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3
സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ

വീക്ഷണം

സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണെമന്നുപറയു�
േമ്പാൾഎന്താണുേദ്ദശിക്കുന്നത്? സാഹിത്യം സാമൂഹ്യ�
ജീവിതവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യക്തി സമൂഹ�
ത്തിെന്റ ഭാഗമാെണന്നകാണലാേണാ?

വ്യക്തിഗതങ്ങളായഅനുഭവങ്ങൾക്കുസൃഷ്ടിപരമായ
ആവിഷ്ക്കരണം നൽകാനാണ് സാഹിത്യകാരൻ പരിശ്ര�
മിക്കുന്നത്.ഈഅർത്ഥത്തിൽഎല്ലാ സാഹിത്യ സൃ�
ഷ്ടികളും വ്യക്തിനിഷ്ഠങ്ങളാണ്.അേതസമയത്തുതെന്ന
സാഹിത്യകാരൻ ഒരുസാമൂഹ്യജീവിയാണ്.അയാളു�
െട കൃതികൾസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വായനക്കാ�
രിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തുകയും െചയ്യുന്നു. സാഹിത്യം
അേപ്പാൾസാഹിത്യകാരെന്റ വ്യക്ത്യധിഷ്ഠതസാമൂഹ്യ�
ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്നഅമൂർത്തവും
േകവലവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. സർഗ്ഗപ്രക്രിയയു�
െട ൈവയക്തിക ഭാവം സാമൂഹ്യസത്തയുമായി െക�
ട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായ
സാഹചര്യങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടാ�
ണ് സാഹിത്യകാരൻ വ്യക്തിജീവിതത്തിെന്റസങ്കീർണ്ണ�
തകളും സംഘർഷാത്മകങ്ങളായഅന്തർധാരകൾക്ക്
ഭാഷയിലൂെട സമൂർത്തമായ രൂപം നൽകുന്നത്. പ്ര�
കൃതിയുേടയും ചരിത്രത്തിെന്റയും മുദ്രകൾ പതിയാത്ത
യാെതാരുസാഹിത്യകൃതിയുമില്ല.

അഹംേബാധത്തിെന്റ ദന്തേഗാപുരത്തിൽ കയറിനിൽ�
ക്കുന്നസാഹിത്യകാരനുേപാലും സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�
െന്റ സങ്കീർണ്ണ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സവിേശഷമായ
സ്വാധീനത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ല.ഈ
സങ്കീർണ്ണ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സാഹിത്യ�
കാരൻ തെന്റആത്മസത്തെയ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുന്നതിനാ�
വശ്യമായ കരുക്കൾസമ്പാദിക്കുകയും സ്വന്തം ഭാവന�
യും സങ്കൽപ്പങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്
സാഹിത്യസമ്പുഷ്ടി നടത്തുകയും െചയ്യുന്നത്. സാഹി�
ത്യം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ െവറും പ്രതിഫലനമാ�
െണന്നല്ല ഇതിെന്റഅർത്ഥം. സാഹിത്യകാരൻ ക്യാമറ�
യല്ല, മനുഷ്യനാണ്.

എന്നാൽസാഹിത്യവും സാമൂഹ്യജീവിതവും തമ്മിൽ
ബന്ധമുെണ്ടന്നഈവസ്തുതകാറൽമാർക്സിെന്റ കണ്ടുപി�
ടുത്തമല്ല. പ്രാചീനകാലെത്തനിരൂപകൻമാർക്കുേപാ�
ലും ഇതറിയാമായിരുന്നു.
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1 അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും

മാർക്സിയൻ വീക്ഷണെമന്നുെവച്ചാൽഅടിത്തറയും
ഉപരിഘടനയും തമ്മിലുള്ളബന്ധം പരിേശാധിക്ക�
ലാെണന്ന് മാർക്സിസ്റ്റുകാരായ ചില സാഹിത്യനിരൂപ�
കൻമാർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ
വളരുേമ്പാൾ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുെമ�
ന്നുംഈ മാറ്റം ഉൽപാദനശക്തികെള കൂടുതൽ വളർ�
ത്താൻസഹായിക്കുെമന്നും മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
കയുണ്ടായി. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുെടആെകത്തുകയ്ക്ക്
സാമ്പത്തികഘടനയുെട അടിത്തറയിലുയർന്നുവരു�
ന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തികസാംസ്കാരികാശയങ്ങൾക്കും
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉപരിഘടനഅെല്ലങ്കിൽ േമൽക്കൂര
എന്നും പറയുന്നു. േമൽക്കൂരഅടിത്തറയിൽസ്വാധീനം
െചലുത്തുെമന്ന കാര്യം നിേഷധിയ്ക്കെപ്പടുന്നില്ല. പേക്ഷ,
അടിത്തറയുമായി െപാരുത്തെപ്പടാത്ത േമൽക്കൂരക്ക്
നിലനിൽക്കാനാവില്ല.അതുെകാണ്ട് അടിത്തറമാറു�
േമ്പാൾ േമൽക്കൂരയും മാറുന്നു. മനുഷ്യരുെടആശയങ്ങ�
ളും വികാരവിചാരങ്ങളും സാമൂഹ്യജീവിതെത്തനിർണ്ണ�
യിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് സാമൂഹ്യജീവിതംആശയങ്ങേളയും
വികാരവിചാരങ്ങേളയും നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് െചയ്യു�
ന്നത്.

