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Digimodernist sensibility in Contemporary Fiction 
സമകാലീന േനാവലിെല ഡിജി േമാേഡണി�് ഭാ�കത�ം 

Santhosh H.K. 

Abstract: The trend of digimodernism, which emerged with the development of digital 
technology at the beginning of the 21st century, is rooted in our culture. This essay explores 
the features of digimodernism, its sensibility and the changes it has created in the structure 
and narrative of the fiction  in the contemporary context of the Malayalam novel. 
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ആ�നികത�ം അതിെ� �ടർ�ക�മായാണ് ന�െട വ�വഹാര ചരി�ം ചി�െ���ിയിരി��ത്. 

സാഹിത�ചരി���െട ഇ�രം കാലഗണനയിൽ �ട�ം എെ�� പറയാം എ�ാൽ ഒ��ം 

എെ�ാ�േ�ാ എ�ത് ഇ�രം സാഹിത�ചരി� നിർമിതിക�െട ഒ� െപാ� ��മാണ്. 

1400 ൽ ആ�നികത�െട �ട�ം എ�ം 1910 45 ആ�നികതാവാദ�ിെ� ഘ�െമ�ം 1950 1995 

കാലം  ആ�നികാന�രത�േടെത��� ഒ� ഘ�വിഭജനം പാ�ാത�രീതി�െട �വെടാ�ി�്  

സ�ീകരി�െ��ി��്. മലയാള േനാവലിെ� ഘ��െള�ം ഷാജി േജ��ിെന േപാ��വർ 

സമാനമായി െകാേളാണിയൽ ആ�നികത (1850 1950), േദശീയാ�നികത (1890 1950), 

ആ�നികതാവാദം (1950 1990), ആ�നികാന�രത (1990 ) എ�ി�െന വിഭജി� 

വിശദീകരി���്. ആ�നികാന�രതെയ സാ�ഹികത�െട തിരി�വരവ്, ചരി�ാ�കത, 

ജന�ിയത�െട ആ�നികാന�ര സ��പം, എ��ിെ� സാേ�തികത എ�ി�െന�ം  

കീഴാളതക�െട�ം പാർശ�ധാരക�െട�ം െച��ക�െട�ം പാഠവ�രണ�ം ചരി�വ�രണ�ം, 

കഥാപാ� സ�ല് പ�ളിെല ഉട�വാർ��കൾ, വീ�േണകാണിെല പരീ�ണാ�കത, 

�ലകാല��െട �ഴമറി�ിൽ, കഥയിൽ നി� ഭി�മായ ചരി��ിെ� നിർ�ിതി, ശരീര�ിെ� 

��് മരാഷ് �ീയം, ചരി�ം േനാവലാ�� എ�ി�െന �േമയപരമാ�ം യാഥാർ��െ� റ�ാ�� 

വ�ാജചി���െട (simulations) സ�ിേവശം, വേരണ�  ജന�ിയസംസ് കാര��െട കലർ�് , ഇതര 

ആഖ�ാനപാഠ��െട�ം ഗണ��െട�ം �ടി�ലരൽ,  ഭാഷ�െട അന�ലീല, ഘടനാപര 

പരീ�ണം, കർ�ത��ിെ��ം ആധികാരികത�െട�ം �ശ് നവൽ�രണം, ബ�സ�രത 

എ�ി�െന ആഖ�ാനെ� �ൻനി ർ�ി�ം ( ഷാജി േജ�ബ് 2014 ) വിശദീകരി�െ��ി��്. 

 ന�െട േനാവൽ സാഹിത�ം ഇേ�ാ�ം ആ�നികാന�രതയിൽ �ട�കതെ�യാേണാ എ�താണ് 

ആദ�ം ചർ� െചേ�� വിഷയം.  
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സാഹിത�പഠന�ിെ� ആ�ഹത�ാ�ന�് 

(മാർ�് െബാർെലയിൻ) Mark Bauerlein. Literary Criticism: An Autopsy.(1997)  എ� ��ക�ിൽ 

സമകാല അേമരി�ൻ സാഹിത�പഠനവ��കൾ ആ�ഹത�ാ�ന�ിലാെണ�് ആേരാപി���്  

‘disciplinary suicide എ�ാ� പറേയ�ത്.  ന�ൾ ഇ�വർ മരി�ി�ി� എ�ാൽ 

മരണാസ�രായിരി��.’ സാഹിത�പഠന�ിെല കൾ�റൽ േടൺ വ��ിയ േഫാ��ി�ാ��ം 

രീതിശാ�പരമായ അവ�വ�ിതത��മാണ് ഈ മരണ�ി�കാരണെമ�് അേ�ഹം ��െ����.   

 �തിനിധാനപരമായ വിമർശം  (Representational criticism)  സാഹീതീയമായ ഊ�ൽ നശി�ി�.  

ഏ�സാഹിത��തി�ക�ം സാ�ഹ�സാം�ാരികചരി�പ�ാ�ല�െള ഉപജീവി�നട��  

നട��  രാ�ീയ�ത�യശാ�നിർധാരണ�ം െപാളി�ി�ൽ കറ�്െന�് സംബ�ി� 

അേന�ഷണ�ം വിമർശനെ� സ�ചിതമാ�ി. മാ�മ� രീതിശാ�പരമായ �ത�ത�ം 

അവേബാധ�ിെല �ാരി�ി�ം ഇ�ാതാ�ി. അ�ർൈവ�ാനികസമീപനം എ�േപരിൽ 

സംഭവി�ത്  വ�ത�� �ാനവ�വഹാര��െട അവ�വ�ിത സ�ലനംആണ്. സാ�ദായിക 

വിഷയനി�ത�ം ഡിസി�ിനറി മാനക��ം തകിടം മറി� എ�ി�െന േപാ�� അേ�ഹ�ിെ� 

വിമർശന�ൾ.  

വിവിധ സാ�ഹ�മാനവികവിഷയ�ളിൽ സവിേശഷ �ാഗ��േമാ പരിശീലനേമാ ഇ�ാെതയാണ് ഈ 

വക �ാനമ�ല�ളിെല സ���െള�ം സമീപന�െള�ം ഉപേയാഗി��ത് എ�താ� 

മെ�ാ� ��ം. സാഹിത��ിനാവശ�ം ��തൽ �ാേയാജിക�ം സാഹിതീയ�മായ 

വിമർശപ�തികളാെണ�് അേ�ഹം പറ��.  

സാഹിത��ിെ� �ൻപ�ി ന�െ���. 

സാഹിത��ിെ� �ാമാണ�ം ഇ�ാതായി ഇ�പതാം ��ാ�ിെ� �ട��ി��ായ ലിംഗി�ിക് 

േടണിെ� അവസാനം. ആ�നികാന�രതയിൽ സാഹിത�മായി�� രാജാവ്. പാഠ�ിന�റം 

ഒ�മി� എ� കാ��ാട്,  സാഹിത�പാഠവിശകലന�ിൽ ഊ�ൽ. സകല 

ൈവ�ാനികതയിൽനി��� ൈസ�ാ�ികസ���ൾ സാഹിത�പാഠ�ി�േമൽ �േയാഗി�� 

രീതി. അേതാെടാ�ം സാഹിത�പാഠവിശകലന�ിൽ നി�് സാ�ഹ� സാം�ാരികസി�ാ��ൾ 

�പെ���� രീതി�ം. െവബ് �േസ�് ആയി മാറിയേതാെട വായന�ാരൻ ഇ�ാതാ�ക�ം 

�ാേനേ�ാ �ൗേസേ�ാ ആയി മാ�ക�ം െച� എ� അവ�. നീൽസൻ േനാർമൽ ��് നട�ിയ 

ഒ� പഠന�ിൽ 79 ശതമാനം ആ�ക�ം െവ�ം �ാേന�് മാ�മാെണ�ം 16 ശതമാനം േപർ മാ�േമ 

പദാ�പദ വായന നട��� എ�ം കെ��ക��ായി. (1997) ബിഗ്ഡാ�യിൽ 

സ�ിേവശി�ി�െ��� ഏത് എ��ം ലി�േറ�ർ ആയി മാറിയേതാെട എ��ിെ� വി��പദവി 

ഇ�ാതായി.  
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സി�ാ���െട മരണം. 

ന�െട സർവകലാശാലകളിൽ സി�ാ�ം മരി� എ�ത് െബാർലിയിെ� ഒ� ആർഗ�െമ�ായി�� ( 

October 2005 the Times Higher Educational Supplement ൽ അേ�ഹം എ�തിയ �റി�് ) ഇതിേനാട്  

മിക�് 64 ഇം�ീഷ് ഡി�ാർട്െമ�കളിൽനി�് ലഭി� �തികരണ�ിൽ 44 ശതമാന�ം 

സാഹിത�സി�ാ��ൾ�് സ�ാധീനം ഇ�ാതാ�� എ�തിെനാ�മായി��. െതാ��കളിൽ 

പതിെയ ആരംഭി� ന�െട നവസി�ാ�വിചാര�ൾ െതാ��കൾെ�ാ�വിലാണ് �ർധന��ിെല�ി 

ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ിെ� ആദ�ദശക�ിൽതെ� നി�ലമായി. പി�ീട് 

സാഹിത�സി�ാ�വിചാര�ിേലാ സാഹിത�വിമർശന�ിൽ േപാ�േമാ കാര�മായ 

ചലന���ായി�ി� എ�കാണാം. കീഴാളപഠന��െട േമഖല മാ�മാണ് �േറ�ടി സജീവമായി 

നി�ത്. 

