരചിതമായ
ലീലാതിലകം. മലയാ�
ളഭാഷാപരിണാമം,
സംസ്കൃത സമ്പർക്കം, സാഹിത്യ വികാസം, േകരള
സമൂഹ രൂപീകരണം, വൃത്താലങ്കാര പദ്ധതികൾ,
സാഹിത്യ മീമാംസ എന്നിവെയല്ലാം ദത്താപഗ്ര�
ഥനത്തിലൂെട വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന മലയാള മ്യൂസിയ�
മാണു് ലീലാതിലകം. ലീലാതിലകത്തിെല ൈവ�
ജ്ഞാനിക ശൃംഖല തിരിച്ചറിഞ്ഞു സംസ്കാരവിനിമ�
യമാതൃകയായി അതിെന ഉപേയാഗിക്കാൻ ഇനി�
യും മലയാളി ശീലിച്ചിട്ടില്ല. ലീലാതിലകത്തിെന്റ
പ്രാധാന്യം അതു കണ്ടുകിട്ടിയ കാലത്തുതെന്ന േക�
രളപാണിനി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. േകരളപാണി�
നീയത്തിെന്റ ഒന്നാം പതിപ്പിെന അടിമുടി മാറ്റിമ�
റിച്ചു് ഇന്നെത്ത േകരളപാണിനീയമാക്കുന്നതിൽ
ലീലാതിലകത്തിനു വലിയ പങ്കുണ്ടു്. മലയാളസാ�
ഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളും ഭാഷാചരിത്രങ്ങളും മലയാള�
വിജ്ഞാനത്തിെന്റ അസ്തിവാരമായി ലീലാതിലക�
െത്ത പരിഗണിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ ഭാഷാശാസ്ത്രവു�
മായി മലയാളെത്ത കൂട്ടിയിണക്കിയ എൽ.വി. രാ�
മസ്വാമി അയ്യർ ലീലാതിലകപാഠങ്ങളുെട ശാസ്ത്രീയ�
തയും സമകാലികതയും ഇംഗ്ലീഷ് േലഖനങ്ങളിലൂെട
അന്യഭാഷക്കാെര േബാധ്യെപ്പടുത്തി. േകരള സർവ�
കലാശാലാ ഭാഷാശാസ്ത്രവകുപ്പിൽ എ.ആർ. േഗാ�
പാലപിള്ള നടത്തിയ വിശദപഠനം ലീലാതിലക�
ത്തിെന്റ അറിവുചിട്ടകൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. േഗാപാ�
ലപിള്ളയുെട പഠനങ്ങൾ പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഇന്റർ
നാഷനൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ദ്രവീഡിയൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
(ISDL) പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ലീലാതിലകത്തി�
നു് ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയും ശൂരനാടു കുഞ്ഞൻ�
പിള്ളയും തയ്യാറാക്കിയ വ്യാഖ്യാനപഠനങ്ങൾ അറി�
വുവഴികൾ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കി. തമിഴ് പണ്ഡി�
തനും ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ എസ്.വി. ഷണ്മുഖം
സാമൂഹിക ഭാഷാശാസ്ത്ര ദൃഷ്ടിയിൽ ലീലാതിലകം
അപഗ്രഥിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രാചീന മലയാള�
ത്തിെന്റ അറിവു മണ്ഡലത്തിേലക്കുള്ള മഹാകവാ�
ടമാണു് ലീലാതിലകം. ലീലാതിലകം ഒരു ഇന്ററാ�
ക്ടീവ് മ്യൂസിയം (interactive museum) േപാെല പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നു. മലയാളഭാഷയുെടയും സാഹിത്യ�
ത്തിെന്റയും ചിട്ടകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ലീലാതിലകവു�
മായി ൈവജ്ഞാനികബന്ധം സ്ഥാപിേക്കണ്ടിയി�
രിക്കുന്നു. െവറും അറിവു ബന്ധം േപാരാ, അനുഭവ
ബന്ധം േവണം. ലീലാതിലകത്തിെല ഒറ്റെയാറ്റ
േശ്ലാകങ്ങളിലൂെട ലീലാതിലകം ഭൂമിശാസ്ത്രമനുസ�
രിച്ചു സഞ്ചരിക്കാൻ ശീലിച്ചാൽ പഴയ മലയാളം
പരിചിത േമഖലയാകും. അത്തരെമാരു അനുഭവ
േമഖലയായി പ്രാചീന മലയാളെത്ത മാറ്റാൻ ക്ലാ�
സിക് മലയാള പഠനത്തിനു കഴിയണം. പാഠ്യപദ്ധ�
തിയുെട േകന്ദ്രം, ലീലാതിലകമായാൽ എല്ലാറ്റിനും
ഒരറിവുചിട്ടയുണ്ടാവും. ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും
സംസ്കാരത്തിനും പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും െചയ്യും.
ഇവിെട സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല കർമ്മ പരിപാടികളാ�
യി പാഠ്യപദ്ധതിെയ പരിവർത്തിപ്പിക്കാം. പഠനം
തുടങ്ങുേമ്പാൾ മുതൽ എെന്തങ്കിലുെമാെക്ക െചയ്തു
പഠിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. മലയാള�
പഠനത്തിെന്റ േകന്ദ്രത്തിേലക്കു് പുതുതലമുറക്കാെര
(ജനപ്രിയസംസ്കാരത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ
ന്യൂ ജനേറഷൻ) എത്തിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതി�
കവിദ്യക്കു സാധിക്കും. അതിനു സാേങ്കതികവിദ്യ,
ലിപി പരിചയം, വൃത്താലങ്കാര നിശ്ചയം എന്നിവ�
െയാെക്ക പഠിച്ചു പാസ്സായിട്ടാവാം കർമ്മകാണ്ഡം
എന്നുവച്ചാൽ ഇന്നെത്ത മട്ടിൽ അറുേബാറായി
പ്രാചീന മലയാള പഠനം മാറും. പ്രാചീന മലയാള�
െത്ത ക്ലാസിക് മലയാളമാക്കാൻ അതിനു് അർത്ഥ�
പുഷ്ടി നൽകണം.3 ഇക്കാര്യത്തിൽ സാഹിത്യചരി�
ത്ര വിജ്ഞാനപരമായ തിരിച്ചറിവുകൾക്കു് വലിയ
പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. ഒരുദാഹരണം െകാണ്ടു് ഇക്കാര്യം
വിശദീകരിക്കാം. എന്താണു ക്ലാസിക് മലയാളെമ�
ന്നു സാമാന്യമായി വിശദീകരിേക്കണ്ടിവരുേമ്പാൾ
ഘട്ട വിഭജനം വലിയ പ്രശ്നമായിത്തീരുന്നു. ഏതു
പ്രശ്നെത്തയും സാധ്യതയാക്കി വിവർത്തനം െച�
യ്യുക എന്നതാണു പഠനതന്ത്രം. മലയാളത്തിെന്റ
ഭാവത്തിലും ഭാഷയിലും നിർണായകമായ മാറ്റമു�
ണ്ടായ ഘട്ടേമതു്? പാശ്ചാത്യെന്റ വരേവാടുകൂടിയാ�
ണു് സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ വലിയ േകാളിളക്ക�
ങ്ങൾ ഉണ്ടായെതന്നു് ഒരു സാമാന്യവിശ്വാസമുണ്ടു്.
ഈ െപാതുേബാധെത്ത പുനരവേലാകനം െചയ്യാ�
െത ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും
രചിക്കുന്നതു് േപാെലയാണു്. പതിനാറാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ േകരളത്തിലുണ്ടായ വലിയ സാംസ്കാരിക ഭൂ�
കമ്പത്തിെന്റ ഭാഗമായി ആധുനിക മലയാളം രൂപ�
െപ്പട്ടു എന്നു കരുതാനാണു് െപാതുേവ താൽപര്യം.
എഴുത്തച്ഛൻ നൽകിയ ചരിത്രപരമായ സംഭാവന
പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ അങ്ങെന കരുതാനുള്ള പ്ര�
േലാഭനം വർദ്ധിക്കും. ജനങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമായ
ൈശലിയിൽ രാമായണവും മഹാഭാരതവും മലയാ�
ളത്തിനു സംഭാവന െചയ്തുെവന്നതു് മഹാകാര്യംത�
െന്ന. എന്നാൽ െപ്രാഫ. കൃഷ്ണപിള്ളയും മറ്റും കണ്ണ�
ശ്ശ കൃതികൾ മുൻനിർത്തി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ
വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെല ഒരു സുദീർഘ പാരമ്പ�
ര്യത്തിെന്റ ഉല്പന്നങ്ങളായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃ�
തികൾ.4 ഭക്തിഭാവത്തിെന്റ പരേകാടിയിൽ ഭാഷ�
െയ പുതിയ െമാഴി വഴക്കങ്ങൾെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
പുനർനിർമ്മിച്ചു. ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യവും പാശ്ചാ�
ത്യ െകാേളാണിയൽ പാരമ്പര്യവും േകരള സംസ്കാ�
രത്തിലുണ്ടാക്കിയ േകാളിളക്കങ്ങളും വിഭ്രാന്തികളും
ചരിത്രാത്മകമായി വിശകലനം െചയ്യാൻ ആർക്കും
സാവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉപാദാനങ്ങൾ കഴി�
യുന്നിടേത്താളം േശഖരിച്ചു് ഉള്ളൂർ േകരളസാഹിത്യ
ചരിത്രം നിർമ്മിച്ചു. പി.െക. നാരായണപിള്ളെയ�
േപ്പാലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മലയാള ക്ലാസിക്കുകളുെട
ഭാവഭംഗികൾ കാട്ടിത്തന്നു. എഴുത്തച്ഛെന്റ മുന്നിലും
പിന്നിലും െചറുേശ്ശരിേയയും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാെരയും
പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പ്രാചീന കവിത്രയ സങ്കല്പത്തിെല പു�
തുമ മലയാളികൾ േവണ്ടും വണ്ണം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. ബഹുേകന്ദ്രിതത്വം എന്ന ആശയംത�
െന്ന പി.െക. വാദിച്ചുറപ്പിച്ചു. എവിെടയും ഏകനാ�
യകെന േതടുന്ന മലയാളി മനസ്സിെന കുേറക്കൂടി
പക്വവും ൈവജ്ഞാനികവുമാക്കാൻ സാഹിത്യച�
രിത്രത്തിെല ത്രയസങ്കല്പത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ഭാഷയു�
െടയും സാഹിത്യത്തിെന്റയും കുതിച്ചുചാട്ടം ശരിയാ�
യി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാചീന കവിത്രയം േവണെമ�
ന്നു നിർേദ്ദശിച്ച സാഹിത്യപഞ്ചാനെന എത്ര അഭി�
നന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. കുേറക്കൂടി െതളിച്ചു പറ�
ഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷയും സാഹിത്യവും ഇന്നെത്ത
നിലയിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ ദൃഢത പ്രാപിക്കുന്നതു്
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണു്. ഇതു മലയാളസാഹി�
ത്യത്തിെന്റ ഘട്ടവിഭജനെത്തക്കുറിച്ചുളള ഒരു പ്രേമ�
യം മാത്രം. ഇത്തരം പ്രേമയങ്ങൾ പലതുണ്ടാവാം.
അവെയല്ലാം പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കാൻ ഉതകുന്ന തുറ�
വിയുളളതായിരിക്കണം പാഠ്യപദ്ധതി.