അടിത്തറ മാറുേമ്പാൾ ഉപരിഘടനയിലും മാറ്റമുണ്ടാകു�
െമന്ന് പറയുന്നതിെന്റഅർത്ഥംഅടിമത്തം,ഫ്യൂഡലി�
സം, മുതലാളിത്തം, േസാഷ്യലിസം എന്നീ സാമൂഹ്യവ്യ�
വസ്ഥകൾക്ക് പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം സാഹിത്യങ്ങളുണ്ടാ�
യിരിക്കണെമന്നാേണാ?അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ മുത�
ലാളിത്തമാവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നസാ�
ഹിത്യകൃതികൾ മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലും മുതലാ�
ളിത്ത കാലഘട്ടത്തിെല കൃതികൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമു�
ദായത്തിലും പ്രചരിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? മെറ്റാരു
വിധം േചാദിച്ചാൽ കാളിദാസനും േഷക്സ്പിയറും ഇന്നും
ആദരിക്കെപ്പടുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ഒേക്ടാബർ വിപ്ല�
വത്തിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പുഷ്കിേന്റയും െചേകാവിെന്റ�
യും േഗാേഗാളിെന്റയും േടാൾസ്റ്റായിയുേടയും കൃതികൾ
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല ജനങ്ങൾഇന്നും വായിച്ചു
രസിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?



       

2 സാഹിത്യവും വർഗ്ഗസമരവും

മാർക്സിയൻ വീക്ഷണെമന്നുവച്ചാൽ വർഗ്ഗവീക്ഷണെമ�
ന്നർത്ഥമാെണന്നുംഎല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും വർഗ്ഗസാ�
ഹിത്യങ്ങളാെണന്നും,അതുെകാണ്ട് ഏെതങ്കിലുെമാരു
സാഹിത്യകൃതി ഏതുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലാവിർഭവി�
ച്ചു എന്നതല്ല. ഏതു വർഗ്ഗത്തിനുേവണ്ടി രചിക്കെപ്പട്ടു
എന്നതാണ് പരിേശാധിേക്കണ്ടത് എന്നും മർദ്ദിതവർ�
ഗ്ഗക്കാരുെട സാഹിത്യകൃതികൾ പുേരാഗമനസാഹി�
ത്യകൃതികെളന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുെമന്നും
അതിനാൽ െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ
ജനവിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളുെട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയ�
വുമായആവശ്യങ്ങൾ േനടാൻ േവണ്ടി നടത്തുന്നവർഗ്ഗ�
സമരങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുന്നസാഹിത്യകൃതി�
കൾ േബാധപൂർവ്വം എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയാണ് മാർക്സി�
യൻ വീക്ഷണമുള്ളസാഹിത്യകാരൻമാർ െചേയ്യണ്ടത്
എന്നും മറ്റും വാദിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്.

പേക്ഷ,ആദ്യം േചാദിച്ച േചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുക�
യല്ല,പുതിെയാരു േചാദ്യം ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരികയാ�
ണ്ഈ വർഗ്ഗീയ വീക്ഷണവാദം െചയ്യുന്നത്;കാളിദാ�
സനും േഷക്സ്പിയറും പുഷ്കിനും മറ്റും ഏതു വർഗ്ഗത്തിെന്റ
പ്രതിനിധികളായിരുന്നു?എഴുതെപ്പട്ട സാഹിത്യങ്ങളു�
െട ഉത്ഭവം തെന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ജനിച്ച പ്രതി�
ഭാശാലികളിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യസമുദായം വർഗ്ഗങ്ങ�
ളായി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുത്തും വായനയുമുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീന വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ
സാഹിത്യകൃതികൾ രചിച്ചത് ബ്രാഹ്മണരുംക്ഷത്രിയരു�
മാണ്. ചൂഷിതരായ ശൂദ്രൻമാർക്ക് േമലാളർക്കുേവണ്ടി
പണിെയടുക്കാനല്ലാെതഎഴുത്തും വായനവും പഠിച്ച്
സാഹിത്യകാരൻമാരായിത്തീരാൻ സൗകര്യേമാ അവ�
കാശേമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

