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12
ഭാഷയുംസാഹിത്യവും

ഭാഷയും സാഹിത്യവും രണ്ടും ഒന്നാെണന്നുകരുതുന്നവ�
രുണ്ട്. സാഹിത്യചരിത്രെമന്നു പറേയണ്ടിടത്ത് അവർ
ഭാഷാചരിത്രെമന്നു പറയുന്നു.അവെരസ്സംബന്ധിേച്ച�
ടേത്താളം മലയാള ഭാഷയും മലയാളസാഹിത്യവും
തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന്ന്,ശ്രീ. വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ
രാജ പറയുന്നു:

“ഒരുസമുദായത്തിെന്റ ഉന്നതിെയ നിർണ്ണയിയ്ക്കുന്ന
അളവുേകാലും ഭാഷയാകുന്നു. ഏതുസമുദായക്കാർക്ക്
ഉന്നതനിലയിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുേണ്ടാഅവർ
ഉൽകൃഷ്ടന്മാർ;അങ്ങിെനയല്ലാതുള്ളവർഅപകൃഷ്ടന്മാ�
രും”.

— (സാഹിത്യ ഹൃദയം, േപജ് 18)

പേക്ഷ, ഭാഷേയയും സാഹിത്യേത്തയും ഇങ്ങിെന കൂട്ടി�
ക്കുഴയ്ക്കുന്നതുശരിയല്ല. കാരണം, ഭാഷയും സാഹിത്യവും
രണ്ടും രണ്ടാണ്.

സാഹിത്യം, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു േപാെല,സാമൂഹ്യ�
ജീവിതത്തിെന്റ കലാപരവും ക്രിയാത്മകവുമായ പ്രതി�
ഫലനമാണ്. ഭാഷയാകെട്ട,സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തി�
ന്നുള്ള ഒരുപകരണം മാത്രമാണ്.

സാമൂഹ്യജീവിതം നിശ്ചലമല്ല. ഉൽപ്പാദനരീതിയിലു�
ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി ജനങ്ങളുെട ജീവിേതാ�
പാധികൾ മാറുന്നു. പഴയ വർഗ്ഗങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത്
പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങളാവിർഭവിക്കുന്നു; മനുഷ്യെന്റ രാഷ്ട്രീ�
യവും ധാർമ്മികവും മതപരവുമായഅഭിപ്രായങ്ങളും
വിശ്വാസങ്ങളും മാറുന്നു. ഇെതല്ലാം അതാതുകാലെത്ത
സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും പ്രതിഫലിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കില്ല.
സാഹിത്യം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമായ�
തുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
സാഹിത്യത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാതിരിയ്ക്കില്ല.

ഇതല്ല ഭാഷയുെടസ്ഥിതി. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങ�
െളെന്താെയ്ക്കയുണ്ടായാലും ഭാഷ പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങ�
െളാന്നും കൂടാെത വളെരക്കാലം നിലനിൽക്കുന്നു. ഫ്യൂ�
ഡൽ കാലഘട്ടത്തിലുപേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഭാഷത�
െന്നയാണ് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിലും േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലും ഉപേയാഗിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. ഉദാഹര�
ണത്തിന്ന് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലുപേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ട
“അവൻ പുസ്തകം വായിച്ചു”എന്നവാക്യം മുതലാളി�
ത്തമാവുേമ്പാേഴയ്ക്കും മെറ്റാന്നായി മാറുകയില്ല. വളെര�
ക്കാലം മുമ്പുമുതൽേക്ക ഉപേയാഗിയ്ക്കെപ്പടുന്നഅമ്മ,
അച്ഛൻ,പുസ്തകം, െവള്ളം, നിലം മുതലായ പദങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലും ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു.
ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭാഷെയ മാറ്റി�
മറിയ്ക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യം,തത്വശാസ്ത്രം, രാജനീതി,സദാ�
ചാരേബാധം മുതലായവയിെലല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.
പേക്ഷ, ഭാഷ മാറുന്നില്ല. െതാഴിലാളിയ്ക്കും മുതലാളിയ്ക്കും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തത്വ�
ശാസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങ�
െള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നസാഹിത്യങ്ങളുമുണ്ട്. പേക്ഷ,
മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും ഒേരഭാഷയുപേയാഗിച്ചു�
െകാണ്ടാണ് താന്താങ്ങളുെടആശയങ്ങൾപ്രകടിപ്പി�
ക്കുകയും സാഹിത്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്.
വർഗ്ഗസംസ്കാരവും വർഗ്ഗസാഹിത്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, വർ�
ഗ്ഗഭാഷഎെന്നാന്നില്ല.

ഭാഷ കൂടാെതസാഹിത്യം സൃഷ്ടിയ്ക്കാനാവില്ല. പേക്ഷ,
സാഹിത്യം സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പടുന്നതിന്നുമുമ്പുതെന്ന ഭാഷയു�
ണ്ടായിരുന്നു.

മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റആവിർഭാവേത്താെടാപ്പം,
ആശയവിനിമയത്തിന്നുള്ള ഉപകരണെമന്ന നിലയ്ക്ക്
ഭാഷയുംആവിർഭവിച്ചു.ആശയവിനിമയം കൂടാെത മനു�
ഷ്യർക്കു കൂട്ടായി പ്രവർത്തിപ്പാനും പ്രകൃതിെക്കതിരായ
സമരങ്ങളിലും ഉല്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിജയം
േനടാനും സാദ്ധ്യമല്ല. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥഎന്തുതെന്ന�
യായാലും ഉൽപ്പാദനം നടക്കണെമങ്കിൽ മനുഷ്യർ
തമ്മിലുള്ളബന്ധവും സഹകരണവും കൂടിെയ കഴിയൂ.
ഈബന്ധവുംസഹകരണവും പുലർത്തണെമങ്കിൽ
പരസ്പരമുള്ളആശയവിനിമയവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാ�
ത്തതാണ്.അതുെകാണ്ട്,പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കുത�
െന്നആശയവിനിമയത്തിന്നുള്ള ഭാഷ ഒരുസാമൂഹ്യാവ�
ശ്യമായിത്തീർന്നു. പിന്നീടു മാത്രമാണുഅത് സാഹിത്യ�
നിർമ്മാണത്തിന്നുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൂടിയായിത്തീർ�
ന്നത്.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“ഭാഷ ഒരു മധ്യവർത്തിയാണ്, ഉപകരണമാണ്.അതു�
വഴിക്ക് ജനങ്ങൾഅേന്യാന്യം കൂടിക്കഴിയുകയുംആശ�
യവിനിമയം നടത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു. ഭാഷ ചിന്തയുമായി േനരിട്ടു ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കു�
ന്നതുെകാണ്ട് ചിത്തവൃത്തികളുെട ഫലങ്ങേളയും മനു�
ഷ്യജ്ഞാനത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങേളയും പദങ്ങളിലും വാക്യ�
ങ്ങളിെല പദസമൂഹങ്ങളിലുമായി േരഖെപ്പടുത്തിെവയ്ക്കു�
കയും നിലനിർത്തിേപ്പാരികയും െചയ്യുന്നു;അങ്ങിെന
മനുഷ്യസമുദായത്തിൽആശയവിനിമയം സാദ്ധ്യമാ�
ക്കുന്നു”.

— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും, മലയാള�
തർജ്ജിമ േപജ് 21)

വാക്കുകളാണ് ഭാഷയുെട അസ്തിവാരം. പേക്ഷ, വാക്കു�
കൾ മാത്രമായാൽ ഭാഷയാവില്ല. ഒരു പ്രേത്യകരീതി�
യിൽഘടിപ്പിയ്ക്കാെത, േകവലം അരാജകമായ മട്ടിൽ
കുേറ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുകേയാ എഴുതിനിറക്കുകേയാ
െചയ്താൽആശയവിനിമയം നടക്കില്ല.ആശയവിനിമ�
യം സാധിയ്ക്കണെമങ്കിൽ വാക്കുകെള ഒരു വിേശഷരീ�
തിയിൽ, ചില പ്രേത്യക നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് സംഘ�
ടിപ്പിക്കണം. ഇവിെടയാണ് വ്യാകരണത്തിെന്റ പ്രാ�
ധാന്യം കിടക്കുന്നത്. “പദക്രിയേയയും വാക്യത്തിെല
പദഘടനാക്രമേത്തയും നിർണ്ണയിക്കുന്നനിയമങ്ങളുെട
സമാഹാരമാണ് വ്യാകരണം”.അതുെകാണ്ട് വ്യാക�
രണത്തിന്നു ഭാഷയിൽഅതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കു�
ണ്ട്. വാക്കുകെള േവണ്ടേപാെല സംേയാജിപ്പിയ്ക്കുകയും
നിർദ്ദിഷ്ടമായഅർത്ഥമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽഅവെയ
സംഘടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നതാണീ പങ്ക്. വ്യാ�
കരണമാണു മനുഷ്യെന്റആശയങ്ങൾക്ക് ഭൗതീകവും
ഭാഷാപരവുമായ രൂപം നൽകുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം പറ�
ഞ്ഞാൽ, വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കുവിേധയമാക്കെപ്പ�
ട്ടാേല വാക്കുകൾ ഭാഷയായിത്തീരുകയുള്ളൂ. വ്യാകരണ�
മിെല്ലങ്കിൽ ഭാഷയുമില്ല.