3. പാഠ്യപദ്ധതിെയ പഠനപദ്ധതി (study project) കളു�
െട സമാഹാരമായിട്ടാണു് ഇവിെട വിഭാവന െചയ്യുന്ന�
തു്. അധ്യാപകെന്റ േകമത്തമല്ല, വിദ്യാർത്ഥികളുെട
ഊർജ്ജസ്വലതയാണു് ഇവിെട നിർണായകം. അതി�
നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു് വിമർശന ബുദ്ധിേയാ�
െട മാർഗ ദർശനം നൽകുന്നതിലാണു് ഡിജിറ്റൽ യു�
ഗത്തിെല അധ്യാപകെന്റ േകമത്തം. പഴമക്കാർക്കു്
ഇതു് അസ്വീകാര്യമായി േതാന്നിേയക്കാം. ക്ലാസ് മുറി
പരീക്ഷണമുറിയാകാെത പുതുമകൾ ഉണ്ടാവില്ല. പ്രാ�
ചീന മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന െകാച്ചു ക്ലാസുമുറികളിൽ
നിന്നാവാം തുടക്കം. ബഹുവിജ്ഞാനീയ സമീപനത്തി�
നു് വാതിലുകൾ തുറന്നുെകാടുക്കുകയും േവണം. അെല്ല�
ങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യ ഒരു മർദ്ദേനാപക�
രണമായി മാറും. ഡിജിറ്റൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ േവരു പറി�
ഞ്ഞു് ഒഴുകി നടക്കുന്ന അധ്യാപകെന്റ പ്രസക്തിനഷ്ടം
ഇവിെട ചർച്ച െചേയ്യണ്ട വിഷയമാണു്. ഗേവഷകനും
എഴുത്തുകാരനും ഉണ്ടാകുന്നു സദൃശമായ അനുഭവം.
കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിൽ കണ്ണി േചർക്കെപ്പടുന്നേതാെട
ഗേവഷകനു തനിമേച്ചാർച്ചയുണ്ടാകുന്നു. അലിഞ്ഞു�
േപാകുന്ന ഉടമസ്ഥത അധ്യാപകെനയും ഗേവഷക�
െനയും പ്രബന്ധ രചയിതാവിെനയും അേലാസരെപ്പടു�
ത്തും. ഗേവഷണം മാർഗദർശിയും ഗേവഷകനും തമ്മി�
ലുള്ള രഹസ്യ ഇടപാടായി െകാണ്ടുനടക്കുന്ന പരമ്പരാ�
ഗത ൈശലിക്കാർക്കു് േബ്ലാഗിലും ട്വിറ്ററിലും ഇന്റർെന�
റ്റിലും ഗേവഷണ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എന്നു
േകൾക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാകുലതകൾ അവർണ�
നീയമാണു്. നിയമനം, പ്രേമാഷൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യ�
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കുത്തിക്കുറിച്ചു പ്രബന്ധാഭാസങ്ങൾ
രചിക്കുന്നവർക്കു് ഡിജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാനം േപ�
ടിസ്വപ്നമാണു്. െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ കൺമുന്നിൽ നട�
ക്കുന്ന വിജ്ഞാന പരിശ്രമമായി അധ്യയനം മാറുന്നു
എന്നതാണു് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിെന്റ മൗലിക സവി�
േശഷത. വിജ്ഞാന സംേവദനത്തിെന്റ ജനാധിപത്യ
തരംഗമാണിതു്.

