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8
മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ
ഭാവി

[1] േകരളത്തിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാഹിത്യപര
വും സാംസ്ക്കാരികപരവുമായ പുേരാഗതിെയപ്പറ്റി പല
പ്രാസംഗികന്മാരും എടുെത്തടുത്തു പറഞ്ഞതു നിങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അക്ഷരാഭ്യാസത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിലും നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലാണ്. സർവകലാശാല
ബിരുദങ്ങൾ േനടിയവർതെന്ന പതിനായിരക്കണക്കി
നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും െചറിയ േസ്റ്ററ്റാണ് േകരളം.
എന്നിരിക്കിലും 120-ൽപ്പരം പത്രങ്ങളും മാസികകളും
ഇവിെട പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പതിനായിരേത്താളം പള്ളി
ക്കൂടങ്ങളുണ്ട്. മൂവായിരത്തിധികം വായനശാലകളുണ്ട്.
പ്രശസ്തങ്ങളായ പ്രസിദ്ധീകരണശാലകളുണ്ട്. ദിവസ
ത്തിൽ ശരാശരി ഒരു പുസ്തകം വീതം ഇവിെട പ്രസിദ്ധം
െചയ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉവ്വ്, നമ്മൾ വളെരേയെറ
അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

1. കഴിഞ്ഞ 3-ാം തീയതി മുതൽ 7-ാം തീയതിവെര േകാട്ടയത്തു

െവച്ചുനടന്ന സാഹിത്യപരിഷത് സേമ്മളനത്തിെന്റ അവ
സാന ദിവസം, മലയാളഭാഷയുെട ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച
ഉൽഘാടനം െചയ്തുെകാണ്ടു നടത്തിയ പ്രസംഗം.

















1 ശരിക്കും പരിേശാധിക്കുക
പേക്ഷ, നിൽക്കു; െപാങ്ങച്ചം നടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ
അഭിവൃദ്ധിെയ ശരിെക്കാന്നുപരിേശാധിച്ചുേനാക്കൂ. വി
ദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കു
ന്ന േകരളക്കരയിൽ ഇേപ്പാഴും 49 ശതമാനം ജനങ്ങൾ
അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരേല്ല? എന്നുെവച്ചാൽ നമ്മു
െട നാട്ടുകാരിൽ പകുതിേയാളം േപർ എഴുതാനും വാ
യിക്കാനുമറിയാത്തവരേല്ല? 120-ൽപരം പത്രങ്ങളും
മാസികകളുമുണ്ട്; ശരി. പേക്ഷ, അവയ്ക്കത്രകണ്ടു പ്രചാ
രമുേണ്ടാ? പ്രതിദിനം പത്തുലക്ഷവും അധിലധികവും
േകാപ്പികളടിക്കുന്ന ചില പത്രങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലു
ണ്ട്. നമ്മുെട സ്ഥിതിേയാ? നമ്മുെട എല്ലാ ദിനപ്പത്ര
ങ്ങേളയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിയാൽക്കൂടി അത്തരെമാരു ദിനപ
ത്രത്തിെന്റ അടുെത്തത്തുേമാ? കാൽലക്ഷത്തിലധികം
േകാപ്പികളടിക്കുന്ന പത്രങ്ങളുെട എണ്ണം കാൽ ഡസനി
ലധികമുേണ്ടാ? നമ്മുെട വാരികകളുെടയും മാസികകളു
െടയും സ്ഥിതിെയന്താണ്.? പ്രാചാരത്തിെന്റ കാര്യെമടു
ത്താൽ മലയാളഭാഷയിലുള്ള എല്ലാ വരികളും കൂടിേച്ചർ
ന്നാലും നമ്മുെട അയൽഭാഷയായ തമിഴിലുള്ള ഒെരാ
റ്റ വാരികയുെട അടുെത്തങ്ങാനുെമത്തുേമാ? ഒരു ദിന
പത്രത്തിെന്റ ഒരു േകാപ്പി ശരാശരി പത്തുേപർവീതം
വായിക്കുന്നുെണ്ടന്നു കണക്കാക്കിയാൽേപ്പാലും നമ്മു
െട നാട്ടിൽ 100-ൽ 80 േപർ ഇന്നും യാെതാരു പത്രവും
വായിക്കാത്തവരാണ്. നമുെക്കല്ലാവർക്കും താല്പര്യമു
ള്ള പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണത്തിെന്റ കാര്യംതെന്നെയടു
