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േഫാർമലിസം തലെപാക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരെത്തസംസ്കൃതേകാേളജിെന്റ മുൻവശ�
ത്തുള്ള േറാഡിൽഡിസമ്പർ 24-ാം തീയതി മുതൽ 28-
ാം തീയതി വെര ലാത്തിധാരികളായ േപാലീസുകാർ
കാവൽ നിന്നിരുന്നു. േകാേളജുവളപ്പിൽ െകട്ടിയുണ്ടാ�
ക്കിയ പന്തലിൽസമസ്തേകരള സാഹിത്യപരിഷത്തി�
െന്റ 24-ാം സേമ്മളനം നടക്കുകയായിരുന്നു.

േപാലീസ്സുകാേരയും വാളണ്ടിയർമാേരയും പിന്നിട്ട് വള�
പ്പിന്നുള്ളിൽ കടന്നാൽആദ്യമായി കണ്ണിൽെപ്പടുക
അേമരിക്കൻഎംബസ്സിക്കാരുെട ഒരു പരസ്യമാണ്.
പന്തലിെലത്തിയാൽ ഒരുസരസ്വതീമണ്ഡപം കാ�
ണാം.അതിന്നുള്ളിൽ ഒരു നിലവിളക്കു കത്തിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു.

േകാട്ടയത്തുെവച്ചുനടന്ന പുേരാഗമനസാഹിത്യസേമ്മള�
നത്തിെന്റ ധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരുമറുപടിേപാലും അയ�
യ്ക്കാതിരുന്ന തിരുെകാച്ചിഗവൺെമ്മണ്ട് സാഹിത്യപ�
രിഷത്തിെന്റസേമ്മളനത്തിന്ന് അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക
സംഭാവനെചയ്തു. രാജപ്രമുഖൻആയിരം ഉറുപ്പിക േവ�
േറയും. ഉയർന്നസർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും പണക്കാ�
രായ മറ്റേനകം വ്യക്തികളും പരിഷത്തിെനഅനുഗ്രഹി�
ച്ചു. സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും രാജേസവിതന്മാരും
സാഹിത്യവുമായി പറയത്തക്കബന്ധെമാന്നുമില്ലാത്ത
ചില ധനാഢ്യന്മാരും മുൻപന്തിയിൽതെന്നസ്ഥലം പി�
ടിച്ചിരുന്നു. നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിെന്റസാംസ്കാരികാ�
വശിഷ്ടങ്ങളാണ് സേമ്മളനത്തിലുടനീളം വിളയാടിയി�
രുന്നത്.

പഴയ തലമുറയിെല പ്രശസ്തരായ പലസാഹിത്യകാര�
ന്മാരും സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്തു. പേക്ഷ,പുതിയ
തലമുറയിെല സാഹിത്യകാരന്മാർ,പ്രേത്യകിച്ചും പുേരാ�
ഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ വളെര വളെര കുറവായിരു�
ന്നു. സാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മിക്കസേമ്മളനങ്ങളിലും
കാണെപ്പടാറുള്ളസുപരിചിതങ്ങളായ പല മുഖങ്ങളും
തിരുവനന്തപുരം സേമ്മളനത്തിൽപ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയു�
ണ്ടായില്ല.

പണമില്ലാത്തസാധാരണക്കാർക്ക് സേമ്മളനപ്പന്ത�
ലിൽ പ്രേവശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േപ്രക്ഷകരായസാ�
ഹിത്യപ്രണയികൾക്ക് ഓേരാ ഉറുപ്പിക ഫീസ്സു ചുമത്ത�
െപ്പട്ടിരുന്നു.അേനകം കേസലകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നതി�
ന്ന് അെതാരു കാരണമായിരുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,കഴിഞ്ഞഏതാനും െകാല്ലങ്ങളി�
ലായി,പ്രേത്യകിച്ചും എറണാകുളം, ഒറ്റപ്പാലം, വടകര
എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽെവച്ചു നടന്നസേമ്മളനങ്ങളിൽ
കാണെപ്പട്ട ജനകിയാന്തരീക്ഷം തിരുവനന്തപുരത്തു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളും ജനകീയ കലാപ്രശ്നങ്ങളും
ഒഴിച്ചു നിർത്തെപ്പട്ടതുേപാെല േതാന്നി.

