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വിഷയം: 
യാ്രതെയഴുത്തിെന്റ 
രാ്രഷ്ടീയപാഠങ്ങൾ

േകരള സർവകലാശാല
മലയാളവിഭാഗം

േവദി: സി വി രാമൻ ഹാൾ
ക്ലിഫ്, കാര്യവട്ടം കാമ്പസ്2022 െസപ്റ്റംബർ 26

തിങ്കളാഴ്ച രാവിെല 10 മണി

േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, േകരള സർക്കാർ
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2 മണി

െസഷൻ 3    : കാഴ്ചയും േനാട്ടവും: 
      യാ്രതയുെട രാ്രഷ്ടീയശരിദൂരങ്ങൾ
      േഡാ. എം. സി. അബ് ദുൽ നാസർ  
      (അേസാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസർ, 
      സംസ്കൃത സർവകലാശാല, 
      െകായിലാണ്ടി പഠനേക്രന്ദം)

േമാഡേററ്റർ   :  േഡാ. ടി. െക. സേന്താഷ് കുമാർ

3.15 ന്

െസഷൻ 4   : യാ്രതയിെല െപൺകർതൃത്വങ്ങൾ
      േഡാ. െക. പി. ഷാഹിന 

േമാഡേററ്റർ   :  േഡാ. ഷീബ എം. കുര്യൻ

െസമിനാർ േ്രകാഡീകരണം: േഡാ. എ. െക. അബ് ദുൽ ഹക്കീം 
      (ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ്രപസിദ്ധീകരിച്ച ആ്രഫിക്കൻ  
      യാ്രതകളുെട സാംസ് കാരികദൂരങ്ങൾ എന്ന   
      ്രഗന്ഥത്തിെന്റ രചയിതാവ്) 

കൃതജ്ഞത   : എം. യു. ്രപവീൺ    
       (എഡിേറ്റാറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് , 
      േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)

േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, േകരള സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം- 695003, േഫാൺ- 0471-2316306 
www.keralabhashainstitute.org



വ്യക്തിയിൽനിന്ന് വ്യക്തിയിേലക്കും സന്ദർഭങ്ങളിൽനിന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിേലക്കും 
കാലത്തിൽനിന്ന്  കാലത്തിേലക്കുമുള്ള യാ്രതകളാണ് സഞ്ചാരസാഹിത്യസിദ്ധാ
ന്തങ്ങളുെട അടിത്തറ എന്ന് എേഡ്വഡ് െസയ്ദ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. െകാേളാ
ണിയൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ നിർമിച്ച വംശം, വർണം, ലിംഗം തുടങ്ങിയ അപരത്വങ്ങ
െള നിലനിർത്തുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ്രപത്യയശാസ്്രത അേബാധം 
പുതിയ യാ്രതെയഴുത്തുകളിലും കാണാം. യാ്രതാവിവരണങ്ങളിൽ ്രപവർത്തി
ക്കുന്ന ഈ ദൃഷ്ടി, അപകടകരമായ ഒരു േലാകേബാധെത്ത  നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. 
നമ്മുെട സംസ്കാരപഠനശാഖയിൽ യാ്രതെയഴുത്തുകളിെല േനാട്ട(Gaze)
ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ചുരുക്കം പഠനങ്ങേള ഇക്കാലമ്രതയും നടന്നിട്ടുള്ളൂ.

യാ്രതകളിെല രാ്രഷ്ടീയശരിദൂരങ്ങെള  അപേകാളനീകരണാനന്തരമുണ്ടായ 
രാ്രഷ്ടീയേബാധ്യങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ്രശമിക്കുകയും, പലാ
യനങ്ങൾ, അഭയാർഥി്രപശ്നങ്ങൾ, േരാഗങ്ങളുേടയും ്രപകൃതിദുരന്തങ്ങളു
േടയും അവേശഷിപ്പുകൾ, വിവിധതരം ഡയസ്േപാറകൾ, ലിംഗപരമായ യാഥാ
ർഥ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വർത്തമാന അനുഭവങ്ങെള മുൻനിർത്തി ഈ േമഖലയിെല 
ഏറ്റവും ആധുനികമായ ൈവജ്ഞാനികഭാവനകെള ഈ െസമിനാറിലൂെട
കെണ്ടത്താൻ ്രശമിക്കുകയാണ്  േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് .

േകരള സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗവുമായി േചർന്ന് നടത്തുന്ന െസമിനാറി
െന്റ ഉദ്ഘാടനം 2022 െസപ്റ്റംബർ 26 ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിെല 10 മണിക്ക് കാര്യവട്ടം
കാമ്പസിെല മലയാളവിഭാഗത്തിൽ ്രപമുഖ സാഹിത്യകാരൻ െബന്യാമിൻ 
നിർവഹിക്കും. ്രപസ്തുത െസമിനാറിൽ താങ്കളുെട മഹനീയ സാന്നിധ്യമുണ്ടാവ
ണെമന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. 

സ്േനഹാദരങ്ങേളാെട 

േഡാ. സത്യൻ എം
ഡയറക്ടർ , േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.

േഡാ. സീമ െജേറാം
      വകുപ്പധ്യക്ഷ, മലയാളവിഭാഗം,

      േകരള സർവകലാശാല

കാര്യപരിപാടി 
2022 െസപ്റ്റംബർ 26ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിെല 10 മണി

സ്വാഗതം    : േഡാ. സീമ െജേറാം 
      (വകുപ്പധ്യക്ഷ, മലയാളവിഭാഗം,
      േകരള സർവകലാശാല)

ആധ്യക്ഷ്യം    : േഡാ. സത്യൻ എം. 
      (ഡയറക്ടർ, േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) 

ഉദ്ഘാടനം   : െബന്യാമിൻ  (്രപമുഖ സാഹിത്യകാരൻ)

ആശംസ    : േഡാ. എസ്. നസീബ് 
      (സിൻഡിേക്കറ്റ് അംഗം, േകരള സർവകലാശാല)

      േഡാ. സി. ആർ. ്രപസാദ് 
      (അധ്യക്ഷൻ, േകരള പഠന വിഭാഗം, 
      േകരള സർവകലാശാല)

കൃതജ്ഞത   : േഡാ. ്രപിയ വർഗീസ്    
      (അസിസ്റ്റന്റ്  ഡയറക്ടർ, 
      േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)

11 മണി

െസഷൻ 1    : ഡാർക്ക് ടൂറിസം:
      വംശഹത്യകളുെട യാ്രതാഭൂപടങ്ങൾ
      സജി മാർേക്കാസ്  (സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരൻ)

േമാഡേററ്റർ   : േഡാ. െക.െക. ശിവദാസ് 

12.15 ന്

െസഷൻ 2    : യാ്രതാഖ്യാനങ്ങളും ലിംഗവിചാരങ്ങളും
      േഡാ.റ്റിസി മറിയം േതാമസ്
      അസിസ്റ്റന്റ് െ്രപാഫസർ
      മനശ്ശാസ്്രത വിഭാഗം
      േകരള സർവകലാശാല

േമാഡേററ്റർ   : േഡാ. എം. എ. സിദ്ദീഖ്