ശബ്ദേകാശത്തിെല മൗലികപദാവലിെയേപ്പാെലത�
െന്ന വ്യാകരണവും വളെരക്കാലേത്താളം പറയത്തക്ക
യാെതാരു മാറ്റവുമില്ലാെത നിലനിൽക്കുന്നു. ഫ്യൂഡലി�
സത്തിലും മുതലാളിത്തത്തിലും േസാഷ്യലിസത്തിലുെമ�
ല്ലാം ഒേര വ്യാകരണനിയമങ്ങളുപേയാഗിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“തീർച്ചയായും, വ്യാകരണവും കാലഗതിയിൽ മാറുക�
യും കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാവുകയും അതിെന്റ നിയമങ്ങൾ
പരിഷ്കരിച്ചു കൂടുതൽ കൃത്യവും ക്ലിപ്തവുമാവുകയും പുതിയ
നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്.എങ്കിലും, വ്യാ�
കരണത്തിെന്റഅസ്തിവാരം വളെര നീണ്ട കാലഘട്ട�
േത്തക്ക് ഉപേയാഗെപ്പടുന്നവിധം സൂക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു.
കാരണം വളെര കാലഘട്ടങ്ങേളാളം അതിനു സമുദാ�
യെത്ത േസവിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് ചരിത്രം പറ�
യുന്നു”.

— (മർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും േപജ്
24, 25.)

അേപ്പാൾ,ശബ്ദേകാശത്തിെല െമൗലികപദാവലിയും
വ്യാകരണവുമാണ് ഭാഷയുെട അടിത്തറകൾ.

അടിത്തറേയാടുള്ളഅവജ്ഞമണിമാളിക പണിയു�
ന്നവർക്കാപത്താണ്.അപഭ്രഷ്ടങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങ�
ളും ശരിയല്ലാത്തവയുമായ പ്രേയാഗങ്ങൾ ഭാഷയുെട
ഓജസ്സിേനയും ശക്തിേയയും നശിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാകര�
ണനിയമങ്ങേളാടുള്ളഅനാദരവും ൈശലീഭംഗങ്ങളും
ഭാഷയുെട പ്രേയാജനെത്തത്തെന്ന െവല്ലുവിളിയ്ക്കുന്നു.
േടാൾേസ്റ്റായിഊന്നിപ്പറഞ്ഞതുേപാെല, “ഭാഷെയ
അശ്രദ്ധമായി ൈകകാര്യം െചയ്യുകഎന്നതിെന്റഅർ�
ത്ഥംഅശ്രദ്ധമായി ചിന്തിയ്ക്കുകഎന്നാണ്”.

നമ്മുെട ചില പുതിയഎഴുത്തുകാർ വ്യാകരണനിയമങ്ങ�
ളുെട േനെര പുച്ഛേത്താളെമത്തുന്ന ഒരുതരം അവജ്ഞ
കാണിക്കാറുണ്ട്.എന്തുപറയണെമന്നു മാത്രമാണ്,
എങ്ങിെന പറയണെമന്നല്ല,ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടത് എന്നാ�
ണവരുെട വിചാരം.അതിെന്റ ഫലമായി വാക്കുകൾ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിലും പ്രേയാഗിയ്ക്കുന്നതിലും അവർ
ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉപകരണത്തിലുള്ള
ഈഅശ്രദ്ധസാഹിത്യകൃതിെയയാെക നിർജ്ജീവ�
മാക്കുന്നുഎന്നവർ കാണുന്നില്ല.അതിെന്റ ഫലമായി,
കഴിയുന്നതും കുറച്ചക്ഷരങ്ങൾെകാണ്ട്,കഴിയുന്നതും
കുറച്ചു വാക്കുകൾെകാണ്ട്, െതറ്റുകൂടാെത, വളച്ചുെകട്ടും
വൃഥാസ്ഥൂലതയുമില്ലാെത,പറയാനുള്ളതു ഭംഗിയായും
വ്യക്തമായും ശക്തിയുക്തമായും പറയാനവർ പരിശ്രമി�
യ്ക്കുന്നില്ല.

ഇത്തരം െദൗർബ്ബല്യങ്ങളും ൈവകല്യങ്ങളും പരിഹരി�
ക്കുകഎന്നത് എല്ലാ എഴുത്തുകാരുേടയും ഒഴിച്ചുകൂടാ�
ത്ത കടമയാണ്.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,ഓജസ്വിയും
പ്രസന്നവും വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കുവിേധയവുമായ
ഭാഷയുപേയാഗിക്കുന്നവരുെട സാഹിത്യകൃതികൾക്ക്
അനുവാചകരുെട ഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങളിേലക്കു കടന്നു�
െചല്ലാനും അങ്ങിെനഅവരുെട സാമൂഹ്യേബാധെത്ത
ഉയർത്താനും കഴിയും.

അപഭ്രംശങ്ങളും ൈശലീഭംഗങ്ങളുമില്ലാത്തസുന്ദരമായ
ഭാഷയുപേയാഗിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന െചറുപ്പക്കാരായ
സാഹിത്യകാരന്മാർ ശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട ‘ഭാഷാ�
പരിചയം,’ ‘മലയാളൈശലീ’എന്നീ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.
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െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 7

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. എന്താണ് സാഹിത്യം
2. സാഹിത്യ നിരൂപണം
3. സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം
4. പുേരാഗമനസാഹിത്യം എന്ത്?എന്തിന്?
5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമനസാഹിത്യവും ചരിത്രപര�
മാെയാരവേലാകനം

6. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ച: കാരണ�
ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി
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