ക്കുക. വളെരയധികം പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്
എന്നേല്ല പറഞ്ഞത്? അവെയല്ലാം ഒരു േപാെല െമച്ച
െപ്പട്ടവയല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. എങ്കിലും കുേറ
നല്ല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്; തീർച്ച. ആ പുസ്തകങ്ങളുെട തെന്ന
സ്ഥിതിെയന്താണ്? പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റുവിെന്റ ‘ഇന്ത്യ
െയ കെണ്ടത്തൽ’ എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിെന്റ റഷ്യൻ
പരിഭാഷയുെട ഒരു ലക്ഷം പ്രതികൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ
വിറ്റുതീർന്നു എന്നും രണ്ടാംപതിപ്പിനുേവണ്ടി ജനങ്ങൾ
ആക്ഷമരായി കാത്തുനിൽക്കുകയാെണന്നുമുള്ള ഒരു
പത്ര വാർത്ത നിങ്ങേളാർക്കുന്നുണ്ടാവാം. അേത വിശി
ഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മലയാള പരിഭാഷയുെട സ്ഥിതിേയാ?
െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അയ്യായിരത്തിലധികമായിട്ടു
േണ്ടാ? തകഴിയുെട ‘െചമ്മീൻ’ നാലുപതിപ്പുകളിലായി
ഒരു െകാല്ലത്തിനിടയിൽ നാലായിരം േകാപ്പി വിറ്റുതീർ
ന്നു എന്നു നമ്മൾ അഭിമാനിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഗ്രന്ഥകാര
ന്മാരുെട കൃതികളുേടയും തകഴിയുേടതെന്ന മറ്റു പുസ്തക
ങ്ങളുെടയും ദയനീയ സ്ഥിതി പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ ഇതു
അഭിമാനിക്കത്തക്കതുതെന്ന. എന്നാൽ, േകരളത്തിെന്റ
ജനസംഖ്യ ഒന്നരേക്കാടിയാെണന്നും അവരിൽ പുസ്ത
കം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ 60 ലക്ഷ
െമങ്കിലുമുണ്ടാകുെമന്നും മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ അനു
കൂലസാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും നമ്മുെട പ്രധാനെപ്പട്ട സാ
ഹിത്യനായകന്മാരുെട മുഖ്യമായ പല കൃതികളുേടയും
1000 േകാപ്പി വിറ്റഴിക്കുവാൻ രണ്ടും മൂന്നും ചിലേപ്പാൾ
അഞ്ചും പത്തും െകാല്ലങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നെതാ
രു പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. ആധുനികമായ ഒെരാറ്റ
പുസ്തകംേപാലും കടന്നുെചല്ലാത്ത വീടുകൾ നമ്മുെട
നാട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിലുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും േമനി പറ
ച്ചിലിൽ നമ്മെളാട്ടും പിേന്നാക്കമല്ല. ഈ പരിമിതികളും
ദൗർബല്യങ്ങളും കണക്കിെലടുക്കാെത നമ്മുേടതുേപാ
െല പുേരാഗതി േനടിക്കഴിഞ്ഞ മെറ്റാരു േസ്റ്ററ്റുമിെല്ലന്നും
മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകെള അലട്ടിെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ
സാംസ്ക്കാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നെമ്മ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
പ്രശ്നങ്ങെളയെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള നിഗമനങ്ങളിെലത്തിേച്ച
രുന്നത് ശരിയാെണന്ന് േതാന്നുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസപര
വും സാഹിത്യപരവുമായും നമ്മളിേപ്പാഴും വളെര വളെര
പിന്നിലാെണന്നു തുറന്നു സമ്മതിക്കുകയേല്ല നല്ലത്?

