4. മലയാളത്തിെന്റ പിതാവു് എന്ന വിേശഷണെത്ത വ്യ�
ക്തി മഹത്വവാദമായി ഗ്രഹിേക്കണ്ടതില്ല. ഇതിഹാസ
കൃതികളുെട തർജമകൾക്കു് ഒരു ശൃംഖല പ്രവർത്ത�
നെമന്ന നിലയിൽ മലയാള ഭാഷാസാഹിത്യ ചരിത്ര�
ത്തിൽ വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറ�
വുമുള്ള കൃതികൾ കാണാെത േപാകുന്നവെര ന്യായീക�
രിക്കുന്നില്ല. ഇതിഹാസങ്ങളുെട പുനരാഖ്യാനത്തിലൂെട
മലയാളത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട പടവുകൾ ഏെറക്കുെറ
തിട്ടെപ്പടുത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ േകരളഭാഷയുെട
വളർച്ചെയ പരിേപാഷിപ്പിച്ച സംസ്കൃതപാരമ്പര്യെത്ത�
യും തമിഴ് പാരമ്പര്യെത്തയും മറക്കാനും നിവൃത്തിയി�
ല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ലീലാതിലകകാരെന്റ വിചാര മാ�
തൃക അനുകരണീയമാണു്. സംസ്കൃതത്തിെന്റയും തമി�
ഴിെന്റയും മഹാപാരമ്പര്യങ്ങെള അംഗീകരിക്കുന്നേതാ�
െടാപ്പം മലയാളത്തിെന്റ തനിമയും ലീലാതിലാകാചാ�
ര്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇന്നെത്ത നിലയിൽ സംസ്കൃത
സാഹിത്യ മീമാംസയും െതാൽകാപ്പിയത്തിെല െപാരു�
ളതികാരവും പ്രാചീന മലയാളസാഹിത്യപഠനത്തിനു്
ഫലപ്രദമായി ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയും. ആധുനിക
കാലെമത്തുേമ്പാൾ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങ�
ളും മാതൃകകളും േവണ്ടിവരും. പ്രാചീന മലയാളപഠന�
ത്തിെന്റ സമകാലികത ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തരം വിചാര�
മാതൃകകെള ഏേകാപിപ്പിേക്കണ്ടിവരും. ഏേകാപനം
(convergence), അതാണു് സമകാലിക പഠന സമ്പ്ര�
ദായത്തിെന്റ മുഖമുദ്ര. എഴുത്തച്ഛെനടുത്ത ഭാഷാക്രമ�
ക്കണക്കിൽ ഈ ഏേകാപനത്തിെന്റ സദ്ഫലങ്ങൾ
കാണാം.

