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7
അസ്വസ്ഥതയുെടസാഹിത്യം

േകരളത്തിൽ,ഇൻഡ്യയിൽ, േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും, ഒരു
പുതിയ ഭൂതം തല െപാക്കിയിരിക്കുന്നു.അത്യാധുനി�
കത! പ്രശസ്തി േനടിക്കഴിഞ്ഞപുേരാഗമനസാഹിത്യകാ�
രന്മാരും,ആധികാരികമായഅഭിപ്രായപ്രകടനത്തിന്
അർഹതസമ്പാദിച്ച സാഹിത്യനിരൂപകന്മാരും,അധി�
കാരത്തിെന്റ കേസരകളിൽ കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീ�
യേനതാക്കന്മാരും, മതവിശ്വാസികളായ സദാചാരപ്ര�
സംഗക്കാരുെമല്ലാംഈപുതിയ ഭൂതെത്തആട്ടിപ്പായി�
ക്കാൻ പാടുെപട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.അത്യാധുനി�
കപ്രസ്ഥാനെത്തതകർത്തുകുഴിച്ചിടാെത േകരളത്തി�
നും മലയാളസാഹിത്യത്തിനും രക്ഷയിെല്ലന്ന് അവർ
ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.അവരുെട ചാർജ്ജു�
ഷീറ്റിെന്റ ചുരുക്കമിതാണ്:

1



       

1 അത്യാധുനികത

ആധുനികതയുെട േപരിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നെതല്ലാം വിേദശങ്ങളിൽനിന്ന്,കടംവാങ്ങിയ കള്ള�
നാണയങ്ങളാണ്,അനുകരണ ഭ്രാന്തിെന്റ വികൃതസൃഷ്ടി�
കളാണ്;അവയ്ക്ക് കാലാത്മകമായ രൂപശില്പമില്ല,സാ�
മൂഹ്യേബാധവും ലക്ഷ്യേബാധവുമില്ല,പാരമ്പര്യത്തിെന്റ
േവേരാട്ടമില്ല;അവസാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല വർഗ്ഗസമ�
രങ്ങളിൽനിന്ന് അന്തരാത്മാവിെന്റ നിഗൂഢതകളിേലയ്ക്കു�
ള്ള ഒളിേച്ചാട്ടമാണ്;അവഅഭിസംക്രമക്ഷമങ്ങളല്ല, ദുർ�
ഗ്രഹങ്ങളാണ്;ഊളമ്പാറയിേലയും കുതിരവട്ടത്തിേല�
യും അേന്തവാസികൾക്കുേവണ്ടി സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നവയാ�
ണ്, ചുരുക്കത്തിൽ,അവപിന്തിരിപ്പനാണ്;അധഃപത�
നസാഹിത്യമാണ്!

ഈആേരാപണങ്ങൾക്ക്ക്ഷമേയാടുകൂടി മറുപടി പറ�
യാൻ മിനെക്കടാെതഅത്യാധുനികത ഗർജ്ജിക്കുന്നു:

ഈതന്തമാർഞങ്ങളുേടതല്ല; നാല്പത്തഞ്ചുവയസ്സിനു
മീെതയുള്ളവെരെയല്ലാം വചനത്തിെന്റയും,സൃഷ്ടിയു�
െടയും ധൂർത്തുെകാണ്ട് െവടിെവച്ചുവീഴ്ത്തുക;പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ മുഖത്ത് ബാലിശങ്ങളായ േചാദ്യങ്ങൾ വലിെച്ച�
റിയുക;എല്ലാ െതറ്റായ വഴികളും പിന്തുടരുക;അന്ധ�
കാരെത്തബലാൽസംഗം െചയ്യുക; െപൺമുതലകളു�
മായി സംേഭാഗം സ്വപ്നം കാണുക;അയുക്തികമായ�
തിെന നിധിേപാെല കാക്കുക;അയഥാർത്ഥമായതി�
െന പ്രാണൻ െകാടുത്തും സംരക്ഷിക്കുക;അസംബ�
ന്ധത്തിന് ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുക;പ്രകൃതത്തിേലക്കു കുതി�
ക്കുക;തുടർച്ചയായി രാക്ഷസർക്കുപിറവി െകാടുക്കുക;
ൈവരൂപ്യത്തിെന്റസൗന്ദര്യം േലാകത്തിെന്റ തുറുക�
ണ്ണിേലയ്ക്കു വലിെച്ചറിയുക: കടൽക്കിഴവന്മാരും ശവം�
കാവൽക്കാരും നിരക്ഷരരും തേമാജീഹ്വരും ഉദരപൂര�
ണത്തിന്നായി അടക്കിഭരിക്കുക. കലാസാഹിത്യ ശാ�
സ്ത്രപരിപാലനസംഘങ്ങളുെടെയല്ലാം സിരയ്ക്കകത്ത്
തീ െകാളുത്തുക;എല്ലാ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുേടയും രാ�
ഷ്ട്രീയ തത്വസംഹിതകളുേടയും േനതാക്കളുേടയും േമൽ
വീണ് െപാട്ടിെത്തറിക്കുക;തിരെഞ്ഞടുപ്പുപ്രകടനപ�
ത്രികകളിലും നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗങ്ങളിലും മലവി�
സർജ്ജനം നടത്തുക; ഭാരതത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ പാര�
മ്പര്യം പാേട തിരസ്ക്കരിക്കുക;സൃഷ്ടിയുെട െമൗലികത�
യാൽ നിരൂപകെരഅന്ധരാക്കുക;കഫവും ശുക്ലവും
െകാണ്ട് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ ജലപാതങ്ങൾസൃഷ്ടി�
ക്കുക…

— (ജ്വാല. ഏപ്രിൽ, 1971)



       