2 പിേന്നാക്കനിലയ്ക്കു കാരണം
ഇരിക്കെട്ട, ഈ പിേന്നാക്കനിലയ്ക്കുള്ള കാരണെമന്താ
ണ്? 1947 വെരയും നമ്മുെട ഭാഷയുെടയും സാഹിത്യ
ത്തിെന്റയും വളർച്ചെയ കടിഞ്ഞാണിട്ടു തടയാൻ വിേദ
ശശക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. ആ തടസ്സങ്ങെളല്ലാം തട്ടി
നീക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നല്ല, ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായ
തിനുേശഷം നമ്മുെട േകന്ദ്ര ഗവൺെമന്റും സംസ്ഥാന
ഗവൺെമന്റുകളും സാഹിത്യകലാദികെള േപാഷിപ്പി
ക്കാൻ േവണ്ടി െകാല്ലംേതാറും പത്തുലക്ഷക്കണക്കിൽ
ഉറുപ്പിക െചലവിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളാെണ
ങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉൽബുദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും സാഹി
ത്യപരവും സാംസ്ക്കാരികപരവുമായ പിേന്നാക്കനിലയവ
സാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണമിതാണ്; ഭാഷയുെടയും
സാഹിത്യത്തിെന്റയും വളർച്ച സാമൂഹ്യവളർച്ചയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നുെവച്ചാൽ നമ്മുെട രാജ്യ
െത്ത സാമ്പത്തികമായും വ്യവസായികമായും കാർഷി
കമായും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും അങ്ങെന നമ്മുെട
ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്താനും േവണ്ടിയുള്ള
പരിശ്രമങ്ങളുെട ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കു മാത്രേമ നമ്മുെട
സാഹിത്യവും കലയും വളരുകയുള്ളൂ.
വ്യവസായവും കൃഷിയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടാൽ സ്വയംഭൂ
വായി സാഹിത്യവും താേന അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു െകാള്ളുെമ
ന്നാേണാ ഇതിെന്റ അർത്ഥം? അല്ല. സാമൂഹ്യ പരിതഃ
സ്ഥിതികളിെല മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക്
എത്രേത്താളം ആവശ്യമാേണാ അത്രേത്താളം തെന്ന
സാഹിത്യപുേരാഗതി സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമാ
ണ്. സാഹിത്യെമന്നതു സാമൂഹ്യ പരിതഃസ്ഥിതികളുെട
ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിക
െള മാറ്റാനുള്ള ഒരുപകരണം കൂടിയാണ്. അഖിേലന്ത്യാ
സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഉത്ഘാടനം െചയ്തുെകാണ്ട്
േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടികാണിക്കുകയുണ്ടായി;
“സാഹിത്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം േലാകേക്ഷമമാണ്—വിശ്വേശ്ര
യം കാവ്യം. അതിെന്റ ഉേദ്ദശം േലാകെത്ത പ്രതിഫലി
പ്പിക്കുകയല്ല, േലാകെത്ത ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. മിന്നിത്തി
ളങ്ങുന്ന മുകൾപ്പരപ്പുകെള പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുകയല്ല,
അനുഭവങ്ങെള ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്. കലാേബാധ

മുള്ള സാഹിത്യകാരൻ ധ്യാനനിരതമായ ഏകാന്ത
തയിൽ പ്രേവശിച്ച് ഭാവനാമയമായ ആദർശെത്ത
േനാക്കി കെണ്ടത്തണം. എന്നിട്ട്, അതിെന സങ്കല്പ
േലാകത്തിൽനിന്ന് യാഥാർത്ഥേലാകത്തിേലയ്ക്ക് ഇറ
ക്കിെക്കാണ്ടുവരികയും വികാരവാേയ്പാടുകൂടി അതിന്
രൂപംെകാടുക്കുകയും വാക്കുകളുെട രൂപത്തിൽ അതി
െന കടെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്യണം. അതിഭൗതികമായ
ഭാവനേയയും മനുഷ്യജീവികേളയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പി
ക്കുന്ന ഒരു ൈകേത്താടാണ് സാഹിത്യം. കവി അദൃശ്യ
േലാകത്തിെന്റ പുേരാഹിതനാണ്, ദിവ്യനായ സൃഷ്ടാ
വാണ്, കവിയാണ്. അവൻ െവറുെമാരു വിേനാദകാരി
യല്ല. േനെരമറിച്ച്, താൻ ജീവിക്കുന്ന സമുദായത്തിെന്റ
എല്ലാത്തരം ആശയഭിലാഷങ്ങെളയും പ്രകടിപ്പിക്കുക
യും ജനങ്ങൾക്കു പ്രേചാദനം നൽകുകയും െചയ്യുന്ന
ഒരു പ്രവാചകനാണ്. ഏകാഗ്രതയും ആത്മാർത്ഥത
യും എന്നാണ് ഇതിെന്റെയാെക്ക അർത്ഥം. വക്രത
യും ഹിംസയും െകാണ്ട് നമ്മുെട ഹൃദയം നിറഞ്ഞാൽ,
അെല്ലങ്കിൽ നമ്മുെട മനസ്സുകൾ ഒേര മട്ടിലുള്ള ശുഷ്കങ്ങ
ളായ അഭിപ്രായങ്ങളുെട പാവകളായിത്തീർന്നാൽ ഇത്
അസാദ്ധ്യമായിെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന, തീർച്ചയായും വിഷമ
കരമായിത്തീരും”.

