വിപ്ലവകാരികെളന്നു കരുതെപ്പടുന്ന ചില മറുകണ്ടംചാ�
ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. പ്രാചീനബ്രാഹ്മ�
ണെരഴുതിയ സാഹിത്യങ്ങൾ ഇന്നും ചിലരാസ്വദിക്കുന്ന�
ത് അവരിൽ പഴയ വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയുെട സ്വാധീ�
നം നിലനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ്. ഫ്യൂഡൽബൂർഷ്വാ
കാലങ്ങളിെല സാഹിത്യകൃതികൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യ�
ങ്ങളിൽആസ്വദിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിൽഅത് പഴഞ്ചൻ
ആശയങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടാണ്;അെല്ലങ്കിൽ റിവിഷനിസം െകാണ്ടാണ്;പഴയ
സാഹിത്യകൃതികളുെടയും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നി�
ന്നുവരുന്നബൂർഷ്വാ സാഹിത്യങ്ങളുേടയും പ്രചാരെത്ത
തടയുക മാത്രമാണ് േപാംവഴി. ഇവിെട മെറ്റാരു േചാ�
ദ്യം െപാന്തിവരുന്നു: മാർക്സ് പതിവായി ഏസ്കിലസ്സും,
േഹാമറും േഷക്സ്പിയറും മറ്റും വായിച്ചാസ്വദിച്ചിരുന്ന�
െതന്തുെകാണ്ടാണ്?അേദ്ദഹത്തിന് വർഗ്ഗവീക്ഷണം
ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടാേണാ?അേദ്ദഹം റിവിഷനിസ്റ്റ്
ആയതുെകാണ്ടാേണാ?

യൂേറാപ്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുെട അടിെയാഴുക്കുകെള വിശ�
കലനം െചയ്തുെകാണ്ട് വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളസമരമാ�
ണ് സമുദായത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട മുഖ്യമായ േപ്രരകശ�
ക്തി എന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.അടിമ�
യും ഉടമയും തമ്മിലും അടിയാളനും നാടുവാഴിയും തമ്മി�
ലും െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലും ചിലേപ്പാൾ
ഒളിഞ്ഞും മറ്റു ചിലേപ്പാൾ െതളിഞ്ഞും നീണ്ടസമരങ്ങൾ
നടന്നിട്ടുണ്ട്.സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാർ തങ്ങളുെട നില�
വിലുള്ളഅവകാശാധികാരങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു. മർദ്ദിത വർഗ്ഗക്കാരാകെട്ട തങ്ങളുെട സ്വ�
ന്തം താൽപര്യങ്ങെള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട്സ്ഥാപി�
തതാൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി േപാരാടുന്നു. ഇന്ത്യയി�
ലിന്ന് െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ മർദ്ദിത�
വർഗ്ഗക്കാർ കൂലിക്കും േബാണസിനും െതാഴിലിനും നി�
ലത്തിനും േവണ്ടി നടത്തുന്ന ഉശിരൻ സമരങ്ങെളപ്പറ്റി�
യും പ്രിവിേപർസ് നിർത്തലാക്കൽ,ബാങ്ക് േദശസാൽ�
ക്കരണം,കുത്തകകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടൽഎന്നിങ്ങ�
െനയുള്ള മറ്റടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നടത്തുന്ന
പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളപ്പറ്റിയും െതരെഞ്ഞടുപ്പ് സമരങ്ങളിൽ
സജീവമായി പെങ്കടുത്തുെകാണ്ട് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത
പാർട്ടികെള പരാജയെപ്പടുത്തുവാനും ഇഷ്ടമുള്ളപാർട്ടി�
കെള വിജയിപ്പിക്കുവാനും േവണ്ടി നടത്തുന്നശ്രമങ്ങെള�
പ്പറ്റിയും ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ടേല്ലാ.