2 നിദാനം

പഴമയുെട െപാള്ളവികാരങ്ങെളആഴത്തിൽ െകാത്തി
വ്രണെപ്പടുത്തുകയും,തങ്ങെള ക്രൂശിക്കുന്നസമൂഹേത്താ�
ടു പകേപാക്കുകയും പൂർണ്ണമായി മുരടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ�
ത്ത മനഃസാക്ഷികെള പിടിച്ചുകുലുക്കിയുണർത്തുകയും
െചയ്യുകഎന്നതാണ്ഈപുതിയ ധർേമ്മാപേദശങ്ങളു�
െട ഉേദ്ദശ്യെമന്നുേതാന്നുന്നു. കാലഹരണെപ്പട്ട പഴയ
മൂല്യങ്ങെള മുറുക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നപഴമക്കാെര വിറളി�
പിടിപ്പിക്കാൻ ക്രൂരങ്ങളായഈകൂരമ്പുകൾപ്രേയാജന�
െപ്പേട്ടയ്ക്കാം. ജീവിതത്തിെല സംഘട്ടനങ്ങളും, വിള്ളലു�
കളും, േവദനകളും,അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും മൗലികങ്ങളായ
പരിവർത്തനങ്ങെള മാടിവിളിക്കുേമ്പാൾ ഉറക്കംനടിച്ചു�
കിടക്കുന്നസാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങെള െഞട്ടിപ്പി�
ക്കാനും കിടിലം െകാള്ളിക്കാനും ഇത്തരം “േഷാക്ക്”
പ്രേയാഗങ്ങൾആവശ്യമായിരിക്കാം.അതുെകാണ്ടുത�
െന്നയാവണം തലമുതിർന്നസാഹിത്യനിരൂപകന്മാരു�
െട അസഹിഷ്ണുത നിറഞ്ഞവിമർശനങ്ങളും രക്ഷാധി�
കാരത്വത്തിെന്റസ്വരം കലർന്ന തേത്വാപേദശങ്ങളും പു�
ച്ഛേത്താെട തള്ളിക്കളയെപ്പടുന്നത്.



       

3 മലയാളത്തിെന്റ ദൗർബല്യം

ദിക്കാലങ്ങെള കീഴടക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നസയൻസി�
െന്റ വായു ശ്വസിക്കുന്നവർഏെതങ്കിലുെമാരു സിദ്ധാന്ത�
െത്ത മറുനാടൻചരെക്കന്നുപറഞ്ഞാേക്ഷപിക്കുകയും,
അതു േകരളത്തിെന്റ മണ്ണിൽ മുളച്ചുെപാന്തുകയിെല്ല�
ന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും െചയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ചുേവണം.
ആധുനികയന്ത്രങ്ങളും ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉപ�
േഭാഗസാമഗ്രികളും കസ്റ്റംസ്ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിെന്റഅനു�
മതിേയാടുകൂടിേയാ കള്ളക്കടത്തുകൾവഴിേയാ ഇഷ്ടം�
േപാെല ഇറക്കുമതി െചയ്യാം.ആശയങ്ങൾക്കുമാത്രം
പാേസ്പാർട്ടും വിസയും േവണം —ഇെതെന്താരു ചിന്താ�
ഗതിയാണ്? േപ്ലേറ്റാവിനും അരിേസ്റ്റാട്ടിലിനും കാന്റിനും
േഹഗലിനും േഷക്സ്പിയർക്കും േടാൾേസ്റ്റായിക്കും മാർഷ�
ലിനും െകയിൻസിനും ചർച്ചിലിനും ഭ്ഗാളിനും വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുക്കാം:അേതസമയത്ത് മാർക്സിേനയും
െലനിേനയും മാേവാേസതുങ്ങിെനയും െചഗുവാരേയ�
യും,സാർതൃേനയും കാമ്യുവിേനയും തടഞ്ഞുനിർത്തുക.
ഇത് നടപ്പുള്ളകാര്യമാേണാ?ജ്ഞാനേത്തയും സംസ്ക്കാ�
രേത്തയും ഇരുട്ടറകളിലിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് െകാല്ലാൻ
കഴിയുേമാ?