പ്രാചീന മലയാള പഠന പദ്ധതി, വിദ്യാർത്ഥിേക�
ന്ദ്രിതവും അയവുള്ളതും ൈവവിധ്യപൂർണവുമായിരി�
ക്കണം. വിദ്യാർത്ഥി ഏെറ്റടുക്കുന്ന പഠനസംരംഭം
അനുസരിച്ചു് േവണ്ട മുെന്നാരുക്കങ്ങൾ െചയ്യാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടാവണം. വിദ്യാർത്ഥികളുെട പഠന�
ഫലങ്ങൾ ഒരു േശ്ലാകത്തിെന്റ സാഹിത്യവ്യാഖ്യാ�
നേമാ ചരിത്ര വിശകലനേമാ അലങ്കാര നിർണയ�
നേമാ സംസ്കാര പഠനേമാ വ്യാകരണ വിശകലന�
േമാ എന്തുമാകെട്ട, അതു േബ്ലാഗിൽ പ്രദർശിപ്പിക്ക�
ണം. െപാതുസമൂഹത്തിനു് അതു ലഭ്യമാക്കണം.
ഇന്റർെനറ്റിൽ നിന്നു മറ്റുള്ളവരുെട ഉല്പന്നങ്ങൾ
അടിച്ചുമാറ്റാനല്ല, സ്വന്തം ൈവജ്ഞാനിേകാല്പന്ന�
ങ്ങൾ ഇന്റർെനറ്റിേലെക്കത്തിക്കാനാണു് വിദ്യാർ�
ത്ഥികൾക്കു കഴിേയണ്ടതു്. അതിനുള്ള േശഷി പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികെള പ്രേചാദിപ്പിക്കുക
എന്നതാണു് അധ്യാപനത്തിെന്റ ഉന്നം. ഇങ്ങെന
ഉത്പന്നങ്ങളുെട പ്രദർശനെമാരുക്കുന്നതിൽ പരി�
മിതെപ്പടുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യയുെട
പങ്കു്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ഒറ്റേയ്ക്കാ കൂട്ടാേയാ ഇത്ത�
രം േപ്രാജക്ടുകൾ ഏെറ്റടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവ�
ണം. താരതമ്യം, പ്രകടനം, തർജമ തുടങ്ങിയവെയ�
ല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പേടണ്ട�
താണു്. പ്രാചീനകൃതികളുെട പ്രകടനം പലേപ്പാഴും
വിസ്മരിക്കെപ്പടുന്നു. െചാൽവടിവു്, നാട്യം, നൃത്തം,
സിനിമ, ആനിേമഷൻ, ഇൻസ്റ്റേലഷൻ തുടങ്ങിയ
സാധ്യതകെളല്ലാം തുറന്നിടാൻ കഴിയണം. വിദ്യാർ�
ത്ഥിയുെട സർഗാത്മക ഭാവനയ്ക്കായിരിക്കണം പര�
മാവധി േപ്രാത്സാഹനം. ചിലെരങ്കിലും ശബ്ദേകാശ�
ങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതിേലാ വ്യാകരണ വിധികൾ
േക്രാഡീകരിക്കുന്നതിേലാ ഉത്സാഹിേച്ചക്കാം. ഭി�
ന്നരുചികളുള്ളവർ സഹകരിച്ചു് അന്തർൈവജ്ഞാ�
നികമായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർെപ്പെട്ടന്നും വരാം.
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ചരിത്രവും പ്രകടനവും സിനിമയും
മറ്റും സാഹിത്യ പഠനത്തിെന്റ ഭാഗമായിത്തീർന്നി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. പ്രാചീന മലയാള പഠനത്തിനു് കൂടുതൽ
േമഖലകളിേലക്കു കടന്നുെചല്ലാം. അത്തരം അതി�
രുവിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങെളല്ലാം പ്രാചീന മലയാളപഠ�
നെത്ത പുഷ്ടിെപ്പടുത്തും.

അറിവുനിർമ്മാണത്തിെല
കുത്തകകൾ അവസാനിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. പ്രാചീന മലയാളവും
േഗാളാന്തരയാത്രയും െപാതു�
ഇടത്തിെല വിഷയങ്ങളായി
മാറുന്നു, വിശ്വാസങ്ങളും
ആചാരങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങ�
ളുെമല്ലാം വിജ്ഞാന പ്രവാ�
ഹത്തിെന്റ കുെത്താഴുക്കിൽ
ഉലയുകയാണു്. പരമാവധി
അഭിപ്രായങ്ങെള ഉൾെക്കാ�
ള്ളുന്നതാണു് േകമത്തം.

പഠന േമഖലയിൽ
വരുന്ന ഭാഷാ സാ�
ഹിത്യ വിഭവങ്ങളുെട
വിവരങ്ങൾ അറിവുക�
ളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയ�
ണം. ഉദാഹരണത്തി�
നു്, പതിെനട്ടാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെല ശ്രേദ്ധയങ്ങ�
ളായ സാഹിത്യകൃതി�
കെളക്കുറിച്ചു് സാഹി�
ത്യചരിത്രാദികളിൽ

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിെല അറി�
വുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണം. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെല ശ്രേദ്ധയങ്ങളായ സാഹിത്യ കൃതികെളക്കു�
റിച്ചുള്ള പുത്തൻ അറിവുകളും സാഹിത്യ ചരിത്രാദി�
കളിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏേകാ�
പിപ്പിക്കാം. അവയുെട പിൻബലേത്താടുകൂടി പതി�
െനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രപ�
രിസ്ഥിതി നിർണയിക്കാൻ കഴിയും.5 ഇവിെട സാ�
ഹിത്യവിജ്ഞാനം പുതുമ േനടുന്നു.

5. പ്രാചീനകൃതികളിെല ചരിത്രപശ്ചാത്തലം വിസ്തരിച്ചതു�
െകാണ്ടു മാത്രമായില്ല. അന്നെത്ത സമൂഹക്രമവും അറി�
വു ചിട്ടകളും െവളിവാക്കണം. ആശയാവലികളും രാഷ്ട്രീ�
യാവശ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പ്രധാനമാണു്. മെറ്റാരു
തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പാരമ്പര്യത്തിെന്റ ഭാഗമായി
മാത്രമല്ല, ൈപതൃകത്തിെന്റ തെന്ന ഘടകമായി മന�
സ്സിലാക്കണം. കഴിഞ്ഞകാലം മറുനാടാണു് എന്ന കാ�
ര്യം സദാ ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. (േനാക്കുക. സക്കറിയ
2013). പ്രാചീന കൃതികളുെട പരിസ്ഥിതി (ecology)
എന്നു് ഇതിെന വിേശഷിപ്പിക്കാം. ഭാഷാചരിത്രത്തി�
നും സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിനും അപ്പുറമുള്ള സംേവദന
പരിസ്ഥിതി വിവരണമാണു േവണ്ടതു്. പൂർവപഠനങ്ങ�
ളുെട അവേലാകനംെകാണ്ടു് അതു ലഭിക്കുകയില്ല. കൂടു�
തൽ വിശാലമായ അേന്വഷണം േവണ്ടിവരും. പ്രേമയ�
ങ്ങളുെടയും ദർശനങ്ങളുെടയും പ്രവാഹഗതി തിട്ടെപ്പടു�
ത്താനുളള തന്ത്രങ്ങെളന്ന നിലയിലാണു് പരിസ്ഥിതി
പഠനം നിർേദ്ദശിക്കുന്നതു്. സാഹിത്യസംേവദനതന്ത്ര�
ങ്ങെളന്നു് ഇതിെന വിേശഷിപ്പിക്കാം. ലത്തീനേമരി�
ക്കൻ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരമേന്വഷണത്തി�
െന്റ നല്ല മാതൃകകൾ കാണാം.