3 സാമൂഹ്യവീക്ഷണവും ൈവയക്തിത

ഭാവനയും

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സാഹിത്യകാരെന്റ സൗന്ദര്യേബാ
ധത്തിൽ സാമൂഹ്യമായ വീക്ഷണഗതിയും ൈവയക്തി
കമായ ഭാവനാവിലാസവും ഇണങ്ങിേച്ചരണം. േഡാ
ക്ടർ രാധാകൃഷ്ണെന്റ ശ്രേദ്ധയമായ ഈ അഭിപ്രായം
നമ്മുെട നാട്ടിലും ഇന്ന് ഏെറക്കുെറ അംഗീകരിക്കെപ്പ
ട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യകാരൻ ആകാശേത്താളം
ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു ദന്തേഗാപുരത്തിനുള്ളിൽ അട
ച്ചിരിക്കണെമന്നും സാമൂഹ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട
ആഘാതങ്ങളിൽനിന്ന് തെന്റ കലാസൃഷ്ടിെയ കാത്തു
രക്ഷിക്കണെമന്നും ഇക്കാലത്ത് അധികമാരും വാദിച്ചു
േകൾക്കുന്നില്ല. കലയും ജീവിതവും തമ്മിൽ യാെതാ
രു ബന്ധവുമിെല്ലന്നും കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിയാെണന്നും
കലയായിരിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് കലയ്ക്ക് മെറ്റാ
രുേദ്ദശവുമിെല്ലന്നും മറ്റും വാദിക്കുന്നവർ ഇന്നു വളെര
ചുരുക്കമാണ്. രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഇത്തരം വാദ
ങ്ങളുന്നയിച്ച ശ്രീ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർേപാലും മാതൃഭൂമിയുെട
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണപ്പതിപ്പിൽ ഇങ്ങെനയാെണഴുതിയത്:
“ഇന്ന് എതു നിരൂപകനും ഒരു പുസ്തകെമടുത്താൽ

അതിൽ മെറ്റന്തുേനാക്കിയിെല്ലങ്കിലും അതിനു ജീവിത
വുമായുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാെത േപാകുന്നില്ല.
കാണുന്നത് വളെര കുറച്ചാവാം. എങ്കിലും അേങ്ങാട്ടു
കണ്ണുെചല്ലുന്നുണ്ടേല്ലാ”.

