സി�ാ�ാന�രേലാകം 

സി�ാ��ൾ� േശഷ�� േലാകെ��റി�് ഇതിനകം വിവിധസം�ാര മ�ല�ളിൽ ധാരാളം 

സാഹിത�സി�ാ��ൾ   1995 �േശഷം �േത�കി���ായി േപാ�് േപാ�് േമാേഡണിസ�ിെ� 

ആദ�ഘ�മായി ഇതിെന കാണാം. േപാ�് തിയറി: റീ കൺ��ി�് ഫിലിം �ഡീസ്, ബിേയാ�് 

േപാ�് �ക്�റലിസം,  േപാ�് തിയറി ന� ഡയറ�ൻസ് ഇൻ �ി�ിസിസം,, റീഡി�് ആ�ർ 

തിയറി,  ആ�ർ തിയറി, ൈലഫ് ആ�ർ തിയറി,  േപാ�് തിയറി കൾ�ർ �ി�ിസിസം, കീേ�ാവ്�ി 

ബി��ീൻ തിയറി ആ�് േപാ�് തിയറി, ആ�ർ േപാ�് �ക്�റലിസം �ട�ി അസംഖ�ം �തികൾ 

സി�ാ�ാന�രേലാകെ� സി�ാ�വത്കരി��താ��്. Post Theory: Reconstructing Film 

Studies (1996), edited by David Bordwell and Noël Carroll; Beyond Poststructuralism: The Speculations 

of Theory and the Experience of Reading (1996), edited by Wendell V. Harris; Post Theory: New 

Directions in Criticism (1999), edited by Martin McQuillan, Graeme Macdonald, Robin Purves, and 

Stephen Thomson; Reading after Theory (2002) by Valentine Cunningham; After Theory (2003) by 

Terry Eagleton; Life after Theory (2003), a collection of conversations with Jacques Derrida, Frank 

Kermode, Christopher Norris, and Toril Moi edited by Michael Payne and John Schad; Post Theory, 

Culture, Criticism (2004), edited by Ivan Callus and Stefan Herbrechter. The Fright of Real Tears by 

Slavoj Žižek, Krzysztof Kieślowski between Theory and Post Theory (2001) by Slavoj Žižek After 

Poststructuralism by Colin Davis (2004) �ട�ിയവ ചില�മാ�ം.  

“സി�ാ�ം മരി� എ�് നേ�ാട് പറ�ിരി��. സമീപകാല�് പ�മാസികകൾ അത�ധിക 

ആ�ാദേ�ാെട സി�ാ��ിെ� മരണം പരസ�െ���ിയിരി��. അ�ാദമിക് 

�സി�ീകരണ��ം ആ േകാറ�ിൽ പ�േച��..” എ�ാണ് േജാനാഥൻ ക�ർ പറ��ത്. 

(Jonathan Culler, The Literary in Theory. Stanford: Stanford University Press, 2007, p. 1.) 
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െടറി ഈഗിൾ�ൺ ആ�ർ തിയറിയിൽ പറ���േപാെല സി�ാ�ം മരി�േവാ എ�ത� 

സി�ാ���െട കന� വാ�ർമാർ�് ഇ�ാതായിരി�� എ�താ�കാര�ം. അതിനർ�ം 

ആെര�ി�ം സി�ാ��ർ�ഘ��ിേല� തിരി�േപാ�� എ��. ഈ സി�ാ���െട 

സംവാദ�ല�െളപ�ി പഠിതാ�ൾ�് േബാധ���്. എ�ാലത് സംബ�ി� ക�ം പി���േളാ 

നി�കേളാ �ലർ��ി� എ�മാ�േമ��. സി�ാ��ൾ േചാദ��ൾ 

ഉ�യി��തി�പേയാഗി��, വായിേ��ത് എെ��ം എ�െനെയ�ം വിധി��ി�. 

പാഠെ� സമീപി��തി�� ഒ� ഉപകരണം മാ�മായി അതിെ� അധികാരം േശാഷി�ിരി�� 

എ�പറയാം. Structuralism, Marxism, post structuralism �ട�ിയ ഉ�തസി�ാ��ൾ ഇ�� 

െസ�ി േടാ�ി�� എ� ���ം.  

മാധ�മസാേ�തികതയിെല മാ�ം. 

സാേ�തികത ��ി�  നവവ�വഹാരേലാക�ിെല �തലസംബ�ിയായ ചില ���ൾ �ടി 

പരിഗണിേ����്. മാധ�മ�ളിൽ മൾ�ിമീഡിയ�െട കട�വരവ്,  വ�ത�� 

ഉപകരണ��ികൾ��സരി�് േല ഔ�് മാ��ത്, ൈഹ�ിഡ് മീഡീയ,  മീഡിയാ കെണ�ർജൻസ് 

�ട�ിയവ �തിയ മാധ�മപരതല��െട സവിേശഷതയാെണ�ിൽ ചിതറൽ സ�ത�ം, �വകർ�ത�ം, 

കർ�ലീലകൾ, ൈസേബാർ�ക�ം മ�ഷ��ം ൈസേബാ�ക�ം ഇടകല��ത്, പാഠ�ിൽ ൈഹ�ർ 

െട�്��ാലി�ി. െട�്�വൽ �യിഡി�ി എ�ിവയിേല�� മാ�ം,   

െന�് വർ�്ഡ് പ�ി�് എ� ആേഗാളെപാ�മ�ല�ിെ� �പീകരണം ഇവെയാെ� അതിൽ 

ചില�മാ�ം.  

സത�ാന�രത 

‘വ�നി� യാഥാർ��ം അഥവാ സത�ം െപാ�സ�ഹ�ിെ� അഭി�ായ �പീകരണ�ിൽ 

വ��ിവിശ�ാസ�െള�ം ൈവകാരികതെയ�ം അേപ�ി�്  അ�സ�മാ�� സാഹചര�ം’ എ� 

നിർവചി�െ�ടാ�� േപാ�് ��് എ� പദെ� ഓ�്േഫാർഡ് നിഘ� 2016 െല േവഡ് ഓഫ് ദി 

ഇയർ ആയി െതരെ���ക��ായേ�ാ.   േപാ�് വാർ എ� രീതിയിൽ ���ി�േശഷം 

സത��ി�േശഷം എ� അർ��ില� ഇതിെല േപാ�് �വർ�ി��ത്. “മറി�് ഒ� സ��നം 

അ�സ�േമാ അ�ധാനേമാ ആയ കാലം എ� അർ��ിലാണ് േപാ�് ��് എ� 

�േയാഗ��െത�് പറ�ക��ായി..” സത�ം എെ��ത് അ�ധാനമായി�ീ�� കാലം 

എ�ർ�ം.  

േപാ�് മാർ�ി�് ചി�ാപ�തി�ം ഈ കാലയളവിൽ �തിസ�ിേനരി�. അ�പ�കളിൽ 

മാർ�ിസ�ിെ� �ി�ീ�ായി വികസി�് �ഹദ് ആഖ�ാന�െള�ം സാർവലൗകികതെയഉെമാെ� 

ത�ിപറ�് സവിേശഷ�ി�ം �ാേദശികതയി�ം ഊ�ിയ  സി�ാ�സമീപന�ളായി��വേ�ാ 

ആ�നികാന�രതയിെല േപാ�് മാർ�ി�് രീതി.  രാ�ീയ വലത് �ബലമായി ആേഗാളതല�ിൽ 
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�വർ�ി�ക�ം േപാ�് േമാേഡൺ ഇടത് േലാ�ലായി ചി�ി�ക�ം െച�� ൈവ���ം �തിയ 

��ാ�ിൽ ��തൽ �കടമായി എ�് െടറി ഈഗിൾ�ൺ പറ���്. 

െപർേഫാമി�ി, ൈഹ�ർ േമാേഡണി�ി, ��ർ േമാേഡണി�ി �ട�ി നിരവധി ആ�ീേപാ�് 

േമാേഡൺ ആശയസംഹിതക�ം ഇ�ാലയളവിൽ അവതരി�ി�െ��ി��്. ഈ സാഹചര��ിൽ 

ഡിജി�ൽ വ�വഹാരമ�ല�ിൽ �പെ�� ഒ� �തിയ അവ�യായി േവണം ഡിജി 

േമാേഡണിസെ� മനസിലാ�ാൻ.  

എ�ാണ് ഡിജി േമാേഡണിസം? 

െതാ��ക�െട മധ��ിലാണ് ഡിജിേമാേഡണിസം എ� സാ�്കാരികാവ��ം സം �ത�യ�ം  

ഉടെല���ത്.  �തിയ സാേ�തികത�ം നവമാധ�മ��ം േചർ� സാ�ഹ�ാവ�യാണ് 

ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ിൽ ഒ� സാം�ാരിക ആശയാവലിയായി േപാ�്േമാേഡണിസെ� 

പി��ി �ബലമാ��ത് േപാ�് േപാ�് േമാേഡണിസം ( േടാം ടർണർ) , െമ�ാേമാേഡണിസം 

(ലി�ാ ഹ�ൻ) �ട�ി പല പരിക�നക�ം ഇതിനകം ഉ�ായി��്. േപാ�് 

േമാേഡണിസ�ിെനതിരായ ആ�ീ േപാ�് േമാേഡൺ �വ്െമ�ക�ം അതി��േ� സംഭവി�ി��്. 

എ�ാൽ ഡിജിേമാേഡണിസം ഈ വക സമീപന�ളിൽനി�് അ�ം വ�ത��മാണ്. 

എ�ാം ബിഗ് ഡാ�യിേല�് സ�ിവിേശ�ി��� ഡിജി�ൽ ഹ�മാനി�ീസിെ� ഒ� കാല�ാണ് 

ഡിജിേമാേഡണിസം എ� �തിഭാസ��ാ��ത്. ബി�് ഡാ� അൽേഗാരിത�ൾ, �ഗിൾ െസർ�് 

എ�ി�കൾ ഡിജി�ൽ ആർൈ��കൾ, റിയൽ ൈടം �ീ�കൾ േസാഷ�ൽ െന�് വർ�കൾ ഇവ�െട 

കാല�്സം�ാരം സ�ഹം അവ�െട വ�വഹാരസ�ഭാവം എ�ാം വി�ലമായ മാ��ൾ�് 

വിേധയമായി. അ�ടിപാഠ�െള േക�ീകരി�� സാ�ദായിക ഹ�മാനി�ീസ്  സാഹിത� 

സമീപന�ൾെകാ�് �തിയ സം�ാരെ� സാഹിത�വ�വഹാര�െള പഠി�ാനാവി�. 

