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മഹാ�ാഗാ�ി �േ�ാ�വ� ഏ��ം മഹ�ായ ആശയമായി�� സത�ാ�ഹം. സത�ാ�ഹ�മായി അ��് നി��� ഒ�
സ���മാണ് അഹിംസാധി�ിത മാധ�മ �വ��നം(non-violent journalism). അഹിംസാധി�ിത മാധ�മ�വ��ന�ിെ�
അെ��ി� സത�ാ�ഹ മാധ�മ�വ��ന�ിെ� �സ�ി ഇ�് വളെരയധികം �ടിയിരി�� കാലമാണ്. മാധ�മ
�വ��ന�ിെ� ആത��ികമായ ല��ം സത�ം കെ��ക, തിരി�റി�ക, അതിെന മ��വരിേല�് എ�ി�ക
എ�ിവയാണ്. സത�ാേന�ഷണ�ി�� ഏ��ം ന� മാ��ം ഹിംസരഹിതമായ മാധ�മ�വ��നമായിരി�ം.

ഗാ�ിജി �േ�ാ�് വ� സത�െ� ആ�ഹി�� മാധ�മ �വ��ന രീതി�ം ഇ�ാലഘ��ി� നിലവിലിരി�� മാധ�മ
�വ��ന�ിെ� അപചയ�മാണ് ഇവിെട ച���് വയ് േ��െത�് േതാ��. സത�ാ�ഹം അഥവ സത��ിന് േവ�ി��
ത�ര എ�ിവ�െട െവളി��ിലാണ് ഗാ�ിജി�െട അഹിംസാ സി�ാ��ിന് അംഗീകാരം ലഭി�ത്. ഈ സി�ാ�മാണ് വലിയ
േതാതി� ര�െ�ാരി�ിലി�ാെത ഇവിെട ഒ� വി�വം �പീകരി�ാ�ം അ�വഴി പാ�ാത� ശ�ികളി� നി�ം സ�ാത��ം
േനടാ�ം നെ� സഹായി�ത്. ഇതി� ര� കാര��ളാണ് ��ിേ��ത്. സത�ാേന�ഷണം, സത�ാേന�ഷണ�ി��
മാ���� എ�ിവയാണ് അവ. ഇതി� സത�ാേന�ഷണമാണ് മാധ�മ�വ��ന�ിെ� ഏ��ം വലിയ ധ��െമ�് നാം
�ട��ി� പറ�. ഇനി അതി�� മാ���െള�റി�് പരിേശാധി�ാം. മാധ�മ �വ��ന�ി� ര�് തര�ി��
മാ���ളാണ് നിലവി��ത്. പര�രാഗത മാധ�മ��ം നവമാധ�മ��ം. സത�ാേന�ഷണ�ിെ� കാര��ി�
നവമാധ�മ���ം പര�രാഗത മാധ�മ���ം ഒേര തര�ി� തെ� അപചയം സംഭവി� െകാ�ിരി�കയാണ്. പര�രാഗത
മാധ�മ�� ഹിംസാ�കത�െട പാരമ�തയിെല�ിയേ�ാഴാണ് ഇവിെട െപ�ഡ് ന�സ് വിവാദ�െള�ാം ഉ�ായത്.

നവമാധ�മ�� േചാദ�ം െച��ത് ഇവി�െ� പര�രാഗത മാധ�മ��െട �വ��ന ൈശലിെയയാണ്. പര�രാഗത
മാധ�മ��േടതായ യാെതാ� െക�റ�ം ആവശ�മി�ാ� നവമാധ�മ���് ത��േടതായ �വ��ന സ�ാത�����്.
എ�ാ� ഇത് തെ�യാണ് അവ�െട േപാരാ�ക�ം. ഈ �വ��ന സ�ാത��ം വാ��കേളാ�ം സത�േ�ാ�ം
വായന�ാേരാ��� ഉ�രവാദിത�െ� ബാധി���്. പര�രാഗത മാധ�മ����ത് േപാെല ഉടമ��, എഡി��,
�ാപന�ിെ� നയ�� �പീകരി�ാ� ഓഹരി�ടമക� എ�ിവ� ഇവിെട അ� വ��മായി�. പര�രാഗത മാധ�മ�ളിെല
എഡി��മാ�െട അെ��ി� ഉടമ��െട അറിവ്, പരിചയസ��് എ�ിവ�െട അ��ല ഘടക��ം ഇവിെട �റവാണ്.
അേതസമയം വായന�ാ� ആ�ഹി��തിെന�റി�് ഒ� ��ധാരണ ��ി�ാ�ം അത് വായന�ാരി� അടിേ���ി�ാ�ം
പര�രാഗത മാധ�മ�ളിെല ഈ അ�ഭവസ��് കാരണമാ���്. പര�രാഗത മാധ�മ�ളി� ഉടമ�െ� അെ��ി�
എഡി��െട ആ�ഹം സത�ം കെ��ാ� തെ�യായിരി�െമ�ി�ം അതിന് പലേ�ാ�ം പരിമിതിക� ഉ�ാ��. ഒരാ�െട
സ�കാര� താ�പര��� വാ��യി� �തിഫലി�ാ�� സാധ�ത ഇവിെട വളെരയധികം ��തലാണ്.