ദത്താധിഷ്ഠിതമായ അപഗ്രഥനത്തിലൂെട രൂപെപ്പ�
ടുത്തിയ വിവരേശഖരമാണു് ഇവിെട അറിവിെന്റ
വഴി തുറക്കുന്നതു്. േതാതും തരവും പരിഗണിക്കു�
ന്നതായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ മാനവികവിജ്ഞാനം.
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട കൃതികൾ മാത്രമല്ല, ‘വർത്ത�
മാനപ്പുസ്തക’വും പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്പ�
ന്നമാണു്. ആത്മഭാവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ�
െത്ത മലയാളഗദ്യകൃതി എന്നാണു് എൻ. കൃഷ്ണപി�
ള്ള ‘വർത്തമാനപ്പുസ്തക’െത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്.
സാഹിത്യചരിത്രത്തിെല കാേനാനും ഘട്ടവും പ്ര�
സ്ഥാനവും ഇസവുെമല്ലാം നിർമ്മിതികളാെണന്നു
വാദമുണ്ടേല്ലാ. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ ദത്താ�
ധിഷ്ഠിതമായും തത്ത്വനിഷ്ഠമായും സാഹിത്യ ചരി�
ത്ര സംവാദങ്ങളിേലർെപ്പടാൻ പ്രാചീന മലയാള
വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാപ്തരാകും. വിപുലമായ ദത്ത�
േശഖരം ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല�
കളുെട സഹായം കൂടിേയ തീരൂ. പല വ്യക്തികൾ
പല സ്ഥലത്തിരുന്നു പലേപ്പാഴായി െചയ്യുന്ന പ്ര�
വർത്തനങ്ങൾ ഏേകാപിപ്പിച്ചു് െപാതുധാരകൾ
കെണ്ടത്താൻ കഴിയുക എന്നതു് സാഹിത്യ ചരിത്ര
രചനയിൽ പ്രധാനമാണു്.

അങ്ങെന േകരേളാൽപ്പത്തിയും
ഓണപ്പാട്ടും ജൂതസ്ത്രീകളുെട
െപൺപാട്ടും റമ്പാൻ പാട്ടും
മാപ്പിളപ്പാട്ടും മലയാളിക്കു്
ഓേരാേരാ അനുഭവങ്ങളായി
രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു. ഇവയുെട
ൈവവിധ്യ സമൃദ്ധി നശിപ്പിക്കാ�
െത പുതുവ്യവഹാരത്തിേലക്കു്
ഏേകാപിപ്പിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ
സാേങ്കതികവിദ്യയ്ക്കു കഴിയും.