       

3 മാർക്സിസത്തിെന്റസംഭാവന

എന്നാൽ, വർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റിയും വർഗ്ഗസമരങ്ങെളപ്പറ്റി�
യുമുള്ളഈസിദ്ധാന്തം മാർക്സിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല.
മാർക്സിനു മുമ്പുതെന്ന ഒന്നിലധികം ചരിത്രകാരൻമാർ
സമുദായത്തിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട അനിവാര്യതെയ�
പ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഗ്ഗസമരങ്ങളിൽ നിന്നു മനു�
ഷ്യെന േമാചിപ്പിേക്കണ്ടെതങ്ങിെനഎന്നതിെനപ്പറ്റി�
യും മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ�
വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വെത്ത േമൽക്കു�
േമൽഎങ്ങെന വളർത്താൻ കഴിയുെമന്നതിെനപ്പറ്റിയു�
മാണ് മാർക്സ് പരിേശാധിച്ചത്. വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമര�
ങ്ങളും മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല ഒരിടക്കാലഘട്ടത്തിൽ മാ�
ത്രം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ
മാത്രമാണ്. ചരിത്രത്തിെല, ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട
വളർച്ചയിെല ഒരുസവിേശഷഘട്ടത്തിൽ,സവിേശഷ�
ങ്ങളായ ചില സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങ�
ളിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ മുതലാളിേയാ െതാഴിലാളി�
േയാആയിരുന്നത്.ആസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികസാഹ�
ചര്യങ്ങെള നീക്കം െചയ്താൽ തെന്ന മുതലാളിയും െതാ�
ഴിലാളിയുമില്ല; െവറും മനുഷ്യേനയുള്ളു. വർഗ്ഗങ്ങളുെട
താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥ
മാനുഷിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. മനുഷ്യ�
ന് യഥാർത്ഥത്തിൽഎങ്ങിെനയായിത്തീരാൻ കഴിയു�
െമന്നു െവളിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയാണ് മാർക്സ് വാസ്ത�
വിക േലാകത്തിെല വർഗ്ഗബന്ധങ്ങേളയും വർഗ്ഗസമര�
ങ്ങേളയും വിശകലനം െചയ്തത്. വാസ്തവിക േലാകത്തി�
െല ബീഭൽസതകേളാടും ൈവകൃതങ്ങേളാടും കപടനാ�
ട്യങ്ങേളാടുമുള്ള കഠിനമായ പ്രതിേഷധം, മൃഗീയതകളു�
െട പിടിയിൽനിന്നു മനുഷ്യത്വെത്ത േമാചിപ്പിക്കാനുള്ള
ക്രിയാത്മകമായഅഭിവാഞ്ഛ—ഇതാണ് മാർക്സിയൻ
വീക്ഷണത്തിെന്റ മുഖ്യമായ േപ്രരകശക്തി. മുതലാളി�
ത്ത വ്യവസ്ഥയിെല വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളും സാമ്പത്തിക
രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുംസ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യനിെല
മനുഷ്യത്വെത്ത—മനുഷ്യെന്റ കഴിവുകേളയും സാദ്ധ്യതക�
േളയും ധാർമ്മികേബാധേത്തയും പ്രതിഭേയയും ഉൽകൃ�
ഷ്ടതേയയുെമല്ലാം—വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നെതങ്ങിെനെയന്ന്
മാർക്സ് േനാക്കിക്കണ്ടു. മനുഷ്യെന്റസമഗ്രമായ വ്യക്തി�
ത്വത്തിന് വളരാൻ കഴിയണെമങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വർ�
ഗ്ഗബന്ധങ്ങേളയും സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സാ�
ഹചര്യങ്ങേളയുംസ്ഥാപനങ്ങെളയും മാറ്റിമറിച്ച് സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റയും സമത്വത്തിെന്റയും സാേഹാദര്യത്തി�
െന്റയും േസ്നഹത്തിേന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപു�
തിയ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിേക്കണ്ടതുെണ്ട�
ന്നും അതിനുേവണ്ടി മുന്നിട്ടുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ കടമെയന്നും
അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂലിക്കും േബാണസ്സിനും മറ്റടി�
യന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടി േപാരാടുന്ന െതാഴിലാ�
ളികൾക്ക് തങ്ങളുെടഈചരിത്രപരമായ കടമെയപ്പറ്റി
േബാധമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കാൻഅേദ്ദഹം ഇടവിടാെത
പരിശ്രമിച്ചു.