ഡിജിേമാേഡണി�ിെ� �ധാനമായ ഊ�ൽ ഡിജിൈ�േസഷൻ സാഹിത��ിെ� പാഠപരതയിൽ 

��ി� മാ��ളിലാണ്. സദാഗതിയായ (onwardness),,  �ണഭം�രത��� (evanescence )  

�മികഘടനയി�ാ� (haphazardness) അ�ാതക�ം (anonymous), സാ�ഹിക�ം social 

ബ��പി�മായ (multiple)  കർ�ത��� പാഠമാണ് ക���ൈറേസഷൻ ��ി�ത്. �കടിത 

യാഥാർ��ം ( apparent reality) , ശി�ത�ം (infantilism), ആ�ാർ�ത(earnestness)  അ��മി�ാ� 

(endlessness) �ട�ിയ ഡിജിേമാേഡണി�് സവിേശഷതകെള ��ി�ത് ഈ �� പാഠപരതയാണ്. 

ഡിജിേമാേഡണിസ�ിെ� യഥാർ�സ�ഭാവം വായന�ാരന് അെ��ിൽ ഉപേയാ�ാവിന് 

പാഠ�ിൽ േനരി�് ഭൗതികമായി�െ� ഇടെപടാൻ കഴി�� എ�താണ്. അയാൾ�് പാഠ�െള 

വികസി�ി�ാേനാ ആഖ�ാന�ിൽ ��ിേചർ��കൾ നട�ാേനാ ആ��. ഓഥ�ം റീഡ�ം േചർ� 

ഒ� ��കർ�ത�ം സാധ�മാ��. ( Wreader)  ൈഹ�ർ െട�്�് ഫി�നിൽ ഇടെപ�� 

വായന�ാരെന ഉേ�ശി�് േജാർ�് ലാേ�ാ ആണ് ഈ പദം േകായിൻ െച�ത്.   
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ഡിജി�ൽ േമാേഡണിസ�ിെ� ���ിെ��ാണ് ഡിജിേമാേഡണിസം എ� സം�. ഡിജി�ൽ 

സാേ�തികത�ം പാഠപരത�ം സംഗമ�ാനമാണത്. കീേബാഡി�ം �ി�ക�ം അമർ��ക�ം  

െകാ�് നിർ�ി�� കല�ീവ് പാഠവി�ലനമാണവിെട സംഭവി��ത്.   

ഡിജി േമാേഡണിസം േപാ�് േമാേഡണിസ�ിെ� പി�ടർ�യാണ്. ആ�ീ േപാ�് 

േമാേഡണിസമ�. ആദ�ഘ��ിൽ അത് �ീണിതാവ�യി�� േപാ�് േമാേഡണിസ�ിെനാ�ം 

സഹവർ�ി�ി��്. ര�ിെ��ം മി�ണം ഹാരിേപാ�ർ േപാ��  പല �തികളി�ം കാണാം. 

േബാർഡർൈലനിലാണ് പലതിെ��ം നില.  

ഡിജിേമാേഡണി�് ആദിഘ�ം എ�വിളി�ാ�� ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ിെ� ആദിദശകം 

േപാ�് േമാേഡണി�് ആശയ�ൾ ഏെറ സ�ാധീനി�െ��തായി�� ഉദാഹരണ�ിന് ��തൽ 

ശ��ൾ എ� േപാ�് േമാേഡൺ ആശയ�ിലധി�ിതമായി�� െവബ് 2.0 പാരസ് പര����ം, 

സഹ�വർ�ന�ി�െട �വർ�ി�ി�ാ���മായ െവബ് ൈസ�ിെ� �തിയ �പമാണ് െവബ് 2.0 

േസാഷ�ൽ െന��ർ�ിംഗ് ൈസ�കൾ, േ�ാ�കൾ, വി�ികൾ, വീഡിേയാ േഹാ�ി�് സർവീ�കൾ 

ഇവെയാെ� െവബ് 2.0 ഗണ�ിൽെപ�ം.  

ആദ�കാല ഡിജി േമാേഡണി�് സമീപന�ിൽ കാ�� േപാ�് േമാേഡണിസ�ിെ� സ�ാധീനം 

��ീകരി�െ�േട� മാലിന�മായി കാ��വ���് ഡിജിേമാേഡണിസം േപാ�് 

േമാേഡണിസ�ിെനതിരായ റിയാ�നാെണ�ം അത� ചരി�പരമായി അയ���ാന�� ഒേര 

സ�ാര�പ�ളിൽ ആവി�രി�െ��താണ് ര�െമ�ം  േപാ�് േമാേഡണിസ�ിെ� േലാജി�ൽ 

ഇഫ�ാെണ�ം വ�ത��വാദ���്. ര�ിെ��ം പര�ര ബ�ം സ�ീർണമാെണ�പറയാം.   

മെ�ാ� വീ�ണ�ിൽ േപാ�് െമാേഡണിസം അവസാനി� എ� ആർഗ�െമ�് ഒരർ��ിൽ 

അബ��മാണ്. ഏെത�ി�ം സാ�ഹ�ാവ�കേളാ സാം�ാരിക�വണതകേളാ 

ഭാ�കത�വ�വ�േയാ ഒ� �ത�ം തീയതിയിൽ അേ� കാലഹരണെ��േപാ��ത�. അത്  

ഭാഗിക�വണതകളാേയാ ജഡാവ�യിേലാ �ടർ�േപാ�ം. സമകാലികാവ�കെള 

വിശദീകരി�ാൻ �ർണമാ�ം പരാജയെ��േ�ാഴാണവ അ�സ�മാ��ത്. 1950 െതാ�് 2000 വെര 

പറയാ�� ഒ� അര��ാ�ിെ� സാമാന�ം നീ� ജീവിതകാലം േപാ�് േമാേഡണിസ�ി��്. 

െതാ���െ� േമാേഡണിസേ��ാൾ റിയലിസേ��ാൾ ദീർഘാ���ായ ടിയാെ� 

വാർധക�സഹജമായ സ�ാഭാവികാ��മായിക�ാ�ം �ഴ�മമി�.  

ഒ� ഡിജി േമാേഡണി�് ലാ�്െ�യ്�ിൽ േപാ�് േമാേഡൺ അവ�കൾ �ട�� എ� 

പറ�കയാണ് അഭികാമ�ം, ആ�നികാന�രത ഒ� �ബല സാം�ാരികവ�വ�യായി 

നിലനിൽ��ി� എ� ���ം. ഈ ആശയം ഡിജിേമാേഡൺ/േപാ�് േമാേഡൺ 

ആഖ�ാനപാഠെ� ചർ� െച�േ�ാൾ ��തൽ വി�ലീകരി�ാം.  

േപാ�് െമാേഡൺ ചിൽ�ൻസിനിമകൾ.. േടായ് േ�ാറി,  ൈഫൻഡി�് നിേമാ,  ദി േറാ�് �ൗേസ�്, 

ചി�ൻ റൺ, െ��് എ�ിവയി�െട വികസി�്ഡിജിേമാേഡൺ ആഖ�ാന�ിേല�് വികസി��ത് 
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അലൻ കിർബി വിശദീകരി���്. േപാ�് േമാേഡണിസ�ി�ം ഡിജിേമാേഡണിസ�ി�മിടയിൽ 

ഇ�രം അ�രാള�ല�ൾ ധാരാളം കാണാം. ഡിജിേമാേഡണീസ�ിെ� �ാ�പ�ളായി ഇവെയ 

കണ�ാ��താ�ം ശരി.  

േപാ�് േമാേഡൺ സിനിമ�ക��ായ ഒ� കലാപം എ� നിലയിൽ  േഡാെ� 95 എ� �വ്െമ�് 

േപാ�് േമാേഡണിസെ� ��ിമലർ�ി സിനിമയിെല േമാേഡണിസ�ിെ��ം റിയാലി�ി�െട�ം 

തിരി�വരവ്  ല��ം െവ�ായി��. ഒ� തരം ക�റിയലിസം ക�േലാ�ൽ പട�ളായി ന�െട 

ന�െജൻ സിനിമയി�ം ഒ� സ��് �ൾ �ീ�്െമ�ായി നിലനിൽ��.  

ക�േലാ�ൽ പട��െട നിർ�ാണം,  �ട�ബ് സിനിമകൾ �ട�ിയവ വഴി േപാ�് 

േമാേഡണിസെ� മറികട�ാ�� �മ�ൾ ഈ കാലയളവി��ായി. സാേ�തികത�െട 

വികാസഫലമായി സിനിമാനിർ�ാണം സാധാരണ�ാരനിേലെ��ക�ം ��തൽ 

പരീ�ണാ�കമാ�ക�ം  സിനിമ�കെ� ജനാധിപത�വത്കരണം സാധ�മാ�ക�ം െച�� 

എ�തായി��  േഡാെ� 95 െ� പരിേ���ം. 

േഡാെ� 95 ൽ നി�് �േചാദന�ൾെ�ാ�െകാ�  കഥെയ��ിൽ  2000 �ിൽ ഉ�ായ All Hail the 

New Puritans മെ�ാ� �വ്െമ�ാണ്. ഈ കഥാസമാഹാര�ിൽ (edited by Nicholas Blincoe and Matt 

Thorne) പ� ക�നകെള �ൻ നിർ�ി എ�തെ�� കഥകളാ��ത്. 1. ഞ�ൾ �ാഥമികമായി 

കഥപറ�ി�കാരാണ്. ആഖ�ാന�പ�ിലാണ് ഞ��െട �� 2. ഞ�ൾ ഗദ�െമ���. 

ആവി�ാര�ിെ� ഏ��ം �ബല�പം ഗദ�മാണ്. ഗദ��ിൽനി�് അ�െകാ�തെ� ഞ�ൾ 

കവിത േചാർ�ി�ള��. 4. ഫി�ൻ എ� ജ��ിെന മാനി�െ�ാ�ം അതിെ� എ�ാകാല 

സ�ഭാവനി�കെള�ം കീറി�റി�ക�ം �തിയ സാധ�തകൾ  �റ�ക�ം െച�ം. 5. ഞ�ൾ 

ലളിതപാഠ�ിൽ വിശ�സി��. 5. ആഖ�ാന വ��ത�േവ�ി താത്കാലികമായ േരഖീയത 

പാലി�� �ട�ി പ� �മാണ�ൾ അവർ പാലി���്.  