അറിവിെന്റ േലാകം
വിജ്ഞാനയുഗത്തിൽ
അതിരുകളില്ലാെത വി�
ടരുകയാണു്. ഹാർ�
വാർഡ് സർവകലാ�
ശാലയിെല േഡവി�
ഡ് ൈവൻ ബർഗർ
ഇേതക്കുറിെച്ചഴുതിയ
പുസ്തകത്തിെന്റ ശീർഷ�
കം Too Big to Know
എന്നാണു്. അറിയാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം പരിധിയ�
റ്റ വിജ്ഞാനം—അതാണു് ഇന്നെത്ത അറിവുേലാ�
കം. ഇെതങ്ങെന സംഭവിച്ചു? വസ്തുതകൾ വസ്തുത�
കളെല്ലന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നും തി�
രിച്ചറിയുന്നേതാെട അേനകം നാവുകളിൽനിന്നു് ഭി�
ന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ആധികാരികതയുെട ബലത്തിൽ
പുറെപ്പടുന്നു. ഓേരാരുത്തർക്കും ഏെതങ്കിലും ചില
കാര്യങ്ങളിൽ ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുെണ്ടന്നു് തിരിച്ചറിയുന്നു.
അറിവിെന്റ പ്രവാഹം െകട്ടിനിർത്തി മനുേഷ്യാപ�
കാരപ്രദമായി വിനിേയാഗിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സാ�
േങ്കതികവിദ്യ ഉപകരിക്കുെമന്ന വിശ്വാസം പ്രബ�
ലമാകുന്നുണ്ടു്. അറിവിെന്റ എല്ലാ ഉറവിടങ്ങെളയും
വിജ്ഞാനപദ്ധതികൾ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയേതാ�
െട പണ്ഡിത ഗർവ്വു് ശമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അറിവിെന്റ
േലാകത്തു സമത്വേബാധം വളരുകയാണു്. മാധ്യമ�
േലാകെത്ത സംേവദനതന്ത്രങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ
ഇക്കാര്യം െപെട്ടന്നു േബാധ്യമാകും. അറിവുനിർമ്മാ�
ണത്തിെല കുത്തകകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രാചീന മലയാളവും േഗാളാന്തരയാത്രയും െപാതു�
ഇടത്തിെല വിഷയങ്ങളായി മാറുന്നു, വിശ്വാസങ്ങ�
ളും ആചാരങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുെമല്ലാം വിജ്ഞാന
പ്രവാഹത്തിെന്റ കുെത്താഴുക്കിൽ ഉലയുകയാണു്.
പരമാവധി അഭിപ്രായങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളുന്നതാ�
ണു് േകമത്തം. ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട അറി�
വു വഴികൾ സാധൂകരിക്കുന്ന ഉപപാദനങ്ങൾ നിർ�
മ്മിക്കുകയാണു്. അറിവു േശഖരിക്കുേമ്പാൾ അറിവി�
െന്റ ഉപപാദനവഴികൾ കൂടി േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടിവ�
രുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു്, സർവസാധാരണമായ
ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലുതെന്നെയടുക്കുക. എന്താണതിെന്റ
െപാരുെളന്നു് ഗുരുജനങ്ങൾ െചാല്ലിെക്കാടുത്തു. ശി�
ഷ്യർ അതു് ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇന്നു പഴെഞ്ചാല്ലു പഠിക്കു�
ന്നവർ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങ�
ളിൽ പഴെഞ്ചാല്ലുെകാണ്ടു് എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നു
േനാക്കും. പഴെഞ്ചാല്ലുെകാണ്ടുള്ള കളിയിലാണവ�
രുെട ശ്രദ്ധ. പഴെഞ്ചാല്ലിെന്റ െപാരുൾ മാറിെക്കാ�
േണ്ടയിരിക്കുന്നു. ഈ ൈവവിധ്യവും അനിശ്ചിതത്വ�
വുമാണു് പഴെഞ്ചാല്ലറിവിെന്റ വ്യതിരിക്തത. ‘ഇല
വന്നു മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ളു വന്നു് ഇലയിൽ വീ�
ണാലും േകടു് ഇലയ്ക്കു തെന്ന’ എന്ന െചാല്ലു് എെന്ത�
ന്തു ൈവജാത്യേത്താടുകൂടിയാണു് േകരളസമൂഹ�
ത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നതു്. േദശനാമങ്ങെളടുത്താൽ
ഓേരാ േദശനാമത്തിനുമുണ്ടു് പലതരം ആഗമവിചാ�
രങ്ങൾ. ജാതിേപ്പരുകളിലും കാണാം ഇേത ൈവ�
ജാത്യം. നാട്ടുചരിത്രം ഭാഷയിലും ഭാവനയിലുമാണു്
ഖനനം നടത്തുന്നതു്. മണ്ണിൽത്തെന്ന കുഴിക്കണെമ�
ന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല. ഭാഷയുെട തുരുമ്പുകളിൽനിന്നു്
പാരമ്പര്യവഴികളിലൂെട സഞ്ചരിച്ചു് അവർ ൈപതൃ�
കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. െവറുെത സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല അനു�
ഭവിക്കുകകൂടി െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന േകരേളാൽപ്പ�
ത്തിയും ഓണപ്പാട്ടും ജൂതസ്ത്രീകളുെട െപൺപാട്ടും
റമ്പാൻ പാട്ടും മാപ്പിളപ്പാട്ടും മലയാളിക്കു് ഓേരാ�
േരാ അനുഭവങ്ങളായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു. ഇവയു�
െട ൈവവിധ്യ സമൃദ്ധി നശിപ്പിക്കാെത പുതുവ്യവ�
ഹാരത്തിേലക്കു് ഏേകാപിപ്പിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സാ�
േങ്കതികവിദ്യയ്ക്കു കഴിയും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വി�
വിധ ആഖ്യാനങ്ങെള പ്രേമയേമാ ആഖ്യാന ൈശ�
ലിേയാ ഭാഷേയാ മുൻനിർത്തി വിജ്ഞാന ചിത്രമാ�
ക്കി മാറ്റാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സാേങ്കതികവിദ്യയ്ക്കു കഴിയും.
തലേച്ചാറിെന്റ പ്രവർത്തനേത്താടു സാമ്യമുള്ള കൃ�
ത്രിമബുദ്ധി (AI) വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണു് ഇേപ്പാൾ
ന്യൂേറാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുെട ശ്രദ്ധ. ഭാഷയും മസ്തിഷ്കവും
തമ്മിലുള്ള ഉറ്റചാർച്ച എന്നും സജീവ ചർച്ചാ വിഷ�
യമായിരുന്നു. വാെമാഴി ചരിത്രത്തിലും നാേടാടി�
കലകളിലും ആ ബന്ധം പ്രേയാജനെപ്പടുത്താൻ
േഫാക് േലാർ പഠനം ഇേപ്പാൾ ശ്രമം നടത്തുന്നു.
മലയാള പഠനത്തിലാകെട്ട, ഇത്തരം അഭിമുഖീക�
രണത്തിനു് ബൃഹദ്പദ്ധതികെളാന്നും നിലവിൽ
വന്നിട്ടില്ല. മലയാളെത്ത മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടു േപാ�
കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അറിയാെതതെന്ന അതിെന
ഭൂതകാലത്തിെന്റ കുറ്റിയിൽ െകട്ടിയിടുകയാണു്.
ഉദാഹരണത്തിനു് വൃത്തം, അലങ്കാരം തുടങ്ങിയവ�
െയല്ലാം പഴഞ്ചരക്കുകളായിട്ടാണു് ഇന്നു സാഹിത്യ�
പഠനത്തിെന്റ മാർക്കറ്റിൽ വിപണനം െചയ്യെപ്പടു�
ന്നതു്. പ്രാചീന ഘട്ടം മുതൽ ഇേന്നാളം ഭാഷെകാ�
ണ്ടു കളിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നവേലാകനിർമ്മാണത്തി�
നു് എങ്ങെന ഭാഷ ഉപേയാഗിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാൻ പുതുവഴികൾ തുറന്നുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. അനു�
ദിനജീവിതത്തിെല രൂപകങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഇന്നു ധാ�
രാളം പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടു്. ൈവജ്ഞാനികത�
യുെട മൂർത്തരൂപമായി രൂപക ശൃംഖലെയ തിരി�
ച്ചറിയാറുമുണ്ടു്. മണിപ്രവാളത്തിെല അലങ്കാരങ്ങ�
െള അപഗ്രഥിക്കുേമ്പാൾ അതു് അന്നെത്ത ജ്ഞാന�
വ്യവസ്ഥയുമായി എങ്ങെന ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു�
െവന്നു പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പുതുവഴി തുറക്കാ�
മായിരുന്നു. ഇന്നു കാവ്യഭാഷയിൽനിന്നു് അലങ്കാ�
രങ്ങളും വൃത്തങ്ങളും കുടിപറിഞ്ഞു േപാവുകയാണു്.
ഒഴിവായ സ്ഥലത്തു് രൂപകങ്ങൾ കുടിേയറുന്നു. സാ�
േമ്യാക്തിയും അതിശേയാക്തിയും രൂപക പരമ്പ�
രയുെട ഘടനയുമായി എങ്ങിെന െപാരുത്തെപ്പടു�
ന്നു? മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിനു തെന്ന ചിന്തയിലും പ്ര�
വർത്തനത്തിലും ഒരു രൂപകാഭിമുഖ്യമുണ്ടു്. രൂപക�
ങ്ങൾക്കു് േദശ-വംശ-ലിംഗ നിർണയനങ്ങൾ കല്പി�
ക്കാേമാ? സാമൂഹിക ഭാഷാശാസ്ത്രം കണ്ടതിനുമപ്പു�
റമുള്ള കാര്യങ്ങളാണിതു്. ൈധഷണിക ഭാഷാശാ�
സ്ത്രം കടന്നുെചേല്ലണ്ട േമഖലയാണിതു്. കൃതികളു�
െട പാഠേലാകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരമേന്വഷണം
തത്ത്വനിഷ്ഠമാക്കാൻ പാഠാപഗ്രഥനവും വ്യവഹാരാ�
പഗ്രഥനവും സംഭാഷണാപഗ്രഥനവും േവണ്ടിവരും.
ഇവെയല്ലാം സൂക്ഷ്മതേയാെട നിർവഹിക്കാൻ ഡി�
ജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യേയ ശരണം. മനസ്സിെന്റ
േസാഫ്റ്റ് െവയറും ഭാഷാസാഹിത്യസമൂഹത്തിെന്റ പു�
തുേസാഫ്റ്റ് െവയറും പരസ്പരബന്ധിതമായി ഏേകാ�
പിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയു�
ന്നതാകണം പ്രാചീന മലയാളപഠനം. ഇത്തരം വി�
ജ്ഞാനികളാണു് ഡിജിറ്റൽ േലാകത്തിെല ൈജവ�
ബുദ്ധിജീവികൾ.