ജനാധിപത� സംവിധാന�ിലാണ് നാം ജീവി��െത�ി� േപാ�ം േഫാ��് എസ് േ��് ആയ ഇവി�െ� മാധ�മ�െള
പലേ�ാ�ം നിയ�ി��ത് േകാ��േറ�് ശ�ികളാെണ�ാണ് പറയെ���ത്. േകാ��േറ�് ശ�ികളാണ് െപ�ഡ് ന�സ്
േപാ�� അധാ��ിക മാധ�മ �വ��ന രീതികെള ഇവിെട എ�ി�ത്. എ�ാ� നവമാധ�മ�� വ�േതാെട വാ��ക�
�റംേലാകെ� അറിയി�ാ� പണമ� �ഖ� പ�് വഹി��െത� അവ� വ�. ഒ� വ��ി�െട അ�ഭവ��ം അേ�ഹം
കെ��ിയ സത���ം ഇവിെട പ�വ�െ��കയാണ്. ഇവിെട അേ�ഹ�ി�ം ചില ധാ��ികതക� ആവശ�മാണ്. െന�്
ന��ാലി�ി എ� സംവിധാന��തിനാ� അേ�ഹ�ിെ� �വ��ന�� ഇവിെട ഒ� അധി�ത�ം ��നിരീ�ണം
നട��ി�. അ�െകാ�് തെ� നവമാധ�മ�െള നിയ�ി�ാ� ആ�മിെ�� സാഹചര�ം ഇവിെട��്. വാ��കളിെല
സത�സ�ത�െട ഉ�രവാദിത�ം ഇവി�െ� നവമാധ�മ���ി� എ�താണ് സത�ം. േലാകാവസാനെ��റി��
വാ��കെള�ാം നവമാധ�മ�ളി�െട ഇ�മാ�ം േവഗതയി� �ചരി��ത് ഈ ഉ�രവാദിത��റവ് �ലമാണ്. അേതസമയം
ഇ�ാര��ി� നവമാധ�മ�ളാണ് ��ത� ഉ�രവാദിത�ം കാണിേ��ത്. കാരണം, ഇേ�ാഴെ� സാഹചര��ി�
പര�രാഗത മാധ�മ�േള�ാ� ജന��മായി ��ത� സംേവദനം നട���ം വ�ാപനം ��ത���ം നവമാധ�മ���ാണ്.
അേ�ാ� ന� വാ��ക� മാ�ം ജന�ളിെല�ി�ക എ� ധാ��ിക ഉ�രവാദിത�ം അവ� സ�യം ഏെ���ണം. ധാ��ികത
എ�ത് ഒ� മത�ിെ�േയാ രാ�ീയ സി�ാ��ിെ�േയാ അതി��ി��ി� നി�� ഉ�ാേക�ത്. പകരം അത് മ�ഷ�െ�
മനസി��ി� നി� തെ� വികസിേ�� ഒ�ാണ്. അതായത് അവനവനി� നി� തെ� കെ�േ��താണ്. അേ�ാ�
മാ�മാണ് മഹാ� ഗാ�ി �േ�ാ�് വ� സത�ാ�ഹ�ം അഹിംസ സി�ാ��ം ഫല�ാ�ിയിെല�ക��.



നവമാധ�മ��െട ന� വശ���് ചില ഉദാഹരണ�� പറയാം. അേമരി�യിെല ഫ�ഗ�സ� എ� �ല�് ഒ� ക��
വ���ാര� െവ��വ���ാരനായ േപാലീ�കാരെ� െവടിേയ�് മരി�ി�് അധികം കാലമായി�ി�. ക�� വ���ാര� തനി�്
േനെര െവടി�തി��ാ� �മി�േ�ാഴാണ് താ� െവടിവ�െത�ാണ് േപാലീ�കാര� അവകാശെ��ി��ത്. എ�ാ� ര�്
ദിവസ���് േശഷം ഒ� �ാ��് േഫാണി� പക��െ�� ഈ െകാലപാതക �ശ��� ഈ െമാഴിെയ �നപരിേശാധി�ാ�
ഇടയാ�ി. ആ �ശ��� �കാരം യാെതാ� �േകാപന�ം ഇ�ാെതയാണ് െവ��വ���ാര� ക�� വ���ാരെന
െവടിവ�െത�് െതളി�. േപാലീ�കാരെന� അധികാര�ം െവ��വ���ാരെ� സാ�ഹിക ഉയ���മാണ് അയാെള
േകാടതി�ം സ�ഹ�ി�ം ��ി� ആദ�ം വിശ��നാ�ിയത്. എ�ാ� സത��ിെ� യഥാ�� ക�് ആയി �ാ��് േഫാ�
�വ��ി�േതാെട യാഥാ���ം �റ� വരികയായി��.