യാഥാർ���ി�ം യതാതഥ ആഖ�ാന�ി��� ഊ�ലാണ് �കിസം (1999)�േ�ാ�െവ��ത്. 

േപാ�് േമാേഡൺ കലാത��ൾ�േനെര�� ഒ� ആ�മണമായി�� അവ�െട 20 േപായി�് 

മാൻെഫേ�ാ. മ�ഷ�െ� യഥാർ����െള അഭി�ഖീകരി�ാൻ കഴിയാെത േപായ  േപാ�് 

േമാേഡണിസെ� റീ േമാേഡണിസം നി�ാസിതമാ�ി എ�് അവർ ��ാവി���്. സിനി�ൽ 

ആയ ആ�ീയമായി പാ�രാ�െ�� േപാ�് േമാേഡണിസ�ി�പകരം കലയിൽ ആ�ീയത�െട 

�നഃസ�ിേവശമാണവർ ല��മാ�ിയത്. ഒ� ��മാനവികതാവാദമായിഅതിെന കാണാം. 

ആവി�ാര�ി�ം വിനിമയ�ി�ം  വ���ം ഡയാ�മാ�ക, ഉ�ട��ിൽ അ�ഭവ�ിൽ 

അവനവേനാട് സത�സ�മാ�ക �ട�ിയ �ല��ളാണ് ��ി�കൾ �േ�ാ�െവ�ത്. എ�ാ 

ശരിയായകല�ം മ�ഷ�െ� യാഥാർ��േ�ാ� െതാ�നിൽ�� എ�് അവർ വാദി��. 

എർേഗാഡിക് സാഹിത�ം ( Ergodic literature - ergon, എ�ാൽ "work", and hodos, എ�ാൽ "path  

Espen J. Aarseth അേ�ഹ�ിെ� Cybertext Perspectives on Ergodic Literature എ� �തിയിലാണ് 
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ഈ സം� അവതരി�ി�ത്.). ഡിജി േമാേഡണി�് സാഹിത��ിെ� ആദി�പമായികാണാം. 

ൈസബർ പാഠ�ൾ, ൈഹ�ർ െട�്�്   ഇവ�െട സ�ഭാവമാണിവിെട വിശദീകരി�െ���ത്. 

വായന�ാര� ��തൽ �മം ആവശ����ം . ശാരിരിക ഇടെപടൽ ആവശ����ം നി�ിതമാധ�മ 

പരിധി�ാ��മായ പാഠനിർ�ിതിയാണിതിൽ സംഭവി��ത്. അവിെട വായന�ാരെ� േജാലി 

ഇട�നി�് വലേ�ാ�് ക�കൾ ചലി�ി�കേയാ ഇടെ�െ�ാേഴാ യാ�ികമായി േപ�കൾ 

മറി�കേയാ അ�. വഴിെവ�ിവായനയാണ് നട��ത്.പാഠം ഒ� ഫിസി�ൽ കൺ�ൿ�് ആയി 

മാ��.  എ�ാൽ ഡിജി െട�്��ാലി�ി�െട ഒ� സവിേശഷത മാ�മാണത്.   അ�േപാെല 

പാർ�ിസിേ��റി െട�്��ാലി�ി മാ�മ� ഡിജിേമാേഡണിസ�ിെ� സവിേശഷത എ��ടി 

ഓർ�ണം.  

The effects on cultural forms of digitization  എ� ഏ� വാ�കളിൽ നിർവചി�ാ�ന 

ഡിജിേമാേഡണിസ�ിൽ േപാ�്േമാേഡണിസ�ി�േശഷം സാേ�തികത സാധ�മാ�ിയ ഒ� 

�ബല സാ�്കാരികാവ� എ��ടി ��ിേചർ�ാം എ�് അലൻ കിർബി പറ��. ഇവിെട 

പാർടിസിേപ�റി എ� അവ� േ�ാ�ാം െച�െ��താെണ��ടി ഓർ�ണം. ഒ� 

�ർ�ജനാധിപത��ാ�്േഫാമ� െവബ്2.0 എ�ാൽ പതിെന�ാം ��ാ�ിെല 

ജനാധിപത���ിയ�െട ഉയിർ�േപാെലെയാ�് ഈ ഡിജിേമാേഡണിസ�ി�െ�� പറ�കവ� . 

സ�േഡാ ഓ�ിസേ�ാ�ം ഡീേസാഷ�ൈലേസഷ�മാ�ം ചാർ���താണ് അതിെ� രാ�ീയ 

ഫല�ൾ എ� പറേയ�ിവ�ം.  

ഡിജിേമാേഡണി�് പാഠപരത 

േപാ�് േമാേഡണിസ�ിെ� തകർ�യിേലാ വീ�യിേലാ ഊ�ിയ ഒ� െപർെ��ീവ� ഡിജി 

േമാേഡണിസം �േ�ാ�വ്��ത് എ� പറ�വേ�ാ. ഡിജിൈ�േസഷെ� ഫലമായി സംഭവി� 

െട�്��ാലി�ിയി�ം സം�ാര�ി��� �നർനിർവചന�ിൽ  പാഠ�ിെ� ക���ർവത്കരണം 

��ി� മാ��ൾ  �ട്�ിേചർ��കൾ അതിെ� �തിയ വ�വഹാരപരിസരം ഇവ�ല��ാ�� ഒ� 

കൾ�റൽ ഷി�് ൽആണതിെ�  േഫാ��്.  

എ��കാരെനേപാെല�െ� ഈ വിനിമയ�ിൽ ��തൽ ആധികാരികത ൈകവ�� ഒ� 

വായന�ാരൻ,അയാൾ ��ി��  തത്കാല ��പാഠം വായന ഒ� �വർ�നമാ�� അവ� 

ഇെത�ാം ഈ പാഠ�ിെ� സവിേശഷതയാണ് 

 കിൻഡിൽ റീഡി�് അ�ഭവം െട�്��ാലി�്റി�െട ഈ സവിേശഷത�് ഉദാഹരണമായി ന�ാം. 

പാഠ�ിെ� െട�റാലി�ി  ടാ�ിയബിൾ അ�ാ� െട�്�് െട�്�് � �ീ�് സാധ�ത �ൗഡ് സി�് 

റീഡി�് ഡി�ണറി, ��്േനാ�്, െവബ്, വി�ിപീഡിയാ െസർ�് സൗകര��ൾ േനാ��റി�ൽ, 

ൈഹൈല�കൾ, േനാ�വായനകൾ, േകാ�ി െചെ���ൽ... �ട�ിയവെയാെ� േചർ�നിരവധി 

െലയ�കൾ ഉ� ഒ� പാഠ�പമാണേ�ാ അത്.  
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ഇത് പഴയ േപാ�് േമാേഡൺ പാഠ�ിൽ നി�് വ�ത��മാണ്. ഒ� നി�ിത ഉ�ട��ിൽ, 

ഭൗതികപാഠ�ിൽ, പാഠ�ിൽതെ� സംവിധാനം െച�െ�� അതിെ� സേ�ത�ളിൽ ആണ് 

േപാ�് േമാേഡണി�് പാഠം �വർ�ി��ത്.  അതിെ� പലതരം വായനകൾ 

വ�ാഖ�ാന�ളാണവിെട സാധ�മാ��ത്.  

പാഠേക�ിതമായ നവവിമർശനപ�തി�് പകരം അ�വാചക�തികരണ�ളി��ിയ 

പാഠവ�ാഖ�ാന�ൾ�് ഊ��� അ�വാചക�തികരണസി�ാ��ൾ േപാ�് �ക്�റൽ 

കാല��ായി. 1960 കളിെല റീഡർ െറേ�ാൺസ് തിയറി ഉദാഹരണം. വായന ഒ�തരം 

എ��ാെണ�് ബാർ�ം പറ���േ�ാ  

ബാർ�ിെ� From Work to Text,” എ� 97 ൽ വ� �ബ�ം േപാ�് �ക്ചറൽ 

സാഹിത�സി�ാ�പരിസര�ിെല ഒ� �ാസി�ൽ െട�്�് ആെണ�ി�ം ഡിജിേമാേഡണി�് 

പാഠസ���െള��ി�� ചില �ൻ േനാ��ൾ അതിൽ കാണാം. പാഠ�ിെ� ഒ� 

�ചന��ിയയിൽ എ��കാര�ം വായന�ാര�ം ഒ�േപാെല �വർ�ി��െ��് അേ�ഹം 

പറ���്. ഇ�പ�വർഷ�ൾ�േശഷം വരാനിരി�� ഡിജിെട�്��ാലി�ിേയ അേ�ഹം �ൻ ��ി 

അഭിവാദ�ം െച�കയാെണ�് കിർബി പറ��.  

“The Precession of Simulacra” എ� േബാ�ിലാർദിെ� �ബ�ം (1981) ഒ� േപാ�് േമാേഡൺ െട�്�് 

ആണ്.  തീം പാർ�ക�െട �വർ�നമാണേ�ാ വിഷയം.  ഒ� വായന�ാരൻ/കാ��ാരൻ 

�േവശി��തി��േ� �പസംവിധാനം െച�െ�� ഒ� ആഖ�ാന�ലം ആണ് തീം പാർ�്. അത് 

�ർ�മാ��ത് കാ��ാരെ� ഭൗതിക ഇടെപടലിൽ�ടിയാെണ�മാ�േമ��. അതിെ� നിർ�ിതി 

ആ ഇടെപടലി�െട ഉ�ായേതാ അയാൾ  ഭൗതികമായി കെ����േതാ ആയ ഒ��. ഡിജി 

േമാേഡണിസ�ം േപാ�് േമാേഡണിസ�ം ത�ി�� ഒ� വ�ത�ാസമതാണ്.  