േകരളവും ഇന്ത്യയും പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതെന്ന
അന്യരാജ്യങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിേപ്പാന്നിട്ടു�
െണ്ടന്ന ചരിത്രസത്യം നമുക്കു മറക്കാതിരിക്കുക. കഴി�
ഞ്ഞകാലങ്ങളുെട കഥ േപാകെട്ട,പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിലാരംഭിച്ചആധുനികകാലത്തിെന്റ ചരിത്രെമ�
ങ്കിലും മറക്കാെത കഴിച്ചുകൂെട?അരാജകവാദിയായ
േക്രാപാട്കിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കുേശ�
ഷം സ്വാമി വിേവകാനന്ദെന്റആദ്ധ്യാത്മകപ്രസംഗങ്ങ�
ളിൽ ധനികവർഗ്ഗക്കാർെക്കതിരായഅക്രമണങ്ങളും
േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുംസ്ഥാനംപിടിച്ചതും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശിഷ്യ, നിേവദിതാേദവി ഭീകരപ്രസ്ഥാന�
ക്കാരായഅനുശീലൻ ഗ്രൂപ്പുകാെര ക്രിയാത്മകമായി
സഹായിച്ചതും നമുക്കറിയാം. രാഷ്ട്രീയ േമഖലയിൽ റൂ�
േസ്സാവും, േവാൾട്ടയറും, മസ്സീനിയും, ഗാരിബാൾഡിയും,
ലിങ്കനും, മാർക്സും നമുക്കുസുപരിചിതരായ വിേദശികളാ�
ണ്. സാഹിത്യത്തിെന്റ കാര്യെമടുക്കുക. ചന്തുേമേനാന്
ഇംഗ്ലീഷ്േനാവലുകൾ വായിച്ചാസ്വദിക്കുന്നസ്വഭാവമി�
ല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നമുെക്കാരു ഇന്ദുേലഖെയ കിട്ടുമായി�
രുന്നുേവാ എന്നുസംശയമാണ്.ആശാനിലും ഉള്ളൂരിലും
വള്ളേത്താളിലും സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിെന്റ മാത്രമല്ല,
ആംേഗ്ലാസാഹിത്യത്തിെന്റയും സ്വാധീനമുെണ്ടന്നുകാ�
ണാം. പുേരാഗമനസാഹിത്യത്തിേലയ്ക്കു കടന്നാേലാ?
മുപ്പതുകളിെല എല്ലാ പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും
ഉേത്തജനം നല്കിയ ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തെന്റ കേസ�
രയിലൂെട െചേക്കാേനയും, േമാപ്പസാങ്ങിേനയും,ബാൽ�
ക്കിേനയും,ഇബ്സാേനയും മറ്റനവധി പുതിയ സാഹി�
ത്യകാരന്മാെരയും നമുക്ക് പരിചയെപ്പടുത്തിതരികയും
അവർ ചിലരുെട പുസ്തകങ്ങൾഫ്രഞ്ചിൽനിന്ന് േനരി�
ട്ട് മലയാളത്തിേലക്ക് പരിഭാഷെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
അന്നെത്തയുവസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പലരും േമാ�
പ്പസാങ്ങിെനയും,ഇബ്സെനയും, േഗാർക്കിേയയും
േറാളാണ്ടിെനയും മറ്റും അനുകരിച്ചുെകാണ്ട് ചിലേപ്പാൾ
കഥാപാത്രങ്ങളുെടയും കാലഘട്ടങ്ങളുെടയും േപരുകൾ
മാത്രം േകാറി കുേറെയാെക്ക കൃത്രിമമാക്കിെക്കാണ്ടു
മലയാളത്തിൽ കഥകളും നാടകങ്ങളുെമഴുതി. ഒർജിനാ�
ലിറ്റിയുെട മുഖംമൂടി ധരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള േമാഷണങ്ങൾ
അക്കാലത്തും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, െപാതുവിൽ വി�
േദശികളുെട വരവുെകാണ്ട് മലയാളസാഹിത്യത്തിനും
േകരളസാഹിത്യത്തിനും േചതെത്തക്കാെളെറ ലാഭ�
മാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.അന്നുവിേദശങ്ങളിൽനിന്നു കടം�
വാങ്ങിയവരും അനുകരണഭ്രാന്തിെന്റ ലഹരി ആസ്വാ�
ദിച്ചവരും പിന്നിട് മലയാളസാഹിത്യത്തിെല മികവുറ്റ
സുപ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരായി മാറി.അേതസാ�
ഹിത്യകാരന്മാർ ഇന്നുസാർത്രും കാമ്യൂവും,കാഫ്കയും,
സാമുെവൽ െബക്കറ്റും, െബർേതാൾട്ട് െബ്രഷ്തും,അയ�
ണേസ്ക്കായും, ഗുന്തർേഗ്രാസ്സും, േഫാക്നറും,പിന്റ്റും, ലുക്കാ�
ക്സും മറ്റും മലയാളത്തിേലയ്ക്ക് കാലുകുത്തുേമ്പാൾ മുഖം
കറുപ്പിക്കുകയും ശുണ്ഠിെയടുക്കുകയും െചയ്യുന്നെതന്തിനാ�
ണ്? വാസ്തവത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല യുവാക്കൾക്കു
പ്രേചാദനം നല്കുന്നആധുനിക ചിന്തകളുെട അതിപ്രസ�
രമല്ല,അവ േവണ്ടത്രപ്രചരിക്കുന്നിെല്ലന്നുള്ളതാണ് മല�
യാളത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത മുഖ്യമായ ഒരു ദൗർബ്ബല്യം.



       

4 ഈനിേഷധം നന്നല്ല

സാഹിത്യ–കലാ–സാംസ്ക്കാരികമണ്ഡലങ്ങളിൽ െപാ�
ന്തിവരുന്ന പുതിയ പുതിയ പ്രവണതകെള നശിപ്പി�
ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന ധാരണതെന്ന മൗഢ്യമാണ്. 1930
നും 1940നു മിടയിൽ ഉയർന്നുവന്ന വിമർശനങ്ങളും
എതിർപ്പുകളും എത്ര നിർദ്ദയമായിരുന്നു! തകഴിയുെട�
യും േകശവേദവിെന്റയും െചറുകഥകൾക്ക് അന്നെത്ത
സുപ്രസിദ്ധ നിരൂപകന്മാരിൽനിന്ന് ‘തുപ്പൽേകാളാമ്പി�
സാഹിത്യം’, ‘അഴുക്കുചാൽസാഹിത്യം’എന്നിങ്ങെനയു�
ള്ളഅവാർഡുകളാണ് ലഭിച്ചത്.അടുക്കളയിലും മറക്കു�
ടയ്ക്കുള്ളിലും െപാതിഞ്ഞുവയ്ക്കെപ്പട്ടഅന്തർജ്ജനങ്ങേളാ�
ട് ശുദ്ധവായു ശ്വാസിക്കാൻആഹ്വാനം െചയ്തുെകാണ്ട്
“അടുക്കളയിൽനിന്ന് അരങ്ങേത്തയ്ക്ക്”എെന്നാരു നാട�
കെമഴുതിയ വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യാഥാസ്ഥികത്വത്തിെന്റ
രൂക്ഷമായ ഇരയായിത്തീർന്നു. പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ
െപായ്മുഖങ്ങൾ പിച്ചിച്ചീന്താൻശ്രമിച്ച െപാൻകുന്നം വർ�
ക്കി ഏെറക്കുെറ,സമുദായഭ്രഷ്ടനായാണ് കണക്കാക്ക�
െപ്പട്ടത്. കവിതാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു െകാടുങ്കാറ്റായി
വന്ന ചങ്ങമ്പുഴെയ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻഹാസ്യസാമ്രാ�
ട്ടായ സഞ്ജയൻേപാലും തെന്റ മൂർേച്ചറിയ തൂലിക ചലി�
പ്പിച്ചുേനാക്കി. പിന്നീടു വന്ന ഒ.എൻ.വി, വയലാർ, ഭാ�
സ്ക്കരൻ,തുടങ്ങിയ കവികൾക്കുംആദ്യകാലത്തുലഭിച്ച
അംഗീകരണംആശാവഹമായിരുന്നില്ല. ജീവൽസാഹി�
ത്യപ്രസ്ഥാനെത്തതെന്റസ്വതഃസിദ്ധമായ ഭാഷയിൽ
പാവൽസാഹിത്യെമന്നു വിളിച്ച സഞ്ജയൻഎെന്റ ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’യുെട പ്രഹരം തടയാൻ േവണ്ടി ‘സഖാവിെന്റ
ബ്ലീച്ച്’എെന്നാരു നാടകംതെന്നഎഴുതിയുണ്ടാക്കുക�
യും അത് തെന്റസ്വന്തം േനതൃത്വത്തിൽ മലബാർ ക്രി�
സ്ത്യൻ േകാേളജിെല ചില കുട്ടികെളെക്കാണ്ട് അഭിനയി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്തൂ.അേദ്ദഹത്തിെന്റഹാസ്യസാഹിത്യ�
കൃതികളിൽ പലതും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ
ആ ‘സഖാവിെന്റ ബ്ളീച്ച്’എവിെടേപ്പായി?

