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മലയാളികൾ ധീരരരാ ഭീരുക്കരളാ ധർമ്മിഷ്ഠരരാ? 

ര ാമസ് ഫിലിപ്പ്, റാന്നി 

രകരളത്തിലല വിദ്യാസമ്പന്നരായ മലയാളികൾ ജാ ിമ രഭദ്ലമലയയ 
ലെയ് ുലകാണ്ടിരിക്കുന്ന യീെപ്രവൃത്തികള ും ആഭാസത്തരങ്ങള ും അരുും 
ലകാലകള ലമാലക്ക രകട്ടാൽ ആരുും ലെട്ടിരപ്പാകുും. ഇല ല്ാും രകട്ട രകട്ട  
ലെട്ട ന്ന ുും അധികവുും വിരദ്ശമലയാളികള മാണ്. എലെ രദ്ശും, എലെ ഭാഷ, 
എലെ സുംസ്കാരും, എലെ കുടുുംബും, എലെ സര ാദ്രങ്ങൾ എലന്നാലക്കയുള്ള 
െിന്ത അവർക്കാരണലറയുള്ള ുും. രകരളലമന്ന മരയാ രരദ്ശലത്ത െൂഷണും 
ലെയ് ുും, ലമയ്യയങ്ങാല  കഞ്ചാവുും കള്ള മടിച്ച  മൂന്നുും യാലുും രയരും 
മൃഷ്ടാന്നരഭാജയവുും കഴിച്ച  യാട്ടിൽ രുളച്ച ങ്കരിച്ച  ജീവിക്കുന്ന അധികും 
മലയാളികൾക്കുും മറ്റ ള്ളവർക്ക് എന്തു സുംഭവിച്ചാലുും അ ിലയ ിരര അവിലട 
പ്ര ികരണങ്ങരളാ ആത്മരരാഷരമാ ഇല്. ആൾദദ്വങ്ങൾക്കുും 
ആത്മീയരയ ാക്കന്മാർക്കുും സാുംസ്കാരികയായകന്മാർക്കുും മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കുും 
സാ ി യകാരന്മാർക്കുും സൂപ്പർ സിയിമാ ാരങ്ങൾക്കുലമാലക്കയുള്ള ഇന്നലത്ത 
ഏറ്റവുും വലിയ  ാല്പരയവുും സവാർത്ഥ  മാപ് ും. അ ിയായിട്ട ള്ള  ട്ടിപ്പ രഷാകള ും 
രാട്ട ും കൂത്തുും അഭയാസങ്ങള മാലണവിരടയുും ഇന്നു കാണുന്ന ്. 

സ്പ് ീരീഡയമാണ് ഇവിലട എലെ പ്ര ിരാദ്യവിഷയും. ഒരു സ്പ് ീലയ രട്ടാപ്പകൽ 
രറാഡിലിട്്ട ആപ്കമിച്ച  രീഡിപ്പിച്ചാലുും അ ു കാണുന്ന മലയാളി കണ്ടിലല്ന്നു 
യടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു മാറിരപ്പാകരയ ഉള്ളൂ. അപ് യ്ക്കു മയസ്സാക്ഷി മരവിച്ച 
ഭീരുക്കളാണ് അധികും മലയാളികള ും. രകരളത്തിലല യുവ ലമുറയുും സ യവുും 
യീ ിയുും സ ായുഭൂ ിയുും സദ്ാൊരരബാധവുും ഇല്ാത്തവരായുും 
 ീർന്നിരിക്കയാണിന്ന്. മലയാളിയുലട വീരശൂരരരാപ്കമങ്ങള ും ഭീഷണിയുും 
മർദ്ദയവുും സ്പ് ീകരളാടുും സ യസന്ധരുും മരയാദ്ക്കാരുമായി ജീവിക്കുന്ന 
ഇ രമലയാളികരളാടുും മാപ് ും.  മിഴരെരയാ സർദ്ാർജിയുരടരയാ 
(സിക്കുകാരൻ) ശിവരസയക്കാരരെരയാ അടുത്തു മലയാളിയുലട റൗഡിത്തും 
വിലരപ്പാകയില്. സ്പ് ീലയ  ല് ന്ന ുും രീഡിപ്പിക്കുന്ന ുും, കായബലത്താൽ 
കീഴ്ലപ്പടുത്തുന്ന ുമാരണാ രൗരുഷും? 