ഇതുവെര നടത്തിയ ചർച്ചയുെട െവളിച്ചത്തിൽ ഡി�
ജിറ്റൽ മാനവികതയ്ക്കു് മലയാളപഠനത്തിൽ എന്തു
പ്രസക്തി എന്നു ചുരുക്കിപ്പറയാം.

ഒന്നു് പാഠം (text), അതാണേല്ലാ ഇക്കാലമത്ര�
യും ഭാഷാസാഹിത്യപഠനത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക
സാമഗ്രി. മേറ്റെതാരു രീതിശാസ്ത്രെത്തക്കാളും
കാര്യക്ഷമമായി പാഠാപഗ്രഥനം നടത്താൻ ഡി�
ജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാനത്തിനു കഴിയും. വ്യാ�
കരണം, ൈശലീവിജ്ഞാനം, വൃത്തശാസ്ത്രം തുട�
ങ്ങിയ േമഖലകളിൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ
പാഠവിശകലനം നടത്തിയിരുന്നു. മലയാള
ഗേവഷണത്തിൽ നെല്ലാരു ഭാഗം പാഠഗേവ�
ഷണമാണേല്ലാ. അതു കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാ�
ക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാനത്തിനു
കഴിയും.

രണ്ടു് രചന നടത്താനും പരിഷ്കരിക്കാനും േമാടി പി�
ടിപ്പിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ മാനവികത ഉപേയാഗി�
ക്കാം. ദൃശ്യ, ശ്രാവ്യ സേങ്കതങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി
സംേയാജിപ്പിക്കാം. പാഠേഭദങ്ങൾ ഏേകാപി�
പ്പിക്കാം. സാഹിത്യെത്ത പ്രകടനമാക്കി മാറ്റാം.

മൂന്നു് വിഷയനിഷ്ഠ പഠനങ്ങൾ ഉദ്ഗ്രഥിച്ചു പഠി�
ക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാനം ഉപ�
കരിക്കും. ഇലേക്ട്രാണിക് ആർൈക്കവുകൾ,
എത്രേയാ സമ്പന്നമാണു്. ഓേരാ ദിവസവും
ഒേര സംഭവെത്ത വിവരിക്കാൻ മലയാള പ്രസി�
ദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ൈവവിധ്യമാർന്ന പ്രേയാഗ�
വിേശഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവ േക്രാഡീകരി�
ച്ചു് മലയാളചരിത്രത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
വിശദീകരിക്കാം. ഡിജിറ്റൽ മാനവികത കാര്യ
ക്ഷമമായിരുെന്നങ്കിൽ ‘മുേന്നാക്കം’, ‘പിേന്നാ�
ക്കം’ തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങെള ഒറ്റയടിക്കു െതെറ്റ�
ന്നു വിധിച്ചു് പുറംതള്ളാൻ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ
തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല. പുതിയ സങ്കല്പനങ്ങളും
താേക്കാൽ വാക്കുകളും പങ്കു വച്ചനുഭവിക്കാൻ
മാധ്യമങ്ങൾക്കു ഡിജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാ�
നം വഴിെയാരുക്കും.

നാലു് സംബന്ധപാഠ (hypertext) മായി, ശൃംഖ�
ലിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാഠേലാകം ഡി�
ജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാനത്തിെന്റ സാധ്യത�
യാണു്, അതിരുകളില്ലാത്ത ബഹുേകന്ദ്രിതമായ
വിജ്ഞാനമണ്ഡലമാണു് ഇവിെട െതളിഞ്ഞുവരു�
ന്നതു്.

അഞ്ചു് ഡിജിറ്റൽ വായന, ഡിജിറ്റൽ പഠനം, വി�
ദൂരവായന, ഇ-ബുക്ക് തുടങ്ങിയവെയല്ലാം പ്രാ�
ചീന മലയാള പഠനത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ കഴിയും. ഭാഷയുെട വാെമാഴിച്ച�
ന്തം നിലനിർത്താൻ കഴിയുെമങ്കിൽ വലിയ കാ�
ര്യമാണു്. പ്രാചീന മലയാളകൃതികളുെട ൈവവി�
ധ്യവും ൈവചിത്ര്യവും അനുഭവേവദ്യമാകുന്നതാ�
ണു് ഡിജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാനം. ചമ്പുക്ക�
ളിെല ഗദ്യേമാ െചങ്ങന്നൂരാതിയിെല സംഭാഷ�
ണഭാഗങ്ങേളാ സാധ്യമായ ൈവവിധ്യേത്താടും
ൈവചിത്ര്യേത്താടും കൂടി അനുഭവിക്കാൻ കഴി�
യുന്നതു് വലിയ ഭാഗ്യമാണു്. തരിസാപ്പള്ളി ശാ�
സനത്തിെല ലിപി േമളനത്തിെന്റ സൗന്ദര്യവും
േഹാർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസിെല ലിപി ൈവവി�
ധ്യവും ഭാഷാകൗടലീയത്തിെല അവ്യവസ്ഥകളും
കണ്ടറിവുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഡിജിറ്റൽ മാനവിക
വിജ്ഞാനം ഉപകരിക്കും. കണ്ടറിവിനും െകാ�
ണ്ടറിവിനും വഴിതുറക്കുന്നതാവണം പ്രാചീന മല�
യാളപഠനം.

േമൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങെളല്ലാം സഹകരണബു�
ദ്ധിയും സംരംഭകത്വവും പുതുമയും വളർത്തുന്ന വി�
ജ്ഞാനസംരംഭങ്ങളാണു്. രാപകൽ േഭദമില്ലാ�
െത ആഴ്ചയിെല എല്ലാ ദിവസവും സജീവമായി
നിൽക്കുന്ന അറിവുശൃംഖലയിൽ കണ്ണി േചരാനുള്ള
ആഹ്വാനമാണു് ഡിജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാനം.6
ഇത്തരെമാരു സൗകര്യം നമ്മുെട പ്രാചീന മലയാ�
ളപഠനത്തിനു ഗുണകരമാകിേല്ല? എങ്കിൽ േകരള�
ത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മാനവിക വിജ്ഞാന പഠനത്തി�
നു തുടക്കം കുറിക്കാൻ മലയാള സർകലാശാലയ്ക്കു
കഴിയെട്ട.

6. യൂേറാപ്പിലും അേമരിക്കയിലുമായി നൂേറാളം സർവക�
ലാശാലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ മാനവികതയ്ക്കു് ബിരുദേകാ�
ഴ്സുകളുണ്ടു്. അവിെട പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്കു വിജ്ഞാനസ�
മൂഹത്തിൽ െതാഴിലിടങ്ങളുമുണ്ടു് എന്നു് ജർമൻ അക്കാ�
ദമിക് പ്രസിദ്ധീകരണമായ Humboldt Kosmos (No.
102/2014 P.19-23) റിേപ്പാർട്ടു െചയ്യുന്നു. മാനവിക വി�
ഷയങ്ങളുെട ഡിജിറ്റൽ അവതാരമാണു് ഡിജിറ്റൽ മാ�
നവിക വിജ്ഞാനം (Digital Humanities) DH എന്നു
ചുരുക്കേപ്പരു്.
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േഡാ.സ്കറിയാസക്കറിയ
മലയാളം അദ്ധ്യാപകൻ, എഡി�
റ്റർ, ഗ്രന്ഥകർത്താവു്, ഗേവഷ�
കൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധ�
നായ വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്കറിയ
സക്കറിയ (1947–2022 ഒേക്ടാ�
ബർ 18). ട്യൂബിങ്ങൺ സർവ്വക�
ലാശാലയിൽ ഗുണ്ടർട്ടിെന്റ ഗ്ര�
ന്ഥേശഖരം കെണ്ടത്തിയതിൽ
ഇേദ്ദഹം പങ്കു് വഹിച്ചിരുന്നു. ജൂ�

തമലയാളം, മലയാളം എന്നിവയാണു് ഇേദ്ദഹത്തിനു്
താല്പര്യമു ള്ള വിഷയങ്ങൾ.

ജീവിതേരഖ
സ്കറിയാ സക്കറിയ 1947-ൽ എടത്വാ െചക്കിടിക്കാടു്
കരിക്കംപള്ളിൽ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ഭൗതികശാ�
സ്ത്രത്തിൽ ബിരുദെമടുത്തതിനുേശഷം ചങ്ങനാേശ്ശരി
എസ്.ബി. േകാേളജിൽ നിന്നു് 1969-ൽ മലയാളസാഹി�
ത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം േനടി.

1992-ൽ േകരള സർവ്വകലാശാലയിെല ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു് ഇേദ്ദഹത്തിനു പിഎച്ച്.ഡി. ലഭി�
ച്ചു. ‘പ്രാചീനമലയാളഗദ്യത്തിെന്റ വ്യാകരണവിശകല�
നം’ (A Grammatical Analysis of Early Missionary
Malayalam Prose Texts) ആയിരുന്നു ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗേവഷണവിഷയം. 1990-ൽ െഫ്രയ്ബർഗ്ഗിെല െഗ�
യ്െഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷാപഠനം. അലക്സാ�
ണ്ടർ േഫാൺ ഹുംേബാൾട്ട് െഫേല്ലാ എന്ന നിലയിൽ
ജർമ്മനിയിലും സ്വിറ്റ്സർലാണ്ടിലുമുള്ള സർവ്വകലാശാ�
ലകളിലും ഗ്രന്ഥേശഖരങ്ങളിലും ഗേവഷണപഠനങ്ങൾ
നടത്തി.

1962 മുതൽ 82 വെര ചങ്ങനാേശ്ശരി എസ്.ബി. േകാേള�
ജിൽ ഇേദ്ദഹം ലക്ചററും 1982 മുതൽ 94 വെര പ്രഫസ�
റും ആയി േജാലി െചയ്തിരുന്നു. 1994 മുതൽ 1997 വെര
ഇേദ്ദഹം കാലടിയിെല ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർ�
വ്വകലാശാലയിൽ മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ റീഡറായും
1997 മുതൽ 2007 വെര മലയാളം പ്രഫസറായും അേതാ�
െടാപ്പം േകാ-ഓർഡിേനറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചു.

േകാട്ടയത്തു് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലയ്ക്കു കീ�
ഴിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് െലേറ്റഴ്സിലും േകരള കലാമണ്ഡല�
ത്തിലും ഇേദ്ദഹം വിസിറ്റിംഗ് പ്രഫസറായിരുന്നു. േകര�
ളെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങ ൾക്കായുള്ള താപസം എന്ന
േജണലിെന്റ എഡിറ്ററായിരുന്നു. ഓശാന മൗണ്ടിെന്റ
ൈബബിൾ തർജമയിൽ എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യരുമായി
സഹകരിച്ചു. േകരള സർക്കാരിെന്റ മുസിരിസ് ൈപതൃക
പദ്ധതിയുെട ഉപേദഷ്ടാവായും പ്രവർത്തിച്ചു. തലേശ്ശരി
െഹർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് മ്യൂസിയത്തിെന്റ ക്യുേററ്റർ.

െബൻ സ്വി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, െജറുസേലമിെല ഹീബ്രൂ സർവ്വ�
കലാശാല എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു് േഡാ. സ്കറിയാ
സക്കറിയ ‘ജൂതരുെട മലയാളം െപൺപാട്ടുകൾ’ േശഖ�
രിച്ചു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

2022 ഒേക്ടാബർ 18-നു് അന്തരിച്ചു.



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 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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