       

4 ഭാവനയുംസൗന്ദര്യവും

ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളിത്തം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ�
മാണ്. സംശയമില്ല. മുതലാളിത്തം മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ
പുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും മൃഗീയതകൾക്ക്
പരന്നു പിടിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു�
െകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതും നമ്മുെട കൺമുന്നിൽ
കാണുന്നയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പേക്ഷ,ഇതിേനക്കാൾ
കരുത്തുള്ള മെറ്റാരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്; ചൂഷണത്തിെന്റ�
യും മൃഗീയതയുേടയും പിടിയിൽ നിന്നും േമാചനം േന�
ടാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും േസ്നഹത്തിെന്റയും സൗന്ദ�
ര്യത്തിേന്റയും േമഖലകളിേലക്ക് കടന്നുെചല്ലാനുമുള്ള
മനുഷ്യെന്റഅദമ്യമായ ഇച്ഛാശക്തി.അപൂർണ്ണതയിൽ
നിന്ന് പൂർണ്ണതയിേലക്കും പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിേലക്കുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ നീണ്ടപ്രയാണത്തി�
നിടയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നപ്രതിബന്ധങ്ങെള തട്ടിത്ത�
കർക്കാനുള്ളകർമ്മശക്തി. നിലവിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങളിൽ നിന്നുെകാണ്ട് നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ�
ത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള േനാക്കിക്കാണാനുള്ള ഭാവനാ�
ശക്തി.

ഇവിെടയാണ് സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേയാജനം. മൃഗീ�
യതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിേലക്കുംഅസ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ
പ്രയാണെത്തഅത് സഹായിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യയാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങളുെട ബീഭത്സതകൾക്കും ക്രൂരതകൾക്കുെമതിരാ�
യി മനുഷ്യത്വെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ളസാഹിത്യ�
ങ്ങൾ വിേമാചനപരമായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്നു.അതു�
െകാണ്ടുതെന്നയാണ് പ്രാചീനകാലം െതാട്ടുള്ള വിവിധ
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നസാഹിത്യകാ�
രൻമാർ പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി നൽകിയഎല്ലാ വിലപി�
ടിച്ച സംഭാവനകേളയും മാർക്സ് സ്വാഗതം െചയ്തത്.

സാഹിത്യം ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട പ്രതിഫലന�
േമാ ചിത്രീകരണേമാ അല്ല.എെന്തന്നാൽ, നിലവിൽവ�
ന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തസാമൂഹ്യമനസാക്ഷിെയ ഭാവന�
യിൽ കാണാനും അതിെന സ്വാഭാവികതയുെട െവളിച്ച�
ത്തിൽ കലാപമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കാനുമാണ് സാഹിത്യ�
കാരൻ തെന്റ പ്രതിഭെയ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിനും സാമൂഹ്യമായ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കും
കീഴ്െപ്പട്ടുെകാണ്ടല്ല,അവെയ്ക്കതിരായിട്ടാണ് അയാൾ
സാഹിത്യസൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്.

ഒരർത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങളും നിർമ്മാണം നടത്താറുണ്ട്.
േതനീച്ച, ഉറുമ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രാണികൾ േപാലും തങ്ങളു�
െട കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി കൂടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പേക്ഷ,
ഭാവനയുപേയാഗിച്ച് സൗന്ദര്യേബാധേത്താടുകൂടി സാർ�
വ്വത്രികമായ മാനുഷികാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിർമ്മാ�
ണം നടത്താൻ മനുഷ്യനു മാത്രേമ കഴിയൂ. സാഹിത്യ�
നിർമ്മാണത്തിെലഏറ്റവും മുഖ്യമായഘടകമാണ് സൗ�
ന്ദര്യം. ഏതുകാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ടതായാലും
വായനക്കാരുെട ഹൃദയങ്ങളിേലക്ക് സൗന്ദര്യം പകർ�
ന്നുെകാടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കൃതികെളല്ലാം കാലേദശങ്ങ�
െള അതിജീവിച്ചുെകാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു.



       

െ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

7. അസ്വസ്ഥതയുെട സാഹിത്യം
8. മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാവി
9. വിചാരവിപ്ലവം

10. പാട്ടബാക്കി
11. ‘പാട്ടബാക്കി’െയപ്പറ്റി
12. ഭാഷയും സാഹിത്യവും
13. മലയാളഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
14. ഭാഷയിെല വിപ്ലവം
15. കവിതയുെട ഭാവി–മലയാളത്തിൽ
16. േഫാർമലിസം തലെപാക്കുന്നു
17. രാഷ്ട്രഭാഷഎന്തായിരിക്കണം?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
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