അന്നെത്തയുവസാഹിത്യകാരന്മാരുെട ചില കൃതിക�
ളിൽ ‘കലാത്മകമായ രൂപശില്പം’കുറവായിരുന്നുഎന്നു
സമ്മതിക്കുന്നു. നിേഷധാത്മകതയുേടയും അരാജകത്വ�
ത്തിേന്റയും പാരമ്പര്യനിേഷധത്തിെന്റയും പ്രേകാപന�
പരങ്ങളായ പ്രവണതകളും അവരിൽ പലരിലുമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിെല ഒരുസാഹിത്യ സദസ്സിൽ ചങ്ങ�
മ്പുഴ വായിച്ച ‘സാഹിത്യമുത്തശ്ശിമാേരാടു’എന്നകവിത
എനിേക്കാർമ്മവരുന്നു.അന്നെത്തയുവസാഹിത്യകാര�
ന്മാരുെട ചില പ്രസംഗങ്ങൾ രാമായണവും മഹാഭാരത�
വും ചുട്ടുകരിക്കാനുള്ളആഹ്വാനംവെരെയത്തിയിരുന്നു.
ഇന്നെത്ത ‘വിപ്ലവകാരി’കളായ ചില യുവാക്കന്മാർ േവ�
ദങ്ങൾ ചുട്ടുകരിക്കണെമന്നുംഈശ്വരെന കുത്തിെക്കാ�
ല്ലണെമന്നും ഭാരതീയ പാരമ്പര്യെത്തയാെക നിരാക�
രിക്കണെമന്നും മറ്റുംആേക്രാശിക്കുന്നതുേപാെല. “മാ�
തൃഭൂമി ആഫീസിലും അൽഅമീൻആഫീസിലുമിരുന്ന്
കമ്പിവാർത്തകൾ തർജ്ജമെചയ്യുന്ന ഉപപത്രാധിപ�
ന്മാർ സാഹിത്യകാരന്മാരാെണങ്കിൽ,തുഞ്ചെത്തഴുത്ത�
ച്ഛനും ഒരുസാഹിത്യകാരൻതെന്ന”എന്ന് തലേശ്ശരി യു�
വജനസാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽവച്ച് യുവാക്കന്മാരായ
േശ്രാതാക്കളുെട കയ്യടികൾക്കിടയിൽ േകശവേദവ് പ്ര�
ഖ്യാപിച്ചത് എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്.ഞാൻതെന്ന
െചയ്ത ചില പ്രസംഗങ്ങളും എഴുതി പ്രസിദ്ധംെചയ്ത ചില
പ്രബന്ധങ്ങളും എനിേക്കാർമ്മവരുന്നു.

പെക്ഷ,എെന്താെക്കത്തെന്ന േപാരായ്മകളും കുറവുക�
ളുമുണ്ടായിരുന്നാലും അന്നെത്തയുവസാഹിത്യകാരന്മാ�
രുെട കൃതികൾ ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യകതയായിരു�
ന്നു;സമൂഹത്തിെന്റ പുേരാഗതിയ്ക്കും മലയാളസാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കും അവആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്നും ജീ�
വിച്ചിരിക്കുന്നഅന്നെത്തആയുവസാഹിത്യകാരന്മാർ
തങ്ങളുെട കൃതികൽ വഹിച്ച സാംസ്ക്കാരികമായ പങ്കി�
െനപ്പറ്റി അഭിമാനം െകാള്ളുന്നുമുണ്ട്.

എന്നാൽ മുപ്പതുകളുേടയും നാല്പതുകളുേടയും േനട്ടങ്ങെള�
പ്പറ്റി ഊറ്റം െകാള്ളുന്നവർതെന്ന ഇരുപതുകളുെട േന�
ട്ടങ്ങളുെട േനർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുന്നു.എന്താണിതിനു കാര�
ണം? മുപ്പതുകൾക്കും നാൽപ്പതുകൾക്കും േശഷംഅമ്പ�
തുകളും അറുപതുകളും അറുപതുകൾക്കു േശഷം എഴുപ�
തുകളും ഉണ്ടാകാൻ പാടിെല്ലന്നാേണാ?



       

5 ലക്ഷ്യെമന്നതട്ടിപ്പ്

പുതിയഎഴുത്തുകാർക്ക് സാമൂഹ്യേബാധവും ലക്ഷ്യ�
േബാധവുമിെല്ലന്നാെണാരാേക്ഷപം.ആർക്കാണ് ലക്ഷ്യ�
േബാധവും സാമൂഹ്യേബാധവുമുള്ളത്?ആളുകെളപ്പറ്റിച്ച്
കള്ളപ്പണമുണ്ടാക്കി െനാടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ മാന്യതയുെട
മുകൾതട്ടിേലയ്ക്കുയരുന്നവർേക്കാ? പാടത്തും ഫാക്ടറി�
യിലും പണിെയടുക്കുന്നവെര ചൂഷണം െചയ്ത് സ്വന്തം
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ െപരിപ്പിക്കുന്നവർേക്കാ?അധി�
കാരത്തിനുേവണ്ടി യുദ്ധംെവട്ടുകയും നുണപറയുകയും
െചയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാർേക്കാ? ജനങ്ങെള നു�
റുക്കിെഞരിക്കുന്ന ഭരണയന്ത്രത്തിെന്റ ചക്രം തിരിച്ചു�
െകാണ്ട് സ്വന്തം പ്രേമാഷെനപ്പറ്റിയും െപൻഷെനപ്പ�
റ്റിയും സ്വപ്നകാണുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികൾേക്കാ?
സ്വകാര്യജീവിതത്തിേലയും കുടുംബജീവിതത്തിേലയും
ബീഭത്സതകെള മറച്ചുപിടിച്ചുെകാണ്ട് പുരപ്പുറത്തുകയറി
സദാചാരപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവർേക്കാ? സാമൂഹ്യ�
ജീവിതത്തിെല കുടിലതകളുേടയും മൃഗീയതകളുെടയും
മുമ്പിൽ കണ്ണടച്ചുനിന്നുെകാണ്ട് ൈദവവിശ്വാസത്തിെന്റ
ആവശ്യകതെയപ്പറ്റിയും മതത്തിെന്റ മഹാത്മ്യെത്തപ്പ�
റ്റിയും ഉപേദശിക്കുന്നവർേക്കാ?ആർക്കാണ് സാമൂഹ്യ�
േബാധവും ലക്ഷ്യേബാധവുമുള്ളത്?

എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഏതു ലക്ഷ്യെത്തപ്പറ്റിയാണ് േബാ�
ധമുണ്ടാേകണ്ടത്? െതാഴിലും ശമ്പളവർദ്ധനവും,ബാ�
ങ്കുേദശസാല്ക്കരണം,പ്രിവിേപഴ്സ് നിർത്തലാക്കൽ,കർ�
ഷകെത്താഴിലാളിയ്ക്ക് പത്തുെസന്റു ഭൂമിെകാടുക്കൽ,പു�
തിയ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കൽഎന്നി�
ങ്ങെനയുള്ളപരിപാടികളുെട പൂർത്തീകരണമാേണാ?
ഏെതങ്കിലുെമാരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിെയഅധികാരത്തി�
േലറ്റുകയും അധികാരത്തിെലത്തിയ പാർട്ടിയുെട അധി�
കാരം നിലനിർത്തുകയുമാേണാ? ഇത്തരംആവശ്യ�
ങ്ങെള പദ്യത്തിേലാ ഗദ്യത്തിേലാ പകർത്തിെവയ്ക്കലാ�
േണാ സാഹിത്യകാരെന്റ ലക്ഷ്യം?

തല നരച്ചവരും നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരുമായസാമൂ�
ഹ്യരാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാരും സാഹിത്യനായകന്മാരും
േചാദിക്കുന്നു:ഞങ്ങൾസ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടത്തിയി�
െല്ല?അനീതികൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കുെമതിരായി
േപാരാടിയിെല്ല? കഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ല? ജയിലിൽ േപായി�
െല്ല?ഞങ്ങൾഞങ്ങളുെട േനാവലുകളിൽ കരുത്തും
ഓജസ്സുമുള്ളകഥാപാത്രങ്ങെളസൃഷ്ടിച്ചിെല്ല?ഞങ്ങൾ
സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്കാവശ്യമായ നാടകങ്ങൾ രചി�
ച്ചിെല്ല? ജീവിതത്തിന് സൗന്ദര്യം പകർന്നുെകാടുത്ത
കവിതകെളഴുതിയിേല്ല?

ഈേചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നെത്തയുവാക്കന്മാർ നൽകുന്ന
മറുപടി രണ്ടക്ഷരങ്ങളാണ്: പണ്ട്!

എന്നിെട്ടാരു മറുേചാദ്യവും: ഇേന്നാ?



       

6 വിലയിടിഞ്ഞമനുഷ്യത്വം

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റൈവകൃതങ്ങേളാടും െകാ�
േളാണിയലിസത്തിെന്റ പിരിമുറുക്കേത്താടുംകൂടിയാ�
ണ് മുപ്പതുകൾആരംഭിച്ചത്. കൃഷിയുേടയും വ്യവസാ�
യങ്ങളുേടയും തകർച്ച, െതാഴിലില്ലായ്മ,പുതിയ രൂപ�
ത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും, ചരക്കുകളുേടയും
പണത്തിെന്റയും വിലയിടിവു്… പണത്തിെന്റ വിലയിടി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ മനുഷ്യെന്റയും വിലയിടിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്
അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവുമിെല്ലന്ന് േതാന്നി. ദുസ്സഹമായ നി�
സ്സഹായതാേബാധം ജീവിതത്തിൽനിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാ�
ട്ടങ്ങൾക്കുംആത്മാഹത്യകൾക്കും പ്രേചാദനം നൽകി.
അേതസമയത്തുതെന്ന,അത് എതിർപ്പുകേളയും പ്രതി�
േഷധങ്ങെളയും സമരങ്ങെളയും അഴിച്ചുവിട്ടു.ആയിരക്ക�
ണക്കിലുള്ളയുവാക്കന്മാർ ഉച്ചനീചത്വങ്ങെള, ജാതിവ്യ�
വസ്ഥെയ,അയിത്തെത്ത,അനാചാരങ്ങെള, മതെത്ത.
ഈശ്വരെന,ബ്രിട്ടീഷു ഭരണെത്ത, െപാന്നുതിരുേമനി�
മാെര, ജന്മികെള, മുതലാളികെള, നിലവിലുള്ള തത്വ�
സംഹിതകെള,ശാശ്വതങ്ങെളന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന വി�
ശ്വാസപ്രമാണങ്ങെള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹികസ്ഥാപനങ്ങ�
െള എല്ലാറ്റിേനയും െവല്ലുവിളിച്ച് എല്ലാറ്റിനുെമതിരായി,
അവർ കലാപത്തിെന്റ െകാടിക്കുറയുയർത്തി. തങ്ങളു�
െട േനെര അവർ മുഷ്ടിചുരുട്ടി കാർക്കിച്ചുതുപ്പി. സമര�
ത്തിെന്റ തീച്ചൂളയിേലക്ക് അവർ തങ്ങെളത്തെന്നഎടു�
െത്തറിഞ്ഞു.ഈഎതിർപ്പുകളിലൂെട,കലാപത്തിലൂെട
ആത്മാഹൂതിയിലൂെട അവർ ജീവിതത്തിന് പുതിെയാരു
അർത്ഥവും പുതിെയാരു ലക്ഷ്യവും കണ്ടുപിടിക്കാൻശ്ര�
മിച്ചു. ഇതായിരുന്നു മുപ്പതുകളിൽആവിർഭവിച്ച പുതിയ
സാഹിത്യപ്രവണതകളുെട പശ്ചാത്തലം.