�റ� ��തൽ ആഴ�ി��  ഒ� െടസ്��ൽ േ�ാസ�് ബിയി�് എ� അവ�യിേലെ��� 

ഒ� തരം �വർ�നമാണ് ഡിജി�ൽ െട�്��ാലി�ി��ത്. �ലകാലപരിധികളി�ാ�, അ�മി�ാ� 

ഒ� പാഠസ��പമായി അ�മാ��. 

�ർണവിരാമം സംഭവി� പാഠമ� സദാഗതി��, ചരരാശിയിൽ നി�� ഒ�ാണത്. (Onwardness) 

�മികഘടനയി�ാ� കാണി�� പലതരം സമാ�രതക�ം  ബ�വിതാന���� േനാൺ ലീനിയർ 

ആയ ഒ� പാഠ�പം. (Haphazardness. ) തത്കാല �ണികതയാണതിെ� സ്വ്ഹഭാവം.  

ആർൈ�വ് െച�ാനാവി�. വീ�ം കാ��ി� .സാധ��മ�. (Evanescence.)  

സ�ിർണമായകർ�വിനിമയ�ൾ അതിനക�് സംഭവി���്. (Reformulation and intermediation 

of textual roles. Anonymous, multiple and social authorship) �വപാഠം ആയ�െകാ�് വലി�ം 

നിർണയി�ാനാവി�. (The fluid bounded text.) സാേ�തികവിദ�യിൽ മാ�മാണതിെ� നിലനില്�്. 

ഡിജിൈ�സ്ഡ് ആയി മാ�ം നിലനി�� ഒ� പാഠവ�വഹാരം  (Electronic digitality) 
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പാഠവ�വഹാരം  

ഡിജിേമാേഡണി�് െട�്�ിെ� മെ�ാ� ��മ പാഠ�മാ�� ഒ� വ��ി�െട  ബ�ം 

വിശദീകരി��തിനായി സാ�ദായികമായി ഉപേയാഗി�� പല സം�ക�ം 

�ത�മ�ാതായിേപാ�� എ�താണ്. ഓഥറിെ� കാര�ം തെ� എ��ാം. കർ�ാവിെന 

അ�ിരെ���� �ർബലമാ�� സമീപനമാണേ�ാ േപാ�് േമാേഡണിസ�ി��ത്. “the birth 

of the reader must be at the cost of the death of the Author” എ�ം പാഠവിമർശന�ിൽ 

കർ�ാവിെ�  സാ�ിധ�ംനശി�ി�ണെമ�ം ഒഴിവാ�ണെമ�ം പറ� ബാർ�് േപാ�് 

േമാേഡണി�് ആയ ഒ� കാ��ാടാ� �േ�ാ�െവ��ത്.  ഡിജി േമാേഡണിസം നിശ്�മായി ഈ 

ഓഥെറ റിേ�ാർ െച�ക�ം �നർ�ല�െ���ക�ം െച��.  

ഓഥർ എ�ത് ഡീജിേമാേഡണി�് പാഠ�ിൽ ബ�വചനമാണ്. ഏക കർ�കത�െ� അ� 

നിരാകരി��. പല�ലകാല�ളിലായി അസംഖ��ം ചിലേ�ാൾ അന��മായി അ� 

ചിതറികിട��. എ�ാൽ ഈ സാ�ഹികത ആ�നിക�ർവസ�ഹ�ളിെല േപാെല വംശീയേമാ 

�ാേദശികേമാ സാ�ദായികേമാ അ� , േ�ണീകരി�െ��താ� താ�ം.  

 േപാ�് േമാേഡണി�് േപാ�് �ക്�റലി�് സി�ാ��ളിൽ �റ�ാ�െ�� അവമതി�െ�� ഒ� 

�ാനമ� കർ�ാവിന് ഡിജി േമാേഡണിസ�ി��ത്.  പാഠനിർ�ിതി�െട പലപലഘടനകളി�ം 

ഘ��ളി�മായി ചിതറികിട�� ചലനാ�കമായ �ിേയ�ീവ് ആയ എ�ാൽ അ�ശ�മായ 

െവളിവാ�െ�േട�തി�ാ� ഒ� സാ�ിധ�മാണ് 

ര�തരം േകൾവി ശീല�ളാണ് ന���ത്. ഉ�മ�രഷെ� ആഖ�ാന�ാനം മാ����ം 

ഉ�മ��ഷ�ം മധ���ഷ��� (�തികരണം ആവശ�െ���) വ�വഹാര സ�ർഭ��ം. ഇതിൽ 

ആദ�േ�തിൽനി�് ര�ാമേ�തിേല�� ലിമി�ഡ് ഷി�് എഫ് എം േറഡിേയാകൾ വ��േതാെട 

കാണാം. േ�ാതാവി��ടി കർ�സാ�ിധ��ി� സംഭാവ�ത�� ഒ� വ�വഹാര�ലം അവിെട 

�പെ���. ഒ� വ��ിനി� ഇ�ിേമ�് െ�യ്സ് ��ിമമായി ��ി�െ���. 

ബ�കർ�ത�ം, േകൾവിശീല��െട െ�ൻഡി�്, വാെമാഴി�െട ര�ാം വരവ്, 

കാവ�ാ�കതേയ�ാൾ സംഭവവിവരണ�ൾ�� േമൽൈ� എ�ിവ അന�രാന�ര എ��ിെന 

വ�ത��മാ���്. ന�െട  �ൻവായന�െട െച���കൾെകാ�ാണ് വായന�ാരൻ ഒ� �തിയ 

േനാവലിെന സമീപി��െത�് ക�ണാകരൻ കഴി�ദിവസം െഫയ്സ് ��ിൽ 

�റി����ായി. േകെ���ിെ� �തിയകാല�് ആ�ജീവിതം �തിയ േനാവൽ ആഖ�ാന�ിെ� 

ഒ� ��പമായി മാറിയത് അ�െനയാണ്. അത് തനി�് അന�മായ മെ�ാരാ�െട ജീവിത�ിെ� 

പകർ�ിെയ��ാവാം. ചിലരിേ�ാൾ ആേരാപി��തേ�ാെല �ഹ�ദ് അസദിെ� േറാഡ് � 

െമ�യിെല മ�� അ�ഭവ�പട�ിെ� സ�ാധീന�മാവാം. ആഖ�ാന�ിെ� ��സൗ�ര�മ� 

അതിെല അ�ഭവേലാക�ിെ� പിട�ിലാണ് ആ�ജീവിത�ിെ� ൈവറാലി�ി�െട കാരണം എ�് 
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ന��റിയാം, പലതരം അ�ഭവ��െട മി�ണം പിൽ�ാല വായനകളിൽ സാധ�മാ�� ഒ� െ�യിൻ 

മീമായി ആ�ജീവിത�ിെ� െടെ��യി�് �വർ�ി�� എ��െകാ�ാണ് അത് െബ�് 

െസ�റായി�ീർ�ത്. ൈവറാലി�ി എ� ൈസബർ സം�ാര�ണം �വർ�ി�� ��കാല േനാവൽ 

ഇൻഡ�ി�െട ആദ� ഉത്പ�മായിൽ ആ�ജീവിതം (2008) മാ��ത് അ�െനയാണ്. 

ആ�നികത�െട േവലിയിറ��ി�േശഷം രചി�െ�� കന�ാവന�ളിെല മ�� അ�ഭവം 

അസദിെ� മ�� അ�ഭവ��െട തനി�കർ�ാെണ� വലിയ വിവാദേകാലാഹലം ആ�ജീവിതെ� 

��ിപ�ി വളരാെത േപായത് ഒറിജിനാലി�ിെയപ�ി�ം ഓഥർഷി�ിെന പ�ി��� പാറ�റ�കൾ 

ആ�നികാന�രത ഇള�ിമാ�ിയ�െകാ��ടിയാവണം. �സ��െട ���റയിേല�് നാ��കൾ 

കഴി� വായന�ാ�െട �ഹാ�ര ��വായനാ�ഭവ�ൾ �ടിേചർ�് �ഹ�് വ�വഹാരപാഠമായി 

വികസി��ത് േനാ�ക.  

ഡിജിേമാേഡണി�് െട�്�ിൽ ഇ�ർ ആ�ിവി�ി സവിേശഷമാണ് ന�െട ആവശ��ൾ�് 

ആ�ഹ�ൾ�് �വർ�ന�ൾ�് അ�സരി�് �തി�വർ�ി�� ഒ� ഘടനയാ��ത്. 

െട�്�ിെ� നി�ിത�ർവ�പം അവിെട��് 

േനാൺ ലീനിയർ എ�പറ��തിേന�ാൾ മൾ�ിലീനിയർ എ� പറ��താ�ം ശരി. 

കാല�മികതയി� എേ��� .ആഖ�ാന�ിൽ ഏെത�ി�ം തര�ിൽ േരഖീയത ഇ�ാതാ��ി�/ 

ര�ാം വായനയിൽ േനാൺ ലീനിയർ ആവാെമേ���. ഡിജിേമാേഡണി�് കാല�ി��േ� തെ� 

ഈ മൾ�ി ലീനിയാരി�ി �േയാഗി�െ��ി��്. B. S. Johnson’s novel The Unfortunates (1969) എ� 

േനാവൽ ഇതി�ദാഹരണമാണ്. േനാവലിെ� 27 അ��ായ�ളിൽ ആദ�േ��ം 

അവസാനേ��െമാഴി�� 25 അ��ായ�ൾ ഏത് �മ�ിൽ േവണെമ�ി�ം വായി�ാമായി��. 