നവമാധ�മ��െട ഇ�ര�ി�� ഇടെപടലിന് ഏ��ം സമകാലികമായ ഉദാഹരണ�ളാണ് �ീേദവി എസ് ക��െയ ��ക
�കാശന ചട�ി� പെ���ി�ാതിരി�ാ�� ��� കറ�് �ക് സിെ� �മെ� ഇവി�െ� െന�ിസ�സ് ആയ സ�ഹം
െച�� േതാ��ി�ത്. േഗാമാംസം തി�തിെ� േപരി� ��െന ഒ� സംഘം അടി� െകാ� വാ�� �ചരി�ി�െ���ം
നവമാധ�മ�ളി�െട തെ�. ഇെത�ാം േനരിെ� ക�ായി നി� വാ��കളാണ്. എ�ാ� േനര�ാ� വാ��ക�െട
�ചരണ�ി�ം എ�െയ� ഉദാഹരണ�� ന��് ��ി��്. ചില േരാഗ���� ചികി� നി�േദശി�� �റി�ക�
നവമാധ�മ�ളി� �ത��െ�ടാ��്. ശാ�ീയമായ അടി�റയി�ാെത സ��ം അ�ഭവ�ി� നി�് മാ�െമ��� ചികി�ാ
നി�േദശ�ളാണ് ഇവയി� പല�ം. ഇ�രം വാ��കെള�ം പല വായന�ാ�ം ക�മട�് വിശ�സി��.
ആ�നിയ�ണെമ�ത് ഇ�ാെത വ�േ�ാഴാണ് നവമാധ�മ���് ഇ�രം അപചയ�� സംഭവി��ത്. മഹാ� ഗാ�ി
സത�െ� ത�ി� തെ�യാണ് േതടിയത്. അ�ാെത മതം, രാ�ീയം, �ത�യശാ�ം എ�ിവിട�ളി� നി�് സത�െ�
കെ��ാന� അേ�ഹം �മി�ത്. അതിനാലാണ് അേ�ഹ�ിെ� ചി�ാധാരെയ നാം �തിെയാ� �ത�യശാ�മായി
സ�ീകരി��ത്.

നവമാധ�മ��െട കാലഘ��ി� മാധ�മ �വ��നെമ�ത് ആശയ �ചരണ�ി�� ഉപാധി മാ�മായി തീ��ിരി��.
സത�ം കെ��ക, അത് �ചരി�ി�ക എ� മാധ�മ �വ��ന�ിെ� അടി�ാന തത��ി� നി�് ഇവിെട വ�തിചലനം
ഉ�ായിരി��. ധാ��ിക േബാധ�ി�െട മാ�േമ ഈ പരിമിതിെയ തരണം െച�ാ� സാധി�ക��െവ�് നാം പറ�
കഴി�. ഗാ�ിയ� ആശയെ� ആ�യി�� സത�ാ�ഹ മാധ�മ�വ��നം നവമാധ�മ���് ഒ� �തിയ ദിശാേബാധം
ന��ം. സമീപകാല�ായി പര�രാഗത മാധ�മ��ം സി�ിസ� േജണലിസം, ഓ�ൈല� േജണലിസം എ�ിവ േപാ��
നവമാധ�മ സേ�ത�� ഉപേയാഗി��ത് കാണാം. ഇത് സത��ിന് ഒ�ം നി��ക എ� ല���ി��ിയാണ്. ഇതാണ്
ഗാ�ിയ� ദ�ശന�ിലധി�ിതമായ മാധ�മ �വ��ന�ം. മ��വ��് തി� െച�ാേനാ അവെന അപകീ��ിെ���ാേനാ
അ� മാധ�മ�വ��നം നടേ��ത്. സത��ി�ം �ല��ി�ം ധാ��ികതയി�ം അധി�ിതമായ ഒ� ന� വാ��ാ
സംസ് കാരം വള��ിെയ��ാ� ഇനിെയ�ി�ം ന��് സാധി�െ�.