അന്നെത്തസാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാർ ജനങ്ങൾ�
ക്ക് ആകർഷകമായ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി. െവളു�
ത്തവരുെടസ്ഥാനത്ത് കറുത്തവരുെട ഭരണംസ്ഥാപി�
ക്കലല്ല, മറിച്ച് മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത, ജാതിവർ�
ഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളില്ലാത്ത,സമത്വപരമായ ഒരു പുതിയ
സാമൂഹികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് തങ്ങളുെട
ലക്ഷ്യം എന്നവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. പത്രപംക്തികളിലൂ�
േടയും പ്രസംഗേവദികളിലൂേടയും അവർ സമഗ്രവ്യക്തി�
ത്വത്തിനും സ്വതന്ത്രനായ പുതിയ മനുഷ്യെന്റ മേനാഹ�
രമായ ചിത്രം വരച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട മുമ്പിൽഅവർ
േമാഹനങ്ങളായസ്വപ്നങ്ങേളയുംആശാപ്രതീക്ഷകെള�
യും െകട്ടഴിച്ചുവിട്ടു.



       

7 പുതിയ മാലിന്യങ്ങൾ

അങ്ങെന െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 1947 വന്നു.ആഗസ്റ്റ്
പതിനഞ്ചുവന്നു. പുതിയ ഭരണഘടനവന്നു. പിേന്നയും
നീണ്ട മാസങ്ങളും െകാല്ലങ്ങളും കടന്നുേപായി.അമ്പതു�
കൾ മാറി അറുപതുകൾ ജനിച്ചു. ഒടുവിൽഎഴുപതുകൾ
തലെപാക്കി.

പഴയ ഭരണത്തലവന്മാർഅപ്രത്യക്ഷരായി.അവരു�
െടസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഭരണത്തലവന്മാർ പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പട്ടു.ഐ.സി.എസ്സ്.േപായി.ഐ.ഏ.എസ്സ് വന്നു.
മുപ്പതുകളിേലയും നാൽപ്പതുകളിേലയും സാമൂഹ്യരാ�
ഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരിൽ പലരും േകന്ദ്രത്തിെലയും സം�
സ്ഥാനങ്ങളിെലയും എം.പി.മാരായി,എം.എൽ.ഏ. മാ�
രായി മുൻസിപ്പിൽ െചയർമാൻമാരായി,പഞ്ചായത്ത്
െമമ്പർമാരായി.

പെക്ഷവാഗ്ദാനം െചയ്യെപ്പട്ട പുതിയ സമൂഹെമവിെട?
പുതിയ സ്വാധീനവും അധികാരവുമുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗ�
ങ്ങളായി െചയർമാൻമാരായി. മറ്റു ചിലർ രാഷ്ട്രപതിമാ�
രായി, ഗവർണർമാരായി,അംബാസിഡർമാരായി.

സാമൂഹിക–സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങ�
ളും ഉണ്ടായി.അയിത്താചരണം നിേരാധിക്കെപ്പട്ടു. െച�
റിയേതാതിെലങ്കിലും കാർഷികേമഖലയിെല സാമൂഹി�
കബന്ധങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭേക്ഷ്യാല്പാദനവും
െതാഴിൽ സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ
േകാേളജുകളും,കൂടുതൽആശുപത്രികളും,കൂടുതൽ േറാ�
ഡുകളും,കൂടുതൽൈവദ്യുതവിളക്കുകളുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു.
അദ്ധ്യാപകന്മാരുെടയും ഗസ്റ്റഡ് േനാൺഗസറ്റഡുമായ
ഉേദ്യഗസ്ഥന്മാരുെടയും,എൻജിനീയർമാരുേടയും േഡാ�
ക്ടർമാരുേടയും എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്.അന്തരീക്ഷത്തിേല�
യ്ക്ക് പുക തുപ്പുന്നപുതിയ പുതിയ വ്യവസായശാലകൾ
ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. െചറിയ മുതലാളികൾ വലിയ മുത�
ലാളികളായി. വലിയ മുതലാളികൾ കൂറ്റൻ മുതലാളിക�
ളായി. കൂറ്റൻ മുതലാളികൾ പടുകൂറ്റൻ മുതലാളികളായി.
ലക്ഷപ്രഭുക്കളും േകാടീശ്വരന്മാരുമായി.

പേക്ഷ, മുപ്പതുകളിെല പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുെമന്താ�
യി? പ്രതീക്ഷകളും സാദ്ധ്യതകളുമായി തട്ടിച്ചുേനാക്കു�
േമ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യം വളെര അകന്നിരിക്കുന്നു.ആശ�
കൾക്കും േമാഹങ്ങൾക്കും ഭംഗം േനരിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വപ്ന�
ങ്ങൽ കരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

പഴയ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുെടസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ചൂഷ�
ണവ്യവസ്ഥ,പഴയ മാലിന്യങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത് കൂടു�
തൽബീഭത്സങ്ങളായ പുതിയ മാലിന്യങ്ങൾ —അേത,
േസാഷിലിസെത്തപ്പറ്റിയുള്ളപ്രസംഗേധാരണികളുെട
മറവിൽ ഉച്ഛശൃംഖലമായ മുതലാളിത്തവുംഅതിെന
താങ്ങിനിർത്തുന്നസർവ്വശക്തമായബ്യൂേറാക്രസിയുമാ�
ണ് പടർന്നു പന്തലിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.



       