4 മാറ്റങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുെട സാഹി
ത്യകാരന്മാരിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണം പു
േരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നാണ് ശ്രീ. മാ
രാർ പറയുന്നത്. “ആശാൻ പ്രഭൃതികളുെട കാലം, നിരൂ
പകന്മാർക്ക് സാഹിത്യവും ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധത്തി
േലയ്ക്ക് ഒരു വിദൂരവീക്ഷണം നല്കി എന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പി
ച്ചുവേല്ലാ: ആ ദൂരക്കാഴ്ചെയ േവണ്ടുേവാളം—ഒരു പേക്ഷ
േവണ്ടതിലധികം തെന്ന അടിപ്പിച്ചുതന്നതാണ് ഈ
പുതുപ്രസ്ഥാനക്കാർ െചയ്ത വലിയ ഉപകാരം. അനിേഷ
ധ്യവും അതുവെര അതിരൂപിതവുമായ ഒരു മഹാസത്യ
മാണ് അവർ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു മുമ്പിൽ വലിച്ചി
ട്ടത്,” എന്നേദ്ദഹം എഴുതുന്നു. ഈ അഭിപ്രായേത്താട്
പൂർണ്ണമായി േയാജിക്കാൻ എനിക്കു സാധിക്കുന്നില്ല.
സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതിയുെട പ്രാധാന്യേത്തയും സാഹി
ത്യവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തയും ഊന്നി
ക്കാണിക്കാനും, ജനങ്ങളുെട ജീവിതത്തിൽ േവരുറച്ചു
നിന്നുെകാണ്ട് ജനകീയ ശക്തിയിൽനിന്ന് പ്രേചാദന
വും േപാഷണവും ആർജ്ജിക്കാൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ
ശ്രദ്ധിക്കണെമന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യെപ്പടുവാനും
പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്നതു ശരിതെന്ന. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി
േനാക്കുേമ്പാൾ, സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിയിലുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങളാണ് േകരളത്തിെല ഭൂരിപക്ഷം സാഹിത്യകാര
ന്മാെരയും പുേരാഗമന സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതിയുള്ളവരാ
ക്കി മാറ്റിത്തീർത്തത്.

















5 സാഹിത്യകാരെന്റ ജീവിതപ്രശ്നം
എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ േമനിപറയാൻ കഴി
യത്തക്കവണ്ണം മുേന്നറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുെട
അഭിവൃദ്ധിെയ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ഒട്ടനവധി കവി
തകളും നാടകങ്ങളും കഥകളും കുറച്ചുേനാവലുകളും അടു
ത്തകാലത്തുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത് േനരാണ്. പേക്ഷ,
ജനങ്ങളുെട ആശാഭിലാഷങ്ങൾക്കു രൂപം െകാടുക്കാ
നുള്ള െവമ്പലിൽ പലേപ്പാഴും കലാപരമായ മൂല്യങ്ങൾ
അവഗണിക്കെപ്പട്ടുേപ്പാകുന്നു. പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പടുന്ന
സാഹിത്യകൃതികളിൽ ഒരു ഗണ്യമായ ഭാഗം കലാപ
രമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവയാെണന്നും പറ
ഞ്ഞുകൂടാ. പുറം ചട്ടയുെട സൗന്ദര്യം പലേപ്പാഴും ഉള്ളട
ക്കത്തിെന്റ ൈവരൂപ്യെത്ത മൂടിെവയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപക
രണമായിട്ടുണ്ട്. പരപ്പുകൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആഴം വർ
ദ്ധിക്കുന്നിെല്ലന്നു ചുരുക്കം. മാത്രമല്ല, തരംതാഴ്ന്ന കുറ്റാ
േന്വഷണ കൃതികളിേലയ്ക്കും ൈലംഗിക കൃതികളിേലയ്ക്കും
വഴുതിേപ്പാകാനുള്ള പ്രവണതയും അടുത്തകാലത്തായി
തല െപാന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തി
െയ പറ്റു.
ഇതിനുള്ള മുഖ്യകാരണങ്ങളിെലാന്നു സാഹിത്യകാരന്മാ
രുെട ജീവിത വിഷമങ്ങളാെണെന്നനിക്കു േതാന്നുന്നു.