ലരണ്ണിലയ വഞ്ചിക്കാരയാ െ ിക്കാരയാ  ട്ടിലക്കാണ്ടുരരാകാരയാ 
ബലാൽക്കാരും ലെയ്യാരയാ ഏ ു യീെപ്രവൃത്തി ലെയ്യാരയാ ലകാല്ാരയാ മലയാളി 
അ ിസമർത്ഥൻ  ലന്ന. ബാലയത്തിൽ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തലപ്പടാത്ത ിലെ 
രദ്ാഷങ്ങളാണില ല്ാും. അങ്ങലയയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു, സിയിമായടിലക്ക ിരായി 
മയുഷയമയസ്സാക്ഷിലയ മുഴുവൻ ലെട്ടിച്ച ആസൂപ് ി ബലാൽക്കാരവുും 
രീഡയങ്ങള ും. ഇ ു ലെയ് വരുും ലെയ്യിച്ചവരുും ആണായാലുും ലരണ്ണായാലുും 
യികൃഷ്ടജീവികൾ  ലന്നയാലണന്നുള്ള ിയു സുംശയമില്. ഈ പ്കിമിയലുകലള 
ശിക്ഷയിൽ യിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻ വാദ്ിക്കുന്ന മലയാളി അഭിഭാഷകന്മാരുും 
യികൃഷ്ടജീവികൾ  ലന്ന! മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖയടന്മാരുും സൂപ്പർ ാരങ്ങള ും 
എപ്  ധർമ്മിഷ്ഠരാകുന്നു എന്നു സിയിമയിലല അവരുലട ഡയരലാഗുകള ും 
 ിരുവായ്ലമാഴികള ും മാപ് ും രകട്ടാൽ മ ിയരല്ാ.  മിഴ് സിയിമകള ലട മുമ്പിൽ 
ഇന്നലത്ത മലയാളസിയിമയുലട ധാർമ്മികയിലവാരും എപ് രയാ  രും  ാണു 
രരായിരിക്കുന്നു എന്നു െിന്തിച്ച  രയാക്കുക. യിരവധി മലയാളിമങ്കമാരുും 
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രണത്തിയുും രരരിയുും പ്രശസ് ിക്കുും രവണ്ടി ഇന്ന ് ഏ ു രവഷും ലകട്ടായുും 
എന്തഭിയയിക്കായുും യാല ാരു ശങ്കയുമില്ാത്തവരായുും  ീർന്നിരിക്കുന്നു! 
രരരാക്ഷമായി ഇ ിലയ രപ്രാത്സാ ിപ്പിക്കുന്ന രല അമ്മമാരുും ഇന്നു 
രകരളത്തിലുണ്്ട. സ്പ് ീകള ും സവന്തും ല റ്റ കലള കാണുകയുും  ിരുത്തുകയുും 
ലെരയ്യണ്ട ാണ്. ‘ലാവണയമുള്ള സ്പ് ീ മായും രക്ഷിക്കുന്നു’ എന്നു രസാളമൻ 
രറഞ്ഞു. 

ഇരപ്പാൾ യടിരീഡയരക്കസിലല കുറ്റവാളികലള കസ്റ്റഡിയിലലടുലത്തന്നു 
രകൾക്കുന്നു. ഗൂഢമായ, ആസൂപ് ി  സ്പ് ീരീഡയയാടകത്തിലെ രണ്ടാും ഭാഗും 
യടന്നുലകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇ ിലല സുപ്രധായകഥാരാപ് ങ്ങലളല്ാും ലവട്ടത്തു 
വരാൻ രരാകുന്നില്. രകരളത്തിലല പ്കിമിയൽരകസുകളധികവുും ലവറുും 
 ട്ടിപ്പ പ്ര സയങ്ങളാണരല്ാ. സാധുവായ യുവ ി സൗമയലയ ബലാൽക്കാരും 
ലെയ് ു ലകാന്ന രഗാവിന്ദച്ചാമി രരാലുും ബിരിയാണിയുും കഴിച്ച  രകരളത്തിൽ 
സുഖമായി വാഴുന്നു. അങ്ങലയയുള്ള എപ് ലയപ്  ‘രഗാവിന്ദച്ചാമി’മാർ 
രകരളത്തിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു! ‘ആരാെമ്മയ്ക്കു പ്ഭാന്തുരിടിച്ചാൽ 
കാണാൻ യല് രസും‘: അ ാണ് അധികും മലയാളികള രടയുും മായസികാവസ്ഥ 
അഥവാ മയസ്സാക്ഷി. എലെ അറിവിലുും അയുഭവത്തിലുും അധികും 
മലയാളികള ും െ ിയന്മാരുും വിശവസിക്കുവാൻ ലകാള്ളാത്തവരുമാകുന്നു. 
സവന്തക്കാരുലട കാരയും രറയുകയുും രവണ്ട. മലയാളി! മുൻര് രകൾക്കാൻ 
ഇമ്പമുള്ള ശബ്ദ്മായിരുന്നു. ഇന്ന ു രകട്ടാൽ ഭയലപ്പരടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
ഉള്ളിലിരിപ്പ ും പ്രവൃത്തികള ും ദദ്വത്തിരയ അറിയാവൂ. രകൽമായയയാണ്, 
പ്രശസ് യാണ്, ആദ്രണീയയാണ്. പ്കിസ് ുവിലെ ഭാഷയിൽ രറഞ്ഞാൽ, 
‘ലവള്ള ര ച്ച ശവക്കല്റ’യുും. രൂജാരി ഏഴുവയസ്സ കാരിലയ രീഡിപ്പിക്കുരമ്പാൾ 
രുരരാ ി ൻ രത്തുവയസ്സ കാരിലയ രീഡിപ്പിക്കുന്നു. അച്ഛൻ വീട്ടിൽ സവന്തും 
മകലള ബലാൽക്കാരും ലെയ്യ ന്നു. ഇത്തരും ഇരുകാലിമൃഗങ്ങൾ  ന്തമാരായിട്ട ും 
രകരളത്തിൽ യിരവധിയുണ്്ട. രിള്ളാരുള്ള  ള്ളമാരുും കാമുകന്മാരുലട കൂലട 
യാട്ടിൽ യിന്ന് ഒളിരച്ചാടുന്നു. അയയലെ ഭാരയലയ  ട്ടിലയടുക്കായുും അസാധാരണ 
ദവഭവമുണ്ടു മലയാളിക്ക്! ഇത്തരമാള കൾ യികൃഷ്ടജീവികൾ  ലന്നയരല്? 