8 അന്യഥാേബാധം

വലിയ വലിയ വ്യവസായ ശാലകളിൽ പടുകൂറ്റൻ യന്ത്ര�
ങ്ങളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു മനുഷ്യൻസമൂഹത്തിനാവ�
ശ്യമായ വിഭവങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നു. പേക്ഷ,അവൻ ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നയന്ത്രങ്ങൾഅവേന്റതല്ല.അവനുല്പാദിപ്പി�
ക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും അവേന്റതല്ല.അവൻസൃഷ്ടിക്കുന്ന
സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങൾഅവെന്റേമൽആധി�
പത്യം നടത്തുകയുംഅവെന െഞക്കിെഞരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.സ്രഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിെയയല്ലസൃഷ്ടിസ്രഷ്ടാവിെന�
യാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അന്യഥാേബാധ�
ത്തിെന്റ ഉറവിടം. മനുഷ്യൻഅവനുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വി�
ഭവങ്ങളിൽനിന്നും അവെന്റ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും
മറ്റു മനുഷ്യരിൽനിന്നും ഒടുവിൽ തന്നിൽനിന്നുതെന്ന�
യും അന്യവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും
തമ്മിലുള്ളബന്ധം ചരക്കും ചരക്കും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�
മായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റഎല്ലാ സൃഷ്ടികളും
മറ്റു ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ, ഉൽപ്പാദേനാൽപ്പന്നങ്ങൾ,
സാമൂഹിക–രാഷ്ട്രീയ–സാംസ്ക്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾ, വി�
ദ്യാഭ്യാസം,സാഹിത്യം എല്ലാം വില്പനച്ചരക്കുകളായി
മാറുന്നു. മനുഷ്യെന്റ കായികവും ബൗദ്ധികവുമായ മൂല്യം
കണക്കാക്കുന്നത് അവയ്ക്കു മാർക്കറ്റിൽഎന്തുവില കി�
ട്ടുന്നുഎന്നു േനാക്കിയിട്ടാണ്. മനുഷ്യെന െവറുെമാരു
വില്പനച്ചരക്കാക്കി മാറ്റി ചരക്കുകളുെടെയന്നേപാെല
അതിെന്റയും വില തിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിലാണ്. പണമാണ് മനുഷ്യെനഅളക്കാനുള്ള മാന�
ദണ്ഡം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിെല േററ്റ് വർദ്ധിക്കുേന്താറും
മനുഷ്യൻ വലുതാവുന്നു. പണമുള്ളവർ മാനിക്കെപ്പടുന്നു.
മന്ത്രിമാർ അവെന്റ മുമ്പിൽ െതാഴുതു നില്ക്കുന്നു. ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥന്മാർ തെന്റ കാല്ക്കൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു.അവർക്ക് വൃത്തി�
േകടുകൾ ഭൂഷണങ്ങളാണ്.



       

9 അസ്വസ്ഥതയുെടആവിഷ്കരണം

എന്തുേവണെമന്നല്ല,എന്തു േനടണെമന്നതാണ് ഓേരാ�
രുത്തേന്റയുംആേലാചന. ഓേരാ വ്യക്തിയും അവെന്റ
സ്വന്തം നിലനില്പ്പിനുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യുന്നു. സാമ്പ�
ത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ചൂതാട്ടങ്ങളിൽ വിജയിക്കു�
ന്നവർ ജീവിതത്തിൽ വിജശ്രീലാളിതരായിത്തീരുന്നു,
ബുദ്ധിയും,പഠിപ്പും,പ്രതിഭയുംആത്മാർത്ഥതയുമുള്ളയു�
വാക്കന്മാർ െതാഴിലിനുേവണ്ടി െതണ്ടിത്തിരിയുേമ്പാൾ
ചുളുവിൽ മാന്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടിയഅക്ഷര�
വിേരാധികളും സ്വാർത്ഥമതികളുമായ മണ്ടന്മാർ രാഷ്ട്ര�
േത്താടുള്ള കടമകെളപ്പറ്റിയും അച്ചടക്കേബാധത്തിെന്റ
ആവശ്യകതെയപ്പറ്റിയും ഓരിയിട്ടു നടക്കുന്നു. ഭാവുകത്വ�
ത്തിെന്റ കണികെയങ്കിലുമുള്ള യുവഹൃദയങ്ങെള പ്രേകാ�
പിപ്പിക്കുകയും ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത് പണവും പദവിയും േനടാനുള്ള െവമ്പൽ,
അടങ്ങാത്ത ദുര, േമാഹിപ്പിക്കുന്നഅധികാരഭ്രാന്തു�
കൾ,സ്വാർത്ഥം.അസൂയ,കപടനാട്യങ്ങൾബിഭത്സ�
തകൾ. മറുഭാഗത്ത് നിരാശതകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, േവദന�
കൾ,അേതാെടാപ്പം മാനുഷികബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളും പുതിയ േമാഹങ്ങളും പുതിയ പ്രതീ�
ക്ഷകളും,പുതിയഎതിർപ്പുകളും പുതിയ കലാപങ്ങളും
—സാർത്രിേന്റയും കമ്യൂവിേന്റയും കാെഫ്കയുെടയും മാ�
ത്രം േലാകമല്ല;എം.ടിയുേടയും, മാധവിക്കുട്ടിയുേടയും,
കാക്കനാടേന്റയും, വിജയെന്റയും,സി. രാധാകൃഷ്ണേന്റ�
യും,പത്മരാജെന്റയും, മുകുന്ദെന്റയും,ആനന്ദിെന്റയും,
കക്കനാടിേന്റയും,അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുേടയും,കുഞ്ഞുണ്ണി�
യുേടയും,സുഗതകുമാരിയുേടയും, വിഷ്ണുനാരായണേന്റ�
യും മറ്റും നൂറുകണക്കിനുള്ളപുതിയഎഴുത്തുകാരുേടയും
േലാകമാണ്;ഇന്നെത്തഇന്ത്യയുേടയും ഇന്നെത്ത േക�
രളത്തിേന്റയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.

പഴയ മൂല്യങ്ങൾ തകർന്നുതരിപ്പണമായിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്നു.അവയുെടസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ
ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.ഈവിടവിൽ നിന്നാണ്
ശൂന്യതാേബാധവും നിസ്സഹായതാേബാധവും അരാജ�
കത്വവാസനകളും ഉയർന്നുവരുന്നത്.ഈസാഹചര്യം
യുവഹൃദയങ്ങെളഅസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.അസ്വസ്ഥതയു�
െട സാഹിത്യമാണ് ആധുനികസാഹിത്യം.