പഠിച്ചും ചിന്തിച്ചും സാമൂഹ്യസത്യങ്ങളുെട അഗാധതല
ങ്ങളിേലയ്ക്കിറങ്ങിെച്ചന്നും നല്ല നല്ല സാഹിത്യകൃതികൾ
സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന പ്രശ്നം സാഹിത്യകാരെന്റ ജീവിത പ്ര
ശ്നവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണു കിടക്കുന്നത്. കൂടുതൽ നല്ല
ഗ്രന്ഥങ്ങെളഴുതിയുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ
പ്രേചാദനം കൂടുതൽ നല്ല പ്രതിഫലമാണ്. കലാപര
മായ കഴിവും പ്രതിഭാശക്തിയുമുള്ള എത്രെയത്ര യുവ
സാഹിത്യകാരന്മാരാണു ഇന്നുള്ളത്. ആ കഴിവുകെള
നമ്മുെട നാടിെന്റയും നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിെന്റയും പു
േരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാനും പറ്റിയ പ്രാേയാ
ഗിക പദ്ധതികളാവിഷ്കരിേച്ച മതിയാവൂ.

















6 അത്യാവശ്യങ്ങളായ ചില ശാഖകൾ
അത്യാവശ്യങ്ങളായ ചില സാഹിത്യശാഖകെള ഇനി
യും നമ്മൾ േപാഷിപ്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കിന്നും
തൃപ്തികരമായ ഒരു േകരളചരിത്രമില്ല. മലയാളഭാഷ
എേപ്പാൾ എങ്ങെനയുണ്ടായി എന്നതിെന സംബന്ധി
ച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾേപാലും തീർന്നിട്ടില്ല.
നമ്മുെട ബാലസാഹിത്യം ൈശശവദിശയിലാെണന്നും.
ശാസ്ത്രസംബന്ധിയും ഗേവഷണപരവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വളെര വിരളമാണ്. ഈ ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരി
ച്ചാൽമാത്രേമ മലയാളസാഹിത്യം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുക
യുള്ളൂ.
നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിനും നമ്മുെട സാഹിത്യകാരന്മാർ
ക്കും ഉൽഗതിയുണ്ടാവണെമങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ
ചില അടിയന്തിരപ്രശ്നങ്ങളിേലയ്ക്ക് നമ്മുെട ശ്രദ്ധ തിരി
േയണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളി
െലാന്നും, നമ്മുെട അദ്ധ്യയനഭാഷയും ഭരണഭാഷയും
മലയാളമാക്കുക എന്നതാണ്. അദ്ധ്യയനഭാഷ മലയാ
ളമാക്കണെമങ്കിൽ ആദ്യമായി ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കാ
വശ്യമായ സാേങ്കതിക പദങ്ങളുെട പട്ടിക തയ്യാറാക്ക
ണെമന്നും, സർക്കാെരഴുത്തുകുത്തുകൾ മലയാളത്തി
ലാക്കണെമങ്കിൽ ആദ്യമായി മലയാളം ൈടപ്പ്ൈറട്ട
റുകൾ നിർമ്മിക്കണെമന്നും മലയാളം ൈടപ്പ്ൈറട്ടറു
കൾ ഉണ്ടാവണെമങ്കിൽ ആദ്യമായി ലിപികൾ പരി
ഷ്കരിക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള ചില ധാരണകളുമുണ്ട്. ശാ
സ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ച ഭാഷയുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള
യാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും, സമുദായങ്ങെള
നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യുന്ന തത്വജ്ഞാ
നങ്ങൾക്കുമുഴുവനും അടിസ്ഥാനഭൂതമായി നിൽക്കുന്നതു
വാചകഘടനയും വ്യാകരണവുമാെണന്നുമുള്ള ഒരു പു
തിയ വാദവും ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടുേകട്ടു. കുതിരയ്ക്കുമുമ്പിൽ
വണ്ടിെകട്ടലാണിത്. വാസ്തവത്തിൽ ആശയപ്രകടന
ത്തിനുള്ള ഒരുപകരണം മാത്രമാണ് ഭാഷ. പദങ്ങളുെട
പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന്നുേശഷം ആശയപ്രകടനത്തി
െന്റ ആവശ്യം േനരിടുേമ്പാൾ പദങ്ങളുണ്ടാവുകയാണു
പതിവ്. ഉദാഹരണത്തിന് സർവ്വവിജ്ഞാനേകാശത്തി
െന്റ കാര്യെമടുക്കുക. മലയാളം മാത്രമറിയുന്ന ഒരാൾ
ക്കു മെറ്റാരു ഭാഷയുേടയും സഹായം കൂടാെത തെന്ന
േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം വിജ്ഞാനങ്ങെളപ്പറ്റി
യും സമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കിെകാടുക്കാൻ െകല്പുള്ള
ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥസമുച്ചയമാണേല്ലാ സർവ്വവി
ജ്ഞാനേകാശം അെല്ലങ്കിൽ എൻസൗേക്ലാപീഡിയ.