സ്പ് ീകൾ ഏറ്റവുമധികമായി രീഡിപ്പിക്കലപ്പടുന്ന ് ഇന്നു രകരളത്തിലാകുന്നു. 
യാലിൽ ഒന്നു മാപ് രമ രുറത്തറിയലപ്പടുന്നുള്ളൂ. അഭിമായരമാർത്ത് എല്ാും 
സ ിക്കുന്ന സ്പ് ീകളാണധികവുും. എപ് രയാ ഭാരയമാലരയാണു 
മലയാളിഭർത്താക്കന്മാർ ഇരപ്പാൾ ലകാല ലെയ് ുലകാണ്ടിരിക്കുന്ന ്! 
അ ുരരാലല, കാമുകന്മാരരാടു രെർന്നു ഭർത്താക്കന്മാലര ലകാല ലെയ്യ ന്ന 
മലയാളിഭാരയമാരുലട എണ്ണവുും വർദ്ധ്ിച്ച ലകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ഒരു യല് വിഭാഗും മലയാളികള രടയുും സ്പ് ീകരളാടുള്ള ലരരുമാറ്റരീ ികൾ 
മായയമായിട്ട ള്ള ല്. യാട്ടിലല െില യുവാക്കന്മാരുലട യുവ ികലള 
കാണുരമ്പാഴുള്ള  ുറിച്ച രയാട്ടും ലകാടിച്ചിപ്പട്ടി ഇറച്ചിക്കടയിരലക്കു 
രയാക്കുന്ന ുരരാലലയാണ്. 

വിസ് ാരഭയത്താൽ ഈ കുറിപ്പിവിലട ഉരസും രിക്കയാണ്. രകപ്ന്ദസാ ി യ 
അക്കാദ്മിയുലട സ കരണരത്താലട കുറച്ച  വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്്പ 
യയൂരയാർക്കിൽ സുംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പ് ിദ്ിയ ഇന്തയൻ സാ ി യസരമ്മളയത്തിൽ 
സുംസാരിച്ചരപ്പാൾ പ്രശസ്  മലയാളസാ ി യകാരൻ പ്ശീ എും ടി വാസുരദ്വൻ 
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യായർ, രകരളും ഭീരുക്കള ലട യാടാലണന്നു രറഞ്ഞു.  ിരുവയന്തരുരലത്ത 
രത്മ ീർത്ഥക്കുളത്തിൽ ഒരു മായസികരരാഗി ഒരാലള മുക്കിലക്കാല് ന്ന  ്
ഇരുയൂറിൽപ്പരും ആള കൾ കണ്ടു യിന്നു. കണ്ടുയിന്നവരിലാരുും ആ   ഭാഗയലയ 
രക്ഷിക്കാൻ പ്ശമിച്ചില്. അ ിയു രകരും രലരുും കയാമറലയടുത്ത് ആ 
യാടകീയമു ൂർത്തും െിപ് ീകരിക്കുവായാണു  ുയിഞ്ഞല ന്ന് അരദ്ദ ും 
രറയുകയുണ്ടായി. മലയാളി ധീരരയാ ഭീരുരവാ ധർമ്മിഷ്ഠരയാ? 

__________________________ 