       

10 അനുേപക്ഷണീയമായസങ്കീർണ്ണത

വ്യക്തിപരങ്ങളായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളാ�
യതുെകാണ്ട് യുവാക്കന്മാരായആധുനികസാഹിത്യകാ�
രന്മാർ ഒേര തരത്തിലല്ലസാഹിത്യസൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്.
ആത്മസംഘർഷത്തിെന്റഅനിയന്ത്രിതത്വം കാരണം
ഒരാൾതെന്ന വ്യത്യസ്തസന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
അനുഭൂതികളാവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിെന്റ നിരർത്ഥ�
കതയും മരണത്തിെന്റ ശാശ്വതത്വേത്തയും ഉദ്േഘാഷി�
ക്കുന്നവർതെന്ന ചിലേപ്പാൾ നിലവിൽവന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടി�
ല്ലാത്തതിനു േവണ്ടി നിലനില്ക്കുന്നതിെനെയല്ലാം ചുട്ടുകരി�
ക്കാനാഹ്വാനം െചയ്യുന്നു. ചിലേപ്പാൾഅമർഷവും െവ�
റുപ്പും ശുണ്ഠിയും പ്രതിേഷധവും. മറ്റു ചിലേപ്പാൾഅന്ത�
രാത്മാവിെന്റ നിഗൂഢമായ ഇരുട്ടറയിലഭയം േതടലും
വിധിക്കു കീഴടങ്ങലും. ഉദാഹരണത്തിന് “ഗ്രന്ഥക്കൂമ്പാ�
രങ്ങൾക്കുതീെവയ്ക്കുക;അഴുക്കുചാലുകെള മ്യൂസിയങ്ങൾ
മുക്കുന്നപ്രളയങ്ങളാക്കി തിരിച്ചുവിടുക”എന്നുതുടങ്ങുന്ന
ഇറ്റാലിയൻഫ്യൂച്ചറിസത്തിെന്റ മാനിെഫേസ്റ്റാഅവർ
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു; “യഥാർത്ഥെമന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കെപ്പട്ട
അയഥാർത്ഥപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്ന് അയഥാർത്ഥെമ�
ന്ന് െതറ്റിദ്ധരിക്കെപ്പട്ട യഥാർത്ഥപ്രഞ്ചത്തിേലയ്ക്ക് —
ആത്മപ്രപഞ്ചത്തിേലയ്ക്ക് —കലാകാരൻ നടത്തിയ േവ�
ദനാപൂർണ്ണമായ ഒളിേച്ചാട്ടങ്ങളും സമരങ്ങളുംആത്മാ�
ഹൂതികളും നിറഞ്ഞപ്രയാണത്തിെന്റ കഥയാണ് നവീ�
നകലയുെട ചരിത്രം”.എന്ന് ഉച്ചത്തിൽപ്രഖ്യാപിക്കു�
ന്നു.അേതസമയംതെന്ന “പുതുമയും ഓജസ്സുമുറ്റ ഒരു
നവ്യാനുഭൂതിക്കായി ഒരിക്കൽക്കൂടി മനുഷ്യെന്റസർഗ്ഗ�
വാസനകളുെട നിതാന്തപ്രേചാദനങ്ങളായ ജീവിതത്തി�
േലയ്ക്കും പ്രകൃതിയിേലയ്ക്കും തിരിയാ”നുള്ള െക.സി.എസ്
പണിക്കരുെടആഹ്വാനെത്തഅവർ ഉയർത്തിപ്പിടി�
ക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽസുപ്രസിദ്ധ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനായ
ലൂക്കാക്സ് ആധുനിക നാടകങ്ങെളപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠന�
ങ്ങളിൽനിന്നുള്ളഈവരികളും:

“ആധുനികനാടകത്തിെല പാത്രസ്വഭാവങ്ങൾ മുെമ്പ�
ന്നേത്തതിേനക്കാളുേമെറ സങ്കീർണ്ണമാണ്;സൂക്ഷ്മ�
മായ ഇഴകൾ ഒന്നിച്ചു നീങ്ങുകയും തമ്മിൽതമ്മിലും
ബാഹ്യേലാകവുമായി െകട്ടുപിണയുകയും െചയ്യുന്നു…
മനുഷ്യനിൽനിന്ന് ചുറ്റുപാടുകളിേലയ്ക്ക് ചുറ്റുപാടുകളിൽ�
നിന്ന് മനുഷ്യനിേലയ്ക്ക് അത്രേമൽപ്രവാഹങ്ങൾ നട�
ക്കുന്നു… ഇന്നെത്തനായകന് മുമ്പേത്തക്കാൾ വളെര�
േയെറ ബാഹ്യഘടകങ്ങെള േനരിേടണ്ടിവരുന്നുണ്ട്;
മാത്രമല്ല,അവെന്റപ്രവൃത്തികൾഅവനുതെന്നഅന്യ�
മായി,അവെനതിരായിത്തീരുന്നു:അതിനാൽഅവ�
െന്റ സമരം ഉദ്വിഗ്നതയിേലയ്ക്കുയരുന്നു.അവന് സമരം
െചയ്യാെത വയ്യ;അപ്രതിേരാധ്യമായ എേന്താ ഒന്ന്
അവെനഅതിേലയ്ക്ക് ആനയിക്കുന്നു;അവന് െചറു�
ത്തുനിൽക്കാനാഗ്രഹമുേണ്ടാഎന്നുേപാലും അവന്
തീരുമാനിയ്ക്കാനാവുന്നില്ല”.

— (ജ്വാല, മാർച്ച് 1971)



       

11 പഴയസങ്കൽപ്പങ്ങൾവഴിമാറെട്ട

ആധുനിക യുവസാഹിത്യകാരന്മാരുെട എല്ലാ കൃതിക�
േളയും എല്ലാവരും ഒരുേപാെല ഇഷ്ടെപ്പട്ടുെകാള്ളണ�
െമേന്നാഅവെരആരും വിമർശിക്കാൻ പാടിെല്ലേന്നാ
ഇവിെട വിവക്ഷയില്ല. പഴയസാഹിത്യകാരന്മാെരേപ്പാ�
െലതെന്നആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാരും നിരൂപ�
കന്മാരുെട വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിേധയരാണ്. പേക്ഷ,
ഒന്നുണ്ട്: മുപ്പതുകളുെട മുൻവിധികേളാടുകൂടിയ മാനദ�
ണ്ഡങ്ങൾെക്കാണ്ട് അറുപതുകെളഅളന്നു േനാക്കാൻ
മിനെക്കടരുത്. ഭൂതകാലം ഭാവിയുെട െമക്കിട്ടുകയറരു�
ത്.ആധുനികസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താൻആധുനി�
കമായ മാനദണ്ഡം േവണം.



       

െ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
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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