സേമ്മളനം 5 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. സാഹിത്യശാഖ�
കൾ േവർതിരിച്ചു ഉപസേമ്മളനങ്ങൾ നടത്തുകെയന്ന
സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് േയാഗങ്ങളുെട
എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. ഉദ്ഘാടനസേമ്മളനം, െസൗഹൃദസ�
േമ്മളനം, ഭാഷാശാസ്ത്രവും ഗേവഷണവും, ദൃശ്യകലാസ�
േമ്മളനം,പദ്യസാഹിത്യം,കാവ്യേമള,പത്രപ്രവർത്ത�
നം,കഥാസാഹിത്യം,ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസിദ്ധീകരണം,
ചർച്ചാേയാഗം, െപാതുസേമ്മളനം ഇങ്ങിെനആെക 11
സേമ്മളനങ്ങൾ നടന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാർ മുൻകൂട്ടി
എഴുതിെക്കാണ്ടുവന്നപ്രസംഗങ്ങൾ വായിച്ചു. നമ്മുെട
രാജ്യത്തിെന്റ, േലാകത്തിെന്റയാെകത്തെന്ന,സാംസ്കാ�
രികജീവിതത്തിലുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങെളാ�
ന്നുംആപ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല.
മലയാളസാഹിത്യത്തിലുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മാറ്റ�
ങ്ങെള നിർഭയം വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ടു മുേന്നാട്ടു
േപാകാനുള്ളയാെതാരുശ്രമവും നടന്നില്ല. ഉള്ളടക്ക�
െത്ത െതാടാെത രൂപംെകാണ്ടുഞാണിേന്മൽക്കളി
നടത്താനുള്ള െവമ്പലാണ് മിക്ക പ്രാസംഗികന്മാരും
പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഉദാഹണത്തിന്ന് പദ്യസാഹിത്യം,കഥാ�
സാഹിത്യം, മുതലായസേമ്മളനങ്ങളിെല പ്രസംഗങ്ങ�
െളടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ രൂപെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ,
അെല്ലങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ വിശകലനങ്ങൾഇതാണ്
രണ്ടിലുമുണ്ടായത്.ഈരണ്ടുസേമ്മളനങ്ങളിലും ‘പ്രക്ഷു�
ബ്ധമായഅന്തരീക്ഷം’സൃഷ്ടിച്ച ചിലഅഭിപ്രായവ്യത്യാ�
സങ്ങൾ െപാന്തിവരികയുണ്ടായി. സിംേബാളിക്ക് കവി�
തകൾ നന്നല്ലഎന്ന് െക. ദാേമാദരൻ (തിരു-െകാച്ചി),
നന്ന് എന്ന് മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. പേക്ഷ, രണ്ടു
േപരും ഇന്നെത്തകവിതകളുെട ഉള്ളടക്കം പരിേശാധി�
ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. സിംേബാളിസമുപേയാഗിച്ചുെകാ�
െണ്ടഴുതെപ്പടുന്ന കവിത പുേരാഗമനപരമായാലും െകാ�
ള്ളാം,പിന്തിരിപ്പനായാലുംെകാള്ളാം, രണ്ടു േപർക്കും
ആേക്ഷപമില്ല!

കഥാസാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ െവച്ച് പി. േകശവേദ�
വ് സർദാർ, െക.എം. പണിക്കെരേപ്പാലുള്ള ‘സാഹി�
ത്യത്തമ്പുരാക്ക’ന്മാെരആേക്ഷപിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.എന്തി�
ന്? സാഹിത്യത്തമ്പുരാക്കന്മാർ ജനങ്ങളുെട മുേന്നറ്റ�
ത്തിന്നുരൂപംെകാടുക്കുന്നസാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാ�
ത്തതുെകാണ്ടാേണാ.അല്ല,സർദാർ പണിക്കരുെട
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വള്ളേത്താൾ,ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മുതലാ�
യവർക്കു മാത്രേമസ്ഥാനം നൽകിയുള്ളുെവന്നും മല�
യാള സാഹിത്യെത്ത വളർത്താൻസഹായിച്ച തേന്ന�
േപ്പാലുള്ളസാഹിത്യകാരന്മാെര അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നുമാണ് േകശവേദവിെന്റആേക്ഷപം. പണിക്കർ
താേലാലിക്കുന്നസാഹിത്യകാരന്മാരുെട കൃതികളുെട
ഉള്ളടക്കം തുറന്നു കാണിക്കാേനാ ജനങ്ങളുെട ഹൃദയ�
മിടിപ്പുകൾക്ക്സ്ഥാനം നൽകുന്നസാഹിത്യകൃതികൾ�
ക്കുേവണ്ടി വാദിയ്ക്കാേനാ േകശവേദവ് തയ്യാറില്ല.എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ, ഉള്ളടക്കെത്തസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താ�
ളം അേദ്ദഹവും പിന്തിരിപ്പൻസാഹിത്യകാരന്മാരും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അതുെകാ�
ണ്ടാണേദ്ദഹം േകരളത്തിെല മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങെള
വളെരയധികംആകർഷിച്ച ‘നിങ്ങെളെന്ന കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റാക്കി’എന്നനാടകത്തിെന്റ േനർക്ക് തട്ടിക്കയറിയ�
ത്. ‘െപാന്നരിവാളമ്പിളിയില്’എന്നഓ.എൻ.വി.യുെട
സുപ്രസിദ്ധഗാനെത്തവിമർശിച്ചുെകാണ്ട് േദവ് പറയുക�
യാണ്: ‘െപാന്നു’എന്നവാക്കുപേയാഗിച്ചത് കവിയുെട
െപറ്റിബൂർഷ്വേമേനാഭാവെത്തയാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്,
നിലാവിന്ന് നിഴേല ഉള്ളു. തണലില്ല,അതുെകാണ്ട്
നിഴലും തണലും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത
കവിയാണ് ഓ.എൻ.വി, ‘കെണ്ണറിയുേന്നാെള’എന്നു
വിളിച്ചതു ശരിയായില്ല,കാരണം ദരിദ്രസ്ത്രീകൾ കെണ്ണ�
റിയാറില്ല, േനാക്കാേറ ഉള്ളു — മറ്റും മറ്റും. ഇങ്ങിെന പഴ�
ഞ്ചൻസാഹിത്യകാരന്മാർ പണ്ടു െചയ്തിരുന്നതുേപാെല
വാക്കുകെളപ്പിടിച്ചു കസർത്തുകാണിക്കാനാണ് േകശവ�
േദവ് മുതിർന്നത്.അതുെകാണ്ടു പിന്തിരിപ്പൻസാഹിത്യ�
കാരന്മാർെക്കതിരായി അേദ്ദഹം മുഴക്കിയ ഗർജ്ജനം
അവർക്കിടയിൽ യാെതാരമ്പരപ്പുമുണ്ടാക്കിയില്ല.

ഭാഷാശാസ്ത്രഗേവഷണസേമ്മളനത്തിെല പ്രസംഗ�
ങ്ങൾ താരതേമ്യന പണ്ഡിേതാചിതങ്ങളായിരുന്നു. േക�
രളത്തിെന്നാരുചരിത്രമുണ്ടാവണംഎന്നും മറ്റുമുള്ളസ്വീ�
കാര്യമായ പലനിർേദ്ദശങ്ങളും അവയിൽനിന്നുയർന്നു�
വരികയുണ്ടായി. പേക്ഷ,ആസേമ്മളനവും ചരിത്രത്തി�
േന്റേയാ ഗേവഷണത്തിേന്റേയാ ഉള്ളടക്കം െതാടാൻ
കൂട്ടാക്കിയില്ല.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ജനങ്ങളുെട പുേരാഗതിെയ സഹാ�
യിയ്ക്കാനും അവരുെട വളർന്നുവരുന്നസാംസ്കാരികാവാ�
ശ്യങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താനുമുതകുന്നവിധത്തിൽ േബാ�
ധപൂർവ്വമായ സാഹിത്യകൃതികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു
പ്രേചാദനമല്ല തിരുവനന്തപുരം സേമ്മളനം നൽകിയ�
ത്. വളെരയധികം പണം െചലവിട്ട് ഗംഭീരമായ ഒരു�
ത്സവം നടത്തി,അത്രമാത്രം.

വാസ്തവത്തിൽ,ഈസേമ്മളനം പുേരാഗമനസാഹിത്യ�
കാരന്മാേരാടുള്ള ഒരു െവല്ലുവിളിയാണ്. ‘കല കലയ്ക്കു
േവണ്ടി’എന്നപഴയ വാദം വീണ്ടും തലെപാക്കാൻ തു�
ടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്തിരിപ്പന്മാരായ സർക്കാർ
സാഹിത്യകാരന്മാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ േഫാർമലിസം
മലയാളസാഹിത്യെത്തആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്ക�
യാണ്.ഈപിന്തിരിപ്പൻ പ്രവണതെയഎതിർക്കാൻ
േവണ്ടി സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുേവ�
ണ്ടിയുള്ളസാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ േകരളത്തിെല
പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ മുേന്നാട്ടുവേരണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു.
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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
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