അ� സ��ായി��ി� ആദ� േനാവൽ. ൈല�റികൾ�് എ��െവ�ാ�മാ�മായി��ി�. . ഇത് 

പി�ീട് ഹംഗറിയിേല�്  1973 ൽ വിവർ�നം െച�േ�ാൾ �ി�ഡ് ��ക�പ�ിലാ� വ�ത് 

ഓേരാ അധ�ായ�ിെ� �ട��ി�ം സിംബ�കൾ അടി�ി��. അവസാന േപജിൽ അെതാെ� 

േചർ�ം ആ േപജ് ചീ�ിെയ��് ക��ളാ�ി ഒ� ഹാ�ിൽ ഷഫിൾ െച�് ഇ���െത��് ആ 

�മ�ിൽ അധ�ായ�ൾ വായി�ാനാ� വായന�ാേരാട് ആവശ�െ��ത്.  

�ലിേയാ േകാർ�സാറിെ� റേവല എ� �ാനിഷ് േനാവലി�ം ഈ മൾ�ീലിനിയാരി�ി 

�ത���ിൽ െച�ി�ൻട്. ആെക 155 അധ�ായ�ളിൽ ഒ� രീതി�� വായനയിൽ ആദ�ം െതാ�് 

�ട�ി 56 വെര േപായി നിർ�ാം. ബാ�ി ഒെ� േവണെമ�ിൽ വായി�ാ�� എ�്�ൻഷനാണ്. 

അെ��ിൽ 73 ആം അധ�ായ�ിൽ നി��ട�ി ചാപ്�റിെനാ�വിൽ കാ�ന 

നിർേദശ�ൾ��സരി�് േവെറ രീതിയി�ം വായി�ാം േകാർ�സാറ് കൗ�ർ േനാവൽ എ� 

നില�ാണ് അെത�തിയത്.  

ഈ മൾ�ീലീനിയാരി�ി പി�ീട് ��ിക�െട സാഹിത��ിൽ വഴിക�പിടി�ക ൈശലിയിൽ ഏെറ 

�േയാഗി�െ��ി��്. എേഡ�ഡ് പ�ാർഡിെ� േകവ് ഓഫ് ൈടം ഒ� �ാസി�ൽ ഉദാഹരണമാണ്.  
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ഡിജിേമാേഡണി�് പാഠ�ളിൽ ഉപേയാ�ാവ് ആ�ീവായിരി�ം എ��ം ഒ� ഫാൾസ് 

െ�യിമാണ്. ഭൗതിക�ിയകൾ െച�� എ��െകാ�മാ�ം ഒരാൾ ആ�ീവാവണെമ�ി�. 

എ��ിെല ജനാധിപത�ം 

എ�ാവർ�ം �സി�ീകരി�ാം എ� െവബ് 2.0 ജനാധിപത�സൗകര�ം മെ�ാ�തര�ിൽ 

പരിേശാധി�െ�േട���്. അത് �സാധനം എ� സവിേശഷ�ാനെ���ലിെന അതിെ� 

േ�ാറിയ�െ� ഇ�ാതാ��. അതിനകെ� �ല�വിചാരണ�െട ഘ��ിൽ �ല��� 

�സി�ീകരണ��െട ഒ� നിര�ം േലാ െലവൽ �സി�ീകരണ��െട ഒ� നിര�ം ൈവകാെത 

�പെ��ം. എ�ാവ�ം കഥ�ം കവിത�ം േനാവ�െമാെ� എ���വരായി മാറി എ��ം മെ�ാ� 

ഫാൾസ് െ�യിമാണ്. 

��തല�റയിൽ വായന എ� ശീലം/ േശഷി നശി�� എ� പരാതി എൺപ�കൾെ�ാ�വിൽ വെര 

സജീവമായി��. ഡിജിേമാേഡണി�് കാല�് �ിതി മാറി.   വായന�െട ക�ാ�ി�ിയിൽ ഒ� 

വലിയ �തി�ചാ�മാണ് ഡിജി ഇ�ർെന�് വഴി ഉ�ായത്, എ�തെ�� പാഠ�ി���ിൽ എ��ി�ം 

എ�േയാ മണി��കളാണ് െചലവഴി�െ���ത്.എ�ാൽ വായന�െട ക�ാളി�ിയിൽ 

ഗൗരവാവഹമായ വായനയിൽ വലിയ �റ�െ���ടി മന�ിലാ�ണം. എ�മാ�മ� 

എ��പാഠേ�ാട്  സ�ിർ��ം ��മ�ം ആയ ആേലാചനകൾെകാ�് ഇടെപടാ�� േശഷി 

അെ� ഇ�ാതാ�� എ� വാദ���്. ഗേവഷണാ�കവായന കല�ാണം േപാെല�ം (മെ�ാരാ�മായി 

അഭി�ചിക�ം ഉ�രവാദി���ം ഗൗരവെ�� ആേലാചനക�ം െകാ�് തീർ� ദീർഘ ഉട�ടി)  

െപാ�വായന െഡയ്�ി�് (�ഖസേ�ാഷ�ിൽ ഊ�ിയ താത്കാലിക ഇ�ിേമ�് റിേലഷൻ)  

േപാെല�മാെണ�ിൽ ഇ�ർെന�് വായന ര�ാം നിലയിെല ജാലകം വഴി താെഴ െത�വിൽ 

നട�േപാ�� െപ�ിെന ഒളി�േനാ���േപാെലയാെണെ�ാ� ( �ർണ കാ�േയാ  ഇൻ 

േവാൾവ്െമേ�ാ ശരിയായ എൻെഗജ്െമേ�ാ ഇ�ാ�തിനാൽ നിരാശാ�ർ��ം 

നിരാന��ർണ�മായ ബ�ം ) െചാ�തെ���്. രസകരമായ മെ�ാ� കാര�ം ന�ൾ�് ന�ായി 

അറിയാെമ�ി�ം ന�ൾ തീെര എ���ി� എ�ം ന�ൾ പരിശീലി�ി�ിെ��ി�ം ന�ൾ ഏെറ ൈട�് 

െച�� എ��മാണ്.  

ഡിജി�ൽ ആഖ�ാന�ിെ� ഒ� സേ�തം �ടിയാണ് പാേ�ാ ൈമം. ��് െ�യ്ജിൽ വ�് 

കഥാപാ��ൾ ചിലേ�ാൾ കാണികൾ�ിടയിൽനി�വ�ം കാണിക�മായി ഇ�റാ�് െച�കേയാ 

േകാറ�ിൽ പ�േചർ�കേയാ െഗയിം കളി�കേയാ ഒെ� െച�� രീതിയാണ് പാേ�ാ ൈമം. 

െട�്�് ഒ� ൈഹ െപാസിഷനിൽ �വർ�ി�കയ�, അതിെന കാണിക�മായി ബ�ി�ി�ക�ം 

കാണികൾ�് അതിൽ ഇടെപടാ�� െ�യ്സ് നൽ�ക�മാ� െച��ത്. കാണികൾ അതിെ� 

ഭാഗമാെണ� േതാ�ൽ ഉ�ാ�കയാണ് ല��ം.  

ക�ാബേറ നർ�ക�െട ഇ�റാ�ൻസ്, റിയാലി�ി േഷാകളിെല കാണിക�െട ഇടെപടൽ േറഡിേയാ 

േജാ�ിക�െട സംഭാഷണ�ൾ മജീഷ�ൻസ് ഓഡിയൻസിൽനി�് െവാള�ിയർമാെര വിളി��ത് 
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ഒെ� ഉദാഹരണമായി പറയാം. നാടക�ിൽ ക്ആണിക�െട ഇടെപടൽ എ�ാൽ കാണികൾ 

ഒരി��ം കഥാഗതിെയ നിർണയി�� കഥാപാ��ളാ��ി�. ഖസാ�ിെ� ഇതിഹാസം 

അവതരണ�ിൽ ഈ സേ�തം വലിയ എ�ർെടയിെ��് വാല�േവാെട ഉപേയാഗി�ി��േ�ാ. 

ഡിൽേഡാ എ� േനാവലിൽ വി എം േദവദാസ് ഓേരാ അധ�ായ�ി�ം അഭ�ാസ�ൾ നൽ���്.  

േപാ�് േമാേഡണി�് വിമർശകൻ  കൾ�റൽ േസാെ��യറിലാ� താത്പര�െ��െത�ിൽ 

ഡിജിേമാേഡണിസം  െവബ് 2,0 കാലെ� കൾ�റൽ ഹാർഡ് െവയറിലാ� കൗ�കം 

കാണി��ത്. നി�ിത�ം �ർണ�മായ പാഠെ� സമ�തയിൽ സം�ാരവിമർശകൻ ൈകകാര�ം 

െച�ി��. എ�ാൽ െവബ് ര�്  പാഠം സമയ�ിന�സരി�് വികസി��.ഇടെപടൽ അ�സരി�്  

അത് നീ�േപാ��. സമ�പാഠസമീപനമി�. െസർ�് എ�ിൻ രീതിയാണത്. ഓൺേവഡ്െന�് 

ആണ് ��ാവാക�ം.  

ആഖ�ാന ശരീര�ിെ� വലി�െപ��ം �തിയകാല നേര�ീ�ക�െട സവിേശഷതയാണ്. 

ഡിജിേമാേഡണി�് ആഖ�ാന�പ�ളിൽ �ട��ാരനായ �ാർ വാർസിെ� ൈദർഘ�ം 114 

മണി�റാണ്. േപാ�് േമാേഡൺ െച��ക�െട േലാക�നി�് ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ിെന 

ദീർഘദർശനം െച�വർ �വചി�ത് ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ിെല സിനിമ�െട ൈദർഘ�ം 15 

മിനി�ായിരി�ം എ�ാണ്. ( െകൻ റ�ലിെ� അഭി�ായം െ�ഡറിക് െജയിസൺ ഉ�രി�ത്) 

എ�ാൽ സംഭവി�ത് മറി�ാണ്. അതിദീർഘ ആഖ�ാന�ൾ ചരി��ിൽ നി�് മട�ിവ�ിരി��. 

1930 കൾ വെര 300 േപജായി�� ബിഗ് റീഡ് എ�വിളി�ാ�� േനാവലിെ� അഭികാമ� വലി�ം. 

2002ൽ ബിബിസ് ടിവി നട�ിയ േപാളിൽ 400 േപജാണ് േനാവലിെ� മിനിമം വലി�ം എ� 

അഭി�ായമാ� െപാ�ിവ�ത്. 