നമ്മുെട ഇന്നെത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരാവശ്യമാ
ണത്. ആ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
അതിനു പറ്റിയ തരത്തിൽ മലയാളഭാഷ വികസിക്കു
ന്നതു കാണാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒേക്ടാബർ ഒന്നാം തീയ്യതി
ബാംഗ്ലൂരിൽെവച്ച്, കർണ്ണാടകഭാഷയിൽ പുതുതായി
നിർമ്മിക്കാൻ േപാകുന്ന എൻൈസേക്ലാപീഡിയയുെട
പത്രാധിപസമിതിെയ അഭിസംേബാധന െചയ്തുെകാ
ണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ. പി െവങ്കടയ്യ പറഞ്ഞ ചില
കാര്യങ്ങൾ ഇവിെട പ്രസക്തമാണ്. സമകാലീനങ്ങ
ളായ ആശയങ്ങളുെട പ്രവാഹെത്ത എൻൈസെക്ലാപീ
ഡിയ സഹായിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടികാണിച്ചു.
വിജ്ഞാനസംബന്ധിയായ സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല,
ശുദ്ധസാഹിത്യെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന സാഹിത്യ
ശാഖയിൽേപ്പാലും അത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാ
തങ്ങളുളവാക്കുെമന്നും വിജ്ഞാനേകാശത്തിെന്റ പണി
പൂർത്തിയാക്കുേമ്പാേഴയ്ക്കും കന്നടഭാഷ വിവിധങ്ങളായ
ആശയങ്ങെളെയല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക
വണ്ണം വിഭവസമ്പന്നമായിത്തീരുെമന്നും അേദ്ദഹം പ്ര
സ്താവിച്ചു. ഇതു കർണ്ണാടകഭാഷയുെട അപകർഷകതാ
േബാധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ആധുനിക മനസ്സിെന്റ
െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ അനുഭവങ്ങെള പ്രകടിപ്പിക്കാൻ െകല്പു
ള്ള ഒരു ഭാഷയാണു കർണ്ണാടകെമന്നു വ്യക്തമാക്കുക
യും െചയ്യുെമന്നും അതുെകാണ്ടിത് മനഃശാസ്ത്രപരമായ
ഒരു േനട്ടമായിരിക്കണെമന്നുകൂടി അേദ്ദഹം എടുത്തുപ
റയുകയുണ്ടായി.
െതെക്ക ഇന്ത്യയിൽ മലയാളം തമിഴ്, െതലുങ്ക്, കർണ്ണാ
ടകം എന്നീ ഭാഷകളാണേല്ലാ ഉള്ളത്. ഇവയിൽ മല
യാളെമാഴിച്ചുള്ള മറ്റു മൂന്നു ഭാഷകളിലും എൻൈസേക്ലാ
പീഡിയയുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുേരാഗമിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും
എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നില്ക്കുന്നു എന്നു േമന്മ നടിക്കുന്ന
നമ്മുെട ഭാഷയിൽമാത്രം എൻൈസേക്ലാപീഡിയ നിർ
മ്മിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭചർച്ചകൾേപാലും നടന്നുകഴിഞ്ഞി
ട്ടില്ല.
വാസ്തവത്തിൽ നമുെക്കാരു സർവ്വ വിജ്ഞാനേകാശം
േവണെമന്ന ആവശ്യം സാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ ഏത
െണ്ടല്ലാ സേമ്മളനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കെപ്പടാറുണ്ട്.
ഇക്കുറിയും സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷനായ ശ്രീ. എം.െക.