ഹാരിേപാ�െറാെ� 3000 േപ� കവി�. ഒ� �ഹദ് ആഖ�ാന�ിെ� ��ിേചർ��കളായാണവ 

�തിയ എ�ിേസാ�കളിേല�് വികസി��ത് ൈശലീപരമായ വ�തിയാന�ൾ ഇതി�� 

അ�ത�ൾ ഇ�. ഓൺ േവഡ്െനസ് അ�താ� ��ാവാക�ം.  പാഠ�ിെ� �റവി എ� േപാ�് 

േമാേഡൺ േപാ�് �ക്�റൽ സ�ഭാവമ� ഈ �റ� അന�പാഠം വ�ാഖ�ാന�ിെ� 

അന�ലീലയാണവർ ഉേ�ശി�ത് പാഠ�ിെ� ഭൗതികമായ അന�തയാണിത് നേര�ീവ് ക��് 

അവസ�ി��ി� എ� അവ�. The story opens and closes, opens and closes, on many levels 

and at many varying speeds. 

അവസാനമി�ാ� ആഖ�ാന��െട പിറവിയാണ് ഡിജിേമാേഡണിസ�ിെ� സ�ഭാവം.അമീഷിെ� 

രചനകൾ,  ഹാരിേപാ�ർ, േചതൻ ഭഗ�്, ൈപൈറ�്സ് ഓഫ് കരീബിയൻ സീ,  മീശ, ത�ൻ��് 

സ��പം , ടി ഡി രാമ��െ� േനാവ�കൾ, �സ��െട ���ര �ട�ി സമകാലിക േനാവ�ക�െട 

സ�ഭാവം േനാ�ക. േനാവലി� ��തൽ വലി�ം െവ�� എ� കാണാം. 

ജയേമാഹെ� െവൺ �രശ് എ� �ഹ�് ആഖ�ാനം െതാ�യ���് േലാകംക� ഏ��ം വലിയ 

േനാവലായി വികസി��ത് ന�ൾ അറി�േവാ? 2014 ൽ, മഹാഭാരത�ിന് 'െവ�രശ് എ� 
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േപരിൽ ഒ� നവ വ�ാഖ�ാന�ിെനാ�െ��േ�ാൾ വ�� പ� വർഷേ��് ദിേനന ഓേരാ 

അ��ായം എ��ക�ം െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി�ക�ം െച�െമ�ായി�� �ീ ജയേമാഹെ� 

�ഖ�ാപനം . ഇ�പ��ായിരം േപ�കൾ �തീ�ി�� ആ �ഹദ്���ിെ� രചന 

�ഖ�ാപി�തിൻ പടി തെ� �േ���. 19 ��ക�ൾ. �സി�ീകരി�കഴി�.  ഓേരാ�ം ആയിരം 

േപ�വ�ം. മഹാഭാരതെ� ഒ� േ�ാേ�ാ ൈട�ാ�ിെയ��് ��ക�ൾ  വി�ലീകരി�കയാ� 

ജയേമാഹൻ െച�� രചനാത�ം. ഹരീഷ് ശ�ിധരെ� �� ദിനം �� കഥ എ� േഫസ്��് 

ചല�് മെ�ാ� മലയാളി അ�ഭവമാണ്. െടേ�ാളജി�ം ഇ�ർെന�ം മാ�മാണ് തെ� േനാവൽ രചന 

സാധ�മാ�ിയെത�് ജയേമാഹൻ പറ��. തമിഴിെല െബ�് െസ�ർ �ടിയാണത്.  

ഡിജി േമാേഡണി�് സൗ�ര�ശാ�ം 

േപാ�ലർ സം�ാര�ിെല �ഖ�മാധ�മമായ െടലിവിഷൻ ൈഹ�ിഡായി. െടലിവിഷെ� മരണം 

�വചി�െ���. മെ�ാ� �പമായ സിനിമാശാലകൾ മൾ�ിെ��കളാ�� ��ർ മാർ��കൾ 

മാ�കളായി �പാ�രെ���. ഇതിന�സരി�് ..േഹാളി�ഡ് സിനിമക�െട �േമയ�ളിെല മാ�ം 

�േ�യമാണ്.  േദശീയത െഹാറർ �ട�ിയ സഥിരം അര�കൾ മാറി അമർചി�കഥകളിേല�് 

�േമയം ഷി�് െച�െ���.  

ന�െട മാ�് മീഡീയാ വ�വഹാര�െള/ അ�ഭവ�െള അേഡാേണാ�െട സം�ാരവ�വസായം എ� 

സ��നെ� �ൻ നിർ�ി�� െപാളി�ി�ൽ കൾ�റൽ വിമർശനമാണ് േമാേഡണിസ�ിെ� 

സമീപനെമ�ിൽ ( ‘ഉപേഭാ�ാ�െള �കളിൽനി� നി�യി�� �വർ�നമാണ് 

സംസ് കാരവ�വസായം.ഉ�തകല�ം  അധമകല�ം ത�ി�ളള ഒെരാ�തീർ�ിനാണ് 

സംസ് കാരവ�വസായം �മി��ത്. സഹ�ാ��ളായി നിലനി�േപാ� ഒ�ാണ് ഇവ ത�ി�ളള 

വ�ത�ാസം. ഈ ഒ�തീർ�് ഇവ ര�ിെന�ം നശി�ി��’   അേഡാേണാ)  ഇതിെന േപാ�ലർ 

കൾ�റായി വ�ാഖ�ാനി�ാനായി�� ആ�നികാന�രത�െട �മം �തിയ കാല േപാ�ലർ സിനിമ 

��ിക�െട സാഹിത��ിെ� സബ് െഡാെമയിനായാ� �വർ�ി��ത്. 1999 �തൽ 2007 

വെര�� കാലെ� േലാകബിഗ്ബജ�് ഹി�സിനിമകളിൽ പ�തി�ം ബാലസാഹിത�െ� 

േക�ീകരി�ായി��. ഹാരി േപാ�ർ, ജംഗിൾ ��്, ടാർസൻ ,�ാർ വാർ, ൈ�ഡർ മാൻ, ൈപേറ�്സ് 

സീരീ�കൾ യ�ിരൻ െതാ�് ബാ�ബലി വെര�� ഇ��ൻ ബിഗ് ബജ�് സിനിമക�ം 

ഉദാഹരണമാണ്. 

ഈ കഥകെളാെ� ചില െപാ� സ�ഭാവ�ൾ നിലനിർ���്. ��ി�െട സ�യം �ർണേലാകം 

��ംബ�ിനകെ� ��ി അ�.  ബിഗ് ഡാഡി�െട അഭാവം െസമി ഇ�ിെപ��് 

ര�കഭാവ�ിെല��.. ആ�നിക ജനധിപത��ർവ സ�ഹെ� അവതരി�ി��. രാജാ��ാർ 

���ൾ െഡമി േഗാഡ്സ് െച��ാ�ാർ.. േസാഷ�ൽ എ�ാ�ിെ��് നിയ�ണ�ളി�ാ� 

േപാലി�ി�ം െ�യ്�ി�ം �റെ� സംവിധാന�ൾ, നായകത�ം.. മണമറ� ഭീകരസ�ത���െട  

പൗരാണികകഥാപാ���െട ചരി���ഷ�ാ�െട  സ�� ജീവിക�െട ചരി�വ�തക�െട 

ഐതിഹ�കഥാപാ���െട കാ�നികാവതരണ�ൾ .. എ��ിേന�ാൾ �ശ�ത ��ിനിൽ�� 
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കഥാആഖ�ാനം, ��തി  ശാ�ത���െള അവഗണി�ൽ ,െതാഴിൽ ജീവിതെ� 

പരാമർശി�ാതിരി�ൽ, എ�ി�െന.  ആഖ�ാന�ിെ� േകവലതല�ിൽ മാ�മാണവ ��ിക�െട 

ആ��ത്. പരിചരണ�ിൽ അഡൾ�ിെ� േലാകമാണത്. 

യാഥാർ���ം ക�ിത�മായ തല��െട മി�ണം വഴി യാഥാർ��െ� ��വൽ�രി�� 

അതി�രിതയാഥാർ��മായി അവതരി�ി�� േപാ�് േമാേഡൺ രീതിയിൽ നി�് റിയാലി�ി 

േഷാകളിേല�� മാ��ം �േ�യമാണ്. യഥാർ� സംഭവ�ൾ, അ�ഭവ�ൾ, വ��ികൾ.. എ�ാൽ 

അതിെ� മാധ�മാവി�ാരം യാഥാർ���ിൽ നി�് മാ�ി മെ�ാ� �ശ�അ�ഭവമാ�ി�ീർ��. 

ഹനാൻ, നൗഷാദ് ഓമന��ൻ.. േകരള ഹൗസ്… �ട�ിയ മലയാളി ടി വി േസാഷ�ൽ െന�് വർ�് 

െട�്�കൾ ഓർ�ക.  �കടയാഥാർ��ം..ഓെ��ഡ് റിയാലി�ി�െട കാലം േനാവലിൽ ചരി�ം 

ഉപേയാഗി��ത് ഈ തല�ിലാണ്.  

ആ�നികാനന�ര�െട ഒ� താേ�ാൽ വാ�് ഐറണി ആയി��. എ�ാൽ േപാ�് േപാ�് 

േമാേഡണിസം േപാ�് ഐറണി�ാലമാണ്, ഐറണിയിൽ നി�് ��സത�സ�ത ഐറണിക് 

സിനി�ൽ ആഖ�ാന�ളിൽനി�് മാറി ഗൗരവാവഹമായ ആ�ാർ� �കടന�ളിേല�� ഈ 

മാ�െ� ന� സിൻസിയാരി�ി  എ�വിളി�ാം.  