െചറിയാൻ അതിെന്റ അത്യാവശ്യകതെയപ്പറ്റി എടുത്തു
പറയുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞെകാല്ലം എറണാകുളത്തു
െവച്ചു കൂടിയ പരിഷത്തിൽ നമ്മുെട ഇന്നെത്ത മുഖ്യമ
ന്ത്രി ശ്രീ. ഇ.എം. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ച ഒരു സേമ്മളനത്തിലും സർവ്വ വിജ്ഞാനേകാ
ശെത്ത പറ്റിയുള്ള പരാമർശനമുണ്ടായി. ഇന്നു ഭരണം
നടത്തുന്ന പാർട്ടിയുെട െതരെഞ്ഞടുപ്പ് വിജ്ഞാപന
ത്തിലും, മലയാളത്തിെലാരു വിജ്ഞാനേകാശം നിർമ്മി
ക്കാൻ നടെപടിെയടുക്കുെമന്നു പ്രതിജ്ഞ െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതുെകാണ്ട് ഇക്കാര്യം ഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ അടിയ
ന്തിര ശ്രദ്ധയിൽ െപടുെമന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വിജ്ഞാനേകാശം േകവലം വിജ്ഞാനേകാശത്തി
നു േവണ്ടിയുള്ളതല്ല അെതാരു ലക്ഷ്യമല്ല, മാർഗ്ഗമാ
ണ്.നമ്മുെട ജനങ്ങളുെടയും നമ്മുെട സാഹിത്യത്തി
െന്റയും വളർച്ചെയ സഹായിക്കുക എന്നതാണിതിെന്റ
ഉേദ്ദശം.
നമ്മുെട രാജ്യെത്ത വ്യവസായികമായും കാർഷികമാ
യും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും അതിേവഗം അഭിവൃദ്ധിെപ്പ
ടുത്താനും അങ്ങെന നമ്മുെട ജനങ്ങളുെട ജീവിതെത്ത
ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കിതീർക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള മഹ
ത്തായ ഒരു പരിശ്രമമാണ് നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ആ പരിശ്രമെത്ത വിജയിപ്പിക്കണെമങ്കിൽ സാംസ്ക്കാരി
കവും സാഹിത്യപരവുമായ ഒരു വിപ്ലവം കൂടിേയ കഴി
യൂ. അത്തരെമാരു വിപ്ലവത്തിനു പച്ചവിളക്കു കാണിക്കു
ന്ന സാഹിത്യകൃതികൾ ആവിർഭവിേച്ചമതിയാവൂ. സാ
മൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട അടിത്തട്ടിൽ അവ്യക്തമായി കിട
ക്കുന്ന സത്യങ്ങെളയും മാനുഷികമൂല്യങ്ങെളയും േബാ
ധപൂർവ്വം വികാരവാേയ്പാടുകൂടിയും ചിത്രീകരിച്ചുെകാണ്ട്
ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ െവളിച്ചം പരത്താനും, അവ
രുെട മാനസികമണ്ഡലങ്ങളിലും വീക്ഷണഗതികളിലും
പുേരാഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കു
ന്ന ഉത്തമങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനിയുെമത്രേയാ ഉണ്ടാ
േകണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാത്രേമ രാജ്യത്തിെന്റ പു
േരാഗതിയിൽ അദമ്യമായ അഭിമാനവും ജനങ്ങളുെട
ഐശ്വര്യത്തിൽ അതിരുകവിഞ്ഞ അഭിനിേവശവും, മനു
ഷ്യത്വത്തിെന്റ ഭാവിയിൽ ഉറച്ചവിശ്വാസവുമുള്ള പുതിയ
തലമുറകെള രൂപെപ്പടുത്തുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുക
യുള്ളൂ. ഈ മഹത്തായ കടമ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടി നമു
െക്കല്ലാവർക്കും േയാജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക എന്നു മാത്രം
പ്രസ്താവിച്ചുെകാണ്ട് ഈ സേമ്മളനെത്ത ഞാൻ വിനയ
പുരസ്സരം ഉൽഘാടനം െചയ്തുെകാള്ളുന്നു.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 7
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. എന്താണ് സാഹിത്യം
2. സാഹിത്യ നിരൂപണം
3. സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം
4. പുേരാഗമന സാഹിത്യം എന്ത്? എന്തിന്?
5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമന സാഹിത്യവും 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. രാഷ്ട്രഭാഷ എന്തായിരിക്കണം?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
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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
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