േഹാമറി�് നേരഷെ� സ�ഭാവം 

സംഭവാഖ�ാന�ൾ�ം �ത��കഥന�ൾ�ം �ൻ ���� ��ഭാഷയിൽ ��യി�ാ� 

വാച�മായ പറ�ി�കൾ. ഓറാലി�ി�െട സ�ാധീനം ഡിജിേമാേഡനി�് േനാവൽ ആഖ�ാന�ൾ� 

കാണാം. ബിബി�ൽ കാവ�ാ�ക ����രാഖ�ാന��െട കാലം േനാവലിൽ കഴി�. 

അതിദീർഘ�ം �റ��ം അ�മി�ാ��മായ ആഖ�ാന�ൾ എ�ാൽ ഓേരാ എ�ിേസാ�ം സ�യം 

�ർണമാ�താ�ം. കഥ�െട അ�ം ബാ�ി അ�� അധ�ായ�ിേല�് കഥാപാ��ൾ 

െകാ�േപാ��. ര�ാമെതാ� വായന കാ� ഉേ�ശി�െ���ി�താ�ം.  

19  20  ��ാ�കളിെല ബി�ി�ൽ െപായ�ിക് നേറഷെ� ആധിപത�ം േപാ�് േപാ�് േമാേഡൺ 

കാലമാ�െ�ാേഴ�ം അവസാനി��. ഒ� �തിയതരം റിയലിസ�ിെ� ര�ാം വരവ് എ� ചിലർ 

ഇതിെന വിളി�� (“dirty realism,” “deep realism,” “spectacle realism,” “fiduciaryrealism,” and 

“hysterical realism.”) എ�ാൽ കഥാപാ���െട മേനാനിലക�െട അക�ള�ളിേല�് വി�രി�് 

ആഖ�ാനം േപാ��ി�. �ാ�ി�് �തിയായി അഭിനയി�ാൻ ത�െറ�� �ഭാഷ് ച�െ� 

സ��ശില പേ� പഴയ േമാേഡണി�് ൈറ�ി�ിെ� ആ�ഭാവം പി�ട��തായി�ാണാം. 

േഹാമറിക് കഥനരീതി തിരി�വ�� എ�താണ് �േ�യം. കഥക�െട അനലം�തമായ 

ആഖ�ാന�ൾ, ധ�ന�ാ�കതയിൽ ഉ�ലി�ാ�, കാവ�ാ�കമ�ാ� �ത��ഭാഷ ഇവെയാെ� 

ഈ ആഖ�ാന��െട സവിേശഷതയാണ്. ഡിജി േമാേഡണി�് ആഖ�ാന�ളാവെ� �റ��ം 

അവസാനമി�ാ��മാ��. ഓേണ�ഡ്െന�് നിലനിർ��ത് എേ� അർ�മാ���. 

നി�ിത�ം �ർണ�മായ പാഠമ�. ��ിേചർ�ാ���ം റീ ഓർഡർ െച�ാ���ം �ടർ 
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ആഖ�ാന�ൾ�് സാധ�ത���ം മെ�ാ� ആഖ�ാന�ിേല� 

�റ���ം.എ�്�ൻഷ�ക���മായ ഒ�് . എ�ാൽ സീക�ൽ അ�താ�ം…  �ാർ വാർ, െകജിഎഫ് 

,ബാ�ബലി, �സിഫർ  �ട�ിയ േപാ�ലർ സിനിമാ സീരീ�കൾ േനാ�ക. 

 

േനാവൽ ഇ�ം ഇനി�ം.  

േതാമസ് പി�െന േപാ�� ഒളി�ിരി��, നി�ഢവലയ��� േപാ�് േമാേഡൺ 

േനാവലി�ക�െട കാലം കഴി�. ഇ�് ആൾ���ൾ�് ഉ�വമാ�� െസലി�ി�ി 

േനാവലി�ക�െട കാലമാണ്. േനാവൽ വായന പ�ി�് ആ��, ലി�ററി െഫ�ിവ�ക�ം 

കാർണിവ�ക���ാ��. ഒ� െന�് വർ�്ഡ് പ�ി�ിനക�ാണ് ഇ�് സാഹിത�ം 

�വർ�ി��ത്.  

നേവാ�ാനം ആദ�ം സംഭവി�ത് ചി�ശി�കലയി�ം ആർ�ിെടക്�റി�മാണ് . 

െഷയ്�്പിയെറാ�ം അ� ജനി�ി�േപാ�മി�. ��ൻ െബർഗ് അ�ടിയ�ം ക�പിടി�േതാെട 

അ�ടിയിൽ �ട�ി പ�െ�യാണത് സാഹിത��ിേല�് വ�ത്. ��ൻെബർഗ് അ�ടി�ത് 

ൈബബിളായി��.  ഡിജിേമാേഡണിസ�ം ആദ�ം സ�ാധീനി�ത് പ�ിഷി�് ഇൻഡ�ിയിലാണ്.  

േ�ാഗി�് ഓൺ ൈലൻ �സാധന�ൾ  ആമേസാൺ ഓൺ ൈലൻ ��് വി�ന കിൻഡിൽ ഇ പബ് 

�ി�് ഓൺ ഡിമാ�് .. �സി�ീകരണ��െട എ�െ���ം അനായാസലഭ�ത 

�ലപരിമിതിയി�ാ� വായന�െട െപ��ം  പഴയ�തിക�െട ഡിജിൈ�േസഷൻ �ഗിൾ ��്സ് 

ആർൈകവ്േഡാ�് ഓർഗ് േപാ�� ആർൈ��കൾ ..അ�െനയ�െന  

വായനെയ സാ�ഹിക ഉ�വമാ�ി കാർണിവലാ�ിമാ�കയാണ് ഡിജിേമാേഡണിസം െച��ത്. 

അതിെ� ച��ര�ിലാണ് കവർ േഫാേ�ായിൽ �ാമറ�ായ എ��കാരികൾ ��തൽ 

േപാ�ലാരി�ി േന�� �ട�ിയ നസ�ം  പറ�ി�കൾ ഉ�ാ��ത്. ��് റിലീസ് റീഡി�് േകാഫീ 

ൈ�ം സിേ��ർ ക�ാെ�യിൻ ലി�ററി െഫ�ിവ�കൾ എ�ാം േചർ�് വായന ഉതസവമാ��. 

ഇതിൽ ഏ��ം െസലി�ി�ി േനാവലി�കളാെണ��ം ��ി�ണം.  അേതാെടാ�ം വായന�ം 

വിമർശന�ം ഒ� കല�ീവ് �ാ�ീസായി മാറിയിരി�� എ� �ണാ�കവശ�ം പരാമർശി�ാെത 

വ�.  

വായന�ം വിമർശന�ം ഒ� കല�ീവ് �ാ�ീസായി മാറിയിരി��. എ�ാൽ ഒ��ടി��്. 

ഡിജിേമാേഡണി�് സാഹിത�ം െവ�ം ൈഹ�ർെട�്�കൾ ആയിരി�ി�. െതാ��കളിൽതെ� 

�വചി� ൈഹ�ർെട�്�ക�െട കാലം സാഹിത��ിൽ ഇനി ആധിപത��റ�ി�െമ� 

ക�താനാവി�. 
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ഉപസംഹാരം  

ൈഹ�ർ െട�്�ിൽനി�് എർേഗാ�ിൿ സാഹിത��ിേല�് �ടർ�് ഡിജിേമാേഡണി�് 

െട�്�ിേല�� വികാസം എ� �മികമായി വിശദീകരി�ാ�� രീതിയിൽ 

ആ�നികാന�രാന�രഘ��ിെ� ചരി��ിന് വ��ത വ�ി��്.   ഇ�്  ഡിജിേമാേഡണിസം 

െട�്��ൽ  ആയ ഒ� മാ�മ�. അത് സാ�ഹിക�ം സാം�ാരിക�ം ചരി�പര�മായ ഒ�ാെണ��ടി 

��ിേചർ�ാം . 

ആ�നികാന�രത�െട �� പാഠേഭദ�ളായി വ�ാഖ�ാനി�െ�� വി. എം. േദവദാസിെ� 

��േനാവ�കൾ (േമതിൽ രാധാ��ൻ, മേനാജ് ��ർ, പിഎം. ഗിരീഷ് എ�ിവ�െട അവതാരികകൾ 

ഈ കാ��ാടാണ് അവതരി�ി��ത്.) ഡിജി േമാേഡണി�് ഭാ�കത�പരിസര�ിൽനി�് 

�നർവായി�ാനാ�ം.  അത് വഴിെയ ആവാം.  

 

 

 

 

Reference: 

Baudrillard, Jean. “History: A Retro Scenario” in Simulacra and Simulation, trans. Sheila Faria Glaser. Ann 
Arbor, MI: University of Michigan Press, 1994, pp. 43–48. 

Crowther, Paul. Philosophy after Postmodernism: Civilized Values and the Scope of Knowledge. London: 
Routledge, 2003. 

Kirby, Alan. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture 
(p. 265). Bloomsbury Publishing. Kindle Edition. 

Devadas V M Pannivetta, D C Books, Kottayam, 2011. 

Johnson, B. S. The Unfortunates. Picador, 1999. 

Kirby, Alan. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. 
1st edition, Continuum, 2009. 

Nealon, Jeffrey. Post-Postmodernism: Or, The Cultural Logic of Just-in-Time Capitalism. Stanford University 

Press, 2012. 

Seidman, Steven. The Postmodern Turn New Perspectives on Social Theory. Cambridge University Press, 2010. 

http://www.ijcrt.org/�


www.ijcrt.org                                     © 2018 IJCRT | Volume 6, Issue 2April 2018 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT1134217 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 431 
 

Stroud, James. The Philosophy of Art in the 21st Century: Post-postmodernism & the Gallery at Reverie (p. ix). 
Kindle Edition. 

Taylor, Mark C. The Moment of Complexity: Emerging Network Culture. Nachdr., Univ. of Chicago Press, 2009. 

Žižek, Slavoj. “Cyberspace, or, How to Traverse the Fantasy in the Age of the Retreat of the Big Other.” Public 

Culture, vol. 10, no. 3, Sept. 1998, pp. 483–513. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijcrt.org/�

